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Khulasah
Falsafah Islam – yang ditakrifkan dengan pelbagai
definisi oleh sarjana Islam – telah memberi pengaruh
yang besar kepada sejarah manusia, khususnya
falsafah Barat. Melalui manifestasinya yang pelbagai
seperti Kalām, Sufisme, falsafah peripatetik dan
pelbagai bidang pemikiran yang lain seperti sosiologi,
psikologi dan lain-lain, falsafah Islam telah
mewariskan pengaruh yang berkekalan kepada
masyarakat Islam dan memberi kesan kepada
perkembangan pemikiran yang termanifestasi melalui
kemunculan pelbagai aliran. Tinjauan bibliografi
mengenai kajian berkenaan falsafah Islam oleh
pengkaji Muslim dan bukan Islam dari Timur dan
Barat
menunjukkan
kebanyakan
penulisan
mengenainya hanya berkisar berkenaan sejarahnya di
masa lalu dan sumbangannya terhadap dunia Barat di
era Pertengahan. Kebanyakan tulisan pengkaji Barat
mencirikan falsafah Islam sebagai satu fasa sejarah
perkembangan intelektual Barat dan malangnya turut
diikuti dan dipersetujui oleh pengkaji Muslim. Dalam
masa yang sama, terlalu sedikit perhatian diberikan
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kepada kemungkinan kerelevenan falsafah ini
terhadap manusia kini. Makalah ini berusaha
menjelaskan empat asas falsafah yang mampu
menyumbang secara serius terhadap wacana
intelektual masyarakat kontemporari yang sebahagian
besarnya kini dicirikan oleh ketidakpastian dan
keraguan. Ia juga bertujuan menggariskan jalan
membawa kembali falsafah Islam ke pandangan alam
ketuhanan yang seharusnya mentadbir pemikiran
falsafah, di samping menyediakan kefahaman
berkenaan keperluan jalinan persefahaman antara
iman dan ilmu yang perlu wujud dalam dimensi etika
penyelidikan falsafah. Selain itu, dialektika ‘saya dan
yang lain’ yang menjadi isu serius dihadapi manusia
moden kini merupakan satu lagi bidang di mana
falsafah Islam mampu memberi sumbangan yang
besar untuk masa kini dan akan datang.
Kata kunci: Falsafah Islam; wacana intelektual;
manusia moden; pandangan alam ketuhanan.
Abstract
Islamic Philosophy - defined variously by Muslim
scholars - has had tremendous influence on human
history, more particularly so on Western history of
ideas and philosophies. Through its various
manifestations - Kalām, Sufism, peripatetic
philosophy and many other areas of thinking such as
sociology, psychology etc. – it has left a lasting
influence on Islamic societies and the development of
its thought manifested in various schools. A review of
the bibliographies of studies around Muslim
philosophy demonstrates that most of the studies
conducted by Muslims and others from the West or
East have been about its past history and the
contribution it has had on the Medieval West. In most
Western writings it was characterized as a phase of
western intellectual history and rather unfortunately
Muslims started towing the same line. In the
meanwhile, very little serious attention was paid to the
possible relevance of this philosophy to contemporary
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man. This paper, endeavours to point to four areas in
which philosophy can seriously contribute to the
intellectual discourse of contemporary human
societies largely characterized by uncertainties and
perplexities. It also aims at outlining the way forward
by taking philosophy back to the ‘Divine world view’
that should govern the philosophical thinking, and
providing it with an understanding of necessary
cooperation between faith and knowledge that insists
on the ethical dimension of philosophical inquiry. The
Dialectic of “me and the other”, which is a very
serious issue that the modern man is struggling with,
is another area where Islamic philosophy can make an
immense contribution that will help the present man
and his future.
Keywords: Islamic philosophy; intellectual discourse;
modern man; divine worldview.

المقصود بالتراث الفلسفي اإلسالمي
ختتلف آراء الباحثني يف تعريف الفلسفة يف إطار اإلسالم كما تتنوع يف
 ومل تعد االهتمامات العلمية املعاصرة حريصة على.حتديد جماالته
 بل جتاوزهتا إىل املشكالت،مناقشة مثل هذه التعريفات أو التحديدات
الفلسفية نفسها وقضاياها الكبرية اليت هتم اإلنسان وتسهم يف تطوير
معارفه أو حتسني وضعه أو تعميق إدراكه وتيسري جناحه وحتقيق مآربه
.ومقاصده
لكن الفكر اإلسالمي مل يتصف بالنفعية املتقلبة وال يروج هلا أو
 إمنا على العكس يتميز بعقالنية هادفة حترص على حتديد املفاهيم،ملثلها
. قبل الدخول يف أي مناقشة أو حتليل، وحترير حمال النزاع،واألهداف
ومن هنا كان منهج الفكر اإلسالمي يف التعامل مع أي علم أن يبدأ
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بتعريف العلم نفسه ،ورسم حدوده ،وحتديد موضوعاته ،وتقييد مسائله،
ورسم أهدافه ،وبيان مناهجه ،وشرح مصادره .وهذا ما عرف يف التقليد
العلمي اإلسالمي باملبادئ العشرة للعلم ،أيا كان هذا العلم .والرتاث
اإلسالمي ال يعرف علما إال إذا حتددت تلك املبادئ العشرة اخلاصة
به ،اليت حتدد ذلك العلم ومتيزه عن غريه من العلوم .هذا يعين الوضوح
والدقة العلمية .ومن هنا كان "التعريف اجلامع املانع" من خصائص
الفكر اإلسالمي التقليدي كما كان هو الشأن عند القدماء من اهلنود
واليونان وغريهم.
وبدون أن أطيل الكالم يف بيان هذه اخلاصية العلمية املنهجية
للفكر اإلسالمي التقليدي يف مقابلة ما آل إليه األمر يف العصر احلديث
من عدم التحديد والتقييد واخلوض يف مناقشات قضايا كبرية بدون
حترير حمل النزاع فيها ،أود أن أقول فقط بأنين أقصد بالفلسفة أو الفكر
الفلسفي ذلك النشاط الذي يقوم به اإلنسان يف حماولة فهم اإلنسان
والوجود واملوجود أو قل فهم الوجود بكل أبعاده ،وباستخدام مجيع
القوى املعرفية وامللكات اإلدراكية لديه ،ليتجه على أساس ذلك الفهم
إىل جناب القدس اإلهلي.
ويصبح هذا الفكر الفلسفي إسالميا عندما يعتمد هذا النشاط
على الوحي اإلهلي يف مظهريه :الكالم اإلهلي والبيان النبوي .وهذا
الفهم للفلسفة هو ما جنده يف تاريخ الفلسفة على مدى التاريخ إىل أن
جاء العصر احلديث الذي اتسم بشيوع اجتاهات الفردانية والالمباالة
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والعبثية والالأدرية يف جمال الفكر مما أدى إىل خصخصة املفاهيم العلمية
والفلسفية وبروز النسبية فيها حىت ضاعت احلقيقة املوضوعية للمفاهيم.
إين أجتاوز هذا التطور السليب احلديث يف معىن الفلسفة أو يف فهمها
وأمتسك بالفهم التارخيي األصيل هلا .ولعل ما روي عن أفلوطني –
شيخ األفالطونية احملدثة الذي انتهى إليه الرتاث اليوناين وكان جممع
حبري فكر اهلند واليونان – من تعريف للفلسفة بأهنا "الكشف عن
اإلله مث االتصال به" أو "العروج إىل اخلري األعلى" 1هو ما جنده يف
جممل الرتاث الفلسفي العاملي قبل ذلك التحول الكبري الذي بدأ تدرجييا
منذ النهضة وبلغ أوجه يف التنوير ،حيث شاع التفسري املادي للتاريخ
والتفسري اإلحلادي للفلسفة .لقد كانت الفلسفة يف أصلها و مسريهتا
الطويلة معراجا معرفيا للعقل والروح معا.
وعندما يكون هذا املعراج املعريف استنادا إىل الوحي كما أسلفت
2
يصبح فلسفة إسالمية ويصبح نتاجه هو "الرتاث الفلسفي اإلسالمي"
See: Plotinus, The Enneads, trans. Stephen Mackenna (New York:
Larson Publications,1992), 2; ‘Abd al-Halim Mahmud, al-Tafkir alFalsafi fi al-Islam (Cairo: Dar al-Ma’arif, 1989), 2:176.

1

2

فيما يلي بعض ما أعتربه من أفضل املراجع اليت توفر مسحا علميا عاما لتاريخ الفلسفة
اإلسالمية وبعض قضاياها األساسية ورجاهلا املشاهري يف جمال الفلسفة اإلسالمية :ففي اللغة
اإلجنليزية:
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, eds., History of Islamic
Philosophy (London: Routledge, 1996); M. M. Sharif, History of
;)Muslim Philosophy (Lahore: Pakistan Philosophical Society, 1963
Richard M. Frank’s papers edited by Dimitri Gutas in three volumes
as follows: a) Philosophy, Theology and Mysticism in Medieval Islam:
Text and Studies on the Development and History of Kalam
(Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005), vol. 1, b) Early
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الذي أعين به – منسجما مع مجهرة الباحثني يف الفلسفة اإلسالمية -
ثالثة أنواع من تراث الفكر اإلسالمي مما هو معروف لدارسي هذا
الفكر .وهي كما انتهى إليها املتخصصون من أهله:
 .1الرتاث املشائي
 .2الرتاث الكالمي
 .3الرتاث الصويف
وال أنظر إىل هذه املظاهر الثالثة 3من تراث الفكر اإلسالمي الثري
اخلصيب نظرة الغربيني واملستشرقني ومن تابعهم من املسلمني إليها
Islamic Theology: The Mu’tazilites and al-Ash’ari, Text and Studies
on the Development and History of Kalam (Farnham: Ashgate
Publishing Limited, 2007), vol.2, c) Classical Islamic Theology: The
Ash’arites: Text and Studies on the Development and History of
Kalam (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2008), vol. 3.

ويف اللغة العربية ميكن الرجوع إىل:

‘Ali Sami al-Nashar, Nash’ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam (Cairo:
Dar al-Salam, 2008), 3 volumes; ‘Abd al-Halim Mahmud, al-Tafkir
al-Falsafi fi al-Islam (Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1989); Mustafa ‘Abd alRaziq, Tamhid li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah (Cairo: Dar alKitab al-Misri, 2011); De Boer, Tarikh al-Falsafah fi al-Islam, trans.
;)Muhammad ‘Abd al-Hadi Abu Ridah (Beirut: Dar al-Nahdah, n.d
Ibrahim Madkur, Fi al-Falsafah al-Islamiyyah Manhaj wa Tatbiqih
(Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1976).
3

لقد ذهب الشيخ اجلليل مصطفى عبد الرازق  -وتبعه فيه بعض تالمذته  -إىل اعتبار "أصول
الفقه" صورة رابعة للفلسفة اإلسالمية .لكن هذا مل حيظ بقبول واسع .وال شك أن علم
األصول برهان على أصالة العقل اإلسالمي وعلى قدرته اإلبداعية الفائقة ،خاصة يف جمال
التفكري املنهجي ،وإن أصول الفقه منهج علمي عقلي رصني تضبط حركة العقل يف تعامله
مع الكتاب والسنة .وما أنتجه هذا العقل الفقهي األصويل عند املتقدمني من أهله على وجه
اخلصوص يف خمتلف أبواب األصول اليت تضم فلسفة اللغة ومنطق العقل وقواعد الفقه أمر
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حبيث خيتزلوهنا ليسدوا هبا فقط الثغرة الواضحة املوجودة يف تاريخ الفكر
الغريب الفلسفي؛ إمنا أنظر إيل هذا الرتاث الفلسفي اإلسالمي يف
امتداده التارخيي؛ منذ بداية نشاطه املنظم من الناحية العلمية 4يف أواخر
القرن الثاين اهلجري إىل يومنا هذا .ولألسف ال يزال هذا الرتاث يدرس
يف جامعاتنا ومعاهدنا العلمية الكبرية وفق ذلك التصور الغريب الساذج
له.

عظيم .وأنا شخصيا مقتنع بتمثيل العقل الفقهي األصويل جانبا من أعظم اجلوانب الفلسفة
اإلسالمية .لكين آ ثرت الذهاب مع اجلمهور وخباصة يف هذا البحث الذي حياول إلقاء
الضوء على أمهية تلك اجلوانب الثالثة .أما اجلانب األصويل الفقهي فلم حيدث أن اختلف
الناس – علماء وعامة – على أمهيته احلياتية يف أي زمن .لكين سأعود إىل مناقشة موضوع
"العقل الفقهي األصويل" كجانب أصيل يف الفكر الفلسفي اإلسالمي يف حبث آخر إن شاء
اهلل ،حىت أفتح باب املناقشة حوله من جديد.
4

أقول هذا ألن التفكري العقلي املنظم يف قضايا ختص الفلسفة قد بدأ يف اجملتمع اإلسالمي
بعد منتصف القرن األول اهلجري نفسه وإن مل يكن يف شكل مدارس عقلية ،لكن حلقات
اإلمام الكبري احلسن البصري املتويف سنة  110للهجرة ميكن أن تعترب مدرسة منظمة هتتم
بقضايا الوجود واحلياة والعقل والطبيعة .وكانت حلقات هذا اإلمام مهدا خرجت منه العقول
اإلسالمية املبدعة على اختالف توجهاهتا يف مجيع جوانب الفكر اإلسالمي .ولو قمنا جبمع
ما أثر عن احلسن البصري من أقوال وآراء لوجدنا أنفسنا أمام فيلسوف – رمبا أول فيلسوف
– إسالمي كبري يف ذلك الوقت املبكر .لعل اهلل يوفق أحد شباب الباحثني جلمع شذرات
هذا اإلمام ويقوم برتكيبها بنفس املنهج الذي استخدمه أستاذ الفلسفة اإلسالمية الكبري
الدكتور عبد اهلادي أبو ريده يف حبثه عن إبراهيم بن سيار النظام .إن مدرسة اإلمام البصري
مثلت حركة عقلية منظمة قائمة على أصول الكتاب والسنة ،وكانت املدرسة األم اليت ظهرت
فيما بعد يف القرن الثاين من تاريخ اإلسالم.
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مير من خالله
أما اجلانب املشائي من هذا الرتاث فيبدأ بالكندي و ّ
ممثليه يف الشرق والغرب اإلسالميني إىل الدراسة االشراقية والعرفانية اليت
تستمر إىل يومنا هذا يف إيران وتركيا وشبه القارة اهلندية أكثر من أي
منطقة إسالمية أخرى .ومع اشتهاره بلقب "املشائي" ،وحكم البعض
عليه بأنه ليس ّإال امتداداً للفكر اليوناين يف العامل اإلسالمي أو هو
الفكر اليوناين مكتوباً باللغة العربية 5،وحمدودية تأثريه على اجملتمع
اإلسالمي فإنه ميثل يف أهدافه ومسائله ويف كثري من جوانب اهتماماته
ورؤاه وجهاً إسالمياً له إجيابياته وسلبياته ،شأنه شأن سائر التوجهات
والتيارات اليت ظهرت يف تاريخ الفكر اإلسالمي.
وسيتضح هذا من خالل حديثي فيما يأيت إن شاء اهلل .ويكفي
أن كلهم كانوا يعتربون أنفسهم مسلمني ،وليست انشغاالهتم الفلسفية
سوى حماوالت لفهم ما يقوله القرآن الكرمي حول تلك القضايا الفلسفية
الكبرية باالستعانة برتاث الفكر اإلنساين السابق باعتباره حماوالت العقل
اإلنساين .وما أعمق دالالت تعبري ابن سينا عندما قال" :جل جناب
6
احلق عن أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إال واحد بعد واحد"

5

انظر ما ذهب إليه علي سامي النشار بشأن املشائية اإلسالمية يف مقدمة كتابه نشأة الفكر
الفلسفي يف اإلسالم( .مصدر سابق).
Ibn Sina, al-Isharat wa al-Tanbihat, ed. Sulayman Dunya, vol. 4
(Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1994), 109.

206

6

Dheen Mohamed, “Islamic Philosophical Tradition,” Afkar Vol. 21 Issue 1
(2019): 199-250

أو تصريح الفارايب عندما قال" :وأما الغاية اليت يقصد إليها يف تعلم
الفلسفة فهي معرفة اخلالق تعاىل" 7يف هذا السياق.
أما الرتاث الكالمي 8فهو تراث فلسفي أصيل ال يثري الشك
حول أصالته إال من ابتلي بالسطحية احلركية ،أو ضيق أفق من انتسب
إىل أهل احلديث يف القدمي أو حتجر الوهابية يف احلديث؛ أو من غلب
اختياره الشخصي على االعتبار املوضوعي لظروف خاصة به؛ أو
لتقدير خاص به.
وهو تراث خصيب يتميز يف مظهره السين على األقل – وهو ما
ميثل غالبية أمة اإلسالم  -بالتزامه الشديد مبقتضى ما يقرره النص
والعقل بدون إفراط أو تفريط ،ووقف يف تاريخ اإلسالم الطويل يدافع
عن الرؤية الكونية اإلسالمية مبنطق العقل وقوة احلجة .لقد وقف يف
وجه الغزو الفكري قدمياً كما وقف يف وجهه حديثاً .وحبكم وظيفته
Al-Farabi, Fi Ma Yanbaghi an Yuqaddim Qabl Ta’allam al-Falsafah,
ed. Friedrich Dieterici (Leiden: Brill, 1890).

7

ضمن كتاب الثمرة املرضية يف الرسائل الفارابية  .ويتضمن رسائل الفارايب التالية :عيون
املسائل ،فصوص احلكم ،يف جواب مسائل سئل عنها فيما يصح وما ال يصح من أحكام
النجوم ،فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ،كتاب اجلمع بني رأي احلكيمني ،مقالة يف
معاين العقل .ص .53

8

ولعل من املراجع املفيدة خبصوص هذا اجلانب اخلاص بالفلسفة اإلسالمية ما يلي:
Harry Wolfson, Falsafah al-Mutakallimin, trans. Mustafa Labib ‘Abd
al-Ghani (Cairo: al-Markaz al-Qawmi li al-Tarjamah, 2009), 2
volumes; Tim Winter, The Cambridge Companion to Classical
;)Islamic Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Sabine Schmidtke, ed., The Oxford Encyclopedia of Islamic Theology
(London: Oxford University Press, 2016).
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يلعب دورا أساسيا يف احملافظة على اهلوية للمجتمع املسلم .وهو تراث
ال يزال نبعه فياضاً مبا ميكن أن يفيد اجملتمع اإلسالمي واإلنساين؛
ومتجدداً بتجدد ظروف الفكر وظهور التيارات.
وهو تراث تتقامسه مدراس خمتلفة تتفق يف األهداف واملسائل
وختتلف يف املناهج والوسائل ،وهو اختالف لعب دوراً كبرياً يف حتديد
نفوذ كل واحدة منها وتأثريها يف اجملتمعات اإلسالمية ،وإن كانت
مدرسة أهل السنة واجلماعة ،احملددة تارخيياً باألشعرية واملاتريدية ،9هي
9

جند يف اآلونة األخرية شذوذ الوهابيني – وال فرق بينهم وبني من يسمى بالسلفيني يف باب
العقيدة – يف اعتبار أنفسهم هم املمثلني للسنة واجلماعة أصالة ،ونفي كون األشاعرة
واملاتريدية ممثلني هلم .وهذه احملاولة اليت تتم حتت تأثري نفوذ املال والسلطان السياسي يردها
تاريخ املسلمني إىل يومنا هذا .انظر يف هذا اإلمام األكرب األستاذ الدكتور أمحد الطيب،
Ahmad al-Tayyib, Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʽah (Silsilah Muhadarat
al-Imam 1) (Cairo: Dar al-Quds al-‘Arabi, 1439H/2018).

وأصل هذا الكتاب حماضرة ألقاها فضيلة اإلمام األكرب يف افتتاح مؤمتر أهل السنة واجلماعة
بالعاصمة الشيشانية غروزين بتاريخ  23من ذي القعدة سنة  1437ه املوافق  26من أغسطس
سنة 2016م .وانظر أيضا كتاب العالمة الشيخ سالمة العزامي ،الرباهني الساطعة يف رد بعض

البدع الشائعة ،تصدير حممد زاهد الكوثري (القاهرة :مطبعة السعادة ،بدون تاريخ) وكتابه:
فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان نشر مع األمساء والصفات للبيهقي ،جنم
الدين حممد أمني الكردي (القاهرة :مطبعة السعادة ،بدون تاريخ) ،و أهل السنة واجلماعة:
شهادة علماء األمة وأدلتهم مجع وإعداد :محد السنان ،وفوزي العنجري (الكويت :دار الضياء
للنشر والتوزيع2010/1431،م) والشيخ اإلمام حممد زاهد الكوثري يف تعليقه على السيف
الصقيل يف الرد على ابن زفيل للتقي السبكي ،املسمى بتكملة الرد على نونية ابن القيم
(القاهرة :مطبعة السعادة .)1937/1356 ،وانظر أيضا الفصلني األول والثاين من الباب
الثالث يف اجلزء األول من كتاب علي سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم
(القاهرة :دار السالم.)1008/1429 ،
208

Dheen Mohamed, “Islamic Philosophical Tradition,” Afkar Vol. 21 Issue 1
(2019): 199-250

اليت ظلت أكثرها شيوعاً وانتشاراً ونفوذاً لتمثيلها االعتدال يف منهجها،
والواقعية العقلية اإلسالمية يف مناظريها ،واعتمادها النص والعقل معاً
يف توازن حقيقي يرعاه الكتاب والسنة ،وتعني عليه مواقف سلف األمة.
لكن هذا ال يربر التقليل من شأن املعتزلة الذين لعبوا يف أيام ازدهارهم
وظهورهم دورا كبريا يف التصدي للتحديات اليت كانت تواجه اإلسالم
يف رؤيته الكونية وفلسفاته التشريعية واستمروا علي هذا اجلهاد أينما
وجدوا .والقاضي عبد اجلبار – صاحب املغين –10دليل على طبيعة
الدور املعتزيل يف هذا اجملال حىت بعد أن أفل جنم املعتزلة.
لقد وقفت تلك املدارس مجيعا تتصدى للتحديات اخلارجية .إن
جهود أهل السنة واملعتزلة والشيعة يف التصدي للتحديات اليت كانت
تأيت من النحل اخلارجية ومواجهة التيارات اإلحلادية املختلفة سجلها
التاريخ اإلسالمي بأحرف من نور .إن هدف هذا العلم املنحصر يف
إثبات العقائد الدينية باحلجج العقلية ورد الشبه عنها – وهذا ما عرف
به هذا العلم يف مصادره الكبرية – رمبا حجب البعض 11عن تقدير
مكانته الفلسفية تقديرا صحيحا.
10

كتابه املغين يف أبواب التوحيد والعدل الذي ضاع بعض أجزاءه ومل يعثر عليها بعد ،ونشر
منه ستة عشر جملدا بتحقيق جمموعة من العلماء يف القاهرة عند اهليئة املصرية العامة للكتاب،
موسوعة علمية كالمية وفلسفية عظيمة .وكذلك كتابه القيم تثبيت دالئل النبوة بتحقيق عبد
الكرمي عثمان ،إن هذا املتكلم املعتزيل والفقيه الشافعي كان نادرة عقلية يفتخر به الرتاث
العلمي اإلسالمي.
11
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هب سيد حسني نصر-الباحث املخضرم يف الفلسفة اإلسالمية – إىل التقليل من البعد
الفلسفي واجلانب العملي لعلم الكالم عندما عقد مقارنة بني علم الالهوت املسيحي وعلم
الكالم اإلسالمي وقال ما نصه" :فالالهوت يف املسيحية مل يكتف فقط مبحاولة توفري دفاع
عقلي لإلميان إمنا استهدف أيضا إيصاله أو األخذ بيد اإلنسان املسيحي إىل الدرجات العليا
للروح ،كما جيده الواحد يف الالهوت السري لألريوباغي أو يف عمل مارتن لوثر باسم
 . Theologica Germanicaومل يكن هذا أبدا طبيعة علم الكالم الذي حصر نفسه
كعلم يف تويل مسئولية إثبات العقائد الدينية بإقامة احلجج هلا وإزالة الشكوك عنها ،وال
حيتوي هذا العلم على التعابري العقلية الروحية املعمقة" (ص  120من كتابه "الفلسفة
اإلسالمية من النشأة إىل اليوم :الفلسفة يف أرض النبوة" باللغة اإلجنليزية(
S. H. Nasr, Islamic Philosophy from its Origin to the Present:
Philosophy in the Land of Prophecy (Lahore: Suhail Academy, 2007).

لكنه ناقض نفسه بنفسه بعد بضع صفحات عندما قال يف صفحة  129من نفس الكتاب
أي بعد مثاين صفحات فقط من الكالم السابق ما نصه" :عندما يتأمل الواحد يف رسالة
املذهب األشعري وأمهيته الفلسفية والروحية فإنه يدرك اهتمام هذه املدرسة احملوري جلعل
حقيقة الوجود اإلهلي حاضرة يف عامل احلياة اليومية من خالل جعل العقل خادما لإلرادة
اإلهلية وتابعا هلا ".وإذا كان االنشغال مبواجهة التيارات األخرى شغلت األشعرية املبكرة عن
اجلوانب العملية والروحية ألصوهلا ومبادئها فإهنا سرعان ما تنبهت هلا عندما استقرت األمور.
وأعظم ٍ
جتل هلذا االهتمام األشعري هبذا اجلانب هو مدرسة اإلمام أيب الربكات الدرديري،
تلك املدرسة اليت ضمت يف طياهتا األئمة األعالم من أمثال الباجوري والصاوي وغريمها.
لقد وجدنا هذه الطبيعة األشعرية قبل الدرديري يف تراث األشاعرة الكالمي يف املغرب العريب.
والشهرة اليت حظيت هبا رسائل السنوسي على طول العامل اإلسالمي وعرضه ويف أبرز
املؤسسات التعليمية السنية خلري دليل على تبين مجهور املسلمني لتلك الروح اليت عرب عنها
أحد الصوفية عندما قال:
رجال فدكت والرجال رجال
وكم من جبال قد علت شرفاهتا
معارضا بذلك قول اإلمام الرازي:
وكم من جبال قد علت شرفاهتا
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أما الرتاث الصويف فهو ثالث هؤالء الثالثة ،وأشدها تأثرياً،
وأكثرها استيعاباً لطاقات اإلنسان وملكاته اإلدراكية حيث مجع يف
انسجام موفق بني العقل والقلب ،والظاهر والباطن ،والفكر والسلوك؛
واحلق واخللق ،والدنيا واآلخرة ،واحلق والواجب ،واحلق واحلقيقة .فإذا
كان هذا الرتاث يف أساسه سلوكياً يف املقام األول؛ إال أن جتلياته
الفكرية وحتليالته الفلسفية ومناقشاته العرفانية أثبتت قدرته على
التصدي ملعاجلة كربيات املشاكل الفلسفية بصورة أكثر توفيقاً من كثري
من الرتاثني املشائي والكالمي ،إذ كان يضيف إىل "العقالنية" اليت
أبرزها البعدان األوالن ذلك البعد "الروحاين" الذي ال يتحقق التكامل
بدونه ،وإن كانت عقالنية البعدين املشائي والكالمي مل تكن بعيدة
عن هذا البعد الثالث كما هو واضح من تراثيهما .12ومن املناسب
انظر حممد عبد القادر السنباوي ،حاشية ابن األمري (املتوىف يف 1232هـ) على إحتاف املريد
شرح جوهرة التوحيد ،حتقيق أمحد فريد املزيدي (بريوت :دار الكتب العلمية،)2015 ،
الصفحة .52
Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Sinbawi, Hashiyah Ibn al-Amir ‘ala
Ithaf al-Murid Sharh Jawharah al-Tawhid, ed. Ahmad Farid (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 52.
12

أما يف الرتاث املشائي التقليدي فهذا واضح بصورة قوية يف كتابات الفارايب وبصورة أوضح
لدى ابن سينا وابن طفيل ،بل إن ما حكاه ابن عريب يف فتوحاته عن استدعاء ابن رشد له
واحلوار الذي مت بينهما حيمل كثريا جدا حول شخصية ابن رشد العلمية واإلميانية ويلقي
أضواء كاشفة على املوقف الرشدي بشأن نظرية املعرفة .وأعتقد أن ما كتبه ابن رشد يف
مقدمة كتابه مناهج األدلة وكتابه اآلخر فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال
ال ينبغي أن يقرآ مبعزل عما يفيده هذا اللقاء( .انظر تفاصيل هذا اللقاء يف ابن عريب،
الفتوحات املكية قرأه وقدم له نواف اجلراح ،الطبعة الثانية (بريوت :دار صادر،
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تقريره هنا أن البعد الروحاين الذي يوفره الرتاث الصويف مل يأت على
حساب البعد العقلي لدى الصوفية ،إمنا جاء معه وعالوة عليه كما
يشهد بذلك ما تركه الصوفية من القرن الثالث اهلجري.
وهذه اخلصائص اليت اتسم هبا "البعد الصويف" من جوانب
الفلسفة اإلسالمية هي اليت جعلته أكثر شيوعاً يف اجملتمعات اإلسالمية
 ليس فقط بني العلماء  -إمنا أيضا بني عامة الشعب .وإذا كاناإلمام الغزايل من أكثر علماء املسلمني تأثريا يف اجملتمعات اإلسالمية
وابن عريب من أشدهم عمقاً ،وميثالن جوانب الفلسفة اإلسالمية خري
متثيل فإن كليهما ينتميان أصال ويف املقام األول إىل الرتاث الصويف.
لقد أثار بعض الباحثني املعاصرين شكوكا حول أصالة هذا البعد
اإلسالمية ،وكانوا يف ذلك متبعني إما للدراسات اإلستشراقية املبكرة أو
السلفية املعاصرة ،لكن الدراسات العلمية احلديثة واملعاصرة املتتالية
وكذلك الكتابات الصوفية املبكرة اليت أحييت وظهرت إىل الوجود يف
13
حتقيقات علمية رائعة قد استطاعت دحض تلك الشكوك علميا.
 ،)2007/1428اجمللد األول ،صفحة  .191وفيما يتعلق بالرتاث الكالمي انظر الرتاث
األشعري واملاتريدي ومها ما ارتضامها مجهور املسلمني وستجد إشارات إىل هذه النقطة يف
ثنايا البحث.
Ibn ‘Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, vol. 1, 2nd edition (Beirut: Dar
Sadir, 2007) 191.
13

انظر يف هذا املوضوع املراجع التالية .أوال باللغة العربية:
Abu Nasr al-Siraj al-Tusi, Kitab al-Luma‘ fi al-Tasawwuf, ed.
Reynold Nicholson (Leiden: Brill, 1914); ‘Abd al-Karim al-Qushayri,
al-Risalah, ed. ‘Abd al-Halim Mahmud (Cairo: Mutabi‘ Muassasah
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ومع أن هذا الرتاث الصويف يف بعده الفكري والفلسفي قد توحد مع
 ومن قبله،الرتاث الكالمي كما ظهر يف تراث مدرسة اإلمام الدرديري
 كما أشرنا يف اهلامش األخري – بل ويف- يف تراث املغرب األشعري
كتابات صوفية القرن الثالث اهلجري من أمثال احملاسيب واحلكيم
الرتمذي واجلنيد واخلراز إال أنه ظل حمتفظاً خبصوصيته وجتلياته املستقلة
 بل أصبح هذا الرتاث يف العامل املعاصر من أكثر ميادين.إىل يومنا هذا
 وعناية العلماء،الرتاث الفلسفي اإلسالمي جذباً الهتمامات الباحثني
 فهذه هي املدارس الثالثة اليت. يستوي فيه الشرق والغرب،والدارسني

Dar al-Sha‘b, 1989); al-Hujwiri, Kashf al-Mahjub, trans. Is‘ad ‘Abd
al-Hadi Qandil (Cairo: al-Majlis al-A‘la li al-Shu’un al-Islamiyyah,
1974); Shihab al-Din Abu Hafs ‘Umar al-Suhrawardi, ‘Awarif alMa‘arif, ed. Samir Shams (Beirut: Dar Sadir, 2010); ‘Abd al-Halim
Mahmud ()يف حبوثه الفياضة عن قضية التصوف املنشور مع نشرته, Munqiz min alDalal li al-Imam al-Ghazali, 5th edition (Cairo: Dar al-Ma’arif, 2003);
Din Muhammad, al-Tasawwuf wa al-Mysticism: Dirasah alIstilahiyyah (Cairo: Dar al-Imam al-Razi, 2016); Muhammad Diya’
al-Din al-Kurdi, Nash’ah al-Tasawwuf al-Islami (Cairo: Matba‘ah alJabalawi, 1991); Muhammad Kamal Ibrahim Ja‘far, al-Tasawwuf
Tariqan wa Tajribah wa Madhhaban (al-Iskandariyyah: Dar alMa‘rifah al-Jami‘iyyah, 1980); ‘Abd al-Fattah Barakah, Fi alTasawwuf wa al-Akhlaq: Dirasat wa Nusus (Kuwait: Dar al-Qalam,
1983); Hasan ‘Abd al-Latif al-Shafi‘i, Fusul fi al-Tasawwuf (Cairo:
Dar al-Basa’ir li Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2008).

:أما يف اللغة اإلجنليزية
Seyyed Hossein Nasr, ed., Encyclopedia of Islamic Spirituality, two
volumes (Lahore: Suhail Academy, 2000); Seyyed Hossein Nasr, Sufi
Essays (New York: Schoders Book, 1972); Carl W. Ernst, Sufism: An
Introduction to the Mystical Tradition of Islam (Boston and London:
Shambhala, 2011).
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أراها املمثلة احلقيقية للرتاث الفلسفي اإلسالمي تبعا جلمهور الباحثني،
وهو ما أحاول أن أتناول عطاءه احلضاري.
واحلق أن حركة الفلسفة يف العامل اإلسالمي يف العصور املتأخرة
قد صبغت نفسها بالصبغة الصوفية ،ومع كثري من التأثري للشخصيتني
الكبريتني الغزايل وابن عريب على املستوى املعريف .والذي يتأمل يف الرتاث
الصويف العلمي يف جماالت النفس والكونيات ويف مباحث األخالق
والنظريات املعرفية ومباحث الوجود واحلق سيجد أن هذا الرتاث ال يزال
زاخرا بتأمالت عميقة حتتاج إىل من يستطيع إخراجها وإبرازها وإفادة
العاملني هبا .لذلك فإين أرفض مجلة وتفصيال رؤية الدكتور حممد إبراهيم
الفيومي للتصوف والصوفية عندما قال" :وال جناوز حد القول إن قلنا
إن الفلسفة يف عرف الصوفية مذمومة ،ألهنا من كالم األوائل ،على
حد قوهلم.
فثورهتم عليها ليست ثورة نقدية إجيابية باملعىن النقدي احلقيقي،
إمنا كانت ثورة ذات طابع انفعايل ،ألهنا ال تؤدي إىل خدمة الدين قط،
إمنا تضره ،وال ميكن أن تكون يف خدمة الفلسفة ،ألهنا تربز الفلسفة
يف صورة قوية خياف على الدين منها .وكنا نالحظ على الصوفية أهنم
حياولون هدم الكيان العقلي يف سبيل تيارات "ال عقلية" روحية وعلوم
دعتها :علوم األحوال واملقامات واألذواق...إخل ،وهذه كلها ختص
الروح وال ختص العقل اإلنساين .فوجد من اإلسالميني الصوفيون الذين
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تعقبوا الفلسفة ليؤسسوا بدهلا مقوالت روحية تغذي الروح .فكفاح
14
الصوفية مل يكن ضد الفلسفة قط بل والعقل أيضا".
العطاء الحضاري
أما العطاء احلضاري فنقصد به ما قدمه أو ما ميكن أن يقدمه الرتاث
اإلسالمي للحضارة اإلنسانية يف جماالهتا املختلفة ،وميادينها املتنوعة.
سواء أكان ذلك العطاء يف املاضي أو احلاضر أو ما ميكن أن يكون يف
املستقبل وإن كان املستقبليون "عندنا قليلني .وهذا العطاء احلضاري
للرتاث اإلسالمي ميكن تصنيفه يف جماالت عدة مثل:
• جمال املناهج العلمية
• جمال األدب والفن
• جمال الفلسفة
• جمال التجربة الصوفية
• جمال األديان
Muhammad Ibrahim al-Fayumi, Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah fi
al-Mashriq (Beirut: Dar al-Jil, 1999), 80.

ونص هذا الكالم ينبئ عن أن كاتبه ليس لديه أدىن علم بالرتاث العلمي للصوفية .واعتبار
الصوفية أعداء العقل من أساطري أنصاف الفالسفة الذين جتاوز التطور املعريف ترهاهتم .وهل
يعلم هذا الكاتب احملاسيب وكتابه مائية العقل ،وكتبه األخرى يف املنهج واملباحث النفسية
واألخالقية ،أو الغزايل يف مقاصده وهتافته وحمكه ومعياره وغريها من الكتب من اقتصاد
وإجلام ومشكاة ،أو ابن عريب يف عشرات من كتبه ويف فتوحاته على وجه اخلصوص أو عبد
الكرمي اجليلي أو هل وقف أمام إشارات البسطامي ورسائل اجلنيد واخلراز وغريهم من الصوفية
يف القدمي واحلديث .واحلركة الصوفية يف فارس ويف شبه القارة اهلندية ويف جنوب شرق آسيا ويف جمتمعات
وسط آسيا وتركيا خلفت ما ال حيصى من آثار علمية تشمل مجيع جوانب الفلسفة ،فلينظر.
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• جماالت النفس والرتبية واالجتماع
• جماالت العلوم التجريبية
لكن كثرياً من هذه اجملاالت قد توقف العطاء اإلسالمي فيها
منذ وقت طويل؛ وذلك مثل جماالت العلوم التجريبية واألدب والفن
واالجتماع واألديان ،حىت أصبح العطاء اإلسالمي يف هذه اجملاالت
اليت ألفت فيها كتب كثرية من أجماد املاضي .لكن ما خيص الرتاث
الفلسفي باملفهوم الذي أوضحته ال تزال قدرته على العطاء باقية
ومتجددة .وحىت يف هذا اجملال فقد كتب يف ماضي عطاءه كثري من
الكتب من علماء مسلمني وباحثني غربيني وشرقيني من غري املسلمني.
وهلذا فإنين سأركز على جوانب من هذا العطاء الفلسفي مما ميكن أن
يفيد حاضر احلضارة اإلنسانية ومستقبله بدون تكرار ما عرف من
عطاءه فيما مضى إال ما مل يكشف عنه كثريا أو قليال فقد أشري إليه
سريعاً إن كان ذلك مناسبا للسياق.
أما ما كان من عطاء يف املاضي ومل يكشف عنه كثرياً أو مل يهتم
به الباحثون كثريا فهو جمال األديان والتجربة الصوفية وعلم النفس
وعموم جماالت العلوم االنسانية واالجتماعية.
وال يزال كثري من الناس يف العامل اإلسالمي ،وفيهم كثري من
أساتذة اجلامعات ،يرون أن جمال األديان أو مقارنة األديان من إبداع
الغرب احلديث .وجيهلون أن أول موسوعة ألديان العامل قد أجنزه -
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بشهادة الغربيني أنفسهم  -عامل مسلم أال وهو الشهرستاين ،15وجيهلون
أن بداية الدراسات النقدية لألديان والكتب املقدسة واجلهود الرائدة يف
هذا اجملال متت على أيدي علماء مسلمني ينتمون إىل تلك التيارات
الثالثة احملتملة للرتاث الفلسفي اإلسالمي مثل العامري وابن حزم وإمام
احلرمني والغزايل وغريهم ،وأن الدراسات األنثروبولوجية واملقارنة العلمية
لألديان وفق ضوابط علمية رادها عامل ومؤرخ وفيلسوف مسلم وهو
أبو الرحيان البريوين .16وجيهلون كذلك أن التصوف اإلسالمي هو الذي
أثر يف الروحانية املسيحية وإثرائها؛ بل سبب ظهورها كتيار سلوكي
منظم يف القرن الثاين عشر والثالث عشر امليالديني على عكس ما يردد
حىت يف كتابات كثري من املسلمني من تقرير مصدرية املسيحية أو
التصوف املسيحي للتصوف اإلسالمي  ،وجيهلون كذلك أن هناك
نظريات نفسية فصلها الصوفية يف كتاباهتم واليت توصلوا إليها من خالل
منهج جترييب خالص ووصلت يف اهتمامهم هبا درجة جعلتهم يسمون
علمهم "التصوف" بعلم النفس كما صرح به السهروردي يف عوارفه،18
17

15 Eric

J. Sharpe, Comparative Religion: A History (New York: Charles
Scribner’s Sons, 1975), 11.

16

وذلك يف كتابه العظيم املسمى حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة (حيدر
آباد الدكن :مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية باهلند 1377ه1958/م) والكتاب يف
حاجة ماسة إىل حتقيق وشروح وتعليق حىت يفهم كما ينبغي ،ويعم نفعه.
See; Din Muhammad, “al-Hubb al-Ilahi fi al-Tasawwuf bayn al-Islam
wa al-Nasraniyyah” (Doctoral thesis, University of al-Azhar, 1988),
228-300.

17

18
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كانت رائده يف وقتها وال تزال حىت بشهادة بعض من اهتم هبذا اجلانب
من الغربيني.
وهذا طبعا إشارة سريعة إىل جماالت متثل مستويات عالية من
العطاء احلضاري للرتاث الفلسفي اإلسالمي يف املاضي ينبغي االعتناء
هبا 19دراسة وتأصيالً وعرضا وتبيينا.
انظر أبو حفص عمر السهروردي ،عوارف املعارف على هامش إحياء علوم الدين لإلمام
الغزايل .ومن املفيد االطالع على ما كتبه آربري عن قيمة ما كتبه الصوفية املسلمون يف القرن
الثالث اهلجري يف العصر احلاضر يف كتابه:
A. J. Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam (London:
George Allen & Unwin,1968).

وكذلك كتب أئمة التصوف األوائل من أمثال احلكيم الرتمذي واخلراز واجلنيد واحملاسيب الذين
ميثلون بكتاباهتم ورسائلهم مناذج عظيمة للعطاء الصويف يف جمال الدراسات النفسية.
والبحوث النفسية اليت قام هبا الصوفية املسلمون .وسيكولوجية الذكر عند الصوفية وكذلك
رياضاهتم الروحية يف حاجة إىل دراسات علمية معاصرة أرجو أن تتوجه إليها اهتمامات
بعض الباحثني املسلمني .لقد بدأت منذ فرتة يف حبث بعنوان سيكولوجية الذكر وحالت
الظروف دون إكماله .أرجو اهلل أن يوفقين إليه.

19

هناك دراسات غربية كثرية حول إسهامات الفكر الفلسفي اإلسالمي يف العصور الوسطى.
ويكفي االطالع على موسوعة توما األكويين الالهوتية الشهرية Summa Theologica
املرتجم إىل العربية يف مخس جملدات باسم اخلالصة الالهوتية ترمجة اخلوري بولس عواد
(بريوت :املطبعة األدبية )1881 ،لتقف بصورة مباشرة على مدى تأثري الفلسفة اإلسالمية
على الفكر األوريب الهوتا وفلسفة .ومن الكتب املفيدة ملعرفة أثر الفكر الفلسفي اإلسالمي
الوسيط:
Ahmad Essa & Othman Ali, Studies in Islamic Civilization: The
Muslim Contribution to Renaissance (Herndon: International Institute
of Islamic Thought, 1431H/2010).

لكن هناك مزيد حاجة إىل البحوث والدراسات النوعية املستوعبة لكل جماالت الفكر
واحلضارة العامليني بعقول إسالمية واعية ومنصفة .لقد ملست أثناء دراسيت لشخصيات
218

Dheen Mohamed, “Islamic Philosophical Tradition,” Afkar Vol. 21 Issue 1
(2019): 199-250

ثالثة أمور أساسية من جوانب العطاء للتراث اإلسالمي الفلسفي
أما ذلك العطاء الذي ال يزال ميثله الرتاث الفلسفي اإلسالمي ويف
مقدوره أن يقدمه لإلنسان املعاصر واحلضارة املعاصرة ،والذي أرى أن
االستعانة به هي الكفيلة بإنقاذ البشرية اليت يهدد حاضرها ومستقبلها
تبعات احلضارة احلديثة ،ونتائج الرؤى الكونية املصاحبة هلا .لقد سببت
نتائج هذه احلضارة عداوة قاتلة بني اإلنسان والطبيعة ،ونتج عنها كثري
من العواقب اخلطرية اليت هتدد الكون وحياة اإلنسان فيه؛ وجعلته يف
حاجة ملحة إىل عطاء هذا الرتاث .واحلق أن عطاءات هذا الرتاث
كثرية لو أردنا االستيعاب والشمول ،وهذا طبعا حيتاج إىل مساحات
طويلة وحتليالت علمية متخصصة عميقة لعرضها وشرحها .لكين –
بالنظر إىل طبيعة العامل املعاصر – أريد هنا اإلشارة إىل أربعة منها فقط
وبصورة موجزة وهي:
 -1الرؤية الكونية التوحيدية ومعياريتها للتفكري الفلسفي املشروع
 -2اجلمع الضروري بني املعرفة واإلميان
 -3البعد األخالقي للبحث الفلسفي
 -4جدلية األنا واآلخر
املسيحية واليهودية يف العلم والفكر واألدب والالهوت والروحانية وتتبعي ألفكارها مدى ما
كان للرتاث الفلسفي اإلسالمي جبميع مدارسه واجتاهاته من تأثري على أولئك املشاهري
الغربيني .واملؤسف أن العصبية املذهبية عند بعض الباحثني تدفعهم إىل إمهال جوانب مهمة
من اإلسهام احلضاري لعلماء مسلمني إذا كانوا منتمني إىل تيارات غري تياره.
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وحيتاج كل و ٍ
احد من هذه األمور إىل شيء من التفصيل حىت
يدرك ما ينطوي عليه من عطاء يفيد اإلنسان املعاصر يف حبثه الفلسفي،
ويف مواجهته لألعاصري الفكرية والفلسفية املعاصرة له يف أي زمان ويف
أي مكان.
واحلقيقة أن هذه األمور متثل بعض أهم خصائص الفكر
الفلسفي اإلسالمي ،وقد تشرتك معها يف الثانية والثالثة فلسفات دينية
أخرى مثل الفلسفة اليهودية أو املسيحية أو اهلندوسية أو البوذية أو
الصينية (أعين هبا الداوية والكونفوشيوسية) .لكن غياب العنصر
اإللزامي ملصادر اإلميان واألخالق يف تلك الفلسفات الدينية جيعلها
غري قادرة على الصمود واإلقناع .أما العالقة بني "األنا واآلخر" فمع
أن كل دين له رؤيته اخلاصة يظل اإلسالم هو الدين الذي حدد بوضوح
وبصورة إجيابية هذه العالقة منذ البداية مبا يضمن احملافظة على األمن
والسالم االجتماعيني .فال نبالغ إذن عندما نقول إن هذه األمور األربعة
مبجموعها ستظل خصائص الفكر الفلسفي اإلسالمي بال منازع .وواقع
تراث هذا الفكر يقنعنا بأن تلك اخلصائص ظلت متيزه عرب العصور
وستظل كذلك ما دام حيمل وصف اإلسالمي.
فهذه األمور اليت تعترب خصائص هذا الرتاث هي نفسها –
يف رأيي – ما مميثل أبرز إسهاماته يف جمال الفكر العاملي واحلضارة
اإلنسانية.
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واحلقيقة الثانية بشأن هذه األمور األربعة أن كثرياً من الدارسني
مع تسليمهم هبا عند احلديث واملناقشات ،يتجاهلوهنا عند تقييمهم
هلذا الرتاث الفلسفي ،وخباصة يف شقه املشائي .ولو تنبهوا إىل حقيقة
كون هذه الثالثة من خصائص الشق املشائي أيضا ملا ضيعوا كثرياً من
اجلهد والوقت يف احلديث عن تقليدية هذا الشق للرتاث اليوناين ،ويعلم
كل من له إملام برتاث الرجال املنسوبني إىل املشائية من املسلمني أن
كل واحد منهم – بال استثناء – قد احتضن هذه اخلصائص الثالثة
اليت ال تعرفها الفلسفة خارج اإلطار اإلسالمي .وأن حماوالهتم يف
"التوفيق" وكذلك مشاكلهم فيه كانتا بسبب تبنيهم هلذه اخلصائص.
وتصحيح هذا اخلطأ يف الرؤية ال حيتاج إال إىل اخلروج من استحواذ
التأثري الغريب على العقول والبحوث وإىل التوجه مباشرة إىل منتجات
20
أولئك العباقرة من فالسفة اإلسالم.
20

وهذا ال يعين أن كل ما ارتآه هؤالء الفالسفة ميثل صحيح اإلسالم بال خالف ،واخلطأ وارد
وموجود ،ألنه يف النهاية اجتهاد بشري يف حماولة خملصة للفهم .وهذا وارد يف كل حماولة
ب شرية ليس فقط هنا ،إمنا ايضا يف جماالت التفسري والفقه وغريمها مما يعترب من قلب العلوم
الشرعية .وليس من اخلطأ أن يستجوب الفيلسوف الباحث من سبقة من املفكرين والفالسفة
وحياول االستفادة مما توصلوا إليه بشأن تلك املسائل واملوضوعات اليت هو مهتم هبا .إمنا
اخلطأ يف أال يقوم هبذا .إن من املفارقات العجيبة يف الفكر املعاصر أننا إذا رأينا أحد القدماء
– ليكن إبن سينا مثال – يشري إىل أرسطو أو أحد من اليونان أو الفرس أو اهلند حكمنا
عليه على الفور بالتأثر بفكر ذلك الرجل أو بذلك الرتاث وتلك احلضارة .وإذا وجدنا مسلما
وأستاذا جامعيا معاصرا يكتب يف موضوع ويعرض عن االستفادة مما كتبه اآلخرون من الشرق
والغرب اهتمناه بضيق األفق وحمدودية النظر واعتربنا عدم التعرض لآلخرين من املنتمني إىل
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وقد تبدو هذه اخلصائص للنظرة العاجلة عادية ومعروفة،
وليس فيها ما ميكن أن نعتربه "تفردا حضارياً" أو "إبداعاً فلسفياً".
لكنها ليست كذلك .وحيتاج تقدير خطورهتا وأمهية االستفادة منها
واالستهداء هبا لإلنسان املعاصر – أياً كان هذا اإلنسان وأينما كان –
إىل وعي حقيقي بواقع اإلنسان املعاصر الذي أوصلته إليه التوجهات
الفلسفية العاملية احلديثة واملعاصرة؛ وخباصة يف جمتمعات الغرب ،وتبعا
له يف جمتمعات الشرق ،ومبا أضحت عليه حالة احلضارة احلديثة وأدت
إليه من نتائج سلبية ختص ذات اإلنسان ومصريه النهائي جبوار
"إجيابيات" ال تتصل إال هبوامش حياته ،وال تعلق هلا جبوهر وجوده
ومعىن حياته 21.وإذا كانت الرؤية الكونية لكل حضارة هي اليت توجه
مناهجها املعرفية وتياراهتا الفلسفية ،وقواعدها االجتماعية ،وبناها
السلوكية ،وإجنازاهتا العلمية والتكنولوجية فإن معرفة تلك الرؤى –
الثقافات العاملية املختلفة قصورا علميا .أما إن فعل ذلك فإننا نعتربه موسوعيا وعالمة ومن
يستحق أن يشار إليه بالفخر واالعتزاز .فإذا كان هناك مواقف من الرؤى املشائية للمسلمني
فينبغي أن تكون مقصورة على األفكار من حيث هي أفكار و ال جيوز أن تتعدى إىل
االستفادة من الفكر اليوناين أو اهلندي من حيث هي استفادة .إن حماولة احتكار الفهم
فيما ال نص فيه ليس مربرا علميا وال إسالميا.
21

أحب أن أنبه هنا إىل دراسات مهمة حتلل احلضارة الغربية ومن خالهلا احلضارة املعاصرة
وتقيمها من خالل موقف فلسفي وديين وعلمي قوي جيدر باإلنسان املعاصر قراءهتا وهي:
;)Rabbi Jonathan Sacks, The Politics of Hope (London: Vintage, 2000
Gai Eaton, King of the Castle: Choice and Responsibility in the
Modern World (Cambridge: Islamic Texts Society, 1990); Din
Muhammad, al-Muslimun wa al-Kharitah al-Diniyyah al-‘Alamiyyah
al-Mu‘asarah (Cairo: Dar al-Hani li al-Tiba‘ah, 2004).
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بإجيابياهتا وسلبياهتا – هي اليت متكننا من تقييم الواقع وتقدير البدائل،
ومن التعرف على خلفية هذه احلقائق اليت ينبغي أن تكون نصب أعيننا.
ولعل من املناسب هنا أن نقول إن هذه األمور اليت أود
احلديث عنها ليست منفصلة بعضها عن بعض ،إمنا هي مرتبطة ارتباطاً
عضوياً الزماً .واحلقيقة أن من املمكن اعتبارها واحدة ،إذ أن اجلمع
الضروري بني اإلميان واملعرفة ،والبعد األخالقي كالمها جتليان الزمان
للرؤية الكونية التوحيدية .ولوال أمهية إبراز هذين األمرين لإلنسان
املعاصر وبيان خطورهتما له بسبب إمهاله هلما ،وتوجهه بعيداً عنهما ملا
حتدثت عنهما بصورة مستقلة .بل إن النظر يف العالقة بني األنا واآلخر
من لوازم الرؤية الكونية ويتم يف إطارها.
لننظر اآلن إىل هذه األمور اليت يتميز هبا الرتاث الفلسفي يف
اإلسالم واحداً واحداً لنتعرف على عطاءه املمكن وإسهامه املفيد
لإلنسان املعاصر واحلضارة املعاصرة واملستقبلة.
الرؤية الكونية التوحيدية ومعياريتها للتفكير الفلسفي المشروع
إن الذي يتأمل يف أصناف الرتاث الفلسفي العاملي على اختالف
حضاراته وثقافته ،وعلى تعدد مدارسه واجتاهاته يستطيع أن يلحظ متيز
الرتاث اإلسالمي الفلسفي برؤية كونية توحيدية معيارية.
وإذا كانت الفلسفات الغربية واليت ذهبت خلفها – باستثناء
بعض الفلسفات الدينية الشرقية مثل الفيدانتا اهلندية – ال تعرف
معيارية الرؤية الكونية فإن هذه الفلسفات وخباصة احلديثة منها
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واملعاصرة ال تعرف خصيصة التوحيد وال تصرف الربوبية ،وال تعرتف
هبما ،وليس يف استطاعتها أن تعرتف هبما وال مبا تتبعهما من نتائج
ومواقف يف ضوء املذاهب الفلسفية املختلفة الشائعة 22اليت تتفق مجيعا
يف إعالء شأن الفرد بصورة متطرفة ،ويف تشجيع التفسري املادي للكون،
ويف اعتبار "املتعة" – تبعا لذلك – اهلدف األساس للحياة مما أدى إىل
آثار سلبية كثرية وخطرية.
فغياب الرؤية الكونية أدى إىل فوضى فكرية ال ميكن حسمها
والتغلب عليها .ألن كل رأي فلسفة ،ويتمتع بنفس الشرعية اليت تتمتع
22

لقد اجتهت الفلسفات املعاصرة – كتطور منطقي ملا سبقها من مذاهب الفلسفة احلديثة
اليت تشبعت بروح عصر النهضة واليت عاشت أجواء الثورة على الدين واملوروث الفكري
والفلسفي – إىل النزعة الالدينية بل الثورة عليها .وهذا طبعا واضح وضوح الشمس يف أبرز
املذاهب الفلسفية املعاصرة ،اليت هي أقرب إىل العبثية .وميكن أن نضرب مثال بالوجودية
السارترية أو النفعية أو الوضعية أو الوضعية املنطقية أو املذاهب االقتصادية والنفسية العديدة
أو العلمانية .فالرؤية املادية هي عصبها ،والفرد هو هدفها ،والثورة على القيم الدينية وأصوهلا
العقدية وتشريعاهتا السلوكية روحها .وعندما ننظر يف املذاهب الفلسفية احلديثة منذ القرن
الثامن عشر بل حىت من وقت النهضة ونتأمل يف كتابات كثري من كبار الفالسفة الغربيني
من أمثال ميكيافيلي اإليطايل و ديكارت الفرنسي وكانت األملاين وهوبز اإلجنليزي ولوك
اإلجنليزي وماكس فيرب األملاين وفرويد النمساوي وكارل ماركس األملاين ودوركامي الفرنسي
على سبيل املثال ال احلصر جند أن فلسفاهتم مجيعا حىت لدى الذين اعتربوا من أنصار الدين
من أمثال ديكارت وكانت كانت ممهدة لقيام ثورة عارمة على الدين والرؤية الدينية .وعندما
عرب ديكارت عن ثنائيته كان يثبت قوائم العلمانية وعندما افتخر كانت بقوله" :شيئآن ميآلن
نفسي باإلعجاب :النجوم املتأللئو يف السماء والقانون األخالقي يف داخلي "،كان ميهد
الطريق للرؤية اإلنسانية املادية رمبا من حيث ال يشعر أو ال يدري .وهذا موضوع حيتاج إىل
مناقشات واسعة ليس هنا جماهلا.
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هبا اآلراء األخرى .فال يوجد فيلسوف يتمتع بشرعية أكثر من زميله؛
فالفلسفة إذن – بدون رؤية كونية متثل املرجع واملعيار – آراء جمردة،
واجتهادات شخصية مما جيعل هذا النشاط ترفاً فكرياً ال ينتج عنه إال
تضييع الوقت واجلهد وتضييع اإلنسان معه .وال تستطيع الفلسفة يف
هذه احلالة أن توصف بأي وصف موضوعي حضاري أو ثقايف ،وحىت
إذا وصفت فإهنا تكون عدمية املعىن .إن كل ما ميكن وصفها به هو
من الناحية اجلغرافية فقط .فنقول "فلسفة غربية" وهي غربية باعتبار
املوقع اجلغرايف؛ ال باعتبار املنهج أو التوجه ألنه ال يوجد هناك مرجع
حيدد املنهج أو يضبط التوجه.
وإال فقل يل ما اجلامع بني ديكارت وكانت أو نيتشه أو
شوبنهاور أو جون لوك أو هوبز حتت العنوان العام الذي هو "الفلسفة
الغربية" .فال غرابة أن تكون الفلسفة الغربية عبارة عن تاريخ جمموعة
من اآلراء واألفكار الفردية اليت ظهرت يف جمال الفلسفة يف بالد الغرب.
أما يف اإلسالم فاألمر خمتلف متاما .ومع أن هناك حرية التفكري والتعبري
فإن أي تفلسف ال بد أن يتم يف إطار الرؤية الكونية اليت حيددها
اإلسالم من خالل القرآن والسنة ،وهذه الرؤية هي املعيار العتبار فكر
ما إسالمياً .فهناك إذن يف اإلسالم مرجع موضوعي حيفظ اجملتمع من
الفوضى الفكرية وحيافظ على اإلطار القائم على 'الوحي' كمعيار
للنشاط الفلسفي .واملشائية اإلسالمية مل تأخذ هذا االسم إال لتسليمها
بالوحي والنبوة.
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ولعل من املناسب هنا اإلشارة إىل مسألة مهمة حتتاج أن
يكون الرأي بشأهنا واضحا وحتتاج إىل تصحيح ،أال وهي ما يشيع بني
الباحثني وطلبة الفلسفة يف جامعاتنا بأن اإلمام الغزايل قد أمات التفكري
الفلسفي وقربه يف اجملتمعات اإلسالمية .وهذا كالم ال ميكن أن يقوله
إال جاهل للغزايل وكتاباته .واحلق أن اإلمام مل حيارب الفلسفة كفلسفة
أو كمنهج فكري ،لقد ألف يف املنهج الفلسفي أكثر من كتاب وأضاف
إليه من جتربته الكثري من خالل منهج الشك الذي استفاد منه ديكارت
بدون شك .فالغزايل مل حيارب الفلسفة أو املنهج الفلسفي ،إمنا حارب
بعض آراء الفالسفة وتطرف بعضهم يف اإلعجاب باألوائل .وهذا شيء
غري ما يشاع من أنه سبب هناية الفلسفة يف العامل اإلسالمي .وهل
يعقل أن يوقف فرد مسرية حضارة إال أن يكون نبيا؟ بل إن القراءة
املتكاملة للغزايل كفيلة بأن تقدمه لنا "إماما يف الفلسفة" ،وكتابه العظيم
مشكاة األنوار يعترب يف رأيي قمة اإلبداع الفلسفي مادة ومنهجا .لكن
كثريا من أصحاب العواطف النبيلة يقتنعون هبذه األسطورة – أسطورة
كون الغزايل قد أمات التفكري الفلسفي يف العامل اإلسالمي –
ويتناقلوهنا فيما بينهم باعتزاز ،بدون أن يقرأوا اإلمام و يتأملوا يف
كتاباته ،وبدون أن ينظروا يف البناء العلمي للشخصية املسلمة وفق
التصور الغزايل املبثوث يف ثنايا معظم كتبه الفلسفية وغري الفلسفية.
أما غياب رؤية كونية توحيدية مرتبطة باإلميان باهلل واليوم
اآلخر ومؤسسة على الوحي املعصوم – وهذه هي األصول الثالثة اليت
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دارت وتدور حوهلا الفلسفة اإلسالمية على اختالف مدارسها ويعرب
عنها يف الرتاث الفلسفي اإلسالمي من خالل مصطلحات دقيقة
ضابطة وهي :التوحيد والنبوة واملعاد – أقول إن غياب مثل هذه الرؤية
يؤدى إىل إلغاء جانب أصيل يف اإلنسان وجودياً ومعرفيا أو إىل تشويه
ّ
شخصيته وخلق انفصام شخصي لديه وبالتايل إىل توجيهه وجهة مادية
إحلادية تسلب قيمة اإلنسان كمخلوق متفرد يسود املخلوقات ،وتضيعه
تدرجيياً حىت حتوله إىل بضاعة كما جنده يف واقع اليوم .فال غرابة يف أن
جند الفساد األخالقي يف العامل املعاصر يف قمته؛ واهندام املؤسسات
االجتماعية اليت أسهمت يف احملافظة على األخالق مثل األسرة واملدرسة
متتابعاً .وهذا طبيعي يف عامل ال يرى املعايري األخالقية أكثر من صدام
الرغبات املتنافسة ،وهي النتيجة احلتمية لتوجه "الوضعية املنطقية" اليت
دافع عنها  A. J. Ayerيف كتابه املشهور اللغة واحلق واملنطق
) (Language, Truth and Logicالذي أصدره عام 1936م.
ويف هذه احلالة لن يسعف اإلنسان املعاصر – إذا كان حيس
خبطورة الوضع الذي هو فيه وما ميكن أن يؤول إليه – إال الرؤية الكونية
التوحيدية املعيارية اليت يقدمها الرتاث الفلسفي اإلسالمي.
وهذه الرؤية الكونية اإلسالمية توحيدية ألهنا تقوم على اإلميان
باهلل الواحد خالقاً ورباء والنظر إىل اخللق خملوقاً مربوبا أي على اإلميان
بوحدة احلق الذي هو اهلل اخلالق املدبر ووحدة اخللق على اختالف
صوره؛ وتنوع مظاهره؛ باعتبار تلك الصور واملظاهر مجيعاً جمايل لألمساء
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اإلهلية وحتمل يف نفسها بالتايل شواهد الوحدانية املطلقة ،وتأخذ بيد
املتأمل فيها إىل "الواحد احلق" .كما عرب عنه قول أيب العتاهية فيما
اشتهر لدى فالسفة املسلمني:
تدل على أنه الواحد
ويف كل شيء له آية
إن فهم الوجود واحلياة من حيث األصل واهلدف ،واملصري
والغاية ،ذلك الفهم الذي حيدد رؤية اإلنسان لكل شيء آخر يف احلياة
وحيدد كذلك مواقفه من متغريات احلياة ،ومن كل ما حييط به والذي
يصوره مصطلح "الرؤية الكونية" ينبغي أن يقوم على التوحيد الذي به
يبدأ وعليه يقوم ،وإليه ينتهي التصور اإلسالمي .والتيارات املمثلة للرتاث
الفلسفي اإلسالمي يشرتك مجيعها يف تبين هذه الرؤية وتفعيلها من
خالل رؤاها الفلسفية .ومن هنا جاءت نظرياهتا األنطولوجية كلها على
اختالف مدارسها وشخصياهتا منسجمة مع هذه الرؤية ،أو حماولة ذلك
االنسجام.
اختلف املتكلمون والصوفية واملشائيون يف مناهجهم ،لكنهم
اتفقوا على موضوعات حبثهم وهي التوحيد والنبوة واملعاد وعلى
أهدافهم التوحيدية .واختالفاهتم جاءت نتيجة حرصهم على احملافظة
على أصالة معاجلة هذه املوضوعات ،ومل يرد من رد على إحدى
التيارات إال ملا رأى – فيما رآى – أهنا تنحرف إىل طريق ميكن أن
يضر بأصالة ذلك املفهوم أو يسهم يف حتريفه .ولعل من املسائل اليت
ميكن اإلشارة إليها هنا ذلك االختالف املوجود بني املشائيني املسلمني
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واملتكلمني السنة يف قضية تقسيم الوجود .فاملشائيون قسموه إىل واجب
وممكن ،يف حني ذهب املتكلمون إىل تقسيمة إىل قدمي وحادث .ومن
حيث اهلدف البعيد ال يؤثر هذا االختالف يف شيء ،وال ينكر
املتكلمون إمكانية ما سوى اهلل وإن كان بعض املشائيني ينكر حدوث
23
ما سوى اهلل.
لكن املتكلمني السنة إلحساسهم بواجب الدفاع عن العقيدة
كانوا دائما شاعرين بالرؤية الكونية اليت تقدمها العقيدة اإلسالمية
وحساسني جدا جتاهها ،وحرصوا على خلو تصوراهتم من أي ثغرة.
ولذلك جندهم ،عندما وجدوا الفالسفة يستدلون على إثبات الصانع
بالوجود املمكن وحاجة املمكن إىل مرجح يرجح وجوده على عدمه
وقفوا متحفظني ،ومل يقبلوا هذا االستدالل إال بعد ربطه بفكرة
احلدوث ،فقالوا – كما جاء يف شرح السيد الشريف اجلرجاين لنص
عضد الدين اإلجيي صاحب املواقف "أو اإلمكان مع احلدوث شرطا
24
أو شطرا".
لكن هذا التحفظ السين على املنهج املشائي اإلسالمي ال
ينبغي أن يصرفنا عن مالحظة نقطة مهمة وهي أن التفرقة احلامسة بني
23

لقد ناقش اإلمام الغزايل هذه القضية بقوة عند مناقشته مسألة القول بقدم العامل عند
الفالسفة ،وذلك يف كتابه العظيم املتميز هتافت الفالسفة فلينظر هناك .ومن املستحسن
قراءة اإلمام يف املسائل الثالث األول من الكتاب.
Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, ed. Sulayman Dunya (Cairo: Dar alMa’arif, 1957).
24 See, al-Jurjani, Syarh al-Mawaqif li al-Iji.
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احلق واخللق من خالل مفهوم الوجود الواجب والوجود املمكن الذي
تبناه مشائيو اإلسالم مل تكن فقط حتوالً كبرياً من انطولوجيات أرسطو،
واليونان عموما ،إمنا كانت أيضا انسجاماً مع الرؤية القرآنية الواضحة.
وهذا ما يفوت الكثري من دارس الفكر الفلسفي اإلسالمية مالحظته.
وما قرره ابن سينا من تقسيم الوجود إىل واجب وممكن وممتنع أو ما
قدمه املتكلمون من خالل مصطلحهم الوجود احلادث والوجود القدمي
أو احلدوث والقدم أو ما قدمه الصوفية من خالل مفهوم الوجود والعدم
أو احلق واخللق أو وحدة الوجود وكثرة املوجودات والنظريات الكثرية
اليت تطورت عنهما حول الوجود واملاهية مل تكن كلها سوى وسائل
خمتلفة لتفعيل هذ الرؤية التوحيدية اليت تقرر جمتمعة فقر الكون وغىن
اخلالق ووحدته.
فالتوحيد الذي هو قاعدة اإلسالم قد أثر يف تفكري مجيع
فالسفة اإلسالم وتوجهاهتم مبا فيهم املشائيون وإخوان الصفا واملدرسة
اإلشراقية الذين حبثوا إىل جانب املتكلمني والصوفية على اختالف
مسالكهم عن الوحدة املوجودة بني املخلوقات مجيعاً وارتباط التوحيد
العضوي هبا على مجيع املستويات الوجودية .فكان منطقيا أن يؤدي
التأمل الفلسفي اإلسالمي يف املوجودات – اليت يتوقف بعضها على
بعض وينتمي كلها إىل مصدر واحد – إىل احلق اخلالق ،وأن يكون
هذا عماداً أساسياً يف البحث الفلسفي ،فيصبح التفلسف يف هذا
الرتاث اإلسالمي حماولة للكشف عن احملجوب واخرتاق احلجب إىل

230

Dheen Mohamed, “Islamic Philosophical Tradition,” Afkar Vol. 21 Issue 1
(2019): 199-250

"وأ َّ
ك الْ ممنتَـ َه ٰى" (النجم .)42
َن إِ َ ٰىل َربِّ َ
احلق الذي إليه ينتهي كل شيء َ

أمل ننقل عن الفارايب يف بداية هذا البحث قوله "وأما الغاية اليت يقصد
إليها يف تعلم الفلسفة فهي معرفة اخلالق تعاىل؟"
إن نظريات الوجود احملض وحماوالت املشائني يف بناء نظريات
الصدور ،ونظريات وحدة املعرفة واحلقيقة ،ووحدة املعرفة والوجود،
ونظرية مال صدرا الشهرية يف نظرية العقل والعاقل واملعقول مل يكن كلها
إال حماولة فلسفية لفهم نظرية اخللق القرآين املتمثلة يف 'كن' بغض النظر
عن مدى إصابتهم احلق فيها من عدمها .وإن نظرية الفارايب يف تصنيف
العلوم هي األخرى مل تكن بعيدة عن هذه الرؤية الكونية التوحيدية.
فلم يكن سيد حسني نصر أحد فالسفتنا املعاصرين بعيدا عندما قرر
بأن 'الفلسفة اإلسالمية يف حقيقتها ليست إال تأويالً فلسفياً للقرآن
الكرمي والسنة النبوية املطهرة مع االستفادة من الرتاث الفلسفي اإلنساين
25
القدمي".
إن هذه الرؤية الكونية التوحيدية املعيارية اليت يقدمها الرتاث
الفلسفي يتمتع خباصية حيتاج إىل تبنيها واالستفادة منها الفكر الفلسفي
املعاصر إذا أراد تصحيح الوضع لصاحل اإلنسان واحلضارة ومستقبل
اجملتمعات البشرية .وتتلخص يف أهنا تعني اإلنسان على تبين رؤية
متكاملة تكون على أساس نظرة وحدوية للوجود .وهذه الرؤية حتمي
اإلنسان من الصدام مع قوى الكون وإقامة عالقة صداقة معها .إن
Nasr, Islamic Philosophy from its Origin to the Present, 120.
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الذي يعرف مشاكل العامل املعاصر اخلطرية من التلوث والدمار الطبيعي
جراء اعتداء اإلنسان على الطبيعة باسم العلم والتكنولوجيا يدرك أمهية
هذا العطاء الذي متثله هذه الرؤية اإلسالمية .بل إهنا حتمي الفكر نفسه
من الضياع بتنزيهها الفلسفة عن كوهنا جمرد آراء ألفراد وأشخاص ال
جيمعهم جامع؛ وال يربطهم رابط وال يقيدهم ضابط.
بل إن الرؤية اليت ميثلهما هذا الرتاث اإلسالمي يصحح الوضع
الذي خلقته الرؤية العلمية املعاصرة املنحصرة يف "الكم" اليت ترى
األشياء هي احلقيقة بدون االلتفات إىل الكيف .إهنا هتتم باملوجودات
ال بالوجود وهذا جيرد اإلنسان من إنسانيته بل جيعل كل شيء سوقيا
واملادية دينا.
واألساس يف الرؤية الفلسفية اإلسالمية أن احلقيقة تكمن يف
26
الكيف ال يف الكم .ألن اخللق يف التصور اإلسالمي مت "عن عدم"
ال من مادة سابقة ،واالستحالة العقلية املوجودة يف افرتاض مادة سابقة
أو القول باخللق من شيء ال حتتاج إىل سوق أدلة عليها .ولو دققنا يف
ول لَهم مكن فَـيَ مكو من" (يس )82
قوله تعاىل "إَِّمنَا أ َْممرهم إِذَا أ ََر َاد َشْيئًا أَن يَـ مق َ
لوجدنا األمر "كيفا" ال "كما" .والكم صورة ظاهرة فقط وال حقيقة
Ibn ‘Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, (al-muqaddimah).

ابن عريب يفضل التعبري ب "عن عدم" وله منطقه يف ذلك ،ورمبا كان هذا التعبري أوىل من
تعبري "من عدم" انظر الفتوحات املكية (بريوت :دار صادر ،بدون تاريخ) اجلزء األول فاحتة
الكتاب حيث يقول ابن عريب يف أول سطر يف الكتاب "احلمد هلل الذي أوجد اخللق عن
عدم وعدمه".
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له .يكفي أن يالحظ اإلنسان امليت ليدرك أن اجلسم الذي كان ينبئ
عن الكم ال حقيقة له بعد أن فارقه ذلك السر أو "الكيف" الذي
ت فِ ِيه
يسمى روحا أو نفسا .والتأمل يف قوله تعاىل" :فَِإ َذا َس َّويْـتمهم َونَـ َف ْخ م
ِِ
ِ ِ
ين" (احلجر  )29ميكن أن يزيد األمر وضوحا
من ُّروحي فَـ َق معوا لَهم َساجد َ

ملن يريد املزيد.
وال معىن للتفلسف إذا مل يرتفع من مضائق الكم وتقييداته
إىل فضاء "الكيف" الذي تعترب "املوجودات الكمية" مظاهر له .أي
أن الرؤية اإلسالمية هتدف النفوذ إىل الباطن يف الوقت الذي تظل فيه
الرؤية الفلسفية املعاصرة حمصورة يف اخلارج .إن هذه احملاولة للنفوذ إىل
الباطن اليت ميثله مجيع تيارات الرتاث الفلسفي اإلسالمي هي اليت
مكنت بعض هؤالء الفالسفة املسلمني من احلديث عن "احلب"
كمصدر كوين كما يتضح يف تراث الصوفية وخباصة ابن عريب وكما
27
يتضح كذلك فيما سطره ابن سينا يف رسالة العشق.
إن مادية التوجه الفلسفي يف العامل املعاصر بعواصفها املدمرة
لألخالق واملضيعة لإلنسان تعود إىل اهتمامه املبالغ بالكم بنصيب
كبري ،وطبعاً ال عيب يف االهتمام بالكم؛ وهذا مطلوب وكلنا نستمتع
مبنجزات العلم والتكنولوجيا اليت تبحث عن هذا االهتمام .ولكن ليس
See Ibn Sina, Risalah al-‘Ushq, ed. Hasan ‘Asi, 1st edition (n.p: alMu’assasah al-Jami‘iyyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi‘,
1984/1403H).

أما ابن عريب فيستخدم املأثور الشهري لدى الصوفية "كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف
فخلقت اخللق" لتفسري عملية اخللق.
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باخلبز وحده حييا اإلنسان ،فاالهتمام بالكم ال بد أن يتزامن مع اهتمام
مماثل ،ورمبا أكثر ،بالكيف حىت ال يضيع اإلنسان وال تضيع مثله العليا.
ومن اإلسهامات اجلوهرية اليت ميكن أن يقدمها الرتاث الفلسفي
اإلسالمي لإلنسان املعاصر هو مساعدته على التغلب على الرؤية
العلمانية للحياة.
والرؤية العلمانية للحياة حتد كبري يعيشه اإلنسان املعاصر،28
وهي الرؤية اليت تسببت يف انفصام شخصيته وتعريضه للهزات النفسية.
ورمبا كان لإلنسان الغريب ظروفه اخلاصة يؤثر حتت وطأهتا تلك الرؤية
العلمانية للحياة ،ويتفق معها وينتصر هلا .لكن العلمانية ليست الرؤية
احلياتية اليت تضمن لإلنسان السعادة وهي غاية أهدافه .لقد ظهرت
العلمانية يف جو فكري ممتلئ بكل ما هو مناقض لوحدة الشخصية
اإلنسانية ولروح الرؤية الدينية .ومن أهم تلك اخلصائص اليت صاحبت
العلمانية "اإلحلاد" والنزعة الفردانية" وبلغ هذا اجلو غايته يف جعل
اإلنسان هو املركز بدل "اإلله" الذي كفر به الغريب وأعلن قتله وموته
كما علمنا من صرخة نيتشه "لقد قتلناه".

Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism (Lahore:
Suhail Academy, 1978).

ومل يظهر يف رأيي كتاب يف العامل اإلسالمي يف حتليل العلمانية ومناقشة جذورها وإفرازاهتا
كتاب يف مستوى كتاب الفيلسوف اإلسالمي الكبري املفكر املاليزي العاملي األستاذ الدكتور
سيد حممد نقيب العطاس بعنوان اإلسالم والعلمانية ،وللكتاب طبعات خمتلفة ،وأنا أشري إىل
الطبعة الباكستانية (نشرة سهيل أكادميي -الهور) باإلجنليزية.
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وتوجه بعده إىل عبادة اإلنسان نفسه فبدأ صناعة األبطال ،من
الفنانني واألدباء والرياضيني واإلعالميني والساسة ،وشرع يف عبادهتم.
وما الذي جناه اإلنسان املعاصر من العلمانية غري البلبلة الفكرية واحلرية
األخالقية .وال أظن أن ما عرف يف التاريخ الغريب احلديث واملعاصر
بالثورة الليربالية إال جتسيدا لتلك البلبلة واحلرية .وإال فماذا تعين فلسفة
جان جاك روسو أو فلسفة هوبس؟ لقد ولدت هذه الفلسفات ثورات
أفرزت الليربالية والفردانية أو عززهتما كما عززت اإلحلاد والثورة على
القيم اخللقية والفضائل الدينية .لكنها مل تنجح يف إعطاء اإلنسان رؤية
كونية واضحة تعينه على االستقرار والسعادة ،إمنا على العكس قادته
من ثورة إىل ثورة ليعيش ثورات متعاقبة.
ويعرف الناس من التاريخ أن اجملتمع ال يتماسك إال بأخالق
يؤمن هبا اجلميع ويلتزمون هبا ،وهذا طبعا ضد روح الفردانية اليت بلغت
قمتها وأوج منطقها فما مسي باملذهب العبثي .واإلنسان املعاصر املتأثر
بالرؤية الغربية العلمانية الفردانية املادية يف حبث مستمر عقيم عن ذلك
الشيء الذي خيلق لدى الفرد "الدافع" وحيافظ على اجملتمع .وهذا الذي
يبحث عنه توفره الرؤية الكونية التوحيدية اإلسالمية .فهذه الرؤية حتافظ
على وحدة الشخصية ،وختلق لدى اإلنسان الدافعية للعمل املشرتك
ولقبول املبادئ األخالقية املشرتكة بصورة قوية على أساس العبودية
الكاملة هلل اخلالق املهيمن.
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واملطلوب فقط هو أن يعمل أصحاب الفكر الفلسفي من
الطوائف الذين ذكرناهم كممثلني هلذا اجلانب يف اإلسالم أن يعملوا
على توصيل تفاصيل هذه الرؤية الكونية التوحيدية لإلنسان املعاصر.
ومن هنا تأيت احلقائق األخرى اليت تتميز هبا الفلسفة اإلسالمية واليت
تعترب يف احلقيقة نتائج الزمة لرؤيتها الكونية اليت أشرنا إليها وهي:
• اجلمع الضروري بني املعرفة واإلميان
• البعد األخالقي للنشاط الفلسفي
• جدلية العالقة بني األنا واآلخر
الجمع الضروري بين اإليمان والمعرفة
فالرتاث الفلسفي اإلسالمي بإصراره على "الوحي" كمصدر أساسي
للمعرفة حيت يف جمال الفلسفة يقدم روية معرفية متكاملة حتفظ للعقل
اإلنساين وقواه املعرفية األخرى كرامتها من ناحية وتفتح أمامها مصادر
أخرى لالستلهام واالعتماد حىت ال تضيع من ناحية أخرى .وخباصة
إن جمال الفلسفة األساسي أنطولوجي حيتاج فيه اإلنسان إىل هدايات
ِ
اخلَبِ مري" (امللك .)14
يف ْ
مساوية " .أََال يَـ ْعلَ مم َم ْن َخلَ َق َومه َو اللَّط م

إن هذه الرؤية قد جعلت الرؤية املعرفية اإلسالمية متكاملة .وهذا
هو السبب يف أننا ال جند يف الرتاث الفلسفي اإلسالمي ما جنده يف
الرتاث الغريب مثال من تقسيم الفالسفة إىل عقالنيني ،أو جتريبيني إىل
آخر ما هنالك؛ فالكل يف هذا الرتاث اإلسالمي يعتمد هذه الوسائل
املعرفية وفق ما يناسب موضوع البحث ،وإن متيز الصوفية عن غريهم
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مبنهجهم الذوقي وهو يف احلقيقة مستوى من مستوى املنهج التجرييب
كما بينه إقبال 29.وقد دلت التجربة احلديثة أن نظرية يف املعرفة ال
ترتبط باإلميان وال تستمد من الوحي سوف تنتهي إىل تدنيس املعرفة
ذاهتا وإفشال اإلنسان يف حتقيق أي جناح يف جمال األسئلة املصريية.
إن الفوضى اليت شهدهتا الفلسفة الغربية يف جمال امليتافيزيقيا
وعجزها املعريف الواضح نتيجة إمهاهلا للبعد اإلمياين أو الوحي يف جمال
املعرفة رمبا كانت سببا لتوجه هذه الفلسفة وجهة مادية ،كما أن إمهال
البعد األخالقي للفلسفة ونشاط اإلنسان يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة
سبب هذا الدمار الذي يتم باسم العلم والتكنولوجيا وحتويل املثل
اخللقية إىل قيم متثل اختيارات فردية ،وتغليب حق احلرية على حق احلياة
كما يتمثل يف مسألة اإلجهاض مثال.
إن إصرار الرتاث الفلسفي اإلسالمي على الربط بني اإلميان
واملعرفة ،وعلى البعد األخالقي ملساعي اإلنسان الفلسفية وغري
الفلسفية حيمي اإلنسان وحيمي الطبيعة وحيمي احلياة وحيمي قدسية
العلم نفسه ويضمن السعادة .وهذا جانب من اإلسهام مهم تقدمه
الفلسفة اإلسالمية جبميع صورها وكافة جتلياهتا للفكر املعاصر ،وخباصة
منه الفكر الغريب الذي يتمتع بنفوذ كبري يف العامل املعاصر وسيطرة
29

انظر يف هذا الفصل اخلاص بالتجربة الدينية من كتابه باللغة اإلجنليزية باسم:
Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam,
ed. M. Saeed Shaikh (Lahore: Iqbal Academy, 2011).

وينبغي التنبيه إىل أن النسخة العربية املتداولة للكتاب برتمجة عباس حممود ناقصة وغري دقيق.
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واضحة على العقول املعاصرة .وهذا االسهام يتجلى بصورة قوية يف
قدرة ما يقدمه هذا الرتاث من رؤية متكن اإلنسان من التغلب على
الصراع املرير الذي يفرضه الفكر املعاصر – يف معظم مظاهره – بني
العقل واإلميان ،أو الدين والفلسفة.
والتاريخ الفلسفي العام يقول لنا إن هذا الصراع مل يكن ظاهرة
دائمة ،بل ازدهر فقط يف الفرتة املسيحية اليت اعتمدت مقولة
"تريتولليان" ومن بعده "أوغسطني" يف الفصل احلاسم بني العقل
واإلميان ،وبلغ قمته يف فلسفة كانت من خالل كتاباته يف نقد العقل
اخلالص ونقد العقل العملي وأيضا من خالل كتابه مقدمة لكل
ميتافيزيقيا مستقبلة .بل إن مقولته الشهرية اليت كتبت على قربه واليت
تقول" :شيئان ميآلن نفسي إعجابا واحرتاما متجددا وناميا دائما كلما
فكرت فيهما و تذكرهتما ،ومها السماء املزدانة بالنجوم فوقي ،والقانون
األخالقي يف أعماق قليب" 30تأسيس عظيم للرؤية املادية والرؤية
العلمانية معا .لكن التاريخ الفلسفي اإلسالمي يقول إن تارخيه مل يشهد
مثل هذا الصراع إال بني الدين املغلوط وبني الفلسفة املنحازة للهوى.
ويلحق هبذا االسهام اخلاص مبوضوع العالقة بني الدين والعقل
ما ميكن أن يسهم به الرتاث الفلسفي اإلسالمي يف جمال العالقة بني
اإلميان والعلم .لقد تطور العلم كما رأينا منذ عصر النهضة يف اجتاه
معاكس الجتاه الدين ،وخلق – ألسباب وظروف خاصة مرت هبا أوربا
Ibrahim Madkur & Yusuf Karam, Durus fi Tarikh al-Falsafah (Cairo:
Matabi‘ Madkur wa Awladuh bi Misr, 1954).
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– عداوة واضحة بني العلم والوحي .وبلغ هذا الصراع بينهما أوجه
عندما ظهرت نظرية التطور الدارويين اليت حتدت مبدأ اخللق املتفرد
لإلنسان ،وهو مبدأ تبشر به األديان مجيعا ،وال يزال هذا الصراع
مستمرا ،وال تزال احملاكم يف الواليات املتحدة األمريكية مشغولة إىل
يومنا هذا مبحاوالت الفصل بني الطرفني حول مشروعية تدريس نظرية
داروين يف املدارس.
ويف الوقت تتبىن الرؤية الكونية اإلسالمية مبدأ اخللق املراد واملتفرد
لإلنسان ،وليس املبدأ القائم على التطور العشوائي القائم على مفهوم
الصراع والبقاء لألقوى واألصلح ،فإن رؤيتها مل متنع مبدأ "التطور" يف
تفاصيل عملية اخللق .وتسمح اآليات القرآنية املتعلقة خبلق األيام
الست مبساحة واسعة للتأمل يف هذه القضية .ولعل الفيلسوف
األخالقي الكبري ابن مسكويه من األمثلة اجلديرة باالهتمام يف هذا
الصدد .بل إن يف آثار جالل الدين الرومي ويف رسائل إخوان الصفا
ما جيب أن يستعني به املسلمون يف مناقشة هذه القضية.
املهم هنا أن أقول إن النظرية املعرفية اإلسالمية تقف يف وجه
هذا الصراع املصطنع بني اإلميان والعلم ،ويهدي إىل منهج اجلمع بينهما
يف انسجام واتساق وتعاون .ولذلك ازدهرت احلضارة العلمية يف ظل
اإلسالم ،وعندما كانت الروح الدينية يف أشدها ،ومل تزدهر احلضارة
العلمية يف عامل املسيحية إال ملا ختلت عن الدين املسيحي الذي اختذ
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موقفه نتيجة فهم مغلوط مما يعرفه كل من له أدىن إملام بتاريخ الفلسفة
الغربية وتطور العلم والنهضة األوربية.
إن هذا اجلمع املوفق الذي يقدمه اإلسالم مطلوب إلنقاذ
اإلنسان املعاصر .لقد جرب الفلسفات الالدينية ،واملذاهب العقلية
املختلفة ،وسكره مبنتجات العلم والتكنولوجيا حجبه عن رؤية حقيقة
تلك الفلسفات واملذاهب ،ومل يسمح له برؤية النهاية العبثية والالهدفية
اللذين تأخذه إليهما تلك الفلسفات واملذاهب .لكن منذ أواخر القرن
العشرين بدأت احلقائق تتضح بصورة ال ختطئها العيون ،وتدركها
العقول ،وحيس بسلبياهتا اإلنسان يف نفسه ويف حميطه .بل رآى اإلنسان
بأم عينيه مساوئ النظريات البشرية واهنزامها أمام مقتضيات العدل
واحلق ،يف جماالت االقتصاد والسياسة ،ويف جماالت األخالق والثقافة.
والرتاث الفلسفي اإلسالمي بكل ثرواته العقلية والروحية يستطيع
االسهام بقوة يف تغيري هذا الوضع املأساوي.
البعد األخالقي للنشاط الفلسفي
ولو أفردنا اجلانب اخللقي باحلديث – وإن كان يف األصل مرتبطا ارتباطا
عضويا مع الرؤية الكونية – لوجدنا أن التجربة العاملية املعاصرة يف
اجملتمعات اإلنسانية املختلفة اليت اخرتقتها توجهات الرؤي األخالقية
الغربية قد أثبتت فشلها وخطورهتا على اإلنسان .لقد ضيعت الفلسفات
األخالقية الغربية األسرة اليت كانت األساس الذي اعتمد عليها متاسك
اجملتمع وصالحه ،وبتدمري األسرة فقد دمر اجملتمع ،وهذه الغاية املنطقية
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لثورة الفردانية واحلرية أو الثورة الليربالية .وال تستطيع الرؤى الفلسفية
ألصنام الفكر الغريب من أمثال هوبز أو لوك ،بنتام أو جون ستوارت
ميل ،نبيتشة أو رسل ،سارتر أو آير أن تعاجل املشكلة ،وال تستطيع
الرؤية الكانتية املختفية وراء مصطلح "الواجب" الذي ال يعين شيئا يف
التحليل النهائي إال "الفرد" أن حيلها أيضا 31.والدليل هو ما نشاهده
واقعا وجنربه عمال ونعيشه ثقافة.
إن أخطر مشكلة فلسفية يعاين منها اجملال اخللقي يف العامل
املعاصر هو ما يتعلق باحلرية واملسئولية .وقد تطورت إجنازات االنسان
يف جمال العلم والتكنولوجيا بصورة رهيبة جتعل من قضية احلرية واملسئولية
األخالقية مشكلة أساسية .لقد أصبحت احلرية "حتررا" من كل القيود
والنظم غري ما يقيد به اإلنسان نفسه.
والفرد "حر" فيما يعتقده وفيما يفعله ما مل يضر غريه .وتطور
العلم ونتج عن بعض جوانبه سلبيات بل كوارث هتدد اإلنسان ال
نستطيع حتديد املسئولية بصورة واضحة فيها .من املسئول عن التلوث
البيئي مثال؟ ما هي مسئولية "البيت" أو "اآلباء" أو "األسرة" الرتبوية
والسلوكية جتاه أوالدهم؟ ما هي حدود املسئولية الفردية أو اجلماعية
بشأن اجلرائم اليت بدأت تنتشر يف اجملتمعات ،وأين يقف اجملتمع بشأن
هذا االرتفاع الرهيب الذي نراه يف اإلصابة باألمراض النفسية
واالحنرافات السلوكية؟ لقد ظهرت فلسفات أخالقية كثرية يف الغرب،
31

انظر اهلامش رقم  22من هذا البحث.
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ابتعدت عن الدين وتعاليمها ،ومل تنجح تلك الفلسفات ال يف احملافظة
على األخالق أو يف إلزام االنسان بضوابط أخالقية حتافظ على كرامة
اإلنسان باحملافظة على حريته وإلزامه مبسئولياته .ألن االلتزام يستلزم
إلزاما ،وهذا ما ال متلكه الفلسفات املعاصرة .وهذا هو اجملال الذي
ميكن أن يلعب فيه الدين دورا عامليا خلري اإلنسان.
إن الذي يعرف ألف باء اإلسالم يدرك مركزية هذه القضية
لإلسالم" .كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" من أشهر أحاديث
رسول اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم .وإن مفهوم "األمانة" اليت جند
ضنَا ْاأل ََمانَةَ َعلَى
القرآن الكرمي يشري إليه يف قوله سبحانه "إِنَّا َعَر ْ
ض و ِْ
َّ ِ
ني أَن َْحي ِمْلنَـ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِمْنـ َها َو َمحَلَ َها
اجلبَ ِال فَأَبـَ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ِ
ِ
ول" (األحزاب  )72مفهوم يتعلق أساسا
وما َج مه ً
نسا من ۖ إنَّهم َكا َن ظَلم ً
ْاإل َ
باملسئولية واحلرية.
وأن الدين هو الذي يستطيع أن يضمن توجيها ناجحا لإلنسان
يف هذا اجملال ،ألنه ميلك عنصر اإللزام .وكل دين بالنسبة ألتباعه ميلك
عنصر اإللزام هذا .بل إن اإلسالم يتميز يف هذا اجلانب عن غريه من
األديان لقيام الرباهني على معصومية وحيه ،واستمراره على عصمته مما
يريح النفس ،ويطمئن القلب ويعطي اليقني للعقل اإلنساين .ومعني
الرتاث الفلسفي اإلسالمي – مبظاهره الثالثة – ال ينضب يف هذا
اجلانب ،ال من الناحية النظرية وال من الناحية العملية .وهنا إسهام
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حلاضر اإلنسان ومستقبله ،إسهام عاملي حيمي اإلنسان من الدمار،
وخيلصه من الضياع.
إن تبين الرؤية اإلسالمية الكونية يف احلياة هي اليت ميكن أن جيد
العامل املعاصر فيه حالً ألخطر مشاكلها يف االقتصاد والسياسة ،والبيئة
والطب ،يف احلرب والسالم ،ويف إقامة جمتمع يسوده العدل واملساواة
باعتبار اجلميع عباد اهلل الواحد.
وعلى املشتغلني بالفلسفة يف عاملنا اإلسالمي أن يبذلوا قصارى
جهدهم يف عرض هذه الرؤية اإلسالمية وحماولة إقناع العامل املعاصر
بفائدهتا وجدواها وقدرهتا على إسعاد اإلنسان املعاصر وإخراجه من
الدمار بإعادته إىل أصله وإعادة صياغة رؤيته للحياة والكون صياغة
تعيد اهلل إىل مركز تصوراته وقلب توجهاته حىت تتحقق هبا العبودية
الكاملة والتوحيد احلق وهذا هو التحدي الذي يضعه هذا الرتاث أمام
املشتغلني بالفلسفة اإلسالمية.
جدلية األنا واآلخر
ومن القضايا امللحة يف حياة اإلنسان املعاصر تلك املعادلة الدقيقة بني
"األنا واآلخر" .وتاريخ اإلنسان الطويل يوقفنا على حقيقة أن هذه
القضية كانت دائما متثل حتديا لإلنسان .وقد حاولت الفلسفات
املختلفة – دينية كانت أم غري دينية – أن حتل املشاكل املتعلقة هبذه
القضية بدون جناح يذكر .وحتقيق النجاح يف حلها يعتمد أوال على
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مبدأ مهم وهو "اإلميان باحلرية" ،وهذا املبدأ نفسه قائم على مبدأ آخر
وهو" اإلميان بكرامة اإلنسان" ويتبعه "اإلميان حبقوق اإلنسان".
وقضية "األنا واآلخر" – واملقصود باآلخر هنا هو "اآلخر
الثقايف" – هي قضية التواصل احلضاري واملعريف ،وبالتايل ال يعقل أن
تكون مثار خالف وصراع .إنه تواصل حيافظ على التنوع الذي ميكن
أن نقول إنه هدف كوين .واالجتهادات كلها إذن ينبغي أن تدور حول
البحث عن أفضل السبل للمحافظة على هذا التنوع وملمارسة التواصل
اإلجيايب.
وأصبح هذا البحث ملحا يف العقود األخرية حيث ظهر
التطرف املتنكر عمليا للتنوع والتواصل اإلجيايب بسبب املظامل
االجتماعية اليت ميارسها القوي على الضعيف فردا أو مجاعة ،أو بسبب
غياب العدالة االجتماعية يف جمتمعات البشر ،أو بسبب املبادئ اجلائرة
اليت حتكم عالقات الدول واجملتمعات مثل "القوة هي احلق" .ويكذب
القوي وعلى اجلميع تصديقه والوقوف معه .وهل نسينا موضوع العراق
وأسلحة الدمار الشامل فيها؟ لقد أدى هذا الوضع إىل بروز عدم الثقة
باآلخر كظاهرة.
لكن اخلطري هو أن يظهر عدم الثقة هذا بني األديان والثقافات
بصورة جيعل الشك يف اآلخر على مستوى األفراد واقعا ،ويصيب بذلك
التواصل اإلجيايب يف مقتل .وهنا يأيت دور الفلسفة لتسهم يف تصحيح
الوضع ومحاية اجملتمعات البشرية .والدور الذي ميكن أن يلعبه الرتاث
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الفلسفي اإلسالمي يف هذا اجملال هائل وعظيم .ألن هذا الرتاث قائم
على أصول عقدية إسالمية حمكمة ال حميد عنها ،تتلخص فيما قلنا
آنفا من مبادئ "اإلميان بكرامة اإلنسان وحقوقه وحرياته".
فاإلسالم ال يؤمن بنظام الطبقات ،وإن كان متفقا مع مبدأ
ِ
ض مهم
"تنوع االختصاص" مما يعترب ضرورة الواقع العملي" ،لِّيَتَّخ َذ بَـ ْع م
ضا مس ْخ ِريًّا" (الزخرف  )32ويؤمن بكرامة اإلنسان من حيث هو
بَـ ْع ً

إنسان ويقرر هذا املبدأ يف لغة ال غموض فيها وال لبس ،حيث يقول
آد َم" (اإلسراء  ،)70ويؤمن حبرية األديان
"ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ
القرآن الكرمي َ

مبعىن حرية اعتناق ما خيتاره اإلنسان من األديان وإن كان ما اختاره
باطال يف نظر اإلسالم ،ألنه َ"ال إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن" (البقرة ،)256 :و"فَ َمن
ِ
الر ْش مد
ني ُّ
َشاءَ فَـْليمـ ْؤمن َوَمن َشاءَ فَـْليَ ْك مفْر" (الكهف )29 :ألنه "قَد تَّـبَـ َّ َ
ِم َن الْغَ ِّي" (البقرة.)256 :
وبناء على هذه األسس وغريها الكثري جيعل اإلسالم التواصل
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا مكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأمنثَ ٰى
الثقايف غاية نبيلة ويقول "يَا أَيـُّ َها الن م
ِ
ند اللَّ ِه أَتْـ َقا مك ْم ۖ
َو َج َعْلنَا مك ْم مش معوبًا َوقَـبَائِ َل لتَـ َع َارفموا ۖ إِ َّن أَ ْكَرَم مك ْم ِع َ
إِ َّن اللَّهَ َعلِيم َخبِري" (احلجرات  .)13والثقافة يف حقيقة األمر تعترب
اجمللى احلقيقي للحكمة اإلنسانية كما عاشها وعايشها وعرب عنها من
خالل العقل والوجدان ،وأخذ هذا التعبري مظاهر خمتلفة من فن وأدب
وعمارة وفلسفة وعلم وحنت وغريها .إهنا متثل التجربة اجلمالية والتعبري
الفين والنموذج السلوكي والتأمل الفلسفي الواعي والوجدان الروحي.
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والرتاث الفلسفي بتجلياته الثالثة ميثل مصب هذه املظاهر املختلفة
للتعبري عن تلك املعايشة للتجربة الثقافية والزواج بني العقل والوجدان
على حنو ال جنده يف الفلسفات األخرى ،ويعرتف هذا الرتاث كذلك
مبستويات خمتلفة يف التجربة والوعي واإلدراك .قد ال يكون هذا واضحا
يف البعد الكالمي ،لكنه واضح جدا يف البعد الصويف وإىل حدما يف
البعد املشائي.
وألن هذا الرتاث – من حيث كونه فلسفيا – قادر على جتاوز
قيود الزمان واملكان والتحلق يف السماوات العلى للتجربة اإلنسانية فإنه
قادر على اكتشاف الوحدة يف الكثرة وبالتايل احرتام التنوع والتعدد،
والتواصل الثقايف بني األمم واحلضارات .وألن هذا الرتاث مرة أخرى
مرتبط بالدين ،والدين تارخييا من األصول األساسية ألي ثقافة ،فإن
قدرة هذا الرتاث على املسامهة اإلجيابية يف التواصل البناء بني األنا
واآلخر عظيمة .والدور الذي ميكن أن يلعبه الرتاث الصويف فيه كبري،
وخباصة عندما تكون رؤيته هلذه العالقة قائمة على رؤية الدين الكونية
ومرتبطا عضويا هبا.
لقد سئل الفيلسوف اإلجنليزي املشهور ،النمساوي املولد
لودفيغ فتغنستاين (1951م)  Ludwig Wittgensteinعن هدفه يف
الفلسفة ،فقال :أن أري الذبابة طريقها للخروج من الزجاجة" ،32وهذا
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigation, trans. G. E. M.
Anscombe (Oxford: Basil Blackwell 1963), 103, para 309.

لقد نقلته من كتاب الفيلسوف اليهودي احلاخام جوناثان ساكس بعنوان:

Rabbi Jonathan Sacks, The Politics of Hope (London: Vintage, 2000).
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هو املطلوب من املشتغلني بالفلسفة اإلسالمية اليوم ،أن يروا اإلنسان
املعاصر احلائر الذي يضرب رأسه ميينا ويسارا بدون أن ينظر إىل املخرج
الصحيح ذلك املخرج الصحيح .وال أدري كيف يستدعى ديكارت
وكانت وال يستدعى الغزايل والرازي؟ وكيف حيتفى باملذاهب اللغوية
والتأويلية املعاصرة وال يدعى إليه الفارايب واجلرجاين؟ واألمر يف احلقيقة
يرجع إلينا حنن املسلمني ،مل نقم مبا يكفي لفهم الرتاث الفلسفي
اإلسالمي والتعرف على تلك اجلوانب املضيئة اليت ميكن أن نفيد هبا
العصر واهتماماته الفكرية يف جمال املناهج والقضايا .وأرجو أن يظهر
االهتمام برتاثنا الفكري بكافة أنواعه وأن ينتصر باحثونا على غزو الرؤية
احلداثية ،ذلك الغزو الذي حياول يائسا أن يصرف املسلمني عن هذه
الكنوز املعرفية.
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