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م بسم هللا الرمحن الرح�ي

ورقة  مضامني  بعض  باختصار  أْن  أتناول  أوّد 
حول  طابة  مؤسسة  من  بتكليف  كتبتها  التي  البحث 
الدينية  الدراسات  حقيل  يف  شحرور  حممد  حماوالت 
يف  النظر  الورقة  هذه  إذ كان موضوع  والفلسفية. 
عليها  يرتكز  التي  القواعد  تشّكل  معّينة  أفكار  تبعات 
وكذلك  للعامل،  احلداثية  النّظر  وجهات  من  اللون  هذا 
التقليديني  والفهم  التصنيف  يف  إجابة  عن  البحث 
حماولة  هو  الدراسة  هذه  من  وكان الغرض  للعلوم. 
تأكيد  وإعادة  األفكار،  لتلك  حمدد  تصور  وضع 

والعملية.      النظرية  العلوم  بني  التقليدي  التكامل 
اإلصدار  هذا  من  اهلدف  يكن  مل  أخرى،  وبعبارة 
جمرد إثبات خطأ شحرور وصحة املوروث اإلسالمي، 
أنه  ذلك  اإلسالمي،  املوروث  معقولية  إبراز  ولكن 
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ليس بحاجة إىل تأسيس أو تأكيد، بل إّنه واقع حيتاج إىل 
عرًضا  املوروثة  التعاليم  عرض  أن  شك  وال  اعرتاف. 
التعاليم  هذه  بيان  ولكّن  اخلالف،  من  خيلو  ال  مبارًشا 
فقط  حيكم  مل  إذا  عليها  اعرتاض  أّي  بالرضورة  سيبّدد 
أْن  حتاول  التي  الصور  حقائق  وفق  البيان  هذا  عىل 
تبّلغها.  التي  احلقائق  وفق  ذلك  من  األهّم  بل  متّثلها، 
يف  ُيستشعر  قد  الذي  الفلسفّي  التحّيز  فإّن  ولذلك، 
الورقة ليس سببه أّي انحياز جلهة فكرية دون جهة، بل 
لبيان تفسريّي أكثر مبارشة عن طريق  لتمهيد األرضية 
اليوم  الذهنّي  النطاق  يف  املتناثرة  العوائق  بعض  إزالة 
ُيفهم. وما  ُيقرأ  ما  بني  قامتًا  فاصاًل  تشّكل حاجًزا  التي 

أّن  البداية  يف  بالذكر  اجلدير  فمن  ذلك،  ومع 
استكشافات أّي  أو  استكشافات شحرور  تفاصيل 
أقّل  هي  الشأن  هذا  يف  آخر  حداثّي  إصالح«  »مّدعي 
عىل  تشّجعه  التي  الضمنية  الفلسفية  مواقفه  من  أمهيًة 
األمر.  بادئ  الدينّي  املوروث  عىل  حكمه  ُيصدر  أن 
ومرّد ذلك إىل حّد كبري إىل أنه كّلام أراد املرء أْن يالحق 
املفاهيم  مناطق  داخل  إىل  شحرور  أمثال  مْن  مفكرين 
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إىل  واضحة  نزعة  لدهيم  أّن  جيد  هبا  يتحّصنون  التي 
الشاسعة،  افرتاضاهتم  مساحات  داخل  إىل  التقهقر 
بونابرت.  نابليون  أمام  الرويس  اجليش  بفعل  يذّكر  بام 
األرض  سياسة  عادًة  يرافقه  التقهقر  هذا  مثل  ولكّن 
هلم  متعقب  أّي  جتعل  ذاتية، كي  بمفاهيم  املحروقة 
مرجعية  نقاط  ختصيص  عن  بعجزه  مؤّهل  غري  يصبح 
أّن  القول  عن  وغنّي  الطريق.  طول  عىل  موضوعية 
األوىل  املبادئ  إىل  تعود  التي  الطويلة  اإلمداد  خطوط 
كمني.   وكأهنا  جدوى  وبال  للخطر  معرضًة  تصبح 
يف  التقليدّي  النظر  تبنّي  والفاعلية  احلكمة  فمن  لذا 
عىل  احلْكم  أجل  من  األوىل  املبادئ  ضوء  يف  املعطيات 
يعقبها من  ما  اختبار  قبل  القيمة  أفضل يف مسائل  نحو 
جدل. وقد قال أرسطو: »خلل يسري يف األصول يؤدي 
االلتباس يف  فليس  وباملقابل،  الفروع«(١).  كارثة يف  إىل 

األصول. يف  خلل  عىل  دلياًل  إال  الفروع 
هو  باإلصالح  ينادي  الذي  الصياح  تزايد  إّن 
فيه  تزال  ال  عرص  يف  سّيام  وال  الكهانة،  من  رضب 
املتضائلة  التقليدية  الفلسفية  الالهوتية  الدراسات 
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اجتامعية  هندسة  مرشوع  أمام  واملؤثر  الوحيد  العائق 
املهّم،  من  أنه  غري  املعارص.  العامل  يف  العمل  قيد  أوسع 
دور  عن  قلياًل  نتحدث  أن  هذا،  يف  النظر  إنعام  قبل 
علم  يف  للتأليف  واملتزايد  القادم  املطلب  يف  الفلسفة 
عن  الكالمّي  الدفاع  أجل  من  ليس  الفلسفّي،  الكالم 
مؤثرة  أداة  إّنه  حيث  من  أيًضا  بل  فحسب،  الدين 

الفكرية. العوائق  إلزالة 
خطيئة  هناك  كان  إْن  احلايل،  العرص  خطيئة  إّن 
النزعتان  عززهتا  التي  الالمباالة  هي  سائدة،  واحدة 
اخلالف  أّن  يالحظ  أن  املرء  وبوسع  والكلبية.  النسبية 
هو  ما  ألن  لالهتامم،  مثرًيا  يعد  مل  احلقيقّي  اجلدل  أو 
قال  وقد  نسبيًّا.  لالهتامم  مثرًيا  نفسه  أصبح  صحيح 
تعريف  »كّل   (١536 (ت.  من روتردام  إيراسموس 
أصبح بالًء«. وينشأ موقف الالمباالة هذا من الذاتانية 
الشّك،  مذهب  صور  من  صورة  األساس  يف  هي  التي 
وكام  املوضوعية.  احلقيقة  إدراك  قابلية  تستبعد  ألهنا 
ذاته  اإلدراك  فإّن  شحرور،  فكر  يف  بوضوح  يتجىل 
العقل  خيضع  أن  من  فبداًل  عقب،  عىل  رأًسا  انقلب 
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يستوعب  ثّم  ومن  لألشياء،  املوضوعي  للنسق  نفسه 
من  لنفسه  ليوجد  العقل  ُيرتك  املوضوعية،  احلقيقة 
وملزيد  الواقع.  عن  اخلاصة  أفكاره  املفهوم  حيث 
متأصلتان  واالستقاللية  الذاتانية  فإّن  التوضيح،  من 
غري  اخلضوع  ورفض  املوضوعية  احلقيقة  إمهال  يف 
هنا  املوضوعية  احلقيقة  نكران  وإّن  هلا.  املرشوط 
الدين  تضييع  إىل  يوصلنا  مما  اليقني  صور  إنكار  هو 
عاملنا.  يف  متزايد  نحو  عىل  جيّل  ظاهر  وهو  واإليامن، 
يستطيع  ال  البرشي  النفس  علم  أّن  االهتامم  يثري  ومما 
جتريد نفسه عن فكرة اليقني أو عن حقيقة هذا اليقني، 
هلا،  إثبات  عىل  تنطوي  الفعل  هلذا  ذاهتا  املحاولة  ألّن 
املرء  بكون  والالمعقول  الباطل  املوقف  إىل  يقود  وهذا 

متيقنًا. يكون  أن  يمكن  ال  بأنه  متيقنًا 
التقليدية  العلوم  قيمة  تأكيد  جمرد  فإّن  ذلك  وعىل 
غري  مضامينها  عّدت  إذا  النفع  قليل  السياق  هذا  يف 
بل  املوقف،  هذا  انتقاد  أيًضا  يكفي  وال  صلة.  ذات 
به عن طريق  املتمسكني  األهّم من ذلك جذب أولئك 
املسلمني  يرْصف  الذي  املفهومي  احلاجز  أبعاد  حتديد 
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من  متّكنهم  حلول  صياغة  طريق  وعن  دينهم  فهم  عن 
وعىل  والروحي.  الفكرّي  مرياثهم  كامل  إىل  الوصول 
عنه  التعبري  يتعذر  قد  احلاجز  هذا  مثل  أّن  الرغم من 
فلسفية  نظر  وجهة  إىل  مستند  أّنه  إال  فلسفية،  بلغة 
أُريَد  إذا  التمحيص  من  مزيد  إىل  حتتاج  للعامل،  معينة 

وإزالتها.     تفكيكها 
نظره  وجهة  تأكيد  يف  احلداثة  مرشوع  نجح  وقد 
الطريقة  عىل  قيمه  بفْرض  والتقاليد  الثقافات  مجيع  يف 
وطريقة  الطبيعة  يف  املعارص  اإلنسان  يعيشها  التي 
يعْد  اخلطة مل  هذه  يف  الدين  أّن  وبام  فيها.  مشاركته 
يف  الشعائر  يف  خمتزاًل  أصبح  فقد  املشاركة  هذه  يوّجه 
أن  غري  العام.  املجال  يف  السياسة  ويف  اخلاص،  املجال 
السياسة من حيث إهّنا علم عميل ال تستطيع أن تتحّمل 
بمفردها ثقل األبعاد امليتافيزيقية للدين، ولذلك تعمل 
واحد  أّنه  عىل  األيديولوجي،  احلّيز  إىل  ختفيضه  عىل 
األفكار.  سوق  يف  أخرى  كثرية  أيديولوجيات  بني  من 
املنفذ  أهنا  الدين وتّدعي  السياسة  الطريقة حتتكر  وهبذه 
الوحيد لتطبيقه يف املجال العام. وملا كان الدين يدعو إىل 
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التمسك بكلية اإلنسان ورعاية هذه الكلية، فمن العجز 
حتاًم أن يقوم بذلك بوصفه جمرد أيديولوجية، ومن ثّم 
وافية،  غري  وتغدو  فشيًئا  شيًئا  الدين  ممارسة  تضعف 
عندما  تعصبيًة  ممارسًة  متيس  أْن  إىل  ذلك  بعد  لتؤول 
إحدى  تكون  وقد  العمق.  إىل  يفتقر  بأّنه  ا  حتّديًّ يواجه 
استقامة  بإثبات  املسدود  الطريق  هذا  لعالج  الطرق 
املجاالت  يف  واستمراريتها  ومتانتها  الروحية  التعاليم 

السياسة(٢).     عامل  قيود  تتجاوز  التي  احلياة  يف  العملية 
قائمًة  بيئًة  املرء  يشجع  قد  املثال،  سبيل  فعىل 
وظيفته  حيث  من  ليس  وقيمه  الدين  مبادئ  تعكس 
وصياغاته.  صوره  يف  عنه  عرب  ما  حيث  من  بل  فقط 
يف  تكثر  فلسفيًة  أنظمًة  أّن  إدراك  بمكان  األمهية  ومن 
العامل من حولنا ألول وهلة بالبنى املرئية لبيئاتنا القائمة 
غري  نحو  عىل  يومًيا  استيعاهبا  جيري  فلسفًة  جتّسد  التي 
نترّشب  أننا  األمهية  يف  ذلك  بعد  يأيت  ثّم  ملحوظ. 
االجتامعية  النامذج  مع  تفاعالتنا  عرب  املفاهيم  أنظمة 
التي  التعليمية  األنظمة  إىل  باإلضافة  فيها،  نسكن  التي 
مفاهيم  صورة  يف  املفكر  يصوغه  وما  لنا.  اختريت 
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الناتج  ويستطيع  الصورة.  أو  بالصوت  احلريّف  يصّوره 
بالتالعب  املجتمع  أطياف  مجيع  يسّمم  أو  يثّقف  أن 
مرًة  هنا،  وجيب  اخلاص.  أو  العام  املجال  يف  بالصور 
بالصورة، ويعرب عن هذه  املبدأ  أخرى، توضيح عالقة 
العالقة تالزم التفعيل والتفكري. هذا، ويوّلد الفّن، من 
أْن  جيب  تطبيقه  يف  منهجيًة  للعلم،  تطبيًقا  كونه  حيث 

العلم. مبادئ  مع  منسجمًة  تظّل 
وبالعودة إىل الفلسفة، فمن املهّم أْن نسأل ما املقصود 
بالنظام الفلسفي؛ إذ ال يمكن اعتبار كّل ممارسة لفكرة 
التعبري  صيغ  من  صيغة  كّل  فإّن  وإال  فلسفة،  عقالنية 
يميز  ما  أواًل  اللقب.  هذا  يف  تطمح  أن  يمكنها  الذايت 
الفلسفة عن العلوم األخرى هو مهمتها املتمّثلة يف النظر 
يف األشياء يف إطار عللها الغائية بداًل من عللها القريبة. 
واملقصود بالعّلة القريبة هو السبب املوجود يف املتناول 
الرضوري  الفهم  يف  مهّم  وهذا  واقع.  أو  حدث  ألي 

حلدود الكفاءات املتأصلة يف تصنيف العلوم. 
العلوم  عن  الفلسفة  يميز  الذي  الثاين  والفرق 
األخرى هو أهنا تبحث يف أشياء تستقصيها وفق ضوء 
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لدى  ملكة  أو  قوة  وهو  الفطري،  االستداليل  العقل 
من  العامل  لفهم  رضورية  كلّية  ملكة  وهي  إنسان،  كّل 
عون،  يرفده  ال  حني  مقّيد  العقل  ألّن  ولكْن  حولنا. 
اهلابطة  الوحي  يعجز عن اخلوض يف جمال حقائق  فإنه 

العقل.  حلدود  واملتجاوزة  الغيب  عامل  من 
العلمي  املجال  هو  وحده  األوىل  املبادئ  علم  إّن 
الذي يمكن أْن يستعمل العقل االستداليل ضمن جمال 
إًذا ما الفرق بني هذين  املعرفة املْوحى هبا من عند اهلل. 
العقل  يستعمل  كالمها  كان  إذا  العلم  من  املجالني 
عىل  االستداليل  العقل  تطّبق  الفلسفة  االستداليل؟ 
الكالم  علم  يطبق  بينام  طبيعًيا  اكتساًبا  تكتسب  أشياء 
العقل االستداليل عىل أشياء تكتسب بواسطة الوحي، 
وبفعل ذلك يف الواقع فإّنه يندرج فيه كثري من النشاط 

به. صلة  له  الذي  الفلسفي 
فكيف يستطيع املرء أن يمّيز فلسفًة مزيفًة، يف هذا 
الذي  املعيار  وما  حقيقي؟  فلسفّي  نسق  عن  السياق، 
بوسع املرء أن يطبقه عىل هذا التامثل؟ يستطيع املرء من 
سلبيًّا  معياًرا  يمنح  الوحي  إّن  يقول  أن  األصل  حيث 
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العقل  ألّن  اخلطأ  من  حتميه  معينًة  حقائق  للعقل  يْبدي 
ال يمكنه أن يّدعي االستقاللية. وهبذا النسق فإّن العقل 
ألهنا  الوحي  حلقائق  خاضًعا  يكون  أن  جيب  الذي  هو 
حقائق  إخضاع  من  بداًل  اخلطأ،  من  معصومة  حقائق 
من  ليس  فإنه  ولذلك  للخطأ.  املعرض  للعقل  الوحي 
العقالنية دعوى أّن العقل مستقّل عن الوحي ألنه من 

للحق. أن خيضع  املعقول 
لتدعيمه،  شحرور  سعى  الذي  الفكري  النظام  إّن 
وهو نظام متعّلق بالتفكري النقدي واملثايل احلديث، هو 
أورويب املنشأ وعبارة عن تطور تارخيي، لذلك فقد كان 
الرتكيز عىل الفلسفة الغربية يف الورقة البحثية املطروحة 
التي  احلاكمة  الرئيسة  الفكرة  وإّن  الواقع.  هلذا  نتيجًة 
ينبغي فهمها عند حتليل الفكر النقدي هي أن تأثري عرص 
املعرفة  بوحدة  املعرفة  كلّية  استبدال  سّهل  قد  النهضة 
هدف  هي  املعرفة  كّلية  أّن  باعتبار  اآلن  إىل  املتداولة 
فحسب،  العلوم  ترتيب  يف  حتواًل  هذا  يكن  ومل  معريف. 
ولكن كان أيضا حتّواًل يف أمهية العلوم ومداها، صاحبه 
وحيسن  للعلوم.  احلديث  الفهم  عىل  هائلة  تداعيات 
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طرح  عىل أنه  يفهم  »احلديث«  مصطلح  أّن  هنا  التذّكر 
فلسفي أو بناء فكري بداًل من إطار زمني، كام كان أّول 
األملاين  املؤرخ  التارخيي  التحقيب  أبو  به  يقول  األمر 

.(4))١7٠7 (ت.  سيالريوس  كريستوفورس 
إّن إعادة صياغة وجهات النظر للعامل التي حدثْت 
أْن  إىل  أّدت  أوروبا  الوسطى يف  العصور  يف هناية حقبة 
العميل  العامل  إىل  النظر  من  اعتادوه  ما  الفالسفة  خرس 
تطالب  املبادئ  هذه  وكانت  األعمق.  املبادئ  ضوء  يف 
العميل،  للرتتيب  خاضًعا  النظرّي  الرتتيب  يكون  بأاّل 
فاالضطراب  أبًدا.  يفرتقا  أاّل  نفسه  الوقت  يف  وتطالب 
مثل  عىل  هو داللة  الفلسفة  يف  التعريفي  أو  اللفظي 
يف  الرتتيبني  هذين  بني  والتآلف  للرتاتبية  اخلسارة  هذه 

عنها. وهو ناتج  العلوم 
إّن املظهر األول للوحدة هو ما يفّعله مفهوم العلم، 
تْكمن  التي  الفكرة  وحدة  يف  للتعددية  اختزاله  يف  أي 
روابط  أّن  يعني  وهذا  للعارف.  األساسية  الوحدة  يف 
املعرفة ومظاهر عالقاهتا البينية متحدة يف العارف. وقد 
يف  نفسه  يرى  ال  املرء  أّن  التقليدي  الكونيات  علم  أّكد 
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األشياء (كام زعم احلداثيون) بل يرى األشياء يف نفسه. 
الذي يوّحد  باملبدأ  يتعّلق  الثاين للوحدة هو ما  واملظهر 
داخل  من  استنباطه  يمكن  ال  ولكْن  ذاته،  يف  العلم 
نفسه. واملبدأ الذي ال يمكن إجراء أّي اختزال عليه أو 
جتاوزه جيب أن يأيت من خارج العلم. ففي الرياضيات، 
الوحدة هي املبدأ األول ألنه ال يمكن جتزئتها إىل أبسط 
اإلهليات) ال  امليتافيزقيا (علم  منها. وهي مستنبطة من 
الفيزياء  يف  األوىل  املبادئ  مثل  متاًما  الرياضيات،  من 

الرياضيات.  التي هي مستنبطة من 
ويف هذا النمط، وعىل عكس قناعات شحرور، فإّن 
اتسمت  الذي  التطبيقي  املنطقي  الوضعي  العلم  غياب 
بالفجاجة.  ال  باحلكمة،  متيز  هو  املاضية  العصور  به 
الفّعالة  العلل  يف  النظر  أّن  طويل  زمن  منذ  ترّسخ  فقد 
النظر  هذا  مثل  جعل  مما  ينضب،  ال  الطبيعي  العامل  يف 
غري  الغائية  العلل  فيه  بقيْت  حني  يف  معقول،  غري  حتاًم 
يفيض  العلل  هذه  حتديد  يف  اإلخفاق  وإّن  هبا.  معرتف 
هناية  ويف  باستمرار،  يتغري  معريّف  بحث  إىل  بالرضورة 
لنقطة  وجود  ال  ألنه  جدوى،  وال  منه  طائل  ال  األمر 
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بداية له، ومن ثّم ال غاية له أو وجهة؛ والنتيجة احلتمية 
املنطقي. الرتابط  غياب  املقاربة  هلذه 

للمعرفة  التقليدّي  التصنيف  أن  نراه  الذي  إّن   
النظر  وجهة  عن  الناجم  اخللل  إصالح  صميم  يف  هو 
النحو:  هذا  عىل  ذلك  توضيح  ويمكن  للعامل.  احلداثية 
إذا ما افرتض شخص ما أّن العامل الطبيعّي هو احلقيقة 
االفرتاض  هذا  فهم  نحو  األوىل  اخلطوة  فإّن  الوحيدة، 
ستكون يف حتديد نوع املعرفة التي بني هذا الزعم عليها، 
وإىل أّي جمال من العلوم تنتمي. وهذا من األمهية بمكان 
يف حتديد نوع الربهان املطلوب حسب العلم الذي جيري 
متحيصه، واألهّم من ذلك كّله حتديد األدّلة ذات الصلة 
عىل  وبناًء  رّده.  أو  االفرتاض  صحة  إلثبات  تلزم  التي 
دون  تاًما  فهاًم  فهمه  يمكن  ال  املعرفة  ترتيب  فإّن  ذلك 
أن ندرك يف هناية املطاف أّن أنامط املعرفة حتّددها أنامط 
الوجود. وبام أّن مظهر العالقات البينية للعلوم التقليدية 
يصبح أقّل صلًة بالواقع، فإّن إعادة نظر شاملًة يف تراتبية 

املعرفة تغدو بالتأكيد أمًرا واجًبا. 
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هوامش

العصور .   ١ مؤلفات  يف  عموًما  إليه  مشار  املشهور  الوصف  هذا 
 Parvus error in principio الواقع هي:  والكلامت يف  الوسطى، 
magnus est in fine (خطأ صغري يف البداية يؤدي إىل خطأ كبري يف 

الكتاب  السموات«،  »يف   De Caelo أرسطو  كتاب  انظر:  النهاية(؛ 
١، ب٢7١، ١3-8.

التي .   ٢ الكيفية  عىل  جيًدا  مثااًل  اليدوية  واحلرف  الفنون  تعطي 
يمكن هبا أن يعاش علم عميل يف املتناول ليخدم غاية فكرية وروحية.

Historia Universalis   »التاريخ العاملي«  كتب .   3 انظر كتابه 
عام ١686.






