
 حوار مع الدكتور أحمد ماجد
 معهد المعارف الحكمية يعّبر عن رؤية بدأت تتبلور إلنتاج مشروع فلسفي جدّي تحت اسم إلهيات المعرفة

 
 عن الخطوات األولى في عالم الثقافة والفكر، وعن الكتب التي تركت أثرها في داخلكمحدثنا  .1

طيات الذهن الستحضار املهمل فيه، الذي حياول اإلنسان التغاضي  احلديث عن البدايات، حيمل يف باطنه عودة إىل
عنه يف كثري من األحيان، وقد ميارس اإلنسان القصر على ماضيه فيبرته، ليبقى على ما هو عليه اليوم، فما أذكره عن 

حلة مبكرة من العمر بداية املسرية الثقافية أسئلة تتعلق بالوجود مرفقة بفقدانات ألشخاص كنت أعرفهم، وأذكر ويف مر 
شغًفا بقراءة ما يتعلق باألساطري ومعناها واملعاين اليت حتملها، ال سيما جلجامش وحماولته البحث عن سبب لكونه 

 فان. 

كما أّن البيئة اليت عشت فيها والصداقات اليت أدت إليها، جعلتين أمام حتديات مستفزة، حني ُكنا جمموعة 
كان كّل واحد منها حيمل   ارب فكرية متعددة، مل تصل إىل حّد التحزب ولومن الشباب نعيش األفكار من مش

طّر للقراءة مبا يعتقد ذاتًا، ويعتقد به اآلخر. مما ولد يف  ضتصوره اإليديولوجي بعمق أو لنقل بتطرف، وكان واحدنا ي
ي كان غًضا، حياول أن يثبت بقيت هشة فوضوية، ال تنظم معرفًيا، كشبابنا الذكّل منا ثقافة هجينة، تشبهنا ألّّنا 

 لنفسه القدرة والرجولية واخلروج عن الطفولة. 

تآلف معها، ومل تعجبين على الرغم من أيف هذا الوقت، درست يف اجلامعة األمريكية، ولكين مل استطع أن 
درس أ، فانطلقت نيلي منحة دراسية فيها، فجذبتين مدارج الكالم إىل اجلامعة اللبنانية مستقرًا فيها على عوز وعمل

قلقي الوجودي وأسئلة كثرية، عّلين أجد هلا أجوبة، وهناك بدأت بالتعرف على  هاعلى مقاعدها الفلسفة، حاماًل مع
عدد من األساتذة الذين كان هلم أثر كبري يف حيايت، والكالم هنا، قد ال يتعدى األربع منهم، ألّن ما تبقى هو زائر 

 م. مثلي، حيتاج إىل أن يرافق العل

عيين، أو كما يقول وساديت هذا مُ  الذي ما زال إىل يومي أذكر أستاذي الدكتور علي زيعور ما زلتوهنا، 
معه اليت أحتاج إليها بشكل دائم، فهو وعلى الرغم من ما حتمل معامل وجهه من قساوة، حيمل يف طياته إنسانًا رائًعا، 

لسفة، وأدركت أّن العنصر األهم يف كّل مقاربة فكرية أن أحفظ تعّلمت الكثري حول التحليل النفسي واجلماليات والف
ذاتيايت، وتعلمت أّن الفلسفة تتعدى األشكال املنجزة عرب السرب يف املغفول عنه واملتمثل يف التجربة النفسية لكاتب 

وتعاونا يف أكثر من الفلسفة، فال ميكن أن نفهم حممد عبدة وديكارت إال من خالل جتارهبم احلياتية، قال يل الكثري، 



عمل، وهو مازال يعاين مين، أليّن أعده كثريًا وأخلف الوعد معه يف كّل مرة من أجل القيام بعمل مشرتك، أجنز جزًءا 
 رة االنشغاالت بشغب احلياة علّي.قاعس بسبب كثتمنه، ولكيّن أ

مبحمد علي باشا وجتربته النهضوية كما تعرفت وكنت قريًبا من الدكتور معن زيادة، الذي كان شغوفًا باثنني 
الطهطاوي وخري الدين التونسي  عوالكتب، معه رحلنا ملشروع حممد علي باشا فتعرفنا بشكل عميق على رفاعة راف

حداثة حقيقية، وحممد عبدة ومجال الدين األفغاين، ومن خالله تعلمت أن احلداثة ليست مظهريات حديثة، إّّنا هي 
نتاجها، وإن كان يهجر الدراسة بني حني وآخر ليهاجر إىل كندا، إال أّنك ال تستطيع إو  تنطلق من خصوصية األمة

 إال أن حتتفظ بذكراه وما ألقاه عليك من علمه. 

وال أنسى أستاذي املباشر الذي كان يتحدث بشكل دائم عن وجود خصوصية إسالمية ال تتماثل مع الفكر 
على كيفية عمل املنظومة اإلسالمية، وأتذكر دروسه عن الفارايب وكيف الغريب، والذي عمل لفرتة طويلة من الوقت 

عمل هذا الفيلسوف على تبيئة اخلطاب اإلسالمي وجعله قاباًل للحياة يف جمتمع إسالمي، ينتمي إىل جذر حضاري 
ختتلف شديد االختالف عن اجلذر اليوناين، معه عملت على املصطلح الفلسفي عند صدر الدين الشريازي بطريقة 

ت على استكملها من خالل عن ما هو معهود باملصطلحات الفلسفية، وهذه املرحلة اليت أمضيتها معه، عمل
والعمل على مفهوم اإلنسان يف القرون الثالث األوىل للهجرة، ولكّن املوت عاجله وحنن وإن كنا قد قطعنا  الدكتوراه

ك ونلت على أساسه درجة علمية. وهنا حتّط يب الذاكرة على فاستكملته بعد ذلمرحلة يف العمل إال أّن البحث تيتم 
   أمساء الدكتورة سعاد احلكيم وموسى وهبة وغريهم.

وما سبب  –حسب رأيكم  –يخلط البعض بين الفلسفة المعاصرة وعلم النفس، فما الفارق بينهما  .2
 الخلط بينهما؟

،  يف القرن التاسع عشر العامل، هذا الكائن الذي اكتشفالفلسفة املعاصرة بدأت تتمحور حول اإلنسان املوجود يف 
استجلب معه كّل خصوصيته، فلم يعد باإلمكان احلديث عنه إال من خالل جمموعة العلوم،  كما قال ميشال فوكو،

لرصد التحوالت اليت يتعرض هلا، وهذا ما ... علم نفس وألسنيةإناسة، و اليت جاءت لرتافق اكتشافه من علم اجتماع و 
نسان العصور الوسطى باعتباره  إعل اللجوء إىل هذه العلوم أمرًا، ال ميكن اخلروج أو التغاضي عنه، وإال عدنا إىل جي

 وال ميكن ألّي فكر فلسفي معاصر أن يغفل هذه املعاجلات، وإال حكم على قوله باالبتعاد عن كائن كلّي.
مر ضروري. والفار  قد يكون يف كيفية التعامل مع هذه التفلسف، من هنا جيري اخللط بينها وبني الفلسفة. وهذا األ
بالتايل ال ميكن احلديث عن خلط، إّّنا حنن نتكلم عن  املعطيات بشكل مفيد، ينتج معىن داخل سيا  خمصوص.

استفادات، تستطيع أن تقدم تفسريات تساهم يف الوصول إىل معىن حمدد، فالفيلسوف املعاصر ال بد من أن يعود إىل 
 لعلوم يف املوضوعات اليت يعاجلها.هذه ا



كما أّن هناك بعض االستفادات اليت ميكن الوصول إليها من خالل اللجوء إىل هذه العلوم ال سيما على 
أّن األقوال املدرسية ميكن الرجوع إليها، فهناك العديد من التفسريات اليت ُقدمت واليت حللت املستوى النفسي، حيث 
أقوال الفالسفة، وحنن حباجة للخروج من هذا األمر، وهو ما ال يستطيع فعله إال من توفر وأدجلت يف بعض األحيان 

حنو ما نسوه وأمهلوه، ما حجبوه أو اعتربوه غري جدير، غري  على أداة منهجية فعالة مستعارة من علوم أخرى، للوصول
ام اجملدي الذي حيفر يف العمق للوصول إىل يصبح املوضوع متعلًقا باالستخدنافع أو بغري جدوائية.. لذلك، وكما مّر، 

 نتائج غري تقليدية، تفصح عن املرضّي واملغيب والالوعّي يف النصوص. 

نتاج مقوالت إاإلسالمية يف  –من هنا، قد يتساءل بعض الباحثني عن سبب قصور الفكر والفلسفة العربية 
القراءة التقليدية اليت تكتفي باستعراض اآلراء  تتواءم مع العصر الذي نعيش، وهذا األمر لن يظهر لنا من خالل

واملواقف واملنهج، بل حنن حباجة للحفر يف ذاتيات املفكر لنلحظ العقبات الذاتية والعوامل الغائبة أو املغيبة يف املشروع 
لت على الفكري، لنلحظ سبب القصور، وهذا حيتاج إىل كالم تفصيلي، ينطلق من النماذج الفكرية املركزية اليت عم

العمل عليها، فنحن سنكون أمام شخصيات مرضية، صاغت نظرياهتا على أرضية التحيز الصلب ملقوالهتا، الرتاث، و 
نتاج الوحي إوبعض هذه الشخصيات وصلت إىل حّد العقد النفسية كعقدة "حسد النبوة"، حيث حاولت أن تعيد 

ال يتّم إال من خالل انقياد اجملتمع ملقوالهتا اخلالصية. وبعض وكأنّه يتنزل عليها، بالتايل كانت ترى أّن خالص اجملتمع 
هذه املشاريع يعاين من عقد تتعلق بعقدة املنبع وهي حاولت أن تتالعب باألصول، فقامت باصطناع ثنائية يف 

. اإلسالمي، ليضرب االنتماء املشرقي لصاحل املغريب، وهذا ما يفصح عنه بشكل غري واضح يف ذكرياته..السيا  
 وهكذا دواليك. 

حينما تتحّدثون حول فلسفة الوجود في الفلسفة اإلسالمّية، فهل هناك من فارق بينها وبين الفلسفة  .3
 الوجوديّة؟

الكالم عن فلسفة وجود يف اإلسالم حنن نتكلم عن مدرسة فكرية ترتبط خبلفياهتا الناظمة بنظرة كونية متكاملة، عند 
مها احدأبل تراه كائًنا خملوقًا من اهلل عّز وجّل. بالتايل حنن أمام نظريتان ختتلفان بشكل كلّي، ال ترى اإلنسان مرمًيا 

 ر تفكريه. والوجود معها، فهذا االجتاه يتخذ الوجود حمو على رؤيتهاتنطلق من خلفية احلداثة الغربية، وما تركته من أثر 
ائن يف العامل حقيقة واقعية، وهو ليس عبارة عن صورة تعكس فالكالكائن يف العامل،  حقيقة واقعية وجتربة حية؛ أي 

احلقيقة كما يف نظرية املثل األفالطونية. فأفالطون يرى أن املثل أو الكليات هي األصل وأن اجلزئيات اليت نراها يف 
د... واملاهية من عاملنا هي صورة من عامل املثل... فاإلنسان صورة ملثال اإلنسان.. أي أّن املاهية سابقة على الوجو 

وورد جند أن وهذا ما يرفضه الوجودي. فعند كريكآخر.  اوليس شيئً  هذا الفهم ما يكون به الشيء شيًئا معيًناخالل 
قّل وجودي"، وهذا الكالم  ا" كلما ازددت تفكريً  املاهية تناقض الوجود مناقضة صرحية، األمر الذي دعاه إىل القول:



عن التنظريات الفكرية، بل أّن الكالم عن العامل يبعد  عن عيشه بشكل مباشر بعيًدا ارةحييل إىل أن العامل هو عب
اإلنسان عنه. وهذا املوضوع جنده أكثر حدة ووضوح عند جون بول سارتر، الذي قطع بأسبقية الوجود على املاهية، 

ق مقاومتها لشعوري ومثوهلا الواقعي فاملعرفة باألشياء ال تتم عن طريق الفكرة العقلية أو الصورة الذهنية، بل عن طري
اآلن عندما مهمت بدخول حجريت، وقفت فجأة يف مكاين، ومل أستطع " أمامي، فهو يقول يف وصف قبضة الباب:

ملس يدي، وأملى علّي وجوده يف "شخصية" مل أستطع  واحدة. ذلك ألنين أحسست أن شيًئا بارًدا أن أتقدم خطوة
فالوجوديون أعادوا النظر يف  ونظرت. لقد ملست يدي قبضة الباب ليس إال".أن أنكرها. مث فتحت قبضة يدي 

ا تعاين من مشكلة حقيقية، يقول سورين كريكجوورد: " ن  اآل إىلغريق و حركة الفكر االنساين منذ اإلالفلسفة ورأوا أّنه
خذ هذه الفلسفات أسيط مل ت، لسبب بفالطونا على الفكر امليتافيزيقي ألكانت تسري يف اجتاه خاطئ باعتمادها كليً 

  ."ا يف حسباّنا من الوضعية وظروف االنسان نفسه يف نظر االعتبارشيئً 

أي  histoireوليس مبعىن  éhistoricitفالوجود اإلنساين يف هذه الفلسفات وجود تارخيي مبعىن 
تارخيية الوجود وليس التاريخ، فالوجود اإلنساين هبذا االعتبار ال يُفهم إال عن طريق معاناة اإلنسان للمواقف اليت 
يرتبط هبا يف حياته الواقعية ألنه موجود يف العامل ومع األشخاص اآلخرين. فاإلنسان بالنسبة للوجوديني كائن ممز ، 

 للهم . انالحظه مع  هيدغر الذي اعترب الوجود مرادفً من احلسرة واهلم، وهذا ما  ايعيش جوً 

ويسعى  اهذا، وأضاف الوجوديون إىل الوجود مفهوم "التعدي"، وعنوا بذلك أنه اإلنسان خيرج من ذاته دائمً 
اندفع  اوكلما حقق منها جانبً  ،إىل شيء آخر. فهو يف جوهره "تصميم" أو "مشروع" لتحقيق إمكانيات ال ّناية هلا

قيق إمكانيات أخرى. وهكذا، يصبح الوجود اإلنساين أو احلقيقة البشرية عند الوجوديني حقيقة مفارقة لذاهتا إىل حت
منها ليصل إىل  ا، ومتعالية على نفسها باستمرار. فاإلنسان من خالل هذا املقاس يهرب من نفسه ويهدم جزءً ادائمً 

 ما بعد نفسه. 

فاإلنسان صانع لقدره، وال وجود لقوة خارجية تفرض نفسها  والوجود اإلنساين يتصف كذلك باالختيار،
إن اإلنسان مضطر يف كل حلظة من حلظات حياته أن يصنع إنسانيته ويكشف عنها بنفسه " عليه. يقول سارتر:

 ،امادام قد وجد نفسه يف الوجود بال عون أو مدد". ولكن هذا االختيار حمدود ألن الوجود اإلنساين ليس كّله اختيارً 
 إذ تقطعه جربية ما، وهذا ما يدفع إىل القول بأن الوجود فعل دينامي متحرك يستقطع بواقع سكوين جربي يفرض من

طالقيته، وهذا ما عرب عنه كارل ياسربز إاخلارج. لذلك، ال يوجد وجود إال جبانبه حواجز أو مواقف معيقة حتّد من 



 اإلنسانية وتقيدها، وجتعل اإلنسان حييل الفشل املتأيت منها فشاًل  بالوضعيات احلاجزة. وهذه الوضعيات حتدُّ من احلرية
من ذاته، أي أنه شارك يف صنعها، مما يؤدي إىل سقوطه يف العدم، بينما كان عليه أن يقاوم هذا السقوط بفعل  اعً بنا

 االختيار احلر.

والتنظري السابق حول الوجود، جعل الوجود اإلنساين"ممكن"؛ أي أنّه يف مواجهة "الضروري"، وهذا األمر 
دفعهم إىل رفض ومعارضة "هيجل فهيغل أغر  الفرد يف املطلق، فالوجود عنده ضروري سواء أكان وجود اإلنسان أو 

ن الوجود كّله سواء أكان وجود األشياء أو اإلنسان العامل، ألنه ميثل احلركة الضرورية لفكرة املطلق، بينما هم يرو 
ممكن، واملمكنات تتمتع بوجود حقيقي، بالتايل الزمن ممكن مكون من حلظات منفصلة ومن فرتات متقطعة إىل 

 جانب حلظاته املتصلة. 

 وهذه النظرة نقطة اتفا  بني الوجوديني مع اختالف يف كيفية النظر إليها، ففي حني ذهب الوجوديون
امللحدون كسارتر إىل احلديث عن خملو  ُقذف به يف الوجود دون سبب أو علة، لذلك عليه أن يعيش هذا الوجود 
املمكن عرب اختباره ومشروعه اخلاص. عمد الوجوديون املؤمنون ككريكجوورد إىل التفريق بني املسيحية املتحجرة، تلك 

ية مستقرة، ال تسمح هلا بالتطور. واملسيحية املفنتحة على اليت تعيش أنظمة ومقوالت ثابتة، تنطلق من مؤسسة كنس
 اإلنسان، اليت تساير معطيات العصر، فتحول املسيحية إىل اختبار وجودي يتجدد مع جتدد الوجود الزماين "اآلين".

من خالل هذا الفهم، الذي يرتكز على حقيقة وجود اإلنسان، تصبح العالقة اليت تربطه مع اآلخرين؛ هي 
عالقة "األنا" و"اآلخر". ولذلك جند أن اجلدل الوجودي هو جدل "األنا" و"اآلخر" و"النحن"، باعتبار "النحن" 

 تدل على جمموعة متفرقة من اآلخرين، ميثل كّل فرد فيهم قلعة من الفردانية قائمة بذاهتا.

 شيءقيام  هي اخلالفةألرض، و خليفة اهلل على ا بينما الوجودية مبعناها اإلسالمّي، تنطلق من كون اإلنسان
 هو مبا وتدابريه وأحكامه الوجودية وآثاره نهو شؤ  مجيع يف للمستخلف احاكيً  اخلليفة بكون إال تتم ال آخر مقام

 .اخلليفة عن املستخلف فال ميكن الفصل مستخلف،

هذا املتحقق أو الواقع أو ه من املراد. و واحلديث عن الوجودية اإلسالمية هو حديث عن الوجود املطلق
احلقيقة، وهنا جيب أن ّنيز بني الوجود مبعناه اللفظي والوجود ببعده اخلارجي، فعندما يُقال الوجود ويُقصد من ذلك 



احلقيقة اخلارجية أي له أثر وتأثري، وعندما يُقال وجود لفظي يُقصد به ما له حصة من الوجود كالقول زيد موجود، 
ال تبحث يف قيود الوجود أو عوارضه، إّّنا تذهب باجتاه اإلسالمية الفلسفة فالوجود باملعىن األول.  والفلسفة  تنظر إىل

حبث املوجود على وجه كلّي، أي خترج من دائرة اجلزئيات أصاًل إىل الذاتيات، وهذا ما جيعلها تبحث عن األحوال 
 . من املاهيات ات أو مباهية خاصةالكلية للوجود املطلق بلحاظ عدم اختصاصها بنوع معني من الوجود

فعندما نتحدث عن وجودية إسالمية نتكلم عن أمر خمتلف عن الوجودية الغربية، ألّن كّل واحد منهما 
 ينتمي إىل نسق خمتلف عن اآلخر، ينطلق من نظرة كونية هلا خصوصيتها. 

الوجود، أو  ما هو برنامجكم في "دراسات معهد المعارف الحكمّية" لتقديم وتعريف فلسفة -
 المتعالية" لمراكز الفكر وفالسفة العالم العربي ومؤّسساته التعليمّية؟ "الحكمة

على تعميق معرفة العامل العريب هبذه الفلسفة خاصة أّّنا تنتمي إىل عمقه م 1999عمل املعهد منذ انطالقه عام 
 مل يظهر نتيجة طفرة حدثت يف مكان صخص  الفكري واملعريف، وتلتقي معه يف كثري من اجلوانب، فهذا القطاع املعريف

من العامل اإلسالمي، إّّنا هو جاء كسيا  طبيعي ضمن تطور املعرفيات اإلسالمية، وهي تشكل عنصر وصل ال ميكن 
ه. بالتايل ال ميكننا احلديث عن اكتشاف قارة جديدة امسها فلسفة احلكمة نأن تفهم الفلسفة اإلسالمية مبعزل ع

ا يف الواقع أمام امتداد وتفاعل، وما يقوم به املعهد هو تفعيل العقل اإلسالمي إىل جزء منه، حباجة إىل املتعالية ألنن
 استعادته والعمل عليه، لريى مسار الفكر اإلسالمي بتماميته. 

لقاء الضوء عليه، إ لواملعهد يقوم بدور من أج ففلسفة احلكمة املتعالية جزٌء أساسٌي من الفلسفة اإلسالمية،
وهو من أجل ذلك، خص  جزٌء حمورٌي من برناجمه الدراسي من أجل شرحه وتفصيل القول فيه، كما أنّه يعمل على 

ف هبذه الفلسفة ويسعى إىل حتقيق عدد من الكتب الدراسية، باإلضافة إىل أنشطة  صدار سلسلة من الكتب اليت تعرّ إ
انز متخصصة تستطيع أن ترسم خريطة فكرية كاملة للمنطق والفلسفة كندوات ومؤمترات، وهو اآلن يعمل على مك

اإلسالمية، توضح وبشكل عملي مسرية الفلسفة اإلسالمية. كما أّن املعهد واكب ويواكب عدد من الدراسات اليت 
 يقوم هبا طالب لبنانيني وعرب.



عمال التي إلى أي مدى استطعتم تحقيق هذا الهدف التعريفّي؟ وما هي االجراءات واأل -
  انتهجتموها لهذه الغاية؟

جيايب يف تعريف فلسفة احلكمة املتعالية للعامل العريب، وهنا أذكر أّن العدد صفر جمللة إدون شك أّن للمعهد أثر 
احملجة، كان خمصًصا لصدر الدين الشريازي، كما وأنّه نشط الدراسات املتخصصة املتعلقة هبذا املوضوع وأصدر أول 

متخص  مبصطلحات الفلسفة الصدرائية، مما جعل هذه الفلسفة حاضرة وبقوة يف العامل العريب، وفد معجم فلسفي 
وصلنا اآلن إىل مرحلة أّن احلديث عن صدر الدين الشريازي مل يعد غريًبا يف العامل العريب، وبشكل أكثر دقة بدأنا 

  كادميية املتخصصة يف معظم الدول العربية.نالحظ بعض الدراسات األ

كانت حمدودة جًدا، بل ميكن عدها على أصابع اليد   2000فالدراسات املتعلقة بصدر الدين قبل العام 
الواحدة، أما اآلن فاألمر خمتلف، حيث ميكننا أن جند أكثر من دراسة يف اجلامعات املصرية ودراسة يف جامعة تونس 

نان وسوريا والعرا . هذا ال يعين أن املعهد وحده هو ودراستني يف املغرب العريب باإلضافة إىل األعمال املقدمة يف لب
 الذي قام باألمر، ولكن بالتأكيد ميكننا احلديث عن دور مركزي وحموري للمعهد فيه. 

هل استطاع العقل الفلسفّي المعاصر للمسلمين أن يستمر في ممارسة اإلبداع والتجديد  -
 الفلسفّي، أم أنه جمد على التقليد واالتباع؟

 يع العقل الفلسفي العريب أن يكون فاعاًل، وهذا يعود إىل أسباب متعددة، منها: ال يستط

  أّن الفلسفة يف العامل العريب تعاين من نظرة ّنطية، تعتربها مناقضة للدين، وهذا ما جيعلها حماصرة، ختضع
حل التعليم س الفلسفة ضمن مرايعض الدول العربية متنع تدر بدائًما للتشكيك بغاياهتا، وهذا ما جعل 

الثانوية. كما أّن معظم اجلامعات العربية ال يوجد فيها أقسام للفلسفة، وهي تفسح اجملال هلذه املادة ضمن 
 الدراسات العليا. 

  ،طار تاريخ الفلسفة إميكن احلديث عنها يف وجود تيار قوي، يسعى إىل جعل الفلسفة اإلسالمية هامشية
ليونانية، انطالقًا من مسلمة أن العقل العريب واإلسالمي، ال يستطيع وباعتبارها نسخة منقحة عن الفلسفة ا

 أن ميتلك ناصية الفلسفة. 

  وجود نزعة اتباعية يف الفكر الفلسفي العريب، حيث جند حماوالت لربط الفلسفة اإلسالمية بالفلسفة الغربية
الفلسفة العربية نسخة عن الفلسفة الغربية. ويف هذا املوضع نرى فلسفة إسالمية وجودية ومادية  إلثبات أن

وشخصانية. وهذا األمر مسيء للفلسفة ألنه حيّول الفلسفة اإلسالمية إىل هيوىل ميكن أن تتشكل بأشكال 



يف الفلسفة الغربية،  جابات ميكن أن جندهامتعددة حبسب الطلب، كما أنّه حيّول الفلسفة إىل تابع واإل
  هبا وكشاهد.   لالستئناسبالتايل فنحن لسنا حباجة إىل الفلسفة اإلسالمية إال 

 ما رأيكم بالمقولة القائلة: إّن الفلسفة انتهت مع ابن رشد؟ -

املقولة قه اآلخرون، حىت أصحاب االختصاص مل يتنبهوا إىل ضعف هذه هذا الكالم ساقه بعض الكتاب وصدّ 
ن شك أّن ابن رشد شخصية عمالقة ومؤثرة يف الفلسفة اإلسالمية، ولكّنه ليس ّناية املطاف، فالفلسفة ووهنها، دو 

اإلسالمية استمرت من بعده، وهي عرفت كما رأينا قفزات كبرية يف العامل اإلسالمي، واحلكمة املتعالية مثال وضاح 
ما يصورها بعض مدعي التفلسف ألننا جند مذهبيات على ذلك، وهنا أريد أن أؤكد أّن هذا التطور مل يكن مذهبًيا ك

لينا هو ما قام به فضل الرمحن من ترمجة اجلزء األول من احلكمة املتعالية إمتعددة قد تبنت هذا التوجه، واملثال األقرب 
قبال الذي جند لديه هذا األثر إوهو من مؤسسي اجلماعة اإلسالمية يف باكستان، كما ال ميكننا أن ننسى حممد 

 واضح بشكل جلي. 

الت يف الدولة العثمانية، و فلسفة احلكمة املتعالية، جند أّن للفلسفة اإلسالمية جوالت وص حنيناوحىت إذا 
وهناك العديد من الفالسفة يف هذه الدولة بعد ابن رشد. املشكلة يف العامل العريب هو التعميم الذي ال ميكننا أن 

    نربره.

أين يمكن لنا أن نجد البذور األولى لبناء فلسفة إسالمّية؟ وهل ما زالت هذه البذور تحمل قابلية  -
 الحياة والتجّدد؟

بشكل  االفلسفة اإلسالمية فاعلة ومثمرة والبذور األوىل يف نصوص الرتاث الفلسفي اإلسالمي وضرورة العودة إليه
 األمر الذي جيعلها ضيقة وغري مثمرة.  تزاء،التقليد أو االجعن علمي الستكشافه بشكل تام وبعيًدا 

هل تعتقدون أن الراهن اإلسالمّي والعربّي يحمل آماالا واعدة بمشاريع فلسفية جديّة؟ وما هي  -
 المقّومات المطلوبة لقيام مشروع فلسفي إسالمي أو عربي؟

ث اإلسالمي، يعد بإمكانية قيام مشاريع فلسفية نعم، ما نشهده اليوم من حماوالت الستعادة الثقة بالذات والرتا
عترب أّن ما يطرحه معهد املعارف احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية تعبريًا عن رؤية بدأت أجدية، وامسح يل أن 
 في جدّي حتت اسم إهليات املعرفة.تتبلور إلنتاج مشروع فلس


