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العقل والعقالنية في اإلسالم
والغرب

قد نقول بشكل عام إن مصادر العقل والعقالنية
في أي حضارة من احلضارات توجد فـي ديـانـتـهـا
وفلسفتها وقوانينها. وهـذه احلـقـول مـن اخلـطـاب
Kوالبحث تتفاعل قبل ظهور العـلـم ا@ـسـتـقـل بـذاتـه
لتنتج مركبات مختلفة من اخلطاب العقلي القـائـم
على أساليبها الـتـعـبـيـريـة واسـتـعـاراتـهـا ومـفـردات
Kحقولها. وكانت الـفـلـسـفـة فـي بـعـض احلـضـارات

كةِكحضارة اليونان القدwةK هي من غير شـك مـل
احلياة الفكرية. وقد دعا ذلك كثيرا من الدارس�
هَّألن يالحظوا أن الفكر اليونانيK أيـنـمـا سـادK وج

Kاإلنسان وقدراته نحو أشد االجتـاهـات عـقـالنـيـة
.(١)وبقي اإلحساس بهذا األثر حتى يومنا احلاضر  

وا@صادر الدينية اخلالصة للعقالنيـة ال wـكـن
.(٢)جتاهلهاK كما الحظ ماكس فيبر بنظره الثاقب 

فلم تكد صور األهداف الصحيحة للحياة الدينـيـة
ـسKْْترد غيـرُِفلْتتبدى للخيال حتى تخلـقK بـعـبـارة ك

«حاالت ذهنية ودوافع فـي الـنـاس تـتـصـف بـالـقـوة
والشمولية والدwومةK وذلك بصياغة مفاهيم عن
النظام العام للوجودK وإضفاء حـالـة مـن الـواقـعـيـة
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على هذه ا@فـاهيم بشكل يجعل تلك احلاالت الذهنية والدوافع تبدو واقعية
. وقد خلقت هذه الصور الدينية في الغرب إwانا لم(٣)بشكل ال مثيل له» 

يسبق له مثيل بالعقل وبالتنظيم العقالني للعالم الطبيعي. واستمرت هـذه
ا@يتافيزيقا العقالنية في تشكيل األساس الذي تقوم عليه النظرة العلمـيـة

للعالم منذ عصر اليوناني�.
وعلينا أن ننظرK إلى جانب النظام الديني اخلالص لألشياءK في ا@فاهيم
القانونية التي أضحت بطرق متعددة هي اآلليات الفـاعـلـة الـتـي اسـتـقـرت
�وجبها احلاالت الذهنية والدوافع الدينية ضمن نظام مؤسسي. ذلك أن
من ا@بالغة في التضييق إهمال األثر ا@ستقل للمعايير القانونية والوسائـل
اإلجرائية القانونيةK ال بل قل للعقل القـانـونـيK فـي بـنـاء األ�ـاط الـفـعـالـة

للعقل والعقالنية في ا@مارسة اليومية حلل ا@نازعات.
أما مؤرخو العلم فقد سعوا سعيا أكثر حتديدا الكتشاف مصادر العقالنية
العلمية في الفنون والصنائعK أي في التكنولوجيا السائدة ب� احلـرفـيـ�.
وقد سلك ماكس فيبر نفسه هذا الطريق في مراحل مختلفة من تفكـيـره.

. وكتب(٤)وأصر على أن «طريقة التجربة» انبثقت من فنون عصر النهضة 
في دين الص� أن الفن العظيم «القائم على التجربة» في عصـر الـنـهـضـة
كان وليد امتزاج فريد لعنصرين هما اخلبرة اإلمبريقية للفنان� الغربـيـ�
ا@ستندة على إتقان الصنعةK وطموحاتهم العقالنية التي شكلتها الـظـروف
التاريخية واالجتماعية. فقد سعوا إلى جتسيد ا@عاني األبدية في أعمالهم
الفنية وإلى رفع مكانتهم االجتماعيةK وذلك عن طريق رفع فنهم إلى مستوى

م وكثيرون آخـرون مـنَ وجوزف نيد(٦)ـل ِْسلِ. كذلك عزا إدغـار ز(٥)«العلـم» 
معاصرينا نشوء األشكال اخملتلفة من التجريبية إلى احلرفK بل حتى إلى
الفنون. ولكنهم أبدوا مالحظاتهم في غمرة جـهـلـهـم الـتـام تـقـريـبـا بـتـاريـخ
التجريب في العلم العربي. ومع  أن جوزف نيدم كان أفضلهم معرفة فإنـه

 بسبب ميوله ا@اركسية ا@ـبـكـرةK وهـي(٧)يشدد على أثر «كبار احلـرفـيـ�» 
ميول شاركه فيها زلسل. لكن كل هذه ا@ناقشات تتجاهل األقوال الصريحة
@نطق العلم التجريبي التي وضعها العرب فـي ثـالثـة عـلـوم فـي األقـل قـبـل
ظهور عصر النهضة بوقت طويل. وقد انتقلت مناقشاتهم لهذه الوسائل إلى

. وصفوة القول هي أن أثر(٨)الغرب في القرن� الثاني عشر والثالث عشر 
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التجريبية ا@ستمدة من الفنون واحلرف في تطور التفكير وا@مارسة العلمي�
يقع في احملل الثاني بعد األقوال الصريحة اخلاصة بالتجريبيةK وهي األقوال
التي صدرت عن الفالسفة والعلماء الطبيعي� أنفسـهـم. فـقـد أرجـع عـبـد
احلميد صبرة مثال مفهوم التجربة في العلم العربي إلى أعمال ابن الهيثم
(ت حوالي ١٠٤٠) في البصريات. ومع أن استـعـمـال ابـن الـهـيـثـم @ـصـطـلـح
التجربة ومشتقاته كان يتصف باجلدةK إال أن صبرة يالحظ أن مترجم ابن

experimentareالهيثم للغة الالتينية «لم يتردد في ترجمة كلمة «اعتبر» بكلمة 

)K وكلمةexperimentatio (أو experimentum)K وكلمة «اعتبار» بكلمة experiri(أو 
.(٩) experimentatarبر» بكلمة َعتُ«م

د مصادر العقل والعقالنيةَّولذا فإننا سوف ننشر شبكتنا العريضة لنتصي
في منابعها في الدين والشريعة. وقد نظنK في ضوء ا@كانة الفريدة الـتـي
حتتلها الشريعة في احلضارة العربية اإلسالميةK أن الشـريـعـة اإلسـالمـيـة
مثال متطرف على األثر العام للقانون في احلياة االجتماعية وا@ؤسـسـيـة.
لكننا نخطئ إن ظننا أن القانون في الغرب كان أقل أثرا في مناحي احلياة
Kبعـبـارة أخـرى Kاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية. وهذا يعني
Kأن كل حضارة من احلضارات تشيد هندستها ا@يتافيزيقية اخلـاصـة بـهـا
�ا يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية. وال شك في أن نتائج التطور القانوني
اختلفت في احلضارت�K ولكننا قد نفترضK بدال من القول إن آثار القانون
تختلف اختالفا نوعياK أن القانون في احلضارت� لعب دورا مهما في تطور
احلياة االجتماعية والثقافيةK وأن القانون الغربي صارK بعد مروره بالثورة
القانونية التي حدثت في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK أخصب أرضا
�ا كانت عليه احلال في أي مكان آخر ـــ �ا في ذلك حضارتـي اإلسـالم
والص� ـــ لنمو ا@ؤسسات احلرة واحلقول ا@ستقلة للخطاب العلمي. ولذا
فإن مهمتنا األولى هي مقارنة األنثروبولوجيات البديلة اخلاصة باإلنـسـان
والكامنة في احلضارت�K والكشف عن ا@فاهيم اخملتلفة ا@تعـلـقـة بـالـعـقـل
والعقالنية فيهما. وسننظر فيما بعد في دور القانون في الص�. وسنحاول
في احلاالت الثالث أن نوضح اآلثار التي يدعم بعضها بعضا والتي خلفتها
هذه ا@فاهيم البديلة للعقل والعقالنية والقانونK وكذلك آثارها في النظام

االجتماعي العام.
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اخللفية الشرعية اإلسالمية
الشريعة اإلسالمية هيK كما رأيـنـاK شـريـعـة ربـانـيـة مـصـدرهـا الـقـرآن
واحلديث النبوي الذي جمعه وصنفه ا@سلمون الذين أتوا فيمـا بـعـد. وقـد
اعتبرت هذه الشريعة بصفتها أمرا ربانياK شريعة تامةK كاملةK ثابتة. ومـع
أن أناسا ذوي عقول قانونية من الطراز األول رأوا أن ذلك لم يكن صحيحا
حرفياK فإنهم مضوا مع ذلك منطلق� من هذا االعتبار وبدأوا بتطوير كيان
شرعي معتمد ومجموعة من الوسائل الفكرية التي wكن استخدامها لتوسيع
الشريعةK لتشمل احلاالت التي لم تكن لها مثائل دقيـقـة أو الـتـي اخـتـلـفـت

ظروفها عن أي شيء تناوله القرآن أو السنة.
وههنا إحساس عميق بالتوتر وا@فارقة. فالشريعة في اإلسالم هي أمر
اللهK وهي شيء قائم موجودK وواجب الفقيه وا@ؤمن أن يفهما هذا األمـر.
والفقه هو علم الفهمK وتشمل أصول الفقه ا@ادة التي يراد فهمها والوسائل

. لكن «القرآن والسنة» ـــــ كـمـا يـسـتـنـتـج ن.ج(١٠)العقلية الـتـي حتـقـق ذلـك 
كولس� ــــ «ال يشكالن معا نظاما قانونيا شامـال. فـا@ـادة الـقـانـونـيـة الـتـي
يضمانها هي مجموعة من األحكام ا@تفرقة في قضايا معينة مبعثرة علـى
امتداد عدد كبير من ا@وضوعات. وهي أقرب إلى الهيكل العظمـي لـنـظـام

. ولذلـك(١١)قانوني منها إلى اجملموعة ا@تكاملة من التشريعات القانونية» 
فإن الفقهاء ا@سلم� يـواجـهـون بـاسـتـمـرار مـهـمـة اسـتـنـبـاط األحـكـام مـن
النصوص ا@قدسة لتالئم األحوال اجلديدةK بينما كان يظن أن هذه األحوال

اجلديدة ال وجود لها.
ومصادر الشرعK طبقا للنظرية الشرعية اإلسالمية الكالسيكيةK أربعة:
القرآنK والسنةK والقياسK واإلجماع. وتؤكد النظريـة أن شـرع الـلـه (أمـره)

ن في كتـبّيحيط به القرآن واحلديث الذي روي شفاها عن الـنـبـي (ثـم دو
احلديث اخملتلفة). وعلى رغم أن الله لن يضل ا@ؤمن� عن الصراط ا@ستقيم
(ولذا فال شك في أن الشريعة تضـم حـديـثـا مـنـاسـبـا يـهـدي فـي احلـاالت
كلها)K فإن االجتهاد ضروري لفهم الشريعة كلهاK ولتطبيقها علـى احلـاالت

ا@عقدة كلها التي يواجهها ا@سلمون.
وقد حتددت أ�اط احملاجة ا@قبولة في مـراحـل تـطـور هـذه الـنـظـريـة
Kواالبتعاد عن الرأي الشخصي Kأي اكتشاف أوجه الشبه Kالقانونية بالقياس
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) النص األصلي عن الرسالة للشافعيK حتقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: ا@كتبة العلميةK د.*(
ت.)K ص ٤٧٩ (ا@ترجم).

. وكان الشخص الذي أسهم بأكبر قدر من اجلهد إلرساء(١٢)واالستحسان 
.(١٣)قواعد الفكر الشرعي اإلسالمي وتنظـيـمـهـا هـو الـشـافـعـي (ت: .٨٢) 

فقد أعاد الشافعي تعريف األ�اط ا@قبولة للمحاجة في الفكـر الـشـرعـي
وحصر االجتهاد بالقياسK أي احلجة با@ماثلة. يقول الشافعي:

«والقياس من وجه�: أحدهما أن يكون الشيء في معنـى األصـلK فـال
يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في األصول أشباه. فذلك يـلـحـق

.(١٤)) *بأوالها به وأكثرها شبها فيهK وقد يختلف القايسون في هذا» (
وتستهدف عملية االستدالل بالقياس من حيث ا@بدأ اكتشاف التـمـاثـل

. وقد(١٥)ب� قول ثابت أو أمر أو قصة من القصص القرآني وموقف جديد 
كان الشافعي يعلم أن هناك أشكاال عدة من القياسK ووصف اللغة العربية

. وحتدث أيضا عن أقوى أشـكـال(١٦)بأنها «اآللة التي يجوز بهـا الـقـيـاس» 
القياس فقال إنه «أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه
وسلم القليل من الشيءK فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قلـيـلـه فـي
التحرª أو أكثرK بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا حمد على يسير من

.(١٧)الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه» 
ن من§هتدى في هذه احلاالت �ا يشير إلى التماثـل الـذي wـكُوهكذا ي

االستنتاج الصحيح. كما أوضح الشافعي:
«كل ما نزل �سلم ففيه حكم الزمK أو على سبيل احلق فيه داللة
ـ اتباعهK وإذا لم يكن فيه بعينه طلب ـ إذا كان فيه حكم ـ موجودةK وعليه ــ

الداللة على سبيل احلق فيه باالجتهاد. واالجتهاد القياس» (١٨).
وعماد هذا التفكير هو إخضاع العقل للشرع الرباني إخضاعا تاما:

«كل ما أقام الله به احلجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا
بينا: لم يحل االختالف فيه @ن علمه. أما في األمور األخرى فعـلـى
الفقهاء أن يعملوا فكرهم بحثا عن إشـارة فـي إحـدى هـذه ا@ـصـادر
الثالثة... فإن أمكن حل مسألة حل� فقد يكون كل مـنـهـمـا نـتـيـجـة

االستدالل ا@نظمK ولكن هذا ال يحصل إال نادرا» (١٩).
Kونوجز فنقول إن الدوافع العقالنية في بواكير الفكر القانوني اإلسالمي
وهو الفكر الذي سعى إلى وضع كيان متناسق منظم من ا@عـرفـةK ومـن ثـم



114

فجر العلم احلديث

إلى منع ا@ؤمن� من أن يحيدوا عن الصراط ا@ستقيمK أدت إلى التخـلـص
من العقل باعتباره مصدرا من مصادر الشريعة. واالستدالل الفـعـلـي لـدى
ا@سلم� في أمور بعينها قد يتخذ أشكاال عدةK «ولكن مهما كان شكل هذا
االستدالل فإن الفكر القانوني في العصر الكالسيكي لم ينظر إليه على أنه
عملية مستقلة خلقت حقال من القوان� الـتـي وضـعـهـا الـبـشـر إلـى جـانـب

. وقد اتخذ الشافعي موقفا مفاده أن األمة اإلسالمية(٢٠)األوامر الربانية» 
حافظت على األحاديث النبوية ا@وحى بهاK وأنها لم يضع منها شيء. كذلك
كان من رأيه «أن ما جتمع عليه األمة ال wكن أن يخالف سنة النبي»K ولذا
«لم يعد ثمة مجال إلبداء الرأي الشخصي». «وانحصر االستدالل اإلنساني

.(٢١)بالقيام باالستنتاجات الصحيحة من األحاديث» 
K ولم يعد باإلمكان إضافة مباد� شرعـيـة(٢٢)غلق باب االجتهـاد ُوبذا أ

جديدة. ولم يعن ذلك أن القضاة والفقهاء توقفوا عن إصدار الفتاوي حلل
مسائل تعرض لألفرادK بل عنى أنه لم يعد باإلمكان إضافة مباد� ومفاهيم
شرعية جديدة إلى مجموعة األحكام الشرعية ا@عتمدةK فهذه وضعت مرة
واحدة وإلى األبد في القرآن والسنة التي حازت على إجماع الفقهاء. وتفسر
هذه النتيجة سبب غياب ذلك العدد الكبير من عناصر الـنـظـام الـقـانـونـي
الكامل من الشرعية اإلسالميةK وتفسر سبب غياب الشخصيات القانونية
(االعتبارية) وا@ؤسساتK و@اذا بقيت فكرة ا@سؤولية الشخـصـيـة ومـفـهـوم

K و@اذا ظلت قـواعـد(٢٣)اإلهمال أمرين ال يتعرض لهما الـشـرع اإلسـالمـي 
K و@اذا لم يعد قانون العقوبات اإلسالمي ونظام(٢٤)اإلثبات دون تطور يذكر 

. وقد تطور في عصور(٢٥)اإلدارة العامة اإلسالمية كافي� للدولة احلديثة 
الحقة مفهوم ا@صلحة العامةK ولكن با@غزى احملدود الذي هـو «الـسـيـاسـة

K وهي السياسة التي 8ثلت بالدرجة األولـى �ـنـح سـلـطـات(٢٦)الشرعيـة» 
تقديرية للحكام الدنيوي� دون وضع أي قيود علـيـهـمK ألن فـكـرة الـسـلـطـة

.(٢٧)التقديرية تتجاوز هذه احلدود كلها 
إن هذه التطورات ا@بكرة في الشريعة اإلسالمية تلمحK من وجهة نظر
معينةK إلى فكرة السابقة القضائيةK وإلى اتباع طريق يحدد مالمحه اإلجماع
القانونيK ولكن علينا أال نقرأ ا@فاهيم الغربية في الواقع  اإلسالمي. فمع
أن الشافعي بارك إجماع الفقهاء فإن هذه الفكرة ظلت تخلو من الـوضـوح
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من حيث النظرية والتطبيق. و@ا لم تكن هنالك محاكم مركزيةK ولم يشكل
K فإنه لم تـكـن(٢٨)القضاة مهنة مستقلة حتى أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 

هنالك آلية مؤسسية جتعل من ا@مكن االستـفـادة مـن تـاريـخ مـن الـسـوابـق
واألحكام القانونية كلما نشأت احلاجة. هناك طبعا مجموعات من األحاديث
ا@نسوبة للنبي (كتلك التي جمعها البخاري)K ولكن هذه األحاديث لم حتظ
بالقبول العام أو بالتبويب ا@نظم الذي يجعـل مـنـهـا مـبـاد� قـانـونـيـة. فـقـد
Kوالـصـالة Kوالـوضـوء Kـانwنظمت هذه اجملموعات حتت «عناويـن مـثـل اإل
Kان والنذورwوالوصايا واأل Kوا@واريث Kوالتجارة Kواحلج Kوالصوم Kوالزكاة

. وكانت بذلك(٢٩)واجلرائمK والقتلK واألحكامK واحلربK والصيدK واخلمر» 
�نزلة اخلطوة األولى باجتاه النظام القانونيK ولكنهـا ال تـزيـد عـن كـونـهـا
مجموعات مـن الـتـوجـيـهـات الـديـنـيـة والـشـعـائـريـة واألخـالقـيـة والـعـرفـيـة
والشرعيةK في غياب التفصيل والتنظيم اللذين يقتضيهما النظام القانوني.
والواقع أن كال الفكرت� ــ فكرة السابقة القانونية واألحكام القضائية ا@لزمة
التي هي من صنع البشر ــ غير إسالميةK ألن كل ما هو شرعي البد من أن
يوجد في القرآن أو األحاديث النبوية الصحيحة. وهـذا يـعـنـي أن الـسـجـل
الشرعي كان قد اكتمل عند وفاة النبيK ولذا فليس هنالك مـن مـعـنـى فـي
التحدث عن سابقة تقع خارج القرآن والسنة. ولم يكن من اجلائز اعـتـبـار
حكم شرعي بحد ذاته سابقة قانونيةK ألن ذلك احلكم ليس أكثر من تطبيق
لشريعة قائمة. وتنظيم الفتاوى في مدونة قانـونـيـة هـو �ـنـزلـة اغـتـصـاب

ا@كان الصحيح الذي يحتله القرآن والسنة.
كذلك بقيت ا@ذاهب األربعة الكبرى ــ وهي ا@ذهب الشافعي واحلنفي
واحلنبلي وا@الكي (وقد أضيفت لها مذاهب أخرى تخالف هذه فيما بعد)
ــ بقيت منفصلة wثل كل منها شريعة بذاته. ولم تكن هذه ا@ذاهب تدرس
في ا@دارس باعتبارها كيانا واحداK بل باعتبارها نظما يختلف كل منها عن

K ويطبق كل منها على موقف من ا@واقف بشكل ينـاسـب مـذهـب(٣٠)اآلخر 
ا@دعيK أو ألن طرفا أو أكثر من أطراف القضية ا@تنازع عليها ينتمي إلى
مذهب آخر. ولذا فإن هربرت ليبسـنـي يـشـيـر إلـى دخـول فـكـرة الـسـابـقـة
القانونية إلى الشريعة اإلسالمية باعتبارها نتيجة لدخـول األوروبـيـ� فـي

. والطبيعة(٣١)الهند والشرق األوسط في القرن السابع عشر والقرون التالية 
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اخملتلفة 8اما للتطور القانوني والستخدام االستدالل القائم على القيـاس
في الــقانون الــغربيw Kـكن مشاهدتـهـا فـي األعـمـال ا@ـعـتـمـدة حـول هـذا

ن آيزنبـيـرغ أنِد ليفي ومـلـفْرَْو. ويتضح من كتـابـات كـل مـن إد(٣٢)ا@وضـوع 
التغير القانوني يحصل عن طريق اكتشاف القواعد القانونيةK ثم اكتشـاف
ا@باد� العليا التي كثيرا ما توسع ا@فاهيم والتصنيفات القـانـونـيـةK وتـضـم
القواعد القدwة في ثناياها. لكن لم يحدث شيء مـن ذلـك فـي الـشـريـعـة
اإلسالمية. فا@مارسة اإلسالمية في هذه البلدة أو تلك ا@دينة أو القرية قد
ال تتفق وا@ثال ا@رجوK وهذا أمر مفهوم 8اماK ولكن تيارها األساسي لم يؤد
إلى تنظيم للقانون wاثل القانون الكنسـي وال إلـى الـثـورة الـقـانـونـيـة الـتـي
شهدها الغربK كما سنرى في الفصل الرابع. ورفض الشريعة اإلسالمـيـة
لفكرة التراث ا@تراكم من األحكام السابقة هو أقرب في الواقع إلى نظرية

. ولكن يجب أال ننسى أن(٣٣)القانون ا@دني األوروبي ا@عاصر وأيديولوجيته 
الشريعة اإلسالمية الكالسيكية استبعدت أي تغيير في الفحوى أو األسلوب
عن طريق التشريع البر@اني. ال بل إن كمال الشريعة وثباتها ا@سـلـم بـهـمـا
هما اللذان جعال البالد اإلسالمية ذات االجتاه التحديثي حتصـر تـطـبـيـق
الشريعة في أمور األسرة واإلرثK وتتبنى األنظمة ا@دنية الغربية (مع بعض

.(٣٤)التعديالت أحيانا) لتطبيقها على النواحي األخرى كلها 

العقل واإلنسان والطبيعة في أوروبا
كانت أوروبا في القرن احلادي عشر غضة فتية با@قارنة مـع األشـكـال
الثقافية األساسية للحضارة اإلسالميةK وهي أشكال لم تتخذ هيئتها ا@عروفة
إال بعد مضي قرون عدة K وساذجة با@قارنة مع أوروبـا سـنـة ١٧٧٦. فـعـلـى
رغم وجود تراث ديني عمره ألف سنة خلفها فإنها كانت قد فقدت الكثير
من التراث الرومانيK وال سيما التراث القانونيK واجلانب األعظم من التراث
اليونانيK وأخفقت في تأسيس تقاليد فكرية مهمة خـارج الـكـنـيـسـة. ولـذا
فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن ينقلب ا@ترجمون األوروبيون من أمثال

 (الذي اشـتـهـر بـ� الـعـامـ� ١١١٦ و١١٤٢)Adelard of BathKأديالرد الـبـاثـي 
 (حوالي ١١١٤إلى  ١١٨٧)K ومـايـكـلGerard of Cremonaوجيرارد الكـرwـونـي 

 (١٢١٧ ــ ١٢٣٥) وغيرهمK عندما صادفوا التراث الفكري الغني للشرقُْتْكس
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األوسط (وال سيما في إسبانيا) إلى متحمس� ومروج� حلكمة «سادتهم
.(٣٥)العرب» 

لقد أدرك ا@تخصصون في تاريخ العصور الوسطى منذ زمن بـعـيـد أن
استعادة التراث القانوني الرومانيK إلى جانب انتقال التراث اليوناني الذي
ظل مفقودا لوقت طويل مـن خـالل الـصـالت اجلـديـدة بـالـثـقـافـة الـعـربـيـة
اإلسالمية في القرن الثاني عشرK  أدى إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا.
وقد أثر هذا االنطالق اجلديد للحيوية واإلبداع في كل شـيء تـقـريـبـا فـي
مجال النشاط الفكري. وتبدى هذا األثر في القانون والفلسفة والـالهـوت

. وظهر بالفعل(٣٦)والبحث العلميK ورافقه إنشاء الكليات وا@دن اجلديـدة 
شعور جديد بالرفاه سببه النمو االقتصادي السريع الذي دعم هذا االنطالق
اجلديد للعقل واخليال. وقد يحق لنا أن نقول إن هذه الروح اجلديدة هـي
التي أنتجت أشد مظاهر االختالف ب� مـفـكـري أوروبـا ومـفـكـري الـشـرق
األوسط خالل هذه الفترةK هي والشعور با@قدرة اإلنسانية. كذلك فإن هذا
االجتاه ظهر في أجلى صوره ب� صفوف الصفوة الدينية ا@سيحية. وشوهد
K(دارسيـه ومـهـنـدسـيـه) هذا االجتاه أيضا لدى ا@شتغل� بالقانون الكنسي
ولدى دارسي القانون الروماني الذي عادت له احلـيـاةK ولـدى الـالهـوتـيـ�

K وتيريWilliam of Conchesالفالسفة من أمثال بيتر أبيالرK ووليم الكونشي 
 وكـثـيـريـن غـيـرهـم. وظـهـر أيـضـا فـي الـروحThierry of Chartresالـشـارتـري 

العقالنية ا@رحة اجلديدة التي رأت عالئم العقالنية والنظـام اخملـطـط لـه
في احلقول كلها. ساد هذا االجتاه شتى مظاهر احلياة الفكرية كما لو أن

مفكري العصر وضعوا على أعينهم نظارات ملونة بلون العقل.
Kوكان أهم مصدر لهذا االجتاه العقالني هو كتاب طيماوس ألفالطـون
وهو الكتاب الوحيد من كتب أفالطون واليوناني� الذي جنا من تأخر العلم
بعد انحطاط اإلمبراطورية الرومـانـيـة. وكـان هـذا الـكـتـاب قـد تـرجـم إلـى
الالتينية في أواخر القرن الـثـالـث ا@ـيـالدي عـلـى يـد خـالـكـيـدوسK وأحـبـه
أوغسط�K ثم حتمس له من بعده أصحاب االجتـاه احلـديـث فـي الـقـرنـ�

. وعلى رغم أن العرب عرفوا طيماوس فـإن(٣٧)الثاني عشر والثالث عشر 
هذا الكتاب لم يحظ لديهم �ا حظي به من شعبية وحماسة لدى مسيحيي

.  وكان أكثر ما أعجب ا@فكـريـن األوروبـيـ� فـي أوائـل الـعـصـر(٣٨)الغـرب 
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احلديث في طيماوس صورة الطبيعة وقد بدت كيانا منظما كامال. فالعالم
الطبيعي فيه نظام عقالني من العلل والنـتـائـجK وارتـفـع اإلنـسـانK بـوصـفـه
جزءا من هذا النظام العقالني لألشياءK إلى ا@راتب العليا ألنه كائن عاقل.
والفقرة األساسية التي ظلت مصدرا لالقتباس والشرح واإللهام هي هذه:

«البد لكل ما يخلق من أن يخلقه خالقK إذ ال wكن خـلـق شـيء
دو�ا خالق... هل كانت السماء موجودة أو العالم كائنا دائما دو�ا
بداية? أم أن العالم خلق وكانت له بداية? أنا أقول: خلق... ولكن أبا
العالم وخالقه ما عاد باإلمكان اكتشافـهK وحـتـى لـو اكـتـشـفـنـاه فـلـن
نستطيع أن نخبر كل الناس عنه. ثـم إن هـنـاك مـسـألـة البـد مـن أن
نسألها عنه: أي �وذج اتبعه ا@بدع عندما أوجد العالمK �وذج الثابت

أم �وذج اخمللوق?» (٣٩).
ولن نبالغ في أثر عناصر الفكر األفالطوني في مسيحيي القرون الوسطى
قبل وصول أرسطو «اجلديد» مهما قلنا. فقد تفشت األفالطونية في حقول

.(٤٠)ا@عرفة كلهاK �ا في ذلك دراسة الطبيعة والكتاب ا@قدس 
ومن ا@نجزات الغربية البارزة في هذه الفترةK وهي فترة اكتشف الغرب
Kفصل عا@ي الطبيعة وما فوق الطبيعة وتفصيل القول فيهما Kفيها الطبيعة
أي فصل اخلوارق عن قوى الطبيعة. ور�ا كان وليم الكونشي (ت ١١٥٤) هو
ا@هندس األبرز لهذه الفلسفة الطبيعية التي تضم بوادر التفكـيـر الـعـلـمـي.

فقد أكد في تعليقه على طيماوس أن أفالطون:
«ب� أوال أنه ال شيء wكن أن يوجد بال سببK ثم ضيق النقاش
وصبه على استنتاج النتيجة من العلة الكافية. والبد من التسليم بأن
كل عمل هو عمل اخلالق أو الطبيعة أو عمل صانـع بـشـري يـحـاكـي
Kالطبيعة. وعمل اخلالق هو اخللـق األول دون مـادة سـابـقـة الـوجـود
كخلق العناصر واألرواحK أو هو ذلك الـذي يـحـصـل مـخـالـفـا جملـرى
الطبيعة ا@عتادK كأن تلد عذراء طفالK أو ما شابه. أما عمل الطبيعة
فهو أن تخلق من األشياء أشياء مثلهاK من البذور أو الفروعK فالطبيعة

طاقة توجد في األشياء وتخلق الشبيه من الشبيه» (٤١).
وقد استتبعت صورة الطبيعية هذه فكرتي االنتظام (التراتبية) وسيادة
القانون. واكتشف  القروسطيون العالم بصفته كونا واحدا يتشكل من أجزاء

 يتحدثHonorius of Autunني ُمتصلة متداخلة. وهكذا جند أن أونوريوس األوت
عن الصانع األعظم الذي «صنع هذا العالم على هيئة آلة القانون [ا@وسيقية]
التي وضع عليها أوتارا تنتج أصواتا مختلفة»K وقـسـم الـعـالـم إلـى قـسـمـ�
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متكامل�K روحي ومادي:
«فقد قسم عمله قسم� ـــ قسم� ينـاقـض كـل مـنـهـمـا اآلخـر.
Kالروح وا@ادة يتناقضان بطبيعتهما ولكنهما يـتـنـاغـمـان فـي الـوجـود
ويشبهان جوقة من الرجال والصبية 8تزج فيها األصوات الغلـيـظـة
Kوالرفيعة... وحتاكي األشياء ا@ادية اختالف األصوات في اجلـوقـة
فانقسمت األشياء إلى أنواع وفصائل وأفراد وأشكـال وأعـدادK وكـل
هذه 8تزج باتساق بإطاعتها للمقادير الصحيحة ولـلـقـانـون ا@ـزروع

فيهاK وبذا يخرج كل منها الصوت ا@ناسب له» (٤٢).
وهناك تأكيد يتكرر باستمرار على فكـرة الـكـون الـواحـد ا@ـنـظـم الـذي
يفترض فيه أن قوان� الطبيعة وقواها تعمل مستقلة بذاتها عـمـا سـواهـا.
ومن التعبيرات التي تعبر عن هذه النظرة ما جنده في كتابات هيو السينت

 (ت ١١٤١)K  في معرض حديثه عن العالم بوصفهHugh of St. Victorفكتوري 
وحدة منظمة: «إن الترتيب ا@نظم لألشياء من القمة إلى القاع في شـبـكـة
هذا الكون... هو من الدقة بحيث ال جند شيئا منفصال بطبيعته أو خارجا

.  كذلك يؤكد األب تيري الشارتري (ت(٤٣)عنه في كل ما له صفة الوجود» 
حوالي ١١٥٦) «أن لوجود العالم أسبابـاK وأنـه وجـد بـتـسـلـسـل زمـنـي wـكـن
التنبؤ به. وهذا الوجود وهذا االنتظام wكن التدليل عـلـى عـقـالنـيـتـهـمـا».
وسعى بيتر أبيالر (ت ١١٤٢)K بالطريقة ذاتهاK لتفسير االنفصال بـ� قـوى
الطبيعة ا@ستقلة بذاتها والقوى اإللهيةK وفضل التفسيرات الطبيعية كلـمـا

استطاع لها سبيال:
«قد يسأل سائل عن القوة التي أوجدت ذلك. وأجيب أوال بأننا
حينما نسند قوة الطبيعة أو األسباب الطبيـعـيـة لـبـعـض الـنـتـائـج أو
األشياء فإننا ال نفعل ذلك بشكل يشبه فعل الله األول في صنع العالم
عندما كانت إرادة الله هي وحدها احلائزة على قوة الطبيعـة خلـلـق
األشياء... ثم �ضي لنفحص قوة الطبيعة... بحيث نتمكن من إيجاد

ن كل شيء وجد دون معجزات وكيفية تطورهّتفسير مقنع يفسر تكو
تفسيرا مقنعا» (٤٤).

وقد أدت صورة العالم هذهK وهي صورة جتعله مكانا منظماK إلى فكرة
العالم بوصفه آلةK كما نراها في كتابـات هـيـو الـسـيـنـت فـكـتـوري: «هـنـاك
عا@انK مرئي ومخفيK مثلمـا أن هـنـاك عـمـلـ�K عـمـل خـلـق وعـمـل إعـادة.

. وفكرة(٤٥)والعالم ا@رئي هو هذه اآللةK هذا الكون الذي نراه بأم أعيننا» 
ستKِاآللة الكونية هذه هي عنوان الرسائل العلمية التي كتبها روبرت غروست
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.(٤٦)وهي صورة نشاهدها مرارا في كتابات العصر 
وخالصة القول هي أن ا@دارس األفالطونية التي انتـشـرت فـي الـقـرن
الثاني عشر أصبحت �وذجا يحتذى للبحث بحيث صار كل شيء ــــ سواء
ـ خاضعا للفحص بغرض اكتشاف األسباب أكان طبيعيا أم خارقا للطبيعة ـــ

. وقد أدرك الناس أن هذه الطريقة كـانـت مـحـفـوفـة بـاخملـاطـر(٤٧)والعلـل 
وwكن أن تستثير معارضة ا@تدين�. ولكن أديالرد الباثي اعتنق هذه الفلسفة
الطبيعية اجلديدة للطبيعة ووضع لنفسه برنامجا صار فيما بعد هو ميدان

الفيلسوف:
«فأداء الوظائف واالتصال ا@تبادل ما ب� احلواس أمر ملموس
في كل الكائنات احلية... ولكن لن يستطيع أن يب� لنا أي القوة تفعل
فعلهاK وفي أي عالقاتK وبأي طريقة إال عقل الفيـلـسـوف. فـنـتـائـج
هذه التفاعالت متصلة اتصاال خفيا بأسبابهاK والعالقات ب� األسباب
أنفسها معقدة هي األخرى تعقيدا يجعل معرفتها أمرا تخفيه الطبيعة

نفسها في كثير من األحيان عن الفالسفة» (٤٨).
وقد عبر وليم الكونشي عن ذلك بجرأة أكبـر عـنـدمـا أكـد «أن الـكـتـاب
ا@قدس ليــس مــن واجبه أن يعلمنا طبيعة األشياءK فتلك هي مهمة الفيلسوف»

. وما أقرب هذا من عبارة غاليليو التي قالها في القرن السابع عـشـر:(٤٩)
«إن ما يقصده الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماءK ال كيف

.(٥٠)تسير السماء» 
ولكن أصحاب التحديث هؤالء لم يتوقفـوا عـنـد هـذا احلـدK بـل مـضـوا
ليفحصواK بل ينقدواK الكتاب ا@قدسK وقالوا إنه إذا ناقضت فقـرات مـنـه
العقل والنظام الطبيعي فمـن الـواجـب عـدم أخـذ هـذه الـفـقـرات �ـعـنـاهـا
احلرفي. ولر�ا لم يكن تيري الشارتري مستعدا للوصول إلى هذا احلـد.

ولكنه قال في شرح له لسفر التكوين:
«إن هذه دراسة تفسيرية للقسم األول من سفر التكوين من وجهة نظر

. أما وليم(٥١)باحث في العمليات الطبيعية... وفي ا@عنى احلرفي للنـص» 
الكونشي فيأخذ األمر إلى أبعد من ذلك بتأكـيـده عـلـى أولـويـة االسـتـدالل

د وا@ياهََلالطبيعي: «تقول الصفحة اإللهية:  وفصل ب� ا@ياه التي حتت اجل
. و�ا أن عبارة كهذه تناقض العقل فلنب� كيف أنها ال)*(د ََلالتي فوق اجل

) ترجمة دار الكتاب ا@قدس في العالم العربي: التكوين ١:٦.*(
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) هو «النقــد» ا@وجه للمعــاني والتــأويالت في مقابل «النقد األدنى» ا@وجه نحو إقامة النص**(
وحتريره (ا@ترجم).

. ويبدو أن هؤالء القروسطي� كانوا يرودون ذلك(٥٢)wكن أن تكون كذلك» 
ا@نهج في تناول الكتاب ا@قدس والسجالت التاريـخـيـةK وهـو ا@ـنـهـج الـذي
يضع العقل وآالت االستدالل ا@نطقية فوق ا@عنى احلرفي للـكـلـمـة. أي أن

 في الدراسات الكتابية)**(هذه ــ بعبارة أخرى ــ هي بداية «النقد األعلى» 
.(٥٣)[نسبة إلى الكتاب ا@قدس] 

ومثلما جرى تصور الكون على أنه وحدة متكاملةK جرى كذلـك اعـتـبـار
اإلنسان جزءا من هذا الكل العقالني. واعتبر كائنا منح نعمة العقل فصار
قادرا على قراءة األ�اط ا@وجودة في الكون وفهم أسرارهاK أي على قراءة

. ونحن جند هذه الفلسفة (أو األنثروبولوجيا) اخلاصة(٥٤)«كتاب الطبيعة» 
باإلنسان عند الكثير من الكتابK ومن ضمنهم أديالرد الباثي:

«على رغم أن اإلنسان لم تسلحه الطبيعةK وال هو بأسرع الكائنات
عند الهربK فــإن لـديـه مـا هـو أفـضـل وأثـمـن ـــ الـعـقـل. فـهـو يـفـوق
احليوانات كلها بهذه ا@لكة إلى درجة جتعله يخضـعـهـا... وبـذا تـرى

كيف أن نعمة العقل هذه تفوق القوة اجلسمانية» (٥٥).
وهكذا جند عددا من األفكار التي تتصف باحلداثة بشـكـل مـلـحـوظ ـــ
Kودور الفلسفة فـي مـقـابـل الـديـن والـكـتـاب ا@ـقـدس Kحول تركيب الطبيعة
ـ في نهضة القرن الثاني عشر. وقد تعرض كل ذلك وحول عقالنية اإلنسان ـ
لتعديل كبير عند وصول أرسطو اجلديد وتـرجـمـات أخـرى عـن الـيـونـانـيـة
والعربيةK لكن العقالنية األفالطونـيـة أرسـت األسـس اخلـاصـة بـالـطـبـيـعـة
العقالنية (وا@يتافيزيقة) للكون باعتباره كال عقالنيا متناسقا. كذلك فإنها
رسخت االعتقاد بقدرة عقل اإلنسان على فهم الطبيعة وتفسيرهـاK وعـلـى
فهم الكتاب ا@قدس وتفسيرهK وهما أمران بالغا األهمية. ولذا فـإن الفلسفة
والالهوت ا@سيحي� في القـرن� الثـاني عشـر والثـالث عشر أعلنا بشكل
ال لبس فيه أن اإلنسان wلك العقلK وأن هذه ا@لكة مكنتـه مـن حـل أعـقـد
ألغاز خلق الله. كذلك مكنـتـه مـن حـل أسـرار الـعـالـم اإللـهـي نـفـسـه ـــ دون

االعتماد على الوحي ودون احلاجة لتمويه الكلم أو ا@عاضلة.
إن هذه النظرة تتناقض والتفكير اإلسالمـي ا@ـعـاصـر لـهـاK سـواء عـنـد
Kب� جماعة ا@تكلم� Kالنظر في كتابات الفالسفة أو ا@تكلم�. فمن الواضح
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أن النظرة األشعرية لإلنسان والطبيعةK وهـي نـظـرة تـقـوم عـلـى الـفـلـسـفـة
 كانت تتعارض 8اما مع مفهوم(٥٦)الذرية اإلسالمية (ا@عروفة باالكتساب) 

النظام الطبيعي الذي نشأ في كتابات الالهوتي� ا@سيحي� فـي الـقـرنـ�
Kوهو مفهوم يجعل الطبيعة ظاهرة حسنة التنظيم Kالثاني عشر والثالث عشر
آلية احلركةK محكومة بقوان� طبيعية. ومع أن الفارابي وابن سـيـنـا تـأثـرا
بأفالطون تأثرا عميقا فإنهما لم يجدا في طيماوس ما وجده فيه الالتينيون
من اإللهام. صحيح أن هذين الفـيـلـسـوفـ� الـعـربـيـ� طـورا آراء فـلـسـفـيـة
أفالطونية لم تستسغها النخبة اإلسالمية ا@تدينةK ولكنهما لم يطورا نظرة
عقالنية آلية للعالم كما فعل األفالطونيون األوروبيون عندما أضافوا هذه
النظرة إلى البنيان األفالطوني. ومن األمـور الـتـي هـي أشـد تـنـاقـضـا بـ�
احلضارت� أن متكلمي اإلسالم لم يتمكنوا من تقبل صورة للطبيعة تتكون
من علل طبيعيةK ولم يكونوا مستعدين لتقبل الفـكـرة الـقـائـلـة إن األحـداث
التي يصفها القرآن wكن تفسيرها تفسيرا طبيعياK كما حاول تيري ووليم
الكونشي أن يفعال في حالة الكتاب ا@قـدس فـي الـقـرن الـثـانـي عـشـر فـي

ب حالة شيخ مصري في القرن العشريـنK هـوِأوروبا. وقد روى هـ. أ.ر. غ
الشيخ محمد أبو زيدK الذي نشر سنة ١٩٣٠:

«طبعة مشروحة من القرآن انتقد فيها التفاسير القدwةK وفسر
فيها اخلوارق تفسيرات طبيعية بسيطة. وعلى رغم أن ذلـك الـعـمـل
استهدف تشجيع جيل الشبـاب عـلـى دراسـة الـقـرآنK فـإن الـشـرطـة
صادرت الكتابK وصدر أمر �نع الكاتب من الوعظ وعقد االجتماعات

الدينية» (٥٧).
وقد فعلت هذه ا@شاعر فعلها في اإلدانة اإلسالمية لرواية سلمان رشدي
اآليات الشيطانية العام ١٩٨٩. وقد يحق لنا القول إن تراث النقد الكـتـابـي
(الذي يدعى أحيانا بالنقد األعلى) تراث ديني غربي خالص تعود أصـولـه
إلى القرن� الثاني عشر والثالث عشرK وتطور تطورا كـبـيـرا خـالل الـقـرن

. ولكن هذا التراث لم يظهر أبـدا فـي الـفـكـر اإلسـالمـيK(٥٨)الثامن عـشـر 
ويشكل غيابه مصدرا معاصرا لالعتراض على تناول ا@سلـمـ� واألحـداث

.(٥٩)التاريخية اإلسالمية تناوال قصصيا 
ولقد نقولK دون احلاجة إلى اإلسهاب في التفاصيلK إن نهضة الـقـرن
الثاني عشر في أوروبا أرست أسس برنامج البـحـث الـعـلـمـي (الـذي حتـور
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وتطور فيما بعد). وقد طورت هذا البرنامج النخبة الدينية الـتـي هـيـمـنـت
عـلى احلياة الفكريةK وهو برنامج تضمن ا@سلـمـات الـتـالـيـة فـي رأي تـيـنـا

ستيفل:
«١ ــ أن دراسة الطبيعة دراسة عقالنية موضوعية لفهم كيـفـيـة

عملها أمر �كن ومرغوب فيه.
ـ أن دراسة كهذه قد تستخدم أساليب الرياضيات واالستدالل ٢ ـ

ا@نطقي.
٣ ــ أن عليها أن تسلك ا@نهج اإلمبريقيK أي أن تلجأ إلى األدلة

ا@ستقاة من احلواس حيثما أمكن ذلك.
٤ ــ أن الباحث عن ا@عرفة اخلاصة بعمل الطبيعة (أي «العالم»)

يجب أن يتابع عمله �نهجية وحذر.
م يجب أال يصغي لألصوات ا@رجعية والتراث ورأي٥ِ ــ أن العال

العامة حول األمور ا@تعلقة بكيفية عمل الطبيعة إال فـي حـدود كـون
ا@علومات ا@ستقاة من هذه األصوات قابلة للتحقق من صحتها.

م يجب أن wــارس الشك ا@نظم وأن يحتمل أحيانــا٦ِ ــ أن العال
فترات طويلــة من عدم اليق� في سعيه ا@نظم لفهم ظواهر الطبيعة»

.(٦٠)
ولذا فقد نقولK مع تينا ستيفلK إن هـذا ا@ـنـطـلـق الـفـكـري شـكـل ثـورة
علمية من حيث إنه وضع برنامجا بحثيا ضمن سياق ميتافيزيقيK افترض
أن أحداث الطبيعة قابلة للتفسير على يد بشر يستخدمون وسائل ا@نطـق

كة التي وهبهم الله إياها K أال وهي العقل اإلنسـانـي. وقـد قـبـلـت هـذهَوا@ل
ي للطبيعةK وهي الفرضيةّاخلطة البحثية أيضا الفرضية القائلة بالتنظيم العل

ي. ولئن تضمـنـتّالتي عبر عنها كتاب طيماوس وغيره ذلك الـتـعـبـيـر اجلـل
خطة البحث هذه مكانا للخوارقK فقد ظلت حدود ذلك ا@كان تضيق باطراد.
ولن يدهشنا ــ في ضوء هذه العناصـر الـطـبـيـعـيـة والـعـقـالنـيـةK وحـتـى
ا@يكانيكية ــ في هذه الفلسفة اجلديدة للطبيعة أن نرى أن احلركة كلها قد
استثارتK بعد أن عززها أرسطو اجلديدK رد فعل عنيفا من جانب ا@سؤول�
الكنسي� من الذين غلبت عليهم النزعة التقليدية في القرن الثالث عشر.
وقد اتخذ ذلك شكل التكفير الشهير الذي صدر العام ١٢٧٧ (على يد ستيفن
8بييهK أسقف باريس) لعدد كبير من ا@سلمات الفلسفية. ولكن احملصـلـة
النهائية هي أن ذلك التكفير لم ينجح في كبت احلرية األكادwية أو في منع
Kعلى العكس من ذلك Kأو في كبت التفكير العلمي. بل Kتدريس كتب أرسطو
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ترسخ تعليم كتب أرسطو التي تتناول الطبيعيات ــ وهي تلـك الـتـي تـتـنـاول
الطبيعة ا@اديةK والنباتات واحليوانات واآلثار العلوية في اجلامعات األوروبية

.(٦١)الكبرىK واستمر ذلك حتى القرن السابع عشر 
كذلك يجب أال ننسى أن محاولة جعل الالهوت نفسه علما كانت حركة

K  وأن هذه احلركة دفعت احلياة الفكرية باجتاه(٦٢)أساسية في هذه الفترة 
التنظيم والتأمل ا@نهجي ا@درك ألوضاعه. وقـد نـقـول الـشـيء نـفـسـه عـن
دراسة القانون (كما سنرى في الفصـل الـرابـع). ومـا أن جـرى اتـخـاذ هـذه
اخلطوة وجرى كذلك التزام قوي �اثل بفكرة امـتـالك اإلنـسـان لـلـعـقـل ـــ
ـ حتى غدت احلركة وهي فكرة تخلل الفكر الفلسفي والالهوتي في آن معا ــ
باجتاه علم للطبيعة متحرر من القيود الدينية أمرا ال مفر منهK مهما كانت
العقبات التي ستواجهها على الطريق. على أن هناك مصدرا آخر في الغرب
لالعتقاد ا@يتافيزيقي بأن اإلنسان يتمتع بالعقل والعقالنيةK وهذا ا@صدر

هو فكرة الضمير.

العقل والضمير
بينما سعى الفكر الكالسيكي في التشريع اإلسالمي إلى التضييق على
العقل البشري بصفته مصدرا من مصادر التشريع وإلى إلغائهK فإن التشريع
األوروبي والغربي عموما تطور على نهج مضى باالجتاه ا@عاكس. فقد التزم
Kاألوروبيون القروسطيون في حقول الفلسفة والالهوت والعلوم الطبـيـعـيـة
بالفكرة القائلة إن الكون كون منظم تنظيما عـقـلـيـا وإن اإلنـسـانK بـصـفـتـه
مشاركا في خلق هذا النظامK قد حباه الله �لكة العقلK كـمـا رأيـنـا. وكـان
هذا االلتزام ا@يتافيزيقي إرثا إغريقيا بالدرجة األولىK من خالل طيماوس
بصفة خاصة. لكن كانت هناك أيضا قناة دينيـة مـسـيـحـيـة خـالـصـة لـهـذه

 أو الضميرK وهي فكرة تعود إلى الـكـتـاب SynderesisالفكرةK وهي فكرة الــ
.(٦٣)ا@قدسK والسيما العهد اجلديد 

ونحن جند في كتابات القديس بولص أن كلمة «الضمير» ترتبط بفكرة
«الشاهد والقاضي الداخلي على أعمال ا@رء السابقة ودوافعهK �ا wكن

. وقد حرص الشراح ا@سيحيون على(٦٤)أن يكون مصدرا للرضا أو الندم» 
أن يبينوا أن الضمير بغض النظر عن مكانته ـــ سواء أكان ملـكـة حتـكـمـهـا
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) ترجمة دار الكتاب ا@قدس في العالم العربي.*(

ªالعادة أم كان وسيلة معرفية ــــ هو ملكة قادرة على فرض السلـوك الـقـو
وعلى احلكم على األفعال ا@اضية وانتقادها. ولذا فإن الضمـيـر لـيـس هـو
مجرد الشعور بالندم با@عنى النفسي (والفرويدي) الشائـع هـذه األيـامK بـل
هو وسيلة أعقد من ذلك بكثير من وسائل النفسK قادرة على التمييـز بـ�

ـ كما يقول بول ت لكِاألشياء. فقد «8سكت ا@سيحية دائما من حيث ا@بدأ» ـ
Tillichـــ 

«با@سؤولية األخالقية غير ا@شروطة للفرد حسب مذهب القديس بولص
اخلاص بالضمير. وقال اإلكويني إن على هذا الفرد أن يعصي أمر رئيسه
الذي أقسم له �w الطاعـة إذا أمـره رئـيـسـه بـفـعـل شـيء ال يـرضـى عـنـه

Wormsْ سْضميره. وتستند كلمات لوثر الشهيرة أمام اإلمبراطور  في فورم

التي يصر فيها على خطأ فعل شيء ال يـرضـي الـضـمـيـر... عـلـى ا@ـذهـب
.(٦٥)ا@سيحي التقليدي بخصوص الضمير» 

ويتعزز هذا التناقض في تلك الكتابات التي ميز فيها بولص ب� الشرع
 وب� شرع الله ا@كتوب في قلوب البشر.Torahباعتباره كلمة اللهK أي التوراة 

يقول بولص: «ألن األ± الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما
هو في الناموسK فهؤالء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس ألنفسهم. الذين
يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم

. وقد نالحظ أيضا أن كلمة «الضميـر»)*(فيما بينها مشتكية أو محتجـة» 
) في فكر بولص لم تأت من العهد القـدª والـتـراث الـيـهـوديِْس(سندريـس

.(٦٧)الذي يبدو أن الكلمة ال ترد فيهK بل من الفكر الشعبي والهليني 
وقد كتب آباء الكـنـيـسـة األولـون مـن أمـثـال الـقـديـس أمـبـروز (ت ٣٩٧)
وباسيل (ت ٣٧٩) وأوريج� (ت حوالي ٢٥٤/٢٥٣) شروحا مهمـة حـول هـذه
ا@لكة ا@عرفية الروحية. ولكن احلاشية الشهيرة التي كتبها القديس جيروم

 هي التي وسعت هذا ا@فهوم وعمقتـه وجـعـلـتـه مـصـدرا ال يـنـضـب مـن(٦٨)
التأمالت الفلسفية والالهوتية على امتداد العصـور الـوسـطـى. وكـان ذلـك

Synteresisبسبب الترجمة الالتينية التي وضعها جيروم لكلمة «سنتيرسس» 

. وكانت تلك الكلمة ابتكارا مهما.(٦٩) (الضمير) conscientiaاليونانية وهي 
«فا@غزى الالتيني أوسع بكثير وأقل حتديدا من مرادفه اليونانـي (هـذا إن
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كانت الكلمتان مترادفت�). فالكلمة الالتينية عنت الوعي با@عـرفـة بـشـكـل
عامK والسيما �عنى التجربة أو اإلدراك احلسيK ولكن أيضا �عنى معرفة

.(٧٠)الوقائعK أو أن  وضعا ما هو السائد» 
على أن البعد األخالقي للضمير هو الذي احتل مركز الصدارة بطبيعة
احلال في مذهب الضمير ا@سيحي القروسطي. وكان الرواقيون قبل ذلك
قد توسعوا في مفـهـوم الـضـمـيـرK «وعـنـى لـديـهـم وعـي اإلنـسـان بـالـقـانـون
األخـالقي الطبيـعي ووعـيه بتطابق أفعالــه مع القــانـــون أو اختــالفهـا معه»

كنا «اعتبر  أن الضمير هو احلارس الرباني داخلَِن. وهكذا جند أن س(٧١)
. ولكن القديس جيرومK الذي قبل التفسيرات األفالطونية حللم(٧٢)البشر» 

حزقيالK هو الذي قال إن السندريسس هـو ا@ـكـون الـرابـع واإلضـافـي مـن
مكونات الضمير. وقد شغلت هذه الفكرة الفالسفة والالهوتي� وجعلتهـم
يسعون للتوفيق ب� اإلمكانات الفلسفية التي أثارها هذا الرابوع من العناصر.

يقول القديس جيروم:
«هناك العقل والروح والشهوة: ويقابل هذه العناصر على التوالي
اإلنسان واألسد والثور. ويحلق فوق هؤالء الثالثة الصقرK وهكذا في
النفس فيما يقولونK يحلق فوق العناصر الثالثة األخرى عنصر رابع
يدعوه اليونانيون سندريسس. وهو شرارة الضمير التي لم تـنـطـفـئ

حتى في قلب قابيل عندما أخرج من الفردوس» (٧٣).
وقد ظلت ا@شكالت الفلسفية وتلك ا@تعلقة با@فاهيم التي أثارتها حاشية
جيروم مصدرا للنقاش النقدي على مدى قرن�K ولم جتد لها حال إال في

القرن الثالث عشر على يد توماس اإلكويني (١٢٢٥ ــ ١٢٧٤).
K إن ا@سيحي�(٧٤)وقد نقولK دون اخلوض في تعقيدات هذا اجلدل أكثر 

القروسطي� عزوا لإلنسان ضميرا يعني وجود وسيلة معرفية داخلية تسمح
للفرد بالتوصل إلى احلقائق األخالقيـة وبـاحلـكـم عـلـى الـوضـع األخـالقـي
لألمور. وعزوا لإلنسان ملكة عقـالنـيـة 8ـكـنـت مـن مـصـارعـة ا@ـعـضـالت
األخالقية. وwكننا أن نستنتج أن صور اإلنسان الفلسفية والالهوتية السائدة
قد شددت على عقالنية اإلنسان. وقد عزا الرهبان الذين نهلوا من الفكر
الفلسفي اليوناني وأولئك الذين استمدوا أفكارهم مـن ا@ـصـادر الـكـتـابـيـة
والالهوتية ــ عزوا لإلنسان قدرات عقلية وعقالنيـة مـعـقـدة. وقـد شـمـلـت
هذه القدرة العقالنية فهم الطبيعة وإدراك احلقـائـق األخـالقـيـة الـديـنـيـة.
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وكان اإلنسـان قادراK بسبب امتالكه للضميرK أو لوسيلة أخالقية عقالنيـة
ال wكن كبتهاK على التوصل إلى حقائق أخالقية دون االعتماد على الوحي.
وكان مضطرا التباع ضميره حتى ولو أخطأ. وأصبح امتالك الضمير السليم
لكثير من ا@سيحي� عالمة على أداء ا@رء لواجباته ا@سيحية بذكاء وإwان
سليم. وفي العام ١٢١٥ أصبح منتدى الضمير مفتوحا للجميـع. وطـلـب مـن
جميع ا@سيحي� أن يذهبوا لالعترافK وذلك المتالكـهـم مـلـكـة الـضـمـيـر.

. ومهما(٧٥)ومن الطبيعي أن يرغبوا في التخلص من اخلطيئة األخـالقـيـة 
اعتبرنا هذه احملاولة لتنظيم األمور األخالقية الداخلية تنظيما مـؤسـسـيـا
محاولة حتد من احلريةK فإنها خلقت صورة ميتافيزيقية لإلنسان لم يـعـد
باإلمكان محوها: لإلنسان عقل وضميرK وهذا أمر ال wـكـن الـهـرب مـنـه.
وقد أصبحت هذه الوسيلـة �ـجـرد االعـتـراف بـهـا رسـمـيـا مـعـيـارا تـقـاس
التوجيهات األخالقية والقانونية بالنسبة إليه. وصار لزاما على األفراد في
مختلف ا@راكـز وا@ـراتـب الـروحـيـة أن wـارسـوا االعـتـراف. وكـانـت حـركـة
اإلصالح التي جاء بها لوثرK من وجهة النظر هذهK ثورة أطلقت الضمير من
عقالهK وجعلته هو احلكم األعلى حتى في صحة النصوص الكتابية. وكانت
نتيجة ذلك أن األرثودوكسية الدينية خسرت ا@عركة وحترر العقل والضمير

.(٧٦)ليعمل كل منهما عمله 
وقد رأينا فـي مـقـابـل ذلـك أن ا@ـتـكـلـمـ� والـفـقـهـاء ا@ـسـلـمـ� وضـعـوا
أنثروبولوجيا مختلفة عن اإلنسان شددوا فيها عـلـى احلـدود الـكـامـنـة فـي

 أن يفهمهK ولـذاٍاإلنسان وعقله. وجعلوا العالم أعقد �ا wكن لكائن فـان
فإن استخدامات العقل يجب أن حتدد بعناية. وقد اندمجت األشكال اخملتلفة
من الرأي واالستحسان وا@يل الشخصي في كتـابـات الـشـافـعـيK ا@ـهـنـدس
األكبر للمذهب السني الرئيسK في القياس أو أهملتK ولم يبق للفقهاء من
وسيلة يلجأون إليها إال القياسK وقد فهم فهما ضيقا. ولم يكـن بـاإلمـكـان
بعد الشافعي  أن يضع أحد مباد� شرعية جديدةK مباد� تتضمن تطبيـق
قواعد معينة حتت ظروف أعلى أو أوسعK سواء فيما يتعلق باألدلة واإلجراءات
أو بفحوى الشرع نفسه. فقد صدر أمر الله وال راد ألمره: وكان تاما يتصف
بالكمال لم يصبه التحريف أو الفسادK وواجب اإلنسان هو أن يفهمه ال أن
يضيف إليه ا@باد� وا@ذاهب. كذلك فإن اإلجـمـاع قـد وضـع احلـلـول لـكـل
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ا@سائل األساسيةK فلم يبق لألجيال القادمة من الفقهاء أي شيء يكتشفونه:
قد يعمقون فهمهم للشريعةK ولكن ليس بوسعهم اإلضافة إليها. أمـا فـكـرة
الضمير اليونانية وا@سيحية فلم يعرفها الفقـهـاء ا@ـسـلـمـون أو الـفـالسـفـة

. ولم يكترثوا بالتصور العقالني لإلنسان ا@وجود في طيماوس(٧٧)التقليديون 
. وكان االعتراف بالكالم في الفكر(٧٨)إذا افترضنا أنه كان معروفا لديهم 

اإلسالمي معركة كبرى بحد ذاتهK ألن الفقهاء ا@سلم� كانـوا مـيـالـ� إلـى
نبذه دون كثير  نظر. وما كان باإلمكان وصف الـكـالم بـأنـه «رأس الـعـلـوم»

. كذلك لم يكن(٧٩)(كما وصف الالهوت) ألنه كان علما مشكوكا في ديـنـه 
باإلمكان وصف الفلسفة بأنها وصيفة الالهوت (كما في أوروبا) في غياب
رأي فلسفي يجعل اإلنسان كائنا عاقال wتلك عقال ويستطيـع أن يـتـوصـل

.(٨٠)إلى حقائق أخالقية دون اللجوء إلى الوحي 
لقد كان هنالك عقالنيون مسلمون حقا خالل فترة التشكيل من التاريخ

. وكان هؤالء الفالسفة الدينيون على(٨٢)K وهؤالء هم ا@عتزلة (٨١)اإلسالمي 
استعداد ألن يعزوا لإلنسان قوى عقلية كاملةK وحتي للقول «بتعادل العقـل

. وكان العقل عندهم هو ا@لكة التي جعلت اإلنسان «خالق أفعاله»K(٨٣)والنقل» 
. ونسب هذا ا@وقف لإلنسان «القدرة(٨٤)واحلكم الفصل ب� اخلير والشر 

الذاتية على الفعل والقدرة الداخلية على فهم ا@ـعـايـيـر األسـاسـيـة لـلـخـيـر
. وقادهم هذا التفكير في الوقت ذاته إلى االعتقاد بأن «الله ال(٨٥)والشر»  

. ولكن هذا االجتاه العـقـلـي(٨٦)wكنه أن يفعل ما يجافـي الـعـقـل والـعـدل» 
هزمه االنتصار السني الذي جـاء نـتـيـجـة لـتـعـالـيـم األشـعـري (ت ٩٣٥) فـي
القرن العاشر. فقد أعطى األشعري للشريعة السلطة الكامـلـةK شـأنـه فـي
ذلك شأن معظم ا@تكلم� اآلخرينK بحيث «غدت كل ا@سائل العمليةK �ـا
فيها الشرع واألخالقK التي لها مساس باحلياة الفعلية ا@عيشة من مسؤولية

. وأدى هذا كما يقول فضل الرحمن إلى القطيعة ب� الالهوت(٨٧)الشريعة» 
(الكالم) من جانب الشرع واألخالق من اجلانب اآلخر. وكانت النتيجـة أن
الشرع واألخالق جتمدا بحيث لم يعد الفكر األخـالقـي حـرا لـيـعـمـل عـلـى
اكتشاف احللول العملية @عضالت احلـيـاة وألن يـخـلـق رؤيـة أشـد اسـتـنـارة
للحياة األخالقية. وقد أوضح األشعـري أن هـنـاك هـوة عـمـيـقـة بـ� عـالـم

الشريعة وعالم الفكر الديني:
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«لقد بحث السلف كل ا@سائل التي عرضت لهم في أمور الدين
Kمن جهة الشريعة... كالواجبات الشرعية مثـل اجلـزاءات والـطـالق
وهي أمور تفوق احلصر. وهذه أمور شرعية تتناول تفاصيل احلياة
التي أخضعها السلف للشريعة التي ال تهمل شاردة وال واردة من أمور
احلياة... ولذا تعذر فهمها إال من خالل النقل عن األنبياء. أما األمور
التي تنشأ في مجال ا@باد� حلل مسائل العقيدة فإن كل مسلم عاقل
يجب أن يحيلها إلى هذه ا@باد� العامة ا@تفق عليهاK القـائـمـة عـلـى
أساس العقل واحلـس وا@ـعـرفـة ا@ـبـاشـرةK إلـخ. ولـهـذا فـإن مـسـائـل
الشريعة التفصيلية النقلية يجب أن ترد إلى مبـاد� الـشـريـعـة الـتـي
مصدرها النقلK بينما ا@سائل التي تعود للعقل والتجـربـة فـالبـد أن

يكون لها أساسهاK ولذا يجب أال يخلط النقل والعقل أبدا» (٨٨).
وعلينا أن نالحظ هنا أنه بينما يوضح األشعري أن النقل (كما يتمثل في
الشريعة) يجب أال يختلط بالعقل أو أن يخضع لهK فإن مفهومه للعقل (الذي

 وليس كلمةintellect أو intelligenceر�ا كان ا@قابل اإلجنليزي له هو كلمـة 
reasonوال هو يشبه Kليس هو العقل الفاعل الذي يتحدث عنه الفالسفة  (

فكرة «النور الداخلي» الغربية. فكما قال الفارابي (ت ٩٥٠) «أما العقل الذي
ما فتئ ا@تكلمون يتحدثون عنهK فعندمـا يـقـولـون عـن شـيء: هـذا يـفـرضـه
العقل أو ينكره أو يقبله أو ال يقبلهK فإنهم يعنون بذلك شيئا يقبله كل الناس
عندما يبدأون في التفكير. فهم يطلقون كلمة العقل على األفكار التي يؤمن

. ثم يتابع كالمه فيقـول: «وعـلـى رغـم أن ا@ـتـكـلـمـ�(٨٩)بها عـامـة الـنـاس» 
يقولون إن العقل الذي يتحدثون عنه فيما بينهم هو العقل الذي حتدث عنه
أرسطو... فإنك إن تفحصت ا@قوالت التي يبدأون منها فإنك ستجد أنـهـا
كلها دون استثناء مستمدة من آراء العامة. ولذا فإنهم يبينون أمرا ويستخدمون

. وهذا يعني باختصار أن األشعري رفض عقالنية ا@عتزلة رفضا(٩٠)آخر» 
باتا.

لكن األشعري في تطويره @وقفه هذا صاغ مذهب االكتسـاب احلـتـمـي
الذي wسك الله فيه العالم من حلظة ألخرى بإرادته. وقدرة اإلنسان على
الفعلK �ا في ذلك تفكيره من البداية للنهاية وأفعالهK محكومة باكتسـابـه
لهذه القدرة من الله على إ8امها. ويعود مذهب الكسب إلى معتزلة القرن�
السابع والثامنK وأصبح على يد األشعري سالحا قويا يثبت به الفعل اإللهي
وتقديره في كل األمور. ويرى هذا ا@ذهب «أن أفعال اإلنسـان مـخـلـوقـة...
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Kوالثاني يكتسبه Kوهو الله Kوأن الفعل الواحد يأتي من فاعل� أحدهما يخلقه
. ويرى ا@ذهب «أن الله هو فاعل أفعال البشر في الواقعK(٩١)وهو اإلنسان» 

. وقد غدا مذهب االكتساب(٩٢)وأن... البشر هم وسائل فعلها في الواقع» 
هذا فيما بعد مفهوما الهوتيا رئيسا من مفاهيم علم الكالمK وهو مـفـهـوم
يتردد بظالل متفاوتة من ا@عاني عند معظـم األشـاعـرة الـكـبـار مـن الـقـرن
العاشر حتى القرن اخلامس عشرK عندما وصل التفكير الالهوتي ا@نـظـم

. وهذا يعني أن أفعال البشر جميعا تعود للهK ولكن(٩٣)عند ا@سلم� ذروته 
اإلنسان يكتسب القدرة واإلرادة لفعل هذه األفعالK وبذا فـإنـهـا تـبـقـى مـن

إرادة الله.
وقد بينت دراسة هذا ا@ذهب على يد باحث� من أمثال مونتغومري وات

ن وغيرهماK تظهر أن ا@تكلم� قد حـيـرتـهـم مـقـولـةُـسْفُْلوا@رحوم هـاري و
ا@ذهب التي ترى أن الله واإلنسان مسؤوالن عن أفعال البشر. وما ينتهي به
هذا ا@ذهب هو أنه يحافظ على القدرة الربانية كاملة غير منقوصة ولكنه
يجعل مسؤولية اإلنسان (بصفتها مسألة قانونـيـة) غـيـر واضـحـة ا@ـالمـح.
فالبشر يجب أن يكونوا مسؤول� عما اقتـرفـوه بـحـق الـلـه والـبـشـرK ولـكـن
اخلط الفاصل وضع قبل صياغة نظـريـة تـخـص اإلهـمـالK وقـبـل صـيـاغـة

. وكان موقف األشعري الذي ال(٩٤)نظريـة منظمة خاصة باألفعال اجلرمية 
 الله بأنه قادر على خلقه بصفته كـسـبـاُهوادة فيه هو «أن كل شيء نصـف

. ولكن اإلجبار ينفي ا@سؤولية(٩٥)فإن الله قادر على إجبار البشر على فعله» 
 األخرىK وهي العدلK موضع تسـاؤلَعن اإلنسانK بحيث تصبح صفة الـلـه

من حيث مصير البشر في محاكم الدنيا وما فيها من العقاب الدنيويK ومن
حيث مصيرهم في اآلخرة وما فيها من العقاب الرباني. فإن لم يكن اإلنسان
مسؤوال عن أفعاله فمن الظلم معاقبته عليهاK وإن عانى بعـض الـنـاس مـن
الظلم أو احلرمان فهذا ظلم جاء من الله نفسه. لكن مشكلة العدالة اإللهية
هذه ال جتد لها حالK ولم تستطع األخالق اإلسالمية وفلسفتها أن يتقدما
باجتاه نظرية منظمة عن النية كتلك التي بدأ بيتر أبيالر بالعمل عليها في

.(٩٦)القرن الثاني عشر في الغرب 
وكانت الصياغة الدينية اإلسالمية لهذه ا@شكلةK وهي صيـاغـة قـضـت

ية في األمور اإلنسانيةK هي صياغة الغزالي. وقد حاولّعلى ميتافيزيقا العل
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K وهي كلمة عبرانية تعني اخملبأK وهو ا@كان الذي يحتـفـظGenizah) الكلمة األصلية هنا هـي *(
فيه اليهود باخملطوطات الدينية التي تلفت بفعل الزمن في كنيسهم. والوثائق ا@ذكورة اكتشفت في

كنيس بالقاهرة قبل حوالي مائة سنة (ا@ترجم).

ابن رشد نقضها ولكن دون جدوى. يقول الغزالي:
«وعندنا ال تكون الصلة ب� ما يؤخذ عادة علـى أنـه سـبـب ومـا
Kفلكل من الشيئ� وجوده ا@نفصل Kيؤخذ على أنه نتيجة صلة ضرورية
وهو ليس اآلخر. وال يعتبر تأكيد شـيء أو نـفـيـهK أو وجـوده أو عـدم
وجودهK محموال على تأكيد الشيء اآلخر أو نفيه أو وجـوده أو عـدم
وجوده. فمثال: ال يتضمن ري الظمـأ الـشـربK وال اجلـوع األكـلK وال
Kوال قطع الرأس ا@ـوت Kوال النور الشروق Kاالحتراق االتصال بالنار

هل. وكذا األمر فـيْوال الشفاء شرب الدواءK وال التغوط شـرب ا@ـس
جـمـيـع الـصـالت احملـسـوسـة ا@ـوجـودة فـي الـطـب والـفـلـك والـعـلـوم
والصنائع. فالصلة ب� هذه األمور محكومة بالقدرة اإللهية السابقة
على خلقها متتاليةK وليس ألن هذه الصلة ضرورية بذاتها وال wكن
فصلها. فقدرة الله على العكس من ذلكK هي التي تخلــق الشبع بال
أكلK وا@وت بال قطع الرأسK وألن تـسـتـمـر احلـيـاة عـلـى رغـم قـطـع

الرأسK وكذلك األمر في الصالت كلها» (٩٧).
واألثر النفسي لهذا ا@وقف الالهوتي wكن أن يرى في وصـف وصـلـنـا

 بالقاهـرة)*(عن طبيب يصرف أدوية ووصفات طبيـة فـي «وثـائـق اخملـبـأ» 
تعود إلى هذه الفترة. وقد روى األستاذ س.د. غويت� «أننا تأثرنا بالعبارات
التي تعبر عن التقوى والتي يندر أن تخلو منها وصفة. فالوصفة تبدأ بعبارة
تقول: «يؤخذ على بركة الله» أو بالبسملةK وتنتهي دائـمـا تـقـريـبـا بـعـبـارات

.(٩٨)مثل: «ينفع بإذن الله»K أو «الشكر لله وحده» 
وقد انقسم الالهوت بعد هذه الفترة حسبما يقول فضل الرحمن «إلى
نوع� مختلف�K إلى علم الكالم اخملتص بالعقيدة من حيث احملتوى وا@تصف

. وقد(٩٩)فة» ّبالعقالنية من حيث الشكلK والالهوت النظري عنـد ا@ـتـصـو
احتفظ اجلانب العقدي من علم الكالم بحتميته ا@تصلة بفكرة االكـتـسـاب
بحيث حرم اإلنسان من أي قدرة على الفعل أو الفكر بذاته. كذلك استهدف
علم الكالم أن «يب� أن العقل يخضع في الواقع للكليات»K وأنه «ال يـوجـب

 حسب قول الغزالي. ويرى فضل الرحمن(١٠٠)العقل ما ال توجبه الشريعة» 
أن الالهوت احتكر في نهاية ا@طاف «حقل ا@يـتـافـيـزيـقـا كـلـه وأنـكـر عـلـى
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الفكر اخلالص حق النظر نظرة عقالنية في طبيعة الكون وطبيعة اإلنسان»
(١٠١).

وعلى رغم أن مناقشات الغزالي ذات األثر البعيد للفلسفة أجبرت مـن
أتوا بعده من الالهوتي�K عـلـى االطـالع عـلـى وظـائـف الـفـلـسـفـة وا@ـنـطـق

ّضK فالبد من القول إن الغزالـي قـو(١٠٢)وفوائدهما للموازنة بـ� احلـجـج 
. كذلك «ضيق(١٠٣)الفكرة القائلة بقدرة الفلسفة على أن تكون علما برهانيا 

تفسيره للمقوالت اإلمبريقية التي يأتي بها العلم البرهاني» (وهـو تـفـسـيـر
يقوم على مذهب االكتساب) فائدة العلوم البرهانية في نظر السنة. غير أن
Kوعاش في التصوف Kت في اإلسالمw النظر الفلسفي بشكل من األشكال لم
بل حتى عند مدارس صغيرة من مدارس الفالسفة الالهوتي�. ويرى فضل
الرحمن أن تراث النظر الفلسفي استمر بعد القرن الثاني عشر في أعمال

«كان هـنـاك فخر الدين الرازي (ت ١٢٠٩) وفي الـروح الـتـي مـثـلـهـا. يـقـول:
 في أعمال الرازي. غير أن الرازي(١٠٤)مجال واسع @مارسة الفكر النظري» 

Kوالكتاب الذين ظهروا في القرن الثالث عشر وما تــاله من قــرون قبـلـــــوا
عــلى رغم محــاولتهم الــدفــــاع عـن الفلســفةK «ا@واقف السنية» التقليديـة

. وقد استمرت(١٠٥)حول معظم القضايا التي أثارها علم الالهوت والعقيدة 
التوترات ب� الفلسفة والسلفي�K وكثيرا ما اندلعت على شـكـل «هـجـمـات
سلفية عنيفة ضد االجتاه العقالني»K توجت بالهجوم ا@هيب الذي قاده ابن
تيمية (١٢٦٣ ــ ١٣٢٨) ضد ا@ذهب الـعـقـلـي. ويـرى فـضـل الـرحـمـن أن رأيـه
األساسي «يتكون من تكرار ا@باد� الشرعية والدفاع عـن الـقـيـم الـديـنـيـة»

. وكان رأيه في الكالم «أسوأ حتى من رأي الغزالي» فيما يـقـول ف.إ.(١٠٦)
. وعندما أخذ على عاتقه حتليل «اتـفـاق الـنـقـل والـعـقـل»  فـإنـه(١٠٧)بيتـرز 

K وبذا فإنه جـدد(١٠٨)«انتقد بشدة الفالسفة وا@تـكـلـمـ� عـلـى حـد سـواء» 
العداوة الشديدة ب� الفلسفة والدين وكان من النتائج ا@لموسة لذلك «نفي
الفلسفة» من مناهج كلية األزهر بالقاهرةK وظلت �نوعة فيه إلى أن وصلت

.(١٠٩)احلداثة في أواخر القرن التاسع عشر 

 خامتــة
زعمت في هذا الفصل أن فهم نشوء نظم الفكر العلمي وتطورها يستدعي
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النظر في الصورة ا@يتافيزيقية األوسع التي جتري ضمنها أ�اط اخلطاب.
وبينت أيضا أن أحد ا@صادر الكبرى لقدرات اإلنسان العقليـة (والـطـبـيـعـة
ذاتها) هي ا@ذاهب الدينية والقانونية في حضـارة مـن احلـضـارات. وهـذه
ا@فاهيم تشكل تصورات اإلنسان عن نفسه تشكيال عميقاK فإما أنها تدعم
قواه العقلية أو تضيق عليها. وقد ضيق مهندسو الشـريـعـة والـالهـوت فـي
احلضارة العربية اإلسالمية القدرات العقـلـيـة عـنـد اإلنـسـان. فـقـد رفـض
الشرع والالهوت فكرة الفاعلية العقلية التي wكن عزوها للـبـشـر جـمـيـعـا
@صلحة الرأي القائل إن على اإلنسان أن يسير على نهج السلفK وأن يتبع
التقليدK وأال يحاول الغوص في أسرار الـطـبـيـعـة اخلـارجـيـة أو الـنـصـوص
ا@قدسة. ودعا كـل مـن الـشـرع والـالهـوت فـي اإلسـالم إلـى االعـتـقـاد بـأن
احلكمة الربانية وإجماع الفقهاء أعلى من الفاعلية البشريةK ورفضا الفكرة
القائلة إن العقل البشري wكن أن يكون مصدرا للشرع أو نظـام األخـالق.
ويبدو أن هذا ا@وقف يتصل بكون منطق النية أمرا لم يطوره الشرع اإلسالمي
(على رغم أن النوايا الدينية معترف بها في أمور الشعائر)K ولذا فإن درجات
Kوهي التي تشكل العمود الفقري لقانون اإلهمال Kا@سؤولية القانونية وظاللها
لم تظهر في الشريعة اإلسالمية. وأقرب ما وصـل إلـيـه الـفـكـر اإلسـالمـي
باجتاه ا@نظور العقالني هو ما جنده في أعمال العقلي� اإلسـالمـيـ�K أي
ا@عتزلة. ولكن الفاعلية اإلنسانية أنكرت عليها قدرتها على الـتـجـديـد فـي
الدين أو الفكر األخالقيK �ا أدى إلى إغالق أبواب االجتـهـاد. ولـم يـفـتـأ
Kأعظم ا@فكرين الفلسفي� في احلضارة العربية اإلسالمية بـعـد الـغـزالـي

ون من فضائل ا@نطقّيثيرون الشكوك حول قدرات اإلنسان العقلية ويغـض
البرهانيK وشددوا بدال من ذلك على أسبقية اإلwان أو على قوة التقـلـيـد
التي ال يفوقها شيء. وهي القوة ا@تمثلة فـي الـشـريـعـة والـسـنـة. ولـم يـكـن
العقل لدى التقليدي� يعني أكثر من الفطرة السليمةK ولـم يـعـتـرف لـلـعـقـل
بالقدرة على التوصل إلى حقائق جديدة دون معونة الوحي. وكان التجديد

 ا@سيحـيـة أوُ. ولم تخـل(١١٠)أو البدعة في األمور الدينية رديفا للـهـرطـقـة 
Kاحلضارة الغربية من اخلوف من البدع  ومن البحث عـن سـبـل اقـتـالعـهـا
ولكن ظهرت منطقة جديدةK حازت االستقالل ا@تزايدK أمكن فيها �ارسة
احلرية الفكرية عندما طبق ذلك على األقوال اخلاصة بالعالم الطبيعي.
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Kعـلـى عـكـس أنـدادهـم ا@ـسـلـمـ� Kوقد شعر األوروبيون القروسـطـيـون
بقدرتهم على فك مغاليق الطبيعةK وعلى تنظيم النصوص الدينية والقانونية
وتقوª مزاياها تقوwا عقالنيا مع مضي نهضة القرن الثاني عشر قدما.
وكان العقل في رأيهم هو اآللة التي ميزتهم عن احليوانات األدنىK ومكنتهم

 إلـىِفضُمن القيام بالبحث العاقل في كل اجملاالت. لـكـن هـذا الـرأي لـم ي
حترر الـعـقـل مـن كـل الـقـيـود فـي جـمـيـع اجملـاالتK ولـكـنـه أرسـى األسـاس
لالستقالل الفكري. وجعل القوى العقلية لإلنسان جزءا من القوى الربانية
عن طريق التأكيد على أن هذه القوى العقلية  منحة من الله إلعالء شأنه.
كذلك كانت هناك مصادر أخرى متعددة أعلت من شأن التنظيم العقالني
للطبيعة وعقالنية اإلنسان. فقد تبنى علماء الدين من الهوتي� وقانوني�
كنسي� الصور العقالنية لإلنسان والطبيعة التي أ@ح إلـيـهـا أفـالطـون فـي
طيماوس. وأصبح األوروبيون القروسطيون في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر بتبنيهم هذه ا@يتافيزيقا هم مهندسي ذلك التصور الفريد لـإلنـسـان
وقواه بصفته كائنا عاقال. وكان لدى رجال الدين ا@سيحي� فضال عن ذلك
تراث يتمثل في الكتاب ا@قدسK وهو تراث يجعل اإلنسان مالكـا لـفـاعـلـيـة
عقلية ال wكن القضاء عليها 8كنه من احلكم على األمور األخالقية وعلى
ـ أو قل إنهم استعادوا ذلك التراث وأعادوا تشكيله. ومع أن ا@سيحي مبادئه ـ
العارف قد يضل ــ واالعتراف أمام رئيس له قد يهديه إلى سواء السبيل ــ
فمما ال شك فيه أن الفكرة القائلة إن اإلنسان مخلوق عـاقـل wـكـنـه ـــ بـل
يجب عليه ـــ أن wارس ملكاته العقلية في مجاالت الفعل األخالقي فـكـرة

حظيت بالقبول.
لقد تشكلت بدايات نظام كامل جديد من احملاسبة األخالقية على يدي
مفكر جبار مثل بيتر أبيالر. ولو أخذنا النية في اعتبارنا ضمن سياق هذا
Kكننا أن نب�w بل حتى في سياق ا@عتقدات ا@سيحية كما Kالنظام اجلديد
وكما فعل أبيالرK فإن يهود العهد اجلديد ال wكن حتميلهم جرwـة صـلـب

. وخالصة القول إن األوروبي�(١١١)ا@سيح ألن نية إيذاء الله لم تكن موجودة  
القروسطي� وضعوا تصورا لإلنسان كان فيه من العقل والعقالنية ما جعل
النظرات الفلسفية والالهوتية مجاالت مدهشة من مجاالت البـحـث الـتـي
كانت نتائجها ال هي با@توقعة وال بالتقليديةK �ا أثار جزع اجلميع. ولقـد
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كان هذا الفكر الفلسفي والالهوتي يحدث في معاقل العلم الغربيةK أي في
اجلامعات. وكان الالهوت ا@سيحي قد سربل اإلنسان �ـجـمـوعـة جـديـدة
من ا@شاعر والدوافعK ولكنه عزا له أيضا مجمـوعـة جـديـدة مـن الـقـدرات

العقلية التي ال حتدها حدود.
لذلك فإننا سنجيل النظر اآلن في الطرق التي جرى فيها تطبيق هـذه
القدرات العقلية ا@تعارف عليها على دراسة القانون والطبيعةK وعلى الطرق
التي حتولت بها هذه ا@فاهيم إلى شكل مؤسسي على هيئة مفاهيم وقـوى

وأدوات قانونية.
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