علم المنطق بين القول اإللهي والذكاء اإلنساني
ً
مسؤول
أبو حامد الغزالي
عبد الكريم عنيات

(*)

من البديهيات إلى االستشكاالت:

ال ميكــن للمفكــر ،مبــا هــو مفكــر أصيــل
وصــادق مــع نفســه ومــع حضارتــه ،أن
يتجاهــل (املســألة الدينيــة) يف تفكــره
العلمــي واملنهجــي .فمــن ســكت عنهــا ،أو
فكــر فيهــا تفكـ ًرا ســطح ًيا ،يكــون قــد تنكــر
ـس الحاجــة إىل إحيائهــا عــن
لحضــارة يف أمـ ّ
طريــق التفكــر .لكــن يجــد نفســه ،والحــال
كذلــك ،بــن كامشــتني متعارضتــن :املوقــف
االعتقــادي ،وهــو حــق مــن حقوقــه التــي
ال تُناقــش؛ إذ إن اإلنســان كائــن ُمعتقــد يف
أساســه ،حتــى ولــو كان ملح ـ ًدا أو ال أدريًــا.
وبــن املوقــف العلمــي الــذي يلزمــه بالنزاهة
والرصامــة والحيــاد ،ويف بعــض األحيــان ح ـ ّد
جلــد الــذات .فالتفكــر ال يــدل إال عــى
(*) قسم الفلسفة ،جامعة سطيف  ،2الجزائر .الربيد اإللكرتوين:
anayatkarim@live.fr

180

الســعي الــدؤوب نحــو االســتقالل والتجديــد
والتحيــن ،يف حــن أن االعتقــاد يشــد بنــا،
بقــوة وحــب م ًعــا ،نحــو الحقيقــة التــي
نعتقــد بأنهــا ال تُراجــع وال ت ُعــدل وال ت ُســاءل،
وهــي الحقيقــة الدينيــة .لــذا فمــن الصــدق
القــول مــع القائــل« :إن إخفــاء املعتقــدات ال
ينتمــي إىل الفكــر األصيــل ( )...ويحــق وصفنا
بالجــن والكســل إذا تظاهرنــا بأننــا دارســون
للفلســفة ،وباحثــون عــن الحقيقــة ومل نعــر
اهتام ًمــا لهــذه األســئلة ،أســئلة الديــن والعلم
أو املعتقــد واللوغــوس ،بــل ونكــون أكــر مــن
جبنــاء ،إذا مــا حاولنــا دراســتها دراســة عابــرة
وبــدون أمانــة وإخــاص»((( .لكــن املفارقــة،
تظهــر أكــر مــا تظهــر ،عندمــا نعلــم أنــه ال
ميكــن الجمــع بــن الخــوف والحكمــة ،بــن
((( جوزايــا رويــس« ،الجانــب الدينــي للفلســفة -نقــد ألســس
الســلوك واإلميــان» ،ترجمــة أحمــد األنصــاري ،القاهــرة ،املــروع
القومــي للرتجمــة2000( ،م)( ،ص.)34 ،33 /
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التوجــس واملحبــة ،بــن التحفــظ والتقــدم.
ـح (لــوك فريي) ،الفيلســوف والســيايس
لــذا يلـ ّ
الفرنــي الصــادق ،عــى رضورة التحــرر مــن
الخــوف ،مبعنــاه الواســع ،مــن أجــل التفكــر،
فــا فلســفة ،وال بحــث جــاد وأصيــل ،يف ظــل
وجــود الخــوف دائــر بالعقــل .فمثلــا ال
ـخصا ونخافــه يف اللحظــة
ميكــن أن نحــب شـ ً
نفســها ،فإنــه ال ميكــن أن نفكــر ونتوجــس يف
الوقــت نفســه كذلــك((( ،فإمــا[ ...الحكمــة]
وإمــا[ ...الخــوف] .وال وســط بــن الحديــن،
والخــوف هــو العــدو اللــدود للحكمــة .فهــل
ميكــن أن نفكــر يف قضايــا الفكــر اإلســامي
الكالســييك مبعــزل عــن الخــوف؟! هـ َّـا بدأنــا!
والبــادئ أكــرم وأصــدق.
تعــد مشــكلة تلقــي الفكــر اإلســامي
الكالســييك للفكــر اليونــاين عمو ًما واألرســطي
عــى وجــه التحديــد ،مشــكل ًة مهمــة يف
تاريــخ الفلســفة اإلســامية لـــم تبحــث -مــن
طــرف املســلمني ذاتهــم -البحــث العلمــي
والفحــص النقــدي الالزمــن .وبالطبــع ،إن
التفكــر يف هــذه املشــكلة ال يهتــم بالجوانب
التاريخيــة الخالصــة لعمليــة انتقــال
هــذا الــراث للمســلمني؛ ألن هنــاك مــن
املتخصصــن األكفــاء الذيــن أبرزوهــا اإلب ـراز
املطلــوب ،بخاصــة املســترشقني األكادمييــن
((( لوك فريي (بالتعاون مع كلود كبلياي « :)Claude Capelierأجمل
قصة يف تاريخ الفلسـفة» ،ترجمة محمود بن جامعة ،بريوت ،دار
التنويـر للطباعـة والنرش ،الطبعة األوىل2015( ،م)( ،ص.)32 ،31 /

الذيــن تعاملــوا مــع املســألة تعامـ ًـا علم ًيــا
صار ًمــا .بــل إنــه تفكــر مركــز عــى محاولــة
فهــم الخلفيــة الفكريــة للفلســفة اإلســامية
عمو ًمــا يف تعاملهــا مــع هــذا العلــم الوافــد
مــن حضــارة غابــرة تاريخيًــا لكنهــا مســيطرة
معرف ًيــا ،وبحــثُ فلســفة الغــزايل عــى
وجــه التخصيــص يف هضمهــا لفكــر اليونــان
وعلومهــم مبــا هــو علــم وافــد مــن حضــارة
أقــل مــا توصــف بأنهــا غــر إســامية ،وأقــى
مــا توصــف بأنهــا وثنيــة ومرشكــة وكافــرة.
تعــد مشــكلة تلقــي الفكــر اإلســامي
الكالســييك للفكــر اليونــاين عمو ًمــا
واألرســطي عــى وجــه التحديد ،مشــكل ًة
مهمــة يف تاريخ الفلســفة اإلســامية لـــم
تبحــث -مــن طــرف املســلمني ذاتهــم-
البحــث العلمــي والفحــص النقــدي
الالزمــن.
مــع ربط هــذه الحقيقــة التاريخية للفلســفة
اإلســامية ،يف مرحلتهــا الكالســيكية بظاهــرة
معــارصة رائجــة يف الفكــر العــريب املعــارص،
اصطلــح عــى تســميتها (بأســلمة املعرفــة) أو
(إســامية العلــوم اإلنســانية) أو حتــى العلوم
الطبيعيــة .هــذا هــو املــروع الــذي هندســه
أســاتذة مســلمون معروفــون باجتهادهــم
وكفاءتهــم ،إ ْن يف املهجــر أو يف (ديار اإلســام).
وقــد تــم تجييــش إمكانيــات فكريــة وماديــة
هائلــة إلنجــاح هــذا املــروع ،وكأنــه مرشوع
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جديــد كل الجــدة ،يعــول عليــه إلخـراج األمة
العربيــة واإلســامية مــن املــأزق املعــريف
واالقتصــادي والحضــاري عمو ًمــا .نقــول هــذا،
وليــس يف نيتنــا تقييــم أو تقليــص قيمــة هــذا
أول :ليس
املــروع ،بــل فقــط التنبــه إىل أنــهً :
باملــروع الجديــد كل الجــدة ،مثلــا قــد
يعتقــد البعــض ،بــل جــذوره تعــود إىل قــرون
ســابقة وعــى وجــه التحديــد إىل ابــن تيميــة،
بــل وأســبق مــن ذلــك إىل الغ ـزايل بالــذات،
بــل حتــى إىل محــاوالت ابــن حــزم األندلــي
قبلــه ،وإن كانــت مغايــرة بعــض الــيء ،يف
األغـراض واألدوات .ثان ًيــا :كان األجــدر أن يتم
تقييــم تجربــة الغــزايل يف عمليــة األســلمة
وحــدود أثرهــا قبــل البــدء بتجربــة جديــدة
يف القــرن العرشيــن .فقــد أشــار الفيزيــايئ
األملــاين (ألــرت أينشــتاين) -الــذي ال يحتــاج
إىل تعريــف -إىل أن (البلــه الحضــاري) ،ليك ال
نقــول (الغبــاء) الحضــاري ،يتمظهــر يف انتظار
نتائــج مختلفــة مــن تجربــة وافــدة.
إ َّن املعضلــة التــي يجــب أن يواجههــا كل
مفكــر مســلم هــي :هــل املعرفــة منتميــة
إىل ديــن مــا أم أنهــا ال-منتميــة عــى حــد
تعبــر األديــب والفيلســوف اإلنجليــزي كولــن
ويلســون؟ مــا هــي الوضعيــة التــي ميكــن أن
تكــون عليهــا املعرفــة إن تــم أســلمتها ،أو
تهويدهــا ،أو متجيســها ،أو تنصريهــا ،أو حتــى
توثينهــا...؟ ثــم أليســت هــذه العملية تشــابه
عمليــة أمركــة املعرفــة أو أوربتهــا أو أغرقتهــا

أو جرمنتهــا أو حتــى جزأرتهــا أو متصريتهــا؟
اســتبدال
ً
فالفــرق ال يعــدو أن يكــون
للنــاذج ،وتغي ـ ًرا للمضامــن والديانــات ،أو
هــو تغيــر النمــوذج الدينــي (عبــادة إلــه ما)
إىل النمــوذج الســيايس (عبــادة دولــة ما) .هل
مبجــرد أن نضفــي الصبغــة اإلســامية عــى
معرفــة مــا تتحــول هــذه املعرفــة إىل حقيقــة
ثابتــة مطلقــة ال يطاولهــا الشــك اإلنســاين
أو التحــول التاريخــي؟ هــل األســلمة هــي
الرابــح بالنســبة إلينــا أم أن القضيــة أعمــق
مــا نعتقــد بحيــث إن الحكمــة يف جانــب
َّ
والرشيعــة يف جانــب آخــر؟ وعــى الرغــم
مــن أننــا يف عــر الفتوحــات املعرفيــة التــي
ال تنتهــي وال تتوقــف أيضً ــا ،بفعــل تحــرر
العقــل اإلنســاين مــن مبــدأ (التفكــر وفــق
منــوذج مغلــق)؛ فإننــا نحــن املســلمني لـــم
نكــف يو ًمــا عــن التفكــر يف األصــول الدينيــة
ألي فكــرة علميــة أو فلســفية .وحتــى إنــه تم
اعتبــار ،مــن طــرف البعــض ،أن الجيــل الثالث
مــن العالجــات املعرفيــة والســلوكية املطبقــة
حال ًيــا يف علــم النفــس مــن طــرف (بنجامــن
شــوندورف) ،والقامئــة عــى مبــدأي التأمــل
والوعــي بالــذات ،ال تعــدو أن تكــون إحيــا ًء
لطــرق تعبديــة يف الديانــة البوذيــة القدميــة.
والحقيقــة أن هــذا التوجــه يف التفكــر ليــس
باألمــر الجديــد والوحيــد؛ إذ عمــل الكثــر
مــن املفكريــن عــى اســتخراج األصــول
الدينيــة للعلــم ،وهــو مــا أرشنــا إليــه عنــد
الغـزايل مثـ ًـا ،واألصــول الدينيــة للدميقراطيــة
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املعــارصة ،وهــي األطروحــة التــي تحــدث
عنهــا (مارســيل غوشــيه) عندمــا أشــار إىل
أنــه قــد يظهــر لنــا بــأن ليــس هنــاك أدىن
عالقــة بــن النظــم الدينيــة والنظم السياســية
العلامنيــة أي الدميقراطيــة التمثيليــة ،عــى
اعتبــار أن هنــاك هــوة ميتافزيقيــة تفصــل
بــن دولــة اللــه ودولــة األنــايس (la cité des
 .)hommesلكــن هــذا مجــرد وهــم حســب
قاســا مشــركًا بــن
اعتقــاده؛ ألن هنــاك
ً
امللكيــة الدينيــة والدميقراطيــة العلامنيــة ،هو
مبــدأ (التمثيــل) .فاملســار التاريخــي ألنظمتنا
التمثيليــة الحاليــة ال ميكــن فهمــه فهـ ًـا تا ًما،
إال انطالقًــا مــن اللحظــة التــي نقبل فيهــا بأن
نعتــره مثــرة تحــول للبنيــة القدميــة للتمثيــل
(متثيــل اآللهــة يف امللكيــة ،متثيــل البــر يف
الدميقراطيــة) .بــن التمثيــل التجســيدي يف
زمــن اآللهــة والتمثيــل التفويــي يف عــامل
املواطنــن املتســاوين ،نجــد العنــارص نفســها
التــي تعمــل بشــكل مختلــف وبتوزيــع
مختلــف(((؛ لهــذا فــإن هــذا النمــط مــن
التفكــر ،املتمثــل يف الكشــف عــن األصــول
الدينيــة لــكل تجربــة فكريــة أو ســلوكية
برشيــة ،يدخــل يف النظريــة القائلــة بأنــه
ال (جديــد تحــت الشــمس) .وأن الديــن
هــو أصــل كل معرفــة عنــد اإلنســان .وهــي
ليســت نظريــة خاصــة باملســلمني ،بــل ميكــن
التأكيــد بأنهــا نظريــة أنرثوبولوجيــة ،تبنتهــا
(1) Marcel Gauchet: la religion dans la démocratie- parcours
de la laïcité, édition Gallimard, Paris, (1998), (p 15).
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كل الحضــارات اإلنســانية التــي عايشــت
تجربــة دينيــة مركزيــة وتأسيســية .فيهــا
تقــارع وتجــادل الحكيــم واملــرع أو العقــل
الفلســفي والعقــل الدينــي .ولــن كنــا نعتــر
الفلســفة أ َّم العلــوم ،فــإن الديــن -وفــق هــذا
املنظــور -هــو ج ـ ّد كل العلــوم ،كل معــارف
اإلنســان التــي تولــدت الح ًقــا.
فاملســار التاريخــي ألنظمتنــا التمثيليــة
الحاليــة ال ميكــن فهمــه فهـ ًـا تا ًمــا ،إال
انطال ًقــا مــن اللحظــة التــي نقبــل فيهــا
بــأن نعتــره مثــرة تحــول للبنيــة القدميــة
للتمثيــل (متثيــل اآللهــة يف امللكية ،متثيل
البــر يف الدميقراطيــة).
هــذا الســؤال األخــر ،ســؤال الحكمــة
والرشيعــة ،مثلــا هــو ظاهــر ،فليــس
بالجديــد علينــا .بــل هــو عمــدة األســئلة
التــي أثارتها الفلســفة اإلســامية الكالســيكية،
رضا دو ًمــا يف
وهــو الســؤال الــذي مــا زال حــا ً
فكرنــا املعــارص .فلــاذا مــا زال ح ًّيــا؟ ملــاذا
ع ّمــر هــذا الســؤال طويـ ًـا يف حــن أن البعض
اآلخــر مــن األســئلة التــي طرحهــا املســلمون
قــد اندثــرت وتالشــت بفعــل الزمــن املتقــادم
دو ًمــا؟ عندمــا نكــون أمــام ســؤال طاعــن يف
الســن ،وأىب أن يتفــكك مــن عقــده ،فإننــا
نتشــكك يف أنــه طــرح الطــرح غــر الســليم،
وكأن املقارنــة بــن العقــل اإللهــي والعقــل
البــري رضب مــن التفكــر الــذي ينتهــي إىل
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طريــق مســدود ،أو قــل طــرق الغابــة التي ال
تــؤدي إىل أي مخــرج .فقــد بـ ّـن العديــد مــن
علــاء الســؤال ()les proplématologues
بأنــه «إذا لـــم تحــل مشــكلة مــا ،فهــي
ليســت حقيقيــة»((( ،ومثلــا علّمنــا التاريــخ
الفلســفي ،فــإن هــذا الســؤال -ســؤال العالقة
بــن الدينــي والفلســفي أو العلمــي -قــد
عالجــه بحــدة كل مــن الغ ـزايل وابــن رشــد،
وأعلنــا عــن موقفيهــا املتعارضــن .هــذان
املوقفــان اللــذان أبيــا التــايش مثــل الســؤال
الــذي تــم طرحــه أيضً ــا.
كل
واصطـــف الفالســـفة وراء املوقفـــن ٌ
وف ــق ميول ــه وقناعات ــه الش ــخصية .وتش ــكل
حزبـــان متنافـــران إىل حـــد التجريـــح
والتعنيــف الفكــري والعنــف الفعــي أخ ـ ًرا،
فالكلم ــة الجارح ــة ه ــي متهي ــد للرصاص ــة
القاتلـــة كـــا يقـــول عـــي حـــرب .وبهـــذا
فقـــد تكونـــت عندنـــا أصنـــام جديـــدة،
بع ــد تل ــك الت ــي ت ــم تحطيمه ــا يف الكعب ــة،
فل ــاذا تتش ــكل دو ًم ــا أصن ــام جدي ــدة بع ــد
ت ــايش القدمي ــة ،ه ــل الخل ــل يكم ــن فع ـ ًـا
يف عمليـــة االســـتبدال مثلـــا الحـــظ ذلـــك
بنظ ــرة ثاقب ــة األس ــتاذ (توهام ــي العب ــدويل)
املتخصـــص يف الدراســـات األنرثوبولوجيـــة
الثقافي ــة املقارني ــة يف عمل ــه املح ــرم جــ ًّدا
((( ميشــال مايــر« ،نحــو قــراءة جديــدة لتاريــخ الفلســفة -مــن
امليتافيزيقــا إىل علــم الســؤال» ،ترجمــة عــز الديــن الخطــايب
وإدريــس كثــر ،الــدار البيضــاء ،منشــورات عــامل الرتبيــة،
(2006م)( ،ص.)117 ،102 ،54 /

واملوس ــوم بـــ (أزم ــة املعرف ــة الديني ــة)(((؟
حيـــث توصـــل إىل أن االســـتبدال -وهـــو
العمليــة التــي قــام بهــا الفكــر الدينــي -لـــم
يـ ِ
ـف بالغ ــرض ،ال ــذي ه ــو تثوي ــر العق ــل.
لـــذا فاملطلـــوب -مـــن أجـــل التغـــر -هـــو
مامرســة رضب مــن االســتبعاد أو االســتئصال
يف طريقــة التفكــر .ومبناســبة الحديــث عــن
الطريق ــة ،فإنن ــا نش ــر إىل مالحظ ــة يف غاي ــة
األهميـــة ،وهـــي أن التغيـــر الحقيقـــي أو
ق ــل الث ــوري ،ال يت ــم بغ ــر تبدي ــل وس ــائل
العم ــل وطرائ ــق التفك ــر ومناه ــج البح ــث.
فق ــد كان دي ــكارت يؤك ــد بأن ــه ع ــى امل ــرء
الع ــدول ع ــن البح ــث ع ــن الحقيق ــة ،م ــن
أن يفع ــل ذل ــك م ــن غ ــر منه ــج مح ــدد.
كــا يجــب أن نشــر إىل أن الحداثــة الغربيــة
قـــد تأسســـت عـــى كتابـــن اثنـــن هـــا:
رس ــالة يف املنه ــج ،واألورغان ــون الجدي ــد(((،
((( توهامــي العبــدويل« ،أزمــة املعرفــة الدينيــة» ،دمشــق ،األكادميية
الثقافيــة العربيــة اآلســيوية ودار البلــد2005( ،م)( ،ص.)307 /
((( ميكــن العــودة إىل الكتــب املذكــورة إلدراك أهميــة الطريــق
مقارنــة باألهــداف:
- René Descartes: Discours de la method suivi d›extraits
da la dioptrique, des meteors, de la vie de Descartes
par Baillet, du monde, de l›homme et de lettres edition GF Flammarion, 1966, p. 33. Descartes dit dans
la première partie de son discours: «la diversité de
nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus
raisonnables que les autres, mais seulement de ce que
nous conduisons nos pensées par divers voies…».
 فرانســيس بيكــون« :األورغانــون الجديــد  -إرشــادات صادقــة يفتفســر الطبيعــة» ،ترجمــة عــادل مصطفــى ،القاهــرة ،رؤيــة
للنــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل2013( ،م)( ،ص .)12 /يقــول
بيكــون يف تصديــر الكتــاب« :هــديف هــو فتــح طريــق جديــد
للفهــم لـــم يطرقــه القدامــى ،ولـــم يعرفــوه».
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وه ــا كتاب ــان يف املنهجي ــة أك ــر م ـ َّـا ه ــا
كتاب ــان يف املضام ــن العلمي ــة أو الفلس ــفية،
رغ ــم احتوائه ــا ع ــى ذل ــك بالفع ــل؛ َّإل أن
العنوان ــن يوحي ــان بإلح ــاح بط ــرح (س ــؤال
املنه ــج) قب ــل (س ــؤال العل ــم واملعرف ــة).
والحديــث عــن املنهــج أو املثــودوس ،يــؤدي
بالـــرورة إىل الحديـــث عـــن اللوغـــوس أو
علـــم املنطـــق ،وهـــو العلـــم الـــذي عـــرف
روا ًجـــا كبـــ ًرا عنـــد املســـلمني ســـواء يف
الرتجم ــة م ــن اإلغريقي ــة إىل الرسياني ــة ث ــم
العربي ــة((( ،أو التأوي ــل واألس ــلمة والتَّأصي ــل
يف الن ــص التأس ــييس لإلس ــام وه ــو الق ــرآن
الكري ــم((( ،واألقلم ــة اللس ــانية م ــن خ ــال
اللغ ــة الفقهي ــة ك ــا فع ــل اب ــن ح ــزم م ــن
األندلـــس [تـــويف 406هـــ]((( ،أو الدحـــض
واالس ــتبعاد ع ــى اعتب ــار أن اإلمي ــان يقت ــي
((( إفــرام يوســف« :الفالســفة واملرتجمــون الرسيــان» ،ترجمــة
شــمعون كوســا ،القاهــرة ،املركــز القومــي للرتجمــة2010( ،م)،
(ص)226 ،219 ،210 ،190 ،182 ،159 /؛ وتيمرتيغوتــاس« :الفكــر
اليونــاين والثقافــة العربيــة» ،حركــة الرتجمــة اليونانيــة  -العربيــة
يف بغــداد واملجتمــع العبــايس املبكــر ،ترجمــة نقــوال زيــادة،
بــروت ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ومركــز دراســات الوحــدة
العربيــة2003( ،م)( ،ص.)287 -169 /
((( أبــو حامــد الغ ـزايل« :القســطاس املســتقيم» ،ضمــن مجموعــة
رســائل اإلمــام الغـزايل ،تنقيــح وتصحيــح ومراجعــة ابراهيــم أمــن
محمــد ،املكتبــة التوفيقيــة ،القاهــرة( ،ص ،195 /ومــا تالهــا).
وأيضً ــا :وتيمرتيغوتــاس« ،الفكــر اليونــاين والثقافــة العربيــة»،
حركــة الرتجمــة اليونانيــة  -العربيــة يف بغــداد واملجتمــع العبــايس
املبكــر ،مرجــع ســابق( ،ص.)270 /
((( ابـن حـزم األندلسي« :التقريـب لحـد املنطـق واملدخـل إليـه
باأللفـاظ العامية واألمثلة الفقهية» ،تحقيق أحمد فريد املزيدي،
بيروت ،دار الكتـب العلميـة( ،د .ن)( ،ص.)140 ،118 ،110 ،14 /
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دحــض اليونــان((( ،وهــي العبــارة املســتوحاة
مــن إحــدى رســائل ابــن تيميــة املوســوعية:
نصيح ــة أه ــل اإلمي ــان وال ــرد ع ــى منط ــق
اليون ــان .وهن ــا نالح ــظ م ــدى االس ــتقطاب
العنيـــف والحـــدي بـــن اإلميـــان اإلســـامي
والعلـــوم اليونانيـــة .وقـــد تكفـــل الدكتـــور
ط ــه عب ــد الرحم ــن بدراس ــة بع ــض ه ــذه
النـــاذج الدراســـة الوافيـــة والشـــاملة(((،
ع ــى الرغ ــم م ــن أنن ــا ال نوافق ــه يف بع ــض
التأويـــات الدقيقـــة والتفصيليـــة ،مثـــل
فصلـــه بـــن موقـــف ابـــن حـــزم اللغـــوي
وموقـــف الغـــزايل العقـــدي ،يف حـــن أن
التداخـــل بـــن اللغـــة العربيـــة والعقيـــدة
اإلســـامية أمـــر ال ميكـــن تجـــاوزه ،أو قـــل
فصلـــه وفـــك وثاقـــه ،بـــأي حـــال مـــن
األح ــوال .إذ نج ــد صاح ــب التقري ــب لح ــد
املنطــق يؤصــل القيــاس يف بعــض النصــوص
القرآنيـــة ،كـــا أن صاحـــب القســـطاس
املس ــتقيم يس ــتعني ببني ــة اللغ ــة العربي ــة
م ــن أج ــل فه ــم بين ــة األقيس ــة املنطقي ــة.
لهـــذا ففصـــل طـــه عبـــد الرحمـــن فصـــل
منهج ــي أك ــر م ـ َّـا ه ــو علم ــي أو مع ــريف.
وفــق الطــرح أعــاه ،طــرح التوهامــي
((( ابــن تيميــة« :نقــض املنطــق» ،تحقيــق محمــد بــن عبــد الــرزاق
حمــزة وســليامن بــن عبــد الرحمــن الصنيــع ،القاهــرة ،مكتبــة
الســنة املحمديــة( ،د.ن)( ،ص ،)97 ،89 ،41 ،35 /وأيضً ــا :ابــن
تيميــة« ،الــرد عــى املنطقيــن» ،تحقيــق رفيــق العجــم ،بــروت،
دار الفكــر اللبنــاين1993( ،م)( ،ص.)135 /
((( طــه عبــد الرحمــن« ،تجديــد املنهــج يف تقويــم ال ـراث» ،الــدار
البيضــاء ،املركــز الثقــايف العــريب( ،ص.)388 -311 /
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العبــدويل -وغــره كــر -أننــا مطالبــون
باالســتبعاد والجذريــة يف الطــرح بــدلً مــن
االســتبدال .ألن األســئلة املتقدمــة يف الســن،
بــل الطاعنــة إىل حــد الجنــون والالمعقــول،
والتــي ترفــض أن متــوت وتتــاىش بفعــل
عودتهــا الدامئــة إىل ســاحة الفكــر ،كل
هــذا هــو عالمــة الطــرح الــرديء والســيئ
للمشــكالت واملســائل .فالفعــل الفلســفي
الــذي ميكــن أن ينتــج موقفًــا جديــ ًدا هــو
الــذي مــن شــأنه أن ميســح كل مــا هــو
معــروض عــى الطاولــة مســحة واحــدة ال
هــوادة فيهــا ،وال أمل أو نــدم مــن فقدانهــا،
مــن أجــل إعــادة تركيــب لعبــة الفكــر
وبنائهــا .رغــم أن التحــرر مــن الطروحــات
القدميــة أمــر صعــب جــ ًّدا -فهــذا مــن
خاصيــة الفكــر األصيــل واملجــدد -ألننــا نجــد
أنفســنا اليــوم نتســاءل بعــد عــدة قــرون :من
كان عــى صــواب؛ تصــوف الغـزايل أم عقالنية
ابــن رشــد؟ مــن هــو املفكــر األكــر صدقي ـ ًة
وتنوي ـ ًرا ،ذلــك الــذي اصطــف وراء املبــادئ
الغ ّزاليــة أم الــذي تتبــع العلــل الرشــدية؟
بهــذه الثنائيــة القاتلــة وقــع الــرخ غــر
املنتــج يف الفكــر اإلســامي ،وتعلــم كل فريــق
الشــتائم اإلبســتيمولوجية (املعرفيــة) التــي
يلقيهــا عــى اآلخــر مــن أجــل إظهــار خطئــه
فقــط .دون البحــث عــن أعــذار التفكــر عــى
طريقــة دون أخــرى .إن التســامح الفكــري
لهــو الــرط الــروري ألي تســامح ســلويك
أو حضــاري عمو ًمــا .كــا أن منطــق الهويــة

ســاهم يف تكريــس الــرخ الثّنــوي بــن
الصــواب والخطــأ ،عــى الرغــم مــن أننــا -يف
هــذا العــر -ملزمــون باالعتقــاد أن كل يشء
أقــل أو أكــر مــن ذاتــه ،وال ميكــن أن يطابقها
مــا
متــام املطابقــة ،فالحــق أقــل حقيّــة َّ
نعتقــد ،كــا أن الباطــل أقــل بطالنًا مـ َّـا ر ِّوج
لــه .فللغـزايل إنجــازات ،والبــن رشــد مثالــب،
كــا أن إســقاط اإلخفاقــات عــن مذهــب
الغـزايل رضب مــن العاميــة الفكريــة ،والتنكر
لنجاحــات ابــن رشــد غــر وارد .ومنــه ،فــا
حقيقــة إال االعــراف بالقيمــة النســبية ألي
فكــر .فلــاذا االســتمرار يف التفكــر يف القضايا
الكــرى ،مبنطــق ثنــايئ ماكــر ،ثم الكشــف عن
قصــوره ،يف زمــن القيــم الثالثيــة والرباعيــة...
إلــخ يف زمــن تهــدم مبــدأ الثالــث املرفــوع،
لصالــح الرباعــي أو الخــايس املرفــوع؟
( )1الغزالي وابن رشد :تأويل آخر
لعالقة قديمة:

إ َّن الســؤال الــذي نعتقــد أنــه رصيــح اليــوم
بالــذات ،أكــر مــن غــره ،هــو التــايل :مــن
كان صادقًــا (ليــس باملعنــى املنطقــي بــل
الســيكولوجي واألخالقــي) يف تفكــره بشــأن
العالقــة بــن الرشيعــة والحكمــة :الغ ـزايل أم
ابــن رشــد؟ إنــه ســؤال يظهــر عــى األقــل
حــدود الفكــر الرشــدي الــذي أصبــح عنوانًــا
للعقالنيــة واملنطقية والوضعيــة عند منارصي
التوجــه الحــدايث العــريب املعارص .نقــول هذا،
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ويف أذهاننــا شــك كبــر حــول الظــروف التــي
دفعــت ابــن رشــد إىل كتابــة (فصــل املقــال
وتقريــر مــا بــن الحكمــة والرشيعــة مــن
اتصــال) .أمل يالحــظ مفكــر العقــل هــذا أن
الفلســفة تطــرح أســئلة قــد تتجــاوز األطــر
التــي حددهــا الديــن اإلســامي؟ هــل كان
مخاتــا ومداه ًنــا لســلطة مــا؟
ً
ابــن رشــد
ولتكــن الســلطة الفقهيــة ،ولو أنــه كان فقي ًها
وقاض ًّيــا كبــ ًرا ،أو الســلطة السياســية م ًعــا،
ونحــن نعلــم مكانتــه السياســية املعتــرة .أم
أن الغــزايل هــو الصــادق عندمــا أعلــن أن
الفلســفة ال ميكــن أن تكــون الطريــق املــؤدي
للعلــم اليقينــي(((؟ هــل كان األجــدر بالغزايل،
مســتبقًا بذلــك ابــن رشــد ،أن يكتــب مؤل ًفــا
يســميه« :فصــل املقــال وتقريــر مــا بــن
الحكمــة والرشيعــة مــن انفصــال»؟ األكيــد
أن صــدق الغــزايل يف الطــرح أمــر ال ميكــن
عــر بــكل أريحيــة عــن
التنكــر لــه؛ ألنــه ّ
مخاطــر الســؤال الفلســفي واملــآالت املهــددة
للعقــل اإلميــاين ،التــي ميكــن أن ينتهــي إليهــا
التفكــر املنطقــي ،وســوف نتنــاول أدنــاه،
بــرب مــن التفصيــل املشــكلة الحقيقيــة
املوجــودة بــن التفكــر الدينــي والتفكــر
املنطقــي ،مــن خــال االســتعانة باملفهــوم
املعــارص عــن بنيــة الخطــاب الدينــي ككل،
والخطــاب القــرآين عــى وجــه التخصيــص؛
((( أبــو حامــد الغـزايل« ،املنقــذ مــن الضــال واملوصــل إىل ذي العــزة
والجــال» ،تحقيــق جميــل صليبــا وكامــل عيــاد ،بــروت ،دار
األندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع( ،د .ن)( ،ص.)116 -96 /
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ألنــه هــو الــذي يدخــل يف صلــب موضوعنــا.
إ َّن هــذه األســئلة الســابقة متيــط اللثــام عــن
مســألة تعتــر عنــد البعــض محســومة ،وهــي
أن الغـزايل هــو ممثــل التوجــه الال-فلســفي،
يف حــن أن ابــن رشــد يُ َعــ ُد أحســن مــن
صــاغ مبــادئ الفكــر الال-دينــي ،وال نقصــد
بــه الفكــر الخــارج عــن الديــن ،بــل نقصــد
الفكــر الــذي يســتمد مرشوعيــة مــن مصــدر
غــر مصــدر الوحــي ،أي الفكــر العقــاين
الخالــص .لكــن الحقيقــة أن هــذا املوضــوع
قابــل للمراجعــة دو ًمــا يف ظــل مــا اســتجد
مــن مناهــج ومعــارف وفتوحــات.
أمل يالحــظ مفكر العقل هذا أن الفلســفة
تطــرح أســئلة قــد تتجــاوز األطــر التــي
حددهــا الديــن اإلســامي؟ هــل كان
ابــن رشــد مخاتـ ًـا ومداه ًنــا لســلطة مــا؟
ولتكــن الســلطة الفقهيــة ،ولــو أنــه كان
فقي ًها وقاض ًّيا كبريًا ،أو الســلطة السياسية
م ًعــا ،ونحــن نعلــم مكانتــه السياســية
املعتــرة .أم أن الغــزايل هــو الصــادق
عندمــا أعلــن أن الفلســفة ال ميكــن أن
تكــون الطريــق املــؤدي للعلــم اليقينــي.

.

ويف اعتقادنــا أن الغـزايل كان صادقًــا باملفهــوم
األخالقــي عندمــا جعــل طريــق التفلســف
والتفكــر الحــر الــذي يعتمــد عــى قدراتــه
الخاصــة فقــط ،يــوازي طريــق التديــن
والحقيقــة الدينيــة التــي تســتمد مرشوعيتهــا
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مــن ضامنــة خارجيــة وهــي الضامنــة اإللهية.
فــا ميكــن أن يلتقيــا مهــا امتــدا ،مثلــا ال
ميكــن ألحدهــا أن يــؤدي إىل اآلخــر .رغــم
ذلــك ،فــإن الغــزايل يف (أســلمته) للمنطــق
قــد انحــرف عــن املقصــد األرســطي األصــي
الــذي كان يخطــط لجعــل املنطــق وســيل ًة
للعلــم فقــط؛ لــذا فهــو أورغانــون أي أداة،
وأنــه علــم نظــري ال عالقــة لــه باألخــاق أو
بالعقــل العمــي مثلــا تحــدد ذلــك عنــد
الرواقيــة .وتفصيــل ذلــك كــا يــي:
ً
أول :يف التصــور األرســطي أن العقــول جمي ًعــا
تشــرك يف مبــادئ صوريــة عامــة مهــا
اختلفــت يف مضامينها املعرفيــة أو معتقداتها
الدينيــة أو عاداتهــا االجتامعيــة .وبهــذا ميكن
وضــع مبــادئ نظريــة عامــة تســاعد كل
العقــول يف عمليــة الربهنــة الصحيحــة ،دون
النظــر إىل املضامــن .فاملنطــق الصــوري يعترب
صوريًــا؛ ألنــه يركــز النظــر عــى هيئــة الفكــر
وبنيتــه دون مضمونــه .وبالتــايل ،فــا ميكــن
تجنيــس املنطــق أو أرضنتــه أو حتــى تديينــه،
مبعنــى خلع عليــه صبغــة عرقيــة أو جغرافية
أو دينيــة .واملحظــور الــذي وقــع فيــه الغـزايل
هــو أنــه بأســلمته للمنطق وكشــف األشــكال
املختلفــة لالســتدالالت الحمليــة ،كام قســمها
أرســطو يف كتــاب األنالوطيقــا ،يف أصولهــا
القرآنيــة الســابقة (هنــا يفــرض الغــزايل
أن كالم اللــه -وهــو القــرآن -قديــم ســابق
عــى أرســطو الــذي ازدهــر بثالثــة قــرون

قبــل ميــاد املســيح وبعــرة قــرون قبــل
نــزول الوحــي عــى ســيدنا محمــد -صــى
اللــه عليــه وســلم ،-وبذلــك فهــو يخالــف
العقيــدة املعتزليــة القائلــة بخلــق القــرآن؛
ألنــه لــو افــرض أن القــرآن قــد انوجــد يف
القــرن الســادس بعــد امليــاد ،فإنــه ال يثبــت
شــيئًا عــى اإلطــاق يف مســألة عــدم أصالــة
أرســطوطاليس) .يكــون الغـزايل ،بهــذا التأويل
والفهــم ،قــد انحــرف عــن املدلــول واملغــزى
الحقيقــي لعلــم املنطــق .فاملنطــق ال ديــن
لــه ،وال عــرق لــه ،وال وطــن لــه.
إنــه ســابق عــن كل هــذه املقــوالت؛ ألنــه
مرتبــط بالعقــل املجــرد ،العقــل الباحــث
عــن الحقيقــة يف العلــوم .لــذا فإننــا عندمــا
نســتعمل عبــارة (أســلمة املنطــق) ،فإنَّنــا
نقصــد بالضبــط التحديــد الــذي وضعــه
قائــا إن« :األســلمة هــي إضفــاء
الجابــري ً
الطابــع اإلســامي عــى املــادة [األخالقيــة]،
عــى صعيــد املصطلــح واملظهــر ،مــع بقــاء
البنيــة األصــل هــي هــي»((( .ويف حالتنــا هنــا،
فــإن إضفــاء الطابــع أو الــرداء اإلســامي،
انصــب عــى املــادة املنطقيــة ،وقــام بالحفاظ
عــى الــدرس املنطقــي األرســطي ،مــن حيــث
مــواده وبنيتــه ،كــا هــو ،دون أدىن تغيــر أو
تعديــل أو حتــى إضافــة اجتهاديــة .ويف هــذا
((( محمــد عابــد الجابــري« ،العقــل األخالقــي العــريب» ،دراســة
تحليليــة نقديــة يف نظــم القيــم يف الثقافــة العربيــة ،بــروت،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة( ،)2001( ،ص.)625 /
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يكمــن الطابــع الســلبي لعمليــة األســلمة؛ إذ
إنهــا ال تتكلــف بــأي مجهــود عقــي ،مــا عــدا
البحــث عــن أســس يف القــرآن .إن العمليــة
عمليــة أســلمة املنطــق التــي قــام بهــاالغـزايل -لتشــبه إىل حــد كبــر عمليــة رائجــة
يف العــامل اإلســامي الحــايل عــى املســتوى
املــادي ،وهــي إضفــاء الشــكل اإلســامي ،مــن
بســملة وأدعيــة ،عــى الســيارات والحافــات
األوروبيــة أو األمريكيــة الصنــع .مــع الحفــاظ
عــى املضامــن والبنــى كــا هــي .إن كتابــة
البســملة عــى حافلــة لنقــل الــركاب لــن
تجعــل منهــا حافلــة إســامية الصنــع ،بقــدر
مــا تحقــق االطمئنــان وتــريض الشــعور
العامــي واإلميــاين ،وســنتعرض الح ًقــا ملشــكلة
الغــرض مــن األســلمة بالتحديــد .كــا تجــدر
اإلشــارة إىل أن الغــزايل ،وإن تنكــر للعلــم
الوافــد مــن عنــد اإلغريــق ،التنكــر الــكيل
أو التنكــر الجــزيئ ،واألســلمة تدخــل يف هــذا
الصنــف األخــر؛ إال أنــه قــد أخــذ الكثــر
مــن املفاهيــم مــن عندهــم ،ويف الكثــر مــن
األحيــان دون أن يشــر إىل ذلــك.
والحقيقــة أن األســتاذ زيك مبــارك لـــم يتفطن
إىل مصــادر الغ ـزايل رغــم شــكوكيته الحــادة
تجــاه مؤلفاتــه ومذهبــه األخالقــي عندمــا
قــال« :يعــرف الغــزايل الخلــق الحســن يف
مي ـزان العمــل :إصــاح القــوى الثــاث :قــوة
التفكــر ،وقــوة الشــهوة ،وقــوة الغضــب ()...
الفعــل الحســن هــو فعــل مــا يكــره املــرء.
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شَ ـ ْي ًئا َو ُه ـ َو َ ٌّ
تَ ْعلَ ُمــونَ} [البقــرة )...( ]216 :هــذه تعاريــف
مبهمــة ،وهــي خطابيــات .ويعــرف ال ُخلــق
يف اإلحيــاء [يف الجــزء الثالــث] تعري ًفــا دقي ًقــا
فيقــول :الخلــق عبــارة عــن هيئــة يف النفــس
راســخة ،عنهــا تصــدر األفعــال بســهولة ويرس
مــن غــر حاجــة إىل فكــر ورويــة»(((.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن الغ ـزايل ،وإن
تنكــر للعلــم الوافــد مــن عنــد اإلغريــق،
التنكــر الــكيل أو التنكــر الجــزيئ،
واألســلمة تدخــل يف هــذا الصنــف
األخــر؛ إال أنــه قــد أخــذ الكثــر مــن
املفاهيــم مــن عندهــم ،ويف الكثــر
مــن األحيــان دون أن يشــر إىل ذلــك.

.

والحقيقــة أن هــذه التعاريــف لـــم يفعــل
فيهــا الغ ـزايل أكــر مــن اســتحضار أفالطــون
وجالينــوس دون توثيــق لكتبهــم ونقولهــم.
لهــذا فــإن الغــزايل ،وإن عمــل يف بعــض
األحيــان عــى إضفــاء الطبــع اإلســامي
عــى املــادة التــي يشــتغل عليهــا ،إال أنــه
يف البعــض اآلخــر ينقــل املــادة كــا هــي،
حتــى إن كانــت تتعــارض مــع روح الديــن
((( زيك مبــارك« ،األخــاق عنــد الغــزايل» ،القاهــرة ،دار الشــعب
للصحافــة والطباعــة والنــر( ،ص.)52 /
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اإلســامي ،وأحســن مثــال هــو التعريــف
األخــر الــذي اقتبســه مــن جالينــوس ،وتقبله
كــا هــو ،رغــم النتائــج الخطــرة التــي
ينتهــي إليهــا يف الســياق اإلســامي؛ ألن ربــط
الخلــق بأخــاط الجســم يــؤدي إىل إســقاط
املســؤولية ،ونحــن نــدري أن جوهــر اإلســام
هــو مبــدأ التكليــف .لــذا فــإن الغ ـزايل هنــا
مــارس رضبًــا مــن «األســلمة غــر الواعيــة أو
قــل (الناقصــة) لألخــاق اليونانية ،وهــذا أدىن
مـ َّـا قــرره الجابــري عندمــا قــال بأنــه (قــام
بأســلمة األخــاق اليونانيــة)»((( ،إن األســلمة
الواعيــة واملدروســة عنــد الغــزايل نجدهــا
مــا نجدهــا يف
يف الــدرس املنطقــي أكــر َّ
الــدرس األخالقــي.
هــل نعــذر الغــزايل يف تأسيســه ملنطــق
إســامي مــن الناحيــة الخارجية فقــط بالنظر
إىل الثــورات املنطقيــة املتعــددة بدايــة مــن
الثــورة التــي أحدثهــا بيكــون مبنطقــه املــادي،
وليبنتــز مبنطقــه الريــايض ،وهيجــل مبنطقــه
الجــديل ،والعلــم الفيزيــايئ الــذري مبنطقــه
املتعــدد القيــم؟ إن تصديقنــا لهــؤالء وتقبلنــا
ألعاملهــم ،وتشــكيكنا يف عمــل الغــزايل
يشــابه ومياثــل كليـ ًة تصديقنــا بوجــود الــذرة
وتشــككنا يف وجــود اللــه ،رغــم أن اللــه
وجزيئــات الــذرة كليهــا ليســا موضو ًعــا
لــإدراك الحــي املبــارش مثلــا الحــظ ذلــك
((( محمـد عابـد الجابـري« ،العقل األخالقي العريب» ،دراسـة تحليلية
نقدية يف نظم القيم يف الثقافة العربية ،مرجع سابق( ،ص.)585 /

(كارنــاب) عنــد اســتعراضه لجملــة رامــزي
( )Frank PlumptonRamseyاإلنجليــزي
ـائل( :كيــف
(تــويف صغ ـ ًرا ســنة  )1930متسـ ً
ميكــن أن نــرر حــق العــامل يف الحديــث عــن
مفاهيــم نظريــة كاإللكــرون ...إلــخ دون أن
نــرر يف الوقــت نفســه حــق الفيلســوف يف
أن يســتخدم حــدو ًدا ميتافيزيقيــة والتــي
نصفهــا بأنهــا خاليــة مــن املعنــى؟!)((( ،فهــل
يحــق لنــا قبــول املشــاريع الســابقة يف تجــاوز
وابتــداع أنــواع جديــدة مــن املنطــق يف حــن
نرفــض دعــوى الغــزايل بحجــة أن املنطــق
ال يقبــل الجهويــة الدينيــة أو العنرصيــة
اإلثنيــة؟ ســؤال مهــم ،لــو لـــم يكــن توجــه
خالصــا يف حــن أن توجــه
الغــزايل دين ًيــا ً
هــؤالء العلــاء علمــي بحــت ،يف ظــل اعتبــار
املنطــق (لوغــوس) أي علــم تحقــق وعقلنــة
أكــر مـ َّـا هــو (ثيــوس) أي إلهــي أو صــويف
أو عرفــاين .كــا ميكــن اإلشــارة إىل أن تاريــخ
علــم املنطــق قــد أثبــت أن علــم املنطــق
مــا نعتقــد .فهــو
األرســطي أقــل علميــة َّ
علــا لقوانــن التفكــر العامــة كــا
ليــس ً
يعتقــد ،بــل هــو باألحــرى فلســفة أو نــوع
مــن امليتافيزيقــا املكتملة يف اإلبســتيمولوجيا.
فاملنطــق الصــوري ليــس إال فلســفة مقننــة
بــدأت أول خطواتهــا مــع بارمنيــدس مــن
إيليــا ثــم ســقراط وأفالطــون وأخـ ًرا أرســطو.
((( رودلــف كارنــاب« ،األســس الفلســفية للفيزيــاء» ،ترجمــة الســيد
نفــاذي ،بــروت ،دار التنويــر للطباعــة والنــر ،الطبعــة األوىل،
(( ،)1993ص.)282 /

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

ونحــن نعلــم أن هيدجــر قــد اعتــر كل الفكر
الغــريب حتــى العلــم والتقانــة الحديثــة هــي
متظهـرات مليتافيزيقــا اليونــان ال غــر ،وهــي
ميتافيزيقــا التصــور .هــل نحن بصــدد إصدار
أحــكام عــى تاريــخ الفلســفة اإلســامية مــن
منظــور غــريب؟ األكيــد أنــه ال ميكــن فصــل
الفكــر اإلســامي عــن الفكــر الغــريب اليونــاين،
عــى اعتبــار أن املســلمني فكــروا مــن الناحية
الفلســفية يف فلــك الفكــر اليونــاين ،وحتــى
أكــر الفالســفة املســلمني اعرتاضً ــا عــى
العلــوم الوافــدة قــد أخــذوا منهــا الــيء
الكثــر ،وقــد أرشنــا أعــاه إىل مثــال الغ ـزايل.
لكــن يجــب اإلشــارة إىل أن كــ ْون املنطــق
األرســطي فلســف ًة ال يشــكل أدىن تهديد ،عىل
اعتبــار أن الفلســفة والعلم يدخــان يف املناخ
الفكــري نفســه ،وهــو منــاخ العقــل الخالــص
واملنهــج الصــارم يف املعرفــة؛ لــذا ميكــن أن
يتحالــف العقــل الفلســفي والعلمــي يف
مواجهــة العقــل الدينــي .يف حــن أن تحالــف
العلــم مــع الديــن ال ميكــن إال أن يكــون مــن
جهــة واحــدة .الحقيقــة أن العقــل الدينــي
هــو الــذي يوظــف النتائــج العلميــة لخدمــة
مســلامته واعتقاداتــه .يف حــن أن العقــل
العلمــي ميكــن لــه أن يســتقل بنفســه ،مــن
خــال مســلامته وبديهياتــه وطرقــه الذاتيــة،
دومنــا حاجــة إىل دعــم الســلطة الدينيــة أو
العقــل الدينــي .عــى الرغــم مـ َّـا نجــده مــن
اســتعانة ببعــض أســس العقــل اإلميــاين ،وهذا
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ال نجــده فقــط عنــد املســلمني ،بــل أيضً ــا يف
العقــل العلمــي الغــريب يف بعــض متظهراتــه،
وهنــاك مــن الفالســفة األشــداء ،مــن جعــل
العلــم مجــرد ديــن مقنــع بأقنعــة جديــدة.
ثانيًــا :عمــد الغــزايل وكل فالســفة اإلســام
تقري ًبــا إىل أخلقــة العلــم واملنطــق عــى حــد
ســواء .فلــم يتــم الفصــل بــن الفكــر والعمــل
أو بني اإلبســتيمولوجيا واألكســيولوجيا ممثلة
يف القيمــة األخالقية .فجعلوا العلم النظري يف
خدمــة العمــل والســلوك .وهــذا مــا لـــم يكن
يف حســبان املعلم األول أرســطوطاليس ،الذي
فصــل مطل ًقــا بــن العلــوم وجعــل املنطــق
علم
خار ًجــا عــن التصنيــف .إن املنطــق ليس ً
مثــل بقيــة العلــوم ،ليــس عضـ ًوا مثــل بقيــة
األعضــاء ،بــل هــو أشــبه بالــدم الــذي يســيل
ويضــخ يف كل أعضــاء الجســم .وأرســطو يف
كتــاب (تصنيــف العلــوم) مــن امليتافيزيقــا،
وهــو كتــاب األبســيلون الســادس ،لـــم يذكــر
املنطــق كعلــم ،ومــا تســمية األورغانــون
إال دليــل عــى ذلــك((( .ولــن كان أرســطو
يتحــدث عــن علــم املنطــق بوصفــه (علـ ًـا
تحليل ًيــا) ،أي :بوصفــه أنالوطيقــا ،فليك يشــر
إىل أن هــذا العلــم (يحلــل) أي معرفــة كانــت
دون اســتثناء ،إنــه علــم كل العلــوم ،وبالتــايل
ـتقل مبوضوعــه الخــاص.
فهــو ليــس علـ ًـا مسـ ً
ومهمــة أخلقــة العلــم النظــري هــي تجســيد
(1) Aristote: la métaphysique, traduitJules Barthélemy§ saint-Hilaire, édition Pochet, Paris, 1991, livre E,
1025 b -1027 a, p 217-223.
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ملبــدأ دينــي يدعــو للســعي وراء العلــم
الــذي ينفــع اإلنســان متجس ـ ًدا يف ســلوكياته
اليوميــة .مـ َّـا يعنــي أن العلــم النظــري ليــس
لذاتــه ،بــل هــو مجــرد علــم تابــع أو خــادم،
تبقــى آفاقــه محــدودة بأفــق الســلوك.
وهــذا التوجــه رواقــي يف األســاس؛ ألنهــم
أي الرواقيــن -جعلــوا األخــاق مبثابــة روحالفلســفة ،فالتفكــر موجــود ميــت وهامــد
يف ظــل غيــاب األخــاق .والغــزايل ذهــب
أبعــد مــن ربــط النظــر بالعمــل؛ إذ جعــل
وبحجــة ماكــرة -العمــل أرشف مــن العلــمالعمــي ،عــى اعتبــار أن العلــم العمــي ليس
إال متهي ـ ًدا لهــدف أعــى منــه وهــو العمــل
بالــذات ،ولعمــري فهــي حجــة مقنعــة.
حكــا قيم ًيــا
إ َّن عمليــة األســلمة تعتــر
ً
بالدرجــة األوىل وبامتيــاز كذلــك؛ لــذا يصعب
يف كل األحــوال تطبيقهــا عــى العلــوم ذات
الطابــع املوضوعــي املحايــد ،إىل حــد كبــر،
مثــل علــوم الطبيعــة والرياضيــات وعلــوم
املنطــق .إذ هــي علــوم عقليــة خالصــة
(حتــى العلــوم الفيزيائيــة املعــارصة أصبحت
مجــردة ومســتقلة جزئ ًيــا عــن املــادة
والطبيعــة يف صياغــة قوانينهــا أو مــا يصطلــح
عــى تســميته بالقوانــن النظريــة) ال تحتمــل
إضفــاء عواطــف الجامعــة أو مخيــال قــوم
مــا عليهــا .وإن تــم ذلــك فســوف تخــرج
مــن طــور العلميــة املوضوعيــة لتصبــح
وســيلة أيديولوجيــة ،وهــذا مــا يتنــاىف أصـ ًـا

مــع صفــات العلميــة أو الــروح العلمــي.
إن مصطلــح (األيديولوجــي) يســتعمل يف
معظــم األحيــان للداللــة عــى التوجــه األقــل
علميــة وإن كان توج ًهــا فكريًــا يف حقيقتــه؛
ألن الرتجمــة الكليــة ،أو قــل الحرفيــة،
لأليديولوجيــا تقابــل (علــم األفــكار) ،وألن
علــم الفكــر عندمــا يتضيــق شــيئًا فشــيئًا،
ويتغافــل عــن بعــض الحقائــق درجــة درجــة،
مــا هــو مطلــوب ،أي
يصــر أقــل فكريــة َّ
إىل فكــر انتقــايئ ،واالنتفــاء الواحــدي هنــا
يفــي إىل األدلوجــة(((؛ ألن تحويــل العلــم
لخدمــة األيديولوجيــة هــو قتــل لــه مــن
خــال تســقيف أفــق اإلبــداع فيــه ،إىل جانب
توجيهــه الوجهــات املـرادة واملحــددة ،والعلم
إن تقيــد ،مــات أو كاد.
وهــذا التوجــه رواقــي يف األســاس؛ ألنهــم
أي الرواقيــن -جعلــوا األخــاق مبثابــةروح الفلســفة ،فالتفكــر موجــود ميــت
وهامــد يف ظــل غيــاب األخــاق .والغزايل
ذهــب أبعــد مــن ربــط النظــر بالعمــل.

.

فليــس هنــاك كائــن يحتــاج إىل الحريــة
دون حــدود مثــل العلــم؛ ألن الحريــة أكــر
رضورة للعلــم منهــا لإلنســان ذاتــه .العلــم
((( كارل مانهايــم« ،األيديولوجيــا واليوتوبيــا ،مقدمــة يف
سوســيولوجيا املعرفــة» ،ترجمــة محمــد رجــا الديرينــي،
الكويــت ،رشكــة املكتبــات الكويتيــة1980( ،م)( ،ص،)310 /
وأيضً ــا :عبــد اللــه العــروي« ،مفهــوم األيديولوجيــا» ،الــدار
البيضــاء ،املركــز الثقــايف العــريب1993( ،م)( ،ص.)48 /
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الحــق يعلــو عــى منظومــة الفكــر املغلوقــة،
علــا؛ ألنهــا ال
فاأليديولوجيــات ليســت
ً
تفكــر باملعنــى الحقيقــي للتفكــر ،إنهــا
تفكــر نصــف تفكــر ،إذن فاأليديولوجيــا ال
تفكــر .فهــي تتحالــف مــع الخطــأ والضــال
والكــذب ،وحتــى مــع الشــيطان ،إلثبــات
صــدق توجههــا الــذي تشــوبه النقائــص دو ًما
ورضورة .وقــد حلــل الدكتــور (عبــد اللــه
العــروي) نظــرة الغــزايل لأليديولوجيــا ،أي
الفكــر الــذي ميتنــع عــن التفكــر املســتقيم،
لكــن أفقــه الدينــي الضيــق منعــه مــن
الحصــول عــى النتائــج املطلوبــة؛ ألنــه ربــط
الخطــأ بالشــيطان ،ومل يربطــه بالخلفيــة
االجتامعيــة والطبقيــة والسياســية للمفكر(((.
فإن كان الغزايل قد اندهش من طريقة تفكري
الباطنيـة ،فإن الباطنية أيضً ا تسـتغرب منطق
الغـزايل الـذي ال يُبرر إال مـن خلال الكشـف
عـن األقنعـة التي يتـوارى خلفهـا .فهل تفكري
فعلا خا ٍل مـن كل توجـه؟ إن التوجه
الغـزايل ً
يف التفكير لهـو أخطـر مـأزق ميكـن أن يقـع
فيـه العقـل الـذي ال يكتفـي بذاتـه ،فعندمـا
يقـاد العقـل بالالعقـل ،ومهما كان موضـوع
هـذا الال عقل :الدين أو السياسـة أو املصلحة
مما هو
أو القبيلـة ،فـإن التفكير يكـون أقـل َّ
مطلـوب منـه .فحريـة العقل لن تكـون ذات
معنى مقبول إن لــم يخضع «ألي قانون آخر
((( عبد الله العروي« ،مفهوم األيديولوجيا» ،مرجع سابق( ،ص.)20 ،19 /
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غير قانونه الـذايت»((( ،ونحن نعلـم أن الغزايل
قـد تكـ ّون يف املـدارس النظاميـة وكـ ّون فيهـا
الحقًـا ،وهـي املـدارس التـي أُنشـئت ملحاربة
منـط آخـر من املـدارس ذات التوجه املخالف،
بخاصـة املـدارس األزهريـة الفاطمية يف مرص.
شـئنا أم أبينـا ،فإن العلم يختلـف عن القيمة،
هـذه حقيقـة جليـة ال ينكرها إال مـن أراد أن
يبرر مرشو ًعـا أيديولوجيًا معي ًنـا .وقتل العلم
مـن خلال اسـتعباده كعنصر ضمـن نسـق
فكـراين مغلـق هـو أسـوأ مـا ميكـن أن نرتكبه
يف حقـه .فمبـدأ الفكـر العلمـي هـو البحـث
دون سـقف اجتامعـي ضاغـط ،ودون وجـه
حق إبسـتيمولوجي ،والقابلية لتعديل النتائج
والفـروض واملبـادئ كلما تغيرت املعطيـات
وأجبرت على ذلـك ،ووضـع الحقيقـة
املجـردة مـن كل أغـراض كهـدف أسـمى
يسـعى لبلوغـه دون جـدوى؛ ألن العلـم هـو
ذلـك السـعي لالكتمال دون بلوغـه حقيقـة.
هـذه الحقائـق الواضحـة هـي التـي جعلـت
ُمنظـري مشروع إسلامية املعرفـة يتوجهـون
إىل ميـدان علمي (مشـكوك) يف علميته ،نظ ًرا
الختلاط القيمـي والعلمـي فيـه ،فاإلنسـان
كائـن مركـب والشـفافية من أبعـد الخصائص
إليـه .وهو ميـدان العلـوم اإلنسـانية فوضعوا
مرشو ًعـا بالبنـد العريـض يتمثـل يف بلـوغ
((( إميانويــل كانــط« ،مــا التوجــه يف التفكــر؟» ،ترجمــة محمــود
بــن جامعــة ،تونــس ،دار محمــد عــي للنــر ،صفاقــس ،الطبعــة
األوىل2005( ،م)( ،ص.)112 /
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هـدف أسـايس يتمثـل يف (أسـلمة العلـوم
اإلنسـانية) ،ففـي هـذا امليـدان (الرمـادي
أو الضبـايب) أراد أصحـاب هـذا املشروع
املنـاورة مـن خلال اسـتثامر مسـألة النفسي
(أو الروحـي) والجسـدي يف اإلنسـان إلظهـار
الحاجـة للنظـرة الدينيـة التـي تنفـذ إىل
أغـوار الـروح اإلنسـانية التـي ال ميكـن فهمها
إال بالرجـوع إىل الديـن أو الفكـر الدينـي.
وإظهـار «أن اإلسلام كديـن سماوي كان
أول األديـان التـي تحـض على طلـب العلـم
واملعرفـة ،وبالتفكير يف ظواهـر ويف عجائـب
الكـون ( )...ومـدى شـمولية املعرفـة يف
اإلسلام ،مقارنـة بجزئيـة املعرفـة يف العلـم
الغـريب املعـارص ،وأن هنـاك تعارضً ا بني العلم
اإلسلامي والعلـم الغـريب ،»...ويواصـل أحـد
منظـري هـذا املشروع مؤكـ ًدا على تصـوره
للوضعية واملشـكلة عىل النحـو التايل« :ونحن
نؤكـد هنـا أن معالجتنـا ملوضـوع العلـوم
(أسـلمة املعرفـة) يف نطـاق العلوم اإلنسـانية
خاصـة إمنـا يتـم يف دائـرة انطـواء الفقـه
اإلسلامي على كل رضوب املعرفـة اإلنسـانية
وكيـف أنـه يحتـوي على سـائر العلـوم
اإلنسـانية انطالقًا من موضوعـه ومجال بحثه
بحيث يسـمى (فقـه العلوم اإلنسـانية).(((»...
وهكــذا ميــي الدكتــور (محمــد عــي أبــو
((( محمــد عــى أبــو ريــان« ،أســلمة املعرفــة  -العلــوم اإلنســانية
ومناهجهــا مــن وجهــة نظــر إســامية» ،مــر ،دار املعرفــة
الجامعيــة1997( ،م)( ،ص.)4 /

ريــان) يف مرشوعــه مبي ًنــا مفهــوم العلــم
يف القــرآن وإســهامات املســلمني يف العلــم
العاملــي وقصــور نظــرة العلــاء الغربيــن
بخاصــة (دارويــن) وأتباعــه ،واألزمــة التــي
أثارهــا هــذا العلــم الغــريب بشــأن العلــوم
اإلنســانية ...إلــخ .والحقيقــة أن هــذه
الطريقــة يف االســتعراض أصبحــت معروفــة
و ُمســتهلكة؛ ألنهــا قامئــة عىل مخاتلــة فكرية،
ومكــر معــريف ،تقتــي إظهــار نكســات الفكر
الغــريب وبطــوالت أو مالحــم الفكر اإلســامي.
مــع العلــم أنــه ميكــن إظهــار العكــس متا ًمــا
وبحجــج ال تقــل قــوة عــن حجــج األوائــل.
ومــع العيــب الفــادح والظاهــر يف هــذه
املنهجيــة العرضيــة نظـ ًرا لذاتيتهــا واســتنادها
إىل النظــرة الواحديــة ،مــا زال الغالبيــة مــن
أصحــاب هــذه املشــاريع يســتعملونها دون
كلــل وال ملــل .ويف الفقــرة الســابقة التــي
اقتبســنا فيهــا كالم الدكتــور (أبــو ريــان) ميكن
أن نالحــظ دون صعوبــة تذكــر ،املغالطــات
الكثــرة التــي م ّررهــا دون مراقبــة عقليــة
دقيقــة .وهــي أن طلــب العلــم واملعرفــة
مســألة إنســانية خالصــة ال تحتــاج إىل حــظ
ودعــوة ،فالعقــل اإلنســاين مبــا فيــه مــن
طبيعــة مستكشــفة قــد توجــه إىل الطبيعــة
واإلنســان والســاء ...إلــخ ،باحثًا عــن معانيها
وحقيقتهــا ،واملثــاالن الرشقــي واليونــاين قبــل
امليــاد بقــرون عديــدة هــا أحســن مــا ميكن
أن نتعلمــه .خاصــة العقــل اليونــاين الــذي
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أعطــى منوذ ًجــا يحتــذى بــه يف الســعي وراء
الحقيقــة الخالصــة وكشــف أصــول الظواهــر
وعللهــا .باختصــار ،فــإن العقــل اإلنســاين ال
يحتــاج إىل تحريــض للتفكــر؛ ألن طبيعتــه
أصــا ،وإن دعونــا العقــل إىل
هــي التفكــر ً
التفكــر وح ّرضنــاه فهــو ليــس بعقــل ،أو
(مبلــا) أو
ً
كأننــا دعونــا املــاء ألن يكــون
النــار ألن تكــون (محرقــة) ...إلــخ .فالتفكــر
طبيعــة العقــل الطبيعيــة مثلــا اإلحـراق هو
طبيعــة النــار والتبليــل هــو طبيعــة املــاء،
فلــاذا دعــوة العقــل إىل التفكــر؟ هــل هــذا
يعنــي أن العقــل آنــذاك لـــم يكــن يفكــر
أصـ ًـا؟ لكــن أي عقــل؟ هــل العقــل العــريب
يف القــرن الســادس للميــاد؟ أم العقــل
العاملــي بأكملــه؟ أمل يكــن العقــل الرشقــي
(املــري ،والفــاريس ،والهنــدي ،والصينــي،)...
والغــريب (اليونــاين ،والرومــاين) قــد فكــر يف
كل املســائل األساســية املطروحــة وقتــذاك؟
لــذا ميكــن التقريــر بــأن اإللحــاح عــى منهــج
التفكــر أهــم مــن الدعــوة إىل التفكــر،
وقــد أرشنــا أعــاه إىل أن الحداثــة الغربيــة
فُتحــت مبفاتيــح منهجيــة (مقــال يف املنهــج
لديــكارت واألورغانــون الجديــد لبيكــون).
إن التوظيــف األيديولوجــي للعلــم يف الفكــر
اإلســامي التقليــدي ،الــذي يتبنى اسـراتيجية
تســعى لتمجيــد الــذات بــأي مثــن ،مســألة
واضحــة جــ ًّدا؛ إذ إن مفهــوم العلــم بــن
اليونــان واإلســام واألزمنــة املعــارصة عنــد
الغــرب هــو مفهــوم مختلــف جذريًــا .وبيــان
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ذلــك أن العلــم يف املفهــوم اإلســامي يــؤول
يف النهايــة إىل العلــم اإللهــي وإثبــات القــدرة
املتعاليــة للخالــق والتســليم بتبعيــة اإلنســان
واستســامه وإســامه وطلبــه لألمــان واإلميان.
يف حــن أن العلــم يف املفهــوم الغــريب هــو
توجيــه اإلنســان لعقلــه بحــزم وموضوعيــة
تجــاه الطبيعــة ونفســه ومجتمعــه مــن
أجــل الفهــم والتحــرر فقــط .وهنــا نســتحرض
التحليــل الــذي قدمــه أركــون ملفهــوم عبــارة
(أفــا يعقلــون) القرآنيــة ،فهــي تــدل يف
الحقيقــة وعكــس مــا تســتعمل دامئًــا مــن
طــرف أصحــاب املشــاريع الســابقة ،عــى أنها
تعنــي (أفــا يعرتفــون) بقــدرة اللــه املطلقــة
بالنظــر إىل بنيــة الكــون وانتظــام الحيــاة
الطبيعيــة ،وال تــدل عــى اســتعامل العقــل
املجــرد النزيــه مــن كل غــرض أو لتربيــر
فكــرة ســابقة عــن املشــاهدة .إن مفهــوم
العقــل يف القــرآن مفهــوم اعتبــاري أكــر مـ َّـا
هــو مفهــوم اختبــاري((( ،والدكتــور طــه عبــد
الرحمــن ذاتــه ،ورغــم إشــادته بكــال الدرس
الـرايث ،فإنــه يقــر بــأن العقل الديني ال ينشــد
إال انتـزاع االعـراف ،إن العقــل القرآين وســيلة
لإلميــان باللــه وليــس هدفًــا يف ذاتــه .ويف هذا
الشــأن ،شــأن مفهــوم العقــل يف القــرآن ،اتفق
حداثيــون متخاصمــون ،محمــد أركــون وطــه
((( طــه عبــد الرحمــن« ،ســؤال العمــل :بحــث عــن األصــول
العمليــة يف الفكــر والعلــم» ،بــروت ،الــدار البيضــاء ،املركــز
الثقــايف العــريب2012( ،م)( ،ص.)77 /
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عبــد الرحمــن .هــذا األخــر الــذي اســتلهم
تجربــة أيب حامــد الغ ـزايل وحتــى ابــن رشــد
مم
يف ربــط العلــم اإلنســاين بالخلــق اإللهــيَّ ،
يفــي إىل اإلشــادة بالعقــل االعتبــاري الــذي
ال يفكــر إال ليعتــر ويعــرف بقــدرة الخالــق
التــي ال تضاهــى .ففــي هــذا الشــأن يقــول
الغــزايل بــأن العلــم النظــري ،وإن كــرت
أســاؤه ،وتعــددت منابعه وخصائصــه ،إال أن
العلــم الباقــي -أي الــذي ال يتغــر وال يتبــدل-
«يرجــع إىل العلــم باللــه ،وصفاتــه ،ومالئكته،
وكتبــه ،ورســله ،وملكــوت الســموات واألرض،
وعجائــب النفــوس اإلنســانية والحيوانيــة من
حيــث إنهــا مرتبــة بقــدر اللــه عــز وجــل ،ال
مــن حيــث ذواتهــا»((( .ويف هــذا أيضــا ،ال
يختلــف حجــة اإلســام عــن فيلســوف قرطبة
الــذي ربــط الفلســفة باالعتبــار عندمــا قــال
(واعتبارهــا مــن جهــة داللتهــا عــى الصانــع)،
وإن أخطــأ خطــأ فاد ًحــا عندمــا اعتــر
بــدل
اللــه صان ًعــا -عــى منــوال أرســطوً -
مــن اعتبــاره خالقًــا عــى منــوال االعتقــاد
اإلســامي املألــوف عنــد العامــة .لكــن العقــل
الفلســفي الخالــص مــن كل اعتقــاد مألــوف
يتســاءل دو ًمــا :مــا مصــر ،بــل قــل مــا
قيمــة ،العلــم الــذي يبحــث دون أن يعتــر؟
هــل مصــره هــو الرفــض والتســفيه؟ أم أن
موقعــه موقــع محايــد ،بحيــث ال يهتــم إال
مبعرفــة ظواهــر الكــون ،متخل ًيــا عــا وراء
((( الغــزايل« ،ميــزان العمــل» ،تحقيــق ســليامن دنيــا ،مــر ،دار
املعــارف1964( ،م)( ،ص.)231 /

الكــون لعــامل الديــن أو الفيلســوف الدينــي.
الحقيقــة أن العقــل الدينــي ،مثلــه مثــل
العقــل الفلســفي التصــوري اإلغريقــي،
ال يقبــل الوضعيــة الثالثــة ،إنهــا وضعيــة
مرفوعــة ،والتــي قــد نســميها بالوضعيــة
الحياديــة ،فــا ميكــن للعقــل أن يكــون
حياديًــا ،فإمــا أن يكــون مؤم ًنــا وإمــا ملحـ ًدا،
وحياديتــه أو ال أدريتــه الدينيــة تــؤول يف
النهايــة إىل رضب مــن الشــكوكية واإللحاديــة.
لكــن العقــل الفلســفي الخالــص مــن كل
اعتقــاد مألــوف يتســاءل دو ًمــا :ما مصري،
بــل قــل مــا قيمــة ،العلــم الــذي يبحــث
دون أن يعتــر؟ هــل مصــره هــو الرفــض
والتســفيه؟ أم أن موقعــه موقــع محايد؟
بحيــث ال يهتم إال مبعرفــة ظواهر الكون.

.

الصعوبــة األخــرى املنجــرة عــن أســلمة
العلــوم اإلنســانية عامــة واملنطــق هــي
كيفيــة تربيــر التطــورات التــي حصلــت لعلــم
املنطــق واالنتقــادات الالذعــة التــي وجهــت
إليــه .وهنــا تظهــر جيـ ًدا خلفيــة الغـزايل التي
تعكــس االنبهــار الشــديد بالعلــم األرســطي،
فنظــ ًرا العتقــاده بكــال علــم املنطــق،
وبصحــة كل تفاصيله الــواردة ،ومتام األشــكال
القياســية الحمليــة والرشطيــة فيــه ،فقــد قام
بالبحــث عــن تأصيــل لهــذه األشــكال الثالثــة،
أو قل الخمســة ،إن احتســبنا التعانــد والتالزم
الرشطــي ،يف آيــات القــرآن الكريــم مثلــا َّبي
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ذلــك يف رســالته الجميلــة جــ ًّدا املوســومة
بـــ (القســطاس املســتقيم) ،والتــي صاغهــا
عــى الطريقــة الحواريــة األفالطونيــة ،حيــث
رصا ،مثــل قصــور
يبــدو املحــاور الباطنــي قــا ً
محــاوري ســقراط بالــذات .لكــن املســألة
التــي غفــل الغــزايل عــن إدراكهــا ،هــي أن
كل علــم فهــو تاريخــي بالــرورة ،ومرتبــط
ببنيــة فكريــة خاصــة ال تبقــى صالحــة
دو ًمــا وأب ـ ًدا .فاملعلــوم أن املنطــق األرســطي
هــو تتويــج وتســقيف للفلســفة اإلغريقيــة
املثاليــة التــي بــدأت معــامل ظهورهــا عــى يــد
الفكــر األنطولوجــي البارمنيــدي ،وهــو أيضً ــا
أطروحــة فلســفية موجهــة ضــد أطروحــة
أخــرى عارضهــا أرســطو ،مغطــاة بحلــة علمية
برهانيــة ،وكتــاب امليتافيزيقــا ألرســطو يظهــر
جيــ ًدا أن املنطــق مرتبــط مببــادئ فلســفية
مناهضــة للفكــر الهرياقليطــي والسفســطايئ.
فهــل يعقــل أن يســتعمل الخطــاب القــرآين
أشــكالً منطقيــة هــي يف منبتهــا األصــي
مجــرد أطروحــة فلســفية ضــد أطروحــة
أخــرى؟ حقيق ـ ًة إن القــرآن قــد اســتعان ،أو
قــل وظّــف لغويًــا ومعرف ًيــا وبنائ ًيــا العلــم
العــريب وغــر العــريب الســابق عليــه ،لكــن
هــذا ال يــرر القــول بــأن الخطــاب اإللهــي
ملــزم باســتحضار االجتهــاد اإلنســاين ،أو
قــل تبنــى االجتهــاد اإلنســاين .واملعضلــة
الثانيــة تتمثــل يف عــدم مراعــاة االنتقــادات
العنيفــة التــي وجهــت للمنطــق األرســطي
ســواء يف جملتــه أو يف تفاصيلــه ،بدايــة مــن
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املنطــق الرواقــي والشــكاك اليونــان وحجــج
سيكستوســأمربيكوس املتشــكك الرومــاين
الفــذ ،ثــم انتقادات ابــن تيمية ،الذي اســتعاد
الــدرس الشــكويك والرواقــي ،الالغيــة ألهميــة
وصــول إىل الديكارتيــة
ً
أي تقيــد باملنطقــي،
التــي وصفــت كل املــروع املنطقــي
األرســطي بالعقــم وعــدم الخصوبــة ،وأكــر
مــن ذلــك فــإن املنطــق الريــايض الحديث قد
كشــف ،دون أدىن شــك ،أن املنطــق األرســطي
محــدود األفــق يف مســألة العالقــات املنطقية
املســتعملة .وهنــا يــرز الســؤال املحــر الثاين:
هــل يعقــل أن يســتعمل الخطــاب القــرآين
أشــكال قيــاس منطقــي محــدود العالقــات
الربهانيــة ،ونقصــد عالقــة التعــدي فقــط؟
هــذا يبــن بوضــوح مــدى اإلحــراج الــذي
يســببه لنــا مــروع الغـزايل يف عملية أســلمة
املنطــق؛ ألنــه كان رمزيًــا وأيديولوج ًيــا أكــر
مــا كان علم ًيــا ومعرف ًيــا .فكيــف ذلــك؟
َّ
إن الغـزايل يف عمليتـه الجريئـة جـ ًّدا ،املتمثلة
يف أسـلمة املنطـق والبحـث عـن األصـول
القرآنيـة للمنطـق األرسـطي ،كان يف ذهنـه
إنجـاز مهمـة عقائديـة وليـس مهمـة معرفية
نزيهـة ،أي علميـة خالصـة مـن كل أغـراض
خـارج العلـم ذاتـه .تتمثـل هـذه املهمـة يف
تقويـة العقيـدة اإلسلامية مـن خلال إثبـات
أن مـا اجتهـد فيـه اليونـان وصاغـوه على
شـكل أورغانون للعقل ،لــم يكن يف الحقيقة
اكتشـافًا أو اخرتا ًعـا حقيق ًيـا ،بـل كان منـذ
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األزل موجـو ًدا يف كالم اللـه .وهـذا املسـعى
الربهـاين ينـم عـن مشـكلة حضاريـة عميقـة
جـ ًّدا ،وهـي مـدى مسـاهمة كل حضـارة يف
العلـم اإلنسـاين .وكأن الغـزايل يريـد أن يقـول
وإن لــم يصرح بذلـك ظاهريًـا -إن مجهـوداليونـان هـو نافلـة وإضافـة مجانيـة ال طائـل
مـن ورائهـا ،فكل يشء تم التفكير فيه يف ظل
سـطوة العقـل اإللهـي ،وكأنـه يقـول ال داعي
عقلا إله ًيا يفكـر .وهذا
للتفكير مبـا أن هناك ً
يـؤول إىل النتيجـة الحتميـة وهـي أن الفكـر
اإلسلامي كامـل وجاهـز وناجـز ال تطاولـه
املراجعـة والشـكوك واالسـتئناف .وهذا القول
مثلما هـو مالحـظ -ال يختلـف عـن النتيجةالتـي أعلنهـا الدكتور عيل أبو ريـان يف مقدمة
كتابـه -والتـي كان مـن املفـروض أن تكـون
يف الخامتـة كخالصـة بحـث وليس كمسـلمة-
املتمثلـة يف أن الفقـه اإلسلامي ينطـوي
على كل رضوب املعرفـة اإلنسـانية املمكنـة.
( )1األصول القرآنية لألقيسة
األرسطية:

قـد يعتقد البعض أ َّن إسلامية املعرفة عمو ًما،
واملعرفـة العلمية عىل وجـه التحديد ،مرشوع
معـارص ترافـق مـع املحـاوالت الطويلـة التي
انطلقـت مـع انطلاق النهضـة العربيـة يف
القـرن التاسـع عشر بعـد مـا ميكـن تسـميته
بصدمة الحداثة العربية ،حيث تأسـس الوعي
الحضـاري للمفكريـن العـرب واملسـلمني،
متمثلا يف سـؤال النهـوض وتأسـيس حضـارة
ً

تقارع حضارة الغرب وتنافسـها .بل هناك من
يـؤرخ لهـذا املشروع تأري ًخـا مبتو ًرا وسـطح ًيا
عندمـا يتـم ربطـه بثامنينيـات القـرن املـايض
وصعـود موجـة الفكـر األصـويل اإلسلامي
يف البلـدان اإلسلامية ذاتهـا أو يف البلـدان
الغربيـة .لكـن الحقيقـة أن مشروع األسـلمة
أقـدم بكثير مـن التحديـدات السـابقة ،فهـو
يعـود إىل التأسـيس الحضـاري العـريب األول،
الـذي رافـق قيـام الحضـارة اإلسلامية األوىل
أو ما يعرف بالحضارة اإلسلامية الكالسـيكية.
ولئن كان األسـتاذ (الـزواوي بغـورة) قـد
حـدد تاريـخ مشروع األسـلمة بالقـرن
السـابع للهجـرة مـع املشروع التيمـي الكبير
متجسـ ًدا يف املدرسـية التيميـة ،عندمـا قـال:
«يشـكل ابـن تيمية املرجعيـة األولية لخطاب
إسلامية املعرفـة ،ويظهـر ذلـك يف أن طـه
جابـر العلـواين -وهـو كبير منظـري إسلامية
املعرفـة -قـدم دراسـة كاملـة عنوانهـا :ابـن
تيميـة وإسلامية املعرفـة ( )...وميثـل ابـن
تيميـة مرجعيـة تاريخيـة ونظريـة يف الوقـت
نفسـه إلسلامية املعرفـة؛ وذلـك لتقديـره
للموقف من خالل صياغته لــخطاب االصالح
والتغيير ومنهجيـة التجديـد ،ووعيـه بخطـر
تـرك املنهجيـة السـليمة مـن قبـل املسـلمني،
وتشـتتهم يف منهجيـات دخيلـة ومجـزأة»(((.
إذن ،إنَّنـا -وبعـد إنجـاز دراسـة مخصصـة
((( الزواوي بغورة« ،الخطاب الفكري يف الجزائر بني النقد والتأسيس»،
الجزائـر ،دار القصبـة للنشر2003( ،م)( ،ص.)107 ،106 /
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لهـذا املوضـوع ،أي تاريـخ األسـلمة يف الفكـر
اإلسلامي الكالسـييك -توصلنـا إىل أن إسلامية
مم قدمـه ابن
املعرفـة مشروع أقـدم بكثيرَّ ،
تيميـة (728 /661هــ) ،إنـه يعـود إىل قرنين
سـابقني عليـه وبالتحديـد إىل القـرن الخامس
للهجـرة مـع مشروع أيب حامد الغـزايل (/450
505هــ) الذي رسـم الحدود الكربى إلسلامية
املعرفـة مـن خالل اسـتهدافه آلـة كل العلوم،
وهـو علـم املنطـق .فبأسـلمة علـم املنطـق،
تتـم إسلامية كل املعرفـة العلميـة ،سـواء
كانـت علو ًمـا طبيعيـة أو علو ًمـا إنسـانية ،بل
إن أسـلمة املنطـق هـو أسـلمة للمعقول عىل
وجـه العمـوم .وهـذا وعـي منـه بـأن علـم
مسـتقل منفـر ًدا ،مثلما
ً
علما
املنطـق ليـس ً
اعتقد أرسـطو ذاته؛ لذا لــم يورده يف تصنيفه
املشـهور مثلما أرشنا إىل ذلك أعلاه((( ،بل هو
العلـم التحليلي الـذي يعتبر مبثابـة وسـيلة
أو أورغانـون ،لتفكيـك صـور الفكـر دون
مـواده املخصوصـة ،مـن خالل تقنين الربهنة
القياسـية((( ،وال علـم مهما كان نوعـه دون
برهـان .وأسـلمة الوسـيلة أو املنهـج يؤدي إىل
أسـلمة النتائـج ذاتهـا ،وهـي مختلـف العلوم
واملضامين املعرفيـة .وهكـذا ،يكـون الغـزايل
قـد عمـل على إضفـاء الطابـع اإلسلامي عىل
حتما إىل الحصول عىل
مما يفضي ً
الوسـائلَّ ،
(1) Aristote: la métaphysique, Op. cit, livre E, para 1026a-p. 219.
(2) Aristote: Topiques, (Organon 5), traduit J. Tricot, édition Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2012, para
100a18- 25, p. 16.
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غايات ،أو نتائج ،مصطبغة بالصبغة اإلسالمية.
رغــم تعقــد فكــر الغ ـزايل وتشــعبه يف أكــر
مــن وجهــة ،فإنــه اســتطاع -بفطنتــه الخارقة-
أن يســتهدف األصــول بغيــة قطــف الفــروع
وضامنهــا .إن األصــل يف املعرفــة مهــا كانــت
هــو الشــكل والصــورة أو الهيئــة .فال يســتقيم
العلــم العقــي إال إذا تــم التحكــم يف صــورة
الربهــان فيــه .ولــن اســتطعنا البحــث عــن
األصــول اإلســامية للعلــم التحليــي الــذي هو
الوســيلة لــكل علــم ،أي املنطــق ،فإننــا بذلــك
قــد اســتطعنا تأكيــد إســامية املعرفــة ككل،
معرفــة علميــة طبيعيــة أو معرفــة علميــة
إنســانية .وأســلمة الغــزايل للمنطــق -وهــو
عنــوان دراســة نرشناهــا ســنة ( -)2013يــدل
عــى أن ال علــم إال مــا ورد يف القــرآن ،وال
جديــد تحــت شــمس اإلســام .وامل ُـــــــعلم
األول واألخــر هــو اللــه تعــاىل ،أفــا يجــب
معلم
إســقاط الــرف عن أرســطو ،واعتبــاره ً
ثان ًيــا ،بــدل كونــه معلـ ًـا َ
أول مثلــا تحمــس
إىل ذلــك فالســفة اإلســام املشــائني :ابن ســينا
والفــارايب وابــن رشــد؟
إ َّن م ــا توص ــل إلي ــه الغــزايل بع ــد اطالع ــه
ع ــى منط ــق اليون ــان مب ــا ه ــو عل ــم واف ــد
وج ــب الح ــذر من ــه ،وه ــذا ه ــو منطل ــق
الفقهــاء واملحدثــن جمي ًعــا((( ،هــو أن أرضب
((( عبــد الحليــم محمــود ،مقدمــة ترجمــة كتــاب «املشــكلة
األخالقيــة والفالســفة» ألنــدري كريســون ،القاهــرة ،مطابــع دار
الشــعب1979( ،م)( ،ص.)11 ،10 /
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املنط ــق الحم ــي الثالث ــة والقي ــاس الرشط ــي
ك ــا صاغه ــا أرس ــطو يف األورغان ــون ليس ــت
إبدا ًع ــا محضً ــا من ــه ،ك ــا ادع ــى ه ــو ذات ــه
عندم ــا ق ــال« :إذا كان هن ــاك أع ــال قدمي ــة
كث ــرة ح ــول البي ــان ،فاألم ــر خ ــاف ذل ــك
بالنس ــبة إىل القي ــاس العق ــي (وه ــو جوه ــر
النظريـــة املنطقيـــة) ،إذ ليـــس لدينـــا مـــا
نستش ــهد ب ــه ،وكان علين ــا أن ننك ــب ،لي ــس
مــن دون جهــد ،عــى أبحــاث أخــذت كث ـ ًرا
مــن الوقــت»((( .بــل إن القــرآن الكريــم قــد
تضم ــن ه ــذه األرضب قبل ــه .ونح ــن نعتق ــد
أن تقريـــر الغـــزايل يســـتند عـــى االعتقـــاد
الحنب ــي ال ــذي يق ــول ب ــأن الق ــرآن لي ــس
مخلوقًـــا مثلـــا أكـــد املعتزلـــة ذلـــك ،بـــل
هــو قديــم قــدم الــذات اإللهيــة .وال يخفــى
عـــى أحـــد أنـــه مـــن األشـــاعرة كالميًـــا،
ومل يتوقـــف يو ًمـــا عـــى تفنيـــد املعتزلـــة
ومن ــارصة أه ــل الس ــنة والجامع ــة ،الذي ــن
يشــكلون الخلفيــة الفكريــة لفرقــة األشــعرية
التـــي قللـــت جرعـــة املعقوليـــة اإلســـامية
إىل أدىن الح ــدود بغي ــة ت ــايف التص ــادم ب ــن
ال ــذكاء الب ــري والعق ــل اإلله ــي مجســ ًدا
يف القـــرآن الكريـــم .وتفصيـــل عمليـــة
أس ــلمة الغــزايل للمنط ــق ،ه ــو ك ــا ي ــي:
(1) Aristote: les Réfutations sophistique, (Organon 6), traduit J. tricot, édition Librairie philosophique J. Vrin,
Paris, 1939, para 184 a 5, p 139.le texte est: «sur les matières de Rhétorique, il existait des travaux nombreux et
anciens, tandis que sur le raisonnement nous n’avions
absolument rien d’antérieur à citer, mais nous avons
passé beaucoup de temps à de pénibles recherches».

( )1ميزان التعادل :القياس الحميل اسـتدالل
غير مبـارش يتألـف مـن ثالثـة حـدود وثلاث
قضايـا؛ لـذا فهـو محكـوم بقواعـد خاصـة
بالحـدود والقضايـا م ًعـا أو قواعـد الرتكيـب
واالسـتغراق والكيـف والكـم((( ،ويف سـياق
استراتيجية الغـزايل ألسـلمة املنطـق عمـل
على تغيير التسـميات األصليـة ،واسـتبدلها
بتسـميات قرآنيـة محضـة ،مثـل امليـزان أو
القسـطاس ...إلـخ ،وهـي التسـمية التـي
مثلا يف سـورة اإلرساء (آيـة .)35
وردت ً
وهـذه االستراتيجية تهـدف إىل أقلمة املنطق
مـن خلال تقريـب الحـدود إىل املألـوف
اللسـاين املحلي .وهـذا النمـط مـن القيـاس
يحتـوي على ثالثـة أشـكال :األول والثـاين
والثالـث ،اسـتبدل الغـزايل تسـمياته كام ييل:
امليـزان األكبر :الحـد األوسـط موضو ًعـا يف
ومحمول يف املقدمة الصغرى،
ً
املقدمة الكربى
وقد تقرر لدى الغزايل بأن هذا الشـكل ورد يف
اج
َـم تَـ َر إىل الَّ ِذي َح َّ
سـورة [البقـرة{ :]258 ،أَل ْ
يـم ِف َربِّـ ِه أَنْ آَتَـا ُه اللَّـهُ الْ ُملْـكَ إِ ْذ َق َ
ـال
إِبْ َرا ِه َ
ِيت َق َال أَنَا أُ ْحيِي
يم َر ِّ َب الَّ ِذي ُي ْحيِي َو ُي ُ
إِ ْب َرا ِه ُ
يـت َق َ
يم َفإِنَّ اللَّهَ َيأْ ِت بِالشَّ ـ ْم ِس
َوأُ ِم ُ
ـال إِ ْب َرا ِه ُ
ِت
شرقِ فَـأْ ِت ِب َهـا ِمـ َن الْ َمغْـر ِِب َف ُبه َ
ِمـ َن الْ َم ْ ِ
الَّـ ِذي كَفَـ َر َواللَّـهُ َل يَ ْهـ ِدي الْقَـ ْو َم الظَّالِ ِم َني}.
را
ورغـم أن هـذا الشـكل قـد ورد مختص ً
مضمـ ًرا غير كامـل العنـارص ،فـإن االجتهـاد
((( زيك نجيــب محمــود« ،املنطــق الوضعــي» ،الجــزء األول ،القاهــرة،
مكتبــة األنجلــو املرصيــة1981( ،م)( ،ص ،250 /ومــا تالهــا).
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وكاملا عىل
ً
مفصلا وظاهـ ًرا
ً
والتأمـل يجعلـه
الصورة التالية بلسـان سـيدنا إبراهيم الخليل:
املقدمــة الكــرى :كل مــن يقــدر عــى إطــاع
الشــمس فهــو إلــه.
املقدمــة الصغــرى :وإلهــي هــو القــادر عــى
إطــاع الشــمس.
النتيجة :إلهي هو اإلله دونك يا منرود(((.
امليــزان األوســط :هــو الشــكل الثــاين يف
االصطــاح األرســطي ،وفيــه يكــون الحــد
ـول يف كلتــا املقدمتــن ،ومثــل
األوســط محمـ ً
الشــكل األول فقــد عــر الغ ـزايل عــى نــص
قــرآين فيــه الربهنــة القياســية بالرتتيب نفســه
أو البنيــة للحــد األوســط ،والنــص هــو كــا
َــا
يــي يف ســورة [األنفــال ،اآليــة َ { :]67فل َّ
َج ـ َّن َعلَ ْي ـ ِه اللَّ ْيـ ُـل َرأَى كَ ْوكَ ًبــا َقـ َ
ـال َه ـ َذا َر ِّب
ــب ْ َ
َــل َق َ
ال ِفلِــ َن} .وكــال
َــا أَف َ
ــال َل أُ ِح ُّ
َفل َّ
صــورة هــذا املي ـزان:
املقدمة الكربى :إن القمر آفل.
املقدمة الصغرى :واإلله ليس بآفل.
النتيجة :فالقمر ليس بإله(((.
وكــا هــو بـ ِّـن؛ فــإ َّن الحــد األوســط هنــا هــو
لفــظ (آفــل) ،ورد محمــولً يف الكــرى كــا
يف الصغــرى ،ومل يظهــر يف النتيجــة حســب
((( أبــو حامــد الغ ـزايل« ،القســطاس املســتقيم» ،ضمــن مجموعــة
رســائل اإلمــام الغــزايل ،مراجعــة وتنقيــح وتصحيــح إبراهيــم
أمــن محمــد ،القاهــرة ،املكتبــة التوفيقيــة( ،ص.)190 /
((( املرجع نفسه( ،ص.)202 /
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قواعــد القيــاس ذاتــه ،متمثلــة يف القاعــدة
الرابعــة مــن قواعــد الحــدود القائلــة بأنــه ال
يجــب أن يظهــر الحــد األوســط يف النتيجــة؛
ألن مهمتــه إنتاجهــا مــن خــال الربــط بــن
الحديــن األكــر واألصغــر.
 امليـزان األصغــر :يف املنظومــة االصطالحيــةالغ ّزاليــة يقابــل الشــكل الثالــث مــن أشــكال
القيــاس الحمــي ،حيــث يــرد الحــد األوســط
موضو ًعــا يف كلتــا املقدمتــن ،عــى عكــس
الشــكل الثــاين الســابق .واملثــال القــرآين الــذي
اســتعمله الغ ـزايل هــو ســورة [األنعــام ،آيــة
َ { :]91و َمــا َقــدَ ُروا اللَّــهَ َحـ َّـق َقــدْ ِر ِه إِ ْذ َقالُــوا
ش ٍء ُقـ ْـل َمـ ْن
َمــا أَنْـ َز َل اللَّــهُ َعـ َـى بَـ َ ٍ
ـر ِمـ ْن َ ْ
ـوس نُــو ًرا
أَنْ ـ َز َل الْ ِك َتـ َ
ـاب الَّ ـ ِذي َجــا َء ِب ـ ِه ُمـ َ
ـس تُ ْبدُونَ َهــا
َو ُهــدًى لِل َّنـ ِ
ـاس تَ ْج َعلُونَــهُ َق َر ِاطيـ َ
ـم َما لـــم تَ ْعلَ ُمــوا أَنْ ُت ْم
َوتُ ْخ ُفــونَ كَ ِثـ ًرا َو ُعلِّ ْم ُتـ ْ
ـم
ـم ِف َخ ْو ِض ِهـ ْ
ـم َذ ْر ُهـ ْ
ـم ُقــلِ اللَّــهُ ثُـ َّ
َو َل آَبَا ُؤكُـ ْ
يَلْ َع ُبــونَ} .والربهــان الــذي ميكــن صناعته من
هــذا النــص القــرآين ،هــو عــى الشــكل التــايل:
املقدمــة الكــرى :مــوىس عليــه الســام أُنــزل
عليــه الكتــاب.
املقدمــة الصغــرى :ومــوىس عليــه الســام
بــر.
النتيجــة :بعــض البــر أنــزل عليهــم
الكتــاب ( (( .
((( أبــو حامــد الغــزايل« ،القســطاس املســتقيم» ،مرجــع ســابق،
(ص .)204 /ومحمــد مهــران« ،املنطــق واملوازيــن القرآنيــة:
قـراءة لكتــاب القســطاس املســتقيم للغـزايل» ،القاهــرة ،املعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي1996( ،م)( ،ص.)50 /
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( )2ميزان التالزم :ميثل القياس الرشطي
املتصل ،وقد عرفه الغزايل كام ييل« :وأما حد
هذا امليزان فإن كل ما هو الزم لليشء فهو تابع
له يف كل حال ،فنفي الالزم يوجب بالرضورة
نفي امللزوم ،ووجود امللزوم يوجب بالرضورة
وجود الالزم ،أما نفي امللزوم ووجود الالزم
فال نتيـجــــة لهام ،بل هام من مــوازين
الشيطان وقد يزن به بعض أهل التعليم
معرفته ،(((»...ونـــجد هذا امليـــــزان حسب
الغزايل يف الـعديد من آيات القرآن ،منها اآلية
[ 22من األنبيــاء]{ :لَ ْو كَانَ ِفيه َِم آَلِ َه ٌة إِ َّل
اللَّهُ لَف ََسدَ تَا ف َُس ْب َحانَ اللَّ ِه َر ِّب الْ َع ْر ِش َع َّم
يَ ِصفُونَ } .وتفصــيل هذا القيــاس التالزمي:
املقدمــة الكــرى (مقــدم وتــال) :لــوكان
للعــامل إلهــان لفســد (هــذا العــامل).
املقدمة الصغرى :ومعلوم أنه لـم يفسد.
النتيجة :هناك إله واحد فقط لهذا العامل.
( )3ميــزان التعانــد :أو القيــاس الرشطــي
املنفصــل يف االصطــاح املنطقــي الخالــص،
واملوضــع القــرآين الــذي يحــوي هــذا
الشــكل هــو ســورة ســبأ ،آيــة ُ { :24قـ ْـل َمـ ْن
ــا َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض قُــلِ اللَّــهُ
يَ ْر ُز ُقك ْ
الس َ
ُــم ِمــ َن َّ
ــالٍ
ــى ُهــدًى أَ ْو ِف ضَ َ
ُــم لَ َع َ
َوإِنَّــا أَ ْو إِيَّاك ْ
ُمبِــ ٍن } .وتفصيــل هيئــة هــذا الربهــان:
املقدمـــــــة الكبــــــــرى :إنــا أو إياكــم
(نحــــــن أو أنتــم) لعــــــــى ضــال مبــن.
((( املرجع نفسه( ،ص.)207 /

املقدمــة الصغــرى :ومعلــوم أننــا (نحــن
املســلمني) لســـــــنا عــى ضــــــال مبــن.
النتيجـــة :إذن فأنتـــم يف ضـــال مبـــن(((،
فـــا ميكـــن وفـــق مبـــدأ الثالـــث املرفـــوع
أن تك ــون هن ــاك حال ــة ثالث ــة ب ــن املؤم ــن
والكافــر .فــإن لـــم نكــن نحــن عــى ضــال
ضـــل الســـبيل،
مبـــن ،فالكفـــار هـــم مـــن ّ
وال يعق ــل أن يك ــون املؤم ــن والكاف ــر ع ــى
خطـــأ م ًعـــا ،أو عـــى صـــواب م ًعـــا .وهـــذا
النم ــط م ــن التفك ــر ال ينفص ــل ع ــن مب ــدأ
الثالـــث املرفـــوع ،كـــا أرشنـــا إىل ذلـــك
أع ــاه.
ً
مسؤول :من اإلنجازات
( )2الغزالي
إلى اإلخفاقات:

وكـــا هـــو مالحـــظ ،فـــإن عمـــل الغـــزايل
التأويـــي قـــد انصـــب عـــى اســـتخراج
األصـــول القرآنيـــة لعلـــم املنطـــق ،هـــذا
العل ــم ال ــذي اعتق ــد الفالس ــفة املس ــلمون
ذاته ــم -خاص ــة الفالس ــفة املش ــائني املش ــار
إليه ــم س ــابقًا ،أي الف ــارايب واب ــن س ــينا -أن ــه
علـــم يونـــاين خالـــص ،ال ميكـــن قيـــام أي
عل ــم عق ــي دون التقي ــد بص ــوره وأش ــكاله
وقواعـــده .أراد الغـــزايل تأكيـــد احتـــواء
العل ــم اإلله ــي ع ــى كل م ــا ميك ــن لل ــذكاء
البـــري ابتـــكاره .ونحـــن نعتقـــد أن هـــذا
العمـــل التأويـــي لـــه وجهـــان متناقضـــان:
((( محمد مهران« ،املنطق واملوازين القرآنية» ،مرجع سابق( ،ص.)60 /
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( )1الوجه اإليجابي:

يتمثــل يف مجابهــة التوجــه الفقهي املتشــكك
تجــاه العلــوم العقليــة الوافــدة خــارج
الحضــارة اإلســامية ،بخاصــة علــم املنطــق
الــذي تــم نقلــه مــن اليونــان .فالربــط بــن
القــرآن الكريــم وأشــكال املنطــق الصــوري
ســيعمل عــى تعزيــز مكانــة املنطــق يف
منظومــة املعــارف اإلســامية ،بــل يف املخيــال
الثقــايف اإلســامي ككل .وبهــذا فــكل مــن
عــارض املنطــق يكــون قــد عــارض بطريقــة
مبــارشة أو مضمــورة شــيئًا مــا مــن القــرآن،
عــى اعتبــار أن القرآن يحتوي أشــكال املنطق
كــا هيكلهــا أرســطو .وبالفعل ،فقــد الم ذلك
الكثــر من املفكريــن ومنهم ابن تيميــة ذاته،
حيــث انتقــد الغ ـزايل يف أنــه أدخــل املنطــق
يف علــم أصــول الفقــه ،ومــزج بــن املحــي
والوافــد .ومــن هــذا املنظــور ،فــإن أســلمة
املنطــق التــي قــام بهــا الغ ـزايل تعتــر عمـ ًـا
تأويل ًيــا حقــق فائــدة كبــرة لصالــح ترســخ
الــدرس املنطقــي يف العقالنيــة اإلســامية
مبــا هــي عقالنيــة التقيــد بالنــص اإللهــي.
( )2الوجه السلبي:

بالنسـبة إلينـا ،ونحـن يف القـرن الحـادي
والعرشيـن ،فـإن ربـط املتحـول الـذي هـو
ممثلا يف الخطـاب
ً
الـذكاء البشري بالثابـت
اإللهـي القرآين يولـد عدة عوائق معرفية .منها
على سـبيل الذكـر التمثيلي ال الحصر الكيل:
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 أن علــم املنطــق كــا صاغــه أرســطو الينفصــل البتــة عــن ميتافيزيقــا الفلســفة
اليونانيــة مبــا هــي ميتافيزيقــا تصوريــة
خالصــة .وقــد أرشنــا أعــاه إىل هــذه املســألة.
فعلميــة التأصيــل للمنطــق األرســطي يف
القــرآن متثــل رضبًــا مــن إدخــال مقدمــات
الفلســفة الصوريــة يف نســق العقالنيــة
اإلســامية التــي أرادت أن تكــون متميــزة عن
كل املــوروث اإلنســاين الســابق عنــه.
وبهــذا فــكل مــن عــارض املنطــق يكــون
قــد عــارض بطريقــة مبــارشة أو مضمورة
شــي ًئا مــا مــن القــرآن ،عــى اعتبــار أن
القــرآن يحتــوي أشــكال املنطــق كــا
هيكلهــا أرســطو .وبالفعــل ،فقــد الم
ذلــك الكثــر مــن املفكريــن ومنهــم
ابــن تيميــة ذاتــه ،حيــث انتقــد الغ ـزايل
يف أنــه أدخــل املنطــق يف علــم أصــول
الفقــه ،ومــزج بــن املحــي والوافــد.

.

ويف هــذا الســياق يقــول لوكازفيتش املنطقي-
الريــايض املعــارص مشـ ًرا إىل اســتحالة الفصل
بــن العلميــة والفلســفية يف علــم املنطــق
األرســطي« :كان أرســطو خاض ًعــا لتأثــر
نظريــة املعــاين األفالطونيــة حــن صــاغ
نظريتــه املنطقيــة يف الحــدود الكليــة»(((،
((( يــان لوكازفيتــش« ،نظريــة القيــاس األرســطية مــن وجهــة نظــر
املنطــق الصــوري الحديــث» ،ترجمــة عبــد الحميــد صــرة،
منشــأة املعــارف ،اإلســكندرية1961( ،م)( ،ص.)285 /
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وهــذا يــدل عــى أن االدعــاء بعلميــة خالصــة
للمنطــق ميثــل رضبًــا مــن التعــايل عــى
خصوصيــات العصــور والتوجهــات .فلــكل
نســق فلســفي ،أو قــل مذهــب فلســفي
منطقــه الخــاص بــه ،ولــكل مرحلــة فلســفية
أيضً ــا منطقهــا املتميــز .لذلــك ميكــن اعتبــار
املنطــق مبثابــة أورغانــون أو وســيلة لخدمــة
خصائــص العــر والنســق الفلســفيني ،أي
يف خدمــة إبســتيمية العــر ككل ،وليــس
خالصــا .وهــذا بالضبــط
وســيلة يف يــد العلــم ً
مــا توصــل إليــه املناطقــة املعــارصون
أمثــال ديــوي وزيك نجيــب محمــود ...إلــخ.
وقــد تكفــل العديــد مــن الباحثــن بتبيــان
العالقــة بــن املنطــق وخصائــص العلــم يف
كل حقبــة معينــة((( .ولــذا ميكــن القــول إن
املنطــق األرســطي كان اســتجابة واضحــة ،بل
رضوريــة ،لنمــط مــن التفكــر ســيطر عــى
الســاحة الفلســفية اإلغريقيــة ،وهــو النمــط
الــذي قــال عنــه ديــوي الكلــات التاليــة:
«امليتافيزيقــا اإلغريقيــة هي التــي تذهب إىل
أن املتغــر هــو الحقيقــة الصادقــة ،وأن فكرنا
صالــح مبقــدار مــا يقــرب مــن الحصــول عــى
الثابــت مــن قبــل يف الوجــود»((( .وكــا هــو
ظاهــر ،فــإن الفصــل بــن منــط التفلســف

ونــوع املنطــق أمــر غــر وارد إطالقًــا .وإن
كان (ديــوي) مــرة أخــرى يقــول إن (الفلســفة
قيــدت نفســها بعجلــة املنطــق الصــوري)(((؛
فإنَّنــا نواصــل للتأكيــد عــى أن عجلــة هــذا
املنطــق ذاتهــا قــد صنعــت من مواد فلســفية
مخصوصــة لــكل عــر .وإذا كان الطابــع
العــام للفلســفة اليونانيــة هــو البحــث عــن
الالمتغــر والثابــت ،وهنــا ميكــن أن منوقــع
فلســفة أفالطــون وأجــداده مثــل بارمنيــدس
وأحفــاده املفهومــن مثــل أرســطو((( ،فــإن
أحســن مــن قنــن هــذا املطلــب هــو منطــق
أرســطو ذاتــه .ومــن كل هــذه املالحظــات،
يتبــن مــأزق النشــاط التأويــي الــذي قــام
بــه الغ ـزايل ،عندمــا ج ـ ّرد علــم املنطــق مــن
خصوصيــات املــكان والزمــان والثقافــة،
فليــس هنــاك منطــق خالــص ،بــل كل منطــق
هــو اســتجابة لخصوصيــات الزمــان والنســق
واملخيــال العلمــي والثقــايف ،وهــذا مــا لـــم
ينتبــه لــه الغــزايل رغــم نباهتــه الدامئــة يف
املســائل األخــرى.
 إن علــم املنطــق مثــل أي فكــرة برشيــةلهــا تاريــخ ابتــداء وتطــور وانتهــاء أو تحــول
كيفــي ...إلــخ ،ولــن كان كانــط يعتقــد قائـ ًـا:
«لقــد ســلك املنطــق هــذه الــدروب اآلمنــة

((( زيك نجيــب محمــود« ،مقدمــة ترجمــة املنطــق نظريــة البحــث»،
لـ)جــون ديــوي) ،القاهــرة ،املركــز القومــي للرتجمــة2010( ،م)،
(ص.)20 ،19 /

((( املرجع نفسه( ،ص.)92 /

((( جــون ديــوي« ،البحــث عــن اليقــن» ،ترجمــة أحمــد فــؤاد
األهــواين ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة القاهــرة ،نيويــورك،
مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنــر( ،د .ن)( ،ص.)232 /

(4) JosteinGaarder: le monde de Sophie - UN roman
surl’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu
ET Martin Laffon, éditionSeuil, Paris, 1995, p. 103.
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(األمــور العقليــة) منــذ قديــم الزمــان كــا
يظهــر مــن أنــه لـــم يكــن عليــه أن يرتاجع أي
خطــوة إىل الــوراء منــذ أرســطوطاليس (،)...
ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أيضً ــا ،هــو أنــه لـــم
يســتطع التقــدم ولــو خطــوة إىل اآلن؛ لــذا
يبــدو لــكل ناظــر أنــه محكــم وكامــل»(((؛ إال
أن للمنطــق تاري ًخــا ،وال يحــق لنــا إخراجــه
مــن لجــة املتحــوالت التاريخيــة .فلــم يولــد
علــم املنطــق رجـ ًـا ،بــل تطــور ومــا زال يف
تطــور مســتمر ،وال ميكــن الجــزم بأنــه قــد
بلــغ الرجولــة أو هــو يف مرحلــة الشــباب...
إلــخ ،عــى اعتبــار أن تاريــخ املعقوليــة
البرشيــة مفتوحــة إىل غايــة اللحظــة .وال
ميكــن أن نقيــم مرشو ًعــا لـــم يكتمــل بعــد.
مـ َّـا يــدل عــى أن القوانــن املنطقيــة ليســت
ثابتــة ،فــا كنــا نعتقــده مــع أرســطو أنــه
قانــون للفكــر ،اتضــح أنــه حالــة واحــدة مــن
مجمــوع حــاالت أخــرى ال ميكــن إنكارهــا.
فلــن اعتقــد أصحــاب املنطــق التقليــدي
مــا
أن القيــم الصدقيــة قيمتــان فقــطَّ ،
يســتوجب رفــع الحالــة الثالثــة املحتملــة،
فقــد توصــل أصحــاب املنطــق املتعــدد
القيــم مبــا هــو حقيقــة رماديــة :أي ليســت
بيضــاء (صدقًــا) أو ســوداء (كذبًــا) ،إىل أن
القيــم األرســطية متثــل حالــة خاصــة مــن
(1) Emmanuel Kant: critique de la raison pure, traduit A.
tremesaygues ET B. pacaud, édition Félix Alcan, Paris,
1905, préface de la seconde édition 1787, p. 17.
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مــا يحيــل املنطــق
قيــم أوســع بكثــرَّ .
الكالســييك إىل العجــز والقصــور والضيــق(((.
وقــد شــاءت الصــدف أن يكــون أحــد
املســلمني اإليرانيــن هــو مــن خــرق وضــوح
املنطــق األرســطي ،ونقصــد (زاده) (.)Zadeh
بالطبــع لــن نسرتســل هنــا يف تبيــان مــا و ّجــه
ملنطــق أرســطو مــن انتقــادات؛ ألن هــذا
يجعلنــا نخــرج عــن مجــال اهتــام الدراســة،
لكــن فقــط نــود الخــروج بنتيجــة تتمثــل
يف أن التأصيــل للنســبي والتاريخــي -الــذي
هــو املنطــق األرســطي -يف مصــادر مطلقــة
وثابتــة -التــي هــي القــرآن الكريــم -ســيكون
لصالــح املنطــق ضــد النــص املقــدس .مبعنــى
أن العنــر املتــرر مــن هــذه العالقــة هــو
القــرآن الكريــم؛ ألنــه مــن الســهل علينــا
ونحــن كائنــات تاريخيــة -الربهنــة عــى أنأشــكال أرســطو الخمســة يف القيــاس ليســت
إال اجتهــاد مجتهــد ،وإنشــاء منشــئ ،والتطور
التاريخــي أثبــت أن هــذه التقســيامت ال
معنــى لهــا ،وميكــن االســتغناء عنهــا ،يف حالــة
تغيــر نــوع املنطــق مــن الصــوري إىل الجــديل
إىل الريــايض ...إلــخ .فهــل يبقــى أي مربر لضم
االجتهــاد األرســطي إىل القــرآن الكريــم ،وهــو
مــا قــام بــه الغ ـزايل بــكل شــغف؟ رغــم أن
هــذه املهمــة مســتقطبة القيــم كــا أرشنــا.
إنَّنــا نؤكــد عــى أن عمــل الغ ـزايل املوســوم
بأســلمة املنطــق والتأصيــل لــه يف القــرآن،
(2) Bernadette Bouchon-Meunier: la logique floue, édition P U F,1993, 4eme édition, Paris, P. 75.
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يحتــوي عــى قيمتــن مختلفتــن .ورمبــا كل
واحــد منــا يتمســك بقيمــة متجاهـ ًـا األخرى.
فالرتاثيــون يقيمــون املهمــة ويبجلونهــا ،يف
حــن أن الحداثيــن يركــزون عــى إخفاقاتهــا
وصعوباتهــا .مبعنــى أن العقالنيــة العربيــة
الحداثيــة قــد متســكت بالجوانــب الســلبية
مــن تأويليــة الغـزايل وجعلتــه ســب ًبا يف فشــل
املــروع العقــاين الكالســييك الــذي قــاده
املعتزلــة بــكل شــجاعة .يف حــن أن العقالنيــة
العربيــة الرتاثيــة ،قــد متســكت بالجانــب
اإليجــايب يف مــروع حجــة اإلســام ،يف كونــه
حافــظ عــى الــدرس املنطقــي دون اإلف ـراط
يف الــدرس الدينــي الــذي هــو األصــل الثابــت.
ونحــن نؤكــد صــدق كال التفســرين؛ إذ
يســتحيل أن يكــون الغـزايل معتو ًهــا أو إل ًهــا.
إنــه عــامل ،باملعنــى املتــداول يف زمانــه ،مجتهد
مــن منظــور تقيــد بــه والتــزم بقواعــده ،وقــد
تخلــل اجتهــاده ثغـرات لـــم تكــن ظاهــرة يف
زمانــه القريــب ،ومل تكــن ظاهــرة أيضً ــا لــه،
والتاريــخ وحــده تكفــل بإظهارهــا .ونحــن
نلــح عــى رضورة مراجعــة مــدى مرشوعيــة
األســلمة لــكل العلــوم مــن حيــث إن التاريــخ
ســيفعل مبشــاريعنا الحاليــة مــا فعلــه
مبــروع الغــزايل .ونحــن يف هــذه النقطــة
نوافــق كليــة موقــف (رمضــان البوطــي)
الــذي قــرر بــذكاء متميــز أن عــى املســلمني
تقييــم تجربــة األســلمة املبكــرة التــي خاضهــا
الغ ـزايل وابــن تيميــة قبــل البــداء يف تجربــة

ثانيــة((( ،قــد تكــون نتائجهــا مامثلــة للتجربة
األوىل ،بــل وأســوأ عــى اعتبــار أن الغــرب
ـوي ،عــى
اآلن ميثــل النمــوذج الحضــاري القـ ّ
عكــس الوضــع الحضــاري لإلســام الكالســييك
حيــث كان قويًــا وميثــل الرباديغــم الحضــاري
الكامــل آنــذاك .لكــن املســألة التــي ال نوافــق
فيهــا البوطــي هــو أنــه افــرض أن األســلمة
املعرفيــة األوىل قــد أمثــرت نتائــج إيجابيــة،
عندمــا قــرر أنــه ال حاجــة لنــا إىل إضاعــة
الوقــت اآلن يف أمــر قــد أنجــزه الســلف
أحســن إنجــاز.
إن وجهــة نظــر (البوطــي) مؤسســة عــى أن
مــروع األســلمة الثاين مجــرد تكـرار ملرشوع
قديــم تكفــل األجــداد بإنجــازه بنجــاح ،فــا
داعــي لتكـرار هــذا النجــاح .لكننــا نعتقــد أن
مــروع األســلمة األول أو املبكــر الــذي قــاده
كل مــن الغ ـزايل (ق 5هـــ) وابــن تيميــة (ق
7هـــ) ال ميكــن اعتباره ناج ًحا هكــذا باملطلق،
بــل بالعكــس فهــذه األســلمة مجــرد تأويليــة
قابلــة للمراجعــة .بل وجــب مراجعتهــا نقديًا
مــن أجــل االنفــات مــن مطبــة األيديولوجية
املغلقــة عــى التجديــد واملراجعــة .لــو كان
فعــا قــد
ً
مــروع األســلمة الكالســييك
((( محمــد ســعيد رمضــان البوطــي« ،كــرى اليقينيــات الكونيــة،
وجــود الخالــق ووظيفــة املخلــوق» ،مــع متهيــد بالــغ األهميــة
يف منهــج البحــث العلمــي عــن الحقيقــة عنــد علــاء املســلمني
وغريهــم ،ســوريا ،دار الفكــر املعــارص1982( ،م) ،التمهيــد.
وأيضً ــا :عبــد الجبــار الرفاعــي ،تقديــم كتــاب إســاعيل
الفاروقــي :إســامية املعرفــة( ،ص.)19 /
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ـوي
نجــح ،لتولــد منــوذج حضــاري إســامي قـ ّ
األســس .لكــن التاريــخ حدثنــا عــن حــدوث
أفــول حضــاري إســامي بعــد الغ ـزايل وابــن
رشــد وابــن خلــدون مــن بعدهــا يف القــرن
الرابــع عــر ميــادي.
لكننــا نعتقــد أن مــروع األســلمة
األول أو املبكــر الــذي قــاده كل مــن
الغــزايل (ق 5هـــ) وابــن تيميــة (ق
7هـــ) ال ميكــن اعتبــاره ناج ًحــا هكــذا
باملطلــق ،بــل بالعكــس فهــذه األســلمة
مجــرد تأويليــة قابلــة للمراجعــة.

.

إن هــذا األفــول ال يــدل عــى النجــاح
الكبــر الــذي تحــدث عنــه البعــض؛ ألن
الفشــل الالحــق يــدل عــى نتائــج فشــل
املمهــدات الســابقة ،إن الفشــل ليــس حدثًــا
معــزول ،كــا أن النجــاح ليــس رضبًــا مــن
ً
املفاجئــة الغامضــة غــر املفــرة .لــذا،
فقــد كان أركــون يدعونــا إىل البحــث عــن
(سوســيولوجيا اإلخفــاق والفشــل)((( ،مــن
أجــل الكشــف عــن ســبب نجــاح حضــارة
شــال املتوســط وفشــل حضــارة جنــوب
املتوســط ،عــى الرغــم مــن أننــا نتقاســم
نحــن وهــم -أكــر مـ َّـا نعتقــد مــن األمــور.والخالصــة هــي أن مــروع أســلمة املعرفــة
عمو ًمــا ،أو العلــوم اإلنســانية عــى وجــه
((( محمــد أركــون« ،نحــو تاريخ مقــارن لألديان التوحيديــة» ،ترجمة
هاشــم صالــح ،بــروت ،دار الســاقي2012( ،م)( ،ص.)272 -246 /
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التخصيــص ،أو حتــى املنطــق كعلــم جــزيئ
 محــدد كوســيلة وأورغانــون ،رغــم مكانتــهاملميــزة بــن العلــوم باعتبــاره أداة رضوريــة.
هــذه العمليــة تثــر صعوبــات كثــرة تفــوق
بكثــر الحلــول التــي تقدمهــا .ومجرد اإلشــارة
إىل بعــض األســئلة والصعوبــات التــي ســبق
عرضهــا وطرحهــا يف الصفحــات الســابقة
ولــو باختصــار شــديد ،كفيــل بوضعنــا يف
وضعيــة الســؤال األســايس :مــن نحــن؟ هــل
نحــن بــر فقــط أم بــر متميــزون بعــض
الــيء عــن بقيــة البــر؟ هــل مبجــرد كوننــا
مســلمني -وال مزيــة لنــا يف ذلــك مثلــا
أدرك بــكل شــجاعة الغــزايل ذاتــه هــذه
الوضعيــة (((-يكــون لنــا الحــق يف اختــزال
التجربــة اإلنســانية كاملــة يف أيديولوجيتنــا
املغلقــة واملحــدودة؟ يف تقديرنــا أن الســؤال
الكانطــي يعــود من جديــد وبإلحاح بالنســبة
إىل املفكــر املســلم املعــارص ،والــذي يتمثــل
أساســا يف الســؤال الرابــع الــذي أضافــه يف
ً
دروســه املنطقيــة إىل جانــب األســئلة الثالثــة
املعهــودة؛ وهــو ســؤال :مــا اإلنســان؟(((،
بهــذه امليتافيزيقــا األنرثبولوجيــة ميكــن
تدشــن لحظــة الحداثــة العربيــة املعــارصة
بامتيــاز مــن خــال كشــف ماهيــة اإلنســان
املســلم وحقيقــة رســالته يف الحيــاة .الحقيقة
((( أبــو حامــد الغـزايل« ،املنقــذ مــن الضــال واملوصــل إىل ذي العــزة
والجــال» ،مرجــع ســابق( ،ص.)81 /
(3) Martin Heidegger: Kant et le problème de la métaphysique, traduction par Alphonse de Waelhens et Walter
Biemel, éditions Gallimard, Paris, 1953, p. 264.
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أن فرضيــة (االســتثناء اإلســامي) والرؤيــة
املعجزيــة لألحــداث)((( ،التــي يفكــر فيهــا
الكثــر مــن الفالســفة املســلمني ،لهــو العائــق
املنهجــي الــذي أعــاق الكثــر مــن املشــاريع
العلميــة التــي كان باإلمــكان أن تنجــح؛ ألنَّــه
ال ميكــن البتــة االدعــاء بــأن املســلم ال يفكــر،
فالتفكــر والعبقريــة ظاهــرة أنرثبولوجيــة
بعامــة ،وليــس حكـ ًرا عــى جنــس دون غــره،
أو معتقــد دون آخــر .بــل الرهــان يكمــن
يف خلــق الــرط اإلنســاين للتفكــر ،وهــو
املدخــل األنرثوبولوجــي الــذي لـــم نســتطع
تصــوره بعــد .فــأن تفكــر ،معنــاه أن تكــون
إنســانًا فقــط ،وليــس إنســانًا ممتلئًــا معرف ًيــا.
فاملســألة نفســية ،حينــا تعتقــد أنــك
امتلكــت كل مــا ميكــن أن ميتلكــه الــذكاء
اإلنســاين يف نهايتــه القصــوى ،فــا ميكــن أن
تفكــر وال ميكــن أن تســاهم يف الحضــارة
اإلنســانية ،كــا ســاهم ويســاهم أبناؤها ،كل
بقدراتــه وكل مبنطلقاتــه.
( )3ضميمة جديدة في قيمة مشروع
الغزالي:

قــد ينكشــف الوجــه اآلخــر لشــخصية الغزايل
وفكــره ،مبــا ال نتوقعــه متا ًمــا ،فقــد تعودنــا
التقريــر بــأن أبــا حامــد مثّــل التيــار املعــادي
للمشــائية اإلغريقيــة عمو ًمــا واألرســطية
((( محمــد الحــداد« ،ديانــة الضمــر الفردي ومصري اإلســام يف العرص
الحديــث» ،بــروت ،دار املــدار اإلســامي2007( ،م)( ،ص.)97 /

عــى وجــه التخصيــص ،وقــد رأينــاه يب ّدعهــم
ويكفّرهــم دون كلــل ،بــل يصفهــم بالحمــق
والقصــور .لكــن أال ميكــن أن نجــد معــامل
الهلّينيــة يف فلســفة الغـزايل؟ األكيــد أنــه قــد
تهلــن ،عــى األقــل مرتــن ،إن لـــم يكــن أكــر
مــن ذلــك ،عندمــا عمــل عــى أســلمة علــم
املنطــق وعلــم األخــاق.
ففي دروســه األخالقيــة ،وإن كانــت مصبوغة
بالصبغــة اإلســامية ،إال أن منطلقاتــه
ومســلامته كانــت إغريقيــة ،مزي ًجــا بــن علم
األخــاق األفالطــوين وعلم األخالق األرســطي.
عــى الرغــم مــن أنــه كان مــن املمكــن أن
ينطلــق مــن التقســيم القــرآين للنفــس مثـ ًـا،
فإنَّــه أىب َّإل أن ينطلــق مــن معطيات إغريقية
خالصــة .فيقــول إنــه متــى أصبحــت القوتــان
[الشــهوة ،الغضــب /العفــة ،الشــجاعة]
منقادتــن للثالثــة ،التــي هــي الفكريــة
[الحكمــة] ،فقــد حصلــت العدالــة .إصــاح
هــذه الثالثــة قــد جمعــه اللــه -ســبحانه-
يف قولــه{ :إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ الَّ ِذيــ َن آَ َم ُنــوا
ــم لـــم َي ْرتَا ُبــوا َو َجا َهــدُوا
بِاللَّــ ِه َو َر ُســولِ ِه ثُ َّ
ِــم َوأَنْف ُِســه ِْم ِف َســبِيلِ اللَّــ ِه أُولَ ِئــكَ
ِبأَ ْم َوالِه ْ
الصا ِد ُقــونَ} [الحج ـرات .]15 :وتفصيــل
ـم َّ
ُهـ ُ
ذلــك كــا يــي[ :إمنــا املؤمنــون الذيــن آمنــوا
باللــه ورســوله ،ثــــم لـــم يرتابــوا [فضيلــة
الحكمــة] ،وجاهــدوا بأموالهــم [فضيلــة
العفــة] ،وأنفســـــــهم [فضيلــة الشــجاعة]
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يف ســبيل اللــه ،أولئــك هــم الصادقــون](((،
وهــذا مثــال ظاهــر لعمليــة أســلمة األخــاق
اإلغريقيــة ،عــى اعتبــار أن الغــزايل ســلّم
بنظريــة أقســام النفــس األفالطونيــة ،وبحــث
عــن العــدد املطابــق لهــا يف آيــات القــرآن
الكريــم ،وقــرر بــأن تأويــل هــذه اآليــة
الســابقة وتفســرها يتطابــق كليــة مــع مــا
قــرره اإلغريــق .لهــذا صــح قــول الجابــري
بــأن إســهام الغـزايل يف تأســيس علــم أخــاق
إســامية أقــل شــأنًا مــن مســاهمة غــره مــن
املســلمني ،الســابقني لــه أو الالحقــن عليــه،
مــن أمثــل العــز بــن عبــد الســام .وعندمــا
نقــرأ عنــد ابــن خلــدون النــص املشــهور حول
العالقــة بــن العلــم والديــن ،فإننا نشــعر بأنه
يجيــب مبــارشة عــى تقريــر كان الغـزايل مــن
قبلــه قــد قــال بــه .وتفصيــل ذلــك أن املــؤرخ
املشــهور صاحــب املقدمــة قــد قــال محــذ ًرا
مــن مذهــب األســلمة ،وبخاصــة أســلمة
را يف زمانــه  -إن
الطــب ،الــذي رمبــا كان منتـ ً
«الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم -إمنا بعث
ليعلمنــا الرشائــع ومل يبعــث لتعريــف الطــب
وال غــره مــن العاديــات .وقــد وقــع لــه يف
شــأن تلقيــح النخــل مــا وقــع فقــال :أنتــم
أعلــم بأمــور دنياكــم ،فــا ينبغــي أن يحمــل
يشء مــن الطــب الــذي وقــع يف األحاديــث
املنقولــة عــى أنــه مــروع فليــس هنــاك
مــا يــدل عليــه ،اللهــم إال إذا اســتعمل عــى
((( الغزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع سابق( ،ص.)235 /
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وجــه التــرك وصــدق العقــد اإلميــاين فيكــون
لــه أثــر عظيــم يف النفــع .وليــس ذلــك يف
الطــب املزاجــي وإمنــا مــن آثــار الكلمــة
اإلميانيــة كــا وقــع يف مــداواة املبطــون
بالعســل»((( .إن املوقــف الخلــدوين قــد ال
يتوافــق مــع العقليــة اإلميانيــة الذائعــة عنــد
عامــة املســلمني ،بســبب انتشــار االعتقــاد
بــأن الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم -قــد
جمــع بــن العلــم الدنيــوي والعلــم األخــروي،
وهــذا االعتقــاد ال يخــرج أيضً ــا عــن مــا كتبــه
الغــزايل((( ،الــذي ألبــس يف أكــر مــن مــرة
الــروح اإلســامي للعلــم العقــي اإلغريقــي.
لكــن يجب التنبيــه إىل أن العلــم الحديث قد
تجــاوز منظــور العصــور الوســطى ،مســيحية
كانــت أو إســامية ،حيــث انتــر الرباديغــم
العلمي-الثقــايف القائــل بإمكانيــة شــفاء كل
األمــراض بــدواء واحــد .إذ يشــر فوكــو يف
معــرض حديثــه عــن تاريــخ الطــب إىل أن
الرباديغــم الجديــد للطب الحديــث واملعارص
هــو االنتقــال مــن (شــفاء كل األمــراض إىل
شــفاء كل املــرض) ،أي التنــازل عــن املعتقــد
الذائــع الــذي يتحــدث عــن تريــاق واحــد
يشــفي (كل األمــراض))toute maladie( ،
دون اســتثناء ،لصالــح الفكــرة األكــر علميــة
واألكــر تواض ًعــا واملرتبطــة مببــدأ العــاج
((( عبــد الرحمــن بــن خلــدون« ،املقدمــة» ،ضبــط ورشح محمــد
اإلســكندراين ،بــروت ،دار الكتــاب العــريب1998( ،م)( ،ص.)456 /
((( الغزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع سابق( ،ص.)341 /
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الــذي يســتهدف القضــاء عــى (املــرض كلــه)،
( ،((()toute la maladieويف هــذا القلــب
اللفظــي البســيط تغــرت أمور جذريــة كبرية.
قلنــا أعــاه بــأن نــص ابــن خلدون ليــس -عىل
األرجــح -إال ردة رصيحــة عــى نــص آخــر كان
قــد كتبــه الغـزايل يف مســألة العلــم والديــن،
وهــو النــص التــايل :قــال -عليــه الســام:-
«البطنــة أصــل الــداء والحميــة أصــل الــدواء،
وع ـ ّودوا كل جســم عــى مــا اعتــاد» ،فقــال
محققــو األطبــاء« :مل يــدع عليــه الســام
شــيئًا مــن الطــب وإال أدرجــه تحــت هــذه
الكلــات الثــاث»((( ،حقيقــ ًة إن املعتقــد
الدينــي الــذي نؤمــن بــه يجعلنــا نؤمــن بــأن
الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم -هــو أكمل
وحدســا؛ ألنــه موجــه
علــا وخلقًــا
النــاس ً
ً
بحكمــة ربانيــة متعاليــة عــن كل نقــص أو
تعديــل .لكــن الفكــر العلمــي الــذي يتأســس
عــى منطــق تراكــم الخــرات البرشيــة
وارتباطهــا بالنمــو التاريخــي املتواتــر ،قــد
جعــل البعــض ،خاصــة املســترشقني أصحــاب
املناهــج التاريخيــة الخالصــة يف دراســة
الســرة النبويــة والكثــر مــن الحداثيــن
العــرب أيضً ــا ،يعتقــدون بــأن علــم الرســول
الكريــم محــدود مبعطيــات زمانــه الذائعــة
واملعروفــة واملنتــرة آنــذاك ،بــل إن الكثــر
مــن العلــم اإلســامي كان امتــدا ًدا للعلــم
(1) Michel Foucault: Histoire de la folie à l’âge classique,
éditions Gallimard, Paris, 1972, p. 326.
((( الغزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع سابق( ،ص.)312 /

الجاهــي ،ســواء يف املصطلحــات أو األشــعار
أو األفعــال أو املعرفــة العامــة أو العاميــة(((؛
وإل فــا معنــى لالجتهــاد والبحــث والتقــي
َّ
والتجريــب ...إلــخ إذا كان كل يشء قــد اكتمل
كليــة ومطلقًــا بعــد الحادثــة اإلســامية
الكــرى .وهنــا بالضبــط نلمــس الفــرق بــن
مناهــج البحــث الدينــي ومناهــج البحــث
االســترشاقي التي تهمــل العاطفــة الدينية .يف
العمــوم ،منيــل إىل التقريــر بــأن ابــن خلــدون
مــن خــال موقفــه الســابق هــو مــن يقابــل
مذهــب الغــزايل ،يف مســألة العالقــة بــن
العلمــي والدينــي ،أكــر مــن ابــن رشــد ،الذي
ذاع صيتــه كغريــم منافــس لحجــة اإلســام.
يف العمــوم ،منيــل إىل التقريــر بــأن ابــن
خلــدون مــن خــال موقفــه الســابق هــو
مــن يقابــل مذهــب الغ ـزايل ،يف مســألة
العالقــة بــن العلمــي والدينــي ،أكــر
مــن ابــن رشــد ،الــذي ذاع صيتــه كغريــم
منافــس لحجــة اإلســام.

.

عندمــا نطــرح الســؤال غــر املألــوف:
مــا هــو ســبب القلــق الحاصــل للفكــر
اإلســامي يف تعاملــه مــع الفكــر اإلغريقــي؟
فإننــا ننظــر مبــارشة إىل مســألة التأســيس،
((( نخص بالذكر هنا موقف بعض املستعربني الكبار أمثال:
 ديفيد صمويل مارجليوث« ،أصول الشــعر الجاهيل» ،ترجمة إبراهيمعوض( ،دون مكان) ،دار الفردوس2006( ،م)( ،ص.)72 ،65 ،63 /
 مونتيجومري واط« ،فضل اإلسالم عىل الحضارة الغربية» ،ترجمة حسنيأحمـد أمني)بيروت  -القاهرة) ،دار الرشوق1983( ،م)( ،ص.)14 /
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مبعنــى هــل تأسســت الحضــارة اإلســامية
عــى األســس الفكريــة العامــة نفســها التــي
تأسســت عليهــا حضــارة اإلغريــق يف الزمــن
الســابق؟ إن هــذا الســؤال يحيلنــا إىل بحــث
جوهــر (رشارة) الحضــارة عنــد اإلغريقيــن
وعنــد املســلمني ،ويف هــذا نجــد مــا يــي:
إن الحضــارة اإلغريقيــة لـــم تتأســس فلســف ًيا
وعلم ًيــا إال بعــد القــرن الســادس قبــل امليــاد
ومــا تــاه مــن قــرون قريبــة ،حيــث متــت
علمنــة وعقلنــة عــى أكــر مــن مســتوى.
وميكــن أن نالحــظ املســتويات التاليــة مــن
التطــور النوعــي(((:
( )1التفســير العلمــي للظواهــر الطبيعيــة:

ال يشء يولــد مــن ال يشء ،وهــو التفســر
الــذي لحــق ســؤال تأســس الفلســفة ذاتــه،
والــذي طــرح عــى الشــكل املعــروف :مــا
هــو أصــل هــذا الكــون؟ مـ َّـا تولــد العــامل؟
عقــا أن يولــد مــن عــدم أي
إذ يســتحيل ً
مــن ال يشء ،بــل هــو ناشــئ عــن مــادة،
عــن يشء مــا ،باملعنــى الضيــق وهــو الحــي
أو الواســع وهــو الصــوري((( ،ومــن هــذه
العلمنــة ،أو قــل العقلنــة الطبيعيــة نشــأت
(1) JosteinGaarder: le monde de Sophie - un roman sur
l’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu et
Martin Laffon, édition Seuil, Paris, 1995, p. 72.
((( مارتــن هايدغــر« ،الســؤال عــن الــيء ،حــول نظريــة املبــادئ
الرتنســندنتالية عنــد كنــت» ،ترجمــة إســاعيل املصــدق،
مراجعــة مــوىس وهبــة ،بــروت ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة،
الطبعــة األوىل2012( ،م)( ،ص.)37 ،36 /
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املــدارس الطبيعيــة التــي ســعت لفهــم
الكــون مبعــزل عــن الفهــم القديــم ،الــذي
لـــم يخــرج عــن املنطــق األســطوري املعروف
يف األدب امللحمــي .ويف هــذا الســياق ميكــن
الحديــث عــن إســهام طاليــس مــن ميليتــوس
يف تأســيس مفهــوم األصــل املــادي للكــون،
أي كــون الــيء ميثــل أصـ ًـا لبقيــة األشــياء
األخــرى .ورغــم أن طاليــس ذاته لـــم يســقط
كل عنــارص العقليــة الســابقة ،مثــل االعتقــاد
بوجــود اآللهــة يف كل مــكان ،فإنــه قلــل مــن
التفســر األســطوري لصالــح التفســر العقــي
القائــم عــى املالحظــة الحســية واالســتنباط
العقــي.
( )2التفسـير العلمـي للظواهـر التاريخيـة:

تيوسـيديد وهريودوتـس هما مؤسسـا علـم
التاريـخ ،ولئن كان الكثير مـن املسـلمني
يعتقـدون بـأن ابـن خلـدون هـو املؤسـس
األول لعلـم التاريـخ واملنظـور العلمـي
للمجتمـع والظواهـر االجتامعيـة ،بخاصـة يف
فصلـه املشـهور الخـاص بأسـباب الخطـأ يف
التأريـخ(((؛ إلَّ أن مقارنـة طفيفـة بين فصـل
املقدمـة هـذا وفصـل مـن تاريـخ حـروب
البولوبونيـز ،تكشـف عـن حقيقـة ال مفـر
منهـا ،وهـي أن املـؤرخ تيوسـيديد كان ميتلك
وعيًـا منهجيًـا حـا ًدا مبشـكلة علميـة التاريـخ
وموضوعيتـه .ففـي الفصل األول مـن الكتاب
((( عبد الرحمن بن خلدون« ،املقدمة» ،مرجع سابق( ،ص.)43 -41 /
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األول مـن تاريـخ الحـروب البوليبونيزية ،كان
يتحـدث عـن مشـكلة متحيـص األخبـار عـن
املـايض الكثيرة واملتداولـة ونقدهـا ،كما أنـه
كان يتحـدث عـن الطبيعـة البرشيـة التـي
تجعلنـا نعتقد بأن لألحداث التاريخية مسـا ًرا
محـد ًدا مرتبطًـا بهـا((( ،أي بهـذه الطبيعـة،
وليـس بشيء آخـر .أي إن التاريـخ مـن صنـع
البشر وليـس وليـد قـوة أخـرى مفارقـة
لقـرارات اإلنسـان .وهـذا التقريـر وضـع
قطيعـة حـادة مـع منـط التفكير امليطيقـي
السـابق .ومـا األدب امللحمـي إال منـوذج عىل
هـذا النمـط املفـارق ملنطـق العقل السـببي.
( )3التفســير العلمــي للظواهر الطبية:

أي ظاهــريت املــرض والصحــة التــي كانــت
تفهــم يف ســياق أســطوري إلهــي مرتبــط
بــأرسار ال تحــى وال تــدرك ،أصبحــت عــى
يــد أبوقــراط ،وجالينــوس الحقًــا ،تفهــم
يف ســياق طبيعــي خالــص قابــل للتناقــل
والتعلــم والتبســيط .وتجــدر اإلشــارة إىل أن
تعريــف جالينــوس للخلــق مبــا هــو ظاهــرة
مزاجيــة جســيمية [الخلــق عبــارة عــن هيئــة
يف النفــس راســخة ،عنهــا تصــدر األفعــال
بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إىل فكــر
ورويــة] ،قــد عــرف روا ًجــا كبــ ًرا يف العــامل
اإلســامي؛ إذ تبنــاه كل مــن مســكويه يف
(1) Thucydide: Histoire de la guerre du Peloponnese, traduit Jean Voilquin, édition Flammarion, Paris, 1966,
livre 1, chapitre XXII, p. 42.

املقالــة الثانيــة مــن تهذيــب األخــاق حيــث
عــرف الخلــق عــى أنــه (حــال للنفــس داعية
لهــا إىل أفعالهــا مــن غــر فكــر وال رويــة)(((،
والغــزايل يف أحــد فصــول ســؤال العمــل
والكتــاب الثالــث مــن إحيــاء علــوم الديــن(((،
قلنــا تبنيــاه التبنــي الكامــل مــع دمجــه يف
ســياق املنظــور اإلســامي الدمــج العســر؛
نظـ ًرا ملــا بــن الســياقني -اإلغريقــي الطبيعــي
واإلســامي الدينــي -مــن تــوا ٍز وتفــارق.
وإن اتفقنـا على أن الحضـارة الفكريـة
اليونانيـة قـد تأسسـت على علمنـة كل
الظواهـر وعقلنتهـا ،بـد ًءا مـن الظواهـر
الطبيعيـة إىل الظواهر التاريخيـة ثم الظواهر
الطبيـة ،مـن خلال إخراجهـا مـن التفسير
األسـطوري-الديني؛ فـإن هـذا يـدل على أن
الفكر اإلغريقي سـار السير الطبيعـي ،أي من
التفكير امليطيقـي البـدايئ إىل التفكري العقيل
الـذي يعرب عـن النضج واالكتمال .أما انطالق
الحضـارة اإلسلامية يف القـرن السـادس بعـد
امليلاد ،فلـم يكـن مشـاب ًها لنهضـة اإلغريـق
((( ابــن مســكويه« ،تهذيــب األخــاق» ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة1985( ،م)( ،ص.)25 /
((( أبــو حامــد الغـزايل« ،إحيــاء علــوم الديــن» ،ضبــط النــص محمــد
محمــد تامــر ،القاهــرة ،مؤسســة املختــار للنــر والتوزيــع ،الجــزء
الثالــث2004( ،م)( ،ص .)71 /وأيضً ــا :الغـزايل« ،ميـزان العمــل»،
مرجــع ســابق( ،ص .)256 /ويعــرف الخلــق يف هــذا الكتــاب
األخــر قائـ ًـا« :فهــذه مجامــع الفضائــل ،وغايتهــا أن تصــدر منــه
الفضائــل أب ـدًا بغــر فكــر ورويــة وتعــب ،ويطلــع عــى الحــق
بغــر تعــب طويــل ،حتــى كأنــه يصــدر منــه وهــو يف غفلــة،
كالصانــع الحــاذق يف الخياطــة والكتابــة .وغايــة الرذالــة أن ترشــح
منــه الرذائــل بغــر تكلــف وال فكــر وال رويــة».
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يف القـرن السـادس قبـل امليلاد؛ إذ إن هـذا
االنطالق أو قل االنبجاس لـم يعتمد عىل ذكاء
اإلنسـان بقـدر ما ارتسـم كفيض إلهـي ،أو قل
كفضـل إلهـي .على اعتبـار أن رشارة الحضارة
اإلسلامية سقطت من السماء إىل األرض عىل
شـكل وحـي من اللـه إىل محمـد رسـول الله.
ناقل للوحي اإللهي،
وحتى النبي لــم يكن إال ً
ومل يسـمح لنفسـه بـأن يضيـف أو ينقـص أو
يعـدل مـن كالم الله .إنه لــم يعبر عام ميكن
أن يعرفـه كشـخص محـدود القـدرات ،ويف
النصـوص القرآنيـة داللـة على تجـاوز قدرات
مما
النبـي البرشيـة إىل مـا هـو أعلى بكثيرَّ ،
يـدل عـن االسـتقالل بين القـدرات الفرديـة
للنبـي والرسـالة القرآنيـة((( .وعلى عكـس
الحركـة اإلغريقيـة ،نجد الحركة اإلسلامية قد
أكـدت املنظور اإللهـي والديني للكـون ،فكل
الظواهـر سـواء طبيعـة أو تاريخية أو إنسـية
تابعـة ملشـيئة الله .فأصـل الكون هـو الخلق
اإللهـي الـذي يـدل على وجـود يشء مـن ال
يشء ،بل كل األشـياء من ال يشء{ ،إِنَّ ِف َخل ِْق
الس َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوا ْخ ِت َلا ِف اللَّ ْيـلِ َوال َّن َهـا ِر
َّ
َوالْ ُفل ِ
اس
ْـك الَّ ِتـي تَ ْجرِي ِف الْ َب ْح ِر بِ َـا يَ ْنف َُع ال َّن َ
الس َما ِء ِمـ ْن َمـا ٍء َفأَ ْح َيـا
َو َمـا أَنْـ َز َل اللَّـهُ ِمـ َن َّ
بِـ ِه ْالَ ْر َض بَ ْعـدَ َم ْوتِ َهـا َوبَ َّ
ـث ِفي َهـا ِمـ ْن ك ُِّل
َص ِ
اب الْ ُم َسـ َّخ ِر
السـ َح ِ
َدا َّبـ ٍة َوت ْ ِ
يـف ال ِّر َيـا ِح َو َّ
الس َما ِء َو ْالَ ْر ِض َ َليَ ٍ
ـات لِقَـ ْو ٍم يَ ْع ِقلُـونَ}
بَ ْ َ
ين َّ
[البقـرة .]164 :وهـذا مناقض ملنطق الطبيعيني
(1) Malek Bennabi: le phénomène coranique - essai d›une
théorie sur le Coran, edition El Borhan, Beirut, 1980, p. 58.
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األوائـل الذيـن انطلقـوا مـن أن ال يشء يوجـد
مـن ال يشء (.)Rien ne nait de rien
كما أن األحـداث التاريخيـة ال تنفصـل عـن
اإلرادة اإللهيـة ،فاإلميـان بقضـاء اللـه وقـدره
مـن الركائـز العقديـة لكل مسـلم ،يقـول الله
تعـاىل -معب ًرا عـن تحكمه يف أحـداث البرش:َـم َيْ َس ْسـ ِني
{ َقال ْ
َـت َر ِّب أَ َّن َيكُـونُ ِل َولَـدٌ َول ْ
شر َق َ
ـال كَ َذلِ ِك اللَّهُ يَ ْخل ُُق َما يَشَ ـا ُء إِ َذا َق َض
بَ َ ٌ
أَ ْمـ ًرا َفإِنَّ َـا يَق ُ
ُـول لَـهُ كُـ ْن َف َيكُـونُ} [آل عمران:
 .]47واملسـألة ال تختلـف يف موضـوع الصحـة
واملـرض؛ إذ إن الـداء والـدواء شـأن ال ينفصل
عـن اإللهـي أيضً ـا ،وهذا ما أشـار إليـه الغزايل
يف أكثر مـن موضـع« :قـال محققـو األطبـاء:
لــم يـدع -عليـه السلام -شـيئًا مـن الطـب
وإال أدرجـه تحـت هـذه الكلامت الثلاث»(((،
وهـــي الكلــمات التـــي أثبتنـاهـــا سابقًا.
وهكــذا ،فإنَّنــا نلحــظ أن االنطالقــة يف
الحضارتــن -اإلغريقيــة العقليــة واإلســامية
النقليــة -انطالقــة مختلفــة التوجــه .ومنــه،
فــإن العمــل عــى تقريبهــا -وهــي املهمــة
التــي تكفــل الغـزايل بإنجازهــا بــكل شــجاعة
ومخاطــرة -أمــر جلــل ،وال نلمــس أي ســهولة
يف ذلــك .والدليــل أن الغ ـزايل الــذي اجتهــد
االجتهــاد الكبــر ،قــد تعــرض لالضطهــاد
واإلهانــة ،مــن خــال إحـراق كتبــه وهجمــة
ابــن تيميــة العنيفــة عــى محاولتــه إلدخــال
((( الغزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع سابق( ،ص.)312 /
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علــم املنطــق كعلــم دخيــل -أي بــراين -يف
علــم أصــول الفقــه كعلــم أصيــل -أي دخالين.
وعــى الرغــم مــن أن الغــزايل ،مثلــه مثــل
الكثــر مــن األشــاعرة الذيــن حاولــوا الجمــع
بــن املنطــق البــري والقــول اإللهــي ،أو
قــل تحقيــق توافــق وتــوازن بــدل الغلبــة
واملامحكــة ،إذ نجــد ذلــك يف تقريــر الغـزايل،
وطــه عبــد الرحمــن الح ًقــا ،بأنــه «ال تــدرك
العلــوم الرشعيــة إال بالعلــوم العقليــة (،)...
والنقــل جــاء مــن العقــل ،وليــس لــك أن
تعكــس»(((؛ إال أن حقيقــة موقــف الغــزايل
هــو متجيــد العلــوم الدينيــة عــى حســاب
العلــوم الدنيويــة؛ ألن األوىل تــدل عىل الثبات
والدميومــة ،يف حــن أن الثانيــة تعكــس
التشــذر واالختــاف والتجــدد والتنــوع.
ومنطــق التفكــر عنــد الغ ـزايل هــو التخــي
عــن الزائــل واملتطــور والناقص لصالــح الدائم
والكامــل والثابــت .وهــي عقليــة ال تختلــف
يف حقيقتهــا عــن منطــق التصــور اإلغريقــي.
إننــا نعتــر شــخصية الغــزايل شــخصية
ملغّــزة حقًــا؛ ألنهــا لـــم تتموقــع املوقــع
الواضــح واملميــز مــن مســألة املوقــف مــن
املنطــق والعلــم الوافــد عمو ًمــا .صحيــح أن
الحداثيــن العــرب قــد اتفقــوا عــى اعتبــاره
((( املرجــع نفســه( ،ص .)339 ،338 /وطــه عبــد الرحمــن« ،ســؤال
العمــل  -بحــث عــن األصــول العمليــة يف الفكــر والعلــم»،
مرجــع ســابق( ،ص .)91 /يقــول عــى منــوال راغــب االصفهــاين:
ملــاذا ال يجــوز أن يكــون العقــل رش ًعــا يتلقــاه اإلنســان مــن
عقــا يتلقــاه اإلنســان مــن الخــارج؟!
الداخــل ،وأن يكــون الــرع ً

أحــد أكــر مغتــايل العقــل اإلســامي ،نظــ ًرا
ألنــه أغلــق بــاب االجتهــاد ورســم حــدود
الفكــر والعمــل ملجمــل املســلمني؛ إذ
لـــم يختلــف كل مــن أركــون ،والجابــري،
وعبــد الــرزاق عيــد ،وزيك مبــارك ،وحســن
مــروة ...إلــخ عــى تصنيــف الغـزايل يف خانــة
املفكريــن الذيــن كبحــوا التفكــر والفالســفة
الذيــن كرهــوا التفلســف؛ لكــن أال ميكــن
مراجعــة هــذا الحكــم مــن خــال البحــث
عــن النقــاط التــي نجــح فيهــا الغـزايل ،وقــدم
خدمــة للعقــل وســمح مبســاحة ممكنــة
للوغــوس ،وإن لـــم يكــن ذلــك بطريقــة غــر
ظاهــرة للعيــان؟ إن ( عبــد الــرزاق قســوم)،
الرئيــس الحــايل لجمعيــة العلــاء املســلمني
الجزائريــن ،يؤكــد بــأن الغــزايل مفكــر
وفيلســوف رغــم أنفــه((( ،وهــذا صحيــح،
لكــن املســألة تتعــدى الفلســفة التلقائيــة (la
 )philosophie spontanéإىل الحديــث عــن
تأســيس لنــوع فلســفي غــر معهــود بالنظــر
إىل باراديغــم التفلســف اإلغريقــي .ميكــن
التأكيــد بــأن الغـزايل قــد نقــد الفالســفة ،ومل
ينتقــد الفلســفة بالــذات ،هــذا إن تحدثنــا
عــن كتابــه املعقــد (تهافــت الفالســفة)،
ونقــد رضبًــا مــن التفلســف ال يــدل عــى
نقــد الفلســفة مــن حيــث هــي منــط مــن
التفكــر ،فــكل الفالســفة ينتقــدون الفالســفة
((( عبــد الــرزاق قســوم« ،أبــو حامــد الغــزايل الفيلســوف رغــم
أنفــه» ،مجلــة دراســات فلســفية ،تصــدر عــن قســم الفلســفة
بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،جامعــة الجزائــر  ،2العــدد
الســابع2011( ،م)( ،ص.)26 -9 /
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اآلخريــن ،وهــذا مــروع إىل أبعــد الحــدود،
بــل هــي املهمــة الفلســفية بحــق ،املهمــة
الفلســفية األصيلــة االبتدائيــة .ألن الســؤال
فعل
املصــاغ عــى املنــوال التايل :هــل الغـزايل ً
بأســلمته املنطــق واالســتحواذ عــى اللوغوس
قــد اغتــال العقــل ون ّكــد بالفلســفة؟ ســؤال
يجعلنــا نعيــد كل الحســابات ،فليــس رشطًــا
رضوريًــا أن تدافــع عــن الفلســفة والفالســفة
لــي تكــون فيلســوفًا أو (مح ًبــا للفلســفة)،
وعندمــا نســتعمل عبــارة (محبــة الفلســفة)
فإننــا عــى وعــي بتكــرار فعــل (الفيليــا)،
أي فعــل املحبــة؛ لــذا فــإن (حــب الحكمــة)
ليــس مــن رشوط التفلســف ،ونحــن نــدري
جيــ ًدا أن (الدخــاء) عــى الفلســفة قــد
مم
يقدمــون خدمــات جليلــة للفلســفة أكــر َّ
يقدمهــا محرتفــو الفلســفة ذاتهــا .ومنــوذج
العلــاء ورجــال الديــن والسياســية أحســن
مثــال عــى ذلــك .إن املــؤرخ واملســترشق
الفــذ (دمييــري غوتــاس) يتشــكك يف كــ ْون
الغ ـزايل قــد قتــل العقــل وأبطــل التفلســف.
والحـق أن الفلسـفة التـي تعيـش يف أمـان
ورخـاء ،لهـو عالمـة تأزمهـا الـذايت؛ لـذا فهـي
تحتـاج إىل مـن ينتقدها من الداخـل والخارج
معـا ،ودون هـوادة؛ ألن السـكون الفلسـفي
هـو رضب مـن الالفلسـفة .فمحـرك العقـل
الفلسـفي هـو هـذه الهجومـات العنيفـة
بالـذات ،فال يجب أن نندهـش من هجومات
الغـزايل ،وعندمـا نقـرأ حجج الفقهـاء يف رفض
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الفلسـفة ،يف العصر اإلسلامي الكالسـييك(((؛
فإنَّنـا نتعاطـف معهـم وننصفهـم اإلنصـاف
الكامـل ،إن حجـج الفقهـاء ال تقـل فلسـفية
عـن حجج الفالسـفة ذوي التكوين الفلسـفي
الخالـص .وهـاك مـا يقـول (غوتـاس)
((( عبـد الحليـم محمـود« ،الفلسـفة والحقيقـة  -مقدمـة ترجمـة
املشـكلة األخالقيـة والفالسـفة ألندري كريسـون» ،مرجع سـابق،
(ص ،19 /وما تالها) ،ومن أهم حجج الفقهاء ضد الفلسـفة نجد:
 ال مقيــاس للفلســفة تســتعمله لتمييــز الصــواب عــن الخطــأ أوالحــق مــن الضــال .وهــذا مــا عــرت عنــه املقولــة التــي
تنســب إىل بروتاغــوراس ،)pantonmetronAnthropos( :أي:
اإلنســان مقيــاس األشــياء جمي ًعــا .وعندمــا تتكــر املقاييــس،
فــا يبقــى أي مقيــاس حقيقــي وموضوعــي ومســتقل.
 إنَّهــا تفكــر ظنــي ،وال وحــدة منهجيــة فيهــا .فالتواضــع الفلســفييف الكثــر مــن األحيــان يفــي إىل غلبــة الشــك عــى
اليقــن ،والتســامح املفــرط ليــس فضيلــة إبســتيمولوجية.
 دميومــة االختــاف يف اآلراء .وهــذا مــا تــم التأريــخ لــه،فــا جــدال يف أن الفلســفة مرتــع االختــاف والتضــارب
والتنابــز املذهبــي ،وللغــزايل موقــف طريــف يف مســألة
املذهــب بــن الوحــدة والكــرة ،أي متــى يكــون للفيلســوف
أن ينتمــي ألكــر مــن مذهــب يف الوقــت نفســه.
 تكــرر موضوعــات الفلســفة دون نهايــة ،فهــي مشــكالتميــال لفــك املشــكالت
ً
طاعنــة ال متــوت .ولــن كان العقــل
وإنهائهــا ،فــإن العقــل الفلســفي قــد عايــش مشــكالت لـــم
متــت ،واألرجــح أنهــا لــن متــوت ،مثــل مشــكلة األصــول:
أصــل الكــون؟ أصــل الفلســفة؟ أصــل اللغــة؟ ...إلــخ.
 كل الطــرق الفلســفية تفــى إىل االنســداد .فالتقريــر بــأن كلاملذاهــب الفلســفة صحيحــة ،هــو تقريــر بأنهــا خائطــة جمي ًعــا؛
ألنــه مــن العبــث تصديــق املذاهب املتناقضــة ،وحتــى إن اتفقت
حــول مســألة واحــدة ،فإنهــا تختلــف يف كيفيــة هــذا االتفــاق.
 ليــس للفلســفة رأي؛ ألنهــا غــر محــدودة ،وكل مــا هــوغــر محــدود ،أي مفتــوح عــى كل الجبهــات وعــى كل
االحتــاالت ،فــا ميكــن التقيــد بــه ،وال االقتــداء بهــا.
 لكــن يجــب التنبــه إىل أن هــذه النقــاط التي تعتــر عيوبًــا وإخفاقاتيف نظــر العقــل الفقهــي أو العقــل الدينــي عامـةً ،قــد تتحــول إىل
إنجــازات ومزايــا نــاد ًرا مــا نجدهــا يف فكــر آخــر غــر الفلســفة.
لالســتزادة يرجــى العــودة إىل الكتــاب املهــم للفيلســوف األملــاين
كارل ياســرز الــذي أثبــت أن هــذه النقــاط التــي تعتــر نقائــص،
هــي يف األســاس مزايــا مثينــة ،ومــن الواجــب تثمينهــا أكــر فأكــر.

- Jaspers: Introduction à la philosophie, traduit de l›allemand par
Jeanne Hersch, librairie Plon, Paris, 1980, chapitre 1, p p. 5-13.
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( )DimitiGutasيف شـأن املوقـف املألـوف
مـن الغزايل« :قبـل الرشوع يف املوضوع أو ُّد أن
أوضـح بعـض األمور التـي تبدد بعـض األفهام
الخاطئة والتي أرشت إليها سابقًا .إن الفلسفة
العربيـة لــم تلق حتفهـا عىل يد الغـزايل (ت
 )1111ومل يكـن النظـر الفلسـفي مامرسـة
هامشـية يف الحضـارة اإلسلامية .باإلضافة إىل
أن الفلسـفة يف الحضارة اإلسلامية لــم يجهز
السـ َّنة والجامعـة ،بـل اسـتمرت
عليهـا أهـل ُّ
املامرسـة الفلسـفية يف الحضـارة اإلسلامية
بقـوة ونشـاط واسـتقاللية لعشرة قـرون»(((.
والحقيقة أ َّن االستشـهاد بنـص غوتاس ال يدل
أبـ ًدا على انتقـاء مـا يـريض الشـعور الجمعي
اإلسلامي ،بـل على العكـس ،فـإن منهجنـا
هـو محاولـة فحـص أسـس التفكري اإلسلامي
بعيـ ًدا عن التمجيـد؛ ألن التمجيد ال يدخل يف
أدبيـات التفكري النقـدي .هل التمجيد تفكري؟
مـا الـذي نسـميه تفكي ًرا؟ إن التفكير موقف
نقـدي تفحصي يف األسـاس؛ لـذا فالتمجيـد
ليـس فكـ ًرا بقدر ما هو فكر منحول أو تشـبه
بالتفكري عىل سـبيل املجـاز .فالتمجيد موقف
عاطفـي ،مثلما أن التنكـر الشـديد موقـف ال
يقـل عاطفية عـن التمجيد .أمل ِ
يشر (ديدرو)
املفكـر األنـواري ،على الرغـم مـن الطابـعالعنيـد والقـايس لألنـوار الفرنسـية -إىل أنه ال
مبتـذل ،وال يجب أن
ً
يجـب أن «تكـون ماد ًحا
((( دميــري غوتــاس« ،دراســة الفلســفة العربيــة يف القــرن العرشيــن،
مقالــة يف التأريــخ للفلســفة العربيــة» ،ترجمــة يوســف مــدواري،
مســقط ،مجلة التفاهم( ،العدد ،)47 /شتاء)2015م)( ،ص.)428 /

تكـون ناقـ ًدا مريـ ًرا ،بـل فقـط قـل الواقع كام
هـو»((( ،والوقائـع ال تحمـل قيمـة واحدة ،بل
هي من حيث طبيعتها مسـتقطبة ،أي تحمل
قطبني أو قيمتني .فالنقد أصدق من التمجيد،
على اعتبـار أن النقـد هـو إعمال للعقل من
أجـل الفهـم ،يف حين أن التمجيـد هـو إعامل
للعاطفـة من أجـل املصلحة .وقـد كان أركون
دائـم اإلشـارة إىل أن الصديق هو من صادقك،
لإلشـارة إىل أن املسـترشق املنتقـد أنفـع لنـا
مـن املسـترشق الـذي ميتـدح دون حـدود.
ودميــري غوتــاس ليــس مــن املمتدحــن
باملجــان ،بــل هــو املفكــر الــذي يشــتغل
عــى النصــوص فقــط ،دون اعتبــار للمصلحــة
الراهنــة؛ ألنــه -يف موضــوع الرتجمــة
الفلســفية إىل العربيــة -كشــف مبــا ال يفتــح
أبــواب الشــك أن عمليــة الرتجمــة لـــم تكــن
رشا يعــر عــن عبقريــة
إنجــازًا ً
ســهل ومبــا ً
الحضــارة اإلســامية ،بــل هي عمليــة معقدة،
لهــا مــن اإلخفاقــات ،ومرتبطــة باملصالــح
السياســية واأليديولوجيــات األرسيــة((( ،مثلــا
هــي مرتبطــة بالفضــول املعــريف والعلمــي
لــكل حضــارة ناشــئة ومنفتحــة ومتنوعــة.
(2) Didrot:Jacques le fataliste, librairie générale Française,
1972, p. 59. «Ne soisnifode panégyriste, ni censeur
amer, dis la chose comme elle est ».
((( دميــري غوتــاس« :الفكــر اليونــاين والثقافــة العربيــة (حركــة
الرتجمــة اليونانية ،العربية يف بغــداد واملجتمع العبايس املبكر)»،
ترجمــة نقــوال زيــادة ،بــروت ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ومركــز
دراســات الوحــدة العربيــة2003( ،م)( ،ص .)44 /يقــول مؤك ـدًا:
إن أهميــة الفتــوح العربيــة التاريخيــة ال مجــال للمبالغــة فيهــا.
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إننــا دو ًمــا نفكــر يف مســألة «أصــل ترذيــل
النقــد» ،كمشــكلة فلســفية ،خاصــة باملجتمع
اإلســامي؛ ألنَّهــا مســألة متجــذرة فينــا إىل
حــد اإلف ـراط .ونفــرض أنهــا مرتبطــة ببنيــة
املجتمــع البطريــريك ،عــى اعتبــار أن األب
املهيمــن يرفــض االنتقــادات واملعارضــات.
فالنقــد أصــدق مــن التمجيــد ،عــى
اعتبــار أن النقــد هــو إعــال للعقــل من
أجــل الفهــم ،يف حــن أن التمجيــد هــو
إعــال للعاطفــة مــن أجــل املصلحــة.
وقــد كان أركــون دائــم اإلشــارة إىل أن
الصديــق هــو مــن صادقــك ،لإلشــارة
إىل أن املســترشق املنتقــد أنفــع لنــا مــن
املســترشق الــذي ميتــدح دون حــدود.

.

كــا أنهــا -أي مســألة النقد وترذيــل املعارضة
وتســفيهها -مرتبطــة بالفهــم الواحــدي
للديــن ،الفهــم الــذي تغلــب لألســف ،عــى
مجــال لالختــاف
ً
الرغــم مــن أن للديــن
والتعــدد؛ لــذا فإنَّــه مــن املمكــن افــراض
أن املجتمعــات األموميــة أكــر انفتا ًحــا عــى
قبــول للنقــد ،كعنــر
ً
االختــاف وأكــر
أســايس يف ثقافيــة املجتمــع الواحــد.
ونجـد يف أعمال هشـام رشايب وأمينـة ودود،
مـا يجعلنـا نعتقـد بصحـة هـذا االعتقـاد أو
االفتراض .رغـم ذلـك ،فإن سـؤال أصـل تأثيم
مسـتقل ويحتـاج إىل تنقيب
ً
النقـد ميثل بحثًا
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طويـل األمـد؛ ألنـه ظاهـرة تاريخيـة ممتـدة
يف الزمـن ومتعـددة الروافـد ،وال ميكـن الجزم
بسـهولة -يف أصلهـا وفصلهـا وتحوالتهـاوتعلقاتها؛ لذا وبسـبب هذه الصعوبة ،فنحن
منيـل إىل اقتراح ترسـيخ «مفهـوم التكريـم
النقـدي» ،وهـو من أهم املفاهيـم التي تقوم
عليهـا املجتمعـات املنفتحـة على التفكير.
فعندمـا ننقـد الغـزايل ،أو أي مفكر آخر ،مهام
كانـت مرجعيتـه أو مذهبـه أو انتماؤه ،فإننا
بهـذا النقـد نكرمه كإنسـان .ففكر اإلنسـان ال
ميكـن أن يتعـاىل عـن النقـد ،كما ال ميكـن أن
يسـفه التسـفيه املجـاين .إن النقـد لهو عملية
تأمـل وتفحـص وتنقيـب ومقارنـة ،ويف هـذا
العمـل كلـه تكريـم حقيقـي لفكـر املنقـود.
حقيقـ ًة إن الغـزايل قد اختتـم كتابه اإليطيقي
بعبـارة جميلة وصادقة عندما قال« :الشـكوك
هـي املوصلـة إىل الحـق ،فمـن لــم يشـك
لــم ينظـر ،ومـن لــم ينظر ،لــم يبصر ،ومن
لــم يبصر بقـي يف العمـى والضلال»((( ،فما
املانـع من أن نوجه سلاح الشـك ضـد الغزايل
ذاتـه ونتسـاءل عـن قيمـة أسـلمته للمنطـق
التقليـدي؟! وملـاذا قامـت هجمة شـعواء ضد
الدراسـة النقديـة التـي قدمهـا الدكتـور (زيك
مبـارك) حـول حـدود علـم األخلاق الغ ّزالية؟
إن مفكـ ًرا مثل ديكارت كان يفهم الفكر الذي
فهم سـيئًا .فالفلسـفة التي
شـكّل أتبا ًعـا كرثًاً ،
شـكلت أتبا ًعـا قـد خانـت مهمتها األساسـية،
((( الغزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع سابق( ،ص.)409 /
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وهـي تشـكل االسـتقالل الفكـري واالختلاف
التفسيري ،ويف هـذا فـإن أفالطـون وأرسـطو
مم هو
متهمان بتكويـن أتبـاع أقل فلسـفية َّ
مطلـوب منهـم((( .لذا فيجب أن يلام الغزايل؛
ألنـه لــم ينجح يف خلـق نزعة اسـتقاللية عن
فكـره .إن املفكـر الناجـح لهـو املفكـر الـذي
يرفـض أن يكـون شـي ًخا يقتـدى به ،هـو الذي
يرفـض لتالميـذه البقـاء كتالميـذ ،هـو الـذي
ينجـح يف تشـكيل عقـول مسـتقلة ومتخلصة
مـن التبعيـة .والغريـب أن الغـزايل كان واع ًيـا
بهـذا ،لكـن الـذي حصل هـو عكس مـا متنى؛
إذ تشكل تيار غ ّزايل واسع ،لــم يعمل إال عىل
تكريس أفـكاره وتحنيطها وحفظهـا وتكرارها
يف أشـكال مختلفـة ومسـايرة للعصر ،مثـل
نظريـة اإلعجـاز العلمـي وإسلامية العلـوم
وأسـلمة العلـوم اإلنسـانية ...إلخ.
* مخرج استنتاجي:

ســنختتم هــذا املقــام الفكــري القلــق الرعاش
مبحاولــة مقاربــة الســؤال املهــم ،بل األســايس،
مــن بــن كل األســئلة الســابقة ،والــذي ال
ميكــن أن نفكــر يف مشــكلة علــم املنطــق عند
املســلمني ،وبخاصــة عنــد الغــزايل ،دون أن
نطرحــه الطــرح الجســور :مــا معنــى القــول
إن أصــول املنطــق األرســطي موجــودة يف
القــرآن؟ مــا هــي الداللــة الخلفيــة الســتخراج
(1) René Descartes: les principes de la philosophie
(première partie), librairie philosophique J.Vrin, Paris,
1967, letter de l›auteur à celui qui a traduit le livre, p. 33.

أشــكال املنطــق الحمــي والرشطــي ،اللذيــن
يشــكالن أســاس نظريــة القيــاس عنــد املعلــم
األول مــن القــرآن الكريــم مبــا هــو نــص
دينــي يف األســاس؟ بخاصــة املنطــق الحمــي
والرشطــي القضــوي؟ ميكــن أن نجيــب ،مــع
التأكيــد بــأن هنــاك أكــر مــن احتــال ،ودون
أن نغفــل املذهــب األشــعري الــذي اعتنقــه
وســقفه الغ ـزايل بالــذات .وعقائــد األشــعرية
الكالميــة قــد تؤثر التأثــر القوي واألســايس يف
تحديــد املوقــف الســابق ،ونحــن نعلــم بــأن
عقيــدة قــدم القــرآن ،املخالفــة لعقيــدة خلق
القــرآن املعتزليــة ،تــدل عــى أســبقية الــكالم
اإللهــي عــى االجتهــاد اإلنســاين ،أي العلــم
األرســطي بالــذات .وميكــن أن نشــر ،دون
تفصيــل وتوســيع ٍ
كاف ،إىل أننــا أرشنــا أعــاه
إىل ذلــك ،أهــم النتائــج املحتملــة للقــول
باألصــول القرآنيــة ألشــكال القيــاس الحمــي
والرشطــي ،كــا تــأ َّول الغـزايل اآليــات القرآنية
الســابقة:
( )1ميكـــن التخمـــن ،وفـــق كالم الغـــزايل
القائ ــل ب ــأن أش ــكال القي ــاس موج ــودة يف
القـــرآن الكريـــم ،بـــأن أرســـطو قـــد اطلـــع
ع ــى نس ــخة م ــا ل ــكالم الل ــه ،تك ــون قريب ــة
مــن القــرآن ،أو هــو القــرآن ذاتــه ،رمبــا بلغــة
أخــرى .عــى الرغــم مــن أن هــذا مســتحيل
تاريخ ًي ــا؛ ألن النس ــخة القرآني ــة فري ــدة ومل
تظه ــر إالّ م ــع الوح ــي ال ــذي تلق ــاه محم ــد
-ص ــى الل ــه علي ــه وس ــلم .-والق ــرآن ذات ــه
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قـــد تحـــدث عـــن مفهـــوم (أم الكتـــاب)،
ال ــذي يق ــر ب ــأن الق ــرآن م ــا ه ــو إال قب ــس
ـــاب
منـــهُ { :هـــ َو الَّـــ ِذي أَنْـــ َز َل َعلَ ْيـــكَ الْ ِك َت َ
ـــاب
ِم ْنـــهُ آَيَ ٌ
َـــا ٌت ُهـــ َّن أُ ُّم الْ ِك َت ِ
ـــات ُم ْحك َ
ـم
َوأُ َخــ ُر ُم َتشَ ــا ِب َه ٌ
ات َفأَ َّم ــا الَّ ِذيــ َن ِف ُقلُو ِب ِه ـ ْ
َز ْيـــ ٌغ َف َي َّت ِب ُعـــونَ َمـــا تَشَ ـــا َبهَ ِم ْنـــهُ ا ْب ِتغَـــا َء
ـم تَأْوِيلَ ــهُ
الْ ِف ْت َن ـ ِة َوا ْب ِت َغ ــا َء تَأْوِيلِ ـ ِه َو َم ــا َي ْعلَ ـ ُ
ْـــم يَقُولُـــونَ
إِ َّل اللَّـــهُ َوال َّر ِاســـخُونَ ِف الْ ِعل ِ
آَ َم َّن ــا ِب ـ ِه ك ٌُّل ِم ـ ْن ِع ْن ـ ِد َربِّ َن ــا َو َم ــا يَ َّذكَّ ـ ُر إِ َّل
ـاب} [آل عمــران .]7 :وأيضً ــا قول ــه
أُولُ ــو ْالَلْ َب ـ ِ
تع ــاىلَ { :-ب ـ ْـل ُهــ َو ُقــ ْرآَنٌ َمجِ ي ــدٌِ ،ف لَــ ْو ٍحَم ْح ُف ـ ٍ
ـوظ} [ال ــروج .]22-21 ،وه ــذه النظري ــة،
التــي تقــول بــأن االجتهــاد اإلغريقــي ،يف كل
أش ــكاله وتخصصات ــه ،متأخ ــرة كث ـ ًرا بالنظ ــر
إىل ق ــدم الحكم ــة اإللهي ــة والوح ــي الرب ــاين،
موجـــودة عنـــد الفالســـفة اليهـــود ،ونذكـــر
عـــى ســـبيل املثـــال ال الحـــر ،موقـــف
امل ــؤرخ فالفيوس ــيوس يف ــوس األورش ــليمي
[ 100 -37م] (Flavius Josephus of
 ،)Jerusalemeصاحـــب كتـــاب (الحـــرب
اليهوديـــة) الـــذي ذهـــب للقـــول ،تحـــت
تأثـــر النزعـــة املعاديـــة للهيمنـــة الثقافيـــة
اإلغريقيـــة عـــى الثقافـــات اإلبراهيميـــة
القامئــة عــى نظريــة الوحــي ،إىل أن الحضــارة
الهليني ــة «بأرسه ــا حديث ــة جــ ًّدا إىل درج ــة
ميك ــن وصفه ــا بأنه ــا من ــت باألم ــس أو أول
األمـــس فقـــط ( )...إن الهلينيـــن يســـلمون
بـــأن مـــر ،وكلدانيـــا ،وفينيقيـــا -ولنبعـــد
اليهودي ــة م ــن القامئ ــة اآلن -لديه ــا س ــجالت
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تاريخيـــة دامئـــة وموغلـــة يف القـــدم»((( ،أي
الحكمـــة اإلغريقيـــة ليســـت إال اســـتعادة
ذكي ــة للوح ــي اإلله ــي.
والحقيق ــة أن ه ــذه النظري ــة تقتب ــس م ــن
نصـــوص أفالطـــون الـــيء الكثـــر ،عـــى
اعتبــار أن محــاورة تيــاوس قــد أشــارت إىل
ه ــذا االعتق ــاد ،ال ــذي يق ــر ب ــأن اإلغري ــق
متأخـــرون ،التأخـــر الكبـــر ،مثلـــا الطفـــل
متأخ ــر ع ــن أج ــداده ،مقارن ــة بالحض ــارات
الرشقيـــة املوغلـــة يف القـــدم .لـــذا نجـــد
الكاه ــن امل ــري يخاط ــب ،صول ــون ،ممث ــل
الحكمــة اإلغريقيــة ،وأحــد الحكــاء الســبعة
حســـب تصنيـــف املؤرخـــن ،عندمـــا زار
م ــر((( ،قائ ـاً« :آه ،ي ــا صول ــون ،أنت ــم أيه ــا
اليونانيـــون ،ليـــس بينكـــم أي رجـــل كبـــر
يف الســـن ،إنكـــم لســـتم ســـوى أطفـــال...
إل ــخ»((( .إن الطفول ــة الت ــي يتح ــدث عنه ــا
الكهن ــة ( )les prêtresه ــي طفول ــة فكري ــة،
رمـــز للحدثـــة املتأخـــرة مقارنـــة بالقدامـــة
التاريخيـــة واملعرفيـــة والدينيـــة التـــي يف
الحض ــارات الرشقي ــة الس ــابقة .وكأن لس ــان
ح ــال الغــزايل ،بعقليت ــه الديني ــة املجانس ــة،
((( أرنولــد توينبــي« ،الفكــر التاريخــي عنــد اإلغريــق» ،ترجمــة
ملعــي املطيعــي ،مراجعــة محمــد صقــر خفاجــة ،الهيئــة املرصيــة
العامــة للكتــاب1990( ،م)( ،ص.)88 /
((( ديوجــن الالئــريت« ،حيــاة مشــاهري الفالســفة» ،ترجمــة إمــام
عبــد الفتــاح إمــام ،املجلــس األعــى للثقافــة ،القاهــرة ،املجلــد
األول2006( ،م)( ،ص.)66 /
(3) Platon: Timée, traduit Emile chambray, édition Flammarion, Paris, 1969, para 21d-22d, p. 405.
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يف ه ــذا الس ــياق فق ــط ،للعقلي ــة الديني ــة
املرصيـــة القدميـــة ،يقـــول بـــأن منطـــق
أرســـطو ليـــس إال منطـــق طفـــل تفطـــن
متأخــ ًرا لعل ــم كان موج ــو ًدا من ــذ الق ــدم يف
العق ــل اإلله ــي ،وت ــم التعب ــر عن ــه عندم ــا
أن ــزل الق ــرآن باللس ــان الع ــريب املب ــن.
( )2ميكــن أن نفهــم أيضً ــا أن مســتقبل العلم،
أو أي علــم مرتبــط باللوغــوس ،موجــود يف
مــايض األديــان ،أي كل مــا ميكــن أن يتــم
مســتقبل ،ليــس إال صياغــة
ً
التوصــل إليــه
مســتجدة ملا وجد يف الوحي القديم والســابق
عــى الــذكاء اإلنســاين .مــع العلــم أن املنظــور
العلمــي يختلــف عــن املنظور الدينــي يف أكرث
مــن صعيــد ،عــى اعتبــار أن العلــم ال يكتمــل
ولــن يكتمــل مــا دام العقــل البــري يفكــر.
يف حــن أن مبــدأ كل الديانــات هــو النجــازة
التامــة ،يف املعتقــد ويف الترشيــع ،ولــن تــم
الســاح باالجتهــاد ،والتجديــد واإلضافــة،
فهــو اجتهــاد يف الفــروع ،واملســتجدات
التــي تفرزهــا التطــورات الحتميــة للبــر.
( )3وميكــن أن نفهــم أيضً ــا -إن وســعنا
الفرجــار التأويــي ،ليشــمل الالمفكــر فيــه،
والــذي قــد يكــون موضــوع اســتنكار مــن
طــرف بعــض التوجهــات الفكريــة الرتاثيــة-
أن القــرآن -وفــق أقــوال الغ ـزايل -قــد أخــذ
بالعلــم اإلغريقــي وقدمــه بلســان عــريب
مبــن؛ ألن الــدرس الــذي قدمــه الغــزايل

ملحــاوره الباطنــي يشــر إىل أن نفــس مــا
يفهــم مــن اآليــات القرآنيــة املذكــورة يف
مقامهــا أعــاه ،بصــورة ضمنيــة ومضمــورة،
هــو مــا قصــده أرســطو رصاحــة .لكــن
الســؤال الــذي ميكــن أن يطــرح عــى الغـزايل
بالــذات ،وكل مــن نحــا نحــوه مــن املفكريــن
املعارصيــن ،الذيــن اعتصمــوا مبــايض العقــل
اإلنســاين لتربيــر كل مــا اســتحدثه العقــل
العلمــي ،هــو :هــل يجــب أن ننتظــر كل
كبــرة وصغــرة مــن عنــد اللــه؟ حقيق ـ ًة إن
اللــه ســبحانه وتعــاىل خالــق الكــون ،وراعــي
اإلنســان ،لكــن هــل مــن املعقــول أن يقــدم
لنــا أيضً ــا ،فــوق كل مــا قدمــه لنا مــن خريات
مبــارشة وغــر مبــارشة ،أشــكال املنطــق كــا
اقرتحــه مفكــر يف القــرن الثالــث قبــل امليــاد،
يف أثينــا اإلغريقيــة؟ أيــن هــو دور الــذكاء
البــري أو اإلســامي املطلــوب؟ ملــاذا لـــم
يعلــن اللــه رصاحــة أشــكال القيــاس الحمــي
مبوضــع الحــد األوســط؟ مــع التأكيــد بأنــه
ليــس عاج ـ ًزا عــن ذلــك ،وكان ميكــن لــه أن
يســتظهرها عالنيــة حتــى يدركهــا أي إنســان،
بــدل أن تــرد مضمــورة ،ولنكفــى رش التأويــل.
إننــا نشــعر أن العقــل اإللهــي ليــس ملز ًمــا أن
يفكــر وفــق قواعــد رســمها أرســطو ،وتبــن
أنهــا قواعــد وأشــكال وصــور ميكــن االســتغناء
عنهــا يف التفكــر دون الوقــوع يف الخطــأ(((،
((( ابن تيمية« ،الرد عىل املنطقيني» ،مرجع سابق( ،ص.)139 - 108 /
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وهــذا مــا كان يعتقــده ويلــح عليــه منتقــد
الغـزايل ،أي الشــيخ ابــن تيميــة ،رغــم نزعتــه
الفقهيــة والنصيــة الصارمــة.

ونظريــات واكتشــافات ...إلــخ .إن التأصيــل،
وفــق هــذا املنطــق ،لهــو عقالنيــة املتأخــر
علم ًيــا واملــأزوم معرف ًيــا.

( )4أســلمة املنطــق مجــرد تأويــل ميكــن
نقضــه ،مثلــا تنقــض كل التأويــات .هــل
كان الغــزايل يفكــر يف اإلعجــاز العلمــي
للقــرآن مــع العلــم أن منظــور اإلعجــاز
العلمــي املعــارص كان كــرد فعــل عــى تأخــر
العــرب مــن الناحيــة العلميــة؟ إن نظريــة
اإلعجــاز العلمــي هــي تعويــض عــن نقــص
واقعــي يف الحركــة العلميــة املعــارصة التــي
قادهــا العقــل الغــريب بصفــة شــبه كليــة .ولو
كان املســلمون روا ًدا للحركــة العلميــة فهــل
ســيظهر منظــور اإلعجــاز العلمــي الــذي أخذ
حي ـ ًزا كب ـ ًرا مــن تفكــر املســلمني الخــواص
والعــوام؟ وهــذا يجعلنــا نفــرض بــأن العــامل
اإلســامي ،يف زمــن الغـزايل ،الــذي هــو نهايــة
القــرن الخامــس للهجــرة ،الــذي يقابــل القرن
الحــادي عــر للميالد ،لـــم يكن رائــد التفكري
العلمــي باملعنــى الــذي قــد يقدمــه البعــض؛
ألن عــودة الغ ـزايل إىل القــرآن للبحــث عــن
أصــول املنطــق األرســطي تــدل عــى أنــه
لـــم يكــن هنــاك حركــة علميــة متدفقــة
وخالّقــة صــدرت عــن العقــل اإلســامي ،وإال
ملــا احتــاج الغــزايل العــودة للبحــث عــن
األصــول .إن الحركــة العلميــة الحقيقــة ال
تفكــر يف األصــول ،بقــدر مــا تهتــم بالنظــر
إىل املســتقبل ومــا قــد تنتجــه مــن أبحــاث

يبقـى السـؤال املـؤرق ،والـذي قلما تعـرض
لـه الفكـر الفلسـفي العـريب املعـارص إال فيام
نـدر ،وهو :ملاذا تشـكك املسـلمون األوائل يف
علـم املنطـق؟ ولئن كنـا نطـرح هذا السـؤال،
ففـي ذهننـا استراتيجية الغـزايل التـي نصفها
بأنهـا استراتيجية ماكـرة ومفيـدة يف الوقـت
نفسـه .وهـي إخراجـه علـم املنطق مـن علم
علما عقل ًيا عا ًمـا ال يقترص
الفلسـفة ،وجعلـه ً
على الفالسـفة فقط .األكيـد أن هـذه الحركة
الرشـيقة ،حركـة إخـراج املنطـق مـن علـم
الفلسـفة ،لهـي أهـم مهمـة ناجحـة أنجزهـا
الغـزايل يف الحفـاظ على الـدرس املنطقي من
الهجمات العنيفـة من طرف العقـل الفقهي،
وحتـى العقـل الكالمـي يف بعـض فرقـه.
األكيــد أن هــذه الحركــة الرشــيقة ،حركــة
إخـراج املنطــق مــن علــم الفلســفة ،لهي
أهــم مهمــة ناجحــة أنجزهــا الغــزايل
يف الحفــاظ عــى الــدرس املنطقــي مــن
الهجــات العنيفــة مــن طــرف العقــل
الفقهــي ،وحتــى العقــل الكالمــي يف
بعــض فرقــه.

.

نعيـد السـؤال على صيغة مغايـرة :كيف نربر
رفـض علم املنطق من طرف العقل اإلسلامي
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الكالسـييك ،مـع العلـم بأنـه عقـل دينـي،
أي فكّـر مـن منطلقـات الديـن اإلسلامي؟
إن العقـل الدينـي ككل ،سـواء كان يهوديًـا
أو مسـيح ًيا أو إسلام ًيا ،كان دائـم التحفـظ
والتوجـس مـن الـدرس املنطقـي ،فلماذا؟
وإذ نحـن نطـرح هـذا السـؤال ،فلا ميكـن
التغافـل عن التقابـل التقليدي واملشـهور بني
املنطق واألسـطورة ،أو قل بالعبـارة اإلغريقية
الذائعـة :امليثوسـواللوغوس .حيـث إن الكثير
مـن مؤرخـي الفلسـفة اإلغريقيـة والفلسـفة
عمو ًمـا ،يُرجعـون ظهـور الفلسـفة عنـد
اإلغريـق يف القـرن السـادس إىل كونـه مرتبطًا
بأفـول منـط مـن التفكير يسـمى األسـطورة
اكتمال وهـو اللوغوس
ً
وبـزوغ النمـط األكثر
أو املنطـق أو العلـم أو حتـى املنهـج .فهـل
رفـض العقـل الدينـي عمو ًمـا -مبـا يف ذلـك
العقـل اإلسلامي -للمنطـق يـدل على أنـه
تفكير ذو بنيـة أسـطورية؟ سـنقدم جملـة
مـن الفرضيـات التـي قـد تسـاعدنا يف مقاربة
املشـكلة ،فقـد يكـون رفـض الـدرس املنطقي
مـن طـرف املسـلمني مرتبطًـا بــ:
علما مـن العلـوم الوافـدة :إذا كان
( )1كونـه ً
كذلـك فهـذا خطـأ ،فالكافـر أو الوثنـي ميكـن
أن يـدرك الحقيقـة؟ والتاريخ برهن عىل ذلك،
وواقعنـا ال يكذبـه أيضً ـا .فلا يعـرف الحـق
بالرجـال بـل نعرف الرجال بالحـق ،هكذا قال
طـه عبـد الرحمـن ،مثـل الغـزايل الـذي نقلـه

مـن عيل -ريض الله عنـه ،(((-مع العلم أن طه
عبـد الرحمن ،مـن منظوره األخالقـي الصويف،
كان ضـد مرشوع األسـلمة ذاتـه ،وضد نظرية
اإلعجـاز العلمـي يف القـرآن التـي انتشرت يف
الفكر العريب املعارص انتشـار النار يف الهشـيم.
مثل أو
لكـن لــم يتم رفـض مباحث األخلاق ً
حتى الطب والهندسة أو الرياضيات ،بالدرجة
نفسـها التـي تـم بهـا رفـض الـدرس املنطقـي
والفلسـفي .ويف هـذا تفسير ال ميكـن إغفاله.
( )2هـل يحـق لنـا -من موقف إميـاين وعلمي
نقـدي م ًعـا -أن نفترض مثلما قال أركـون أن
(القـرآن نـص ذو بنيـة غري منطقيـة ،أي بنيته
أسـطورية أو قصصيـة)؟ (le Coranest un
((()discours de structure mythique؟
الحقيقـة أننـا نعرتف بـأن هذا التقريـر صادم
جـ ًّدا للوعـي اإلسلامي ،بـل ال يحتملـه أي
مسـلم مهما كان متعلقًـا بالـروح العلميـة
درسـا
والنقديـة((( ،كما أن هـذا التقريـر ميثل ً
ضخما ومحفوفًـا باملخاطـر ،حـاول أركـون
ً
االشـتغال عليـه ،فلـم يحصـد إال التكفير
والتنكيـل املعنـوي مـن طرف العقـل الفقهي
((( طــه عبــد الرحمــن« ،فقــه الفلســفة  ،1الفلســفة والرتجمــة»،
بــروت الــدار البيضــاء ،املركــز الثقــايف العــريب1995( ،م)( ،ص/
.)199وأيضً ــا :الغـزايل« ،ميزان العمل» ،مرجع ســابق( ،ص.)349 /
((( محمــد أركــون« ،الفكــر العــريب» ،ترجمــة عــادل العــوا ،بــروت،
باريــس ،منشــورات عويــدات1985( ،م)( ،ص.)43 /
((( عبــد الكريــم عنيــات« ،األســطورة والقــرآن يف فكــر (محمــد
أركــون)» ،مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،جامعــة
وهــران( ،ط( ،)1 .الجزائــر)( ،العــدد( ،)7 /جانفــي2017 ،م)،
(ص.)272 -241 /
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املعـارص .وكم تأسـف وتحرس أركـون من هذا
املوقـف الهجومـي الـذي أخرجـه مـن امللـة
املحمديـة! ونحـن نعترب هـذا املوقف الفقهي
املحافـظ مرب ًرا جـ ًّدا ،عىل اعتبار أنـه ال يتالءم
مـع روح اإلميـان ،كما أنـه أسـقط مناهـج
نابعـة مـن الحداثـة الغربية املوازيـة للحداثة
اإلسلامية يف املسـلامت واملناهـج والنتائـج.
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وسـوء الفهم هـذا ،بني أركـون والعقل الديني
اإلسلامي املحافـظ ،يعـود إىل عـدة اعتبارات،
أهمهـا انتشـار االسـتعامل القـرآين املـرذول
لكلمـة أسـطورة السـيئة السـمعة يف مخيـال
مم يدل عىل اسـتحالة وصف
العـرب آنـذاكَّ .
البنيـة القرآنيـة باألسـطورية ،على الرغـم من
أن هنـاك مـن املسـلمني من تجرأ على تأكيد
هـذه البنيـة والصفـة قبـل أركون بزمـن كثري.
فعندمـا نسـأل السـؤال الجـريء :هـل القرآن
كتـاب علمـي؟ هـل هو كتـاب تاريخـي؟ هل
هـو كتـاب منطقـي؟ فمـن الصعـب الحصول
على جـواب جامـع ،ومصير األسـتاذ أحمـد
خلف الله لــم يكن أحسـن مـن مصري أركون
الحقًـا عندمـا أثبـت وأكـد وجـود األسـاطري
باملعنـى املألـوف يف القـرآن الكريـم((( ،لكننـا
نعتقـد بـأن الجـواب العادل للسـؤال السـابق
هـو أن القـرآن كتـاب ديـن وهدايـة ،يحتـوي
علـم زمانـه ،ومنظـور النـاس للتاريـخ وقـت

نزولـه .ولئن كان عـامل االجتماع الدينـي
الدكتـور (يوسـف باسـيل شـلحد) يتعجـب
مسـتغربًا« :يبـدو مدهشً ـا ،إن لــم يكـن
متناقضً ـا ،الـكالم على أسـاطري متعلقـة بدين
عقلاين مثـل اإلسلام الـذي ولـد يف ضحـى
التاريـخ ،»...فإنـه رسعـان مـا يعترف بأنه «ال
يسـتحيل علينـا أن نجـد عنـارص أسـطورية
السـنة اإلسلامية الدقيقـة ،وكذلك
يف تعاليـم ّ
(((
يف القـرآن»  .ويف اعتقادنـا ،أن االنزعـاج
املتولـد مـن اسـتعامل عبـارة األسـطورة يف
القـرآن ،يعـود إىل طغيـان املفهـوم املشـحون
بالـدالالت السـلبية للفظـة (أسـطورة) التـي
تـدل يف سـياقه على الخرافـة واالختلاق...
إلـخ ،ومتـى علمنـا أنـه ميكـن التعامـل مـع
تعاملا محايـ ًدا أو قـل علميًـا،
ً
هـذه اللفظـة
فـإن كل القلـق يـزول .ألن األسـطورة مقولـة
أنرثوبولوجيـة ،وال تيسء لرتاث أي ثقافة مهام
كانـت ،مبا يف ذلـك الثقافة العربية اإلسلامية.
لكـن االسـتعامل املألـوف يف السـياق العـريب-
اإلسلامي هـو كلمـة (قصـص) وليـس كلمـة
ألح عىل اسـتعاملها ،فإنه
(أسـطورة) ،وكل من َّ
ابتغـى اإلثـارة أكثر من الفهـم والبحـث .كام
نشير إىل رضورة إجـراء دراسـات معمقـة يف
مدلـول الكلمـة بالـذات؛ ألن األسـطورة مرتبة
بالتسـطري أو الكتابة والتاريخ والشهادة ...إلخ.
لـذا فمدلولهـا ال ميكن حصره يف معنى مفرد.

((( محمــد أحمــد خلــف اللــه« ،الفــن القصــي يف القــرآن الكريــم»،
لنــدن ،بــروت ،القاهــرة ،ســينا للنــر ،االنتشــار العــريب،
(1999م)( ،ص.)359 ،208 ،199 /

((( يوســف شــلحد« ،بنــى املقــدس عنــد العــرب قبــل اإلســام
وبعــده» ،ترجمــة خليــل أحمــد خليــل ،بــروت ،دار الطليعــة
للطباعــة والنــر1996( ،م)( ،ص.)77 /

224

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

( )3من املحتمل أن الدرس املنطقي ،ونظ ًرا
لرصامته املنهجية ،يفيض إىل التشكك يف كل ما
مم وصل إليه توات ًرا ،دون أي
يعتقد به املسلم َّ
دليل حيس أو عقيل .ويف هذا نجد من يقول بـ
«صحة رصخة الفقهاء ،حني نادوا :من متنطق
تزندق[ .فقد] كانت رصختهم من قلب اإلسالم
العظيم ،دفا ًعا عن (تواتر) الكتاب والسنة مبا
فيهام من حقائق وأفكار ومذاهب»((( ،فك ْون
املنطق يطالبنا بالربهان عن أي قضية نقررها،
فإن ذلك سيؤدي بنا إىل التشكيك يف الكثري من
القضايا اإلميانية التي نقبلها من دون برهان،
أي ما ميكن أن نعتربه بديهيات إميانية ،وهي
البديهيات التي يتشكك فيها العقل املنطقي؛
ألنها غري مستخلصة من الواقع ،وغري ناتجة
حتم عن قضايا عقلية مرتبطة برباط وثيق
ً
هو الحد األوسط .إن ما يرتيبه املنطق هو
مرشوعية االنتقال من قضية إىل أخرى ،يف حني
أن بعض العقائد اإلميانية املنترشة تفتقر إىل
الروابط املنطقية بني قضاياها .ومن املعلوم أن
العقل املنطقي ،عىل خالف العقل الديني أو
قل العقل اإلمياين عمو ًما ،قائم عىل (معطيات
املحسوس واملعقول فقط)« .إن املنطق ال
يقبل األمور الخفية ،بل يرفضها ألنها فاقدة يف
منظاره لكل أساس»((( ،فالعقل املنطقي يرفض
((( عــي ســامي النشــار« ،مناهــج البحــث عنــد مفكــري اإلســام
واكتشــاف املنهــج العلمــي يف العــامل اإلســامي» ،بــروت ،دار
النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر1984( ،م)( ،ص.)214 /
((( نسطورماتســاس« ،مذكــرات اإلســكندر الكبــر ،عــن مخطــوط
بابــل» ،ترجمــة الطاهــر قيقــة ،تونــس ،الرشكــة التونســية
للتوزيــع1989( ،م)( ،ص.)135 /

عقالنية األرسار ،وهي جزء مهم يف العقل
الديني عمو ًما ،فهناك حد للعلم اإلنساين ،مهام
أويت من قدرات .أمل يقل الله -تعاىل -مبي ًنا
حدود العقل اإلنساين املنطقي ،أو قل اإلنسان
الناظر ،أو العقل الذي ي ّدعي إمكانية معرفة
كل ما هو معقولَ { :والْ َخ ْي َل َوالْ ِبغ ََال َوالْ َح ِم َري
تكَ ُبو َها َوزِي َن ًة َويَ ْخل ُُق َما َل تَ ْعلَ ُمونَ} [النحل،
لِ َ ْ
 ،]8وهذا النص القرآين ،هو بالذات الذي
استعمله ابن خلدون إلبطال الفلسفة وفساد
منتحليها((( ،وهو فصل يستحق التفكري فيه
ومتحيصه ونقده الستخراج حدود العقالنية
الخلدونية وعالقتها بالعقالنية الغزالية.
إن مــا يرتيبــه املنطــق هــو مرشوعيــة
االنتقــال مــن قضيــة إىل أخــرى ،يف حــن
أن بعــض العقائــد اإلميانيــة املنتــرة
تفتقــر إىل الروابــط املنطقيــة بــن
قضاياهــا .ومــن املعلــوم أن العقــل
املنطقــي ،عــى خــاف العقل الدينــي أو
قــل العقــل اإلميــاين عمو ًمــا ،قائــم عــى
(معطيــات املحســوس واملعقــول فقــط).

.

إ َّن حياديـــة املنطـــق بالنســـبة إىل الغـــزايل،
مثلـــا أرشنـــا إىل ذلـــك أعـــاه ،مشـــكلة
مـــا اقرتاحـــه
يف حـــد ذاتهـــا .فبالرغـــم َّ
م ــن إخــراج عل ــم املنط ــق م ــن الفلس ــفة،
بغي ــة إس ــقاط التحري ــم عن ــه ،بعدم ــا وق ــع
عليه ــا؛ ف ــإ َّن العل ــم يف الس ــياق اإلس ــامي ال
((( ابن خلدون« ،املقدمة» ،مرجع سابق( ،ص.)474 ،473 /
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يجـــب أن يكـــون حياديًـــا .فعندمـــا نقـــول
إن علـــم املنطـــق ال ينتمـــي إىل الفلســـفة
را ،ب ــل ه ــو علــ ٌم للفقه ــاء واألصولي ــن
حــ ً
واملتكلمـــن ...إلـــخ ،واالختـــاف يكمـــن
فق ــط يف التس ــميات ،فه ــذا ال يس ــقط عن ــه
التهمـــة يف النهايـــة .ألن الحياديـــة ،أو قـــل
األداتيـــة تـــدل عـــى االســـتعامل املـــزدوج،
مثـــل أيـــة وســـيلة أخـــرى .فالســـيارة قـــد
تقتـــل اإلنســـان ،مثلـــا قـــد تســـعف
املـــرىض وتنقذهـــم مـــن املـــوت املحقـــق.
فاملنطــق والحــال هكــذا ،يســتعمل للدفــاع
والهجــوم م ًعــا ،أي إن املدافعــن عــن الديــن
اإلســامي مــن الهجــات الخارجيــة وحتــى
الداخليــة ال تتــم إال بالعقــل املنطقــي
املحايــد ،لكــن أيضً ــا ،فــإن الهجــوم عــى
اإلســام يتــم باملنطــق نفســه .بــل إن
تعنــت املرشكــن إزاء الدعــوة املحمديــة
كان باملنطــق الحــي والعقــي البســيط،
فمســلامت العقــل املــي الوثنــي قائــم
عــى املواضعــات التاليــة« :اإلميــان مرتبــط
برباهــن ،والربهــان يتمثــل باملالحظــة
البرصيــة»(((؛ لــذا فــإن العقــل الدينــي ال
يقبــل العلــم الالمنتمــي؛ مــن املفــروض أن
يكــون املنطــق يف خدمــة اإلســام فقــط،
وال يجــب أن يكــون وســيلة لنقــد العقائــد
((( محمــد أركــون« ،القــرآن مــن التفســر املــوروث إىل تحليــل
الخطــاب الدينــي» ،ترجمــة هاشــم صالــح ،بــروت ،دار الطليعــة،
(2005م)( ،ص ،97 /ومــا تالهــا).
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اإلســامية ،ومــن هنــا فيجــب أن يرفــض رشه
املحتمــل عــى الرغــم مــن خدماتــه الظاهرة.
إن تأويــل الغـزايل لبعــض النصــوص القرآنيــة
عــى أنهــا تســتبطن يف ســياقها ومضمونهــا
أشــكال القيــاس الحمــي والرشطــي كــا
رســمها أرســطو ،يخلــص يف نهايــة املطــاف
إىل نظريــة أوســع وهــي (ال جديــد تحــت
الشــمس) .وأن الوحــي اإللهــي قــال كل
مــا ميكــن لإلنســان أن يقولــه أو يتفطــن
إليــه .ولكــن هــذا االعتقــاد ،وإن صــادف
القبــول مــن العقــل اإلميــاين أو الفقهــي ،إال
أنــه يطــرح أكــر مــن ســؤال بالنســبة إىل
العقــل الفلســفي؛ ألنــه يتعــارض مــع بعــض
نصــوص الوحــي ذاتــه ،بخاصــة آيــات اللــوح
املحفــوظ وأم الكتــاب ،التــي تقــر بــأن القرآن
وهــو كتابنــا املقــدس -ليــس إال بعضً ــا مـ َّـاميكــن أن يكــون كل كالم اللــه؛ لــذا فيجــب
االحتفــاظ مبســافة منهجيــة مــن الالأدريــة،
التــي يفرضهــا علينــا االحتيــاط املعــريف .كــا
أن القــول بأنــه ال جديــد تحــت الشــمس،
وأن كل يشء قيــل دفعــة واحــدة ،الكليــات
والجزئيــات ،يــؤدي إىل (غلــق للتاريــخ)
إنهــاء (للــذكاء البــري) ،وقطــع أفــق األمــل
واليوتوبيــا الواقعيــة اإليجابيــة .والحقيقــة أن
أكــر مــا يخلــق األىس لإلنســان هــو إقناعــه
بأنــه نافلــة التاريــخ ،أي إن التاريــخ قــد
تــم ونجــز مــع نهايــة النصــوص املقدســة
الكــرى .صحيــح أن الوحــي اإللهــي قــال
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األشــياء الكثــرة لإلنســان ،بخاصــة مــا تعلــق
بأخالقــه وإميانــه ومصــره ومعامالتــه ...إلــخ،
لكــن شــؤون اإلنســان الخاصــة ،مــن علــوم
وترشيعــات الحيــاة الخاصــة وفنــون ...إلــخ
شــأن متعلــق باإلنســان ذاتــه .ويســتحيل أن
نتصــور الحكمــة اإللهيــة وهي بصــدد الحكم
عــى اإلنســان بــأن تكــرر مــا قــد وجــد فقط.
إن هــذا التأويــل الــذي اســتصدره الغــزايل
ليجعــل اإلنســان حــ ًرا داخــل ســجن كبــر.
وهــذا حكــم قـ ٍ
ـاس ،ليــس لقســاوته ن ـ ٌّد.
ل ــذا فإنَّن ــا مني ــل إىل التقري ــر ب ــأن أس ــلمة
العلــوم ككل ،ونقصــد دامئًــا باألســلمة إضفــاء
الــروح اإلســامية عــى املــواد العلميــة التــي
لـ ــم يبتدعه ــا املس ــلم ذات ــه ،ليس ــت مهم ــة
علميـــة خالصـــة ،بقـــدر مـــا متثـــل عـــزاء
النفـــس ،التـــي تتـــأمل مـــن عـــدم القـــدرة
ع ــى التفك ــر األصي ــل والج ــاد واإلبداع ــي.
إن األســـلمة هـــي مطالبـــة باالعـــراف،
وبالتـــايل فهـــي مهمـــة ســـيكولوجية ،أكـــر
م ـ َّـا ه ــي مهم ــة إبس ــتيمولوجية .والغ ــرض
مــن األســلمة هــو نســج (االطمئنــان) الــذي
را،
يجعـــل املؤمـــن آم ًنـــا وراض ًيـــا ومنتـــ ً
والحقيقــة أن خطــاب األســلمة ال يعتــره إال
املؤم ــن ،أم ــا الع ــامل املتخص ــص ف ــا ينظ ــر
إلي ــه بنظ ــرة جدي ــة ،ناهي ــك ع ــن العل ــاء
غـــر املســـلمني الذيـــن يرفضـــون تديـــن
املعرف ــة العلمي ــة ،مه ــا كان ه ــذا الدي ــن؛
مســـيح ًيا أو بوذيًـــا ...إلـــخ .إن مطلـــب

االع ـراف ال ــذي اس ــتعمله الغ ـزايل ومنظ ــرو
إســامية العلــوم يف عرصنــا ،ال يخــدم العقــل
العلمـــي اإلســـامي الناشـــئ بقـــدر مـــا
ـلل معرف ًي ــا بس ــبب س ــطوة
يس ــبب ل ــه ش ـ ً
الشـــعور بـــرورة االعـــراف واالعتبـــار.
رغــم كل هــذا ،فإنــه ميكــن لنــا الحديــث عــن
قيمــة عمليــة أســلمة املنطــق قدميًــا وحديثًــا،
مــن خــال اإلشــارة إىل الجانــب اإليجــايب
وهــو الحفــاظ عــى الــدرس املنطقــي مــن
الهجــوم الفقهــي مــن خــال تأصيلــه يف
القــرآن .فالقــول الــذي أذاعــه الغـزايل ،ونحــن
نعلــم مقــدار ســعة قرائــه قدميًــا وحديثًــا،
قــد ســاعد عــى (اح ـرام) الــدرس املنطقــي
نظـ ًرا الرتباطــه بالقــرآن الكريــم .فمــن يتجــرأ
عــى نقــد املنطــق أو ترذيلــه ،فإنــه والحــال
هكــذا ،ووفــق الــرورة املنطقيــة ذاتهــا،
فإنــه يرفــض ويســتبعد القــرآن الكريــم،
وهــذا محــال عــى مــن ي ّدعــي الدفــاع عــن
الديــن .لكــن هــذا الجانــب اإليجــايب يبقــى
محــدو ًدا ومؤقتًــا ،ولــن كان صال ًحــا يف زمــن
الغــزايل .وبالنظــر إىل الظــروف العلميــة
والدينيــة وحتــى السياســية املحيطــة بــه ،فإن
تغــر الظــروف يــدل عــى ســقوط تأويلــه
وبطــان قراءتــه للمنطــق يف ســياق قــرآين.
فــا يعقــل اليــوم ،وبعــد الثــورات العلميــة
واملنطقيــة الكبــرة ،أن نكــرر قولــة الغــزايل
التك ـرار املتطابــق واالج ـرار املكــرور .فبيننــا
وبــن الغ ـزايل تاريــخ طويــل مــن األحــداث
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العلميــة ،والتــي غــرت العقليــة العلميــة،
مــا يــدل
وبنيــة العقــل العلمــي ذاتــهَّ .
عــى أن تأويــل الغ ـزايل للمنطــق ،وبعــد كل
هــذه املســافة الزمنــة ،أصبــح يــؤدي الــدور
املعكــوس ،وهــو الجانب الســلبي الدائــم ،أي
تعطيــل العقــل ،تســفيه الــذكاء املســتقبيل،
وغلــق التاريــخ عــى مرصاعيــه ،عــى الرغــم
مــن أن تاريــخ العلــم ال ميكــن أن يتعطــل
مــا دام العقــل العلمــي والفلســفي موجــو ًدا.
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يتوق ــف ع ــن التقلي ــب باحثً ــا ع ــن مع ــامل
األلوهيـــة يف كل يشء؟!
ولنســمح ألنفســنا أخــ ًرا أن نختتــم هــذا
املقــام الفكــري بنــص ذي داللــة قويــة ،كتبــه
املفكــر مالــك بــن نبــي .فعــى الرغــم مــن
مامرســته رضبًــا مــن علــم الــكالم الجديــد،
الــذي يفتقــر حتــى إىل العمــق والجذريــة،
يف كتابــه الســابق الذكــر -أي الظاهــرة
القرآنيــة (le phénomènecoranique -
 -)essaid›unethéoriesur le Coranفإننــا
نجــده يقــرر التقريــر األكــر معقوليــة يف
شــأن حقيقــة القــرآن ،بــن الفهمــن املتطرفني
كل يشء مثــل الغ ـزايل،
اللذيــن يعتربانــه إمــا َّ
وإمــا ال شــيئًا وهــو التيــار الــذي يــرى فيــه
نســخة عربيــة للتــوراة واألناجيــل ،يقــول
مالــك بــن نبــي« :القــرآن لـــم يـ ِ
ـأت قط ًعــا
وبصــورة مبــارشة ال بالحســاب العــري،
وال بالجــر ،ولكنــه أىت باملنــاخ العقــي
الجديــد الــذي يتيــح للعلــم أن يتطــور»(((.

ونخت ــم بقول ــة للمفك ــر األمري ــي (Josiah
 )Royceالـــذي درس الظاهـــرة الدينيـــة،
وكل م ــا يق ــع خلفه ــا م ــن أس ــس ،يف كتاب ــه
الشــيق والصــادقThe Religious Aspect( :
 )of philosophyحيـــث نجـــده يقـــول
وهــو وا ٍع بعمليــة تديــن املعرفــة العلميــة،والتـــي تقابـــل يف بعـــض األحيـــان األخـــرى
بتعليـــم -أي صبغهـــا بصبغـــة علميـــة-
الظاه ــرة الديني ــة ،ونح ــن نعتق ــد ب ــأن كلت ــا
املهمتـــن (التديـــن والتعليـــم أو العلمنـــة)
تف ــرز مظاه ــرة فكري ــة غ ــر معقول ــة وغ ــر
متمي ــزة جــ ًّدا -يق ــول« :يج ــب ع ــى داريس
الدي ــن أن يتوقف ــوا ع ــن البح ــث ع ــن اإلل ــه
بـــن الوقائـــع الجامـــدة وامليتـــة للعلـــم
الطبيعـــي ،وأن يوجهـــوا وجهتهـــم تجـــاه
امليــدان الصحيــح للبحــث»((( .أو ليــس هــذا
الق ــول ينطب ــق ع ــى الغــزايل ،ال ــذي لـ ــم

لكــن يبقــى شــأن تحديــد العلــم الــذي وفــر
لــه القــرآن منــاخ ظهــوره وتطــوره موضــو َع
جــدا ٍل حتــى اليــوم ،عــى اعتبــار أن مفهــوم
العلــم يف القــرآن يختلــف كليــة عــن مفهــوم
العلــم كــا نســتعمله اليــوم يف الخطــاب
الفلســفي أو قــل اإلبســتيمولوجي املألــوف.

((( جوزايــا رويــس« ،الجانــب الدينــي للفلســفة :نقــد ألســس
الســلوك واإلميــان» ،مرجــع ســابق( ،ص.)215 /
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