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«الفلسفة اإلسالمية عبر القرون»
للكاتب أ .ك .عبد المجيد
فيالبوراتو عبد الكبير *
الدراسات في الفلسفة اإلسالمية نادرة جدا باللغة الماالياالمية .أتذكر كتابًا بحجم صغير يتناول مدرسة فكر المعتزلة كتبه األديب والناقد الراحل «فاكام
المفكر الماركسي «راهول سانسكرتيان» الراحل
عبد القادر» في خمسينات القرن الماضي ،ويضاف إليه كتاب بعنوان «آفاق الفلسفات العالمية» الذي كتبه ُ
والذي قام بنقله «كاماران نايار» من اللغة الهندية إلى اللغة الماالياالمية في ستينيات القرن الماضي .دراسة «راهول سانسكراتيان» دراسة جادة وتحليل جيد
عن الفلسفات العالمية من الفلسفة اليونانية والهندية القديمة إلى الفلسفة الغربية الحديثة ،من فلسفة ماركس و»كانط» و»شوبان هوفر» و»نيتشيه»
أيضا الفلسفة اإلسالمية والتيارات الفلسفية التي تنتمي إلى ابن عربي وابن سينا والرازي حتى إخوان
وغيرهم .من ضمن تحليل هذه الفلسفات يتناول ً
الصفاء .أما كتاب عبد المجيد الذي نحن بصدد عرضه فميزته هي أنه يركز على الفلسفة اإلسالمية فقط بشتى وجوهها المتنوعة .ومن هذه الناحية فال
غرو أن يوصف هذا الكتاب كباكورة عمل جاد وجامع في دراسة الفلسفة اإلسالمية باللغة الماالياالمية .يحاول الكاتب من خاللها أن ُيلقي الضوء على دور
الفلسفة اإلسالمية في تشكيل الحضارة اإلسالمية وتطوير العلوم المادية ونشر الثقافة اإلسالمية في أرجاء العالم.

ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب م���ص��ادر الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة التي
وي � ّي ��ز العنا�صر
ا��س�ت�م��دت م�ن�ه��ا غ ��ذاءه ��ا ال �ف �ك��ري ُ
الإ�سالمية وغري الإ�سالمية التي اختلطت يف طياتها
ونفوذ عمالقة الفال�سفة امل�سلمني العميق يف ت�شكيل
احل�ضارة العاملية ،كما يحتوي خمت�صر �سرية ه�ؤالء
اجل�ه��اب��ذة و�إجن��ازات�ه��م القيمة يف حقول امل �ع��ارف .ال
�شك يف �أن الفل�سفة من تراث امل�سلمني العظيم ،ولكن
هل يحق �أن تو�صف فل�سفة �إ�سالمية؟ وقد ُطرِح هذا
ميا مثل الإم ��ام الغزايل
ميا وحديثاً .قد ً
ال�س�ؤال قد ً
وابن تيمية وال�شوكاين ،وحديثاً مثل �سيد قطب ومن
تابعه من التيار الإ�سالمي احلركي والكتاب ال�سلفيني.
واختالط العنا�صر غري الإ�سالمية ب�أفكار الفال�سفة
واملتكلمني امل�سلمني حقيقة ال ُتنفى .ول�ه��ذا ي�تردد
بع�ض العلماء يف تلبي�سها بعباءة الإ�سالم ،وقد جتر�أ
البع�ض ب�أن ي�ستهز�أوا من فخر الدين الرازي بقول �إن
«فل�سفة الرازي كلها �سفهة» ،ويف تف�سري القر�آن املجيد
«فتح القدير» للإمام ال�شوكاين من �أ�صحاب املذهب
الزيدي نراه ينتقد الرازي ب�شديد اللهجة هكذا« :ما
هذه ب�أول زلة من زالتك و�سقطة من �سقطاتك ،وكم
لها لديك من �أ�شباه ونظائر نب�ض بها عرق فل�سفتك
ورك�ض بها ال�شيطان الذي �صار يتخبطك يف مباحث
تف�سريك» (فتح القدير ج� 5 :ص.)303 :اتهمه �صاحب
ك���ش��ف ال �ظ �ن��ون �أن ��ه م�ل��أ ت�ف���س�يره ب� ��أق ��وال احل�ك�م��اء
الفال�سفة وخرج من �شيء �إىل �شيء حتى يتعجب فيه
القارئ .وقيل � ً
أي�ضا �إن الإمام الرازي نف�سه قد تراجع
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وعب عن ندمه
عن منهجه الفل�سفي يف �أواخر �أيامه ّ
على خو�ضه يف علم الكالم يف ق�صيدة ن�سبها له ابن
تيمية يف منهاج ال�سنة يقول فيها «ومل ن�ستفد من
بحثنا ط��ول ع�م��رن��ا* ��س��وى �أن جمعنا فيه وق��ال��وا».
ينقل العالمة الذهبي يف كتابه �سري �أع�لام النبالء
�أن الرازي يف �أواخر عمره قد قال «لقد ت�أملت الطرق
الكالمية واملناهج الفل�سفية فما ر�أيتها ت�شفي علي ً
ال
وال تروي غلي ً
ال ور�أيت �أقرب الطرق طريقة القر�آن».
ويعلق عليه الذهبي ب��أ َّن��ه ت��ويف على طريقة حميدة
ك�أن نتاجه العلمي طوال حياته كان على طريقة غري
حميدة! وم��ن الذين تن�سب �إليهم حكايات الرتاجع
والندم الإم��ام اجلويني حيث ُروٍي عنه �أن��ه ق��ال وهو
على �سرير موته «ها �أنا ذا �أموت على عقيدة �أمي».
�أما �سيد قطب فقد خالف يف كتابه «خ�صائ�ص الت�صور
الإ� �س�ل�ام ��ي وم �ق��وم��ات��ه» حم ��اول ��ة ��ص�ي��اغ��ة ال�ت���ص��ور
الإ�سالمي يف قالب فل�سفي ،امتدت هذه املخالفة حتى
�إىل ال�شاعر الفيل�سوف الهندي املحبوب ل��دى كثري
م��ن الإ�سالميني يف ال�ق��ارة الهندية الدكتور حممد
�إقبال الذي ا�ستعار على حد قوله القوالب الفل�سفية
املعروفة عند «هيجل» من العقالنيني املثاليني وعند
احل�سيني» .العقيدة
«�أوج�ست كونت» من «الو�ضعيني ّ
الإ� �س�لام �ي��ة يف ر�أي ��س�ي��د ق�ط��ب ت�خ��اط��ب الكينونة
الإن�سانية ب�أ�سلوبها اخلا�ص بكل جوانبها وطاقاتها
ومنافذ املعرفة فيها .وال تخاطب «الفكر» وح��ده يف
الكائن الب�شري� ،أم��ا الفل�سفة فلها �أ�سلوب �آخ��ر� ،إذ

حت��اول �أن حت�صر احلقيقة يف ال�ع�ب��ارة .ومل��ا ك��ان نوع
احلقائق التي تت�صدى لها ي�ستحيل �أن تنح�صر يف
منطوق العبارة  -ف�ضال على �أن جوانب �أ�سا�سية من
ه��ذه احلقائق ه��ي بطبيعتها �أك�ب�ر م��ن امل�ج��ال ال��ذي
يعمل فيه «الفكر» الب�شري  -ف�إن الفل�سفة يف قول �سيد
قطب تنتهي حتماً �إىل التعقيد والتخليط واجلفاف
كلما حاولت �أن تتناول م�سائل العقيدة.
ن�ح��ن ال ن���ش��ك يف �إخ�ل�ا� ��ص حت�ل�ي��ل ه � ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء،
ونعرتف �أن لهذه الآراء وزنها �إىل حد ما� .إال �أننا يف
الآن ذات��ه ال ن�ستطيع �أن ننكر �أهمية دور الفال�سفة
امل �� �س �ل �م�ين يف ت �ق ��دم احل �� �ض ��ارة ويف حت �ق �ي��ق نه�ضة
الأم ��ة يف �شتى امل �ج��االت .وم��ا قيل ع��ن ت��راج��ع بع�ض
الفال�سفة ثمة حمققون ج��دد ي���ش�يرون �إىل �أن كل
املنثورات يف هذا ال�ش�أن لي�ست من كتب �أو خمطوطات
�أ�صلية تنت�سب �إىل �أول�ئ��ك اجلهابذة م��ن الفال�سفة
يف تلك احلقبة ب��ل ه��ي منقولة م��ن م���ص��ادر ثانوية
مثل م�ؤلفات اب��ن تيمية والذهبي .اهتمام املفكرين
بالفل�سفة وعلم الكالم يف الع�صرين الأموي والعبا�سي
كان له ظروف خا�صة و�أ�سباب تاريخية كما ي�شري �إليها
�أحمد �أم�ين يف كتابه «فجر الإ��س�لام» .وتلك احلقبة
كانت تختلف عن ب�ساطة ف�ضاء ال�صحراء التي ن�ش�أ
وت��رع��رع فيها الإ� �س�لام .يف �أوائ ��ل ال�ق��رن ال�ث��اين من
الهجرة �إث��ر الفتوحات الإ�سالمية كان ممن دخل يف
الإ�سالم من الديانات الأخ��رى كثريون مل يتخل�صوا
متاما من �شوائب عقائدهم القدمية و�آث��ار ثقافتها.
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وه��ؤالء دخلوا يف الإ�سالم ور�ؤو�سهم مملوءة بالأفكار
الالهوتية التي ت�سلحت بالفل�سفة اليونانية واملنطق
ال �ي��ون��اين .وف �� �ض� ً
لا ع��ن ه ��ذا ك ��ان يف ب�ل�اط ال��دول��ة
الأم ��وي ��ة م ��ن ي���ش�غ�ل��ون م�ن��ا��ص��ب ع�ل�ي��ا م ��ن �أ��ص�ح��اب
ال��دي��ان��ات الأخ � ��رى .وه � ��ؤالء كلهم ��ش��ارك��وا يف �إث ��ارة
ال�شكوك حول الإ�سالم الذي ميتاز بعقائده الب�سيطة.
وهذه الظروف اخلا�صة هي التي دعت بع�ض العباقرة
يف تلك احلقبة �أن يت�سلحوا بنف�س ال�سالح الذي يت�سلح
بها ال�ع��دو .اجل��دل ح��ول امل�سائل الكالمية ك��ان نتاج
هذه الظروف ،فانته�ضت حركات مثل االعتزال بقيادة
وا��ص��ل ب��ن ع�ط��اء وع�م��رو ب��ن عبيد وغ�يره�م��ا دف��ا ًع��ا
ع��ن العقائد الإ�سالمية وح��اول��وا �أن ي ��ردوا هجمات
املُلحدين وما �أث��ار اليهود والن�صارى والزراد�شتيون
من �شكوك ح��ول الإ��س�لام .كرههم جمهور امل�سلمني
لأنهم خالفوا �أهل احلديث يف كثري من �آرائهم فحمل
عليهم املحدثون حمالت عنيفة موجهني لهم التهمة
ب�أنهم حولوا العقيدة الإ�سالمية الب�سيطة �إىل عقيدة
فل�سفية عميقة ،ومل��ا نكلوا بالنا�س يف ال�ق��ول بخلق
ال�ق��ر�آن يف عهد امل��أم��ون الر�شيد واملعت�صم ب��اهلل دون
�أن ي�سريوا �سرية فل�سفية يف االكتفاء بت�أييد ر�أيهم
باحلجة زادت كراهية ال� َّن��ا���س ه��ذه �ضدهم .ويجدر
الذكر هنا �أن من قاد حركة املُعتزلة لي�سوا ملحدين
وال فا�سقني ب��ل ك��ان منهم تقاة �صاحلون ،لي�س من
الإن���ص��اف ط��رده��م �إىل خندق ال��زن��دق��ة .فوا�صل بن
عطاء ت�صفه زوجته �أ َّنه كان �إذا جن الليل �صف قدميه
ُي�صلي ولوح ودواة بجانبه ف�إذا مرت به �آية فيها حجة
على ُمالف جل�س فكتبها ثم عاد �إىل �صالته .و ُيقال
�إنه قد �ألف كتاباً فيه �ألف م�س�ألة للرد على املانوية،
هل ي�ستطيع �أحد �أن ُينكر قيمة تف�سري القر�آن جلار
اهلل الزخم�شري؟ و�سيد قطب ذاته قد اعرتف بقيمته
الأدبية يف كتابه «الت�صوير الفني يف القر�آن» .ما كانوا
كلهم علماء ال�سلطة ،وك��ان فيهم من �أب��ى �أن يتوىل
املنا�صب يف احلكومة ،وقد حكى ابن قتيبة حكاية زهد
عمرو بن عبيد.
ق�سم �إىل ق�سمني ،الق�سم
الكتاب ال��ذي نعر�ضه هنا ُي ّ
الأول يحتوي �ستة ف�صول عالوة على مقدمة الكتاب.
تتناول تلك الف�صول املوا�ضيع ال�ت��ايل ذك��ره��ا)1( :
الفكر العربي قبل الإ�سالم )2( ،الفل�سفة الإ�سالمية
 -م���ص��ادره��ا وحم�ت��وي��ات�ه��ا� )3( ،آث ��ار العنا�صر غري

الإ�سالمية يف الفل�سفة الإ�سالمية )4( ،علم الكالم:
م�ق��ارب��ات خمتلفة )5( ،ال�شيعة )6( ،الت�صوف .ويف
مقدمة الكتاب يقول امل�ؤلف �إن ه��ذا الكتاب حماولة
متوا�ضعة ملتابعة تطور الفكر الإ�سالمي بحيث يركز
رئي�سيا ع�ل��ى م�ن��اه��ج الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة وي�ت�ن��اول
م��ن �ضمنها م�سالك علم ال�ك�لام وال�ط��رق ال�صوفية
املختلفة .ويف الق�سم الثاين يبحث امل�ؤلف �إ�سهامات
الفال�سفة امل�سلمني مثل �أبي يو�سف الكندي وحممد
ب��ن زك��ري��ا ال� ��رازي و�أب ��ي ن�صر ال �ف��اراب��ي واب ��ن �سينا
واب ��ن م�سكويه و�إخ� ��وان ال�صفا و�أب ��ي ح��ام��د ال�غ��زايل
وع �م��ر اخل �ي��ام واب ��ن م��اج��ة واب ��ن ر� �ش��د واب ��ن طفيل
و��ش�ه��اب ال��دي��ن ال �� �س �ه��روردي وف �خ��ر ال��دي��ن ال ��رازي
واب��ن عربي وج�لال الدين الرومي واب��ن تيمية وابن
خلدون و�أحمد ال�سرهندي و�شاه ويل اهلل الدهلوي.
ي�أخذ الكاتب القراء �إىل عمق �أفكار ه�ؤالء الفال�سفة
واملتكلمني ويلقي ال�ضوء على خمت�صر �سرية حياتهم.
حني ُيبحر الكاتب �إىل �أعماق �أفكار ه��ؤالء العباقرة
وي�ق��دم ل�ل�ق��راء خدماتهم العلمية اجلليلة كما هي
بدون انتقاد وحتليل من جانبه وهو ال يحاول �أن يحكم
عليها بنف�سه ب��ل ب��دال م��ن ذل��ك يفتح جم��ال اجل��دل
الذي جرى بني ه�ؤالء الفال�سفة �أمام القارئ ويرتك
له احلكم يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك عندما تعامل مو�ضوع
ال�شيعة اهتم باتخاذ موقف حمايد حميد بعيدا عن
كل النزعات الع�صبية والطائفية ُمر ِّكزا على نقطات
التوحد يف عقائد ال�سنة وال�شيعة .ويف ف�صل ي�شرح فيه
ُّ
علم الكالم يبدو �أن الكاتب مل ين�صف حركة اخلوارج

حيث اقت�صر على �صفحة واح��دة دون �أن يلتفت �إىل
الإبا�ضية �إ ّال بذكر ا�سمها بني �سطور فقط رغم �أ َّن لها
�أتباعا كثريين على الأق��ل يف املغرب و�سلطنة عُمان،
بينما املعتزلة وغريها من املدار�س الفكرية ال وجود
لها على معمور الأر�ض يف الع�صر احلا�ضر.
هل ك��ان �أبوبكر ال��رازي منكر النبوة والآخ ��رة؟ يكرر
امل��ؤل��ف ه��ذه التهمة ال�ت��ي وجهها �إىل ال ��رازي بع�ض
القدماء مثل �أب��ي ريحان ال�ب�يروين ،ويف الوقت ذاته
نرى الذهبي ي�ضم ا�سمه يف كتابه �سري �أعالم النبالء.
واملدافعون عن ال��رازي ي�شريون �إىل �أ َّن ه��ذه التهمة
لي�س لها �أ�سا�س وهي م�أخوذة من خمطوطة من�سوبة
لأبي حامت الرازي الإ�سماعيلي عنوانه «�أعالم النبوة».
ال�صفحة الأوىل م��ن ه��ذه املخطوطة م�ف�ق��ودة ،فال
ُيعرف ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان ي��رد عليه �أب��و حامت.
يقول جورج طرابي�شي يف مقدمة هذا الكتاب «مع �أ َّن
ال�صفحة الأوىل م��ن الن�سخ املخطوطة ق��د �سقطت
وغ��اب بالتايل ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي يت�صدى م�ؤلف
�أع�ل�ام النبوة للرد عليه ف�لا داع��ي لل�شك يف �أن من
ُي�سميه �أب��و حامت يف �سائر ف�صول كتابه »امللحد« فال
يجب �أن يكون هو �أبابكر الرازي ،يعني �أن ن�سبة كتاب
«خمارق الأنبياء» وغريه من م�ؤلفات تطعن بالأديان
لأبي بكر الرازي يرجع للظن �أوال و�أخريا» .املقتطفات
يف ذلك الكتاب يف احلقيقة كانت مللحد جمهول زعم
البع�ض �أنه �أبوبكر الرازي .ثم �إن �أبا بكر الرازي كان
له كتابان الأول منهما با�سم «�إن للعبد خالقا» والكتاب
ال�ث��اين با�سم �أ� �س��رار التنزيل يف ال�ت��وح�ي��د» .وجدير
بالذكر هنا �أن جميع كتب ال ��رازي املتعلقة ب��الأدي��ان
م�ف�ق��ودة ومل ي�صل منها �إل�ي�ن��ا �إ ّال اقت�سابات ذكرها
منتقدوه.
وعلى ك��ل ح��ال ال ي�تردد �أح��د يف �أن يعد ه��ذا الكتاب
�إ�ضافة قيمة �إىل املكتبة املاالياالمية.
----------------------------------------------الكتاب« :الفلسفة اإلسالمية عبر القرون».
المؤلف :أ .ك .عبد المجيد
الــلــغــة :م ــاالي ــاالم ،إحـــدى الــلــغــات الهندية
المحلية
عدد الصفحات 540 :صفحة
الــنــاشــر :دار النشر اإلســامــي ،كــوزيــكــود،
كيراال ،الهند٢٠١٨ ،
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