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ملاذا هيمن النقل عىل العقل يف اإلسالم؟
كاملة العربية

يف فرتات كثرية من التاريخ الإ�سالمي كان يتم �إق�صاء العقل ل�صالح النقل وتبع ذلك تهمي�ش للآراء املختلفة وو�صفها بالهرطقة وغريها من الألقاب ،ملاذا �ساد العقل
على النقل يف الإ�سالم؟ يناق�ش هنا علي مربوك يف مقاله املن�شور مبجلة «الت�سامح» حتت عنوان «من الثيولوجي �إىل الأنرثوبولوجي :قراءة يف الرتتيب الذي �ساد
أ�سباب التي �أدت لهيمنة النقل على العقل وتبعات ذلك وما هو دور الثقافة التي �سبقت الإ�سالم للتمهيد لهذه ال�سيطرة .هذا
الإ�سالم للعالقة بني العقل والنقل» ال َ
املقال يناق�ش ب�شكل وا�سع �أثر الدين والثقافة يف �سيادة جانب واحد من التفكري دون �سواه.
البعري  -ال ��ذي ه��و م��رك��ز حميطها و�أ��س��ا���س وج��وده��ا
كله -هو �أ�سا�س التحديد اللغوي للعقل و�أ�صله» .و�إذا
ك��ان العقل لغويا يعني التقييد ف�إنه يف ال�ق��ر�آن ي�أتي
مبعنى الإدراك �أي �أنه فعل حترير ال تقييد .كما يرى
مربوك ب�أن الثقافة العربية التي �سبقت الإ�سالم والتي
مل تعرف العمران واعتادت على «اجلاهز» من املعا�ش
كان لها �أثر يف العقل الإ�سالمي ،فتلك الثقافة بنظر
مربوك اعتادت على اال�ستهالك ال الإنتاج ،فهي كانت
تعي�ش على جهد الآخ��ري��ن ومل تنتج معا�شها بنف�سها
وانعك�س ذل��ك على تعامل ال�ع��رب م��ع ال��دي��ن فعقيدة
ال�ك���س��ب الأ� �ش �ع��ري ت�ق��وم ع�ل��ى ا��س�ت�ه�لاك ف�ع��ل ال�غ�ير،
والغري هنا كما يقول مربوك هو اهلل .وقد يكون كالم
م�بروك هنا �صحيحا فحتى ال�ي��وم ن��رى �أن امل�سلمني
يعي�شون �أزمة �أفكار من حيث �أننا نقوم با�ستهالك �أفكار
الغري وال ننتج اجلديد؛ فالأمر ال يقت�صر على املجال
الديني فقط بل يف جوانب متعددة ،ومن الطبيعي مبا
�أن العرب اعتادوا على اجلاهز من الأفكار �أن يكتفوا
مبا قاله العلماء الأوائ��ل والفقهاء ال�سابقون دون �أن
ي�ضيفوا فيها �شيئا بل �إنهم �أي�ضا �صبغوها بالقدا�سة
و�أ�صبح نقد تلك الأف�ك��ار مبثابة الكفر ال��ذي �سي�ؤدي
�إىل اعتبار �صاحبها خارجا عن امللة والدين ،وهنا تزداد
هيمنة النقل على العقل لي�صبح دور العقل هام�شيا.

بداية يرى مربوك �أن �سبب هيمنة النقل على العقل
لي�س كونه ميثل «احلقيقة» بل لأنه الطرف الذي يقف
بجانبه « الأقوى» فب�سبب جتاوبه مع خطاب ال�سلطة
�أ�صبح مهيمنا و�أ�صبحت ل��ه ال�سيادة ،ف�سبب جناحه
ال ينبع من داخله بل من خ��ارج��ه ،تبعا لذلك �أ�صبح
دور العقل هو �إثبات التنزيل فقط ولي�س بناء الت�أويل
مثلما هو املفرو�ض .هيمنة ر�أي واحد �أو طريقة واحدة
يف التفكري ت�ك��رر بعدها ك�ث�يرا يف ال�ت��اري��خ الإ�سالمي
وذل ��ك �أدى �إىل غ�ي��اب الت�سامح وان�ت���ش��ار ثقافة ترى
�أنها هي املمثل الوحيد للحقيقة ،فانت�شار ثقافة غري
مت�ساحمة ودور ال�سلطة يف ن�شرها �أدى �إىل ظهور
نزعات غري مت�ساحمة .كان �سيكتمل هذا اجلزء �أكرث
لو َب ّي مربوك كيف عملت ال�سلطة على هيمنة النقل
على العقل ودافعت عنه.
ولأن العقل يت�أثر بالثقافة التي يوجد فيها يو�ضح
بعد ذل��ك م�بروك الفرق بني «الثقافة الإ�سالمية» و
«الثقافة التي ��س��ادت الإ� �س�لام» حيث يعرب الأول عن
م�ساحة وا�سعة تتفاعل فيها �أن���س��اق واجت��اه��ات �شتى
دون قيود ويغلب عليها الت�سامح والتنوع ف��إن الثاين
خمتلف مت��ام��ا ،حيث يعرب ع��ن هيمنة ثقافة واح��دة
ل�ل�إ� �س�لام ب�ح�ي��ث �أ��ص�ب�ح��ت ه��ي ذات ال���س�ي��ادة وامل�ع�بر
الوحيد ع��ن الإ� �س�لام وهم�شت غريها م��ن الثقافات.
وك� ��ان م ��ن امل �ح ��ال �أن ي���س�ت�ط�ي��ع ه ��ذا «ال �ع �ق��ل» وح ��ده
بعد ذل��ك ناق�ش م�بروك �أن��ه توجد احتمالية لوجود
الإحاطة بكل جوانب الإ�سالم.
ع�لاق��ة ب�ين «ال�ن�ق��ل» وب�ين «ال�ت�ن�ق��ل» �أي االن�ت�ق��ال من
كيف �أث���رت الثقافة التي �سبقت الإ���س�لام يف مكان لآخر وهو الذي اعتاده البدو ،فالتنقل �أثر حتى
يف طريقة تفكري البدوي بحيث جعلها غري مرتابطة
تكوين العقل الإ�سالمي؟
ي ��رى م�ب�روك �أن ال�ث�ق��اف��ة ال �ت��ي � �س��ادت ق�ب��ل الإ� �س�لام و�أثر ذلك بدوره على العقل الإ�سالمي .وهذه الفكرة
�ساهمت يف ت�ك��وي��ن ال�ع�ق��ل الإ� �س�لام��ي ،فلغويا العقل مل تقنعني فهذا الكالم يفرت�ض خ�صي�صا �أن العرب
(م ��أخ ��وذ م��ن ع �ق��ال ال�ب�ع�ير لأن ��ه مي�ن��ع ذوي ال�ع�ق��ول جميعهم ك��ان��وا ُر ّح �ل�ا ينتقلون م��ن م�ك��ان لآخ ��ر و�أن
من ال�ع��دول عن �سواء ال�سبيل) ،يقول م�بروك « ف�إن العقل الإ��س�لام��ي مل ي�ت��أث��ر �إال ب��ال�ب��دو ال��رح��ل بينما
ذل��ك يك�شف ع��ن مركزية ال ��دور ال��ذي لعبته ال�ب��داوة ال�ع��رب امل�ستقرون يف �شكل ق��رى وجت�م�ع��ات مل يت�أثر
يف حتديد العقل منذ ال�ب��دء؛ و�أع�ن��ي من حيث جعلت بهم مع �أن القر�آن ذاته نزل مبكة ولي�س بالبادية ،كما

�أن��ه يلقي باللوم على الثقافة البدوية .يعرج مربوك
بعد ذل��ك للحديث عن الطبيعة النقلية للعلوم التي
كانت م��وج��ودة عند العرب قبل الإ��س�لام والتي �أث��رت
ب��دوره��ا على هيمنة النقل على العقل بعد الإ��س�لام.
يقول« :علم العرب ال��ذي كانوا يفتخرون به هو علم
ل�سانهم ونظم الأ�شعار ،وت�أليف اخلطب وعلم الأخبار
ومعرفة ال�سري والأع�صار» وبالتايل ف��إن هذه العلوم
ال حتتاج �سوى إ�ع��ادة ما قاله الأ�سالف وتكراره ،وقد
�أغ�ف��ل م�بروك هنا �أن الكثري م��ن علماء الإ��س�لام من
�أه��ايل البالد املفتوحة من الذين لديهم علوم كثرية
غ�ير نقلية ولديهم م��ن الفنون والفل�سفة والعمران
مما مل يكن موجودا عند �أهايل جزيرة العرب والذين
�ساهموا ب�شكل كبري يف خمتلف العلوم الإ�سالمية وكان
لهم �أثر عظيم يف علوم الفقه واحلديث� ،أفلم يكن من
املفرت�ض �أن ي�ؤدي هذا �إىل حدوث تغيري فعلي لو كان
الأمر فعال يقت�صر على نوع وطبيعة العلوم املوجودة
�سابقا قبل الإ�سالم؟
فيما يتعلق بالقبيلة يرى مربوك �أن «الأ�صل الواحد»
�أو «اجل��د امل���ش�ترك» ال��ذي ي�ع��ود �إل�ي��ه ن�سب ك��ل قبيلة
والتع�صب على الأن�ساب عند العرب ت�سلل �إىل العقل
العربي فانتقلت طريقة التفكري من الأ�صل امل�شرتك
يف الن�سب �إىل «الن�ص الأ�صلي» يف الإ�سالم ،وهنا انتقل
ال�ن�ظ��ام الأب� ��وي �إىل ال��دي��ن ،وم�ث�ل�م��ا يتع�صب ال�ع��رب
لأن�سابهم ويحافظون عليها تع�صبوا �أي�ضا للن�صو�ص
وحافظوا عليها.
م�ق��ال ع�ل��ي م�ب�روك ه��ذا مت�شعب وغ�ن��ي بالكثري من
التحليل ال�ع�م�ي��ق خللفية هيمنة ال�ن�ق��ل ع�ل��ى العقل
و�أ�سبابه املتعددة من الثقافة وال�سلطة والقبيلة ،لكن
كما قلت �سابقا وددت لو �أنه تو�سع يف احلديث عن دور
ال�سلطة يف هيمنة جانب �أحادي يف التفكري ،لأين �أرى
ب�أن له الأثر العظيم يف تهمي�ش العقل.
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