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العقالنية العلمية يف الرتاث الإ�سالمي ..املاوردي �أمنوذجا
�أ�سماء ال�شام�سية

لعر�ض مظاهر العقالنية العلمية يف
يت�صدى الكاتب حممد �أحمد ع ّواد عرب مقاله «العقالنية العلمية عند املاوردي يف كتابه «�أدب الدنيا والدين» ِ
الرتاث الإ�سالمي من خالل ر�ؤى املاوردي مع ّززا بحثه بخم�س ق�ضايا �ضمن جتربة املاوردي العقالنية وهي :العالقة بني العقل والتجربة وال�سببية
يف ال َعالمَ والتف�سري ال�سببي ودور التجربة يف تكوين القيم ا ُ
خللقية و�أخالقيات ال َعال.
ف��ح�����س َ��ب ع������ ّواد ي���ذه���ب امل��������اوردي �إىل �أنّ م��ا
يفرت�ض �أن ي�صل �إليه العلم هو «بلوغ احلقيقة»
و�إنّ على طالب احلقيقة �أن يتج ّنب العقبات التي
تقف يف طريقه يف �سبيل حتقيق هذا املق�صد و�أهم
هذه العقبات هي «ا ّتباع الهوى»� ،إذ جند املاوردي
ي�ؤ�س�س لأوىل ق��اع��دة ملنهجه العقالين العلمي
ممث ً
ال يف املو�ضوعية وجتنب الأه��واء ال�شخ�صية
و�إ�سقاطات التجارب واخلربات الذاتية� ،أ�ضف �إىل
ذلك وجوبه �شرط فرط الذكاء وح�سن الفطنة.
وع��ن م��ب��د�أ ال�سببية ف����إنّ امل���اوردي ي�ضع ظواهر
“�سبب ونتيجة” و�أن ظواهر
العامل على طريف َ
ال َعالمَ التي حتكمها القوانني ال�سببية هي نتاج
للفعل الإلهي.
�إننا جند يف هذه ال�ضرورة الق�صوى لتحقيق
بلوغ احلقيقة عند امل���اوردي من الأهمية مبكان
بالنظر �إىل تعريفه للعقل ال��ذي هو عنده عقل
غ��ري��زي ومكت�سب يتكون الأخ�ي�ر نتيجة للثاين
فالعقل ال��غ��ري��زي ه��و نتيجة الأول��ي��ات العقلية.
واملدركات احل�سية �أي احلوا�س اخلم�سة املعروفة
وال����ب����ده���� ّي����ات ،و�إنّ من����و ه�����ذا ال���ع���ق���ل وت����ط���� ّوره
باحل�س ينتج عنه
بالتجارب الإن�سانية و�إعماله
ّ
ع��ق��ل م��ك��ت�����س��ب ال ي��ك��ت��م��ل �إىل ب��دع��م ال�� ّت��ج��رب��ة،
ف����امل����اوردي �إذن ال ي��ق�����ص��ي دور ال��ت��ج��رب��ة ل��ب��ل��وغ
احلقائق بل ي�ؤيدها متامًا للو�صول �إىل النتائج.
ُي�����رج�����ع ع�������� ّواد اه����ت����م����ام امل�����������اوردي ب���امل���ذه���ب
ال��ت��ج��ري��ب��ي �إىل اه��ت��م��ام��ه ب��ال��ع��ل��وم ال��ت��ج��ري��ب�� ّي��ة
كالطب والكيمياء وال��ف��ل��ك وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره
من �شواهِ د على حماججته املنجمني حماججة
عقالنية �ضمن زعمهم معرفتهم ب�أحكام ال ّنجوم
ور ّد ا�ستداللتهم وا�ستنتاجاتهم التي يبنونها على
�أ�س�س يو�سمونها بـ»العلم ّية”.
ع���دا ذل���ك مل ي��ق��ف امل������اوردي ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام
م��ع��رف��ت��ه ال��ع��ق�لان��ي��ة يف ال��ع��ل��وم ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة بل
ّ
وظ��ف��ه��ا يف ال��ع��ل��وم الأخ�لاق�� ّي��ة وال�سيا�سية ،ففي
الأح��ك��ام الأخ�لاق��ي��ة ر�أى �أنّ النف�س ال ي�صح �أن
ت�ت�رك دون ت��رب��ي��ة ُخ�� ُل��ق��ي��ة اع��ت��م��ادًا ع��ل��ى ّ
الطبع
و�إبطال �إعمال العقل لأنّ النف�س تت�أدب بالتجربة
واملعاناة والدُربة واملُعاطاة ويدلل على ذلك ب�أدبِ
امل َ ُ�شورة التي هي من �أدب املوا�ضعة واال�صطالح
فاملُ�ست�شار ال ُب��د �أن ميتلك من ال�صالح واخلربة
ور����س���وخ ال��ت��ج��رب��ة م���ا ُي���ع���زز ف��ي��ه �إب������رام الأم����ور
وحر�ص
وتوجيه ال ّن�صح اجليد ورجاحة الآراءَ ،
املاوردي على �أهمية «ال ّتجربة» يف تعزيز الأخالق

هي �إال غرائز كامنة ُتظهَر
ذلك لأنّ الأخالق ما َ
و ُت���ع��� َّزز ب��االخ��ت��ب��ار و�أنّ ه���ذه الأخ��ل�اق ت��ن��ت��ج عن
�أفعال ب�إرادة املرء.
يذهب امل���اوردي � ً
أي�ضا �إىل �أنّ التجربة عمود
ال���ظ���اه���رة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال الأخ�ل�اق���ي���ة وح�����س��ب،
ال�سائِ�س �صاحب
فبح�سب املاوردي ال بُد �أن يكون ّ
عقلية علم ّية وجتريب ّية فمعاجلة املَلك للف�ساد
يف ال��دول��ة ق��ائ��م �أ���س��ا� ً��س��ا ع��ل��ى م��ع��اجل��ة الأ���س��ب��اب
التي �أف�ضت �إىل خلخلة �ش�ؤون الدولة ف�ض ً
ال عن
تقريب م�ست�شارين ووزراء ذوي خ�براتٍ حمنكة
وحد�س ج ّيد ومعارف واثقة.
�إذن ن�لاح��ظ �أنّ امل������اوردي ُي���ع��� ّول ب�����ش��دة على
امل��ع��ارف االكت�ساب ّية بطريق النظر واال�ستدالل
يف تقييم الظاهرة الأخالقية وت�سيري �أمور املُلك
كما �أ ّنه ي�ضع العقل والهوى والر�أي �ضمن �أفعال
ال�صواب
الإرادة ،ويفرق بينهما فالعقل ما تيقن به ّ
من اخلط�أ فيما الر�أي هو غلبة الظن يف ترجيح
ال�صواب على اخلط�أ� ،إنّ هذه املنهجية التي �أ�س�س
لها من �أجل عقالني ٍة علمية ال يُزعَم �أ ّنها مكتملة

ب��ال ّ��ط��ب��ع ولكنها مت��ث��ل خا�صية ال��ت��ي��ار الكالمي
وق��ل��ي ً
�لا االع���ت���زايل ال��ل��ذي��ن ا ّت��ب��ع��ه��م��ا امل�����اوردي،
ووا�ضح �أنّ هذه اخلا�صية يف تبعيتها لتيار بذاته
جتعلها �ضمن �إطاره الفل�سفي والديني ،فال�سبب
واملُ�����س��ب��ب بالن�سبة للعلم احل��دي��ث يقعان �ضمن
�سياق نف�سيهما ،بينما بالن�سبة للماوردي فهما
يقعان �ضمن �سياق الإرادة الإل��ه�� ّي��ة ،فكل م��ا هو
م��ط��ل��وب م��ن ط��ال��ب ال��عِ��ل��م وال��� َع���المِ �أن يت�ساءال
ع��ن الأ���س��ب��اب الطبيعية ال ّ��ظ��اه��رة و�أمّ���ا الباطنة
وم���ا ه��ي غ�يرم��ع��ل��وم��ة منها ف�لا ت�ت�رك لتجربة
علم ّية متقدمة يُتوقع ويُحتمل اكت�شافها ولكن
هذه الأ�سباب مُقدّرة ولها م�شيئة �إلهية كما هي
الأ�سباب الظاهرة ،بعبارة �أخرى فاملعرفة العلمية
ل��دى امل����اوردي حمكومة ب�سياق دي��ن��ي �أو ب�سياق
املُ��ع��ت��ق��د �أو امل���ذه���ب ،مي��ك��ن��ن��ا �أن ن�����ض��ع عقالنية
امل���اوردي العلمية يف ميتافيزيقيا الفل�سفة التي
جت��ع��ل م���ا ق���د ي��ب��دو م��ن��ط��ق��ي��ا م��ت��ن��اق���ً��ض��ا �أي ً
�����ض��ا،
ميكننا مواجهة ر�ؤي��ة امل���اوردي العقالنية ب��ر�أي
فيل�سوف العلم غا�ستون ب�لا���ش��ار ال���ذي يرف�ض

ال��ت��دخ��ل ال��ف��ل�����س��ف��ي يف ال��ع��ل��م ب�����س��ب��ب اخ��ت�لاف
خ���وا����ص ال��ت��ف��ك�ير ال��ف��ل�����س��ف��ي وال��ت��ف��ك�ير العلمي
فالتفكري الفل�سفي يتميز بغائيته؛ فالفيل�سوف
ل���ن ي��ب��ح��ث يف ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ل��م��ي��ة �إال م���ا ي���ؤك��د
غايتها الفل�سفية ،فيما التفكري العلمي لديه
ح��ق��ائ��ق ي��خ�����ض��ع��ه��ا ل��ل��م��راج��ع��ة املُ�����س��ت��م��رة ،ع��ل��ى
انفتاحا يف تق�صي
ذل��ك فالتفكري العلمي �أك�ثر
ً
الظواهرمن التفكري الفل�سفي.
ّ
بالطبع لقد جت��اوز الزمن عقالنية امل��اوردي
ال��ت��ي و�إن ك��ان��ت قائمة على التجريب يف املقام
الأول لكنها مل تتجاوز الأحكام الدينية ،ويرجع
ذلك �إىل عدم ف�صله عامل الإن�سان وعامل ال�سماء
ع��ن بع�ضيهما ل��ل��ت��و���ص��ل �إىل م��ع��رف��ة عقالنية
خالية م��ن امليتافيزيقيا ،فيما ك��ان��ت تنظريات
وخ�صو�صا الظواهر
امل���اوردي يف ع��امل الإن�����س��ان
ً
الأخ�ل�اق���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أق����رب �إىل امل��ن��ط��ق��ي��ة؛
كونها تنطلق م��ن معطيات �إن�سانية مر�صودة
ب��ت��ج��ارب ك��ث�يرة �أم��� َك���نَ ال��ت��ح��ق��ق م���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا.
�يرا يمُ كننا القول �أ ّن��ه وفقًا ملالمح العقالنية
�أخ ً
العلم ّية عند الفال�سفة ال��ع��رب وامل�سلمني ف���إنّ
امل���اوردي يلتقي م��ع اب��ن خ��ل��دون واب��ن تيمية يف
رف�����ض الفل�سفة امل�ستندة �إىل املنطق ال�صوري
كمنهجية للفيل�سوف و�أنّ املعرفة هي نتاج تكامل
بني العقل واحل�س وما يُبنى عليهما من املعرفة
التجريبية ،و�أن العامل ينق�سم �إىل عاملني عامل
الإن�سان وع��امل ال�سماء ،ففيما ال ميكن معرفة
ع���امل ال�����س��م��اء ب��ال��ع��ق��ل ف�����إن ق�����ص��ارى م���ا ميكن
الو�صول �إليه هو معرفة الوجود الإلهي.
ف��ف��ي ح�ي�ن و���ض��ع ف�لا���س��ف��ة امل�����س��ل��م�ين ر�ؤاه����م
ح���ول امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ن��وه��ا ،ف����إ ّن���ه مع
ت��ق��ادم ال��زم��ن ُدف��ع��ت �آراء علمية ج��دي��دة ف�� ّن��دت
امل��ع��رف��ة ال��ق��دمي��ة بينما م��ا ت���زال بع�ض املعرفة
ق��ي��د االخ���ت���ب���ار ال��ع��ل��م��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�لاح��ظ��ة
والتجربة بل �إنّ العلم االختباري التجريبي يف
القرن الع�شرين �أ�صبح يتعامل مع كيانات غري
قابلة للمالحظة �إال ع�بر ر�صد ت���أث�يرات بع�ض
ال��ظ��واه��ر يف امل��خ��ت�برات العلمية ال��دق��ي��ق��ة التي
ت��ر���ص��د اجل�����س��ي��م��ات دون ال���ذري���ة ل��ذل��ك �أ���ص��ب��ح
جم����ال االف��ت�را�����ض ال���ن���ظ���ري وال��ع��ق��ل��ي ���س��اب��قً��ا
على امل�لاح��ظ��ة ب��ل وم��ت��ق��دمً��ا عليهًا وف���وق ق��درة
التجربة على �إثباته.
asmaashamsi@hotmail.com

