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العقل الديني� ..إىل �أين؟!
َق ْي�س اجله�ضمي

يتناول �صابر احلبا�شة يف مقالهبمجلة الت�سامح «�أ�سئلة العقل الديني و�أدواره» كثريا من الأ�سئلة واملحاوالت ل َفهْم م�سار العقل واجلدال القائم بينه والنقل ،يف ظل
تطور العامل الإ�سالمي ،وكيف ميون لنقد العقل من �أثر �إيجابي يف التطور احل�ضاري ،و�إ َّن من الت�سا�ؤالت التي يجب �أن ُتط َرح على الواقع الديني :كيف للعقل الديني
�أن ي�أخذ دوره يف فهم الواقع والتعامل مع جمريات الع�صر؟
و َي َرى حبا�شة �أ َّن كثريا من املحاوالت الت�أويلية التي َت ْ�س َعى لإظهار كيفية ا�ستعمال العقل عرب التجريب دائما ما ي�ستعجل �أ�صحا ُبها النتائج قبل اختبار املعطيات التي
اتخذوها لعملية االختبار على الواقع والفكر ،كما �أ َّن من �آفات الأطروحات الفل�سفية يف هذا ال�ش�أن كونها تبتعد عن جمال الت�أثري العقلي ويكرث فيها اال�شتغال اللفظي.
والناظر يف عناوين م�شاريع الفكر العربي الإ�سالمي،
ي���رى ك�ث�ر َة ح�����ض��ور ال��ع��ق��ل ف��ي��ه��ا ،وه���و م��ا ي��دع��و ل�����ض��رورة
املمار�سة الفكرية� ،إىل �أن ن�صل �إىل تنظيم اخلطاب حول
العقل .ويقول احلبا�شة �إننا بحاجة لإقامة م�شاريع تقوم
على فهم وتوظيف العلوم احلديثة والرتاثية ملقاربة العقل
يف الن�ص الديني؛ مبا يُعطِ ي �صورة تكاملية ومو�ضوعية
تتنا�سب مع الواقع ،و�أ َّن م�شروع العقالنية �ضروري ملواكبة
التطور يف ك��ل اجل��وان��ب� ،إ�ضافة �إىل م��ا تنتجه العقالنية
من توازن داخل الو�سط الإ�سالمي لتجاوز جدليات الواقع
وتقبل الآخر.
العقل واخلطاب الديني:
يذكر احلبا�شة �أ َّن كلمة «عقل» وردتْ يف القر�آن الكرمي
ب�صيغة فعلية ،وه���ذا دل��ي��ل على �أ َّن العقل الإ���س�لام��ي هو
عقل مُتح ِّرك ومتجدِّد ،كما �أ َّن �صورة العقل يف الن�صو�ص
القدمية تتمثل يف �أنه �أداة غريزية ،ثم �إ َّن هذه الأداة تنتج
الأفكار لتكوِّن ح�صيلة معرفية عن طريق الإدراك ،وهو ما
يُ�س ِّميه البع�ض «العقل املكت�سب» ،وق��د ح�صل العقل على
مكانة كبرية كونه ي�ستعمل يف ا�ستخال�ص املعنى من الن�ص
واال�ستنباط واال�ستدالل يف الأحكام ال�شرعية ،ومن جانب
�آخ��ر كونه م��ن ���ش��روط التكليف ،و�أدَّى ت�صنيف العلوم يف
احل�ضارة العربية �إىل «علوم ال��دي��ن» -ذات املكانة العليا-
و«ع���ل���وم دن��ي��وي��ة» �-أق����ل م��ن��ه��ا م��ك��ان��ة� -إىل ت��ه��اف��ت ال��ن��ا���س
للعلوم الدينية وت��رك العلوم الأخ���رى؛ مما �أدى للتخلف
يف امل��ج��االت العلمية والتقنية ،وم��ا تلى ذل��ك من ا�ستعمار
يف الأرا�ضي العربية ،ثم يتحدَّث احلبا�شة عن العقل ب�أنه
يف التقاليد العربية الإ�سالمية ي�ضطلع مبهمة ,الت�أويل
والت�أويل هو نقل ظاهر اللفظ عن و�ضعه الأ�صلي �إىل ما
يحتاج �إىل دليل ل��واله م��ا ت��رك ظاهر ال��ل��ف��ظ» ،وا�ستعمل
ال�سلف لفظ الت�أويل مبعنيني :الأول هو التف�سري ،والثاين
مبعنى امل�آل والعاقبة كما ورد يف القر�آن الكرمي.
العقل والت�صوف:
وي�أخذ احلبا�شة كتاب املحا�سبي «فهم العقل» كمثال اهت َّم
بق�ضايا العقل ،ويو�ضح العالقة ب�ين الت�صوف والعقل يف
حقبة الت�صوف املبكر ،ث��م ي��ذك��ر املحا�سبي يف ب��اب «ماهية
العقل وحقيقة معناه» �أن للت�سمية ث�لاث��ة م��ع��انٍ «�إح��داه��ا

هو معناه ال معنى له غريه يف احلقيقة» وهو الغريزة التي
و�ضعها اهلل يف الإن�سان� ،أما املعنيان الآخران فقد اعتربهما
من الأ�سماء التي جوزتها العرب على العقل ،وهما مرتبطان
باملعنى احلقيقي للعقل �إذ يقول «كانا عنه فعال ،ال يكونان
�إال به ومنه» ،ولعلها �إ�شارة اىل افتتان العرب بالعقل �إذ عدَّدت
م�سمياته ،ويفند املحا�سبي العملية العقلية �أن��ه��ا بحاجة
لأداة �إدراك ومو�ضوع �إدراك ،فرمبا ق�صد ب���الأداة احلوا�س
وامل��و���ض��وع ه��و امل���ادة املح�سو�سة وال��راب��ط بينهما م��ا تبعثه
ال��ذات الإلهية يف الإن�سان؛ �إذ يقول�« :إن للعقل �أداة �إدراك
ومو�ضوع �إدراك بتو�سط الذات الإلهية ،و�ضعا ال دخل للب�شر
فيه» وه��ذا ه��و العقل الطبيعي ،ث��م ال ينفي عنه املحا�سبي
التطور والتدرج يف املعاين ،وهنا ي�صل به �إىل العقل املكت�سب؛
�إذ يقول« :فالعقل غريزة يولد العبد بها ،ثم يزيد فيه معنى
بعد معنى باملعرفة بالأ�سباب الدالة على املعقول».
العقل وابن خلدون:
يُق ِّرر ابن خلدون يف مُقدِّمته دور العقل؛ �إذ يقول« :العقل
ميزان �صحيح؛ ف�أحكامه يقينية ال كذب فيها» ،ثم ي�ستثني
الأمور الغيبية ب�أنها غائبة عن جمال �إدراكه ..قائال« :غري
�أنك ال تطمع �أن تزن به �أمور التوحيد والآخرة ،...ف�إن ذلك
طمع يف حم��ال» ،و�أن الإن�سان متيز عن غريه بالفكر و�أنه
«على قدر ح�صول الأ�سباب وامل�سببات يف الفكر مرتبة تكون
�إن�سانيته» ،ثم يذهب �إىل �أن كل املعاين ت��درك بالتجربة،
وي��ق��� ِّ��س��م اب���ن خ��ل��دون ال��ع��ق��ول �إىل :ع��ق��ل مت��ي��ي��زي ،وع��ق��ل
جت��ري��ب��ي ،وع��ق��ل ن��ظ��ري؛ فالتمييزي م��ث��ال��ه التمييز بني
الإن�سان واحليوان ،والتجريبي هو ما ا�ستق َّر يف الإن�سان من
نتيجة فعل ما كتنظيم حياته االجتماعية� .أم��ا النظري،
فهو �أرق��ى ملكات الإن�����س��ان؛ كونه اهت َّم بكثري من العلوم.
ويذكر احلبا�شة �أ َّن احل�ضور الديني عند ابن خلدون هو ما
يح�صل يف العقل التمييزي� ،أما التكاليف الدينية فبحاجة
للعقل التجريبي ،كما �أ َّن��ه يتبنى الر�ؤية التقليدية للعقل
التي تت�ساوق مع الفطرة ال�سليمة؛ �إذ يقول« :فما دخل يف
نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رف�ضه» ،ويو�ضح املق�صود
بالإمكان قوله« :و�إمن��ا مرادنا الإم��ك��ان بح�سب امل��ادة التي
ل��ل�����ش��يء» ،ك��م��ا �أ َّن ال��ع��ق��ل ل��دى اب��ن خ��ل��دون ه��و الآل���ة التي
ت�ستخدم يف قبول اخلرب امل���ؤول ورف�ضه بنا ًء على عالقته

مع املعقول .وي��رى احلبا�شة �أ َّن املنظومة الرتاثية تراقب
ب�شدة عملية نقل ن�صو�ص الت�شريع على عك�س ما يح�صل يف
الن�صو�ص الت�أريخية والأدبية.
نقد العقل الديني:
وي�ستخل�ص احلبا�شة من ال��ق��راءات ال�سابقة يف النماذج
التي الم�ست ق�ضايا العقل الديني� ،أ َّن ابن خلدون وغريه
ممن هم يف دائرته مل ي�ستطيعوا �أن ي�صنعوا للعقل م�سارا
يتجاوز الإ�شكاليات املطروحة يف ذلك الع�صر ،ثم َي َرى �أ َّن
العقل هو مرجع الت�أويل الواقعي ،و�إن ذه��ب الأ�صوليون
�إىل تقدمي العقل ال�شرعي على العقل اال�ستداليل بدعوى
و���ص��اي��ة ال��دي��ن ع��ل��ى ال��غ��اي��ات ال��ن��ب��ي��ل��ة ف��ه��و ح��ت��م��ا �سي�صل
للحقيقة ال��واق��ع��ي��ة ،و�أدى االل��ت��زام ب��ـ«ع��دال��ة ال�����س��ل��ف» �أو
«ال��ت���أ���ص��ي��ل ال�����ش��رع��ي» �إىل :جت��دي��د اخل���ط���اب ال��دي��ن��ي يف
يتم�سك بالرجوع للما�ضي
ال�شكل فقط؛ حيث �إ َّن الفقيه
َّ
و�أق���وال ال��ق��دام��ى ب ً
��دل م��ن التطلع للواقع وق��راءت��ه؛ مما
�أدى ل��ظ��ه��ور ���ش��ط��ح��ات ت���أوي��ل��ي��ة ت��ك��ون ب��ع��ي��دة ع��ن امل��ف��ه��وم
واملق�صد؛ لأنهم رف�ضوا االنفتاح على علوم جديدة بحكم
ت���ط���ورات ال��ع�����ص��ر ،وم����ا ت��ل�اه م���ن ع����دم اح��ت��رام اخل��ط��اب
الديني للعقل املعا�صر ب�سبب عدم عنايته بابتكار احللول
لالقرتاب منه واحرتامه؛ بحيث يتح َّول اخلطاب الديني
لي�شمل ك َّل الأفراد ًّ
بدل من متركزه يف قلة من املتدينني ،ثم
يذكر احلبا�شة �أ َّن من مقومات جناح العقل الديني العربي
والإ���س�لام��ي هو �أن ي�سعى �إىل التوا�صل مع العقل الغربي
واال�ستفادة من جتاربه يف تطوير اجلانب العقدي وربطه
مع امل��ادة وال��واق��ع املعا�صر .وي��رى الكاتب أ� َّن ق��راءة العقل
الفل�سفية ُمتزئة وغري خال�صة ب�سبب مدى قابلية العلماء
امل�سلمني للتعامل مع الف�سلفة؛ كونها علما جاء �إليهم من
اخل���ارج ،وال عالقة ل��ه ب��الإ���س�لام ،ث��م تعامل العلماء معها
ب�صورة انتقائية قبلوا البع�ض منها ورف�ضوا الآخر.
الديني مل ي����ؤ ِّد دوره احلقيقي لأتباعه
و�أرى �أ َّن العق َل
َّ
با�ستخدام �أ�ساليب الإق��ن��اع جل��ذب النا�س �إليه ال بالتقليد
وال باالتباع ،و�أن على �أ�صحاب اخلطاب الديني �أن ي�شتغلوا
بالفكرة �أكرث ً
بدل من اخلطابات التي يطغى عليها اال�شتغال
اللغوي الرنان يف �أوتار القلوب؛ لأ َّن ما ي�سكن يف العقل عن
قناعة يبقى� ،أما ال�شعور فيزول مع انتهاء احلدث.
qabuazan@gmail.com

