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الفلسفة االسالمية 
د. سعيد السلماني بين التقليد والتجديد

» أستاذ الفلسفة والفكر االسالمي - المغرب«
selmanisaid2015@gmail.com

متهيد

مّما ال شّك فيه، أّن الحديث عن الفلسفة اإلسالميّة هو حديث عن الحضارة التي أقامها 
هذه  توّسعت  وقد  النّبيئين،  خاتم  وسلّم  عليه  للّا  محمد صلّى  الّرسول  بعثة  بعد  المسلمون 
الحضارة وعال شأنها في عديد من المجاالت بعد تحقيق »فعل القراءة« على وجه األرض 
نَساَن  ِ ِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )*( َخلََق اإلإْ الذي نزل على النّبي في أّول آية قرآنيّة كريمة: »اقإَْرأإْ بِاسإْ

 .]1[ » نَساَن َما لَمإْ يَعإْلَمإْ ِ َرُم )*( الَِّذي َعلََّم بِالإْقَلَِم )*( َعلََّم اإلإْ َكإْ ِمنإْ َعلٍَق )*( اقإَْرأإْ َوَربَُّك األإْ

وبما أّن التّفكير والبحث العلمي كانا من سمة هذه الحضارة، فقد تُرجمت في عّزها أعماٌل 
علميةٌ عديدةٌ؛ هنديّة وفارسيّة ويونانيّة. وعليه، فقد كان لزاماً أن يتأثّر المسلمون بفلسفات 
مختلفة أبرزها الفلسفة اليونانية، فقد ترجموا لـ »أرسطو« و»أفالطون«...الخ، ولم يكتف 
في  منهجهم  يناسب  ما  وفق  وأضافوا  وعلّقوا  شرحوا  بل  فقط،  بالتّرجمة  اإلسالم  علماء 

التفلسف.  

الفلسفة االسالمية بين التقليد والتجديد - د.سعيد السلمانيفي الصميم
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د. سعيد السلماني 
» أستاذ الفلسفة والفكر االسالمي - المغرب«

selmanisaid2015@gmail.com

 الفلسفة اإلسالمية بني الوجود وعدمه

الفلسفة عندما يصل الى مرحلة  إّن كل باحث في تاريخ 
في  غاية  مسألة  أمام  نفسه  سيجد  المسلمين،  عند  التفلسف 
التّعقيد متمثّلة في إشكالية فعل التّفلسف عند المسلمين. وفي 
الفلسفة  بأّن  المستشرقين  من  الكثير  زعم  فقد  الصدد،  هذا 
اإلسالمية ماهي إالّ تكرار لما قاله فالسفة اليونان، والشيء 
الوحيد الذي فعله فالسفة اإلسالم هو نقلهم التراَث اليوناني 
الى الثّقافة العربيّة اإلسالميّة بفعل الّضرورة والحاجة التي 
نازع  من  أبرز  ومن  والّسياسية.  الثقافيّة  الّظروف  فرضتها 
في وجود فلسفة إسالمية نذكر »آرنست رنان« عميد حركة 
االستشراق في فرنسا وأوروبا كلّها في القرن التاسع عشر. 

ففي كتابه: »تاريخ اللّغات الّسامية« يؤّكد على أّن التفلسف ال يمكن أن يكون بتاتاً من نصيب الّشعوب الّسامية، 
فهذه األخيرة »ال تصلح للنّظر العقلي الفلسفي، وال إلنجاب الفالسفة«. وهناك مستشرق آخر من ألمانيا إسمه 
إبداع  لم يكونوا أصحاب  المسلمين  أّن  أثبت فيه  الفلسفة«،  سّماه »المختصر في تاريخ  ألّف كتاباً  »تنمان« 

فلسفي وخاّصة في الجانب النّظري منه]2[.

ورغم هذا التّشويش على وجود الفلسفة اإلسالمية وما قدّمه هذا الفريق من حجج يزعم أنّها عائق أمام 
المنكرين  دوغا« على  »غوستاف  فقد ردّ  الّرصين،  العلمي  النقد  أمام  لم تصمد  أنّها  إالّ  المسلمين،  تفلسف 
للفلسفة اإلسالميّة بالقول: »إنّما هي أحكام تذهب في اإلطالق إلى حدّ الّشطط )...( وما مصدرها سوى سوء 
فلسفيّة غير شروحهم على مؤلّفات  للعرب من مصنّفات  بما  إليه جهلنا  للفلسفة اإلسالميّة، يضاف  التحديد 
الفلسفة شيئاً  في  ينتج  لم  كعقل »ابن سينا«  أّن عقالً  يظّن ظاّن  فهل  واحداً،  شاهداً  إالّ  أسوق  أرسطو. وما 
طريفاً؟. وإنّه لم يكن سوى مقلّدا لليونان..«]3[. وسيراً على هذا النّهج يقف »فول مونك« مدافعاً عن وجود 
أنّها مّرت بأطوار متعدّدة مثلها مثل الفلسفة في العالم المسيحي إذ يقول: »وعلى  الفلسفة اإلسالميّة معتبراً 
العموم يمكننا أن نقول أّن الفلسفة لدى المسلمين لم تتقيد بمذهب المّشائين صرفــاً وإنّما هي توشك أن تكون قد 
تقلبت في جميع األطوار التي مّرت بها الفلسفة في العالم المسيحي، فنحن نجد فيها مذهَب أهل الّسنة الواقفين 
على النّصوص، ومذهب الّشك ومذهب الفيض بل ونجد فيها مذاهب شبيهة بمذهب »اسبينوزا« ومذهب وحدة 

الوجود الحديث«]4[.

منوذجية )الغزالي( يف البحث عن احلقيقة

إّن أحكاماً كثيرة تغيّرت بفضل البحوث الجادّة التي اعرفت للفلسفة إبجدتها وطابعها الخــــاّص في البحث 
والتّحليل وعالج القضايـــا. ومن بين الفالسفة الذين انتهجوا ألنفسهم طريقة خاّصة في البحث »اإلمام أبو 
طريقا  لنفسه  انتهج  الذي  المسلميـــن  الفالسفة  بين  الوحيد  »إنّـــه  »رينان«  عنه  قال  فقد  الغزالي«،  حامد 

في الصميم الفلسفة االسالمية بين التقليد والتجديد - د.سعيد السلماني
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الطرح،  لهذا  وتعزيزا  الفلسفــي«]5[.  التفكير  في  خاّصا 
فقد ذكـــر الباحث المصري »مصطفى النشـــار« في كتابه 
أن  باالعتبار  »..والجدير  قولـــه:  الفلسفة«  الى  »مدخل 
نعرف أن االمام الغزالـــي )450 هـ 505( كان من أعظم 
الشخصيــات االسالميّــة وأكثرها عمقاً وأصالـــة رغم أنّه 
قبل  أنّه  فالواقع  الفالسفة.  على  المزعومة  الحملة  تلك  قاد 
الحملــة كتب  الذي شن فيه  الفالسفة«  أن يكتــب »تهافــت 
»مقاصـد الفالسفـــــة«، فلم يكن من أولئك الذين يهاجمون 
الفالسفة عن جهل ودون أن يعرفــــوا ما هي الفلسفـــة وماذا 

قال هؤالء الفالسفة«]6[.

 في التّراث اإلسالمي إذا ذكر »الغزالي« فأنت أمام علم 
من أعالم الحضارة اإلسالميّة بدون منازع، وإن كل باحث 
يجد ضالته في »الغزالي« لسبب بسيط وهو أنّه كان عالماً موسوعيّاً رافعاً شارة البحث عن الحقيقة والنّقاش 
العلمي الّرصين، فقد ناقش المتكلّمين والباطنيّة والفالسفة والمتصّوفة وكتب في األصول والفروع.. وهذا 

دليل على موسوعيته. 

وعليه، فمن أراد قراءة كتبه ال بد أن يطلع على حياته ألنّها تخبر بكثير من األسرار العلميّة والمنهجية على 
الخصوص، وهذا يظهر جليّا عندما تطالع بعضاً من كتبه مثل: »مقاصد الفالسفة«، أو »تهافت الفالسفة«، أو 
»المنقذ من الضالل«...الخ، فقد وظف منهجاً دقيقا في البحث والتحليل. وكان رحمه هللا من منهجه أن ال ينتقد 
مذهبا االّ بعد أن يستوعبه وزيادة، وفي سياق هذا المنحى يقول في كتابه »مقاصد الفالسفة« »..فإّن الوقوف 

على فساد المذاهب قبل اإلحاطة بمداركها، محال، بل هو رمي في العماية والّضالل«. 

كان  فإذا  العلمي،  البحث  في سماء  عالياً  بّوأه  الذي  الدّقيق هو  والبحث  والتمحيص  االستيعاب  منهج  إن 
»ديكارت« تصدّر منهجه دون اإلشارة الى »الغزالي« رحمه هللا، فإّن مصداقيّة الباحث الحريص على الدّقة 
ونسبة المعلومة الى أهلها تجدها واضحة عند »الغزالي« في كّل كتبه، فهو ال يفتأ ينّوه بالمناطقة والمتكلمين 

والفالسفة والمتصوفة...وكتاب »مقاصد الفالسفة« أوضح دليل على هذا النهج. 

لته وعقلته، وطالعت كتب المحقّقين منهم،  يقول في »المنقذ من الضالل« »ثم إنّي ابتدأت بعلم الكالم، فحصَّ
وصنّفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علماً وافياً بمقصوده، غير واٍف بمقصودي )...( وابتدأت، بعد 
الفراغ من علم الكالم، بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً، أنّه ال يقف على فساد نوع من العلوم، من ال يقف على منتهى 
ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل ] ذلك [ العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته، فيطلع على ما لم يطلع 

عليه صاحب العلم من غور وغائلة، وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقّاً«]7[.

الفلسفة االسالمية بين التقليد والتجديد - د.سعيد السلمانيالفلسفة االسالمية بين التقليد والتجديد - د.سعيد السلماني في الصميم
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خالصة

أن  هللا  رحمه  استطاع  هذا  بمنهجه  إنّه  القول:  إلى  نخلص 
الفلسفة  أنقاض  أنشأه فالسفة اإلسالم على  الذي  البناء  يهدّم 
يكتف  لم  الذي  الوحيد  الفيلسوف  بناء عليه،  اليونانيّة، ويعدّ 
قام  بل  الفالسفة،  مسائل  بعض  باقتباس  الكالم  علماء  مثل 
إظهار  ثم  من  وحاول  نظرياتهم  جميع  وتمحيص  بشرح 
إلى  ذلك  كل  في  مستنداً  نتائجها،  وفساد  براهينها  ضعف 
نظرية خاصة في المعرفة، تدّل على دقّة المشاهدة، وعمق 
النظر، وقوة التفكير]8[. وعليه، فإّن قوة منهجه تظهر بشكل 
الذي  الّشك  وفي  الفلسفية،  للنّظريات  نقده  قوة  في  واضح 
الحقيقة، فقد »بحث في نظرية  إلى  للوصول  انتهجه طريقاً 

المعرفة، ومعيار اليقين، وتوّصل بعد الشّك الى بيان حقيقة العلم، بطريقة الحدس الباطني وبأسلوب يذكرنا 
بأساطين الفلسفة الحديثة«]9[.

اهلوامش

]1[ سورة العلق - اآليات من 5-1 

الفلسفة االسالمية: نظرية المعرفة في ثوب جديد،   ]2[ محمد مجمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في 
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط، 1، 1993، ص، 12.

]3[ نفسه، ص، 14.

]4[ نفسه. ص، 14. 

]5[ الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضالل، تحقيق وتقديم، د.جيل صليبا، ود.كامل عياد، دار األندلس بيروت، 
ط 7، ص، 7.

]6[ النشار مصطفى، مدخل الى الفلسفة النظرية والتطبيقية، دار قباء الحديثة، القاهرة، 2010، ص، 93.

]7[ الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضالل، تحقيق وتقديم، د.جيل صليبا، ود.كامل عياد، دار األندلس بيروت،  
ط 7، ص،  13، 14.

]8[  نفس المرجع، ص، 12.

]9[ نفس المرجع، ص، 13.

في الصميمالفلسفة االسالمية بين التقليد والتجديد - د.سعيد السلماني


