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ملخص:
يهدف هذا البحث �إىل الك�شف عن نظرية املعرفة ،وبيان مالمح تكامل �أدوات املعرفة،
و�أحكام العلوم املعرفية عنده ،ودعوة الغزايل العلماء �إىل التكامل فيما بينهم للو�صول �إىل
املعرفة احلقيقية ،ويظهر هذا التكامل من خالل مقارنتها بالفل�سفات الرتبوية احلديثة،
ولتحقيق �أهداف البحث اُ�ستخدم املنهج اال�ستقرائي واملنهج الو�صفي واملنهج املقارن،
الذي �أعان على الوقوف على مالمح نظرية املعرفة و�إظهار تكامل عنا�رصها عند الغزايل،
وتو�صل البحث �إىل �أن مالمح التكامل املعريف عند الغزايل تكمن يف تكامل م�صادر املعرفة
وعلومها وعلمائها.
و�أو�صت هذه الدرا�سة بدرا�سة مقارنة بني الفكر املعريف وتكامله عند �أعالم الفكر
الرتبوي الإ�سالمي من العلماء الأوائل وبني اجتاهات الفكر املعريف املعا�رص وبيان �ضالله
وابتعاده عن احلقيقة العلمية ،ويتم بذلك دح�ض هذه النظريات.
الكلمات املفتاحية :املعرفة ،تكامل املعرفة.
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 تشرين األول-

(2)  العدد التاسع والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Al - Gazali's Theory of Knowledge in Comparison
with Modern Educational Philosophies

Abstract:
This research aims at finding out the knowledge theory, clarifying its
features and its integration of knowledge tools. Al - Ghazali called for the
collaboration among scholars to get to the real knowledge. To reach the
objectives of this paper, the researcher used the inductive, descriptive and
comparative methods to understand Al - Ghazali's theory of knowledge and
demonstrate its elements. This paper exposed that Al - Ghazali's integrated the
sources of knowledge with different branches of knowledge. The researcher
recommended scholars should conduct a comparative study between the
cognitive thought and the integration of knowledge in the Islamic educational
thinking, in addition to attempting to refute astray ways of thinking and
established theories.
Key words: knowledge, integration of knowledge
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مقدمة:
يعد البحث يف مو�ضوع املعرفة من الق�ضايا التي �شغلت املفكرين يف احلا�رض
واملا�ضي ،وهو مطلب ح�ضاري ال غنى عنه؛ ل ّأن املعرفة �أعلى وظيفة للإن�سان ،وهي ميزة
متيز الإن�سان عن غريه من املخلوقات و�أ�سا�س ا�ستخالفه يف الأر�ض ،ومو�ضوع املعرفة
ّ
ا�ستوقف عدداً من علماء امل�سلمني؛ فال�سفة ومتكلمني ،وعقدوا �أبواب ًا وف�صوالً ،بل كتب ًا يف
العلم واملعرفة.
ويع ّد الغزايل �أحد �أعالم الفكر الإ�سالمي ،ومن �أوائل من و�ضع للمعرفة �أ�س�سها وقواعدها،
حيث كان متعط�ش ًا للحقيقة العلمية و�سط الآراء املت�ضاربة والفرق املتناحرة ،ف�أع ّد نف�سه
�إعداداً نف�سي ًا وعلمي ًا وعقلياً؛ ملعاجلة كل م�شكلة وفح�ص كل فرقة من فرق ع�رصه ،ليميز
بني احلق والباطل ،ومن ثم اخلروج بنظرية معرفية �إ�سالمية تفيد الأمة الإ�سالمية يف ع�رصه
�إىلالع�رص احلا�رض.
وقد حت ّدث الغزايل عن نظريته للمعرفة يف العديد من م�ؤلفاته ك�إحياء علوم الدين،
واملنقذ من ال�ضالل ،وميزان العمل ،كما خ�صها ببع�ض امل�ؤلفات امل�ستقلة كالق�سطا�س
امل�ستقيم ،والذي تناول فيه ميزان املعرفة ،والرد على نظرية املعرفة عند الباطنية،
والفال�سفة ،وقد تكونت نظرية املعرفة عنده من خالل �آرائه يف �إمكان املعرفة وم�صادرها
وتكامل علومها ودعوة العلماء ب�أق�سامهم �إىل التكامل ،وهذا ما مل ت�ستطع الفل�سفات الرتبوية
احلديثة التو�صل �إليه و�صياغته ال�صياغة التي �صاغها الإمام الغزايل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تربز م�شكلة الدرا�سة يف الك�شف عن �أوجه تكامل املعرفة عند الإمام الغزايل ،من خالل
درا�سة املعرفة كما يراها ،والوقوف على �أوجه التكامل فيها من حيث �أدواتها وعلومها
وعلما�ؤها و�إبراز هذا التكامل من خالل مقارنة �آرائه ببع�ض النظريات الرتبوية احلديثة.

وميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة على ال�س�ؤال املحور الرئي�س
االتي. :

ما مفهوم نظرية املعرفة عند الإمام الغزايل مقارنة بالفل�سفات الرتبوية
احلديثة؟ .
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ويتفرع عنه الأ�سئلة االتية:
●
●

●من الغزايل ،وكيف كان الع�رص الذي عا�ش فيه؟
●ما الر�ؤية املعرفيه ومالمح تكاملهاعنده؟

أهداف الدراسة:
♦
♦

♦التعريف بالغزايل وع�رصه.
♦بيان ر�ؤيةالغزايل للمعرفة ومالمح تكاملها.

أهمية الدراسة:
ومتثلت �أهمية الدرا�سة يف اجلوانب الآتية:
1 .1هي درا�سة تهتم بدرا�سة الفكر املعريف عند الغزايل درا�سة تربوية ترفد املكتبة
الرتبوية الإ�سالمية بدرا�سات تربوية تعمل على ت�أ�صيل املعرفة ت�أ�صي ًال �إ�سالمي ًا من قبل
العلماء الأوائل.
2 .2تفيد هذه الدرا�سة الباحثني يف القيام بدرا�سة مقارنة بني املعرفة الإ�سالمية عند
العلماء الأوائل واملعرفة احلديثة التي تقدمها مدار�س الرتبية احلديثة ،وبالتايل �أ�سلمة
املعرفة الغربية من خالل اال�ستفادة من الرتاث الإ�سالمي.
3 .3تعني املفكرين على اكت�ساب منهجية تنا�سب �أ�صالة الفكرالإ�سالمي ،وتفيد
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تثبيت اجلذور املعرفية الإ�سالمية عند املتعلمني ،من خالل الرجوع
�إىل �أ�صول من حتدث عن املعرفة.
4 .4ت�سهم يف معرفة الت�سل�سل املنطقي و�أ�ساليب التق�سيم والتحليل املنهجي يف منهجية
الغزايل.

الدراسات السابقة:
�إن الدرا�سات الرتبوية التي عنيت بالفكر الرتبوي واملعرفة عند الغزايل كثرية ،وخا�صة
ما ورد يف كتب تطور الفكر الرتبوي� ،إال � ّأن هذه الدرا�سة متيزت عن غريها ب�أنها �أبرزت
نظرية املعرفةوتكاملها من خالل مقارنتها بالنظريات الرتبوية احلديثة عند الغزايل.
لقد اطلع الباحثان على درا�سات كثرية فيما يخ�ص نظرية املعرفة عند الغزايل ،حتدثت
عن م�صادر املعرفة عند الغزايل و�أق�سام العلوم ،وهي يف معظمها كتب من�شورة وبع�ضها
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الآخر مقاالت يف املواقع االلكرتونية ،ومل يجد الباحثان من بينها �أي درا�سة كانت بطريقة
الدرا�سة املقارنة.

منهج الدراسة:
وتعتمد هذه الدرا�سة على املنهج اال�ستقرائي واملنهج الو�صفي التحليلي واملنهج
املقارن ،ولذلك �ستقوم الدرا�سة بتتبع �آراء الغزايل املعرفية وحتليلها ،وو�صف الع�رص الذهبي
الذي عا�شه الغزايل ون�ش�أته العلمية ،وا�ستخراج تكامل املعرفة عند الغزايل من خالل �آرائه
املعرفية يف م�صادر املعرفة وت�صنيفات العلوم و�أق�سام العلماء وامل�ستخرجة من م�ؤلفاته،
ومقارنة �آرائه املعرفية بالنظريات الرتبوية احلديثة و�إبراز تكامل املعرفة عنده.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على درا�سة جمموعة من كتب الغزايل ال�ستنباط تكامل املعرفة منها
وهي� :إحياء علوم الدين ،املنقذ من ال�ضالل ،ميزان العمل ،االقت�صاد يف االعتقاد ،م�شكاة
الأنوار ،املق�صد الأ�سنى ،جواهر القر�آن ،معارج القد�س يف مدارج معرفة النف�س؛ وذلك لكرثة
م�ؤلفات الغزايل ،وعدم القدرة على ح�رصها.
واقت�رصت الدرا�سة على مقارنة �آراء الغزايل املتعلقة مب�صادر املعرفة وعلومها
بالفل�سفات الرتبوية احلديثة الرئي�سية وهي :املثالية والواقعية والربجماتية واملذهب
احلد�سي ودرا�ستها درا�سة عامة لي�ست تف�صيلية لإظهار مالمح تكامل نظرية املعرفة عند
الغزايل.

مصطلحات الدراسة:
◄◄نظرية املعرفة" :جمموعة من املفاهيم والقواعد واملبادئ التي تقوم
بدرا�سةمنهجية منظمة تبحث يف املعرفة الإن�سانية ب�صفة عامة من حيث ماهية املعرفة
و�إمكانها وطبيعتها وطرق الو�صول �إليها وقيمتها وحدودها" (. )1
◄◄تكامل املعرفة� :أن تكون املعارف التي ي�صل اليها الإن�سان متكاملة فيما بينها،
وال يناق�ض بع�ضها بع�ضاً.

خطة الدراسة:
املقدمة :وتت�ضمن (م�شكلة الدرا�سة ،و�أهدافها ،و�أهميتها ،والدرا�سات ال�سابقة ،ومنهج
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الدرا�سة ،وحدودها ،وم�صطلحاتها ،والكلمات املفتاحية ،واخلطة)
Ú Úاملبحث الأول :التعريف بالإمام الغزايل وع�رصه.
 املطلب الأول :التعريف بالغزايل ون�ش�أته العلمية
 املطلب الثاين :ع�رص الإمام الغزايل.
Ú Úاملبحث الثاين :نظرية املعرفة ومالمح تكاملها عند الغزايل
 املطلب الأول :م�صادر املعرفة عند الغزايل ومقارنتها بالفل�سفات الرتبوية
 املطلب الثاين� :أحكام العلوم عند الغزايل
 املطلب الثالث� :أق�سام العلماء عند الغزايل
Ú Úاخلامتة( :وتت�ضمن النتائج والتو�صيات)

املبحث األول  -التعريف باإلمام الغزالي وعصره:
يناق�ش هذا املبحث التعريف بالإمام الغزايل وع�رصه ،ويتمثل بالتعريف بالغزايل
ون�ش�أته العلمية ،وع�رصه؛ لإعطاء فكرة عامة عن الغزايل.
املطلب األول  -التعريف باإلمام الغزالي ونشأته العلمية:
"هو زين الدين �أبو حامد حممد بن حممد بن �أحمد الطو�سي ،ال�شافعي ،الغزايل،
�صاحب الت�صانيف ،والذكاء املفرط ( ،" )2ولد بطو�س �سنة 450هـ 1058 -م ،والغزايل
ن�سبة �إىل غزل ال�صوف �أو �إىل غزالة :قرية من قرى طو�س ،تويف  -رحمه اهلل � -سنة خم�س
وخم�سمائة بطو�س ،ودفن بظاهر الطابران وهي ق�صبة يف طو�س (. )3
حتول �إىل ني�سابور يف مرافقة جماعة من الطلبة ،فالزم �إمام
تفقه ببلده �أوالًّ ،
ثم ّ
احلرمني "�أبا املعايل اجلويني" ،فربع يف الفقه يف مدة قريبة ،ومهر يف الكالم واجلدل،
حتى �صار عني املنظرين ،و�رشع يف الت�صنيف ،ثم �سار �أبو حامد�إىل املخيم ال�سلطاين،
ف�أقبل عليه نظام امللك الوزير ،و�رس بوجوده ،وناظر الكبار بح�رضته ،فانبهر له و�شاع
�أمره ،فولاّ ه النظام تدري�س نظامية بغداد ،و�سنه نحو الثالثني ،و�أخذ يف ت�أليف الأ�صول
والفقه والكالم واحلكمة (. )4
وكان الغزايل نابغة حيث ج ّد واجتهد يف اال�شتغال واال�ستذكار واال�ستظهار حتى
برع يف الفقه واخلالف واجلدل و�أ�صول الدين و�أ�صول الفقه واملنطق واحلكمة والفل�سفة،
ونبغ يف مدة وجيزة حتى �صار ي�شار �إليه بالبنان ،و�صنف يف تلك العلوم على عهد �أ�ستاذه
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�إمام احلرمني ونقد الآراء الزائفة يف هذه العلوم وت�صدى للرد عليها ،فكان �شديد الذكاء،
�سديد النظر� ،سليم الفطرة قوي احلافظ ،بعيد الغور ،غوا�ص ًا على املعاين الدقيقة ،معني ًا
بالإر�شادات الرقيقة ،جامعاً ،بني علوم الظاهر واحلقيقة مناظراًحماجج ًا (. )5
� ّأما عن رحالته؛ فعندما مات �إمام احلرمني خرج الغزايل من ني�سابور �إىل املع�سكر
قا�صدا الوزير نظام امللك ،فناظر الغزايل يف ح�رضته الأئمة العلماء وظهر عليهم ،فاعرتفوا
بف�ضله ،وتلقاه نظام امللك بالتعظيم والتكرمي ووالّه تدري�س مدر�سته ببغداد ،و�أمره بالتوجه
�إليها ،ف�أعجب النا�س بح�سن كالمه وف�صاحة ل�سانه وكمال ف�ضله و�سمو خلقه ،ثم زهد يف
تلك املظاهر؛ فق�صد �إىل بيت اهلل احلرام للحج ،وا�ستناب �أخاه يف التدري�س ،فلما رجع
توجه �إىل ال�شام ،ف�أقام مبدينة دم�شق ي�شتغل بالعلم يف زاوية اجلامع ،ثم انتقل �إىل بيت
املقد�س واجتهد يف العبادة وانقطع عن النا�س وحترى الأماكن اخلالية ثم ق�صد م�رص و�أقام
بالإ�سكندرية مدة ،وكان قد اعتزم ال�سفر منها بحراً �إىل بالد املغرب لالجتماع بالأمري"
يو�سف بن تا�شفني" �صاحب مراك�ش ،ولكنه عدل عن ذلك حني بلغه نعيه ،فعاد �إىل وطنه
بطو�س ،وا�شتغل بالعلم والعبادة وت�صنيف الكتب (. )6
املطلب الثاني :عصر اإلمام الغزالي.
يعد الغزايل من �أعالم القرن اخلام�س الهجري ،والقرن اخلام�س للهجرة حافل
بالتطورات االجتماعية والفكرية والثقافية واحلوادث ال�سيا�سية ،ولقد مالت اخلالفة
العبا�سية يف دورها املت�أخر �إىل ال�ضعف واالنحالل ،وغدا اخللفاء ب�أيدي الأمراء والقواد،
كما انت�رش الدعاة الذين كرثوا يف الأم�صار كما انت�رش الزعماء اجل�شعون الذين يتكالبون
على ال�سلطة وزادوا يف �ضعف الكيان ال�سيا�سي للدولة وكان لكرثة الأفكار والآراء املختلفة
من معتزلة و�إ�سماعيلية ومذاهب فل�سفية متعددة �أثر يف زيادة الفو�ضى ال�شاملة واالبتعاد
عن مفهوم القر�آن و�رشيعته والف�ساد واال�ضطراب ال�سيا�سي الأمر الذي �أدى �إىل نزاع حاد
وعنيف بني الفرق والطوائف املتعددة من حنابلة و�شيعة و�شافعية وحنفية ومت�صوفة
و�أ�شاعرة (. )7
ومن �أبرز التطور يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي يف القرن اخلام�س الهجري �أن الأ�شاعرة
( )8هي من ت�سلّمت زمام التطور الفكري الرتبوي الإ�سالمي والذي كان من �أبرز روادها
الإمام الغزايل ،فا�ستطاعوا ب�سبب ما �أتوا من ثقافة وا�سعة ومنهج التفكري الأ�شعري �أن
يتفاعلوا مع م�شكالت ع�رصهم ،و�إحاطة مبقت�ضيات التطور فيه �أن يخل�صوا �إىل بلورة نظرية
فكرية تربوية تت�سق مع القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية (: )9
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ومن هنا ظهرت �شخ�صية قوية احلجة ،قوية البيان ،عظيمة ال�سلطان على قلوب النا�س،
�شاهدت ما ميوج يف املجتمع من مذاهب وفرق وح�ضارات ،تدر�سها وتدر�س الإ�سالم قبلها،
وكان هذا الرجل حجة الإ�سالم �أبو حامد الغزايل (. )10

املبحث الثاني  -نظرية املعرفة ومالمح تكاملها عند الغزالي:
وللوقوف على نظرية املعرفة ومالمح تكاملها عند الغزايل ال بد من درا�سة م�صادر
املعرفة و�أحكام العلوم و�أق�سام العلماء عنده والوقوف على �آرائه فيها وحتليلها ومقارنة
م�صادرها بالنظريات الرتبوية احلديثة على النحو الآتي:
املطلباألول  -مصادر املعرفة عند الغزالي ومقارنتها بالفلسفات الرتبوية

◄◄متهيد:
تع ّد نظرية املعرفة عند الغزايل يف �صورتها النهائية مرتبطة �أ�شد االرتباط برحلته يف
البحث عن احلقيقةح ولهذا تراه ي�رصح بذلك يف حديثه عن و�صوله للعلم اليقيني ،فيقول" :
وقد كان تعط�شي �إىل درك الأمور د�أبي وديدين من �أول �أمري وريعان عمري غريزة وفطرة
من اهلل ...فتحرك باطني �إىل طلب حقيقة الفطرة الأ�صلية وحقيقة العقائد العار�ضة" ()11
 ،وهي تق�سم ب�شكل عام �إىل ق�سمني :املعرفة املحمودة :وما ت�ضمنته من العلم الذي هو
فر�ض عني ،والعلم الذي هو فر�ض كفاية ( ، )12واملعرفة املذمومة :وهي تت�ضمن علم الكالم
والفل�سفة اخلارجة عن الأدلة التي ينتفع بها� ،أو التي ال فائدة مرجوة فيها ،و�أي�ضا علم
ال�سحر والطل�سمات ،وعلم النجوم �إذا كان م�رضاً ل�صاحبها (. )13
ول ّأن هدفه الو�صول �إىل العلم اليقيني؛ فهوعنده" :العلم الذي ينك�شف فيه املعلوم
انك�شاف ًا ال يبقى معه ريب وال يقارنه �إمكان الغلط والوهم وال يت�سع القلب لتقدير ذلك ،بل
الأمان من اخلط�أ ينبغي �أن يكون مقارن ًا لليقني مقارنة لو حتدى ب�إظهار بطالنه؛ مث ًال من
يقلب احلجر ذهبا والع�صا ثعبانا مل يورث �شك ًا �أو �إنكارا ... ،ثم علمت � ّأن كل ما ال �أعلمه
على هذا الوجه ،وال تيقنه هذا النوع من اليقني ،فهو علم ال ثقة به وال �أمان معه فلي�س بعلم
يقيني (." )14
لذلك عند بحثه عن �إمكان املعرفة كان هدفه البحث عن احلقيقة بكل املدارك واملعارف
احل�سية والعقلية والقلبية ،ولكي ي�صل �إىل احلقيقة اليقينية كان ال بد من �أن ي�ستخدم منهج
ال�شك �أو املذهب ال�شكي� ،أو ال�شك املنهجي ( ، )15وهذا ال�شك كان �أول دافع له �إىل النظر العقلي
احلر ،فقد اعرتف الغزايل مبا لهذا ال�شك من فائدة ،عندما ذهب �إىل �أن من مل ي�شك مل ينظر،
ومن مل ينظر مل يب�رص ،ومن مل يب�رص بقي �أعمى ( ، )16ويظهر ا�ستخدامه للمنهج ال�شكي
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عندما اخترب �شاهد احل�س والعقل وعجز انفراد كل منهما �إىل الو�صول �إىل احلقيقة اليقينية
لأن اخلط�أ فيهما وارد.
ويبدو �أنه رغم � ّأن نظرية املعرفة عند الغزايل تقوم على نقد و�سائل العلم واملعرفة
التقليدية ،فهو يدعو �إىل �رضورة التالزم بني العقل وال�رشع من �أجل الو�صول �إىل اليقني،
على � ّأن الغزايل مل يتزحزح قيد �أمنلة عن ت�أكيد �أهمية املعرفة العقلية رغم ما قدمه من
نقد و�شك.

ويرى �أ ّن املعرفة اليقينية تقوم على م�صادر �أربعة رتبها الغزايل على
النحو الآتي:
Ú Úامل�صدر الأول :احلوا�س :ويرى الغزايل � ّأن من م�صادر املعرفة احلوا�س؛ وقد ق�سم

الغزايل احلوا�س �إىل �أق�سام بني فيها � ّأن �أول ما يخلق يف الإن�سان حا�سة اللم�س؛ فيدرك
بها �أجنا�س املوجودات كاحلرارة والربودة والرطوبة واليبو�سة ،وهي قا�رصة عن �إدراك
الألوان والأ�صوات قطعا ،وهي كاملعدوم يف حق اللم�س ،ثم تخلق حا�سة الب�رص فيدرك بها
الألوان والأ�شكال وهي �أو�سع من عوامل املح�سو�سات ،ثم ينفتح فيه ال�سمع في�سمع الأ�صوات
والنغمات ،ثم يخلق له الذوق� ،إىل �أن يجاوز عامل املح�سو�سات ،فيخلق التمييز يف �سن ال�سبع
�سنني وهو طور �آخر من �أطوار وجوده يدرك فيه �أموراً زائدة على عامل املح�سو�سات ،ال يوجد
منها �شيء يف عامل احل�س املادي (. )17
� ّأما عن جتربته باملعرفة احل�سية ،وما �آل �إليه �أمره؛ فذكر �أنه ظل يقتب�س املعلومات عن
طريق احلوا�س ،و�أنه �أتقن هذه العلوم املكت�سبة عن طريقها ،ثم �أمعن النظر فيها ،ما �إذا كان
ميكنه ال�شك فيها �أو الأمان فيها من اخلط�أ ،ذلك �أن املق�صود هو العلم اليقيني الذي ينك�شف
فيه املعلوم انك�شافا ال يبقي معه ريب ،وال يقارنه �إمكان الغلط والوهم ،ويرى يف نف�سه �أنه
البد له من طلب حقيقة ،ما هي؟ ومعياره يف ذلك :الأمان من اخلط�أ ،وكل علم ال �أمان معه
من اخلط�أ ،فلي�س بعلم يقيني عنده (. )18
حتى ينتهي به طول ال�شك والنظر �إىل �أن اعرتفت له احلوا�س بالعجز عن �إدراك حقائق
الأمور �أو العلم اليقيني الذي هو هدف املعرفة عند الغزايل؛ ذلك لأن �أقوى احلوا�س– وهي
حا�سة الب�رص  -عندما تنظر �إىل الظل تراه واقف ًا غري متحرك ،وحتكم بنفي احلركة ،ثم
بالتجربة وامل�شاهدة بعد �ساعة ،يعرف �أنه مل يتحرك بغتة واحدة بل على التدرج ،حتى
تتوارى حالة الوقوف ،و�أي�ضا كالنظر �إىل الكواكب ،فرتى �صغرية ،ثم بالأدلة الهند�سية
يتبني �أنه �أكرب من الأر�ض (. )19
وبهذا يظهر �أ ّنه بعد اخ�ضاع احلوا�س ملذهب املنهج ال�شكي � ّأن احل�س قد يحكم ب�إثبات
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ال�شيء ،ثم ي�أتي العقل ويحكم بنفيه حكم ًا ال �سبيل ملدافعته ،وهذا كله دليل على خط�أ
احلوا�س ،وال �أمان مع اخلط�أ ،وبالتايل ال ثقة بها وحدها.
وقد نتج من هذا الر�أي �أن قرر الإمام الغزايل �أن هذا النوع من الإدراك ك�إدراك البهيمة؛
حيث � ّإن يف �إدراكها نق�صا ،ويتبلور نق�صانها يف �أ ّنها مق�صورة على احلوا�س ،واحلوا�س
معزولة عن الإدراك �إذا مل يكن مما�سة �أو قريبة منه ،فاللم�س والذوق يحتاجان �إىل املما�سة،
وال�سمع والب�رص وال�شم بحاجة �إىل القرب ،فاملوجودات التي ال يت�صور فيها املما�سة وال
القرباحلوا�س معزولة عن �إدراكها (. )20
وهكذا يظهر �أن الإمام الغزايل قد فقد ثقته جملة واحدة من االعتماد على احلوا�س
وحدها يف املعرفة اليقينية �إال فيما خلقت لها ،وبناء على ذلك ك ّذب الإمام الغزايل احلوا�س
يف كونها تدرك بها حقائق الأمور ،ور�أى � ّأن احلوا�س من م�صادر املعرفة �إال � ّأن املعرفة
مكملة بغريها ،ل ّأن
احل�سية �أ�ضعف درجات املعرفة ،فاملعرفة احل�سية عند الإمام الغزايل َّ
تكمل بغريها ،لهذا ينتقل �إىل جتربة امل�صدر الثاين وهو العقل.
احلوا�س َّ

Ú Úامل�صدر الثاين :العقل :ويرى �أن "العقل" باال�شرتاك يطلق على �أربعة
معان (:)21

 الأول :العقل و�صف يفرق به الإن�سان عن �سائر البهائم ،وهو الذي ي�ستع ّد به الإن�سان
لقبول العلوم النظرية ،وتدبري ال�صناعات اخلفية الفكرية ،وبعبارة �أخرى :تلك الغريزة التي
يتهي�أ بها الإن�سان لأدراك العلوم النظرية ،وي�شبه نوراً يقذفه اهلل يف القلب ،وبه ي�ستعد
لإدراك الأ�شياء.
املميز ،بجواز
  الثاين :العقل هي العلوم التي تخرج �إىل الوجود يف ذات الطفل ِّ
اجلائزات ،وا�ستحالة امل�ستحيالت ،كالعلم ب� ّأن االثنني �أكرث من الواحد ،و� ّأن ال�شخ�ص الواحد
ال يكون يف مكانني يف وقت واحد.
 الثالث :العقل علوم ت�ستفاد من التجارب مبجاري الأحوال ،فكل من حنكته التجارب
غبي� ،أو
وهذبته املذاهب يقال له" :عاقل" يف العادة ،ومن ال يت�صف بهذه ال�صفة يقال لهُّ :
غمر� ،أو جاهل ،وهذا النوع من العلوم ي�سمى عنده عقال.
ُ
 الرابع� :أن تنتهي قوة تلك الغريزة �إىل �أن يعرف عواقب الأمور ،ويقمع ال�شهوة
الداعية �إيل اللذة العاجلة ،ويقهرها ،ف�إذا ح�صلت هذه القوة ،ي�سمى �صاحبها عاقال ،من
حيث �إن �إقدامه و�إحجامه بح�سب ما يقت�ضيه النظر يف العواقب.
وبناء على ذلك ق�سم الإمام الغزايل العقل من حيث امل�صدر� ،إىل ق�سمني :غريزي،
ومكت�سب ،فالغريزي :هوالقوة امل�ستعدة لقبول العلم ووجوده يف الطفل كوجود النخلة يف
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النواة ،واملكت�سب امل�ستفاد :هو الذي يح�صل من العلوم �إما من حيث ال يدري كفي�ضان
العلوم ال�رضورية عليه بعد التمييز من غري ال يعلم� ،أو من حيث يعلم مدركه وهو التعلم،
ويرى � ّأن الق�سم الأول من العقل الذي هو القوة التي ي�ستعد بها الإن�سان لإدراك الأ�شياء من
العلوم النظرية �أ�سا�س ًا و �سماه "نور الب�صرية" (. )22
واملعنيان الأول والثاين للعقل؛ �أ�سا�سهما الطبع ،والثالث والرابع؛ �أ�سا�سهما االكت�ساب،
ويرى التفاوت والزيادة تكون يف كل هذه الأق�سام �إال الق�سم الثاين ،الذي يعد علم ًا يخرج �إىل
املميز ،والنا�س يف ذلك النوع �سواء (. )23
الوجود يف ذات الطفل
ِّ
وبعد �أن �شكَّ الإمام الغزايل يف ثقة احلوا�س ،خا�ض التجربة مع العقل ،حيث يحكي
جتربته ومعركته مع "احلكم العقلي" ،فيقول" :فقلت بطلت الثقة باملح�سو�سات �أي�ضاً ،فلعله
ال ثقة �إال بالعقليات التي هي من الأوليات ،كقولنا :الع�رشة �أكرث من الثالثة ،والنفي والإثبات
ال يجتمعان يف ال�شيء الواحد ،وال�شيء الواحد ال يكون حادث ًا قدمياً ،موجوداً معدوماً ،واجب ًا
حماالً ،فقالت املح�سو�سات " :مبا ت�أمن �أن تكون ثقتك بالعقليات ،كثقتك باملح�سو�سات ،وقد
كنت واثق ًا بي ،فجاء حاكم العقل فك َّذبني ،ولوال حاكم العقل لكنت ت�ستمر على ت�صديقي،
َ
فلعل وراء �إدراك العقل حاكم �آخر� ،إذا جتلى كذب العقل يف حكمه ،كما جتلى حاكم العقل
فكذب احل�س يف حكمه ،وعدم جتلي ذلك ال يدل على ا�ستحالته (" )24
بهذا يرى الإمام الغزايل �أن العقل مع عظم �ش�أنه عاجز عن �إدراك ما وراء الطبيعة من
يعرف
الغيبيات التي هي من اخت�صا�ص الأنبياء ،لذلك ف� ّإن �أ�سمى وظيفة للعقل؛ هي �أن ِّ
النا�س عظم مكانة الأنبياء ،وي�شهد للنبوة بالت�صديق والإتباع ،ولنف�سه بالعجز عن �إدراك
حقائق املعارف اليقينية التي ال تدرك �إال بعني النبوة ،و�أن ي�أخذ ب�أيدي الب�رش وي�سلمها �إىل
الأنبياء املوحى �إليهم املب�رصين بعني النبوة ،ت�سليم العميان �إىل القائدين ،وت�سليم املر�ضى
املتحيرِّ ين �إىل الأطباء امل�شفقني ،وهنا يقف دور العقل عنده ،فالعقل معزول عما بعد ذلك
�إال �أن يفهم ما يلقي �إليه الطبيب ( . )25واملعرفة عند الغزايل لها �صفتان رئي�سيتان هنا:
 الأوىل :املعرفة ن�سبية :وهو ي�ستند �إىل الأمثلة امل�ألوفة؛ فلو � ّأن جمموعة من العميان
ثم �أرادوا تكوين فكرة
مل يروا الفيل قط ومل يعرفوا و�صفا له ،وعلموا مبجيء هذا احليوانّ ،
عنه ،ف�إن حت�س�سوا هذا احليوان ،فقد يقع �أحدهم على رجل الفيل ،والآخر على نابه ،والثالث
�أذنه ،ثم طلب منهم �أن ي�صفوه ،قد يقول �أحدهم �إن الفيل �شبيه بالعامود ،ويرف�ض الثاين
هذا الر�أي م�ؤكدا ً�أن الفيل كالوتد ،ويذهب ثالث �إىل الفيل كاخليمة الكبرية ،وهكذا ي�صف كل
منهم الفيل ح�سب الع�ضو الذي مل�سه ،وكل واحد بجانبه احلق ل ّأن ك ًال منهم �صدق يف قوله
ولكن غاب عن علمهم و�صفه ككل (. )26
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وهذا �صحيح بالن�سبة �إىل معظم امل�سائل التي يتم البحث عنها ،يف � ّأن املعرفة تختلف
من �شخ�ص لآخر بناء على اختالف ر�ؤية الأ�شخا�ص للحقيقة وما يتو�صلون �إليه من خالل
�أدواتهم املعرفية.
ويرى � ّأن التفاوت يعود �سببه �إىل تفاوت النفو�س يف العقل ،حيث � ّإن التفاوت بني
النا�س حا�صل �إال يف العلم ال�رضوري بجواز اجلائزات وا�ستحالة امل�ستحيالت ،حيث � ّإن
االثنني �أكرث من الواحد وا�ستحالة كون اجل�سم يف مكانني ،والتفاوت بني النا�س �أي�ض ًا
يتطرق �إىل تفاوت النا�س يف ا�ستيالء القوة قمع ال�شهوات ،فال�سيطرة على ال�شهوات تختلف
من �شخ�ص لآخر ،والعلم احلا�صل يختلف بقدر قدرة بع�ضهم على ترك بع�ض ال�شهوات؛ لأن
ال�شهوات تكبل العقل ،ويظهر تفاوت النا�س �أي�ضا يف علوم التجارب؛ حيث يظهر التفاوت
بكرثة الإ�صابة ،و�رسعة الإدراك ،ويكون �سببه �إما تفاوت يف الغريزة �أو تفاوت املمار�سة،
والتفاوت يف الغريزة هو الأ�صل (. )27
وينكر الغزايل على من ينكر االختالف بني النا�س؛ فمن �أنكر تفاوت النا�س يف هذه
الغريزة فك�أنه منخلع عن ربقة العقل ،فلواله ملا اختلف النا�س يف فهم العلوم ،وملا انق�سموا
�إىل بليد ال يفهم �إال بعد تعب طويل من املعلم ،و�إىل ذكي يفهم ب�أدنى رمز و�إ�شارة ،و�إىل كامل
تنبعث من نف�سه حقائق الأمور بدون تعليم ،ثم ي�ست�شهد بالأدلة النقلية والعقلية ليثبت
�صحة قوله (. )28
 والثانية :املعرفة فوق العقل والإدراك :يقول الغزايل" :ووراء طور العقل طور �آخر
تتفتح فيه عني �أخرى يب�رص بها الغيب ،وما �سيكون يف امل�ستقبل ،و�أمور �أخر العقل معزول
عنها كعزل قوة التمييز عن �إدراك املعقوالت ،وكعزل قوة احل�س عن التمييز ،وكما � ّأن املميز
لو عر�ضت عليه مدركات العقل لأباها وا�ستبعدها ( ،" )29ويقول " :لي�س من ال�رضوري �أن
تكون احلقائق مما ي�ؤديها العقل فهناك من احلقائق ما يعجز �إدراكنا عن الو�صول �إليها
ولي�س مما يخالف ال�صواب يف نظره وجود افرتا�ض قائل بوجود دائرة داخل �أخرى فوق
دائرة العقل ،و�إن �شئت فقل دائرة التجلي الرباين ،ونحن جنهل �سنن تلك الدائرة ونوامي�سها
جه ًال تاماً ،ف�إننا جند الكفاءة يف قدر العقل على االعرتاف ب�إمكانها" ( ، )30ويف كالم
الغزايل عن الإدراك ف�إنه يق�سمه �إىل �إدراك ح�سي و�إدراك معنوي � -أي الك�شف  ، -والإدراك
احل�سي يتعلق بالعلم املادي ويدرك باحلوا�س� ،أما الإدراك النف�سي فيتعلق بالعامل اخلفي
عامل امللك وامللكوت �إال �أن الإدراك النف�سي حمدود بقيود اجل�سم ولذا يجب �أن يتعذر منها
بالتطهر اجل�سمي واملادي ( ، )31ويت�ضح هنا مدى ت�أثر فكره بالنزعة ال�صوفية يف هذا
التف�سري.
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ولذلك ف� ّإن الغزايل يرى �أن املعرفة ال تقت�رص على ما وجد يف عامل ال�شهادة املح�سو�س
بل تتعداه �إىل عامل �آخر وهو عامل الغيب ،وهذا العامل ال ي�صل �إليه عقل الإن�سان وحوا�سه؛ لأنه
فوق �إدراكهما ،وال ميكن حت�صيل معرفته �إال عن طريق الوحي ،فهو بذلك يقرر � ّأن ميادين
املعرفة :ميدان عامل ال�شهادة ويدرك بالعقل ب�إر�شاد ال�رشع ويدرك باحلوا�س ب�إر�شاد العقل
ال�رشع ،وميدان عامل الغيب ويدرك بال�رشع.
ويظهر هذا يف �رشحه ل�سورة النور � ّأن العني عينان :ظاهرة وباطنة ،والظاهر من
عامل احل�س وال�شهادة والباطن من عامل امللكوت ،وي�سمى عامل امللكوت بالعامل العلوي
والعامل الروحاين والعامل النوراين ،وي�سمى عامل ال�شهادة عامل ال�سفلي واجل�سماين والعلماين،
ون�سبتهما �إىل بع�ضهما كالظلمة �إىل النور ،وكال�سفل �إىل العلو ،وعامل امللكوت ال ميكن
الو�صول �إليه من خالل نور العقل ،بل من خالل الأنبياء (. )32
وخال�صة ر�أي الإمام الغزايل يف حاكم العقل هي � ّأن للعقل نطاق ًا وا�سعاً ،يدرك
املعلومات �أكرث و�أوثق من احل�س ،و�أن حكمه �أ�صدق بكثري من حكم احل�س �إال �أن ادراكاته مع
ات�ساعها ،مل تدرك املغيبات و�أمور ما وراء الطبيعة ،وهو يع ّد �أحد �أدوات املعرفة وم�صادرها،
�إال �أنه ال ميكن الوثوق به يف ميدان ال ميكن للعقل �إدراكه وهو ميدان عامل الغيب الذي ال
ميكن �إدراكه �إال عن طريق م�صدر ثالث للمعرفة اليقينية وهو النبوة.
Ú Úامل�صدر الثالث :النبوة :ويرى �أ ّنها :و�صول خرب من اهلل تعاىل بطريق الوحي �إىل
من اختاره من عباده فهي �إذا عالقة بني الوحي والأنبياء ،ويقرر �أنمّ ن فهم معنى النبوة
و�أكرث النظر يف القر�آن الكرمي والأخبار ال�صحيحة ،ح�صل له العلم ال�رضوري بكونه �صلى
اهلل عليه و�سلم يف �أعلى درجة النبوة ( ، )33و�أما الر�سالة :فهي تكليف اهلل تعاىل �أحد الأنبياء
ب�إبالغ النا�س �رشعا �أو حكما ،فالر�سالة �إذا عالقة بني النبي و�سائر النا�س ،والنبوة �أ�رشف
من الر�سالة؛ لأنها �صلة النبي بخالقه ،والر�سالة �صلة النبي بالنا�س (. )34
ويبدو �أن الغزايل اجتهد يف بيان الفرق بني النبوة والر�سالة �إال �أن كل منهما يعد
م�صدراً واحداً لتو�صيل املعرفة الربانية ،فالنبوة احل�صول على املعرفة من اخلالق عن
طريق الوحي ،ثم تو�صيلها �إىل النا�س عن طريق الر�سالة.
وبعد �أن قرر الغزايل عجز كل من العقل من �إدراك املعرفة اليقينية ،يرى وجود وراء
العقل طوراً �آخر تتفتح فيه عني �أخرى يب�رص بها الغيب وما �سيكون يف امل�ستقبل ،وال طريق
ملعرفتها �إال عن طريق النبوة؛ فهي طريق لإدراك هذه الأمور التي ال يدركها العقل ،بل �إدراك
هذا اجلن�س اخلارج عن مدركات العقل �إحدى خوا�ص النبوة ولهذا ال بد من طلب اليقني
بالنبوة (. )35
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وعند احلديث عن العالقة بني كل من العقل والنقل ف�إنه يبني � ّأن �أمورا تعلم بال�رضورة
مبا�رشة ،ومنها ما ال يعلم بال�رضورة؛ ف� ّأما ما يعلم بال�رضورة كالبديهيات وامل�سلمات،
ف� ّإن الإن�سان يعرفها معرفة مبا�رشة ،وال حتتاج �إىل ا�ستدالل وبراهني لأنها �صادقة
ووا�ضحة بذاتها ،و� ّأما ما ال يعلم بال�رضورة ف�إنه ينق�سم �إىل �أق�سام :الأول :ما يعلم بدليل
العقل دون ال�رشع � -أي معرفة عقلية  ، -والثاين :ما يعلم بال�رشع دون العقل � -أي عن
طريق النقل كمعرفة الغيبيات وال�سمعيات  ، -والثالث :ما يعلم بالعقل وال�رشع معا؛ كر�ؤية
اهلل تعاىل ،وخلق اهلل تعاىل للمخلوقات وهو بذلك يرد على املعتزلة العتمادهم على العقل
كدليل م�ستقل عن النقل ومقدم عليه (. )36
فالعقل ال يهتدي �إال بال�رشع ،وال�رشع ال يتبني �إال بالعقل؛ فالعقل كال ّأ�س وال�رشع
كالبناء ،ولن يغني � ّأ�س ما مل يكن بناء ،ولن يثبت بناء ما مل يكن � ّأ�س� ،أي � ّأن العقل ال يهتدي
�إىل تفا�صيل ال�رشعيات تارة ،وال�رشع تارة ي�أتي بتقرير ما ا�ستقر عليه العقل ،وتارة بتنبيه
الغافل و�إظهار الدليل حلقائق املعرفة ،وتارة بتذكري العاقل حتى يتذكر ما فقده ،وتارة
بالتعليم وذلك يف ال�رشعيات وتف�صيل �أحوال املعاد ،فال�رشع نظام االعتقادات ال�صحيحة
والأفعال امل�ستقيمة والدال على م�صالح الدنيا والآخرة (. )37
وهكذا يحدد الغزايل طبيعة العالقة بني الوحي والعقل ،وهي عالقةتكامل ال تعار�ض
بينهما ،و�إن اجتماعهما مع ًا "نور على نور" ،و� ّأن بتكاملهما تتحقق املعرفة اليقينية،
وال �شك من � ّأن للعقل �أثراً يف الوحي وللوحي �أثراً يف العقل وهذا ما يظهره الغزايل بدقة
ومو�ضوعية.
Ú Úامل�صدر الرابع :الك�شف :ويعد الك�شف عند الغزايل م�صدراً من م�صادر املعرفة
اليقينية بوا�سطة نور يقذفه اهلل يف ال�صدر  -على �شكل �إلهام دون عناء  -وذلك النور مفتاح
�أكرث املعارف ،ويرى � ّأن من ح�رص الك�شف يف الأدلة املجردة فقد �ضيق رحمة اهلل تعاىل
�سماه الر�سول– �صلى اهلل عليه و�سلم  " -بال�رشح" ،فلما �سئل عن ال�رشح
الوا�سعة ،وقد ّ
ومعناه يف قوله تعاىلَ }:ف َمن ُي ِر ِد هّ
�ص ْد َر ُه ِللإِ�سْ الَ ِم{ (�سورة الأنعام:
اللُ �أَن َي ْه ِد َي ُه َي�شرْ َ ْح َ
 )125قال " :هو نور يقذفه اهلل تعاىل يف القلب" ،فقيل " :وما عالمته؟ " ،فقال " :التجايف
عن دار الغرور ،والإنابة �إىل دار اخللود" ( ، )38وهذا النور ينبغي �أن يطلب بالك�شف ،وهو
ينبثق من اجلود الإلهي من بع�ض الأحيان ،ومن ذلك ف� ّإن مكان العلم هو القلب ،فهو كاملر�آة
التي تنطبع فيها ال�صور ،وللحقيقة �صور تنطبع يف مر�آة القلب ،وتت�ضح بها ،ولذلك فالعامل
عبارة عن القلب الذي فيه يحل حقائق الأ�شياء ،واملعلوم عبارة عن حقائق الأ�شياء ،والعلم
عبارة عن ح�صول املثال يف مر�آة القلب (. )39
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�إذاً فاملعرفة الك�شفية عنده" :هي نور يظهر يف القلب عند تطهريه وتزكيته من �صفاته
املذمومة ،وينك�شف من هذا النور �أمور كثرية تت�ضح من خاللها املعرفة احلقيقية يف ذات
اهلل تعاىل و�صفاته و�أفعاله ،وحكمه يف خلق الدنيا والآخرة ،ووجه ترتيبه للآخرة على
الدنيا ،ومعرفة معنى النبوة ،والوحي واملالئكة وال�شياطني وغري ذلك" (. )40
ويبدو � ّأن املعرفة القلبية الك�شفية عنده مرتهنة مبعرفة اهلل وحمبته؛ لذلك ي�ستطيع
العارف �أن ي�صل بها �إىل املعرفة احلقيقية؛ وذلك من خالل الطريقة ال�صوفية ،مت�أثراً
باملدر�سة ال�صوفية التي ينتمي لها.
وي�ؤكد على العالقة بني العقل والك�شف؛ فالعقل ال ي�صطدم مع الك�شف يف �شيء ،غاية
ما هنالك �أن العقل ل�ضعفه وق�صوره يعجز �أحيانا عن �أن يبدى الر�أي يف م�س�ألة ما ،في�سعفه
الوحي �أو الإلهام بتبيانها ،فتارة يدرك العقل وجه احلكمة فيها ،وهنا ي�ستطيع �أن ي�شد من
�أزر الوحي والإلهام ،وتارة ال يدرك وجه احلكمة ،فيقف �صامت ًا ال ميلك امل�ساعدة ،فهو يريد
بذلك �أال ي�ستغنى عن العقل كلية ،بل يجعله �شارح ًا للك�شف ( ، )41وهذا يف�رس الظاهرة التي
تبدو يف بع�ض كتبه من م�ؤازرة العقل لوجهات النظر ال�صوفية التي يبثها بعد االهتداء �إىل
نظرية الك�شف ال�صويف ،ومل يعرب الغزايل عن ك�شوفه بطريقة �رصيحة ووا�ضحة ،بل �أحاط
نظرياته برعاية العقل.
وقوله بنظرية املعرفة ال�صوفية ال يعني نفي نظرية املعرفة التي م�صدرها النبوة �أو
العقل بل املق�صود هو االعرتاف ب�أن لكل منهم طريق ًا ت�ؤدي �إىل املعرفة.
والعلم يح�صل من طريقني :التعلم الإن�ساين ،والتعلم الرباين؛ فالتعلم الإن�ساين؛ يكون
على وجهني� :أحدهما من خارج وهو التح�صيل بالتعلم ،والآخر من داخل وهو اال�شتغال
بالتفكر ،والتفكر من الباطن مبنزلة التعلم يف الظاهر" ،ثم �أفا�ض يف بيان طريق التعلم
الرباين (. )42
وقد قدم الغزايل نظرية للمعرفة على �أ�سا�س فل�سفي ويظهر ذلك جلي ًا يف ر�سالته م�شكاة
ال�س َمواتِ َو ْ أَ
الأنوار� ،شارح ًا قوله تعاىل :هَّ
�ض{ (�سورة النور )35 :مف�رساً لنور
ال ْر ِ
}اللُ نُو ُر َّ
الأنوار" تارة ب�أ ّنه هو �أ�صل الوجود ،وتارة �أخرى ب�أنه �أ�صل املعرفة" ( - )43وال تعار�ض
بني التف�سريين �إذ املعرفة من �أفراد الوجود ،كما ال تعار�ض بني ما قدمه من ر�ؤية معرفية
يف م�شكاة الأنوار وبني ما ذهب �إليه يف غريها من القول بالعلم اللدين والك�شف ال�صويف� ،إذا
ظن � ّأن الك�شف موقوف على الأ ّدلة
ي�ؤول ر�أيه يف اجلميع �إىل معنى واحد  ، -ويبني �أ ّنه"من ّ
املجردة ،فقد �ضيق رحمة اهلل تعاىل ،فهذا احلد�س كافيا لإثبات وجود اهلل" (. )44
وبذلك يرى �أنه ال تعار�ض بني معقول ومنقول� ،إال � ّأن الغزايل مل ي�صل �إىل هذا با�ستعماله
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الكالم ودالئله وال باملنطق والفل�سفة وبراهينهما ،بل بنور �إلهي يقذفه اهلل تعاىل يف ال�صدر،
وهذا النور يعد مفتاح �أكرث املعارف ،وهو لي�س حمتاجا �إىل دليل منطقي وترتيب كالمي بل
يعرف بنور يقذفه اهلل يف قلب امل�ؤمن دون �أي تعقيد وهو �أ�صل املعرفة اليقينية.
والك�شف عند الغزايل هو الإلهام وهو " :كل ما يلقيه اهلل يف روع العبد ومل يكن للعبد
فيه حيلة �أو تعلم �أو اجتهاد وهذا النوع ال يرقى �إىل درجة اليقني التام �إال ب�رشوط ك�أن يكون
لنبي �أو لويل ( ، - )45وقد ورد يف القر�آن الكرمي مناذج من هذا النوع ،قال تعاىلَ } :ولمَ َّا
ون{ (يو�سف )94 :وهذا
و�سفَ َل ْولاَ �أَ ْن ُت َف ِّن ُد ِ
ف ََ�صلَتِ الْعِ ريُ قَا َل �أَ ُبو ُه ْم ِ�إنيِّ لَ أَ ِج ُد ِر َ
يح ُي ُ
دليل على �أ ّنه نوع من الإدراك خارج عن احلوا�س حت�صل املعرفة به من خالل الإلهام دفعة
واحدة ،وهو ما ح�صل مع يعقوب عليه ال�سالم عندما �أح�س باقرتاب �أثر يو�سف عليه ال�سالم
�إلهاماً� ،إال �أ ّنه جعل الك�شف م�صدراً رئي�س ًا يف املعرفة اليقينية مت�أثراً باملدر�سة ال�صوفية.
ويرد على الغزايل ب� ّأن الإلهام �أحد م�صادر املعرفة التي ال تخ�ضع للتجربة �أو احل�س
�أو اال�ستدالل العقلي لذلك ما زال اجلدل دائراً حول هذا النوع من املعرفة الذي ال ميكن
�إنكاره وال تعليله ،فاملبد�أ العام الذي يحاكم الإ�سالم على �أ�سا�سه الإلهام؛ ب�أن ال يخرق
قاعدة دينية �أو يعار�ض حكم ًا �رشعي ًا متفق ًا عليه؛ فالأحكام ال�رشعية تقوم على الظاهرة
وال تغري �أو تبدل بادعاء املكا�شفة �أو الإلهام ( )46؛ لذلك يع ّد من امل�صادر التبعية �أو الثانوية
للمعرفة؛ التي ال متتلك يف ذاتها عام ًال حا�سم ًا يف قبول املعرفة �أو رف�ضها ،وحتول دون
التعميم �إال باال�ستناد �إىل امل�صادر الرئي�سية من وحي وعقل وح�س (. )47
وبناء على ذلك يظهر � ًأن الغزايل على خالف جوهري مع الفل�سفات الرتبوية ،فكل
ً
فل�سفة منها ترى � ّأن م�صدر املعرفة احلقيقة � ّإما العقل �أو احل�س �أو احلد�س؛ حيث � ّإن الفل�سفة
املثالية تر ّد م�صدر املعرفة يف الغالب �إىل العقل ،فاملعرفة عندها تنبع يف الأ�سا�س من
العقل ،واملعرفة التي تنبع من العقل هي معرفة �أولية خمتلفة عن اخلربة؛ لأن املعرفة
التي عن اخلربة غري وا�ضحة ،وكثرياً ما تخدع وهي ال حتوي �ضمان ًا للحقيقة ( ،)48فالعقل
م�صدر لكل �صنوف املعرفة احلقيقية ،واملعرفة احلقيقية تتميز بال�رضورة وال�شمول ويق�صد
بال�رضورة � ّأن املعرفة �صادقة ،وال�شمول � ّأن احلكم الذي نطلقه �صادق يف كل زمان ومكان
ب�رصف النظر عن تغري الظروف والأحوال (. )49
وجاءت الفل�سفة الواقعية لتناق�ض الفل�سفة املثالية ،وتختلف معها جذري ًا ف�آمنت
بالواقع املح�سو�س املاثل للعيان ،و� ّأن لهذا الواقع الوجود امل�ستقل عن العقل واملثل،
فالواقع هو م�صدر احلقائق التي تكون كامنة يف الأ�شياء ولي�س بالأفكار ،و� ّأن الأ�شياء
موجودة �سواء �أكان لدينا فكرة �أم ال ( ،)50والعقل عند الواقعيني لي�س �إال ح�صيلة التجارب
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واخلربات احل�سية املادية من العامل املادي ،واملفاهيم واملعاين م�أخوذة �أ�سا�س ًا من
مواقف و�أ�شياء مادية ،والعقل ون�شاطه نابعان وتابعان للعامل املادي ،و�أي تغيري يف
الواقع املادي يتبعه يف عامل الفكر ( ،)51وهم يرف�ضون القول ب�أن العقل يفر�ض مقوالته
اخلا�صة باحلوا�س ،ويقولون ب� ّأن العامل الذي يدرك باحلوا�س لي�س عامل ًا خلق بعقول
الب�رش �إمنا العامل كما هو ،وهو �إ�سقاط من العقل ( ،)52ولذلك فهي ت�ؤمن باحلوا�س وتعدها
من �أدوات العقل ،وهي تنقل وقائع العامل اخلارجي و�صورتها �إىل عقل الإن�سان ،وهم
يعللون خداع احلوا�س �أو ق�صورها ب�إخ�ضاعها ل�سيطرة العقل و�إحكامه ،واحلوا�س ت�ساعد
العقل على الت�أكد من الق�ضايا العقلية التي ي�صل العقل و�إثباتها عن طريق التجريب
واخلربات الواقعية ( ،)53فم�صدر املعرفة احلقيقية احلوا�س وكذلك فالتجربة تعد م�صدراً
من م�صادر املعرفة ،فاملنهج التجريبي �أثبت اخلط�أ العميق الذي يقوم عليه الر�أي القائل
ب�أن املعرفة ال ميكن بلوغها �إال بو�ساطة قوى الذهن وحدها (.)54
و� ّأما موقف الفل�سفة الرباجماتية من العقل واحلوا�س وعالقتهما باملعرفة ،فالعقل
عندهم جمموعة من اخلربات التي كونها الفرد خالل ن�شاطه ( ، )55وهو لي�س املنوط بو�ضع
الروابط بني الأ�شياء؛ ل ّأن هذه الروابط قائمة يف الطبيعة بني الأ�شياء نف�سها ،فالعقل لي�س
م�صدر الروابط بل التجربة العملية ( ، )56فاملعرفة تنطلق من احلوا�س وتنتهي بالتجربة؛
لذلك تع ّد احلوا�س طريق ًا �أ�سا�سي ًا للتجربة العملية (. )57
املذهب احلد�سي ،الذي ميثله برج�سون :فريى �أن م�صدر املعرفة لي�س هو العقل الذي
ي�ستنبط وي�ستدل ،ولي�ست هي احلوا�س التي تدرك وحت�س ,و�إمنا هو احلد�س الذي يقود �إىل
جوهر احلقيقة ,ويك�شف عن الواقع بغري و�ساطة من عقل �أو حوا�س (. )58
والغزايل بحديثه عن م�صادر املعرفة يتفق مع الفل�سفة املثالية ب�أن العقل يعد م�صدراً
من م�صادر املعرفة ،ولكنه ال يتفق معها ب�أن العقل يو�صل �إىل معرفة يقينية مبعزل عن
م�صدر ال�رشع و�إر�شاده ،ويتفق مع كل من الفل�سفة الواقعية والفل�سفة الربجماتية ب�أن احل�س
والتجريب يعدان م�صدرا من م�صادر املعرفة ،ولكن احل�س منفرداً يع ّد من �أخ�س املعارف وال
يو�صل �إىل احلقيقة ،وال بد من ال�شك فيه ،ويتفق مع املذهب احلد�سي ب�أن احلد�س يعد م�صدرا
للمعرفة ،ومع �أنه يرى �أ ّنه يو�صل �إىل املعرفة اليقينية �إال �أنه ال ينكر امل�صادر الأخرى ،ويعد
كل منها مكمل للآخر.
والأ�صل يف م�صادر املعرفة يف الإ�سالم رف�ض االقت�صار على االجتاه العقلي يف
الو�صول �إىل املعرفة ،ورف�ض االقت�صار على االجتاه التجريبي ب�إرجاع املعرفة �إىل احل�س
وحده ،ويف ذلك يقول تعاىلَ } :و هَّ
ُون �أُ َّم َها ِت ُك ْم لاَ َت ْع َل ُمو َن �شَ ْيئًا َو َج َع َل
اللُ �أَخْ َر َج ُك ْم مِ ْن ُبط ِ
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ال ْف ِئ َد َة ۙ َل َع َّل ُك ْم َت�شْ ُكرُو َن{ (النحل ، )78 :وقد قرر اهلل تعاىل يف
الَ ْب َ�صا َر َو َْ أ
ال�س ْم َع َو ْ أ
َل ُك ُم َّ
الآية � ّأن اهلل جعل املعرفة منوطة باحلوا�س والعقل مع ًا ب�إر�شاد منه ،ومل يجعلها مقت�رصة
على �أحدهما.
وبذلك تربز نظرية املعرفة عند الغزايل؛ فهو ي�ستخدم ال�شك املنهجي للبحث �إىل املعرفة
اليقينية ،وهو ال ي�ؤمن �إميان ًا مطلق ًا ب�إمكان املعرفة وقدرة الإن�سان على بلوغ اليقني ،وينكر
قدرة الإن�سان على معرفة حقائق الأ�شياء؛ ولذلك فهو يخترب احلوا�س والعقل ،ورغم �أنه يعد
احلوا�س من م�صادر املعرفة �إال �أنها ال ميكن احل�صول بها على معرفة يقينية لأنه عند
اختبارها با�ستخدام املنهج ال�شكي ،يحكم ب�أن العقل فقد ثقته باحلوا�س لأن احلوا�س تخدع؛
لذلك تعد �أخ�س م�صادر املعرفة وال يوثق بها منفردة ،وي�شك يف العقل لتفاوت العقول ولذلك
املعرفة احلا�صلة بالعقل ن�سبية ،ولأن وراء العقل حاكم �آخر ويعد القلب من �أدوات املعرفة
اليقينية بوا�سطة نور يقذفه اهلل يف ال�صدر على �شكل لإلهام دون عناء ،واملعرفة القلبية
الك�شفية عنده مرتهنة مبعرفة اهلل وحمبته ،والعقل ال دور له �إن كان خارج �إطار ال�رشع،
واملعرفة التي م�صدرها النبوة معرفة يقينية ،والعالقة بني العقل وال�رشع عالقة تكاملية،
فكالهما متالزمان تالزم ال�سبب والنتيجة ،ولذلك فاملعرفة عنده نوعان :معرفة قلبية
ك�شفية م�صدرها اهلل تعاىل يح�صل عليها الإن�سان بالك�شف ،ومعرفة عقلية م�صدرها ال�رشع
ووقائع احلياة يح�صل عليها الفرد باالكت�ساب والوعي واملالحظة ،وال بد من �إر�شاد ال�رشع
للعقل �إىل املعرفة اليقينية (. )59
وهو يدعو �إىل التكامل بني م�صادر املعرفة و�أن كل م�صدر ال ميكن �أن يعد م�صدراً
وحيداً للمعرفة ،فاحل�س والعقل والنبوة والك�شف كلها م�صادر متكاملة تعمل مع بع�ضها
بع�ضاً ،و�أ�رشفها النبوة والك�شف و�أ�ضعفها احلوا�س ،وهو بذلك يخالف الفل�سفات التي تنظر
للمعرفة نظرة جزئية ويظهر ذلك من خالل نظرتها اجلزئية مل�صادر املعرفة ،فاملعرفة
الإن�سانية احلقيقية هي التي ت�أتي عن طريق احلوا�س الظاهرة والباطنة ،وعمليات التجريب
املختلفة التي تقوم بها هذه احلوا�س  -مع عدم الثقة بها منفردة  -مع املوازين العقلية
والفطرية واملكت�سبة ،بالإ�ضافة �إىل كل ما يوحي به اهلل لأنبيائه �أو عباده ال�صاحلني.
املطلب الثاني  -أقسام العلوم عند الغزالي:
وقد �أ ّدى هذا التنوع يف م�صادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية احلديثة �إىل تنوع �آخر
يف مو�ضوعات املعرفة وجماالتها ،فاملذهب العقلي يرتبط باملعرفة العقلية التي جتعل من
الريا�ضيات والعلوم العقلية �أمنوذج ًا للعلمّ � ،أما املذهب التجريبي فريتبط باملعرفة احل�سية،
التي جتعل من العلوم الطبيعية والتجريبية �أمنوذج ًا للعلمّ � ،أما املذهب احلد�سي فريتبط
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باملعرفة احلد�سية التي ترتكز على العلوم الدينية ،والأخالقية وال�صوفية دون غريها (. )60
�إلاّ �أن الغزايل يقرر قاعدة خمتلفة عن الفل�سفات الرتبوية احلديثة يف مو�ضوعات
املعرفة وعلومها؛ وهي � ّأن غاية جميع العلوم هي معرفة اهلل تعاىل على احلقيقة
وال�صدق ،والعلوم كلها متعاونة مرتابطة بع�ضها ببع�ض ( )61؛ لذلك فهو يق�سم

العلوم �إىل ق�سمني (:)62

 الأول  -علوم حممودة :ويتفرع منها :العلوم التي هي فر�ض عني :ويرى � ّأن كل
فرقة �أنزلت الوجوب على العلم الذي ت�ؤمن به؛ فاملتكلمون قالوا :علم الكالم ،والفقهاء :علم
الفقه ،واملف�رسون واملحدثون :علم الكتاب وال�سنة ،واملت�صوفة :علم العبد بحاله ومقامه
من اهلل تعاىل ،ويرجح �أ ّنه علم املعاملة وي�شمل �أمور املعامالت الثالثة :االعتقاد ،والفعل
والرتك ،وعلم مكا�شفة ( ، )63ويقرر الغزايل يف حال تعر�ض املرء يف بع�ض احلاالت للتعلم
والعمل يف �آن واحد ومل ي�ستطع القيام بهما مع ًا عليه �أن يتعلم �أوالً؛ لأن العلم �أ�صل العمل
و�أ�سا�س له كما �أنه �رشط له بعد ،وفر�ض العني معناه عنده العلم بكيفية العمل بالواجب ()64
 ،وهكذا يكون تعلم �سائر الأفعال الوجبة فر�ض عني ،والعلوم التي هي فر�ض كفاية :وهي
العلوم التي �إذا تعلمها بع�ضهم �سقط واجب تعلمها عن بع�ضهم االخر وال ي�ستغنى عنها يف
قوام �أمور الدنيا فالعلوم عنده تنق�سم �إىل �رشعية وغري �رشعية ،فال�رشعية هي ما �أخذت
من الأنبياء ،وال ير�شد العقل وال التجربة وال ال�سماع �إليها؛ كاللغة ،وغري ال�رشعية هي ما
ا�ستفيد من غري الأنبياء بالعقل والتجربة ،ومنها ما هو ممدوح وما هو مذموم وما هو
مباح ،واملحمود ما ترتبط به م�صالح �أمور الدنيا كالطب واحل�ساب (. )65
 والق�سم الثاين :العلوم املذمومة :ومنها ،علم ال�سحر والطل�سمات والنجوم والفل�سفة
وعلم الكالم وما �شابهها ،و�أما ال�سحر والطال�سم وهما ي�ؤديان �إىل �أنواع من ال�رضر ،و�أما
النجوم؛ لأن الإن�سان م�شغوف بالإحالة على الأ�سباب ،وقد يغفل ب�سببه عن م�سبب الأ�سباب،
لذلك فليقت�رص على معرفة املنازل ودالئل القبلة ،والفل�سفة لأدائها �إىل �أمور على خالف
ال�رشع ،وال ينكر � ّأن احل�سابيات ال ميكن خمالفتها و�إنكارها ،لكنها مدخل غلى ما وراءها،
ولذلك ال ب ّد من االقت�صار على قدر احلاجة (. )66
ويق�سم العلوم �أي�ض ًا يف كتابه ميزان العمل �إىل ق�سمني� :رشعي ،وعقلي ،والعلوم العقلية
تق�سم �إىل :العلوم الغريزية ،والعلوم العقلية املكت�سبة ،وبعد هذا يقرر �أن العلوم ال�رشعية ال
تدرك �إال بالعلوم العقلية؛ فالعلوم العقلية كالأدوية لل�صحة ،وال�رشعية كالغذاء ،والنقل جاء
من العقل ،والنف�س املري�ضة املحرومة من الدواء تت�رضر بالأغذية وال تنتفع (. )67
وفى جواهر القر�آن قدم ت�صنيفا يقوم على �أ�سا�سني( :)68الأ�سا�س الأول :ح�رص
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ت�صنيفه يف العلوم الدينية التي ال بد من وجود �أ�صلها يف العامل حتى يتي�رس �سلوك طريق
اهلل تعاىل� .أما العلوم الأخرى كعلم الطب والنجوم وهيئة العامل وهيئة بدن احليوان ...وغري
ذلك فال يتوقف على معرفتها �صالح املعا�ش واملعاد ،وهذا �أمر ي�ؤخذ على الغزايل يف
احلقيقة ،لأن كثريا من هذه العلوم كالطب وغريه من العلوم النافعة ي�صلح به حال املعا�ش،
و�صالح املعاد من �صالحه.
والأ�سا�س الثاين :ا�ستخرج هذا الت�صنيف من القر�آن الكرمي ،بذكر جمامع ما تنطوي
عليه �سور القر�آن الكرمي و�آياتها ،وما يتعلق بتلك املجامع من العلوم ،وهذه املجامع ع�رشة
�أنواع" :ذكر الذات ،وذكر ال�صفات ،وذكر الأفعال ،وذكر املعاد ،وذكر ال�رصاط امل�ستقيم،
�أعنى جانبي التزكية والتحلية ،وذكر �أحوال الأولياء ،وذكر �أحوال الأعداء ،وذكر حماجة
الكفار ،وذكر حدود الأحكام" ،ثم �أخذ يف بيان كيفية ان�شعاب �أنواع العلوم الدينية كلها من
هذه املجامع �سواء علم اللغة �أو الكالم �أو الفقه و�أ�صوله.
ويف مو�ضع �آخر ي�ص ّنف العلوم �إىل نظري وعملي ( ، )69ونظراً لتداخل العلم والعمل عند
الغزايل يرى �أنه البد من تكامل العلوم الدينية واملهن الدنيوية ،ف�إن ا�شتغل املتعلم بالعلوم
املادية والنظرية مثل علم الكالم واخلالف واملنطق والطب وغريها ،واقت�رص عليها دون
علوم الدين ف�إنه ي�ضيع عمره فيما ال ينفعه يف الآخرة؛ فالعلم بال عمل جنون والعمل بغري
علم ال يكون (. )70
ومع دعوته لتكامل العلوم �إال �أنه يرى �أن بع�ض العلوم �أ�رشف من بع�ض ،ويدرك �رشفها
� ّإما ب�رشف ثمرتها �أو بوثاقة داللتها؛ كعلم الدين والطب ،فثمرة علم الدين احلياة الأبدية �إىل
ال �آخر لها ،فكان �أ�رشف من علم الطب الذي ثمرته حياة البدن �إىل غاية املوت ،و� ّأما احل�ساب
�إذا �أ�ضيف �إىل الطب ،فاحل�ساب �أ�رشف باعتبار وثاقة داللته؛ حيث � ّإن العلم به �رضوري غري
متوقف على التجربة بخالف الطب� ،أ�رشف باعتبار ثمرته ،ف�صحة البدن �أ�رشف من معرفة
كمية املقادير ،والنظر �إىل الثمرة �أوىل من وثاقة الدليل ،و�أ�رشف العلوم ثمرة العلم باهلل
تعاىل ومالئكته وكتبه ور�سله وما يعني عليه ،ف� ّإن ثمرته ال�سعادة الأبدية (. )71
يح�صل كل علم ويعطى حقه
فال ينبغي �أن ي�ستهني ب�شيء من العلوم ،بل ينبغي �أن
ّ
ومرتبته ،والعلوم على درجاتها � ّإما �سالكة بالعبد �إىل اهلل� ،أو معينة على �أ�سباب ال�سلوك ،وال
تخا�ض فنون العلم دفعة ،بل يراعى الرتتيب؛ فيبد�أ بالأهم فالأهم ،وال يخا�ض يف فن حتى
ي�ستويف الفن الذي قبله ،فالعلوم مرتبة ترتيبا �رضوري ًا وبع�ضها طريق �إىل بع�ض ،وي�أخذ
ب�شمة من كل علم.
من كل �شيء �أح�سنه ويكتفي ّ
�أي �أنه يرى �أن هذا التكامل ال يعني التخ�ص�ص يف جميع امليادين ،و�إمنا معناه �أن
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يتزود املتعلم بثقافة عامة متده بتكامل معريف برتيب ح�سب الأولويات لأن العلوم مرتبطة
بع�ضها ببع�ض ،قبل �أن يتبحر �أو يتخ�ص�ص يف علم معني لأن العمر ال يت�سع لدرا�سة جميع
العلوم ،وبالإملام بالعلوم تتحقق غاية املعرفة الأ�سا�سية ،وهي معرفة اهلل تعاىل معرفة
حقيقية وبالتايل �شكره وعبادته والتقرب �إليه.
املطلب الثالث :أقسام العلماء عند الغزالي:

يق�سم الغزايل العلماء �إىل �أربع فرق (:)72
Ú Úاملتكلمون :وهم ي َّدعون �أنـهم �أهل الر�أي والنظر ،ويبني الغزايل �أن �أ�صل مق�صود

علم الكالم كان حفظ عقيدة ال�سنة وحرا�ستها من ت�شوي�ش �أهل البدعة الذين ابتدعوا �أموراً
خمالفة لل�سنة ،فن�ش�أت طائفة املتكلمني لن�رصة ال�سنة من خالل ا�ستخدام علم الكالم لك�شف
�أهل البدع ،وقد �أح�سنوا الدفاع عن ال�سنة ورد �أهل البدع� ،إال �أنهم اعتمدوا على مقدمات
ت�سلموها من خ�صومهم ،وكان �أكرث خو�ضهم يف ا�ستخراج مناق�ضات اخل�صوم وم�سلماتهم،
وهذا يراه قليل النفع ،ومل يكن يراه كافياً ،وملا ن�ش�أت �صياغة الكالم وكرث اخلو�ض فيها
وطالت املدة ،وت�شوق املتكلمون �إىل حماولة الذب عن ال�سنة بالبحث عن حقائق الأمور،
وخا�ضوا بالبحث عن اجلواهر والأعرا�ض و�أحكامها؛ لذلك مل يبلغ كالمهم الغاية الكربى
ومل يح�صل ما ميحو ظلمات احلرية يف اختالفات اخللق (. )73
Ú Úالباطنية :وهم يزعمون �أنـهم �أ�صحاب التعليم واملخ�صو�صون باالقتبا�س من
الإمام املع�صوم.
Ú Úالفال�سفة :وهم يزعمون �أنـهم �أهل املنطق والربهان وقد �صنفهم حتت باب
�أ�صناف الفال�سفة و�شمول �صفة الكفر كافتهم؛ وهم على كرثة فرقهم واختالف مذاهبهم
ينق�سمون �إىل ثالثة �أق�سام :الأول :الدهريون؛ وهم طائفة من الأقدمني جحدوا اهلل ال�صانع
املدبر العامل القادر ،وزعموا � ّأن العامل موجود بنف�سه بدون �صانع وهم الزنادقة ،والثاين:
الطبيعيون؛ وهم قوم �أكرثوا بحثهم عن عامل الطبيعة وعجائب احليوان والنبات ،وقد ر�أوا
يف الطبيعة عجائب �صنع اهلل تعاىل وبديع �صنعه ،فا�ضطروا �إىل االعرتاف به� ،إال �أنهم
لكرثة بحثهم عن الطبيعة ظنوا � ّأن القوى العاقلة من الإن�سان تابعة ملزاجه وهي تبطل
ببطالن مزاجه فتنعدم ثم �إذا انعدمت ال يعقل �إعادة املعدوم؛ لذلك النف�س متوت وال تعود وال
وجود لليوم الآخر وما يقت�ضي؛  ،فهم زنادقة ال ي�ؤمنون باليوم الآخر و�إن �آمنوا باهلل تعاىل
لأن من �أ�صل الإميان الإميان باهلل واليوم الآخر ،والثالث :الإلهيون :وهم املت�أخرون منهم؛
�سقراط و�أفالطون ،و�أر�سطاطالي�س؛ وه�ؤالء بجملتهم ردوا على الدهرية والطبيعية ،وبينوا
ف�ضائحهم ،ورد �أر�سطاطالي�س على �أفالطون و�سقراطو من كان قبلهم من الإلهيني حتى
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ترب�أ منهم �إال �أنه ا�ستبقى من رذائل وبدعتهم ،فوجب تكفريهم وتكفري �شيعتهم من الفال�سفة
كابن �سينا والفارابي وغريهم (. )74
*Ú Úال�صوفية :وهم يدعون �أنـهم خوا�ص احل�رضة و�أهل امل�شاهدة واملكا�شفة.
لكن الغزيل بعد �أن نف�ض يده من املتكلمني والفال�سفة والباطنية ونقدهم وك�شف
عورتهم ومزق �أ�ستارهم مل يبق �أمامه �سوى ال�صوفية وهو �أمله الوحيد يف احل�صول على
ال�سعادة واليقني ،فبد�أ بدرا�سة كتبهم درا�سة جادة حتى ا�ستقر على طريق ال�صوفية حيث
و�صل �إىل الغاية والنتيجة التي و�صل �إليها بعد هذه الرحلة ال�شاقة والبحث اجلاد وراء
املعرفة احلقيقية وال�سعادة الروحية (.)75
وقد اختار الغزايل من العلماء الفئة املت�صوفة؛ لأنه ر�أى فيها �أ ّنها جامعة لعلماء
الآخرة ،والبتعادها عن �صفة علماء الدنيا ويق�صد بهم علماء ال�سوء الذين ق�صدوا من العلم
التنعم بالدنيا والتو�صل �إىل اجلاه واملنزلة عند �أهلها� ،إال �أنه يف الوقت نف�سه ي�شدد يف نقد
هذه الفئة حر�صا على �إفراز الت�صوف ال�سني ال�صحيح من اخلليط امل�ضطرب الذي �شاع يف
زمنه ،م�صنفا لهذه الفئات امل�ضطربة ووا�صفا لها ب�أنها �أ�شكال وهياكل فارغة وال ت�شبه
الت�صوف احلقيقي (. )76
وهو مل يكتف بذلك بل و�ضح � ّأن الإن�سان يف علمه ال يخلو من �أربعة �أحوال :حال طلب
واكت�ساب وحال حت�صيل يغني عن ال�س�ؤال وحال ا�ستب�صار وهو التفكر يف املح�صل والتمتع
به ،وحال تب�رص وهو �أ�رشف الأحوال؛ فالذي يعلم ويعمل ويعلم هو الذي يدعى عظيما
يف ملكوت ال�سموات كال�شم�س ت�ضئ لغريها وهي م�ضيئة يف نف�سها ،والذي يعلم وال يعمل
كالدفرت الذي يفيد غريه وهو خال عن العلم (. )77
و�صنف العلماء �أي�ض ًا �إىل �أ�صناف بع�ضهم فقدوا �صفة العامل احلقيقي و�صار العلم
عندهم و�سيلة ملنافع دنيوية فردية ،وبذلك ق�سمهم �إىل فريقني ويندرج حتت كل فريق
�أ�صناف ذكرها ( )78وهما :علماء الدنيا :وهم علماء ال�سوء ،الذي ق�صدهم من العلم التنعم
بالدنيا والتو�صل �إىل اجلاه واملنزلة عند �أهلها ،وقد و�صفهم ب�أو�صاف كثرية .وعلماء
الآخرة :وهو العلم الذي ي�ستفاد �أكرثه من العمل واملواظبة على املجاهدة� ،شديد العناية
بتقوية اليقني ،وهو بذلك يذكر اثنتي ع�رشة عالمة من عالمات الآخرة يجمع كل واحدة
منها جملة من �أخالق علماء ال�سلف ،وعلى كل عامل �أن يكون � ّإما مت�صفا بهذه ال�صفات �أو
معرتفا بالتق�صري مع الإقرار به ،ويحذر �أن يكون الرجل الثالث فيبدل �آلة الدنيا بالدين.
ولكنه دعا العلماء �إىل عدم التنافر وحتقري بع�ضهم بع�ضا ،بل ال بد من االلتقاء
والتكامل املعريف فيما بينهم فريى� ،أن املتكفل ببع�ض العلوم ينبغي �أن ال يقبح يف نف�س
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املتعلم العلوم التي وراءه؛ كمعلم اللغة �إذ عادته تقبيح علم الفقه ،ومعلم الفقه عادته تقبيح
علم احلديث والتف�سري ،و� ّإن ذلك نقل حم�ض و�سماع وهو �ش�أن العجائز وال نظر للعقل فيه،
ومعلم الكالم ينفر عن الفقه ويقول ذلك فروع وهو كالم يف حي�ض الن�سوان ،ف�أين ذلك من
الكالم يف �صفة الرحمن! فهذه �أخالق مذمومة للمعلمني ينبغي �أن جتتنب ،بل املتكفل بعلم
واحد ينبغي �أن يو�سع على املتعلم طريق التعلم يف غريه ،و�إن كان متكفال بعلوم فينبغي
�أن يراعى التدريج يف ترقية املتعلم من رتبة �إىل رتبة ،فالذي يجب �أن يجمع بني علماء
املعرفة هو �أ ّنهم يخرجون النا�س من حد البهيمية �إىل حد الإن�سانية ،فلوال العلماء ل�صار
النا�س مثل البهائم (. )79
ويظهر من كالمه دعوته ال�صارمة �إىل وجوب التكامل بني العلماء جميعهم من �أجل
حتقيق الغاية املق�صودة من العلم والتعلم �أو حت�صيل املعرفة؛ وهي معرفة اهلل تعاىل ،والتي
ال تتحقق �إال بتكامل علمائها وت�شجيع العلماء املتعلمني حت�صيلها من غريهم من العلماء،
وهذه الدعوة �إىل التكامل بني علماء املعرفة ال يوجد يف الفل�سفات الرتبوية؛ حيث يلحظ
التنافر والتناحر بني علماء هذه الفل�سفات ،فالواقعيون ابتكروا الفل�سفة الواقعية لتناق�ض
الفل�سفة املثالية وتردها ،وتختلف معها اختالف ًا جذرياً ،وكذلك جاءت الفل�سفة الربجماتية
ويرف�ض املثاليون االعرتاف بالفل�سفات احل�سية وهكذا ( ،)80واخلالف قائم بني هذه
الفل�سفات والقائمني عليها� ،إال � ّأن الغزايل مبنهجه القائم على املنهج الإ�سالمي يدعو �إىل
التكامل والتعاون ونبذ التنافر للو�صول �إىل املعرفة اليقينية.

اخلامتة:
◄◄�أوالً  -النتائج :لقد تو�صل الباحثان �إىل الإ�ستنتاجات االتية:
�1 .1أخرجت مدر�سة الأ�شاعرة للفكر �أعالما تولوا زمام قيادة الفكر املعريف والرتبوي
الإ�سالمي يف تلك الفرتة و�أبرز علماء املدر�سة الأ�شعرية الإمام �أبو حامد الغزايل.
2 .2تق�سم املعرفة عند الغزايل ب�شكل عام �إىل معرفة حممودة ومعرفة مذمومة �إىل �أن
انتهى الغزايل يف نهاية رحلته �إىل نظرية الك�شف ال�صوفية ،ومن خالل بحثه عن �إمكان
املعرفة ا�ستخدم الغزايل منهج ال�شك املنهجي �أو املذهب ال�شكي للو�صول �إىل احلقيقة
اليقينية.
3 .3م�صادر املعرفة �أربعة ،احلوا�س والعقل والنبوة والك�شف ،وللو�صول �إىل املعرفة ال
ب ّد من تكامل م�صادرها يف ميدانيها؛ ميدان عامل ال�شهادة وميدان عامل الغيب ،ويخالف
بذلك الفل�سفات الرتبوية احلديثة التي تعتمد �إما احل�س والتجريب عند الفل�سفة الواقعية
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والربجماتية �أو العقل عند الفل�سفة املثالية� ،أو احلد�س عند املذهب احلد�سي الذي ميثله
برج�سون.
4 .4املعرفة عند الغزايل نوعان :معرفة قلبية ك�شفية م�صدرها اهلل تعاىل يح�صل
عليها الإن�سان بالك�شف ،ومعرفة عقلية م�صدرها ال�رشع ووقائع احلياة يح�صل عليها الفرد
باالكت�ساب والوعي واملالحظة ،وال بد من �إر�شاد ال�رشع للعقل �إىل املعرفة اليقينية.
5 .5رغم تنوع �أق�سام العلوم عندالغزايل �إال �أنه يدعو�إىل تكامل العلوم من �أجل الو�صول
غاية جميع العلوم هي معرفة اهلل تعاىل على احلقيقة وهي قاعدة خمتلفة عن ما تراه
الفل�سفات الرتبوية احلديثة يف مو�ضوعات املعرفة وعلومها يف تركيز كل منها على جانب
واحد من العلوم.

◄◄ثانيا  -التو�صيات:
يو�صي الباحثان بدرا�سة مقارنة بني الفكر املعريف وتكامله عند �أعالم الفكر الرتبوي
الإ�سالمي من الأوائل درا�سة نقدية وبني اجتاهات الفكر املعريف املعا�رص وبيان �ضالله
وابتعاده عن احلقيقة العلمية ودح�ضها.
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اهلوامش:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8

1عبد الفتاح العي�سوي ،نظرية املعرفة يف الفكر الإ�سالمي درا�سة مقارنة ،الإ�سكندرية،
دار الوفاء ،د .ط2002 ،م70 :
2حممد بن �أحمد الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،القاهرة ،دار املعارف ،د.ط1900 ،م:
-323 19/322
3انظر :علي جمعة حممد ،الغزايل ،مو�سوعة �أعالم الفكر الرتبوي� ،سل�سة املو�سوعات
الإ�سالمية املتخ�ص�صة� ،إ�رشاف :حممود زقزوق ،م�رص ،وزارة الأوقاف،
د.ط2002،م786:
4الذهبي� ،سري �أعالم النبالء 19/324 ،بت�رصف ببع�ض الألفاظ.
5انظر :علي جمعة حممد:،الغزايل :مو�سوعة �أعالم الفكر الرتبوي-788 786:
6انظر :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،19/324 ،ومن م�صنفاته :الأجوبة الغزالية يف
امل�سائل الأخروية ،و�إحياء علوم الدين ،والأدب يف الدين ،والأربعني يف �أ�صول الدين،
و�أ�رسار احلج ،واالقت�صاد يف االعتقاد ،و�إجلام العوام ،وحمك النظر ،انظر :الذهبي� ،سري
�أعالم النبالء ،19/324:وقد �أح�صى العلماء كتبه ف�أو�صلوها �إىل املائتني واملطبوع
منها خم�سني .انظر :حممد ،علي جمعة :الغزايل :مو�سوعة �أعالم الفكر الرتبوي786:
 ،-788والطالع �أكرث على م�ؤلفاته انظر :عادل زعبوب ،منهاج البحث عند الغزايل ،
		
بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،ط1400 ،1هـ1980 ،م33 :
7انظر :فائز �أحمد احلاج:،الإمام �أبو حامد الغزايل ،من �أعالم الرتبية العربية الإ�سالمية
 ،د .م ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،د.ط 1988 ،م .32:،راجع مظاهر التقليد
يف ذلك الع�رص� :أبو الفرج عبد الرحمن ابن اجلوزي ،املنتظم  ،د.م ،دائرة املعارف
العثمانية ،ط1395 ،1هـ.8/267 ،وراجع ت�صدي الأ�شاعرة ومنهم الغزايل للفاطمية
يف :الغزايل ،ف�ضائح الباطنية وف�ضائح امل�ستظهرية ،حتقيق :عبد الرحمن بدوي  ،م�رص،
وزارة الثقافة ،د.ط 1964،م.
8الأ�شاعرة :فرقة كالمية كربى تن�سب لأبي احل�سن الأ�شعري ،ظهرت يف القرن الرابع وما
بعده ،بد�أت �أ�صولها بنزعات كالمية خفيفة� ،أخذها الأ�شعري عن ابن كلاّ ب تدور على
م�س�ألة كالم اهلل تعاىل والإرجاء ،ثم تطورت وتعمقت وتو�سعت يف املناهج الكالمية
حتى �أ�صبحت يف القرن الثامن وما بعده فرق كالمية عقالنية فل�سفية ،انظر ،علي عبد
الفتاح املغربي ،الفرق الكالمية الإ�سالمية ،القاهرة ،مكتبة وهبة. 49 :1986 ،
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9 .9انظر :ماجد عر�سان الكيالين ،تطور مفهوم النظرية الرتبوية ،دم�شق ،بريوت ،دار ابن
كثري،ط1985 ،1م�:،ص159:
1010انظر :حممود غريب ،حجة الإ�سالم الإمام الغزايل  ،د.م ،مركز الكتاب للن�رش ،ط،1
1997م1417 ،هـ.23 :،
1111الغزايل  -املنقذ من ال�ضالل11 - 10 :
1212انظر :الغزايل � -إحياء علوم الدين  ،بريوت ،دار املعرفة ،د.ط ،د.ت16-13/1 :
1313الغزايل � -إحياء علوم الدين29-22/1 :
1414الغزايل  -املنقذ من ال�ضالل11:
1515يق�صد بال�شك املنهجي ":هو املقدمة ال�رضورية للبحث عن املعرفة ،وهو مرحلة �أ�سا�سية
من مراحل البحث يف الفل�سفة ،وقوامها �أن يحرر الباحث نف�سه من الأحكام اخلاطئة
واملعتقدات الفا�سدة ،و�أن يرتوى فيما يعر�ض له فال يت�رسع يف حكمه ،وال يقبل �إال ما
يثبت يقينه للعقل بعد الفح�ص والتحمي�ص" .عادل ال�سكري ،نظرية املعرفة من �سماء
الفل�سفة �إىل �أر�ض املدر�سة  ،القاهرة ،الدار امل�رصية اللبنانية ،ط1999 ،1م ،39 :نقال
عن" املعجم الفل�سفي ملجمع اللغة العربية ،القاهرة1979 ،م."103 :
1616عبد الرحمن بدوي ،دور العرب يف تكوين الفكر الأوروبي ،م�رص ،مكتبة الأجنلو امل�رصية،
ط 1967 ،2م.189 :
1717الغزايل  :املنقذ من ال�ضالل41:
1818الغزايل  :املنقذ من ال�ضالل12 :
1919املرجع نف�سه12 :
2020الغزايل  :املق�صد الأ�سنى يف �أ�سماء اهلل احل�سنى ،حتقبق :ب�سام عبد الوهاب اجلابي،
اجلفان واجلابي،د.م ،د.ن،ط1،1407هـ 1987 -م47:،
2121الغزايل � :إحياء علوم الدين 86 - 85 /1
2222الغزايل  :ميزان العمل123:
2323الغزايل � :إحياء علوم الدين 89-85/1
2424الغزايل  :املنقذ من ال�ضالل13 - 12 :
2525الغزايل  :املنقذ من ال�ضالل46 :
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2626انظر :الر�شدان ،عبد اهلل زاهي :الفكر الرتبوي املعا�رص  ،عمان ،دار وائل للن�رش ،ط،1
2004م  ، 454:حممد منري مر�سي ،الرتبية الإ�سالمية �أ�صولها وتطورها يف البالد
الإ�سالمية  ،القاهرة ،عامل الكتب،د.ط 2003 ،م 367:
2727نظر :الغزايل � -إحياء علوم الدين89-87/1 :
2828الغزايل � -إحياء علوم الدين88/1 :
2929الغزايل -املنقذ من ال�ضالل42 - 41:
3030الغزايل ،املنقذ من ال�ضالل  ،دم�شق ،مطبعة ال�صباح ،د.ط .34 ،1990 ،
3131انظر :عبد اهلل زاهي الر�شدان ،الفكر الرتبوي املعا�رص ،دار وائل للن�رش -عمان،
ط1،2004م، :45 :حممد منري مر�سي :الرتبية الإ�سالمية �أ�صولها367:
3232انظر :الغزايل :م�شكاة الأنوار يف توحيد اجلبار ،حتقبق� :سميح دغيم  ،بريوت ،دار الفكر
اللبناين ،ط1994 ،1م.53 - 51 :
3333انظر :الغزايل :املنقذ من ال�ضالل 43 :
3434انظر :الغزايل :االقت�صاد يف االعتقاد ،حتقيق� :إن�صاف رم�ضان  ،دم�شق ،بريوت ،دار
قتيبة للن�رش والتوزيع،ط1423 ، 1هـ -2003م137:
3535انظر :الغزايل :املنقذ من ال�ضالل 44 - 42 :
3636انظر :الغزايل ،االقت�صاد يف االعتقاد.167 - 151 :
3737الغزايل ،معارج القد�س يف مدارج معرفة النف�س،بريوت  ،دار الآفاق اجلديدة ،ط،2
1975م59 - 58 :
3838ابن كثري ،تف�سري القر�آن الكرمي  ،بريوت ،دار اجليل ،د.ط  ،د.ت166/2 :
3939انظر :الغزايل :املنقذ من ال�ضالل ،14 - 13 :وانظر :دنيا ،احلقيقة يف نظر الغزايل:
140 - 139
4040الغزايل� ،إحياء علوم الدين- 20 - 19 :
4141انظر :الغزايل :املق�صد الأ�سنى يف �رشح معاين �أ�سماء اهلل احل�سنى ،حققه ب�سام عبد
الوهاب اجلابي ،اجل ّفان واجلابي للطباعة والن�رش،ط1407 ،1هـ 1987 -م 150:،
.-156
4242انظر :الغزايل ،الر�سالة اللدنية،د.م �،رشكة الطباعة الفنية ،د.ط ،د.ت115 - 111:،
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4343انظر :تف�سري �سورة النور من كتاب :الغزايل :م�شكاة النور يف توحيد اجلبار ،حتقبق:
�سميح دغيم  ،بريوت ،دار الفكر اللبناين ،ط1994 ،1م.67 - 43 :
4444الغزايل  -املنقذ من ال�ضالل14 - 13:
4545ريا�ض جنزريل ،الر�ؤية الإ�سالمية مل�صادر املعرفة  ،بريوت ،دار الن�شاط ،ط1994 ، 1م،
�ص.60
�4646أحمد الأ�سمر ،فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم ،عمان ،دار الفرقان،د.ط1997 ،م� ،ص 362
�4747أحمد الدغ�شي ،نظرية املعرفة يف القر�آن وت�ضميناتها الرتبوية ،دم�شق ،دار الفكر،د.ط،
2001م� ،ص 332
Messer, Einfuhrungin.Wrkenntnis theories, Leipzig. 1921,p30 .A.4848

4949حممد لبيب النجيحي ،مقدمة فل�سفة الرتبية ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،د.ط1992 ،م،
�ص202
5050حممد �سيف الدين فهمي ،النظرية الرتبوية و�أ�صولها الفل�سفية والنف�سية ،القاهرة ،مكتبة
الأجنلو امل�رصية،د.ط� ،1982 ،ص44
5151جورج .ف .نيلو ،مقدمة يف فل�سفة الرتبية ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،د.ط،
�ص30
5252حممد فرحان ،درا�سات يف فل�سفة الرتبية ،العراق ،جامعة املو�صل ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل والبحث العلمي� ،ص 34
�5353أحمد علي احلاج ،يف فل�سفة الرتبية  ،عمان ،دار املناهج ،ط2002 ،1م� ،ص34
5454حممد لبيب النجيحي ،مرجع �سابق152 ،
5555جورج.ف.بيلر .مرجع �سابق� .ص18
5656يحيى هويدي ،مقدمة يف الفل�سفة العامة  ،القاهرة ،دار الثقافة ،ط1979 ،1م� ،ص158
5757ريا�ض جرنزيل ،الر�ؤية الإ�سالمية مل�صادر املعرفة  ،بريوت ،دار الب�شائر ،ط1994 ،1م،
�ص29
5858عادالل�سكري ،نظرية املعرفة :من �سماء الفل�سفة �إىل �أر�ض املدر�سة�:ص32
5959الر�شدان  -تطور الفكر الرتبوي-456 455:
6060عادالل�سكري ،نظرية املعرفة :من �سماء الفل�سفة �إىل �أر�ض املدر�سة�:ص32
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6161انظر :الغزايل  -ميزان الغزايل131 - 130 :
6262انظر :الغزايل �:إحياء علوم الدين22 - 1/13 :
6363انظر :الغزايل �:إحياء علوم الدين16 - 1/14 :
6464انظر :الغزايل � :إحياء علوم الدين :ا ،15/وراجع :عبد الأمري �شم�س الدين :الفكر الرتبوي
عند الغزايل  ،بريوت ،دار اقر�أ ،ط1،1405هـ �،ص)32 - 31:
6565انظر :الغزايل �:إحياء علوم الدين18 - 1/16 :
6666انظر :الغزايل :خمت�رص �إحياء علوم الدين ،حتقيق :عامر النجار  ،م�رص ،الهيئة امل�رصية
العامة ،د.ط  ،58 - 57 :2008،والغزايل� :إحياء علوم الدين،29 - 1/22 :
6767انظر :الغزايل  -ميزان العمل125 - 123:
6868انظر :الغزايل  -جواهر القر�آن  ،بريوت ،دار الآفاق اجلديدة ،ط25 - 17 :1978 ،3
6969انظر :الغزايل  -ميزان العمل-138 134:
7070انظرالغزايل� :أيها الولد ،القاهرة ،ن�رش عي�سى الباين احللبي ، -د.ط  ،د.ت�:ص11 - 12:
وانظر :الكيالين ،تطور مفهوم النظرية الرتبوية�:1ص159:
7171انظر :املرجع نف�سه133 - 132 :
7272املرجع نف�سه130 - 131 :
7373انظر :الغزايل :املنقذ من ال�ضالل20 - 19:
7474املرجع نف�سه 10 - 9:بت�رصف
7575املرجع نف�سه14 - 13:
7676انظر :بيجو ،حممود -حمقق كتاب املنقذ من ال�ضالل  -يف مقدمة الكتاب15:
-16درا�سة ا�ستخرجها من كتاب املنقذ77 - 62:
7777انظر� :إحياء العلوم الدين،-82 58 /1 :املنقذ من ال�ضالل،35 :الكيالين:هكذا ظهر جيل
�صالح الدين وهكذا عاد القد�س  ،دبي ،دار القلم ،ط2002، 3م ،129 - :124،وانظر:
الغزايل،
7878انظر :الغزايل � -إحياء علوم الدين:ا55 /
7979انظر :الغزايل � -إحياء علوم الدين:ا82 - 59/
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8080انظر :الغزايل � -إحياء علوم الدين1/11،57:
8181انظر :حممد �سيف الدين فهمي ،مرجع �سابق� ،ص ،44وراجع ،اخلالفات التي �أن�ش�أتها
هذه الفل�سفات يف كتب الفل�سفات الرتبوية وهي كثرية ،عادل ال�سكري ،نظرية الفل�سفة،
يو�سف كرم ،تاريخ الفل�سفة احلديثة.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أحمد الأ�سمر ،فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم ،عمان ،دار الفرقان ،د .ط1997 ،م.
�2 .2أحمد الدغ�شي ،نظرية املعرفة يف القر�آن وت�ضميناتها الرتبوية ،دم�شق ،دار الفكر2001م.
�3 .3أحمد علي احلاج ،يف فل�سفة الرتبية ،عمان ،دار املناهج ،ط2002 ،1م.
�4 .4أحمد بن حممد الغزايل ،خمت�رص �إحياء علوم الدين ،حتقيق :عامر النجار ،م�رص ،الهيئة
امل�رصية العامة ،د .ط 2008 ،م
5 .5جورج .ف .نيلو ،مقدمة يف فل�سفة الرتبية ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،د .ط ،د .ت.
 6 .6ريا�ض جنزريل ،الر�ؤية الإ�سالمية مل�صادر املعرفة ،بريوت ،دار الن�شاط ،ط1994 ،1م.
�7 .7سليمان دنيا ،احلقيقة يف نظر الغزايل ،م�رص ،دار املعارف ،ط ،3د .ت
8 .8عبد الرحمنبدوي ،دور العرب يف تكوين الفكر الأوروبي ،م�رص ،مكتبة الأجنلو امل�رصية،
ط1967 ،2م.
9 .9فائز �أحمد احلاج ،الإمام �أبو حامد الغزايل ،من �أعالم الرتبية العربية الإ�سالمية ،مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج ،د .ط1988 ،م.
1010عادل زعبوب ،منهاج البحث عند الغزايل ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1400 ،1هـ،
1980م.
1111عادل ال�سكري ،نظرية املعرفة من �سماء الفل�سفة �إىل �أر�ض املدر�سة ،القاهرة الدار
امل�رصية اللبنانية ،ط1999 ،1م.
 1212عبد اهلل زاهي الر�شدان ،الفكر الرتبوي املعا�رص ،عمان ،دار وائل للن�رش ،ط2004 ،1م.
1313عبد الأمري �شم�س الدين ،الفكر الرتبوي عند الغزايل ،بريوت ،دار اقر�أ ،ط1405 ،1هـ.
1414عبد الفتاح العي�سوي ،نظرية املعرفة يف الفكر الإ�سالمي درا�سة مقارنة ،الإ�سكندرية،
دار الوفاء ،د .ط2002 ،م
1515علي جمعة حممد ،الغزايل ،مو�سوعة �أعالم الفكر الرتبوي� ،سل�سة املو�سوعات الإ�سالمية
املتخ�ص�صة� ،إ�رشاف :حممود زقزوق ،م�رص ،وزارة الأوقاف ،د .ط2002 ،م.
1616علي عبد الفتاح املغربي ،الفرق الكالمية الإ�سالمية ،القاهرة ،مكتبة وهبة.1986 ،
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1717عماد الدين� ،أبو الفداء ا�سماعيل ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم ،بريوت ،دار اجليل ،د .ت.
1818ماجد عر�سان الكيالين : ،تطور مفهوم النظرية الرتبوية ،دم�شق  -بريوت ،دار ابن كثري،
ط1985 ،1م.
1919ماجد عر�سان الكيالين ،هكذا ظهر جيل �صالح الدين وهكذا عاد القد�س ،دبي ،دار القلم،
ط2002 ،3م.
2020حممد بن �أحمد الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،القاهرة ،دار املعارف ،د .ط1900 ،م.
2121حممد �سيف الدين فهمي ،النظرية الرتبوية و�أ�صولها الفل�سفية والنف�سية ،القاهرة ،مكتبة
الأجنلو امل�رصية ،د .ط.1982 ،
2222حممد فرحان ،درا�سات يف فل�سفة الرتبية ،العراق ،جامعة املو�صل ،وزارة الرتبية
والتعليم العايل والبحث العلمي.
2323حممد لبيب النجيحي ،مقدمة فل�سفة الرتبية ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،د .ط1992 ،م.
2424حممد بن حممد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط ،د .ت.
2525حممد بن حممد الغزايل  -االقت�صاد يف االعتقاد ،حتقيق� :إن�صاف رم�ضان ،بريوت ،دار
قتيبة ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.
2626حممد بن حممد الغزايل� :أيها الولد ،ن�رش عي�سى الباين احللبي  -القاهرة ،د .ط ،د .ت.
2727حممد بن حممد الغزايل  -جواهر القر�آن ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،د .ط ،1978 ،ط3
2828حممد بن حممد الغزايل ،الر�سالة اللدنية� ،رشكة الطباعة الفنية ،د .م ،د .ط ،د .ت.
2929حممد الغزايل :م�شكاة الأنوار يف توحيد اجلبار ،حتقيق� :سميح دغيم ،بريوت ،دار الفكر
اللبناين ،ط1994 ،1م،
3030حممد بن حممد الغزايل ،معارج القد�س يف مدارج معرفة النف�س ،بريوت ،دار الآفاق
اجلديدة ،ط.1975 ،2
3131حممد بن حممد الغزايل :املق�صد الأ�سنى يف �أ�سماء اهلل احل�سنى ،حتقيق :ب�سام عبد
الوهاب اجلابي ،اجلفان واجلابي ،د .م ،د .ن ،ط1407 ،1هـ 1987 -م.
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