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رشد ابن فلسفة يف

أرسطو) مذهب عىل املبني مذهبه وبيان وتعاليمه، آرائه أهم (وفيها

من نرى كافيًا، وافيًا بسًطا وقواعدها مبادئها لبسط رشد ابن فلسفة يف الدخول قبل
أثناء يف فلسفته عن الجامعة يف نرشناها التي الوجيزة الخالصة هنا ننرش أن الواجب
فقرة كل يف اإلسهاب إىل عدنا هنا منها فرغنا ومتى األستاذ، رد يف السبب وكانت ترجمته،
رشحنا قد نكون وبذلك هللا. شاء إن لإلشكال مجال معه يبقى ال إيضاًحا إليضاحها منها
الجامعة يف ترتيبها بحسب الخالصة هذه نص وهذا مسهبًا. رشًحا الفيلسوف فلسفة

املتكلمني فلسفة (١) الفقرة

املقابلة هذه يف إذ عارضوها» «الذين املتكلمني آراء عىل نأتي رشد ابن فلسفة إيضاح1 قبل
الفائدة تمام

يدافعون الذين (وهم اإلسالمي الدين يف — الكالم علماء أي — املتكلمني «إن
من يكن لم وربما بهم. خاصة فلسفة وضعوا قد رشيعته) بموجب اإلسالم عن
ولكن محضة، دينية مباحث عن عبارة ألنها فلسفة؛ تعاليمهم تدعى أن الصواب
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ُرْشد ابِن َفلَسَفُة

فهو الطبيعة؛ وراء وما الغيب وعالم وجل، عز الخالق عن كالم فيه جرى ما كل
كلمتني: من مشتقة وهي األصل يونانية فلسفة كلمة أن املعلوم ومن فلسفة.
إذن معناها فالفلسفة (الحكمة)، ومعناها وسوفيا (محبة) ومعناها (فيلوس)
يستحق — يشء العوالم أرشف هو الذي — الفكر عالم يف وهل الحكمة). (محبة

األعىل.» ومصدرها الحكمة أصل يف البحث غري حكمة يسمى أن

وجودها أي الكون يف املادة حدوث األول أمرين: عىل مبنية هذه املتكلمني ففلسفة
وبما له. ومدبر عنه ومنفصل الكون يف الترصف مطلق خالق وجود والثاني خالق. بخلق
ألن يشء؛ الكون يف حدث إذا السبب، عن إذن تسأل فال كونه يف الترصف مطلق الخالق أن
يكون أن قطعيًا ذلك عن يلزم فال إذن سواه. سبب من وليس السبب هو نفسه الخالق
قد الحوادث هذه ألن بعض؛ عن بعضها ينتج وكان وعالئق، روابط الكون حوادث بني
بها املصور الصورة غري بصورة العالم يكون أن اإلمكان ويف وحده. الخالق بأمر تحدث

الخالق. هذا بقدرة وذلك اآلن،

العالم وخلق املادة يف رشد ابن رأي (٢) الفقرة

منها خالصة وإليك تقدمت التي الفلسفة تناقض فإنها رشد ابن فلسفة أما

يرى وهو الكائنات. أصل مسألة قرطبة حكيم شغلت التي املسائل أعظم «إن
عبارة هو إنما يشء خلق إىل يفيض فعل كل إن فيقول: أرسطو. رأي ذلك يف
الخلق. فعل بواسطتها فيه ويتم لتحركه شيئًا تقتيض والحركة حركة. عن
ما ولكن منها، الكائنات صنعت التي األصلية املادة رأيه يف هو اليشء وهذا
«بل وصف. وال اسم وال له حد وال لالنفعال قابل يشء هل املادة؟ هذه هي
جسم كل يكون عليه وبناءً عنه». غنى وال منه بد ال االفرتاض من رضب هي
أمر وكل أبًدا. تتالىش ال مادته ألن أبًدا، يتالىش ال أنه أي مادته، بسبب أبديًا
حدث وإالَّ االنتقال، هذا من له بد ال العمل حيز إىل القوة حيز من انتقاله يمكن
هذه ولوال العالم، يف مستمرة الحركة تكون ذلك وعىل الكون. يف ووقوف فراغ
حدث ملا بل العالم، لخلق الواجبة املتتالية التحوالت حدثت ملا املستمرة، الحركة
الخالق «أي والفعل القوة مصدر هو الذي األول فاملحرك عليه، وبناءً قط. يشء

فعله.» يف مختار غري يكون وتعاىل» سبحانه
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بالخالق الكون اتصال (٣) الفقرة

ولكن ترى، كما املاديني مذاهب من جًدا قريب مذهب وهو العالم بخلق يختص فيما هذا
ويدبره. الكون عىل األول املحرك يستويل كيف

يشبه فإنه الخطرية. املسألة هذه يف مذهبه حقيقة عىل يدل تمثيل ذلك يف رشد البن
وتتجه تتفرق املدينة شئون كل أن كما فإنه املدينة. بحكومة تدبريه أي الكون حكومة
شئون لكل مصدًرا الحاكم هذا فيكون فيها العام الحاكم نقطة وهي واحدة نقطة إىل
فإنه األكوان يف الخالق كذلك الشئون. هذه من شأن كل يف يد له تكن لم ولو الحكومة،
جزء كل يف مبارشة دخل له يكن لم وإن تدبرها، التي القوات ومصدر دائرتها نقطة
هذا وإنما مبارشة، بالخالق «اتصال» للكون يكون ال ذلك عىل فبناءً القوات. هذه من
تصدر الذي املصدر عن عبارة هو األول العقل وهذا وحده. األول للعقل يكون االتصال
األحياء أرشف بل حي كون قرطبة فيلسوف رأي يف فالسماء ذلك وعىل للكواكب. القوة عنه
والنجوم للحياة. أصلية أعضاء يعتربها دوائر عدة من رأيه يف مؤلفة وهي والكائنات.
هذه قلب يف فهو وحياتها؛ قوتها منه الذي األول العقل أما الدوائر. هذه يف تدور والكواكب
به يعرف عقالً لإلنسان أن كما طريقها، بها تعرف قوة أي عقل منها دائرة ولكل الدوائر.
محكومة بعًضا بعضها تيل والتي ببعض بعضها املرتبطة الكثرية العقول وهذه طريقه.
من الحركة تحدث التي القوة مصادر من سلسلة عن عبارة هي إنما ببعض، بعضها
السفىل الدوائر يف يجري وبما بنفسها عاملة وهي هذه. أرضنا إىل السماء يف األوىل الطبقة
علم الحركات هذه كل مصدر هو الذي األول، للعقل يكون ذلك عىل وبناءً عنها. البعيدة

العالم. يف يحدث ما بكل

االتصال (٤) الفقرة

— أيًضا — رشد ابن يأخذه ذلك عن فالجواب بالخالق..؟ اإلنسان عالقة هي ما قيل وإن
فاعالً عقالً الكون يف أن ذلك وخالصة «النفس». كتابه من الثالث الفصل من أرسطو عن
لالمتزاج قابل وغري اإلنسان جسم عن مستقل عام عقل هو الفاعل فالعقل منفعالً. وعقالً
النفس. قوى باقي مثل والتاليش للفناء قابل خاص عقل فهو املنفعل؛ العقل وأما باملادة.
لالتحاد دائًما يميل املنفعل العقل أن ذلك العقلني. هذين باتحاد واملعرفة العلم يقع وإنما
وأول به. توضع تقتيضشكالً واملادة فيها تنفذ تقتيضمادة القوة أن كما الفاعل، بالعقل
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بالعقل البرشية النفس تتحد قد ولكن املكتسب، العقل تدعى االتحاد هذا من تحل نتيجة
بالعقل االمتزاج جد امتزاجها عن عبارة االتحاد هذا فيكون هذا، من أشد اتحاًدا العام
وظيفة فإنما ذكره، تقدم الذي االكتسابي العقل بواسطة االتحاد هذا يتم وال األزيل. القديم
به واتصاله إدغامه وأما به. يدغمه أن دون األزيل الخالق حرم إىل إيصاله االكتسابي العقل
واملخلوق. الخالق بني «االتصال» سبب هو إذن فالعلم «العلم». بطريق إال يتم ال أمر فذلك
بأن به يتصل باهلل؟ اإلنسان يتصل باهلل اإلنسان اتصل ومتى الطريق. هذا غري طريق وال
الكون، تكتنف التي األرسار حجب بنظره ويخرق والتنقيب، والبحث الدرس إىل ينقطع
الحقيقة أمام لوجه وجًها نفسه وجد األمور، كنه عىل ووقف الحجاب هذا خرق متى فإنه

األبدية.
والتجرد، والتأمل الصالة بواسطة يتم «االتصال» إن يقولون فإنهم املتصوفة أما

له. رضوريًا العلم وليس
العلم. قاعدته مادي مذهب عن عبارة الرتجمة صاحب فلسفة تكون ذلك عىل وبناءً
ببعض، بعضها محكومة مستقلة قديمة مبادئ بقوة ُصنع إنما بك مرَّ كما رأيه يف والكون
ويضع العالم، عىل يستويل يشء املبادئ هذه ومن ُعليا. بقوة مبهًما ارتباًطا مرتبطة وكلها
ثابت عقل هو — أيًضا — عقالً يسميه الذي اليشء وهذا اإلنسانية، عقل فهو العقل؛ فيه
ويستمدون فيه، يشرتكون والناس ينقص. وال يزيد ال يتأخر، وال يتقدم ال أنه أي يتغري ال
الكمال إىل أقرب كان منه استمداًدا أكثر منهم كان من أن عىل متباينة. بكميات منه

والسعادة.

الخلود (٥) الفقرة

بحياة يعتقد رشد ابن كان وهل املذهب؟ هذا يف ال أم خالدة اإلنسان نفس إن هل ولكن
ثانية؟

من عظيمة دعامة اآلن هي التي الخطرية املسألة هذه عىل جوابان رشد البن كان ربما
له رأينا ترجمته، عىل اإلقدام قبل كتبه لبعض مطالعاتنا أثناء يف فإنما اإلنسانية. دعائم
والثواب بالعقاب حتى الثانية بالحياة اعتقاده عىل داللة أرصح يدل كالًما مواضع عدة يف
وصلنا ملا ولكننا الرأي، هذا يرى رجالً الناس تكفري من العجب كل فعجبنا — أيًضا —
الكون وخلق بالنفس باعتقاده يختص فيما ألرسطو متابعته ورأينا الفلسفي، مذهبه إىل
آبائه لتقاليد خاضع مؤمن كرجل هنالك يكتب كان رشد ابن أن ذلك املسألة. وجه تغري
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العلل؛ وعلة العقل مصدر عن بالعقل بحثه عند أما بعقله. ال بقلبه يكتب فهو وأجداده؛
ولذلك يبايل. وال املحجبة الحقيقة كهف إىل األسد بجرأة يدخل كفيلسوف يكتب كان فقد

جوابان: ذلك يف له كان ربما إنه قلنا

يزيد وإنما مشهور، قول فهو والثواب؛ بالعقاب يختص فيما األول الجواب أما
الذي الفلسفي الجواب أي الثاني جوابه وأما التأويل. وجوب رشد ابن عليه

خالصته: فإليك سواه دون بالعقل طلبه

مستقل أنه صفاته من ذكره تقدم الذي العام الفاعل العقل «إن قال:
الخاص والعقل واملالشاة. للفناء قابل وغري املادة، عن ومنفصل
العقل يكون عليه وبناءً اإلنسان. جسم مع الفناء صفاته من املنفعل
الفاعل العقل هو ما ولكن فانيًا، املنفعل والعقل خالًدا الفاعل العام
العقل هو الخالد العقل هذا إن رشد؟ ابن رأي يف خالد هو الذي العام،
سواها. دون وحدها خالدة هي إذن فاإلنسانية اإلنسانية. بني املشرتك
يقوله مما يشء وال فردية، حياة املوت بعد يكون ال ذلك عىل وبناءً

الثانية.» الحياة عن العامة

األدبية فلسفته (٦) الفقرة

فلسفته بإزاء الفيلسوف هذا مذهب يف صغري حيز سوى تشغل فلم األدبية الفلسفة أما
إن يقولون: الذين «املتكلمني» مذهب نقض إىل الفلسفة تلك يف همه رصف وقد املادية.
غري من يشاء ما وبقدر يشاء، وكيفما يشاء حينما بالبرش يصنعه وأنه هللا، يد يف الخري
ينقض املبدأ هذا أن ذلك يف رشد ابن رأي فمن ذلك. تقتيض إرادته ألن بل سبب، وال علة
الحكيم فيها شقي ربما فوىض، العالم حكومة يجعل ذلك ألن والحق؛ العدل مبادئ كل

اللئيم. الرشير وسعد الفاضل
مطلق غري اإلنسان إن يقول فإنه معتدالً. مذهبًا فيها يذهب فهو اإلنسان؛ حرية أما
حر فهو وباطنه؛ نفسه جهة من إليه نُظر إذا وذلك تماًما. مقيدها وال تماًما الحرية
الحياة حوادث جهة من إليه نُظر إذا ولكن جسمه، يف الحرية مطلقة نفسه ألن مطلق؛

أعماله. عىل التأثري من لها ملا بها مقيًدا كان الخارجية،
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السابقة الفقرات رشح

تاًما) انجالءً رشد ابن فلسفة تنجيل وبذلك معانيها (إليضاح

رشحه إليك واآلن رشد. ابن عن الجامعة يف نرشناه ما ذلك

املتكلمني فلسفة (١) الفقرة

الخالق عن تنحرصآراؤهم اليوم، إىل والعلم الفلسفة نشأة حني من والعلماء الفالسفة كل
متى ويمنع شاء متى يهب أعماله، يف مختار حر خالق «وجود األول؛ رأيني: يف والخالق
موجودة القوى هذه أن أي الطبيعة، ُقوى سبب وهو العالم. تدبر إلهية عناية وله شاء.

يفنى». ال خالد جوهرها برشية نفس ووجود فيها. ال فيه
تحول من هي إنما الكون، ونشأة لها. بداية ال أي أزلية، املادة «إن الثاني؛ والرأي
يقتيض وذلك أسمى. حالة إىل حالة من به ترتقي تحوالً الخاصة بقوتها املادة هذه دقائق
اإلنسان وفناء النواميس، عليه تُبنى وعقل الوجود، ووجوب ونواميس ثابتة، طبيعة وجود
الحزبان هما هذان مبهًما». اعتقاًدا ولكن خالق، بوجود االعتقاد مع منه أخذ الذي الكل يف

والدين. العلم ويتنازعان تنازعا اللذان
األديان حتى مكان كل يف موجودون األديان جميع أنصار أن بيان إىل يحتاج ال ومما
املبادئ. تلك عىل تدل كتبهم صفحات من صفحة كل ألن األول، الحزب من نفسها الوثنية
صفحة كل ألن الثاني؛ الحزب من أرسطو فلسفة أن — أيًضا — بيان إىل يحتاج ال أنه كما
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وابن والفارابي والكندي سينا كابن العرب فالسفة ذلك يف تابعه وقد عليها. تدل كتبه يف
الثاني. الحزب من فكانوا رشد،

أو املسلمني (من املتكلمني وضعها عىل الجامعة يلوم أحًدا نظن ال البيان هذا فبعد
«اإلسالمي املذهبني يف الدين علماء أن يقني عىل ونحن األول. الحزب يف املسيحيني) من
اإلسالمية املبادئ عىل البقاء يطلبون داموا ما يسوءهم، شيئًا ذلك يف يرون ال واملسيحي»
املتكلم مذهب لجعل املبدأين هذين بني التوفيق أريد إذا ولكن فيها. ربوا التي واملسيحية
آخر. وجًها تتخذ املسألة فإن التأويل بواسطة وذلك الفيلسوف، ملذهب موافًقا والالهوتي
مخالًفا املنزلة الكتب يف كان ما كل إهمال إىل حينئذ يضطرون التوفيق مريدي أن ذلك
ينفتح فحينئذ يوافقه. ما كل عىل العامة، يقول كما والرساج، بالفتيلة والتفتيش ملذهبهم
ابتدأ ومتى املؤول. يشاء كما واآليات الكتب تفسري هو الباب وهذا هائل. واسع باب
ابن مناظري أيدي يف كان سالح أبلغ وهذا ينتهي. أين إىل يعلم ال فإنه بالتأويل، اإلنسان
فإنهم هم وأما والفلسفة، الدين بني للتوفيق التأويل يوجب كان الفيلسوف هذا فإن رشد.
كان ومما نعرفه. ال آخر بدين ويبدله رشعه عن الدين يخرج هذا تأويلك إن يقولون: كانوا
اليونانية، الفلسفة تلك عىل الرد من الغزايل اإلمام كتابات يف قرأوه ما قوة حجتهم يزيد
اإلسالمية الرشيعة بني التوفيق يكرهون فكانوا إليها. ويدعو عنا يدافع رشد ابن كان التي
وسمعوا األبدية قبورهم من اليوم قاموا ولو صحتها. تثبت لم منقوصة مردودة وفلسفة
إىل وعادوا الضحك يف ألغرقوا وتالمذته، أرسطو بفلسفة االستهزاء من اإلفرنج يكتبه ما

ثابتًا. حًقا تحارب لم ألنها مسرتيحة؛ بنفوس األبدية راحتهم
قيد. كل عن الخالق تنزيه األوىل؛ قاعدتني: عىل مبنية ذكرناها كما املتكلمني ففلسفة
السيما العلم، عىل وتطبيقه التأويل بواسطة فيه خرق حدوث من الدين حفظ والثانية؛
العارف ذكره ما ذلك عىل دليالً وحسبنا الجدال. يقبل ال ثبوتًا يثبت لم العلم ذلك وأن
الرازي الدين فخر اإلمام إىل له كتاب يف عربي بن الدين محيي الشيخ الصمداني الواحد
به ينظر وجه وجهني له فإن مثله، محدث السبب ذلك سبب عند موجود كل «إن قال:
وجوه إىل ناظرون كلهم فالناس تعاىل. هللا وهو موجده إىل به ينظر ووجه سببه، عىل
كاألنبياء تعاىل هللا أهل من املحققني إال وغريهم، كلهم والفالسفة والحكماء أسبابهم
الوجه من ناظرون بالسبب معرفتهم مع فإنهم والسالم، الصالة عليهم واملالئكة واألولياء
قلبي حدثني فقال: وجهه، ال سببه وجه من ربه عىل نظر من ومنهم موجدهم. إىل اآلخر
غريه، من مستفاًدا وجوده كان ما إذ ربي حدثني «الكامل»: وهو اآلخر وقال ربي. عن
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هللا. من مستفاد وجودها ألن تذكر؛ بيشء ليست األسباب أن أي يشء، ال عندنا حكمه فإن
العاميل. الدين بهاء عن نقالً بحرفه انتهى

غري (أي حديثة املادة بأن واملسيحية) اإلسالم (يف املتكلمني1 قول أن يتضح ذلك فمن
وأن ترصفه، يف مختار الكون يف مترصف الخالق وأن خالق) بخلق مخلوقة تعني أزلية
يكون أن حدوثه عن يلزم فال حادث حدث متى وأنه الطبيعة، يف ال فيه موجودة األسباب
غري أخرى بصورة يكون قد العالم وأن يشاء، ما يخلق هللا ألن سبقه؛ حادث عن ناشئًا
كل عن وتنزيهه الخالق ذات لتقديس قيل إنما كله القول هذا إن اآلن، بها املصور الصورة
إىل الرضورة بحكم يميل القول هذا يخالف قول وكل الكون. يف القدرة كيل وجعله قيد،
بنواميس الخالق تقييد ومفاده الكالم صدر يف ذكره تقدم الذي اآلخر والحزب اآلخر املبدأ
وراءه ملا التقييد، هذا يقبلون الدين رجال جميع أن نظن ال ونحن وسنن. وطبيعة ونظام
استغربنا ولذلك اآلن. عنه شيئًا نذكر ال هائل أحدور يف بها املعتقد تنزل التي األمور من
الخالق يرىضبتقييد من مسلمني) أو (مسيحيني الدين رجال بني يكون أن استغراب أشد
بإنكارها يفتخرون أنهم مع األسباب، ينكرون ال املتكلمني أن إثبات ويحاول التقييد، ذلك

عربي. بن الدين محيي باهلل العارف كالم يف آنًفا ورد كما «الكمال»، فيه ويرون
األسباب ووجود الخالق، وحرية املادة حدوث عن هناك كالمنا يكون ال ذلك عىل وبناءً
ألنهم األديان؛ رجال جميع يشمل هو بل اإلسالمي، الدين رجال عىل مقصوًرا وحده فيه
املوضوع هذا إىل سنعود أننا وبما درجات— فيه كانوا وإن — االعتقاد ذلك يعتقدون كلهم
الثانية، الفقرة إىل منه ننتقل فإننا الثالث؛ الباب يف األوىل األستاذ مقالة عىل األول الرد يف

فيها. اإلشكال أزال رشًحا الفقرة هذه يف النقطة هذه رشحنا بأننا واثقون ونحن

الرتجمة يف الالهوتيني عىل ذلك أطلقنا إننا بل فقط، املتكلمني القول بهذا نقصد نكن لم أننا يثبت والذي 1

«األديان» علماء «كان بحرفه نصه ما (٢٠ السطر ٥٢٤ الصفحة ٨ الجزء (الجامعة الخالف فيها التي
ألنه صاحبه ويكفرون الثابتة» الطبيعية النواميس وجود «أي الرأي هذا ينكرون املتقدمة العصور يف
ينكر فهل العلمية» االكتشافات بعد اإلنكار لهذا مجال يبق فلم اليوم أما وجل. عز بالخالق الئق غري

.… أيًضا القول هذا القصد سوء
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العالم وخلق املادة (٢) الفقرة

أن علم عنه، الفالسفة كتبه ما عىل وقف أو الفلسفية رشد ابن كتب من شيئًا طاَلع من كل
العقول مسألة والثاني؛ أزليتها. أي املادة، بقدم اعتقاده األول؛ أمرين: عىل مبنية فلسفته

ووحدانيتها.
أفكار شغلت التي املسائل أهم من مسألة فهو املادة) (أزلية وهو األول األمر أما
يف نرشناه الذي السؤال له مقابلته أول رشد ابن إىل يوسف األمري وجه ولذلك املفكرين.
كانت منها الكون ُصنع التي األوىل املادة أن االعتقاد هذا ومقتىض عنها. (١٣) الصفحة
العدم، من ُصنع العالم بأن يقال أن وجب وإالَّ ابتداء، بدون أي األزل منذ بذاتها موجودة
ليس إذ افرتاًضا، املادة هذه يفرتضوجود رشد ابن كان ولذلك العلم. يقبله ال قول وهذا
العجز أي املشكلة هذه يف قبله سينا ابن وقع وقد وجودها. عىل الدليل إقامة اإلمكان يف
العالم بقسمته منها تخلص ولكنه الكون، خلق قبل املادة وجود عىل الدليل إقامة عن
افرتض إذا ممكنًا حدوثه كان ما املمكن فالقسم واجب. وقسم ممكن قسم قسمني: إىل
وضعت وقد دونه. يشء يحول وال بنفسه واجبًا حدوثه كان ما الواجب والقسم حدوثه،
ويعلل املادة، أزلية عىل فلسفته يبني رشد ابن كان ملا ولذلك املمكن. القسم يف الكون مادة
قولهم وهي واحدة، بكلمة البناء ذلك يهدمون يناظرونه الذين املتكلمون كان بها الخلق
مر وقد منه. بد ال االفرتاض ذلك فإن ذلك ومع برهان. عىل ال افرتاض عىل تبني أنك له
يعتمدون والعلماء الفالسفة يزال وال القرون، عرشات والعرب اليونان فلسفة عىل اآلن
إىل أقرب االفرتاض هذا ألن الكون؛ خلق لتعليل العرص هذا يف حتى االفرتاض، هذا عىل

العدم. من مخلوق الكون بأن القائلني قول من العقل
الواردة اآليات ظاهر «إن بقوله: املوضوع هذا يف مناظرته يحج رشد ابن كان وقد
َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قوله فإن برأيه. تثبت العالم إيجاد عن القرآن يف
الوجود، هذا قبل وجوًدا بظاهره يقتيض اْلَماءِ﴾ َعَىل َعْرُشُه َوَكاَن أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواألَْرَض
هو الذي الوجود هذا بصورة املقرتن أعني الزمان، هذا قبل وزمانًا واملاء، العرش وهو
— يقتيض َماَواُت﴾ َوالسَّ األَْرِض َغرْيَ األَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم تعاىل: وقوله الفلك. حركة عدد
َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ تعاىل: وقوله الوجود. هذا بعد ثانيًا وجوًدا بظاهره — أيًضا
(فصل كتابه من ملخًصا انتهى يشء. من خلقت السماوات أن بظاهره يقتيض ُدَخاٌن﴾
عامني منذ نرش الذي االستبداد) (طبائع كتابه يف هللا رحمه الكواكبي قال وقد املقال).
الكون، خلق يف املعارصين العلماء أقوال عىل ينطبق تأويالً القرآن آيات بعض تأويل يف
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القرآن وصف وقد األثري، هي الكون مادة أن اكتشفوا قد الحديثة العلمية واالكتشافات
الكواكبي املرحوم ولعل نقول ُدَخاٌن﴾ َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ فقال: التكوين بدء

نفسه. رشد ابن من الجميل التطبيق هذا أخذ
كتبه ما ننقل وهنا األزلية، املادة تلك من الكون نشأة يف رأيه نذكر أن علينا بقَي
أن رنان الفيلسوف قال وقد الطبيعة). وراء (ما كتابه من عرش الثاني الفصل يف ذلك عن
املوضوع. هذا يف املتكلمني من مناظريه عىل رشد ابن بها رد التي األقوال أهم القول هذا

قال: خالصته، وهذه
بعضهم قول املتناقضان؛ فالرأيان آراء. عدة وبينهما متناقضان رأيان الكون خلق يف
العدم. من أُوجد أي خلًقا ُخلق أنه اآلخر البعض وقول الطبيعي، بالنمو نشأ الكون أن
وخروجها الكائنات، تولد عن عبارة هو إنما الخلق أن فعندهم الطبيعي النمو أنصار أما
والتوليد؛ الخروج هذا تسهيل غري له وظيفة ال عندهم ذلك يف والفاعل بعض. من بعضها
ال من اليشء يوِجد الفاعل أن فعندهم الخلق أنصار وأما غري. ال محرك بمثابة إذن فهو
ديانتنا يف املتكلمني رأي هو الرأي وهذا نمو. إىل وال مادة إىل يحتاج أن غري من أي يشء
يعتقد الذي بون) فيلو (يوحنا النرصاني يوحنا خصوًصا — أيًضا — النصاَرى ورأي
هذين بني هي التي اآلراء بقيت املادة. يف ال الفاعل يف موجودة واإليجاد الخلق قوة بأن
اإليجاد قوة أن مفاده األول؛ الرأي — أيًضا — رأيني يف تنحرص وهي املتناقضني، الرأيني
هنا الفاعل فوظيفة يشء. من إال اليشء خلق يمكن ال ولكن الفاعل، يف موجودة والخلق
الصورة» «واهب يدعونه ولذلك بها، املادة تخلق أن يجب التي الصورة أو الهيئة إيجاد
يكون تارة املوِجد أو الخلق يف الفاعل أن مفاده الثاني؛ والرأي سينا. ابن مذهب وهذا —
سبيل عىل النار تولد التي كالنار بها فاملتصل عنها. منفصالً يكون وتارة باملادة، متصالً
أبي مذهب كان وربما تميثوس مذهب وهذا والحيوان. كالنبات عنها واملنفصل االتصال.
املذهب هذا ومفاُد أرسطو. مذهب وهو ثالث مذهب هنالك بقَي أيًضا. الفارابي نرص
لها يسهل تحريًكا بتحريكها وذلك مًعا، وصورتها املادة جملة يوجد املوِجد الفاعل أن
مسهل سوى املذهب هذا يف الفاعل وظيفة وليست الوجود. حيز إىل القوة حيز من الخروج
عن عبارة هو إنما إذن خلق فكل والصورة. املادة بني االتصال عىل وعامل الخروج ذلك لها
الحيوانات منها تولدت والرتاب املاء يف انترشت متى الحرارة وهذه الحرارة، سببها حركة
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كما البديع، الرتتيب بهذا الخلق هذا تخلق والطبيعة لقاح2 غري من تتولد التي والنباتات
يتم التي القوات وتلك العقل. هذا من خالية أنها مع رفيع، بعقل إليه مسوقة كانت لو
العنارص يف وتأثريها والكواكب، الشمس حركة عن ناشئة هي والتي واإليجاد الخلق بها
ال الفاعل أن املذهب هذا يف أرسطو رأي ومن — «العقول» يسميه أفالطون كان ما هي
الذي وإنما يشء. ال من اليشء خلق لصحَّ صحيًحا ذلك كان لو ألنه خلًقا؛ الصورة يخلق
توهمهم الصورة» «واهب الفاعل ويسمون الخطأ هذا يف يقعون الفالسفة بعض جعل
هذا يف املوجودة الثالث الديانات علماء جعل ما وهذا صورة. ال حقيقي يشء الصورة أن
االعتقاد هذا عىل وبناءً يشء. ال من أي العدم من يُخلق قد اليشء بأن يعتقدون الزمان،
يكون وبذلك واسطة، بال الكائنات يوجد الفاعل بأن (اإلسالم) مذهبنا من املتكلمون قال
هذا ولكن متقابلة، متناقضة أعمال لعدة جامًعا واحًدا عمالً واحد وقت يف يعمل كمن
واملاء تحرق ال فالنار الخالق، مداخلة عىل مفتقر الكون يف يشء كل أن يقتيض املذهب
متى اإلنسان بأن يعتقدون فإنهم ذلك وفوق جرَّا. وهلم خاص بخلق إال مثالً، تجري ال
وهكذا هللا. أي العام الفاعل قوة ولكنها بقوته، ليست بها رَمى التي القوة فإن حجًرا رَمى

وقوته. اإلنسان نشاط يفنون
فهو يشء؛ ال من شيئًا يُخرج هللا أن كما وهو: تقدم مما أغرب مذهب (هوذا) ولكنَّ
أن كما هللا أعمال من عمالً اإلعدام يكون ذلك عىل وبناءً يشء. ال اليشء — أيًضا — يجعل
نعتقد ذلك. يخالف ما نعتقد فإننا نحن وأما هللا. أعمال من إذن فاملوت أعماله. من اإليجاد
مستعد هو إنما ُوِجَد يشء كل أن ذلك مثله، نظاًما يتبع أنه أي كاإليجاد عمل اإلعدام بأن
غري له وظيفة ال الفناء حالة أو اإليجاد حالة يف ذلك كان سواء فالفاعل للفناء. بطبيعته
الحالتني يف إذن فالعمدة الفعل. حيز إىل القوة حيز من االستعداد وذلك خروج، تسهيل
وإذا بينهما. يُفصل ال أن وينبغي مًعا. املادة يف الكامنة القوة وعىل الفاعل عىل هي إنما
يف رشد ابن مذهب انتهى يشء. يتم وال خلق يحدث فال اآلخر، يوجد ولم أحدهما وجد
١٠٨ الصفحة من تلخيًصا صناه لخَّ ألننا بحرفه؛ ال بمعناه هنا منقول وهو الكون خلق

غري من والنبات الحيوان تولد أي الذاتي» «التولد يسمونه ما بإمكان يسلمون األقدمني بعض كان 2

املايض القرن يف الرأي هذا انتشار كثر وقد االعتقاد. بهذا املعتقدين من طفيل ابن وكان زرع، أو لقاح
تاًما. نقًضا نقضه باستور العالَّمة ولكن
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الحظ سوء من تصل لم يدنا ألن وذلك؛ الرتجمة صاحب فلسفة يف رنان كتاب من فصاعًدا
املذهب. هذا اليوم املتكلمون يقبل فهل العربي. النص إىل

تستدعي حركة كل وإن حركة. عن عبارة هو إنما الخلق أن تقدم مما يتضح والذي
الخلق. فعل ليتم بعدها وأخرى قبلها، حركة

حيز إىل واالستعداد القوة حيز من يخرج أن يجب للوجود مستعد هو ما كل وإن
هذا سبب هي الحركة أن وبما والفراغ. الوقوف من يشء الكون يف صار وإالّ الفعل،
(فوق ذلك كل صحة عىل رنان استشهد وقد العالم. يف يشء يحدث لم فلوالها الخروج
١٧٦ الشذرة الطبيعيات يف رشد ابن كتاب من الثامن بالفصل عربناها) التي الشذرة
— أيًضا — منه الرابع والفصل ٤٧ الشذرة من الثالث والفصل و١٥٧ و١٥٥ و١٨٤

.٨٢ الشذرة

بالخالق الكون اتصال (٣) الفقرة

حيوان السماء «أن األول؛ أمران: تحته فينطوي بالخالق الكون اتصال يف رشد ابن رأي أما
هللا «أن والثاني؛ التهافت). (تهافت كتابه يف قال كما الدورية»، بحركته تعاىل هلل مطيع
االختيار مسألة تنطوي األمرين هذين وتحت مفرداتها». ال العالم يف األشياء أنواع يعلم

الفلسفة. مسائل أهم من هي التي
يف تفسريه تقدم فقد الدورية؛ بحركته هلل مطيع حي حيوان السماء إن قوله: أما
أفالك يف الفضاء يف تدور أجرام عن عبارة هو إنما العالم أن يظهر ومنه الثالثة. الفقرة
تحركها نفٍس عن إال تنشأ ال الدورية الحركات هذه أن وبما دورية. وحركات خصوصية
محركة، نفس هنالك يكون أن وجب فقد عمودية؛ أو أفقية الحركة كانت وإالَّ وتديرها،
منزه هللا ألن كال.. وتعاىل.؟ سبحانه نفسه هللا هي هل املحركة. النفس هذه هي ما ولكن
هو األول فالعقل األول. العقل يسمونه ما هي النفس هذه وإنما بالكون. االتصال عن
يف جاء بما ذلك عىل رشد ابن استشهد وقد العالم. يف هللا خلقه ما وأول العالم محرك
ومن األول، العقل هي الروح هذه إن وقال: هللا. مخلوقات أول هي الروح أن من القرآن،
فالكون إليها. والحركة القوة يصدر بها متصل العقل وهذا العوالم. تفرعت العقل هذا
يقبض فاهلل منه. القوة يستمد الذي األول العقل باهلل املتصل وإنما باهلل. ال به متصل إذن

عليها. يقبض وهو عليه
له يكون وإنما العالم، يف تحدث التي بالجزئيات علم هلل يكون ال ذلك عىل وبناءً
ولكنه الجزئيات، يعلم هللا إن بل مفرداتها. ال وأنواعها األشياء إجمال أي بكلياته علم

19



ُرْشد ابِن َفلَسَفُة

«علمنا ألن وذلك؛ املقال). (فصل كتابه يف قال كما بها»، لعلمنا مجانس غري «بعلم يعلمها
هذا مقابل عىل بالوجود هللا وعلم بتغريه ومتغري بحدوثه محدث فهو به؛ للمعلوم معلول
ذوات جعل فقد باآلخر أحدهما العلمني شبه فمن املوجود. هو الذي للمعلوم علة فإنه
ذلك ومفاُد املقال). (فصل يف قوله انتهى الجهل». غاية وذلك واحدة، وخواصها املتقابالت

اليوم. الناس جميع يعتقده ما بالجزئيات هللا علم يف يعتقد ال الفيلسوف أن
أنه عىل دليل فذلك لعلمنا مجانس غري بعلم إال الجزئيات يعلم ال تعاىل هللا كان وإذا
ولكن فيها، النظام مصدر فإنه املدينة، حاكم شأن ذلك يف فشأنه مبارشة. العالم يدبر ال
العالم يدبر وتعاىل سبحانه هللا كان ولو مبارشة. شئونها من شأن كل يف مداخلة له ليس
يكون العالم يف الرشَّ فإن والكلية، الجزئية حركاته من حركة كل بنفسه يدير أي مبارشة
عنايته اعتبار إذن هو تعاىل هلل وتقديس إكرام فأعظم ذلك). عن هللا (تعاىل عنه صادًرا
يف خري كل يكون االفرتاض هذا ففي لها. املوضوع الثابت الناموس قبيل من بالكائنات
صادًرا يكون العالم يف رشٍّ وكلُّ له. الطبيعية نن السُّ وسن أراده ألنه هللا؛ عن صادًرا العالم

عصاها. الذي اإلنسان أو سننه، خالفت التي املادة عن
أرسطو. فكر لباب هو األخري الفكر وهذا

االتصال (٤) الفقرة

عليها دارت التي املسائل أهم من مسألة بالباري اإلنسان اتصال أي االتصال موضوع إن
بالعقل اإلنسان اتصال األوىل؛ املسألة مسألتني: إىل م تُقسَّ وهي واملتكلمني. رشد ابن فلسفة

الحواس. بطريق به اتصاله الثانية؛ واملسألة الفكر. بطريق الفاعل
كتاب من مستخلص هو فيهما، ورنان موتك رأي نذكر املسألتني لهاتني وإيضاًحا

الطبيعة). وراء ما (يف رشد ابن
منفعل. ونوع عام فاعل نوع نوعان «والعقل وعقل: مادة الكون يف رشد: ابن قال
باملادة. االمتزاج وال للفناء قابل غري وهو اإلنسان، عن منفصل جوهر العام الفاعل فالعقل
مستمد اإلنسان يف عقل هو املنفعل والعقل العقول. كل منه تستمد الذي الشمس هو بل
الفاعل؛ العقل من مستمد املنفعل العقل أن وبما ذكره. تقدَّم الذي الفاعل العام العقل من
الباري، إىل اإلنسان نفس تنزع ولذلك إليه. واالنضمام به «لالتصال» دائًما ميَّال فهو
لحدوث وحده يكفي ال العام بالعقل االتصال عىل اإلنسان) (أي املنفعل العقل ميل ولكن
بل الطبيعية، قواه بمجرد العام العقل بذلك يتصل ال املنفعل العقل فإن االتصال. هذا
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ما وهو العام، العقل عىل يصل املنفعل العقل إن نعم االتصال. هذا طريق تعليمه يجب
العقل هذا ولكن شيئًا، يعلم أن اإلنسان قدر ملا ولواله املستفاد، أو املكتسب العقل يسمونه
به. االمتزاج إىل ونزوعه العام، العقل عىل املنفعل العقل ميل نتيجة سوى ليس املكتسب
الذي الطريق وإنما به. االمتزاج إىل ونزوعه العام العقل به يستطيع الذي الطريق وإنما
معرفته حق معرفته أي به واالتحاد العام العقل إىل الوصول املنفعل العقل به يستطيع
يشء. بكل كالباري عارًفا ويصري يشء، كل عىل اإلنسان يقف فبالعلم وحده3. العلم —
وما والدَّرس. العلم هو إنما الحياة هذه يف السعادة وطريق إذن باهلل االتصال فطريق
والشهوات. واألهواء الحواس عىل والعقل الفكر تغليب سوى الدنيا هذه يف الحياة غرض
أيًا األرض هذه يف والجنة السعادة أدرك فقد الصعب؛ األمر هذا اإلنسان استطاع ومتى
يف يدركونها وهم الرجال. أعاظم إال يدركها ال السعادة هذه ولكن ودينه، مذهبه كان
الفضالت ترك أي الحاجة يسد بما واالكتفاء والنفس العقل رياضة بواسطة الشيخوخة
فراش عىل وهم وفاتهم عند إالَّ يدركونها ال منهم وكثريون الرضوري. إىل االفتقار وعدم
نرصالفارابي أبو كان وقد الجسدي. مناقضللكمال النفساني الكمال هذا ألن ذلك املوت.
أنها املوت فراش عىل وهو عنها قال تأت لم وإذا عمره، آخر يف الساعة هذه مجيء ينتظر
املختارون.» إال يدركها ال ولذلك لقبولها، مستعدون الناس كل ما ولكن خرافة، حديث

االتصال. مسألتي من األوىل املسألة يف رشد ابن فلسفة خالصة هي هذه
والتجرد والتأمل بالصالة تدرك إنما السعادة تلك «إن يقولون: فإنهم املتصوفة؛ وأما
باهلل الفناء إىل توصالً ذاتيته، اإلنسان إلفناء ورشائط طرق وعندهم بالعلم». ال الجسد من
لتسأل تذهب «ال خالصته: ما مؤلفيهم أحد قال وقد هللا. أنا يقول: أن له يجوز وحينئذ
تنبذ أن عليك بل الفن، هذا أصول من شيئًا يعرف ال فإنه اإللهي؛ الحب هذا عن سينا ابن
ومما مدرستك». يف يدرس هللا) (يعني الحقيقي أفالطون كان إذا الفلسفية الكتب كل
وقد إسالمية، ال وهندية فارسية األصل يف هي املبادئ هذه أن املقام هذا يف ذكره يجب

رشد. ابن بفلسفة لعالقتها هنا ذكرناها

والكائنات. الوجود درس لهو بالفالسفة الخاص الدين إن الطبيعة»: وراء «ما كتابه يف رشد ابن قال 3

هو هذا معرفته. بمثابة ذلك ألن ومصنوعاته، مخلوقاته معرفة هي تعاىل هلل تقدم عبادة أرشف أن ذلك
العبادة هذه هلل يقدمون الذين ويخطئ يكفر من عمل األعمال وأقبح عنها. يرىضهللا التي األعمال أرشف
العالمة عن مرتجًما انتهى الديانات. خري هي التي الديانة بهذه منه ويتقربون العبادات خري هي التي

الطبيعة». وراء ما «يف رشد ابن كتاب عن نقالً مونك املسيو املسترشق
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األوىل. املسألة من أهم فهي بالثانية االتصال مسألة أما
واألجرام العقول معرفة يستطيع اإلنسان هل األمر. هذا عىل املسألة هذه ومدار
(اتصال رشد ابن سماه ما وهو السماوي4 الفضاء أقايص يف عنه البعيدة أي له؛ املفارقة
رأيه ومن العنوان. هذا وتحت املوضوع هذا يف كتابًا كتب وقد املفارق)، بالعقل اإلنسان
البعيدة واألجرام العقول أن األول؛ لسببني: ذلك يستطيع اإلنسان أي املنفعل العقل أن
الباري يخِلق أن املحال من إذْ وتعرفها، تدركها عقوالً وأوجد إالَّ الباري يوجدها لم
األجرام يعِقل ال العقل بأن القول أن الثاني؛ والسبب يعقله. عقالً يوِجد أن دون معقوالً
للحواس ألن الحواس؛ من أدنى ويجعله البرشي العقل قدر من يحط قول إنما له، املفارقة
ومن منها. أرقى ألنه للعقل؛ يكون أن يجب للحواس كان وما بها، تحس محسوسات
العجز تهمة ورفع العقل كرامة صيانة الرأي هذا من الفيلسوف غرض أن يظهر ذلك
ذكره مما قريب املذهب هذا ولعل لها. ومؤيد فلسفته لباب عىل ينطبق رأي وهو عنه.
السماوية باألجرام اإلنسان عالقة عن الهندي) (الكوخ كتابه يف بيري سان دي برناردين
نحو متجًها ساعاٍت ألبث «وكنت نصه: ما الخارجي الرجل بلسان قال فقد البعيدة؛
أجهل كنت أنني ومع منه. الطالعة العديدة والكواكب النجوم يف تتأمالن وعيناي املرشق
الطبيعة بأن وأحس باإلنسان، مرتبطة بأنها أشعر كنت فقد ومبدأها؛ األجرام هذه مصري
لهم أناطت قد تكون أن يجب نظرهم، تحت تقع ال كثرية بأشياء البرش لنفع ُخلقت التي
الُعال إىل ترتفع التأمالت هذه لدى نفيس فكانت نظرهم. تحت التي األشياء تلك األقل عىل

.٦١ الصفحة الهندي) (الكوخ والنجوم» الكواكب مع
فيه ريب ال فمما ذكرهما، تقدم اللتني االتصال مسألتيِّ يف القول من يكن ومهما
من التاسع الفصل يف وصف أرسطو إن نعم منها. ال أرسطو فلسفة عن خارجتان أنهما
كهذه بالسعادة حياة «ولكن فقال: عاد ولكنه األرض، هذه يف بالعقل السعادة األدب كتابه
البرشية، من فينا بما السعادة هذه نجد ال ألننا اإلنسانية؛ احتمال فوق كانت ربما الحياة

تامة. مراعاة البرشية الطبيعة حدود راَعى وبذلك اإللهية» الروح من فينا بما بل
اتصال (أي الثانية املسألة يف أرسطو رأي أما األوىل. باملسألة يختص فيما هذا
أرسطو قول وهي واحدة، عبارة إال منه الباحثون يعرف فال باإلنسان) املفارق العقل
األشياء يعقل أن يستطيع البرشي العقل كان إذا أخرى فرصة يف «وسنبحث تقدم: بعدما

األعىل. املأل من واألرواح املالئكة املفارق بالعقل أحيانًا يريدون وهم 4
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يف أرسطو كتبه ما كل هذا ذلك». يستطيع ال أو املسافة من بينهما ما مع عنه البعيدة
ابن أن فالظاهر فيه. له آخر قول عىل املعارصون الفالسفة يعثر لم إذْ املوضوع، هذا
هذه يف بسطناه الذي رأيه فوضع أرسطو أستاذه من الوعد إنجاز يتوىل أن أراد رشد
بالعقل اإلنسان اتصال يف مذهبه رشد ابن عليها بنَى التي العبارة هذه شأن فكان املادة.
يف سنفصله مما العقول، يف مذهبهم العرب فالسفة عليها بنى التي العبارة شأن املفارق،

الثالث. الباب

الخلود (٥) الفقرة

كالمنا أن ويسوؤنا الخلود. مسألة وهي املواضيع وأهم املسائل، مسألة إىل اآلن وصلنا
مختًرصا كان أنه ذلك يف السبب ولعل محمله. غري عىل حمل قد املسألة هذه يف هناك

الغموض. ذلك يزيل رشًحا هنا نرشحه ولذلك غامًضا، باالختصار فصار
يف «إننا نصه: وهذا الفقرة، تلك مقدمة يف ذكرناه ما هنا نعيد ذلك يف الرشوع وقبل
مواضع عدة يف له رأينا ترجمته، عىل اإلقدام قبل رشد) (ابن كتبه لبعض مطالعتنا أثناء
نقول: أيًضا. والثواب بالعقاب حتى الثانية بالحياة اعتقاده عىل داللة أرصح يدل كالًما
الرشيعة بني فيما املقال) (فصل كتابه يف رشيد ابن ذكره ما يف نفكر ونحن ذلك قلنا وقد
الدينية) اآليات تأويل (أي واجبًا التأويل كان إذا «ولكن نصه: وهذا االتصال من والحكمة
األخروية وبالسعادة وبالنبوات وتعاىل تبارك باهلل اإلقرار مثل األصول يف يكون ال فهو
من مثل كافر، له ل فاملتأوِّ األصول يف كان وإن الفروع. يف يكون بل األخروي، والشقاء
الناس يسلم أن القول بهذا قصد إنما وإنه شقاء، وال هاهنا أخروية سعادة ال أنه يعتقد
وجوده إال لإلنسان غاية ال وإنه حيلة وإنها وحواسهم، أبدانهم يف بعض من بعضهم
يف ترجمته من ٥٣٤ الصفحة يف الشذرة هذه نرشنا أن ريب وال نقول: فقط». املحسوس

عليه. وما له ما نرش من حقه الفيلسوف إعطائنا عىل يدل الثامن الجزء
أرسطو فلسفة من يؤخذ فنقول: الخلود يفمسألة بسطفلسفته اآلن علينا بقَي
يف يوضح أرسطو أن (١٢٣ (الصفحة رشد ابن كتابه يف رنان الفيلسوف رشحها التي
ولكن منفعل، ونوع فاعل نوع نوعان: العقل أن «النفس» يف كتابه من الثالث الفصل
من أرقى إذن فالفاعل منه. مستمد املفعول أو املنفعل ألن األصيل؛ النوع هو الفاعل النوع
العقل وأما للفناء. وال بها لالمتزاج قابل وغري املادة من بريء عقل هو والفاعل املفعول.
املؤلف رشح التي ١٢٣ الصفحة من رنان عن ملخصنا انتهى للفناء. قابل فهو املنفعل؛

نفسها. اليونانية بألفاظه مستشهًدا أرسطو فلسفة فيها
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العقل هو وما ذكره، تقدم الذي الفاعل العقل هو ما نعلم أن ينبغي هذا فبعد
أراد ما الفاعل بالعقل يريد أنه رشد ابن كالم من تقدم مما ظهر قد إنه فنقول: املنفعل.
الذي األول العقل يعني والحركة القوة العالم، منه يستمد الذي املصدر أي أرسطو به
وهذا يفنى. ال خالد أبدي لإلنسان واملفارق املادة من الربيء األول فالعقل مصدرهما. هو
نفسه اإلنسان عليه الكالم تقدم كما هو املنفعل؟ العقل هو ما ولكن فيه، خالف ال قول
خالًدا كان وإن بنفسه، منفرًدا خلوًدا خالد غري العقل فهذا اإلنسان. يف الذي العقل أو

بجوهره. خلوًدا
الذي العقل أن التقرير، ال الرواية قبيل من نرويها التي الغامضة املسألة هذه وبيان
العامة، يعتقد كما وحده، مستقالً املوت بعد يعيش ال العقل واهب من اإلنسان استمده
جوهره ألن نوعه؛ حيث من يفنى ال الفاعل العقل ألن ذلك؛ مجهولة. أخرى حياة له بل
التي الحياة هي ما ولكن فيه، أُودع الذي اإلنسان حيث من فانيًا كان وإن أبدي، خالد
يف فانيًا أو موجوًدا فيكون منه أخذ الذي األبدي الكل يف فناء أهي املوت؟ بعد له تكون

أعلم. هللا آخر؟ يشء هي أم واحد. وقت
املفرسين أقوال فإن حرفيًا؛ وأرسطو رشد ابن مذهب هو املذهب هذا أن نزعم ولسنا
أرسطو إن يقول: فبعضهم يشاء. كما يفرسه منهم واحد وكل املوضوع هذا يف متضاربة
وبعضهم فكره. عىل للداللة كاٍف ترصيح وهو فاٍن، املفعول أو املنفعل العقل بأن رصح قد
يف رشد ابن رأي يف قولهم وكذلك القول. هذا خالف عىل تدل فلسفته روح إن بل يقول:
غري املنفعل العقل أن مراًرا يكرر رشد ابن أن يرى من فمنهم نظر. من يخلو ال الشأن هذا
عىل ويستشهدون املادة. مع فاٍن بأنه يعتقد فإنه ولذلك؛ خالد. هو وال لإلنسان مفارق
التوالد عىل املقدرة الفاني الحي منحت اإللهية العناية «إن املواضع: بعض يف بقوله ذلك
الصفحة رنان تأليف رشد (ابن الفناء».. عن النوعي الخلود بهذا وتعزيته نوعه، لتخليد

(.١٥٣
األولون؛ أما اآلخر. البعض عند وغامض بعضهم عند واضح العبارة هذه ومعنى
أنه وبيانه العالم. يف العقل وحدة يف خاًصا مذهبًا رشد البن إن بقولهم: يفرسونها فإنهم
األول العقل وهو واحد، نبع من ومأخوذ واحد، مصدره إنسان كل يف عقل كل أن يعتقد
املذهب هذا كان وقد واحد. هو إذن إنسان كل يف الذي فالعقل ذكره. تقدم الذي العام
وقد أوروبا. يف نقضه أعدائه عىل سهل ولذلك الرُّشدية، الفلسفة يف الجوانب أضعف من
أفالطون يف كان الذي العقل أن تزعمون هل رشد: ابن بأنصار يصيح توما القديس كان

واحد. هو واللصوص الطرق ُقطاع يف الذي والعقل وأرسطو،
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وبحسب اإلنسانية، عقل سميناه ما وهو واحًدا عقالً لإلنسانية يجعل املذهب فهذا
يف تبقى اإلنسانية أن أي سواه. دون األرض يف خالًدا العقل هذا يكون فيه رشد ابن رأي
بالحياة خالدة فهي هللا. شاء ما إىل أجيال، بعد وأجياالً قرون، بعد قرونًا متعاقبة الكون

باملوت. ال
منه يستخرج أن الناظر استطاع آخر وجه من رشد ابن تعليم إىل نُظر إذا ولكن
لعقل مفارقٌة والبغض والحب والذاكرة الحس إن يقول رشد ابن أن ذلك مثال آخر. رأيًا
تفنى. ال أنها أي العقل لها يبقى ولكن منها، تتجرد فيه التي فالنفس املوت، بعد اإلنسان
عىل تطبيقها به يقصدون بحثًا، فيها الباحثون أرسطو فلسفة من استخرجه القول وهذا
يشء، ال حكم حكمه املسائل هذه النصيف أن يظهر ذلك ومن وألرب. توما كالقديس الدين
السبب هو وهذا مذهبه. يوافقان وروًحا حياة والتأويل والتفسري التأويل عىل العمدة وإنما
يرجع التي العليا، الرشائعية الكتب وجميع أرسطو فلسفة تفسري يف الفالسفة اختالف يف

وغريها. والتلمود واإلنجيل كالقرآن الروحية شئونهم يف البرش إليها
فيه. معذور ولعله التناقض. من شيئًا رشد ابن فلسفة يف أن يظهر ذلك كل فمن
عينه ضعف الشيخ برص ضعف سبب إن قوله: يف كان إنما ظهوًرا التناقض ذلك وأشد
ينظر كما النظر الستطاع الفتى بارصة للشيخ كان فلو البرصفيه. قوة ضعف ال البارصة
يف النفس آالت كل تكون بينما فإنه النفس؛ بقاء عىل دليل خري الرقاد إن يقول: ثم الفتى.
العقل ألن ذلك الجسم. يف الفعل مستمرة النفس تكون معطلة كأنها ساكنة هامدة النوم
مع فاعلة مستقلة منفردة تبقى ولذلك الجسم، أعضاء من بيشء مرتبطة غري النفس أو
اعتقاد الخلود) (أي النفس ببقاء االعتقاد إىل الفيلسوف يصل وهكذا األعضاء. تلك سبات

به. العامة
يردفه لم لو النفس ببقاء رشد ابن اعتقاد عىل داللة أرصح يدل قول فهذا نقول:
سقراط يف واحد وأنه األفراد، عدد عىل يتجزأ ال العقل إن خالصته: ما فيها آخر ببحث
شخص فاإلنسان الحواس. عن ناشئة فالشخصية له شخصية ال أنه وبما وأفالطون،
مبادئ تنشأ ذلك ومن يتجزأ، ال العقل ألن العقل؛ حيث من ال الحواس حيث من مفرد

و١٥٥). ١٥٤ الصفحة رنان تأليف رشد ابن (راجع السابق للمبدأ مخالفة
تذكر عليها اطِّالعَك بعد أنك ريب فال املوضوع. هذا يف املتناقضة آراؤه هي هذه
أرصح يدل كالًما مواضع عدة يف له «رأينا الخالف فيها التي الخامسة الفقرة يف قولنا
رشد ابن أن ذلك — أيًضا — والثواب بالعقاب حتى الثانية بالحياة اعتقاده عىل داللة
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بعقله. ال بقلبه يكتب فهو وأجداده؛ آبائه لتقاليد خاضع مؤمن كرجل هنالك يكتب كان
يدخل كفيلسوف يكتب كان فقد العلل؛ وعلة العقل مصدر عن بالعقل بحثه عند أما
تلك إىل إشارة ذلك يف كان وقد نقول: يبايل». وال املحجبة الحقيقة كهف إىل األسد بجرأة

املتناقضات.
حياة املوت بعد يكون ال ذلك عىل وبناءً نصه: وهذا الفقرة ختام يف جاء ما بقَي
الغامض. القول هذا تفسري وإليك الثانية. الحياة عن العامة يقوله مما يشء وال فردية،
أنه أي رصيًحا. اعتقاًدا األجساد بحرش يعتقد ال الفيلسوف إن بذلك املقصود إن
يقول كما متزوًجا شاربًا آكالً ناطًقا فرًدا األخرى الحياة يف يكون اإلنسان بأن يعتقد ال
وإليك رصيًحا. اعتقاًدا والعقاب الثواب بوجوب — أيًضا — يعتقد ال هو بل العامة.
والخري الفضيلة الناس اعتبار املرضة األوهام من ألفالطون، كتاب تلخيصه يف قاله ما
ذلك فضيلة. تعد لم املنزلة هذه يف أنزلت إذا الفضيلة فإن السعادة؛ إىل للوصول واسطة
ال والشجاع وزيادة. مثلها عليه يعوَّض أن ل يؤمَّ وهو إال املالذ نفسه يحرم ال اإلنسان أن

الحرب. رش من أعظم رش من فراًرا إال الحرب يف املوت يطلب
رنان (راجع املال ذلك مضاِعف ذلك بعد لينال إال غريه مال يحرتم ال والحكيم
كتبه أحد يف وصف ألنه شديًدا؛ تعنيًفا أفالطون يعنف آخر موضع ويف (١٥٦ الصفحة
تفسد هي بل شيئًا تفيد ال الخرافات هذه «إن تعنيفه: يف فقال اآلخرة يف النفوس حالة
ينبذون أناًسا أعرف وإنني ما. بنفع عليهم تعود أن دون األوالد وخصوًصا العامة، عقول
بها» يعتقدون الذين عن وفضيلة فضالً ينقصون ال فإنهم ذلك ومع األوهام، هذه كل

.(١٥٧ الصفحة رنان (راجع
العلمي. البحث هم غري هًما املسألة هذه يف رشد البن أن يظهر األخري القول هذا فمن
الدنيئة املادية املبادئ سطوة تخيفهم الذين العقالء الفالسفة جميع فإن ذلك؛ يف غرابة وال
لم ولذلك اهتمام. أشد به يهتمون واألثرة الرشاهة بقوة الخري من فيه ما لخنق العالم عىل
االعتقاد إن يقول كان فقد صفته. يف ولكن االعتقاد هذا حقيقة يف مناظريه يجادل يكن
مبطل، أو مثبت بقوة له يتعرض أن يجب فال الرشائع، عليه نصت قد األجسام بمعاد
تعود بل بالشخص، تعود «ال املوت بعد تعود التي األجسام أن يقال أن يجب ولكن
الكون كتابه يف — أرسطو قال كما — بالشخص يعود ال املعدوم ألن األمثال؛ هذه أمثال
تتخذ النفس أن هذا ومعنى عدم». ما لعني ال عدم ما ملثل الوجود يعود وإنما والفساد.
أسباب. غري من يعود وال بالرتاب يفنى الجسم هذا ألن الحايل؛ جسمها غري آخر جسًما
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عليها يُطلع لم وغرائب عجائب املقدورات خزانة «يف يقول: كان فقد الغزايل اإلمام أما
منهاج األبدان أحياء يف يكون أن يبعد ولم شاهده. ملا إالَّ وجود ال أن يظن من ينكرها
قطراته مطٌر البعث وقت يف األرض يغمر أنه األخبار بعض يف ورد وقد شاهده. ما غري
ذلك، يشبه أمر اإللهية األسباب يف يكون أن يف بُعد فأي بالرتاب. ويختلط النُّطف تشبه
الفالسفة تهافت (راجع املحشورة» النفوس لقبول واستعدادها األجساد انبعاث ويقتيض

الغزايل). لإلمام
ابن كتبها التي الجميلة الفقرة ننقل أن بنا فجدير املسألة، هذه هنا ذكرنا أننا ربما
عن نقالً الواحد بالحرف نصها وهذا فرائد فرائَد فوائد كلها فإنها املوضوع؛ هذا يف رشد

تعاىل: هللا رحمه قال الغزايل. اإلمام عىل به رد الذي التهافت، تهافت كتابه

ينكرون الفالسفة أن يزعم أخذ املسألة هذه من الغزايل) حامد (أبو فرغ «وملا
بحرش والقول قول. فيه تقدم ممن لواحد ُوجد ما يشء وهذا األجساد، حرش
عنهم إلينا ْت تأدَّ والذين (كذا) سنة ألف الرشائع يف منتًرشا له ما أقل األجساد
األجساد بحرش قال من أول أن وذلك (كذا) السنني من العدد هذا دون الفلسفة
الزبور من ٌ بنيِّ وذلك السالم، عليه موىس بعد أتوا الذين إرسائيل بني أنبياء هم
يف ذلك — أيًضا — وثبت إرسائيل. لبني املنسوبة الصحف من كثري ومن
وهذه الصابئة. قول وهو السالم عليه عيىس عن به القول وتواتر اإلنجيل،
يظهر القوم بل الرشائع. أقدم أنها حزم بن محمد أبو قال (الصابئة) الرشيعة
وإيمانًا األجساد) بعث رشيعة (أي لها تعظيًما الناس أشد أنهم أمرهم من
وجود به الذي الناس تدبري نحو تنحو أنها يرون أنهم ذلك يف والسبب بها،
يف رضورية أنها وذلك به، الخاصة سعادته وبلوغه إنسان، هو بما اإلنسان
وذلك العملية. والصنائع النظرية والفضائل لإلنسان الخلقية الفضائل وجود
حياة وال العملية، بالصنائع إال الدار هذه يف له حياة ال اإلنسان أن يرون أنهم
واحد وال وإنه النظرية. بالفضائل إال اآلخرة الدار يف وال الدار هذه يف له
ال الخلقية الفضائل وإن الخلقية. بالفضائل إال إليه يبلغ وال يتم هذين من
مثل ملة ملٍة يف لها املرشوعة بالعبادات وتعظيمه تعاىل هللا بمعرفة إال تُمكَّن
الثناء يف تقال التي األقاويل من ذلك يشبه وما واألدعية، والصلوات القرابني
الصنائع هي الرشائع أن بالجملة ويرون والنبيني. املالئكة وعىل تعاىل هللا عىل
منها كان ما والسيما والرشع، العقل من مباديها تؤخذ التي املدنية الرضورية
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أنه هذا مع ويرون واألكثر. باألقل ذلك يف اختلقت وإن الرشائع لجميع عاًما
أن يجب هل مثل العامة مباديها يف مبطل أو مثبت بقول يتعرض أن ينبغي
وكذلك بموجود. ليس أم موجود هو هل ذلك من وأكثر يعبد. ال أو هللا يعبد
الرشائع ألن كيفيتها؛ ويف األخرية السعادة يف القول مثل مباديه سائر يف يرون
الوجود، ذلك صفة يف اختلفت وإن املوت بعد أخروي وجود عىل اتفقت كلها
يف تقوله فيما اختلفت وإن وأفعاله وصفاته وجوده معرفة عىل اتفقت كما
إىل توصل التي األفعال يف متفقة هي ولذلك واألكثر. باألقل وأفعاله املبدأ ذات
بالجملة فهي األفعال. هذه تقدير يف اختلفت وإن اآلخرة الدار يف التي السعادة
ألن عندهم؛ واجبة كانت للجميع مشرتك بطريق الحكمة نحو تنحو كانت ملا
شأنه من وهو العقالء الناس لبعض السعادة تعريف نحو تنحو إنما الفلسفة
نجد فال هذا ومع عامة، الجمهور تعليم تقصد والرشائع الحكمة. يتعلم أن
يشرتك بما وعنيت الحكماء، يخص بما نبَّهت وقد إال الرشائع من رشيعة
وتحصيل وجوده يتم إنما الناس من الخاص الصنف كان وملا الجمهور. فيه
الصنف وجود يف رضوريًا العام التعليم كان العام، الصنف بمشاركة سعادته
عند وأما ذلك، يف أحد يُشكُّ فال وَمنشئه صباه وقت يف أما حياته. ويف الخاص
لذلك ل يتأوَّ وأن يشاغله، بما يستهني أال رضورته فمن يخص ما إىل نقلته
يخص ما ال يعلم ما هو التعليم بذلك املقصود أن يعلم وأن تأويل، أحسن
مناقض أنه بتأويل أو عليها نشأ التي الرشعية املبادئ يف بشٍك رصح إن وإنه
ينطق بأن الناس أحق فإنه سبيلهم؛ عن وصارف عليهم هللا صلوات لألنبياء
عليه ويجب الكفر. عقوبة عليها نشأ التي امللة يف له وتوجب الكفر، اسم عليه
أن يعتقد وإن حًقا عنده كلها كانت وإن زمانه، يف أفضلها يختار أن ذلك مع
يعلمون كانوا الذين الحكماء أسلم ولذلك منه. أفضل هو بما ينسخ األفضل
كانوا الذين الحكماء وتنرص اإلسالم رشيعة وصلتهم ملا باإلسكندرية الناس
بني يف كان أنه أحد يشك وال السالم. عليه عيىس رشيعة وصلتهم ملا الروم ببالد
إرسائيل بني عند تلقى التي الكتب من ظاهر وذلك كثريون، حكماء إرسائيل
الوحي أهل يف موجوًدا أمًرا الحكمة تزل ولم السالم. عليه سليمان إىل املنسوبة
حكيم كل وليس حكيم نبي كل أن هي قضية كل أصدق ولذلك األنبياء، وهم
الصنائع كانت وإذا األنبياء. ورثة أنهم فيهم قيل الذين العلماء ولكنهم نبيًا،
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يكون أن يجب فبالَحِريِّ املوضوعة واألصول للصادرات مباديها يف الربهانية
فالعقل بالوحي كانت رشيعة وكل والعقل. الوحي من املأخوذة الرشائع يف ذلك
يلزم فإنه فقط؛ بالعقل رشيعة هاهنا يكون أن يمكن أنه سلم ومن يخالطها.
والوحي. بالعقل استنبطت التي الرشائع أنقصمن تكون أن رضورة يكون أن
سبيل ال كان إذ تقليًدا تؤخذ أن يجب العمل مبادئ أن عىل متفقون والجميع
الخلقية األعمال عن الحاصلة الفضائل بوجود إال العمل وجوب عىل الربهان إىل
هذا الرشائع يف يرون بأجمعهم الحكماء أن القول هذا من تبني فقد والعملية.
املرشوعة نن والسُّ العمل مبادئ والواضعني األنبياء من يتقلد أن أعني الرأي،
أحث منها كان ما هو الرضورية املبادئ هذه من عندهم واملمدوح ملة. ملٍة يف
من فضيلة أتم عليها الناشئون يكون حتى الفاضلة األعمال عىل للجمهور
تنَهى الصالة أن يف يشك ال فإنه عندنا، الصلوات كون مثل غريها عىل الناشئني
الرشيعة هذه يف املوضوعة الصالة وأن تعاىل، هللا قال كما واملنكر الفحشاء عن
الرشائع، سائر يف املوضوعة الصلوات سائر يف منه أتم الفعل هذا فيها يوجد
الطهارة من فيها رشط ما وسائر وأذكارها وأوقاتها عددها يف رشط بما وذلك
يف قيل فيما األمر وكذلك لها. املفسدة واألقوال األفعال ترك أعني املرتوك ومن
تمثيل كان ولذلك غريها. يف قيل مما الفاضلة األعمال عىل أحث هو فيها املعاد
هللا قال كما الروحانية باألمور تمثيله من أفضل الجسمانية باألمور لهم املعاد
النبي وقال األنَهاُر﴾ تَْحِتَها ِمن تَْجِري اْلُمتَُّقوَن وُِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة ﴿َمثَُل تعاىل:
برش). قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما (فيها السالم: عليه
عىل فدل األسماء. إال اآلخرة من الدنيا يف ليس عنه): (رىضهللا عباس ابن وقال
هذا من أفضل آخر وطور الوجود، هذا من أعىل أخرى نشأة الوجود ذلك أن
ينتقل الواحد املوجود ندرك أنا يعتقد من ذلك ينكر أن ينبغي وليس الطور.
وهي ذواتها مدركة تصري أن إىل الجمادية الصور انتقال مثل طور إىل طور من
هم إنما به، وأفصحوا وتعرضوا األشياء هذه يف شكُّوا والذين العقلية. الصور
أن يرون الذين الزنادقة وهم الفضائل، وإبطال الرشائع إبطال يقصدون الذين
من عليه قدر ومن فيه. أحد يشك ال مما هذا باللذات، التمتع إال لإلنسان غاية ال
يقدر لم ومن يقتلونه. بأجمعهم والحكماء الرشائع أصحاب أن يشك فال هؤالء
الكتاب تضمنها التي الدالئل وهي عليه بها يحتج التي األقاويل أتم فإن عليه؛
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يف بد وال جيد. هو معاندتهم يف الغزايل) (يعني الرجل هذا قاله وما العزيز،
والرشعية، العقلية الدالئل عليه دلَّت كما ثابتة، غري النفس توضع أن معاندتهم
ال الدار هذه يف كانت التي األمثال هذه أمثال هي تعود التي أن توضح وإن
ال ُعدم ما ملثل الوجود يعود وإنما بالشخص، يعود ال املعدوم ألن بعينها؛ هي
من مذهب عىل باإلعادة القول يصح ال ولذلك حامد. أبو بني كما ُعدم ما لعني
تُعدم. التي هي تعاد التي األجسام وأن عرض، النفس أن املتكلمني من اعتقد
بالعدد، اثنان بل بالعدد، واحد ال بالنوع واحد فإنه ُوجد ثم ُعدم ما أن وذلك
رشد ابن كالم انتهى زمانني». تبَقى ال األعراض أن منهم يقول من وبخاصة

التهافت). (تهافت كتابه خاتمة يف

أمور: ثالثة تقدم مما باالنتباه والجدير
العقل عىل عرضها عدم يف ورغبته املسألة تلك يف بالوحي الفيلسوف اكتفاء األول: األمر
كان التي املسائل كل يف طريقته هي وهذه العقل. عىل ينطبق تأويالً صفتها تأويل مع

بالدين. العلم أو بالعلم الدين بها يحتك
ال الحكيم إن قوله: فإن األديان. باقي بشأن وتساهله رشد ابن تسامح الثاني: واألمر
نبهت كلها الرشائع وإن العامة، مبادئها يف مبطل أو مثبت بقول للرشائع يتعرض
يف بشك والترصيح بها االستهانة يجوز ال وأنه إليه، والعامة الخاصة تنبيه يجب بما
تُمكَّن ال الخلقية الفضائل وإن حق، كلها ألنها تأويل؛ أحسن تأويلها يجب بل مباديها،
وما والصلوات القرابني مثل امللل) كل يف (أي ملة ملٍة يف للبرش املرشوعة بالعبادات إال
ألن ملة» كل «يف والواضعني األنبياء تقليد الناس عىل يوجبون الحكماء وإن ذلك، يشبه
األقوال هذه الفاضلة. األعمال عىل الجمهور حث إال بها يقصد ال وضعوها التي املبادئ
وكماله التامة ونزاهته املؤلف نفس رشف عىل دليالً التهافت) (تهافت كتاب يف ستبقى
القولني بهذين رسم قد هللا رحمه وكأنه والعامة. الخاصة أهواء تزحزحه ال الذي األدبي
األديان جميع إن بهما: قال كأنه املمكنة. اإلخاء ودائرة الرشق يف الحقيقية األلفة طريق
الرتغيب سوى لها غرض ال كلها ألنها بفضائلها؛ الناس عمل إذا ذاتها حد يف صحيحة
األديان أحد يف يطعن الذي إن قال: كأنه الدارين. يف السعادة اإلنسان إلبالغ الفضائل يف
جميع عىل يطعن كمن يكون حق غري من أو بحق ذلك كان سواء آخر دين عىل ليثني
الدينية الفضيلة دائرة عن يخرج وبذلك امللل، جميع بني املشرتكة العامة الدينية املبادئ
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الذي القول هذا عىل لشكره الوليد أبي أمام باحرتام هنا ننحني فنحن األدبية. واملبادئ
الجديدة الناشئة أي الرشق، يف الجديد النبت باسم الشكر هذا ونهديه نزاهته. به أظهر

واإلنسانية. اإلخاء مبادئ عىل املجتمعة
وإبطال الرشائع «إبطال يقصدون الذين الزنادقة بأمر اهتمامه وهو الثالث: األمر بقَي

عليهم. يقدر من كل عىل قتلهم وإيجاب الفضائل»
التساهل، هذا من أكثر تساهالً الوليد أبي من ننتظر كنا أننا حرية بكل هذا يف فنقول
أبا أن ننىس أن يجب ال ولكن سببه، كان أيًا محرم الحقيقية اإلنسانية رشيعة يف القتل ألن
ولذلك الغزايل. اإلمام عىل يردُّ التهافت) (تهافت الكتاب هذا يف كان إنما هللا رحمه الوليد
من بيشء حجته تقوية يقصد أن هذا بعد غرابة فال غريه. يف كان مما جرأة أقل فيه كان

والشدة. التطرف
يتنصل أن يف رغبته وهي أخرى. حجة املسألة هذه يف الوليد ألبي كان فربما ذلك ومع
أصحاب بعضمن بسبب األزمان، تلك يف بالفلسفة املشتغلني عىل تقع كانت شبهة كل من

قيد. كل من االنطالق إىل ذرية الفلسفة يف يرون الذين الجافة العقول
وهذا رشد) (ابن كتابه من ١٧١ الصفحة يف رنان رواه ما ننقل القول لهذا وتأييًدا
بقدم االعتقاد إىل تؤدي الصناعة هذه إن يقولون الفلسفة خصوم «كان بحرفه: ه نصُّ
مع جريًا رشيعة وال قيد بال واملعيشة والحساب، البعث وإنكار وجوده ووجوب العالم
ببعض أحيانًا أدى الطبيعي العلم أن به الترصيح من بد ال ومما الغزايل): (قال الشهوات.
واألمراء الخلفاء كان الذين اشني» «الحشَّ طائفة فإن املادية. من يشء إىل املسلمني العلماء
الفلسفة. يف كتب بتأليف أوقاتهم يقطعون فالسفة كانوا إنما قصورهم، يف منهم يرتجلون
للُعقبان، عشٍّ بمثابة كان الذي القرص ذلك علموت يف قرصهم إىل املغول جيش دخل وملا
بالتجربة الطبيعي العلم لدرس وغرفة واسعة ومكتبة كاملة علمية مدرسة فيه وجدوا
عند الفالسفة فإن ذلك؛ عن وفضالً اإلتقان. غاية يف آالته للفلك ومرصًدا واالمتحان،
يرشب كان سينا) (ابن فإن بالعبادات. االهتمام قلييل اإلجمال وجه عىل كانوا العرب
يرصف كان ما وكثريًا الجاهلية. أفعال ويفعل املالذ عىل ويعكف الغناء ويحب الخمر
حرمت «قد أجاب: محرمة الخمر أن مرة له قيل وملا األمور. هذه يف تالمذته مع الليايل
بحكمتي؛ ذلك من معصوم أنني وبما الشاربني. بني والعداء الخصام تثري ألنها الخمر
العرب فالسفة كان وبذلك الغزايل). (رواه خاطري» وحث فكري لتنبيه أتناولها فإنني
يصعب ألنه عندنا؛ عرش السابع القرن يف «الفجار» بمنزلة وطنهم أبناء بني معتَربين
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الرمزية الدين قواعد من يعلموا لم الرجال كأولئك النظر واسعي رجاالً بأن التصديق
يقرأ الفالسفة) أحد (أي أحدهم نجد «وقد الغزايل: قال وقد يعلمونه. العامة كان ما فوق
كنت إذا ُسئل إذا شفتيه، من الدين عىل ويثني والصلوات الدينية الحفالت ويحرض القرآن
حياتي إلنقاذ ووسيلة عادة الصالة ألن يجيب: فإنه تصيل.؟ فلماذا بالنبوءات تعتقد ال
انتهى والكفر». الشناعات رضوب كل وإتيان الخمر رشب عن يكف ال وهكذا املوت. من

رنان. عن نقالً
الفضائل يحرتمون ال الذين هؤالء بالزنادقة عني قد الوليد أبو كان فإذا نقول:
كان كما والفضائل الرشائع إبطال للناسوغرضهم رديئًا مثاالً أنفسهم بون وينصِّ الدينية
شيئًا له فإن الزمان؛ هذا يف الفوضوية الطوائف بمنزلة كانوا الذين «الحشاشني» غرض
كهذه أفعاالً ألن قلبه صميم من قاله ما قال قد يكون أنه ريب وال قاله. ما يف العذر من
إذا ولكن منها، العقول تنفر إذ وجهها، يف السبيل وتسد الفلسفة، تبنيه ما تهدم األفعال
أكثر البحث هذا يف واملتطرفني بالعقل الباحثني عىل «الزنادقة» اسم أطلق الوليد أبو كان

واالحتماء. االتقاء عذر غري عذر له فليس بالفضائل رضر عنهم ينشأ أن دون منه
عميًقا بحثًا رشد ابن فلسفة يف الباحث أن املوضوع هذا يف تقدم ما كل من والحاصل
سلبية واحدة — تقدم كما — متناقضتني نتيجتني املسألة هذه يف منها يستخرج دقيًقا

كفاية. القدر هذا ويف إيجابية. وواحدة
بهذا مختصة صغرية حكاية نرش من بًُدا نرى ال الفصل هذا ختام قبل ولكن
الفرج. أبو نقلها وعنه الفالسفة) (تاريخ كتابه يف الدين جمال رواها وقد املوضوع،
هو التلميذ وهذا صدده. يف نحن الذي املوضوع يف رشد ابن تالمذة أحد رأي يظهر ومنها
الفيلسوف ميمون وموىس رشد البن تلميذًا كان الذي اإلرسائييل الطبيب يهوذا بن يوسف
إليه كتب وقد وفاته. بعد رشد ابن فلسفة دعاة أكرب هو هذا ميمون أنَّ تقدم وقد املشهور.
أسبانيا يهود لدى الشهرة من رشد البن كان ما عىل يدل كتابًا املذكور يهوذا ابن تلميذه
الجميلة «الثريا» ابنتك أمس أعجبتني «لقد الكتاب: هذا خالصة هي وهذه حياته. يف حتى
طرق: بثالثة تزوجتها ثم سيناء. جبل عىل لنا املعطاة الرشيعة بحسب مخلًصا فخطبتها
بها. مولع ألنني حب؛ ميثاق لها كتبت أنني والثاني الصداقة. ذهب أمهرتها إنني األول
عليها الحصول بعد أنني ثم العذراء. الفتاة الفتى يضم كما صدري إىل بضمها والثالث
وال اللطف ال لذلك أستعمل ولم والحب، الزواج فراش إىل دعوتها الثالثة األمور بهذه
حدث وقد بنفسها. نفيس ومزجت حبي منحتها قد كنت ألنني حبها؛ فمنحتني العنف.
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وابن ميمون) موىس (أي هللا عبيد ابن الصديقان وهما مشهورين شاهدين أمام كله ذلك
مني ترشد أخذت حتى سلطتي تحت الزواج فراش يف تستقر لم الزوجة هذه ولكن رشد،

غريي». ُعشاًقا وتطلب
أستاذيه من تلقنها التي «الفلسفة» الفتاة بهذه يعني وهو يهوذا. ابن كتاب انتهى
قال حتى معها اتفاق عىل يكن ولم فيها، يربع لم أنه والظاهر املذكور. وموىس رشد ابن

منه. ترشد أخذت أنها
قال: ييل. ما الفلسفة) (تاريخ كتاب مؤلف الدين جمال عنه روى هذا يهوذا فابن
بعد تحيا النفس أن حًقا كان إذا له قلت يوم ذات ففي يهوذا. البن حميًما صديًقا «كنت
إذا أنك صادًقا وعًدا فعدني الخارجية؛ األشياء معرفة عىل قادرة وتبَقى الجسد مفارقة
ذلك. — أيًضا — أفعل قبلك مت إذا بأنني ألعدك هنالك، بما وتخربني تأتي قبيل توفيت
أن دون سنوات بضع ومرت َ تويفِّ إنه ثم األمر. هذا عىل وتواعدنا السؤال هذا إىل فأجابني
تأتي بأن وعدتني أما الطبيب. أيها له: فقلت الحلم يف رأيته ليلة ذات يف ولكنني يل، يظهر
من حينئذ عليه فقبضت وجهه. عني وأدار فضحك لك. جرى ما عىل وتطلعني املوت بعد
العام إن فأجابني: املوت». بعد اإلنسان يكون كيف تخربني حتى أتركك «ال له: وقلت يده
التي النفس أن معناه الذي كالمه حينئذ ففهمت الخاص. يف والخاصدخل العام إىل عاد
إىل عاد قد خاص عنرص هو الذي والجسد العام. الجوهر إىل عادت قد عام جوهر هي

جوابه. برشاقة أعجب وأنا انتبهت ثم الخاص. العنرص مستقر األرض

األدبية فلسفته (٦) الفقرة

بمؤلفاتهم اهتمامهم األدبية اليونان بمؤلفات يهتموا لم العرب أن بالذكر جدير هو مما
مخصوصة كانت األدبية مؤلفاتهم أن ذلك يف السبب ولعل والطبيعية. واملنطقية الفلسفية
األدبية الكتب هذه فإن وغريها. ذيموستينوس وخطب واألوديسة اإللياذة ذلك مثال بهم.
الناس باقي بها يهتم قلما التي الخصوصية اليونانية للمسائل إال فيها ذكر ال البديعة
يف والخطباء الشعراء من عرفنا من لغتهم يف نبغ الذين العرب ولكن البالغة، طالب سوى
اليونانية. املؤلفات من البالغة طلب يف باإلفرنج يقتدوا لم إذا معذورون وبعدها الجاهلية
عىل يومئذ العرب أقبل لو ألنه النقص، لهذا شديًدا أسًفا نأسف فإننا ذلك؛ ومع
اليونانية البالغة خزائن ألضافوا مؤلفاتهم، من غريها عىل إقبالهم األدبية اليونان مؤلفات

العربية. البالغة خزائن إىل
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صغري حيز سوى تشغل لم األدبية رشد ابن فلسفة أن السادسة الفقرة يف تقدم وقد
شبيًها األدبية الفلسفة يف املتكلمني وبني بينه الخالف كان وقد الطبيعية. فلسفته بإزاء
عىل الكالم عند الثالث الباب يف معنا وسريِد الطبيعية. فلسفته يف وبينهم بينه بالخالف
الفلسفية املسائل كل عليها تدور التي النقطة هي املسألة هذه أن «األسباب» مسألة
إن يقولون كانوا املتكلمني من رشد ابن مناظري فإن ومناظريه. رشد ابن بني والدينية
إلرادته؛ وسابق الزم داخيل لسبب ال صنعه يشاء وهو صنعه. يشاء ألنه الخري؛ يصنع هللا
رشحه يف رشد ابن لهم قال ولذلك ونواميس. بسنن مقيدة غري مطلقة إرادة عن عبارة بل
ويهدم والحق، العدل مبادئ ينقضكل كمذهبهم مذهبًا أن الجمهورية يف أفالطون كتاب
ما فيها يقول فهو اإلنسان؛ حرية وأما عنها. يدافعون إنهم يقولون التي الدين قواعد كل
إليه نظر إذا أنه وذلك تماًما، مقيُِّدها وال تماًما الحرية مطلق غري اإلنسان «إن خالصته:
إذا ولكن جسمه، يف الحرية مطلقة نفسه ألن مطلق؛ حر فهو وباطنه؛ نفسه جهة من
أعماله». عىل التأثري من لها ملا بها مقيًدا كان الخارجية الحياة حوادث جهة من إليه نظر
وهذا مقيًدا. وتارة مختاًرا تارة اإلنسان يجعل القرآن أن يف الرس هو هذا إن يقول: وهو
طرق إظهار يف له كتاب يف الوليد أبو رشحه وقد والقدرية. الجربية بني وسٌط املذهب
منها العالم صنع التي األوىل املادة أن كما إنه الطبيعيات يف كتابه يف وقال الدينية. العقائد
اإلنسان نفس كذلك متقابلة، مختلفة بصور فيها تحدث التي االنفعاالت لكل قابلة كانت

بعض. دون بعضها اختيار عىل املقدرة ولها املختلفة، املتقابلة االنفعاالت لهذه قابلة
فلسفة عىل مبنية فهي السياسية رشد ابن فلسفة أما — النساء ويف السياسة يف رأيه
زمام إلقاء يجب أنه وخالصتها الفيلسوف. هذا «جمهورية» يفرشحه بسطها وقد أفالطون
الفضائل عىل الناس حث ويجب وعدل. بقسط ليديروها والفالسفة الشيوخ إىل األحكام
فإنه العربي؛ الشعر وخصوًصا عر الشِّ أما العقل. تثقف التي والعلوم البيان بتعليمهم
إىل يُجر الذي الغزل من أحيانًا فيه يكون ملا مٌرض العربي الشعر أن رأى ولعله مٌرض.
يكره ال كان الوليد أبا أن املقام هذا يف يقال ومما الجاهلية. روح إفناء يف ورغبته التهتك
يف بهما التمثيل ويكثر واملتنبي حبيب شعر يحفظ كان ألنه ذاته، حد يف العربي الشعر
أي شعرية. تكن لم طبيعته ولكن العبَّار، ابن قال «كما إيراد أحسن ذلك ويورد مجلسه
وهذا الغزايل. لإلمام خالًفا نادًرا تحمسه كان ولذلك القلب، من أقوى فيه كان العقل أن
جبال ألفاظها كأن الخطى ثقيلة ثابتة تراها فإنك الظهور؛ كل كتاباته يف ظاهر أمر
يُخيل التي الغزايل لكتابات خالًفا شديدة حركة وال وثبة بال بعض وراء بعضها تتدحرج
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العقل ذلك الوليد أبي كتابات يف تجد ذلك مقابل يف ولكنك نار، من بقلم مكتوبة أنها لك
منها تتضوع حية روًحا املتدحرجة الجبال تلك يف يلبث الذي الجأش الثابت املقنع الرزين

واالعتدال. النزاهة ريح
واألطباء القضاة عن استغناءها أن اململكة يف رشد ابن رأي من ويؤخذ رنان: قال
الشعب حماية غري له وظيفة فال الجيش أما شئونها، انتظام عىل دليل خري عنده كان

العسكرية. واإلقطاعات العسكري االستبداد يكره كان فقد ولذلك وحفظه.
مؤلف أمني بك قاسم جناب رأي عىل االنطباق كل منطبق فهو النساء؛ يف رأيه أما
والرجال النساء بني الذي االختالف أن يرى فإنه الجديدة)؛ واملرأة املرأة (تحرير كتاب
الرجال، بطبيعة شبيهة طبيعتهن النساء أن أي الطبع. يف ال الكم يف اختالف هو إنما
الرجال أعمال جميع عىل مقدرتهن ذلك عىل والدليل األعمال. يف منهم أضعف ولكنهن
الرجال يُفقن قد أنهن عىل فيها. الرجال من أضعف ولكنهن وغريهما، والفلسفة كالحرب
يف الفن هذا كمال أن يرى الفيلسوف كان ولذلك مثالً، املوسيقى كفن األمور بعض يف
يف البالد بعض حالة دلت وقد امرأة. املنشد أو واملوقع رجالً املؤلف أو الواضع يكون أن
اململكة عىل خوف ال ولذلك الحرب عىل القدرة كل قادرات النساء أن عىل (أفريقيا) املغرب

فيها.5 األحكام ة أِزمَّ عىل قبضهن من
الغنم تحرس التي الكالب بإناث هذا قوله صحة عىل يستشهد رشد ابن كان وقد
«إن خالصته: ما الخطرية املسألة هذه يف يقول وهو الذكور. كحراسة شديدة. حراسة
عندنا فهي الكامنة. القوى من النساء يف ما ننظر تدعنا ال الحارضة االجتماعية معيشتنا
من فيها ما كل العبودية هذه تنفي ولذلك األطفال، وإرضاع للوالدة إال تخلق لم كأنها
عندنا. الشأن رفيعات نساء وجود عدم يف السبب هو وهذا العظيمة. األعمال عىل القوة
كان ولذلك رجالهن، عىل عالة وهن النبات بحياة أشبه حياتهن فإن ذلك؛ عن وفضالً
كسب عن عاجزات وهن الرجال عدد مضاعف فيها النساء عدد ألن مدننا؛ يف عظيًما الفقر

الرضوري. رزقهن
من ال نفسه أجل من الشعب يحكم الذي ذلك هو الظالم الحاكم أن رشد ابن رأي ومن
الراشدين الخلفاء عهد يف العرب أحوال وإن الدين. رجال ظلم رشالظلم وإن الشعب. أجل

خديها تجرح النسيم وخطرات املرأة أصبحت فقد اليوم أما البداوة. أزمنة يف صحيًحا القول هذا كان 5

بنانها. يدمي الحرير وملس
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«جمهوريته» يف وصف ملا حكومتهم أفالطون وصف فكأنما الصالح. من غاية عىل كانت
معاوية ولكن الحكومات، لجميع مثاالً تكون أن يجب التي الصحيحة الجمهورية الحكومة
بذلك ففتح الشديد. وسلطانها أمية بني دولة مكانه وأقام القديم، الجليل البناء ذلك هدم

(األندلس). هذه بالدنا يف حتى قاعدة قائمة اآلن إىل تزال ال التي للفتن بابًا

أرسطو) فلسفة إىل (ونسبتها فلسفته يف الكالم خاتمة

الفقرات من فقرة كل تناولنا وقد رشد. ابن فلسفة بشأن الباب هذا يف ذكره رأينا ما هذا
اآلن أخذت فإذا وافيًا. رشًحا ورشحناها «الجامعة» عن نقالً الباب هذا صدر يف املنشورة
نرشناه ما كل صحة لك اتضحت فيها؛ رشحناها التي الفقرة عىل وعرضتها منها فقرة كل

الفيلسوف. هذا فلسفة عن مرة أول
من فيها وما أرسطو، لفلسفة املوافقة من رشد ابن فلسفة يف ما نظهر أن علينا بقَي

فنقول. عليها الزيادة عن نشأت التي املخالفة
أقسام: خمسة إىل تنقسم «العقول» مسألة يف العرب فلسفة إن

بريء فاعل عام عقل األول واحد؛ األصل يف هما عقلني بوجود االعتقاد األول: القسم
وهو مفعول أو منفعل عقل والثاني الخالق. أي األول املبدأ عن صادر وهو املادة، من

األول. العقل من لالنفعال القابلة الحيوانية أو اإلنسانية القوى
الفناء. يقبل ال خالد عقل املادة من الربيء الفاعل العام العقل أن الثاني: والقسم

الفناء. يقبل لالنفعال القابل أي املفعول أو املنفعل والعقل
منه. نورها كلها تستمد للعقول شمس بمثابة هو الفاعل العام العقل إن الثالث: القسم

ينقسم. وال يتجزأ ال ألنه الفاعل؛ العقل هذا وحدة الرابع: القسم
الحيواني؛ بالعقل حتى اإلنساني املنفعل بالعقل الفاعل العقل اتصال الخامس: القسم

إياها. هو صار صورة عقل متى ألنه
ألنه أرسطو؛ فلسفة يف يدخالن والثاني األول القسم أن قطعيًا فيه ريب ال فمما
املعارصين الفالسفة بعض ولكن كتبه، من إثباته يمكن الثالث والقسم كتبه. يف أثبتهما

وينقضونه. ذلك ينكرون
هذه أدخلوا الذين العرب فالسفة موضوعات من وهما والخامس الرابع القسم بقَي
ويهذبونها. يكملونها أنهم يحسبون وهم لها رشحهم حني أرسطو، فلسفة عىل الزيادات
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أوروبا يف تاريخها نذكر أن رشد ابن فلسفة بسط من تقدم بعدما علينا بقَي
الفلسفة تاريخ ألن حدة؛ عىل مفرًدا كتابًا يستغرق املوضوع هذا يف البحث إن فنقول:
نلتزم ولذلك األوروبية، والفلسفة اليهودية الفلسفة تاريخ هو إنما أوروبا يف الرُّشدية

يجب. مما أكثر الكتاب هذا يطول َلِئالَّ اإلمكان بقدر االختصار
— اليهود بني فلسفته إذاعة يف الكبري الفاعل كان رشد ابن وفاة بعد أنه املعلوم من
املعروف وهو الثاني»، «موىس اليهود علماء يسميه كبري يهودي عالم — أوروبا يف وبالتايل

ذكره.1 تقدم الذي ميمون بموىس اليهود عند واملعروف هللا، عبيد بابن العرب عند
ضيًفا أقام وقد رشد. ابن تالمذة من كان هذا موىس أن املؤرخني بعض روى وقد
برح موىس أن أثبت بعضهم ولكن منها، ونفيه اضطهاده يوم إىل قرطبة يف منزله يف
املشتغلني يصيب كان الذي االضطهاد من فراًرا سنة، بثالثني رشد ابن نفي قبل األندلس
تلميذًا كان إنه مؤلفاته أحد يف يقول موىس فإن ذلك؛ ومع األزمان. بعض يف بالفلسفة
كتبه كتاب يف كانت فيها سماه مرة وأول رشد. ابن يُسمى ال أنه غري بجا. ابن تالمذة ألحد
ذكره. تقدم الذي يهوذا بن يوسف تلميذه إىل ُملجئُه القاهرة من للميالد ١١٩١ سنة يف
تالخيص يف رشد ابن ألفه ما كل األخرية املدة يف وصلني «لقد الكتاب: هذا نص وهذا
لم ولكني اإلصابة، كل أصاب قد أنه يل ظهر وقد واملحسوس). (الحس لكتابه أرسطو

وافيًا». بحثًا مؤلفاته يف البحث من اآلن إىل أتمكن

وإذا بإنسان. ولست إنسان أنت معناه. ما قربه عىل تالمذته نقش ميمون بن موىس تويف ملا إنه يقال 1
املالئكة. من أباك فإن إنسانًا كنت
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أرسطو بفلسفة ويقابلها رشد، ابن فلسفة يدرس موىس أخذ الحني هذا ومنذ
إن فقال: اليهودية. الرشيعة عىل تطبيَقها راَم فلسفة الفلسفتني من استخرج ثم األصلية.
التكوين سفر يف ذُكر ما ولكن الفالسفة، يقول كما أزلية غري املادة أن أي قديم، غري العالم
بدء يف ال تكوينها، بعد الكائنات ترتيب وصف سوى موىس به يقصد لم العالم خلق من
تطبيقه يمكن ذلك ألن كفٌر؛ العالم يقدم القول بأن يُعتقد ال فإنه ذلك؛ ومع تكوينها.
عقل كل يصري حتى اإلنسان يف انقسامه أي العقل شخصية يف يعتقد وهو الرشيعة. عىل
الوجوه. بعض من املوضوع هذا يف رشد ابن اعتقاد يخالف ما بذاتها، قائمة نفًسا فيه
وهذه اإلرسائييل. الدين وحزب الفلسفة حزب بني التسوية يف رغبته املخالفة هذه وسبب
واضطرابه. ارتباكه فيه ظهر تأويالً األجساد وحرش البعث مسألة يؤوِّل جعلته الرغبة
إىل ينسب أن يجرس لم األلوهية بشأن املسيحيني بتعليم شبيه يشء يف يقع أن من وخوًفا
غريها إىل تجر الصفات هذه ألن واألزلية؛ والوحدة كالوجود خصوصية صفات تعاىل هللا
كان هذا موىس أن املشهور العربي املؤرخ املقريزي قال ولذلك جرَّا. وهلم غريها إىل وهذه
ومستنكًرا الفلسفة، عىل طاعنًا دوفرن غيليوم وقال والتعطيل. الكفر وطنه أبناء يعلم
إبراهيم رشيعة تركوا أسبانيا يف للعرب الخاضعني اليهود جميع إن عليها. اليهود إقبال

والفالسفة. العرب بمذهب وتََمذَْهبوا
وتمامه. كماله به إذ لإلنسان رضوري العلم أن فهو والنبوءة العلم موىسيف رأي أما
بد ال ولذلك الخواص، إال يدركه ال العلم ولكن الدنيا، هذه يف وسعادته جنته تبدأ والعالم
حالة إال الوحي وما األنبياء. عىل الوحي هللا إنزال يف السبب هو وهذا للعوام. النبوءة من
عىل الفاعل العقل فيض بمنزلة فهو لذلك املختارين، البرش بعض يبلُغه طبيعي كمال

مستمًرا. فيضانًا املختار اإلنسان
كما الفلسفية األصول تلك قاوم اليهودي األكلريوس أن بيان إىل يحتاج ال ومما
ولكن آخر، موضع يف ذلك تفصيل وسريِد مكان. كل يف األديان باقي أكلريوس قاومها
يف اليهود الباحثون فاستمر األمر، بدءِ يف الديني التقليد حزب عىل تغلب الفلسفة حزب

ى. مسمَّ أجل إىل الفلسفية أبحاثهم
من فراًرا البريينة لجبال املتاخمة واألقاليم بروفنسيا إىل األندلس اليهود هجر وملا
يكتبون كانوا التي العربية اللغة هجروا بالدهم يف اإلفرنج جماعات وخالطوا االضطهاد
العربانية. اللغة إىل السابقة الفلسفية كتبهم ترجمة إىل بالحاجة وشعروا بها، ويؤلفون
ِطيبون، أرسة تُدعى أرسة فيه منهم رشع من وأول العمل. هذا يف الحني ذلك منذ فأخذوا
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وهما رجالها من اثنان فرتجم فرنسا. يف لونل إىل منها هاجرْت وقد األندلس، من أصلها
أرسطو. فلسفة يف رشد ابن تالخيص بعض ِطيبون بن وصموئيل ِطيبون بن موىس
— الثاني فردريك اإلمرباطور وكان أجنبية. لغة إىل رشد ابن فلسفة مرتجمي أول فكانا
األكلريوس عىل واملسلمني اإلسالم ومحالفي الفلسفة نرش محبي من — أملانيا إمرباطور
العرب فلسفة إخراج يف اليهود َكتَبَِة من كثريين إىل فعهد ذلك، تفصيل سريد كما املسيحي،
مقربيه؛ من الطُّليِطيل كوهني سليمان بن يهوذا وكان الالتينية. واللغة العربانية اللغة إىل
هذا فكان رشد. ابن عىل فيه واعتمد الحكمة) (طلب اه سمَّ كتابًا ١٢٤٧م سنة يف له فألَّف

العربانية. باللغة صدرت التي رشد ابن كتب مقدمة يف الكتاب
مؤلفيهودي العرب، فلسفة ترجمة فردريك اإلمرباطور إليهم عهد الذين الُكتاب ومن
شمشون أبي بن مريم أبي بن يعقوب يُدعى وهو نابويل، يف مقيًما كان بروفنسيا من
يف لإلمرباطور فرتجم ذكرها. تقدم التي ِطيبون لعائلة صهًرا الكاتب هذا وكان أنتويل.
عظيًما ثناءً أحدها خاتمة يف أثنى وقد رشد، ابن تأليف من كتب عدة ١٢٣٢ سنة حوايل
ذلك عهده. يف اليهود) ينتظره الذي املسيح (أي املسيح يظهر لو وتمنى اإلمرباطور، عىل

تقدم. كما املسيحي لألكلريوس مقاوًما كان اإلمرباطور هذا ألن
١٢٨٧ سنة يف ولد الذي أرل مدينة من مري بن كالونيم بن كالونيم ذلك بعد قام ثم
الالتينية؛ اللغة يعرف الكاتب هذا كان وقد العربانية. اللغة إىل رشد ابن ُكتَب يرتجم وأخذ

مرتجمني. عدة بعده قام ثم ١٣٢٨ عام يف التهافت) (تهافت كتاب إليها فرتجم
منزلة. أعىل اليهود عند رشد ابن فلسفة بلغت عرشحتى الرابع القرن يأت لم وهكذا
مدينة من جرشون» بن «الوي يُدعى يهودي فيلسوف قيام سلطانها رفعة يف زاد ومما
فالسفة أكرب كان الفيلسوف فهذا األفريقي» «الون باسم اإلفرنج عند معروف وهو بانيول،
أي أرسطو. بفلسفة رشد ابن صنعه ما رشد ابن بفلسفة صنع وقد عرصه، يف اليهود
كما رشد، ابن لفلسفة قرينًا هذا رشحه صار حتى تاًما، رشًحا رشد ابن فلسفة رشح أنه
تؤثر كانت املاضية العصور أن عىل يدل وذلك أرسطو. لفلسفة قرينًا رشد ابن رشح كان
الغائصعىل بمثابة هو إنما املاهر امللخص فإن ذلك؛ يف غرابة وال التطويل. التلخيصعىل
زمنه، يف رضوريًا كان الذي اململ، الحشو ويرتك فاألنَفس، األنَفس يلتقط والآللئ، الدُّرر

زمان. كل يف برضوري وليس
أحجم ما عىل فأقدم تقدموه. الذين اليهود فالسفة أجرأ (الون) الفيلسوف هذا وكان
وباستحالة املادة وأزلية العالم بقدم فقال رشد) ابن فلسفة (زعيم ميمون موىس عنه
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قواعد لوى وبذلك الطبيعية. اإلنسانية القوة من قوة النبوءة وبأن يشء ال من الخلق إمكان
الزمن ذلك يف نربون موىس وكان له. تابعة وجعلها العلم عىل ليطبقها اليهودية الرشيعة

الفلسفة. يف جرشون الوي فعل يفعل
الجرأة دور وذهب اليهودية الفلسفة ضعفت الخامسعرشحتى القرن يأِت لم ولكن
الذي مديجو إلياسدل املشهورين اليهود فالسفة آخر وكان والفلسفة. العلم يف والجسارة
يومئذ فامتزجت أرسطو، فلسفة يومئذ تدرس بادو كلية وكانت بادو. كلية يف أستاذًا كان
تحققت وقد رنان: قال العربية. املبادئ عىل املبنية بادو بفلسفة الرُّشدية اليهود فلسفة
ريفادي يف نُرش املنطق مخترص يف رشد البن كتابًا الزمن هذا إىل تدرس املدرسة هذه إن

.١٥٦٠ عام يف الالتينية باللغة ترنتو
وأعاد سباته، من اليهودية الدينية التقاليد حزب انتبه السادسعرش القرن أوائل ويف
الفالسفة) (تهافت كتاب املشنيو موىس ربي وهو رجاله أحد فنرش الفلسفة. عىل الكرة
فلسفة يؤيدون كانوا الذين اليهود فالسفة عىل رًدا ١٥٣٨ عام حوايل وذلك الغزايل، لإلمام
التي الحديثة الفلسفة بإزاء فشيئًا شيئًا الفلسفة هذه ضعفت ثم وأرسطو. رشد ابن
يف نورها النطفأ اليهود لوال الرُّشدية الفلسفة أن يظهر ذلك فمن محلها. تحل أخذت
عىل فضل لليهود كان ولذلك األوروبية. األمم إىل تصل ولم األندلس يف انطفأ كما العالم
اليونان بني والرسيان النساطرة شأن وأوروبا العرب بني شأنهم وكان يُنكر. ال الفلسفة
بأيٍد أوروبا وأعطوا نسطورية، رسيانية بأيٍدِ اليونان من أخذوا العرب فكأن والعرب.

يهودية.
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العربية) الكتب اإلفرنج ترجمة يف (تمهيد

أوروبا. يف رشد ابن فلسفة انترشت ملا اليهود لوال أنه السابقة األسطر من يؤخذ قد
بمثابة البرش فكر فإن الطبيعة. يف لهما وجود واالختصاصال االنقطاع هذا أن والحقيقة
هذه تصل لم فإذا هوائه. أمواَج تحرك التي النسمات كل فيه ترتاوح له، نهاية ال فضاء
الحد إىل وصولها يوقف أن أحد استطاعِة يف ليس إذ بتلك، وصلت الواسطة بهذه األمواج
اليهود يقم لم فلو األزيل. النظام تدير التي األزلية باألسباب األزلية اليد لها رسمته الذي
الفراغ ألن مكانهم؛ يف يكونون الذين أي غريهم، لقام أوروبا إىل رشد ابن فلسفة بنقل

الطبيعية. النواميس يف مستحيل
كما األدبي العالم يحكم الذي النظام هذا عىل دليٌل الوسطى العصور يف كان ولقد
ببعض. بعضها األشياء وامتزاج العالم يف األفكار تبادل نظام أي املادي، العالم يحكم
العلمية الكتب أن كما ما فإنه الزمان؛ وتبدل الحال بانقالب أسفاه وا يذكرنا أمر وهذا
ترسل حتى تصدر ال اليوم أوروبا أقطار جميع تنرشيف التي الجديدة والفلسفية واألدبية
يف وتعرض مرص، يف واإلسماعيلية باشا رشيف شارع يف القائمة اإلفرنجية املكاتب إىل
القاهرة من صدورها حال ترسل العربية الكتب كانت هكذا الناس، عىل الزجاجية بيوتها
أرسع الكتب هذه كانت وربما وغريها. وكولونيا باريز مكاتب إىل والعراق املغرب وبالد
طلبًا، أوروبا يف مطلوبة كانت ألنها إلينا؛ اليوم تنقل التي اإلفرنجية الكتب من االنتقال يف

عرًضا. الرشق عىل معروضة وهذه
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فقط، لذاتها بها مغرًما يكن ولم الرشق. بمعارف مغرًما يومئذ كان الغرب أن ذلك
بها إال يقم لم بالده، ويف بجانبه قام الذي العظيم اإلسالمي التمدن ذلك أن رأى ألنه بل
يف بهم التشبه يكره ولم عنه األجانب عن العلم أخذ ينكر لم ولذلك عليها. إال يبن ولم
حذوهم يحذو يكن لم وأنه َفالٌح، بالكرام التشبه أن يعلم كان ألنه وحسناتهم؛ فضائلهم
الجليل: القول يف جاء ملا مطابق وهذا بنفسسالحهم. ذلك بعد ملحاربتهم إال تلوهم ويتلو

الصني». يف ولو العلم «اطلبوا
اللغة إىل أوربا يف العربية الفلسفة كتب ترجمة يف الرشوع يف الفضل كان ولقد
طليطلة يف أنشأ األسقف هذا فإن دريموند؛ مونستيور طليطلة أساقفة لرئيس الالتينية
كتب أخصها الفلسفية، العربية الكتب لرتجمة دائرًة ١١٥٠ سنة إىل ١١٣٠ سنة من
والفلكية الطبية العربية الكتب أما بعد. اشتهرت رشد ابن كتب تكن لم إذ سينا، ابن
دي وأفالطون وجربرت األفريقي قسطنطني مثل كثريون إليها سبقه كان فقد والرياضية؛
الرتجمة. لدائرة رئيًسا كونديسالفي كردومينيك األرشيديا األسقف هذا جعل وقد تريغويل.
إىل فأخرجت األشبييل. يوحنا أشهرهم اليهود من مرتجمني من مؤلفة الدائرة هذه وكانت
كريمون جراردي ترجم سنوات بضع وبعد سينا. ابن مؤلفات من كثريًا الالتينية اللغة
مديونة أوروبا كانت وبذلك والكندي. الفارابي نرص ألبي كتب بعض لوالي دي وألفريد
يف صنعت التي الفلسفة أن الغريب ومن إليها. العرب فلسفة بإدخال ُطليطلة ألسقف
الدين. رجال أكابر من واحد يد عىل إليها دخوله كان إذ بالدين صنعته ما ذلك بعد أوروبا
األندلس جهة من األوىل جهتني. من بالعالم يومئذ متصالً األوروبي األدب عالم وكان
وكان نابويل. ومملكة صقلية جهة من والثانية ذكرها. تقدم التي الخصوصُطليطلة وعىل
دائًما مؤلفة الرتجمة دائرة وكانت الجهتني. هاتني يف العربية الكتب يرتجمون املرتجمون
الرئيس وفيها األوروبيني، إىل املنضمني األندلسيني املسلمني بعض من وأحيانًا اليهود من
عرش والثالث عرش الثاني القرن يف وكانوا الالتينية. األلفاظ صحة ملراقبة الرهبان من
الكتب يرتجمون صاروا الزمن هذا بعد أنهم إال مبارشة، الالتينية إىل العربية من يرتجمون

العربانية. من العربية
الحارضة. الرشق بحالة املاضية الغرب حالة مقابلة إال الفصل هذا ختام يف يسعنا وال
نقول أن بنا فجدير باملعارف، باهتمامها يقاس األمم نهضة مبلغ كان إذا إنه فنقول:
لم اآلن إىل ألنه مؤملة؛ طفولية يف تزال ال كبوته بعد الرشق نهضة أن بيانه تقدم بعدما
القديمة. العربية الكتب إحياء عن فضالً األوروبية، الكتب نفائس لرتجمة دائرة فيه تتألف
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ذلك من يسري بيشء للقيام وضعفها عجزها عىل «الجامعة» هللا يعني أن فعىس
والحقائق املبادئ لطلب وفضالئه نبهائه بواسطة سباته من الرشق وينبه املقدس، الواجب

والصحافية. الُكتُبية التجارة ال
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أوروبا يف شدية الرُّ الفلسفة نارشو
ومعارضوها

الهوتية تعاليم عن عبارة فيها الفلسفة كانت أوروبا يف رشد ابن فلسفة انتشار قبل
فلسفة دخلت فلما الالتينية. املذاهب أصحاب كتبه مما مختلفة كتب عدة من مجموعة
املعارف دائرة مجمل أي أرسطو فلسفة مجمل عىل بذلك أوروبا حصلت أوروبا، إىل العرب

القديمة.
ُطليطلة أساقفة رئيس أوروبا إىل العرب فلسفة أدخل من أول أن ذكرنا وقد
إليها؛ رشد ابن فلسفة أدخل من أول أما سينا. ابن كتب برتجمته وذلك باألندلس،
مؤسس دعوة وذلك — أيًضا — ُطليطلة يف ١٢٣٠ عام يف وذلك سكوت ميخائيل فهو

أوروبا. يف الرُّشدية الفلسفة
فردريك اإلمرباطور إليه عهد وقد أملانيا، بالط إىل املقربني من سكوت ميخائيل وكان
يف معنا وسريِد العرب. عن أرسطو فلسفة برتجمة الدين رجال يكره كان الذي الثاني
عىل واملرتجمني الفالسفة جرأة يف الحقيقي السبب هو اإلمرباطور هذا أن آخر موضع

الفلسفية. الكتب ترجمة
أيًضا — اإلمرباطور من محميًا حذوه فحذا األملاني هرمان قام سكوت ميخائيل وبعد
العربية باللغة العارفني األندلس عرب بعض عىل كتبه ترجمة يف اعتمد أنه واألرجح —

الفلسفية.



ُرْشد ابِن َفلَسَفُة

الذين املرتجمني اليهود عند الرُّشدية الفلسفة تاريخ عىل الكالم أثناء يف ذكرنا وقد
يستغلون ذلك بعد املرتجمون استمر وقد رشد. ابن فلسفة لرتجمة اإلمرباطور هذا حماهم

اإلمرباطور.1 هذا حماية تحت
قد املهمة رشد ابن كتب جميع كانت حتى عرش الثالث القرن انتصف ما أنه حتى

الفلسفية. كتبه بعد إال تنرش لم فإنها الطبية؛ كتبه أما الالتينية. اللغة إىل ترجمت
واملدارس الكليات يف الناس أيدي بني وانترشت أوروبا، إىل العرب فلسفة نفذت وملا
اشتغل والسلطان، النفوذ أوج فيها رشد ابن فلسفة بلوغ قبل وذلك والجمعيات، واملكاتب
مقاومة وأول املوجودة. األديان لقواعد مخالفة أصولها ألن بمقاومتها؛ األوربي األكلريوس
هذا فإن ١٢٠٩؛ عام يف باريز يف عقد الذي األكلرييكي املجمع يف كانت وجهها يف حدثت
«تعليم وشجب وتالمذتهما دنيان دي ودفيد أموري وهم بها املشتغلني عىل حكم املجمع
ابن رشوح إىل إشارة «الرشوح» الكلمة هذه يف كان وربما ورشوحه» الطبيعي أرسطو
فإن األمر؛ هذا من يكن ومهما سواه. عىل تطلق ال اإلطالق عىل «الشارح» كلمة ألن رشد؛
مرتجًما العرب، بواسطة بالدهم إىل الداخل أرسطو رضب غرضه كان إنما املجمع هذا

العرب. من ومرشوًحا العرب عن
ابن (تالخيص خصوًصا — أيًضا — أرسطو تعليم األكلريوس حرَّم ١٢١٥ عام ويف
العرب. فلسفة درس بمنع حرًما التاسع غريغوريوس البابا أصدر ١٢٣١ عام ويف سينا).
الذي السبب نفس العرب فلسفة عىل يقومون األكلريوس جعل الذي السبب وكان
نواميس للعالم تجعل الفلسفة هذه فإن ذلك. قبل عليها يقومون واليهود املسلمني جعل
فقط السنني من آالف بعضة منذ مخلوق غري أزيل قديم العالم أن عقائدها ومن طبيعية
يتعودوا لم يومئذ الدين رجل وكان «الزم». بسبب إال الكون يف شيئًا يصنع ال الخالق وإن
الطبيعية. النواميس عن الغطاء رفع قد يكن لم الطبيعي العلم ألن النغمة؛ هذه سماع
اإلنكار. ال االضطهاد الوحيد ذنبهم وإنما إنكارها. يف معذورين يومئذ كانوا فقد ولذلك؛

ملعتقدهم. مخالًفا اعتقاًدا يعتقد ألنه الفكر؛ خنق يف الرغبة أي
الالهوتيني فإن الفاضح؛ الخطأ هذا عىل ترص لم أنها أوربا حظ حسن من ولكن
عمياء، مقاومة الفلسفة مقاومة يف سياستهم تغيري إىل الرضورة بحكم اضطروا فيها
العرب فلسفة عىل وحمل دوفرن غيليوم فقام به. ملحاربتها سالًحا منها يتخذون وصاروا

الثالث. الباب يف الثاني الجامعة رد يف ذلك سبب اطلب 1
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ابن عن يقول كان ولكنه القاذف»، «املجدِّف فسماه: شديدة، حملة سينا ابن خصوًصا
الرجل هذا وكان تعليمه». شوَّه تالمذته فهم سوء وإنما عاقل رزين فيلسوف «إنه رشد:
فلسفة يعرفون كانوا أنهم فيهم يقال أن يجوز الذين الالهوتيني أول دوفرن) (غيليوم
ألنه صاحبها؛ عىل ثنائه كثرة مع الفلسفة هذه أعداء أشد كان فقد ذلك ومع رشد، ابن

العربية. الفلسفة أعداء أشد من كان
وكان سينا ابن محبي من وكان الكبري، ألبري الالهوتي قام دوفرن غيليوم وبعد
فإنه كتاباته؛ يف وذكره اتفق وإذا به، يعبأ يكن لم فإنه رشد؛ ابن وأما له. أستاذًا يعتربه
ألبري رد وقد سينا) (ابن الرئيس األستاذ مخالفة عىل اجرتائه عىل لتعنيفه إال يذكره ال
أكرب هو الذي توما القديس قام الكبري ألبري وبعد كثرية. ردوًدا العرب فلسفة عىل الكبري

طريقها. يف رشد ابن فلسفة وجدتهم الذين الخصوم
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القديستوما

معه) وصورتُه رشد ابن فلسفة عىل (ردُّه

أشدهم كان أنه بذلك نِرد ولم رشد. ابن فلسفة خصوم أكرب كان توما القديس إن قلنا وقد
نقد عىل وأقدرهم حجة أقواهم كان أنه نعني بل قرطبة، حكيم عىل الطعن يف وغلًوا تطرًفا
توما القديس كان ولقد ذكرهم. فسريد الوليد ابن عىل الطعن يف املتطرفون أما فلسفته.
القديس إن نقول أن اإلمكان ويف رنان: قال األجانب. الحكماء من حكيًما رشد ابن يعتِرب
للشارح يشء بكل مديوٌن فهو فيلسوًفا بصفته فإنه رشد؛ ابن تالمذة أكرب كان توما

رشد). (ابن العربي
عنه) آخذًا (أي رشد البن تلميذًا كان توما القديس أن عىل رنان به استدل ومما
مطابقة أقواالً فلسفته من ونقله رشد، ابن بها رشحه التي الطريقة عىل أرسطو رشحه

الوليد. أبي لكتابات
حكيم أعظم هو بل املتوسطة، العصور يف الالهوت فالسفة أعظم توما القديس وكان

الغربية. الكنيسة يف قام
ألن يظهر؛ ما عىل شديًدا عناء له يتكلف فلم والرُّشدية العربية الفلسفة نقضه أما
العربية. الفلسفة عليها املبنية العليا املسائل إىل الرد هذا يف همه رصف وقد سهل. الهدم
التي األوىل املبادئ ارتباط ثانيًا حقيقتها. وصف عىل املقدرة وعدم املادة أزلية أوالً وهي
أي األول املبدأ عن صدر الذي األول العقل كون ثالثًا ببعض. بعضها عنها العالم صدر
العقل. هذا ووحدة العقل. عن أي عنه الذيصدر العالم وبني بينه واسطة وجل عز الخالق
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من اإليجاد أي الخلق استحالة خامًسا العامة. يتصورها كما اإللهية العناية إنكار رابًعا
والنمو. التولد واسطة بال العدم

القديمة الالهوتية الفلسفة عىل يعتمد لم توما القديس أن بالذكر جدير هو ومما
هذه ملحاربة سالًحا األرسطوطاليسية املبادئ من أخذ بل رشد، ابن فلسفة عىل الرد يف
زادوا بعده جاءوا الذين والعرب يشء، يف أخطأ أرسطو أن وضعه يشء وأول الفلسفة.
قال وقد صحيح. أرسطو فلسفة لُباب ولكن بذلك، الخطأ فازداد أشياء، فلسفته عىل
هي التي النفس خلود مسألة منها يستخرج أن استطاع ألنه بصحتها؛ توما القديس
النفس بأن يعتقد كان املعلم هذا أن أرسطو كتب من أثبت أنه وذلك املسائل. مسألة

بذاته. قائم جوهر
ال تخلص بمثابة كان فقد العالم؛ خلق يف رشد ابن فلسفة عىل توما القديس رد أما
رشد ابن يقول كما — حركة عن عبارة يكن لم العالم خلق إن قال: فإنه العقل؛ يرده
وفيضان، صدور عن عبارة كان بل تحركه، شيئًا تقتيض الحركة هذه وأن — وأرسطو
قول فإنه القول؛ بهذا اإليمان خدشا قد رشد وابن أرسطو أن نعترب أن يجب ال ولكن
بدون العالم يف جديد يشء اآلن يحدث ال أنه ذلك الحارضة. الحالة إىل بالنظر صحيح
وجود أن أي اليوم. عليه هي ما غري عىل الحالة كانت الخلق بدء يف ولكن ومادة، حركة
أرسطو أخطأ ولقد منها. يُصنع مادة إىل احتياج بال وفيضان صدور عن عبارة كان اليشء
من يستنتج أن رشد البن يجوز يكن لم ولكن والحركة، الزمان بأزلية بقوله شديًدا ً خطأ

الخلق. باستحالة القول الخطأ هذا
مسألة يف تحمسه من أكثر يتحمس توما الحكيم كان فقد العقل؛ وحدة مسألة يف أما
إىل يفيض ألنه عظيم؛ خطأ اإلنسانية يف العقل بوحدة القول إن يقول كان فقد الخلق.
هذا نقض يف ورغبة الناس. باقي وبني بينهم فرق ال واألبرار القدِّيسني بأن االعتقاد
املتقدمني حكماء إىل توما القديس رجع تاًما، نقًضا رشد ابن فلسفة يف الضعيف الجانب
دفروزياس اسكندر وال أرسطو ال أحد بها يقل لم املسألة هذه إن فقال: وعرب يونان من
جميع فإن ثميستيوس؛ وال ثيوفراستوس وال الغزايل وال سينا ابن وال اليوناني شارحه
القول هذا لتأييد وتوصالً البرش. يف لالنقسام قابالً العقل يعتربون كانوا الحكماء هؤالء
رشد ابن لقول خالًفا موجودة مادة عن عبارة هو الشخصية مبدأ أن توًما القديس أثبت

غري. ال صورة هي الشخصية أن
وإنكار اإلنسان شخصية إثباته يف مصيب توما القديس أن ريب ال رنان: قال وقد
يقول ال أرسطو ولكن مستقل، موجود أنه ويعرف «أنا» يقول العقل فإن صورة؛ كونها
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لكل كان ولو وهيوىل. صورة عن عبارة إنها يقول بل صورة عن عبارة هي الشخصية إن
يخلق أن وتحتم العقل، من أنواع عدة الكون يف يكون أن لوجب مخصوص عقل إنسان
اإلنسان عقل أن يقال أن كله ذلك من فاألبسط له. نهاية ال ما إىل يوم كل يف عقوالً هللا

األعضاء. باقي شأن ذلك يف وشأنه جسمه، بنمو ينمو
بالعقل الفاعل العقل اتصال مسألة يف قوله رشد ابن عىل توما القديس رد وقد
بل شيئًا، نفهم وال شيئًا نرى ال إننا فقال باإلنسان. املفارق العقل واتصال املنفعل،
أحد ولكن لها، املفارق العقل إدراك املادة عىل يستحيل ولذلك ذهننا. عن انعكاسصورته
دنيس القديس تعليم عىل بناءً فأيد معمله يتابع لم بيريدوفرن وهو توما القديس تالمذة
ابن لرأي موافق ذلك يف ورأيه الخالق. يرى أن يمكنه اإلنساني العقل أن باجيثي األربو

رشد.
وفاته. بعد خصمه حجج ينقض أن الخصم عىل السهل من أنه يجهل أحد من وما
املخالفة من فيها ما ويظهر رشد ابن فلسفة ينقض أن توما القديس عىل سهل ولذلك
عىل تدل صور عدة يف صوروه وفاته وبعد إجالل. أعظم معارصوه فأجلَّه أرسطو. لفلسفة
بيزه1 يف كاترين القديسة كنيسة يف صورة منها املتقدمني. فالسفة جميع عىل انتصاره
الصورة وهذه منه. الناس علَّم قد العظيم املعلم ذلك أن يقال الذي املنرب بجانب موضوعة
وقد عرش، الرابع القرن يف املصورين مشاهري أحد تريني فرنسيسكو تصوير من هي
املالئكة، بها تحيط اإللهية العزة أعالها يف تمثل وهي األرجح. عىل ١٣٤٠ سنة يف صورها
يف واقفون وجميعهم بولس، والرسول األربعة واإلنجيليني موىس إىل النور يصدر ومنها
عن فضالً األنوار، تلك وجهه عىل تنعكس توما القديس صورة السحاب وتحت السحاب.
عىل الصورة جانبي ويف نفسها. اإللهية العزة من إليه صادرة خصوصية أشعة ثالثة
أرسطو يمثالن شخصان قليالً مكانه من أدنى مكان يف أي توما الحكيم كتف موازاة
الكتابني هذين من كتاب كل ومن كتبهما. من كتاب منهما واحد كل يد ويف وأفالطون.
فوق. من النازل اإللهي بالنور ويمتزجان توما، القديس رأس نحو النور من خيط يصعد
عند مفتوًحا املقدس الكتاب يده ويف كرسيه يف الصورة يف جالس فهو توما؛ القديس أما

العبارة: هذه

النفيسة. بآثارها املشهورة الجميلة إيطاليا مدن إحدى هي 1
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الضالل» تبغضان وشفتاي بالحق يحدث فمي «إن

الذين الكنيسة علماء مزاراتهما عىل أي قدميه تحت توما القديس كريس وحول
هذه ومن ركبتيه. عىل املوضوعة العديدة مؤلفاته من عليهم منترشة النور وأشعة سبقوه
من غريه كثريين مع الرسم جانب يف األرض عىل ساقًطا شخًصا يصيب شعاع األشعة
عليه. توما انتصار عىل داللة رشد ابن شخص هو الشخص وهذا املخالفني. الفالسفة

توما». القديس «مجادالت تدعى هي الصور هذه أما
ابن فلسفة نقض أنه عىل للداللة املعنى بهذا صور عدة توما القديس صور وقد
هذا يف معذورون الدومينيكيني اآلباء ولعل الحقيقية. أرسطو فلسفة مكانها وأقام رشد،
حجتهم. تأييد يف لرغبتهم القرون تلك مصوري مشاهري به يغرون كانوا الذي التصوير
العرب، فهمها كما ال هم، يفهمونها كما أرسطو فلسفة إحياء يرومون كانوا أنهم ذلك
إسقاط إىل حاجة يف أنفسهم وجدوا ولذلك سبيلهم. يف عثرة بمثابة العرب فالسفة وكان
عىل الحملة تلك حملوا أنهم عىل يالمون ال فهم ذلك ومع سلطتهم. إلقامة العرب سلطة
اللوم وإنما آرائهم، تأييد يف صنًعا يحسنون أنهم يحسبون كانوا ألنهم العربية؛ الفلسفة
القديس وتلميذه وصيفه يحرتمه كان رشد كابن عظيًما حكيًما احرتامهم لعدم عليهم يقع
عليهم ألنكر الصور؛ تلك صوروه حينما الحياة قيد يف القديس هذا كان ولو نفسه. توما

الكبري. الرجل دائًما يحرتم الكبري الرجل ألن التصوير ذلك شك وال
العربية املبادئ ولكن القوة، غاية يف الالهوتية الفلسفة كانت توما القديس تويفَ وملا
املبادئ أنصار مقاومة يف واعتمد مارتيني ريمون بعده فقام — أيًضا — تتقدم كانت
فيلسوف. بفم الفالسفة عىل الرد األفضل من إنه يقول: وكان الغزايل. اإلمام عىل العربية
ليسني دي جيل بعده قام ثم خصومها. من ال الفلسفة أنصار من الغزايل يعترب كان كأنه
وبعدهم — أيًضا — توما القديس مذهب عن ودافعوا نديليك وهرفه تربليا دي وبرنار
الفلسفية، الحرب هذه يف رشد ابن — أيًضا — ورضب املشهور اإليطايل الشاعر دانتي قام
يف رشد ابن فيه يضع لم «الجحيم» املشهور كتابه كتب وملا خفيفة. كانت رضباته ولكن
قام ذلك وبعد لحكمته. احرتاًما خصويص مكان يف وضعه بل وامللحدين الكفرة أماكن
من شيئًا ذلك يف فبلغ رشد. ابن فلسفة خصوًصا العرب فلسفة ملقاومة روم دي جيل
هذه يف سيسني دي جريار تلميذه خلفه ثم الكبري. وألبري توما القديس بلغها التي الشهرة

املقاومة.
الذكر يستحق الذي باليشء ليس رشد ابن ملبادئ املقاومة من تقدم ما كل ولكن
من خصوًصا عمره الطائشرصف الرجل هذا فإن لها. لول ريمون مقاومة عىل بالقياس
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وبيزه ونابويل وجنوي ومونبليه وفيينا باريز بني الجوالن يف ١٣١٢ سنة عىل ١٣١٠ سنة
١٣١١ سنة يف فيينا مجمع اجتمع وملا ومبادئهم. وفلسفتهم العرب عىل الناس محرًضا
جمعية إنشاء األول أمور. ثالثة فيها يطلب عريضة الخامس أكليمنضس البابا عىل رفع
العربية. اللغة لدرس كليات إنشاء والثاني اإلسالم. إسقاط يف للسعي كربى عسكرية
يف كتبه يف التعليم وتحريم رشد ابن مبادئ ينرصون كانوا الذين املسيحيني حّرم والثالث

فيها. بحث وال العريضة بهذه يهتم لم املجمع ولكن األوربية، املدارس
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توما) القديس مذهب ضد رشد ابن فلسفة (نرصاء

ومبادئ العرب فلسفة ينرصون أشداء علماء أوروبا يف يومئذ كان أنه يتضح تقدم فمما
كانت إذا إال شديدة عنيفة تكون ال واملجادالت املناظرات أن الثابت من ألنه رشد؛ ابن
الكربى، األهمية تلك له وتكون توما كالقديس عاِلٌم يقوم وكيف الجانبني. يف الجدال قوة
لو بها، واملشتغلني العرب مبادئ حرم ويطلب لول ريمون مثل متطرف رجل يقوم أو
كانوا الذين قوة تعادل بقوة املبادئ هذه نرصة عىل منصبون أقوياء قوم هناك يكن لم

يحاربونها.
ومن الفرنسيسكان رهبان من كانوا العرب ملبادئ النرصاء هؤالء أن رنان أثبت وقد

الكربى. باريز كلية
يف جديدة مسيحية عن عبارة األصل يف هي إنما الفرنسيسكان رهبنة أن ذلك
جاء ثاٍن مسيٍح بمثابة العظيم مؤسسها داسيز» «فرنسواي يعتربون أهلها فإن املسيحية؛
بسلطة كثريًا يعبئون يكونوا لم ولذلك وإصالحها. املسيحية الديانة لتجديد األرض إىل
شيئًا يعتربون وال البابا بسلطة كثريًا يعبئون يكونوا لم ولذلك وإصالحها. املسيحية البابا
الدومنيكيِّني رهبنة وبني بينهم ذلك عن فنشأ عليها. نشأوا التي املسيحية املبادئ غري
نبغ وقد والتعصب. النار ضحية كثريون منهم فيها وذهب الدينية، املسائل يف شديد نزاٌع
األخ مثل والفعل القول يف الجريئني املتساهلني، الصدر الواسعي الرجال من كثريون منهم
كانوا وكلهم بادو»، دي و«مارسل و«أوكام» سكوت» و«دون دوليف» و«حنا «إلياس»
الالهوتية توما القديس ولتعاليم لها مقاومتهم يعتربون وكانوا روما: لسلطة مقاومني
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الفكر تحرير بدء بمثابة كلها الغربية الكنيسة تعاليم يومئذ تكون كادت التي والفلسفية
العربية. للمبادئ أعوانًا الرضورة بحكم فكانوا األرس. من واالنطالق

ونرشوا املبادئ، هذه قبلوا الذين الالهوتية) (الفلسفة السكوالستيك علماء وأول
دي جان خلفه ثم الفرنسيسكاني. املذهب زعيم دي اسكندر كان الناس، بني روحها
كل يف سينا ابن عىل اعتمد وقد وتعليمها، العربية الفلسفة قبول يف حذوه فحذا الروشل،
نبذها تقرر التي املبادئ جميع أن مشهور هو ومما واألخالق. النفس علم يف كتبه ما
عن مأخوذة وهي وتالمذتهم، الفرنسيسكان لآلباء كانت إنما ١٢٧٧ عام يف باريز يف
دي روبر بري كنثر أساقفة رئيس كان نفسها السنة هذه ويف رشد. وابن سينا ابن
التعاليم مصدر كانت التي أكسفور مدينة يف عقد مجمع يف يطعن الدومينيكي كيلواردبي
يكون أن بعيد فغري باريز. يف فيها طعن التي باملبادئ شبيهة بمبادئ الفرنسيسكانية
الفرنسيسكانيني. من توما والقديس الكبري وألبري دوفرن غيليوم حاربهم الذين الفالسفة
والفلسفة املبادئ قبل فقسم قسمني. انقسمت قد يومئذ الكنيسة تكون ذلك عىل وبناءً
الناس يحذر وصار أنكرها وقسم الوجوه، بعض من إليها الناس يدعو وصار العربية،

منها.
بعض كتابات يف كان ما املحامني أولئك مقدمة يف كانوا الفرنسيسكان أن يثبت ومما
شديًدا. رًدا عليه ردوا قد — أيًضا — بعضمنهم كان وإن رشد البن االحرتام من علمائهم
أوضح من أول هو سينا ابن «إن قال: إذ باكون روجه وهو أحدهم كتب ما ذلك فمن
كان الذي رشد ابن منهم وتخطئة، رًدا أوسعوه بعده جاءوا الذين ولكن أرسطو، فلسفة
فلسفة تقدمونا الذين العلماء مشاهري أنكر وقد أمور. عدة يف خالفه فإنه بعده؛ أعظمهم
يعرتضون كانوا وإن باإلجماع، يُجلُّونها صاروا اليوم الحكماء ولكن وأهملوها، رشد ابن
قوي رجل وهو رشد — ابن قام سينا ابن «بعد آخر: موضع يف وقال بعضمبادئها». عىل
محتاجة نفسها تعاليمه كانت وإن تقدموه، الذين تعاليم فهذب — الرأي أصيل الحجة
ترك عدم من يعجب هذا باكون روجه وكان املواضع». بعض يف والتكميل التهذيب إىل
ألنه ذلك؛ الجديدة. العربية الفلسفة هذه عىل لإلقبال القديمة األوربية الفلسفة الخصوم

فيها. للدين الكامن م السُّ يجهل يظهر ما عىل كان
فيها الرسوبون مدرسة فإن واضًحا؛ ظهوًرا ذلك بعد باريز يف السم هذا ظهر وقد
ذلك؛ خالف عىل كانت باريز كلية ولكن توًما، القديس تعليم تعلم الهوتية مدرسة كانت
هذا يف ُوجد وقد رشد. ابن مذهب أنصار من كانوا فيها الفنون أساتذة من كثريين فإن
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تدرس كانت الفيلسوف، هذا تعاليم عىل محتوية دفاتر تسعة الكلية هذه آثار العرصمن
الدرس يف يُستعمل كان أنه عىل حالته دلت وبعضها عرش. والرابع عرش الثالث القرن يف
فيها الالهوت وعلماء باريز يف العربية الفلسفة علماء بني — يومئذ فاصطلت يوم. كل
بشأن باريز، يف أعوام ثالثة منذ اصطلت التي النار من أشد كانت حامية خالف نار —
الالهوت، علماء مع كانوا فإنهم الدومينيكيون؛ أما العسكرية. والسلطة دريفوس مسألة
بحرمان أمًرا ٤٠ سنوات سبع أو ست مدة يف الرابع اسكندر البابا من استصدروا وقد
يف كان بل فقط، دينيًا ذلك من غرضهم يكن لم ولكن بها، واملشتغلني العرب فلسفة
واألمر النهي أصحاب يكونوا أن غرضهم كان وإنما الطوىل. اليد والحسد للسياسة ذلك
كانت الحرب هذه أن بعضهم شعر يف جاء وقد الغربية. الكنيسة أجزاء جميع يف وحدهم

سياسية. حرب إذن فهي املنطق. أي «اللوجيك» يقرءون والذين دومينيك. أهل بني
املعتقد حرم ١٢٦٩ سنة يف الالهوتي باريز مجمع قرر التي املبادئ بعض وإليك

ترى: كما رشد ابن فلسفة من مأخوذة كلها وهي يومئذ، بها

واحد» اإلنساني العقل أن يعتقد من كل يحرم املجمع «إن
قط» يوجد لم وإنه — أزيل العالم وإن — الناس كل «يف
هي» التي النفس وإن — منه البرش ولد أول «إنسان

يعلم» ال هللا وإن — الجسد بفناء تفنى لإلنسان «صورة
اإللهية» العناية وإن — العالم يف تحدث التي «الجزئيات

هللا» وإن — تديرها وال اإلنسان أفعال يف تؤثر «ال
(أي)» والفناء للموت القابل اليشء يجعل أن يقدر «ال

بقايًا» خالًدا سواه وما «اإلنسان

وتزعزعت بليًغا. تأثًرا منها تأثر الدين فإن سياسية؛ الحرب هذه كون مع ولكن
األندلسيون سمع األندلسلو يف حدث كان ما يومئذ فحدث الناس. يفصدور اإليمان دعامة
هذه رصف عىل حياته يف قادًرا كان رشد ابن أن نرجع ولكنا وقبلوها، رشد ابن لفلسفة
ما عىل والتأويل إليه، لجأ الذي التأويل بواسطة قبلوها لو وطنه أبناء نفوس عن الزوبعة
عرض كان إذا التأويل يفيد ماذا ولكن والتعاليم، اآلراء كل يسع واسع باب معلوم هو

متشابهة. وهي حق األديان جميع أن وتعليمهم الناس بني املساواة الفلسفة هذه
أن الفلسفة هذه بموجب يعتقد أن عليه يجب مؤمن كل كان إذا الدين من الفائدة ما
يعتقد أن الدين يف العظمى واللذة الكربى التعزية أليست سواء. حد عىل غريه ودين دينه
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أيتها إذن فوداًعا غريهم. أحد إله ال قومه إله هللا وأن وحده يده يف الحقيقة أن املؤمن
ما سماويًا فردوًسا يا وداًعا سواي. دون بي مختصة أحسبك كنت التي الحلوة اآلمال
املساواة لهذه وقبًحا ويجرحه. اعتقادي يهني اعتقاًدا يعتقد ملن ممكنًا دخولك أظن كنت

اللذات. أعظم تحرمني التي
يعلم وال ذلك، يقول وهو الفلسفة. يقرأ الذي الضعيف املؤمن يقول هكذا واأسفاه.

واإلنسانية. البرشي لإلخاء إهانة أعظم هذا قوله أن
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العظمة) أوج بادق كلية يف (وبلوغها

يف مختلفة وأمم شعوب حولها تتحارب راية عن عبارة رشد ابن صار تقدم ما عىل فبناءً
الفضل سمعة األوىل سمعتان, الجليل العربي للفيلسوف وكان وأسبانيا. وفرنسا إيطاليا
والثانية القديم. النري كرس يرومون كانوا الذين املدارس أساتذة عند وهي والنزاهة والعلم
الرابع القرن يأت ولم والجهالء. والبسطاء العامة عند وهي الدين وبغض الكفر سمعة
أن بعد سينا ابن عىل وتقدم سلطة كل فوق أوروبا يف رشد ابن سلطة صارت حتى عرش
فرنسا ملك عرش الحادي لويس امللك أراد وملا دونه. عرش الثالث القرن يف محسوبًا كان
أرسطو فلسفة «تعليم املدارس أساتذة من طلب ١٤٧٣ سنة يف الفلسفي التعليم إصالح

مفيد». صحيح الرشح هذا أن ثبت ألنه عليها؛ رشد ابن ورشح
يتعذر ولذلك معروفني، غري عرش الثالث القرن يف الرُّشدية املبادئ أنصار كان ولقد
العربية املبادئ يف يطعنون كانوا الذين حدة من وجودهم عرف وإنما منهم. أحد تسمية
عظيم تألفحزب فقد بعده؛ عرشوما الرابع القرن يف (أما تقدم. كما وغريه لول كاريمون
انتصاًرا املبادئ هذه انترصت وبذلك جهًرا. مبادئه يدرس الحزب هذا وكان رشد البن

عظيًما).
أوروبا. تربة يف الفلسفة بزور تختنق لم وملاذا االنتصار هذا سبب ما قيل وإن
كانوا والفالسفة الالهوتيني جميع أن األول أمور. أربعة يف ينحرص ذلك عن فالجواب
حقيقتها. عىل ال تفسريها عىل الخالف كان ولذلك بفلسفته، ومعرتفني ألرسطو مقرين
باقي عىل مزية ذو نسل أوروبا أمم منه تألفت الذي األوروبي الهندي النسل أن والثاني
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ممتازين كانوا الرشقيني أي الساميني أن كما والعلم، الفلسفة حب حيث من الشعور
القول عىل جرأة أصحاب رجال األوربيني يف نبغ ولذلك منهم. والدين الحرية بخروج
أوروبا يف ورجاله الدين حارب الذي الثاني كفردريك كبري إمرباطور قيام والثالث والعلم.
الدين أن والرابع التفصيل. سريِد كما عنهم بالرغم عليهم الفلسفة ونرص شديدة، محاربة
كان مما تساهالً أكثر صار الغرب يف اليهودي والدين اإلسالمي للدين بمجاورته املسيحي
الرشق عىل الصليبية الحمالت التساهل هذا زاد ومما تعصبًا. يزداد أن من بدالً قبل، من
النزاهة غاية يف األيوبي الدين كصالح مسلًما سلطانًا األوروبيني املسيحيني ومصادفة
الغرب نصارى عىل التأثري من الجليل السلطان لهذا كان أنه ريب فال والصدق. والعدل
كتابًا كان أنه ذلك والحكمة. الفلسفة يف كتاب ألف يحدثه ال ما وصفاته أخالقه بواسطة

تأويل. أو تفسري إىل يحتاج ال ناطًقا حيًا الحكمة يف
الحركة وكانت إيطاليا. يف املشهورة بادو كلية يف رشد ابن فلسفة انتصار بدء وكان
ابن فلسفة بدأت وقد الكلية. لهذه تابعة والبندقية وفراري بولونيا يف والفلسفية األوروبية
رشد ابن تعاليم مؤسيس وأول الفلسفية. كتبه تلتها ثم الطبية، كتبه بتعليم فيها رشد

له. عقابًا موته بعد عظامه التفتيش ديوان أحرق الذي داباتو بطرس فيها
الطبقات بني الخصوص عىل شاعت والبندقية بادو يف العرب مبادئ انترشت وملا
الفلسفة هذه فكان رشد. ابن فلسفة أنصار من بأنهم يفتخرون أهلها فصار العليا.
استقالل أن املعلوم من ولكنه الفكر، استقالل يطلب من كل بها يتزيا «موضة» أصبحت
عن عبارة هو الذي الفكر واستقالل يشء، مبدأ وال أحًدا يؤذي وال يرض ال الذي الفكر
جيٌل البعيد الزمن ذلك يف العرب فلسفة راية تحت نشأ ولذلك آخر. يشء وغالظة خشونة
وخشونة. وقاحة بكل إال غريه آراء يقابل وال العصمة ويدعي األديان، يزدري كان جديد
األفكار تلك ملقاومة العرب فلسفة أعداء أشد من كان الذي املشهور برتارك يومئذ فقام

الجديدة.
الفلسفة فالسفة من كان وإن الحديثة، الفلسفة فالسفة أول هو هذا وبرتارك
والقديمة. والرومان اليونان لعلوم الرجوع إىل الناس دعا رجل أول أنه ذلك القديمة.
عىل تدل أقوال ذلك يف وله رشد. ابن الخصوص وعىل العرب لعلوم الكراهة شديد وكان
يف تخاطبني ال أن «أرجوك دوندي جان لصديقه يقول كان فإنه مًعا؛ وإخالٍص حمٍق
العرب أطباء أما اليونان، أطباء قدر أجهل ال وإنني الجنس. هذا أكره فإنني العرب؛ شأن
من وركاكة ومرضة حدَّة أشد يشء وال عرفتهم فقد شعراؤهم؛ وأما عندي. لهم قدر فال
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من مسمع عىل ويقول عليهم يثني أطبائنا بعض سمعت ولقد بخ؟؟) بخ (بخ شعرهم
له سمح ملا ألبوقراط العرصمساويًا هذا يف طبيبًا وَجَد لو إنه يوافقونه: كانوا الذين رفاقه
خطيبًا شيشريون كان كيف القول. هذا فما فيه. العرب كتبه بعدما الطب فن يف يكتب أن
مؤرخني وسالوستوس ليف وتيت هومريوس، بعد شاعًرا وفرجيل ذيموستينوس، بعد
فقل مذكوًرا. شيئًا العرب بعد أحد يكون أن يجوز وال وتوسيديدوس. هريودوتس بعد
أشياء، يف ونفوقهم أشياء يف اليونان نساوي اإليطاليني معارش نحن أننا يجوز كيف يل
ذلك أم واالنطفاء. بالخمود إيطاليا قريحة عىل ُقيض فهل العرب. إال األمم كل ونسبق

وهوس. جنون القول
أن منها العربية. للمبادئ كراهته عىل تدل التي األقوال هذه من كثري برتارك ُكتب ويف
وبينما فيها. مكتبته يف يوم ذات يف زاره رشد ابن لفلسفة املنترصين البندقية أهايل أحد
دع بقوله الرُّشدي الزائر فابتدره بولس. للرسول بكالم برتارك استشهد الحديث يف هما
عن الدفاع برتارك فحاول رشد). ابن (يعني يكفيني فمعلمي أنا أما لك املعلم هذا كالم
فإنني أنا أما أنت كما صادًقا مسيحيًا أنت ابَق ضاحًكا: الرُّشدي الزائر فأجاب الرسول
باللذين تذكرهما اللذان وأسطينوس بولس وما الخرافات. تلك كل من بيشء أعتقد ال
فلسفته. مطالعة تستطيع ليتك ويا بكثري. منهما أعظم رشد ابن فإن الذكر؛ يستحقان

داره. من ودره زائره رداء عىل فقبض بغضب برتارك نهض الكالم هذا فعند
ابن فلسفة أنصار أعظم من وكان جاندون، دي جان بادو كلية يف قام برتارك وبعد
وكان البندقي بولس بعده قام ثم الفالسفة». وأمري الفلسفة «سلطان ُدعي حتى رشد
صاحب رشد ابن صار الخامسعرشحتى القرن ينتصف لم وهكذا سبيله. السالكني من
األساتذة جميع ذكر شئنا ولو يُعاَرض. ال الذي األكرب واملعلم بادو كلية يف املطلق السلطان
الخامس القرن خالل يف وبولونيا بادو كليتي يف فيلسوفنا فلسفة رشحوا الذين والعلماء
لهذه املعارضون كان وقد الكتاب. هذا دونها يضيق كثرية صفحات بذلك لكتبنا عرش،

والسلطان. العظمة أوج يف كانت ألنها األصوات؛ ضعفاء الزمن هذا يف الفلسفة
عرش الخامس القرن آخر يف إيطاليا فإن طويالً. وقتًا تُدم لم العظمة هذه ولكن
خرًقا وأحدث املشهور، بومبونا يومئذ فقام النفس. خلود بمسألة شديًدا اهتماًما اهتمت
املوت بعد النفس إن يقولون: كانوا الرُّشدية الفلسفة أنصار أن ذلك رشد. ابن تعلم يف
أثبت فإنه ذكره؛ تقدم الذي بومبونا أما شخصيتها. تفقد أي فيه وتفنى هللا إىل تعود
رشد ابن قبل أرسطو رشح الذي — اليوناني الفيلسوف وفرويزياس اسكندر كتب من
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غري خلود ال وأنه املوت، بعد يفنى اإلنسان أن — عليه أحيانًا يعتمد رشد ابن كان والذي
قسم قسمني؛ باملبادئ املشتغلون يومئذ فانقسم األرض. عىل الذي النوعي اإلنساني الخلود
دفروديزياس. اسكندر عىل يعتمد وقسم لإلنسان، الشخصية إثبات يف رشد ابن عىل يعتمد
أنصار من نيقوس وكان بومبونا. عىل بالرد نيفوس العالم إىل العارش الون البابا وعهد
بمثابة يومئذ صارت رشد ابن مبادئ ألن العجب؛ منتهى ذلك ويف رشد. ابن مذهب
كانت أن بعد الدين أصول جميع ينكر كان الذي الجديد العدو عىل للكنيسة النصرية
العقول باختالف تختلف فإنها ومكان؛ زمان كل يف املبادئ تكون وهكذا للكنيسة. عدوة

فيها. تنشأ التي واألحوال بها تترصف التي
نيفوس يحرضون فكانوا املباحثات. هذه إىل امليل كل يميلون يومئذ الناس وكان
الرد عىل ويحثونه الرس يف يؤيدونه أنهم مع بومبونا، يف ويطعنون بومبونا عىل للرد
ومن رشد. ابن مذهب زعماء أحد أشيليني وهو آخر خصم لبومبونا وكان خصمه. عىل
بني الشديد الجدال هو فيها حدث ما أعظم أن — اليوم حتى بادو كلية يف — املشهور
يهرع كان الجمهور أن إال الظاهر يف خصمه عىل يتغلب أشيليني وكان وأشيليني. بومبونا
سماع يف الرغبة قبيل من كان ذلك ولعل دروسه. عىل ويفضلها بومبونا دروس سماع إىل
معنى وال األهمية من خالية رشد ابن فلسفة إن يقول: بومبونا وكان مألوف. الغري الجديد

يفهمها. كان مؤلفها أن يف يشك وهو لها،
(حزب يُدعى العربية الفلسفة وحزب اإلسكندريني) (حزب يُدعى بومبونا حزب وكان
إيطاليا مبادئ املبادئ تلك صارت حتى عرش السادس القرن أول يأت ولم الرُّشديني)
وقرر التران مجمع انعقد النهاية إىل األحدور هذا نزول عن إيطاليا إيقاف يف فرغبًة كلها.
كل ومحاكمة الناس، جميع يف واحدة وبأنها خالدة، غري النفس بأن يقول من كل حرم
بعض أن املؤرخون روى وقد .١٥١٢ عام يف ذلك وكان املبادئ. هذه ينرشون الذين

املبادئ. تلك عن مدافًعا تكلم قد أنفسهم املجمع يف الحارضين
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لها؛ شعاًرا الرُّشدية نيفوس مبادئ عرش السادس القرن مدة يف بادو كلية اتخذت وقد
فلسفة تستحسن العهد ذلك منذ الكنيسة وأصبحت الدين. عىل تطبيقها يمكن كان ألنه
أرسطو يقم لم لو إنه يقول: كان باالفيسيني الكردينال أن حتى استحسان أشد أرسطو
أفضل رشد ابن أن عىل مجمعني يومئذ وكانوا براهينها. بعض الكنيسة لفقدت العالم يف
واالنتشار، النفوذ منتهى الزمن ذلك يف رشد ابن مبادئ بلغت ولذلك أرسطو. اح ُرشَّ
كل من يطلبونها كانوا للذين إجابة وطبعها ترجمتها وإعادة كتبه مراجعة إىل واضطروا

صوب.
السلطان من الزمان ذلك يف له صار ما لريى قرطبة فيلسوف عينا يومئذ كانت فأين
الدين رجال كان كيف لريوا كفروه الذين ُحساده كان أين األوروبيني؟ تالمذته عىل
ينظرون كانوا هل يجرفهم؟ لئال وجهه يف يقفون وال الفلسفة، تيار أوروبا يف يجارون
يف وهو ينظر املنصور يعقوب الخليفة كان وإذا الزمان؟ ذلك يف السماء أعايل من ذلك
بمجاراته عليه وقعت التي الهائلة التبعة بعينيه يرى أن بعد يقول عساه فماذا جملتهم
ثقل بزيادة حينئذ يشعر أال األندلس. أرض يف والفلسفة العلم خنق يف والوشاة الُحساد
رشًقا السماوي الفضاء يقطع أال هناك؟ التاج هذا له بقى كان إذا رأسه عىل الخالفة تاج
ريب ال منها. والعفو الصفح لطلب الوليد أبي روح عن للتفتيش وجنوبًا وشماالً وغربًا
فالسفة وأعظم قرطبة بحكيم الئًقا انتصاًرا موته بعد أوروبا يف انترص قد الوليد أبا أن

اإلسالم.
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فإن الجالل. ذي هللا وجه إال يدوم وال الحياة هذه يف ويتغري يفنى يشء كل ولكن
رشد. البن جرى وهكذا طويالً، وقتًا يدوم أن يمكن ال السلطان كهذا فلسفيًا سلطانًا
بموجب قبل من أرسطو فلسفة يدرسون أوروبا يف األساتذة كان نقول: ذلك ولبيان
يضعون األساتذة صار التالخيص بهذه العهد قدم فلما سينا. وابن رشد ابن تالخيص
الطلبة إىل تصل أرسطو فلسفة فصارت الطلبة. عىل ويتلونها عندهم من عليها رشوًحا
من كثريًا شيئًا تخرس فكانت الالتينية. والتالخيص الرُّشدية التالخيص يف مرورها بعد
عاجالً الحقيقي النصاليوناني إىل الرجوع من بد ال كان ولذلك األرسطوطاليسية. صفتها

آجالً. أو
مع فحزب حزبني. انشقوا أوروبا يف الفلسفة أنصار أن تقدم فقد أخرى؛ جهة ومن
إىل الرجوع — أيًضا — أوجب مما وذلك اليوناني. اسكندر مع وحزب العربي. رشد ابن

اليونانية. النصوص
القديم اليوناني التمدن ذلك آداب إىل ميَّالني كانوا إيطاليا علماء فإن ذلك؛ عن وفضالً

إليها. يعودون فأخذوا خمدت. ثم حينًا أضاءت شمس بمثابة كان الذي
يف يعتمد أن دون وعلومهم اليونان بآداب يشتغل أخذ جديد حرب ذلك كل عن فنشأ
الحزب أم الجديد. الحزب يسمونهم وكانوا نفسها. اليونانية النصوص غري يشء عىل ذلك
«رشديِّني بني الخالف كان أن فبعد رشد. ابن ومبادئ العرب فلسفة حزب فهو القديم؛

اإلطالق. عىل ويونانيِّني» «رشديِّني بني الخالف أصبح التخصيص عىل وإسكندريِّني»
التعليم منرب إىل توموس ليونيكوس نقوال األستاذ صعد ١٤٩٧ عام من أبريل ٤ ويف
يف يومئذ فنظم اليونانية. باللغة أرسطو فلسفة مرة ألول فيها يلقي وأخذ بادو، كلية يف
ذلك ومن الحادثة. هذه أهمية عىل داللة األستاذ هذا بها يقرظ أبياتًا الشعراء بعض ذلك
إيطاليا وشمال والبندقية بادو أن فكما بالنمو. إيطاليا يف اليونانية النهضة أخذت الحني
— أيًضا — األصيل أفالطون نص إىل فلورنسا عادت األصيل أرسطو نص إىل كلها عادت
يمثل عقالً كانت األوىل فإن الفلسفة. قطبي بمثابة ذلك يف وفلورنسا البندقية فأصبحت

وروحانيتها. الفلسفة رقة يمثل قلبًا كانت والثانية البحث، يف التحقيق
اختالط ذلك عن فنشأ و«اليونانيني» «الرُّشديني» بني الجدال نار يومئذ فاصطلت
انضم أوروبا يف الربوتستنتي املذهب قام وملا واألوروبيني، واليونان العرب فلسفة يف غريب
ابن مبادئ يف التهور عافية يخافون كانوا الذين املعتدلة العقول أصحاب من كثريون إليه
بينها وسًطا كان الربوتستنتي اإلصالح فكأن املبادئ. هذه يحاربون وباتوا املادية، رشد
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سنة تأت فلم «اليونانيني». فوز ازداد الحني ذلك ومنذ القديمة. الالهوتية املبادئ وبني
رشد ابن فلسفة زالت حتى — كريمونيني قيرص فيها تويف التي السنة وهي — ١٦٣١
كريمونيني وكان القديم. التاريخ حيز يف ودخلت الحديثة، األوروبية الفلسفة طريق من

بادو. كلية يف رشد ابن لفلسفة زعيم آخر هذا

65





احلديثة الفلسفة

اليونانية) الفلسفة محل (وحلولها

يومئذ الحديثة الفلسفة طريق من اليونانية والفلسفة رشد ابن فلسفة زوال وسبب
أنصار هجمات تحملت رشد ابن فلسفة فإن جديدة؛ طريق يف الفلسفة هذه دخول
الجميع وردت التفتيش ديوان واضطهاد وترانته، التران ومجمعي والالهوتيني أفالطون
عىل املبنية الجديدة الحديثة الفلسفة عىل التغلب تستطع لم ولكنها خارسين، أعقابهم عىل
ليوناردي املؤسسني ودعاتها الفلسفة هذه أبطال كان وقد واملشاهدة. واالمتحان التجربة
دوران األرضباكتشافه وجه غري املشهور،الذي وغاليله وأكونرتيو وساربي وبروتو فتيس

باكون. وفرنسيس ونيوتن ولبنز ولوك وديكارت األرض،
القديمة الالهوتية الفلسفة بهدم بدأ من أول هو هذا باكون وفرنسيس
والتجربة املشاهدة عىل املبني الجديد الوضعي العلم رصح إلقامة (السكوالستيك)
الذي الغريب االختالط بعد القاعدة كهذه قاعدة قيام البديهي من كان وقد واالمتحان.
يعتمد بعضهم فوَىض، يف كانوا السكوالستيك علماء فإن قبله؛ األوروبية الفلسفة يف كان
والتأويل التفسري يف واالختالف اليوناني، أرسطو عىل وبعضهم العربي أرسطو عىل
معهم، ونزاع نضال يف الطبيعة علماء من مناظروهم وكان وقدم. ساق عىل بينهم قائم
صوته ويغطي نفوسهم يف عما يرتجم الصوت جهوري بوق إىل محتاجني كانوا ولكنهم
كنست التي العاتية الريح كان بل البوق. هذا باكون فرنسيس فكان خصومهم. أصوات

الخيالية. وتصوراتها الجدلية بتعاليمها وذهبت كنًسا، القديمة الفلسفة
القديمة. الفلسفة عىل بالقضاء انتهت التي الفلسفية الحركة هذه تاريخ وإليك
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أرسطو وضعها التي اليونانية الفلسفة عىل قبل من مبنية األوروبية الفلسفة كانت
لينحسم أرسطو» «قال يقال أن يكفي وكان العرب. وفالسفة رشد ابن أوروبا إىل ونقلها
من َحذًَرا شيئًا تُحدث أن تجرتئ وال بيشء تترصف ال خاملة العقول فكانت جدال. كل
«بإله املعروف وهو «القياس» القواعد هذه رأس وكان املقررة. القواعد عن الخروج
فيها ووضعت النار أخذت إذا ذلك: مثال بدونه. تدرك ال الحقائق ألن ميزانه؛ أو أرسطو»
أن وجب مرة كل يف املاء تبخر فإذا مرات عدة التجربة هذه فكرر يتبخر. املاء فإن ماء
بما فتقول: املاء عىل اللبن تقيس أنك ثم الطبيعة. نواميس من ناموس التبخر بأن تجزم
من اللبن طبيعة عرفت قد تكون عليه وبناءً مثله. أيًضا يتبخر فهو كاملاء؛ سائل اللبن أن

القياس. هو هذا املاء، عىل قياسه
كتب عدة ذلك يف فكتب إصالحه. رام الفلسفي الخمول ذلك ورأى باكون جاء فلما
سوى منه يصدر ولم كتبه أهم وهو العظيم» و«اإلصالح الجديد» «القياس كتابه منها

كتبه. يف نرشها التي الفلسفية اآلراء خالصة وإليك — ١٥٩٧ عام يف جزئني
السكوالستيك الفلسفة عىل كتبه يف باكون يحمل — وفلسفته اليوناني التمدن يف رأيه
باكون) أيام يف (أي اليوم يدرسونه ما كل إن اعرتاضاته ومن شديدة. حمالت اليونانية
من شيئًا يعرفوا لم اليونان أن مع أرسطو والسيما اليونان، أقوال عىل بناءً يدرسونه

السامي. كتابها يف شيئًا يقرءوا ولم الطبيعة، نواميس
يدرسوا لم هؤالء كان إذا اليونان بمعارف البرشي العقل تقييد الفالسفة يريد فكيف
يف عرصهم يف البرش كان وقد قديمة أمة اليونان فإن ذلك؛ عن وفضالً نفسها. الطبيعة
أم األطفال من نتعلم؟ وممن نسمع؟ فلمن الشيخوخة. دور يف اآلن ونحن الطفولية دور
كل ونرتك اليونان فلسفة قيود من العقول نطلق أن إذن علينا فالواجب الشيوخ؟ من
بعقله. أحكامها ويزن بعينيه الطبيعة نواميس ويشاهد بنفسه األمور يمتحن منا واحد
فوائد عىل بواسطتها نحصل ولم اآلن إىل شيئًا تثمر لم اليونانية الفلسفة فإن ذلك؛ ومع
تجعلنا الجدل يف سفسطائية طرًقا تعلمنا أنها منها استفدناه ما وكل عملية. ومنافع
التي القاعدة هذه تغيري فيجب والغلبة. الفوز حب ولكن مباحثنا، يف الحقيقة نطلب ال

عملية. ثماًرا ليثمر له جديدة عملية دعامة ووضع دعامته، العلم جعلها
وفروًعا، أصوالً للعلم جديد «ترتيب» إنشاء يجب القديمة القاعدة هدم قبل ولكن
املنسوب «الرتتيب» باكون وضع ذلك عىل وبناءً الرتتيب. عىل منه فرع كل أصول لوضع

العلماء. يعتمد وعليه إليه
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ثالثة الرتتيب هذا يف اإلنسان نفس قَوى باكون قسم باكون: برتتيب املشهور الرتتيب
الكلمات هذه من تتفرع وفروعه العلم أصول وجعل والعقل». والتصور «الذاكرة. أقسام؛
تشتق «العقل» ومن الشعر، يشتق «التصور» ومن التاريخ، يشتق «الذاكرة» فمن الثالث.

الفلسفة.
فروعه. منه ويفرع بمفرده كالً والفلسفة، والشعر، التاريخ. يأخذ باكون إن ثم
علوم من تحت وما فوق ما الطبيعة درس يشمل والطبيعي وبرشي. طبيعي فالتاريخ
الديني التاريخ يشمل البرشي والتاريخ الخ. والجغرافيا والجيولوجيا الفلك) (علم الهيئة
بقسيمه يكتفي فإنه الشعر؛ وأما والفنون. األدب وتاريخ ديني) (الغري االجتماعي والتاريخ
الفلسفة وأما لألمثال. والشعر للروايات. والشعر للوصف. الشعر وهي: أقسام ثالثة إىل
اإلنسان. نظام معرفة وفن الطبيعة. نظام معرفة وفن هللا. معرفة فن فنون؛ ثالثة فهي
أتينا ولو دونها. املقام يضيق عديدة فروًعا الفروع هذه من واحد كل من باكون يفرغ ثم

الدائرة. هذه عن خارًجا فرع وال للعلم أصل يبقى ال أنه القارئ لوجد كلها عليها
كل ورشحه للعلم الرتتيب هذا باكون وضع فبعد أرسطو: ميزان ضد باكون ميزان
ترك بوجوب فقال لبنائه. قاعدة وضع إىل همته ه وجَّ وافيًا، كافيًا رشًحا وفروعه أصوله
توجب. أرسطو قاعدة وكانت البناء. ذلك يف العقل عىل واالعتماد وأرسطو اليونان قواعد
ناموًسا يعد أن يجب واحدة نتيجة إىل ويفيض مرات عدة يجرب أمر كل أن تقدم كما
فإنه باكون؛ أما عليه. اللبن وقياس املاء تبخري تجربة ف ذلك مثال ذكرنا وقد طبيعيًا.
واالمتحان التجربة إعادة األول أمران؛ معها يجب بل تكفي ال مرات عدة التجربة إن قال:
واستئناف ملستزيد، زيادة تبقى ال حتى هللا، شاء ما إىل فحصها املطلوب املادة نفس يف
وثانيًا مكامنها. أبعد إىل الطبيعية األرسار ومطاردة املادة أجزاء من جزء كل يف التجربة
املاء ر بخِّ ذلك: مثال معه. سلبي امتحان إجراء بل اإليجابي باالمتحان االكتفاء عدم
أما اإليجابي. االمتحان هو هذا دائًما. يتبخر تجده مرات عدة التجربة فأعد يتبخر، بالنار
صحيًحا، العمل كان ماءً عاد فإذا وتربده، املاء ذلك بخار تأخذ أن فهو السلبي؛ االمتحان
أفالطون أو أرسطو إن تقول: أن لك يجوز وال طبيعيًا. ناموًسا التبخر تعد أن لك وجاز
ال عقولنا أمورنا يف نحكم أن نريد فإننا نصدقه؛ أن فعلينا وأثبته، ذلك قال قد كان أيًا أو
تظهر لم ما أحد حكم عىل حكًما نبني وال أحًدا نصدق ال أننا أي تقدمونا. الذين عقول
جميع كنست ذلك عىل فبناءً — والربهان واملشاهدة واالمتحان بالتجربة قوله صحة لنا
أو املحسوسات، علم محلها وحل كنًسا، العقل وراء من التي والتعاليم القديمة املبادئ
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العلماء عقول بذلك وأنصاره باكون أطلق وقد االمتحاني. أو الوضعي العلم يسمونه ما
فنشأت بالعمل، العلم فيه قرن فسيًحا ميدانًا للعلم وأعدوا املايض قيود من والفالسفة
روح فكأنه والزراعة. والصناعة العلم عالم يف عرفتها التي واالخرتاعات االكتشافات عنه

مًعا. فأحياها والعمل والعلم العقل يف بُث الحرية
العرص. هذا يف والفلسفة العلم وانتصار الطوال القرون مرور بعد اآلن فلنبحث ولكن
استئصال عىل اليوم إىل قدر هل لها؟ البرشي العقل انتدبه التي الوظيفة بكل العلم قام هل
إرواء استطاع هل تاًما. إصالًحا فيها البرش شأن األرضوإصالح من والرذيلة الشقاء كل
جامدة. مادية واأسفاه ولكنها عظيمة، هي التي الطبيعة هذه وراء ما إىل اإلنسان ظمأ
العقلية الحرب تلك بعد نهائيًا حلوالً الدين محل العلم حل هل نقول: واحدة وبعبارة

مختلفة. وفلسفات مختلفة أمم بني أوربا يف رحاها دارت التي الكربى،
ولسنا منه. كثريًا شيئًا صنع قد كان وإن بعد، تاًما صنًعا ذلك العلم يصنع لم كالَّ..
اإلنسانية إرضاء عن نفسه العلم ضعف هو هل العجز. هذا يف الحقيقي السبب نعلم

الهائلة. العلم قوة احتمال عن نفسها اإلنسانية ضعف هو أم تأثرها، وتسكني
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