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املقّدمة

تعد الحقيقة من أهم املفاهيم الفلسفية الشائكة التي انشغل بها الفكر 

الباحثني  عىل  ذاتها  تفرض  الحقيقة  ومازالت  وحديثا؛  قديما  اإلسالمي 

واملفكرين والفالسفة سواء أكان ذلك يف الغرب أم يف الرشق، نظرا لقيمتها 

الفضيلة،  تحقيق  أجل  من  االجتماعي  البناء  عليها  يقوم  التي  األخالقية 

بها  التي  الوجودية  لقيمتها  أو  وآجال،  عاجال  الكربى  السعادة  وتحصيل 

تتم معرفة الخالق واملخلوقات، أو لقيمتها املعرفية الرضورية لتقدم العلم 

والتقدم،  واالزدهار  الرقي  تحقيق  بغية  والتكنولوجيا،  واآلداب  والفنون 

والرفع من مستوى اإلنسانية ماديا ومعنويا . 

وقد رأينا يف أوراق الفكر اإلسالمي، وذلك مع املفكر املغربي الدكتور عابد 

الفالسفة  أن  العربي«،  العقل  »بنية  كتابه  يف  )1935-2010م(  الجابري 

كانوا  املتصوفة  بينما  العقالني،  الربهان  يف  الحقيقة  يحرصون  كانوا 

يحرصونها يف العرفان الوجداني واملعرفة الذوقية واللدنية. يف حني، نجد 

الكالم من  النص، بينما علماء  البيان وظاهر  الظاهر يحرصونها يف  أهل 

معتزلة وأشاعرة وماتريدية وشيعة وخوارج ومرجئة يعتمدون عىل آلية 

الجدل والحجاج والبيان للوصول إىل الحقيقة)1(  .

احلقيقــة  تعد 
املفاهيــــم  أهم  من 
لفلسفيـــــــــــة  ا
اليت  الشائكــــــة 
الفكر  بها  انشغل 
اإلسالمي قدميــــا 
وحديثا؛ ومازالــت 
تفـــرض  احلقيقة 
ذاتها على الباحثني 
يـــــــن  ملفكر ا و
سفة  لفـــــــــال ا و
ســــــــــواء أكان 
الغــــــرب  ذلك يف 
نظرا  الشرق،  يف  أم 
لقيمتها األخالقية 
عليهــــا  يقوم  اليت 
االجتماعــي  البناء 
من أجل حتقيــــق 
الفضيلــــــــــــة، 
وحتصيل السعـادة 
الكربى عاجــــال 

وآجال

,,

,,

]1[ انظر د.عابد الجابري: بنية العقل العربي، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، الطبعة األوىل 

سنة 1986م.
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قيمــــة  للحقيقة 
اليت  وجوديـــــــة 
بهـــــــا تتم معرفة 
واملخلوقات،  اخلالق 
قيمـــــــــــة  وهلا 
معرفية ضروريــة 
العلـــــــــم  لتقدم 
واآلداب  والفنــــون 
والتكنولوجيـــا، 
حتقيـــــــق  بغية 
الرقي واالزدهـــــار 
والتقدم، والرفع من 
اإلنسانيـة  مستوى 

ماديا ومعنويا

مختلفة  فلسفية  وأنساق  متنوعة  آليات  عىل  الحقيقة  وتعتمد  هذا، 

ومتباينة املنظور والتصور. والغرض من هذه الدراسة هو إدراك التحوالت 

التي طالت مفهوم الحقيقة يف الفكر اإلسالمي عند علماء الكالم والفالسفة 

مفهوم  وماهو  واالصطالح؟  اللغة  يف  الحقيقة  ماهي  إذاً،  واملتصوفة. 

واملتصوفة؟  الفالسفة  عند  ومامفهومها  الكالم؟  علماء  عند  الحقيقة 

وهل يمكن الحديث عن حقيقة واحدة أم عدة حقائق؟ وماهي السبل أو 

الطرائق املوصلة إىل إدراك الحقيقة سواء أكانت مطلقة أم نسبية؟ تلكم 

هي األسئلة التي سوف نحاول اإلجابة عنها يف هذه الورقة املتواضعة.

,,

,,
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مفهوم الحقيقة

من املعروف أن الحقيقة يف اللغة هي الثبات واالستقرار والقطع واليقني 

الحق،  بمعنى  العرب«  »لسان  يف  فالحقيقة  ثم،  ومن  املجاز.  ومخالفة 

والصدق، والصحة، واليقني، والوجوب، والرصانة، ومقابلة التجاوز. ويف 

هذا اإلطار يقول ابن منظور يف لسانه: »بلغ حقيقة األمر أي يقني شأنه. 

ويف الحديث: »ال يبلغ املؤمن حقيقة اإليمان حتى ال يعيب مسلما بعيب 

هو فيه«؛ يعني خالص اإليمان ومحضه وكنهه. وحقيقة الرجل: مايلزمه 

حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته؛ والعرب تقول: فالن 

يحق  ما  والحقيقة  الحقيقة...  ويحمي  الوديقة  وينسل  الوسيقة  يسوق 

عليه أن يحميه، وجمعها الحقائق. والحقيقة يف اللغة:ما أقر يف االستعمال 

عىل أصل وضعه، واملجاز ماكان بضد ذلك، وإنما يقع املجاز ويعدل إليه 

عن الحقيقة ملعان ثالثة: وهي االتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه 

أي  حقا  بالكرس،  يحق،  اليشء  وحق  البتة،...  الحقيقة  كانت  األوصاف 

وجب... وأحققت اليشء أي أوجبته. وتحقق عنده الخرب أي صح. وحقق 

صدق  والحق:  رصني...  أي  محقق  وكالم  صدق.  أي  تحقيقا  وظنه  قوله 

الحديث.والحق: اليقني بعد الشك«)2(.

املعــــــروف  من 
يف  احلقيقــــة  أن 
الثبـــات  هي  اللغة 
والقطع  واالستقرار 
وخمالفــة  واليقني 
اجملاز. ومن ثــــــم، 
حلقيقـــــــــــة  فا
العرب«  »لسان  يف 
احلـــــــق،  مبعنى 
والصدق، والصحة، 
واليقني، والوجوب، 
والرصانة، ومقابلة 

التجاوز.

,,

,,

]2[ ابن منظور: لسان العرب، الجزء الثالث، دار صبح بريوت، لبنان، وأديسوفت، الدار البيضاء، 

املغرب، الطبعة األوىل سنة 2006م، ص:243.
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 أما الحقيقة يف كتاب»التعريفات« ألبي الحسن الجرجاني، فهي:»اسم 

ملا أريد به ما وضع له. وهي فعيلة من حق اليشء إذا ثبت ، بمعنى فاعلة، 

أي حقيق، والتاء فيه للنقل من الوصفية إىل االسمية، كما يف العالمة، ال 

للتأنيث. ويف االصطالح، هي الكلمة املستعملة فيما وضعت له يف اصطالح 

ثبت.  إذا  اليشء  حق  يقال  ويقينا.  قطعا  الثابت  واليشء  التخاطب،  به 

وهي اسم لليشء املستقر يف محله، وما به اليشء هو كالحيوان الناطق 

لإلنسان« )3(. 

وترتبط الحقيقة يف معجم الالند )Lalande( باملعنى الحقيقي. وضمن 

تحيل عىل  الحقيقة  أن  كما  الخطإ.  الحقيقة مع  تتعارض  السياق،  هذا 

ليس  وما  حقيقي،  فهو  موجود  ماهو  فكل  املنطقي،  باملفهوم  الواقع 

موجودا فهو خطأ )4(.

والحقيقة يف االصطالح هي كل ماهو صادق وواقعي وثابت ويقيني، 

يقول  كما  أو  للواقع،  الفكر  مطابقة  أو  للفكر،  الفكر  مطابقة  هي  أو 

العرب:»الحقيقة هي مطابقة ما يف األذهان ملا هو يف األعيان«. وتتناقض 

والرأي  والتخمني  والشك  والظن  والوهم  والغلط  الكذب  مع  الحقيقة 

واالعتقاد والباطل.

تتخذ مفهومــا معرفيــا وقيميــا.  الحقيقــة  أن  ويالحظ جليــا 

فعىل املستــوى املعريف، الحقيقــة هي التــي يتطابق فيهــا الحكــم 

املمارسة  مع  النظري  الحكم  فيها  يتوافق  أو  املرصود،  املوضوع  مع 

احلقيقـــــــــة 
يف االصطـــــــالح 
هي كل ما هـــــو 
وواقعــــــي  صادق 
ويقينــــي،  وثابت 
مطابقـــــة  هي  أو 
الفكر للفكـــر، 
الفكر  أو مطابقة 
للواقع، وتتناقـــض 
احلقيقـــــــــــــة 
مع الكــــــــــذب 
والوهــــــم  والغلط 
والظن والشــــــــك 
والـــرأي  والتخمني 

واالعتقاد والباطل

,,

,,

]3[ أبو الحسن الجرجاني: التعريفات، الدار التونسية للنرش،تونس، طبعة 1971م.

]4[
André Lalande:Vocabulaire et critique de la philosophie, Quadrige, PUF, p:1224
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هـــو  ما  كل  القيمــي  املستــوى  عىل  بالحقيقة  يقصد  كما  العملية. 

الكذب واليسء والزائــل.  صادق وحسن ويقيني وثابت، وذلك يف مقابل 

لذا، يقول هيجل »Hegel«م)1770-1831م( يف موسوعته التي خصصها 

للعلوم الفلسفية :»عادة مانطلق لفظ الحقيقة عىل مطابقة موضوع ما 

أن يتطابق  ينبغي  الحالة فإننا نفرتض وجود موضوع  لتمثلنا، ويف هذه 

مع تمثلنا له. وعىل العكس من ذلك، فاملعنى الفلسفي للحقيقة يقتيض- 

لذاته. وهذه داللة أخرى للفظ  بتعبري عام ومجرد- مطابقة محتوى ما 

الحقيقة، مغايرة للداللة املذكورة آنفا. أما الداللة الفلسفية األكثر عمقا 

هكذا،  اللسان.  استخدام  يف  أيضا  منها-  جزء  يف  توجد-  فهي  للحقيقة، 

نتحدث مثال عن صديق حقيقي، ونعني به صديقا يسلك بطريقة مطابقة 

الالحقيقي  حقيقي.أما  منتوج  عن  أيضا  نتحدث  كما  الصداقة.  ملفهوم 

فيتخذ نفس املعنى الذي يتخذه ماهو يسء أو قبيح، أي ما ليس مالئما يف 

حد ذاته. وبهذا، املعنى فالدولة السيئة هي دولة غري حقيقية، وماهو سيئ 

هو غري حقيقي.وبشكل عام، فالالحقيقي يكمن يف التناقض املوجود بني 
التحديد أو التصور من جهة، ووجود املوجود من جهة أخرى.« )5(

ويعني هذا أن مفهوم الحقيقة مفهوم ملتبس وغامض وشائك، ومتعدد 

تصوره  حسب  وذلك  آخر،  إىل  فيلسوف  ومن  آخر،  إىل  حقل  من  الدالالت 

والدالالت،  التعاريف  تعدد  من  الرغم  وعىل  الفلسفي.  ونسقه  النظري 

بالصدق، واليقني، والفضيلة، والسعادة،  فالحقيقة مرتبطة يف جوهرها 

والكمال، واملعرفة العلمية الحقة.

مفهـــــــــوم  إن 
احلقيقة مفهــــوم 
وغامــــض  ملتبس 
وشائك، ومتعــــدد 
لـــــــــــــدالالت  ا
من حقل إىل آخر، 
إىل  فيلسوف  ومن 
حسب  وذلك  آخر، 
النظـــــري  تصوره 
الفلسفــي.  ونسقه 
وعلى الرغــــــــــم 
من تعدد التعاريف 
 ، ت ال ال لـــــــــد ا و
فاحلقيقة مرتبطة 
جوهرهـــــــــا  يف 
واليقني،  بالصدق، 
والفضيلــــــــــة، 
والسعـــــــــــادة، 
والكمــــــــــال، 
العلميــة  واملعرفة 

احلقة.

,,

,,

 ]5[

Hegel : Encyclopédique des sciences philosophiques,traduction : B.Bourgeois, ED, 

Vrin, 1979, p : 479.
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الحقيقة يف الفكر اإلسالمي

يتضمن الفكر اإلسالمي أربع مراحل كربى: مرحلة علم الكالم، ومرحلة 

الفلسفة اإلسالمية، ومرحلة التصوف، ومرحلة فكر عرص النهضة. وكل 

لها خصوصيات نظرية ومنهجية و سياقية. وبالتايل، فالباحث  مرحلة 

حني  والواقعية  الفكرية  الخصوصيات  هذه  كل  باستحضار  مطالب 

التعامل مع محطات الفكر اإلسالمي الكربى.

يتضمـــــــــن 
الفكر اإلسالمــي 
مراحـــــــــل  أربع 
مرحلـــة  كربى: 
الكــــــالم،  علم 
الفلسفة  ومرحلة 
اإلسالميــــــــــة، 
التصوف،  ومرحلة 
فكـــــر  ومرحلة 
النهضــــــة.  عصر 
وكل مرحلــــــة 
خصوصيــــات  هلا 
ومنهجيــة  نظرية 

و سياقية

,,

,,
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تناول علماء الكالم ، وذلك بعد نشوب الفتنة الكربى بني عيل ومعاوية 

كاملرجئة،  الكالمية  الفرق  من  مجموعة  وظهور  عنهما،  الله  ريض 

من  مجموعة  واألشاعرة،  واملاتريدية،  واملعتزلة،  والخوارج،  والشيعة، 

الله-  )رؤية  كالتوحيد  والعقيدة،  الدين  أصول  بحقائق  املتعلقة  القضايا 

كالم الله- صفات الله(، والعدل)نظرية الصالح واألصلح- نظرية الحسن 

باملعروف  واألمر  املنزلتني،  بني  واملنزلة  والوعيد،  والوعد  والقبيح...(، 

واملناظرة من  الجدل  منهج  الكالم  علماء  اختار  ولقد  املنكر.  والنهي عن 

املسائل  يف  النظر  وجهة  وإبداء  الدينية،  الحقائق  هذه  عن  الدفاع  أجل 

الدينية والسياسية العويصة التي فرضها الواقع السيايس ، وذلك يف عالقة 

يخضعان  واملناظرة  الجدل  أن  املعروف  ومن  الواقع.  وفقه  النص  بفقه 

واملدعى عليه،  املدعي  املنهجية، مثل: وجود  الثوابت  نظريا ملجموعة من 

ووجود دعوى االعرتاض، واالرتكان إىل الدليل )البينة، والشاهد، والربهان، 

والوثيقة، والحجة...(، واستعمال العقل واملنطق يف التناظر، واالبتعاد عن 

التعصب والعنف والتجريح والقذف ، واستعمال الحوار البناء القائم عىل 

الوقوع  وعدم  الهادفة،  الحقيقة  واستقصاد  الحسنة،  والحكمة  املوعظة 

والتأثري  الحجاج  بغية  والبدهيات  املسلمات  من  واالنطالق  التناقض،  يف 

واإلقناع....

علمــــاء  اختار 
منهــــــج  الكالم 
اجلدل واملناظــــرة 
من أجل الدفاع عن 
الدينيــة  احلقائق 
يرونهـــــــا،  كما 
وإبداء وجهة النظر 
يف املسائل الدينية 
والسياسيــــــــــة 
العويصــــــــــــة 
الواقع  اليت فرضهـــا 
السياســــي ، وذلك 
يف عالقــــة بفقه 

النص وفقه الواقع

,,

,,
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عملية  يف  كبري  باع  لها  كان  التي  الكالمية  الفرق  أهم  أن  ويالحظ 

تعطي  عقالنية  كانت  األوىل  فالفرقة  واألشاعرة،  املعتزلة  هي  الحجاج، 

ملعرفة  الوحيد  املعيار  هو  العقل  النص، فرتى  ورود  قبل  للعقل  األولوية 

الحسن  بني  والتفريق  والرش،  الخري  بني  والتمييز  الخطإ،  من  الصواب 

والقبيح. وقد دافعت عن حرية اإلنسان يف خلق أفعاله ، وذلك عىل غرار 

القدرية )معبد بن خالد الجهني، وغيالن الدمشقي(،  ضد الجربية )جهم 

أداء  اإلنسان مجرب عىل   بأن  تقول  كانت  التي  بن صفوان ت.128هـ(، 

أفعاله خريا ورشا، وقد قالت املعتزلة كذلك بنظرية الصالح واألصلح. يف 

حني، كان األشاعرة )نسبة إىل أبي الحسن االشعري ت.324هـ(نصيني، 

يعطون األولوية للنص عىل حساب العقل، وقد قالوا بنظرية الكسب عىل 

مستوى أفعال اإلنسان. ويعني هذا أن اإلنسان ليس حرا حرية مطلقة، 

أفعال  اإلنسان يكسب ما يشاء من  أن  أي  وليس مجربا جربية مطلقة، 

الخري والرش التي خلقها الله، فيستعملها بإرادته ومشيئته كما يريد ثوابا 

القدرة  من  نوعا  فيه  يخلق  اإلنسان،  خلق  الذي  الله  أن  بمعنى  وعقابا. 

القدرة  من  النوع  هذا  ومعه.  الفعل  أثناء  اإلنسان  يحسه  واالستطاعة 

واالستطاعة يسميه أبو الحسن االشعري كسبا. أي: إن اإلنسان يكسب 

القدرة عىل الفعل حني القيام به، ولكن ال يستطيع الكسب إال بقدرة من 

الله.

الدفاع  واملنطق والربهان يف  العقل  الكالم يستعملون  وإذا كان علماء 

الظاهر،  قلب  يف  التأويل  ويستعملون  والسياسية،  الدينية  الحقائق  عن 

لكل  درءا  وذلك،  املجاز،  إىل  الحقيقة  وتحويل  الباطن،  واستكشاف 

فإن  الشاهد،  عىل  الغائب  لقياس  وإبعاد  وتشخيص،  وتجسيد  تشبيه 

فرقة املعتزلـــــة 
الفرق  مـــــــن  هي 
اليت   الكالمّيـــــة 
عقالنيـــة  كانت 
أي تعطي األولوية 
ورود  قبل  للعقل 
العقل  فرتى  النص، 
الوحيد  املعيار  هو 
من  الصواب  ملعرفة 
اخلطإ، والتمييــــز 
بني اخلري والشــــر، 
بني  والتفريـــــــق 
احلسن والقبيــــح. 
دافعـــــت عن  وقد 
حرية اإلنســــــان 

يف خلق أفعاله

,,

,,
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فابن  والتأويل،  املنهج  يخص  فيما  الكالم  علم  إىل  توجه  انتقادات  ثمة 

رشد – مثال- يرى أن منهج علماء الكالم منهج افرتايض قائم عىل الجدل 

افرتاضية.  نتائج  إىل  ويصل  افرتاضية،  مقدمات  من  ينطلق  واالحتمال، 

ويشبه هذا املنهج منهج الشكاك من السفسطائيني الذين كانوا ينطلقون 

من نتائج خاطئة، فيصلون إىل نتائج خاطئة. يف حني، أن منهج الفالسفة 

منهج برهاني ينطلق من نتائج يقينية ليصل إىل نتائج يقينية، أما منهج 

الفقهاء والجمهور من عامة الناس، فمنهجهم ظاهري وخطابي. ويف هذا 

النطاق، يقول ابن رشد:»وقد يعرض للنظار يف الرشيعة تأويالت من قبل 

تفاضل الطرق املشرتكة بعضها عىل بعض يف التصديق، أعني إذا كان دليل 

التأويل أتم إقناعا من دليل الظاهر، وأمثال هذه التأويالت هي جمهورية، 

ويمكن أن تكون فرض من بلغت قواهم النظرية إىل القوة الجدلية، ويف هذا 

املعتزلة، يف  الجنس يدخل بعض تأويالت األشعرية، واملعتزلة، وإن كانت 

األكثر، أوثق أقواال. وأما الجمهور، الذين ال يقدرون عىل أكثر من األقاويل 

الخطابية، ففرضهم إمرارها عىل ظاهرها، وال يجوز أن يعلموا ذلك التأويل 

أصال.

فإذاً، الناس يف الرشيعة عىل ثالث أصناف:

هم  الذين  الخطابيون،  وهم  أصال،  التأويل  أهل  من  هو  ليس  صنف 

الجمهور الغالب، وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع 

من التصديق.

وصنف هو من أهل التأويل الجديل، وهؤالء هم الجدليون، بالطبع فقط، 

أو بالطبع والعادة.

رشد  إبن  يرى 
علماء  منهـج  أن 
منهــــــج  الكالم 
ضــــــــــــي  ا فرت ا
قائم علـــى اجلدل 
واالحتمال، ينطلق 
من مقدمـــــــــات 
افرتاضيـــــــــــة، 
نتائج  إلــى  ويصل 
ويشبه  افرتاضية. 
املنهــــــــــــج  هذا 
منهج الشكـــــاك 
السفسطائيني  من 
كانـــــــوا  الذين 
ينطلقون من نتائج 
فيصلون  خاطئة، 

إىل نتائج خاطئة

,,

,,
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بالطبع  الربهانيون،  اليقيني، وهؤالء هم  التأويل  أهل  من  وصنف هو 
والصناعة، أعني صناعة الحكمة.«)6(

هذا، وقد عاب ابن رشد عىل الفرق الكالمية ترصيحها بتأويالتها الجدلية، 

فكانت وراء اندالع فتن كثرية، وماكان عليها أن ترصح بذلك إال ألصحاب 

التأويل وأهل العلم والنظر والعارفني بالله، وماكان عليها أن تخرج بذلك 

عىل أهل الظاهر وعامة الناس، كما فعل الحالج املتصوف الذي خرج عىل 

الناس قائال: »أنا الله«. فما كان من الفقهاء و عامة الناس إال أن صلبوه 

عقابا له عىل كفره وزندقته. ويف هذا السياق، يقول ابن رشد: » ومن قبل 

التأويالت، والظن بأنها يجب أن يرصح بها يف الرشع للجميع، نشأت فرق 

اإلسالم، حتى كفر بعضهم بعضا، وبدع بعضهم بعضا، وبخاصة الفاسدة 

منها.

فأولت املعتزلة آيات كثرية، وأحاديث كثرية، ورصحوا بتأويلهم للجمهور، 

وكذلك فعلت األشعرية، وإن كانت أقل تأويال. فأوقعوا الناس من قبل ذلك 

يف شنآن وتباغض وحروب، ومزقوا الرشع، وفرقوا الناس كل التفريق.

ليسوا  تأويالتهم  إثبات  يف  التي سلكوها  أن طرقهم  كله  إىل هذا  وزائدا 

فيها ال مع الجمهور وال مع الخواص، أما مع الجمهور فلكونها أغمض 

من الطرق املشرتكة لألكثر، وأما مع الخواص فلكونها إذا تؤملت وجدت 

ناقصة عن رشائط الربهان. وذلك يقف عليه، بأدنى تأمل، من عرف رشائط 

الربهان.

ابــــن رشد  عاب 
على الفـــــــــــرق 
الكالميــــــــــة 
حيهــــــــــــا  تصر
بتأويالتهـــــــــــا 
فكانت  اجلدلية، 
فنت  انـــــدالع  وراء 
وماكان  كثرية، 
عليهـــــا أن تصرح 
ألصحاب  إال  بذلك 
التأويل وأهل العلم 
والنظـــر والعارفني 
باهلل، وماكـــــان 
ختـــــرج  أن  عليها 
بذلك علـــــى أهل 
وعامة  الظاهــــــر 

الناس

,,

,,

دكتور  وتحقيق:  دراسة  االتصال،  من  والرشيعة  الحكمة  بني  فيما  املقال  فصل  رشد:  ابن   ]6[

محمد عمارة، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الثالثة 1999م، ص:58-57.
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بل كثري من األصول التي بنت عليها األشعرية معارفها هي سوفسطائية، 

فإنها تجحد كثريا من الرضوريات، مثل: ثبوت األعراض، وتأثري األشياء 

بعضها يف بعض، ووجود األسباب الرضورية للمسببات، والصور الجوهرية، 

والوسائط، ولقد بلغ تعدي نظارهم، يف هذا املعنى، عىل املسلمني، أن فرقة 

من األشعرية كفرت من ليس يعرف وجود الباري سبحانه بالطرق التي 

وضعوها ملعرفته يف كتبهم، وهم الكافرون والضالون بالحقيقة.

ومن هنا، اختلفوا، فقال قوم: أول الواجبات النظر. وقال قوم: اإليمان، 

أعني من قبل أنهم لم يعرفوا أي الطرق هي الطرق املشرتكة للجميع، التي 

دعا الرشع من أبوابها جميع الناس، وظنوا أن ذلك طريق واحد، فأخطأوا 
مقصد الشارع، وضلوا وأضلوا.« )7(

 وعليه، فقد تسلح علماء الكالم بالجدل واملناظرة من أجل الدفاع عن 

الحقيقة الربانية، وتنزيه الذات اإللهية من كل نقص أو عجز أو تجسيد 

من  بدال  الحقائق،  إدراك  يف  االعتزايل  باملنهج  املسلمون  أخذ  لو  و  برشي. 

اتباع املنهج األشعري، فاستخدموا العقل والربهان ، ثم دافعوا عن حرية 

اإلنسان يف الخلق والترصف واالستكشاف واالبتكار، لكانوا يف مكانة أحسن 

من مكانتهم االتكالية التي أصبحوا عليها اآلن!

لو أخذ املسلمون 
االعتزالـــي  باملنهج 
يف إدراك احلقائق، 
اتباع  مـــــــن  بدال 
األشعــــري،  املنهج 
العقل  فاستخدموا 
والربهان ، ثم دافعوا 
اإلنسان  حرية  عن 
يف اخللق والتصرف 
ف  ستكشـــا ال ا و
 ، ر بتكــــــــا ال ا و
لكانـــــــــــــــوا 
يف مكانة أحسن 
مكانتهـــــــم  من 
االتكاليـــــة اليت 

أصبحوا عليها اآلن

,,

,,

]7[ ابن رشد: فصل املقال فيما بني الحكمة والرشيعة من االتصال، ص:64-63.
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الفصل الثاني:

مفهوم الحقيقة عند فالسفة اإلسالم
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سينا،  وابن  والفارابي،  الكندي،  فيهم:  بما  املسلمون  الفالسفة  يذهب 

وابن طفيل، وابن باجة، وابن رشد... إىل أن الحقيقة هي الهدف األسمى 

الذي يسعى إليه اإلنسان الفيلسوف، وهي أس الكمال والسعادة والفضيلة. 

وبالتايل، ال تتحقق هذه الحقيقة إال عن طريق استخدام العقل والربهان 

والنظر املنطقي. لكن هؤالء الفالسفة كانوا يعرتفون بأن ثمة حقيقتني: 

الحقيقة الفلسفية والحقيقة الرشعية. ومن ثم، تحيل هاتان الحقيقتان 

عىل مستوى التفسري االنعكايس عىل الرصاع الجديل الذي احتدم يف الواقع 

العربي اإلسالمي بني الفقهاء والفالسفة، وخاصة يف العرص العبايس. إذ 

اليونانية  والفلسفة  عامة،  بصفة  الفلسفة  عن  الدفاع  الفالسفة  يحاول 

بصفة خاصة، باحثني عن الرشعية النصية والقانونية والفقهية والواقعية 

التمنطق.  بفعل  واالشتغال  التفلسف،  فعل  بممارسة  لهم  تسمح  التي 

لكن هؤالء الفالسفة وجدوا معارضة كبرية من قبل الفقهاء الذين كانوا 

ثم  وتفصيال،  جملة  الفلسفة  فيحاربون  النيص،  الظاهر  من  ينطلقون 

يربطونها بالكفر والزندقة، قائلني: من تمنطق تزندق. والدليل عىل ذلك ما 

فعلوه مع »ابن رشد« يف األندلس، حينما أحرقوا كتبه الفلسفية واملنطقية 

إبان الدولة املوحدية. لذلك، اضطر الفالسفة املسلمون إىل عملية التوفيق 

أال وهي:  إثبات حقيقة أساسية،  الفلسفة والرشيعة، وذلك من أجل  بني 

يذهب الفالسفة 
املسلمون إلــــــــى 
هي  احلقيقـة  أن 
اهلدف األمســــــى 
إليه  يسعى  الذي 
اإلنسان الفيلسوف، 
الكمال  أس  وهي 
ة  د لسعـــــــــــا ا و
والفضيلــــــــــة. 
وبالتالي، ال تتحقق 
هذه احلقيقـــــــة 
إال عن طريــــــــق 
العقــــل  استخدام 
والنظــــر  والربهان 

املنطقي.

,,

,,
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أن الحق ال يضاد الحق. وهذا ما نجده واضحا جليا عند الفيلسوف املسلم 

األول الكندي)803-873م(. 

عىل  اعتمد  فقد  )259-339هـ(،  الفارابي  نرص  أبي  إىل  انتقلنا  إذا  أما 

نظرية الفيض للتوفيق بني الدين والفلسفة، لكنه سقط يف عملية التلفيق، 

وذلك حينما جمع بني أفلوطني وأفالطون املثاليني، معتقدا أنه كان يوفق 

بني أفالطون املثايل وأرسطو املادي. ومن ثم، يرى الفارابي أن الحقيقة ال 

األولية واألزلية   الحقيقة  العقل والحكمة، وأن  إال عن طريق  إدراكها  يتم 

املوجودات  كثرة  عنها  صدرت  التي  الوحدة  حقيقة  أو  الله  حقيقة  هي 

الفارابي:»العلم بالحقيقة ماكان صادقا  والخالئق. ويف هذا الصدد يقول 

ويقينا يف الزمان كله ال يف بعض دون بعض وماكان موجودا يف وقت وأمكن 

أن يصري غري موجود فيما بعد. فإنا إذا عرفنا موجودا اآلن فإنه إذا مىض 

ال،  أم  موجود  هو  هل  فالندري  بطل،  قد  يكون  أن  أمكن  ما،  زمان  عليه 

فيعود يقيننا شكا وكذبا، وما أمكن أن يكذب فليس بعلم ويقني. فلذلك، لم 

يجعل القدماء إدراك ما يمكن أن يتغري من حال إىل حال علما، مثلما علمنا 

بجلوس هذا اإلنسان اآلن، فإنه يمكن أن يتغري فيصري قائما بعد أن كان 

جالسا، بل جعلوا العلم هو اليقني بوجود اليشء الذي ال يمكن أن يتغري، 

مثل: أن الثالثــة عدد فرد؛ فإن فردية الثالثــة ال تتغري ، وذلك أن الثالثـة 

ال تصري زوجا يف حال من األحوال وال األربعة فردا...

كلها  املوجودات  سائر  وجود  بها  التي  البعيدة  األسباب  علم  الحكمة 

ووجود األسباب القريبة لألشياء ذوات األسباب، وذلك أن نتيقن بوجودها 

ونعلم ما هي وكيف هي وأنها- وإن كانت كثرية – فإنها ترتقي عىل ترتيب 

البعيدة ومادونها من  األسباب  تلك  السبب يف وجود  إىل موجود واحد هو 

يرى الفارابــــي 
أن احلقيقة ال يتم 
إدراكهــــــــــا إال 
العقل  طريق  عن 
وأن  واحلكمـــة، 
األولية  احلقيقــة 
واألزليــــــــة  هي 
اهلل  حقيقــــــــة 
الوحدة  أو حقيقة 
عنها  صــدرت  اليت 
املوجودات  كثرة 

واخلالئق

,,

,,
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األشياء القريبة، وأن ذلك الواحد هو األول بالحقيقة...، وأنه ال يمكن أن 

أفاد سائر  الذي  الحقيقة، وهو  الواحد يف  إال واحدا فقط، وأنه هو  يكون 

املوجودات الوحدة التي بها رصنا نقول: لكل موجود إنه واحد، وأنه املوجود 

الواحد هو الحق األول الذي يفيد غريه الحقيقة، ويكتفي بحقيقته عن أن 

أكرب  حقيقة  وال  وجوده،  من  أتم  وجود  غريه...وال  عن  الحقيقة  يستفيد 

من حقيقته، وال وحدة أتم من وحدته، ونعلم مع ذلك كيف استفاد منه 

سائر املوجودات الوجود والحقيقة والوحدة، وما قسط كل واحد منها من 

الوجود والحقيقة والوحدة.« )8( 

صدور  كيفية  يف  تبحث  التي  الفيض  نظرية  عىل  القولة  هذه  وتحيلنا 

انبثاق هرمي للموجودات عن  ، وذلك يف شكل  الوحدة اإللهية  الكثرة عن 

الربانية  الذات  حقيقة  هي  الجوهرية  فالحقيقة  ثم،  ومن  الكل.  الواحد 

التي خلقت العالم من العدم. وبالتايل، فالحقيقة هي التي تقرتن بالثبات 

واليقني والوحدة.

الحقيقة  عن  بحثه  يف  الفارابي  عند  الفلسفي  التوجه  ويتسم  هذا، 

بالطابع التوفيقي والتمجيدي للربهان الفلسفي، كما يتضح ذلك بجالء يف 

كتابه »الحروف«  الذي يعترب فيه الفارابي كل من حاد عن املنهج الربهاني، 

انطباعات حسية وآراء شائعة مشرتكة بني عوام  اعتمد عىل مجرد  فقد 

الناس. أما من تمثل سبيل الربهان،  فهو من فئة الخواص. وبالتايل، فقد 

عرف الطريق الصحيح املوصل إىل الحقيقة الصادقة. وبالتايل، فقد سلك 

مسلك تحصيل اليقني الحقيقي: »وال يزالون يجتهدون ويختربون األوثق 

يتسم التوجـــه 
الفلسفـــــــــــــي 
يف  الفارابـــي  عند 
حبثه عن احلقيقة 
التوفيقي  بالطابع 
ي  لتمجيــــــــد ا و
الفلسفي،  للربهان 
ذلك  يتضـح  كما 
كتابه  يف  جبالء 
»احلروف«  الــــذي 
يعترب فيه الفارابي 
عن  حاد  من  كل 
املنهج الربهانـــــي، 
على  اعتمــد  فقد 
انطباعــــات  جمرد 
حسيـــــــــة وآراء 
مشرتكة  شائعة 

بني عوام الناس.

,,

,,

الفارابي: فصول منتزعة، تحقيق فوزي مرتي نجار، دار املرشق، بريوت، لبنان،  أبو نرص   ]8[

طبعة 1971م، ص:53-52.
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الجدلية  الطرق  الجدلية بعد زمان، وتتميز لهم  الطرق  أن يتفقوا عىل  إىل 

عن الطرق السوفسطائية...فال تستعمل إىل أن تكمل املخاطبات الجدلية، 

اليقني...  أن يحصل  أنها ليست هي كافية بعد يف  الجدلية  بالطرق  فتبني 

فالتعليم الخاص هو بالطرق الربهانية فقط، واملشرتك الذي هو العام فهو 

بالطرق الجدلية أو بالخطابية أو بالشعرية« )9(. 

ويظهر لنا أن الفارابي والكندي ومن سار مسارهما مجرد تابعني من 

توابع الفلسفة األرسطية املشائية، تلك الفلسفة التي تجعل من الفلسفة 

والربهان آليتني من آليات املعرفة الحقيقية الصادقة. ويعني هذا أن العقل 

واملنطق- كما يتشخصان يف الفلسفة اليونانية- من أهم الوسائل الناجعة 

تتعلق  أنطولوجية  حقيقة  أكانت  سواء  اليقينية  الحقيقة  إىل  للوصول 

بالوجود، أم كانت حقيقة إبستمولوجية تتعلق باملعرفة، أم كانت حقيقة 

أكسيولوجية تتعلق بالقيم واألخالق.

)370-428هـ(  سينا  ابن  فإن  العقل،  فيلسوف  الفارابي  كان  وإذا 

فيلسوف النفس، ويعني هذا أنه قد اشتغل كثريا بحقائق النفس اإلنسانية 

حاول  وقد  والتنبيهات«)10(.  كتابه»اإلشارات  يف  والسيما  وتصوفا،  روحا 

بني  التوفيق  األفلوطينية،  الفيض  نظرية  عىل  اعتمادا  وذلك  سينا،  ابن 

الدين القائل بحدوث العالم والفلسفة القائلة بقدم العالم ، مستوحيا يف 

الحقيقة  أثبت وحدة  الفارابي. وهكذا، فقد  أفكار وتصورات أستاذه  ذلك 

إبن سينــــــــــا 
ف  فيلســــــــو هو
ويعين  النفــــــس، 
اشتغل  قد  أنه  هذا 
حبقائق  كثيـــرا 
اإلنسانيـــة  النفس 
روحا وتصوفــــــا، 
والسيمــــــــــا يف 
كتابه»اإلشارات 
 » ت لتنبيهــــــــا ا و
سينا،  ابـــن  حاول 
على  اعتمادا  وذلك 
الفيـــــض  نظرية 
األفلوطينيـــــــة، 
الدين  بني  التوفيق 
حبـــــدوث  القائل 
العامل والفلسفــــة 
القائلة بقدم العامل 
، مستوحيا يف ذلك 
وتصــورات  أفكار 

أستاذه الفارابي

,,

,,

]9[ الفارابي: كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي، دار املرشق، بريوت، لبنان، طبعة 1970م، 

ص:134 وما بعدها.

]10[ انظر ابن سينا: اإلشارات والتنبيهات )مع رشح نصري الدين الطويس(، تحقيق: سليمان 

دنيا، دار املعارف، القاهرة، مرص، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، سنة 1968م.
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كما  وانبثاقا هرميا،  فيضا  املتعددة  املوجودات  عنها  التي تصدر  الربانية 

أثبت أن السعادة الحقيقية تنتج عن طريق تنقية الروح، وتطهري النفس، 

ولم يعط الجسد أو البدن أي اهتمام يف ذلك؛ ألن اإلنسان يبعث روحا، وال 

يبعث جسدا .

وإذا كان املؤلفون القدامى والباحثون املعارصون يتفقون يف القول:»إن 

الشيخ الرئيس أبا عيل ابن سينا ال يختلف، يف آرائه الفلسفية، عن الفارابي 

إال يف بعض التفاصيل والجزئيات.بل إن منهم من يذهب إىل القول بأن ابن 

التي قررها  سينا لم يعمل يف الحقيقة إال عىل توضيح وتبسيط األقاويل 

سينا  ابن  قدمه  مجمال،  موجزا  الفارابي  أعطاه  فما  قبل:  من  الفارابي 

مبسطا مفصال.«)11( ، فإن الدكتور محمد عابد الجابري يرى أنه مهما كان 

هناك من اتفاق عىل املستوى النظري، فهناك اختالف كذلك عىل املستوى 

املرجعي واإليديولوجي :»إن ابن سينا حينما تبنى املنظومة امليتافيزيقية 

الفارابية، تبناها كمنظومة معرفية وليس كحلم إيديولوجي. ولم يكن هذا 
راجعا إىل قراره واختياره، بل كان ذلك هو قرار التاريخ.« )12(

السلطة،  موحدة  قوية  بدولة  يحلم  كان  الفارابي  أن  عىل  هذا  ويدل 

مركزها العقل واإلخاء الفلسفي، يف حني أن ابن سينا كان يعرب عن دولة 

واستمرارية  السلطة  وحدة  فيها  تنعدم  متعددة،  إمارات  إىل  تتفكك  بدأت 

الدولة . ويعني هذا أن هناك انتقاال من حلم املدينة الفاضلة القائمة عىل 

ابــــــن سينا  إن 
تبنــــــــى  حينما 
املنظومـــــــــــــة 
امليتافيزيقيـــــــة 
الفارابية، تبناهــــا 
مــــــــة  كمنظو
فيــــــــــــــة  معر
وليس كحلـــــــم 
إيديولوجـــي. ومل 
راجعا  هذا  يكن 
إىل قراره واختياره، 
هو  ذلك  كان  بل 

قرار التاريخ.

,,

,,

]11[ د.محمدعابد الجابري: نحن والرتاث، املركز الثقايف العربي، بريوت، لبنان، الطبعة الخامسة، 

1986م، ص:97.

]12[  د.محمدعابد الجابري: نحن والرتاث، ص:98.
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وحدة السلطة والعقل كما هو الحال عند الفارابي،  إىل حلم ضائع مبني 

عىل مدينة مفككة يف عهد ابن سينا. إذاً، هذا هو االختالف اإليديولوجي الذي 

كان يميز بني الفيلسوفني ، وذلك عىل الرغم من وحدة التصور الفلسفي 

والتأمل النظري )13( .

فإنه  )1057-1111م(،  الغزايل  وهو  أال  آخر  فيلسوف  إىل  انتقلنا  وإذا 

يرى الشك هو السبيل الوحيد إىل الوصول إىل الحقيقة اليقينية، وقد سبق 

معيار  اعتمد  (الذي  )1596-1650م  ديكارت  الفرنيس  الفيلسوف  ذلك  يف 

حد  عىل  الخارجي  والعالم  الله  ووجود  وجوده،  حقيقة  من  للتأكد  الشك 

سواء)نظرية الكوجيطو(. وقد ارتأى الغزايل أن الحس بمفرده غري كاف 

للوصول إىل الحقيقة، حتى العقل بمفرده غري قادر عىل استكشاف الحقيقة، 

يف  يتمثل  الذي  األسمى  الهدف  تحقيق  أجل  من  الشك  ممارسة  من  فالبد 

والفضيلة  السعادة  تتحقق  الحقيقة،  وبتحصيل  الحقيقة.  إىل  الوصول 

والكمال. وهكذا، يرى الغزايل أن الحقيقة  تنبني عىل الشك اليقيني سواء 

فتشت  الصويف:»ثم  القلب  أم  العقل  أم  الحس  عىل  قائما  الشك  ذلك  أكان 

علومي فوجدت نفيس عاطال من علم موصوف بهذه الصفة إال يف الحسيات 

والرضوريات. فقلت: اآلن بعد حصول اليأس، المطمع يف اقتباس املشكالت 

أوال  إحكامها  من  فالبد  والرضوريات.  الحسيات  وهي  الجليات،  من  إال 

ألتيقن أن ثقتي باملحسوسات، وأماني من لغط يف الرضوريات، من جنس 

يف  الخلق  أكثر  أمان  جنس  ومن  التقليديات،  يف  قبل  من  كان  الذي  أماني 

بليغ  له؟ فأقبلت بجد  أمان محقق الغدر فيه والغائلة  أم هو  النظريات، 

ارتأى الغزالي أن 
غري  مبفرده  احلس 
للوصـــــول  كاف 
إىل احلقيقـــــــة، 
العقـــــــــل  حتى 
مبفرده غري قــــادر 
استكشــاف  على 
احلقيقة، فالبــــد 
الشك  ممارسة  من 
حتقيق  أجــل  من 
األمســـــى  اهلدف 
الذي يتمثـــــــــل 
الوصــــــــــول  يف 

إىل احلقيقة.

,,

,,

]13[ د.محمدعابد الجابري: نحن والرتاث، ص: 98-97.
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نفيس  أشكك  أن  يمكنني  وأنظر هل  والرضوريات،  املحسوسات  يف  أتأمل 

أن لم تسمح نفيس بتسليم األمان يف  إىل  التشكك  فيها؛ فانتهى بي طول 

بم  املحسوسات:  فيها...فقالت  للشك  تتسع  وأخذت  أيضا،  املحسوسات 

تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك باملحسوسات ، وقد كنت واثقا بي، 

فجاء حاكم العقل فكذبني، ولوال حاكم العقل لكنت تستمر عىل تصديقي، 

فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر، إذا تجىل، كذب العقل يف حكمه، كما 

أنا  شهرين  من  قريبا  ودام  حكمه...  يف  الحس  فكذب  العقل  حاكم  تجىل 

فيهما عىل مذهب السفسطة بحكم الحال، ال بحكم النطق واملقال، حتى 

واالعتدال،  الصحة  إىل  النفس  وعادت  املرض،  ذلك  من  تعاىل  الله  شفيني 

ورجعت الرضوريات العقلية مقبولة موثوقا بها عىل أمن ويقني، ولم يكن 

ذلك بنظم دليل وترتيب كالم، بل بنور قذفه الله تعاىل يف الصدر، وذلك النور 

هو مفتاح أكثر املعارف.فمن ظن أن الكشف موقوف عىل األدلة املحررة، 

فقد ضيق رحمة الله تعاىل الواسعة.« )14( 

هذا، ويرى أبو حامد الغزايل يف كتابه:»إحياء العلوم« أن الحقيقة املطلقة 

يتم تحصيلها عن طريق القلب واإللهام عند الصوفية واألولياء واألصفياء، 

ويتم تحصيلها عن طريق الوحي عند األنبياء، وتكتسب عن طريق االستدالل 

واالعتبار واالستبصار عند العلماء:»اعلم أن العلوم التي ليست رضورية- 

وإنما تحصل يف القلب يف بعض األحوال- تختلف الحال يف حصولها، فتارة 

تهجم عىل القلب كأنه ألقى فيه من حيث اليدري، وتارة تكتسب بطريقة 

االستدالل والتعلم. فالذي يحصل ال بطريق االكتساب وحيلة الدليل يسمى 

إلهاما، والذي يحصل باالستدالل يسمى اعتبارا واستبصارا. ثم الواقع يف 

حامــد  أبو  يرى 
يف  الغزالــــــــــي 
كتابه:»إحيــــاء 
العلــــــــــــوم« أن 
احلقيقة املطلقــة 
يتم حتصيلهـــــــا 
القلــب  طريق  عن 
واإلهلام عنـــــــــد 
الصوفية واألوليــاء 
ويتـــم  واألصفياء، 
حتصيلهــــــــــــا 

الوحي  طريق  عن 
األنبيـــــــاء،  عند 
عن  وتكتســـــب 
االستــدالل  طريق 
ر  عتبـــــــــــا ال ا و
واالستبصـــــــــار 

عند العلماء.

,,

,,

]14[ الغزايل: املنقذ من الضالل، دار األندلس، بريوت، لبنان، صص:87-83
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القلب بغري حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إىل ما ال يدري العبد أنه 

كيف حصل له ومن أين حصل؟ وإىل ما يطلع معه عىل السبب الذي منه 

استفاد ذلك العلم، وهو مشاهدة امللك امللقى يف القلب. واألول: يسمى إلهاما 

ونفثا يف الروع، والثاني: يسمى وحيا وتختص به األنبياء. واألول يختص به 

األولياء واألصفياء. والذي قبله- وهو املكتسب بطريقة االستدالل- يختص 

القلب مستعد ألن تنجيل فيه حقيقة  أن  القول فيه  العلماء. وحقيقة  به 

التي  الخمسة-  باألسباب  وبينها  بينه  حيل  وإنما  كلها،  األشياء  يف  الحق 

اللوح  القلب وبني  الحائل بني مرآة  املسدل  سبق ذكرها- فهي كالحجاب 

املحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قىض الله به إىل يوم القيامة. وتجىل 

انطباع صورة من  القلب يضاهي  مرآة  يف  اللوح  مرآة  العلوم من  حقائق 

مرآة يف مرآة تقابلها.« )15( 

الفالسفة«)16(،  الفالسفة املسلمني يف كتابه:»تهافت  الغزايل  انتقد  وقد 

وذلك يف عرشين مسألة، معتمدا يف ذلك عىل الدين واملنطق، حيث بدعهم يف 

سبع عرشة مسألة، وكفرهم يف ثالث مسائل أو حقائق فلسفية، ويمكن 

حرصهذه الحقائق الثالث يف  القضايا التالية:

الفالسفة باستحالة صدور  العالم وأزليته، حيث قال  )1( مسألة قدم 

حادث عن قديم أصال.

)2( قضية العلم اإللهي، حيث يذهب الفالسفة إىل أن الله يعلم الكليات 

دون الجزئيات.

الغزالـــي  انتقد 
الفالسفة املسلمني 
يف كتابه:»تهافت 
الفالسفـــــــــة«، 
عشرين  يف  وذلك 
مسألة، معتمــــدا 
يف ذلك على الدين 
حيــــــث  واملنطق، 
سبـــــع  يف  بدعهم 
مسألــــــة،  عشرة 
وكفرهم يف ثالث 
مسائل أو حقائـــق 

فلسفية.

,,

,,

للطباعة والنرش، بريوت،  املعرفة  دار  الثالث،  الجزء  الدين،  إحياء علوم  الغزايل:  أبو حامد   ]15[

لبنان، بدون تاريخ للطبعة، صص:19-18.

]16[ الغزايل: تهافت الفالسفة، تحقيق: سليمان دينا، دار املعارف، القاهرة، مرص، طبعة 1964م.
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)3(حرش النفوس دون األجساد، حيث يرى الفالسفة املسلمون أن الله 

سيبعث النفوس دون األجساد.

وهكذا، فالغزايل يخالفهم يف ذلك ، إذ يثبت أن الله يعلم الكليات والجزئيات 

عىل حد سواء، وأن الله أيضا  سيبعث النفوس واألجساد معا، ويؤكد كذلك  

بإمكان صدور الحادث عن القديم أصال. ومن ثم، فقد وضع الغزايل حدا 

نهائيا للميتافيزيقا اإلسالمية، واختار منهجا آخر يف املعرفة، أال وهو املنهج 

الحقيقة  إىل  للمعرفة، وطريقا مؤديا  الخلوة مصدرا  اعترب  الصويف؛ حيث 

الربانية الرسمدية.

أما إذا انتقلنا إىل الفلسفة بالغرب اإلسالمي، فقد كانت الحقيقة الربانية 

املعرفة،  وحقيقة  الوجود،  كحقيقة  أخرى  حقائق  جانب  إىل  حارضة، 

أن  بيد  والجمال...  والعدل،  والسعادة،  الخري،  فيها:  بما  القيم  وحقيقة 

الفلسفة املغربية هي االنشغال برتجمة كتب أرسطو،  أهم ما تميزت به 

أن  عىل  والفلسفة  الدين  بني  والتوفيق  واملنطق،  بامليتافيزيقا  واالهتمام 

الرشع منفصل عن الحكمة، لكن هدفهما واحد أال وهو استخدام العقل 

من أجل إدراك الحقيقة ، حقيقة الصانع وحقيقة املصنوعات واملوجودات 

التي خلقها هذا الصانع املاهر. ومن أهم الفالسفة الذين انشغلوا بعملية 

التوفيق بني الدين والفلسفة، نستحرض: ابن باجة، وابن طفيل، وابن حزم، 

وابن رشد، وموىس بن ميمون... )17( 

فإذا بدأنا بالفيلسوف األندليس ابن باجة )ت.532هـ( يف كتابه:»تدبري 

أهم ما متيزت به 
الفلسفة املغربيــة 
هي االنشغــــــــال 
كتــــب  برتمجة 
أرسطو، واالهتمــام 
بامليتافيزيقــــــــا 
واملنطق، والتوفيــق 
بني الديــــــــــــن 
والفلسفة علـــــى 
منفصل  الشرع  أن 
احلكمـــــة،  عن 
هدفهمــــــا  لكن 
واحد أال وهــــــــو 
العقــــل  استخدام 
من أجــــــل إدراك 
احلقيقة ، حقيقة 
الصانع وحقيقـــة 
ت  عــــــــــا ملصنو ا
واملوجـــــــــودات 
اليت خلقهــــــا هذا 

الصانع املاهر

,,

,,

]17[ د.أحمد أمني: ظهر اإلسالم، املجلدالثاني)3-4(، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، الطبعة 

الخامسة سنة 1969م، ص:259-232
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إدراك  يف  الصويف  املنهج  العقالني  الفيلسوف  هذا  رفض  فقد  املتوحد«، 

الحقيقة كما عند ابن سينا، واعترب العقل أو الربهان هو الطريق الوحيد 

تأثر  وقد  الله(،  )حقيقة معرفة  اليقينية  الحقيقة  امتالك  إىل  يؤدي  الذي 

ابن  ريان عن  أبو  الدكتور محمد عيل  تأثري. ويقول  بالفارابي كل  ذلك  يف 

املغرب  يف  يمثل  مرسة  ابن  كان  كما  أنه  إليه  اإلشارة  تجدر  باجة:»ومما 

واأللوهية  الوحي  لحقائق  الذوقي  اإلدراك  وإىل  التصوف  إىل  يميل  اتجاها 

وتحقيق السعادة واللذة عن طريق املشاهدة الصوفية ) وقد سار ابن عربي 

فيما بعد عىل هذا الدرب(، نجد أن ابن باجة يرفض هذا االتجاه، وينتقد 

لالنسان  ينكشف  ال  العقيل  العالم  بأن  قال  الذي  املرشق  الغزايل يف  موقف 

إال بالخلوة، فريى األنوار اإللهية، ويلتذ بها لذة كبرية، ويقول ابن باجة: 

»إن الغزايل حسب األمر هينا حني ظن أن السعادة إنما تحصل للمرء عن 

طريق امتالكه للحقيقة بنور يقذفه الله يف القلب. بل الحق أن النظر العقيل 

الخالص الذي ال تشوبه لذة حسية هو وحده املوصول إىل مشاهدة الله، أما 

املعرفة الصوفية بما تنطوي عليه من صور حسية فإنها تكون عائقا عن 

الوصول إىل معرفة الله إذ هي تحجب وجه الحقيقة«.

فاملعرفة العقلية هي وحدها التي تقود اإلنسان إىل معرفة نفسه بنفسه 

ومعرفة العقل الفعال، وقد تأثر ابن رشد بموقفه هذا.

وكتاب»تدبري املتوحد« البن باجة يبني معالم الطريق املوصول إىل العقل 

الفعال.

وتقال لفظة التدبري عىل ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة، وليست هذه 

الغاية سوى االتحاد بالعقل الفعال، ولهذا فإن الطريق الذي يرسمه الكتاب 

هو املنهج الذي يسري عليه اإلنسان حتى يبلغ هذه الغاية املنشودة.

ماجة  إبن  يرى 
يكمن  احلق  أن 
يف أن النظر العقلي 
ال  الــــذي  اخلالص 
حسية  لذة  تشوبه 
املوصول  وحده  هو 
إىل مشاهـــــــــدة 
اهلل، أما املعرفـــــة 
مبا  الصوفيــــــــة 
من  عليــه  تنطوي 
فإنها  حسية  صور 
عن  عائقا  تكون 
الوصول إىل معرفة 
حتجب  هي  إذ  اهلل 

وجه احلقيقة

,,

,,
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ولكن هذا املنهج ليس منهجا صوفيا يستخدم فيه املريد أسلوب املجاهدة 

والتطهري، بل هو تدبري األعمال بالعقل، واستخدام الرؤية، وال يقدر عىل 

هذا غري اإلنسان.« )18( 

والفلسفة، وذلك يف  الدين  التوفيق بني  أن حاول  وقد سبق البن طفيل 

كتابه » حي بن يقظان«، حيث يمثل آبسال الحقيقة الدينية التي توصل 

الحقيقة  حي  يمثل  حني،  يف  والوحي.  والرشع  النص  طريق  عن  إليها 

العقلية التي توصل إليها عن طريق الربهان واالستبصار والتأمل املنطقي. 

وحينما التقيا عىل أرض الجزيرة، وجدا أن حقيقة الدين النصية والحقيقة 

العقالنية  الفلسفة  حقيقة  مع  إطالقا  تتعارضان  ال  العقلية  الفلسفية 

والربهانية.

سينا-  وابن  الفارابي  عند  هي  كما   - املرشقية  الفلسفة  كانت  وإذا 

قائمة عىل فلسفة االتصال بني النص والعقل، والخلط بني  أفالطون املثايل 

وأرسطو املادي، وذلك من خالل استحضار أفلوطني املثايل الهرميس أثناء 

عملية التوفيق، والوقوع يف التلفيق أثناء املؤالفة بني الحكمة والرشيعة، 

هي  ليست  الفلسفة  بأن  البداية  منذ  انطلقوا  قد  املغرب  فالسفة  فإن 

العقل  استخدام  إىل  يدعو  الرشع  مادام  واحد،  هدفهما  ولكن  الرشيعة، 

استخدام  إىل  تنادي  فهي  الفلسفة  أو  الحكمة  فكذلك  الربهاني،  والنظر 

العقل يف معرفة املصنوعات ومعرفة الصانع. ومن هنا، فالدين ليس هو 

وبما  العقل.  استخدام  أال وهو  الهدف  يتفقان من حيث  ولكن  الفلسفة، 

أن هدفهما واحد، فالبأس من االستعانة بعلوم األوائل، ودراسة الفلسفة 

واملنطق كما لدى اليونان، وهذا ما يذهب إليه ابن رشد كذلك.

فالسفة  انطلق 
املغرب منذ البداية 
بأن الفلسفة ليست 
الشريعــــــة،  هي 
ولكن هدفهمـــــا 
الشرع  واحد، مادام 
يدعو إىل استخدام 
والنظـــــــر  العقل 
الربهاني، فكذلك 
حلكمـــــــــــة  ا
فهي  الفلسفـــة  أو 
تنادي إىل استخدام 
فــي معرفة  العقل 
املصنوعـــــــــــات 

ومعرفة الصانع.

,,

,,

بريوتن  العربية،  النهضة  دار  اإلسالم،  يف  الفلسفي  الفكر  تاريخ  ريان:  أبو  عيل  محمد  د.   ]18[

لبنان، طبعة 1976م، ص:442-441.
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ابن  الجابري معقبا عىل فلسفة  وبناء عىل ماسبق، يقول محمد عابد 

طفيل:»ومما هو جدير باملالحظة أن الفيلسوف األندليس يرتك الطريقني 

البداية.لقد فشل حي بن يقظان يف  النهاية كما وضعهما يف  متوازيني يف 

إقناع سالمان وجمهوره بأن معتقداتهم الدينية هي مجرد مثاالت ورموز 

للحقيقة املبارشة التي اكتشفها بالعقل، فشل حي يف ذلك وعاد إىل جزيرته 

أوجها  بلغت  التي  املرشق  يف  الفلسفية  املدرسة  فشل  يعني  الذي  اليشء 

البديل  أما  الفلسفة.  الدين يف  إىل دمج  الرامية  ابن سينا يف محاولتها  مع 

الذي يطرحه ابن طفيل، بل املدرسة الفلسفية يف املغرب واألندلس، بكامل 
أعضائها، فهو الفصل بني الدين والفلسفة.« )19(

ويعني هذا أن فالسفة الغرب اإلسالمي – حسب محمد عابد الجابري- 

والفلسفة،  الرشع  بني  الفصل  عىل  والقائمة  هاته،  التوفيقية  بعمليتهم 

قد أسسوا بشكل من األشكال مدرسة فلسفية مغربية مستقلة،  تتميز 

والخلط  التلفيق  يف  سقطت  التي  املرشقية  الفلسفية  املدرسة  عن  كثريا 

املنهجي، وتوظيف املؤثرات الدينية الهرمسية والغنوصية واألفلوطينية... 

سبيل  عىل  رشد  ابن  مع  املغربية  الفلسفية  املدرسة  هذه  اتضحت  وقد 

النطاق، يقول الجابري:»ننظر إىل املدرسة الفلسفية  الخصوص. ويف هذا 

التي عرفها املغرب اإلسالمي عىل عهد الدولة املوحدين، كمدرسة مستقلة 

لكل  كان  فلقد  املرشق،  يف  الفلسفية  املدارس-  أو  املدرسة-  عن  تماما 

واحدة منهما منهجها الخاص، ومفاهيمها الخاصة، وإشكاليتها الخاصة 

كذلك. لقد كانت املدرسة الفلسفية يف املرشق، مدرسة الفارابي وابن سينا 

فالسفــــة  أسس 
اإلسالمـــي  الغرب 
بعمليتهــــــــــــم 
القائمة  التوفيقية 
بني  الفصـــل  على 
الشرع والفلسفـــة 
مـــــــــن  بشكل 
مدرسـة  األشكال 
فلسفية مغربيـــة 
مستقلة،  تتميـــز 
عـــــن  كثيـــــرا 
الفلسفية  املدرسة 
اليت  املشرقيــــــــة 
سقطت يف التلفيق 
املنهجـــي،  واخللط 
املؤثــرات  وتوظيف 
الدينية اهلرمسية 
والغنوصيـــــــــة 

واألفلوطينية.

,,

,,

]19[ د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:120.
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بكيفية أخص، تستوحي آراء الفلسفة الدينية التي سادت يف بعض املدارس 

الرسيانية القديمة، خاصة مدرسة حران، واملتأثرة إىل حد بعيد باألفالطونية 

ابن رشد خاصة، فقد  املغرب، مدرسة  الفلسفية يف  املدرسة  أما  املحدثة. 

التي  الثقافية،  كانت متأثرة إىل حد كبري بالحركة اإلصالحية، بل بالثورة 

التي اتخذت شعارا لها:»ترك  قادها ابن تومرت، مؤسس دولة املوحدين، 

يف  الفلسفية  املدرسة  انرصفت  هنا،  ومن  األصول«.  إىل  والعودة  التقليد 

املغرب إىل البحث عن األصالة من خالل قراءة جديدة لألصول... ولفلسفة 

أرسطو بالذات.

إن االنفصال الظاهري بني املدرستني بوصفهما تنتميان إىل مااصطلح 

عىل تسميته بـ»الفلسفة اإلسالمية« أو » الفلسفة يف اإلسالم«، ال ينبغي 

أن يخفي عنا » انفصاال« أعمق بينهما. لقد عالج فالسفة اإلسالم، بالفعل، 

فلسفيا  فكرا  يميز  ما  ولكن  املشاكل،  نفس  وتناولوا  املوضوعات،  نفس 

معينا- كما يقول برييه- ليس املوضوع الذي يتناوله، وال النظريات التي 

يدافع عنها، » إن األهم من ذلك هو النظر إىل الروح التي يصدر عنها والنظام 

أنه كان هناك روحان ونظامان  إليه«. ونحن نعتقد  الذي ينتمي  الفكري 

فكريان يف املرشق والفكر النظري يف املغرب، وأنه داخل االتصال الظاهري 

القطيعة اإلبستمولوجية بني  إىل درجة  انفصال نرفعه  بينهما كان هناك 
االثنني، قطيعة تمس يف آن واحد: املنهج واملفاهيم واإلشكالية.« )20(

املغربية  املدرستني  بني  إبستمولوجية  قطيعة  هناك  أن  هذا  ويعني 

وعىل  النظري،  الطرح  مستوى  عىل  وذلك  الفلسفة،  مجال  يف  واملرشقية 

هناك قطيعـــة 
بني  إبستمولوجية 
املغربية  املدرستني 
فـــــــي  واملشرقية 
الفلسفــــة،  جمال 
مستوى  على  وذلك 
النظـــــري،  الطرح 
مستــــــوى  وعلى 
واملعاجلـــة،  املنهج 
وعلى مستـــــــوى 
البعد املرجعــــــي 

واإليديولوجي.

,,

,,

]20[  د.محمدعابد الجابري: نحن والرتاث، ص:212.
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مستوى املنهج واملعالجة، وعىل مستوى البعد املرجعي واإليديولوجي.

وبناء عىل ماسبق، نستحرض ابن رشد )520-595هـ(، وذلك باعتباره 

من أهم فالسفة املدرسة املغربية ، فقد تميز بالعقالنية التي كانت أساس 

النهضة األوربية، وقد تجلت هذه العقالنية الرشدية يف ترجمة كتب أرسطو 

ورشحها، والسيما كتبه املنطقية وامليتافيزيقية، كما توفق يف التوفيق بني 

الدين والفلسفة داخل أرضية رشعية .  

هذا، ويذهب ابن رشد يف كتابه » فصل املقال«)21( إىل أن هناك حقائق 

الربانية  الحقيقة  وهي  واحدة،  يقينية  حقيقة  إىل  اإلنسان  توصل  عدة 

القائمة عىل التوحيد، ونبذ التعددية والرشك الوثني. وهكذا، نجد أن هناك 

من يعتمد عىل الخطابة للوصول إىل الحقيقة كالفقهاء، وهناك من يختار 

الجدل كعلماء الكالم )املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية...(، وهناك من يعتمد 

عىل العرفان كاملتصوفة، وهناك من يفضل الربهان كالفالسفة للوصول 

يمكن  ال  اليقينية  الحقيقة  أن  يرى  ابن رشد  لكن  الصادقة.  الحقيقة  إىل 

الوصول إليها إال عن طريق الربهان العقيل، ذلك الربهان الذي ال يتعارض 

يوافقه ويالئمه هدفا  بل  الحق،  ال يضاد  الحق  مادام  الرباني  الرشع  مع 

ووظيفة ومقصدا. ويتمثل ذلك يف معرفة الحق، والتأكد من وجود الله عز 

وجل صانع هذا الكون األرحب واملعجز. وبهذا، يعمد ابن رشد إىل التوفيق 

طفيل  ابن  عند  كما  املغربية  الفلسفة  غرار  عىل  والرشيعة  الفلسفة  بني 

وابن باجة مثال، مع االستفادة بشكل من االشكال من الفلسفة املرشقية 

كما هي عند الكندي، والفارابي، وابن سينا، و الغزايل...

 يرى ابن رشد أن 
اليقينية  احلقيقة 
الوصول  ميكن  ال 
طريق  عن  إال  إليها 
العقلــــي،  الربهان 
ذلك الربهان الذي ال 
يتعارض مع الشرع 
احلق  مادام  الرباني 
بل  احلق،  يضاد  ال 
ويالئمـــه  يوافقه 
ووظيفــــــة  هدفا 

ومقصدا.

,,

,,

ابن رشد: فصل املقال فيما بني الحكمة والرشيعة من االتصال، دراسة وتحقيق: دكتور   ]21[

محمد عمارة، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الثالثة 1999م.
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ويقول ابن رشد يف كتابه»فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة والحكمة 

من االتصال«:»وإذا كنا نعتقد، معرش املسلمني، أن رشيعتنا، هذه اإللهية، 

حق، وأنها التي نبهت عىل هذه السعادة. ودعت إليها التي هي املعرفة بالله 

الذي  الطريق  ذلك متقرر عند كل مسلم من  عز وجل، وبمخلوقاته، فإن 

اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق، وذلك أن طباع الناس متفاضلة يف 

التصديق، فمنهم من يصدق بالربهان، ومنهم من يصدق باألقاويل الجدلية 

تصديق صاحب الربهان، إذ ليس يف طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من يصدق 

باألقاويل الخطابية كتصديق صاحب الربهان باألقاويل الربهانية.

وإذا كانت الرشيعة حقا، وداعية إىل النظر املؤدي إىل معرفة الحق، فإنا 

معرش املسلمني نعلم عىل القطع، أنه ال يؤدي النظر الربهاني إىل مخالفة 
ماورد به الرشع، فإن الحق ال يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له«. )22(

هو:»إن  عام  مبدإ  من  ينطلق  الرشدي  املرشوع  بأن  لنا  يتبني  وهكذا، 

الحقيقة واحدة وإدراك الناس لها يختلف بالدرجة فقط، وليس بالنوع«، 

ويف ضوء هذا الفهم للحقيقة، وأهلية الناس عىل إدراكها، يناقش ابن رشد 

العالقة  حدود  رسم  يعيد  أن  ويحاول  املذهبي،  واالنغالق  العقل  إشكالية 

حضوره  منهما  لكل  يحفظ  بما  والوحي،  العقل  أو  والفلسفة  الدين  بني 
ووظيفته ونشاطه عىل مستوى القول املعريف والبناء االجتماعي«.)23(

يف ضـــــــوء أن 
واحـــدة  احلقيقة 
هلـــا  الناس  وإدراك 
بالدرجــة   خيتلف 
بالنـــــــوع،  وليس 
يناقش ابن رشــــد 
العقــل  إشكالية 
املذهيب،  واالنغالق 
يعيد  أن  وحياول 
رسم حـــــــــــدود 
الدين  بني  العالقة 
لفلسفـــــــــــة  ا و
والوحي،  العقل  أو 
لكل  حيفظ  مبا 
منهما حضــــــوره 
ونشاطه  ووظيفته 
على مستوى القول 
املعريف والبنـــــــاء 

االجتماعي

,,

,,

]22[  ابن رشد: فصل املقال، دار املعارف، القاهرة،  مرص، طبعة 1972م، صص:31-30.

]23[  د.فوزي حجامد الهيتي: إشكالية الفلسفة يف الفكر العربي اإلسالمي )ابن رشد نموذجا(، 

مركز دراسات فلسفة الدين، دار الهادي، بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل،  سنة  2005م، ص:171.
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الهدف  الحقيقة عىل مستوى  تناول وحدة  ابن رشد قد  أن  ويعني هذا 

تنوع  عن  نفسه،  الوقت  يف  وتحدث،  الربانية(.  الحقيقة  واملقصد)وحدة 

املنهج يف الوصول إىل الحقيقة )املنهج البياني ، واملنهج الربهاني، واملنهج 

عىل  رشد  ابن  انفتاح  عىل  يدل  فإنما  يشء،  عىل  دل  إن  وهذا  العرفاني(. 

الخطابات الفكرية والفلسفية األخرى، وتجنب االنغالق والتعصب يف مجال 

الفكر والتأمل، مع األخذ بفلسفة التسامح والتفاهم والتعايش يف التعامل 

مع أطروحات اآلخرين ، بما فيهم الفالسفة اليونانيون.

كتابه:  يف  الفالسفة  كفر  الذي  الغزايل  ابن رشد عىل  رد  فقد  هنا،  ومن 

»تهافت الفالسفة«)24(، فصنف كتابا تحت عنوان:»تهافت التهافت« ، وذلك 

للرد عىل الغزايل يف ثالث مسائل أو حقائق كربى كفر فيها فالسفة اإلسالم، 

معتمدا يف ذلك عىل املنطق أوال، والدين ثانيا. وهذه الحقائق الفلسفية هي: 

قدم العالم، وعلم الله الكليات دون الجزئيات، وحرش النفوس دون األبدان 

أو األجساد.

رشد  ابـــــن  تناول 
وحدة احلقيقــــة 
مستــــــــوى  على 
اهلدف واملقصــــد. 
وحتدث عــن تنوع 
الوصول  فــي  املنهج 
إىل احلقيقــــــــة 
وهذا يـــــدل على 
انفتاح ابن رشـــــد 
اخلطابـــــات  على 
الفكريـــــــــــة 
والفلسفيــــــــــة 
األخرى، وجتنــــب 
والتعصب  االنغالق 
الفكــر  جمال  يف 
األخذ  مع  والتأمل، 
بفلسفة التسامــح 
والتفاهم والتعايش 
التعامــــــــــل  يف 
أطروحـــــــات  مع 

اآلخرين .

,,

,,

]24[ انظر: ابن رشد: تهافت التهافت، ضبط وتقديم وتعليق: الدكتور محمد العريبي، دار الفكر 

اللبناني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 1993م. 
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الحقيقة  إىل  الوصول  يف  النص  يعتمدون عىل ظاهر  الفقهاء  كان  وإذا 

الربانية، وعلماء الكالم يستندون إىل الجدل االفرتايض، والفالسفة يعتمدون 

عىل  يعتمدون  املتصوفة  فإن  االستداليل،  الربهان  أو  واملنطق  العقل  عىل 

الحقيقــة الرسمديـة.  إدراك هذه  الذوق والحدس والوجدان والقلـب يف 

أي: إن لغتهم لغة باطنية تنفي الوساطة، وترفض الحسية، وتتجاوز نطاق 

قارصة  فاللغة  ثم،  ومن  وذوقي.  وجداني  غيبي  ماهو  إىل  والعقل  الحس 

إىل  املتصوفة  يلتجئ  لذلك،  الجوانية.  اللدنية  الصوفية  التجربة  ترجمة  يف 

مصطلحات رمزية لها سياقات خاصة، وهذه املصطلحات كثرية يصعب 

اللفظ  حرصها، استقيت من مجاالت عدة. ومن هنا، يمكن الحديث عن 

املشرتك داخل الحقل الصويف. ومن هذه العلوم التي نهلت منها الكتابة أو 

املمارسة الصوفية، نذكر: علوم الرشيعة، وعلوم العقيدة، واآلداب، وعلوم 

الحروف  وعلم  والسنة  القرآن  عن  فضال  اآللة،  وعلوم  والفلسفة،  اللغة، 

والكيمياء...

املعاني،  يف  والتعدد  األلفاظ،  يف  التعدد  الصويف  االصطالح  ومن مشاكل 

واالختالف بني الصوفية يف معنى مفهوم ما، وهذا راجع الختالف التجربة 

الصوفية من تجربة إىل أخرى.)25(  

الفقهاء  كان  إذا 
ن  و يعتمـــــــــــد
النص  ظاهــر  على 
إىل  الوصــــول  يف 
الربانية،  احلقيقة 
الكــــالم  وعلماء 
إىل  يستنــــــدون 
االفرتاضي،  اجلدل 
سفـــــــــة  لفال ا و
ن  و يعتمــــــــــد
العقــــــــــل  على 
الربهان  أو  واملنطق 
االستداللــــــــي، 
املتصوفـــــــة  فإن 
على  يعتمــــدون 
واحلـــــدس  الذوق 
والقلـب  والوجدان 
فـــــــــــــي إدراك 
هذه احلقيقـــــــة 

السرمديـة

,,

,,

نداكوم  مطبعة  والتأويل،  التجربة  بني  الصويف  املصطلح  عزام:  املصطفى  محمد  انظر    ]25[

للصحافة والطباعة، الطبعة األوىل،2000م، ص:210.
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الوقوف  يجب  التي  واإلشكاليات  القضايا  من  مجموعة  فهناك  وعليه، 

والباطن،  الظاهر  وثنائية  العرفان،  قضية  وهي:  املتصوفة،  عند  إليها 

الخطاب  عن  الصويف  الخطاب  ستميز  التي  هي  ألنها  التأويل؛  وإشكالية 

الرساج  أبو نرص  الكالمي. فهذا  والخطاب  الفقهي،  والخطاب  الفلسفي، 

يعترب  اإلسالم،  يف  التصوف  تاريخ  يف  املؤلفني  أوائل  من  وهو  الطويس، 

بينما  الباطن،  علم  هو  فالتصوف  وبالتايل،  الباطن.  علماء  من  املتصوفة 

ظاهر  العلم  كتابه»اللمع«:»إن  يف  يقول  هذا  ويف  الظاهر.  علم  هو  الفقه 

وباطن. وهو علم الرشيعة الذي يدل ويدعو إىل األعمال الظاهرة والباطنة. 

واألعمال الظاهرة كأعمال الجوارح وهي العبادات واألحكام... وأما األعمال 

هذه  من  عمل  ولكل  واألحوال...  املقامات  وهي  القلوب  فمكانها  الباطنة 

األعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة ووجد... فإذا 

قلنا: علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي الجارحة الباطنة 

وهي القلب، وأما إذا قلنا: علم الظاهر أرشنا إىل علم األعمال الظاهرة التي 

هو الجوارح الظاهرة وهي األعضاء، وقد قال تعاىل:»َوأَْسبََغ َعَليُْكْم ِنَعَمُه 

َظاِهَرًة َوبَاِطنًَة«)26(. فالنعمة الظاهرة ما أنعم الله تعاىل بها عىل الجوارح 

بها عىل  تعاىل  الله  أنعم  ما  الباطنة  والنعمة  الطاعات،  فعل  الظاهرة من 

الباطن عن  الباطن وال  القلب من هذه الحاالت. وال يستغني الظاهر عن 

الظاهر، وقد قال الله عز وجل»َوَلْو َردُّوُه إىَِل الرَُّسوِل َوإىَِلٰ أُويِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم 

الباطن  العلم  هو  املستنبط  فالعلم  ِمنُْهْم«)27(،  يَْستَنِبُطونَُه  الَِّذيَن  َلَعِلَمُه 

جمموعة  هناك 
من القضايــــــــــا 
اليت  واإلشكاليـات 
إليها  الوقوف  جيب 
املتصوفـــــة،  عند 
وهي: قضيـــــــــة 
العرفان، وثنائيـــة 
الظاهر والباطــــن، 
وإشكاليـــــــــة 
التأويل؛ ألنها هـــي 
اليت ستميز اخلطاب 
عـــــــــن  الصويف 
الفلسفي،  اخلطاب 
الفقهي،  واخلطاب 
ب  خلطــــــــــــا ا و

الكالمي.

,,

,,

]26[ سورة لقمان اآلية 20

]27[ سورة النساء اآلية 83
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وغري  والحديث  القرآن  من  مستنبطات  لهم  ألن  التصوف  أهل  علم  وهو 

ذلك... فالعلم ظاهر وباطن والقرآن ظاهر وباطن، وحديث الرسول صىل 

الله عليه وسّلم ظاهر وباطن واإلسالم ظاهر وباطن« )28(. 

ومن هنا، فإن املتصوفة يتجاوزون الحس والظاهر إىل استكناه القلب، 

حرضة  وتأصيل  روحانية،  تجربة  لتأسيس  وأحواله  مقاماته  واستنطاق 

ربانية قوامها: العشق، واملحبة، والزهادة، وتأويلها عرفانيا ولدنيا، بينما 

بسياقاتها  وااللتزام  النصوص،  بظاهر  الناس  وعموم  الفقهاء  يكتفي 

السطحية، وذلك  مخافة من التأويل، وإثارة الفتنة يف املجتمع.

نشوء  وراء  كانت  التي  املصادر  من  نوعني  عن  الحديث  ويمكن  هذا، 

الكريم،  القرآن  يف  تتمثل  التي  الداخلية  املصادر  أوال،  اإلسالمي:  التصوف 

منها  تمر  كانت  التي  واالجتماعية  السياسية  والظروف  النبوية،  والسنة 

األمة اإلسالمية.

والهرمسية،  الغنويص،  الفكر  يف  تتمثل  التي  الخارجية  املصادر  ثانيا،   

التيارات  عن  ناهيك  الباطني،  والفكر  والتشيع،  املحدثة،  واألفالطونية 

الهندية والفارسية واملسيحية واليهودية. 

بدون  داخلية  جذور  لهما  السني  اإلسالمي  والتصوف  الزهد  كان  وإذا 

البسطامي،  يزيد  وأبي  الحالج،  عند  كما  الفلسفي  التصوف  فإن  شك، 

من  الرغم  عىل  والسهروردي،  الفارض،  وابن  سبعني،  وابن  عربي،  وابن 

طابعه السني والرشعي يف الكثري من النصوص و املواقف، فإن له جذورا 

يتجاوز املتصوفة 
احلس والظاهــــــر 
إىل استكنـــــــاه 
واستنطــاق  القلب، 
مقاماته وأحوالـــه 
جتربــــة  لتأسيس 
وتأصيل  روحانية، 
ربانيــــــة  حضرة 
العشـــــق،  قوامها: 
والزهادة،  واحملبة، 
وتأويلها عرفانيــــا 
ولدنيا، بينمــــــــا 
يكتفي الفقهـــاء 
وعموم النــــــــاس 
بظاهر النصـــوص، 
بسياقاتها  وااللتزام 

السطحية.

,,

,,

]28[ أبو نرص الرساج الطويس: اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر، مطبعة املثنى 

ببغداد ودار الكتب الحديثة بالقاهرة، 1960، ص:43.
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خارجية؛ نظرا لتأثره بالفكر الهرميس، كما يقول الدكتور عابد الجابري 

عنهم  ألنه  هنا  اإلسماعيلية  ذكرنا  العربي«:»وإنما  العقل  كتابه:»بنية  يف 

كان ابن العربي يأخذ مواد عرفانيته، ومن نفس النبع الذي غرفوا منه كان 

يستسقي الهرمسية«)29(. 

قد  املتأخرين  املتصوفة  أن  إىل  »املقدمة«  كتابه  يف  خلدون  ابن  ويذهب 

يف  خلدون  ابن  ويقول  املنحرف.  الباطني  والفكر  الغالة  بالشيعة  تأثروا 

هذا الصدد:»إن هؤالء املتأخرين من املتصوفة املتكلمني يف الكشف، وفيما 

والوحدة،  الحلول  إىل  منهم  الكثري  فذهب  ذلك،  يف  توغلوا  الحس،  وراء 

ومألوا الصحف منه ، مثل: الهروي يف كتابه »املقامات« وله غريه، وتبعهم 

والنجم  الفارض  وابن  العفيف  ابن  وتلميذهما  سبعني  وابن  العربي  ابن 

املتأخرين  لإلسماعيلية  مخالطني  سلفهم  وكان  قصائدهم  يف  اإلرسائييل 

من الرافضة الدائنني أيضا بالحلول وإلهية األئمة مذهبا لم يعرف ألولهم، 

فأرشب كل واحد من الفريقني مذهب اآلخر، واختلط كالمهم، وتشابهت 

عقائدهم«)30(. 

وتحيل نظرية الحلول ومحبة الله ولبس الصوف عىل العقيدة املسيحية، 

النون  ذي  أفكار  وتشري  البوذية،  النرڤانا  عىل  الفناء  فكرة  تحيل  بينما 

الشيعة  بأفكار  عربي  ابن  أفكار  وتختلط  أفلوطني،  تصورات  إىل  املرصي 

الباطنية والهرمسية الرشقية.

حتيل نظريـــة 
احللول وحمبة اهلل 
على  الصوف  ولبس 
العقيدة املسيحية، 
حتيـــــــــل  بينما 
فكرة الفناء علـى 
البوذيـــة،  النرقانا 
وتشري أفكــار ذي 
النون املصـــري إىل 
أفلوطني،  تصورات 
وختتلط أفكــــار 
ابن عربي بأفكـار 
الباطنيــة  الشيعة 
مسيـــــــــة  هلر ا و

الشرقية.

,,

,,

]29[ الدكتور عابد الجابري: بنية العقل العربي،املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء،الطبعة 1، 

1986م، ص:311

]30[ ابن خلدون: املقدمة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ص:473.
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وقد دفعت الشطحات التي كان ينطق بها املتصوفة كثريا من املسترشقني 

لريبطوا التصوف اإلسالمي بمؤثرات خارجية هندوسية وبوذية وزرادشتية، 

مثل: شطحات أبي يزيد البسطامي الذي قال:»رفعني- الله- مرة فأقامني 

زيني  فقلت:  يروك.  أن  يحبون  خلقي  إن  يزيد:  أبا  يا  يل  وقال  يديه،  بني 

خلقك  رآني  إذا  حتى  أحديتك،  إىل  وارفعني  أنانيتك،  والبسني  بوحدانيتك، 

أنا هناك«. ومن ذلك أيضا قوله:  قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك وال أكون 

»أول ما رصت إىل وحدانيته فرصت إىل وحدانيته فرصت طريا جسمه من 

األحدية وجناحاه من الديمومة، فلم أزل أطري يف هواء الكيفية عرش سنني 

حتى رصت إىل هواء مثل ذلك مائة ألف مرة. فلم أزل أطري إىل أن رصت يف 

ميدان األزلية فرأيت فيها شجرة أحدية، ثم وصفت أرضها وأصلها وفرعها 

وأعضاءها وثمارها...فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة«)31(. 

فهذه الشطحات كثرية يف متون العرفانيني، أمثال: جالل الدين الرومي، 

والسهروردي، وابن عربي، وأبي يزيد البسطامي، والحالج، وابن الفارض، 

وابن سبعني...

وهكذا، فقد ارتبطت الحقيقة عند املتصوفة يف التاريخ اإلسالمي بالقلب 

حرضة  الوجدانية  بالروح  واقرتنت  ووصاال،  وتخلية  تحلية  العرفاني 

وسلوكا ومقاما، واختلطت بالهذيان الالشعوري تأويال وإفصاحا وتعبريا، 

الكرامات  إىل  واستندت  وتفسريا،  فهما  األسطوري  السحر  عىل  وارتكزت 

التصورات  عىل  واعتمدت  وتخطيبا،  وتخييال  رسدا  الغيبية  الخرافية 

الطرقية  الفرق  عند  الصوفية  الحقيقة  ارتبطت  كما  الخارقة.  العجائبية 

ارتبطت احلقيقة 
يف  املتصوفة  عند 
اإلسالمي  التاريــخ 
بالقلب العرفانــــي 
حتلية وختليـــــة 
ووصاال، واقرتنــــت 
بالروح الوجدانيــة 
حضرة وسلوكـــا 
ومقاما، واختلطـت 
باهلذيـــــــــــــان 
تأويال  الالشعـوري 
وإفصاحــا وتعبريا، 
على  وارتكــــزت 
األسطوري  السحــر 

فهما وتفسريا.

,,

,,

]31[ عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية،ص:28.
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بالتدجني، واالستالب، واستغالل الناس، وخدمة السلطة الحاكمة الجائرة، 

وذلك عىل حساب الحقيقة الصادقة واليقينية.

العربي  املجتمع  يف  التصوف  قيمة  حول  كبري  خالف  نشب  وقد  هذا، 

اإلسالمي، فهناك من يدافع عنه، ويعتربه فعال إيجابيا. وهناك من ينظر 

اعترب  الذي  الجابري  عابد  محمد  الدكتور  هؤالء:  ومن  سلبية.  نظرة  إليه 

الفكر الصويف العرفاني فكرا خرافيا أسطوريا، وسلوكا تواكليا، فالحقيقة 

عند الصوفية»ليست الحقيقة الدينية وال الحقيقة الفلسفية وال الحقيقة 

تكرسها  التي  للعالم  السحرية  الرؤية  هي  عندهم  الحقيقة  بل  العلمية، 

األسطورة« )32(. 

ولكن هناك من يشيد بالفكر الصويف، ويعتربه مسلكا للنجاة والخروج 

وأزمات  أخالقية،  مشكالت  مشكالتنا  ألن  املعارصة،  الحياة  أزمات  من 

روحية. كما أن الكثري من الطرق الصوفية قامت بدور هام يف ميدان الجهاد، 

وطرد املستعمر، وحماية ثغور الوطن، وساهمت يف خدمة املجتمع، وذلك 

أصبح  التصوف  أن  ذلك،  عىل  زد  واإلحسان.  واإلنفاق  الكرم  طريق  عن 

اليوم عالجا سيكولوجيا؛ ألنه يحرر اإلنسان من رشنقة أمراضه العضوية 

والكآبة  القلق  من  ويداويه  االجتماعية،  عزلته  من  ويخرجه  والنفسية، 

والوحدة واالغرتاب الذاتي واملكاني.

وما أشد حاجتنا اليوم إىل تصوف معارص يساير الحداثة، ويواكب التقدم 

العلمي والتقني والفني! تصوف ينخرط يف املجتمع انخراطا حقيقيا، وذلك 

عن طريق تقديم مقاربات أخالقية ونفسية وروحية، تعالج كل املشاكل 

ما أشد حاجتنــا 
تصـــوف  إىل  اليوم 
يســايـــر  معاصر 
ثــــــــــــة،  احلدا
التقــدم  ويواكب 
العلمي والتقنــــي 
والفين! تصــــــوف 
ينخرط يف اجملتمع 
اخنراطا حقيقيــا، 
وذلك عن طريــــق 
مقاربــــات  تقديم 
ونفسيـة  أخالقية 
وروحية، تعالــــج 
كل املشاكـــــل 
اليت يعاني منهـــــا 
العامل اإلسالمـــــي 
املعاصر، والسيمـــا 
املعاصرة  أزمتنا  أن 
هي أزمة ضميــــر 
وتــــردي  وأخالق، 
األصيلـــــة،  القيم 
واحنطاط اإلنســان 
كينونة ووجــودا 

وقيمة.

,,

,,

]32[ د. محمد عابد الجابري: نفسه، ص:311.
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املعارصة  أزمتنا  أن  والسيما  املعارص،  اإلسالمي  العالم  منها  يعاني  التي 

هي أزمة ضمري وأخالق، وتردي القيم األصيلة، وانحطاط اإلنسان كينونة 

ووجودا وقيمة.

الكربى،  الحقائق  من  مجموعة  اإلسالمي  الفكر  ناقش  فقد  وهكذا، 

لكن تبقى الحقيقة الربانية )التوحيد( أهم هذه الحقائق وأسماها، فقد 

ثمة  أن  بيد  الكالم والفالسفة واملتصوفة.  وجدناها مطروحة عند علماء 

العقل  الفكر اإلسالمي كمسألة  حقائق أخرى قد تم مناقضتها يف  حقل 

الحريف واملجازي،  التأويل بني  الظاهر والباطن، ومسألة  والنقل، ومسألة 

من  الكثري  مناقشة  عن  ناهيك  والحكمة،  الرشع  بني  التوفيق  ومسألة 

الفلسفة  طرحتها  التي  وامليتافيزيقية  واالجتماعية  السياسية  القضايا 

اليونانية من جهة، والواقع العربي اإلسالمي من جهة أخرى.

ونخلص من كل هذا  أن الفالسفة والعلماء املسلمني قد انشغلوا بحقيقتني 

مرتابطتني أو متالزمتني: الحقيقة امليتافيزيقية التوقيفية التي نوقشت يف 

ضوء الدين واملنطق االفرتايض الصوري، والحقيقة العلمية التوفيقية التي 

نوقشت يف ضوء مناهج االستقراء واالستنباط والتجريب. وهناك حقيقة 

ثالثة وسيطية اهتم بها الفقهاء وعلماء اللغة واألدب، ونسميها الحقيقة 

البيانية التي نوقشت يف ضوء الرواية والتقعيد واالستنباط واالجتهاد.

انشغل الفالسفة 
املسلمني  والعلماء 
حبقيقتيــــــــــن 
مرتابطتيـــــــــــن 
أو متالزمتيـــــــن: 
احلقيقـــــــــــــة 
امليتافيزيقيـــــــة 
قيفيـــــــــــة  لتو ا
نوقشــــــــــت  اليت 
يف ضوء الديــــــن 
االفرتاضي  واملنطق 
الصـــــــــــــوري، 
واحلقيقة العلمية 
اليت  التوفيقيــــــة 
نوقشت فــــي ضوء 
االستقـــراء  مناهج 
واالستنبـــــــــاط 

والتجريب.

,,

,,
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ترتبط الحقيقة يف الفكر اإلسالمي الحديث بالجواب عن سؤال جوهري: 

الحال  بطبيعة  السؤال  هذا  ويربز  غريهم؟  وتقدم  املسلمون  تخلف  ملاذا 

إشكالية  أو  واالنحطاط،  النهضة  إشكالية  أو  والتخلف،  التقدم  إشكالية 

من  مجموعة  تجاوز  قد  اإلسالمي  الفكر  أن  هذا  ويعني  والغرب.  الرشق 

العقل والنص،  الوسطى، كإشكالية  العصور  التي تنوولت يف  اإلشكاليات 

وإشكالية الظاهر والباطن، وإشكالية التوفيق والتلفيق، بل أصبح همه 

الشاغل هو سؤال النهضة أو التقدم، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤالني 

مهمني: ملاذا تخلف املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ وبالتايل، ما هي الحلول 

بتعبري  واالنحطاط؟  التخلف  هذا  من  للخروج  الكفيلة  والسبل  الناجعة 

ثم،  ومن  العالج.  ورصد  الدواء،  ووصف  الداء،  تشخيص  من  البد  آخر، 

حقيقة  هي  الحديث  اإلسالمي  الفكر  عليها  قام  التي  الكربى  فالحقيقة 

النهضة والتنوير، وذلك يف مقابل حقيقة التخلف واالنحطاط. لذلك، سارع 

املفكرون املسلمون يف وصف الواقع اإلسالمي املنحط، وتشخيص سلبياته 

املسلمني  إلنقاذ  املناسبة  الحلول  اقرتاح  مع  واملجاالت،  امليادين  جميع  يف 

املستويات  جميع  عىل  فيها  يتخبطون  كانوا  التي  املزرية  أوضاعهم  من 

واألصعدة.

الكربى  احلقيقة 
اليت قام عليهــــــــا 
اإلسالمي  الفكر 
احلديــــــــــــــث 
هي حقيقـــــــــة 
النهضة والتنويــر، 
مقابــل  يف  وذلك 
التخلف  حقيقة 
لذلك،  واالحنطاط. 
املفكـــرون  سارع 
املسلمون يف وصف 
اإلسالمــــي  الواقع 
املنحط، وتشخيص 
مجيع  يف  سلبياته 
واجملاالت،  امليادين 
مع اقرتاح احللـــول 
املناسبة إلنقــــــاذ 
ملسلميـــــــــــــن  ا
من أوضاعهـــــــــم 
كانوا  اليت  املزرية 
فيهـــــا  يتخبطون 
على مجيــــــــــع 
املستويـــــــــــات 

واألصعدة

,,

,,
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املبحث األول : الحقيقة السياسية عند جمال الدين األفغاني

يرى جمال الدين األفغاني )1839-1897م(أن سبب انحطاط املسلمني 

وتخلفهم يعود إىل ضياع الحقيقة الدينية يف صفائها، وانقسام املسلمني 

إىل ممالك وإمارات ودويالت وطوائف ومذاهب، فاختلفت كلمتهم، وتفرق 

شملهم. فانتقل املسلمون سياسيا من نظام الخالفة إىل نظام امللك، فأصابهم 

التشتت:  املسلمني عرفوا نوعني من  أن  التقهقر واالنحطاط. ويعني هذا 

التشتت السيايس الذي يتمثل يف كثرة املمالك، والتشتت الديني الذي يتجىل 

يف كثرة الطوائف واملذاهب. كما تحول الدين إىل طقوس وشعائر وتعاليم 

ورسوم بال معنى، وصارت العبادة ممارسات صوفية خارقة. وبذلك، أساء 

العقيدة  يعلمون، وتفسري  الرشيعة، وذلك من حيث ال  الدين  فهم  رجال 

تأويالتهم  يف  معتمدين  والقدر،  والقضاء  بالتواكل  مبرشين  الصحيحة، 

عىل  الدين  فهم  عدم  يف  ضعفهم  كان  ثم،  ومن  واألساطري.  الخوارق  عىل 

أساس النص أوال، فالواقع ثانيا. وهذا هو موطن تقاعسهم وتخلفهم. يف 

حني، تقدم الغربيون يف شتى امليادين العلمية واملعرفية والتقنية، وذلك بعد 

والفكرة  والعلم  والعزيمة  الوحدة  بفضل  الكربى؛  الجغرافية  االكتشافات 

والعمل. وهكذا، فالحقيقة عند جمال الدين األفغاني مبنية عىل فهم الدين 

فهما صحيحا، وذلك عىل أساس الوحدة والعلم والعقل واإليمان والعمل.

هذا، وقد كان جمال الدين األفغاني من دعاة الجامعة اإلسالمية، بغية 

مقاومة االستعمار الغربي بشتى السبل، والوقوف يف وجه العدوان الصليبي، 

عن طريق تكتل املسلمني ضمن جامعة إسالمية موحدة. وقد كانت هذه 

الفكرة السياسية الجريئة هي األساس الذي قامت عليه الخالفة اإلسالمية 

العثمانية يف عهد عبد الحميد الثاني. ويف هذا املنحى، يقول الدكتور فاروق 

املسلمون  عرف 
نوعني من التشتت: 
السياســي  التشتت 
الذي يتمثـــــــــل 
املمالك،  كثرة  يف 
الدينــي  والتشتت 
فــي  يتجلى  الذي 
كثرة الطوائــــف 
كمــــا  واملذاهب. 
حتول الديـــــــــن 
إىل طقوس وشعائر 
ورســـــوم  وتعاليم 
وصارت  معنى،  بال 
العبادة ممارســـات 

صوفية خارقة

,,

,,
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أبوزيد:»واألمر الذي الشك فيه أن صحيفة )العروة الوثقى( التي أصدرها 

جمال الدين األفغاني يف باريس بمعاونة الشيخ محمد عبده قد لعبت الدور 

الرئيس يف بلورة املحتوى اإليديولوجي لفكرة الجامعة اإلسالمية، ويرجع 

إىل جمال الدين األفغاني ومقاالته يف )العروة الوثقى( الفضل يف كون فكرة 

الجامعة اإلسالمية لم تقف عند الحد الذي أراده لها السلطان عبد الحميد 

ومضمونا  تحرريا  محتوى  األفغاني  الدين  جمال  منحها  الثاني...فقد 

معاديا لالستعمار«. )33( 

هذا، وقد كانت فكرة الجامعة اإلسالمية فكـرة إيديولوجيـة مقبولـة 

يف املجتمع اإلسالمي؛ ملا لها من آثار إيجابية يف مواجهة االستعمار الغربي. 

ويف هذا الصدد، يقول الدكتور محمد الكتاني:»يف هذه الظروف لقيت فكرة 

الجامعة اإلسالمية من القبول والحماس ما لم تلقه يف أي ظروف أخرى 

الحركة  األفغاني هو فيلسوف هذه  الدين  أو الحقة، وكان جمال  سابقة 

ورائدها، يف مقدمة الواعني يومئذ بحقيقة األوضاع واتجاهات األحداث، أو 

الغربي  برضورة هذه الجامعة بني املسلمني من أجل مقاومة االستعمار 

مقاومة فعالة، وإن كان هؤالء املسلمون عىل علم بأن الدولة العثمانية، 

أو الخليفة العثماني املستبد هو الذي سيستفيد يف البداية من هذه الحركة 

تحديد  يمكن  ال  نعم،  للمسلمني.  األول  الخليفة  منه  جعلت  التي  الدينية 

األفغاني  الدين  جمال  إىل  الرجوع  غري  من  اإلسالمية  الجامعة  مفهوم 

باعث النهضة الفكرية والسياسية يف العالم العربي، عن طريق ما بثه من 

آراء وتوجيهات يف طائفة من تالميذ، واملتأثرين به، كاإلمام محمد عبده، 

فكـــرة  كانت 
معـــــــــــــة  اجلا
فكـرة  اإلسالمية 
جيـــــة  لو يو يد إ
فـــــــــي  مقبولـة 
اإلسالمي؛  اجملتمع 
ملا هلا من آثــــــــار 
إجيابية فــــــــــي 
مواجهة االستعمار 
وكـــــان  الغربي. 
الديــــــــن  مجال 
نـــــــــــــي  فغا أل ا
هو فيلسوف هـــذه 
ورائدها،  احلركة 
يف مقدمة الواعني 
يومئذ حبقيقــــة 
واجتاهات  األوضاع 

األحداث.

,,

,,

طبعة  مرص،  القاهرة،  العربي،  الكتاب  دار  لألفغاني،  الكاملة  األعمال  عمارة:  د.محمد   ]33[

1968م، ص:34.
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ومصطفى كامل، وعبد الله النديم، وأديب إسحق، وعبد الرحمن الكواكبي، 

املغرب  مفكري  من  به  تأثر  العربي، فضال عمن  املرشق  يف  ورشيد رضا، 

العربي والرشق اإلسالمي. وقد كان األفغاني مهتما بتحليل أمراض العالم 

ألوضاعه  مدركا  كان  كما  واالجتماعية،  واألخالقية  النفسية  اإلسالمي 

الداخيل وانحالله  السياسية، وملا يحدق به من األخطار من جراء ضعفه 

االجتماعي«. )34( 

أساس  عىل  قائمة  األفغاني  الدين  جمال  لدى  الدينية  الحقيقة  أن  بيد 

الوحدة الدينية والسياسية. بمعنى أن السيايس يف خدمة الديني، وأساس 

هذا السيايس هو الوحدة واالعتصام بحبل الله جميعا، ونبذ التفرقة. ويف 

العقالء أجمعني أن املسلمني ال يعرفون  هذا يقول األفغاني:»علمنا وعلم 

لهم جنسية إال يف دينهم واعتقادهم«)35(، وكان األفغاني يدعو املسلمني 

وذلك  وحياتهم،  سلوكهم  يف  منهجا  والسياسية  الدينية  الوحدة  تمثل  إىل 

التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها  الدينية  الرابطة  بأن:»يعتصموا بحبل 

الرتكي بالعربي، والفاريس بالهندي، واملرصي باملغربي، وقامت لهم مقام 

الرابطة الجنسية.« )36(  

السياسية والدينية:  الوحدة  ويقول األفغاني يف موقع آخر مدافعا عن 

»هذا ما أرشدنا إليه سري املسلمني من يوم نشأة دينهم إىل اآلن، ال يتقيدون 

احلقيقة  تقوم 
لدى  الدينيـــــة 
الديــــــــن  مجال 
األفغاني على أساس 
الدينية  الوحـدة 
والسياسية. مبعنى 
يف  السياســــي  أن 
الديين،  خدمـــــة 
هذا  وأســــــــــاس 
هو  السياســــــــي 
واالعتصام  الوحدة 
حببل اهلل مجيعا، 

ونبذ التفرقة.

,,

,,

]34[  د.محمد الكتاني: الرصاع بني القديم والجديد يف األدب العربي الحديث، الجزء األول، دار 

الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 1982م، ص:80-79.

أوت/  14 باريس،  الوثقى،  العروة  جريدة  والسيادة(،  )الوحدة  األفغاني:  الدين  جمال    ]35[

غشت1884م.

]36[  جمال الدين األفغاني: )عصبية الجنس وعصبية الدين(، جريدة العروة الوثقى، باريس، 

24 أوت/غشت1884م.
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الدين.  جامعة  إىل  ينظرون  وإنما  األجناس،  وعصبيات  الشعوب  برابطة 

لهذا، نرى املغرب ال ينفر من سلطة الرتكي، والفاريس يقبل سيادة العربي، 

والهندي يذعن لرياسة األفغاني، ال اشمئزاز عند أحد منهم، وال انقباض، 

وأن املسلم يف تبدل حكوماته ال يأنف وال يستنكر مايعرض عليه من أشكالها 

وانتقالها، مادام صاحب الحكم حافظا لشأن الرشيعة ذاهبا مذاهبها. )37( 

ومن ثم، يعترب األفغاني الحقيقة الدينية القائمة عىل الوحدة هي أساس 

الحديثــة،  اإلسالميــة  النهضـة  وتحقيق  والتنويـر،  والتثوير  اإلصالح 

فقد كان اإلصالح عنده:»يعتمد عىل أساس ديني« ليس إال )38(.

املبحث الثاني: الحقيقة الدينيّة والرتبوية عند محمد عبده

يرى محمد عبده )1849-1905م( أن انحطاط املسلمني بدأ مع العرص 

العبايس، وذلك حينما أبدل الخليفة املعتصم الجنود العرب بالجنود األتراك، 

تأثر محمد  وقد  العسكري.  فالطغيان  السيايس،  الفساد  ذلك  فانبثق عن 

سبب  أرجع  حينما  وذلك  األفغاني،  الدين  جمال  بأستاذه  تأثر  أيما  عبده 

تخلف املسلمني إىل ضياع الحقيقة الدينية الصافية، وابتعاد املسلمني عن 

لذلك،  الصالح.  السلف  يطبقها  كان  كما  الحقيقية  اإلسالمية  الرشيعة 

أدرج محمد عبده، وجمال الدين األفغاني، وشكيب أرسالن، وعبد الرحمن 

الكواكبي، ضمن رواد الحركة السلفية الحديثة. ألنه يعترب اإلسالم السبيل 

الوحيد لتحقيق النهضة املثىل، والسيما أن اإلسالم هو دين العقل والعلم 

واإليمان والعمل. ومن ثم، فهو يهدف أوال وقبل كل يشء »إىل تحرير الفكر 

تأثر حممد عبده 
أميا تأثـــر بأستاذه 
الديــــــــن  مجال 
وذلـــــك  األفغاني، 
سبب  أرجع  حينما 
املسلميـــن  ختلف 
إىل ضياع احلقيقة 
الصافية،  الدينية 
وابتعاد املسلميـــن 
الشريعـــــــة  عن 
اإلسالميـــــــــــة 
احلقيقيـــة كما 
كان يطبقهـــــــا 

السلف الصاحل.

,,

,,

]37[ جمال الدين األفغاني: )أمة واحدة(، جريدة العروة الوثقى، باريس، 28 أوت/غشت1884م.

القاهرة،  والفن،  الفكر  دار  املرصية،  الصحافة  يف  القومي  الفكر  أزمة  زيد:  أبو  د.فاروق   ]38[

مرص، طبعة 1976م، ص: 135.
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من قيد التقليد، وفهم الدين عىل طريقة سلف األمة قبل ظهور الخالف، 

إىل ينابيعه األوىل، واعتباره من ضمن موازين  والرجوع يف كسب معارفه 

العقل البرشي التي وضعها الله لرتد من شططه، وتقلل من خلطه وخبطه، 

لتتم حكمة الله يف حفظ نظام العالم اإلنساني، وأنه عىل هذا الوجه يعد 

صديقا للعلم، باعثا عىل البحث يف أرسار الكون، داعيا إىل احرتام الحقائق 
الثابتة، مطالبا بالتعويل عليها يف أدب النفس وإصالح العمل« )39(

بيد أن محمد عبده ال يأخذ باإلصالح الديني فقط، بل يركز عىل مجموعة 

من اإلصالحات الرضورية، كاإلصالح السيايس، واإلصالح اللغوي، واإلصالح 

الرتبوي، واإلصالح االجتماعي. فعن اإلصالح اللغوي واألدبي، يقول محمد 

عبده :»أما األمر الثاني فهو إصالح أساليب اللغة العربية يف التحرير، سواء 

كان يف املخاطبات الرسمية بني دواوين الحكومة ومصالحها، أو فيما تنرشه 

الجرائد عىل الكافة، منشئا أو مرتجما من لغات أخرى، أو يف املراسالت بني 

الناس. وكانت أساليب الكتابة يف مرص تنحرص يف نوعني، كالهما، يمجه 

الحكومة  مصالح  يف  مستعمال  ماكان  األول  العرب:  لغة  وتنكره   ، الذوق 

وما يشبهها، وهو رضب من رضوب التأليف بني الكلمات رث خبيث غري 

مفهوم، وال يمكن رده إىل لغة من لغات العالم ال يف صورته وال يف مادته، 

وال يزال يشء من بقاياه إىل اليوم عند بعض الكتاب من القبط ومن تعلم 

األدباء  يستعمله  ماكان  الثاني  والنوع  قليل،  لله  والحمد  أنه  غري  منهم، 

واملتخرجون من الجامع األزهر، وهو ماكان يراعى فيه السجع وإن كان 

باردا، وتالحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس، وإن كان رديئا يف الذوق، بعيدا 

يأخــــــــــذ  ال 
عبــــــــده  حممد 
الديين  باإلصـــالح 
فقط، بـــل يركز 
على جمموعــــــة 
من اإلصالحـــــات 
الضروريــــــــــة، 
كاإلصـــــــــالح 
السياســــــــــــي، 
واإلصــــــــــــالح 
اللغوي، واإلصــالح 
الرتبوي، واإلصـالح 

االجتماعي.

,,

,,

]39[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، دراسة وتحقيق: د.محمد عمارة، بريوت، 

لبنان، الطبعة األوىل سنة 1972م، الجزء الثاني، ص:318.
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طرحــــــــه  ما 
عبــــــــده  حممد 
كان يتناســــــب 
لظــروف  فهمه  مع 
واألحكام  عصره، 
جــاء  اليت  الكلية 
بها اإلسالم فـــــــي 
هذا امليدان... فلــــم 
يكن حماميــــــا 
اجلماهيـــــــر  عن 
حــــــــــة  الكاد
وإمنا  اجملتمع،  يف 
أقــــــــــرب  كان 
الطبقة  متثيل  إىل 
الوسطـــــــــى اليت 
دورا  تلعب  كانت 
يف  وثوريا  تقدميا 
ولكنــــه  عصره، 
كان أيضــــــــــا 
موقــــــف  صاحب 
يف  »مشولـــــــي« 
للمجتمع،  نظرته 
جعله  يقـــف إىل 
جانب الفقراء أيضا

,,

,,

املقصود، والمنطبق عىل  للمعنى  السمع، غري مؤد  ثقيال عىل  الفهم،  عن 

يف  العربية  اللغة  أصول  إىل  رده  يمكن  كان  وإن  وهو  العربية،  اللغة  آداب 

النوع  أهلها، واليزال هذا  املرضية عند  أساليبها  لكنه  اليعد من  صورته، 

موجودا يف عبارات املشايخ خاصة...« )40( .

العدالة  إىل  دعوته  خالل  من  االجتماعي  باإلصالح  أيضا  اهتم  ولقد 

الظلم  ضد  أوال  والوقوف  والجماعية،  التكافل  عىل  القائمة  االجتماعية 

الفقراء واألغنياء،  الفاحش بني  الطبقي  التفاوت  االقتصادي، وثانيا ضد 

وثالثا ضد تحكم رأس املال. ويقول عنه الدكتور محمد عمارة:»هذا الفكر 

الذي ال نقول عنه إنه كان فكرا اشرتاكيا، وإنما نضعه يف مكان بارز من 

مع  يتناسب  االجتماعية  العدالة  من  لون  إىل  الطامح  اإلنساني«  الفكر 

فهم الرجل لظروف عرصه، واألحكام الكلية التي جاء بها اإلسالم يف هذا 

امليدان...فلم يكن الرجل محاميا عن الجماهري الكادحة يف املجتمع، وإنما 

كان أقرب إىل تمثيل الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دورا تقدميا وثوريا 

يف عرصه، ولكنه كان أيضا صاحب موقف »شمويل« يف نظرته للمجتمع، 

بالنسبة  تمثل  إنما  املالحظة  أيضا...وهذه  الفقراء  إىل جانب  جعله  يقف 

للبحث قضية تتعلق باملنهج الذي يجب أن نعالج به دراساتنا لفكر األستاذ 
اإلمام وأمثاله من أئمة املفكرين املسلمني.« )41(

]40[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، دراسة وتحقيق: د.محمد عمارة، بريوت، 

لبنان، الطبعة األوىل سنة 1972م، الجزء الثاني، ص:318.

]41[  د.محمد عمارة: اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، دار الرشوق، القاهرة، مرص، 

الطبعة الثانية 1988م، ص:178-177.
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حممـــــد  اهتم 
عبده باإلصـــــالح 
السياسي، متأثــــرا 
بأستـــاذه  ذلك  يف 
الديــــــــن  مجال 
حينمـــا  األفغاني، 
كان يصدران معا 
بباريس جريــــدة 
الوثقى«  العروة   «
الديين  الطابع  ذات 
والسياسي بيــــــد 
أن اإلصالح الــــذي 
كان يهتم بـــــــه 
حممد عبده أميـــا 
اهتمام هو اإلصالح 
واإلصـــالح  الديين 

اللغوي والرتبوي.

,,

,,

كما اهتم محمد عبده باإلصالح السيايس، متأثرا يف ذلك بأستاذه جمال 

الدين األفغاني، حينما كان يصدران معا بباريس جريدة » العروة الوثقى« 

ذات الطابع الديني والسيايس. ويف هذا السياق، يقول محمد عبده:»وهناك 

تعقله،  والناس جميعا يف عمى عنه، وبعد عن  آخر كنت من دعاته،  أمر 

ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم االجتماعية، وما أصابهم الوهن 

ما  بني  التمييز  هو  وذلك  منه،  مجتمعهم  خلو  بسبب  إال  والذل  والضعف 

العدالة عىل  الشعب، وما للشعب من حق  الطاعة عىل  للحكومة من حق 

الحكومة. نعم كنت فيمن دعا األمة املرصية إىل معرفة حقها عىل حاكمها، 

عىل  تزيد  مدة  من  بال  عىل  الخاطر  هذا  لها  يخطر  لم  األمة،  هذه  وهي، 

وإن وجبت طاعته، هو  الحاكم  بأن  االعتقاد  إىل  قرنا...دعوناها  عرشين 

خطئه  عن  اليرده  وأنه   ، شهواتهم  وتغلبهم  يخطئون،  الذين  البرش  من 

واليوقف طغيان شهوته إال نصح األمة له بالقول وبالفعل...جهرنا بهذا 

القول، واالستبداد يف عنفوانه، والظلم قابض عىل صولجانه، ويد الظالم 
من حديد، والناس كلهم عبيد له أي عبيد...« )42(

بيد أن اإلصالح الذي كان يهتم به محمد عبده أيما اهتمام هو اإلصالح 

الديني واإلصالح اللغوي والرتبوي:»نعم إنني يف كل ذلك لم أكن اإلمام املتبع 

وال الرئيس املطاع، غري أني كنت روح الدعوة، وهي التزال بي يف كثري مما 

ذكرت قائمة، وال أبرح أدعو إىل عقيدتي يف الدين، وأطالب بإتمام اإلصالح يف 

اللغة وقد قارب، أما أمر الحكومة واملحكوم فرتكته للقدر يقدره، وليد الله 

بعد ذلك تدبره، ألنني قد عرفت أنه ثمرة تجنيها األمم من غرس تغرسه، 

]42[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، الجزء الثاني، ص:320-318..
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يبقى اإلصــالح 
الرتبوي هو األهــــم 
عند حممــــــــــد 
عبده، إذ يــــــــرى 
أن السبب احلقيقي 
وراء ختلـــــــــــف 
تردي  هو  املسلمني 
الرتبويـة  األنظمة 
يف  والتعليميــــة 
اإلسالمـــي؛  العامل 
طغيـــــــان  بسبب 
التقليدية  املناهج 
املبنيــــة  العقيمة 
التقليـــــــد،  على 
واالنقيـــــــــــاد، 
واالستســــــــالم، 
واحلفظ، والنظــم، 
واجلمــــــــــــود، 
 ، لسطحيــــــــة ا و
والتخلف الفكري

,,

,,

وتقوم عىل تنميته السنني الطوال، فهذا الغرس هو الذي ينبغي أن يعنى به 

اآلن والله املستعان.« )43( 

 ولكن يبقى اإلصالح الرتبوي هو األهم عند محمد عبده، إذ يرى أن السبب 

والتعليمية يف  الرتبوية  األنظمة  تردي  املسلمني هو  الحقيقي وراء تخلف 

عىل  املبنية  العقيمة  التقليدية  املناهج  طغيان  بسبب  اإلسالمي؛  العالم 

التقليد، واالنقياد، واالستسالم، والحفظ، والنظم، والجمود، والسطحية، 

تربوية  أساليب  اتباع  إىل  راجع  املسلمني  تخلف  إن  الفكري.أي:  والتخلف 

عقيمة يف الشكل واملحتوى؛ مما نتج عنه تخلف فكري كان سببا يف انحطاط 

املسلمني وتقاعسهم. ويعني هذا أن اإلمام محمد عبده يركز أساسا عىل 

الحقيقة الرتبوية – التعليمية تشخيصا واسترشافا: »أمر الرتبية هو قبل 

كل يشء...وعليه يبنى كل يشء..وأي إصالح يف الرشق والرشقيني البد وأن 

والساسة... العامة...  ثالث:  التعليم طبقات  يف  الدين...والناس  إىل  يستند 

والعلماء... ويجب تحديد مايلزم لكل واحدة من هذه الطبقات الثالث من 

التعليم، كما ونوعا؟!«

بالعلم  املجتمع املرصي يكون  بأن إصالح  اإلمام محمد عبده  ويضيف 

وإصالح الرتبية:»نحن يف بالد رزقها الله سعة من العيش، ومنحها خصوبة 

وغنى يسهالن عىل كل عائش فيها قطع أيام الحياة بالراحة والسعة، ولكنها 

ويالألسف منيت، مع ذلك، بأشد رضور الفقر: فقر العقول والرتبية«)44(. 

لنرش  املدارس  ببناء  والخواص  األغنياء  عبده  محمد  يطالب  هنا،  ومن 

]43[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، الجزء الثاني، ص:320-318..

]44[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، الجزء الثالث، ص:157-156..
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الدكتور  يصف 
عمـــــــارة  حممد 
حممــــد  تفكري 
اجملال  فــــي  عبده 
الرتبوي باملثاليــــة 
والسذاجة، مــــــع 
الواقعيــــة  انعدام 
والشموليــــــــــة 
يف مقارباتـــــــــه 
ويرى  وتصوراتـــه 
اإلمام عبــــــده  أن 
اجلوانب  أغفل  قد 
حياة  فــي  األخرى 
اجملتمع واملشاكل 
اليت  العديــــــــدة 
يسري  أن  من  البد 
الثوار  أو  املصلحون 
إىل  جنبا  حلها  يف 
اإلصالح  مع  جنب 
الرتبوي والنهضـــة 

بالتعليم.

,,

,,

الرتبية والتعليم، بغية تنوير املجتمع وتطويره، بدال من االتكال دائما عىل  

الدول  بها  أخذت  وقد  وجيهة،  الفكرة  وهذه  الدور.  بهذا  لتقوم  الحكومة 

الغربية املتقدمة ذات النظام الليربايل، فالخواص من األغنياء وغري األغنياء 

هم الذين يقومون ببناء املدارس واملعاهد التعليمية سواء أكانت عامة أم 

خاصة:»عىل األغنياء منا، الذين يخافون من تغلب الغري عليهم، وتطاول 

من  ويبذلوا  ويتحدوا،  يتآلفوا  أن  الفقراء،  من  أكثر  إليهم،  الظاملة  األيدي 

أموالهم يف سبيل افتتاح املدارس واملكاتب واتساع دوائر التعليم، حتى تعم 

الرتبية، وتثبت يف البالد جراثيم العقل واإلدراك، وتنمو روح الحق واإلصالح، 

وتتهذب النفوس، ويشتد اإلحساس باملنافع واملضار، فيوجد من أبناء البالد 

من يضارع بني غريها من األمم، فتكون عند ذلك معهم يف رتبة املساواة، 

لهم ما لنا وعليهم ماعلينا...وعىل الحكومة يف جميع ذلك أن تسن قوانني 

التعليم، وتالحظ أحوال املعلمني واملتعلمني...« )45( 

وتأسيسا عىل ما سبق، يصف الدكتور محمد عمارة تفكري اإلمام محمد 

عبده يف املجال الرتبوي باملثالية والسذاجة، مع انعدام الواقعية والشمولية 

يف مقارباته وتصوراته :»من النظرة الشاملة إىل الفكر الذي قدمه اإلمام 

يف موضوع الرتبية والتعليم نجد أن الرجل كان صاحب نظرة مثالية، غري 

واقعية، إىل هذا الحقل من حقول اإلصالح...فهو عندما اعتقد أن الرتبية 

هي العصا السحرية التي تغري كل يشء، وتبدل كل سلبي فتجعله إيجابيا، 

متحررا... فتجعله  مقيد  كل  وتطلق  كامال،  فتجعله  منقوص  كل  وتعدل 

املجتمع  األخرى يف حياة  الجوانب  أغفل  قد  ذلك  اعتقد  إلخ...إلخ...عندما 

]45[ محمد عبده: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، الجزء الثالث، ص:48-47..
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كانت نظــــرة 
حممد عبـــــــــده 
صائبة إىل حـــــد 
كبري، فال ميكن 
للمجتمع أن يتغري 
سياسيا واجتماعيا 
ولغويـا  واقتصاديا 
إال باإلصـــــــــالح 
الرتبوي القائم على 
والتثقيف  التعليم 
والتهذيــــــــــــب 
والتوعية العلمية. 
لذا، جند بـــــــــأن 
سور  من  سورة  أول 
الكريــــم  القرآن 
نبينــــا  على  تنزل 
صلى اهلل عليـــــه 
على  حتث  وسلـــم 

العلم.

,,

,,

واملشاكل العديدة التي البد من أن يسري املصلحون أو الثوار يف حلها جنبا 

إىل جنب مع اإلصالح الرتبوي والنهضة بالتعليم.

فليست تكفي الرتبية لوجود حياة أرسية سعيدة ومستقرة، إذ البد من 

األرسة،  تطحن  التي  والترشيعية  واالقتصادية  االجتماعية  املشاكل  حل 

وتلقي يف طريق سعادتها واستقرارها باألشواك والعقبات.

وليست تكفي الرتبية للحاق باألمم املتقدمة، إذ ال بد  لخلق املناخ الصالح 

للرتبية من الدخول يف معارك عديدة ضد مايعرتض قيام هذا املناخ الصالح 

من عقبات ومعوقات...

كما ال بد من تحديد أي أنواع الرتبية والتعليم هو الذي يمكننا من اللحاق 

وارتباط  التقدم،  ماهية  تحديد  عىل  يتوقف  أمر  وهو  املتقدمة،  باألمم 

معايريه بالعرص الذي نعيشه، واملهام التي عىل املجتمع أن ينجزها يف هذه 

املرحلة املحددة من مراحل نموه وتطوره...إلخ...إلخ...« )46( 

وال أتفق مع توصيف الدكتور محمد عمارة، فنظرة محمد عبده كانت 

واجتماعيا  سياسيا  يتغري  أن  للمجتمع  يمكن  فال  كبري،  حد  إىل  صائبة 

والتثقيف  التعليم  عىل  القائم  الرتبوي  باإلصالح  إال  ولغويا  واقتصاديا 

القرآن  سور  من  سورة  أول  بأن  نجد  لذا،  العلمية.  والتوعية  والتهذيب 

الكريم تنزل عىل نبينا صىل الله عليه وسلم تحث عىل العلم. ومن ثم، يعتربه 

اإلسالم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة. زد عىل ذلك، فقد أعطى الغربيون 

]46[ د.محمد عمارة: اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، دار الرشوق، القاهرة، مرص، 

الطبعة الثانية 1988م، ص:214-213
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الرمحن  اهتم عبد 
كبـــــــي  ا لكو ا
كثريا بالواقــــــع 
العربـــي  السياسي 
علــــى  واإلسالمي 
حد سواء، فارتـــأى 
التخلف  سبب  أن 
واالحنطاط،يعزو 
إىل سوء فهم الدين، 
وانتشار عقيـــــدة 
والتعصـــب  اجلرب، 
  ، هـــــــــــب ا للمذ
واستبداد األمـــراء، 
وفقد قوة الــــــرأي 
العام، وانتشـــــــار 
اجلهل، وفســـــــاد 
باب  التعليم،وغلق 
االجتهاد، وانتشــار 

االستبداد 

,,

,,

أهمية كربى للعلم والرتبية يف بناء مجتمعاتهم املتقدمة، فقد قامت ثورتهم 

اإلنسية إبان عرص النهضة عىل االهتمام بالعلم، وتقديس العقل، ولم تقم 

أوروبا  السياسة؛ ألن  أو  االقتصاد  أو  الدين  أساس  العلمية عىل  نهضتهم 

التي أعقبت العصور الوسطى مبارشة كانت تعيش يف ظل  الفرتة  يف تلك 

أنظمة ملكية مطلقة، كما كنت تعيش يف ظل الكنيسة التي كانت تقف يف 

وجه العلم، وما حدث لجالييل خري مثال عىل ذلك.

والتنمية  واالزدهار  التقدم  أساس  هي  الرتبية  أن  عىل  آخر  دليل  وثمة 

الحقيقية، فقد حقق اليابانيون تقدمهم العلمي والتقني منذ القرن التاسع 

والرتبية  التعليم  طريق  عن  وذلك  موتسوهيتو،  اإلمرباطور  عهد  يف  عرش 

والتثقيف، وتشجيع الصناعة، مع العلم أن اليابان ال تملك ثروات طبيعية، 

كتلك الثروات التي تملكها مرص أو بلدان العالم العربي، بل حتى نظامهم 

السيايس آنئذ كان نظاما إمرباطوريا فرديا وراثيا، وليس نظاما ديمقراطيا 

كما يف دول أوروبا الغربية. وعليه، فالرتبية هي أس التقدم والتفوق العلمي 

والتقني والثقايف، ومرتكز املدنية والحضارة والعمران البرشي. 

املبحث الثالث: الحقيقة السياسية عند عبد الرحمان الكواكبي

ومن جهة أخرى اهتم الكاتب السوري عبد الرحمن الكواكبي )1869-

1946م( كثريا بالواقع السيايس العربي واإلسالمي عىل حد سواء، فارتأى 

سوء  إىل  يعزو  القرى«،  :»أم  كتابه  يف  كما  واالنحطاط،  التخلف  سبب  أن 

فهم الدين، وانتشار عقيدة الجرب، وفلسفة االتكالية، والتعصب للمذاهب، 

الرأي  األمراء، وفقد قوة  الحرية، واستبداد  وانعدام  الدين،  والتدليس عىل 

وفقدان  الحية،  العلوم  ومعاداة  التعليم،  وفساد  الجهل،  وانتشار  العام، 

الرابطة الدينية، وعدم إرشاك أهل الحل والعقد، وامليل إىل التقليد األعمى، 
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ركز الكواكيب 
ا  كثيـــــــــــــــر
على احلقيقــــــة 
باعتبار  السياسية، 
أن االستبـــــــــداد 
مسلك للتخلـــــف 
واالحنطــــــــاط، 
ذلــــــــــــك  مادام 
االستبداد يقـــــوم 
التجهيــــــل،  على 
 ، يــــــــــع لتجو ا و
واالستغــــــــالل، 
الديــن... وتضييع 
لذا، فاحلـــــــــــل 
احلقيقي لتحقيـق 
والتنويـــر  النهضة 
تطبيق  يف  يتمثل 

الشورى.

,,

,,

الفردي املطلق،  وغلق باب االجتهاد، وانتشار االستبداد ، وطغيان الحكم 
وانعدام الشورى والعدالة السياسية الحقيقية.... )47(

كتابه  يف  دقيق  بشكل  السياسية  اآلراء  هذه  الكواكبي  فصل  وقد  هذا، 

قد  الكاتب  أن  بيد  االستعباد«)48(.  ومصارع  االستبداد  الثاني:»طبائع 

للتخلف  مسلك  االستبداد  أن  باعتبار  السياسية،  الحقيقة  عىل  كثريا  ركز 

واالنحطاط، مادام ذلك االستبداد يقوم عىل التجهيل، والتجويع، واالستغالل، 

يتمثل  والتنوير  النهضة  لتحقيق  الحقيقي  فالحل  الدين...لذا،  وتضييع 

األمر«)49(،  يف  تعاىل:»وشاورهم  لقوله  مصداقا  وذلك  الشورى،  تطبيق  يف 

ويقول جل شأنه يف آية أخرى :»وأمرهم شورى بينهم«)50(. ويف هذا الصدد، 

أصل  »االستبداد  قولهم:  للمتأخرين  البالغة  الحكم  الكواكبي:»من  يقول 

لكل فساد«؛ ومبنى ذلك أن املبحث املدقق يف أحوال البرش وطبائع االجتماع 

كشف أن لالستبداد أثرا سيئا يف كل واد.

بالدين  ويلعب  فيفسده،  العقل  عىل  يضغط  االستبداد  أن  سبق  وقد 

يغالب  كيف  أنه  يف  أبحث  اآلن  وإني  فيفسده،  العلم  ويحارب  فيفسده، 

املجد هو  أن  التمجد...والحاصل  ، ويقيم مقامه  املجد فيفسده  االستبداد 

محبب للنفوس، ال تفتأ تسعى وراءه ، وترقى مراقيه ، وهو ميرس يف عهد 

]47[ انظر: عبد الرحمن الكواكبي: األعمال الكاملة، دراسة وتحقيق: د: محمد عمارة، بريوت، 

لبنان، الطبعة الثانية سنة1975م.

]48[  عبد الرحمن الكواكبي: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، دار النفائس، بريوتن لبنان، 

الطبعة الثانية، ص:1986م.

]49[ من )سورة آل عمران(، القرآن الكريم، رقمها:159، رقم 43.

]50[  من )سورة الشورى(، القرآن الكريم، رقمها:38، رقم 42.
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احلكـــــم  من 
البالغة للمتأخرين 
»االستبـداد  قوهلم: 
أصل لكــــــــــل 
فساد«؛ ومبنـــــــى 
املبحـــث  أن  ذلك 
أحـــوال  املدقق يف 
وطبائــــــع  البشر 
كشف  االجتماع 
أثرا  لالستبداد  أن 
سيئـــــــا يف كل 
فاالستبـــــداد  واد. 
يضغــــــــط على 
العقل فيفســــده، 
بالديـــــن  ويلعب 
فيفسده، وحيــارب 

العلم فيفسده.

,,

,,

العدل لكل إنسان عىل حسب استعداده وهمته، وينحرص يف زمن االستبداد 

بمقاومة الظلم عىل حسب اإلمكان...

يكون  وماذا  التمجد؟  وماهو  التمجد.  مبناه  حيث  من  املجد،  ويقابل 

املستبد  من  القربى  وهو  املستبدة،  باإلدارت  خاص  التمجد  التمجد؟... 

وبارون،  دوق  بنحو  كامللقبني  بالقوة  أو  والعمال،  كاألعوان  بالفعل، 

واملخاطبني بنحـو رب العــزة ورب الصولــة، أو املوسومني بالنياشني، 

أو املطوقني بالحمائل، وبتعريف آخر: التمجد هو أن ينال املرء جذوة نار 

من جهنم كربياء املستبد ليحرق بها رشف اإلنسانية.

به  الجبار يربهن  قبل  الرجل سيفا من  يتقلد  أن  أجىل: هو  وبتوصيف 

بما  مشعرا  وساما  صدره  عىل  يعلق  أو  االستبداد،  دولة  يف  جالد  أنه  عىل 

تنبىء  مزركشة  بسيور  يتحىل  أو  للعدوان،  املستبيح  الوجدان  من  وراءه 

بأنه صار أقرب إىل النساء منه إىل الرجال. وبعبارة أوضح وأخرص: هو أن 

يصري اإلنسان مستبدا صغريا يف كنف املستبد األعظم.

قلت: إن التمجيد خاص باإلدارات املستبدة، وذلك ألن الحكومة الحرة، 

إال  التساوي بني األفراد  اإلباء، إخالل  التي تمثل عواطف األمة، تأبى، كل 

أي  خدمتها؛  يف  قيامه  أثناء  إال  منها  أحد  قدر  ترفع  فال  حقيقي،  ملوجب 

إعالنا  إال  بلقب  ترشفه  أو  بوسام  تميزه  ال  أنها  كما  العمومية،  الخدمة 

لخدمة مهمة وفقه الله إليها، وبمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق 

بعض درجات.« )51( 

]51[ عبد الرحمن الكواكبي: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ص:59-56
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كان الكواكيب 
مفكــــرا سياسيا 
ثوريا، ومفكــــرا 
تنويريا،  إصالحيا 
يستنـــــــــــد يف 
أفكاره اجلريئــة 
إىل أن احلقيقــــة 
سيـــــــــــة  لسيا ا
األســــــــــاس  هي 
إصالح  كـــل  يف 
لتحقيق  جمتمعي 
النهضــــة والتقدم 
واالزدهــار، ولكن 
هذا  يتحقــــق  لن 
بالتحرر  إال  التقدم 
من االستبـــــــداد، 
والتخلــــــــــــص 
من احلكم الفردي 

املطلق.

,,

,,

الكواكبي يف كتابه:»طبائع االستبداد«  وهكذا، فقد حاول عبد الرحمن 

أن يعرف االستبداد، و يبني مفهومه، ويستجيل كل مرادفات االستبداد من 

استعباد، واعتساف، وتسلط، وتحكم...كما استعرض أنواعا من الحكومات 

آثار سلبية عىل مجموعة من  املستبدة. وبعد ذلك، يربز ما لالستبداد من 

واألخالق،  واملال،  واملجد،  والعلم،  كالدين،  واالجتماعية،  الفكرية  القيم 

والرتبية، والرتقي. ويخصص الفصل األخري بمبحث يتعلق بطرق التخلص 

من االستبداد،  عرب الرتكيز عىل ثالث حقائق جوهرية ملحاربة االستبداد: 

)1( األمة  التي اليشعر كلها، أوأكثرها، بآالم االستبداد التستحق الحرية.

)2( االستبداد اليقاوم بالشدة، إنما يقاوم باللني والتدريج.

)3( يجب قبل مقاومة االستبداد تهيئة ماذا يستبدل به االستبداد. )52( 

باعتبارها  وذلك  السياسية،  الحقيقة  عىل  الكواكبي  تركيز  يف  والسبب 

الحقيقة الجوهرية التي يجب االهتمام بها أوال وقبل كل يشء، هو وجود 

معظم العالم العربي يف ظل الحكومة العثمانية املستبدة، والسيما حكومة 

عبد الحميد الثاني املطلقة، التي عملت عىل ترتيك املجتمع العربي، وتجهيله، 

وتجويعه، وتفقريه، والتنكيل به بطشا وعسفا وقهرا.

سياسيا  مفكرا  كان  الكواكبي  الرحمن  عبد  بأن  لنا  يتبني  هنا،  ومن 

ثوريا، ومفكرا إصالحيا تنويريا، يستند يف أفكاره الجريئة إىل أن الحقيقة 

النهضة والتقدم  السياسية هي األساس يف كل إصالح مجتمعي لتحقيق 

واالزدهار، ولكن لن يتحقق هذا التقدم إال بالتحرر من االستبداد، والتخلص 

الشورى والحرية  إرساء مؤسسات  املطلق، وذلك عرب  الفردي  الحكم  من 

]52[ عبد الرحمن الكواكبي: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ص:140
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بالنسبة  الثورة 
للكواكبـــــــي 
ال ميكــــــــــــن 
تكـــــــون  أن  إال 
الطبيعية  النتيجة 
اليت  للمقدمـــــات 
شكل  يف  صاغها 
ومشاكل  حبوث 
واجهها  وقضايـــــا 
كتشفهـــــــــا  ا و
يف واقــــع اجملتمع 
العربي فـــــي ذلك 
احلني، وحلــــــول 
عملية وتغييــرات 
جذرية قدمهــــــا 
تبعث  كي  ألمته 

ثانية.

,,

,,

إال بالعلم  القضاء كذلك عىل االستبداد  الحقيقية. ولن يتم  والديمقراطية 

وسياسيا  علميا  املجتمع  وتنوير  الناشئة،  وتهذيب  والتعليم،  والرتبية 

الكواكبي  الكواكبي:»كان  حق  يف  عمارة  محمد  الدكتور  ويقول  وثقافيا. 

حقا داعية ثورية مدروسة، وتغيري جذري للمجتمع، ألن ذلك هو الطريق 

الوحيد املناسب لعظم أهدافه، وخطر القضايا التي كشف عنها فيما كتب 

من صفحات.

وأدركنا كذلك أن الثورة بالنسبة للكواكبي ال يمكن إال أن تكون النتيجة 

الطبيعية للمقدمات التي صاغها يف شكل بحوث ومشاكل وقضايا واجهها 

واكتشفها يف واقع املجتمع العربي يف ذلك الحني، وحلول عملية وتغيريات 

بالركب  وتلحق  عصبتها،  وتجدد  ثانية،  تبعث  كي  ألمته  قدمها  جذرية 

الذي  بالقسط  اإلنساني  الحضاري  البناء  يف  وتسهم  املتطور،  اإلنساني 

يتالءم مع ما لها من عراقة وأمجاد وتراث وتقاليد.

ذلك هو عبد الرحمن الكواكبي، يف حياته ونضاله...ونظرياته وأفكاره...

وسلوكه العميل الثوري، نقدمه، بناء إنسانيا وفكريا متكامال، ليكون منارة 

يف ضمري حارضنا ومستقبلنا، كما كان منارة يف ضمري امتنان أضاءت وال 
تزال تيضء منذ نحو قرن من الزمان«.)53(

وعليه، فعبد الرحمن الكواكبي من أهم دعائم التفكري اإلسالمي الحديث، 

من  بشكل  تأثر  وقد  الحديث)54(،  اإلصالح  زعماء  أهم  من  كذلك  ويعد 

]53[ د.محمد عمارة: عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد اإلسالم، دار الرشوق، القاهرة، 

مرص، الطبعة الثانية 1988م، ص:170-169.

]54[ د.أحمد أمني: زعماء اإلصالح يف العرص الحديث، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، ص:251.
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شكيب  يرى 
أرســــــــــــالن أن 
الدينية  احلقيقة 
أساس  على  املبنية 
واجلهاد  التضحية 
احلقيقـــــــة  هي 
للخــــــروج  املثلى 
االحنطــــــاط  من 
واعتمـد  والتخلف. 
لقضية  نقاشه  يف 
والتخّلـــف   التقدم 
املقارنة  منهج  على 

بني الشعوب.

,,

,,

األشكال بمحمد عبده، وجمال الدين األفغاني، وابن خلدون، وجون لوك، 

وتوماس هوبز، وجان جاك روسو، ومونتيسكيو، ومكيافييل...وما يهمنا 

يف كتاباته أنه يعترب الحقيقة السياسية هي أس اإلصالح، ولكن من خالل 

القضاء عىل االستبداد السيايس املشني،واستبداله بنظام الحرية والشورى 

واألغلبية الديمقراطية.

املبحث الرابع: الحقيقة الدينية عند شكيب أرسالن

أن  )1869-1946م(،  أرسالن  شكيب  السوري  واألديب  املفكر  يرى 

الحقيقة الدينية املبنية عىل أساس التضحية والجهاد هي الحقيقة املثىل 

للخروج من االنحطاط والتخلف. فقد عمد  يف كتابه:»ملاذا تأخر املسلمون؟ 

وملاذا تقدم غريهم؟«)55( إىل تحديد أسباب ارتقاء املسلمني يف األمس، وسبب 

تقاعسهم يف الحارض، وذلك باملقارنة مع الغربيني يف ماضيهم وحارضهم. 

ضوء  يف  والتخلف  التقدم  قضية  يناقش  أرسالن  شكيب  أن  هذا  ويعني 

بتبيان  كتابه  أرسالن  شكيب  استهل  وقد  الشعوب.  بني  املقارنة  منهج 

أسباب ارتقاء األمة اإلسالمية يف املايض، وقد عزا ذلك إىل التشبث بالديانة 

اإلسالمية قوال وفعال ومنهجا:»إن أسباب االرتقاء كانت عائدة يف مجملها 

إىل الديانة اإلسالمية، التي كانت قد ظهرت جديدا يف الجزيرة العربية، فدان 

بها قبائل العرب، وتحولوا بهدايتها من الفرقة إىل الوحدة، ومن الجاهلية 

إىل املدنية، ومن القسوة إىل الرحمة، ومن عبادة األصنام إىل عبادة الواحد 

األحد، وتبدلوا بأرواحهم األوىل أرواحا جديدة، صريتهم إىل ماصاروا إليه من 

والدار  بدمشق،  القلم  دار  غريهم؟،  تقدم  وملاذا  املسلمون؟  تأخر  ملاذا  أرسالن:  شكيب    ]55[

الشامية ببريوت، الطبعة الثانية 2009م.
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شكيب  حيدد 
أسباب  أرســــــالن 
املسلمني  ختلــــف 
واحنطاطهــــــــم، 
هـــــــــــا  فيحصر
املسلميــن  يف فقد 
ســـاد  الذي  السبب 
به سلفهم، وخيانة 
بعض املسلميـــــن 
لدينهم ووطنهـــــم 
األجانــب،  خبدمة 
واعتذارهــــــــــم 
بالباطـــــــــــــل، 
املسلميــن  وختاذل 
وتعاديهـــــــــــم، 
املسلمني  وتقاعس 
البـــــذل لنشر  عن 

الدين.

,,

,,

عز ومنعة، ومجد وعرفان وثروة، وفتحوا نصف كرة األرض يف نصف قرن، 

ولوال الخالف الذي عاد فدب بينهم منذ أواخر خالفة عثمان، ويف خالفة عيل 

ريض الله عنهما، لكانوا أكملوا فتح العالم، ولم يقف يف وجههم واقف...

باإلسالم، ولم  إال  استقالال حقيقيا واسعا  لم يستقلوا  أنهم  والحقيقة 

تعرفهم األمم البعيدة، وتخضع لهم املمالك العظام، والقيارصة واألكارسة، 

أحلهم يف  الذي  املقعد  التاريخ  الناس، ولم يقعدوا من  ويتحدث بصولتهم 
الصف األول من األمم الفاتحة إال بمحمد صىل الله عليه وسلم«. )56(

املسلمني وانحطاطهم،  أسباب تخلف  أرسالن  ذلك، يحدد شكيب  وبعد 

به سلفهم، وخيانة بعض  الذي ساد  السبب  املسلمني  فقد  يف  فيحرصها 

وتخاذل  بالباطل،  واعتذارهم  األجانب،  بخدمة  لدينهم ووطنهم  املسلمني 

أهم  ومن  الدين.  لنرش  البذل  عن  املسلمني  وتقاعس  وتعاديهم،  املسلمني 

األسباب األخرى وراء تأخر املسلمني، نذكر: الجهل والعلم الناقص، وفساد 

األخالق، والسيما فساد األمراء والعلماء، والجبن والهلع، واليأس والقنوط، 

ونسيان املسلمني ملاضيهم املجيد، وضياع اإلسالم بني الجامدين والجاحدين.

الرشيعة؛بل من  لم يكن من  األخرية  القرون  املسلمني يف  وهكذا، »فتأخر 

الجهل بالرشيعة، أو كان من عدم إجراء أحكامها كما ينبغي«. )57( 

وينتقل شكيب أرسالن إىل رصد مايض الغربيني وحارضهم، فيبني بأن 

أوروبا كنت تعيش إبان العرص الوسيط يف الظلمات. يف حني، كان املسلمون 

يف  األوروبية  األمم  اإلسالم:»تنرصت  مدنية  لتحقيق  العالم  يف  توسعوا  قد 

]56[ شكيب أرسالن: نفسه،ص:23-21.

]57[  شكيب أرسالن: نفسه،ص:116-115.
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يتفق شكيــب 
أرســالن مع مجال 
األفغانـــــي  الدين 
احلقيقــــة  أن  يف 
هــــــــي  الدينية 
األســاس لكـــــل 
تنمية فكريــــة 
وعلميــــــــــــــة 
العامل  يف  ومدنية 
اإلسالمي، وهـــــي 
القاعــدة  كذلك 
الكربى لكـــــل 
نهضــــــوي  تنوير 
إسالمي، وذلــــــك 
بفهم احلقيقــــــة 
فهمــــــا  الشرعية 
حقيقيا قائما على 
العقل والعلــــــــم 

واإلميان والعمــل.

,,

,,

وبقيت  املسيح،  ميالد  من  والسادس  والخامس،  والرابع،  الثالث،  القرن 

أمم يف رشقي أوروبة إىل القرن العارش حتى تنرصت، ولم تنهض أوروبة 

نهضتها الحالية التي مكنتها تدريجا من هذه السيادة العظمى بقوة العلم 

والفن إال من نحو أربعمائة سنة. أي: من بعد أن دانت باإلنجيل بألف سنة، 

ومنها بعد أن دانت به بسبعمائة سنة، ومنها بثمانمائة سنة...إلخ

وهذه هي القرون املسماة يف التاريخ بالقرون الوسطى، وال نقول: إن 

األوروبيني كانوا يف هذه القرون بأجمعهم هائمني يف ظلمات بعضها فوق 

املدنية بإقرار  العرب كانوا أعىل كعبا منهم بكثري يف  إن  بعض، بل نقول: 

مؤرخيهم«. )58( 

بالعلم  أخذهم  إىل  ذلك  فيعود  حارضهم،  يف  األوروبيني  تقدم  سبب  أما 

والفكرة واإلرادة والعزيمة والصناعة، والدفاع عن هويتهم القومية.

وخالصة القــول: إن شكيب أرســالن يتفق مع جمال الدين األفغانــي 

يف أن الحقيقة الدينية هي األســاس لكل تنمية فكرية وعلميــة ومدنية 

نهضوي  تنوير  لكل  الكربى  القاعــدة  كذلك  وهي  اإلسالمي،  العالم  يف 

العقل  عىل  قائما  حقيقيا  فهما  الرشعية  الحقيقة  بفهم  وذلك  إسالمي، 

والعلــم واإليمان والعمــل. ويف هذا النطــاق، يقول شكيب أرســالن: 

وفتوحاتهم  العرب  نهضة  سبب  هو  كونه  يف  جدال  فال  اإلســالم  »أما 

املدهشة، مما أجمع عىل االعرتاف به املؤرخون رشقا وغربا، ولكنه لم يكن 

سبب انحطاطهم فيما بعد، كما يزعم املفرتون، الذين ال غرض لهم سوى 

]58[ شكيب أرسالن: نفسه ،ص:129
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احلقيقـــــــــة 
شكيـــــــب  عند 
أرســـــــــــــــالن 
هي احلقيقــــــــة 
الدينية املبنيـــــة 
على متثــــــل روح 
قوال  اإلســـــــــالم 
وسلوكــا،  وعمال 
واألخذ بفكــــرة 
واجلهـاد  التضحية 
يف سبيل نصـــــرة 
واملسلميـن  اإلسالم 

على حد سواء.

,,

,,

سيادة  وبسط  اإلسالم،  ثقافة  دون  املسلمني  بني  األوروبية  الثقافة  نرش 

أوروبة عىل بلدانهــم، بل كان السبب يف تــردي املسلمني هو أنهم اكتفوا 

يف آخر األمر من اإلسالم بمجرد االسم، والحال أن اإلسالم اسم وفعل.« )59( 

العميل،  الواقع  يف  تتحقق  أن  يمكن  ال  الدينية  الحقيقة  هذه  أن  بيد 

وتعطي ثمارها املرجوة ، إال بالتضحية واألخذ بالجهاد يف سبيل الله لنرصة 

الواجب عىل املسلمني لينهضوا ويتقدموا،  الدين واملسلمني واألوطان:»إن 

ويعرجوا يف مصاعد املجد، ويرتقوا كما ترقى غريهم من األمم، هو الجهاد 

مايسمونه  وهو  عديدة،  مرارا  قرآنه  يف  الله  به  أمر  الذي  والنفس،  باملال 

اليوم )التضحية(.« )60( 

الذي  األعىل  العلم  والنفس:»هو  باملال  الجهاد  أو  فالتضحية  ثم،  ومن 

يهتف بالعلوم كلها، فإذا تعلمت األمة هذا العلم وعملت به، دانت لها سائر 

العلوم واملعارف، ودنت منها جميع القطوف واملجاني.« )61( 

الدينية  الحقيقة  هي  أرسالن  شكيب  عند  فالحقيقة  العموم،  وعىل 

املبنية عىل تمثل روح اإلسالم قوال وعمال وسلوكا، واألخذ بفكرة التضحية 

سواء:»املسلمون  حد  عىل  واملسلمني  اإلسالم  نرصة  سبيل  يف  والجهاد 

يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم، وعملوا بما حرضهم عليه كتابهم أن يبلغوا 

يبقوا  وأن  واالرتقاء،  العلم  من  واليابانيني  واألمريكيني  األوروبيني  مبالغ 

أوىل بذلك وأحرى، فإن  أديانهم، بل هم  أولئك عىل  عىل اإلسالم، كما بقي 

]59[ شكيب أرسالن: نفسه،ص:124.

]60[  شكيب أرسالن: نفسه،ص: 173

]61[  شكيب أرسالن: نفسه،ص: 174
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أمني،  قاسم  اهتم 
باحلقيقة  كثريا 
االجتماعيـــــــة، 
معتربا أن سبــــــب 
ختلف املسلميــــن 
واحنطاطهم يعــود 
إىل جتهيل املــــرأة 
الشرقية، واإلسـاءة 
ومعاملتهــــا  إليها، 
دونيــــة؛  معاملة 
مما ترتـــــــب عن 
ذلك وجــود تربية 
أسريــة  أو  عائلية 
هلا  كـــان  فاسدة 
آثار سلبيــــة على 

اجملتمع العربي.

,,

,,

الذي يرضنا  الذي يعوزنا األعمال، وإنما  أولئك رجال ونحن رجال، وإنما 

هو التشاؤم واالستخذاء وانقطاع اآلمال، فلننفض غبار اليأس، ولنتقدم 

والدأب واإلقدام وتحقيق  بالعمل  أمنية  بالغون كل  أننا  األمام، ولنعلم  إىل 

رشوط اإليمان يف القرآن.« )62( 

وعليه، يتفق شكيب أرسالن وجمال الدين األفغاني معا يف أن الحقيقة 

الدينية هي أساس تحقيق النهضة اإلسالمية، إال أن جمال الدين األفغاني 

إىل  املسلمني  انقسام  بسبب  والدينية؛  السياسية  الوحدة  عىل  كثريا  يركز 

حني،  يف  دينية.  ومذاهب  طوائف  إىل  وتشتتهم  سياسية،  ودويالت  ممالك 

اإلسالم  نرصة  سبيل  يف  والجهاد  التضحية  عىل  أرسالن  شكيب  يشدد 

واملسلمني؛ وذلك بسبب تنامي ظاهرة االستعمار يف العالم اإلسالمي رشقا 

وغربا.

املبحث الخامس: الحقيقة االجتماعية عند قاسم أمني 

اهتم  ، فقد  املفكر املرصي قاسم أمني )1865-1908م(  إىل  انتقلنا  إذا 

و»املرأة  املرأة«  كتابيه:»تحرير  يف  وذلك  االجتماعية،  بالحقيقة  كثريا 

إىل تجهيل  يعود  املسلمني وانحطاطهم  أن سبب تخلف  الجديدة«، معتربا 

املرأة الرشقية، واإلساءة إليها، ومعاملتها معاملة دونية ؛ مما ترتب عن 

ذلك وجود تربية عائلية أو أرسية فاسدة كان لها آثار سلبية عىل املجتمع 

العربي؛ ألن املرأة نصف املجتمع أو هي أم املجتمع، فإذا صلحت املرأة صلح 

املجتمع، وإذا فسدت املرأة فسد املجتمع. ومن ثم، فهو يدعو إىل إصالحها، 

وتربيتها، وتعليمها ، ومعاملتها معاملة حسنة. لذا، فهو يثور عىل الفهم 

]62[ شكيب أرسالن: نفسه ،ص:175
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قاســـم  استعمل 
منهجــــــــــا  أمني 
توفيقيا يف تعامله 
املـــرأة،  قضية  مع 
بــــآراء  تسلح  فقد 
احلديـــــث.  العلم 
نفسه،  الوقت  ويف 
تسلح بالنــــــــص 
والشــــــرع  الديين 
ملناقشــــة  الرباني 
مـــــــــن  الكثري 
احلساسة  القضايا 
والشائكـــــــــة 
ب  حلجـــــــــا كا
حيث  والسفـــــور، 
أمني  قاسم  يدعو 
إىل ختفيف حجاب 
املرأة على أســــاس 

الرتبية والتعليم.

,,

,,

املرأة  إىل  التي تنظر  البالية  العادات والتقاليد  للدين، كما يثور عىل  اليسء 

نظرة دونية قارصة.

هذا، وقد استعمل قاسم أمني منهجا توفيقيا يف تعامله مع قضية املرأة، 

الديني  بالنص  تسلح  نفسه،  الوقت  ويف  الحديث.  العلم  بآراء  تسلح  فقد 

والرشع الرباني ملناقشة الكثري من القضايا الحساسة والشائكة كالحجاب 

والسفور، حيث يدعو قاسم أمني إىل تخفيف حجاب املرأة عىل أساس الرتبية 

والتعليم. ويف هذا الصدد، يقول قاسم أمني: »والذي يجب علينا هو معالجة 

املضار التي يظن أنها تنشأ عن تخفيف الحجاب، والتوجد طريقة أنجع يف 

ذلك العالج إال الرتبية التي تكون هي الحجاب املنيع والحصن الحصني بني 

املرأة وبني كل فساد يتوهم يف أية درجة وصلت إليها من الحرية واإلطالق.

سيقول معرتض: إن الرتبية والتعليم يصلحان أخالق املرأة، وأما اإلطالق 

محدود  هو  به  نطالب  الذي  اإلطالق  أن  فنجيب  فسادها،  من  زاد  فربما 

يحظر الخلوة مع أجنبي.ويف هذا من الخطر ما يكفي التقاء املفاسد التي 

التتولد إال من خلوة، أما اإلطالق يف نفسه فال يمكن أن يكون ضارا أبدا متى 

كان مصحوبا برتبية صحيحة ؛ ألن الرتبية الصحيحة تكون أفرادا أقوياء 

بأنفسهم، يعتمدون عىل أنفسهم، ويسريون بأنفسهم.فمن كملت تربيته، 

استقل بنفسه ، واستغنى عن غريه، ومن نقصت تربيته، احتاج إىل الغري يف 

كل أموره، فاالستقالل يف النساء كاالستقالل يف الرجال، يرفع األنفس من 

الدنايا، ويبعد عنها الخسائس .لذلك، يجب أن يكون هو الغاية التي نطلبها 

من تربية النساء.« )63( 

القاهرة، مرص،  دار الرشوق،  الدكتور محمد عمارة،  إعداد  الكاملة،  قاسم أمني: األعمال   ]63[

الطبعة الثانية 1989م، ص:369
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قاســـــــم  اعتمد 
يف  أميــــــــــــــن 
ير  حتر « : به كتا
املرأة« املنهــــــــــج 
التوفيقـي الـــــذي 
العقــل  بني  يزاوج 
فـــي  أما  والنص. 
كتابه :»املــــــرأة 
اجلديــــــــــدة«، 
استعمل منهج علم 
االجتماع، متأثـــرا 
يف ذلك بأفكــــار 
سبنسر، ودارويــن، 
وأفكار الفلسفــة 
الوضعيـــة، مقارنا 
بني املرأة يف الغرب 

واملرأة يف الشرق،

,,

,,

 هذا، وقد استلهم قاسم أمني هذا املنهج التوفيقي الذي يزاوج بني العقل 

والنص من أستاذه محمد عبده ، وقد طبقه بشكل واضح يف كتابه:»تحرير 

املرأة«. أما يف كتابه :»املرأة الجديدة«، فقد تخىل قاسم أمني عن هذا املنهج، 

 ،)Spenser(واستعمل منهج علم االجتماع، متأثرا يف ذلك بأفكار سبنرس

واملرأة  الغرب  يف  املرأة  بني  مقارنا  الوضعية،  الفلسفة  وأفكار  وداروين، 

الطبيعية  وحرياتها  حقوقها  كامل  عىل  حصلت  قد  فاألوىل  الرشق،  يف 

واملكتسبة، والثانية مازالت تعيش يف رق وذل وجهل  وظلم واستعباد.  ويف 

هذا النطاق، يقول قاسم أمني:»املرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات التمدن 

الحديث، بدأ ظهورها يف الغرب عىل أثر االكتشافات العلمية التي خلصت 

قيادة  وسلمته  والخرافات،  والظنون  األوهام  سلطة  من  اإلنساني  العقل 

العلم  أخذ  أن يسلكها...ذلك حيث  التي يجب  الطريق  له  نفسه، ورسمت 

يبحث يف كل يشء، وينتقد كل رأي، وال يسلم إال إذا قام الدليل عىل مافيه 

من املنفعة العامة، وانتهى به السعي إىل نسخ معظم ماكان الرجال يرونه 

من مزاياهم التي يفضلون بها النساء،واليسمحون لهن بأن يساوينهم يف 

كل يشء...

أنفس  من  هو  املرأة  تحرير  أن  يعلم  اإلسالمية  الرشيعة  عىل  واملطلع 

األصول التي يحق لها أن تفتخر به عىل سواها، ألنها منحت املرأة من اثني 

عرش قرنا مضت الحقوق التي لم تنلها املرأة الغربية إال يف هذا القرن.

فإذا كانت رشيعتنا قررت للمرأة كفاءة ذاتية يف تدبري ثروتها، والترصف 

فيها، وحثت عىل تعليمها وتهذيبها، ولم تحجر عليها االحرتاف بأي صنعة، 

واالشتغال بأي عمل، وبالغت يف املساواة بينها وبني الرجل إىل حد أن أباحت 

لها أن تتوىل وظيفة اإلفتاء والقضاء. أي : وظيفة الحكم بني الناس بالعدل، 
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الرجال  نساء، مع وجود  املدينة  أسواق  الله عنه عىل  وقد وىل عمر ريض 

النساء حق  الفرنساوية لم تمنح  القوانني  أن  من الصحابة وغريهم، مع 

االحرتاف بصنعة املحاماة إال يف العام املايض.

إذا كانت رشيعتنا تحامي عن املرأة إىل هذا الحد، وتمنحها هذه الدرجة 

رشعنا،  مقاصد  عن  نغفل  أن  العرص  هذا  يف  بنا  يجدر  فهل  الحرية،  من 

ونهمل الوسائل التي تؤهل املرأة إىل استعمال هذه الحقوق، ونضيع وقتنا يف 

مناقشات نظرية التنتج إال تعويقنا عن التقدم يف طريق إصالح أحوالنا!...

ال أظن أن ذلك سيليق بنا، وأرجو أن كثريا من القراء يرون مثل رأينا.« )64( 

وهكذا،  يقوم تصور قاسم أمني عىل النزعة التوفيقية بني النص والعقل، 

العربي،  العقل  تنوير  يف  واملعرفة  الرتبية  عىل  والرتكيز  والعلم،  والرشع 

بالتحليل  واالستعانة  واألصعدة،  املستويات  جميع  عىل  املجتمع  وتطوير 

االجتماعي يف تناول قضية املرأة، والتشديد عىل مبدإ الحرية، ونبذ التقاليد 

املوروثة.

القاهرة، مرص،  دار الرشوق،  الدكتور محمد عمارة،  إعداد  الكاملة،  قاسم أمني: األعمال   ]64[

الطبعة الثانية 1989م، ص:420.

تصــــــور  يقوم 
علــــى  أمني  قاسم 
التوفيقيـة  النزعة 
بني النص والعقـل، 
والعلـــــم،  والشرع 
والرتكيز علـــــى 
الرتبية واملعرفــــة 
يف تنوير العقــــل 
العربي، وتطويــــر 
اجملتمع علــــــــى 
املستويات  مجيع 
صعـــــــــدة،  واأل
واالستعانــــــــــة 
لتحليــــــــــــل  با
االجتماعي فـــــي 
املرأة،  قضية  تناول 
والتشديد علـــــى 
مبدإ احلرية، ونبذ 

التقاليد املوروثة.

,,

,,
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إذاً، ثمة مجموعة من الحقائق التي دعا إليها الفكر اإلسالمي الحديث، 

والحقيقة  السياسية،  والحقيقة  الدينية،  الحقيقة  عن  تخرج  ال  وهي 

الرتبوية، والحقيقة االجتماعية. ولكن ثمة حقيقة أخرى كانت لها أهمية 

كربى ، وكانت السبب الرئيس يف تقدم الغرب ماديا ومعنويا من جهة، وتخلف 

املسلمني عىل جميع املستويات واألصعدة من جهة أخرى. وهذه الحقيقة 

التقنية،  بالحقيقة  املرتبطة  االقتصادية  الحقيقة  هي  الحال  بطبيعة 

فقد ذهب الكثري من املفكرين، سواء أكانوا مسلمني أم غربيني، والسيما 

العاملية  التجارة  األوربيني عىل  أن سيطرة  إىل  املاركسيني منهم،  املفكرين 

غريت موازين القوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحضارية بني 

الجغرافية من منطقة  االكتشافات  انطالق  بعد  والغرب، وخاصة  الرشق 

إيبرييا نحو الهند وأمريكا، واكتشاف  طريق رأس الرجاء الصالح عرب املحيط 

األطليس، وقد أثر كل هذا تأثريا سلبيا عىل تجارة املسلمني يف البحر األبيض 

املتوسط، فساهم يف تخلفهم فكريا، وتقاعسهم اجتماعيا، وانحطاطهم 

الربيطاني  املؤرخ  يقول  الصدد،  هذا  ويف  اقتصاديا.  سياسيا،وضعفهم 

الساكنة  الشعوب  ابتكرت  الغربي،  املسيحي  العالم  توينبي: »ففي  أرنولد 

العابرة  السفن  الخامس عرش- طرازا جديدا من  القرن  عىل األطليس- يف 

للمحيطات يتكون من ثالث صواري وموثق حبال مربع لألرشعة يحتوي 

الفكـــــر  دعا 
احلديث  اإلسالمي 
جمموعـــــــة  إىل 
وهي  احلقائق  مـن 
الدينية،  احلقيقة 
واحلقيقـــــــــــة 
 ، سيــــــــــة لسيا ا
واحلقيقـــــــــــة 
 ، يـــــــــــة بو لرت ا
واحلقيقـــــــــــة 
 . عيــــــة جتما ال ا
غفــــــــل   لكنه 
احلقيقـــــــة  عن 
االقتصاديــــــــة 
تبطـــــــــــــة  ملر ا
التقنية  باحلقيقة 
سببـا  كانت  واليت 
رئيسّيا يف تقـــدم 
وختلــــــف  الغرب 

املسلمني.

,,

,,
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الكثري  ذهـــب 
املفكريــــن،  من 
سواء أكانـــــــــوا 
مسلميـــــــــــــن 
أم غربيني، والسيما 
يــــــــــن  ملفكر ا
منهم،  املاركسيني 
إىل أن سيطـــــــرة 
علــــــى  األوربيني 
التجارة العامليـــــة 
موازيـــــــن  غريت 
القوى السياسيــــة 
واالقتصاديـــــــة 
واالجتماعيــــــة 
واحلضاريـــــــــة 
بني الشــــــــــــرق 

والغرب.

,,

,,

عىل رشاش، وتألف موثق الحبال يف بداية األمر من رشاع مثلث الشكل، ثم 

اشتمل فيما بعد عىل أرشعة السفينة من مقدمها حتى مؤخرها، ويكفي 

انقطاع،  بدون  شهورا  البحر  عرض  يف  البقاء  من  السفينة  االخرتاع  هذا 

دون أن تضطر إىل أن ترسو عىل ميناء. وباستخدام هذا الطراز من السفن، 

استطاع املالحون الربتغاليون- بفضل تجاربهم يف املالحة يف أعايل البحار- 

يف  نجحوا  ثم  1432م،  االزور  وجزائر  حوايل1420م،  ماديرا  جزر  كشف 

العربية عىل األطلس بدورانهم عام1445م حول  البحرية  الجبهة  تطويق 

الرأس األخرض، وبلوغهم خط االستواء 1471م إىل كاليكوت عىل الساحل 

يف  واندفاعهم  ملقا،  بوغاز  عىل  عام1511م  وسيطرتهم  للهند،  الغربي 

عرض املحيط الهادي لريفعوا علمهم يف كالتون عام1516م، وعىل شاطىء 

اليابان من 1542-1543م.

السيادة  العرب  أيدي  من  الربتغاليون  خطف  البرص،  لحمة  يف  وهكذا، 

عىل املحيط الهندي، بينما كان الرواد الربتغاليون املتجهون رشقا يحدقون 

بحركة- خاطفة من التوسع للغرب- بالعالم العربي اإلسالمي من الجنوب، 

وكان مالحو األنهار من القوازق يتجهون رشقا، ويوسعون حدود العالم 

الرويس بنفس الرسعة واالكتساح، وذلك بإحداقهم بالعالم اإلسالمي من 

الشمال. وهكذا، يف غضون فرتة تقل عن القرن، لم يقترص األمر عىل اإلحداق 

بالعالم  اإلسالمي- الذي كان رشكة بني املجتمعني العربي واإليراني- ولكن 

السابع  وأوائل  عرش  السادس  القرنني  أواخر  ففي  تماما.  تطويقه  أمكن 

عرش، وضع الطوق حول رقبة الفريسة.« )65( 

جامعة  نرش  شبل،  فؤاد  ترجمة:  الثالث،  الجزء  التاريخ،  دراسة  مخترص  توينبي:  أرنولد   ]65[

الدول العربية، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل ، ص:310-309.
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مــــــــــل  لعوا ا
الدينيــــــــــــــة 
والسياسيــــــــــة 
واالجتماعيــــــة 
والرتبوية هـــــــي 
الميكـــن  عوامل 
بأي  بها  االستهانة 
األحوال،  من  حال 
تكـــــــــون  وقد 
احنطــــــــاط  وراء 
املسلمني وختلفهم، 
ميكـن  ال  ولكن 
علــــــى  الرتكيز 
فقط،  واحد  عامل 
استحضــــــار  دون 

العوامل األخرى.

,,

,,

ومن هنا، نفهم بأن العوامل الدينية والسياسية واالجتماعية والرتبوية 

هي عوامل اليمكن االستهانة بها بأي حال من األحوال، وقد تكون وراء 

انحطاط املسلمني وتخلفهم، ولكن ال يمكن الرتكيز عىل عامل واحد فقط، 

دون استحضار العوامل األخرى. بمعنى أن جميع العوامل بما فيها العوامل 

االقتصادية والتقنية قد ساهمت يف تخلف املسلمني بشكل من األشكال. 

واآلتي، أن الدور االقتصادي أوالعلمي أوالتقني قد يكون من األسباب غري 

املبارشة التي أقضت مضجع املسلمني، فجعلت الغربيني متقدمني يف جميع 

لغزو  لهم  األمر  سهل  ما  وهذا  والعسكرية،  والسياسية  املدنية  النواحي 

العالم اإلسالمي منذ القرن التاسع عرش، واالستيالء عىل أراضيه، ضمن ما 

يسمى بظاهرة االستعمار الحديث.

وتأسيسا عىل ماسبق، يتبني لنا بأن ثمة عدة حقائق مرتبطة بإشكالية 

الدين  فجمال  الحديث،  اإلسالمي  الفكر  حلقة  إطار  يف  والتقدم  التخلف 

األفغاني وشكيب أرسالن يهتمان معا بالحقيقة الدينية ، بينما يعنى محمد 

عبده بالحقيقة التعليمية- الرتبوية. يف حني، يهتم عبد الرحمن الكواكبي 

بالحقيقة السياسية، ويركز قاسم أمني كثريا عىل الحقيقة االجتماعية.

املجتمع  إصالح  إىل  يدعو  األفغاني  الدين  جمال  أن  كله  ذلك  ومبنى   

اإلسالمي إصالحا دينيا ذا بعد سيايس. بمعنى أن يتم ذلك من خالل تأسيس 

جامعة إسالمية موحدة ملنع تفكك الرقعة اإلسالمية إىل مجموعة من املمالك 

والدويالت واإلمارات، نزوال عند رغبات املستعمر الغربي، مع العمل الجاد 

محمد  تلميذه  أما   . واملذاهب  الطوائف  تعدد  بسبب  الدينية؛  الفرقة  لدرء 

عبده ، فقد اشتغل بمجاالت إصالحية متعددة، كاإلصالح الديني، واإلصالح 

واإلصالح  السيايس،  واإلصالح  واألدبي،  اللغوي  واإلصالح  االجتماعي، 

اإلصالحات  كل  أساس  الرتبوي  اإلصالح  يبقى  لكن  التعليمي.  الرتبوي 



77

(12)

اإلصالح 12
2016

كتاب

مثة عـــــــــدة 
حقائق مرتبطــــة 
بإشكاليــــــــــة 
والتقـــدم  التخلف 
يف إطار حلقــــــة 
اإلسالمي  الفكر 
يــــــــــــث،  احلد
وأرسالن  فاألفغاني 
باحلقيقة  اهتما 
الدينية ، بينمـــــا 
اعتنى عبـــــــــده 
حلقيقـــــــــــة  با
 - لتعليميـــــــــة ا
الرتبوية. يف حني، 
الكواكيب  يهتم 
حلقيقـــــــــــة  با
وركز  السياسية، 
كثريا  أمني  قاسم 
على احلقيقــــــة 

االجتماعية

,,

,,

األخرى. بينما، يذهب شكيب أرسالن إىل أن اإلصالح الديني هو األهم، ولكن 

لن يتم هذا اإلصالح يف ظروف االستعمار الحديث إال بالتضحية الشاملة ، 

والجهاد املادي والنفيس واملعنوي.

وإذا كان قاسم أمني قد ركز عىل اإلصالح االجتماعي من خالل دعوته إىل 

تحرير املرأة الرشقية، وتربيتها، وتهذيبها، وتمدينها، وتعليمها، فإن عبد 

الرحمن الكواكبي قد ركز عىل اإلصالح السيايس، وذلك بمحاربة االستبداد، 

ورفض الحكم املطلق، والسيما الحكم العثماني املستبد، وذلك عن طريق 

إرساء نظام الحرية، وتمثل الشورى، وتطبيق الديمقراطية الحقيقية.



12اإلصالح78
2016

كتاب

(12)



79

(12)

اإلصالح 12
2016

كتاب

احلقيقـــــة  إن 
حقيقـــــة  ليست 
بل  واحــــــــــدة، 
حقيقتان، حقيقة 
ساميــــــــة، وهي 
وتتمثل  األصــــل، 
احلقيقــــــــة  يف 
امليتافيزيقيـــــــة 
يتــم  اليت  الربانية 
إدراكها عن طريق 
والعقـــــــل  النص 
والقلب علـــى حد 
سواء، وحقيقـــــة  
فرعيـــــة  دنيوية 
عمليـــة  توفيقية 
تستلــزم  فزيائية، 
العقل والتجربــــة 

معا.

,,

,,
الخاتمة

واليقني  الثابت  هي  الحقيقة  أن  ذكره،  سبق  ما  عىل  بناء  نستنتج، 

والصادق والواقعي. كما أنها مطابقة الفكر لذاته أو للواقع أو لهما معا، 

الحقيقة،  تنعدم  وقد  للنص،  الواقع  مطابقة  هي  الحقيقة  تكون  قد  أو 

فتصبح اختالفا وتفككا وعدما والمطابقة . 

وقد كانت الحقيقة، طوال مسرية الفكر اإلسالمي، متنوعة  من حيث 

جوهرية  حقيقة  وجود  من  الرغم  عىل  املعرفة،  وسبل  والطرائق  املناهج 

املنهج  نذكر:  السبل،  هذه  بني  ومن  الربانية.  الحقيقة  وهي:  أال  واحدة 

الكالم واللغة واألدب، واملنهج الربهاني عند  الفقهاء وعلماء  البياني عند 

الفالسفة، واملنهج العرفاني عند املتصوفة. 

الحقيقة ليست حقيقة واحدة، بل حقيقتان،  وبناء عىل ماسبق، فإن 

الربانية  امليتافيزيقية  الحقيقة  يف  وتتمثل  األصل،  وهي  سامية،  حقيقة 

التي يتم إدراكها عن طريق النص والعقل والقلب عىل حد سواء، وحقيقة  

دنيوية فرعية توفيقية عملية فزيائية، تستلزم العقل والتجربة معا. بيد 

أن الحقائق املتفرعة عن الحقيقة الفيزيائية ليست يقينية مطلقة، بل هي 

حقائق نسبية واحتمالية، تتغري مع تغري العلم، وتطور التكنولوجيا. 
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احلقيقة  ارتبطت 
يف الفكـــــــــــر 
احلديث  اإلسالمي 
التقـــــــدم  بسؤال 
حيــــث  والنهضة، 
قدم رواد اإلصــالح 
جمموعة  احلديث 
احلقائـــــــــق  من 
من  للخــــــــــروج 
التخلف  شرنقــــة 
االحنطاط  ودائرة 

واإلحبــــــــــاط.

,,

,,

التقدم  ارتبطت بسؤال  الحديث قد  الفكر اإلسالمي  الحقيقة يف  أن  بيد 

الحقائق  من  مجموعة  الحديث  اإلصالح  رواد  قدم  ثم،  ومن  والنهضة. 

للخروج من رشنقة التخلف ودائرة االنحطاط واإلحباط. فهناك من ركز 

عىل الحقيقة الدينية القائمة عىل التمسك بالوحدة كما عند جمال الدين 

كما  الجهاد  عىل  املبنية  الدينية  الحقيقة  عن  دافع  من  وهناك  األفغاني. 

السياسية كما هو حال  الحقيقة  اختار  أرسالن. وهناك من  لدى شكيب 

التعليمية كما هو شأن  الكواكبي، وهناك من اختار الحقيقة الرتبوية – 

محمد عبده. وهناك من اختار الحقيقة االجتماعية، مثل: قاسم أمني.

الذين  والسيما   ، االقتصادية  الحقيقة  عن  يدافع  كان  من  هناك  لكن 

تأثروا بالنزعة املاركسية والفلسفة املادية الجدلية، عىل أساس أن التحكم 

تحقيق  يف  يساهم  ومتقنة،  محكمة  علمية  بطريقة  وتدبريه  االقتصاد  يف 

التقدم واالزدهار والرفاهية لألمم والشعوب.

إال  أبدا  يتحقق  لن  بها  النهوض  بغية  اإلسالمية  الشعوب  تقدم  أن  بيد 

السياسية،  والحقيقة  الدينية،  الحقيقة  كلها:  الحقائق  هذه  بتظافر 

االقتصادية،  والحقيقة  االجتماعية،  والحقيقة  الرتبوية،  والحقيقة 

والحقيقة العلمية، والحقيقة الثقافية.

.
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ثبت املصادر واملراجع

املصادر العاّمة

)1( ابن خلدون: املقدمة، دار الفكر، بريوت، لبنان، غري مؤرخة.

)2( ابن رشد: تهافت التهافت، ضبط وتقديم وتعليق: الدكتور محمد العريبي، 

دار الفكر اللبناني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 1993م.

دراسة  االتصال،  من  والرشيعة  الحكمة  بني  فيما  املقال  فصل  رشد:  ابن   )3(

الثالثة  الطبعة  مرص،  القاهرة،  املعارف،  دار  عمارة،  محمد  دكتور  وتحقيق: 

1999م.

)4( ابن رشد: فصل املقال، دار املعارف، القاهرة،  مرص، طبعة 1972م.

أرنولد توينبي: مخترص دراسة التاريخ، الجزء الثالث، ترجمة: فؤاد شبل، نرش 

جامعة الدول العربية، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل .

)5( ابن سينا: اإلشارات والتنبيهات )مع رشح نصري الدين الطويس(، تحقيق: 

الثانية، سنة  الثالث، الطبعة  القاهرة، مرص، الجزء  سليمان دنيا، دار املعارف، 

1968م.

)6( ابن منظور: لسان العرب، الجزء الثالث، دار صبح بريوت، لبنان، وأديسوفت، 

الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2006م.

طبعة  تونس،  للنرش،  التونسية  الدار  التعريفات،  الجرجاني:  الحسن  أبو   )7(

1971م.
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)8( أبو نرص الرساج الطويس: اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر، 

مطبعة املثنى ببغداد ودار الكتب الحديثة بالقاهرة، 1960م.

)9( أفالطون: جمهورية أفالطون، ترجمة: حنا خباز، دار القلم، بريوت، لبنان، 

بدون توثيق للطبعة وبدون تحديد لتاريخها.

)10( أفالطون: الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الكتاب العربي، مرص، طبعة 

1968م.

)11( باسكال: خواطر، تقديم: مارسيل غرسان، النادي الفرنيس للكتاب، طبعة 

1963م.

النهضة املرصية،  الفلسفة، ترجمة: عثمان أمني، مكتبة  )12( ديكارت: مبادئ 

طبعة 1960م.

)13( شكيب أرسالن: ملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، دار القلم بدمشق، 

والدار الشامية ببريوت، الطبعة الثانية 2009م.

)14( عبد الرحمن الكواكبي: األعمال الكاملة، دراسة وتحقيق: د: محمد عمارة، 

بريوت، لبنان، الطبعة الثانية سنة1975م.

)15( عبد الرحمن الكواكبي: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، دار النفائس، 

بريوتن لبنان، الطبعة الثانية، ص:1986م.

)16( الغزايل: إحياء علوم الدين، الجزء الثالث، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، 

لبنان، بدون تاريخ للطبعة.

)17( الغزايل: املنقذ من الضالل، دار األندلس، بريوت، لبنان.

القاهرة،  املعارف،  دار  دينا،  سليمان  تحقيق:  الفالسفة،  تهافت  الغزايل:   )18(

مرص، طبعة 1964م.

)19( الفارابي: كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي، دار املرشق، بريوت، لبنان، 

طبعة 1970م.

الفارابي: فصول منتزعة، تحقيق فوزي مرتي نجار، دار املرشق، بريوت،   )20(
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لبنان، طبعة 1971م.

دار الرشوق،  الدكتور محمد عمارة،  إعداد  الكاملة،  )21( قاسم أمني: األعمال 

القاهرة، مرص، الطبعة الثانية 1989م.

)22( د.محمد عمارة: األعمال الكاملة لألفغاني، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

مرص، طبعة 1968م.

)23( محمد عبده: األعمال الكاملة  لإلمام محمد عبده،دراسة وتحقيق: د.محمد 

عمارة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 1972م.

)24( د.محمد عمارة: اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، دار الرشوق، 

القاهرة، مرص، الطبعة الثانية 1988م.

)25( د.محمد عمارة: عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد اإلسالم، دار 

الرشوق، القاهرة، مرص، الطبعة الثانية 1988م.

املراجع باللغة العربيّة

)26( أرنولد توينبي: مخترص دراسة التاريخ، الجزء الثالث، ترجمة: فؤاد شبل، 

نرش جامعة الدول العربية، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل 

)27( د.أحمد أمني: ظهر اإلسالم، املجلدالثاني)3-4(، دار الكتاب العربي، بريوت، 

لبنان، الطبعة الخامسة سنة 1969م.

)28( د.أحمد أمني: زعماء اإلصالح يف العرص الحديث، دار الكتاب العربي، بريوت، 

لبنان.

)29( د.عبد املنعم الحفني: املوسوعة الفلسفية، دار املعارف للطباعة والنرش، 

سوسة، تونس، الطبعة األوىل سنة 1992م.

)30( د.عابد الجابري: بنية العقل العربي، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، 

الطبعة األوىل سنة 1986م. 

)31( د. عابد الجابري: نحن والرتاث، املركز الثقايف العربي، بريوت، لبنان، الطبعة 

الخامسة، 1986م.
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)32( د.فاروق أبو زيد: أزمة الفكر القومي يف الصحافة املرصية، دار الفكر والفن، 

القاهرة، مرص، طبعة 1976م.

)33( د.فوزي حجامد الهيتي: إشكالية الفلسفة يف الفكر العربي اإلسالمي )ابن 

رشد نموذجا(، مركز دراسات فلسفة الدين، دار الهادي، بريوت، لبنان،  الطبعة 

األوىل،  سنة  2005م.

)34( محمد بديع الكسم: الربهان يف الفلسفة، ترجمة جورج صدقني، منشورات 

وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، طبعة 1991م.

النهضة  دار  اإلسالم،  يف  الفلسفي  الفكر  تاريخ  ريان:  أبو  عيل  محمد  د.   )35(

العربية، بريوتن لبنان، طبعة 1976م،

الحديث،  العربي  األدب  يف  والجديد   القديم  بني  الرصاع  الكتاني:  د.محمد   )36(

الجزء األول، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 1982م.

مطبعة  والتأويل،  التجربة  بني  الصويف  املصطلح  عزام:  املصطفى  محمد   )37(

نداكوم للصحافة والطباعة، الطبعة األوىل،2000م.

)38( مارتن هيدجر: يف ماهية الحقيقة، ضمن: كتابات أساسية، الجزء الثاني، 

عدد:505،  مرص،  القاهرة،  للثقافة،  األعىل  املجلس  املصدق،  إسماعيل  ترجمة: 

طبعة 2003م.

)39( د.يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية،مطابع الدجوي، القاهرة، مرص،  

الطبعة السادسة، 1976م.

املقاالت

)40( جمال الدين األفغاني: )الوحدة والسيادة(، جريدة العروة الوثقى، باريس، 

14 أوت/غشت1884م.

العروة  جريدة  الدين(،  وعصبية  الجنس  )عصبية  األفغاني:  الدين  جمال   )41(

الوثقى، باريس، 24 أوت/غشت1884م.
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 28 الوثقى، باريس،  العروة  الدين األفغاني: )أمة واحدة(، جريدة  )42( جمال 

أوت/غشت1884م.

املراجع األجنبية

)43( André Lalande:Vocabulaire et critique de la philosophie, 
Quadrige, PUF.

)44( Bachelard )G(: la formation de  l’esprit scientifique, ED.Vrin 
1970.

)45( Einstein. )A(, et Infeld )L( :L’évolution des idées en physique, 
champs Flammarion, 2004.

)46( Eric weil: Logique de la philosophie, édition Vrin 1976.

)47( Heidegger )M(: De l’essence de la vérité, In Question 1 et2, Paris, 
Gallimard, 1968. 

)48( Hegel : Encyclopédique des sciences philosophiques, traduction : 
B.Bourgeois, ED, Vrin, 1979, p : 479 ;

)49( Kant: Critique de la raison pure,  traduction  Jules Barni,  ED, 
Flammarion, 1976.

)50( Kant : Sur un prétendu droit de mentir par  humanité, traduction 
L.GUILLERMIT  VRIN.1984. 

)51( Leibniz: Nouveaux essais sur l’entendement humain, Flammarion, 
Paris, France.

)52( Nietzche )F( : le livre du philosophe, Traduction : Angèle kremer-
Marietti Aubier Flammarion, 1960.

)53( R.Blanché:La méthode expérimentale et la philosophie de la 
physique, ed.Armand Colin 1969. 

)54( René Descartes : Méditations métaphysiques, Flammarion, paris, 
1979, première méditation.

)55( W. James : le pragmatique, traduction E.Le Brun, Edition 
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- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور املغرب.

- حاصل عىل إجازتني:األوىل يف األدب العربي، والثانية يف الرشيعة والقانون.

- حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م.

- حاصل عىل دكتوراه الدولة سنة 2001م.

- أستاذ التعليم العايل .

-أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

- حصل عىل جائزة مؤسسة املثقف العربي )سيدني/أسرتاليا( لعام 2011م يف النقد والدراسات األدبية.

- حاصل عىل جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م.

- رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا.

- رئيس املهرجان العربي للقصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.

- رئيس جمعية الجسور للبحث يف الثقافة والفنون.

- رئيس مخترب املرسح األمازيغي.

- عضو الجمعية العربية  لنقاد املرسح.

-عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.

- عضو اتحاد كتاب العرب.

-عضو اتحاد كتاب اإلنرتنت العرب.

-عضو اتحاد كتاب املغرب.
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- من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية عىل الصعيد العربي.

- خبري يف البيداغوجيا والثقافة األمازيغية.

- ترجمت مقاالته إىل اللغة الفرنسية و اللغة الكردية.

- شارك يف مهرجانات عربية عدة يف كل من: الجزائر، وتونس، ومرص، واألردن، والسعودية، ولبنان، والبحرين، 
والعراق،  واإلمارات العربية املتحدة،...

- مستشار يف مجموعة من الصحف واملجالت والجرائد والدوريات الوطنية والعربية.

- نرش العديد من املقاالت الورقية املحكمة وغري املحكمة التي تربو عىل األلف. عالوة عىل عدد كبري من املقاالت 
الرقمية، وأكثر من )114( كتاب يف مجاالت متنوعة. وبهذا، يكون أكثر إنتاجا يف املغرب العربي من حيث الكتب 

واملقاالت.

والرواية  والتطبيق،  التنظري  بني  جدا  القصرية  والقصة  والتطبيق،  النظرية  بني  الشذرات  كتبه:  أهم  ومن   -
التاريخية، تصورات تربوية جديدة، واإلسالم بني الحداثة وما بعد الحداثة، ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا 
الذات إىل سيميوطيقا التوتر، والرتبية الفنية، ومدخل إىل األدب السعودي، واإلحصاء الرتبوي، ونظريات النقد 
املمثل  وأنواع  الخضريي،  الدين  جمال  عند  جدا  القصرية  القصة  ومقومات  الحداثة،  مابعد  مرحلة  يف  األدبي 
القصرية  القصة  وأنطولوجيا  جديدة،  مقاربات  الرواية:  نظرية  ويف  والعربية،  الغربية  املرسحية  التيارات  يف 
والسيميولوجيا   ، جدا  القصرية  القصة  لنقد  جديدة  تقنية  أجل  ومن  الكونكريتية،  والقصيدة  باملغرب،  جدا 
بني النظرية والتطبيق، واإلخراج املرسحي، ومدخل إىل السينوغرافيا املرسحية، واملرسح األمازيغي، ومرسح 
الشباب باملغرب، واملدخل إىل اإلخراج املرسحي، ومرسح الطفل بني التأليف واإلخراج، ومرسح األطفال باملغرب، 
ونصوص مرسحية، ومدخل إىل السينما املغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد يف الرتبية والتعليم، وببليوغرافيا 
أدب األطفال باملغرب، ومدخل إىل الشعر اإلسالمي، واملدارس العتيقة باملغرب، وأدب األطفال باملغرب، والقصة 

القصرية جدا باملغرب،والقصة القصرية جدا عند السعودي عيل حسن البطران، وأعالم الثقافة األمازيغية...

- أصدر العديد من املقاالت بمجّلة »اإلصالح« وأٍربعة كتب لحد اآلن ضمن سلسلة »كتاب اإلصالح« 

- عنوان الباحث: جميل حمداوي، صندوق الربيد1799، الناظور62000، املغرب.

- الهاتف النقال:0672354338

- الهاتف املنزيل:0536333488

Hamdaouidocteur@gmail.com:اإليميل -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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التي انشغل  الشائكة  الفلسفية  املفاهيم  الحقيقة من أهم  تعد 

بها الفكر اإلسالمي قديما وحديثا؛ ومازالت الحقيقة  تفرض ذاتها 

عىل الباحثني واملفكرين والفالسفة، سواء أكان ذلك يف الغرب أم يف 

الرشق، نظرا لقيمتها األخالقية التي يقوم عليها البناء االجتماعي 

من أجل تحقيق الفضيلة، وتحصيل السعادة الكربى عاجال وآجال، 

واملخلوقات،  الخالق  معرفة  تتم  بها  التي  الوجودية  لقيمتها  أو 

واآلداب  والفنون  العلم  لتقدم  الرضورية  املعرفية  لقيمتها  أو 

والرفع   ، والتقدم  الرقي واالزدهار  أجل تحقيق  والتكنولوجيا من 

من مستوى اإلنسانية ماديا ومعنويا 


