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يف اليوم العاملي للفل�سفة
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ع

دد
خ
ا
�ص

د .بارعة القدسي

الفل�سفة ...ملاذا؟.
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أجيز لنفسي أن أستعير بعضا
من نص كتبه األخ األمني العام
للحزب ،ألقيم بينه وبني هذا العدد
من (امليثاق) جسورا موصولة،
وطرقا ممدودة.
وق��د مت استهالل ه��ذا النص
بالسؤال اآلتي:
ال بد لسائل من أن يسأل:
ملاذا الفلسفة اآلن؟.
وهل هذا هو الوقت املناسب
للكالم على الفلسفة؟.
أج��ي��ب ع��ن ه���ذا ال��س��ؤال،
وباختصار شديد ،إن الوقت قد ال
يكون مناسبا ،في نظر بعض منا
على األقل ،ملقاربة هذه املسألة
الشائكة والبالغة التعقيد ،والتي
تطرح تساؤالت أكثر مما تقدم من
إجابات .لكن العالم ،عبر منظمة
التربية والثقافة والعلوم التي
تشارك سورية في أعمالها ،يحاول
من خ�لال مؤسساته التربوية
والثقافية والعلمية ،أن يتقدم
خطوة ،ول��و كانت متواضعة
وخجولة ،على طريق تقدمي إجابات
عن بعض التساؤالت .لكن املهم
في األم��ر هو أن تكون سورية
جالسة في أي مكان متلك القدرة
على اجللوس فيه ،عمال باحلقيقة

على عمل ما ،إال ويكون هذا العمل،
حتى فيما لو كان ذلك مخفيا
وغير ظاهر للعيان ،محكوما بهذه
الفكرة التي سميتها موجهة
ومرشدة.

()3

العلمية القائلة إن الطبيعة ال
تعرف الفراغ ،وبالتالي فإن املقعد
الذي ال جتلس فوقه ،سوف يأتي
غيرك الحتالله واجللوس عليه.
كذلك فإن الكلمة التي تنأى
بنفسك عن قولها ،سوف يأتي
أحد ما غيرك ليقولها بالطريقة
التي تخدمه وتكرس مصاحله.
وف��ض�لا ع��ن ذل��ك ك��ل��ه ،فإن
املنظمة املعنية بهذا الشأن ،هي
التي خصت يوما معينا بأن يكون
اليوم العاملي للفلسفة ،متاما
مثلما خصت يوما آخر سوف تصدر
فيه (امليثاق) عددا خاصا ،بأن يكون
اليوم العاملي للغة العربية.

()2

ولعل في هذا ال��ذي شهدناه
في سورية خالل أكثر من سنوات
سبع ،ما يستدعي أكثر من أي وقت
مضى وانقضى ،التعمق في عوالم
األفكار التي قد تقض املضاجع،
لكنها عوالم ال بد من اقتحامها
بحثا عما ميكن أن يكون مفيدا في
هذه املواجهة احملتدمة.
والكالم في الفلسفة هو شكل
من أشكال مقاربة هذه العوالم
والتغلغل في أعماقها ،بحثا عن
إجابات وافية وشافية .وحتى في
حالة ما إذا لم تتوافر هذه اإلجابات،
فإن إعمال العقل سوف يكون من
شأنه التحريض على التفكير
الذي يفضي إلى التفسير ،ولست
أقول التبرير.

أما عن السؤال :ملاذا الفلسفة
اآلن؟ .فإني أجيب باختزال محسوب
ومدروس ،إنه ما من فعل من أفعال
اإلنسان ،إال ويكون فيه قدر كبير
مما ميكن تسميته بالفكرة املرشدة
واملوجهة.
ويترتب على هذا الكالم كالم آخر
هو أنه في فترة األزمات الكبرى،
()4
واللحظات الضاغطة ،تظهر
ذلكم بعض مم��ا متكنت من
واضحة وجلية أهمية هذه الفكرة
التي وصفتها بأنها فكرة موجهة استعارته ،من خالل مطالعاتي
لكتابات األخ األمني العام .ولعل في
ومرشدة.
ومعنى ذلك أن اإلنسان ال يقدم هذا االستراق ما يغني ويفيد.
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العلم والفل�سفة

يونيفاس كدروف وستبان هامي

ما هي العالقة بين العلوم
الوضعية والفلسفية؟.
منذ أقدم العصور يجري صراع وجدال حول
محاولة اإلجابة عن هذا السؤال .ومن خالل هذا
الصراع واجلدل نتبني أن نوعية اإلجابة ترتبط
أوثق االرتباط بالفكرة املكونة عن الفلسفة،
وبالرأي احملدد عن العالقات بني العام واخلاص،
وعن عالقات الفلسفة املعينة بالفروع األخرى،
اخلاصة واملتخصصة للمعرفة اإلنسانية.
في العصور القدمية ،لم يكن الناس
يعرفون سوى علم واحد هو الفلسفة .كانت
الفلسفة حينذاك تتضمن وتشمل املعارف
العلمية األولى عن الطبيعة .كما كانت
تتضمن وتشمل نواة ملعرفة اجملتمع .ولم
يكن هناك سوى عالقة واحدة بني الفلسفة
وجميع فروع املعرفة األخرى .وهذه العالقة هي
عالقة تبعية جميع فروع املعرفة اإلنسانية
للفلسفة .ومن هنا ،فإن األفكار التي كانت
تتكون حينذاك عن الطبيعة كانت أفكارا
فلسفية طبيعية ،مستمدة من نظام
فلسفي مطلق ،وكان النقص في معرفة
الطبيعة يستكمل بافتراضات مصطنعة،
مستمدة من املبادئ العامة للنظام الفلسفي
املتفق معها.
وظل هذا املفهوم للفلسفة موجودا حتى
القرن التاسع عشر ،بل وظل موجودا حتى
القرن العشرين عند املفكرين الذين ينشدون
خلق نظم فلسفية شاملة تستوعب ومتتص
وتنظم جماع املعرفة اإلنسانية .وأمثال
هؤالء املفكرين يلزمون أنفسهم ببناء نظم
فلسفية قادرة على أن تشمل جميع فروع
العلوم الطبيعية واالجتماعية ،راغبني بذلك
في أن يصبح النظام الفلسفي الذي يأخذون
به (علم العلوم) .وهؤالء هم الذين اصطلح
العصر على أن يسميهم (العقائديني
اجلامدين) ،أيا كانت عقيدتهم ،وأيا كان النظام
الفلسفي الذي يتمسكون به.
وم��ن ال��واض��ح أن مثل ه��ذه احمل���اوالت،
القدمية واملعاصرة على السواء ،حتاول أن حتل
مشكلة العالقة بني العام واخلاص في مادة

وأخذوا يستخدمونها في األغراض العملية
التطبيقية :في الصناعة ،والطب ،والزراعة.
ومن ناحية أخرى ،أدى استخدام القوانني
العلمية في األغراض العملية التطبيقية ،في
الصناعة والطب والزراعة ،كما أدت التجارب
العملية للناس ،إلى مولد سلسلة من العلوم
اجلديدة املتخصصة ،فتأكدت بذلك -مرة
أخرى -حتمية التباين بني العلوم من جانب،
والفلسفة من جانب آخر.

الوضعية والفلسفة

أرسطو

إينشتاين

�أ�صحاب الر�أي التقدمي يرون �أن العلوم مل تق�ض على الفل�سفة ،و�إمنا
هي قد �أكدت وجودها احلقيقي ،بتحديد �إطارها ومهمتها ،وبت�أكيد
هذا الإطار وهذه املهمة .فلقد �أ�صبحت مهمة الفل�سفة الع�صرية هي
�صوغ منهج عام ي�صلح �أداة للمعرفة العلمية ،وتقدمي التف�سري العام
لظواهر الطبيعة واملجتمع والفكر ،التي هي مو�ضوعات العلوم.
املعرفة العلمية حال خاطئا ،حال يقوم على
أساس أن ميتص العام ،اخلاص ،امتصاصا
تاما بتجريده من كل أهمية خاصة به هو،
وبحيث يتالشى اخلاص في العام ،ويختفي
وراءه ،وال يبقى سوى العام دائما.
غير أن هذا املفهوم غير العلمي للفلسفة
قد مضى أوانه ،وخاصة منذ عصر النهضة،
والسبب هو تطور العلوم نفسها.
فمن ناحية انفصلت العلوم املعنية
واخلاصة عن الفلسفة التي كانت العلم
الوحيد الفريد .وكانت أول علوم انفصلت

عن الفلسفة هي علوم الرياضيات ،والفلك،
وامليكانيكا ،وأصبحت علوما مستقلة
استقالال ذاتيا .ثم تلتها بعد ذلك علوم
الكيمياء والفيزياء ،فعلوم البيولوجيا
واجليولوجيا ،فعلم أص��ل األج��ن��اس...
وهكذا .ومتيزت هذه العملية االنفصالية
بصفة تقدمية ،وذلك عندما أصبح العلماء
يتمسكون بأن يكتشفوا القوانني احملددة
التي تتحكم في مختلف مجاالت العالم
املوضوعي ،حتى ولو تعارضت مع القوانني
العامة اجملردة ،ثم صاغوا هذه القوانني احملددة،

وك��رر فعل مباشر لتطوير العلم في
القرن التاسع عشر ،وتخلخل الفلسفة
الطبيعية من أساسها ،شهد ذلك القرن
تيارا فكريا جديدا يحاول اإلجابة عن السؤال،
هو تيار الوضعية .وقد رفض هذا التيار
حق الفلسفة في أي وجود مستقل لها،
واجته إلى إلغاء الفلسفة -بوصفها علما
مستقال -إلغاء تاما .وبينما كانت القضية
في املاضي هي قضية (الفلسفة علم العلوم)،
طرح الوضعيون قضية أن (للعلم -في ذاته-
فلسفته اخلاصة) ،وأنه ليس في حاجة إلى
أي فلسفة.
وأصبحت العالقة بني الفلسفة والعلوم
األخرى ،عند الوضعيني ،شيئا آخر متاما ،كما
كان احلال عند الفالسفة الطبيعيني ،وإن
كانت اآلية قد انعكست.
فبينما يقول الفالسفة الطبيعيون إن
الفلسفة هي (علم العلوم) ،وأنها تستوعب
كل علم ،يقول الوضعيون إن العلوم ليست في
حاجة إلى الفلسفة ،بل هي تستوعبها بحكم
أن لكل علم فلسفته اخلاصة به .وبينما كان
الفالسفة الطبيعيون يرون تبعية جميع
العلوم للفلسفة تبعية مطلقة ،أصبح
الوضعيون يرون استقاللية جميع العلوم
استقاللية مطلقة من الفلسفة ،بل يرون
أنها تتناقض تناقضا عدائيا مع الفلسفة.
ومن الواضح أن خطأ الوضعيني ال يقل عن
خطأ الطبيعيني فيما يتعلق بأن كال منهما
يفصل ويعزل ويجرد العام واخلاص في مجال
املعرفة اإلنسانية .فإذا كان األمر قدميا هو
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القول بأن العام يستوعب اخلاص ،وأن اخلاص
يتالشى في العام ويختفي وراءه ،فإن القول
عند الوضعيني هو على العكس من ذلك ،إذ
يقولون إن العام يتالشى في اخلاص وأن اخلاص
يستوعب العام ،أو -على حد تعبيرهم -إن
رؤية األشجار تكفي لرؤية الغابة.

الفلسفة التقدمية
وإذا رفض الوضعيون -بالقول -أي فلسفة،
فإنهم لم يرفضوا -في الواقع -سوى الفلسفة
التقدمية ،التي تقول بأن األمر خطأ في موقف
الفلسفة الطبيعية ،وفي موقف الوضعيني
على حد سواء.
ويستند أصحاب الرأي التقدمي على أن
دراسات العصر قد برهنت على أن إقامة نظام
شامل وكامل ملعرفة الطبيعة واجملتمع والفكر
اإلنساني أمر يتناقض مع القوانني األساسية
لتطور العصر.
فمن ناحية ،لم يعد من املمكن تصور
الفلسفة على أنها (علم العلوم) ،ذلك ألنه
أصبح من الواضح -فعال -أن الفلسفة ال ميكن
أن تستوعب كل مجال فقط وأن تشمل ذلك
اجملال الذي يتصل باملعرفة اإلنسانية ،وإمنا هي
تستطيع بفاعليتها مباشرة :مجال الفكر
والصيغ الفكرية .وإذا أدرج أي علم خاص
نفسه في السلسلة الفلسفية العامة
لألشياء والظواهر ،ولألفكار املتعلقة بهذه
األشياء والظواهر ،فإنه يصبح علما غير نافع.
وعلى هذا ،ال يبقى من الفلسفة -مبعنى
الدور العلمي الشامل الذي تدعيه لنفسها-
سوى مجال نظرية الفكر وقوانينه ،أي مجال
املنطق :الشكلي واجلدلي .أما بقية دورها
القدمي ،فيدخل في العلوم الوضعية للطبيعة
واجملتمع .ومن املؤكد أن املنطق اجلدلي يشمل
دراسة الطبيعة (جدلية الطبيعة) ،ودراسة
اجملتمع (اجلدلية التاريخية) ،ودراسة الفكر
اإلنساني (جدلية املنطق).
وقد يبدو هذا وك��أن العلوم قد قضت
على الفلسفة .ولكن الواقع هو أن أصحاب
ال��رأي التقدمي يرون أن العلوم لم تقض
على الفلسفة ،وإمنا هي قد أكدت وجودها
احلقيقي ،بتحديد إطارها ومهمتها ،وبتأكيد
هذا اإلط��ار وه��ذه املهمة .فلقد أصبحت
مهمة الفلسفة العصرية هي صوغ منهج
عام يصلح أداة للمعرفة العلمية ،وتقدمي
التفسير العام لظواهر الطبيعة واجملتمع
والفكر ،التي هي موضوعات العلوم.
ومن هنا ،فليست العلوم مستقلة متاما
عن الفلسفة ،بهذا املعنى املنهجي العام،
فالفلسفة بهذا املعنى تخترق العلوم
وتدخل فيها .وفي الوقت ذاته تقدم العلوم
املتخصصة الفلسفة املادة احملددة الضرورية
لتطوير منهج ونظرية املعرفة .ومعنى هذا
كله أن أصحاب الرأي التقدمي يرفضون فكرة
التبعية املطلقة للعلوم بالنسبة للفلسفة،
كما يرفضون فكرة االنفصال املطلق للعلوم
بالنسبة للفلسفة .إنهم يرون أن هناك ترابطا
وثيقا ،ومشروطا ،بني العلم والفلسفة ،وأن
هناك تأثيرا متبادال بينهما.
وعلى أساس هذا الفهم للعالقة بني العام
(الفلسفة) واخلاص (العلوم) ،يحدد أصحاب هذا
الرأي مهمة كل علم (طبيعي أو اجتماعي)
بأنها دراسة قوانني مجال معني من ظواهر
العالم املوضوعي (الطبيعة واجملتمع) .ويحددون
مهمة الفلسفة بأنها دراسة القوانني العامة
املتعلقة باجملاالت الثالثة :الطبيعة واجملتمع

هيغل

فرنسيس بيكون

املنهج اجلديل يحتاج �إىل تطوير على �ضوء البحث
العلمي املعا�صر ،ولأن هذا البحث ي�ستطيع �أن يقدم
لذلك املنهج ا�ستكماالت هامة و�ضرورية.
والفكر ،وكذلك دراسة القوانني اخلاصة بالفكر،
أي القوانني اخلاصة باملنطق.

صراع العلماء والفالسفة
ولكن ،هل انتهت مشكلة العالقة بني
العلوم والفلسفة عند هذا احلد؟.
بالطبع ال.
فال تزال تبقى بعد ذلك مشكلة ال تقل عنها
أهمية ،وهي مدى انعكاس النتائج العلمية
املعاصرة ،وخاصة في ميدان الفيزياء الذرية،
والبيولوجيا ،والعلوم اجلديدة -مثل السبرناطيقا-
على املنهج الفلسفي التقدمي.
ومن الواضح أوال أن البحث العلمي املعاصر
قد برهن على قصور النظم الفلسفية
القدمية ،وعلى قصور منطق أرسطو .بل وبرهن
على قصور منطق هيغل ،عن أن يكون أداة
صاحلة للبحث العلمي ،وأصبح من الضروري
االعتراف بأن املنهج اجلدلي هو أصلح أداة
لهذا الغرض بصفة عامة.
ولكن من الواضح ثانيا ،أن املنهج اجلدلي
يحتاج إلى تطوير على ضوء البحث العلمي
املعاصر ،وألن هذا البحث يستطيع أن يقدم
لذلك املنهج استكماالت هامة وضرورية.
وهنا يبرز صراع من نوع آخر ،بني الفالسفة
والعلماء ،وخاصة علماء الفيزياء احلديثة .وهو
صراع يدور حول سؤال :أيهما أسبق ،النظرية
أم التطبيق؟ .وبينما يتمسك الفالسفة
بأن النظرية -النظرية اجلدلية -سابقة على
التطبيق ،يتمسك العلماء بأن التطبيق
يسبق النظرية ،وبأن النظرية ال بد -لكي
تكون نظرية علمية -أن تبرهن على صحتها
في التطبيق.
ويقول بعض العلماء إن بعض الفالسفة
قالوا عن نظرية النسبية إنها مثالية .على
الرغم من أنها أكدت صحتها بالتجربة ،وبعض
الفالسفة قالوا عن السبناطيقا إنها مثالية،

بينما برهن هذا العلم على صحته في التطبيق.
وهم مبثل هذه اآلراء قد وضعوا النظرية والرأي
فوق التطبيق والتجربة ،وانحرفوا بذلك ال عن
املنهج اجلدلي التقدمي فحسب ،بل وعن منهج
التجربة الذي وضعه فرنسيس بيكون ،واتخذ
مبقتضاه -وقبل بزوغ فجر العلم احلديث مبدة
طويلة -موقف حاسما ضد إقطاعية العصور
الوسطى ،وموقفا حاسما مع التجربة والتطبيق
كأساس للوصول إلى النتائج السليمة.
ومع هذا ،فإن بعض العلماء الفيزيائيني
يجادلون أحيانا ضد عقائدية وجهل الفالسفة،
بنفس املستوى ال��ذي اتصفت به هجمات
الفالسفة الذين وقفوا صفا واحدا ضد علماء
الفيزياء وهم يتهمونهم بتشويه الفلسفة.
وال يقل موقف أمثال هؤالء خطأ عن موقف
الفالسفة الذين يهاجمونهم.
إن الفلسفة اجلدلية التقدمية ال تتناقض
مع نتائج البحث العلمي املعاصر ،وخاصة في
ميدان الفيزياء احلديثة .إن هذه النتائج تؤكد
هذا املنهج ،ولكن بشرط أن تؤخذ الفلسفة
التقدمية كشيء حي ،كشيء جدلي في
ذاته.
إن اجلديد في العلم املعاصر يلزم الفالسفة
على أن يفكروا تفكيرا إبداعيا ،فلم يعد من
املمكن أن يتقدم العالم إلى األمام مبجرد تطبيق
وتكرار الصيغ الكالسيكية القدمية.
زفي العلم املعاصر أم��ور جديدة جديرة
بالتأمل ،وهذه األمور اجلديدة تالحظ في العلوم
الطبيعية ،كما تالحظ في العلوم االجتماعية
على السواء.
ولعل من أبرز املالحظات في ميدان علوم
الطبيعة ما يأتي:
 إن جتارب احلياة العلمية اليومية -التيينبغي التمييز فيها بني مجرد اإلمكانية وما
يتحقق بالفعل -تتعارض مع االعتقاد السائد
بأن (ب) تأتي بعد (أ) دائما .فلقد لوحظ -مثال-
أن الفوتون ال يتخذ مسارا محددا ،وإمنا من

املمكن أن يتخذ عدة مسارات ،ثم ينطلق في
اجتاه إحداها بالفعل.
 إن جتارب احلياة العلمية اليومية أثبتتأن هناك عالقة هامة بني اجلسيمات واألدوات
العلمية املستخدمة في مالحظتها ،وأن
وجود هذه اجلسيمات -بالنسبة لنا -متوقف
على وجود أداة مالحظتها .وقد أدى ذلك إلى
نشوء عامل نسبية جديد :هو عامل نسبية
يتعلق بأدوات املالحظة والقياس.
وم��ع ه��ذا ،ف�لا ي��زال بعض الفالسفة
التقدميني يرفضون قبول هذه االكتشافات
العلمية الهامة ،ويتهمون العلماء القائلني
بها بأنهم إمنا يكررون اخلطأ القدمي للمثاليني،
وأنهم يخفون هذا اخلطأ حتت عباءة من اللغة
اجملردة للصيغ القدمية ،وأنهم يحاولون -بذلك-
االدعاء بأنه ليست هناك قوانني ثابتة وحتمية
حتكم الطبيعة واجملتمع ،كما يحاولون االدعاء
بأن األشياء املوضوعية ال توجد إال إذا لوحظت
بأداة مالحظة أو قياس ،وأن كل هذا هو الذاتية
بعينها.
وقياس على هذا ،توجد مواقف مماثلة في
ميدان العلوم االجتماعية ،حيث أثبتت احلياة
االجتماعية اليومية أن منتجات التطبيق
والتجربة قد تختلف عن الصيغة الفلسفية
املسبقة.

ضرورة التطوير
ولقد أصبح من الواضح اليوم ،أن حل
املشكالت الفلسفية املتعلقة بالعلوم املعاصرة
ال ميكن الوصول إليه عن طريق االستشهاد
بالفقرات من الكتابات الكالسيكية ،أو عن
طريق التسلق على النصوص القدمية .وإمنا
ينبغي التعرض لهذه املشاكل بطريقة خالقة
جديدة.
وأصبح من الواضح أنه من الضروري تطوير
الفلسفة التقدمية نفسها .فأفكار الفيزياء
الذرية -مثال -جديدة حقا ،وال ميكن طرحها جانبا
بأي حال من األحوال ،بغية قصر املسألة على تلك
األفكار التي تستند إلى آراء جاهزة مستمدة من
الكالسيكات .وأن من يحاول -باسم الفلسفة
التقدمية -أن ينفي األفكار اجلديدة ويقبرها،
ويحيي األفكار القدمية ويبعثها ،إمنا هو يسيء
في الواقع إلى الفلسفة التقدمية.
إن امليكانيكا -مثال -قد وجدت احلل للتناقض
بني الصفة املوجية والصفة اجلسيمية
لإللكترون ،أي أنها وجدت احلل للتناقض بني
االحتمال والعلية ،بني الوصف الكوانتي
للموضوع الذري والوصف الكالسيكي لألداة،
وأيضا بني صفات الشيء املفرد ومظاهره
اإلحصائية.
وال ميكن أن مير هذا االكتشاف العلمي اخلطير،
من دون أن يترك أثره العميق على الفلسفة
التقدمية املعاصرة.
إن العلوم تفتح كل يوم آفاقا جديدة
لإلنسان ،في الطبيعة واجملتمع ،بل وفي
الفكر .وإن االكتشافات العلمية املعاصرة
التي تتم اليوم هي اكتشافات أعظم خطرا،
وأهمها تأثيرا من اكتشاف القارة األمريكية.
ومن احلتمي أن حتتاج هذه االكتشافات
العلمية إلى عقل نقدي ،وإلى مفكر مبدع،
يستطيع أن ينظم جميع مدلوالتها في نسق
مركب ،يؤدي إلى ثورة جديدة في الفلسفة
املعاصرة.
وه��ذا هو معنى ونتيجة عالقة التأثير
املتبادل بني العلوم والفلسفة.
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�أزمة الفل�سفة الإ�سالمية

بني العقالنية الأ�سرية
والتربيرية املطلقة

د .عفت الشرقاوي

أما أن الفلسفة اإلسالمية عانت ،وال تزال
تعاني أزمة ما في األصالة واإلبداع ،فهذا مما
ال يختلف فيه كثيرا من الباحثني .وقد يتراوح
تقومينا لإلنتاج الفلسفي في العالم اإلسالمي
باختالف اجتاهاته ومراحل تطوره التاريخي،
ولكننا ميكن أن نالحظ ،منذ البداية ،أن كثيرا
من هذا اإلنتاج الفكري فقد أصالته ،منذ
نشأة التفكير الفلسفي عند املسلمني ،حني
شغفته قضية التوفيق بني القرآن والتراث
اليوناني عن الكشف األصيل عن الروح
اإلسالمية احلقيقية ،وهو التوفيق الذي تطور
مع الزمن على أيدي كثير من احملدثني إلى تبرير
مطلق باسم الدين لكل ما يروق لنا من الفكر
الغربي احلديث.
من مظاهر هذه األزمة أن العالم اإلسالمي
لم يقدم لنا ،منذ عهد ابن سينا فابن خلدون
حتى اآلن ،مفكرا إسالميا عامليا واحدا له مثل
وزنهما العلمي.
لم يعرف العالم اإلسالمي في العصر احلديث
محاولة جديدة لتفسير الفكر الديني في
اإلسالم لها قيمتها الفلسفية الكبيرة في غير
أعمال قلة من املصلحني من أمثال سيد أحمد
خان وإقبال محمد عبده .ومع ذلك ،فقد غلبت
على أعمال هؤالء اجملددين ،في كثير من األحيان،
نزعة دفاعية تبريرية ،قصد بها إلى الرد على
الغرب املعتدي من جانب ،وإلى استنهاض
همم الشعوب اإلسالمية املغلوبة على
أمرها من جانب آخر .ومثل هذه األعمال لها
قيمتها االجتماعية والسياسية التي ال تنكر،
ولكنها من وجهة النظر الفلسفية احملضة
قد ال تكون ذات وزن كبير ،بل لعلها في بعض
األحيان متثل معوقا يصرف املفكر املسلم عن
االستكشاف احلقيقي لذاته احلضارية انبهارا
يبهرج الدعوة واالدعاء.
كان اشتغال احلركة الفكرية اإلسالمية
بالدفاع السياسي واإلصالح االجتماعي املباشر
صارفا لها عن توجيه االنتباه للمشكالت

الرازي
الذهنية احملضة ،وفي ذلك يقول أحد الباحثني
الباكستانيني:
(إن البحث في الفلسفة ،على مستوى عال
في الشرق اإلسالمي ،وقف فجأة بعد الغزالي،
وأن الفلسفة اإلسالمية احلديثة لم توجد
بعد ،ألن كثيرا من املفكرين املسلمني وجهوا
تأمالتهم ونواحي تفكيرهم إلى غايات عملية
عاجلة ذات صبغة قانونية أو اجتماعية ،ولعل
كتاب إقبال محمد عبده (جتديد التفكير
الديني في اإلسالم) ،هو احملاولة الوحيدة من
جانب أي مسلم حديث إلعادة تقرير املوقف
الفلسفي لإلسالم).
وقد يبدو لنا ألول وهلة ،أن غيبة الفلسفة
الدينية في العالم اإلسالمي في العصر
احلديث ،ترجع إلى سمة عامة ،غلبت على
اجتاهات الفكر اإلنساني في العصر احلديث،
وهو عصر العناية البالغة بالعلم اآللي

ابن سينا
وتطبيقاته العملية التي كان لها صداها في
الفلسفة ،حيث عنى احملدثون بالتحليل أكثر
من عنايتهم بالتركيب ،واهتموا مبشكلة
املنهج والنصاعة الذهنية ،وحتليل اللغة
والرموز ووقائع الشعور والتجربة اإلنسانية
أكثر من اهتمامهم بالتركيبات الذهنية
الكبيرة ،أو املذاهب الفلسفية الضخمة.
وهذا التعليل -إن صدق في جملته في وصف
االجتاهات الفلسفية عند الغربيني في العصر
احلديث -فإنه ال مينع منطقيا ،ولم يحل تاريخيا
دون ظهور فلسفات دينية مختلفة يتأثر دعاتها
بكل هذه التيارات الفكرية ،ويقدمون للقارئ
الغربي -في كل حال -تفسيرا جديدا لتجربته
الدينية ومشكلته الروحية املعاصرة.
لقد أثر اجلذب الفكري الذي أحدثه غيبة
الفكر الديني العظيم في جوانب كثيرة من
حياتنا االجتماعية والثقافية -فلقد نتج أوال

عن هذا الفراغ ظهور تفسيرات متفاوتة
للنظرية اإلسالمية تختلف رجعية وتقدما،
ضحالة وعمقا ،وفقا للظروف االجتماعية
والسياسية التي متر بها البالد اإلسالمية ،مما
أتاح الفرصة في كثير من األحيان الدعاءات
املدعني وسيطرة املتاجرين.
وتسببت غيبة املفكر املسلم الكبير-أيضا-
في تلك الغربة الثقافية التي يعانيها كثير
من املثقفني املسلمني اليوم في أوطانهم.
وذلك أنه من املمكن أن يقال -بصفة عامة -إن
املسلم املثقف يعيش اآلن في غربة فكرية ،ألنه
أحد رجلني :رجل مترس بالفكر اإلسالمي القدمي،
فعرف فالسفته ومتكلميه ،فقهاءه ومحدثيه،
فعاش بينهم وحتدث بلغتهم حتى أصبح يحيا
فيما يشبه الغربة التاريخية عن عامله املعاصر..
وثانيا ،رجل مترس بالفكر الغربي احلديث ،فعرف
فالسفته ومفكريه ،وعاش في عامله الثقافي
حتى غلبت غربته اجلغرافية حدود حضارته
الواقعية التي ينتمي إليها وميارس فيها حياته
اليومية.
واحلوار مع كال الرجلني يكاد يدور في متاهات
ال جتدي.
فاملثقف التقليدي ال يزال يعيش ثقافة
العصور الوسطى -مشكالته هي مشكالت
الفيلسوف الوسيط ،وتصوره لهذه املشكالت،
وحتليله لها ال يعدو أن يكون تقليدا مشوها
ألعمال فالسفتنا الكبار .مثل هذا الرجل ال
يعيش مشكلتنا املعاصرة ألنه يعيش خارج
البالد.
واحل��وار مع النوع الثاني من املثقفني في
اجملتمع اإلسالمي ميثل صعوبة من نوع آخر ،إنهم
يعيشون خارج (الهنا) بانفصالهم الثقافي
جغرافيا عن أرض احلضارة اإلسالمية ،وتصور
هؤالء للمشكلة الدينية اإلسالمية -إن خطر
لهم أن يعرضوا لها -تصور متليه ظروف حضارة
أخرى ذات تطور خاص وجتارب أخرى ،لم يعرفها
مجتمعنا اإلسالمي.

امل�سلم املثقف يعي�ش الآن يف غربة فكرية ،لأنه �أحد رجلني :رجل متر�س بالفكر الإ�سالمي القدمي ،فعرف فال�سفته
ومتكلميه ،فقهاءه وحمدثيه ،فعا�ش بينهم وحتدث بلغتهم حتى �أ�صبح يحيا فيما ي�شبه الغربة التاريخية عن عامله
املعا�صر ..وثانيا ،رجل متر�س بالفكر الغربي احلديث ،فعرف فال�سفته ومفكريه ،وعا�ش يف عامله الثقايف حتى
غلبت غربته اجلغرافية حدود ح�ضارته الواقعية التي ينتمي �إليها وميار�س فيها حياته اليومية.
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واحلوار بني الرجلني -بحكم هذا االغتراب
الثقافي -يكاد يكون منقطعا ،فالالمباالة هي
األسلوب الوحيد حني تنقطع أسباب اللقاء
الفكري لغربة تاريخية أو جغرافية (ولعل
هذا علة ما نسميه أحيانا بسلبية املثقفني).
وال يكاد يقوم جدل بني الطرفني إال حني تكون
مسألة عامة ذات صبغة وطنية أو دينية هامة،
فأما فيما يتعلق بالقضايا الفكرية اخلاصة ،فإن
لكل من الرجلني دائرته اخلاصة من املثقفني ومن
التالميذ الذين يستطيع أن يقيم معهم حوارا
مفهوما مقصورا عليهم.
تلك هي املشكلة التي نضعها اليوم
للمناقشة أمام القراء.
إنها باختصار غيبة الفلسفة اإلسالمية
احلديثة التي أنتجت هذه الثنائية في الفكر
اإلسالمي املعاصر.
وفي هذا املقال تصوير أولي للمشكلة التي
خلفت هذه األزمة في حياتنا ،لعله أن يكون
تفسيرا لها.
للتعبير عن سمة أساسية من سمات الفكر
الفلسفي في العالم اإلسالمي ،أسهمت أكثر
من أي عامل آخر في خلق هذه الظاهرة التي
أشرنا إليها ،استحدثنا مصطلحا فلسفيا هو
ما ورد في عنوان هذا املقال ،أعني (العقالنية
األسيرة) ،فلنبني أوال ماذا نقصد بهذا املصطلح
قبل الدخول في تفصيالت املوضوع.
يقصد باملذهب العقالني عادة اإلشارة
إلى منهج في املعرفة ،أو نظرية فيها ،يكون
معيار احلكم على احلقيقة فيه مبنيا على
أسس عقلية استنتاجية وليس على أساس
واقع حسي .ولكن يقصد بالعقالنية في
الفكر الديني الغربي ،على العموم ،مذهبان
من التفكير :أحدهما هو احلركة املعادية
للدين ،املناهضة للكنيسة ،التي تقيم حلجج
التاريخية أهمية خاصة في معارضتها للدين،
والثاني هو احلركة العقالنية التي ارتبطت
بتيارات النهضة في أوروبا ،وما صحبها من
روح التنوير بني مفكري القرن الثامن عشر،
الذين كان لهم تأثير في حركة نقد النصوص
املقدسة في املسيحية.
هاتان هما احلركتان اللتان حتمالن اسم
العقالنية بني املفكرين الدينيني في أوروبا.
والفلسفة اإلسالمية تقدم في تطورها
الصاعد من الكندي إل��ى اب��ن سينا حتى
انحدارها التدريجي الهابط على أيدي متكلمي
القرون التالية مذهبا جديدا في العقالنية ميكن
تسميته (بالعقالنية األسيرة).
ونقصد (بالعقالنية األسيرة) التفسير
العقلي للمشكلة الدينية اخلاصة في ضوء
فلسفة معينة واف��دة ،زعم لها أوال حق
املطابقة للنص الديني ثم منحت إثر ذلك-
ال شعوريا -قداسته ،حتى أصبح في الثورة
عليها ما يشبه الثورة على النص الديني
نفسه.
لتوضيح ذلك ،يجب أن نذكر كيف استقبل
مفكرو اإلسالم األوائل الفلسفة اليونانية،
منذ ترجمتها في مطلع العصر العباسي.
فلقد كان الشعور السائد بني كثير من مثقفي
املسلمني ،أنه ما دامت النصوص اليونانية
تتحدث في إالهياتها عن (محرك أول) ،و(علة
أولى) ،و(خير مطلق) وما إلى ذلك فإنها بال شك
فلسفة مؤمنة ،تتفق في زعمهم والقرآن .وما
على الفيلسوف املسلم إال أن يدقق النظر،
ويعاود التفسير حتى يهتدي إلى وجوه هذه
املطابقة .فالقرآن حق وأرسطو -املعلم األول-
إلى حد كبير حق واحلقيقة واحدة ال تتعدد.
لذلك لم يتردد الكندي مثال ،في تأكيد

الكندي

أرسطو

من �أعظم عوامل تدهور البحث الفل�سفي عند امل�سلمني
�أن فال�سفة امل�سلمني قد �أحلوا على فكرة التوفيق بني
النظرية القر�آنية يف الوجود والنظرية اليونانية.
االتفاق بني الدين والفلسفة من جهة املوضوع
والغاية ،بل ومن جهة املنهج(( ،ألن في علم
األشياء بحقائقها (يعني الفلسفة) علم
الربوبية ،وعلم الوجدانية ،وعلم الفضيلة،
وجملة علم كل نافع ،والسبيل إليه ،والبعد
عن كل ضار واالحتراس منه ،واقتناء هذه
جميعا هو الذي أتت به الرسل الصادقة عن
اهلل جل ثناؤه ،فإن الرسل الصادقة -صلوات
اهلل عليها -إمنا أتت باإلقرار بريوبية اهلل وحده،
وبلزوم الفضائل املرتقاة عنده ،وترك الرذائل
املضادة للفضائل في ذاتها ،وإيثارها ،فواجب
إذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند ذوي
احلق ،وأن نسعى في طلبها بغاية جهدنا)).
لم يقف األمر بالفلسفة اليونانية في
البيئة اإلسالمية ،عند مجرد القبول من جانب
املسلمني بل تطور إلى احلرص الشديد على
االستعانة بجدلها في اإللهيات على االحتجاج
للنظريات اإلسالمية .ثم تطور ذلك إلى تصور
متعسف للمطابقة بني اجلانبني ،وانتهى األمر
إلى خلط مشوه للمشكلة الدينية واملشكلة
الفلسفية على أيدي متأخري املتكلمني.
ومن احلق أن نبادر إلى االعتراف بأن مسألة
التوفيق بني الفلسفة والدين كانت مشكلة
أساسية في فلسفات العصور الوسطى،
وأن الطابع الغالب على فالسفة ذلك الوقت
من اليهود واملسيحيني كان هو العناية بهذه
املشكلة أكثر من غيرها من املشاكل .ولكن
من احلق أيضا أن نقول إن فالسفة املسلمني
كانوا أكثر جناحا في هذا اجملال من غيرهم ،فقد
أسعفهم على ذلك عقالنية الدين اإلسالمي
نفسه ،ثم استعداد احلضارة اإلسالمية بصفة
عامة -وهي إبان ذلك حضارة منتصرة واعية
قادرة -المتصاص العناصر الثقافية الوافدة،
واإلفادة منها دون تردد ،والتوفيق بني األطراف
املتضادة جهد املستطاع.
ومن املفارقات العجيبة ،في تاريخ احلضارة
اإلسالمية ،أن جناح املفكرين املسلمني في هذا
التوفيق بني عناصر الثقافة ال��واردة ،ومبادئ

الثقافة األصلية ،وشجاعتهم في تقبل هذا
الفكر اجلديد ،وقدرتهم على صياغتهم ،وصهره
ضمن تراثهم اإلسالمي العام ،هو نفسه
الذي وقف عائقا فيما بعد ضد تطور التفكير
الفلسفي عند املسلمني ذلك أنه ما كاد التوفيق
املصطنع الذي أحلوا عليه طويال ،بني النظرية
القرآنية في الوجود والنظرية األرسطية بوجه
خاص ،يتم بصورة أو بأخرى على أيدي املتأخرين
من الكالميني -حتى اكتسب التراث األرسطي،
وقد مت صبغه بصبغة إسالمية فأصبح ال
ينتمي لصاحبه أكثر مما ينتمي إلى مفسريه
من املسلمني ،قداسة خاصة -تتحدى محاولة
االختبار الفلسفي الذي هو جوهر التطور وروح
التفكير الفلسفي.
تفسير ذلك تاريخيا ما ميكن مالحظته من
تطور مراحل التفكير الفسلفي عند املسلمني.
فبعد االستقبال الطيب الذي لقيته الفلسفة
اليونانية بني مفكري املسلمني عقب عصر
الترجمة ،والتفسيرات الناجحة التي لقيته
نصوصها بأقالم فالسفة مسلمني من أمثال
الكندي أو الفارابي وابن سينا ،أدرك مفكر واع
مثل الغزالي أن هذه الثقافة الوافدة تتهدد
الفكرة اإلسالمية في الصميم ،فوقف
يحاربها بكل ما أوتي من حجة ،وذهب في
تعصبه ضدها إلى حد استعداء أولي السلطان
على املشتغلني بها ،بسبب كفرهم في رأيه
في مسائل بعينها هي قولهم بقدم العالم،
وأن علم اهلل ال يحيط باجلزئيات ،وإنكارهم
لبعث األجساد.
وقد ظن كثير من الباحثني ،من الشرقيني
واملستشرقني ،أن االنحدار الذي عرفته الفلسفة
اإلسالمية فيما يلي من قرون (ابتداء من القرن
الثاني عشر امليالدي) كان مرده إلى وقفة الغزالي
الصلبة ضد فالسفة املسلمني.
وال يحتاج الباحث إلى طويل بيان أو برهان
ليرفض هذا التفسير ،فازدهار مذهب فلسفي
بعينه أو عدم ازدهاره في مجتمع ما ،ال يتوقف
بالضرورة على تأييد أو معارضة من شخص أو

أشخاص معينني ،أن تاريخ اإلنسان يشهد أن
الفكرة أو املذهب الفلسفي إمنا يكتب لها
البقاء والنماء أو ال يكتب لها ذلك مبقدار
صلتها وأهميتها جملتمع م��ا .فأما القول
بأن تفنيد الغزالي للفلسفة وهجومه على
الفالسفة في (تهافت الفالسفة) ،أو غيره
من الكتب ،كان سببا جوهريا فيما عرفناه
في تاريخ الفلسفة عند املسلمني من تدهور،
فإنه حتمس لنظرية البطل في تفسير التاريخ
الثقافي لإلنسان وهو حتمس غير مشروع ألنه
يضع رجال بعينه ،أو رجاال بأعينهم ،فوق احلاجات
االجتماعية جملتمع ما ،بل وفوق منطق التطور
لتاريخه الثقافي كله.
ومن احلق أن يقال إن الغزالي كان فيلسوفا
عقالنيا من نوع خاص ،وأن العقالنية اإلسالمية
(املشائية اإلسالمية) قد عاشت من بعده بصورة
أو بأخرى ،ولكن بعد أن مرت بتحول خاص على
أيدي أشهر متكلمي أهل السنة من األشعرية
من أمثال فخر الدين الرازي واإليجي.
كان من أعظم عوامل تدهور البحث
الفلسفي عند املسلمني أن فالسفة
املسلمني قد أحلوا على فكرة التوفيق بني
النظرية القرآنية في الوجود والنظرية
اليونانية ،قد أغروا متكلمي املسلمني بالدخول
في أسر الفكر اليوناني تدريجيا حتى مت لهم
ذلك ،ليصيروا بعد ذلك فالسفة اإلسالم اجلدد،
وتختلط في كتبهم القضية الدينية بالقضية
الفلسفية كما يالحظ بحق ابن خلدون.
ولقد كان األشعرية -وهم أصحاب املذهب
السائد بني أهل السنة -أب��رع املتكلمني
سيطرة على املوقف الثقافي في اجملتمع
اإلسالمي بعد أن خال املسرح من فالسفتنا
الكبار .فلقد نتج عن محاولتهم الذائبة
لدحض نظريات ميتافيزيقية معينة اعتنقها
بعض فالسفة املسلمني ،سيطرة كاملة على
املبادئ األساسية لهذه الفلسفة أعني املنطق
األرسطي .ولقد متت هذه السيطرة تدريجيا منذ
عهد األشعري نفسه حتى نصل إلى عصر فخر
الدين الرازي ،الذي كان يلقب باملعلم الثالث ،أي
بعد أرسطو والفارابي .وال تخلو هذه التسمية
من إعجاب بأرسطو على الرغم من العداء
املدعى له وألصحابه من فالسفة املسلمني.
واحلق أن هذا املتكلم األشعري يعتبر نقطة
حتول خطير في تاريخ الفكر الفلسفي عند
املسلمني .ولنضرب مثال نظريته في وجود
اهلل ،فسنرى أنه على الرغم من تقديره الكبير
للطريقة القرآنية التي تذكر املسلم دائما أنه
محوط بآيات اخللق أينما كان ،فإنه حني يؤسس
برهانه املنطقي على وجود اللع يعتمد على
نظرية في الوجود هي في أساسها أرسطية.
لقد كان الغزالي قبل ال��رازي حريصا في
هجومه على الفالسفة على التفرقة بني
منطقهم وإلهياتهم ،وال يتحرج في استخدام
ه��ذا املنطق ف��ي تفنيد بعض نتائجهم
امليتافيزيقية .ولكن فخر الدين الرازي يتطور
بالفكر األشعري من بعده مرحلة أخرى تقربا إلى
الفلسفة .إنه يستخدم املنطق أيضا ليتبنى
النظريات اليونانية كما متثلت في فلسفة ابن
سينا والفارابي بعد أن يحاول تخليصها مما
يتعارض والدين .وهكذا فبينما تدل نظرية ابن
سينا في إمكان العالم على أنه قدمي بحكم
مبدأه الفلسفي (ما كان ممكنا هلل فهو ضروري
له) يصير هذا اإلمكان في فكر الرازي داال على
ضرورة وجود (املرجح) الذي رجح إمكان وجود
العالم على استمرار العدم .ومن جهة أخرى
فإن ضرورة الوجود بالذات ال تعني في فكر الرازي
أن وجود اهلل هو عني ذاته كما ألح على ذلك ابن
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سينا من قبل.
لقد استطاع ال���رازي وم��ن تبعه من
متكلمي األشعرية تبني النظرية املشائية
في الوجود ،تلك النظرية التي كانت في
تقسيمها املنطقي للوجود ،حتلل املوجود
إلى املوجود املمكن واملوجود الواجب .وفيما
عدا نظرية ابن سينا في الفيض التي كانت
ترتبط ميتافيزيقيا بنظريته في قدم العالم
ال يبدي متأخرو الكالميني أي تردد في قبول
هذه النظرية في الوجود بوصفها احملور
األساسي لفلسفتهم الكالمية.
يبدي ال��رازي استعداده لتقبل النظرية
السينائية في الوجود من جانبيه :ففي فكره
الكالمي يبدو مفهوم (واجب الوجود) وكأنه
بديل للمفهوم التقليدي الذي جرى عليه
سابقوه من األشاعرة ،أعني مفهوم (القدمي).
ومن جهة أخرى في برهانه على وجود اهلل،
يتبع الرازي منهج ابن سينا في حتليل العالقة
بني املوجود الواجب واملوجود املمكن .وهو في
رأيه برهان صحيح على وجود اهلل كما يرى ابن
سينا.
ومن احلق أن يقال إن الغزالي قد أبدى ميال
نحو هذا البرهان من قبل في بعض أعماله
مثل (معارج القدس) .ولكن الغزالي يبدو
أحيانا تابعا ساذجا البن سينا لدرجة أنه اتهم
بأنه عارض نفسه في نقده للفالسفة.
لقد كانت الفكرة األساسية التي صدر
عنها الغزالي في حتديه للفالسفة هي
مفهوم اخللق .لقد ثبت لديه أن العالقة
بني اهلل والعالم هي عالقة خلق باملعنى
احلرفي ،وليس باملعنى اجملازي ،الذي يقول
به الفالسفة ،حني يتحدثون عن فيض
العالم عن اهلل .لذلك فإن املشكلة وجود
اهلل في فكره الكالمي كما كانت في فكر
املتكلمني السابقني ،ظلت تدور حول محور
واحد هو الزماني والال زماني ،أي احملدث والقدمي
وليس حول مفهوم الواجب واملمكن باملعنى
الفلسفي الدقيق.
كان متييز املتكلمني بني القدمي واحلديث
في براهني وجود اهلل أكثر مطابقة للتصور
الديني الذي يقول بإرادة اهلل املطلقة ،حيث
(يخلق احلوادث متى شاء ،وال ضير من سبق
الزمن عليها ،وال أهمية لتعطيل إرادته في
ذلك الزمن السابق على احلوادث ،ألن إرادته غير
ملزمة باخللق ،وال مخيرة بضرورة ما ،وإمنا هي
حرة في تستأنف دائما أفعالها) .بينما كان
برهان ابن سينا الذي يقوم على متييز أرسطي
بني مفهومي املمكن والواجب ،يبطن إلى حد
ما تصورا خاصا لإللوهية ،غريبا كل الغرابة
عن تصور الدين لها ،مبا يلزم اإللوهية من
ضرورة اخللق الذي مت قبل الزمان ،وهو تصور
(يبطن تصورا وثنيا يونانيا ألنه تتحكم فيه
الضرورة أو اإللهام أو الوجوب ،بحيث يجب أن
تأتي أفعاله القدمية ،منذ القدم ،دفعة واحدة،
لكي ال تتعطل إرادته مما يترتب عليه قدم
العالم أيضا ،فيكون ندا لذاته تعالى ،من هذه
اجلهة).
وعلى الرغم من وقوف املتكلمني ضد هذا
التصور لإللوهية ،فإنهم قد تدرجوا ،ابتداء
من عصر فخر الدين الرازي ،إلى قبول البرهان
السينائي في التفرقة بني الواجب املمكن
وهو البرهان الذي شاع على ألسنتهم حتى
العصر احلديث ،حيث جنده عند محمد عبده
البرهان األساسي على وجود اهلل ،دون أن يتبع
ذلك قول بفيض العالم أو قدمه ،كما كان
األمر في فلسفة ابن سينا.
ولكن كيف تطور التفسير الكالمي
للخلق ،ومحوره الوجود في الزمان أو الالزمان،
إلى حتليل فلسفي للوجود ،ومحوره الوجود
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بالذات أو بغير ال��ذات ،على أيدي متأخري
املسلمني ،وما داللة هذا في تطور التفكير
الفلسفي عند املسلمني؟.
لإلجابة عن هذا السؤال ،يجب أن نرجع إلى
الرازي ،نقطة التحول في هذا املوضوع.
لقد كان ال��رازي يساير املنهج الكالمي
التقليدي أحيانا في البحث عن العالقة بني
القدمي واحملدث ،ولكنه لم يستطع أن يتصور
الزمان والالزمان الواجب والعالقة بينها وبني
املمكن ،بل لقد ذهب إلى حد املقارنة بني
املفهومني (القدمي) و(الواجب) أيهما آصل
في الداللة على اإللوهية .يقول حاليا برهان
املتكلمني:
(أما املتكلمون ،فإنهم ملا أقاموا الداللة
على حدوث هذا العالم اجلسماني ،قالوا:
العالم محدث وكل محدث فله محدث،
فالعالم له محدث ،ثم قالوا :ذلك احملدث،
إن كان محدثا ،كان االفتقار إلى احملدث
حاصال فيه ،وحينئذ يلزم افتقاره إلى احملدث،
والكالم فيه كما في األول ،فيلزم أما الدور،
وأما التسلسل ،وهما باطالن ،فيلزم القول
بأن صانع العالم محدث يفضي إلى هذه
األقسام الباطلة ،فيكون القول بحدوث
الصانع باطال فوجب اجلزم بكونه أزليا).
ثم يحلل هذا البرهان بعد ذلك ناقدا
فيقول:
(ولقائل أن يقول إن هذا الذي ذكرمت ،ال يدل
البتة على أن خالق هذا العالم يجب أن يكون
قدميا وبيانه من وجوه ،أحدها :إنه تعالى ،لم ال
يجوز أن يقال :إن اإلله هو واجب الوجود لذاته
خلق موجودا آخر ،وخلق فيه القدرة على
إيجاد األجسام ،فذلك الشيء هو الذي خلق
هذا العالم اجلسماني ،وبهذا التقدير ،فإنه
ال يكون خالق هذا العالم اجلسماني قدميا
أزليا بل يكون محدثا مخلوقا ،وخالقه يكون
قدميا أزليا ،وبهذا التقدير الدور والتسلسل ال
يلزمان البتة ،وثانيها :أن يقال املوجود الذي
هو واجب الوجود لذاته ،أوجب لذاته موجودا،
ليس بجسم وال جسماني ،وذلك املوجود
موصوف بالعلم والقدرة واحلكمة ،وهو الذي
خلق هذا العالم وأوجده .وعلى هذا التقدير
فخالق هذا العالم قدمي أزلي موصوف بالعلم
والقدرة ،إال أنه ال يكون واجب الوجود لذاته،
بل هو معلول بعلة قدمية ،واجبه (الوجود
لذاتها)( ،املطالب العالية ،ص.)59
هكذا يتحدى فخر الدين الرازي مفهوم
القدم الذي ظل يدور حوله املتكلمون في
براهني وجود اهلل منذ نشأة علم الكالم عند
املسلمني ،ألنه يرى (أن كل ما كان واجب الوجود
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لذاته ،فإنه يجب كونه قدميا أزليا ،ولكن ليس
كل ما كان قدميا أزليا فإنه يجب كونه واجب
الوجود لذاته ،إذ ال يلزم من كونه قدميا أزليا
باقيا سرمديا كونه واجب الوجود لذاته ألنه ال
ميتنع في أول العقل كون الشيء معلول شيء
آخر واجب الوجود لذاته ،واملعلول يجب دوامه
بدوام علته ،فهذا امللول يكون قدميا أزليا باقيا
سرمديا ،مع أنه ال يكون واجب الوجود لذاته
(املطالب العالية ص.)56
استطاع هذا املتكلم األشعري بهذه
املناقشة اجلريئة ملفهوم القدم عند املتكلمني،
أن يقنع كثيرا منهم بقبول البرهان السينائي
في صورته اجلديدة التي قدمها هو في كتبه،
وهو برهان يستلزم مقدمة خاصة مفصلة في
الكالم عن الوجود وعلله وأقسامه وأحكامه،
هي في جملتها أرسطية األصل.
لم يكن األشعرية وحدهم هم الذين
حتولوا منذ عصر الرازي عن البحث في الزماني
والالزماني إلى مفهومي اإلمكان والوجوب
وقدموا لها في كتبهم بأبحاث صافية في
حتليل الوجود جتري على هذا النسق ،بل فعل
ذلك املاتريدية أيضا( ،وهم اجلناح الثاني من
متكلمي أهل السنة).
وهكذا حتولت عقيدة دينية في اخللق من
العدم ترى اهلل خارج العالم سابقا عليه زمانا،
حرا في أفعاله ،وترى الزمن أساسا جوهريا
لقياس الوجود إلى نظرية فلسفية في الوجود
املمكن والوجود الواجب ،حتاول جهد املستطاع
تقبل الفكر الديني وصوغه في قالبها اخلاص.
تبدو أهمية هذا التطور في الفكر الكالمي
املتأخر ،في قدرته على هضم التراث السينائي
وإخراجه في صورة كالمية جديدة ،ال تتعارض
عقديا مع األسس اإلسالمية ،ولكنها في
جوهرها أسيرة لنمط من التفكير أسسه
أرسطو من قبل وس��ار عليه املشاؤون
املسلمون .لقد أعطيت النظرية األرسطية-
بعد أن جردت من مناقضات الدين اإلسالمي-
قداسة خاصة ،فقد أصبحت أساسا جوهريا
من أسس التفكير الكالمي ،وحني يتحول
املذهب الفلسفي إلى عقدية دينية تستحيل
مناقشته ،ويكتفى بصبه في قوالب جامدة،
وتفقد الفكرة الفلسفية روح التطور الذي هو
أساس التفكير الفلسفي ،وليست الفلسفة
في جوهرها إال احملاولة الذائبة ملعاودة االختبار
والتفسير اجلديد للتجربة اإلنسانية.
وبعبارة أخرى ،فإنه ما كاد يتم على أيدي
متأخري األشعرية صبغ املقوالت األرسطية
بصبغة إسالمية خاصة ،حتى أصبح من
الصعب على املفكر املسلم مناقشة هذه

املقوالت من جديد ،ألنها في تفاصيلها
مقدمة أساسية لبراهني وجود اهلل.
وبعد ،فلقد تطور الفكر الفلسفي في
الغرب على مرحلتني :املرحلة األولى من عهد
أرسطو إلى عصر النهضة ،حيث كان هدف
الفيلسوف محاولة تصور نظام ميتافيزيقي
يدور حول املوجود مبا هو موجود ،ثم تطور
البحث هناك منذ القرن السابع عشر إلى
مشكلة املنهج ،وأصبح اختبار النظريات
القدمية وم��ع��اودة مناقشتها هو هدف
الفيلسوف احلديث من أجل محاولة الوصول
إلى معايير أكثر صدقا في نظرية املعرفة،
ولكن الفلسفة اإلسالمية ما زالت تدور في
املرحلة األولى من هذا التطور .لقد ظلت
متأثرة باملفاهيم األرسطية القدمية،أسيرة
لها منذ ذلك الوقت رغم اعتراضات الكثيرين
من املسلمني من أمثال ابن تيمية وغيره.
كان البحث الفلسفي في أعمال املشائني
املسلمني ،يدور حول املوجود مبا هو موجود،
وتأثر علم الكالم بهذا االجتاه فتحول من
مبحث ديني في اخللق واخلالق إلى نظرية
حتليلية في املوجود الواجب واملوجود املمكن.
ولقد استطاع املتكلمون ،بهذا التطرق إلى
موضوع الفلسفة في ذلك الوقت ،أن يقدموا
أنفسهم على أنهم فالسفة اإلسالم اجلدد،
ومتكلمون في آن واحد ،ومت بذلك هذا اخللط
الذي طاملا حذر منه ابن رشد .فبينما كان ابن
رشد على الطرف اآلخر من اإلمبراطورية
اإلسالمية يلح بصورة أو بأخرى على ضرورة
التفرقة بني املشكلة الدينية واملشكلة
الفلسفية في الفكر اإلسالمي ،وعلى حني
أفاد الفكر الغربي من محاوالت ابن رشد في
هذا الصدد فيما بعد ،ظل املتكلمون يزاولون
املزج بينهما فيقرأون نظريات أرسطو في
القرآن (انظر مثال تفسير ال��رازي لكلمة
القيوم في مفاتيح الغيب) ويسمون علم
الكالم اجلديد علم اإللهيات.
ومن املؤسف أن محاولة هؤالء املتكلمني
في هذا املزج الذي الحظه ابن خلدون وعابه
بشدة ،كانت أكثر صدى وأجنح من محاولة ابن
رشد في البيئة اإلسالمية.
على أن وقوع الكالميني في أسر الفلسفة
اليونانية ،ال يعزى إلى مهارة خاصة ينفردون
بها ،وإمنا كان في حقيقته استمرارا للشوط
الذي بدأه فالسفة املسلمني أنفسهم حني
حرصوا منذ البداية على التوفيق بني نظريتني
أساسيتني مختلفتني في تصور الوجود:
النظرية القرآنية والنظرية اليونانية،
فنجحوا أحيانا ،وأخفقوا أحيانا أخرى .حتى
كتب ملتأخري املتكلمني أن يتموا الشوط وأن
يسيطروا على املوقف الفلسفي في العالم
اإلسالمي ،فيتمثلوا التراث األرسطي ويعيدوا
صياغته في قوالبهم ويؤسسوا نظرياتهم
في املعرفة والوجود ويتبدروا زمام القيادة
الفكرية في اجملتمع اإلسالمي.
لقد أثقل فالسفة املسلمني على أنفسهم
حني التزموا مبسألة التوفيق بني الفلسفة
اليونانية والعقل اإلسالمي ،وحمل املتكلمون
هذا العبء من بعدهم ،دون أن يقصدوا ،وجنحوا
أخيرا في حملة فوقفوا أسرى فلسفة دخيلة،
وظلوا واقفني.
من أجل ذلك ظلت الفلسفة الدينية عند
املسلمني حتمل طابع التفكير الوسيط،
فلم تنشأ فلسفة دينية حديثة بعد ،وال
يزال كثير من مثقفي املسلمني في غربتهم
التاريخية أو اجلغرافية في انتظار جتديد
التفكير الديني في اإلسالم وثورة الفيلسوف
املسلم املعاصر الذي يفسر للناس جتربتهم
الروحية في إطارها االجتماعي احلديث.

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

كالم يف نقد العالقة
بني الإ�سالم والإيديولوجيا

د .وجيه كوثراني

بهدف التأكيد على وحدة األمة العربية،
يرى د .محمد علي أبو ريان في كتابه (املدخل
األساسي لإليديولوجيا العربية) ،ضرورة
التمييز بني (اإلس�لام احلضاري واإلس�لام
العقائدي) .فاملسلم العقائدي -يرى املؤلف-
(هو الذي يؤمن بالعقيدة اإلسالمية ويلتزم
ب��أداء عباداتها وفرائضها .أم��ا املسلم
احلضاري فهو الذي بدين سماوي آخر غير
اإلسالم ،ولكن يدخل في الزمرة العربية،
ألنه يشترك مع الغالبية في اللغة والتاريخ
املشترك ،ويغترف مع املسلمني جميعا من
تراث فكري وثقافة واحدة).
إن التمييز بني اإلس�لام كدين (عبادة
وفرائض) وبني اإلس�لام كفكر وت��راث ،أي
ثقافة وسلوك ،مسألة أساسية وصحيحة.
لكن املؤلف ال يدفع بها في مسارها العلمي
ونهايتها املنطقية ،إذ كان سترتب على هذا
التمييز إعطاء معنى أشمل لإلسالم مبا هو
حضارة منتجة ،أو مكونة في التاريخ ،أي
حضارة أنتجت عبر فئات وقوى اجتماعية
مختلفة وفي مراحل متعاقبة .فاألفكار
والقيم والتصورات وأش��ك��ال السلوك
والعالقات ،والتي تنخرط وفق التعريف الذي
يتبناه املؤلف ملفهوم (اإليديولوجيا) هي
جزء من ثقافة عربية إسالمية متنوعة
ومختلفة ،على قاعدة اختالف وتنوع االجتاهات
السياسية ،والقوى االجتماعية التي عرفها
التاريخ العربي اإلسالمي في مرحلة تكون
تلك القوى واجتاهاتها ،وتبعا لتنوع واختالف
مصادر هذا التكوين ،وهذه الثقافة املتنوعة،
والتي أنتجت في التاريخ ال خارجه ،لم تهبط
من السماء دفعة واحدة وبخصائص ثابتة
لم تتبدل ولم تتغير ،بل تكونت من مصادر
حضارية وثقافية مختلفة :أقوامية ،إقليمية،
حضارات قدمية :وادي النيل ،بالد الرافدين ،الهالل
اخلصيب .لذلك فمقولة (وحدة األديان) عند
املؤلف والتي يفهمها فهما (ميتافيزيقيا) أي
كجوهر آت من (عالم الغيب) ،ال تتفق وتتالزم
مع مقولة (اإلسالم احلضاري) .يقول( :بدأت
مسيرة اإلسالم بإبراهيم وتتابعت مسيرة
الوحي من السماء ومتثلت في مواقف عدة،
منها ثالث رئيسية هي املوسوية والعيسوية
واحملمدية .فثمة أربع مراحل كبرى لإلسالم
هي اإلسالم اإلبراهيمي احلنيف ،ثم اإلسالم
املوسوي ،ثم اإلسالم العيسوي ،ثم اإلسالم
في مرحلة اخلتم على الرسول).
مع كل االحترام إلميان الدكتور بالديانات
السماوية ووحدتها في ص��ورة اإلس�لام
الشامل ،فمن حق القارئ في القرن العشرين،
وق��د أل��زم امل��ؤل��ف نفسه ف��ي مقدمته
مبنهج البحث عن (مكونات اإليديولوجيا
العربية اإلسالمية ،اعتمادا على التاريخ
والتراث وأمهات الكتب ،ومناهج العلوم
االجتماعية املعاصرة ،أن يطالبه بالبقاء
على األرض ،أي في التاريخ الفعلي ،ال الرمزي

واإليحائي الذي انعكس في الكتب الدينية
السماوية( ،فاإلسالم احلضاري) في رأينا هو
وحدة حضارات غنية ومعقدة ومتشابكة.
هو تدامج حضارات وثقافات منطقة واسعة،
تلك املنطقة التي شكلت إطار تكون الدولة
اإلسالمية -العربية( ،من فارس حتى الغرب)
وتربة إنتاج هذا (اإلسالم احلضاري) في مرحلة
ما بعد ظهور الدعوة احملمدية ،وفي خط متثل
هذه الدعوة وبروز اجتاهاتها وفرقها عبر أقوام
تلك املنطقة والعصبيات والقوى التي تكونت
فيها على قاعدة الصراع على السلطة
املركزية (اخلالفة) ومراتبها وفروعها ،وعلى
قاعدة الصراع على الثروة وأشكال توزيعها
وإنفاقها :بيت املال واجلباية ،احلرف وطوائعها،
طرق املواصالت التجارية ومحطاتها.
إننا مع مقولة (اإلسالم احلضاري) ،ولكن
على أن تعني هذه املقولة وحدة ثقافات
وحضارات املنطقة التي انصهرت إسالميا في
سياق تكون الدولة اإلسالمية وانتشار اللغة
العربية عبر انتشار التجارة وانتقال القبائل
العربية ،ومركزية طرق التجارة ،وفي سياق
قيام مراكز السلطات اإلسالمية وعواصمها
في أماكن محطات هذه املواصالت ونقاط
تقاطعها ،وفي سياق حتول هذه العواصم إلى
مراكز إشعاع جتاري وثقافي في آن واحد.
ويوصل املنهج الغيبي في معاجلة أبي
ريان (للنظام اإلسالمي السياسي) إلى
ضرورة الفصل بني أحكام الدين التي تتولى
(بالشورى) أي بالدميقراطية -وبني التاريخ
الديني -السياسي لإلسالم ال��ذي عرف
حكم االستبداد الفردي .يقول (إذا كان
املسلمون قد سلكوا من قبل (بعد عهد
الرسول واخللفاء الراشدين) طريقا يتعارض
مع الدميقراطية احلقة واتبعوا أسلوب

احلكم الفردي االستبدادي أحيانا ،فإن ذلك
ال يعني أن النظام املمارس يستمد شرعيته
من أحكام الدين) .ترى كيف منيز بني مستوى
(أحكام الدين) التي تقول بالشورى ومستوى
أحكام الفقهاء املسلمني (الرسميني) الذين
نظروا للخالفة والسلطنة وإمارة األمراء،
وما كان يرافق هذه السلطات من استبداد،
وبرروها على أساس مبدأ (الضرورة) و(األمر
الواقع) .أليست أحكام الفقهاء هي أيضا من
أحكام الدين؟.
نتساءل كيف حصلت ال�لام��س��اواة
وأشكال القهر واالستغالل ،وقامت الدول
والسلطات اخملتلفة والتجزئة في (اإلسالم
احلضاري) أي في اإلسالم التاريخي بالرغم
من أن (اإلسالم العقائدي) ونصوصه القرآنية
وممارساته الراشدية حمل دعوة للمساواة
والعدالة والوحدة والقيم اإلنسانية األخرى
التي يحدثنا عنها الدكتور أبي ريان وكأنها
مسلمات وإجابات للمواطن العربي .وهنا
أيضا يدخلنا التساؤل في منهج احلديث عن
الصراع أو (التغلب) من أجل السلطة أو (امللك)
(وفق تعبير ابن خلدون) ،والذي يلغيه الدكتور
أبي ريان من التاريخ اإلسالمي أو (اإلسالم
احلضاري) إلغاء تاما وذلك كي تستقيم صورة
(وحدة األديان) في العروبة ،وكي يستقيم
(النظام اإللهي) في دستور (الدولة العربية).
يقول ابن خلدون( :وذلك أن امللك قد يحصل
بالتغلب والتغلب إمنا يكون بالعصبية).
فالعصبية شكلت محرك التاريخ العربي
(ألن االجتماع والعصبية -كما يقول
ابن خلدون أيضا -مبثابة املزاج للمتكون.
وامل��زاج في املتكون ال يصلح إذا تكافأت
العناصر ،فال بد من غلبة أحدها وإال لم يتم
التكوين ،فهذا هو سر اشتراط الغلب في
العصبية).
وفي أس��اس تكون العصبية وحصول
الغلب ،وبالتالي تشكل الدولة ،تكمن
املصالح االقتصادية أي املادية ،في التحليل
األخير البن خلدون .وابن خلدون ليس ملحدا
و(ماركسيا) و(علمانيا) و(ماديا) ،تلك النعوت
التي يسوقها املؤلف مستنكرا على أصحابها
(زعمهم) .على حد قوله( :إن العدالة ال تنزل
من السماء بل تنبع من األرض ،وبأنهم ينكرون
(عالم الغيب) ،فيستنفر املؤمنني ضد (هذه
املعارضات املعاصرة لإليديولوجيا العربية-
اإلسالمية) التي تؤدي عند الشباب املسلمني
إلى (ثنائية نفسية صارمة) كما يقول.
والواقع أن معارضتنا إليديولوجيا الدكتور
أبي ريان ،تنبع من فهمنا ومتثلنا املعاصر
ملنهج عربي إسالمي انقطع عن سياق تطور
الفكر العربي السائد ،هو منهج ابن خلدون.
والواقع أيضا أن مقومات اإليديولوجية التي
يقدمها لنا الدكتور أبي ريان بصفات (عربية
إسالمية) هي قروسطية أوروبية ،فتأكيدها
على (عالم الغيب) وانتظار (اخل�لاص) من

السماء ،واالستسالم لألرزاق (املقدرة) وفق
(حساب إلهي دقيق) ،ليست من املقومات
املكونة لإليديولوجيا العربية اإلسالمية
الثورية .وإذا كنا نرفض هذه املقومات فليس
بتأثير (األفكار املستوردة) و(امللحدة) ،بل
بتأثير منهج تاريخي عقالني وجدلي كان
قد أرساه ابن خلدون.
لنقرأ هذا النص اخللدوني لنرى كيف تتجزأ
الدولة ولو كانت (إسالمية) وفقا لتكون
مصالح مادية (اقتصادية وسياسية) حتتم هذا
املسار ،وكيف تصطبغ (املطالبة) السياسية
(العصبية) بالصبغة الدينية (اإليديولوجية)،
وكيف أن الدعوة الدينية وحدها ال تنشئ
دول��ة .يقول( :واعتبر ذلك أيضا في دولة
ملتونة ودولة املوحدين ،كان فقط في املغرب
من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد
والعصبية أو يشف عليهم إال أن االجتماع
الديني ضاعف قوة عصبيتهم باالستبصار
واالستماتة .فلم يقف لهم شيء واعتبر
ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف
ينتقض األمر ويصير الغلب على نسبة
العصبية وحدها من دون زيادة الدين ،فتغلب
الدولة من كان حتت يدها من العصائب
املكافئة لها أو الزائدة القوة عليها).
ويستنتج ابن خلدون في (أن الدعوة
الدينية من غير عصبية ال تتم) ،وأما املصالح
املادية فتكمن في أساس التمسك بالدولة
وفي أساس نشوء املطالبة بها من قبل
(الدولة املستجدة) وعصبيتها الصاعدة.
ليس اجملال هنا هو عرض مفاهيم ابن
خلدون في نظرية الدولة العربية -اإلسالمية،
لكننا نسوق بعضها لتبيان ما وصل إليه
الفكر التاريخي العربي في القرن الرابع عشر
على يد ابن خلدون من عقالنية وعلمية
ومعاناة في املمارسة السياسية في فهم
الصراعات املادية التي شهدتها اجملتمعات
العربية اإلسالمية بعيدا عن (عالم الغيب)
وتدخالته ،ولتذكير اإليديولوجيني العرب الذين
ال يأخذون من التراث سوى جانبه (الغيبي)
مبنابع ومصادر أخرى لتكوين منهج عربي
إسالمي للنظر لألمور ،ولتكوين إيديولوجيا ال
تكرس االستالب ،بل تساعد على تخطيه.
إننا مع اجلانب العلمي والعقالني في
احلضارة العربية -اإلسالمية ،مع املناهج
التراثية التي تلقي أض��واء كاشفة على
خصوصية تاريخنا ،والتي تساعد على
فهم القوانني التاريخية العربية التي بدأ
باكتشافها ابن خلدون منذ قرون والتي لم
تستكمل بعد وألسباب معقدة لم تدرس.
وبالطبع لسنا مع نقل قوالب النظريات
الغربية وإسقاطها على الوضع العربي،
لكننا نحرص على أن نستفيد من املناهج
والنظريات اجلديدة في التاريخ والعلوم
االجتماعية املعاصرة لهضمها ووضعها في
خط التواصل احلضاري العربي.
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ماذا عن احلتميات؟.

صفوان قدسي

()1
هناك إشكالية يستهويني التطرق
إليها ومناقشتها وتعميق فهمي لها،
هي العالقة بني العلم والفلسفة،
والتي تبدو لي عالقة ملتبسة ،ورمبا
مبهمة أيضا.
ولقد كتبت العديد من املقاالت
والدراسات في هذه اإلشكالية التي
تبدو لي إشكالية قد تستعصي على
محاوالت اكتشاف ألغازها وأسرارها،
ورمبا طالسمها أيضا ،ولسوف أظل
أكتب فيها لعل بصيرتي تهديني إلى
احلقيقة بحيث تنفض عن نفسها أدران
االلتباس واإلبهام ،فال ينتقص منها
استمرار اجلدل والنقاش وتعدد اآلراء.
وميكن اختزال هذه اإلشكالية في
بضع كلمات قد ال تفي بالغرض ،لكنها
في الوقت نفسه ال تخل باملعنى وال
باملقصد ،وال تقود إلى أية استنتاجات
متسرعة وخاطئة.
هذه الكلمات يطرحها سؤال بالغ
التعقيد ميكن اختصاره في هذا الذي
يأتي:
 أيهما يسبق اآلخر؟.هل العلم يسبق الفلسفة؟.
أم أن الفلسفة تسبق العلم؟.

()2

وح�ين يقول بعض منا إن العلم
يسبق الفلسفة ،فإن معنى ذلك هو أن
الفلسفة مجرد تابع للعلم ،تنعكس
عليها احلقائق العلمية ،حتى وإن لم
تكن حقائق باملعنى املطلق ،ألن هذه
احلقائق كثيرا ما تتغير وتتبدل بحيث

الفلسفة هي التي سبقت العلم إلى
اكتشاف أنه ليست هناك حتميات
علمية ،وإمنا هناك مجرد احتماالت.
وهو االكتشاف الذي ظل العلم ينكره
وينفيه ،في حني أكدته الفلسفة
وقدمت من البراهني ما يدعو إلى
التفكير في أن تكون براهني ال حتتمل
الشك.
وامل��ه��م ه��و أن العلم أت��ى على
اكتشاف يؤكد صحة م��ا قالته
الفلسفة ،وانقلبت احلتميات إلى
مجرد احتماالت.

()3

ولقد سعيت ف��ي كتابي األول
الصادر عام  1974بعنوان( :السياسة
املسلحة) ،إلى إقحام هذه اإلشكالية
في عالم السياسة من خالل طرح
مجموعة من التساؤالت ح��ول ما
إذا كانت الوحدة العربية حتمية
تاريخية ،أم أنها خيار بشري وإرادة
إنسانية وسياسية .وكانت إجاباتي
هي أن مملكة اإلنسان ،تختلف عن
مملكة الطبيعة ،وبالتالي فإنه إذا كان
في مملكة الطبيعة حتميات ،وقد أثبت
العلم أنها مجرد احتماالت ،فإن في
مملكة اإلنسان خيارات تعطي اإلنسان
مساحات واسعة من احلرية للوصول
إلى ما يبغي ويروم.

أن ما كان حقيقة علمية ذات يوم،
لم يعد كذلك اليوم .والسبب هو أن
االكتشافات اجلديدة ال تضيف وتبدل
وتغير فقط ،وإمنا تنسف أيضا وحتذف
اكتشافات أخرى سبقتها .وبالتالي فإن
العلم ال يقول احلقيقة كلها ،وإمنا
يقول جزءا منها فقط.
وحني يقول بعض آخر منا إن الفلسفة
تسبق العلم ،فإن العلم يغدو مجرد تابع
للفلسفة ،تنعكس عليه حقائقها،
ولو كانت نسبية ،فيجد نفسه في
()4
مأزق مفاده أن الفلسفة قد سبقته في
وص��ف��وة ال��ق��ول ه��ي إن العلم
الوصول إلى حقائق لم يكن العلم يقر
والفلسفة ال يتصارعان ،بقدر ما أنهما
بها أو يعترف.
وعلى سبيل املثال ،واألمثلة أكثر يتفاعالن ويتكامالن ،وإن كانا في بعض
عددا من أن تنحصر في مثال واحد ،فإن األحيان يتنافسان.

