
 فصل العاشرال
 القدميةة عقيدة والعقالنية يف مواجهة األديان الفارسية واهلنديلا

 
 .األديان الفارسية القدمية: الأو
نعين هبا تلك األديان اليت نشأت  نتيجة للمباحث األخالقية اليت حاول مؤسسوها تفسري وجود و

 عنها واليت نشأت نشأة غنوصية وهذه األديان ختتلف عن الفارسية املتأخرة اخلري والشر يف الكون،
ثنا عن ما كان هلذه األديان الغنوصية من تأثري يف الفكر دكالديصانية واملانوية واملزدكية، وقد حت

 فإهنا ختتلف عن األديان، ٣الزرادشتية و٢الزراونية و١اإلسالمي، أما األديان القدمية وهي الكيومرثية
واح أخرى، فتتفق معها من جهة القول باألصلني، وجند الغنوصية يف بعض نواحيها وتتفق معها يف ن

دمية نفس اخلالف املوجود لدى املذاهب الغنوصية يف أزلية أو حدوث هذين لقعند هذه األديان ا
 حني قالت يفاألصلني، فمنهم من قال بأزلية األصلني كما جند عند طائفة من الزراونية والزرادشتية، 

ية بأصلني أحدمها أزيل قدمي والثاين حمدث خملوق، وقد وجدنا كال الكيومرثية وطائفة من الزروان
القولني لدى املذاهب الغنوصية، فأشرنا إىل أن الغنوصية املانوية تذهب إىل القول بأصلني قدميني يف 

 .حني قالت الغنوصية املسيحية بأصلني أحدمها أزىل واآلخر خملوق له حمدث
 
ية القدمية واملذاهب الغنوصية فيظهر جليا يف حلهما ملشكلة ما االختالف بني الديانات الفارسأ

ما إىل الوجود املادي، فالغنوصية كما مر ذكره، ترى أن اخلالص يكون بالعرفان رهتاخلالص ونظ
 خيفف من معانات نالذي يعين الوعي الذايت للتاريخ السري السابق للوجود، فهذا العرفان من شأنه أ

 اخلالص الكامل ال يكون إال بعد دمار الكون أو هنايته، واألديان الفارسية الفرد من وبال الشر، لكن
على " فجعلوا االمتزاج مبدأ واخلالص معادا"القدمية جتعل اخلالص نتيجة هلزمية الشر وانتصار اخلري، 

 لدى الفريقني إال أن أسلوهبما يف عرض اويالحظ أن الفكرة  واحدة تقريب، ٤حد تعبري الشهرستاين
مية تنظر إىل الوجود قدشكلة وحلها خمتلف متاما، ومن جهة أخرى، يظهر أن األديان الفارسية الامل

وكأهنا صراع بني الشر واخلري، وأن اآلهلة ال يعنون أصال بالوجود املادي وال يهتمون هبا بل هم 
ة املسيحيني مر خيتلف على ما جنده لدى الغنوصيني وخاصأدائبون دائما وأبدا إىل استئصاهلا، وهو 

منهم الذين يرون أن اهللا معين فعال بالوجود املادي أو اإلنسان وأنه يسعى إىل حتريره وختليصه من 
ومهما يكن من أمر، فإن ما يقال عن تأثري هذه األديان الفارسية القدمية يف الفكر اإلسالمي . الشر

 .يكون من وجهني
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فكرة الثنيوية، فهذه األديان الفارسية القدمية ا ما تسرب من خالل املذاهب الغنوصية وهي حدمهأ
نوصية من هذه اجلهة، أعين من جهة أهنا تؤمن خبالقني، وقد بينا ما لغتعترب مقدمة للمذاهب ا

سالمي، للغنوصية من أثر على الفكر اإلسالمي، وهكذا يكون تأثري هذه األديان القدمية على الفكر اإل
 . تأثريا غري مباشر-وجدإن -من هذه اجلهة، أعين الثنيوية 

 
مباشر متبادل بني تلك األديان والفكر اإلسالمي،  األمر الثاين هو ما ميكن قوله من وجود تأثريو

ومثال ذلك ما ذكره الشهرستاين من أن بعض املسلمني حاولوا تأويل الزرادشتية تأويال يتفق مع 
 الزرادشتية إىل أصل قدمي أزىل أبدع ، وذلك أهنم رجعوا األصلني الذين قالتهمايالتوحيد اإلسالم
فهذا األصل األول خلق النور فنتج من ذلك ضرورة وجود الظلمة ألن من ضرورة . هذين األصلني

 ٥الوجود التضاد، وهكذا وجد النور والظلمة كالمها ومها خملوقان إلله واحد
 
ى عمق معرفة املسلمني هلذا سلمني هبذا التأويل التوحيدي يكشف لنا مدن تأويل الزرادشتية لدى املإ

ها من الدين اإلسالمي، وإذا ثبت ذلك يعين أن التأثري منالدين، حىت سلكوا معه مسلكا توفيقيا يقرب 
بني اإلسالم والزرادشتية كان متبادال ومل تكن الزرادشتية هي وحدها قد أثرت يف اإلسالم، بل الذي 

يل املسلمني هلا دينا توحيديا، وقد أشار  العكس، وهو أن الزرادشتية أصبحت بعد تأووحدث ه
بعض الباحثني إىل وجود بعض الفرق الىت هلا صلة هبذا الدين اليوم يف العامل اإلسالمي وهم يعتربون 

 ٦أنفسهم مسلمني، ومنها فرقة البهائية على ما ذكره على سامي النشار
 
 يةداألديان اهلن: انياث
اص الفكر اإلسالمي عامة والفلسفة اإلسالمية خاصة إىل عزو قد دأب املستشرقون يف حماولتهم النتقل

مي إىل األديان اهلندية القدمية، وحنن ال نبحث هنا يف هذا الفصل عن التصوف الالتصوف اإلس
هلند، كما أنه ااإلسالمي وإن كنا نعتربه جزأ من الفلسفة اإلسالمية، كما أننا ال نبحث عن أديان 

قوال املستشرقيني يف هذا اجملال، وكل ما يعنينا من هذا األمر هو معرفة ليس من غرضنا أن نرد على أ
ما كان هلذه األديان من أثر يف تطور الفكر اإلسالمي عامة وعلى الفلسفة اإلسالمي خاصة، وإذا 

للمقدسي " البدء والتاريخ"البن الندمي وكتاب " الفهرست"رجعنا إىل بعض املصادر القدمية ككتاب 
ذكر  ي٧للبريوين، ونرى ابن الندمي" ماللهند من مقولة"البن سبعني، وكتاب " لعارفبد ا"وكتاب 

بعض الكتب اهلندية اليت ترمجت إىل اللغة العربية، وبعض مذاهبهم ومعتقداهتم ومواضع عبادهتم، 
 بأن املسلمني، ٨العربية، وخيربنا املقدسي ويقول ان الربامكة هم الذين اهتموا بنقل هذه الكتب إىل
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قة ألديان اهلند وحضارهتم عمأخذوا فكرة التناسخ من اهلنود، كما أن البريوين من خالل دراسته املت
أفاد كثريا، وال شك أن املسلمني عرفوا أديان اهلند وحضارهتم معرفة جيدة يف وقت مبكر يعود إىل 

 .بداية القرن الثالث من اهلجرة
 
 فقد ناقشه ودرسه عدد من املستشرقني أشهرهم لويس  عالقة التصوف اإلسالمي باملصادر اهلنديةامأ

شخصيات "ض أحباثه يف الكتاب الذي نشره عبد الرمحن بدوى حتت عنون بعمانستنيون الذي جند 
وكذلك نيكلسون يف دائرة معارف الدين واألخالق، ويف كتاب تراث اإلسالم الذي نشره " قلقة
ع التصوف إىل أصول يونانية أفالطونية،  وبوزوروث، وقد حاول بعض املستشرقني إرجاتشاخ

بينما حاول آخرون إرجاعه إىل أصول فارسية أو هندية وقد خلص أفكارهم عن مصادر التصوف 
 دراسته الرائعة اليت وضعها كمقدمة لكتاب املنقذ من الضالل  يف٩ونشأته األستاذ عبد احلليم حممود

ة إرجاع التصوف اإلسالمي إىل مصادر خارجية الغزايل، وقد رفض األستاذ عبد احلليم فكر لالمام
 أو فارسية، ويهمنا من دراسة األستاذ عبد احلليم حممود هلذا املوضوع يةسواء أكانت هندية أو يونان

وف ال صما يقال من تأثري هندي يف التصوف اإلسالمي، وقد نفاه األستاذ كما مر بنا، وبني أن الت
 ١٠له إىل شعور داخلىيتأتى من تأثري خارجي وإمنا يعود ك

 
أشهر فكرة انتقلت من اهلنود إىل العامل اإلسالمي  فما ما يتعلق يف الفرق الكالمية ويف علم الكالم،أ

هي فكرة التناسخ، إال أن املصدر الذي أخذوا عنه ليس واضحا لدينا متاما، إذ أن بعض املصادر 
بغدادي يذكر عدة مصادر هلذه  إىل أكثر من مصدر واحد، ومثال ذلك أن الةتنسب هذه الفكر

باإلضافة ، ١١الفكرة، فينسبها إىل الفالسفة كسقراط وأفالطون، وإىل املانوية كما ينسبها إىل اليهود
إىل السمنية وهي فرقة من فرق اهلند، ومن هنا كان من الصعب التحقق من املصدر األساسي الذي 

 .سلمون هذه الفكرةأخذ عنه امل
 
دادي بغ على بعض متكلمي اإلسالم فهو أمر ال جمال إىل انكاره، وقد نقل لنا الما أثر فكرة التناسخأ

آراء اجلناحية واخلابطية والراوندية والبيانية يف التناسخ، وإن كانت أقواهلم ختتلف يف بعض نواحيها 
تقال دة يف جمملها من جهة أهنا ترى إمكانية انحعن أصل فكرة التناسخ لدى اهلنود، إال أن الفكرة وا

 ١٢الروح من خملوق إىل خملوق آخر أو من اخلالق ذاته إىل املخلوق
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يرى بعض الدارسني أن األحباث الىت قامت حول موضوع املعاد نشأت كرد فعل من القائلني و
لى ما يذكره على سامي عوهو أمر ال يستبعد وخاصة إذا اخذنا يف االعتبار ، ١٣بالتناسخ من البوذيني
 .١٤سخّراح كتاب الفقه األكرب املنسوب إىل أيب حنيفة قاموا بنقض فكرة التناالنشار من أن بعض ش

 
 الفلسفة اليونانية: ثالثا
ثرت الفلسفة اليونانية على الفكر اإلسالمي عامة، وإن كان هذا التأثري جليا يف الفلسفة اإلسالمية، أ

باشرة عن طريق االقتباس، وىل منهما هي ما انتقل من أفكارها مألوكان هذا التأثري من جهتني، ا
مي عامة، وقد اختلف الدارسون للفلسفة الوالثانية تأثريها على مناهج البحث يف الفكر اإلس

اإلسالمية يف تقييم مدي هذا التأثري اليوناين، فذهب بعض املستشرقيني إىل أن الفلسفة اإلسالمية 
لك أن أهم املواضيع اليت تدور عليها  الفلسفة اليونانية، بل أضافوا إىل ذنليست إال صورة مشوهة م

 ١٥مباحث علم الكالم وهي التوحيد وصفات اهللا هي االخرى مستعارة من هذه الفلسفة
 
من الباحثني اإلسالميني من حاول نفي هذا التأثري كليا، وسلكوا يف ذلك طريقني، األول هو أهنم و

ابن رشد وغريهم ال ميثلون الفلسفة السفة اإلسالم كابن سينا والفارايب وفزعموا أن ممن يسمون ب
مقلدين للفلسفة اليونانية، وبالتإىل ال ميكن اعتبار نتاجهم  واإلسالمية، وأهنم ال َيعدون جمرد شّراح

الفكري إنتاجا فكريا إسالميا، واألمر الثاين هو أهنم نفوا وجود أي عالقة أو تأثري بني الفلسفة 
 يفعلون ذلك متهيدا لرأي طاملا ردده بعض اإلسالميني ليونانية ومذاهب الفرق الكالمية، وهما

 ١٦املتحمسني وهو أن الفلسفة اإلسالمية احلقة تكمن يف مذاهب الفرق اإلسالمية
 
وأما آراء ابن سينا والفارايب وابن رشد وغريهم ممن عرفوا بفالسفة اإلسالم فليسوا يف نظرهم إال  

ن ننقل للقارئ كالما لالستاذ على سامي النشار يف هذا للفلسفة اليونانية، ولعل من املفيد أ شراحا
. ة اإلسالمية هي شيء أعظم بكثري وأشد نضوجا من هذه الفلسفة السابقةسفإن الفل"الصدد يقول 

سفة لإن هذه الف. هي فلسفة كاملة يف  تعبريها عن اإلسالم احلقيقي، وأهلها مسلمون روحا وجسدا
 هذه الفلسفة -ريدية ومعتزلة وشيعة معتدلة، وصوفية أخالقية سنيةفلسفة املتكلمني من أشاعرة ومات-

أما هذا النموذج املصبوغ بصبغات اليونان والفرس . اإلسالمية مل تقبل فلسفة اليونان بل لفظتها
وبصبغة الغنوص، فليس هو أبدا فلسفة إسالمية من جيرؤ على القول إن الفارايب كان فيلسوفا 

ولعل ابن رشد كان أكثر أصالة من ! نا ميثل الفلسفة اإلسالمية يف شيء؟أو إن ابن سي! إسالميا؟
إن الفلسفة . هؤالء وأكثر نفاقا، فقدم مذهبا مسلما يف بعض كتبه، ومذهبا يونانيا يف البعض اآلخر
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اإلسالمية احلقة مل تتناول أبدا الفلسفة من حيث انتهت لدى األفالطونية احملدثة، لقد تلقى هذه 
جال نشأوا يف العامل اإلسالمي، ومل يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن التفلسف، أما رجال األخرية ر

فقد كانوا يف حلقاهتم يضعون تصورا فلسفيا " الفلسفة املسلمة"الفلسفة اإلسالمية أو مبعىن أدق 
ن يعاقبة جديدا ما أبعده عن تلك الفلسفة االنتخابية املوفقة اليت قذف هبا العامل اإلسالمي السريان م

  ١٧"ونساطرة، والصابئة، وعاوهنم عليها أمراء الترف احلاملون يف قصورهم املرفهة املنيفة
 
وهناك تيار آخر حاول أن يتحلى بشيء من االنصاف يف هذه املسألة منهم الدكتور عبد الرمحن  

 ينكرون عمر فروخ، وغريهم، وهؤالء األساتذة الوومجيل صليبا، وعبد اهلادي أبو ريده، ، ١٨بدوي
دعيه املستشرقون من أن هؤالء الفالسفة  يالتأثري اليوناين يف الفكر اإلسالمي، وإمنا يرفضون ما

اإلسالميني مل يأتوا بشيء ذي بال يف مباحثهم الفلسفية وشروحهم على الفلسفة اليونانية، وقد 
ا للفالسفة اإلسالميني  لرد هذه التهمة، األوىل أهنم اعتذروسلكت هذه الفرقة األخرية أيضا طريقني

بأهنم عاشوا يف بيئة ختتلف عن البيئة اليت عاش فيها فالسفة اليونان، وباإلضافة إىل ذلك، فإن هؤالء 
اإلسالميني مل يتمكنوا من االضطالع على الفلسفة اليونانية بصورهتا الصحيحة بل وصلت هذه 

 .الفلسفة إىل العامل اإلسالمي وهي مشوهة
 
 
ر ما فيها من ها هو أهنم جهدوا أنفسهم يف دراسة أعمال الفالسفة اإلسالميني الظالطريق الثاينو

طرائف وابداعات، وأثبتوا أن هذه الفلسفة اإلسالمية وإن كانت قد اعتمدت على آراء فالسفة 
زماهنم، وقدموا هذه الفلسفة أاليونان إال أهنا أسهمت يف معاجلة القضايا اليت كانت موجودة يف 

 .يدة ختتلف عن ما كانت عليه لدى اليونانبصورة جد
 
صاء أقوال العلماء يف هذا القضية، وإمنا هدفنا أن نبني كيف اختلف تقيس من غرضنا هنا  اسل

الدارسون يف مدى عمق هذا التأثري اليوناين وما استفاده علماء املسلمني من هذه الفلسفة والفكر 
ه الفلسفة على الفكر اإلسالمي فقد كان كما قلنا قبل ين عامة، أما األمر األول وهو أثر هذااليون

قليل من وجهني، األول منهما تأثريه املباشر،  وميثله ما اقتبس املسلمون من أفكار علماء اليونان، 
وإذا ضربنا أمثلة هلذا النوع من التأثري جند أن املسلمني قد عرفوا كتب األوائل ونقل إىل اللغة العربية 

كيف ، ١٩ حركة النقل يف اخلالفة األموية وقد نقل لنا صاحب كتاب الفهرستبعضها وقد بدأت
بدأت هذه احلركة وما هي الكتب اليت نقلت إىل العربية يف تلك الفترة املبكرة ومن هم الذين 
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فة اإلسالمية حركة سنقلوها، ووصلتنا معلومات وافية عن هذه احلركة، وقد ودرس املؤرخون للفل
تب تاريخ  كها القول،  وال نرى فائدة كبرية يف إيرادها هنا، فهي موجودة يفالترمجة وفصلوا في

الفلسفة، ولكن نريد أن نقول إن هذه احلركة كانت العامل األساسي الذي أتاح هلذه الفلسفة أن 
سفة يف العامل اإلسالمي إىل تنتقل مباشرة إىل الفكر اإلسالمي وإىل الفلسفة خاصة، فانقسم الفال

الفالسفة متذهبوا هبذه ء ني كالفارايب وابن سينا ومشائيني  كابن رشد، وهذا يعين أن هؤالأفالطوني
املذاهب الفلسفية ونصروها وشرحوها من غري أن يضيفوا إليها جديدا، وكل ما هنالك أهنم صبغوها 

ص ين تارة، أو عن طريق تأويل بعض النصودبصبغة إسالمية عن طريق التوفيق فيما بينها وبني ال
لتتفق مع مبادئ الفلسفة اليونانية تارة أخرى، وقد كان ابن رشد مثاال جيدا هلذا  التوفيق، وقد 
استخدم الفالسفة املسلمون نفس املصطلحات اليت استخدمها اليونانيون كاجلوهر والعرض واملادة 

املؤرخني والصورة، والقوة والفعل، والوحدة والكثرة، والسكون واحلركة، وغري ذلك، ويرى بعض 
أن السبب الذي جعل الفالسفة املسلمني يقلدون فالسفة اليونان هو أن هناك مبادئ مشتركة بني 
هاتني الفلسفتني، فالفلسفة اليونانية فلسفة عقالنية تري أن هناك نظاما وترتيبا وانسجاما وتناغما يف 

 هي العلم الكلى الذي حييط الوجود، وأن هذا النظام ميكن أن يدرك بالعقل اجملرد، فالفلسفة عندهم
باحلقائق الكلية، وكذلك املسلمون فقد اعتقدوا بوجود نظام  يف هذا الوجود وآمنوا بوحدة املعرفة 
واحلقيقة، واعتقدوا أيضا أن العقل اإلنساين له من القدرة ما ميكنه من سرب غور هذه احلقائق الكونية 

ميكن أن يتوصل إىل معرفة ثابتة حقيقية عن هذا النظام وأن اإلنسان إذا اجتهد واستخدم بقواه العقلية 
وأما االختالف بني هذه الفلسفة والفلسفة اإلسالمية فهو يظهر يف الغايات ، ٢٠وهذا الوجود

 واملقاصد، ويكمن هذا اخلالف، على ما يراه الدكتور مجيل صليبا، يف الكيفية اليت ينظر إليها
ي إىل العامل، فاألول ينظر إىل الوجود نظرة فنية، على حني الفيلسوف اليوناين والفيلسوف اإلسالم

 ٢١ليها الثاين نظرة دينية إينظر
 
ذا ما يقال عن الفالسفة اإلسالميني، أما عند املتكلمني فقد انتقلت إليهم أفكار فلسفية يونانية ه 

حظ الفيلسوف  يتجزأ الىت قال هبا األشاعرة، وقد الومنها نظرية اجلوهر الفرد أو اجلزء الذي ال
ومن ، ٢٢طس وأكدها بعض املستشرقنيرياليهودي موسى بن ميمون أهنا مأخوذة من مذهب دميوق

تهم النظام بأنه خالط الفالسفة امللحدة وأخذ عنهم قوله بإبطال اجلزء الذي  ي٢٣العجيب أن البغدادي
الفالسفة، وأعجب من  أبطلها النظام هي ذاهتا مستعارة من ال يتجزء، ومل يدر أن هذه الفكرة اليت

لصلة القائمة بني فكرة اجلوهر الفرد وبني النظرية   اذلك حماولة األستاذ على سامي النشار يف نفي
الذرية عند ابيقور ودميوقريطس، فهو يقول مرة ليست هذه النظرية مأخوذة من أصول يونانية، 
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لقد تأثر املتكلمون ، ٢٤ربه بأهنا مأخوذة من دميوقريطس وأبيقواويذكر يف أماكن أخرى من كت
ا يف استخدامهم للمنطق األرسطوطاليسي، وكذلك ثريبالفلسفة اليونانية تأثرا واضحا يظهر ك

استخدامهم ملصطلحات فلسفية كاجلوهر والعرض واملادة وغريها، وقد حتمس بعض املؤرخني 
 اليوناين، وحاولوا نوا أهنم كانوا بعيدين عن ذلك التأثريظللفلسفة اإلسالمية ملوقف املتكلمني و

التفريق بني ما امسوه بالفالسفة احلقيقيني لالسالم والفالسفة غري احلقيقيني أو املزيفني يف اإلسالم، 
وحنن نرى أن ال داعي إىل هذا كله، فلم يكن املتكلمون بأحسن حال من الفالسفة يف هذا الصدد، 

تدينا من الفالسفة، وعلى هذا األساس كانت والفرق الوحيد فيما بينهم هو أن املتكلمني كانوا أكثر 
أحباثهم تدور يف مباحث العقيدة ومسائل دينية أخرى كالبعث والنبوة وصفات اهللا وغريها، بينما 
كان الفالسفة اإلسالميون يتناولون قضيا كونية أوسع نطاقا من هذه اجملادالت الدينية، وعلى كل، 

 .سالمفكال الفريقني يشملهما مصطلح فالسفة اإل
 
وناين إىل العامل اإلسالمي وجدنا أهنا تتمثل يف ليإذا رجعنا إىل الطريقة الثانية اليت تسرب منها الفكر او

تأثريه على مناهج البحث ذاهتا، فمنهج القياس الذي عرفه املفكرون املسلمون مبا فيهم الفقهاء وهو 
ول الفقه وكذلك يف املباحث م هذا املنهج يف مباحث الفقه وعلم أصدمنهج أرسطي، وقد استخ

اللغوية باإلضافة إىل الفلسفة وعلم الكالم، وكذلك شاع لدى املسلمني فكرة البحث عن األصل يف 
كل شيء فنجد لدى الفقهاء أهنم قالوا أن األصل يف األشياء اإلباحة، وهي قاعدة أصولية، وجند لدى 

لرفع، وهل األصل يف األمساء االعراب أو البناء، اللغويني هذه الفكرة ذاهتا كقوهلم األصل يف املبتدأ ا
وكذلك فكرة البحث عن العلل، فبحثوا عن علة التحرمي يف الفقه، وعلة الرفع أو النصب يف املباحث 
اللغوية، وكل هذه القضايا تتفق مجيعها مع ما عرف بالفلسفة اليونانية من حبث يف العلل واملبادئ 

ن جنزم أن هذه األفكار انتقلت من اليونان إىل املسلمني، ولكنا وأصل كل شيء، وحنن ال نستطيع أ
نستطيع أن جنزم أهنا وجدت لدى اليونان كما وجدت لدى املسلمني، وأن اليونانيني سبقوا إليها 

 . وحبثوا عنها قبل أن يبحث فيها املسلمون
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 فصل احلادي عشرال
  يف الوسط اإلسالميةالفات الفكريخلا

 
فلسفي عند الفات الفكرية يف الوسط اإلسالمي من أمهية كبرية يف تطور الفكر  خيفى ما للخالال

املسلمني وإن أمهلها الدارسون إمهاال تاما، وحنن إذ نسعى إىل تتبع نشأة التفكري الفلسفي لدى 
يف نشأة الفلسفة اإلسالمية وتطورها  املسلمني ال نبالغ إذا قلنا أنه كانت هلذه اخلالفات دور أساسي

ىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن، وقد ناقشنا يف الباب األول من هذا البحث بداية الرتعة العقلية ح
لدى املسلمني، ووجدنا أن هذه الرتعة نشأت من اجتهاد الصحابة والتابعني يف فهمهم لنصوص 

مي كانت القرآن والسنة النبوية، وهو ما مسيناه بالتأويل، واستنتجنا من ذلك أن نشأة الفكر اإلسال
 .نشأة ذاتية أصيلة، إال أنه تعرض ملؤثرات خارجية كان هلا دور مهم يف توجيه تطوره

 
وجهنا اهتمامنا يف الباب السابق يف البحث عن أساليب التفكري لدى جيل الصحابة والتابعني يف و

لفكرية لشرع، ويف هذا الباب ندرس اخلالفات ااالنصوص ويف خارجها وموقفهم من النظر العقلى يف 
لصحابة والتابعني فهم النصوص،  ايف الوسط اإلسالمي، وهي نتيجة طبيعية حملاوالت السلف من

 ". باالجتهاد"وهذه احملاوالت هي ما أطلقه العلماء 
 
ت نإذا كان قد جرت بني الصحابة خالفات اجتهادية، وثبت أن هذه اخلالفات االجتهادية كاو

ا تطورت إىل خالفات عقيدية بعد عصر الصحابة، فإن ذلك دليل سببا لنشأة اخلالفات السياسية، وأهن
على أن الفكر اإلسالمي نشأ نشأة ذاتية طبيعية، وأنه مل يكن للمؤثرات اخلارجية دور يف ع قاط

طريق لنشأة لنشأته، كما أهنا توضح لنا دور هذه اخلالفات يف تطور الفكر اإلسالمي وكيف مهدت ا
اختالف أصحاب رسول "، ومن هنا قال علماء األصول  أن معىن قوهلم الفكر الفلسفي يف اإلسالم

وفيما يلى حناول أن نلقي ، ٢٥يعين أن توسعهم يف االختالف توسعة يف اجتهاد الرأي" رمحة) ص(اهللا 
 .مزيدا من األضواء على هذه اخلالفات االجتهادية وتطورها

 
ك ليس فيه عناء كبري، وإذا كان هذا الجتهادية يف عصر الصحابة، وإثبات ذلاقعت اخلالفات و

سة مشروعية االجتهاد وهل هو مصدر من مصادر التشريع راكذلك، فليس من مهمتنا هنا د
اإلسالمي أم ال، كما أنه ال هتمنا دراسة مراتب اجملتهدين والشروط اليت جيب ان تتوفر فيهم وغري 

 كل ذلك، وإمنا يهمنا هنا  دراسة ولية، وقد تكفل علماء أصول الفقه تبنيصذلك من املسائل األ
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تطور هذا النوع من اخلالفات االجتهادية واملراحل اليت مرت هبا والنتائج اليت ترتب عليها وأثرها 
 .على الذين جاءوا بعد جيل الصحابة
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 فصل الثاين عشرال
 اية االجتهاد العقلي يف االعتقاددب

 
وسع يف فعل من األفعال، وال يستعمل إال مبا فيه كلفة يف اللغة هو بذل اجملهود واستفراغ ال جتهاداال

ولعلماء ، ٢٦صطالح األصوليني استفراغ الفقيه الوسع، لتحصيل ظن حبكم شرعي اوجهد، ويف
األصول كالم طويل يف حكمه وأنوعه وأشكاله وحتديد حمل االجتهاد مما ال طائل حتته يف حبثه هنا، 

فهذا يعين جواز االختالف يف ، ٢٧على ما قرره األصوليونإذا كان االجتهاد مشروعا يف اإلسالم و
 املستحيل أن تتفق كل اآلراء االجتهادية يف املسألة اليت يراد معرفة حكمها، وإذا كان منالرأي إذ 

ر، بل قال خهذا كذلك، فمن الطبيعي أن تنشأ خالفات بني اجملتهدين، فريى أحدهم مبا اليرى اآل
س ناو شاء ربك جلعل الول"در حمتم على اخللق، واستدلوا بقوله تعاىل بعضهم إن وجود اخلالفات  ق

أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم 
 النص الذي ةوقد بني األصوليون أسباب هذا اخلالف، وأمهها طبيع،  ٢٨"من اجلنة والناس أمجعني

تشاهبات، وكذلك اختالف الفطر واالنظار، وقد ذهب أبو اسحاق يراد فهمه، وهو أنه من امل
يب إىل أن االختالف ليس من مقصود الشارع، وذكر هذا يف املوافقات بينما ذكر يف االعتصام اطالش

إن "يف اآلية بقوله  بأنه قدر حمتم، واستدل باآلية السابقة، ويعلق حممد رشيد رضا على كالم الشاطيب
 وحكمته من جريان كل أمر من أمور اخللق على قدر معني، ونظام ترتبط فيه ما سبق يف علم اهللا

األسباب مبسبباهتا، واقتضى أن يكون الناس على ما هم عليه حتما، أي أن ماهم عليه مل يكن 
باملصادفة أو بإجياد اهللا تعاىل كل شيء من أمورهم أنفا كما تقول القدرية واجلربية أي إجيادا مستأنفا 

، وإمنا كان مبقادير مضبوطة، املسبب فيها على قدر السبب، ولذلك مسى إجيادها خلقا، واخللق مبتدأ
ومن هذا القدر أن الناس تتفاوت عقوهلم وعلومهم فتتفاوت أعماهلم . والتقدير يف اللغة واحد

 ٢٩"فاخلالف طبيعي يف البشر واملرحومون يسلمون من شره. فيختلفون
 
 رضا أن اهللا خلق الناس وقدر فيهم أن تتفاوت عقوهلم وعلومهم، يفهم من كالم الشيخ رشيدو
ن اختالفهم يف االجتهادات نتيجة لذلك، فهل هذا هو بعينه ما يستنتج من كالم الشاطيب؟  وهل كاف

احدة، ولكنه مل يشأ، وهذا يوفق  بني ما يفهم من ظاهر اآلية وهو، أنه لو شاء اهللا جلعل الناس أمة 
 خمتلفني، وبني كالم الشاطيب من أن اخلالف ليس من مقصود الشارع؟ من البني أن فلذلك ال يزالون

هذه املسألة جزأ من مسألة معروفة يف تاريخ اإلنسانية وهي مسألة اجلرب واالختيار، وال نظن أن من 
املمكن حلها هبذه الطريقة اليت حاول الشيخ حممد رشيد رضا أن جييب عنها، ولكن الذي يهمنا هنا 
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يس ما إذا كان هذا اخلالف الذي وقع بني الصحابة يرجع إىل قدر حمتوم أم إىل أسباب ومسببات ل
كان بإمكاهنم أن يتحاشوها، وإمنا يهمنا أن هذا اخلالف قد وقع فعال، والصحابة اجتهدوا يف 

سائل االصول والفروع، فإذا وقفوا على مواضع االشتباه وكلوا إىل الباري ما مل يتعلق به عمل كامل
دهم، وإذا تعلق مبوضع االشتباه عمل بذلوا عهاالعتقادية، ولذلك قلنا إن اخلالفات العقيدية مل تقع يف 

قصارى جهدهم الستنباط احلكم الشرعي منها، ومن هنا جاءت أهم اخلالفات اليت كان هلا أثر يف 
 .تاريخ الفكر اإلسالمي
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 الفات واع اخلأن
 :كن تقسيم اخلالفات إىل نوعنيمي
لية األوىل اليت قام هبا الصحابة والتابعون عقاخلالفات االجتهادية، ونعين هبا احملاوالت ال: النوع األول 

الصدار حكم شرعي على املواقف والوقائع اليت تعلق هبا عمل وهي تنقسم إىل قسمني، قسم نزل فيه 
ائرة عمل العقل حمصورة يف  من املتشابه، ويف هذه احلالة تكون دننّص ولكنه مل يكن صرحيا بل كا

 . إطار النص
ائع اليت مل ترتل فيها نصوص أصال، ويكون العمل يف هذه احلالة بالقياس وقلقسم الثاين هو تلك الاو

 .البحت
هادية، تفهو ما نسميه باخلالفات العقيدية وهي تلك اليت نشأت عن اخلالفات االج. ا النوع الثاينمأ

 ونعين بذلك أنه مل يكن بني الصحابة خالف عقيدي وإمنا بدأ هذا وهذا النوع مل يعرفه الصحابه،
نوع من اخلالف يف عصر التابعني، وقد عاش بعض صغار الصحابة وعاصروا بعض هذه اخلالفات ال

 فيها، وعلى مكاخلالف يف القدر إال أهنم تربأوا من كل من خاض يف هذه اخلالفات، وهنوا عن الكال
 .  أن هذا النوع األخري كان خاصا مبن جاء بعد عصر الصحابة من املسلمنيهذا األساس ميكن القول ب

 
بني لنا إذا أن اخلالف الوحيد الذي عرفه الصحابة كان اخلالف االجتهادي يف املسائل اليت تعلقت ت

ية من جهة تأثريها يف اجملتمع، مههبا أحكام عملية، ولكن هذه األحكام العملية كانت تتفاوت يف األ
عض األحكام الفقهية  بالف يف اإلمامة وهو خالف عملى كما قرره العلماء ليس كاخلالف يففاخل

األخرى كاختالف الفقهاء يف أحكام الصيد والذبائح، وليس االختالف يف املرياث وتوزيع األموال 
يت  أن نقسم هذه اخلالفات االجتهادية النبشكل عام كاخلالف يف غريه من املسائل، وإذا فمن املمك

وقعت يف عهد الصحابة إىل ثالثة أقسام وذلك حسب أمهيتها وأثرها يف اجملتمع وبقاء أثرها بعد 
 :انقضاء عهد الصحابة، وهذه األقسام هي

خلالفات يف مسائل املرياث مث تطور إىل خالف يف توزيع األموال بشكل عام، وقد مسينا هذا ا. ١
 ".اخلالفات االقتصادية"النوع 
خالفات "االجتهادية ت ليت وقعت يف اخلالفة واإلمامة، وقد مسينا هذا النوع من اخلالفااخلالفات ا. ٢

 ". سياسية
د أفردنا لكل من هذين النوعني فصال مستقال وذلك ألمهيتهما وأثرمها العظيم يف التفكري قو

 .اإلسالمي
 .النوعني السابقني بقية اخلالفات الفقهية ماعدا هذين. ٣
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ض اآليات بع مل يبق له من أثر بعد عصر الصحابة، إال مسائل وردت يف تفسري وهذا النوع األخري 
القرآنية، تعلق هبا بعض من جاءوا بعد عصر الصحابة، ومثال ذلك ما نقل من أن قدامة بن مظعون 

ويستشهد بقوله تعاىل  وايل عمر بن اخلطاب يف البحرين كان يدعى أن شرب اخلمر ليس حراما،
آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث ليس على الذين "

ملا ناقشه عمر بن اخلطاب يف ذلك اصر على رأيه، فرد عليه عبد  و٣٠"اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا
يها ياء"وحجة على الباقني ألن اهللا يقول  إن هذه اآليات أنزلن عذرا للماضني"اهللا بن عباس قائال 

ووافق عمر  ابن ، ٣١"ل الشيطانعمالذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من 
وقد تعلق بعض فرق الشيعة املتطرفة هبذا التأويل الذي اختلف فيه ، ٣٢عباس يف تفسريه هلذه اآلية

بيل نشأة فقد ظهر يف أواخر اخلالفة األموية وق قدامة ابن مظعون وابن عباس وعمر بن اخلطاب،
ية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وتذكر اوالدولة العباسية قوم زعموا اهنم أتباع عبد اهللا بن مع

أهنم تأولوا اآلية السابقة على النحو الذي تأوهلا قدامة، فقالوا إن كل احملرمات الىت جاء ، ٣٣املصادر
نون بذلك أبو بكر وعمر وطلحة إال كنايات عن قوم جيب بغضهم، وهم يع ذكرها يف القرآن ليست

مات كشرب اخلمر والزىن وأكل امليتة وسائر احملرمات، وقريب روالزبري وعائشة، مث أباحوا كل احمل
من هذا ذهب بعض فرق الشيعة املتطرفة منهم املنصورية واخلطابية والعمريية واملفضلية واملعمرية 

ر بن اخلطاب مل يتخذ أي إجراء حاسم ومل ومن العجب أن عم. ائر الفرق املتطرفةسوالبزيغية، و
أال "يوقع أية عقوبة على قدامة بن مظعون عندما ادعى أن اخلمر ليست حراما، بل اكتفى بقوله 

وحنن نتساءل ملاذا مل يفعل عمر بقدامة مبثل ما فعل بابن صبيغ؟  وهناك احتماالن، " تردون عليه
العإىل الذي كان يتقلده، والثاين أنه مل يعاقبه ألن األول هو أن عمر مل يعاقب قدامة نظرا للمنصب 

املسألة كانت مسألة فقهية ومل تكن يف أصول الدين كمسألة ابن صبيغ، واالحتمال األول بعيد ألن 
عمر مل يكن ممن يفرق بني الوالة وسائر الرعية يف القضاء، واألقرب إىل الصحة االحتمال الثاين، 

يف أن اجتهاد قدامة أصبح قدوة لكل من جاء بعده ممن أرادوا أن ومهما يكن من أمر فإنه الشك 
حيتالوا على احملرمات حىت ادعوا أن ال شيء حرام وأن كل األشياء الواردة يف النصوص القرآنية على 

  .أهنا حرام ليست إال كناية عن أمساء قوم جيب بغضهم
 

  
 

        
وينسب إليه القول بأصل الوجود، وقيل " آدم"رث وهو في األساطير الفارسية مإلى كيونسبة : لكيومرثية ا١

يزدان وأهرمن، وفي هذه األسطورة يزدان أزلى قديم وأهرمن محدث مخلوق : أنه أول من قال باألصلين
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 ١، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، جار، وعلى سامي النش٦١٢ ص٢الشهرستاني، الملل والنحل ج(

 ).١٩٠ص
قال أن هذه الطائفة عاصرت النبي سليمان بن داود، وتتلخص عقيدتها أن النور خلق أرواحا نورانية   ي٢

وهو الذي ينسب إليه األسطورة،  ونشأ الشر من تفكير زروان في نفسه، وعلى هذا " زروان"كان أعظمها 
هذه الطائفة يعتقدون  قوما منذلك التفكير، ولكن تذكر بعض المصادر أن  ليكون أهرمن مخلوقا  ونتيجة

بأزلية وقدم الشر، ذلك أنهم يقولون بأنه لم يزل كان مع اهللا شيء رديئ، إما فكرة أو عفونة رديئة 
 ).٦٢٠، ص٢الملل والنحل، ج: الشهرستاني(
  
ى المسلمين باسم المجوسية، وقد لدوعرف هذا الدين ) م. ق٥٨٢ت(تنسب إلى زرادشت : لزرادشتية ا٣

يج من خير وشر، ويبدو أنهما أصالن قديمان عنده، والعالم في صراع دائم، حتى تتم زلوجود مرأى أن ا
 ).١٩٢، ص١على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج(الغلبة للنور وهذا هو الخالص، 

 ٦٠، ص٢لشهرستاني، الملل والنحل، ج  ا٤
 ٧١-٧٠، ص٢تاني، الملل والنحل، جرسلشه ا٥
 ١٩٣-١٩٢، ص١امي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، جسر، على لنشا ا٦
  ٤٣٥،٤٣٨بن نديم، الفهرست، ص ا٧
 ١٩-٨، ص٤، ج١٩٨ ص١لمقدسي، البدء والتاريخ، ج ا٨
 . وما بعدها٩٤نظر عبد الحليم محمود، قصة التصوف، المنقذ من الضالل، ص  ا٩
 .ا، وما بعده١٠١الحليم، المصدر السابق، ص د حمود، عب م١٠
 ٢٧٢-٢٧٠غدادي، الفرق بين الفرق، صبل ا١١
 ٢٧٢لبغدادي، المصدر السابق، ص  ا١٢
 ١٠٥لمغربي، على عبد الفتاح، الفرق الكالمية اإلسالمية، ص  ا١٣
 ٢٢٠، ص١لنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج ا١٤
، وما بعدها، ١١٦، صة والنهضميل برهية، تاريخ الفلسفة، العصر الوسيط أنظر على سبيل المثال، ا١٥

وكذلك ارنيست رينان في كتابه ابن رشد والرشدية، ودي بور، تاريخ الفلسفة في اإلسالم، وقد ناقش آراء 
هؤالء المستشرقين عدد من أساتذة الفلسفة منهم الشيخ مصطفي عبد الرازق، وعلى سامي النشار، وعبد 

 .ئهم في مقدمة هذا البحثالحميد عرفان، وغيرهم وقد أوردنا طرفا من آرا
ناك عدد من الباحثين اإلسالميين تبنوا هذا الرأي ومن أهمهم األستاذ على سامي النشار وآراؤه في  ه١٦

الحقيقة ليست اال صورة متطرفة ألفكار الشيخ مصطفي عبد الرازق، وهو يزعم بوجود مدرسة إسالمية 
 .، الفصل الثالث من الجزء األولم اإلساللرأي، انظر كتابه نشأة الفكر الفلسفي في اتتبنى هذا

 ١٨٤، ص١لنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج ا١٧
نظر مثال كتابه الفلسفة والفالسفة في الحضارة العربية، وكذلك جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية،  ا١٨

فة في اإلسالم، لدي بور، وعمر سيخ الفلادي أبو ريده، في تعليقاته على كتاب تارلهالفصل الثالث، وعبد ا
 .فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون
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 ٣٤٠-٣٨٣نظر ابن نديم، الفهرست، ص ا١٩
 ٢٤-٢٢ليبا، جميل، تاريخ الفلسفة العربية، ص ص٢٠
 ٢٤ليبا، جميل، المصدر السابق، ص ص٢١
 الجوهر الفرد لدى ب إن مذه، قال١١٨فلسفة، العصر الوسيط والنهضة، صالميل برهية، تاريخ  ا٢٢

انظر . المتكلمين يذكرنا المذهب العقالني عند ابيقور، وأبيقور أخذ هذا المذهب من لوقبوس وديموقريطس
 . وما بعدها١٦٠، ص١أيضا على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج

 ١٣١فرق، ص اللبغدادي، الفرق بين  ا٢٣
 ١٦٨ وما بعدها، وكذلك ص ١٦٠،ص ١ الفلسفي في اإلسالم، جرأة الفكنظر النشار، على سامي، نش ا٢٤

 .وما بعدها
 ١٣٠-١٢٩، ص٤لشاطبي، الموافقات، ج ا٢٥
، ٤٢٢، الخضري، أصول الفقه، ص٧، ص٦، المحصول، ج٣٥٠ ص٢لغزالي، المصتصفى، ج ا٢٦

رة اإلجتهاد ئن من دا الفقهاء وفي الفقه، ويخرج غير المجتهديفيويالحظ أن هذا التعريف يقصر االجتهاد 
كما أن بقية العلوم ما عدا الفقه ال عالقة لها باالجتهاد، وهذا في الحقيقة أمر غريب ألن االجتهاد ليس 

مقصورا في الفقه فقط بل يشمل جميع مجاالت العلوم الشرعية وغير الشرعية، كما يشمل األصول 
كر أن غير الفقهاء أيضا يحق لهم أن يجتهدوا والفروع على حد سواء، وإذا كان هذا كذلك فمن الغني بالذ

 .ما دام االجتهاد يشمل علوما غير الفقه
نكر بعض فرق المسلمين مشروعية االجتهاد في استنباط األحكام، وقد ذكر األشعري في مقاالته  أ٢٧
 باالجتهاد ليس بدين، وذكر عن لمأن بعض الفرق قالوا أن ما يع) ١٧٤،ص٢، وج٢٠٦، ص١ج(

في جواز االجتهاد بالرأي، فاجازه النجدات وأنكره األزارقة منهم ولم يقولوا اال بظاهر  ختالفهمالخوارج ا
 .القرآن

 ٢٢، ص١، وانظر الشاطبي، االعتصام، ج١١٩-١١٨: ورة هود س٢٨
 ، من كتاب االعتصام للشاطبي٢٢نظر تعليق رشيد رضا في هامش صفحة  ا٢٩
 ٩٣لمائدة،  ا٣٠
 ٩٠لمائدة،  ا٣١
 ١٩٨سالم، صإل، فجر امين، أحمد أ٣٢
، والبغدادي، الفرق بين الفرق، ٦٦،ص١نظر على سبيل المثال، األشعري، مقاالت اإلسالميين، ج ا٣٣
 ٢٤٥ص


