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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.

مقدمة ال�سل�سلة

11

11

لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعب فقط عن وجهة نظر م�ؤلفيها.
نظر مكتبة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
الشيماء الدمرداش العقايل

مقدمة

يحتاج احلديث عن الدكتور حممد �إقبال (1357 - 1294ﻫ- 1877 /
1938م) �إىل اخت�صا�صيني يف اللغات الأردية والفار�سية والإجنليزية ،ويف الفل�سفة
وال�شعر وال�سيا�سة والعقيدة ،ليتمكنوا من الإحاطة بجوانب عبقريته؛ حيث �إن �إقبال
عظيما ،وكُ تب عنها كتابات كثرية يف الع�صر
من ال�شخ�صيات التي القت اهتما ًما ً
احلديث ،لي�س على �صعيد العامل الإ�سالمي فح�سب ،بل يف �شتى �أروقة الثقافة
العاملية .يقول عنه ال�شيخ �أبو احل�سن الندوي (1420 - 1333ﻫ1999 - 1914 /م):
«ال �أعرف �شخ�صية وال مدر�سة فكرية يف الع�صر احلديث تناولها الكتاب وامل�ؤلفون
والباحثون مثلما تناولوا هذا ال�شاعر العظيم» .وجند �إقبال يتحدث عن نف�سه،
فيقول�« :إن ج�سدي زهرة من حبة ك�شمري ،وقلبي يف حرم احلجاز ،و�أن�شودتي من
�شرياز» .هذا التنوع يف الأ�صل و الفكر وال�شعور �أوجد هذا اخلليط املتنوع الرائع
من الأفكار و املعرفة عند هذه ال�شخ�صية املتميزة(((.
((( �سمر روحي الفي�صل� ،صورة الدكتور حممد �إقبال يف الأدبيات العربية ،جملة ديوان العرب ،عدد  ١٤ت�شرين
الأول (�أكتوبر) ٢٠٠٦م.
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حياته

هو �إقبال ابن ال�شيخ نور حممد ،كان �أبوه ُي َك َّنى بال�شيخ تتهو� ،أي ال�شيخ
ذي احللقة بالأنفُ ،و ِل َد يف �سيالكوت �إحدى مدن البنجاب الغربية [الهند]،
يف الثالث من ذي القعدة 1294هـ املوافق  9من ت�شرين �أول نوفمرب 1877م،
وهو املولود الثاين من الذكور بني �إخوته((( .ويعود �أ�صل �إقبال �إىل �أ�سرة برهمية؛
حيث كان �أ�سالفه ينتمون �إىل جماعة حمرتمة من الياندبت يف ك�شمري ،واعتنق
�أحد �أجداده الإ�سالم يف عهد ال�سلطان زين العابدين باد�شاه (878 - 824هـ/
1473 - 1421م) قبل حكم امللك املغويل ال�شهري «�أكرب» .ونزح جد �إقبال �إىل
�سيالكوت التي ن�ش�أ فيها �إقبال ،ودر�س اللغة الفار�سية والعربية �إىل جانب لغته
الأم الأردية .ثم رحل �إىل �أوروبا وح�صل على درجة الدكتوراه يف الفل�سفة من
جامعة ميونخ يف �أملانيا عام (1326هـ1908 /م)(((.
ويف �أوروبا كان �أينما حل يحاول �أن ين�شر �صورة �صحيحة عن الإ�سالم،
وقد �أثر ب�أ�سلوبه البليغ وب�شعره البديع يف العديد من ال�شخ�صيات ال�شهرية ،ومنهم
مو�سوليني(1364 - 1300هـ1945 - 1883 /م)؛ الذي وجه له دعوة لزيارة
�إيطاليا ،والتي َّلباها �إقبال فيما بعد ،و�ألقى حما�ضرة متميزة يف روما ،و�ضح فيها
الفرق بني كل من احل�ضارة الغربية واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�أو�ضح �أن �سبب ت�أخر
(((	�أحدث تاريخ ميالد �إقبال خالفًا حا ًّدا بني امل�ؤرخني ،وما ذكرناه من تاريخ هو ما اتفق عليه �أغلبهم.
(((	�أحمد معو�ض ،العالمة حممد �إقبال:حياته و�آثاره ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1980 ،م� ،ص.9
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دائما يف ال�صدارة هو بعدهم عن �صحيح الدين الإ�سالمي،
امل�سلمني بعد �أن كانوا ً
جليا يف احل�ضارة
وذكّ ر احل�ضور بعظم احل�ضارة الإ�سالمية التي بقي �أثرها ً
وا�ضحا ًّ
الأوروبية احلديثة.
ويف زيارته لإ�سبانيا عام (1351هـ1932 /م) حر�ص على زيارة املعامل
متذكرا  -مب�شاعر �شاعر م�ؤمن -
الإ�سالمية ،وذرف الدمع الغزير �أمام جامع قرطبةً ،
ثمانية قرون من احل�ضارة الإ�سالمية العظيمة .واجلدير بالذكر �أنه رف�ض الدعوة
الفرن�سية لزيارة م�ستعمراتها يف �شمال �أفريقيا ،و�أبى �أن ي�صلي يف م�سجد باري�س
مو�ضحا �أن �صالته ثمن بخ�س ل�شهداء طرابل�س ال�شام(((.
ً
وقد نالت م�صر �إعجاب العالمة �إقبال ،وقام بزيارته الأوىل لها وهو يف طريقه
�إىل �إجنلرتا عام (1323هـ1905 /م) .وبعد حوايل �ستة وع�شرين عا ًما قام بزيارته
الثانية مل�صر عام (1350هـ1931 /م) ،وقام مبقابلة العلماء والأدباء ورجال الدولة
فيها؛ حيث ا�ستقبل ا�ستقب ً
مهيبا .وقام بزيارة القاهرة والإ�سكندرية،
ر�سميا ً
اال ًّ
وظل يذكر زيارته هذه �إىل م�صر يف جمال�سه حتى �آخر �أيامه((( .ومن �أ�شعاره التي
نظمها يف مديح م�صر ما قاله يف ديوانه « َه ِد َّية ا ِحل َجاز»:
ِ
رياح ا ِل ِ
و�سريي
بيد َوافيني
َ
َو�أَ ِّدي الق َْو َل َع ْن ُعم ٍر َفقول

يل فيِ َخفْق �أَ ِثريِي
اب ال ِّن ِ
ُع َب َ
ِ ()1
ُ
ال�س ْل َطانَ ُي ْع َر ُف بِال َفقريِ»
«كنِ ُّ

((( �سيد عبد املاجد الغوري ،ديوان حممد �إقبال (الأعمال الكاملة) ،دار ابن كثري ،دم�شق ،بريوت2005 ،م،
�ص.23،24
((( حازم حممد �أحمد حمفوظ ،العالمة �إقبال يف م�صر ،دار البيان ،القاهرة ،ط الثانية 2004م� ،ص.33
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وبعد عودة �إقبال �إىل وطنه يف �شهر يوليو �سنة (1908م1326 /هـ) ،بعد
�أن ق�ضى يف �أوروبا ثالث �سنوات مل تغري من �أخالقه �شي ًئا بل �أفادته يف التدريب
على منهج البحث والإملام بالفل�سفة الغربية .و�شعر �إقبال ب�أنه ُخ ِلق للأدب الرفيع
وال�شعر البديع ،ف�أخذ ينظم ال�شعر ،ويخط النرث الذي �صار فيما بعد كنو ًزا توارثتها
عاجيا ،بل كان
الأجيال .وعلى عك�س ال�شعراء والفال�سفة مل يرتقِ �إقبال ً
برجا ًّ
رئي�سا حلزب الع�صبة الإ�سالمية
وثيق ال�صلة ب�أحداث املجتمع الهندي حتى �أ�صبح ً
يف الهند ثم الع�ضو البارز يف م�ؤمتر اهلل �أباد التاريخي عام (1349هـ1930 /م)،
حيث نادى ب�ضرورة انف�صال امل�سلمني عن الهندو�س ،ور�أى �ضرورة ت�أ�سي�س دولة
�إ�سالمية ،واقرتح لها ا�سم باك�ستان .وتويف عام (1357هـ1938 /م) بعد �أن م أل
الآفاق ب�شعره البليغ وفل�سفته العالية ،وقد غنت له �أم كلثوم �إحدى ق�صائده ،وهي
«حديث الروح» .وب�سبب روائعه من ال�شعر ال�صويف ا�ستحق بجدارة �أن ي�سمى
«�شاعر الإ�سالم»(((.
الإطار العام للمرحلة التاريخية التي عا�صرها �إقبال (1357 - 1294هـ/
1938 - 1877م) وجتديد الفكر الديني

عندما ولد العالمة �إقبال كانت بالده ت�سمى بالهند الربيطانية� ،أو الراج
الربيطاين ،وهو م�صطلح �سيا�سي �أطلقه امل�ؤرخون على احلقبة التاريخية التي
((( عبد الوهاب عزام ،حممد �إقبال� :سريته وفل�سفته و�شعره ،مطبوعات باك�ستان1954 ،م� ،ص.31 ،30
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خ�ضعت فيها مناطق الهند وباك�ستان وبنغالدي�ش وميامنار للحكم الربيطاين،
وهي الفرتة املمتدة منذ بداية القرن التا�سع ع�شر حتى منت�صف القرن الع�شرين
امليالدي .ويف اللغة الهندية كلمة «راج» تعني «احلكم»� ،أي فرتة احلكم الربيطاين
يف املنطقة حيث كانت املناطق امل�ستعمرة متثل دولة واحدة .وانتهى احلكم
الربيطاين يف الهند يف ( 28رم�ضان  1366هـ� 15 /أغ�سط�س 1947م) .وقد
بد أ� اال�ستعمار الربيطاين يف �شبه اجلزيرة الهندية يف عام (1274هـ1858 /م).
وكانت معظم الأرا�ضي التي وقعت يف منطقة الهند الربيطانية مل حتكم بوا�سطة
ا�سميا،
الإمرباطورية الربيطانية ب�شكل مبا�شر ،بل كانت واليات �أمريية م�ستقلة ًّ
ُحكمت بوا�سطة املاهاراجا والراجا والثاكور ،والنواب الذين وقعوا معاهدات مع
بريطانيا ب�ش�أن �سيادتهم ،وعرف هذا النظام باحللف الإ�ضايف .وكانت م�ستعمرة
أي�ضا منذ عام (1255هـ1839 /م) ،هذا بالإ�ضافة
جزءا من الهند الربيطانية � ً
عدن ً
�إىل ميامنار (عرفت �ساب ًقا با�سم بورما) منذ عام (1303هـ1886 /م) .ا�ستقلت كلتا
امل�ستعمرتني عن الإمرباطورية الربيطانية يف عام (1356هـ1937 /م) .وحكمت
�أر�ض ال�صومال الربيطانية بني عامي (1316 - 1301هـ1898 -1884 /م)،
و�سنغافورة بني عامي (1234هـ1819 /م) ،و(1284هـ1867 /م) ،كجزء من
الهند .بالرغم من �أن �سريالنكا تقع يف �شبه اجلزيرة الهندية� ،إال �أنها ُحكمت
مبا�شرة من لندن بخالف الهند الربيطانية (((.
((( ملزيد من املعلومات عن �أو�ضاع الهند ال�سيا�سية واالجتماعية يف الفرتة التي عا�شها �إقبال انظر� :أحمد معو�ض،
العالمة حممد �إقبال :حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص.219 - 93
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ومع هذا الزحف اال�ستعماري على العامل الإ�سالمي يف القرن التا�سع ع�شر،
دخلت العلوم العقدية الإ�سالمية يف مرحلة حرجة للغاية ،فقد �أحدث اال�ستعمار
هزة كبرية عند معظم املفكرين امل�سلمني يف العامل املُ ْ�س َت ْعمر ،و�أدرك بع�ض كبار
املفكرين يف كل هذه البلدان �أهمية �إعادة التفكري يف م�سائل الفكر الديني .وكان
ظهور جمال الدين الأفغاين (1314 - 1254ﻫ1897 - 1838 /م) وحممد
عبده (1323 - 1266ﻫ1905 - 1849 /م) ،وال�سيد �سيد �أحمد خان (- 1232
1315ﻫ1898 - 1817 /م) ،ومن بعدهم حممد �إقبال ،وغريهم رد فعل لهذه
اله ّزة ال�شاملة يف العامل الإ�سالمي .وكان لإقبال �إنتاج مكثف يف فرتة �أزمة التاريخ
الهندي احلديث ،وال�سيما �أزمة امل�سلمني يف الهند حيث كانت النخبة امل�سلمة
قد فقدت ال�سلطة ال�سيا�سية و�أ�صبحت تتناف�س مع النخبة الهندو�سية للح�صول
مزدوجا من طرفني:
حتديا ً
على الوظائف احلكومية ،ومن ّثم عانت الأقلية امل�سلمة ً
�أحدهما فقدان ال�سلطة ،وثانيهما تراجع مركزها ك�أقلية .وكان �إقبال على وعي تام
بح�سا�سية هذا الو�ضع(((.
وملا كان �إقبال مدركًا لذلك كله فقد كان يعلم مبا يدور يف �أذهان الهندو�س،
وما يجول يف نفو�سهم ،ور�أى �أن امل�سلمني والهندو�س ال ميكن �أن ي�سريوا يف
نظرا
قافلة واحدة ،و�أن �أزمة امل�سلمني لن حتل �إال بتق�سيم �شبه القارة الهنديةً ،
لالختالفات البينة بني امل�سلمني والهندو�س ،فقام يف امل�ؤمتر الذي تر�أَّ�سه للرابطة
(((

Asghar Ali Engineer, Iqbal and Reconstruction of Religious Thought in Islam, PUCL

. Bulletin, June 2004
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الإ�سالمية يف (رجب 1349هـ /دي�سمرب 1930م) ،بالإعالن عن وجوب قيام
دولة خا�صة بامل�سلمني يف �شبه القارة الهندية ،يف الواليات التي ي�سكن فيها �أغلبية
م�سلمة وهي ال�سند والبنجاب وبلوج�ستان و�إقليم احلدود وك�شمري والبنغال ،و�أن
ت�سمى باك�ستان(((.
ور�أى �إقبال يف القائد حممد علي جناح رم ًزا لطموح كل امل�سلمني يف �شبه
القارة الهندية ،والقائد الأوحد الذي ي�ستطيع �أن يقودهم لتحقيق هدفهم املن�شود،
وهو ت�أ�سي�س دولة خا�صة للم�سلمني؛ كي يتمكنوا من �إقامة �شعائر دينهم يف حرية
تامة� .أخذ حممد علي جناح (1367 - 1293ﻫ1948 - 1876 /م) على عاتقه
الن�ضال من �أجل قيام باك�ستان ،وبعد �سبع �سنوات من العمل املتوا�صل �ضد
الهندو�س والإجنليز� ،أعلن يف ال�سابع والع�شرين من �شهر رم�ضان 1366هـ /الرابع
ع�شر من �شهر �أغ�سط�س عام 1947م ،مولد جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وبهذا
يقدر له �أن يراها(((.
حتقق حلم �إقبال بباك�ستان و�إن مل ّ
وتقديرا جلهود العالمة �إقبال خلدت باك�ستان ذكراه ب�أن جعلت منه ال�شاعر
ً
القومي لها ،كما �شيدت �أكادميية عظيمة حتمل ا�سمه ،وتخت�ص بدرا�سات �إقبال
باللغات العاملية احلية ،واف ُتتحت �أق�سام علمية كثرية لدرا�سات �إقبال يف كربى
((( حممد ح�سن الأعظمي ،حقائق عن باك�ستان ،الدار القومية للطباعة والن�شر ،القاهرة ،ط الأوىل ،بدون تاريخ
ن�شر� ،ص.38 ،37
((( راجا ر�شيد حممود� ،إقبال قائد �أعظم �أور باك�ستان�( ،أوردو) ،نذير �سنز ببل�شرز ،الهور ،ط الأوىل1987 ،م،
�ص ،122 - 113و�ص.106-101
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و�شعبا ب�إحياء ذكراه يف التا�سع من
جامعات باك�ستان .وحتتفل باك�ستان حكومة ً
نوفمرب من كل عام ،وي�سمى هذا اليوم بيوم �إقبال ،و�أ�صبح يوم ميالده من الأعياد
القومية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية(((.
ومن �أهم الأحداث التاريخية التي �أثرت يف فكر �إقبال عمو ًما ،ويف كتابه
«جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» على وجه اخل�صو�ص تفكك اخلالفة العثمانية،
و قيام ما ُ�سمي بدولة تركيا احلديثة ،مما �أحدث �صدا ًما بني الأفكار والثقافات
واملرجعيات يف العامل الإ�سالمي ب�أ�سره؛ وذلك حني �أرادت تركيا التخلي عن
هويتها الإ�سالمية ،واالن�سالخ عن حميطها الإ�سالمي ،والتنكر لتاريخها وتراثها
وتقاليدها ،واندفعت بقوة نحو �أوروبا رغبة يف اللحاق بها ،لتكون قطعة منها .وتبنت
العلمانية مرجعية فكرية وقانونية لها ،و�أخذ بع�ض مثقفي تركيا يب�شرون بحما�س
واندفاع بالأفكار والفل�سفات الأوروبية ،باعتبارها القاعدة الفكرية واملرجعية
وثقافيا،
لبناء الدولة احلديثة ،مما جعل العامل الإ�سالمي ينق�سم على نف�سه ًّ
فكريا ًّ
ومع ا�شتداد اجلدل والنقا�ش حول فكرة الهوية ،وامتداد هذا اجلدل ملو�ضوعات
وق�ضايا ح�سا�سة وحرجة للغاية مثل الأ�صول ال�شرعية والثوابت العقدية وو�ضع
املر�أة وقوانني الأ�سرة والأحوال ال�شخ�صية ،ذلك ف�ض ًال عن ظهور العديد من
النزعات اجلانحة ،مثل البابية والبهائية والقديانية وغالة ال�صوفية ،وعلى اجلانب
الآخر ذيوع الفكر الوهابي اجلامد املت�شدد واالنتقائي للمقلدين  -حتت ا�سم
((( حازم حممد �أحمد حمفوظ ،العالمة �إقبال يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص.59
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أ�سيا به احل�ضارة والتمدن بحجة احلفاظ على
ال�سلف  -والراغبني عن الأخذ ت� ً
الهوية الإ�سالمية.
وخلربة �إقبال بالغرب وجه للغربيني حدي ًثا يك�شف لهم عن زيف ما ي�سمونه
باحل�ضارة احلديثة ،وي�ؤكد �أنه لو ا�ستمرت هذه «احل�ضارة» تنمو على �أ�سا�س
اال�ستعمار القائم والقومية ال�سائدة ،ف�إن �أهل الغرب �سرعان ما يحرمون من عاطفة
احلب التي هي الهدف ال�سامي للحياة ،و�سوف تنمو بذلك �أ�سباب هدم هذه
احل�ضارة بغري �شك .ومن ثم يحذرهم �أن الع�ش الذي يقوم على غ�صن رقيق ال
يكون له ثبات ،فيقول يف (املحرم 1325هـ /مار�س 1907م)« :يا �أهل الغرب
�إن �أر�ض اهلل لي�ست دار جتارة ،ف�إن ذلك الذي يبدو لكم ف�ضة �أ�صيلة �سرعان ما
ع�شا قد
يت�ضح �أن عياره قليل القيمة؛ ول�سوف تنتحر ح�ضارتكم بخنجرها ،لأن ًّ
بني على غ�صن خفيف ال خلود �أبدي له»(((.
ويف ظل هذه الأو�ضاع وال�سياقات جاء كتاب �إقبال ،الذي اعترب فيه �أن
�أبرز ظاهرة يف التاريخ احلديث هي ال�سرعة الكبرية التي ينزع بها امل�سلمون يف
حياتهم الروحية نحو الغرب ،والذي يخ�شاه �إقبال هو �أن املظهر اخلارجي الرباق
للثقافة الأوروبية قد ي�شل تقدمنا ،فنعجز عن بلوغ كنه الثقافة الغربية وحقيقتها.
وقد ا�ستوقفت هذه الفكرة نظر بع�ض املفكرين الذين عا�صروا �إقب ً
اال� ،أو الذين
((( حممد �إقبال ،بانگ درا1973 ،م� .ص .141عن� :أحمد معو�ض ،العالمة حممد �إقبال :حياته و�آثاره ،مرجع
�سابق� ،ص.56
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جا�ؤوا من بعده .وحاول امل�ست�شرق الربيطاين هاملتون جيب (1391 - 1313هـ/
1971 - 1895م) حتليل �أفكار �إقبال يف جتديد الفكر الديني ،فى �إطار بحثه
عن الت�أثريات الغربية يف ت�شكيل الروح الع�صرية يف الفكر الإ�سالمي والعامل
الإ�سالمي ،وذلك يف كتابه «االجتاهات احلديثة يف الإ�سالم»(((.
فكر وفل�سفة �إقبال

من �أجل درا�سة فكر وفل�سفة �إقبال مت �إن�شاء مركز «درا�سات �إقبال» �أو
كرا�سي خا�صة يف بع�ض جامعات
«�إقباليات» يف باك�ستان ،حيث تقرر �أن تكون لها
ّ
باك�ستان ,وكذلك قيام جماعة من �صفوة املتخ�ص�صني يف العامل يف درا�سة �إقبال
بت�أ�سي�س «اللجنة الدولية لدرا�سات �إقبال» وقد مثلها عن اللغة العربية د� .أحمد
معو�ض.
ت�أ ّثر �إقبال ت�أ ُّث ًرا �شدي ًدا بال�شاعر الفار�سي جالل الدين الرومي (- 603
671ﻫ1273 - 1207 /م)((( ،وخا�صة عمله الرائع «املثنوي املعنوي» ،الذي
كتبه جالل الدين الرومي يف ثورة وجدانية �شديدة الغ�ضب �ضد املوجة العقلية
الإغريقية ،التي اجتاحت العامل الإ�سالمي يف ع�صره .ويف عمله العظيم هذا
((( مالك بن نبي ،وجهة العامل الإ�سالمي ،ترجمة :عبد ال�صبور �شاهني ،دار الفكر ،دم�شق � -سوريا2002 ،م،
�ص.63
((( الرومي :هو حممد بن حممد بن ح�سني بهاء الدين البلخي ،وعرف مبوالنا جالل الدين الرومي لأنه ق�ضى
قانونيا �صويف النزعة .انظر :غالمر�ضا
معظم حياته لدى �سالجقة الروم (يف تركيا احلالية) ،وكان � ً
أديبا ومنظّ ًرا ًّ
عمرانى ،گزيده دا�ستانهاي مثنوي( ،فار�سي) ،چاب �سوم 1382هـ ،كتابخانه ملي �إيران� ،ص.13 ،12
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قويا .ويف ظل املوجة الأوروبية العاتية التي
انت�صر للإميان والوجدان
انت�صارا ًّ
ً
اجتاحت العقل امل�سلم يف ع�صر �إقبال ،وجد نف�سه ي�ستخدم نف�س �أدوات الرومي
يف مواجهتها؛ فقد ا�ستخدم الإميان والروح والوجدان يف مواجهة هذا الغزو املادي
العنيف .ومل يزل �إقبال يعرتف بف�ضل الرومي يف كثري من �أ�شعاره ،فنجده يقول:
«قد �سحر عقلك �سحر الإفرجن ،فلي�س لك دواء �إال لوعة قلب الرومي ،وحرارة
بحرا من العلوم» .ويف ٍ
بيت �آخر
�إميانه ،لقد ا�ستنار ب�صري بنوره ،وو�سع �صدري ً
يقول «مل ينه�ض رومي �آخر من ربوع العجم مع �أن �أر�ض �إيران ال تزال على
طبيعتها ،وال تزال تربيز كما كانت� ،إال �أن �إقب ً
اال لي�س قانطًا من تربته ،ف�إذا �سقيتها
عظيما»((( .وكان �إقبال دائم االعرتاف
بالدموع �أنبتت نبا ًتا ح�س ًنا ،و�آتت حم�صو ًال ً
للرومي بالإمامة يف موا�ضع كثرية من كتبه .وملا نظم منظومته اخلالدة «جاويد نامه»
ر�سالة اخللود ،وق�ص فيها �سفره يف الأفالك ال�سبعة ،جعل جالل الدين دليله يف
هذا ال�سفر.
ملحمد �إقبال فكره املتميز الذي تفرد به ،ويدور حول الذات ،التي هي
من�ش�أ كل �شيء ،وي�سميها �إقبال يف �أعماله «خودي» ،وتعني النف�س بالفار�سية،
وترجمها �إقبال نف�سه �إىل الإجنليزية « »Selfو�أحيانًا « .»Egoوهذه الذات نف�سها هي
التي تبدع احلياة ،وهي نقي�ض املوت ،والذاتية يف نظر �إقبال هي جوهر الكون
و�أ�سا�س نظامه ،و�سر احلياة فيه ،وهذه الذاتية حتيا من تخليق املقا�صد وتوليد
((( �سيد عبد املاجد الغوري ،حممد �إقبال (الأعمال الكاملة) ،مرجع �سابق� ،ص.42 - 41
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الآمال .وقد كان �إقبال كثري ال�شغف مبعرفة النف�س ،ويرى �أن العبد ي�سمو بها
�إىل درجة امللوك ،بل يعلو بها �إذا كان جري ًئا مقدا ًما فوق امللوك ،يقول يف ق�صيدته
ال�شهرية بال جربيل (جناح جربيل) «�إن الإن�سان �إذا عرف نف�سه بف�ضل احلب
تك�شفت على هذا اململوك �أ�سرار امللوك
ال�صادق  ..ومت�سك ب�آداب هذه املعرفة ّ ..
� ..إن هذا الفقري الذي هو �أ�سد من �أ�سود اهلل �أف�ضل من �أكرب ملوك العامل»(((.
وكانت هناك ردود فعل خمتلفة حول فل�سفة �إقبال «الذاتية» ،فقد حتم�س
لها البع�ض ،بينما عار�ضها البع�ض الآخر ،واتهموه ب�أنه م�ستوردها من الغرب.
وبد أ� البع�ض منهم يف ت�أ�صيل عنا�صرها ،ورد هذه العنا�صر �إىل الفال�سفة واملفكرين
يف الغرب .ومن الوا�ضح �أن هذه االتهامات كانت �شديدة الت�أثري على �إقبال،
فرناه ينربي للرد عليها ،يف ع�صبية تارة ،ويف هدوء علمي تارة �أخرى .وي�ؤكد
د�.أحمد معو�ض على �أن �إقبال مل يجد �أية غ�ضا�ضة يف الأخذ من الفكر العاملي
�شرقه وغربه ،فقد ات�سع اطالعه لكثري من علوم الأولني واملت�أخرين(((.
ور�أى �إقبال احل�ضارة الأوروبية مادية ال روح فيها ،ولطاملا ا�شتد يف انتقادها
يف كتاباته ،كما ر�أى ال�ضرورة ُم ِل َّحة �إىل ّمل �شمل الأمة الإ�سالمية ،و�شعر ب�صدمة
كبرية ل�سقوط اخلالفة العثمانية بعد احلرب العاملية الأوىل ،ومن هنا جاء مفهوم
الذات عند �إقبال ليدفعها �إىل مغالبة ال�شعور بالقنوط عند ال ُّنخبة امل�سلمة ،ومنحها
((( املرجع ال�سابق� ،ص.81 - 63
(((	�أحمد معو�ض ،العالمة حممد �إقبال :حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص.323

تقدمي

25

25

ال�شعور باحرتام الذات وتوليد طاقة الوعي فيما بني �أع�ضائها .وظل يدعو طيلة
حياته �إىل وحدة كربى ،تعيد جمد احل�ضارة الإ�سالمية؛ لأنها ح�ضارة قائمة على
ناقما على
روحانية ال�شرق التي تهدي �إىل الدين القومي .وظل �إقبال طيلة حياته ً
فكرة القومية والتق�سيمات العرقية بني امل�سلمني؛ ولذلك جند لديه العديد من
الكتابات والأ�شعار حول رف�ض هذه الفكرة ،فيقول يف منظومته الأردية ال�شهرية
«ظهور الإ�سالم» �ضمن ديوانه َ�صل َْ�صلَة اجلر�س(((:
َو َم ْ�ص َد ُر ِف ْط َر ِة الإ ِْ�س َ
ال ِم َح ًّقا
عقدا
قطار
ً
نظم الأَ َ
�إ َِخا ٌء َي ُ
َو َح ِّط َم هذ ِه الأَ ْ�ص َنام ُط ًّرا
الب ْي َ�ضا ُء �أَ ْ�ص ً
ال
ِل َت ْبقَى املِ َّل ُة َ

َو ِ�ش ْر َع ُت َها ِل ُك ِّل املُ ْ�س ِل ِمي َنا
وي ْح َت ِ�ض ُن ا َ
خل َ
ال ِئ َق �أَ ْج َم ِعي َنا
َ
َ
الد َما ِء
ِم َن الأ ْل َو ِان ِفي َها َو ِّ
اب َوا ْن ِت َما ِء
ِل َذا ِت َك فيِ ا ْن ِت َ�س ٍ

خاطب �إقبال العرب خا�صة ،وامل�سلمني عامة قائ ًال لهم�« :إنكم الآن
جتتازون �أدق مرحلة ،ومترون ب�أ�صعب دور يف حياتكم ال�سيا�سية ،فعليكم �أن حتتفظوا
باالرتباط ال�شامل واالحتاد القومي يف العزائم واجلهود ،ويف الو�سائل والغايات� .إنني
ال �أ�ستطيع �أن �أخفي عنكم �شعوري ب�أنكم يف �سبيل تدارك هذه احلال اخلطرة البد
�أن تنا�ضلوا يف كفاح احلرية .وال �سبيل �إىل حماولة �أخرية لك�سب �سيا�سي �إال حيث
قلبا واح ًدا .و�أن ترتكز م�شاعركم
تكون العزائم عز ًما واح ًدا ،والقلوب املتباعدة ً
حول مطلب ال تختلفون عليه� .إنكم ت�ستطيعون ذلك ،وبالقوة �إن �شاء اهلل ،يوم
(((	�أجمد �سيد �أحمد� ،إبراهيم حممد �إبراهيم� ،شاعر ال�شرق حممد �إقبال( ،دون دار ن�شر)1997 ،م ،ط الأوىل،
�ص.94
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تتحررون من القيود النف�سية ،وحني ت�ضعون �أعمالكم الفردية واالجتماعية يف
ميزان ما تن�شدونه من �أهداف عالية ومثل رفيعة»(((.
ويف ر�سالة من �إقبال �إىل العرب يدعوهم �إىل التعاون حلل م�شكلة
فل�سطني  -التي كانت يف طليعة اهتمامه ،وقد زارها عن طريق م�صر  -قال فيها:
«من الواجب �أن ينتبه العرب� ،إىل �أنهم ال ي�ستطيعون االعتماد على من ال ميلك
الكفاءة والقدرة للو�صول �إىل ر�أي حول ق�ضية فل�سطني بحرية فكر وا�ستقالل
�ضمري ،فكل مايقرره العرب ،البد �أن يقرروه معتمدين على �أنف�سهم ،بعد درا�سة
كاملة للم�شكلة التي يواجهونها»(((.
وظل �إقبال ين�شد الوحدة الإ�سالمية التي كانت من �أهم �أهدافه ،والتي
�سعيا حثي ًثا ،ودعا لها �سواء يف �أعماله ال�شعرية �أوالنرثية .وجند ر�ؤيته
�سعى �إليها ً
الفل�سفية للفكر الإ�سالمي ال�صحيح يف كتابه «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم»
الذي يربز فيه الأفكار الإ�سالمية الو�سطية ال�صحيحة ،املح ّفزة على التجديد
واخلروج من قوقعة الأنظمة الفا�سدة التي �أف�سدت التاريخ الإ�سالمي ،وحماولة
التنقيب عن الأفكار ال�صحيحة يف هذا الدين العظيم ليعيد بناءه من جديد.
أي�ضا يف�ضح زيف الأفكار الغربية ،و�ضعفها مقابل الأفكار
ويف هذا الكتاب � ً
((( من خطبة �إقبال يف احلفل ال�سنوي للرابطة الإ�سالمية يف مدينة «اهلل �آباد» عام 1930م .انظر :ن�ص اخلطبة
يف �ص 37وما بعدها من الكتاب الوثائقي الذي �أعده حممد برويز عبد الرحيم مبنا�سبة ذكرى ميالد �إقبال،
و�أ�صدرته ال�سفارة الباك�ستانية يف دم�شق 1985م.
((( حازم حممد �أحمد حمفوظ ،العالمة �إقبال يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص42 - 39
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الإ�سالمية ال�صحيحة البناءة ،القادرة على �ضبط ميزان الكون �إذا اتبعت على
الوجه ال�صحيح.
وبرغم �أن ال�شرق كان متخل ًفا والغرب متقد ًما ،لكن هذا الغرب يف نظر
زاخرا باحلركة �إال �أنه جمرد من املبادئ ا ُخللقية الأ�صيلة ،فقري �إىل
�إقبال و�إن كان ً
احلب والإميان� .سخر الطبيعة لأغرا�ضه ،ولكنه �أخفق يف حمو الب�ؤ�س الإن�ساين.
لذلك رغب �إقبال يف �أن يجمع ال�شرق بني احلب والعقل .ولكن هل هذا ممكن
دون تهيئة فكرية ملواجهة حديد الغرب ور�صا�صه ول�ؤمه ودخانه؟ البد من الع�شق
�إذن  ..فما الع�شق؟ �إنه الطاقة التي حتطم القيود ،ف�إذا ع�شقت مق�ص ًدا متنيته ،ف�إن
غريه ال ير�ضيك وال يقنعك .عليك �أن تعد العدة من �أجل حتقيق هذا املق�صد.
لكن حرب العدو اخلارجي ال تقل �ش�أنًا عن حرب العدو الكامن يف نف�س كل
�إن�سان ،بل �إن حرب الهوى والت�شتت والنزعات الفا�سدة يف نف�س الفرد ت�ؤدي �إىل
توحد النفو�س و�سيادة النظام ،مما يجعل التغلب على العدو اخلارجي �سه ًال(((.
وكما ر�أى �إقبال زيف احل�ضارة الغربية و�سطحيتها ،ر�أى زيف احل�ضارة
الهندو�سية ،وظل طوال حياته يف حماوالت دائمة لإظهار زيفهما ،واملقارنة بينهما
وبني احل�ضارة الإ�سالمية العظيمة ،فتحدث عن القوميات والنظام اجلمهوري
واال�شرتاكية والر�أ�سمالية ،وال�سيا�سة الغربية الالدينية يف حتليل فل�سفي رائع،
((( عبد الكرمي اليايف ،حممد �إقبال فيل�سوف الذات و�شاعر الع�شق ،جملة الرتاث العربي ،دم�شق � -سوريا،
العدد ،23ني�سان 1986م� ،ص.14 - 10
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�سواء يف كتاباته النرثية  -كما �سيت�ضح يف كتابه جتديد الفكر الديني الذي نحن
ب�صدد تقدميه � -أو يف �أ�شعاره بالفار�سية والأردية.
ولإقبال نظرة متميزة نحو املر�أة ،ويرى �أن الإ�سالم قد كرمها وو�ضعها يف
مكانة عالية ،ويدعو املر�أة امل�سلمة ملعرفة حقوقها التي كفلها لها الإ�سالم ،وينتقد
احلرية الزائفة للمر�أة يف الغرب ،فيقول يف ديوانه �ضرب كليم (�شريعة مو�سى):
«�إنني �أعتقد يف يقني �أن حرية املر�أة �سم يقدم على �شاكلة نبات ال�سكر» .ويقول
أي�ضا عن ف�ساد العالقات يف الغرب بني الرجل واملر�أة�« :أنا ما �شاهدت الفرق بني
� ً
الرجل واملر�أة يف الغرب  ،ذلك جال�س يف اخللوة ،وتلك جال�سة يف اخللوة» .وي�شري
�إىل ما نتج عن هذا الف�ساد الأخالقي م�ستهج ًنا« :هل هذا هو �سمو املجتمع لدى
الغرب ،فالرجل بال عمل ،واملر�أة خالية احل�ضن من الأطفال»(((.
وي�ؤكد �إقبال على �أن تعظيم �ش�أن الأم من �أُ�س�س الإ�سالم وقواعده ،و�أن
امل�سلم الذي ال يعطي الأمومة حقها هو ناق�ص الإميان .ويبني ف�ضل الأم يف
ن�صيبا من حكمة
الإ�سالم فيقول�« :إن امل�سلم الذي ال يقدر املر�أة قدرها ،مل ينل ً
القر�آن� .إن الأمومة رحمة ،ولها �إىل النبوة ن�سبة ،و�إنها لكاتبة �سرية الأمة .ومن
يفكر يف لفظ الأمة والأم تبني له دقائق احلكم ،وقد قال �سيد الكائنات« :اجلنة

((( حازم حممد �أحمد حمفوظ ،العالمة �إقبال يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص.51 ،50
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حتت �أقدام الأمهات»َّ � .إن الأم من �صلة الأرحام ،واحلياة بدونها ال تبلغ املرام.
وبالأمومة ت�سري احلياة �سريها ،وجتلو �أ�سرارها»(((.
وله نظرة خا�صة لنظام الأ�سرة يف الإ�سالم ،حيث يرى �إن النظام الإلهي
كما جاء يف القر�آن الكرمي من حتديد حقوق وواجبات كل فرد يف الأ�سرة هو �أف�ضل
نظام على الإطالق ،ومن َث َّم فقد انتقد الكتاب العلمانيني يف تركيا وغريها ممن
�أرادوا ت�شويه هذا النظام ،فريد على ال�شاعر الرتكي القائل بامل�ساواة بني الرجل
واملر�أة يف م�سائل املرياث والطالق ،ويرى �أنه ال يفهم املعنى االقت�صادي لقاعدة
التوريث الإلهية ،و�أن هذه القاعدة ت�ضع على عاتق كل فرد من �أفراد الأ�سرة
م�س�ؤولية مقابل ما ي�أخذه من حقوق .وعلى هذا ف�إن ما على الرجل من م�س�ؤولية
يفوق ما على املر�أة يف نظر ال�شريعة الإ�سالمية؛ ولهذا ف�إن ال�شريعة �أعطت الرجل
ما يجعله ي�ستطيع حمل م�س�ؤولية القوامة.
وقد َح َملَ �إقبال ق�ضية التجديد على عاتقه ،وبد�أ يحدد لنا موقفه من ق�ضايا
عديدة تدور حول التجديد ،مثل :ق�ضية ال�صلة بني العقل والعاطفة ،وق�ضية
الأ�صالة واملعا�صرة ،وق�ضية موقفنا �إزاء ثقافة الغرب ،وماذا ميكن �أن ي�ؤخذ �أو يرتك
من تراث املا�ضي؟ وغريها من الق�ضايا التي تواجه الفكر الإ�سالمي يف الثقافة
املعا�صرة .وال غرو يف �أن هم �إقبال الأكرب كان يرتكز على جتديد مفهوم الت�صوف،
حيث يرى �أن فناء وحمو وانعزال ال�صوفية لي�س من الإ�سالم يف �شيء وذلك �أن
((( عبد الوهاب عزام ،حممد �إقبال �سريته وفل�سفته و�شعره ،مرجع �سابق� ،ص.108
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املحب العا�شق يجب �أن يتحلى ب�صفات حمبوبه ومع�شوقه ،فاهلل ٍ
باق وهو يف �صحو
دائم ،وهو موجود من الأزل و�إىل الأبد ،ومن ثم يجب على ال�صوفية طرح رداء
التن�سك وارتداء عباءة العلماء املجاهدين.
كما يرد �إىل �إقبال ت�أ�سي�س النزعة «الثيو�صوفية»((( يف الفكر الإ�سالمي
املعا�صر؛ حيث قام بتحويل الت�صوف التقليدي �إىل ت�صوف عملي ،حيث جمع
بني التجريد والتجريب يف الو�صول �إىل معرفة احلق .وجعل البحث العلمي
مت�ص ًال باملفهوم ال�صويف البناء من حيث �صحوة الذات الإن�سانية واالرتقاء بها.
أي�ضا له منهج جتديدي
وكما كان لإقبال مذهب خا�ص يف الفنون ،كان � ً
فيها ،حيث يرى �أنها جزء ال يتجز�أ من عبادة اهلل �سبحانه وتعاىل .ويرى �أن قمة
امل�صور»:
الفن �أن يتخلق الإن�سان ب�أخالق اهلل ،فيقول يف مقدمته لديوان «غالب َّ
«�إذا نظرنا يف تاريخ الثقافة الإ�سالمية فر�أيي �أن الفنون الإ�سالمية ،فيما عدا
العمارة (املو�سيقى والت�صوير بل ال�شعر) ملَّا تولد� ،أعني الفن الذي يق�صد �إىل �أن
يتخلق الإن�سان ب�أخالق اهلل .والذي يمُ د الإن�سان ب�إلهام الينقطع (�أجر غري ممنون)
ثم يحقق له خالفة اهلل يف الأر�ض» .ويف ديوانه «زبور العجم» منظومة طويلة َبينَّ
فيها �إقبال �أثر احلرية والعبودية يف الفنون ،وو�صل الفن بقلب الإن�سان وروحه ،بل
((( تتكون «الثيو�صوفية» من كلمتني هما« :ثيو» مبعنى �إله ،و «�صوفية» مبعنى احلكمة .وهو ا�صطالح يطلق
على الت�صوف العملي ،وهو منحى من مناحي فل�سفة الدين .انظر :ع�صمت ن�صار ،ال�صراع الثقايف واحلوار
احل�ضاري يف فل�سفة حممد �إقبال ،دار الهداية ،القاهرة ،ط الثالثة2008 ،م� ،ص.54
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و�صله باهلل تعاىل؛ �إذ جعل الفنان احلق هو الذي ي�سمو بنف�سه حماو ًال �أن يت�صف
ب�صفات اهلل((( .وي�ؤكد �أن الفن له �أهداف نبيلة وغايات �سامية فهو يقوي ذاتية
الفرد واملجتمع على �أ�س�س �سليمة .ويتحدث عن نوع منفرد من الرق�ص ،وهو رق�ص
الروح ،الذي يق�صد به االهتمام بعبادة اهلل ،واالرتقاء بالروح يف ملكوته  ،يف
نوع من الريا�ضة ال�صوفية الراقية؛ فيقول يف ديوانه «�ضرب كليم»(((:
َد ْع ِل ْل َغ ْر ِب َرق ًْ�صا ب ُِج ُ�سوم

وح ِم ْن َ�ض ْرب َك ِليم
الر ِ
�إِنَّ َرق َ
ْ�ص ُّ

وقد حاول �إقبال �أن يعالج هذه الق�ضايا يف كثري من دواوينه ور�سائله وكتبه
و�أهمها يف هذا املجال كتابه «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» ،الذي نحن ب�صدد
تقدميه للقارئ يف ال�سطور املقبلة ب�إذن اهلل.
بني َد َّف َتي هذا الكتاب

ينبغي علينا الإ�شارة �إىل �أن مكتبة الإ�سكندرية تقدم هنا ترجمة جديدة
لكتاب حممد �إقبال «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» The Reconstruction of
 Religious Thought in Islamقام بها الأ�ستاذ الدكتور حممد يو�سف عد�س ،وجاءت
ون�صا من الرتجمة ال�سابقة والوحيدة للغة العربية للكتاب،
وروحا ًّ
�أقرب �شك ًال ً
والتي قام بها الأ�ستاذ عبا�س حممود يف منت�صف اخلم�سينيات من القرن
((( عبد الوهاب عزام ،حممد �إقبال �سريته وفل�سفته و�شعره ،مرجع �سابق� ،ص.148 ،147
الغربية ،ر�سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،
((( خليل الرحمن عبد الرحمن ،حممد �إقبال وموقفه من احل�ضارة َّ
دار حراء ،مكة املكرمة1988 ،م� ،ص.314
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املا�ضي ،حيث �أدمج عبا�س حممود الف�صل الرابع من الكتاب بعنوان «الذات
الإن�سانية  -حريته وخلوده» مع الف�صل الثالث بعنوان «الألوهية ومعنى ال�صالة»
مع حذف �أجزاء منه� .إىل جانب مالحظات �أخرى بخ�صو�ص دقة الرتجمة وعدم
ات�ساقها مع روح الن�ص الأ�صلي للكتاب وفل�سفته.
واجلدير بالذكر �أن الدكتور حممد يو�سف عد�س قد �أثرى الرتجمة العربية
بالكثري من الهوام�ش واحلوا�شي التي تو�ضح املعنى ،وتزين الرتجمة ،وت�سهل
على القارئ غري املتخ�ص�ص فهم املعاين الفل�سفية العميقة التي يحتويها الكتاب.
الأفكار الأ�سا�سية للكتاب

كان الفيل�سوف ال�شاعر يف هم دائم ،وحزن م�ستمر؛ مما �آل �إليه �أمر امل�سلمني
يف الفكر والعمل؛ مما جعله يلقي حما�ضرات بناءة وقيمة حول العقيدة والفل�سفة،
لتكون جر�س �إنذار لل�شباب امل�سلم املبهور بالغرب املادي اخلايل من الروحانيات،
والتي يراها �إقبال ع�صب الدين .وكان �إقبال  -كما يو�ضح الدكتور عبد الوهاب
عزام (1379 - 1311ﻫ1959 - 1894 /م)  -يريد �أن يعنون املحا�ضرات
�سماها اال�سم الذي �شاعت به .وي�شري الدكتور عزام
«الإ�سالم كما �أفهمه» ،ثم َّ
كتاب ٍ
واف يف الت�شريع الإ�سالمي� ،إال �أنه قد وافته
�إىل �أن �إقبال كان ب�صدد �إعداد ٍ
املنية قبل �أن يخرج هذا الكتاب للنور(((.
((( عبد الوهاب عزام ،حممد �إقبال �سريته وفل�سفته و�شعره ،مرجع �سابق� ،ص.114

تقدمي
33

33

ويعد كتاب «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» من �أهم الكتب النه�ضوية
التي تهتم ب�إيقاظ امل�سلمني من غفوتهم ،وتنبيههم �إىل عمق دينهم وعظمة
ح�ضارتهم .وتعد الفكرة الأ�سا�سية للكتاب هي االرتقاء بالذات الإن�سانية،
والعمل على و�صلها باملعرفة احلق .ويطرح �إقبال الثوابت الإ�سالمية مقارنة
مبتغريات الع�صر من فل�سفات غربية ونظريات �شرقية ،وي�ؤكد على مفهوم الأمة
ونقد الع�صبية القومية ،وينزع �إقبال بني َّطَيات كتابه �إىل نقد الغرب املادي اخلايل
من الروح و�إظهار عظمة الإ�سالم الداعي �إىل �سمو النف�س و�إعالء �ش�أن الذات.
وي�شتمل كتاب «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» على �سبع حما�ضرات
�ألقاها �إقبال بني عامي (1349 - 1347هـ1930 - 1928 /م) ،بناء على طلب
«اجلمعية الإ�سالمية مبدرا�س» لإلقاء �سل�سلة من املحا�ضرات عن الإ�سالم ،و�ألقاها
يف كل من ِمدرا�س ،وحيدر�أباد ،وعليكرة .وقد بد�أها �إقبال يف (�أواخر دي�سمرب
1928م /رجب 1347هـ) ب�إلقاء ثالث حما�ضرات يف مدرا�س .وكتبت �صحيفة
تاميل نادو  Tamil Naduاليومية يف مدرا�س تعلي ًقا على كرثة عدد احلا�ضرين
ملحا�ضرات �إقبال وتنوع م�شاربهم ،قالت فيه« :ت�صور كيف جتمع عدد غفري من
الهندو�س وامل�سلمني يف قاعة ( گوكهلي)  Gokhaleمبدرا�س يوم ال�سبت  24رجب
1347هـ /اخلام�س من هذا ال�شهر (يناير 1929م) ل�سماع حديث ال�سري حممد
�إقبال ،ع�ضو املجل�س الت�شريعي املركزي ،وكيف �أنه على الرغم من �أن احلديث
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م�ساء� ،إال �أن القاعة قد اكتظت عن �آخرها
مقررا له ال�ساعة ال�ساد�سة والربع ً
كان ً
قبل املوعد املقرر»(((.
ويدعو �إقبال يف هذه املحا�ضرات �إىل �ضرورة مراقبة تطور الفكر الإن�ساين،
والوقوف منه موقف النقد والتمحي�ص؛ حيث �إن التفكري الفل�سفي لي�س له حد
للوقوف عنده ،فهو يف حالة حراك دائم وجتدد م�ستمر ،فكلما تقدمت املعرفة
فتحت م�سالك لفكر جديد .ويو�ضح �إقبال يف هذه املحا�ضرات �أن القر�آن الكرمي
كتاب يعنى بالعمل �أكرث مما يعنى بالنظر ،ويرى �أن الإ�سالم قد �سبق الفل�سفات
املعا�صرة يف الدعوة �إىل التفكري الواقعي ،ويرى �أن املذاهب ال�صوفية ال�صحيحة
قد عملت عم ًال جي ًدا يف تكييف التجربة الدينية يف الإ�سالم ،وينتقد من ناحية
�أخرى االجتاه ال�صويف املت�شدد العاجز عن قبول �أي �إلهام جديد.
وبالرغم من تنوع واختالف عناوين املحا�ضرات ،ف�إنها جمي ًعا تهدف �إىل
االرتقاء بالذات الإن�سانية ،وال�سمو بها حتى ت�صل �إىل قمة الإميان واملعرفة باهلل.
بناء جدي ًدا
وكان املحور الرئي�سي لها هو «�إعادة بناء الفل�سفة الدينية الإ�سالمية ً
حمافظًا على روحها الأ�صيلة من ناحية ،وم�سرت�ش ًدا ب�أحدث التطورات يف خمتلف
ميادين املعرفة الإن�سانية من ناحية �أخرى».

(((	�أحمد معو�ض ،العالمة حممد �إقبال :حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص.62

تقدمي
35

35

ويعتمد �إقبال يف حما�ضراته الفل�سفية ال�شائقة على �ضرب الأمثلة من
كل �أطياف العلم والعلماء لإثبات وجهة نظره ،مما يدل على �إبحاره املتعمق يف
�أغوار العلوم الفل�سفية والكالمية ،ويقوم مبقارنتها ب�آيات القر�آن الكرمي ،والتدليل
على �شمولية العلم القر�آين مقارنة بالعلوم الإن�سانية املختلفة .وينتقد كل علماء
امل�سلمني الذين اعتمدوا يف علمهم على النظريات الو�ضعية فقط ،دون العودة
ل�صحيح الدين الإ�سالمي وفهم �آيات القر�آن يف مقا�صدها ال�شرعية .وال ميل
�إقبال يف جميع املحا�ضرات من تو�ضيح ت�ضارب العلم الإن�ساين ،و�إظهار نقد
العلماء بع�ضهم البع�ض ،بل وتكفري بع�ضهم البع�ض يف كث ٍري من الأحيان.
ويقوم يف حما�ضراته بعقد املوازنة تلو الأخرى بني الفل�سفة التي يراها �إقبال نظرة
عقلية للأ�شياء غري مكتملة الو�ضوح ،وبني التجربة الدينية التي هي علم �شامل
وحم�سو�س ومتكامل.
وال يفوتنا تو�ضيح �أن �إقبال قد التزم يف خطابه بو�سطية الإ�سالم التي
تن�أى عن الإفراط والتفريط؛ فقد �سعى �إىل �إحياء القيم الإ�سالمية عن طريق
نقد املوروث واقتبا�س ما ينفع امل�سلمني من احل�ضارة الغربية ،بال َق ْدر الذي ال
يتعار�ض مع الثابت العقدي .ويبدو ذلك بو�ضوح يف رف�ضه جمود الفكر الوهابي
وثورة جمال الدين الأفغاين و�أبي الأعلى املودودي (1399 - 1321ﻫ-1903 /
1979م) ،وكذا يف دعوته للوحدة الإ�سالمية القائمة على وحدة الكيانات� ،أو
االحتاد الكونفدرايل الذي يحتفظ بالهوية الإ�سالمية مع انتمائاته الوطنية ،وكذا
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يف مفهومه لعاملية الإ�سالم التي تعني عنده الد�ستور العام ال�شامل ،الذي ميكن
تطبيقه على اجلن�س الب�شري دون �أدنى تفرقة يف اجلن�س �أو ا ِمللَّة �أو املذهب؛
فالإ�سالم �أرحب من تلك القوانني الو�ضعية وامل�شروعات الفل�سفية التي كانت
تن�شد التعاون الدويل وال�سالم العاملي.
و�إذا ما انتقلنا �إىل بنية الكتاب بالتعرف على الق�ضايا التي ناق�شتها
املحا�ضرات ،ف�سوف جندها على النحو التايل:
((( 1املعرفة والتجربة الدينية

(((

يدعو �إقبال �إىل ممار�سة التجربة الدينية يف �سبيل املعرفة احلقة ،ومن �أجل
�سمو الروح ،ويبحث �إقبال يف طبيعة الكون الذي نعي�ش فيه ،من حيث تركيبه
ومكاننا منه ،ونوع ال�سلوك الذي يتفق وهذا املكان .وبالرغم من �أنها م�سائل
م�شرتكة بني الدين والفل�سفة وال�شعر العايل الرفيع ،ف�إن �إقبال يو�ضح �أن الدين
�أبلغ و�أ�سمى من �أرقى دروب ال�شعر حيث �إنه يتخطى الفرد �إىل اجلماعة ،ويرى
�أن الدين �أقوى ُحجة من الفل�سفة التي هي روح البحث احلر ،والتي ميكن �أن
ت�ؤدي بالإن�سان �إىل بلوغ احلقيقة ونقي�ضها م ًعا ،يف حني �أن الدين يهدي �إىل �سبيل
الر�شاد .وي�ؤكد �إقبال �أن جوهر الدين هو الإميان ،والإميان كالطائر يعرف طريقه
اخلايل من املعامل .ويرى �إقبال �أن الدين يف حقيقته ي�شبه ر�ضا النف�س عن علم
((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،الطبعة احلالية� ،ص.53 - 13
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ومعرفة ،ويرى �أن وظيفة الدين �أهم من وظيفة املبادئ العلمية امل�سلم بها ،ويدلل
على ر�أيه ب�أن الر�سول الأكرم  دعا اهلل تعاىل قائالً« :اللهم ...اهدين ملا اختلفت
فيه من احلق ب�إذنك»(((.
والربانية،
وي�ؤكد �إقبال �أن هدف الدين هو ت�شكيل حياة الإن�سان ا ُجل َّوانية ّ
وهدايتها ،وينتقد �إقبال الفكر اليوناين القدمي ،ويرى �أن عمالقة الفل�سفة اليونانية
مثل �سقراط ( 399 - 470ق.م) وتلميذه �أفالطون ( 347 - 427ق.م) ق�صر
قا�صرا غري متكامل؛ حيث
تفكريهم على عامل الإن�سان وحده ،مما �أنتج عنهم ً
علما ً
�إنهم ر�أوا �أن معرفة الإن�سان معرفة حقة تكون بالنظر يف الإن�سان نف�سه ،ولي�س يف
عامل النبات والهوام والنجوم ،وهذا خمالف لروح القر�آن الكرمي ،الذي يدعو �إىل
النظر يف هذه الأ�شياء التي هي �آيات ودالئل على قدرة اخلالق � -سبحانه وتعاىل -
يف خلق عامل متكامل .وعلى هذا ف�إن روح القر�آن تتعار�ض مع تعاليم الفل�سفة
القدمية ،وهذا �شيء مل يدركه علماء الإ�سالم الأوائل الذين قر�ؤوا الكتاب على
�ضوء الفكر اليوناين القدمي ،وبد أ� علماء الإ�سالم يف الع�صر احلديث �إدراكه،
ولكن لي�س ب�صورة كاملة حتى الآن.
ويرى �إقبال �أن التفكري الديني يف الإ�سالم قد �أ�صيب بالعجز يف اخلم�سة
القرون الأخرية ،بالرغم من �أنه كان م�صدر الوحي للفكر الأوروبي من قبل.
ويرى �أنه لي�س هناك غ�ضا�ضة يف �أن مييل امل�سلمون �إىل احل�ضارة الغربية احلديثة،
((( رواه الإمام �أحمد يف م�سنده.
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التي ما هي �إال ازدهار لبع�ض اجلوانب العقلية يف الإ�سالم .و�أن املع�ضلة التي
واجهها الإ�سالم هي ال�صراع مابني الدين واحل�ضارة ،وما بينهما يف نف�س الوقت
من جتاذب ،ويرى �أن الن�صرانية قد واجهت نف�س هذه املع�ضلة مع احل�ضارة من
�صراع وجتاذب.
وي�ؤمن �إقبال ب�أن الهدف الرئي�سي للقر�آن هو �أن يوقظ يف نف�س الإن�سان
�شعورا �أ�سمى مبا بينه وبني اخلالق وبني الكون من عالقات مت�شابكة ،و�أن بع�ض
ً
الفرق الإ�سالمية قد �أخفقت يف �إدراك هذه احلقيقة عن الإ�سالم ،و�أن بع�ض
املفكرين امل�سلمني مل يقدروا الدين حق قدره ،فريى �أن الأ�شاعرة يف جملتها
حركة الغاية لها �إال الدفاع عن ر�أي الفكر ال�سلفي ب�أ�سلحة من املنطق اليوناين.
�أما املعتزلة فقد ق�صروا �إدراكهم للدين على جمموعة من العقائد العقلية،
متجاهلني �أنه يحوي حقائق �إميانية حيوية بجانب الرباهني العقلية .ومن ناحية
�أخرى ينتقد �إقبال الغزايل (540- 505ﻫ1111 - 1058 /م) ،الذي �أقام الدين
على دعائم من الت�شكيك يف قدرة العقل والفل�سفة على بلوغ احلقائق العلوية،
التي ال ي�صل �إليها �إال الوا�صل املريد �صاحب العرفان بحد�سه ولي�س بعقله،
والتي يراها �إقبال دعائم غري م�أمونة العواقب على الدين ،وال ت�سوغها روح القر�آن
كل الت�سويغ .وينتقد �إقبال من ناحية �أخرى ابن ر�شد (595 - 520ﻫ- 1126 /
1198م) الذي هو من �أكرب خ�صوم الغزايل ،ومن املدافعني عن الفل�سفة اليونانية
القدمية ،والذي ت�أثر ب�أر�سطو ( 322 - 384ق.م) فا�صطنع املذهب القائل بخلود
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رداء من املفاهيم الفل�سفية التي
العقل الف ّعال ،ف�ألب�س مفهوم الربوبية يف الإ�سالم ً
تتعار�ض يف بع�ض املوا�ضع مع �صحيح املنقول ،على الرغم من اتفاقه مع ابن ر�شد
صاال فع ً
على �أن هناك ات� ً
اال بني احلكمة النقلية واحلكمة العقلية بدون مزج �أو
خمالطة.
�ساميا ،ف�إن �إقبال يدعو
ومع الإقرار بحقيقة �أن القر�آن يوقظ يف النف�س ً
�شعورا ً
�إىل �إدراك الوعي ال�صويف ،بل يدعو كل امل�سلمني �إىل ممار�سة التجربة الروحية التي
ميار�سها املت�صوفة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�صفو بالنف�س الإن�سانية ،والتي يراها �إقبال
روح الدين .ويرى �أنها جتربة ت�صل �إىل النف�س مبا�شرة ،وهي يف جوهرها حالة من
حاالت ال�شعور ،لها ناحية حد�سية ،ال ميكن ك�شف حمتوياتها للغري �إال يف �صورة
حكم ،ول�ضمان �صدق هذا احلكم هناك براهني لإثباته� :إما الربهان العقلي وهذا
ما ي�ستخدمه الفيل�سوف للتف�سري النقدي لأي �شيء جمرد من م�سلمات التجربة
الإن�سانية ،و�إما الربهان العملي الذي يحكم على هذه احلقيقة باعتبار ثمراتها
ونتائجها.
ويعرف �إقبال اخل�صائ�ص اجلوهرية للتجربة الدينية �أو ال�صوفية ب�أنها ت�صل
�إىل النف�س مبا�شرة ،بالرغم من �أنها التختلف عن كل التجارب الإن�سانية
الأخرى ،وهي كلٌّ اليقبل التحليل ،و�أن احلالة ال�صوفية عند املريد هي حلظة
من االت�صال الوثيق بذات �أخرى فريدة �سامية ،تفنى فيها ال�شخ�صية اخلا�صة
فناء موقو ًتا ،وال ميكن �أن تعد عزلة يف تيه الذاتية اخلال�صة ،و�أن املعرفة
للمريد ً
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ال�صوفية معرفة مبا�شرة الميكن نقلها لإن�سان �آخر؛ فهي �أقرب �إىل ال�شعور منها
أخريا ف�إن جتربة ات�صال املريد بالذات الأزلية هي ات�صال مبا�شر وال
�إىل العقل ،و� ً
تعني االنقطاع التام عن الزمان املتجدد ،حيث �إن ال�صويف والنبي يعود كل منهما
�إىل م�ستوى التجربة العادية ،مع فارق �أن عودة النبي تكون مفعمة ٍ
مبعان للب�شر
ال حد لها .وختا ًما ف�إن �إقبال يرى �أن التجربة الدينية ال�صوفية هي ال�سبيل �إىل
املعرفة احلقة ،وال َتقل �أهمية عن �أي جمال من جماالت التجربة الإن�سانية ،ولأنها
أثريا؛ لأن القلب كما يراه �إقبال نوع
ت�ستهدف القلب مبا�شرة فهي �أكرث �صدقًا وت� ً
من احلد�س اجلواين �أو اال�ستب�صار الذي ال زيف فيه .وال�سيما عند وقوع العقل
يف جلة املت�شابهات واملتناق�ضات ،ف�إذا �أرادت النف�س طلب احلقيقة فعليها بالتوجه
�إىل القلب فهو �أ�صدق ال�صادقني.
(((2االختبار الفل�سفي للتجربة الدينية

(((

ينتقد �إقبال �أدلة الفل�سفة الإ�سكوالئية (املدر�سية) على وجود اهلل تعاىل،
ويرى �أن هذه الأدلة تنم عن تف�سري ظاهري بع�ض ال�شيء للتجربة الدينية .وهذه
الأدلة تعرف بالتايل:
•الدليل الكوني ،والذي يعتمد في �إثباته لالمتناهي على نق�ضه للمتناهي،
متناهيا .ويرى
بمعنى �أن الدليل الكوني ينظر �إلى العالم باعتباره معلو ًال ً
((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.105 - 55
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�إقبال �أن هذا االنتقال من المتناهي �إلى الالمتناهي ظاهر البطالن في نظر
المنطق ،وعلى هذا يبطل الدليل بر ّمته.
•والدليل الغائي (دليل العلة الغائية) ،الذي يتفح�ص المعلول الكت�شاف
طبيعة علته؛ ويرى �إقبال �أن هذا النوع من الأدلة يو�صلنا �إلى وجود �صانع
ماهر فقط يقوم بت�شكيل مادة ميتة �سابقة الوجود ،وال يدل على وجود
خالق.
•والدليل الوجودي ،وهو الدليل الذي ي�ستنبط وجود الموجود ال�ضروري
بمجرد تحليل معناه ،وهو �أحب الأدلة �إلى �أ�صحاب العقول الت�أملية ،ويرى
�إقبال �ضعف هذا الدليل في �أنه ي�سلم بالمطلوب نف�سه ،وذلك باالنتقال
من الوجود المنطقي �إلى الموجود الخارجي ،وبهذا تخلق هاوية بين
الموجود في الذهن والموجود في الخارج.
ويبدو ت�أثر �إقبال بالفيل�سوف الأملاين كانط (1219 - 1136هـ-1724 /
1804م) يف نقده الأدلة الإ�سكوالئية على وجود الإله يف كتابه «نقد العقل
اخلال�ص» ،ولعله و�صل �إىل هذه النتيجة بت�أثري من حميي الدين بن عربي
(638 - 560ﻫ1240 - 1165 /م) و�إ�سبينوزا (1088 - 1041هـ- 1632 /
1677م) فكالهما ي�ؤمن بفكرة وحدة الوجود �أو الطبيعة الطابعة والطبيعة املطبوعة
غري �أن حممد �إقبال خل�ص هاتني النظريتني من امل�سحة الفل�سفية اجلاحمة عن
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الثوابت العقدية؛ فاهلل عنده موجود يف كل الوجود بو�صفه خالقه وفاعله ولي�س
مباط ًنا فيه.
ويرى �إقبال �أن التجربة عمو ًما تتجلى يف الزمان على ثالثة م�ستويات:
م�ستوى املادة ،وم�ستوى احلياة ،وم�ستوى العقل والوعي؛ وهي  -على التوايل -
مو�ضوعات علم الطبيعة ،وعلم الأحياء ،وعلم النف�س .وكل علم من هذه العلوم
منفر ًدا من وجهة نظر �إقبال ال ي�ستطيع �إدراك التجربة الدينية كاملة على وجه
�صحيح .حيث يراها مثل اجلوارح العديدة التي تنق�ض على ج�سم الطبيعة امليت
فيذهب كل منها بقطعة منه ،يف حني �أن التجربة الدينية كُ لٌّ اليتجز�أ .فريى
�إقبال �أن علم الطبيعة مق�صور على در�س عامل املادة (الأ�شياء املح�سو�سة) ،وهذا
الينطبق على التجربة الدينية� .أما علم الأحياء فهو يهتم باحلياة التي هي �أمر
وراثي يف جوهرها كما يراها علماء الأحياء� .أما علم النف�س في�سلط ال�ضوء على
ال�شعور الذي هو  -من وجهة نظر �إقبال  -انحراف يف احلياة ،تنح�صر وظيفته يف
تهيئة نقطة م�ضيئة تنري ال�سبيل الندفاع احلياة �إىل الأمام.
وعلى هذا ف�إن التجربة الدينية عند �إقبال تتكون من جمموعة من العلوم
واملفاهيم ،فهو يتحدث عن الذات الإلهية ،ويقول ب�أن اهلل هو الكل �أو وحدة
الوجود ،ويرى �أن احلياة قوة روحانية ،حتتوي على م�ستويات من ال�شعور املجهول
لنا ،وعند التعمق يف حتليل احلياة ال�شعورية يك�شف لنا �إقبال عن ما ي�سميه
الناحية العاملة يف النف�س ،ووحدة الذات العاملة هذه مثلها مثل وحدة النقطة،
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توجد فيها جتارب �أ�شخا�ص الأجداد ،ال بو�صفها تعدا ًدا بل باعتبارها وحدة
تندمج يف جمموعها كل جتربة بالأخرى .ويكمل �إقبال حتليله الفل�سفي للتجربة
مركبا ،الذي ي�شري �إليه القر�آن بـ «التقدير»،
الدينية بالنظر �إىل الزمان واعتباره ك ًّال ً
والتقدير يف تف�سري �إقبال هو ماهية الأ�شياء ذاتها .ويرى �إقبال الكون كله حركة
حرة مبدعة ،تتناغم فيها كل العنا�صر املكونة له من حياة وزمان وما يحتويهما
من كل �شيء .ويرى �أنه لي�س �أكرث ُبع ًدا عن النظرة القر�آنية من القول ب�أن الكون
تنفيذ يف �سياق الزمن خلطة �سبق و�ضعها من قبل اخلالق  ،و�أن هذا العامل
قابل للزيادة ،حيث �إنه عامل ينمو ،ولي�س �صن ًعا مكتم ًال خرج من يد �صانعه منذ
حقب بعيدة ،وهو ممتد يف الف�ضاء �أ�شبه ما يكون بكتلة ميتة من املادة ال يفعل فيها
الزمان �شي ًئا ،وهي من �أجل ذلك لي�ست �شي ًئا .وهي يف التعبري القر�آين الرائع
ﮋﯽ ﯾﮊ [الفتح.]23 /
وينتهي �إقبال �إىل �أن «احلقيقة املطلقة» هي حياة عقالنية خالقة ،وبينما
ترى الفل�سفة احلقيقة وفق ما تظهر عليه من بعيد ،ف�إن الدين يهدف �إىل توثيق
�صلته باحلقيقة عن قرب؛ حيث �أن الفل�سفة نظرية� ،أما الدين فتجربة حية.
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(((3مفهوم الأُلوهية ومعنى ال�صالة

(((

ويبد�أ �إقبال بعر�ض جمموعة من املفاهيم الفل�سفية التي وقف عليها فيما
�سبق من حما�ضرات ،فيقر ب�أن التجربة الدينية جتربة تطمئن لها املقايي�س العقلية
كل االطمئنان ،و�أن ال نهائية الذات الإلهية يجب �أال ننظر �إليها نظرة كمية من
حيث االمتداد ،و�إمنا يجب النظر �إليها نظرة كيفية من حيث ال�شدة والقوة ،وهي
تت�ضمن �سل�سلة ال متناهية ،و�أن الأركان الهامة يف ت�صوير القر�آن للذات الإلهية
من الوجهة العقلية البحتة هي اخللق والعلم والقدرة وال ِق َدم .والعقل عند �إقبال
له القدرة على ت�صفية املادة من خليط ال�صفات التي المعنى لها ،كما ي�صفي
املن�شور ال�ضوئي �ألوان قو�س قزح من خليط التموجات املموهة يف ال�ضوء الأبي�ض.
ويقتب�س �إقبال داللة م�صطلح «اجلواهر» من املتكلمني بوجه عام والأ�شاعرة
بوجه خا�ص الذين ا�ستخدموه يف تعريف الأ�شياء التي تكون العامل ،والتي هي
دائما
عبارة عن ذرات ال تقبل االنق�سام .ثم يتحدث عن الزمان ،وكيف �أنه كان ً
ي�سرتعي �أنظار املفكرين واملت�صوفة من امل�سلمني ،وهذا العتبارهم �أن الزمان هو
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وما ر�آه كبار ال�صوفية من اخلوا�ص ال�صوفية يف الدهر ،وما ر�آه
الأ�شاعرة يف تركيبه من �آنات (حلظات) مفردة متناهية .ثم يو�ضح �إقبال �أنه عندما
دائما العلم
ُت ْن َ�سب �صفة العلم �إىل الذات الال متناهية (اهلل �سبحانه وتعاىل) تعني ً
اال�ستطرادي واملطلق .وهو يتفق يف ذلك مع قوله تعاىل يف احلديث القد�سي
((( املرجع ال�سابق� ،ص.156 - 107
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«قال اهلل  :ي�ؤذيني ابن �آدم ،ي�سب الدهر و�أنا الدهر ،بيدي الأمر� ،أقلب الليل
والنهار»((( .وكذا مع املفهوم ال�صويف للدهر �أنه «الآن الدائم» الذي هو امتداد
احل�ضرة الإلهية ،وبه يتحد الأزل والأبد(((.
ثم ينتقل �إقبال يف ت�سل�سل فل�سفي رائع �إىل ت�صوير الذات الإلهية كما
و�صفها القر�آن الكرمي قائ ًال �إن الف�ضل بني يديه  ،ويت�ساءل :كيف ميكن �أن
يكون هناك �شر يف عامل يف يد ذي الف�ضل �سبحانه وتعاىل؟ ويجيب �إقبال نف�سه
بعر�ض ق�صة هبوط الإن�سان من اجلنة كما وردت يف كلٍّ من القر�آن والعهد القدمي،
نف�سا
ويرينا كيف �أن هبوط �آدم ارتقاء من بداية ال�شهوة الغريزية �إىل ال�شعور ب�أن له ً
حرة قادرة على ال�شك و الع�صيان ،و�أن طبيعة النف�س هي �أن تبقى على ذاتها من
حيث هي نف�س ،وب�سبب هذا تن�شد املعرفة ،والتكاثر ،والقوة ،وعلى هذا فهل
ت�ستجيب لأمانة الذات مع كل ما ي�صاحبها من �شرور� ،أم الت�ستجيب لها؟
م�ستمدا
وبعد �أن بني �إقبال كيف ميكن ت�أييد فكرة الإ�سالم عن اهلل ت�أيي ًدا
ًّ
من الفل�سفة ،يو�ضح �أن مطامح الدين ت�سمو على مطامح الفل�سفة؛ فالدين اليقنع
مبجرد الإدراك ،بل يبحث عن علم �أوثق ،وعن ات�صال �أوفق مبو�ضوع علمه،
وهذا العلم عند �إقبال هو العبادة �أو ال�صالة بالتحديد؛ والتي لها ت�أثري يختلف
باختالف �أنواع الوعي ،فهي يف حالة وعي النبوة مبدعة يف الغالب ،والعبادة يف
((( حديث متفق عليه.
((( عبد املنعم احلفني ،املو�سوعة ال�صوفية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة  ،ط اخلام�سة2006 ،م� ،ص.970
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حالة الوعي ال�صويف هي طريق العرفان .وال�صالة عند �إقبال تعبري عن مكنون
�شوق الإن�سان �إىل من ي�ستجيب لدعائه يف �سكون العامل املخيف ،وهي فعل فريد
من �أفعال اال�ستك�شاف ت�ؤكد به الذات الباحثة وجودها يف نف�س اللحظة التي
تنكر فيها ذاتها .و�صورة العبادة يف الإ�سالم يف �صدق انطباقها على �سيكولوجية
املنزع العقلي ترمز �إىل �إثبات الذات و�إنكارها م ًعا .و� َّأن اختيار قبلة واحدة
ل�صالة امل�سلمني �أُ ِريد به �أن يكفل وحدة ال�شعور للجماعة ،و�أن هيئة ال�صالة
تخلق  -على العموم  -الإح�سا�س بامل�ساواة االجتماعية ،وتق�ضي على ال�شعور
بالطبقات �أو تفوق جن�س من املتعبدين على جن�س �آخر .وعلى هذا ف�إن �صالة
اجلماعة �إىل جانب ما لها من قيمة فكرية ،ت�شري �إىل الأمل يف حتقيق الوحدة
ال�ضرورية للب�شر كحقيقة من حقائق احلياة ،عن طريق الق�ضاء على كل احلواجز
التي تقف حائ ًال بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان.
(((4ذات الإن�سان :حريته وخلوده

(((

يتعجب �إقبال من �أن الذات الإن�سانية مل تكن �أب ًدا مو�ضع اهتمام يف تاريخ
الفكر الإ�سالمي .وتدور �أفكار هذا الف�صل حول �أن الإن�سان ُخلق  -بناء على ما
ورد يف القر�آن  -متفر ًدا يف نوعه ،ولديه نظرة �إيجابية مل�صريه كوحدة من وحدات
احلياة .وبناء على هذه النظرة امل�صرة على هذا التفرد ،والتي جتعل من امل�ستحيل
((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.202 - 157
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�أن يتحمل �أحد وزر الآخر ،ف�إن اهلل ال ُي َح ِّمل �شي ًئا لأحد �إال ما يف و�سعه .ويرى
جدا وهي:
�إقبال �أن القر�آن �أو�ضح  -بدقة  -ثالثة �أ�شياء هامة ًّ
((�(1أن الإن�سان هو املختار الذي ا�صطفاه اهلل ،ويدلل �إقبال على ر�أيه بالآية
التالية من القر�آن الكرمي ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [طه.]122 /
((�(2أن الإن�سان ،ورغم كل �أخطائهُ ،ع ِني به ليكون خليفة هلل في الأر�ض.
ويدلل �إقبال على ر�أيه بالآية التالية من القر�آن الكريم ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﮊ [البقرة.]30 /

((�(3أن الإن�سان هو الو�صي (الأمين) على ال�شخ�صية الحرة ،والتي قبلت �أن
تحمل هذا الخطر .ويدلل �إقبال على ر�أيه بالآية التالية من القر�آن الكريم
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الأحزاب.]72 /

ويذكر �إقبال جتربته مع قراءة القر�آن فيقول« :تعودت �أن �أقر�أ القر�آن بعد
�صالة ال�صبح كل يوم ،وكان �أبي يراين ،في�س�ألني :ماذا �أ�صنع؟ ف�أجيبه� :أقر�أ
القر�آن ،وظل على ذلك ثالث �سنوات متتاليات ي�س�ألني �س�ؤاله  ،ف�أجيبه نف�س
الإجابة ،وذات يوم قلت له :مابالك يا �أبي ت�س�ألني نف�س ال�س�ؤال ،و�أجيبك جوابًا
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واح ًدا ،ثم ال مينعك ذلك عن �إعادة ال�س�ؤال من غد؟ فقال� :إمنا �أردت �أن �أقول
لك يا ولدي :اقر�أ القر�آن ك�أمنا نزل عليك  ..ومنذ ذلك اليوم بد�أت �أتفهم القر�آن،
و�أُقبل عليه ،فكان من �أنواره ما ا قتب�ست ،ومن درره ما نظمت»(((.
ويرى �إقبال ر�ؤية املتكلمني حول الروح كنوع لطيف من املادة� ،أو عر�ض يفنى
بفناء اجل�سد ثم يخلق مرة �أخرى يوم القيامة ما هي �إال ثقافة جمو�سية الأ�صل �إذ
تنطوي على �صورة لثنائية الروح ،انعك�ست ب�شكل ما يف الفكر الإ�سالمي.
ويحدد �إقبال م�صادر املعرفة الثالثة التي حددها الإ�سالم وهي  :التاريخ،
والطبيعة ،والتجربة ا ُجل َّوانية التي ال ميكن معرفتها �أو الو�صول �إليها �إال عن طريق
الت�صوف التعبدي .وي�شري �إىل �أن تطور هذه التجربة يف احلياة الدينية للإ�سالم
بلغ ذروته يف العبارة امل�شهورة التي �أطلقها احلالج (309ﻫ922 /م)�« :أنا
احلق  ..وما يف اجلبة �إال اهلل»((( .وي�شري �إقبال �إىل �أن جتربة احلالج «�أنا احلق» ما هو
دائما �إىل
�إال �إدراك ٍ
واع حلقيقة الذات الإن�سانية ،وي�ؤكد على �أن الإن�سان مي�شي ً
الأمام كي يتلقى جتليات الأنوار اجلديدة من احلق الالمتناهي ،الذي يتبدى كل
((( �سيد عبد املاجد الغوري ،حممد �إقبال (الأعمال الكاملة) ،مرجع �سابق� ،ص.34
((( ح�سني بن من�صور احلالَّج ،كتاب الطوا�سني ،الرتجمة الإجنليزية عائ�شة عبد الرحمن ،وكذلك ترجمة جيالين
كارمان «�أنا احلق� -إعادة نظر»� ،ص .108 - 55والطوا�سني ،ج� ،6ص 23والذي يحتوي على القول الن�شوان
للحالج� :أنا احلق.
وانظر املالحظات التف�سريية التي كتبها امل�ست�شرق «ل .ما�سينون» على كالم احلالج الذي ترجمه
«ر� .أ .باتلر» يف مقال حتت عنوان :كتاب الطوا�سني للحالج يف Journal of the university of
 Baluchistanيف العدد  2 /1خريف �سنة  1981يف �ص.85 - 79
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حلظة يف جالل جديد ،و�أن املتلقي لإ�شراقات الأنوار الإلهية لي�س جمرد متلق
�سلبي ،حيث �إن كل فعل للذات احلرة يخلق موق ًفا جدي ًدا ،وبهذا يقدم مزي ًدا
من التجلي اخلالَّق .ويعني ذلك �أن �إقبال ي�ؤول حلظة الفناء ب�أنها حالة خا�صة
من الوجد يذوب فيها املحب يف احلبيب ،ومن ثم فال�صويف غري م�سئول عنها يف
�صحوه ،فاملحو للذات الإن�سانية املادية هو بقاء للروح التي هي من عند اهلل ومن
�أ�سراره ،وهو يف ذلك مت�أثر � -إىل حد كبري  -بكتابات الغزايل عن الفناء ال�صويف.
(((5روح الثقافة الإ�سالمية

(((

تعد هذه املحا�ضرة من �أهم حما�ضرات الكتاب وفيها يهدف �إقبال �إىل
البحث فيما بني ثنايا الثقافة الإ�سالمية من حركة فكرية وروحية .ويو�ضح الفرق
ال�سيكولوجي بني الوعي النبوي والوعي ال�صويف ،و�أن ال�صويف ال يريد العودة من
«مقام ال�شهود»((( ،وعندما يرجع منه ف�إن رجعته ال تعني الكثري بالن�سبة للب�شر،
�أما رجعة النبي من «مقام ال�شهود» فهي رجعة مبدعة؛ �إذ يعود لي�شق طريقه يف
موكب الزمان ابتغاء التحكم يف �ضبط قوى التاريخ ،وعلى هذا ف�إن مقام ال�شهود

((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.241 - 203
((( مقام ال�شهود عرب عنه �أحد الأولياء ب�إبداع و�إيجاز ،وهو عبد القدو�س اجلنجوهي قائالً�« :صعد حممد النبي
ق�سما بربي لو �أين بلغت هذا املقام ملا عدت �أب ًدا» .وهذا هو
العربي �إىل ال�سماوات العلى ثم رجع �إىل الأر�ضً .
الفرق بني اخلال�ص الفردي واخلال�ص اجلماعي.
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عند ال�صويف غاية ُتق�صد لذاتها� ،أما عند النبي فهي يقظة ملا يف �أعماقه من قوى
�سيكولوجية تهز الكون ه ًّزا.
ثم يبد�أ �إقبال يف �شرح القيمة الثقافية لفكرة ختام النبوة ،و�أن النبوة يف
الإ�سالم تبلغ كمالها الأخري يف �إدراك احلاجة �إىل �إنهاء النبوة نف�سها ،ويرى �أن
نبي الإ�سالم يقوم بني العامل القدمي والعامل احلديث؛ فهو من العامل القدمي
باعتبار م�صدر ر�سالته ،وهو من العامل احلديث باعتبار الروح التي انطوت عليها
هذه الر�سالة العظيمة .ويعترب �إقبال �أن مولد الإ�سالم هو مولد العقل اال�ستداليل،
ومن ثم ف�إن منا�شدة القر�آن للعقل والتجربة على الدوام ،و�إ�صراره على النظر يف
الكون ،والوقوف على �أخبار الأولني من م�صادر املعرفة الإن�سانية ،كل هذه �صور
جدا ،هي �أن فكرة خ ْتم
خمتلفة لفكرة انتهاء النبوة .ويو�ضح �إقبال نقطة هامة ًّ
النبوة ينبغي �أال يفهم منها �أنها تفرت�ض �أن م�صري احلياة يف النهاية هو �إحالل
العقل حمل ال�شعور �إحال ًال كامالً ،ولكنها تدعو �إىل خلق نزعة حرة يف متحي�ص
التجربة الدينية؛ و�أن عمل هذه الفكرة تفتح ُ�سب ًال جديدة للمعرفة يف ميدان
التجربة الروحية عند الإن�سان .وي�شرح �إقبال وظيفة الت�صوف يف الإ�سالم ،وكيف
منظما ،ثم يثني على ابن خلدون (808 - 732ﻫ/
�أن لل�صوفية ً
منهجا مت�س ًقا ً
1406 - 1332م) يف �أنه الوحيد من بني امل�سلمني جمي ًعا الذي انفرد بالبحث
يف الت�صوف بطريقة علمية خال�صة .ويبدو على �إقبال بع�ض الأثر ال�شيعي ال�صويف
وذلك يف حديثه عن الوالية باعتبارها اخلالفة الروحية للنبوة.
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م�صدرا من م�صادر
ورغم تقدير �إقبال ملمار�سة التجربة ال�صوفية باعتبارها
ً
املعرفة ،ف�إنه ي�ؤمن ب�أن روح الإ�سالم على �أح�سن �صورها تتجلى يف فتح طريق
البحث يف الطبيعة والتاريخ ،و�أن التجربة الدينية هي م�صدر من م�صادر العلم.
ودعوة الإ�سالم �صريحة �إىل اال�ست�شهاد بعامل احل�س ،ولهذا �أخفق فال�سفة
امل�سلمني حينما حاولوا درا�سة القر�آن بروح الفل�سفة اليونانية القدمية ،حيث �إن
روح القر�آن تتجلى فيها النظرة الواقعية ،على حني ات�سمت الفل�سفة اليونانية
بالتفكري النظري املجرد و�إغفال الواقع املح�سو�س .ويرى �إقبال �أن املفكرين يف
�أوروبا بد�ؤوا يدركون حقيقة املنهج العلمي يف الإ�سالم ،و�أن الثقافة الإ�سالمية
معنية باملح�سو�س املتناهي .ويذكِّ ر �إقبال ب�أنواع العلوم التجريبية التي عرفها
ّ
الإ�سالم قبل �أوروبا مبئات ال�سنني ،و�أن الف�ضل يف ن�ش�أة هذه العلوم يعود يف
الأ�سا�س للإ�سالم ولي�س للثقافة الأوروبية.
يرى �إقبال �أن الذات الإلهية تت�صل بالكون كله على مثال ات�صال الروح
بالبدن؛ فالروح ال هي داخل البدن وال هي خارجه ،وال هي قريبة منه وال هي
مفرتقة عنه ،ولكن ات�صالها بكل ذرة من ذرات البدن حقيقة واقعة ،وي�ستحيل
�أن نت�صور ات�صالها هذا �إال �إذا افرت�ضنا نو ًعا من مكان يوائم رقة الروح ولطفها.
على هذا فوجود مكان بالن�سبة �إىل الذات الإلهية ال ميكن �أن ينكر ،و�إمنا ينبغي
التحوط يف تعيني نوع املكان الذي ميكن �أن ي�سند �إىل ذات اهلل املطلقة.
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وال ينكر �إقبال �أن امل�سيحية دعت �إىل امل�ساواة بني النا�س قبل ظهور
الإ�سالم بوقت طويل ،ولكنه يو�ضح �أن روما امل�سيحية مل ْت�س ُم �إىل فهم معنى
فهما تا ًّما .يف حني �أن الإ�سالم مل ينظر �إىل وحدة
الإن�سانية بو�صفها وحدة ع�ضوية ً
الإن�سانية على �أنها فكرة فل�سفية �أو حلم من �أحالم ال�شعراء ،بل بو�صفه حركة
حيا يف احلياة اليومية لكل م�سلم،
اجتماعية ،تهدف �إىل جعل هذه الفكرة عام ًال ًّ
بل جعلها تعطي �أُكلها يف �صمت وخفاء.
ويختتم �إقبال هذه املحا�ضرة بنفي فكرة ظهور املهدي املخلّ�ص يف الإ�سالم،
وهو بهذا ي�ؤيد فكرة ابن خلدون ،الذي يعزو فكرة ظهور املخلّ�ص �إىل الفكر
املجو�سي الذي يت�ضمن ال�صراع التاريخي بني اخلري وال�شر ،حيث ي�سود ال�شر يف
أخريا يف يوم الدينونة .واجلدير بالإ�شارة �أن �إقبال
منت�صف الزمان ثم ينت�صر اخلري � ً
مل ينكر املهدي ك�إحدى عالمات نهاية الزمان كما ورد يف احلديث ال�شريف
بل ينكر املهدي باعتباره املخل�ص �أو البطل املنتظر؛ وذلك لأن خال�ص الذات
الإن�سانية يف كل فرد ،فكلنا مهدي ،ومن ثم الذي ينتظر هو املتواكل العاجز؛
فالذات احلا�ضرة يف مقدورها �أن تعمل وجتتهد وتعلم وجتاهد مبقدار هدايتها من
الباري تعاىل.
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(((6مبد�أ احلركة يف بناء الإ�سالم

(((

ُي�ؤ�صل �إقبال لفكرة �أن الإ�سالم حركة ثقافية ،ويرف�ض ما ا�صطلح عليه
ثابت ،ويدرك قيمة الفرد من حيث هو فرد،
القدماء من اعتبار �أن الكون ٌ
كيان ٌ
أ�سا�سا لوحدة الإن�سانية ،و�أن احلياة الإن�سانية روحية
ويرف�ض اعتبار قرابة اجلن�س � ً
يف �أ�صلها ومن�شئها ،يف حني �أن امل�سيحية الأوىل بد�أت كنظام للرهبنة .وقد قبل
جعل امل�سيحية الدين الر�سمي للإمرباطورية ،و�أنه
ق�سطنطني (337 - 280م) ْ
حاول �أن يتخذ منها نظا ًما لتوحيد رعاياه ولكنه ف�شل .وهذا ما جعل الإمرباطور
جوليان (363 - 331م) الذي جاء بعده يرتد عنها ،ويعود �إىل عبادة �آلهة روما
الوثنية حماو ًال �أن ي�ضع لها ت�أويالت فل�سفية .فالعقلية الرومانية املادية كان من
الع�سري عليها تقبل �إفراط العقيدة امل�سيحية يف التعلق بالروح والعامل ال�سماوي
دون نب�ض احلياة الفاعل.
ويو�ضح �إقبال �أن الباحث يف تاريخ الإ�سالم يعلم �أن التفكري الت�شريعي
املنظم �أ�صبح مع انت�شار دولة الإ�سالم �ضرورة ال مفر منها ،ويرى �أن االجتهاد
حق و�ضرورة للت�شريع ،وينتقد املذاهب القائلة بتجميد ال�شريعة الإ�سالمية ورف�ض
الدعوة لالجتهاد ،حيث �إن القر�آن نف�سه يرى �أن احلياة يف جوهرها متغرية ،فكيف
كثريا من الأ�سباب
لنا �أال نواكب هذا التغري؟ ويجيب �إقبال نف�سه ب�أن هناك ً
التي �أدت �إىل جمود ال�شريعة الإ�سالمية� ،أولها :عدم تفعيل البواعث احلقيقية
((( املرجع ال�سابق� ،ص.301 - 243
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للحركة العقلية الإ�سالمية من ناحية ،ومغاالة بع�ض املتفل�سفة يف �أفكارهم من غري
قيد من ناحية �أخرى .وثانيها :انت�شار �أ�صحاب ال�شطح ال�صويف �أرباب الكرامات
والنظريات اجلانحة عن �صلب العقيدة .و ثالثها :انطفاء �شعلة العلم عقب تخريب
بغداد على يد املغول تلك التي كانت مركز العلوم الإ�سالمية يف منت�صف القرن
ال�سابع الهجري /الثالث ع�شر امليالدي .ونخل�ص من ذلك �إىل �أن �إقبال رف�ض
الطابع الروحي الذي ا�صطبغت به امل�سيحية ،والطابع املادي الذي ات�سمت به
احل�ضارة الرومانية مبي ًنا �أن ال�شريعة الإ�سالمية هي التي امتازت عن دونها باجلمع
بني الروحي واملادي ،النظر والعمل ،الفرد واجلماعة ،الدين والدنيا.
ويربز �إقبال الأفكار التي �أدت �إىل جمود التفكري الإ�سالمي ،ومنها نظرية
قومية الدولة باملفهوم الغربي ،حيث �إنها تفرت�ض ثنائية ال وجود لها يف الإ�سالم،
تلك التي تقابل بني الكيان ال�سيا�سي والواقع العقدي ،فريى �أنه ال تعار�ض بني
حنني ووالء الفرد امل�سلم لوطنه وانتمائه الروحي للإ�سالم فطاملا ا�ست�شهد ب�أن
خري بقاع الأر�ض للنبي  هي مكة موطنه الذي ن�ش�أ فيه .غري �أنه يعار�ض يف
الوقت نف�سه كل النعرات ال�شعوبية التي ترد امل�سلمني �إىل �أ�صولهم الغابرة ،مثل
الفرعونية والفار�سية والتورانية.
تدريجيا ،فالإ�سالم
ويعتقد �إقبال �أن اهلل جل جالله ينري ال�سبيل �أمامنا
ًّ
ا�ستعمارا �إمنا هو رابطة �أمم ت�سلّم مبا بينها من حدود �صناعية وفوارق
لي�س قومية ،وال
ً
جن�سية ،قُ�صد بها ت�سهيل التعارف بني ال�شعوب ،ال تقييد الأفق االجتماعي
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لأع�ضاء هذه الرابطة .وامتدح �إقبال الفكر الرتكي فيما يتعلق مبحاولة اخلروج من
�سبات اجلمود ،وحماولة اال�ستيقاظ وتطوير الفقه و�أحكام ال�شريعة مبا يتفق مع
م�صالح النا�س وواقعهم يف الع�صر احلديث.
جدا وهو هل �شريعة الإ�سالم قابلة للتطور؟
ويطرح �إقبال �س�ؤا ًال ها ًّما ًّ
ويبد�أ يف ا�ستعرا�ض الإجابات املمكنة ،فيقول بر�أي هورتن - 1291( Horten
1364هـ1945 - 1874 /م)((( �أ�ستاذ فقه اللغات ال�سامية بجامعة بون ،وهو
ظميي ،هما عن�صر الثقافة
�أن الفكر الإ�سالمي َت َك َّو َن من متازج بني ثقافتني ُع نْ
�سامي من ناحية �أخرى؛ نتجت عنه روح رحبة
واملعرفة الآريتني من ناحية ،ودين ّ
ف�سيحة ال تعرف احلدود ،وقد ا�ستوعبت كل ما �أمكنها احل�صول عليه من �أفكار
الأمم املجاورة ،فيما عدا الأفكار امللحدة ،ثم �أ�ض َف ْت عليها طابع تطورها اخلا�ص.
أي�ضا ر�أي امل�ست�شرق الهولندي هرجرونيه (1355 - 1273هـ/
ويعر�ض �إقبال � ً
1936 - 1857م) الذي عكف على درا�سة الإ�سالم ،ونفى ب�شدة �أن �شريعة
الإ�سالم �شريعة جامدة غري قابلة للتطور ،والدليل على هذا هو التعدد الهائل
لكتب الفقه والت�شريع يف الإ�سالم .فمنذ حوايل منت�صف القرن الأول �إىل �أوائل
القرن الرابع الهجري ظهر ما ال يقل عن ت�سع ع�شرة مدر�سة من مدار�س الفقه
كبريا من الدرا�سات والرتجمات.
((( م�ست�شرق �أملاين عني بالفل�سفة وعلم الكالم يف الإ�سالم ،ف�أ�صدر عد ًدا ً
لكن قلة ب�ضاعته يف اللغة العربية وامل�صطلحات الفل�سفية والكالمية العربية من ناحية ،و�سوء الن�شرات التي
اعتمد عليها من ناحية �أخرى ،قد �أ�صاب ب�ضاعته باخللل و�سوء الفهم ،وبالتايل اخلط�أ يف الرتجمة .انظر عبد
الرحمن بدوي ،مو�سوعة امل�ست�شرقني ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط الثالثة1993 ،م� ،ص.618
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والر�أي ال�شرعي يف الإ�سالم ،مما يدل على مقدار ما بذله فقها�ؤنا املتقدمون من
أي�ضا �أن ما ن�ش�أ من خالفات يف الفقه
جهد من �أجل بناء هذه احل�ضارة .ويرى � ً
الإ�سالمي على مدار التاريخ �أدت �إىل تنوع املذاهب ،وهو دليل �صريح على تطور
ومنو ال�شريعة الإ�سالمية.
ثم يناق�ش �إقبال كل م�صدر من م�صادر الفقه على حدة:
(�أ) القر�آن :القر�آن هو الأ�صل الأول لل�شريعة الإ�سالمية ،ويهدف �إىل بعث
�أ�سمى مراتب ال�شعور يف نف�س الإن�سان مبا بينه وبني اهلل وبني الكون من
ِ�صالت .ويقرر يف الوقت نف�سه املبادئ والأحكام ال�شرعية ،خا�صة فيما
يتعلق بنظام الأ�سرة ،التي هي الركن الركني للحياة االجتماعية .ثم يبد�أ
�إقبال يف بحث �أهمية هذه القواعد والأ�س�س التي و�ضعها القر�آن ،فيقول
� َّإن امل�سيحية ظهرت مبثابة رد فعل قوي لروح الت�شريع املادي لليهودية،
وقد جنحت يف تهذيب احلياة وطبعها بالطابع الروحي ،ولكنها ق�صرت
همها على حياة الفرد ،ف�أ�صبحت عاجزة عن �إدراك ما للعالقة الإن�سانية
االجتماعية املت�شابكة من قيم روحية� .أما القر�آن فريى وجوب اجلمع بني
الدين والدولة ،بني الأخالق وال�سيا�سة يف تنزيل واحد(((.
((( يبدو �أن �إقبال كان مت� ًأثرا فيما ذهب �إليه باجلدل الهيجلي الذي ينتقل من النقي�ض �إىل النقي�ض ثم اجلمع
بينهما؛ حيث تتكامل امل�سيحية مع ال�شريعة اليهودية ،فالر�سالتان من اهلل  .ولهذا مل يجئ امل�سيح 
ب�شريعة جديدة بل جاء ليكمل �شريعة النبي مو�سى ،التي مل تتم �إال بالت�سامح واملحبة� .أما الإ�سالم فجاء ليتم
هاتني الر�سالتني العظيمتني ،وليجمع بني الت�شريع يف اليهودية ،والت�سامح واجلانب الإن�ساين يف امل�سيحية= ،
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ويو�ضح �إقبال �أن القر�آن ينظر للكون على �أنه متغري مع ت�سليمه ب�أنه يحوي
د�ستورا عا ًّما حلكم ذلك الكون ،وال�س�ؤال :هل ميكن للثابت م�سايرة
(�أي القر�آن) ً
خ�صما للتطور؛ لأن ت�شريعاته
املتغري؟ ويجيب �إقبالَّ � :إن الإ�سالم ال ميكن �أن يكون ً
لي�ست حمدودة بزمان ومكان ،و�أن اخلطاب القر�آين ال يخاطب �أمة بعينها ،كما �أن
�آلية االجتهاد من الفرو�ض ال�شرعية املنوط بها علماء الأمة للوقوف على مقا�صد
ال�شرع ،وجتديد الفقه ليواكب ال�سنن االجتماعية وال�سيا�سية املتغرية دو ًما.
(ب) احلديث� :إن �أحاديث امل�صطفى  هي الأ�صل الثاين لل�شريعة ،ويق�سم
�إقبال الأحاديث �إىل ق�سمني� :أحاديث تت�ضمن �أحكا ًما ت�شريعية مكملة
للقر�آن ،و�أخرى �شارحة للعبادات واملعامالت .وينزع �إقبال �إىل �أن �أبا حنيفة
(150 - 80ﻫ767 - 699 /م) وتالميذه خري من تعامل مع ن�صو�ص
الأحاديث وذلك ب�إدخالهم النظر العقلي على درا�سة احلديث يف ا�ستنباط
الأحكام الفقهية.
(ج) الإجماع :هو امل�صدر الثالث لل�شريعة ،ويعده �إقبال �أهم فكرة ت�شريعية يف
الإ�سالم ،وهو اتفاق املجتهدين من الأمة يف ع�ص ٍر ما على حكم �شرعي.
ويرى �إقبال �أن هذا النظام الت�شريعي كان ال يتعار�ض مع م�صلحة الأمة يف
= مما نتج عنه هذه الر�سالة العظيمة املتكاملة .وكما ورد يف الإجنيل ،العهد اجلديد ،املوعظة على اجلبل -
التطويبات« :ال تظنوا �أين جئت لأنق�ض النامو�س �أو الأنبياء ،ما جئت لأنق�ض ،بل لأكمل»� ،إ�صحاح  5من
�إجنيل متى �آية .17
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ع�صر اخللفاء الرا�شدين� .أما يف ع�صر بني �أمية وبني العبا�س فقد �أ�صبح
وظيفة �سيا�سية يوجهها احلكام خلدمة �أغرا�ضهم ومن ثم فقد الإجماع �أثره
يف «جتديد الفكر الديني» ومن ثم يجب فتح باب االجتهاد من جديد �أمام
�أ�صحاب الر�أي من علماء الأمة.
ومع ت�أكيد �إقبال على �أهمية الإجماع و�ضرورته لنمو الأمة الإ�سالمية ،ف�إنه
ي�ؤكد �أن �أحكامه ال ميكن الت�سليم بها �إذا ما خالفت قطعي الداللة من القر�آن.
و�أن �إجماع فقهاء �أمة معينة ال يفر�ض على الأمم التي تليها �أن ت�أخذ بهذا الر�أي
املجمع عليه �ساب ًقا((( �إال فيما يتعلق بحكم �شرعي ،كما حدث يف �إجماع ال�صحابة
جزءا من القر�آن� .أما فيما يقرر قاعدة �شرعية فالقيا�س
على �أن املعوذتني يكونان ً
�أوىل .وي�ستعني �إقبال بر�أي الكرخي((( (ت199ﻫ815 /م) يف ذلك�« :إن �سنة
ال�صحابة تكون ملزمة يف الأمور التي ال تت�ضح بالقيا�س ،ولكنها لي�ست ملزمة فيما
ميكن �أن يتقرر بالقيا�س»(((.
دائما له م�ستند ،ف�إذا كان امل�ستند الن�ص قر�آنًا و�سنة
((( هذا ما يقوله �إقبال �إال �أن الإجماع يف �أ�صول الفقه ً
ف�إن الإجماع ينقل احلكم من الظنية �إىل القطعية ،وهذا هو الإجماع الثابت� .أما �إذا كان الإجماع م�صدره
امل�صلحة �أو العرف فهو الإجماع املتغري.
((( هو معروف الكرخي :من جلة م�شايخ العراق الذين يذكرون بالورع والفتوة وقيل فيه�« :إن من جمددي الدين
يف املائة الثانية من الزهاد معروفًا الكرخي» .عبد املنعم احلفني ،املو�سوعة ال�صوفية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،
ط اخلام�سة2006 ،م� ،ص.662
((( جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .293
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وي�ضيف �إقبال �أن التجربة الإيرانية يف الفقه والت�شريع ال تخلو من �إيجابيات -
رغم خطورتها  -حني ن�ص الد�ستور �سنة (1324هـ1906 /م) ،على ت�أليف
جلنة دينية م�ستقلة من علماء «خبريين ب�أمور الدنيا» ،وجعل لها �سلطة الرقابة
على ما ي�سنه املجل�س من ت�شريعات .حيث �إن املَلك عند املذهب الإمامي هو
و�صي على املُلك لي�س �أكرث� ،إذ �إن املَلك احلقيقي هو الإمام الغائب ،و�أن العلماء
ب�صفتهم ممثلني للإمام ،يعتربون �أنف�سهم �أ�صحاب احلق يف رقابة كل ما يخ�ص
حياة اجلماعة .وعلى هذا ف�إنه ال ميكن �أن يطبق هذا النظام يف البالد ال�سنية.
(د) القيا�س :هو امل�صدر الرابع يف ا�ستنباط الأحكام ،وهو ا�ستخدام التعليل
القائم على الت�شابه بني احلاالت مو�ضع الأحكام ال�شرعية .وقد �أوجده
احلنفية عندما مل يجدوا من الت�شريعات املدونة يف كتب ال�سنة �شي ًئا
يهتدون به� ،أو وجدوا من ذلك �شي ًئا قليالً؛ فلم يكن �أمامهم من �سبيل
�سوى حتكيم العقل يف الفتيا .ويرى �إقبال �أن غيبة هذا التطبيق يف املراحل
الأوىل لتطور الت�شريع كانت بالغة ال�ضرر ،حيث �إن �سري احلياة املت�شابك
املعقد ال ميكن �أن يخ�ضع لقواعد مقررة جامدة .بل يجب �أن ُت�ستنبط
منطقيا من �أفكار عامة .وعلى هذا يرى �أن مذهب �أبي حنيفة
ا�ستنباطًا ًّ
�أدرك ما للحياة من حرية مبدعة ،ذلك الذي مل َي ِعه فقهاء احلجاز الذين
نقدوا مدر�سة �أبي حنيفة ،و�ضيقوا ميدان االجتهاد وح�صروه يف دائرة
التقليد.
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ويختتم �إقبال حديثه عن مبد�أ احلركة يف الإ�سالم بالنتيجة التالية :وهي
�أن العامل الإ�سالمي  -وهو مز ّود بتفكري عميق ن ّفاذ وبتجارب جديدة  -ينبغي
عليه �أن ُيقدم يف �شجاعة على �إمتام التجديد الذي ينتظره؛ لمِ َا لهذا التجديد من
نتائج �أكرب �ش�أنًا من جمرد املالءمة مع �أو�ضاع احلياة الع�صرية و�أحوالها .ومبا �أن
القاعدة الأ�سا�سية يف الإ�سالم تقول� :إن حمم ًدا خامت الأنبياء واملر�سلني ،ف�إنه
يجب �أن نكون �أرقى �شعوب الأر�ض يف الدميقراطية الروحية ،هذه الدميقراطية
الروحية التي هي منتهى غاية الإ�سالم ومق�صده.
عقليا)(((؟
(((7هل الدين �أمر ممكن ( ًّ

يجيب �إقبال نف�سه بتق�سيم احلياة الدينية �إىل ثالث مراحل:
•مرحلة «الإيمان» :والحياة الإيمانية تبدو في هذه المرحلة �صورة من نظام
يجب على الفرد �أو الأمة بتمامها �أن تخ�ضع لأمره خ�ضو ًعا مطل ًقا ،من غير
تحكيم العقل في تفهم مراميه البعيدة� ،أو غايته الق�صوى .وهذا االتجاه
قد يكون له نتائج عظيمة في التاريخ االجتماعي وال�سيا�سي ل�شعب من
ال�شعوب ،ولكنه لي�س كبير الأثر في نماء الفرد من الناحية الروحية.

((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .333 - 303ويف الأ�صل الإجنليزي ال توجد
(عقليا) ولكن املرتجم و�ضعها ليبني املق�صود من ت�سا�ؤل �إقبال.
كلمة ًّ
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•مرحلة «الفكر» :ت�أتي هذه المرحلة بعد مرحلة الإيمان والت�سليم المطلق
بنظام َما ،وي�أتي في �أعقابه تفهم العقل لهذا النظام ،وللم�صدر البعيد الذي
ٍ
ي�ستند �إليه ،وفي هذه المرحلة تبحث الحياة الدينية عن �أ�صلها في نوع
من الميتافيزيقا (الإلهيات).
•مرحلة «اال�ستك�شاف» :في هذه المرحلة يحل علم النف�س محل
الميتافيزيقا ،وتزيد الحياة الدينية في طموح الإن�سان �إلى االت�صال
�شخ�صي
المبا�شر بالحقيقة الق�صوى ،وهنا ي�صبح الدين م�س�ألة تم ّثلٍ
ّ
للحياة والقدرة ،ويكت�سب الفرد فيها �شخ�صية حرة ،ال بالتحلّل من قيود
ال�شريعة ،ولكن بالك�شف عن �أ�صلها البعيد في �أعماق و ْعيه هو.
ويرى �إقبال �أن الإن�سان الع�صري �سواء يف الغرب �أو ال�شرق ،قد ا�ستغرقه
التوجه �إىل احلياة الروحانية التي تتغلغل يف �أعماق
ن�شاطه العقلي ،فكف عن ّ
النف�س ،فهو يف حلبة الفكر يف �صراع �صريح مع نف�سه ،ويف م�ضمار احلياة
االقت�صادية وال�سيا�سية يف �صراع �صريح مع غريه ،ويجد نف�سه غري قادر على كبح
طاغيا ا�ستنزف كل ما لديه من طاقة روحية ،ف�أ�صبح
�أثرته اجلارفة ،وحبه للمال ًّ
حبا ً
مقطوع ال�صلة ب�أعماق وجوده ،تلك الأعماق التي مل ي�سرب غورها بعد.
وي�ؤكد �إقبال �أن فقدان روح التجربة الدينية يف كل من م�صر و�إيران وتركيا،
�أدى �إىل ظهور �أنواع من الوالء الزائف مثل الوطنية والقومية ،التي و�صفها نيت�شه
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(1900 - 1844م) ب�أنها «مر�ض وحماقة» و�أنها �أقوى خ�صوم للثقافة .ومن ناحية
�أخرى ي�ؤكد �إقبال �أن اال�شرتاكية اجلديدة ا�ستمدت �أ�سا�سها الفل�سفي من
املتطرفني من �أتباع هيجل 1247 - 1184( Hegelهـ1831 - 1770 /م) ،وقد
�أعلنت الع�صيان على ذات امل�صدر الذي كان ميكن �أن ميدها بالقوة والهدف.
ولهذا ف�إن كُ ًّال من القومية واال�شرتاكية الإحلادية عند �إقبال غري قادرتني على �أن
ت�شفيا علل الإن�سان .والدين وحده هو الذي ميكن �أن يفعل ذلك.
ويقارن �إقبال بني العلم والدين ويرى ت�شاب ًها بينهما يف غايتهما النهائية،
فكالهما يخو�ض التجارب للو�صول �إىل احلقيقة ،مع الفارق �أنه يف جمال العلم
نحاول فهم معنى التجربة ،فيما يتعلق بامل�سلك الظاهري للحقيقة� ،أما الدين ف�إنه
يبحث عما هو وراء هذا املظهر .وينهي �إقبال حما�ضرته بالدعوة �إىل ممار�سة التجربة
الدينية التي ت�سمو بالذات لت�صلها بالذات املطلقة.
ويختتم ب�أبيات من ق�صيدته ال�شعرية العرفانية الداعية �إىل �سمو النف�س
والروح ،والتي تتحدث عن ق�صة �سفر الذات بني الأفالك ،وامل�سماه «جاويد
نامه» ،وتعني ر�سالة اخللود ،التي نظمها باللغة الفار�سية ،و�أراد بها �أن تكون م�سك
والوجد.
اخلتام ل�سل�سلة حما�ضرات مليئة بالفكر والنور ْ
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خامتة

لعلّ ما يلفت االنتباه � ّأن هذا الكتاب ظهر لأول مرة يف فرتة مابني احلربني،
تعر�ض فيها العرب وامل�سلمون ل�صدمة احلداثة ،التي نتج عنها
تلك الفرتة التي ّ
وال�سلوكية ،على �أمل النهو�ض بالعامل
الفكرية
الوعي ب�ضرورة تغيري املواقف
ّ
ّ
العربي والإ�سالمي .مما دعا العرب ملحاوالت ترجمته ون�شره باللغة العربية؛
ملواكبة التطور الفكري الغربي.
وقد جتلت اهتمامات �إقبال وميوله ال�صوفية ب�صورة وا�ضحة يف هذا الكتاب،
كما و�ضح يف جميع �أعماله ال�شعرية من قبل .وكعادة �إقبال كانت الذات هي
حمور بحثه ،و�سموها هو الهدف الذي ين�شده ،وهذا هو قمة الإميان عند �إقبال.
وملا كان كتاب «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» موج ًها �إىل ال�شباب
حري�صا على نقد الثقافة الغربية ،و�إظهار ما
امل�سلم املبهور بالثقافة الغربية ،كان ً
بها من عيوب ناجتة عن التفكري املادي البحت البعيد كل البعد عن روح الدين.
ولقد �شرح �إقبال يف كتابه الأ�سباب التي جعلته يتبنى فكرة جتديد الأ�س�س
الفكرية والفل�سفية للتفكري الديني ،فقد جاء هذا الكتاب بعد ا�ضمحالل دولة
اخلالفة العثمانية ،هذا احلدث الذي غيرّ معه �صورة العامل الإ�سالمي برمته،
و�أحدث فيه هزة عنيفة ،وفتح مناق�شات وم�ساجالت وا�سعة متواترة ،بني معظم
النخب الدينية والفكرية وال�سيا�سية حول حا�ضر العامل الإ�سالمي وم�ستقبله،
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نقا�شات امتدت رقعتها على م�ساحة العامل الإ�سالمي ،من تركيا �إىل م�صر ،ومن
ال�شام �إىل الهند؛ حيث وجد العامل الإ�سالمي نف�سه لأول مرة �أنه �أ�صبح جم ّز ًءا
ّ
ومفك ًكا ،وانفرطت رابطته الروحية.
أخريا ميكننا القول �إن �إقبال يف كتابه «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم»
و� ً
قد دق ناقو�س اخلطر للأمة الإ�سالمية ب�أ�سرها؛ حتى جتتمع على كتاب اهلل
الذي فيه كل ما يحتاجه املرء لكل زمان ومكان .بل ميكننا الت�أكيد على �أن هذا
الكتاب ي�صلح لهذا القرن وقرون قادمة كما كان ي�صلح يف القرن ال�سابق .ومما ال
�شك فيه �أن �إقبال يف هذا الكتاب يرد االعتبار للإ�سالم كدين وح�ضارة وفكر
يفوق الفل�سفات الأوروبية ،والنظريات احلديثة املادية اجلامدة التي بهرت الأمة
الإ�سالمية وجعلتها تتوه عن تعاليم وتفا�صيل وعجائب «القر�آن الكرمي» الذي لو
اجتمعت الأمة الإ�سالمية عليه ،وعلى �سنة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
فلن ت�ضل �أب ًدا.
واجلدير بالإ�شارة �أن خطاب �إقبال يف «جتديد الفكر الديني» مل يقف عند
تلك املحا�ضرات التي نقدم لها ،بل جتاوز ذلك ،فباتت هي (املحا�ضرات) حجر
الزاوية يف كل منظوماته ال�شعرية و�أعماله النرثية وهي على النحو التايل(((:

((( �سيد عبد املاجد الغوري ،حممد �إقبال (الأعمال الكاملة) ،مرجع �سابق� ،ص.26 ،25
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ال�شعر

(�أ) الدواوين املنظومة باللغة الأردية
(((1بانـگ درا (�صل�صلة اجلر�س) 1924م.
(((2بال جربيل (جناح جربيل) 1936م.
((�(3ضرب كليم (�شريعة مو�سى) 1937م.

(ب) الدواوين املنظومة باللغة الفار�سية
(((1ا�سرار خودي (�أ�سرار الذات) 1915م.
(((2رموز بيخودي (�أ�سرار نفي الذات) 1918م.
(( (3م�شرق (ر�سالة ال�شرق) 1923م.
(((4زبور عجم (�أنا�شيد فار�سية) 1929م.
(((5جاويد نامه (ر�سالة اخللود) 1932م.
(((6م�سافر (امل�سافر) .1936
(((7ب�س چه بايد كرد اى اقوام م�شرق (ماذا يجب �أن نعمل يا �أمم ال�شرق؟) 1936م.
(((8ارمغان حجاز (هدية احلجاز) .1938
((�(9سرود رفته (�أن�شودة املا�ضي) 1959م .
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النرث
(((1علم االقت�صاد (باللغة الأردية) 1903م.
(((2تطور ما وراء الطبيعة يف فار�س (ر�سالة الدكتوراه ،باللغة الإجنليزية) 1908م(((.
(((3جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم (باللغة الإجنليزية) 1930م.
(((4ر�سائل �إقبال �إىل حممد علي جناح 1944م (باللغة الأردية ،طبعت بعد وفاته).
(((5خطب �إقبال وبياناته 1944م (باللغة الأردية ،طبعت بعد وفاته).

وميكننا �أن نالحظ تف�ضيل �إقبال اللغة الفار�سية يف نظم �أعماله ال�شعرية،
لأنها �أو�سع من الأردية �ألفاظًا ومعاين ،فكانت �أ�صلح لبيان الآراء الفل�سفية
الغام�ضة والأفكار امل�سل�سلة املرتابطة بدقة ،وهي اللغة الإ�سالمية التي تلي اللغة
العربية يف الأهمية واالنت�شار يف العامل الإ�سالمي ،ويتكلم بها كل من� :إيران
و�أفغان�ستان ،وتفهم يف الهند ،وترك�ستان ،ورو�سيا وتركيا.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل.

((( ترجمها �إىل العربية عن الأردية الدكتور ح�سني جميب امل�صري ،وعن الإجنليزية الدكتور ح�سن ال�شافعي.

ت�أليف
حممــد �إقبــال

ترجمـــة
حممد يو�سف عد�س

ُط ِبع لأول مرة بالإجنليزية عام 1349هـ1930/م

مالحظات الرتجمة

�أو ًال :حممد �إقبال معروف عند �أكرث املثقفني العرب بو�صفه «ال�شاعر
حممد �إقبال» ،وله يف هذا املجال ق ُّراء معجبون ،يع�شقون �شعره ،ويحلّقون معه يف
�سماء �أخيلته على �أجنحة ال�سعادة ،ول�ست �أ�ستثني نف�سي من ه�ؤالء الع�شاق؛
ال�سمو� ،شديدة الإخال�ص ،وا�ضحة
حيث �أجد يف �شعره �أعماق جتربة روحية بالغة ّ
الداللة على نزعته الإن�سانية ال�شاملة.
لقد ا�ستطاع �إقبال ت�سخري جماليات �أ�سلوبه ال�شعري يف خماطبة قلوب
امل�سلمني وعقولهم ،لتحفيزهم على اليقظة من �سبات الالمباالة ،والنهو�ض
الدءوب ،واملعرفة ب�ش ّقيها املتكاملني
من كبوة ال َّتخلّف ،وتزكية الذات بالعمل ّ
الرب ّانية،
الروحية واملادية ،من خالل التجربتني الدينية ا ُجل ّوانية والإمربيقية ّ
فكالهما يبحث يف النهاية عن حقيقة واحدة ،وال ميكن اال�ستغناء بواحدة منهما
عن الأخرى.
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ثانيا� :سيالحظ القارئ �أنني �أ�ستخدم يف ترجمة هذا الكتاب م�صطلح
ً
اجلوانية والربانية بد ًال من (الداخل واخلارج) ،فهما عندي كلمتان مائعتان ال
حمدد .ا�ستعرت امل�صطلحني من تراث الدكتور عثمان �أمني
تعربان عن معنى ّ
خالل تدري�سه لنا يف ق�سم الدرا�سات الفل�سفية يف عقد اخلم�سينيات من القرن
�ضمن هذه الفكرة يف كتاب له بعنوان« :فل�سفة اجلوانية» ،م�ستن ًدا
الع�شرين ،وقد ّ
�إىل حديث �سلمان  الذي ورد يف كتاب الزهد لأبي داود وحلية الأولياء البن نعيم،
والذي يقول فيه« :لكل امرئ جواين وبراين ،فمن �أ�صلح جوانيه �أ�صلح اهلل له
برانيه ومن �أف�سد جوانيه �أف�سد اهلل برانيه»((( � ..أنا مل �أجد فر�صة لتحقيقه ،ولكن
حتى لو كان جمرد قول م�أثور عن عامل حكيم ،ف�إنه ينطوي على معنى �أ�صيل،
ويتفق مع الروح القر�آنية ،وال يتعار�ض مع ماهو معلوم من الدين بال�ضرورة.
�أردت التنويه فقط �إىل معنى امل�صطلح وم�صدره ،حتى ال يكون وجوده
عائ ًقا عن فهم العبارات التي وردت فيه ،مكررة يف مواقع عديدة بالن�ص ،بل
عام ًال م�ساع ًدا يف الفهم واال�ستيعاب.
ثال ًثا� :إذا كان الدكتور عثمان �أمني وكثري مثله من املفكرين والفال�سفة
قد ن�سيهم تالميذهم بعد موتهم ،وانطوت �آثارهم الفكرية يف عامل الن�سيان ،ف�إن
حيا ومي ًتا :جمعوا تراثه و�صنفوه
تالميذ حممد �إقبال مل ين�سوه �أب ًدا ،بل احتفوا به ًّ
وتو�ضيحا وتف�صيالً ،و�أتاحوه للقراء باللغات
�شرحا
ً
ونظموه وعر�ضوه ،وعلّقوا عليه ً
((( كتاب الزهد لأبي داود ،حتقيق يا�سر �إبراهيم وغنيم عبا�س ،دار امل�شكاة ،القاهرة1414 ،هـ� ،ص .235

مالحظات الرتجمة
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احلية يف �شتى بقاع الأر�ض .ومل تكن عناية الغربيني ب�شعره وفكره يف الغرب
ب�أقل من عناية العرب وامل�سلمني يف ال�شرق.
لقد التقيت امل�ست�شرقة الأملانية «�آن �شميل» بلندن يف ندوة نظمها الدكتور
كمال عرفات نبهان مدير دار الفرقان ،فا�ستمعت �إىل حما�ضرة �آن �شميل عن
�شعر �إقبال التي �أده�شتني؛ لقوة �إميانها مبكانته ال�شعرية ،وعظمة روحه الإن�سانية،
ومقارنتها �إقبا ًال بنظرائه من كبار ال�شعراء الكال�سيكيني واملحدثني يف �أوربا.
راب ًعا� :إذا كان �شعر �إقبال وفكره قد لقي كل هذه احلفاوة والإقبال يف
العامل من املفكرين والقراء واملثقفني غربًا و�شرقًا ،وا�س ُتقبل �شعره بالذات يف
العامل العربي بنف�س احلفاوة �أو �أكرث� ،إال �أن فكر �إقبال الفل�سفي ،مل يحظ مبا
يليق به وي�ستحقه من االهتمام والعناية ،وعلى الأخ�ص كتابه املحوري يف هذا
�ضمنه خال�صة
املجال ،و�أعني به كتاب «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» ،الذي ّ
فكره ،وم�شروعه الفذ لنه�ضة امل�سلمني يف العامل احلديث .وقد مل�ست هذا فيما
إيجابي وال�سلبي ،فال الذين امتدحوه
قر�أت من تقارير وعرو�ض ،ونقد يف جانبيه ال ّ
كانوا على وعي كامل ودقيق مبا امتدحوه فيه ،وال الذين انتقدوه عرفوا حقيقة
ما ي�ستحق النقد فيه؛ فقد كانوا جمي ًعا �أمام ن�ص مرتجم �إىل العربية يحمل يف
ثناياه عيوب مرتجميه ال عيوب م�ؤلفه احلقيقية .وقد �أرجعت هذا لعدة عوامل،
من �أهمها:
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�أن الرتجمات العربية املبكرة لهذا الكتاب قد جانبها ال�صواب يف موا�ضع
كثرية ،ومل تكن على امل�ستوى الالئق بكتاب على هذه الأهمية الفكرية ،ومب�ؤلف
تق�صريا
على م�ستوى �إقبال ،وهو الفيل�سوف الإ�سالمي العظيم ..ومل يكن هذا
ً
ت�صدوا للرتجمة ،فقد بذلوا ق�صارى جهدهم ب�إخال�ص ملحوظ،
من جانب الذين ّ
خ�صو�صا مع ن�ص فل�سفي �شديد
ولكن بذل ق�صارى اجلهد ال يكفي �أحيانًا،
ً
العمق مل�ؤلف مو�سوعي النظرة ،يعر�ض ر�ؤية غري م�ألوفة ،ر�ؤية �شديدة التكثيف
عن الكون واحلياة واخللق والذات والزمان ،واحلقيقة املطلقة.
ي�ستخدم امل�ؤلف م�صطلحات خا�صة بع�ضها غري م�ألوف للقراء ،وي�ستخدم
لغة �إجنليزية كال�سيكية تنتمي �إىل القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،كانت هي لغة
املفكرين والفال�سفة املعا�صرين له ،الذين عرفهم و�صادقهم وحتاور معهم .لغة
مغمو�سة بروح �إقبال ال�شاعرية ،ممزوجة بثقافته الإ�سالمية العريقة ،م�شوبة بتهوميات
ثقافة هندية ت�سمع �إيقاعاتها يف الأفق البعيد.
ولكن �أكرب م�شكلة تواجه املرتجم والقارئ العربيني يف الن�ص الإجنليزي
لهذا الكتاب ،هي م�شكلة ال�صياغة اللغوية والأ�سلوب؛ فعبارات الكتاب وجمله
وفقراته تتميز بتعقيد من نوع خا�ص ،فهي جمل طويلة مركّ بة ،حتتوي على كثري
من التقدمي والت�أخري يف عنا�صرها ،وعلى جمل اعرتا�ضية مبثوثة يف ثناياها ،تزيد
من تعقيدات املعنى وتدفّقه ،وتكاد �أن تبدد الوحدة الفكرية للجملة ،وملعاجلة
أقوا�سا الحتواء بع�ض
هذه ال�صعوبات حاولت ب�سط العبارات قليالً ،وا�ستخدمت � ً

مالحظات الرتجمة
7
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اجلمل االعرتا�ضية ،التي مل �أجد ُب ًّدا من �إيرادها يف موا�ضعها حتى ال تتجاوزها
عني القارئ ،وهو يتابع �سياق الأفكار واملعاين.
هذا النوع من ال�صياغة اللغوية لي�س ابتدا ًعا لإقبال و�إمنا هو عادة لغوية
عامة يف التعبري ،يلج�أ �إليها املدققون من كبار الفال�سفة واملفكرين يف كتاباتهم،
ك�أنها �إفراز طبيعي لدقتهم وحر�صهم على �إحاطة العبارة لت�أكيد فكرة بعينها،
وتخ�صي�ص جانب معني من الفكرة ،با�ستبعاد جوانب �أخرى ،يرونها م�شو�شة �أو
غري من�شودة ،كل ذلك احرتا ًزا من جانب الكاتب املدقق؛ حتى ال ينزلق القارئ
يف فهمه �إىل ٍ
معان �أخرى غري مق�صودة .فكلمات اللغة � -أية لغة  -حتمل يف
باطنها معاين كثرية ،وظالل ٍ
معان �أكرث ،وتعبرّ الكلمة الواحدة عن ٍ
معان خمتلفة
يف �سياقات خمتلفة ،وهناك املعاين العك�سية .واحلقيقة �أن التعبري عن الأفكار
بكلمات اللغة دراما حقيقية ،قد تتحول �إىل م�أ�ساة ،نعرف �ألوانًا منها يف �صياغة
الإجنليز لالتفاقات واملعاهدات الدولية� ،صياغة تر�ضي جميع الأطراف؛ لأن كل
يئول ويفهم منها املعنى الذي يالئم م�صاحله ،كما نعرف منها �ألوانًا �أخرى
طرف ّ
جتري عادة على �أل�سنة ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني يف كل مكان؛ فهم ّ
ي�صكون
عبارات ر ّنانة ،ويكرثون من الكالم والت�أكيدات ،ف�إذا ذهبت حتلل كالمهم جتده
كال ًما فارغًا من املعنى  -كما يقول �أ�ستاذنا الفيل�سوف زكي جنيب حممود؛ لذلك
جند الربوف�سور «فاردين» بعد �أن ك�شف مع�ضلة التعبري اللغوي ي�ؤكد لطالب علم
املعلومات� ،أن يتجنبوا اللغة الطبيعية بقدر ما ي�ستطيعون ،وي�ستخدموا بد ًال منها
خ�صو�صا يف اال�سرتجاع الآيل للمعلومات.
املنطق الرمزي،
ً
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كنت مدركًا لكل هذه امل�شكالت اللغوية و�أنا �أقر�أ ترجمات فكر �إقبال �إىل
اللغة العربية ،فعذرت مرتجميها ،ولكني كنت �أر�صد �آثارها على الذين كتبوا عن
�إقبال ا�ستنا ًدا �إىل هذه الرتجمات ،فوقعوا يف �أخطاء كثرية ،وهم يحكمون عليها
بالنقد والنق�ض� ،أو الت�أكيد والت�أييد� .أب�سط هذه الأخطاء الناجتة عن الق�صور يف
ترجمة كتاب «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» �أن �أحد الكتاب يقرر �أنه يحتوي
على �ست حما�ضرات ال �سبع كما يعرف الذين اطلعوا على الن�ص الأ�صلي باللغة
الإجنليزية.
أي�ضا ق�صارى جهدي يف ترجمة هذا الكتاب ،حماو ًال �أن
لقد بذلت �أنا � ً
�أجتنب ما وقع فيه الآخرون من �أخطاء ،و�أن �أعر�ضه بلغة و�صياغات تبعد به عن
توخاها �إقبال
الرتاكيب اللغوية املعقدة قدر اال�ستطاعة ،دون امل�سا�س بالدقة التي ّ
يف عر�ض �أفكاره .وعندما تعرث الن�ص وانقطعت حبال الو�صل يف معاين بع�ض
عباراته ،و�شعرت ب�أن املعنى منغلق على القارئ العربي� ،أ�ضفت بني م�ستطيلني
كلمة �أو عبارة من عندي ،لو�صل املنقطع و�إ�ضاءة املعنى ،وقد حدث هذا يف
موا�ضع نادرة من الن�ص ،وهو �أمر م�شروع يف الرتجمة.
و�أتقدم  -يف النهاية  -بخال�ص ال�شكر لكل من �ساهم يف �إخراج هذه
الرتجمة على تلك ال�صورة التي بني يدي القارئ.
حممد يوسف عدس

متهيد

ي�ؤكد القر�آن على العمل �أكرث من ت�أكيده على الفكر ،ومع ذلك ف�سنجد
غريبا عنهم ،ميار�سون فيه ذلك النوع
� ً
أنا�سا عاجزين بطبيعتهم عن �أن يتمثلوا عاملًا ً
من التجربة ا ُجل ّوانية التي يقوم عليها الإميان الديني ب�شكل �أ�سا�سي.
�إ�ضافة �إىل هذا ،ف�إن الإن�سان احلديث بتنمية عادات من التفكري الواقعي،
ع ّززها الإ�سالم  -على الأقل يف املراحل املبكرة من م�سريته الثقافية  -قد جعل
نف�سه �أقل قدرة على مت ّثل هذه التجربة ،التي �أ�صبحت عنده مو�ضع �شك لإمكانية
�أن يت�سلّل الوهم �إليها.
ال �شك �أن املدار�س ال�صوفية الأكرث �أ�صالة قد اجتهدت يف ت�شكيل التجربة
الدينية يف الإ�سالم وتوجيهها ،ولكن ممثليها املت�أخرين  -ب�سبب جهلهم  -بالعقل
تقبل �أي �إلهام جديد من الفكر احلديث
احلديث � -أ�صبحوا عاجزين متا ًما عن ّ
والتجربة احلديثة ،وعكفوا على تكري�س �أ�ساليب �صنعتها �أجيال كانت لديها نظرة
نواح هامة عن نظرتنا نحن.
ثقافية تختلف من ٍ
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يقول القر�آن :ﮋﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ [لقمان]28 /
يف هذه الآية جتربة حية كنوع من الوحدة البيولوجية تتطلب لفهمها طريقة تكون
من الناحية الف�سيولوجية �أقل ت�صاد ًما ،ومن الناحية النف�سية �أكرث تواف ًقا ،مع هذا
الطراز من العقلية الواقعية ،ويف غياب مثل هذه الطريقة تبقى احلاجة �إىل �شكل
طبيعيا.
علمي للمعرفة � ًأمرا ًّ
ويف هذه املحا�ضرات  -التي �أعددتها ا�ستجابة لطلب من جمعية امل�سلمني
جزئيا � -أن
ْمبدرا�سّ ،
وقدمتها يف ْمدرا�س وحيدر �أباد وعليكرة حاولت  -ولو ًّ
�أحقق هذا املطلب الهام؛ حيث عمدت �إىل �إعادة بناء الفل�سفة الدينية الإ�سالمية
حمافظًا على روحها الأ�صيلة من ناحية ،م�سرت�ش ًدا ب�أحدث التطورات يف خمتلف
ميادين املعرفة الإن�سانية من ناحية �أخرى.
واللحظة الراهنة حلظة مواتية متا ًما للقيام بهذه املهمة؛ فقد تعلّم علم الفيزياء
الكال�سيكية �أن ينتقد �أ�س�سه العلمية ،وكنتيجة لهذا النقد بد�أ ذلك النوع من
افرت�ض ْتها من قبل يتال�شى الآن ب�سرعة ،ولي�س ببعيد ذلك اليوم
املادية التي َ
تناغما متباد ًال غري م�شكوك فيه.
الذي �سيكت�شف فيه العلم والدين �أن بينهما ً

متهيـــد
11

11

وعلينا �أن نتذكر �أنه ال يوجد �شيء نهائي يف التفكري الفل�سفي؛ فكلما
تقدمت املعرفة تنفتح �آفاق جديدة للفكر ،ومن املمكن �أن تظهر وجهات نظر
�أخرى �أف�ضل من هذه التي �أطرحها يف هذه املحا�ضرات .ومن ثم فواجبنا �أن
نقدي م�ستقل جتاهه.
نرقب بعناية تقدم الفكر الإن�ساين ،و�أن نحافظ على موقف ّ
و�أ�س�أل اهلل التوفيق
حممد إقبال

الف�صل الأول
املعرفة والتجربة الدينية

ما طبيعة هذا الكون الذي نعي�ش فيه ،وما هي بنيته العامة؟ هل يف ِقوام
هذا الكون عن�صر دائم؟ كيف ننتمي �إىل هذا الكون؟ و�أي موقع نحتلّه فيه؟ و�أي
نوع من ال�سلوك يتالءم مع هذا املوقع الذي ن�شغله؟ هذه �أ�سئلة م�شرتكة بني
الدين والفل�سفة وال�شعر الرفيع� ،إال �أن املعرفة التي ي�ستدعيها اخليال ال�شعري هي
حمددة� ،أما الدين يف �أ�شكاله
معرفة فردية يف خ�صائ�صها ،جمازية غام�ضة وغري ّ
تقد ًما ف�إنه ي�سمو فوق ال�شعر� ،إنه يتجاوز الفرد �إىل املجتمع ،ويف موقفه من
الأكرث ّ
احلقيقة املطلقة هو على النقي�ض((( من حمدودية((( الإن�سان ،يطرح دعوى عري�ضة
ب�إمكانية الر�ؤية املبا�شرة للحقيقة.
فهل بالإمكان �إذن تطبيق منهج الفل�سفة  -هذا املنهج العقلي اخلال�ص -
على الدين؟ �إن روح الفل�سفة هي الت�سا�ؤل احلر؛ �إذ ت�ضع كل �سلطة فكرية مو�ضع
ال�شك .وظيفة الفل�سفة �أن تتعقب الفرو�ض((( الواهية يف الفكر الإن�ساين �إىل
((( النقي�ض :املخالف.
((( حمدودية� :سطحية و�ضيق �أفق.
((( الفرو�ض :الأفكار ي�ؤخذ بها يف الربهنة على ق�ضية �أو حل م�س�ألة.
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جذورها اخلفية ،وقد تنتهي يف هذا امل�سعى �إىل �إنكار العقل اخلال�ص �أو االعرتاف
�صراحة بعجزه عن الو�صول �إىل احلقيقة املطلقة.
�أما جوهر الدين فهو الإميان ،والإميان كالطري يعرف طريقه الذي مل ي�سلكه
كائن قبله ،غري ُم ْ�س ْت�شهد بذلك العقل الذي يقول فيه �شاعر الإ�سالم ال�صويف
العظيم فريد الدين العطّ ار�« :إنه يهاجم قلب الإن�سان احلي في�سلبه ثراء احلياة
اخلفي الكامن يف �أعماقه»(((.
ومع هذا ال ميكن �إنكار حقيقة �أن الإميان �أكرث من جمرد �شعور؛ فبه �شيء
(((
كامل�ضمون الإدراكي .ووجود �أطراف نزاع من الإ�سكوالئيني
واملت�صوفة يف
ّ
تاريخ الدين يبينّ لنا �أن الفكر عن�صر حيوي يف الدين ،بخالف هذا ،الدين يف
العقدي  -كما حدده بروف�سور هوايتهيد  -هو منظومة من حقائق عامة
جانبه
ّ
فهما
لها ت�أثريها يف ت�شكيل ال�شخ�صية� ،إذا اعتنقها الإن�سان ب�إخال�ص وفهمها ً
واعيا(((.
ً
والربانية وهدايتها هي الهدف
وطاملا �أن ت�شكيل حياة الإن�سان ّ
اجلوانية ّ
الأ�سا�سي للدين ،فمن الوا�ضح �أن احلقائق العامة التي ينطوي عليها الدين ال
((( انظر :منطق الطري� ،ص ،243ج ،5للمفكر وال�شاعر ال�صويف الرمزي فريد الدين العطار (618هـ1220 /م).
((( الإ�سكوالئيني :هم الذين يدر�سون الفل�سفة اليونانية لتكون و�سيلة لتقدمي الرباهني لإثبات العقيدة امل�سيحية.
((( انظر هوايتهيد A.N. Whitehead :يف كتابه.Religion in the Making, P. 5 :
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م�ستقرة ،فال �أحد يخاطر بالعمل على �أ�سا�س من
ي�صح �أن تبقى مت�أرجحة غري
ّ
ّ
مبد أ� �سلوكي م�شكوك فيه.
واحلقيقة �أنه بالنظر �إىل الدين من حيث وظيفته ،هو �أكرث حاج ًة لأ�سا�س
عقلي ملبادئه اجلوهرية من حاجة املعتقدات العلمية ،فقد يتجاهل العلم امليتافيزيقا
العقلية ،وقد جتاهلها بالفعل� .أما الدين فال يكاد يحتمل �أن يتجنب البحث عن
وم�سوغات البيئة التي حتيط بالإن�سانية .و�إىل هذا
املالءمة بني تناق�ضات التجربة ّ
املعنى �أملع برف�سور هوايتهيد بقوله�« :إن ع�صور الإميان هي ع�صور العقالنية»(((.
بتفوق الفل�سفة على الدين ،فالفل�سفة بال �شك
ولكن ع ْقل َنة الإميان لي�س ً
ت�سليما ّ
من حقها �أن ت�صدر �أحكا ًما على الدين ،ولكن هذا الذي حتكم عليه الفل�سفة
اخلا�صة ،كما �أن
(من الدين) له طبيعة ال تخ�ضع حلكم الفل�سفة �إال ب�شروطه ّ
تت�صدى للحكم على الدين ال ميكنها �أن جتعل الدين يف و�ضع
الفل�سفة عندما ّ
�أقل قيمة من معطياتها الأخرى.
�شعورا جمر ًدا وال فع ًال
فكرا جمر ًدا وال ً
والدين ال يقبل التجزئة؛ فهو لي�س ً
جمر ًدا� ،إنه تعبري عن الإن�سان بكلّيته الفكرية وال�شعورية وال�سلوكية جمي ًعا ،ومن
تقيم الدين ينبغي �أن ت�سلّم مبوقعه املركزي ،ولي�س لديها
ثم ف�إن الفل�سفة وهي ّ
بديلٌ �آخر� ،إال �أن تعرتف به ك�شيء حموري يف عملية الرتكيب الفكري .ولي�س
جوهريا ،فهما ينبثقان
�سبب الفرتا�ض �أن الفكر واحلد�س متعار�ضان ً
هناك ٌ
تعار�ضا ًّ
((( امل�صدر ال�سابق� :ص.73
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ويكمل �أحدهما الآخر� ،أحدهما يدرك احلقيقة يف جزئياتها
من �أ�صل واحدّ ،
احلد�س على اجلانب الأز ّيل من احلقيقة
والآخر يدركها يف كلّيتها ومتامها .يركز ْ
ويركز الفكر على اجلانب الزمني منها.
احلد�س متعة حا�ضرة باحلقيقة الكلية� ،أما الفكر في�ستهدف ال ّنفاذ �إىل
ْ
تدريجيا لتحديد خمتلف جوانبه ،وفح�صها من خالل املالحظة وحدها.
الكل
ًّ
جدد املتبادل ،كالهما ي�سعى
وكُ لٌّ من الفكر واحلد�س((( يحتاج للآخر لل ّت ّ
لر�ؤية نف�س احلقيقة التي تتك�شف لهما وف ًقا لوظيفة كلٍّ منهما يف احلياة ،فاحلد�س
كما يقول برج�سون بحق�« :إمنا هو نوع من التفكري الأ�سمى»((( ،ويبدو �أن البحث
عن �أ�س�س عقلية يف الإ�سالم ميكن تع ّقب بداياتها عند الر�سول  نف�سه ،فقد
اختلفت فيه من احلق ب�إذنك»(((.
دائما بقوله« :اللهم اهدين ملا
ُ
كان يدعو اهلل ً
املت�صوفة الذين جاءوا بعد ذلك ،وكذلك �أعمال العقالنيني من غري
و�أعمال
ّ
املت�صوفةّ ،
متعاظما يف تاريخنا الثقايف ،بقدر ما تك�شف
تنويريا
ت�شكل جمي ًعا ف�ص ًال ًّ
ً
ّ
مبا�شرا.
((( احلد�س� :إدراك ال�شيء �إدراكًا ً
((( انظر كتاب� .H.L. Bergson: Creative Evolution :ص187و  ،188وعن هذه العالقة بني احلد�س والعقل
أي�ضا مقالة �إقبال� Bedil in the light of Bergson :ص ،23 - 22حترير الدكتور حت�سني فرياكي.
انظر � ً
((( (اللهم �أرين حقيقة الأ�شياء كما هي) تقليد جنده ب�شكل �أو �آخر يف �أعمال �صوفية �شهرية ،مثلما عند عثمان
احلوجوياري« ،ك�شف املحجوب»� ،صفحة  ،166وموالنا جالل الدين الرومي :املثنوي ،اجلزء الثاين� ،ص466
و ،467واجلزء الرابع� ،ص 3568 - 3567واجلزء اخلام�س� ،ص ،1765وحممود �شابي�ستاري (املتوفى �سنة
720هـ1320 /م).
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عن ْتوق((( �شديد �إىل منظومة فكرية متما�سكة ،وقد جتلّت فيها روح من ال ّتفاين
الديني
املخل�ص للحقيقة ،رغم ق�صور ذلك الع�صر الذي جعل حركات الفكر
ّ
املختلفة �أقل ثمرة مما لو كانت قد ظهرت يف ع�صور �أخرى.
لقد كانت الفل�سفة اليونانية  -كما نعرف جمي ًعا  -قوة ثقافية كربى يف تاريخ
الإ�سالم ،ومع ذلك �إذا � ْأمع ّنا النظر يف القر�آن ،ويف خمتلف مدار�س املتكلمني التي
ظهرت حتت ت�أثري الفكر اليوناين ف�ستربز لنا حقيق ٌة ملفت ٌة للنظر ،وهي �أن الفل�سفة
اليونانية التي عملت على تو�سيع �آفاق النظر العقلي عند املفكرين امل�سلمني
ب�شكل كبري � ْأبهمت ر�ؤيتهم للقر�آن ،من ذلك جند �أن �سقراط يركز انتباهه على
العامل الإن�ساين وحده ،فبالن�سبة له :الدرا�سة احل ّقة للإن�سان هي درا�سة الإن�سان
نف�سه ،ولي�س عامل النبات واحل�شرات والنجوم ،وهذه نظرة خمالفة لروح القر�آن
(((
دائما
الذي يرى يف ال َّنحلة املتوا�ضعة مو�ضع �إلهام �إلهي  ،والذي يدعو القارئ ً
للنظر يف ت�صريف الرياح امل�ستمر ،ويف تعاقب الليل والنهار وال�سحب((( ،وال�سماء
ذات النجوم((( والكواكب ال�سابحة يف ف�ضاء ال نهائي(((.
((( توق� :شوق.
((( القر�آن :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ.ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮊ َ [النحل.]69 - 68 /
((( القر�آن[ :البقرة ،]164 /و[النور ،]44 - 43 /و[لقمان ،]29 /و[فاطر ،]9 /و[اجلاثية.]5 /
((( القر�آن[ :احلجر ،]16 /و[الفرقان ،]6 /و[ال�صافات ،]6 /و[ف�صلت ،]12 /و[ق ،]6 /و[امللك،]5 /
و[الربوج.]1/
((( القر�آن[ :الأنبياء ،]33 /و[ي�س.]40 /
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احل�سي
كان �أفالطون كتلميذ خمل�ص لأ�ستاذه �سقراط يحتقر الإدراك ّ
الذي ينتج جمرد ظن ال معرفة حقيقية((( ،فما �أبعد ذلك عن القر�آن الذي يعترب
(((
�صرح ب�أنهما م�سئوالن �أمام اهلل
ال�سمع والب�صر من �أعظم النعم الإلهية  .وقد ّ
(يوم احل�ساب) عما اقرتفاه يف احلياة الدنيا من �أعمال((( .وهذا ما افتقده كلّي ًة
دار�سو القر�آن من امل�سلمني الأوائل الذين �سحقتهم �سطوة الفكر الكال�سيكي؛
فقد قر�أوا القر�آن على �ضوء الفكر اليوناين ،واحتاج الأمر منهم �إىل ما يزيد عن
مائتي عام لكي يتبني لهم  -و�إن مل يكن بو�ضوح كامل � -أن روح القر�آن مناق�ضة
يف جوهرها للفكر الكال�سيكي((( .ونتج عن هذه الر�ؤية نوع من الثورة الفكرية مل
يتحقق مغزاها((( الكامل حتى يومنا هذا.
وب�سبب هذه الثورة من ناحية ،وب�سبب تاريخ الغزايل ال�شخ�صي من ناحية
�أخرى �أقام الغزايل الدين على �أ�سا�س من ال�شك الفل�سفي ،وهو �أ�سا�س غري
كافيا من ناحية الروح القر�آنية.
تربيرا ً
م�أمون على الدين ،كما �أنه لي�س ّ
مرب ًرا ً
(((
(((
(((
(((
(((

انظر كتاب� .F.M. Cornford: Plato's Theory of knowledge :ص.109 ،29
وانظر �أي�ضً ا كتاب.Bertrand Russell: History of western philosophy :
اجلزء الذي بعنوان .Knowledge and perception in Plato
القر�آن[ :النحل ،]78 /و[امل�ؤمنون ،]78 /و[ال�سجدة ،]9/و[امللك.]23 /
أي�ضا يف موا�ضع �أخرى من املحا�ضرات تردد العديد من
القر�آن[ :الإ�سراء ،]36 /والإ�شارات هنا مثلما هي � ً
�آيات القر�آن ،مما ي�ؤكد �أن �إقبال يدرك الأهمية الق�صوى للنزعة العملية القر�آنية التي �أن�ش�أت بطبيعتها نو ًعا من
 Weltanschauungعلى �أعلى م�ستوى ديني.
�صديقي Concept of Muslim Culture
النزعة امل�ضادة للكال�سيكية التقليدية يف القر�آن ،انظر مظهر الدين ّ
� in Iqbalص� 13إىل .25
املغزى :املطلب واملق�صد.
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وكان خ�صم الغزايل الأكرب ابن ر�شد ،الذي دافع عن الفل�سفة اليونانية
�ضد املتمردين عليها ،ف�أدى به الأمر �إىل تب ّني ما يعرف اليوم مبذهب خلود العقل
الفعال((( مت� ًأثرا يف ذلك مبقولة �أر�سطو((( .هذا املذهب الذي كان له ت�أثري هائل
على احلياة العقلية يف فرن�سا و�إيطاليا(((.
ولكني �أعتقد �أنه مذهب خمالف للنظرة القر�آنية �إىل قيمة الذات الإن�سانية
وم�صريها((( .وهكذا نرى ابن ر�شد وقد زاغ ب�صره عن فكرة �إ�سالمية عظيمة
ومثمرة ،وبغري ق�صد منه �أف�سح الطريق لنمو فل�سفة �ضعيفة عن احلياة ،جعلت ر�ؤية
الإن�سان غام�ضة عن نف�سه وعن ربه وعن عامله.
�أما �أكرث املفكرين الأ�شاعرة �إيجابية فقد كانوا على الطريق ال�صحيح؛ �إذ
ا�ستطاعوا �أن ي�سبقوا �إىل ارتياد بع�ض �أ�شكال من املثالية احلديثة .ويف جممل
الأمر كان الهدف من حركة الأ�شاعرة  -بب�ساطة  -هو الدفاع عن الر�أي التقليدي
عند �أهل ال�سنة ،ب�أ�سلحة من اجلدل الإغريقي� .أما املعتزلة فقد نظروا �إىل الدين
(((
(((

(((
(((

العقل الفعال :هو جوهر ب�سيط حميط بالأ�شياء خلقه اهلل من نور فعله فهو جوهر اجلواهر.
انظر ت�سانوف  ,R.A. Tsanoffيف( The Problem of immortality :كتاب م�سجل برقم  .S 37يف الكتالوج
أي�ضا  Averroes and Immortalityللم�ؤلف
الو�صفي ملكتبة �إقبال اخلا�صة ،من �صفحة  .77 - 75وانظر � ً
 B.H. Zedlerواملدر�سية �أو الإ�سكوالئية اجلديدة  1954 New schplasticesmمن �صفحة .)453 - 436
ويجب مالحظة �أن م� .إمامورا يف مقالة عن الروح :ت�صورات �إ�سالمية يف The Encyclopedia of Religion
اجلزء � 13ص .465يبني بو�ضوح �أن تعليقات ابن ر�شد على �أر�سطو ال ترتك جما ًال ملذهب اخللود الفردي.
انظر ت�سانوف ،املرجع ال�سابق ،من �ص� 77إىل .84
انظر املحا�ضرة الرابعة �ص 98 - 93بالن�ص الإجنليزي ،وانظر املحا�ضرة ال�سابعة من �ص� 156إىل  157بالن�ص
الإجنليزي.
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وتغا�ضوا عن
باعتباره جمرد بناء من العقائد متجاهلني اعتباره حقيقة حيوية،
ْ
الت�صورات العقلية يف مقرتباتها من احلقيقة ،واختزلوا
ُطرق �أخرى غري قائمة على ّ
الدين �إىل جمرد منظومة من املفاهيم املنطقية ،فانتهوا بذلك �إىل موقف �سلبي
خال�ص .لقد �أخفقوا يف �أن يروا �أنه يف �إطار املعرفة  -علمية كانت �أو دينية -ال
ميكن للعقل �أن ي�ستقل متا ًما عن التجربة.
وعلى �أية حال ،ال ينبغي �أن ننكر �أن مهمة الغزايل كانت مهمة ر�سالية
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن مهمة الفيل�سوف الأملاين «كَانْط» يف القرن الثامن ع�شر؛ فقد
تبدى((( له �أن اجلانب
ظهر املذهب العقلي يف �أملانيا حلي ًفا للدين ،ولكن �سرعان ما ّ
ال َع َق ِد ّي من الدين غري ممكن الربهنة عليه ،وكان ال�سبيل الوحيد �أمامه هو �إلغاء
وبا�ستالل((( العقيدة �سيطر مذهب املنفعة على
العقيدة من �سجل ّ
املقد�ساتْ ،
الفل�سفة الأخالقية ،وهكذا �أمت املذهب العقلي مهمته بهيمنة((( الإحلاد.
على هذا النحو كان حال الفكر الالهوتي((( يف �أملانيا عند ظهور «كا ْنط»
وحول ما
الذي ك�شف يف كتابه «نقد العقل اخلال�ص» ق�صور العقل الإن�ساينّ ،
بناه �أ�صحاب املذهب العقلي �إىل كومة من ركام ،ومن ثم ُو�صف بحق� :أنه �أعظم
هبات اهلل لبالده.
(((
(((
(((
(((

تبدى :ظهر.
ا�ستالل :انتزاع و�إخراج.
هيمنة� :سيطرة.
الفكر الالهوتي :هو الفكر الذي يبحث يف العقائد املتعلقة باهلل تعاىل.
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�إن ال�شك الفل�سفي الذي ا�صطنعه الغزايل  -الذي رمبا قد ذهب �أبعد
عمليا يف العامل الإ�سالمي� ،إذ ك�سر ظهر
قلي ًال مما ينبغي -قد قام بنف�س املهمة ًّ
املذهب العقلي الذي كان يزهو بنف�سه رغم �ضحالته ،والذي �سلك نف�س الطريق
الذي �سار فيه املذهب العقلي يف �أملانيا قبل ظهور «كانْط»� .إال �أن هناك فرقًا واح ًدا
ها ًّما بني الغزايل وكانْط؛ ذلك �أن كانْط  -م ّت�س ًقا مع مبادئه الفكرية -مل ي�ستطع
�أن يثبت �إمكانية معرفة اهلل ،بينما نرى الغزايل  -وقد ت�أكد �أنه ال �أمل يف الفكر
التحليلي  -يتجه �إىل التجربة ال�صوفية ،حيث وجد فيها م�ضمونًا م�ستق ًّال للدين،
وبهذه الطريقة جنح الغزايل يف �أن ي�ضمن للدين احلق يف الوجود م�ستق ًّال عن
العلم وعن امليتافيزيقا(((.
ولكن جت ِّلي (الكلّي الالمتناهي) يف التجربة ال�صوفية �أقنع الغزايل مبحدودية
حدا فا�ص ًال
العقل ،وعجزه عن الو�صول �إىل �أحكام حا�سمة ،ودفعه �إىل �أن يقيم ًّ
واحلد�س ،وهنا �أخفق الغزايل يف �أن يرى العالقة الع�ضوية بينهما؛
بني الفكر ْ
لتوحده
فالعقل البد �أن َّ
متناهيا عاج ًزا عن الو�صول �إىل �أحكام قاطعة ّ
يتبدى لنا ً
مع التعاقب (�أو الت�سل�سل) الزمني.
ولكن الر�أي الذي يذهب �إىل �أن العقل بحكم طبيعته متنا ٍه ،ومن َّثم ف�إنه
غري قادر على �إدراك الالمتناهي ،هو ر�أي قائم على فكرة خاطئة عن حركة العقل
يف حت�صيل املعرفة ،وق�صور الفهم املنطقي يف مواجهة اجلزيئات املتنافرة (بال �أمل
((( امليتافيزيقا :فرع من الفل�سفة يبحث يف املوجود الذي خرج من عامل الواقع �إىل عامل املعقول.
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يف ر�ؤيتها يف كل متما�سك) يجعلنا ن�شك يف �إمكانية �أن ي�صل العقل �إىل �إدراك
جازم؛ ذلك لأن طريقة العقل هي التعميم القائم على الت�شابه ،ولكن هذه
املتعينة.
التعميمات لي�ست �أكرث من وحدات ُمفرت�ضة ال ت�ؤثر يف حقيقة الأ�شياء ّ
على �أن الفكر يف حركته الأعمق قادر على الو�صول �إىل ال متنا ٍه �سا ٍر يف باطنها،
والت�صورات املتناهية املختلفة لي�ست �إال حلظات يف حركة جتلّياته الذاتية.
ّ
إذن لي�س جام ًدا بل
دينامي (ف ّعال) ،يتك�شف
فالفكر يف طبيعته الأ�صلية � ْ
ّ
عن ال نهائية ُج ّوانية ،مثله يف ذلك مثل البذرة حتمل يف باطنها من �أول الأمر
الوحدة الع�ضوية لل�شجرة كحقيقة حا�ضرة .الفكر هو الكل( ،يف تعبريه الذاتي
متعينات
الدينامي) ،يبدو للناظر �إليه من زاوية احلدوث الزمني ك�سل�سلة من ّ
املتعينات
ّ
حمددة ال ميكن فهمها �إال بن�سبة بع�ضها �إىل البع�ض؛ فمعاين هذه ّ
املتعينة.
لي�ست كامنة يف ّ
هويتها الذاتية ،بل يف الكل الأكرب الذي مت ّثل هي جوانبه ّ
(((
ا�ستخدمت املجاز القر�آين  -هو نوع من اللوح املحفوظ
هذا الكل الأكرب � -إذا
َ
يحمل يف ثناياه كل �إمكانات املعرفة التي مل تتعينّ بعد كحقيقة حا�ضرة ،وتك�شف
متعينة ،لت�صل �إىل وحدة ،هذه
عن نف�سها يف ت�سل�سل زمني متعاقب ملدركات ّ
((( الإ�شارة �إىل تعبري (لوح حمفوظ) امل�ستعمل يف الآية القر�آنية رقم  22من �سورة الربوج ،ول�شرح هذا التعبري
الفريد يف القر�آن انظر «ترجمة معاين القر�آن» ملحمد �أ�سد بعنوان� ،The Message of the Quran :ص943
أي�ضا كتاب ف�ضل الرحمن بعنوان� Major Themes of the Quran :ص،98
بالن�ص الإجنليزي ،وانظر � ً
والكتاب الأخري يبدو �أكرث قربًا من الت�صور العميق ملعاين القر�آن بوجه عام عند العالّمة �إقبال.
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الوحدة ماثلة يف هذه املدركات بالفعل .والواقع �أن ح�ضور الالمتناهي الكلّي يف
حركة املعرفة هو الذي يجعل التفكري املتناهي ممك ًنا.
ولكن «كانْط» والغزايل كالهما قد �أخفق يف ر�ؤية الفكر خالل الفعل املعر ّيف
ذاته وهو يتجاوز حدود تناهيه؛ فاملتناهيات الطبيعية متنافرة ،ولي�ست كذلك
املتناهيات الفكرية يف جوهرها ،فالفكر بحكم طبيعته الأ�صلية يرف�ض القيود وال
ال�ضيقة ،ولي�س يف هذا العامل الف�سيح وراء
يحتمل البقاء ً
حبي�سا رهن فرديته ّ
غريبا عنه يحطم
الفكر �شيء غريب عنه� ،إنه يف م�شاركته املتنامية يف حياة ما يبدو ً
�أ�سوار حمدوديته ،ويتمتع بالنهائيته الكامنة .وال ت�صبح حركة الفكر ممكنة �إال
بهذه الالنهائية الكامنة يف فرديته املتناهية ،هذه الالنهائية هي التي حتافظ على
�شعلة الأمل فيه ،وتعزز م�سريته بال حدود ،ومن اخلط�أ �أن نظن �أن الفكر غري قاطع
والالنهائي م ًعا.
أي�ضا وبطريقته اخلا�صة ي�شهد النهائي
يف �أحكامه ،ف�إنه � ً
ّ
كان التفكري الإ�سالمي خالل ال�سنوات اخلم�سمائة الأخرية من الناحية
العملية راك ًدا ،وقد جاء وقت كان الفكر الأوروبي يتلقى �إلهاماته من العامل
الإ�سالمي ،ولكن الظاهرة الأكرث برو ًزا يف التاريخ احلديث هي ال�سرعة الهائلة
التوجه خط�أ
ثقافيا جتاه الغرب ،ولي�س يف هذا ّ
التي يتحرك بها العامل الإ�سالمي ًّ
ما؛ لأن الثقافة الأوروبية يف جانبها العقلي لي�ست �أكرث من تطوير لبع�ض �أهم
الرباين للثقافة
جوانب الثقافة الإ�سالمية .ولكن ما يخيفنا يكمن يف الألق ّ
الأوروبية �أن ي�أ�سر حركتنا ،فنف�شل يف الو�صول �إىل �أعماق هذه الثقافة.
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منكبة على بحث امل�شكالت
كانت �أوروبا خالل قرون من غيبوبتنا الفكرية ّ
الكربى التي كانت مو�ضع عناية فائقة من جانب فال�سفة الإ�سالم وعلمائه ،ومنذ
�أن اكتملت مدار�س الفكر الإ�سالمي خالل القرون الو�سطي حدث تقدم هائل
يف جمال الفكر الإن�ساين والتجربة الإن�سانية ،وامتدت �سيطرة الإن�سان على
بتفوق الإن�سان على القوى التي ّ
ت�شكل
الطبيعة لتو ّلد �إميانًا جدي ًدا،
و�شعورا ّ
ً
بيئته ،فظهرت وجهات نظر جديدة ،و أُ�عيد و�ضع امل�شكالت يف �ضوء التجربة
احلديثة ،وظهرت م�شكالت من نوع جديد ،وبدا �أن عقل الإن�سان قد منا خارج
�إطار مقوالته اجلوهرية :الزمن واملكان وال�سببية ،ومع تقدم التفكري العلمي �أ�صبح
مفهومنا عن املعقولية نف�سه خا�ض ًعا للتغيري(((.
جاءت نظرية �أين�شتني بر�ؤية جديدة عن الكون ،وفتحت �آفاقًا جديدة من
النظر �إىل امل�شكالت امل�شرتكة بني الدين والفل�سفة ،فال عجب �إذن �أن يتطلّب
اجليل اجلديد من م�سلمي �آ�سيا و�أفريقيا تكيي ًفا جدي ًدا لعقيدتهم ،ومع ال�صحوة
الإ�سالمية �أ�صبح من الالزم علينا �أن نفح�ص بروح م�ستقلّة نتائج الفكر الأوروبي،
لرنى �إىل �أي مدى ميكن �أن ت�ساعدنا يف مراجعة فكرنا الديني و�إعادة بنائه �إذا
نغ�ض الطرف عن الدعوة القائمة يف
لزم الأمر ،و�إىل جانب هذا ال ميكننا �أن ّ
�آ�سيا الو�سطي �ضد الدين ،و�ضد الإ�سالم ب�صفة خا�صة (يق�صد ال�شيوعية) ،والتي
عربت حدود الهند بالفعل .بع�ض �أن�صار هذه احلركة م�سلمون بامليالد ،و�أحدهم
كثريا من بيان الفيل�سوف الفرن�سي املعا�صر «لوي�س روجيه» يف كتابه:
((( هذا يقرتب ً
( New Physicsج� ،2ص ،146وكذلك �ص.)21 - 17
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حد
هو توفيق ِفكْ َرت ال�شاعر الرتكي الذي تويف منذ عهد قريب((( ،ذهب �إىل ّ
ا�ستخدام ق�صائد �شاعرنا العظيم املفكر مريزا عبد القادر بدي ًال من (�أكرب�أباد) يف
الالدينية.
الرتويج لأفكار حركته
ّ
واحلقيقة �أنه قد حان الوقت للنظر يف �أ�صول الإ�سالم .ويف هذه املحا�ضرات
�أعتزم القيام مبناق�شة فل�سفية لبع�ض الأفكار الأ�سا�سية للإ�سالم ،على �أمل �أن
�صحيحا ملعنى الإ�سالم باعتباره ر�سالة للإن�سانية
فهما
ً
يتيح لنا هذا على الأقل ً
مبدئيا ملناق�شات �أو�سع �سوف �أتناول بالبحث
جميعها .ولكي نعطي � ً
أي�ضا خمططًا ًّ
يف هذه املحا�ضرة التمهيدية خ�صائ�ص املعرفة والتجربة الدينية.
أي�ضا با�سم توفيق نظمي
((( الإ�شارة هنا �إىل توفيق ِفـكْ َر ْت وهو اال�سم التنكري لل�شاعر حممد توفيق واملعروف � ً
ولي�س توفيق فيرتات كما ورد يف الطبعات ال�سابقة لهذا الكتاب .ويعترب فكرت م�ؤ�س�س املدر�سة احلديثة يف
ال�شعر الرتكي له �ضمن �أعمال �أخرى جمموعته ال�شعرية العود املتك�سر (والعود هو الآلة املو�سيقية املعروفة)،
وقد تويف يف �إ�سطنبول يف � 18أغ�سط�س �سنة 1915م وهو يف الثامنة والأربعني من العمر.
وللمزيد من البيان عن احلياة الأدبية لل�شاعر «فكرت» و�آرائه امل�ضادة للدين انظر كتاب نيازي بركيز بعنوان:
� The Development of Secularism in Turkeyص� 300إىل  ،302ومن �ص� 338إىل  ،339وانظر �أي�ضً ا
البحث املخت�صر الذي و�ضعه حيدر علي ديريوز باللغة الرتكية يف ذكرى ميالد فريت ،وقام برتجمته الدكتور
 M.H. Natqiيف جملة 4/1 1968 Journal of the Regional Institute Cultural :من �ص� 12إىل
�ص.15
والأمر مرتوك للدار�سني والعلماء الثقات الأتراك والإيرانيني لتحديد مدى ت�أثر «فكرت» وا�ستفادته من
وخ�صو�صا الإ�سالم
ال�شاعر واملفكر الكبري بديل 1721 /1133 Bedilم ،فيما يتعلق بالدعاية امل�ضادة للدين،
ً
يف و�سط �آ�سيا .ويجب �أن نذكر من بني الأعمال العديدة التي متت كتابتها عن كل من بديل وفكرت والتي
ظهرت منذ �أيام الع َّالمة �إقبال وت�ستحق اهتمام الدار�سني .ويجب ذكر الدرا�سة املخت�صرة النابهة التي كتبها
�إقبال بعنوان ،Bedil in the light of Bergson :وكذلك مقالة مل يتم ن�شرها بخط يده وتقع يف (� 20صفحة)
وحمفوظة يف متحف �إقبال يف مدينة الهور.
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وعيا �أ�سمى بعالقاته
�إن الهدف الأ�سا�سي للقر�آن هو �أن يوقظ يف الإن�سان ً
املت�ش ّعبة باهلل وبالكون .وبالنظر �إىل هذه الناحية اجلوهرية من تعاليم القر�آن نرى
إكرمان
يقدم ً
جوته [وهو ّ
كقوة تعليمية] ّ
عر�ضا عا ًّما للإ�سالم ّ
يوجه حديثه �إىل � ْ
فيقول« :ل�سوف ترى �أن هذه التعاليم مل تخفق �أب ًدا ،و�إننا بكل منظوماتنا ال
ن�ستطيع ،بل ال ي�ستطيع �أحد من الب�شر �أن يذهب �أبعد من هذا»(((.
لقد ت�أكدت م�شكلة الإ�سالم من خالل ال�صراع والتجاذب املتبادل بني
قوتني :قوة الدين وقوة احل�ضارة .وقد كانت هذه نف�س امل�شكلة التي واجهتها
همها هو البحث عن م�ضمون م�ستقل حلياة
امل�سيحية يف �أول عهدها ،فكان �أكرب ّ
ال�سمو بها ،لي�س عن طريق عامل خارج النف�س
روحية ميكن (طب ًقا لر�ؤية م�ؤ�س�سها) ّ
الإن�سانية ،ولكن بانبثاق عامل جديد فيها هي ذاتها ،ويوافق الإ�سالم على هذه
الر�ؤية ولكنه يدعمها بر�ؤية �أخرى هي �أن هذه الإ�ضاءة اجلديدة للعامل املنبثق من
غريبا عن عامل املادة بل يخرتقه �إىل الأعماق .وهكذا ف�إن
النف�س لي�ست �شي ًئا ً
ت�أكيد الروح الذي �سعت �إليه امل�سيحية ال ي�أتي  -يف الإ�سالم  -عن طريق �إنكار
التكيف ال�صحيح
القوى ّ
الربانية التي نفذت �إليها �إ�ضاءة الروح ،ولكن عن طريق ّ
لعالقة الإن�سان بهذه القوى� ،آخذًا يف االعتبار هذا النور الذي انبثق من عامله
اجلواين.
ّ
((( انظر .Conversations of Goethe with Ackerman and Sorret P. 41 :ترجمة .John Oxenford
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�إنها اللم�سة ال�سحرية ِ
للمثال الذي ُيحيي الواقع ويغذّ يه ،ومن خاللها
فقط ن�ستطيع �أن نكت�شف ون�ؤكّ د املثال؛ ففي الإ�سالم لي�س ا ِملثال والواقع قوتني
متعار�ضتني ي�ستحيل التوفيق بينهما؛ فحياة املثال ال تتحقق باالنف�صال الكامل
عن الواقع مما قد ي�ؤدي �إىل ان�شطار((( الوحدة الع�ضوية للحياة �إىل تناق�ضات �أليمة،
ولكن ا�ستيعابه ودجمه يف ذاته و�إ�ضاءة وجوده ب�أكمله.
ريا�ضي ّبراين وبني
كان التعار�ض احلا ّد بني الذات واملو�ضوع ،بني ما هو
ّ
ين .هذا التعار�ض هو الذي دمغ امل�سيحية بطبيعته� ،أما
ما هو بيولوجي ُج ّوا ّ
الإ�سالم فقد واجه التعار�ض للتغلّب عليه ،وهذا االختالف اجلوهري يف النظر
ظميينْ من
يقرر موقف كل من الديانتني ال ُع َ
�إىل العالقات الأ�سا�سية هو الذي ّ
م�شكالت احلياة الإن�سانية يف �أو�ضاعها الراهنة ،فكلتاهما �أكّ دت الذات الروحية
يف الإن�سان ،مع هذا الفارق :وهو �أن الإ�سالم وقد اعرتف برتابط املثال والواقع
يتقبل العامل املادي((( ،ويبينّ الطريق لل�سيطرة عليه ،ب�إيجاد �أ�سا�س لتنظيم هذه
عمليا.
احلياة ً
تنظيما ًّ
فما هي �إذن حقيقة هذا الكون الذي نعي�شه يف الر�ؤية القر�آنية؟ �أول ما
يتبادر �إىل الذهن �أن هذا الكون لي�س نتيجة ل ْه ٍو من َل ُدن خالقه :ﮋﯿ ﰀ
((( ان�شطار :انق�سام.
حرم الرهبنة ،انظر [احلديد ،]27 /وكذلك [الأنفال.]77 /
((( القر�آن ُي ِّ
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ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ .ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎﮊ((( [الدخان.]39 - 38 /

�إنه احلقيقة التي يجب �أن تو�ضع مو�ضع التفكري واالعتبار :ﮋﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ .ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [�آل عمران.]191 - 190 /
ال لالمتداد والزيادة :ﮋﮟ ﮠ
ثم �إن الكون قد ُخلق على نحو يجعله قاب ً

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [فاطر.]1 /

نهائيا ،ثاب ًتا غري قابل للتغيرّ  ،رمبا
�إنه لي�س كونًا مغل ًقا ،لي�س ُم ْن َت ًجا ًّ
ينطوي يف �أعماق وجوده ا ُ
جل ّواين على حلم بخلق جديد :ﮋﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﮊ[العنكبوت.]20 /

(�سدى) و�إمنا
((( هناك �آيات كثرية يف القر�آن ت�ؤكد �أن العامل مل ُيخلق من باب اللهو (العبني) �أو من باب العبث ُ
ُخلق لغاية جادة �أو (باحلق) منها قوله تعاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ
[امل�ؤمنون .]115 /وانظر الآيات التالية[ :الأنبياء�[ ،]16 /آل عمران�[ ،]191 /ص[ ،]27 /الأنعام،]73 /
[يون�س�[ ،]5 /إبراهيم[ ،]19 /احلجر[ ،]85 /النحل[ ،]3 /العنكبوت[ ،]44 /الروم[ ،]8 /الزمر،]5 /
[اجلاثية[ ،]22 /الأحقاف[ ،]3 /التغابن.]3 /
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يف احلقيقة يعترب القر�آن هذا الإيقاع والنب�ض العجيب املنتظم للكون ،وهذه
يتبدى لنا نحن الب�شر يف حركة الليل والنهار،
ال�سباحة ال�صامتة للزمن الذي ّ
يعتربها القر�آن من �آيات اهلل الكربى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
فالدهر هو
ت�سبوا الدهر
ُ
ﭛﮊ [النور]44 /؛ لذلك يقول ر�سول اهلل « ال ُّ
اهلل»(((.
هذه الرحابة الهائلة للزمان واملكان تنطوي على معنى الت�سليم الكامل
من الإن�سان ب�أن واجبه هو الت�أمل يف �آيات اهلل الكونية ،ومن ثم اكت�شاف و�سائل
لتحقيق �سيطرته على الطبيعة كحقيقة واقعة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﮊ [لقمان.]20 /
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ [النحل .]12 /ف�إذا كانت هذه هي طبيعة
ومب�شراته ،فما هي طبيعة الإن�سان الذي يحيط به الكون من جميع �أقطاره؟
الكون ّ
�إن الإن�سان وقد وهبه اهلل �أنْ�سب خ�صائ�ص التوافق بينه وبني الكون يجد
نف�سه هابطًا يف ميزان احلياة حماطًا بقوى الإعاقة من كل جانب :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ.ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [التني.]5 - 4 /
((( الإ�شارة هنا هي على وجه اخل�صو�ص �إىل احلديث النبوي الذي ّن�صه« :ال ت�سبوا الدهر ف�إن اهلل هو الدهر» (ورد
أي�ضا البخاري ،تف�سري ،45 :توحيد،35 :
يف م�سند �أحمد بن حنبل اجلزء  5رقم  ،299ورقم  .)311انظر � ً
�أدب .101 :وانظر م�سلم� ،ألفاظ .4 - 2
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فكيف نرى الإن�سان يف هذه البيئة؟ �إننا لرناه كائ ًنا متو ّت ًرا قل ًقا((( ُم�ستغرقًا
قادرا على �إيقاع الأمل بنف�سه
مثالياته �إىل احلد الذي ن�سي فيه كل �شيء �آخرً ،
يف ّ
يتفوق
يف بحثه الدائب عن جماالت جديدة للتعبري عن ذاته ،ومع �إخفاقاته ف�إنه ّ
على الطبيعة طاملا كان يحمل على عاتقه تلك الأمانة الكربى ،التي  -بح�سب
كلمات القر�آن َ � -أبت((( ال�سماوات والأر�ض واجلبال �أن حتملها :ﮋﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الأحزاب.]72 /

ال �شك �أن م�سرية الإن�سان لها بداية ولكن رمبا كان قدره �أن يظل
عن�صرا يف تركيبة الوجود :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ .ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ.
ً

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ .ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ .ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﮊ [القيامة.]40 - 36 /

وعندما تتجاذب الإن�سان القوى املحيطة به ف�إن لديه القدرة على ت�شكيلها
وتطويعها ،ف�إذا قهرته ف�إنه ميلك القدرة على بناء عامل �أكرث ات�سا ًعا يف �أعماق وجوده
ا ُجل ّواين حيث ،يكت�شف م�صادر النهائية من البهجة والإلهام.

((( الإ�شارة �إىل الآية القر�آنية التي تقول :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [املعارج.]19 /
(((	�أبت :امتنعت.
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ه�ش((( مثل ورقة الورد ،ولكن ال توجد
املعاناة هي قدر الإن�سان ،ووجوده ّ
حقيقة على هذه القوة والإلهام واجلمال كروح الإن�سان! الإن�سان يف �أعماق
ي�صوره القر�آن  -هو ن�شاط خالّق ،روح مت�سامية يف تقدمه
وجوده ا ُجل ّوا ّ
ين  -كما ّ
�إىل الأمام ،يرتفع يف الوجود من حالة �إىل حالة �أخرى:
ﮋﮫ ﮬ ﮭ .ﮯ ﮰ ﮱ .ﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﮊ [االن�شقاق.]19 - 16 /

قدر الإن�سان �أن ي�شارك يف �أعمق �إلهامات الكون من حوله ،و�أن ّ
ي�شكل
م�صريه اخلا�ص وكذا م�صري الكون :مرة بتكييف نف�سه لقوى الكون ومرة �أخرى
بح�شد طاقاته((( لت�سخري قوى الكون يف خدمة �أهدافه وغاياته ،ويف هذه العملية
من التغيري التقدمي يكون اهلل يف عون الإن�سان ب�شرط �أن ي�أخذ الإن�سان بزمام
املبادرة :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﮊ [الرعد.]11 /
ف�إذا مل ي�أخذ الإن�سان بزمام املبادرة� ،إذا مل يحاول تنمية الرثاء الذي
لتقدم احلياة،
ين� ،إذا توقف عن ال�شعور بالدافع اجلواين ّ
ينطوي عليه وجوده ا ُجل ّوا ّ
امليتة .ولكن تتوقف
تت�صلب روحه كاحلجارة ،ويهبط الإن�سان �إىل م�ستوى املادة ّ

((( ه�ش :ما يقبل الك�سر ب�سهولة.
((( بح�شد طاقاته :بجمع قواه.
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وتقدمه الروحي على �إن�شاء عالقات بالواقع املحيط به((( ،واملعرفة
حياة الإن�سان ّ
ح�سي يدعمه الفهم:
هي التي تن�شئ هذه العالقات ،واملعرفة �إدراك ّ
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ .ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮊ [البقرة.]33 - 30 /

(((

النقطة البارزة هنا يف هذه الآيات �أن الإن�سان قد وهبه اهلل خ�صي�صة
ت�سمية الأ�شياء ،مبعنى تكوين مفاهيم لهذه الأ�شياء ،وتكوين مفاهيم لها معناه
الإم�ساك بها (يف عقله) .خا�صية املعرفة �إذن هي قيامها على مفاهيم ،وبهذا ال�سالح
املعريف يقرتب الإن�سان من احلقيقة يف جوانبها القابلة للم�شاهدة (واملالحظة).
و�إحدى ال�سمات القر�آنية اجلديرة بااللتفات �أن القر�آن ي�ؤكد على اجلانب القابل
للمالحظة من احلقيقة ،فلننظر يف هذه الآيات:
جدا من لغة القر�آن التي تتحدث عن ق�سوة القلوب حتى ك�أنها احلجارة :انظر [البقرة،]74 /
((( هذا قريب ًّ
و[املائدة ،]13 /و[الأنعام ،]43 /و[الزمر ،]22 /و[احلديد.]16 /
ًّ
ومن هذا يتبني لنا �أن �إقبال من خالل درا�سته املتعمقة للقر�آن قد متثَّل نف�س ًّيا كال من معانيه و�أ�ساليبه اللغوية
بعمق ،بحيث �إن الكثري من �آرائه و ُر�ؤاه التي جندها منبثة يف �أعماله ال�شعرية ميكن القول ب�أنها تولدت من هذا
التمثُّل النادر.
((( خ�صي�صة :ال�صفة التي متيز ال�شيء وحتدده.

املعرفة والتجربة الدينية
33

33

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻﮊ [البقرة.]164 /
ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ .ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [الأنعام .]99 - 97 /ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ .ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﮊ [الفرقان.]46 - 45 /

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ .ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ .ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ.ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الغا�شية.]20 - 17 /

ﮋﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮊ [الروم.]22 /
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ال �شك �أن الغر�ض املبا�شر للقر�آن يف هذه املالحظات الت�أملية للطبيعة
هو �إيقاظ ال�شعور الإن�ساين؛ لإدراك ذلك الذي ُتعترب الطبيعة رم ًزا ودلي ًال عليه
[خالق الطبيعة] .ولكن ما ينبغي االنتباه �إليه هنا هو االجتاه التجريبي العام
عمق يف �أتباعه ال�شعور بتقدير �أهمية الواقع ،وجعل منهم يف النهاية
للقر�آن الذي ّ
وا�ضعي �أ�سا�س العلم احلديث .وكانت تلك لفتة كربى� :أن توقظ الروح التجريبية
يف ع�صر رف�ض عامل الأ�شياء املرئية باعتباره عدمي القيمة يف بحث الإن�سان عن
املتحولة تدفع
الألوهية؛ فكما ر�أينا (طب ًقا للقر�آن) للكون غاية جا ّدة ،فوقائع الكون ّ
وجودنا �إىل ّ
ت�شكالت جديدة ،واجلهد الفكري الذي نبذله للتغلب على ما يقيمه
(((
وينميها ،ف�إنه ي�شحذ
الوجود من ّ
حتديات �أمامنا ،عالوة على �أنه يرثي حياتنا ِّ
يهيئنا للتعمق يف اجلوانب الأدقّ من التجربة الإن�سانية .وات�صال
ب�صريتنا ،وبذلك ّ
عقولنا بتدفق الأ�شياء احلادثة((( هو الذي ُي ِع ّدنا للر�ؤية العقلية للمجردات(((� .إن
احلقيقة كامنة يف مظاهرها ،وكائن كالإن�سان لكي يحافظ على حياته يف بيئة كهذه
ال ميكن �أن يتجاهل العامل املرئي.
ويفتح القر�آن عيوننا على حقيقة كربى ،هي حقيقة التغيرّ التي بدون
تقديرها وال�سيطرة عليها ي�ستحيل بناء ح�ضارة متينة البنيان.
((( ي�شحذ ب�صريتنا :يقويها وين�شطها.
((( احلادثة :كل ما يجد ويحدث.
((( املجردات :هي ما تدرك بالذهن دون احلوا�س.
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(وعلى عك�س ذلك) جند �أن الثقافات الآ�سيوية ،بل ثقافات العامل القدمي
كلها قد �أخفقت؛ ذلك لأنها حاولت االقرتاب من احلقيقة فقط من ناحيتها
ين ،وقد منحتهم هذه العملية نظرية بال ّقوة،
الربا ّ
ا ُجل ّوانية ثم حتركت نحو جانبها ّ
جمردة.
وال ميكن بناء ح�ضارة متينة البناء على نظرية ّ
ال �شك �أن معاجلة مو�ضوع التجربة الدينية كم�صدر من م�صادر املعرفة
الإلهية ،هو من الناحية التاريخية �أ�سبق من معاجلة املجاالت الأخرى يف التجربة
التجريبي مرحلة ال
الإن�سانية لنف�س الغر�ض .ولكن القر�آن وهو يعرتف ب�أن االجتاه
ّ
ميكن اال�ستغناء عنها يف احلياة الروحية للإن�سانية ،ف�إنه يعلّق �أهمية مت�ساوية على
جميع جماالت التجربة الإن�سانية امل�ؤدية �إىل معرفة احلقيقة املطلقة ،هذه احلقيقة
التي تك�شف عن رموزها من جهتي ا ُجل ّوانية
والربانية(((.
ّ
�إحدى الطرق غري املبا�شرة لالت�صال باحلقيقة التي تواجهنا هي املالحظة
احل�سي� ،أما
الت�أملية ،وال�سيطرة على جتلياتها كما تك�شف عن نف�سها للإدراك ّ
الطريقة الأخرى فهي االحتاد املبا�شر باحلقيقة كما تك�شف عن نف�سها للذات
املد ِركة.
من خ�صائ�ص النزعة القر�آنية �أنها ت�ؤكّ د على �إبراز حقيقة �أن الإن�سان ينتمي
للطبيعة ،وهذا االنتماء (باعتباره �إمكانية لل�سيطرة على قوى الطبيعة) ال ينبغي
أي�ضا [الذاريات.]21 - 20 /
((( القر�آن[ :ف�صلت ،]35 /و� ً
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ت�سخريه حل�ساب الأهواء اجلاحمة((( امل�صاحبة لل�سيطرة ،و�إمنا حل�ساب اهتمامات
احلر للحياة الروحية.
�أنبل ،تتم ّثل يف حركة الرتقّي ّ
احل�سي نو ًعا
ومن �أجل �أن نكفل ر�ؤية كاملة للحقيقة البد �أن ّ
يدعم الإدراك ّ
�آخر من الإدراك ،هو ذلك الذي ي�صفه القر�آن ب�إدراك الف�ؤاد �أو القلب:
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ .ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ .ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﮊ [ال�سجدة.]9 - 7 /

اجلواين �أو اال�ستب�صار ،ي�صفه ال�شاعر [الرومي]
والقلب هو نوع من ْ
احلد�س ّ
بكلمات جميلة فيقول� :إنه يتغذّ ى ب�أ�شعة ال�شم�س ،وي�صلنا ب�أوجه للحقيقة ال
احل�سي((( .والقلب يف القر�آن يرى ،وما يتحدث به القلب (�إذا
تتجلّى للإدراك ّ
ف ُّ�سر على وجهه ال�صحيح) ال زيف فيه((( ولكن ال ي�صح �أن ننظر �إىل القلب على
للح�س
خفية خا�صة ،و�إمنا هو بالأحرى و�سيلة للتعامل مع احلقيقة ،لي�س ّ
�أنه قوة ّ
مبعناه الف�سيولوجي دور فيه(((.
(((
(((
(((
(((

اجلاحمة :اجلانحة.
الإ�شارة هنا �إىل كتاب املثنوي جلالل الدين الرومي  -جزء � 2صفحة .52
احل�س اجل�سدي ي�أكل طعام الظالم.
احل�س الروحي يتغذى من ال�شم�س( .ترجمة :نيكول�سون)
انظر القر�آن [النجم.]12 - 11 /
القر�آن[ :احلج.]46 /
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ومع ذلك ف�إن الر�ؤية القلبية للتجربة املتاحة لنا حقيقة واقعية ك�أي نوع �آخر
من �أنواع التجربة ،و�أن ت�صفها ب�أنها جتربة نف�سية �أو �صوفية �أو خارقة للطبيعة ال يقلل
من قيمتها كتجربة .وقد كانت كل جتارب الإن�سان البدائي خوارق طبيعية ،دفعته
امللحة �إىل �أن يلج�أ �إىل تف�سريها ،ومن خالل هذه التف�سريات
�ضرورات احلياة ّ
انبثقت بالتدريج «الطبيعة» باملعنى الذي ا�صطلحنا عليه لهذه الكلمة.
واحلقيقة ال�شاملة التي تقتحم و ْعينا ،والتي تبدو عند تف�سرينا لها كحقيقة
جتريبية ،لها طرق �أخرى يف اقتحام وعينا حيث تفتح �أمامنا جماالت �أخرى
للتف�سري.
وحتمل الر�ساالت املن ّزلة والرتاث ال�صويف للجن�س الب�شري �أدلة كافية
على حقيقة �أن التجربة الدينية كانت بارزة ومهيمنة على طول التاريخ الإن�ساين،
وهم ،ومن ثم يبدو لنا �أنه ال يوجد �سبب
بحيث ال ميكن رف�ضها باعتبارها جمرد ْ
يجعلنا نقبل امل�ستوى املعتاد من التجربة الإن�سانية كحقيقة ،ونرف�ض امل�ستويات
الأخرى من هذه التجربة بدعوى �أنها �صوفية عاطفية؛ فاحلقيقة يف التجربة
الدينية تت�ساوى مع غريها من حقائق التجربة الإن�سانية الأخرى يف قدرتها على
الو�صول �إىل املعرفة عن طريق الت�أويل ،ولي�س يف و�ضع التجربة الدينية مو�ضع
اختبار نقدي انتقا�ص من ْقدر هذا املجال من جماالت التجربة الإن�سانية .ولقد
نبي الإ�سالم �أول من تناول باملالحظة النقدية الظواهر النف�سية ،وقد �أورد
كان ّ
م�ستفي�ضا ملالحظته ل�شاب يهودي با�سم
البخاري وغريه من ُروا ِة احلديث و�ص ًفا
ً
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(ابن �صياد) ا�سرتعت نوبات ذهوله النف�سي نظر النبي((( ،فتابعه باالختبار
وتفح�صه يف خمتلف �أحواله النف�سية .ويف �إحدى ّمرات املتابعة ت�سترّ
والأ�سئلةّ ،
خلف جزع �شجرة لي�ستمع �إليه وهو يتمتم(((� ،إال �أن �أم الغالم ّنبهته �إىل وجود
النبي على ذلك
النبي بالقرب منه ،فانتف�ض ليخرج من حالته النف�سية ،وعلّق ّ
بقوله« :لو تركته لتبني �أمره!»(((.
لقد ح�ضر بع�ض �صحابة ر�سول اهلل  هذه الواقعة ،و�شهدوا هذا االختبار
النف�سي الذي حدث لأول مرة يف تاريخ الإ�سالم ،وكذلك بع�ض رواة احلديث
النبي
الذين ْ
عنوا بت�سجيل هذه احلقيقة الهامة ،مل يتمكنوا من فهم مغزى موقف ّ
وف�سر ُوه بطريقة �ساذجة.
ّ
ويبدو �أن بروف�سور ماكدونالد الذي ال يعرف �شي ًئا عن الفرق بني الوعي
نبي �آخر
نبي يحاول اختبار ّ
ال�صويف والوعي النبوي وجد مادة لل�سخرية يف �صورة ّ
[بزعمه] على طريقة جمعية البحث الروحاين(((.
(((
(((
(((
(((

أي�ضا مقال
انظر البخاري :اجلنائز ،79 ،ال�شهادة  ،3اجلهاد 178 ،160 :وانظرم�سلم :الفنت  95و .96وانظر � ً
الدجال» يف جملةJournal of the American Oriental:
الدكتور ج هالبريين بعنوان « :ابن �صياد وق�صة َّ
حتليليا مف�ص ًال للأحاديث التي �سجلها.
 25 - 213 ,)1976( Society, XCII/iiتقدم بح ًثا ًّ
يتمتم :يعجل بكالمه فال يكاد ُيفهم.
أي�ضا كتاب د .ب .ماكدونالد بعنوان.The Religious Attitude and Life in Islam :
عن ابن �صياد انظر � ً
الذي يبدو �أنه قد حاز على االهتمام الزائد للعالَّمة �إقبال يف املناق�شة احلالية.
امل�صدر ال�سابق� .صفحة .36
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�إن روح القر�آن كما �س�أعر�ض لها يف حما�ضرتي القادمة((( قد �أن�ش�أت حركة
ثقافية �أ ّدت �إىل ميالد النزعة التجريبية احلديثة ،ولو �أن بروف�سور ماكدونالد فهم
النبي لل�شاب اليهودي
هذه احلقيقة لتبينّ له املغزى وا�ضح الداللة الختبار ّ
املجذوب.
وعلى كل حال ف�إن �أول م�سلم �أدرك معنى موقف النبي وقيمته كان
هو ابن خلدون ،الذي تناول عنا�صر الوعي ال�صويف بروح ناقدة ،وا�ستطاع �أن
يقرتب من النظرة احلديثة فيما يت�صل بفكرة ما وراء الوعي((( .ويف هذا يقول
يرجح
بروف�سور ماكدونالد� :إن ابن خلدون له بع�ض �أفكار �سيكولوجية هامةّ ،
�أنها تتفق مع �آراء وليام جيم�س يف كتابه «�أنواع من اخلربة الدينية»((( .ومل يبد�أ
علم النف�س احلديث �إدراك �أهمية التم ّعن يف درا�سة حمتويات الوعي ال�صويف
أخرا ،ول�سنا منلك حتى الآن طريقة علمية ف ّعالة بحق لتحليل م�ضامني
�إال مت� ً
احلاالت الالعقالنية للوعي ،وال يت�سع الوقت [يف هذه املحا�ضرة] للتعمق يف
بحث تاريخ الوعي ال�صويف ومراتبه املختلفة من حيث ثرائها وحيويتها ،وكل ما
((( انظر املحا�ضرة اخلام�سة �صفحة  100وما بعدها (الن�ص الإجنليزي).
((( م�صطلح « »Subliminal selfم�صطلح جديد اخرتعه «ف .و .هـ .ماير» �سنة 1890م ،ثم �شاع ا�ستعماله منذ
ذلك احلني يف «علم النف�س الديني» ليحدد ما كان يظنونه اجلزء الأكرب من النف�س الذي يكمن وراء م�ستوى
ال�شعور ،ولكنه ي�ؤثر على الفكر وال�سلوك كما يف ظاهرة «البارا�سيكلوجيا».
وعند «وليم جيم�س جند �أن هذه الفكرة متثل م�ساحة من التجربة الإن�سانية ميكن فيها االت�صال باحلياة الإلهية،
انظر كتابه� The varieties of Religious Experience :ص.515 - 511
((( ماكدونالد  -املرجع ال�سابق � -ص.42
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�أ�ستطيعه هو �أن � ّأقدم بع�ض مالحظات عامة فح�سب عن اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
للتجربة ال�صوفية:
املالحظة الأوىل� :أول ما نالحظه هو �أن التجربة ال�صوفية هي جتربة مبا�شرة،
ومن هذه الناحية ال تختلف التجربة ال�صوفية عن غريها من م�ستويات التجربة
الإن�سانية التي متدنا مبعطيات للمعرفة ،فكل جتربة هي جتربة مبا�شرة .وكما �أن
جماالت التجربة املعتادة تخ�ضع لتف�سري املعطيات احل�سية للو�صول �إىل معرفة
العامل اخلارجي ،فكذلك جماالت التجربة ال�صوفية تخ�ضع للتف�سري للو�صول
�إىل معرفة اهلل ،وكون التجربة ال�صوفية مبا�شرة ف�إن هذا يعني بب�ساطة �أننا نعرف
اهلل كما نعرف املو�ضوعات الأخرى ،فاهلل لي�س كينونة((( ريا�ضية ،ولي�س منظومة
من املفاهيم التي ينتمي بع�ضها �إىل البع�ض الآخر وال مرجعية لها يف التجربة(((.
املالحظة الثانية :هي �أن التجربة الدينية غري قابلة للتحليل ،فعندما تقع
املن�ضدة التي �أمامي يف �إدراكي يدخل يف هذا الإدراك املفرد عدد ال ح�صر له
من املعطيات عن هذه املن�ضدة ،ومن بني هذه الوفرة من املعطيات((( �أختار ما يقع
ب�صوغها يف فكرة م ّت�سقة
�ضمن ترتيب معينّ من حيث املكان والزمان ،ثم �أقوم ْ
عن املن�ضدة� ،أما يف احلالة ال�صوفية فمهما بلغ الفكر من الرثاء واحليوية ف�إنه
((( كينونة :وجود �أو كيان.
((( انظر مالحظة «حميي الدين بن عربي»� :أن اهلل حم�سو�س م�شهود و�أن العامل مقول ،والتي �أ�شري �إليها يف
املحا�ضرة ال�سابعة ،الهام�ش رقم ( 4بالن�ص الإجنليزي).
((( املعطيات :ق�ضايا م�سلَّمة يتو�صل بها �إىل معرفة ق�ضايا جمهولة.
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ُيختزل �إىل �أدنى حد ،بحيث ي�ستحيل �إخ�ضاعه لذلك النوع من التحليل الذي
احل�سي.
�أجريناه على املُ ْدرك ّ
ولكن اختالف احلالة ال�صوفية عن الوعي العقلي املعتاد ال يعني �أنها
مقطوعة ال�صلة بهذا الوعي املعتاد كما ظن وليام جيم�س؛ ففي كال احلالني
للتكيف مع بيئتنا
احلقيقة نف�سها هي امل�صدر ،ولكن بالنظر �إىل حاجتنا العملية ّ
ي�أخذ الوعي العقلي املعتاد احلقيقة جم ّز�أة ،ثم يختار على التوايل جمموعات
منعزلة من املثريات لال�ستجابة �إليها ،بينما ْتع ُبـر بنا احلالة ال�صوفية الطريق كام ًال
�إىل احلقيقة (دفعة واحدة) ،حيث تندمج كل املثريات بع�ضها يف بع�ض ل ُت ّ
�شكل
وحدة واحدة غري قابلة للتحليل ،بحيث ينتفي ذلك التمايز((( املعهود بني الذات
واملو�ضوع.
للمت�صوف
املالحظة الثالثة التي نالحظها� :أن احلالة ال�صوفية بالن�سبة
ّ
متفردة �سامية وحميطة ،تفنى فيها
هي حلظة من ّ
التوحد احلميم مع ذات �أخرى ّ
ال�شخ�صية اخلا�صة لل�صو ّيف فناء م�ؤق ًتا .وبالنظر �إىل م�ضمون احلالة ال�صوفية جندها
�شديدة املو�ضوعية ،وال ميكن اعتبارها جمرد ا�ستغراق يف �ضباب الذاتية اخلال�صة.
وقد ت�س�ألني كيف ميكن معرفة اهلل معرفة مبا�شرة باعتباره ذا ًتا �أخرى م�ستقلة؟ �إن
�صحة غريية الذات املُ ْد َركَة.
جمرد كون احلالة ال�صوفية حالة �سلبية ال يربهن على ّ
وعاد ًة ما ين�ش�أ هذا ال�س�ؤال لأننا نفرت�ض (بال نقد) �أن معرفة العامل اخلارجي
((( التمايز :االختالف على وجه التغيري.
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�صح هذا ملا
احل�سي هو الطريق الكت�ساب املعرفة ب�أ�سرها ،ف�إذا ّ
بوا�سطة الإدراك ّ
ا�ستطعنا �أن نت�أكد من حقيقة �أنف�سنا �أب ًدا.
متثيليا من
وعلى �أية حال ،ف�س�أ�ستخدم للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ً
قيا�سا ًّ
واقع خربتنا االجتماعية اليومية ،فكيف نعرف العقول الأخرى يف عالقاتنا
االجتماعية؟ من الوا�ضح �أننا نعرف �أنف�سنا ،ونعرف الطبيعة بوا�سطة الت�أمل
ح�س لإدراك العقول
احل�سي على التوايل .ولي�س لدينا ٌّ
الباطني وبالإدراك ّ
الأخرى .والأ�سا�س الوحيد ملعرفتي بالكائن العاقل �أمامي هو حركاته اجل�سمية
التي ت�شبه حركتي ،والتي �أ�ستنتج منها وجود كائن عاقل �آخر .ورمبا نقول ما
قرناءنا حقيقيون لأنهم ي�ستجيبون لإ�شاراتنا،
قاله بروف�سور روي�س� :إننا نعرف �أن َ
وبذلك يز ّودوننا با�ستمرار مبا هو �ضروري لتدعيم املعاين اجلزئية يف عقولنا .وال
�شك �أن اال�ستجابة هي ّ
املحك الذي ُيعرف به وجود ذات واعية ،ويربز القر�آن
هذا املعنى يف الآيات التالية:
ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [غافر،]60 /
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﮊ [البقرة.]186 /

ﮋﯩ ﯪ

ومن الوا�ضح �أننا �سواء ّطبقنا املقيا�س اجل�سمي �أو املقيا�س غري اجل�سمي
كما ذهب روي�س  -وهو الأكرث دقة  -ف�إننا يف كلتا احلالني  -تبقى معرفتنا بالعقول
الأخرى جمرد معرفة ا�ستنتاجية ،ومع ذلك ن�شعر ب�أن �إدراكنا للعقول الأخرى هو
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معرفة مبا�شرة ،وال يتطرق �إلينا ال�شك �أب ًدا يف حقيقة جتربتنا االجتماعية ،على
�أنني يف هذه املرحلة من البحث لن �أقيم على ما تت�ضمنه معرفتنا بالعقول الأخرى
حجة مثالية لت�أكيد حقيقة الذات الكلّية .وكل ما �أريد بيانه هو �أن معرفتنا املبا�شرة
ّ
يف احلالة ال�صوفية لي�ست عدمية النظري ،و�إمنا فيها نوع من ال�شبه بالتجربة العادية
ورمبا تندرج حتت نف�س التجربة.
املالحظة الرابعة� :أن التجربة ال�صوفية بطبيعتها جتربة مبا�شرة ،فمن الوا�ضح
�أنه ال ميكن نقلها �إىل الآخرين(((؛ فاحلاالت ال�صوفية �أقرب �إىل ال�شعور منها �إىل
التفكري ،والتف�سري الذي يخلعه ال�صويف �أو النبي على م�ضمون وعيه الديني ميكن
نقله للآخرين على �شكل �أخبار� ،أما امل�ضمون نف�سه فال ميكن نقله للآخرين.
و�سرنى هذا املعنى يف الآيات القر�آنية التالية؛ فاحلالة النف�سية للتجربة
مطروحا يف هذه الآيات:
الدينية ولي�س م�ضمونها هو الذي جنده
ً
ﮋﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌﰍ ﰎ ﰏﮊ [ال�شورى.]51 /

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ .ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ .ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ .ﭦ ﭧ ﭨ .ﭪ ﭫ ﭬ .ﭮ ﭯ ﭰ .ﭲ ﭳ ﭴ .ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ .ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ .ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ .ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ.

مفتاحا للطبيعة املطلقة للذات الإن�سانية.
(((	�إن عدم قابلية التجربة الدينية للنقل تعطينا ً
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ .ﮒ ﮓ ﮔ .ﮖ ﮗ ﮘ .ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ .ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ.ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [النجم.]18 - 1 /

�شعورا
ويرجع عدم قابلية اخلربة ال�صوفية للنقل �إىل الآخرين �إىل كونها ً
يتعذر((( التعبري عنه بالكلمات� ،شعور مل مي�س�سه منطق العقل .ولكن علينا �أن
نتنبه �إىل �أن ال�شعور ال�صويف � -ش�أنه �ش�أن امل�شاعر الأخرى  -ينطوي على عن�صر
ّ
أي�ضا .واعتقد �أنه ب�سبب هذا العن�صر الإدراكي مييل ال�شعور
�إدراكي معريف � ً
الديني �إىل �أن يتخذ �شكل الفكرة .واحلقيقة �أن ال�شعور بطبيعته يتجه �إىل التعبري
عن نف�سه يف الفكر ،ويبدو �أن ك ًّال من ال�شعور والفكر وجهان للتعبري عن جتربة
زمني متعينّ .
ُج ّوانية واحدة� :أحدهما �أزيل خالد والثاين ّ
و�أف�ضل ما �أفعله يف هذه النقطة هو �أن �أقتب�س من كالم بروف�سور هوكينج،
الذي ُعني عناية فائقة بدرا�سة ال�شعور لت�سويغ الر�ؤية العقلية مل�ضمون الوعي
الديني ،يقول:
�شعورا وقد ينتهي �إليه ال�شعور؟ و�أجيب� :إنه الوعي
«ما هو هذا الذي لي�س ً
يلم بجماع ٍ
ذات واعي ٍة ،والذي ميكن �أن
بوجود �شيء؛ فال�شعور هو قلق �أو تو ّتر ّ
يعيد اال�ستقرار �إىل هذه الذات ال يقع يف �إطارها ا ُجل ّواين و�إمنا خارج هذا الإطار؛
ين :وال يبلغ ال�شعور من
ين كما �أن الفكرة �إعالم �إىل الربا ّ
الربا ّ
فال�شعور دافع �إىل ّ
((( يتعذر :ي�صعب ويتع�سر.
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�شعور ما العقل ،يتملكه
العمى بحيث ال يعي مو�ضوعه اخلا�ص .وعندما يتملك ٌ
أي�ضا (كجزء متكامل مع هذا ال�شعور) فكر ٌة ما عن ذلك ال�شيء الذي يعيد
� ً
اال�ستقرار �إىل العقل� .إن ال�شعور بغري اجتاه �أمر م�ستحيل� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
�أي ن�شاط بغري اجتاه ،واالجتاه ينطوي على هدف ما .وتوجد حاالت غام�ضة من
الوعي ،نبدو فيها وك�أننا قد فقدنا االجتاه متا ًما ،ولكن اجلدير باملالحظة �أنه يف مثل
غائبا .على �سبيل املثال :قد تفقدين الوعي لكْ م ٌة
هذه احلاالت يكون ال�شعور ً
أح�س ب�أمل ،ولكني �أعي متا ًما �أن �شي ًئا ما قد حدث،
فال �أدري ماذا حدث يل وال � ّ
�شعورا ،ولكن كواقع فح�سب،
وتبقى التجربة حلظة يف دهاليز الوعي ،ال باعتبارها ً
حتى تتداركها فكرة فتحدد لها جمرى لال�ستجابة ،ويف نف�س هذه اللحظة �أ�شعر
ب�أمل التجربة .ف�إذا �صح ما نذهب �إليه ف�إن ال�شعور مثله يف ذلك مثل الفكرة متا ًما
دائما �إىل �شيء ما وراء الذات احلا�ضرة ولي�س له
وعيا
مو�ضوعيا� ،إنه ي�شري ً
يف كونه ً
ًّ
وجود �إال يف توجيه الذات �إىل ذلك ال�شيء الذي بح�ضوره ينتهي وجوده!»(((.
وهكذا ترى �أنه ب�سبب هذه الطبيعة الأ�سا�سية لل�شعور يبد�أ الدين بال�شعور
ولكنه يف كل تاريخه مل يق�صر نف�سه عليه فح�سب وكان ي�سعى جاه ًدا جتاه

((( انظر و� .إ .هوكينج يف كتابه� ،The Meaning of God in Human Experience :ص.66
من املهم �أن نالحظ هنا �أنه كما يقول ريت�شارد جيلمان� :أن هذا الت�صور للوحدة التي ال تنف�صم بني الفكرة
وال�شعور ،هو م�صدر التوتر ال�صويف ال�شديد يف فل�سفة «هوكينج» ،ولكنه ت�صوف ال ينكر دور العقل يف تنقية
وت�صحيح احلد�س ،انظر مقالة وليم �إرن�ست هوكينج يف.47 ,17 ,Encyclopedia of Philosophy :
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الفل�سفة امليتافيزيقية ،وت�شكيك املت�صوفة يف العقل ك�أداة للمعرفة لي�س له �أي
تربير يف تاريخ الدين.
ولكن الفقرة التي اقتب�سناها �آن ًفا من كالم بروف�سور هوكنج لها �أبعاد �أخرى
غري جمرد ت�سويغ الفكرة يف الدين .ذلك لأن ال�صلة الع�ضوية لل�شعور والفكرة
تلقي ال�ضوء على اخلالف الالهوتي القدمي حول الوحي املنطوق ،الذي كان يف
جمة للم�سلمني من رجال الفكر الديني(((.
وقت من الأوقات م�صدر م�شكالت ّ
فال�شعور الذي ي�صعب التعبري عنه بالكالم مييل �إىل حتقيق نف�سه يف فكرة ،هذه
مرئي للعيان .ولي�س من قبيل التعبري
الفكرة بدورها متيل �إىل �إبراز نف�سها يف ثوب ّ
املجازي� :أن نقول �إن الفكرة والكلمة ينبثقان متزامنني م ًعا من رحم ال�شعور،
غري �أن الفهم املنطقي ال ميكنه �إال �أن ي�أخذهما يف ترتيب زمني ،ويخلق بذلك
م�شكلته لنف�سه؛ �إذ يراهما منعزلتني �إحداهما عن الأخرى .هناك �إذن �أ�سا�س
وحيا كذلك.
العتبار الكلمة ًّ
�إن االت�صال احلميم لل�صويف بالأزيل الذي يعطيه االنطباع ب�أن التعاقب
الزمني ال حقيقة له ال يعني االنقطاع التام عن التعاقب الزمني .فاحلالة ال�صوفية
((( الإ�شارة هنا رمبا تكون للمناق�شات ال�ساخنة التي دارت طوي ًال يف اجلدل بني املعتزلة الذين ميثلون العقالنية
ر�سيني املتم�سكني بحرفية الن�ص) ،وذلك يف مو�ضوع «خلق القر�آن»� ،أي هل القر�آن
وبني الأ�شاعرة (امل َْد ِّ
خملوق �أم قدمي �أزيل؟ انظر يف هذا املحا�ضرة رقم  6الهام�ش رقم ( 9الن�ص الإجنليزي) .ومع ذلك ف�إن �سياق
الن�ص يف الفقرة يوحي بقوة ب�أن �إقبال يق�صد الإ�شارة هنا �إىل املعتقد ال�شائع ب�أن ن�ص القر�آن هو وحي بلفظه �أي
عمليا يف حياة العالَّمة ال�شخ�صية
�أن الكلمة موحى بها متا ًما مثل املعنى .ومن املهم مالحظة �أن هناك دلي ًال ًّ
ي�ؤكد اعتقاده ب�أن القر�آن نزل يف الوحي بالكلمات ال باملعاين فقط.
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وا�ضحا
تفردها تبقى على وجه ما منتمي ًة �إىل التجربة العادية .ويبدو هذا ً
من حيث ّ
�شعورا
من حقيقة �أن احلالة ال�صوفية �سرعان ما تزول ،ولكنها تخلّف بعد زوالها ً
ب�سطْ َوتها على النف�س ،ويعود كل من ال�صويف والنبي �إىل امل�ستوى املعتاد من
التجربة ،ولكن مع فارق ،وهو �أن عودة النبي كما � -س�أبينّ فيما بعد  -قد تكون
مفعمة ٍ
مبعان ال ح�صر لها بالن�سبة للب�شر.
فمجال التجربة ال�صوفية �إذن من حيث هو طريق للمعرفة جمال حقيقي
مثل �أي جمال �آخر من جماالت التجربة الإن�سانية ،وال ميكن جتاهله ملجرد �أنه
ال ي�أتي عن طريق الإدراك احل�سي ،كما �أنه ال ميكن �إبطال قيمة احلالة ال�صوفية
بتو�صيف الظروف الع�ضوية التي تبدو وك�أنها هي �سبب حدوثها ،وحتى مع
افرتا�ض �أن م�سلّمات علم النف�س احلديث (من حيث الت�أثري املتبادل بني اجل�سم
والعقل) م�سلمات �صحيحة ،ف�إنه من وجهة نظر علم النف�س :جميع احلاالت
ال�شعورية �سواء كان م�ضمونها ديني �أو غري ديني م�صدرها ع�ضوي((( ،فالعقل
العلمي �ش�أنه ك�ش�أن العقل الديني ،كالهما ين�ش�أ حتت ظروف ع�ضوية مادية.
ولكننا نرى �أن �إبداعات العبقري ال تتحدد وال تت�أثر �أدين الت أَ� ّثر مبا يقوله
خا�ص من املزاج �شرطًا
علماء النف�س عن الظروف الع�ضوية .قد يكون توف ُّر ٍ
نوع ٍّ
املهيئ ال ميكن اعتباره كل
�ضروريا لنوع ٍّ
ًّ
خا�ص من الإدراك ،ولكن ال�شرط ّ
املتميز ،واحلقيقة �أن ال ِع ّلية الع�ضوية
احلقيقة فيما يتعلق بطبيعة هذا الإدراك ّ
((( انظر وليم جيم�س ،املرجع ال�سابق� ،صفحة .15
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(املادية) حلاالتنا العقلية ال عالقة لها باملعايري التي نحكم بها عليها ب�أنها رفيعة �أو
و�ضيعة يف قيمتها .ويف هذا يقول وليم جيم�س:
دائما بالغ ال�سخافة ،فبع�ض احلاالت
«من بني الر�ؤى والدعاوى ما كان ً
نوع من الغيبوبة �أو النوبات الع�صبية كانت من العقم
أ�صحابها ٌ
التي يتملّك � َ
بحيث مل ت�ؤ ّد �إىل �أي �أثر ذي قيمة يف ال�سلوك الب�شري ،ناهيك �أن تكت�سب
ال�صفة الإلهية ،ففي تاريخ الت�صوف امل�سيحي برزت م�شكلة التمييز بني مثل هذه
الدعاوى والتجارب� :أهي ح ًّقا معجزات �إلهية� ،أم �أنها من تلبي�س((( ال�شيطان،
املتدين �أكرث ا�ستحقاقًا للعنة عما كان من قبل .كانت هذه
حتى �أ�صبح ال�شخ�ص ّ
موجهي ال�ضمائر وخربتهم ،وقد
امل�شكلة ع�سرية احلل ،يف حاجة �إىل كل حكمة ّ
انتهى الأمر �إىل معيارنا التجريبي( :من ثمارهم تعرفهم ال من جذورهم)»(((.
يف واقع الأمر ،كانت م�شكلة الت�صوف امل�سيحي التي �أ�شار �إليها وليم
جيم�س هي م�شكلة كل �أنواع الت�صوف ،فال�شيطان بخبثه يزيف التجارب التي
تت�سلل �إىل دائرة احلالة ال�صوفية ،ويعرب القر�آن عن هذه احلالة يف الآية التالية:

((( التلبي�س :ال�شبهة وعدم الو�ضوح.
((( انظر وليم جيم�س ،املرجع ال�سابق� ،صفحة .21
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ﮣﮊ [احلج.]52 /

وقد �أدى �أتباع فرويد خدمة ال تقدر بثمن للدين با�ستبعاد ما هو �شيطاين
عما هو �إلهي ،و�إن كنت ال �أملك نف�سي عن القول ب�أنه يبدو يل �أن النظرية
الأ�سا�سية لهذه املدر�سة اجلديدة يف علم النف�س ال ت�ستند �إىل �أدلة مقنعة ،ف�إذا
كانت دوافعنا ال�شاردة ت�ؤكد نف�سها يف �أحالمنا �أو يف �أي وقت �آخر ال نكون فيه
بكامل وعينا ،فال ي�ستتبع �أن هذه الدوافع تبقى حمبو�سة يف غرفة خلفية وراء
الذات الواعية .وغزو هذه الدوافع املكبوتة ملنطقة الذات الواعية من وقت لآخر
يربز اال�ضطراب امل�ؤقت ملنظومتنا املعتادة يف اال�ستجابة� ،أكرث من ت�أكيد وجودها
الدائم يف ركن مظلم من العقل.
وعلى �أية حال ،ف�إن خال�صة هذه النظرية تذهب كالآتي:
�أثناء عملية التوافق بيننا وبني حميطنا نتعر�ض لأنواع خمتلفة من امل�ؤثرات.
ن�سبيا ،يزداد
وا�ستجاباتنا املعتادة لهذه امل�ؤثرات تتحول بالتدريج �إىل منظومة ثابتة ًّ
بتقبلنا بع�ض هذه الدوافع ور ْف ِ�ضنا للبع�ض الآخر ،الذي
تع ّقدها ب�صفة م�ستمرة ّ
مذهبيا جدي ًدا �أو �شريعة �إلهية� ،أما لقب
وحيا ً
(((	�إن لقب ر�سول ينطبق على الذين يحملون ً
مقد�سا يج�سد نظا ًما ًّ
النبي ،ف�إنه من ناحية �أخرى ُيطلق على من ي�صطفيه اهلل وي�ضع فيه ثقته للنطق باملبادئ الأخالقية على �أ�سا�س
�شريعة موجودة بالفعل� ،أو على ح�سب املبادئ املعروفة يف كل ال�شرائع.
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ال ين�سجم مع منظومة ا�ستجابتنا الدائمة ،فترتاجع الدوافع املرفو�ضة �إىل منطقة
الال�شعور من العقل ،حيث تنتظر فر�صة مواتية لت�أكيد نف�سها ولت�أخذ بث�أرها من
ت�شو�ش
املكبوتة
َ
اال�ضطراب يف �سلوكنا �أو ّ
الذات الواعية .وقد ت�شيع هذه الدوافع ُ
وتخيالتنا� ،أو ترجع بنا �إىل �أ�شكال بدائية من ال�سلوك
تفكرينا� ،أو ت�صنع �أحالمنا ّ
الذي خلّفته عملية التطور وراءها .والدين (عند �أ�صحاب هذه النظرية) جمرد
�سعيا �إىل جنة خيالية لكي تتحرك حركة
ق�صة اختلقتها الدوافع الب�شرية املرفو�ضة ً
حرة ال قيد فيها ،وطب ًقا لهذه النظرية لي�ست العقائد والأفكار الدينية �أكرث من
حترر احلقيقة من ب�شاعتها
نظريات بدائية عن الطبيعة ،حاولت الب�شرية فيها �أن ّ
الأ�صلية ،و�إظهارها يف �صورة �أقرب �إىل �أهواء القلب �أكرث مما ت�سمح به حقائق
احلياة .ول�ست �أنكر �أن هناك �أديان و�أ�شكال من الفنون التي توفّر نو ًعا من الهروب
ي�صدق على جميع
المُ زري من حقائق احلياة .وكل ما �أجادل فيه هو �أن هذا ال ُ
الأديان .ال �شك �أن للعقائد الدينية دالالت ميتافيزيقية ،ولكن من الوا�ضح �أنها
لي�ست ت�أوي ًال ملعطيات تلك التجربة التي هي مو�ضوع علم الطبيعة؛ فالدين لي�س
علم طبيعة وال علم كيمياء يبحث عن تف�سري للطبيعة من الناحية ال�سببية ،و�إمنا
هدفه احلقيقي هو تف�سري ملجال �آخر خمتلف كلية من جماالت التجربة الإن�سانية،
هو جمال التجربة الدينية .معطياتها ال ميكن اختزالها �إىل معطيات �أي علم �آخر.
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حري�صا على �ضرورة
ويف احلقيقة ،يجب �أن نقول �إن�صافًا للدين �إنه كان ً
التجربة الواقعية يف احلياة الدينية ،قبل �أن يدرك العلم هذه ال�ضرورة بزمن
طويل(((.
واخلالف بينهما ال يرجع �إىل حقيقة �أن �أحدهما يقوم على �أ�سا�س من
التجربة الواقعية وال يقوم الآخر على �أ�سا�سها  -فكل من الدين والعلم يبحث
عن التجربة الواقعية كنقطة النطالقه  -و�إمنا يرجع اخلالف �إىل �سوء فهم هو �أن
كليهما يف�سر نف�س معطيات التجربة ،ونن�سى �أن الدين يهدف �إىل الو�صول �إىل
املعنى احلقيقي لأنواع معينة من التجربة الإن�سانية.
وال ميكن �أن نف�سر م�ضمون الوعي الديني بن�سبة الأمر كله �إىل عمل
الدوافع اجلن�سية؛ فالوعي اجلن�سي والوعي الديني يف عداء دائم ،وعلى �أية حال
كليا من ناحية طبيعتهما وهدفهما ومن ناحية نوع ال�سلوك
هما خمتلفان اختالفًا ًّ
الذي يرتتب عليهما.
واحلقيقة �أنه يف حالة العاطفة الدينية نعرف حقيقة واقعية خارج الدائرة
ال�ضيقة ل�شخ�صيتنا� .أما بالن�سبة لعامل النف�س فتبدو له العاطفة الدينية بال�ضرورة
على �أنها من نتاج الال�شعور؛ ب�سبب ِح ّدتها التي تهز بها �أعماق كياننا .ويف كل
معرفة هناك عن�صر عاطفي ،ومو�ضوع املعرفة يك�سب �أو يخ�سر يف مو�ضوعيته مبقدار
((( انظر املحا�ضرة رقم � ،7ص  143و( 144من الأ�صل الإجنليزي) ،حيث تتكرر هذه امل�س�ألة.
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ما يف العاطفة من حدة �أو �ضعف ،و�أعظم الأمور واقعية يف ر�أينا هو ذلك الذي يهز
ن�سيج �شخ�صيتنا ب�أكمله ،كما بينّ بروف�سور هوكينج بو�ضوح قائالً:
«�إذا حدث يف حلظة من حلظات يوم طويل غُفلٍ من �أيام نف�س ما� ،أو
بالأحرى نف�س قدي�س اقتحمتها ر�ؤية من ّزلة ليدفع حياته وحياتنا يف م�سالك
جديدة ،فلن يكون هذا ممك ًنا �إال لأن هذه الر�ؤية قد �سمحت لروحه �أن تغزوها
الأبدية يف �أكمل �صو ِر حت ّق ِقها ،ومثل هذه الر�ؤية  -بال �شك  -تعني ا�ستعدا ًدا
أي�ضا ،ولكن ّمتدد خاليا الهواء التي مل يتم ا�ستن�شاقها
ال�شعوريا ورني ًنا
ال�شعوريا � ً
ًّ
ًّ
بعد ال يعني �أننا انقطعنا عن ا�ستن�شاق الهواء اخلارجي ،بل يعني عك�س هذا
متا ًما»(((.
ومن ثم ف�إن املنهج النف�سي املجرد ال ميكن �أن يف�سر العاطفة الدينية ك�شكل
من �أ�شكال املعرفة .فهذا املنهج جدير بالإخفاق يف حالة علماء النف�س املحدثني
كما �أخفق يف حالة لوك وهيوم.
البد �أن املناق�شات ال�سالفة قد بعثت يف عقلك �س�ؤا ًال ها ًّما؛ فقد حاولت
إدراكي ال ميكن
�أن �أ�ؤكد �أن التجربة الدينية يف �أ�سا�سها حالة �شعورية ذات جانب � ّ
علي حكم للت�سليم به وهو
نقل م�ضمونه �إىل الغري �إال يف �صورة حكم ،ف�إذا ُعر�ض ّ
ّيدعي �أنه تف�سري جلانب معني من جوانب التجربة الإن�سانية لي�ست يف متناويل
(((	�إ .و .هوكينج  -املرجع ال�سابق �ص 106و.107
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فمن حقي �أن �أ�س�أل :ما هو ال�ضمان على �صدقه؟ وهل لدينا حمك يك�شف لنا
عن �صحته؟
ف�إذا كانت التجربة ال�شخ�صية هي الأ�سا�س الوحيد لقبول حكم من
هذا النوع ملا �سلّم بالدين �إال �أفراد قالئل من النا�س .ولكننا حل�سن احلظ منلك
ّ
حمكات ال تختلف عن تلك التي نطبقها على �أ�شكال املعرفة الأخرى ،وهذا ما
�أطلق عليه االختبار العقلي �أو االختبار الرباجماتي(((.
و�أق�صد باالختبار العقلي التف�سري النقدي بدون افرتا�ضات م�سبقة للتجربة
الإن�سانية ،غايته ب�صفة عامة هي الك�شف عما �إذا كان تف�سرينا ي�ؤدى بنا يف النهاية
حلقيقة من نف�س طبيعة احلقيقة التي تك�شفها لنا التجربة الدينية� ،أما االختبار
الرباجماتي ف�إنه يخترب احلقيقة من حيث نتائجها ،ي�ستخدم االختبار الأول
النبي.
الفيل�سوف �أما الثاين في�ستخدمه ّ

((( الرباجماتي :مذهب فل�سفي يقول ب�أن احلقيقة توجد يف جملة التجربة الإن�سانية ال يف الفكر النظري البعيد
عن الواقع.

الف�صل الثاين
االختيار الفل�سفي للتجربة الدينية

ت�سوق الفل�سفة الإ�سكوالئية ثالثة �أدلة على وجود اهللُ ،تعرف :بالدليل
الكوين ،والدليل الغائي ،والدليل الوجودي ،وتنطوي هذه الأدلة على حركة
حقيقية للفكر يف بحثه عن املطلق .ولكن �إذا نظرنا �إىل هذه الأد ّلة على �أنها براهني
تنم عن تف�سري �سطحي
منطقية ،ف�إنني �أعتقد �أنها مفتوحة لنقد جاد ،فوق �أنها ّ
للتجربة.
متناهيا ،و�أن هذا العامل ّمير
ينظر الدليل الكو ّ
ين �إىل العامل باعتباره معلو ًال ً
يف �سل�سلة من �أحداث متعاقبة ،يرتبط بع�ضها ببع�ض ارتباط العلل مبعلوالتها حتى
تتوقف عند العلة الأوىل التي ال علّة لها؛ وذلك لأن العقل ال يقبل الت�سل�سل
متناهيا ال يعطينا �إال
الراجع للعلل �إىل ما ال نهاية� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن معلو ًال ً
علّة متناهية ،وعلى الأكرث يعطينا �سل�سلة المتناهية من علل متناهية؛ فتوق ُّف هذه
ال�سل�سلة عند نقطة معينةَ ،ور ْفع واحد ٍة من هذه العلل �إىل مرتبة العلة الأوىل التي
ال علّة لها ،هو �إهدار لقانون العلّية نف�سه الذي يرتكز عليه الدليل بر ّمته.
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وفوق هذا ف�إن العلّة الأوىل التي ي�صل �إليها الدليل ت�ستبعد بال�ضرورة
حدا لعلته نف�سها يختزلها �إىل �شيء
معلولها ،وهذا يعني �أن املعلول الذي ي�شكل ًّ
متنا ٍه .كذلك ال ميكن اعتبار العلة الأوىل التي و�صل �إليها الدليل هي علة واجبة
الوجود ،ل�سبب وا�ضح ،وهو �أن العالقة بني العلة واملعلول البد �أن يكون الطرفان
فيها كل واحد منهما �ضروري للآخر بن�سبة واحدة� .إىل جانب هذا ف�إن وجوب
الوجود لي�س متطاب ًقا مع مفهوم �ضرورة العلية ،وهو �أق�صى ما ميكن �أن يربهن عليه
هذا الدليل .واحلقيقة �أن الدليل الكوين يحاول �أن ي�صل �إىل الالمتناهي عن
طريق نفي املتناهي ،ولكن الالمتناهي الذي ن�صل �إليه بن ْفي املتناهي هو المتنا ٍه
ٍ
زائف ،ال يف�سر نف�سه وال هو يف�سر املتناهي الذي ن�ضعه مقاب ًال لالمتناهي.
�إن الالمتناهي احلقيقي ال ي�ستبعد املتناهي ،بل يحتويه دون �أن ميحو تناهيه
ويربره .و�إذن ،فمن الناحية املنطقية نقول� :إن االنتقال من
كما �أنه يف�سر وجوده ّ
يت�ضمنه الدليل الكوين  -باطل متا ًما ،وبذلك
املتناهي �إىل الالمتناهي  -كما ّ
ي�سقط الدليل ُبر ّمته.
يتفح�ص املعلول الكت�شاف
الغائي ب�أف�ضل من ذلك ،فهو ّ
ولي�س الدليل ّ
طبيعة علّته ،وي�ستنتج من �آثار الب�صرية والق�صد والتوافق يف الطبيعة وجود كائن
يقدم
واع بذاته النهائي يف عقله وقدرته .هذا الدليل  -على �أح�سن الأحوال ّ -
ٍ
قائما على ت�شكيل مادة ميتة� ،سابقة الوجود،
ماهرا خارج الكونً ،
�إلينا �صان ًعا ً
�صعبة التطويع ،عنا�صرها بحكم طبيعتها ال قدرة لها على الت�شييد والرتكيب
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أي�ضا
املنظم .هذا الدليل يعطينا فقط �صان ًعا ولي�س خال ًقا .وحتى لو افرت�ضنا �أنه � ً
خالق مادته ،فلن ي�ضيف هذا �شي ًئا من الف�ضل حلكمته �أن يخلق م�شكالته؛
حيث يخلق �أو ًال مادة ع�سرية التناول ثم يتغلب على عنادها ب�أ�ساليب دخيلة
على طبيعتها الأ�صلية.
دائما حمدو ًدا بها،
وال�صانع �إذا اع ُترب ً
خارجا عن مادة �صناعته البد �أن يبقى ً
وهو بهذا �صانع متنا ٍه ت�ضطره موارده املحدودة �إىل �أن يتغلب على �صعوباته على
غرار ما يفعله ال�صانع من الب�شر .واحلقيقة �أن التماثل الذي ي�ستند �إليه الدليل ال
قيمة له ،فلي�س هناك متاثل بني عمل ال�صانع الب�شري والظواهر الطبيعية .فال�صانع
الب�شري ال ي�ستطيع �أن ين ّفذ خطته �إال بانتقاء مواد �صنعته وعزلها عن عالقاتها
وموا�ضعها الطبيعية� .أما الطبيعة ف�إنها ت�شكل منظومة من عنا�صر يتوقف بع�ضها
على البع�ض الآخر تو ّق ًفا كامالً؛ فعمليات الطبيعة لي�س فيها �أي �شبه مع العمل
املعماري الذي باعتماده على العزل والرتكيب املتواليني ملادته ال يقدم �إلينا �أي
ّ
�شبه لتطور الوحدات الع�ضوية يف الطبيعة.
�أما الدليل الوجودي الذي طرحه كثري من املفكرين يف �صور خمتلفة
فدائما ما يجتذب �أ�صحاب العقول الت�أملية ،وهو يجري يف الفل�سفة الديكارتية
ً
على النحو التايل:
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«�أن تقول ب�أن �صفة ما تدخل يف طبيعة �شيء ما �أو يف مفهومه ،ك�أنك تقول
ب�أن هذه ال�صفة ت�صدق على هذا ال�شيء ،بل �إنه من املمكن �أن ن�ؤكد وجودها فيه.
ووجوب الوجود داخل يف ماهية اهلل �أو يف مفهومه ،ومن ّثم ميكن �أن ن�ؤكد على
وجه احلقيقة �صفة الوجود الواجب هلل �أو �أن اهلل موجود»(((.
وقد ّدعم ديكارت هذا الدليل بدليل �آخر يقول فيه« :لدينا فكرة الكائن
الكامل يف عقولنا ،فما م�صدرها؟ ي�ستحيل �أن ت�أتي هذه الفكرة من الطبيعة،
فنحن ال نرى من الطبيعة �شي ًئا �سوى ال�صريورة ،ومن ثم ال ت�ستطيع الطبيعة �أن
تخلق فكرة الكائن الكامل؛ لذلك البد �أن وجود مقابل مو�ضوعي خارج عقولنا
للفكرة املوجودة يف عقولنا ،هو ال�سبب يف وجود فكرة الكائن الكامل فيها».
نق�ضته فيما �سبق .فمهما
وهذا الدليل ي�شبه �شي ًئا ما الدليل الكوين الذي ْ
املت�صور يف العقل لي�س دلي ًال على
كانت �صورة الدليل ،من الوا�ضح �أن الوجود ّ
الوجود املو�ضوعي املتحقق يف اخلارج .وكما يف نقد «كانْط» لهذا الدليل ف�إن فكرة
ثالثمائة دوالر يف عقلي ال تربهن على �أنني �أملك بالفعل هذا املبلغ يف جيبي(((،
وكل ما يربهن عليه هذا الدليل هو �أن فكرة الكائن الكامل تنطوي على فكرة
وجوده .وبني فكرة الكائن الكامل يف عقلي واحلقيقة املو�ضوعية لهذا الكائن
هناك ّهوة ال ميكن للفكر عبورها بفعل فائق.
((( انظر� :إ� .س .هالدين  .The philosophical works of Descartesج� 2ص.57
((( انظر :كانْط يف كتابه  ،.The critique of pure Reasonترجمة كيمب �سميث �ص.505
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والدليل كما عر�ضناه هو يف احلقيقة مغالطة منطقية(((؛ لأنه ي�صادر على
املطلوب نف�سه .و�أعنى �أنه يقفز من الوجود املنطقي �إىل الوجود اخلارجي.
والغائي  -كما
الوجودي
�أرجو �أن �أكون قد �أو�ضحت لكم �أن الدليلني:
ّ
ّ
ُي�ساقان عادة  -ال ي�ؤديان بنا �إىل �شيء ،و�سبب �إخفاقهما هو �أنهما ينظران �إىل
الفكر باعتباره قوة تعمل يف الأ�شياء .هذه النظرة �إىل الفكر تعطينا جمرد �صانع يف
احلالة الأوىل ،ويف الثانية تخلق ُه ّوة((( غري قابلة للعبور بني املثال والواقع� .إال �أنه
ويوحد بينها من خارجها ،ولكن
من املمكن �أال ن�أخذ الفكر كمبد أ� ينظم مادته ّ
غريبا عن الطبيعة
بو�صفه قوة من�شئة لوجود مادته .بهذا االعتبار ال يكون الفكر ً
الأ�صلية للأ�شياء ،بل �أ�سا�سها الأويل ،ي�ؤلف جوهر وجودها نف�سه وي�سري فيها
ذاتيا.
وميدها بالباعث يف �سريها نحو غاية ّ
بذاته من �أول ن�ش�أتهاّ ،
حمددة حتدي ًدا ًّ
ولكن موق ًفا كهذا يحتم ازدواجية الفكر والوجود ،فكل فعل من �أفعال
املعرفة ي�ش ّعب ما ميكن �أن يظهر بالبحث الدقيق �أنه ِو ْح َدة يف ٍ
ذات تعرف و�آخر يف
قائما
مقابلها معروف .وهذا ما ي�ضطرنا �أن نعترب املو�ضوع الذي يواجه الذات �شي ًئا ً
بذاته ،خارج الذات وم�ستق ًّال عنها ،بحيث ال يغري فعلها املعريف �شي ًئا من حقيقته.
والقيمة احلقيقية للدليلني الوجودي والغائي ال تت�ضح �إال �إذا ا�ستطعنا �أن ُن ْثبت
نهائيا ،و�أن الفكر والوجود هما يف النهاية حقيقة
�أن الو�ضع الإن�ساين لي�س و�ض ًعا ًّ
((( املغالطة املنطقية هنا �أن نفرت�ض يف املقدمات ما يجب �إثباته يف النتيجة.
((( الهوة :حفرة بعيدة القعر.
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فح�صا دقي ًقا ،وف�سرناها على
يتي�سر لنا هذا �إال �إذا فح�صنا التجربة ً
واحدة ،ولن ّ
اجلوانية والربانية رم ًزا حلقيقة((( ي�صفها القر�آن
هدي القر�آن الذي يعترب التجربة ّ
على �أنها :ﮋﯵ ﯶﯷ ﯸﮊ [احلديد ،]3 /وهذا ما �أعتزم بيانه يف
هذه املحا�ضرة.
�إن التجربة كما تتجلّى يف الزمن تتمثل يف ثالثة م�ستويات :م�ستوى املادة،
وم�ستوى احلياة ،وم�ستوى العقل والوعي ،وهي على التوايل مو�ضوعات علم
نقدر
الطبيعة ،وعلم الأحياء ،وعلم النف�س .فلنبد�أ بتوجيه انتباهنا �إىل املادة ،ولكي ّ
موقف علم الطبيعة احلديث متام التقدير ينبغي �أن نفهم بو�ضوح ماذا نعني باملادة.
جتريبيا يبحث يف حقائق التجربة (احل�سية) ،فعالمِ
علم الطبيعة باعتباره ً
علما ًّ
(((
احل�سية ،التي بغريها ي�ستحيل عليه �أن يتحقق
الفيزيقا يبد�أ وينتهي بالظواهر ّ
من نظرياته� ،إنه قد يفرت�ض وجود كينونات غري حم�سو�سة كالذرات مثالً ،ولكنه
�إمنا يفعل ذلك لأنه بغري هذا االفرتا�ض ال ي�ستطيع �أن يف�سر التجربة احل�سية.
فالفيزيقا تدر�س العامل املادي� ،أي العامل الذي يظهر للحوا�س� ،أما العمليات
املت�ضمنة يف هذه الدرا�سة ،وكذلك التجربة الدينية ،واجلمالية و�إن كانت
العقلية ّ
جزءا من جملة التجربة �إال �أنها جمي ًعا م�ستبعدة من جمال علم الفيزيقا ،ل�سبب
ً
وا�ضح ،وهو �أن هذا العلم مق�صور على درا�سة عامل املادة ،ونعني به عامل الأ�شياء
((( الآية ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
أي�ضا [الذاريات.]21 - 20 /
ﯿ ﰀ ﰁﮊ [ف�صلت ،]53 /و� ً

((( الفيزيقا :علم الطبيعة.
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املح�سو�سة .ولكن �إذا �س�ألتك ما الأ�شياء التي تدركها يف العامل املادي؟ ف�ستذكر
طب ًعا الأ�شياء امل�ألوفة من حولك كالأر�ض وال�سماء واجلبال ،واملقاعد ،واملنا�ضد.
�إىل غري ذلك .ف�إذا �س�ألتك ما الذي تدركه على وجه الدقة من هذه الأ�شياء،
ف�ستجيب ب�أنك تدرك �صفاتها .ومن البينّ �أننا عندما جنيب على �س�ؤال كهذا ف�إننا
نقدم يف حقيقة الأمر ت�أوي ًال ل�شهادة احلوا�س ،وهذا الت�أويل يقوم على التمييز بني
ّ
ال�شيء وبني �صفاته .واقع الأمر �أنها نظرية يف املادة� ،أو يف طبيعة املعطيات احل�سية
وعالقتها بالعقل املد ِرك ،وعللها الأولية .و ُل ّب هذه النظرية هو كما يلي:
مو�ضوعات احل�س (كالألوان والأ�صوات وغريها) هي حاالت للعقل املد ِرك،
مو�ضوعيا ،لهذا ال�سبب ال ميكن �أن
ومن حيث �إنها �صادرة من الطبيعة تعترب �شي ًئا
ًّ
تكون هذه املو�ضوعات ب�أي معنى من املعاين �صفات لأ�شياء مادية ،فعندما �أقول:
«ال�سماء زرقاء» فمعنى هذا فقط هو �أن ال�سماء حتدث يف عقلي انطبا ًعا بال ّزرقة ،ال
�أن اللون الأزرق هو �صفة موجودة يف ال�سماء .وال�صفات باعتبارها �أحوا ًال عقلية
�إمنا هي انطباعات� ،أي ت�أثريات حدثت فينا ،وعلة هذه الت�أثريات هي املادة� ،أو
واملخ على العقل،
احل�سية من الأع�صاب ّ
�أ�شياء مادية تفعل فعلها خالل �أع�ضائنا ّ
هذه العلة املادية تفعل بال ّتما�س وامل�صادمة ،ومن ثم البد �أن تكون لها �صفات
ال�شكل واحلجم وال�صالبة واملقاومة(((.
((( انظر  R. F. A. Hoernleيف كتابه� ،Matter, Life, Mind and God :ص 69و.70
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كان الفيل�سوف بركلي هو �أول من ا�ضطلع بتفنيد النظرية التي تذهب �إىل
�أن املادة هي العلة املجهولة لإح�سا�ساتنا((( ويف هذه الأيام بينّ لنا هوايتهيد (وهو
عامل بارز يف الريا�ضيات والطبيعة) بيانًا قاط ًعا �أن النظرية املادية التقليدية ال ميكن
االعتداد بها كلّي ًة .فمن الوا�ضح يف هذه النظرية �أن الألوان والأ�صوات وغريها
من �صفات� ،إمنا هي حاالت ذاتية فقط ،وال ّ
جزءا من الطبيعة ،وما يدخل
ت�شكل ً
العني والأذن لي�س هو اللون وال ال�صوت و�إمنا هو موجات �أثري المرئية وموجات
هواء غري م�سموعة؛ فالطبيعة لي�ست هي ما عرفناه عن الطبيعة ،ومدركاتنا احل�سية
�إمنا هي �أوهام ،وال ميكن اعتبارها حقائق تك�شفت عنها الطبيعة ،التي  -طب ًقا
للنظرية  -قد ت�ش ّعبت �إىل انطباعات عقلية يف جانب ،ويف اجلانب الآخر كينونات
غري ُم ْد َركة ،وال ميكن التحقق منها هي التي تنتج هذه االنطباعات فينا ،ف�إذا
�صح �أن الفيزيقا تت�ألف من معرفة �أ�صلية م ّت�سقة عن الأ�شياء التي يدركها احل�س
ّ
ف�إن النظرية التقليدية للمادة ينبغي رف�ضها ،وذلك ل�سبب وا�ضح ،هو �أنها تختزل
�شهادة احلوا�س �إىل جمرد انطباعات يف عقل امل�شاهد ،مع �أن هذه ال�شهادة وحدها
هي التي ي�ستند �إليها عامل الطبيعة يف مالحظاته وجتاربه.
هذه النظرية ت�ضع بني الطبيعة وبني املُ ِ
�شاهد لها ُه ّو ًة ي�ضطر لعبورها �أن
يلج�أ لفر�ض م�شكوك فيه ،وهو �أن �شي ًئا ال يدركه احل�س ي�شغل فراغًا مطل ًقا ،كما
((( انظر مقال :بركلي يف دائرة معارف الدين والأخالق  Encyclopedia of Religion and Ethicsف�صل
بعنوان :ميتافيزيقيات الالمادية Metaphysics of Immaterialism
انظر �أي�ضً ا املحا�ضرة الرابعة لإقبال يف نق�ض «افرتا�ض �أن للمادة وجو ًدا م�ستق ًّال».
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ميلأ ال�شيء الوعاء ،ويحدث فينا الإح�سا�س بنوع من امل�صادمة .وهذه النظرية -
على حد قول هوايتهيد  -تختزل ن�صف الطبيعة �إىل «حلم» ون�صفها الآخر �إىل
«ظن»((( .وهكذا ترى �أن علم الطبيعة (وقد وجد �أنه من ال�ضروري نقد الأ�س�س
�سببا لتحطيم ال�صنم الذي كان
التي قام عليها) انتهى به الأمر �إىل �أن يكون ً
يعبده ،و�أن النزعة التجريبية التي بدت �أول الأمر �أنها تقت�ضي املادية العلمية قد
انتهت �إىل ثورة على املادة.
((( انظر� :أ .ن .هوايتهيد� The concept of Nature ،ص30؛ هذا هو ما �أ�سماه هوايتهيد با�سم «نظرية «الت�ش ّعب
الثنائي» للطبيعة ،املبني على ت�ش ّعب الأج�سام املادية الب�سيطة الو�ضع يف علم الفيزياء النيوتوين ،والأحا�سي�س
اخلال�صة عند هيوم .وطب ًقا لهذه النظرية ف�إن الطبيعة تنق�سم �إىل جز�أين منف�صلني �أو خمتلفني� :أحدهما هو
اجلزء املعروف لنا من خالل جتاربنا املبا�شرة للألوان والأ�صوات والروائح وما �إىل ذلك� ،أما اجلزء الآخر فهو
عامل املوجودات العلمية التي ال ندركها بحوا�سنا ،مثل :اجلزيئات والذرات والإليكرتونات والأثري وما �إىل
ذلك ،مما هو بال لون وبال �صوت وبال روائح ،والتي ت ؤ� ّثر بعملها يف املخ ،بحيث تولّد فيه �أوها ًما لتجارب ح�سية.
وبناء على ذلك فهي جمرد تخمني �أو
وهكذا ُتق�سم النظرية الوجو َد �إىل حقيقة وظواهر� ،أما احلقيقة فال تظهرً ،
حد�س ،و�أما الظواهر فلي�ست حقيقية ولذا ف�إنها جمرد حلم.
وقد رف�ض هوايتهيد ب�شكل قاطع هذا التفرع الثنائي ،و�أ�صر على �أن التوهج الأحمر يف ال�شم�س هو جزء من
الطبيعة مثل ذبذبات اجلزيئات ،و�أن العالمِ ال ميكنه �أن يعزل �أو ي�ستبعد التوهج الأحمر (ك�إ�ضافة �سيكولوجية)
�إذا �أراد فه ًما متكام ًال مت�سقًا للطبيعة .وقد تق ّبل الفال�سفة ب�شكل كبري هذه النظرية التي و�ضعها «هوايتهيد»
العامل الريا�ضي البارز ،ثم قام بتو�سيعها �سنة 1920م (�أي قبل تعيينه �أ�ستا ًذا للفل�سفة بجامعة هارفارد وهو يف
الثالثة وال�ستني من عمره) .وكان اللورد ريت�شارد بوردون هالدين (�أحد رواد الهيجيلية اجلديدة من الفال�سفة
مدع ًما �آراء هوايتهيد عن «ال ّت�ش ُّعب الثنائي» وعن الن�سبية
الإجنليز) هو �أول فيل�سوف كتب عن نظرية الن�سبية ّ
يف كتابه الذي ذاع بني الق َّراء وعنوانه  .Reign of Relativityوالطريقة التي قررها اللورد هالدين يف هذا
الكتاب �ضد ت�صورات �أين�شتني ،ورمبا هي التي دفعت �إقبال �إىل �أن يالحظ �أن ر�أي هوايتهيد يف الن�سبية رمبا
يجذب الدار�سني امل�سلمني �أكرث من نظرية �أين�شتني التي فقد فيها الزمن خ�صائ�صه ،وحتول �إىل جمرد بعد من
�أبعاد املكان.
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ولأن الأ�شياء اخلارجية لي�ست حاالت ذاتية يحدثها فينا �شيء غري قابل
للإدراك ا�سمه املادة ،فهي �إذن ظواهر حقيقية يت�ألف منها جوهر الطبيعة نف�سه
والتي نعرفها كما هي يف الطبيعة.
ولكن �أعظم لطمة تلقتها فكرة املادة كانت على يد �أين�شتني ،وهو عامل
طبيعة بارز �آخر �أدت اكت�شافاته �إىل و�ضع �أ�سا�س لثورة بعيدة املدى يف جمال
الفكر الإن�ساين كله .يقول «برتراند ر�سل»�« :إن نظرية الن�سبية التي �أدجمت
الزمن واملكان يف وحدة واحدة قد زعزعت الفكرة التقليدية عن املادة �أكرث مما
فعلته كل حجج الفال�سفة؛ فاملادة كما تبدو للإدراك امل�شرتك هي �شيء قائم يف
زمن ومتحرك يف مكان ،ولكن هذه النظرة مل يعد من املمكن الدفاع عنها يف �إطار
نظرية الن�سبية احلديثة ،فكتلة املادة مل تعد هي هذا ال�شيء الثابت الذي تطر�أ
تبددت �صالبتها
عليه احلاالت ،و�إمنا هي منظومة من �أحداث مرتابطة ،وهكذا ّ
القدمية ،وذهبت معها تلك اخل�صائ�ص التي جعلتها تبدو يف نظر املا ّدي �أكرث حقيق ًة
من الأفكار التي جتول يف العقل».
وعلى ذلك ف�إن الطبيعة طب ًقا لر�أي « ُه َواي ْتهيد» لي�ست حقيقة جامدة قائمة
يف خالء ثابت ،و�إمنا هي ُم َركّ ب من �أحداث لها خ�صو�صية التدفق اخلالّق امل�ستمر،
يقوم الفكر بتقطيعها �إىل �أجزاء �ساكنة منعزلة بع�ضها عن بع�ض؛ حيث تن�ش�أ من
عالقاتها املتبادلة فكرتا املكان والزمان .وهكذا نرى كيف �أن العلم احلديث ينطق
مبوافقته على نقد بركلي الذي اعتربه يف ال�سابق هجو ًما على �أ�سا�سه ذاته.
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النظرة العلمية للطبيعة باعتبارها مادية �صرفة مرتبطة بر�ؤية «نيوتن» للمكان
كفراغ مطلق تقوم فيه الأ�شياء ،وقد كفلت هذه النزعة للعلم  -بال �شك  -تقدمه
ال�سريع� ،إال �أن تفريع التجربة الكلية �إىل جمالني متعار�ضني :جمال العقل وجمال
املادة ،قد دفع العلم اليوم (ب�سبب من �صعوباته اخلا�صة) للنظر يف م�شكالت كان
قد جتاهلها يف �أول �أمره جتاه ًال تا ًّما .وقد ك�شف نقد �أ�س�س العلوم الريا�ضية بجالء
قائما يف مكان مطلق افرتا�ض
عن �أن افرتا�ض املادية البحتة �أن هناك �شي ًئا ثاب ًتا ً
غري �صحيح.
�سليما كما هو �إذا
فهل املكان هو خالء م�ستقل تقوم فيه الأ�شياء ،ويبقى ً
ُ�سحبت منه كل الأ�شياء؟ لقد عالج الفيل�سوف الإغريقي زينون م�شكلة املكان
من خالل م�شكلة احلركة يف املكان ،و�أدلته على �أن احلركة غري حقيقية معروفة
جي ًدا لطالب الفل�سفة ،وقد ظلت هذه املع�ضلة((( منذ ع�صره باقية يف تاريخ
الفكر ،ولقيت �أوفر ن�صيب من اهتمام املفكرين خالل الأجيال املتعاقبة .وميكننا
هنا عر�ض دليلني من �أدلته(((.
فزينون وقد كان يرى �أن املكان ينق�سم �إىل �أجزاء النهائية ،ا�ستدل بذلك
فقبل �أن ي�صل اجل�سم املتحرك �إىل النقطة
على �أن احلركة يف املكان م�ستحيلة؛ ْ
((( املع�ضلة :م�س�ألة م�شكلة ال يهتدى لوجهها.
((( العالمة �إقبال يذكر هنا احلجة الأوىل والثالثة من حجج زينون ،ولالطالع على احلجج الأربعة لزينون عن عدم
حقيقة احلركة انظر كتاب جون برينت.Greek philosophy: Thales to Plato :
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امل�ستهدفة ف�إن عليه �أن يقطع ن�صف امل�سافة بني نقطة البدء ونقطة الو�صول ،وقبل
�أن ّمير بهذا الن�صف عليه �أن يقطع ن�صف الن�صف ،وهكذا �إىل ما النهاية .ومن
ثم ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نتحرك من نقطة ما يف املكان �إىل نقطة �أخرى فيه دون �أن
منر بعدد النهائي من النقط يف امل�سافة املتو�سطة بني نقطة البدء ونقطة االنتهاء،
ولكن من امل�ستحيل �أن نعرب خالل نقط النهائية يف زمن متنا ٍه .ولزينون حجة
�أخرى يقول فيها� :إن ال�سهم املنطلق ال يتحرك؛ لأنه يف كل حلظة من حلظات
الزمان خالل انطالقه يكون �ساك ًنا يف نقطة ما من نقط املكان ،وهكذا يرى زينون
مظهرا خاد ًعا و�أن احلقيقة واحدة ال تقبل التغيرّ  ،و ُبطالن
�أن احلركة لي�ست �إال ً
احلركة يعني بطالن املكان امل�ستقل.
املفكرون امل�سلمون من املدر�سة الأ�شعرية ال يذهبون �إىل القول بانق�سام
املكان والزمان �إىل ما النهاية ،فعندهم �أن املكان والزمان واحلركة كلها تت�ألف
من نقط و�آنات ال تقبل التق�سيم �إىل �أجزاء �أخرى ،وبذلك برهنوا على �إمكانية
حد
احلركة بافرتا�ضهم وجود «اجلزء الذي ال يتجز�أ»؛ وذلك لأنه �إذا كان هناك ّ
النق�سام املكان والزمان ف�إن احلركة من نقطة يف املكان �إىل نقطة �أخرى ممكنة يف
زمن متنا ٍه((( .ولكن ابن حزم رف�ض فكرة الأ�شاعرة عن اجلزء الذي ال يتجز�أ(((.
((( انظر ت .ج .دي بوير يف مقال بعنوان «النظرية الذرية» (املحمدية) �ضمن مو�سوعة
 Religion and Ethicsج� ،2ص.203 ،202
((( انظر كتاب «الف�صال» اجلزء اخلام�س ،ال�صفحات من .102 - 92
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و� ّأيدته يف ر�أيه الريا�ضيات احلديثة ،ومن ثم ف�إن حجة الأ�شاعرة ال ميكن �أن حتلّ
منطقيا.
مع�ضلة زينون ح ًّال ًّ
ومن املفكرين املحدثني حاول الفيل�سوف الفرن�سي «برج�سون» وعامل
الريا�ضيات الإجنليزي «برتراند ر�سل» نق�ض حجج زينون ،كلٌّ من وجهة نظره.
فربج�سون يرى �أن احلركة كتغيرّ حقيقي هي احلقيقة الأ�سا�سية ،و�أن مع�ضلة
زينون قد ن�ش�أت عن فهمه اخلاطئ للمكان والزمان ،وهما يف ر�أي برج�سون لي�سا
وافيا
�إال اعتبارين عقليني للحركة ،وال ن�ستطيع هنا عر�ض حجة برج�سون ً
عر�ضا ً
نف�صل القول يف فل�سفته امليتافيزيقية عن مفهوم احلياة الذي �أقام عليه
دون �أن ّ
حجته ب�أكملها(((.
(((

�أما حجة برتراند ر�سل فهي متابعة لنظرية كانتور يف ات�صال الكم الريا�ضي
التي يرى فيها واحدة من �أهم مكت�شفات الريا�ضة احلديثة((( ،ومن الوا�ضح �أن
حجة زينون تقوم على افرتا�ض �أن املكان والزمان يت�أ ّلفان من عدد النهائي من
نقط و�آنات .فعلى هذا االفرتا�ض من ال�سهل �أن حتاجج ب�أنه ملا كان اجل�سم املتحرك
بني نقطتني �سيكون خارج املكان ف�إن احلركة تكون م�ستحيلة؛ حيث ال يوجد
((( ملعرفة نقد برج�سون حلجج زينون انظر كتابه � ،Creative Evolutionص ،330 - 325وانظر كذلك كتابه:
� ،Time and Free Willص.115 - 113
((( انظر مقالة �أ� .إ .تايلور «اال�ستمرارية» يف مو�سوعة  ،Encyclopedia of Religion and Ethicsمج� ،4ص97
و.98
((( انظر برتراند را�سل ،يف كتابه � ،Our Knowledge of External Worldص ،188 -169وكذلك كتابه
� ،Mysticism and Logicص.91 - 84
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مكان حتدث فيه� .أما نظرية كنتور فتربز لنا �أن املكان والزمان كم مت�صل ،فبني
كل نقطتني من املكان يوجد عدد النهائي من النقط ويف ال�سل�سلة الالمتناهية
ال يوجد نقطتان متجاورتان ،فاالنق�سام الالمتناهي للمكان والزمان معناه اندماج
النقط يف ال�سل�سلة ،ولي�س معناه �أن النقط يف ال�سل�سلة متباعدة مبعنى �أن بينها
خالء.
�أما ر ّد برتراند ر�سل على مقولة زينون فهو كما يلي« :يت�ساءل «زينون»:
كيف تنتقل من مو�ضع يف �آن واحد �إىل مو�ضع يف �آن ٍ
تال دون �أن تكون �أثناء
االنتقال يف غري مو�ضع ويف غري � ٍآن؟ والإجابة� :أنه ال يوجد مو�ضع ٍ
تال لأي
مو�ضع ،وال �آن ٍ
تال لأي � ٍآن؛ لأنه بني كل مو�ضع ومو�ضع ،وبني كل �آن و�آن يوجد
دائما مو�ضع �آخر و� ٌآن �آخر ،ولو ُوجد اجلزء الذي ال يتجز�أ ال�ستحالت احلركة،
ً
م�ستقرا يف كل �آن
ولكنه ال وجود له .فزينون على حق يف قوله ب�أن ال�سهم يكون ًّ
من �آنات انطالقه ،ولكنه خمطئ عندما ي�ستنتج من ذلك �أن ال�سهم ال يتحرك؛
وذلك لأنه يف �أي حركة هناك تقابل بني كل نقطة وكل �آن يف �سل�سلتي الأو�ضاع
الالمتناهية والآنات الالمتناهية ،وطب ًقا لهذه الر�ؤية ي�صبح يف الإمكان �إثبات
حقيقة املكان والزمان واحلركة وجت ّنب التناق�ض يف براهني زينون(((.

((( لي�س هذا الكالم لربتراند را�سل نف�سه و�إمنا هو كالم ويلدون كار الذي قاله خالل عر�ضه لآراء برتراند را�سل
يف املو�ضوع ،انظر كتاب «ويلدون كار» ،بعنوان � ،The General Principles of Relativityص.36

االختيار الفل�سفي للتجربة الدينية
69

69

وهكذا يدلل برتراند ر�سل على حقيقة احلركة على �أ�سا�س من نظرية
كانتور يف ات�صال الكم الريا�ضي .و�إثبات حقيقة احلركة معناه �أن املكان ذو حقيقة
م�ستقلة و�أن الطبيعة حقيقة قائمة .ولكن اعتبار ات�صال الكم الريا�ضي وانق�سام
املكان �إىل ما النهاية � ًأمرا واح ًدا لي�س ح ًّال للمع�ضلة ،فالقول بوجود تقابل بني
الكرثة الالمتناهية من الآنات يف مدة متناهية من الزمن ،وبني كرثة المتناهية
حيز متنا ٍه من املكان بحيث يقابل كل �آن نقطة يجعل املع�ضلة
من النقط يف ّ
للكم املت�صل بو�صفه �سل�سلة
النا�شئة من التج ّز�ؤ باقية كما هي ،فالت�صور الريا�ضي ّ
المتناهية ال ينطبق على احلركة من حيث هي فعل ،و�إمنا ينطبق على �صورة
احلية املُعا�شة
احلركة كما ُترى من اخلارج .وفعل احلركة (و�أعني بذلك احلركة ّ
مارا
ال احلركة ّ
املت�صورة يف الذهن) ال ي�سلّم ب�أي جتزئة ،وانطالق ال�سهم امل�شا َه ِد ًّ
يف املكان قابل للق�سمة ،ولكن انطالقه باعتباره فع ًال ب�صرف النظر عن حت ّققه يف
املكان هو انطالق واحد ال يقبل التجزئة ،بل �إن فناءه يكمن يف جتزئته.
�أما عند «�أين�شتني» فاملكان حقيقي ،ولكنه ن�سبي بالن�سبة للم�شاهد ،وهو
يرف�ض فكرة املكان املطلق عند «نيوتن» ،ويقول ب�أن ال�شيء امل�شاهد متغيرّ  ،فهو
ن�سبي للمالحظ؛ �إذ تتغري كتلته و�شكله وحجمه بتغيرّ و�ضع املالحظ و�سرعته،
أي�ضا ن�سبيان للمالحظ ،ومن ثم فلي�س هناك �شيء
وكذلك احلركة وال�سكون � ً
ا�سمه مادة لها وجود بذاتها كما يف علم الطبيعة القدمي .على �أنه يجب علينا �أن
نحتاط هنا من �سوء الفهم ،فا�ستعمال لفظ «املالحظ» يف هذا ال�سياق قد �ضلّل
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«ولْدن كار  »Wildon Carrالذي ذهب �إىل القول ب�أن النظرية الن�سبية ت�ؤدي �إىل
املونادية .Monadistic Idealism
املثالية ّ
حقيق ًة �أنه طب ًقا لهذه النظرية ف�إن �أ�شكال الظواهر الطبيعية و�أحجامها
ومدد بقائها لي�ست مطلقة .ولكن �إطار «الزمان  -املكان» كما �أو�ضح بروف�سور ْنن
( )Nunnال يتوقف على عقل املالحظ ،و�إمنا يتوقف على النقطة التي يت�صل فيها
ج�سمه بالعامل املادي.
ومن ال�سهل يف الواقع �أن ن�ستبدل «املالحظ» بجهاز ت�سجيل((( .ومن
الناحية ال�شخ�صية �أ�ؤمن ب�أن الطبيعة املطلقة للحقيقة هي طبيعة روحية ،ولكن
لكي نتجنب اخلط�أ ال�شائع من ال�ضروري �أن نبينّ �أن نظرية �أين�شتني باعتبارها
نظرية علمية تتناول فقط بناء الأ�شياء ،وال تلقي �شي ًئا من ال�ضوء على جوهر
الأ�شياء التي يت�ألف منها هذا البناء.
وقيمة هذه النظرية من الناحية الفل�سفية مزدوجة ،فهي �أو ًال ال تهدم
مو�ضوعية الطبيعية و�إمنا تهدم النظر �إىل املادة باعتبارها موق ًعا ب�سيطًا يف املكان،
وهي نظرة �أ ّدت �إىل املادية يف علم الطبيعة التقليدي� ،أما املادة يف ن�سبية علم
وخ�صو�صا �آراء ال�سري ت .بري�سي ِن ْن عن الن�سبية يف �سياق الن�ص احلايل موجودة يف �أوراق
(((	�آراء هـ .ويلدون كار
ً
امل�ؤمتر الذي عقداه عن «التف�سري املثايل لنظرية �أين�شتني» ،والذي ُن�شر يفProceeding of Aristotelian :
 .Society N.Sع  ،22ل�سنة .1922- 1921
�شرحا �أكرث يف كتابه:
وكذلك جند مذهب ويلدون كار عن «املثالية املونادية»  Monadistic idealismم�شروح ً
 ،General Principles of Relativityويف كتابه.…A Theory of Monads :
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الطبيعة احلديث لي�ست �شي ًئا ثاب ًتا تطر أ� عليه �أحوال خمتلفة ،و�إمنا هي منظومة
من �أحداث ينتمي بع�ضها �إىل بع�ض .ويف عر�ض «هوايتهيد» للنظرية حتلّ فكرة
املتع�ضي حمل فكرة املادة حلو ًال تا ًّما .والقيمة الفل�سفية الثانية لهذه النظرية هي
ّ
�أنها جتعل املكان معتم ًدا على املادة ،فالكون طب ًقا لنظرية �أين�شتني لي�س جزيرة
يف ف�ضاء النهائي بل هو متنا ٍه ،ولكن بغري حدود ،وال يوجد بعده خالء ،ف�إذا
انعدمت املادة انكم�ش الكون �إىل نقطة.
ولكن من وجهة النظر التي اتخذتها من هذه النظرية يف حما�ضراتي �أرى
�أن ن�سبية �أين�شتني متثل م�شكلة كربى هي ُبطالن حقيقة الزمان .فنظري ٌة تعترب
الزمان ُبع ًدا راب ًعا للمكان يبدو �أنها بال�ضرورة قد اعتربت امل�ستقبل �شي ًئا معلو ًما
بالفعل وقد ا�ستقر كاملا�ضي الذي ال �شك فيه(((.
فالزمان باعتباره حركة خالّقة حرة لي�س له معنى يف هذه النظرية� ،إنه ال
التقاء .وال يجب �أن نن�سى �أن هذه
ينق�ضي ،والأحداث ال تقع و�إمنا نلتقي بها ً
النظرية تغفل بع�ض خ�صائ�ص الزمان التي نعرفها بالتجربة ،وال ميكن القول ب�أن
خ�صائ�ص الزمان قد ا�ستوعبتها اخل�صائ�ص التي �أ�شارت �إليها النظرية ال�ستكمال
�صديقي «فكرة
((( حول هذا التف�سري القابل للأخذ والرد لنظرية �أين�شتني عن الن�سبية انظر الدكتور رازي الدين ّ
أي�ضا فيليب فرانك يف:
�إقبال عن الزمان واملكان» يف كتاب � ،Iqbal As a Thinkerص .31 - 29وانظر � ً
التف�سريات الفل�سفية والتف�سريات اخلاطئة لنظرية الن�سبية ،وهـ .فيجل وماري برود بيك ( )edsيف :قراءات
يف فل�سفة العلم  ،Readings in the philosophy of Scienceال�صفحات من � 222إىل  ،226التي �أعيد
طبعها من م�ؤلفه القيم ،Interpretations and Misinterpretations of Modern physics :ال�صادر �سنة
.1938
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الو�صف املنظم لتلك اجلوانب من الطبيعة التي ميكن معاجلتها معاجلة ريا�ضية.
ولي�س بالإمكان بالن�سبة لنا  -ونحن من �سواد النا�س � -أن نفهم الطبيعة احلقيقية
للزمان كما يراه �أين�شتني .ومن الوا�ضح �أن زمان �أين�شتني لي�س هو دميومة برج�سون
اخلال�صة ،وال ميكننا اعتباره مثل الزمان املتعاقب ،فالزمان املتعاقب هو جوهر
ال�سببية كما حددها «كانْط» ،فالعلّة ومعلولها ينتمي كل منها للآخر بحيث
زمنيا ،ف�إذا انتفت العلة انتفى وجود املعلول ،و�إذا كان الزمان
ت�سبق العلة معلولها ًّ
الريا�ضي هو زمان متعاقب ف�إنه من املمكن  -على �أ�سا�س نظرية �أين�شتني � -أن
جنعل املعلول ي�سبق علته ،وذلك باالختيار الدقيق ل�سرعات تغيرّ و�ضع املالحظ
واختيار املنظومة التي تقع فيها جمموعة معينة من الأحداث((( .ويبدو يل �أن
حقيقيا.
الزمان الذي اُعترب بع ًدا راب ًعا للمكان قد ّ
كف عن �أن يكون زمانًا ًّ
أو�سبن�سكي» ،وهو كاتب رو�سي حمدث ،يف كتاب له بعنوان
وقد ت�صور «� ْ
«ترتيوم �أورجانوم»  Tertium Organumالبعد الرابع� ،أنه حركة ج�سم ثالثي الأبعاد
يف اجتاه خارج ذاته((( ،فكما �أن حركة النقطة واخلط وال�سطح يف اجتاه خارج عنها
ُتعطينا الأبعاد الثالثة املعروفة للمكان ،فكذلك حركة اجل�سم ثالثي الأبعاد يف
اجتاه خارج عنه يعطينا البعد الرابع للمكان ،و�إذا كان الزمان هو امل�سافة الفا�صلة
بني الأحداث يف ترتيب تعاقبها جاعلة كل جمموعة منها ت�ؤلف ك ًّال خمتل ًفا عن
((( انظر ما كتبه هانز راي�شن باك عن الداللة الفل�سفية للنظرية الن�سبية يف كتاب�( :ألربت �أين�شتني :العامل
الفيل�سوف) ،حترير ب .أ� �سكيلب ،الف�صل الرابع.
((( انظر � ،Tertium Organumصفحة  33وما بعدها.
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الآخر ،ات�ضح لنا �أن الزمان هو م�سافة قائمة يف اجتاه لي�س داخ ًال يف املكان الثالثي
الأبعاد ،وهذه امل�سافة باعتبارها بع ًدا جدي ًدا فا�ص ًال للأحداث يف ترتيب تعاقبها
ال تتكاف أ� يف القيا�س مع �أبعاد املكان ذي الأبعاد الثالثة متا ًما ،مثل �أن ال�سنة
ال تتكاف�أ يف القيا�س مع مدينة �سان بيرت�سبورج ،هذا البعد الرابع عمودي على
متوازيا معها.
جميع اجتاهات املكان ذي الأبعاد الثالثة ولي�س ً
ح�سنا الزمني ب�أنه
ويف مو�ضع �آخر من نف�س الكتاب ي�صف �أو�سبن�سكي ّ
أ�سا�سا للتدليل على �أن البعد
ح�س مكاين غام�ض ،ويتخذ من تكويننا النف�سي � ً
ّ
الأعلى يف الكينونات ذات البعد الواحد �أو البعدين �أو الثالثة الأبعاد البد �أن
يظهر وك�أنه تعاقب يف الزمن ،وهذا يعني بو�ضوح �أن ما يبدو لنا (نحن الكائنات
إح�سا�سا
ثالثية الأبعاد) على �أنه زمن هو يف احلقيقة ُب ْع ٌد مكاين �أح�س�سنا به � ً
نح�س
ً
ناق�صا ،ال يختلف يف طبيعته عن �أبعاد املكان الذي قال به �إقليد�س التي ّ
إح�سا�سا كامالً ،ومبعنى �آخر لي�س الزمان حركة �أ�صيلة خالّقة ،و�أن ما ن�سميه
بها � ً
�أحدا ًثا م�ستقبلية لي�ست �أحدا ًثا جديدة و�إمنا هي �أ�شياء ُوجدت بالفعل وا�ستقرت
يف مكان جمهول .على �أن «�أو�سبن�سكي» يف بحثه عن ُبعد جديد غري الأبعاد
الإقليدية الثالثة احتاج �إىل زمان مت�سل�سل حقيقي ،و�أعني بذلك م�سافة فا�صلة
بني الأحداث يف ترتيب متعاقب وهكذا ف�إن الزمان الذي ظهرت احلاجة �إليه
تعاقبا) لت�أييد مرحلة من مراحل الدليل ،ثم ُج ّرد ٍ
بلطف يف املرحلة
(وبالتايل اع ُترب ً
التالية من طبيعته املت�سل�سلة ،واخ ُتزل �إىل �شيء ال يختلف عن اخلطوط والأبعاد
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الأخرى للمكان� .إن طبيعة الت�سل�سل يف الزمان هي التي ّ
مكنت �أو�سبن�سكي من
حقيقيا جدي ًدا يف املكان .ف�إذا كانت هذه اخلا�صية يف حقيقتها
اعتبار الزمان اجتا ًها ًّ
وهما ،فكيف يكون يف مقدروها �أن تفي مبا يتطلبه ُب ْع ٌد �أ�صيل جديد يذهب �إليه
ً
�أو�سبن�سكي؟!
لننتقل الآن �إىل م�ستوى �آخر من م�ستويات التجربة ،وهو م�ستوى احلياة
والوعي .وميكن �أن نتخيل الوعي كانعطاف من احلياة ،وظيفته �أن يوفر نقطة
م�ضيئة تنري الطريق لتدفّق احلياة �إىل الأمام(((� ،إنه حالة من التوتر ،حالة من
الرتكيز الذاتي ،تتمكن به احلياة من �إغالق جميع الذكريات واالرتباطات التي
ال عالقة لها بالفعل الراهن .ولي�س للوعي ٍ
حمددة املعامل فهو يتقلّ�ص
حوا�ش((( ّ
ويتمدد بح�سب ما تقت�ضيه الظروف ،و�أن ت�صفه على �أنه ظاهرة ثانوية تن�ش�أ عن
ّ
عمليات مادية ك�أنك تنكر الوعي باعتباره ن�شاطًا م�ستقالًّ ،و�أن تنكره باعتباره
تعبريا منظّ ًما
ن�شاطًا م�ستق ًّال هو �إنكار ل�صحة كل معرفة ،فاملعرفة لي�ست �إال ً
للوعي .فالوعي مبد�أ روحي خال�ص للحياة .هو لي�س مبادة و�إمنا مبد أ� منظّ م �أو
جوهريا عن �سلوك �آل ٍة يتم ت�شغيلها من
حالة معينة من ال�سلوك يختلف اختالفًا
ًّ
اخلارج .وملا كنا ال ن�ستطيع �أن نت�صور طاقة روحية خال�صة �إال �إذا اقرتنت مبركّ ب
معني من عنا�صر حم�سو�سة تك�شف عن ذاتها من خالله ،ف�إننا منيل �إىل النظر �إىل
هذا املركّ ب باعتباره الأ�سا�س الأ�صلي للطاقة الروحية.
((( قارن ذلك بر�أي برج�سون عن الوعي يف كتابه� ،Creative Evolution :ص 189وما بعدها.
((( حوا�ش :جوانب.
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النتائج التي تو�صل �إليها نيوتن يف جمال املادة ،ومكت�شفات دارون يف
جمال التاريخ الطبيعي تك�شف كلها عن �آلية .وكان االعتقاد ال�سائد �أن جميع
والذرات مبا تنطوي عليه
امل�شكالت يف حقيقتها هي م�شكالت الفيزيقا .فالطاقة ّ
من خ�صائ�ص موجودة بذاتها ،ميكن �أن تف�سر كل �شيء مبا يف ذلك احلياة والفكر
والإرادة وال�شعور .وقد زعمت النظرية الآلية (وهي نظرية طبيعية �صرفة) قدرتها
أ�شدها يف ميدان علم
على التف�سري ال�شامل للطبيعة ،وال تزال املعركة قائمة على � ّ
الأحياء بني الذين ي�ؤيدون الآلية والذين ينكرونها.
وال�س�ؤال �إذن هو :هل الولوج((( �إىل احلقيقة خالل ما يك�شفه الإدراك
احل�سي ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل ر�أي يف طبيعة احلقيقة يتعار�ض معار�ضة جوهرية
مع ر�أي الدين الذي يرى �أن طبيعة احلقيقة طبيعة مطلقة؟ وهل علم الطبيعة
نهائيا للمادية؟ ال �شك �أن النظريات العلمية تت�ألف من معرفة موثوق
قد خ�ضع ًّ
بها؛ لأنه ميكن التحقق من �صدقها ،ولأنها ّمتكننا من التنب ؤ� والتحكم يف �أحداث
الطبيعة ،ولكن ال ينبغي �أن نن�سى �أن ما ن�سميه بالعلم لي�س نظرة واحدة م ّت�سقة
عن احلقيقة� ،إمنا هو جمموعة من النظرات اجلزئية عن احلقيقة� ،شذرات((( من
جتربة كلية ال تبدو من�سجمة بع�ضها مع بع�ض .فالعلوم الطبيعية تعالج املادة واحلياة
والعقل ،ولكن يف اللحظة التي ت�س�أل فيها عن كيفية العالقة املتبادلة بني املادة
واحلياة والعقل تظهر لك الطبيعة التجزيئية للعلوم املختلفة التي تعاجلها ،ويتبني
((( الولوج :الدخول.
((( �شذرات :متفرقات.
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لك عجز هذه العلوم (�إذا أُ�خذ كل علم مبفرده) عن توفري �إجابة كاملة على
�س�ؤالك.
تنق�ض على ج�سم
الواقع �أن العلوم الطبيعية املختلفة مثل الطيور اجلارحة ّ
الطبيعة امليت ،ثم يذهب كل واحد منها بقطعة من حلمه؛ فالطبيعة كمو�ضوع
للعلم �أمر عملت فيه ال�صنعة �إىل حد بعيد .هذه ال�صنعة هي نتيجة عملية انتقاء
البد للعلم �أن ُيخ�ضع لها الطبيعة بغر�ض الو�صول �إىل الدقة .وعندما ت�ضع مو�ضوع
التك�شف عن �صفة �أخرى خمتلفة.
العلم يف �إطار التجربة الإن�سانية ِب ُر ّمتها يبد�أ يف ّ
ومن ثم ف�إن الدين وهو ين�شد احلقيقة بو�صفها كُ ًّال ال يتجز�أ مل يكن ليخ�شى
مركزيا يف �أي
من �أية نظرة جزئية عن احلقيقة ،لهذا ّ
يحق للدين �أن ي�شغل موق ًعا ًّ
تركيب جلميع معطيات التجربة الإن�سانية.
العلم الطبيعي �إذن جتزيئي بطبيعته ،ولذلك ال ي�ستطيع �أن يقيم نظريته على
خمل�صا لطبيعته ووظيفته.
�أنها هي الر�ؤية ال�شاملة للحقيقة ،ذلك �إذا كان العلم ً
وعلى هذا ف�إن الأفكار التي ن�ستخدمها يف تنظيم املعرفة هي جزئية بطبعها،
ون�سبية يف تطبيقها بالن�سبة مل�ستوى التجربة الذي نطبقها فيه؛ فعلى �سبيل املثال:
فكرة العلّة ،والتي ِ�س َم ُتها اجلوهرية هي �سبقها للمعلول ،هي ن�سبية ملو�ضوع العلم
الطبيعي الذي يدر�س نو ًعا واح ًدا من الن�شاط منعز ًال عن جميع �أ�شكال الن�شاط
الأخرى التي يقوم مبالحظتها علم �آخر .وعندما نرتقي �إىل م�ستوى احلياة والعقل
تخذلنا فكرة العلّية ،وتتبدى حاجتنا �إىل �أفكار تنتمي �إىل منظومة فكرية �أخرى
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و�ص ّممت لتحقيق غاية معينة ،هو
خمتلفة .ف�سلوك الكائنات احلية التي ُوجدت ُ
كليا عن ال�سلوك ال ِعلّي .لذلك ف�إن مو�ضوع بحثنا يتطلب
�سلوك يختلف اختالفًا ًّ
فكرتي الغاية والق�صد اللذين يفعالن من الداخل على خالف فكرة العلة التي
ْ
هي خارج املعلول وت�ؤثر فيه من اخلارج .وال �شك يف وجود �أوجه من ن�شاط الكائن
احلي ي�شرتك فيها مع الكائنات الطبيعية الأخرى ،ويف مالحظة هذه الوجوه من
لمي الفيزيقا والكيمياء .ولكن �سلوك الكائن
ال�شبه امل�شرتكة نحتاج �إىل �أفكار ِع ْ
كافيا على �أ�سا�س اجلزيئات
احلي �أمر وراثي يف جوهره وال ميكن تف�سريه ً
تف�سريا ً
يف علم الفيزيقا .ومع ذلك فقد ُط ّبقت فكرة الآلية على احلياة ،وعلينا �أن نرى �إىل
�أي مدى جنحت هذه املحاولة.
للأ�سف ،ل�ست من علماء الأحياء ،ولذلك البد من التما�س العون
عندهم .بعد �أن �أخربنا جي� .إ�س .هالدين � J. S. Haldaneأن الفرق الأ�سا�سي بني
الكائن احلي والآلة هو �أن الكائن احلي ذاتي ال�صيانة ذاتي التكاثر ،يقول« :هكذا
كافيا
بدا لنا  -لأول وهلة � -أن يف الكائن احلي ظواهر كثرية ميكن تف�سريها ً
تف�سريا ً
على �أنها ظواهر طبيعية وكيميائية ميكانيكية ،ومل نلتفت �إىل �أنه �إىل جانب هذا
توجد ظواهر �أخرى ،و�أعني بها ظواهر ذاتية ال�صيانة وذاتية التكاثر ،ال ميكن �أن
ينطبق عليها هذا التف�سري امليكانيكي.
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ويفرت�ض القائلون بامليكانيكية �أن �آليات اجل�سم قد ُركّ بت بحيث ت�سمح
بال�صيانة الذاتية والإ�صالح الذاتي والتكاثر الذاتي ،و�أن �آليات من هذا النوع قد
تطورت �شي ًئا ف�شي ًئا خالل عملية انتخاب طبيعي ا�ستغرقت زم ًنا طويالً.
فدعنا نخترب هذا الفر�ض با�ستخدام م�صطلحات املذهب الآيل ،فعندما
نقرر وقوع حادثة ما نفرت�ض �أنها وقعت كنتيجة حتمية لبع�ض خ�صائ�ص ب�سيطة
يف �أجزاء متفرقة ،تفاعلت بع�ضها مع بع�ض يف هذه احلادثة .وجوهر تف�سري احلادثة
�أو �إعادة تقريرها هو �أننا بعد البحث الالزم قد افرت�ضنا �أن الأجزاء التي تفاعلت
وحمددة ،بحيث �إنها
بع�ضها مع بع�ض يف احلادثة لها بع�ض خ�صائ�ص ب�سيطة ّ
دائما بنف�س الطريقة حتت نف�س ال�شروط ،ويقت�ضي التف�سري الآيل
ت�ستجيب ً
�أن نتعرف �أو ًال على الأجزاء املتفاعلة؛ فما مل ُيعرف �أو ًال ترتيب هذه الأجزاء
املحددة ي�صبح الكالم عن التف�سري الآيل ال معنى له ،ف�أن ت�سلّم
ذات اخل�صائ�ص ّ
بوجود �آلية للتكاثر الذاتي �أو ال�صيانة الذاتية ك�أنك ت�سلّم ب�شيء ال معنى له ،وال
عجب يف ذلك ،ف�إن م�صطلحات خالية من املعنى جتري على �أل�سنة علماء وظائف
الأع�ضاء ،ولكن ال يوجد �شيء ٍ
خال من املعنى ب�صفة مطلقة كالقول ب�آلية التكاثر
الذاتي .ف�أية �آلية توجد يف الكائن احلي الأب غائبة يف عملية التكاثر ،والبد �أن
تعيد بناء نف�سها يف كل جيل ،طاملا �أن الكائن احلي يتكاثر من نطفة دقيقة من
ج�سمه نف�سه .فال ميكن �أن تكون هناك �آلية للتكاثر .وفكرة الآلية التي ت�صون بناء
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ذاتها �أو تو ّلده مناق�ضة لنف�سها؛ ف�آلية تو ّلد نف�سها يجب �أن تكون �آلية بدون �أجزاء
ومن ثم فهي لي�ست �آلية(((.
وعليه ،ف�إن احلياة ظاهرة فريدة وفكرة الآلية ال ت�صلح لتحليلها .و«وحدتها
الكاملة الواقعية»  -بح�سب تعبري دري�ش ( Drieschوهو عامل �أحياء بارز �آخر) -
أي�ضا ،ففي
تعددية � ً
هي نوع من الوحدة �إذا نظرنا �إليها من زاوية �أخرى لوجدنا فيها ّ
التكيف بتكوين
الغائية للنمو �أو التكيف للبيئة� ،سواء حتقق هذا ّ
كل العمليات ّ
تكيف له �سرية ال ميكن ت�صورها يف
عادات جديدة �أو بتعديل عادات قدمية ،هو ّ
حالة الآلة .وكون التكيف ميلك �سرية يعني �أنه ال ميكن تف�سري م�صادر ن�شاطه
�إال بالرجوع �إىل ما�ضيه البعيد ،ومن ثم البد من البحث عن �أ�صل التكيف يف
تبدت
حقيقة روحية ،حقيقة ال ميكن ا�ستك�شافها ب�أي حتليل للتجربة املكانية و�إن ّ
فيها .لذلك تبدو لنا احلياة حقيقة �أ�سا�سية �سابقة لرتابة((( العمليات الطبيعية
والكيميائية التي ينبغي اعتبارها نو ًعا من ال�سلوك الثابت الذي ت�شكل خالل
مرحلة طويلة من مراحل التطور .ف�ض ًال عن �أن تطبيق الأفكار الآلية على احلياة
ي�ستلزم القول ب�أن العقل نف�سه هو نتاج للتطور ،مما يجعل العلم يف �صدام مع مبدئه
((( هذه فقرة من ورقة بحث يف م�ؤمتر كتبها «جي� .إ�س .هالدين» بعنوان :هل الفئات الفيزيقية والبيولوجية
للتحول؟ وقر�أ هذا البحث يف يوليو �سنة 1918م يف اجلل�سة امل�شرتكة للجمعية
وال�سيكولوجية غري قابلة ّ
الأر�سطوطالية باجلمعية ال�سيكولوجية الربيطانية وجمعية العقل ،نظر Proceedings of the Aristotelian
(حمرر) وعنوانه Life
 Societyاجلزء ال�سابع ع�شر� ،ص 424 - 423والذي �أعيد طبعه يف كتاب ويلدون كار ّ
� and Finite Individualityص 15و.16
((( رتابة :طريقة روتينية.
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املو�ضوعي يف البحث .ويف هذه النقطة �سوف �أ�ست�شهد بفقرة من كالم ولْدون كار
ّ
 Wildon Carrالذي عبرّ عن هذا التناق�ض بو�ضوح كامل .قال:
التطور ف�إن الفكرة امليكانيكية عن الطبيعة و�أ�صل
«�إذا كان العقل من نتاج ّ
احلياة ت�صبح فكرة �سخيفة ب�أكملها ،والبد من �إعادة النظر يف املبد�أ الذي تب ّناه
العلم .ويكفي هنا �أن نعر�ض الأمر لنتبني ما فيه من تناق�ض ذاتي :كيف ميكن
تطو ًرا ل�شيء ال يوجد �إال
للعقل (وهو الأداة لإدراك احلقيقة) �أن يكون هو نف�سه ّ
تطورا من تطورات
باعتباره جتري ًدا لأداة الإدراك التي هي العقل؟ و�إذا كان العقل ً
تطور العقل ك�أداة لفهم احلقيقة ،البد
احلياة� ،إذن فمفهوم احلياة التي ت�ستطيع �أن ّ
�أن يكون مفهو َم فاعلي ٍة �أك َرث حت ّق ًقا يف اخلارج ،من مفهوم �أي ٍ
جتريد حلرك ٍة �آلية ،مما
ميكن للعقل �أن ي�ستح�ضره ،عن طريق حتليل حمتواها املُ ْد َركْ � .أكرث من هذا �إذا
نتاجا لتطور احلياة ،فلي�س مطل ًقا و�إمنا ن�سبي ،بالنظر �إىل فاعلية احلياة
كان العقل ً
طورته ،فكيف �إذن يف هذه احلالة ميكن للعلم �أن ي�ستبعد الناحية الذاتية
التي ّ
ن�سبيا؟! من الوا�ضح �أن علوم
للعارف ،ويتظاهر باملو�ضوعية ك�أنه ٌ
مطلق ولي�س ًّ
الأحياء تقت�ضي �إعادة النظر يف مبدئها العلمي(((.
�س�أحاول الآن �أن �أ�صل �إىل �أولوية احلياة والفكر عن طريق �آخر ،و�أن �أتقدم
بكم خطوة �أخرى يف اختبارنا للتجربة ،مما يلقي بع�ض ال�ضوء على �أولوية احلياة،
ا�ستب�صارا يف طبيعتها ،من حيث �إنها فاعلية روحية.
ويجعلنا �أكرث
ً
((( كتاب � ،A Theory of Monadsص 5و.6
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لقد ر�أينا كيف و�صف بروف�سور هوايتهيد الكون ال باعتباره �شي ًئا ثاب ًتا،
ولكن كبناء من الأحداث لها خا�صية التدفق اخلالّق املتوا�صل .وهذه ال�صفة
مل�سرية الطبيعة يف الزمان رمبا تكون �أبرز جوانب التجربة التي �أكدها القر�آن ب�شكل
خا�ص ،والتي �آمل �أن � ّأمتكن من عر�ضها فيما بقي من هذه املحا�ضرة؛ �إذ إ� ّنها تقدم
لنا �أف�ضل ال�سبل لإدراك طبيعة احلقيقة املطلقة.
ا�سرتعيت �أنظاركم قبل ذلك �إىل بع�ض �آيات من القر�آن املت�صلة باملو�ضوع،
(((
ونظرا للأهمية الق�صوى لهذا املو�ضوع ف�إنني �أ�ضيف هنا بع�ض �آيات �أخرى:
ً
ﮋﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﮊ [يون�س.]6 /

ﮋﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [لقمان.]29 /

((( انظر املحا�ضرة الأوىل� ،ص  8و 11بالن�ص الإجنليزي.
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ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﮊ [الزمر.]5 /

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮒﮊ [امل�ؤمنون.]80 /

وهناك طائفة �أخرى من الآيات (مبا تنطوي عليه من ن�سبية ما نعلمه عن
الزمان) ت�شري �إىل �إمكان وجود م�ستويات للوعي جمهولة لنا(((.
ولكني �س�أكتفي مبناق�شة ناحية من التجربة التي �أ�شارت �إليها الآيات التي
ذكرناها وهي الناحية امل�ألوفة ولكنها بعيدة الغور((( يف داللتها .من بني ممثلي الفكر
املعا�صر انفرد «برج�سون» بدرا�سة ظاهرة الدميومة .و�س�أعر�ض لكم �أو ًال ر�أيه ب�إيجاز
ثم �أبينّ ما يف حتليله من ق�صور ،لعلنا نربز ما تت�ضمنه ر�ؤية �أكمل للجانب الزماين
نحدد الطبيعة النهائية للوجود؟ مما
يف الوجود .وامل�شكلة التي تواجهنا هي كيف ّ
ال �شك فيه �أن الوجود م�ستمر يف الزمان ،ولكن لأنه ّبراين عنا ميكن �أن نت�شكك
�صحيحا ينبغي �أن
يف وجوده ،ولكي ندرك معنى اال�ستمرارية يف الزمان �إدراكًا
ً
أي�ضا [احلج ،]47 /و[ال�سجدة .]5 /ثم جتد يف هذه الآية الأخرية �أن اليوم عند اهلل بخم�سني �ألف �سنة
((( انظر � ً
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [املعارج.]4 /
((( بعيدة الغور يف داللتها :عميقة الداللة.
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يتطرق �إليها �شك،
نكون يف موقف ميكننا من درا�سة حالة ّ
متميزة من الوجود ال ّ
مبا�شرا.
تعطينا مزي ًدا من الت�أكيد ب�إدراك الدميومة �إدراكًا ً
وبراين ،ولكن
�إن �إدراكي للأ�شياء التي تواجهني هو �إدراك �سطحي ّ
جواين عميق وحميمي .يتبع هذا �أن التجربة ال�شعورية
ذاتيا هو �إدراك ّ
�إدراكًا ًّ
املتميزة للوجود التي نكون فيها على ات�صال مبا�شر باحلقيقة ،وحتليل
هي احلالة ّ
في�ضا من ال�ضوء على املعنى املطلق للوجود.
املتميزة ميكن �أن يلقي ً
هذه احلالة ّ
يقول برج�سون:
«ماذا �أجد عندما �أنعم النظر يف جتربتي ال�شعورية؟ �أنتقل من حال �إىل
حال� ،أ�شعر باحلرارة �أو الربودة� ،أفرح �أو �أحزن� ،أعمل �أو ال �أعمل �شي ًئا� ،أنظر فيما
حويل �أو �أفكر يف �شيء �آخر .فالأحا�سي�س وامل�شاعر والإرادات والأفكار ،تلك
هي التغيرّ ات التي ينق�سم �إليها وجودي والتي ت�سبغ �ألوانها على هذا الوجود.
(((
اجلوانية ،كل
ف�أنا �أتغري �إذن بال انقطاع  .ومن ثم ال يوجد �شيء ثابت يف حياتي ّ
�شيء يف حركة دائبة ،يف تدفق ال ينقطع من الأحوال ،تدفق متوا�صل ال مكان
وقيا�سا
ت�صوره بدون زمانً ،
فيه للتوقف �أو ال�سكون .ولكن التغري املت�صل ال ميكن ّ
ال�شعوري معناه احلياة يف زمان.
على جتربتنا اجلوانية �إذن يكون الوجود
ّ

((( انظر كتاب برج�سون � ،Creative Evolutionص.1
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على �أن مزي ًدا من اال�ستب�صار يف طبيعة التجربة ال�شعورية تك�شف عن �أن
ين .وميكن القول ب�أن للذات
الربا ّ
الذات يف حياتها ّ
اجلوانية تتجه من املركز نحو ّ
جانبني :اجلانب املدرك (�أو العارف) واجلانب الفاعل ،ففي جانبها الفاعل تدخل
الذات يف عالقة مع ما نطلق عليه عامل املكان ،وهي هنا تكون مو�ضو ًعا لعلم
النف�س الرتابطي� ،إنها الذات العاملة يف احلياة اليومية ،يف تعاملها مع منظومة
الربانية ،حتدد حاالتنا ال�شعورية العابرة ،وتطبع على هذه احلاالت �سماتها
الأ�شياء ّ
املكانية ،التي تعزل بع�ضها عن البع�ض الآخر .تعي�ش الذات هنا خارج نف�سها
حمتفظة بوحدتها ككل غري منق�سم� ،إال �أنها تتك�شف بو�صفها �سل�سلة من حاالت
متعددة.
متعينة ومن ثم ّ
لذلك ف�إن الزمان الذي تعي�ش فيه الذات الفاعلة هو الزمان الذي ن�صفه
يتميز عن املكان ،وال ندركه �إال كخط م�ستقيم
بالطول والق�صر .وهو ال يكاد ّ
يت�ألف من نقاط مكانية منف�صلة بع�ضها عن بع�ض ،ك�أنها مراحل ال ح�صر لها يف
رحلة واحدة.
حقيقيا .فالوجود
ولكن برج�سون يرى �أن الزمان بهذا الو�صف لي�س زمانًا ًّ
متحيز هو وجود زائف .والتحليل املتعمق للتجربة ال�شعورية يك�شف لنا
يف زمان ّ
أطلقت عليه اجلانب «العارف» من الذات .ولكننا وقد ا�ستغر ْقنا يف املنظومة
ما � ُ
الربانية للأ�شياء ،التي ّ
تتحكم يف حاالتنا واهتماماتنا اجلارية ،ي�شق علينا كل
امل�شقة �أن نلمح من الذات العارفة ملحة واحدة .ويف �سعينا هذا املتوا�صل نحو
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الأ�شياء الربانية نن�سج حول الذات العارفة حجابًا ،بحيث ت�صبح غريبة عنا كل
الغرابة.
�إنه يف حلظات الت�أمل العميق فقط ،عندما تتعطل الذات الفاعلة نغو�ص يف
اجلواين للتجربة ال�شعورية .حيث تذوب يف جمرى
�أعماق ذاتنا لن�صل �إىل املركز ّ
حياة هذه الذات الأعمق كل حاالتنا ال�شعورية بع�ضها يف بع�ض.
وت�شبه وحدة الذات العارفة وحدة ال ُّنطفة التي تتجمع فيها كل خربات
متعددة ،ولكن باعتبارها وحدة تندمج
�أجدادها ،ال ُبح�سبانها ح�ش ًدا من �أفراد ّ
فيها كل خربة باخلربات الأخرى .فوحدة الذات لي�س فيها ّمتيز عددي يف
التعدد يف
كمي ،على خالف ّ
حاالتهاّ ،
فالتعدد يف عنا�صرها هو تعدد كيفي ال ّ
الذات الفاعلة ،نعم ،هناك تغيرّ وحركة ،ولكن هذا التغري وتلك احلركة ال انق�سام
فيها ،عنا�صرها متداخلة وال تعاقب يف طبيعتها .ويبدو �أن زمان الذات العارفة �آن
املتميز � -إىل �سل�سلة من الآنات،
واحد ّ
حتوله الذات الفاعلة  -يف ات�صالها بالعامل ّ
كحبات الل�ؤل ؤ� منظومة يف ٍ
خيط واحد .هنا جند دميومة خال�صة ال ت�شوبها �شائبة
ّ
حتيز.
من ّ
جانبي التعاقب وعدم
وي�شري القر�آن  -مبا ّمتيز به من و�ضوح وب�ساطة � -إىل ْ
التعاقب يف الدميومة يف الآيات التالية:
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ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮊ [الفرقان.]59 - 58/

ﮋﰌﰍﰎﰏﰐ.ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﮊ [القمر.]50 - 49/
ف�إذا نظرنا �إىل احلركة امل َت َ�ض َّمنة يف اخللق من خارجها� ،أي �إذا �أدركناها
عقليا فهي عملية ا�ستغرقت �آالف ال�سنني؛ لأن اليوم الإلهي بح�سب ما
�إدراكًا ًّ
ورد يف القر�آن والإجنيل يعدل �ألف �سنة((( ،ولكن من وجهة نظر �أخرى جند �أن
هذه العملية التي ا�ستغرقت �آالف ال�سنني �إمنا هي فعل مفرد غري منق�سم �سريع
كلمح بالب�صر ،غري �أنه ي�ستحيل علينا التعبري عن هذه التجربة اجلوانية للدميومة
اخلال�صة بكلمات؛ وذلك لأن اللغة قد ت�شكلت يف الزمان املتعاقب لذاتنا الفاعلة
يو ًما بعد يوم .ولعل املثال التايل يو�ضح لنا �أكرث هذه النقطة:
فال�سبب يف �إح�سا�سك باللون الأحمر (طب ًقا لعلم الطبيعة) هو �سرعة
املوجية التي يبلغ تر ّددها  400بليون ذبذبة يف الثانية الواحدة ،ف�إذا ق ُّدر
احلركة ّ
عدها مبعدل
لك �أن تالحظ هذه الذبذبات الهائلة من اخلارج و�أن تتمكن من ّ
حد مفرت�ض للقدرة على الإدراك احل�سي
�ألْفي ذبذبة يف الثانية ،وهو �أق�صى ّ
((( انظر القر�آن ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ[احلج.]٤٧/
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(((
حلظي
لل�ضوء ،ال�ست ْغرق �إح�صا�ؤها �أكرث من �ستة �آالف �سنة  ،ولكنك يف فعل ّ
واحد للإدراك العقلي ميكنك �أن ُت ِل ّم بذبذبات حركة موجية ي�ستحيل �إح�صا�ؤها
يحول التعاقب �إىل
من الناحية العملية .ويبينّ لنا هذا كيف �أن الفعل العقلي ّ
دميومة .فالذات العارفة �إذن هي مبثابة عامل ت�صحيحي للذات الفاعلة؛ من حيث
�إنها تقوم برتكيب كل ال ُه َن ِات وال ِ
آنات (�أي التغيريات الطفيفة يف املكان والزمان
التي ال غنى للذات الفاعلة عنها) �إىل �شخ�صية كلية متما�سكة.

و�إذن فالزمان اخلال�ص كما يك�شف عنه التحليل العميق لتجربتنا ال�شعورية
لي�س خيطًا من حلظات منف�صلة متقلّبة؛ �إمنا هو كلّ ال يتجز�أ لي�س املا�ضي متخل ًفا
�إىل الوراء ،و�إمنا متحرك مع احلا�ضر وم�ؤثر فيه ،وامل�ستقبل مت�صل بهذا الكل،
حا�ضر ،يف طبيعته �إمكانية قابلة
قائما �أمامه مل يتم اجتيازه بعد ،و�إمنا
ال بو�صفه ً
ٌ
للتح ّقق(((.
والزمان باعتباره كُ ًّال ال يتجز�أ هو ما ي�سميه القر�آن «التقدير» �أو «القدر»،
كثريا يف العامل الإ�سالمي ويف خارج العامل الإ�سالمي،
وهي كلمة �أ�سيء فهمها ً
فالقدر هو الزمان �إذا نظرنا �إليه على �أنه �سابق على وقوع �إمكاناته� ،إنه زمان متحرر

((( طب ًقا لربج�سون :هذه الفرتة قد تكون � 25ألف �سنة ،انظر كتاب � ،Matter and Memoryص 272و.273
((( ملزيد من الإي�ضاح والتف�سري للم�ستقبل ك�إمكانية مفتوحة ،انظر املحا�ضرة الثالثة� ،صفحة  63من الن�ص
الإجنليزي.
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من �شبكة تتابع العلة واملعلول� ،أو ذلك الر�سم البياين الذي يفر�ضه الفهم املنطقي
على الزمان ،وباخت�صار �إنه الزمان كما ن�شعر به ال كما نفكر فيه �أو نح�صيه.
ر�س»
ف�إذا �س�ألتني :مل كان الإمرباطور «همايون» و«طهمو�سب» «�شاه ال ُف ْ
علميا لذلك ،والإجابة الوحيدة التي
متعا�صرين؟ فال ميكنني �أن � ّأقدم لك ً
تف�سريا ًّ
ميكن تقدميها يف هذا املقام هي� :أن طبيعة احلقيقة على نح ٍو ما ،من بني �إمكاناتها
إمكانيتني املعروفتني بحياة همايون و�شاه
الالنهائية القابلة للتح ّقق ،كان البد لل ّ
طهمو�سب �أن يتحققا م ًعا.
ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

والزمان باعتباره َقد ًرا ي�شكل جوهر الأ�شياء:
غا�شما يعمل من خارجه،
ﰐﮊ [القمرَ .(((]49 /
فقد ُر ال�شيء �إذن لي�س ً
ق�ضاء ً
ين لل�شيء� ،إمكاناته القابلة للتح ّقق تكمن يف �أعماق طبيعته،
جوا ّ
و�إمنا هو ُو�س ٌع ّ
ين على التوايل دون �شعور ب�إكراه خارجي .فالدميومة يف
الربا ّ
وهي حتقق وجودها ّ
متام كمالها ال تعني �أن هناك �أحدا ًثا تامة الن�ضج كامنة يف رحم احلقيقة ،ت�سقط
أي�ضا [الأعلى .]3 - 2 /وتتحدث هاتان ال�سورتان
((( من بني �آيات كثرية يف القر�آن ،انظر [الفرقان ،]2 /وانظر � ً
(خل ََق) ،ثم جعلها كاملة
الأخريتان عن �أربع طرق �إلهية حتكم كل اخلالئق مبا فيها الإن�سان� :إيجاد اهلل للأ�شياء َ
م�صريا �أو حدد طبيعتها (ق ََّد َر) ،ثم هداها �إىل �أهدافها ( َف َه َدى) ،ويفهم �إقبال القدر �أو
(ف ََ�س َّوى) ،وحدد لها ً
التقدير على �أنه حتقيق ال�شيء لهدفه الداخلي �أي حتقيق �إمكاناته الكامنة يف �أعماق طبيعته ،وحتقيق الذات
دون �أي �شعور بالإجبار اخلارجي ،وال يوجد يف هذا املفهوم للقدر �أي معنى للجربية كما اعتقد بع�ض علماء
تف�سريا خاط ًئا ،انظر املحا�ضرة الرابعة� ،ص 89بالن�ص
الكالم الإ�سالميني الذين كان تف�سريهم لآيات القر�آن ً
الإجنليزي ،وقد ف�شلوا يف فهم �أن �أ�صل قانون العلة واملعلول كامن يف �أعماق الذات املتعالية التي ابتدعته �أو
�سببته بف�ضل الهداية الإلهية لكي حتقق قدرها وم�صريها الذي حددته لها العناية الإلهية (�أي معرفة كل
الأ�شياء وت�سخريها) (�ص ،)86ويف (�أ�سراري خودي) كذلك �شواهد كثرية.
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حبات الرمل من ال�ساعة الرملية .و�إذا كان الزمان
واحدة بعد �أخرى كما ت�سقط ّ
وهما،
حقيقيا ولي�س جمرد تكرار للحظات متجان�سة ،يجعل التجربة ال�شعورية ً
ًّ
لزم �أن تكون كل حلظة يف حياة احلقيقة حلظة �أ�صيلة يتو ّلد عنها ما هو جديد كل
اجلدة وغري متوقّع ،ويف هذا يقول القر�آن :ﮋﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮊ[الرحمن.]29 /
ّ
التقيد ب�أغالل الزمان املت�سل�سل ،و�إمنا
والوجود يف الزمان احلقيقي لي�س ّ
هو خلق هذا الزمان املت�سل�سل حلظة بلحظة ،و�أن يكون مطلق احلرية والأ�صالة يف
اخللق .والواقع �أن كل ن�شاط خالّق هو ن�شاط حر ،فاخللق �ضد التكرار الذي هو
من خ�صائ�ص الفعل الآيل؛ وهذا هو ال�سبب يف �أنه من امل�ستحيل تف�سري الن�شاط
اخلالّق للحياة يف �إطار النظرية الآلية (املادية) ،فالعلم ي�سعى لإيجاد متاثل واطّ راد
يف التجربة� ،أعني بهذا :قوانني التكرار الآيل .واحلياة مبا فيها من �شعور مك ّثف
بالتلقائية تتمركز على �أ�س�س من االختيار ،ومن ثم تخرج من جمال ال�ضرورة،
لهذا يعجز العلم عن فهم احلياة.
تف�سريا � ًّآليا يدفعه �إىل هذا
وعامل البيولوجيا الذي يحاول تف�سري احلياة
ً
�أنه ي ْق�صر درا�سته على ال�صور الدنيا للكائنات احلية ،التي يك�شف �سلوكها عن
تتبدى يف نف�سه� ،أي
ت�شابه بينها وبني الفعل الآيل .ولكنه �إذا در�س احلياة كما ّ
يف عقله احلر فيما يختار ويرف�ض ،وفيما يت�أمل فيه ،ويف معاينته للما�ضي واحلا�ضر،
الدينامي للم�ستقبل� ،إذا فعل ذلك فمن امل�ؤكد �أنه �سيقتنع بق�صور
تخيله
ويف ّ
ّ
ت�صوراته الآلية.
ّ
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حرة خالّقة ،ولكن كيف
ً
وقيا�سا على جتربتنا ال�شعورية ،ي�صبح الكون حركة ّ
يت�س ّنى لنا �أن نت�صور حركة م�ستقلة عن �شيء متعينّ يتحرك؟ والإجابة على هذا
هي� :أن فكرة «الأ�شياء» فكرة ا�ستنتاجية ،مبعنى �أنه ميكن ا�ستنتاج «�أ�شياء» من
حركة ،ولكننا ال ن�ستطيع ا�ستنتاج حركة من �أ�شياء .ف�إذا افرت�ضنا مث ًال �أن الذّ رات
املادية كالتي يقول بها (الفيل�سوف الإغريقي) «دميقريطو�س» هي احلقيقة الأ�صلية،
لكان علينا �أن ُندخل عليها احلركة من اخلارج ك�شيء غريب عن طبيعتها ،بينما لو
اعتربنا احلركة هي الأ�صل فمن املمكن �أن ن�ستنتج منها �أ�شياء �ساكنة.
والواقع� ،أن علم الطبيعة قد اختزل كل الأ�شياء �إىل حركة؛ فالطبيعة
للذرات يف علم الفيزياء احلديث هي كهرباء ولي�ست �شي ًئا مكهربًا.
الأ�سا�سية ّ
حمددة ،ذلك
�أ�ضف �إىل هذا �أن الأ�شياء يف التجربة املبا�شرة لي�س لها معامل ّ
لأن التجربة املبا�شرة ا�ستمرارية ال متييز يف حمتوياتها ،وما ن�سميه «�أ�شياء» �إمنا
هي �أحداث يف �صريورة الطبيعة يحدد لها الفكر مواقع ،ومن ثم يعتربها ّ
منفكة
بع�ضها عن بع�ض لأغرا�ض تتعلق بالعمل .والكون الذي يبدو لنا كمجموعة
�أ�شياء لي�س مادة �صلبة ت�شغل فراغًا� ،إنه لي�س �شي ًئا و�إمنا هو فعل .وطبيعة الفكر
(عند برج�سون) هو الت�سل�سل ،فال ي�ستطيع ت�صور احلركة �إال باعتبارها �سل�سلة من
نقاط �ساكنة .ومن ثم ف�إن عملية الفكر الذي يعمل يف ت�صورات �ساكنة ،هي التي
مظهرا ل�سل�سلة من �أ�شياء �ساكنة ملا هو يف حقيقته �صريورة يف الطبيعة.
تقدم لنا ً
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ووجود هذه الكينونات ال�ساكنة م ًعا وتعاقبها يف الوجود هو م�صدر ما نطلق عليه
مي «املكان والزمان».
ْا�س ْ
احلقيقة (عند برج�سون) هي قوة دافعة لإرادة حرة خالّقة حيوية ،الفكر هو
الذي يلحقها باملكان وينظر �إليها باعتبارها كرثة من �أ�شياء .وال نحاول تقييم هذه
تقييما كام ًال و�إمنا نكتفي ب�أن نقول� :إن احليوية عند برج�سون تنتهي
النظرة الآن ً
�إىل ازدواجية الإرادة والفكر ال ميكن جتاوزها .وم�صدر هذا يف احلقيقة يرجع �إىل
حيز،
�أن برج�سون ينظر �إىل العقل نظرة جزئية ،فهو عنده ن�شاط ي�سلك الأ�شياء يف ّ
نت
ويت�شكل باملادة فح�سب ،وال ي�ستخدم �إال مقوالت �آلية ،ولكن الفكر كما ّبي ُ
يف حما�ضرتي الأوىل له كذلك حركة �أعمق((( .فبينما يبدو �أنه يج ّزئ احلقيقة �إىل
�أجزاء �ساكنة ف�إن وظيفته احلقيقية تكمن يف تركيب عنا�صر التجربة م ًعا با�ستخدام
مقوالت منا�سبة ملختلف امل�ستويات التي تعر�ضها التجربة.
الفكر يبلغ يف �أ�صالته مبلغ احلياة ،وحركة احلياة (من حيث هي منو ع�ضوي)
تدريجيا ملراحلها املختلفة ،وبدون هذا الرتكيب تتوقف عن �أن
تركيبا
ّ
تت�ضمن ً
ًّ
حمددة بغاياتها ،وحتقيق هذه الغايات معناه �أن العقل قد
ع�ضويا� .إنها ّ
تكون ًّمنوا ًّ
نفذ �إليها ،وال يكون ن�شاط العقل ممك ًنا بدون حتقيق هذه الغايات .ويف التجربة
ال�شعورية متتزج احلياة والفكر �أحدهما بالآخر لي�ؤلفا وحدة واحدة ،فالفكر �إذن يف
طبيعته احلقيقية متطابق مع احلياة.
((( انظر املحا�ضرة الأوىل �ص 5بالن�ص الإجنليزي.
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يرى برج�سون �أن اندفاع الباعث احليوي قُد ًما يف حريته اخلالّقة ال ي�ضيئه
حتكمي ب�إطالق،
قب�س من هدف قريب �أو بعيد؛ فهو ال ي�ستهدف نتيجة ،وهو
ّ
التنب�ؤ ب�سلوكه ،ويف هذه النقطة يك�شف برج�سون
فو�ضوي ،غري ّ
موجه ال ميكن ّ
ق�صوره يف حتليل التجربة ال�شعورية؛ فهو يرى التجربة ال�شعورية على �أنها املا�ضي
أي�ضا
الذي يتحرك مع احلا�ضر وي�ؤثر فيه ،وهو يغفل �أن الوحدة ال�شعورية لها � ً
امل�ستقبلي؛ فاحلياة �إمنا هي �سل�سلة من �أفعال االنتباه ،ال ميكن تف�سريها
جانبها
ّ
حتددها م�صاحلنا
�إال يف �إطار مرجعية �شعورية �أو ال�شعورية ،حتى �أفعالنا الإدراكية ّ
�صور ال�شاعر الفار�سي ُ«ع ْريف» هذا اجلانب من الإدراك
و�أهدافنا املبا�شرة .وقد ّ
(((
الإن�ساين بتعبري جميل؛ حيث قال:
بحدة ذكائك ،لأن
معجبا ّ
«�إذا كان قلبك مل يخدعه ال�سراب فال تكن ً
ظم ِئك» .يريد ال�شاعر بهذا �أن
حتررك من هذا اخلداع الب�صري مر ّده �إىل �ضعف َ
ّ
يقول� :إذا ا�شتد ظم�ؤك للماء بعثت رمال ال�صحراء يف خيالك انطبا ًعا ل�صورة
بحرية من ماء ،و�إمنا يرجع حتررك من هذا الوهم �إىل غياب احلاجة ال�شديدة �إىل
مهتما ب�أن تدركه على غري
املاء .لقد � َ
أدركت ال�شيء على حقيقته؛ لأنك مل تكن ًّ
حقيقته .وعلى ذلك ف�إن الأهداف والغايات (�سواء ُوجدت يف امليول ال�شعورية
(((
و�سداها.
�أو الال�شعورية) هي لحُ ْمة التجربة ال�شعورية َ
((( انظر �شيبلي نوماين يف كتاب «�شري الآجام» ،اجلزء الثاين� ،ص.114
((( حلمة التجربة ال�شعورية و�سداها :عنا�صرها.
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وفكرة الغاية ال ميكن فهمها �إال يف �إطار امل�ستقبل .ال �شك �أن املا�ضي
ي�سكن احلا�ضر وي�ؤثر فيه ،ولكن عملية وجود املا�ضي يف احلا�ضر لي�ست هي
ال�شعور كله؛ فعن�صر الغاية يك�شف عن نوع من النظرة امل�ستقبلية يف ال�شعور؛
تلون حاالتنا ال�شعورية الراهنة فح�سب ،و�إمنا تك�شف عن
ذلك لأن الغايات ال ّ
أي�ضا .والواقع �أن الغايات ت�شكل الدفعة الأمامية حلياتنا ،ومن
اجتاهها امل�ستقبلي � ً
تقي َد َ�أ ْمـ ٍر ٍ
بهدف
ثم ن�ست�شرف بوجه ما الأحوال التي مل توجد بعد وت�ؤثر فيهاّ � .إن ُّ
تقيده مبا ينبغي �أن يكون ،وعلى هذا ف�إن املا�ضي وامل�ستقبل ي�ؤثر كالهما
ما معناه ّ
على احلالة احلا�ضرة لل�شعور .ولي�س امل�ستقبل ُبكل ّّيته غري حمدد كما يت�ضح من
املتنبه ت�شمل ك ًّال من الذاكرة
حتليل برج�سون لتجربتنا ال�شعورية .وحالة ال�شعور ّ
فقيا�سا على جتربتنا ال�شعورية
واخليال بو�صفهما عاملني م�ؤثرين ،وعلى ذلكً ،
حيويا �أعمى ال ي�ست�ضيء بالفكرة �أب ًدا بل �إن طبيعتها غائية
لي�ست احلقيقة داف ًعا ً
�إىل �أق�صى املدى.
على �أن برج�سون ينكر الطبيعة الغائية للحقيقة ،على �أ�سا�س �أن الغائية
تبطل الزمن ،وهو يرى �أن �أبواب امل�ستقبل ينبغي �أن تبقى مفتوحة على م�صراعيها
حرة وخالقة .ال �شك �أنه �إذا كانت الغائية تعني
للحقيقة ،و�إال ف�إنها لن تكون ّ
بناء على هدف �أو غر�ض �سبق حتديده ،ف�إنها جتعل الزمان باطالً؛
ت�صميم خطة ً
�إنها تختزل الكون �إىل جمرد ا�ستن�ساخ زمني ملخطط �أو بناء �أزيل �سابق الوجود،
قد وجدت فيه الأحداث الفردية �أماكنها املنا�سبة بالفعل ،وبقيت هنالك كما لو

94

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
94

كانت تنتظر �أدوارها لتدخل املجرى الزمني للتاريخ� ،أي �أن كل �شيء قد ُوجد
بالفعل يف جهة ما من الأزل ،ولي�س الرتتيب الزمني للأحداث �سوى تقليد
تتميز عن الآلية التي �سبق
للقوالب الأزلية ،ومثل هذه الوجهة من النظر ال تكاد ّ
�أن رف�ضناها((( .ويف الواقع هي نوع من الآلية املق ّنعة يحل فيها الق�ضاء والقدر
حمل اجلربية ال�صارمة ،وال تدع جما ًال حلرية الإن�سان �أو للحرية الإلهية نف�سها.
والعامل الذي ُيعترب عملي ًة لتحقيق �أهداف �سبق اقت�ضا�ؤها لي�س عاملًا يت�ألف من
قوى حرة م�سئولة و�أخالقية ،بل هو جمرد م�سرح عليه ُد ًمى تحُ ّركها يد من خلف
�ستار.
�إال �أنه يوجد غائية مبعنى �آخر ،فقد ر�أينا من جتربتنا ال�شعورية �أن ِقوام احلياة
أي�ضا اخل�ضوع ل�سلطانها ،كذلك احلياة
ت�شكيل وتغيري للأهداف والغايات و� ً
العقلية هي غائية مبعنى �أنه بينما ال يوجد هدف بعيد املدى نتحرك نحوه� ،إال
(((
�أنه يوجد ت�شكيل لأهداف جديدة متوالية ،وهناك معايري مثالية للقيم ترتى
مع منو عملية احلياة وامتدادها .فنحن ن�صبح على ما نحن عليه بانقطاعنا عما كنا
امليتات ،ولكن توجد منظومة يف
عليه من قبل ،واحلياة رحلة خالل �سل�سلة من ْ
ا�ستمرارية هذه الرحلة ،فاملراحل املختلفة لهذه الرحلة ،مرتبطة بع�ضها ببع�ض
ع�ضويا ،برغم ما قد يظهر من تغيريات فجائية يف تقديرنا للأمور .فتاريخ
رباطًا ًّ
حياة الفرد يف جمموعه وحدة ولي�س جمرد �سل�سلة من �أحداث ال يلتئم بع�ضها
((( هذا �إ�شارة �إىل ال�صفحات ( 36 - 33من الن�ص الإجنليزي).
((( ترتى :تتواتر وتتابع.
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مع بع�ض ،فالعامل �أو حركة الكون يف الزمان جمرد من الغاية �إذا كنا نق�صد بالغاية
مقر ًرا تتحرك نحوه اخلليقة كلها.
هدفًا معروفًا قبل وقوعه� ،أي ً
م�صريا بعي ًدا ّ
�أن ُنو َه َب حيا ًة بغاي ٍة كهذه هو مبثابة ٍ
�سلب لأ�صالتها وطبيعتها اخلالقة؛
�أهدافها �إنهاء مل�سريتها� ،إنها �أهداف جتيء من غري �سابق تفكري فيها بال�ضرورة.
ولكن عملية الزمان ال ميكن ت�صورها على �شكل خط قد �سبق ر�سمه ،و�إمنا هو
خط ما زال ُير�سم حتقي ًقا لإمكانات مفتوحة� .إنها غائية فقط مبعنى �أنها انتقائية
بطبيعتها ،و�أنها ت�صل �إىل نوع من حتقيق احلا�ضر بحر�صها على احلفاظ على
املا�ضي والإ�ضافة �إليه.
والر�أي عندي �أنه لي�س �أكرث ُبع ًدا عن النظرة القر�آنية من القول ب�أن الكون
تنفيذ (يف �سياق الزمن) خلطة �سبق و�ضعها.
وكما �أو�ضحت من قبل :الكون قابل للزيادة(((� .إنه كون ينمو ولي�س ُمن َت ًجا
مكتم ًال خرج من يد �صانعه منذ �أحقاب قدمية ،وهو الآن ممتد يف الف�ضاء �أ�شبه
ما يكون بكتلة ميتة من املادة ،ال يفعل فيها الزمان �شي ًئا ،وبالتايل فهي ال �شيء!
ولعلنا الآن يف موقف يجعلنا نفهم معنى هذه الآية:

((( انظر املحا�ضرة الأوىل� ،صفحة  8والهام�ش ( 23الن�ص الإجنليزي).
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لقد �أدى بنا التف�سري الدقيق للتعاقب الزمني كما جتلّى يف �أنف�سنا �إىل فكرة
احلقيقة املطلقة كدميومة خال�صة يتداخل فيها الفكر واحلياة والغاية لت�شكل وحدة
ع�ضوية متكاملة .وال ن�ستطيع �أن نت�صور هذه الوحدة �إال من حيث هي وحدة
ٍ
ذات متحق ّقة الوجود حميطة بكل �شيء ،هي امل�صدر املطلق لكل حياة فردية
ولكل فكر فردي .و�إين لأجازف بالقول ب�أن خط�أ برج�سون �إمنا ن�ش�أ عن اعتبار
الزمان املجرد �سابق على الذات التي ت�ستند �إليها وحدها الدميومة اخلال�صة .فال
املكان البحت وال الزمان البحت ب�إمكانهما �إحداث التما�سك بني الكرثة من
الأ�شياء والأحداث م ًعا ،و�إمنا هو فعل (العارف) لذات باقية هو الذي ي�ستطيع �أن
مي�سك بالتعددية يف الدميومة ،متجزئة �إىل ما ال نهاية له من اللحظات ،فيحيلها �إىل
ع�ضوي متكامل الوحدة.
مركب
ّ
�أن توجد يف دميومة خال�صة معناه �أن تكون ذا ًتا ،وكونك ذا ًتا يقت�ضي �أن
حقيقيا وحده هو
تكون ً
قادرا على �أن تقول «�أنا موجود» ،فالذي يوجد وجو ًدا ًّ
الذي ي�ستطيع �أن يقول «�أنا موجود» :ودرجة احلد�س با إل ّن ّية هي التي حتدد مكان
ال�شيء يف ميزان الوجود.
أي�ضا نقول�« :إ ّنا» ولكن « إ� ّن ّيتنا» تتوقف على غرينا وتقوم على التمييز
نحن � ً
بني الذات وغري الذات� .أما الذات املطلقة ح�سب التعبري القر�آين فهي غنية عن
العاملني :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [�آل عمران .(((]97 /فغري الذات بالن�سبة
أي�ضا يف [العنكبوت.]6 /
((( الإ�شارة �إىل التعبري القر�آين :ﮋﯾ ﯿ ﰀﮊ � ً
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للذات الإلهية ال ميكن �أن تقيم نف�سها يف املواجهة باعتبارها الآخر املقابل .و�إال
�أ�صبحت الذات الإلهية مثل ذواتنا املتناهية ،يف عالقة مكانية مع الآخر املقابل.
فالذي ن�سميه الطبيعة �أو «الالذات» �إمنا هي حلظة عابرة يف احلياة الإلهية ،ف�إ ّن ّيته
(((
ت�صو ًرا
�سبحانه م�ستقلة جوهرية ومطلقة  ،وي�ستحيل علينا �أن ّ
نكون يف عقولنا ّ
ال عن هذه الذات الإلهية فهي كما يقول القر�آن :ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
كام ً
ﭦ ﭧﮊ [ال�شورى.]11 /
�إن العقل ال ميكن �أن يت�صور ذا ًتا من غري �أن يلحق بها �صفةْ � ،أي �أ�سلوب
ماديا بح ًتا يحتل الفراغ،
منطي من ال�سلوك ،والطبيعة (كما ر�أينا) لي�ست ركا ًما ًّ
�إمنا هي بناء من �أحداث ،منظومة مطّ ردة من ال�سلوك ،وهي بهذا الو�صف جوهرية
بالن�سبة للذات املطلقة .الطبيعة بالن�سبة للذات الإلهية كال�صفة بالن�سبة للذات
الإن�سانية ،هي يف الت�صوير القر�آين الرائع (�س ّنة اهلل)((( :ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [الفتح .]23 /وهي من وجهة نظر الإن�سان
تف�سري (يف موقفنا احلا�ضر) نخلعه على القدرة اخلالّقة للذات املطلقة؛ يف حلظة
معينة من حلظات تقدمها �إىل الأمام تكون متناهية ،ولكن ملا كانت الذات التي
هي جوهرية بالن�سبة للكون ذا ًتا خالّقة كانت الطبيعة قابلة للزيادة وبالتايل لي�س
نهائيا ،وعدم حمدوديتها �إمنا هو
لها حد ،مبعنى �أن �أي حد المتدادها لي�س ًّ
حدا ًّ
((( هذه �إ�شارة �إىل الآية القر�آنية :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [طـه.]14 /
أي�ضا يف الآيات الآتية[ :الأحزاب[ ،]62 /فاطر،]43 /
((( الإ�شارة �إىل التعبري القر�آينﮋ ﯽ ﯾﮊ الوارد � ً
و[غافر ]85 - 84 /وغريها.
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بالقوة ال بالفعل ،فالطبيعة �إذن يجب �أن ُتفهم على �أنها كائن حي دائم النمو،
ين؛ هو الذات الأزلية
جوا ّ
حد ُه الوحيد ّ
ومنوه لي�س له حدود نهائية برانية و�إمنا ّ
حد ّ
ّ
التي تبعث احلياة يف الوحدة الكلية وحتافظ عليها ،كما يقول القر�آن :ﮋﰓ ﰔ
ﰕ ﰖﮊ [النجم.]42 /
روحيا
وهكذا ف�إن الر�أي الذي اتخذناه ي�ضفي على العلوم الطبيعية معنى ًّ
جدي ًدا؛ فمعرفة الطبيعة هي معرفة بال�س ّنة الإلهية .ويف مالحظتنا للطبيعة �إمنا
ن�سعى يف احلقيقة وراء نوع من التوا�صل بالذات املطلقة ،وما هذا �إال �صورة �أخرى
من �صور العبادة(((.
أ�سا�سيا من عنا�صر احلقيقة املطلقة.
هذه املناق�شة تعترب الزمان
عن�صرا � ًّ
ً
والنقطة التالية �أمامنا هي �أن ننظر يف حجة الدكتور  Mc Taggartفيما يتعلق ب�إنكار
حقيقة الزمان((( .فالزمان يف نظر دكتور ماك تاجرت غري حقيقي؛ لأن كل حادثة
ما�ض �أو حا�ضر �أو م�ستقبل؛ على �سبيل املثال :موت «امللكة � ْآن» هو ٍ
هي ٍ
ما�ض
حا�ضرا بالن�سبة ملعا�صريها ،وم�ستقب ًال بالن�سبة لوليام الثالث.
بالن�سبة لنا ،وكان
ً
((( انظر املحا�ضرة الثالثة� ،صفحة ( 83بالن�ص الإجنليزي)؛ حيث يرى العالّمة �إقبال� :إن املالحظ �أو املراقب
العلمي للطبيعة هو نوع من الباحث ال�صويف خالل �أداء ال�صالة.
((( حجة ماك تاجارت امل�شار �إليها هنا والتي قدمها يف مقالته «ال حقيقة للزمن» املن�شورة يف :جملة  ،Mindالعدد
� ،17أكتوبر  ،1908والتي �أعيد ن�شرها فيما بعد يف جملة  ،Nature of Existenceالعدد الثاين� ،ص� 9إىل ،31
ثم �أعيد ن�شرها بعد وفاته يف جملة� ،Philosophical Studies :ص� 110إىل  .131وقد �أثارت مقالته الكثري
من املناق�شات الفل�سفية عن الزمن؛ ف�أيدها بع�ضهم مثل مي�شيل دوميه وانتقدها �آخرون مثل �سي .د .برود.
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وهكذا ف�إن حادثة موت «امللكة � ْآن» يجمع بني خ�صائ�ص متنافرة بع�ضها مع بع�ض.
ووا�ضح �أن هذه احلجة ت�صدر عن افرتا�ض �أن طبيعة الت�سلل الزمني متنا ٍه.
ف�إذا اعتربنا املا�ضي ،واحلا�ضر وامل�ستقبل من لوازم الزمان ،ف�إننا بذلك
جزءا منه وجتاوزناه ،وبقي �أمامنا جزء �آخر
قطعنا ً
ن�صور الزمان كخط م�ستقيمْ ،
حية خالّقة و�إمنا اعتربناه
مل نقطعه بعد .ويف هذا اعتبار للزمان  -ال بو�صفه حلظة ّ
املتعددة كاملة التكوين ثم تتك�شف يف
مطل ًقا �ساك ًنا ي�شتمل الأحداث الكونية ّ
تعاقبها ك�أنها �صور من �شريط فيلم �سينمائي بالن�سبة للم�شاهد اخلارجي.
ونحن ن�ستطيع بحق �أن نقول� :إن موت امللكة �آن كان م�ستقب ًال بالن�سبة
قائما يف امل�ستقبل
لوليام الثالث� ،إذا ما كان هذا احلادث تا ّم الت�شكل بالفعل ً
ينتظر حتققه يف اخلارج ،ولكن  -كما �أو�ضح الأمر برود  Broadبحق  -هو �أن حد ًثا
م�ستقبليا ال ميكن و�صفه ب�أنه حادثة((( ،فحادثة موت امللكة �آن مل يكن له وجود
ًّ
�إطالقًا قبل موتها� .أما �أثناء حياة امللكة �آن ف�إن حادثة موتها ُوجدت فقط ك�إمكانية
تت�ضمنه هذه الطبيعة باعتباره حادثة �إال
يف طبيعة احلقيقة مل تتحقق بعد ،ومل ّ
بعد �أن بلغ نقطة التح ّقق.
والر ّد على حجة الدكتور «ماك جتارت» هو �أن امل�ستقبل ال يوجد �إال باعتباره
�إمكانية حمتملة ولي�س بو�صفه حقيقة .وال ميكن كذلك القول �أن حاد ًثا ما يجمع
((( انظر �سي د .برود يف كتابه � ،Scientific Thoughtصفحة .79
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بني �صفات مت�ضاربة عندما يو�صف باملا�ضي واحلا�ضر .فعندما يقع حادث ()X
يدخل يف عالقة ال تقبل التغيري مع جميع الأحداث التي �سبقته .وال تت�أثر
هذه العالقة �إطالقًا بعالقة ( )Xبالأحداث الأخرى التي تقع .ولي�س هناك خرب
يحتمل ال�صدق والكذب بذاته فيما يتعلق بهذه العالقات ميكن �أن يجعلها كاذبة
وحا�ضرا م ًعا.
ما�ضيا
�أو �صادقة �أب ًدا .ومن ثم ال توجد �صعوبة يف اعتبار حادثة ما ً
ً
ولكن البد من االعرتاف ب�أن الأمر ال يخلو من �صعوبة و�أنه ي�ستلزم مزي ًدا من
التفكري .لي�س من ال�سهل �أن ندرك �سر الزمان((( .وكلمات �أوغ�سطني العميقة ال
تزال �إىل اليوم �صادقة كما كانت �صادقة يف املا�ضي؛ حيث يقول:
�شرحه ل�سائل ف�إين
«�إين �أعرف الزمان �إذا مل ي�س�ألني �أحد� ،أما �إذا حاولت ْ
�أجهله»(((.
ت�صور الزمان كعن�صر �أ�سا�سي يف احلقيقة .ولكن
و�أنا
�شخ�صيا �أميل �إىل ّ
ًّ
الزمان احلقيقي لي�س هو الزمان امل�سل�سل الذي البد فيه من التمييز بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل� ،إنه دميومة خال�صةْ � ،أي تغيرّ بال تعاقب ،هذا التغيرّ الذي
مت�سه حجة «ماك تاجارت» .الزمان دميومة خال�صة ُيج ّزئها الفكر ،وهي و�سيلة
ال ّ
الكمي .وهذا هو املعنى
تعر�ض فيه احلقيقة ن�شاطها اخلالق املتوا�صل للقيا�س
ّ
جدا اعرتاف «برود» يف خامتة فح�صه حلجة ماك تاجارت من �أن الزمن هو �أكرب عقدة يف الفل�سفة
((( هذا ي�شبه ًّ
كلها ،انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص.84
((( «اعرتافات القدي�س �أوغ�سطني» ،انظر كتاب «�شبنجلر» �سقوط الغرب� ،ص140؛ حيث ا�ست�شهد مبالحظة
�أوغ�سطني يف عالقته بالقدر.
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ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

الذي تعرب عنه هذه الآية القر�آنية:
ﮏﮐﮑ ﮒﮊ [امل�ؤمنون.]80 /

ولكن ال�س�ؤال الذي ميكن �أن ت�س�أله هو :هل ميكن �إ�سناد التغيرّ �إىل الذات
املطلقة؟ نحن كب�شر (من الناحية الوظيفية) ننتمي �إىل عملية كونية م�ستقلّة،
وظروف حياتنا يف جملتها خارجة عنا ،ونوع احلياة الوحيد الذي نعرفه هو:
م�ستمرا من حال �إىل حال .ومن
الرغبة وال�سعي والف�شل �أو الإجناز ،يعني تغيرّ ًا
ًّ
وجهة نظرنا :احلياة تغيرّ  ،والتغيرّ يف �أ�سا�سه ن ْق�ص ،ويف نف�س الوقت ،لأن جتربتنا
ال�شعورية هي نقطة االنطالق الوحيدة لكل معرفة ،ال ن�ستطيع �أن نتج ّنب الق�صور
اجلوانية نف�سها .وخلع ال�صفات الب�شرية على
يف تف�سري احلقائق يف �ضوء جتربتنا ّ
الذات الإلهية �أمر ال مفر منه يف فهم احلياة ب�صفة خا�صة؛ لأن احلياة ميكن فهمها
ال�سرهندي»
فقط ً
فهما ُج ّو ًّانيا من داخل النف�س .وقد تخيل ال�شاعر «نا�صر علي ّ
أيت
�صنعتني على �صورتك ،ويف نهاية الأمر ماذا ر� َ
للربهمي« :لقد ْ
ال�صنم يقول ْ
وراء ذاتك؟»(((.
ت�صور حياة اهلل على مثال حياة الب�شر هو الذي حدا
التحرج من ّ
لقد كان ّ
بابن حزم العامل الأندل�سي امل�سلم �إىل الرتدد يف ن�سبة احلياة �إىل اهلل ،فقال يف

((( انظر م� .أف�ضل �سارغو�ش يف كتابه :كلمات ال�شعراء.
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حي بحياة كحياة الب�شر؛ بل
براعة لبقة�« :إن اهلل ينبغي �أن ي�سمى ًّ
حيا ال لأنه ّ
لأن القر�آن و�صفه باحلياة»(((.
همه على ظاهر جتربتنا ال�شعورية  -غاف ًال عن
وملا كان ابن حزم  -وقد ق�صر ّ
متعاقبا ،تعاقب املواقف
�أغوارها العميقة ،فالبد �أنه نظر �إىل احلياة باعتبارها تغيرّ ًا ً
متحدية.
جتاه بيئة ّ
ومن البينّ �أن التغيرّ املتتايل عالمة على النق�ص ،ف�إذا ق�صرنا �أنف�سنا على
هذه النظرة �إىل التغيرّ �أ�صبح التوفيق بني الكمال الإلهي وبني احلياة الإلهية
أح�س ب�أنه ال ميكن �إثبات
مع�ضلة م�ستع�صية احلل .والبد �أن يكون ابن حزم قد � ّ
خمرجا من هذه
الكمال للذات الإلهية �إال على ح�ساب حياتها .لكن هناك ً
املع�ضلة ،فالذات املطلقة  -كما ر�أينا  -هي احلقيقة ب�أكملها .وهي لي�ست قائمة
أجنبيا عنها ،تنظر �إليه من خارجه ،وبالتايل ف�إن عبارة «حياته»
بحيث ترى الكون � ًّ
حتددها الذات الإلهية ُج ّو ًّانيا .و�إذن فالتغيرّ مبعنى احلركة من حالة نق�ص �إىل حالة
ّ
كمال ن�سبي �أو عك�س ذلك ال ينطبق بداهة على احلياة الإلهية .ولكن التغيرّ
بهذا املعنى لي�س هو ال�صورة الوحيدة املمكنة للحياة ،فالت�أمل الأعمق يف جتربتنا
ال�شعورية ُتظهر لنا �أن وراء مظهر الزمن املتعاقب هناك دميومة حقيقية ،والذات
تعاقبا ملواقف
املطلقة توجد يف دميومة خال�صة ينقطع فيها التغيرّ عن �أن يكون ً
خمتلفة ،وتك�شف الذات املطلقة �صفتها احلقيقية باعتبارها خالّقة �أب ًدا :ﮋﮗ
((( انظر كتاب الفي�صل ،اجلزء الثاين� ،ص.158
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ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮊ [فاطر،(((]35 /
وﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [البقرة.]255 /
و�إدراك الذات املطلقة بو�صفها غري قابلة للتغيرّ بهذا املعنى من معاين
جتر ٌد من البواعث ،حياد راكد،
التغيرّ مبثابة ّ
ت�صور لها على �أنها جمود مطلقّ ،
وعد ٌم مطلق .ولكن التغيرّ بالن�سبة للذات اخلالقة ال ميكن �أن يعني النق�ص.
ت�صو ًرا � ًّآليا ،على النحو الذي قد
وكمال الذات اخلالّقة لي�س يف �أنها ركود نت�صوره ّ
يكون ابن حزم قد ت�أثر فيه ب�أر�سطو ،و�إمنا كمالها يف �سعة ن�شاطها اخلالق و�شموله،
ويف ر�ؤيتها اخلالّقة التي ال حدود لها .حياة اهلل هي جتلٍّ ذاتي ،ال �سعي نحو مثل
يتم بعد» بالن�سبة للإن�سان معناه ال�سعي وقد يعني
�أعلى يراد الو�صول �إليه« .ما مل ّ
يتم بعد» بالن�سبة هلل فيعني حت ّق ًقا ال يتخلّف �أب ًدا لإمكانات
الإخفاق� ،أما «ما مل ّ
وجوده اخلالقة الالنهائية ،هذا الوجود الذي يحتفظ بوحدته التا ّمة خالل جتلّياته
الالنهائية:
حتدده حدود
وبحر ال
ّ

يظل لنف�سه � ًأبدا ُيعيد

ي�صب به الوجود �إىل وجود

ويبقى يف الزمان له خلود

ترى الأقوا�س �آال ًفا تالقت

وقد نه�ضت فلي�س بها بعيد

الث ّيا
ويف حب احلياة ترى رّ

ت�ضيء لكي يكون لها مزيد

((( انظر ﮋﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﮊ [ق.]38 /
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كما�أنالرثىيفالأر�ضيهوىالـ

حياة كالهما ر�أي �سديد

كفاحا
خالئق كلها ت�سعى
ً

وتن�شط يف احلياة لها جهود
ور�ضوان من اهلل أَ�بيد

وكل كفاحهم �سلم و�أمن
(((

من �شعر جوته

وهكذا ،ف�إن النقد الفل�سفي ال�شامل جلميع حقائق التجربة من جانبيها
العملي واملعريف ينتهي بنا �إىل خال�صة وهي �أن «احلقيقة املطلقة» هي حياة
عقالنية خالّقة ،وتف�سري هذه احلياة على �أنها ذات لي�س
ت�صويرا للذات الإلهية
ً
على �صورة الب�شر ،و�إمنا هو قبول للحقيقة الب�سيطة للتجربة� :أن احلياة لي�ست
تركيبي يلملم �شتات
تنظيمي للوحدة ،ن�شاط
هالمية عدمية ال�شكل و�إمنا هي مبد أ�
ّ
ّ
الكائنات احلية ويركّ زها لغاية بنائية .وعملية التفكري التي هي يف �أ�سا�سها عملية
ين
كتيار كو ّ
رمزية حتجب الطبيعة احلقيقية للحياة ،وال ميكنها �أن تت�صورها �إال ّ
ين�ساب يف جميع الأ�شياء؛ ولذلك ف�إن النظر العقلي يف احلياة ي�ؤدي بال�ضرورة
�إىل مذهب وحدة الوجود ،ولكننا منلك معرفة مبا�شرة عن اجلانب العارف للحياة
فاحلد ُ�س يك�شف احلياة كذات جاذبة ُم َو ِّح َدة .هذه املعرفة على ما
من ُج ّوانييه؛ ْ
ك�شف مبا�شر لطبيعة
فيها من نق�ص لأنها تهيئ لنا نقطة انطالق فح�سب� ،إال �أنها ٌ
تربر لنا ا�ستنتاج �أن الطبيعة املطلقة
احلقيقة املطلقة .وعلى هذا ف�إن حقائق التجربة ّ
((( جوته ( ،ALterswerkeطبعة هامبورج)� ،ص 1و.367
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للحياة هي طبيعة روحية ،وينبغي �أن نت�صورها على �أنها ذات ،ولكن طموح الدين
ي�سمو فوق طموح الفل�سفة ،فالفل�سفة نظرة عقلية �إىل الأ�شياء ،وبهذا االعتبار ال
تعب�أ بالذهاب �إىل ما هو �أبعد من فكر ٍة ميكن �أن تختزل كل ما يف التجربة من
خ�صوبة �إىل منظومة� .إن الفل�سفة ترى احلقيقة على ما تظهر عليه من بعيد� .أما
الدين فيهدف �إىل توثيق �صلته باحلقيقة عن قرب؛ الفل�سفة نظرية� ،أما الدين
�صاحب ٌة وا ّت�صال حميم.
حية� ،إنها ُم َ
فتجربة ّ
ولكي يتمكن الفكر من حتقيق هذه احلميمية البد له �أن يرتفع فوق نف�سه،
ويحقق ذاته يف حالة من حاالت العقل ي�صفها الدين ب�أنها �صالة ،هذه «ال�صالة»
كانت واحدة من الألفاظ القليلة التي انفرجت عنها �شفتا نبي الإ�سالم حممد 
يف حلظاته الأخرية وهو يو ّدع الدنيا ويتهي�أ للقاء ربه(((.

((( الإ�شارة هنا �إىل كلمات النبي الأخرية يف و�صيته للم�ؤمنني« :ال�صالة ال�صالة وما ملكت �أميانكم» يو�صي فيها
النبي �أتباعه �أال يهملوا ال�صالة �أب ًدا ،و�أن يرحموا النا�س الذين يعملون حتت �إ ِْمرتهم .وقد ورد هذا احلديث يف
ثالث �سل�سالت من الرواة مب�سند ابن حنبل ،ج� ،6ص.312 ،311

الف�صل الثالث
مفهوم الألوهية ومعنى ال�صالة

ر�أينا �أن احلكم املبني على التجربة الدينية يت�سق متا ًما مع الفح�ص
العقالين ،و�أن �أكرث ميادين التجربة �أهمية عند فح�صها بعني ذات ر�ؤية تركيبية
التوجهَ ،ن ِ�ص ُفها
تك�شف (ك�أر�ضية �شاملة لكل جتربة) عن �إرادة خالَّقة عقالنية ّ
ب�أنها ذات ،ولنا يف ذلك الو�صف �أ�سباب مربرة .وقد �أطلق القر�آن على الذات
وحدد تعري ًفا له يف قوله تعاىل:
املطلقة ا�سم َعل ٍَم هو «اهلل» وذلك ت�أكي ًدا لوحدانيتهّ ،
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ .ﭖ ﭗ .ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ .ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
فهما
ﭢﮊ [الإخال�ص ،]4 - 1 /ولكن من ال�صعب �أن نفهم معنى الفرد ً
دقي ًقا؛ ف�إن الفردية ح�سبما عرفنا من «برج�سون» يف «التطور اخلالَّق» م�س�ألة ذات
ظاهريا
درجات ،وهي ال تتحقق بوجه تام حتى يف حالة وحدة الإن�سان التي تبدو ًّ
منغلقة على نف�سها (منعزلة عن غريها)(((.
يقول برج�سون« :ميكن القول عن الفردية بوجه خا�ص� :إنه بينما ي�شيع يف
العامل الع�ضوي امليل نحو التفرد ي�شيع َم ْيل م�ضاد نحو التكاثر .ولكي تتحقق
((( انظر كتاب برج�سون� ،Creative Evolution :ص� ،13ص.45
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الفردية ب�شكل كامل يلزم �أ َّال يعي�ش جزء منف�صل عن الكائن احلي م�ستق ًّال
بعي ًدا عنه ،ولكن عندئذ ي�صبح التكاثر � ًأمرا م�ستحيالً؛ وذلك لأنه :ماذا يعني
التكاثر �سوى بناء كائن جديد من جزء منف�صل من الكائن القدمي؟ وهكذا
حتت�ضن الفردية عد ّوها (نقي�ضها) يف باطنها»(((.
تميز عما �سواه
ويت�ضح يف �ضوء هذه العبارة �أن الفرد الكامل التفرد ،املُ ّ
ت�صوره
كذات فريدة ال نظري لها ال ميكن ت�صوره ً
حاويا لعدوه يف باطنه� ،إمنا يجب ّ
متعاليا على النزوع �إىل التكاثر املناق�ض له ،وهذه اخلا�صية املميزة للذات الكاملة
ً
مرارا
هي من �أهم عنا�صر مفهوم الألوهية يف القر�آن ،التي ما َف ِت َئ القر�آن يذكرها ً
وتكرارا ،ومل يكن ذلك من قبيل مهاجمة املفهوم امل�سيحي ال�شائع التداول بقدر
ً
(((
للتفرد الكامل هلل .
ما هو ت�أكيد من القر�آن ّ
وميكن مع ذلك �أن يقال �إن تاريخ الفكر الديني يك�شف عن طرق متعددة
للتهرب من املفهوم الفردي للحقيقة املطلقة ،والتي يتم ت�صورها كعن�صر كوين
(((
�شامل ،عظيم وغام�ض مثل النور  .وهذا هو الر�أي الذي اعتنقه «فارنل» Farnell
((( نف�س امل�صدر� :ص.14
((( انظر الآيات يف [البقرة ،]163 /و[الن�ساء ،]171 /و[املائدة ،]73 /و[الأنعام ،]19 /و[�آل عمران،]18 /
و[�إبراهيم ،]48 /و[الأنبياء ،]108 /و[الزمر ،]4 /و[غافر ،]16 /و[الأنعام ،]101 /و[يون�س ،]68 /ثم الآية
التي تنكر بقوة الفهم امل�سيحي للنبوة :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ .ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ .ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ .ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﮊ[مرمي.]92 - 88 /

((( انظر ل .فارنل  ،The Attributes of Godال�صفحة .56
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عن �صفات اهلل يف «حما�ضرات جيفورد»  .Gifford Lecturesو�أنا �أعرف �أن تاريخ
الدين يك�شف عن حاالت للفكر متيل نحو وحدة الوجود ،ولكني �أجتر�أ على
القول ب�أن فارنل قد �أخط�أ يف فهمه للقر�آن ب�أنه حدد هوية اهلل بالنور؛ ف�إن الن�ص
الكامل للآية الكرمية التي اقت�صر «فارنل» على �إيراد جزء منها هو كالآتي :ﮋﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ(((ﮊ [النور ،]35 /واجلملة االفتتاحية يف �صدر الآية
تعطينا  -بال �شك  -انطبا ًعا بالإفالت من الت�صور الفردي للذات الإلهية ،ولكن
عندما نتتبع التعبري املجازي (الت�شبيه التمثيلي) بالنور يف بقية الآية ف�إنه يعطينا
عك�س هذا االنطباع متا ًما؛ فتطور هذا الت�شبيه التمثيلي ُيق�صد به �أن ينفي �أكرث
عن الذات الإلهية �أنها عن�صر كوين عدمي ال�صورة ،وذلك برتكيز النور يف �شعلة
�شبهها بكوكب حمدد
ثم بزيادة فردية �شعلة امل�صباح بتغليفها و�إحاطتها بزجاجة َّ
حتدي ًدا دقي ًقا.
�شخ�صيا �أعتقد �أن و�صف اهلل بالنور يف الكالم املن َّزل بالديانات
و�إين
ًّ
ال�سماوية (اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم) ،يجب تف�سريه الآن بطريقة خمتلفة
يف �ضوء العلم احلديث؛ فمبادئ علم الفيزياء احلديث تعلمنا �أن �سرعة ال�ضوء
دري».
((( الرتجمة الكاملة هنا هي يف ن�ص القر�آن «كوكب ّ
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ال ميكن جتاوزها ،وهي واحدة بالن�سبة جلميع املالحظني لها ،مهما اختلف نظام
وبناء
حركتهم  .وهكذا ف�إن النور يف عامل املتغريات هو �أقرب �شيء �إىل املُطْ لَقً ،
على ذلك ف�إن التعبري املجازي عن الذات الإلهية بالنور يجب �أن ي�ؤخذ  -ح�سب
(ر�أي العلم احلديث)  -على �أنه داللة على �أن الذات الإلهية مطلقة ولي�س داللة
على حلولها يف كل الأ�شياء؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل الت�سليم بوحدة الوجود.
وهناك مع ذلك �س�ؤال يرتدد بهذا ال�صدد ،هو� :ألي�ست الفردية تعني �ضم ًنا
نهائيا.
التناهي؟ ف�إذا كان اهلل ذا ًتا وهو ب�صفته هذه فرد ،فكيف ميكننا �أن نت�صوره ال ًّ
والإجابة عن هذا ال�س�ؤال هي �أن اهلل ال ميكن ت�صوره ال متنا ٍه مبفهوم عدم التناهي
املكاين.
و�أن االمتداد الالنهائي ال ح�ساب له يف جمال التقييم الروحي .وفوق
هذا ر�أينا من قبل �أن الالنهائيات الزمانية واملكانية لي�ست مطلقة .والعلم احلديث
ال يعترب الطبيعة �شي ًئا �
قائما يف فراغ ال نهائي .و�إمنا يعتربها بناء
إ�ستاتيكيا �ساك ًنا ً
ًّ
من حادثات مرتابطة بع�ضها مع البع�ض الآخر ،وين�ش�أ عن العالقات املتبادلة
فيما بينها مفهوما املكان والزمان .وما هذه �سوى طريقة �أخرى للقول ب�أن املكان
والزمان هما تف�سريان �أل�صقهما الفكر بالفاعلية اخلالَّقة للذات املطلقة؛ فاملكان
والزمان هما �إمكانيات الذات الأوىل ،وهما ال يتحققان يف �شكل مكاننا وزماننا
يحده
الريا�ضيني �إال بطريقة جزئية ،ولي�س وراء ذاته �سبحانه وتعاىل زمان وال مكان ّ
بالن�سبة للذوات الأخرى بعي ًدا عن قدرته اخلالَّقة؛ فالذات العليا �إذن لي�ست
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«ال متناهية» مبعنى الالتناهي املكاين ،ولي�ست «متناهية» مبعنى التناهي املكاين
للذات الإن�سانية التي يف�صلها اجل�سد عن الذوات الأخرى.
ال نهائية الذات العليا تت�ألف مما فيها من �إمكانات ُج ّوانية ال نهائية ،تتمثل
يف فاعليتها اخلالقة ،وما الكون الذي نعرفه �سوى تعبري جزئي عن هذه الفاعلية.
وخال�صة القول هي �أن (النهائية) الذات الإلهية ال يجب النظر �إليها نظرة كمية
من حيث االمتداد((( ،و�إمنا يجب النظر �إليها نظرة كيفية من حيث ال�شدة والقوة،
وهي ت�شتمل على �سل�سلة غري متناهية ،ولكنها لي�ست هي ال�سل�سلة .والعنا�صر
الهامة الأخرى يف الت�صور القر�آين للذات الإلهية من وجهة النظر العقلية البحتة
هي :ا َخللْق والعلم والقدرة الكلية ،والأبدية (�أي ال ِق َدم واخللود) ،و�س�أحتدث عنها
على التوايل.
مغايرا لها ،موجو ًدا يف ذاته،
العقول الب�شرية املتناهية تعترب الطبيع َة �شي ًئا ً
يعرفه العقل ولكن ال ي�صنعه ،وعلى هذا النحو منيل �إىل اعتبار فعل اخللق حاد ًثا
معي ًنا وقع يف املا�ضي ،ويبدو لنا الكون �شي ًئا م�صنو ًعا لي�ست له عالقة ع�ضوية
بحياة �صانعه ،و�أن هذا ال�صانع لي�س �إال جمرد ُم�شاهد له.

((( يف هذا التمييز الدقيق ملعنى النهائية اهلل ،و�أنه يف التكثيف ولي�س يف االمتداد ،انظر املزيد يف املحا�ضرة الرابعة،
ال�صفحة ( 94بالن�ص الإجنليزي).
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وكل املناق�شات الدينية العقيمة حول فكرة اخللق قد ن�ش�أت من هذه
النظرة ال�ضيقة للعقل املتناهي((( ،فبهذا االعتبار ي�صبح الكون جمرد حادثة
وقعت بال�صدفة يف حياة الذات الإلهية ،ورمبا كان من املمكن �أال ُيخلق � ْأ�صالً.
وال�س�ؤال احلقيقي الذي علينا الإجابة عنه هو :هل الكون يواجه اهلل ك�شيء مغاير
مكانيا يتو�سط بينه وبني هذا ال�شيء املغاير؟؟
له (جلّ وعال) و�أن بينهما فراغًا ًّ
إلهية لي�س هناك خلق مبعنى حادث
والإجابة هي� :أنه من وجهة النظر ال ّ
معني له «قبل» وله «بعد»؛ فالكون ال ميكن اعتباره حقيقة م�ستقلة تقف يف ت�ضاد
مقابل الذات الإلهية .والنظر �إىل املو�ضوع بهذه الر�ؤية يختزل كُ ًّال من اهلل والعامل
�إىل كيانني متقابلني ،كل منهما يف مواجهة الآخر يف داخل وعاء فارغ لف�ضاء
النهائي .وقد ر�أينا (فيما �سبق) �أن املكان والزمان واملادة �إمنا هي تف�سريات �أحلقها
احلرة هلل((( ،فهي لي�ست حقائق م�ستقلة لها وجود يف ذاتها،
الفكر بالطاقة اخلالَّقة َّ
ولكنها فقط حاالت عقلية لفهم احلياة الإلهية.
وقد �أثريت ق�ضية اخللق بني مريدي ال�صويف امل�شهور �أبي يزيد الب�سطامي
فقال �أحد �أتباعه ب�صراح ٍة ما يقبله العقل بفطرته« :كان اهلل وال �شيء معه» ،ف�أجاب
((( بخ�صو�ص املجادالت الطويلة حول مو�ضوع خلق العامل ،انظر كتاب الغزايل «تهافت الفال�سفة» ،ترجمة �س.
أي�ضا ابن ر�شد يف كتابه
�أ .كمايل التي بعنوان � Incoherence of the Philosophersص 53 - 13وانظر � ً
«تهافت التهافت» الذي ترجمه �سيمون فان دين برج حتت عنوان The Incoherence of the Incoherence
�ص.169 - 1
((( انظر املحا�ضرة الثانية �ص( 49 ،28من الأ�صل الإجنليزي).
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الو ّيل بنف�س اللهجة القاطعة قائالً�« :إنه الآن هو هو كما كان» ،وهكذا ف�إن العامل
املادي لي�س �شي ًئا ي�شارك اهلل يف القدم والأزلية ،و�أن اهلل يفعل فيه ما ي�شاء وهو
على م�سافة منه ،و�إمنا هو يف طبيعته احلقيقية فعل واحد مت�صل ،ولكن يقوم الفكر
بتجزيئه �إىل كرثة من �أ�شياء متعددة منف�صلة ومعزولة بع�ضها عن البع�ض الآخر.
�ألقى الربوف�سور �إدجنتون  Eddingtonاملزيد من ال�ضوء على هذه النقطة
الهامة ،و�إنني �أبيح لنف�سي �أن �أقتب�س هذه العبارة من كتابه «املكان والزمان
واجلاذبية» يقول« :لدينا عامل من احلادثات لها عالقات زمنية �أولية؛ ومنها ميكن
ريا�ضيا  -بناء على عدد غري حمدود من العالقات وال�صفات الأكرث تعقي ًدا � -أن
ًّ
توجد هذه احلادثات يف الطبيعة بنف�س الكيفية التي يوجد بها عدد غري حمدود
من امل�سارات يف الأرا�ضي البور ،ولكن وجودها يظل كام ًنا م�ست ًرتا ما مل ُيربز
�أهميتها �شخ�ص ما ب�أن يتتبعها يف م�شيه .وبنف�س الطريقة ف�إن وجود � َّأية �صفة من
�صفات العامل �إمنا يكت�سب �أهميته دون مثيالتها ،فقط عندما يقوم عقل ب�إفرادها
(((
لكي يدركها؛ فالعقل يقوم برت�شيح املادة((( وت�صفيتها من اخلليط املهو�ش
لل�صفات التي ال معنى لها ،مثلما يقوم املن�شور الزجاجي برت�شيح �ألوان قو�س قزح
من النب�ضات امل�شو�شة لل�ضوء الأبي�ض؛ فالعقل ُيعلي من �ش�أن الدائم ويتجاهل
كل ما هو م�ؤقت ،ويبدو من الدرا�سة الريا�ضية للعالقات بني احلادثات �أن الطريقة
الوحيدة التي ي�صل بها العقل �إىل هدفه هو �أن ينتقي �صفة معينة واحدة باعتبارها
((( تر�شيح املادة :ف�صل بني مكونات املادة لتنقيتها.
((( املهو�ش :الفا�سد املختلط.
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املدرك ،ثم يعني لهذه املادة زمانًا ومكانًا ميكن �إدراكهما
املادة الدائمة للعامل َ
باحل�س ليكون ثاب ًتا فيها ،والنتيجة احلتمية لهذا االنتقاء الذي اختاره «هوب�سون»
هو وجوب �سريان قوانني اجلاذبية وامليكانيكا والهند�سة� ،أفبعد هذا نكون مغالني
(((
�إذا قلنا �إن بحث العقل عن الدميومة هو الذي خلق عامل الفيزياء؟؟»
واجلملة الأخرية من هذه الفقرة هي من �أعمق الأفكار التي وردت يف
كتاب «�إدجنتون» .ومازال �أمام عالمِ ٍ ٍ
باحث يف علم الفيزياء �أن يكت�شف بطريقته
دائما مت�أ�صل اجلذور يف
اخلا�صة �أن املعر�ض املتحرك لعامل الفيزياء ،الذي يبدو ً
�شيء �آخر �أكرث دوا ًما ،ال ميكن �إدراكه �إال من حيث هو ذات ،ذات هي وحدها
التي جتمع بني �صفتي التغري والدوام املتناق�ضتني ،وبذلك ميكن اعتبارها ثابتة
متغرية م ًعا.
وهناك مع ذلك �س�ؤال واحد ينبغي الإجابة عنه قبل �أن من�ضي �أكرث يف
البحث ،وهو :ب� َّأية طريقة� ،أو كيف بد�أت الفاعلية اخلالَّقة هلل يف عملية اخللق؟
مذهب الأ�شاعرة هو �أكرث مذاهب علم الكالم �ألفة و�شيو ًعا ،وهم يرون �أن
اهلل تعاىل قد خلق العامل بطريقة ذرية� ،أي بد�أ بخلق اجلوهر الفرد �أو (اجلزء الذي
ال يتجز�أ) ،ويبدو �أنهم قد �أ�س�سوا مذهبهم هذا على هذه الآية القر�آنية :ﮋﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [احلجر.]21 /
((( انظر �أ� .س� .إدينجتون كتاب :املكان والزمان واجلاذبية� ،ص.198 - 197
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الذري يف الإ�سالم �أول م�ؤ�شر يدل على
كانت ن�ش�أة ومنو هذا املذهب ّ
الثورة العقلية �ضد فكرة �أر�سطو عن كون ثابت ،وهذا ي�شكل ف�ص ًال من �أهم
الف�صول يف تاريخ الفكر الإ�سالمي .وكان �أول من �صاغ مذهب �أهل الب�صرة هو
�أبو ها�شم املعتزيل((( (املتوفى �سنة 933م)� ،أما مدر�سة بغداد فقد �صاغها �أبو بكر
الباقالين((( (املتوفى �سنة 1013م) وهو من �أكرث علماء الدين دقة وجر�أة.
ثم جند بعد ذلك يف بداية القرن الثالث ع�شر و�ص ًفا �شام ًال منظّ ًما يف كتاب
«داللة احلائرين» ،الذي كتبه مو�سى بن ميمون ،وهو من علماء الدين اليهود،
تلقى تعليمه يف جامعات الأندل�س الإ�سالمية(((.
وقد قام مونك عام 1866م برتجمة هذا الكتاب �إىل اللغة الفرن�سية ،ثم
تقريرا ممتا ًزا عن حمتوى الكتاب يف
ؤخرا ً
ن�شر الربوف�سور الأمريكي «ماكدونالد» م� ً
((( ملعرفة النظرية الذرية عند �أبي ها�شم ،انظر ما كتبه ت .ج دي بوير يف النظرية الذرية (املحمدين) ،يف مو�سوعة
 Encyclopaedia of Religion and Ethicsج� ،2ص ،203 - 202وما كتبه دي بوير على رواية �أبي ر�شيد
�سعيد يف كتاب امل�سائل يف اخلالف الذي ترجمه �إىل الأملانية �آرثر بريام ،ليدن� :سنة 1902م.
((( انظر ابن خلدون يف :املقدمة ،ترجمه �إىل الإجنليزية ف .روزينتال ،ج� ،3ص51 - 50؛ حيث يقول� :إن «الباقالين»
هو الذي �أدخل يف علم الكالم الأ�شعري �أفكار الذرة (اجلوهر الفرد) والفراغ واحلادثات �أو الأعرا�ض .ومع ذلك
جند د .ج .ماكارثي الذي ن�شر وترجم بع�ض ن�صو�ص الباقالين يرى هذا الكالم غري مربر.
((( ملعرفة حياة و�أعمال ابن ميمون وعالقته بالفل�سفة الإ�سالمية ،انظر �س .باينز الرتجمة الإجنليزية لكتاب هداية
احلائرين مطبعة جامعة �شيكاغو �سنة 1963م ،ومقدمة املرتجم ومقالة افتتاحية كتبها ل� .سرتاو�س.
وانظر �أي�ضً ا �سارتون يف كتابه Introduction to the History of Science :ج� ،2ص370 - 369
و�ص.377 - 376
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جملة �إيزي�س ،و�أعاد طبعه الدكتور زومير يف جملة «العامل الإ�سالمي» ،عدد يناير
�سنة 1928م(((.
ولكن بروف�سور ماكدونالد مل يحاول اكت�شاف القوى ال�سيكولوجية التي
حددت منو املذهب الذري يف «علم الكالم» يف الإ�سالم .وهو يعرتف ب�أنه لي�س
يف الفكر الإغريقي �شيء ي�شبه املذهب الذري (اجلوهر الفرد) عند امل�سلمني،
(((
تلم�س
ولكن  -كعادته يف �إنكار � َّأية �أ�صالة فكرية لدى املفكرين الإ�سالميني ّ -
�سطحيا بني النظرية الإ�سالمية وبني �آراء بع�ض الفرق البوذية ،ف�سارع �إىل
ت�شاب ًها ًّ
ا�ستنتاج �أن �أ�صل النظرية يرجع �إىل ت�أثريات بوذية على الفكر الإ�سالمي(((.
ولي�س يف الإمكان  -ل�سوء احلظ � -أن نناق�ش با�ستفا�ضة يف هذه املحا�ضرة
عر�ضا لأهم مالحمها ،و�س� نِّأبي يف
م�صادر هذه النظرية ،و�إمنا �أرى �أن �أقدم لكم ً
نف�س الوقت اخلطوط التي يجب �أن ي�سري عليها التجديد يف �ضوء علم الفيزياء
احلديث ح�سب وجهة نظري يف جتديد الفكر الإ�سالمي.
العامل يف نظر الأ�شاعرة يتكون مما ي�سمونه «اجلواهر» ،وهي �أجزاء متناهية يف
ال�صغر من ذرات ال تقبل االنق�سام ،ومبا �أن الن�شاط اخلالَّق هلل م�ستمر بال انقطاع
((( انظر د .ب ماكدونالد يف مقالة بعنوان :اخللق امل�ستمر والزمن الذري يف علم الكالم الإ�سالمي ،املن�شورة يف
 The Moslem Worldالعدد � ،17 /1سنة 1928م� ،ص.28 - 6
((( انظر د.ب .ماكدونال امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
((( نف�س امل�صدر� ،ص.28 - 25
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متناهيا؛ ففي كل حلظة ُيخلق يف الوجود
ف�إن عدد الذرات ال ميكن �أن يكون ً
ذرات جديدة ،ومن ثم فالكون يف ٍّمنو م�ستمر ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل يف كتابه
العزيز :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [فاطر.]1 /
وماهية اجلوهر الفرد غري وجوده؛ وهذا معناه �أن الوجود هو �صفة عار�ضة
ي�ضيفها اهلل �إىل الذرة ،وتظل الذرة كامنة كما كانت يف قدرة اهلل ،وال يعني ظهورها
يف الوجود �سوى جتلي القدرة الإلهية للعيان ،وبناء على ذلك فالذرة يف طبيعتها
لي�س لها ِج ْرم ،و�إمنا لها و�ضع ال ي�شغل حي ًزا من املكان ،وبرتاكم الذرات متتد
وتحُ ِْدث لها مكانًا((( .وجند ابن حزم ناقد املذهب الذري يالحظ بدقة �أن الن�ص
القر�آين ال يفرق بني فعل �أو عملية اخللق وبني ال�شيء املخلوق ،وعلى ذلك ف�إن
تراكم لأفعال ذرية ،ومع ذلك
ما نطلق عليه ا�سم ال�شيء هو يف طبيعته الأ�سا�سية ٌ
كون �صورة عقلية عن مفهوم «الفعل الذري» �أي «ال ّتجوهر».
فمن ال�صعب �أن ُن ّ
أي�ضا يت�صور الذرة احلقيقية لكمية
وكذلك نرى �أن علم «الطبيعة احلديث» هو � ً
فيزيائية معينة باعتبارها فعل �أي عملية.
الكم للفعل
ولكن �أ�شار الربوف�سور �إدينجتون �إىل �أنه مل ميكن �صياغة نظرية ّ
�صياغة تام ًة ْبعد ،ورغم ذلك ف�إن املعتقد ب�شكل غام�ض هو �أن ذرية الفعل هي
القانون العام ،و�أن ظهور الإليكرتونات هو  -بوجه ما  -معتمد عليها(((.
((( انظر دي بوير النظرية الذرية (املحمدين) يف املرجع ال�سابق ،اجلزء � ،2صفحة .203
((( انظر �إدينجتون ،املرجع ال�سابق� ،صفحة .200
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ولقد ر�أينا فيما �سبق �أن كل ذرة ت�شغل موق ًعا لي�س له مكان ،و�إذا كان
الأمر كذلك فما هي طبيعة احلركة التي ال ن�ستطيع فهمها �إ ّال على �أنها مرور
الذرة �أو انتقالها عرب املكان؟ لمََّا كان الأ�شاعرة يعتقدون �أن املكان ين� أش� برتاكم
الذرات وانتظامها ،ف�إنهم مل ي�ستطيعوا تف�سري احلركة بو�صفها انتقال ج�سم عرب
كل نقط املكان الواقعة بني نقطة ابتداء ونقطة انتهاء ،ويقودنا هذا التف�سري �إىل
�ضرورة افرتا�ض وجود الفراغ كحقيقة قائمة بذاتها.
ولكي يتغلّب «ال ّنظَّ ام» على م�شكلة املكان الفارغ جل�أ �إىل فكرة الطفرة �أو
القفزة ،وتخيل �أن اجل�سم املتحرك ال مير بكل املوا�ضع يف املكان ،و�إمنا يقفز عرب
الفراغ ما بني مو�ضع و�آخر ،وبناء على قوله؛ ف�إن احلركة ال�سريعة واحلركة البطيئة
تتميز بنقط ا�سرتاحة
لهما نف�س ال�سرعة ،ولكن الأخرية � -أي احلركة البطيئة ّ -
�أكرث من نقط وقوف احلركة ال�سريعة((( .و�أعرتف ب�أنني مل �أفهم بال�ضبط حل
ال ّنظّ ام لهذه امل�شكلة ،ومع ذلك ف�إنه ميكن مالحظة �أن النظرية الذرية احلديثة
�صادفت م�شكلة مماثلة ،وافرت�ضت حللها فكرة �شبيه ًة بطفرة «النظَّ ام»؛ حيث جند
«الكم» �أو «الكوانتم» عند «بالنك» (عامل
من وجهة نظر التجارب املتعلقة بنظرية َّ
الفيزياء احلديث) �أنه ال ميكننا تخيل الذرة املتحركة على �أنها تعرب با�ستمرار م�سارها
يف املكان  .ويقول الربوف�سور «هوايتهيد» يف كتابه «العلم والعامل احلديث»�« :إن
((( املعرفة فكرة ال ّنظّ ام عن الطفرة �أو القفزة ،انظر الأ�شعري يف مقاالت الإ�سالميني ج� 2ص .18وانظر ابن حزم
يف كتابه ال ِف َ�صل يف ا ِمللل والأهواء وال ِّن َحل ،ج� ،5ص ،65 - 64وانظر ال�شهر�ستاين كتاب امللل والنحل،
أي�ضا ماجد فخري يف� ،Islamic Occasionalism :ص.39
�ص ،39 - 38وانظر � ً
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�أقوى التف�سريات يف حل هذه امل�شكلة هو �أن نفرت�ض �أن الإليكرتون ال يعبرُ
م�ساره يف املكان ب�صفة م�ستمرة ،والفكرة البديلة بالن�سبة للإليكرتون هي �أنه
يظهر يف �سل�سلة متعاقبة من الأو�ضاع يف املكان الذي يحتله خالل فرتات متتالية
من الزمن».
معدلها ثالثون
والإليكرتون يف هذا الت�صور ي�شبه �سيارة تتحرك ب�سرعة ّ
مي ًال يف ال�ساعة عرب الطريق ،ولكنها ال متر يف الطريق ب�صفة م�ستمرة ،و�إمنا تظهر
على التوايل عند عالمات الطريق ،وتبقى ملدة دقيقتني عند كل عالمة من هذه
العالمات(((.
وهناك �سمة �أخرى لهذه النظرية يف اخللْق ،هي فكرة «ال َع َر ْ�ض» ،الذي
على َخلْقه امل�ستمر تتوقف ا�ستمرارية وجود الذرة ،فلو �أن اهلل قد توقّف عن
خلق الأعرا�ض لتوقّفت الذرة عن وجودها كجوهر فرد((( .وللذرة خ�صائ�ص
�سالبة وموجبة متالزمة ال تنف�صم بع�ضها عن بع�ض ،بل تتواجد يف �شكل �أزواج
متناق�ضة ،مثل احلياة واملوت ،واحلركة والثبات ،ولي�س لها مدة زمنية ،وين�ش�أ عن
هذا القول افرتا�ضان:
((( انظر� :أ .ن .هوايتهيد� ،Science and the Modern World ،ص.49
((( من بني �آراء �أخرى للباقالين عن الطبيعة امل�ؤقتة للأ�شياء يف هذا العامل ا�ستند فيها �إىل بع�ض �آيات القر�آن،
منها هذه الآية :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮊ [الأحقاف.]24 /
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لي�س هناك �شيء ذو طبيعة ثابتة.
يوجد نوع واحد من الذرات� ،أي �أن ما نطلق عليه ا�سم الروح هو �إما �أن
«جوهرا لطي ًفا» ،و�إما �أن يكون جمرد « َع َر�ض».
يكون نو ًعا رقي ًقا من املادة
ً
و�إنني �أميل �إىل االعتقاد ب�أن الفر�ض الأول على جانب من ال�صواب ،من
(((.
وجهة النظر التي ق�صد الأ�شاعرة ت�أ�سي�سها ،وهي فكرة ا َخللْق امل�ستمر
وقد قلت فيما �سبق �إنني �أرى �أن روح الن�صو�ص القر�آنية بوجه عام تتعار�ض
مع الفل�سفة القدمية((( ،و�أَعتبرِ الفكر الأ�شعري يف هذه امل�س�ألة جمهو ًدا رائ ًعا لإقامة
نظرية اخللق على �أ�سا�س مبد أ� الإرادة املطلقة �أو القدرة املطلقة؛ هذه النظرية (على
ما فيها من مثالب((() هي �أقرب �إىل روح الن�صو�ص القر�آنية من نظرية �أر�سطو
بفكرتها عن الكون الثابت((( .وواجب علماء الإ�سالم يف امل�ستقبل هو جتديد
و�إعادة بناء هذه النظرية العقلية البحتة ،و�أن يجعلوها �أوثق ارتباطًا بالعلم احلديث
الذي يبدو �أنه يتجه نف�س االجتاه.
(((
(((
(((
(((

مكت�شفات العامل �أحمد زويل حدي ًثا ت�ؤكد هذه احلقيقة.
انظر املحا�ضرة الأوىل �ص( 3الن�ص الإجنليزي) ،واملحا�ضرة اخلام�سة �ص( 102الن�ص الإجنليزي) والهام�ش
رقم .21
مثالب :عيوب.
من �أجل معرفة نظرية الأ�شاعرة عن �إعادة اخللق الأبدية للعامل وامل�ؤ�س�سة على القوة املطلقة والإرادة املطلقة هلل..
راجع ماجد فخري� Islamic Occasionalism ،ص 117 ،15وما بعدها ،وراجع «م� .سعيد ال�شيخ» (ميتافيزيقيات
الغزايل)  AL- Ghazali Metaphysicsويف نف�س امل�صدر ،اجلزء الأول ،ال�صفحات من � 603إىل .608
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�أما الفر�ض الثاين فيبدو �شبي ًها باملادية البحتة ،و�أعتقد �أن ر�أي الأ�شاعرة
ب�أن «النف�س» عر�ض هو ر�أي خمالف الجتاههم احلقيقي يف نظريتهم التي جتعل
الوجود امل�ستمر للذرة معتم ًدا على اخللق امل�ستمر للأعرا�ض بها .ومن الوا�ضح
�أن احلركة ال ميكن �إدراكها بدون زمن ،ولأن الزمن ين�ش�أ من احلياة النف�سية� ،إذن
فاحلياة النف�سية هي الأ�سا�س الأكرث �أهمية من احلركة ،ف�إن مل تكن هناك حياة
نف�سية فال زمن ،و�إذا انعدم الزمن فال حركة .وهكذا ف�إن ال َع َر�ض  -كما يقول
الأ�شاعرة  -هو امل�سئول احلقيقي عن ا�ستمرارية الذرة كجوهر ،وت�صبح الذرة� ،أو
حمدد عندما تتلقى �صفة الوجود.
مبعنى �أ�صح تظهر الذرة يف حيز َّ
روحيا
مظهرا للطاقة الإلهية ،ف�إنه يكون ًّ
و�إذا اعتربنا «اجلوهر الفرد» عندئذ ً
ب�صفة �أ�سا�سية؛ فالنف�س هي الفعل املح�ض� ،أما اجل�سم فهو فقط الفعل عندما
مرئيا ،ومن َث ّم ميكن تقديره وقيا�سه.
ي�صبح ًّ
وقد ا�ست�شرف الأ�شاعرة بطريقة غام�ضة الفكرة احلديثة عن «النقطة -
اللحظة» ولكنهم ف�شلوا يف فهم طبيعة العالقة بني النقطة واللحظة؛ فاللحظة
الزمنية هي الأكرث �أهمية من النقطة ،ولكن النقطة ال تنف�صم عن اللحظة؛
حيث الأخرية �شرط �ضروري لظهور الأوىل .النقطة لي�ست �شي ًئا� ،إمنا هي فقط
قريبا من روح الإ�سالم احلقيقية �أكرث
نوع من النظر �إىل اللحظة ،وكان «الرومي» ً
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من الغزايل((( .فاحلقيقة روحية يف �أ�سا�سها ،ولكن توجد بالطبع درجات للروح.
وفكرة درجات احلقيقة تظهر يف تاريخ الفكر الإ�سالمي يف كتابات �شهاب الدين
ال�سهروردي املقتول .كما جندها يف الع�صور احلديثة ب�شكل �أو�سع عند هيجل،
وعند املحدثني من �أمثال اللورد «هالدين» يف كتابه « »Reign of Relativityالذي
ن�شره قبل وفاته بقليل(((.
فهمت احلقيقة املطلقة باعتبارها ذا ًتا ،وينبغي �أن �أ�ضيف الآن ب�أنه من
لقد ُ
يتوحد
الذات املطلقة فقط انبثقت الذوات .والطاقة اخلالَّقة للذات املطلقة التي ّ
فيها الفكر والفعل تفعل كوحدات ذات .والعامل بكل تف�صيالته (بداية من
احلركة امليكانيكية ملا ن�سميه با�سم ذرة املادة �إىل حركة ا لفكر الطليقة يف الذات
الإن�سانية) هو التجلي الذاتي هلل تبارك وتعاىل((( ،وكل ذرة يف الطاقة الإلهية
املقد�سة مهما بلغت ِد ّق ُتها يف ميزان الوجود هي ذات ،ولكن هناك درجات يف
التعبري عن الذاتية:
((( فيما ن�شره ر�.أ .نيكل�سون من املثنوي هذه الأ�شعار ( ،)1812 .iومنها نقر أ� ما يلي:
ال نحن الذين ننت�شي بها
اخلم��ر تنت�ش��ي بن��ا
ـــــ��ود منا ال نح��ن منه
واجل�س��د انبثق للوجـــــ
((( فكرة «درجات احلقيقة واملعرفة» تو�سع يف �شرحها هالدين يف كتابه 1921 The Reign of Relativityم
وكذلك يف حما�ضرات جيفورد يف اجلز�أين الأولني بعنوان � The Path way to Realityسنة 1903م
و1904م حيث تو�سع فيها يف ت�أويل مبد أ� الن�سبية على �أر�ضية فل�سفية خال�صة حتى قبل �أن ين�شر �أين�شتني
نظريته ،انظر رودلف ميتز يف كتابه� A Hundred Years of British Philosophy :ص.315
((( هذه �إ�شارة �إىل الآية القر�آنية ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [طـه.]14 /
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فالذاتية تتدرج يف �سلم الوجود حتى تبلغ كمالها يف الإن�سان .وهذا هو
ال�سبب يف �إعالن القر�آن الكرمي �أن الذات املطلقة �أقرب �إىل الإن�سان من حبل
الوريد((( الذي يف رقبته ،ونحن مثل الل�ؤل�ؤ نحيا ونتحرك ون�ستمد وجودنا من
في�ض الوجود الدائم هلل.
وهكذا ف�إن النقد الذي ا�ستلهمناه من �أف�ضل ما يف تراث الفكر الإ�سالمي
مييل �إىل حتويل النظرية الذرية عند الأ�شاعرة �إىل تعددية روحية ،و�سوف يقوم
رجال الدين الإ�سالمي يف امل�ستقبل بو�ضع تفا�صيل لهذه النظرية ،ومع ذلك رمبا
نت�ساءل :هل الذَّ ّرية لها موقع حقيقي يف الطاقة اخلالقة هلل� ،أم �أنها تبدو لنا هكذا
ملجرد �أن طريقة �إدراكنا متناهية؟ ال �أ�ستطيع من الناحية العلمية املجردة �أن � ّأقرر
ماذا �ستكون عليه �إجابة هذا ال�س�ؤال .ويبدو يل من وجهة النظر ال�سيكولوجية �أن
�شي ًئا واح ًدا هو الأكيد ،وذلك �أن ما هو حقيقي متا ًما هو الذي يدرك حقيقة ذاته
مبا�شرا .ودرجة احلقيقة هنا تتفاوت طب ًقا لدرجة ال�شعور بالذاتية ،والذات
�إدراكًا ً
يف �صميمها (برغم قدرتها على التجاوب مع الذوات الأخرى) �إال �أنها متمركزة
حول نف�سها ،ولها دائرة خا�صة من الفردية ،جتعلها ت�ستبعد ما عداها من الذوات
الأخرى جمي ًعا((( .بهذا فح�سب تتكون حقيقتها باعتبارها ذا ًتا.

((( انظر الآية :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [ق.]16 /
((( ملزيد من الإي�ضاح عن خ�صو�صية الذات ،انظر املحا�ضرة الرابعة �ص 80 - 79بالن�ص الإجنليزي.
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وبناء على ذلك ي�شغل الإن�سان الذي و�صلت فيه الذاتية �إىل كمالها
ً
الن�سبي درجة مرموق ًة يف الطاقة الإلهية اخلالَّقة؛ ومن َث ّم فهو ميتلك درجة من
احلقيقة �أ�سمى من الأ�شياء املحيطة به .هو وحده من بني خملوقات اهلل قادر بوعيه
على ا�ستيعاب احلياة اخلالَّقة ل�صانعه((( .فقد وهبه اهلل القدرة على �أن يتخيل
يحول ما هو كائن �إىل ما ينبغي �أن يكون .و�سنجد �أنه (لتحقيق
عاملًا �أف�ضل ،و�أن ّ
التفرد والوعي) دائم ال ّتطلّع �إىل ا�ستثمار كل البيئات التي حتيط به يف
املزيد من ّ
�إطار مهمة ال نهائية .ولكنني �أود �أن �أطلب منكم االنتظار حتى �أعالج هذه النقطة
يف حما�ضرتي عن اخللود وحرية الذات .كما �أريد يف نف�س الوقت �أن �أقول ب�ضع
كلمات عن مذهب الزمن الذري الذي �أعترب �أنه �أ�ضعف جزء يف نظرية الأ�شاعرة
عن اخللق .ومن ال�ضروري �أن �أفعل ذلك لكي ن�صل �إىل ر�أي �سديد يف ْن�سبة
ال ِق َدم �إىل اهلل.
وقد �أثارت م�شكلة الزمان انتباه املفكرين واملت�صوفة امل�سلمني .ويرجع هذا
(يف جانب منه) �إىل حقيقة �أن القر�آن يذهب �إىل �أن اختالف الليل والنهار هو
�أحد �آيات اهلل الكربى ،كما يرجع يف جانب �آخر �إىل قول النبي  يف تعريفه هلل
ب�أنه هو الدهر ،وذلك يف حديث م�شهور �سبق �أن �أ�شرت �إليه من قبل(((.
((( انظر �صفحة  64من الن�ص الإجنليزي؛ حيث يقول �إقبال�« :إن اهلل مبح�ض حريته اخلالَّقة ،قد اختار ذوا ًتا
متناهية لتتل ّقى من في�ض حياته وقوته وحريته».
((( انظر احلديث« :ال ت�سبوا الدهر ف�إن اهلل هو الدهر» يف املحا�ضرة الأوىل �ص ( 8من الن�ص الإجنليزي).

مفهوم الألوهية ومعنى ال�صالة
125

125

وحقيقة الأمر �أن بع�ض كبار ال�صوفية امل�سلمني ي�ؤمنون باخلوا�ص ال�صوفية
لكلمة الدهر .فمث ًال جند «حميي الدين بن عربي» يقول ب�أن الدهر ا�سم من �أ�سماء
اهلل احل�سنى .ويخربنا الرازي يف تف�سريه للقر�آن �أن بع�ض ال�صاحلني امل�سلمني قد
علَّمه �أن يكرر كلمة دهر �أو ديهور �أو ديهار.
ورمبا كانت نظرية الأ�شاعرة عن الزمن هي �أول حماولة يف الفكر الإ�سالمي
فل�سفيا ،فالزمن ح�سب نظريتهم هو تتابع «ال ّآنيات» الفردية.
لفهم الزمن ً
فهما ًّ
ويرتتب على هذا الر�أي بو�ضوح� :أنه بني كل �آنينْ فرديني �أو بني حلظات الزمن
توجد حلظة غري م�شغولة �أي خالية ،وهذا معناه �أن هناك خالء �أو فراغًا يف الزمان.
وترجع المعقولية هذه النتيجة �إىل �أن الأ�شاعرة قد نظروا �إىل هذه امل�س�ألة
من وجهة نظر مو�ضوعية خال�صة ،ومل ي�أخذوا العربة من تاريخ الفكر الإغريقي
الذي َتب َّنى نف�س وجهة النظر ومل ينته �إىل نتيجة.
ويف ع�صرنا احلديث جند �أن «نيوتن» قد و�صف الزمن ب�أنه�« :شيء يف
ذاته وبطبيعته يتدفق تدف ًقا
مت�ساويا»((( .واملجاز يف ت�شبيه تدفق الزمن بتدفق
ً
ماء اجلدول كما �صوره نيوتن ي�ؤدي �إىل اعرتا�ضات جدية م�ساوية لر�أي نيوتن
املو�ضوعي يف الزمن؛ فنحن ال ن�ستطيع �أن نفهم كيف يت�أثر �شيء عند انغما�سه يف
هذا اجلدول ،وكيف يختلف هذا ال�شيء عن الأ�شياء التي ال ت�شاركه يف تدفقه،
((( راجع ،The Mathematical Principles of Natural Philosophy :اجلزء الأول ،التعريف رقم .8
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نكون فكرة عن بداية الزمان ونهايته وحدوده �إذا حاولنا �أن نفهم
وال ن�ستطيع �أن ّ
الزمن على �أ�سا�س هذا الت�شبيه مبياه اجلدول.
عالوة على ذلك� ،إذا كانت �ألفاظ التدفق �أو احلركة �أو املرور هي �أف�ضل
و�صف لطبيعة الزمان ،فال بد �أن يوجد زمان �آخر لقيا�س حركة الزمان الأول
وتوقيتها ،وزمان ثالث لتوقيت الزمن الثاين وقيا�س حركته ،وهكذا �إىل ما النهاية.
وبناء على هذا ف�إن فكرة الزمان باعتباره �شي ًئا تام املو�ضوعية هي فكرة
ً
تعرت�ضها امل�شاكل وال�صعوبات .وينبغي رغم ذلك �أن نعرتف ب�أن العقل العربي
وهميا غري حقيقي مثلما فعل الإغريق .كما
العملي مل ي�ستطع اعتبار الزمن �شي ًئا ًّ
ح�س ًّيا لإدراك الزمن �إال �أن الزمن
�أنه ال ميكن �إنكار �أنه رغم عدم امتالكنا ً
ع�ضوا ّ
نوع من التدفق ،وله بهذه ال�صفة جانب مو�ضوعي ميكن ت�سميته باجلانب الذري،
�أي �أن الزمن ينق�سم �إىل �أجزاء متناهية.
واجتاه العلم احلديث يف الواقع يتطابق مع ر�أي الأ�شاعرة؛ ذلك لأن
ُ
الك�شوف اجلديدة يف علم الفيزياء عن طبيعة الزمن تفرت�ض يف املادة التقطّ ع
�أي عدم اال�ستمرارية .والفقرة التالية للربوف�سور «روجيه» يف كتابه «الفل�سفة
والفيزياء احلديثة» جديرة بالذكر يف هذا املجال ،حيث يقول« :على العك�س مما
قاله الأقدمون من �أن الطبيعة ال يحدث بها طفرة ،فقد تبني بو�ضوح �أن الكون
يتغري عن طريق قفزات فجائية ولي�س بدرجات غري حم�سو�سة ،وكل نظام فيزيائي
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قادر فقط على احتواء عدد متناه من احلاالت املتمايزة ،وملّا كان الكون بني كل
حالتني خمتلفتني متتاليتني ي�صبح عدمي احلركة� ،أي يكون معل ًقا �أو متو ّق ًفا ،وهذا
معناه �أن الزمن غري متدفق با�ستمرار و�إمنا هناك ذرة زمنية»(((.
ون�ستخل�ص من هذا كله �أن جهود الأ�شاعرة الب َّناءة ،وكذلك جهود العلماء
املعا�صرين كلها تفتقر �إىل التحليل النف�سي ،وقد نتج عن هذا الق�صور �أن ك ًّال
منهما قد ف�شل يف �إدراك اجلانب الذاتي للزمن .وكان من نتيجة هذا الف�شل �أن
نظرياتهم ف�صلت ما بني منظومة ذرات املادة ومنظومة ذرات الزمن بال �أي عالقة
ع�ضوية تربط بينهما .ومن الوا�ضح �أنه �إذا نظرنا �إىل الزمن من وجهة نظر مو�ضوعية
خال�صة فالبد �أن تعرت�ضنا م�شكالت هامة ،وذلك لأننا ال ن�ستطيع تطبيق الزمن
الذري على الذات الإلهية ،و�أن ندركه كحياة موجودة بالقوة ال بالفعل كما ذهب
بروف�سور «�ألك�سندر» يف حما�ضراته عن «املكان والزمان والألوهية»(((.
وقد �أدرك علماء الدين الإ�سالمي املت�أخرون هذه امل�شكالت �إدراكًا
عمي ًقا؛ فنجد « ُم َّال جالل الدين دواين» يف �إحدى فقرات كتابه «زورا» يذكرنا
بر�أي الربوف�سور «روي�س» يف الزمان �إذ يقول�« :إننا لو اعتربنا الزمان نو ًعا من الفرتة
�أو املدة التي جتعل يف الإمكان ظهور الأحداث كموكب متعاقب احلركة ،و�أن
((( انظر لوي�س روجيه يف كتابه Philosophy and the new physics :مقالة عن نظرية «الن�سبية» ونظرية
«الكوانتم» �ص ،143وينتمي هذا الكتاب �إىل املرحلة املبكرة من �إنتاج روجيه الفل�سفي ،وهي املرحلة التي
ومبهورا باالكت�شافات احلديثة لعلماء الفيزياء والريا�ضيات.
كان فيها مت� ًأثرا
ً
((( انظر كتاب  ،Space,Time and Deityج� ،2ص.398 - 396
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ندرك هذه الفرتة باعتبارها وحدة ،ف�إننا عندئذ ال ن�ستطيع �إ ّال و�صفها ب�أنها حالة
�أ�صيلة للفاعلية الإلهية تكتنف((( كل احلاالت املتوالية لهذه الفاعلية» .ولكن
«املُالَّ» �شديد االهتمام ب�إ�ضافة حقيقة �أخرى ،وهي �أن الت�أمل الأكرث عم ًقا يف
طبيعة التوايل يك�شف عن ن�سبيته؛ ولذلك ف�إن التوايل يختفي يف حالة احلديث
عن الذات الإلهية التي يحيط علمها بجميع الأحداث يف فعل �إدراكي واحد.
وال�شاعر ال�صويف «العراقي»((( له نظرة م�شابهة يف املو�ضوع ،فهو يت�صور
نوعيات المتناهية من الأزمان بالن�سبة للمراتب املختلفة من الوجود ،التي تتو�سط
احليز ،والذي ين�ش�أ عن
ما بني املادية والروحية املجردة ،فزمان الأج�سام الكبرية ّ
دوران الأفالك ينق�سم �إىل ٍ
ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،ومن طبيعته �أنه طاملا ُوجد
اليوم ومل مي�ض بعد ف�إن اليوم التايل لن ي�أتي� .أما زمان الكائنات غري املادية فله
أي�ضا خا�صية التوايل والت�سل�سل ولكن مروره يختلف؛ فال�سنة الكاملة يف زمان
� ً
احليز ال تزيد عن يوم واحد يف زمان الكائن غري املادي.
الأج�سام الكبرية ّ
وعندما نرتفع �إىل �أعلى ف�أعلى يف ُ�سلَّم الكائنات غري املادية ف�إننا ن�صل �إىل
الزمن الإلهي ،ذلك الزمن الذي يخلو متا ًما من �صفة املرور ،وبالتايل ال يقبل
((( تكتنف :حتيط.
(((	�إن ال�شاعر ال�صويف امل�سمى هنا وكذلك يف املحا�ضرة اخلام�سة وال�سابعة با�سم «فخر الدين العراقي» عرفنا �أنه يف
علي بن احل�سن بن علي املياجني الهمداين» والذي
احلقيقة هو «عني الق�ضاة �أبو املعايل عبد اهلل بن حممد بن ّ
كتب عن املكان والزمان كتابه «غاية الإمكان يف دراية املكان» � 54صفحة ،وقد ن�شره رحيم فارما ني�ش طهران
1338هـ� /سنة 1959م.
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االنق�سام وال التتابع �أو ال ّتغري� .إنه فوق ال ِق َدم فوق الأبدية لي�س له بداية والنهاية.
عني اهلل ترى كل املرئيات و�أذنه ت�سمع كل امل�سموعات يف فعل واحد للإدراك ال
ينق�سم� .إن �أ َّول َِّية الذات الإلهية لي�ست راجعة �إىل �أ َّو َّلية الزمن ،و�إمنا �أ َّو َّلية الزمن
أولية الإلهية(((.
هي التي ترجع �إىل ال ّ
وهكذا ف�إن الزمن الإلهي هو الذي ي�صفه القر�آن ب�أنه «�أم الكتاب»(((،
(خال�صا من �شبكة الت�سل�سل ال�سببي) يف �آن واحد
الذي جمع فيه كل التاريخ
ً
فوق الأبدية.
ويبدو �أن «فخر الدين الرازي» هو �أكرث علماء الدين الإ�سالمي اهتما ًما
مب�شكلة الزمن ،فهو ُي ْخ ِ�ض ُع للبحث والفح�ص م�شكلة الزمن يف كتابه «املباحث
م�ستعر�ضا كل نظريات الزمن يف ع�صره .ورغم �أن منهجه يت�سم
ال�شرقية»،
ً
باملو�ضوعية يف جممله �إال �أنه قد وجد نف�سه عاج ًزا عن الو�صول �إىل نتائج حمددة،
�إ ْذ يقول« :اعلم �أنه حتى الآن مل �أ�ستطع �أن �أكت�شف بالفعل �أي �شيء عن حقيقة
الزمن ،والهدف الرئي�سي من كتابي هو �شرح كل ما ميكن �أن ُيقال لت�أييد كل
خ�صو�صا فيما
نظرية �أو لنق�ضها ،بدون � َّأية نزعة للتع�صب الذي جتنبته بوجه عام
ً
يتعلق مب�شكلة الزمن»(((.
((( انظر عني الق�ضاة الهمداين ،املرجع ال�سابق �صفحة  ،51الرتجمة الإجنليزية �ص.36
((( التعبري القر�آين «�أم الكتاب» وقع يف [�آل عمران ،]7 /ويف [الرعد ،]39 /ويف [الزخرف.]4 /
((( انظر املباحث امل�شرقية ،اجلزء الأول �ص.647
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تو�ضح لنا املناق�شة ال�سابقة متا ًما �أن وجهة النظر املو�ضوعية البحتة لن ت�ساعدنا
�إال قلي ًال يف فهمنا لطبيعة الزمن ،وال�سبيل ال�صحيح هو التحليل النف�سي الدقيق
لتجربتنا ال�شعورية ،فهو وحده الذي يك�شف طبيعة الزمن احلقيقية .و�أظنكم
تذكرون الفارق الذي و�ضعته بني جانبني للنف�س ،هما :جانب املعرفة وجانب
الفاعلية .فالنف�س العارفة حتيا يف دميومة بحتة� ،أي تغيرّ بدون تعاقب ،وحياة النف�س
تتحقق يف حركتها من املعرفة �إىل الفاعلية ،من احلد�س �إىل العقل ،والزمان الذري
ين� أش� من هذه احلركة.
وهكذا ف�إن طبيعة جتربتنا ال�شعورية ،وهي نقطة االنطالق �إىل كل معرفة،
مفتاحا للفكرة التي توفق بني تعار�ض الدميومة والتغري� ،أي التعار�ض بني
تعطينا ً
أبديا وبني اعتباره ِّذر ًّيا .وعندئذ ف�إننا �إذا ارت�ضينا
ع�ضويا �أو � ًّ
اعتبار الزمان كُ ًّال ًّ
االهتداء بتجربتنا ال�شعورية وت�صورنا الذات املحيطة بكل �شيء على مثال الذات
ع�ضويا،
املتناهية ،ف�إن زمان الذات املطلقة يتك�شف باعتباره تغيرّ ًا بال تتابع� ،أي كُ ًّال ًّ
ذريا ،ب�سبب احلركة اخلالّقة للذات .وهذا ما يعنيه «مري داماد» و« ُم َّال بكري»
يبدو ًّ
عندما قاال �إن الزمن يولد مع فعل اخللق ،الذي بوا�سطته تقوم الذات املطلقة
بتحقيق وقيا�س الرثاء الالنهائي لإمكاناتها اخلالَّقة التي ال حدود لها� ،إذا جاز
وبناء على ذلك فالذات حتيا يف الأبدية (و�أعني بهذا
لنا ا�ستعمال هذا التعبريً .
امل�صطلح التغري بدون تعاقب) ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن الذات حتيا
ع�ضويا �إىل الأبدية مبعنى �أنه مقيا�س للتغري غري
يف زمن مت�سل�سل� ،أت�صوره ينتمي ًّ
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املتعاقب .وبهذا املعنى فقط ميكن فهم الآية القر�آنية :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮊ [امل�ؤمنون .]80 /ولكنني قلت ما فيه الكفاية عن هذا
اجلانب ال�صعب من امل�شكلة وذلك يف حما�ضرتي ال�سابقة.
�صفتي العلم والقدرة الكلّية من
ولقد �آن الأوان لننتقل �إىل بحث
ْ
�صفات اهلل:
دائما معرفة
�إن كلمة «العلم» �إذا �أُ�سندت �إىل الذات املتناهية ف�إنها تعني ً
عقلية� ،أي عملية م�ؤقتة تدور حول «�شيء �آخر» حقيقيُ ،يفرت�ض وجوده (يف
حد ذاته) ،يف مواجهة الذات العارفة؛ والعلم بهذا املعنى  -حتى لو جعلناه ميتد
�إىل حد العلم الإلهي ُ
ن�سبيا بالقيا�س
الكلّي املحيط بكل �شيء  -فالبد �أن يظل ًّ
�إىل «الآخر» املواجه للذات العارفة ،وبذلك ال ميكن �إ�سناده �إىل الذات املطلقة
لكونها حميطة بعلم كل �شيء ،ولذا ال ميكن �إدراكها مبنظور مماثل للذات املتناهية.
فالعامل  -كما �سبق �أن ر�أينا  -لي�س «�شي ًئا �آخر» موجو ًدا بذاته يف مواجهة اهلل.
ولكننا فقط عندما ننظر �إىل فعل اخللق كحادثة معينة يف حياة اهلل ف�إن العامل يبدو
ك�شيء «�آخر» م�ستقل� .أما بالن�سبة للذات الإلهية املحيطة بكل �شيء فلي�س هناك
«�آخر» ُمغاير؛ فالفكر والفعل عند اهلل �أمر واحد� ،أي �أن فعل املعرفة وفعل اخللق
متطابقان.
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وقد يجادل البع�ض قائلني ب�أن الذات �سواء كانت متناهية �أو غري متناهية
ال ميكن �إدراكها بدون �شيء �آخر يف مواجهتها ،و�إذا مل يكن هناك �شيء خارج
الذات املطلقة ،ف�إن الذات املطلقة ال ميكن �إدراكها باعتبارها ذا ًتا .والرد على هذا
اجلدل هو �أن املتناق�ضات املنطقية ال جدوى منها يف تكوين مفهوم �إيجابي ،ينبغي
ت�أ�سي�سه على طبيعة احلقيقة كما تك�شفها التجربة .وفح�صنا للتجربة يك�شف لنا
عقليا ،وهي مبنظور جتربتنا يف احلياة ال ميكن
احلقيقة املطلقة ب�أنها حياة موجهة ًّ
�إدراكها �إال على �أنها وحدة كلية ع�ضوية� ،أي كينونة متالحمة �شديدة الإحكام،
ولها نقطة ارتكاز مرجعية(((.
و�إذا كانت هذه هي طبيعة احلياة ف�إن احلياة املطلقة ال ميكن �إدراكها �إال
(بناء
باعتبارها ذا ًتا .والعلم مبعناه املنطقي  -مهما كان
المتناهيا  -ال ميكن ن�سبته ً
ً
على ذلك) �إىل ذات تعلم (ويف نف�س الوقت) تقوم ب�إيجاد ال�شيء املعلوم .ول�سوء
أي�ضا
احلظ ف�إن اللغة ال ت�سعفنا هنا؛ فل�سنا منلك كلمة تعرب عن نوع العلم الذي هو � ً
خالق مو�ضوع علمه.
والت�صور البديل للعلم الإلهي هو العلم املحيط بكل �شيء مبعنى �أنه ِف ْعل
واعيا بكل تاريخ
واحد للإدراك غري منق�سم ،به يكون اهلل تعاىل يف «الآن» احلايل ً
((( انظر املحا�ضرة الثانية �صفحة  49من الن�ص الإجنليزي؛ حيث جند �إقبال يلخ�ص نقده الفل�سفي للتجربة �إذ
يقول�« :إن حقائق التجربة تربر ا�ستنتاج �أن الطبيعة املطلقة للحقيقة هي طبيعة روحية ويجب �إدراكها باعتبارها
ذا ًتا».
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الكون ،باعتباره ن�س ًقا من �أحداث معينة ،وذلك يف حلظة � ّآنية �أبدية ،وهذا هو
ما ت�صوره جالل الدين الدواين ،والعراقي ،والربوف�سور املعا�صر «روي�س» يف
فهمهم للعلم الإلهي((( .وهناك عن�صر من احلقيقة يف هذا الت�صور ،لكنه يوحي
ب�أن الكون عامل مغلق وامل�ستقبل ثابت التحديد ،و�أن هناك نظا ًما حلوادث معينة
علويا قد حدد اجتاهات القدرة الإلهية
قدرا ًّ
�سابق التقدير ،غري قابل للتغيري ،وك�أن ً
اخلالَّقة .
واحلقيقة �أن اعتبار العلم الإلهي نو ًعا من العلم ال�شامل ال�سلبي يتطابق
مع الفراغ اخلامل يف علم الفيزياء قبل «�أين�شتني» ،مما ي�ضفي عليه �شبه الوحدة
بني الأ�شياء ب�إم�ساكها مع بع�ضها البع�ض ،وذلك كنوع من املرايا التي تعك�س
�سلبيا تفا�صيل مبنى من �أ�شياء مت �صنعها بالفعل ،وال يعك�سها الوعي املتناهي �إال
ًّ
كجزيئات �صغرية.
حية خالَّقة ،بحيث �إن الأ�شياء التي
وينبغي �إدراك العلم الإلهي كفاعلية َّ
ع�ضويا.
تبدو قائمة بذاتها هي متعلقة به تعل ًقا ًّ
وت�صورنا للعلم الإلهي كنوع من املرايا العاك�سة �إمنا ي�ؤكد  -بال �شك  -علم
اهلل ال�سابق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكن على ح�ساب حرية االختيار الإلهية.

((( انظر عني ال ُق�ضاة الهمداين ،امل�صدر ال�سابق� ،صفحة  ،50والطبعة الإجنليزية �ص.36
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ومما ال �شك فيه �أن امل�ستقبل يوجد ُم�سب ًقا يف احلياة الإلهية اخلالقة ،ولكنه
يوجد ك�إمكانية ال كنظام ثابت من �أحداث ذات معامل حمددة.
ورمبا ت�ستطيع فهم ما �أعنيه بت�صويره يف املثال التايل :افرت�ض (كما يحدث
ين هائل من
�أحيانًا يف تاريخ الفكر الب�شري) �أن فكرة خ�صبة ذات ثراء ُج ّوا ّ
التطبيقات قد بزغت يف وعيك ،ف�إنك تدرك هذه الفكرة يف احلال باعتبارها كُ َّال
مركبا ،ولكن النتائج العقلية املتولدة عنها تظهر مع مرور الأيام .كل �إمكانيات
ً
الفكرة حت�ضر يف عقلك بوا�سطة احلد�س ،و�إذا كانت �إمكانية معينة غري معلومة
عقليا يف حلظة معينة من الزمن فلي�س ذلك لق�صور يف علمك ،و�إمنا لأنه
لك ًّ
مل يوجد بعد �إمكانية لأن ت�صبح معلومة ،والفكرة تك�شف �إمكانيات تطبيقها
بتقدم التجربة ،وقد ي�ستغرق الأمر �أكرث من جيل من املفكرين قبل ا�ستنفاد هذه
الإمكانيات .يف �ضوء فكرة العلم الإلهي كنوع من العلم ال�سلبي املحيط بكل
�شيء لي�س يف الإمكان الو�صول �إىل فكرة اخلالق .و�إذا اعتربنا التاريخ جمرد
�صورة فوتوغرافية (تتك�شف بالتدريج) ملنظومة من ال ِ
أحداث ال�سابقِ تقريرها،
وبناء على هذا ال ن�ستطيع �أن نفهم معنى
ف�إنه عندئذ ال مكان للتجديد والإبداعً .
كلمة «اخللق» التي ن�ست�شعرها خالل قدرتنا نحن على االبتكار .واحلقيقة هي
�أن كل اجلدل الديني حول الق�ضاء والقدر يرجع �إىل الت�أمل العقلي املجرد دون
النظر �إىل ما يف احلياة من التلقائية التي هي حقيقة ماثلة يف التجربة الفعلية .ومما
ال �شك فيه �أن ظهور ذوات موهوبة بالقدرة على الفعل التلقائي الذي ال ميكن
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التنب ؤ� به ،هو مبعنى من املعاين ،قيد على حرية الذات املحيطة بكل �شيء ،ولكن
مفرو�ضا من اخلارج ،و�إمنا من حريته اخلالَّقة؛ حيث اختار ذوات
هذا القيد لي�س ً
متناهية تتلقى في�ضه من احلياة والقوة واحلرية.
ولكننا قد نت�ساءل :هل ميكن التوفيق بني التقييد وبني القدرة الكلية؟ وال
ينبغي �أن تخيفنا كلمة «التقييد»؛ فالقر�آن ال ي�ستح�سن الكليات املجردة ،و�إمنا
�شخ�ص ،وهذا هو ما مل تتعلمه الفل�سفة احلديثة �إال على
يثبت نظره على املُ َّ
ً
دائما ّ
يد النظرية الن�سبية منذ وقت قريب.
وكل الأفعال املت�صلة باخللق �أو غريه هي نوع من �أنواع التحديد التي بدونها
ت�صو ًرا
ت�صورناها ّ
ي�ستحيل �أن نت�صور اهلل كذات واقعية َّفعالة .والقدرة املطلقة �إذا ّ
جتريديا ت�صبح جمرد قوة عمياء متق ِّلبة بال حدود ،والقر�آن له ت�صور وا�ضح وحمدد
ًّ
للطبيعة بو�صفها عاملًا من القوى ذات العالقات املتبادلة الت�أثري فيما بينها(((،
ولذلك فهو يرى �أن القدرة الإلهية املطلقة وثيقة ال�صلة باحلكمة الإلهية ،ويرى �أن
القوة الإلهية الالمتناهية تتجلى (لي�س فيما هو متقلّب �أو ع�شوائي) ،و�إمنا تتجلى
فيما هو متواتر وم�ضطرد ومنتـظم.

((( يقول القر�آن عن هارمونية الكون ووحدة الطبيعة :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮊ [امللك.]4 - 3 /
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ويف نف�س الوقت ي�صف القر�آن الذات الإلهية بهذه الآية ﮋ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ[�آل عمران.((( ]26 /

ت�صورها) �إرادة خيرِّ ة،
ف�إذا كانت الإرادة الإلهية (كما ينحو العقل يف ّ
تظهر لنا �إ�شكالية جدية؛ وهي �أن م�سار التطور كما ك�شفه العلم احلديث ي�شتمل
على معاناة و�شرور على م�ستوى العامل يف معظمه .فمما ال �شك فيه �أن اخلطيئة
والظلم ظاهرة مق�صورة على الب�شر وحدهم ،ولكن ظاهرة الأمل تكاد تكون عامة
أي�ضا �أن الب�شر قد يتعر�ضون للأمل ،وقد عانوا بالفعل
يف العامل ،ومن ال�صحيح � ً
أ�شد الآالم يف �سبيل حتقيق ما اعتقدوا �أنه اخلري.
� ّ
وال�شر املادي تربزان بو�ضوح يف حياة
وهكذا ف�إن
ال�شر الأخالقي ّ
حقيقتي ّ
ْ
م�صدرا
الطبيعة .وال ميكن لن�سبية ال�شر ،ووجود ق َُوى متيل �إىل تعديله �أن تكون
ً
لنا للعزاء وال�سلوى؛ لأنه بالرغم من كل هذه الن�سبية وهذا التعديل فهناك �شيء
وخرييته
�إيجابي مرعب يف هذه احلقيقة ،فكيف ميكن �إذن التوفيق بني قدرة اهلل َّ
املطلقة من ناحية ،وبني حجم ال�شر الهائل يف خملوقاته من ناحية �أخرى؟؟ هذه
الإ�شكالية امل�ؤملة هي يف احلقيقة �صلب املو�ضوع والنقطة اجلوهرية يف علم التوحيد.

((( انظر �آيات القر�آن :ﮋﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
أي�ضا [�آل عمران،]73 /
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ٌﮊ [�آل عمران ،]26 /وانظر � ً
و[احلديد.]29 /
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ومل يتعر�ض كاتب معا�صر لهذه الإ�شكالية مبثل دقة ناومان  Naumannيف
كتابه «ر�سائل عن الدين»؛ �إذ يقول�« :إن لدينا معرفة بالعامل تعلمنا �أن اهلل ذا
القوة والقدرة هو الذي يبعث احلياة واملوت ُمت َزامنني كالنور والظل ،و�أوحي �إلينا
تقرر �أن اهلل هو نف�سه �أبو الب�شر ،و�أن ا ّتباع �إل ِه العامل ينتج
بعقيدة اخلال�ص التي ّ
عنه �أخالقيات الكفاح وال�صراع من �أجل الوجود ،وعبادة (الرب) �أبي امل�سيح
ينتج عنها �أخالقيات الرحمة ،ومع ذلك فهما (الأب واالبن) لي�سا �إلهني و�إمنا هما
�إله واحد ،تت�شابك �أذرعهما بطريقة �أو ب�أخرى ،غري �أنه لي�س يف مقدور �أي خملوق
�أن يقول متى وكيف يحدث هذا»(((.
وجند عند «براون ْنج» املتفائل �أن العامل على خري حال((( ،بينما «�شوبنهور»
�سرمديا تت�صرف فيه �إرادة عمياء تعبرّ عن نف�سها
�شتاء واح ًدا
ًّ
املت�شائم يرى العامل ً
احلية التي تنوح على نف�سها حلظة
يف نوعيات خمتلفة غري متناهية من الكائنات َّ
ثم تختفي �إىل الأبد(((.
وق�ضية اخلالف بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم ال ميكن ح�سمها يف املرحلة الراهنة
من مراحل علمنا بالكون؛ ف�إن تكويننا العقلي ال يجعل ب�إمكاننا �إال �أن نعرف
((( انظر جوزيف فردريك ناومان يف كتابه:
ال�ساد�سة  -هام�ش رقم .38
((( الإ�شارة هنا للأبيات امل�شهورة التي كتبها ال�شاعر براوننج يف ق�صيدته� Pippa passes :إذ يقول:
اهلل يف ال�سماء  ..كل �شيء على ما يرام يف العامل ..
((( انظر كتاب �شوبنهور  ،World as Will and Ideaالرتجمة الإجنليزية التي قام بها ر .ب .هالدين و�شاركه ج
كيمب ،ج ،4ف�صل .57
ü Ber Religion

أي�ضا املحا�ضرة
� Briefeصفحة  ،68وانظر � ً

138

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
138

الأ�شياء جم ّز�أة؛ ُج ًزءا بعد ُج ْزء؛ بحيث ال ن�ستطيع �أن نفهم املغزى الك ِّل ّي الكامل
للقوى الكونية العظمى التي تن�شر الفو�ضى والدمار ،ويف نف�س الوقت حتافظ على
احلياة وتزيدها قوة.
وتعاليم القر�آن لي�ست متفائلة وال مت�شائمة وهي ت�ؤمن ب�إمكانية حت�سني
�سلوك الإن�سان و�سيطرته على قوى الطبيعة ،وفكرة (التح�سينية) meliorism
تعرتف بعامل ينمو ويحركها الأمل يف انت�صار الإن�سان على ال�شر يف نهاية املطاف.
فهما �أف�ضل  -هو ما تقدمه لنا الق�صة
ولكن مفتاح احلل مل�شكلتنا  -لكي نفهمها ً
املعروفة با�سم (هبوط الإن�سان) .والقر�آن يف �سرده لهذه الق�صة ي�ستخدم بع�ض
ملمو�سا ي�ضفي عليها معنى
ال�سرد القر آ� ّ
حتويرا ً
الرموز القدمية ،ولكنها َّ
تتحور يف ّ
ين ً
جدي ًدا متا ًما.
أفكارا
جزئيا يبعث فيها � ً
حتويرا ًّ
كليا �أو ًّ
وطريقة القر�آن يف حتوير الق�ص�ص ً
جديدة املعنى ،يالئم بينها وبني روح التقدم يف الزمن هي طريقة يف غاية الأهمية،
ولكن مل يلتفت �إليها دار�سو الإ�سالم من امل�سلمني وغري امل�سلمني؛ فلي�س هدف
القر�آن من �سرد هذه الق�ص�ص جمرد العر�ض التاريخي ،و�إمنا يهدف دو ًما �إىل حتميلها
فل�سفيا .ويحقق القر�آن هذا الهدف بحذف �أ�سماء الأ�شخا�ص
أخالقيا �أو ًّ
مغزى � ًّ
والأماكن التي متيل �إىل حتديد معنى الق�صة ب�صبغها بلون حادثة تاريخية معينة،
وكذلك بتجريدها من التفا�صيل التي تبدو متعلقة بنوعية �أخرى من امل�شاعر.
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ولي�ست هذه طريقة غري �شائعة يف عر�ض الق�ص�ص بل هي م�ألوفة يف الأدب
الذي ال يعالج مو�ضوعات الدين ،واملثال الذي ينطبق هنا هو ق�صة «فاو�ست»
التي � ْأ�ضفت عليها عبقرية «جوته» بلم�ساتها معنى جدي ًدا متا ًما((( .ولو انتقلنا �إىل
ق�صة «هبوط �آدم» لوجدناها توجد ب�أ�شكال خمتلفة يف �آداب العامل القدمي ،ومن
امل�ستحيل فع ًال �أن نحدد فوا�صل بني مراحل منوها� ،أو نلم�س بو�ضوح الدوافع
الإن�سانية املختلفة التي �أ َّثرت يف حتوالتها البطيئة .ولكن �إذا اقت�صرنا على �شكل
جدا �أنها ن�ش�أت من رغبة الإن�سان البدائية
ال�ساميني ،ف�إنه من املحتمل ًّ
الق�صة عند ّ
يف �أن يف�سر لنف�سه حمنته التع�سة يف بيئة غري مواتية له ،حتيطه باملر�ض واملوت
وتعوقه من كل جانب عن حتقيق م�سعاه للحفاظ على حياته .وملا مل يكن للإن�سان
طبيعيا
�أية �سيطرة على قوى الطبيعة ف�إن النظرة املت�شائمة عن احلياة كانت � ًأمرا ًّ
بالن�سبة له.
وهكذا جند يف ٍ
نق�ش بابلي قدمي الثعبان (رمز لع�ضو الذكورة) وال�شجرة
واملر�أة تقدم تفاحة (هي رمز البكارة) للرجل .ومعنى هذه الأ�سطورة وا�ضح ،وهو
�أن �سقوط الإن�سان من حالة ال�سعادة املفرت�ضة كان �سببه االت�صال اجلن�سي الأول
بني الزوجني الب�شريني.

((( لالطالع على �أ�صل �أ�سطورة فاو�ست ومنوها التاريخي  -قبل �أن يكتب عنها جوته ،انظر مقال ماري بري عن
فاو�ست يف Encyclopaedia of Literature :ج� ،1ص.219 - 217
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املتميز يف تناوله لهذه الق�صة عندما نقارنه مبا ورد يف
ويت�ضح �أ�سلوب القر�آن ّ
�س ْفر التكوين((( ،فنقط اخلالف البارزة بني رواية القر�آن وبني رواية التوراة توحي
(مبا ال يدع جما ًال لل�شك) بهدف القر�آن من روايته اخلا�صة ،ونلخ�ص نقط اخلالف
فيما يلي:
حذف القر�آن ذ ْكر الثعبان وق�صة خلق حواء من �ضلع �آدم� .أما احلذف
الأول للثعبان فيق�صد بو�ضوح جتريد الق�صة من طابعها اجلن�سي ،ومما توحي به
�أ�ص ًال من النظرة املت�شائمة للحياة� .أما احلذف الأخري حلكاية ال�ضلع فاملق�صود به
الإ�شارة �إىل �أن غر�ض القر�آن من روايته لي�س ال�سرد التاريخي كما هو احلال يف
تقريريا لأ�صل �أول زوجني من الب�شر كتمهيد
«العهد القدمي» الذي �أعطانا و�ص ًفا ًّ
لعر�ض تاريخ بني �إ�سرائيل .والواقع �أن الآيات التي تتحدث عن �أ�صل الإن�سان
ككائن حي ي�ستخدم فيها القر�آن كلمات «ب�شر» �أو «�إن�سان» ال كلمة «�آدم» التي
احتفظ بها للإن�سان من حيث قدرته على خالفة اهلل يف الأر�ض(((.

((( انظر �سفر التكوين يف العهد القدمي  -ف�صل .3
(((	�إذا تكلمنا بدقة ف�إن كلمة �آدم التي تطلق على الإن�سان من حيث قدرته على خالفة اهلل يف الأر�ض قد
ا�ستعملت يف القر�آن فقط ،انظر الآيات ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ .ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﮊ [البقرة.]31 - 30 :
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ويزداد هدف القر�آن حتق ًقا بحذفه �أ�سماء الأعالم الواردة يف رواية التوراة
مثل �آدم وحواء((( ،ويحتفظ القر�آن بكلمة «�آدم» ثم ي�ستعملها كمعنى �أكرث منه
كا�سم لفرد ب�شري حمدد ،وهذا اال�ستعمال ال يعوزه الدليل من القر�آن نف�سه،
فالآية التالية تو�ضح هذا املعنى:
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ َﮊ [الأعراف.]11 /

يق�سم القر�آن الق�صة �إىل واقعتني متمايزتني �إحداهما تتعلق مبا ي�صفه
بال�شجرة والأخرى تتعلق ب�شجرة ا ُخللد وملك ال يبلى ،الواقعة الأوىل وردت يف
�سورة الأعراف يف الآيات � ،22 ،20 ،19أما الواقعة الثانية فقد وردت يف �سورة
طه الآية .120
وح�سب رواية القر�آن ف�إن �آدم وزوجه �أز ّلهما ال�شيطان الذي يو�سو�س يف
�صدور النا�س ،فذاقا م ًعا ثمار ال�شجرة ،بينما يروي العهد القدمي �أن الإن�سان قد
ُطرد من جنة عدن فور فعل الع�صيان الأول ،ثم �أقام اهلل يف اجلانب ال�شرقي
ملتهبا بالنار يتحرك يف جميع االجتاهات حلرا�سة طريق �شجرة
للجنة مالئكة و�سي ًفا ً
احلياة(((.
((( انظر �سفر التكوين ،ف�صل� 3ص.20
((( انظر �سفر التكوين ف�صل� 2ص.24
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(((
في�صرح
يلعن العهد القدمي الأر�ض ملا اقرتفه �آدم من ع�صيان � .أما القر�آن ِّ
مقرا ل�سكن الإن�سان ومتا ًعا له((( ،وينبغي على الإن�سان �أن
ب�أن الأر�ض ُجعلت ًّ
ي�شكر اهلل على امتالكه لها :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
(((
ﯙ ﯚ ﯛﮊ [الأعراف]10 /

كما �أنه ال يوجد �سبب الفرتا�ض �أن كلمة «جنة» �أي «حديقة» كما
ا�س ُتعملت هنا تعنى ج ّن ًة غري �أر�ضية ،و�أن الإن�سان هبط منها �إىل الأر�ض ،فح�سبما
غريبا عن هذه الأر�ض �إذ يقول تعاىل :ﮋﭼ ﭽ
ورد يف القر�آن لي�س الإن�سان ً
ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [نوح ،]17 /فاجلنة الوارد ذكرها يف هذه الق�صة ال ميكن �أن
يق�صد بها اجلنة التي جعلها اهلل مثوى خال ًدا للمتقني .واجلنة بهذا املفهوم
و�صفها القر�آن بقوله :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [الطور،]23 /
وي�ضيف �إىل هــذا الو�صـف قولـــه :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﮊ [احلجر.]48 /
�أما اجلنة التي ورد ذكرها يف الق�صة فكان �أول حادث وقع فيها هو خطيئة
الإن�سان بع�صيان ربه ثم �إخراجه منها .والواقع �أن القر�آن نف�سه يف�سر معنى كلمة
اجلنة كما ا�ستعملها يف روايته ،ففي احلادثة الثانية من الق�صة ي�صف اجلنة ب�أنها
((( نف�س امل�صدر ،ف�صل� 3ص.17
((( انظر [البقرة ،]36 /وكذلك [الأعراف.]24 /
أي�ضا [احلجر.]20- 19 /
((( انظر � ً
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مكان له اخل�صائ�ص الآتية :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮊ [طـه .]119 - 118 /ولذلك ف�إنني �أميل �إىل االعتقاد ب�أن اجلنة التي
عمليا عالقة
جاء ذكرها يف الرواية القر�آنية هي ت�صور حلالة بدائية انقطعت فيها ًّ
الإن�سان ببيئته ،وبالتايل مل ي�شعر بلدغة املطالب الب�شرية التي كان ظهورها هو
بداية احل�ضارة الإن�سانية.
وهكذا نرى �أن الق�صة القر�آنية عن هبوط �آدم ال �صلة لها بظهور الإن�سان
الأول على هذا الكوكب الأر�ضي ،و�إمنا الغر�ض منها هو بيان ارتقاء الإن�سان من
نف�سا حرة قادرة على
احلالة البدائية لل�شهوة الغريزية �إىل ال�شعور الواعي ب�أنه ميلك ً
ال�شك والع�صيان ،والهبوط ال يعني �أي �سقوط �أخالقي ،و�إمنا هو حتول الإن�سان
من ال�شعور الب�سيط �إىل �أول بارقة للوعي بالذات� ،أي �أنه نوع من ال�صحوة من
حلم الطبيعة ،بخفقة من ال�سببية ال�شخ�صية �أكدت وجوده ،كما �أن القر�آن ال
يعترب الأر�ض �ساحة للعذاب ُ�سجنت فيها �إن�سانية �شريرة العن�صر ب�سبب ارتكابها
أي�ضا �أول فعل
اخلطيئة الأ�صلية .وقد كان �أول فعل للع�صيان قام به الإن�سان هو � ً
لالختيار احلر ،ولهذا جند يف رواية القر�آن �أن �أول خطيئة لآدم قد غفرها اهلل(((.
حرة
وهكذا ال ميكن �أن يكون اخلري عم ًال � ًّ
إجباريا و�إمنا هو خ�ضوع ذات ّ
احلرة ،فالكائن
ُ
للمثل الأخالقية العليا خ�ضو ًعا ين� أش� عن التعاون الإرادي للذوات َّ
الذي ُ�ص ّممت له حركاته بالكامل وك�أنه �آلة ال ميكن �أن يفعل اخلري ،و ُي�ستنبط من
((( القر�آن[ :البقرة ،]37 - 35/وكذلك [طه.]122 - 120/
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هذا �أن احلرية �شرط لعمل اخلري .ولكن ال�سماح بظهور ذات متناهية لها القدرة
على اختيار �أفعالها بعد تقدير القيم الن�سبية للأفعال املتاحة �أمامها ،ف�إن ذلك
أي�ضا حرية
هو يف احلقيقة مغامرة عظمى؛ وذلك لأن حرية اختيار اخلري ت�شمل � ً
اختيار العك�س.
وملّا كان اهلل قد �شاء ذلك لإظهار ثقته الهائلة يف الإن�سان ف�إن على الإن�سان �أن
يربهن على �أنه جدير بهذه الثقة .ورمبا كانت مغامرة كهذه هي وحدها التي ت�سمح
ب�إمكانية االبتالء ،كما ت�سمح  -يف نف�س الوقت  -بتنمية القوى الكامنة لكائن خلقه
اهلل على :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠ.ﭢﭣﭤﭥﮊ[التني.]5 - 4 /
(((
وبناء على
وكما يقول القر�آن :ﮋﯿ ﰀﰁﰂ ﮊ [الأنبياءً .]35 /
ذلك ف�إن اخلري وال�شر رغم تناق�ضهما �إال �أنهما يتبعان كُ ًّال واح ًدا ،فلي�س هناك
�شيء يقع كحقيقة منعزلة؛ لأن احلقائق منظومة كلية ،وجب فهم عنا�صرها مبا فيها
من عالقات متبادلة .واحلكم املنطقي هو الذي يف�صل عنا�صر احلقيقة الواحدة
كي يك�شف ما بينها من تداخل واعتماد كل عن�صر على الآخر.
ُي�ضاف �إىل ذلك �أن النف�س بطبيعتها تنزع �إىل ت�أكيد نف�سها كذات ،ولهذا
الغر�ض ف�إنها تن�شد املعرفة والتكاثر الذاتي والقوة ،وبلغة القر�آن هي تبحث عن:
ﮋﮡ ﮢ ﮣﮊ [طـه ،]120 /وهكذا تتعلق احلادثة الأوىل يف ق�صة القر�آن
برغبة الإن�سان يف املعرفة ،وتتعلق احلادثة الثانية برغبته يف التكاثر الذاتي والقوة.
أي�ضا [البقرة ،]155 /و[البلد.]4 /
((( انظر � ً
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والبد هنا من �إي�ضاح �أمرين يتعلقان باحلادثة الأوىل:
الأمر الأول :هو �أن القر�آن قد �أورد الق�صة مبا�شرة بعد الآيات التي و�صفت
تفوق �آدم على املالئكة يف معرفة �أ�سماء الأ�شياء و�إعادة ذكرها((( ،و�أن غر�ض هذه
أو�ضحت من قبل هو �إظهار اخلا�صية الت�صورية للمعرفة الإن�سانية(((.
الآيات كما �
ُ
�أما الأمر الثاين :ف�إن مدام «بالفت�سكي»((( ذات املعرفة الوا�سعة بالرمزية
غام�ضا يدل
القدمية تقول يف كتابها «املذهب ال�سري»� :إن ال�شجرة كانت رم ًزا ً
على علم الغيب .وكان حمر ًما على �آدم �أن يذوق ثمرة هذه ال�شجرة؛ لأنه من
املعلوم �أن تناهيه من حيث هو نف�س ،ومن حيث �أدواته احل�سية وملكاته العقلية،
كل ذلك كان ي�ؤهله لنوع �آخر من املعرفة ،نوع ي�ستلزم ا�ستخدام �أداة املالحظة يف
�صرب ،وال ي�سمح �إال بالرتاكم البطيء .ومع ذلك �أغوى ال�شيطان �آدم كي ي�أكل
الثمرة املحرمة من �شجرة املعرفة الغيبية ،وا�ست�سلم له �آدم  -ال لأنه كان من عن�صر
�شرير  -و�إمنا لأنه كان ( َع ُجو ًال) بطبعه((( �أراد �أن ي�صل �إىل املعرفة ب�أق�صر طريق.
(((
(((
(((
(((

القر�آن[ ،البقرة.]34 - 31/
املحا�ضرة الأوىل� ،ص.11 - 10
مدام هيلينا بيرتوفنا بالفات�سكي (1891 - 1831م) :هي عاملة روحية وحكيمة دينية رو�سية املولد.
أي�ضا [الأنبياء.]37 /
انظر القر�آن [الإ�سراء ،]11 /و� ً
ال�شجرة التي كان حمر ًما على �آدم االقرتاب منها [البقرة ،]35 /وكذلك [الأعراف ]19 /هي ح�سبما يرى
الع ّالمة �إقبال بفهمه الوا�ضح العمق والنادر للقر�آن هي �شجرة علم الغيب امل�ستور الذي متت غواية الإن�سان
على اللجوء �إليه يف عجلة غري مثمرة وذلك يف كل الع�صور .وهذا يف ر�أي الع ّالمة �إقبال مناق�ض للمعرفة
اال�ستقرائية «التي هي �أهم خا�صية متيز تعاليم الإ�سالم».
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وكان ال�سبيل الوحيد لتقومي هذا امليل يف الإن�سان هو و�ضعه يف بيئة (رغم
�أنها م�ؤملة) �إال �أنها كانت �أكرث مالءمة للك�شف عن ملكاته العقلية.
وهكذا ف�إن �إدخال �آدم يف بيئة مادية م�ؤملة مل يكن الق�صد منه عقابه،
بل كان الق�صد هو �إبطال هدف ال�شيطان الذي (باعتباره عد ّو الإن�سان اللّدود)
والتو�سع الدائمني .ولكن حياة الذات
حاول بغوايته �أن يبقيه جاه ًال بنعمة النمو ّ
معوقة تعتمد على الرتاكم املتوا�صل للمعرفة ،القائمة على اخلربة
املتناهية يف بيئة ّ
والتجربة الواقعية ،وجتربة الذات املتناهية بانفتاحها على �إمكانيات عديدة ،ال
وبناء على ذلك ف�إن اخلط�أ الذي ميكن و�صفه
تزداد �إال عن طريق املحاولة واخلط�أً .
ب�أنه نوع من ال�شر العقالين هو عن�صر �أ�سا�سي البد منه يف بنية التجربة.
ويروي القر�آن الق�صة الثانية على الوجه التايل:

ﮋﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ .ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ .ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [طـه ،]122 - 120 /فالفكرة املركزية هنا ت�شري �إىل
رغبة احلياة  -التي ال تقا َوم  -يف احل�صول على ُملك �أبدي ،وعلى م�سرية النهائية
كائن ٍ
فان يخاف من انتهاء حياته باملوت،
لها كفرد متج�سد .ولكن لأن الإن�سان ٌ
عي �سوى التكاثر
مل يكن �أمامه من �سبيل للح�صول على نوع من اخللود ْ
اجلم ِّ
الذاتي ،وكان �أكل الثمرة املحرمة من �شجرة اخللود هو و�سيلة احلياة للتمييز بني
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اجلن�سني ،لتحقيق التكاثر والنجاة من الفناء الكلّي ،وك�أن احلياة تقول للموت:
�إذا اكت�سحت جي ًال من الكائنات احلية ف�إنني �سوف �أُنتج جي ًال �آخر!
والقر�آن ي�ستبعد الرمز لع�ضو الذكورة الوارد يف العهد القدمي ،ولكنه يوحي
بالفعل اجلن�سي الأ�صلي ب�إظهار �شعور �آدم باخلجل الذي اعرتاه وهو قلق يبحث
عن �شيء ي�سرت به ُع ْري ج�سده.
ولكي يعي�ش الإن�سان معناه �أن يكون له �أبعاد �شكلية حمددة ،وفردية
متميزة لها وجود مادي حقيقي ،هذه الفردية املتميزة يف وجودها املادي ،تظهر
فيما ال ُيح�صى من �أنواع و�أ�شكال احلياة ،وتتجلى يف ذلك عظمة الذات املطلقة،
والرثاء الالمتناهي للوجود الإلهي.
امللحة للك�شف عن
�إال �أن ظهور الأفراد وتكاثرهم  ،ونزعة كلٍّ منهم ّ
�إمكانياته هو والبحث عن ال�سيطرة وال�سلطان يف جماله ،كل ذلك هو ما ن�ش�أ
عنه بال�ضرورة ال�صراع املر ّوع بني النا�س عرب الع�صور .ويف ذلك يقول القر�آن
الكرميَ :قالَ ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ(((ﮊ [الأعراف .]24 /وهذا الت�صارع
بني الأفراد املتناق�ضني هو م�صدر �آالم الدنيا ،التي تبعث النور والظلمة م ًعا يف
حياة الإن�سان الفانية.

((( القر�آن[ :البقرة ،]36 /و[طه.]123 /
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و�سنجد �أنه يف حالة الإن�سان الذي يزداد عمق الفردية والأنانية يف �شخ�صيته،
تنفتح �أمامه �إمكانيات ارتكاب ال�شر ،وبذلك يكون �إح�سا�سه مب�أ�ساة احلياة �أكرث
تقبل الإن�سان لذاتيته ك�شكل من �أ�شكال احلياة يت�ضمن
و�أ�شد يف حدته .ولكن ُّ
وي�صور القر�آن الإن�سان
تقبله لكل النقائ�ض التي ت�صدر عن تناهي هذه الذاتيةّ .
ُّ
تقبل خطورة حمل �أمانة ال�شخ�صية ،بينما رف�ضت ال�سموات والأر�ض
ب�أنه قد َّ
واجلبال �أن حتملها ،ويف هذا يقول اهلل :ّ
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الأحزاب ،]72 /فهل بعد هذا
�سنقبل �أم �سرنف�ض �أمانة ال�شخ�صية بكل ما ي�صاحبها من متاعب و�شرور؟
�إن الرجولة احلقة  -كما ورد يف القر�آن الكرمي  -تقت�ضي ال�صرب يف الب�أ�ساء
وال�ضراء((( :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
َّ
ﮇﮊ [البقرة.]177 /
ومع ذلك فنحن يف املرحلة الراهنة من تطور ال�شخ�صية الإن�سانية ال
ن�ستطيع �أن نفهم املغزى الكامل الذي تتفتح عنه قوة الأمل الدافعة ،فرمبا �أنها
ُتك�سب النف�س �صالبة �أمام التحلل الذي قد يواجهها .ولكننا بو�ضعنا لل�س�ؤال
ال�سابق يجعلنا نتخطّ ى حدود التفكري املجرد .وعند هذه النقطة يظهر الإميان
((( القر�آن :انظر [�آل عمران.]200 /
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باالنت�صار النهائي للخري كعقيدة دينية:
ﯱ ﯲ ﯳﮊ[يو�سف.]21 /
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ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

لقد �شرحت لكم كيف ميكننا الإثبات الفل�سفي ملفهوم الإ�سالم عن
أي�ضا :مطامح الدين ت�سمو على ما تطمح �إليه
الألوهية ،ولكن كما �سبق �أن قلت � ً
الفل�سفة(((؛ فالدين ال يقنع مبجرد الإدراك و�إمنا يبحث عن علم وثيق ،كما يبحث
عن ِ�صلَة �أكرث التحا ًما باملو�ضوع الذي يبحثه .هذه ال�صلة التي حتقق هذا االرتباط
�أو االحتاد باهلل هي ال�صالة� ،أو العبادة التي تنتهي ب�إ�ضاءة روحية.
ومع ذلك ف�إن العبادة ت�ؤثر ت�أثريات خمتلفة على نوعيات خمتلفة من الوعي.
فهي يف حالة وعي النبوة تكون مبدعة مبعنى �أنها متيل �إىل خلق عامل �أخالقي
عمليا ما �أُنزل عليه بالوحي من تعاليم دعوته ،و�سوف
جديد يطبق فيه النبي ًّ
�أحتدث �أكرث عن هذه امل�س�ألة يف حما�ضرتي عن معنى الثقافة الإ�سالمية(((.
�أما العبادة يف حالة الوعي ال�صويف فهي يف غالبيتها معرفية  .و�سوف �أحاول
اكت�شاف معنى ال�صالة من خالل وجهة النظر املعرفية هذه ،وهذه النظرة مربرة
متا ًما من وجهة الدافع املطلق للعبادة ،و�أود توجيه عنايتكم �إىل الفقرة الآتية املنقولة
عن العامل النف�ساين الأمريكي الكبري الربوف�سور وليم جيم�س ،والتي يقول فيها:
((( املحا�ضرة الثانية �صفحة  58بالن�ص الإجنليزي.
((( املحا�ضرة اخلام�سة ال�صفحات  119وما بعدها.
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«يبدو �أنه من املحتمل  -وبرغم كل ما قد يقوله العلم عك�س ذلك � -أن
النا�س �سيظلون ي�صلون حتى �آخر الزمان� ،إال �إذا تغريت طبيعتهم العقلية بطريقة
لي�س لدينا معلومات ت�ؤدي بنا �إىل توقّعها ،فالدافع �إىل ال�صالة يرتتب بال�ضرورة
على حقيقة مفادها �أن النف�س الإن�سانية بخربتها التجريبية هي نف�س اجتماعية،
ولكنها ال ت�ستطيع �أن جتد «رفيقها الأعظم» �إال يف عامل مثايل .ومعظم النا�س
دائما �أو �أحيانًا؛ و�أحقر منبوذ((( على هذه
تنطوي �صدورهم على ما ي�شري �إليه ً
حقيقيا له �صالحيته ،وذلك بوا�سطة هذه
الأر�ض ميكنه �أن ي�شعر بنف�سه موجو ًدا ًّ
املعرفة العلوية ،كما �أن معظمنا (من ناحية �أخرى) عندما ت�سقط منه عالقاته
ين ي�صله باهلل) ،ف�إن العامل يبدو
االجتماعية �أو تف�شل (وال يكون له مالذ ُج ّوا ّ
له كهاوية من الرعب ال قرار لها� .أقول هذا «بالن�سبة ملعظمنا»؛ لأنه قد يوجد
اختالفات كبرية بني الأفراد يف درجة ت�أثرهم بهذا ال�شعور بال�شاهد �أو املراقب
جدا
املثايل .وهذا الإح�سا�س باملراقب املثايل (�أو اهلل ال�شهيد) هو جزء �أ�سا�سي ًّ
يف �شعور بع�ض النا�س �أكرث من غريهم .ورمبا كان ه�ؤالء الذين لديهم �شعور �أقوى
بهذا الرقيب هم �أكرث النا�س تدي ًنا .ولكنني على يقني من �أنه حتى �أولئك الذين
يقولون ب�أنهم لي�س لديهم هذا ال�شعور �إطالقًا �إمنا يخدعون �أنف�سهم؛ لأن لديهم يف
مقدارا ما من هذا ال�شعور»(((.
الواقع ً
((( منبوذ :مكروه.
((( انظر ،The Principles of Psychology :ج� ،1ص.316
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وهكذا �سوف ترون �أن ال�صالة من الناحية ال�سيكولوجية لها �أ�صل غريزي.
ف�أفعال ال�صالة باعتبارها هادفة �إىل املعرفة �إمنا ت�شبه الت�أمل ،ومع ذلك فال�صالة يف
أي�ضا عملية تمَ ّثل� ،ش�أنها يف
كثريا عن جمرد الت�أمل ،وهي � ً
�أ�سمى مراتبها تزيد ً
ذلك �ش�أن الت�أمل .ولكن عملية التمثل يف حالة ال�صالة تتبلور ،وبذلك تكت�سب
قوة غري م�ألوفة يف التفكري املجرد .ففي التفكري جند العقل يالحظ ويتتبع عمل
احلقيقة ،بينما يف ال�صالة يوقف العقل عمله كباحث عن كليات بطيئة اخلطو،
وي�سمو فوق التفكري كي مي�سك باحلقيقة ذاتها لكي ي�صبح ً
�شريكا يف وجودها
واعيا بها .ولي�س هناك �شيء غام�ض يف ذلك ،فال�صالة كو�سيلة للإ�ضاءة الروحية
ً
هي فعل حيوي عادي تكت�شف بوا�سطته اجلزيرة ال�صغرية ل�شخ�صيتنا موقعها يف
خ�ضم احلياة الكلّي الأكرب.
وال تظنوا �أنني �أحتدث عن الإيحاء الذاتي؛ ف�إن الإيحاء الذاتي ال دخل له
يف انفتاح منابع احلياة التي ت�ستقر يف �أعماق الذات الإن�سانية ،كما �أنه ال يخلّف
وراءه �أي �آثار دائمة يف حياة الإن�سان� ،أما ال�صالة فهي بخالف ذلك تو ّلد قوة
جديدة مبا لها من �إ�ضاءة روحية ،وذلك بت�شكيل ال�شخ�صية الإن�سانية.
كما �أنني ال �أحتدث عن طريقة خا�صة للمعرفة ي�شوبها الغمو�ض وكل
ما �أعنيه هو �أن � ّأثبت انتباهكم على جتربة �إن�سانية حقيقية لها ٍ
ما�ض خلفها ولها
م�ستقبل �أمامها.
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ولقد ك�شف الت�صوف بال �شك عن مناطق جديدة للنف�س مبا قام به من
درا�سة خا�صة عن هذه التجربة .و�أدب ال�صوفية تنويري ولكن عباراته ت�أثرت ب�صور
فكرية لفل�سفات ميتافيزيقية بالية لها ت�أثري ممُ يت على العقل احلديث .فالبحث
عن عدم ال ا�سم له كما يتجلى يف الأفالطونية احلديثة� ،سواء عند امل�سيحيني �أو
عند امل�سلمني ال ميكن �أن ي�شبع العقل املعا�صر ،فذلك العقل بعاداته يف التفكري
الواقعي يتطلب معرفة اهلل من خالل جتربة حية ملمو�سة ،وتاريخ اجلن�س الب�شري
ُيظهر لنا �أن نزوع العقل املتج�سد يف العبادة هو �شرط ملثل هذه التجربة.
ويف الواقع يجب اعتبار ال�صالة تكملة �ضرورية للن�شاط العقلي عند مالحظ
الطبيعة ،ف�إن املالحظة العلمية للطبيعة جتعلنا �أكرث قربًا وات�صا ًال ب�سلوك احلقيقة،
ين ل�شهود احلقيقة �شهو ًدا �أعمق .وال �أملك هنا �إال
ولذلك ت�شحذ �إدراكنا ا ُجل ّوا ّ
�أن �أقتب�س فقرة جميلة لل�شاعر ال�صويف «الرومي» ،ي�صور فيها البحث ال�صويف عن
احلقيقة(((؛ حيث يقول« :لي�س كتاب ال�صويف م�ؤل ًفا من مداد و�أحرف ،ولكنه قلب
�أبي�ض كالثلج� .إن ما ميلكه العالمِ هو ما يخطه القلم ،فما الذي ميلكه ال�صويف؟ �إنه
متح�س ً�سا من فري�سته مثل ال�صياد ،يرى �أثر غزال
ميلك �آثار الأقدام ،يقرتب ال�صويف ّ
امل�سك فيقتفيه ،ويظل �أثر �أقدام الغزال هو املفتاح الهادي له لبع�ض الوقت ،ولكن

((( انظر ر�.أ .نيكل�سون »The Mathnawi of Jalalëddân Rëmâ« :ج( 4كتاب  ،)2 ،1وك � ،2ص162 - 159
و�ص.164
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وال�سري مرحلة على هدي
بعد ذلك ي�صبح دليله رائحة امل�سك التي تفوح من الغزالَّ ،
هائما على وجهه»(((.
رائحة امل�سك َل ُهو �أف�ضل من �سريه مئات املراحل يف اقتفاء الأثر ً
أ�سا�سا �شكل من �أ�شكال ال�صالة،
واحلق �أن كل بحث عن املعرفة هو � ً
فاملالحظ العلمي للطبيعة هو نوع من البحث ال�صويف �أثناء �صالته .ورغم �أن
�ضيق منهج بحثه يف توا�ضع.
املالحظ العلمي يف احلا�ضر يقتفي �أثر الغزال لذلك ُي ِّ
حتما �إىل النقطة التي يدرك فيها �أن رائحة امل�سك
ولكن تعط�شه للمعرفة �سيقوده ً
التي تفوح من الغزال هي الدليل الذي يفوق �آثار �أقدام الغزال .وهذا وحده
�سوف يزيد من قوة �سيطرته على الطبيعة ،وميده مب�شاهدة ُ
الكلّي الالمتناهي الذي
تبحث عنه الفل�سفة لكنها ال جتده.
وامل�شاهدة بال قوة حتقق ال�سمو الأخالقي لكنها ال تعطي ثقافة دائمة،
�أما القوة بال م�شاهدة ف�إنها جتنح �إىل �أن تكون مد ِّمرة وغري �إن�سانية؛ لذا يجب �أن
يتحد االثنان :القوة وامل�شاهدة من �أجل امتداد احلياة الروحية للإن�سانية .على
�أن الغر�ض احلقيقي لل�صالة يتحقق على �أف�ضل وجه عندما ُت ؤ� َّدى ال�صالة يف
جماعة؛ فروح كل �صالة هي روح اجتماعية ،وحتى النا�سك يعتزل النا�س �آم ًال
�أن ينعم يف داره املنعزلة ب�صحبة اهلل ،واجلماعة هي جمموعة من النا�س يحدوهم
�أمل واحد ،ويجمعون �أمرهم على هدف واحد ،ويفتحون �أعماق نفو�سهم لنب�ض
((( انظر امل�صدر ال�سابق مج� ،4ص ،2كتاب ،1وكتاب� ،2ص.230
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واحد ،ومن احلقائق ال�سيكولوجية �أن التجمع ي�ضاعف قوة الإدراك عند الرجل
العادي ويعمق وجدانه ،و ُي َف ِّعلُ �إرادته درجات ال ي�ألفها يف عزلته الفردية.
غام�ضا �إذا نظرنا �إليها كظاهرة �سيكولوجية؛
�سرا ً
والواقع �أن ال�صالة ما تزال ًّ
وذلك لأن علم النف�س مل يكت�شف بعد القوانني املتعلقة بتقوية احل�سا�سية
الإن�سانية يف حالة امل�صاحبة اجلماعية ،ومع ذلك ف�إن ما يف الإ�سالم من الطابع
االجتماعي للإنارة الروحية خالل �صالة اجلماعة لهو �أمر يثري االهتمام .ف�إذا
انتقلنا من �صالة اجلماعة اليومية �إىل االحتفال ال�سنوي حول امل�سجد احلرام يف
مكة ،ف�إنك ت�ستطيع �أن تدرك ب�سهولة كيف �أن منظومة العبادة يف الإ�سالم تو�سع
بالتدريج دائرة االجتماع الإن�ساين.
فال�صالة �إذن �سواء كانت فردية �أو جماعية هي تعبري عن �أ�شواق الإن�سان
اجلوانية ل�سماع ا�ستجابة يف �سكون هذا العامل الفظيع ،وهي عملية فريدة
ّ
لال�ستك�شاف ت�ؤكد فيها الذات الباحثة وجو َدها يف نف�س اللحظة التي تنكر فيها
هذه الذات ،وبهذا تكت�شف قدرها ومربر وجودها كعن�صر حمرك يف حياة الكون.
و�شكل العبادة يف الإ�سالم (مع �صدق املوقف العقلي خالل ال�صالة)
يرمز �إىل �إثبات الذات و�إنكارها م ًعا� ،إال �أنه من خالل احلقيقة التي �أظهرتها خربة
ين قد عبرّ ت عن نف�سها
وجتارب اجلن�س الب�شري تبني �أن ال�صالة كعمل نف�سي ُج ّوا ّ
يف �أ�شكال خمتلفة ،ويف ذلك يقول القر�آن الكرمي :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
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ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ .ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ .ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮊ [احلج.]69 - 67 /

وال ينبغي �أن يكون �شكل ال�صالة مو�ضو ًعا للخالفات((( ،و�أن توليّ وجهك
أ�سا�سيا يف روح ال�صالة ،والقر�آن تناول هذا
�شطر �أية جهة لي�س بال�ضرورة �شي ًئا � ًّ
املعنى يف غاية ال�صراحة �إذ يقول :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [البقرة.]115 /
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆﮇﮊ [البقرة.]177 /
ال ن�ستطيع �أن نتجاهل �أهمية الأخذ يف االعتبار ب�أن و�ضع �أو اجتاه اجل�سم
عامل حقيقي يدخل يف حتديد اجتاه العقل .واختيار اجتاه القبلة يف ال�صالة
الإ�سالمية كاجتاه واحد معني� ،إمنا املق�صود به هو حتقيق وحدة ال�شعور يف �صالة
((( انظر الآية القر�آنية :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [�آل عمران ]191 /حيث ال�صلوات اخلا�صة

بامل�ؤمنني يتم تالوتها بتذكر اهلل يف حاالت الوقوف واجللو�س والرقاد على جنوبهم.
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اجلماعة .و�شكل ال�صالة بوجه عام يخلق وينمي ال�شعور بامل�ساواة االجتماعية
بالتميز الطبقي �أو العن�صري للأجنا�س
بقدر ما يتجه �إىل الق�ضاء على ال�شعور ّ
بني املتعبدين .ف�أية ثورة روحية هذه التي ميكن �أن حتدث يف غري زمن حم�سوب
لو جعلنا الأر�ستقراطي الربهمي املتكرب يف جنوب الهند يقف كت ًفا بكتف �إىل
جانب املنبوذ!!
�إن وحدة الذات املحيطة بكل �شيء واخلالقة واحلافظة لكل الذوات ،هي
التي ي�صدر عنها الوحدة الالزمة لكل الب�شرية((( وانق�سام الب�شر �إىل �أجنا�س و�أمم
وقبائل ح�سبما جاء يف القر�آن الكرمي �إمنا هو لتي�سري التعارف فح�سب :ﮋﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮊ [احلجرات.]13 /
لذلك ف�إن ال�شكل الإ�سالمي لل�صالة يف جماعة� ،إىل جانب قيمته
الإدراكية ،هو م�ؤ�شر نحو �أمل لتحقيق تلك الوحدة الالزمة للب�شر ،كحقيقة يف
احلياة ،بالق�ضاء على كل احلواجز التي تقف حائ ًال بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان.

((( القر�آن يتحدث عن كل الب�شرية باعتبارها جماعة واحدة ،انظر الآيات:
وفيها يقول تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮊ [البقرة.]213 /

الف�صل الرابع
ذات الإن�سان  -حريته وخلوده

وتفر َده ،و�أعتقد �أن
ي�ؤكد القر�آن ب�أ�سلوبه الب�سيط
ّ
والقوي �شخ�صية الإن�سان ُّ
حمد ًدا يف م�صري الإن�سان باعتباره وحدة من وحدات احلياة((( ،ونتيجة
للقر�آن ر� ًأيا ّ
لر�أي القر�آن يف الإن�سان ك�شخ�صية متفردة ف�إنه من امل�ستحيل على الفرد �أن يتحمل
وزر الآخر((( ،بل �إنه م�سئول فقط عما هو ناجت عن جهده ال�شخ�صي((( ،ﮋﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الطور ،]21 /ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [الأنعام،]164 /
وهذا هو ما �أ ّدى بالقر�آن �إىل رف�ض فكرة الفداء (اخلال�ص) ،وهناك ثالثة �أمور
وا�ضحة متام الو�ضوح يف القر�آن هي:
((�(1إن الإن�سان هو املختار الذي ا�صطفاه اهلل:
ﯜﮊ [طـه.]122 /

ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

(((	انظر القر�آن[ :الأنعام[ ،]80 /مرمي.]95 - 93 /
(((	الن�ص القر�آين :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ ويت�أكد املعنى يف الآيات التالية :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
أي�ضا [الإ�سراء ،]15 /و[فاطر ،]18 /و[الزمر ]7 /و[النجم.]38 /
ﰅ ﰆﮊ [الأنعام ،]164 /انظر � ً
((( ترجمة الآية القر�آنية رقم  39من �سورة النجم.
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((�(2إن الإن�سان رغم كل �أخطائه �أريد له �أن يكون خليف ًة هلل يف الأر�ض:ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ [البقرة.]30 /

ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕﮊ [الأنعام.]165 /
وح ّمل م�سئوليتها :ﮋﯟ
تقبلها ُ
((�(3إن الإن�سان ُم�ست�أمن على �شخ�صية حرة ّ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الأحزاب.]72 /

ومع ذلك ف�إن الإن�سان ليده�ش �أن يرى � ّأن وحدة ال�شعور الإن�ساين التي
ّ
ت�شكل مركز ال�شخ�صية الإن�سانية مل تكن �أب ًدا مو�ضع االهتمام يف تاريخ الفكر
الإ�سالمي ،فقد اعترب املتكلمون �أن الروح نوع لطيف من املادة� ،أو جمرد َع َر�ض
يفنى مع فناء اجل�سد ،ثم ُيخلق مرة �أخرى يوم القيامة .وقد ا�ستلهم فال�سفة
الإ�سالم هذه الفكرة من الفل�سفة الإغريقية� .أما بالن�سبة للمدار�س الأخرى فيجب
�أن نتذكر �أن انت�شار الإ�سالم ا�ستوعب يف �إطاره �شعوبًا تنتمي �إىل جمتمعات ذات
ديانات �أخرى ،مثل الن�ساطرة واليهود ،و�أتباع زراد�شت الذين ت�شكلت نظريتهم
العقلية ب�أفكار �سيطرت طوي ًال على و�سط وغرب �آ�سيا كلها.
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هذه الثقافة (على وجه العموم) كانت جمو�سية يف �أ�صلها ويف تطورها؛ �إذ
تنطوي على �صورة لثنائية الروح التي انعك�ست ب�شكل ما يف الفكر الإ�سالمي(((.
وكان الت�صوف التعبدي هو الذي حاول وحده �أن يفهم معنى وحدة
التجربة ا ُجل َّوانية التي �أعلن الإ�سالم �أنها �أحد امل�صادر الثالثة للمعرفة(((� ،أما
امل�صدران الآخران فهما التاريخ والطبيعة .وبلغ تطور هذه التجربة يف احلياة
الدينية للإ�سالم ذروته يف العبارات امل�شهورة التي �أطلقها «احلالَّج»�« :أنا احلق.
وما يف اجلبة �إال اهلل» ،وقد ف�سر معا�صروه والذين جاءوا من بعده كلماته تلك
ب�أنها تنطوي على ال�شرك باهلل .ولكن الن�صو�ص التي جمعها ون�شرها امل�ست�شرق
الفرن�سي «ما�سينيون» من كتابات احلالَّج ال تدع جما ًال لل�شك يف �أن الو َّيل

(((	انظر �شبنجلر يف كتابه ،The Decline of the West :ج� 1ص 306و.307
وانظر �أي�ضً ا املحا�ضرة اخلام�سة �صفحة  114من الن�ص الإجنليزي؛ حيث يقول �إقبال« :كان غر�ضي الرئي�سي
يف هذه املحا�ضرات هو تقدمي الفكر الإ�سالمي متحر ًرا من �أية روا�سب جمو�سية .وميكن قراءة هذا مقرتنًا بر ّد
العالمة على ر�سالة من�شورة يف �صحيفة ( )Statesmanوفيها يو�ضح �أن الفكر املجو�سي والتجربة الدينية
املجو�سية قد تغلغلتا يف الفكر الإ�سالمي ويف الفل�سفة والت�صوف .يرى �إقبال �أن البهائية والقاديانية هما
�شكالن حديثان لإحياء املجو�سية التي كانت قائمة قبل الإ�سالم ،و�أن نبوءات البابية الأحمدية كلها جمو�سية
أحديث هو �أم
�إىل حد بعيد ،مبا فيها من معتقدات و�إ�شكاليات فل�سفية تدور حول :الروح والنف�س ،والقر�آن � ٌ
قدمي؟ كما يرى �أن فتح فار�س وغزوها مل يكن معناه حتول فار�س �إىل الإ�سالم و�إمنا حتول الإ�سالم �إىل الفار�سية.
(((	انظر الآيات القر�آنية[ :ف�صلت ،]53 /و[الذاريات ]21 - 20 /التي حت�ض النا�س على درا�سة �آيات اهلل يف
�أنف�سهم وفيما حولهم من الدنيا.
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ال�شهيد مل يق�صد من عباراته تلك �أن ينكر على اهلل �صفة التعايل والتنزيه(((.
وبناء على ذلك فالتف�سري ال�صحيح لتجربة احلالَّج لي�س هو القطرة التي تن�ساب
ً
يف البحر ،و�إمنا �إدراكٌ حلقيقة الذات الإن�سانية ،وت�أكيد جريء لها ولدميومتها يف
�شخ�صية �أكرث عم ًقا ،تعك�س نف�سها يف عبارة خالدة كالتي �أطلقها احلالج .ولعل
احلالَّج قد �أطلقها كنوع من التحدي الذي قذف به يف وجه املتكلمني .وال�صعوبة
التي يواجهها الدار�سون املحدثون للدين هي �أن هذا النوع من التجربة رغم
بداياته العادية متا ًما �إال �أنه ي�شري عند ن�ضجه �إىل م�ستويات جمهولة من الوعي.
أح�س «ابن خلدون» منذ زمن طويل باحلاجة �إىل منهج علمي َّفعال لبحث
وقد � َّ
مثل هذه امل�ستويات(((.
(((	انظر ح�سني بن من�صور احلالَّج ،كتاب الطوا�سني  -الرتجمة الإجنليزية عائ�شة عبد الرحمن ،وكذلك ترجمة
جيالين كارمان «�أنا احلق � -إعادة نظر» �ص� 55إىل .108
والطوا�سني ج� 6ص ،23والذي يحتوي على القول الن�شوان للحالج� :أنا احلق.
وانظر املالحظات التف�سريية التي كتبها امل�ست�شرق ل .ما�سينيون على كالم احلالج ،الذي ترجمه ر� .أ .باتلر
يف مقال حتت عنوان :كتاب الطوا�سني للحالج يف « Journal of the university of «Baluchistanيف العدد
 2 /1خريف �سنة 1981م ،يف �ص� 79إىل .85
وانظر �أي�ضً ا �أ� .سكيمل يف كتابه الأبعاد ال�صوفية للإ�سالم � ،Mystical Dimensions of Islamص 66وما
بعدها .وانظر �أي�ضً ا مالحظات �إقبال عن فل�سفة «ماك تاجارت» يف Speeches, Writings and Statements
� of Iqbalص ،151 - 43وفيه مقارنة بني «ماك تاجارت» واحل ّالج �ص 148و .149ففي مذهب هذا الفيل�سوف
الو ّيل جند احلد�س ال�صويف كم�صدر للمعرفة يربز ب�شكل �أو�ضح مما هو يف مذهب «براديل»� .أما يف حالة «ماك
تاجارت» ف�إن احلقيقة ال�صوفية ت�أتي �إليه كت�أكيد لتفكريه .واملفتاح �إىل مذهب «ماك تاجارت» هو فع ًال ت�صوفه
كما نراه يف جملته اخلتامية لكتابه الأول حول درا�سات يف الديالكتيك الهيجلي؛ حيث يقول�« :إن كل
فل�سفة حقيقية يجب �أن تكون �صوفية لي�س بال�ضرورة يف مناهجها و�إمنا يف نتائجها النهائية».
(((	انظر املقدمة  The Muqaddimahترجمة ف .روزنتال ،ج� ،2ص.103 - 76

ذات الإن�سان  -حريته وخلوده
161

161

ؤخرا �ضرورة مثل هذا املنهج ،ولكنه مل
ومل يدرك علم النف�س احلديث �إ َّال م� ً
يتمكن من �أن يخطو �إىل ما هو �أبعد من الك�شف عن ال�سمات املميزة مل�ستويات
الوعي ال�صويف((( ،وملا كُ َّنا ال منلك حتى الآن طريقة علمية للتعامل مع هذا النوع
�صرح بها احلالَّج ،ف�إننا ال
من التجربة التي ُبنيت عليها عبارات مثل تلك التي ّ
مو�صلة للمعرفة .كما �أن �آراء
ن�ستطيع �أن ن�ستفيد مبا فيها من طاقة كامنة كتجربة ّ
عمليا
املذاهب الدينية املغلّفة مب�صطلحات فل�سفية ميتافيزيقية ميتة قد �أ�صبحت ًّ
بال جدوى بالن�سبة لأولئك الذين لديهم خلفيات فكرية مغايرة.
من هذا يتبينّ لنا �أن املهمة التي تواجه امل�سلم املعا�صر مهمة �ضخمة؛ �إذ
ينبغي عليه �أن يعيد النظر من جديد يف منظومة الإ�سالم ككل ،دون �أن يقطع
�صلته متا ًما باملا�ضي ،ورمبا كان �أول م�سلم �شعر بحاجة ُم َّلحة لروح جديدة يف داخله
هو «�شاه و ّيل اهلل» يف «دلهي»� .أما الرجل الذي حتقق متا ًما من �أهمية وج�سامة
هذه املهمة والذي كان له نظر ثاقب يف املعنى ا ُجل َّواين لتاريخ الفكر واحلياة يف
الإ�سالم ،وامتزج ذلك لديه بر�ؤية وا�سعة ،نا�شئة عن خربة كبرية بالرجال و�أمناط
العادات والتقاليد ،ذلك الرجل هو جمال الدين الأفغاين ،كانت كل هذه
حية بني املا�ضي وامل�ستقبل ،ذلك
اخلربات والر�ؤى كفيلة ب�أن جتعل منه َو ْ�صل ًة َّ
لو �أنه كان قد َّكر�س جماع طاقته للإ�سالم وحده (باعتباره منظومة) متكاملة من
القيمة ب�أن« :علم النف�س احلديث مل يلم�س بعد ،وال حتى الإطار اخلارجي للحياة الدينية،
(((	انظر مالحظة �إقبال ِّ
وما زال بعي ًدا عن ثراء وتنوع التجربة الدينية» ،املحا�ضرة ال�سابعة �ص 152بالن�ص الإجنليزي.
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العقيدة وال�سلوك الإن�ساين ،بد ًال من ت�شتيت طاقته التي مل تعرف الكالل(((،
ولو حدث �أن الأفغاين قد فعل هذا لكان العامل الإ�سالمي اليوم (من الناحية
أ�سا�سا و�أ�صلب عو ًدا مما هو عليه الآن.
الفكرية) �أقوى � ً
وال�سبيل الوحيد املفتوح �أمامنا لت�صحيح هذا الو�ضع هو االقرتاب من
نقيم الفكر الإ�سالمي
املعرفة احلديثة بنزعة االحرتام ولكن بروح اال�ستقالل ،و�أن ِّ
يف �ضوء هذه املعرفة حتى لو خالفنا يف ذلك املتقدمني .وهذا هو ما �أعتزمه فيما
يتعلق مبو�ضوع حما�ضرتنا احلالية.
�سوف جند يف تاريخ الفكر احلديث �أن الفيل�سوف براديل هو الذي �أقام
(((
�أقوى دليل على ا�ستحالة �إنكار حقيقة الذات؛ ففي كتابه «درا�سات �أخالقية»
يفرت�ض حقيقة الذات ،ويف كتابه «املنطق»((( يتخذها جمرد فر�ض عملي� .أما يف
كتابه «املظهر واحلقيقة» ف�إنه يجعل الذات مو�ضو ًعا للبحث الدقيق((( .وميكن اعتبار
الف�صلني اللذين كتبهما عن معنى الذات وحقيقتها نو ًعا من «الأوباني�شادية»
احلديثة عن بطالن حقيقة الذات الإن�سانية(((.
(((	الكالل :ال�ضعف والعجز.
(((	انظر � ،Ethical Studiesسنة 1876م� ،ص 80وما بعدها.
(((	انظر  ،The Principles of Logicاملجلد  ،2الف�صل.2
(((	انظر 1893 Appearance and Realityم� ،ص.103 - 90
((( «جيفامتا» هي العقل الفردي �أو و ْعي الإن�سان �أو روحه املتميزة عن العقل الكوين� ،أو الوعي الكوين �أو روح
العامل ،انظر �أمتان يف مو�سوعة الدين والأخالق  ،Encyclopaedia of Religion and Ethicsمج� ،2ص،195
أي�ضا ،مج � ،12ص.597
و� ً
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وح�سبما يقول براديل ف�إن ّ
املحك الذي نخترب به احلقيقة هو خلوها من
التناق�ض ،وملا كان قد اكت�شف بتحليله النقدي �أن مركز التجربة قد انتقلت �إليه
عدوى املتناق�ضات التي ت�ستع�صي على التوافق (كالتغيرّ والدوام ،والوحدة
والتعدد) ،ا�ستنتج �أن الذات جمرد وهم خادع .ومهما كان ر�أينا يف الذات ،وهل
هي �شعور �أم وحدة ال�شخ�صية �أم الروح �أم الإرادة؛ ف�إنه ال ميكن فح�صها �إ َّال
بقوانني الفكر التي هي اعتبارية بطبيعتها ،وكل ما هو اعتباري ي�ستند �إىل عالقات،
تتطرق �إليه املتناق�ضات .ومع ذلك فعلى الرغم من �أن هذا املنطق القا�سي
ومن ّثم ّ
قد �أظهر الذات على �أنها خليط من البلبلة والت�شوي�ش� ،إال �أن براديل ا�ضطر �إىل
الت�سليم ب�أن الذات ينبغي �أن تكون «حقيقة مبعنى ما من املعاين» وحقيقة بال
�أدنى �شك مبعنى �آخر»((( .ورمبا يكون من ال�سهل علينا �أن ُن�س ِّلم ب�أن الذات يف
تناهيها عدمية الكمال ،من حيث هي وحدة من وحدات احلياة .ويف حقيقة الأمر
الذات بطبيعتها طموح و�سعي كُ لّي نحو وحدة �أكرث �شمو ًال و�أقوى � ًأثرا و�أعظم
وتفر ًدا ،ومن يدري كم عدد البيئات املختلفة التي حتتاجها الذات لكي
توازنًا ّ
ت�صبح منظومتها وحدة كاملة؟ �إن الذات يف مرحلتها احلالية من تنظيمها عاجزة
عن االحتفاظ با�ستمرارية جهدها ما مل تلج�أ �إىل اال�سرتخاء والنوم .وقد يخل
يغيبها كقوة متحكمة .ومع ذلك فمهما قام
بوحدتها �أحيانًا ُم ِّنبه تافه الداللة ّ
الفكر بالت�شريح والتحليل ف�إن �شعورنا بالذاتية يت�أكد يف نهاية املطاف ،وهو �شعور
قوي مبا يكفي النتزاع الت�سليم بحقيقة الذات من الربوفي�سور «براديل» رغم �أنفه.
أي�ضا امللحقات �ص.497
(((	انظر � Appearance and Realityص ،89و� ً
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وبناء على ذلك ف�إن املركز املتناهي للتجربة هو حقيقي حتى و�إن كانت
ً
حقيقته �أعمق من �أن تكون عقالنية.
و�إذن ما هي اخلا�صية املميزة للذات؟
�إن الذات تك�شف عن نف�سها كوحدة فيما ن�سميه باحلاالت العقلية.
واحلاالت العقلية ال توجد منعزلة بع�ضها عن بع�ض .فاحلالة منها تعني وت�شمل
غريها من احلاالت .وهي توجد ك�أوجه �أو مراحل ملركب كُ لي ي�سمى العقل.
ومع ذلك ف�إن الوحدة الع�ضوية لهذه احلاالت املت�شابكة� ،أو دعنا ن ُقل الأحداث
جوهريا عن وحدة
املت�شابكة هي نوع خا�ص من الوحدة ،وحدة تختلف اختالفًا ًّ
ال�شيء املادي؛ وذلك لأن �أجزاء ال�شيء املادي ميكن �أن توجد منعزلة بع�ضها
عن بع�ض� ،أما الوحدة العقلية فهي متفردة متام التفرد ،فال ن�ستطيع القول ب�أن
�أحد معتقداتنا يقع على ميني عقيدة �أخرى �أو على ي�سارها ،وال ن�ستطيع القول ب�أن
تقديرنا جلمال �ضريح �أو م�سجد «تاج حمل» يختلف باختالف بعدنا عن مدينة
«�أكرا» الهندية التي يوجد بها هذا ال�ضريح؛ وذلك لأن فكرتي عن املكان لي�س
لها عالقة مكانية باملكان.
وحقيقة الأمر �أن الذات ميكنها �أن تفكر يف �أكرث من نظام مكاين واحد؛
فمكان ال�شعور باليقظة ومكان احللم لي�س بينهما عالقة متبادلة ،وهما ال يتداخالن
كليا .وال يوجد بالن�سبة للج�سم �سوى مكان واحد.
جزئيا �أو ًّ
وال يتطابقان ًّ
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وبناء على ذلك فالذات لي�ست متقيدة باملكان باملعنى الذي يتقيد به
ً
اجل�سم باملكانُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأحداث العقلية واملادية يوجد كل منهما
يف زمان ،ولكن مدى زمان الذات يختلف يف �أ�سا�سه عن مدى زمان الأحداث
ممتدة يف املكان كحقيقة حا�ضرة� .أما املدة الزمنية لدى
املادية؛ فمدة احلادثة املادية ّ
الذات فمرتكزة فيها ومرتبطة بحا�ضرها وم�ستقبلها بطريقة فريدة ،وتكوين حادثة
مادية يك�شف عالمات خا�صة حا�ضرة تبني �أنها قد َّمرت خالل مدة زمنية ،ولكن
هذه العالمات �إمنا هي جمرد رموز ت�شري �إىل املدة الزمنية للحادثة ولي�ست هي
املدة نف�سها ،ف�إن املدة الزمنية احلقيقية �شيء يخ�ص الذات وحدها.
واخلا�صية الأخرى الهامة لوحدة الذات هي خ�صو�صيتها اجلوهرية التي
تك�شف تفرد كل ذات؛ فلكي ن�صل �إىل نتيجة معينة يجب �أن تكون كل مقدمات
كنت �أ�س ِّل ُم ب�صدق الق�ضية:
م�سلما ب�صدقها داخل عقل واحد بعينه ،ف�إذا ُ
القيا�س ً
«كل �إن�سان ٍ
فان» وكان عقل �آخر ُي�س ِّلم ب�صدق الق�ضية�« :سقراط �إن�سان» فال ميكن
ا�ستنتاج �شيء من هاتني الق�ضيتني �إال �إذا كانت الق�ضيتان م ًعا مو�ضع ت�صديق
مني �أنا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن رغبتي يف �شيء معني تخ�صني �أنا وحدي،
وحتقيقها يعني ا�ستمتاعي اخلا�ص .و�إذا حدث �أن رغب كل النا�س يف نف�س
ال�شيء الذي �أرغبه ف�إن �إ�شباع رغبتهم لن يعني �إ�شباع رغبتي اخلا�صة عندما ال
�أح�صل �أنا على ال�شيء املرغوب.
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قد يتعاطف طبيب الأ�سنان مع الأمل الذي �أعانيه يف �أ�سناين ،لكنه لن
علي
ي�ستطيع معاناة ال�شعور ب�أمل �أ�سناين؛ فم�سراتي و�آالمي ورغباتي مق�صورة ّ
جزءا وحزمة من ذاتي
�أنا وحدي ،هي ملكي وحدي� ،إنها ت�شكل يف جمموعها ً
اخلا�صة وحدها .و�أحا�سي�سي وكراهياتي وحبي و�أحكامي وعزائمي وقراراتي هي
علي وملكي وحدي .وعندما تنفتح �أمامي �أكرث من �سبيل لل�سلوك ف�إن
قا�صرة َّ
الذات الإلهية نف�سها [مل ت�ش�أ] �أن ت�شعر نيابة عني� ،أو حتكم وتختار يل بالنيابة
أتعرف عليك يجب �أن �أكون قد عرفتك من قبل
عني .وباملثل � ً
أي�ضا فلكي � َّ
فتعريف على مكان ما �أو �شخ�ص ما يعني ا�سرتجاع جتربتي اخلا�صة
يف املا�ضي؛ ُّ
ال�سابقة عنه ،وال يعني الرجوع �إىل جتربة �سابقة لذات �أخرى .وهذه الوحدة
املتداخلة العالقات بني حاالتنا العقلية((( هي ما نعرب عنه بكلمة «�أنـا» ،ومن هنا
تبد�أ امل�شكلة الكربى يف علم النف�س :ما هي طبيعة هذه «الأنا»؟
يرى علماء الدين الإ�سالمي و«الغزايل» خري �شارح ملدر�ستهم((( �أن الذات
هي جوهر روحاين ب�سيط غري منق�سم وثابت ويختلف متا ًما عن جمموعة حاالتنا
العقلية ،وال يت�أثر مبرور الزمن ،وجتربتنا ال�شعورية هي وحدة؛ لأن حاالتنا العقلية
ن�سبتها �إىل هذا اجلوهر الب�سيط كن�سبة الأعرا�ض الكثرية �إىل اجلوهر الواحد الذي
يبقى ثاب ًتا ال يتغري خالل توارد هذه الأعرا�ض عليه.
((( حدث خط أ� يف الطباعة فكانت «.»Mutual
((( لأجل معرفة ت�صور «الغزايل» للروح انظر كتاب م� .سعيد ال�شيخ ،عن الغزايل وهو بعنوانGhazali :
 ،Mysticism: A history of Muslim philosophyحترير م .م� .شريف ،ج� 1ص.621 - 619
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ظللت �أنا ثاب ًتا مل �أتغيرّ يف الفرتة ما بني
وتعريف عليك م�ستحيل �إال �إذا ُ
ُّ
�إدراكي الأ�صلي لك وتذكري الراهن ،ومع ذلك ف�إن اهتمام هذه املدر�سة الدينية
ميتافيزيقيا .ولكن �سواء اعتربنا وجود الروح
�سيكولوجيا بقدر ما كان
مل يكن
ًّ
ًّ
الز ًما لتف�سري حقائق جتربتنا ال�شعورية� ،أو ك�أ�سا�س للخلود ف�إنني �أخ�شى �أال يكون
يف هذا نفع لعلم النف�س �أو الفل�سفة امليتافيزيقية .ومغالطات «كانط» عن (العقل
اخلال�ص) يعرفها جي ًدا دار�سو الفل�سفة احلديثة((( ،ف�إن عبارة «�أنا �أفكر»* التي
ت�صاحب كل فكرة هي ح�سب ر�أي «كانط» جمرد حالة �صورية للفكر ،واالنتقال
جمردة للفكر �إىل الوجود املادي يف اخلارج هو �أمر ال يقبله
من حالة �صورية ّ
املنطق((( ،وحتى لو ابتعدنا عن منهج «كانط» يف النظر �إىل مو�ضوع التجربة ،ف�إن
عدم انق�سام اجلوهر لي�س دلي ًال على عدم قابليته للتحطّ م؛ وذلك لأن اجلوهر
تدريجيا �إىل العدم ،كما
الذي ال ينق�سم كما يالحظ «كانط» نف�سه قد يتال�شى
ًّ
تتال�شى �صفة قوية �أو �أنه قد يتوقف عن الوجود فج�أة(((.
(((	الإ�شارة هنا �إىل ما �أ�سماه كانط با�سم « ُمغالطات العقل اخلال�ص» �أي احلجج الباطلة التي تزعم الربهنة على
الروح وعلى حقيقتها وب�ساطتها والهوية العددية والأبدية لروح الإن�سان ،انظر كتاب كانط نقد العقل اخلال�ص:
� ،Critique of Pure Reasonص.383 - 328
∗ هنا ي�شري �إىل قول ديكارت «�أنا �أفكر �إذن �أنا موجود» وهو ما يعرف با�سم الكوجيتو الديكارتيCogito Ergo :
( Sumاملرتجم).
((( نف�س امل�صدر� :ص 329و.330
((( نف�س امل�صدر� :ص 372و ،373هذا يف الواقع ر�أي كانط يف نقده للفيل�سوف الأملاين اليهودي مو�سى
مندل�سون يف (دليل بقاء الروح) انظر كيمب �سميث يف �شرحه وتعليقه على كتاب كانط (نقد العقل اخلال�ص)
� ،Commentary to Kantś Critique of Pure Reasonص 470و.471
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كما �أن هذه النظرة الإ�ستاتيكية ال�ساكنة �إىل اجلوهر لي�ست بذات فائدة
لعلم النف�س:
ف�أو ًال :من ال�صعب اعتبار عنا�صر جتربتنا ال�شعورية مبثابة �صفات جلوهر الروح
باملعنى الذي نق�صده مث ًال عند قولنا �إن وزن ج�سم مادي هو �صفة لذلك اجل�سم،
فاملالحظة تبينّ لنا �أن التجربة �أحوال خا�صة من الإملاعات ،وهي بذلك متتلك
خا�صا بها� .أو كما الحظ «لريد» �« :Lairdأنها ت�شكل عاملًا جدي ًدا ،ال
نوعيا ًّ
وجو ًدا ًّ
�أنها جمرد مالمح جديدة يف عامل قدمي».
وثانيا :حتى لو اعتربنا التجارب �صفات فال ميكننا اكت�شاف كيفية التحامها
ً
مفتاحا �إىل الذات
بجوهر الروح .وهكذا نرى �أن جتربتنا ال�شعورية ال تقدم لنا ً
روحيا ،وذلك لأنه من املفرو�ض املُ َ�سلَّم به �أن جوهر الروح ال
جوهرا ًّ
باعتبارها ً
يك�شف عن نف�سه يف التجربة .وميكننا بالإ�ضافة �إىل هذا �أن ن�شري �إىل النظرية
التي ترى عدم احتمال �سيطرة جواهر روحية خمتلفة على نف�س اجل�سم يف �أزمنة
منا�سبا لظاهرة مثل ظاهرة تغيرُّ �أو
خمتلفة ،وهذه النظرية ال تقدم لنا
تف�سريا ً
ً
ف�سر قدميًا بت�سلط �أرواح �شريرة على اجل�سم
«ازدواج ال�شخ�صية» ،والتي كانت ُت َّ
ب�صفة م�ؤقتة .ومع ذلك ف�إن ت�أويل جتربتنا ال�شعورية هو ال�سبيل الوحيد الذي
نتحول �إىل علم النف�س احلديث
ميكننا بوا�سطته الو�صول �إىل الذات ،فدعونا �إذن ّ
لرنى �أي �ضوء ميكن �أن يلقيه على طبيعة الذات.
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يت�صور وليم جيم�س ال�شعور على �أنه« :تيار من الفكر» .تغيرّات تتدفق تدف ًقا
واعيا مع �شعور باال�ستمرارية((( ،ويرى مبد�أً
اجتماعيا من نوع ما ي�ؤثر يف جتاربنا التي
ً
ًّ
لها ما ي�شبه اخلطاطيف ،تت�شابك بها الواحدة تلو الأخرى يف تيار احلياة العقلية
املتدفّق((( .وتتكون الذات من �أحا�سي�س احلياة ال�شخ�صية ،وهي ب�صفتها هذه تعترب
جزءا من منظومة الفكر .وكل نب�ضة من الفكر � -سواء كانت حا�ضرة �أو متال�شية -
ً
هي وحدة ال تتجز�أ تعرف وتتذكر ،وا�ستيعاب نب�ضة الفكر احلا�ضرة للنب�ضة املا�ضية،
وا�ستيعاب النب�ضة التالية للنب�ضة احلا�ضرة هو ما ي�سمى بالذات(((.
هذا الو�صف حلياتنا العقلية هو يف غاية الرباعة ،لكني �أجتا�سر على القول
ب�أنه لي�س و�ص ًفا �صادقًا لل�شعور كما جنده يف �أنف�سنا؛ فال�شعور (كما افرت�ضنا �ساب ًقا)
يف كل حياة عقلية هو حالة مفردة ،ولي�س �أجزاء �شعور تتبادل االت�صال فيما بينها؛
فهذه الر�ؤية عن ال�شعور ،فوق �أنها ال تعطينا �أي مفتاح �إىل الذات ،ف�إنها تتجاهل
ن�سبيا يف التجربة ،فلي�س هناك ا�ستمرارية وجود بني الأفكار
متا ًما العن�صر الثابت ًّ
املا�ضية ،فعندما تكون فكرة من هذه الأفكار حا�ضرة تكون الأخرى قد اختفت
متا ًما ،فكيف ميكن للفكرة املا�ضية التي تال�شت بال رجعة �أن تعرفها وت�ستوعبها
الفكرة احلا�ضرة؟
(((	انظر كتاب  ،Principles of Psychologyمج ،1ف�صل � ،9ص.248 - 237
((( نف�س امل�صدر � :ص.340
أي�ضا كانْط يف� ،Critique of Pure Reason :ص.342
((( نف�س امل�صدر� :ص ،339وانظر � ً
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ال �أق�صد القول ب�أن الذات فوق �أي اعتبار �آخر هي التعددية املتداخلة
والتي ن�سميها التجربة .فالتجربة اجلوانية هي الذات يف حالة فاعلية .ونحن �إمنا
نلتم�س الذات نف�سها يف �أدائها للإدارك واحلكم والإرادة .وحياة الذات هي نوع
من التوتر الناجت من غزو الذات للبيئة وغزو البيئة للذات ،وال تقف الذات خارج
موجهة،
هذه احللبة التي يتم فيها الغزو املتبادل؛ فهي حا�ضرة يف قلبها كطاقة ِّ
وتتهذب بتجربتها اخلا�صة.
وهي تت�شكل
ّ
والقر�آن وا�ضح يف �إظهار هذه الوظيفة للذات من حيث التوجيه والتدبري،
�إذ يقول :ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﮊ [الإ�سراء .]85 /ولكي نفهم معنى كلمة «�أمر» يجب �أن نتذكر الفرق
الذي يحدده القر�آن بني كلمة «�أمر» وكلمة «خلق» .وي�ستهجن «برجنل باتي�سون»
� Pringle-Pattisonآ�س ًفا على اللغة الإجنليزية ،لأنها ال متلك �سوى كلمة واحدة هي
«اخللق» للتعبري عن عالقة اهلل بالكون من ناحية ،وللتعبري عن عالقة اهلل بالذات
الإن�سانية من ناحية �أخرى� .إال �أن اللغة العربية �أكرث حظًّ ا يف هذا املقام� ،إذ �إن بها
كلمتني هما« :اخللق» و«الأمر» للتعبري عن الطريقتني اللتني «تتك�شف» بهما لنا
قدرة اهلل اخلالقة ،فاخللق هو الإيجاد �أما الأمر فهو التوجيه والتدبري ،ويف ذلك
يقول القر�آن :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [الأعراف .(((]54 /وتعني هذه الآية �أن
(((	انظر هذه الآية :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮊ [الأعراف.]54 /
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الطبيعة الأ�سا�سية للروح هي التوجيه والتدبري؛ لأنها ت�صدر عن الطاقة الإلهية
املدبرة ،رغم �أننا ال نعلم كيف يت�صرف «الأمر» الإلهي كموافقات  -ذات.
ّ
«ربي» يلقي مزي ًدا من ال�ضوء على طبيعة
و�ضمري املتكلم امل�ستخدم يف كلمة ّ
و�سلوك الذات.
فرديا ومتمي ًزا مع كل
فاملراد به الإ�شارة �إىل �أن الروح يجب �أن نعتربها �شيئا ًّ
ما يف وحدة الروح من اختالفات يف املدى والتوازن والفاعلية ،ويف ذلك يقول
تعاىل :ﮋﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ [الإ�سراء،]84 /
وهكذا ف�إن �شخ�صيتي احلقيقية لي�ست �شي ًئا و�إمنا هي �سلوك وفعل ،وجتربتي ما
هي �إال �سل�سلة من الأفعال املتعلقة بع�ضها ببع�ض ،ومي�سكها م ًعا وحدة الق�صد
املوجه .و�أنت ال ت�ستطيع �أن تدركني
املُ ّدبر ،وحقيقتي كلها توجد يف نزوعي ّ
بو�صفي �شي ًئا يف مكان �أو جمموعة من جتارب يف �سياق زمني ،و�إمنا يجب �أن
تقدرين يف �أحكامي ويف منازع �إرادتي ويف �أهدايف
تف�سرين و�أن تفهمني و�أن ّ
ين .وال�س�ؤال الثاين هو :كيف تظهر الذات يف داخل النظام
ويف طموحاتي و�أما ّ
الزماين  -املكاين(((؟
هنا جند تعاليم القر�آن وا�ضحة متا ًما يف هذه امل�س�ألة؛ �إذ يقول اهلل تعاىل:
ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ .ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ .ﮤ ﮥ
(((	انظر الكتاب� :ص 84و 85من الأ�صل الإجنليزى ،حيث يقدم لنا �إقبال �إجابة فل�سفية لهذا ال�س�ؤال م�ستن ًدا
�إىل نظرية الطفرة املعا�صرة ،كما و�ضعها و�شرحها �س� .ألك�سندر يف كتابه ،Space, Time and Deity :الذي
ن�شره يف جملدين عام 1920م ،وكذلك ك .ل .مورجان يف كتابه :التطور املفاجئ بالطفرة� ،سنة 1923م.
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ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [امل�ؤمنون.]14 - 12 /
ينمي (على �أ�سا�س ع�ضوي مادي) جمموعة من
وهذا «اخللق الآخر» للإن�سان ّ
ذات �أكرث عم ًقا ،وبذلك
الذوات الفرعية التي من خاللها ت�ؤثر َّيف على الدوام ٌ
ت�سمح يل ببناء وحدة ن�سقية من التجربة.
ثم هل الروح وكائنها الع�ضوي (�أي اجل�سد) �شيئان باملعنى الذي ق�صده
«ديكارت» ،كل منهما م�ستقل عن الآخر بالرغم من �أنهما متحدان ب�شكل ي�شوبه
الغمو�ض؟ �إنني �أميل �إىل االعتقاد ب�أن افرتا�ض �أن املادة لها وجود م�ستقل هو
افرتا�ض ال ُم َ�س ِّوغ له ،وال ميكن تربيره �إال على �أ�سا�س �إح�سا�سنا الذي يفرت�ض
�أن املادة هي على �أقل تقدير علة جزئية مغايرة لنف�سي ،وهذا ال�شيء الذي هو
خمالف لنف�سي من املفرو�ض �أن له �صفات �أو كيفيات معينة ت�سمى بال�صفات
الأولية والتي تتجاوب مع �أحا�سي�س معينة عندي.
�أنا �أبرر اعتقادي يف هذه ال�صفات على �أ�سا�س �أن العلة يجب �أن يكون بينها
وبني املعلول ت�شابه ما .ولكن ال يوجد بال�ضرورة ت�شابه بني العلة واملعلول؛ فمث ًال
�سبب جناحي يف احلياة ب� ًؤ�سا لرجل �آخر ف�إنه لي�س هناك ت�شابه بني جناحي
�إذا َّ
وب�ؤ�سه .ومع ذلك فالتجارب اليومية والعلم الطبيعي ينبثقان من افرتا�ض وجو ٍد
م�ستقل للمادة .فلنفرت�ض �إذن ب�صفة م�ؤقتة �أن اجل�سد والروح كل منهما م�ستقل
عن الآخر لكنهما متحدان ب�شكل غام�ض.
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وقد كان ديكارت هو �أول من قرر هذه امل�س�ألة ،و�أعتقد �أن تقريره ور�أيه
النهائي فيه قد ت�أ ّثر �إىل حد كبري مبا ورثته امل�سيحية الأوىل عن الديانة املانوية.
ومع ذلك �إذا كان اجل�سد والروح م�ستقلني ،وال ت�أثري لأي منهما على الآخر ،ف�إن
التغريات التي تطر�أ عليهما حتدث يف خطوط متوازية متا ًما ،وذلك ب�سبب تنا�سقِ
«لي ِب ِن ْتز» ،وهذا القول يقلل من قدر الروح
�سابق الإعداد كما قال الفيل�سوف ْ
ويختزلها �إىل جمرد ُم�شاهد �سلبي ملا يحدث يف اجل�سد� .أما �إذا افرت�ضنا من ناحية
�أخرى �أن ك ًّال منهما ي�ؤثر يف الآخر ،ف�إننا عندئذ لن جند من احلقائق امللحوظة ما
يبني كيف و�أين على وجه التحديد يحدث هذا التفاعل بينهما ،و�أيهما الذي يبد�أ
ي�سخرها يف �أغرا�ض ف�سيولوجية� ،أو
بالت�أثري؟ والقول ب�أن الروح هي ع�ضو للج�سد ّ
�أن اجل�سد هو �أداة الروح ،هذان القوالن هما ق�ضيتان مت�ساويتان يف �صدقهما يف
نظرية التفاعل بني الروح واجل�سد.
ومتيل نظرية «الجن»  Langeعن العاطفة �إىل القول ب�أن اجل�سد هو الذي ي�أخذ
املبادرة يف هذا التفاعل((( .ومع ذلك هناك حقائق تناق�ض هذه النظرية ،ولي�س يف
الإمكان ذكر هذه احلقائق بالتف�صيل يف هذا املقام .ويكفينا �أن نبني �أنه حتى لو
�أن اجل�سد هو الذي ي�أخذ املبادرة ويبد�أ بالت�أثري ف�إن العقل يدخل كعامل موافق يف
((( ُعرِفت هذه النظرية �أكرث با�سم :نظرية العواطف عند جيم�س الجن ،وقد �أعلن هذه النظرية عامل النف�س
والفيزياء الدمناركي كارل جورج الجن يف كتيب بعنوان  Om Sindsbevaegelserعام 1885م ،بينما كان
وليم جيم�س قد كتب �آراء م�شابهة يف مقال ن�شره يف جملة  Mindعام 1884م ،ولكي حت�صل على بيان كامل
عن هذه النظرية ،انظر وليم جيم�س يف كتاب �أ�س�س علم النف�س  ،Principles of Psychologyج� ،2ص449
وما بعدها.
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أي�ضا على املثريات اخلارجية
مرحلة حمددة من مراحل منو العاطفة ،وي�صدق هذا � ً
دائما على العقل� .أ َّما كون ٍ
مثريا
الأخرى التي ت�ؤثر ً
انفعال �سينمو �أكرث �أو � َّأن ً
�سوف ي�ستمر يف ت�أثريه ف�إن ذلك يتوقّف على انتباهي �إليه .فموافقة العقل هي
املنبه الباعث له .وهكذا ف�إن القول
التي �ستحدد يف النهاية م�صري االنفعال �أو ّ
بالتوازي �أو القول بالتفاعل والت�أثري املتبادل بني اجل�سد والروح كالهما غري ٍ
كاف.
�إن العقل واجل�سد يتوحدان عند الفعل؛ فعندما �أتناول كتابًا من فوق
من�ضدتي ف�إن فعلي هذا هو فعل واحد ال يتجز�أ ،ومن امل�ستحيل �أن ن�ضع خطًّ ا
فا�ص ًال بني ن�صيب اجل�سد ون�صيب العقل يف هذا الفعل ،وهما ب�صورة من
ال�صور ينتميان لنف�س املنظومة كما ي�ؤكد القر�آن((( �إذ يقول :ﮋﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮊ[الأعراف (((]54 /فكيف ميكن �إذن ت�صور مثل هذا؟
قائما يف فراغ مطلق ،بل هو منظومة من
لقد ر�أينا �أن اجل�سد لي�س �شي ًئا ً
الأحداث �أو الأفعال((( .ومنظومة التجارب التي ن�سميها با�سم الروح �أو الذات
أي�ضا منظومة من الأفعال .ولي�س يف هذا ما ميحو التمييز بني الروح واجل�سد،
هي � ً
و�إمنا ُي ِّقرب بينهما ،واخلا�صية املميزة للذات هي التلقائية� ،أما الأفعال التي ت�ؤلف
((( ملعرفة ر�أي �إقبال الوا�ضح عن ثنائية اجل�سد والروح ،انظر املحا�ضرة ال�ساد�سة� ،صفحة ( 122بالن�ص الإجنليزي).
(((	الإ�شارة هنا �إىل الآية :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [الأعراف.]54 /

(((	انظر املحا�ضرة � 2ص( 28الأ�صل الإجنليزي).
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اجل�سد فهي تكرر نف�سها ،فاجل�سد هو الفعل املرتاكم للروح �أو عادة الروح ،وهو
بهذا الو�صف ال ينف�صل عنها .اجل�سد عن�صر دائم من عنا�صر الوعي ،وب�سبب
إذن فما هي املادة؟ �إنها جمموعة من
هذه الدميومة يبدو من اخلارج ك�شيء ثابت و� ً
الذوات من رتبة متدنية ،تن�ش�أ منها ذات �أعلى رتبة عندما ي�صل ما بينها من ترابط
وتفاعل درجة معينة من التنا�سق� .إنها العامل حني ي�صل �إىل نقطة هدايته لنف�سه.
وت�شف عن طبيعتها املطلقة.
ب�سرها ّ
هنالك تبوح احلقيقة املطلقة ِّ
موه؛
وحقيقة انبثاق الأعلى من الأدنى ال ي�سلب من الأعلى ْقدره ُ
و�س ّ
فلي�س املهم �أ�صل ال�شيء ،و�إمنا املهم هو قدرة وداللة ومنتهى هدف ذلك الأعلى
ماديا بح ًتا فهذا ال
الذي انبثق من الأدنى .وحتى لو اعتربنا �أ�صل احلياة الروحية ًّ
تكيف بال�ضرورة يف مولده ومنوه
يعني ب�أي �شكل �أن النا�شئ عن هذا الأ�صل قد ّ
بطبيعة هذا الأ�صل؛ فالنا�شئ  -كما يعلمنا ُدعاة «التطور الطارئ»  -هو حقيقة
تف�سريا
جديدة ال ميكن التنب ؤ� بها يف م�ستوى وجودها اخلا�ص ،وال ميكن تف�سريها ً
ميكانيكيا � ًّآليا .والواقع �أن تطور احلياة ُيبينِّ لنا �أنه بالرغم من �أن املادي يف البداية
ًّ
يتحكم يف العقلي ،ف�إن العقلي مع منو قدرته يتجه �إىل ال�سيطرة على ما هو مادي،
ورمبا يف نهاية املطاف ي�صل �إىل حالة من اال�ستقالل التام.
بل �إنه ال يوجد �شيء على م�ستوى مادي بحت ،مبعنى �أن ماديته غري قادرة
أ�سا�سا على �إبداع الرتكيبة اخلالقة التي ن�سميها احلياة والعقل ،والتي حتتاج �إىل
� ً
تخ�صبها بالإح�سا�س والعقل .والذات املطلقة القادرة على
�ألوهية متعالية كي ّ
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ذلك حا�ضرة متجلّية يف الطبيعة ،ي�صفها القر�آن ب�أنها :ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﮊ[احلديد.]3 /

هذه النظرة �إىل املو�ضوع تثري �س�ؤ ًال بالغ الأهمية .فقد ر�أينا �أن الذات لي�ست
�شي ًئا جام ًدا فهي تنظم نف�سها يف الزمانّ ،
وتت�شكل وتنتظم بتجربتها اخلا�صة .وقد
أي�ضا �أن تيارات ال�سببية تن�ساب �إليها من الطبيعة ،كما تن�ساب ال�سببية
ات�ضح � ً
منها �إىل الطبيعة .فهل تقرر الذات �إذن ن�شاطها اخلا�ص بها؟ و�إذا كان الأمر كذلك
فكيف يكون تقرير الذات لنف�سها بالن�سبة للجربية يف الرتتيب الزماين املكاين؟
العلية؟ �أم �أنها لي�ست �إال �شك ًال م�ست ًرتا من
العلية ال�شخ�صية نوع خا�ص من َّ
هل َّ
� َّآلية الطبيعة؟ َّيدعي البع�ض �أن هذين النوعني من احلتمية ال ي�ستبعد �أي منهما
الآخر و�أن املنهج العلمي ميكن تطبيقه على ال�سلوك الإن�ساين كما ُي َّطبق على
غريه ،فمن املفهوم �أن �سلوك الإن�سان يف التفكري تتنازعه دوافع مت�صارعة ،ندركها
ال بو�صفها نزعات (يف الذات حا�ضرة �أو موروثة) للفعل �أو عدم الفعل ،ولكن
بو�صفها قوى خارجية متعددة تت�صارع فيما بينها يف حلبة العقل� ،إال �أن االختيار
النهائي يعترب مبثابة حقيقة يقررها �أ�شد هذه القوى املت�صارعة ،ولي�س نتيجة للدوافع
املتناف�سة مثل املعلول املادي البحت((( .ومع ذلك ف�إنني متم�سك بالر�أي القائل
ب�أن اجلدل النا�شب بني دعاة الآلية ودعاة احلرية قد ن�ش�أ عن نظرة خاطئة للن�شاط
العقلي ،ا�ضطر علم النف�س احلديث �إىل اتباعها يف تقليده اخلانع للعلوم الطبيعية،
(((	انظر وليم جيم�س ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.549
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كعلم له جمموعة خا�صة من احلقائق يتناولها باملالحظة .والر�أي
متنا�سيا ا�ستقالله ٍ
ً
القائل ب�أن ن�شاط الذات هو �سل�سلة متتابعة من الت�صورات والأفكار التي ميكن
نهائيا �إىل وحدات من الأحا�سي�س ،هذا الر�أي لي�س �إال �شك ًال �آخر
حتليلها حتلي ًال ًّ
من �أ�شكال املادية الذرية التي يقوم العلم احلديث على �أ�سا�سها .ومثل هذا الر�أي
ال ميكنه �إال �أن ي�ؤدي �إىل فر�ضية ل�صالح التف�سري امليكانيكي لل�شعور.
ومع ذلك فهناك بع�ض العزاء جنده يف مدر�سة علم النف�س الأملانية احلديثة
املعروفة با�سم «اجل�شطلت»((( ،والتي قد تنجح يف حتقيق ا�ستقالل «علم النف�س»
كعلم ،كما قد تحُ َّقق يف النهاية نظرية «التطور الطارئ» ا�ستقاللَ علم «البيولوجيا».
وقد علّمتنا مدر�سة «اجل�شطلت» احلديثة �أن الدرا�سة الدقيقة لل�سلوك العقلي تك�شف
عن حقيقة �أن «اال�ستب�صار» فوق كونه جمرد تتابع الأحا�سي�س((( هو تقييم الذات ملا
بني الأ�شياء من عالقات زمانية ومكانية و�سببية ،مبعنى �آخر اختيار املعطيات يف كُلِّ
مركَّب ،يف �ضوء الغاية �أو الق�صد الذي ت�ستهدفه الذات يف وقت معني.
هذا ال�شعور بالكدح يف ممار�سة الفعل الق�صدي ،والنجاح الذي �أحققه
بالفعل يف الو�صول �إىل �أهدايف هو ما يقنعني بكفاءتي من حيث �إين علَّة �شخ�صية.
تكونت نتيجة الندماج عمل ثالثة
((( هذه املدر�سة معروفة �أكرث با�سم «علم نف�س اجل�شطلت» ،وهي مدر�سة �أملانية ّ
علماء هم «م .فرتهيمر» و«ك .كوفكا» و«ف .كوهلر» خالل الأعوام من 1912م �إىل 1914م ،وقد جاءت
هذه املدر�سة كرد فعل �ضد فكرة العنا�صر النف�سية ملدر�سة علم النف�س التحليلي؛ لأن ما ندركه لي�س عنا�صر
�صورا.
منف�صلة ح�سية كانت �أو غري ح�سية و�إمنا ندرك �أ�شكا ًال �أو ت�شكيالت �أو ً
((( كان «كوهلر» هو �أول من �شرح فكرة «اال�ستب�صار» يف كتابه  ،The Mentality of Apesمتت ترجمته لأول مرة
�إىل الإجنليزية عام 1924م.
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وال�سمة الأ�سا�سية للفعل الق�صدي هو ا�ست�شرافه ملوقف م�ستقبلي ال يف�سح جما ًال
ّ
ل ّأي تف�سري ف�سيولوجي.
وحقيقة الأمر هي �أن �سل�سلة ال�سببية التي نحاول �أن جند فيها مكانًا للذات
هي نف�سها بناء ا�صطنعته الذات لأغرا�ضها اخلا�صة؛ فالذات مطالبة ب�أن تعي�ش يف
بيئة معقدة الرتكيب ال ميكنها احلفاظ فيها على حياتها بدون اختزالها �إىل منظومة
وبناء على هذا ف�إن
متنحها نو ًعا من ال�ضمان فيما يتعلق ب�سلوك الأ�شياء من حولهاً .
فكرة الذات عن بيئتها كمنظومة من علة ومعلول هي و�سيلة للذات ال ميكن لها
�أن ت�ستغني عنها ،ولكنها لي�ست التعبري النهائي عن طبيعة احلقيقة .ومن امل�ؤكد
�أن تف�سري الذات للطبيعة بهذه الطريقة جعلها تفهم بيئتها وت�سيطر عليها ،ومن َث ّم
اكت�سبت حريتها و�ضاعفت قوتها(((.
املوجه يف ن�شاط الذات يبني بو�ضوح
وهكذا ف�إن عن�صر التوجيه والتحكم ِّ
علية �شخ�صية حرة ،و�أنها ت�سهم بن�شاطها يف �إطار حياة الذات
�أن الذات هي َّ
املطلقة وحريتها .والذات املطلقة �إذ �أفا�ضت على «ذات» متناهية بالقدرة على
احلرة .وحرية ال�سلوك الواعي
املبادرة اخلا�صة ،قد و�ضعت ًّ
حدا على �إرادة ذاتها ّ
للذات املتناهية هذه تت�سق مع الر�ؤية القر�آنية القائلة بن�شاط الذات ،وهناك �آيات
وا�ضحة الداللة يف هذه النقطة ال جمال لل�شك فيها ،مثل قوله تعاىل :ﮋﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [الكهف.]29 /

((( هذه �إحدى الق�ضايا الدقيقة يف تاريخ الفكر الإ�سالمي حلل امل�شكلة الدائرة عرب الع�صور حول اجلدل بني اجلرب
واالختيار ،وحماولة ت�أ�سي�س قاعدة �صحيحة للحتمية النف�سية.
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وكـذلك قولـه تعــاىل:
ﯕﮊ [الإ�سراء.]7 /
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ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

والواقع �أن الإ�سالم يعرتف بحقيقة هامة يف �سيكولوجية الإن�سان ،وهي �أن
قدرة الإن�سان على ال�سلوك ا ُحلر (�أي حرية االختيار) قد تعلو وتهبط ،والإ�سالم
يحر�ص على بقاء القدرة على حرية االختيار عام ًال ثاب ًتا ال يتناق�ص يف حياة الذات،
ولذلك كانت �إقامة ال�صالة يف مواقيتها اليوميةِ ،و ْف ًقا ملا ي�ؤكده القر�آن ت�ستعيد للنف�س
تقربها وت�صلها بامل�صدر املطلق للحياة واحلرية ،وال�صالة بذلك ُيق�صد
�سكينتها ،حيث ّ
بها �إنقاذ الذات من امل�سل�سل امليكانيكي للنوم والعمل؛ �أي �أن ال�صالة يف الإ�سالم
هي مهرب الذات وخال�صها من امليكانيكية �إىل احلرية.
ومع ذلك ال ميكن �إنكار �أن فكرة ال َق َـد ِر منبثة يف ثنايا القر�آن ،وهذه م�س�ألة
جديرة باالعتبار ،وبخا�صة �أن «�شبنجلر» يف كتابه «�سقوط الغرب» َب َدا �أنه يعتقد
ونفيا تا ًّما لها((( .وقد �سبق �أن �شرحت لكم
ب�أن الإ�سالم لي�س �إال � ً
إنكارا للذات ً
ر�أيي يف (القدر) كما جنده يف القر�آن((( .وهناك كما �أ�شار «�شبنجلر» نف�سه طريقتان
جلعل العامل ً
�سميها حيوية �إذ ال
ملكا لنا؛ الطريقة الأوىل عقالنية والأخرى قد ُن ِّ
جند لها ت�سمية �أخرى �أف�ضل من ذلك.
(((	انظر كتاب  ،The Decline of the Westج� ،2ص240؛ حيث يقول �شبنجلر« :ولكن ما ُي ّ
�شكل الإ�سالم
حرة يف مواجهة ما هو �إلهي» ،وهو يرى ا�ستحالة وجود الذات
على وجه الدقة هو ا�ستحالة وجود الذات كقوة َّ
املفكرة امل�ؤمنة العارفة يف جميع الديانات.
(((	انظر املحا�ضرة الثانية �ص 40يف الأ�صل الإجنليزي.
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تقوم الطريقة العقالنية على فهم العامل كمنظومة محُ كمة جامدة من العلة
واملعلول� .أما الطريقة احليوية فهي القبول املطلق ب�ضرورة احلياة ك�أمر حمتوم ال
ين تخلق الزمان املت�سل�سل.
اجلوا ّ
مفر منه ،فاحلياة بكلّيتها� ،إذ تتك�شف عن ثرائها ّ
وهذه الطريقة احليوية للتناغم مع الكون هي ما ي�صفه القر�آن بالإميان،
فالإميان لي�س جمرد اعتقاد �سلبي بق�ضية �أو �أكرث من نوع معني ،و�إمنا هو ت�أكيد
حي تو ّلد عن جتربة نادرة .وال�شخ�صيات القوية وحدها هي القادرة على االرتفاع
ّ
�إىل هذه التجربة وما تت�ضمنه من جربية عالية و�إميان بالق�ضاء والقدرُ .يروى عن
نابليون �أنه قال�« :إنني �شيء ال �شخ�ص» .وتلك �إحدى الو�سائل التي تعبرّ بها
التوحد عن نف�سها ،كما تطالعنا يف تاريخ التجربة الدينية يف الإ�سالم؛
جتربة ّ
فالر�سول  ي�صف هذه احلال ب�أنها متَ ُّثلُ ال ِ
إن�سان بال�صفات الإلهية(((∗ ،وقد
تعبريا عنها يف مثل عبارة احلالج�« :أنا احلق» ،وعبارة النبي
وجدت هذه التجربة ً
∗
علي�« :أنا القر�آن
�سيدنا
وعبارة
،
رب العزة يف حديث قد�سي�« :أنا الدهر»
عن ّ
ّ
التوحد يف الت�صوف الإ�سالمي
ِّ
املتحدث» ،وقول «بايزيدُ :
«املجد يل» .ويف جتربة ّ
ذي امل�ستوى الرفيع ال جند ذا ًتا متناهية تتال�شى هويتها بنوع من االندماج يف
الذات الالمتناهية ،و�إمنا هي تنزالت الالمتناهي يف عناق املحب للمتناهي(((.
ربانيا:
((( ∗ ي�شري امل�ؤلف �إىل احلديث القد�سي عن العبد الذي ما يزال يتقرب �إىل اهلل بالنوافل حتى ي�صبح عب ًدا ًّ
يكون اهلل هو عينه التي يب�صر بها ،ويده التي يبط�ش بها� ..إىل �آخر احلديث.
∗ ي�شري �إىل احلديث القد�سي« :ال ت�س ُّبوا الدهر ف�أنا الدهر».
(((	انظر مقدمة �أ�سرار النف�س  The Secrets of the Selfالرتجمة الإجنليزية للق�صيدة الفل�سفية للعالمة �إقبال:
�أ�سراري خودي� ،ص 18و 19من الأ�صل الإجنليزي.19
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�أو كما يقول «جالل الدين الرومي» :املعرفة الإلهية تن�ساب يف معرفة
ي�صدق النا�س مثل هذا الكالم؟
الو ّيل ،ولكن كيف ميكن �أن ِّ
إنكارا للذات كما
القدرية التي تنطوي عليها هذه النزعة لي�ست يف احلقيقة � ً
يبدو يف اعتقاد «�شبنجلر» ،و�إمنا هي حياة وقوة بال حدود� ،إنها ال تعرف العوائق ،هذا
الإميان العميق بالقدر هو الذي يجعل الإن�سان يقيم �صلواته بكل �سكينة واطمئنان
�صحيحا �أن نو ًعا ردي ًئا من
بينما الر�صا�ص ينهال من حوله .ولكنك قد تقول� :ألي�س
ً
بالقدرية قد �ساد يف العامل الإ�سالمي لقرون عديدة؟ هذا �صحيح .كما �أن
القول َ
نوع
له خلفية تاريخية حتتاج �إىل معاجلة م�ستقلّة ،ولكن يكفينا هنا �أن نبني كيف � َّأن َ
القدرية التي خل�صها ُن َّقاد �أوروبا يف كلمة «« »Qismatالق�سمة» كانت ترجع يف جانب
منها �إىل الفكر الفل�سفي ،ويف جانب �آخر �إىل املنافع ال�شخ�صية واالنتهازية ال�سيا�سية،
كما ترجع يف جانب ثالث �إىل الو َهن التدريجي الذي �أ�صاب القوة الدافعة للحياة،
التي ّفجرها الإ�سالم يف بداية عهده بني �أتباعه.
�أما الفل�سفة فقد كانت تبحث عن معنى العلَّة من ناحية �إ�سنادها �إىل
أ�سا�سا للعالقة بني العلَّة واملعلول ،فلم يكن �أمامها �سوى
اهلل ،واتخذت الزمن � ً
�أن ت�صل �إىل فكرة عن �إل ٍه ٍ
متعال على الكون �سابق له يف الوجود ،ي�ؤثر فيه من
اخلارج .وهكذا ت�صورت اهلل باعتباره �آخر حلقة يف �سل�سلة ال�سببية ومن ثم ،فهو
للح َّكام
اخلالق احلقيقي لكل ما يحدث يف الكون ،وال �شك �أن املادية العملية ُ
الأمويني االنتهازيني يف دم�شق هي التي جعلتهم يحتاجون �إىل م�سمار يعلقون
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عليه جرميتهم يف «كربالء» ،وليحفظ لهم ثمار مترد معاوية (على اخلالفة الرا�شدة)
من �أن تق�ضي عليها ثورة حمتملة تقوم بها اجلماهري �ضدهم ،فر ّوجوا للقدرية.
و ُيروى �أن «معب ًدا» قال للح�سن الب�صري� :إن بني �أمية ي�سفكون دماء امل�سلمني
ويقولون �إن ما يفعلونه يجري على قدر اهلل ،ف�أجابه احل�سن الب�صري�« :إنهم �أعداء
(((
أخالقيا برغم املعار�ضة
اهلل و�إنهم ملفرتون»  .وهكذا ن�ش�أ القول بقدرية م�شينة � ًّ
ال�صريحة لعلماء الدين ،وقامت نظري ٌة د�ستوري ٌة يف احلكم وهي املعروفة با�سم
«احلقيقة التي مت �إجنازها» (�أو �سيا�سة الأمر الواقع)(((؛ وذلك مل�ساندة امل�صالح
اخلا�صة املكت�سبة ،ولي�س هذا بالأمر الذي يثري الده�شة �ألب َّتة؛ ففي زماننا هذا
جل�أ الفال�سفة �إىل نوع من التربيرات العقلية العتبار النظام الر�أ�سمايل احلايل غاية
الكمال يف بناء املجتمع؛ ومن الأمثلة الوا�ضحة يف هذا املو�ضوع ر�أي «هيجل»
عن احلقيقة من حيث �إنها النهائية العقل ،وما يرت ّتب عليه من معقولية �أ�سا�سية
ع�ضويا قد مت فيه
للواقع .وكذلك ر�أْي «�أوج�ست كونت» يف املجتمع باعتباره كائ ًنا ًّ
�إىل الأبد تعيني وظيفة كل ع�ضو ،ويبدو �أن نف�س ال�شيء قد حدث يف الإ�سالم.
وملا كان امل�سلمون عادة ما يبحثون يف القر�آن عن تربير لنزعاتهم املختلفة ،حتى ولو
أي�ضا� ،أوبرمان ،يف «الدين ال�سيا�سي يف �صدر
(((	انظر ابن قتيبة كتاب املعارف ن�شر �أوكا�شاه� ،ص ،441وانظر � ً
الإ�سالم» ،ح�سن الب�صري ،بحث علمي عن القدر ،من�شور يفJournal of the American Oriental :
� ،Societyسنة 1935م� ،ص� 138إىل .162
(((	انظر د .ب .ماكدونالد يف كتابه� Development of Muslim Theology :ص 123و ،124وقد الحظ
�إقبال ر�أي ابن ماجة عن (البيعة بالقوة والقهر) والحظ �أن( :هذا الر�أي االنتهازي لي�س له �سند يف �شريعة
الإ�سالم) .انظر مقالته بعنوان :الفكر ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،املن�شورة يف جملة  ،Sociological Reviewع،1
�سنة 1908م� ،صفحة .256
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كان ذلك على ح�ساب معانيه الوا�ضحة ،ف�إن الت�أويل ال َق َد ِر ّي كان له �أكرب الأثر
على ال�شعوب امل�سلمة .و�أ�ستطيع �أن �أعر�ض لكم �أمثلة عديدة فيما يتعلق بهذا
اخل�صو�ص� ،أمثلة تدل على �سوء الت�أويل الوا�ضح للقر�آن ،ولكن ذلك املو�ضوع
يتطلب درا�سة خا�صة ،وقد حان الآن الوقت كي ننتقل �إىل مو�ضوع اخللود.
لي�س هناك ع�صر من الع�صور كرثت فيه الكتابة عن مو�ضوع اخللود كما
حدث يف ع�صرنا هذا ،وما زالت هذه الكتابات تترْ ى رغم انت�صارات املادية احلديثة.
ومع ذلك ف�إن اجلدل امليتافيزيقي البحت ال يعطينا �إميانًا جاز ًما باخللود ال�شخ�صي.
وجند يف تاريخ الفكر الإ�سالمي �أن ابن ر�شد قد اقرتب من مو�ضوع اخللود بوجهة
يتو�صل �إىل نتائج؛ فلقد ّفرق
نظر ميتافيزيقية بحتة ،ولك ّني ل ْأج ُر�ؤُ على القول ب�أنه مل ّ
ابن ر�شد بني احل�س والعقلُ ،ربمّ ا ب�سبب ا�ستعمال القر�آن
لكلمتي :النف�س والروح.
ْ
وهذان التعبريان وما قد يبدو يف ظاهرهما من �إيحاء ب�أن هناك �صرا ًعا بني مبد�أين
مت�ضادين يف الإن�سان هو ما �ضلّل الكثريين من مفكري الإ�سالم ،ومع ذلك �إذا
كان ابن ر�شد قد �أقام ثنائيته على �أ�سا�س من القر�آن ف�إنني �أخ�شى عندئذ �أن يكون
ابن ر�شد خمط ًئا ،وذلك لأن كلمة «نف�س» ال يبدو �أن القر�آن قد ا�ستخدمها ب�أي
تخيله علماء الكالم يف الإ�سالم.
معنى ا�صطالحي من النوع الذي ّ
والعقل  -ح�سب ر�أي ابن ر�شد  -لي�س �صورة للج�سد ،و�إمنا هو ينتمي
�إىل منظومة خمتلفة من منظومات الوجود ،وهو يتعاىل على الفردية� ،أي �أن
كلي و�أز ّيل .وهذا معناه بو�ضوح �أنه ملا كانت وحدة
العقل ً -
بناء على ذلك  -واحد ّ
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العقل الكلي تتعاىل على الفردية ،ف�إن ظهور العقل كوحدات متعددة يف �أ�شخا�ص
أبدي كما يرى
ب�شريني كثريين هو جمرد وهم .وقد يكون معنى وحدة العقل ال ّ
«رينان» هو خلود الإن�سانية واحل�ضارة ،وال يعني بالت�أكيد اخللود ال�شخ�صي(((.
والواقع �أن ر�أي «ابن ر�شد» ي�شبه ر�أي «وليم جيم�س» عن �آلية فائقة من
الوعي ت�ؤثر يف و�سط مادي هو اجل�سد لفرتة ما ثم تتخلّى عنه الهي ًة((( .ويف الأزمنة
احلديثة ي ّتجه اجلدل حول اخللود ال�شخ�صي ِب ُح ْ�سبا ِن ِه �أخالقي يف جممله ،ولكن
احلجج الأخالقية مثل تلك التي �أوردها «كانط» ،واملراجعات احلديثة حلججه،
تعتمد جمي ًعا على نوع من الإميان بتح ّقق مطلب العدالة� ،أو بعمل الإن�سان
�ساعيا وراء مثل عليا المتناهية؛
املتفرد الذي ال ميكن التعوي�ض عنه باعتباره ً
حيث يرى «كانط» �أن اخللود وراء جمال العقل النظري ،و�أنه �إحدى م�سلمات
العقل العملي وبديهية من بديهيات الوعي الأخالقي؛ فالإن�سان يطلب اخلري
الأعلي وي�سعى �إليه ،ذلك اخلري الذي يت�ضمن كُ ًّال من الف�ضيلة وال�سعادة .ولكن
الف�ضيلة وال�سعادة والواجب وامليل عند «كانط» هي �أفكار غري متجان�سة ،وال ميكن
ال�ساعي �إليها يف هذا
حتقيق الوحدة فيما بينها ،يف الفرتة الق�صرية حلياة الإن�سان َّ
العامل املح�سو�س ،ولذلك فنحن م�ضطرون �إىل افرتا�ض حياة خالدة ال�ستكمال
(((	انظر رينان � ،Averroes es et L’ averroismeص 136وما بعدها ،كما نقلها واقتب�سها ر� .أ .ت�سانوف يف كتابه:
م�شكلة اخللود� ،ص .76
(((	انظر وليم جيم�س يف � ،Human Immortalityص.32
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فكرتي الف�ضيلة وال�سعادة املتباينتني ،وكذلك
التقدم ال�شخ�صي نحو الوحدة بني ْ
الت�سليم بوجود اهلل الذي �سيحقق يف النهاية هذه الوحدة.
وعلى �أية حال لي�س من الوا�ضح لنا �سبب �أن يقت�ضي تالقي الف�ضيلة وال�سعادة
وق ًتا المتنا ٍه ،وال الكيفية التي �سيحقق اهلل بها احتاد هاتني الفكرتني املتباينتني .وهذه
الأدلة غري القاطعة يف احلجج امليتافيزيقية دفعت كرث ًة من املفكرين �إىل االقت�صار
على مواجهة اعرتا�ضات املادية احلديثة ،التي ترف�ض اخللود وتعترب �أن الوعي هو
جمرد وظيفة للمخ ،ومن ثم ف�إن الوعي يتوقف بتوقف عمل املخ.
�صحيحا فقط �إذا
ويعتقد وليم جيم�س �أن هذا االعرتا�ض على اخللود يكون
ً
كانت وظيفة املخ منتجة للحاالت العقلية((( .ولكن جمرد �أن حاالت عقلية معينة
تتغيرّ م�صاحب ًة لتغيرّات ج�سدية معينة ال يربر اال�ستنتاج ب�أن التغيرّات العقلية
تنتج بال�ضرورة عن تغيرّات ج�سدية؛ فوظيفة املخ لي�ست بال�ضرورة من ِتجة لهذه
احلاالت العقلية ،و�إمنا قد تكون وظيفته جميزة �أو ناقلة مثل وظيفة الزناد يف القو�س
�أو وظيفة العد�سة العاك�سة((( .وهذا الر�أي الذي ي�شري �إىل �أن حياتنا ا ُجل َّوانية ترجع
ماديا بطريقة
�إىل عملية فينا ذات نوع من الآلية الفائقة للوعي ،تختار لت�أثريها و�سطًا ًّ
ما ملدة ق�صرية ،هذا الر�أي ال يعطينا �أي �ضمان ال�ستمرار م�ضمون جتربتنا احلقيقية.
((( نف�س امل�صدر� :صفحة .28
((( نف�س امل�صدر� :صفحة .29
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أو�ضحت يف هذه املحا�ضرات الطريقة املالئمة ملواجهة املادية والرد
ولقد �
ُ
نواح معينة من احلقيقة فقط كي
عليها الرد الأمثل(((؛ فالعلم البد �أن يختار بع�ض ٍ
الدوجماطيقي �أن
يقوم بدرا�ستها وي�ستبعد ما عدا هذه النواحي .ومن التع�سف
ّ
َّيدعي العلم ب�أن ما تخيرّ ه من وجوه احلقيقة هو وحده اجلدير بالدرا�سة؛ فمما ال
جانبا يتعلق باملكان ،ولكن لي�س هذا هو كل ما للإن�سان من
�شك فيه �أن للإن�سان ً
جوانب ،بل توجد لديه جوانب �أخرى مثل :ال ّتقييم ،وخا�صية التوحد يف التجربة
الق�صدية ،والبحث عن احلقيقة ،كل هذا يجب �أن ي�ستبعده العلم من جمال
درا�سته؛ وذلك لأن فهم هذه الأمور ي�ستلزم مقوالت خمتلفة عن تلك التي
ي�ستخدمها العلم((( .ومع ذلك فهناك يف تاريخ الفكر احلديث ر�أي �إيجابي واحد
عن اخللود و�أق�صد بذلك مذهب «نيت�شه» عن «العود الأبدي»((( .وهذا الر�أي
ي�ستحق بع�ض االعتبار ،ال لأن نيت�شه فقط قد ت�شبث به يف حما�سة كحما�سة
أي�ضا لأنه يك�شف عن اجتاه حقيقي يف العقل احلديث.
الأنبياء ،ولكن � ً
وقد طر�أت فكرة العود الأبدي على عقول كثرية ،يف نف�س الفرتة الزمنية
تقريبا التي طر�أت فيها على عقل «نيت�شه» ك�إلهام �شعري ،كما �أن بذورها موجودة
ً
(((	انظر املحا�ضرة الثانية� :ص 28 - 26وكذلك �ص.83
جدا من تلك التي اقتب�سها من كتاب �إدينجتون بعنوانNature of the physical:
((( هذه الفقرة يبدو �أنها قريبة ًّ
� worldص ،323باملحا�ضرة ال�سابعة �ص  147من الأ�صل الإجنليزي.
(((	انظر ر� .أ .ت�سانوف ،املرجع ال�سابق �ص 178 - 143تقرير ي�ستحق التقدير عن مذهب «نيت�شه» يف «العود
الأبدي».

ذات الإن�سان  -حريته وخلوده
187

187

أي�ضا عند «هربرت �سبن�سر»((( .واحلقيقة �أن ما جذب هذا النبي الع�صري[ يق�صد
� ً
نيت�شه] �إىل هذه الفكرة هو قوتها �أكرث من و�ضوحها املنطقي .وهذا يف حد ذاته
دليل على حقيقة �أن الآراء الإيجابية يف الأمور املطلقة هي من نتاج الإلهام �أكرث
منها نتاج امليتافيزيقا .على �أن نيت�شه قد �صاغ مذهبه على �شكل النظرية املحكمة
منطقيا ،و�أعتقد �أنه من ح ّقنا �أن ندر�سها يف هذا الإطار:
ًّ
يقوم مذهب «نيت�شه» على افرتا�ض �أن كمية الطاقة يف الكون ثابتة وبالتايل
نهائية ،ولي�س املكان �إال �صورة ذاتية ،وال معنى للقول ب�أن العامل يف املكان مبعنى
�أنه قائم يف ف�ضاء ٍ
خال متا ًما .على �أن «نيت�شه» يخالف «كانط» و«�شوبنهور» يف
ر�أيه عن الزمن؛ فالزمن لي�س �صورة ذاتية بل هو عملية حقيقية النهائية ،وال
ميكن ت�صورها �إال على �أنها «دورية»((( .وهكذا فمن الوا�ضح �أنه ال ميكن �أن تتبدد
الطاقة يف مكان ٍ
خال النهائي .ومراكز هذه الطاقة حمدودة العدد وميكن بكل دقة
ح�ساب تركيباتها ،ولي�س هناك بداية �أو نهاية لهذه الطاقة الدائمة الن�شاط ،ولي�س
لها توازن وال تغيري �أول �أو تغيري �أخري.
النهائيا ،ف�إن كل الرتكيبات املمكنة ملراكز الطاقة قد مت
وملَّا كان الزمن
ًّ
ا�ستنفادها ،فال توجد �أحداث جديدة يف الكون ،وكل ما يحدث الآن قد حدث
من قبل مرات النهاية لعددها ،و�سوف ي�ستمر يف احلدوث يف امل�ستقبل مرات
(((	انظر هـ� .سبن�سر � ،First Principlesص 549وما بعدها.
(((	انظر ت�سانوف امل�صدر ال�سابق� ،ص 162و.163
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النهاية لعددها .ونظام الأحداث يف الكون (ح�سب ر�أي نيت�شه) يجب �أن يكون
ثاب ًتا غري قابل للتغيري؛ لأنه ملَّا كان قد انق�ضى زمن النهائي ،فالبد �أن مراكز الطاقة
(خالل هذا الزمن) قد ّ
�شكلت �أو�ضا ًعا خا�صة حمددة من ال�سلوك ،و�أن كلمة
«ال َع ْود» نف�سها تدل على هذا الثبات .وفوق هذا البد من ا�ستنتاج �أن ما حدث
دائما ،و�إال فال �ضمان
من توافقات بني مراكز الطاقة فيما م�ضى يجب �أن يعود ً
حتى لعودة الإن�سان الأعلى «ال�سوبرمان».
(ال�ش ْع َرى اليمانية) والعنكبوت ،و�أفكارك يف هذه
«كل �شيء عاد :جنم ِّ
اللحظة .وفكرتك الأخرية هذه عن �أن كل �شيء �سوف يعود .يا رفيقي الإن�سان:
دائما ،و�سوف ُتفرغ مرة
الرملية �سوف يعاد مل�ؤُها ً
�إن حياتك كلها مثل ال�ساعة َّ
حبة �سوف تتلألأ
بعد �أخرى .هكذا �إىل الأبد .وتلك الدائرة التي �أنت فيها جمرد ّ
من جديد �إىل الأبد»(((.
هذا هو مذهب نيت�شه يف ال َع ْود الأبدي ،وما هو �إال نوع من امليكانيكية
الآلية الأكرث جمو ًدا� ،إنه ال يقوم على حقيقة م�ؤكدة ،و�إمنا فقط على فر�ض �صالح
للعمل يف جمال العلوم.
جدية م�س�ألة الزمن؛ فهو ينظر �إىل الزمن
كما �أن «نيت�شه» مل يتناول بطريقة ّ
مبو�ضوعية ،ويعتربه جمرد �سل�سلة ال متناهية من الأحداث التي تعود �إىل نف�سها
(((	انظر �أو�سكار ليفي ،يف الأعمال الكاملة لفردريك نيت�شه ،ج� ،14ص 248و.250
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مرة بعد �أخرى ،ومن امل�ؤكد �أن الزمن باعتباره حركة دائرية �أبدية يجعل اخللود
� ًأمرا ال ميكن احتماله على وجه الإطالق .ولقد �شعر «نيت�شه» نف�سه بهذا فو�صف
مذهبه ال من حيث هو مذهب عن اخللود ،و�إمنا ب�صفته ر�ؤية للحياة جتعل اخللود
حمتم ًال((( .وما الذي يجعل اخللود حمتم ًال ح�سب مذهب نيت�شه؟ �إن توقّع تكرار
توافق مراكز الطاقة التي ت�شكل وجودي ال�شخ�صي ،هوعامل �ضروري يف ميالد
هذا املركّ ب املثايل الذي ي�سميه ال�سوبرمان .ولكن ال�سوبرمان قد تواجد من قبل
مرات النهاية لها ،وميالده �أمر حتمي ،فكيف يعطيني املتوقع �أي رجاء؟ �إننا نتطلّع
فقط �إىل ما هو جديد ب�إطالق ،وما هو جديد ب�إطالق عند «نيت�شه» لي�س �أكرث من
جربية هي �أ�سو�أ مما تت�ضمنه كلمة «ق�سمة» .هذا املذهب ،ف�ض ًال عن عجزه عن
تهيئة الكائن الإن�ساين للكفاح يف احلياة ،مييل �إىل الق�ضاء على ميوله للعمل،
ويرخي من توتر الذات(((.
و�إذا انتقلنا الآن �إىل تعاليم القر�آن جند �أن نظرة القر�آن �إىل م�صري الإن�سان
نظرة �أخالقية يف جانب منها وبيولوجية يف جانبها الآخر .قلت :بيولوجية يف
جانب منها؛ لأن القر�آن يف هذا ال�صدد ي�ضع �أحكا ًما ذات طبيعة بيولوجية ال
ن�ستطيع فهمها بدون ر�ؤية �أكرث عم ًقا لطبيعة احلياة .فهو مث ًال يذكر لنا حقيقة
أي�ضا� :ص.177
(((	انظر ليفي ،نف�س امل�صدر :ج� 16ص ،274وانظر نف�س امل�صدر � ً
(((	انظر املحا�ضرة اخلام�سة �صفحة  ،113من الن�ص الإجنليزي ،حيث يقول �إقبال« :مهما كان املبد�أ الذي نحكم
تكف عن كونها
به على اخلطوات املتقدمة حلركة اخللق ف�إن احلركة نف�سها �إذا ت�صورناها كحركة دورية ف�إنها ّ
أبديا و�إمنا هو تكرار �أبدي».
خالَّقة .ف�إن العود الأبدي لي�س خل ًقا � ًّ
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«الربزخ»((( وهي رمبا كانت نو ًعا من التوقف والرتقب ما بني املوت والبعث .ويبدو
أي�ضا قد مت فهمه بطرق خمتلفة ،فالقر�آن ال ي�ؤ�س�س �إمكانية البعث على
�أن البعث � ً
دليل البعث الفعلي ل�شخ�ص تاريخي كما فعلت امل�سيحية (بالن�سبة لقيام امل�سيح
من املوت) ،و�إمنا يبدو �أن القر�آن قد تناول م�س�ألة البعث وناق�شها باعتبارها ظاهرة
كونية من ظواهر احلياة مبعنى ما ،و�أنه ي�صدق على الطري واحليوان كما ي�صدق
على الإن�سان ،ويف ذلك يقول:
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [الأنعام.]38 /
نتطرق �إىل تفا�صيل ر�ؤية القر�آن للخلود ال�شخ�صي
ومع ذلك فقبل �أن ّ
أمورا ثالثة وا�ضحة متا ًما يف القر�آن ،ال ُيختلف عليها يف الر�أي،
يجب �أن نالحظ � ً
وال ينبغي االختالف عليها وهي:
�أن الذات لها بداية يف الزمان ولي�س لها وجود �سابق على ظهورها يف النظام
املكاين الزماين ،وهذا وا�ضح من الآية التي ذكرتها �آن ًفا منذ دقائق قليلة(((.
((( «برزخ» ح�سبما ورد يف قامو�س لني وعنوانه ،Arabic–English Lexicon :معناه �شيء يقع بني �أي �شيئني �أو
ق�ضيب �أو عائق �أو �شيء يف�صل بني �شيئني؛ وكلمة برزخ كداللة على احلالة بني املوت والبعث .قد وردت يف
القر�آن الكرمي :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ .ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [امل�ؤمنون.]100 - 99 /
(((	الإ�شارة هنا �إىل الآيات القر�آنية رقم  14 - 12من �سورة امل�ؤمنون.
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�أن القر�آن ُي ِّقرر ا�ستحالة العودة �إىل الأر�ض ،ويت�ضح هذا يف الآيات التالية:
ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ .ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [امل�ؤمنون.]100 - 99 /
ﮋﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [االن�شقاق.]19 - 18 /
ﮋﭴ ﭵ ﭶ .ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ .ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ.ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮊ [الواقعة.]61 - 58 /

ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

�أن نهاية الأجل لي�ست نكبة:
ﯵ ﯶﯷ ﯸ .ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ .ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﮊ((( [مرمي.]95 - 93 /
فهما
فهما
ً
�صحيحا بر�ؤية ت�ضمن ً
وهذه امل�س�ألة بالغة الأهمية ،ويجب فهمها ً
وا�ضحا لنظرية الإ�سالم يف اخلال�ص .فالذات املتناهية (الإن�سان) ب�شخ�صيتها
ً
املتفردة التي ال ميكن �أن يحل حملها غريها هي التي �سوف تقف �أمام الذات
املطلقة (هلل �سبحانه وتعاىل) ،لرتى بنف�سها عاقبة �أعمالها يف املا�ضي ،ولتحكم
على م�صريها املنتظر.

أي�ضا [الأنعام ،]94 /و[مرمي.]80 /
(((	انظر � ً
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ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ.ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [الإ�سراء.]14 - 13 /

ومهما يكن امل�صري النهائي للإن�سان ف�إنه ال يعني فقدان فرديته؛ فالقر�آن
ال يق�صد اعتبار التحرر الكامل من املتناهي هو �أق�صى حاالت النعيم الب�شري.
(((
تفرده
و�إمنا «جزا�ؤه الأوفى» يكمن يف النمو التدريجي ل�سيطرته على نف�سه ،ويف ّ
وقوة ن�شاطه بو�صفه ذا ًتا.
بل �إنه حتى م�شهد الدمار الكوين العام الذي ي�سبق يوم احل�ساب
مبا�شرة((( ال ميكن �أن ي�ؤثر على االطمئنان الكامل للذات التي اكتمل منوها
(النف�س املطمئنة) :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﮊ((( [الزمر.]68 /
ومن يكون مو�ضوع هذا اال�ستثناء �إال �أولئك الذين بلغت لديهم الذات �أق�صى
درجات القوة؟ وت�صل الذات �إىل قمة منائها عندما تتمكن من االمتالك الكامل
للنف�س حتى يف حالة االت�صال املبا�شر بالذات املحيطة بكل �شيء ،مثلما يقول
القر�آن عن ر�ؤية النبي  للذات املطلقة :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮊ [النجم.]17 /
وهذا هو املثل الأعلى للإن�سانية الكاملة يف الإ�سالم .وال يوجد تعبري �أدبي �أف�ضل
ف�صلت ،]8 /و[االن�شقاق]25 /
((( ترجمة للتعبري القر�آين ﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮊ املوجود يف ال�سور الآتيةّ [ :
وكذلك [التني.]6 /
(((	الإ�شارة هنا هي للآيات القر�آنية التالية[ :احلاقة ،]18 - 13 /و[املر�سالت.]11 - 8 /
أي�ضا الآيات القر�آنية[ :طه ]112 /و[الأنبياء ]103 /و[القارعة.]7- 6 /
(((	انظر � ً
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من بيت ال�شعر الفار�سي الذي ي�صور جتربة النبي املقد�سة وهو يتل ّقى �إ�شراق النور
الإلهي:
خر مو�سى �صع ًقا ملجرد ملعة من �إ�شراق نور احلق� ،أما �أنت فقد �شاهدت
«لقد َّ
مبت�سما جوهر احلق بكامله»(((.
ً
يتقبل هذه الر�ؤية ،بل
ومن الوا�ضح �أن الت�صوف املنادي بوحدة الوجود لن ّ
يثري م�شكالت فل�سفية الطابع :كيف ميكن للذات الالَّمتناهية والذات املتناهية
�أ ّال تتداخال؟ هل ميكن للذات املتناهية بو�صفها هذا �أن حتتفظ بتناهيها �إىل
جانب الذات الالَّمتناهية؟ هذه الإ�شكالية قائمة على �سوء فهم للطبيعة احلقيقية
لالّمتناهي؛ فالالتناهي احلقيقي ال يعني االمتداد �إىل غري نهاية والذي ال ميكن
ت�صوره بدون الإحاطة بكل االمتدادات املتناهية املتاحة ،و�إمنا طبيعة الالمتناهي
ال�شدة ال يف االمتداد.
تكمن يف ّ
ال�شدة ،ف�إننا يف تلك اللحظة نبد�أ يف
وعندما ُن ِّثبت نظرنا حمملقني حلظ ًة يف َّ
ر�ؤية �أن الذات املتناهية يجب �أن تكون متمايزة عن الالمتناهي ،و�إن تكن غري
نظرت �إ َّيل باعتبار االمتداد ف�إين مندمج يف النظام (املكاين -
منعزلة عنه .ف�إذا َ
((( ي�شري هذا �إىل الفرق بني لقاء النبي باهلل كما قرره القر�آن يف [النجم ،]17 /وبني لقاء النبي مو�سى كما ورد يف
[الأعراف.]143 /
والإ�شارة �إىل ال�شعر الفار�سي (الذي ن�سبه البع�ض �إىل ال�شاعر ال�صويف «جمايل» من «دلهي» والذي تويف عام
942هـ1535 /م).

194

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
194

أعترب نف�س
الزماين) الذي �أنتمي �إليه� ،أما �إذا َ
نظرت �إ َّيل باعتبار ال�شدة ف�إين � ُ
أجنبيا عني بالكامل ،ف�أنا متمايز عن
مغايرا ومواج ًها يل ،و� ًّ
النظام ب�صفته كائ ًنا � َآخ َر ً
ذلك الذي �أعتمد عليه يف حياتي ومعا�شي ولكني وثيق االت�صال به.
�إذا فهمنا بو�ضوح هذه امل�سائل الثالثة �أ�صبح من ال�سهل علينا �أن نت�صور
بقية الر�ؤية القر�آنية ،فالإن�سان  -ح�سبما ورد يف القر�آن  -مفتوح �أمامه باب االنتماء
�إىل معنى الكون ،و�أن ي�صبح خال ًدا ،وذلك يف قوله :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ .ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ .ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ .ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ .ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﮊ [القيامة� .]40 - 36 /إنه لأمر ال ميكن �أب ًدا احتمال حدوثه �أن كائ ًنا
ا�ستغرق تطوره ماليني ال�سنني ُيلقى به ك�شيء ال جدوى منه ،لكن بح�سبانه ذا ًتا
تنمو دو ًما وتتزكى ميكنه االنتماء �إىل معنى الكون:
ﮋﭨ ﭩ ﭪ .ﭬ ﭭ ﭮ .ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ .ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﮊ [ال�شم�س .]10 - 7 /وكيف تكون تزكية النف�س و�إنقاذها من الف�ساد؟
يكون هذا بالعمل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ .ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ(((ﮊ [امللك ،]2 - 1 /فاحلياة تف�سح
جما ًال لن�شاط الذات ،واملوت هو �أول اختبار للن�شاط الرتكيبي لها؛ فلي�س هناك
�أعمال ين� أش� عنها لذة و�أعمال ين� أش� عنها �أمل ،و�إمنا يوجد فقط �أعمال تعمل على
((( �إن العمل �أو ال�سلوك لهو يف غاية الأهمية ح�سبما ورد يف القر�آن الكرمي الذي ي�ضم �أكرث من مائة �آية حت�ض
امل�ؤمنني على �أن يعملوا عم ًال �صاحلًا ،ولذلك �أوردها �إقبال يف �صدر كل حما�ضرة من حما�ضراته.
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بقاء الذات و�أعمال تعمل على انحاللها ،والعمل هو الذي ُي ِع ُّد الذات لالنحالل
يقومها من �أجل حياة �أخرى م�ستقبلية .ومبد�أ العمل الذي يحفظ بقاء
والفناء� ،أو ّ
وبناء على هذا
الذات هو احرتامي للذات يف داخل نف�سي ويف غريي من النا�سً .
ف�إن اخللود ال�شخ�صي لي�س ً
ملكا لنا ب�صفته ح ًّقا ،و�إمنا نكت�سبه بالكدح ال�شخ�صي.
فالإن�سان جمرد مر�شح له.
املادي هو افرتا�ضه �أن الوعي املتناهي ي�ستنفد
واخلط�أ الفادح يف املذهب ّ
مو�ضوعه ،ولكن الفل�سفة والعلم هما جمرد طريقة واحدة لالقرتاب من هذا
املو�ضوع وبحثه ،وهناك طرق �أخرى مفتوحة لنا لالقرتاب منه .و�إذا كان العمل
احلا�ضر قد � َّأمد الذات بالقوة �ضد ال�صدمة التي �أحدثها فناء اجل�سد؛ ف�إن املوت
هو جمرد عبور �إىل حالة ما ،ي�صفها القر�آن با�سم «الربزخ».
وكالم املت�صوفة عن جتربتهم يك�شف �أن الربزخ هو حالة من الوعي تتميز
بتغيري موقف الذات من الزمان واملكان ،ولي�س يف هذه الت�صريحات �أمر غري
حمتمل احلدوث .وقد كان «هيلمهولتز» � Helmholtzأول من اكت�شف �أن اال�ستثارة
الع�صبية ت�ستغرق وق ًتا كي ت�صل �إىل الوعي((( .و�إذا كان الأمر كذلك ف�إن تركيبنا
الف�سيولوجي احلايل هو يف م�ؤخرة نظرتنا الراهنة للزمان ،ف�إذا جتاوزت الذات
جدا �أن يتغري موقفنا من
انحالل هذا البناء الف�سيولوجي ،ف�إنه يبدو من الطبيعي ًّ
((( ح�سب تقدير هيلمهولتز (�أحد كبار العلماء يف القرن التا�سع ع�شر) هو حوايل ثالثني م ًرتا يف الثانية .وكانوا قبل
وفوريا وب�أ�سرع مما ميكن قيا�سه .وبعد �أن �أظهر هيلمهولتز
هيلمهولتز يظنون �أن و�صول النب�ضة الع�صبية يتم فج�أة ًّ
قيا�سه خالل درا�ساته التجريبية ا�ستخدموا �أبحاثه يف جتارب على زمن اال�ستجابة يف ردود الأفعال.
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الزمان واملكان .بل �إن مثل هذا التغري لي�س جمهو ًال متا ًما لنا .ف�إن التكثيف الهائل
لالنطباعات التي ترتاءى يف �أحالمنا ،وت�ألق الذاكرة الذي يحدث �أحيانًا يف حلظة
املوت ،كل هذا يك�شف عن قدرة الذات على ا�ستيعاب م�ستويات خمتلفة من
الزمان.
وبناء على هذا ف�إن حالة الربزخ ال يبدو �أنها جمرد حالة �سلبية من التوقع
ً
وتهيئ
واالنتظار ،و�إمنا هي حالة تلمح فيها الذات جوانب جديدة من احلقيقةّ ،
نف�سها للتكيف مع هذه اجلوانب .ويجب �أن تكون حالة الربزخ من حاالت
االنطالقة النف�سية العظيمة ،وبخا�صة عند الذوات الكاملة النمو التي اكت�سبت
بطبيعتها �أو�ضا ًعا ثابتة من العمل يف نظام مكاين  -زماين معني .وقد تعني حالة
الربزخ التحلل بالن�سبة لذوات �أخرى �أقل حظًّ ا .ومهما كان الأمر ف�إن على
وبناء
الذات �أن ت�ستمر يف كدحها حتى تتمكن من جمع �شملها وتفوز ببعثهاً .
ين» ين� أش� باكتمال
على ذلك ف�إن البعث لي�س حاد ًثا َ«ب َّر ًّانيا» ،و�إمنا هو حادث ُ«جوا ّ
جمعيا ف�إنه لي�س �إال «جر ًدا
حركة احلياة داخل الذات ،و�سواء كان البعث ًّ
فرديا �أو ًّ
للب�ضائع»� ،أو �إح�صاء ملا �أجنزته الذات من عمل ،ولإمكانياتها يف امل�ستقبل .والقر�آن
يناق�ش ظاهرة بعث الذات على قيا�س ن�ش�أتها الأوىل:
ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ .ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [مرمي،]67 - 66 /

ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄ .ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮊ [الواقعة.]62 - 60 /

فكيف كانت الن�ش�أة الأوىل للإن�سان؟ �إن هذه املناق�شة املثرية للأفكار
والتي ت�ضمنتها الآيات الأخرية من الفقرات ال�سابقة الذكر تفتح �آفاقًا جديدة
لفال�سفة الإ�سالم وقد كان «اجلاحظ» (املتوفى �سنة 255هـ) هو �أول من �أملح �إىل
التغيريات التي تطر�أ على حياة احليوان ب�سبب الهجرة والبيئة بوجه عام(((.
ثم قامت اجلماعة املعروفة با�سم (�إخوان ال�صفا) باملزيد من الإ�سهاب
والإطناب يف عر�ض �أفكار اجلاحظ(((� .إال � َّأن «ابن م�سكويه» (املتوفى �سنة 421هـ)
كان �أول مفكر �إ�سالمي جاء بنظرية وا�ضحة وحديثة يف كثري من جوانبها عن
�أ�صل الإن�سان(((.

(((	انظر جورج �سارتون يف كتابه ،Introduction to the History of Science :ج� ،1ص597؛ حيث يقال� :إن
كتاب احليوان للجاحظ يحتوي على جرثومة الكثري من النظريات التي جاءت فيما بعد مثل :تطور التكيف
وعلم نف�س احليوان.
انظر �أي�ضً ا م .بل�سرن ،اجلاحظ يف معجم ال�سري العلمية :املجلد الثاين� ،صDictionary of ،65 - 63
.Scientific Biography
((( من �أجل معرفة بيان عن �آراء «�إخوان ال�صفا» بخ�صو�ص فر�ضية التطور ،انظر �سيد ح�سني ن�صر يف كتابه:
 ،Islamic Cosmological Doctrinesال�صفحات من � 72إىل .74
(((	انظر املحا�ضرة اخلام�سة �صفحة  ،107من �أجل ت�صور ابن م�سكويه البالغ الو�ضوح عن التطور البيولوجي
تعبريا عنه يف الأبيات ال�شعرية التي ال نظري لها لل�شاعر العظيم الرومي والذي نقله لنا
والذي وجد فيما بعد ً
�إقبال ،وكذلك يف املحا�ضرة ال�سابعة �ص 147و.148
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طبيعيا ومتف ًقا مع روح القر�آن ،حني اعترب م�س�ألة
ومل يكن «الرومي» �إال ًّ
اخللود � ًأمرا يتعلق بالتطور البيولوجي ال � ًأمرا يقرره اجلدل الفل�سفي ذو الطبيعة
امليتافيزيقية اخلال�صة كما اعتقد بع�ض فال�سفة الإ�سالم.
ومع ذلك ف�إن نظرية التطور قد جلبت الي�أ�س والقلق للعامل احلديث بد ًال
من الأمل واحلما�س للحياة .ويرجع �سبب ذلك �إىل الفر�ض احلديث الذي ال
أي�ضا هو
عقليا بل
ف�سيولوجيا � ً
ًّ
مربر وال داعي له من �أن تركيب الإن�سان احلايل ًّ
نهاية املطاف ،وهو الكلمة الأخرية يف التطور البيولوجي ،و�أن املوت ب�صفته حادثة
بنائي.
بيولوجية لي�س له �أي معنى ّ
ويحتاج عامل اليوم �إىل «الرومي» من جديد ،ليبعث فيهم نزعة الأمل
وي�شعل نار احلما�سة للحياة .و�أود هنا �أن �أنقل لكم بع�ض �أبياته ال�شعرية الرائعة:
يف البداية ظهر الإن�سان يف رتبة الأ�شياء غري الع�ضوية.
ثم انتقل من رتبة اجلماد �إىل رتبة النباتات.
وعا�ش �سنوات ب�صفته �أحد النباتات.
ال يتذكر �شيئًا عن حالته غري الع�ضوية املخالفة ملا �صار �إليه.
فلما انتقل من حالته النباتية �إىل احليوانية.
مل يعد يتذكر حالته كنبات.
�سوى ميله الذي يح�س به نحو عامل النبات.
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خ�صو�صا يف وقت الربيع وتف ّتح الأزهار النا�ضرة.
ً
مثلما يح�س الأطفال بحنني �إىل �أمهاتهم
دون �أن يعرفوا �سبب ميلهم �إىل �صدورهن
ثم �أخرجه اخلالق العظيم  -كما تعلمون -
من رتبة احليوانية �إىل رتبة الإن�سانية.
فانتقل الإن�سان بذلك من رتبة يف الطبيعة �إىل رتبة �أخرى.
حكيما عاملًا قو ًّيا كما هو الآن.
حتى �أ�صبح
ً
لكنه الآن مل يعد يذكر �شيئًا عن نفو�سه الأوىل.
و�سوف تتغري نف�سه احلالية مرة �أخرى(((.

على �أن امل�س�ألة التي �أثارت خالفات فكرية كثرية بني فال�سفة الإ�سالم وعلماء
الكالم ،هي ما �إذا كان بعث الإن�سان ي�شمل بعث و�سيطه املادي ال�سابق �أي بدنه.
وكان معظم علماء الكالم ومنهم «�شاه و ّيل اهلل» �آخر عظمائهم مييلون �إىل االعتقاد ب�أن
منا�سبا للبيئة اجلديدة
البعث ي�شمل على الأقل نو ًعا من الو�سيط املادي� ،أي ً
ج�سما ً
أ�سا�سا �إىل حقيقة �أن الذات باعتبارها فر ًدا ال
للذات .ويبدو يل �أن هذا الر�أي يرجع � ً
ميكن ت�صورها بدون نوع من املرجعية املحلية يف املكان �أو اخللفية التجريبية العملية.
ومع ذلك ف�إن الآيات التالية تلقي بع�ض ال�ضوء على هذه امل�س�ألة:
(((	انظر� :إ .هـ .هوينفيلد (ترجمة) ،مثنوي� ،ص 216و ،217هذه ترجمة للأبيات رقم  3641 - 3637والأبيات
أي�ضا :مالحظة �إقبال على هذه
رقم  3648 - 3646الكتاب الرابع من مثنوي ،جالل الدين الرومي ،وانظر � ً
الأبيات يف كتابه� ،Development of Metaphysics in Persia :ص.91
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ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ .ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﮊ((( [ق .]4 - 3 /و�أعتقد �أن هذه الآيات ت�شري بو�ضوح �إىل �أن طبيعة
الكون كائنة بحيث يتاح لها الإبقاء (بطريقة �أخرى) على نوع ال�شخ�صية الفردية
الالزمة للإجناز النهائي لعمل الإن�سان ،حتى بعد حتلل ما يبدو �أنه ُمعينِّ لفرديته
يف بيئته احلا�ضرة.
فما هي هذه (الطريقة الأخرى) التي ال نعرف عنها �شي ًئا .بل ال نكت�سب
مزي ًدا من اال�ستب�صار عن طبيعة اخللق الثاين (الن�ش�أة الأخرى)((( ،حينما
نربطها بنوع من اجل�سد مهما كان لطي ًفا .والأمثلة والت�شبيهات الواردة يف القر�آن
ت�شري �إليها فقط ك�أمر واقع ،لكن لي�س املق�صود بها الك�شف عن طبيعتها و�إظهار
بناء على ذلك ال ن�ستطيع �أن من�ضي
خا�صيتها .وعندما نتكلم بطريقة فل�سفية ف�إننا ً
�أكرث من حدود قولنا ب�أنه من منظور التاريخ املا�ضي للإن�سان ف�إنه من امل�ستبعد
جدا �أن تنتهي �سريته بانحالل ج�سده.
ًّ
على �أنه ِوف ًقا ملا ورد يف القر�آن ف�إن بعث الذات ُيك�سب الإن�سان
حدة يف الإب�صار :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
((( ملعرفة فكرة االحتفاظ بكتاب ُت�سجل فيه كل �أعمال الإن�سان يف حياته الدنيا ،وامل�شار �إليه انظر هذا يف
�آيات كثرية متكررة يف القر�آن الكرمي ،من �أمثلة ذلك[ :الكهف ،]49 /و[الأنبياء ،]94 /و[الزخرف،]80 /
و[اجلاثية.]29 /
أي�ضا يف �آيات
((( يبدو �أن الإ�شارة هنا �إىل الآية القر�آنية رقم  20يف �سورة العنكبوت رغم �أن «اخللق الثاين» مذكور � ً
أي�ضا [الواقعة.]61 /
�أخرى مثلما ورد يف [يون�س ،]4 /و[النمل ،]64 /و[الروم ،]11 /وانظر � ً
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ﮘﮊ [ق .]22 /وبهذا الب�صر احلاد يرى الإن�سان بو�ضوح م�صريه الذي بناه لنف�سه
معل ًقا حول عنقه ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮊ [الإ�سراء .]13 /واجلنة والنار هما حالتان ال منطقتان معينتان،
و�أو�صافهما يف القر�آن ت�صوير ب�صري حلقيقة جوانية �أي ل�صفة((( .والنار بح�سب
ين هي :ﮋﭼﭽﭾ.ﮀﮁ ﮂﮃﮊ [ال َُه َم َزة،]7 - 6 /
التعبري القر�آ ّ
�أي هي االعرتاف الأليم للإن�سان بف�شله ك�إن�سان� ،أما اجلنة فهي فرحة
االنت�صار على قوى التحلل .ولي�س يف الإ�سالم �شيء كالذي ي�سمونه باللعنة
�أو الهالك الأبدي .وما قد ورد يف بع�ض �آيات القر�آن من كلمة «الأبدية» فيما
يتعلق بالنار ي�شرحه القر�آن نف�سه ب�أنه �إمنا يعني فقط فرتة من الزمن ﮋﮱ ﯓ
ﯔ ﮊ [النب�أ.]23 /
وال ميكن �أن تنقطع ن�سبة الزمن متا ًما عن تطور ال�شخ�صية؛ فال�صفة متيل �إىل
وبناء على
�أن ت�صبح دائمة ،و�إعادة ت�شكيل ال�صفة يحتاج بالت�أكيد �إىل فرتة زمنيةً .
(((
ذلك ف�إن النار كما ي�صورها القر�آن لي�ست حفرة عميقة من العذاب الأبدي
�أنزله �إله منتقم ،و�إمنا هي جتربة للتقومي((( قد جتعل الذات القا�سية تعود مرة �أخرى
(((	الإ�شارة هنا لو�صف القر�آن للحياة يف الآخرة مثلما جند يف الآيات الآتية[ :ال�صافات،]49 - 41 /
و[الدخان ،]55 - 51 /وللتعبري عن حالة احلياة التي وعد اهلل بها ال�صاحلني ،يف [ال�صافات،]68 - 6 /
وللتعبري عن نوع احلياة التي �سيعاين منها الأ�شرار ،انظر [الدخان.]49 - 43 /
(((	الإ�شارة للتعبري القر�آين «الهاوية» و�ص ًفا للجحيم يف [القارعة.]9 /
(((	انظر الآية القر�آنية رقم  15يف �سورة احلديد حيث و�صف النار يف جهنم ب�أنها �صديق الإن�سان (موىل) �أي �أنها
هي ال�شيء الوحيد الذي ي�أمل فيه الإن�سان ب�أن يتطهر وي�سرتد نف�سه .انظر كتاب حممد �أ�سد ،الذي ي�شرح فيه
القر�آن� ،The Message of the Quran ،صفحة  ،838هام�ش .21
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احلية لإح�سان اهلل ونعمه .ولي�ست اجلنة �إجازة لل�سكون.
للإح�سا�س بالن�سمات َّ
دائما �إىل الأمام كي يتلقى جتليات
فاحلياة واحدة وم�ستمرة .والإن�سان مي�شي ً
يتبدى كل حلظة يف جالل جديد(((.
الأنوار اجلديدة من احلق الالمتناهي ،الذي ّ
�سلبي .ف�إن كل فعل للذات
واملتلقي لإ�شراقات الأنوار الإلهية لي�س جمرد ٍّ
متلق ّ
احلرة يخلق موق ًفا جدي ًدا ،وبهذا يقدم املزيد من الفر�ص للتجلّي اخلالَّق.
َّ

(((	القر�آن[ :الرحمن.]29 /

الف�صل اخلام�س
روح الثقافة الإ�سالمية

يقول الو ّيل امل�سلم العظيم «عبد القدو�س اجلنجوهي»:
أق�سم باهلل لو
«�صعد حممد النبي العربي �إىل ال�سماوات ال ُعال ثم عاد ،و� ُ
�أنني و�صلت �إىل هذا املقام فلن �أعود �أب ًدا»(((.
ورمبا كان من ال�صعب �أن جتد يف الكتابات ال�صوفية كلها كلمات تعرب يف
جملة واحدة عن مثل هذا الإدراك العميق للفرق ال�سيكولوجي بني الوعي
ال�سكينة التي ذاقها يف
النبوي وبني الوعي ال�صويف .فال�صويف ال يريد �أن يرجع من َّ
جتربة التوحد ومقام ال�شهود .وحتى لو �أنه عاد (وهذا ما البد �أن يفعله) ف�إن عودته
ال تعني الكثري بالن�سبة للب�شرية .ولكن عودة النبي هي عودة خالَّقة مبدعة؛
فهو يعود لكي يقتحم الزمن قا�ص ًدا التحكم يف قوى التاريخ ،ومن َث ّم ي�صنع عاملًا
التوحد ومقام ال�شهود عند ال�صويف وما ي�ست�شعره يف
جدي ًدا من املثل العليا .جتربة ّ
((( راجع عبد القدو�س اجلنجوهي يف كتابه :لطائفي قدو�سي ،يف :لطيفة� ،ص.79
وميكن الإ�شارة �أي�ضً ا �إىل املالحظات العميقة التي كتبها الع ّالمة �إقبال على الغالف اخللفي لن�سخته اخلا�صة
وخ�صو�صا ما هو حتت العنوان الفرعي:
من كتاب وليم جيم�س،Varieties of Religious Experience :
ً
الوعي ال�صويف والنبوي مع الذكر ال�صريح لـعبد القدو�س اجلنجوهي.
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هذه احلال من �سكينة هي غاية نهائية بالن�سبة له .ذروة �أ�شواقه ومنتهى مطاحمه،
�أما بالن�سبة للنبي فالأمر ِج ّد خمتلف� .إنها يقظة عارمة لقواه النف�سية اجلوانية.
بداية مهمة روحية من �ش�أنها �أن تهز العامل من حوله .جتربة جديدة ُم َق َّد ٌر لها �أن
حتو ًال كامالً.
وحتوله ّ
تغيرّ العامل الإن�ساين ّ
بالن�سبة للنبي هي رغبة ق�صوى يف �أن يرى جتربته الدينية وقد حتولت �إىل قوة
عاملية حية .وهكذا ف�إن عودته من موقف ال�شهود ُت َع ُّد نو ًعا من االختبار العملي
تقيم
لقيمة جتربته الدينية؛ يف هذه التجربة تربز �إرادة النبي يف �أدائها اخلالق ،فهي ّ
وتقدر من ناحية �أخرى قوى العامل املادي للحقيقة ،هذا العامل
نف�سها من ناحيةّ ،
مو�ضوعيا .وعندما ينفذ النبي يف العامل
الذي ت�سعى لتحقيق وجودها فيه وجو ًدا
ًّ
املادي تواجهه قوى امل�صادمة واملقاومة ،وهنا يكت�شف النبي ذاته لنف�سه ،ويزيح
القناع عن ذاته �أمام عني التاريخ.
وهناك طريقة �أخرى للحكم على قيمة التجربة الدينية للنبي وهي فح�ص
نوعية الرجال الذين �صنعهم والعامل الثقايف الذي انبعث من روح ر�سالته .و�أريد
يف هذه املحا�ضرة �أن �أح�صر بحثي على اجلانب الأخري وحده .لي�س هديف هنا �أن
�أقدم لكم و�ص ًفا لإجنازات الإ�سالم يف جمال املعرفة ،و�إمنا بالأحرى �أريد �أن �ألفت
نظركم نحو الآراء الهامة يف ثقافة الإ�سالم ،كي نلمح ما تنطوي عليه من عمليات
فكرية ،وبذلك ُنلقي نظرة خاطفة على الروح التي عربت عنها هذه الأفكار.
البد �أن نفهم القيمة الثقافية لفكرة ُعظمى
على �أنه قبل �أن نتقدم يف البحث ّ
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يف الإ�سالم .و�أق�صد بها «ختام النبوة»((( .رمبا يقال يف تعريف النبوة �إنها نوع من
الوعي ال�صويف الذي تنزع فيه «جتربة التوحد» �أو «مقام ال�شهود» �إىل اخلروج عن
حدودها لتبحث عن فر�ص لإعادة توجيه قوى احلياة اجلماعية و�إعادة ت�شكيلها.
يف �شخ�صية النبي ميزة خا�صة به؛ فهو الكائن املتناهي الذي يغو�ص �إىل
�أعماق حياته الروحية الالنهائية؛ حيث يتلقى من في�ض الوحي الإلهي ،ال ليبقى
هناك مت�أمالً ،و�إمنا ليطفو مرة �أخرى �صاع ًدا �إىل �أعلى بقوة دافعة جديدة ،فيحطم
القدمي ويك�شف عن توجهات جديدة للحياة .وهذا االت�صال ب�أ�صل الوجود ومنبع
الوحي لي�س (من كل الوجوه)
بيـن
ً
مق�صورا على الإن�سان النبي وحده؛ حيث ُت ّ
لنا بالفعل الطريق ُة التي ي�ستعمل بها القر�آن كلمة «الوحي» �أن الوحي �صفة

متج�سدة يف القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل:ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
((( هذه الفكرة العظيمة جندها ِّ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ [الأحزاب.]40/

وقد عرب عن ذلك �أي�ضً ا احلديث النبوي كما ورد يف:
(((1البخاري ،تف�سري« :17 ،حممد �أنت ر�سول اهلل وخامت النبيني وهذا ما �سي�شهد به على امللأ الأنبياء
الآخرون يوم القيامة».
(((2وورد �أي�ضً ا يف املناقب 7 :م�سلم .327
((«(3لي�س نبي بعدي» البخاري ،املغازي.77 /
((«(4ال نبي بعدي» ،ال�صحابة .31 - 30
((«(5وال نبي بعده» ،البخاري ،الآداب رقم .109
)«(6ال نبوة بعدي» ،م�سلم ،ف�ضائل ال�صحابة .32 - 30
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عامة للحياة((( ،ولكن تختلف طبيعة هذا الوحي وخا�صيته باختالف مراحل
تطور احلياة .فالنبات الذي ينمو طلي ًقا يف املكان ،واحليوان الذي يتطور فيه ع�ضو
جديد ليتالءم مع ظروف بيئية جديدة ،والإن�سان الذي يتلقى النور من الأعماق
اجلوانية للحياة ،كلها حاالت من الوحي تختلف يف طبيعتها ح�سب احتياجات
املتلقي �أو احتياجات النوع الذي ينتمي �إليه.
ومن امل�ؤكد �أنه �أثناء طفولة الب�شرية اكت�سبت الطاقة النف�سية ما �أ�سميه
«الوعي النبوي» ،وهو حالة من االقت�صاد يف الفكر واالختيار الفردي ،يتز ّود
الإن�سان خاللها ب�أحكام واختيارات وطرق لل�سلوك �سابقة التجهيز(.لعلها الفطرة
التي فطر اهلل النا�س عليها).
ومنو ملكة النقد) راحت تكبت تكوين ومنو
ولكن احلياة (مع مولد العقل ّ
حاالت الوعي غري العقالنية ،التي فا�ضت بها الطاقة الب�شرية يف مرحلة مبكرة
أ�سا�سا بالعاطفة والغريزة� ،أما العقل
من مراحل تطورها .والإن�سان حمكوم � ً
((( رغم �أن الوحي املن ّزل خا�ص بالأنبياء ف�إن القر�آن يتحدث عن الوحي فيما يت�صل بالأر�ض :ﮋ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﮊ [الزلزلة ،]5 /وفيما يت�صل بال�سماء :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [ف�صلت ،]12 /وفيما يت�صل
بالنحل :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ .ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮊ [النحل ،]69 - 68 /والوحي للمالئكة ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
حواري
ﮠﮊ [الأنفال ،]12 /ولأم مو�سى :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الق�ص�ص ،]7 /و�إىل
ّ
امل�سيح :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ
[املائدة.]111 /
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اال�ستداليل الذي من �ش�أنه �أن ّميكن الإن�سان من �أن ي�صبح �سيد بيئته فهو �إجناز
مكت�سب ،وعندما يتم اكت�سابه يجب تقويته وتدعيمه ب�إحباط منو الأ�ساليب
الأخرى للمعرفة .ومما ال �شك فيه �أن العامل القدمي قد �أنتج ب�ضعة مذاهب فل�سفية
ن�سبيا ويكاد يحكمه الإيحاء .ولكن يجب �أال
بدائيا ًّ
عظيمة عندما كان الإن�سان ًّ
نن�سى �أن املذاهب يف العامل القدمي كانت نتاج فكر جمرد ال ميكنه �أن يتخطى
حدود �إقامة منظومات ملعتقدات دينية غام�ضة وتقاليد �سائدة ،وال ي�ضع �أيدينا
على خ�صائ�ص احلياة احلقيقية.
نبي الإ�سالم
و�إذا نظرنا �إىل املو�ضوع من وجهة النظر هذه ،عندئذ يبدو �أن ّ
يقف ما بني العامل القدمي وبني العامل احلديث؛ فهو من ناحية م�صدر ر�سالته
منتميا �إىل العامل
يعترب ً
منتميا للعامل القدمي �أما من ناحية روح ر�سالته فيعترب ً
احلديث .وقد اكت�شفت احلياة فيه م�صادر �أخرى للمعرفة منا�سبة الجتاهاتها
اجلديدة؛ فميالد الإ�سالم هو ميالد العقل اال�ستداليل ،وهذا ما �أرجو �أن �أمتكن
حاليا من �إثباته لكم بطريقة مقنعة تر�ضيكم؛ ففي الإ�سالم تبلغ النبوة كما َلها
ًّ
النبوة اخلامتة
باكت�شافها ل�ضرورة و�ضع نهاية مل�سل�سل النبوات ،بحيث تكون هي ّ
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نبوة بعدها((( .ويف هذا املوقف يتجلّى الإدراك العميق� :أن احلياة ال ميكن �أن
وال ّ
تظل �إىل الأبد تقودها خيوط من خلفها ،و�أن على الإن�سان لكي يح�صل على
أخريا ليعتمد على م�صادره املعرفية اخلا�صة به،
كمال معرفته لنف�سه �أن ُيرتك � ً
وكان �إبطال الإ�سالم للكهنوت وامللكية الوراثية ،ودعوة القر�آن امل�ستمرة لإعمال
العقل وممار�سة التجربة ،والت�أكيد على النظر يف الكون والتاريخ كم�صادر للمعرفة
الإن�سانية ،كل هذه كانت جوانب خمتلفة لفكرة واحدة جديدة جاء بها الإ�سالم
النبوة» .على �أن هذه الفكرة ال تعني �أن التجربة ال�صوفية قد توقفت
وهي «ختام ّ
الآن عن الوجود كحقيقة حيوية ،وهي جتربة ال تختلف من حيث الكيف عن
جتربة النبوة .من امل�ؤكّ د �أن القر�آن يعترب الأنف�س والآفاق م�صادر للمعرفة(((.
والربانية على ال�سواء ،ومن ّثم �أ�صبح
واهلل يرينا �آياته يف التجربة اجلوانية َّ
من واجب الإن�سان �أن يحكم على كفاءة كل نواحي التجربة يف �إمدادنا باملعرفة.

((( الإ�شارة هنا �إىل فقرة واحدة لكنها الأخرية يف الآيات التي نزلت يف القر�آن الكرمي ،وهي يف قوله تعاىل:
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائدة ،]3 /وهذه
الفقرة من الآية ح�سبما ورد يف كل الأحاديث املتاحة ب�شهادة �أ�صحاب النبي قد نزلت يف عرفات ظهر يوم
اجلمعة يف التا�سع من ذي احلجة �سنة 10هـ ،وهو العام الذي حج فيه النبي احلجة الأخرية �إىل مكة «حجة
الوداع» ،انظر البخاري  -الإميان .34 -
ويجب �أن نالحظ �أن موت النبي قد حدث بعد  82 - 81يو ًما بعد تنزيل هذه الآية ،وملَّا كانت تتحدث عن
اكتمال الدين يف الإ�سالم ف�إنه مل ينزل �أي وحي بعدها ،انظر الرازي  -التف�سري الكبري.
((( ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ انظر [ف ُّ�صلت.]53 /
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ولكن ال ينبغي �أن نفهم من فكرة انتهاء النبوة �أن امل�صري النهائي للحياة
نهائيا حمل العاطفة وال�شعور؛ فمثل هذا �شيء غري ممكن وغري
هو �إحالل العقل ًّ
مرغوب ،و�إمنا القيمة العقلية احلقيقية للفكرة هي �أنها تتجه بنا �إىل خلق موقف
نقدي م�ستقل جتاه التجربة ال�صوفية؛ �إذ جتعلنا نعتقد �أن كل �سلطة �شخ�صية َّتدعي
�أن لها �أ�ص ًال فوق الطبيعة قد انتهى عهده من تاريخ الب�شرية.
ومثل هذا االعتقاد يف حد ذاته هو قوة نف�سية تكبح ظهور مثل هذه ال�سلطة
ومنوها .ومهمة هذه الفكرة هو �أنها تفتح �آفاقًا جديدة من املعرفة يف جمال التجربة
ا ُجل ّوانية للإن�سان ،متا ًما كما فهمنا من ال�شطر الأول من القاعدة الأوىل للدخول
يف الإ�سالم(((.
فقد خلقت ونمَ َّت روح املالحظة النقدية املتفح�صة لتجربة الإن�سان اخلارجية،
ب�أن خلعت عن قوى الطبيعة كلها �صفات الألوهية ،تلك ال�صفات التي � ْأ�ضف ْتها
عليها الثقافات ال�سابقة يف ال ِقـدم .وعلى هذا يجب على امل�سلم الآن �أن يعترب
التجربة ال�صوفية جتربة طبيعية متا ًما مهما كانت غري عادية وغري م�ألوفة ،و�أنها قابلة
للنقد وخا�ضعة للفح�ص الدقيق مثل املظاهر الأخرى للتجربة الإن�سانية ،وهذا
وا�ضح من موقف النبي نف�سه من ابن �صياد وجتاربه النف�سية(((.
((( يطلق عليها �إقبال معادلة الإ�سالم  ،The Formula of Islamويق�صد بها ال�شهادة الإ�سالمية �أنه «ال �إله �إال
اهلل و�أن حمم ًدا ر�سول اهلل».
((( انظر البخاري :اجلنائز  78وال�شهادة  3واجلهاد .160
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كانت مهمة الفكر ال�صويف يف الإ�سالم هي ت�صنيف التجربة ال�صوفية يف
نظم حمددة ،والبد هنا �أن نقرر � ّأن «ابن خلدون» كان هو املفكر الإ�سالمي الوحيد
الذي اقرتب يف بحثه يف الت�صوف من الروح العلمية اخلال�صة(((.
ولكن التجربة ا ُجل ّوانية لي�ست �إال
م�صدرا واح ًدا من م�صادر املعرفة
ً
الب�شرية ،وح�سبما ورد يف القر�آن هناك م�صدران �آخران للمعرفة ،هما الطبيعة
والتاريخ .وبفتح هذه امل�صادر للمعرفة تتجلى روح الإ�سالم يف �أبهى �صورها؛
فالقر�آن يرى الآيات الدالة على احلقيقة املطلقة يف «ال�شم�س» و«القمر» و«امتداد
الظل» و«اختالف الليل والنهار» ،و«اختالف الأل�سنة والألوان الب�شرية» ،و«تداول
الأيام بني النا�س» ،واحلقيقة �أن الآيات تتجلى يف الكون كله كما تك�شف عن
نف�سها للإدراك احل�سي للإن�سان .وواجب امل�سلم هو �أن يفكر يف هذه الآيات ال
مير بها «كما لو كان مي ًتا و�أعمى» ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
�أن َّ
ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ ((( [الإ�سراء .]72 /هذه الدعوة �إىل عامل احل�س ،وما تت�ضمنه
من التحقق املتم ّهل الوئيد ملا توحي به الآيات القر�آنية من �أن هذا الكون هو
((( انظر مقدمة ابن خلدون ترجمة روزينتال  Rosenthalاملجلد الثالث ،الف�صل ال�ساد�س بعنوان علم الت�صوف،
أي�ضا دي .بي ماكدونالد يف كتابه� ،Religious Attitude and Life in Islam :ص.174 - 165
وانظر � ً
((( الإ�شارة هنا �إىل الآيات القر�آنية[ :ف�صلت ]37 /و[الفرقان ]45 /و[يون�س ]6 /و[الروم .]22 /وكلها �آيات
تتعلق بظواهر الطبيعة التي يطلق عليها القر�آن ا�سم �آيات اهلل الظاهرة التي يوحي بها اهلل �إىل حوا�س الإدراك
أي�ضا
عند الإن�سان .والقر�آن يجعل مبثابة الواجب الديني على عباد اهلل املخل�صني �أن يت�أملوا فيها ،و�أن يت�أملوا � ً
يف الآيات الأخرى عن االت�صال الإلهي الذي يوحي بها اهلل �إىل النبي  ،وهذان النوعان من الآيات:
الكونية والقر�آنية هما الطريق املزدوج لإدراك اهلل ،وهو وحده الطريق لل�سعادة الروحية يف هذه احلياة الدنيا يف
احلياة الآخرة.
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كون ديناميكي متغري يف �أ�صله ،متنا ٍه وقابل للزيادة واالمتداد .كل هذا قد جعل
املفكرين الإ�سالميني يف �صراع �ضد الفكر الإغريقي الذي در�سوه مبزيد من
يتنبهوا حينذاك �إىل �أن روح
احلما�سة يف بداية حياتهم العقلية؛ وذلك لأنهم مل ّ
القر�آن كانت يف �أ�سا�سها متعار�ضة مع الفل�سفة القدمية ،ولكنهم مع ذلك و�ضعوا
كل ثقتهم يف املفكرين الإغريق.
وكانت �أول اندفاعة لهم هي حماولة فهم القر�آن يف �ضوء الفل�سفة الإغريقية،
�إال �أن هذه املحاولة باءت بالف�شل؛ وذلك لأن روح القر�آن متيل �إىل ما هو واقعي
ملمو�س بينما طبيعة الفل�سفة الإغريقية ت�أملية جمردة تهتم بالنظرية وتغفل الواقع.
وقد تر ّتب على هذا الف�شل ظهور اجتاهات جديدة �أ ّدت �إىل ظهور الروح
احلقيقية للثقافة الإ�سالمية ،و�إىل و�ضع �أ�سا�س لثقافة جديدة يف معظم جوانبها .وجتلّت
هذه الثورة الفكرية �ضد الفل�سفة الإغريقية يف جميع جماالت الفكر الإ�سالمي.
يتبدى
و�أخ�شى �أ َّال �أكون م�ؤه ًال مبا فيه الكفاية ملعاجلة هذا املو�ضوع الذي ّ
وا�ضحا يف الريا�ضيات والفلك والطب.
لنا ً
كذلك تت�ضح هذه الثورة بجالء يف الفكر الفل�سفي للأ�شاعرة ،ولكنها
تبدو كظاهرة حمددة املعامل يف نقد املفكرين امل�سلمني للمنطق الإغريقي .وكان
طبيعيا؛ لأن عدم الر�ضا عن الفل�سفة النظرية البحتة معناه البحث عن
هذا � ًأمرا ًّ
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طريقة �أخرى للمعرفة �أقرب �إىل اليقني .و�أعتقد �أن «النظَّ ام» هو �أول من �صاغ مبد أ�
«ال�شك» كبداية لكل معرفة .ثم جاء «الغزايل» ف�أفا�ض يف ذلك يف كتابه «�إحياء
علوم الدين»((( ،وم َّهد بذلك ال�سبيل ملنهج «ديكارت» ،ولكن الغزايل ا�ستمر
فكره ككل تاب ًعا لأر�سطو يف املنطق .وو�ضع يف كتابه «الق�سطا�س» بع�ض حجج
القر�آن يف �أقي�سة املنطق الأر�سطي((( ،لكنه ن�سي �أن �سورة ال�شعراء يف القر�آن تقرر
�أن العقاب كان عاقبة الذين كذّ بوا الأنبياء ،وكان �أ�سا�س هذه الق�ضية هو طريقة
العر�ض الب�سيط لأمثلة من التاريخ.
كان «الإ�شراقي» و«ابن تيمية» هما من قام بتفنيد املنطق الإغريقي تفني ًدا
منظما((( ،ورمبا كان «�أبو بكر الرازي» �أول من نقد ال�شكل الأول عند «�أر�سطو»(((،
ً
(((

(((

(((
(((

انظر ج .هـ لوي�س يف كتابه� 1857 The Biographical History of Philosophy :ص306؛ حيث يقول:
كثريا كتاب ديكارت ،مقال يف
«�إن هذا الكتاب «�إحياء علوم الدين» والذي ترجمه «�أ� .سكمو �أيدرز» ي�شبه ً
املنهج  ،Discours de la méthodeوقد كانت هناك ترجمة لكتاب الغزايل يف �أيام ديكارت ورمبا اعرت�ض
الكثريون على هذه ال�سرقة الأدبية واالنتحال.
أي�ضا «ي�شيل.
انظر الق�سطا�س امل�ستقيم ،ترجمة د .ب بريوي�سرت ،The Just Balance ،الف�صول  ،6 - 2وانظر � ً
�إ .مارمورا :موقف الغزايل من العلوم الدنيوية واملنطق ،يف كتابEssays on Islamic Philosophy and :
 ،Scienceن�شره حوارين ،الف�صل � ،2ص ،103 - 102والعر�ض التف�صيلي الذي كتبته �سوزانا ديوالد ،عن
الق�سطا�س يف كتابها الإ�سالم ،Der Islam :الذي �صدر �سنة � ،1961ص� 171إىل .174
ملعرفة نقد �إ�شراقي ملنطق الإغريق املوجود يف كتاب «حكمة الإ�شراق» انظر �س .ح�سني ن�صر ،عن �شهاب
الدين ال�سهروردي املقتول ،يف كتاب  ،A History of Muslim Philosophyج� ،1ص.385 - 384
ال�شكل الأول عند �أر�سطو �أو القيا�س الكامل عند املنطقيني امل�سلمني هو �شكل من �أ�شكال Syllogism
التي يقع فيها احلد الأو�سط كمو�ضوع يف الق�ضية الأوىل وكم�سند يف الق�ضية الثانية .وهي ال�شكل الوحيد من
�أ�شكال  Syllogismالتي تكون فيها النتيجة متاحة يف �شكل عام  -نحتاجه يف العمليات العلمية.
انظر م� .سعيد ال�شيخ ،يف كتابه .A Dictionary of Muslim Philosophy :وبالن�سبة لنقد ال�شكل الأول
الذي �أ�شرنا �إليه هنا ،فمن الأ�صح �أن نن�سبه �إىل فخر الدين الرازي الذي كتب يف املنطق كتابات ُمتاحة لنا=
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ثم �أعاد «جون �ستيوارت ميل» نقد «�أر�سطو» يف ع�صرنا هذا مرد ًدا نف�س اعرتا�ض
«الرازي» ولكن بروح ا�ستقرائية كاملة .وي�ؤكد «ابن حزم» يف كتابه «التقريب يف
حدود املنطق»((( �أن الإدراك احل�سي هو �أ�صل من �أ�صول املعرفة ،ويبني «ابن تيمية»
يف كتابه «نقد املنطق» �أن اال�ستقراء هو ال�شكل الوحيد للكالم اليقيني.
وهكذا ن� أش� منهج املالحظة والتجربة ،ومل يكن ذلك جمرد �أمر نظري .كما
وك�شف الكندي لتنا�سب
كان ْ
ك�شف «البريوين» ملا ن�سميه «زمن رد الفعل»ْ ،
الإح�سا�س مع املُ َن ّبه �أمثلة على تطبيق هذا املنهج التجريبي يف علم النف�س(((.
فالزعم ب�أن املنهج التجريبي اكت�شاف �أوروبي هو زعم خاطئ ،ويف هذا يقول
وو�ضوحا من �أفكار
«دوهرجن»� :إن �أفكار «روجر بيكون» عن العلم هي �أكرث دقة
ً
=الآن لكنه كتب �إىل جانب ذلك تعليقات نقدية على كتابات ابن �سينا ،وهو بخالف طبيب الإ�سالم ال�شهري
�أبو بكر زكريا الرازي ،الذي بادت �أبحاثه العلمية ال�صغرية احلجم حول بع�ض �أجزاء الأورجانون الأر�سطي.
((( هذا هو كتاب ابن حزم حدود املنطق الذي �أ�شار �إليه يف كتابه امل�شهور كتاب ال ِف َ�صل (يف اجلزء الأول �صفحة
 20 ،4ويف اجلزء اخلام�س �صفحة  )128 ،70حتت عناوين خمتلفة بع�ض ال�شيء.
((( انظر كتاب Development of Metaphysics in Persia :ن�شر يف 1964م� ،ص64؛ حيث يقرر �أن البريوين
وابن الهيثم ،قد �شاركا علم النف�س التجريبي احلديث يف معرفة ما ي�سمى با�سم زمن ،اال�ستجابة �أو َر ّد الفعل،
ويف �أ�سفل ال�صفحة ي�سجل العالَّمة �إقبال هام�شني يقتب�س فيهما من كتاب بوير History of Philosophy in
� ،Islamص 150 - 146لكي ي�ؤ�س�س للتجريبية احل�سية عند كل من البريوين وابن الهيثم.
وجند يف كتاب «�إقبال» يف �ص 151و 152فقرة ت�صف زمن اال�ستجابة بال�ضبط كما هو باملفهوم احلديث :لي�س
فقط كل �إح�سا�س يحدث تغ ًريا مقاب ًال مو�ضع ًّيا يف ع�ضو احل�س ويحتاج �إىل وقت معني ،و�إمنا �أي�ضً ا هناك فرتة
من الزمن مت�ضي ما بني تنبيه الع�ضو وبني الإدراك احل�سي وهذه الفرتة الزمنية تقابل انتقال املن َّبه م�سافة مع َّينة
عرب الأع�صاب.
�أما بالن�سبة الكت�شاف الكندي �أن الإح�سا�س يتنا�سب مع املنبه فانظر دي بوير نف�س امل�صدر �ص101؛ حيث
يتحدث عن :العالقة الطردية املتنا�سبة بني املنبه والإح�سا�س ،وهو ما ورد يف كتاب الكندي ال�شهري :ر�سالة
يف معرفة قوة الأدوية املركَّ بة.
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الفيل�سوف امل�شهور امل�شرتك معه يف اال�سم .ومن �أين ا�ستقى «روجر بيكون»
ح�صيلته العلمية؟ من اجلامعات الإ�سالمية يف الأندل�س ،والواقع �أن اجلزء اخلام�س
من كتابه «الب�صريات العظمى» والذي خ�ص�صه للبحث يف «املنظور» ،هو ن�سخة
من كتاب «الب�صريات» و«املناظري»((( ،والكتاب يف جملته ال يفتقر �إىل دليل على
ت�أثر كاتبه «بابن حزم»((( .لقد �أبط�أت �أوروبا يف �إدراك الأ�صل الإ�سالمي ملنهجها
أخريا االعرتاف الكامل بهذه احلقيقة .ودعوين �أنقل �إليكم
العلمي .ولكن جاء � ً
فقرة �أو فقرتني من كتاب «�إن�شاء الإن�سانية» ،الذي يقول فيه م�ؤلفه «بريفولت»:
«تعلم روجر بيكون يف «�أوك�سفورد» اللغة العربية والعلوم العربية على يد خلفاء
املعلمني العرب يف الأندل�س ،ولي�س لروجر بيكون وال الفيل�سوف الذي جاء بعده
(ويحمل نف�س اال�سم) لي�س لأي منهما الف�ضل يف ابتداع املنهج العلمي ،فلم
يكن روجر بيكون �أكرث من �أحد احلواريني �أو الر�سل الذين نقلوا العلم الإ�سالمي
ومنهجه �إىل �أوروبا امل�سيحية ،ومل يتعب �أو ميلّ �إطالقًا من الت�صريح ب�أن معرفة
معا�صريه للغة العربية وعلوم العرب كانت ال�سبيل الوحيد للمعرفة احل َّقة� .أما
اجلدل الذي دار حول �أ�صل وا�ضعي املنهج التجريبي فهو جزء من التحريف
((( انظر  Opus Majusترجمة روبرت بيل بورك ،مج ،2ج� ،5ص .482 - 419ومن املهم �أن نالحظ �أن مالحظة
جدا من مالحظة العالّمة �إقبال� .إذ يقول �سارتون:
�سارتون على كتاب روجر بيكون عن الب�صريات هي قريبة ًّ
أ�سا�سا مبنية على ب�صريات ابن الهيثم مع بع�ض الإ�ضافات
�إن الب�صريات �أي علم ال�ضوء عند بيكون هي � ً
الب�سيطة والتطبيقات العملية.
((( ذكر ا�سم ابن حزم هنا هو غلطة مطبعية ،فاملق�صود كما  -يت�ضح من �سياق املو�ضوع يف الفقرة  -يتنا�سب �أكرث
مع ا�سم ابن الهيثم.
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الهائل لأ�صول احل�ضارة الأوروبية .لقد كان املنهج التجريبي لدى العرب وا�سع
االنت�شار يف زمن «بيكون» وكان ُي�ستزرع ب�شغف يف ربوع �أوروبا «�صفحة - 200
.»201
«كان العلم هو �أهم الإ�سهامات التي جادت بها احل�ضارة العربية على العامل
احلديث ،ولكن ثماره كانت بطيئة يف ن�ضجها؛ �إذ �إن املارد [الأوروبي] مل ينطلق
يف عنفوانه �إال بعد �أن غرقت يف الظلمات ح�ضارة املغاربة والأندل�سيني امل�سلمني،
وم�ضى على ذلك وقت طويل ،ومل يكن العلم وحده هو الذي �أعاد احلياة �إىل
�أوروبا و�إمنا ت�أثريات �أخرى متعددة من احل�ضارة الإ�سالمية �أ�شرقت �إ�شعاعاتها
املتوهجة �إىل احلياة الأوروبية» �ص.202
«وعلى الرغم من �أنه ال يوجد ناحية واحدة من نواحي االزدهار الأوروبي
آثارا م�ؤكدة للثقافة الإ�سالمية ال ميكن �أن تخطئها العني� ،إال �أنه لي�س
�إال وجتد فيها � ً
و�ضوحا و�أعظم �أهمية من الطاقة التي
بني هذه امل�ؤثرات الإ�سالمية ما هو �أبلغ
ً
�أطلقت تلك القوة التي ّميزت العامل احلديثّ ،
و�شكلت امل�صدر الأعلى الزدهاره
وتفوقه :العلوم الطبيعية والروح العلمية» �ص.190
«�إن ما يدين به علمنا لعلم العرب لي�س يف الك�شوف املده�شة �أو النظريات
التي ثارت على القدمي ،و�إمنا يدين علمنا للثقافة العربية مبا هو �أكرث من ذلك� ،إنه
يدين لها بالف�ضل يف وجوده هو نف�سه؛ فالعامل القدمي كما ر�أينا كان يف مرحلة ما قبل
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العلم؛ فعلوم الفلك والريا�ضيات عند الإغريق كانت ا�ستريا ًدا من اخلارج ومل تت�أقلم
�أب ًدا �أو متتزج بالثقافة الإغريقية؛ فقد و�ضع الإغريق �أنظمة و�أحكا ًما عامة ونظريات،
ولكن �أ�ساليب البحث الدائبة ال�صبورة ،وتركيم املعارف الإيجابية ،ومناهج العلم
غريبا متا ًما
الدقيقة ،واملالحظة الطويلة التف�صيلية والبحث التجريبي ،كل ذلك كان ً
عن املزاج الإغريقي .ومل يقرتب العامل الكال�سيكي من العلم �إال يف الإ�سكندرية
خالل العهد «الهيليني»� .أما ما ن�سميه على وجه احلقيقة با�سم العلم فقد ظهر يف
�أوروبا نتيجة لروح جديدة يف البحث ،ونتيجة ملناهج جديدة يف الفح�ص واال�ستق�صاء
هي مناهج التجربة واملالحظة والقيا�س ،ونتيجة لتطور الريا�ضيات ب�شكل مل يعرفه
الإغريق .هذه الروح وهذه املناهج كان العرب هم �أ�صحاب الف�ضل يف �إدخالها �إىل
العامل الأوروبي» �صفحة [ .191انتهى االقتبا�س].
�أول نقطة هامة نالحظها يف روح الثقافة الإ�سالمية هي �أنها تركز نظرها
على ما هو حم�سو�س ومتنا ٍه بغر�ض احل�صول على املعرفة .وقد ات�ضح لنا �أن ميالد
منهج املالحظة مل ين� أش� عن تنازالت �أو توافُق مع الفكر الإغريقي ،بل ظهر نتيجة
حرب فكرية و�صراع طويل مع هذا الفكر .والواقع �أن اهتمام الإغريق كما يقول
من�صبا على النظرية ولي�س اهتما ًما بالواقع .وكان لهذا �أثره يف
«بريفولت» كان ًّ
حجب ر�ؤية امل�سلمني عن فهم القر�آن ،و�أعاق املزاج العربي العملي عن ت�أكيد
ردحا من الزمن ا�ستغرق قرنني على
نف�سه ،وحال بينه وبني العودة �إىل �أ�صله ً
الأقل.
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وبناء على ذلك ف�إنني �أريد بالتحديد �أن �أ�ست�أ�صل الفكرة اخلاطئة القائلة
ً
ب�أن الفكر الإغريقي (ب�أي �شكل) قد حدد طبيعة الثقافة الإ�سالمية .وقد ر�أيتم
بع�ض حججي ،فيما �سلف و�سرتون الآن اجلزء الآخر من هذه احلجج:
يجب �أن تبد أ� املعرفة بالواقع املح�سو�س ،و�إم�ساك العقل بهذا الواقع
وال�سيطرة عليه هو الذي ّميكن العقل الب�شري من االنتقال �إىل ما وراء املح�سو�س.
كما يقرر القر�آن:
ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ[الرحمن.]33 /
ولكن الكون باعتباره جمموعة من الأ�شياء املتناهية يتمثل لنا ك�أنه جزيرة
تقع يف ف�ضاء بحتُ ،يعترب الزمن بالن�سبة �إليه �سل�سلة من حلظات تتباعد بع�ضها عن
بع�ض ،وبالتايل ي�صبح الزمن عد ًما ال ت�أثري له .ومثل هذه الر�ؤية للكون ال ت�ؤدي
املدركينْ
بالعقل املفكر �إىل �أية نتيجة .والتفكري يف و�ضع حد للمكان والزمان َ
متناهيا هو �صنم يعوق حركة
حائرا؛ فاملتناهي بو�صفه ً
ًّ
ح�سيا يجعل العقل يرتنح ً
العقل� ،أو �أنه لكي يجتاز العقل حدود املتناهي فعليه �أن يتغلب على فكرة العاقب
الزمني ،وعلى فكرة الفراغ البحت للمكان املح�سو�س ،ويف ذلك يقول القر�آن:
ﮋﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ [النجم .]42 /تجُ ّ�سد هذه الآية �إحدى الأفكار
القر�آنية العميقة؛ لأنها ت�شري ب�شكل قاطع �إىل �أن النهاية املطلقة واحلد الأخري
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يجب �أال نبحث عنه يف اجتاه حركة النجوم والكواكب ،و�إمنا يف النهائية احلياة
الكونية واحلياة الروحانية ،والرحلة العقلية جتاه هذه النهاية املطلقة هي رحلة طويلة
أي�ضا يبدو �أن الفكر الإ�سالمي قد حترك يف اجتاه خمتلف
ومرهقة .يف هذا امل�سعى � ً
متا ًما عن الإغريق؛ فاملثال عند الإغريق كما �أخربنا «�شبنجلر» كان هو التنا�سب
ولي�س الالنهاية ،ولقد ا�ستغرق عقولهم الوجود املادي املتناهي بحدوده الوا�ضحة
فقط .و�أما يف تاريخ الثقافة الإ�سالمية فنجد �أن املثال هو حت�صيل الالنهائي وابتهاج
النف�س به ،ويت�ضح ذلك يف جمال العقل اخلال�ص وعلم النف�س الديني ،و�أق�صد
به الت�صوف الرفيع ،ويف ثقافة لها هذا النزوع ت�صبح م�شكلة املكان والزمان م�س�ألة
حياة �أو موت.
وقد �سبق �أن قدمت لكم يف �إحدى حما�ضراتي هذه ،فكرة عن الطريقة التي
تراءت بها م�شكلة الزمان واملكان للمفكرين الإ�سالميني وبخا�صة عند الأ�شاعرة؛
ف�أحد �أ�سباب عدم انت�شار النظرية الذرية التي نادى بها «دميقريط�س» يف العامل
الإ�سالمي ،هو �أنها تت�ضمن افرتا�ض الف�ضاء املطلق؛ ولذلك ان�ساق الأ�شاعرة �إىل
ا�ستحداث نوع خمتلف من النظرية الذرية ،وحاولوا التغلب على م�شكالت املكان
ح�س ًّيا بطريقة ت�شبه النظرية الذرية احلديثة� .أما يف جمال الريا�ضيات فيجب
املدرك ّ
�أن نتذكر �أنه منذ �أيام «بطليمو�س» (165 - 87م) حتى زمن «ن�صر الدين الطو�سي»
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جديا يف �صعوبة �إثبات �صحة بديهية
تفكريا ًّ
(1374 - 1201م) مل يفكر �أحد ً
�إقليد�س عن اخلطني املتوازيني على �أ�سا�س الف�ضاء املح�سو�س(((.
وكان «الطو�سي» هو الذي ّفجر ال�سكون الذي �ساد عامل الريا�ضيات �ألف
عام؛ �إذ �إنه �أثناء حماولته �إ�صالح نظرية �إقليد�س �أدرك �ضرورة التخلي عن الف�ضاء
الفوقي �أو
املح�سو�س ،وهكذا و�ضع الأ�سا�س (و�إن كان �ضعي ًفا) حلركة الف�ضاء
ّ
احليز الزائد((( يف ع�صرنا احلايل .ومع ذلك فقد كان البريوين يف بحثه عن فكرة
الدالة ،يرى  -من وجهة نظر علمية بحتة  -عدم كفاية
الريا�ضيات احلديثة عن َّ
أي�ضا هو افرتاق وا�ضح عن الفكر الإغريقي.
الر�ؤية الإ�ستاتيكية للكون ،وهذا � ً
وفكرة الدالة ُتدخل عن�صر الزمن يف ت�صورنا للكون؛ فهي حتول الثابت �إىل
متغري ،وترى العامل ال باعتباره كينونة و�إمنا باعتباره �صريورة.

أي�ضا بديهية التوازي انظر ر�سالة الطو�سي :ال�شك يف
((( ملناق�شة الطو�سي م�سلّمة اخلطني املتوازيني ،والتي ت�سمى � ً
اخلطوط املتوازية يف ر�سائل الطو�سي ،مج ،2الف�صل � ،8ص ،40- 1وتعلي ًقا على هذا الكتاب يالحظ «�سارتون»
وحمكما.
م�ستفي�ضا
(نف�س امل�صدر ،ج� ،2ص� )1003أن تعليق ن�صر الدين كان بحق
ً
ً
((( هذه الفقرة ميكن قراءتها مرتبطة مبالحظة العالّمة �إقبال على الطو�سي يف خطابه الذي �ألقاه يف امل�ؤمتر ال�شرقي
اخلام�س يف الهور يف  20نوفمرب �سنة  ،1928بعنوان «طلب �أو نداء لدرا�سة �أكرث عم ًقا للعلماء امل�سلمني» وفيه
يقول �إقبال� :إن جهود «الطو�سي» لتح�سني فر�ضية التوازي عند «�إقليد�س» نعتقد �أنها قد مهدت الأ�سا�س
يف �أوروبا مل�شكلة املكان والتي �أدت يف النهاية �إىل نظريات  ،Gauss and Riemannانظر يفSpeeches, :
� ،writings and statements of Iqbalص.138
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ويظن «�شبنجلر» �أن الفكرة الريا�ضية عن الدالة هي رمز لثقافة الغرب و�أنه
مل ُت�شر �أية ثقافة �أخرى �إليها جمرد �إ�شارة(((.
ولكن ما يجعل دعوى «�شبنجلر» بال �أ�سا�س حقيقي هو �أن ر�أي البريوين
�سابق على «قانون نيوتن لال�ستكمال» ،من دوال ح�ساب املثلثات �إىل �أية دالة
مهما كانت((( .والتحول يف املفهوم الإغريقي للأعداد من كمية بحتة �إىل عالقة

((( انظر الفقرة التي اقتب�سها �إقبال من كتاب «�شبنجلر»  ،Decline of the Westج� ،1ص ،75يف خطابه« :طلب
درا�سة �أكرث عم ًقا للعلماء امل�سلمني» ،ويف كالمه عن الطريقة التي ا َّتبعها يف ت�أ�صيل فكرة البريوين عن الدالة
الريا�ضية يف � ،Speeches, writings and statements of Iqbalص ،136 -135ويبدو �أن اهتمام العالَّمة
«الدالة» له جانبان� :أحدهما ديني فل�سفي والآخر علمي حيث يقول� :إن فكرة «الدالة»
بالفكرة الريا�ضية عن َّ
حتول الثابت �إىل متغري ،وترى العامل ال يف حالة كينونة و�إمنا يف حالة �صريورة .وهذا يتفق متا ًما مع ر�أي القر�آن
ّ
يف الكون الذي بناه اهلل بقوة ،وما يزال يو�سع فيه .انظر حممد �أ�سد يف تف�سريه للقر�آنThe Message of :
� ،Quranص ،805هام�ش رقم  :31ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [فاطر.]1 /
وفكرة القر�آن عن الكون الذي ينمو مفارقة وا�ضحة لفكرة �أر�سطو عن الكون الثابت .كما �أن فل�سفة �أر�سطو
يف االنتقال من «القوة» �إىل «الفعل» فا�شلة يف معاجلة �سر ال�صريورة� ،أو كما عبرَّ عنها و .د .رو�س�« :إن فكرة
«القوة» قد ا�ستعملت يف الغالب لتغطية عقم الفكر ،انظر كتابه «�أر�سطو» �صفحة  .176و�سرنى �إقبال يف كتاباته
ِ
م�ص ًّرا على ر�أيه يف� :أن الروح امل�ضادة للكال�سيكية يف العامل احلديث كانت بدايتها احلقيقية يف ثورة الإ�سالم
�ضد الفكر الإغريقي» وترجع هذه الثورة يف الإ�سالم �إىل الرتكيز على ما هو «متج�سد ملمو�س» و«خ�صو�صي»
و«متحول يف �صريورته» على العك�س من بحث الإغريق عما هو «مثايل» و«عام» و«كائن» �ساكن.
((( انظر م� .أ .كاظم يف« :البريوين وح�ساب املثلثات ،املجلد التذكاري عن البريوين ،خا�صة �ص 167و ،168ويف
ين ،التي يعمم فيها البريوين معادلته
الرتجمة الإجنليزية للفقرة امل�أخوذة من كتاب القانون امل�سعودي للبريو ّ
عن اال�ستكمال الداخلي «من دالة يف ح�ساب املثلثات �إىل �أية دالة مهما كانت» .ورمبا كانت هذه الفقرة
بالتحديد هي التي �أ�شار �إليها العالّمة �إقبال يف حما�ضرته« :دعوة �إىل درا�سة �أكرث عم ًقا للعلماء امل�سلمني.
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بحتة قد بد أ� مع حركة «اخلوارزمي» بالتطور من علم احل�ساب �إىل علم اجلرب(((.
وقد �أخذ البريوين خطوة حمددة للأمام جتاه ما و�صفه «�شبنجلر» بالأعداد الزمنية
التي تدل على انتقال العقل من الكينونة �إىل ال�صريورة.
والواقع �أن التطورات الأكرث حداثة يف الريا�ضيات الأوروبية تتجه �إىل
مق�صورا على جمرد كونه ُبع ًدا
احلية ،و�أن جتعله
ً
حرمان الزمن من �صفته التاريخية َّ
من الأبعاد التي تمُ ّثل املكان؛ ولهذا ف�إن نظرية «هوايتهيد» يف الن�سبية �أكرث جاذبية
للباحثني والدار�سني امل�سلمني من ن�سبية «�أين�شتني» ،الذي جعل الزمن يف نظريته
ليتحول يف خفاء �إىل جمرد بعد من �أبعاد املكان(((.
يفقد �صفة االنق�ضاءّ ،
و�إىل جانب تقدم الفكر الريا�ضي يف الإ�سالم جند نظرية للتطور تت�شكل
تدريجيا؛ فقد كان اجلاحظ هو �أول من الحظ التغريات التي حتدثها الهجرة يف
ًّ
معا�صرا للبريوين ،فو�ضع
حياة الطري ،وبعد ذلك جاء «ابن م�سكويه» الذي كان
ً
�صديقي يف «الريا�ضيات والفلك» يف كتاب  A History of Muslim Philosophyحترير م.
((( انظر م .رِّ .
أي�ضا «جوان فرينت» يف الريا�ضيات والفلك والب�صريات يف كتاب The
م� .شريف ،ج� ،2ص ،1280وانظر � ً
 Legacy of Islamحترير جوزيف �شاخت و�سي� .إ .بو�سورث� ،ص.468 - 466
طبقًا ملا يقوله �سارتونُ :يعترب «اخلوارزمي» �أحد م�ؤ�س�سي التحليل �أو اجلرب كعلم خمتلف عن الهند�سة و�أن
جداوله الفلكية وجداول ح�ساب املثلثات كانت هي �أول جداول امل�سلمني التي حتتوي على دالة جيب
الزاوية (جا) وكذلك ظل الزاوية (ظا) ،انظر امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.563
((( انظر الفوز الأ�صغر� ،ص،83 - 78
وانظر �أي�ضً ا Development of Metaphysics in Persia :فبه تقرير عن نظرية ابن م�سكويه يف التطور كما
خل�صها �شبلي نُعماين يف كتابه علم الكالم� ،ص.143 - 141
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للتطور �شك ًال �أكرث حتدي ًدا ،وطبق نظريته تلك يف كتابه «الفوز الأ�صغر» ،وهو كتاب
يف الفل�سفة الإلهية ،و�س�أعيد هنا خال�صة فرو�ض نظريته عن التطور ،ال لقيمتها
العلمية ،و�إمنا ب�سبب ما تلقيه من �أ�ضواء على االجتاه الذي كان الفكر الإ�سالمي
يتحرك فيه؛ فاحلياة النباتية  -ح�سب ما يقول «ابن م�سكويه»  -وهي يف �أدنى
مراحل تطورها ال حتتاج �إىل بذور لظهورها ومنوها وال حتافظ على نوعها بوا�سطة
البذور ،وهذا النوع من احلياة النباتية ال يختلف عن املعادن �إال يف قدرته ال�ضئيلة
على احلركة ،تلك القدرة التي تنمو يف الأ�شكال الأعلى ،و ُتظهر نف�سها �أكرث يف
النباتات التي تن�شر فروعها ،وحتافظ على نوعها بوا�سطة البذور .وتنمو القدرة
تدريجيا �أكرث و�أكرث حتى ن�صل �إىل الأ�شجار ذات اجلذوع والأوراق
على احلركة
ًّ
والثمرات .ويف مرحلة �أعلى من التطور تقف �أ�شكال من احلياة النباتية التي
حتتاج يف منوها �إىل ظروف �أف�ضل من حيث الرتبة واملناخ ،و�آخر مراحل التطور
ي�صل �إليها نبات الكرم و�أ�شجار النخيل التي تقف على حافة احلياة احليوانية.
ففي �أ�شجار النخيل يبدو متايز وا�ضح بني الذكور والإناث ،وهي �إىل جانب
اجلذور والألياف جند التطور ُي ِّنمي لديها �شي ًئا ي�شبه يف وظيفته مخ الإن�سان ،وعلى
�سالمته تعتمد حياة النخيل ،وهذه هي �أرقى مرحلة يف منو حياة النبات ،وهي
مقدمة حلياة احليوان.
واخلطوة الأوىل �إىل الأمام جتاه احلياة احليوانية هي التحرر من اجلذور يف
الأر�ض ،وتلك كانت اجلرثومة التي ن�ش�أت منها احلركة ال�شعورية ،وهي املرحلة
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الأوىل من احليوانية ،والتي كان �أول ما ظهر فيها هو الإح�سا�س باللم�س ،و�آخر ما
ظهر فيها هو الإح�سا�س الب�صري .واكت�سب احليوان حرية احلركة مع منو حوا�سه،
كما يف حالة الديدان والزواحف والنمل والنحل ،وو�صل احليوان �إىل كماله يف
أخريا ي�صل �إىل حدود الب�شرية
احل�صان بني ذوات الأربع ،وال�صقر بني الطيور .و� ً
يف القرد الذي يكاد �أن يكون �أقل درجة واحدة من الإن�سان يف �سلّم التطور،
ومع مزيد من التطور جاءت تغيريات ف�سيولوجية ،مع منو القدرة على التمييز
والروحانية حتى انتقلت الإن�سانية من الهمجية �إىل احل�ضارة.
ولكن احلقيقة هي �أن علم النف�س الديني كما هو عند «العراقي» و«خواجه
حممد بر�سا�س»((( هو ما يجعلنا �أكرث قربًا من طرقنا احلديثة يف النظر �إىل م�شكلة
املكان والزمان .وقد �شرحت لكم من قبل فكرة العراقي عن طبقات الزمان(((.
ملخ�صا لر�أيه يف املكان ،وح�سبما يقول العراقي ف�إن وجود نوع
و�س�أقدم لكم الآن ً
من املكان من�سوبًا �إىل الذات الإلهية هو وا�ضح يف الآيات القر�آنية الآتية:

((( هذه �إ�شارة �إىل �آراء خواجه حممد بار�سا�س يف بحثه القيم عن الزمان واملكان ،كتاب :ر�سالة دار زمان ومكان،
وقد �سجل ال�صفحات ال�ست منها �أ .مونزايف يف كتابه  ،Catalogue of Persian Manuscriptsمج ،2ج1
جدا للأ�ستاذ قازي حممود احلق باملكتبة الربيطانية يف لندن على �إتاحته يل االطالع
�ص ،800و�إنني مدين ًّ
على ميكروفيلم هذا املخطوط ،مما �أدى �إىل الرتجمة الأردية لكتاب :خواجه حممد بر�سا�س الآنف ذكره ،مع
موجز عن حياته و�أعماله كتبه الدكتور خواجا َح َم ْد يزداين يف املعارف ،بالهور .جملد � ،7 /17ص.56 - 31
((( انظر املحا�ضرة الثانية� ،ص 60و 61من الأ�صل الإجنليزي.
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ[املجادلة.]7 /

ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ [يون�س.]61 /

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﮊ [ق.]16 /

ولكن يجب �أال نن�سى �أن �ألفاظ القرب واالت�صال واالنف�صال املتبادل
والتي تنطبق على الأج�سام املادية ال تنطبق على الذات الإلهية؛ فاحلياة الإلهية
تت�صل بالكون كله على مثال ات�صال الروح باجل�سد(((؛ فالروح ال هي داخل
اجل�سد وال هي خارجه ،وال هي قريبة منه وال هي منف�صلة عنه ،ومع ذلك ف�إن
ات�صالها بكل ذرة يف اجل�سد هو �أمر حقيقي .ومن امل�ستحيل �إدراك هذا االت�صال
�إال بافرتا�ض نوع من املكان يتواءم مع رقّة الروح ودقتها ،ومن َث ّم ف�إن وجود املكان
الذي ين�سب �إىل الذات الإلهية هو �أمر ال ميكن �إنكاره((( .ولكن ينبغي فقط �أن
((( انظر كتاب غاية الإمكان يف دراية املكان ،حترير رحيم فارماني�ش� ،ص 16و ،17ويف ترجمة الإجنليزية لـ �أ .هـ.
كمايل� ،ص.13
((( نف�س امل�صدر� ،ص  ،17والرتجمة الإجنليزية �ص.13
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نحدد بعناية نوع املكان الذي ميكن �إ�سناده للذات الإلهية املطلقة .فلدينا ثالثة
�أنواع للمكان :مكان الأج�سام املادية ،ومكان الكائنات غري املادية ،ومكان الذات
الإلهية(((.
ومكان الأج�سام املادية بدوره ينق�سم �إىل ثالثة �أنواع:
الأول :مكان الأج�سام البالغة ال�ضخامة ذات احليز الهائل ،واحلركة يف
هذا املكان ت�ستغرق زم ًنا ،والأج�سام ت�شغل �أماكنها اخلا�صة ،وتقاوم �أية حماولة
لإزاحتها.
ثانيا :مكان الأج�سام الدقيقة مثل الهواء وال�صوت ،ويف هذا املكان تتدافع
ً
الأج�سام ،وتقاوم بع�ضها البع�ض ،وتقا�س حركتها مبقايي�س الزمن الذي يبدو مع
ذلك خمتل ًفا عن زمن الأج�سام ال�ضخمة؛ فالهواء املوجود يف �أنبوبة يجب �إزاحته
و�إخراجه منها قبل �أن ي�ستطيع هواء �آخر �أن يدخل فيها ،وزمن املوجات ال�صوتية
عمليا يكاد �أن يكون ال �شيء �إذا ما قورن بزمن الأج�سام ال�ضخمة.
هو ًّ
ثال ًثا :لدينا مكان ال�ضوء؛ ف�ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل �أبعد حدود الأر�ض
يف احلال ،وهكذا ف�إن �سرعة ال�ضوء وال�صوت جتعل الزمن يتقل�ص حتى يكاد
وبناء على ذلك يت�ضح لنا �أن مكان ال�ضوء خمتلف عن مكان
ي�صل �إىل ال�صفرً ،
الهواء وال�صوت ،على �أن هناك حجة �أكرث قوة من هذه؛ ف�ضوء ال�شمعة ينت�شر يف
((( نف�س امل�صدر� ،ص ،23والرتجمة الإجنليزية �ص.17
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كل االجتاهات يف حجرة ،بدون �إزاحة الهواء و�إخراجه من احلجرة ،وهذا يبني �أن
مكان ال�ضوء �أكرث دقة من مكان الهواء الذي لي�س له مدخل �إىل مكان ال�ضوء(((.
ونظرا ل�شدة التقارب بني هذه الأماكن ف�إنه لي�س يف اال�ستطاعة التمييز بني
ً
�أحدها والآخر �إال بالتحليل العقلي املح�صن وبالتجربة الروحية ،وزيادة على ذلك
جند يف املاء ال�ساخن �أن املتناق�ضني  -النار واملاء  -اللذين يبدوان متداخلني يف
بع�ضهما البع�ض لكنهما من منظور طبيعتيهما املختلفتني ال ميكنهما �أن يجتمعا
يف نف�س املكان(((.
وهذه احلقيقة ال ميكن تف�سريها �إال بافرتا�ض �أن �أماكن تواجد املادتني رغم
تقاربها بع�ضها من بع�ض� ،إال �أنه ال ميكن متييز هذه الأماكن.
غائبا متا ًما �إال �أنه لي�س هناك مقاومة متبادلة
ولكن بينما عن�صر امل�سافة لي�س ً
يف مكان ال�ضوء؛ ف�ضوء �شمعة ي�صل فقط �إىل نقطة معينة ،و�أ�ضواء مائة �شمعة
تتداخل يف نف�س احلجرة بدون تدافع �أو مقاومة تزيح بع�ضها البع�ض.
وهكذا بعد �أن و�صف لنا «العراقي» �أماكن الأج�سام الطبيعية التي لها
درجات متفاوتة يف الدقة ،ا�ستطرد ب�إيجاز يف و�صف الأنواع الرئي�سية للمكان
الذي ت�شغله الرتب املختلفة للكائنات غري املادية مثل املالئكة؛ فعن�صر امل�سافة
((( نف�س امل�صدر� ،ص 24و ،25والرتجمة الإجنليزية �ص 18و.19
((( نف�س امل�صدر� ،ص ،25والرتجمة الإجنليزية �ص.19
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غائبا متا ًما يف هذه الأماكن؛ فبينما ت�ستطيع هذه الكائنات غري املادية �أن
لي�س ً
تنتقل ب�سهولة عرب اجلدران احلجرية �إال �أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ستغني ُجمل ًة عن
احلركة التي هي ح�سبما يقول «العراقي» دليل على عدم الكمال يف الروحانية(((.
و�أعلى درجة يف �سلم احلرية املكانية هي التي ت�صل �إليها روح الإن�سان التي هي
يف جوهرها املتفرد لي�ست يف حالة �سكون وال يف حالة حركة((( .وهكذا ننتقل عرب
الأنواع الالنهائية للمكان حتى ن�صل �إىل املكان الإلهي الذي هو ٍ
خال على وجه
الإطالق من كل الأبعاد ،وي�شكل نقطة التالقي لكل الالنهائيات(((.
وهكذا ترون يف تلخي�صنا لآراء العراقي كيف ّف�سر لنا �صويف م�سلم م�ستنري
جتربته الروحية عن الزمان واملكان ،يف ع�صر مل يكن لديه �أدنى فكرة عن النظريات
والآراء احلديثة يف الريا�ضيات وعلم الفيزيقا.
فالعراقي فع ًال يحاول الو�صول �إىل فكرة املكان كمظهر ديناميكي متغري،
ويبدو �أن عقله كان يت�صارع يف غمو�ض مع فكرة املكان مبعنى �أنه كمية مت�صلة
النهائية ،لكنه كان عاج ًزا عن �إدراك الدالالت الكاملة التي يت�ضمنها فكره؛
ريا�ضيا من ناحية؛ ولأنه من ناحية �أخرى كان
متع�صبا
ً
وذلك لأنه مل يكن ًّ
بطبيعته للفكرة الأر�سطية التقليدية عن كون ثابت.
((( نف�س امل�صدر� ،ص ،17والرتجمة الإجنليزية �ص 20و.21
((( نف�س امل�صدر� ،ص 27و ،28والرتجمة الإجنليزية �ص.21
((( نف�س امل�صدر� ،ص 28و.29
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وزيادة على ذلك ف�إن تداخل الـ « ُهنا» فوق املكانية والـ «الآن» فوق الزمانية
(يف احلقيقة املطلقة) ،هذا التداخل يوحي بالفكرة احلديثة عن الزمان املكاين
التي عر�ضها الربوف�سور �ألك�سندر  Alexanderيف كتابه «املكان والزمان والألوهية»،
والتي يعتربها املادة الأوىل لكل �شيء(((.
الت�أمل الأكرث عم ًقا يف طبيعة الزمان كان ميكن �أن ي�ؤدي بالعراقي لإدراك
�أن الزمن هو الأكرث �أهمية يف االثنني ،و�أنه لي�س جمرد ا�ستعارة على حد تعبري
«�أ ِلكْ َ�س ْندر» عندما قال «الزمن هو عقل املكان»((( ،ويدرك «العراقي» �أن عالقة اهلل
بالكون هي على مثال عالقة روح الإن�سان باجل�سد((( ،ولكنه بد ًال من الو�صول
�إىل هذا الر�أي من خالل النقد الفل�سفي للجوانب املكانية والزمانية للتجربة،
ا ْفرت�ضه بب�ساطة على �أ�سا�س جتربته الروحية .وال يكفي جمرد اختزال املكان
أي�ضا ر .ميتز يف كتابه
((( انظر كتاب Space, Time and Deity :ج� ،2ص ،41وانظر � ً
� ،of British Philosophyص ،638 -634ومقالة �ص �أَ ِلْك�س ْندر يف قامو�س الفل�سفة Dictionary of
 ،Philosophyحترير د .د .رونز ،حيث ي�ؤكد بو�ضوح �أن م�صطلح الألوهية ال ي�ستعمله �ألك�سندر ب�أي مفهوم
ديني و�إمنا مبفاهيم مذهبه يف التطور املنبثق :ال�صفة التي تكون تالية مل�ستوى معني و�أعلى منه (يف التطور) هي
�إله الكائنات التي يف امل�ستوى الأدنى.
((( التعبري املجازي ل�صمويل �ألكْ �سندر من �أن الزمن هو عقل املكان ميكن �أن جنده يف مقوالته مثل� :إن الزمن
ككل وكجزيئات بالن�سبة للمكان ككل وجزيئات مقابلة يحمل عالقة ت�شبه العالقة مع العقل� .أو باخت�صار:
�إن الزمن هو عقل املكان واملكان هو ج�سد الزمن.
وكان �صمويل �ألك�سندر هو الوحيد من بني الفال�سفة الربيطانيني املعا�صرين للع َّالمة �إقبال الذين �أعطوا �أهمية
م�ساوية للمكان والزمان كفكرة مركزية لكل الفل�سفة؛ �إذ يقول�« :إن كل امل�شاكل احليوية يف الفل�سفة تعتمد
يف ح ّلها على م�شكلة ما هو املكان والزمان� ،أو ب�صورة �أكرث خ�صو�صية ما هي العالقة بينهما» .وح�سب ر�أي
الع ّالمة �إقبال« :ف�إنه يف احل�ضارة الإ�سالمية جند �أن م�شكلة املكان والزمان قد �أ�صبحت م�س�ألة حياة �أو موت».
((( راجع كتاب غاية الإمكان يف دراية املكان� ،ص 16و ،17والرتجمة الإجنليزية �ص.13
A Hundred Years
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والزمان �إىل (حلظة مكانية) متال�شية؛ فالطريق الفل�سفي الذي ي�ؤدي �إىل اهلل
احلي من حيث هو املبد�أ
ب�صفته الروح الكلية للكون ،يقع خالل اكت�شاف العقل ّ
النهائي للزمان -املكان (الزمكان).
ومما ال �شك فيه �أن عقل «العراقي» حترك يف االجتاه ال�صحيح ،لكن تع�صبه
للآراء الأر�سطية بالإ�ضافة �إىل نق�ص يف التحليل النف�سي قد �أعاق تقدمه.
ونظرا لر�أيه ب�أن الزمان الإلهي يخلو متا ًما من التغري(((  -وهذا الر�أي مبني
ً
بو�ضوح على حتليل غري ٍ
كاف للتجربة ال�شعورية  -ف�إنه كان من امل�ستحيل عليه
اكت�شاف العالقة بني الزمان الإلهي والزمان املت�سل�سل املادي ،و�أن ي�صل خالل
هذا االكت�شاف �إىل الفكرة الإ�سالمية الأ�سا�سية عن اخللق امل�ستمر التي تعني
وجود كون ينمو ويت�سع.
وهكذا ف�إن كل خطوط التفكري الإ�سالمي تتالقى يف ت�صور ديناميكي
للكون� ،أي �أن الكون متحرك ومتغري .وهذا الر�أي قد تدعم �أكرث عن طريق «ابن
م�سكويه» ونظريته عن احلياة كحركة تطورية ،وعن طريق ابن خلدون ور�أيه يف
التاريخ.
والتاريخ � -أو بلغة القر�آن «�أيام اهلل»  -هو امل�صدر الثالث للمعرفة ح�سبما
ورد يف القر�آن؛ فمن �أهم التعاليم الأ�سا�سية للقر�آن �أن الأمم حتا�سب مبجموعها
((( نف�س امل�صدر �ص ،50والرتجمة الإجنليزية� ،ص.36
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ككل ،و�أنها تعاقب على �سيئاتها يف احلياة الدنيا((( .ولكي ي�ؤكد القر�آن هذا القول
ف�إنه ي�سوق با�ستمرار �أمثلة تاريخية ،ويح�ض القارئ على التفكري والت�أمل واالعتبار
مبا�ضي وحا�ضر جتارب الب�شرية:
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ

[�إبراهيم.]5 /

ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ .ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ .ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮊ [الأعراف.]183 - 181 /

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ [�آل عمران.]137 /

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﮊ [�آل عمران.]140 /

((( هذه �إ�شارات �إىل الآيات القر�آنية التالية[ :الأنعام[ ،]6 /التوبة[ ،]39 /الإ�سراء.]17 - 16 /
انظر �أي�ضً ا ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [هود.]116 /
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ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ [الأعراف.(((]34 /
والآية الأخرية � -إىل حد ما  -هي �أحد الأمثلة على التعميم التاريخي
الأكرث خ�صو�صية وحتدي ًدا ،والذي ب�صياغته البليغة يوحي ب�إمكانية الدرا�سة
وبناء على هذا ف�إنه
العلمية حلياة اجلماعات الب�شرية باعتبارها كائنات ع�ضويةً .
من اخلط أ� الفادح الزعم ب�أن القر�آن يخلو من بذور املنهج التاريخي ،واحلقيقة هي
أ�سا�سا �إىل الإلهام الذي
�أن الروح العامة يف مقدمة ابن خلدون يبدو �أنها ترجع � ً
ا�ستوحاه امل�ؤلف من القر�آن ،فهو مدين للقر�آن حتى يف �أحكامه على الطبائع
والأخالق �إىل حد كبري.
واملثال الأو�ضح على هذا هو الفقرة الطويلة التي كتبها يف تقييم طبائع
مف�صل للآيات القر�آنية الآتية:
العرب ك�أمة؛ فالفقرة كلها ا�ستطراد ّ
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﮊ [التوبة.]98 - 97 /

م�صدرا للمعرفة الب�شرية ميتد �إىل ما
على �أن اهتمام القر�آن بالتاريخ باعتباره ً
هو �أكرث من جمرد �إ�شارات لتعميمات تاريخية؛ فقد و�ضع لنا القر�آن �أحد القواعد
الأ�سا�سية للنقد التاريخي.
((( انظر الآية :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [احلجر.]5 /
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�إذ �إنه ملَّا كانت الدقة يف ت�سجيل ورواية احلقائق التي ت�شكل مادة التاريخ
علما ،وملّا كانت املعرفة الدقيقة للحقائق
هي �شرط ال غنى للتاريخ عنه بو�صفه ً
تعتمد كُ َّلي ًة على رواتها ،ف�إن القاعدة الأوىل يف النقد التاريخي هي �أن الأخالق
ال�شخ�صية للراوي عن�صر هام يف احلكم على روايته �أو �شهادته ،ويف ذلك يقول
القر�آن :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [احلجرات .]6 /ولقد كان
ال�س َّنة و�أحاديث الر�سول هو ما
تطبيق املبد أ� الوارد يف هذه الآية على ُرواة ُّ
ن�ش�أ عنه بالتدريج قوانني النقد التاريخي .و�إن منو احلا�سة التاريخية يف الإ�سالم
(((
للتدبر يف التجارب الإن�سانية ال�سابقة،
لهو مو�ضوع �آ�سر  .كانت دعوة القر�آن ّ
واحلاجة �إىل الت�أكد من �صحة �أحاديث النبي ،والرغبة يف تزويد الأجيال القادمة
مب�صادر دائمة للإلهام ،كل هذه العوامل �أ�سهمت يف خلق م�ؤرخني مثل ابن
�إ�سحق((( والطربي((( وامل�سعودي((( .ولكن التاريخ كفن لت�أجيج خيال القارئ
((( من �أجل معرفة الظروف اخلا�صة التي منا فيها الإح�سا�س احلاد بالتاريخ يف الإ�سالم انظر كتاب �إ .هـ .قر�شي
بعنوان تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية  ،Historiography: A History of Muslim philosophyاجلزء الثاين،
ال�صفحات من � 1197إىل .1203
(((	�أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سحق املتوفى (�سنة  150هجرية � -سنة  767ميالدية) ميتاز ب�أنه �أول من كتب �سرية
حياة النبي العظيم.
ومع ذلك قد ُفقد كتابه الذي عنوانه :كتاب �سرية ر�سول اهلل ،و ُيعرف الآن با�سم �سرية ابن ه�شام.
�صحيحا وهو
تاريخيا بار ًزا
ً
(((	�أبو جعفر حممد بن جرير الطربي هو �أحد �أكرب امل�ؤرخني امل�سلمني ،ويعترب كتابه � ًأثرا ًّ
بعنوان :كتاب �أخبار الر�سل وامللوك وهو العمل الأول ال�شامل يف اللغة العربية ،وقد ن�شره م .ج دي جوج
أي�ضا بكتابه اجلدير بالثناء يف
و�آخرون يف  15جمل ًدا يف ليدن عام  ،1901 - 1879كما �أن الطربي م�شهور � ً
جزءا ،وهو العمل الأول الذي ا�ستقى
�شرح القر�آن وعنوانه :جامع البيان عن ت�أويل القر�آن وهو يقع يف ثالثني ً
منه من جاء بعده من �شارحي القر�آن وذلك ملا جمعه فيه من العدد ال�ضخم من الأحاديث ال�صحيحة.
(((	�أبو احل�سن علي بن احل�سني بن علي امل�سعودي املتوفى �سنة 346هـ 957 -م هو  -بعد الطربي � -أعظم
�سمى بحق هريودوت العرب .وقد افتتح امل�سعودي طريقة =
امل�ؤرخني الذين �أتوا بعده يف الإ�سالم ،وهو ُي ّ
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هو جمرد مرحلة من مراحل تطور التاريخ لي�صبح علما �أ�صيالً .و�إمكانية املعاجلة
العلمية للتاريخ حتتاج �إىل خربة �أو�سع ون�ضج �أعظم يف التفكري العملي ،كما حتتاج
�إىل حت ّققٍ �أكمل لبع�ض �أفكار �أ�سا�سية معينة ،تتعلق بطبيعة احلياة والزمن ،وميكن
�إجمال هذه الأفكار يف فكرتني رئي�ستنيّ ،
ت�شكالن م ًعا الأ�سا�س الذي تقوم عليه
تعاليم القر�آن:
ﮋﭱ

الفكرة الأوىل :هي وحدة الأ�صل الب�شري؛ حيث يقرر القر�آن:
ﭲﭳﭴﭵﭶﮊ((([الأعراف .]189 /ولكن �إدراك احلياة كوحدة
ع�ضوية هو �إجناز بطيء ،يعتمد يف منوه على دخول النا�س يف التيار الرئي�سي
لأحداث العامل ،وقد �سنحت هذه الفر�صة للإ�سالم عن طريق النمو ال�سريع
لإمرباطورية �إ�سالمية عظيمة االت�ساع .ومما ال �شك فيه �أن امل�سيحية قد دعت �إىل
امل�ساواة بني الب�شر قبل الإ�سالم بزمن طويل ،ولكن روما امل�سيحية مل ترتفع �إىل
الفهم الكامل لفكرة الإن�سانية كوحدة ع�ضوية.
وقد �صدق «فلينت» يف قوله« :بالطبع ال ميكن �أن ُي ْن َ�س َب �إىل كاتب م�سيحي
�أو �أي كاتب �آخر يف الإمرباطورية الرومانية �أنه قد عرف �أكرث من فكرة عامة جمردة
= جديدة يف كتابة التاريخ؛ فبد ًال من �أن يجمع احلوادث ح�سب ترتيب ال�سنوات جمعها ح�سب امللوك
والأ�سر احلاكمة وح�سب املو�ضوعات� .أي �أنه ابتدع طريقة املو�ضوعات بد ًال من طريقة ال�سنوات .وهذه الطريقة
أي�ضا ابن خلدون.
اتبعها � ً
أي�ضا :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
((( وانظر � ً
أي�ضا [الأنعام،]98 /
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء ،]1 /وانظر � ً
و[الزمر.]6 /
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عن وحدة الإن�سانية ،وال يبدو �أن هذه الفكرة منذ �أيام روما كان لها �أي �أثر كبري
يف �أعماق �أوروبا وجذورها ،ومن ناحية �أخرى ف�إن منو القومية الإقليمية بت�أكيدها
ملا ي�سمى باخل�صائ�ص القومية قد جنح �أكرث �إىل قتل العن�صر الإن�ساين ال�شامل
يف الفن والأدب يف �أوروبا� ».أما يف الإ�سالم فكان الأمر خمتل ًفا متا ًما؛ فهنا وحدة
�شعريا ،و�إمنا كانت حركة اجتماعية،
حلما ًّ
الإن�سانية مل تكن فكرة فل�سفية وال ً
حيا يف حياة امل�سلم
وكان هدف الإ�سالم هو �أن يجعل فكرة الوحدة هذه عام ًال ًّ
اليومية ،وهكذا تعطي ثمارها كاملة يف �صمت وبال �ضجيج.
الفكرة الثانية :هي الإدراك العميق حلقيقة الزمن وت�صور احلياة كحركة
م�ستمرة يف الزمان .هذه الفكرة عن احلياة والزمان هي النقطة الأكرث �إثارة لالهتمام
يف نظرة «ابن خلدون» للتاريخ ،وهذا هو ما يربر تقريظ «فلينت» البن خلدون
و�إطراءه له� ،إذ يقول عنه�« :إن �أفالطون و�أر�سطو و�أوغ�سطني لي�سوا �أندا ًدا البن
خلدون ،وكل من عداهم ال ي�ستحقون الذكر �إىل جانبه»(((.
((( انظر روبرت فلينت يف كتابه تاريخ فل�سفة التاريخ � ،History of the Philosophy of Historyصفحة  ،86و�إن
تعبريا عن �إح�سا�سه باكت�شاف عبقريته قد ت�أكد الآن بتقييم عامل بارز
مديح وثناء «فلينت» على «ابن خلدون» ً
مثل توينبي البن خلدون وذلك يف كتابه ،A Study of History :اجلزء الثالث �صفحة  ،322انظر �سارتون
يف نف�س املرجع ال�سابق ،اجلزء الثالث� ،صفحة  ،1262وانظر جا�ستون بوثول يف مقدمته لكتاب دي� .سلني
بعنوان :مقدمة ابن خلدون ،Les prolégomènes d'Ibn Khaldoun ،يف الطبعة الثانية ،باري�س- 1934 ،
1938م.
وانظر ر .برون�س�شثيج يف كتابه الذي عنوانه ،La Berbérie orientale sous les Hafsid :اجلزء الثاين -
�صفحة .391
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ول�ست �أق�صد من وراء املالحظات التي ذكرتها �آن ًفا �أن �ألقي بظالل �شك
على �أ�صالة ابن خلدون ،و�إمنا كُ لُّ ما �أق�صد قوله هو �أنه �إذا �أخذنا يف مو�ضع االعتبار
تك�شفت عنه الثقافة الإ�سالمية ،ف�إن امل�سلم وحده هو الذي كان
االجتاه الذي َّ
ميكنه النظر �إىل التاريخ كحركة جماعية متوا�صلة ،وكتطور حتمي حقيقي يف
الزمان .ونقطة الطرافة امل�شوقة يف هذه النظرة �إىل التاريخ هي الطريقة التي �أدرك
بها ابن خلدون عملية التغيرّ ؛ ففكرته ذات �أهمية ق�صوى؛ ملا تنطوي عليه من
اعتبار التاريخ حركة م�ستمرة يف الزمان ،وحركة خالَّقة �أ�صيلة ،ولي�ست حركة
ميتافيزيقيا ،بل كان
ذات م�سار �سبق حتديده من قبل .مل يكن ابن خلدون
ًّ
معاديا للفل�سفة امليتافيزيقية((( ،ولكن ميكننا اعتباره �ساب ًقا للفيل�سوف
بالت�أكيد ً
ت�صوره للزمان .وقد �سبق �أن ناق�شت املقدمات الفكرية لهذا
«برج�سون» يف طبيعة ّ
الت�صور يف التاريخ الثقايف للإ�سالم.
فنظرة القر�آن �إىل ﮋﭖﭗﭘﮊ((( كرمز للحقيقة املطلقة التي
تظهر يف الآية القر�آنية :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [الرحمن ،]29 /ونزعة الفل�سفة
مو�ضوعيا ،ونظرة «ابن م�سكويه» �إىل احلياة كحركة
امليتافيزيقية �إىل اعتبار الزمن
ًّ
أي�ضا م .فخري يف كتابه:
((( راجع املقدمة ترجمة ف .روزينثال ،اجلزء الثالث ،ال�صفحات من  ،258 - 246وانظر � ً
 ،A History of Islamic Philosophyال�صفحات .364 - 361
حتدث عنها القر�آن الكرمي يف كثري من الآيات مثل[ :البقرة ،]164 /و[�آل عمران،]190 /
((( ظاهرة تغيرّ الليل والنهار ّ
و[يون�س ،]6 /و[امل�ؤمنون ،]80 /و[اجلاثية.]5 /
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(((
أخريا مقرتب «البريوين» �إىل ت�صور الطبيعة كعملية �صريورة((( ،كل
تطورية  ،و� ً
هذا كان ّ
ي�شكل املرياث الفكري البن خلدون� .أما ف�ضل ابن خلدون فيكمن يف
�إدراكه العميق وتعبريه املنظّ م عن روح احلركة الثقافية التي كان هو نف�سه �أعظم
�إنتاج عبقري لها.

ففي كتاب هذا العبقري حققت روح القر�آن انت�صارها النهائي على
كال�سيكية الفكر الإغريقي؛ لأن الزمان عند الإغريق كان �إما �أنه غري حقيقي
كما يرى «�أفالطون» و«زينون»� ،أو �أنه يتحرك حركة دائرية كما يرى «هريقليط�س»
والرواقيون((( .ومهما كان املقيا�س الذي نحكم به على اخلطوات املتقدمة للأمام
حلركة خالقة ،ف�إن احلركة نف�سها �إذا فهمناها على �أنها حركة دائرية ،تتوقف عن
أبديا� ،إمنا هي
�أن تكون حركة خالَّقة؛ وذلك لأن العودة الأبدية لي�ست خل ًقا � ًّ
أبدي.
تكرار � ّ
نحن الآن يف و�ضع ميكننا فيه ر�ؤية الداللة احلقيقية لثورة الإ�سالم الفكرية
�ضد الفل�سفة الإغريقية! �إن حقيقة كون هذه الثورة قد ت�أ�صلت يف اهتمامات
دينية خال�صة يو�ضح �أن احلركة امل�ضادة للكال�سيكية التي تمُ ِّيز روح القر�آن ت�ؤكد
((( راجع �صفحة  107من الن�ص الإجنليزي.
((( راجع �صفحة  106من الن�ص الإجنليزي.
((( حول فكرة الزمان كما عر�ضها زينون و�أفالطون وهرقليط�س والرواقيون ،راجع كتاب �أ .ج .جان بعنوان The
� ،Problem of Timeص.22 - 19
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نف�سها بالرغم ،من �أولئك الذين بادروا راغبني بتف�سري الإ�سالم يف �ضوء الفكر
الإغريقي.
بقي الآن �أن منحو �سوء فهم خطري ن�ش�أ عن كتاب ذائع ال�صيت بني ال ُق َّراء
كتبه «�شبنجلر» بعنوان «�سقوط الغرب» ،وقد خ�ص�ص فيه ف�صلني مل�شكلة الثقافة
العربية((( ،ي�شكالن �أهم الإ�سهامات يف تاريخ �آ�سيا الثقايف ،ومع ذلك فهذان
الف�صالن قائمان على فهم خاطئ لطبيعة الإ�سالم كحركة دينية وما ابتدعته هذه
احلركة من فاعلية ثقافية.
تتمحور النظرية الأ�سا�سية عند «�شبنجلر» حول فكرة �أن كل ثقافة هي
كيان ع�ضوي م�ستقل ،ولي�س لها �أية نقطة ات�صال بالثقافات التي �سبقتها �أو
تاريخيا .وح�سب ر�أيه :كل ثقافة بالفعل لها طريقتها اخلا�صة بها يف النظر
�أعقبتها ًّ
�إىل الأ�شياء ،طريقة ال يتمتع بها �إطالقًا �أ�صحاب �أية ثقافة �أخرى غريها .ويف غمرة
لهفته لإثبات هذه النظرية ح�شد طائفة هائلة من احلقائق والت�أويالت لإثبات �أن
روح الثقافة الأوروبية معادية يف �صميمها لكال�سيكية العلوم الإغريقية القدمية.
و�أن هذه الروح امل�ضادة للكال�سيكية التي متيز الثقافة الأوروبية ،ترجع بتمامها
�إىل العبقرية التي اخ ُت ّ�صت بها �أوروبا ،وال ترجع �إىل �أي �إلهام ا�ستلهمته من ثقافة
الإ�سالم ،تلك الثقافة التي اعتربها «�شبنجلر» جمو�سية متا ًما يف روحها وطبيعتها،
ووجهة نظر �شبنجلر عن روح الثقافة احلديثة هي يف ر�أيي �صحيحة بكاملها� ،إال
((( راجع �شبنجلر يف كتابه  ،The Decline of the Westج� ،2ص.323 - 189
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�أنني حاولت يف هذه املحا�ضرات �أن �أو�ضح �أن الروح امل�ضادة للقدمي الكال�سيكي
وهي الروح التي متيز العامل احلديث قد ظهرت يف حقيقة الأمر نتيجة لثورة
الإ�سالم �ضد الفكر الإغريقي(((.
ولكن من الوا�ضح �أن مثل هذا الر�أي ال ميكن �أن يتقبله «�شبنجلر»؛ لأنه
لو ثبت �أن روح الثقافة احلديثة امل�ضادة للكال�سيكية ترجع �إىل اال�ستلهام الذي
�أخذته �أوربا من الثقافة التي �سبقتها مبا�شرة النهارت نظرية �شبنجلر كلها من
الأ�سا�س ،والتي ت�ؤكد اال�ستقالل التام والإق�صاء املتبادل بني الثقافات .و�إين
لأخ�شى �أن تكون لهفة «�شبنجلر» على بناء نظريته هذه قد �أ�ضلَّته فانحرف ب�صره
عن ر�ؤية الإ�سالم كحركة ثقافية.
ويق�صد «�شبنجلر» بعبارة «ثقافة جمو�سية» الثقافة العامة املرتبطة مبا
ي�سميه جمموعة «الديانات املجو�سية»(((� :أي اليهودية والديانة الكلدانية القدمية
وامل�سيحية الأوىل والزراد�شتية والإ�سالم .ول�ست �أنكر �أنه قد منت على �سطح
الإ�سالم غُ اللة جمو�سية .وكان هديف الأ�سا�سي من هذه املحا�ضرات �أن �أو�ضح
الر�ؤية ال�صحيحة لروح الإ�سالمُ ،متحرر ًة من الغ�شاوات املجو�سية التي �أعتقد �أنها
هي التي �ضللّت �شبنجلر.
((( راجع املحا�ضرة الأوىل �صفحة  ،3واملحا�ضرة الثالثة� ،صفحة  56و�صفحة  102من الن�ص الإجنليزي.
((( راجع �شبنجلر امل�صدر ال�سابق.
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لقد كان جهل �شبنجلر بالفكر الإ�سالمي جه ًال فظي ًعا((( ،خا�صة يف م�شكلة
الزمان ،وكذلك الطريقة التي عربت بها «الأنا» كمحور ُح ّر للتجربة ،عن التجربة
الدينية يف الإ�سالم .وجنده بد ًال من �أن ي�ست�ضيء بنور تاريخ الفكر الإ�سالمي
ف�ضل �أن يبني �أحكامه على �أ�سا�س معتقدات عا ّمية ،مثلما يف �أقوالهم
وجتربتهَّ ،
عن بداية الزمان ونهايته ،فتخيلوا رج ًال غزير املعرفة يلتم�س الدليل على اجلربية
املزعومة يف الإ�سالم من تعبريات و�أمثلة �شرقية مثل ُ«حكم الزمان»((( «وكل
�شيء له �أوان»((( .على �أنني قد حتدثت مبا فيه الكفاية يف هذه املحا�ضرات عن
�أ�صل ومنو مفهوم الزمان يف الإ�سالم ،وعن الذات الإن�سانية كقوة ُح َّرة .ومن
الوا�ضح � َّأن متحي�ص ر�أي «�شبنجلر» يف الإ�سالم والثقافة التي نبعت منه �أمر يحتاج
�إىل جملد كامل.
وتبقى مالحظة عامة واحدة �أقدمها هنا �إ�ضافة �إىل ما �سبق �أن ذكرته �آن ًفا:
يزعم «�شبنجلر»� :أن جوهر تعاليم النبوة يف �صميمها جمو�سية ،فهناك �إله واحد
(((
أهورمزدا» �أو «ماردوك ْبعل» هو مبد أ� اخلري ،وكل ما عداه
ليكن ا�سمه «يهوا» �أو «� َ
م�سيح مخُ لّ�ص.
من الآلهة �إما عجزة �أو �أ�شرار ،وقد اقرتن بهذه العقيدة الأمل يف ٍ

(((
(((
(((
(((

نف�س امل�صدر� ،ص.240 - 235
نف�س امل�صدر� ،ص.238
نف�س امل�صدر.
نف�س امل�صدر� ،ص.207 - 206
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أي�ضا ظهر يف كل مكان خالل القرون
ويت�ضح هذا الأمل يف «عي�سى» ولكنه � ً
التالية حتت �ضغط �ضرورة داخلية.
�ضمنيا على
وهذه هي الفكرة الأ�سا�سية للمجو�سية الدينية؛ لأنها حتتوي ًّ
فكرة ال�صراع التاريخي العاملي بني اخلري وال�شر؛ حيث ت�سود قوة ال�شر يف الفرتة
أخريا يف يوم القيامة.
املتو�سطة من الزمان ،ثم ينت�صر اخلري � ً
ف�إذا كان «�شبنجلر» يق�صد تطبيق هذه الفكرة عن تعاليم النبوة على
الإ�سالم فهذا ت�صوير خاطئ بكل و�ضوح ،والنقطة التي يجب مالحظتها هي �أن
املجو�سي قد �سمح بوجود �آلهة مزيفة و�إن مل يتجه لعبادتها� ،أما الإ�سالم فقد �أنكر
�أي وجود لهذه الآلهة الباطلة .وفيما يتعلق بهذا الأمر ف�إن «�شبنجلر» قد ف�شل يف
تقدير القيمة الثقافية لفكرة ختام النبوة يف الإ�سالم ،ومما ال �شك فيه �أنه من �أهم
مالمح الثقافة املجو�سية ذلك النزوع نحو الرتقب الأبدي والتطلع الدائم لظهور
�أبناء «زراد�شت» الذين مل يولدوا بعد� ،أو ظهور امل�سيح �أو املُ َع ّزي  Paracleteالذي
ورد ذكره يف الإجنيل الرابع.
بينت االجتاه الذي يجب �أن يبحث فيه دار�س الإ�سالم عن
لقد �سبق �أن ُ
أي�ضا
املعنى الثقايف لعقيدة ختام النبوة يف الإ�سالم ،تلك العقيدة التي ميكن � ً
�سيكولوجيا للنزعة املجو�سية نحو الرتقب الدائم ،الذي مييل �إىل
عالجا
اعتبارها ً
ًّ
�إعطاء فكرة خاطئة عن التاريخ.
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نهائيا على الأ�سا�س املزعوم لفكرة ظهور
وقد نقد ابن خلدون وق�ضى ًّ
خم ِّل�ص يف الإ�سالم ،التي ت�شبه على الأقل يف ت�أثرياتها ال�سيكولوجية الفكرة
قائما على �أ�سا�س نظرته اخلا�صة
الأ�صلية للمجو�سية ،وكان نقد ابن خلدون ً
للتاريخ ،ولكن عادت فكرة املخ ِّل�ص للظهور يف الفكر الإ�سالمي حتت �ضغط
ت�أثريات الفكر املجو�سي(((.

((( راجع املقدمة  ،Muqaddimahالف�صل الثالث ج ،51الفاطميون .وترجمة روزنيثال ج� ،2ص.200 - 156
ي�سرد ابن خلدون �أربعة وع�شرين حدي ًثا عن عقيدة املهدي (لي�س فيها حديث واحد من البخاري �أو م�سلم)،
ويت�شكك يف �صحتهما جمي ًعا ،ويرى �أن كل ما يتعلق من �أحاديث باملهدي هو نتاج خيال فار�سي غري عربي،
و�أ�ضاف �أنه بالت�أكيد ال عالقة لها بالروح احلقيقية للقر�آن ،انظر� :إقبال نامه ،ج� - 2ص.231

الف�صل ال�ساد�س
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الإ�سالم كحركة ثقافية يرف�ض النظرة الإ�ستاتيكية القدمية للكون ،ويتب ّنى نظرة
ديناميكية ،ي َّت�سم فيها الكون باحلركة والتغري .والإ�سالم كنظام وجداين لتوحيد
الب�شرية يرفع قيمة الإن�سان الفرد من حيث هو فرد ،ويرف�ض قرابة الدم ك�أ�سا�س
لوحدة الب�شرية .فقرابة الدم مادية وجذورها يف الأر�ض ،وال ميكن البحث عن �أ�سا�س
�سيكولوجي بحت لوحدة الب�شرية �إال ب�إدراك �أن احلياة الإن�سانية روحانية يف �أ�صلها
ون�ش�أتها((( .ومثل هذا الإدراك يخلق انتماءات جديدة بال �شعائر حتافظ على بقائها،
كما �أنه يجعل يف �إمكان الإن�سان �أن يحرر نف�سه من مادية الأر�ض.
وامل�سيحية التي ظهرت �أ�ص ًال كنظام للرهبنة �أراد الإمرباطور «ق�سطنطني»
ا�ستخدامها كنظام لتوحيد النا�س يف �إمرباطوريته((( .ولكن ف�شلت امل�سيحية يف
((( ي�شري القر�آن �إىل الأ�صل املقد�س للإن�سان بت�أكيد �أن اهلل نفخ فيه من روحه ،وذلك يف الآيات الآتية:
ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [احلجر ،]29 /انظر �أي�ضً ا [ال�سجدة،]9 /
و[�ص.]72 /
((( ق�سطنطني الأكرب كان �إمرباطور رومانيا يف الفرتة من عام 306م �إىل 337م ،وقد حتول �إىل امل�سيحية ،ومن �أجل
معرفة جهوده لتوحيد امل�سيحية انظر كتاب ويل ديورانت بعنوان :القي�صر وامل�سيح� ،ص ،661 - 655وانظر
أي�ضا ،The Cambridge Medieval History :مج ،1ف�صل .1
� ً
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حتقيق ذلك ،مما دفع بالإمرباطور جوليان (الذي خلفه)((( �إىل العودة �إىل �آلهة روما
القدمية؛ حيث حاول �أن ي�ضع لها تف�سريات وت�أويالت فل�سفية جديدة.
وقد و�صف م�ؤرخ معا�صر من م�ؤرخي احل�ضارة حالة العامل املتمدين قرابة
الزمن الذي ظهر فيه الإ�سالم على م�سرح التاريخ ،فقال« :كان يبدو �آنذاك �أن
احل�ضارة العظيمة التي ا�ستغرق بنا�ؤها �أربعة �آالف عام قد �أ�شرفت على التف�سخ
واالنهيار ،و�أن اجلن�س الب�شري رمبا عاد �إىل حالة الرببرية الهمجية؛ حيث كل
قبيلة وكل طائفة �ضد �أخرى ،وحيث ال ُيعرف قانون �أو نظام».
وفقدت العقوبات القبلية القدمية �سلطانها ،ومن َّثم فقدت الأ�ساليب
الإمرباطورية القدمية فاعليتها� .أما العقوبات اجلديدة التي �أوجدتها امل�سيحية
ع�صرا ملي ًئا
فقد �أحدثت الفرقة والدمار بد ًال من الوحدة والنظام .لقد كان ً
بامل�آ�سي ينذر بالويالت والثبور .كانت احل�ضارة �آنذاك ت�شبه �شجرة �ضخمة،
تظل ب�أوراقها العامل ،وحتمل فروعها الثمار الذهبية للفن والعلم والأدب،
لكنها تقف مرتنحة؛ لأن جذعها مل يعد جتري فيه ع�صارة احلياة املتدفقة
بالإخال�ص والتقدي�س ،بل تعفنت حتى النخاع ،ومزقتها �أعا�صري احلروب،
((( فالفيو�س كلوديو�س جوليانو�س363- 331( ،م) ابن عم ق�سطنطني واملعروف يف التاريخ با�سم «جوليان
الر�سول» ،حكم الإمرباطورية الرومانية ملدة عامني (بني 363 - 361م) .وكان قد در�س يف �أثينا عام ،355
إمرباطورا �أعلن يف
كثريا على ح�ضور حلقات درو�س الأفالطونية اجلديدة والوثنية .وعندما �صار �
ً
وواظب ً
احلال ِر َّدته �إىل الوثنية ،و�أعاد حرية العبادة للوثنيني ،وبد�أ حملة �ضد الكني�سة الأرثوذك�سية .انظر �ألي�س
جاردنر يف كتابهJulian, philosopher and Emperor and the last struggle of paganism against :
 Christianityوكذلك كتاب ويل ديورانت� ،The age of Faith :ص.19 - 10
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ومل يعد مي�سكها بع�ضها ببع�ض �سوى �أحبال من عادات وقوانني قدمية آ� ِيل ٌة
دانية ميكن ا�ستدعا�ؤها
لل�سقوط يف �أية حلظة .فهل كان هناك �أية ثقافة ْ
وج ّ
لتجمع اجلن�س الب�شري مرة �أخرى يف وحدة تنقذ احل�ضارة؟ مثل هذه
الثقافة ينبغي �أن تكون �شي ًئا من نوع جديد؛ وذلك لأن العقوبات وال�شعائر
القدمية كانت قد ماتت ،ويقت�ضي الأمر عمل قرون من الزمان كي نبني
غريها من نف�س نوعها(((.
مفتقرا �إىل ثقافة جديدة لتحل
وي�ستطرد الكاتب قائالً�« :إن العامل وقف ً
حمل ثقافة العر�ش ونظم التوحيد التي كانت م�ؤ�س�سة على قرابة الدم» .ثم
ي�ضيف قائالً�« :إنه ملن املده�ش �أن مثل هذه الثقافة قامت يف �شبه جزيرة
العرب يف نف�س الوقت بال�ضبط الذي ا�شتدت فيه احلاجة �إليها» .ومع ذلك
فلي�س هناك ما يثري الده�شة حول هذه الظاهرة .فاحلياة ترى باحلد�س ما يلزمها،
وحتدد وجهتها يف حلظات الأزمات .وهذا هو ما ن�سميه يف لغة الدين با�سـم
«الوحي النبوي»؛ ولهذا كان من الطبيعي �أن يبزغ نور الإ�سالم يف وعي �أنا�س
ب�سطاء مل مت�سهم الثقافــات القدمية ،ويعي�شون يف موقع جغرايف �إ�سرتاتيجي
عند ملتقى ثالث قارات.

((( انظر ج .هـ .ديني�سون يف كتاب� ،Emotion as The Basis of Civilization :ص.268 - 267
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أ�سا�سا لوحدة العامل يف
هكذا وجدت الثقافة الإ�سالمية اجلديدة � ً
مبد أ� التوحيد((( .والإ�سالم كد�ستور �إمنا هو الو�سيلة العملية جلعل هذا املبد�أ
حيا يف حياة الب�شر العقلية والوجدانية .فهو يتطلب الوالء والطاعة هلل
عام ًال ًّ
ال للعرو�ش .وملّا كان اهلل هو املنبع الروحي املطلق لكل حياة ف�إن الوالء هلل
والإخال�ص له ي�ساوي بالفعل والء الإن�سان لطبيعته اخلا�صة املثالية ،والأ�سا�س
الروحي املطلق لكل حياة كما ي�صوره الإ�سالم هو �أ�سا�س ثابت ،يك�شف عن
التنوع والتغيرّ  .واملجتمع الذي يت�أ�س�س على مثل هذا املفهوم للواقع
نف�سه يف ّ
يجب �أن يوفق يف حياته بني عنا�صر الدوام والتغري م ًعا .وينبغي �أن يكون له
مبادئ �أبدية كي تنظم له حياته اجلماعية؛ وذلك لأن الثابت الأبدي يثبت
�أقدامنا يف عامل التغري امل�ستمر.
ولكن املبادئ الثابتة �إىل الأبد �إذا ف ُِه َمت على �أنها تطرد كل �إمكانيات
التغري ،التي هي ح�سبما ورد يف القر�آن �آية من �آيات اهلل الكربى� ،إمنا متيل �إىل
أ�سا�سا متغري بطبيعته .وف�شل �أوروبا يف العلوم ال�سيا�سية واالجتماعية
تثبيت ما هو � ً
ي�صور املبد�أ ال�سابق ،بينما جمود وركود الإ�سالم يف ال�سنوات اخلم�سمائة الأخرية
ي�صور املبد أ� الالحق� .إذن ما هو مبد�أ احلركة يف بناء الإ�سالم؟ �إنه ما ُيعرف با�سم
«االجتهاد».
يج�سده القر�آن يف �إعالنه :ﮋﰌ ﰍﰎﰏﮊ ،هو املو�ضوع الدائم يف القر�آن يتكرر
((( مبد أ� التوحيد املقد�س كما ِّ
ذكره كمبد أ� �أ�سا�سي يف الإ�سالم ،بل يف كل ديانة من ّزلة من عند اهلل.
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واالجتهاد لغ ًة هو بذل اجلهد ،وهو يف ا�صطالح الفقه يعنى ا�ستعمال
الر�أي للو�صول �إىل حكم فقهي م�ستقل يف م�س�ألة �شرعية .و�أ�صل فكرة
االجتهاد على ما �أعتقد قد وردت يف �آية �شهرية :ﮋﮠﮡ ﮢ ﮣ
(((
تلميحا �أو�ضح لالجتهاد يف �سنة النبي 
ﮤﮊ [العنكبوت ]69 /وجند ً
واليا �إىل اليمن «فقال له :كيف ت�صنع �إن
وذلك يف حديث النبي ملعاذ حني بعثه ً
عر�ض لك ق�ضاء؟ قال معاذ� :أق�ضي مبا يف كتاب اهلل .قال :ف�إن مل يكن يف كتاب
اهلل ،قال :فب�سنة ر�سول اهلل ،قال :ف�إن مل يكن يف �سنة ر�سول اهلل .قال� :أجتهد
ر�أيي»(((.
ومع ذلك ف�إن الدار�س لتاريخ الإ�سالم يدرك متا ًما �أنه مع االتباع ال�سيا�سي
للدولة الإ�سالمية �أ�صبح من ال�ضرورة املُ َّلحة ن�ش�أة فكر ت�شريعي �إ�سالمي منظم.
ولذلك انكب الرواد الأوائل من فقهاء ال�شريعة على العمل بدون توقف حتى
((( الإ�شارة �إىل الآية القر�آنية :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ[العنكبوت،]69 /
يقول �إقبال�« :إن كل اجلهود يف العلوم ويف �سبيل الو�صول �إىل الكمال والأهداف العالية يف احلياة والتي
فيها فائدة للإن�سانية بطريقة �أو �أخرى هي جهاد للإن�سان يف �سبيل اهلل» ،ملفوظات �إقبال  -ن�شرها وعلَّق عليها
�صديقي� ،ص.67
الدكتور �أبو الليث ّ
َ
ويقول حممد �أ�سد يف مالحظات بالهام�ش �أ�سفل ال�صفحة �إن �صيغة اجلمع امل�ستعملة هنا يف كلمة ُ«�س ُبل َنا» هي
بكل و�ضوح جاءت لتعني الت�أكيد على حقيقة دائمة تتكرر يف القر�آن وفحواها �أن هناك �سب ًال عديدة ت�ؤدي
�إىل معرفة اهلل ،انظر كتاب حممد �أ�سد � ،The Message of the Quranص 616واملالحظة الهام�شية رقم .61
((( انظر �أبو داود� ،أق�ضية ،11 :والرتمذي� ،أحكام ،3 :والدارمي ،كتاب ال�سنن ،ج� ،1ص ،60وعمو ًما هذا
احلديث ُيعترب هو الأ�سا�س الأول لالجتهاد يف الإ�سالم .ولكن عند بع�ض الفقهاء ُيقال �إن هذا احلديث
ُمر�سل يف طبيعته.
وانظر �أي�ضً ا عبد القادر ،نظرة يف تاريخ الفقه الإ�سالمي ،ج� ،1ص 70و.210
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نهائيا لها من خالل املذاهب
ظهرت الرثوة املرتاكمة من الفكر الفقهي ً
تعبريا ًّ
الفقهية املعروفة واملعمول بها .وكان ه�ؤالء الفقهاء الأوائل من �أ�صول عربية وغري
عربية.
وتقر هذه املدار�س الفقهية ثالث درجات من االجتهاد:
ّ
مق�صورا على �أ�صحاب
عمليا
ً
•حق كامل يف الت�شريع ،وهو يكاد يكون ًّ
املذاهب.
ميار�س يف �إطار مذهب معني.
•حق ن�سبي َ
•حق خا�ص يتعلق بتعيني القاعدة ال�شرعية التي ُت َّطبق يف حالة
خا�صة مل يقررها �أ�صحاب املذاهب(((.
ويهمني يف هذا البحث االقت�صار على الدرجة الأوىل من االجتهاد و�أعني
بها احلق الكامل يف الت�شريع .وقد �سمح �أهل ال�سنة بهذا النوع من االجتهاد من
ناحية الإمكانية النظرية ،ولكنهم �أنكروه منذ مت و�ضع املذاهب الفقهية؛ وذلك
لأن فكرة االجتهاد الكامل قد �أحيطت ب�شروط ي�ستحيل حتققها يف فرد واحد.
((( هذه الدرجات الثالثة يف الت�شريع يف لغة الفقهاء املت�أخرين يف الإ�سالم هي :اجتهاد يف ال�شرع واجتهاد يف
املذهب واجتهاد يف امل�سائل.
انظر �صبحي املحم�صاين ،فل�سفة الت�شريع يف الإ�سالم ،الرتجمة الإجنليزية ،ف .ج زيادة� ،ص ،94وانظر «ن.
ب� .أغنيدي�س» يف كتابه� ،Mohammedan Theories of Finance:ص 121و.122
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أ�سا�سا على �أر�ضية م َّهدها
ويبدو هذا املوقف يف غاية الغرابة يف نظام قانوين قائم � ً
القر�آن بتج�سيده لر�ؤية للحياة ذات ديناميكية يف جوهرها.
وعلى ذلك فمن ال�ضروري قبل �أن نوا�صل املزيد من البحث �أن نكت�شف
عمليا �إىل حالة من
�سبب هذا املوقف العقالين الذي �أ ّدى ب�شريعة الإ�سالم ًّ
اجلمود .ويرى بع�ض الكتاب الأوروبيني �أن طابع اجلمود يف ال�شريعة الإ�سالمية
يرجع �إىل ت�أثري الأتراك .وهذه نظرة �سطحية متا ًما؛ وذلك لأن مدار�س الفقه
الإ�سالمي قد مت و�ضعها وتر�سيخها قبل �أن يبد�أ ت�أثري الأتراك يف التاريخ الإ�سالمي
ب�أزمان طويلة.
و�أرى �أن الأ�سباب احلقيقية لهذا اجلمود هي كالآتي:
نعرف جمي ًعا حركة العقليني «املعتزلة» ،التي ظهرت يف الفكر الإ�سالمي
يف �صدر الدولة العبا�سية ،واخلالفات املريرة بني طوائف علم الكالم ،خا�صة ما
بني املعتزلة واملحافظني من �أهل ال�سنة ،فقد اختلف الفريقان مث ًال حول م�س�ألة
خلق القر�آن وهل هو قدمي �أو خملوق؟ فقال املحافظون �إن القر�آن قدمي بينما �أنكر
ذلك املعتزلة العقليون؛ لأنهم ر�أوا �أن ذلك ما هو �إال �شكل جديد للعقيدة
امل�سيحية حول ِق َدم الكلمة.
وجند من ناحية �أخرى �أن اخللفاء العبا�سيني يف �أواخر عهد دولتهم قد �أيدوا
املحافظني من «�أهل ال�سنة» كل الت�أييد؛ تخوفًا من العواقب ال�سيا�سية حلركة
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يقو�ض
املعتزلة العقالنية ،وه�ؤالء املحافظون ر�أوا �أن �إنكار املعتزلة ل ِقدم القر�آن �إمنا ّ
دعائم املجتمع الإ�سالمي(((.
عمليا الأحاديث ،و�أعلن ب�صراحة �أن �أبا هريرة مل
فمث ًال «النظَّ ام» رف�ض ًّ
يكن ثقة يف روايته(((.
وهكذا جند �أن املفكرين املحافظني اعتربوا حركة املعتزلة عام ًال من عوامل
وخطرا على ا�ستقرار الإ�سالم كد�ستور اجتماعي((( ،وكان
االن�شقاق والتحللً ،
�سبب ذلك يرجع �إىل �سوء الفهم للدوافع احلقيقية للمعتزلة من ناحية ،ويرجع من
ناحية �أخرى �إىل مغاالة بع�ض املعتزلة العقليني يف �أفكارهم املتطرفة .كان غر�ض
املحافظني هو املحافظة على الوحدة االجتماعية للإ�سالم ،ولكي يحققوا وحدة
((( راجع م .حنيف ناديف يف كتاب :م�س�ألة خلق القر�آن يف عقلية ابن تيمية( ،بالأردية) �ص ،253 - 231وانظر
أي�ضا �أ .ج� .أربري يف كتاب الوحي والعقل يف الإ�سالم� ،ص 27 - 23والإ�شارات لهذه الق�ضية ال�ساخنة
� ً
عن �أبدية وقدم القر�آن �أم خلقه جندها يف املالحظات اخلا�صة للعالّمة �إقبال ،مثلما جند على الغالف اخللفي
للن�سخة اخلا�صة به من كتاب «�شبنجلر» �سقوط الغرب ،يف �إحدى ق�صائده العظيمة ق�صيدة عنوانها� :إبلي�س
كي جمل�س �شورى ،برملان ال�شيطان ،وهي موجودة يف الديوان املن�شور بعد وفاة �إقبال بعنوان� :أرمو غاين
هيجاز ،والق�صيدة فيها حكمه النهائي على تلك املجادلة املذهبية التي ال �أ�سا�س لها وفيها يقول:
هل كلمات القر�آن خملوقة �أم غري خملوقة؟
يف �أي املعتقدين يكون خال�ص الأمة؟
هل �أ�صنام ال ّالت ومناة التي نحتها علم الكالم الإ�سالمي غري كافية للم�سلمني يف �أيامنا؟
((( راجع ابن قتيبة ،يف كتابه ت�أويل خمتلف احلديث� ،صفحة .19
((( انظر كتاب العالّمة �إقبال وهو ر�سالته للدكتوراه بعنوانDevelopment of Metaphysics in Persia :
أي�ضا «و.
�ص54؛ حيث يقرر «�أن العقالنية كانت متيل �إىل حتليل وتفكيك متا�سك الكني�سة الإ�سالمية» ،وانظر � ً
م .وات» يف مقالته« :املواقف ال�سيا�سية للمعتزلة» املن�شورة �سنة  ،1962يفJournal of the Royal Asiatic :
� ،Societyص.54 - 38
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جماعة امل�سلمني كان ال�سبيل الوحيد �أمامهم هو ا�ستخدام ال�شريعة مبا لها من قوة
حمكما بقدر الإمكان.
ُملزمة ،و�أن يجعلوا بناء نظامهم الت�شريعي ً
ن�ش�أة ومنو الت�صوف املتق�شف الزاهد الذي ت�أثر بطابع غري �إ�سالمي ،وكان
نظريا بح ًتا ،هو امل�سئول �إىل حد كبري عن هذا االجتاه؛ وذلك لأن
جانبا ًّ
يمُ ّثل ً
الت�صوف يف جانبه الديني البحت قد تب َّنى نو ًعا من التمرد والثورة �ضد الأالعيب
اللفظية يف تخريجات الفقهاء املتقدمني.
وخري مثال على هذا هو «�سفيان الثوري» فقد كان من �أعظم العقليات
مذهبا يف الفقه((( ،ولكن قوة اجتاهه
الت�شريعية يف زمانه و�أو�شك �أن ي�ضع ً
الروحاين ،وعقم اجلدل بني فقهاء ع�صره قد دفعه نحو الت�صوف املتق�شف الزاهد،
احلر
ذلك ّ
الت�صوف الذي تطور فيما بعد يف جانبه النظري واتخذ �شكل التفكري ّ
املتوافق مع العقالنية.
وكان ت�أكيد ال�صوفية على الفرق بني الظاهر والباطن � -أي املظهر
واحلقيقة  -قد خلق اجتا ًها من عدم املباالة بكل ما يت�صل باملظهر وال يت�صل

((( انظر حممد اخل�ضري :تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،ترجمه �إىل اللغة الأردية عبد ال�سالم ناديف �ص.323
أي�ضا ابن قتيبة ،معارف� ،ص ،217وع .ج� .سكا�شت يف كتابهThe Origins of Mohammedan :
وانظر � ً
� ،Jurisprudenceص ،242وح�سبما يقول «�أ .ج� .أربري» �إن «�سفيان الثوري» كان له مذهب يف الفقه ظل
تقريبا ،راجع كتاب «الأولياء وال�صوفيون امل�سلمون»� ،ص ،129ومالحظات املرتجم.
حيا ملدة قرنني ً
ًّ

252

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
252

باحلقيقة ا ُجل ّو ّانية((( .وهذا املزاج العقلي الذي ينحو �إىل االن�صراف جتاه عوامل
�أخرى والذي برز يف الت�صوف يف ع�صوره الأخرية قد حجب �أنظار النا�س عن
اجتماعيا ،كما �أنه جذب �إليه خرية
د�ستورا
جانب هام يف الإ�سالم باعتباره
ً
ًّ
العقول الإ�سالمية ملا قدمه من انفتاح للتفكري غري املقيد يف جانبه النظري.
وهكذا �أ�صبحت دولة الإ�سالم يف عمومها مرتوكة يف �أيدي رجال حتت امل�ستوى
املتو�سط من الناحية الفكرية ،ومل يجد جماهري امل�سلمني الذين ال ي�شغلهم الفكر
�شخ�صيات �أف�ضل من ه�ؤالء كي تتزعمهم وتقودهم ،ووجدوا �أمنهم الأكرث �ضمانًا
يف االتباع الأعمى للمذاهب الفقهية.
فوق كل هذا حدث تخريب بغداد  -مركز احلياة الفكرية الإ�سالمية  -يف
منت�صف القرن الثالث ع�شر ،وكان هذا التدمري �ضربة هائلة فعالً ،وقد و�صف امل�ؤرخون
املعا�صرون للغزو ال ّترتي خراب بغداد بروح مقهورة وت�شا�ؤم حول م�ستقبل الإ�سالم.
وهنا خاف املفكرون الإ�سالميون املحافظون من حدوث املزيد من التحلل واالنهيار
الذي ي�أتي بطبيعته يف مثل تلك الفرتات من ال�سقوط والتعفن ال�سيا�سي؛ لذلك
((( حول التمييز بني الظاهر والباطن ،انظر مقالة العالّمة �إقبال :علم الظاهر وعلم الباطن ،وذلك يف �أنواري �إقبال،
ن�شره ب� .أ .دار� ،ص.277 - 268
ّ
و�أي�ضً ا الفقرة التالية من مقالة العالمة �إقبال والتي علق عليها بقوله :النف�س يف �ضوء الن�سبية ،واملحفوظة يف
 Thoughts and Reflections of Iqbalن�شرها �س� .أ فاهيد� ،ص ،114 - 113وفيها يقول �إقبال� :إن الطريقة
ال�صوفية قد جذبت بع�ضً ا من �أعظم العقليات يف تاريخ الب�شرية ورمبا كان فيها �شيء ما ،لكنني �أميل �إىل
االعتقاد ب�أنها تف�سد بع�ض اهتمامات احلياة امل�ساوية لها يف الأهمية ،ويحدوها الرغبة يف الهروب من الواجب
ال�شاق لغزو املادة من خالل العقل.
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ركزوا جهودهم على م�س�ألة واحدة ،هي املحافظة على منط موحد للحياة االجتماعية
جلميع النا�س ،وذلك برف�ض كل جتديدات مبتدعة يف �أحكام ال�شريعة ،كما و�ضعها
الفقهاء الأوائل .وكان رائدهم يف هذا فكرة التنظيم االجتماعي ،ومما ال �شك فيه
�أنهم كانوا على حق يف بع�ض اجلوانب؛ وذلك لأن اجلماعة املنظمة هي التي تقاوم
قوى االنحالل واالنهيار .ولكنهم مل يدركوا  -كما مل يدرك علما�ؤنا املحدثون � ًأي�ضا
 �أن امل�صري النهائي ل�شعب من ال�شعوب ال يتوقف على التنظيم االجتماعي بقدرما يتوقف على قيمة وقوة الرجال ك�أفراد .فاملجتمع الذي يحكمه التنظيم املُ ْفرط
ين�سحق فيه الفرد ويتال�شى من الوجود .قد يك�سب كل ما يف الفكر االجتماعي من
ثراء ،ولكنه يفقد روحه اخلا�صة .ذلك لأن تقدي�س التاريخ املا�ضي وتبجيله تبجي ًال
زائ ًفا وبعثه بع ًثا م�صطن ًعا ،ال ّ
عالجا ناج ًعا لأمة تنهار.
ي�شكل ً
وقد �أح�سن كاتب معا�صر ت�صوير ذلك حني قال:
«�إن حكم التاريخ هو �أن الأفكار البالية مل تقم لها قائمة �أب ًدا بني قوم كانوا
وبناء على هذا فالقوة الوحيدة الف َّعالة التي تقاوم قوى االنهيار
هم �سبب �إبالئها»ً ،
يف �شعب من ال�شعوب هي تن�شئة �أفراد من ذوي ال�شخ�صية الفردية القوية.
و�أمثال ه�ؤالء الأفراد وحدهم هم الذين تتجلّى فيهم احلياة بكل �أعماقها ،فهم
يك�شفون عن معايري جديدة جتعلنا نبد�أ على �ضوئها يف �إدراك �أن بيئتنا لي�ست
واجبة احلرمة يف كل �شيء و�إمنا حتتاج �إىل مراجعة وتعديل .واملبالغة يف التنظيم
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بتقدي�س املا�ضي و�إجالله �إجال ًال زائ ًفا  -كما ظهر عند فقهاء امل�سلمني يف القرن
الثالث ع�شر وما بعده  -كان خمال ًفا لروح الإ�سالم ،مما ت�سبب يف ظهور رد فعل
قوي على يد «ابن تيمية» �أحد �أعظم الكتاب والدعاة الإ�سالميني و�أ�شدهم عز ًما
وهمة .ولد عام 1263م �أي بعد خم�سة �أعوام من تدمري بغداد.
ن� أش� «ابن تيمية» على مذهب «ابن حنبل» ،و�أعطى نف�سه احلق يف حرية
ثائرا بذلك �ضد من �أغلقوا باب االجتهاد ،وجتمدوا على تراث املذاهب
االجتهاد ً
الفقهية التقليدية .وعاد ابن تيمية �إىل امل�صادر والأ�صول الأوىل لل�شريعة لي�صنع
بداية جديدة.
يرف�ض ابن تيمية مبد أ� احلنفية يف ا�ستنباط الأحكام بالقيا�س والإجماع
أي�ضا ابن حزم م�ؤ�س�س
كما فهمه الفقهاء والأ�صوليون القدامى((( ،وهذا ما فعله � ً
املذهب الظاهري يف الفقه(((؛ فالإجماع يف ر�أيه كان هو �أ�سا�س كل خرافة
وهراء((( .ومما ال �شك فيه �أن ابن تيمية كان على �صواب يف ر�أيه �إذا ما نظرنا بعني
االعتبار �إىل ما �ساد يف زمنه من انحطاط عقلي و�أخالقي.
((( انظر �سراج احلق يف :فكرة ابن تيمية عن القيا�س والإجماع ،يف  ،Islamic Cultureاملجلد  17عام 1943م
يف �ص ،78 - 77وانظر �أحمد ح�سن يف كتابه مذهب الإجماع يف الإ�سالم� ،ص ،192 - 189وانظر هـ.
ال�أو�ست يف مقالته عن ابن تيمية يف  ،Encyclopaedia of Islamج� ،3ص.954
((( امل�ؤ�س�س ملذهب الظاهرية يف الفقه هو :داود بن علي بن خلف( ،املولود �سنة 200هـ واملتوفى �سنة 270هـ)
�شب يف بغداد ،وكذلك ابن حزم (املولود �سنة 384هـ واملتوفى �سنة 456هـ) وكان هو امل�ؤ�س�س للمذهب
وقد َّ
الظاهري يف الأندل�س الإ�سالمية و�أكرث من ميثله �شهرة يف الإ�سالم.
((( انظر د .ب .ماكدونالد يف كتابه� ،Development of Muslim Theology :ص.275
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ويف القرن ال�ساد�س ع�شر نادى «ال�سيوطي» بنف�س احلق يف االجتهاد الذي
�أ�ضاف �إليه فكرة ظهور �إمام م�صلح على ر�أ�س كل قرن من الزمان(((.
تعبريا كام ًال عن روحه يف حركة هائلة
ولكن وجد فكر «ابن تيمية» ً
القدرات والإمكانات ،ظهرت يف القرن الثامن ع�شر على رمال نجَ ْـد ،التي و�صفها
«ماكدونالد» ب�أنها �أطهر بقعة يف عامل الإ�سالم الذي نخر ال�سو�س يف عظامه،
(تلك هي احلركة الوهابية) التي كانت يف احلقيقة �أول نب�ضة حياة يف الإ�سالم
احلديث ،وكانت م�صدر �إلهام ملعظم احلركات الكربى احلديثة بني امل�سلمني يف
∗
�آ�سيا و�إفريقيا ،كاحلركة ال�سنو�سية وحركة اجلامعة الإ�سالمية((( ،واحلركة البابية
التي كانت ال�صورة الفار�سية املطابقة للربوت�ستانتية العربية.
ولد امل�صلح املتطهر العظيم حممد بن عبد الوهاب �سنة 1700م((( ،ودر�س
أخريا يف ن�شر جذوة من روحه املتوقّدة
العلم يف املدينة ،ورحل �إىل فار�س ،وجنح � ً
أي�ضا عبد املتعال ال�صعيدي يف كتابه :املجددون يف
((( انظر ال�سيوطيُ :ح ْ�س ُن املحا�ضرة ،ج� ،1ص ،183انظر � ً
الإ�سالم� ،ص.12 - 8
((( من �أجل معرفة تقارير �إقبال التي ن�شرها من وقت لآخر لتو�ضيح معاين ومقا�صد حركة الوحدة الإ�سالمية
أي�ضا �ص 237من Speeches, Writings
انظر� ،Letters and Writings of Iqbal :ص� 55إىل  ،57وانظر � ً
.and Statements of Iqbal
(∗) احلركة البابية لي�ست حركة �إ�سالمية و�إمنا هي حركة هدم للإ�سالم من داخله( .املرتجم)
(((	�إن تاريخ ميالد حممد بن عبد الوهاب هو الآن معروف عمو ًما �أنه يف عام 1115هـ1703 /م.
ومن املهم �أن نالحظ �أنه كلما َّفكر العالمة �إقبال يف حركات التحديث و�أعالمها يف الإ�سالم تتبعهم حتى
ي�صل �إىل حركة الإمام حممد بن عبد الوهاب ،انظر خطابات وكتابات �إقبال Letters and Writings of
� ،Iqbalص= .93 ،82
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يف �أنحاء العامل الإ�سالمي .كان �شبي ًها يف روحه ب�أحد تالميذ الإمام الغزايل هو
حممد بن تومرت((( امل�صلح الإ�سالمي من بربر املغرب ،الذي ظهر يف فرتة انهيار
الأندل�س الإ�سالمية فنفث فيها من روحه الثائرة نفحة من بعث جديد.
ول�سنا هنا ب�صدد احلديث عن امل�آل ال�سيا�سي للحركة الوهابية التي ق�ضى
عليها حممد علي با�شا بجيو�شه ،و�إمنا ما يهمنا مالحظته هو روح احلرية الظاهرة
أي�ضا حركة حمافظة على طريقتها اخلا�صة.
فيها رغم �أن هذه احلركة يف داخلها ،هي � ً
وق�صره على �أ�صحاب املذاهب الأوائل
فبينما تثور �ضد �إغالق باب االجتهادْ ،
وت�ؤكد ب�شدة على االجتهاد اخلا�ص بالأحكام� ،إال �أن ر�ؤيتها للما�ضي خالية متا ًما
أ�سا�سا على ال�سنة النبوية.
من النقد ،وتعتمد يف �أمور الت�شريع � ً
وعندما ننتقل �إىل تركيا جند �أن فكرة االجتهاد ظلت تعمل عملها زم ًنا طوي ًال
يف الفكر الديني وال�سيا�سي للأمة الرتكية ،بعد تقويتها وتو�سيعها بالأفكار الفل�سفية.
ويت�ضح هذا يف نظرية جديدة هي :القانون املحمدي ،وهي نظرية يف الفقه م�ؤ�س�سة
= ويالحظ �إقبال يف مقاله بعنوان :الإ�سالم والأحمدية� :أن ال�سيد �أحمد خان يف الهند وال�سيد جمال الدين
الأفغاين يف �أفغان�ستان واملفتي علم جان يف رو�سيا .ه�ؤالء الرجال رمبا كانوا ي�ستلهمون حممد بن عبد الوهاب
وهو م�ؤ�س�س ما ي�سمى با�سم احلركة الوهابية والتي ميكن و�صفها ب�أنها �أول نب�ضة يف حياة الإ�سالم احلديث،
انظر �صفحة  190يف .Speeches, Writings and Statements
((( انظر مقالة ابن تومرت يف دائرة معارف الإ�سالم ،Encyclopaedia of Islam ،ج� ،3ص� 958إىل  ،960وانظر
أي�ضا ،Shorter Encyclopaedia of Islam :وكتاب حركة املوحدين يف �شمال �إفريقية يف القرنني الثاين
� ً
ع�شر والثالث ع�شر  -الف�صل الرابعThe Almohad movement in North Africa in the twelfth and :
.thirteenth centuries
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على مفاهيم علم االجتماع احلديث .و�إذا كانت نه�ضة الإ�سالم حقيقة - ،و�أعتقد
�أنها كذلك  -فالبد �أن نفعل ذات يوم ما فعله الأتراك ب�إعادة تقييم تراثنا الفكري.
ف�إذا مل ن�ستطع �أن ن�ضيف �إ�سها ًما جدي ًدا �إىل الفكر الإ�سالمي العام ،فرمبا
ال�صحي الر�صني �أن نوقف حركة االنفالت من الدين التي تنت�شر
ن�ستطيع بالنقد
ّ
ب�سرعة يف العامل الإ�سالمي.
والآن �أوا�صل حديثي لإعطائكم فكرة عن الفكر ال�سيا�سي الديني يف
حاليا يف ذلك
تركيا ،تو�ضح لكم كيف تتجلى قوة االجتهاد يف التفكري والن�شاط ًّ
البلد .كان هناك منذ عهد قريب خطان رئي�سيان من الفكر يف تركيا ،ميثلهما احلزب
القومي وحزب الإ�صالح الديني .امل�س�ألة الأكرث �أهمية عند احلزب الوطني هي
�أو ًال وفوق كل �شيء الدولة ال الدين .لي�س عند ه�ؤالء املفكرين وظيفة م�ستقلة
للدين من حيث هو دين .والدولة عندهم هي العامل الرئي�س يف حياة الأمة،
وهي التي حتدد طبيعة ووظيفة كل العوامل الأخرى .وبناء على ذلك يرف�ضون
الآراء القدمية عن وظيفة الدولة والدين ،وي�ؤكدون الف�صل بني الكني�سة والدولة.
ال �شك �أن بناء الإ�سالم كمنظومة (دينية � -سيا�سة) ُيجيز مثل هذا
�شخ�صيا �أعتقد �أنه من اخلط�أ االفرتا�ض ب�أن فكرة الدولة
الر�أي ،رغم �أنني
ًّ
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هي الأكرث �سطوة ،و�أنها تتحكم يف كل الأفكار الأخرى املتج�سدة يف منظومة
الإ�سالم .فلي�س يف الإ�سالم �سلطة روحية و�سلطة زمنية منف�صلتان .وطبيعة
دنيويا يف مغزاه وفحواه �إمنا يحدده املوقف العقلي لفاعل
�أي عمل مهما كان ًّ
هذا العمل.
فاخللفية العقلية امل�سترتة للعمل [�أعنى انعقاد النية] هي التي حتدد ب�صفة
(((
دنيويا ُم َد َّن ً�سا �إذا ما مت �أدا�ؤه بنزعة انف�صالية
حا�سمة طبيعته ؛ فقد يكون العمل ًّ
عن املزيج (الإ�سالمي) ملركب احلياة (الذي يجمع بني الروح واملادة) .وقد يكون
روحيا �إذا كان ي�ستلهم هذا املزيج .فاحلقيقة يف الإ�سالم يف حد ذاتها تبدو
العمل ًّ
دي ًنا �إذ نظرنا �إليها من زاوية معينة ،وتبدو دولة �إذا نظرنا �إليها من زاوية �أخرى.
�صحيحا القول ب�أن الدين والدولة جانبان �أو وجهان ل�شيء واحد،
ولي�س
ً
فالإ�سالم حقيقة واحدة ال تقبل التحليل؛ قد يبدو لك دي ًنا �أو دولة بح�سب زاوية
�شافيا
الر�ؤية التي تنظر منها �إليه .وامل�س�ألة عميقة الأغوار ،وتو�ضيحها
ً
تو�ضيحا ً
يجرنا �إىل مناق�شات فل�سفية عميقة .ويكفي القول ب�أن هذا اخلط أ� القدمي قد ن� أش�
عن تق�سيم وحدة الإن�سان �إىل حقيقتني منف�صلتني متمايزتني بينهما نقطة ات�صال
جوهريا متناق�ضتان.
ب�شكل ما ،ولكنهما ًّ
((( هذه �إ�شارة �صريحة �إىل احلديث امل�شهور للنبي�« :إمنا الأعمال بالنيات» �أي �أن احلكم على الأعمال �سيكون
ح�سب املقا�صد والنية ،ومن امللحوظ �أن هذا احلديث له مغزى �أخالقي وروحي هائل وقد �أورده البخاري يف
�سبعة موا�ضع وافتتح به كتابه «اجلامع ال�صحيح».

مبد�أ احلركة يف بناء الإ�سالم
259

259

واحلقيقة �أن املادة هي الروح �إذا ما نظرنا �إليها يف �إطار مرجعية (املكازمان).
والوحدة التي يطلق عليها ا�سم الإن�سان :هي ج�سم عندما تنظر �إليها وهي تعمل
فيما ن�سميه بالعامل اخلارجي ،وهي عقل �أو روح عندما تنظر �إىل عملها بالن�سبة
للهدف النهائي واملثل الأعلى وراء هذا العمل.
وجوهر التوحيد كفكرة قابلة للتنفيذ العملي هو امل�ساواة واالحتاد واحلرية.
ومهمة الدولة يف الإ�سالم هي حتويل هذه املبادئ املثالية �إىل قوى تعمل يف املكان
حمددة .وبهذا
والزمان ،يرتكز طموحها يف حتقيق هذه املبادئ يف م�ؤ�س�سة �إن�سانية َّ
املعنى وحده تكون الدولة يف الإ�سالم دولة ثيوقراطية (دينية) ،ولكن لي�س مبعنى
دائما �أن يخفي �إرادته
�أن على ر�أ�سها خليفة اهلل ونائبه على الأر�ض ،الذي ي�ستطيع ً
اال�ستبدادية وراء ع�صمته املزعومة .وقد خفي هذا االعتبار الهام عن �أعني نقاد
الإ�سالم .واحلقيقة املطلقة  -ح�سبما ورد يف القر�آن  -هي روحية حت ّقق وجودها
بفاعليتها يف الزمان .فالروح جتد فر�صتها فيما هو طبيعي ومادي ،ودنيوي؛ و�إذن
فكل ما هو دنيوي هو مقد�س يف �أ�صل وجوده.
و�أعظم خدمة �أ ّداها الفكر املعا�صر للإ�سالم ،بل يف حقيقة الأمر لكل
طبيعيا ،واكت�شاف �أن املادي اخلال�ص
الأديان ،هي نقد ومتحي�ص ما ن�سميه ًّ
ماديا �أو ًّ
ال حقيقة له حتى نكت�شف جذوره الروحية ،ولي�س هناك �شيء يو�صف ب�أنه عامل
دنيوي مد َّن�س.
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القدر الهائل من املادة ي�شكل جما ًال تحُ قق فيه الروح ذاتها .فالكل
وكل هذا ْ
النبي ب�أجمل تعبري �إذ يقول«ُ :جعلت يل الأر�ض كلها
�أر�ض مقد�سة ،كما �صورها ّ
م�سج ًدا»(((.
والدولة يف الإ�سالم جمرد حماولة لتحقيق الروحانية يف بناء املجتمع
الإن�ساين .وبهذا املعنى تكون كل دولة غري قائمة على جمرد ال�سطوة ،بل
ت�ستهدف حتقيق مبادئ مثالية ،هي دولة ثيوقراطية.
وقد ا�ستقى رجال احلزب القومي الرتكي يف الواقع فكرة الف�صل بني الدين
(الكني�سة) والدولة من تاريخ الفكر ال�سيا�سي الأوروبي .فامل�سيحية يف بدايتها
الأوىل مل تقم كوحدة �سيا�سية �أو مدنية ،و�إمنا ن�ش�أت كنظام للرهبنة يف عامل اعتربته
جن�سا مد ّن ً�سا ،ولي�س لها ما تفعله ب�أمور الدنيا املدنية ،فهي تطيع ال�سلطة الرومانية
ً
عمليا يف كل �أمر .ولذلك عندما �أ�صبحت الدولة م�سيحية حدثت مواجهة حادة
ًّ
بني الدولة والكني�سة كقوتني متعار�ضتني متمايزتني ،ون�شب بينهما اخلالف على
تنازع االخت�صا�صات ،مثل هذه اخل�صومة لي�س من املمكن �أن تقع يف الإ�سالم،
((( ملعرفة هذا احلديث« :الأر�ض كلها م�سجد» انظر الرتمذي (ال�صالة)  ،119والن�سائي (ال ُغ�سل) ،26
و(م�ساجد)  ،42 ،3وانظر ابن ماجه (الطهارة) .90
وهذا القول الرائع للنبي  قد عرب عنه الع ّالمة يف �أبياته ال�شعرية:
من خالل نعمة حاكم ديننا.
�أ�صبحت الأر�ض كلها م�سجدنا
وقال ملك الدين للم�سلمني:
الأر�ض كلها م�سجدي
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مدنيا ُعني ب�شئون الدنيا∗ ،وقد �أخذ
ذلك لأن الإ�سالم كان من �أول �أمره جمتم ًعا ًّ
عن القر�آن طائفة من املبادئ الت�شريعية ت�شبه الألواح االثني ع�شر يف الت�شريع
الروماين ،وانطوت  -كما �أثبتت التجارب فيما بعد  -على �إمكانياتها العظيمة
للتو�سع والتطور عن طريق الت�أويل والتف�سري.
وبناء على هذا ف�إن النظرية القومية عن الدولة هي نظرية خادعة وم�ضللة؛
ً
لأنها تفرت�ض ثنائية ال وجود لها يف الإ�سالم.
ومن جهة �أخرى كان حزب الإ�صالح الديني (الرتكي) بزعامة «�سعيد
حليم با�شا» ي�صر على حقيقة �أ�سا�سية مفادها �أن الإ�سالم هو منظومة مت�سقة جتمع
وحـد ٌة من احلقائق اخلالدة ،هي:
بني املثالية والو�ضعية (الواقعية) و�أن الإ�سالم ْ
احلرية وامل�ساواة والت�ضامن؛ ولذلك لي�س له وطن معني ُين�سب �إليه ،و�إمنا هو ديانة
عاملية .ويقول ال�صدر الأعظم« :كما �أنه لي�س هناك ريا�ضة �إجنليزية �أو فلك �أملاين
�أو كيمياء فرن�سية ،كذلك ال يوجد �إ�سالم تركي �أو �إ�سالم عربي �أو فار�سي �أو
هندي ،وكما �أن الطابع العاملي للحقائق العلمية يو ّلد �أ�صنافًا متعددة من الثقافات
العلمية القومية متثل يف جمموعها املعرفة الب�شرية .كذلك وبنف�س الطريقة جند �أن
الطابع العاملي للحقائق الإ�سالمية يخلق �أ�صنافًا متعددة من املثل العليا القومية
والأخالقية واالجتماعية ».ويرى هذا الكاتب البعيد النظر �أن الثقافة الع�صرية
(∗)	 بد أ� الإ�سالم بعد الهجرة كدولة بالمدينة المنورة ،وكان محمد  هو النبي وهو رئي�س الدولة ،فلي�س في
الإ�سالم �صراع بين الدين والدولة كما حدث في �أوروبا في الع�صور الو�سطي من �صراع بين الكني�سة
والدولة( .المترجم).
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القائمة  -كما هي الآن  -على الأنانية القومية ما هي �إال �شكل �آخر من �أ�شكال
الهمجية .وقد ن�ش�أت هذه الثقافة نتيجة للت�صنيع املفرط النمو الذي ُير�ضي به
النا�س غرائزهم وميولهم البدائية.
ومع ذلك ينعى لنا الكاتب ما حدث عرب التاريخ ،من ابتعاد املثل العليا
تدريجيا ،حتت ت�أثري
الأخالقية واالجتماعية الإ�سالمية عن جوهر الإ�سالم
ًّ
العادات املحلية وخرافات ما قبل الإ�سالم لدى ال�شعوب الإ�سالمية .فقد
�أ�صبحت هذه املثل اليوم �إيرانية �أو تركية �أو عربية �أكرث منها �إ�سالمية .ونالت من
مبد�أ التوحيد النا�صع اجلبني بع�ض امل�ؤثرات الوثنية ،وانكم�شت ال�صبغة العاملية
املو�ضوعية للمثل العليا الأخالقية للإ�سالم ،حتت �ضغوط احلركات املحلية
للقوميات املختلفة .ولي�س �أمامنا من �سبيل ال�ستعادة هذا املبد�أ �إال �أن من ِّزق
الق�شرة اجلافة وننزعها عن الإ�سالم ،هذه الق�شرة التي �أحالت �إىل اجلمود تلك
النظرة الإ�سالمية الديناميكية للحياة ،و�أن نعيد اكت�شاف احلقائق الأ�صلية عن
احلرية وامل�ساواة والت�ضامنُ ،بغية �إعادة بناء مثلنا العليا الأخالقية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،و�أن ن�ستقيها من نبعها الأول نبع الب�ساطة والعاملية .هذه هي �آراء
فكريا �أكرث اتفاقًا مع روح الإ�سالم.
ال�صدر الأعظم يف تركيا ،و�سرتون �أنه اتبع خطًّ ا ًّ
عمليا �إىل نف�س نتائج احلزب القومي ،من حيث حرية االجتهاد بغية
وتو�صل ًّ
�إعادة بناء قوانني ال�شريعة على �ضوء الفكر والتجربة يف الع�صر احلديث.
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ودعونا الآن نرى كيف مار�س املجل�س القومي الكبري �سلطة االجتهاد فيما
يتعلق بنظام اخلالفة .فطب ًقا لر�أي �أهل ال�سنةَ :ت َوليِّ �إمام �أو خليفة هو �أمر حتمي
البد منه ،وال�س�ؤال الأول الذي يظهر بهذا اخل�صو�ص هو :هل الواجب �إ�سناد
اخلالفة �أو الإمامة �إىل �شخ�ص واحد مبفرده؟
واالجتهاد الرتكي يف هذه امل�س�ألة هو �أنه طب ًقا لروح الإ�سالم ميكن �إ�سناد
اخلالفة �أو الإمامة �إىل جماعة من النا�س �أو �إىل جمل�س منتخب .وعلى قدر علمي،
مل يعرب علماء الدين الإ�سالمي يف م�صر والهند  -حتى الآن  -عن ر�أيهم يف هذه
جدا ،ولي�س هناك ما يدعو للجدل فيه.
امل�س�ألة .و�أعتقد �أن الر�أي الرتكي �سليم ًّ
فنظام احلكم الإ�سالمي لي�س متف ًقا مع روح الإ�سالم فح�سب ،بل �أ�صبح � ًأمرا
نظرا للقوى اجلديدة التي انطلقت يف العامل الإ�سالمي.
ًّ
�ضروريا ً
ولكي نفهم الر�أي الرتكي دعونا ن�سرت�شد بر�أي ابن خلدون �أول م�ؤرخ
فل�سفي يف الإ�سالم؛ حيث يذكر يف مقدمته ال�شهرية ثالثة �آراء متباينة عن فكرة
اخلالفة العامة يف الإ�سالم(((:
الر�أي الأول� :أن الإمامة الكربى نظام �إلهي وبالتايل فهو الزم �شر ًعا.
الر�أي الثاين� :أن الإمامة �أمر مفيد ل�ضرورة االجتماع.
((( انظر املقدمة البن خلدون « »Muqaddimahترجمة ف .روزينثال ،ج� ،1ص.392 - 388
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الر�أي الثالث� :أنه ال حاجة ملثل هذا النظام ،وهذا هو ر�أي اخلوارج(((.
ويبدو �أن الأتراك قد عدلوا عن الر�أي الأول �إىل الر�أي الثاين ،وهو ر�أي
املعتزلة الذين اعتربوا الإمامة العامة �أمر مفيد ل�ضرورة االجتماع فح�سب.
ويحاجج الأتراك يف هذه امل�س�ألة مدافعني عن هذا الر�أي بقولهم :ينبغي
يف تفكرينا ال�سيا�سي �أن نهتدي بتجاربنا ال�سيا�سية املا�ضية التي تدل مبا ال يقبل
اخلط�أ على حقيقة م�ؤداها �أن فكرة الإمامة العامة قد ف�شلت يف التطبيق العملي.
فقد كانت فكرة قابلة للتنفيذ عندما كانت الإمرباطورية الإ�سالمية �سليمة
متوحدة ،ثم ظهرت وحدات �سيا�سية م�ستقلة منذ انهيار الإمرباطورية .ومل تعد
حيا يف تنظيم
فكرة اخلالفة ممكنة التنفيذ ،ومل يعد لها قدرة على �أن تكون عام ًال ًّ
غر�ضا مفي ًدا
العامل الإ�سالمي احلديث .وبعي ًدا عن كون اخلالفة مل تعد تخدم ً
ف�إنها تقف فع ًال حائ ًال يف طريق �إعادة توحيد الدول الإ�سالمية امل�ستقلة .ف�إيران
تقف مبعزل عن الأتراك ب�سبب خالفاتهما املذهبية بخ�صو�ص مو�ضوع اخلالفة،
ومراك�ش ينظرون �إليها بتوج�س وريبة ،و�شبه جزيرة العرب تعتز بطموحاتها
اخلا�صة .كل هذه االنق�سامات مزقت دول الإ�سالم من �أجل جمرد رمز ل�سلطان
م�ضى وانق�ضى منذ زمن بعيد.
((( ملعرفة ر�أي اخلوارج يف اخلالفة .انظر مقالة العالّمة �إقبال بعنوان :الفكر ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،واملحفوظة يف
� ،Speeches, Writings and Statements of Iqbalص 119و.120
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وميكن للأتراك �أن ي�ستمروا يف جدلهم قائلني :ملاذا ال ن�ستفيد يف تفكرينا
ال�سيا�سي مبا تعلمناه من التجربة؟ �أمل ُي�س ِقط القا�ضي �أبو بكر الباقالين �شرط
القر�شية (�أن يكون اخلليفة من بني قُري�ش) من اخلالفة يف �ضوء حقائق التجربة،
�أي حني انهارت ال�سطوة ال�سيا�سية لقري�ش (ب�سقوط دولة بني �أمية) وبالتايل
عجزها عن حكم العامل الإ�سالمي؟؟
ومنذ قرون م�ضت �أدىل «ابن خلدون» مبا يقارب هذه احلجج رغم اعتقاده
�شخ�صيا ب�شرط القر�شية يف اخلالفة �إذ يقول� :إنه ما دامت ع�صبية قري�ش قد
ًّ
انتهت فلي�س هناك بديل �سوى قبول �أكرث الرجال �سطوة ك�إمام يف الدولة التي
يظهر فيها �سلطانه.
وهكذا يدرك ابن خلدون منطق احلقائق القا�سي ،في�شري بر�أي رمبا نعتربه
�أول ر�ؤية معتمة للإ�سالم العاملي الذي يلوح لنا يف هذا الع�صر.
وهذا هو اجتاه الرتكي املعا�صر يف �ضوء حقائق التجربة ال يف �ضوء براهني
الفقهاء الذين عا�شوا وفكروا يف ظل �أحوال حياتية خمتلفة.
ؤ�شرا يدل على
تقديرا
ً
�صحيحا تكون م� ً
و�أعتقد �أن هذه احلجج لو مت تقديرها ً
ـب� ،أو بالأحرى
ميالد مثال عاملي (رغم �أنه ي�شكل جوهر الإ�سالم) �إال �أنه ُح ِج َ
مت حتريفه يف غمار الفتح العربي يف القرون الأوىل للإ�سالم .هذا املثال اجلديد
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ينعك�س بو�ضوح يف ق�صائد �شاعر قومي كبري هو «�ضيا» الذي ا�ستلهم يف �أنا�شيده
فل�سفة «�أوج�ست كونت» مما كان له �أكرب الأثر يف ت�شكيل الفكر الرتكي املعا�صر.
و�أخل�ص لكم م�ضمون �إحدى ق�صائده نق ًال عن ترجمة �أملانية للربوفي�سور «في�شر»
وفيها يقول« :لكي نخلق ح ًّقا للإ�سالم وحدة �سيا�سية َّفعالة ف�إنه يجب �أو ًال �أن
ت�صبح كل دولة �إ�سالمية م�ستقلة .ثم تخ�ضع جمي ًعا وتنظم نف�سها حتت قيادة
خليفة واحد .فهل مثل هذا الأمر ميكن حتقيقه يف الوقت الراهن؟ و�إذا مل يكن
ذلك � ًأمرا ممك ًنا فينبغي علينا االنتظار .ويجب يف نف�س الوقت �أن ينظم اخلليفة
بيته �أو ًال ،و�أن ير�سي فيه قواعد دولة ع�صرية َّفعالة .فال�ضعيف ال يلقى يف العامل
الدويل من يتعاطف معه ،والقوة وحدها هي التي حتظى باالحرتام)((( .تدل هذه
الأبيات يف و�ضوح على اجتاه الإ�سالم احلديث.
وينبغي يف الوقت احلا�ضر �أن ين�شغل كل �شعب م�سلم ب�إ�صالح نف�سه
قويا و�صا ًحلا لتكوين
و�أن يركّ ز ر�ؤيته م�ؤق ًتا على نف�سه فقط �إىل �أن ي�صبح اجلميع ًّ
احلية
�أ�سرة حية من اجلمهوريات .ويرى املفكرون القوميون �أن الوحدة احلقيقية َّ
لي�س من ال�سهل حتقيقها مبجرد وجود �سلطة عليا رمزية ،و�إمنا تتجلى ح ًّقا يف تعدد
وحدات حرة م�ستقلة ينق�ضي ما بينها من تناف�س ب�سبب الفوارق العرقية وتت�آزر
((( انظر ف� .أ .تان�سل .جو كَالْب يف :كو �إلياتي� ،ص ،129وقد الحظت الدكتورة �آنا ماري �شميل على ترجمة
العالّمة للفقرات التي نقلها من زيا جو كلب �أنه ال يعرف اللغة الرتكية و�أنه قد در�س كتاب زيا جو َكلْب من
خالل الرتجمة الأملانية التي قام بها �أوج�ست في�شر ،و�أنه من املثري لالهتمام �أن نرى كيف �أن �إقبال �أحيانًا
يقوم بتغيري �أو حذف بع�ض الكلمات يف الرتجمة عند �إعادة الأبيات يف املحا�ضرة ،انظر،Gabriel's Wing :
�ص.242
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برباط يوحدها من الأمل الروحاين امل�شرتك ويبدو يل �أن اهلل يك�شف لنا حقيقة
�أن الإ�سالم لي�س قومية ولي�س �إمرباطورية ا�ستعمارية ،و�إمنا هو رابطة �أمم يعرتف
باحلدود امل�صطنعة والفوارق العرقية ،وذلك لت�سهيل التعارف بني �أفراد هذه
الأمم((( ال لتقييد �أفقهم االجتماعي.
ونعر�ض الفقرة التالية لنف�س ال�شاعر ،من ق�صيدة بعنوان «الدين والعلم»
تدريجيا يف
�سوف تلقي مزي ًدا من ال�ضوء على النظرة الدينية العامة التي تت�شكل
ًّ
العامل الإ�سالمي يف هذه الأيام:
«من هم �أول الهداة الروحانيني للب�شرية؟ بال �شك هم الأنبياء والقدي�سون.
لقد �أخذ الدين بيد الفل�سفة وقادها يف كل الع�صور ،وقد ا�ست�ضاءت الأخالق
والفنون بنور الدين .ولكن بعد ذلك ي�ضعف الدين ،ويفقد حما�سته الأوىل،
ا�سميا مريا ًثا للفقهاء .والنجم الذي
ويختفي القدي�سون ،وت�صبح الزعامة الروحية ًّ
يهتدي به ه�ؤالء الفقهاء هو الرتاث ،وهم يجذبون الدين بالقوة �إىل هذا امل�سار،
ولكن الفل�سفة تقول� :إن النجم الهادي يل هو العقل ف�إذا ما ذهبتم �إىل اليمني
ذهبت �أنا �إىل الي�سار .والدين والفل�سفة كالهما يدعي روح الإن�سان ويجذبها �إىل
ُ
جانبه .وبينما يحتدم هذا ال�صراع ت�ضع التجربة حملها ،وتلد العلم الو�ضعي،
ويقول هذا الزعيم ال�صغري للفكر�« :إن الرتاث هو التاريخ والعقل هو منهج
((( هذه �إ�شارة للآية القر�آنية :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [احلجرات.]13 /
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التاريخ ،وكلٌّ منهما يف�سر ويرغب يف الو�صول �إىل نف�س ال�شيء الذي ال ميكن
حتديده.
ولكن ما هو هذا ال�شيء؟
قلب �صي َغ �صياغة روحية؟
هل هو ٌ
�إذا كان ذلك كذلك فا�سمع كلمتي الأخرية .الدين هو العلم الو�ضعي،
وغر�ضه هو �صياغة قلب الإن�سان �صياغة روحية»(((.
ويت�ضح من هذه الأبيات كيف �صاغ ال�شاعر بطريقة جمالية فكرة «�أوج�ست
كونت» عن املراحل الثالثة لتطور الفكر الب�شري ،وهي :املرحلة الدينية واملرحلة
الفل�سفية (امليتافيزيقية) واملرحلة العلمية .وتبنى ال�شاعر هذه الفكرة وجعلها
تتالءم مع النظرة الدينية للإ�سالم.
أي�ضا موقف ال�شاعر من اللغة
وهذه الأبيات التي جت�سد ر�أيه يف الدين حتدد � ً
العربية يف النظام التعليمي برتكيا ،ويف ذلك يقول ال�شاعر:
«الأر�ض التي يجلجل فيها �صوت امل�ؤذن لل�صالة باللغة الرتكية؛ حيث
يفهم الذين ي�صلون معنى دينهم ،الأر�ض التي يتم فيها تعليم القر�آن باللغة
((( انظر جو كالب� ،ص.112
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فهما كامالً .هذه
�صغريا �أوامر اهلل ً
كبريا �أو ً
الرتكية؛ حيث يفهم كل �إن�سان ً
الأر�ض هي َي ْابن تركيا وطنك»(((.
روحانيا ،فينبغي �إذن �أن يتغلغل
و�إذا كان هدف الدين هو تطهري القلب
ًّ
الدين �إىل روح الإن�سان ،وح�سبما يرى ال�شاعر ف�إنه من الأف�ضل لتغلغل الدين
�إىل داخل الإن�سان �أن ت�صاغ الأفكار الروحية بلغته الوطنية وال �سبيل غري ذلك.
ومعظم النا�س يف الهند �سوف ي�ستنكرون هذا التحول من العربية �إىل
الرتكية ،واجتهاد هذا ال�شاعر ي�ستدعي اعرتا�ضات جا ّدة �ستظهر فيما بعد.
ولكن ينبغي �أن نعرتف ب�أن الإ�صالح الذي اقرتحه لي�س بدون �سابقة
م�شابهة له يف التاريخ الإ�سالمي� .إذ جند �أن حممد بن تومرت مهدي �إ�سبانيا
بربريا يف �أ�صله القومي ،عندما توىل ال�سلطة ،و�أقام دولة
الإ�سالمية ،والذي كان ًّ
املوحدين �أمر برتجمة القر�آن وقراءته بلغة الرببر ،وذلك من �أجل الرببر غري
ّ
أي�ضا ب�أن ي�ؤ َّدى الأذان لل�صالة بلغة الرببر((( .كما �أوجب على
املتعلمني ،و�أمر � ً
جميع موظفي الدولة �أن يعرفوا لغة الرببر.
أي�ضا �أوريل عيد يف كتابه �أ�س�س القومية الأوروبية :حياة وتعاليم �ضيا جو كالب،
((( انظر نف�س امل�صدر �ص ،113و� ً
� ،Foundations of Turkish Nationalism: the Life and Teachings of Ziya Gö Kalpص102
و.103
((( من �أجل معرفة بدعة «ابن تومرت» يف جعل الأذان والدعوة لل�صالة بلغة الرببر انظر ابن �أبي زرع يف كتابه
رو�ض القرطا�س ،وانظر الرتجمة الفرن�سية التي و�ضعها �أ .بوميري يف كتابه بعنوانHistoire des souverains :
� ،du Maghrebص.250
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ويعر�ض ال�شاعر يف ق�صيدة �أخرى ر�أيه فيما ينبغي �أن تكون عليه املر�أة.
ونراه يف حما�سته للم�ساواة بني الرجل واملر�أة يرغب يف �أن يرى تغيريات جذرية
يف قانون الأحوال ال�شخ�صية يف الإ�سالم ،من حيث فهمها وتطبيقها يف الوقت
احلا�ضر:
ها هي املر�أة� ..أمي� ..أختي� ..أو ابنتي� ..إنها هي التي توقظ �أكرث امل�شاعر
قدا�سة يف �أعماق حياتي ..ها هي حبيبتي� ..شم�سي ..قمري ..وجنمي� ..إنها
هي التي جتعلني �أفهم �شاعرية احلياة ..فكيف ميكن ل�شريعة اهلل املقد�سة �أن
تعترب هذه املخلوقات اجلميلة كائنات دنيئة .بالت�أكيد هناك خط�أ يف تف�سري
العلماء للقر�آن(((� .إن �أ�سا�س الوطن والدولة هو الأ�سرة ،وطاملا يتحقق ما
ت�ستحقه املر�أة من مكانة الئقة ف�إن احلياة القومية تظل ناق�صة� .إن تن�شئة الأ�سرة
ينبغي �أن تتوافق مع العدالة؛ ولذلك فامل�ساواة �ضرورية يف ثالثة �أمور :يف
الطالق واالنف�صال واملرياث.
وطاملا �أن املر�أة ُت ّعد ن�صف الرجل يف املرياث وربعه يف عدد الأزواج ،ف�إنه لن
ترقى الأ�سرة ولن ترقى البالد∗ .لقد فتحنا حماكم وطنية للعدالة للنظر يف احلقوق
الأخرى� ،أما ما يتعلق بالأ�سرة فقد تركناه يف �أيدي الفقهاء ومذاهبهم .وال �أدري
ملاذا نرتك املر�أة يف هذه ال�شدة واملحنة� .ألي�ست املر�أة تعمل من �أجل البلد� ،أم
((( انظر جو كالب كو �إلياتي� ،ص.133
(*)	 م�س�ألة الزواج واملرياث من�صو�ص عليها يف القر�آن وال�سنة وال اجتهاد فيما فيه ن�ص.

مبد�أ احلركة يف بناء الإ�سالم
271

271

حتول فيها �إبرتها �إىل حربة كي تنتزع حقوقها من
�أنها يجب عليها �أن تقوم بثورة ّ
�أيدينا(((.
واحلق �أن تركيا وحدها من بني الأقطار الإ�سالمية هي التي نف�ضت عن
كاهلها �سبات اجلمود والتعنت الفكري ..ونالت وعيها الذاتي ..وهي وحدها
التي نادت بحقها يف احلرية العقلية ،وهي وحدها التي َعبرَ ت من املثايل �إىل
أخالقيا حا ًّدا ..وبالن�سبة لرتكيا ف�إن
الواقعي ،وهي نقلة ا�ستدعت �صرا ًعا ًّ
فكريا و� ًّ
الت�شابك املتزايد حلياة وا�سعة متحركة يخلق بال�ضرورة مواقف جديدة توحي
ب�آراء جديدة ،وحتتاج �إىل تف�سريات جديدة للمبادئ التي يهتم بها �أنا�س �أكادمييون
مل يجربوا �إطالقًا بهجة االزدهار الروحي.
و�أظن �أن الفيل�سوف الإجنليزي «هوبز» هو الذي الحظ تلك املالحظة
احلادة ،ب�أن تتابع الأفكار وامل�شاعر املتكررة يعني انعدام الأفكار وامل�شاعر
�إطالقًا.
وهذا هو حظ معظم الدول الإ�سالمية اليوم؛ فهم يكررون القيم القدمية
بطريقة �آلية ،بينما الرتكي يف طريقه خللق قيم جديدة ،وقد َّمر بتجارب عظيمة
ك�شفت له عن �أعماق ذاته .وقد بد�أت احلياة يف داخله تتحرك وتتغري ،وتنمو،
((( انظر نف�س امل�صدر �ص.161
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وتلد رغبات جديدة وتخلق �صعوبات جديدة ،وتوحي بت�أويالت جديدة.
وال�س�ؤال الذي يواجه الرتكي اليوم ،ورمبا يواجه الدول الإ�سالمية الأخرى يف
القريب العاجل ،هو :ما �إذا كانت ال�شريعة الإ�سالمية قابلة للتطور .وهو �س�ؤال
حتتاج �إجابته �إىل جهد فكري �ضخم .ومن امل�ؤكد �أن يكون اجلواب عنه بالإيجاب،
ب�شرط �أن يقرتب منه العامل الإ�سالمي بالروح التي حتلّى بها �سيدنا عمر؛ حيث
كان �أول عقل نقدي م�ستقل يف الإ�سالم وكان له من ال�شجاعة الأدبية ما جعله
يقول يف اللحظات الأخرية من حياة النبي هذه الكلمات الهائلة« :ح�سبنا كتاب
اهلل»(((.
�إننا نرحب من �أعماق قلوبنا بحركة التحرير يف الإ�سالم احلديث .ولكن
أي�ضا �أدق
ينبغي �أن نعرتف ب�أن ظهور الأفكار التحررية يف الإ�سالم ي�شكل � ً
اللحظات احلرجة يف تاريخ الإ�سالم.
ف�إن الليربالية التحررية متيل �إىل �أن تكون ذات �أثر هدام ،وعام ًال من عوامل
االنحالل ،وفكرة القومية العن�صرية التي يبدو �أنها تعمل يف الإ�سالم احلديث
نهائيا النظرة الإن�سانية الوا�سعة التي
بقوة �أعظم مما ُعرف من قبل رمبا تكت�سح ًّ
ت�شربتها ال�شعوب الإ�سالمية من دينهم.
((( قال الآمدي :قال النبي  يف مر�ض موته« :ائتوين بقرطا�س �أكتب لكم كتابًا ال ت�ضلوا بعد ،حتى قال عمر:
«�إن النبي قد غلبه الوجع .ح�سبنا كتاب اهلل» واختلف ال�صحابة حتى عال �صوتهم فغ�ضب النبي و�أمرهم
باخلروج عنه .انظر البخاري االت�سام� ،ص ،26والعلم� ،ص ،39واجلنائز� ،ص ،32واملر�ضى� ،ص ،17وراجع
م�سلم :اجلنائز �ص ،23والو�صايا �ص.22
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وزيادة على هذا ف�إن زعماء الإ�صالح الديني وال�سيا�سي لدينا قد يجاوزون
يف حتم�سهم للتحرر احلدود ال�صحيحة للإ�صالح ،وذلك يف غياب املراقبة و�ضبط
جماح حميتهم ال�شابة .ونحن منر الآن بفرتة �شبيهة بفرتة الثورة الربوت�ستانتية يف
�أوروبا ،فينبغي �أال ي�ضيع �سدى ما تعلمناه من درو�س قيام حركة لوثر ونتائجها.
والقراءة املتعمقة للتاريخ ُتبينِّ لنا �أن حركة الإ�صالح كانت يف جوهرها حركة
�سيا�سية و�أن نتيجتها النهائية يف �أوروبا كانت هي الإحالل التدريجي للأخالق
امل�سيحية العاملية بنظم �أخالقية قومية(((.
وقد ر�أينا ب�أعيننا نتيجة هذا االجتاه يف احلرب العاملية الأوىل �أنه بد ًال من التوفيق
العملي للنظامني الأخالقيني املتناق�ضني ،ف�إن احلال يف �أوروبا �أ�صبح ال ُيطاق.
والواجب على قادة العامل الإ�سالمي يف �أيامنا هذه هو �أن يفهموا املعنى
احلقيقي ملا حدث يف �أوروبا ،و�أن يتحركوا بعد ذلك �إىل الأمام نحو غايات الإ�سالم
اجتماعيا ،مع �ضبط النف�س وو�ضوح الر�ؤية.
د�ستورا
باعتباره ً
ًّ
لقد قدمت �إليكم موج ًزا عن تاريخ وتطبيق االجتهاد يف الإ�سالم حدي ًثا.
و�أنتقل الآن للنظر فيما �إذا كان تاريخ وبناء ال�شريعة الإ�سالمية يبني �إمكانية �أية
((( ملزيد من الإي�ضاح والتف�سري ملالحظات العالّمة �إقبال على «لوثر» وحركته هنا ،وكذلك يف فقرة وردت يف
بيان عن الإ�سالم والقومية ر ًّدا على بيان موالنا ح�سني �أحمد املحفوظ يفSpeeches, Writings and :
� ،Statements of Iqbalص ،254وانظر �أ�شهر خطبه التاريخية بعنوان امليثاق الإ�سالمي لكل الهند ،ذلك
اخلطاب الرئا�سي الذي �ألقاه يف  29دي�سمرب عام 1930م.
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تف�سريات جديدة ملبادئها .وبعبارة �أخرى ،ف�إن ال�س�ؤال الذي �أود �إثارته هو :هل
�شريعة الإ�سالم قابلة للتطور؟
وقد �أثار نف�س ال�س�ؤال الربوفي�سور «هورتن» �أ�ستاذ علم اللغة ال�سامية بجامعة
بون ،وهو ب�صدد احلديث عن الفل�سفة الإ�سالمية وعلم الكالم .وا�ستعر�ض
م�ؤلفات املفكرين الإ�سالميني يف جمال الفكر الديني البحت ،ثم قرر �أن تاريخ
الإ�سالم ميكن و�صفه بحق ب�أنه تفاعل تدريجي ،وتوافق وتغلغل متبادل بني قوتني
متمايزتني ،و�أعني بهما عن�صر الثقافة واملعرفة ال َّآرية من ناحية ،وديانة من الديانات
دائما نظرته الدينية مع عنا�صر الثقافة
امية من ناحية �أخرى .وقد وفَّق امل�سلم ً
َّ
ال�س َّ
التي �أخذها ومت َّثلها من ال�شعوب املحيطة به .يقول «هورتن»� :إنه ما بني عام 800
وعام  1100ظهر يف الإ�سالم �أكرث من مائة مذهب ديني ،وهذه حقيقة تدل على
أي�ضا �شهادة كافية على الن�شاط املو�صول الذي
ما يف الإ�سالم من مرونة ،وهي � ً
بذله مفكرونا الأوائل.
وبناء على هذا ف�إنه يف �ضوء ما تك�شف عن الدرا�سة العميقة للكتابات
ً
والفكر الإ�سالميني ،تو�صل هذا امل�ست�شرق الأوروبي املعا�صر �إىل النتيجة
الآتية:
عمليا ال تعرف احلدود ،فقد
�إن روح الإ�سالم رحبة ف�سيحة ،بحيث �إنها ًّ
مت ّثلت كل الأفكار املتاحة لدى ال�شعوب املجاورة ،فيما عدا الأفكار الإحلادية ،ثم
جعلت الأفكار التي متثلتها تنمو وتتطور يف اجتاهها الإ�سالمي اخلا�ص.
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هذه الروح الإ�سالمية القابلة لتم ِّثل الأفكار تبدو بو�ضوح حتى يف جمال
القانون .وهذا ما يقرره الربوفي�سور «هرجرونيه» الناقد الهولندي للإ�سالم �إذ
يقول :عندما نقر أ� تاريخ تطور ال�شريعة املحمدية جند �أن الفقهاء يف كل ع�صر
كانوا لأقل اخلالفات بينهم يرتامون باالتهامات املتبادلة بالكفر والزندقة ،هذا
من ناحية ،بينما كانوا من ناحية �أخرى  -ه�ؤالء الفقهاء �أنف�سهم  -ي ّتحدون
ب�شدة حول غر�ض واحد هو حماولة التوفيق فيما بني ال�سلف من خالفات
م�شابهة خلالفاتهم.
هذه الآراء التي يرددها علماء �أوروبا املحدثون عن الإ�سالم تو�ضح بجالء
�أنه مع عودة احلياة اجلديدة للم�سلمني ،ف�إن الروح التحررية الكامنة يف الإ�سالم
�سوف تن�شط برغم تزمت الفقهاء .وال �أ�شك �إطالقًا يف �أن الدرا�سة املتعمقة يف
كتب الفقه وال�شريعة الإ�سالمية البد �أن جتعل الناقد احلديث يتخل�ص من النظرة
ال�سطحية التي تقول ب�أن �شريعة الإ�سالم جامدة وغري قابلة للتطور.
و�إنه ملن �سوء احلظ �أن جمهور امل�سلمني املحافظني يف هذا البلد لي�سوا
م�ؤهلني بعد للمناق�شة النقدية يف الفقه ،والتي لو حدثت فرمبا ال ُت ْر�ضي معظم
النا�س ،بل تثري خالفات طائفية .ومع ذلك ف�إنني �س�أغامر ب�إبداء بع�ض املالحظات
حول النقطة التي نبحثها هنا.
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ينبغي يف املقام الأول �أن نذكر �أنه منذ ظهور الإ�سالم حتى قيام الدولة
تقريبا مل يكن هناك تدوين ل�شريعة الإ�سالم فيما عدا القر�آن.
العبا�سية ً
ثانيا :مما هو جدير بالذكر �أنه منذ حوايل منت�صف القرن الأول الهجري
ً
حتى بداية القرن الرابع الهجري ظهر يف الإ�سالم ما ال يقل عن ت�سع ع�شرة
مدر�سة من مدار�س الفقه والر�أي ال�شرعي((( .وهذه احلقيقة وحدها كافية
لبيان اجلهود املتوا�صلة التي بذلها فقها�ؤنا الأوائل كي يواجهوا احتياجات
ومتطلبات ح�ضارة نامية .وكان البد له�ؤالء الفقهاء الأوائل  -مع امتداد
الفتوحات وما تبعه من ات�ساع نظرة الإ�سالم � -أن ينظروا للأمور بنظرة �أكرث
رحابة و�أن يدر�سوا الظروف املحلية وعادات ال�شعوب اجلديدة التي دخلت
حتت لواء الإ�سالم.
وتك�شف لنا الدرا�سة املتعمقة للمدار�س املختلفة للر�أي ال�شرعي ،يف �ضوء
تدريجيا من طريقة اال�ستنباط
التاريخ االجتماعي وال�سيا�سي املعا�صر� ،أنها حتولت
ًّ
يف ت�أويالتهم �إىل طريقة اال�ستقراء(((.

((( انظر �صبحي حمم�صاين يف كتابه :فل�سفة ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.83 - 70
((( هذه املالحظة الثاقبة لتطور العقلية الت�شريعية يف الإ�سالم من اال�ستدالل �إىل اال�ستقراء كموقف يف الت�أويل
قد �أفا�ض فيه العالمة �إقبال يف ال�صفحات  140و141؛ ورمبا كان من اجلدير باالهتمام �أن نفح�ص  -بعني
النقد يف �ضوء هذه املالحظة  -تلك املحاوالت التي قام بها بع�ض كتاب الغرب امل�شاهري بخ�صو�ص القانون
الإ�سالمي (الفقه) ،وتتبعه حتلي ًال ملعرفة التطور التاريخي للنظرية الت�شريعية وتطبيقها يف �صدر الإ�سالم= .
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ثال ًثا :عندما ندر�س امل�صادر الأربعة املتفق عليها لل�شريعة الإ�سالمية،
وما �أثارت من جمادالت وخالفات ،ف�إن ذلك اجلمود املزعوم ملذاهبنا الفقهية
املعرتف بها يتبخر ،ويت�ضح لنا �إمكانية حدوث املزيد من التطور .فلننتقل الآن
�إىل مناق�شة هذه امل�صادر.
(أ) القرآن

امل�صدر الأول لل�شريعة الإ�سالمية هو القر�آن .ومع ذلك فالقر�آن لي�س مدونة
قانونية ،فغر�ضه الأ�سا�سي  -كما �سبق �أن قلت  -هو �أن يوقظ يف الإن�سان ال�شعور
الأ�سمى مبا بينه وبني اهلل والكون من �صالت((( .ومما ال �شك فيه �أن القر�آن ي�ضع
بع�ض املبادئ العامة والقواعد الت�شريعية ،وبخا�صة فيما يتعلق بالأ�سرة التي هي
(((
جزءا من
القاعدة الأ�سا�سية للحياة االجتماعية  .ولكن ملاذا كانت هذه القواعد ً
التنزيل الذي هدفه الأعلى هو حتقيق حياة �سامية للإن�سان.
والإجابة على هذا ال�س�ؤال نعرفها من تاريخ امل�سيحية التي ظهرت كرد فعل
قوي جتاه الروح القانونية التي بدت يف اليهودية .وامل�سيحية ب�إقامتها مث ًال �أعلى
= انظر :ن .ج .كول�سون يف كتابه :تاريخ القانون الإ�سالمي ،A History of Islamic Law ،الف�صول ،5 - 3
وانظر �أي�ضً ا :ج� .شاخت يف كتابه :مقدمة يف الفقه الإ�سالمي  ،Introduction to Islamic Lawالف�صول
.9 - 7
((( هذه �إ�شارة �إىل فقرة يف املحا�ضرة الأوىل � -صفحة ( 7الن�ص الإجنليزي).
((( انظر م .ف .مري�شانت يف كتابه ،A Book of Quranic Laws :الف�صول .7 - 5
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حلياة �أخرى جنحت بال �شك يف جعل احلياة ذات طابع روحي ،ولكنها بنزعتها
الفردية عجزت عن �إدراك القيمة الروحية يف العالقات الإن�سانية االجتماعية
املت�شابكة.
ويقول «ناومان» يف كتابه «بحوث الدين»�« :إن امل�سيحية الأ�صلية مل جتعل
قيمة للمحافظة على الدولة والت�شريع القانوين والتنظيم االجتماعي والإنتاج،
«وبناء
بل �إنها مل تفكر يف �أحوال املجتمع الإن�ساين) .ثم ي�ستنتج «ناومان» قائالًً :
على هذا ،ف�إما �أن نتجر�أ على �أن نكون بال دولة ،ف ُنلقي بذلك �أنف�سنا بني �أذرع
الفو�ضوية� ،أو نقرر �أن تكون لنا عقيدة �سيا�سية �إىل جانب عقيدتنا الدينية»(((.
ولهذا يرى القر�آن �أنه يلزم توحيد الدين والدولة والأخالق وال�سيا�سة يف تنزيل
واحد ،مثلما فعل ذلك �أفالطون يف كتابه «اجلمهورية».
على �أن الأمر الذي يجب مالحظته يف هذا ال�صدد هو النظرة الديناميكية
متغريا
للقر�آن ،وقد � ْ
أف�ض ُ
ـت يف مناق�شة �أ�صل وتاريخ تلك النظرة التي تعترب الكون ً
إ�ستاتيكيا ثاب ًتا .ومن الوا�ضح �أنه مع هذه النظرة ف�إن القر�آن ال ميكن �أن يكون
ال �
ًّ
معاديا لفكرة التطور.
خ�صما ً
ً
تغريا جمر ًدا وب�سيطًا ،و�إمنا حتمل يف
وينبغي علينا �أال نن�سى �أن احلياة لي�ست ً
أي�ضا عنا�صر حمافظة على القدمي .والإن�سان وهو ي�ستمتع بن�شاطه اخلالَّق
داخلها � ً
((( انظر كتاب� ،Naumann's Briefe ü ber Religion:ص 72و.81
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ويركز طاقاته با�ستمرار يف اكت�شاف �آفاق جديدة للحياة ،جنده ي�شعر بالقلق وعدم
الراحة ،عندما ينك�شف له ما يف �أعماق نف�سه .وهو يف �أثناء حركته نحو الأمام ال
ي�ستطيع �أن مينع نف�سه من النظر �إىل الوراء ،نحو ما�ضيه ،و�أن يواجه مناءه الداخلي
ب�شيء ما من اخلوف .ويبدو �أن روح الإن�سان يف حركتها للأمام يعوقها ويكبحها
قوى يبدو �أنها تعمل يف االجتاه امل�ضاد.
وهذا وحده هو ما يجعلنا نقول  -بعبارة �أخرى � -إن احلياة تتحرك وهي
حتمل على ظهرها �أثقال ما�ضيها ،و�أنه يف كل نظرة للتغري االجتماعي ال ميكن
غ�ض النظر عن قيمة و�أثر القوى املحافظة على القدمي .وبهذه النظرة الع�ضوية
يف التعامالت الأ�سا�سية للقر�آن ينبغي البحث يف نظمنا القائمة .ولي�س يف
جانبا ،وتتنكر له متام التنكر؛ وذلك
ا�ستطاعة �أمة �أن تنبذ ما�ضيها وتطرحه ً
لأن ما�ضيها هو الذي ي�شكل هويتها ال�شخ�صية .وجند يف جمتمع مثل املجتمع
الإ�سالمي �أن مراجعة النظم القدمية و�إعادة النظر فيها �أمر دقيق وح�سا�س
يثري احلرج واجلدل ،وتفر�ض على امل�صلح م�سئولية دقيقة وح�سا�سة؛ فالإ�سالم
بطبيعته غري �إقليمي ،وهدفه �إقامة منوذج للوحدة النهائية للب�شرية باجتذاب
معتنقيه من الأجنا�س املتنافرة ثم حتويل هذا اجلمع من الذرات �إىل �أمة واحدة
لها وعي ذاتي بكيانها اخلا�ص .ومل يكن حتقيق هذا الهدف عم ًال �سهالً .ومع
ذلك ف�إن الإ�سالم بنظمه اجليدة قد جنح � -إىل حد كبري  -يف خلق ما ي�شبه �إرادة
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و�ضمريا عا ًّما يف هذه الكتل الب�شرية غري املتجان�سة .وجند يف تطور مثل
جماعية
ً
هذا املجتمع �أنه حتى القواعد االجتماعية الثابتة وغري ال�ضارة كتلك التي
تتعلق بالطعام وال�شراب �أو الطهارة والنجا�سة جند �أن لها قيمة حياتية خا�صة
من حيث �إنها تعطي مثل هذا املجتمع حياة جوانية خا�صة كما �أنها تكفل
لأفراده الوحدة اخلارجية والداخلية مما يقاوم قوى االختالف والتنافر التي
دائما يف املجتمع ذي التكوين املركب من �أجنا�س خمتلفة .ولذلك
تكمن ً
فالناقد لهذه النظم يجب �أن يحاول قبل معاجلتها فهم املغزى النهائي للتجربة
االجتماعية التي يج�سدها الإ�سالم .ويجب عليه �أن ينظر �إىل بناء هذه النظم
لي�س من زاوية فوائدها �أو م�ضارها االجتماعية لهذا البلد �أو ذاك و�إمنا من زاوية
الهدف الأكرب الذي يتحقق بالتدريج يف حياة الب�شرية ككل.
وعندما نعود �إىل �أ�س�س املبادئ الت�شريعية يف القر�آن ف�إنه يت�ضح لنا متا ًما �أن
هذه املبادئ ال ت�سد الطريق يف وجه الفكر الب�شري والن�شاط الت�شريعي و�إمنا هي
مبا لها من رحابة �أفق توقظ الفكر الب�شري.
وقد ا�ستمد فقها�ؤنا الأوائل من هذه الأ�س�س القر�آنية ما بنوا به عد ًدا
من النظم الت�شريعية .ودار�س التاريخ الإ�سالمي يعرف جي ًدا �أن حوايل ن�صف
انت�صارات الإ�سالم كقوة اجتماعية و�سيا�سية كانت ترجع �إىل الدقة الت�شريعية
له�ؤالء الفقهاء.
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ويقول فون كرمير« :بعد الرومان ال ت�ستطيع �أمة �أخرى غري العرب �أن ت�صوغ
نظامها الت�شريعي بهذه الدقة املتناهية» .ولكن هذه النظم الت�شريعية رغم �شمولها
لي�ست �إال تف�سريات وت�أويالت فردية ،وهي بو�صفها هذا ال ميكن �أن تزعم ب�أنها
نهائية وقاطعة .و�أعلم �أن علماء الإ�سالم يقولون بتقليد مذاهب الفقه امل�شهورة
باعتبارها هي القول الف�صل ،ورغم ذلك مل يجدوا �أب ًدا �أنه يف الإمكان �إنكار
الإمكانية النظرية لالجتهاد الكامل .وقد حاولت �أن �أ�شرح الأ�سباب التي  -من
وجهة نظري  -قد �أدت �إىل هذا املوقف الذي اتخذه العلماء .ولكنني ال �أجد
مربرا ال�ستمرار هذا املوقف؛ وذلك لأن الأحوال قد تغريت ،وعامل الإ�سالم
ً
يواجه ويت�أثر بقوى جديدة� ،أطلقها التطور املده�ش يف الفكر الإن�ساين يف كل
مناحيه.
وهل الذين و�ضعوا مذاهبنا الفقهية قد ادعوا �أن تعليالتهم وتف�سرياتهم
فا�صلة ونهائية؟ �أب ًدا .وما ينادي به اجليل احلايل من �أحرار الفكر الإ�سالمي من
�إعادة تف�سري �أ�صول املبادئ الت�شريعية يف �ضوء جتربتهم اخلا�صة ،ويف الظروف
املتغرية للحياة احلديثة ،هذا يف نظري �أمر له ما يربره.
ويف تعاليم القر�آن (التي ت�ؤكد �أن احلياة �إمنا هي عملية خلق تزداد وتتقدم)،
مهتديا مبا �أجنزه �أ�سالفه ،دون �أن يكون
ما ي�سمح لكل جيل بحل م�شاكله اخلا�صة ً
ذلك عائ ًقا لتفكريه.
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و�أظن �أنكم �سوف ُتذكّ رونني الآن بال�شاعر الرتكي «�ضياء» الذي نقلت
لكم منذ حلظة بع�ض �أ�شعاره ،وت�س�ألونني عما طالب به من امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة� ،أي امل�ساواة فيما يتعلق بالطالق واالنف�صال واملواريث ،وهل هذا من
الأمور املمكنة ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية .ول�ست �أعرف ما �إذا كانت نه�ضة
املر�أة يف تركيا قد خلقت مطالب ال ميكن حتقيقها بدون ت�أويل املبادئ الأ�صولية
ت�أوي ًال جدي ًدا.
وهناك حاالت يف البنجاب  -كما يعرف اجلميع � -أرادت فيها ن�ساء
م�سلمات �أن يتخل�صن من �أزواج غري مرغوبني فا�ضطررن �إىل االرتداد عن
دينهن((( .ولي�س هناك ما هو �أبعد من ذلك عن �أهداف ديانة ُمر�سلة للنا�س.
ويقول الفقيه الأندل�سي العظيم الإمام ال�شاطبي يف كتابه «املوافقات»:
«�إن مقا�صد ال�شريعة اخلم�سة هي املحافظة على الدين والنف�س والعقل واملال
والن�سل»((( ،وتطبي ًقا لهذا اال�ست�شهاد ف�إنني �أغامر بال�س�ؤال :هل تطبيق القاعدة
بالر َّدة كما جاءت يف كتاب «الهداية» مييل �إىل حماية م�صالح العقيدة يف
اخلا�صة ِّ
هذا البلد(((؟
((( كان هذا مقدمة لتفكك القانون الإ�سالمي للزيجات �أو القانون الهندي رقم  8لعام 1939م .انظر موالنا
أي�ضا� :أ� .أ� .أ .فيظي يف كتابه
�أ�شرف علي الثانوي يف كتابه ا ِحليالت الناجزة للحليالت العاجزة� ،ص ،99وانظر � ً
معامل القانون املحمدي� ،Outlines of Muhammedan Law ،ص.161 -153
أي�ضا الغزايل يف كتابه «امل�ست�صفي» ج� ،1ص.140
((( انظر :املوافقات اجلزء الثاين � -صفحة  ،4وانظر � ً
((( انظر املرغناين كتاب الهداية ،ج ،2كتاب النكاح � -ص.328
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ونظرا ل�شدة حمافظة امل�سلمني يف الهند على القدمي ،ف�إن الق�ضاة الهنود
ً
ال ي�ستطيعون �إال التم�سك باملعايري واملقايي�س الثابتة يف املذاهب الأربعة.
والنتيجة التي ترتبت على هذا هي �أن النا�س يتحركون بينما يظل القانون
جام ًدا.
�أما فيما يتعلق مبطالب ال�شاعر الرتكي «�ضيا»
ف�إنني �أخ�شى �أن يكون قليل الدراية بقانون الأ�سرة يف الإ�سالم .كما �أنه
يبدو غري فاهم للمغزى االقت�صادي من قاعدة التوريث يف القر�آن((( .فالزواج
ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية هو عقد مدين((( ،والزوجة عند عقد الزواج لها احلق
يف �أن تكون الع�صمة بيدها ب�شروط مقررة ،وبهذا يتحقق لها امل�ساواة يف الطالق

((( انظر� ،Speeches, Writings and Statements of Iqbal :ص194؛ حيث جند العالّمة �إقبال ُيثني على
�أتاتورك وجتديداته احلقيقية �أو املفرت�ضة ولكن �إقبال يالحظ�« :أن تطبيق [�أتاتورك] للقانون ال�سوي�سري
بحذافريه يف املرياث خط أ� كبري .ويالحظ �أن الفرحة بالتحرر من قيود و�أغالل طبقة رجال الدين التي طال
�أمدها �أحيانًا تدفع النا�س �إىل �ألوان من ال�سلوك البعيدة عن ال�صواب واحلنكة .ولكن تركيا وكذلك بقية
العامل الإ�سالمي عليها �أن تت�أكد من عظمة اجلوانب االقت�صادية اخلافية حتى يومنا هذا والكامنة يف قانون
وابتكارا».
املرياث الإ�سالمي الذي ي�صفه «فون كرمير» ب�أنه�« :أعظم فرع يف الفقه الإ�سالمي �أ�صالة
ً
جدا عن «املغزى االقت�صادي للقاعدة القر�آنية عن املرياث» راجع م� .أ .مانون
وملعرفة تقارير وبيانات حديثة ًّ
يف كتاب� ،Islamic Economics :ص ،186 - 176وراجع ال�شيخ حممود �أحمد يف كتابه علم االقت�صاد يف
الإ�سالم� ،Economics of Islam ،ص.158 - 154
ي�سمى الزواج يف القر�آن «ميثاق غليظ» �أي معاهدة قوية .انظر الآية :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
((( ّ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء.]21 /
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مع زوجها .والإ�صالح الذي يقرتحه ال�شاعر بخ�صو�ص قاعدة املواريث يقوم على
�أ�سا�س فهم خاطئ.
فال يجب �أن ُيفهم من عدم ت�ساوي الأن�صبة ال�شرعية �أن القاعدة تفرت�ض
تفوق الرجال على الن�ساء؛ وذلك لأن مثل هذا االفرتا�ض ُينايف روح الإ�سالم.
فالقر�آن يقول :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [البقرة .]228 /ون�صيب البنت ال
يتحدد ب�سبب ما فيها من نق�ص كامن بها ،و�إمنا يتحدد من منظور ما لها من فر�ص
اقت�صادية ومن موقعها الذي حتتله يف البناء االجتماعي ،التي هي جزء مرتابط
منه ،كما �أن قاعدة التوريث ح�سب نظرية ال�شاعر نف�سها عن املجتمع ينبغي �أال
ننظر �إليها كعامل منف�صل من عوامل توزيع الرثوة ،و�إمنا كعامل من بني العوامل
الأخرى التي تعمل م ًعا يف منظومة واحدة لها هدف واحد .فالبنت ح�سب
ال�شريعة الإ�سالمية تعترب املالكة ِم ًلكا ُح ًّرا ملا يعطيه لها كُ لُّ من �أبيها وزوجها عند
عقد الزواج ،وكذلك هي متلك متام التملك مهرها (�صداقها) املقدم �أو امل�ؤخر
ح�سب م�شيئتها هي ،وميكنها �أن ت�ضع يدها على ثروة زوجها وممتلكاته بالكامل
حتى ت�ستويف �صداقها .كما �أن م�سئولية �إعا�شتها والإنفاق عليها طوال حياتها تقع
على كاهل زوجها بالكامل.
ف�إذا حكمت على �صالحية قاعدة التوريث من هذه الزاوية ف�ستجد �أنه
لي�س هناك فرق مادي يف الو�ضع االقت�صادي بني الأبناء والبنات .واحلق �أن هذا
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التفاوت الظاهري يف �أن�صبتهم ال�شرعية هو الذي تكفل به ال�شريعة امل�ساواة التي
ينادي بها هذا ال�شاعر الرتكي.
واحلقيقة هي �أن املبادئ التي قام عليها قانون التوريث يف القر�آن والذي
وابتكارا ،هذه املبادئ
و�صفه «فون كرمير» ب�أنه �أكرث فروع ال�شريعة الإ�سالمية �أ�صالة
ً
مل تلق من امل�شرعني الإ�سالميني ما ت�ستحقه من عناية((( .واملجتمع الع�صري مبا
فيه من �صراعات طبقية مريرة ينبغي �أن يحملنا على التفكري .و�إذا در�سنا �شريعتنا
بالن�سبة للثورة املنتظرة يف حياتنا االقت�صادية احلديثة فرمبا نكت�شف يف مبادئ
�أ�صول الت�شريع نواحي مل تتك�شف لنا بعد والتي ميكن �أن نطبقها ب�إميان متجدد
يف حكمة هذه املبادئ.
(ب) احلديث

امل�صدر العظيم الثاين لل�شريعة الإ�سالمية هو �سنة النبي  ،والتي كانت
مو�ضو ًعا للجدل الكبري يف الأزمنة القدمية واحلديثة .وكان من بني من تعر�ضوا لها
بالنقد من الكتاب املحدثني امل�ست�شرق «جولدت�سيهر» والذي �أخ�ضع الأحاديث
النبوية للفح�ص الدقيق يف �ضوء القوانني احلديثة يف النقد التاريخي وتو�صل �إىل
نتيجة مفادها �أن الأحاديث يف جملتها ال يوثق ب�صحتها(((.
((( انظر م .ف .مري�شانت ،املرجع ال�سابق� ،ص.186 - 179
((( انظر �إ .جولد ت�سيهر يف كتابه درا�سات �إ�سالمية .Muhammedanische Studien ،وترجمته الإجنليزية بعنوان
 ،Muslim studiesج� ،2ص 18وما بعدها.

286

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
286

وتعر�ض كاتب �آخر للأحاديث وبعد �أن فح�ص طرق امل�سلمني يف حتقيق
نظريا تو�صل �إىل النتيجة الآتية:
�صحتها و�أبرز �إمكان الوقوع يف اخلط�أ بها ًّ
«يجب �أن يقال يف خامتة البحث �إن االعتبارات ال�سابقة متثل فقط احتماالت
نظرية .و�أن ال�س�ؤال هو� :إىل �أي حد �أ�صبحت هذه االحتماالت حقيقة واقعة،
فتلك م�س�ألة تتعلق  -على الأكرث  -مبقدار ما �أتاحته الظروف الواقعية من بواعث
لال�ستفادة من هذه االحتماالت.
ن�سبيا قليلة و�أنها مل ت�ؤثر �إال يف
ومما ال �شك فيه �أن هذه البواعث كانت ًّ
وبناء على ذلك ميكن القول ب�أن اجلزء الأعظم من كتب
جزء ب�سيط من ال�سنةً .
ال�سنة التي يعتربها امل�سلمون �صحيحة هي �سجل رائع لظهور الإ�سالم ومنوه يف
�أول عهده» «كتاب النظريات املالية الإ�سالمية»(((.
ومع ذلك ف�إنه يفيدنا يف بحثنا هنا �أن منيز بني ال�سنة التي تدلنا على �أحكام
ت�شريعية �صرفة وبني ال�سنة التي لي�س لها طابع ت�شريعي .وبالن�سبة للنوع الأول
يظهر �س�ؤال يف غاية الأهمية وهو� :إىل �أي مدى تت�ضمن وجت�سد هذه ال�س ّنة (يف
بع�ض احلاالت) عادات العرب قبل الإ�سالم ،و�سمح بها الإ�سالم دون تغيري،
بينما قام النبي  بتعديلها يف حاالت �أخرى!
((( هذه هي الفقرة اخلتامية للف�صل الثالث من كتاب:

Mohammedan Theories of Finance: with an

 ،Introduction to Mohammedan Law and a Bibliographyت�أليف :نيكوال�س .ب� .أغنيد�س ،ن�شرته
جامعة كولومبيا ،نيويورك1916 :م.
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ومن الع�سري عمل هذه التفرقة؛ لأن امل�ؤلفني الأوائل ال ي�شريون �إىل عادات
ما قبل الإ�سالم �إ�شارات دائمة .كما �أنه لي�س يف الإمكان اكت�شاف هذه العادات،
و�إبقاء النبي عليها بالقبول �ضم ًنا� ،أو الإقرار �صراحة قد �أريد به �أن تكون عامة يف
تطبيقها.
وقد ناق�ش «�شاه و ّيل اهلل» هذا املو�ضوع مناق�شة تنري لنا الطريق ،و�أخل�ص
لكم ر�أيه ،وهو �أنه عندما نتكلم بوجه عام عن �أي نبي ،ف�إن ال�شريعة التي ي�أتي بها
تراعي العادات والأحوال واخل�صائ�ص املميزة للنا�س الذين ُبعث �إليهم على وجه
النبي الذي ي�ستهدف مبادئ عامة �شاملة ال ميكنه �أن يبلّغ مبادئ
اخل�صو�ص� ،أما ّ
خمتلفة �إىل ال�شعوب املختلفة ،كما �أنه ال ميكنه �أن يرتك لهم و�ضع قواعد ال�سلوك
اخلا�صة بكل �شعب منهم.
�شعبا معي ًنا ،ويتخذ منهم
والطريقة التي ي َّتبعها النبي هو �أن يعلّم ويدرب ً
نواة لبناء �شريعة عاملية ،وهو �أثناء �أدائه هذه املهمة ي�ؤكد املبادئ التي تقوم عليها
احلياة االجتماعية لكل الب�شر ،ويطبقها على حاالت ملمو�سة يف �ضوء العادات
اخلا�صة ل�شعبه الذي يعاي�شه مبا�شرة .و�أحكام ال�شريعة الناجتة عن هذا التطبيق
(مثل الأحكام اخلا�صة بعقوبات اجلرائم) ،هي �أحكام � -إىل حد ما  -خا�صة
بهذا ال�شعب ،وملّا كانت هذه الأحكام لي�ست مق�صودة لذاتها ،فال ميكن تطبيقها
بحرفيتها يف حالة الأجيال القادمة(((.
ّ
((( هذا �شيء ي�سرتعي االنتباه رغم �أنه جمرد ملخ�ص باللغة الإجنليزية لفقرة ذات مغزى م�أخوذة من رائعة �شاه
و ّيل اهلل كتاب حجة اهلل البليغة ،ج� ،1ص.118
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ولعلَّ �أبا حنيفة الذي كان نافذ الب�صرية يف الطابع العاملي للإ�سالم كاد
�أال يعتمد على الأحاديث قدر اعتماده على الر�أي ،وذلك يف �ضوء وجهة
النظر التي قدمناها �آن ًفا ،فقد �أدخل �أبو حنيفة «اال�ستح�سان» �أي التف�ضيل
الفقهي حلكم على �آخر مما يقت�ضي الدر�س الدقيق للأحوال الواقعية �أثناء
التفكري الت�شريعي.
و ُيلقي هذا املزيد من ال�ضوء على الدوافع التي حددت موقفه جتاه هذا
∗
كثريا
امل�صدر من م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية و ُيقال� :إن �أبا حنيفة مل ينتفع ً
بال�س َّنة؛ لأنه مل يكن يف �أيامه جمموعة مدونة من الأحاديث ،ولكن غري �صحيح
ُّ
القول ب�أنه مل يكن هناك جمموعة مدونة من الأحاديث يف عهده؛ وذلك لأن
جمموعات عبد امللك و«الزهري» كانت مكتوبة قبل وفاة �أبي حنيفة مبا ال يقل عن
ثالثني عا ًما .ولكن حتى لو �أننا افرت�ضنا �أن هذه املجموعات مل ت�صل �إليه� ،أو �أنها
مل حتت ِو على �أحاديث ذات داللة ت�شريعية ،ف�إن �أبا حنيفة كان ميكنه ب�سهولة وي�سر
�أن يجمع الأحاديث بنف�سه� ،إذا ر�أى يف ذلك �ضرورة مثلما فعل مالك و�أحمد بن
حنبل من بعده .ومن َث َّـم ف�إنني �أرى  -ب�صفة عامة� -أن موقف �أبي حنيفة من
الأحاديث ذات الداللة الت�شريعية هو موقف ال غبار عليه .و�إذا كان املحدثون من
يقدرون �أنه من الأ�سلم عدم ا�ستخدام الأحاديث بدون
�أ�صحاب النزعة التحررية ّ

أي�ضا �أحاديث الآحاد مع �أنها لي�ست على �سبيل العلم
(∗)	 َق ِبلَ �أبو حنيفة ُح ّج ّـي َة الأحاديث المتواترة .بل َق ِبل � ً
ال�س َّنة فهو القائل :هل ُيحتاج بعد الن�ص �إلى قيا�س� ،إننا نقي�س �إذا لم نجد
اليقيني ،ولم يخالف �أبو حنيفة ُّ
دلي ًال من الكتاب وال�سنة ،انظر في هذا كتاب :المنار ،لعبد اهلل الن�سفي المتوفى �سنة 710هـ� ،شرح ُم َّال علي
القاري( ،المترجم).
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تفريق بينها كم�صدر للت�شريع ،ف�إنهم بذلك �إمنا يتبعون واح ًدا من �أعظم رجال
ال�س َّنة.
الفقه الإ�سالمي بني �أهل ّ
ومع ذلك فمن امل�ستحيل �إنكار �أن رجال احلديث قد �أدوا �أعظم خدمة
لل�شريعة الإ�سالمية ،ب�إ�صرارهم يف التقنني على قيمة الأو�ضاع الواقعية امللمو�سة
ال امليل �إىل التفكري التجريدي ،بافرتا�ض م�شكالت خيالية.
واملزيد من الدرا�سة النابهة ملا كُ تب عن ال�سنة والأحاديث �إذ ما ا�ستخدمناها
كثريا
كدليل على الروح التي ف�سر بها النبي  الوحي ،ف�إن ذلك �سي�ساعدنا ً
على ا�ستيعاب قيم احلياة الكامنة يف مبادئ الت�شريع التي عرب عنها القر�آن الكرمي
بو�ضوح .هذا اال�ستيعاب الكامل لهذه القيم ميكن �أن ت�ساعدنا يف حماولتنا �إعادة
ت�أويل املبادئ الأ�صولية.
(ج) اإلمجاع

الإجماع هو امل�صدر الثالث من م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو  -فيما
�أرى  -رمبا كان �أهم فكرة ت�شريعية يف الإ�سالم ،ومع ذلك فمن الغريب �أن هذه
الفكرة الهامة بينما �أثارت الكثري من اجلدل العلمي الأكادميي يف �أول عهود
ونادرا ما اتخذت �شكل نظام دائم
عمليا جمرد فكرة فقطً ،
الإ�سالم �إال �أنها ظلت ًّ
يف �أي بلد من البالد الإ�سالمية.
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ورمبا كان حتول الإجماع �إىل نظام ت�شريعي دائم � ًأمرا يتعار�ض مع امل�صالح
ال�سيا�سية للحكم امللكي املطلق الذي ظهر يف الإ�سالم بعد اخلليفة الرابع مبا�شرة،
و�أظن �أنه كان من املرغوب فيه لدى اخللفاء الأمويني والعبا�سيني ،وحتقي ًقا مل�صاحلهم
وجه �إىل ت�شكيل جمل�س
�أن يوكلوا االجتهاد �إىل �أفراد من الفقهاء ،بد ًال من ال ّت ّ
دائم لالجتهاد ،خ�شية �أن ت�صبح قوة املجتهدين فيه �أكرب مما ي�ستطيع (�أ�صحاب
ال�سلطان) تطويعه .على �أنه مما يبعث على الر�ضا التام �أن نذكر �أن �ضغط القوى
العاملية اجلديدة والتجربة ال�سيا�سية لل�شعوب الأوروبية قد �أ َّثرت على عقلية
امل�سلمني يف الع�صر احلديث بت�أكيدها لقيمة و�إمكانيات فكرة الإجماع .وال
�شك �أن منو الروح اجلمهورية والتكوين التدريجي للمجال�س الت�شريعية يف البالد
الإ�سالمية ي�شكل خطوة هائلة يف طريق التقدم.
�إن انتقال حق االجتهاد من �أفراد ميثلون املذاهب �إىل جمل�س ت�شريعي
�إ�سالمي لهو (من منظور منو وتعاظم الفرق املعار�ضة) ال�شكل الوحيد الذي
ميكن �أن يتخذه الإجماع يف الع�صر احلديث؛ ف�سيكفل هذا االنتقال للمناق�شات
الت�شريعية اال�ستفادة من �آراء خرباء من غري رجال الدين ممن لهم نظرة ثاقبة
يف الأمور ،وبهذه الطريقة وحدها ميكننا �أن نبعث القوة والن�شاط يف روح احلياة
الراكدة لنظامنا الت�شريعي ،و�أن نعطيه نظرة تطورية .ورغم ذلك ف�إن ال�صعاب رمبا
ظهرت يف الهند؛ لأنه من امل�شكوك فيه �أن يقوم باالجتهاد جمل�س ت�شريعي غري
م�سلم.
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ولكن هناك �س�ؤا ًال �أو �س�ؤالني ينبغي طرحهما والإجابة عليهما فيما يتعلق
بالإجماع .ال�س�ؤال الأول هو :هل ي�صح للإجماع �أن ين�سخ القر�آن؟ �أقول� :إنه
ال توجد �ضرورة لطرح هذا ال�س�ؤال �أمام جمهور م�سلم ،ولكني �أعتقد �أنه ينبغي
أوروبيا �أطلق عبارة م�ضللة يف كتاب له بعنوان
علينا �أن نناق�شه ،حيث �إن ً
كاتبا � ًّ
«النظريات املالية الإ�سالمية» طبعته جامعة كولومبيا ،يقول فيه دون �أن يذكر لنا
املرجع الذي ا�ستند �إليه�« :إن بع�ض ك ّتاب احلنفية واملعتزلة يرون �أن الإجماع
(((
م�سوغ
ميكن �أن ين�سخ القر�آن»  .ولي�س هناك يف م�ؤلفات امل�سلمني الفقهية �أدنى ّ
ملثل هذا ال ّزعم الباطل .بل �إنه ال ميكن �أن يكون حلديث الر�سول نف�سه مثل هذا
الأثر النا�سخ للقر�آن.
ويبدو يل �أن امل�ؤلف قد �ضلّله ا�ستعمال كلمة ن�سخ يف كتابات فقهائنا
الأوائل ،وقد بينّ الإمام «ال�شاطبي» الأمـر يف كتابه «املوافقات» ج� ،3ص،65
حيث يقول�« :إن كلمة «الن�سخ» عندما ت�ستخدم يف املناق�شات املتعلقة بالإجماع،
ف�إنها ال تعني �سوى تعميم �أو تقييد تطبيق حكم قر�آين ،ولي�س �إبطال حكم �أو
ا�ستبداله بحكم �آخر ،».كما يحدثنا الآمدي (وهو فقيه �شافعي مات يف حوايل
منت�صف القرن ال�سابع الهجري ،وقد ُن�شر كتابه يف م�صر م� ّؤخ ًرا) ،يحدثنا عن
((( انظر �أغنيد�س ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،91هذا الزعم الذي ح�سبما يذهب الدكتور عبد اهلل �شغاتائي ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،304 - 300وكما يقول الدكتور رفيع الدين ها�شمي ،هو ال�سبب يف مناق�شات العالّمة �إقبال مع
عدد علماء الدين امل�شهورين ،ومما �أدى به �إىل كتابة ورقة بحثية عن االجتهاد �سنة 1924م ،وميكن �أن ُيقال:
�إن املحا�ضرة احلالية جمرد �شكل متطور لتلك الورقة البحثية.
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ممار�سة هذا احلق يف النظرية ال�شرعية ،فيقول« :البد �أن ال�صحابة كان لهم حكم
�شرعي يجيز لهم مثل هذا التقييد �أو التعميم»((( .وال�س�ؤال الثاين هو� :إذا افرت�ضنا
�أن ال�صحابة قد انعقد �إجماعهم على �أمر ما ،فهل يكون �إجماعهم ملز ًما للأجيال
التي ت�أتي بعدهم؟
لقد �أفا�ض ال�شوكاين يف مناق�شة هذه امل�س�ألة و�أورد �آراء فقهاء املذاهب
املختلفة((( .و�أعتقد �أنه من ال�ضروري يف هذا ال�صدد �أن نفرق بني قرار �إجماع
يتعلق مب�س�ألة واقعية ،وبني قرار يتعلق مب�س�ألة قانونية (حكم �شرعي)؛ ففي احلالة
الأوىل كما حدث مث ًال عندما ظهر الت�سا�ؤل عما �إذا كانت ال�سورتان الق�صريتان
(((
جزءا من القر�آن �أم ال ،واتفق ال�صحابة
املعروفتان با�سم املعوذتني
يكونان ً
ّ
بالإجماع على �أنهما جزء من القر�آن ،فنحن ملزمون ب�إجماعهم هذا؛ لأنه من
الوا�ضح �أن ال�صحابة وحدهم كانوا يف و�ضع يجعلهم يعرفون حقيقة الأمر� .أما يف
احلالة الثانية �أي الإجماع املتعلق بحكم �شرعي ،ف�إن امل�س�ألة لي�ست �إال مو�ضوع
ت�أويل ،و�إين �أغامر باالعتقاد معتم ًدا على ر�أي «الكرخي» ب�أن الأجيال الالحقة
لي�ست ملزمة ب�إجماع ال�صحابة يف هذه الناحية ،ويف ذلك يقول «الكرخي»�« :إن

((( الآمدي يف كتابه الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ج� ،1ص.373
((( ال�شوكاين يف كتابه� :إر�شاد الفحول� ،ص.72 - 65
((( املعوذتان هما ال�سورتان الأخريتان يف القر�آن (�أي الفلق والنا�س) ،وهما ي�سميان كذلك لأنهما يعلّمان الإن�سان
كيف يطلب احلماية مع اهلل وباهلل و�أن يدخل نف�سه يف حمايته ووقايته.
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�سنة ال�صحابة تكون ملزمة يف الأمور التي ال تت�ضح بالقيا�س ،ولكنها لي�ست ملزمة
فيما ميكن تقريره بالقيا�س»(((.
وهناك �س�ؤال �آخر قد ُيطرح عن الن�شاط الت�شريعي ملجل�س �إ�سالمي حديث،
فقد يت�ألف  -على الأقل يف الوقت الراهن  -من رجال �أغلبهم ال يعرفون �شي ًئا
أخطاء فاح�شة
عن دقائق الت�شريع الإ�سالمي ،ومثل هذا املجل�س البد �أن يرتكب � ً
يف تف�سري ال�شريعة.
فكيف ن�ستبعد اخلط�أ �أو نقلل من �إمكانية الوقوع يف اخلط�أ يف هذا التف�سري.
لقد ن�ص الد�ستور الإيراين �سنة 1906م على تكوين جلنة دينية م�ستقلة
من العلماء «اخلرباء ب�أمور الدنيا» ،لها �سلطة الإ�شراف على الن�شاط الت�شريعي
�ضروريا من وجهة نظر
للمجل�س ،وهذا يف نظري تنظيم خطري ،ولكن رمبا كان
ًّ
النظرية الد�ستورية الإيرانية؛ فهذه النظرية ترى فيما �أعتقد �أن امللك جمرد
�أمني على اململكة التي هي يف احلقيقة ِمل ٌْك للإمام الغائب ،والعلماء ب�صفتهم
املخولني مبراقبة حياة
ممثلني للإمام الغائب يعتربون �أنف�سهم �أ�صحاب احلق ّ
املجتمع كلها.

((( هذا تلخي�ص ملا كتبه الكرخي بتطويل �إىل حد ما كما اقتب�سه �أغنيد�س ،املرجع ال�سابق �ص،106
انظر �أي�ضً ا ال�سرخ�سي ،يف كتابه� :أ�صول ال�سرخ�سي ،ج� ،2ص.105
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لقد عجزت عن فهم دعواهم �أنهم ميثلون الإمام الغائب ،رغم انقطاع
�سل�سلة الإمامة! ولكن كيفما كانت النظرية الد�ستورية الإيرانية ف�إن هذا التنظيم
ال�س َّنية ك�إجراء م�ؤقت((( ،وينبغي �أن
ال يخلو من خطورة ،وميكن جتربته يف البالد ُّ
حيويا من املجل�س الت�شريعي الإ�سالمي؛ حيث يقدمون
جزءا ًّ
ي�شكل العلماء ً
العون والإر�شاد يف املناق�شات احلرة حول امل�سائل املتعلقة بالت�شريع القانوين� .أما
الفعال ملنع الأخطاء يف تف�سري الن�صو�ص هو �إ�صالح نظام التعليم
العالج الوحيد َّ
القانوين احلايل يف البالد الإ�سالمية ،لتو�سيع جماله وربطه ،بالدرا�سة النابهة للفقه
الإ�سالمي ،والقوانني الو�ضعية احلديثة(((.
(د) القياس

القيا�س هو امل�صدر الرابع يف ا�ستنباط الأحكام ،وهو ا�ستخدام التعليل
ونظرا الختالف
القائم على الت�شابه بني احلاالت مو�ضع الأحكام ال�شرعيةً .
الأحوال االجتماعية والثقافية ال�سائدة يف البالد التي فتحها الإ�سالم ،ف�إن فقهاء
احلنفية يبدو �أنهم  -بوجه عام  -مل يجدوا �إال القليل  -الذي ال ُيغني  -من
((( ملعرفة �آراء العالّمة حول النظرية الد�ستورية الفار�سية انظر مقاالته :الفكر ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،والإ�سالم
والأحمدية ،يف ،Speeches, Writings and Statements of Iqbal :يف �ص 119 - 118و�ص.195
((( ملعرفة ا ُخلطوط الإر�شادية العلمية لإ�صالح النظام احلايل للتعليم ال�شرعي يف العامل الإ�سالمي احلديث
القيمة واملوجهة �إىل �صاحب زاده �أفتاب �أحمد خان ،بتاريخ 4
وخا�صة يف �شبه القارة الهندية ،انظر ر�سالته َّ
يونية عام  1925واملحفوظة يف ر�سائل �إقبال � ،Letters of Iqbalص.155
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ال�س َّنة ،وكان البديل املتاح �أمامهم هو اللجوء �إىل الت�أمل
احلاالت املدونة يف كتب ُّ
العقلي يف الفتاوى.
ورغم �أن الذي �أوحى بتطبيق منطق �أر�سطو هو الأحوال اجلديدة يف
العراق� ،إال �أنه قد ثبت �أن ذلك التطبيق كان �شديد ال�ضرر يف املراحل الأوىل
للتطور الت�شريعي ،ف�إن �سلوكيات احلياة املعقدة ال ميكن �إخ�ضاعها لقواعد جامدة
منطقيا من �أفكار عامة معينة .ومع ذلك �إذا نظرنا �إىل �سلوكيات
وثابتة مت ا�ستنباطها ًّ
احلياة وم�ساراتها مبنظار املنطق الأر�سطي ،ف�إنها تبدو �آلية بحتة بال مبد�أ ُجواين
يبعث فيها احلركة.
وهكذا اجته مذهب �أبي حنيفة �إىل جتاهل ما يف احلياة من حرية خالَّقة
منطقيا كام ًال على �أ�سا�س من
وتلقائية وحتكم ،و�أ َّمل يف �أن يقيم نظا ًما
ت�شريعيا ًّ
ًّ
جرد .واعرت�ض علماء احلجاز  -مبا لهم من عبقرية عملية متيز
التفكري النظري املُ َّ
جن�سهم الب�شري  -اعرت�ضوا اعرتا�ضات �شديدة على الدقائق الفقهية التي
�أثارها فقهاء العراق ،وميلهم �إىل تخيل حاالت ال متت �إىل الواقع ب�صلة؛ لأن
علماء احلجاز ر�أوا  -وكانوا على حق يف ر�أيهم  -ب�أن هذه احلاالت املتخيلة
�ستحول الفقه الإ�سالمي �إىل نوع من الآلية اخلالية من احلياة .وهذه اخلالفات
ّ
املريرة بني فقهاء الإ�سالم الأوائل قد �أدت �إىل تعريف دقيق للقيا�س ،وو�ضع
حلدوده و�شروطه و�صالحياته .ذلك القيا�س الذي ظهر يف البداية ك�ستار
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م�صدرا للحياة واحلركة
يخفي وراءه املجتهد ر�أيه ال�شخ�صي ،ف�أ�صبح يف النهاية
ً
يف الت�شريع الإ�سالمي.
وجهه الإمامان مالك وال�شافعي �إىل الإمام
وجتلت روح النقد الالذع فيما َّ
م�صدرا للت�شريع ،وهذه الروح
�أبي حنيفة �ضد مبد أ� القيا�س الذي جعله �أبو حنيفة ً
الفعال للميل الآري نحو �إيثار ما
النقدية متثل يف احلقيقة النزعة
ال�سامية للكبح َّ
َّ
هو جتريدي على ما هو واقعي ملمو�س ،واال�ستمتاع بالفكرة التي تدور يف العقل
�أكرث من احلدث الذي يقع يف اخلارج .وقد كان هذا يف واقع الأمر خالفًا بني
�أن�صار اال�ستنباط واال�ستقراء كمنهجني يف البحث الت�شريعي .ففقهاء العراق
�أ�ص ًال قد �أبرزوا اجلانب الأزيل يف «الفكرة» ،بينما فقهاء احلجاز �أكدوا �أهمية
اجلانب الزمني لها.
ومع ذلك فلم يفهم احلجازيون املغزى الكامل ملوقفهم هذا؛ ف�إن حتيزهم
مقت�صرا على
الغريزي للرتاث الت�شريعي يف بالد احلجاز قد جعل نظرهم �ضي ًقا
ً
احلاالت ال�سابقة التي حدثت بالفعل يف �أيام النبي و�صحابته .ومما ال �شك فيه
�أنهم �أدركوا قيمة الواقع امللمو�س ،ولكنهم يف نف�س الوقت جعلوه � ًأمرا ثاب ًتا �إىل
ونادرا ما كانوا يلج�ؤون �إىل القيا�س الذي يقوم على درا�سة ما هو واقعي
الأبدً ،
ملمو�س كما هو يف الواقع.
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حرر الواقع ،و�أظهر �ضرورة مالحظة
ولكن نقدهم لأبي حنيفة ومذهبه قد َّ
احلركة الواقعية للحياة وما فيها من تنوع عند ت�أويل املبادئ الفقهية .وهكذا
�أ�صبح مذهب �أبي حنيفة كامل احلرية يف مبدئه الأ�سا�سي؛ حيث تمَ َّثل نتائج هذا
اخلالف ،و�أ�صبح ميتلك �أعظم قدرة على التطبيق اخلالَّق مقارنة مبذاهب الت�شريع
الإ�سالمي الأخرى.
ولكن الأحناف املحدثني قد جعلوا فتاوى �صاحب املذهب و�أتباعه
املبا�شرين فتاوى �أبدية ،وذلك بخالف روح مذهب �أبي حنيفة ،فكانوا يف هذا
الأمر ي�شبهون املتقدمني من نقاد �أبي حنيفة الذين جعلوا الأحكام اخلا�صة
بحاالت واقعية ملمو�سة معينة �أحكا ًما �أبدية.
والقيا�س وهو املبد أ� الأ�سا�سي يف مذهب �أبي حنيفة� ،إذا ما �أُح�سن فهمه
وتطبيقه كان كما يقول ال�شافعي بحق مرادفًا لالجتهاد((( ،وهو مطلق احلرية يف
حدود الن�صو�ص املُن َّزلة ،وميكن �إدراك �أهمية القيا�س كمبد�أ و�أ�صل من �أ�صول
الت�شريع �إذا عرفنا حقيقة مفادها اتفاق معظم الفقهاء  -كما يقول «ال�شوكاين»
القا�ضي  -على �أن القيا�س �أُجيز حتى يف حياة النبي  .(((و�إن �إغالق باب
االجتهاد هو حم�ض خرافة ووهم خمتلق �أوحى به تبلور الفكر الت�شريعي يف
خدوري يف كتابه :الفقه الإ�سالمي ال�شافعي يف الر�سالة،
((( لتعريف القيا�س واالجتهاد عند ال�شافعي انظر :مّ .
أي�ضا ج� .شاخت يف كتابه� ،Origins of Muhammedan Jurisprudence :ص 127و.128
�ص ،288وانظر � ً
((( انظر ال�شوكاين :نف�س امل�صدر� ،ص ،199وانظر الآمدي ،نف�س امل�صدر ج� ،4ص 42وما بعدها ،وانظر
املحم�صاين :نف�س امل�صدر ،ترجمه �إىل الأردية ،م� .أ .ريديف� ،صفحة .188
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الإ�سالم من ناحية والك�سل العقلي من ناحية �أخرى ،ذلك الك�سل الذي ين�ش�أ
يف فرتة االنحالل الروحي ويحيل كبار املفكرين �إىل �أ�صنام مقد�سة.
و�إذا كان بع�ض الفقهاء يف الع�صور الأخرية قد � َّأيدوا خرافة �إغالق
باب االجتهاد ،فالإ�سالم احلديث لي�س ملز ًما بهذا التنازل االختياري عن
اال�ستقالل الفكري .ولقد كتب «الزرك�شي» يف القرن الثامن الهجري  -وكان
على حق يف مالحظته � -إذ يقول�« :إذا كان امل�ؤيدون لهذه اخلرافة يق�صدون
�أن ُ
ال�سابقني كان االجتهاد بالن�سبة لهم �أكرث �سهولة بينما ازدادت
الك َّتاب َّ
ال�صعوبات بالن�سبة ملن جاء بعدهم من ُ
الك َّتاب ،فهذا ُهراء؛ وذلك لأن الأمر
ال يحتاج �إىل كبري َف ْهم لرتى �أن االجتهاد �أ�صبح �أي�سر عند العلماء الالحقني
منه عند الفقهاء ال�سابقني ،فبالت�أكيد تعددت وكرثت تفا�سري القر�آن و�شروح
وال�س َّنة �إىل حد يجعل يف متناول املجتهد اليوم من املادة العلمية �أكرث
احلديث ُّ
مما يحتاج للت�أويل والتف�سري»(((.
أو�ضح لكم يف هذا البحث املوجز �أنه لي�س يف
�إن الأمل يراودين يف �أن � ّ
�أ�صول ت�شريعنا ،وال يف بناء نظمنا كما جندها اليوم �أي �شيء يربر الو�ضع الراهن
((( انظر � ،Mohammedan Theories of Financeص ،125وهذه يف احلقيقة مالحظة الفقيه ال�شافعي بدر
الدين حممد بن بهادير بن عبد اهلل الزرك�شي الذي عا�ش يف القرن الثامن.
ويجب مالحظة �أن الفقرة عن التوقعات امل�ستقبلية لالجتهاد والتي اقتب�سها العالمة �إقبال هي جمرد جزء هام
املغزى ملا كتبه الزرك�شي بطريقة �أطول والتي قدمها لنا �أغنيد�س كما هو وارد �أدناه.
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للعامل الإ�سالمي ،فعامل الإ�سالم مزود بفكر عميق وجتربة جديدة؛ لذا ينبغي
عليه �أن يتقدم ب�شجاعة لإجناز التجديد الذي ينتظره يف امل�ستقبل .على �أن هذا
اجلهد للتجديد له جانب �أهم من جمرد التال�ؤم والتكيف مع ظروف احلياة
الع�صرية ،فاحلرب العاملية الأوىل مبا �أفرزته من نه�ضة تركيا التي و�صفها كاتب
فرن�سي  -منذ وقت قريب  -ب�أنها عن�صر اال�ستقرار يف العامل الإ�سالمي ،والتجربة
االقت�صادية اجلديدة التي تتم على مقربة من �آ�سيا الإ�سالمية ،كل هذا يجب �أن
يفتح �أعيننا على املعنى ا ُجل َّواين للإ�سالم وعلى م�صريه(((.
روحيا،
وحتتاج الإن�سانية اليوم �إىل ثالثة �أ�شياء :تف�سري الكون
ً
تف�سريا ًّ
والتحرر الروحي للفرد ،وو�ضع قاعدة من املبادئ لها داللة عاملية لتوجيه تطور
ّ
املجتمع الإن�ساين على �أ�سا�س روحي .وال �شك �أن �أوروبا احلديثة قد �أقامت
نظما مثالية على هذه الأ�س�س ،ولكن التجربة تبني �أن احلقيقة التي يك�شفها
ً
العقل املح�ض ال ت�ستطيع �أن ت�شعل جذوة الإميان املتوقدة باحلياة والتي ي�ستطيع
(الوحي) الديني وحده �أن ي�ؤجج نارها.

((( انظر مقالة «تركيا» يف دائرة املعارف الربيطانية  ،Encyclopaedia Britannicaعام 1953م ،املجلد � ،22ص- 606
 ،608والكاتب الفرن�سي الذي �أ�شار �إليه العالّمة �إقبال هو �أندريه �سرفيري والذي كتب كتابًا بعنوان:
.Islam et La Psychologie de Musulman
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وهذا هو ال�سبب يف �أن الفكر املح�ض مل ي�ؤثر يف النا�س �إال قليالً ،بينما
ويبدل جمتمعات ب�أكملها تبديالً� .إن
دائما �أن يرقى بالأفراد ّ
الدين قد ا�ستطاع ً
مثالية �أوروبا مل تكن على الإطالق �إحدى العوامل احليوية امل�ؤثرة يف حياتها
ال�ضالة الفا�سدة التي تبحث عن نف�سها بني
وكانت النتيجة هي تلك الذات َّ
دميقراطيات ال تعرف الت�سامح فيما بينها ،ووظيفتها الوحيدة هي ا�ستغالل الفقراء
ل�صالح الأغنياء .و�صدقوين �إن �أوروبا اليوم هي �أكرب عائق يقف يف طريق الرقي
الأخالقي للإن�سان.
وجند من ناحية �أخرى �أن امل�سلم ميتلك الأفكار املطلقة املبنية على الوحي
املنزل ،والتي تتحدث �إىل النا�س من الأعماق اجلوانية للحياة ،وت�ؤ ّثر على ما هو
َّبراين وظاهر لتجعل له �أبعا ًدا جوانية .والأ�سا�س الروحي للحياة هو م�س�ألة �إميان
ي�ستطيع �أقلنا ا�ستنارة �أن ي�ضحي من �أجله بحياته ب�سهولة.
وملا كانت القاعدة الفكرية يف الإ�سالم هي �أنه ال مزيد من الوحي للب�شر
حتررا
بعد النبي حممد ،وال ر�سالة بعده ،ف�إنه ينبغي �أن نَكون من �أكرث ال�شعوب ً
روحيا على وجه الأر�ض.
ًّ
وامل�سلمون الأوائل الذين خرجوا من العبودية الروحية يف �آ�سيا اجلاهلية
(�آ�سيا ما قبل الإ�سالم) مل يكونوا يف و�ضع يجعلهم يدركون مغزى هذه القاعدة
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فليقدر امل�سلم اليوم موقفه ،وليجدد بناء حياته االجتماعية يف �ضوء هذه
الفكريةِّ .
املبادئ املطلقة .ول ُْيطَ ّور من �أهداف الإ�سالم التي تك�شفت حتى الآن ب�شكل
جزئي ،الدميقراطية الروحية التي هي الهدف النهائي للإ�سالم(((.

((( ميكن �أن ن�ستفيد من املقارنة مع الفقرة التالية من التقرير امل�شهور للعالّمة عن «الإ�سالم والقومية» ر ًّدا على
تقرير موالنا ح�سني �أحمد؛ حيث يقول�« :إن تاريخ الإن�سان عملية النهائية من ال�صراعات واملعارك واحلروب
د�ستورا تقوم فيه احلياة االجتماعية على ال�سالم
الأهلية ،فهل ميكن يف هذه الظروف �أن جند يف الب�شرية
ً
والأمن؟ �إن �إجابة القر�آن هي :نعم ،مع الأخذ يف االعتبار �أن يكون املثل الأعلى للإن�سان هو ن�شر وحدانية
اهلل يف �أفكار و�سلوك الإن�سان .والبحث عن هذا املثال واملحافظة عليه لي�س من �أعاجيب العمل ال�سيا�سي و�إمنا
هو عظمة خا�صة للنبي املقد�س الذي ق�ضى على التمييز العن�صري الذي اخرتعته الأنف�س ال�ضالة ،ومركبات
اال�ستعالء التي خلقتها �أمم العامل ،لقد ا�ستطاع هذا النبي �أن يخرج للوجود جمتم ًعا ميكن ت�صنيفه على �أنه «�أمة
م�سلمة لك» �أي جماعة م�ست�سلمة هلل ،انظر �سورة [البقرة  ،]128 /و�شهد اهلل على �أفكارهم و�سلوكهم �أنهم
«�شهداء على النا�س» �أي جماعة حتمل ال�شهادة باحلق يف مواجهة كل الب�شرية ،انظر �سورة [البقرة ،]143 /
وكل هذا يتطابق متا ًما مع ما ورد يف ال�صفحات من  262و 263يف خطب وكتابات وتقارير �إقبال Speeches,
.Writings and Statements of Iqbal

الف�صل ال�سابع
هل الدين �أمر ممكن [عقل ًّيا]؟

ن�ستطيع القول  -على وجه العموم  -ب�أن احلياة الدينية ميكن تق�سيمها
�إىل ثالث مراحل :مرحلة الإميان ،ومرحلة الفكر ،ومرحلة الك�شف ،وتبدو احلياة
الدينية يف املرحلة الأوىل ك�شكل من �أ�شكال النظام الذي ينبغي على الفرد
والأمة ب�أكملها �أن تقبله ك�أمر غري م�شروط ،وبدون التكلّف ب�إعمال العقل يف فهم
معنى هذا الأمر �أو غايته الق�صوى .هذا املوقف قد يكون له �آثار هائلة يف التاريخ
ال�سيا�سي واالجتماعي ل�شعب من ال�شعوب ،ولكن لي�س له �أثر كبري فيما يتعلق
باحلياة اجلوانية للفرد ومنوها وات�ساعها.
يف املرحلة الثانية جند �أن اخل�ضوع الكامل لنظام ما يتبعه تف ّهم عقالين
ملرجعيته؛ ففي هذه املرحلة تبحث احلياة الدينية
لهذا النظام وللم�صدر الأعلى ّ
منطقيا يف ر�ؤيتها للكون مع اهلل
عن �أ�س�سها يف نوع من امليتافيزيقا ،بنظرة مت�سقة ًّ
كجزء من هذه النظرة.
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�أما يف املرحلة الثالثة ِ
وتنمي احلياة
فيحل علم النف�س حمل امليتافيزيقاّ ،
الدينية يف الإن�سان طموحه �إىل االت�صال املبا�شر باحلقيقة املطلقة .وهنا ي�صبح
الدين م�س�أل ًة قوامها التم ُّثل ال�شخ�صي للحياة والقوة ،ويكت�سب الفرد �شخ�صية
ُح َّرة ،ال بالتحلل من قيود ال�شريعة ،ولكن باكت�شاف امل�صدر املطلق لهذه ال�شريعة
يف �أعماق وعيه هو .كما ورد يف كلمات �صويف م�سلم �إذ يقول:
�صحيحا �إال �إذا ا�ست�شعر امل�ؤمن ك�أن القر�آن
فهما
ً
«ال ميكن فهم القر�آن الكرمي ً
يتن َّزل عليه هو
�شخ�صيا كما كان يتن ّزل على النبي»∗ .ولذلك ف�إنني �أ�ستعمل
ًّ
كلمة دين مبفهوم هذه املرحلة الأخرية من تطور احلياة الدينية عندما �أنوي الآن
الروحي -قد ا ُ
ُ�صطلح على
�إثارة الت�سا�ؤل يف مو�ضوعنا ،والدين بهذا املعنى -
ّ
�سيئ احلظ �سيئ ال�سمعة ،يفرت�ضون
ت�سميته
ّ
بالت�صوف  ،Mysticismهذا اال�سم ّ
فيه �أنه نزعة عقلية ُتنكر احلياة وتتجافى مع الواقع ،متنافرة بذلك متا ًما مع النظرة
التجريبية يف زمننا املعا�صر ،مع �أن الدين يف �أعلى مراتبه �إمنا هو بحث عن حياة
∗ كلمة «عقل ًّيا» �إ�ضافة من املرتجم �إىل عنوان هذا الف�صل لتو�ضيح املعنى.
هذه �إ�شارة �إىل والد الع ّالمة �إقبال نف�سه والذي كان �صوف ًّيا تق ًّيا ور ًعا .انظر �س� .سليمان ناديف� ،سايري
�أفغان�ستان� ،ص 179وانظر �أي�ضً ا �س .نذير نيازي يف كتابه� :إقبال حودير� ،ص.61 -60
انظر �أي�ضً ا م� .سعيد �شيخ ،فل�سفة الإن�سان يف  Iqbal Reviewاملجلد �( 1 /29إبريل  -يونية 1988م) �صفحة
 ،16 - 13وجند التعبري عنه يف �شعر الع ّالمة ،انظر ُكل َّيات �إقبال�( ،أوردو) ،بايل جربيل :ما مل يكن الكتاب
بكل �آية فيه وكل جزء.
قد �أنزله اهلل على قلبك.
ف�إن ال�شارحني مهما كانوا من عمق الفكر.
ال ي�ستطيعون �شرح دقائق معانيه.
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أ�سا�سا جتربة ،ويعرتف بالتجربة كقاعدة له وذلك قبل �أن يتنبه العلم
�أعظم وهو � ً
احلديث �إىل هذا بزمن طويل .فالدين جمهود �صادق لت�صفية الوعي الإن�ساين،
ميح�ص م�ستوى جتربته كما ميح�ص املذهب الطبيعي م�ستوى
وهو بو�صفه هذا ِّ
جتربته اخلا�صة.
كان الفيل�سوف الأملاين«كانْط»  -كما نعلم جمي ًعا  -هو �أول من �أثار
عقليا؟((( وقد �أجاب على هذا ال�س�ؤال
ال�س�ؤال :هل ميكن �إثبات امليتافيزيقا ًّ
بالنفي .وحججه يف هذا تنطبق بنف�س القوة على احلقائق التي يهتم بها الدين
على وجه اخل�صو�ص .فالإح�سا�س املتعدد املظاهر عند «كانط» يجب �أن يحقق
�شروطًا �شكلية معينة كي ي�ستطيع تكوين معرفة .و«ال�شيء يف ذاته» لي�س �إال فكرة
محُ ّددة ووظيفتها جمرد وظيفة تنظيمية .ف�إذا كان هناك حقيقة فعلية (يف الواقع
اخلارجي) تقابل الفكرة ،ف�إنها تقع خارج حدود التجربة ،ومن َث َّم ف�إن وجودها ال
عقليا.
ميكن الربهنة عليه ًّ
هذا احلكم الذي ق�ضى به «كانط» ال ميكن قبوله ب�سهولة ،بل ميكن مناق�شته
والر ّد عليه يف �ضوء ما طر�أ على العلم من النظريات املتطورة الأكرث حداثة ،مثل
طبيعة املادة باعتبارها «موجات �ضوئية «حمتب�سة» ,وفكرة �أن الكون هو نتاج عمل
((( انظر كتاب كانط بعنوان نقد العقل اخلال�ص  ،Critique of Pure Reasonاملقدمة ،والف�صل ال�ساد�س
أي�ضا كتاب كيمب �سميث بعنوان � ،Commentary to Kant’s Critiqueص70 - 68
�ص 57و ،58وانظر � ً
امليتافيزيقيات� ،إذا كانت تعني معرفة املتعايل � Transcendentأو الأ�شياء يف ذاتها ف�إنها مرفو�ضة عند «كانط»
كدوجماطيقية؛ لأنها ال تبد�أ باختبار نقدي وفح�ص للقدرة الب�شرية على مثل هذه املعرفة.
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الفكر ،و�أن املكان والزمان متناهيان ،وكذلك مبد�أ عدم التحديد يف الطبيعة الذي
و�ضعه «هايزنربج»((( ،فو�سط كل هذه النظريات جند �أن قيام دين عقالين لي�س
بالبطالن الذي ظنه «كانط» .ولكن لي�س من ال�ضروري اخلو�ض يف هذه امل�س�ألة
بالتف�صيل؛ لأن هذا لي�س غر�ضنا احلايل.
�أما بالن�سبة لـ «ال�شيء يف ذاته» ،الذي ي�ستحيل على العقل املح�ض �أن
ي�صل �إليه لوقوعه خارج حدود التجربة ،ف�إن حكم «كانط» هنا ال ميكننا قبوله� ،إال
�إذا بد�أنا بافرتا�ض �أن كل جتربة بخالف م�ستوى التجربة العادية هو �أمر م�ستحيل.
ومن َث َّـم فالق�ضية هي ما �إذا كانت التجربة العادية هي وحدها امل�ستوى الذي ينتج
املعرفة! وكان ر�أي «كانط» عن «ال�شيء يف ذاته» و«ال�شيء كما يبدو» لنا هو الذي
كثريا طبيعة �س�ؤاله املتعلق ب�إمكانية املعرفة والإثبات العقلي للميتافيزيقا.
َّ
حدد ً
ولكن ماذا يكون املوقف �إذا انعك�س الو�ضع عما فهمه «كانط»؟

((( مبد�أ عدم التحديد� ،أعاد عر�ضه �أ� .س �إدينجتون يف كتابه� ،Nature of Physical World :ص ،220و�صار
الآن �أكرث �شهرة با�سم :مبد�أ عدم الت�أكد ،والذي �أعلنه الفيزيقي الفيل�سوف هيزنربج يفZeitschrift für :
� ،physicسنة � ،1927ص ،198 - 172يقرر املبد�أ �أن هناك عدم ت�أكد كامن يف و�صف العمليات املتناهية يف
الدقة والتي ال ُترى حتى بامليكرو�سكوب ،فمث ًال �إذا حددنا موقع �إليكرتون ف�إنه يظل هناك عدم ت�أكد حول
مو�ضعه يف اللحظة التالية ،لأنه كلما �أحكمت حتديد املكان بدقة �أفلت منك حتديد الزمان بنف�س الدقة .وقد
اتخذ كثري من الفال�سفة وعلماء الفيزياء مبد�أ عدم التحديد �أو عدم الت�أكد هذا مبعنى �أن مبد�أ ال�سببية قد
�أطيح به.
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لقد الحظ «حميي الدين بن عربي» الأندل�سي والفيل�سوف ال�صويف العظيم
�صرح ب�أن اهلل م�شهود �أما العامل ف�صورة ذهنية(((.
مالحظة دقيقة حني ّ
�صر على
وهناك مفكر م�سلم �صويف �آخر هو ال�شاعر «العراقي» ،الذي ُي ُّ
تعدد مراتب املكان ومراتب الزمان ويتحدث عن زمان �إلهي ومكان �إلهي(((.
ورمبا كان ما ن�سميه با�سم العامل اخلارجي هو جمرد بناء عقلي .ورمبا كان هناك
م�ستويات �أخرى للتجربة الإن�سانية قادرة على االنتظام ،ح�سب مراتب �أخرى
للزمان واملكان ،وهذه امل�ستويات ال يلعب فيها الذهن والتحليل نف�س الدور الذي
يلعبه يف حالة جتربتنا العادية.
ومع ذلك ميكن القول ب�أن م�ستوى التجربة الذي ال يقبل انطباق الت�صور
الذهني عليه ال يقدر على �إنتاج �أية معرفة عامة للجميع؛ وذلك لأن املدركات
الذهنية هي وحدها القادرة على �أن تكون م�شرتكة بني النا�س ..و�إن نظرة الرجل
دائما فردية
الذي يعتمد على التجربة الدينية يف ا�ستيعاب احلقيقة يجب �أن تظل ً
خا�صة به وال ميكن تو�صيلها �إىل غريه .وهذا االعرتا�ض له بع�ض الوجاهة �إذا كان
املق�صود به هو التلميح ب�أن ال�صويف حمكوم متا ًما بطرقه التقليدية ونزعاته و�آماله.
((( انظر ف�صو�ص احلكم ج� ،1ص ،12 - 11وكلمات الفيل�سوف ال�صويف امل�سلم العظيم هي :اخللق مقولٌ واحلق
حم�سو�س م�شهو ٌد .واجلدير بالذكر هو �أن هذه املالحظة ال�صوفية العميقة جندها يف �إحدى ق�صائد العالمة �إقبال
ٌ
مبكرا عام 1903م.
التي كتبها ً
((( معرفة مذهب ال�صوفية عن تعدد الزمان واملكان الذي بينه �إقبال يف املحا�ضرة الثالثة .انظر املخطوط الفار�سي
النادر غاية الإمكان يف دراية املكان ،الذي ن�سبه العالّمة �إقبال �إىل ال�شاعر ال�صويف البارز :فخر الدين عراقي،
أي�ضا خطاب العالّمة �إىل الدكتور م .عبد اهلل �شاغاتائي ،يف �إقبال نامه ،اجلزء الثاين� ،ص.334
وانظر � ً
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�سيئ يف الدين مثلما هو
واحلقيقة �أن املحافظة اجلامدة على القدمي هي �أمر ِّ
�سيئ يف النواحي الأخرى للن�شاط الإن�ساين .فهذه املحافظة وهذا اجلمود ُيد ِّمر
حرية الذات املبدعة وي�سد امل�سارات �أمام روح املبادرة والإقدام .وهذا هو ال�سبب
الرئي�سي يف �أن و�سائل ال�صوفية يف الع�صور الو�سطى مل تعد قادرة على �إنتاج
اكت�شافات �أ�صيلة ومبتكرة للحقيقة الإلهية.
ومع ذلك ف�إن حقيقة كون التجربة الدينية ال ميكن تو�صيلها للآخرين
ال تعني �أن ما ي�سعى �إليه الرجل املتدين هو عبث ال طائل من ورائه .وذلك
لأن عدم �إمكانية تو�صيل التجربة الدينية (�أو ال�صوفية) للآخرين يعطينا بالفعل
املفتاح �إىل الطبيعة املطلقة للذات .فنحن يف حياتنا اليومية وعالقاتنا االجتماعية
نعي�ش ونتحرك يف انعزال عن الآخرين ،ونحن ال نهتم بالو�صول �إىل الأعماق
الفردية للب�شر ،و�إمنا نتعامل معهم باعتبارهم جمرد و�سائل و�أغرا�ض لنا ،ونقرتب
هويتهم التي ميكن تناولها بالت�صور الذهني.
منهم من نواحي َّ
وعلى هذا ف�إن قمة احلياة الدينية هي الك�شف عن الذات بو�صفها فر ًدا
�أكرث عم ًقا من تلك النف�س املعتادة القابلة للو�صف بالت�صورات الذهنية .والذات
تفردها ومرتبتها امليتافيزيقية،
عندما تت�صل باحلقيقة الإلهية العليا ف�إنها تكت�شف ّ
و�إمكان ترقّيها يف هذه املراتب.
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حترينا الدقة يف كالمنا ،ف�إن التجربة التي ت�ؤدي �إىل هذا الك�شف
و�إذا ّ
لي�ست حقيقة عقلية قابلة للت�صور� ،إنها حقيقة حيوية ،هي موقف ناجت عن حتول
بيولوجي داخلي ال ميكن اقتنا�صه يف �شبكة املقوالت املنطقية .هذه التجربة ال
ت�ستطيع �أن تجُ ّ�سد نف�سها �إال يف فعلٍ �صانع للعامل �أو حمرك له .وبهذه ال�صورة فقط
ميكن مل�ضمون هذه التجربة الالزمنية �أن ينداح يف حركة الزمن ،و�أن يجعل نف�سه
مرئيا بفاعلية لعني التاريخ.
ًّ
ويبدو �أن طريقة التعامل مع احلقيقة الإلهية بوا�سطة املفاهيم العقلية لي�س
جدية للتعامل معها .فالعلم ال يهمه ما �إذا كان الإليكرتون
على الإطالق طريقة َّ
أ�سا�سا
حقيقيا �أم ال ،فرمبا كان جمرد رمز �أو جمرد عرف� .أما الدين الذي هو � ً
كائ ًنا ًّ
اجلدية الوحيدة للبحث عن احلقيقة .والدين
حالة من احلياة احلقيقية فهو الطريقة َّ
ك�شكل من �أ�شكال التجربة الراقية ي�صحح �أفكارنا عن فل�سفة الإلهيات� ،أو على
الأقل يجعلنا ن�شك يف العملية العقلية التجريدية التي ّ
ت�شكل هذه الأفكار.
وقد ي�ستطيع العلم �أن يتجاهل امليتافيزيقا كلها ،ورمبا يعتربها «�صورة �سائغة من
ال�شعر»((( وذلك ح�سبما َّعرفها «الجن» �أو ح�سبما و�صفها «نيت�شه» ب�أنها «لعب
م�شروع للكبار».

((( انظر جون با�سامور يف كتابه� ،Hundred Years of Philosophy :ص.98
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ولكن �صاحب اخلربة الدينية الذي جعل غايته من وراء �سعيه وك َْدحه
اكت�شاف مرتبته ال�شخ�صية يف ُ�سلَّم املوجودات ،ال ميكنه الر�ضا مبا يقوله العلم عن
الدين من �أنه �أكذوبة كربى� ،أو جمرد فر�ض((( ل�ضبط الفكر وال�سلوك.
وفيما يتعلق بالطبيعة املطلقة للحقيقة ،ال توجد خماطرة يف مغامرة العلم،
�أما يف املغامرة الدينية فهناك خماطرة م�ؤكّ دة؛ من حيث �إن الذات ُبر ّمتها هي
املركز ال�شخ�صي ل َتم ّثل احلياة والتجربة .وال�سلوك الذي ينطوي على قرار نهائي
مل�صري �صاحب هذا ال�سلوك ال ميكن �إقامته على �أوهام �أو هل َْو�سات؛ فالفكرة
اخلاطئة ُت َ�ش ِّو�ش الفهم� ،أما الفعل اخلاطئ ف�إنه يحطُّ من قدر الإن�سان ككل ،ورمبا
نهائيا على كيان الذات الإن�سانية و�شرفها .جمرد الإدراك ال ي�ؤثر يف احلياة
يق�ضي ًّ
((( هذه �إ�شارة �إىل العنوان ،Die Philosophie des Als Ob :فل�سفة «كما لو �أن» ،وهو كتاب �صدر �سنة
 1911من ت�أليف الفيل�سوف الأملاين هانز فايهنجر من �أتباع كانط ،وفل�سفة  As ifاملعروفة با�سم :التخيلية
 Fictionismهي �شكل متطرف من براجماتية وليم جيم�س وديوي.
وترى هذه الفل�سفة �أن الفكر كان �أ�ص ًال �أداة وو�سيلة يف ال�صراع من �أجل الوجود ولكنه ما يزال عاج ًزا عن
التعامل مع امل�شاكل النظرية البحتة .و�أن الأفكار ومبادئ العلوم الطبيعية ونظريات االقت�صاد وال�سيا�سة وفق
القانون والأخالق وما �إىل ذلك كلها جمرد �أوهام منا�سبة ،خلقها العقل الب�شري لأغرا�ض عملية .والواقع �أن
احلياة العملية واحلد�س هما �أعلى من الفكر الت�أملي .ونلتقي يف كتابات الع ّالمة �إقبال مع بع�ض املالحظات
القليلة حول مذهب فايهينجر مثل الفقرة التالية عن نيت�شه :يقول نيت�شه� :أنا وهم .وحقيقة الأمر �أن هذه
النتيجة حتمية من وجهة نظر فكرية بحتة ،ف�إن «كانط» يف كتابه نقد العقل اخلال�ص ينتهي �إىل نتيجة مفادها
�أن الألوهية واخللود واحلرية هي جمرد ت�صورات رغم �أنها مفيدة يف الأغرا�ض العملية ،وكان نيت�شه جمرد تابع
لكانط يف هذه النتيجة ،انظر كتاب � ،Thoughts and Reflections of Iqbalص.240 - 239
وانظر �أي�ضً ا يف فل�سفة ماك تاجارت :لي�س وليم جيم�س ولكن كانط هو امل�ؤ�س�س احلقيقي للرباجماتية احلديثة،
نف�س امل�صدر� ،ص.119
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ديناميكي يتعلق باحلقيقة وي�صدر عن موقف عام
جزئيا� ،أما الفعل ف�إنه
�إال ت� ً
أثريا ًّ
ّ
ثابت للإن�سان ككل �إزاء احلقيقة.
وال �شك �أن الفعل� .أي التحكم يف العمليات ال�سيكولوجية والف�سيولوجية
لتهيئة الذات لالت�صال املبا�شر والتناغم مع احلقيقة املطلقة ،هذا الفعل هو (وال
أي�ضا ميكن �أن
فرديا يف �شكله وم�ضمونه ،ومع ذلك فالفعل � ً
ميكن �إال �أن يكون) ًّ
جم ًّعيا ،وذلك عندما يبد�أ �آخرون يف امل�شاركة فيه بحياتهم ،بق�صد
ي�صبح فعال ْ
الك�شف لأنف�سهم عن فاعليته ،كو�سيلة لالقرتاب من احلقيقة .والدليل الذي
ي�سوقه اخلرباء الدينيون يف كل الع�صور وكل البالد هو �أن هناك �أنوا ًعا كامنة من
الوعي موجودة �إىل جانب وعينا املعتاد.
و�إذا كانت هذه الأنواع من الوعي تفتح الأبواب �أمام �إمكانية وجود جتربة
تهب احلياة ومتنح املعرفة ،ف�إن الت�سا�ؤل عن �إمكانية �أن يكون الدين �شك ًال لتجربة
�أرقى هو ت�سا�ؤل م�شروع متا ًما ،ويتطلب منا االهتمام اجلاد .ولكن بعي ًدا عن
م�شروعية ال�س�ؤال هناك �أ�سباب هامة تقت�ضي �إثارته يف اللحظة احلا�ضرة من تاريخ
الثقافة احلديثة.
و�أول هذه الأ�سباب هو االهتمام العلمي بال�س�ؤال؛ �إذ يبدو �أن لكل ثقافة
�شك ًال من �أ�شكال املذاهب الطبيعية اخلا�صة ب�شعورها نحو الكون .ويبدو كذلك
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�أن كل �شكل من �أ�شكال املذهب الطبيعي تنتهي �إىل نوع من املذهب الذري،
فهناك ذرية هندية وذرية �إغريقية وذرية �إ�سالمية وذرية حديثة(((.
�إ ّال � َّأن الذرية احلديثة متفردة يف نوعها ،فهي بريا�ضياتها املده�شة التي تعترب
الكون مبثابة معادلة تفا�ضلية معقدة ،وبفيزيائها التي باتباعها ملناهجها انتهت �إىل
حتطيم بع�ض �آلهتها القدمية يف معبدها ،هذه الذرية احلديثة قد �أو�صلتنا �إىل حيث
نت�ساءل :هل رابطة ال�سببية بني العلة واملعلول يف الطبيعة هي كل احلقيقة؟ �أو
أي�ضا؟ وهل الطريقة العقلية البحتة
لي�ست احلقيقة املطلقة تغزو وعينا من اجتاه �آخر � ً
للتغلب على الطبيعة هي الطريقة الوحيدة؟
يقول الربوف�سور «�إدينجتون»:
جزئيا فقط من
«�إذا كانت موجودات الفيزياء ت�شكل بطبيعتها وج ًها ًّ
احلقيقة ،فكيف نتعامل مع اجلزء الآخر؟ وال ميكن �أن يقال �إن اجلزء الآخر يهمنا
بدرجة �أقل من املوجودات الفيزيائية .فامل�شاعر واملقا�صد والقيم ت�صنع وعينا
و�شعورنا بنف�س القدر الذي ت�صنعه امل�ؤثرات احل�سية� .إننا نتتبع هذه امل�ؤثرات وجند
�أنها ت�ؤدي �إىل عامل خارجي هو مو�ضوع البحث العلمي ،ونتتبع العنا�صر الأخرى
((( من �أجل الدرا�سة املقارنة للنظريات الهندية والإغريقية والإ�سالمية واحلديثة عن املذهب الذري انظر
 ،Encyclopaedia of Religion and Ethicsج� ،2ص.210 - 197
ومن �أجل تقرير �أكرث حداثة عن النظرية الذرية احلديثة ،انظر مقالة بوهر حتت عنوان الذرة  Atomيف:
.Encyclopaedia Britannica
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من وجودنا وجند �أنها ال ت�ؤدي بنا �إىل عامل املكان والزمان ولكنها بالت�أكيد ت�ؤدي
�إىل جهة ما»(((.
�أما ال�سبب الثاين لأهمية �إثارة ال�س�ؤال الآن عن �إمكانية �أن يكون الدين
�شك ًال لتجربة �أرقى ،فهو �أنه ينبغي �أن ننظر �إىل الأهمية العملية البالغة لل�س�ؤال،
فالإن�سان الع�صري بفل�سفاته النقدية وتخ�ص�صاته العلمية يجد نف�سه يف م�أزق
حتكما يف قوى الطبيعة ال �سابقة له يف املا�ضي،
غريب؛ فمذهبه الطبيعي قد �أعطاه ً
لكن َ�سل ََب ُه �إميانه مب�ستقبله وم�صريه هو .ومن الغريب �أن ت�ؤثر نف�س الفكرة ت�أثريات
خمتلفة على الثقافات املختلفة؛ ف�صياغة نظرية التطور يف العامل الإ�سالمي قد
�أوجدت عند ال�شاعر «جالل الدين الرومي» حما�سة هائلة للم�ستقبل البيولوجي
للإن�سان ،وما من م�سلم مثقف ميكنه �أن يقر�أ هذه الأبيات دون �أن ي�شعر بهزة من
ن�شوة مبهجة .يقول «الرومي» فيها:
ع�شت حتت الرثى يف عوامل الأحجار وخامات املعادن..
ابت�سمت لــزهور عديدة الألوان..
ثم
ُ
لت مع الوح�ش يف الربية �ساعات..
جتو ُ
ثم َّ
املحيطات..
فوق الأر�ض ويف الهواء ويف مناطق
ْ
((( انظر �أ� .إدينجتون يف كتابه :طبيعة العامل املادي ،The Nature of Physical World ،الف�صل اخلا�ص بالعلم
والت�صوف � ،Science and Mysticismص.323
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املاء..
ويف ميال ٍد جديد
ُ
غط�ست حتت ْ
الهواء..
ُ
وطرت يف ْ
وجريت..
وزحفـت
ُ
ُ
َّ
لت كل �أ�سرار وجودي يف �صور ٍة �أظهر ْتها للعيان..
وت�شك ْ
ف�إذا �أنا �إن�سان..
ثم �صار هديف �أن �أكون يف �صورة مالك..
وراء ال�سحاب .وراء ال�سماء..
يف عوامل ال يتغري فـيها �أحـد وال ميـوت..
ثم �أم�ضي بعي ًدا وراء حدود الليل والنهار..
واحلياة واملوت..
�سواء كانت هذه احلدود مرئية �أو غري مرئية..
(((

دائما واح ًدا وكُ ًّال
حيث كل ما هو كائـن .كان ً

((( انظر نانيكرام فا�سنمال ثاداين يف كتابه� ،The Garden of the East :ص ،64 - 63وانظر مثنوي ،ج،3
�شعرا حول مو�ضوع
�ص ،3906 - 3901و�ص 3914 - 3912لالطالع على ما كتبه جالل الدين الرومي ً
امل�ستقبل البيولوجي للإن�سان والذي �أورده هنا ثاداين ب�شكل مكثف.
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وجند من ناحية �أخرى �أن نف�س نظرية التطور هذه يف �أوروبا (ب�صياغة �أكرث
�إحكا ًما) قد �أ ّدت �إىل االعتقاد بفكرة �أنه« :يبدو الآن �أنه ال يوجد �أ�سا�س علمي
ماديا �أكرث
يتطور ًّ
لالعتقاد ب�أن ما يف الإن�سان احلايل من مواهب ثرية مركّ بة ميكن �أن ّ
�سر ي�أ�سه وراء حاجز من امل�صطلحات
مما هو عليه» وهكذا ُيخفي الإن�سان املعا�صر َّ
ا�ستثناء يف هذا اخل�صو�ص ،رغم �أنه يعتقد ب�أن
العلمية .ولي�س الفيل�سوف «نيت�شه»
ً
يتفوق عليه �شيء.
فكرة التطور ال تربر االعتقاد ب�أن الإن�سان لن ّ
وقد انتهى حما�س نيت�شه مل�ستقبل الإن�سان وم�صريه �إىل فكرته عن «ال َع ْود
الأبدي» ،ولعلها �أكرث الأفكار اليائ�سة التي �صاغها �إن�سان عن اخللود .فهذا التكرار
الأبدي لي�س �صريورة �أبدية ،و�إمنا هو نف�س الفكرة القدمية عن الوجود مق ّنعة بقناع
ال�صريورة.
وهكذا ف�إن الإن�سان الع�صري وقد ا�ستغرقته نتائج ن�شاطه العقلي ،طم�س
حياته الروحية ،مبعنى �أنه فقد حياته ا ُجل ّوانية .فهو يف جمال الفكر يعي�ش يف �صراع
�صريح مع نف�سه ،ويف جمال احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية يعي�ش يف �صراع �صريح
مع غريه ،ويجد نف�سه غري قادر على كبح جماح �أنانيته الغليظة التي ال تعرف
تدريجيا كل امل�شاعر ال�سامية ،وال
الرحمة ،وحبه للمال بج�شع النهائي ،يقتل فيه
ًّ
يعطيه �شي ًئا �سوى نكد احلياة .لقد ا�ستغرقته مثريات الواقع احل�سي حتى �أ�صبح
مقطوع ال�صلة متا ًما عن �أعماق وجوده التي مل ي�سرب �أغوارها بعد .ثم انتهى مطاف
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الإن�سان مباديته املفرطة �إىل �شلل يف طاقته ،هذا ال�شلل الذي �أدركه «هك�سلي»
ورثاه.
ومل تكن الأحوال يف ال�شرق ب�أف�ضل منها يف الغرب؛ فلقد ف�شلت الآن
عمليا �أ�ساليب مت�صوفة الع�صور الو�سطي ،تلك الأ�ساليب التي ازدهرت ومنت
ًّ
بها احلياة الدينية يف املا�ضي ب�أ�سمى جتلّياتها يف ال�شرق ويف الغرب� ،إذا بها
دمارا �أكرث من �أي مكان �آخر؛ فبد ًال من �أن
اليوم حتدث يف ال�شرق الإ�سالمي ً
عده
ي�ستعيد بها الإن�سان االن�سجام والتوافق بني قوى حياته اجلوانية مبا يهيئه و ُي ُّ
للم�شاركة يف م�سرية التاريخ ،بدال من ذلك ،علَّمه الت�صوف نكرانًا زائ ًفا للذات،
را�ضيا قان ًعا متا ًما بجهله وعبوديته الروحية .فال عجب �إذن �أن اجته امل�سلم
وجعله ً
الع�صري يف تركيا وم�صر و�إيران �إىل البحث عن م�صادر جديدة للقوة والن�شاط،
بخلق انتماءات جديدة مثل الوطنية ،والقومية التي و�صفها نيت�شه ب�أنها« :مر�ض
وحماقة» و�أنها «�أ�شر�س عد ٍّو للثقافة»((( .فعندما يئ�س امل�سلم الع�صري من طريقة
دينية خال�صة للتجديد الروحي ،تربطه بنبع احلياة الدائم والقوة ،الذي من �ش�أنه
ويعمق وجدانه� ،أقول �إنه عندئذ تعلّق �أمله يف �سذاجة بفتح �أبواب
�أن ّ
يو�سع فكره ّ
لتن�شيط قواه ،ف�إذا هي ت�ؤ ّدي به �إىل ت�ضييق فكره ووجدانه.
((( انظر كتاب The Joyful wisdom :الكتاب اخلام�س من حيث يعلن نيت�شه �أن القومية والعن�صرية جرب
القلب وت�سمم الدم.
وانظر �أي�ضً ا ،The Twilight of the Idols :الف�صل  8حيث يعلن �أن القومية هي �أكرب قوة �ضد احل�ضارة.
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من ذلك� :أن اال�شرتاكية الإحلادية احلديثة ،التي متلك كل ما للدين من
حمية وحما�سة ،ولها نظرة �أو�سع عن احلياة ،ولكن ،لأنها قد ا�ستمدت �أ�سا�سها
ّ
الروحي
الفل�سفي من ُر ّواد اجلناح الي�ساري من الهيجيلينيّ ،متردت على املنبع
ّ
الذي كان ميكن �أن ّميدها بالقوة واملغزى والهدف .لقد ت�أثرت وا�صطبغت القومية
واال�شرتاكية الإحلادية  -الآن على الأقل  -بعنا�صر �سيكولوجية من الكراهية
وال�شك واحلقد .هذه العنا�صر التي متيل �إىل �إفقار روح الإن�سان ،وجتفيف منابع
الطاقة الروحية الكامنة يف �أعماقه .ولن ت�ستطيع و�سائل �صوفية الع�صور الو�سطي،
وال القومية ،وال اال�شرتاكية الإحلادية� ،أن ت�شفي �أمرا�ض الإن�سانية اليائ�سة .و�أنا
على يقني �أن اللحظة احلا�ضرة هي حلظة �أزمة كربى يف تاريخ الثقافة احلديثة.
حمتاجا �إىل جتديد بيولوجي .والدين (الذي هو يف
ويقف العامل املعا�صر اليوم
ً
�أ�سمى جتلّياته) لي�س عقيدة جامدة وال كهنو ًتا وال جمرد طقو�س �شكلية ،هو وحده
أخالقيا لتحمل �أعباء امل�سئولية العظمى
الذي ي�ستطيع �إعداد الإن�سان املعا�صرًّ � ،
التي يت�ضمنها بال�ضرورة تقدم العلم احلديث .هذا الدين هو الذي ي�ستطيع �أن
قادرا على تنمية �شخ�صيته يف الدنيا
يعيد �إىل الإن�سان نزعة الإميان التي جتعله ً
واالحتفاظ بها يف الآخرة.
�إن ارتقاء الإن�سان بر�ؤية جديدة ،ي�ست�شرف بها �أ�صله وم�صريه :من �أين �أتى
و�إىل �أين امل�صري ،لهو وحده الذي يحقق له يف النهاية االنت�صار على جمتمعات
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يحركها تناف�س ال �إن�ساين رهيب ،ويحقق له االنت�صار على ح�ضارة فقدت
وحدتها الروحية ،مبا يكمن فيها من �صراع بني القيم الدينية والقيم ال�سيا�سية!
(((
و�سعي للو�صول
الدين كما �أو�ضحت من قبل من حيث هو مبادرة مق�صودةٌ ،
�إىل املبد�أ املطلق للقيم ،من �أجل �أن ي�ستعيد الإن�سان قوى �شخ�صيته اخلا�صة.
الدين بهذا املفهوم هو حقيقة ال ميكن �إنكارها .وخري �شاهد على ذلك جنده يف
كل الكتابات الدينية املن�شورة يف العامل ،مبا يف ذلك ما د ّونه الأخ�صائيون عن
جتاربهم ال�شخ�صية ،و�إن كانوا قد عربوا عنها ب�صياغات فكرية ت�شبه �صياغات علم
النف�س القدمي.
هذه التجارب طبيعية متا ًما مثل جتاربنا العادية .والدليل على ذلك هو �أن
لها قيمة معرفية عند من ي�أخذ بها ،والأهم من ذلك هو قدرتها على تركيز قوى
الذات بحيث تك�سبها �شخ�صية جديدة.
�صابية� ،أو �صوفية ظالمية ،لن
والر�أي القائل ب�أن مثل هذه التجارب ُع َّ
نهائيا يف م�س�ألة داللتها �أو قيمتها .و�إذا كان النظر وراء الطبيعيات � ًأمرا ممك ًنا
يف�صل ًّ
فينبغي علينا مواجهة هذه الإمكانية ب�شجاعة ،حتى لو �أدى ذلك �إىل تعديل �أو
ا�ضطراب يف م�ألوف حياتنا وتفكرينا ،ويجب علينا من �أجل احلق �أن نتخلى عن
موقفنا احلايل .وال �أهمية للر�أي القائل ب�أن النزعة الدينية باعثها الأ�صلي نوع من
((( انظر �ص 145و.146
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مري�ضا بال ُع�صاب((( ،ولكن
اال�ضطراب ال�سيكولوجي .رمبا كان «جورج فوك�س» ً
قادرا على تطهري احلياة الدينية يف �إجنلرتا؟!
من ي�ستطيع �أن ينكر �أنه كان يف عهده ً
نف�سيا((( ،وهذا كالم غريب ال يخطر
لقد قيل لنا �إن حمم ًدا  كان ً
مري�ضا ًّ
نف�سيا له هذه القدرة على توجيه جمرى التاريخ
على بال عاقل؛ لأنه لو �أن ً
مري�ضا ًّ
وجهة جديدة ،فهذه م�س�ألة ذات �أهمية �سيكولوجية عظمى ،ت�ستلزم البحث يف
جتربته الأ�صيلة ،التي حولت العبيد �إىل قادة للرجال ،و�ألهمت ال�سلوك الإن�ساين،
و�شكلت احلياة لأجنا�س ب�شرية بكاملها .و�إننا حينما نحكم من خالل �أنواع
نبي الإ�سالم ،ف�إن تو ّتـره الروحي (مع
الن�شاط املختلفة ،التي انبثقت من دعوة ّ
تن ّزل الوحي عليه) ،ونوع �سلوكه الذي ا�ستتبع ذلك ال ميكن اعتباره ا�ستجابة
ملجرد وهم يف داخل مخُ ّ ه ،ومن امل�ستحيل �أن نفهم هذا الوحي �إال بو�صفه
ا�ستجابة ملوقف حقيقي مو�ضوعي ،موقف خالَّق لأنواع جديدة من احلما�سة
و�أنواع جديدة من امل�ؤ�س�سات وبدايات جديدة للعمل.
و�إذا نظرنا �إىل املو�ضوع من ناحية علم ال�سالالت الب�شرية «الأنرثوبولوجيا»
نف�سيا هو عن�صر هام يف اقت�صاديات التنظيم االجتماعي
فيبدو �أن املري�ض ًّ
((( ال ُع�صاب :ا�ضطراب نف�سي �أو عقلي.
((( الإ�شارة هنا �إىل املالحظات امل�ضللة للم�ست�شرقني يف بع�ض كتبهم مثل :كتاب �أ� .سربجنر ،ال�صادر �سنة 1861م،
 ،Des Leben and die Lehre des Mohammedوكتاب د� .س .مارجليوث ،ال�صادر �سنة 1905م� ،صفحة 46
بعنوان ،Mohammed and the Rise of Islam :وكتاب ر� .أ نيكل�سون A literary History of the
 ،Arabsال�صادر �سنة 1907م� ،ص 174و ،148وكتاب د .ب .ماكدونالدReligious Attitude and Life :
 ،in Islamال�صادر �سنة 1909م� ،ص.46
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للب�شرية .فهو ال ي�سلك طريق ت�صنيف احلقائق والك�شف عن الأ�سباب (ثم
�ساعيا �إىل خلق �أمناط جديدة من ال�سلوك
ين�صرف) ،و�إمنا يفكر يف احلياة واحلركةً ،
للجن�س الب�شري .وقد تكون له عرثاته و�أوهامه ،مثله يف ذلك مثل العالمِ الذي
أي�ضا عرثاته و�أوهامه .ومع ذلك ف�إن الدرا�سة
يعتمد على التجربة احل�سية فله هو � ً
حر�صا عن �أي عالمِ
نف�سيا!) ُتظهر لنا �أنه ال يقل ً
املتفح�صة ملنهج (هذا املري�ض ًّ
على التخل�ص من الوهم يف جتربته .وامل�س�ألة بالن�سبة لنا نحن املحايدين هو �أن جند
طريقة َّفعالة للبحث يف طبيعة وداللة جتربته غري العادية.
كان ابن خلدون الذي و�ضع الأ�س�س العلمية للتاريخ احلديث هو �أول
من تناول بجدية هذا اجلانب من علم النف�س الب�شري ،وتو�صل �إىل ما ن�سميه
الآن با�سم النف�س املت�سامية ،ثم جاء من بعده ال�سري «وليم هاملتون» يف �إجنلرتا
و«ليبنتز» يف �أملانيا ،فوجها اهتمامهما �إىل بع�ض الظواهر العقلية املجهولة.
ومع ذلك رمبا كان «يوجن» على �صواب يف اعتقاده �أن طبيعة الدين الأ�سا�سية
هي خارج نطاق علم النف�س التحليلي .وهو يخربنا يف بحثه عن العالقة بني علم
النف�س التحليلي وفن ال�شعر� ،أن عملية ال�شكل الفني وحدها هي التي ميكن �أن
تكون مو�ضو ًعا لعلم النف�س� ،أما الطبيعة الأ�سا�سية للفن (فح�سب ر�أيه) ال ميكن
أي�ضا
�أن تكون مو�ضو ًعا يقرتب منه علم النف�س مبناهجه .ويقول يوجن« :يجب � ً
التفرقة يف جمال الدين بني �شيئني ،فالبحث ال�سيكولوجي م�سموح به فقط فيما
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يخ�ص الظواهر الوجدانية والرمزية ،بينما ال ي�شمل البحث الطبيعة الأ�سا�سية
أي�ضا درا�سة الدين
للدين ،فهذا م�ستحيل فعالً؛ وذلك لأنه لو كان ممك ًنا لأمكن � ً
والفن باعتبارهما جمرد فرعني من فروع علم النف�س(((� .إال �أن «يوجن» خرج عن
مبادئه يف كتاباته �أكرث من َّمرة ،وكانت نتيجة فعلته هذه �أنه بد ًال من �أن يعطينا
علم النف�س احلديث ر�ؤية �صحيحة للطبيعة الأ�سا�سية للدين ومغزاه بالن�سبة
لل�شخ�صية الإن�سانية ،ف�إنه قدم �إلينا العديد من النظريات اجلديدة القائمة على
وح َملَنا
اجلهل التام و�سوء الفهم لطبيعة الدين (كما يتجلى يف �أرقى مظاهره)َ ،
�إىل اجتا ٍه ال �أمل فيه وال جدوى منه .وم�ضمون هذه النظريات يف جملتها هو �أن
الدين ال ي�صل بني الذات الإن�سانية وبني �أية حقيقة مو�ضوعية خارج نف�سها ،و�إمنا
هو جمرد �أداة بيولوجية ح�سنة الق�صد �أريد بها بناء حدود ذات طابع �أخالقي
حول املجتمع الإن�ساين ،كي حتمي البناء االجتماعي من غرائز النف�س التي ال
ميكن كبحها بغري ذلك .وهذا هو ال�سبب (ح�سب ر�ؤية هذه العلوم ال�سيكولوجية
الأكرث حداثة) يف �أن امل�سيحية قد انتهت ر�سالتها احلياتية ،و�أ�صبح من امل�ستحيل
على الإن�سان الع�صري �أن يفهم معناها الأ�صلي.
وي�ستنتج «يوجن» يف ختام بحثه �أننا« :بالت�أكيد كنا �سنظل من واجبنا �أن نتفهم
امل�سيحية لو �أن عاداتنا ال تزال تنطوي ولو على �آثار من الوح�شية والق�سوة القدمية،
ولكن على عك�س هذا؛ فنحن اليوم ال نكاد ندرك الزوابع والأعا�صري التي �أطلقتها
((( انظر ك .يوجن يف كتابه� ،Contribution to Analytical Psychology :ص.225
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من عقالها الطاقة اجلن�سية (الليبيدو) ،وراحت تز�أر يف جوانب روما القي�صرية القدمية.
ويبدو الرجل املتح�ضر يف �أيامنا هذه �شديد االنف�صال �شديد البعد عن هذه الأجواء.
نف�سيا .ولذلك ف�إن ال�ضرورات احلياتية التي جاءت
�صابيا مجُ ه ًدا ًّ
لقد �أ�صبح ُع ًّ
بامل�سيحية يف ع�صر ما قد افتقدناها بالفعل ومل نعد نفهم معناها .فنحن ال ندري
�ضد ماذا جاءت امل�سيحية لتحمينا؟ و�أ�صبح ما ي�سمى با�سم التدين يف نظر النا�س
ألفي عام املا�ضية
امل�ستنريين �شي ًئا �أقرب ما يكون �إىل مر�ض ال ُع�صاب النف�سي .ويف ال ْ
�أجنزت امل�سيحية مهمتها و�أقامت حواجز من الكتب حتمينا من ر�ؤية خطيئاتنا(((.
وهذا القول ينتق�ص من الق�ضية الكلية للحياة الدينية الراقية؛ فالكبت النف�سي
للجن�س هو جمرد مرحلة �أولية يف تطور الذات .والهدف النهائي للحياة الدينية هو
�أن جتعل هذا التطور يتحرك يف اجتاه �أكرث �أهمية بالن�سبة مل�صري الذات ،من جمرد
�سالمتها الأخالقية يف البنية االجتماعية التي ت�شكل بيئتنا الراهنة.
اله�شة للذات،
واملفهوم الأ�سا�سي الذي تنطلق منه احلياة الدينية هو الوحدة ّ
من حيث قابليتها للتحلل ،وا�ستجابتها للإ�صالح ،وقدرتها الكامنة على �أن يكون لها
حرية �أكرث قوة ،خللق مواقف جديدة يف بيئات معروفة لها �أو غري معروفة.
ومن منظور هذا الإدراك الأ�سا�سي تركز احلياة الدينية ال�سامية على
جديا على
أثريا ًّ
التجارب التي ترمز �إىل احلركات اللطيفة للحقيقة ،والتي ُت�ؤ ّثر ت� ً
عن�صرا ،رمبا كان من العنا�صر الدائمة يف بناء هذه احلقيقة.
م�صري الذات باعتبارها ً
((( انظر امل�صدر ال�سابق� ،Psychology of the Unconscious :ص 42و.43
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و�إذا نظرنا �إىل امل�س�ألة من وجهة النظر هذه ،ف�إن علم النف�س احلديث مل
بعد احلياة الدينية ،بل مل ميْ�س�س حتى حوا�شيها اخلارجية ،وما يزال بعي ًدا
ميْ�س�س ُ
عن ثراء وتنوع ما ي�سمى بالتجربة الدينية.
ولكي �أعطيكم فكرة عن هذا الرثاء وهذا التنوع �أ�ست�شهد لكم بعبارة
اقتب�ست م�ضمونها من رجل عبقري عظيم من رجاالت الدين يف القرن ال�سابع
ُ
ع�شر ،هو ال�شيخ «�أحمد ال�سرهندي» ،الذي انتهى نقده التحليلي اجلريء
لل�صوفية يف ع�صره �إىل ا�ستحداث طريقة �صوفية جديدة.
وكانت طريقته هذه ،من بني الطرق ال�صوفية املختلفة التي جاءت �إىل
الهند من �آ�سيا الو�سطى وبالد العرب ،هي الطريقة الوحيدة التي عربت احلاجز
الهندي ،وما تزال قوة حية يف البنجاب و�أفغان�ستان ورو�سيا الآ�سيوية .و�إين
لأخ�شى �أ َّال يكون مبقدوري تو�ضيح املعنى احلقيقي لهذه العبارة بلغة علم النف�س
احلديث؛ لأن مثل هذه اللغة مل توجد بعد.
ومع ذلك ف�إنه ملَّا كان هديف هو بب�ساطة �أن �أقدم لكم فكرة عن الرثاء
الالَّنهائي للتجربة التي تخو�ضها الذات يف بحثها عن احلقيقة الإلهية� ،أرجو �أن
تعذروين ال�ستعمايل م�صطلحات غريبة لها م�ضمون حقيقي يف املعنى ،ولكنها
ّ
ت�شكلت يف �أجواء ثقافية خمتلفة م�ستلهمة �إقامة �سيكولوجية دينية.
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ولننتقل الآن �إىل عبارة ال�شيخ «ال�سرهندي» الذي و�صفوا له جتربة دينية
لرجل ا�سمه عبد امل�ؤمن فيما يلي:
«ال�سماوات والأر�ض وعر�ش اهلل والنار واجلنة كلها ال وجود لها عندي،
وعندما �أنظر حويل ال �أراها يف �أي مكان ،وعندما �أقف يف ح�ضور �شخ�ص ما
ف�إنني ال �أرى �أح ًدا �أمامي ،بل �إنه حتى وجودي لي�س له وجود عندي .اهلل ال
نهاية له ولي�س يف مقدور �أحد �أن يحيط بجالله .وهذا هو �أق�صى حدود التجربة
الروحية .ومل ي�ستطع �أي و ّيل �أن مي�ضي �أبعد من ذلك ».ف�أجاب ال�شيخ على
ذلك قائالً�« :إن التجربة التي مت و�صفها ترجع �إىل حياة القلب دائمة التغري ،ويبدو
يل �أن من يعاين من ذلك الوجد مل ّمير بعد حتى بربع منازل القلب التي ال
ح�صر لها ،وعليه �أن يجتاز الأرباع الثالثة لكي ُينهي جتارب هذا املنزل الأول
و«ال�سر
و«ال�سر اخلفي»
للحياة الروحية .وهناك بعد ذلك منازل ت�سمى «الروح»
ّ
ّ
الأخفى» ،وكل منزلة من هذه املنازل لها حاالتها وجتاربها املميزة لها ،وهي يف
ا�صطالحا با�سم «عامل الأمر» .وبعد �أن مير طالب احلق
جمموعها ت�شكل ما ن�سميه
ً
بهذه املنازل ف�إنه يتلقى
أخريا
تدريجيا �أنوار الأ�سماء الإلهية ،وال�صفات الإلهية» و� ً
ًّ
�أنوار اجلوهر الإلهي»(((.
أي�ضا احلروف 257 ،34 :و.260
((( انظر �شيخ �أحمد ال�سرهندي يف كتابه :ماكتوباتي َّرباين ،ج - 1حرف  253و� ً
واخلفي و�أخفى وهي كلها
وال�سر
ويف كل هذه احلروف توجد قائمة باملقامات اخلم�سة وهي :القلب والروح ّ
ّ
ت�سمى كما ورد يف احلرف  34باجلواهر اخلم�سة لعامل الأمر �أي عامل الروح.
انظر «ف رحمن» يف كتابه ،Selected Letters of Shaikh Ahmed Sirhindi :ف�صل � ،3ص 54و.55
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ومهما كانت اخللفية ال�سيكولوجية للمنازل الواردة يف هذه الفقرة ف�إنها
تعطينا على الأقل فكرة عن عامل كامل من التجربة ا ُجل َّوانية كما ر�آها م�صلح
عظيم للت�صوف الإ�سالمي .وكما يقول :البد للإن�سان �أن َّمير خالل «عامل الأمر»
هذا� ،أو مبعنى �آخر «عامل الطاقة املوجهة» قبل �أن يبلغ تلك التجربة الفريدة التي
ترمز �إىل احلقيقة املجردة .وهذا هو �سبب مقولتي �أن علم النف�س احلديث مل
�شخ�صيا ال �أ�شعر ب�أي �أمل يف
مي�س�س املو�ضوع حتى يف هام�شه اخلارجي .و�إنني
ًّ
الأو�ضاع احلالية �سواء يف علم الأحياء (البيولوجيا) �أو علم النف�س.
والنقد التحليلي وحده مع �شيء من الفهم للأحوال الع�ضوية لل�صور
املجازية التي تتجلى فيها احلياة الدينية �أحيانًا ،هذا النقد وهذا الفهم لي�س من
يو�صلنا �إىل اجلذور احلية لل�شخ�صية الإن�سانية .و�إذا افرت�ضنا �أن ال�صور
املحتمل �أن ّ
دورا يف تاريخ الدين� ،أو �أن الدين ز َّودنا بو�سائل خيالية
املجازية للجن�س قد لعبت ً
للهروب من حقيقة م�ؤملة� ،أو للتوافق معها ،فمثل هذه الطرق املختلفة يف النظر �إىل
املو�ضوع ،ال ميكن �أن يكون لها �أدنى ت�أثري على الهدف النهائي للحياة الدينية ،وهو
�إعادة بناء الذات املتناهية بتو�صيلها وربطها باحلياة الأبدية ،ومن ثم متنح الذات
جزئيا يف بيئتنا احلالية ذات ا َجل ّو
مرتبة ميتافيزيقية ال ن�ستطيع �إ ّال �أن نفهمها فهماً ًّ
وبناء على ذلك �إذا كان من املحتمل �أن يكون لعلم النف�س داللة
�شبه اخلانقً .
حقيقية بالن�سبة حلياة اجلن�س الب�شري ،فيجب �أن ُين�شئ طريقة منهجية م�ستقلة
ُم َ�ص َّمم ًة الكت�شاف تطبيق علمي جديد �أكرث مالءمة ملزاج ع�صرنا احلايل .ورمبا
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يظهر مري�ض نف�سي موهوب بذكاء �شديد (فاجلمع بني املر�ض النف�سي والذكاء
لي�س � ًأمرا م�ستحيالً) ،رمبا ا�ستطاع هذا ال�شخ�ص �أن يعطينا املفتاح الذي ن�ستدل
به على مثل هذا املنهج.
ويف �أوروبا احلديثة جند «نيت�شه» الذي كانت حياته ون�شاطه (على الأقل
بالن�سبة لنا نحن ال�شرقيني) م�س�ألة بالغة الأهمية يف علم النف�س الديني ،فقد كان
موهوبًا بنزعة ر�سالية ت�ؤهله ملثل هذه املهمة .وتاريخ حياته العقلية لي�س من غري
�شبيه مواز له يف تاريخ الت�صوف ال�شرقي ،وال ميكن �إنكار �أنه قد جتلت عليه ر�ؤيا
�آمرة من اجلانب الإلهي يف الإن�سان.
أطلقت على ر�ؤياه �صفة «�آمرة» ،حيث بدا يل �أنها قد �أمرته بنوع
وقد � ُ
من العقلية التنب�ؤية ،التي تهدف عن طريق منهج ما� ،إىل حتويل ر�ؤاها �إىل
أ�سا�سا �إىل املفكرين
قوى دائمة للحياة .ولكن «نيت�شه» قد ف�شل ،ويرجع ف�شله � ً
من �أ�سالفه ،مثل «�شوبنهور» و«داروين» و«الجن» ،الذين ت�أثر بهم ت�أ ّث ًـرا �أعماه
عن فهم الداللة احلقيقية لر�ؤياه .فان�ساق ين�شد حتقيقها يف نظم �أر�ستقراطية
راديكالية متطرفة((( ،بد ًال من البحث عن قاعدة روحية ميكنها تنمية ما هو
((( انظر Stray Reflections :حترير د .جافيد �إقبال� ،ص42؛ حيث ُ�س ّمي نيت�شه با�سم :نبي الأر�ستقراطية
أي�ضا حتت عنوان الدميقراطية الإ�سالمية  Islamic Democracyيف كتابSpeeches, :
العظيم ،وانظر � ً
� ،Writings and Statements of Iqbalص 123و124؛ حيث جند �أن املالحظة النقدية عن �أر�ستقراطية
ال�سوبرمان ،الإن�سان الأعلى ،تنتهي �إىل �س�ؤال يف غاية الأهمية� :ألي�ست �إذن الدميقراطية يف �صدر الإ�سالم
عمليا لأفكار نيت�شه!؟
ً
جتريبيا ًّ
رف�ضا ًّ

327

هل الدين �أمر ممكن (عقل ًّيا)؟

327

�إلهي يف الإن�سان ،حتى يف نفو�س الب�شر العاديني ،فتفتح �أمامهم م�ستقب ًال ال
نهاية له .وهذا هو ما قلته عنه يف مو�ضع �آخر:
«�إن الأنا التي يبحث عنها نيت�شه ترقد وراء الفل�سفة ووراء املعرفة .فالنبات
الذي ال ينمو �إال يف الرتبة اخلفية داخل قلب الإن�سان ال ينمو يف جمرد كومة
من الطني»((( .وهكذا ف�شل عبقري كانت ر�ؤياه ال يحددها �سوى قواه الداخلية،
وظل بال �إنتاج فكري الفتقار حياته الروحية �إىل هداية خارجية خبرية((( .وكان
((( انظر كتاب كُ َّليات �إقبال فار�سي جاويد نامه� ،صفحة  .741وقارن مبا �أعلنه العالّمة �إقبال عن نيت�شه يف مقالة
بعنوان :فل�سفة ماك تاجارت �إذ يقول :هناك �أمر �أكرث خطورة حدث للم�سكني نيت�شه الذي قادته بيئته الفكرية
اخلا�صة �إىل االعتقاد ب�أن ر�ؤيته للذات املطلقة ميكن �أن يتحقق يف عامل املكان والزمان و�إن ما يقع يف الأعماق
الداخلية لقلب الإن�سان ميكن يف ر�أي نيت�شه خلقه بتجربة بيولوجية م�صطنعة»،انظر �صفحة  150من كتاب:
.Speeches, Writings and Statements of Iqbal
روحيا ،انظر «كلياتي
((( لقد مت ّنى �إقبال لو �أن نيت�شه عا�ش يف �أيام ال�شيخ �أحمد ال�سرهندي كي ي�أخذ عنه ً
�ضوءا ًّ
�إقبال» فار�سي ،جافيد نامه� ،صفحة  741مج  10حيث يقول �إقبال:
لو �أنه عا�ش يف زمن �أحمد
لكان قد تو�صل �إىل البهجة اخلالدة
كما �أن �إقبال نف�سه كان ميكن �أن يكون املر�شد الروحي لنيت�شه لو �أنه كان ح ًّيا يف زمن �إقبال .انظر كل َّياتي �إقبال
�أردي ،بايل جربيل ،الق�سم الثاين غزال  33ج 5حيث يقول �إقبال:
لو �أن هذا احلكيم الأملاين
كان موجو ًدا يف هذا الع�صر
لع َّلمه �إقبال بنف�سه
املكان الرفيع هلل فو�صل
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واعيا متام الوعي بحاجته الروحية العظمى
من �سخرية القدر �أن هذا الرجل كان ً
هذه ،رغم �أنه كان يبدو لأ�صدقائه «وك�أمنا قد جاء من �أر�ض مل يع�ش بها �إن�سان.
يقول «نيت�شه»�« :أنا �أواجه وحدي م�شكلة هائلة؛ ف�أنا كالتائه و�سط غابة بدائية من
�أقدم الع�صور اجليولوجية مل يط�أها �إن�سان� .أنا �أحتاج العون� ،أحتاج �إىل الأتباع،
كما �أحتاج �إىل �سيد((( .فما �أجمل �أن نطيع».
فكرا مني،
ويقول � ً
أي�ضا« :ملاذا ال �أجد بني الب�شر الأحياء من هو �أ�سمى ً
ينظر �إ ّيل نظرة دونية؟ �أهذا لأين قد بحثت بح ًثا ردي ًئا؟ و�إين ل�شديد ال�شوق
واللهفة لأمثال ه�ؤالء الب�شر».
احلقيقة هي �أن العملية الدينية والعملية العلمية ،رغم اتباعهما مناهج
خمتلفة �إال �أنهما متماثلتان متا ًما يف غايتهما النهائية .فكل من الدين والعلم
حر�صا
يهدف �إىل الو�صول �إىل �أق�صى درجات احلقيقة .وال �شك �أن الدين �أكرث ً
من العلم على الو�صول �إىل احلق املطلق وذلك لأ�سباب ذكرتها �آن ًفا((( .وال�سبيل
�إىل املو�ضوعية املجردة تقع بالن�سبة للعلم والدين خالل ما ميكن ت�سميته بتنقية
التجربة .ولكي نفهم هذا ينبغي �أن نفرق ما بني التجربة كحقيقة طبيعية ،يف
داللتها على ما يظهر من احلقيقة من �سلوك قابل للمالحظة بالو�سائل املعتادة،
وبني التجربة يف داللتها على الطبيعة اجلوانية للحقيقة .فالتجربة كحقيقة
((( انظر �آن �شيميل ،بع�ض الأفكار حول درا�سات م�ستقبلية لإقبال� ،سنة 1977م.4 ،
((( انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص 145و.146
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ف�سرها يف �ضوء وقائعها ال�سيكولوجية والف�سيولوجية� ،أما التجربة
طبيعية ُن ِّ
كداللة على الطبيعة اجلوانية للحقيقة فينبغي �أن ن�ستخدم معايري من نوع
خمتلف كي نو�ضح معناها؛ ففي جمال العلم نحاول �أن نفهم معنى التجربة
بالرجوع �إىل ال�سلوك اخلارجي للحقيقة� ،أما يف جمال الدين فنعتربها ممثلة لنوع
أ�سا�سا �إىل الطبيعة اجلوانية
من احلقيقة ونحاول �أن نكت�شف معناها بالرجوع � ً
لتلك احلقيقة.
فالعملية العلمية والعملية الدينية متوازيتان ومت�شابهتان مبعنى من املعاين؛
فكلتاهما يف احلقيقة ت�صفان عاملًا واح ًدا ،مع فارق وحيد هو� :أننا يف العلم ن�ستبعد
بال�ضرورة وجهة نظر الذات ،بينما يف الدين ت�ؤلف الذات بني ميولها املت�صارعة
ل ُتن�شئ موق ًفا واح ًدا �شام ًال ي�ؤدي �إىل نوع من التحول الرتكيبي لتجاربها.
والدرا�سة الدقيقة لطبيعة وغر�ض هذه العمليات الدينية والعلمية (املتكاملة يف
وجه �إىل تطهري وتنقية التجربة كل يف جماله
حقيقتها)ُ ،يظهر لنا �أن ك ًّال منهما ُم َّ
اخلا�ص .و�س� ّأقدم �إليكم مثا ًال يو�ضح املعنى الذي �أق�صده؛ فنقد «هيوم» لفكرتنا
عن «ال�سببية» يجب اعتباره ف�ص ًال يف تاريخ العلم �أكرث من كونه ف�ص ًال يف الفل�سفة.
فنحن لكي نلتزم بروح التجريبية العلمية ال يجوز لنا �أن ن�ستخدم �أي ٍ
معان ذات
طبيعة �شخ�صية .وهدف «هيوم» من نقده هو حترير العلم التجريبي من فكرة القوة

330

جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم
330

امل�ؤثرة من اخلارج ،والتي لي�س لها (كما يحاجج) �أي �أ�سا�س يف التجربة احل�سية.
وكانت هذه �أول حماولة للعقل احلديث لتنقية العملية العلمية.
ثم جاءت نظرية «�أين�شتني» الريا�ضية عن الكون ،ف�أكملت عملية التنقية
التي بد�أها «هيوم» .وا�ستغنت عن فكرة القوة امل�ؤثرة من اخلارج ،متوافقة يف ذلك
مع الروح النقدية عند هيوم((( .كما �أن الفقرة التي اقتب�ستها نق ًال عن الويل
الهندي العظيم ُتبينّ ُ لنا �أن الدار�س العملي لعلم النف�س الديني له ر�أي مماثل
لر�أي هيوم يف التنقية ،ومفهومه عن املو�ضوعية ثاقب كمفهوم العلماء يف جمال
مو�ضوعيته اخلا�ص.
لقد ر�أيناه ينتقل من جتربة �إىل جتربة �أخرى ،ال كمجرد م�شاهد و�إمنا كناقد
�ساعيا نحو
متفح�ص للتجربة ،ي�ستخدم قواعد طريقة خا�صة منا�سبة ملجال بحثهً ،
ا�ستئ�صال كل العنا�صر ال�شخ�صية الذاتية� ،سيكولوجي ًة كانت �أو ف�سيولوجية من
حمتوى جتربته ،م�ستهدفًا يف النهاية الو�صول �إىل ما هو مو�ضوعي مطلق .هذه التجربة
وال�سر
النهائية هي الك�شف عن عملية جديدة يف احلياة �أ�صيلة و�أ�سا�سية وتلقائيةُّ .
الأبدي للذات هو �أن اللحظة التي ت�صل فيها �إىل هذا الك�شف النهائي ،تدرك (بال
�أدنى �شك �أو تردد) �أن هذا هو الأ�صل املطلق لوجودها .ومع ذلك فلي�س يف التجربة
((( انظر برتراند ر�سل ،الن�سبية :النتائج الفل�سفية ،ف�صل القوة واجلاذبية ،بدائرة املعارف الربيطانية املجلد
.Encyclopedia Britannica–XIX, 99c
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نف�سها �سر �أو غمو�ض ،كما �أنه لي�س فيها �أي �شيء عاطفي �أو انفعايل .ومن امل�ؤكد
حترم
جمردة متا ًما من �أي انفعال) ّ
�أن طريقة الت�صوف الإ�سالمي (لكي ت�ضمن جتربة ّ
ا�ستخدام املو�سيقى يف العبادة ،كما ت�ؤكد �ضرورة �صالة اجلماعة اليومية ،ملقاومة
التوحد والعزلة و�إطالة فرتة الت�أمل.
ما قد ين�ش�أ من م�شاعر م�ضادة للجماعة نتيجة ّ
وهكذا جند �أن التجربة ال�صوفية هي جتربة طبيعية متا ًما لها داللتها البيولوجية ،كما لها
�أهميتها العظمى بالن�سبة للذات� .إنها الذات الإن�سانية ترتفع �أعلى من جمرد الت�أمل،
وتوازن بني كونها فانية وم�ؤقتة بات�صالها بالأبدي.
واخلطر الوحيد الذي تتعر�ض له الذات يف هذا ال�سعي املقد�س ،هو
احتمال تراخي ن�شاطها ب�سبب ْن�شوتها وا�ستغراقها يف التجارب التي ت�سبق
التجربة النهائية .وقد �أثبت تاريخ الت�صوف ال�شرقي �أن هذا خطر حقيقي .وكان
هذا هو كل ما يعنيه الو ّيل الهندي العظيم (الذي اقتب�سنا من كتاباته الفقرة
ال�سابقة) بحركته الإ�صالحية ،وال�سبب وا�ضح؛ فالهدف النهائي للذات لي�س هو
�أن ترى �شي ًئا و�إمنا �أن تكون �شي ًئا.
واجلهد الذي تبذله الذات لكي تكون �شي ًئا هو الذي يك�شف لها فر�صتها
الأخرية ل�شحذ مو�ضوعيتها ،واكت�ساب كينونة �أكرث عم ًقا ،يف �أ�سا�سها جتد الدليل
على حقيقتها ،ولي�س يف مقولة «ديكارت»�« :أنا �أفكر» ،و�إمنا يف مقولة «كانط»�« :أنا
�أقدر» .وغاية مطلب الذات لي�س التحرر من الفردية ،و�إمنا هو  -من ناحية �أخرى -
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عقليا و�إمنا هو عمل حيوي
حتديد الذات حتدي ًدا دقي ًقا .والعمل الأخري لي�س عم ًال ًّ
يعمق الكيان الكلي للذات وي�شحذ �إرادتها باليقني اخلالَّق ب�أن العامل لي�س �شي ًئا
ُيرى فقط �أو ُيعرف بالت�صور ،و�إمنا هو �شيء ُي�صنع ويعاد ُ�صنعه بعمل م�ستمر.
أي�ضا حلظة �أكرب امتحان لها :هل
�إنها حلظة �سعادة عظمى للذات .وهي � ً
�أنت يف مرحلة حياة� ،أو مرحلة موت� ،أو مرحلة موت يف احلياة؟ ا�ستنجد �إذن
بثالثة �شهود لتتح ّقق من مقامك:
�أول �شاهد هو وعيك �أنت..
عندئذ انظر �إىل نف�سك يف نورك �أنت..
وال�شاهد الثاين هو وعي ٍ
ذات �أخرى..
عندئذ انظر نف�سك يف نور ذات �أخرى غري ذاتك..
وال�شاهد الثالث هو وعي اهلل..
وعندئذ انظر نف�سك يف نور اهلل..
ف�إذا وقفت غري مهتز �أمام نوره..
حيا �أبدً ا على مثاله..
فاعترب نف�سك ًّ

هذا الإن�سان الذي يجر�ؤ هو الإن�سان احلقيقي..

لأنه يجر�ؤ على ر�ؤية اهلل وج ًها لوجه..
فما هو ال�صعود؟ �إنه لي�س �سوى بحث عن �شاهد..
نهائيا حقيقتك..
قد ي�ؤكد ًّ
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�شاهد بت�أكيده وحده يجعلك خالدً ا..
وال �أحد ي�ستطيع �أن يقف يف ح�ضوره دون �أن يهتز..
والذي ي�ستطيع ذلك هو حقًّا ذهب خال�ص..
هل �أنت جمرد جزيء من تراب؟
�أ�شدد عقدة ذاتك
وا�ستم�سك بكيانك ال�ضئيل
ما � ّ
أجل �أن ي�صقل الإن�سان ذاته
و�أن يخترب بريقها يف ح�ضرة ال�شم�س
يف ذلك الوقت �أعد نحت ج�سدك القدمي
و�أقم كيانًا جديدً ا
مثل هذا الكيان هو الكيان احلقيقي
و�إال فذاتك �إمنا هي جمرد حلقة من دخان
«جاويد نامه»

(((

 نهاية المتن 

((( انظر كُ َّلياتي �إقبال (فار�سي) ،جاويد نامه .وقد يحب القارئ الرجوع �إىل تعليقات ال�شيخ حممود �أحمد يف
كتابه  Pilgrimage of Eternityاجلزء الثاين من �صفحة � 230إىل �صفحة .256
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هذا الكتاب
َ
يحظ فكر «إقبال» الفلسفي بما يليق به من العناية واالهتمام على نحو ما لقي شعره من
لم
حفاوة وتقدير؛ ومن ثم رأينا تقديم ترجمة جديدة وكاملة لكتابه «تجديد الفكر الديني في اإلسالم»
تنشر باللغة العربية ألول مرة ،تتالفى عيوب الترجمة السابقة وتكمل ما أغفلته ،وتكون أقرب لروح
النص األصلي الذي ضمنه خالصة فكره ومش�روعه الفذ لنهضة المس�لمين في العالم الحديث؛
لتكون إضافة مهمة لمعرفة المسلمين � وغير المسلمين � بتطور الفكر الديني في اإلسالم.

و ُيعد هذا الكتاب عالمة بارزة في الفكر النهضوي اإلسالمي؛ حيث يوضح أن القرآن الكريم
كتاب ُيعنى بالعمل أكثر مما ُيعنى بالنظر ،ويرى أن اإلس�الم قد س�بق الفلس�فات المعاصرة في
ٌ
الدعوة إلى التفكير الواقعي ،ويدعو إلى ضرورة مراقبة تطور الفكر اإلنساني والوقوف منه موقف
النقد والتمحيص ،حيث إن التفكير الفلسفي ليس له حد للوقوف عنده؛ فهو في حالة حراك دائم
وتجدد مستمر ،فكلما تقدمت المعرفة فتحت مسالك لفكر جديد.
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