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  تمهيدٌ:

بعــد حالــة التــأزم اإلبســتيمي يف العلــوم 

املنهجيــة  وقصــور  عموًمــا،  اإلنســانية 

التقليديــة يف الجامعات اإلســامية أضحت 

منهجيــة التكامــل بــن العلــوم واملعــارف 

امليثودولوجيــا  يف  أهميــة  ذات  رضورة 

ــد  ــد دعــاة التجدي املعــارصة، ال ســيام عن

أنَّ  املعــارص؛ غــر  الفكــر اإلســامي  يف 

املنهجيــة  يف  املعــريف  التوجــه  هــذا 

ــل  ــًدا يف تحصي ــن مقل ــم يك ــارصة لـ املع

يف  ذكيــة  إجرائيــة  تقنيــة  أو  منهجيــة 

)*( أســتاذ الفلســفة بجامعــة المــن دباغــن، ســطيف، 

الجزائــر، الربيــد اإللكــروين:

 benserai20@gmail.com

عالقة الرؤية إلى العالـم بالتكامل المعرفي 
)مدونة الغزالي أنموذجـًا(

نصر الدين بن سراي )*( 
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التعامــل مــع العلــوم الوافــدة أو األصيلــة، 

املعــريف  التداخــل  عمليــُة  كانــت  بــل 

ــارف  ــك املع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

املعرفيــة  بالســليقة  مامرســة  عمليــَة 

النــامذج  ومــن  اإلســامي،  الــراث  يف 

الظاهــرة لذلــك مــا نجــده بوضــوح يف 

ــة،  ــن تيمي ــزايل واب ــد الغ ــة أيب حام مدون

حيــث حــاول الغــزايل تقريــب العلــوم 

ــامي،  ــداويل اإلس ــال التَّ ــدة إىل املج الواف

هــذه املنهجيــة -أي: منهجيــة التَّكامــل 

ــامي  ــر اإلس ــعى الفك ــي يس ــريف- الت املع

ــا هــي وليــدة رؤيــة  املعــارص لتفعيلهــا، إنَّ

ــة  ــم، حيــث متــارس هــذه الرؤي إىل العالـ

دوًرا مهــاًم يف تلــك املامرســة؛ إذ تعــد 

ــا يف تصــور فكــرة التكامــل  ناظــاًم منهجيًّ

ــة  ــا مبني ــوم؛ باعتباره ــف العل ــن مختل ب

ترشــد  التــي  التوحيــد  منظومــة  عــى 

واملعرفيــة، وترســم  العلميــة  املامرســة 

لهــا الغايــة والهــدف، كــام أنَّ مســألة 

التكامــل املعــريف املســتوحاة مــن الرؤيــة 

ــة وشــيجة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي الكوني

التكامــل  ومامرســة  الكونيــة  بالرؤيــة 

الرؤيــة  يف  متضمــن  منهجــي  كإجــراء 

العقديــة التوحيديــة التــي تــروُم اإلبــداَع 

واالبتــكار؛ فالرابــط املنهجــي يف التداخــل 

تضبطــه  والخارجــي  الداخــي  املعــريف 

ــُه نحــو التوجــه  ــة وتُبَْوِصلُ ــة الكوني الرؤي

املعــريف الــذي يخــدم اإلنســانية؛ ومقاربــة 

أيب حامــد الغــزايل يف محاولــة تقريــب 

املنطــق وغــره مــن املعــارف إىل املجــال 

ــتحق أن  ــة تس ــامي مقارب ــداويل اإلس الت

تســرعي انتبــاه الباحثــن يف هــذا الحقــل؛ 

ــم  ــة لتقدي ــذه الدراس ــعى ه ــك: تس لذل

قــراءة لتلــك املامرســة املنهجيــة لــدى 

ــن؛ تســتهدف األوىل:  ــن وجهت ــزايل م الغ

تبــنُّ التداخــل املعــريف الخارجــي مــع 

ــم  ــة توسُّ ــروم الثاني ــدة، وت ــوم الواف العل

التداخــل املعــريف الداخــي يف املعــارف 

ــاؤالت  ــث التس ــعيًا إىل بح ــامية؛ س اإلس

اآلتيــة: مــا هــو مفهــوم التكامــل املعــريف 

وحــدة  عاقــة  ومــا  الغــزايل؟  عنــد 

املعــريف  بالتكامــل  العالـــم  إىل  الرؤيــة 

ــب  ــم جوان ــي أه ــا ه ــزايل؟ وم ــد الغ عن

ومظاهــر التكامــل املعــريف لــدى الغــزايل؟ 

كيــف ميكننــا أن نفيــد مــن هــذه املقاربــة 

يف الراهــن الــذي يواكــب األزمــة املعرفيــة 

الحاليــة يف الفكــر اإلســامي املعــارص؟ 

وإىل أي مــدى ميكــن أن نفعــل هــذه 

الرؤيــة يف املقاربــة بــن العلــوم اإلســامية 

ــارف؟  ــن املع ــا م وغره
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ــل  ــم والتكام ــى العالـ ــة إل الرؤي
المعرفــي:

ال شــكَّ أنَّ هنــاك صلــة وشــيجة بن وحدة 

الرؤيــة إىل العالـــم والتكامــل املعــريف، 

ــة ال  ــك الرؤي ــد مــن تل فهــذا األخــر يتول

محالــة، وال شــكَّ أنَّ الرؤيــة التــي يتبناهــا 

ــة  ــة وحياني ــة توحيدي ــي رؤي ــزايل ه الغ

كونيــة؛ أســاس اســتمدادها مــن اللــه 

ووحيــه )الكتــاب املســطور( و)الكــون 

املنظــور(؛ إذ إنَّ معرفــة اللــه هــي أســاس 

كل معرفــة لــدى الغــزايل، وفكــرة التوحيد 

كامــل  يف  تتغلغــل  املســلمن(  )عنــد 

ــتغرق  ــد يس ــاين: »فالتوحي ــود اإلنس الوج

كل جوانــب الوجــود والحياة وعى أســاس 

هــذه النظــرة الواقعيــة الشــاملة لعقائــد 

ــرآن ...  ــاين الق ــا مع ــام تحدده ــام ك اإلس

ــاًم  ــان يتغلغــل حاك ــى اإلمي نجــد أنَّ معن

كل وجــود املســلم، كــام ينبغــي أن يتمثل 

يف كل لحظــة وملحــة مــن حياتــه، فعقائــد 

ــد  ــد: أن يعب ــى التوحي ــوم ع ــام تق اإلس

اللــه أن يحقــق عقيدتــه ويزكيهــا متفاعــًا 

ــى  ــه. وتتج ــود وناموس ــع الوج ــع واق م

العقيــدة يف املجــال الســيايس: إفــراد اللــه 

ــال  ــدة يف املج ــر العقي ــة. وتظه بالحاكمي

االقتصــادي: إقــرار يف شــأن املــال مبالكيــة 

اللــه وخافــة البــر. وتبــدو العقيــدة يف 

املجــال العلمــي: توحيــًدا لرصيــح العقــل 

ــن  ــاد م ــبيل االزدي ــل يف س ــح النق وصحي

معرفــة اللــه وكشــف حقيقــة الوحــدة يف 

ــون«))(.  الك

التوجــه  تحقيــق  هــي  -إذن-  فالغايــة 

هــذا  يف  مركــزًا  باعتبــاره  الخالــق  إىل 

ــق  ــو تحقي ــدف األســمى ه الوجــود واله

معنــى العبــادة يف حيــاة اإلنســان، وال 

فالغايــة -إذن- هــي تحقيــق التوجــه 

ــذا  ــزًا يف ه ــاره مرك ــق باعتب إىل الخال

هــو  األســمى  والهــدف  الوجــود 

تحقيــق معنــى العبــادة يف حيــاة 

اإلنســان.

يكــون النشــاط اإلنســاين متصًفــا بهــذا 

الوصــف محقًقــا لهــذه الغايــة -التــي 

ــة الوجــود  ــا هــي غاي ــرآن أنَّه يحــدد الق

أبــو األعــى املــودودي، »اإلميــان باللــه«، تقديــم:   )((

محمــد عبــد الحكيــم خيــال، دار الخافــة للطباعة 

والنــر، )ص/ 6، 7(.
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اإلنســاين- إالَّ حــن يتــم هــذا النشــاط 

وفــق املنهــج الربــاين، إنَّ هــذه الحقيقــة 

تصحيــح  يف  فقــط  أهميتهــا  تكمــن  ال 

التصــور اإلميــاين، وإنَّ كان هــذا التصحيــح 

ــاة  ــة الحي ــة؛ فقيم ــة ضخم ــه غاي يف ذات

تصبــح  ترتفــع حــن  ذاتهــا  اإلنســانية 

الكينونــة  للــه، وتتــوازن  كلهــا عبــادة 

تؤمــن  فهــي  وذلــك،  بهــذا  اإلنســانية 

ــوم  ــر املعل ــر، وهــي تتدب ــول الكب باملجه

اللــه يف  الكبــر))(، فالتوحيــد ومركزيــة 

الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة )تعــرف كلهــا 

أو تنّكــر كلهــا( يتكامــل فيهــا الوجــود 

ــك  ــددة، ذل ــه املتع ــكل جوانب ــاين ب اإلنس

أنَّ التوحيــد: »يعــرب عــن بنــاء الفطــرة 

يف الوجــود اإلنســاين والكــوين ويتضــح 

ــر  ــان أك ــاة واإلنس ــق بالحي ــكل لصي بش

ــا  ــة وم ــق الغائي ــو منطل ــواه وه ــن س م

يتعلــق بــه يف بنــاء النظــرة وســنن الكــون 

مــن مفاهيــم التوحيديــة يف غائيــة الخلــق 

وتكامليتــه«))(.

مرص  اإلسالمي«،  التصور  »خصائص  قطب،  سيد   )((

القاهرة دار الروق، )ط. 6(، )ص/ ))) - )))(.

ــة  ــة الكوني ــليامن، »الرؤي ــو س ــد، أب ــد الحمي عب  )((

ــق األســاس لإلصــالح  ــة، املنطل ــة القرآني الحضاري

اإلنســاين«، دار الســام للطباعــة والنــر، )ط. )(، 

.)58 )ص/ 

ــه  ــتمد رؤيت ــزايل يس ــا أنَّ الغ ــد قدمن وق

القــرآن  املقــدس  النــص  الكونيــة مــن 

ــا إلهيًــا مهيمًنــا،  الكريــم باعتبــاره نصًّ

دون  مــن  تكتمــل  ال  الرؤيــة  »وألنَّ 

وضــوح هــذا الجانــب اإلنســاين املهــم 

ــة  ــة القرآني ــة الكوني ــب الرؤي ــن جوان م

يتبــدى وجــه آخــر  الحضاريــة، وهنــا 

لروعــة الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة، يكشــف 

ــدي التكامــي الكــوين  عــن البعــد التوحي

اآلخــر  يتبــدى  حيــث  الرؤيــة  لهــذه 

ــًا  ــا تكام ــدى األن ــا، ويتب ــع األن ــًا م تكام

الرؤيــة  يف  ذلــك  وكل  آخــر،  كل  مــع 

دوائــر  عــن  عبــارة  الكونيــة  القرآنيــة 

متداخلــة يف نســيج حضــاري توحيــدي... 

يقــوم عــى الغائيــة والتكامــل والتناســق 

والتفاعــل«))(، ويتضــح لنــا مــامَّ ســبق أنَّ 

الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة التــي قــال بها 

ــي  ــة ه ــه الوحياني ــب رؤيت ــزايل حس الغ

ــع  ــن واق ــرب ع ــة تع ــة أو ثاقب ــة صائب رؤي

الوجــود أو الواقــع املوجــود وعــن الحيــاة 

ــجام  ــم وانس ــانية يف تناغ ــرة اإلنس والفط

بــل ترشــدها، وكذلــك تنطلــق مــن فكــرة 

عبــد الحميــد أبــو ســليامن، »الرؤيــة الكونيــة   )((

الحضاريــة القرآنيــة..«، املرجــع الســابق، )ص/ 

.)6(
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مركزيــة اللــه )الــذات اإللهيــة املطلقــة(، 

الرؤيــة  التوحيــد تنطلــق  ومــن مبــدأ 

التوحــد  »مبــدأ  إىل  الغزاليــة  القرآنيــة 

الكــون  عاقــات  فهــم  يف  والتكامــل 

ــانية  ــرة إنس ــاء فط ــث اإلخ ــاة حي والحي

ــة واإلعــامر مســؤولية  ــة واألخاقي والغائي

ســلوكية اجتامعيــة إنســانية، وأنَّ بنــاء 

الكــون والحيــاة واإلنســان وحــدة يف تنوع 

ــدة«))(،  ــل يف وح ــوع متكام ــل وتن متكام

ولعــلَّ طبيعــة الرؤيــة اإلســامية »تتميــز 

ــا  بالتكامليــة إىل معرفــة للوجــود ككل، أمَّ

بالنســبة إىل املعرفــة والعلــم؛ فــإنَّ طبيعة 

الديــن  بــن  تفصــل  ال  اإلســام  رؤيــة 

ــط  ــم وترب ــاق والعل ــن األخ ــم وب والعل

ــة  ــة تكاملي ــوم بطريق ــف العل ــن مختل ب

تســتند إىل رؤيــة كونيــة توحيديــة إىل 

ــي يف  ــور اإلله ــام أنَّ الحض ــم«))(، ك العالـ

ــك  ــازم لتل ــم م ــة للعل ــة التوحيدي الرؤي

ــا  الرؤيــة، يقــول مهــدي كلشــني: »إنَّ

عبــد الحميــد أبــو ســليامن، »الرؤيــة الكونيــة   )((

الحضاريــة القرآنيــة..«، املرجــع الســابق، )ص/ 

.)6(

زيك امليــاد، »التكامــل املعــريف بــن العلــوم يف   )((

رؤيــة علــاء الطبيعيــات املســلمن املعارصيــن«، 

مقــال، )ص/ 7(:

http://www.kalem.net/v1/rpt=9150art

يف  اإللهيــة  الرؤيــة  تحكيــم  إىل  ندعــو 

يتحــرك  أي  العلمــي،  البحــث  أجــواء 

ــه  العلــم عــن موقــف يذعــن بوجــود الل

ــه،  ــظ ل ــون وحاف ــق للك ــبحانه- كخال -س

ــم الوجــود  ــة ال تختــزل عل ويف إطــار رؤي

يف املــادة وترفــض مــا يجــرد الكــون عــن 

ــاق،  ــام أخ ــود نظ ــن بوج ــه، وتؤم هدفي

ــلبية  ــم الس ــات العل ــب تبع ــك لتجن وذل

أنَّ  ناحــظ  حيــث  معطياتــه،  وتعزيــز 

ــا العلــامين تعــرض عــن  ــة باتجاهه املعرف

ــم باملــادة فقــط ... ــه -ســبحانه- وتهت الل

العالـــم  بــن  بالعاقــة  يرتبــط  وفيــام 

والديــن تعتقــد أنَّ العالـــم يقــع يف مرتبــة 

ــا أي  ــه أساًس ــن وهــو ال يوازي ــة للدي تالي

ــن يف املســتوى  ــم يقــع بعــد الدي إنَّ العل

الطــويل وليــس إىل جانبــه يف مســتوى 

ــل  ــي ميث ــاط العلم ــام أنَّ النش ــريض، ك ع

ــات خاصــة«))(. ــم بآلي ــة تت مامرســة ديني

»إحيــاء  كتابــه  الغــزايل  اســتهل  لقــد 

ــم(،  ــاب عــن العل ــن« بـــ )ب ــوم الدي العل

مهــدي كلشــني، »مــن العلــم العلــاين إىل العلــم   )((

ــايئ،  ــد الط ــة: رسم ــادي، ترجم ــي«، دار اله الدين

ــادي، )ص/ 8، 7(. ــارة العب ــة: س مراجع
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ــة  ــم بداي ــل العل ــأن يجع ــِف ب ــم يكت لـ

ــواب  ــه أول األب ــه بكون ــل خصَّ ــول »ب الق

العلــم عنــد  إنَّ  للعبــادات،  املخصصــة 

بــل  عبــادة،  أي  عــى  مقــدم  الغــزايل 

هــو عبــادة، واإلنســان يعتــرب متعبــًدا 

ــرط  ــه ب ــم ويحصل ــب العل ــاعة يطل س

خلــوص النيــة«))(، وال شــكَّ أنَّ العلــوم 

أم  وحيانيــة،  أكانــت  ســواء  واملعــارف 

ــرًا  ــا وأنَّ كث ــام بينه ــل في مكتســبة تتفاع

ــامم  ــم اهت ــامء املســلمن كان له ــن عل م

منهــم  إدراكًا  العلــوم؛  أكــر  بتحصيــل 

ــل إنَّ  ــا، ب ــة له ــرة التكاملي ــة النظ ألهمي

هــذه النظــرة كانــت إحــدى مميــزات 

الــراث اإلســامي، كــام أشــار إىل ذلــك 

ــه ال  ــه: »كــام أنَّ ــد الرحمــن بقول طــه عب

ــا  ــوم بعضه ــذه العل ــر ه ــدع يف أن تؤث ب

يف بعــض فتنتقــل عــى ســبيل املثــال 

ــم  ــق إىل عل ــن املنط ــل م ــاف الدلي أوص

الــكام، ثــم منهــا إىل علــم األصــول فــإىل 

ــاف  ــذه األوص ــون ه ــة، وتتل ــم الباغ عل

ــم  ــوم، ث ــذه العل ــن ه ــم م ــون كل عل بل

تنتقــل هــذه األوصــاف بألوانهــا املختلفــة 

ــن يف القــرن  ــوم الدي ــاء عل ــم، »إحي ســعاد الحكي  )((

العرشيــن«، مــرص، القاهــرة، دار الــروق، )ط.)(، 

)004)م(، )ص/ )5(.

مــن علــم إىل آخــر كأن يعــرض الدليــل يف 

علــم املنطــق بلــون علــم الــكام أو علــم 

ــوان املختلفــة  األصــول، وقــد تجتمــع األل

للدليــل يف العلــم الواحــد ومــا هــذا وذلك 

ــزع  ــريب ينـ ــامي الع ــراث اإلس إالَّ ألنَّ ال

نـــزعة تكامليــة ظاهــرة يــكاد ينفــرد بهــا 

عــن غــره«))(، وإذا كانــت هــذه الســمة 

ــزايل  ــإنَّ الغ ــامي؛ ف ــراث اإلس ــارزة لل الب

قــد كان لــه فيهــا بالــغ األثــر مــن خــال 

ــن  ــي م ــة الت ــة الوحياني ــه التوحيدي رؤيت

ــرة  ــا: النظ ــا أو نتائجه ــة آثاره طبيع

فــإنَّ الغــزايل قــد كان لــه فيهــا بالــغ 

األثــر مــن خــالل رؤيتــه التوحيديــة 

الوحيانيــة التــي مــن طبيعــة آثارهــا 

أو نتائجهــا.

األبحــاث  تلــك  مــن خــال  التكامليــة 

ــة،  ــث اآلتي ــا يف املباح ــرق إليه ــي نتط الت

يقــول عبــد الغنــي عبــود يف هــذا الصــدد: 

ــق  ــن منطل ــه ... م ــا قال ــال م ــزايل ق »الغ

أو  وامليــزان  »اللســان  الرحمــن،  عبــد  طــه   )((

التكوثــر العقــي«، بــروت، املركــز الثقــايف العــريب، 

.)((( )ص/  )998)م(، 
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ــًا  ــرى تكام ــث ي ــص، حي ــادي الخال املتف

بــن ملــكات اإلنســان ومواهبــه وال يراهــا 

مناطــق منفصلــة، كــام يــرى تكامــًا بــن 

هــذه امللــكات اإلنســانية مجتمعــة وبــن 

النظــام الكــوين«))(، ومــا ذلــك إالَّ انســجام 

ــة  ــه العقدي ــع نظرت ــل م ــم وتكام وتناغ

لإلنســان والكــون والعالـــم والطبيعــة،

أي: إنَّ النظــرة العقديــة التوحيديــة هــي 

الناظــم يف هذه املنهجيــة التكاملية، »وإذا 

ــد  ــلمن ق ــر املس ــن غ ــرون م كان املفك

نحــوا هــذا املعنــى فلقــد جاء ذلــك تحت 

وطــأة الحاجــة إىل مثــل هــذا التكامــل ... 

وفــرق كبــر بــن آراء يذهــب إليهــا القائل 

ــل  ــا القائ ــب إليه ــا وآراء يذه ــا مؤمًن به

ــض  ــى النقي ــا ... أي ع ــرًا إليه ــا مضط به

وبذلــك  حقيقــة«))(،  بــه  يؤمــن  مــامَّ 

تكــون العقيــدة التوحيديــة اإلســامية 

ــدأ  ــة فمب ــرة التكاملي ــدة للنظ ــي املول ه

ــارة  ــارص الحض ــد يؤثــر يف كل عن التوحي

اإلســامية »ويقيــم بينهــا روابــط محــددة 

عبــد الغنــي عبــود، »الفكــر الرتبــوي عنــد الغــزايل   )((

كــا يبــدو مــن رســالة أيُّهــا الولــد«، دار الفكــر، 

)ط. )(، القاهــرة، ))98)م(، )ص/ 75(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

بــروت،  الفكريــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)((7 )ص/  )996)م(،   ،)( )ط.  صيــدا، 

ــي  ــمول الت ــة والش ــادة الصياغ ــم إع وتت

ــارص  ــن عن ــرص م ــام يف عن ــا اإلس يحدثه

ــا  حضارتــه بدرجــة تــراوح يف العمــق ... أمَّ

التحويــل الجــذري فهــو املتعلــق بالتأثــر 

عــى وظيفتــه؛ ألنَّ وظيفــة العنــرص هــي 

ــك  ــن ذل ــه وب ــة بين ــكل العاق ــي تش الت

ــاء  ــبب يف إنش ــو الس ــذا ه ــر، وه الجوه

ــوم  ــار عل ــد، واعتب ــم التوحي املســلمن عل

ــا وراء  ــوم م ــة وعل ــم املعرف ــق وعل املنط

ــا  ــه«))(، وملَّ ــا ل ــاق فروًع ــة واألخ الطبيع

يكــن االعــراف بوحدانيتــه وتوحيــده، 

بوحــدة  االعــراف  يتــم  فبالــرورة 

صفــة  والحقيقــة  فالحــق  الحقيقــة، 

تقتضيهــا حقيقــة التوحيــد، لقــد بــنَّ 

الفاروقــي كيــف أنَّ مبــدأ التوحيــد يقــوم 

ــدة  ــي وح ــا يقت ــدأ منهجيًّ ــه مب -بوصف

الحقيقــة- عــى ثاثــة مبــادئ فرعيــة 

ــي يكتســبها  ــة الت ــق بطبيعــة املعرف تتعل

ــا؛ ــن مصادره ــان م اإلنس

يوافــق  ال  مــا  جميــع  رفــض  األول: 

، لحقيقــة ا

الثاين: إنكار التناقض،

والثالــث: االنفتــاح عــى األدلــة الجديــدة، 

إســامعيل الفاروقــي، »التوحيــد«، ترجمــة: الســيد   )((

ــر )د ط(، )ص/ 55(. عم
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ــوم  ــن مفه ــدأ م ــأ التكامــل يب »إنَّ منش

الرؤيــة الوجوديــة، ووضعهــا محــل الرؤية 

التوحيــد  بقيمــة  ورشطهــا  الكونيــة، 

وقيميًّــا،  ميتافيزيقيًــا  مبــدأ  بوصفــه 

ونفســيًّا«))(،  وجامليًّــا،  واجتامعيًّــا، 

اللــه وخليفتــه  فاإلنســان هــو ممثــل 

ويحمــل أمانــة ومســؤولية ثقيلــة يف هــذا 

الوجــود »فاالعتقــاد بــأنَّ اللــه يف الوجــود 

مينحنــي رؤيــة شــاملة كونيــة نــرى فيهــا 

الطبيعــة ذات نظــام واٍع بذاتــه والتوحيــد 

ــة ووحــدة  ــه وحــدة الحقيق يتشــعب من

التاريــخ، والنــوع اإلنســاين يطوي مســرته 

مــن كونــه طيًنــا إىل اللــه يف التاريــخ، 

ومــن هنــا: فــإنَّ التاريــخ هــو رضورة 

ــرة  ــام أنَّ الس ــم ك ــان إىل عل ــوع اإلنس ن

هــي رضورة الفــرد اإلنســاين إىل علــم«))(.

إنَّ الرؤيــة التوحيديــة الكونيــة هــي التــي 

ــريف  ــل املع ــرة يف التكام ــك النظ ــد تل تول

واملعــارف  العلــوم  يف  ككل  للوجــود 

ــون  ــام الك ــان، فنظ ــأها اإلنس ــي أنش الت

إسـامعيل الفاروقي، »جوهر الحضارة اإلسـالمية«،   )((

)989)م(،  والتوزيـع،  للنـر  الزيتونـة  الجزائـر، 

)ص/ 9، ومـا بعدهـا(.

عــي رشيعــي، »العــودة إىل الــذات«، ترجمــة:   )((

ــراء،  ــرة، دار الزه ــتا، القاه ــوقي ش ــم الدس إبراهي

.)67  -  (6( )ص/  ))99)م(،   ،)( )ط. 

املوجــد  ألنَّ  متناســق؛  متكامــل  كلــه 

لــه واحــد، واإلنســان هــو سلســلة يف 

ــة  ــة واملنتظم ــودات املتكامل ــذه املوج ه

ــذه  ــع ه ــجام م ــل واالنس ــارس التكام مي

الكونيــة. الســمفونية 

التكامل المعرفي عند الغزالي:
لقــد أرشنــا فيــام ســبق إىل أنَّ الرؤيــة إىل 

العالـــم -والتــي هــي عنــد الغــزايل الرؤية 

املولــدة  هــي  الكونيــة-  التوحيديــة 

رؤيــة  وتتجســد  التكامليــة،  للنظــرة 

العالـــم التوحيديــة يف عمليــة الربــط بــن 

ــا  ــي يتحــدث عنه ــة الت ــاالت املعرفي املج

لحــدود  وجــود  فــا  الكريــم،  القــرآن 

ــة  ــل إنَّ فكــرة الحــدود الفاصل ــة؛ ب فاصل

فكــرة وهميــة تختفــي الحــدود عنــد 

يف  املوحــد  املســلم  الفــرد  اهتاممــات 

حياتــه؛ فآيــات القــرآن الكريــم تصــل 

ــم  ــب بعالـ ــم الغي ــرة وعالـ ــا باآلخ الدني

الشــهادة وهكــذا، واألهــم مــن ذلــك هــو 

بيــان الوحــدة والتكامــل بــن املصــادر 

أبــو  عالــج  كــام  وغاياتهــا،  املعرفيــة 

حامــد الغــزايل مســألة »الوحــدة البنائيــة 

اآليــات  )أن(  عــى  وأكــد  املعرفــة،  يف 

ــي تتحــدث عــن أنَّ النجــوم  ــة الت القرآني
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ال تفهــم إالَّ مبعونــة علــم الفلــك، واآليــات 

التــي تتعلــق بالصحــة ال تفهــم إالَّ بعلــم 

الطــب«))(، يقــول الغــزايل: »ثــم إنَّ هــذه 

ــا  ــم نعده ــا لـ ــا وم ــا عددناه ــوم م العل

ليســت أوائلهــا خارجــة عــن القــرآن؛ فإنَّها 

ــن  ــد م ــر واح ــن بح ــة م ــا مغرف جميعه

ــال...  ــاىل وهــو بحــر األفع ــه تع بحــار الل

ــر  ــو بح ــاىل- وه ــه -تع ــال الل ــن أفع فم

األفعــال -مثــًا- الشــفاء واملــرض...

إالَّ  يعرفــه  ال  الواحــد  الفعــل  وهــذا 

ومــن  بكاملــه...  الطــب  عــرف  مــن 

ــة الشــمس والقمــر  ــر معرف ــه تقدي أفعال

ومنازلهــام بحســبان ... وال يعــرف حقيقــة 

الشــمس والقمــر والحســبان وخســوفهام 

ــور  ــة تك ــار وكيفي ــل يف النه ــوج اللي وول

عــرف  مــن  إالَّ  اآلخــر  عــى  أحدهــام 

هيئــات تركيــب الســموات واألرض وهــو 

علــم برأســه«))(، وهكــذا يدعــو الغزايل إىل  

)cintagrality( تكامــل املعرفــة، يقــول: 

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  حســن  فتحــي   )((

اإلســالمية«،  املنهجيــة  يف  مقدمــات  املعــريف، 

 ،)( )ط.  اإلســامي،  للفكــر  العاملــي  املعهــد 

.)5( )ص/  )))0)م(، 

الغــزايل، »جواهــر القــرآن ودرره«، بــروت، دار   )((

.)(7  ،(6 )ص/  )988)م(،  الجيــل، 

ــون  ــن فن ــا م ــدع فنًّ ــم أال ي ــى املتعل »ع

العلــم ونوًعــا مــن أنواعــه إالَّ وينظــر فيــه 

ــده  ــه ومقص ــى غايت ــه ع ــع ب ــرًا يطل نظ

وطريقتــه، ثــم إن ســاعده العمــر وواتتــه 

األســباب طلــب التبحــر فيــه، فــإنَّ العلــوم 

ــض  ــا ببع ــة بعضه ــة مرابط ــا متعاون كله

ويســتفيد منــه يف الحــال حتــى ال يكــون 

ـا لذلــك العلــم بســبب الجهــل  معاديًـّ

بــه«))(، ويقــول الغــزايل عــن ســبب تأليفه 

لإلحيــاء وإلصــاح العلــوم اإلســامية التــي 

ابتدعهــا املســلمون ضمــن دائــرة العلــوم 

اندرســت  حيــث  والوضعيــة،  النقديــة 

العلــوم: »وخيــل أن ال علــم إالَّ فتــوى 

حكومــة تســتعن بــه القضــاة عــى فصــل 

الخصــام عنــد تهــاوش الطغــام، أو جــدل 

ــة  ــاة إىل الغلب ــب املباه ــه طال ــدرع ب يت

واإلفحــام، أو ســجع مزخــرف يتوســل بــه 

ــوام... ــتدراج الع ــظ إىل اس الواع

إنَّ العلــم الــذي ســامه اللــه -ســبحانه- يف 

كتابــه فقًهــا وحكمــًة وعلــاًم وضيــاًء ونوًرا 

وهدايــًة ورُشــًدا، قــد أصبــح بــن الخلــق 

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، تحقيــق: أحمــد شــمس   )((

ــة، )000)م(،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، ب الدي

)ص/ 09)(.



244

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ـا وصــار نســيًا منســيًّا ... ولـــامَّ  مطويًـّ

ــا  ــاًم وخطبً ــن مل ــام يف الدي ــذا ثل كان ه

ــذا  ــر ه ــتغال بتحري ــت االش ــاًم، رأي مدله

ــن،  ــوم الدي ــاًء لعل ــاًم، وإحي ــاب مه الكت

ــن،  ــة املتقدم ــج األمئ ــن مناه ــًفا ع وكش

ــد  ــة عن ــوم النافع ــا ملباهــي العل وإيضاًح

ــك  ــن«))(، وكذل ــلف الصالح ــن والس النبي

مــا وجهــه الغــزايل مــن نصيحــة يف ميــزان 

ــم  ــى املتعل ــا: »ع ــول فيه ــل؛ إذ يق العم

ــل  ــة، ب ــم دفع ــون العل ــوض يف فن أال يخ

ــم  ــم فاأله ــدأ باأله ــب فيب ــي الرتي يراع

ــن  ــى يســتويف الف ــن حت وال يخــوض يف ف

ــا  ــة ترتيبً ــوم مرتب ــإنَّ العل ــه؛ ف ــذي قبل ال

بعــض  إىل  طريــق  وبعضهــا  ـا  رضوريًـّ

الرتيــب  ذلــك  راعــى  مــن  واملوفــق 

اإلمــام  يكــون  وبذلــك  والتــدرج«))(، 

الغــزايل ممتلــًكا ملنهــج علمــي منظــم 

ومتكامــل يف املعرفــة مــن حيــث تلقيهــا 

ــى  ــارف ع ــر إىل املع ــا ويف النظ وتحصيله

ــل  ــا، والتكام ــاف أشــكالها ومصادره اخت

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، )ج. )(، بــروت،   )((

دار املعرفــة، دت، )ص/ )(.

الدكتــور  حققــه:  العمــل«،  »ميــزان  الغــزايل،   )((

ــارف، دت، )ط. )(، )ص/  ــا، دار املع ــليامن دني س

.)(4  -  9(  -  48

عنــد الغــزايل ال يعنــي التخصــص يف جميع 

ــزود  ــا يعنــي أن يت ــن املعرفــة، وإنَّ ميادي

املتعلــم بثقافــة عامــة، متــده بتكامــل 

ــب  ــج جوان ــك يغطــي املنه معــريف، وبذل

املعرفــة، وكلُّ ذلــك مســتوحى مــن تلــك 

واملعــارف  للعلــوم  التكامليــة  النظــرة 

الرؤيــة  خــال  مــن  تولــدت  التــي 

التوحيديــة للعقيــدة اإلســامية، فاألســاس 

أيًضــا وحــدة  منــه  تنبثــق  التوحيــدي 

النظــر إىل العالـــم أو إىل »النظــام الكــوين 

ـه يتكــوَّن مــن قوانــن وســنن  عــى أنَـّ

تــري يف مجــال الطبيعــة ... كــام تنبعــث 

منــه وحــدة النظــر إىل الخليقــة عــى أنَّ 

ــا  ــذي جعــل له ــا ال مصدرهــا هــو خالقه

غايــة مــن خلقهــا ... كــام ينعكــس هــذا 

ــاة  ــدة الحي ــر إىل وح ــى النظ ــاس ع األس

ووحــدة املعرفــة ووحــدة اإلنســانية حيث 

يكــون املنشــأ واحــًدا »ُهَو الَّــِذي أَنَْشــأَكُْم 

 ،)98 )األنعــام:  َواِحــَدٍة«  نَْفــٍس  ِمــْن 

ــل  ــن )العق ــة يف كل م ــة املعروف فالثنائي

ــل  ــل(، )العق ــل والنق ــدان(، )العق والوج

ــروح  ــب(، )ال والوحــي(، )الشــهادة والغي

ــة  ــة(، )الفردي ــة واملادي ــادة(، )املثالي وامل

والجامعيــة(، )الدنيــا واآلخــرة( قــد ينظــر 

إليهــا يف بعــض االتجاهــات الفكريــة عــى 
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أنَّهــا متضــادة ال تجتمــع ...  ولكــن يف 

النظــرة التوحيديــة تراهــا بعــن التعــادل 

والتــوازن والتكامــل«))(. 

ــق  ــة بالتصنيــف ومبث ــه عاق والتكامــل ل

مــن الرؤيــة التوحيديــة اإلســامية، وهــو 

ــار وهــي  ــى العــدل والخي الوســطية مبعن

ــل  ــذا التكام ــبب ه ــبت بس ــة اكتس قيم

ــة  ــات وبســبب املصري ــن طــريف الثنائي ب

ــار  ــزايل انتش ــذا أدرك الغ ــة، وك التوحيدي

األشــياء  وحقائــق  ملفاهيــم  التحريــف 

ــد،  ــوم التوحي ــامية كمفه ــة اإلس يف الرؤي

العلــم،  ومفهــوم  الفقــه،  ومفهــوم 

ــادة  ــى إع ــل ع ــة، فعم ــوم الحكم ومفه

بنــاء وتصحيــح املفاهيــم، وذلــك بربطهــا 

ــا  ــرآين، ومقاصده ــي الق ــا الحقيق مبعناه

ــة:  األصلي

مظاهر الرؤية والتكامل 
المعرفي عند الغزالي:

)1( تصنيف العلوم من منطق الغزالي:

شــلتانج عبــود، »الثقافــة اإلســالمية بــن التغريــب   )((

والتأهيــل«، دار الهــادي، )ط. )(، ))00)م(، )ص/ 

.)(8(

لقــد ارتبــط مفهــوم العلــم عند املســلمن 

ــتعراض  ــوم، واس ــف العل ــكالية تصني بإش

تصنيفــات العلــوم يخضــع يف تصورنــا إىل 

أســس فلســفية معينــة: إبســتمولوجية 

)وجوديــة(  وأنطولوجيــة  )معرفيــة( 

فقــد  )قيمية-أخاقيــة(،  وأكســيولوجية 

ظهــرت تصنيفــات متباينــة، ِمــن أصحابها، 

م العلــوم الرعيــة عــى  فهنــاك َمــن قــدَّ

العلــوم العقليــة، وبالتــايل أنكــروا دور 

هــذه األخــرة، ومنهــم مــن قــال بتكاملها، 

ــلمن  ــفة املس ــن فاس ــره م ــزايل كغ والغ

بحــث يف مجــال العلــوم واملعرفــة، ووقف 

عــى أرسار كل علــم، ومــن هنــا جــاء 

تصنيفــه للعلــوم، فكيــف كان تصنيفــه 

ــارف؟ ــوم واملع للعل

الــذي  األســاس  أو  اآلليــة  هــي  ومــا 

ذلــك؟ يف  اعتمــده 

هــل كان تصنيفــه مبنطــق التفاضــل أو 

التكامــل؟ أم كليهــام؟

ليــس مــن الســهل حــرص كل إشــارات 

للعلــوم؛  بتصنيفــه  املتعلقــة  الغــزايل 

ــوم،  ــددة للعل ــات متع ــدم تصنيف ــد ق فق
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ــع  ــر م ــاب إىل آخ ــن كت ــرت م ــا تغ ورمب

تطــور وتنــوع كتاباتــه واختــاف غايتهــا، 

ــاب  ــات يف كت ــذه التصنيف ــد ه ــد أح نج

العلــم أول أجــزاء »إحيــاء علــوم الديــن« 

ــة«،  ــالة اللدني ــر يف »الرس ــد آخ ــام نج ك

تنــاول  عــى  الباحثــون  اقتــرص  وقــد 

هذيــن التصنيفــن، كــام نجــد تصنيًفــا يف 

»مقاصــد الفالســفة«، وآخــر يف »تهافــت 

ــاس  ــزًا ذا أس ــا متمي ــفة«، وتصنيًف الفالس

اإلميــاين  األســاس  هــو  متاًمــا  مختلــف 

الباطنــي الــذايت الذوقــي يف »املنقــذ مــن 

الضــالل« متنــاواًل فيــه تجربتــه الروحيــة، 

ــذا  ــا آخــر يف جواهــر القــرآن))(؛ ل وتصنيًف

ســنقف عنــد أهــم مركزيــن عــى تصنيفه 

ــا: ــه منه ــوم وموقف للعل

إنَّ العلــم عنــد الغــزايل ال يُطلــب لكــامل 

النفــس، أو لبلــوغ الســعادة يف الدنيــا 

كــام هــو الشــأن عنــد الفاســفة، بــل هــو 

ــل  ــن أص ــرة، »وم ــاة اآلخ ــون بالحي مره

هــذه الغايــة ترتــب العلــوم بتفضيــل 

ــب  ــا ال تطل ــوم الدني ــرة، فعل ــوم اآلخ عل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، دار النــرص للنــر والتوزيــع، )ص/ 

.)(9(  ،(9(

إالَّ بقــدر مــا تحقــق لإلنســان ســعادته يف 

اآلخــرة«))(، ويستشــهد الغــزايل عــى ذلــك 

ــه عليــه وســلم-:  بقــول النبــي -صــى الل

»طَلَــُب الِْعلْــِم َفِريَضــٌة َعــَى كُلِّ ُمْســلٍِم«، 

وبنــاء عــى هــذا الحديــث مييــز بــن 

العلــوم متييــزًا أصوليًّــا يقــوم عــى نوعــن 

مــن الفــرض))(:

ــرض  ــذي يف ــم ال ــو العل ــن: ه ــرض الع ف

وهــو  اســتثناء،  دون  مســلم  كل  عــى 

يقــوم  التــي  الخمســة  األركان  معرفــة 

عليهــا اإلســام)4(؛ وبالتــايل: فهــو يحــدد لنا 

معنــى العلــم الــذي هــو فــرض عــن، بأنَّه 

ــن  ــب، فم ــل الواج ــة العم ــم بكيفي العل

علــم العلــم الواجــب ووقــت وجوبــه 

فقــد علــم العلــم الــذي هــو فــرض عــن.

فــرض كفايــة: لــي يحــدد الغــزايل العلــم 

الــذي هــو فــرض كفايــة يعــرض لنــا لوحة 

دراســة  التاريخــي،  »الخطــاب  أومليــل،  عــي   )((

ملنهجيــة ابــن خلــدون«، )ط. )(، الــدار البيضــاء، 

الجديــدة، )984)م(، )ص/ 56(. الفــاج  مصلحــة 

املرجع نفسه، )ص/ 56(.  )((

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، علــق عليــه: طــه   )4(

رؤوف ســعد، القاهــرة، مكتبــة صفــا، )ط. )(، 

.)(8  ،(7  /(( ))00)م(، 
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ــمها إىل  ــوم، ويقس ــام العل ــة ألقس متكامل

ــة  ــة؛ فالرعي ــر رشعي ــة وغ ــوم رشعي عل

هــي: »مــا اســتفيد مــن األنبيــاء -صلــوات 

ــل  ــم وســامه- وال يرشــد العق ــه عليه الل

ــا  ــب محمــودة))(، أمَّ ــه وهــي يف الغال إلي

العلــوم غــر الرعيــة؛ فإنَّهــا تنقســم إىل:

)1( علــوم محمــودة: مــا ترتبــط بــه مــن 

مصالــح أمــور الدنيــا كالطــب والحســاب، 

ــة  وهــي تنقســم إىل مــا هــو فــرض كفاي

وإىل مــا هــو فضيلــة وليــس بفريضــة، 

بفــرض  املقصــود  أنَّ  الغــزايل  ويذكــر 

ــن  ــه م ــم ال يســتغنى عن ــة كل عل الكفاي

ــًا- فهــو  ــا كالطــب -مث قــوام أمــور الدني

ــدان كــام أنَّ الحســاب  رضوري لبقــاء األب

ــن. رضوري يف املعامــات وقســمة املوازي

ــا مــا يُعــدُّ فضيلــة ال فريضــة فالتعمــق  أمَّ

يف دقائــق الحســاب وحقائــق الطــب، 

ــا مــا يعــد مباًحــا فالعلــم باألشــعار  أمَّ

ــا يجــري مجــراه))(. ــار وم ــخ األخب وتواري

كالـســـحر  مـذمــومــــة:  عـلـــوم   )2(

والتلبيســات  والشــعوذة  والطلســامت 

الغزايل، املصدر السابق، ))/ 9)، 0)(.  )((

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 0)(.  )((

وكل علــم ضــار ومــا مــن شــأنه أن يحــول 

ــواله. ــد وم ــن العب ب

ثــم مــا يلبــث الغــزايل أن يقــدم لنــا 

تصنيًفــا آخــر أشــمل وأوســع عــى أســاس 

صنفــن هــام: العلــوم الرعيــة، والعلــوم 

ــة))(. العقلي

)1( العلــوم الشــرعية: وهــي األســاس 
ـه  أنَـّ إالَّ  كلهــا محمــودة؛  فهــي  عنــده 

ــة،  ــا رشعي ــا يظــن أنَّه ــا م ــس به ــد يلتب ق

وتكــون مذمومــة فتنقســم إىل املحمــودة 

واملذمومــة وتنقســم املحمــودة إىل أربعــة 

أرضب)4(:

أي:  التوحيــد،  علــم  وهــي  األصــول: 

الكتــاب والســنة وإجــامع األمــة وآثــار 

والحيــاة  املــوت  وأحــوال  الصحابــة)5(، 

والقيامــة والحــر والحســاب، وهــو الذي 

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 0)(.  )((

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )4(

عنــد العــرب«، دار النــرص للنــر والتوزيــع )دت(، 

.)(04 )ص/ 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )5(

.)(0 /((
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ال تنجــو نفــوس العبــاد إالَّ بــه، وال تتخلص 

مــن خــوف املعــاد إالَّ بــه))(؛ وعليــه:

فــإنَّ علــم التوحيــد عنــد الغــزايل يتضمــن 

األخــر  وهــذا  القــرآن،  تفســر  علــم 

ــى  ــي ع ــوم وينبغ ــن أعظــم العل ــدُّ م يُع

ــم  ــذا العل ــامر ه ــوض غ ــن أراد أن يخ َم

اإلملــام بعلــوم اللغــة، وفــن النحــو، يقــول 

الغــزايل: »وَمــن أراد أن يتكلــم يف تفســر 

يف  ويصيــب  األخبــار،  وتأويــل  القــرآن 

ــم  ــل عل ــه أوَّاًل تحصي كامــه؛ فيجــب علي

اللغــة، والتبحــر يف فــنِّ النحــو، والرســوخ 

يف ميــدان اإلعــراب والتــرصف يف أصنــاف 

ُســلَّم  اللغــة  علــم  فــإنَّ  الترصيــف؛ 

ومرقــاة إىل جميــع العلــوم ومــن مل يعلــم 

ــل  ــه إىل تحصي ــم اللغــة، فــا ســبيل ل عل

العلــوم«))(، ومــن العلــم الرعــي مــا 

ــا  ــم إمَّ ــك أنَّ العل ــروع، ذل ــم الف ــو عل ه

ــا،  ــا أن يكــون عمليًّ ــا، وإمَّ أن يكــون علميًّ

وعلــم  العلمــي،  هــو  األصــول  وعلــم 

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، ضمــن مجموعــة   )((

رســائل اإلمــام الغــزايل، طبعــة منقحــة ومصححــة، 

التوفيقيــة،  املكتبــة  محمــد،  أحمــد  إبراهيــم 

القاهــرة، مــرص، دت، )ص/ )))(.

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(48 )ص/ 

الفــروع هــو العــــمي، وهــذا العلــم 

ــوق: ــة حق ــى ثالث ــتمل ع ــي يش العم

ًل: حــق عــى العبــاد: متمثــل يف )أركان  أوَّ

ــاة،  ــهارة، الصــ ــثل: الطــ ــادات مــ العب

والزكــاة(.

ثانًيا: حق العباد ويشتمل عى وجهن: 

أحدهــا: يتمثــل يف املعاملــة بــن النــاس، 

كالبـــــيع والركــة والهبــة والقرض.

 والثــاين: يتمثــل يف املعاقــدة، مثــل النكاح 

والطــاق والعتــق، ويطلــق الغــزايل عــى 

هذيــن الوجهــن اســم علــم الفقــه الــذي 

هــو: علــم رشيــف مفيــد عــام رضوري ال 

ــرورة  ــوم ال ــه لعم ــاس عن ــتغني الن يس

إليــه))(.

ثالًثــا: حــق النفــس »وهــو علــم األخــاق، 

ــا  ــة ويجــب رفضه ــا مذموم واألخــاق إمَّ

ــا محمــودة يجــب تحصيلها  وقطعهــا، وإمَّ

وتحليـــة النفــس بهــا، واألخــاق املذمومة 

واألوصــاف املحمــودة مشــهورة يف كتــاب 

ــه  ــه علي ــار الرســول -صــى الل ــه وأخب الل

املصدر السابق، )ص/ 46)(.  )((
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ــا دخــل  ــق بواحــد منه ــن تخل وســلم- م

الجنــة«))(، وغايــة األخــاق هــي الســعادة 

ــول  ــرة يق ــاة اآلخ ــق إالَّ يف الحي وال تتحق

ــزايل: الغ

ــة  ــي األخروي ــة ه ــعادة الحقيقي »إنَّ الس

ــا مجــازًا،  ومــا عداهــا ســميت ســعادة إمَّ

ــا خلطًــا كالســعادة الدنيويــة التــي ال  وإمَّ

ــا، ولكــن  ــا صدقً تعــن عــى اآلخــرة، وإمَّ

االســم عــى األخرويــة أصــدق، وذلــك كل 

مــا يوصــل إىل الســعادة األخرويــة ويعــن 

عليهــا؛ فــإنَّ املوصــل إىل الخــر والســعادة 

قــد ســمي خــرًا وســعادة«))(.

)2( العلــوم العقليــة: يــرى الغــزايل أنَّ 
العلــم العقــي علــم معضــل مشــكل يقــع 

فيــه الخطــأ والصــواب، وهــو موضــوع يف 

ثــاث مراتــب))(:

الحســاب  ومنهــا  الرياضيــات:   )1(

وهــي  والهندســة  العــدد  يف  وينظــر 

املصدر السابق، )ص/ 46)(.  )((

الغزايل، »ميزان العمل«، )ص/ 64)(.  )((

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(47 )ص/ 

علــم املقاديــر واألشــكال والهيئــة، ويــرى 

ــن؛  ــات بالدي ــة للرياضي ــزايل أن ال صل الغ

إىل  ســبيل  ال  برهانيــة  أمــور  هــي  إذ 

ومعرفتهــا)4(. فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا 

ــم  ــو حك ــه ه ــارة إلي ــي اإلش ــامَّ ينبغ وم

العلــوم  عــى هــذه  الصائــب  الغــزايل 

ا  عــدًّ يتناولهــا  لـــم  »فهــو  الرياضيــة، 

نظــر  يقــدم وجهــة  ولكنَّــه  وإحصــاًء، 

ــه  ــو أنَّ ــا ه ــه عليه ــا وحكم ــة إليه خاص

فهمهــا  بعــد  مجاحدتهــا  إىل  ســبيل  ال 

ــا وهــو حكــم عقــي واٍع، إالَّ أنَّ  ومعرفته

النظــر فيــه يظهــر ماحظتــن هامتــن 

أبداهــام الغــزايل«)5(؛ األوىل: يقــول فيهــا: 

مــن  يتعجــب  فيهــا  ينظــر  مــن  »إنَّ 

دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا فيحســن 

الفاســفة  يف  اعتقــاده  ذلــك  بســبب 

فيحســب أنَّ جميــع علومهــم يف الوضوح، 

ــو  ــا(، ويقــول ل ــة الربهــان )مثله ويف وثاق

ــا -بعــد ســامعه بكفرهــم-  كان الديــن حقًّ

ــل  ــة جمي ــالل«، طبع ــن الض ــذ م ــزايل، »املنق الغ  )4(

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 00)(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )5(

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.
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ــم يف  ــؤالء تدقيقه ــى ه ــى ع ــاَم اختف لَـ

ــك  ــق بذل ــة: تتعلَّ ــم«))(، والثاني هــذا العل

املوقــف الســلبي، حيــث يتــم رفــض هذه 

ــول:  ــام، يق ــم اإلس ــوم باس العل

»ولقــد جنــى عــى الديــن جنايــة عظيمــة 

مــن ظــن أنَّ اإلســام ينــرص بإنــكار هــذه 

ــوم، وليــس يف الــرع تعــرض لهــذه  العل

ــذه  ــات وال يف ه ــي أو اإلثب ــوم بالنف العل

ــذا  ــة؛ وله ــور الديني ــرض لألم ــوم تع العل

فالهندســة والحســاب مباحــان وليــس 

هنــاك داع إلنكارهــام«))(، بــل حاصــل 

مــا يعيبــه الغــزايل عــى الرياضيــات هــو 

خوضهــا أو اســتعاملها يف املســائل اإللهيــة 

مــامَّ يجعلهــا علــاًم ظنيًّــا ونســبيًّا ال يقينيًّا.

ــات  )2( املنطقيــات: وهــي مثــل الرياضي

منهــا  يشء  يتعلــق  ال  بعدهــا،  وتــأيت 

ــر  ــو النظ ــل ه ــا، ب ــا أو إثباتً ــن نفيً بالدي

يف األدلــة واملقاييــس ورشوط مقدمــات 

الربهــان وكيفيــة تركيبهــا، ويعــرف الغزايل 

ـه »النظــر يف طــرق األدلــة  املنطــق بأنَـّ

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، مــرص القاهــرة،   )((

الفتــح، )ط. )(، )009)م(، )ص/ 00)، )0)(. دار 

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ )0)(.  )((

الربهــان  مقدمــات  واملقاييــس ورشوط 

وكيفيــة تركيبهــا، ورشوط الحــد الصحيــح 

ــزايل  ــد حــاول الغ ــه«))(، وق ــة ترتيب وكيفي

تأســيس املنطــق عــى أســس قرآنيــة، 

املصطلحــات  باســتبدال  قــام  حيــث 

ومــن  قرآنيــة،  مبصطلحــات  املنطقيــة 

وقــد حــاول الغــزايل تأســيس املنطــق 

قــام  قرآنيــة، حيــث  أســس  عــى 

املنطقيــة  املصطلحــات  باســتبدال 

مبصطلحــات قرآنيــة.

أوردهــا  التــي  القرآنيــة  املصطلحــات 

املقتبــس مــن  املســتقيم(  )القســطاس 

ــق،  ــم املنط ــى عل ــو دال ع ــرآن، وه الق

املســتقيم  القســطاس  هــذا  فيكــون 

ــن  ــوال م ــا األق ــز به ــي ميي ــة الت هــو اآلل

كذبهــا)4(، ولقــد اســتخرج الغزايل األقيســة 

الرطــي  الثاثــة:  بأشــكالها  الحمليــة 

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املصــدر الســابق،   )((

)ص/ )0)(.

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )4(

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب بــروت، )ط. )(، 

.)(4(  ،(40 )ص/ 
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بصورتيــه: )املتصلــة، واملنفصلــة(، مــن 

ــبًا إىل نفســه الســبق  ــرآين، ناس ــص الق الن

إىل هــذا االســتخراج، ونجــد مثــال ذلــك يف 

اســتخراجه للقيــاس الحمــي مــن الــرب 

يســميه  الــذي  األول  للشــكل  األول 

»َفــإِنَّ  اآليــة:  فنــص  األكــرب(،  )امليــزان 

ــْمِس ِمــَن الْـــَمرْشِِق، َفــأِْت  اللــَه يَــأِْت ِبالشَّ

ــِذي كََفــَر«  ِبَهــا ِمــَن الْـــَمْغرِِب؛ َفُبِهــَت الَّ

.)(56 )البقــرة: 

فكانــت بنيــة القيــاس: كل مــن يقــدر عى 

إطــاع الشــمس؛ فهــو العلــة، وإلهــي هــو 

ــادر عــى هــذا اإلطــاع= فإلهــي إذن  الق

هــو اإللــه، دون النمــرود.

عقديــة  الدينيــة  املعــارف  جميــع  إنَّ 

أو علميــة، إلهيــة أو معاديــة، ال مييــز 

الحــق فيهــا مــن الباطــل وال يســتيقن 

مــن العلــم املســتفاد منهــا إالَّ باســتخدام 

فيكــون  الخمســة،  املوازيــن  هــذه 

املنطــق إذن هــو الوســيلة التــي يتوصــل 

الرعــي.  العلــم  تحصيــل  إىل  بهــا 

ولــي يتســنَّى للغــزايل متــام التقريــب 

فقــد  تشــغيله؛  متــام  أي  العقــدي 

ــه  ــى الفق ــق ع ــيس املنط ــد إىل تأس عم

ويتمثــل هــذا التأســيس يف العمليــات 

املصطلحــات  )إبــدال  وهــي  الثــاث 

ــة(،  ــكان املصطلحــات املنطقي ــة م الفقهي

ــف  ــة عــى مختل ــة الفقهي ــراد األمثل و)إي

املوازيــن  )رد  ثــم  املنطــق(،  مكونــات 

الفقهيــة())(. االســتدالالت  إىل  العقليــة 

ــفة؛  ــى الفاس ــزايل ع ــه الغ ــا يعيب ــا م أمَّ

فهــو اســتخدام املنطــق يف مجــال العلــوم 

ــة. اإللهي

ــى  ــزايل ع ــا الغ ــات: ويعرفه )3( الطبيعي

أنَّهــا العلــم الــذي يــدرس أجســام العالـــم 

مــن حيــث حركتهــا وســكونها وتغيرهــا، 

ــًا:  ــب قائ ــزايل يعق ــا الغ ــد أن فصله وبع

بالباطــل،  مشــوب  فيهــا  الحــق  »إنَّ 

والصــواب مشــتبه بالخطــأ، فــا ميكــن 

ــوب«))(. ــب ومغل ــا بغال ــم عليه الحك

ـه ليــس مــن  ويُؤكِّــد الغــزايل عــى أنَـّ

ــم إالَّ يف مســائل  ــك العل ــكار ذل رشطــه إن

معينــة.

املرجع السابق، ))4 - )4 - 4)(.  )((

الغــزايل، »مقاصــد الفالســفة«، دار املعــارف مبــرص،   )((

ــا، ))96)م(، )ص/  ــور ســليامن دني تحقيــق: الدكت

.)((
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ــن إحــدى  ــرب الدي ــزايل يعت ــامَّ كان الغ ولـ

املرجعيــات القيميــة يف تقويــم العلــوم 

ــم  واملعــارف ونقدهــا؛ فقــد قــرر أنَّ العل

والفلــك  التريــع  فيــه  مبــا  الطبيعــي 

جمــة  فائــدة  ذو  والحيــوان،  والطــب 

لإلنســان، والديــن ال ينكــر ذلــك بــل هــو 

يقــرر بأنَّهــا تفيــد يف معرفــة أنَّ الطبيعــة 

مســخرة للــه، وال تســر ذاتهــا بذاتهــا بــل 

ــا))(. ــة خالقه ــن جه ــتعملة م ــي مس ه

)4( اإللهيــات: يعرفهــا الغــزايل عــى أنَّهــا:

»النظــر يف املوجــود، ثــم تقســيمه إىل 

ــع  ــر يف املتاب ــم النظ ــن، ث ــب وممك واج

ــره  ــه وأم ــه وأفعال ــع صفات ــه وجمي وذات

ظهــور  وترتــب  وقضائــه  وحكمــه، 

املوجــودات عنــه، ثــم النظــر يف العلويــات 

والجواهــر املفــردة والعقــول املفارقــة، 

والنفــوس الكامنــة، ثــم النظــر يف أحــوال 

املائكــة والشــياطن، وينتهــي إىل علــم 

وأحــوال  املعجــزات  وأمــر  الســنوات 

الكرامــات«))(.

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املصــدر الســابق،   )((

)ص/ 05)، 06)(.

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(48  ،(47 )ص/ 

ويقــف عندهــا الغــزايل وقفــة طويلــة 

ــام  ــطهم »ف ــر أغاليـ ــا -بحســبه- أك ففيه

ــا  ــى م ــن ع ــاء بالرباه ــى الوف ــوا ع قدم

رشحــوه يف املنطــق؛ ولذلــك كــر االختاف 

ــه  ــا غلطــوا في بينهــم، ويرجــع الغــزايل م

إىل عريــن مســألة يكفرهــم يف ثاثــة 

ــرة«))(. ــبع ع ــم يف س ــا ويبدعه منه

حــدِّ  يف  اإللهيــات  يرفــض  ال  والغــزايل 

ــا؛  ــل فيه ــض خــوض العق ــل يرف ــا، ب ذاته

»إذ يجــري أنَّ منهاجــه وبرهانــه غــر 

ــن  ــة م ــر خالي ــا وغ ــى إتقانه ــادرة ع ق

التناقــض«)4(. 

بعــد تقســيم الغــزايل العلــوم إىل رشعيــة 

ــياًم  ــمها تقس ــا يقس ــده أيًض ــة نج وعقلي

ــن  ــب م ــم مرك ــذا القس ــن ه ــر، ولك آخ

أهــل  علــم  هــو  الســابقن،  العلمــن 

التصــوف ويســميه علــم طريــق اآلخــرة، 

وعلــم  مكاشــفة  علــم  إىل  ويقســمه 

حامــد  أيب  عنــد  والتصــوف  معاملــة، 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.

ــل  ــة جمي ــالل«، طبع ــن الض ــذ م ــزايل، »املنق الغ  )4(

صليبــا، وكامــل عيــاد، )ص/ 06)، 07)(.
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الغــزايل علــم نظــري وعمــي: طريقــة تتم 

ــاب  ــة- أرب ــم -الصوفي ــل، فه ــم وعم بعل

ــم  ــا علومه ــوال، أمَّ أحــوال ال أصحــاب أق

فيقســمها إىل قســمن هــام:

)1( عـلـم المـكـاشفة:

»وهــو عبــارة عــن نــور يظهــر يف القلــب 

صفاتــه  مــن  وتزكيتــه  تطهــره  عنــد 

علــم  أنَّ  الغــزايل  ويــرى  املذمومــة، 

املكاشــفة يفيــد اليقــن فبواســطته يرتفــع 

يف  جليــة  لــه  تتضــح  حتــى  الغطــاء 

ــري  ــا يج ــور اتضاًح ــذه األم ــق يف ه الح

فيــه،  يشــكُّ  ال  الــذي  العيــان  مجــرى 

جوهــر  يف  موجــود  املكاشــفة  وعلــم 

ــي  ــا الت ــاذورات الدني ــوال ق ــان ل كل إنس

تدنــس القلــب، وهــذا العالـــم يختــص به 

املقربــون«))(. الصديقــون 

)2( عـلـم المـعـاملة:

وهــو علــم أحــوال القلــب املحمــودة 

ــاء،  ــوف، والرج ــكر، والخ ــرب، والش »كالص

))( الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق، 

.)(9 ،(8 /((

والرضــا، والزهــد، والتقــوى، والطاعــة، 

ــاىل  ــه تع ــة الحســنة لل والســخاء، واملعرف

ــن  ــان، وحس ــوال، واإلحس ــع األح يف جمي

الظــن، وحســن الخلــق، وحســن املعارشة، 

كـــ:  واملذمومــة  واإلخــاص،  والصــدق، 

خــوف الفقــر، وســخط املقــدور، والغــل، 

وطلــب  والغــش،  والحســد،  والحقــد، 

طــول  وحــب  الثنــاء،  وحــب  العلــو، 

البقــاء يف الدنيــا للتمتــع، والكــرب، والريــاء، 

واألنفــة، والعــداوة، والبغضــاء، والطمــع، 

والبخــل«))(.

ــة  ــوم مرتب ــم اآلخــرة هــو أرشف العل وعل

عنــد الغــزايل، وهــذا نظــرًا لــرف مثرتــه 

يقــول الغــزايل:

وعلــم اآلخــرة هــو أرشف العلــوم 

مرتبــة عنــد الغــزايل، وهــذا نظــًرا 

لــرشف مثرتــه.

»إنَّ شـــرف الـعـــلم يُـــدرك بشـــيئن؛ 

واآلخــر:  مثرتــه،  بــرف  أحدهــا: 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املرجــع الســابق،   )((

.)(9 ،(8 /((
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الديــن  كعلــم  وذلــك  داللتــه  بوثاقــة 

ــن  ــم الدي ــرة عل ــإنَّ مث ــب؛ ف ــم الط وعل

لهــا،  آخــر  ال  التــي  األبديــة  الحيــاة 

فــكان أرشف مــن علــم الطــب الــذي 

مثرتــه حيــاة البــدن إىل غايــة املــوت، 

ــا الحســاب إذا أضفتــه إىل الطــب  وأمَّ

ــه؛ ــار وثاقــة داللت فالحســاب أرشف باعتب

فــإنَّ العلــوم بهــا رضوريــة غــر متوقعــة 

ــب  ــب، والط ــاف الط ــة بخ ــى التجرب ع

أرشفــه باعتبــار مثرتــه؛ فــإنَّ صحــة البــدن 

املقاديــر،  كميــة  معرفــة  مــن  أرشف 

والنظــر إىل رشف الثمــرة األوىل مــن النظر 

إىل وثاقــة الدليــل، فــأرشف العلــوم مثــرة 

العلــم باللــه ومائكتــه وكتبه ورســله، وما 

ــة«))(. ــعادة األبدي ــه الس ــإنَّ مثرت ــن ف يع

رغــم هــذا التصنيــف املتعدد للعلــوم عند 

ــه يقــر يف األخــر بتكاملهــا،  الغــزايل إالَّ أنَّ

فــا ِغنــى ألحــد العلمــن عــن اآلخــر 

وهــذه الفكــرة مســتوحاة مــن رؤيتــه 

ــل  ــال التكام ــدور يف مج ــي ت ــم الت للعالـ

ــة  ــة املعرف ــل وواحدي ــرع والعق ــن ال ب

ــة، كــام يتضــح املنحــى القيمــي  والحقيق

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، املرجــع الســابق، )ص/   )((

.)(5( ،(5(

رغم هــذا التصنيــف املتعــدد للعلوم 

ــه يقــر يف األخــر  ــد الغــزايل إلَّ أنَّ عن

ــى ألحــد العلمــن  ــال ِغن ــا، ف بتكامله

عــن اآلخــر وهــذه الفكــرة مســتوحاة 

ــدور يف  ــي ت ــم الت ــه للعالـ مــن رؤيت

مجــال التكامــل بــن الــرشع والعقــل 

ــة والحقيقــة. ــة املعرف وواحدي

يقـــرب  مـــامَّ  للتصنيـــف  األخاقـــي 

األســـاس  أصحـــاب  وبـــن  بينـــه 

ــط  ــام يربـ ــوم، »كـ ــيولوجي للعلـ األكسـ

ــي  ــيولوجي القيمـ ــاس األكسـ ــن األسـ بـ

فـــإذا  األصـــويل،  الدينـــي  واألســـاس 

كانـــت مصطلحـــات: فضيلـــة -مطلوبـــة 

أصـــل  ذريعـــة،  وســـيلة،  لذاتهـــا-، 

ــإنَّ  ــة؛ فـ ــات أخاقيـ ــعادة مصطلحـ السـ

الهـــدف منهـــا ســـعادة الدنيـــا واآلخـــرة 

فيجعـــل  اللـــه«))(،  مـــن  والقـــرب 

ــارضة يف  ــه حـ ــه ووحدانيتـ ــة اللـ مركزيـ

ـــد  ـــه بالقص ـــوم والتوج ـــى العل ـــم ع الحك

والتحصيـــل إىل اللـــه باعتبـــاره أصـــل 

ـــزايل: ـــد الغ ـــة عن ـــة التوحيدي ـــك الرؤي تل

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )0)(.
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»ورغــم اختــاف نوعيــة العلــوم مــن كل 

ــزايل  ــدى الغ ــات ل ــن التصنيف ــف م تصني

إالَّ أنَّهــا ال تنســخ بعضهــا بعًضــا؛ بــل 

تتكامــل ســويًّا مــن أجــل تأكيــد األســاس 

ــه«))(،  ــوم علي ــذي تق ــويل ال ــي األص الدين

كــام يُؤكِّــد الغــزايل عــى األســاس الدينــي 

ــة  ــث طريق ــف، ســواء مــن حي يف التصني

التحصيــل للعلــم، أم طبيعــة وماهيــة 

يف جليًّــا  ذلــك  يظهــر  كــام  العلــم، 

مــن  و»املنقــذ  اللدنيــة«  »الرســالة 

لضــالل«. ا

ــيًّا  ــا أساس ــزًا محوريًّ ــد مرك ــل التوحي يحت

يضــع  فالغــزايل  العلــوم،  تقســيم  يف 

النظريــة  املعرفــة  يف  كفــرع  التوحيــد 

ــن  ــاًم م ــا قس ــدِّ ذاته ــف يف ح ــي تؤل الت

العلــوم العقليــة، كــام يضعــه أيًضــا كنــوع 

ــن  ــة، وم ــوم الديني ــول يف العل ــن األص م

ــة  ــة والديني ــوم العقلي ــرى أنَّ العل ــا ن هن

تلتقــي وتتَّحــد يف التوحيــد وتكــون كافــة 

العلــوم األخــرى، ومــا يتفــرع عنهــا مجــرد 

ــزايل  ــد الغ ــد عن ــا؛ فالتوحي ــات له مقدم

العلــوم،  ووحــدة  التصنيــف  يف  ناظــم 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ )))(.

أيًضــا  الســعادة  والتكامــل يف تحصيــل 

يقــوم عــى أساســن مــن أســس املعرفــة؛ 

ــتمدة  ــة املس ــلوم الشـرعيـ ــا: الـعـ أوله

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

املســتمدة  العقليــة  العلــوم  وثانيهــا: 

مــن العقــل، ولكــن هذيــن املصدريــن 

هــام  بــل  الواقــع  يف  منفصلــن  ليســا 

يتطابــق  يــكاد  تكامــًا  متكامــان 

ــا، ويف هــذا يقــول الغــزايل:  تطابًقــا تامًّ

»اعلــم أنَّ العالـــم قســامن؛ أحدهــا: 

ــوم  ــر العل ــي، وأك ــر: عق ــي، واآلخ رشع

وأكــر  عاملهــا،  عنــد  عقليــة  الرعيــة 

ــا«،  ــد عارفه ــة عن ــة رشعي ــوم العقلي العل

»َوَمــْن لَـــْم يَْجَعــِل اللــُه لـَـُه نـُـوًرا َفــَا لـَـُه 

ِمــْن نـُـوٍر« )النــور: 40())(.

ــزايل  ــيم الغ ــح تقس ــط يوض ــذا مخط وه

ــوم)3(: للعل

الغــزايل، »الرســالة اللدنيــة«، املصــدر الســابق،   )((

.)(44 )ص/ 

الغـزايل«،  عنـد  »اإلنسـان  عثـامن،  عيـى  عـي   )((

تعريـب: خـري حـامد، مكتبـة األنجلـو املرصيـة، 

.)7( )ص/  دت. 
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)2( العلم والعمل في منهجية 
التكامل:

لـــم تكــن نظــرة الغــزايل إىل مســألة القول 

عــى  تقــوم  تجزيئيــة  نظــرة  والعمــل 

ــي،  ــي والعم ــول العلم ــن الق ــل ب الفص

بــل عــى العكــس مــن ذلــك متاًمــا؛ فقــد 

تكاملــت لديــه العلــوم الدينيــة كلهــا 

كالتوحيــد والتصــوف والفقــه، وكذلــك 

تكاملــت عنــده العلــوم الدينيــة، واملهــن 

ــوم  ــب مفه ــوم -حس ــة؛ ألنَّ العل الدنيوي

الغــزايل-))( كلهــا تكمــل بعضهــا بعًضــا 

ــه لوحــدة الحقيقــة أال وهــي  وفــق رؤيت

التوحيــد كناظــٍم مهيمــن، كــام قدمنــا 

ذلــك يف بحــث تصنيــف العلــوم؛ فالحــق 

العمــي ال يتجــىَّ فقــط عــى املســتويات 

الدينــي  واإلميــان  النظريــة  املعرفيــة 

مســتوى  عــى  أي:  الصــويف،  والوجــد 

األقــوال العلميــة والعقديــة والكشــفية 

عــى  أيًضــا  يتجــىَّ  بــل  فحســب، 

ــة يف متظهــرات،  مســتوى الفعــل واملعامل

ــن  ــورة م ــلٍّ يف ص ــك متج ــرى أنَّ ذل وس

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، دار 

.)((7 )ص/  ))00)م(،   ،)( )ط.  للنــر،  العلــم 

التداخــل املعــريف بــن العلــوم ســواء أكان 

أم خارجيًّــا؛  داخليًّــا  املعــريف  التداخــل 

فرتبــط القــول العلمــي بالعمــي مــن 

ــن  خــال تداخــل الفقــه واألخــاق والدي

والربيــة وغرهــا، فالجمــع بــن العلــم 

الحــق  كلمــة  فيــه  تحتــل  والعمــل 

ــربى يف  ــة ك ــايت أهمي ــي أو املعام األخاق

معالجــة الغــزايل إلشــكالية الحــق، وإن 

كان تعبــر الحــق النظــري أو الكشــفي 

ـه  أنَـّ ولــو  العمــي،  الحــق  مــن  أرشف 

ــة كل  ــو غاي ــل ه ــن أنَّ العم ــا يعل أحيانً

تفكــر وإميــان بالحــق، وكــام هــو الحــال 

يف الحــق العمــي، كان كــامل اإلنســان 

ــره  ــزايل يف تفك ــاق الغ ــة انط ــو نقط ه

الغــايئ والعمــي يف الحــق))(.

ــه أرســطو وهــو الكــامل  ــام ذهــب إلي ك

ــن  ــط ع ــه فق ــرب في ــث يع ــوري؛ حي الص

ــا هــو كــامل مــن نــوع آخــر،  املاهيــة، وإنَّ

حيــث يجتمــع فيــه العلــم والعمــل، وبــن 

ــول  ــادق يق ــل الص ــق والعم ــول والح الق

محمــد املصباحــي، »مفهــوم الحــق عند الغــزايل«،   )((

مجلــة: )أبــو حامــد الغــزايل(، يف الذكــرى األدبيــة 

املجمــع  طبعــة   ،)(0(  /(( لوفاتــه،  التاســعة 

راجعــه  والفنــون،  واآلداب  للعلــوم  التونــي 

ــية. ــة منس ــداد عرف مق
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الغــزايل: »إنَّ الفــوز والنجــاة ال تكــون إالَّ 

ــر  ــد ذك ــا«))(، وق ــل جميًع ــم والعم بالعل

يف كتابــه »ميــزان العمــل« أنَّ طريــق 

الســعادة هــو العلــم والعمــل))(، وأنَّ بنــد 

ــة  ــم والعمــل هــام املوصــان إىل جن العل

إالَّ بعلــم،  املــأوى، فالعمــل ال يتصــور 

والعلــم هــو أصــل األصــول))(، وبذلــك 

يكــون مثــة ارتبــاط قــوي بــن فكــرة 

وأنَّ  الغــزايل،  عنــد  والعمــي  العلمــي 

التشــطر والفصــل بينهــام وهــٌم متخيــل 

ــام  ــل الفصــل بينه ــة، ب ــه البت ــى ل ال معن

يف الرؤيــة التوحيديــة ال ميكــن أن يتصــور، 

وســيتجى لنــا ذلــك مــن خــال العنــارص 

ــريف  ــل املع ــألة التداخ ــاول مس ــي تتن الت

الداخــي والتداخــل املعــريف الخارجــي 

ــزايل. ــد الغ ــوم عن ــن العل ب

)3-1( التكامل المعرفي 
الداخلي:

هــو عبــارة عــن تفاعــل العلــوم اإلســامية 

بعضهــا مــع بعــض وحصــول اندمــاج 

الغــزايل، »ميــزان العمــل«، املصــدر الســابق، )ص/   )((

.)(90

املصدر السابق، )ص/ 94)(.  )((

املصدر السابق، )ص/ 8))(.  )((

ــد  ــام يقــول طــه عب ــا، ويف هــذا املق بينه

ــام  ــامء اإلس ــف عل ــم يكت ــن: »فل الرحم

بينهــا،  فيــام  العلــوم  بتــدرج  بالقــول 

بــل أقــروا مبروعيــة تفاعــل العلــوم 

ــات  ــابك العاق ــض وتش ــع بع ــا م بعضه

ــع  ــل م ــة تتفاع ــا، فاملباحــث الكامي بينه

كــام  والفلســفية،  اللغويــة  املباحــث 

تتفاعــل املباحــث املنطقيــة مــع املباحــث 

اللغويــة واألصوليــة وهكــذا، وقــد ســاهم 

ــون  ــوم والفن ــراء العل هــذا التفاعــل يف إث

بعضهــا لبعــض ويف توجيــه بعضهــا مســار 

ــل  ــك التفاع ــل أدَّى ذل ــر؛ ب ــض اآلخ البع

إىل امتــزاج مصطلحــات العلــم الواحــد 

مبصطلحــات غــره مــن العلــوم«)4(، وفيــا 

ــل: ــذا التفاع ــر ه ــم مظاه ــي أه ي

)3-1-1( تكامل التوحيد والفقه 
والتصوف في عمل إبداعي:

ــع  ــخ التري ــب تاري ــى كت ــع ع إنَّ املطل

اإلســامية  العلــوم  أنَّ  يجــد  اإلســامي 

القــرآن؛ بــل  أو الرعيــة، كان روحهــا 

القــرآن،  يــدور  حيــث  تــدور  كانــت 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )4(

ــايف العــريب،  ــز الثق ــدار البيضــاء، املرك ــرتاث«، ال ال

.)90 )ص/  )994)م(، 
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فكتــاب اللــه هــو روح هــذه العلــوم 

مــا  ولكــن  اســتخرجت،  ومنــه  كلهــا 

لبــث أن تغــر الحــال وبــدأت العلــوم 

أكــر  وأصبحــت  فشــيئًا  شــيئًا  تبتعــد 

تخصًصــا، فظهــر كل علــم عــى حــدة، 

الفقــه وأصــول الفقــه، وعلــوم اللغــة، 

الرجــال... والباغــة والحديــث، وعلــم 

رايــة  حامــي  هــم  الصوفيــة  فأصبــح 

الفقهــاء  حمــل  حــن  يف  األخــاق 

واألصوليــون رايــة افعــل وال تفعــل ويجب 

وال يجــب، مبتعديــن عــن روح القــرآن 

ــه قوانــن وضعيــة  ومقصــده؛ فالفقــه كأنَّ

مجــردة عــن قصدهــا وغايتهــا التــي هــي 

مصلحــة اإلنســان أو باألحــرى محبــة الله، 

فقــد كان الفعــل يف الصــدر األول يف فعــل 

مبنيًــا  املنهيــات  واجتنــاب  املأمــورات 

عــى عاقــة التوحيــد واملحبــة بــن العبــد 

ــل  ــا أه ــرد به ــة تف ــذه الطريق ــه، ه ورب

باســتخراج  الفقهــاء  واهتــم  التصــوف، 

القيــاس والبحــث عــن العلــة، ومــا لبــث 

ــل وعــن روح  ــه أن تجــرَّد عــن الدلي الفق

ــك: ــري ب ــد الخ ــول محم ــرآن، يق الق

»الــدور الخامــس يف العهــد الــذي دخلــت 

فيــه املســائل الفقهيــة يف دور الجــدل 

وتحقيــق املســائل املتلقــاة مــن األمئــة 

واملســائل  الكبــرة  املؤلفــات  وظهــور 

الكثــرة وينتهــي هــذا العهــد بانتهــاء 

الطــن  زاد  بــل  العباســية«))(،  الدولــة 

بلــة كــرة مجالــس املناظــرة والجــدل 

هــو  لذلــك  الدافــع  وكان  والخصــام، 

»إرضــاء شــهوة األمــراء، وإن كان كثــر 

ــم  ــأن غرضه ــهم ب ــون أنفس ــم يخدع منه

ــل  ــر عل ــرع وتقري ــق ال ــتنباط دقائ اس

ــد  ــوى وق ــول الفت ــد أص ــب ومتهي املذاه

قــرر ذلــك أبــو حامــد الغــزايل، فقــد كان 

مــن رؤســائهم، ومــن أحــد ألســنتهم وِمن 

أدقهــم يف النظــر، ثــم انكشــف لــه الغطاء 

ــهرة  ــة والش ــر الخاب ــذه املظاه ــرك ه ف

الكاذبــة ورجــع إىل اللــه، كــام ذكــر اإلمــام 

ــى  ــوم يلبســون ع ــزايل أي هــؤالء الق الغ

أنفســهم بقولهــم إنَّ التعــاون عــى طلــب 

الحــق مــن الديــن«))(، وألجــل ذلــك؛ فقــد 

ــا  ــزايل رشوطً ــد الغ ــو حام ــام أب ــر اإلم ذك

تعقــد يف  أن  منهــا:  للمناظــرة وجعــل 

الــر أفضــل مــن العلــن، فالحقــد ال 

الترشيــع  »تاريــخ  بــك،  الخــري  محمــد   )((

اإلســالمي«، دار الذكــر، )ط. 8(، )967)م(، )ص/ 

. )4

محمــد الخــري بــك، »تاريــخ الترشيــع«، املرجــع   )((

الســابق، )ص/ 88)(.
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يــكاد املناظــر يخلــو منــه، وكذلــك الغيبــة 

ــام  ــاس، ك ــورات الن ــاع ع والتجســس واتب

عــرات  يطلــب  ينفــك  ال  املناظــر  أنَّ 

أقرانــه ويعدهــا ذخــرة لنفســه، وكــذا 

النفــاق واالســتكبار عــن الحــق وكراهيتــه، 

وغــر ذلــك مــن األوصــاف واألحــوال 

ــدت  ــرون، فابتع ــك الق ــادت تل ــي س الت

ــوم وانفصلــت عــن روحهــا أال وهــو  العل

ــذا  ــي له ــبحانه- املوح ــه -س ــرآن والل الق

الغــزايل  تنبَّــه  ولقــد  والبيــان،  الهــدى 

لهــذه الحالــة الخطــرة التــي آلــت إليهــا 

العلــوم الدينيــة التــي أصبحــت جافــة 

بعيــدة كل البعــد عــن روح الريعــة 

ــا  ــام قلن ــا ك ــا، كأنَّه ــمحة ومقاصده الس

هــدف  كان  ولقــد  وضعيــة،  قوانــن 

ــا  ــن قيمته ــوم الدي ــد لعل ــزايل أن يعي الغ

ــزايل  ــه الغ ــذي وصف ــاج ال ــاز املنه »وامت

ـه تخطــى  بأنَـّ املناهــج املعــارصة  عــن 

ــم  ــة، فل ــا املذهبي ــي أفرزته ــة الت الجزئي

يقتــرص ذلــك املنهــاج عــى علــوم الفقــه 

ــت  ــا تكامل ــي حددهــا املذهــب، وإنَّ الت

فيــه العلــوم الدينيــة كلهــا كالتوحيــد 

ــه  والتصــوف والفقــه«))( مــن خــال كتاب

ــابق، )ص/  ــع الس ــاين، املرج ــان الكي ــد عرس ماج  )((

.)((7

»إحيــاء علــوم الديــن«، تقــول ســعاد 

الحكيــم: »وإنَّنــي حــن أنظــر إىل الغــزايل 

وإىل تجربتــه الوجدانيــة واملعرفيــة أرى 

يف بدايــة حياتــه تشــظي ذاتــه حــول 

حقــول املعــارف اإلســامية نظــرًا لقناعتــه 

العقليــة ... كــام تلمــس ذلــك مــن تآليفــه 

والــكام  واألصــول  الفقــه  يف  املتواليــة 

والفلســفة ... ثــم يف النهايــة ال أرى والدته 

واحــًدا بعــد تشــظيه، وإدراكــه لواحديتــه 

بعــد تذوقــه لواحديــة اإلســام بالنــور 

ــوم  ــاء عل ــدره ... إنَّ إحي ــذوف يف ص املق

الديــن يف عالـــم املعرفــة هــو املــوازي 

ــن  ــة م ــزايل الوجداني ــوالدة الغ العلمــي ل

التشــظي والشــك؛ لذلــك جــاء جامًعــا 

ــا لـــام نعــم بــه  لعلــوم اإلســام، وترجامنً

الغــزايل مــن وحــدة داخليــة مؤسســة 

عــى  ال  والركيــب  التعدديــة  عــى 

تبســيط يلغــي كل آخــر«))(، بــل اســتطاع 

الغــزايل ومبهــارة علميــة عاليــة أن يلملــم 

ــوم  ــة وعل ــوم الرصفي ــاء وعل ــوم الفقه عل

يف  والفاســفة  واملحدثــن  املتكلمــن 

كتــاب واحــد، بــل صــار كتــاب إحيــاء 

علــوم الديــن مرجًعــا حتــى لــدى الفــرق 

ــًا- يف  ــردد الشــيعة -مث ــا ي ــة، ف املخالف

سعاد الحكيم، املرجع السابق، )ص/ 8، 9(.  )((
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االستشــهاد بهــذا الكتــاب واإلشــارة إليــه، 

ــد أعــاد محســن الفيــض وهــو أشــهر  وق

تاميــذ املــا صــدرا الشــرازي نســخ هــذا 

ــا للفكــر الشــيعي،  الكتــاب وجعلــه مامئً

ــاء())(. ــة البيض ــه بـ)املحج وعنون

كــام ميكــن تصنيفــه يف الئحــة الكتــب 

التــي ال متــوت))(، وقــد ضــم هــذا الكتــاب 

املعــريف  التداخــل  صــور  مــن  صــورة 

الداخــي بــن العلــوم ففــي ثنايــاه »علــم 

ــاد  ــامع واالقتص ــاق واالجت ــس واألخ النف

إىل جانــب العلــوم اإلســامية مــن عقيــدة 

ــوف...  ــر وتص ــه وتفس وفق

ــة  ــوم املختلف ــك ال تجــد هــذه العل إالَّ أنَّ

ــراد -أي:  ــه عــى انف ــورة في املتنوعــة منث

ــاغ  ــا ص ــطرة - إنَّ ــة أو منش ــر متكامل غ

ــا متناســقة  ــب وأركانً ــا جوان ــزايل منه الغ

ومتمـــاسكة لبـــنيان علـــمي واحـــد، أقام 

مـــنه مجمًعــا للحقائــق اإلســامية الكاملة 

ــالمية«،  ــفة اإلس ــخ الفلس ــان، »تاري ــري كورب ه  )((

ترجمــة:  الصــدر،  مــوىس  لــه:  م  وقــدَّ راجعــه 

ــر  ــدات للن ــي، عوي ــن قبي ــروة وحس ــر م نص

))00)م(. طبعــة:  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 

سعاد الحكيم، املرجع السابق، )ص/ 9(.  )((

ــت  ــد كانـ ــا«))(، فق ــد عليه ــي ال مزي الت

نظرتــه -الغــزايل- يف كتابــه »اإلحيــاء« 

تجســد معنــى التكامــل وفكــرة الواحديــة 

التوحيــد،  املعــريف هــو  التــي ناظمهــا 

وهــذا التكامــل التداخــي ال يوجــد كتــاب 

فيــه حســب علمــي، مجســًدا لــه يف هــذه 

ــاء«. ــاب »اإلحي ــل كت الصــورة مث

)3-1-2(  التكامل في الفعل التربوي 
والسياسي :

)أ(: التكامــل يف الفعــل الرتبــوي عنــد 

الغــزايل:

املــؤرشات  بجميــع  ترتبــط  الربيــة  إنَّ 

املوجهــة التــي يــراد منهــا أن تصــوغ كيان 

اإلنســان وتــريب ســلوكه يف كل نواحــي 

أم عاطفيــة،  الحيــاة: جســدية كانــت، 

أم اجتامعيــة، أم فكريــة، أم فهميــة، أم 

أخاقيــة، أم روحيــة، فالربيــة تشــمل كل 

املنظــامت والعوامــل واألســاليب والطــرق 

الفعاليــات  نطــاق  يف  تدخــل  التــي 

التهذيبيــة)4(.

»شخصيات  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد   )((

استوقفتني«، دار الفكر، )ط. 6(، )006)م(، )ص/ 

.)((5

محمــد فاضــل الجــاميل، »آفــاق الرتبيــة الحديثــة   )4(

للنــر  الفرنســية  الــدار  الناميــة«،  البــالد  يف 
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ولقــد جمــع الغــزايل مــا بــن طريــق 

التزكيــة  وطريــق  و»التعليــم  الربيــة 

مســتفيًدا  ذلــك  يف  فأبــدع  والتصفيــة، 

ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــاء يف الق ــامَّ ج م

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وعلوم 

ــر  ــامء املســلمن وغ ــن عل ــبقه م ــن س م

املســلمن مبــا يخــدم رســالة التوحيــد«))(، 

ــت  ــث تكامل ــاد؛ حي ــك وأف ــاد يف ذل فأج

عنــده وســائل الربيــة وغاياتهــا وأوصافهــا 

مــن خــال مــا جــاء يف رســالة »أيُّهــا 

ــن«  ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــد«، وكت الول

ــرج  ــم تخ ــي لـ ــب الت ــن الكت ــا م وغره

إميانًــا  الســابقن  الكتابــن  عــامَّ ورد يف 

منــه بأهميــة الربيــة يف بنــاء اإلنســان 

واملجتمــع اإلســامي، وقــد أشــاد الغــزايل 

كإشــادته  والعلــم  التعليــم  بأهميــة 

ــرز  ــن أب ــم م ــرب العل ــي يعت ــة الت بالربي

ــا عــى  أسســها وركائزهــا؛ إذ يقــول معلًق

حديــث النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-:

»فضــل العالـــم عــى العابــد كفضــي عى 

تونس، )967)م(، )ص/ 7))م(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

بــروت،  العرصيــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)((9 )ص/  )996)م(،   ،)( )ط.  صيــدا، 

»فانظــر  أصحــايب«))(:  مــن  رجــل  أدىن 

لدرجــة  مقارنًــا  العلــم  جعــل  كيــف 

النبــوة وكيــف حــط رتبــة العمــل املجــرد 

عــن العلــم، وإن كان العابــد ال يخلــو 

عــن العلــم بالعبــادة التــي واظــب عليهــا 

ولــواله لـــم تكــن عبــادة؟«))(، ومــن دالئل 

ــة الربيــة يف نظــر الغــزايل: »كونهــا  أهمي

وســيلة النتقــال العلــم مــن جيــل إىل 

ــا  جيــل؛ ألنَّ أحــًدا لـــم يولــد عالـــاًم، وإنَّ

ــار لقيمــة  ــم، ويف هــذا إظه ــم بالتعل العل

لوالهــم  الذيــن  والعلــامء  الربيــة  دور 

ــم  ــم: أي إنَّه ــل البهائ ــان مث ــار اإلنس لص

حــد  مــن  النــاس  يخرجــون  بالتعليــم 

البهيميــة إىل حــد اإلنســانية«)4(. والغــزايل 

ال يكتفــي بــأن يجعــل الربيــة رضورة 

ــة؛  ــا رضورة اجتامعي ــل يجعله فرديــة، ب

ألنَّ حاجــة املجتمــع اإلســامي إىل الربيــة 

ليســت بأقـــــل أهميــة من حاجة الــــفرد 

ــاىل-:  ــه -تع ــول الل ــا، يق ــلم إليه املس

أخرجــه الرمــذي، مــن حديــث أيب أمامــة، وقــال:   )((

ــح«. »حســن صحي

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ ))(.  )((

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )4(

بــروت،  الفكريــة،  املكتبــة  الغــزايل«،  اإلمــام 

.)(4( )ص/  الســابق،  املرجــع   ،)( )ط.  صيــدا، 
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»َفلَــْوَل نََفــَر ِمــْن كُلِّ ِفرَْقــٍة ِمْنُهــْم طَائَِفــٌة 

 ،)((( )التوبــة:  يــِن«  الدِّ يِف  ُهــوا  لَِيَتَفقَّ

املــراد بهــا: التعليــم واإلرشــاد، وقولــه 

-عــز وجــل-: »َوإِْذ أََخــَذ اللــُه ِميَثــاَق 

الَِّذيــَن أُوتُــوا الِْكَتــاَب لَُتَبيُِّننَّــُه لِلنَّــاِس 

َوَل تَكُْتُمونَــُه« )آل عمــران: 47)(، هــو 

إيجــــاب للتـــــعليم))(، واستشــهد الغزايل 

بكثــر مــن اآليــات يف كـــتابه »اإلحـــياء« 

عــى أهـــمية الـــربية والتعليــم.

ــا أهميــة وأهــداف الربيــة؛ فيقــول  أمَّ

فيهــا الغــزايل:

»ونحــن نبتغــي مــن العلــم تبليــغ النفــس 

كاملهــا، لتســعد بكاملهــا مبتهجــة مبــا لهــا 

مــن البهــاء والجــامل أبــد الدهــر«))(، 

ــد«  ــا الول ــالته »أيُّه ــا يف رس ــول أيًض ويق

بالعلــم  العمــل  رضورة  عــى  مشــدًدا 

والتــي تجمعهــا الربيــة: »فلــو قــرأ جربيل 

مائــة ألــف مســألة علميــة وتعلمهــا ولـــم 

ــل ... ــده إالَّ بالعم ــا ال تفي ــل به يعم

ــت  ــنة وجمع ــة س ــم مائ ــرأت العل ــو ق ل

تــكـــون مســــتعًدا  ألـــف كـتـــاب ال 

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ 4)(.  )((

الغزايل، »ميزان العمل«، )ص/ 0))(.  )((

... بالعمــل  إالَّ  -تعــاىل-  اللــه  لرحمــة 

ــد  ــم تج ــل لـ ــم تعم ــا لـ ــد م ــا الول أيُّه

ــل  ــا عم ــم ب ــد العل ــا الول ــر ... أيُّه األج

ــون«))(،  ــم ال يك ــا عل ــل ب ــون، والعم جن

العلــم،  عــى  يحــض  نجــده  وهكــذا 

ثــم يربــط رضورة العلــم حتــى تصــل 

أن  يلبــث  مــا  ثــم  لكاملهــا،  النفــس 

»ويف  بالعمــل  النفــس  كــامل  يجعــل 

ـه يســعى لبنــاء  أنَـّ هــذا تأكيــد عــى 

شــخصية متكاملــة تنمــو يف كافــة األبعــاد 

والجوانــب الروحيــة والنفســية والعقليــة 

ــة والجســمية بشــكل مرابــط  واالجتامعي

ومنســق، شــخصية تعــرف«)4(، حيــث إنَّ 

»االعتــدال يف األخــاق هــو صفــة النفــس 

وامليــل عــن االعتــدال ســقم ومــرض فيهــا، 

ــو  ــدن ه ــزاج الب ــدال يف م ــام أنَّ االعت ك

ــدال مــرض  ــل عــن االعت ــه، واملي صحــة ل

الــذات  فيــه«)5(، وقــد يتحقــق كــامل 

اإلنســانية يف صورتــه الباطنــة والظاهــرة، 

ــة أركان ال  ــاك أربع ــزايل: أنَّ هن ــرى الغ ي

ــة  ــن مجموع ــد« ضم ــا الول ــالة أيُّه ــزايل، »رس الغ  )((

رســائل اإلمــام الغــزايل، )ص/ 5)) - 86) – 87)(.

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )4(

.)(44 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

الغزايل، »إحياء علوم الدين«، ))/ 7)(.  )5(
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بُــدَّ أن تجتمــع حتــى يتــم حســن الخلــق 

ــي: ــة، وه والربي

وقــوة  العلــم  وقــوة  الغضــب  قــوة 

الشــهوة، وقــوة العــدل ... وهــذا االعتدال 

يحصــل بوجهــن؛ أحدهــا: بجــود إلهــي 

وكــامل فطــري، والوجــه الثــاين: اكتســاب 

هــذه األخــاق باملجاهــدة))(، والشــخصية 

التــي ســعى الغــزايل إىل تحقيقهــا -والتــي 

تتمكــن  لــن  اإلنســاين-  الكــامل  متثــل 

مــن بلــوغ ســعادة اآلخــرة يف القــرب 

مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل إالَّ بعــد أن 

ــن  ــا ع ــت ســعادة الدني ــد حقق ــون ق تك

ــه  ــوم ب ــام تق ــة في ــب الني ــق تصوي طري

مــن األعــامل والعــادات، وهــذا مــا يفــي 

بــه إىل تلميــذه عندمــا يخاطبــه قائــًا 

له))(:»كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار 

ــب وحرمــت عــى  ــة الكت ــم ومطالع العل

نفســك النــوم، ال أعلــم مــن كان الباعــث 

ــا وجــذب  ــرض الدني ــل ع ــه إن كان ني في

حطامهــا وتحصيــل مناصبهــا واملباهــاة 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )((

.)(4 /((

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

.)(45 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

ــم  ــك، ث ــل ل ــال فوي ــران واألمث ــى األق ع

ــاء  ــه إحي ــدك في ــك، وإن كان قص ــل ل وي

رشيعــة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

وتهذيــب أخاقــك وكــر النفــس األمــارة 

بالســوء، فطــوىب لــك، ثــم طــوىب لــك، 

ــال: ــن ق ــدق م ــد ص وق

سـهـر الــعــيــون لـغـيـر وجـهك ضـائع 

* * *
وبــكاؤهن لـغـيـر فــقــدك بـــاطــل))(

ــى  ــا ع ــردي، أمَّ ــتوى الف ــى املس ــذا ع ه

املســتوى الجامعــي ففــي رســالة »األدب 

يضــع  أن  الغــزايل  يحــاول  الديــن«  يف 

ًرا كامــًا لــآداب التــي ال بُــدَّ أن  تصــوُّ

ــول:  ــامي يق ــع اإلس ــا املجتم ــف به يتص

»إنَّ أكمــل األخــاق وأعاهــا وأحســن 

األفعــال وأبهاهــا، هــو األدب يف الديــن 

ــل رب  ــن فع ــن م ــه املؤم ــرب ب ــا يق وم

واملرســلن  النبيــن  وأخــاق  العاملــن، 

ــرآن،  ــاىل- يف الق ــه -تع ــا الل ــد أدمجن وق

مبــا أرادنــا فيــه البيــان«)4(، كــام يركــز 

ــد«، ضمــن مجموعــة  ــا الول الغــزايل، »رســالة أيُّه  )((

رســائل الغــزايل، )ص/ 76)(.

الغــزايل، »رســالة أدب الديــن«، ضمــن مجموعــة   )4(

ــابق، )ص/ ))4(. ــدر الس ــزايل، املص ــائل الغ رس
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ــاء  ــه »إحي ــه -خاصــة كتاب الغــزايل يف كتب

علــوم الديــن« يف بــاب األخــاق والعدالــة 

يتحــدث  التــي  األبــواب  مــن  وغرهــا 

حســن  عــن  الحديــث  عــى  فيهــا- 

الخلــق »الــذي يوجــب التحــاب والتآلــف 

والتوافــق كــام أنَّ ســوء الخلــق يثمــر 

التباغــض والتدابــر والتفاســد، ويذكرنــا 

الغــزايل إبــان ســعيه لتحقيــق أهدافــه 

املتمثلــة يف بنــاء الشــخصية اإلســامية 

املتكاملــة«))(، ويف هــذا الصــدد يقــول 

عــي عيــى عثــامن: »إنَّ النمــو نحــو 

ــن  ــر م ــب الكث ــل يتطل ــجام الكام االنس

ــة  ــة عميق ــب معرف ــام يتطل ــة، ك التجرب

وشــاملة بالطبيعــة اإلنســانية؛ ولــذا: 

ــة خاصــة بالنســبة إىل  فمــن املهــم أهمي

اإلنســان الــذي يتطلــع إىل مثــل هــذه 

الشــخصية  أرسار  يــدرس  أن  املعرفــة 

اإلنســانية وخفاياهــا وأن يتفهــم تركيبهــا 

يتضمــن هــذه  مــا  يعــرف  أن  وعليــه 

وخصائــص  صفــات  مــن  الشــخصية 

ــه  ــق معرفت ــن طري ــتطيع ع ــول يس ومي

لهــا معرفــة مواضيــع النبــل فيهــا ومعرفــة 

أن  وعليــه  والدمــار،  العيــب  مواضيــع 

أيــوب دخــل اللــه، »الرتبيــة اإلســالمية عنــد   )((

.)(48 )ص/  الغــزايل«،  اإلمــام 

يعــرف مــا هــي الشــهوات والنـــزعات 

وتتملكهــا  عليهــا  تســيطر  قــد  التــي 

والدوافــع التــي تســتطيع التأثــر عــى 

اتجاههــا، وكيــف ميكــن ضبــط كافــة 

والرغبــات والدوافــع  الشــهوات  هــذه 

 

فمــن املهــم أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــل  ــع إىل مث ــذي يتطل ــان ال إىل اإلنس

أرسار  يــدرس  أن  املعرفــة  هــذه 

الشــخصية اإلنســانية وخفاياهــا وأن 

ــا . ــم تركيبه يتفه

بصــورة  عملهــا  لتــؤدي  وتطهرهــا 

مــن  إالَّ  يتحقــق  ســليمة«))(، وهــذا ال 

خــال التــوازن، وهــو »تــوازن بــن طاقــة 

ــروح،  ــة ال ــل وطاق ــة العق ــم وطاق الجس

وتــوازن بــن الواقــع املحـــسوس واإلميــان 

الحــواس،  تدركــه  ال  الــذي  بالغيــب 

ــزعة  ــة والنـ ــزعة الفردي ــن النـ ــوازن ب ت

ــة  ــم االقتصادي ــوازن يف النظ ــة، ت الجامعي

واالجتامعيــة والسياســية، تــوازن يف كل 

ــًة  ــْم أُمَّ ــَك َجَعلَْناكُ ــاة »َوكََذلِ يشء يف الحي

ــزايل«،  ــد الغ ــان عن ــامن، »اإلنس ــى عث ــي عي ع  )((

.)((5 )ص/ 
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كل  يف  وســطًا  )البقــرة:)4)(،  َوَســطًا« 

يشء، متوازنــن يف كل مــا تقومــون بــه 

مــن نشــاط«))(.

أنَّ  الربويــة  الغــزايل  فلســفة  يف  نجــد 

ــل،  ــانية تتكام ــخصية اإلنس ــب الش جوان

تصــور  مــع  هــذا  تصــوره  ويتفــق 

اإلســام لوحــدة اإلنســان الفــرد ووحــدة 

هــذا  كــون  جانــب  وإىل  اإلنســانية، 

التصــور يجمــع بــن الربيــة الروحيــة 

والجســمية وكذلــك بــن تربيــة الفــرد 

العقــل  تربيــة  وكذلــك  والجامعــة 

ــة  ــاملة متكامل ــرة ش ــو نظ ــم؛ فه بالتعلي

مســتوحاة مــن األصــول اإلســامية ليســت 

جزئيــة، بــل هــي منهــج شــامل ومتكامــل.

)يجــرد  مبــارك  زيك  أنَّ  الغريــب  مــن 

الغــزايل مــن أيــة غايــة اجتامعيــة())(، 

بــأنَّ  الغــزايل  قالــه  مــا  إىل  مســتنًدا 

الســعادة الحقيقيــة هــي األخرويــة، ومــا 

ــا مجــازًا،  إمَّ عداهــا ســميت ســعادة، 

ــي  ــة الت ــعادة الدنيوي ــا، كالس ــا غلطً وإمَّ

ــة اإلســالمية«، دار  ــج الرتبي ــد قطــب، »منه محم  )((

الــروق، )ط. 4)(، ))99)م(، ))/ 7)، 8)(.

زيك مبــارك، »األخــالق عنــد الغــزايل«، املرجــع   )((

.)(7( )ص/  الســابق، 

أنَّ زيك  ويبــدو  اآلخــرة.  تعــن عــى  ال 

مبــارك يبالــغ يف موقفــه مــن الغــزايل، كــام 

ــارف مقــي الربجــس:  ــك ع يشــر إىل ذل

»فليــس مــن الســهل أن نطلــق هــذا 

ــف  ــراه يف مواق ــزايل ون ــى الغ ــم ع الحك

ــاليب  ــن أس ــى تحس ــث ع ــة يح مختلف

ويحــدد  الحيــاة،  هــذه  يف  التعايــش 

ــرًا  ــم أط ــاس وتعاطفه ــن الن ــات ب العاق

معـــينة؛ فهــو الــذي كتــب يف اآلداب بـــام 

ــلناه لتحاشــينا حــدوث غضــب  ــو امتثــ ل

أحدنــا مــن اآلخــر، ولعطفنــا عــى الصغــر 

... والجتنبنــا حصــول الحساســية يف كثــر 

ــة يف  ــداوالت الجاري ــات، والت ــن العاق م

ــاب  ــرأ كت ــو ق ــل ل ــة«))(، ب ــا اليومي حياتن

لَـــاَم  بإنصــاف  املغروريــن«  »أصنــاف 

تــرع يف إخــاف ذلــك الحكــم عــى 

الــذي  الغــزايل  لــدى  الربــوي  العقــل 

اعتــربه زيك مبــارك مجــرًدا مــن الغايــة 

االجتامعيــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

متاًمــا، فالعقــل الربــوي لــدى الغــزايل 

فعــل متكامــل شــامل؛ ألنَّــه قــد اســتوحاه 

واســتلهمه مــن أصــول الربيــة اإلســامية 

عــارف مفــي الرجبــس، »التوجيــه اإلســالمي   )((

األندلــس  دار  الغــزايل«،  فلســفة  يف  للنــشء 

.)(4( )ص/  ))98)م(،   ،)( )ط.  لبنــان،  بــروت، 
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الكريــم  القــرآن  روح  مــن  املســتوحاة 

بــل  والتشــطر،  التجــزيء  يــأىب  الــذي 

ــرد  ــل كف ــان ككٍل متكام ــر إىل اإلنس ينظ

وجامعــة وأمــة، فأســلوب الربيــة القرآنية 

التوحيديــة متتــاز: بالتَّكامــل والشــمول 

ــة  ــة واإليجابي ــات والرباني ــوازن والثب والت

والواقعيــة؛ ألنَّهــا مولــدة مــن الرؤيــة 

التصــور  مــن  أو  التوحيديــة،  الكونيــة 

ســائر  عــن  ينفــرد  »الــذي  اإلســامي 

ــتقلة  ــخصيته املس ــول ش ــورات وتح التص

وطبيعتــه الخاصــة، التي ال تتلبــس بتصور 

آخــر وال تســتمد مــن تصــور آخــر وهــذه 

الخصائــص أو املميــزات تتعــدد وتتــوزع، 

لكنَّهــا تتضــام وتتجمــع عنــد خاصيــة 

واحــدة، هــي التــي تنبثــق منهــا وترجــع 

إليهــا ســائر الخصائــص، إنَّهــا خاصيــة 

الربانيــة«))(، التوحيــد باعتبــاره ناظــامً 

ومهيمًنــا عــى جميــع التصــورات.

)ب(: التكامــل يف الفعــل الســيايس عنــد 

الغــزايل: 

لعــلَّ الغزايل لـــم يكــن من أولئــك العلامء 

الذيــن ذكرهــم ابــن عمــر -ريض اللــه 

اإلســالمي  التصــور  »خصائــص  قطــب،  ســيد   )((

.)4( )ص/  الســابق،  املرجــع  ومقوماتــه«، 

عنهــام- فقــد روي يف »صحيــح البخــاري«، 

عــن ابــن عمــر أنَّــه قيــل لــه: »إنَّــا ندخــل 

عــى ســاطيننا، فنقــول لهــم بخــاف مــا 

نتكلــم إذا خرجنــا مــن عندهــم، قــال: كنَّا 

نعــد هــذا نفاقـًـا«))(؛ ولذلــك: فقــد اهتــم 

ــراء  ــكام واألم ــح للح ــذل النص ــزايل بب الغ

ولـــم يكــن نصحــه موجًهــا للجمهــور 

فحســب؛ أي: إنَّ الغــزايل كان منعــزاًل عــن 

ـه كان  أحــداث السياســة لصغــره، أو إنَـّ

ــل  ــة، ب ــن والسياس ــن الدي ــًا ب ــرى فص ي

عــى العكــس مــن ذلــك متاًمــا، بــل الديــن 

يكمــل التدبــر والسياســة، فركــز الغــزايل 

الذيــن  والــوزراء  للســاطن  »نصحــه 

ــر  ــاَم ذك ــلمن، وطالـ ــر املس ــم أم بأيديه

أنَّ صــاح األمــة ال يتــمُّ إالَّ بصــاح هاتــن 

الفئتــن: أهــل العلــم والفكــر. وأهــل 

الصنفــان  فهــام  والســلطة،  السياســة 

اللــذان إذا صلحــا صلح الناس، وإذا فســدا 

فســد النــاس، وطالـــام حــى قــول بعــض 

الســلف: لــو كان يل دعــوة مســتجابة 

لدعوتهــا للســلطان؛ فــإنَّ اللــه يصلــح 

ــم  ــاس مينعه ــرًا، والن ــا كث ــه خلًق بصاح

ــر  ــق امل ــول الح ــح وق ــداء النص ــن إس م

أمــران: الخــوف والطمــع، وهــو يف حياتــه 

»صحيح البخاري«، حديث رقم: )6756(.  )((
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الجديــدة ليــس عنــده مــا يخــاف عليــه، 

ــد  ــه، وق ــع في ــا يطم ــم م ــس عنده ولي

ــب  ــرص، وح ــرة الح ــه جم ــت يف قلب خب

الدنيــا  أن جعــل  بعــد  املــال والجــاه، 

ــه، واتخــذ  ــا لســفره ال محــًا إلقامت طريًق

ــا«))(. ــا ال يعمره ــرة يعربه ــا قنط منه

نقــض  مــا  أول  أنَّ  الغــزايل  أدرك  وقــد 

ــم  ــق بالحك ــا يتعلَّ ــام م ــرى اإلس ــن ع م

يف  جهــوده  مــن  فــكان  والسياســة، 

املســبوك  »التــر  كتــاب  املجــال  هــذا 

فيــه  أورد  فقــد  امللــوك«،  نصيحــة  يف 

ــة  ــدل وسياس ــة الع ــر أهمي ــاًرا تظه أخب

ــهًدا  ــوزراء، مستش ــة ال ــلطان وسياس الس

والــروم  فــارس  الحكومــات يف  بتاريــخ 

وبتاريــخ الخلفــاء. وهــذا الكتــاب يشــكل 

منطلقــات معينــة لتحديــد مفهــوم اإلدارة 

الحكوميــة، كــام يتصورهــا الغــزايل«))(.

هــذا باإلضافــة إىل كتابــه »رس العاملــن 

وكشــف مــا بــن الداريــن«، وتكشــف 

مادحيــه  بــن  »الغــزايل  القرضــاوي،  يوســف   )((

.)94  ،9( )ص/  الســابق،  املرجــع  وناقديــه«، 

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(40 )ص/  الســابق، 

لنــا األبحــاث يف هــذا امليــدان أنَّ للغــزايل 

اطاًعــا واســًعا وخــربات عميقــة يف ميــدان 

ــب  ــي ترت ــار الت ــة »واآلث اإلدارة والسياس

عــى حســن اإلدارة أو ســوئها، كذلــك 

بحــث الغــزايل يف تقــدم العلــوم وتجددها 

يصيــب  الــذي  الثقــايف  التطــور  ... ويف 

ــر  ــكان وغ ــان وامل ــرب الزم ــات ع املجتمع

ــت  ــة ســواء أكان ــن أصــول الربي ــك م ذل

تربويــة«))(،  أم  عقائديــة  أم  اجتامعيــة 

املســبوك«  »التــر  رســالته  يف  ونجــده 

ــاطن،  ــوك والس ــد املل ــا ألح ــُه نصًح يوجِّ

والنصيحــة  العــدل  يربــط  يفتــأ  فــام 

أو  آيــات  أو  بآثــار  بالديــن مستشــهًدا 

أحاديــث: »والســلطان العــادل مــن عــدل 

بــن العبــاد، وحــذر مــن الجــور والفســاد، 

ــه  ــى ملك ــؤم ال يبق ــامل ش ــلطان الظ والس

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــدوم؛ ألنَّ النب وال ي

ــول: ــلم- يق وس

»الْـــُملُْك يَْبَقــى َمــَع الْكُْفــِر َوَل يَْبَقــى 

ــوس  ــخ أنَّ املج ــِم«، ويف التواري ــَع الظُّلْ َم

ــنة،  ــة آالف س ــم أربع ــر العالـ ــوا أم ملك

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )((

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(40 )ص/  الســابق، 
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ــا دامــت  وكانــت اململكــة فيهــم، وإنَّ

ــم  ــة، وحفظه ــم يف الرعي ــة بعدله اململك

كانــوا  مــا  وإنَّهــم  بالســوية،  األمــور 

يــرون الظلــم والجــور يف دينهــم وملتهــم 

جائــزًا، وعمــروا بعدلهــم البــاد وأنصفــوا 

البــاد«))(. ويف تفســر هــذه اآليــة:

ــن: 8(،  ــِميزَاِن« )الرحم ــْوا يِف الْـ »أَلَّ تَطَْغ

قــال: أراد بهــا العــدل، فقــال: يــا ابــن آدم 

اعــدل، كــام تحــب أن يعــدل فيــك))(.

نجــده أيًضــا يعتــرب أنَّ الديــن وامللــك 

متكامــان وال مجــال للفصــل بينهــام كــام 

هــو األمــر اآلن يف ظاهــرة العلمنــة التــي 

تدعــو إىل فصــل الديــن عــن السياســة 

ــان  ــك توأم ــن واملل ــزايل: »الدي ــول الغ يق

مثــل أخويــن ولــدا مــن بطــن واحــد، 

ــوى،  ــب اله ــك أن يتجنَّ ــى املل ــب ع فيج

والبدعــة واملنكــر والشــبهة وكل مــا يرجع 

ــم أنَّ  بنقصــان الــرع ... ويجــب أن يعل

الغــزايل، »التــر املســبوك يف نصيحــة امللــوك«،   )((

راجعــه: ســايس خــر، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 

.)50  ،49 )ص/ 

الغــزايل، »التــر املســبوك«، املصــدر نفســه، )ص/   )((

.)55

صــاح النــاس يف حســن ســرة امللــك«))(، 

ونصــح الغــزايل الســاطن ببحــث أســامه 

)بــاب أمــر األمــراء باملعــروف ونهيهم عن 

املنكــر(، وتجــدر اإلشــارة أنَّ الغــزايل كان 

ــة،  ــاتهم االقتصادي ــد سياس ــديًدا يف نق ش

العلــامء  تحريــض  عنيًفــا يف  كان  وقــد 

موقــف  األمــراء  مــن  الوقــوف  عــى 

ــاء  ــك إرس ــتهدفًا بذل ــي، مس ــر الناه اآلم

أنَّ  بهــا، وهــي  التــي يؤمــن  القاعــدة 

السياســة تــدور يف فلــك العقيــدة وليــس 

العكــس)4(، وحشــد يف ســبيل ذلــك األدلــة 

ــنَّة كــام ذكرهــا الســلف  مــن القــرآن والسُّ

الثــوري  ســفيان  فهــذا  الخلفــاء،  مــع 

يكتــب إىل هــارون الرشــيد: الــذي ســلب 

ــزايل  ــد الغ ــذا نج ــان)5(. وهك حــاوة اإلمي

يربــط الفعــل الســيايس بالقيمــة الدينيــة 

باعتبارهــا هــي املهيمنــة والناظمــة يف 

ــم  ــة الحاك ــية، ويف عاق ــة السياس املامرس

تكتمــل  السياســة  أنَّ  ونجــد  بالرعيــة، 

الغــزايل، »التــر املســبوك«، املصــدر نفســه، )ص/   )((

.)56

ماجــد عرســان الكيــاين، »هكــذا ظهــر جيــل   )4(

صــالح الديــن، وهكــذا عــادت القــدس«، املرجــع 

.)(4( )ص/  الســابق، 

الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، املصــدر الســابق،   )5(

.)(77 /((
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بالديــن، وأنَّ الديــن مهيمــن عــى الفعــل 

الســيايس، وأنَّ العاقــة بينهــام هــي عاقة 

تكامــل مــن جهــة واحــدة، الديــن يكمــل 

ا بالنســبة إىل اســتعامل القوة  السياســة، أمَّ

كقيمــة؛ فإنَّــه يربطهــا بقيمتــن أساســيتن 

هــام: )اإلميــان، والعــدل(، ربــط تأســيس 

ومقاصــد وغايــات ومامرســة، فالحاكــم 

املؤمــن  الحاكــم  هــو  عنــده  القــوي 

بأصــول اإلميــان وفروعــه مبــا يتطلبــه مــن 

أداء الفرائــض وتجنــب املحــارم، والعــدل 

الرعيــة وبعضهــا والكــف  بينــه وبــن 

عــن ظلمهــا وعــن التعامــل بالظلــم بــن 

ــوة  ــط الق ــم يرب ــزايل لـ ــا ... فالغ أفراده

بالواقــع إالَّ بقــدر إصاحهــا لــه باملامرســة 

ــام  ــادل، ك ــتبد الع ــس باملس ــة، ولي العادل

ــده))(. ــد عب ــام محم ــب اإلم ذه

وهكــذا نجــد أنَّ الفعــل الســيايس داخــل 

وأنَّ  بالديــن،  مرتبــط  الغــزايل  تصــور 

ــت  ــن ليس ــة والدي ــن السياس ــة ب العاق

عاقــة انفصــال، بــل إنَّ الديــن يكمــل 

السياســة ويرشــدها ويهذبهــا؛ ألنَّ الديــن 

والنظــام  »القيــم  مصطفــى محمــود منجــود،   )((

املعــريف يف الفكــر الســيايس، رؤيــة مقارنــة يف 

.)(7(  ،(7( )ص/  وميكافيلــي«،  الغــزايل  إســهامي 

هــو املالــك للقيــم؛ والسياســة ال تســتمد 

قيمتهــا مــن نفســها، بــل تســتمدها مــن 

ـه مــن عنــد  الديــن نفســه باعتبــار أنَـّ

ــر بالعــدل واإلحســان  ــذي يأم املتعــايل ال

ــن إذن  ــدوان، فالدي ــم والع ــرم الظل ويج

ــزايل،  ــور الغ ــق تص ــة، وف ــل للسياس مكم

وخافًــا للنظــم العلامنيــة املعــارصة التــي 

ــة،  ــن السياس ــن ع ــل الدي ــو إىل فص تدع

فتصبــح السياســة هــي فــن الكــذب، 

واملراوغــة، والخــداع.

للسياســة،  مكمــل  إذن  فالديــن 

وفــق تصــور الغــزايل، وخالًفــا للنظــم 

العلانيــة املعــارصة التــي تدعــو إىل 

ــة. ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

)3-2(: التكامل المعرفي الخارجي:
 املقصــود بالتكامــل املعــريف الخارجــي 

»هــو تفاعــل العلــوم اإلســامية مــع غرها 

مــن العلــوم املنقولــة، يونانيــة كانــت، أم 

فارســية، أم هنديــة، أم غرهــا«))( مــن 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، )ط. )(، 

.)9( )ص/ 
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ــوع  ــذا الن ــامي، وه ــراث اإلس ــارج ال خ

مــن التداخــل »يجعلنــا يف مكــب الثقافــة 

ــة وهــو  ويســاعدنا عــى إخصــاب املعرف

ــم«))(. ــق إنســانية العل ــيلة لتحقي وس

)أ( املنطق وأصول الفقه:

لـــم يكــن الغــزايل أرســطيًّا مثــل ابــن 

رشــد عنــد تقدميــه للمنطــق، »بــل ألبســه 

حلــة محليــة إســامية يف التســميات، ويف 

اســتخراج أصولــه مــن القــرآن«))(، بــل 

حــاول أن يدخلــه إىل املجــال التــداويل 

ــذي  ــن رشــد ال اإلســامي عــى خــاف اب

عدنــان  يقــول  أرســطو،  يف  متاهــى 

إبراهيــم: »ابــن رشــد كان عبــًدا عنــد 

ــد  ــد عن ــلوب العب ث بأس ــدَّ ــطو، وتح أرس

ســيده، قــال ابــن رشــد عــن أرســطو: 

ــه كلــام تأملــت هــذا الرجــل  ســبحان الل

خلقــه  اللــه  أنَّ  علمــت  أرســطو-  -يف 

ليثبــت بــه كــامل النــوع اإلنســاين«))(.

محمد هامم، املرجع السابق، )ص/ )9(.  )((

املنطــق:  »أســلمة  عنيــات،  الكريــم  عبــد   )((

الغــزايل«،  يــدي  بــن  األرســطي  األورغانــون 

)ص/  )))0)م(،   ،)( )ط.  االختــاف،  منشــورات 

. )((4

عدنـان إبراهيم، »الغـزايل الباحث عـن الحقيقة«،   )((

مكتبـة عدنـان إبراهيـم، )دت(، )ص/ 65(.

ــه  ــزايل يف تعامل ــد الغ ــو حام ــد كان أب لق

ــا كيــف يســتفيد منــه،  مــع املنطــق عارفً

ــر  ــل تنك ــطيًّا، ب ــزايل أرس ــن الغ ــم يك ولـ

التــداويل  ملجالــه  وانتــرص  )ألرســطو(، 

مســألة  يف  خاصــة  اإلســامي،  الثقــايف 

ــة  ــا يف مبحــث الرؤي من الســببية، كــام قدَّ

ــزايل. عنــد الغ

ــا حتــى  ــا أو أرغانونً يبقــى املنطــق منطًق

مــن حيــث التســمية، وقــد حولــه الغــزايل 

إىل املجــال التــداويل اإلســامي ليجعلــه 

فيــام بعــد متداخــًا مــع العلــوم األخــرى، 

فنجده يســميه محــك النظر، والقســطاس 

ألنَّ  ذلــك  العلــم؛  ومعيــار  املســتقيم، 

ــتطاعوا  ــامية اس ــارة اإلس ــري الحض مفك

لعــب دور )البــدر يف الليلــة الظلــامء( 

بالنظــر إىل أنَّهــم هضمــوا الفكــر الوافــد 

ــن  ــا ميك ــم م ــرآن الكري ــن الق ــوا م ونهل

نهلــه، فأنتجــوا فكــرًا ســاميًا وراقيًــا، وكان 

مبثابــة نقطــة انطــاق الحضــارة األوروبية 

مــن األندلــس بخاصــة، والغــزايل ميثــل 

ــذ؛  ــر الف ــوذج املفك ــة ن ــذه الحقب يف ه

يف  واألصــويل  الفقــه،  يف  الفقيــه  فهــو 

ــكام،  ــم ال ــم يف عل ــم األصــول، واملتكل عل

والصــويف يف علــم التصــوف، والفيلســوف 
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يف الفلســفة، فهــو املوســوعي بــا منــازع؛ 

ــر  ــن الكث ــع ب ــى الجم ــه ع ــرًا لقدرت نظ

مــن األطــراف التــي تجعــل اإلنســان ُملــامًّ 

بــكل مــا يحتاجــه يف حياتــه كمســلم 

مطبــق ومفكــر، ولعــلَّ نظــرة فاحصــة 

للغــزايل،  املوســوعي  الفكــري  لإلنتــاج 

تجعلنــا نعتقــد بصحــة الــرأي القائــل بــأنَّ 

»الغــزايل ميثــل نــوذج املفكــر املتفــرد يف 

ــر  ــيكية بالنظ ــامية الكاس ــارة اإلس الحض

إىل قدرتــه الخارقــة عــى اإلملــام بــكل 

املواضيــع املطروحــة للمباحثــة يف عــرصه 

إىل جانــب اســتطاعته اصطنــاع نســق 

يربــط بــن العنــارص الكثــرة دون وقوعــه 

ــر«))(. ــي ظاه ــدع مذهب يف تص

إنَّ ســبب نبــوغ الغــزايل ال يرجــع لكونــه 

فقيًهــا أو أصوليًّــا أو متكلــاًم أو صوفيًّــا 

أو فيلســوفًا؛ بــل إىل تعاملــه اإليجــايب 

التكامــي والشــجاع مــع العلــوم الوافــدة؛ 

ــذ  ــا مأخ ــا ويأخذه ــلم له ــم يستس إذ لـ

املنبهــر الخاضــع، بــل »قابلهــا بعقــل 

صــاٍف متــزن وقــادر واشــتغل عليهــا فهــاًم 

واســتيعابًا ومتحيًصــا، ثــم نقــًدا وتعديــًا، 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة املنطــق«، املرجــع   )((

ــابق، )ص/ 5))(. الس

فالشــخصية الغزالية لـــم يلحقهــا الذوبان 

الثقافــة  مــن  القــوي  اإلشــعاع  جــراء 

اليونانيــة الوافــدة، والحــق يُقــال إنَّ هــذه 

الثقافــة أرست وأبهــرت كل مــن اطلــع 

عليهــا نظــرًا لتنوعهــا وثرائهــا وعمقهــا 

ــو  ــام أب ــد اإلم ــد اعتم ــا«))(. لق وعقانيته

حامــد الغــزايل ثنائيــة: الفهم واالســتيعاب 

ــق  ــه العمي ــر اطاع ــاوز، ويظه ــم التج ث

والصحيــح عــى منطــق أرســطو يف تعامله 

مــع هــذا النمط عــى أنَّــه صــوري ومادي 

ــم  ــه يهت ــوري؛ ألنَّ ــو ص ــد، فه يف آٍن واح

بشــكل الرباهــن وهيئتهــا فارغــة مــن كل 

مضمــون متعــن أو متعــدد، وهــو مــادي 

ــه لحفــظ الفعــل يف  ـه ُموجَّ أيًضــا؛ ألنَـّ

أثنــاء تطبيقاتــه الجزئيــة ســواء أكان ذلــك 

ــول.  ــدان األص ــه أم مي ــدان الفق يف مي

ــورة  ــن الص ــز ب ــن التمي ــزايل ع ــرب الغ يع

بيــان  مــن خــال  التفكــر  واملــادة يف 

مــادة الربهــان يف أحــد فصــول املســتصفى 

ــد يف  ــن املقاص ــاين م ــل الث ــًا: »الفص قائ

بيــان مــادة الربهــان وهــي املقدمــات 

الجاريــة مــن الربهــان مجــرى الثــوب مــن 

عبــد الكريــم عنيــات، »أســلمة املنطــق«، املرجــع   )((

ــابق، )ص/ 6))(. الس
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ــإنَّ  ــر؛ ف ــن الري ــب م ــص، والخش القمي

مــا ذكرنــاه يجــري مجــرى الخياطــة مــن 

القميــص وشــكل الرير مــن الريــر«))(، 

ــع  ــس تضل ــي تعك ــة الت ــألة الثاني واملس

ــذا  ــاد به ــه الح ــق ووعي ــزايل يف املنط الغ

العلــم ونظرتــه الفنيــة أو التقنيــة لــه 

ــا(، و)محــكًّا(،  ــاًرا(، و)ميزانً ــاره )معي اعتب

ــة  ــة إالَّ دالل ــه املنطقي ــن كتب ــا عناوي وم

عــى هــذه النظــرة؛ فقــد ســمى املنطــق 

بـــ: )معيــار العلــم(، و)محــك النظــر(، 

واشــتق  املســتقيم(،  و)القســطاس 

ــة  ــه التوحيدي ــن رؤيت ــن م ــك العناوي تل

القرآنيــة؛ إذ نجدهــا حــارضة معــه يف كل 

ــة  ــه اإلســامية والفلســفية واملنطقي أبحاث

والعرفانيــة.

ــل  ــل أن يدخ ــزايل قب ــث الغ ــا يلب ــم م ث

ــة  ــداويل يف الثقاف ــال الت ــق إىل املج املنط

ــوم األخــرى  اإلســامية ليتكامــل مــع العل

ــه لــه ســهام  أن يتجــاوزه بعــد أن يوجِّ

النقــد يف بعــض قضايــاه ويعــدل منــه 

مــا يعــدل، »إنَّ توصــل الغــزايل إىل مــا 

األصــول«،  علــم  مــن  »املســتصفى  الغــزايل،   )((

مؤسســة الرســالة، )ط. )(، )997)م(، تحقيــق: 

.)9(  /(( األشــقر،  ســليامن  محمــد 

ــطي  ــق األرس ــن أنَّ املنط ــه م ــل إلي توص

ــاين ليــس مــن التــي هــي حيــث  أو اليون

ــذا  ــق ه ــه وف ــطوية؛ فإنَّ ــات أو أرس غاي

ال ميكــن أن نصنفــه يف طائفــة الفقهــاء 

ــرة  ــق بج ــوا املنط ــن رفض ــن الذي امللتزم

قلــم وبكلمــة لســان فقــط ... بــل يعكــس 

ــه  ــرًا لتوقع ــا نظ ــا وإحراج ــاة وتأم معان

وضعيــة  ميثــل  الــذي  املعهــود  غــر 

جديــدة يف الفكــر اإلســامي يف القــرن 

ــي تفــي  الخامــس واملناهــج واألدوات الت

بتطلعاتــه وغاياتــه، كــام أنَّ الطريقــة التي 

اســتعملها الغــزايل توصــف بأنَّهــا منــاورة 

بارعــة وضعهــا لتضليــل الفقهــاء، كــام أنَّ 

ــرآن  ــن الق ــق م ــل للمنط ــة التأصي عملي

ــة«))(،  ــفة واملناطق ــد الفاس ــت ض توجه

بعــد هــذه املنهجيــة التــي اســتعملها 

الغــزايل وهــي الفهــم، يدخــل الغــزايل 

إىل  التعديــل  هــذا  كل  بعــد  املنطــق 

ليتكامــل  اإلســامي،  التــداويل  املجــال 

مــع العلــوم اإلســامية األخــرى، وللغــزايل 

قصــب الســبق يف هــذا »لـــم يقتــرص 

ــفة،  ــى الفاس ــق ع ــول املنط ــف قب موق

ناجــي حســن جــودة، »املعرفــة الصوفيــة دراســة   )((

فلســفية يف مشــكالت املعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

)(، )006)م(، )ص/ 48، 49(.
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الــكام  دائــريت  ليشــمل  تعــداه  بــل 

ــرب  ــه، فتجــد أنَّ الغــزايل اعت وأصــول الفق

املنطقيــات مــن العلــوم التــي ال تتناقــض 

مــع الديــن؛ ألنَّــه ليــس يف الــرع تعــرض 

لهــذه العلــوم بالنفــي واإلثبــات وال يف 

هــذه العلــوم تعــرض لألمــور الدينيــة«))(. 

ــازج  ــزايل امل ــرب الغ ــار: »ويعت ــول النش يق

ــلمن، ال  ــوم املس ــق بعل ــي للمنط الحقيق

ــهلة  ــة س ــب منطقي ــن كت ــع م ــاَم وض لِـ

العبــارة، بــل لتلــك املقدمــة املنطقيــة 

التــي وضعهــا يف أول كتابه »املســتصفى«، 

يحيــط  ال  مــن  أنَّ  فيهــا  ذكــر  التــي 

ــذ  ــا ... ومن ــه قطًع ــة بعلوم ــا ثق ــا؛ ف به

ــون املتكلمــون  ــدأ األصولي ــك الحــن ب ذل

يتأثــرون باملنطــق األرســطايس، ويفــردون 

ــا لِـــاَم أســموه  يف أول كتبهــم فصــًا خاصًّ

)املقدمــات  أو  الكاميــة(،  )املقدمــات 

الدخيلــة(«))(، مــع تحفظنــا عــى كام 

األرســطايس  املنطــق  قولــه  يف  النشــار 

فاملنطــق -كــام قدمنــا- لـــم يعــد أرســطيًّا 

ناجــي حســن جــودة، »املعرفــة الصوفيــة دراســة   )((

فلســفية يف مشــكالت املعرفــة«، دار الهــادي، )ط. 

)(، )006)م(، )ص/ 48، 49(.

عـي سـامي النشـار، »مناهج البحـث عند مفكري   )((

اإلسـالم«، دار النهضة العربيـة، )984)م(، )ط. )(، 

)ص/ 90(.

الغــزايل  فبصمــة  الغــزايل  مــع  حاليًّــا 

ــة  ــك خاص ــل ذل ــن تأم ــه مل ــرة علي ظاه

التــي  والكتــب  التســمية  حيــث  مــن 

دونهــا، والتــي تــدلُّ عــى أنَّ الغــزايل قــد 

ــن  ــم م ــذي يفه ــاوزه، وال ــتوعبه وتج اس

ــل  ــن أدخ ــزايل أول م ــار أنَّ الغ كام النش

ــه  ــه وجعل ــول الفق ــم أص ــق إىل عل املنط

ــن أن  ــك ميك ــم وبذل ــذا العل ــة له مقدم

ــة  ــتعمل منهجي ــن اس ــه أول م ــول إنَّ نق

للتكامــل التداخــي الخارجــي بــن العلــوم 

وأدمجهــا  األصيلــة  والعلــوم  الوافــدة 

واســتفاد منهــا داخــل املجــال التــداويل يف 

الثقافــة اإلســامية يف ذلــك الوقــت، عــى 

خــاف ابــن رشــد، حيــث إنَّ هــذا األخــر 

-ابــن رشــد- لـــم يكــن ميلــك هــذه اآللية، 

ــم يســتوعبها يف بعــض  ــه لـ ــى إنَّ ــل حت ب

ــل ويف  ــا، ب ــزايل فيه ــد الغ ــان، وانتق األحي

ــا  ــده يبعده ــرى نج ــان األخ ــض األحي بع

ــف.  ــف والتألي ــة التصني ــن منهجي ع

فبعــد أن نــصَّ الغــزايل عــى رضورة أن 

يعلــم األصــويل القواعــد املنطقيــة ســنذكر 

اآلن الطريقــة التــي اتبعهــا اإلمــام الغــزايل 

يف إثبــات ذلــك، تعتمــد يف حاصلهــا عــى 

ـا أو  أنَّ العلــوم ترتــب ترتيبًــا تصاعديًـّ
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تنازليًّــا، وأنَّ العلــم األدىن يعتمــد عــى 

ــم األعــى  ــم األعــى واملقصــود بالعل العل

ــم األدىن  ــة، وبالعل ــم األكــر كلي ــا العل هن

العلــم األكــر تخصيًصــا وتفضيــًا، فالعلوم 

ــو  ــا ه ــا، وكل م ــا وتصاعديًّ ــب تنازليًّ ترت

أخــص يعتمــد عــى مــا هــو أعــم))(.

ثــم مــا يلبــث أن يدخــل املنطــق يف أصول 

الفقــه كمقدمــة لهــذا العلــم، ثــم يــرصح 

بــأنَّ هــذا العلــم -املنطــق- لــه مدخليــة 

لــكل العلــوم يقــول: »نذكــر يف هــذه 

ــا يف  ــول وانحصاره ــدارك العق ــة م املقدم

ــر رشط الحــد  ــان(، ونذك )الحــد( و)الربه

الحقيقــي  الربهــان  ورشط  الحقيقــي 

مــامَّ  أوجــز  منهــاج  عــى  وأقســامهام 

النظــر«،  »محــك  كتــاب  يف  ذكرنــاه 

وكتــاب »معيــار العلــم«، وليســت هــذه 

املقدمــة مــن جملــة علــم األصــول وال من 

مقدماتــه الخاصــة بــه، بــل هــي مقدمــة 

العلــوم كلهــا ومــن ال يحيــط بهــا فــا ثقة 

ــًا))(.  ــه أص ــه بعلوم ل

ــة  ــة نقدي ــق جول ــم املنط ــودة، »تدعي ــعيد ف س  )((

ــن«،  ــن املتقدم ــم املنطــق م ــع املعارضــن لعل م

.)(( م(، )ص/   (00((  ،)( )ط.  الــرازي،  دار 

الغزايل، »املستصفى«، املصدر السابق، )ص/ 45(.  )((

ففــي وضــع هــذه املقدمــة املنطقيــة 

ــم أصــول الفقــه إشــارة مــن الغــزايل  لعل

إىل أنَّ العلــوم تتكامــل فيــام بينهــا خاصــة 

ــق  ــو املنط ــذي ه ــد ال ــم الواف ــن العل ب

ــم أصــول  ــذي هــو عل ــم األصــي ال والعل

ــة يف  ــذه املنهجي ــن ه ــد ضم ــه، وق الفق

ــب أنَّ  ــن الغري ــتصفى«، وم ــه »املس كتاب

ــذا  ــص ه ــوم بتلخي ــن رشــد يق نجــد اب

ــروري يف  ــامه »ال ــاب س ــاب يف كت الكت

أصــول الفقــه«، ويقــوم بحــذف تلــك 

يكتفــي  وال  بــل  املنطقيــة،  املقدمــة 

ــع الغــزايل  ــك؛ بــل يعــرض عــى صني بذل

لكتــاب  كمقدمــة  املنطــق  جعــل  يف 

ــل  ــر إىل الفص ــه يش ــتصفى«، وكأنَّ »املس

بينهــام  التكامــل  وعــدم  العلــوم  بــن 

م  يقــول ابــن رشــد: »وأبــو حامــد قــدَّ

ــه  ــم أنَّ ــة زع ــة منطقي ــك مقدم ــل ذل قب

أداه إىل القــول بذلــك نظــر املتكلمــن 

ــة،  يف هــذه الصناعــة يف أمــور مــا منطقي

ــك،  ــر ذل ــم وغ ــذا العالـ ــم يف ه كنظره

ونحــن فلنــرك كل يشء إىل موضعــه؛ فــإنَّ 

مــن رام أن يتعلَّــم أشــياء أكــر مــن واحــٍد 

يف وقــت واحــٍد لـــم ميكنــه أن يتعلــم وال 

واحــًدا منهــا«))(، ولعــلَّ هــذه النظــرة 

أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيــد، »الــروري   )((
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ــن  ــه م ــا موقف ــد لن ــد تؤك ــن رش ــن اب م

عــدم التكامــل، يقــول طــه عبــد الرحمــن:

ــرأي يف  ــادئ ال ــر بب ــكاد ننظ ــا ن ــا م »إنَّن

إنتــاج ابــن رشــد مــن أجــل متحيــص 

فرضيتنــا يف التداخــل الخارجــي؛ حتــى 

يتبــنَّ أنَّ ظاهــر نصــوص هذا الفيلســوف، 

ورصيــح مواقفــه يشــهدان عــى أنَّــه أبعد 

ــل  ــول بالتداخ ــن الق ــام ع ــري اإلس مفك

املعــريف وأقربهــم إىل العمــل بنقيضــه 

وهــو )الفصــل(، أو قــل )الجــزء(، بحيــث 

ــن  ــدو صاحــب الفضــل عــى املعارصي يب

يف القــول بالنظــارة التجزيئيــة إىل الــراث، 

»املســتصفى«،  باختصــار كتــاب  فقــام 

لكــن ابن رشــد أىب إالَّ أن يحذفها -املقدمة 

ــر  ــتصفى«- غ ــاب »املس ــة يف كت املنطقي

ملتفــت إىل الطريــق العلمــي الجديــد 

أبعــد  يجعــل  والــذي  تفتحــه،  الــذي 

العلــوم النظريــة املنقولــة عــن مجــال 

العلــوم  أقــرب  يف  تندمــج  التــداول 

النظريــة األصليــة إىل هــذا املجــال«))(.

يف أصــول الفقــه«، أو »مختــر املســتصفى«، 

الغــرب  دار  العلــوي،  الديــن  جــامل  تحقيــق: 

.)8  ،7 )ص/  )994)م(،   ،)( )ط.  اإلســامي، 

ــم  ــج يف تقوي ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

الــرتاث«، املركــز الثقــايف العــريب، )ط. )(، )ص/ 

.)((0

ــا  ــرب صفًح ــر أن ي ــد آث ــن رش ــن اب لك

عــن كل هــذا وأن يرجــع املنطــق إىل حالة 

ــرد  ــه، فيف ــول الفق ــن أص ــاع ع يف االنقط

لــه مختــرًصا مســتقًا يــرده إىل نطاقــه 

ــذي هــو الفلســفة. ــاين ال املعــريف اليون

مــن جهــة أخــرى نلمــس تداخــًا معرفيًّــا 

نفســه،  الوقــت  يف  وخارجيًّــا  داخليًّــا 

»املنقــذ  الغــزايل:  كتــاب  خــال  مــن 

مــن الضــالل واملوصــل إىل ذي العــزة 

مــن  موقفــه  فيــه  يتبــنَّ  والجــالل« 

ــة الســائدة يف عــرصه  املنظومــات املعرفي

ــام  ــه في وهــو موقــف نقــدي اســتفاد من

يف  ونظريتــه  املعرفــة  مجــال  يف  بعــد 

ــا  ــس منهًج ــث أراد أن يؤس ــة؛ حي املعرف

ــتفادة  ــال االس ــن خ ــريف م ــل املع للتكام

ــح  ــة، فيفت ــات املعرفي ــك املنظوم ــن تل م

بذلــك أفًقــا للتكامــل مــن خــال مصــادر 

املعرفــة، يقــول الغــزايل مبيًنــا موقفــه 

مــن تلــك املنظومــات املعرفيــة الســائدة 

ــن  ــاف الطالب ــرصت أصن ــرصه: »انح يف ع

ــرق: ــع ف ــدي يف أرب عن

أنَّهــم  يدعــون  وهــم  املتكلمــون:   )1(

أهــل الــرأي والنظــر.
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أنَّهــم  يزعمــون  وهــم  الباطنيــة:   )2(

ــون  ــم واملخـصـوصـ ــاب الـتـعـلـيـ أصـحـ

املعصــوم. اإلمــام  باالقتبــاس مــن 

)3( الفالســفة: وهــم يزعمــون أنَّهــم أهــل 

ــق والربهان. املنط

)4( الصوفيــة: وهــم يدعــون أنَّهم خواص 

الحرة، وأهل املشــاهدة واملكاشــفة. 

ــدو هــذه  ــت يف نفــي: الحــق ال يع فقل

األصنــاف األربعــة، فهــؤالء هم الســالكون 

ســبل طلــب الحــق ... فابتــدرت لســلوك 

هــذه الطــرق، واســتقصاء مــا عنــد هــذه 

ــا:  ــكام، ومثنًي ــم ال ــا: بعل ــرق، مبتدئً الف

بتعليــم  ومثلًثــا:  الفلســفة،  بطريــق 

ــة«))(. ــرق الصوفي ــا: بط ــن، ومربًع الباط

ثــم يُبــنِّ الغــزايل موقفــه مــن كل طائفــة 

عــى حــدة:

ــذا  ــزايل ه ــل الغ ــكالم: حص ــم ال )1( عل

ــم  ــه كعالـ ــرز في ــه وب ــف في ــم وصن العل

منظــر ومتعلــم نظــار، يقــول: »فصادفتــه 

ــا مبقصــوده مــواف مبقصــودي،  علــاًم وفيًّ

العقيــدة  حفــظ  منــه  املقصــود  ــا  إنَّ

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، طبعــه بتدقيــق   )((

ج صليبــا، ك عيــاد، )ص/ 90(.

وحراســتها مــن تشــويش أهــل البــدع«))(، 

ــنِّ  ثــم بعــد أن يعــرض علــم الــكام، ويُب

ــه  ــذي يلي ــم ال ــرض العل ــه يع ــه من موقف

ــفة. ــو الفلس وه

ــفة  ــزايل الفلس ــاول الغ ــفة: يتن )2( الفلس

علومهــم  وأقســام  الفاســفة  وأصنــاف 

وذلــك بعــد التبحــر يف هــذه العلــوم 

ــات،  ــى الدرج ــى أع ــا ع ــول فيه والحص

ــو  ــا، وه ــم عليه ــتطيع أن يحك ــى يس حت

أقســام))(؛  ثاثــة  إىل  الفاســفة  يقســم 

القســم األول: الدهريــون؛ وهــم طائفــة 

مــن األقدمــن جحــدوا الصانــع املدبــر 

الـعـالــــم القـــادر، وهـــم الزنادقــة)4(.

ــروا  ــوم أك ــون؛ وهــم ق ــاين: الطبيعي والث

أعضــاء  تريــح  علــم  يف  الخــوض  يف 

الحيوانــات، فــرأوا فيهــا مــن عجائــب 

صنــع اللــه -تعــاىل- وبدائــع حكمتــه، مــامَّ 

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املرجــع الســابق،   )((

)ص/ )9(.

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، )ص/ 0))(.

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، املرجــع الســابق،   )4(

)ص/ 97، 98(.
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ــم،  اضطــروا معــه لاعــراف بفاطــر حكي

وال يطابــع التريــح وعجائــب منافــع 

األعضــاء مطلــع إالَّ ويحصــل لــه هــذا 

ــي  ــر الباق ــامل تدب ــروري لك ــم ال العل

لبنيــة الحيــوان وال ســيام بنيــة اإلنســان))(.

املتأخــرون  والثالــث: اإللهيــون؛ وهــم 

منهــم مثــل ســقراط وأفاطــون وأرســطو، 

وهــذب  املنطــق  لهــم  رتــب  الــذي 

ردوا  بجملتهـــم  العلــــوم، وهــم  لهــم 

عــى الصنفــن األولــن مــن الدهريــة 

والطبيعيــة، وكفــى اللــه املؤمنــن القتــال 

بتقاتلهــم، وعــن هــؤالء نقــل الفــارايب 

ــم  ــم عليه ــم، والحك ــينا وأمثاله ــن س واب

ــب  ــم يج ــام: قس ــة أقس ــم إىل ثاث ينقس

التكفــر بــه، وقســم يجــب التبديــع فيــه، 

وثالــث يجــب إنــكاره أصــًا. 

وهــو يقســم العلوم الفلســفية))( إىل ســتة 

ــة،  ــوم الرياضي ــوايل: العل ــى الت ــام ع أقس

والطـبـيعيـــة، واإللـهيـــة، والسيـــاسية، 

ــيل  ــا بالتفصـ ــعرض لـهـ ــية، ويـ والخـلقـ

ــوم يف  ــن هــذه العل ــه م ــا موقف ــد بيَّنَّ وق

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 98(.  )((

الغزايل، املصدر السابق، )ص/ 99(.  )((

ــزايل. ــد الغ ــوم عن ــف العل ــث تصني مبح

)3( مذهــب الباطنيــة: ويســميه مذهــب 

ــث  ــة تبع ــي طائف ــه: وه ــم وعائلت التعلي

وتشــاع بــن الخلــق تحدثهــم مبعرفــة 

معنــى األمــور مــن جهــة اإلمــام املعصــوم 

القائــم بالحــق، وقــد تناولهــم الغــزايل يف 

عــدد مــن الكتــب، مثــل: »املســتظهري«، 

»وحـجـــة الـبـيـــان«، و»الـقـسـطـــاس 

ــا  ــم هن ــو يتـنــاولـهـ ــم«، وهـ املستـقـيـ

بالبيــان))(. حيــث إنَّ هــؤالء ليــس معهــم 

ــامت  ــن ظل ــي م ــفاء املنج ــن الش يشء م

اآلراء، بــل هــم عاجــزون عــن إقامــة 

الربهــان عــى تعيــن اإلمــام وتحديــد 

يقــول  منــه،  تعلمــوه  الــذي  العلــم 

ــا عندهــم يشء  ــأنَّ »حاصــل م الغــزايل: ب

ركيــك مــن فلســفة فيثاغــورس يتضــح يف 

ــام  ــا« فل ــوان الصف ــائل إخ ــم »رس كتابه

خـربنـاهـــم نفـضـنـــا الـيـــد عـنـهـــم«)4(.

ــول الغــزايل: »وحاصــل  ــة: يق )4( الصوفي

ــزه  ــس والتنـ ــات النف ــع عقب ــم قط عمله

عــن أخاقهــا املذمومــة وصفاتهــا الخبيثــة 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، )ص/ )))(.

ــا  الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، )ص/ 00)، وم  )4(

ــا(. بعده
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القلــب  تخليــة  إىل  بهــا  وصــل  حتــى 

ــه«))(،  ــر الل ــه بذك ــه وتحليت ــر الل ــن غ ع

وبعــد أن ذكــر الغــزايل مصــادره الصوفيــة 

ــي هــي  املرجــع النفســه، )ص/ 0))(، الت

»قــوت القلــوب«، يقــول: »اطلعــت عــى 

ــا  ــت م ــة وحصل ــم العلمي ــه مقاصده كن

ميكــن أن يحصــل مــن كام مشــايخهم 

عــن طريــق التعلــم والســامع، فظهــر أنَّ 

ــول  ــن الوص ــا ال ميك ــم م ــصَّ خواصه أخ

إليــه بالتعليــم، بــل بالــذوق، فهــم أربــاب 

علمــت  أقــوال...  أصحــاب  ال  أحــوال، 

الســالكون  هــم  الصوفيــة  أنَّ  يقيًنــا 

لطريــق اللــه -تعــاىل- خاصــة وأنَّ ســرتهم 

أصــوب  وطريقتهــم  الســر،  أحســن 

 ... األخــاق  أزىك  وأخاقهــم  الطــرق 

صاحبــه  يزيــد  الحقيقــي  فالعلــم 

خشــية وخوفًــا ورجــاًء، وذلــك يحــول 

ــل  ــذا يص ــايص«))(، وهك ــن املع ــه وب بين

ــة التصــوف  ــان حقيق ــا إىل بي ــزايل هن الغ

ــم نظــري وعمــي: »هــذه هــي  ــه عل بأنَّ

ــم يف الســلوك  ــة ومنهجه ــة الصوفي طريق

التــي  الغايــة  والعمــل، وعلمهــم هــو 

املرجع النفسه، )ص/ 0))(.  )((

الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــالل«، )ص/ )))، ومــا   )((

ــا(. بعده

ــرض  ــذا الع ــد ه ــزايل«))(. بع ــا الغ يريده

للمنظومــات الفكريــة الســائدة يف وقــت 

االطــاع  بعــد  منهــا  وموقفــه  الغــزايل 

حيــث  منظومــة؛  كل  عــى  الواســع 

ـه بهــذا الصنيــع، يؤســس  نجــده، وكأنَـّ

ــف يســتفيد  ــة كي ــل، ومعرف ــا للتكام أفًق

ــدة  ــوم الواف ــة والعل ــوم األصيل ــن العل م

والعلــوم املمزوجــة بــن األصيلــة والوافدة 

ويســتفيد منهــا ويؤســس منهًجــا متكامًا، 

كــام يظهــر مــن نظريتــه يف املعرفــة التــي 

ــام،  ــل واإلله ــس والعق ــى الح ــها ع أسس

حيــث اســتفاد مــن كل منظومــة فكريــة 

مــا رآه مناســبًا وصحيًحــا. ولعــلَّ ابن رشــد 

ــدم  ــط وع ــزايل بالخل ــتوعب الغ ــم يس لـ

ــة واحــدة،  ــة معرفي ــات عــى منظوم الثب

ولـــم يكــن يــدري أنَّ الغــزايل يحــاول أن 

يجمــع ليؤســس منهًجــا متكامــًا يتخلَّــص 

مــن التجزئــة والتفريــق الــذي أصــاب 

فريــق  كل  وأصبــح  عــرصه  يف  العلــوم 

ــده.  ــق عن ــي الح يدع

ـه رام أن  يقــول ابــن رشــد: »وذلــك أنَـّ

يكــر أهــل العلــم بذلــك، ولكنَّــه كــر 

ــوم  ــف العل ــة، »تصني ــم عطي ــد الحلي ــد عب أحم  )((

عنــد العــرب«، املرجــع الســابق، )ص/ 4))(.
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أهــل  كــرة  دون  مــن  الفســاد  بذلــك 

العلــم وتطــرق بذلــك قــوم إىل قلــب 

الحكمــة وقــوم إىل قلــب الريعــة وقــوم 

إىل الجمــع بينهــام، ويشــبه أن يكــون هذا 

أحــد مقاصــده بكتبــه، والدليــل عــى أنَّــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــه الفطــر أنَّ ــك تنبي رام بذل

ــا مــن املذاهــب يف كتبــه، بــل هــو  مذهبً

ــة  ــاعرة أشــعري ومــع الصوفي مــع األشـــ

ــام  ــوف، ك ــع الفاســفة فيلس ــويف وم ص

ــل: قي

يــومــًا يــمـان إذا لقــيــت ذا يــمــن 

* * *
 وإن لــقــيــت مــعــديـا فـعـدنـان«)1(

وهكــذا يتهــم ابــن رشــد الغــزايل بأنَّــه ال 

يركــن إىل منصــب معــن ناســيًا أنَّ الغــزايل 

يحــاول أن يجعــل العلــوم تتكامــل يف 

ــه  ــال موقف ــن خ ــض م ــا وال تتناق بعضه

ــذ«.  ــه »املنق ــه كتاب ــذي ضمن ــدي ال النق

»فصــل املقــال وتقريــر مــا بــن  ابــن رشــد،   )((

تقديــم  التصــال«،  مــن  والحكمــة  الرشيعــة 

ــول  ــتاذ جل ــيخ، واألس ــران الش ــو عم ــق: أب وتعلي

والتوزيــع،  للنــر  الوطنيــة  الركــة  بــدوي، 

.)5( )ص/  ))98)م(،  الجزائــر، 

ولعــل ابن رشــد ال يؤمــن بفكــرة التكامل، 

بــل يؤمــن بتجــزؤ العلــوم وانفصالهــا عــن 

بعضهــا البعــض، يقــول طه عبــد الرحمن:

 

ــا ابــن رشــد، فــا يعنيــه مســلك الــرد،  »أمَّ

ــل بــن الريعــة  ــا كل همــه أن يقاب وإنَّ

ناموًســا  للريعــة  فيثبــت  والحكمــة، 

ــى  ــزًا، حت ــا متمي ــة قانونً ــا وللحكم خاصًّ

املذكــور  بكتابــه  التســميات  أوىل  إنَّ 

-يعنــي: »فصــل املقــال«- هــي: فصــل 

املقــال فيــام بــن الحكمــة والريعــة مــن 

االنفصــال -بــدل االتصــال- وال يجــد ابــن 

رشــد الحاجــة إىل التمهيــد، لتقريــر هــذا 

االنفصــال بإبطــال الحجــج التــي يســتدل 

بهــا خصومــه عــى دعاويهــم يف التداخــل، 

ــكام  ــا يأخــذ يف بســط ال ــه عندم ــام أنَّ ك

يف هــذا االنفصــال ال يــرى رضورة يف دفــع 

اعراضــات أهــل التداخــل املحتملــة عــى 

ــرر  ــه وإن ق ــال؛ إالَّ أنَّ ــه يف االنفص دعاوي

ــه  ــة؛ فإنَّ ــة والحكم ــن الريع ــة ب املقابل

ــام:  ــام، وه ــن رضبيه ــا ب ــح تأرجًح تأرج

هــذا  وبعــد  واملصارفــة«))(،  املطابقــة 

ــن  ــزايل م ــد الغ ــو حام ــون أب ــرض يك الع

ــع  ــج«، املرج ــد املنه ــن، »تجدي ــد الرحم ــه عب ط  )((

.)((( )ص/  الســابق، 
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القائلــن بالتكامــل بــن العلــوم، ســواء 

أكانــت أصيلــة، أم وافــدة، ولعــلَّ الغــزايل 

أول عالـــم ومفكــر إســامي اســتخدم 

ــل. ــة للتكام ــة املعرفي ــذه املنهجي ه

وبعــد هــذا العــرض يكــون أبــو حامد 

الغــزايل مــن القائلــن بالتكامــل بــن 

العلــوم، ســواء أكانــت أصيلــة، أم 

وافــدة، ولعــلَّ الغــزايل أول عالـــم 

هــذه  اســتخدم  إســالمي  ومفكــر 

املنهجيــة املعرفيــة للتكامــل.

خاتمة:

يف الختــام نخلــص إىل جملــة مــن النتائــج 

نجملهــا فيــا يــي: 

لفكــرة  منهجــي  ناظــم  التوحيــد   )((

والعلــوم. املعــارف  بــن  التكامــل 

))( الرؤيــة إىل العالـــم أحــد أهم األســس 

املعرفيــة  املنهجيــة  إىل  ترشــدنا  التــي 

للتعامــل مــع كل املوجــودات.

))( منهجيــة التكامــل املعــريف منبثقــة 

مــن الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة.

الذيــن  أبــرز  مــن  الغــزايل  يعــد   )4(

بــن  التكامــل  منهجيــة  اســتخدموا 

املعــارف والعلــوم ســواء أكان تداخــًا 

ــه  ــال أعامل ــن خ ــا، م ــا أم داخليًّ خارجيًّ

ــاب  ــوم الديــن«، وكت ــاء عل ــاب »إحي ككت

العلــوم«. »فاتحــة 

باعتبــار  املعرفــة  واحديــة  فكــرة   )5(

واحديــة الوجــود حســب الرؤيــة الكونيــة 

التوحيديــة هــي أحــد أبــرز ركائــز فكــرة 

ــم للحكمــة  ــه هــو املله التكامــل؛ ألنَّ الل

ــكل موجــود. ل

)6( تكامــل العلــم والعمــل يف جميــع 

ــى  ــس ع ــزايل مؤس ــف الغ ــب تآلي جوان

أســس وحيانيــة يف قــول اللــه -جــل وعــز: 

الَِحــاِت«،  الصَّ َوَعِملُــوا  آَمُنــوا  »الَِّذيــَن 

ــم  ــن العل ــي ع ــاء العم ــتبعاد اإلرج واس

واملعرفــة؛ إذ يعــد أحــد أســباب انحطــاط 

الفكــر اإلســامي عــى فــرة ممتــدة عــى 

ــة. ــرون متواصل ق

الغــزايل  رؤيــة  تفعيــل  إمكانيــة   )7(

يف  املســتويات  جميــع  عــى  املعرفيــة 

عرصنــا هــذا، مــع االســتئناس مبــا قدمتــه 

املعــارف  مــع  للتعامــل  مــن منهجيــة 

والعلــوم.


