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مقدمة ال�صل�صلة

ِطلق عليه »اإع�دة اإ�سدار خمت�رات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
/ الت��سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  الت�ا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل 
ل يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا الت�ا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تط�ره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وه� اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق امل�ثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�س�ي التن�يري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� ه� ت�ا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متك�ملة ومتن�عة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعل�م�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده�  تقدميية  درا�سة  كت�ب  كلَّ  وي�سبق 
من جهة،  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  من�سبطة، جمعت  منهجية 
والتعريف ب�ل�سي�ق الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات 
من جهة اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�س�ية كربى، مع الت�أكيد اأ�س��ًس� 
ت�افر  وللت�أكد من  الكت�ب.  تركه�  التي  والأ�سداء  واجته�داته  امل�ؤلف  اآراء  على 
الب�حث�ن قد راجعته� واعتمدته�  التي كتبه�  التقدمي�ت  ف�إن  الدقة،  اأعلى مع�يري 
جلنة من كب�ر الأ�س�تذة املتخ�س�سني، وذلك بعد من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وح�ارات 
علمية ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي 
ق�مت  كم�  الكبري.  امل�سروع  هذا  �س�رك�ا يف  الذين  الب�حثني  فريق  من  ونظراوؤه 
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ي�افق  مب�  ومراجعته�  الكتب  ن�س��س  تدقيق  على  املتخ�س�سني  من  جمم�عة 
الطبعة الأ�سلية للكت�ب.

اأي�ًس� - وفق ت�فر الإمك�ن�ت الفنية وامل�دية - اإىل  هذا، و�ست�سعى املكتبة 
اأو مقتب�س�ت منه� اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة  ترجمة تلك املخت�رات 
واجل�مع�ت  البحث  ملراكز  �ستتيحه�  كم�  العربية،  بغري  الن�طقني  امل�سلمني  اأبن�ء 
وم�ؤ�س�س�ت �سن�عة الراأي يف خمتلف اأنح�ء الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك 
على تنقية �س�رة الإ�سالم من الت�س�يه�ت التي يل�سقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، 
جملتهم،  يف  امل�سلم�ن  به�  هم  ُيتَّ التي  الب�طلة  الته�م�ت  من  كثري  زيف  وبي�ن 

خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب.

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التن�ير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�س�اء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف م�اجهة امل�سكالت التي ت�اجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�س�ي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
أعم�ل اأمث�ل: حممد عبده،  اأن  العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل ا
والأفغ�ين، والك�اكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين الت�ن�سي، و�سعيد الن�ر�سي، 
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ل الف��سي، والط�هر ابن ع��س�ر، وم�سطفى املراغي، وحمم�د  وم�لك بن نبي، وعالَّ
 �سلت�ت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيج�فت�س، واأحمد ج�دت ب��س� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�س�ل  وتي�سري  ب�لعربية  ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والت�ا�سل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�س اجلديد ال�افد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
وال�افد،  امل�روث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�س�ين  الرتاث  اإ�سه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تن�ع اله�ي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  ه�  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�س هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف م�اجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��س�ا خالل القرنني 
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الهجريني الأخريين، وتف�عل�ا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذل�ا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 
يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 

مكتبة  يف  م�سئ�لي�تن�  أوىل  ومن  ا  مهم�تن� اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  ت�عية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�س �سحيًح� اأن جه�د العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح ه� 
اأنهم اأ�س�ف�ا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني ن�عية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية



�لآر�ء �لو�ردة يف هذ� �لكتاب ل تعبرِّ بال�شرورة عن وجهة نظر
مكتبـة �لإ�شكندرية، �إمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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متهيد:

�أكرث من �سبعة قرون، منذ وفاة  �لعربي  �لفل�سفي عن عاملنا  �لدر�س  غاب 
�لقرن  منت�سف  وحتى  )ت595هـ/1198م(،  ر�سد  �بن  �لأندل�سي  �لفيل�سوف 
�لتا�سع ع�سر، ورمبا غاب قبل ذلك نتيجة هجوم �لفقهاء و�ل�سلفيني �لذين عار�سو� 

علم �لفال�سفة منذ ظهوره يف �حل�سارة �لإ�سالمية.

من  عليها  تعرفو�  �مل�سلمني،  على  �لو�فدة  �لعلوم  من  �لفل�سفة  كانت  فقد 
)�لفار�سي  �ل�سرقي  �لفل�سفي  �لرت�ث  �حت�سنت  �لتي  �لفكرية  �ملد�ر�س  خالل 
و�لهندي( و�لغربي )�ليوناين(، ثم �سارت هذه �ملد�ر�س ومدنها جزًء� من �لدولة 

�لإ�سالمية.

وبعد توطيد �أركان �لدولة �لإ�سالمية �أخذت يف �لنفتاح على �حل�سار�ت 
�ل�سابقة، ونقل علومها ومعارفها �إىل �للغة �لعربية من خالل �لرتجمة �لتي �سهدت 

�زدهاًر� مع تاأ�سي�س »بيت �حلكمة« يف بغد�د.
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أليف فيها، وظهر فال�سفة يف �مل�سرق  الت و�أخذ �مل�سلمون يف تعلم �لفل�سفة و�
�أمثال: �لكندي )ت260هـ/883م(، و�لفار�بي )ت339هـ/950م(، و�لعامري 
�لفل�سفة  لقيت  ثم  )ت428هـ/1037م(،  �سينا  و�بن  )ت381هـ/1991م(، 
ًهجوما عنيفا بعد كتاب »تهافت �لفال�سفة« للغز�يل )ت505هـ/1111م( وكاد  ً

�أن ُيق�سى عليها يف �ل�سرق.

�أيدي  على  و�زدهرت  �لإ�سالمي،  �ملغرب  �إىل  بعدها  �لفل�سفة  و�نتقلت 
طفيل  و�بن  )ت529هـ/1138م(،  باجه  �بن  وهم:  فال�سفتها،  كبار  من  ثالثة 
»نكبة  با�سم  عرفت  حمنة  ُجه  و� �لذي  ر�سد،  و�بن  )ت581هـ/1185م(، 
�بن ر�سد«، كان من نتائجها تر�جع علم �لفال�سفة �مل�سائيني يف �لعامل �لإ�سالمي.

تون�س،  يف  و»�لزيتونة«  م�سر،  يف  »كالأزهر«  �لإ�سالمية،  �جلامعات  وبقيت 
و»�لقرويني« يف �ملغرب، تدر�س كافة �لعلوم �لإ�سالمية- من علم �لتوحيد، و�آد�ب 

�ملناظرة، و�ملنطق… - دون علم فال�سفة �لإ�سالم.

على  يتعرفون  �مل�سلمون  بد�أ  �مليالدي،  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  منت�سف  ومع 
ًها جمحفا، و�لآخر  فال�سفة �لإ�سالم من خالل در��سات �مل�ست�سرقني، وكان بع�س

معتدًل، ورغب �مل�سلمون يف �لتعرف على حقيقة هذ� �لعلم من م�سادره.

بد�أت معرفة �لفل�سفة يف م�سر من خالل عدد قليل من علماء �لأزهر �لذين 
لديهم �إملام ببع�س فروع �لفل�سفة، وكان يف مقدمة من عر�س علم �لفال�سفة يف م�سر 
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جمال �لدين �لأفغاين )ت1314هـ/1891هـ( �لقادم يف زيارة �إىل م�سر، حيث 
�لتقى ببع�س �لأزهريني، و�سمعو� ر�أيه يف فال�سفة �لإ�سالم، وبد�أ �لتعرف عليهم 
فيما بعد من خالل كتابات قليلة، كما فعل فرح �أنطون )ت 1340هـ/1922م( 
عندما خل�س �آر�ء �أرن�ست رينان )ت1892م( عن �بن ر�سد، وعر�سها من خالل 
جملته »�جلامعة«؛ وهو ما �أثار �لإمام حممد عبده )ت1323هـ/1905م( فرد عليها.

وظلت هذه �لدر��سات قليلة وبد�ئية يف �أغلبها حتى ذهب بع�س �مل�سريني 
و�إجنلرت�،  فرن�سا  جامعات  يف  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  لدر��سة  خارجية،  بعثات  �إىل 
خلدون  �بن  ودر�س  فرن�سا  �إىل  )ت1393هـ/1973م(  ح�سني  طه  فذهب 
)ت808هـ/1406م( وفل�سفته �لجتماعية، ثم حلقه بباري�س �ل�سيخ م�سطفى عبد 
)ت204هـ/819 م(  �ل�سافعي  �لإمام  ودر�س  )ت1366هـ/1947م(،  �لر�زق 
وكتابه »�لر�سالة«، ودر�س �أبو �لعال عفيفي )ت1386هـ/1966م( �لفل�سفة باجنلرت�، 
نهاية  ويف  )ت558هـ/1240م(،  عربي  بن  �لدين  حميي  عن  �أطروحته  وكتب 
�لعقد �لثالث من �لقرن �لع�سرين �سافر �إبر�هيم مدكور )ت 1416هـ/1995م( 
�إىل باري�س لدر��سة �لفل�سفة. وعاد هوؤلء �إىل �لتدري�س يف �جلامعة �مل�سرية، وقامو� 
بالك�سف عن �لرت�ث �لفل�سفي �لإ�سالمي وتدري�سه و�لتاأليف فيه؛ فعاد �لدر�س 

�لفل�سفي من جديد �إىل عاملنا �لإ�سالمي.

در��سة  يف  �لعرب  �لرو�د  �أهم  من  و�حًد�  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويعترب 
ت�سهد  �ملجال  �ملتعددة يف هذ�  و�أعماله  �لع�سر �حلديث.  �لإ�سالمية يف  �لفل�سفة 
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له بقدر كبري من �لأ�سالة و�لتميز، فقد تخرج على يديه جيل من رو�د �لثقافة يف 
م�سر ويف �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي.

و�لفل�سفة  �للغة  جمال  يف  �لأكادميي  دوره  بجانب  مدكور  �إبر�هيم  ُويعد 
وله  �لع�سرين،  �لقرن  يف  و�لجتماعي  �لفكري  �لإ�سالح  زعماء  من  و�حًد� 
منها:  كثرية  �ألقاب  عليه  �أُطلقت  ولذ�  متعددة؛  جمالت  يف  و��سحة  ب�سمات 
»�سيخ �لفال�سفة �ملعا�سرين«، و»عميد �ملجمعيني«، و»�سيبويه �مل�سري«، و»�ل�سيخ 

�لرئي�س«.

كما كان �لدكتور �إبر�هيم مدكور يج�سد �لوجه �مل�سرق لالإ�سالم و�لعروبة 
بلغتهم،  وخاطبهم  ح�سارتهم،  وعرف  �لغرب،  مناهج  من  متكن  لأنه  و�ل�سرق؛ 
ولكنه كان يف �لوقت نف�سه يرتبط بجذوره �لعربية �لإ�سالمية، و�سخ�سيته �مل�سرية 
�لأ�سيلة، وقدرته على ��ستمد�د ُهويته من هذه �جلذور مع تعامله باملنهج �لعلمي 

�ملعا�سر، بجانب متكنه من �لرت�ث �لغربي قدر متكنه من �لرت�ث �لعربي)1(.

وُيعد كتابه »يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه« خري مثال على مدى 
�لأ�سالة و�لبتكار �للذين حققهما �لدكتور مدكور يف جمال �لفل�سفة، �إىل جانب 

كتاب »متهيد لتاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية« لل�سيخ م�سطفى عبد �لر�زق.

�إ�سماعيل �سر�ج �لدين، مقدمة كتاب »�ل�سيخ �لرئي�س« �سفحات من حياة �لدكتور �إبر�هيم مدكور، ت�سدير:   )1(
عبد �ل�سبور �ساهني، تاأليف: �سعيد �أحمد �لفيومي، �لقاهرة، 1424هـ/2003م، �س11.  
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وقد �أ�ساد كثريون بكتاب مدكور »يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه« 
باعتباره �أف�سل ما �ألَّفه �لعرب �ملحدثون يف هذ� �لباب، حيث ب�سط موؤلفه �لأ�س�س 
�ل�سحيحة ملحاولة �لتاأريخ للفل�سفة �لعربية تاريًخا جامًعا، ومثل عليه متثياًل ح�سًنا)1(.

ويوؤكد �آخر على �أهمية هذ� �لكتاب، و��سًفا �إياه باأنه »�أ�سبح مرجًعا �أ�سا�سًيا 
ل يكاد ي�ستغني عنه باحث حديث يف �لفل�سفة �لإ�سالمية«)2(.

و�سوف يت�سمن هذ� �لتقدمي �أربعة عنا�سر:
�لأول: حياة �إبر�هيم مدكور

ؤلفاته و م �لثاين:
�لثالث: م�سروعه �لفكري

�لر�بع: حتليل كتابه »يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه«

�أواًل: حياة �إبر�هيم مدكور

على  حر�سو�  �لذين  �ملفكرين  من  و�حًد�  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ُيعد 
�ل�سرية  فقد �سجل جزًء� من هذه  موؤلفاتهم؛  �سرية حياتهم من خالل  ت�سجيل 
عر�س  على  فيها  يقت�سر  ولكنه مل  �لذكريات«،  من  �سيء  �لأيام،  »مع  كتابه  يف 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية  و�إمنا عر�سها من خالل �لأحد�ث  تفا�سيل حياته فقط، 

�لتي مرت بها م�سر حينذ�ك.
ماجد فخري، در��سات يف �لفكر �لعربي، د�ر �لنهار للن�سر- بريوت، 1974م، �س237.  )1(

حامد طاهر، �لفل�سفة �لإ�سالمية يف �لع�سر �حلديث، د�ر �لثقافة �لعربية- �لقاهرة، ط2، 1993م، �س103.  )2(
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ولحقون،  �سابقون  مفكرون  �إليه  �سبقه  �لذ�تية  �لكتابة  من  �للون  وهذ� 
منهم �ل�سيخ �لرئي�س �بن �سينا عندما �سجل حياته بقلمه، و�بن خلدون يف كتاب 
»�لتعريف«، و�أي�ًسا �لدكتور زكي جنيب حممود )ت1993( �لذي �سجل �سريته 

من خالل ثالثة موؤلفات: »ق�سة نف�س«، و»ق�سة عقل«، و»ح�ساد �ل�سنني«.

ُولد �إبر�هيم بيومي مدكور �سيد �أحمد �لفقي يف )23 من ذي �حلجة 1319 هـ/ 
�لأول من �إبريل 1902م( ببلدة »�أبو �لنمر�س« �إحدى قرى حمافظة �جليزة، �لتي 
تبعد عن �لقاهرة بعدة كيلو مرت�ت، وكانت قرية �سغرية ل يتجاوز عدد �سكانها 

خم�سة �آلف ن�سمة، موزعة بني عدد حمدود من �لأ�سر �لكبرية.

ُ لأب عرف بال�سيا�سة، وكانت له مو�قفه  ُلأ�سر ولد �إبر�هيم ويف �إحدى هذه �
لتمثيل  �ختياره  �إىل  �لوفد  دفع حزب  ما  وهو  ثورة 1919؛  �إز�ء  �لبارزة  �لوطنية 
أب �أثره  الل�سيا�سي ل د�ئرته يف �لربملان من )1924-1937م(. وكان لهذ� �لتوجه �

على �جتاه �لبن لل�سيا�سة فيما بعد.

َّلأويل يف كتاب �لقرية، �لذي كان هو �مل�سدر  ُ تلقى �إبر�هيم مدكور تعليمه �
�لأول لتعليم �لقر�ءة و�لكتابة. ومل يكن �لُكتَّاب جمرد معهد لتح�سيل �ملعلومات 
�أو حفظ �لقر�آن، بل كان �أي�ًسا و�سيلة من و�سائل �لرتبية �لدينية و�خللقية؛ ذلك 

لأن �ملعلم كان منوذًجا يف �سلوكه ي�سجع على �ل�سدق، ويحث على �لأمانة.
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قائال: »لول  ًلكتاب على حياته  َّ ُ � �أثر هذ�  �إبر�هيم مدكور  ويتذكر �لدكتور 
َّكتاب �لقرية ما كان يقدر يل �أن �أحفظ �لقر�آن جميعه.. و�لقر�آن ذخرية لها �ساأنها  ُ

يف �سلوك �ملرء وثقافته«)1(.

للتعليم  ميهده  �لذي  �لديني  بالتعليم  ذلك  بعد  مدكور  �إبر�هيم  و�لتحق 
مبعاهد  يتم  �أن  �لتعليم  هذ�  عادة  من  وكان  �سنو�ت،  ثالث  فيه  فق�سى  �لأعلى، 
ملحقة بامل�ساجد؛ فاأم�سى �ل�سنة �لأوىل مب�سجد »�إبر�هيم �أغا«، ثم �نتقل �إىل م�سجد 
»�ل�سيدة فاطمة �لنبوية« يف �ل�سنة �لثانية، و�نتهى �أخرًي� �إىل جامع »�ملارد�ين« يف 

�ل�سنة �لثالثة.

ومل يكن �لدكتور �إبر�هيم مدكور ر��سًيا كل �لر�سا عن هذ� �لتعليم؛ لأن 
»�حل�سيلة �لفكرية و�لثقافية كانت �أقل من �لزمن �لذي ينفق فيها«)2(. وكان ل بد 
لهذ� �لتعليم �أن يتطور تطوًر� يتو�فق مع روح �لع�سر؛ فاأُن�سئ معهد�ن منف�سالن 
ًتقريبا عن �لأزهر و�إد�رته، وهما مدر�سة »د�ر �لعلوم« ومدر�سة »�لق�ساء �ل�سرعي«.

وقد جمعت مدر�سة »�لق�ساء �ل�سرعي« بني �لعلم �لقدمي و�لعلم �حلديث، 
�لعلوم  �إليها  و�أ�سيفت  و�للغة،  و�لأدب  و�لتف�سري  بالفقه  خا�سة  عناية  وعنيت 
�أن تخرج ق�ساة  �حلديثة من طبيعيات وريا�سيات وتاريخ وجغر�فيا. و��ستطاعت 

يجل�سون �إىل جانب رجال �لقانون.
�إبر�هيم مدكور، مع �لأيام.. �سيء من �لذكريات، د�ر �لهالل، �لعدد )478( بتاريخ ربيع �أول/ �أكتوبر 1990م،   )1(

�س25-24.
�ملرجع �ل�سابق، �س35.  )2(
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ًمنا مع  و�لتحق �إبر�هيم مدكور مبدر�سة »�لق�ساء �ل�سرعي«، وكان �لتحاقه متز�
بد�يات ثورة 1919، فا�سرتك مع زمالئه يف �حتجاجهم �سد �مل�ستعمر �لأجنبي، 
وخرج معهم متظاهًر�، ومردًد� هتاف �ل�سيخ �أمني �خلويل )ت 1385هـ/1966م(:

باملــد�فع  ��سربونــا 
بالر�سا�ص ��سربونـا 

د�فــع �للـه  الأمــر  مـا 
�لق�سـا�ص يف  فاحليــاة 

وكان عاقبة تلك �مل�ساركة �أن �ألقي �لقب�س عليه و�أودع �ل�سجن عدة �أيام، 
�إبر�هيم مدكور �لوطنية، ومنا وعيه مبا  ويف هذه �لأجو�ء �ل�سيا�سية تبلورت عاطفة 

يجري على �ل�ساحة من �أحد�ث.

�سنو�ت،  خم�س  �ل�سرعي«  »�لق�ساء  مدر�سة  يف  مدكور  �إبر�هيم  ق�سى 
وكان  �لناقدة.  �لعلمية  �سخ�سيته  فيها  ون�سجت  �لعقلية،  مد�ركه  فيها  تفتحت 
لأ�ساتذته �لأثر �لكبري عليه، وظل طو�ل حياته ي�سيد بهم وبدورهم �لعلمي و�أثرهم 
وفيل�سوفا  �أديبا  وكان   ً ً )ت1954م( �أمني«  »�أحمد  �لأ�ستاذ  مقدمتهم  ويف  عليه، 
ومربًيا وم�سلًحا يف �آن و�حد، ولقنه در�ًسا يف �ل�سلوك و�لعتد�د بالر�أي �ل�سليم. 
ومنهم �أي�ًسا »عاطف بركات« )ت1924م( ناظر �ملدر�سة ور�ئدها. و�ل�سيخ »علي 
ًرحا ريا�سًيا،  �خلفيف« )ت1978م( �لذي كان ي�سرح علم �لفر�ئ�س و�ملو�ريث �س

وغريهم.
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�ل�سفوة،  �سفوة  من  جميعا   ً »كانو� قائال:  ًء،  هوؤل �أ�ساتذته  مدكور  ويذكر 
وعلى �أيديهم فهمت �سماحة �لإ�سالم حق �لفهم، و�آمنت باأن ديننا ل يتعار�س 

مع �لعلم يف �سيء، ول ي�سد �لطريق على �لبحث و�لنظر«)1(.

وعندما �أُلغيت مدر�سة »�لق�ساء �ل�سرعي« �نتقل �إبر�هيم مدكور �إىل مدر�سة 
»د�ر �لعلوم«، وكانت مهمتها �إعد�د معلم يالئم �لع�سر لتدري�س �لعلوم �لعربية. 
ومنهم »ح�سن  زمالئه،  بع�س  فيذكر  �ملدر�سة،  ًويكتب جانبا عن حياته يف هذه 
ًرتكا معا يف فرقة و�حدة، وكثرًي� ما تبادل  �لبنا« )ت1368هـ/1949م( حيث ��س
�لروحية، وتخرجا يف عام و�حد )1927م(  �ل�سباب و�لرتبية  �حلديث يف �سئون 
�إىل  »�لبنا«  ذهب  �بتد�ئية،  مدر�سة  يف  �لتدري�س  �إىل  طريقه  منهما  كل  و�أخذ 

�لإ�سماعيلية ثم �لقاهرة، ورحل مدكور �إىل �لإ�سكندرية ثم عاد �إىل �لقاهرة.

وبعد فرتة �لتقى �إبر�هيم مدكور مع »ح�سن �لبنا« �لذي دعاه �إىل �لن�سمام 
»ولقد �سارحته  قائال:  ًلدعوة  � ويذكر مدكور هذه  �مل�سلمني«،  »�لإخو�ن  جلماعة 
باأين �أوؤيدها �إن �لتزمت باأهد�فها �لثقافية �ل�سلوكية، �أما �أن ت�سلك ميد�ن �ل�سيا�سة 
فذلك طريق �سلكته من قبل، ويتطلب �أو�ساًعا و�أ�ساليب مل تتهياأ �جلماعة لها«)2(.

�ملرجع �ل�سابق، �س43.  )1(

�ملرجع �ل�سابق، �س49.  )2(
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�أن مو�قف  �إل  �إىل »لندن«،  ور�سح مدكور بعد فرتة لل�سفر لبعثة حكومية 
�بتد�ئية  مبدر�سة  للعمل  وحولته  �لبعثة،  من  حرمه  بها  ومت�سكه  �ل�سيا�سية  و�لده 
مبدينة »كوم �أمبو« بجنوب م�سر، فما كان منه �إل �أن رف�س هذ� �لتعيني، و�سافر �إىل 

باري�س يف بعثة خا�سة للح�سول على �لدكتور�ه.

�سوى  مي�س  فرب�ير 1929، ومل  �أول  باري�س يف  �إىل  مدكور  �إبر�هيم  و�سل 
عام و�حد، وحتولت بعثته �خلا�سة �إىل بعثة حكومية، و�أم�سى هناك �ست �سنو�ت، 
و�لقانون،  �لفل�سفة  فدر�س  و�لثقايف،  �لفكري  تكوينه  فرت�ت  �أخ�سب  من  كانت 
من  �لآد�ب  لي�سان�س  على  وح�سل  و�حلديثة.  �لقدمية  �للغات  من  بقدر  وتزود 
�سنة 1933،  باري�س  لي�سان�س �حلقوق من جامعة  �سنة 1931، وعلى  �ل�سوربون 
ويف نهاية �سنة 1934 تقدم للح�سول على دكتور�ه �لدولة يف �لفل�سفة بر�سالتني: 
�لإ�سالمية«،  �لفل�سفية  �ملدر�سة  يف  ومنزلته  »�لفار�بي  بعنو�ن  �ل�سغرى  �لأوىل 

و�لثانية �لكربى عن »تاريخ منطق �أر�سطو يف �لعامل �لعربي«.

عيان  �ساهد  وهو  1398هـ/1978م(  )ت  �أمني  عثمان  �لدكتور  ويحدثنا 
�إعجابا  ًلنا�س  � �أ�سد  من  كنت  ًقائال:  »ري�سليو«  مبدرج  �لر�سالتني  مناق�سة  ح�سر 
برباطة جاأ�سه، وح�سور بديهته، و��ستقامة حجته، وو�سوح روؤيته، وغمرين �سعور 
�إليه موفور �لثناء على  �أع�ساء جلنة �ملناق�سة �ملوقرة يوجهون  �لفرح حني �سمعت 
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تلك �ل�سفات �جلميلة �لبارزة �لتي جتلت يف رحابة �لنظر، ويف �ل�سرب على �لبحث، 
ويف �لتز�ن يف �حلكم)1(.

و�إمنا تنقل بني  �إبر�هيم مدكور �سنو�ت بعثته على فرن�سا فقط،  ومل يق�سر 
�لأوروبية،  �حل�سارة  على  و�لتعرف  �ملخطوطات،  جلمع  �لأوروبية  �لعلمية  �ملر�كز 
�آفاًقا  ويفتح  ببع�س،  بع�سها  �حل�سار�ت  يربط  �لذي  �لثقايف  بالتبادل  �آمن  حيث 
وهما  �لربيطاين،  �ملتحف  ومكتبة  بكمربدج،  »�لبودليان«  مكتبة  فز�ر  جديدة؛ 

بلندن، كما ز�ر �إيطاليا و�أملانيا.

ف�سلهم  ذ�كًر�  �لأجانب،  �لأ�ساتذة  بع�س  من  مدكور  �إبر�هيم  و�قرتب 
�ل�سوربون،  يف  �لجتماع  علم  �أ�ستاذ�  و»فوكونيه«  »بوجليه«  منهم  عليه  �لفكري 
و�لأ�ستاذ »دول كرو�« �أ�ستاذ علم �لنف�س، وعميد كلية �لآد�ب. ومن هوؤلء �أي�ًسا 
�ملفكر �لفرن�سي »�آندريه للند« )ت1963م( �مل�سرف على ر�سالتيه، و�لذي �عتربه 
ًار بعد ذلك زميال له باجلامعة �مل�سرية. كما  مدكور مبثابة �لأب و�لأ�ستاذ، ثم �س
�أ�ساد �أي�ًسا بامل�ست�سرق �لفرن�سي »لوي�س ما�سينيون« )ت1962م( �لذي ناق�سه يف 
ر�سالتيه للدكتور�ه، و�سار فيما بعد زميله مبجمع �للغة �لعربية، بالإ�سافة �إىل �إميل 

برييه �أ�ستاذ تاريخ �لفل�سفة.

�لعامة  �مل�سرية  �لهيئة  مدكور«،  �إبر�هيم  »�لدكتور  �إىل  مهد�ة  فل�سفية«  »در��سات  كتاب  ت�سدير  �أمني،  عثمان   )1(
للكتاب- �لقاهرة، 1974م، �س9.
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�لتدري�س  �إىل م�سر، و�لتحق بهيئة  �إبر�هيم مدكور  ويف مار�س 1935 عاد 
لطفي  �أحمد  �لأ�ستاذ  �جليل  �أ�ستاذ  �جلامعة  ير�أ�س  كان  �لآد�ب، يف وقت  بكلية 
�ل�سيد )ت1963م( وير�أ�س كلية �لآد�ب �لدكتور طه ح�سني، وبعد فرتة �أ�سبح 
بجانبهما يف جممع  و�أ�سدقائه حيث عمل  �أ�ساتذة مدكور  �لأ�ستاذ�ن من  هذ�ن 

�للغة �لعربية.

ويف كلية �لآد�ب �ن�سم �إبر�هيم مدكور �إىل �أ�سرة �لفل�سفة �إىل جو�ر �ل�سيخ 
م�سطفى عبد �لر�زق �أ�ستاذ �لفل�سفة �لإ�سالمية، و�لدكتور �أبو �لعال عفيفي �أ�ستاذ 
�إليهم  �ن�سم  ثم  �لفل�سفة،  موؤرخ  )ت1959م(  كرم  ويو�سف  و�ملنطق،  �لت�سوف 
بعد ذلك بع�س �لأ�ساتذة �لأجانب �أمثال نلينو )ت1938م( �أ�ستاذ علم �لفلك، 

و�آندريه للند، وغريهما.

كما �نتدب �إبر�هيم مدكور للتدري�س ببع�س كليات جامعة �لأزهر، و��سرتك 
يف و�سع مقرر عن »تاريخ علم �لأخالق« ووجه تالميذه هناك �إىل تعلم �للغات، 

و�ل�سفر �إىل �أوربا ل�ستكمال تعليمهم.

ما  �سرعان  ولكن  �لآد�ب،  كلية  يف  قليلة  �سنو�ت  مدكور  �إبر�هيم  وق�سى 
�أخرى بعد وفاة و�لده، و�إ�سر�ر حزب »�لوفد« على  جذبته �حلياة �ل�سيا�سية مرة 
ًيوخ خلفا له، و�أم�سى �إبر�هيم مدكور يف هذ� �ملجل�س  تر�سيحه ع�سًو� مبجل�س �ل�س

خم�سة ع�سر عاًما )يف �لفرتة من 1937 �إىل 1952( حتى مت حل �ملجل�س.
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َ قد قبل ع�سًو� باملجل�س ��ستثناء من �سرط �ل�سن. »ومل  ِ ُ وكان �إبر�هيم مدكور
ت�سرفه ع�سوية جمل�س �ل�سيوخ عن �لبحث و�لدر�س بعد �أن ��سطر لال�ستقالة من 
�جلامعة نزوًل على مبد�أ عدم �جلمع بني �لوظيفة وع�سوية �لربملان«)1(. وعلى �لرغم 
من ��ستقالته من �جلامعة فاإن �سلته بكلية �لآد�ب وبالبحث �لفل�سفي مل تنقطع، 
وعاد �إىل �جلامعة مرة �أخرى عن طريق »�لأ�ستاذ �ملتفرغ«، فا�سرتك يف �لدر��سات 
�لعليا، حيث ر�أى �أن »�لدر�س �جلامعي هو �ل�سبيل �لأقوم لإعد�د �سباب �مل�ستقبل 

وقياد�ته، و�إذ� مل تتو�فر له �أ�سبابه فال �سبيل �إىل �إعد�د هذه �لقياد�ت«)2(.

وكان للدكتور �إبر�هيم مدكور ن�ساط ملحوظ يف جمل�س �ل�سيوخ، �سو�ء يف 
�مل�سائل �لد�خلية �أو �خلارجية، فقد طرح عدة ��ستجو�بات وم�سروعات �سد �سيا�سة 
حكومة �لوفد، منها م�سروع قانون »لالإ�سالح �لزر�عي« يقرتح فيه حتديد �مللكية 
�لزر�عية مبا ل يزيد عن مائتي فد�ن، كما طالب بحل �لأوقاف �لأهلية و�لإبقاء 
على �لأوقاف �خلريية فقط. وتبنى مناق�سة ��ستجو�ب حول »�لأ�سلحة �لفا�سدة« 
�إىل  �لنتباه  �أثرها يف لفت  و�حلا�سية. وكان ل�ستجو�باته  �لق�سر  فيها  تورط  �لتي 

َّلبالد، مما عد �إرها�ًسا لثورة 1952. ُ مدى �لف�ساد �لذي و�سلت �إليه �

م�سر،  �لأمريية-  �ملطابع  ل�سئون  �لعامة  �لهيئة  عاًما،  ثالثني  يف  �لعربية  �للغة  جممع  عالم،  مهدي  حممد   )1(
1966/1963م، ج2، �س8.

�إبر�هيم مدكور، مع �لأيام، مرجع �سابق، �س95.  )2(
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�إل �أن ما قدمه من ��ستجو�بات قوبل باملعار�سة من حكومة حزب �لوفد، 
وهو ما �أحدث جفوة بينه وبني �حلزب، وعندما �نتهت مدة ع�سويته �لأوىل تقدم 
مرة �أخرى بالرت�سيح م�ستقاًل، وجنح يف �لنتخابات، وفاز �أمام مناف�سه من حزب 
ًلربملانية م�ستقال، حيث وجد �أن �لنتماء �حلزبي  �لوفد. وق�سى مدكور بقية حياته �
يتغلب- عند �لتعار�س- على �مل�سلحة �لوطنية، وهو ما رف�سه قائاًل: »فكاأمنا ر�أيت 

يف م�سلك �مل�ستقلني درًعا �أتقي به �لتبعية �حلزبية على غري هدى«)1(.

و��سرتك �إبر�هيم مدكور يف تاأ�سي�س جماعة »�لنه�سة �لقومية« �سنة 1944 
مع بع�س �ملفكرين و�ل�سيا�سيني و�لقت�ساديني، منهم �أحمد لطفي �ل�سيد، وبهي 
توجهو�  وقد  وغريهم،  )ت1991م(  غايل  ومريت  )ت1972م(،  بركات  �لدين 
در��سة  مب�سر من خالل  للنهو�س  متكامل  برنامج  بطرح  �لعام  �لر�أي  »تنوير  نحو 

متاأنية للو�قع �مل�سري«)2(.

وكانت جملة »�لف�سول« نافذة للتعبري عن �آر�ء �جلماعة، وكان مظهر �لن�ساط 
بق�سم   1949 ومايو  مار�س  بني  �أُلقيت  حما�سر�ت  �سل�سلة  ن�سر  هو  لها  �لوحيد 
�خلدمة �لعامة باجلامعة �لأمريكية، تتناول بع�س �لق�سايا �لتي تهتم بها �جلماعة. 
وكانت حما�سرة �إبر�هيم مدكور يف هذه �ل�سل�سلة بعنو�ن »م�سر �مل�ستقلة«، �إل �أن 

�جلماعة �أعلنت عن وقف ن�ساطها بعد فرتة ق�سرية.

�ملرجع �ل�سابق، �س135.  )1(
روؤوف عبا�س، جماعة �لنه�سة �لقومية، �سل�سلة كتاب �لفكر للدر��سات، �لقاهرة، ط1، 1986م، �س43.  )2(
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�لذين  �جلدد،  �لع�سرة  �لأع�ساء  مدكور يف 1946 �سمن  �إبر�هيم  و�ختري 
»�لع�سرة  ��سم  �أمني«  »�أحمد  عليهم  و�أطلق  �لعربية«،  »�للغة  جممع  �إىل  �سمو� 
ً جازما �أن �ملجمع قد ك�سب بهم وقوي  ً، ورحب بهم قائال: »�أعتقد �عتقاًد� �لطيبة«

بان�سمامهم، كال�سجرة �لطيبة تطعم بعود طيب«)1(.

وكان مدكور �أ�سغر �أع�ساء »�لع�سرة �لطيبة« من حيث �ل�سن، وعلى �لرغم 
�إلقاء كلمة با�سمهم يف �جلل�سة �لعلنية �لتي  نيابة عنهم يف  من ذلك فقد �ختري 
ُعقدت ل�ستقبالهم، وكانت بعنو�ن »�للغة �ملثالية«. �أعلن فيها- بكل جر�أة- �أنه 
من �أ�سد �أن�سار �لتجديد، ر�ف�ًسا ما يت�سبث به �لبع�س من �سرورة �ملحافظة على 
�لقدمي يف جمال �للغة، �إل �أنه ر�أى �أن �للغات يف حركة م�ستمرة، ومن �لعبث �أن 
نعرت�سها ونقف يف طريقها، �أو �أن نفر�س عليها قو�لب جامدة، »فاللغة �ملثالية هي 
تلك �لتي ت�سدر عن روح �لع�سر، وتتم�سى مع حاجاته ومطالبه على �أف�سل �سورة 

و�أو�سح مظهر«)2(.

نهاية  حتى  �لتاريخ  هذ�  منذ  �لعربية  �للغة  مبجمع  مدكور  عمل  و��ستمر 
ًختري �أمينا عاما له �سنة  ً حياته، تدرج فيه من كاتب ل�سر �ملجمع �سنة 1959، ثم �
1967. وبعد وفاة رئي�س �ملجمع - �لدكتور طه ح�سني - مت �ختيار �إبر�هيم مدكور 

رئي�ًسا للمجمع �سنة 1974، وظل رئي�ًسا له مدة ت�سع و�أربعني �سنة.

�أحمد �أمني، جملة جممع �للغة �لعربية، مطبعة وز�رة �ملعارف �لعمومية- م�سر، 1953م، ج7، �س9.  )1(
�إبر�هيم مدكور، �ملرجع �ل�سابق، ج7، �س15.  )2(
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فرتة  وتعد  بها.  قام  ُلتي  � �لأعمال  �أهم  �ملجمع من  ُويعد عمل مدكور يف 
�لعمل  م�ستوى  على  �سو�ء  بها،  مرَّ  �لتي  �لفرت�ت  �أخ�سب  من  للمجمع  رئا�سته 

�لإد�ري، �أو �لفكري، �أو �مل�ساركات �لدولية.

�أنه »�سلة بني  �إن ر�سالته هي  ًملجمع قائال:  � �إبر�هيم مدكور بر�سالة  ِّكر  ويذ
�ملا�سي و�حلا�سر، وحماولة م�ستمرة للمالءمة بني �لقدمي و�جلديد، متح�س وحتقق، 
�أدقه  �جلديد  من  وتتقبل  و�أ�سل�سه،  �أنف�سه  �لقدمي  من  ت�ستبقي  وتوجه،  وتر�سد 

و�أحكمه«)1(.

على  �ل�سابقة  �لفرتة  على  �ل�سيا�سي  مدكور  �إبر�هيم  ن�ساط  يقت�سر  ومل 
ثورة 1952، بل كانت لآر�ئه ومقرتحاته ومو�قفه �ل�سيا�سية �لإ�سالحية �أثرها يف 
برئا�سة علي  �لثورة  بعد  ت�سكل  وز�رة  �أول  و�لتعمري« يف  »لالإن�ساء  وزيًر�  �ختياره 
ماهر با�سا )ت1960م( �إل �أن عمر هذه �لوز�رة مل ي�ستمر �أكرث من يوم و�حد، 

ب�سبب �ل�سد�م بني رجال �ل�سيا�سة ورجال �جلي�س.

وبعد يومني من ��ستقالة �لوز�رة �لأوىل، �سكلت وز�رة جديدة برئا�سة حممد 
جنيب )ت1984م( �لذي عر�س على �إبر�هيم مدكور �لوز�رة ثانية، ولكنه �عتذر 

عنها مف�ساًل �لعمل �لعام دون �للتز�م بوظيفة تنفيذية.

�إبر�هيم مدكور، جممع �للغة �لعربية يف ثالثني عاًما، ج1، مرجع �سابق، �س2.  )1(
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و��ستمر عمل مدكور يف �ملجال �لعام من خالل �ل�سرت�ك يف بع�س �للجان، 
مثل ع�سوية »جمل�س �لإنتاج«، وريا�سة »جمل�س �خلدمات«، وجلنة »در��سة �لأنظمة 
�جلامعي«.  �لتعليم  نظم  »در��سات  وجلنة  ب�ساأنها«،  مقرتحات  وتقدمي  �حلكومية 
�لذي  و�لآد�ب  �لفنون  لرعاية  �لأعلى  �ملجل�س  م�سئوًل عن جلان  تعيينه  مت  كما 
تاأ�سي�س �ملجل�س �لأعلى للثقافة يف  �أن مت  �إىل  تاأ�س�س �سنة 1956، وظل كذلك 
�سنة 1980، كما �أ�سهم كثرًي� يف �ملجال�س �لقومية �ملتخ�س�سة، و�ملنظمات �لعربية 

و�لإقليمية �ملعنية بالرتبية و�لثقافة و�لعلوم، وغريها.

�لعربية و�ل�سرت�ك  �للغة  �لعمل يف خدمة  بقية حياته بني  وق�سى مدكور 
�لدكتور�ه  �لعلمي ح�سل على  �لعلمية يف م�سر وخارجها. ولدوره  �ملوؤمتر�ت  يف 
�لفخرية من جامعة »برين�ستون« بالوليات �ملتحدة �لأمريكية �سنة 1964، تقديًر� 

خلدماته �لعلمية، ون�ساطه يف �لتبادل �لثقايف بني �أبناء �لعروبة و�أبناء �لغرب.

ويف عام 1974 ح�سل �لدكتور �إبر�هيم مدكور على جائزة �لدولة �لتقديرية 
يف �لعلوم �لجتماعية، ثم ح�سل على جائزة �لثقافة �لعاملية �سنة 1985. و�ختارته 
منظمة �ليون�سكو للح�سول على جائزة بغد�د للثقافة �لعربية منا�سفة مع �مل�ست�سرق 
�لفرن�سي عام  و�لفنون  �لآد�ب  �لأ�سباين »جار�سيا جوميز«، وح�سل على و�سام 

1986، و�أخرًي� �لدكتور�ه �لفخرية من �جلامعة �لأمريكية �سنة 1990.
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�إبر�هيم مدكور يف عدة موؤمتر�ت، منها: �لذكرى �لألفية لبن  وقد �سارك 
�أحدهما  �سينا،  �بن  �آخرين عن  موؤمترين  و�أ�سهم يف  �سنة 1951،  بغد�د  �سينا يف 
�سنة  بدم�سق  �لغز�يل  مهرجان  يف  �ساهم  كما   .1954 بباري�س  و�لآخر  بطهر�ن 
1962، ويف نف�س �لعام �سارك يف موؤمتر »�بن خلدون« بالقاهرة، و�سارك يف �إحياء 
و»�سوقي«  و»حافظ«  مبدريد،  و�آخر   ،1979 �سنة  بالقاهرة  ح�سني«  »طه  ذكرى 
�ملحا�سرة يف  �إىل  دعي  كما  بالقاهرة،  ما�سينيون«  و»لوي�س  �سنة 1982،  بالقاهرة 

معاهد علمية خمتلفة �سرًقا وغربًا.

�مل�ساركة  جانب  �إىل  و�لثقافة  وبالفكر  و�لعمل،  بالعلم  حافلة  حياة  وبعد 
)13 رجب 1416هـ/  مدكور يف  �إبر�هيم  �لدكتور  و�ل�سيا�سية، رحل  �ملجتمعية 
ة من  5 دي�سمرب 1995م( عن عمر يناهز �لثالثة و�لت�سعني، تارًكا لنا ذخرية حيَّ

�لأعمال �لعملية و�لعلمية، �لتي هي عالمات جناح على طريق �لتقدم يف بالده.

ثانًيا: موؤلفات �إبر�هيم مدكور

�ملوؤلفات  من  عدد  يف  مدكور  �إبر�هيم  للدكتور  �لعلمي  �ملح�سول  يتمثل 
مبجالت  ُن�سرت  �لتي  �ملقالت  من  جمموعة  �إىل  بالإ�سافة  �لعلمية  و�لأبحاث 
�لعربية«  �للغة  و»جممع  و»�لثقافة«  �لإن�سانية«  و»تر�ث  و»�لر�سالة«  »�لف�سول« 
على  و�أ�سرف  و�ملحققة،  �ملوؤلفة  �لكتب  لع�سر�ت  مقدمات  كتب  كما  وغريها، 

�إ�سد�ر عدد من �ملعاجم و�ملو�سوعات و�ملخطوطات.
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بع�سها،  نختار  ف�سوف  �لكتابات،  هذه  بكل  نلم  �أن  �لع�سري  من  كان  وملا 
ونرتبها ترتيًبا تاريخًيا.

عبد  � »حامد  مع  بال�سرت�ك  �ألَّفه  �لأخالق«  تاريخ  يف  »مذكرة  كتاب 
�للغة  �لثانية بكلية  �لفرقة  �سنة 1938، وكان مقرًر� على طالب  �لقادر« 
تنويًها  �لأخالقية،  �لدر��سات  بع�س  فيه  قدم  �لأزهر،  جامعة  �لعربية- 
بكبار �لأخالقيني من �مل�سلمني، وكبار �لأخالقيني يف �لفكر �لإن�ساين، 

قدميه ومتو�سطه وحديثه.
كتاب »�لأد�ة �حلكومية.. نظام جديد وحياة جديدة«، وهو تاأليف م�سرتك  �

فُطبع  ن�سره،  دون  �ملطبوعات  على  �لرقابة  حالت  غايل«،  »مريت  مع 
طبعة حمدودة يف �أكتوبر 1943، ووزعت ن�سخه على عدد من �ل�سا�سة 
اب و�أع�ساء �لربملان، وعندما ُرفعت �لرقابة لفرتة وجيزة �أُعيد طبعه  و�لُكتَّ
 339 يف  ويقع   ،1945 �سبتمرب  يف  للن�سر  �لف�سول  د�ر  عن  �أخرى  مرة 
بعنو�ن  �أولهما  وبابني:  مقدمة  من  ويتكون  �ملتو�سط،  �لقطع  من  �سفحة 
»�لرقابة و�لتوجيه«، و�لثاين بعنو�ن »�لعمل و�لتنفيذ«، و�سدر موؤخًر� عن 

�لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة مب�سر �سنة 2008.
ويعترب هذ� �لكتاب تطويًر� للفكرة �لتي تبناها »مريت غايل« يف كتاب �سابق 
له بعنو�ن »�سيا�سة �لغد برنامج �سيا�سي و�قت�سادي و�جتماعي« �سدر �سنة 1938، 
و�أعيدت طباعته �سنة 1944، �إل �أن كتاب »�لأد�ة �حلكومية« جاء �أكرث �سموًل يف 

تناوله للنظام �ل�سيا�سي و�ل�سلطة �لتنفيذية و�ل�سلطة �لق�سائية.
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 كتاب »درو�س يف تاريخ �لفل�سفة« لتالميذ �ل�سنة �لتوجيهية، وقد و�سعه  �
�إبر�هيم مدكور بال�سرت�ك مع »يو�سف كرم«، تلبية لرغبة وز�رة �ملعارف 
�آنذ�ك- وز�رة �لرتبية و�لتعليم- لو�سع مقرر در��سي يف �لفل�سفة يدر�سه 

تالميذ �ملرحلة �لثانوية لأول مرة.
ومو�سوعها  بالفل�سفة  يعرف  متهيدي  ف�سل  على  �لكتاب  هذ�  وي�ستمل 
�لأول  خ�س�س  �أبو�ب:  ثالثة  خالل  من  �لفل�سفة  تاريخ  يعر�س  ثم  وتاريخها، 
فكان  �لثالث  �لباب  �أما  �لو�سطى،  �لع�سور  لفل�سفة  و�لثاين  �ليونانية،  للفل�سفة 

للفل�سفة �حلديثة، وُطبع �لكتاب �سنة 1945.

منهج  � �لإ�سالمية..  �لفل�سفة  »يف  كتابه  مدكور  و�سع   1947 �سنة  ويف 
وتطبيقه« يف جزء و�حد، ثم �أُعيد طباعته مرة �أخرى �سنة 1968، و�أَ�سيف 

�إليه جزء ثان.
و�سوف نرجئ �حلديث عن هذ� �لكتاب لعر�سه بالتف�سيل فيما بعد.

كتاب »جممع �للغة �لعربية يف ثالثني عاًما.. ما�سيه وحا�سره«، وقد ُو�سع  �
�لكتاب للتعريف بر�سالة جممع �للغة �لعربية. وهو كتاب يوؤرخ للمجمع 
منذ  �لقانوين  تطوره  ناحية  من  وكذلك  و�لفنية،  �لعلمية  �لناحية  من 
�إن�سائه حتى يوم �سدور �لكتاب، و�سدر بالقاهرة �سنة 1964، وُن�سر يف 
خ فيه للمجمع  جملدين �خت�س �لدكتور مدكور بكتابة �ملجلد �لأول، و�أرَّ

و�أعماله منذ ن�ساأته �إىل �آخر دورة �آنذ�ك.
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يف  � �ملفيدة  �لكتب  من  �لكتاب  هذ�  وُيعد  و�لأدب«  �للغة  »يف  كتاب 
�لتعرف على جانب من جو�نب �إ�سهام �لدكتور مدكور يف خدمة �للغة 

�لعربية، كما يك�سف عن �هتمامه باجلو�نب �لأدبية.

لغوية  مو�سوعات  بني  ترت�وح  ف�سول،  �أربعة  على  �لكتاب  هذ�  وي�ستمل 
و�أدبية، و�أغلبها در��سات قدمت يف بع�س دور�ت جممع �للغة �لعربية. و�سدر هذ� 

�لكتاب �سمن �سل�سلة »�قر�أ« عن د�ر �ملعارف- م�سر يف يناير 1971.

�لأخالق  � يف  مو�سوعات  ويت�سمن  و�لجتماع«،  �لأخالق  »يف  كتاب 
عبارة عن جمموعة  وهو  �ل�سباب،  �إىل  �لأ�سا�س  موجهة يف  و�لجتماع، 
و�أُعيد  �لثالثينيات،  �أو�خر  »�لر�سالة« يف  ن�سرها يف جملة  �سبق  مقالت 

جمعها ون�سرها يف هذ� �لكتاب �ل�سادر بالقاهرة �سنة 1974.
كتاب »مع �خلالدين«، �سدر عن جممع �للغة �لعربية �سنة 1981 مبنا�سبة  �

�لعيد �خلم�سيني للمجمع، وي�ستمل على جز�أين: �أولهما خا�س بتاريخ 
ن�ساأة �ملجمع، قبل �سدور قانون 70 ل�سنة 1932، كما تناول ف�سوًل عن 
توىل  �لذي  �لعربية  �ملجامع  �حتاد  عن  وف�ساًل  �لأخرى،  �للغوية  �ملجامع 

مدكور رئا�سته منذ �إن�سائه.
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�أما �جلزء �لثاين من هذ� �لكتاب فهو ُيعد تاأريًخا لرحلة �لدكتور مدكور مع 
�أع�ساء �ملجمع، حيث كان ي�ستقبلهم بكلمات �لرتحيب، ويودع من يرحل منهم 

بكلمات �لرثاء و�لتاأبني.

حول  � تدور  حلقات  ثالث  وي�سم  وثقافية«،  �جتماعية  »�أحاديث  كتاب 
بع�س م�ساكلنا �لجتماعية وق�سايا �لفكر و�لثقافة: تتناول �حللقة �لأوىل 
بع�س ق�سايا �ل�سباب، وتعر�س �حللقة �لثانية طريقة بناء �لإن�سان �مل�سري، 
بني  مثارة  ق�سية  وهي  و�جلديد«،  »�لقدمي  عن  فهي  �لثالثة  �حللقة  �أما 
�أ�سحاب �لأ�سالة و�ملعا�سرة من �ملثقفني، وكانت مثارة �أي�ًسا بني �أع�ساء 

�ملجمع. وقد ُن�سر هذ� �لكتاب عن د�ر �ل�سروق �سنة 1981.
كتاب »يف �لفكر �لإ�سالمي« ي�سم ت�سعة ع�سر بحًثا من �لأبحاث �لتي  �

حول  ود�رت  عاملية،  وموؤمتر�ت  دولية  ندو�ت  يف  مدكور  �لدكتور  �ألقاها 
�لفل�سفية«، وهي در��سات تهدف  »�لنظريات  �لفال�سفة« وبع�س  »�أعالم 
�حلركات  جو�نب  من  غام�س  جانب  عن  �لك�سف  �إىل  خا�س  بوجه 
�لفكرية �لإ�سالمية، �أو �إىل توجيه �لنظر �إىل ق�سايا وم�ساكل مل تنل حظها 

من �لدر�س و�لبحث. و�سدر هذ� �لكتاب بالقاهرة �سنة 1984.
كتاب »مع �لأيام.. �سيء من �لذكريات« وي�سم �ل�سرية �لذ�تية للدكتور  �

و�ل�سباب،  �ل�سبا  �لأول: عهد  �أبو�ب:  �أربعة  �إبر�هيم مدكور من خالل 
حياتنا  و�لر�بع:  �لنيابية،  حياتنا  و�لثالث:  �جلامعية،  حياتنا  و�لثاين: 
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�أكتوبر  يف  بالقاهرة  �لهالل  د�ر  عن  �لكتاب  هذ�  �سدر  وقد  �لثقافية. 
1990، ثم �سدر خمت�سًر� يف طبعة �أخرى عن د�ر �ملعارف �سنة 1991.

�ل�سوربون  � من جامعة  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  ر�سالتيه  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 
�لآن.  حتى  ترجمتهما  يتي�سر  ومل  �لفرن�سية،  باللغة  وهما   1934 �سنة 
�أجود ما حرره  »�إنهما من  �أحد �لباحثني هاتني �لر�سالتني قائاًل:  ويذكر 

موؤلفون عرب يف حقل �لدر��سات �لفل�سفية«.

وحتقيق  �إخر�ج  على  �إ�سر�فه  �ملتميزة  �لعلمية  �لأعمال  هذه  �إىل  ي�ساف 
للقا�سي عبد  »�ملغني«  وكتاب  �سينا،  »�ل�سفاء« لبن  �أجز�ء كتاب  بع�س  وتقدمي 
�لتي  �ملي�سرة  �لعربية  و�ملو�سوعة  عربي،  �ملكية« لبن  »�لفتوحات  وكتاب  �جلبار، 
�ملجلد  على  و�إ�سر�فه  فر�نكلني،  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �لعربية  �جلامعة  �أخرجتها 

�لأول ملو�سوعة »�أعالم �لفكر �لإن�ساين« �ل�سادر عن �ملجل�س �لأعلى للثقافة.

ثالًثا: جمهود�ت �إبر�هيم مدكور يف جمايل �لعلم و�لعمل:

يعترب �لدكتور �إبر�هيم مدكور من �ل�سخ�سيات �لقالئل �لذين ��ستطاعو� �أن 
يجمعو� يف تو�زن تام بني �لعلم و�لعمل، وقدم �إجناًز� مهًما يف كال �ملجالني، حيث 
�جتمعت له �سفات �جلامعي �ملحقق و�ملجمعي �لأمني، ورجل �لعمل �لو�عي. 
مل يجرفه تيار �حلياة �لرب�قة بعيًد� عن �لفكر، ومل يعزله �لفكر عن �حلياة. فكان 
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من �أولئك �لذين حتقق فيهم �لقول �ملاأثور: �عمل كاأنك رجل فكر، وفكر كاأنك 
رجل عمل)1(؛ فكانت حياته حياة جادة، ق�ساها على رحابتها متنقاًل بني �لأفكار، 
باأخرى. وقد تكون �لفكرة �لتي  ل يكاد يفرغ من فكرة حتى جنده ر�بًطا نف�سه 
تو�تيه ذ�ت طابع نظري، فيتخل�س منها بدر��سة �أو بحث علمي، وقد تكون ذ�ت 

طابع عملي فيبلورها يف موقف من مو�قف حياتنا �لجتماعية و�ل�سيا�سية)2(.

�لعلمي، يف  بالدور  �ملديدة  �إبر�هيم مدكور يف حياته  �لدكتور  يكتِف  ومل 
�لعملية،  بالإجناز�ت  حافلة  حياته  كانت  بل  �لعربية،  �للغة  �أو يف جممع  �جلامعة 
يف  م�سريته  وو��سل  و�لجتماعي،  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالح  �ملجتمعية،  و�لأعمال 
�لتفاعل مع �ملجتمع، فقد كان »يح�سد فكره وطاقاته، ويطوع علمه ومعرفته من 

�أجل �ملجتمع، ومن �أجل �لأجيال �لقادمة«)3(.

و�سنح�سر مالمح هذه �ملجهود�ت يف ثالثة جمالت:
�ملجال �لأول: �لإ�سالح �ل�سيا�سي و�لجتماعي

�ملجال �لثاين: �لعمل �ملجمعي
�ملجال �لثالث: �ملجال �لرت�ثي

عثمان �أمني، ت�سدير كتاب »در��سات فل�سفية«، مرجع �سابق، �س11.  )1(
�سعيد �أحمد بيومي، »�ل�سيخ �لرئي�س« �سفحات من حياة �لدكتور �إبر�هيم مدكور، مرجع �سابق، �س19.  )2(

�إ�سماعيل �سر�ج �لدين، مقدمة كتاب »�ل�سيخ �لرئي�س«، مرجع �سابق، �س11.  )3(
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�ملجال �الأول: �الإ�سالح �ل�سيا�سي و�الجتماعي

بني  �ملو�زنة  على  تقوم  �لإ�سالح  جمال  يف  �أ�سا�سية  قاعدة  مدكور  و�سع 
�إحد�هما على �لأخرى، ور�أى  �أل تطغى  ب�سرط  �لعامة  �لذ�تية و�مل�سالح  �ملنازع 
وجوب �أن تتخطى »دعوتنا �إليه �سخب �حلناجر �إىل �لقلوب و�لعقول؛ فالإ�سالح 

عقيدة، و�لعقيدة �سعي وعمل«)1(.

ور�أى �لدكتور مدكور �أن �ل�ستعمار ي�سكل حجر عرثة يف �سبيل �لإ�سالح 
�ل�ستقر�ر  و�أن  لالإ�سالح،  �لأول  �لهدف  تكون  �أن  يجب  �حلرية  و�أن  و�لتطور، 
�ل�سيا�سيني  ويقع على عاتق  �أمة.  �لتي ل غنى عنها لأية  �لدعائم  و�ل�سالم من 
�إىل  و�ن�سم  �سبابه،  فجر  منذ  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف  ف�سارك  �ملهمة؛  بهذه  �لقيام 
�ل�سيوخ،  مبجل�س  ع�سًو�  �ختري  �لبعثة  من  عودته  وبعد   ،1919 ثورة  مظاهر�ت 
ومن خالل هذ� �ملجال قدم جمموعة من �مل�ساريع �لإ�سالحية، �سو�ء كانت على 

�مل�ستوى �ل�سيا�سي �أو �مل�ستوى �لجتماعي.

�أنها  وجد  ولكنه   ،1952 ثورة  قبل  �حلزبية  �حلياة  مدكور  �إبر�هيم  عا�سر 
لي�ست على �مل�ستوى �لالئق و�ل�سالح خلدمة �ل�سعب، و�أن »�لتاأييد لي�س جمرد 
منا�سرة وتبعية، بل هو جهاد ون�سال با�سم �حلق و�مل�سلحة �لعامة، ول قيمة حلياة 

برملانية بدون معار�سة تك�سف ما يخفى وتتد�رك ما يفوت«)2(.
�إبر�هيم مدكور، �لولد �سر �أبيه- مقالة �سمن كتاب »علمتني �حلياة« باأقالم نخبة من �ل�سرق و�لغرب، �إ�سر�ف:   )1(

�أحمد �أمني، كتاب �لهالل، �لعدد )31(، �أكتوبر 1953م، �س64.
�إبر�هيم مدكور، مع �لأيام، مرجع �سابق، �س134.  )2(
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وكان يوؤمن �أن �ل�سيا�سة يجب �أن تقوم على مبادئ ثابتة و�أ�سول و��سحة، 
و�أن حتارب �لطغيان وتتنزه عن �لأهو�ء، و�أن �أ�سلح �حلكومات و�لنظم �ل�سيا�سية 
هي تلك �لتي تعمل من �أجل �لكل، �أي من �أجل �ل�سعب، و�أن �أ�سلح �حلكام 
��سطدم  ولكنه  �حلريات)1(،  و�حرت�م  و�مل�ساو�ة  بالعدل  يوؤمن  �لذي  ذلك  هو 
بالو�قع �ل�سيا�سي �لذي كانت تعي�سه م�سر يف ذ�ك �لوقت، فكان �لتاأييد �حلزبي 
�إىل  دفعه  ما  وهو  �لوطن؛  م�سلحة  �إىل  �لنظر  دون  �حلزب  بجانب  �لوقوف  يعني 
�إعالن ��ستقالله عن حزب �لوفد، بل هاجمه يف عدد من �لق�سايا �ملهمة، منادًيا 

بالإ�سالح �ل�سيا�سي.

ومن �أجل حتقيق هذ� �لإ�سالح �ل�سيا�سي، �سارك �إبر�هيم مدكور يف تاأ�سي�س 
ودعم  �حلق،  �لوطني  �ل�سعور  بعث  �إىل  �سعت  �لتي  �لقومية«  »�لنه�سة  جماعة 
�لغد  �لنهو�س و�لتقدم، ور�سم معامل  �لنه�سة �مل�سرية، وحتقيق رغبات �لأمة يف 
تهدف  �لذي  �ل�سيا�سي  �لإ�سالح  ر�سم  مريت غايل يف  مع  و�سارك  لل�سباب)2(. 
�إليه هذه �جلماعة- جماعة �لنه�سة �لقومية- من خالل كتاب »�لأد�ة �حلكومية«، 
�لذي كان در��سة عميقة نقدية للنظام �ل�سيا�سي �لقائم، وطرحا لأفكار �إ�سالحية 
بالنظام �ل�سيا�سي من خالل حتويل �ل�سلطة �إىل جهاز خدمات وتخطيط  خا�سة 

ورقابة، بدًل من كونها جهاًز� للت�سلط و�لقهر)3(.
�ل�سئون  وز�رة  �لجتماعية«،  »�ل�سئون  جملة  يف  مقالة  �ل�سالح،  �حلكم  و�أ�س�س  �لإ�سالم  مدكور،  �إبر�هيم   )1(

�لجتماعية، �لعدد )9(، �ل�سنة �لثانية، �إبريل 1941م، �س36.
روؤوف عبا�س، جماعة �لنه�سة �لقومية، مرجع �سابق، �س44.  )2(

�سبتمرب  للن�سر،  �لف�سول  د�ر  جديدة،  وحياة  جديد  نظام  �حلكومية..  �لأد�ة  غايل،  ومريت  مدكور  �إبر�هيم   )3(
1945م، �س29.
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ولالأد�ة- �أو �لإد�رة- �حلكومية يف نظرهما مهمتان رئي�ستان:
بهما  يقوم  وتنفيذ  وعمل  و�لوزر�ء،  �لربملان  بهما  ي�سطلع  وتوجيه  رقابة 

�ملوظفون. وهذ� �لأمر له جانبان: �أحدهما �سيا�سي، و�لآخر �إد�ري.

ويقوم بكل من �جلانبني �لربملان و�لأحز�ب من جهة، و�ل�سلطة �لتنفيذية 
تربية  �ملو�طنني  تربية  من  لبد  ناجح  �سيا�سي  نظام  ولتحقيق  �أخرى،  جهة  من 
�سيا�سية، وتكوين ر�أي عام م�ستنري؛ فالنظام �لنيابي �ل�سالح هو �لذي يعتمد �أوًل 

على حكومة قوية م�ستقرة، وي�سدر ثانًيا عن �سلطة �سعبية حمرتمة.

بجانب  و�لتوجيه  وبالرقابة  �لإد�ري  بالعمل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  وت�سطلع 
�ملجال�س �لنيابية، ويقع على عاتق �لوزر�ء ر�سم �خلطط، وو�سع �ل�سيا�سات �لعامة، 
ومر�قبة �لعمل يف وز�ر�تهم، ومدى جناحها يف حتقيق �خلدمة �لعامة لل�سعب، حيث 
يرى �لدكتور مدكور �أن �سبيل »�لنهو�س �حلقيقي ومعيار �لنجاح �ل�سحيح هو �أد�ء 

�خلدمات �لعامة على وجهها �ل�سحيح، وتي�سريها على �ل�سعب«)1(.

�لعملي  �جلانب  بني  �ل�سيا�سي  �لإ�سالح  جمال  يف  مدكور  جمع  وهكذ� 
فيل�سوف  باأنه  �لباحثني  �أحد  وي�سفه  وفيل�سوًفا،  �سيا�سة  رجل  فكان  و�لنظري، 
�ملنهج  من  و�تخذ  �سلبياته،  حتليل  على  ووقف  �أمته،  و�قع  بدر�س  عني  �سيا�سي 

�ملرجع �ل�سابق، �س180.  )1(
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�لعملي و�لعلمي �سبياًل لالإ�سالح؛ �إذ و�سع �لأ�س�س و�ملبادئ �لتي ينبغي على 
�حلياة �لربملانية �تباعها)1(.

كما نادى �لدكتور مدكور باإ�سالح �لنظام �لق�سائي، حيث وجد تد�خاًل بني 
�جلهات �لق�سائية، فهناك حماكم �أهلية، وحماكم �سرعية، وجمال�س ملية، وجمال�س 
ح�سبية؛ لذ� طالب بتوحيد ق�ساء �لأحو�ل �ل�سخ�سية، و�أن يقف �مل�سريون �أمام 
�لق�ساء، كما يجب حت�سني  ��ستقالل  قانون  �لنظر يف  ُيعاد  و�أن  و�حدة،  حمكمة 
�لق�ساة �سد �لعزل، ول يحالون �إىل �ملعا�س �إل عند بلوغ �سن �لتقاعد)2(، وهو ما 

حتقق للق�ساة بعد ذلك بعدة �سنو�ت.

تو�جهان  م�سكلتني  لأهم  مدكور  �أ�سار  �لجتماعي  �لإ�سالح  جمال  ويف 
م�سر، وهما: �جلهل و�لفقر؛ �إذ �إن �نت�سار �جلهل يوؤدي �إىل ظهور �لبدع و�خلر�فات، 
ويدفع �لنا�س �إىل �لتم�سك بها ظًنا �أنها جزء من �لدين، ور�أى �أننا فري�سة للخر�فة 
يف طعامنا و�سر�بنا، يف ملب�سنا و�سكننا، يف حركاتنا و�سكناتنا، يف خمتلف عاد�تنا 
وتقاليدنا، بل يف �آر�ئنا ومعتقد�تنا، وكثرًي� ما وقفت �خلر�فة يف طريق تقدمنا �لعقلي 

و�جل�سمي، و�خللقي و�لجتماعي.

�أما �لفقر فله �أثره �لبالغ على �ملجتمع، �ساأنه يف ذلك �ساأن �جلهل، فينبغي 
�ل�سلة  وثيقة  �لقت�سادية  �مل�سكلة  لأن  �لد�ء؛  هذ�  عالج  على  نعمل  �أن  علينا 
ع�سمت ن�سار، مدر�سة م�سطفى عبد �لر�زق و�آثارها يف �لفكر �لإ�سالمي، بحث غري من�سور، ر�سالة ماج�ستري،   )1(

كلية �لآد�ب- جامعة �أ�سيوط، 1991م، �س246.
�إبر�هيم مدكور ومريت غايل، �لأد�ة �حلكومية، مرجع �سابق، �س325.  )2(
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بامل�سكالت �لجتماعية؛ ولذ� قدم مدكور عدة م�ساهمات يف جمال �لإ�سالح 
�لجتماعي، وكان يوؤكد �أن �لوطن ملك لأبنائه جميًعا، ول بد لهم �أن يتقا�سمو� 
خري�ته، ومن �لعبث �أن نخلق من حمرومني مو�طنني �أوفياء، ولأبناء �لوطن حق 
متعادل يف خدماته، دون تفرقة بني غني وفقري، ورمبا كان �لفقري �أحوج �إىل هذه 
حد  لو�سع  مب�سروع  تقدم  لذلك  وح�سر)1(؛  ريف  بني  تفرقة  ودون  �خلدمات، 
لتملك �لأر��سي �لزر�عية وتوزيع �لفائ�س على �سغار �لفالحني لتحقيق �لعد�لة 
�لجتماعية، وعالج م�سكلة �لفقر �لذي يعاين منه �ل�سو�د �لأعظم من �مل�سريني، 

ممثاًل يف �لفالحني.

�لفالحني  �أحو�ل  بتح�سني  خطبه  �إحدى  يف  مدكور  �لدكتور  نادى  كما 
�ل�سحية و�ل�سكنية، وتقدم بهذ� �مل�سروع يف 23 فرب�ير 1948. وحذر من خطورة 
تفاقم �مل�ساألة �لجتماعية، و�أن �إهمالها �سيوؤدي �إىل ثورة �جتماعية، ونا�سد �حلكومة 
�لإ�سر�ع �إىل �لإ�سالح. �إل �أن هذه �لدعوة مل تلق قبوًل يف وقتها، حتى حتققت 

نبوءته يف قيام ثورة 1952.

�ملجال �لثاين: �لعمل �ملجمعي

و�أربعني  ت�سع  مدة  �لعربية  �للغة  �إبر�هيم مدكور يف جممع  �لدكتور  ق�سى 
�سنة من �لعمل �لدءوب �ملتو��سل، ومن �جلهد �لفكري �لبارز، و��ستطاع خالل 

�إبر�هيم مدكور، �أحاديث �جتماعية وثقافية، د�ر �ل�سروق- �لقاهرة، ط1، 1401هـ/1981م، �س80.  )1(
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تلك �لفرتة �أن ي�سع ب�سماته يف �ملجمع عرب �إجناز�ته �مللمو�سة. و�سهد �ملجمع يف 
ع�سره �زدهاًر� علمًيا وعملًيا، فا�سرتك يف عدد من جلانه، وعني عناية خا�سة بلجنة 
عند  م�ساهمته  تقف  ومل  �لكبري،  �ملعجم  وبلجنة  �لجتماعية،  و�لعلوم  �لفل�سفة 
�جلانب �لعلمي، بل �ت�سل عن قرب بالناحية �لإد�رية. وكان همه �أن يدفع ن�ساط 
�ملجمع �إىل �لأمام، ويخرج �إنتاجه �إىل �لنور، و�أن يوثق �سلته بالعلماء و�لأدباء من 
�لعرب و�مل�ستعربني)1(. و�سهد �ملجمع يف عهده �زدهاًر� يف حركة �ملطبوعات خا�سة 
جمال �ملعاجم. ومن هذه �ملعاجم معجم »�لفيزيقا �لنووية«، ومعجم يف »�جلغر�فيا«، 
وثالث يف »�لعلوم �لجتماعية«، ور�بع يف »�لفل�سفة«، بالإ�سافة �إىل معاجم »�للغة«، 

ومعجم »�ألفاظ �لقر�آن �لكرمي« ومعجم »�أعالم �لفكر �لإن�ساين« وغريها.

ور�أى �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف هذ� �لتاأليف �ملجمعي �أد�ة هامة من �أدو�ت 
�لبحث و�لدر�س مهما تعددت �ألو�نه، وتنوعت �سوره؛ فمنه ما ين�سّب على �للغة 
يف �ألفاظها وتر�كيبها، ومنه ما يو�جه �لآر�ء و�لنظريات �أو �لأ�سخا�س و�ملد�ر�س، 
وهذ� عمل يتطلب �ل�سرب و�جللد، ودو�م �ملر�جعة و�لتنقيح، وي�ستلزم خربة د�ئمة 

ومتخ�س�سة ت�سهر عليه، وتالئم بينه وبني متطلبات �لع�سر وحاجاته)2(.

وكان هدف مدكور �لعلمي من ور�ء �سدور هذه �ملعاجم، �لتاأكيد على قدرة 
�للغة �لعربية على م�سايرة �لع�سر، و�أن تو�جه كل متطلبات �لعلم، وم�ستحدثات 

حممد مهدي عالم، جممع �للغة �لعربية، ج2، مرجع �سابق، �س9.  )1(
�إبر�هيم مدكور، ت�سدير معجم »�أعالم �لفكر �لإن�ساين«، �إعد�د نخبة من �لأ�ساتذة �مل�سريني، �لهيئة �مل�سرية   )2(

�لعامة للكتاب- م�سر، 1984م، ج1، �س3.
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�حل�سارة، فاللغة عنده تعبري عن وجد�ن وعاطفة، فكر ور�أي، بيئة وجمتمع، ول 
ي�ستطيع �أحد �أن يغري و�قعه دون �أن يتحدث بلغة يقرها جمتمعه، و�إل �أ�سبحت 
�أفكاره مق�سورة عليه وحده. ويعربِّ عن هذ� قائاًل: نريد للعربية حياة وقوة، �سموًل 
وكتابة، بحيث تو�جه حاجات �لع�سر ومقت�سيات �لنهو�س و�لتقدم، نريد بها �أن 
تكون لغة �خلا�سة و�لعامة، لغة �لعلم و�لثقافة، تعرّب يف ي�سر و�سعة، وتبنيِّ يف و�سوح 
ناه�سة ومتجددة، �سائرة  �أن تكون عذبة �للفظ، �سهلة �لأ�سلوب،  نريد بها  ودقة، 

ب�سري �لزمن، ومتطورة بتطور �لأمة جميًعا.

ويعتقد �إبر�هيم مدكور �عتقاًد� جازًما بدور �للغة يف حتقيق �لنه�سة. فاللغة 
لغة  وكانت  �لإ�سالمية،  �حل�سارة  بد�يات  يف  �سريعة  تطور  مبر�حل  مرت  �لعربية 
�لثالث  �لقرن  �إىل  �لعا�سر  �لقرن  من  قرون  �أربعة  طو�ل  �لعامل  يف  �لأوىل  �لعلم 
�أو�ئل �لقرن �لر�بع ع�سر �مليالدي/ �ل�سابع  ع�سر �مليالدي، وظلت مزدهرة حتى 
�لهجري، ثم �أخذت متيل �إىل �جلمود و�ملحافظة، ومل تقَو على �لتجديد و�لبتكار.

�أخرى  مرة  �لعربية  �للغة  �إنعا�س  �إىل  �هتمامه  مدكور  �إبر�هيم  وجه  ولذ� 
لتو�كب �لع�سر، وت�سبح لغة �ساحلة ملفرد�ت �حل�سارة �حلديثة؛ �إذ »ل حياة لعلم 
وثقافة بدون لغة توؤديهما، وحتقق ن�سرهما على وجه كامل بني �لأفر�د و�جلماعات، 
فالزدهار �لثقايف و�حل�ساري يقرتنان د�ئًما بالزدهار �للغوي«)1(. و�ل�سبيل لإ�سالح 

�للغة وتطويرها يف �إ�سد�ر �ملعاجم؛ لأنه و�سيلة ملعرفة �لإجناز�ت �حل�سارية.

�إبر�هيم مدكور، مع �لأيام، مرجع �سابق، �س179.  )1(
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�ملجال �لثالث: �ملجال �لرت�ثي

حر�س �لدكتور �إبر�هيم مدكور على �إحياء �لرت�ث �لعربي �لقدمي، �سو�ء يف 
�للغة �أو �لأدب �أو �لفكر. كما �سجع عدًد� من تالميذه على �لقيام بهذه �ملهمة 
ملا لها من �سرورة للك�سف عن تاريخنا �لفكري، فتحقيق �لرت�ث ون�سره »هو دون 

نز�ع �ل�سبيل �لأ�سا�سي ل�ستعادة �ملا�سي و�إحياء �لرت�ث �لفكري«)1(.

�إبر�هيم مدكور �أن لكل ثقافة تر�ثها، ومن ل ما�سي له ل حا�سر  ويعتقد 
له. وكان حري�ًسا على �ل�ستغال بتحقيق �لرت�ث، ودفع تالميذه �إىل هذ� �لعمل 
حتت �إ�سر�فه، ويذكر هذ� قائاًل: »�سبق �أن دعوت �إىل �سرورة �لك�سف عن تر�ث 
�لفكر �لإ�سالمي و�إحيائه، على غر�ر ما مت بالن�سبة للفكر �ليوناين و�لفكر �مل�سيحي 
�أوًل ح�سًر� تاًما موؤلفات كبار فال�سفة  �أن يح�سر  يف �لقرون �لو�سطى... ورغبت 
�لإ�سالم، و�أن تبني مظان خمطوطاتها، كي ي�ستطيع �لباحثون �لهتد�ء �إليها، و�أن 
ي�سطلع بن�سرها متخ�س�سون �أكفاء. وكم وددت لو قام على �أمرها هيئات علمية 

على نحو ما حدث يف �أوروبا و�أمريكا«)2(.

وقد حتقق جزء كبري من �أحالم �لدكتور �إبر�هيم مدكور، و�سدر عدد من 
�سينا  »�ل�سفاء« لبن  كتاب  �أجز�ء  ن�سر  فتم  �لإ�سالمي،  �لفل�سفي  �لرت�ث  عيون 

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه، �لطبعة �حلالية، مقدمة �لطبعة �لثانية، ج1، �س8.  )1(
�إبر�هيم مدكور، ت�سدير كتاب »موؤلفات �بن ر�سد« لالأب جورج �سحاتة قنو�تي، تقدمي: حميي �لدين �سابر،   )2(

�جلز�ئر، 1978، �س )ط(.
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للقا�سي  »�ملغني«  �أربعة ع�سر جزًء� من كتاب  �ثنني وع�سرين جزًء�، وطباعة  يف 
عبد �جلبار �ملعتزيل، وظهرت مو�سوعة �بن عربي �لكربى يف »�لفتوحات �ملكية« 
ور�سائل �بن ر�سد �لطبية. وقد �سارك �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف حتقيق بع�سها، �أو 
�لإ�سر�ف على �لبع�س �لآخر، �أو كتابة مقدمات وت�سدير�ت لها. وعن هذ� �لعمل 
ونحيي  ما�سينا،  كنوز  عن  نك�سف  �لدرب  على  �سائرون  »نحن  يقول:  �ل�سخم 
معامله، �إميانًا منا باأن �لنهو�س �لفكري يف حاجة �إىل غذ�ء د�ئم يدعم بنيانه، ويربط 

�أو��سره، ويعلي �سرحه«)1(.

�ملفكرين من  بع�س  �إحياء فكر  �إبر�هيم مدكور على  �لدكتور  كما حر�س 
�أو من خالل  موؤمتر�ت،  �أو  ُن�سرت يف جمالت  ومقالت  بحثية  در��سات  خالل 
�لكتب �لتذكارية �لتي بد�أها بابن �سينا، ثم �لغز�يل و�بن خلدون ثم �بن عربي 
و�ل�سهروردي و�لفار�بي، وحر�س على �أن ي�ستمل هذ� �لإحياء على عنا�سر ثالثة 

�أ�سا�سية:

در��سة ببليوجر�فية ت�ستوعب موؤلفات �ملتحدث عنه، مطبوعة كانت �أم - 1
خمطوطة، مع بيان مظانها، و�لإ�سارة �إىل �لدر��سات �لتي د�رت حوله، 

قدميًا وحديًثا.

�إبر�هيم مدكور، مقدمة �لكتاب �لتذكاري »حميي �لدين بن عربي يف �لذكرى �ملئوية �لثامنة مليالده )1165-  )1(
1240(« �لهيئة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لن�سر، د�ر �لكتاب �لعربي- �لقاهرة، 1389هـ/1969م، �س)ر(.
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�لبدء في ن�سر موؤلفاته ن�سًر� علمًيا محقًقا، تمهيًد� ل�ستكمالها، و�إخر�ج - 2
مجموع م�ستوعب لها جميًعا.

في - 3 وتلقى  حوله،  تدور  �أو  عنه،  بالمتحدث  تت�سل  مو�سوعية  بحوث 
مهرجان عالمي عام، �أو ت�سجل في كتاب تذكاري)1(.

تاريخنا  عن  �لك�سف  ن�ستطيع  �لفكري،  للرت�ث  و�لن�سر  �لتحقيق  وبهذ� 
�لتاريخ �لأوىل،  �لن�سو�س و�لوثائق هي مادة  �إن  �إذ  �ملفقود، و��ستكمال حلقاته؛ 
�أهمية  على  ويوؤكد  �حلقيقة.  وك�سف  �ل�ستنباط  و�سبيل  �لقوية،  �حلكم  ودعامة 
�ل�سبيل �لأ�سا�سي  نز�ع  »�لن�سر و�لتحقيق هو دون  قائاًل:  باملخطوطات  �لهتمام 

ل�ستعادة �ملا�سي و�إحياء �لرت�ث �لفكري«)2(.

ر�بًعا: حتليل كتاب »يف �لفل�سفة �الإ�سالمية.. منهج وتطبيقه«

�أ�سل هذ� �لكتاب ف�سول متتابعة ن�سرها �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف جملة 
»�لر�سالة«، ثم �سدرت يف كتاب عنو�نه »يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه«. 

وقد �سدر يف جزء و�حد �سنة 1947، ثم ُطبع مرة ثانية �سنة 1968.

وحني توقف �لدكتور �إبر�هيم مدكور �أمام كتابه يف �لطبعة �لثانية وجد �أنه 
لي�س هناك ما ي�ستدعي ��ستئناف بحث، ول �إعادة در��سة، وجل ما �أدخل عليه 

�إبر�هيم مدكور، ت�سدير كتاب »موؤلفات �بن ر�سد«، مرجع �سابق، �س )ي(.  )1(
�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، مقدمة �لطبعة �لثانية، �س8.  )2(
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كان �أقرب �إىل �لتنقيح منه �إىل �لزيادة. �إل �أنه بعد فرتة ق�سرية �أ�ساف �إىل �لكتاب 
جزًء� ثانًيا، و�سدر �سنة 1976.

ي�ستمل �جلزء �لأول على مقدمة و�أربعة ف�سول وخامتة:
�لف�سل �لأول: �لفل�سفة �لإ�سالمية ودر��ستها

�لف�سل �لثاين: نظرية �ل�سعادة �أو �لت�سال
�لف�سل �لثالث: نظرية �لنبوة

�لف�سل �لر�بع: �لنف�س وخلودها عند �بن �سينا

�أما �جلزء �لثاين في�ستمل على مقدمة وثالثة �أبو�ب: يحوي �لباب �لأول 
�سبعة ف�سول، تدور حول فكرة »�لألوهية«، وموقف �لجتاهات �لفل�سفية منها. 

ويدور �لباب �لثاين عن »حرية �لإر�دة« من خالل خم�سة ف�سول. 

�أما �لباب �لثالث و�لأخري فهو عن »�لفل�سفة �لإ�سالمية و�لنه�سة �لأوروبية«، 
وي�ستمل على ثالثة ف�سول.

�لثالث، يف در��سة قام بها  �لباب  �إبر�هيم هذ�  ن�سر �لدكتور  �أن  وقد �سبق 
�لعرب  »�أثر  �ليون�سكو حتت عنو�ن  مع  بالتعاون  مب�سر  �لثقافية  �لقيم  تبادل  مركز 

و�لإ�سالم يف �لنه�سة �لأوروبية« يف �لقاهرة �سنة 1970.

و�سنعر�س لأبرز �أفكار هذ� �لكتاب من خالل ثالثة مباحث:
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�ملبحث �الأول: �لدفاع عن �لفل�سفة �الإ�سالمية �سد معار�سيها

عليها  يغلب  جامدة،  �حلديث-  �لع�سر  قبل  �لإ�سالمية-  �لفل�سفة  كانت 
تلخي�ًسا،  �أو  �سرًحا  �إنتاجها  جل  وكان  �ملا�سي،  عر�س  باإعادة  و�لكتفاء  �لتقليد 

وغلب عليها �أ�سلوب �حلو��سي و�لتقارير �مللحقة باملتون �لقدمية.

ومل تكن هذه �لدر��سات ت�سمل كافة فروع �لفل�سفة �لإ�سالمية؛ بل �أهمل 
علم  حول  بدر��سات  و�كتفى  تاًما،  يكون  يكاد  �إهماًل  �مل�سائيني  �لفال�سفة  علم 
�ل�سوفية(،  و�لطرق  �لعملي  )خا�سة  و�لت�سوف  �لدين(،  �أ�سول  )علم  �لكالم 
�أن هوجمت  �لتاأليف �جلديد بعد  وبع�س �لدر��سات �لأخالقية و�ملنطق، وغاب 
�مل�ست�سرقني، ومثَّل هوؤلء  بعد ذلك من  ثم  �أوًل،  �أهلها  �لإ�سالمية من  �لفل�سفة 

فريقني: �أحدهما �إ�سالمي، و�لآخر غربي.

فال�سفة  علم  على  �لهجوم  بد�أ  �الإ�سالمي:  �لفريق  وهو  �الأول،  �لفريق   – �أ 
�لإ�سالم منذ �لغز�يل يف �لقرن �خلام�س �لهجري- ورمبا قبل ذلك بكثري- عندما 
�لدعوى من  و�نتقلت هذه  تكفريهم،  �إىل  منتهًيا  �لفال�سفة«  »تهافت  كتابه  �ألَّف 
�مل�سرق �إىل �ملغرب، وظهرت عند �بن خلدون، �لذي عقد يف مقدمته ف�ساًل بعنو�ن 
»يف �إبطال �لعلوم �لفل�سفية وف�ساد منتحليها«. هاجم فيه �لفل�سفة و�مل�ستغلني بها، 

مطالًبا طالب �لعلم بالبتعاد عنها.
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�أمثال: �بن �جلوزي )ت597هـ(،  و�أيد هذه �لدعوى بع�س فقهاء �ل�سنة، 
و�لذهبي )ت748هـ(، و�ل�سيوطي )ت911هـ(، وطا�س كربى ز�ده )ت968هـ(، 
وغريهم. وكانو� يرون �أن �لنظر يف �لفل�سفة �لإلهية ل يتفق و�أحكام �ل�سريعة، و�أن 
�ل�ستغال بها يجر على �مللة ما ل يو�سف من �ملحن و�لبالء. ويذكر �بن �ل�سالح 
)ت643هـ( �لفل�سفة قائاًل: �إنها »�أ�س �ل�سفه و�لنحالل، ومادة �حلرية و�ل�سالل، 
ومثار �لزيغ و�لزندقة، ومن تفل�سف عميت ب�سريته عن حما�سن �ل�سريعة«)1(. �أي 

�إنه ر�أى �أن �لإ�سالم يناق�س �لفكر �لفل�سفي ويعاديه.

�لو�قع،  مع  يتفق  ل  �لذي  �لجتاه،  هذ�  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويرف�س 
و�حلقيقة �أن »�لوحي ل يناق�س �لعقل، و�أن �لعقيدة �إذ� ��ستنارت ب�سوء �حلكمة 
متكنت من �لنف�س وثبتت �أمام �خل�سوم، و�أن �لدين �إذ� تاآخى مع �لفل�سفة �أ�سبح 

فل�سفًيا كما ت�سبح �لفل�سفة دينية«)2(.

�مل�ست�سرقني  من  جماعة  وميثله  �لغربي،  �لفريق  وهو  �لثاين،  �لفريق  ب� 
�لغربيني �لذين تخ�س�سو� يف در��سة علم �ل�سرق، �أو علم �لعامل �ل�سرقي. وكلمة 
عام،  بوجه  �ل�سرق  در��سة  يف  يتخ�س�س  غربي  عامِل  كل  على  ُتطلق  م�ست�سرق 
�أما �ل�ست�سر�ق مبعناه �خلا�س، فهو  وت�سريعاته،  وتاريخه وعقائده  و�آد�به  لغاته  يف 

�لدر��سات �ملتعلقة بال�سرق �لإ�سالمي)3(.
�بن �ل�سالح، �لفتاوى يف �لتف�سري و�حلديث و�لأ�سول و�لعقائد، مكتبة �بن تيمية، �لقاهرة، )د. ت(، �س42.  )1(

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س26.  )2(
حممود حمدي زقزوق، �ل�ست�سر�ق و�خللفية �لفكرية لل�سر�ع �حل�ساري، �لقاهرة، ط2، 1989م، �س24.  )3(
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وقد بد�أ �ل�ست�سر�ق تاريخًيا منذ �لع�سور �لو�سطى، ومتثل يف �جتاهني:

�لجتاه �لأول: �جتاه لهوتي متطرف نظر �إىل �لإ�سالم من خالل ت�سور�ت 
هذ�  �إىل  �سيقة  نظرة  حتكمها  متطرفة،  در��سات  وقدم  �سعبية،  و�أ�ساطري  خر�فية 
�مل�سادر  على  �طلعو�  �لذين  و�لالهوت  �لدين  علماء  بها  قام  وعلومه،  �لدين 
�أن  للن�سر�نية ل ميكن  �ملعادي  �لدين  �أن هذ�  ر�أو�  �لأ�سلية �لإ�سالمية، ولكنهم 
يكون فيه خري، وكانو� يتلقفون �لأخبار �لتي تلوح لهم م�سيئة �إىل �لإ�سالم ونبيه 
�لع�سر  بد�ية  حتى  �لو�سطى  �لع�سور  طو�ل  �لجتاه  هذ�  و��ستمر  وين�سرونها)1(، 

�حلديث.

�أما �لجتاه �لثاين فكان �أقرب �إىل �ملو�سوعية؛ نظر �إىل �لإ�سالم وعلومه نظرة 
�لتي  �لآر�ء  وحلت حمل  �ملعتدلة،  �ملوؤلفات  بع�س  وظهرت  مو�سوعية حمايدة، 
تبناها �لالهوتيون حتى ذلك �لوقت، و��ستمر هذ� �لجتاه طو�ل �لقرن �لثامن ع�سر.

ويف �لقرن �لتا�سع ع�سر عادت �لنظرة �مل�سوهة مرة �أخرى م�ستندة �إىل ثالث 
دعاوى:

�ساذرن، نظرة �لغرب �إىل �لإ�سالم يف �لقرون �لو�سطى، ترجمة: علي فهمي خ�سيم، و�سالح �لدين ح�سني،   )1(
د�ر مكتبة �لفكر- طر�بل�س- ليبيا، 1975م، �س17.
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�لدعوى �الأوىل: �لتع�سب �جلن�سي

ا عن  �ل�سامية قا�سرة ذ�تيًّ �لعربية  �لعقلية  �أن  �إىل  ذهب بع�س �مل�ست�سرقني 
�لتفكري �لعلمي و�لفل�سفي، وعاجزة بطبيعتها عن �إنتاج مبدع �أو مبتكر يف هذين 
�ملجالني، وخا�سة �ملجال �لفل�سفي. وتقوم هذه �لدعوى على �لتفرقة و�لتمييز بني 
�لأجنا�س �لب�سرية، خا�سة بني �جلن�س �لآري �لذي ينتمي �إليه �لغربيون و�جلن�س 

�ل�سامي �لذي ينت�سب �إليه �ل�سرقيون، و�لعرب و�مل�سلمون منهم بوجه خا�س.

ويعترب �لعامل �لفرن�سي �لكونت دي جوبينو )ت1882( �أول من قال يف 
�لع�سر �حلديث بفكرة �لمتياز �لعن�سري و�لتفرقة بني �لأجنا�س �لب�سرية، وتبنى 
�للغات  »تاريخ  كتابه  يف  رينان  �إرن�ست  �لفرن�سي  �مل�ست�سرق  بعده  �ملقولة  هذه 
�ل�سامية«. ومل يرتدد »ليون جوتيه« يف متابعة هذه �لفكرة، فقد ذهب �إىل �أن �لعقل 
�ل�سامي ل طاقة له �إل على �إدر�ك �جلزئيات و�ملفرد�ت، فهو عقل مباعدة وتفريق 
ل جمع وتاأليف، �أما �لعقل �لآري فعلى �لعك�س من ذلك، يوؤلف بني �لأ�سياء 

بو�سائط تدريجية، وين�سق بينها، فهو عقل جمع ومزج وتاأليف)1(.

�جلن�سي،  �لتع�سب  على  تبنى  �لتي  �لدعوى  هذه  مدكور  �إبر�هيم  ويفند 
ويرى �أنها �عتبار�ت عن�سرية قدر لها �أن جتد �سبيلها �إىل ميد�ن �لعلم كما وجدته 

ليون جوتييه، �ملدخل لدر��سة �لفل�سفة �لإ�سالمية، ترجمة: حممد يو�سف مو�سى، �لقاهرة، 1954م، �س57؛   )1(
و�أي�ًسا �إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س20.
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ومن  �سحتها.  على  علمي  دليل  يقم  مل  �عتبار�ت  وهي  �ل�سيا�سة،  ميد�ن  �إىل 
�لغريب �أن �لفرن�سيني- خ�سوم �لعن�سرية �ل�سيا�سية- هم �لذين �أثاروها، غري �أنه 
حل�سن �حلظ قد �نق�سى �لزمن �لذي كان يتباهى فيه باأنه يف �لإمكان ��ستخال�س 
�أو من �جلن�س  بيئته �جلغر�فية  �ل�سفات �لعقلية لأي �سعب ومميز�ته �لفكرية من 

�لذي ينتمي �إليه.

�لدعوى �لثانية: �الإ�سالم يحارب �لتفكري �لعقلي

�لعقل،  يحارب  وتعاليمه  �لإ�سالم يف جوهره  �أن  �مل�ست�سرقني  بع�س  زعم 
ويحول دون حرية �لنظر و�لتفكري، و�أن �لإ�سالم يدعو �أ�سحابه �إىل �جلمود و�لتبعية 
و�لنقياد �لأعمى لأو�مر �هلل ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم، وهو ما �أدى �إىل �نعد�م 

وجود ما ي�سمى بالفكر �لفل�سفي �لإ�سالمي.

و�لتقدم«  »�لإ�سالم  �ل�سهرية  رينان يف حما�سرته  �لدعوى  تبنى هذه  وقد 
عندما �سرح �أن �ل�سبب يف تخلف �مل�سلمني، هو دينهم �لذي و�سع ُحُجًبا على 

قلوبهم وعقولهم مينعهم من �أن يعو� �سيًئا عن �لعلوم.

وكان قد �سبق �إىل هذه �لدعوى �ملوؤرخ �لأملاين »تنمان« )ت1819( حيث 
ذهب يف كتابه »�ملخت�سر يف تاريخ �لفل�سفة« �إىل �أن �لدين �لإ�سالمي دين �سهو�ين 
ونقلي مًعا، و�أن كتاب �مل�سلمني �ملقد�س - �أي �لقر�آن - يعوق �لنظر �لعقلي �حلر، 
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و�أن �لإن�سان �لعربي �مل�سلم ينح�سر �متيازه يف �لقدرة على �لقتال، بينما هو قا�سر 
عن �أي �إنتاج يف جمال �لفكر �لفل�سفي)1(.

وذهب �إىل هذ� �لر�أي �أي�ًسا �لفيل�سوف �لفرن�سي فيكتور كوز�ن )ت1847( 
قائاًل »�إن تعاليم �لإ�سالم تتنافى مع �لبحث �حلر و�لنظر �لطليق، و�أنها تبًعا لهذ� 
مل تاأخذ بيد �لعلم ومل تنه�س بالفل�سفة، ومل تنتج �إل �نحالًل موغاًل و��ستبد�ًد� 
لي�س له مدى، يف حني �أن �مل�سيحية كانت مهد �حلرية، ومهدت للفل�سفة �حلديثة 

وغذتها«)2(.

�لعربي  �لعلم  �أن  مثبًتا  �لدعوى  هذه  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويرف�س 
�لإ�سالمي مل يقف عند �لتقليد �أو �ملحاكاة، و�أنه من �خلطاأ �أن نتجاهل نظريات 
�ستى  �خلا�سة يف  �إبد�عاتها  �لعربية  وللعقلية  و�لأخالق.  و�ل�سيكولوجيا  �لطبيعة 
جمالت �لعلم، و�أبحاث علمائها مل تقف عند تر�ث �ل�سابقني فقط، بل طورته 
ودفعته دفًعا �إىل �لأمام حتى �أ�سبح حلقة �لت�سال بني �لعلم �لقدمي و�لنظريات 
�لعلمية �حلديثة. و�لفل�سفة �سملت �لعلوم كلها؛ فالكندي كان عاملًا قبل �أن يكون 
فيل�سوًفا، وللفار�بي بحوث يف �لهند�سة، وهو دون نز�ع �أكرب مو�سيقي يف �لإ�سالم، 

وكذلك �بن �سينا كان فيل�سوًفا وطبيًبا، وغريهم كثريون.

م�سطفى عبد �لر�زق، متهيد لتاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية، مرجع �سابق، �لقاهرة، 1959م، �س4، 5.  )1(
�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س19.  )2(
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يف  و�لنظر  و�لتاأمل  بالتدبر  �لعقل  �إعمال  �إىل  �سر�حة  يدعو  �لإ�سالم  �إن 
�لكون ويف ملكوت �ل�سماو�ت و�لأر�س، ويلزم �مل�سلم يف �آيات كثرية من �لقر�آن 
ب�سرورة ��ستخد�م �لعقل كو�سيلة �أوىل و�أ�سا�سية يف �ملعرفة، ويعيب على �ملقلدين 
هذه  مدكور  �لدكتور  ويوؤكد  �ل�سابقني،  تقليد  �إىل  وركنو�  عقولهم  �ألغو�  �لذين 
�لفكرة يف كتاب �آخر، مثبًتا �أن �لإ�سالم دعا �إىل حرية �لفكر، وخل�س �لعقل من 
�سلطان �ملا�سي وحتكم �لآباء و��ستعباد �لعرف و�لتقاليد، و�أمر بالنظر يف عجائب 

�لكون، و�سرب يف ذلك �أمثلة تتفتح لها �لأذهان)1(.

�لذي  )ت1964م(  �لعقاد  عبا�س  �لأ�ستاذ  �لنظرة  هذه  يف  �أيده  وقد 
�إ�سالمية« و»�لفل�سفة  كتب عن هذ� �ملو�سوع عدة كتب، منها: »�لتفكري فري�سة 
�لقر�آنية«، وغريهما، قائاًل: �إن �لقر�آن »ل يت�سمن حكًما من �لأحكام ي�سل �لعقل 

يف تفكريه، �أو يحول بينه وبني �ل�ستز�دة من �لعلوم ما ��ستطاع«)2(.

�لدعوى �لثالثة: يونانية �لفل�سفة �الإ�سالمية

�أن مفكري  �إليه بع�س �مل�ست�سرقني من  تتلخ�س هذه �لدعوى فيما ذهب 
�لإ�سالم مل يقدمو� فكًر� فل�سفًيا خا�ًسا بهم ميكن ت�سميته بالفل�سفة �لإ�سالمية، 
�إل  لي�ست يف حقيقتها  فل�سفية  ونظريات  و�آر�ء  لديهم من مذ�هب  ُوجد  ما  و�أن 
تقليد  هو  لديهم  ما  فكل  �ليونان.  فال�سفة  مذ�هب  من  م�ستمدة  ونظائر  �أ�سباًها 

�إبر�هيم مدكور، يف �لفكر �لإ�سالمي، مكتبة �سمريكو للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة، 1984م، �س151.  )1(
عبا�س �لعقاد، �لفل�سفة �لقر�آنية، �لقاهرة، 1973م، �س12.  )2(
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وحماكاة و�سرح للفل�سفة �ليونانية، بل هو ترجمة عربية لهذه �لفل�سفة، �أو كما قال 
رينان: �إن �لعرب مل ي�سنعو� �سيًئا �سوى �أنهم تلقو� جملة �ملعارف �ليونانية �لتي 
كانت �سائدة يف �لقرنني �ل�سابع و�لثامن �مليالديني، و�أن من �خلطاأ و�سوء �لدللة 
�أن نطلق على فل�سفة �ليونان �ملنقولة �إىل �لعربية لفظ »فل�سفة عربية«؛ فكل ما يف 

�لأمر �أنها فل�سفة �ليونان مكتوبة بلغة عربية)1(.

�إل �أن �لدكتور �إبر�هيم مدكور يرد على هذه �لدعوى �لتي حتاول �أن ت�سلب 
وجود  باإثبات  �لغربيني،  �أو  �مل�سلمني  من  �سو�ء  �أ�سالتها،  �لإ�سالمية  �لفل�سفة 
فل�سفة �إ�سالمية ذ�ت �ساأن يف تاريخ �لفكر �لإن�ساين، مثبًتا �أنها حلقة من حلقات 
لها  للم�سلمني  فل�سفة  وجود  يوؤكد  بل  لالإن�سانية.  و�حل�ساري  �لفكري  �لتطور 
�سماتها �خلا�سة ومو�سوعاتها و�إعالمها. قائاًل: »لي�س ثمة �سك يف �أن هناك فكًر� 
فل�سفًيا نبت يف �لإ�سالم، له رجاله ومد�ر�سه، له م�سكالته ونظرياته، له خ�سائ�سه 

ومميز�ته«)2(. وبناًء على هذ� �أخذ يف ر�سم مالمح هذه �لفل�سفة.

�ملبحث �لثاين: حقيقة �لفل�سفة �الإ�سالمية

�أوًل  مبيًنا  �لإ�سالمية،  �لفل�سفة  ر�سم مالمح  �إبر�هيم مدكور  �لدكتور  يبد�أ 
ما  �أ�سبه  �أن �خلالف  ويرى  عربية«،  »فل�سفة  �لبع�س  ي�سميه  ما  وبني  بينها  �لفرق 
�لإ�سالم، وحتت  كلها يف جو  نبتت  لأنها  وذلك  حتته؛  ول طائل  باللفظي  يكون 

�إرن�ست رينان، �بن ر�سد و�لر�سدية، ترجمة: عادل زعيرت، مطبعة �حللبي- �لقاهرة، 1957م، �س14، 15.  )1(
�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج2، مرجع �سابق، �س7.  )2(
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كنفه، وُكتب جلها باللغة �لعربية، و�إن كان هو �أكرث مياًل �إىل ت�سميتها با�سم »فل�سفة 
�إ�سالمية«، لعتبار و�حد هو �أن �لإ�سالم لي�س ديًنا فقط، بل هو دين وح�سارة. 
وهذه �لفل�سفة تاأثرت ول �سك باحل�سارة �لإ�سالمية، فهي �إ�سالمية يف م�ساكلها، 
�ستى  من  مو�سعها  يف  �أخرًي�  و�إ�سالمية  و�أهد�فها،  غاياتها  يف  �أي�ًسا  و�إ�سالمية 
�حل�سار�ت وخمتلف �لتعاليم، و�لفل�سفة �لإ�سالمية وليدة �لبيئة �لتي ن�ساأت فيها 

و�لظروف �لتي �أحاطت بها.

�أ – مو�سوعاتها:

عاجلتها  �لتي  �لكربى  �لفل�سفية  �مل�سكالت  �لفل�سفة  هذه  ��ستوعبت 
�لفل�سفات �لأخرى، وهي م�سكالت: �لإله، و�لعامل، و�لإن�سان. وف�سلت �لقول 
�ملاألوفة  �لفل�سفة  �أق�سام  و��ستوعبت  �ملعرفة،  نظرية  وبحثت  �لوجود،  نظرية  يف 
وريا�سية  علوم طبيعية  �إىل  �لنظرية  �نق�سمت �حلكمة  وعملية.  نظرية  من حكمة 
�ملنزل،  فا�ستملت على علم �لأخالق، وتدبري  �لعملية  �أما �حلكمة  وميتافيزيقية، 

وعلم �ل�سيا�سة.

�لوقت  هذ�  حتى  ت�سمى  كانت  �إذ  بالعلم؛  �لفل�سفة  �ختلطت  ما  وكثرًي� 
باأم �لعلوم، »فاختلطت �لفل�سفة لديهم بالطب وعلوم �حلياة، و�لكيمياء و�لنبات، 
وتفريعات  �سعًبا  �إل  �ملتنوعة  �لعلمية  �لبحوث  وما كانت  و�ملو�سيقى،  و�لفلك 

لأق�سام �لفل�سفة �لرئي�سية«)1(.
�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س27.  )1(
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ب� بيئاتهـا:

�مل�سائيني،  �لفال�سفة  �أعمال  يف  �لفل�سفية  �حلكمة  هذه  تلم�س  ميكن 
بالإ�سافة �إىل بع�س �لدر��سات �لعلمية و�لبحوث �لكالمية و�ل�سوفية، بل ميكن 
�لفقه؛ ولهذ� ي�سرح  و�أ�سول  �لت�سريع  فل�سفية و��سحة يف مبادئ  �أن جند مالمح 
�إبر�هيم مدكور باأن �لفكر �لفل�سفي �لإ�سالمي �أف�سح من �أن يقف عند  �لدكتور 
�أن  قبل  كالمية  مد�ر�س  يف  وعرف  ظهر  فقد  وحدها،  �لعربية  �مل�سائية  �ملدر�سة 
يعرف �مل�ساءون وي�ستقر �أمرهم، ويف علم �لكالم فل�سفة دقيقة وعميقة �أحيانًا، ويف 

�لت�سوف �لإ�سالمي فل�سفة ل ي�سح �إغفالها.

عنيت  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  ثالث  جمالت  �أو  بيئات  فهناك  هذ�  وعلى 
بالفكر �لفل�سفي، وقد تعا�سرت و�أخذ بع�سها من بع�س:

�لبيئة - 1 وهذه  �ل�سنة،  و�أهل  �ل�سيعة  ت�سمل  بيئة كالمية  �لأوىل:  �لبيئة 
�ت�ساًل  و�أ�سدها  مادة،  و�أغزرها  �لثالث  �لبيئات  �أغنى  جملتها  يف 

بالأحد�ث �ل�سيا�سية و�لجتماعية يف �لعامل �لإ�سالمي.
�لعرب«. - 2 »�لم�ساءون  وهم  �لخل�س،  �لفال�سفة  بيئة  هي  �لثانية  �لبيئة 

وبين  �أوًل،  �لفال�سفة  بين  �لتوفيق  في  تو�سعت  �لعربية  و�لم�سائية 
فال�سفة  �أيدي  على  و��سحة  معالمها  وبدت  ثانًيا.  و�لدين  �لفل�سفة 
»�لم�سائية  جاءت  هذ�  غر�ر  وعلى  و�لمغرب.  �لم�سرق  في  �لإ�سالم 
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في  )ت1274م(  �لأكويني  توما  �لقدي�س  بها  نادى  �لتي  �لالتينية« 
�لقرن �لثالث ع�سر.

و�لبيئة �لثالثة و�لأخيرة هي بيئة �لمت�سوفة. وقد عا�ست �لفل�سفة زمًنا - 3
في كنف �لت�سوف، كما عا�ست في كنف علم �لكالم.

�إىل  �متد  بل  �لثالث،  �لبيئات  هذه  عند  يقف  مل  �لفكر  هذ�  �أن  على 
ميادين �أخرى �أدبية وبالغية وفقهية ونحوية. وقد تاأثر �لأدب �لعبا�سي �سعًر� ونرًث� 
هو  �كت�سى  �لنحو  وعلم  فل�سفي،  بغد�ء  �لأ�سول  علم  وغذى  �لفل�سفي،  بالفكر 
�لآخر بك�ساء فل�سفي و��سح؛ فتفل�سف �مل�سلمون، وكانت فل�سفتهم وثيقة �ل�سلة 
بدر��ساتهم �لعلمية �ملختلفة، وكان فال�سفتهم علماء، وعلماوؤهم فال�سفة. و�متدت 

هذه �لفل�سفة �إىل �أبو�ب �ستى من �لثقافة �لعربية)1(.

ج� خ�سائ�سـها)2(:

يحدد �لدكتور �إبر�هيم للفل�سفة �لإ�سالمية خ�سائ�س �أربعة:

�أولها: �أنها فل�سفة دينية روحية: تقوم على �أ�سا�س من �لدين، وتعول على 
�لروح تعوياًل كبرًي�. هي فل�سفة دينية لأنها ن�ساأت يف قلب �لإ�سالم، وتربى رجالها 

على تعاليمه، و�أُ�سربو� بروحه وعا�سو� يف جوه.
�ملرجع �ل�سابق، ج2، �س12.  )1(

�ملرجع �ل�سابق، ج2، �س277 وما بعدها.  )2(
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و�لفل�سفة �لإ�سالمية دينية يف مو�سوعاتها؛ تبد�أ بالو�حد )�هلل(، وحتلل فكرة 
�إل  �لكلية  �لك�سف عن �حلقائق  ت�ستطيع  دقيًقا، وهي ل  �ساماًل  �لألوهية حتلياًل 
مبدد �سماوي وفي�س علوي، وما من فل�سفة دينية �إل للروح فيها ن�سيب ملحوظ، 
�لديني  �لطابع  بهذ�  �لعقول.  تخاطب  �أن  قبل  عادة  �لقلوب  تخاطب  و�لأديان 
و�لروحي ��ستطاعت �لفل�سفة �لإ�سالمية �أن تقرتب من �لفل�سفة �ملدر�سية، بل �أن 

تتالقى مع بع�س �لفل�سفات �حلديثة و�ملعا�سرة.

�إذ �إن �لفل�سفة �لإ�سالمية تعتد بالعقل �عتد�ًد�  �أنها فل�سفة عقلية:  ثانيها: 
و�لإن�سان.  و�لكون  �لألوهية  م�سكلة  تف�سري  كله يف  �لتعويل  عليه  وتعول  كبرًي�، 
بالعقل نعلل ونربهن، وبه نك�سف �حلقائق �لعلمية فهو باب هام من �أبو�ب �ملعرفة، 
ولي�ست �ملعارف كلها منزلة، بل منها ما ي�ستنبطه �لعقل �أو ي�ستخل�س من �لتجربة.

وتعظيمه  �لعقل،  من  موقفهم  يف  �ملعتزلة  �لإ�سالم  فال�سفة  �إىل  وي�ساف 
و�لنزول عند حكمه، وقد �سمو� بـ»مفكري �لإ�سالم �لأحر�ر« حكمو� �لعقل يف 

�أمور كثرية، و��ستطاع هوؤلء جميًعا �أن يربزو� �لتيار �لعقلي يف �لإ�سالم.

من  �أ�سا�ًسا  و�أر�سطو  �أفالطون  بني  �لتوفيق  وكان  توفيقية:  فل�سفة  ثالثها: 
وبني  بينها  �لتوفيق  جانب  �إىل  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  عليها  قامت  �لتي  �لأ�س�س 
�لدين. وقد �سغل فال�سفة �لإ�سالم دون ��ستثناء بهذ� �لتوفيق من �لكندي �إىل 

�بن ر�سد.
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ل  نو�ح  �لفل�سفة  ويف  طرفني،  بني  وجمع  جانبني،  بني  تقريب  و�لتوفيق 
تتفق مع �لدين، ويف بع�س �لن�سو�س �لدينية ما قد ل يتم�سى مع وجهة �لنظر 
�لفل�سفية؛ لذلك عني فال�سفة �لإ�سالم باأن ي�سبغو� �لفل�سفة ب�سبغة دينية، و�أن 

يك�سو� بع�س �لتعاليم �لدينية بك�ساء فل�سفي.

وفال�سفة  عنها،  وياأخذ  عنه،  تاأخذ  بالعلم:  �ل�سلة  وثيقة  فل�سفة  ر�بعها: 
وثيقة  و�لريا�سية  �لطبيعية  و�لعلوم  مربزون.  علماء  بينهم  ومن  علماء،  �لإ�سالم 
�ل�سلة بالدر��سات �لفل�سفية يف �لإ�سالم، ول ميكن �أن ُيفهم �أحدها بدون �لآخر.

د – �أثرها يف �لغرب)1(:

�لت�سال  �أ�سا�سيني:  طريقني  �لغرب عن  �إىل  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  �نتقلت 
�لثالث  �لقرن  وقوًيا يف  و��سًحا  �لأثر  هذ�  وبد�أ  �لرتجمة،  �أو  و�لنقل  �ل�سخ�سي، 
ع�سر، و�متد �سد�ه يف �لقرنني �لتاليني حتى بلغ ع�سر �لنه�سة. ول �سبيل �إىل فهم 

�لفل�سفة �مل�سيحية فهًما دقيًقا �إل �إن ُدر�ست يف �سوء �لفل�سفة �لإ�سالمية.

�لعامل �لالتيني م�ساكل �ستى، وحكمت  �لفل�سفة �لإ�سالمية يف  و�أثارت 
�لعقل يف �أمور كثرية، وو�سعت طائفة من �لق�سايا �لدينية مو�سع �لبحث و�لتحليل. 
فعر�ست خللق �لعامل وقدمه، وحقيقة �لنف�س وخلودها، وحاولت �أن تف�سر �لوحي 

�ملرجع �ل�سابق، ج2، �س315 وما بعدها.  )1(
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و�لإلهام تف�سرًي� علمًيا، وكانت �آر�وؤها مو�سع �أخذ ورد، وتاأييد ومعار�سة. وحاول 
بع�س كبار رجال �لدين، �أمثال �لبري �لكبري، وتوما �لأكويني، ودن�س ��سكوت، �أن 

يوفقو� بني �لعقل و�لنقل كما �سنع فال�سفة �لإ�سالم.

باأنها  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  �أثر  �إبر�هيم مدكور �حلديث عن  �لدكتور  ويختم 
»حلقة يف �سل�سلة �لفكر �لإن�ساين �أخذت و�أعطت، تاأثرت و�أثرت، ربطت �لفكر 

�ل�سرقي بالفكر �لغربي، وكانت همزة و�سل بني �ليونان و�لالتني«)1(.

وظلت هذه �لفل�سفة مزدهرة زمًنا حتى فعل �لزمن فعله مبعظمها، ومل يبق 
منها مقرر لبحث ودر��سة طو�ل �لقرون �لأخرية. ففي �لأزهر- على �سبيل �ملثال- 
�نح�سرت �لدر��سة فيه يف علوم �لقر�آن و�حلديث و�لفقه و�للغة، و�أهملت �لعلوم 

�لأخرى من تاريخ وجغر�فيا وح�ساب وهند�سة �إهماًل يكاد يكون تاًما.

�أما �لفل�سفة فكانت »ُتعد من �ملو�د غري �ملباحة يعاقب طالبها، ويحا�سب 
معلمها، و�إذ� كانت �لعلوم �لأزهرية تق�سم عادًة �إىل معقول ومنقول، فاإنها ما كانت 
وبقي  و�ملناظرة«)2(  �لبحث  و�آد�ب  و�ملنطق  و�لبديع  و�لبالغة  �لبيان  عن  تخرج 

�لأمر على هذ� �لنحو حتى منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر.

�ملرجع �ل�سابق، ج2، �س337.  )1(
�إبر�هيم مدكور، بحث »تاريخ �لفل�سفة« �سمن كتاب »�لفكر �لفل�سفي يف مائة عام«، هيئة �لدر��سات �لعربية يف   )2(

�جلامعة �لأمريكية- بريوت، �س363.
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هـ� حظها من �لدر��سة:

على  قدرتها  �ل�سابقة  �لقرون  هذه  طو�ل  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  �فتقدت 
غري  لفظية  مبتكرة،  غري  مقلدة  متحركة،  غري  جامدة  وظلت  و�لإبد�ع،  �لبتكار 
يف  تو�سحها  ثم  متون،  يف  �لأفكار  تلخ�س  نف�سها:  حول  تدور  تكاد  مو�سوعية، 
�سروح، وقد تف�سر �ل�سروح يف حو��سي وتقارير، وكل ذلك �أخًذ� عن �ل�سابقني. 
مل تتجه �لأنظار حديًثا نحو �لفل�سفة �لإ�سالمية �إل يف �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�سر، 
حني عر�س لها بع�س �مل�ست�سرقني ونفر من موؤرخي �لفل�سفة، ولكنهم مل يتعمقو� 

يف در�سها ومل يقفو� على �أ�سولها.

ويف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�سر ن�سطت حركة �ل�ست�سر�ق يف 
�لع�سرين بد�أت �حلياة  �لقرن  �لثالث من  �لعقد  �لفل�سفة �لإ�سالمية، ويف  در��سة 
�لعربية)1(،  �جلامعات  تاأ�سي�س  وتو�ىل  �لعربي  �لعامل  يف  تدب  �حلديثة  �جلامعية 
�لفل�سفي  �لفكر  ذخائر  عن  �لك�سف  يف  ت�سهم  �أن  �جلامعات  لهذه  بد  ل  وكان 

�لإ�سالمي، و�أن تتعهده بالدر�س و�لبحث.

و�أخذ �سباب �لباحثني حينذ�ك، ومنهم �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف �لك�سف 
عن هذ� �ملجال �لفكري �خل�سب للم�سلمني، ولكنه وجده مهماًل، يكاد �أن يكون 
جمهوًل بني �أبنائه، متهًما من خ�سومه، فت�سدى ملهمة �لك�سف و�لدفاع عن هذ� 

�لعلم بالدفاع عنه �سد معار�سيه، وتفنيد �دعاء�تهم.
�إبر�هيم مدكور، مع �لأيام، مرجع �سابق، �س246.  )1(
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هو  �لدعاء�ت،  هذه  مثل  ن�سوء  �سبب  �أن  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويرى 
�أن �أ�سحابها و�سعوها كفرو�س دون �لتحقق من �سدقها يف �لو�قع، ون�ساأت لدى 
موؤرخي �لقرنني �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر نتيجة عدم �إملام بلغة �لعرب، �أو دون 
�أن تتو�فر لديهم �مل�سادر �لعربية �لكافية، ومن هنا �نتهو� �إىل �أحكام ل ميكن �إل 

�أن تكون �سريعة وناق�سة)1(.

ولعالج هذ� �لنق�س، و�سع �لدكتور �إبر�هيم مدكور �ملنهج �ملالئم لدر��سة 
باملعايري  يلتزم  منهج  خالل  من  �سحيحة،  علمية  در��سة  �لإ�سالمية  �لفل�سفة 

�لعلمية، ثم طبقه على خم�س ق�سايا فل�سفية قدمها كنماذج تطبيقية.

�ملبحث �لثالث: منهج در��سة �لفل�سفة �الإ�سالمية وتطبيقه

من �أكرث ما متيز به كتاب �لدكتور �إبر�هيم مدكور عن �لكتابات �لفل�سفية 
�لأخرى هو ذلك �جلانب �لذي يت�سل باملنهج �لتطبيقي؛ فهو من �أكرث �ملوؤلفات 
و�سوًحا يف �ملنهج من �لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية. وميكن �لقول �إنه كتاب يف 

�لفل�سفة من جهة، وكتاب يف �ملنهج من جهة �أخرى.

وي�سف �أحد �لباحثني هذ� �لكتاب باأنه »�أنف�س و�أوفى و�أدق كتاب �سدر يف 
�للغة �لعربية عن �لفل�سفة �لإ�سالمية، و�ساحبه يريد بهذه �لدر��سة �لتي يقدمها 

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س12.  )1(



6868
منى �أحمد �أبو زيد

�لفل�سفة �لإ�سالمية«)1(.  �تباعه عند بحث  �أن يبني �ملنهج �لذي يجب  للجمهور 
مبنهج  �لعليا  �لدر��سات  مرحلة  يف  �لباحثني  �لطالب  من  كثري  تاأثر  قد  وبالفعل 

�لدكتور مدكور يف هذ� �لكتاب.

ويعترب باحث �آخر �أن هذ� �لكتاب كتاب منوذجي ملا فيه من �لتز�م باملنهج، 
هذه  من  يقدم  �أن  وبالإمكان  وتطبيقاته،  �ملنهج  حقل  يف  به  ُيحتذى  مثال  وهو 
�لفل�سفة  حقل  يف  �ملنهج  تطبيقات  كيفية  يف  كنموذج  يدر�س  كما  �لناحية، 

وتاريخها)2(.

ومما يعزز من قيمة هذ� �لكتاب �أن �سدوره جاء يف وقت مبكر يف در��سة 
�سابقة  تر�كمات  هناك  تكن  �حلديث، ومل  �لع�سر  �لإ�سالمية يف  �لفل�سفة  تاأريخ 
عليه �سوى كتاب »متهيد لتاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية« لل�سيخ م�سطفى عبد �لر�زق، 
و�لذي �سدر �سنة 1944، وبالرغم من ذلك يتميز كتاب �لدكتور �إبر�هيم مدكور 
مبنهج تطبيقي جديد، مل يتبع فيه �أحد�، ومل يقلد �أحًد� من �ملتاأخرين �أو �ملتقدمني، 

بالإ�سافة �إىل كونه كتابًا يوؤرخ للفل�سفة �لإ�سالمية.

و�ملنهج �لذي �عتمده �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف در��سة �لفل�سفة �لإ�سالمية 
منهج ذو وجهني: �لأول تاريخي، و�لآخر مقارن.

�أحمد فوؤ�د �لأهو�ين، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية.. منهج وتطبيقه، مقال جملة �لكتاب، مايو 1948م، �س771.  )1(
زكي �مليالد، در��سات يف تاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية، �لنادي �لأدبي بالريا�س، ط1، 2011م، �لف�سل �لثالث.  )2(
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�ملنهج �لتاريخي: وهو �ملنهج �لذي ي�سعد بنا �إىل �لأ�سول �لأوىل، وينمي 
معلوماتنا، ويزيد ثروتنا �لعلمية، وبو��سطته ميكن ��ستعادة �ملا�سي، وتكوين �أجز�ئه 

�لبالية، وعر�س �سورة منه تطابق �لو�قع ما �أمكن)1(.

وهذ� �ملنهج �لتاريخي يقدم �سورة حقيقية للو�قع؛ لأنه يدر�سه در��سة و�قعية 
�أ�سا�س ما ولدته �لبيئة  يف �سوء ما و�سل �إىل �مل�سلمني من �أفكار �أجنبية، وعلى 
�لإ�سالمية نف�سها، وبه يعرف �لعلم عن طريق و��سعيه و�لقائلني به، ثم يتتبع �أدو�ر 
تكوينه ن�ساأة ومنًو�، كماًل ون�سًجا. ويبني مدى تاأثريه يف �خللف و�ملد�ر�س �لالحقة.

ويرى �لدكتور �إبر�هيم مدكور �أن در��سة كهذه يجب �أن تقوم على �لن�سو�س 
و�لوثائق �لتي هي مادة �لتاريخ �لأوىل، ودعامة �حلكم �لقوية، و�سبيل �ل�ستنباط 
وك�سف �حلقائق. ولهذه �لأهمية �هتم �لدكتور �إبر�هيم مدكور باملخطوطات وحتقيق 

�لرت�ث ون�سره طو�ل حياته �لعلمية.

�إىل  فيوؤدي  وثائقه وخمطوطاته،  �أو غياب  �لتاريخي،  �ملنهج  �أما غياب هذ� 
�لو�قع �سلة  بينها وبني  �أخطاء علمية خطرية؛ منها فر�س جمموعة فرو�س لي�س 
توؤخذ كق�سايا م�سلمة ل د�عي لبحثها �أو مناق�ستها، �أو �أن متنح �لآر�ء قد�سية ل 
من  لي�ست  وتاأويالت  �أفكار  �لفل�سفية  �ل�ساحة  على  تظهر  وبالتايل  لها)2(.  مربر 

�لعلمية يف �سيء.

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س13.  )1(
�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س11.  )2(
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�لإ�سالمية  �لفل�سفة  در��سة  تبد�أ  باأن  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  نادى  ولذ� 
بدر��سة تاريخية ت�سعى �إىل بناء تاريخها من خالل ن�سو�سها �ل�سحيحة، و�لعي�س 

يف جوها �لطبيعي، ليتي�سر لنا فهمها على �أف�سل �سورة ممكنة.

�لدكتور  فيه  يرى  �لذي  �ملقارن،  �ملنهج  فهو  �ملنهج،  من  �لآخر  �لوجه  �أما 
�إبر�هيم مدكور �ملنهج �لذي ي�سمح مبقابلة �لأ�سخا�س و�لآر�ء وجًها لوجه، ويعني 
على ك�سف ما بينها من �سبه �أو عالقة »و�ملقارنة و�ملو�زنة من �لعلوم �لإن�سانية مبثابة 

�ملالحظة و�لتجربة من �لعلوم �لطبيعية«)1(.

يف  �لأهمية  بالغ  منهًجا  �ملقارن  �ملنهج  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويعترب 
�لتاريخي وحده لدر��ستها؛ لأن �ملنهج  �إذ ل يكفي �ملنهج  �لفل�سفة؛  �لدر��سات 
�لتاريخي يقدم لنا �آر�ء منف�سلة ل يوجد بينها مقاربة �أو ت�سابه �أو عالقة، وت�سبح 
كل فكرة منف�سلة عن �لأخرى، وكاأن كل و�حدة منها ن�ساأت مبعزل عن �لأخرى، 

�أو �أن �ملفكر ن�ساأ مبعزل عن �سابقيه ولحقيه.

وحده  �لتاريخي  باملنهج  �لكتفاء  �لأخطاء  من  �أن  مدكور  �لدكتور  ويرى 
دون �ملنهج �ملقارن، كعر�س �آر�ء �لفيل�سوف، �أو تلخي�س بع�س موؤلفاته، دون و�سعه 
�لو�سع �ل�سحيح يف بيئته، �أو مقارنته مبن كانو� حوله، �أو �لعو�مل �لتي �أثرت فيه، 

فهذ� من �لأخطاء �لعلمية �لفادحة �لتي يقع فيها �لباحثون.
�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س13.  )1(
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ومن هنا �أكد �لدكتور �إبر�هيم مدكور على خطورة �أن ينتزع �ملفكر من بيئته 
وين�سى من حوله، �أو �أن نت�سور �أن �آر�ءه ميكن �أن تدر�س منف�سلة عن �لجتاهات 
�لفل�سفية �ملوؤيدة �أو �ملعار�سة له، �أو تقدمي �آر�ئه دون معرفة �جلدل �لفكري �لذي 
�أحاط به، ودفعه �إىل �تخاذ موقف ما �أو ر�أي ما، و�سلة فل�سفة هذ� �ملفكر بنو�حي 

�لثقافة �لإ�سالمية �لأخرى �ملت�سلة بها.

�لفل�سفة  يف  �لباحث  من  تتطلب  �ملقارنة  من  �ملرحلة  هذه  �أن  �سك  ول 
�لإ�سالمية ثقافة مو�سوعية، حتيط ب�ستى جو�نب �لرت�ث �لعربي و�لإ�سالمي، ومثل 
�أو جمال حمدود،  �أل ينغلق يف تخ�س�س �سيق،  هذ� �لباحث �ملو�سوعي ينبغي 
و�إمنا عليه �أن يجتاز �حلدود حتى يتمكن من تكوين فكرة متكاملة عن �ملو�سوع 

�لذي يتناوله.

عند  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  در��سة  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  يوقف  ول 
�إىل  �ملقارنة  �أن متتد  ثالثة هي  �لتاأريخ و�ملقارنة فقط، بل ي�سيف مرحلة  مرحلة 
ربط �لفل�سفة �لإ�سالمية مبا �سبقها من فل�سفات تاأثرت بها، ومبا جاء بعدها من 
فل�سفات �أثرت فيها. فيقول: »ول بد �أن نربط �لفل�سفة �لإ�سالمية بالفل�سفات 
�لقدمية و�ملتو�سطة و�حلديثة، كي تربز يف مكانها �لالئق، وتكتمل مر�حل تاريخ 

�لفكر �لإن�ساين«)1(.

�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س28.  )1(
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�إذ �إن ما يوؤمن به �لدكتور �إبر�هيم مدكور هو �أن �حل�سارة �لإن�سانية حلقات 
تن�ساأ وتزدهر يف مكان، ثم تخفت لتنتقل �إىل مكان �آخر، ت�ستفيد مبا قدمه �ل�سابقون، 

ثم تقدم للح�سارة �لتالية لها غذ�ء جديد� لتبنى عليه ح�سارة جديدة.

وهكذ� تاريخ �لفكر �لإن�ساين، حلقات مت�سلة يرتبط بع�سها ببع�س، ويخدم 
بع�سها �لبع�س. �عتمدت �لفل�سفة �لإ�سالمية على �حل�سار�ت �لقدمية و��ستفادت 
منها وحفظتها و�أ�سافت �إليها، وقدمت ع�سارة فكرها �إىل �حل�سار�ت �لتالية �لتي 

بنت نه�ستها على �أ�سا�س من �لعلم و�لفل�سفة �لإ�سالميني.

�أما عن تطبيق هذ� �ملنهج ذي �لوجهني- �لتاريخي و�ملقارن- فقد ��ستخدمه 
�لدكتور �إبر�هيم مدكور يف در��سة خم�س نظريات من نظريات �لفل�سفة �لإ�سالمية، 
و»�لنبوة«،  »�ل�سعادة«،  نظريات:  قدم ثالًثا منها يف �جلزء �لأول من كتابه، وهي 
»�لألوهية«  نظريتا:  وهما  �لثاين،  �جلزء  يف  قدمهما  و�ثنتنني  �لنف�س«،  و»خلود 

و»حرية �لإر�دة«.

�لنظريات  هذه  على  منهجه  تطبيق  يف  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  و�أ�سلوب 
يبد�أ بعر�س �لنظرية و�إعطاء فكرة كاملة عنها، و�سرحها بلغة �أ�سحابها وو��سعيها، 
وبح�سب �ل�سورة �لتي ظهرت عليها يف �ملجال �لإ�سالمي، وحماولة تلم�س �أ�سولها، 
و�لبحث عن م�سادرها فيما نقل �إىل �لعربية من �أفكار �أجنبية، �أو فيما جاء به �لدين 
من تعاليم، ون�ساأ بجانبه من فرق وطو�ئف، وتكون حوله من مذ�هب ومد�ر�س.
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�أوًل، مع  �أنف�سهم  ثم يتتبع �لدكتور مدكور هذه �لنظريات لدى �مل�سلمني 
�سرح كيف ن�ساأت، وعلى يد من ترعرعت، وكيف عرفت يف حلقاتهم ومناق�ساتهم، 
ومو�قف �ملفكرين منها، �سو�ء كانو� من �ملعار�سني �أو �ملوؤيدين، ثم تتبع تطور هذه 
�ملد�ر�س  يف  �آثارها  عن  �لك�سف  �إىل  �لهجري  �ل�ساد�س  �لقرن  منذ  �لنظريات 

�لفل�سفية حتى �لوقت �حلايل.

ول يكتفي �لدكتور �إبر�هيم مدكور بالوقوف بهذه �لدر��سة عند هذ� �حلد 
لها  �ملخالطني  يف  تاأثريها  عن  يبحث  بل  �ملحلي،  �ملجال  يف  در��ستها  وهو  فقط، 
مع  �ليهود  عا�س  وم�سيحيني، حيث  يهود  من  �لأخرى،  �لديانات  �أ�سحاب  من 
�مل�سلمني جنًبا �إىل جنب، خا�سة يف �لأندل�س، وتتلمذو� على يد فال�سفة وعلماء 
�لإ�سالم. ومنذ �لقرن �خلام�س �لهجري ظهر فكر فل�سفي يهودي جديد يحمل 
طابًعا �إ�سالمًيا و��سًحا، كما كان �ليهود �أد�ة لن�سر �لفل�سفة �لإ�سالمية يف �لعامل 

�لغربي قبل ع�سر �لنه�سة.

ول تتوقف هذه �لتطبيقات عند حدود �لع�سور �لو�سطى وع�سر �لنه�سة، 
بل ميدها �لدكتور �إبر�هيم مدكور �إىل �لع�سور �حلديثة، حيث لحظ وجود �سبه 
يبق  »مل  �أنه  موؤكًد�  �ملحدثني،  �لفال�سفة  و�أفكار  �لإ�سالم  فال�سفة  �أفكار  بني 
�ليوم �سك يف �أن �لفل�سفة �حلديثة مدينة يف كثري من مبادئها لفل�سفة �لقرون 

�لو�سطى«)1(.

�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س17.  )1(
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و�ملو�سوعات �لتي �ختارها �لدكتور �إبر�هيم مدكور من �لفل�سفة �لإ�سالمية 
لتطبيق منهجه هي: نظرية »�ل�سعادة«، ونظرية »�لنبوة«، ونظرية »�لنف�س وخلودها« 

عند �بن �سينا، وم�سكلة »�لألوهية«، وم�سكلة »حرية �لإر�دة«.

وهذ� �لختيار يجعلنا نت�ساءل: ملاذ� �ختار هذه �ملو�سوعات دون غريها من 
مو�سوعات �لفل�سفة �لإ�سالمية �لكثرية؟ وما هي �ملربر�ت �لتي قدمها لتربير هذ� 

�لختيار؟ و�لإجابة عن هذ� يقدمها �لدكتور �إبر�هيم عند تناول كل مو�سوع.

وغايته،  �لإن�سان  مطمح  هي  »�ل�سعادة«  �أن  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  يرى 
ين�سدها د�ئًما ويجد يف طلبها، يقنع منها تارة بب�سطة �لعي�س ووفرة �ملال، ويطمع 
�أخرى يف �جلاه و�ل�سمعة وخلود �لذكر. فال�سعادة مادية وروحية، عاجلة �أو �آجلة، 
�أ�سا�سها ر�سا �لنف�س وغبطها، وهي تتفاوت بتفاوت �لأفر�د، وتتنوع بتنوع �مليول 
و�لأهو�ء. و�سعادة �لفرد وثيقة ب�سعادة �ملجتمع. ومل يرتدد �لفال�سفة يف �أن يعدو� 

�ل�سعادة غاية �لأخالق و�ل�سلوك، ومقيا�س �خلري و�ل�سر، وقمة �لف�سائل.

و�سفاوؤها،  �لنف�س  كمال  �أنها  على  �ل�سعادة  �لإ�سالم  فال�سفة  ف�سر  وقد 
بحيث ت�ستطيع �أن تتجاوز �لعامل �حل�سي �إىل عامل �لإلهيات. فهي ت�سم �سعادة 
دنيوية و�سعادة �أخروية. ولي�س يف �لإ�سالم �سعادة �إل تلك �لتي روعي فيها جانب 
�لآخرة. و�سعادة �لدنيا ل ُتذكر يف �سيء بجانب �سعادة �لآخرة. فال�سعادة �حلقة 
روحية وفكرية، �أبدية وخالدة، تقوم على �لعمل �ل�سالح وتهدف �إىل �خلري �لعام)1(.

�إبر�هيم مدكور، يف �لفكر �لإ�سالمي، مرجع �سابق، �س150، 151.  )1(
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وُتعد �ل�سعادة عند فال�سفة �لإ�سالم هي �لغاية من �سعي �لإن�سان، وهي 
�لكمال �لذي يت�سوقه كل �إن�سان من ور�ء فعله، فهي »نظرية �أخالقية يف �أ�سا�سها، 

ولكنها مل تلبث �أن حتولت لدى فال�سفة �لإ�سالم �إىل بحوث �سوفية دقيقة«)1(.

وعن نظرية »�لنبوة« ي�سري �لدكتور �إبر�هيم مدكور �إىل �أهميتها لكل �لأديان 
�ل�سماوية، وما �لنبي �إل ب�سر ُمنح �لقدرة على �لت�سال باهلل و�لتعبري عن �إر�دته، 
فال يرى روؤية �إل جاءت كفلق �ل�سبح، ول يروي خرًب� �إل وهو تنزيل من حكيم 
�ل�سماء، فمن ينكر  �ل�سامية ي�ستمد قوته من  �لديانات  حميد. و�لإ�سالم ككل 

�لوحي يرف�س �لإ�سالم يف جملته، �أو يهاجمه على �لأقل يف �أ�سا�سه.

لقد �ختلط �مل�سلمون بعنا�سر �أجنبية خمتلفة نفثت فيهم كثرًي� من �ل�سموم، 
ومل تدع �أ�ساًل من �أ�سول دينهم �إل و�سعته مو�سع �لنقد و�لت�سكيك و�لت�سليل، 
و�لت�سبيه  بالرجعة  وقالو�  باإ�سر�ئيلياتهم،  و�لتف�سري  �حلديث  كتب  �ليهود  ومالأ 
��ستوعب  وقد  �لفا�سدة،  �لآر�ء  من  وغريها  �لآخرة  و�إنكار  و�جلرب  �لقر�آن  وخلق 
�لإ�سالم �أمثال هوؤلء على �أر�سه، وكان �حلو�ر بينه وبني منكري �لنبوة هو حو�ر 

عقلي هادئ.

ولي�س من �سك يف �أن �لت�سليم بالنبوة من عقائد �لإ�سالم �لأ�سا�سية، و�أن 
كلها،  �لإ�سالمية  �حل�سارة  ويهدمون  �أ�سا�سه،  من  �لدين  ينق�سون  �لنبوة  منكري 

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س41.  )1(



7676
منى �أحمد �أبو زيد

نقدهم.  من  �مل�سلمني  بني  جند  فاإنا  جر�أة،  من  �لدعوى  هذه  يف  مما  �لرغم  وعلى 
�لدفاع  �إىل  و�أثارت هذه �لدعاوى �لأو�ساط �لإ�سالمية على �ختالفها، وحفزتها 
عن معتقد�تها لي�س بال�سالح، و�إمنا بالفكر. وقد �سل �ملعتزلة وغريهم من مفكري 
�لإ�سالم لهوؤلء �سيف �حلجة و�لربهان، وجادلوهم جد�ًل قد ل جند له نظرًي� يف 

تاريخ �لأديان �لأخرى)1(.

وهذ� رد كاٍف على من �تهم �لإ�سالم باأنه يحارب �لتفكري �لعقلي، كما �أنه 
رد على بع�س �ل�سبهات �لتي ُتثار حوله من �أنه �نت�سر بحد �ل�سيف، يف حني �أنه 

حاور خمالفيه بالدليل و�حلجة و�لربهان.

من  ممثليها  �أكرب  عند  »�لنف�س«  مو�سوع  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  وعر�س 
فال�سفة �لإ�سالم، �أل وهو �بن �سينا، ذ�كًر� �أن �لنف�س هي �سر �هلل يف خلقه و�آيته 
يف عباده، ولغز �لإن�سانية �لذي مل يحل بعد، و�لإن�سان منذ بدء �خلليقة تو�ق �إىل 
معرفة نف�سه، ول يز�ل حتى �ليوم يبذل ق�سارى جهده يف معرفتها، ومعرفة �سلتها 

باجل�سم.

�إىل  �لأبد�ن، وتتجه  �أن تخاطب  �لنفو�س قبل  و�ل�سر�ئع تخاطب  و�لأديان 
�لأخالقية  و�مل�سئولية  و�لعقاب  و�لثو�ب  �لأج�سام.  �إىل  تتجه  مما  �أكرث  �لأرو�ح 
و�لدينية بوجه عام تدعو �إىل �لتفكري يف �لروح وخلودها وماآلتها بعد مفارقة �لبدن.

�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س108.  )1(
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يف  و�ملفكرين  �لباحثني  �لنف�س  مو�سوع  ي�سغل  �أن  غريًبا  يكن  مل  ولهذ� 
خمتلف �لع�سور، »و�لإ�سالم �لذي جاء ليوقظ �لنفو�س من �سباتها ما كان ليحط 
من �ساأنها، �أو يغ�س �لنظر عنها، و�لذي دعا �إىل تهذيب �لأرو�ح وتطهريها ما كان 
ليتجاهلها �أو لينكرها، وهو يف �خت�سار دين وعقيدة قبل �أن يكون ح�سارة ومدنية؛ 

لذلك خاطب �لنفو�س منذ �لدعوة �لأوىل، ووجه �لنظر �إليها«)1(.

�لفل�سفة  جانب  من  للنف�س  در��سة  هي  �سينا،  �بن  عند  �لنف�س  ودر��سة 
�إذ �إن �بن �سينا ��ستهر مبكانته �لطبية قبل �لفل�سفية، وتناول �لنف�س يف  و�لطب؛ 
�آر�ء ما ز�لت حتتفظ بقدر كبري من �جلدة و�لإبد�ع.  لنا  كثري من موؤلفاته، وقدم 
�لإ�سالمية،  �لفل�سفة  �أ�سالة  مدى  على  دلياًل  يعطينا  عنده  �لنظرية  هذه  ومعرفة 

حيث �أتت هذه �لنظرية بكثري من �لآر�ء �جلديدة و�أثرت على من جاءو� بعده.

هذه هي �لنظريات �لثالثة �لتي عر�سها �لدكتور �إبر�هيم مدكور يف �جلزء 
�لأول من كتابه. 

�لإر�دة«. وي�سف  »�لألوهية« و»حرية  نظريتي  �لثاين فقد عر�س  �أما �جلزء 
�مليتافيزيقية  �لق�سايا  �أعقد  من  باأنها  »�لألوهية«  م�سكلة  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور 
و�أقدمها، عاجلها �لإن�سان �أوًل على �لفطرة، ثم �أخذ يتعمق فيها ويفل�سفها، فاأ�سحت 
مو�سع بحث مت�سل من رجال �لدين و�لأخالق، من �لعامل و�لفيل�سوف. وهي 

�ملرجع �ل�سابق، ج1، �س166.  )1(
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فكرة �سامية ت�سمو مو�سوعها وُتعد من �أ�سمى �لأفكار �لتي و�سل �إليها �لإن�سان، 
»و�إذ� كان �لعامة ياأخذون هذه �لفكرة عادًة يف ي�سر وب�ساطة، فاإن �خلا�سة فل�سفوها 

وتعمقو� فيها.. ول تز�ل ت�سغلهم حتى �ليوم«)1(.

مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  عليها  طبق  �لتي  و�لأخرية  �خلام�سة  �لنظرية  �أما 
�إحدى  هي  و�حلرية  �لإر�دة«.  »حرية  فهي  �لإ�سالمية،  �لفل�سفة  يف  منهجه 
�حل�ساب  و�أ�سا�س  �ل�سخ�سية،  دعائم  من  هامة  ودعامة  �لكربى،  �لإن�سانية  �لقيم 

و�مل�سئولية، قد�ستها �ل�سر�ئع و�لأديان.

تعر�ست  فقد  �لديانات،  من  و�سع خا�س عن غريه  �لإ�سالم  وللحرية يف 
�جتاه،  �أو  فرقة  تغفلها  ومل  تاريخها،  من  مبكر  وقت  منذ  �لإ�سالمية  �لفل�سفة  لها 
�ملت�سوفة  �لفال�سفة، وحاول  لها  بل عر�س  �ملتكلمني وحدهم،  عند  تتوقف  فلم 
�أن يف�سروها على طريقتهم، وعاجلها �لفقهاء و�مل�سرعون، فهي ق�سية �سغلت �لفكر 

�لإ�سالمي بكافة جمالته)2(.

�أنها  �لإر�دة«  »حرية  مل�سكلة  �ختياره  �سبب  مدكور  �إبر�هيم  �لدكتور  ويربر 
م�سكلة ذ�ت جو�نب متعددة، بني �سيكولوجية و�أخالقية، دينية وفل�سفية، �سغلت 

�لفكر  يف  مدكور،  �إبر�هيم  و�أي�ًسا:  �س34؛  ج2،  �حلالية،  �لطبعة  �لإ�سالمية،  �لفل�سفة  يف  مدكور،  �إبر�هيم   )1(
�لإ�سالمي، مرجع �سابق، �س142-134.

�لفكر  يف  مدكور،   �إبر�هيم  و�أي�ًسا:  �س91؛  �سابق،  مرجع  ج2،  �لإ�سالمية،  �لفل�سفة  يف  مدكور،  �إبر�هيم   )2(
�لإ�سالمي، مرجع �سابق، �س162-157.
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�جلو�نب.  هذه  �إىل  ن�سري  �أن  من  �أكرث  �سيًئا  ن�سنع  ومل  بعيد،  عهد  منذ  �لأذهان 
ويقول: �إنا لنت�ساءل �إز�ءها �أين حرية �لفكر يف هذ� كله؟ وهل من �سبيل حًقا �إىل 
�لقول بحرية �إر�دة مطلقة؟ ويعنينا �أن جنيب عن هذ� �ل�سوؤ�ل يف �سوء ما �نتهى �إليه 

مفكرو �لإ�سالم، ثم يقدم لنا هذه �لت�سور�ت يف كتابه �لذي بني �أيدينا.

ونحن نقول �إن �هتمام �لدكتور �إبر�هيم مدكور باحلرية مل يكن وقًفا على 
در��ستها يف جمال �لفل�سفة و�لفكر فقط، بل �هتم بها يف جمالت متعددة، تبناها 
يف �ل�سيا�سة عندما نادى بالتحرر من �ل�ستعمار �خلارجي و�ل�ستبد�د �لد�خلي، 
وحر�س عليها عندما وجد �أن حرية ر�أيه تت�سادم مع �حلزب �ل�سيا�سي �لذي �نتمى 
�لفالحني  بحق  نادى  عندما  �لقت�سادي  �ملجال  وتبناها يف  عنه.  فانف�سل  �إليه؛ 
�لفقر�ء �أن يعي�سو� كما يعي�س �ملاُلك �لأغنياء. ونادى بها يف �ملجال �لجتماعي 
عندما وجه خطابه نحو �ل�سباب من خالل �أحاديثه �لجتماعية و�لثقافية. و�أخذ 
�لقدمية،  قيوده  من  �ملجمع  يتحرر  باأن  نادى  عندما  �لعربية  �للغة  جممع  يف  بها 

وي�سعى نحو �لتجديد.

مل تكن »�حلرية« مو�سوًعا يدر�سه �إبر�هيم مدكور، و�إمنا كانت »قيمة« حاول 
مثل  �إىل  �ليوم  وما �أحوجنا  ن�ساطه.  كافة جمالت  يتمثلها طو�ل حياته، ويف  �أن 
هذه �لقياد�ت �لفكرية �ل�ساخ�سة �إىل �لأمام، �لد�عية �إىل �حلرية، �لر�غبة يف فتح 

�لنو�فذ على كل ما هو جديد ونافع لبالدنا.
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مقدمة الطبعة الثالثة

الث�نية لهذا الكت�ب ع�م 1968، ومنذ ع�مني تقريًب� ترددت  ظهرت الطبعة 
ال�سك�ى من نف�ده، وي�سعدين اأن نلبي رغب�ت الدار�سني والب�حثني. ون�أمل اأن ي�سد 
�سك�  وكم  وخ�رجه�،  م�سر  يف  والدرا�سة  البحث  طالب  ح�ج�ت  امل�سري  الن��سر 
اإخ�انن� يف الأقط�ر العربية من فقد الكت�ب امل�سري و�سع�بة احل�س�ل عليه. ول نزاع 
يف اأن ت�زيع مطب�ع�تن�، ومتكني طالبه� منه�، ك�ن يف امل��سي، اأ�سبط واأ�سمل مم� ه� 
عليه الآن، وك�نت مل�سر �س�ق ف�سيحة يف ع�مل الن�سر والثق�فة، وم� اأجدرن� اأن نع�د اإىل 
م� كن� فيه من �سنن حميدة، وكف�ن� م� اعتذرن� به من قي�د و�سع�ب�ت النقل. وكتبن� 

ملك للع�مل العربي، بل للع�مل اأجمع، وواجبن� اأن منكنه منه�.

ولي�س يف هذه الطبعة جديد يذكر، وهي ك�س�بقته� اأقرب اإىل التنقيح منه� 
اإىل الزي�دة. ولعل من اخلري اأن يحتفظ هذا اجلزء ب��سعه الت�ريخي، ظهرت طبعته 
الأوىل ع�م 1946. ومنذ اأن اأخرج ُن�سرت درا�س�ت �ستى ح�ل الفكر الإ�سالمي 
اإننْ ب�لعربية اأو ب�للغ�ت الأجنبية، وُحققت ن�س��س اأ�سرن� هن� اإىل اأ�س�له� املخط�طة، 
اأن تع�جله الأجزاء  اآثرن�  اأن ي�ؤخذ كل هذا يف العتب�ر، ولكن�  وك�ن من املمكن 
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اآخر ينح�  اأن جزًءا  الث�نية لهذا اجلزء  الطبعة  نّ�هن� يف مقدمة  اأن  الت�لية، و�سبق 
اجلزء  واحد  اآن  ي�ستقبل يف  اأن  وي�سعدن�  قريًب�،  �سيتل�ه  نهجه  وي�سري على  نح�ه، 
الأول يف طبعته الث�لثة، واجلزء الث�ين يف طبعته الأوىل، وهم� مًع� من واد واحد، 

يهدف�ن اإىل غ�ية معينة، وي��سح�ن فكرة اأ�س��سية.

وغ�يتهم� بي�ن اأن الثق�فة الإ�سالمية �س�ملة، واأنه� كلٌّ مت�سل الأجزاء، ومن 
اأن ينظر اإىل كل جزء منه� يف  اأو   ،� اأن يف�سل بع�سه� عن بع�س ف�ساًل ت�مًّ اخلط�أ 
ا�ستقالل. ففي الأدب مثاًل فكر وفل�سفة، ويف الفل�سفة اأدب ولغة. ومن ذا الذي 
واملعتزيل؟ وقدم  املفكر  الأديب مبعزل عن اجل�حظ  اأن يدر�س اجل�حظ  ي�ستطيع 
لن� اأب� حي�ن الت�حيدي، يف »مق�ب�س�ته« اأو يف »الإمت�ع وامل�ؤان�سة« على الأخ�س، 
ل�ح�ت معربة عن احلي�ة الفكرية يف ع�سره. ويف »كت�ب احلروف« للف�رابي الذي 
ن�سر اأخرًيا لغة وفقه لغة بقدر م� فيه من منطق وفل�سفة. ويف »كت�ب الإ�س�رات« 
ب�حلي�ة  هذا  يذكرن�  وكم  ر�سني.  وتعبري  �س�ٍم،  واأ�سل�ب  عميق،  فكر  �سين�  لبن 
اإىل ج�نب  الأدب�ء  بني  ديك�رت  فيعد  ع�سر،  ال�س�بع  القرن  الفرن�سية يف  الثق�فية 
اأنه اأب� الفل�سفة احلديثة، ول نن�سى ب��سك�ل وم�لربان�س، ولهم� منزلتهم� الفل�سفية 
والأدبية. ول �سك يف اأن يف درا�سة الأدب الفرن�سي ع�نً� للط�لب على فهم العلم 
التي  للخ�س�مة  ورمب� ك�ن  العربي،  الأدب  ينق�سن� يف درا�سة  م�  والفل�سفة، وهذا 
الدرا�س�ت  �س�أن يف عزله� عن  املت�أخرة  القرون  الإ�سالمية يف  الفل�سفة  به�  بليت 

الإ�سالمية الأخرى.
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و�سبق لن� اأن اأو�سحن� يف جالء ال�سلة بني الفل�سفة والعلم يف الإ�سالم، واأن 
الفال�سفة علم�ء، والعلم�ء فال�سفة، والأمثلة على ذلك كثرية، نكتفي ب�أن ن�سري 
منه� بني الفال�سفة اإىل الكندي، وك�ن حجة يف الفلك والري��سة، واإىل ابن �سين�، 
اأبي بكر الرازي الذي  اإم�ًم� يف الطب �سرًق� وغربً�. ون�سري بني العلم�ء اإىل  وك�ن 
ع�ر�س اأر�سط� مع�ر�سة �سريحة، واإىل ابن الهيثم الذي ميكن اأن ُيعّد بني امل�س�ئني 
تالق  ج�انب  عن  كت�بن�  من  الث�ين  اجلزء  ويف  اجلزء  هذا  يف  وك�سفن�  العرب. 
الثالث  عب  ال�سُّ هذه  اأن  وال�اقع  واملت�س�فة،  واملتكلمني  الفال�سفة  بني  متعددة 

وثيقة ال�سلة، وهي اأو�سح معرب عن احلي�ة الفكرية يف الإ�سالم.

اأن يق�ل  ت العل�م الدينية الفل�سفية، وتغذت منه�، وميكن  وف�ق هذا غذَّ
ب�خت�س�ر اإن نقطة البدء يف البحث العقلي لدى امل�سلمني اإمن� ك�نت تدور ح�ل 
الت�فيق بني العقل والنقل. ول�حظ بحق اأن علم اأ�س�ل الفقه، وه� �سرب من 
وي�س�د  الأر�سطي.  واملنطق  الفل�سفة  من  كثرًيا  اأف�د  قد  الفقهي،  البحث  من�هج 
علم التف�سري نزعت�ن متميزت�ن، تعّ�ل اإحداهم� على النقل، وتعّ�ل الأخرى على 
الرازي كل  الدين  فخر  فيهم�  ت��سع  وفل�سفة  علم  ب�ملعق�ل  التف�سري  العقل. ويف 
لإكم�له.  الزمن  له  يت�سع  مل  الذي  الرحمن«  »فتح  امل�سه�ر:  كت�به  يف  الت��سع 
وب�جه ع�م مل يفت كب�ر مفكري الإ�سالم اأن يلم�ا بهذه اجل�انب على اختالفه�، 

واأن ينهل�ا من حي��س هذه الثق�فة على تعدده�.
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وعلى م�ؤرخي الفكر الإ�سالمي اأن يلحظ�ا هذه ال�حدة ويرع�ه�، وقد ف�ت 
اأمره� بع�س الب�حثني من عرب وم�ستعربني، ف�قع�ا فيم� وقع�ا فيه من ق�س�ر اأو 

زلل.

وم� اأجدر �سب�بن� اأن يزودوا من الثق�فة الإ�سالمية بزاد ك�ف، واأن يفقه�ه� 
على وجهه�.

اإبراهيم مدك�ر

1976 /7 /10



ن�سره  على  مي�س  ومل�  الأوىل  طبعته  ونفدت  زمن،  منذ  الكت�ب  هذا  ظهر 
خم�س �سن�ات. وك�ن مقدًرا اأن يع�د طبعه، بل ك�ن معترًبا من�ذًج� يح�كى، ومنهًج� 
يرجى اأن يطبق يف درا�س�ت م�س�بهة، وحلقة من �سل�سلة مت�سلة. ولكن مع الأ�سف 
�سرفتني عنه �س�ؤون اأخرى، وح�لت دوين وامل�سي فيه اأعب�ء م� ك�ن يل اأن اأتخلى 

عنه�.

ومن ح�سن احلظ اأن الق�فلة ت�سري، ويف ذلك م� يخفف عني، ويحفزين اإىل 
اأن اأع�د اإىل �سيء مم� كنت فيه. 

اأهله،  اأقبل عليه  قد  الإ�سالمية  الدرا�س�ت  اأن ميدان  األحظ  اأن  وي�سرين 
واأ�سهم�ا فيه اإىل ج�نب من ا�سطلع به من قبل من م�ست�سرقني. ول �سك يف اأن 
بن�سيبه�  تق�م  اأن  ا�ستط�عت  عهده�،  برغم حداثة  العربي،  الع�مل  اجل�مع�ت يف 
اإليه�  وان�سمت  مع�مله،  واأن تك�سف عن كثري من  الإ�سالمي،  الرتاث  اإحي�ء  يف 
فُجمعت  امل�سم�ر،  ت�ؤدي واجبه� يف هذا  اأن  اأخرى حر�ست على  هيئ�ت عربية 
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خمط�ط�ت، واأُح�سيت م�ؤلف�ت، وُن�سرت كتب ور�س�ئل، وو�سعت تراجم، لبع�س 
مهرج�ن�ت  ونظمت  م�ؤمترات،  وعقدت  ونظري�ت.  اآراء  ودر�ست  ال�سخ�سي�ت، 
ليبعث من جديد بع�س اأعالم الفكر الإ�سالمي. وحتقق يف اخت�س�ر كثري مم� دع�ن� 

اإليه يف الطبعة الأوىل لهذا الكت�ب.

ويعنين� اأن ننّ�ه ب�أمرين اثنني: اأولهم� الن�سر والتحقيق، وه� دون نزاع ال�سبيل 
الأ�س��سي ل�ستع�دة امل��سي واإحي�ء الرتاث الفكري. وقد ُبذلت فيه جه�د من 
به� من  اأ�س�اء مل تكن حتظى  الإ�سالم  واألقيت على فال�سفة  اأفراد وجم�ع�ت، 
قبل: ف�أ�سبحت لدين� م�دة له� وزنه� من اأبح�ث الكندي وم�ؤلف�ته، واأخرجت من 
ن�سر »كت�ب  ن�ستكمل  الف�رابي وتعليق�ته. وكدن�  اإ�ست�نب�ل بع�س ر�س�ئل  خزائن 
فل�سفية عربية و�سلتن�. وبداأن� نقف على  اأكرب م��س�عة  ال�سف�ء« لبن �سين�، وه� 
يف  الأمل  ف�قدي  وكن�  العربية،  اأ�س�له�  يف  الأندل�س  فال�سفة  م�ؤلف�ت  من  قدر 

احل�س�ل عليه�.

الفل�سفية  الدرا�س�ت  ميدان  يف  والتحقيق  الن�سر  جم�ل  اأن  وعندي 
بعد،  تفتح  مل  كن�ز  والع�مة  اخل��سة  املكتب�ت  ويف  ف�سيًح�،  يزال  ل  الإ�سالمية 
ويف و�سعن� اأن ن�سد نق�ًس�، ون�ستكمل حلق�ت مفق�دة. وقد اآن الأوان لأن نخرج 
 )Corpus( »م�ؤلف�ت كب�ر فال�سفة الإ�سالم اإخراًج� جديًدا على �سكل »جمم�ع
يلم �ست�ته�. وي�سم اأ�س�له� العربية وترجم�ته� الالتينية والعربية، على نح� م� �سنع 
يكن  مل  ن�سر  م�  وبع�س  �سيم�  ل  واملت��سط.  القدمي  الت�ريخ  يف  الفال�سفة  لكب�ر 
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الب�حثني  يعني  م�  ال�س�رة  هذه  على  ن�سره�  ويف  نفد،  قد  الآخر  وبع�سه  حمقًق�، 
والدار�سني.

وهن�ك اأمر اآخر وجهن� اإليه النظر يف املنهج الذي ر�سمن�ه، وه� ربط الفل�سفة 
الإ�سالمية مبراحل التفكري الإن�س�ين، فبين� اأنه� امتداد للفكر القدمي، وغذاء للفكر 
الفل�سفي يف القرون ال��سطى والت�ريخ احلديث. ويف كل ي�م تزداد هذه ال�سلة 
ثب�ًت� وو�س�ًح�. فمعل�م�تن� عن الع�سر الهلين�ستي ورج�ل مدر�سة الإ�سكندرية يف 
من� مطرد، ويت�سح اأم�من� الي�م ت�ريخ تلك املدار�س الفكرية ال�سرقية التي ق�مت يف 
ن�سيبني وحران وجندي�س�ب�ر على اأثر اإغالق مدر�سة اأثين�، ومن الطبيعي اأن ي�أخذ 
الفكر الفل�سفي الإ�سالمي عن ذلك كله، وي�سيف اإليه م� ي�سيف. ومل يفته ي�م 

اأن اكتمل اأن يغذي الفكر الفل�سفي امل�سيحي يف الت�ريخ املت��سط واحلديث.

وقد قدر لن� اأن ن�سرتك يف ت�أ�سي�س جمعية دولية لفل�سفة القرون ال��سطى، 
اأت�حت الفر�سة لدرا�س�ت متالحقة، وا�ستط�عت اأن تعقد اأربعة م�ؤمترات بني اأورب� 
واأمريك�. ويف كل م�ؤمتر منه� اأدلة جديدة على مقدار نف�ذ الفكر العربي اإىل الفكر 
م�ؤرخ�  واأ�سبح  احلديث.  والت�ريخ  النه�سة  ع�سر  اإىل  امتداده  وعلى  الالتيني، 
الإ�سك�لئية امل�سيحية ي�سعرون بح�جتهم امل��سة اإىل اإحي�ء املرتجم�ت الالتينية 
� من الرتاث الفكري يف القرون ال��سطى.  للن�س��س العربية؛ لأنه� تعد جزًءا ه�مًّ
فهم يتمن�ن اأن يتم ن�سر ابن ر�سد الالتيني، وقد تلك�أ كثرًيا يف ال�سن�ات الأخرية. 
وبدوؤوا اأي�ًس� يف اإحي�ء م� ترجم اإىل الالتينية من كتب ابن �سين� الفل�سفية، وبخ��سة 
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»كت�ب النف�س« و»كت�ب الإلهي�ت«. وي�م اأن اأخذن� نحن يف ن�سر »كت�ب ال�سف�ء«، 
رج�ن� اأن ين�سر مع اأ�سله العربي م� ترجم منه اإىل الالتينية. وه� ه� ذا الفراغ ُي�سد، 
وينه�س  النق�س،  تدارك  على  يعني  م�  اجله�د  ت�س�فر  ويف  ت�ستكمل،  واحللق�ت 

ب�لبحث والدر�س.

* * *

مل نر يف هذه الطبعة م� ي�ستدعي ا�ستئن�ف بحث، ول اإع�دة درا�سة، وجل 
م� اأدخل عليه� اأقرب اإىل التنقيح منه اإىل الزي�دة. واإن� لرنج� اأن يلي هذا الكت�ب 

قريًب� جزء اآخر ينح� نح�ه، وي�سري على نهجه.

اإبراهيم مدك�ر



الت�ريخي من فرو�س يق�م عليه� واأهداف نظرية ي�سّ�ب  ل يخل� البحث 
امل��سي  ويبنى  غراره،  على  ال�ق�ئع  جتمع  متخيل  من�ذج  عن  ي�ستغنى  ول  اإليه�، 
على اأ�س��سه، ولقد درج امل�ؤرخ�ن على اأن ير�سم�ا بح�ثهم يف �س�ء معل�م�تهم، 
واملدار�س عند  ب�لع�س�ر  فيقف�ن  لهم اطالعهم.  ي�سمح  م�  بقدر  ويحددوا مع�مله� 
خط�ط حتديد وهمية، وي�سل�ن م� انقطع اأو يقطع�ن م� ات�سل. ول من��س لهم من 

اأن يفعل�ا ذلك، وقد ل يك�ن فيه عيب اأو غ�س��سة.

ولكن العيب كل العيب اأن يتح�ل الت�ريخ اإىل جمم�عة فرو�س لي�س بينه� 
اأنه� ق�س�ي� م�سلمة ل داعي لبحثه� ول حمل  وبني ال�اقع �سلة، واأن ت�ؤخذ على 
به� م�ؤلف �س�بق  اأنه قد ق�ل  اإل  اللهم  اأن متنح قد�سية ل مربر له�،  اأو  ملن�ق�سته�، 
وذهب اإليه� م�ؤرخ قدمي. وبذا تقف حجر عرثة يف �سبيل البحث والدرا�سة، وحت�ل 

دون تقدم العلم وارتق�ئه.

وقد ُبلي ت�ريخ احلي�ة العقلية يف الإ�سالم بط�ئفة من هذه الفرو�س. فقيل مثاًل 
اإن ال�س�ميني فطروا على غريزة الت�حيد والب�س�طة )Instinct monothéiste( يف 

 مقدمة الطبعة الأوىل
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كل �سيء، يف الدين والفن واللغة واحل�س�رة، اأو اأن عقليتهم عقلية ف�سل ومب�عدة، 
ل جمع وت�أليف، فال قبل لهم اإل ب�إدراك اجلزئي�ت واملفردات منف�سلة، اأو جمتمعة 
يف غري م� تن��سق ول ان�سج�م)1(. وظن اأن العرب »مل ي�سنع�ا �سيًئ� اأكرث من اأنهم 
تلق�ا دائرة املع�رف الي�ن�نية يف �س�رته� التي ك�ن الع�مل كله م�سلًم� به� يف القرنني 
اأنهم ح�ك�ا الأفالط�نية  اأنه ل فل�سفة لهم، وكل م� �سنع�ا  اأو  ال�س�بع والث�من«؛ 
احلديثة ورددوه�)2(. ومل يقف الأمر عند ذلك، بل رتبت عليه نت�ئج �ستى ل يزال 

ي�أخذ به� بع�س الب�حثني.

ومن�س�أ هذه الفرو�س يف الغ�لب اأنه� مل ت��سع بعد درا�سة ك�ملة، ومل ت�ستمد 
مل�  م�س�هة  �س�رة  اأملته�  واإمن�  وم�س�دره،  اأ�س�له  نف�سه يف  الإ�سالمي  التفكري  من 
ك�ن متداوًل من املخط�ط�ت الالتينية. وذلك اأن بع�س م�ؤرخي القرنني الث�من 
ع�سر والت��سع ع�سر عر�س�ا للحي�ة العقلية عند امل�سلمني، دون اأن يك�ن لهم اإمل�م 
اأحك�م ل  اإىل  الك�فية. وانته�ا  العربية  تت�افر لديهم امل�س�در  اأن  اأو دون  بلغتهم، 

ميكن اإل اأن تك�ن �سريعة ون�ق�سة، ومع هذا قدر له� اأن حتي� زمًن�.

ومل يبق بد من تدارك هذا النق�س. واأق�م طريق لذلك اأن يعر�س الفكر 
الإ�سالمي يف ذاته، فيدر�س درا�سة واقعية يف �س�ء م� و�سل اإىل امل�سلمني من اأفك�ر 
نف�سه� من بح�ث ومن�ق�س�ت.  الإ�سالمية  البيئة  وّلدته  م�  اأ�س��س  اأجنبية، وعلى 
اإدراكه على حقيقته  به، كي ميكن  ويعرف مب��سرة عن طريق وا�سعيه والق�ئلني 

)1( �س 16  )= �س20 من هذه الطبعة، و�سنكتفي يف الإح�لت الالحقة برقم ال�سفحة م�سب�ًق� بعالمة =(.
)2( �س 18، 22 )= �س 23، 29(.
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ويبني  ون�سًج�،  وكم�ًل  ا،  ومن�ًّ ن�س�أة،  تك�ينه:  اأدوار  تتبع  ثم  وجهه.  على  وتفهمه 
مدى ت�أثريه يف اخللف واملدار�س الالحقة.

ودرا�سة كهذه يجب اأن تق�م على الن�س��س وال�ث�ئق التي هي م�دة الت�ريخ 
الأوىل، ودع�مة احلكم الق�ية، و�سبيل ال�ستنب�ط وك�سف احلقيقة. ول �سك يف 
اأو�سح  ك�نت  ط�قته�،  ف�ق  وفهمت على وجهه� ومل حتّمل  ثب�ته�  اإن �سح  اأنه�، 
�س�رة حتكي امل��سي وتعرب عنه. وقد ل يكفي تلخي�سه� اأحي�نً�، بل ينبغي اأن تقدم 
كم� هي، كي تن�ق�س وحتلل، وي�سرتك الق�رئ يف تقديره� واحلكم عليه�. ومم� يزيده� 
و�س�ًح� اأن تق�بل ب�أخرى ويق�رن بع�سه� ببع�س، فيفهم مدل�له� على �سكل اأمت، 

وت�ستخل�س منه� نت�ئج اأدق واأ�سدق.

فالبد من التع�يل اإذن على املنهج الت�ريخي الذي ي�سعد بن� اإىل الأ�س�ل 
الأوىل، وينّمي معل�م�تن�، ويزيد ثروتن� العلمية. وب�ا�سطته ميكن ا�ستع�دة امل��سي 

وتك�ين اأجزائه الب�لية، وعر�س �س�رة منه تط�بق ال�اقع م� اأمكن.

ولي�س ثمة �سيء اأع�ن على تفهم الأقدمني من اأن نح�ول م� ا�ستطعن� اأن 
نحي� حي�تهم.

ويجدر بن� اأن ن�سم اإىل هذا املنهج اأي�ًس� املنهج املق�رن الذي ي�سمح مبق�بلة 
اأو عالقة.  بينه� من �سبه  الأ�سخ��س والآراء وجًه� ل�جه، ويعني على ك�سف م� 
واملق�رنة وامل�ازنة من العل�م الإن�س�نية مبث�بة املالحظة والتجربة من العل�م الطبيعية. 
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وم� اأح�جن� اإىل ذلك يف درا�سة ت�ريخ الفكر الإ�سالمي خ��سة؛ لأن كثريين ممن 
ف�أخذوا  ن�اح حمدودة.  نط�ق �سيق، وع�جل�ه من  اأنف�سهم يف  له حب�س�ا  عر�س�ا 
الأخرى،  مبعزل عن  فكرة  نبتت كل  وك�أمن�  بع�س،  بع�سه� عن  منف�ساًل  الأفك�ر 
وملفكرين منفردين، وك�أمن� ع��س كل واحد منهم يف كهف اأفالط�ن الذي ل �سلة 

بينه وبني الع�مل اخل�رجي.

ف�إذا م� عر�س�ا لفيل�س�ف مثاًل اكتف�ا ب�سرد اآرائه وتلخي�س بع�س م�ؤلف�ته، 
دون اأن يعن�ا ب��سعه و�سًع� �سحيًح� يف بيئته، اأو اأن يقرن�ه مبن ك�ن�ا ح�له؛ ودون 
ارتب�طه�  ومدى  فيه�  اأثرت  التي  والع�امل  فل�سفته  ن�س�أة  كيفية  ببي�ن  يهتم�ا  اأن 
ب�لأفك�ر املع��سرة له�. واإن ح�ول�ا مق�رنة ج�ءت حمدودة ن�ق�سة، فتق�سر على بع�س 
امل�س�ئل، وتقف عند بع�س الآف�ق. فال ي�ازن ع�دة اإل بني فيل�س�ف وفيل�س�ف، 
اأو بني متكلم ومتكلم، اأو بني مت�س�ف ومت�س�ف، مع اأن ه�ؤلء جميًع� كثرًيا م� 
اأن  اخلط�أ  نقط م�سرتكة. ومن  الغ�لب ح�ل  بحثهم يف  ودار  وتع�ر�س�ا،  تع��سروا 
ينتزع ال�احد منهم من بيئته وُين�سى من ح�له، اأو اأن تبحث اآراوؤه منف�سلة عن 

ن�احي الثق�فة الإ�سالمية الأخرى املت�سلة به�.

* * *

وت��سيح.  له  ت�أكيد  التطبيق  ويف  ف�سيح،  تطبيقه  وجم�ل  املنهج،  ه�  هذا 
وقد �سبق لن� اأن طبقن�ه يف بحث ظهر ب�لفرن�سية منذ ثالث ع�سرة �سنة، ودر�سن� 
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به�  ونعني  الإ�سالم،  يف  الفل�سفية  ال�سخ�سي�ت  كب�ر  من  �سخ�سية  �س�ئه  يف 
الف�رابي)1(. ف�لتزمن� اأن نك�سف اأوًل عن نقطة البدء يف فل�سفته)2(، ون�سرح كيف 
اآراوؤه ونظري�ته املختلفة؛ وبذا ا�ستطعن� اأن نحدد منزلته يف املدر�سة  ترتبت عليه� 

الفل�سفية الإ�سالمية)3(.

ونريد الي�م تطبيقه على ثالث نظري�ت فل�سفية اإ�سالمية: ال�سع�دة، النب�ة، 
النف�س، يف حقيقته�  تدور كله� ح�ل  ومتج�ورة،  مت�سلة  النف�س وخل�ده�. وهي 
طهر  من  اإليه  ت��سل  اأن  ميكن  وم�  ق�اه�  بي�ن  يف  ومع�ده�،  اأ�سله�  يف  ووج�ده�، 
ف�ساًل  واحدة  لكل  وعقدن�  نظرية،  نظرية  در�سن�ه�  واإله�م.  وحي  اأو  وقد�سية، 
م�ستقال. ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن الف�سل الأخري ي�ستمل على نظري�ت 
يف نظرية، ويجمع عدة م�س�ئل تلتقي يف ب�ب واحد. اأم� الف�سل الأول فه� األ�سق 

ب�ملقدمة، واأقرب اإىل ت��سيح م� ر�سمن� من منهج وبي�ن الأ�سب�ب الداعية اإليه.

وقد بداأن� يف كل ذلك ب�سرح النظرية واإعط�ء فكرة ك�ملة عنه�، �سرحن�ه� 
الع�مل  يف  عليه�  بدت  التي  ب�ل�س�رة  و�س�رن�ه�  ووا�سعيه�،  اأ�سح�به�  بلغة 
نقل  فيم�  م�س�دره�  عن  والبحث  اأ�س�له�  تلم�س  هذا  بعد  وح�ولن�  الإ�سالمي. 
اأو فيم� ج�ء به الدين من تع�ليم ون�س�أ بج�نبه من  اأفك�ر اأجنبية،  اإىل العربية من 
ن ح�له من مذاهب ومدار�س، ول ميكن اأن تفهم النظري�ت  فرق وط�ائف، وتك�َّ

I. Madkour, La place d’al-Fârâbi dans l’école philosophique musulmane, Paris, 1934. )1(
 Ibid., p. 11-43, 44-57. )2(

Ibid., p. 219-222. )3(
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اأنه� نبتت يف ج� فكري  اأو تن��سين�  اإن ن�سين�  الفل�سفية الإ�سالمية فهًم� �سحيًح� 
ف�سيح الأرج�ء وحي�ة عقلية متعددة الن�احي.

ت�أثريه�،  مدى  عن  الك�سف  يف  ورغبن�  النظري�ت،  هذه  ت�ريخ  تتبعن�  ثم 
ن�س�أت وعلى  اأنف�سهم. فبينهم  اأن نبحث عن ذلك لدى امل�سلمني   � وك�ن طبيعيًّ
اأيديهم ترعرعت وبلغتهم كتبت، ويف حلق�تهم ومن�ق�س�تهم ُتب�دلت. ولئن ك�ن قد 
ع�ر�سه� فريق وحمل عليه� اآخر، ف�إن هذا مل يحل دون ت�أثريه�. ذلك لأن الآراء 
والأفك�ر تفعل فعله� دائًم�، �سديقة اأو عدوة، م�ؤيدة ك�نت اأو مع�ر�سة، وكثرًيا م� 
نفذت اإىل خ�س�مه� على غري ق�سد وعلى الرغم منهم. ومل نقف ب�لنظري�ت التي 
عر�سن� له� عند القرن ال�س�د�س الهجري، بل �س�يرن� ت�ريخن� وح�ولن� ك�سف اآث�ره� 

يف املدار�س الإ�سالمية اإىل الي�م.

ومل ي�سرفن� ت�ريخه� عند امل�سلمني عن تتبع اأثره� لدى اليه�د وامل�سيحيني. 
وقد ع��س اليه�د مع امل�سلمني جنًب� جلنب منذ فجر الدع�ة ون�ل�ا حظ�ة كربى، وم� 
اإن بداأت احلركة العلمية حتى �س�هم�ا فيه� وخلف�ا اآث�ًرا ل تقبل ال�سك. اإل اأن 
امل�سلمني بدورهم مل يلبث�ا اأن اأ�سح�ا اأ�س�تذة وردوا اإليهم �سنيعهم، فتتلمذ لهم 
اليه�د هذه املرة واأخذوا عنهم علمهم وفل�سفتهم. ومنذ القرن اخل�م�س الهجري 
� وا�سًح�، ويكتب ب�لعربية  ظهر تفكري فل�سفي يه�دي جديد يحمل ط�بًع� اإ�سالميًّ
اأو يرتجم اإىل العربية. وقد بلغ ذروته يف القرن ال�س�بع، ومن اأكرب ممثليه ابن جربول 

وابن ميم�ن اللذان ورد ذكرهم� كثرًيا يف امل�ؤلف�ت واملدار�س الالتينية.
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ومل يقنع اليه�د ب�عتن�ق التفكري الإ�سالمي، بل ك�ن�ا اأداة �س�حلة لن�سره 
اإليه،  امل�سيحيني  نظر  وجه�ا  الذين  فهم  الغربي.  الع�مل  اإىل  بّلغ�ه  اأمن�ء  ور�ساًل 
ولقد  ن�سيب.  الرتجمة  هذه  لهم يف  وك�ن  وترجمته،  عنه  البحث  اإىل  ودفع�هم 
اأخذ امل�سيحي�ن منذ القرن احل�دي ع�سر امليالدي يف ترجمة الكتب الإ�سالمية 
اأثر  اإىل الالتينية، وك�ن له�  اأو عن العربية  اله�مة العلمية والفل�سفية عن العربية 
اأن الفكر الفل�سفي الإ�سالمي  ل ينكر يف مدار�سهم ومذاهبهم. واأ�سحى مقرًرا 
تالقى يف القرون ال��سطى مع الفكر امل�سيحي، واأثر فيه ت�أثرًيا بيًن�. ومم� يزيد الفكر 
الإ�سالمي و�س�ًح� ي�سمح ب�حلكم على اأهميته يف دقة اأن نتتبع اآث�ره املختلفة، اإن 

لدى اليه�د اأو امل�سيحيني.

منه�  اأبعد  ه�  م�  اإىل  ذهبن�  بل  ال��سطى،  القرون  عند  نقف  مل  اأن�  على 
واأ�سرن� اإىل م� يلحظ من �سبه بني فال�سفة الإ�سالم والفال�سفة املحدثني، الأمر مل 
يعره الب�حث�ن من قبل عن�ية تذكر. ومل يبق الي�م �سك يف اأن الفل�سفة احلديثة 
بينه�  هذه  تت��سط  ول� مل  ال��سطى،  القرون  لفل�سفة  مب�دئه�  من  كثري  مدينة يف 
وبني الفل�سفة الي�ن�نية م� بدت على و�سعه� احل�يل. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن فكرة 
الأل�هية تعترب دع�مة الفل�سفة الديك�رتية، وبه� يف�سر ال�ج�د واملعرفة ف�ساًل عن 
اخلري واجلم�ل واإله ديك�رت ك�ئن ل نه�ئي، ك�مل كل الكم�ل، ع�مل مت�م العلم، 
وه� ل يختلف كثرًيا عن الإله الذي ق�ل به فال�سفة الإ�سالم. و�سيك�سف بحثن� 

هذا عن نقط �سبه، بل ات�س�ل بني ه�ؤلء الفال�سفة وكب�ر الديك�رتيني.
* * *
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ولي�ست النظري�ت التي عر�سن� له� هن� اإل من�ذًج� لدرا�سة ينبغي حم�ك�ته�، 
وجزًءا من �سل�سلة يجب ا�ستكم�ل حلق�ته�. فهن�ك نظرية واجب ال�ج�د، والعلم 
الإلهي، واخللق والإبداع، وال�سببية والغ�ئية، والعن�ية ومذهب التف�وؤل؛ اإىل غريه� 
من نظري�ت اأخرى، بني ميت�فيزيقية وطبيعية، و�سيكل�جية واأخالقية. واإذا مل يت�سع 
املق�م لدر�سه� هن�، ف�إن� نرج� اأن ن�فق لذلك يف فر�سة اأخرى. على اأن� ن�أمل ب�جه 
خ��س اأن يعنى به� ال�سب�ب اجل�معي، ويتخذ منه� م��س�ع�ت لبح�ثه اخل��سة يف 

ر�س�ئل امل�ج�ستري والدكت�راه.

التفكري الإ�سالمي، ويقفن� على  الدرا�سة م� يك�سف عن دق�ئق  ويف هذه 
امل�س�ئل  بع�س  على  ع�دة  تن�سب  الع�مة  البح�ث  لأن  ذلك  ومميزاته.  خ�س�ئ�سه 
ل  وقد  ك�ملة،  فكرة  بتك�ين  ت�سمح  ل  التي  الإجم�لية  ب�لنظرة  وتعنى  الب�رزة، 
واإذا  به�،  الن��س  فلنعّرف  اإ�سالمية  بفل�سفة  نق�ل  كن�  ف�إذا  �س�دقة،  �س�رة  تعطي 
كن� نذهب اإىل اأن له� وج�ًدا و�سخ�سية م�ستقلة فال �سبيل لإثب�ت ذلك اإل ب�أن 

ندر�سه� يف عمق و�سعة.



و�سلَّم  ق�م  ف�أنكره�  زمًن�،  ال�سك  م��سع  الإ�سالمي  الفل�سفة  ُو�سعت  لقد 
به� اآخرون. وك�نت م�جة ال�سك فيه� ط�غية ط�ال القرن الت��سع ع�سر، فظن -يف 
حت�مل ظ�هر- اأن تع�ليم الإ�سالمي تتن�فى مع البحث احلر والنظر الطليق، واأنه� 
تبًع� لهذا مل ت�أخذ بيد العلم ومل تنه�س ب�لفل�سفة، ومل تنتج اإل انحالًل م�غاًل 
وا�ستبداًدا لي�س له مدى، يف حني اأن امل�سيحية ك�نت مهد احلرية ومنبت النظم 
ومهدت   ،� ق�يًّ بعًث�  العل�م  وبعثت  والآداب  الفن�ن  ذخ�ئر  �س�نت  وقد  الني�بية، 

للفل�سفة احلديثة وغذته�)1(.

1- �لتع�شب �جلن�شي

ومل يقف الأمر عند هذا، بل ج�وزه اإىل اعتب�رات عن�سرية ُقّدر له� اأن جتد 
�سبيله� اإىل ميدان العلم كم� وجدته اإىل ميدان ال�سي��سة، واأخذت املف��سلة بني 
اأو درا�سة،  يقم عليه� دليل من بحث  اأو�س�ًف� مل  العرب  الأجن��س ت�سفي على 
  V. Cousin, Cours de l’histoire de la philosophie, Paris, 1841, املث�ل:  �سبيل  على  انظر   )1( 

.T. I, p. 48-49

 الف�صل الأول
الفل�صفة الإ�صالمية ودرا�صتها
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وم�  ال�سع�ب،  بخ�س�ئ�س  ات�سل  م�  العلمي،  املنحى  الأو�س�ف عن  تلك  واأبعد 
اآذن ب�لنته�ء اإىل نت�ئج ق�طعة يف »علم نف�س الأجن��س«، مع اأن� مل ن�سل بعد -ويف 
اإن  الن�حية. فقيل مثاًل  اإل ملجرد فرو�س واحتم�لت يف هذه  الع�سرين-  القرن 
الب�س�طة،  على  ومدنية  ولغة   � وفنًّ الت�حيد،  على  تديًن�  فطرت  �س�مية  نف�ًس�  هن�ك 
التعدد، ويف علمه� وفنه� على  الآرية مفط�رة يف عقيدته� على  النف�س  اأن  بينم� 

ان�سج�م الت�أليف)1(.

)�أ( رينان و�جلن�س �ل�شامي:

الذين  هم  ال�سي��سية-  العن�سرية  -خ�س�م  الفرن�سيني  اأن  الغريب  ومن 
اأث�روه� �سع�اء يف القرن امل��سي، وبذروا بذوًرا عن�سرية علمية وفل�سفية امتدت 
اجلن�س  اأن  قرر  من  اأول  اأنه  رين�ن  �سرح  فقد  احل��سر.  القرن  اإىل  اآث�ره�  بع�س 
ال�س�مي دون اجلن�س الآري)2(. وك�ن لراأيه وزنه يف فريق من مع��سريه، و�سداه 
لدى بع�س اأتب�عه وتالميذه؛ ذلك لأنه ك�ن اأ�ست�ذ اللغ�ت ال�س�مية غري من�زع 
واأعرف الن��س ب�مل�سلمني يف ع�سره. وم� العقل ال�س�مي والعقل الآري اللذان 
ق�ل بهم� لي�ن ج�تييه يف اأوائل هذا القرن اإل امتداد لهذه الدع�ى، وعنده اأن 
العقل ال�س�مي ل ط�قة له اإل على اإدراك اجلزئي�ت واملفردات منف�ساًل بع�سه� 

 E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, Paris, VI éd.,  )1(
T. I, p. 5-16.

 Ibid., T. I, p. 4-5.  )2(
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عن بع�س، اأو جمتمعة يف غري م� تن��سب ول ان�سج�م ول تن��سق ول ارتب�ط، فه� 
عقل مب�عدة وتفريق )Esprit séparatiste( ل جمع وت�أليف. اأم� العقل الآري 
فعلى عك�س ذلك ي�ؤلف بني الأ�سي�ء ب��س�ئط تدريجية، ل يتخطى واحًدا منه� 
اإىل غريه اإل على �سلم متداين الدرج ل يك�د ُيَح�ّس التنقل فيه، فه� عقل جمع 

.)1()Esprit fusionniste( ومزج

لهم  قبل  فال  وحده�،  املفردات  اإدراك  على  فطروا  قد  العرب  ك�ن  واإذا 
العبث  ومن  ونظري�ت.  فرو�س  اإىل  ب�ل��س�ل  ول  وق�انني،  ق�س�ي�  ب��ستخال�س 
الإ�سالم  �سيق  وقد  خ�س��ًس�  فل�سفية،  درو�ًس�  اأو  علمية  اآراء  لديهم  نتلم�س  اأن 
العلم  امل�سلم يحتقر  الطفل  واأ�سحى  بينهم كل بحث نظري،  وانتزع من  اآف�قهم 

والفل�سفة)2(.

لأر�سط�،  وتقليد  حم�ك�ة  جمرد  اإل  فلي�س  عربية،  فل�سفة  ي�سم�نه  م�  اأم� 
ك�نت  تلك  العربية)3(.  ب�للغة  كتبت  ي�ن�نية  واأفك�ر  لآراء  التكرار  من  و�سرب 
� اأن يحمل رين�ن- زعيم دع�ى  دع�ى القرن الت��سع ع�سر ال�س�ئعة، وك�ن طبيعيًّ

العن�سرية- رايته� ويتع�سب له�.

 L. Gauthier, L’esprit sémitique et l’esprit aryen, Paris, 1923, p. 66-67 ; voir aussi  )1(
I. Madkour, La place d’al-Fârâbi, Paris, 1934, p. 14.
 Renan, "L’islamisme et la science", dans Discours et conférence, Paris, 1887, p. 377 ;  )2(
Madkour, La place, p. 54.  

Renan, Averroès et l’averroïsme, Paris, VIII éd., p. 7-8, 11.  )3(
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)ب( بطالن دعوى �لعن�شرية:

غري اأنه حل�سن احلظ قد انق�سى الزمن الذي ك�ن يتب�هى فيه ب�أن يف الإمك�ن 
اأن ت�ستخل�س �سف�ت اأي �سعب العقلية ومميزاته الفكرية من بيئته اجلغرافية، اأو 
من اجلن�س الذي ينتمي اإليه؛ وبدا »علم النف�س اجلمعي« اأدق واأعقد مم� يظن. 
وم� ك�ن اأي�سر اأن تر�سل دع�وى ع�مة ك�لتي قدمن�ه� على عالته�، واأن تطلق اإطالًق� 
اأ�سحى ميقت  دون �سند وا�سح ول دع�مة ق�ية؛ ولكن املنهج العلمي ال�سحيح 
الفل�سفة الإ�سالمية وليدة  اإن  ق�ل  الذي  الدع�وى وينكره�. ومن ذا  اأمث�ل هذه 
الفكر العربي وحده؟ فقد �س�هم يف تك�ينه� �سع�ب اأخرى خمتلفة: من فر�س، 

وهن�د، واأتراك، و�س�ريني، وم�سريني، وبربر، واأندل�سيني.

�سبيل  اإب�ن جمده� وعظمته� مل تعرت�س  الإ�سالمية  اأن احل�س�رة  اإىل  هذا 
ت يف طلبه� وات�سع  العلم، بل اأيدته و�سجعت عليه، ومل حت�رب الفل�سفة، بل جدَّ
اإىل  �سدره� ل�ستى الآراء ومتب�ين املذاهب. وم� ك�ن الإ�سالم، وه� الذي يدع� 
الت�أمل والتدبر وي�جه النظر اإىل م� يف ال�سم�وات والأر�س من اآي�ت وعرب، ليحرم 
البحث اأو ي�سيق على احلرية الفكرية. ورين�ن الذي اأخذ عليه- خط�أ- اأنه ح�رب 
العلم والفل�سفة، ه� نف�سه الذي قرر يف مق�م اآخر اأن ت�س�مح امل�سلمني ل نظري له، 
واأن مع�ملة العرب الف�حتني للبالد التي فتح�ه� ل مثيل له� يف الت�ريخ. فهن�ك يه�د 
ون�س�رى اعتنق�ا الإ�سالم، واآخرون احتفظ�ا ب�أدي�نهم وعق�ئدهم، ومع ذلك ك�ن�ا 
ال�ق�ع،  كثري  املختلط  والزواج  والأمراء.  اخللف�ء  لدى  ممت�زة  ومنزلة  ذوي حظ�ة 
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اختالف  من  الرغم  على  ون�سراني�ت،  م�سلمني  بني  اأو  ويه�دي�ت  م�سلمني  بني 
الدين)1(.

اأنكر  الفرن�سي، فقد  امل�ؤرخ واللغ�ي  اأول تن�ق�س وقع فيه هذا  ولي�س هذا 
وج�د فل�سفة عربية، معلًن� اأن »العرب مل ي�سنع�ا �سيًئ� اأكرث من اأنهم تلق�ا دائرة 
ال�س�بع  الي�ن�نية يف �س�رته� التي ك�ن الع�مل كله م�سلًم� به� يف القرنني  املع�رف 
والث�من«)2(. ثم ع�د فنق�س م� قرره، م�ؤكًدا اأن هن�ك فل�سفة اإ�سالمية م�ستقلة يجب 
تلم�سه� يف مظ�نه� اخل��سة به�، »واأن العرب- مثل الالتينيني- مع تظ�هرهم ب�سرح 
اخل��سة، وخم�لفة  ب�لعن��سر  فل�سفة مالأى  لأنف�سهم  يخلق�ن  عرف�ا كيف  اأر�سط� 
جد املخ�لفة مل� ك�ن يدر�س يف الل�قي�ن«)3(، وي�سيف اإىل هذا »اأن احلركة الفل�سفية 
احلقيقية يف الإ�سالم ينبغي اأن تلتم�س يف مذاهب املتكلمني«)4(. ومل يخف على 
»دوج�«- اأحد مع��سري رين�ن- هذا التن�ق�س ال�ا�سح ول ذاك التح�مل الب�لغ، 
اأنه ل ميكن لعقلية كعقلية ابن �سين� اإل اأن تنتج جديًدا وطريًف�، ول  وذهب اإىل 

ملذاهب املعتزلة والأ�س�عرة اإل اأن تك�ن ثم�ًرا بديعة من ثم�ر العقل العربي)5(.

على اأن الأمر يف القرن الع�سرين قد ج�وز الفر�س والحتم�ل اإىل اليقني 
قبل،  ذي  من  اأكرث  الإ�سالمية  الدرا�س�ت  يتعرف�ن  الب�حث�ن  اأخذ  فقد  وال�اقع، 

Ibid., p. 171 ; I. Goldziher, Le dogme et la loi de l’Islam, p. 29-34.  )1(
Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 11.  )2(

 Ibid., p. 89.  )3(
 Ibid.  )4(

G. Dugat, Histoire des philosophes et des théologiens musulmans, Paris, 1878, p. XV.  )5(
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ويدرك�ن م� له� من ط�بع �سخ�سي ومميزات. وكلم� ازداد تعرفهم له� وقربهم منه�، 
ا�ستط�ع�ا احلكم عليه� يف و�س�ح واإن�س�ف. ويف احلق اأن م�قف رج�ل القرن الت��سع 
»اأن الآث�ر الفل�سفية  ف�إنهم يف ال�قت الذي يعلن�ن فيه  ع�سر ك�ن ظ�هر التجني، 
العربية مل تدر�س اإل درا�سة �سئيلة ل متكن من معرفته� معرفة ت�مة«)1(، ي�س�رع�ن 
اأنه� جمرد حم�ك�ة لأر�سط�. ومل  اإىل احلكم على تف��سيله� وجزئي�ته�، ويزعم�ن 
يكن يف مقدورهم اأن يعرف�ه� على وجهه�؛ لأن م�س�دره� العربية املبعرثة مل تكن 

يف متن�ولهم، وم� نقل منه� اإىل الالتينية مل يعر�س اأم�مهم العر�س الك�يف.

اأن نثبت- عن يقني- وج�د درا�س�ت فل�سفية ذات  اأم� الي�م ففي و�سعن� 
�س�أن يف الع�مل الإ�سالمي، واأن نبني اأنه� مل تنل بعد حظه� من الدرا�سة. اأم� اأن 
ن�سميه� »فل�سفة عربية« اأو »فل�سفة اإ�سالمية« فهذا خالف اأ�سبه م� يك�ن ب�للفظي 
ول ط�ئل حتته، ذلك لأنه� نبتت كله� يف ج� الإ�سالم وحتت كنفه، وكتب جله� 

ب�للغة العربية.

نقبله  م� ل  فهذا  العربي وحده،  للجن�س  اأنه� مدينة  بعربيته�  يراد  اأن  واأم� 
بح�ل، وقد رف�سن� من قبل دع�وى التع�سب اجلن�سي كيفم� ك�ن م�سدره� وغ�يته�. 
ب�أن الإ�سالم �سم حتت رايته �سع�بً� �ستى واأجن��ًس� متعددة،  وال�اقع نف�سه ن�طق 

وقد �س�همت جميعه� يف حركته الفكرية.

 G. Tennemann, Manuel de l’histoire de la philosophie (tr. fr., par V. Cousin), Paris, 1839,  )1(
T. I, p. 358-359.
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واأم� اأن يراد ب�إ�سالميته� اأنه� ثمرة اأفك�ر امل�سلمني وحدهم، فهذا م� ين�ق�س 
الت�ريخ اأي�ًس�؛ لأن امل�سلمني تتلمذوا - اأول م� تتلمذوا - لن�س�طرة ويع�قبة ويه�د 
و�س�بئة، وا�ستمروا يف ن�س�طهم العلمي والفل�سفي مت�آخني ومتع�ونني مع اأ�سدق�ئهم 

ومع��سريهم من اليه�د وامل�سحيني.

واإذا انتفى كل ذلك ف�أن� اأميل لت�سمية هذه الدرا�س�ت »فل�سفة اإ�سالمية«، 
وهذه  وح�س�رة،  دين  ه�  بل  فقط،  ديًن�  لي�س  الإ�سالم  اأن  ه�  واحد  لعتب�ر 
الدرا�س�ت على تعدد م�س�دره� وتب�ين امل�ستغلني به� قد ت�أثرت ول �سك، ب�حل�س�رة 
واإ�سالمية  له�،  مهدت  التي  والظروف  م�س�كله�  يف  اإ�سالمية  فهي  الإ�سالمية، 
اأي�ًس� يف غ�ي�ته� واأهدافه�، واإ�سالمية اأخرًيا مب� جمعه الإ�سالم يف ب�قته� من �ستى 

احل�س�رات وخمتلف التع�ليم.

2- هناك فل�شفة �إ�شالمية

مب�س�ئله�  وبح�ثه�،  مب��س�ع�ته�  امت�زت  اإ�سالمية  فل�سفة  هن�ك  نعم 
ال�احد  مب�سكلة  تعنى  فهي  حل�ل.  من  وتلك  لهذه  قدمت  ومب�  ومع�سالته�، 
بني  ال�سلة  وتع�لج   ،)Le problème de l’un et du multiple( واملتعدد، 
مث�ر  ك�نت  التي   )Le rapport entre Dieu et le monde( وخمل�ق�ته  اهلل 
جدل ط�يل بني املتكلمني)1(. وحت�ول اأن ت�فق بني ال�حي والعقل، بني العقيدة 

Madkour, La place, p. 46 et suiv.  )1(
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واحلكمة، بني الدين والفل�سفة، واأن تبني للن��س اأن ال�حي ل ين�ق�س العقل، واأن 
العقيدة اإذا ا�ستن�رت ب�س�ء احلكمة متكنت من النف�س وثبتت اأم�م اخل�س�م، واأن 
� كم� ت�سبح الفل�سفة دينية. ف�لفل�سفة  الدين اإذا ت�آخى مع الفل�سفة اأ�سبح فل�سفيًّ
الإ�سالمية وليدة البيئة التي ن�س�أت فيه� والظروف التي اأح�طت به�، وهي كم� 

يبدو فل�سفة دينية روحية.

)�أ( مو�شوعاتها:

اأنه� مع هذا الط�بع الديني مل تهمل امل�سكالت الفل�سفية الكربى،  على 
وامل�دة  واملك�ن  الزم�ن  يف  براأيه�  واأدلت  م��سًع�،  عر�ًس�  ال�ج�د  لنظرية  فعر�ست 
والعقل،  النف�س  بني  ففرقت  م�ستفي�ًس�،  بحًث�  املعرفة  نظرية  وبحثت  واحلي�ة. 
والفطري واملكت�سب، وال�س�اب واخلط�أ، والظن واليقني. وف�سلت الق�ل يف نظرية 
الف�سيلة وال�سع�دة، فق�سمت الف�س�ئل ونّ�عته�، وانتهت اإىل ف�سيلة الف�س�ئل التي 

هي ت�أمل دائم ونظر م�ستمر.

اأو  وعملية،  نظرية  حكمة  من  امل�أل�فة  الفل�سفة  اأق�س�م  اأي�ًس�  وا�ست�عبت 
منزل  وتدبري  واأخالق  وميت�فيزيق�،  وري��سة  طبيعة  من  اأخرى  بعب�رة  �سئت  اإن 
و�سي��سة)1(. فنظرته� اإىل الفل�سفة اأعم واأ�سمل من نظرتن� اإليه� الي�م، وهي �سبيهة 

� للبحث  ل�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن املنطق يعد- يف الراأي الراجح لدى فال�سفة الإ�سالم- اآلة ومنهًج� ع�مًّ  )1(
  Madkour, :ومقدمة للعل�م الفل�سفية، ولن ينتق�س هذا من �س�أنه يف �سيء؛ لأنه اآلة لزمة ومقدمة ه�مة، انظر

.L’Organon d’Aristote, Paris, 1934, p. 49 et suiv.
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الفل�سفية  للعل�م  املعروف  تق�سيمه  اأر�سط� يف  الي�ن�ن، وخ��سة  بنظرة  ال�سبه  كل 
الذي ح�ك�ه فال�سفة الإ�سالم و�س�روا عليه. وكثرًيا م� اختلطت الفل�سفة لديهم 
ب�لطب وعل�م احلي�ة، والكيمي�ء والنب�ت، والفلك وامل��سيقى، وم� ك�نت البح�ث 

العلمية املتن�عة اإل �سعًب� وتفريع�ت لأق�س�م الفل�سفة الرئي�سية.

الإ�سالمية  الثق�فة  اأب�اب  اإىل  الفل�سفة  هذه  متتد  اأن  غريًب�  يكن  مل  لهذا 
املختلفة، واأن ت�ؤثر يف ن�احيه� املتعددة، خ�س��ًس� وقد امت�ز البحث يف تلك العه�د 
فكرة  ن�أخذ  اأن  ميكن  ول  والإح�طة.  ال�سم�ل  ط�بع  »امل��س�عي«،  الط�بع  بذلك 
ك�ملة عن التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم، اإن ق�سرن� بحثن� على م� كتبه الفال�سفة 
الكالمية  والبح�ث  العلمية،  الدرا�س�ت  بع�س  اإىل  منده  اأن  بد  ل  بل  وحدهم، 
الدرا�س�ت  ففي  الفقه.  واأ�س�ل  الت�سريع  ت�ريخ  من  ب�سيء  ونربطه  وال�س�فية، 
العلمية الإ�سالمية، من طب وكيمي�ء وفلك وهند�سة، اآراء فل�سفية يجب ال�ق�ف 
عليه� وتفهمه�؛ ورمب� ك�ن بني علم�ء الإ�سالم، من ه� يف تفكريه الفل�سفي اأعظم 
وال�س�فية  الكالمية  البح�ث  ويف  املخت�سني،  الفال�سفة  من  حترًرا  واأكرث  جراأة 
مذاهب ونظري�ت ل تقل دقة وعمًق� عن مذاهب امل�س�ئني ونظري�تهم، وقد التقت 
وجًه� ل�جه مع فل�سفة اأر�سط� وك�ن بينه� �سراع ون�س�ل؛ ومن هذا ال�سراع ن�س�أت 
الفقه  واأ�س�ل  الت�سريع  مب�دئ  يف  واأخرًيا  اخل��سة،  الإ�سالمي  التفكري  مميزات 
يف  وجدت�  رمب�  بل  وا�سحة،  فل�سفية  �س�رة  حتمل  منهجية  وق�اعد  منطقية  حت�ليل 

ثن�ي�ه� م� يقرب كل القرب من ق�اعد من�هج البحث احلديثة.
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)ب( منزلتها من �لفل�شفة �مل�شيحية:

الإ�سالم،  الفل�سفي يف  التفكري  اآف�ق  ات�س�ع  يبني مدى  م�  ويف كل هذا 
مم�  �سذرات  على  ع�سر-  الت��سع  القرن  رج�ل  �سنع  يق�سر -كم�  اأن  اخلط�أ  ومن 
�سمت  كلم�  وب�لعك�س  العربية،  اأو  الالتينية  ال��سطى  القرون  م�ؤلف�ت  يف  ورد 
الالزم  ومن  احلقيقي،  ث�به  يف  وظهر  و�س�ًح�  ازداد  بع�س،  اإىل  بع�سه�  اأطرافه 
تكتمل  مل  درا�سته  اأن  من  الرغم  وعلى  العربية،  م�س�دره  يف  اأوًل  يدر�س  اأن 
امل�سيحي  التفكري  اإىل  اأنه- مقرون�  نقرر  اأن  ن�ستطيع  ف�إن�  تن�سر كله�،  واأ�س�له مل 
يف القرون ال��سطى- اأغزر م�دة، واأو�سع اأفًق�، واأعظم حترًرا، واأقدر على التجديد 
والبتك�ر، واإذا �س�غ لن� اأن نتحدث عن فل�سفة م�سيحية اأو »اإ�سك�لئية« م�سيحية 
»اإ�سك�لئية«  اأو  اإ�سالمية  فل�سفة  ب�ج�د  ن�سلم  اأن  ينبغي  فب�لأوىل  يق�ل)1(،  كم� 
اإ�سالمية؛ خ�س��ًس� وتلك مدينة لهذه يف بعثه� وت�جيهه� ويف كثري من م�س�ئله� 
وم��س�ع�ته�، ويف ال�اقع اأن الفل�سفة العربية يف ال�سرق تق�بل الفل�سفة الالتينية 
يف الغرب، ومن ه�تني الفل�سفتني- م�س�ًف� اإليهم� الدرا�س�ت اليه�دية- يتك�ن 
ت�ريخ البحث النظري يف القرون ال��سطى، ول بد اأن نربط الفل�سفة الإ�سالمية 
وتكتمل  الالئق  مك�نه�  يف  تربز  كي  واحلديثة،  واملت��سطة  القدمية  ب�لفل�سف�ت 

مراحل ت�ريخ الفكر الإن�س�ين.

 L. Gauthier, "Scolastique musulmane et scolastique chrétienne", dans Revue d’histoire de  )1(
la philosophie, Paris, 1928.
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)ج( �شلتها بالفل�شفة �ليونانية:

ونحن ل ننكر اأن التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم قد ت�أثر ب�لفل�سفة الي�ن�نية، 
ب�أفل�طني  اأعجب�ا  واأنهم  اآرائه،  اأر�سط� معظم  اأخذوا عن  امل�سلمني  الفال�سفة  واأن 
كثرًيا وت�بع�ه يف عدة ن�اح، ول� مل يكرر الكالم لنفد، ومن ذا الذي مل يتتلمذ 
على من �سبقه ويقتف اأثر من تقدم�ه؟ وه� نحن اأولء اأبن�ء القرن الع�سرين ل نزال 
ع�لة يف كثري من امل�س�ئل على اأبح�ث الإغريق والروم�ن، غري اأن� نخطئ كل اخلط�أ 
اإن ذهبن� اإىل اأن هذه التلمذة ك�نت جمرد تقليد وحم�ك�ة، واأن الفل�سفة الإ�سالمية 
لي�ست اإل ن�سخة منق�لة عن اأر�سط� كم� زعم رين�ن، اأو عن الأفالط�نية احلديثة 
متعددة  تي�رات  اإليه�  نفذت  الإ�سالمية  الثق�فة  لأن  ذلك  دوهيم)1(،  ادعى  كم� 
اجتمعت فيه� وتف�علت، ويف هذا الجتم�ع والتف�عل م� ي�لد اأفك�ًرا جديدة، واإذا 

ك�نت قد ت�أثرت ب�لثق�فة الي�ن�نية فلم مل تت�أثر ب�لثق�فة الهندية والف�ر�سية مثاًل؟

هذا اإىل اأن تب�دل الأفك�ر وا�ستع�رته� ل ي�ستلزم دائًم� ا�سرتق�ًق� وعب�دية، 
ف�لفكرة ال�احدة يتن�وله� ب�لبحث اأ�سخ��س متعددون، ول تلبث اأن تظهر على 
اآرائه ولن مينعه  اأيديهم يف مظ�هر خمتلفة، ولفيل�س�ف اأن ي�أخذ عن اآخر بع�س 
ف�إ�سبين�زا مثاًل على رغم  ي�أتي بنظري�ت خ��سة وفل�سفة م�ستقلة،  اأن  ذلك من 
مت�بعته ال�ا�سحة لديك�رت يعد بحق �س�حب مذهب فل�سفي ق�ئم بذاته، وابن 
�سين� واإن ك�ن تلميًذا خمل�ًس� لأر�سط� قد ق�ل ب�آراء مل يقل به� اأ�ست�ذه. وفال�سفة 

Renan, Averroès, p. 88 ; Duhem, Le système du monde, Paris, 1917, T. IV, p. 321. et suiv.  )1(
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الإ�سالم ع�مة ع��س�ا يف بيئة وظروف تختلف عن الفال�سفة الآخرين، ومن اخلط�أ 
اأن نهمل اأثر هذه الظروف يف اأفك�رهم ونظري�تهم، واإذن ا�ستط�ع الع�مل الإ�سالمي 
اأن يكّ�ن لنف�سه فل�سفة تتم�سى مع اأ�س�له الدينية واأح�اله الجتم�عية، ولي�س 
درا�سته�  من  حقيقته�،  على  وال�ق�ف  الفل�سفة  هذه  تعريف  على  اأع�ن  �سيء 

وت��سيحه�.

)د( ربطها بالفل�شفة �حلديثة:

ب�لتفكري  عالقته�  مدى  على  ب�حلكم  لن�  ي�سمح  م�  الدرا�سة  هذه  ويف 
تعددت  وقد  ببع�س، خ�س��ًس�  بع�سه�  الت�ريخ  وربط حلق�ت  احلديث  الفل�سفي 
يف ن�سف القرن الأخري املح�ولت التي ترمي اإىل ك�سف اأ�س�ل الفل�سفة احلديثة 
بينة ب�ج�د  الي�م عن  نق�ل  واإذا كن�  امل�سيحية.  املدر�سية  الفل�سفة  ومقدم�ته� يف 
�سلة بني الفل�سفتني الغربيتني احلديثة واملت��سطة، ونعلم من ن�حية اأخرى مقدار 
ميكن  عم�  نبحث  اأن  بن�  يجدر  اأفال  الإ�سالمية،  ال�سرقية  ب�لفل�سفة  الأخرية  ت�أثر 
هذا  بحثن�  يف  و�سنعر�س  احلديثة؟  والفل�سفة  هذه  بني  عالق�ت  من  ي�جد  اأن 
لنم�ذج من م�اطن �سبه والتق�ء بني التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم وفل�سفة الع�سر 
من  �سربً�  بينه�  ب�أن  الظن  على  يحمل  م�  والآراء  الأفك�ر  ت�س�به  ويف  احلديث، 
الن�سب والقرابة)1(. واإذا ك�نت هذه القرابة غري ظ�هرة الروابط الي�م، ففي ط�ل 

البحث م� يك�سفه� وي�ؤكده�.
انظر الف�سلني الث�ين والث�لث.  )1(
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ودون اأن ندخل يف تف��سيل ذلك الآن، نكتفي ب�أن ن�سري اإىل اأن نقطة البدء 
يف ت�ريخ التفكري احلديث تك�د تتلخ�س يف اجت�هني رئي�سني: اأحدهم� جتريبي ه� 
متحي�س  على  �س�عد  الذي  ه�  نظري  والآخر  ال�اقعية،  ب�لدرا�س�ت  نه�س  الذي 
العل�م العقلية، فعلى جتربة بيك�ن من ج�نب و�سك ديك�رت من ج�نب اآخر ق�م 
البحث يف الع�س�ر احلديثة، وقد ل�حظ من قبل اأن بيك�ن هذا �سبقه اآخرون من 
وت�جيه  التجربة  من��سرة  اإىل  النه�سة  وع�سر  امل�سيحية  املدر�سية  الفل�سفة  رج�ل 
القرون  للتفكري يف  »الأمري احلقيقي  بيك�ن،  واأخ�سهم روجر  الطبيعة،  اإىل  النظر 
بح�ثه  يف   � �سخ�سيًّ التجربة  مبزاولة  يقنع  مل  والذي  رين�ن،  �سم�ه  كم�  ال��سطى« 
الكيمي�ئية واإمن� ذهب اإىل تطبيق الري��سة على الطبيعة كي ي�سل اإىل جت�رب دقيقة 
يعتد به�. واإذا عرف اأن روجر بيك�ن ك�ن وثيق ال�سلة ب�لتفكري الإ�سالمي، �س�غ 
مرا�سد  امل�سلمني من  مب� ك�ن لدى  النه�سة،  بل جتربة ع�سر  نربط جتربته،  اأن  لن� 

ومع�مل للك�سف والبحث)1(.

القرون  يف  له  �س�ابق  وج�د  على  الأدلة  ق�مت  فقد  ديك�رت  �سك  واأم� 
ال��سطى امل�سيحية، ونعتقد اأن درا�س�تن� تبقى ن�ق�سة اإن مل نتلم�س هذه ال�س�ابق 
اأي�ًس� يف القرون ال��سطى الإ�سالمية. ومن يدرين� اأن هذا ال�سك مل يت�أثر يف قليل 
اأو كثري ب�سك الغزايل؟ واإن مل يكن ثمة ت�أثري اأو ت�أثر فال اأقل من اأن نح�ول �سيًئ� 
ميت  ل  الديك�رتي  »الك�جيت�«  اأن  هذا  بحثن�  يف  و�سرنى  وامل�ازنة.  املق�رنة  من 

عر�سن� هذا امل��س�ع بتف�سيل يف حم��سرة مل تن�سر، وقد األقيت مبعهد الرتبية للمعلمني ب�لق�هرة ع�م 1944.  )1(
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ب�سلة فقط اإىل القدي�س اأغ�سطني، بل هن�ك �سبه كبري بينه وبني »الرجل املعلق يف 
الف�س�ء« الذي ق�ل به ابن �سين�)1(.

ويف اخت�س�ر، م� دامت الفل�سفة املدر�سية امل�سيحية واليه�دية- وهي وثيقة 
الفل�سفي  والتفكري  الإ�سالمية  الفل�سفة  الإ�سالمي- مت��سطة بني  ب�لع�مل  ال�سلة 
اأن نقطع ب�دئ  احلديث، فهن�ك احتم�ل لنتق�ل الأفك�ر وتب�دله�. ومن التعجل 
ذي بدء ب�نعدام ال�سلة بني ال�سرق والغرب يف ع�مل البحث والتفكري، فقد و�سح 
الي�م اأن هذه ال�سلة ت�سعد اإىل الع�س�ر امل�غلة يف القدم، وقد جتددت يف القرون 
مم�  لي�ست  والآراء  والأفك�ر  احلديث؟  الت�ريخ  اإىل  متتد  اأن  مينع  فم�ذا  ال��سطى، 
يق�سر تداوله يف ي�سر ول مم� يحب�س على بيئة بعينه�، ومهم� قيل ب��سم ال�سي��سة 

عن �سر القنبلة الذرية، ف�إنه �سيذاع ب��سم العلم ي�ًم� م�.

3- حظها من �لدر��شة

ل ن�ستطيع اأن نتحدث عن درا�س�ت اإ�سالمية ب�ملعنى الك�مل �س�بقة على 
الن�سف الأخري من القرن امل��سي، اإن يف الغرب اأو يف ال�سرق، ذلك لأن الغربيني 
يف ات�س�لهم ب�ل�سرق �سغل�ا اأوًل بن�احيه ال�سي��سية والقت�س�دية، ومل يتجه�ا، اإل 
اأخرًيا، اإىل ن�احيه الثق�فية. وم� نراه لدى بع�س م�ؤرخيهم يف القرن الث�من ع�سر 
واأوائل القرن الت��سع ع�سر من تعليق على العرب والثق�فة العربية اإمن� ه� م�ستمد 

انظر الف�سل الرابع.  )1(
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يف الغ�لب من امل�س�در الالتينية. واأم� ال�سرقي�ن اأنف�سهم فلم يكن يف و�سعهم، وقد 
ك�ن�ا مغل�بني على اأمرهم، اأن يحي�ا مع�ملهم ول اأن ينه�س�ا برتاثهم.

)�أ( حركة �ل�شت�شر�ق:

ومل يتجه امل�ست�سرق�ن يف عن�ية نح� الدرا�س�ت الإ�سالمية اإل يف الن�سف 
الأخري من القرن امل��سي، ف�إليهم يرجع الف�سل يف اخرتاق هذا الطريق وت�جيه 
النظر اإىل هذه الغ�ية. وقد ن�سطت حركة ال�ست�سراق يف الربع الأول من هذا القرن 
وتتلمذوا يف مع�هده،  ال�سرق،  اإىل  الغربيني  العلم�ء  ن�س�ًط� عظيًم�، فرحل بع�س 
واأمريك�  اأورب�  ع�ا�سم  وتن�ف�ست  والروحية.  الفكرية  بحي�ته  قرب  عن  وات�سل�ا 
للدرا�س�ت  ومع�هد  ال�سرقية  للغ�ت  مدار�س  ف�أن�سئت  العربية،  الثق�فة  ن�سر  يف 
وت�ريخية  علمية  جمعي�ت  واألفت  وروم�،  وب�ري�س  ولندن  برلني  يف  الإ�سالمية 
ملع�جلة م�سكالت احل�س�رة العربية. وعقدت م�ؤمترات امل�ست�سرقني من حني لآخر، 
فك�نت ح�فًزا على الدرا�سة وه�دًي� اإىل البحث. ووقفت جرائد وجمالت علمية 
على ال�سرق وال�سرقيني، تب�دلت فيه� الآراء ون�ق�ست امل�س�ئل، فك�نت مث�ر جدل 

وحتقيق ومتحي�س.

وك�ن لهذه احلركة ثم�ره� الطيبة، فك�سف عن خملف�ت مل تكن معروفة، 
و�س�عدت على ن�سر خمط�ط�ت قيمة، ومكنت من طبع كتب نفي�سة بعد تنقيحه� 
املكتبة  نف�ئ�س  من  ط�ئفة  وترجمت  و�سرحه�،  عليه�  والتعليق  ن�س��سه�  وحتقيق 
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العربية وذخ�ئره� اإىل اللغ�ت الأوربية احلية، من اإجنليزية وفرن�سية، واأمل�نية واإيط�لية. 
ون�س�أ عن هذا ج� من البحث والدرا�سة ا�ست�عب اأب�اب الثق�فة الإ�سالمية، بني 
يف  و�سع  وقد  وفل�سفة.  وعل�م  وت�سريع،  وتف�سري  و�سي��سة،  وت�ريخ  واأدب،  لغة 
اجلرائد  يف  خمت�سرة  مق�لت  من  متن�عة،  ودرا�س�ت  متعددة  بح�ث  ذلك  كل 

واملجالت العلمية، وكتب وم�ؤلف�ت م��سعة وم�ستقلة.

اطالع  اأمكن  م�  ودع�مته�  الطريقة،  وحددت  اخت�س�ر  يف  املنهج  ور�سم 
على  وقف�ا  اأن  الب�حثني  ببع�س  و�سل  وجلد  و�سرب  �س�مل،  وا�ستيع�ب  وا�سع، 
درا�سة م��س�ع معني �سن�ات متع�قبة. وقد بلغ التخ�س�س درجة ملح�ظة، ف�نق�سم 
امل�ست�سرق�ن اإىل مدار�س وجم�ع�ت، فمنهم املخت�س يف الأدب واللغة، واملعروف 
ببح�ثه الفقهية والت�سريعية، اأو ال�س�فية والكالمية، اأو العلمية والفل�سفية. وك�ن 
من نت�ئج هذا التخ�س�س والتفرغ »دائرة املع�رف الإ�سالمية« التي ظهرت ب�لأمل�نية 
والإجنليزية والفرن�سية، وج�ءت الغ�ية الق�س�ى لتلك اجله�د ال�س�دقة واملتالحقة. 
اإمل�مهم بن�احي الثق�فة  وفيه� اأو�سح دليل على �سعة اطالع امل�ست�سرقني وعظيم 
العربية، وتعد بحق املرجع الأول الذي ل ي�ستغني عنه الي�م ب�حث يف الدرا�س�ت 

الإ�سالمية.

ومل يقف اأثر امل�ست�سرقني عند الغرب وحده، بل امتد اإىل ال�سرق، ف�أخذ 
عنهم ال�سرقي�ن الكثري من اآرائهم، وترجم�ا بع�س كتبهم، وبدءوا يت�أثرون خط�هم 
وي�سهم�ن بدورهم يف اإحي�ء جمدهم. وقد ظهر لهم يف ربع القرن الأخري، اإن يف 
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اأو  اأو يف ع�ا�سم ال�سرق الأخرى، درا�س�ت ح�كت م� �سنع امل�ست�سرق�ن،  م�سر 
اأمتت م� بدوؤوا، اأو تداركت بع�س م� ف�تهم، وهي على قلته� متن�عة بحيث ل تك�د 
تهمل ب�بً� من اأب�اب الثق�فة الإ�سالمية. على اأنه� على كل ح�ل لي�ست اإل ف�حتة 
ملجه�د ينبغي اأن ينم� وبطرد، ويبدو على ج�مع�ت ال�سرق الن��سئة اأنه� ج�دة يف 
اأداء هذه الر�س�لة، وه� هي ذي اجل�معة العربية حت�ول اأخرًيا اأن ت�سهم فيه� بن�سيب، 
م�  النح�،  هذا  على  اجله�د  وت�س�فر  والغرب  ال�سرق  بني  الدرا�س�ت  تب�دل  ويف 

يك�سف عن تراث الإ�سالم جميعه، ويظهره على حقيقته.

)ب( �مل�شت�شرقون و�لدر��شات �لفل�شفية:

م�ؤلف�ت  فن�سرت  ن�سيب،  اجله�د  الفل�سفية من هذه  للدرا�س�ت  ك�ن  لقد 
اأ�س�له� العربية مب� عرف  لفال�سفة الإ�سالم بقيت خمط�طة زمًن� ط�ياًل، وق�بلت 
له� من ترجم�ت لتينية وعربية، وعلق عليه� مب� ي�سرح غ�م�سه� ويعني على فهمه�. 
من  متكنهم  ول�ل  الع�مة،  املكتب�ت  مهملة يف خزائن  لبقيت  امل�ست�سرق�ن  ول�ل 
عدة لغ�ت قدمية وحديثة واعتم�دهم على منهج �سحيح، م� ظهرت هذه امل�ؤلف�ت 

على م� ظهرت به من �سبط ودقة.

اأن يك�سف�ا مع�مل  والن�سر، بل ح�ول�ا  الطبع  امل�ست�سرق�ن عند  ومل يقف 
الفل�سفة  عن  فكتب�ا  وتف�سياًل.  جملة  له�  واأرخ�ا  الإ�سالم،  يف  العقلية  احلي�ة 
الآراء  ي�سرح�ن  واملت�س�فني،  والت�س�ف  واملتكلمني،  والكالم  والفال�سفة، 
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بع�س  يق�سرون بحثهم على  واملدار�س؛ وقد  اأو يرتجم�ن لالأ�سخ��س  واملذاهب 
الأ�سخ��س والنظري�ت، اأو الألف�ظ وامل�سطلح�ت.

ولقد و�سل بهم التخ�س�س درجة اأ�سحى معه� كل ب�حث معروًف� ب�لن�حية 
التي تفرغ له�، ومن ذا الذي يذكر مثاًل �ست�ين�سنيدر ول يذكر معه الف�رابي؟ اأو 
اأو نيكل�س�ن ول يذكر معه الت�س�ف؟  ج�لدزيهر ول يذكر معه ت�ريخ الت�سريع؟ 
اأو  الفلك؟  معه  يذكر  ول  نللين�  اأو  العربية؟  الكيمي�ء  معه  يذكر  ول  رو�سك�  اأو 
مريه�ف ول يذكر معه الطب وت�ريخ الرتجمة؟ ويط�ل بن� ال�سرد ل� تتبعن� ه�ؤلء 
الب�حثني على اختالف اخت�س��سهم وتعدد جن�سي�تهم، ونكتفي ب�أن نقرر اأن الربع 
الأول من هذا القرن �سهد حركة ا�ست�سراق ن�سيطة كل الن�س�ط، وك�ن للدرا�س�ت 

العقلية فيه� ن�سيب ملح�ظ.

بعد  تدر�س  مل  هذا،  كل  من  الرغم  على  الإ�سالمية،  الفل�سفة  اأن  بيد 
تزال  نظري�ته�، ول رج�له�؛ ول  ت�ريخه�، ول  ن�حية  به�، ل من  الالئق  الدر�س 
ن�س�أته� بدقة،  الي�م مل تعرف  ت�ريخ الفكر الإن�س�ين. فحتى  احللقة املفق�دة يف 
ومل يبني يف و�س�ح كيفية تك�ينه�، ول الع�امل التي �س�عدت على نه��سه�، 
ول الأ�سب�ب التي اأدت اإىل انحط�طه� والق�س�ء عليه�. ومل تن�ق�س نظري�ته� نظرية 
ثروة  من  به  وم� ج�ءت  الأقدمني،  اأفك�ر  من  عليه  ا�ستملت  م�  لي��سح  نظرية، 
اإليهم،  الن��س  اأقرب  لدى  جمه�ل�ن  اأوط�نهم،  يف  فغرب�ء  رج�له�  واأم�  جديدة. 
ل  م�  مثاًل  و�سبن�سر  رو�س�  عن  يعرف�ن  من�  كثريين  اأن  من  هذا  على  اأدل  ول 



�لفل�شفة �لإ�شالمية ودر��شتها
3737

يعرف�ن عن الكندي والف�رابي. ول� مل يقي�س اهلل لفال�سفة الإ�سالم جم�عة من 
ونحن ل  الي�م  ودرا�س�تهم، لأ�سبحن�  بح�ثهم  بع�س  عليهم  وقف�ا  امل�ست�سرقني 

نعلم من اأمرهم �سيًئ� يذكر.

اإل اأن هذه البح�ث ل تزال حتى الي�م قليلة وغري وافية، وهي يف جزء منه� 
معيبة ون�ق�سة، ل تخل� من اأخط�ء لغ�ية وفنية، اأو خمت�سرة اخت�س�ًرا يك�د يخل 
الفل�سفة  ت�ريخ  كتب�ا يف  بع�س من  اأن  اإىل  راجع  ولعل ذلك  املق�س�د.  ب�لغر�س 
بت�ريخ  الإح�طة  مت�م  خ��س  ب�جه  يحيط�ن  ول  العربية،  يجيدون  ل  الإ�سالمية 
الثق�فة الإ�سالمية؛ اأو هم اإن عرف�ا ذلك يجهل�ن ت�ريخ الفل�سفة يف عم�مه، ومل 

.� � خ��سًّ يك�ن�ا تك�يًن� فل�سفيًّ

ول�سن� يف ح�جة اإىل �سرد اأمثلة، فمن ذا الذي يقراأ ف�ن دنربج يف ترجمته: 
»مل� بعد الطبيعة« لبن ر�سد وتعليقه عليه، ول ي�سعر اأنه اإزاء فيل�س�ف يتحدث عن 
الفل�سفة، يف حني اأن املطلع على »ك�رادي ف�« يف كثري من م�ؤلف�ته يح�س اأنه اأم�م 
مرتجم ينق�سه العمق والدقة)1(. ومن ذا الذي يقراأ »دي ب�ر« يف ت�أريخه للفل�سفة 

الإ�سالمية، ول يتمنى ل� اأنه اأط�ل اأكرث مم� فعل)2(.

S. Van den Bergh, Die Epitome der Metaphysik des Averroes, Leiden, 1924.  )1(
اأم� ك�رادى ف� فم�ؤلف�ته كثرية ومعروفة.  

 T.J. De Boer, Geschichte der Philosophie im Islam, Stuttgart, 1901; tr. ang. par E.R. Jones:  )2(
The History of Philosophy in Islam, London, 1903.

وترجمه اأخرًيا اإىل العربية مع تعليق�ت م�ستفي�سة الدكت�ر حممد عبد اله�دي اأب� ريدة.  
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على اأن هذه البح�ث يف جملته� قد ط�ل عليه� العهد ن�ًع�، واأ�سحت يف 
ح�جة اإىل التعديل والتجديد. ذلك لأن معل�م�تن� عن الثق�فة الإ�سالمية تتغري 
يت�سح  اآث�ر  من  عليه  ونقف  خمط�ط�ت  من  نك�سف  م�  وبقدر  لآخر،  حني  من 
الغ�م�س وي�سحح اخل�طئ. ول �سك يف اأن حركة جمع الرتاث الإ�سالمي يف من� 
الآن، مقرونة اإىل اأوائل هذا القرن، ومعل�م�تن� عنه اأغزر م�دة واأكرث و�س�ًح�، وم� 

اأح�جن� اإىل درا�س�ت جديدة يف �س�ء هذه املعل�م�ت وتلك امل�س�در.

)ج( متابعة �ل�شري:

نعم نحن يف ح�جة م��سة اإىل مت�بعة ال�سري، واإمت�م ك�سف تلك احللقة املفق�دة 
يف ت�ريخ الفكر الإن�س�ين، وبذل اجلهد يف و�سعه� يف مك�نه� الطبيعي، واإذا ك�ن 
امل�ست�سرق�ن قد ا�سطلع�ا من ذلك ب�لعبء الأعظم حتى الي�م، ف�اجبن� اأن نقف 
اإىل ج�نبهم اإن مل نتقدمهم. ول يق��س انت�س�ر �س�ت مفكر اأو خمرتع مبقدار م� اأنتج 
من اآراء وخمرتع�ت فح�سب، بل بدرجة عن�ية من ح�له به، واهتم�م اأمته ب�إحي�ء 
اآث�ر علم�ئه�  اآث�ره، وه� هي ذي الأمم املتقدمة تت�س�بق يف الإ�س�دة مبجده�، ون�سر 

ومفكريه�.

اإليه  واأول م� ندع�  البحث ذو �سعة،  اأم�من� ف�سيح وجم�ل  العمل  وميدان 
جمع ون�سر مل�ؤلف�ت فال�سفة الإ�سالم، التي ل تزال خمط�طة حتى الي�م، اأو التي 
اإذا  اإل   � حقًّ فهًم�  نفهمهم  اأن  ن�ستطيع  ل  لأن�  ذلك  ومعيًب�؛  ن�ق�ًس�  ن�سًرا  ن�سرت 
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مهملة يف  ر�س�ئل  للكندي عدة  اأن  مثاًل  عرفن�  واإذا  كتبهم،  بلغتهم ويف  قراأن�هم 
مكتب�ت اإ�ست�نب�ل)1(، واأن للف�رابي م�ؤلف�ت خمط�طة م�زعة بني مكتب�ت ليدن 
وب�ري�س والأ�سكري�ل)2(، واأن »كت�ب ال�سف�ء« امل�سه�ر لبن �سين� قد اأهمل ن��سره 
اجلمع  هذا  اإىل  ح�جتن�  مقدار  اأدركن�  ب�ملنطق)3(،  اخل��س  منه  الأول  اجلزء  طبع 
والن�سر. ول�سن� يف ح�جة اأن نالحظ اأن ابن ر�سد معروف يف الع�مل الالتيني اأكرث 
مم� ه� معروف يف الع�مل العربي، وقد فكر منذ زمن بع�س امل�ست�سرقني الأمريكيني 

يف ن�سر م�ؤلف�ته الالتينية.

ط�يل  عمل  لأنه  والهيئ�ت؛  الأفراد  الن�سر  هذا  على  يت�س�فر  اأن  ويجب 
املدى كثري التك�ليف. وقد ا�ستنت ج�معة الق�هرة يف هذا �سنة ح�سنة، فح�ولت 
احل�س�ل على �س�رة �سم�سية لبع�س املخط�ط�ت الإ�سالمية، وبداأت بن�سر من�ذج 
منه�)4(. ولكنه�- مع الأ�سف- ت�قفت عن ال�سري اأخرًيا، ورمب� ك�نت احلرب من 
اأ�سب�ب ذلك، وع�س�ه� اأن ت�ست�أنف جه�ده�، واأن تت�أ�سى به� ج�معة الإ�سكندرية، 
اجل�معة  وت�ستطيع  ع�مة.  ال�سرق  مع�هد  هذا  يف  تتن�ف�س  اأن  خمل�سني  ن�أمل  بل 
من  فجعلته  فعاًل  بداأت  وقد  كبري،  بن�سيب  امل�سم�ر  هذا  يف  ت�س�هم  اأن  العربية 

اأهدافه� اله�مة:

ي�سرن� اأن نن�ه هن� اأن الدكت�ر اأب� ريدة يق�م بن�سر ط�ئفة من هذه الر�س�ئل الآن.  )1(
Madkour, La place, p. 223-225.  )2(

 Madkour, L’Organon, p. 19-21.  )3(
من اأمثلة مطب�ع�ت اجل�معة الن�فعة كت�ب »نقد النرث« لقدامة، الق�هرة، 1933.  )4(
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ورثت  التي  اإ�ست�نب�ل،  اإىل مكتب�ت  ب�جه خ��س  هن�  ن�سري  اأن  يف�تن�  ول 
الثق�فة الإ�سالمية منذ �ستة قرون اأو يزيد، ومن الطبيعي اأن جند فيه� خملف�ت ل 
جنده� يف مك�ن اآخر. ولقد ك�سف امل�ست�سرق الأمل�ين ريرت عن كثري من ذخ�ئره�، 
وخ��سة كت�ب »مق�لت الإ�سالميني« لالأ�سعري الذي يعترب مرجًع� ممت�ًزا يف ت�ريخ 
لل�سهر�ست�ين،  الإقدام«  »نه�ية  ون�سر  ن�سره  بعد  تغريت،  وقد  الإ�سالمية،  العق�ئد 
اأن  يف  �سك  ي�س�ورن�  ول  واملتكلمني.  ب�لكالم  املت�سلة  ال�س�بقة  اأحك�من�  بع�س 
اإخ�انن� الأتراك يقدرون م� لهذا الرتاث من قيمة، واأنهم اإن مل ي�ستطيع�ا ن�سره 
فال اأقل من اأن ي�سع�ه حتت ت�سرف من يريدون ذلك، وقد اأر�سلت ج�معة الق�هرة 
اأكرث من بعثة للبحث والتنقيب يف خزائن اإ�ست�نب�ل، ويقينن� اأن الأ�ست�ذ ريرت خري 

مفت�ح له�، وم� اأجدرن� اأن نفيد من بحثه وخربته.

الإ�سالم  فال�سفة  نت�ىل  اأن  ينبغي  املخط�ط�ت،  هذه  ن�سر  ج�نب  واإىل 
ترجمة  لهم  فنرتجم  الآخرون،  الفال�سفة  ُدِر�س  م�  نح�  على  والدر�س،  ب�لعن�ية 
املختلفة  الع�امل  مبعرفة  وت�سمح  �سخ�سي�تهم،  وافية تك�سف عن حي�تهم وحتلل 
التي ك�ن له� دخل يف تك�ين اآرائهم، ولنبحث عن اأ�س�ل هذه الآراء فيم� و�سلن� 
من تفكري قدمي، ولنق�رنه� مب� عرف لدى الالتينيني، ولنبني وج�ه ال�سبه بينه� وبني 
الأفك�ر احلديثة، واإن� لرنج� اأن يجيء ي�م يكتب فيه عن الف�رابي بقدر م� كتب 
القدي�س  ابن �سين� كم� عرفت م�ؤلف�ت  عن م��سى بن ميم�ن، وتعرف م�ؤلف�ت 
ت�م��س الأك�يني، ويدر�س الغزايل كم� در�س ديك�رت؛ وحني ذاك تبدو الفل�سفة 

الإ�سالمية يف ث�به� الالئق ومظهره� احلقيقي.



نظرية اأخالقية يف اأ�س��سه�، ولكنه� مل تلبث اأن حت�لت لدى فال�سفة الإ�سالم 
الروح، ويف  وحت�دث  القلب  تن�جي  اإمن�  املت�س�فة  ولغة  دقيقة.  �س�فية  بح�ث  اإىل 
من�ج�ة القلب ُطهره، وحم�دثة الروح عروج اإىل �سم�ء الن�ر واملالئكة، وبذا نهجر 
يف  يزالن-  ول  ك�ن�-  والنف�س  واجل�سم  حيًن�،  نف��سن�  اإىل  ونفرغ  زمًن�  الأج�س�م 

�سراع دائم وعراك م�ستمر، يقدر فيه لأحدهم� الف�ز ت�رة ولالآخر اأخرى.

واإذا تتبعن� املذاهب الفل�سفية على اختالفه� وجدن� اأنه مل يخل واحد منه� 
وطريقته، ورجل  بحثه  � يف  واقعيًّ الذي ك�ن  اأر�سط�  ذا  ه�  وه�  نزعة �س�فية.  من 
م�س�هدة وجتربة يف مالحظ�ته وا�ستنب�ط�ته، قد انتهى الأمر به اإىل اأن بنى درا�سته 
النف�سية على �سيء من الفي�س والإله�م، وو�سع يف قمة الأخالق ف�سيلته العقلية 

التي هي اأ�سمى درج�ت الت�أمل وامل�س�هدة ال�س�فية.

� اإن الإدراك�ت الروحية والإله�م�ت القلبية قد تك�ن غري يقينية، اأو قد  حقًّ
اأنه� مبعث طم�أنينة  اإل  يتقبله� الآخرون؛  اإثب�ته� برباهني قطعية  الأقل  يعز على 

 الف�صل الثاين
نظرية ال�صعادة اأو الت�صال
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وهدوء. ذلك لأنه� معرفة �سخ�سية مب��سرة، والكالم اإذا خرج من القلب و�سل 
اإىل القلب، وكم يجهد الإن�س�ن نف�سه يف �س�غ الأقي�سة واإق�مة الرباهني لإثب�ت 
قلبه  ين�جيه  حني  بهم�  يح�س  اللذين  وال�سك�ن  ب�لهدوء  ينعم  اأن  دون  م�،  اأمر 

وتخ�طبه روحه.

بدرا�س�ت كثرية،  وا�ستغل  والنظر،  البحث  من  مبراحل  الغزايل  مر  وقدميً� 
اإله�ًم�،  ويلهمه�  في�ًس�  عليه  تفي�س  ال�س�فية  للمعرفة  اإل  نف�سه  تطب  مل  ولكن 
وحديًث� �سك ديك�رت يف كل �سيء، اللهم اإل يف نف�سه وتفكريه، ومل� انتهى اإىل 
هذه احلقيقة الث�بتة ك�نت اأ�س��س اليقني يف راأيه ونقطة البدء لكل فل�سفته. وهن�ك 
فل�سف�ت ق�مت ب�أ�سره� على املن�ج�ة الروحية والت�س�ل ب�هلل، ف�أفل�طني يف مدر�سة 
الإ�سكندرية يرى اأن اجلذب والفي�س هم� ال�سع�دة التي لي�ست وراءه� �سع�دة، وقد 
� يف حتقيقهم� ط�ل حي�ته، ومل يحظ بهم� اإل ب�سع مرات. وم� لربن�س  جد �سخ�سيًّ
يف القرن ال�س�بع ع�سر يق�ل ب�ت�س�ل م�ستمر بني العبد وربه، فمعرفتن� لي�ست اإل 
في�ًس� من اهلل، وم� يبدو من� من عمل خ�رجي لي�س اإل ظروًف� ومن��سب�ت لتحقيق 

اإرادة اهلل، وبهذا يتال�سى املخل�ق يف اخل�لق، ويندمج الأثر يف امل�ؤثر.

1- �لعناية بالت�شوف �لإ�شالمي

ل�سن� نح�ول هن� التحدث عن الت�س�ف يف جملته، ول التعر�س ملختلف 
مظ�هره واأدواره منذ ن�س�أته، واإمن� نريد فقط اأن نف�سل الق�ل يف نزعة �س�فية �س�دت 
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الفل�سفة الإ�سالمية، فنتبني كيف تك�نت و�سبت ون�س�أت، ون�سرح الأ�س�ل التي 
�سدرت عنه�، والع�امل التي اأثرت فيه�، ونحدد مدل�له� ومرم�ه�. واإذا م� مت هذا 
ب�سدده  نحن  الذي  والروح  القلب  ونت�ئجه�. فحديث  اآث�ره�  ن��سح  اأن  ا�ستطعن� 
يف  ال�س�يف  اجل�نب  على  ووقف  امل�سلم�ن،  الفال�سفة  به  ج�ء  م�  على  مق�س�ر 

الفل�سفة الإ�سالمية.

�، ف�إن  وم� ك�ن اأجدرن� يف بحث كهذا اأن ن�ستعمل لغة خ��سة واأ�سل�بً� خ��سًّ
امل�س�ب  واأ�سل�بن�  القلب،  يكنه  دقة عم�  التعبري يف  اأحي�نً� عن  تعجز  العقل  لغة 
ب�س�ائب م�دية قد ل يجد ال�سبيل اإىل و�سف الإله�م�ت النف�سية، والأرواح التي 
ت�سبح يف ع�مل الن�ر تعز من�ج�ته� يف حيز امل�دة واجل�سم املحدود، ولعل ال�س�فية 
لغة  اتخ�ذ  ب�طنهم، ويف  يتفق ظ�هرهم مع  التزيي بزي خ��س، كي  معذورون يف 
م�ستقلة تف�سلهم عمن �س�اهم. غري اأن هذه اللغة زادت اآراءهم تعقيًدا، وك�ست 
غ�م�سه�،  اأن جنلي  و�سنجتهد يف  والإبه�م،  الغم��س  بث�ب كثيف من  نظري�تهم 

ونقربه� م� ا�ستطعن� من العرف امل�أل�ف.

ُعني الب�حث�ن من قدمي بدرا�سة الت�س�ف الإ�سالمي يف جملته مدف�عني 
غ�لًب� مب� يف امل��س�ع من طرافة، وحم�ولني اأن يك�سف�ا م� احت�اه الإ�سالم وال�سرق 
من حق�ئق واأ�سرار، ويغلب على الظن اأن البح�ث ال�س�فية اأول م��س�ع ا�ستلفت 
اأنظ�ر امل�ست�سرقني، ول تزال حمل عن�يتهم حتى الي�م؛ وم�ؤلف�تهم فيه� تزيد كثرًيا 
على م� كتب�ه يف الدرا�س�ت الإ�سالمية الأخرى. ول غرابة ف�لغرب متعط�س دائًم� 
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اإىل تعرف �س�فية ال�سرق؛ وك�أن هذا الأخري وه� م�سدر الن�ر وال�س�ء اأبى اإل اأن 
يك�ن يف ال�قت نف�سه مقر الق�ى اخلفية والأ�سرار الغ�م�سة. ودون اأن نعر�س لكل 
من ا�ستغل�ا مب��س�ع الت�س�ف من كب�ر امل�ست�سرقني نكتفي ب�أن ن�سري اإىل رج�ل 
القرن الع�سرين، ونخ�س ب�لذكر منهم ج�لد زيهر النم�س�ي الذي عقد للت�س�ف 
قيمة،  اأخرى  اأبح�ث  بج�نب  وق�ن�نه«)1(  الإ�سالم  »عقيدة  كت�به  يف  ممتًع�  ف�ساًل 
ومكدونلد الأمريكي الذي و�سح كثرًيا من اآراء الغزايل ال�س�فية، ونكل�س�ن الذي 
ع�لج الت�س�ف من ن�احيه املختلفة، والأ�ست�ذ م��سني�ن الذي يعترب بحق عميد 
وعلى  امل�سه�ر.  الهندي  الع�مل  اإقب�ل  حممد  والدكت�ر  املع��سرين،  امل�ست�سرقني 
راأ�س ه�ؤلء جميًع� يجب اأن ن�سع نكل�س�ن م��سني�ن، ف�إنه يرجع اإىل الأول الف�سل 
يف ن�سر كثري من خملف�ت ال�س�فية القيمة والتعريف به�، اأم� اأ�ست�ذن� م��سني�ن فقد 
ر�سم يف الت�س�ف طرائق جديدة، وقدم عن احلالج �س�رة غنية ب�لأل�ان واملع�ين 

الدقيقة يف كت�ب يعد اأو�سع م�ؤلف يف ت�ريخ الت�س�ف الإ�سالمي)2(.

غري اأن اآراء فال�سفة الإ�سالم ال�س�فية مل تدر�س بعد ومل ت�جه اإليه� العن�ية 
� اإن مهرن امل�ست�سرق الدمنركي)3(، تنبه اإىل بع�س م�ؤلف�ت ابن  التي ت�ستحقه�. حقًّ
لدى  ملح  ف�  ك�رادي  الب�رون  اأن  كم�  وترجمته�)4(،  بن�سره�  وق�م  ال�س�فية،  �سين� 

 Goldziher, Le dogme et la loi de l’Islam, tr. fr., Paris, 1902, p. 20.  )1(
ترجم الدكت�ر حممد ي��سف م��سى والأ�ست�ذ عبد العزيز عبد احلق والدكت�ر علي عبد الق�در هذا الكت�ب-   

اإىل العربية- الق�هرة 1946.
 Massignon, La passion d’al-Hosayn-ibn-Mansour al-Hallâj, Paris, 1922.  )2(

A.F. Mehren, Traités mystiques d’Avicenne ; voir aussi, Le Muséon, T. I, II, III et IV.  )3(
 Carra de Vaux, "Al-Fârâbi", dans Encyc. de l’Islam, T. II, p. 57-59.  )4(
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ن��سجة. وعلى  ن�ق�سة وغري  اأن هذه البح�ث  اإل  الف�رابي نزعة �س�فية وا�سحة؛ 
هذا، لزلن� جنهل اأفك�ر فال�سفة الإ�سالم ال�س�فية، كم� جنهل نظري�تهم الفل�سفية 
ن�جه  واأن  الن�حية  هذه  الغط�ء عن  نك�سف  اأن  نرج�ه  م�  وكل  الدقيق.  ب�ملعنى 

الأنظ�ر اإليه�.

2- ت�شوف �لفار�بي

الإ�سالم،  فال�سفة  عند  ال�س�فية  لالأفك�ر  �س�رة  اأقدم  نعرف  اأن  �سئن�  اإذا 
وجب علين� اأن ن�سعد اإىل اأبي ن�سر الف�رابي. ف�إنه اأول من �س�غ الفل�سفة الإ�سالمية 
يف ث�به� الك�مل وو�سع اأ�س�له� ومب�دئه�. نحن ل ننكر اأن الكندي تنبه قبله اإىل 
درا�سة اأفالط�ن واأر�سط� وعر�س لبع�س نظري�تهم� ب�ل�سرح والخت�س�ر، ولكن� ل 
� ك�ماًل بكل مع�ين الكلمة، بل هي نظرات متفرقة ومتعلقة  جند لديه مذهًب� فل�سفيًّ
مب��س�ع�ت خمتلفة ل رابطة بينه�)1(. اأم� الف�رابي فقد ملَّ هذا ال�سعث؛ واأق�م دع�ئم 
هذا  قمة  وعلى  املذهب  هذا  اأجزاء  اأهم  ومن  احللق�ت.  مت�سل  فل�سفي  مذهب 
البن�ء، نرى نظرية �س�فية امت�زت به� الفل�سفة الإ�سالمية عن كثري من الفل�سف�ت 
الأخرى؛ ف�لت�س�ف اإذن قطعة من مذهب الف�رابي الفل�سفي، ل ظ�هرة عر�سية 
كم� يزعم ك�رادي ف�، ول اأدل على هذا من اأن هن�ك رب�ًط� وثيًق� يربطه ب�لنظري�ت 
الف�رابية الأخرى، نف�سية ك�نت، اأو اأخالقية، اأو �سي��سية. وقد اأثر هذا الت�س�ف 

ت�أثرًيا عميًق� فيمن ج�ء بعد من فال�سفة الإ�سالم.
 Madkour, La place d’al-Fârâbi, p. 9.  )1(
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)�أ( دعائمه

ق�ئمة  اأنه�  الف�رابي  به�  ق�ل  التي  ال�س�فية  النظرية  اأخ�س خ�س�ئ�س  لعل 
على  يق�م  الذي  البحت  الروحي  ب�لت�س�ف  ت�س�فه  فلي�س  عقلي.  اأ�س��س  على 
حم�ربة اجل�سم والبعد عن اللذائذ لتطهر النف�س وترقى اإىل مدارج الكم�ل، بل 
ه� ت�س�ف نظري يعتمد على الدرا�سة والت�أمل، وطه�رة النف�س يف راأيه ل تتم عن 
طريق اجل�سم والأعم�ل البدنية فح�سب، بل عن طريق العقل والأعم�ل الفكرية 
بج�نب  �سيء  يف  تذكر  ل  ولكنه�  ج�سمية  عملية  ف�س�ئل  هن�ك  وب�لذات.  اأوًل 
الف�س�ئل العقلية النظرية، ولئن ك�نت الأعم�ل احل�سنة واخلالل احلميدة بع�س 
اخلري، اإن اخلري كل اخلري يف م�س�ألة نتدار�سه� وحقيقة نك�سفه� ومعرفة تتهذب به� 

نف��سن� وت�سم� عق�لن�.

وذلك اأن العقل الب�سري، �س�لًك� �سبيل رقيه وتط�ره، مير مبراحل متدرجة 
كبرًيا من  قدًرا  اأدرك  م�  ف�إذا  ب�لق�ة،  اأمره عقل  اأول  فه� يف  بع�س،  ف�ق  بع�سه� 
نظره،  مدى  يت�سع  وقد  ب�لفعل.  عقاًل  اأ�سبح  الكلية  واحلق�ئق  الع�مة  املعل�م�ت 
ويحيط ب�أغلب الكلي�ت فريقى اإىل اأ�سمى درجة ي�سل اإليه� الإن�س�ن، وهي درجة 
ات�سل  كيف  يبني  م�  هذا  ولعل يف  والإله�م.  الفي�س  درجة  اأو  امل�ستف�د  العقل 

الت�س�ف عند الف�رابي بعلم النف�س ونظرية املعرفة.

ال�سلة  متني  الف�رابي  الت�س�ف  بل  احلد،  هذا  عند  الأمر  يقف  ولن 
اأن يف  اأ�س��سه   � ب�لنظري�ت الفلكية وامليت�فيزيقية. ف�إن الف�رابي يتخيل نظ�ًم� فلكيًّ
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كل �سم�ء ق�ة روحية اأو عقاًل مف�رًق� ي�سرف على حركته� وخمتلف �س�ؤونه�، واآخر 
هذه الق�ى، وه� العقل الع��سر، م�كل ب�ل�سم�ء الدني� والع�مل الأر�سي، فه� نقطة 
ات�س�ل بني الع�ملني العل�ي وال�سفلي، وكلم� ات�سعت معل�م�ت املرء اقرتب من 
درجة  اإىل  و�سل  ف�إذا  املف�رقة،  العق�ل  م�ست�ى  من  روحه  ودنت  العل�ي  الع�مل 
ات�س�ل مب��سر  واأ�سحى على  الإلهية،  الأن�ار  لتقبل  اأهاًل  اأ�سبح  امل�ستف�د  العقل 
ب�لعقل الع��سر. فب�لعلم والعلم وحده ميكنن� اأن نربط ال�سم�وي ب�لأر�س، والإلهي 
ب�لب�سري، واملالئكي ب�لإن�س�ن، واأن ن�سل اإىل اأعظم �سع�دة ممكنة، واملعرفة النظرية 
هذه  اإىل  انتهين�  م�  واإذا  الإن�س�ين،  العمل  ين�سده�  غ�ية  اأ�سمى  امليت�فيزيقية هي 
ب�لك�ئن�ت  والتحقت  م� ه� م�دي وج�سمي،  بت�ًت� من كل  نف��سن�  املرتبة حتررت 

العقلية، واطم�أنت اإىل ح�له� هذه راجية اأن تبقى فيه� اإىل النه�ية.

)ب( ر�أيه يف �ل�شعادة

هذه هي ال�سع�دة التي تنح�ه� الفل�سفة والأخالق، وي�س�ب اإليه� النظر 
وغ�ية  املطلق  اخلري  هي  و�سل�كه،  بدرا�سته  الإن�س�ن  اإليه�  وي�سعى  والعمل، 
»وال�سع�دة  الف�رابي:  يق�ل  ال�ا�سلني.  الإن�س�نية وجنة  الرفعة  الغ�ي�ت ومنتهى 
هي اأن ت�سري نف�س الإن�س�ن من الكم�ل يف ال�ج�د بحيث ل حتت�ج يف ق�امه� 
الأج�س�م، ويف جملة  من  الربيئة  الأ�سي�ء  ت�سري يف جملة  اأن  وذلك  م�دة،  اإىل 
اجل�اهر املف�رقة للم�اد، واأن تبقى على تلك احل�ل دائًم�، اإل اأن رتبته� تك�ن دون 
�ل، واإمن� تبلغ ذلك ب�أفع�ل اإرادية، بع�سه� اأفع�ل فكرية وبع�سه�  رتبة العقل الفعَّ
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اأفع�ل بدنية، ولي�ست ب�أي اأفع�ل اتفقت، بل ب�أفع�ل حمدودة مقدرة حت�سل عن 
هيئ�ت م� وملك�ت م� مقدرة حمدودة؛ وذلك اأن من الأفع�ل الإرادية م� يع�ق 
عن ال�سع�دة. وال�سع�دة هي اخلري املطل�ب لذاته، ولي�ست تطلب اأ�ساًل ول يف 
وقت من الأوق�ت لين�ل به� �سيء اآخر، ولي�س وراءه� �سيء اآخر اأعظم منه� ميكن 
الأفع�ل  هي  ال�سع�دة  بل�غ  تنفع يف  التي  الإرادية  والأفع�ل  الإن�س�ن،  ين�له  اأن 
اجلميلة، والهيئ�ت وامللك�ت التي ت�سدر عنه� هذه الأفع�ل هي الف�س�ئل، وهذه 
لي�ست خرًيا لذاته�، بل مل� جتلب من �سع�دة. والأفع�ل التي تع�ق عن ال�سع�دة 
هي ال�سرور والأفع�ل القبيحة، والهيئ�ت وامللك�ت التي ت�سدر عنه� هذه الأفع�ل 

هي النق�ئ�س والرذائل واخل�س�ئ�س«)1(.

بكت�بني  ال�سع�دة علًم� وعماًل، فخ�سه  العن�ية مب��س�ع  الف�رابي كل  ُعني 
من كتبه �سرح فيهم� خمتلف اآرائه ال�س�فية، وبني ال��س�ئل امل��سلة اإىل ال�سع�دة. 
وهذان الكت�ب�ن هم�: »حت�سيل ال�سع�دة«، و»التنبيه على ال�سع�دة«، اللذان ُطبع� 
يف حيدر اآب�د �سنة 1345، 1346هـ، وقد امت�زا- مقرونني اإىل الر�س�ئل الف�رابية 
الأخرى التي و�سلت اإلين� -بغزارة م�دتهم� وو�س�ح اأ�سل�بهم�، وحبذا ل� فكرن� 
يف اإع�دة طبعهم� مب�سر. ومل يكتف الف�رابي بهذه الدرا�سة النظرية، بل جد يف اأن 
يتذوق ال�سع�دة بنف�سه، واأن ي�سل بتفكريه وت�أمله اإىل مرتبة الفي�س والإله�م، كم� 

�سنع اأفل�طني من قبل، ويق�ل اإنه حظي بذلك مرة اأو مرتني.

الف�رابي، اأهل املدينة الف��سلة، �س 47.  )1(
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ووا�سح اأنه لي�س يف مكنة الن��س جميًع� ال�سع�د اإىل مرتبة هذه ال�سع�دة، 
ول تبلغه� اإل النف��س الط�هرة املقد�سة التي ت�ستطيع اأن تخرتق حجب الغيب 
وت�سعد اإىل ع�مل الن�ر والبهجة. يق�ل الف�رابي: »الروح القد�سية ل ت�سغله� جهة 
حتت عن جهة ف�ق، ول ي�ستغرق احل�س الظ�هر ح�سه� الب�طن، وقد يتعدى ت�أثريه� 
واملالئكة بال  الروح  املعل�م�ت من  وتقبل  فيه،  وم�  الع�مل  اأج�س�م  اإىل  بدنه�  من 
عن  غ�بت  الب�طن  اإىل  م�لت  اإذا  ال�سعيفة  الع�مية  والأرواح  الن��س.  من  تعليم 
احل�س  من  اجتمعت  واإذا  الب�طن...  عن  غ�بت  الظ�هر  اإىل  م�لت  واإذا  الظ�هر، 
الب�طن اإىل ق�ة غ�بت عن اأخرى، مثل الب�سر ُيَخبَّل ب�ل�سمع، واخل�ف َي�سغل عن 
ال�سه�ة، وال�سه�ة ت�سغل عن الغ�سب، والفكرة ت�سد عن الذكر، والتذكر ي�سد 

عن التفكر، اأم� الروح القد�سية فال ي�سغله� �س�أن عن �س�أن«)1(.

ع�مل  وجت�وز  اخَلِفّي،  وت�سمع  املغيب،  ترى  وا�سلة،  اإذن  القد�سية  ف�لروح 
احل�س اإىل ع�مل امل�س�هدة احلقيقية والبهجة الدائمة. هذه هي نظرية الت�س�ل التي 
� ب�جه خ��س  ق�ل به� الف�رابي واعتنقه� الفال�سفة الالحق�ن، وقد لعبت دوًرا ه�مًّ
لدى فال�سفة الأندل�س. وهي كم� ترى �سرب من الت�س�ف النظري الق�ئم على 

البحث والدرا�سة، يقربن� اإىل اهلل ونعيمه املقيم.

والت�س�ف يف جملته �س�د الع�مل الإ�سالمي منذ زمن بعيد حتت م�ؤثرات 
اأن  املت�س�فني  راأي كثري من  واإغريقية. ويف  ف�ر�سية وهندية وم�سيحية  كثرية بني 

الف�رابي، الثمرة املر�سية يف بع�س الر�س�لت الف�رابية، �س 75.  )1(
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الغر�س الرئي�سي من العمل والت�أمل ه� الت�س�ل اأو الفن�ء يف اهلل. يق�ل رين�ن: 
»مل يعرف ال�سرق اأن يقف يف العب�دة عند حد املب�لغة والإ�سراف، بل ك�ن الحت�د 
والفر�س.  الهند  يف  ال�س�فية  الط�ائف  حلم  خ�رجية  ب��س�ئل  الكلي  العقل  مع 
وهن�ك �سبع درج�ت- كم� يق�ل املت�س�فة- تق�د املرء اإىل الغ�ية النه�ئية التي هي 

الفن�ء املطلق اأو الرنف�ن� الب�ذية، حيث ي�سل الإن�س�ن اإىل اأن يق�ل: اأن� اهلل)1(«.

ف�أن�  اأن� واأنت من امل�س�كل اله�مة يف ت�ريخ الت�س�ف الإ�سالمي،  وم�سكلة 
احلل�ل،  وم�  اهلل.  وه�  اأنت  يف  ينمحي  اأن  على  يعمل  الإن�س�ين  ال�سخ�س  وه� 
الذي ق�ل به احلالج والذي در�سه م��سني�ن درا�سة م�ستفي�سة، اإل اأو�سح مظهر 
لهذه امل�سكلة يف الإ�سالم، فه� يتلخ�س يف اختف�ء الإن�س�ن يف اهلل، وبذا يتحد اأن� 

واأنت احت�ًدا ك�ماًل.

)ج( �لعو�مل �ملوؤثرة يف ت�شوفه

� يف قرارة نف�سه، يعي�س عي�سة الزهد والتق�سف ومييل  ك�ن الف�رابي �س�فيًّ
واإعرا�سه عن  تق�سفه  العرب يف و�سف  م�ؤرخ�  اأف��س  وقد  ال�حدة واخلل�ة.  اإىل 
من  وب�لرغم  والن�س�ك)2(.  الزه�د  م�س�ف  يف  ي�سعه  خ��سة  خلك�ن  وابن  الدني�، 
اأنه ع��س يف بالط �سيف الدولة بن حمدان وج�ل�س العظم�ء والروؤ�س�ء، مل يغري 
�سيًئ� من ع�داته ومل يخرج عن زهده وتق�سفه. فجلي�س املل�ك هذا و�سفّي الأمراء 

 Renan, Averroès, p. 144-145.  )1(
ابن خلك�ن، وفي�ت الأعي�ن، طبعة ب�لق، ج 2 �س 102.  )2(
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اأ�سراره�  وي�ستك�سفه�  ين�جيه�  الطبيعة  من  ب�لقرب  الأحي�ن  اأغلب  ُيرى يف  ك�ن 
وي�ستمليه� م� ح�ت من عظ�ت، وقد رووا اأنه كتب الكثري من كتبه على �س�اطئ 
املج�ري امل�ئية وبني الثم�ر والأزه�ر)1(. فهذا ال�ستعداد الفطري الذي ن�س�أ عليه، 
واأفك�ره،  اآرائه  يف  �سك  غري  من  اأثرت  منه،  متكنت  التي  ال�س�فية  النزعة  وهذه 
وك�نت ع�ماًل يف تك�ين نظرية ال�سع�دة الف�رابية. واأ�سل�ب الف�رابي نف�سه يتفق مع 
هذا ال�ستعداد ويتالءم مع هذه النزعة، فه� اإىل الغم��س اأميل، ويف ب�ب التعمق 
والرتكيز اأدخل)2(؛ وهذا �س�أن ال�س�فية جميًع�، ير�سل�ن اجلمل املخت�سرة املعم�ة. 
وكثرًيا م� ع�نى امل�ست�سرق�ن �سع�ب�ت يف تفهم عب�رات الف�رابي واإدراك كنهه�، 

و�سك�ا من غم��سه� وتعقده�)3(.

ويجب اأن ن�سم اإىل هذا امل�ؤثر الداخلي ع�مال اآخر خ�رجي�، األ وه� ال��سط 
الذي ع��س فيه اأب� ن�سر، فقد انت�سرت يف الع�مل الإ�سالمي لعهده اأفك�ر �س�فية 
كثرية �س�درة عن اأ�سل هندي اأو ف�ر�سي اأو اإغريقي اأو م�سيحي. ول ي�ستطيع اأحد 
اأن ينكر ت�أثره بهذه الأفك�ر، ويف كت�ب�ته م� ينه�س دلياًل على ذلك. فقد ج�رى 
املت�س�فة، و�سرح لن� املراتب التي مير به� من يرغب يف ال�سع�دة. واملرتبة الأوىل يف 
راأيه هي مرتبة الإرادة، وتتلخ�س يف �س�ق زائد ورغبة اأكيدة يف تنمية املعل�م�ت 
واكت�س�ب احلق�ئق اخل�لدة. ف�إن هذه الرغبة م�ؤ�س�سة على دوافع ح�سية اأو خي�لية 

امل�سدر نف�سه.  )1(
 Madkour, La place d’al-Fârâbi, p. 15-16.  )2(

Carra de Vaux, Encyc.de l’Islam, T. II, p. 58 ; Massignon, Archives d’hist., IV, p. 158.  )3(
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وبعد  اختي�ر حقيقي،  فهي  والت�أمل  التفكري  على  ق�مت  واإن  اإرادة،  فهي جمرد 
الختي�ر جتيء ال�سع�دة التي حتدثن� عنه� من قبل)1(. فهذا التدرج يف جملته ي�سبه 

من بع�س ال�ج�ه من�زل ال�س�فية.

وعلى  ب�حلل�ل،  يق�ل�ن  الذين  ال�س�فية  كب�ر  الف�رابي  ع��سر  هذا  وف�ق 
ال�س�فية، ومردد  نظرية الحت�د  ون��سر  �سنة 911 ميالدية،  املت�فى  راأ�سهم اجلنيد 
احلج�ب«)2(.  بذل  تعذبني  فال  ب�سيء  عذبتني  مهم�  »اللهم  امل�أث�رة:  اجلملة 
ويروى اأن ال�سبلي دخل عليه ي�ًم� وبح�سرته زوجه، ف�أرادت اأن حتتجب، ولكنه 
هذه  ي�سمع  الأخري  يكد  ومل  عندك«.  لل�سبلي  »ل خري  ق�ئاًل:  ذلك  عليه�  اأبى 
الكلمة حتى بكى، فق�ل اجلنيد لزوجه على الأثر: »ا�سترتي فقد اأف�ق ال�سبلي 
من غيبته«)3(: واحلالج تلميذ اجلنيد من مع��سري الف�رابي كذلك، فقد ت�فى 
من  لقى  التي  احلق«،  »اأن�  امل�سه�رة:  اجلملة  �س�حب  وه�  للميالد.   922 �سنة 
جرائه� حتفه.. وعلى يديه �سم� مذهب احلل�ل اإىل اأوجه وبدا يف اأو�سح �س�ره، ومت 
الحت�د الك�مل بني اأن� واأنت. واأ�سع�ر هذا الع�سر ال�س�فية ممل�ءة ب�لَغيبة واحل�س�ر، 

وال�جد وال�ج�د، والن�سي�ن والذكر، يق�ل بع�سهم:
ــن �لوجود ــودي �أن �أغيب ع ــن �ل�شهودوج ــيَّ م ــدو عل ــا يب مب

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �س 45- 46.  )1(
 Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris,  )2(
1922, p. 274-275.

الق�سريي، الر�س�لة الق�سريية، �س 40.  )3(
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ويق�ل الآخر:
ــرت ربي ــن يقول ذك ــتعجبت مل ــا ن�شي ــُر م ــى فاأذك ــل �أن�ش فه
ــد كاأ�س ــب كاأ�ًشا بع ــر�ب ول رويت)1(�شربت �حل ــد �ل�ش فما نف

الف�رابي  ت�س�ف  بني  نخلط  لأن  �ل�ن  ميَّ اأنَّ�  تقدم  الذي  بعد  يبدو  رمب� 
اآراء  اإىل  ال�س�فية  الإ�سالم  فال�سفة  اأفك�ر  نرد  اأن  ونح�ول  احلالج،  وت�س�ف 
املت�س�فة وحدهم. ول �سك يف اأن الفال�سفة قد ت�أثروا مبن ع��سروهم اأو �سبق�هم 
من مفكري امل�سلمني، ولكن نظرية الف�رابي ال�س�فية تختلف عن ت�س�ف احلالج 

من عدة ن�اح، اأهمه�:

�أوًل: ت�س�ف الف�رابي نظري مبني على الدرا�سة والبحث قبل كل �سيء، 
الث�نية  اأم� العمل ففي املرتبة  ال�سع�دة،  اإىل  فب�لعلم، والعلم وحده تقريًب�، ن�سل 
ومهمته حمدودة للغ�ية. وعلى عك�س هذا يقرر ال�س�فية اأن التق�سف واحلرم�ن 
يق�ل  ب�هلل.  لالحت�د  الن�جعة  ال��سيلة  ه�  اجل�سم  وتعذيب  اجل�سمية  امللذات  من 
اجلنيد: »م� اأخذن� الت�س�ف عن القيل والق�ل، لكن عن اجل�ع وترك الدني� وقطع 

امل�أل�ف�ت وامل�ستح�سن�ت«)2(.

امل�سدر نف�سه، �س43-37.  )1(
 Massignon, Recueil de textes inédits concerant l’histoire de la mystique en pays d’Islam,  )2(
Paris, 1929, p. 189.



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
5454

�سم�  الف�رابي جمرد  به  يق�ل  الذي  الت�س�ل  ثانًيا: وهذا فرق ج�هري- 
�ل، دون اأن ميتزج اأحدهم�  اإىل الع�مل العل�ي وارتب�ط بني الإن�س�ن والعقل الفعَّ
ويق�ل�ن  منف�سلة،  غري  وحدة  والرب  العبد  من  فينظم�ن  املت�س�فة  اأم�  ب�لآخر. 
بحل�ل الاله�ت يف الن��س�ت، وبذا يتال�سى اأن� يف اأنت مت�ًم� ول يتميز اخللق من 
اخل�لق. وهذا ه� �سر حملة اأهل ال�سنة على هذا اخللط غري املقب�ل والغل� املفرط. 
اإىل  ي�سل  الإن�س�ن حني  اأن  اإىل  غريبة  واحدة  فقرة  يذهب يف  الف�رابي  اإن  حًق� 
�ل«)1(، غري اأنه ل ميكن اأن يقبل هذا التعبري  درجة ال�سع�دة »يحل فيه العقل الفعَّ
�. ذلك لأن �س�حبه يالحظ غري مرة  على عالته، ويجب اأن يحمل حماًل جم�زيًّ
طبيعته  يختلف يف  الإن�س�ين،  الكم�ل  درج�ت  اأ�سمى  وه�  امل�ستف�د،  العقل  اأن 
امل�ج�دات  اأن  هذا  ف�ق  الف�رابي  ويرى  �ل.  الفعَّ العقل  عن  ومرتبته  ووظيفته 
املطلق،  الكم�ل  مث�ل  واهلل  بع�س؛  ف�ق  بع�سه�  طبق�ت  من  مك�نة  تدرجه�  يف 
وبينه وبني الإن�س�ن والع�مل الأر�سي كله ف�ا�سل متعددة)2(. فنظري�ت الف�رابي 
العقل  ميتزج  اأن  اأو  اخل�لق،  يتحد اخللق مع  ب�أن  ت�سمح  والفلكية ل  امليت�فيزيقية 

�ل. الإن�س�ين ب�لعقل الفعَّ

نظرية  بني  ال�ا�سح  ب�لفرق  ت�ؤذن�ن  و»ات�س�ل«  »احت�د«  كلمة  لعل  واأخرًيا، 
تن�سرف  التي  الأوىل  الكلمة  ف�إن  الف�رابية،  ال�سع�دة  ونظرية  احلالجية  احلل�ل 
ع�دة اإىل نظرية املت�س�فة تدل على الندم�ج الت�م بني املخل�ق واخل�لق، يف حني 

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �س 58.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 17.  )2(
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الفال�سفة ت�سعر فقط مبجرد عالقة بني  التي تطلق على نظرية  الث�نية  الكلمة  اأن 
الإن�س�ن والع�مل الروحي.

ف�ل�اجب علين� اإذن اأن نبحث عن منبع اآخر ميكن اأن تك�ن نظرية ال�سع�دة 
الف�رابية قد ا�ستقيت منه اأي�ًس�. واإذا �سئن� تعرف هذا املنبع، وجب علين� اأن ن�سعد 
اإىل اأر�سط�، واإىل كت�به »الأخالق النيق�م�خية« ب�جه خ��س. يق�ل جل�س�ن: »لي�س 
ثمة فكرة ول عب�رة لدى اأر�سط� مل تبحث ومل ينتفع به� �سراحه، وهذه املالحظة 
�س�دقة على العم�م يف كل امل�س�كل التي در�سه�، وخ��سة يف م�سكلة العقل«)1(. 
ونظرية الت�س�ل التي نحن ب�سدده� ت�ؤيد هذه املالحظة مت�م الت�أييد، ف�إنه� م�أخ�ذة 
يق�ل، يف  الأ�سمى  للخري  �سرحه  اأر�سط� يف  اأن  وذلك  اأر�سطي.  اأ�سل  عن   � ن�سًّ
ال�حدة  يف  تتك�ن  ف�سيلة  اإنه  النيق�م�خية«:  »الأخالق  من  الع��سر  الكت�ب 
وب�لت�أمل العقلي، وتخ�لف الف�س�ئل الإن�س�نية الأخرى املتعلقة ب�جل�سم. ه� ق�ة 
ت�أملية تكتفي بنف�سه� وتدرك احلق املطلق، وف�سيلة علي�؛ لأنه يت�سل ب�أ�سمى �سيء 
يف الإن�س�ن وه� العقل؛ وب�خت�س�ر ه� ف�سيلة الف�س�ئل؛ لأنه ي�سدق على اجل�نب 

القد�سي حقيقة يف الإن�س�ن)2(.

لي�س هن�ك �سك يف اأن هذه الفقرات اأ�س��س لنظرية الف�رابي يف ال�سع�دة 
والت�س�ل. ففي راأيه- كم� يف راأي اأر�سط�- احلي�ة العقلية غ�ية يف نف�سه�، ومتى 

 Gilson, Archives, IV, p. 5-6.  )1(
 Aristote, Ethique a Nic. L, X. ch. VII, VIII.  )2(

انظر اأي�ًس� الرتجمة العربية للطفي ال�سيد، جـ 2، �س 349- 362.  
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املف�رقة  ب�هلل والعق�ل  ت�سبه  الدرا�سة والنظر والبحث والتفكري،  الإن�س�ن يف  جدَّ 
التي هي اإدراك م�ستمر وت�أمل دائم. ومتى انقطع الإن�س�ن اإىل هذا املجه�د النظري 
اقرتب من الك�ئن�ت العل�ية، وف�ز ب�سع�دة لي�ست وراءه� �سع�دة. ف�أر�سط� ال�اقعي 
عم�د  و»الأدمي�ني�«)1(الأر�سطية  الإ�سالمية،  الفل�سفة  يف  ال�س�يف  اجل�نب  م�سدر 
مل  اأر�سط�،  كتب  من  اإلين�  و�سل  م�  كل  تتبعن�  واإذا  الف�رابية.  ال�سع�دة  لنظرية 
اآنًف� يف كت�ب  اإليه  اأ�سرن�  م�  وهم�  نزعة �س�فية.  ينزع�ن  اثنني  ن�سني  اإل  فيه  جند 
�ل  � ب�ظيفة العقل الفعَّ »الأخالق النيق�م�خية«، وم� ج�ء يف »كت�ب النف�س« خ��سًّ
فال�سفة  ت�أثرًيا عميًق� يف  اأثر  الن�سني  الع�مة)2(. وكال  املعل�م�ت  تك�ين  واأثره يف 

الإ�سالم واآرائهم ال�س�فية والنف�سية.

م�س�در  على  قراوؤه  يقف  اأن  يحب  ول  ب�أ�سراره،  �سنني  الف�رابي  اإن  حًق� 
اأفك�ره؛ بيد اأن عب�راته تكفي للربهنة على م� ذهبن� اإليه. وابن ر�سد، الذي يعتنق 
نظرية الف�رابي يف الت�س�ل، يق�ل اإن هذه النظرية ج�اب عن �س�ؤال وجهه اأر�سط� 
ومل يجب عنه)3(، فبعد اأن و�سح كيف يدرك »الن��س« اأو العقل احلق�ئق املجردة، 
ق�ل: »�سرنى فيم� بعد اإذا ك�ن يف مقدور العقل الإن�س�ين- ول� اأنه غري مف�رق- اأن 
يدرك اأ�سي�ء مف�رقة بذاته�«)4(. ومل� مل يف اأر�سط� ب�عده، اأخذ فال�سفة الإ�سالم 

على ع�تقهم اأن يتالف�ا هذا النق�س ويجيب�ا عن هذا ال�س�ؤال. 
كلمة ي�ن�نية معن�ه� ال�سع�دة، وقد اأطلقه� اأر�سط� على نظرية اخلري الأ�سمى، ويف هذا م� بني ال�سلة بني هذه   )1(

النظرية ونظرية ال�سع�دة الف�رابية.
 Aristote, De Anima, L. III.  )2(

 Renan, Averroès, p. 184.  )3(
 Aristote, De Anima, L. III, ch. VII, p. 88.  )4(
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ال�س�فية،  الف�رابي  نظري�ت  ت��سيح  يف  يكفي  ل  وحده  اأر�سط�  اأن  غري 
ذلك لأن بينه وبني الفيل�س�ف العربي مدر�سة الإ�سكندرية، التي اأثرت كذلك 
به  يق�ل  الذي  والت�س�ل  الف�رابي.  راأ�سهم  وعلى  ع�مة  الإ�سالم  فال�سفة  يف 
الف�رابي ل يختلف كثرًيا عن »الإك�ست��سي�س« اأو اجلذب الذي ق�لت به مدر�سة 
الإ�سكندرية. ف�لثن�ن يعتمدان على الت�أمل والنظر، وينتج�ن هي�ًم� وغبطة تخرج 
اأن  علين�  ي�سعب  اإنه  نعم  واليقني.  احلقيقة  ن�ر  اإىل  وامل�دة  احل�س  ع�مل  من  بن� 
� دقيًق�، ولكن� ن�ستطيع اأن نالحظ اأنهم� ميثالن  نحلل ه�تني الظ�هرتني حتلياًل نف�سيًّ
املرء  اإىل اخلري الأعلى. ومتى و�سل  التي ترمي  العقل الإن�س�ين  اأعم�ل  اأ�سمى 
له�. ويف عب�رات  نه�ية  ال��سف وغبطة ل  ب�سع�دة جتل عن  اأح�سَّ  اإىل مرتبتهم� 
والذي ل  عليه،  اعتمد  الذي  الإ�سكندري  الأ�سل  يعلن عن  يك�د  م�  الف�رابي 
ميكن اأن يك�ن �سيًئ� اآخر �س�ى »كت�ب الرب�بية«. ولنكتف بتقدمي ن�س واحد مم� 

ج�ء على ل�س�ن الف�رابي، ثم نق�رنه مب� يبدو اأنه يق�بله يف »كت�ب الرب�بية«.

البدن،  من  لب��سك،  عن  ف�ساًل  غط�ء،  منك  لك  »اإن  الف�رابي:  يق�ل 
ف�إن  تب��سره،  عم�  ت�سل  فال  تلحق.  وحينئذ  وتتجرد،  احلج�ب  ترفع  اأن  ف�جتهد 
اأملت ف�يل لك، واإن �سلمت فط�بى لك. واأنت يف بدنك تك�ن ك�أنك ل�ست يف 
بدنك، وك�أنك يف �سقع امللك�ت، فرتى م� ل عني راأت ول اأذن �سمعت ول خطر 
على قلب ب�سر. ف�تخذ لك عند احلق عهًدا، اإىل اأن ت�أتيه فرًدا«)1(. ويق�ل �س�حب 
»كت�ب الرب�بية«: »رمب� خل�ت اأحي�نً� بنف�سي وخلعت بدين، ف�سرت ك�أين ج�هر 

الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 71.  )1(
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جمرد بال ج�سم. ف�أك�ن داخاًل يف ذاتي وراجًع� اإليه� وخ�رًج� من �س�ئر الأ�سي�ء 
�س�اي، واأك�ن العلم والع�مل واملعل�م جميًع�. واأرى يف ذاتي من احل�سن والبه�ء 
م� اأبقى معه متعجًب�، واأعلم عند ذلك اأين من الع�مل ال�سريف جزء �سغري. وحني 
اأوقن بذلك اأرقى بذهني اإىل الع�مل الإلهي، ويخيل اإيّل ك�أين قطعة منه: فعند 
ذلك يلمع يل من الن�ر والبه�ء م� تكل الأل�سن عن و�سفه والآذان عن �سمعه. 

ومن الغريب اأين اأ�سعر ب�أن روحي ممل�ءة ب�لن�ر مع اأنه� مل تف�رق البدن«)1(.

هذان الن�س�ن، من غري تعليق، ن�طق�ن ب�لقرابة القربى والعالقة ال�ثيقة بني 
اجلذب الذي دع� اإليه رج�ل مدر�سة الإ�سكندرية، والت�س�ل الذي جد يف طلبه 
الف�رابي، و»كت�ب الرب�بية« ه� املراآة التي عك�ست كثرًيا من اآراء اأفل�طني واأتب�عه 

على الع�مل الإ�سالمي.

عدة  ع�امل  عن  ن�س�أت  اإمن�  الف�رابية  ال�سع�دة  نظرية  اأن  نرى  هذا  وعلى 
وظروف خمتلفة. فهي مدينة ملي�ل الف�رابي وا�ستعداداته، بقدر م� هي مت�أثرة ببيئته 
ومفكري الإ�سالم املحيطني به. ولكنه� يف تك�ينه� العلمي تخ�سع خ�س�ًع� كبرًيا 
الأفل�طينية.  )الإك�ست��سي�س(  اجلذب  ونظرية  الأر�سطية  الأ�سمى  اخلري  لنظرية 
ت�ؤثر  اأن  له�  قدر  اإ�سالمية  نظرية  منه  اأخرج  ثم  ون�سقه،  الف�رابي كل ذلك  جمع 

ت�أثرًيا وا�سًح� فيمن ج�ءوا بعده.

* * *

»كت�ب الرب�بية«، �س 8- والف�رابي نف�سه ي�ست�سهد بهذا الن�س، وي�س�قه مع �سيء من التحريف يف »ر�س�لة   )1(
اجلمع بني راأيي احلكيمني«، �س 31.
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متت�ز فل�سفة الف�رابي بظ�هرتني رئي�سيتني: نزعة روحية ن�مية، واجت�ه �س�يف 
وا�سح؛ واملذهب الروحي والت�س�ف يقرتب�ن يف ال�اقع ويتالقي�ن يف ن�اح كثرية. 
نفذ  وقد  خمتلفة.  بدرج�ت  الإ�سالم  فال�سفة  لدى  تبدوان  الظ�هرت�ن  وه�ت�ن 
الت�س�ف الف�رابي على اخل�س��س اإىل اأعم�ق املدر�سة الفل�سفية العربية، واأثر يف 
�س�فية امل�سلمني ب�جه ع�م. ومل يقف اأثره عند القرون ال��سطى، بل تعداه� اإىل 
الت�ريخ احلديث. وم� دمن� قد اأ�سلفن� الق�ل يف �سرح نظرية ال�سع�دة الف�رابية وبي�ن 
م�س�دره� الأر�سطية والأفل�طينية، ف�إنه يجدر بن� الآن اأن نلقي نظرة على الأثر الذي 
اأحدثته فيمن ج�ء بعد الف�رابي من فال�سفة ومفكرين. وكي تك�ن هذه النظرة 
م�ست�ف�ة يح�سن اأن نبني من ج�نب اإىل اأي حد ت�أثر كب�ر فال�سفة الإ�سالم ب�آراء 
اأن نحدد  اآخر ينبغي  ت�أثروا ببح�ثه الأخرى، ومن ج�نب  الف�رابي ال�س�فية كم� 
العالقة بني هذا الت�س�ف الفل�سفي وم� ذهب اإليه مت�س�ف� امل�سلمني املت�أخرون، 
الأفك�ر  وبع�س  الف�رابية  ال�سع�دة  نظرية  بني  ن�ازن  اأن  اأخرًيا  ا�ستطعن�  ل�  وحبذا 
ال�س�فية التي اعتنقه� ط�ئفة من الفال�سفة املحدثني. وب�جلملة �سنت�بع هذه النظرية 
يف خط�اته� املتت�لية اإىل اأن ن�سل به� اإىل الع�س�ر احلديثة، و�سنح�ول عر�س �س�رة 

خمت�سرة لت�ريخه�.

3- ت�شوف �بن �شينا

اإذا ك�ن يف فال�سفة الإ�سالم من ي�سح اأن ن�سميه تلميذ الف�رابي وخليفته 
� اإن التلميذ عدا على الأ�ست�ذ واأخفى ا�سمه،  الأعظم، فه� بال جدال ابن �سين�، حقًّ
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وانتزع مك�نته، وق�سى على �سهرته، واأ�سبحن� ونحن نعزو اإىل ابن �سين� اآراًء واأفك�ًرا 
هي يف احلقيقة من �سنع الف�رابي وابتك�ره. بيد اأن الأول يعرتف للث�ين ب�أي�ديه 
عليه، ويقر له ب�ل�سبق والأول�ية، ويدين له ب�خل�س�ع والأ�ست�ذية)1(. ولقد بلغ من 
تعلق ابن �سين� بنظري�ت اأ�ست�ذه اأن بذل كل جهد يف تفهمه�، واأف��س يف �سرحه� 
تنله على يدي �س�حبه� ومبتكره�،  نف�ًذا و�سلط�نً� مل  وت��سيحه�، بحيث منحه� 
ورب فكرة ف�رابية غ�م�سة مبهمة تبدو لدى ابن �سين�، وه� �سن�ع اليدين، يف ث�ب 
ق�سيب ومظهر خالب، واإذا ك�ن ابن ر�سد ه� �س�رح اأر�سط� غري من�زع يف الفل�سفة 

املدر�سية، ف�إن ابن �سين� ه� �س�رح الف�رابي امل�هر يف الفل�سفة الإ�سالمية.

قد ي�ؤخذ علين� اأحي�نً� اأن� نح�ول حتليل اأفك�ر الف�رابي يف �س�ء م� كتب ابن 
�سين�)2(، اإل اأن الرجلني يف راأين� مت�س�فران ومتك�مالن، ي��سح كل منهم� �س�حبه 
ويتممه. ولئن ك�ن للف�رابي ف�سل ال�سبق، اإن لبن �سين� ف�سل البي�ن والإي�س�ح. 
ومن ذا الذي يدعي اأن يف مقدوره درا�سة اأر�سط� درا�سة ك�ملة دون الرج�ع اإىل 
�سراحه من امل�س�ئني وغريهم؟ ول� احتفظ لن� الدهر بكل م� كتب الف�رابي فرمب� 
مل ن�ستعن على تفهمه مب�ؤلف�ت اأتب�عه؛ ف�أم� وم� و�سل اإلين� منه نزر ي�سري، فنحن 
اأن  اأن امل�ؤرخ الذي يعنيه  اإىل ت��سيح غ�م�سه مبختلف ال��س�ئل. على  م�سطرون 

يبني كيف ن�س�أت فكرة م�، يلزمه كذلك اأن ي��سح كيف منت وتط�رت.

القفطي، اأخب�ر احلكم�ء، �س 416، ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، جـ 2 ، �س 4.  )1(
 (Rev. des Etudes »هذا اأمر ع�به علين� �سديقن� امل�أ�س�ف عليه ب�ل كراو�س يف جملة »الدرا�س�ت الإ�سالمية  )2(

(Isl., 1935, p. 226، وقد اأردن� اأن نلفت الأنظ�ر اإليه.
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)�أ( عر�شه �لكامل يف »�لإ�شار�ت«

اعتنق ابن �سين� خمتلف اآراء الف�رابي ال�س�فية وت�له� ب�ل�سرح والدر�س يف 
ر�س�ئل متعددة، نخ�س ب�لذكر منه� »كت�ب الإ�س�رات والتنبيه�ت«، وهذا الكت�ب 
الن�سج  وثمرة  الثمينة،  الت�ج  وج�هرة  العقد،  يتيمة  ال�سين�ية)1(  امل�ؤلف�ت  بني 
�سين� اخل�ل�سة  ابن  اآراء  اأفك�ره، وتعبريه عن  ون�سق  اأ�سل�به،  ب�سم�  ميت�ز  الك�مل. 
التي ل ت�س�به� نظري�ت املدار�س الأخرى. وقد وقف �س�حبه اجلزء الأخري منه 
على البح�ث ال�س�فية، ويقع يف نح� خم�سني �سفحة تعد من اأح�سن م� خلفته 
على ح�سب  �سين�،  ابن  اأخذ  فقد  الب�ب.  هذا  الإ�سالمية يف  الفل�سفية  املدر�سة 
ل الق�ل فيه� وعر�سه� عر�ًس� م�سهًب� مرتًب�. فه� يحدثن�  ع�دته، اأفك�ر الف�رابي وف�سَّ
عن »التجريد« و»البهجة وال�سع�دة« و»مق�م�ت الع�رفني« و»اأ�سرار الآي�ت«، وي�سرح 
نظرية الت�س�ل �سرًح� م�ستفي�ًس�. وهذا ه� القدر الذي جمعه وترجمه مهرن اإىل 

.)Traités mystiques d’Avicenne( :الفرن�سية، ون�سره حتت عن�ان

التي ترتجم  ال�س�مية  العذب ولغته  ابن �سين�  وه� كم من�ذًج� من حديث 
اأح�سن ترجمة عن مع�ن �سبقه اإليه� الف�رابي. يق�ل: »اإن للع�رفني مق�م�ت ودرج�ت 
اأبدانهم قد  ُيخ�س�ن به� يف حي�تهم الدني� دون غريهم، فك�أنهم يف جالليب من 
ن�س�ه� وجتردوا عنه� اإىل ع�مل القد�س. ولهم اأم�ر خفية فيهم، واأم�ر ظ�هرة عنهم، 
الع�رف  عليك...  نق�سه�  ونحن  يعرفه�،  من  وي�ستكربه�  ينكره�،  من  ي�ستنكره� 

ن�سبة اإىل ابن �سين�.  )1(
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يريد احلق الأول ل ل�سيء غريه، ول ي�ؤثر �سيًئ� على عرف�نه، وتعبده له فقط؛ لأنه 
م�ستحق للعب�دة، ولأنه� ن�سبة �سريفة اإليه، ل لرغبة اأو رهبة... الع�رف ه�س ب�س 
ب�س�م، يبجل ال�سغري من ت�ا�سعه مثل م� يبجل الكبري، وينب�سط من اخل�مل مثل 
م� ينب�سط من النبيه. وكيف ل يه�س وه� فرح�ن ب�حلق وبكل �سيء، ف�إنه يرى فيه 
التج�س�س  الع�رف ل يعنيه  ي واجلميع عنده �س�ا�سيه؟...  احلق. وكيف ل ي�س�ِّ
والتح�س�س، ول ي�سته�يه الغ�سب عند م�س�هدة املنكر، كم� تعرتيه الرحمة، ف�إنه 
ر،  م�ستب�سر ب�سر اهلل يف القدر، واإذا اأمر ب�ملعروف اأمر برفق ن��سح ل بعنف ُمَع�سِّ
اأهله. الع�رف �سج�ع، وكيف ل وه�  واإذا ج�ُسم املعروف فرمب� غ�ر عليه من غري 
�ح،  مبعزل عن تقية امل�ت؟ وج�اد، وكيف ل وه� مبعزل عن حمبة الب�طل؟ و�سفَّ
وكيف ل ونف�سه اأه�ن من اأن حترجه� زلة ب�سر؟ ون�س�ء لالأحق�د، وكيف ل، وذكره 

م�سغ�ل ب�حلق«)1(؟

)ب( مقامات �لعارفني:

ي�سف ابن �سين� ك�أ�ست�ذه املراحل التي تق�د املرء اإىل ال�سع�دة ويتكلم عن 
الزهد والعب�دة، ثم عن العرف�ن الذي ه� ال�سع�دة احلقة: »ف�ملعر�س عن مت�ع الدني� 
وطيب�ته� ُيخ�س ب��سم الزاهد، وامل�اظب على نقل العب�دات من القي�م وال�سي�م 
ونح�هم� يخ�س ب��سم الع�بد، واملن�سرف بفكره اإىل قد�س اجلربوت م�ستدميً� ل�سروق 
ن�ر احلق يف �سره يخ�س ب��سم الع�رف«)2(. ولي�ست ال�سع�دة جمرد لذة ج�سمية، 

ابن �سين�، الإ�س�رات والتنبيه�ت، 198- 206.  )1(
امل�سدر نف�سه، 199.  )2(



نظرية �ل�شعادة �أو �لت�شال
6363

بل هي غبطة روحية و�سم� معن�ي، وات�س�ل ب�لع�مل العل�ي، هي ع�سق و�س�ق 
م�ستمران، وم� الع�سق احلقيقي اإل البته�ج بت�س�ر ح�سرة احلق، وم� ال�س�ق اإل 
الغبطة  ن�لت  اإذا  الب�سرية  »والنف��س  البته�ج)1(.  هذا  كم�ل  يف  الدائمة  الرغبة 
العلي� يف حي�ته� الدني� ك�ن اأجل اأح�اله� اأن تبقى ع��سقة م�ست�قة ل تخل�س من 
ب�سرية  نف��س  النف��س  هذه  وتتل�  الأخرى.  احلي�ة  يف  اإل  اللهم  ال�س�ق،  عالقة 
مرتددة بني جهتي الرب�بية وال�سف�لة على درج�ته�، ثم تتل�ه� النف��س املغم��سة 
يف ع�مل الطبيعة، املنح��سة التي ل مف��سل لرق�به� املنك��سة«)2(. وال��سيلة الأوىل 
والرئي�سية لإدراك ال�سع�دة هي الدرا�سة والبحث والنظر والت�أمل. واأم� الأعم�ل 
البدنية واحلرك�ت اجل�سمية ففي املرتبة الث�نية، ول ميكن اأن حتل حمل التهذيب 

الفكري والرقي العقلي بح�ل.

)ج( �لحتاد و�لت�شال:

اإىل  اأ�ست�ذه  من  اأميل  �سين�  ابن  اأن  التحليل  هذا  بعد  للق�رئ  يخيل  قد 
مت�س�فة القرن الع��سر اأمث�ل اجلنيد واحلالج، ول �سيم� وكت�ب�ته ممل�ءة مب�سطلح�ت 
ال�س�فية واألف�ظهم الفنية. فه� يردد كلمة الزهد وال�جد وال�قت، ويبني حقيقة 
املريد والع�رف والع�بد، ويحلل بع�س الظ�اهر النف�سية ك�لع�سق وال�س�ق، وهي 
 � التي �سغلت كب�ر مت�س�يف امل�سلمني، غري اأنه على الرغم من كل هذا ل يزال وفيًّ

امل�سدر نف�سه، 197.  )1(

امل�سدر نف�سه، 198.  )2(
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لأ�ست�ذه يف نظري�ته ال�س�فية كم� وفى له يف كل مذهبه الفل�سفي، ول اأدل على 
هذا من اإعرا�سه عن فكرة الحت�د التي زعمه� اجلنيد واحلالج، ونقده له� نقًدا فيه 

دقة وتعمق.

فه� يرى اأن غ�ية ال�سع�دة لي�ست اإل جمرد ات�س�ل بني العبد وربه، يحظى 
فيه الإن�س�ن ب�سرب من الإ�سراق، وهذا الإ�سراق وذلك الن�ر ل ي�سدران عن اهلل 
�ل. واأم� الحت�د املزع�م الذي يق�سي ب�أن يندمج  مب��سرة، بل ب�ا�سطة العقل الفعَّ
اخللق يف اخل�لق فغري مقب�ل عقاًل؛ لأنه ي�ستلزم اأن يك�ن ال�سيء واحًدا ومتعددا 
�ل فرًدا واحًدا يف ال�قت الذي  يف اآن واحد. ذلك لأن� ل نقبل اأن نعد العقل الفعَّ
بفردية  ن�سلم  اأن  ن�ستطيع  ال�ا�سلة، كم� ل  النف��س  اأنه حمت� على كل  فيه  نقرر 

الع�رف يف حني اأن� نعرتف ب��ستم�له على حقيقة اأخرى خ�رجة عنه.

وانظر كيف ي�س�غ ابن �سين� هذا الدليل: »قد يق�ل�ن اإن النف�س الن�طقة 
�ل، وهذا حق. ق�ل�ا  اإذا عقلت �سيًئ� ف�إمن� تعقل ذلك ال�سيء ب�ت�س�له� ب�لعقل الفعَّ
�ل؛ لأنه� ت�سري العقل  �ل ه� اأن ت�سري هي نف�س العقل الفعَّ وات�س�له� ب�لعقل الفعَّ
�ل ه� نف�سه يت�سل ب�لنف�س فيك�ن العقل امل�ستف�د. وه�ؤلء  امل�ستف�د، والعقل الفعَّ
�ل متجزئً� قد يت�سل منه �سيء دون �سيء، اأو يجعل�ه  بني اأن يجعل�ا العقل الفعَّ
مت�ساًل بكليته بحيث ي�سري النف�س ك�ملة وا�سلة اإىل كل معق�ل )وكال الفر�سني 
ب�طل(، على اأن الإح�لة يف ق�لهم اإن النف�س الن�طقة هي العقل امل�ستف�د، حينم� 
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يت�س�رونه، ق�ئمة«)1(. وي�سيف ابن �سين� اإىل هذا: »اإن ق�ل الق�ئل اإن �سيًئ� م� ي�سري 
�سيًئ� اآخر، ل على �سبيل ال�ستح�لة من ح�ل اإىل ح�ل، ول على �سبيل الرتكيب 
اأنه ك�ن �سيًئ� واحًدا ف�س�ر واحًدا  ث�لث، بل على  اآخر ليحدث �سيء  مع �سيء 
اآخر، ق�ل �سعري غري معق�ل، ف�إنه اإن ك�ن كل واحد من الأمرين م�ج�ًدا فهم� 

اثن�ن متميزان، واإن ك�ن اأحدهم� غري م�ج�د فقد بطل الذي ك�ن م�ج�ًدا)2(؟

)د( ت�شوفه وت�شوف �لفار�بي

فت�س�ف ابن �سين� ل يختلف اإذن عن ت�س�ف الف�رابي يف �سيء، و�سيلتهم� 
وغ�يتهم� متحدت�ن. يق�ل الب�رون ك�رادي ف�: »ل يبدو الت�س�ف عند ابن �سين� 
مت�ًم� من الأجزاء الأخرى؛ وابن �سين�  له، وه� متميز  اآخر املذهب كت�ج  اإل يف 
�. وب�لعك�س  يدر�سه درا�سة فنية ك�أنه ف�سل من الفل�سفة ي�سرحه �سرًح� م��س�عيًّ
ينفذ ت�س�ف الف�رابي اإىل كل �سيء، والألف�ظ ال�س�فية منت�سرة يف كل ن�حية من 
م�ؤلف�ته؛ ون�سعر جيًدا اأن الت�س�ف لي�س جمرد نظرية اعتنقه�، بل ح�ًل نف�سية«)3(. 
�سين�- يعرب عن  ابن  الف�رابي- على عك�س  اأن ت�س�ف  الب�رون  ن�سلم مع  ونحن 
ع�طفة �س�درة من القلب، وحي�ة الرجلني ت�سهد بذلك: ولكن� نرف�س من الن�حية 
النظرية اأن يك�ن ثمة فرق بني ت�س�ف التلميذ وت�س�ف الأ�ست�ذ، كالهم� يعتمد 

امل�سدر نف�سه، بت�سرف، �س 179- 180.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 180.  )2(

 Carra de Vaux, Encyc. de l’Islam, II. p. 58.  )3(
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على اأ�س��س واحد، وي�سغل مك�نً� متع�دًل يف مذهبيهم�. وكل م� هن�لك من تب�ين 
على  امل�س�ئل  به�  يدر�س  التي  املنظمة  التعليمية  وطريقته  �سين�،  ابن  و�س�ح  ه� 
اختالفه�؛ واأم� الألف�ظ ال�س�فية فقد لحظن� اآنًف� اأنه� اأكرث لديه منه� عند الف�رابي.

4- نظرية �لت�شال يف مدر�شة �لأندل�س

اإذا ك�ن الف�رابي وابن �سين� هم� بطال املدر�سة الفل�سفية يف امل�سرق، ف�بن 
العلمي يف  اأن البحث  اأعالمه� يف املغرب. ومب�  ب�جة وابن طفيل وابن ر�سد هم 
امل�سرق اأ�سبق منه يف املغرب، ف�إن اأهل الأندل�س مدين�ن لإخ�انهم امل�س�رقة بكثري 
من اآرائهم ونظري�تهم. لذلك مل يكن بدًع� اأن تقتفي املدر�سة الفل�سفية الإ�سب�نية 
الف�رابي  يتبع�ن خط�  وابن طفيل مثاًل  ب�جة  ابن  نرى  واأن  ال�سرقية،  املدر�سة  اأثر 
وابن �سين�. وكم ي�س�وؤن� اأن ل نعرف حتى الآن عن ابن ب�جة ال�سيء الكثري، ف�إن 
معظم كتبه قد ب�د، وم� بقي منه� ل يزال خمط�ًط� وم�زًع� بني املك�تب الأوربية. 
وكت�به الرئي�سي وه� »تدبري املت�حد« مل نقف عليه لأول مرة اإل عن طريق ترجمة 
عربية لأجزائه اله�مة. ويرجع الف�سل يف الك�سف عنه اإىل م�ست�سرق اإ�سرائيلي من 
رج�ل القرن الت��سع ع�سر ه� �سلم�ن ُمنك، �س�حب الفل�سفة اليه�دية والعربية، 
اأ�سني بال�سي�ل �سنة 1942  ومرتجم »دللة احل�ئرين« اإىل الفرن�سية. ثم اهتدى 
ن�سر  ثم   ،al-Andalus اإ�سب�نية يف جملة  ترجمة  مع  ون�سره  العربي،  الأ�سل  اإىل 

الأ�سل والرتجمة يف ا�ستقالل مبدريد ع�م 1946.
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)�أ( �بن باجة:

واإذا اعتمدن� على م� نقله ُمنك اأمكنن� اأن نقرر اأن نظرية الت�س�ل الف�رابية 
اأن  اإثب�ت  ق�ئم على  املت�حد«  »تدبري  وكت�به  ب�جة.  ابن  لدى  ن�لت حظ�ة كبرية 
�ل ب�ا�سطة العلم وتنمية الق�ى الإن�س�نية)1(.  الإن�س�ن ي�ستطيع الت�س�ل ب�لعقل الفعَّ
وا�ستيالئه�  الع�قلة  النف�س  �سي�دة  اإىل  ترمي  والف�س�ئل والأعم�ل اخللقية جميًع� 
اإىل الت�س�ل  اأن ي�سعى جهده  املرء  النف�س احلي�انية. وب�جلملة يجب على  على 
ب�لع�مل العل�ي، م�سرتًك� مع املجتمع اأو منعزًل عنه، ف�إن ك�ن املجتمع �س�حًل� ق��سمه 
يف خمتلف �س�ؤونه، واإن ك�ن ط�حًل� لزم اخلل�ة والنفراد)2(. وهن� يبدو ابن ب�جة 
مت�أثًرا ب�ل�س�فية امل�سلمني ف�ق ت�أثره ب�لف�رابي، ف�إن الأخري مل يدع اإىل ال�حدة قط، 
ومن �سرائط املدينة الف��سلة يف راأيه اأن تق�د الأفراد اإىل ال�سع�دة اإن مل ت�سل بهم 
اإليه�. وكت�ب »تدبري املت�حد« يف جملته م�ستقى من م�ؤلف�ت الف�رابي وابن �سين�، 
اللهم اإل اجلزء اخل��س بنظ�م العزلة والنفراد، فهذا تغلب عليه نزعة �س�فية بحتة.

)ب( �بن طفيل

ومهم� يكن فقد و�سع ابن ب�جة احلجر الأ�س��سي يف بن�ء املدر�سة الفل�سفية 
الإ�سب�نية، و�س�ر على نهجه ابن طفيل. وحي�ة الأخري غ�م�سة غم��س حي�ة الأول، 

 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris, 1859, p. 410.  )1(
 Ibid., p. 398-399.  )2(



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
6868

� من م�ؤلف�ت �س�بقه، فقد ب�د معظمه� ومل يبق منه� اإل  وم�ؤلف�ته لي�ست اأعظم حظًّ
�سذرات متفرقة. بيد اأن روايته الفل�سفية امل�سه�رة »حي بن يقظ�ن« التي و�سلت 
اإلين� ت�ستمل على مذهبه ع�مة يف اأ�سل�ب جذاب وخي�ل بديع، وتعد من اأطرف 
م� خلف فال�سفة الإ�سالم، وقد ترجمت اإىل عدة لغ�ت؛ وك�نت يف غ�لب الظن 

من�ذًج� ن�سج على من�اله روبن�س�ن كروزو.

وحده�  ت�ستطيع  الإن�س�نية  الق�ى  اأن  فيه�  يثبت  اأن  يح�ول  طفيل  وابن 
الت�س�ل ب�هلل، فقد ت�س�ر �سخ�ًس� ن�س�أ منعزًل عن الن��س ومل يت�أثر ب�ملجتمع قط؛ 
ومع هذا متكن بعقله الفردي من اإدراك احلق�ئق الك�نية والتدرج منه� اإىل حقيقة 
يقظ�ن«  بن  ه� »حي  ال�سخ�س  وهذا  واملعرفة.  الن�ر  عليه  اأف��ست  التي  احلق�ئق 
�، واإمن� منحته الطبيعة  الذي ولد يف جزيرة قرب خط ال�ست�اء، ومل ير اأبً� ول اأمًّ
اإىل  نظره  اجته  حتى  ويرتعرع  ي�سب  يكد  ومل  وتغذيته)1(.  اإر�س�عه  ت�لت  غزالة 
اأ�سب�بً�  وراءه�  اأن  اإىل  وانتهى  تغريه�،  و�سر  الك�نية  الظ�اهر  فبحث يف  م� ح�له، 
خفية تت�سرف فيه� و�س�ًرا ت�سكله�، وهذه ال�س�ر �س�درة عن ك�ئن قدمي ي�سميه 
�ل)2(. ومل يزل يبحث ويعلل حتى اأدرك اأن �سع�دة الإن�س�ن  الفال�سفة العقل الفعَّ
و�سق�ءه راجع�ن اإىل قربه من ربه اأو بعده عنه، وو�سيلة القرب وال�سع�د اإىل ع�مل 

الن�ر واملالئكة اإمن� هي النظر والت�أمل)3(.

ابن طفيل، حي بن يقظ�ن، �س 30- 34.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 85- 86، 113- 114.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 157- 158.  )3(
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و�س�اء اأك�ن هذا الفر�س مقب�ًل اأم مرف��ًس� لدى علم�ء الجتم�ع املحدثني، 
ف�إنه يبني لن� اأوًل كيف ت�أثر ابن طفيل بفيل�س�ف الأندل�س الأول ابن ب�جة، ف�إن 
»حي بن يقظ�ن« يحمل يف ثن�ي�ه كثرًيا من خ�س�ئ�س »املت�حد« الذي اأ�سرن� اإليه 
�ره املج�زية م� يعرب تعبرًيا �س�دًق� عن  من قبل. وث�نًي� يف لغة »حي« اخلي�لية و�سُ

نظري�ت الف�رابي يف ال�سع�دة والت�س�ل.

)ج( �بن ر�شد

م�سكلة  در�س  بل  الفر�سي،  اخلي�يل  النح�  هذا  ينح  فلم  ر�سد  ابن  اأم� 
ذاته  يف  الت�س�ل  هذا  اأن  مبيًن�  منظمة،  علمية  درا�سة  �ل  الفعَّ ب�لعقل  الت�س�ل 
ثالث  امل��س�ع  هذا  على  وقف  وقد  املعروفة.  النف�س  علم  اأ�س�ل  مع  يتن�فى  ل 
ر�س�ئل م�ستقلة احتفظت لن� امل�س�در العربية ب�ثنتني منه�)1(. وه� يرى اأن الطفل 
ي�لد وفيه ا�ستعداد لتقبل املعل�م�ت الع�مة، ف�إذا م� اأخذ يف الدرا�سة والتعلم حت�ل 
هذا ال�ستعداد اإىل عقل ب�لفعل، ول يزال هذا العقل ينم� ويرقى حتى يت�سل 
ب�لعق�ل املف�رقة وي�ستمد منه� الفي�س والإله�م. وهذا ه� الكم�ل الأ�سمى الذي 
املدارك  وترقية  املعل�م�ت  تنمية  هي  اإليه  امل��سلة  والطريق  جميًع�،  اإليه  نطمح 
الإن�س�نية؛ ف�لعلم وحده �سبيل ال�سع�دة والت�س�ل بع�مل العق�ل والأرواح، اأم� م� 
يذهب اإليه املت�س�فة من اأن الإن�س�ن ي�ستطيع ال�سع�د اإىل هذه املرتبة دون علم ول 

بحث، ف�دع�ء ب�طل وق�ل هراء)2(.
 .Munk, Mélanges, p. 437 :�ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، جـ 2 �س 77- 78، وانظر اأي�ًس  )1(

ابن ر�سد، تلخي�س كت�ب النف�س، الق�هرة 1950، �س 189.  )2(
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اأن ابن ر�سد اعتنق كزمالئه  ولعل يف هذا الذي قدمن� م� يكفي لإثب�ت 
الف�رابية.  ال�سع�دة  نظرية  ت�س�ًف�-  اأقلهم  يكن  -واإن  الآخرين  الأندل�س  فال�سفة 
ومن الغريب اأنه مل يدخر و�سًع� يف نقد الف�رابي وابن �سين� وجتريحهم�، ول �سيم� 
اإذا اأح�س منهم� انحراًف� عن �سنة اأر�سط�، مع ذلك مل ينج من اأثرهم�، ومل ي�ستطع 
ت�أثًرا  م� يك�ن  اأ�سد  ينف�سل عن مذهبهم�، وه�  لنف�سه مذهًب� م�ستقالًّ  ن  يك�ِّ اأن 
بهم� يف امل�س�ئل الت�س�فية. فه� يعلن مثلهم� اأن العلم �سبيل ال��س�ل وال�سع�دة 
الروحية، واأن اأ�سمى درج�ت الكم�ل اأن يخرتق املرء احلجب ويرى نف�سه وجًه� 
� اأن يك�ن تق�سف ال�س�فية وزهدهم  ل�جه اأم�م احلق�ئق العل�ية، ويرف�س رف�ًس� ب�تًّ

و�سيلة التجرد والت�س�ل.

نظرية  ا�ستثن�ء  بال  الإ�سالم  فال�سفة  اعتنق  ر�سد  ابن  اإىل  الف�رابي  فمن 
ال�سع�دة، والف�رابي وابن �سين� يدعم�ن هذه ال�سع�دة راأ�ًس� على الدرا�سة والنظر، 
مع الحتف�ظ مبك�ن للعقل العملي واحلرك�ت اجل�سمية. وابن ب�جة وابن طفيل 
ي��سع�ن اجل�نب العملي، وابن ر�سد يع�د اأخرًيا فيقرر مع اأر�سط� اأن اخلري الأ�سمى 

ل يتم اإل ب�لعلم والت�أمل.

5- ت�شوف �شبه فل�شفي

مل يقف ت�س�ف الف�رابي عند املدر�سة الفل�سفية، بل تعداه� اإىل مدار�س 
مدر�سة  ن�سع  اأن  يجب  املدار�س  هذه  راأ�س  وعلى  الإ�سالم.  يف  �س�فية  اأخرى 
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ال�س�بع ع�سر، وم�ؤ�س�سه� ه�  القرن  اإىل  الفر�س  التي ع��ست يف بالد  الإ�سراقيني 
ال�سهروردي اأو ال�سيخ املقت�ل املت�فى �سنة 1191م. وك�ن ذا اطالع وا�سع وخربة 
ت�مة ب�لفرق الفل�سفية التي ت�أثر به� ع�مة، وبرج�ل مدر�سة الإ�سكندرية وفال�سفة 

الإ�سالم ال�س�بقني ب�جه خ��س.

)�أ( �ل�شهروردي

يظهر اأن �سعة اطالعه ولَّدت فيه رغبة الت�فيق بني الفل�سف�ت والفال�سفة 
املختلفني)1(. ف�لفال�سفة عنده رج�ل اأ�سرة واحدة وفروع �سجرة مب�ركة مُتد الإن�س�نية 
ف�أنب� دوقلي�س وفيث�غ�ر�س واأفالط�ن واأر�سط� ط�لي�س  مب� فيه� من ثم�ر وخريات. 
وب�ذا وهرم�س ومزدك وم�ين، واإن انت�سب�ا اإىل �سع�ب خمتلفة، هم اأبن�ء الإن�س�نية 
وفال�سفة  الهند  زه�د  اجلملة  وعلى  والإ�سالح)2(.  ال�سالم  ور�سل  وب�لذات  اأوًل 
الإغريق وحكم�ء العراق ي�سع�ن وراء غ�ية واحدة، ويعمل�ن على ن�سر نظرية ث�بتة، 
وين�س�ون حتت ل�اء فل�سفة واحدة، هي الفل�سفة الإ�سراقية. ومبداأ هذه الفل�سفة 
واأ�س��سه� الأول اأن اهلل ن�ر الأن�ار وم�سدر جميع الك�ئن�ت، فمن ن�ره خرجت اأن�ار 
اأخرى هي عم�د الع�مل امل�دي والروحي. والعق�ل املف�رقة لي�ست اإل وحدات من 
هذه الأن�ار حترك الأفالك وت�سرف على نظ�مه�)3(. ف�لفل�سفة الإ�سراقية تعتمد اإذن 

على نظرية العق�ل الع�سرة الف�رابية خمتلطة بعن��سر مزدكية وم�ن�ية.
 Van den Bergh, "Suhrawardi", dans Encyc. de l’Islam.  )1(

ال�سهروردي، حكمة الإ�سراق، �س 371.  )2(
ال�سهروردي، هي�كل الن�ر، �س 28- 29 و32.  )3(
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اإ�سراق اهلل وفي�سه، ف�لنف�س ت�سل  واإذا ك�ن الع�مل يف جملته قد برز من 
كذلك اإىل بهجته� ب�ا�سطة الفي�س والإ�سراق. ف�إذا م� جتردن� عن امللذات اجل�سمية، 
جتلى علين� ن�ر اإلهي ل ينقطع مدده عن�. وهذا الن�ر �س�در عن ك�ئن منزلته من� 
كمنزلة الأب وال�سيد الأعظم للن�ع الإن�س�ين، وه� ال�اهب جلميع ال�س�ر وم�سدر 
�ل)1(.  النف��س على اختالفه�. وي�سمى الروح املقد�سة اأو بلغة الفال�سفة العقل الفعَّ
ومتى ارتبطن� به اأدركن� املعل�م�ت املختلفة، وات�سلت اأرواحن� ب�لنف��س ال�سم�وية 

التي تعينن� على ك�سف الغيب يف ح�ل اليقظة والن�م.

م�  اإليه  ي�سع�ن  اإل هذا الرتب�ط، والإ�سراقي�ن  للت�س�ف من غ�ية  ولي�س 
ا�ستط�ع�ا وكثرًيا م� ينعم�ن به. اأم� الأنبي�ء فهم يف ات�س�ل دائم و�سع�دة م�ستمرة. 
عن  ي�سغله�  واإمن�  امللك�ت،  ج�هر  من  الن�طقة  النف��س  »اإن  ال�سهروردي:  يق�ل 
الروح�نية  ب�لف�س�ئل  النف�س  ق�يت  ف�إذا  وم�س�غله�،  البدنية  الق�ى  هذا  ع�مله� 
اأحي�نً�  تتخل�س  ال�سهر،  وتكثري  الطع�م  بتقليل  البدنية  الق�ى  �سلط�ن  و�سعف 
اإىل ع�مل القد�س، وتت�سل ب�أبيه� املقد�س وتتلقى منه املع�رف، وتت�سل ب�لنف��س 
الفلكية الع�ملة بحرك�ته� وبل�ازم حرك�ته�، وتتلقى منه� املغيب�ت يف ن�مه� ويقظته�، 

كمراآة تنتق�س مبق�بلة ذي نق�س«)2(.

امل�سدر نف�سه، �س 28.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 44- 45.  )2(
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ونه�يته�  بدئه�  مت�أثرة يف  ال�سهروردي  اإليه�  دع�  التي  الإ�سراقية  ف�لفل�سفة 
اإىل  اعة  ونزَّ الف�رابية  الفي�س  نظرية  على  م�ؤ�س�سة  لأنه�  ذلك  الف�رابي،  بتع�ليم 
�سيء  كل  ه�  الت�س�ف  اأو  كله�  �س�فية  الفل�سفة  هذه  اأن  غري  العل�ي.  الع�مل 
فيه�، يف حني اأنه لدى الف�رابي لي�س اإل قطعة من مذهب متن�ع الأجزاء. هذا 
الحت�د  يطمح يف  بل  �ل وحده،  الفعَّ ب�لعقل  ب�لت�س�ل  يقنع  الإ�سراق ل  اأن  اإىل 
لالختي�ر  ُدعي  حني  ال�سهروردي  فك�أن  الأن�ار)1(.  بن�ر  والمتزاج  مب��سرة  ب�هلل 
بني ت�س�ف احلالج وت�س�ف الف�رابي راأى اأن يجمع بينهم�، واأن يق�ل ب�لت�س�ل 

والحت�د مًع�؛ وهذه نزعة ت�فيق اأخرى تتفق مع روحه الع�مة.

)ب( �بن �شبعني

يبدو كذلك عند �س�يف  الفي�س  املبني على فكرة  العقلي  الت�س�ف  هذا 
وفيل�س�ف اآخر من رج�ل القرن الث�لث ع�سر. ونعني به ابن �سبعني املفكر النق�دة 
الذي مل ُيدر�س بعد درا�سة ك�فية ولئقة به، على الرغم مم� يف اآرائه من ح�س�فة 
ويف اأفك�ره من عمق ودقة. واأكرب م�سدر نعتمد عليه حتى الي�م يف تعرف نظري�ته 
�سقلية  ح�كم  الث�ين  فردريك  الإمرباط�ر  وبني  بينه  دارت  التي  املرا�سالت  ه� 
اإليه�  اهتدى  اأن  اإىل  املرا�سالت جمه�لة  هذه  بقيت  وقد  �سنة 1250م.  املت�فى 
اأك�سف�رد  خمط�ط�ت  من  خمط�طة  يف   ،1853 �سنة  اأمري  الإيط�يل  امل�ست�سرق 

امل�سدر نف�سه، �س 45- 46، حكمة الإ�سراق، �س 381.  )1(
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بتحليله� يف  ق�م  �سنة  ع�سرين  بنح�  وبعده  ال�سقلية«)1(.  »الر�س�ئل  عن�ان:  حتت 
وقفن�  وقد  مهرن)2(.  امل�سه�ر  الدمنركي  امل�ست�سرق  الفرن�سية  الآ�سي�ية  ال�سحيفة 
واملالحظ�ت  ب�ملعل�م�ت  ممل�ءة  ف�جدن�ه�  املخط�طة  هذه  على  زمن  منذ  ب�أنف�سن� 

الدقيقة، ون�سر ن�سه� يف ب�ري�س ع�م 1943.

وكلن� يعلم م� ك�ن عليه فردريك الث�ين من رغبة يف العلم وحب لالأدب 
عنه�  اأج�ب  اأ�سئلة  اأربعة  الإ�سالم  مفكري  اإىل  وجه  لهذا  العربية.  والفل�سفة 
ابن �سبعني ع�مل �سبتة، وهي: قدم الع�مل، واملق�لت الع�سر، وم� بعد الطبيعة يف 
التي  اله�مة  النف�س. وهذه الأ�سئلة تلخ�س مت�ًم� امل�س�كل  غ�يته ومب�دئه، وطبيعة 
ك�نت ت�سغل املفكرين ع�مة وتالميذ اأر�سط� على اخل�س��س يف ذلك الع�سر. وقد 
اأج�ب عنه� ابن �سبعني اإج�بة م��سعة بحيث �سمنه� كل مذهبه واآرائه اخل��سة، 
ويف مقدور من يرجع اإليه� معتمًدا على بع�س امل�س�در الأخرى، وخ��سة كت�به »بّد 

الع�رف«، اأن يكّ�ن فكرة ك�ملة عن نظري�ته ال�س�فية والفل�سفية.

ول�سن� هن� ب�سدد هذا العر�س املط�ل، ونكتفي ب�أن ن�سري اإىل م� يت�سل منه 
الك�ن، �سدرت  املت�سرفة يف  العق�ل  اأ�سل  �سبعني  ابن  راأي  ف�هلل يف  مب��س�عن�. 
�ل وه� اأحده� يدبر �س�ؤون الأر�س وميد  عنه مبح�س الفي�س والإنع�م، والعقل الفعَّ
الك�ئن�ت ب�س�ره� الث�بتة، فه� م�سدر النف��س الب�سرية على الإطالق. واإذا ك�نت 

 Amari, Journal asiatique, 1853, 5e série, T. I, Fév.-Mars.  )1(
 Mehren, "Ibn Sab’in, Correspondance avec l’empereur Frédéric II", dans Journal  )2(
 asiatique, T. XVI (1879).
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النف��س �س�درة عنه فهي مي�لة دائًم� اإىل الت�س�ل به، ول يح�ل دونه� وذلك اإل 
الك�ملة  ب�ملعرفة  ف�ز  والنظر،  للدرا�سة  الإن�س�ن  تفرغ  ف�إذا  اأدران اجل�سم و�سه�اته. 

�ل)1(. واحلقيقة املجردة، و�سم� اإىل درجة العقل الفعَّ

�سين�،  وابن  الف�رابي  ق�له  مل�  حريف  تكرار  ترى-  النظرية- كم�  هذه 
ك�ن  واإذا  الإ�سالم،  فال�سفة  من  ك�س�بقيه  اأر�سطي  ب�أنه  ي�سرح  نف�سه  و�س�حبه� 
� على اأ�س��س فل�سفي، فه� �س�يف على  ا)2(. وقد اأق�م ت�س�ًف� عقليًّ ينقدهم نقًدا مرًّ
اأميل  اأنه  اإلين�  يخيل  والإله�م  اجلذب  مب�سكلة  يتعلق  وفيم�  الفال�سفة)3(.  طريقة 
اإىل الفال�سفة منه اإىل ال�س�فية، فه� يرف�س احلل�ل والحت�د اللذين ذهب اإليهم� 
�ل وارتب�طن� به ارتب�ًط�  احلالج، ويق�سر ال�سع�دة على جمرد ات�س�لن� ب�لعقل الفعَّ

.)4(� �، معن�يًّ روحيًّ

)ج( وحدة �لوجود

ت�س�ف ال�سهروردي وابن �سبعني م�ؤ�س�س على دع�ئم فل�سفية، ويف راأيهم� 
اأن الك�ئن املمكن ي�ستلزم ك�ئًن� اآخر واجب ال�ج�د بذاته ليمنحه ال�ج�د ويفي�س 
عليه ب�خللق والإبداع، وهذا الك�ئن ال�اجب ال�ج�د ه� اهلل جل �س�أنه، فه� م�ج�د 
اأزًل بنف�سه ودون ح�جة اإىل اأي م�جد اآخر، واإل امتدت ال�سل�سلة اإىل م� ل نه�ية، 

 Ibid., p. 359-360, 423 ; Massignon, Recueil, p. 133.  )1(
 Ibid., p. 129 et suiv.  )2(

 Mehren, Journal asiatique, p. 145.  )3(
 Ibid., p. 390.  )4(
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والك�ئن�ت الأخرى جميعه� مظ�هر لعلمه، واإرادته، ومنه� ت�ستمد احلي�ة وال�ج�د؛ 
ف�ج�ده� اإذن عر�سي وب�لتبع. وعلى هذا لي�س ثمة اإل ك�ئن واحد م�ج�د حقيقة 
و�سرورة، بل ه� ال�ج�د كله، والك�ئن�ت الأخرى ل ت�سمى م�ج�دات اإل ب�سرب 

من الت��سع واملج�ز.

بعد  ال�س�فية  من  جم�عة  اعتنقه�  التي  ال�ج�د  وحدة  نظرية  هي  هذه 
الث�ين  القرن  اأوائل  يف  تك�نت  وقد  الإ�سالم.  الفل�سفية يف  الدرا�س�ت  انحط�ط 
ع�سر امليالدي، وانت�سرت بعد ذلك يف بالد الأندل�س وامل�سرق. ومن اأكرب اأن�س�ره� 
حميي الدين ابن عربي املت�فى �سنة 1240 ميالدية، وجالل الدين الرومي املت�فى 
�سنة 1273، و�سعراء اآخرون من مت�س�فة الفر�س)1(. وي�سعد مذهب ال�حدة هذا 

كم� لحظ ابن تيمية اإىل ابن �سين�. اأو كم� نالحظ نحن اإىل الف�رابي)2(.

امل�ج�دات  �س�ئر  فيه  تتال�سى  اأن  وجب  احلق  امل�ج�د  ه�  اهلل  ك�ن  واإذا 
الأخرى؛ وهن� يختلط الت�س�ف ب�لفل�سفة اختالًط� كبرًيا. فك�أن مذهب امل�س�ئني 
من العرب مل� ح�رب يف �سخ�س الفال�سفة وجد ملج�أ لدى ال�س�فية، وكثري من 
اإىل  اأخرى مقب�لة ول�  الأفك�ر الفل�سفية املمق�تة تبن�ه املت�س�فة واأبرزوه يف �س�ر 
يف  الإ�سالمي  الفل�سفي  التفكري  ت�ريخ  يدر�س  اأن  ميكن  ل  اأنه  راأين�  ويف  حني. 

الع�س�ر الأخرية درا�سة ك�ملة، منعزًل عم� كتبه املت�س�فة وعلم�ء الكالم.

 Nicholson, The Legacy of Islam, Oxford, 1931, p. 223 et suiv.  )1(
 Massignon, Recueil, p. 187.  )2(
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اإن  وم�  وويالته�،  الفل�سفة  �سرور  ي�سلم�ا من  بدورهم مل  ال�س�فية  اأن  بيد 
تفل�سف�ا حتى اأ�سح�ا عر�سة للمح�ربة والنتق�م. ف�ل�سهروردي قتل ب�أمر �سالح 
الغ�لب،  اإليه يف  وجهت  مه�جم�ت  ب�سبب  مكة  انتحر يف  �سبعني  وابن  الدين، 

واتهم مع��سره ابن عربي ب�لإحل�د والزندقة من كثري من اأهل ال�سنة)1(.

6- �لت�شوف �ل�شني

املدر�سة  رج�ل  يف  الف�رابية  ال�سع�دة  نظرية  اأثر  بي�ن  من  انتهين�  هن�  اإىل 
فل�سفية.  روح  ت�س�بهم  الذين  املت�س�فة  من  ط�ئفة  ويف  الإ�سالمية،  الفل�سفية 
والآن يجدر بن� اأن نبني م� اإذا ك�نت هذه النظرية قد اأثرت يف ال�س�فية الآخرين 
املعتدلني، اأو املح�فظني اإن �سح هذا التعبري. ومهمتن� يف هذه املرحلة اأ�سق منه� 
يف �س�بقته�؛ لأنه لي�س بغريب اأن تفرت�س �سلة بني فال�سفة و�س�فية متفل�سفني. 
اأم� حم�ولة اإثب�ت عالقة بني الفل�سفة والت�س�ف البحت، الذي يرى من واجب�ته 
الأوىل حم�ربة الفال�سفة واملتفل�سفني، فهذا اأمر ع�سري. ومهم� يكن ف�سندر�س هذه 
النقطة على النح� الذي در�سن� به النقط ال�س�بقة، مبينني اأوًل ال�سر فيم ذهبن� اإليه 

من تق�سيم ال�س�فية اإىل معتدلني ومتطرفني.

 Mehren, Journal asiatique, 1879, p. 338 et suiv. ; C. de Vaux, Les Penseurs de l’Islam,  )1(
Paris, 1921, IV, p. 232.
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)�أ( تعاليم �لإ�شالم و�لنزعة �ل�شوفية

الهندي،  والتق�سف  امل�سيحية  للرهبنة  ال�سدر  ف�سيح  الإ�سالم  يكن  مل 
ٿ   ٿ   ژٿ   احلي�ة:  بلذائذ  املب�ح  والتمتع  للدني�  العمل  اإىل  دع�  م�  وكثرًيا 
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ ]الأعراف/32[. فه� بعيد اإىل حد كبري عن طريقة 
اأملهم  يف  وعّب�دهم  الهند  فقراء  و�سنة  و�س�امعهم،  ِبَيعهم  يف  والرهب�ن  الق�س�س 
على  ون�س�ئحه  بعب�داته  ع�دة  ي�ستمل  دين  فكل  هذا  ومع  امل�ستط�ب.  وعذابهم 
قدر من الت�س�ف ل يحتمل ال�سك. و�سبق اأن اأ�سرن� اإىل اأن هن�ك ع�امل كثرية 
اأثرت يف تك�ين الت�س�ف  وتع�ليم خمتلفة: هندية وف�ر�سية واإغريقية وم�سيحية، 
 � داخليًّ اآخر  ع�ماًل  اخل�رجية  امل�ؤثرات  اإىل  ن�سم  اأن  يجب  ولكن  الإ�سالمي؛ 
�، األ وه� الآي�ت القراآنية، والأح�ديث النب�ية وبع�س الأعم�ل الدينية.  وج�هريًّ
ول� مل يكن يف طبيعة الإ�سالم م� ي�سمح ب�سيء من الت�س�ف م� وجد التق�سف 

الهندي والرهبنة امل�سيحية اإىل امل�سلمني �سبياًل.

وقد دار نق��س ط�يل بني امل�ست�سرقني متعلق ب�أثر القراآن يف تك�ين نظري�ت 
يثبته. ويف  واآخر  ال�س�فية، وهم يف هذا فريق�ن: فريق ينكر هذا الأثر،  الإ�سالم 
مقدمة الفريق الأول يجب اأن يذكر الب�رون ك�رادي ف� الذي يزعم »اأن القراآن مل 
� اأن يجتذب املت�س�فة نح�ه كثرًيا؛ لأنه  يكن مطلًق� الكت�ب الذي ا�ستط�ع مبدئيًّ
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الداخلي والروحي حقيقة«)1(.  ب�لظ�اهر اخل�رجية، ولي�س فيه احلن�  ا  متعلق جدًّ
وعلى عك�س هذا يقرر م��سني�ن، وبج�نبه مرجلي�ث: »اأن يف القراآن البذور احلقيقية 
للت�س�ف، وهذه البذور كفيلة بتنميته يف ا�ستقالل عن اأي غذاء اأجنبي«)2(. ونحن 
نعتقد اأن القراآن اأع�ن املت�س�فة كم� اأع�ن املتكلمني والفقه�ء على ن�سرة اآرائهم. 
ذلك لأن كت�ب اهلل يف الع�مل الإ�سالمي ق�م��س للنح�ة واللغ�يني، ومث�ر فل�سفة 
اإليه  يرجع  وق�ن�ن  واملت�سرع�ن،  املبتهل�ن  به  يتقرب  وذكر  واملفكرين،  للب�حثني 
امل�سرع�ن، وعقيدة يحتج به� املتكلم�ن. وكثرًيا م� ح�ول اأ�سح�ب الآراء اجلديدة، 
والنظري�ت احلديثة الحتج�ج به والعتم�د عليه، بل اإن ه�ؤلء اأح�ج اإىل ن�سرته 
من غريهم، ف�إن اآية منه قد تقرب اآراءهم اإىل من ح�لهم وتك�سب نظري�تهم �سلط�نً� 
اأف�دوا  � و�سف�ت �سرعية. ف�ملت�س�فة اإذن، ل فرق بني متطرفيهم ومعتدليهم،  دينيًّ

من القراآن بقدر م� اأف�د غريهم من الب�حثني.

واأم� م� يف الكت�ب الكرمي من حن� ورقة وعطف و�سفقة، ف�أمر ل يقبل ال�سك؛ 
ويده�سن� اأن الب�رون ك�رادي ف� مل يتنبه اإليه. ذلك لأن القراآن ل يخ�طب العقل 
وحده بل ين�جي كذلك القلب، ول ُيعنى ب�لظ�هر اأكرث من عن�يته ب�لب�طن. وكم 
فيه من حت�ليل �س�ئقة واأ�س�ليب جذابة ت�سف اأح�ال النف�س واأح�ديثه� الداخلية. 
اإمن�  وه�  والأرواح،  القل�ب  من�ج�ة  من  �سم�وي  كت�ب  يخل�  اأن  يت�س�ر  وكيف 

 Ibid., p. 219.  )1(
 Massignon, La passion, p. 480 ; Margoliouth, The Early Development of Mohammedanism,  )2(
London, 1914, p. 199.
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اأن تفكر وت�سري غ�لًب� وراء الع�طفة  اأوًل وب�لذات للجم�هري التي حت�س قبل  اأعد 
ق�الب  يف  م�س�غة  تع�ليمه�  اإن  يق�ل  اأن  الأدي�ن  بطبيعة  جلهل  واإنه  وال�جدان، 

منطقية ولغة عقلية بحتة.

املت�سلة  القراآنية  الآي�ت  كل  هن�  ن�سرد  اأن  ح�ولن�  ل�  البحث  بن�  ويط�ل 
ب�لقلب والروح، والتي ا�ستط�ع املت�س�فة ال�ستف�دة منه� يف ن�اح كثرية. ونكتفي 
ب�أن ن�سري اإىل درا�سة حتليلية عميقة اأب�ن فيه� م��سني�ن الألف�ظ ال�س�فية املقتب�سة 
من القراآن الكرمي)1(، فم�سطلح�ت املت�س�فة ف�ساًل عن نظري�تهم ترجع اإىل اأ�سل 
اأ�س��ًس�  ك�ن�  ي��سف  وق�سة  املعراج  حديث  اأن  البي�ن  عن  وغني  اهلل،  كت�ب  يف 
النظري�ت ال�س�فية، وهم� اجلذب واحلب. والعلم اللدين،  لنظريتني ه�متني من 
الذي يتب�هى به اأهل الك�سف وال�ا�سل�ن، �س�رة م�أخ�ذة عن اخل�سر ،الذي 

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ژڇ   �س�أنه:  يف  اهلل  ق�ل 
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ]الكهف/65[.

الآي�ت  يف  الإ�سالمي  الت�س�ف  اأ�س�ل  عن  نبحث  اأن  يجب  هذا  وعلى 
القراآنية والأح�ديث النب�ية، كم� نبحث عنه� يف ال�س�امع الهندية والبيع اليه�دية 
اأمر  -وهذا  يف�تن�  ل  اأنه  غري  الإ�سكندرية.  مدر�سة  وتع�ليم  امل�سيحية  والكن�ئ�س 
ب�أدوار خمتلفة من حيث  القراآنية مرت  اأن الألف�ظ والآي�ت  اإليه-  التنبه  ينبغي 
مدل�له� وتفهم الن��س له�. فقد يفهم �سح�بي من لفظة قراآنية م� ل يفهمه ت�بعي 

 Massignon, Essai, p. 28-29.  )1(
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اإىل مرونة  ن�سري  اأن  ول�سن� يف ح�جة  الهجري،  الث�لث  القرن  اأو رجل من رج�ل 
الألف�ظ القراآنية وم�س�يرته� للزمن والتقدم العلمي. ول� ج�رين� مت�س�يف الع�س�ر 
الأخرية، لرددن� كل بحث �س�يف اإىل اآية قراآنية اأو حديث نب�ي، وهذا اإ�سراف من 
القراآن  الإ�سالمي يف  الت�س�ف  اأ�س��س  نبحث عن  اأن  اإذن  ي�سح  غري �سك، فال 
وحده اأو فيه كم� فهمه املت�س�فة املت�أخرون، بل يلزمن� اأن نن�سد هذا الأ�س��س يف 
الألف�ظ والآي�ت القراآنية كم� بدت للمت�س�فني الأول، يق�ل نكل�س�ن: »�س�اب 
اأن  اأظن -  ي�سح - فيم�  القراآن، ولكن ل  دار�سي  املت�س�فة بني خ�ا�س  نعد  اأن 
نعترب الت�س�ف جمرد نتيجة للدرا�س�ت القراآنية«)1(. ويف هذه اجلملة الق�ل الف�سل 
واحلكم ال�سديد يف تلك اخل�س�مة الآنفة الذكر التي �سجرت بني امل�ست�سرقني. 
ف�إن� ل ن�سلم ب�إبع�د القراآن راأ�ًس� عن النظري�ت ال�س�فية، كم� ل ن�افق على عده 
وحده كفياًل بخلق ت�س�ف ك�مل؛ ول يف�تن� اأن ن�سري بعد كل هذا اإىل اأن هذه 

املعركة فقدت الي�م كثرًيا من اأهميته�.

)ب( �لزهد و�لتق�شف

الأول  ال�سدر  منذ  الب�سيطة  الفطرية  �س�رته  على  فعاًل  الت�س�ف  بداأ 
لالإ�سالم، فل�حظ على كثري من ال�سح�بة ميلهم اإىل الزهد والتق�سف واإعرا�سهم 
فيه�  وب�لغ  ف�سيحة  خط�ات  ال�سبيل  هذه  يف  بع�سهم  خط�  لقد  بل  الدني�،  عن 
ومل  خ��س  ب��سم  يت�سّم�ا  مل  واملتق�سفني  الزه�د  ه�ؤلء  اأن  بيد  وا�سحة.  مب�لغة 

 Nicholson, Legacy of Islam, p. 212-213.  )1(
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اإل يف  اإىل ط�ئفة معينة، ومل تطلق كلمة »�س�فية« على جم�عة حمددة  ينت�سب�ا 
اأواخر القرن الث�ين للهجرة)1(. وم� زال هذا الن�ع من ال�سل�ك ينم� ويزيد اأن�س�ره 
اإىل اأن ولَّد بع�س البح�ث والنظري�ت، والعلم نتيجة العمل، والنظرية يف الغ�لب 

وليدة التطبيق.

لهذا راأين� رج�ًل من مفكري القرن الث�لث الهجري، وعلى راأ�سهم املح��سبي 
وذو الن�ن امل�سري، يبدءون ب��سف بع�س الأح�ال النف�سية والظ�اهر ال�س�فية، 
وخملف�تهم من اأقدم م� كتب يف هذا الب�ب)2(. ونظرية الحت�د ب�جه خ��س ترجع 
اإىل عهد مت�أخر، ف�إن الب�سط�مي ه� اأول من ق�ل به�)3(. ثم ج�ء اجلنيد واحلالج 
فرفع�ه� اإىل عن�ن ال�سم�ء، وهي ول �سك اأدق �سيء يف الت�س�ف الإ�سالمي، وقد 

ق�سمت املت�س�فة اإىل ط�ئفتني: ط�ئفة تقبله� واأخرى ترف�سه�.

يعدم�ا  اأن�س�ره� مل  اأن  غري  �سريحة،  بعب�رة  مطلًق�  اإليه�  ي�سري  ل  والقراآن 
احليلة يف دعمه� ببع�س الآي�ت القراآنية والأح�ديث النب�ية التي ن�ستطيع اأن نذكر 

منه� ق�له تع�ىل: ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ژ ]ق/16[، ژڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄژ ]احلديد/4[،ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  
ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄژ 
]املج�دلة/7[، وق�له  يف احلديث القد�سي: »م� تقرب اإيل املتقرب�ن مبثل اأداء 

الق�سريي، الر�س�لة، �س8.  )1(
 Nicholson, Legacy, p. 215; Massignon, Recueil, p. 15.  )2(

 Nicholson, Legacy, p. 215-216.  )3(
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م� افرت�ست عليهم، ول يزال العبد يتقرب اإيل ب�لن�افل حتى يحبني واأحبه. ف�إذا 
اأحببته، كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�سره الذي يب�سر به«)1(.

)ج( رف�س �لأ�شاعرة لالحتاد �ل�شويف

بيد اأن الحت�د ال�س�يف ي�ؤدي اإىل ال�سرتاك يف ذات الب�رئ - جل �س�أنه - 
هدم  معن�ه  العبد  داخل  اإلهي يف  �سيء  وقب�ل  الن��س�ت،  الاله�ت يف  وحل�ل 
ال�حدة الرب�نية. وكل اخلالف بني الأ�س�عرة واملت�س�فة يتلخ�س يف هذه النقطة، 
ف�لأ�س�عرة ل يقبل�ن اأن ينزل الإلهي يف الإن�س�ين، ول اأن ي�سعد الإن�س�ين اإىل 
الإلهي، ويرف�س�ن �سرورة مذهب احلل�ل واإن ك�ن�ا ي�سلم�ن ب�لت�س�ف يف جملته. 
ودرا�سة  النف�سية  الأح�ال  بع�س  و�سف  على  مق�س�ر  عندهم  الت�س�ف  اأن  اإل 
الأخالق العملية التي ت�سم� ب�ملرء اإىل درجة الكم�ل، دون اأن تدعي ال��س�ل اإىل 
املت�س�ف�ن  وانق�سم  املح�فظة،  ال�س�فية  املزع�م. ومن هن� خرجت  حل�ل احلالج 
اإىل معتدلني ومتطرفني، ولي�س هذا التق�سيم ب�جلديد يف الع�مل الإ�سالمي، ول يف 

كل املدار�س التي ت�س�ده� نزعة دينية.

واإن� نالحظ يف خمتلف الدرا�س�ت الإ�سالمية- ل فرق بني الت�حيد والفقه 
اأو  املبتدعني،  و�سعبة  ال�سنيني  �سعبة  متميزتني:  �سعبتني  هن�ك  اأن  والت�س�ف- 
�سعبة املح�فظني و�سعبة الأحرار، واإذا ك�ن الغزايل ه� اأكرب خليفة لأبي احل�سن 

.Ibid. p. 214 الق�سريي، الر�س�لة، �س 45؛  )1(
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الت�س�ف  م�ؤ�س�س  بحق  فه�  الكالمي،  ال�سنة  اأهل  مذهب  ن�سرة  يف  الأ�سعري 
اأهل  وحم�ربة  ن�حية،  كل  يف  ال�سنة  اأهل  ن�سرة  ع�تقه  على  اأخذ  وك�أمن�  ال�سني، 
اأو  ك�ن�ا  مت�س�فة  ب�طنية،  اأو  ك�ن�ا  فال�سفة  ونحلهم،  فرقهم  ك�نت  كيفم�  البدعة 
متكلمني، وقد اآذت حملته الفال�سفة واملتفل�سفني بقدر م� اأخذت بيد اأهل ال�سنة 

من الكالميني.

)د( �لغز�يل و�لت�شوف �ل�شني

اأم� الت�س�ف ال�سني فه� تقريًب� وا�سع اأ�س�له وق�اعده، ومبني طرقه وو�س�ئله 
بال  املت�أخرين  املت�س�فني  عمدة  اأ�سحى  الذي  الدين«  عل�م  »اإحي�ء  كت�به  يف 
اآرائه  بع�س  تن�ق�س  متن�ق�سة  تبدو  بنظري�ت  هن�  يجهر  الغزايل  اإن  نعم  ا�ستثن�ء، 
نظرية   � ب�تًّ رف�ًس�  ويرف�س  عنيفة  يح�رب حم�ربة  مثاًل  فرناه  والفل�سفية،  الكالمية 
�سيًئ�  ويق�ل  اإليه�  مييل  اأنه  حني  على  »الإحي�ء«،  كت�ب  يف  احلالجية  الحت�د 
لحظن�ه�  �سعف  نقطة  وهذه  الأن�ار«،  »م�سك�ة  كت�ب  يف  امل�س�بهة  مت�م  ي�س�بهه� 
املتن�ق�سة.  النظري�ت  ال�سر يف  اآرائه ه�  تط�ًرا حدث يف  قبل)1(؛ ولعل  عليه من 
ومهم� يكن فكت�ب »الإحي�ء« ه� م�سدر الت�س�ف ال�سني من غري جدال، وعليه 
نعتمد هن� اأوًل وب�لذات، وه� اأثر وحده تقريًب�- من بني كتب الغزايل ال�س�فية- 

يف املت�س�فة املت�أخرين.

اإىل بحث عن�انه »فال�سفة الإ�سالم والت�فيق بني الفل�سفة والدين«. وقد ن�سر يف جملة »الر�س�لة« �سنة  ن�سري   )1(
اأن »امل�سك�ة« لي�ست من �سنع  1936، العدد 141، 142، ولقد و�سل الأمر ببع�س الب�حثني اأن ذهب اإىل 

الغزايل.
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الدرا�س�ت  خرب  اأن  بعد  اإليه  ركن  وقد  الت�س�ف  لينكر  الغزايل  ك�ن  وم� 
الأخرى ومل يطمئن اإليه�، ووجد فيه ح�سنة احل�سني)1(. فه� يرى اأن علم القل�ب 
وع�مل  الب�طن  ع�مل  ع�ملني:  هن�ك  لأن  وامللم��س�ت،  املرئي�ت  علم  لزوم  لزم 
الظ�هر. ف�إذا ك�ن بع�س العل�م يت�ىل ع�مل الظ�هر ب�لدرا�سة وال�سرح، فال بد من 
علم خ��س لت��سيح ع�مل الب�طن. واملعل�م�ت نف�سه� �سرب�ن: ح�سية و�س�فية، اأو 
ظ�هرية وب�طنية، ويف هذا التق�سيم م� يق�بل اأن�اع العل�م الآنفة الذكر)2(. ولكن قد 
يق�ل اإن و�سيلتن� يف تعرف املعل�م�ت الظ�هرية هي احل�ا�س، فب�أي طريق ن�ستطيع 
ال��س�ل اإىل املعل�م�ت الب�طنية؟ والأمر يف هذا ي�سري اإذا م� رجعن� اإىل ال�س�فية، 
ف�إنهم يق�ل�ن اإن التق�سف والزهد والف�س�ئل العملية جميعه� �سبيل اإدراك احلق�ئق 
اخلفية والإله�م�ت التي جت�وز ع�مل ال�سمع والب�سر؛ ف�ملعرفة اإذن هي غ�ية الت�س�ف 

ال�س�مية. اأم� احت�د العبد مع الرب فهذه ق�سية منق��سة عقاًل وغري مقب�لة نقاًل.

)هـ( ت�شوفه وت�شوف �لفال�شفة

اإذا �سئن� اأن نق�رن بني ت�س�ف الغزايل وت�س�ف الف�رابي، وجدن�هم� متفقني 
على رف�س مذهب احلل�ل الذي ق�ل به احلالج، والإله�م الذي يعمل له الغزايل 
ي�سبه من وج�ه كثرية الت�س�ل الذي جد يف طلبه الف�رابي، وكال الرجلني ي�ؤمن 
العملية والنظرية،  ب�طنية وراء احلق�ئق احل�سية، وهذه غ�ية احلي�ة  ب�ج�د مع�رف 

الغزايل، املنقذ من ال�سالل، �س 2- 7.  )1(
 Carra de Vaux, Gazali, p. 204-205.  )2(

وانظر اأي�ًس� الغزايل، الإحي�ء، جـ 1، �س 22، 24.  
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اإله�م�ته من اهلل  اإن الغزايل ي�ستمد  اأن يق�ل  ومق�سد ال�س�فية والأنبي�ء، ولق�ئل 
�ل، ولكن هذا الفرق  مب��سرة على حني اأن الف�رابي يقنع ب�لت�س�ل ب�لعقل الفعَّ
اإل  �ل يف راأي فال�سفة الإ�سالم جميًع� لي�س  ف�إن العقل الفعَّ يف ال�اقع �سكلي. 
� ومرحلة تدرج بني العبد وربه، وكل في�س م�سدره الأخري واحلقيقي  ف��ساًل معن�يًّ
ه� اهلل جل �س�أنه. وعلى هذا ميكنن� اأن ن�ستنتج من كل م� �سبق اأن نظرية ال�سع�دة 
الف�رابية اأثرت يف جميع املت�س�فة امل�سلمني، املتطرفني منهم واملعتدلني، اأو الأحرار 

واملح�فظني. 

7- نظرية �ل�شعادة يف �ملد�ر�س �لغربية

قبل اأن نختم بحثن� هذا نق�ل كلمة خمت�سرة عن اأثر هذه النظرية يف الفل�سفة 
املدر�سية اليه�دية وامل�سيحية، ويف بع�س فال�سفة الع�س�ر احلديثة. وفل�سفة اليه�د 
العهد،  الفل�سفية يف ذلك  اليه�دية  اأدق الدرا�سة  اأو بعب�رة  ال��سطى،  القرون  يف 
هي يف ال�اقع �سدى للفل�سفة الإ�سالمية)1(. واليه�د هم خلف�ء العرب على تراث 
اأر�سط� والفال�سفة الآخرين، وقد ف�زت الفل�سفة على اأيديهم منذ القرن الث�لث 
الت�لية حني  الثالثة  القرون  اأن�س�ره� ط�ال  واأ�سح�ا  ف�ًزا عظيًم�،  امليالدي  ع�سر 
اإىل لغتهم  اأو املعربة ونقل�ه�  خذلته� ال�سع�ب الأخرى، ف�أخذوا الأفك�ر العربية 

وتدار�س�ه� فيم� بينهم، وتتلمذوا لفال�سفة الإ�سالم تلمذة �س�دقة خمل�سة.

اإبراهيم مدك�ر، جملة الر�س�لة، العدد 91، �س 495.  )1(
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)�أ( تعلق �بن ميمون بها

ودون اأن ن�ستق�سي هن� كل مفكريهم نكتفي ب�أن ن�سري اإىل �سيخهم الأعظم 
للفل�سفة  الأول  املمثل  بحق  يعد  الذي  ميم�ن،  بن  م��سى  الأكرب  واأ�ست�ذهم 
اليه�دية املدر�سية. واإذا م� ذكر ذكرت الفل�سفة الإ�سالمية على الف�ر، فقد اعتنق 
كل نظري�ته� تقريًب�، و�س�دفت نظرية ال�سع�دة ب�جه خ��س من نف�سه ه�ى، ووجد 
فيه� جم�ًل ف�سيًح� للت�فيق بني الفل�سفة والدين. فه� يعتقد اأن البحث والثق�فة 
�سبيل الكم�ل الإن�س�ين، واأن العلم ه� العب�دة احلقة التي ي�ستطيع العبد التقرب 
والنظر  الدرا�سة  الإن�س�ن يف  اأمعن  الغ�م�سة، وكلم�  ربه وك�سف احلق�ئق  اإىل  به� 
ازداد قربً� من ربه. وي�سبه ابن ميم�ن اخللق واخل�لق يف رتبهم املختلفة مبلك عظيم 
ي�سكن ق�سًرا منيًف� يف مدينة كبرية، و�سك�ن هذه املدينة بني املعجب بهذا الق�سر 
به قد  اإليه، والغ�فل عنه املعر�س عن جم�له وجالله، ومن فتن�ا  النظر  امل�س�ب 
يدفعهم ال�س�ق اإىل ال�سعي نح�ه والط�اف ح�ل جدرانه الفخمة، ورمب� اقتحم�ا 
البهيجة،  واملن�ظر  والري�حني  ب�لأزه�ر  املالأى  واأفنيته  اإىل حدائقه  وان�س�ب�ا  عتبته 
ومنهم من يقنع بهذه الغ�ية ول يطلب وراءه� مزيًدا. وذوو النف��س ال�س�مية والهمم 
الع�لية ي�أب�ن اإل الت�سرف ب�ملليك يف ح�سرته والإ�سغ�ء اإىل حديثه والتمتع بروؤيته، 
امل�ئلني  ه�ؤلء  اأن  ووا�سح  املقيم)1(.  والنعيم  الدائمة  ب�لغبطة  يحظ�ن  وحينذاك 
يف احل�سرة امللكية هم من ف�زوا ب�ل�سع�دة الف�رابية، واملليك الذي يرمز اإليه ابن 

ميم�ن لي�س �سيًئ� اآخر �س�ى الع�مل الروح�ين الذي ن�سعى اإىل الت�س�ل به.

م��سى بن ميم�ن، دللة احل�ئرين، جـ3، �س 433 وم� بعده�.  )1(
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)ب( �أثرها يف �لفل�شفة �ملدر�شية �مل�شيحية

ت�أثر فال�سفة القرون ال��سطى امل�سيحي�ن كذلك بكثري من الآراء الفل�سفية 
لأن  ذلك  عليهم؛  ب�لغريب  خ��سة  الف�رابي  الت�س�ف  يكن  ومل  الإ�سالمية، 
امل�سيحية نف�سه� ت�س�يع الأفك�ر ال�س�فية يف جملته� وتدع� اإىل قدر منه� غري قليل. 
اأن ين�سى  اإليه، فخطيئة عظمى  واإذا ك�نت الأ�سي�ء كله� �س�درة من اهلل وع�ئدة 
املخل�ق خ�لقه اأو اأن يرتاخى يف ال�سعي نح�ه والقرب منه. على اأن ال��س�ل اإىل 
اهلل  من  ندن�  ف�إن�  امل�سيحيني،  املت�س�فني  راأي  ب�لع�سري يف  لي�س  الأقد�س  الذات 

كلم� خففن� اأحم�لن� واأعر�سن� عن �س�اغل احلي�ة.

وقد كتب جل�س�ن- وه� حجة يف هذا الب�ب- ف�ساًل ممتًع� يف نظرية احلب 
ونزع�ت �س�فية)1(. وحمبة  انط�ت عليه من مدل�لت خفية  م�  واأب�ن  امل�سيحية، 
اهلل هي ال�سبيل الذي يقربن� منه ويق�دن� اإىل ال�سع�دة الف�رابية. ويجب اأن ن�سيف 
اإىل هذا اأن ال�سع�دة التي تع�سقه� الف�رابي تعتمد على ق�ة اأخرى وت�ستمد نف�ًذا 
ال��سطى  القرون  على  ا�ست�ىل  الذي  اأر�سط�  �سلط�ن  وه�  األ  �سلط�ن عظيم،  من 
� منذ القرن الث�لث ع�سر للميالد. ف�إن هذه ال�سع�دة اأ�سبه  امل�سيحية ا�ستيالء ت�مًّ
م� تك�ن »ب�لأدمي�ني�«الأر�سطية، وقد اأ�سلفن� الق�ل فيم� بينهم� من �سلة)2(. لذلك 
مل يرتدد كثري من اأن�س�ر اأر�سط� امل�سيحيني يف اعتن�ق هذه النظرية، واإن ح�رب�ا 
ت�م��س  والقدي�س  الأكرب  ف�ألبري  امل�سلمني.  الفال�سفة  اآراء  من  غريه�  عنف  يف 
الأك�يني يتحدث�ن عن عقل مقد�س (Intellectus sanctus) ه� يف الغ�لب ابن 

 Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, T. I, p. 65-85.  )1(
�س 42.  )2(
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»الروح القد�سية« التي اأ�س�د بذكره� الف�رابي من قبل)1(. والقدي�س ت�م��س يقرر 
يف و�س�ح اأن �سرور النف�س وغبطته� تنح�سر يف ت�أمل احلق�ئق الأزلية)2(.

على  وم�سيحييه�  ال��سطى  القرون  يه�د  اإذن يف  اأثرت  الف�رابية  ف�ل�سع�دة 
ال�س�اء ولي�س بعزيز علين� اأن نبني امل�سدر الذي اأخذ عنه امل�سيحي�ن هذه النظرية، 
فقد قروؤوا عنه� �سيًئ� فيم� ترجم من ر�س�ئل الف�رابي اإىل الالتينية، ووقف�ا عليه� 
امل�سه�ر:  �سين� وابن ر�سد ويف كت�ب م��سى بن ميم�ن  ابن  مف�سلة يف م�ؤلف�ت 

»دللة احل�ئرين«، الذي ا�ستقى منه الغرب كثرًيا من الأفك�ر ال�سرقية.

)ج( نظائرها يف �لفل�شفة �حلديثة:

مل يقف اأثر هذا الكت�ب يف ن�سر الأفك�ر الإ�سالمية عند القرون ال��سطى، 
بل ج�وزه� اإىل الع�س�ر احلديثة، وذلك اأن جند لدى واحد ك�إ�سبين�زا اأو ليبنتز اآراء 
كثرية ال�سبه ب�آراء فال�سفة الإ�سالم: فنظرية النب�ة عند الأول ت�سبه �سبًه� عظيًم� 
النظرية التي اأخذ به� الف�رابي، وم�سكلة العن�ية عند الث�ين ل تختلف كثرًيا عم� 
ق�ل به ابن �سين� من قبل)3(، ورمب� يبدو غريًب� اأن نح�ول اإثب�ت عالقة بني مفكري 
الإ�سالم وه�ؤلء الفال�سفة املحدثني، خ�س��ًس� وقد جرت ع�دة م�ؤرخي الفل�سفة 
الإ�سالمية اأن يقف�ا به� عند القرون ال��سطى، ومل يفكر واحد منهم يف جد اأن 
يدر�س ال�سلة بينه� وبني فل�سفة الع�س�ر احلديثة درا�سة منظمة. ولكن� نرى اأن هذه 
ال�سلة جديرة ب�لبحث والدر�س، ومعتمد على اأ�س�س تعززه�، فقد عرف اإ�سبين�زا 

.Gilson, Archives, T. IV, p. 74 :�س 37- 38، وانظر اأي�ًس�  )1(
 Carra de Vaux, Les penseurs de l’Islam, T. IV, p. 73.  )2(

 Madkour, La place, p. 206-209.  )3(
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كت�ب »دللة احل�ئرين«، وعني به عن�ية كبرية، كم� عرفه ليبنتز واأثنى عليه ثن�ًء 
ت�أثر رج�ل  اأي مدى  اإىل  اأن نحدد  ن�ستطيع  الكت�ب  م�ستط�بً�)1(. ففي �س�ء هذا 

الع�س�ر احلديثة ب�لأفك�ر الإ�سالمية.

وميكنن� اأن نالحظ كذلك وج�ه �سبه بني نظرية ال�سع�دة الف�رابية وبع�س 
الأفك�ر ال�س�فية احلديثة، وخ��سة لدى اإ�سبين�زا الذي تربطه ب�لف�رابي اأكرث من 
عالقة. فكالهم� يعد ال�سع�دة غ�ية ملذهبه الفل�سفي. وهم� يعمالن على حتقيقه� 
ب��س�ئل متم�ثلة. وكالهم� �س�يف النزعة يف �سل�كه واآرائه، وت�س�فهم� عقلي نظري 
ف�سف�ت  ومت�س�بهة،  متق�ربة  الكالمية  ونظري�تهم�  والدرا�سة.  العلم  على  مبني 
علم  راأيهم�  اهلل يف  اإ�سبين�زا.  لدى  عنه�  كثرًيا  تختلف  الف�رابي ل  عند  الب�رئ 
ومعل�م وع�مل يف اآن واحد، وه�ية وم�هية مًع�، ه� م�سبب الأ�سب�ب واجل�هر املطلق 
� قدميً�، وكل الك�ئن�ت ت�ستمد  اأو اجل�هر ال�حيد)2(. فه� م�ج�د بنف�سه وج�ًدا اأزليًّ
الإ�سرائيلي  والفيل�س�ف  العربي  الفيل�س�ف  اأن  نرى  هذا  وعلى  منه.  وج�ده� 
يق�لن مب� ي�سبه مذهب وحدة ال�ج�د، اإذا ك�نت النف��س الب�سرية قد ا�ستمدت 
وج�ده� من اهلل فهي دائًم� يف نزوع اإليه، وكم�له� يف اأن تتجه نح�ه وتقرتب منه 
� �س�دًق�. وهذا ه� احلب الفل�سفي الذي يتغنى به اإ�سبين�زا، ويرى فيه  وحتبه حبًّ

لذة ل تنقطع وغبطة جتل عن ال��سف)3(.

* * *

 Ibid., p. 208-209.  )1(
 Spinoza, Ethique, II, ch. 7.  )2(

 Bréhier, Histoire de la philosophie, Paris, 1928, T. II, p. 159.  )3(
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اإىل  اأ�سلمن�ه�  اأن  اإىل  ن�س�أته�  الف�رابية منذ  الآن وقد تتبعن� نظرية ال�سع�دة 
الع�س�ر احلديثة، ن�ستطيع اأن نقرر اأن امل�س�ئني من العرب اأثروا فيمن ج�ء بعدهم 
ومعتدليهم،  متطرفيهم  بني  فرق  ل  الإ�سالم  مفكرو  منهم  ف�أف�د  وا�سًح�.  ت�أثرًيا 
واإن حت�مل�ا عليهم وح�رب�ا معظم نظري�تهم، واأخذ عنهم رج�ل الفل�سفة املدر�سية 
القرون  عند  اأثرهم  يقف  واأفك�رهم. ومل  اآرائهم  من  كثرًيا  وم�سيحيني  يه�د  من 
ال��سطى بل تعداه� اإىل الع�س�ر احلديثة، وقد اأو�سحن� فيم� �سلف وج�ه ال�سبه بني 
بع�س النظري�ت الف�رابية والآراء الإ�سبين�زية. ونحن ل ندعي طبًع� اأن الفل�سفة 
الديك�رتيني  وجم�عة  احلديث  الع�سر  رج�ل  مب��سًرا يف  ت�أثرًيا  اأثرت  الإ�سالمية 
ب�جه خ��س، ف�إن اأحًدا منهم مل يعرف العربية. ولكن الأفك�ر الإ�سالمية نفذت 
اإليهم- فيم� نعتقد- عن طريقني: طريق اليه�د وطريق امل�سيحيني، ففيم� كتب 

م��سى بن ميم�ن مثاًل اأو القدي�س ت�م��س يحكي بع�س الآراء الإ�سالمية.

واإذا ك�نت الفل�سفة الإ�سالمية نف�ُسه� ل تزال غ�م�سة وجمه�لة، فبديهي اأن 
يبقى اأثره� يف طي اخلف�ء، ول �سيم� اإذا ك�ن هذا الأثر متعلًق� بن�حية يزعم الن��س 
� بني عهدين،  اأنه� مبن�أى عن الت�أثر. فقد �س�ع خط�أ اأن ديك�رت يف�سل ف�ساًل ت�مًّ
اأن  غري  ال�س�بقة.  الفل�سف�ت  اآث�ر  من  �سيًئ�  ثن�ي�ه�  يف  لفل�سفة ل حتمل  اأب  واأنه 
هذه الف�ا�سل املزع�مة بني الع�س�ر قد امنحت، وهذه ال�سدود املق�مة ب�طاًل بني 
مراحل التفكري الإن�س�ين قد انه�رت. وقد ثبت فعاًل اأن ديك�رت �سبق اإىل كثري 
من اأفك�ره يف القرون ال��سطى امل�سيحية، كم� اأن مذهب ليبنتز مثاًل يقرتب من 

الفل�سفة املدر�سية والإغريقية بقدر قربه من النظري�ت الديك�رتية)1(.
 Blanchet, Les antécédents historiques du "Je pense donc je suis", Paris, 1920.  )1(
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فلم ل نح�ول بدورن� اأن ن�ازن بني �سك ديك�رت و�سك الغزايل؟ ومل ل 
كم�  الف�رابي،  عند  وال�ج�د  الذات  بني  الإ�سبين�زية  التفرقة  اأ�سل  عن  نبحث 
بحثن� عنه لدى كثري من الفال�سفة املتقدمني. اإن� اإن فعلن� خدمن� القرون ال��سطى 
النقط  من  كبرية  ط�ئفة  على  ال�س�ء  من  جزًءا  واألقين�  مًع�،  احلديث  والت�ريخ 

الغ�م�سة، وقمن� بق�سطن� يف ربط الفل�سفة الإ�سالمية ب�سل�سلة التفكري الإن�س�ين.

املت�أخرة من  الع�س�ر  نح�  اجله�د  تتجه  اأن  ينبغي  اأنه  ه�  اآخر،  اأمر  وهن�ك 
ت�ريخ الثق�فة الإ�سالمية. ف�إن م� كتب فيه� ل يك�د يذكر، ومعل�م�تن� عنه� حمدودة 
اأنه�  للغ�ية. وقد ح�ول ه�رتن يف بح�ث متفرقة اأن ي��سح ج�نبه� الفل�سفي، اإل 
والت�حيد  والت�سريع  اللغة  واأم�  يعقبه�.  اأن  ينبغي  مل�  ومقدم�ت  ب�دئة  حم�ولت 
والت�س�ف فال تزال يف طي الكتم�ن. ولعل اأغم�س �سيء يف هذا الدور حقيقة ه� 
ت�ريخ الت�س�ف على الرغم مم� فيه من طرافة، وم� له من اأهمية اجتم�عية وفل�سفية. 
نحن ل ننكر اأن ع�س�ر الظالم ثقيلة على النف�س ولي�س فيه� �سيء كثري يجتذب 
الب�حث اأو الق�رئ، هذا اإىل قلة م�س�دره� وتعذر ال�سري فيه� والهتداء اإىل مع�مله�. 

بيد اأن ربط احل��سر ب�مل��سي ي�ستلزم اأن جنلي غ�م�سه� وندر�سه� درا�سة وافية.



يعتمد كل دين �سم�وي اأوًل وب�لذات على ال�حي والإله�م، فمنه� �سدر، 
ومب� لهم� من اإعج�ز ف�ز، وعلى تع�ليمهم� ت�أ�س�ست ق�اعده واأرك�نه. وم� النبي اإل 
ب�سر منح القدرة على الت�س�ل ب�هلل والتعبري عن اإرادته. وهذا ه� كل م� له من 
امتي�ز. فال يرى روؤي� اإل ج�ءت كفلق ال�سبح، ول يروي خرًبا اإل وه� تنزيل من 
ذ اإرادة اهلل، والإ�سالم ككل الدي�ن�ت  حكيم حميد، ول يق�سي بق�س�ء اإل وه� ينفِّ
ال�س�مية الكربى ي�ستمد ق�ته من ال�سم�ء، فعق�ئده وق�انينه م�أخ�ذة من الكت�ب 

وال�سنة اللذين هم� وحي مب��سر اأو غري مب��سر: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ ]النجم/ 3-5[. فمن ينكر ال�حي 
يرف�س الإ�سالم يف جملته، اأو يه�جمه على الأقل يف اأ�س��سه ويهدم دع�ئمه الأوىل 
اأر�س  ف�ق  ع��س�ا  اأ�سخ��س  عليه�  يجروؤ  اأن  قل  �سنع�ء  وتلك جرمية  والرئي�سية؛ 

الإ�سالم وحتت �سم�ئه.

اأخرج الأ�ست�ذ ف�سل رحم�ن بحًث� عن�انه Prophecy in Islam (London 1958) عني فيه ببي�ن الأ�س�ل   )1(
املفكرين  كب�ر  من  خم�سة  مل�قف  اخت�س�ر  يف  وعر�س  كثرية،  بتعليق�ت  وزوده  الإ�سالمية،  للنظرية  الي�ن�نية 
امل�سلمني من هذه النظرية، وهم ابن حزم، والغزايل، وال�سهر�ست�ين، وابن تيمية، وابن خلدون، وه� يلتقي معن� 

يف بع�س م� انتهين� اإليه، واإن مل يقف على كت�بن� هذا فيم� يظهر.

 الف�صل الثالث
نظرية النبوة)1(
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1- �لفار�بي �أول من قال بها

ولي�س �سيء األزم لفيل�س�ف م�سلم من اأن يحتفظ يف مذهبه مبك�ن للنب�ة 
وال�حي، اإذا �س�ء اأن تقبل فل�سفته وتق�بل ب�لت�س�مح من ج�نب اإخ�انه امل�سلمني. 
الفل�سفة  بني  ي�فق�ا  اأن  على  احلر�س  كل  حري�سني  الإ�سالم  فال�سفة  ك�ن  وقد 
اأن  يفتهم  ال�سم�ء. ولهذا مل  العقل والنقل، بني لغة الأر�س ولغة  والدين، بني 
ي�سرح�ا لغة ال�سم�ء وي��سح�ا كيفية و�س�له� اإىل �سك�ن الع�مل الأر�سي، ويبن�ا 
الدين يف اخت�س�ر على اأ�س��س عقلي؛ فك�ن�ا نظرية النب�ة التي هي اأهم حم�ولة 
ل  ق�م�ا به� للت�فيق بني الفل�سفة والدين. والف�رابي ه� اأول من ذهب اإليه� وف�سَّ
الق�ل فيه�، بحيث مل يدع فيه� زي�دة خللف�ئه فال�سفة الإ�سالم الآخرين. وهذه 
النظرية هي اأ�سمى جزء يف مذهبه الفل�سفي، تق�م على دع�ئم من علم النف�س وم� 
وراء الطبيعة، وتت�سل ات�س�ًل وثيًق� ب�ل�سي��سة والأخالق. ذلك لأن الف�رابي يف�سر 
�، ويعده� و�سيلة من و�س�ئل الت�س�ل بني ع�مل الأر�س  النب�ة تف�سرًيا �سيكل�جيًّ
وع�مل ال�سم�ء. ويرى ف�ق هذا اأن النبي لزم حلي�ة املدينة الف��سلة من الن�حية 
ال�سي��سية والأخالقية، فمنزلته ل ترجع اإىل �سم�ه ال�سخ�سي فح�سب، بل مل� له 

من اأثر يف املجتمع.

)�أ( �هتمامه بال�شيا�شة �ملدنية

الجتم�عية،  ب�مل�س�ئل  ا�ستغ�ًل  الإ�سالم  فال�سفة  اأكرث  الف�رابي  يك�ن  قد 
فه� يتعر�س له� يف كثري من م�ؤلف�ته، وُيعنى به� عن�ية تدل على الرغبة والهتم�م، 
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وبني ر�س�ئله القليلة التي و�سلت اإلين� ر�س�لت�ن رئي�سيت�ن م�ق�فت�ن على ال�سي��سة 
�سرح  وله  الف��سلة«،  املدينة  اأهل  و»اآراء  املدنية«،  »ال�سي��سة  وهم�:  والجتم�ع، 
به يف  الي�م، وحمتفًظ�  يزال خمط�ًط� حتى  اأفالط�ن ل  »ن�امي�س«  خمت�سر على 
مكتبة ليدن. و»كت�ب اآراء اأهل املدينة الف��سلة« يكفي وحده لأن يعد الف�رابي 
بني من فكروا تفكرًيا منظًم� يف النظري�ت ال�سي��سية. ولعله اأ�سهر كتبه واأل�سقه� 
به، وقد عرف املت�أخرون له هذه املنزلة، فلقب�ا م�ؤلفه به و�سم�ه »�س�حب املدينة 
ويح�ي  بعيد،  حد  اإىل  اأفالط�ن  »جمه�رية«  يح�كي  الكت�ب  وهذا  الف��سلة«. 
كثرًيا من الآراء الأفالط�نية. وال�اقع اأن �سيخ الأك�دميية انفرد تقريًب�، بني مفكري 
الإغريق، ب�لت�أثري يف درا�سة العرب الجتم�عية، وبّرز يف هذا امل�سم�ر على اأر�سط� 
الذي �س�د الفل�سفة الإ�سالمية يف ن�احيه� الأخرى. ذلك لأن »كت�ب ال�سي��سة« 
لأر�سط� مل يرتجم اإىل العربية، وي�م اأن افتقده ابن ر�سد يف �سروحه اأحل حمله 

كت�ب »اجلمه�رية«.

فعلى طريقة اأفالط�ن يرى الف�رابي اأن املدينة كل مرتبط الأجزاء ومت�س�مه�، 
اإذا ا�ستكى منه ع�س� تداعى له �س�ئر الأع�س�ء ب�حلمى وال�سهر، ف�لأمل  ك�لبدن 
الذي يح�س به اأحد اأفراد املجتمع لبد اأن يعدوه اإىل الآخرين، وال�سرور الفردي 
ُي�سر وحده،  ي�أمل �سخ�س وحده، ول  اأن يعرف يف جمتمع �س�لح. فال  ل ي�سح 
بل يجب اأن ت�سري يف اجلميع روح واحدة حت�س ب�إح�س��س م�سرتك. واإذا ك�نت 
اأع�س�ء اجل�سم ذات وظ�ئف متميزة ف�اجب اأن يك�ن لكل فرد من اأفراد املجتمع 
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عمل خ��س، ولن تتم للمجتمع �سع�دته اإل اإذا ق�سم العمل بني اأفراده تق�سيًم� 
الأعم�ل  اأن  وبديهي  والتع�ون)1(.  الت�س�من  بروح  وم�س�بً�  كف�ي�تهم  مع  متن��سًب� 
الجتم�عية متف�وتة بتف�وت غ�ي�ته�، واأ�سم�ه� واأ�سرقه� م� ات�سل برئي�س املجتمع 
ومهمته؛ لأنه من املدينة ك�لقلب من اجل�سم، فه� م�سدر احلي�ة واأ�سل التن��سق 
مث�ل  ف�إنه  كذلك؛  اأخالقية  هي  بل  فقط،  ب�سي��سية  وظيفته  ولي�ست  والنظ�م، 

يحتذى و�سع�دة الأفراد تتلخ�س يف الت�سبه به)2(.

)ب( رئي�س �ملدينة �لفا�شلة

يبني الف�رابي كل اآم�له على رئي�س املدينة ويعلق عليه كل الأهمية، كم� 
�سروًط� كثرية  فيه  وي�سرتط  رئي�س اجلمه�رية،  اأهمية كبرية على  اأثين�  �سيخ  علق 
ت�سبه مت�م ال�سبه ال�سروط التي ق�ل به� اأفالط�ن من قبل، بل هي م�أخ�ذة عنه� 
�. ويعقد له� يف كت�به »اآراء اأهل املدينة الف��سلة« ف�ساًل م�ستقالًّ عن�انه: »يف  ن�سًّ
هذا  يك�ن  اأن  لبد  اأنه  يقرر  الف�سل  هذا  ويف  الف��سلة«،  املدينة  رئي�س  خ�س�ل 
الذاكرة،  والت�س�ر، ق�ي  الفهم  ت�مه�، جيد  الأع�س�ء  البنية، ق�ي  �سليم  الرئي�س 
متحلًي�  وال�ستف�دة،  للعلم   � حمبًّ العب�رة،  ح�سن  البديهة،  �سريع  الفطنة،  كبري 
متجنًب�  ق�نًع�،  العزمية،  م��سي  الإرادة،  عظيم  للعدالة،  ن�سرًيا  والأم�نة،  ب�ل�سدق 

 .Platon, La République, 370 a-373 c :�الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �س 54- 55، وانظر اأي�ًس  )1(
ي�ستعمل الف�رابي لفظ »الجتم�ع« يف نف�س املعنى الذي ن�ستعمله الآن.

الف�رابي، املدينة الف��سلة، �س 55- 56 = حت�سيل ال�سع�دة، 16، 43.  )2(
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للملذات اجل�سمية«)1(. وهي �سرائط �سعبة التحقيق، ون�درة ال�ج�د جمتمعة يف 
�سخ�س واحد كم� يالحظ الف�رابي نف�سه.

اأماله  اآخر  �سرًط�  اإليه�  في�سيف  تعقيًدا،  يزيده�  اأن  يرتدد يف  هذا ل  ومع 
عليه مذهبه الع�م وا�ستعداده ال�س�يف، اأو بعب�رة اأخرى ي�سيف اإليه� ال�سرط الذي 
يبعده عن اأفالط�ن بقدر م� يقربه من التع�ليم الإ�سالمية، وذلك ال�سرط ه� اأنه 
�ل الذي ي�ستمد منه ال�حي  لبد لرئي�س املدينة من اأن ي�سم� اإىل درجة العقل الفعَّ
�ل، كم� نعلم، اأحد العق�ل الع�سرة املت�سرفة يف الك�ن، وه�  والإله�م. والعقل الفعَّ
اأي�ًس� نقطة الت�س�ل بني العبد وربه، وم�سدر ال�سرائع والق�انني ال�سرورية للحي�ة 

اخللقية والجتم�عية)2(.

على  النقطة  هذه  يف  ول�  الف�رابي-  خي�ل  اأن  هذا  من  نلحظ  ولعلن� 
اأن  يريد  اجلمه�رية  م�ؤلف  اأن  حني  ففي  اأفالط�ن.  خي�ل  من  اأخ�سب  الأقل- 
اإىل ع�مل ال�س�ؤون ال�سي��سية،  يرغم الفيل�س�ف على النزول من �سم�ء الت�أمالت 
يطلب الف�رابي من رئي�س مدينته اأن يندمج يف الع�مل الروحي ويحي� بروحه اأكرث 
من حي�ته بج�سمه، وي�سرتط فيه اأن يك�ن ق�دًرا ب��ستمرار على الت�س�ل ب�لعقل 
�ل. ف�حل�كم الفيل�س�ف الذي ق�ل به اأفالط�ن يتح�ل اإىل حكيم وا�سل عند  الفعَّ

الف�رابي، املدينة الف��سلة، �س 59- 60 = حت�سيل ال�سع�دة، �س 44، 45؛ وانظر اأي�ًس�:   )1(
.Platon, La République, 490 c

الف�رابي، املدينة الف��سلة، 57- 58.  )2(
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الإن�س�نية  ال�سف�ت  رئي�سه يف كل  الف�رابي  »يربز  ب�ر بحق:  يق�ل دي  الف�رابي. 
اأفالط�ن يف ث�ب حممد النب�ي«)1(. وواجب على رئي�س كهذا  والفل�سفية، فه� 
قد حظي ب�ل�سع�دة احلقة ونعم ب�لت�س�ل ب�لك�ئن�ت الروحية اأن يجتذب مرءو�سيه 
نح�ه، ويق�م على تهذيب اأرواحهم اأوًل وب�لذات، وي�سعد بهم اإىل م�ست�ى الن�ر 
والإ�سراق. فنحن اإذن اأم�م مدينة �سك�نه� قدي�س�ن ورئي�سه� نبي، وهي مدينة ل 

وج�د له� اإل يف خميلة الف�رابي.

ال )ج( �ملخيلة �شبيل �ت�شال �لنبي بالعقل �لفعَّ

لن� من هذا اخلي�ل حقيقة،  ي�س�ر  اأن  اإل  ي�أبى  العربي  الفيل�س�ف  اأن  بيد 
ويحملن� على الت�سليم ب�إمك�ن املدينة الف��سلة التي ين�سده�. ذلك لأن الت�س�ل 
� بعظم�ء الرج�ل، مي�س�ر من طريقني،  �ل، واإن يكن ن�در ال�ج�د وخ��سًّ ب�لعقل الفعَّ
والت�أمل  فب�لنظر  الإله�م.  وطريق  الت�أمل  طريق  اأو  املخيلة،  وطريق  العقل  طريق 
ي�ستطيع الإن�س�ن اأن ي�سعد اإىل منزلة العق�ل الع�سرة، وب�لدرا�سة والبحث ترقى 
نف�سه اإىل درجة العقل امل�ستف�د حيث تتقبل الأن�ار الإلهية)2(. ولي�ست النف��س 
كله� ق�درة طبًع� على هذا الت�س�ل، واإمن� ت�سم� اإليه الأرواح القد�سية التي ت�ستطيع 
اأن تخرتق حجب الغيب وتدرك ع�مل الن�ر. يق�ل الف�رابي: »الروح القد�سية ل 
ت�سغله� جهة حتت عن جهة ف�ق، ول ي�ستغرق احل�س الظ�هر ح�سه� الب�طن، وقد 

 De Boer, Geschichte der Philosophie im Islam, p. 112.  )1(
الف�رابي، املدينة الف��سلة، �س 46= تعليق�ت، �س 14.  )2(
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يتعدى ت�أثريه� من بدنه� اإىل اأج�س�م الع�مل وم� فيه، وتقبل املعل�م�ت من الروح 
واملالئكة بال تعليم من الن��س«)1(. فبف�سل الدرا�س�ت النظرية الط�يلة والت�أمالت 
الذي  ال�ا�سل  احلكيم  وهذا  �ل،  الفعَّ ب�لعقل  الت�س�ل  احلكيم  ي�ستطيع  العقلية 
ي�سمح الف�رابي ب�أن يكل اإليه مق�ليد اأم�ر مدينته. وبهذا يحل »�س�حب املدينة 
وه�  والجتم�عي،  ال�سي��سي  الرئي�س  م�سكلة  طبًع�-  طريقته  على  الف��سلة«- 
حل �س�يف كم� ترى، ولي�س غريًب� اأن ي�سدر عن فيل�س�ف يق�ل بنظرية ال�سع�دة 
والت�س�ل. ف�آراء الف�رابي ال�سي��سية، واإن اعتمدت على دع�ئم اأفالط�نية، م�س�بة 

بنزعة �س�فية وا�سحة.

�ل ممكن اأي�ًس� عن طريق املخيلة، وهذه هي  على اأن الت�س�ل ب�لعقل الفعَّ
ح�ل الأنبي�ء، فكل اإله�م�تهم وم� ينقل�ن اإلين� من وحي منزل اأثر من اآث�ر املخيلة 
ونتيجة من نت�ئجه�، واإذا م� رجعن� اإىل علم النف�س عند الف�رابي وجدن� اأن املخيلة 
متينة  فهي  املختلفة.  النف�سية  الظ�اهر  ن�احي  اإىل  وتنفذ   ،� ه�مًّ دوًرا  فيه  تلعب 
ال�سلة ب�ملي�ل والع�اطف، وذات دخل يف الأعم�ل العقلية واحلرك�ت الإرادية، 
متد الق�ى النزوعية مب� ي�ستثريه� وي�جهه� نح� غر�س م�، وتغذي الرغبة وال�س�ق 
اأنه� حتتفظ  اإىل  هذا  النه�ية،  الطريق حتى  ال�سري يف  اإىل  ويدفعهم�  ي�ؤججهم�  مب� 
ب�لآث�ر احل�سية و�س�ر الع�مل اخل�رجي املنق�لة اإىل الذهن عن طريق احل�ا�س، وقد 
قدًرا  به�، بل تخلق منه�  الذهنية والحتف�ظ  ال�س�ر  ادخ�ر  ل يقف عمله� عند 

الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 75، وانظر هن�، �س 37 )= �س43(.  )1(
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املبدعة  املخيلة  اإىل  الف�رابي  ي�سري  وبهذا  احل�سية،  الأ�سي�ء  فيه  مبتكًرا ل حت�كي 
بج�نب  املحدث�ن،  النف�س  علم�ء  اإليه�  تنبه  التي   (Imagination créatrice)

التي  اجلديدة  ال�س�ر  ومن   (Imagination conservatrice) احل�فظة  املخيلة 
تخرتعه� املخيلة تنتج الأحالم والروؤى.

ف�إن�  اأثر املخيلة يف الأحالم وتك�ينه�،  اأن نبني  ويعنين� هن� قبل كل �سيء 
لأن  ذلك  واآث�ره�،  النب�ة  نف�سر  اأن  ا�ستطعن�   � علميًّ تف�سرًيا  الأحالم  ف�سرن�  اإن 
الإله�م�ت النب�ية اإم� اأن تتم يف ح�ل الن�م اأو يف ح�ل اليقظة، وبعب�رة اأخرى اإم� 
اأن تبدو على �س�رة الروؤي� ال�س�دقة اأو ال�حي. والفرق بني هذين الطريقني ن�سبي، 
والختالف بينهم� يف الرتبة ل يف احلقيقة. وم� الروؤي� ال�س�دقة اإل �سعبة من �سعب 
النب�ة متت اإىل ال�حي ب�سلة وتتحد معه يف الغ�ية، واإن اختلفت عنه يف ال��سيلة؛ 
ف�إذا ف�سرن� اأحدهم� اأمكن تف�سري الآخر. وقد عقد الف�رابي يف كت�به: »اآراء اأهل 
املدينة الف��سلة« ف�سلني متت�ليني »يف �سبب املن�م�ت«، »ويف ال�حي وروؤية امللك«؛ 

ويف هذا م� يبني ال�سلة بني هذين املبحثني)1(.

ب�لأحالم في��سحه� ت��سيًح� يقرب كثرًيا من بع�س الآراء  اأوًل  يبداأ  فه� 
العلمية احلديثة، ويرى اأن املخيلة متى تخل�ست من اأعم�ل اليقظة تفرغت اأثن�ء 
اأو جتمع �س�ًرا ذهنية قدمية  الن�م لبع�س الظ�اهر النف�سية، فتخلق �س�ًرا جديدة 
وامل�س�عر  الإح�س��س�ت  ببع�س  ذلك  يف  ومت�أثرة  حم�كية  خمتلفة،  اأ�سك�ل  على 

الف�رابي، املدينة الف��سلة، �س 47- 53.  )1(



نظرية �لنبوة
101101

اجل�سمية اأو الع�اطف النف�سية واملدرك�ت العقلية. فهي ق�ة خمرتعة ق�درة على 
املح�ك�ة  على  عظيمة  قدرة  اأي�ًس�  وله�  والت�سكيل،  والت�س�ير  والإيج�د  اخللق 
الع�س�ية  الن�ئم  ف�أح�ال  والت�أثري)1(.  لالنفع�ل  كبري  ا�ستعداد  وفيه�  والتقليد، 
والنف�سية واإح�س��س�ته ذات اأثر وا�سح يف خميلته، وب�لت�يل يف تك�ين اأحالمه، وم� 
اأو  ب�مل�ء  اإل لختالف الع�امل امل�ؤثرة فيه�، فنحلم  اختلفت الأحالم فيم� بينه� 
ال�سب�حة مثاًل يف حلظة يك�ن مزاجن� فيه� رطًب�. وكثرًيا م� مثلت الأحالم حتقيق 
رغبة اأو الفرار من فكرة بغي�سة، فقد يتحرك الإن�س�ن اأثن�ء ن�مه تلبية لنداء ع�طفة 
خ��سة، اأو يج�وز مرقده وي�سرب �سخ�ًس� ل يعرفه اأو يجري وراءه)2(؛ وعلى اجلملة 
املي�ل الك�منة والإح�س��س�ت ال�س�بقة اأو امل�س�حبة حللم م� ذات دخل عظيم يف 

تك�ينه وت�سكيله.

ت�سبه  ب�س�طته�  على  املالحظ�ت  هذه  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  ح�جة  يف  ول�سن� 
التج�رب العملية التي ق�م به� فرويد وهريف وم�ري من علم�ء النف�س املحدثني 
الذي ا�ستغل�ا ب�لأحالم وحتليله�. وقد اأب�ن فرويد يف جالء اأثر املي�ل الك�منة يف 
ت�سكيل الروؤى والأحالم، خ��سة لدى الكه�ل وال�سب�ن. وا�ستط�ع هريف وم�ري 
اأن يربهن� على اأن احللم غ�لًب� م� يك�ن امتداًدا لإح�س��س �س�بق اأو نتيجة لإح�س��س 
مق�رن، فقد يحلم الإن�س�ن بحريق يف حجرته يف ال�قت الذي يقع فيه ب�سي�س من 
ال�س�ء على حدقته اأثن�ء ن�مه، اأو ب�أنه ُي�سَرب على اأثر اأمل يف ظهره؛ وقد حدث 

امل�سدر نف�سه، �س 48- 49.  )1(
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مرة اأن راأى �سخ�س اأن داره تنه�ر به يف ال�قت الذي انك�سرت فيه اإحدى ق�ائم 
�سريره. ولقد و�سل الأمر بهريف اأن ظن-بن�ء على م� �سبق- اأنه ميكن اأن يت�سرف 
الإن�س�ن يف اأحالمه وي�سكله� كم� ي�س�ء، فمتى ربط �سلة بني بع�س الإح�س��س�ت 
الإح�س��س�ت  ب�إث�رة  الذكري�ت  هذه  ا�ستع�دة  ن�مه  يف  ا�ستط�ع  معينة  وذكري�ت 
املت�سلة به�. وقدميً� ح�ول الإغريق اأن يحتفظ�ا ب�أحالمهم اأو يثريوه� ب�ا�سطة بع�س 

الطق��س الدينية.

اأن  ت�ستطيع  فهي  ال�س�ر  هذه  كل  حتدث  اأن  املخيلة  مقدور  يف  ك�ن  واإذا 
مب�  وي�سعر  فيه�،  ومن  ال�سم�وات  الن�ئم  الروح�ين، فريى  الع�مل  ب�سكل  ت�سكله� 
فيه� من لذة وبهجة)1(. وف�ق هذا قد ت�سعد املخيلة اإىل هذا الع�مل وتت�سل ب�لعقل 
الفردية،  ب�لأعم�ل اجلزئية واحل�ادث  املتعلقة  تتقبل منه الأحك�م  الذي  �ل  الفعَّ
وبذا يك�ن التنب�ؤ. وهذا الت�س�ل يحدث لياًل ونه�ًرا، وبه نف�سر النب�ة، فه� م�سدر 
الروؤي� ال�س�دقة وال�حي. يق�ل الف�رابي: »اإن الق�ة املتخيلة اإذا ك�نت يف اإن�س�ن م� 
ا، وك�نت املح�س��س�ت ال�اردة عليه� من خ�رج ل ت�ست�يل عليه�  ق�ية ك�ملة جدًّ
ا�ستيالء ي�ستغرقه� ب�أ�سره�، ول ي�ستخدمه� للق�ة الن�طقة، بل ك�ن فيه� مع ا�ستغ�له� 
بهذين ف�سل كثري تفعل به اأي�ًس� اأفع�له� التي تخ�سه�، وك�نت ح�له� عند ا�ستغ�له� 
بهذين يف وقت اليقظة مثل ح�له� عند حتلله� منه� يف وقت الن�م... ات�سلت ب�لعقل 
يرى  الذي  وق�ل  والكم�ل.  نه�ية اجلم�ل  منه �س�ر يف  عليه�  وانعك�ست  �ل  الفعَّ

امل�سدر نف�سه، �س 50.  )1(
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ذلك اإن هلل عظمة جليلة عجيبة، وراأى اأ�سي�ء عجيبة، ل ميكن وج�د واحد منه� 
يف �س�ئر امل�ج�دات اأ�ساًل. ول ميتنع اإذا بلغت ق�ة الإن�س�ن املتخيلة نه�ية الكم�ل 
�ل اجلزئي�ت احل��سرة وامل�ستقبلة اأو حم�كي�ته�  اأن يقبل يف يقظته عن العقل الفعَّ
من املح�س��س�ت، ويقبل حم�كي�ت املعق�لت املف�رقة و�س�ئر امل�ج�دات ال�سريفة 
اأكمل  ه�  وهذا  الإلهية.  ب�لأ�سي�ء  نب�ة  املعق�لت  من  قبله  مب�  له  فيك�ن  ويراه�، 

املراتب التي تنتهي اإليه� الق�ة املتخيلة والتي يبلغه� الإن�س�ن بهذه الق�ة«)1(.

من  متكنه  ق�ية  خميلة  له  تك�ن  اأن  الف�رابي  راأي  يف  الأوىل  النبي  فميزة 
اإىل  ي�سل  املخيلة  وبهذه  الن�م،  ح�ل  ويف  اليقظة  اأثن�ء  �ل  الفعَّ ب�لعقل  الت�س�ل 
اأو الروؤي� ال�س�دقة،  اإليه من اإدراك�ت وحق�ئق تظهر على �س�رة ال�حي  م� ي�سل 
وهن�ك  �ل.  الفعَّ العقل  طريق  اهلل عن  من  في�س  �س�ى  اآخر  �سيًئ�  ال�حي  ولي�س 
اإل  الفع�ل  ب�لعقل  يت�سل�ن  فال  الأنبي�ء،  دون  ولكنهم  املخيلة،  ق�ّي�  اأ�سخ��س 
والدهم�ء  الع�مة  اأم�  عليه.  وقف�ا  عم�  يعرب�ا  اأن  عليهم  يعز  وقد  الن�م،  ح�ل  يف 
ول يف  الليل  هذه ل يف  الت�س�ل  درجة  اإىل  ت�سم�  هزيلة ل  �سعيفة  فمخيلتهم 
الف�رابي: »ودون الأنبي�ء من يرى بع�س ال�س�ر ال�سريفة يف يقظته  النه�ر. يق�ل 
وبع�سه� يف ن�مه، ومن يتخيل يف نف�سه هذه الأ�سي�ء كله� ولكن ل يراه� بب�سره، 
ودون هذا من يرى جميع هذه يف ن�مه فقط، وه�ؤلء تك�ن اأق�ويلهم التي يعربون 
به� اأق�ويل حم�كية ورم�ًزا واألغ�ًزا واإبدالت وت�سبيه�ت، ثم يتف�وت ه�ؤلء تف�وًت� 

امل�سدر نف�سه، �س 51- 52.  )1(
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كثرًيا«)1(. وهن� ي�سري الف�رابي اإىل جم�عة الأولي�ء وال�ا�سلني الذين يتفق�ن مع 
الأنبي�ء يف بع�س الن�احي ويختلف�ن عنهم يف ن�اح اأخرى.

* * *

الجتم�عية  بح�ثه  بعد  الف�رابي  اإليه�  انتهى  التي  النب�ة  نظرية  هي  هذه 
والنف�سية: ف�لنبي واحلكيم يف راأيه هم� ال�سخ�س�ن ال�س�حل�ن لري��سة املدينة الف��سلة، 
ال�سرائع  م�سدر  ه�  الذي  �ل  الفعَّ ب�لعقل  ب�لت�س�ل  ال�اقع  يف  يحظى  وكالهم� 
والق�انني ال�سرورية لنظ�م املجتمع؛ وكل م� بينهم� من ف�رق اأن الأول يحظى بهذا 
احلكيم  و�سندع  والنظر،  البحث  والث�ين عن طريق  املخيلة  الت�س�ل عن طريق 
وطريق ات�س�له ج�نًب�، فقد تعر�سن� له يف الف�سل ال�س�بق، ون�جه عن�يتن� فيم� يلي 
اإىل بي�ن اأ�س�ل نظرية النب�ة واأثره� فيمن ج�ء بعد الف�رابي من فال�سفة ومفكرين.

2- �أ�شولها و�لدو�فع �إليها

اأثريت م�سكلة ال�حي يف الع�مل العربي منذ بداأ النبي  دع�ته، فكف�ر 
قري�س م� ك�ن�ا يريدون اأن يقبل�ا اأن حممد بن عبد اهلل ينزل عليه وحي �سم�وي، 
من  ُيَكلَّم  كب�سة  اأبي  ابن  هذا  امل�سه�رة:  التهكمية  جملتهم  رددوا  م�  وكثرًيا 
ب�سر مثلهم  الإلهي، وه�  ب�لع�مل  يت�سل  اأن  البعد  وا�ستبعدوا عليه كل  ال�سم�ء! 

ي�أكل وي�سرب ويرتدد اإىل احل�انيت والأ�س�اق: ژگ   گ  گ  گ  ڳ  
امل�سدر نف�سه، �س 52.  )1(
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ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 .]8 ]الفرق�ن/7-  ھ  ھ   ھژ  ہ  ھ   ہ    ۀ  ۀ    ہ     ہ   
اأهل الق�ل والل�سن، وزعم�ء  اأفحمتهم، وهم  اأن معجزاته بهرتهم وف�س�حته  بيد 
ب�لكه�نة  واأخرى  وال�سع�ذة،  ب�ل�سحر  ت�رة  يتهم�نه  ف�أخذوا  والبي�ن،  البالغة 
والتنجيم، وعزوا اإليه ق�ى خفية ل ح�سر له�. ومل يكن له من ج�اب على هذه 

مب   خب       حب   جب       ژيئ    يق�ل:  اأن  اإل  الق��سية  والته�م�ت  الب�طلة  الدع�وى 
ژ]الكهف/110[، فه� ل يجيء ب�سيء من عنده، ول يفرتي عليهم  ىب  يب  

ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ   ر�س�لة اهلل:  يبلغ  واإمن�  الكذب، 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    

گژ]امل�ئدة/ 67[.

)�أ( تعاليم �لإ�شالم يف �لوحي و�لإلهام

ونظرية الإ�سالم يف ال�حي وطرائقه �سهلة وا�سحة. فهن�ك ملك خ��س ه� 
جربيل ، ق�در على الت�سكل ب�أ�سك�ل خمتلفة �س�أن املالئكة الآخرين، وكل 
وظيفته تتلخ�س يف اأنه وا�سطة بني اهلل واأنبي�ئه. وعنه تلقى حممد  كل الأوامر 
الدينية، اللهم اإل يف ليلة املعراج فقد ات�سل بربه مب��سرة وا�ستمع م� ُفر�س عليه 
وعلى اأمته. ويجب اأن ن�سري كذلك اإىل اأن الأحالم و�سيلة من و�س�ئل الك�سف 
والإله�م، اإن النف��س الط�هرة ت�سعد اأثن�ء الن�م اإىل ع�مل امللك�ت، حيث تقف 
يبداأ دع�ته  اأن  قبل    النبي راأى  وقد  الغ�م�سة،  واحلق�ئق  اخلفية  الأم�ر  على 
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ال�س�دقة  »والروؤي�  بر�س�لته:  وب�سرًيا  لنب�ته  اإره��ًس�  وك�نت  مبهمته،  اآذنت  اأحالًم� 
ك�ملة  �س�رة  الكرمي  القراآن  ويف  النب�ة«.  اأجزاء  من  واأربعني جزءا  �ستة  من  جزء 

ت�سرح الأحالم واأثره� يف التنب�ؤ ب�لغيب، ونعني به� �س�رة ي��سف.

مل يرتدد رج�ل الإ�سالم يف ال�سدر الأول مطلًق� يف الت�سليم بهذه ال��س�ئل 
اخل��سة ب�ل�حي والإله�م. ومل يح�ول واحد منهم اأن ي�س�أل عن النب�ة يف �سره� 
واأ�س��سه�، ول عن املعجزات يف علله� واأ�سب�به�. واآمن�ا اإمي�نً� �س�دًق� بكل م� ج�ء من 
عند اهلل دون بحث اأو تعليل. وقد عن�ا منذ الفجر الأول لالإ�سالم ب�لروؤي� وتعبريه�، 
�. واإن� لنجد بني  وو�سع�ا يف ذلك بح�ًث� م�ستقلة مل تلبث اأن ك�نت علًم� خ��سًّ
ابن  �سخ�سية  وهي  احلديث،  رواة  بني  املعروفة  اجلليلة  ال�سخ�سية  تلك  الت�بعني 
�سريين الذي ك�ن يعد حجة يف ت�أويل الأحالم وتف�سريه�، ولعل هذا يف الغ�لب 

ه� ال�سر يف اأن املت�أخرين ن�سب�ا اإليه يف هذا الب�ب كتًب� لي�ست من �سنعه)1(.

)ب( بدء موجة �ل�شك و�إنكار �لنبوة يف �لإ�شالم

بيد اأن هذا الت�سليم اله�دئ مل يطل اأمده، وهذا الإذع�ن الفطري مل يبق 
اأجنبية خمتلفة  بعن��سر  امل�سلم�ن  اختلط  فقد  والأوه�م.  ال�سك�ك  من  م�أمن  يف 
نفثت فيهم كثرًيا من �سم�مه�، ومل تدع اأ�ساًل من اأ�س�ل دينهم اإل و�سعته م��سع 
النقد والت�سكيك والت�سليل، ول غرابة فقد ك�نت هذه العن��سر م�ت�رة من الدين 
لهذا  وعزته�.  جمده�  �سلبته�  التي  اجلديدة  احل�س�رة  ومن  اأدي�نه�،  األغى  الذي 

 Encyc. de l’Islam, II, p. 440.  )1(
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لنف�سه�  لتث�أر  ال��س�ئل  ب�ستى  الإ�سالم  واأخذت حت�رب  ت�ألبت يف كل جم�عه�، 
ودينه�، وت�سرتد نف�ذه� و�سلط�نه�، ولكنه� عبًث� ح�ولت وب�ءت ب�خليبة والف�سل: 

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ ]احلجر/ 9[.

ف�ملزدكية وامل�ن�ية من الفر�س، واأن�س�رهم من زن�دقة العرب، بدءوا يف القرن 
عليه�  ق�م  التي  الت�حيد  فكرة  ويهدم�ن  التثنية  دع�ة  ين�سرون  للهجرة  الث�ين 
الإ�سالم. وكلن� يعلم خرب ب�س�ر بن برد و�س�لح بن عبد القدو�س الثن�يني اللذين 
منية وغريهم  ك�نت لهم� جم�ل�س خ��سة تذاع فيه� الآراء املزدكية وامل�ن�ية)1(. وال�سُّ
من براهمة الهند اأخذوا يف ذلك العهد نف�سه ين�دون بتن��سخ الأرواح، وينكرون 
علين�  يق�س  الأغ�ين  و�س�حب  اإليهم.  الب�سر  ح�جة  يرون  ول  والأنبي�ء،  النب�ة 
بينه وبني عمرو بن عبيد يف  مني، وم� ك�ن  ال�سُّ حديث جرير بن ح�زم الأزدي 
الب�سرة من ح�ار ونق��س)2(. ومالأ اليه�د كتب احلديث والتف�سري ب�إ�سرائيلي�تهم، 
وق�ل�ا ب�لرجعة والت�سبيه وخلق القراآن، كم� ق�ل�ا بخلق الت�راة من قبل)3(. واأر�سل 
مب�سكلة  املتعلقة  واعرتا�س�تهم  اأ�سئلتهم  من  �س�اًظ�  امل�سلمني  على  الكني�سة  اآب�ء 
اجلرب والختي�ر، فزادوه� تعقيًدا، و�سغل�ا الن��س به� ف�ق عرفهم وم�أل�فهم. وذهب�ا 
اإىل اإنك�ر اأبدية عذاب الن�ر، فق�ل اجلهم بن �سف�ان معهم اإن اجلنة والن�ر يفني�ن 

ويفنى اأهلهم�)4(.

اأحمد اأمني، �سحى الإ�سالم، جـ 1، �س 157.  )1(
الأغ�ين، جـ 3، �س 24.  )2(

ابن خلدون، املقدمة، �س 367، ال�سهر�ست�ين، امللل، جـ 1، �س 85- 86.  )3(
ابن حزم، الف�سل، جـ 4، �س 83.  )4(
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واجرتاأ الدهرية على اأن ينكروا الب�رئ - جل �س�أنه - والعق�ب وامل�س�ؤولية، 
وق�ل�ا: ژڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃژ]اجل�ثية/24[.

وقد �سل املعتزلة وغريهم من مفكري الإ�سالم له�ؤلء وه�ؤلء �سيف احلجة 
والربه�ن، وج�دل�هم جداًل قد ل جند له نظرًيا يف ت�ريخ الأدي�ن الأخرى. واأبلى 
وا�سل بن عط�ء وعمرو بن عبيد بالًء ح�سًن� يف مع�ر�سة ب�س�ر بن برد و�س�لح بن 
اإىل  الب�سرة وهدى بع�سهم  الثن�ية يف  اأب� الهذيل العالف  القدو�س. ون�ظر  عبد 
يف  �س�دقة  قدم  ال�سرق،  يف  اجلدليني  اأحدق  من  وه�  للنظ�م،  وك�ن  الإ�سالم. 
ف�س�ر  اجل�حظ  تلميذه  بعده  من  ج�ء  ثم  والدي�س�نية.  والدهرية  الزن�دقة  من�ق�سة 
على �سننه، وبذل يف هذا الن�س�ل همة ط�ئلة ومه�رة ف�ئقة، وا�ستع�ن عليه ب�طالعه 
لأبي احل�سني  »النت�س�ر«  كت�ب  ويف  ال�سي�ل)1(.  وقلمه  العذب  واأ�سل�به  ال�ا�سع 
املالحم  هذه  عن  كثرية  تف��سيل  اأخرًيا  م�سر  يف  طبع  الذي  املعتزيل  اخلي�ط 
الكالمية واملع�رك اجلدلية. وكرث احل�ار بني امل�سلمني والن�س�رى من ج�نب وبني 
امل�سلمني واليه�د من ج�نب اآخر، واأخذت ط�ئفة من الإ�سم�عيلية على ع�تقه� رد 
�سبه منكري النب�ة والأنبي�ء ومعجزاتهم. ويف اخت�س�ر ك�ن القرن الث�لث والرابع 
للهجرة -اأو الت��سع والع��سر للميالد- ميدانً� ف�سيًح� جلدال عنيف �سمل معظم 

اأ�س�ل الإ�سالم ومب�دئه.

نيربج، النت�س�ر، مقدمة، �س 54- 58.  )1(
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)ج( �بن �لرو�ندي و�إنكاره للنبوة

الأ�س�ل  هذه  األزم  واملعجزة  ب�ل�حي  الت�سليم  اأن  يف  �سك  هن�ك  ولي�س 
احل�س�رة  ويهدم�ن  اأ�س��سه  من  الدين  ينق�س�ن  النب�ة  منكري  ف�إن  واأوجبه�، 
الإ�سالمية كله�، وعلى الرغم مم� يف هذه الدع�ى من جراأة ويف هذا امل�قف من 
تهجم، ف�إن� جند بني امل�سلمني من وقف�ه. ودون اأن نعر�س لكل من خ��س�ا غم�ر 
اأحمد بن  اإىل رجلني هم�  هذا امل��س�ع يف القرنني الث�لث والرابع للهجرة ن�سري 

اإ�سح�ق الراوندي، وحممد بن زكري� الرازي الطبيب.

ف�أم� الأول ف�سخ�سية غريبة للغ�ية، ول يعرف ب�لدقة ت�ريخ م�لده ول وف�ته، 
ويغلب على الظن اأنه م�ت يف اأخري�ت القرن الث�لث، وه� من اأ�سل يه�دي ن�س�أ 
من حذاقهم،  وك�ن  ب�ملعتزلة،  وات�سل  بغداد  �سكن  ثم  اأ�سبه�ن،  قرب  رواند  يف 
اأن خرج عليهم لأ�سب�ب  اأنه مل يلبث  اإل  وعده املرت�سى بني طبقتهم الث�منة)1( 
مل يجله� الت�ريخ بعد، وحمل عليهم، بل على الإ�سالم وتع�ليمه املختلفة، حملة 
عنيفة، ولزم امللحدين وات�سل بهم ات�س�ًل وثيًق�. ويظهر اأنه اأ�سحى د�سي�سة �سد 
الزيغ  عن��سر  فيهم  وين�سر  عليهم،  للطعن  وي�ست�أجر  املك�يد،  لهم  يدبر  امل�سلمني 
امل�سلمني  الذين حذروا  املخل�سني  اليه�د  بع�س  اأمُره على  َف  َيخنْ والإحل�د. ومل 

منه، وق�ل�ا لهم: »ليف�سدن عليكم هذا كت�بكم كم� اأف�سد اأب�ه الت�راة علين�«)2(.

ابن خلك�ن، وفي�ت الأعي�ن، جـ 1، �س 38- 39؛ املرت�سى، املنية والأمل، �س 53.  )1(
مع�هد التن�سي�س، جـ 1، �س 76- 77.  )2(
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وقد كتب كتًب� كثرية كله� انتق��س لالإ�سالم ورج�له، منه� كت�ب »ف�سيحة 
قبل،  من  اجل�حظ  و�سعه  الذي  املعتزلة«،  »ف�سيلة  كت�ب  على  الرد  املعتزلة« يف 
 ، وكت�ب »الدامغ« يع�ر�س به القراآن، وكت�ب »الفرند« يف الطعن على النبي

وكت�ب »الزمردة« يف اإنك�ر الر�سل واإبط�ل ر�س�لتهم)1(.

النب�ة  م�س�ألة  يعطين� فكرة عن  ف�إنه  ب�جه خ��س،  يعنين�  الأخري  والكت�ب 
ويرجع  قريب،  زمن  اإىل  جمه�ًل  بقي  وقد  العهد.  ذلك  يف  تث�ر  ك�نت  وكيف 
الف�سل يف التعريف به اإىل كراو�س الذي اهتدى اإليه يف خمط�طة من املخط�ط�ت 
الإ�سم�عيلية امل�ج�دة يف الهند. وهذه املخط�طة لي�ست اإل جزًءا من »املج�ل�س، 
امل�ؤيدية«، املن�س�بة اإىل امل�ؤيد يف الدين هبة اهلل بن اأبي عمران ال�سريازي، داعي 
وت�ستمل يف جملته�  ب�هلل)2(،  املنت�سر  الف�طمي  اخلليفة  اأي�م  الإ�سم�عيلي  الدع�ة 
اخل�م�س  القرن  منت�سف  ب�لق�هرة يف  العلم«  »دار  األقيت يف  على 800 حم��سرة 

الهجري، ودر�ست فيه� امل�س�كل الإ�سالمية على اختالفه�)3(.

ويف املجل�س ال�س�بع ع�سر من امل�ئة اخل�م�سة اإىل املجل�س الث�ين والع�سرين، 
يعر�س املح��سر لأق�ال ابن الرواندي يف الطعن على النب�ة ويعقب عليه� ب�لنق�س 
والرد. وهذه املج�ل�س ال�ستة هي التي ن�سره� كراو�س وترجمه� اإىل الأمل�نية، وعلق 

نيربج، النت�س�ر، �س 32- 37.  )1(
P. Kraus, "Beiträge zur Islamichen Ketzergeschichte", in Rivista, 1934, p. 94.  )2(

Hamdani, The Hist. of the Ismâ‘ili D‘awat, p. 126-139.  )3(
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»الرف�ست�  العميق يف جملة  وبحثه  ال�ا�سع  اطالعه  على  يدل  �س�فًي�  تعليًق�  عليه� 
)1(. فهي ل حت�ي كت�ب »الزمردة« يف جمم�عه، بل فقرات 

الإيط�لية« �سنة 1934 
وقد �سيغت  ومغ�لطة.  فيه� من خط�أ  م�  واإظه�ر  من�ق�سته�  الإ�سم�عيلية  ت�ىل  منه 
اأحي�نً�.  ثقياًل  واإن تكن م�سج�عة �سجًع�  ق�لب م�س�ق جذاب،  املن�ق�سة يف  هذه 
اآث�ر الثق�فة الإ�سم�عيلية املرتامية الأطراف،  وفيه� دف�ع وردود عقلية هي اأثر من 
ابن  دع�وى  منه�  ن�ستخل�س  ب�أن  ونكتفي  تف�سيله�،  لعر�سه� يف  املق�م  يت�سع  ول 

الراوندي واعرتا�س�ته.

قد يك�ن اأول �سيء يلحظه املطلع على هذا احل�ار ه� م� يف ابن الراوندي 
من حذق ومه�رة ومكر وده�ء. يقف م�قف� بعيًدا عن التحيز -ول� يف الظ�هر على 
الأقل- كي يجتذب اإليه كل القراء، فه� ل يتعر�س للنب�ة ب�لنفي والإنك�ر فقط، 
بل ين�ق�س م��س�عه� من�ق�سة حرة طليقة ي�أتي فيه� على اأق�ال املثبتني واملنكرين. 
هذه  يف  الإثب�ت  ج�نب  اأهمل  امل�ؤيدية«  »املج�ل�س  �س�حب  لأن  ن�أ�سف  وكم 
اإذا ك�ن وا�سع»كت�ب  اأن نحكم يف و�س�ح م�  الق�سية)2(، ول� واف�ن� به ل�ستطعن� 
الزمردة« يكيل بكيلني، على اأن هن�ك ظ�هرة اأخرى ت�ؤيد اأن ابن الراوندي ميعن 
يف الده�ء واملكر، فه� يعلن يف اأول بحثه اأنه ل يعمل �سيًئ� �س�ى اأنه يردد اأق�اًل 

جرت على األ�سنة الرباهمة يف رد النب�ات)3(.

 Kraus, Rivista, p. 96-109, 110-120.  )1(
 Ibid., p. 96.  )2(

 Ibid.  )3(
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ابن  اخرتاع  من  اأم  الهندي  اآث�رالفكر  من  الأق�ال  هذه  اأك�نت  و�س�اء 
الراوندي، فهي تتلخ�س فيم� يلي: اإنك�ر للنب�ات ع�مة، ونب�ة حممد  خ��سة، 
ونقد لبع�س تع�ليم الإ�سالم وعب�داته، ثم رف�س يف �سيء من التهكم للمعجزات 
يف جملته�. ف�أم� الر�سل فال ح�جة اإليهم؛ لأن اهلل قد منح خلقه عق�ًل مييزون به� 
الب�طل، ويف هدى العقل م� يغني عن كل  ال�سر ويف�سل�ن احلق عن  اخلري من 
ر�س�لة. يق�ل ابن الراوندي: »اإن الرباهمة يق�ل�ن قد ثبت عندن� وعند خ�س�من� 
اأن العقل اأعظم نعم اهلل �سبح�نه على خلقه، واأنه ه� الذي ُيعرف به الرب ونعمه، 
ومن اأجله �سح الأمر والنهي والرتغيب والرتهيب. ف�إن ك�ن الر�س�ل ي�أتي م�ؤكًدا 
حجته  يف  النظر  عن�  ف�س�قط  واحلظر،  والإيج�ب  والتقبيح  التح�سني  من  فيه  مل� 
ال�جه خط�أ.  والإر�س�ل على هذا  العقل عنه،  مب� يف  قد غنين�  اإذ  واإج�بة دع�ته؛ 
واإن ك�ن بخالف م� يف العقل من التح�سني والتقبيح والإطالق واحلظر، فحينئذ 

ي�سقط عن� الإقرار بنب�ته)1(.

و�سرًيا يف هذا الطريق العقلي املزع�م يرى ابن الراوندي اأن بع�س تع�ليم 
الدين من�ف ملب�دئ العقل، ك�ل�سالة والغ�سل والط�اف ورمي اجلم�ر وال�سعي بني 
ال�سف� واملروة اللذين هم� حجران ل ينفع�ن ول ي�سران. على اأنهم� ل يختلف�ن 
عن اأبي قبي�س وحراء يف �سيء، فلم امت�زا على غريهم�؟ وزي�دة على هذا، األي�س 

الط�اف ب�لكعبة ك�لط�اف بغريه� من البي�ت)2(؟
 Ibid., 90.  )1(
 Ibid., 99.  )2(
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واملعجزات اأخرًيا غري مقب�لة يف جملته� ول يف تف��سيله�، ومن اجل�ئز اأن 
يك�ن رواته�، وهم �سرذمة قليلة، قد ت�اط�أوا على الكذب فيه�. فمن ذا الذي ي�سلم 
اأن احل�سى ي�سّبح اأو اأن الذئب يتكلم)1(؟ ومن هم ه�ؤلء املالئكة الذين اأنزلهم 
ف�إنهم  ال�س�كة قليلي البط�س،  اأنهم ك�ن�ا مفل�يل  نبيه؟ يظهر  اهلل ي�م بدر لن�سرة 
على كرثتهم واجتم�ع اأيديهم واأيدي امل�سلمني معهم مل يقتل�ا اأكرث من �سبعني 
رجاًل. واأين ك�نت املالئكة ي�م اأحد حني ت�ارى النبي  بني القتلى ومل ين�سره 
اأحد)2(؟ وبالغة القراآن على ت�سليمه� لي�ست ب�لأمر اخل�رق للع�دة، ف�إنه ل ميتنع 
اأن تك�ن قبيلة من العرب اأف�سح من القب�ئل كله�، ويك�ن يف هذه القبيلة ط�ئفة 
  اأف�سح من البقية، ويك�ن يف هذه الط�ئفة واحد ه� اأف�سحه�. وهب اأن حممًدا
غ�لب العرب يف ف�س�حتهم وغلبهم، فم� حكمه على العجم الذين ل يعرف�ن هذا 

الل�س�ن وم� حجته عليهم)3(؟

ل�سن� يف ح�جة مطلًق� لأن نرد على هذه ال�سبه ال�اهية والدع�وى الب�طلة، 
و�سيدرك الق�رئ بنف�سه م� فيه� من ت�سليل ومغ�لطة. ول نظنن� يف ح�جة كذلك 
كل  مقدور  ويف  �سده�،  الإ�سم�عيلية  يراع  دّبجه  الذي  املجيد  الدف�ع  �سرد  اإىل 
ب�حث اأن يرد عليه� ب�آرائه اخل��سة واأفك�ره امل�ستقلة. وكل م� نريد اأن نالحظه ه� اأن 
ابن الراوندي يردد نغمة األفن�ه� لدى املعتزلة من قبل، فه� ين�دي ب�حل�سن والقبح 

 Ibid., 101.  )1(
 Ibid., 102.  )2(

 Ibid., 105-106.  )3(



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
114114

العقليني، ويذّكرن� بذلك ال�س�ؤال الذي و�سعته مدر�سة املعتزلة لأول مرة وه�: 
املعتزلة املخل�سني مل ي�ستخدم�ا  اأن  بيد  ب�لعقل؟  اأو  ب�ل�سرع  هل الإمي�ن واجب 
الدين،  بينه، وبني  ي�فق�ا  اأن  املفرط، وبذل�ا جهدهم يف  العقل هذا ال�ستخدام 
واأن يردوا على �سبه الزن�دقة وامللحدين بكل م� اأوت�ا من حجة بينة وبره�ن ق�طع. 
وم�س�ألة العقل والنقل هي عقدة العقد وم�سكلة امل�س�كل يف ذلك العهد، و�سرنى 

فيم� يلي كيف ا�ستط�ع الب�حث�ن الآخرون حله�.

)د( �أبو بكر �لر�زي وخماريق �لأنبياء

اأثن�ء  النب�ة  م�سكلة  اأث�رت�  اللتني  ال�سخ�سيتني  اإحدى  عن  الق�ل  اأ�سلفن� 
الراوندي. ونعر�س  الث�لث والرابع للهجرة يف �سكل ح�د، ونعني به� ابن  القرن 
جمه�ر  لدى  اأعرف  ك�نت  ورمب�  خطًرا،  اأقل  لي�ست  اأخرى  ل�سخ�سية  الآن 
الرازي الذي ولد �سنة 250هـ  اأبي بكر حممد بن زكري�  القراء، وهي �سخ�سية 
يتقدم  اأنه مل  الري��سي�ت والفلك والأدب والكيمي�ء. ويظهر  ب�لري حيث تعلم 
ز فيه� على  اأن برَّ � خ��سة، ولكنه مل يلبث  اأن بلغ �سنًّ اإل بعد  للدرا�س�ت الطبية 
جميع مع��سريه واأحرز �سهرة كبرية. ف�س�ر يتنقل من بالط اإىل بالط، ومن مدينة 
اإىل مدينة، ي�سرف على م�ست�سف�ه� وي�أخذ بيد العالج والطب فيه�. وك�ن يف كل 
هذا يحنُّ اإىل الري ويع�د اإليه� من حني لآخر اإىل اأن ت�يف به� يف العقد الث�ين من 

القرن الرابع)1(.
ل يعرف ب�لدقة ت�ريخ وف�ته، فمن ق�ئل اإنه �سنة 311، واآخر �سنة 320، ولعل اأرجح الرواي�ت م� ذهب اإليه   )1(

البريوين من اأنه يف اخل�م�س من �سعب�ن �سنة 313.



نظرية �لنبوة
115115

ولي�س هن�ك �سك يف اأن الرازي ه� اأكرب طبيب يف الإ�سالم، بل يف القرون 
ال��سطى على الإطالق. فقد اأح�ط بكل النظري�ت الطبية القدمية واأدخل عليه� 
عن��سر جديدة هدته اإليه� جت�ربه الكثرية، ومنح الكيمي�ء كذلك ق�سًط� كبرًيا من 
عن�يته، ودر�سه� درا�سة واقعية جتريبية ق�ست على كثري من اخلراف�ت والأب�طيل 
� فح�سب، بل  التي ل�سقت به� يف ذلك العهد، ومل يكن الرازي طبيًب� وكيمي�ئيًّ
اجته نح� الفل�سفة وكتب فيه� عدة بح�ث. ولقد ك�ن حري�ًس� كل احلر�س على اأن 
يلقب ب�لفيل�س�ف، ولذلك مل� اأح�س اأن بع�س مع��سريه ينكرون عليه هذا اللقب 
�س�رع اإىل الرد عليهم، وبني يف ر�س�لة خ��سة مميزات الفيل�س�ف العلمية والعملية 

حم�وًل اأن يطبقه� على نف�سه)1(.

نك�د جنده�  درجة ل  واإىل  ال�ث�ق  بنف�سه كل  واثق  وفل�سفته  طبه  وه� يف 
لدى كثري من مفكري الإ�سالم فه� ينتقد ج�لين��س يف بع�س اآرائه، ول يرتدد يف 
اأن يرف�س ط�ئفة من النظرات الأر�سطية، وي�سع نف�سه يف م�سف اأبقراط و�سقراط 
من الأطب�ء والفال�سفة ال�س�بقني)2(. وف�ق هذا ل ي�سلم بتلك اجلملة امل�سه�رة: 
»م� ترك الأول لالآخر �سيًئ�«، ويعتقد على العك�س اأن ال�س�بقني ترك�ا لالحقني 
اأ�سي�ء كثرية؛ وقد ا�ستدرك ه� نف�سه على القدامى جزًءا من نق�سهم واأ�سلح بع�س 
اأخط�ئهم، ول نظنه ينكر علين� اإذا ح�ولن� الي�م اأن نثبت م� يف اآرائه من �سعف اأو 

.Orientalia, 1935, p. 318-320 :الرازي، ال�سرية الفل�سفية، ن�سره كراو�س �سنة 1935 يف  )1(
 (Orientalia, البريوين، ر�س�لة يف فهر�ست كتب حممد بن زكري�ء، �س 13؛ اأب� ح�مت الرازي، اأعالم النب�ة  يف  )2(

1936)  �س 42.
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خط�أ. وم� اأ�سبهه على كل ح�ل يف هذا الراأي ببيك�ن بني الطبيعيني والفال�سفة 
املحدثني، ولي�س بغريب اأن يقف هذا امل�قف اأ�سخ��س ين�دون ب�لتجربة وي�ؤمن�ن 
بنظرية التقدم العلمي امل�ستمر. ف�لرازي اإذن جمدد وذو اآراء م�ستقلة يجدر بن� اأن 

نعرفه�، ب�سرف النظر عن خطئه� اأو �س�ابه�، �سذوذه� اأو اعتداله�.

الطبية  الرازي  م�ؤلف�ت  من  كثرًيا  لالأ�سف،  وي�  الأي�م،  لن�  ت�ستبق  مل 
والكيمي�ئية والفل�سفية، اإل اأن� رمب� كن� اأعرف بطبه وكيمي�ئه من� بفل�سفته، وال�سبب 
اأكرث من  الطبيب والكيمي�ئي  ب�لرازي  الب�حثني من املحدثني عن�ا  اأن  يف ذلك 
عن�يتهم ب�لرازي الفيل�س�ف. ونحن ل ننكر اأن ج�نبه العلمي اأو�سح واأق�ى من 
� على  ج�نبه الفل�سفي، واأن م� و�سل اإلين� من كتبه الطبية والكيمي�ئية يزيد ن�سبيًّ
درا�سته�  اإىل  الب�حث  تدفع  وغرابة  جراأة  فل�سفته  يف  اأن  بيد  الفل�سفية.  خملف�ته 
الإعرا�س  دواعي  من  هم�  امل�أل�ف  على  وخروجه�  �سذوذه�  ك�ن  واإذا  وتفهمه�. 
نف�سه من و�س�ئل الرتغيب فيه� والت�س�يق  ال�قت  ف�إنهم� يف  عنه� والتنفري منه�، 
اإليه�. ونعتقد اأن� ن�ستطيع الآن اأن نكّ�ن عنه� فكرة ك�ملة يف �س�ء م� نقله اأب� ح�مت 
الرازي والبريوين والكرم�ين ون�سريي خ�سرو، وبع�س الر�س�ئل القليلة التي كتبه� 

الرازي نف�سه والتي و�سلت اإلين�.

الإ�سالم،  فال�سفة  عن  يفرتق  اإنه  ب�لفل�سفة،  ا�ستغل  قد  الرازي  ك�ن  لئن 
املعروفني يف ن�اح كثرية، فه� يه�جم اأوًل اأ�ست�ذهم وزعيمهم اأر�سط�، ويخرج على 
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يف  منهم  العك�س  على  ث�نًي�  ويب�لغ  وامليت�فيزيقية)1(.  الطبيعية  نظري�ته  من  كثري 
التعلق ب�أهداب الآراء املزدكية وامل�ن�ية واملعتقدات الهندية)2(. وينكر اأخرًيا كل 
اأن الفل�سفة هي ال�سبيل  الإنك�ر حم�ولتهم الت�فيق بني الفل�سفة والدين. ويرى 
ال�حيد لإ�سالح الفرد واملجتمع. واأن الأدي�ن مدع�ة التن�ف�س والتط�حن واحلروب 
املتت�لية. وقد كتب كت�بني عدهم� البريوين بني الكفري�ت، وهم�: »خم�ريق الأنبي�ء 

ات«)3(. اأو حيل املتنبئني«، »نق�س الأدي�ن، اأو يف النب�َّ

وقد �س�دف الكت�ب الأول جن�ًح� لدى بع�س الط�ائف التي انت�سرت فيه� 
اأن  اإىل  م��سني�ن  الأ�ست�ذ  ويذهب  القرامطة)4(.  لدى  وخ��سة  والإحل�د  الزندقة 
اأثره امتد اإىل الغرب، وك�ن منبع تلك العرتا�س�ت التي وجهه� عقلي� اأورب� اإىل 
الدين والنب�ة يف عهد فردريك الث�ين)5(. وحتى الي�م مل نقف له على اأثر بني 
املطب�ع�ت واملخط�ط�ت العربية. واأم� الكت�ب الث�ين فقد و�سل اإلين� منه فقرات 
�سنة  املت�فى  الرازي  ح�مت  لأبي  النب�ة«  اأعالم  »كت�ب  مب��سر يف  غري  طريق  عن 
اأبل�ا بالء ح�سًن�  330 هجرية. واأب� ح�مت هذا من اأكرب دع�ة الإ�سم�عيلية الذين 
يف طرب�ست�ن واأذربيج�ن يف اأوائل القرن الرابع للهجرة. وقد ك�ن مع��سًرا وم�اطًن� 

امل�سدر نف�سه، �س 236 من املخط�طة.  )1(
البريوين، ر�س�لة، �س 3- 4.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 20.  )3(
البغدادي، الفرق بني الفرق، �س 241.  )4(

 Massignon, K. H, R., 1920, cf. "Râzï", Encyc. de l’Islam.  )5(
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للرازي الطبيب، ودارت بينهم� من�ق�س�ت ح�دة ومتعددة ح�سره� بع�س العلم�ء 
والروؤ�س�ء ال�سي��سيني.

ن هذه املن�ق�س�ت يف كت�به »اأعالم النب�ة«. حًق� اإنه ل  وقد �س�ء اأب� ح�مت اأن يدوِّ
ي�سرح يف هذا الكت�ب ب��سم الرازي ويكتفي ب�أن ي�جه نقده اإىل من �سم�ه امللحد، 
الرازي.  �س�ى  اآخر  �سخ�ًس�  لي�س  امللحد  هذا  اأن  على  ق�طعة  اأدلة  هن�ك  اأن  غري 
الإ�سم�عيليني  الدع�ة  وزعيم  412هـ،  �سنة  املت�فى  الكرم�ين  الدين  ف�إن حميد 
يف  من�ق�س�ت  ب�أن  الذهبية«  »الأق�ال  كت�به  يف  ي�سرح  اهلل،  ب�أمر  حل�كم  ع�سر  يف 
النب�ة واملن��سك ال�سرعية دارت بني الرازي وال�سيخ اأبي ح�مت بجزيرة الري اأي�م 
مَرداوج ويف ح�سرته)1( والكرم�ين حجة يف هذا الب�ب، ف�إنه اأعرف م� يك�ن ب�أخب�ر 
ينق�س  اأن  ع�تقه  على  اأخذ  التي  واآرائه  الرازي  ومب�اقف  زمالئه،  الإ�سم�عيليني 
بع�سه� يف كت�به الآنف الذكر. ومم� ي�ؤ�سف له اأن خمط�طة »اأعالم النب�ة« ال�حيدة، 
التي و�سلت اإلين�، بدون مقدمة؛ ويغلب على الظن اأن هذه املقدمة املفق�دة ك�نت 
ت�ستمل على غر�س الكت�ب والدافع اإىل ت�أليفه)2(. فكت�ب »اأعالم النب�ة« يقفن� 
الجتم�عي،  واأثره�  النب�ة  اإىل  الرازي  التي وجهه�  الرئي�سية  العرتا�س�ت  على 

وعليه نعتمد هن� اأوًل وب�لذات.

الكرم�ين، الأق�ال الذهبية، �س 4 من خمط�طة جمم�عة احلمداين.  )1(
.Orientalia هذه املخط�طة من جمم�عة احلمداين اأي�ًس�، وقد وقفن� عليه� منذ زمن، ن�سر كراو�س اأجزاء منه� يف  )2(
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وهذه العرتا�س�ت يف جملته� تقرتب بع�س ال�سيء من العرتا�س�ت التي 
اأث�ره� ابن الراوندي من قبل. وك�أن الرجلني يرددان نغمة واحدة وي�سدران عن 
اأ�سل معني، اأو ك�أن تع�ليم هندية واآراء م�ن�ية اختفت وراء حملتهم�. ونحن نعلم 
منية من الهن�د،  من جهة اأخرى اأن الرازي يق�ل ب�لتن��سخ الذي عرفت به ال�سُّ
ويت�سيع للم�ن�ية الذين ك�ن�ا يد�س�ن يف غري ملل لالإ�سالم ومب�دئه؛ ول يبعد اأن 
يك�ن قد وقف على نقد الإغريق للدي�ن�ت على اختالفه�. و�س�اء اأك�ن الرازي 
مت�أثًرا بع�امل اأجنبية اأم معرًبا عن اآرائه ال�سخ�سية، ف�إنه ي�سرح ب�أن الأنبي�ء ل حق 
لهم يف اأن يّدع�ا لأنف�سهم ميزة خ��سة، عقلية ك�نت اأو روحية، ف�إن الن��س كلهم 

�س�ا�سية، وعدل اهلل وحكمته تق�سي ب�أل ميت�ز واحد على اآخر.

اأم� املعجزات النب�ية فهي �سرب من الأق��سي�س الدينية اأو اللب�قة وامله�رة 
التي يراد به� التغرير والت�سليل. والتع�ليم الدينية متن�ق�سة يهدم بع�سه� بع�ًس�، 
ول تتفق مع املبداأ الق�ئل اإن هن�ك حقيقة ث�بتة، ذلك لأن كل نبي يلغي ر�س�لة 
�س�بقه وين�دي ب�أن م� ج�ء به احلق ول حق �س�اه؛ والن��س يف حرية من اأمر الإم�م 
وامل�أم�م والت�بع واملتب�ع. والأدي�ن يف جملته� هي اأ�سل احلروب التي وقعت فيه� 
اأمث�ل  القدامى  م�ؤلف�ت  ك�نت  ورمب�  والعلم.  الفل�سفة  وعدو  قدمي،  من  الإن�س�نية 

اأبقراط واإقليد�س واأفالط�ن واأر�سط� اأنفع من الكتب املقد�سة)1(.

 Kraus et Pines, Encyc. de l’Islam, Fasc. IV, p. 1136.  )1(
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عب�ده  يلهم  اأن  الرحيم  ورحمة  احلكيم  بحكمة  »الأوىل  الرازي:  يق�ل 
ل بع�سهم على  اأجمعني معرفة من�فعهم وم�س�رهم يف ع�جلهم واآجلهم ول ُيف�سِّ
اأن  لهم من  اأح�ط  فيهلك�ا. وذلك  تن�زع ول اختالف  بينهم  بع�س، فال يك�ن 
وي�سرب  غريه،  وتكذب  اإم�مه�  فرقة  كل  فت�سدق  لبع�س  اأئمة  بع�سهم  يجعل 
بذلك  هلك  وقد  واملج�ذب�ت،  ب�لتع�دي  ويهلك�ا  البالء  ويعم  ب�ل�سيف  بع�سهم 

كثري من الن��س كم� نرى«)1(.

اأعنف حملة  متثل  الرازي هذه  اأق�ال  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  نظنن� يف غنى عن 
وجهت اإىل الدين والنب�ة ط�ال القرون ال��سطى. بيد اأن ال�سيخ اأب� ح�مت ا�ستط�ع 
اأ�س��سه�.  الفتنة من  واأن يهدم هذه  يق�بل هذه احلملة وجًه� ل�جه ويخذله�،  اأن 
ت�سد  ومن�ق�س�ت  واإعج�ًزا،  اإفح�ًم�  تفي�س  �سفح�ت  النب�ة«  »اأعالم  كت�به  ويف 
على املك�برين واملع�ندين �سبل التخل�س والفرار. وحبذا ل� ن�سر هذا الكت�ب يف 
جملته، ف�سم اآية اإىل اآي�ت الإ�سم�عيلية الكثرية، واأثًرا اإىل اآث�رهم العلمية النفي�سة. 
واأب� ح�مت ممن اأح�سن�ا اجلدل واملن�ق�سة والأخذ والرد. وكيف ل وه� داع مهمته 
اأن ينت�سر لدع�ته، ويرد عنه� �سبه اخل�س�م واملع�ر�سني؟ فه� ل يرد على الرازي 
بق�س�ي� م�سلمة واأدلة م�سه�رة، واإمن� يحمله على اأن يرف�س نف�سه بنف�سه، ويبني له 
اأن اأق�اله واآراءه مته�فتة ومتن�ق�سة)2(. وه� ف�ق هذا ل يتكلم ب��سم الإ�سم�عيلية 

اأب� ح�مت، اأعالم النب�ة  يف Orientalia �س 38.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 42.  )2(
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وحدهم، بل ب��سم الإ�سالم والعقل والإن�س�نية جمع�ء. ذلك لأن م�سكلة النب�ة 
ل تت�سل بفرقة دون فرقة، ول تعني ط�ئفة منفردة من ط�ائف الإ�سالم. وق�رئ 
كت�ب »اأعالم النب�ة« ل ي�سعر مطلًق� اأنه يحمل �س�رة خ��سة، على عك�س كتب 

الفرق املختلفة.

وهن� نقطة نحب اأن نلفت النظر اإليه�، وهي اأن حملة الرازي وابن الراوندي 
من قبله على الأدي�ن والنب�ات اأث�رت الأو�س�ط الإ�سالمية على اختالفه�، وحفزته� 
اإىل الدف�ع عن معتقداته�. ف�أب� علي اجلب�ئي)1( الكبري )املت�فى �سنة 303هـ( وابنه 
اأب� ه��سم)2( )املت�فى �سنة 324هـ( املعتزلي�ن، واأب� احل�سن الأ�سعري)3( )املت�فى 
الراوندي،  ابن  على  يردوا  اأن  واجبهم  من  راأوا  ال�سنة  اأهل  زعيم  �سنة 324هـ( 
وحممد بن الهيثم)4( الفلكي والري��سي )املت�فى �سنة 430هـ( اأخذ على ع�تقه 
اأن ينق�س راأي الرازي يف الإلهي�ت والنب�ات. اإل اأن الإ�سم�عيلية ب�جه خ��س 
قد بذل�ا يف هذا امل�سم�ر همة ع�لية وجمه�ًدا �س�دًق�، ومعظم الردود على منكري 
يف  الإ�سم�عيلية  ف�إن  بغريب  هذا  ولي�س  طريقهم.  عن  اإلين�  و�سلت  اإمن�  النب�ة 

تع�ليمه� الدينية ومب�دئه� ال�سي��سية تق�م على النب�ة وتعتمد عليه�.

ابن اجل�زي، فرق ال�سيعة، �س 20.  )1(
 M. Horten, Die philos. Sys., p. 364.  )2(

 Spitta, Zur Geschichte, Abu’l-Hassan al-Ash’ari, p. 36.  )3(
 Kraus, Rivista, 1934, p. 363.  )4(
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)هـ( موقف �لفار�بي من هذ� �ل�شك و�لإنكار

يف هذا اجل� اململ�ء ب�حل�ار واملن�ق�سة يف م��س�ع النب�ة اخلطري ن�س�أ الف�رابي، 
وك�ن لبد له اأن يق��سم يف املعركة بن�سيب. ل�سيم� وه� مع��سر لبن الراوندي 
والرازي مًع�، فقد ولد �سنة 259 هجرية وت�يف �سنة 339. ويروي امل�ؤرخ�ن اأنه كتب 
الأ�سف؛  ون�أ�سف جد  الرازي،  الراوندي والآخر على  ابن  اأحدهم� على  ينْن،  َردَّ
ين مل ي�سال اإلين�)1(. وقد ن�ستطيع اأن نتكهن مب��س�عهم� يف �س�ء  دَّ لأن هذين الرَّ
املالحظ�ت ال�س�بقة، ف�إنه ل يت�قع اأن يرد الف�رابي املنطقي الفيل�س�ف على ابن 
الرواندي اإل يف �سيء يت�سل ب�ملنطق واجلدل اللذين اأخل الأخري بق�اعدهم�، اأو 

يف مبداأ من مب�دئ الفل�سفة والإلهي�ت التي خرج عليه�)2(.

ب�ل�سي��سة  واملعني  املخل�س  الأر�سطي  وه�  الف�رابي،  يك�ن  اأن  ولبد 
والجتم�ع، قد اأخذ على الرازي كذلك اأ�سي�ء كثرية، يف مقدمته� التهجم على 

اأر�سط� واإنك�ر مهمة الر�س�ل ال�سي��سية والجتم�عية.

اإن  اأن الف�رابي مل يكتف بهذا امل�قف ال�سلبي، وهذا الدف�ع الذي  على 
رد عن النب�ة بع�س خ�س�مه� احل��سرين فه� ل مينحه� اأ�سلحة ت�ستعني به� على 
هجم�ت امل�ستقبل، وعلى هذا اأجهد نف�سه يف اأن يقيمه� على دع�ئم عقلية ويف�سره� 

ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن، �س 11، 139؛ القفطي، �س 279، 280.  )1(
اجلدل،  اآداب  يف  ابن الراوندي  على  الرد  يف  كتب  الف�رابي  ب�أن  ي�سرح  اأ�سيبعة  ابن  اأن  نالحظ  اأن  ينبغي   )2(

والقفطي يعد هذا كت�بني: اأحدهم� يف اآداب اجلدل، والآخر يف الرد على ابن الراوندي.
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ويدح�س  امل�ه�مني،  العقل  اأن�س�ر  كلمة  يبطل  اأن  ا�ستط�ع  وبذا   ،� علميًّ تف�سرًيا 
ول  الفل�سفة،  مع  الت�آخي  ميكنه  ل  الدين  اأن  يزعم�ن  الذين  املتفل�سفني  دع�ى 
اأ�سل  اإىل  ترجع  اجلديدة  الدع�ئم  اأن هذه  امل�س�دف�ت  ومن غريب  منه�.  القرب 
ب اإىل هدفني ويحظى  اأر�سطي. فك�أن الف�رابي قد متكن يف نظرية النب�ة اأن ي�س�ِّ
�، واأب�ن للن��س اأن اأر�سط� الذي تهجم  � فل�سفيًّ بغ�يتني، ف�أ�س�س الأدي�ن ت�أ�سي�ًس� عقليًّ

عليه الرازي واأنكره اآخرون جدير بحظ كبري من الإجالل والتقدير.

)و( نظرية �لأحالم عند �أر�شطو

الي�ن�ن  حكم�ء  عظيم  اأر�سط�  الإ�سالم  فال�سفة  ي�سمي  اأن  عبًث�  يكن  مل 
والرجل الإلهي، واأن يرفع�ه اإىل منزلة مل ي�سم اإليه� واحد من الفال�سفة ال�س�بقني 
اأو الالحقني)1(. ذلك لأنهم وجدوا لديه حل�ًل لكل م�سكلة اعرت�ستهم، ووقف�ا يف 
كتبه على خمتلف املعل�م�ت التي ت�قت اإليه� نف��سهم. ودائرة املع�رف الأر�سطية 
الفل�سفية  امل�س�ئل  كل  فيه�  الإن�س�ن  ي�س�دف  يك�د  بحيث   ،� حقًّ و�س�ملة  وا�سعة 
اإليه� على الأقل. ول تك�د ت�جد م�سكلة من  اأو م�س�ًرا  مدرو�سة درا�سة مف�سلة 
امل�س�كل احلديثة اإل ويف عب�رات اأر�سط� م� يت�سل به� ت�سريًح� اأو تل�يًح�، وميكنن� 
اأن نق�ل اإن هن�ك كتًب� دبجه� يراع اأر�سط� على اأن تخدم فال�سفة الإ�سالم اأوًل 
وب�لذات. وحظ كت�ٍب م� ل يق��س يف ال�اقع فقط مبقدار م� يح�ي من اأفك�ر، بل 

 .Renan, Averroès, p. 55 :�ابن ر�سد، مقدمة كت�ب الطبيعة )الرتجمة الالتينية(؛ وانظر اأي�ًس  )1(
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� يف نظر م�ؤلفه،  يرجع اأي�ًس� اإىل م� يحيط به من ظروف ومن��سب�ت. فقد يك�ن ث�ن�يًّ
ولكن اخللف يقدره تقديًرا؛ لأنه اهتدى فيه اإىل اأج�بة عن اأ�سئلة الع�سر وحل�ل 

مل�س�كل اجليل.

ومن هذا الب�ب مت�ًم� ر�س�لت�ن �سغريت�ن لأر�سط� ل تذكران يف �سيء قطًع�، 
الفل�سفة  يف  عظيًم�  جن�ًح�  �س�دفت�  هذا  ومع  م�ؤلف�ته،  جمم�عة  اإىل  ن�سبت�  م�  اإذا 
املدر�سية الإ�سالمية، ونعني بهم� »ر�س�لة الأحالم« (Traité des rêves) و»ر�س�لة 
(De la divination par le sommeil). ونحن ل ننكر  التنب�ؤ ب�ا�سطة الن�م« 
كل  ف�قت  النف�س  علم  يف  دقيقة  مالحظ�ت  على  حتت�ي�ن  الر�س�لتني  ه�تني  اأن 
النت�ئج التي انتهت اإليه� املدار�س القدمية، واأن تالميذ اأر�سط� واأتب�عه من امل�س�ئني 
الي�ن�نيني عن�ا بهم� عن�ية خ��سة. خ�س��ًس� والأحالم وتعبريه� ك�نت من امل�س�ئل 
التي �سغلت الع�مة واملفكرين يف القرنني ال�س�بقني للميالد ويف القرون اخلم�سة 
التي تليه، وبعب�رة اأخرى يف ذلك الع�سر الذي �س�دت فيه العرافة والتنجيم. غري 
اأن� نالحظ اأن الر�س�لتني الآنفتي الذكر اأحرزت� يف الع�مل العربي منزلة ل نظري له�، 
ول نظن اأن اأر�سط� نف�سه ك�ن يحلم به�. ويكفي لتعرف هذه املنزلة اأن ن�سري اإىل 

اأنهم� الدع�مة الأوىل التي ق�مت عليه� نظرية الأحالم والنب�ة الفل�سفية.

ف�أ�سل�بهم�  اأر�سطيت�ن،  الر�س�لتني  ه�تني  اأن  نثبت  اأن  ح�جة  يف  نظنن�  ل 
وطريقتهم� دليل وا�سح على ذلك، واأر�سط� ي�سري اإليهم� يف بع�س ر�س�ئله الأخرى 
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الث�بتة)1(، وقد ت�ىل زلر )Zeller(. من قبل ت��سيح هذه النقطة مب� ل يدع زي�دة 
مل�ستزيد)2(. والذي يعنين� هن� اأن نبني: هل ترجمت ه�ت�ن الر�س�لت�ن اإىل العربية اأم 
ل؟ وهذه م�س�ألة غ�م�سة بع�س ال�سيء، ولي�س من ال�سهل البت فيه� براأي ج�زم. 
ف�إن امل�ؤرخني، وخ��سة ابن الندمي والقفطي، حني يتحدث�ن عن كتب اأر�سط� التي 
ترجمت اإىل العربية ل ي�سريون اإليهم�؛ وك�أن م� ترجم من كتبه ال�سيكل�جية لي�س 

اإل »كت�ب النف�س« املعروف، و»ر�س�لة احل�س واملح�س��س«)3(.

الكتب  ثبت  اإليهم� يف  غ�م�سة  اإ�س�رة  ه�  اإمن�  الب�حث  به  يحظى  م�  وكل 
املن�س�بة اإىل بطلمي��س الغريب)4(. والف�رابي نف�سه يف ر�س�لته امل�سم�ة: م� ينبغي 
اإىل  م��س�عه�  الأر�سطية من حيث  الكتب  يق�سم  الفل�سفة،  تعلم  قبل  يقدم  اأن 
ثالثة اأق�س�م: تعليمية، وطبيعية، واإلهية. وبني الكتب الطبيعية ل يذكر ر�س�لتي 
فيم�  عدهم�  ال�س�بق�ن  امل�س�وؤون  اعت�د  اللتني  الن�م«  ب�ا�سطة  والتنب�ؤ  »الأحالم 
اأهميته، وه� اأن الكندي يف ر�س�لته »يف كمية  اأمًرا اآخر له  بينه�)5(. ولكن هن�ك 

 Aristote, De somno, II, 456, p. 16.  )1(
 Zeller, Die philosophie der Griechen, II, 2, p. 44-96.  )2(

ابن الندمي، الفهر�ست، طبعة الق�هرة، �س 351 – 352؛ القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، طبعة ليبزج، �س 41.  )3(
املحدث�ن: ي�سميه�  التي  املجم�عة  على  والن�م«  »الذكر  كت�ب  اأطلق�ا  العرب  اأن  يظهر   .44 �س  القفطي،   )4( 
 "Parva naturalia = الطبيعي�ت ال�سغرى"، وت�ستمل هذه املجم�عة على ر�س�لتي »الأحالم والتنب�ؤ ب�ا�سطة 
الث�ين  اأو  الأول  القرن  يف  الروم�ن  مفكري  من  اأنه  ويرجح  جمه�لة،  �سخ�سية  الغريب  وبطلمي��س  الن�م«. 

امليالدي، وقد ا�ستغل ب�أر�سط�، وترجم له، واأح�سى كتبه )القفطي، �س89 - 90(.
الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 51. جند هذا التق�سيم بن�سه تقريًب� يف »طبق�ت الأمم« لبن �س�عد �س 25، ولعله   )5(

اأخذه عن الف�رابي.
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كتب اأر�سط�« ي�سري �سراحة اإىل كت�ب »الن�م واليقظة«)1(، ول ندري اإن ك�ن قد 
وقف عليه اأو عرف ا�سمه فقط.

ومهم� يكن من اأمر، ف�إن� منيل اإىل العتق�د ب�أن ر�س�لتي »الأحالم والتنب�ؤ 
ب�ا�سطة الن�م« اإن مل تك�ن� ترجمت� اإىل العربية راأ�ًس�، فقد و�سلت� اإليه� عن طريق 
غري مب��سر. وابن الندمي يحدثن� عن كت�ب »يف تعبري الروؤي�«لأرط�ميدور�س نقله 
حنني بن اإ�سح�ق اإىل العربية)2(... يبعد اأن يك�ن العرب قد ا�ستق�ا منه اأو من 
لأن  ذلك  وت�أويله�.  ب�لأحالم  املتعلقة  اأر�سط�  بح�ث  اآخر  ت�ريخي  م�سدر  اأي 
فال�سفة الإ�سالم يدل�ن يف هذا ال�سدد ب�آراء ت�سبه مت�م ال�سبه الآراء الأر�سطية. 
فحديث الف�رابي عن الن�م وظ�اهره والأحالم واأ�سب�به� ل يدع جم�ًل لل�سك يف 
اأنه مت�أثر ب�أر�سط� واآخذ عنه. وقد كتب الكندي من قبل »ر�س�لة يف م�هية الن�م 
الأر�سطية)3(.  الر�س�ئل  لبع�س  ترجمة  اأن عده�  ببع�سهم  الأمر  و�سل  والروؤي�«، 
م�  وفيه� وحده�  اأر�سط�،  اآراء  نلخ�س  اأن  امل�س�ألة  هذه  �سيء يف  اأقطع  ك�ن  ورمب� 
يكفي لإثب�ت اأن فال�سفة الإ�سالم تتلمذوا له هن� كم� اأخل�س�ا له التلمذة يف 

م�اقف اأخرى.

الكندي، »ر�س�ئل الكندي الفل�سفية«، الق�هرة 1950، �س 368.  )1(
اأرطيميدور هذا ك�تب ي�ن�ين من رج�ل القرن الث�ين امليالدي، وقد  اأو  اأرط�ميدور�س  الفهر�ست، �س 357.   )2(
� يف ت�ريخ الرتجمة العربية، وله ول �سك �س�أن يف علم ت�أويل  ن�سر كت�به اأخرًيا )دم�سق 1964(، ويعد ك�سًف� ه�مًّ

الأحالم يف الع�مل العربي. 
 Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale,  )3(
Paris, 1889, T. V, p. 201.
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يذهب فيل�س�ف الي�ن�ن اإىل اأن الن�م ه� فقد الإح�س��س واأن احللم �س�رة 
ن�جتة عن املخيلة التي تعظم ق�ته� اأثن�ء الن�م على اأثر تخل�سه� من اأعم�ل اليقظة)1(، 
وبي�ن ذلك اأن احل�ا�س حتدث فين� اآث�ًرا تبقى بعد زوال الأ�سي�ء املح�سة. ف�إذا م� 
ج�وزن� ال�سم�س اإىل الظل ق�سين� حلظة ونحن ل نرى �سيًئ�، لأن اأثر �س�ء ال�سم�س 
على العينني ل يزال ب�قًي�. واإذا م� حدقن� النظر ط�ياًل اإىل ل�ن واحد خيل اإلين� 
بعد مف�رقته اأن الأج�س�م كله� مل�نة بهذا الل�ن)2(. وقد ن�سم بعد �سم�ع ق�سف 
الرعد، ول منيز بني الروائح املختلفة اإذا �سممن� رائحة ق�ية)3(. كل ذلك ي�ؤيد اأن 
الإح�س��س�ت ترتك فين� اآث�ًرا وا�سحة. وهذه الآث�ر اخل�رجية تعطين� فكرة مقربة عن 

اآث�ره� الداخلية التي حتتفظ به� املخيلة وتربزه� عند الظروف املن��سبة)4(.

لهذه  ذهنية  �س�ر  اأدق،  بعب�رة  اأو  �س�بقة،  اإح�س��س�ت  اإذن  ف�لأحالم 
الع�س�ية  الإح�س��س�ت  اأن  ب�أ�سك�ل خمتلفة، على  املخيلة  ت�سكله�  الإح�س��س�ت 
�س�ح  اإذا  مثاًل  ب�لرعد  الإن�س�ن  فيحلم  الأحالم كذلك،  ت�ؤثر يف  قد  الن�م  اأثن�ء 
نقطة غري  لأن  لذيًذا؛  طع�ًم�  اأو  ع�ساًل  ي�أكل  اأنه  اأو  منه،  ب�لقرب  ديك  اأو  �س�ئح 
اللحظة  اأنه يحرتق يف  الن�ئم  يرى  وقد  ل�س�نه.  على  املزاج جرت  من  حم�س��سة 
التي يقرتب فيه� من ج�سمه لهب �سئيل)5(. ولي�ست الإح�س��س�ت وحده� هي 

 Aristote, Traité des rêves, I, p. 9-10.  )1(
 Ibid., II, 4.  )2(
 Ibid., II, 5.  )3(

 Ibid., II, 11.  )4(
 Aristote, La divination, II, 7.  )5(
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التي ت�ؤثر يف الأحالم، ف�إن املي�ل والع�اطف ذات دخل كبري فيه�. ف�ملحب يحلم 
مب� يتفق وحبه، واخل�ئف يرى يف ن�مه ع�امل خ�فه ويعمل على اتق�ئه�)1(. وكثرًيا 

م� نحلم ب�أ�سي�ء رغبت فيه� نف��سن� اأو فكرن� فيه� ط�ياًل)2(.

هذه هي الأحالم يف حقيقته� واأ�سب�به�، ولعل يف هذه الأ�سب�ب م� ي�سمح 
اأحي�نً�، وقد ي�ستعني الأطب�ء على مع�جلة مر�س�هم وت�سخي�س دائهم  بت�أويله�  لن� 
النف�سية  والظ�اهر  الإح�س��س�ت  عرفت  واإذا  اأحالمهم)3(.  بع�س  عن  ب�س�ؤالهم 
املحيطة بحلم اأمكن تعبريه، ومه�رة مف�سري الأحالم ق�ئمة على اأنهم يتلم�س�ن 
بينه� وبني  التي  والعالق�ت  وبع�س،  بع�سه�  الأحالم  امل�ج�دة بني  ال�سبه  وج�ه 
ظروف اأ�سح�به� اخل��سة)4(. غري اأن كل هذا ل يبيح لن� اأن نتقبل الراأي ال�س�ئع 
بل  كثرًيا،  يحلم�ن  والدهم�ء  الع�مة  ف�إن  اهلل،  من  وحي  الأحالم  ب�أن  الق�ئل 
الع�سبي�ن والرثث�رون اأكرث اأحالًم� من غريهم؛ ول ي�ستطيع العقل اأن ي�سلم ب�أن 

اهلل خ�س ه�ؤلء اأو اأغدق عليهم في�سه)5(.

الع�مل  اإىل  ال�سبيل  وجدت  قد  الأر�سطية  الأفك�ر  هذه  تك�ن  اأن  لبد 
العربي، حيث �سغل م��س�ع الأحالم املفكرين على اختالفهم: ف�أهل احلديث 
الأحالم)6(.  واأ�سغ�ث  ال�س�دقة  الروؤي�  بني  يفرق�ن  الآث�ر،  بع�س  على  معتمدين 

 Aristote, Traité des rêves, II, 12.  )1(
 Aristote, La divination, II, 9.  )2(

 Ibid., II, 5- 6.  )3(
 Ibid., II, 9.  )4(

 Ibid., I, 2-3.  )5(
الأ�سعري، مق�لت الإ�سالميني، 11، 434.  )6(
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بع�سه�.  اإىل  ن�سري  ب�أن  نكتفي  واأن�اعه�  ب�لأحالم  مت�سلة  كثرية  اأح�ديث  وهن�ك 
روى ابن م�جه عن اأبي هريرة اأن النبي ، ق�ل: الروؤي� ثالث: فب�سرى من اهلل، 
ثالث:  »الروؤي�  ال�سحيحني:  ويف  ال�سيط�ن،  من  وتخ�يف  النف�س،  من  وحديث 
روؤي� من اهلل، وروؤي� من املََلك، وروؤي� من ال�سيط�ن«: واملعتزلة يرون يف الأحالم اآراء 
خمتلفة: فريجعه� بع�سهم اإىل اهلل، ويذهب بع�س اآخر اإىل اأنه� من فعل الطب�ئع)1(. 
ومنهم من يجمع بني هذين ويق�ل اإنه� على ثالثة اأنح�ء: نح� يحذر اهلل به الإن�س�ن 
يف من�مه من ال�سر ويرغبه يف اخلري، ونح� من قبل الإن�س�ن، ثم نح� اأخري من قبل 
حديث النف�س والفكر)2(. ويق�ل النظ�م اإن الروؤي� خ�اطر مثل م� يخطر الب�سر)3(، 

وهذا التف�سري على اخت�س�ره يحمل يف اأثن�ئه بع�س الأفك�ر الأر�سطية. 

)ز( �أثرها يف نظرية �لنبوة �لفار�بية

اأر�سط� يف الأحالم يبدو ب�سكل وا�سح لدى الفال�سفة. وقد  اأن راأي  اإل 
خلَّف الكندي ر�س�لة يف »م�هية الن�م والروؤي�« �سبق اأن اأ�سرن� اإليه�. وهذه الر�س�لة 
ل تزال حتى الي�م بني خمط�ط�ت اإ�ست�مب�ل، ونرج� اأن تن�سر قريًب�)4(. وقد وقفن� 
عليه� من طريق اآخر، ف�إن امل�ست�سرق الإيط�يل األبين� ن�جي ن�سر يف اأخري�ت القرن 

امل�سدر نف�سه 11، 343.  )1(
امل�سدر نف�سه، 11، 433، 434.  )2(

امل�سدر نف�سه 11، 433.  )3(
�سبق اأن اأ�سرن� اإىل اأن الدكت�ر اأب� ريدة بداأ ن�سر هذه الر�س�ئل يف »جملة الأزهر«، املجلد 18، وقد ن�سرت فيم�   )4(

بعد يف ا�ستقالل ع�م 1950.
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امل��سي ب�سع ر�س�ئل للكندي مرتجمة اإىل الالتينية)1(. ومن بينه� واحدة عن�انه� 
(De somno et visione) )الن�م والروؤي�(، واأ�سحى من املحقق اأن هذه الر�س�لة 

اإليه� تكفي لإثب�ت  اإل ترجمة للر�س�لة العربية املتقدمة. ونظرة  الالتينية لي�ست 
اأن الكندي ت�أثر مت�م الت�أثر ببح�ث اأر�سط� ال�س�بقة املتعلقة ب�لن�م والروؤي�، وقد ق�رن 
األبين� ن�جي بع�س التعريف�ت الكندية مب� يق�بله� من التعريف�ت الأر�سطية، واأظهر 
نظرية  اأ�س��س  العربي  الفيل�س�ف  و�سع هذا  وبذا  قرابة)2(.  بينه� من  م�  يف جالء 

الأحالم الفل�سفية يف الإ�سالم.

اعتنق الف�رابي، بعد الكندي، نظرية اأر�سط� يف الأحالم، وق�ل معه اإنه� اأثر من 
اآث�ر املخيلة ونتيجة من نت�ئجه�. ولبد اأن يك�ن قد ل�حظ يف التف��سيل واجلزئي�ت 
يعتد  الف�رابي  ف�إن  الي�ن�ين،  الفيل�س�ف  وبني  بينه  هذا  من  اأكرث  وات�س�ل  ت�س�به 
ب�ملي�ل والع�اطف ويثبت م� له� من اأثر يف تك�ين الأحالم وت�سكيله�، ويرى كذلك 
اأن للطب�ئع والأمزجة دخاًل كبرًيا فيه�، وكل تلك اأفك�ر ردده� اأر�سط� من قبل.

اإل اأن �س�حب الل�قي�ن يجهد نف�سه دائًم� يف اأن يبعد عن مذهبه التف�سريات 
الدينية والتعليالت الق�ئمة على ق�ى خفية واأ�سرار غ�م�سة. ونزعته ال�اقعية تغلب 
عليه يف درا�س�ته النف�سية، كم� ا�ست�لت عليه يف بح�ثه الطبيعية والأخالقية. لهذا 
ب�ا�سطة  التنب�ؤ  مطلًق�  يقبل  ول  اهلل،  عند  وحًي� من  الروؤى  تك�ن  اأن  يرف�س  نراه 

 Al-Kindi, Die philos., Abh., p. 21 et suiv.  )1(
 Ibid., p. XZIII.  )2(
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الن�م؛ لأن الأحالم لي�ست مق�س�رة على ط�ئفة دون اأخرى، ويف مقدور الع�مة 
والدهم�ء اأن يّدع�ا التنب�ؤ ب�لغيب عن هذا الطريق، وهذا م� ل ي�سلِّم به اأحد.

خميلته  ب�ا�سطة  ي�ستطيع  الإن�س�ن  اأن  ويقرر  اأ�ست�ذه  الف�رابي  يف�رق  وهن� 
الت�س�ل ب�لع�مل العل�ي واخرتاق حجب الغيب وال�ق�ف على املكن�ن واخلفي. 
ولكن يجدر بن� اأن نعّقب على هذا م�سرعني ب�أن الف�رابي واإن خ�لف اأر�سط� ف�إمن� 
�ل عن طريق املخيلة ل  يخ�لفه يف نقطة حمددة، ذلك لأن الت�س�ل ب�لعقل الفعَّ
يتم يف راأيه اإل لط�ئفة ممت�زة وجمع خمت�ر. واإذا ك�ن قد وفق حلل م��س�ع املن�م�ت 
متى  املخيلة  ف�إن  النب�ة،  م�سكلة  حلل  واحدة  خط�ة  اإل  اأم�مه  يبق  فلم  والروؤى 
حتررت من اأعم�ل اليقظة املختلفة ا�ستط�عت اأثن�ء الن�م اأن ت�سعد اإىل �سم�ء الن�ر 
واملعرفة. واإذن متى ت�فر لدى �سخ�س خميلة ممت�زة منت له نب�ءات يف النه�ر مثل 
�ل مثل ات�س�له به  نب�ءات الليل، واأمكنه يف ح�ل اليقظة اأن يت�سل ب�لعقل الفعَّ
اأثن�ء الن�م، بل رمب� ك�ن ذلك على �سكل اأو�سح و�س�رة اأكمل. ف�لنبي يف راأي 
الف�رابي ب�سر منح خميلة عظيمة متكنه من ال�ق�ف على الإله�م�ت ال�سم�وية يف 

خمتلف الظروف والأوق�ت. 

3- ما يوؤخذ على هذه �لنظرية 

واأ�سب�به�  وظروفه�  والفل�سفية،  العلمية  حقيقته�  يف  النب�ة  نظرية  هي  هذه 
الجتم�عية، وم�س�دره� واأ�س�له� الت�ريخية، ونعتقد اأنه� اجلزء الطريف واملبتكر يف 
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فل�سفة الف�رابي. حًق� اإنه� تعتمد على اأ�س��س من علم النف�س الأر�سطي، اإل اأنه� 
يف مظهره� الك�مل اأثر من اآث�ر ت�س�ف الف�رابي ومعتقداته الدينية. ف�إن الت�س�ل 
قمة  ه�  التخيل،  ب�ا�سطة  اأم  والنظر  الت�أمل  ب�ا�سطة  اأك�ن  �س�اء  �ل،  الفعَّ ب�لعقل 
هن�  متم�س  الف�رابي  اأن  نالحظ  اأن  يجب  اأخرى  ومن جهة  الف�رابي.  الت�س�ف 
ب�أفك�ر  ت�أثره  بتع�ليم الإ�سالم  الفل�سفة والدين، ومت�أثر  الت�فيق بني  مع مبدئه يف 
يف  ال�سم�وية  والإله�م�ت  ال�سرائع  م�سدر  ه�  الذي  �ل  الفعَّ العقل  ف�إن  اأر�سط�. 
راأيه اأ�سبه م� يك�ن ب�مللك امل�كل ب�ل�حي الذي ج�ءت به نظرية الإ�سالم: كل 
منهم� وا�سطة بني العبد وربه و�سلة بني اهلل ونبيه؛ وامل�سرع الأول وامللهم وامل�حي 
ال�حي والإله�م دع�مة  اأن مينح  الف�رابي  ا�ستط�ع  احلقيقي ه� اهلل وحده. وبهذا 
فل�سفية، ويثبت ملنكريهم� اأنهم� يتفق�ن مع مب�دئ العقل ويكّ�ن�ن �سعبة من �سعب 

علم النف�س.

)�أ( �لنبي و�لفيل�شوف

غري اأنه قد يعرت�س عليه ب�أنه ي�سع النبي يف منزلة دون منزلة الفيل�س�ف، ف�إن 
و�س�ل الأول عن طريق املخيلة يف حني اأن الث�ين يدرك احلق�ئق الث�بتة ب�ا�سطة 
واأ�سمى من  اأف�سل  العقلية  املعل�م�ت  اأن  والت�أمل، ولي�س هن�ك �سك يف  العقل 
املعل�م�ت املتخيلة. ولكن الف�رابي فيم� يظهر ل ي�أبه بهذه التفرقة ول يعريه� اأية 
اأهمية، و�س�اء لديه اأن تك�ن املعل�م�ت مكت�سبة ب�ا�سطة الفكر اأم ب�ا�سطة املخيلة، 
الذي  ب�لطريق  ترتبط  ل  احلقيقة  فقيمة  جميًع�،  م�سدره�  �ل  الفعَّ العقل  دام  م� 
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اإلين� منه، بل ب�لأ�سل الذي اأخذت عنه. والنبي والفيل�س�ف يرت�سف�ن  و�سلت 
النب�ية واحلقيقة  رفيع، واحلقيقة  من معني واحد وي�ستمدان علمهم� من م�سدر 
الفل�سفية هم� على ال�س�اء نتيجة من نت�ئج ال�حي، واأثر من اآث�ر الفي�س الإلهي 

على الإن�س�ن عن طريق التخيل اأو الت�أمل.

بني  الف��سلة«  املدينة  اأهل  »اآراء  كت�به  يف  فّرق  اأن  بعد  الف�رابي  اأن  على 
النبي والفيل�س�ف من ن�حية ال��س�ئل التي ي�سالن به� اإىل املعرفة، ع�د فقرر يف 
مك�ن اآخر اأن الأول- مثل الث�ين- ميكنه اأن يعرج اإىل م�ست�ى الك�ئن�ت العل�ية 
ب�ا�سطة العقل. ف�إن فيه ق�ة فكرية مقد�سة متكنه من ال�سع�د اإىل ع�مل الن�ر حيث 
املخيلة فح�سب،  ال�حي عن طريق  اإىل  النبي  ي�سل  الإلهية، فال  الأوامر  يتقبل 
بل مب� فيه من ق�ى عقلية عظيمة. يق�ل الف�رابي: »النب�ة خمت�سة يف روحه� بق�ة 
ق��سية تذعن له� غريزة ع�مل اخللق الأكرب، كم� تذعن لروحك غريزة ع�مل اخللق 
الأ�سغر، فت�أتي مبعجزات خ�رجة عن اجلبلة والع�دات؛ ول ت�سداأ مراآته� ول مينعه� 
وذوات  يبطل،  ل  الذي  الكت�ب  من  املحف�ظ  الل�ح  يف  م�  انتق��س  عن  �سيء 

املالئكة التي هي الر�سل، ف�ستبّلغ مم� عند اهلل اإىل ع�مة اخللق«)1(.

)ب( �لنبوة فطرية ل مكت�شبة

�ل ب�ا�سطة النظر والت�أمل،  واإذا ك�ن يف مقدور النبي اأن يت�سل ب�لعقل الفعَّ
ف�إن النب�ة ت�سبح �سربً� من املعرفة ي�سل اإليه� الن��س على ال�س�اء. فبت�أثري العقل 

الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س72.  )1(
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فين� تختلف درج�تن�  اأثره  الع�مة، وبتف�وت  �ل نبحث ونفكر وندرك احلق�ئق  الفعَّ
ويف�سل بع�سن� بع�ًس�، واإذا م� عظم اإ�سراقه على واحد من� �سم� به اإىل مرتبة الإله�م 
والنب�ة. ولعل هذا ه� الذي دفع علم�ء الكالم اإىل اأن ي�أخذوا على الف�رابي ومن 
اأهل  اأن  اأمًرا مكت�سًب�. مع  النب�ة  اإىل عد  الإ�سالم ميلهم  بعده من فال�سفة  ج�ء 
احلق، فيم� ي�سرح ال�سهر�ست�ين يق�ل�ن: »اإن النب�ة لي�ست �سفة راجعة اإىل النبي، 
� ي�ستحق به ات�س�ًل  ول درجة يبلغ اإليه� اأحد بعلمه وك�سبه، ول ا�ستعداًدا نف�سيًّ

ب�لروح�ني�ت، بل رحمة مين اهلل به� على من ي�س�ء من عب�ده«)1(.

ونحن ل ننكر اأن م�ازنة الف�رابي بني النبي والفيل�س�ف تدع ب�ب النب�ة 
مفت�ًح� للجميع، كم� اأن الفل�سفة لي�ست مق�س�رة على ط�ئفة دون اأخرى. اإل اأنه 
ينبغي اأن ن�سيف اأن الفل�سفة يف راأيه لي�ست �سهلة املن�ل ب�لدرجة التي تبدو لأول 
وهلة، فلكل اأن يتفل�سف، ولن يحظى ب�لفل�سفة احلقة اإل اأفراد قليل�ن. وف�ق هذا 
ف�لف�رابي يقرر اأن النبي ينعم مبخيلة ممت�زة اأو ق�ة قد�سية خ��سة، ويغلب على الظن 
اأن هذه الق�ة القد�سية وتلك املخيلة فطريت�ن يف راأيه ل مكت�سبت�ن، واإن ك�ن مل 

ي�سرح بذلك.

ومهم� يكن فنظرية اأهل ال�سنة ق�ئمة على اأن يف نف�س النبي ومزاجه كم�ًل 
� ا�ستحق به النب�ة، و�سم� ب�سببه اإىل الت�س�ل ب�ملالئكة وقب�ل ال�حي. والأنبي�ء  فطريًّ

هم �سف�ة الن��س وخرية اهلل يف خلقه: ژچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  
ڇ  ڍڍ  ژ]احلج/ 75[، يق�ل ال�سهر�ست�ين: »فكم� ي�سطفيهم من اخللق 

ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 462.  )1(
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اجل�هر،  ونق�ء  الفطرة  بكم�ل  فعاًل  اخللق  من  ي�سطفيهم  والنب�ة،  ب�لر�س�لة  ق�ًل 
و�سف�ء العن�سر، وطيب الأخالق، وكرم الأعراق. فريفعهم مرتبة مرتبة، حتى اإذا 
بلغ اأ�سده، وبلغ اأربعني �سنة وكملت ق�ته النف�س�نية وتهي�أت لقب�ل الأ�سرار الإلهية 

بعث اإليهم ملًك� واأنزل عليهم كت�بً�«)1(.

)ج( تعار�س هذه �لنظرية مع ظاهر �لن�شو�س �لقر�آنية

العرتا�سني  من  الف�رابي  يتخل�س  اأن  الإمك�ن  يف  ك�ن  اإذا  واأخرًيا 
ال�س�بقني، فهن�ك اعرتا�س ث�لث تعز الإج�بة عنه، وه� اأن تف�سري ال�حي والإله�م 
فقد  الث�بتة.  الن�س��س  من  كثري  مع  يتع�ر�س  ال�س�بق  ال�سيكل�جي  النح�  على 
ورد اأن جربيل  ك�ن ينزل على النبي  يف �س�رة بع�س الأعراب، اأو اأنه 
ك�نت ت�سمع له �سل�سلة ك�سل�سلة اجلر�س، اإىل غري ذلك من اآث�ر مت�سلة ب�ل�حي 
�سغل  نعتقد  فيم�  اأنه  اإل  الف�رابي،  عن  غ�بت  الآث�ر  هذه  اأن  نظن  ول  وطرائقه. 
يخرج  ول  ممكن  اأمر  ال�حي  اأن  وب�لذات  اأوًل  يثبت  ب�أن  وعني  اأخرى،  مب�س�ألة 
على املب�دئ العلمية املقررة، وبذا اأ�سبح ات�س�ل الروح�ين ب�جل�سم�ين الذي ك�ن 

ي�ستبعده ال�س�بئة وغريهم مقب�ًل.

وينبغي اأن نالحظ اأن جل جهد الف�رابي يف نظرية النب�ة مل يكن م�جًه� 
نح� اأهل ال�سنة الذين ي�ؤمن�ن بكل م� ج�ء يف القراآن واحلديث مت�ساًل ب�ل�حي 
وكيفي�ته، واإمن� ك�ن م�س�بً� اإىل تلك الط�ئفة التي اأنكرت النب�ة من اأ�س��سه�، ومل 

امل�سدر نف�سه، �س 463.  )1(
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ا  حت�رب الإ�سالم فح�سب، بل ح�ربت الأدي�ن على اختالفه�. فلم ير الف�رابي بدًّ
من اأن ينت�سر ملبداأ النب�ة من حيث ه�، واأن ي��سحه مبعزل عن اأية بيئة اأو و�سط 
خ��س. ولي�س بعزيز عليه بعد هذا اأن يت�أول م� ورد من ن�س��س دينية تخ�لف اآراءه 
اأو تبعد عنه�، وقد �سلك �سبيل الت�أويل غري مرة، ف�سلم ب�ج�د الل�ح والقلم مثاًل، 

ولكنه ف�سرهم� تف�سرًيا يتفق مع نظري�ته الفلكية وامليت�فيزيقية)1(.

ونحن ل ننكر اأن ال�سرت�س�ل يف الت�أويل قد يغري كثرًيا من مع�مل الدين، 
اإل اأنه و�سيلة لزمة ملن يح�ول�ن الت�فيق بني العقل والنقل. واحلقيقة اأن الف�رابي 
 � � علميًّ وقف هن�-�س�أنه يف نظري�ته الأخرى- م�قًف� و�سًط�، ف�أثبت النب�ة اإثب�ًت� عقليًّ
الذي  ال�قت  يف  وك�أنه  به�.  املت�سلة  والآث�ر  الن�س��س  بع�س  عن  الطرف   � غ��سًّ
اأح�ديث  تعتمد عليه من  م� ك�نت  بع�س  اأ�سلحة جديدة جرده� من  فيه  منحه� 
واأ�س�نيد، وامل�فق م�سطر دائًم�؛ لأن ي�ستخل�س من الراأيني املتق�بلني مذهًب� جديًدا 

ميت اإىل كل واحد منهم� ب�سلة.

* * *

ومهم� يكن من �سيء، فل� مل ي�سنع الف�رابي اإل اأنه اأظهر يف جالء منزلة 
النبي  ال�سي��سية والجتم�عية لكفى، وقد ا�ستط�ع بهذا اأن يرد على اأب�طيل 
الآخرون  الإ�سالم  فال�سفة  �س�ر  �س�ئه  ويف  الرازي،  واعرتا�س�ت  الراوندي  ابن 

الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 77.  )1(
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وف�سروا كثرًيا من التع�ليم الدينية بهذه الروح وتلك النزعة. وب��سع النب�ة هذا 
وال�سي��سية  الدينية  الري��سة  م�سكلة  اأن حتل  الإن�س�ين الجتم�عي ميكن  ال��سع 
النبي  اأن  الف�رابي  راأي  ويف  للهجرة.  الأول  القرن  منذ  امل�سلمني  �سغلت  التي 
اأفالط�ن جلمه�ريته، يجب  والإم�م وامللك واحل�كم، والفيل�س�ف الذي ن�دى به 
اأن يق�م�ا مبهمة �سي��سية واحدة)1(. فهم وا�سع� الن�امي�س وامل�سرف�ن على النظم 
اأنهم  امل�سرتكة  وميزتهم  الإلهية.  ب�لأوامر  هذا  م�سرت�سدين يف كل  الجتم�عية، 
ي�ستطيع�ن الت�س�ل ب�لع�مل الروح�ين يف ح�ل اليقظة واأثن�ء الن�م ب�ا�سطة املخيلة 
اأو الفكر)2(. ويف هذا التف�سري م� فيه من انت�س�ر لالإ�سم�عيلية وال�سيعة ب�جه ع�م 

�سرنى اأثره فيم� بعد.

4- �أثرها يف خمتلف �ملد�ر�س �لإ�شالمية

واجب  اأن  يرون  فجم�عة  خمتلفة،  مذاهب  الفل�سفة  ت�ريخ  يف  للب�حثني 
امل�ؤرخ ينح�سر يف درا�سة الأ�سخ��س وتف�سيل الق�ل يف حي�تهم وبي�ن الظروف 
املحيطة بهم والع�امل الداخلية واخل�رجية التي اأثرت فيهم. ول يعن�ن عن�ية كبرية 
ب�أفك�رهم يف ن�س�أته� وتك�ينه�، وارتب�طه� ب�لآراء والنظري�ت ال�س�بقة والالحقة، على 
اأيديهم  اإليه� منعزلة عم� ح�له�، وبدت يف  اإن تعر�س�ا لهذه الأفك�ر نظروا  اأنهم 
وك�أنه� وحدة م�ستقلة وحلقة منف�سلة عن �سل�سلة التفكري الإن�س�ين. وهن�ك ط�ئفة 

الف�رابي، حت�سيل ال�سع�دة، �س 41 - 44.  )1(
الف�رابي، ال�سي��س�ت املدنية، �س 44 - 50.  )2(
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اأخرى ت�ؤمن ب�أن الفل�سفة دائمة، واأن الأفك�ر الفل�سفية يف خمتلف الع�س�ر مت�سلة 
احللق�ت مرتبط بع�سه� ببع�س، فيجب على الب�حث اأن يبني تط�ره� ومقدار ت�أثر 
اخللف ب�ل�سلف، ولي�س بك�ف اأن يق�ل اإن فيل�س�ًف� ج�ء بفكرة معينة، بل لبد من 
وبن�ت  بن�ته�،  وعن  والبعيدة،  القريبة  واأ�س�له�  الفكرة  هذه  اأمه�ت  البحث عن 
بن�ته� اإن �سح اأنه� اأعقبت يف الأجي�ل الت�لية. والأفك�ر ك�لأ�سخ��س ذات ت�ريخ 
يط�ل ويق�سر، وحي�ة متن�عة الأل�ان والأ�سك�ل، ففي حني يقدر لبع�سه� اخلل�د، 

ويف حني يق�سى على بع�سه� الآخر ب�لإهم�ل والن�سي�ن.

ويف راأين� اأن الدرا�سة الت�ريخية الك�ملة ت�ستلزم اجلمع بني ه�تني الطريقتني، 
وكي تفهم الأفك�ر فهًم� �سحيًح� يجب اأن تدر�س يف �س�ء حي�ة اأ�سح�به� والبيئة 
اأن نقدر الفال�سفة واملفكرين حق قدرهم وننزلهم  التي تك�نت فيه�. ول ميكنن� 
اأنتجت  واأثبتن� م�  اأدواره�،  اأفك�رهم يف خمتلف  تتبعن�  اإن  اإل  املنزلة الالئقة بهم 
من اآث�ر، وكثرًيا م� اأع�نت الأفك�ر على ت��سيح ن�اح غ�م�سة يف حي�ة مبتكريه� اأو 

الق�ئلني به�.

الف�رابي،  ت�س�ره�  النب�ة كم�  نظرية  فعر�سن�  بداأن�  ال�سنة  و�سرًيا على هذه 
واملن�ق�س�ت  اإليه�،  دفعته  التي  والدينية  الجتم�عية  الأ�سب�ب  نبني  اأن  وح�ولن� 
الي�مية والبح�ث النظرية التي ولدته�، ثم �سعدن� اإىل اأ�س�له� الت�ريخية وو�سحن� 
العالقة بينه� وبني بع�س الآراء القدمية. ون�ق�سن�ه� اأخرًيا مبينني م� اإذا ك�نت تلتئم 
الآن  ونرى  والدين.  الفل�سفة  بني  اخلالف  �سقة  وتق�سر  الإ�سالمية  التع�ليم  مع 
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واجًب� علين� اأن نبني م� لهذه النظرية من اأثر فيمن ج�ء بعد الف�رابي من فال�سفة 
ومفكرين، و�سنتتبع ت�ريخه� يف املدار�س الإ�سالمية على اختالفه�، حم�ولني اأن 

نبني كذلك مقدار نف�ذه� يف القرون ال��سطى والت�ريخ احلديث.

)�أ( �عتناق �بن �شينا لها

قد يك�ن اأول �س�ؤال ي�س�أله الب�حث ه�: هل اأخذ فال�سفة الإ�سالم الآخرون 
بهذه النظرية؟ واجل�اب عن هذا اأن ابن �سين� اأوًل اعتنقه� يف اإخال�س، وعر�سه� يف 
�س�رة ت�سبه مت�م ال�سبه م� ق�ل به الف�رابي، وقد خلف لن� ر�س�لة عن�انه�: »يف اإثب�ت 
 ،� �سيك�ل�جيًّ  � نف�سيًّ تف�سرًيا  يف�سر  وفيه�  واأمث�لهم«)1(.  رم�زهم  وت�أويل  النب�ات 

وي�ؤول بع�س الن�س��س الدينية ت�أوياًل يتفق مع نظري�ته الفل�سفية)2(. 

م�سكلته�  م� حل  ف�إذا   ،� علميًّ ت��سيًح�  الأحالم  في��سح  ك�لف�رابي  ويبداأ 
النف�س  ب�أن  ي�سهدان  والربه�ن  التجربة  اأن  راأيه  ويف  النب�ة،  م��س�ع  اإىل  ج�وزه� 
اأن  عليه�  ببعيد  فلي�س  الن�م،  اأثن�ء  املجه�ل  على  ال�ق�ف  ت�ستطيع  الإن�س�نية 
اأ�سخ��ًس� كثريين  اأن  التجربة وال�سم�ع فيقرران  ف�أم�  اليقظة.  ت�ستك�سفه يف ح�ل 
تنبئ�ا ب�مل�ستقبل ب�ا�سطة اأحالمهم. واأم� عقاًل فنحن ن�سلم ب�أن الأحداث امل��سية 

ابن �سين�، ت�سع ر�س�ئل يف احلكمة، �س 13 وم� بعده�، ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن يف هذا العن�ان �سربً�   )1(
من التحريف من�س�ؤه يف الغ�لب عدم عن�ية الن��سر.

 L. Gardet a fait une étude intéressante du prophétisme chez Avicenne, dans laquelle il  )2(
 s’accorde avec nous sur plus d’un point (L. Gardet, La Pensée religieuse d’Avicenne,

Paris, 1951, p. 107-171).
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ف�إذا  حمف�ظ،  ل�ح  يف  ومقيدة  العل�ي  الع�مل  يف  مثبتة  وامل�ستقبلة  واحل��سرة 
الل�ح  هذا  على  وال�ق�ف  الع�مل  هذا  اإىل  ال�سع�د  الب�سرية  النف��س  ا�ستط�عت 
عن  الن�م  اأثن�ء  هذا  يدرك�ن  اأ�سخ��س  وهن�ك  ب�لغيب.  وتنب�أت  فيه  م�  عرفت 
طريق خميلتهم، فيحلم�ن ب�أ�سي�ء ك�أنه� حق�ئق ملم��سة، واآخرون عظمت نف��سهم 
اأثن�ء  وق�يت خميلتهم، ف�أدرك�ا م� يف ع�مل الغيب يف ح�ل اليقظة كم� يدرك�نه 

الن�م. وه�ؤلء هم الأنبي�ء ال�ا�سل�ن اإىل مرتبة الن�ر والعرف�ن.

يق�ل ابن �سين�: »التجربة والقي��س متط�بق�ن على اأن للنف�س الإن�س�نية اأن 
تن�ل من الغيب نَينْاًل م� يف ح�ل املن�م، فال م�نع من اأن يقع مثل ذلك النيل يف 
ح�ل اليقظة اإل م� ك�ن اإىل زواله �سبيل ولرتف�عه اإمك�ن. اأم� التجربة ف�لت�س�مع 
والتع�رف ي�سهدان به، ولي�س اأحد من الن��س اإل وقد جرب ذلك يف نف�سه جت�رب 
التخيل  ق�ى  ن�ئم  املزاج  ف��سد  اأحدهم  يك�ن  اأن  اإل  اللهم  الت�سديق،  األهمته 

والتذكر. واأم� القي��س ف��ستب�سر فيه من تنبيه�ت«:

»تنبيه: قد علمت فيم� �سلف اأن اجلزئي�ت منق��سة يف الع�مل العقلي نق�ًس� 
على وجه كلي، ثم نبهت لأن الأجرام ال�سم�وية له� نف��س ذوات اإدراك�ت جزئية 
اجلزئية  الل�ازم  ت�س�ر  عن  له�  م�نع  ول  راأي جزئي.  عن  ت�سدر  جزئية  واإرادات 

حلرك�ته� اجلزئية من الك�ئن�ت عنه� يف الع�مل العن�سري«.
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»�إ�شارة: ولنف�سك اأن تنتق�س بنق�س ذلك الع�مل بح�سب ال�ستعداد وزوال 
ينتق�س فيه� من  الغيب  اأن يك�ن بع�س  احل�ئل. قد علمت ذلك فال ت�ستنكرن 
ع�مله«)1(، ف�حلق�ئق منق��سة يف الع�مل العل�ي وكل من ات�سل به اأدركه�؛ واملهم 

فقط ه� �سرح كيفية هذا الت�س�ل.

وابن �سين� ي��سح هذا ت��سيًح� يح�كي فيه الف�رابي حذوك القذة ب�لقذة، 
اأن  دون  ح��سرة  ظ�هرة  �س�ًرا  ي�س�هدون  واملمرورين  املر�سى  بع�س  اأن  فيالحظ 
ب�طني  �سبب  ال�س�ر من  لهذه  اخل�رجة. ولبد  ب�إح�س��س�تهم  �سلة  اأية  له�  يك�ن 
وم�ؤثر داخلي، واإذا بحثن� يف ق�ى النف�س املختلفة وجدن� اأن املخيلة م�سدر ال�س�ر 
الب�طنية املختلفة)2(. بيد اأنه قد ي�سرفه� عن عمله� �س�اغل ح�سية واأخرى ب�طنية)3(، 
ف�إذا انقطعت هذه ال�س�اغل اأو قلت اأثن�ء الن�م مل يبعد اأن تك�ن للنف�س فلت�ت 
تخل�س به� اإىل ج�نب القد�س فينتق�س فيه� نق�س من الغيب. واإذا ك�نت النف�س 
ق�ية اجل�اهر ت�سع اجل�انب املتج�ذبة، وت�ستطيع ال�ستيالء على ال�س�اغل املختلفة، 
مل يبعد اأن يقع له� هذا اخلل�س والنته�ز يف ح�لة اليقظة)4(، وهذه الق�ة رمب� ك�نت 
للنف�س بح�سب املزاج الأ�سلي، وقد حت�سل ب�سرب من الك�سب يجعل النف�س 
ك�ملجردة ل�سدة الذك�ء كم� حت�سل لأولي�ء اهلل الأبرار، والذي يقع له هذا يف جبلة 

ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 209 - 211.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 212.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 212، 213.  )3(
امل�سدر نف�سه، �س 214.  )4(
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النف�س ثم يك�ن خرًيا ر�سيًدا مزكًي� لنف�سه، فه� ذو معجزة من الأنبي�ء اأو كرامة 
مقت�سى  على  وزاد  الب�ب  هذا  رقي يف  نف�سه،  املرء  ى  َزكَّ وكلم�  الأولي�ء)1(.  من 

جبلته اإىل اأن يبلغ املبلغ الأق�سى)2(.

ف�لنب�ة اإذن فطرية ل مكت�سبة، وكل م� للك�سب فيه� من يد اأنه يزيد النبي 
ب�لع�مل  ب�لت�س�ل  �سخ�س  م� حظي  واإذا  رفعته.  ف�ق  ورفعة  كم�له،  على  كم�ًل 
العل�ي متت على يديه اأم�ر خ�رقة للع�دة من معجزات وكرام�ت. وهذه الأم�ر 
يق�ل  الروح�ين.  النف�سي  الطريق  هذا  من  تف�سر  اأن  ميكن  �سره�  عن�  غ�ب  واإن 
ابن �سين�: »لعلك قد تبلغك عن الع�رفني اأخب�ر تك�د ت�أتي بقلب الع�دة فتب�در اإىل 
التكذيب، وذلك مثل م� يق�ل اإن ع�رًف� ا�ست�سقى للن��س ف�ُسق�ا، اأو ا�ست�سفى لهم 
رف  ف�ُسف�ا، اأو دع� عليهم فخ�سف بهم وزلزل�ا اأو هلك�ا ب�جه اآخر، اأو دع� لهم ف�سُ
عنهم ال�ب�ء وامل�ت�ن، اأو ال�سعري والط�ف�ن، اأو خ�سع لبع�سهم �سبع اأو مل ينفر عنه 
طري، اأو مثل ذلك مم� ل ي�أخذ يف طريق املمتنع ال�سريح، فت�قف ول تتعجل، ف�إن 

لأمث�ل هذه اأ�سب�بً� يف اأ�سرار الطبيعة، ورمب� يت�أتى يل اأن اأق�س بع�سه� عليك«)3(.

النف��س  اأن  �س�ى  اآخر  �سيًئ�  لي�ست  ابن �سين�،  راأي  يف  الأ�سب�ب،  وهذه 
ال�س�مية، وقد جتردت عن امل�دة و�سعدت اإىل �سم�ء الأرواح، ت�ستطيع الت�أثري يف 
ال�اقع  يف  خ��سع  هذا  واأثره�  وعق�له�)4(.  الأفالك  نف��س  مثل  اخل�رجي  الع�مل 

امل�سدر نف�سه، �س 220.  )1(
امل�سدر نف�سه.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 219.  )3(
امل�سدر نف�سه، �س 219 - 220.  )4(
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امل�أل�ف  على  واإن خرجت  ف�ملعجزة  الرب�نية.  العن�ية  من  وفي�س  الإلهية  لالإرادة 
يف ظ�هره� هي اأثر من اآث�ر الق�ى املت�سرفة يف الك�ن. وك�أن ابن �سين� اأح�س ب�أن 
هن�ك اأ�سخ��ًس� �سيتم�دون يف طريق الفرو�س العقلية ويرف�س�ن هذه التف�سريات 
الروح�نية، فع�د يف اآخر بحثه ودع�هم اإىل الت�أين والتدبر والبحث والتمحي�س قبل 
الإنك�ر والقطع ب�ل�ستح�لة. وختم »اإ�س�رته« بتلك الن�سيحة الذهنية الغ�لية التي 
يجب اأن ي�سعه� كل ب�حث وكل مفكر دائًم� ن�سب عينيه، وهي: »اإي�ك اأن يك�ن 
تلب�سك وتربوؤك عن الع�مة ه� اأن تنربي منِكًرا لكل �سيء، فلذلك طي�س وعجز، 
ُته دون اخلرق يف ت�سديقك  ولي�س اخلرق يف تكذيبك م� مل ت�ستنب لك بعُد جليَّ
اأزعجك  واإن  الت�قف،  بينته. بل عليك العت�س�م بحبل  تقم بني يديك  م� مل 
ا�ستنك�ر م� ُي�ع�ه �سمعك م� دامت ا�ستح�لته مل تربهن لك. وال�س�اب لك اأن 
ت�سرح اأمث�ل ذلك اإىل بقعة الإمك�ن، م� مل يذدك عنه� ق�ئم الربه�ن، واعلم اأن يف 
الطبيعة عج�ئب، وللق�ة الع�لية الفع�لة والق�ى ال�س�فلة املنفعلة اجتم�ع�ت على 

غرائب«)1(.

)ب( ت�شليم �بن ر�شد بها

در�س ابن �سين� نظرية النب�ة يف البحث الأخري من »الإ�س�رات«، فج�ءت 
درة العقد واإكليل الكت�ب، واأف��س عليه� من ف�سيح بي�نه وق�ة بره�نه م� منحه� 
فال�سفة  كل  اأن  ظنن�  على  ويغلب  ق�ته�،  ج�نب  اإىل  وق�ة  �سلط�نه�  ف�ق  �سلط�نً� 

امل�سدر نف�سه، �س 221 - 222.  )1(
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ابن ب�جة  عن  �سيء  اإلين�  ي�سل  مل  اأنه  له  ي�ؤ�سف  ومم�  به�.  اأخذوا  الإ�سالم 
وابن طفيل ي��سح م�قفهم� اإزاءه�، اإل اأن نزعتهم� ال�س�فية ورغبتهم� الأكيدة يف 
ب�أنهم� ك�ن� ي�سلم�ن به� ويدع�ان  اإىل الق�ل  الت�فيق بني الفل�سفة والدين تدفعن� 
لعرتا�س�ت  مفنًدا  الته�فت«  »ته�فت  يف  له�  عر�س  فقد  ر�سد  ابن  اأم�  اإليهم�. 
الغزايل ومدافًع� عن الفال�سفة القدامى واملحدثني. وه� يرى اأن هذه النظرية واإن 
للغزايل  وجه  ول  مقب�لة يف جملته�،  وحدهم  الإ�سالم  فال�سفة  �سنع  من  تكن 
ب�ت�س�ل  اإل  يتم  ل  الروحي  الكم�ل  اأن  ن�سلم  دمن�  وم�  عليه�)1(.  العرتا�س  يف 
العبد بربه، فال غرابة يف اأن تف�سري النب�ة ب�سرب من هذا الت�س�ل. غري اأن هذه 
التف�سريات العلمية يجب اأن تبقى وقًف� على الفال�سفة والعلم�ء، ف�إن ع�مة الن��س 
ل يدرك�ن كنهه� ول ي�ستطيع�ن ال�ق�ف على حقيقته�)2(. وجدير بن� اأن نخ�طب 

الن��س على قدر عق�لهم، ونقدم لكل ط�ئفة م� ين��سبه� من غذاء.

)ج( مت�شيها مع تعاليم �ل�شوفية ومبادئ �ملعتزلة

متكلمني  فمن  الإ�سالمي،  الع�مل  يف  الفرق  وتن�عت  املدار�س  تعددت 
اإىل مت�س�فة، ومن �سيعيني اإىل �سنيني، وحتت كل �سعبة من ه�ؤلء ط�ائف �ستى 
وفرق متعددة، غري اأن هذه املدار�س والفرق على تن�عه� وتعدده� تلتقي يف نقط 
م�سرتكة. وقد ا�ستط�عت الأفك�ر الفل�سفية اأن تنفذ اإليه� جميًع�، ولكن بدرج�ت 
بقب�ل ح�سن  يتقبل�ن  الإ�سم�عيلية -  - وخ��سة  ال�سيعة  اأن  ففي حني  متف�وتة. 

ابن ر�سد، ته�فت الته�فت، �س 126 وم� بعده�.  )1(
ابن ر�سد، من�هج الأدلة، �س 73.  )2(
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كثرًيا من الآراء الفل�سفية، نرى اأهل ال�سنة يقف�ن من هذه الآراء م�قف احلذر 
واحليطة. وعلى هذا النح� ميكنن� اأن نالحظ اأن املعتزلة يدن�ن يف اأغلب بح�ثهم 
من الفال�سفة يف حني اأن الأ�س�عرة يع�ر�س�نهم وين�ق�س�نهم، وقد �سبق لن� اأن بين� 
مقدار ت�أثر فال�سفة الإ�سالم بنظرية النب�ة الف�رابية، ويح�سن بن� الآن اأن نبني اإىل 
اأي مدى ا�ستط�عت اأن ت�ؤثر يف املدار�س الإ�سالمية الرئي�سية، وكيف ا�ستقبلت 
من مع�ر�سيه� وحمبذيه�. ول نظنن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل م�قف ال�س�فية منه�، 
 � فهي مب� فيه� من ت�س�ف كفيلة ب�أن تن�ل حظ�تهم، هذا اإىل اأنه� ت�سع اأ�س��ًس� علميًّ
لآرائهم ونظري�تهم. ويعنين� ب�جه خ��س اأن نعر�س لأثره� لدى املعتزلة والأ�س�عرة 

من علم�ء الكالم، والإ�سم�عيلية والب�طنية من ال�سيعيني.

على  العقل  تغليب  وحم�ولتهم  العقلية  نزعتهم  نعلم  فنحن  املعتزلة  ف�أم� 
مب�افقتهم  يرميهم  اأن  اإىل  الب�قالين  دفعت  التي  هي  النزعة  هذه  ولعل  النقل، 
اأن  وال�اقع  وحت�مل)1(.  غل�  عن  تخل�  ل  تهمة  وهي  النب�ات،  نفي  يف  للرباهمة 
املعتزلة مل ينكروا النب�ة بح�ل، بل ق�ل�ا ب�سرورته�، وذهب�ا مت�سًي� مع فكرة ال�سالح 
بعب�ده  لطًف�  وتع�ىل،  الر�سل واجب على اهلل - �سبح�نه  اإر�س�ل  اأن  اإىل  والأ�سلح 
�ئي�ن، اآخرا �سي�خ املعتزلة الكب�ر، يف ج� فتنة اإنك�ر  وراأفة بهم)2(. وقد ع��س اجلبَّ
النب�ة الذي ع��س فيه الف�رابي، وك�ن لبد لهم� اأن يعر�س� لهذا امل��س�ع. ولحظ 
اأب� علي اأن اأهل ال�سنة يذهب�ن اإىل اأن النب�ة ابتداًء من عند اهلل، ي�سطفي لر�س�لته 

الب�قالين، التمهيد، الق�هرة، �س 296، 107، 119.  )1(
الغزايل، القت�س�د يف العتق�د، اأنقرة 1962، �س 165.  )2(
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من ي�س�ء من عب�ده، دون اأن ي�ستلزم ذلك اكت�س�بً� اأو جم�هدة، اأو نظًرا اأو ت�أماًل. 
وذك�ء  اجل�هر  �سف�ء  من  ذاتي  ا�ستعداد  اأ�س��س  على  تق�م  اأنه�  الف�رابي  ويرى 
الفطرة، فهي �سرب من الإث�بة والأثر املرتتب على ا�ستعداد وجمه�د �س�بق. وقد 
�س�ء اجلب�ئي الكبري اأن يالئم بني هذين الطرفني، فق�ل -كم� ق�ل عب�د بن �سليم�ن 
اهلل  وا�سطف�ء  ونتيجة ملج�هدة،  ث�اب على عمل  النب�ة  اإن  قبل)1(:  املعتزيل من 
لأنبي�ئه، واخت�س��سه اإي�هم ب�لنب�ة، وه� بهذا يلتقي مع الفال�سفة)2( وي�سيف اإىل 
اأن تك�ن ابتداء)3(، وقد اأخذ  اأي�ًس�  اأن النب�ة يج�ز  اأهل ال�سنة،  ذلك، متفًق� مع 
و�سع  الذي  عبد اجلب�ر  الق��سي  راأ�سهم  وعلى  الت�فيق،  بهذا  املت�أخرون  املعتزلة 

كت�بً� يف »تثبيت دلئل النب�ات«.

واأم� الأ�س�عرة فقد اأخذوا مب� اأخذ به اأهل ال�سنة من قبل، وقرروا اأن النب�ة 
جمرد ا�سطف�ء واختي�ر من اهلل تع�ىل مين به� على من ي�س�ء من عب�ده، فلي�ست 
�سفة راجعة اإىل النبي، ول درجة يبلغ اإليه� اأحد بعلمه وك�سبه، اإمن� هي حم�س 
ابتداء ورحمة من اهلل تع�ىل)4(. فهم يع�ر�س�ن الفال�سفة، واإن �سرت اإليهم عدوى 
عند  قلياًل  نقف  ب�أن  ونكتفي  وال�سهر�ست�ين،  الغزايل  وبخ��سة  اأفك�رهم،  بع�س 
املذهب  دع�ئم  مثبتي  من  واملتكلمني-  للكالم  نقده  يعد- برغم  الذي  الغزايل 
الأ�سعري. وقد اأبلى الأ�س�عرة بالًء ح�سًن� يف رد �سبه الرباهمة، وخ��سة الب�قالين 

الأ�سعري، مق�لت الإ�سالميني، جـ2، �س 448.  )1(
امل�سدر ال�س�بق.  )2(
امل�سدر ال�س�بق.  )3(

ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 462؛ الإيجي، م�اقف، الق�سطنطينية 1928، �س 545.  )4(
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واإم�م احلرمني)1(. وا�ستم�سك الأ�س�عرة املت�أخرون جميًع�، اأمث�ل الن�سفي والإيجي 
والتفت�زاين، ب�أن النب�ة ا�سطف�ء من اهلل وف�سل منه، وهبة ل تكت�سب.

)د( موقف �لغز�يل منها

اأن نظرية الف�رابي يف النب�ة تن�ق�س من�ق�سة �سريحة طرق  يرى الأ�س�عرة 
ال�حي امل�سلم به يف الكت�ب وال�سنة. وقد ك�ن الأ�سعري من مع��سري الف�رابي، 
العتزالية  ن�س�أته  وبرغم  الط�غية،  الإحل�د  وفتنة  القراآن  ع��س يف ج� حمنة خلق 
وحر�س  الن�س��س  عند  ووقف  ال�سنة،  اأهل  ج�نب  اإىل  م�ل  اأن  الأمر  به  انتهى 
على الأخذ به�. و�س�ر اأتب�عه من بعده على نهجه، كم� قدمن�. والغزايل من اأكرب 
اأن�س�ر الأ�س�عرة ب�جه ع�م، ويف الن�سف الأخري من القرن اخل�م�س الهجري ب�جه 
خ��س، ومل يغفل نظرية الف�رابي يف النب�ة. وحت�مل عليه� كم� حت�مل على الآراء 
ا مقنًع�، اأو ينق�سه�  الفل�سفية الأخرى، ولكنه يف حت�مله مل ي�ستطع اأن يرد عليه� ردًّ
ب�سكل وا�سح. على اأنه ه� نف�سه ب�لرغم من خ�س�مته له� مل ينج من اأثره�، وق�ل 
ب�آراء تقرتب منه� كل القرب. وخ�س�مة الأفك�ر تختلف اإىل حد م� عن خ�س�مة 
الأ�سخ��س، فقد ت�ستطيع التربوؤ من كل م� يت�سل بخ�سمك امل�دي، على حني 
اأن تنج� مت�ًم� من �سلط�ن فكرة تع�ر�سه�. ذلك لأن النظري�ت  اأحي�نً�  يعز عليك 
والآراء مب� فيه� من قدر من ال�س�اب ميكنه� اأن ت�ؤثر يف اأ�سدق�ئه� واأعدائه�، بل يف 

اأ�سد الن��س هج�ًم� عليه�.
الب�قالين، التمهيد، بريوت 1957، �س 104 – 131؛ اإم�م احلرمني، الإر�س�د، الق�هرة 1950، �س 302 -   )1(
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ول اأدل على هذا مم� نالحظ يف م��س�عن� هذا، ف�إن الغزايل ين�ق�س يف كت�به 
الت�س�ل  ي�ستطيع  النبي  اأن  مالحًظ�  الف�رابية،  النب�ة  نظرية  الفال�سفة«  »ته�فت 
اأو ق�ة  �ل،  اإىل العقل الفعَّ اأو ب�ا�سطة ملك من املالئكة دون ح�جة  ب�هلل مب��سرة 
متخيلة، خ��سة اأو اأي فر�س اآخر من الفرو�س التي يفرت�سه� الفال�سفة)1(. ثم يع�د 
اأمر م�سلم به نقاًل ومقب�ل عقاًل،  اأن النب�ة  يف كت�به »املنقذ من ال�سالل« فيقرر 
ويكفي لت�سليمه� من الن�حية العقلية اأن نالحظ اأنه� ت�سبه ظ�هرة نف�سية نعرتف 
به� جميًع�، األ وهي الأحالم والروؤى. وه�كم عب�رته بن�سه�: »وقد قرب اهلل تع�ىل 
ذلك على خلقه اأن اأعط�هم اأمن�ذًج� من خ��سية النب�ة وه� الن�م، اإذ الن�ئم يدرك 

م� �سيك�ن من الغيب اإم� �سريًح� واإم� يف ك�س�ة مث�ل يك�سف عنه التعبري«)2(.

اأفك�ًرا  ثن�ي�ه�  يف  العب�رة حتمل  هذه  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  عن  غنى  ونحن يف 
ف�رابية وا�سحة، وب�سرف النظر عم� يف م�قف الغزايل من تن�ق�س، ف�إن اعرتا�سه 
على نظرية الف�رابي يف النب�ة مل يكن �سديًدا ول ق�طًع�، ولهذا مل يرتدد يف اأن 
اأ�س��س من الفي�س والإ�سراق، ولعل  يعتنقه� يف مك�ن اآخر حم�وًل دعمه� على 
على  ق�ئمة  والدلئل  ل�سيم�  نف�سه،  اإليه  اطم�أنت  الذي  الأخري  الراأي  ه�  هذا 
اأن »املنقذ« مت�أخر ت�أليًف� عن »الته�فت«، وم�ستمل على خال�سة بح�ث الغزايل 

ونتيجة درا�س�ته ال�س�بقة.

الغزايل، ته�فت الفال�سفة، �س 62.  )1(
الغزايل، املنقذ من ال�سالل، �س 33.  )2(
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)هـ( �أخذ �لإ�شماعيلية بها

من  خ�س�مه�  يف  الت�أثري  ا�ستط�عت  قد  الف�رابية  النب�ة  نظرية  ك�نت  واإذا 
الأ�س�عرة، فهي على هذا اأقدر لدى من ينتم�ن اإليه� من الإ�سم�عيلية والب�طنية، 
واإن� لنلحظ منذ اأخري�ت القرن الرابع الهجري اأن اإخ�ان ال�سف� الذين مل يبق الي�م 
�سك يف اأمر ات�س�لهم ب�لإ�سم�عيلية ي�سيدون بذكر ق�ة املخيلة ويبين�ن م� له� من اأثر 
يف الظ�اهر النف�سية املختلفة، وخ��سة يف املن�م�ت والأحالم وال�حي والإله�م)1(.

ويلخ�س لن� الغزايل يف رده على الب�طنية معتقدهم يف النب�ات ق�ئاًل اإنهم 
يذهب�ن اإىل »اأن النبي عب�رة عن �سخ�س ف��س عليه من ال�س�بق، ب�ا�سطة املث�يل، 
مب� فيه� من  الكلية  ب�لنف�س  تنتق�س عند الت�س�ل  ق�ة قد�سية �س�فية، مهي�أة لأن 
اجلزئي�ت، كم� قد يتفق ذلك لبع�س النف��س الذكية يف املن�م، حتى ت�س�هد من 
ين��سبه  مث�ل  حتت  مدرًج�  اأو  بعينه  �سريًح�  اإم�  امل�ستقبل،  يف  الأح�ال  جم�ري 
اليقظة،  يف  لذلك  امل�ستعد  ه�  النبي  اأن  اإل  التعبري.  اإىل  فيه  فيفتقر  م�  من��سبة 
فلذلك يدرك الكلي�ت العقلية عند �سروق ذلك الن�ر و�سف�ء الق�ة النب�ية، كم� 
ال�سم�س  ن�ر  �سروق  عند  العني  من  الب��سرة  الق�ة  املح�س��س�ت يف  مث�ل  ينطبع 
على �سط�ح الأج�س�م ال�سقلية«)2(. وي�سيف الغزايل اأن هذه الآراء كله� م�أخ�ذة 

عن الفال�سفة، وهذه مالحظة ل تقبل ال�سك ول الإنك�ر)3(.

اإخ�ان ال�سف�، ر�س�ئل، جـ3، �س 385 - 391، جـ4، �س 159 - 164.  )1(
الغزايل، ف�س�ئح الب�طنية، �س9.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 10.  )3(
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نظرية  اأن  اإل  م��سع،  غري  يف  الفل�سفية  ب�لأفك�ر  الإ�سم�عيلية  ت�أثر  وقد 
النب�ة على اخل�س��س راقتهم اإىل حد كبري و�س�دفت ه�ى يف نف��سهم، ف�إنه� ل 
ق�مت عليه� دع�تهم، وقد  التي  الإم�مة  ت�سرح فكرة  النب�ة فح�سب، بل  ت��سح 
قدمن� اأن الف�رابي ي�سرح ب�أن الإم�م والنبي والفيل�س�ف يرم�ن اإىل غ�ية واحدة، 
�ل)1(. واإذا ك�ن بع�س  وي�ستمدون تع�ليمهم من م�سدر م�سرتك األ وه� العقل الفعَّ
الإ�سم�عيلية قد اأخذ على ع�تقه اأن يرد على منكري النب�ة فه� يف ال�قت نف�سه 
يدفع �سبًه� ميكن اأن ت�جه اإىل الإم�مة. فنظرية النب�ة الف�رابية اأ�س��س علمي متني 
بنى عليه الإ�سم�عيلي�ن كثرًيا من تع�ليمهم، ومل يزيدوا عليه� �سيًئ� اإل اأنهم ت�أول�ا 
العقل  ه�  جربيل  اإن  مثاًل  فق�ل�ا  الف�رابي،  عنه�  �سكت  التي  الن�س��س  بع�س 
الذي يفي�س على الأنبي�ء ب�ملعل�م�ت، واإن القراآن تعبري عن املع�رف التي ف��ست 

على النبي  من هذا امل�سدر)2(.

5- �نتقالها �إىل �لتفكري �لفل�شفي �ليهودي و�مل�شيحي

ال��سطى  القرون  يف  النب�ة  نظرية  اأثر  اخت�س�ر  يف  خل�سن�  وقد  الآن 
الإ�سالمية، يجدر بن� اأن ن�يل وجهن� �سطر القرون ال��سطى اليه�دية والن�سرانية 
لنبني: هل متكنت هذه النظرية من النف�ذ اإليه�؟ و�سنكتفي من بني مفكري 

�س 75، 76، 99 )= �س 54، 56، 67(.  )1(
الغزايل، ف�س�ئح الب�طنية، �س 9.  )2(
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اليه�د مب��سى بن ميم�ن الذي يعلن يف �سراحة تلمذته للف�رابي وابن �سين�)1(، 
ون�سري بني امل�سيحيني اإىل األبري الأكرب فقط الذي كثرًيا م� ورد ا�سم الف�رابي يف 

م�ؤلف�ته الالتينية)2(.

)�أ( ��شتم�شاك �بن ميمون بها

ف�أم� ابن ميم�ن فال نظن اأن واحًدا من رج�ل الفل�سفة املدر�سية- اللهم اإل 
ابن �سين�- قد ا�ستم�سك بنظرية النب�ة الف�رابية وعني به� مثل عن�يته، فقد وقف 
عليه� يف اجلزء الث�ين من كت�به »دللة احل�ئرين« نح� م�ئة �سفحة اأو يزيد، وبذل 
ب�لنب�ة  املتعلقة  الآراء  وترجع  امل��س�ية)3(.  الدي�نة  وبني  بينه�  الت�فيق  يف  جهده 
النبي جمرد �سخ�س ا�سطف�ه اهلل من  اأن  اأق�س�م. فط�ئفة ترى  اإىل ثالثة  يف نظره 
اأم كبرًيا، فال  اأم ج�هاًل، �سغرًيا  اأك�ن ع�ملً�  بني خلقه وكلفه مبهمة خ��سة، �س�اء 
ي�سرتط فيه اأي �سرط م� دام اهلل قد اخت�ره، اللهم اإل اأن يك�ن ح�سن ال�سل�ك 
�س�مي الأخالق. ويرى امل�س�وؤون- ويعني بهم ابن ميم�ن، فيم� نعتقد، الف�رابي 
امل�اهب  يف  ا  و�سم�ًّ الإن�س�نية،  الطبيعة  يف  كم�ًل  ت�ستلزم  النب�ة  اأن  وابن �سين�- 
�، بل من  العقلية وال�ستعدادات الفطرية، فلي�س لكل �سخ�س اإذن اأن يك�ن نبيًّ

اكتملت فيهم �سف�ت نف�سية وعقلية معينة.

اإ�سرائيل ولفن�س�ن، م��سى بن ميم�ن، �س 64.  )1(
 Madkour, La place, p. 2.  )2(

 Maïmonide, Guide, T. II, p. 259-294.  )3(
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ك�مل  اإن�س�ن  النبي  اأن  ه�  اليه�دي  الفيل�س�ف  اإليه  ينح�ز  الذي  والراأي 
له  ول بد  الآخرين)1(.  عب�ده  على  وا�سطف�ه  اهلل  ف�سله  قد  العقلية  الن�حية  من 
امل�ستقبلة  الأم�ر  وتقفه على  �ل  الفعَّ ب�لعقل  الت�س�ل  ق�ية متكنه من  من خميلة 
ك�أمن� هي اأ�سي�ء حم�س��سة ملم��سة)2(. وعلى قدر م� تعظم املخيلة ويزيد ات�س�له� 
فيم�  الأنبي�ء  تف�وت  هن�  ومن  وتتن�ع،  النب�ية  الإله�م�ت  ت�سم�  العل�ي  ب�لع�مل 
املخيلة  فق�ة  تبًع� لذلك)3(.  اإليهم  م� ي�حى  بتف�وت خميالتهم، واختلف  بينهم 
اإذن ذات اأثر كبري يف الك�سف والإله�م و�سرط اأ�س��سي يف كل من يرقى اإىل مرتبة 
النب�ة)4(، وينبغي اأن تت�فر لدى النبي اأي�ًس� اإىل ج�نب خميلته ق�ى عقلية عظيمة؛ 
�ل اإن مل يكن يف مع�نته�  لأن املخيلة ل ت�ستطيع اأن ت�سعد اإىل درجة العقل الفعَّ
ق�ى فكرية ممت�زة)5(. هذه املالحظ�ت على اخت�س�ره� تكفي للربهنة على اأن ابن 

ميم�ن اعتنق يف اإخال�س نظرية الف�رابي يف النب�ة. 

)ب( ورودها لدى �ألبري �لأكب

اأم� األبري الأكرب فقد اأثرت فيه الآراء الف�رابية ع�مة من ن�اح كثرية، فه� يق�ل 
اأن الإن�س�ن  اإليه الف�رابي، ويقرر  بنظرية يف ال�سع�دة ل تختلف كثرًيا عم� ذهب 
متى و�سل اإىل مرتبة العقل امل�ستف�د اأ�سبح على ات�س�ل دائم ب�لع�مل الروح�ين، 

 Ibid., p. 298.  )1(
 Ibid., p. 333 et suiv.  )2(

 Ibid., p. 333.  )3(
 Ibid., p. 332.  )4(
 Ibid., p. 313.  )5(
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واأ�سحى اإىل حد م� �سبيًه� ب�هلل، ووقف على املع�رف املختلفة، وف�ز بغبطة ل نظري 
 � ت�مًّ اتف�ًق�  يتفق   � �سيك�ل�جيًّ حتلياًل  النب�ة  نظرية  اأخرى  ويحلل من جهة  له�)1(. 
اأي  اإىل  رين�ن من قبل-  يثبت- كم� لحظ  الف�رابي)2(. كل هذا  به  م� ج�ء  مع 
حد نفذت اللغة العربية والنظري�ت الإ�سالمية اخلطرية اإىل املدر�سة الألبريية)3(. 
و�سهل علين� اأن نحدد على وجه التقريب امل�سدر الذي ا�ستقى منه األبري نظرية 
النب�ة الف�رابية، ف�إنه ل يبعد اأن يك�ن قد قراأ عنه� �سيًئ� فيم� ترجم من كتب ابن 
�سين� اإىل الالتينية، اأو كت�ب »دللة احل�ئرين« الذي اأحرز منزلة عظيمة يف خمتلف 

املدار�س امل�سيحية. 

6- �متد�دها �إىل �لتاريخ �حلديث

الت�ريخ  اإىل  ج�وزه�  بل  ال��سطى،  القرون  عند  النظرية  هذه  اأثر  يقف  مل 
احلديث؛ ومن بني املفكرين املحدثني يف الغرب وال�سرق من ح�ول�ا تف�سري النب�ة 
تف�سرًيا ميت اإليه� ب�سلة. ونكتفي بني الغربيني ب�إ�سبين�زا الذي اأ�سرن� من قبل اإىل 
اأنه يلتقي مع فال�سفة الإ�سالم يف نقط كثرية)4(، وبني ال�سرقيني ب�سخ�سيتني لهم� 
�س�أنهم� يف نه�سة الع�مل الإ�سالمي الأخرية وتقدمه العلمي والأدبي، ونعني بهم� 

ال�سيد جم�ل الدين الأفغ�ين والأ�ست�ذ الإم�م.

 Renan, Averroès, p. 235.  )1(
 Ibid.  )2(
 Ibid.  )3(

�س 67 )= �س 89(.  )4(



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
154154

بنظري�ت  امل�سلحني  هذين  اآراء  ربط  جد-  الي�م- يف  حتى  يح�ول  ومل 
التي  امل�ازن�ت  تلك  ج�نًب�  تركن�  م�  اإذا  وا�سًح�،  ربًط�  الأول  الإ�سالم  مفكري 
من ج�نب،  الإم�م  الأ�ست�ذ  بني  اإيج�د عالقة  اإىل  ترمي  التي  اأو  بينهم�،  عقدت 
اأن  �سح  اإن  اأنه  على  اآخر)1(.  ج�نب  من  والغزايل  وابن تيمية  اجل�زية  وابن قيم 
اآراءهم� الدينية قد ق�رنت بنظ�ئره� لدى الأئمة ال�س�بقني، ف�إن بح�ثهم� العقلية 
ل تزال غري وا�سحة ال�سلة بنظري�ت فال�سفة الإ�سالم)2(. وخط�أ اأن يظن اأن هذه 
العربية، ويف »جملة  امل�س�در  اأوًل من  اإمن� نهال  ف�إنهم�  اأو معدومة،  ال�سلة مقط�عة 
ب�أنهم� ك�ن� يدع�ان اإىل درا�سة فال�سفة الإ�سالم وتفهم  العروة ال�ثقى« م� ي�سهد 

اأفك�رهم)3(.

)�أ( �أهميتها يف فل�شفة �إ�شبينوز�

�سغلت  والدين،  الفل�سفة  بني  والنقل،  العقل  بني  ال�سلة  اأن  يعلم  كلن� 
الفال�سفة املحدثني، كم� ك�نت حجر الزاوية يف فل�سفة القرون ال��سطى. وقد وقف 
القراء؛ لأن  امل��س�ع كت�بً� م�ستقالًّ غري معروف من جمه�ر  اإ�سبين�زا على هذا 
كت�به الآخر امل�سه�ر »الأخالق« طغى عليه، ونعني به »ر�س�لته الدينية ال�سي��سية« 
التي تتمم يف راأين� مذهبه الفل�سفي. ذلك لأنه اإذا ك�ن »كت�ب الأخالق« ي��سح 

 "Muhammad Abdo", dans Encyc. de l’Islam.  )1(
ل يف�تن� اأن ن�سري هن� اإىل بحث م�ست�عب عن الأ�ست�ذ الإم�م و�سعه اأخرًيا ب�للغة الفرن�سية الدكت�ر عثم�ن اأمني   )2(

.Muhammad Abduh, Le Caire, 1944 :وعن�انه
جملة العروة ال�ثقى، املق�لة الرابعة.  )3(
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احلق�ئق العقلية، ف�إن هذه »الر�س�لة« ت�سرح احلق�ئق النقلية. وهذان ال�سرب�ن من 
علمني  ويق�بالن  ال�ستقالل،  مت�م  وم�ستقالن  اإ�سبين�زا  عند  متميزان  احلق�ئق 
علم  م��س�ع  النقلية  واحلقيقة  الفل�سفة،  م��س�ع  العقلية  احلقيقة  منف�سلني: 

الإلهي�ت. 

يلغي  اأن  ي�ستطيع  فال  واحد،  اآن  يف  اإلهي�ت  وع�مل  فيل�س�ف  واإ�سبين�زا 
اإحدى ه�تني احلقيقتني ول اأن يدجمه� يف الأخرى، بل يقرر اأن كل واحدة منهم� 
�سرورية ومطلقة النف�ذ يف م�سم�ره�، والدين واإن مل يكن احلقيقة كله� حقيقي يف 
ذاته ول غنى للمجتمع عنه)1(. غري اأن احلقيقة الدينية تعتمد راأ�ًس� على ال�حي 
والإله�م، فكيف يتم هذا ال�حي وب�أية و�سيلة ي�ستطيع الأنبي�ء ال��س�ل اإليه؟ هذا 
اإذا تتبعن� الكتب  اأن�  ه� ال�س�ؤال الذي ح�ول اإ�سبين�زا اأن يجيب عنه. ويف راأيه 
عب�رات  اأك�نت  �س�اء  املختلفة  النب�ية  الإله�م�ت  اأن  وجدن�  جميعه�،  املقد�سة 
�سريحة اأم �س�ًرا رمزية اإمن� تتم ب�ا�سطة خميلة ق�ية)2(. وعلى هذا ل تتطلب النب�ة 

�سرًط� اآخر �س�ى اأن يك�ن الأنبي�ء ذوي خميلة ن�سيطة متنبهة)3(.

ويف  الف�رابي  يف  الف�ر  على  نفكر  اأن  دون  الآراء  بهذه  منر  اأن  ميكنن�  ل 
املعرفة  اإن   � حقًّ ال��سطى.  القرون  يف  واليه�دية  الإ�سالمية  الفل�سفية  الدرا�س�ت 
الن�جتة عن ال�حي والإله�م ل ت�س�وي يف نظر اإ�سبين�زا املعرفة العقلية، مع اأنهم� 

 Brochard, Etudes de philosophie ancienne et moderne, Paris, 1912, p. 336-337.  )1(
 Spinoza, Traité théologico-politique, p. 18.  )2(

 Ibid., p. 24.  )3(
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عند الف�رابي وابن �سين� مت�س�ويت�ن ومتك�فئت�ن. ولعل هذا راجع اإىل اأن اإ�سبين�زا 
�، ول �سك يف اأن  �، وديك�رتي قبل اأن يك�ن ف�رابيًّ فيل�س�ف قبل اأن يك�ن له�تيًّ
الأفك�ر ال�ا�سحة املتميزة هي وحده� عند ديك�رت �سبيل املعرفة اليقينية، ولكن 
اأن  ب�لرغم من هذا اخلالف يتفق الفيل�س�ف العربي والفيل�س�ف اليه�دي على 

ق�ة املخيلة �سرط اأ�س��سي يف النب�ة. 

وهن� نت�س�ءل: هل هذا التف�ق جمرد م�س�دفة اأو اأخذ اإ�سبين�زا عن الف�رابي 
بع�س اآرائه يف النب�ة؟ اإذ لحظن� يف اأن الأول در�س يف عن�ية م�ؤلف�ت ابن ميم�ن، 
ونحن  الف�رابية.  النب�ة  ونظرية  الإ�سبين�زية  الأفك�ر  بني  ال�سلة  ندرك  اأن  اأمكنن� 
نلحظ من جهة اأخرى اأن مذهب ال�سببية عند الفيل�س�فني متحد، واأنهم� يقبالن 
فكرة التنب�ؤ ب�لغيب دون اأن يك�ن له� اأي اأثر يف جمرى الق�انني الطبيعية. ففي 
مقدور ذوي النف��س املمت�زة اأن يقف�ا اأثن�ء اليقظة اأو يف ح�لة الن�م على الأم�ر 
امل�ستقبلة، ويتكهن�ا ببع�س احل�ادث التي �ستح�سل غًدا اأو بعد غد ل حم�لة)1(. 
الف�رابي مب��سرة؛ لأنه م� ك�ن  اأخذ عن  اإ�سبين�زا  اأن  اإىل  ونحن ل نذهب مطلًق� 
يعرف العربية، ولكن لي�س ببعيد اأن يك�ن قد وقف على �سيء مم� ترجم من كتب 
بع�س  ا�ستقى  اأن  ح�ل  كل  على  املحقق  ومن  الالتينية،  اإىل  الإ�سالم  فال�سفة 
الأفك�ر الإ�سالمية من م�سدر ث�بت، ه� كت�ب »دللة احل�ئرين« لبن ميم�ن، ويف 

هذا الكت�ب كم� قدمن� ق�سط وافر عن نظرية النب�ة.

 Brochard, Etudes, p. 335.  )1(
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)ب( �لنبوة يف ر�أي جمال �لدين �لأفغاين

اآرائه  على  منه�  نقف  اأن  ن�ستطيع  كثرية  م�ؤلف�ت  ال�سيد  لن�  يخلف  مل 
ونظري�ته، وفيه� وراء »ر�س�لته يف الرد على الدهريني«، »وت�ريخه لالأفغ�ن« ل نك�د 
واملجالت  ال�سحف  بع�س  ويف  ال�ثقى«  »العروة  يف  متفرقة  مق�لت  اإل  له  جند 
املع��سرة)1(. وك�أنه اكتفى ب�أن يلقن اأتب�عه وتالميذه تع�ليمه دون اأن ي�دعه� بط�ن 
الكتب، �س�أن �سقراط وط�ئفة من امل�سلحني. هذا اإىل اأن حي�ة ال�سطراب والرحلة 

والنتق�ل التي ق�س�ه� م� ك�نت ت�سمح له ب�لهدوء الك�يف للبحث والت�أليف.

اإليه� هن�.  ب�أن ن�سري  ب�آراء جديرة  النب�ة  اأدىل يف م��س�ع  ومهم� يكن فقد 
وذلك اأنه اأثن�ء مق�مه الأول يف الق�سطنطينية �سنة 1870، دعي لإلق�ء حم��سرة يف 
»دار الفن�ن«، ويظهر اأنه �س�ء اأن يك�ن م��س�ع املح��سرة متن��سًب� مع املك�ن الذي 
املجتمع  �سبه  ثن�ي� هذا احلديث  الفن�ن. ويف  ف�ئدة  لهذا حتدث عن  فيه،  األقيت 
حي�ة  اأنه ل  اإىل  انتقل  ثم  وظيفة خ��سة.  ع�س�  ولكل  الأع�س�ء،  مت�سل  بج�سم 
ف�لنبي واحلكيم منه  اأو احلكمة،  النب�ة  الروح، وروح املجتمع هي  للج�سم بدون 
مبث�بة الروح من البدن، وكل م� بينهم� من ف�رق، ه� اأن النب�ة منحة اإلهية ل تن�له� 

ژ ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ   يد الك��سب، بل يخت�س اهلل به� من ي�س�ء من عب�ده، 
ۈئ ژ  ]الأنع�م/ 124[، يف حني اأن احلكمة تن�ل ب�لبحث والنظر. وف�ق 

ذلك النبي مع�س�م من اخلط�أ والزلل، واحلكيم يج�ز عليه ذلك ويقع فيه)2(. 

 Goldziher, "Djamâl al-Din", dans Encyc. de l’Islam, T. I, p. 1039.  )1(
 Ibid., 1037 ; Browne, The Persian Revolution, p.7.  )2(
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واأول �سيء ي�ستخل�س من هذا الت�سبيه اأن النبي ع�س�- وع�س� ه�م- من 
اأع�س�ء املجتمع الإن�س�ين، واأن النب�ة وظيفة من ال�ظ�ئف ال�سرورية لهذا املجتمع. 
ويف هذا م� هي�أ ال�سبيل ل�سيخ الإ�سالم ح�سن فهمي اأن يثريه� �سع�اء على ال�سيد، 
التهمة  هذه  اأحدثت  وقد  �س�نع.  النبي  واأن  فن  النب�ة  اأن  يزعم  ب�أنه  اإي�ه  متهًم� 
�سجة عنيفة يف �سحف ال�سرق املختلفة، وترتب عليه� اأن اأرغم ال�سيد على مف�رقة 

.)1(
اإ�ست�نب�ل �سنة 1871 

وب�سرف النظر عن هذه احلملة الب�طلة التي اأث�رته� ع�امل احلقد واحل�سد، 
ال�سيد  اأن  ف�إن� نالحظ  ال�اقع واحلقيقة يف �سيء،  اأ�س��س من  له�  والتي مل يكن 
اأوًل مهمة النبي الجتم�عية  يلتقي مع الف�رابي يف نقطتني ه�متني: فه� ي��سح 
ب�س�رة  الإ�سالم  اأول من �س�ره� يف  الف�رابي من  يعد  م�س�ألة  وال�سي��سية، وهذه 
لفكرة  دعم  اأنه  يف  الف��سلة«  املدينة  اأهل  »اآراء  كت�بة  نلخ�س  اأن  وميكنن�  علمية، 
النب�ة على اأ�س��س من »جمه�رية« اأفالط�ن وعلم النف�س عند اأر�سط�. وال�سيد وه� 

م�سطلح ديني و�سي��سي ل بد له اأن يحتذي هذه اخلط� وي�سري على هذا النهج.

عند  يقرتب�ن  واحلكيم  النبي  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يف�تن�  ل  اأخرى  جهة  ومن 
هذين املفكرين اإىل حد كبري، فهم� روح املجتمع ومبعث احلي�ة والإ�سالح. نعم 
الف�رابي مل  اأن  والع�سمة، يف حني  الك�سب  ن�حية  من  بينهم�  يفرق  ال�سيد  اإن 
ي��سح الق�ل يف الأول واأغفل الث�نية بت�ًت�، وبدا ك�أنه ي�س�ي بني النبي والفيل�س�ف 

ج�رجي زيدان، م�س�هري ال�سرق، جـ2، �س 54 - 66.  )1(
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من جميع ال�ج�ه. ولكن يجدر بن� األ نن�سى اأن الف�رابي ك�ن ي�سعد ب�حلكيم اإىل 
م�ست�ى ه� الع�سمة بعينه� ل ميكن اأن يت�س�ر فيه الزلل، ولهذا مل يفرق بينه وبني 
ال�سيد قد جهر  اإذا ك�ن  اأنه  اأن نالحظ  النقطة. وف�ق هذا ينبغي  النبي يف هذه 
بهذه التفرقة فم� ذاك اإل لأنه مت�أثر بع�سره وبيئته، وب�حلمالت التي وجهت من 
قبل اإىل البحث العقلي، اإذ اإنه يع�د اإىل م��س�ع احلكمة بعد �سبعة قرون ق�س�ه� 
امل�سلم�ن يف مط�ردة الفل�سفة والفال�سفة، فلم يكن يف مقدوره اأن يدع� للحكمة 

� يف احلي�ة مكتماًل من كل ن�احيه. دع�ة �سريحة ول اأن يثبت له� حقًّ

ال�س�بقني فال �سك يف  الإ�سالم  بينه وبني فال�سفة  الفروق  وكيفم� ك�نت 
اأنه قرب امل�س�فة بني النبي واحلكيم، وعدهم� مًع� م�سدر تق�مي واإ�سالح، وه�ت�ن 
الفكرت�ن ف�رابيت�ن يف اأ�سلهم�، �س�اء اأك�نت� م�ستمدتني مب��سرة من كتب الف�رابي 
اأم ب�ل�ا�سطة من م�سدر اآخر. وقد اأ�سهم ال�سيد يف ن�سرة الفل�سفة والأخذ بيده�، 
و�س�عد على اإحي�ء درا�سته� يف ال�سرق بعد اأن ك�ن الن��س قد ان�سرف�ا عنه� زمًن�. 

)ج( تف�شري �لأ�شتاذ �لإمام لها

مل يكن الإم�م يف ت�أثره بفال�سفة الإ�سالم اأقل و�س�ًح� من �سيخه و�سديقه 
الدرا�س�ت  اإحي�ء  يف  بنف�سه  وا�سرتك  ابن �سين�  قراأ  فقد  جم�ل الدين،  ال�سيد 
الفل�سفية القدمية املهج�رة، ويف ن�سره لكت�ب »الب�س�ئر الن�سريية« م� ي�سهد بذلك. 
هذا اإىل اأنه، واإن ا�سرتك مع ال�سيد يف فكرة التجديد والإ�سالح، يخ�لفه يف بع�س 
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�سريًع�  ال��س�ل  يريد  ال�سيد جمدد طم�ح  فبينم�  اإىل حتقيقه�،  امل��سلة  ال��س�ئل 
وعن طريق ال�سي��سية، اإذ ب�لأ�ست�ذ الإم�م يعتقد اأن طبيعة الأ�سي�ء ت�أبى الطفرة، 
واأن الإ�سالح ي�ستلزم خط�ات رزينة، وتدرًج� معق�ًل، ودع�ئم ث�بتة من الأخالق 

والدين. 

لهذا اجته اأوًل نح� التع�ليم الدينية، حم�وًل اأن ي�س�غه� يف الق�لب الذي 
اإىل م� ك�ن عليه ال�سلف الأول)1(. فقد ك�ن  يتفق وروح الع�سر، واأن ي�سعد به� 
على يقني مم� حلق الإ�سالم من اأفك�ر ف��سدة �س�رته ب�س�رة معيبة، ووقفت حجر 
ا من حم�ربة هذه الأب�طيل  عرثة يف �سبيل نه��س امل�سلمني وتقدمهم. ومل ير بدًّ
الطليق  احلر  التفكري  بيد  والأخذ  واخلراف�ت،  البدع  على  والق�س�ء  والرته�ت 
ويف  به.  ين�ء  اأن  من  اأو�سح  الن�حية  هذه  يف  واأثره  ال�سحيح؛  الدين  راية  حتت 
راأيه اأن العلم والدين ل يختلف�ن مطلًق�، بل يجب اأن يت�س�فرا على غ�ية واحدة 
هي تهذيب الإن�س�نية وترفيهه� واإ�سع�ده�)2(. ف�لدين يح�ل دون الإن�س�ن والزيغ 
الذي يق�د اإىل عقل ج�مح، والعلم ي��سح الأ�س�ل الدينية ويبني اأنه� ل تتن�فى 
مع املب�دئ العقلية. ولن ن�ستطيع الإدلء هن� بكل اأفك�ر الأ�ست�ذ الإم�م الدينية، 
به  بينه وبني م� ق�ل  ال�سبه  تتبني وج�ه  النب�ة، كي  راأيه يف  نلخ�س  ب�أن  ونكتفي 

فال�سفة الإ�سالم ال�س�بق�ن.

 "Muhammad Abdo", dans Encyc. de l’Islam.  )1(
حممد عبده، الإ�سالم والن�سرانية.   )2(
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يقف الأ�ست�ذ الإم�م على هذا امل��س�ع ثلث »ر�س�لة الت�حيد« امل�سه�رة اأو 
يزيد، وفيه� يتحدث عن الر�س�لة الع�مة وح�جة الب�سر اإىل الر�سل، واإمك�ن ال�حي 
بطبعه  الإن�س�ن مدين  ب�أن  وي�سرح   . ور�س�لة حممد الر�سل،  ووظيفة  ووق�عه، 
ي�ؤديه،  واجب  املجتمع  اأفراد  من  فرد  وعلى كل  واملع��سرة،  املخ�لطة  اإىل  حمت�ج 
وحق يط�لب به)1(. بيد اأن الأفراد قد يخلط�ن احلق�ق ب�ل�اجب�ت، ويته�ون�ن فيم� 
كلف�ا به م�سرفني كل الإ�سراف فيم� يدع�نه لأنف�سهم من حق�ق، فتعم الف��سى 
هداة  اأفراده  بع�س  قي�م  اإىل  م��سة  ح�جة  يف  املجتمع  وي�سبح  الف�س�د.  وينت�سر 
ومر�سدين، يبين�ن للن��س الن�فع وال�س�ر، ومييزون لهم اخلري من ال�سر، ويعلم�نهم 
م� �س�ء اهلل اأن ي�سلح به مع��سهم ومع�دهم، وم� اأراد اأن يقفهم عليه من �س�ؤون ذاته 
وكم�ل �سف�ته؛ وه�ؤلء هم الأنبي�ء واملر�سل�ن - �سل�ات اهلل عليهم)2(. فبعثتهم 
من متمم�ت ك�ن الإن�س�ن، ومن اأهم ح�جة يف بق�ئه، ومنزلته� من الن�ع الإن�س�ين 
منزلة العقل من ال�سخ�س؛ منحة اأمته� اهلل لكيال يك�ن للن��س على اهلل حجة بعد 

الر�سل)3(.

�سمت  فقد  والإله�م،  ب�ل�حي  خلقه  بع�س  اهلل  يخت�س  اأن  غريًب�  ولي�س 
اأن درج�ت  الرب�ين، وبديهي  الإلهي والك�سف  للفي�س  اأهاًل  واأ�سبح�ا  نف��سهم 
العق�ل متف�وتة يعل� بع�سه� بع�ًس�، ول يدرك الأدنى منه� الأعلى اإل على وجه 

حممد عبده، ر�س�لة الت�حيد، �س 73 - 74.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 82- 83.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 84.  )3(
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الإجم�ل. ولي�س هذا التف�وت نتيجة الختالف يف التعليم فح�سب، بل كثرًيا م� 
ك�ن اأثًرا من اآث�ر الختالف يف الفطرة التي تخ�سع لق�انني الك�سب والختي�ر. 
ول يزال املرء يرقى يف الكم�ل حتى يبدو البعيد له قريًب�، وتنفتح اأم�مه حجب 
الغيب)1(. يق�ل الأ�ست�ذ الإم�م: »ف�إذا �سلم - ول حمي�س من الت�سليم- مب� اأ�سلفن� 
الالزمة ملقدم�ته� عند  النتيجة  والنك�ل عن  العقل  املقدم�ت، فمن �سعف  من 
نق�ء اجل�هر  الب�سرية م� يك�ن له� من  النف��س  ب�أن من  األ ي�سلم  اإليه�،  ال��س�ل 
ب�لأفق  تت�سل  لأن  الإلهي،  الفي�س  حم�س  من  به،  ت�ستعد  م�  الفطرة  ب�أ�س�ل 
الأعلى وتنتهي من الإن�س�نية اإىل الذروة العلي�، وت�سهد من اأمر اهلل �سه�د العي�ن 
م� مل ي�سل غريه� اإىل تعقله اأو حت�س�سه بع�س� الدليل والربه�ن، وتتلقى عن العليم 

احلكيم م� يعل� و�س�ًح� على م� يتلق�ه اأحدن� عن اأ�س�تذة التع�ليم«)2(.

يردده�  التي  املع�ين  هذه  من  كثرًيا  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  ح�جة  يف  نظنن�  ل 
اأخالقية  راأيهم�  النبي يف  فمهمة  الدين:  ال�سيد جم�ل  به�  ق�ل  الإم�م  الأ�ست�ذ 
اجتم�عية، ووظيفته تنح�سر يف تربية ال�سع�ب وال�سري به� نح� الطريق الق�مي، واإن 
ك�ن ال�سيد قد اعترب النبي روح املجتمع الإن�س�ين ف�لأ�ست�ذ الإم�م عده عقله. ول 
نظنن� مغ�لني اإذا قلن� اإن الإم�م يع�د بن� اإىل عهد الف�رابي وابن �سين� اللذين ك�ن� 
�. وه� مييل دائًم� كم� قدمن� اإىل اأن يرجع  � �سيكل�جيًّ يف�سران النب�ة تف�سرًيا علميًّ

امل�سدر نف�سه، �س 85.  )1(

امل�سدر نف�سه، �س 86.  )2(
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التع�ليم الإ�سالمية اإىل احل�ل الزاهرة التي ك�ن عليه� ال�سلف الأول. ويف كثري من 
اآرائه م� يقربه من هذين الفيل�س�فني، وم� يدفعن� لأن ندر�س العالقة بينه وبينهم� 
يف �سكل اأكمل وعلى �س�رة اأو�سح. فه� يقرر مثلهم اأن التع�ليم والأوامر الدينية 
لط�ئفة  غذاء  �سلحت  اإن  الفل�سفة  اأن  الن��س، يف حني  وع�مة  ال�سع�ب  به�  يراد 
معينة فلي�س يف مقدور اجلميع ا�ست�س�غته�. ويق�ل ب�لأ�سب�ب الطبيعية التي اأنكره� 
اأهل ال�سنة مالحًظ� كم� لحظ فال�سفة الإ�سالم من قبل، اأنه� لتتن�فى مع قدرة 
اهلل واختي�ره يف �سيء. ويف اخت�س�ر يتفق الإم�م مع الف�رابي يف حم�ولته الت�فيق 
بني العقل والنقل، بني العلم والدين، وهذه املح�ولة تدور ح�ل نقط تك�د تك�ن 

حمدودة، ويف هذا م� قربه اإليهم وربطه بهم.

* * *

اأن  اإىل  امليالدي،  الع��سر  القرن  اأعني يف  ن�س�أته�،  منذ  النب�ة  نظرية  تتبعن� 
اأثره� يف  لبي�ن  وفقن�  قد  نك�ن  اأن  ون�أمل  الع�سرين؛  القرن  اأوائل  اإىل  به�  و�سلن� 
اإحي�ء  اإىل  يحفز  م�  هذا  ويف  واحلديث.  املت��سط  الت�ريخ  يف  والغرب،  ال�سرق 
الدرا�س�ت الفل�سفية الإ�سالمية، فقد بدت وثيقة ال�سلة مبدار�س خمتلفة وعه�د 
ي�سح  نفي�سة، ل  درر  ليبنتز-  ال��سطى- كم� لحظ  القرون  بح�ث  متت�لية، ويف 
اإغف�له�. على اأن نه�ستن� العقلية والفكرية ل ميكن اأن ت�ؤ�س�س على اأ�س��س �س�لح 
بع�سه�  الإ�سالمي  التفكري  وات�سلت حلق�ت  ب�مل��سي،  احل��سر  فيه�  ربط  اإن  اإل 

ببع�س، ولن� فيم� �سنعه الأ�ست�ذ الإم�م اأ�س�ة ح�سنة. 





النف�س �سر اهلل يف خلقه واآيته يف عب�ده، ولغز الإن�س�نية الذي مل يحل بعد، 
وقد ل يحل ي�ًم� م�. هي م�سدر املع�رف املختلفة واملعل�م�ت التي ل ح�سر له�، 
ولكنه� مل ت�سم بعد اإىل اأن تعرف حقيقته� معرفة �س�دقة يقينية؛ وهي اأي�ًس� منبع 
الأفك�ر ال�ا�سحة اجللية، اإل اأن فكرته� عن ذاته� م�س�بة بقدر كبري من الغم��س 
والإبه�م. ومع هذا ف�لإن�س�ن منذ ن�س�أته تّ�اق اإىل تعرفه� ج�ّد يف تفهمه�، ول يزال 
اأن  وب�ده  اأمره�.  وال�ق�ف يف  اإدراك كنهه�  يبذل ق�س�رى جهده يف  الي�م  حتى 

يعرف يف دقة م�هيته�، ويدرك ال�سلة بينه� وبني اجل�سم، ويتبني م�سريه� وم�آله�.

الأ�سي�ء  معرفة  يف  وه�  �سيء،  كل  يعرف  اأن  يحب  ُطلعة  وه�  ل  وكيف 
املجه�لة والأم�ر اخلفية اأرغب. واإذا ك�ن قد خط� خط�ات ف�سيحة يف �سبيل فهم 
الطبيعة اإىل اأنه مدين بطبعه ل ي�ستطيع اأن يعي�س مبعزل عن اإخ�انه وذويه، ومعرفته 
لنف�سه كثرًيا م� تعينه على تفهم بني جن�سه. وكم بذل الأخالقي�ن واملرب�ن من 
التهذيب  عليه�  يق�م  التي  الفطرية  وال�ستعدادات  املي�ل  البحث عن  جهد يف 
تخ�طب  وال�سرائع  والأدي�ن  والرتبية،  للتعليم  اأ�س��ًس�  ت�سلح  والتي  والتثقيف، 

 الف�صل الرابع
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النف��س قبل اأن تخ�طب الأبدان، وتتجه اإىل الأرواح اأكرث مم� تتجه اإىل الأج�س�م، 
والث�اب والعق�ب وامل�س�ؤولية الأخالقية والدينية ب�جه ع�م تدع� اإىل التفكري يف 
وظروفه  الفردية  الإن�س�ن  اأح�ال  ففي  البدن.  مف�رقة  بعد  وم�آله�  وخل�ده�  الروح 
الجتم�عية، ويف بح�ثه العلمية، وتع�ليمه الدينية، م� يدفعه اإىل ك�سف ذلك ال�سر 

الذي اأودعه اهلل فيه، والذي اآمن به الن��س دون اأن يروه.

1- مو�شوع �لنف�س يف �لعامل �لإ�شالمي

يف  واملفكرين  الب�حثني  النف�س  م��س�ع  ي�سغل  اأن  غريًب�  يكن  مل  لهذا 
خمتلف الع�س�ر، ولي�س ثمة فيل�س�ف اإل اأدىل فيه براأي وتعر�س له ب�سيء من 
التحليل، ورمب� ك�ن يف ت�ريخه م� يلخ�س ت�ريخ الفل�سفة ب�أ�سره�. والإ�سالم الذي 
عنه�،  النظر  يغ�س  اأو  �س�أنه�  من  ليحط  ك�ن  م�  �سب�ته�  من  النف��س  لي�قظ  ج�ء 
اأو ينكره�؛ وه� يف  ليتج�هله�  اإىل تهذيب الأرواح وتطهريه� م� ك�ن  والذي دع� 
اخت�س�ر دين وعقيدة قبل اأن يك�ن ح�س�رة ومدنية. لذلك خ�طب النف��س منذ 
الدع�ة الأوىل، ووجه النظر اإليه�، وم� اإن انتقلت اإليه تع�ليم احل�س�رات ال�س�بقة 
درا�سة  يف  يت��سع�ن  مفكروه  اأخذ  حتى  وهندية،  وف�ر�سية  وي�ن�نية  م�سرية  من 
خل�ده�  ح�ل  خ��س  ب�جه  واأث�روا  وخ�س�ئ�سه�،  اأح�اله�  عن  ويبحث�ن  النف�س، 

وتن��سخه� األ�انً� من اجلدل والنق��س.
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)�أ( �لكتاب و�ل�شنة

اإذا رجعن� اإىل هذين امل�سدرين الأولني، وجدن�هم� يعر�س�ن مل��س�ع النف�س 
الروح)1(  اأن  اإىل  مثاًل  القراآن  في�سري  من��سب�ت.  ويتحدث�ن عنه يف عدة  مرة،  غري 

مبعث احلي�ة، واأنه� م�ستمدة من اهلل، ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
72[؛   -71 ژ]�س/  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ  
واأنه� �سر اهلل يف خلقه، فال يده�س الب�سر وهم حمدودو العلم اإذا مل يقف�ا على 

كنهه� وحقيقته�، ژوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  یژ]الإ�سراء/ 85[. ويحذر من �سه�ات النف�س واأه�ائه�، م�سيًدا 

ب�لنف�س الل�امة التي ترتدع عن الرذائل وت�أب�ه�، ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
ک  ک  گ  ژ]القي�مة/1- 2[. وي�ؤذن ب�أن النف��س درج�ت، اأ�سم�ه� مرتبة 

النف�س املطمئنة التي خ�طبه� ق�ئاًل: ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ژ]الفجر/ 27- 30[. ويقرر اأن 

يك�د يك�ن ا�ستعم�ل كلمة »روح« يف اجل�هلية مق�س�ًرا على مدل�له� اللفظي، وه� ريح ورائحة، فلم يكن يفهم   )1(
منه� معنى النف�س. واأول م� يلحظ هذا املعنى يف القراآن واحلديث، ف��ستعمل لفظ الروح فيهم� مبعنى النف�س، 
وب�لعك�س، واإن ك�ن القراآن يريد ب�لروح اأحي�نً� اجلن واملالئكة، ثم �س�رت الكلمت�ن بعد هذا تقرتب�ن اأو تبتعدان. 
ومن هن� ن�س�أ النق��س بني مفكري الإ�سالم يف مدل�لهم� هل ه� متحد اأو خمتلف، ونحن نطلقهم� هن� ب�جه ع�م 
اإطالًق� م�سرتًك�. وقد و�سح مكدونلد املع�ين املختلفة التي ت�اردت عليهم� يف بحث م�ستفي�س، خل�س تلخي�ًس� 
 Macdonald, "The Development :وافًي� يف الف�سل املعق�د لكلمة »نف�س« بدائرة املع�رف الإ�سالمية، انظر

.of the Idea of Spirit", in Acta Orientalia, 1931, p. 307-351; "Nafs", Encyc. de l’Islam
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ژٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   اإىل اهلل،  النف��س جميًع� مرده� 
چژ  چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ  

]الزمر/ 42[.

اأح�ديث  النف�س،  ت��سيح حقيقة  الرغم من حتفظه� يف  ال�سنة، على  ويف 
�س�بق على وج�د  واأن وج�ده�  الأرواح،  عنه  الذي �سدرت  الأ�سل  اإىل  ت�سري 
البدن: »الأرواح جن�د جمندة، فم� تع�رف منه� ائتلف، وم� تن�كر منه� اختلف«. 
واأخرى تعر�س مل�سريه� بعد امل�ت فتبني م�قفه� من �س�ؤال امللكني وم� حت�س به 
بينه�،  فيم�  امل�تى  اأرواح  تزاور  وت�س�ر  دائم،  اأو عذاب  نعيم مقيم  القرب من  يف 
ومدى ا�ستئن��سه� مبن يزوره� من الأحي�ء: »م� من اأحد يزور قرب اأخيه ويجل�س 
عنده اإل ا�ست�أن�س به ورد عليه حتى يق�م«)1(. وث�لثة تف�سح لالأحالم جم�ًل، ومتيز 
بني الروؤي� ال�س�دقة والك�ذبة: »ك�ن  ل يرى روؤي� اإل ج�ءت كفلق ال�سبح«، 
»الروؤي� احل�سنة من الرجل ال�س�لح جزء من �ستة واأربعني جزًءا من النب�ة«، »من 

.)2(»� راآين فقد راآين حقًّ

ال�سدر  يف  ظ�هره�  على  اأخذت  قد  والأح�ديث  الآي�ت  هذه  ك�نت  واإذا 
الأول، ف�إنه� مل تلبث اأن فتحت بعد ذلك ب�ب من�ق�سة وبحث ط�يل، خ�س��ًس� 
هذا  و�سعه�  يف  اأنه�  على  الأخرى.  الأمم  تع�ليم  الإ�سالم  اإىل  نقلت  اأن  ي�م 
بع�س  اأو  وتعبريه�،  الأحالم  ح�ل  م�ستفي�سة  اإ�سالمية  لدرا�س�ت  اأ�س��ًس�  ك�نت 

ابن قيم اجل�زية، كت�ب الروح، حيدر اآب�د 1324هـ، �س 9 - 62.  )1(
�سحيح البخ�ري، ب�ب »تعبري الروؤي� والأحالم«.  )2(
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ال�سمعي�ت من بي�ن اأ�سل الروح و�سبقه� على اجل�سد، وع�دته� اإليه بعد امل�ت، 
و�س�ؤال امللكني، وعذاب القرب)1(. وال�سمعي�ت من اأو�سع اأب�اب علم الكالم ت�أثًرا 
فيه�  وال��سع  وللخي�ل  والن�سراني�ت،  ب�لإ�سرائيلي�ت  الأجنبية، وخ��سة  ب�لأفك�ر 

جم�ل ف�سيح، اإر�س�ء للجم�هري اأو رغبة يف الته�يل والتحذير.

)ب( �مل�شادر �لأجنبية

اأ�سرن� من قبل اإىل اأن م��س�ع النف�س �سغل الب�حثني على اختالفهم، وعني 
به الإن�س�ن منذ ن�س�أته. والفكر ال�سرقي القدمي يدور يف جزئه الأعظم ح�ل النف�س 
يف اأ�سله� ومع�ده� وو�س�ئل تهذيبه� وتطهريه�. فقدم�ء امل�سريني �سديدو العتق�د 
ب�لع�مل الآخر، ويف »كت�ب امل�تى« م� ي�سهد ب�أنهم ك�ن�ا ي�ؤمن�ن اإمي�نً� ج�زًم� ب�خلل�د. 
وك�ن الإ�سرائيلي�ن يق�ل�ن اإن الإن�س�ن مركب من نف�س وج�سم، واأن اجل�سم يع�د 
اإىل الرتاب، والنف�س ترجع اإىل اهلل لتث�ب اأو تع�قب، ودين زارد�ست، الذي يعد 
اأ�سهر مظهر للتفكري الف�ر�سي قبل امليالد، اإمن� ي�سّ�ر الع�مل على اأنه جمم�عة اأرواح 
ة والأخرى �سريرة، وهي يف ن�س�ل م�ستمر اإىل اأن يقدر يف اآخر الأزم�ن  بع�سه� خريِّ
لروح اخلري النت�س�ر والغلبة. وحكمة الرباهمة تتلخ�س يف جتدد النف�س وتخل�سه� 
من البدن، لكي تفنى يف براهم� وه� »احلقيقة ب�لذات«؛ ومن مل ي�سل اإىل هذا 
التجرد بقيت نف�سه ح�ئرة تتنقل من بدن اإىل بدن، يف رحلة ل تنقطع »وتن��سخ اأو 

تقم�س« ل حد له.

يعد كت�ب ابن قيم اجل�زية الآنف الذكر �س�رة م�ست�عبة من �س�ر هذه ال�سمعي�ت.   )1(
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ول نزاع يف اأن كثرًيا من هذه الأفك�ر قد انتقل اإىل الع�مل الإ�سالمي بحكم 
اإىل  التي �سرت  اليه�دية والن�سرانية  للتع�ليم  اأن نعر�س  اجل�ار واملخ�لطة. ودون 
العرب قبل الإ�سالم وت�أكدت بعده، ول للمخلف�ت امل�سرية القدمية التي ك�نت 
قد تال�ست ي�م اأن اأخذ الإ�سالم ين�سر دع�ته يف الدي�ر امل�سرية، ن�سري فقط اإىل 
بع�س الآراء الف�ر�سية والهندية. فقد ك�ن للدي�نة الزراد�ستية وامل�ن�ية �سلة وا�سحة 
وكيف  واآرائهم،  امل�سلمني  تفكري  الروحي دخل يف  وجل�نبه�  الإ�سالمي،  ب�لع�مل 
ل وقد اعتنق الإ�سالم كثري من الفر�س، ومن الزراد�ستيني ب�جه خ��س، فك�ن 
اأن هن�ك  اأن يحمل ه�ؤلء معهم مذاهبهم وتع�ليمهم. ومل ل نذهب اإىل   � طبيعيًّ
عالقة بني م� ك�ن يجري على ل�س�ن امل�سلمني من نق��س ح�ل حتليق الروح على 
البدن بعد امل�ت، وخالف على احل�سر هل ه� ب�لأرواح اأو ب�لأج�س�د، وبني م� دار 

قبُل لدى امل�ن�يني واملزدكيني من جدل يف هذا امل��س�ع؟ 

اأم� الثق�فة الهندية فقط ات�سل به� امل�سلم�ن ب�ا�سطة الفر�س، اأو مب��سرة عن 
اأخري�ت القرن الأول الهجري،  طريق التج�رة والفتح. وقد بدءوا غزو الهند يف 
وت��سع�ا يف ذلك يف اأوائل القرن الث�ين، وللثق�فة الهندية يف نظرهم منزلة ممت�زة 
و�سن�ع�تهم  الهن�د،  بري��سي�ت  يعتّدون  فك�ن�ا  القدمية،  الثق�ف�ت  من  كثري  على 
واإذا  معل�م،  مق�م  الهند  حكمة  يف  وللنف�س  املقد�سة)1(،  وحكمتهم  العجيبة، 
تن��سخه�  اأو  وجترده�،  وطهره�  وم�آله�،  وم�سريه�  ومن�س�ؤه�،  اأ�سله�  ذكر  ذكرت  م� 

اجل�حظ، ر�س�ئل، �س 73؛ امل�سع�دي، مروج الذهب، جـ1، �س 35 وم� بعده�؛ القفطي، �س 27.  )1(
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وتقم�سه�. والتن��سخ ب�جه خ��س اأهم اآرائهم النف�سية، ودع�مة من دع�ئم عقيدتهم 
الدينية، يرتبط بفكرة الث�اب والعق�ب واجلنة والن�ر، وقدمي� ق�ل البريوين بحق: 
عالمة  والتثليث  امل�سلمني،  اإمي�ن  �سع�ر  الإخال�س  بكلمة  ال�سه�دة  اأن  »كم� 
الن�سرانية، والإ�سب�ت عالمة اليه�دية، كذلك التن��سخ علم النحلة الهندية، فمن 

مل ينتحله مل يك منه�، ومل يعد من جملته�«)1(.

ول�سن� هن� ب�سدد اأن نبني م� اإذا ك�نت نظرية التن��سخ التي ق�ل به� فيث�غ�ر�س 
مبتكرة اأو ترجع اإىل اأ�سل هندي، وهي واإن ك�نت قد عرفت يف الع�مل الإ�سالمي 
مل ت�ؤثر فيه ت�أثري نظرية التن��سخ الهندية، وقد عرف امل�سلم�ن هذه الأخرية راأ�ًس� 
اأو عن طريق الفر�س، وك�ن له� �سدى يف مدار�سهم وبني بع�س مفكريهم: ف�أخذ 
الذي  اأ�سح�ب عبد اهلل بن ح�ئط  �سب�أ، واحل�ئطية  اأتب�ع عبد اهلل بن  ال�سبئية  به� 
له�  وتع�سب  امل�سه�رة،  ال�سيعية  الفرق  اإحدى  والن�سريية  النّظ�م،  عن  انف�سل 
اأب� م�سلم اخلرا�س�ين وحممد بن زكري� الرازي الطبيب. ويف راأي ه�ؤلء جميًع� اأن 
الأرواح تنتقل من ج�سد اإىل ج�سد، واإن مل يكن من ن�ع الأج�س�د التي ف�رقته�، 
ويعتقد الن�سريية اأن من مل ي�ؤمن بعلي يع�د اإىل الدني� بعد م�ته جماًل اأو بغاًل اأو 

حم�ًرا اأو كلًب�، ومبثل هذا يق�ل ع�ام الدروز)2(. 

البريوين، حتقيق م� للهند من مق�لة مقب�لة يف العقل اأو مرذولة، �س 24؛ وللبريوين هن� �س�أنه فقد �س�فر اإىل   )1(
الهند يف القرن الرابع الهجري، وع��س بني اأهله زمن�، وتعلم ال�سن�سكريتية لغة البالد الأ�سلية، فه� اإمن� يحكم 

من خربة وينقل عن روؤية. 
اأحمد اأمني، �سحى الإ�سالم، ج1، �س 236، 242.  )2(
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ولقد تن�ول الي�ن�ني�ن اأي�ًس� النف�س ب�لدر�س والبحث، وك�نت لهم فيه� اآراء 
ونظري�ت خمتلفة، فمنهم امل�دي�ن الذين اعتربوا النف�س جمرد ج�سم ل ميزة له 
ول اخت�س��س، والروحي�ن الذين األَّه�ه� واأبعدوه� عن ع�مل امل�دة، وراأوا فيه� ق�ة 
اإىل البدن من الع�مل العل�ي، ومنهم من وقف م�قًف� و�سًط�،  اإلهية روحية تهبط 
�س�رة  اأو  الرواقي�ن،  ق�ل  كم�  ا  ح�رًّ بخ�ًرا  اأو  والروح،  اجل�سم  بني  مزاًج�  فجعله� 
للج�سم كم� ارت�أى ذلك اأر�سط� واأتب�عه. وقد در�س كب�ر فال�سفة الي�ن�ن ط�ئفة من 
الظ�اهر النف�سية، وفرق�ا بني الإح�س��س والتعقل؛ وو�سع�ا يف ذلك كتًب� عديدة 

ك�ن له� اأثره� يف الع�مل الإ�سالمي.

ومن اأهم هذه الكتب »فيدون« و»طيم�و�س« لأفالط�ن، و»كت�ب النف�س« 
و»كت�ب  لث�وفر�سط�س،  واملح�س��س«  و»احل�س  لأر�سط�،  ال�سغرى«  و»الطبيعي�ت 
كتب  على  والتعليق�ت  ال�سروح  وبع�س  الأفرودي�سي،  لالإ�سكندر  النف�س« 
مدر�سة  و�سمبليق��س من رج�ل  لث�م�سطي��س  النف�س«،  »كت�ب  اأر�سط�، وخ��سة 
وهن�ك  وج�لين��س.  اأبقراط  األفه  م�  مقدمته�  ويف  الطبية  والكتب  الإ�سكندرية، 
»كت�ب  اأو  اأر�سط�ط�لي�س«  »اأث�ل�جي�  وهم�  اأفل�طيني،  اأ�سل  من  اآخران،  كت�ب�ن 
الرب�بية«، و»كت�ب اخلري املح�س«، ولهم� �س�أنهم� يف درا�س�ت امل�سلمني النف�سية. 
ب�ل�ا�سطة، واأف�دوا منه� كثرًيا يف  اأو  وقد عرف العرب هذه الكتب ع�مة مب��سرة 

بح�ثهم ال�سيك�ل�جية، وت�أثروا به� ت�أثًرا وا�سًح�. 
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)جـ( �ملتكلمون و�ملت�شوفة

اإىل م� ورد يف  اإىل الع�مل الإ�سالمي، م�س�فة  مل تكد هذه الأفك�ر تنتقل 
الكت�ب وال�سنة، حتى اأخذ امل�سلم�ن يت��سع�ن يف بحث م��س�ع النف�س. وعلى 
الرغم من اأن يف تع�ليم القراآن م� ل ي�سجع على هذا البحث، واأن بع�س الفقه�ء 
م�ه، ف�إن� جند مالحظ�ت �ستى تدور ح�له لدى  وعلى راأ�سهم م�لك وال�س�فعي حرَّ
تتكلم  ففرقة  وال�س�فية)1(.  الكالمية  املدار�س  وال�سنية وخمتلف  ال�سيعية  الفرق 
ل العقل عليه�؛ ورابعة تعتنق  عن هب�ط النف�س، واأخرى عن روحيته�، وث�لثة تف�سِّ
التن��سخ مبينة كيفيته وغ�يته)2(. ف�لإ�سم�عيلية والقرامطة مثاًل اأط�ل�ا احلديث عن 
هب�ط النف�س، مت�أثرين يف الغ�لب مب� ورد يف »اأث�ل�جي� اأر�سط�ط�لي�س«: وقد �سبق 
�سبئية وح�ئطية  التن��سخ يف الإ�سالم عدة فرق، من  اأنه اعتنق فكرة  بين�  اأن  لن� 

ون�سريية)3(.

النف�س يف  مل��س�ع  عر�س  من  اأول  يعتربون  واملت�س�فة  املتكلمني  اأن  غري 
وتن�ق�س.  غرابة  من  تخل�  ل  اآراء  فيه  لهم  وك�ن  والتف�سيل،  الب�سط  من  �سيء 
وخلقه�  يثبت�ا حدوثه�  واأن  اأن�اعه�،  ويبين�ا  النف��س  حقيقة  يف�سروا  اأن  فح�ول�ا 
قبل اأن حتل ب�لبدن، ويربهن�ا على خل�ده� وبق�ئه� بعد مف�رقة اجل�سم؛ ورمب� ك�ن 

 Massignon, Recueil, p. 131.  )1(
 Madkour, La place, p. 161-162.  )2(

�س 123 )= �س 171(.  )3(
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البحث يف طبيعته� وخل�ده� من اأو�سح الأ�سي�ء لديهم، ومن الغريب اأن متكلمي 
من  اإليه  اأ�سرن�  الذي  بذلك  �سبيًه�  اختالًف�  النف�س  طبيعة  اختلف�ا يف  الإ�سالم 
قبل عند فال�سفة الي�ن�ن، فنزع بع�سهم اإىل امل�دية املفرطة، واآخرون اإىل الروحية 

اخل�ل�سة، وت��سط فريق ث�لث بني امل�دية والروحية.

اأو عر�س جل�سم.  اإنه� ج�سم  اأو ق�ل  النف�س جملة،  اأنكر  امل�ديني من  ومن 
� اأن يك�ن اأن�س�ر مذهب اجل�هر الفرد من هذا الفريق؛ لأنهم ل يرون  وك�ن طبيعيًّ
يف ال�ج�د اإل اجل�هر واأعرا�سه؛ واخللق امل�ستمر الذي ه� جزء متمم لهذه النظرية 
يق�سي ب�أن يك�ن اجل�سم واأعرا�سه يف جتدد دائم، ف�هلل يخلق الأج�س�م واأرواحه� 
ال�ا�سع  العالف-  الهذيل  ب�أبي  بداأن�  واإذا  انقط�ع.  دون  له�  عر�س  هي  التي 
النف�س عر�س اجل�سم  اأن  الفرد يف الإ�سالم- وجدن�ه يقرر  الأول لنظرية اجل�هر 
واأن العر�س ل يبقى زم�نني؛ واإذن روح الإن�س�ن يف تغري م�ستمر)1(. واأب� احل�سن 
الأ�سعري، الذي اأع�د اإىل هذه النظرية �سيًئ� من الق�ة بعد اأن �سعفت، ينح� منحى 
�، وي�سك يف روحية النف�س)2(. وتلميذه اأب� بكر الب�قالين، الذي يعد الن�سري  م�ديًّ
الأول لنظرية اجل�هر الفرد بني الأ�س�عرة: يذهب كذلك اإىل اأن الروح عر�س واأنه� 

لي�ست �سيًئ� اآخر �س�ى احلي�ة؛ وعلى هذا ل بق�ء له� بعد فن�ء البدن)3(.

الأ�سعري، مق�لت الإ�سالميني، جـ2، �س 337؛ ابن قيم اجل�زية، الروح، �س 178.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 81، 178، 282.  )2(

امل�سدر نف�سه.  )3(
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واأم� الروحي�ن فق�ل�ا اإن النف�س لي�ست ج�سًم� ول عر�ًس� جل�سم، فال ط�ل 
له� ول عر�س، ول مك�ن له� يف احلقيقة، ول مت��س �سيًئ� ول مي��سه� �سيء، ول جت�ز 
عليه� احلركة وال�سك�ن ول الأل�ان ول الطع�م. وكل م� يج�ز عليه� العلم والقدرة 
واحلي�ة والإرادة واحلب والكراهية، فهي حترك البدن ب�إرادته� دون مت��س، وك�أنهم 
�س�ءوا بذلك اأن يب�عدوا بينه� وبني اجل�سمية مب�عدة ت�مة، ومن اأن�س�ر هذا الراأي 
بني املعتزلة معمر الذي ك�ن يق�ل اإن النف�س علم خ�ل�س واإدارة خ�ل�سة، والعالقة 
بينه� وبني اجل�سم اإمن� تتم ب�ا�سطة ذلك الروح املنت�سر يف البدن)1(، واإم�م احلرمني 
يعد بحق الق�ئل الأول - بني الأ�س�عرة - بروحية النف�س وخل�ده�، فهي يف راأيه 
اأرواح  ت�سعد  امل�ت  وبعد  البدن،  بفن�ء  يفنى  ل  اإلهية  طبيعة  من  روحي  ج�هر 
الط�ئعني اإىل اجلنة والع��سني اإىل الن�ر، وبذا و�سع دع�ئم نظرية الروح التي اعتنقه� 

الغزايل وقدر له� اأن حتي� بني ع�مة امل�سلمني اإىل الي�م)2(.

واأم� من ت��سط�ا بني امل�دة والروحية، فقد ت�س�روا اأن النف�س مزاج وت�أليف 
بني الطب�ئع الأربع، اأو �سكل البدن وتخطيطه، اأو ج�سم لطيف داخل يف البدن 
من  ككثري  وراأيهم  واملج�سمة،  امل�سبهة  وبع�س  الأطب�ء  ه�ؤلء  من  فيه)3(.  و�س�ئر 

الآراء ال��سطى وعر�سة للهج�م من الطرفني املتق�بلني.

الرازي، حم�سل اأفك�ر املتقدمني واملت�أخرين، �س 164.  )1(
.Madkour, La place, p. 162-163 :�ابن قيم اجل�زية، الروح، �س 81؛ وانظر اأي�ًس  )2(

الأ�سعري، مق�لت، جـ2 �س 335؛ الرازي، حم�سل، �س 164.  )3(
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النف�س وبق�ئه�،  ال�سراحة يف ق�لهم بروحية  املت�س�فة ف�سريح�ن كل  واأم� 
ذلك لأنه� يف نظرهم ج�هر روحي م�ستمد من اهلل، و�س�رة من �س�ره يف خلقه، 
وم�  الك�ئن�ت.  �س�ئر  من  متيزه  لأنه�  احلقيقة،  على  الإن�س�ن  هي  عب�ده،  ون�ره يف 
اإىل الأ�سل الذي �سدرت  الع�دة  اإىل  تنزع دائًم�  ف�إنه�  اأ�سل عل�ي،  دامت من 
عنه، حيث ال�سف�ء والطهر؛ ول يع�قه� عن ذلك اإل اأدران اجل�سم و�س�ائبه)1(. ويف 
ال�اقع اأن الت�س�ف ل اأ�س��س له اإن اأنكر وج�د النف�س، ول ثمرة له ول غ�ية اإن مل 
ي�سلم بروحيته� وبق�ئه�)2(. وللمت�س�فة ف�ق هذا مالحظ�ت وجت�رب تك�سف عن 
بع�س الظ�اهر النف�سية، ك�لع�سق واحلب واللذة والأمل. وحديثهم عن »الأح�ال« 
اأو  ال�جداين،  النف�س  بعلم  وثيًق�  ات�س�ًل  تت�سل  اآراء  على  ي�ستمل  و»املق�م�ت« 
تكّ�ن م� �سم�ه »علم القل�ب«، ومنه� م� �سبق�ا به البحث املع��سر، ويكفي اأنهم 

ا�ستخدم�ا »الت�أمل الب�طني« قبل اأن يت��سع فيه علم�ء النف�س املحدث�ن.

غري اأن هذه الآراء املختلفة اأقرب اإىل اخل�اطر املتن�ثرة واملالحظ�ت املتفرقة 
منه� اإىل البحث املنظم، فال ت�سل اإىل درجة النظري�ت العلمية، ول تكّ�ن درا�سة 
ت�مة عن النف�س وخ�ا�سه�، ولكنه� مهدت دون نزاع للدرا�س�ت الفل�سفية الت�لية، 
منه�  ق�سط  يف  ترجع  ك�نت  واإن  وهي،  الفال�سفة.  يف  اأثره  له  ك�ن  ا  ج�ًّ وخلقت 
اإ�سالمية، وتالقت مع كثري من  اأجنبية ظ�هرة، قد ا�سطبغت ب�سبغة  اأ�س�ل  اإىل 

امل�س�ئل التي اأث�رته� الن�س��س الدينية.
 De Boer, Encyc. of Ethics, T. II, p. 746.  )1(

 Massignon, Recueil, p. 131-132.  )2(
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)د( �لأطباء و�لفال�شفة �ل�شابقون لبن �شينا

مل تكد الأفك�ر الأجنبية تنت�سر يف الع�مل الإ�سالمي، حتى اأخذ الأطب�ء 
والفال�سفة ي�س�هم�ن بدورهم يف م��س�ع النف�س، فيالحظ�ن ويجرب�ن اأو يكتب�ن 
ل�س�ن  على  العربية  يف  ج�ء  م�  اإىل  اأخرى  ثروة  بح�ثهم  اأ�س�فت  وقد  وي�ؤلف�ن 
املتكلمني واملت�س�فة، وم�دة من تلك امل�اد التي �سدر عنه� ابن �سين� وت�أثر به�. 
اأن نعطي فكرة  اأن نقف ط�ياًل عند ه�ؤلء الب�حثني على اختالفهم، ن�د  ودون 

جمملة عن اأ�سهرهم واأهم اآث�رهم.

ففي ع�سر الرتجمة الأوىل نرى ق�سط� بن ل�ق� ي�سع »ر�س�لة يف الفرق بني 
وث�وفر�سط�س  واأر�سط�  لأفالط�ن  خمتلفة  اآراء  فيه�  جمع  وقد  والروح«،  النف�س 
غري  امل�سلمني  طبيب  الرازي-  جند  الهجري  الث�لث  القرن  ويف  وج�لين��س)1(. 
�، ويرمي اإىل اأن يطبقه�  مدافع- يح�ول اأن ينح� ب�لدرا�س�ت النف�سية منحى عمليًّ
على الطب وي�ستخدمه� يف عالج بع�س الأمرا�س؛ ويف كت�به »الطب الروح�ين« 
اأعظم  وري��سي من  بطبيعي  الق�هرة  الرابع حتظى  القرن  ي��سح ذلك)2(. ويف  م� 
ري��سيي القرون ال��سطى، ه� ابن الهيثم مع��سر ابن �سين�، وله م�ؤلف�ت يف ال�س�ء 
وعلم املن�ظر، ومالحظ�ت يعتد به� يف الإدراك احل�سي ع�مة والإدراك الب�سري 
خ��سة، فقد �سبق علم�ء النف�س املع��سرين اإىل اإثب�ت م� للحكم واملق�رنة، وعمل 

ن�سر هذه الر�س�لة الأب ل�ي�س معل�ف يف »جملة امل�سرق« �سنة 1911، ون�سرت اأي�ًس� يف »جمم�عة مق�لت   )1(
فل�سفية«، �س 121 وم� بعده�، بريوت، 1911.

ن�سر ب�ل كراو�س يف جمم�عة »ر�س�ئل فل�سفية«، الق�هرة، 1939.  )2(
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اآراء  والروؤية  ال�س�ء  يف  وله  احل�سي)1(،  الإدراك  يف  �س�أن  من  ب�خت�س�ر،  الذهن 
تقرتب مم� ج�ء به فيبري )Weber( حديًث�. هذه هي �سعبة العلم�ء والأطب�ء اأو اإن 

�سئت �سعبة العمل والتجربة.

راأ�سه�  على  نذكر  اأن  فيجب  الفل�سفة،  �سعبة  اأو  املجرد،  النظر  �سعبة  اأم� 
وح�كى  قبل)2(،  من  اإليه�  اأ�سرن�  ر�س�ئل  عدة  النف�س  يف  و�سع  الذي  الكندي 
اأر�سط� يف ق�سمته للنف��س اإىل نب�تية وحي�انية واإن�س�نية. وعني مب��س�ع الأحالم 
�)3(. وكتب يف نظرية  والروؤى، واأخذ لأول مرة ي�سرحه� يف الإ�سالم �سرًح� علميًّ
العقل بحًث� يعترب نقطة بدء لهذه امل�سكلة يف الع�مل الإ�سالمي، ومقدمة مل��س�ع 

ك�ن له �س�أن ه�م يف ت�ريخ الفكر ط�ال القرون ال��سطى)4(.

يك�ن  م�  اأ�سبه  هي  التي  »ر�س�ئلهم«  ال�سف�  اإخ�ان  و�سع  بقليل  وبعده 
بدائرة مع�رف فل�سفية، فقد ا�ست�عبت اأب�اب الفل�سفة املختلفة. وعر�ست للنف�س 
نف�س  اأو  الكلية،  النف�س  راأيهم في�س من  اأكرث من ر�س�لة، وهي يف  الإن�س�نية يف 
الع�مل، اإل اأنه� غ�رقة يف بحر الهي�يل، ول ميكن اأن ت�سري عقاًل ب�لفعل اإل ب�لتدريج 
الإن�س�ن واحلي�ان  متيز بني  التي  املفكرة  الق�ة  واأ�سم�ه�  وب�طنة،  وله� ق�ى ظ�هرة 

وتعرف احلق من الب�طل، وت��سل اإىل العلم واملعرفة التي هي لب�ب احلي�ة)5(.
م�سطفى نظيف، احل�سن بن الهيثم، جـ1، �س 246 - 247.  )1(

�س 29 )= �س 126(.  )2(

�س 94 )= �س 123(.  )3(
 Madkour, La place, p. 133-136.  )4(

ر�س�ئل اإخ�ان ال�سف�، الق�هرة، 1928، جـ3، �س 8 وم� بعده�.  )5(



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
179179

ويف القرن الرابع جند الف�رابي الذي حدد لأول مرة مع�مل علم النف�س يف 
الإ�سالم وبني م��س�عه، فعرف النف�س ب�أنه� كم�ل اجل�سم، و�سرح ق�اه� مبيًن� اأن 
ع�مل  من  تتغذى  ك�نت  واإن  الق�ة،  وهذه  الإطالق،  على  اأف�سله�  الن�طقة  الق�ة 
�ل)1(. وقد  الفعَّ العقل  اإل مبدد من  الكلية  املعرفة  اإىل  احل�س والتخيل، ل ت�سل 
عني الف�رابي كل العن�ية بت��سيح ال��س�ئل التي تربط العقل الإن�س�ين ب�لعقل 
ال�سع�دة  نظريت�  ذلك  نت�ئج  من  وك�ن  فطرية،  اأم  مكت�سبة  اأك�نت  �س�اء  �ل،  الفعَّ

والنب�ة اللت�ن ف�سلن� الق�ل فيهم� اآنًف�)2(.

اأقرب  وه�  �سين�،  مع��سًرا لبن  الذي ك�ن  م�سك�يه  ابن  اأخرًيا  ثم يجيء 
اإىل الأخالقيني منه اإىل الفال�سفة. والأخالق ك�نت ول تزال وثيقة ال�سلة بعلم 
النف�س، لهذا راأى لزاًم� عليه اأن يقدم مل�ؤلف�ته الأخالقية مبقدمة تك�د تلخ�س علم 
النف�س يف ع�سره)3(. في�أخذ ب�ملب�دئ ال�س�ئدة لدى معظم مفكري الن�سف الأخري 
من القرن الرابع، وهي اأن النف�س ج�هر ب�سيط غري حم�س��س، واأنه� تدرك وج�ده� 
اإدراكه� تقبل �س�ر املح�س��س�ت واملعق�لت اإىل ج�نب م�  اأنه� تعلم. ويف  وتعلم 
حتمل معه� من معرفة عقلية اأولية. ومتت�ز نف�س الإن�س�ن على نف�س احلي�ان بروية 

عقلية ت�سدر عنه� يف خمتلف الأفع�ل، وتتجه به� نح� اخلري ع�دة)4(.
* * *

 Madkour, La place, p. 122-128.  )1(
انظر الف�سلني الث�ين والث�لث.  )2(

انظر كت�ب »الف�ز الأكرب«، و»الف�ز الأ�سغر«، وخ��سة »تهذيب الأخالق«.  )3(
تهذيب الأخالق، �س 2 - 6.  )4(
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لبي�ن  يكفي  واإجم�ل-  �سرعة  من  فيه  م�  على  الغر�س-  هذا  اأن  نعتقد 
فرقة  ر  تق�سِّ فلم  للهجرة.  القرون الأربعة الأوىل  النف�س يف  العن�ية مب��س�ع  مدى 
ول مدر�سة يف مع�جلته، ومل يرتك امل�سلم�ن م�سدًرا يت�سل به اإل بحث�ا عنه، ول 
فكرة حت�م ح�له اإل ن�سروه�، ورددوه� فيم� بينهم م�ؤيدين اأو مع�ر�سني. فت�افر لهم 
بذلك م�دة غزيرة، اجتمعت يف بيئة واحدة واإن تعددت اأ�س�له� ومن�بعه�، ووجد 

فيه� الب�حث�ن غذاًء �س�حًل� ل�سد ح�جتهم وا�ستكم�ل درا�ستهم. 

ويف القرن الرابع ب�جه خ��س تبدو ثم�ر هذه اجله�د، فرتان� اأم�م درا�س�ت 
�سبغت  ومن�ق�س�ت  بن�سيب،  فيه�  �س�همت  معروفة  ومدار�س  وا�سحة،  نف�سية 
ب�ل�سبغة العلمية. ول �سك يف اأن هذه املدار�س وتلك الدرا�س�ت قد مهدت لعلم 
ج يف اأوائل القرن اخل�م�س م� �سبقه من جه�د، وج�ء  النف�س ال�سين�ي، الذي ت�َّ

غ�ية مل� تقدمه من بح�ث.

2- علم �لنف�س �ل�شينوي)1(

في�ؤاخي  ودرا�سته،  بحثه  يف  وا�ستيع�به  �سين�  ابن  �سم�ل  �س�ر  من  �س�رة 
فيه بني الطب والفل�سفة، وي�فِّق بني اأفالط�ن واأر�سط�، ويجمع بني فل�سفة الغرب 

اأخرج الأ�ست�ذ ف�سل رحم�ن ع�م 1959 »كت�ب النف�س« لبن �سين�، وه� جزء من طبيعي�ت »ال�سف�ء«، وك�ن   )1(
مفرو�ًس� اأن ين�سر يف الق�هرة مع بقية اأجزاء »ال�سف�ء«، ولكنه اآثر اأن يخرجه يف لندن حتت عن�ان: 

. Avicenna’s De Anima, Oxford University Press  

وعّ�ل يف حتقيقه على اأ�س�ل عربية ولتينية واأ�س�ف اإليه تعليق�ت كثرية.   



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
181181

اأو  م�ستقلة،  بح�ًث�  فيه  في�سع  �ستى،  من��سب�ت  يف  له  ويعر�س  ال�سرق.  وحكمة 
غ�م�سه،  يجل�  بحيث  واإ�سه�ب  و�س�ح  يف  ويع�جله  الأخرى.  درا�س�ته  به  يكمل 
اأو  اأثره عظيًم� فيمن ج�ء بعده من ب�حثني: �سرقيني  اأمره، ومن هن� ك�ن  ويي�سر 

غربيني، م�سلمني اأو يه�د وم�سيحيني.

)�أ( �شغف �بن �شينا به

له� مثياًل لدى واحد من  نك�د جند  النف�س عن�ية ل  بعلم  �سين�  ابن  عني 
وا�ستق�سى  وا�سًع�،  اإمل�ًم�  املختلفة  مب�س�ئله  ف�أملَّ  واملت��سط،  القدمي  الت�ريخ  رج�ل 

م�س�كله وتعمق فيه� تعمًق� كبرًيا، واأكرث من الت�أليف فيه اإىل درجة ملح�ظة.

على  ووقف  حم�ورات،  عدة  يف  النف�س  عن  حتدث  اأفالط�ن  اإن   � حقًّ
خل�ده� حم�ورة م�ستقلة. و»كت�ب النف�س« لأر�سط�، وم�ؤلف�ته امل�سم�ة »الطبيعي�ت 
ال�سغرى«، ت�سعد به اإىل مرتبة اأ�سمى ع�مل نف�سي عرف يف الت�ريخ القدمي. ومل 
الع�مل  من  بهب�طه�  خ��سة  و�سغل  »ت��س�ع�ته«،  يف  النف�س  اأمر  اأفل�طني  يغفل 
العل�ي وات�س�له� ب�لع�مل ال�سفلي، ورغبته� الدائمة يف اأن تع�د اإىل مقره� الأ�سلي.

ووظ�ئفه�،  النف�س  متن�عة يف حقيقة  بح�ث  الآخرين  الإ�سالم  ولفال�سفة 
وعلى  امل�سيحي�ن،  ال��سطى  القرون  فال�سفة  كتبه  مب�  ال�سبه  كل  �سبيهة  وهي، 

اخل�س��س اأغ�سطني وت�م��س الأك�يني.
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اإل اأنه ل يبدو على ه�ؤلء جميًع� اأنهم �سغف�ا مب��س�ع النف�س مثلم� �سغف 
�، ثم يع�د اإليه غري مرة، ويعر�س له يف كل كتبه  به ابن �سين�، ف�إنه ي�ؤلف فيه �س�بًّ
اإلين�، ويقف عليه عدة ر�س�ئل م�ستقلة. فيبني يف »كت�ب  الرئي�سية التي و�سلت 
الق�ن�ن« امل�سه�ر ق�ى النف�س املختلفة على طريقة الأطب�ء، وي�سري اإىل ال�سلة بينه� 
وبني اجل�سم)1(. ويعقد يف »ال�سف�ء« ف�ساًل م�ستفي�ًس� ي��سح فيه اآراءه النف�سية، ويعد 
من اأغزر م� كتب يف هذا الب�ب)2(. ويلخ�س يف »النج�ة« هذا الف�سل، وي�س�غه 
يف ق�لب مدر�سي حمكم)3(. ويف »الإ�س�رات« ينظم يف نح� ع�سرين �سفحة عقًدا 
من م�س�ئل علم النف�س على اختالفه�، وهذا العقد ممل�ء ب�لدرر النفي�سة واجل�اهر 
حتى  خمط�ًط�  يزال  ول  لأر�سط�،  النف�س«  »كت�ب  على  تعليق  وله  الثمينة)4(. 
لالأمري  اأهداه�  النف�س�نية«  الق�ى  يف  »ر�س�لة  كتب  بل  بهذا،  يقنع  ومل  الي�م)5(. 
ن�ح بن من�س�ر ال�س�م�ين، واأخرى يف »معرفة النف�س الن�طقة واأح�اله�«؛ و�سرح 

هب�طه� اإىل اجل�سم وحنينه� اإىل م�سدره� الأول يف ق�سيدة م�سه�رة)6(.

وهذه عن�ية ول �سك ب�لغة، ت�سع ابن �سين� يف مقدمة من �سغل�ا مب��س�ع 
النف�س يف الت�ريخ القدمي واملت��سط. وك�ن له� اأثره� يف اآرائه ال�سيك�ل�جية، فُهذبت 

ابن �سين�، الق�ن�ن )طبعة روم�(، جـ1، �س 33 - 39.  )1(
ابن �سين�، ال�سف�ء )طبعة طهران(، جـ1، �س 277 - 368.  )2(

ابن �سين�، النج�ة )طبعة الق�هرة(، �س 256 - 316.  )3(
ابن �سين�، الإ�س�رات )طبعة ليدن( ، �س 119 - 138.  )4(

فهر�ست دار الكتب العربية، فل�سفة، رقم 214.  )5(
ل يف�تن� اأن ن�سري اإىل ر�س�لة »يف الق�ى الإن�س�نية واإدراك�ته�« م�ج�دة يف املجم�عة امل�سم�ة: »ت�سع ر�س�ئل يف   )6(
احلكمة والطبيعي�ت« لبن �سين�، وقد اأثبتن�- وبيدن� الدليل الق�طع- اأن هذه الر�س�لة من و�سع الف�رابي. انظر: 

.Madkour, La place, p. 128  
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خمتلف  من  وامل�ازنة  املق�بلة  طريق  عن  واأف�دت  واملراجعة،  الدر�س  �س�ء  يف 
النظري�ت ال�س�بقة، وتداركت بع�س م� ل�حظ فيه� �س�بًق� من نق�س، وا�ستط�عت 
ت�أثرًيا  فيه�  وت�ؤثر  الالحقة،  املدار�س  اإىل  تنفذ  اأن  منطقه�  وق�ة  عر�سه�  بح�سن 

وا�سًح�. 

)ب( منزلته بني �لنظريات �ل�شابقة و�لالحقة

الفل�سفي يف جملته،  ال�سيكل�جية عن مذهبه  ابن �سين�  ل تخرج بح�ث 
فهي جمه�د مت�سل يف اجلمع والرتكيب والت�فيق والختي�ر. ويف و�سعن� اأن نرّد 
- يف اأي مذهب ت�فيقي - عن��سره اإىل اأ�س�له�، واأن نبني فيه مدى الأخذ والت�أثر 
ب�لغري؛ ولكن هذا ل مينع من اأن يك�ن له ط�بع خ��س ومميزات م�ستقلة. ذلك لأن 
لكل م�فق منح�ه فيم� يخت�ر من اآراء، وطريقته يف الت�فيق بينه�؛ هذا اإىل اأنه كثرًيا 

م� ي�سيف اإليه� من �سنعه وينميه� من ابتك�ره.

واأر�سط�  اأفالط�ن  خلفه  ممتد،  �سيكل�جي  تراث  �سين�  ابن  اأم�م  ك�ن  وقد 
لعلم  وك�ن  كله.  التع�يل  عليه  وع�ل  كثرًيا،  منه  ف�أف�د  واأفل�طني،  وج�لين��س 
اآرائه.  تك�ين  كبري يف  ودخل  عليه،  عظيم  ت�أثري  خ��س  ب�جه  الأر�سطي  النف�س 
بيد اأن نظري�ته ال�سيكل�جية تختلف يف تف��سيله� عن تلك التي ق�ل به� اأر�سط�، 
اإن يف ج�نبه� الطبيعي اأو امليت�فزيقي. فعلم النف�س الطبيعي عنده م�س�ب بنزعة 
جتريبية ومت�أثر ب�لأفك�ر الطبية اأكرث مم� يلحظ لدى اأ�ست�ذ الل�قيني، ويف علم النف�س 

امليت�فزيقي عمق وجتديد يقربه من بع�س الفال�سفة املحدثني.
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الطب على،  التجريبية ومدى تطبيقه  نزعته  نغل� يف  اأن  اأنه ل ي�سح  على 
طبه،  ي�ستخدم  اأن  والفيل�س�ف-  الطبيب  نت�قع- وه�  كن�  فقد  ال�سيكل�جي�؛ 
والتجربة  ب�ملالحظة  ي�ستعني  واأن  النف�سية،  الظ�اهر  درا�سة  يف  وا�سًع�  ا�ستخداًم� 
على ت��سيحه�، فينمي معل�م�تن�، ويخط� بن� اإىل الأم�م خط�ات يف �سبيل البحث 
مالحظ�ت  من  ال�س�بق�ن  الأطب�ء  ق�له  م�  برتديد  قنع  ولكنه  الدقيق.  العلمي 

ف�سي�ل�جية �ستى، ومن تق�سيم املخ اإىل من�طق تق�بل ق�ى النف�س املختلفة.

اأنه ك�ن يعتقد اأن الف�سل يف م�س�كل علم النف�س لي�س من عمل  ويظهر 
الطبيب ول يدخل يف دائرة اخت�س��سه، بدليل اأنه ي�سري يف »الق�ن�ن« اإىل بع�س 
نقط مت�سلة ب�لنف�س وق�اه� اختلف فيه� الأطب�ء والفال�سفة، ثم ي�سرح على الف�ر 
ب�أن الكلمة لالأخريين، واأن ا�ستيف�ء هذه النقط اإمن� يتم يف كتبهم)1( فه� �سيكل�جي 
غلبت عليه النزعة امليت�فيزيقية لهذا مل يكن غريًب� اأن يفنت افتن�نً� ب�لًغ� يف الربهنة 
على وج�د النف�س وخل�ده�، يف حني اأنه مل يت��سع كثرًيا يف درا�سة املخ والظ�اهر 

النف�سية درا�سة جتريبية.

ويجرب  اأن يالحظ  نعلم-  م�  وو�س�ئله  عليه-  ي�سرًيا  يكن  اأنه مل  اإىل  هذا 
فيه�  التي يحظر  الطبية  البيئة  النف�سية. ففي  املخ والظ�اهر  جتربة دقيقة يف دائرة 
واجله�ز  املخ  درا�سة  الإمك�ن  يكن يف  احلديثة، مل  الأدوات  من  وحُتَرم  الت�سريح 
العلمية  والبح�ث  املنظمة  التج�رب  اأن  وال�اقع  ك�ملة.  جتريبية  درا�سة  الع�سبي 

ابن �سين�، الق�ن�ن، جـ1 �س 35.  )1(
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الدقيقة املت�سلة ب�لنف�س اأثر من اآث�ر الت�ريخ احلديث، بل القرنني الأخريين ب�جه 
خ��س. 

ف�إنه  ال�سين�ي،  النف�س  علم  اإىل  ت�جه  اأن  ميكن  التي  امل�آخذ  تكن  ومهم� 
�س�دف جن�ًح� ملح�ًظ�. فك�ن عم�د الدرا�س�ت ال�سيكل�جية يف الع�مل العربي منذ 
القرن الع��سر امليالدي اإىل اأخري�ت القرن الت��سع ع�سر. وخلف اآث�ًرا وا�سحة يف 
الفل�سفة املدر�سية اليه�دية وامل�سيحية، وتبدو اأ�سد م� تك�ن لدى جند�س�لين��س 
ودن�س  بيك�ن  الأك�يني وروجر  ت�م��س  والقدي�س  الأكرب  واألبري  الأفرين  وجّي�م 
اإ�سك�ت. وات�سل بن�سب اإىل بع�س م� ق�له به ديك�رت يف حقيقة النف�س ووج�ده�.

)جـ( �هتمام �لباحثني به

�سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل اأن فال�سفة الإ�سالم مل ُيدر�س�ا بعد درا�سة ك�فية، 
ومل ين�ل�ا يف �سل�سلة الفكر الإن�س�ين املنزلة الالئقة بهم)1(. ولكن ابن �سين� يعترب 
� من البحث والدرا�سة، واأعرفهم الي�م فل�سفة اإن يف ال�سرق اأو  � اأكرثهم حظًّ ن�سبيًّ
الب�حثني وحفزت  انتب�ه  ا�سرتعت  ب�جه خ��س  ال�سيكل�جية  واآراوؤه  الغرب.  يف 
م�س�دره�،  وجمع  ن�سره�  ح�ول  من  فمنهم  �ستى،  �س�ر  على  وع�جل�ه�  هممهم، 
ومنهم من ا�سطلع بتلخي�سه� واإعط�ء فكرة عنه�، ومنهم من �س�ء اأن يبني مقدار 

ت�أثريه� يف املدار�س امل�سيحية.

�س 25 - 26 )= �س 28 - 29(.  )1(
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ويف مقدمة من ا�سرتك�ا يف ن�سر م�ؤلف�ت ابن �سين� ال�سيكل�جية يجب اأن 
املهداة  النف�س�نية«  الق�ى  »ر�س�لة  �سنة 1875  ن�سر  الذي  ن�سع �سم�يل لنداور 
اإىل ن�ح بن من�س�ر ال�س�م�ين، وقد وفق يف عمله هذا كل الت�فيق، واأح�طه بكثري 
من و�س�ئل الدقة والبحث العلمي ال�سحيح)1(. ف�عتمد على اأ�س�ل عربية وعربية 
يرجع  اأن  يفته  املقب�ل، ومل  التعبري  الأ�سلي ويخت�ر  الن�س  ليقف على  ولتينية 
اإىل امل�س�در الي�ن�نية رج�ء اأن ي��سح بع�س عب�رات ابن �سين�. ويف �س�ء جمه�ده 
مرة  الر�س�لة  هذه  ن�سر  �سنة،   30 بنح�  بعده  يعيد،  اأن  فندايك  ا�ستط�ع  العظيم 
الدكت�ر  ن�سر  يزيد  اأو  �سن�ات  ع�سر  ومنذ  دقيقة)2(.  اإجنليزية  ترجمة  مع  اأخرى، 
»يف  وعن�انه�  ال�سيكل�جية،  �سين�  ابن  ر�س�ئل  من  اأخرى  ر�س�لة  الفندي  ث�بت 
ر�س�لة  اأخرًيا  الأه�اين  ف�ؤاد  الدكت�ر  ون�سر  واأح�اله�)3(«،  الن�طقة  النف�س  معرفة 
اأخرى هي: )1( »مبحث  ر�س�ئل  اإليه� ثالث  النف�س«، و�سم  »اأح�ال  كبرية يف 
عن الق�ى النف�س�نية«، وهي التي �سبق لالنداور وف�نديك ن�سره�. )2( ور�س�لة يف 
»معرفة النف�س الن�طقة«، وهي اأي�ًس� م� �سبق للدكت�ر الفندي ن�سره. )3( ور�س�لة 
اأبريل  »الك�تب«،  اأي�ًس� يف جملة  ن�سرت  وقد  الن�طقة«،  النف�س  عن  الكالم  »يف 

.)4( 1952

 S. Landauer, Die Psychologie des Ibn Sinâ, ZDMG, 1896.  )1(
ف�نديك، مبحث عن الق�ى النف�س�نية، الق�هرة، 1325 هـ.  )2(

ث�بت الفندي، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة واأح�اله�، الق�هرة، 1936.  )3(
اأحمد ف�ؤاد الأه�اين، »اأح�ال النف�س«، الق�هرة 1952.  )4(
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اأم� تلخي�س علم النف�س ال�سين�ي وحتليله، ف�إمن� جنده َعَر�ًس� لدى من كتب�ا 
يف فل�سفة ابن �سين�. ورمب� ك�ن الب�رون ك�رادي ف� من اأول من ُعني بذلك، فعقد 
)1(. ثم ت��سع يف هذا قلياًل الدكت�ر جميل �سليب� 

 )Avicenne( :له ف�ساًل يف كت�به
بن�  ويجدر  الدكت�راه)2(.  على  للح�س�ل  ال�سرب�ن  اإىل  به�  تقدم  التي  ر�س�لته  يف 
هذه  تقديرن�  يف  ويف�سل  ال�سلة،  من  ب�سيء  اإلين�  ميت  اآخر  بحث  اإىل  ن�سري  اأن 
عثم�ن  حممد  الأ�ست�ذ  و�سعه�  التي  الر�س�لة  تلك  به  ونعني  جميعه�،  البح�ث 
جن�تي خ�سي�ًس� لدر�س ج�نب من ج�انب علم النف�س ال�سين�ي، ومل تن�سر بعد، 
الآداب  كلية  اإىل  به�  تقدم  وقد  ابن �سين�«.  عند  احل�سي  »الإدراك  وم��س�عه�: 
بج�معة الق�هرة ع�م 1942 للح�س�ل على درجة امل�ج�ستري، ويقينن� اأن يف ن�سره� 

كثرًيا من الف�ئدة)3(.

ويظهر اأن اأثر اأفك�ر ابن �سين� ال�سيكل�جية يف املدار�س امل�سيحية قد �سغل 
الب�حثني وم�ؤرخي الفل�سفة من قدمي. ففي الن�سف الث�ين من القرن امل��سي در�س 
ه�نيربج نظرية املعرفة لدى ابن �سين� واألبري الأكرب)4(. ويف اأول هذا القرن كتب 
فنرت يف اإحدى �سحف مي�نخ العلمية مث�ًل ط�ياًل، وقفه على اجلزء ال�س�د�س من 

 C. de Vaux, Avicenne, p. 207-238.  )1(
 Saliba, Etude sur la métaphysique d’Avicenne, Paris, 1926, p. 188 et suiv.  )2(

ن�سرت فعاًل ع�م 1948 حتت عن�ان: »الإدراك احل�سي عند ابن �سين�«، الق�هرة، 1948.  )3(
 B. Haneberg, Zur Erkenntnislehre von Ibn Sinâ und Albertus, München, 1866.  )4(
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طبيع�ت»ال�سف�ء« املرتجم اإىل الالتينية، ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن هذا اجلزء 
جل�سن  الأ�ست�ذ  وفَّى  واأخرًيا  وق�اه�)1(.  النف�س  �سين�  ابن  فيه  يدر�س  الذي  ه� 
الدرا�س�ت  يف  ابن �سين�  اأثر  وبني  البحث،  من  حقه  امل��س�ع  هذا   1929 ع�م 

ال�سيكل�جية امل�سيحية مب� ل يدع جم�ًل لل�سك)2(.

ولعل فيم� تقدم م� يكفي لإثب�ت اأن علم النف�س عند ابن �سين� قد حظي 
اأجزاء فل�سفته الأخرى بعن�ية الب�حثني واهتم�مهم، فبذلت فيه جه�د  اأكرث من 
عرفت القراء مب�س�دره، وك�سفت من غ�م�سه، وذّللت بع�س �سع�به، ووجهت على 
اخل�س��س النظر اإىل م� ا�ستمل عليه من اآراء ونظري�ت جديرة ب�لبحث والدرا�سة، 

واإليه� يرجع الف�سل يف تي�سري كثري مم� نعر�س له يف هذا الف�سل. 

اإل اأن معظم هذه الدرا�س�ت ن�ق�س، فبع�سه� ل يخرج عن ترجمة حرفية 
اأو ملخ�س غري ك�مل لآراء ابن �سين�، وبع�سه� الآخر يعنى بت�ريخ هذه الآراء يف 
الع�مل الالتيني اأكرث من عن�يته بت�ريخه� لدى العرب؛ واأغلبه� ين�سى الأ�س��س 
الي�ن�ين الذي ق�م عليه علم النف�س ال�سين�ي. وعلى هذا ل يزال هذا الق�سم من 

فل�سفة ابن �سين� يف ح�جة اإىل بحث ودر�س، ومزيد �سرح وت��سيح. 

 M. Winter, Über Avicennas Opus Egregium De Anima, München, 1903.  )1(
  Gilson, Archives, T. IV, 1929, p. 38-74.  )2(
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)د( م�شائله

التق�سيم  بذلك  ع�مة -  الإ�سالم  فال�سفة  اأخذ  - كم�  �سين�  ابن  اأخذ 
العل�م  هذه  اأن  وملخ�سه  اأر�سط�،  اإىل  ي�سعد  الذي  الفل�سفية  للعل�م  التقليدي 
النظرية  ال�سعبة  وحتت  عملية،  والأخرى  نظرية،  اإحداهم�  �سعبتني:  اإىل  تنق�سم 
ت��سع الطبيعية، والري��سة، وامليت�فزيقي، وحتت ال�سعبة العملية الأخالق، وتدبري 
املنزل، وال�سي��سة. ويعنين� هن� اأن نبني اإىل اأية �سعبة واإىل اأي ق�سم من هذه الأق�س�م 
ينتمي علم النف�س. ول يرتدد ابن �سين�- على غرار اأر�سط� اأي�ًس�- يف اأن ي�سعه 
حتت ال�سعبة النظرية، ويدخله يف العل�م الطبيعية، ومل يفته يف م�ؤلف�ته الكربى 
وال�سغرى اأن يلحظ هذه ال�سلة ويحرتمه�. فعلم النف�س عنده يف اأ�س��سه درا�سة 

واقعية جتريبية.

ومع ذلك ي�سيف اإليه اأم�ًرا اأخرى ل متت اإىل التجربة ب�سيء، وتك�د تنق�سم 
بح�ثه ال�سيكل�جية اإىل ق�سمني متميزين، اأحدهم� ن�ستطيع اأن ن�سميه دون تردد علم 
النف�س الطبيعي. ويدور ح�ل النف�س واأن�اعه� من نب�تية وحي�انية واإن�س�نية، وُيعنى 
الت��سع كله يف  النف�س الإن�س�نية الظ�هرة والب�طنة. ويت��سع ابن �سين�  خ��سة بق�ى 
درا�سة هذه الق�ى، فيقف على الإح�س��س واحل�ا�س املختلفة جل م� كتب وي�ست�عب 
فيه� م� �ُسبق اإليه من اأفك�ر، حم�وًل تهذيبه� وتنقيحه� وترجيح بع�سه� على بع�س؛ 
وله يف احل�س امل�سرتك والإح�س��س الب�طن اآراء تقربه من علم�ء النف�س احلديثني. ول 

�سك يف اأن هذا الق�سم ميثل الدرا�س�ت ال�سيكل�جية مبعن�ه� ال�سحيح.
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علم  ي�سمى  اأن  ي�سح  م�  اأخرى، هي  م�س�ئل  اإليه  ي�سم  �سين�  ابن  اأن  غري 
ب�جل�سم،  وعالقته�  وحقيقته�،  النف�س،  ل�ج�د  يعر�س  وفيه  امليت�فزيقي.  النف�س 
وخل�ده�. ويدخل هن� اأي�ًس� نظرية العقل، واإن ك�نت متت اإىل ق�ى النف�س ب�سلة 
اأم�ًرا  يع�لج  ب�أنه  وي�سعرن�  �سجيته،  على  �سين�  ابن  يبدو  الق�سم  هذا  ويف  وثيقة. 
له� عمقه�  واأفك�ر  اآراء  اإىل  وينتهي  �س�ء،  م�  فيه�  فيفنت  نف�سه،  ت�س�دف ه�ى يف 
وطرافته�، وبقدر م� تقربه من فال�سفة الع�سر احلديث تبعده عن مفكري الي�ن�ن.

و�سنقف بحثن� على هذا الق�سم الأخري، مبينني اأوًل �سلة م� ا�ستمل عليه 
من اآراء ب�لبيئة التي ن�س�أت فيه� والأفك�ر الإ�سالمية املحيطة به�، وحم�ولني ث�نًي� 
اأن نك�سف عن من�بعه�- اإن وجدت- لدى فال�سفة الي�ن�ن واأطب�ئهم، ومظهرين 

اأخرًيا م� ك�ن له� من اأثر يف ال�سرق والغرب.

على اأن� �سندع ج�نًب� م�سكلة العقل، واإن ك�نت تعد من الأحج�ر الأ�س��سية 
يف بن�ء الفل�سفة الإ�سالمية، وعلى الرغم مم� ك�ن له� من �س�أن يف ت�ريخ الفل�سفة 
اأثن�ء  ويف  عر�ًس�  تدر�س  بحيث ل  الأهمية  من  لأنه�  ذلك  ع�م.  ب�جه  املدر�سية 
بحث اآخر، وم� اأجدره� اأن تبحث يف ا�ستقالل، وقد �سبق لن� اأن عقدن� له� ف�ساًل 
ط�ياًل يف كت�بن� عن الف�رابي)1(. وعلى هذا �سنق�سر كالمن� على وج�د النف�س، 

وم�هيته�، و�سلته� ب�جل�سم، ثم خل�ده�.

 Madkour, La place, p. 122-180.  )1(
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3- وجود �لنف�س 

هن�ك اأم�ر ن�سلم به� لأول وهلة، ف�إذا م� �سئن� اإثب�ته� بدت اأع�سر مم� نت�س�ر. 
ويف مقدمته� النف�س الب�سرية، اأو نف�سك التي بني جنبيك، اإن �سح هذا التعبري 
�. اإل اأن التفكري الفل�سفي ي�سعى وراء البعيد، ويرمي اإىل ت��سيح الغ�م�س،  علميًّ
اأن يق�سد بع�س الفال�سفة اإىل  اإثب�ته، لهذا مل يكن غريًب�  اإثب�ت م� يعز  ويح�ول 
اآرائهم  من  كبري  ق�سط  يت�قف  عليه  لأن  خ�س��ًس�  النف�س،  وج�د  على  الربهنة 
ونظري�تهم. فق�س�ا زمًن� ي�ؤمن�ن ب�أنه� مبعث احلي�ة، فمن ينكره� ينكر احلي�ة معه�. 
عز  اأنكرت  م�  ف�إذا  والتفكري،  الإدراك  م�سدر  اأنه�  اإىل  يذهب�ن  يزال�ن  ل  وك�ن�ا 

تف�سري الظ�اهر النف�سية.

الإن�س�نية،  النف��س  وج�د  على  اأي�ًس�  الديني  البحث  يت�قف  هذا  وف�ق 
فهي م�طن الإمي�ن والعقيدة، ومن�ط التكليف وامل�س�ؤولية، لذلك خ�طبته� الأدي�ن 
دون  العق�ب  من  ونفرته�  ب�لث�اب  وب�سرته�  الأبدان،  تخ�طب  اأن  قبل  وال�سرائع 
اأ�سله� و�سبقه� على  بي�ن  الدين جه�ًدا يف  اإىل الأج�س�م. وبذل رج�ل  اأن تتجه 
اجل�سد، وت��سيح م�آله� واإثب�ت خل�ده�؛ وهم يف ذلك بني مكتف مب� ج�ء به النقل، 

اأو حم�ول اأن ي�سيف اإليه �سنًدا مم� ميليه العقل.

ولكن يخيل اإلين� اأنه مل يعن اأحد من ه�ؤلء واأولئك ب�إثب�ت وج�د النف�س 
عن�ية ابن �سين�، فيعتربه هدًف� من اأهدافه، ومق�سًدا اأول يجب البدء به. وي�س�ق 
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لذلك الدليل تل� الدليل، ويعر�س له يف من��سب�ت �ستى وكتب خمتلفة. ولقد 
راأين� حم�ولت لإثب�ت وج�د النف�س يف الت�ريخ قدميه ومت��سطه، ول نظن اأن من 
بينه� واحدة ت�سبه برهنة ابن �سين� يف ا�ستيع�به� وتن�عه�، ولي�س �سيء اأ�سدق يف 

احلكم عليه� من مت�بعته يف عر�سه� وبي�ن تف��سيله�. 

)�أ( �لبهان �لطبيعي �ل�شيكلوجي

تبدو علين� اآث�ر ل ميكن تف�سريه� اإل اإن �سلمن� ب�ج�د النف�س، واأهمه� احلركة 
والإدراك، ف�أم� احلركة ف�سرب�ن: ق�سرية ن�جتة عن دفعة خ�رجية ت�سيب ج�سًم� م� 
فتحركه، وغري ق�سرية وهي التي تعنين� هن�. وهذه بدوره� اأن�اع: فمنه� م� يحدث 
على مقت�سى الطبيعة ك�سق�ط حجر من اأعلى اإىل اأ�سفل، ومنه� م� يحدث �سد 
ثقل ج�سمه  اأن  مع  الأر�س  مي�سي على وجه  الذي  ك�لإن�س�ن  الطبيعة،  مقت�سى 
ك�ن يدع�ه اإىل ال�سك�ن، اأو ك�لط�ئر الذي يحلق يف اجل� بدل اأن ي�سقط اإىل مقره 
زائًدا   � خ��سًّ حمرًك�  ت�ستلزم  للطبيعة  امل�س�دة  احلركة  وهذه  الأر�س.  �سطح  ف�ق 
على عن��سر اجل�سم املتحرك، وه� النف�س)1(. واأم� الإدراك ف�أمر امت�زت به بع�س 
غري  على  زائدة  ق�ى  من  املدركة  للك�ئن�ت  ل بد  واإذن  بع�س،  على  الك�ئن�ت 

املدركة)2(.

ابن �سين�، ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية، �س 20 - 21.  )1(
امل�سدر نف�سه.  )2(



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
193193

يف  �سين�  ابن  عليه  يعتمد  الذي  ال�سيكل�جي  الطبيعي  الربه�ن  ه�  هذا 
من  اأجزائه  اأغلب  يف  م�ستمد  لنداور-  لحظ  وه�- كم�  النف�س،  وج�د  اإثب�ت 
الفيل�س�ف  ي�سرح  الأول  الكت�ب  ففي  لأر�سط�)1(.  و»الطبيعة«  »النف�س«  كت�بي 
احلركة  هم�  رئي�سيتني:  مبيزتني  احلي  غري  من  يتميز  احلي  الك�ئن  ب�أن  الي�ن�ين 
�سيًئ�  �سين�  ابن  يعمل  اأق�س�م مل  عدة  احلركة  يق�سم  الث�ين  ويف  والإح�س��س)2(، 

�س�ى اأن ردده� وبنى عليه� برهنته ال�س�بقة)3(.

تثبت  ل  ب�لالزم  برهنة  اأوًل  فهي  وج�ه،  من  معيبة  الربهنة  هذه  اأن  غري 
النتيجة مب��سرة، ول تنتهي اإىل الإقن�ع املن�س�د. وُغلِّب ث�نًي� ج�نبه� الطبيعي، وه� 
الأج�س�م كله�  ل� ك�نت  العلم احلديث؛ ذلك لأنه  مب�دئ  يتفق مع  خ�طئ ول 
مك�نة من عن��سر واحدة، لك�ن لهذه الربهنة قيمته�. ف�أم� وهي خمتلفة التك�ين، 
طبيعته  مع  متم�س  بحركته  الع�مة  الطبيعة  ي�س�د  الذي  اجل�سم  اأن  من  م�نع  فال 
اخل��سة، وم�ستمل على عن��سر ت�سمح له ب�حلركة. وكم من اأجهزة واآلت تتحرك 
الي�م حرك�ت م�س�دة للطبيعة، ول يخطر بب�ل اأحد اأنه� حتت�ي على نف�س اأو ق�ة 

اأخرى خفية حتركه�.

وف�ق هذا انق�سى الزمن الذي ك�نت تعترب فيه النف�س اأ�سل احلي�ة والتفكري 
�سين�.  ابن  لغة  ن�ستعمل  اأن  �سئن�  اإن  والإدراك  احلركة  م�سدر  اأو  واحد،  اآن  يف 

 Landauer, Die Psychologie des Ibn Sinâ, p. 376-377.  )1(
 Aristote, De l’âme, I, 2, 403 b, 125.  )2(

 Aristote, Physique, V, 177 b, 431 a, 30.  )3(
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�«، مبعزل  اأو »دين�ميكيًّ  � اآليًّ واأ�سبح علم�ء احلي�ة يف�سرون الظ�اهر احلي�ية تف�سرًيا 
عن الق�ى النف�سية. وترك�ا للنف�سيني ت��سيح النف�س وظ�اهره�، وه�ؤلء- حتى 
ف�ق  عماًل  للنف�س  اأن  اإىل  مطلًق�  الي�م  يذهب�ن  منهم- ل  الروحية  املمعن�ن يف 

الظ�اهر العقلية، ويتقبل�ن التف�سري الآيل للحي�ة واحلركة.

ويظهر اأن ابن �سين� قد تنبه اإىل �سعف برهنته هذه، فلم يطنب فيه� اإل مرة 
واحدة، ويف م�ؤلف تق�م كل الدلئل على اأنه كتبه يف �سب�ه)1(. اأم� يف »ال�سف�ء« 
اأن  به� م�سرًع�، ويح�ول  ف�إنه مير  ال�سيخ�خة،  و»الإ�س�رات« وغريهم� من م�ؤلف�ت 
ت�ؤذن  التي  العقلية، وهذه هي الرباهني  اآث�ره�  النف�س معتمًدا على  يثبت وج�د 

ب�لبتك�ر والعبقرية. 

)ب( فكرة »�لأنا« ووحدة �لظو�هر �لنف�شية

ف�إمن�  يخ�طب غريه،  اأو  �سخ�سه  يتحدث عن  ك�ن  اإذا  الإن�س�ن  اأن  يالحظ 
يعني بذلك النف�س ل اجل�سم، فحني تق�ل اأن� خرجت، اأو اأن� منت، ل يخطر بب�لك 

حركة رجليك ول اإغم��س عينيك، بل ترمي اإىل حقيقتك وكل �سخ�سيتك. 

وقد �س�غ ابن �سين� هذه املالحظة على ال�س�رة الآتية: »اإن الإن�س�ن اإذا ك�ن 
منهمًك� يف اأمر من الأم�ر، ف�إنه ي�ستح�سر ذاته، حتى اإنه يق�ل فعلت كذا اأو فعلت 

 Landauer, Die Psychologie, p. 336-338.  )1(
وانظر اأي�ًس�: ف�نديك، ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية لبن �سين�، �س 9 - 12.   



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
195195

كذا؛ ويف مثل هذه احل�لة يك�ن غ�فاًل عن جميع اأجزاء بدنه. واملعل�م ب�لفعل غري 
م� ه� مغف�ل عنه، فذات الإن�س�ن مغ�يرة للبدن«)1(.

»الأن�«  فكرة  اأو  ال�سخ�سية،  فكرة  املالحظة  هذه  ثن�ي�  يف  لنلمح  واإن� 
(L’idée du moi) التي هي مث�ر بحث ط�يل بني علم�ء النف�س املع��سرين. 

ف�ل�سخ�سية اأو »الأن�« يف راأي ابن �سين� ل يرجع اإىل اجل�سم وظ�اهره، واإمن� يراد 
به النف�س وق�اه�.

ويالحظ اأي�ًس� اأن يف الأح�ال النف�سية تن��سًق� وان�سج�ًم� ي�ؤذن بق�ة مهيمنة 
عليه� وم�سرفة على نظ�مه�. فعلى الرغم من تن�عه� وتب�ينه�، بل تن�فره� اأحي�نً� تدور 
ح�ل مركز ث�بت، وتت�سل مببداأ ل يتغري، وك�أنه� مرتبطة برب�ط وثيق ي�سم اأطرافه� 

املتب�عدة.

يف  ونحن  ونركب،  ونحلل  ونثبت،  وننفي  ونكره،  ونحب  ونحزن،  فن�سر 
املختلف وت�حد  ت�فق بني  كل هذا �س�درون عن �سخ�سية واحدة وق�ة عظمى 
امل�ؤتلف، ول� مل تكن هذه الق�ة لت�س�ربت الأح�ال النف�سية واختل نظ�مه� وطغى 
بع�سه� على بع�س. وم� النف�س من اآث�ره� اإل مبث�بة احل�س امل�سرتك من املح�س��س�ت 

املختلفة، كالهم� يلم ال�سعث ويبعث على النظ�م والرتتيب)2(.

ابن �سين�، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة، �س 9.   )1(
امل�سدر نف�سه، �س 9 – 10؛ ال�سف�ء، جـ1 �س 362؛ النج�ة، �س 310 – 333؛ الإ�س�رات، �س 121.  )2(
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وهن� ي�سري ابن �سين� اإىل ذلك الربه�ن امل�سه�ر الذي كثرًيا م� ردده الي�م 
اأن�س�ر املذهب الروحي من علم�ء النف�س، ويتلخ�س يف اأن وحدة الظ�اهر النف�سية 
تعتمد  واأ�س��ًس�  عنه،  ت�سدر  اأ�ساًل  ت�ستلزم   (L’unité des faits psychiques)

عليه)1(، و�سعف هذه ال�حدة اأو انعدامه� معن�ه �سعف احلي�ة العقلية اأو الق�س�ء 
عليه�. ففي وحدة الظ�اهر النف�سية م� ي�ستلزم اأ�ساًل له�، ويقت�سي وج�د النف�س 

ل حم�لة. 

)جـ( برهان �ل�شتمر�ر

يدن� ابن �سين� من املع��سرين ب�سكل اأو�سح يف بره�ن اآخر، ي�سح اأن ن�سميه 
مل�ستقبلن�.  ويعد  م��سين�  طي�ته  يحمل يف  اأن ح��سرن�  وملخ�سه  ال�ستمرار.  بره�ن 
وحي�تن� الروحية هذا ال�سب�ح ترتبط بحي�تن� اأم�س، دون اأن يحدث الن�م اأي فراغ 
هذه  ك�نت  ولئن  م�ست،  اأع�ام  منذ  بحي�تن�  ترتبط  بل  �سل�سلته�،  يف  انقط�ع  اأو 
احلي�ة متحركة ومتغرية، اإمن� تتحرك يف ات�س�ل وتتغري يف ارتب�ط؛ ولي�س هذا التت�بع 
والت�سل�سل اإل لأن اأح�ال النف�س في�س َمعني واحد ودائرة ح�ل نقطة جذب ث�بتة.

يق�ل ابن �سين�: »ت�أمل اأيه� الع�قل يف اأنك الي�م يف نف�سك ه� الذي ك�ن 
م�ج�ًدا يف جميع عمرك، حتى اإنك تتذكر كثرًيا م� جرى من اأح�الك. ف�أنت اإذن 
ا، بل ه� اأبًدا يف  ث�بت م�ستمر ل �سك يف ذلك، وبدنك واأجزاوؤه لي�س ث�بًت� م�ستمرًّ

 Ribot, "Âme", dans La grande encyclopédie.  )1(
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التحلل والنتق��س. ولهذا ل� حب�س عن الإن�س�ن الغذاء مدة قليلة نزل وانتق�س 
قريب من ربع بدنه. فتعلم نف�سك اأن يف مدة ع�سرين �سنة مل يبق �سيء من اأجزاء 
بدنك، واأنت تعلم بق�ء ذاتك يف هذه املدة، بل جميع عمرك. فذاتك مغ�يرة لهذا 

البدن واأجزائه الظ�هرة والب�طنة«)1(.

وليم  حديًث�  اأثبته�  التي  الأفك�ر  من  وات�س�له�  العقلية  احلي�ة  وا�ستمرار 
اأكرب  ومن  النف�سية،  الظ�اهر  خ�س�ئ�س  اأخ�س  من  وعّداه�  وبرج�س�ن،  جيم�س 
الدلئل على وج�د »الأن�« اأو ال�سخ�سية. ويف راأيهم� اأن تي�ر الفكر ل �سك�ن فيه 

ول انق�س�م ول انف�س�م؛ فه� يف حركة مت�سلة مطردة.

وم� اأ�سبه احلي�ة العقلية يف نظر برج�س�ن بقطعة م��سيقية مك�نة من نغم�ت 
خمتلفة ومتميزة، قد امتزجت واختلط بع�سه� ببع�س، ف�أنتجت حلًن� من�سًق�)2(.  ويق�ل 
ا اأن جند يف �سع�ر واقعي ح�ًل نف�سية مق�س�رة كل الق�سر  جيم�س: »من ال�سعب جدًّ
على احل��سر، بحيث ل ن�ستك�سف فيه� اأي �سع�ع من اأ�سعة امل��سي القريب«)3(.

ف�بن �سين� بربه�نه هذا يك�سف عن خ��سة من اأهم خ�س�ئ�س احلي�ة العقلية، 
ويرتجم عن ق�ة مالحظة دقيقة وبحث عميق، وي�سبق ع�سره بعدة اأجي�ل، ويديل 

ب�آراء يعتد به� علم النف�س الي�م كل العتداد.

ابن �سين�، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة، �س 9.  )1(
 Bergson, L’évolution créatrice, p. 3.  )2(

 James, The Principles of Psychology, I, p. 206.  )3(
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)د( �لرجل �لطائر �أو �ملعلق يف �لف�شاء

واأعظمه�  اأخًذا،  واأ�سده�  خي�ًل،  �سين�  ابن  براهني  اأروع  ذا  ه�  ه�  واأخرًيا 
ابتك�ًرا. وقد بن�ه على فر�س افرت�سه، و�س�رة ت�س�ره� ف�أحكم ت�س�يره�، ونعني به 

بره�ن الرجل الط�ئر اأو املعلق يف الف�س�ء. وملخ�سه كم� يلي:

وجهه  ى  َغطَّ ثم  واجل�سمية،  العقلية  الق�ى  مكتمل  ولد  �سخ�ًس�  اأن  هب 
ب�لأوىل يف اخلالء كيال يح�س  اأو  اله�اء  بحيث ل يرى �سيًئ� مم� ح�له، وترك يف 
ب�أي احتك�ك اأو ا�سطدام اأو مق�ومة، وو�سعت اأع�س�وؤه و�سًع� يح�ل دون مت��سه� اأو 
تالقيه�، ف�إنه ل ي�سك ب�لرغم من كل هذا يف اأنه م�ج�د واإن ك�ن يعز عليه اإثب�ت 
اجل�سم،  عن  م�  فكرة  لديه  تك�ن  ل  قد  بل  ج�سمه،  اأجزاء  من  جزء  اأي  وج�د 
وال�ج�د الذي ت�س�ره جمرد عن املك�ن والط�ل والعر�س والعمق، واإذا فر�س اأنه 
تخيل يف هذه اللحظة يًدا اأو رجاًل، فال يظنه� يده ول رجله. وعلى هذا اإثب�ته اأنه 
م�ج�د مل ينتج قط عن احل�ا�س ول عن طريق اجل�سم ب�أ�سره، ول بد له من م�سدر 

اآخر مغ�ير للج�سم مت�م املغ�يرة، وه� النف�س)1(.

يق�ل ابن �سين�: »يجب اأن يت�هم ال�احد من� ك�أنه خلق دفعة وخلق ك�ماًل، 
 � ولكنه حجب ب�سره عن م�س�هدة اخل�رج�ت، وخلق يه�ي يف ه�اء اأو خالء ه�يًّ
ل ي�سدمه فيه ق�ام اله�اء �سدًم� يح�ج اإىل اأن يح�س، وفرق بني اأع�س�ئه مل تتالق 
ومل تتم��س، ثم يت�أمل اأنه هل يثبت وج�د ذاته، فال �سك يف اإثب�ته لذاته م�ج�ًدا، 

ابن �سين�، الإ�س�رات، 119 - 120؛ ال�سف� جـ1، �س 363.  )1(
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ول يثبت مع ذلك ظرًف� من اأع�س�ئه ول ب�طًن� من اأح�س�ئه ول قلًب� ول دم�ًغ� ول 
�سيًئ� من الأ�سي�ء من خ�رج، بل ك�ن يثبت ذاته ول يثبت له� ط�ًل ول عر�ًس� ول 
عمًق�. ول� اأنه اأمكنه يف تلك احل�ل اأن يتخيل يًدا اأو ع�سً�ا اآخر مل يتخيله جزًءا 
من ذاته ول �سرًط� يف ذاته. واأنت تعلم اأن املثبت غري الذي مل يثُبت، واملقّر به غري 
الذي مل يقّر به. ف�إذن للذات التي اأثبت وج�ده� خ��سية له�، على اأنه� ه� بعينه 

غري ج�سمه واأع�س�ئه التي مل يثبت«)1(.

الإدراك�ت  اأن  على  ق�ئمة  ديك�رت-  الربهنة- كربهنة  هذه  اأن  ووا�سح 
املتميزة ت�ستلزم حق�ئق متميزة ت�سدر عنه�، واأن الإن�س�ن قد ي�ستطيع اأن يتجرد 
من كل �سيء، اللهم اإل من نف�سه التي هي عم�د �سخ�سيته واأ�س��س ذاته وم�هيته.

واإذا ك�نت احلق�ئق الك�نية كله� ت�سل اإلين� ب�ل�ا�سطة، فهن�ك حقيقة واحدة 
ندركه� اإدراًك� مب��سرا، ول ن�ستطيع اأن ن�سك فيه� حلظة؛ لأن عمله� ي�سهد دائًم� 
كن�  ولئن  بنف�سك«.  نف�سك  »اعرف  ق�ل:  حني  �سقراط  اأ�سدق  وم�  ب�ج�ده�. 
ه� خ��سة  الذي  التفكري  اإن  ي�سغله،  الذي  ب�حليز  م�  على وج�د ج�سم  ن�ستدل 

النف�س املالزمة له� دليل ق�طع على وج�ده�.

 * * *

عدة  �سبل  به�  �ُسلكت  قد  وابتك�ر،  جهد  فيه�  متع�قبة  اأربعة  براهني 
وا�ستخدمت و�س�ئل متفرقة. فيلج�أ ابن �سين� ت�رة اإىل العرف الع�م وال�ستعم�ل 

امل�سدر نف�سه، جـ1، �س 281.  )1(
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حقيقة  ب�ج�د  ن�ؤمن  اأنن�  على  الدالة  املالحظ�ت  بع�س  منه  ا  م�ستمدًّ الدارج، 
فين� تخ�لف اجل�سم. ويركن ت�رة اأخرى اإىل بع�س الق�س�ي� الفل�سفية امل�سلَّمة من 
القدامى لي�ستعني به� على حتقيق غ�يته، اأو يبتكر تعليالت دقيقة وفرو�ًس� اأخ�ذة 
واآراء قيمة ت�سم� به على بيئته، وتلتقي مع م� انتهى اإليه علم�ء النف�س املع��سرون.

فلم يدخر و�سًع� يف اإثب�ت حقيقة مغ�يرة للج�سم ومتميزة عنه كل التميز، 
وتفكريه.  وح�سه  حركته  م�سدر  ه�  ودمه  حلمه  غري  �سيًئ�  احلي  الك�ئن  يف  واأن 
اأن�س�ر  اعتمد  اعتمد- كم�  اأنه  ف�ملهم  ل،  اأم  دائًم�  برهنته  يف  م�فًق�  اأك�ن  و�س�اء 
 ،� املذهب الروحي قدميً� وحديًث�- على بع�س الظ�اهر التي ل ميكن تف�سريه� م�ديًّ
ق�سم�ن:  الظ�اهر  وهذه  النف�س.  ه�   � خفيًّ ومبداأ  ك�منة  ق�ة  ت�ستلزم  اأنه�  وراأى 

ج�سمية وعقلية، ومن الأوىل يتطرق اخللل وال�هن غ�لًب� اإىل برهنته.

اأنه� ل  زاعًم�  احلركة،  اأو  الإح�س��س  فيه� عن  يتحدث  التي  اللحظة  ففي 
تفهم اإل اإن �سلمن� بق�ة روحية ت�سرف عليه� وتنظمه�، نراه يبعد عن الآراء احلديثة 
وحدته�  النف�سية يف  والظ�اهر  والتفكري  لل�سخ�سية  يعر�س  اأم� حني  البعد.  كل 
وات�س�له�، ويقرر اأنه� ت�ستدعي اأ�ساًل غري اجل�سم وم�سدًرا خم�لًف� للبدن، ف�إنه يديل 
ب�أفك�ر تقربه من� بقدر م� تبعده عن مع��سريه. وهذا اجلزء ه� الب�قي للخلف من 

برهنته، والذي يجدر بن� اأن ندخره ونحتفظ به.

ل  وحجج  اليقني  هي  ب�أدلة  النف�س  وج�د  اأثبت  اأنه  مطلًق�  ندعي  ول�سن� 
تقبل النق�س، فتلك ك�نت ول تزال م�سكلة امل�س�كل وم��سع اخلالف بني امل�ديني 
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والروحيني، ولكن ل نزاع يف اأنه اهتدى يف هذا الب�ب اإىل اأكرث الرباهني اإقن�ع� 
واأعظمه� و�س�ًح�. 

اأنه يعتد بهذه الربهنة  اأنه يبدو عليه  النظر، وه�  اآخر ي�ستلفت  اأمر  وهن�ك 
اأه� تقليد  به� عن�ية خ��سة، فم� الذي حمله على ذلك؟  العتداد كله، ويعنى 

فل�سفي يت�بعه؟ اأو ظروف خ��سة ق�ست عليه به؟

)هـ( بو�عث هذه �لبهنة وم�شادرها

وروحيني،  م�ديني  اإىل  قدمي  من  النف�س  طبيعة  اإزاء  الب�حث�ن  انق�سم  لقد 
ولكن نخطئ كل اخلط�أ اإن �س�ين� بني م�دية الت�ريخ القدمي وم�دية الع�سر احلديث. 
ذلك لأنه م� ك�ن ي�جد لدى الي�ن�نيني م�دي خ�ل�س ول روحي خ�ل�س، وكثرًيا 
م� التقى الأمران. فلم يفرق�ا تلك التفرقة الف��سلة بني م� له امتداد وم� ل امتداد 
له، على نح� م� �سنع ديك�رت؛ ومن هن� بداأ الختالف بني امل�دة والروح عندهم 

وك�أنه اختالف يف الرتبة ل يف الطبيعة)1(.

ف�لعدد الفيث�غ�ري- وه� اأو�سح مثل للتجريد- لي�س روًح� خ�ل�سة، بل ه� 
دع�مة امل�ج�دات كله� وج�هر الك�ئن�ت على اختالفه�، م�دية ك�نت اأو روحية. 
وذرة دميقريط�س التي هي م�دة �سريحة تعترب عن�سًرا للج�سم والنف�س مًع�، وكل 
م� هن�لك من ف�رق ه� اأن ذرات النف��س الب�سرية متت�ز عن الذرات الأخرى ب�أنه� 

م�ستديرة لطيفة �سريعة احلركة. 
 Janet et Séailles, Histoire de la philosophie, Paris, 1925, p. 25.  )1(
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فروحي�ن وم�دي�ن هذه اآراوؤهم مل تت�سع م�س�فة اخللف بينهم، ومل يفرتق�ا 
به�  الق�ل  على  متفق�ن  هم  هذا  وف�ق  النف�س.  بطبيعة  يتعلق  فيم�  بيًن�  افرتاًق� 
وب�ج�ده�، وفال�سفة الي�ن�ن واأطب�وؤهم جممع�ن على اأن للظ�اهر النف�سية م�سدًرا 

واأ�ساًل تعتمد عليه بج�نب اجل�سم. 

الث�من  القرنني  التي ظهرت يف  املفرطة  امل�دية  تلك  بينهم  نلحظ  واإذن ل 
ع�سر والت��سع ع�سر، وج�ءت ثمرة من ثم�ر تقدم الطب وعلم وظ�ئف الأع�س�ء. 
ومل يقنع اأن�س�ره� بت��سيح الظ�اهر اجل�سمية، واإمن� ح�ول�ا اأي�ًس� اأن يف�سروا اأح�ال 
�، وذهب�ا اإىل اأن املخ واجله�ز الع�سبي كفيالن بت��سيح  � جتريبيًّ النف�س تف�سرًيا واقعيًّ
»املخ  واأن  الف�سف�ر«،  بدون  تفكري  »ل  ب�أنه  و�سرح�ا  ال�س�مية،  الفكر  اأعم�ل  كل 

 .)1(»� به�سم الإح�س��س�ت ب�سكل م�، ويفرز ع�س�رة التفكري اإفراًزا ع�س�يًّ

وظ�ئف  ك�نت  ول  احلديث،  الطب  تقدم  متقدًم�  الي�ن�ن  طب  ك�ن  وم� 
الأع�س�ء معروفة لديهم بقدر م� هي معروفة الي�م، ولذا وقفت م�ديتهم عند تلك 
للربهنة  ملحة  منهم �سرورة  الروحي�ن  ير  اإليه�. ومل  اأ�سرن�  التي  ال�سيقة  احلدود 
على وج�د النف�س كم� �سنع اخللف، فلي�س يف حم�ورات اأفالط�ن- على تعدده�- 
جمه�د يذكر لإثب�ت وج�د النف�س، يف حني اأنه يقف على خل�ده� حم�ورة م�ستقلة 
ويعقد اأر�سط� يف اأكرب م�ؤلف�ته ال�سيكل�جية الب�ب الأول ملن�ق�سة اآراء ال�س�بقني يف 
م�هية النف�س وخ�ا�سه�، دون اأن ُيعنى كثرًيا ب�إثب�ت وج�ده�)2(. ويف »الت��س�ع�ت« 

 Cabanis, Rapports du physique et du moral de l’homme, p. 138.  )1(
 Aristote, De l’âme, I, 2-5.  )2(
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ف�سل ط�يل عن هب�ط النف�س، مل يعرج فيه اأفل�طني على وج�ده�. وك�أن ه�ؤلء 
الفال�سفة يرون اأن هذا ال�ج�د من ال��س�ح بحيث ل يحت�ج اإىل اإثب�ت.

ك�ن  ولئن  مت�بعته.  �سرورة  �سين�  ابن  يرى  فل�سفي  تقليد  اإذن  ثمة  فلي�س 
قد ن�ق�س اأنب�دوقلي�س ودميقريط�س يف تف�سريهم� امل�دي لالإح�س��س، اإن هذين مل 
�)1(. وم� اأجدرن� اأن نبحث عن ب�اعث اأخرى مب��سرة  ينكرا وج�د النف�س اإنك�ًرا ت�مًّ
دفعته لأن يجعل من وج�د النف�س م��س�ًع� لربهنة متالحقة ل يغفل عنه� يف كل 

م�ؤلف�ته ال�سيكل�جية.

وه� نف�سه ي�سري اإىل هذه الب�اعث وي��سحه�، وميكن اأن تلخ�س يف اأمرين: 
الب�حث  اأن يبداأ  راأيه  ب�عث منهجي، واآخر م��س�عي. فيق�سي املنهج الق�مي يف 
رام  »من  ويق�ل:  وظ�ئفه�.  �سرح  اإىل  هذا  بعد  ينتقل  ثم  النف�س،  وج�د  ب�إثب�ت 
و�سف �سيء من الأ�سي�ء قبل اأن يتقدم فيثبت اإنيته )يعني وج�ده(، فه� معدود 
اأوًل  نتجرد  اأن  اإذن  علين�  ف�اجب  الإي�س�ح.  حمجة  عن  زاغ  ممن  احلكم�ء  عند 
لإثب�ت وج�د الق�ى النف�س�نية قبل ال�سروع يف حتديد كل واحدة واإي�س�ح الق�ل 

فيه�«)2(.

ابن �سين�  امل�ديني من مع��سري  اأن بع�س  اآخر ج�هري، ه�  وهن�ك �سبب 
اأو ممن �سبق�ه قلياًل قد غ�ل�ا فيم� يظهر مغ�لة امل�ديني احلديثني وتطرف�ا تطرفهم، 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س284.  )1(
ابن �سين�، ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية، �س 8.  )2(
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مبعث  اجل�سم  واعتربوا  راأ�ًس�،  وج�ده�  اأنكروا  اأو  واجل�سم،  النف�س  بني  دوا  ف�حَّ
ا من اأن يرد عليهم ويبني خط�أهم، وقد اأ�س�ر  الظ�اهر العقلية املختلفة. فلم ير بدًّ

اإليهم �سراحة يف اإحدى ر�س�ئله)1(.

ولي�س بعزيز علين� اأن نك�سف عن ه�ؤلء امل�ديني، فقد اأ�سرن� اإليهم من قبل. 
وذكرن� اأن بينهم من اأنكر النف�س جملة، اأو من ق�ل اإنه� ج�سم اأو عر�س جل�سم. ويف 
ف�أب� الهذيل  اأو من الأ�س�عرة،  اأن�س�ر مذهب اجل�هر الفرد من املعتزلة  مقدمتهم 
العالف يقرر اأن النف�س عر�س اجل�سم، واأب� احل�سن الأ�سعري ي�سك يف روحيته�، 

وتلميذه اأب� بكر الب�قالين يردد م� ك�ن يق�ل به اأب� الهذيل)2(. 

الثق�فة الإ�سالمية، ولآرائهم وزنه�،  ت�ريخ  �س�أنهم يف  وللمعتزلة والأ�س�عرة 
وقد ا�ستط�ع الأ�س�عرة الأول اأن يعيدوا ملذهب اجل�هر الفرد جمده الذي ت�س�ءل، 
التي �سعفت، وابن �سين� خ�سم لهذا املذهب، وله عليه اعرتا�س�ت ق�ية  وق�ته 
يعنى  اأن   � طبيعيًّ فك�ن  عليه.  املرتتبة  للنت�ئج  وه� خ�سم كذلك  مفحمة،  وردود 
عن�ية كبرية ب�لربهنة على وج�د النف�س، واإثب�ت اأنه� تغ�ير البدن. خ�س��ًس� وع�مله 
ممل�ء ب�لنف�س والأرواح، ف�لأفالك عنده اإمن� حتركه� نف��س فلكية، والنب�ت اإمن� يغذيه 
يدرك  اإمن�  والإن�س�ن  احلي�انية،  نف�سه  ب�ا�سطة  يتحرك  واحلي�ان  به،  خ��سة  نف�س 
وي�سم� اإىل مراتب الكم�ل عن طريق النف�س الن�طقة. ومم� يلحظ اأن ابن �سين� يف 

ابن �سين�، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة واأح�اله�، �س 20.  )1(
�س 125 - 126 )= �س 173 - 174(.  )2(
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اإىل  ي�سري  وينق�سه، وك�أنه  الفرد  يعّرج على مذهب اجل�هر  النف�س  لروحية  اإثب�ته 
الأ�سعري والب�قالين بنق�سه هذا؛ وه� على كل ح�ل يهدم الأ�س��س الذي ق�م 

عليه اإنك�ر وج�د النف�س)1(.

ومم� ي�ؤيد هذا اأن� جند مفكًرا اآخر مع��سًرا لبن �سين� يك�سف عن هذه النزعة 
امل�دية وي�سرح ب�أ�سم�ء معتنقيه�، ونعني به ابن حزم الأندل�سي الذي حمل اأي�ًس� 
على نظرية اجلزء الذي ل يتجزاأ حملة عنيفة. وح�ول الربهنة على وج�د النف�س 
حم�ولة �سبيهة مب� �سنعه ابن �سين�، فيالحظ اأن املرء اإذا اأراد ت�سفية عقله وت�سحيح 
راأيه تخل�س من ح�ا�س اجل�سد و�س�ائبه، واأ�سحى بحيث ل يرى من ح�له، وبذا 
يك�ن فكره اأ�سفى وحكمه اأ�سلم. وقد تذهب اأع�س�ء اجل�سم ع�سً�ا ع�سً�ا، ومع 

ذلك تبقى النف�س فال تفنى ول تتح�ل)2(.

اأب�  اأنف�سهم، فراأين�  اأثرت حتى يف الأ�س�عرة  اأن برهنة ابن �سين� قد  ويظهر 
املع�يل اإم�م احلرمني يعدل عن نظرية اأ�ست�ذه، ويعلن اأن النف�س ج�هر روحي من 
الروحي الذي  اأ�س��س املذهب  البدن؛ ف��سع بذلك  بفن�ء  اإلهية ل يفنى  طبيعة 

اعتنقه تلميذه الغزايل، واأ�سحى دع�مة من دع�ئم عقيدة اأهل ال�سنة)3(.

* * *

ابن �سين�، النج�ة، �س 285 - 290.  )1(
ابن حزم، الف�سل يف امللل والأه�اء والنحل )طبعة الق�هرة، 1347هـ( جـ5، �س 47 - 48.  )2(

�س 126 )= �س 175(.  )3(
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واإذا مل يكن ثمة تقليد فل�سفي وا�سح يف الربهنة على وج�د النف�س، فمن 
العبث اأن نبحث عن اأ�س�ل ث�بتة ميكن اأن يك�ن ابن �سين� قد ا�ستقى منه� اأدلته. 
ت�ستمل على  برهنته  ال�س�بقة، ولكن  الفل�سفية  الأفك�ر  بع�س  ا�ستخدام  اإنه   � حقًّ

عن��سر كثرية ت�ؤذن ب�لبتك�ر والطرافة. 

فيل�س�ف  لأغ�سطني-  �سبق  اأنه  وهي  اإليه�،  ن�سري  اأن  يف�تن�  ل  نقطة  وهن� 
النف�س  الربهنة على وج�د  اأن �سلك يف  امليالدي-  القرن اخل�م�س  امل�سيحية يف 
�سبياًل ت�سبه من بع�س ال�ج�ه �سبيل ابن �سين� الآنفة الذكر. فذهب اإىل اأن اجل�سم 
والنف�س حقيقت�ن متميزت�ن مت�م التميز، ففي حني اأن الأول ي�سغل حيًزا وله ط�ل 
وعر�س وعمق، ل حيز للث�نية مطلًق� وخ��سته� ال�حيدة هي التفكري. ومن اأجل 
هذا ك�ن �سع�رن� به� واإدراكن� له� مب��سًرا، ف�إن الفكر ل يحت�ج اإىل وا�سطة يف فهم 
مت�م  ي�س�وي وج�ده�  تفكريه�  تفكر فهي م�ج�دة؛ لأن  النف�س  وم� دامت  ذاته. 
امل�س�واة، وقد ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يتجرد عن ج�سمه وعن الع�مل اخل�رجي يف كل 
مظ�هره، واأن ينكر احلق�ئق على اختالفه�، وي�سك يف كل �سيء، اإل نف�سه التي 

هي م�سدر �سكه ومبعث تفكريه، ف�إنه ل يجد اإىل ال�سك فيه� �سبياًل)1(.

بربه�ن  يذكرن�  الأغ�سطينية  الربهنة  من  خ��س  ب�جه  الأخري  اجلزء  وهذا 
اأو  ب�أغ�سطني،  ت�أثر ابن �سين�  نت�س�ءل: هل  اأن  لن�  واإزاء هذا يحق  الط�ئر،  الرجل 

 St. Augustin, De Trinitate, Lib. X, cap. X, art. 13-16 ; Gilson, Introduction à l’étude de  )1(
saint Augustin, p. 56-59.
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الأمر جمرد ت�افق خ�اطر؟ مل يثبت مطلًق� اأن م�ؤلف�ت الأخري نقلت اإىل العربية 
ج��سن  الأ�ست�ذ  ويرجح  عنه.  ب�لأخذ  �سين�  لبن  �سمحت  و�سيلة  اأية  جند  ول 
ب�أفل�طني  التعلق  �سديدا  وهم�  ول�سيم�  اإ�سنكدري،  اأ�سل  عن  �سدرا  مًع�  اأنهم� 
ب�أن رج�ل مدر�سة  ي�سهد  اإلين�  مم� و�سل  نقف على �سيء  ولكن� مل  وتع�ليمه)1(. 
الإ�سكندرية ح�ول�ا الربهنة على وج�د النف�س على النح� ال�س�بق، وقد ت�سفحن� 

ب�جه خ��س »كت�ب الرب�بية« و»كت�ب العلل« فلم جند فيهم� �سيًئ� من ذلك.

ول�سن� ندري م� امل�نع اأن يك�ن بره�ن الرجل املعلق يف الف�س�ء من ابتك�ر 
كثرية، كحديث  اأخرى  فر�سية  �س�ًرا  ع�دن�  وقد  واخرتاعه، خ�س��ًس�  �سين�  ابن 
يف  ومه�رة  خ�سيب  خي�ل  على  تدل  التي  الطري«  و»ر�س�لة  يقظ�ن«،  »حي بن 
الت�س�ير. وعلى فر�س اأنه ع�لة على من قبله يف بع�س عن��سر بره�نه، فلي�س هن�ك 
�سك يف اأن ال�س�رة اجلذابة التي �س�ره به� من بن�ت فكره واإنت�جه ال�سخ�سي. 
ويخيل اإلين� اأنه ك�ن مغتبًط� بفنه معجًب� بت�س�يره، ول اأدل على هذا من اأنه اأبرزه 
مرتني يف »كت�ب ال�سف�ء«، وع�د اإليه مرة ث�لثة يف »الإ�س�رات«)2(. وهذا الت�س�ير ه� 

الذي ميز برهنته من برهنة اأغ�سطني، واإن ك�نت� تلتقي�ن يف الغ�ية واملرمى.

ف�بن �سين� قد ا�سنت اإذن يف الربهنة على وج�د النف�س �سنة مل تكن معروفة 
من قبل بكل مع�مله�، ل يف الع�مل الي�ن�ين ول يف الع�مل العربي. والف�رابي الذي 

 Gilson, Archives, T. IV, p. 41 (en bas).  )1(
ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 281 - 282، 363؛ الإ�س�رات، �س 119 - 120.  )2(
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اأثر فيه من عدة ن�اح مل يفطن له� فطنته. ومل يقم دليل مطلًق� على وج�د �سلة 
يعنيهم�  روحي�ن،  ديني�ن  الفيل�س�فني  اأن  اإل  اللهم  اأغ�سطني،  برهنة  وبني  بينه� 
اإثب�ت وج�د النف�س والعرتاف به� على اأنه� حقيقة تغ�ير البدن، ومل يبق الآن 

اإل اأن نق�ل كلمة عن مدى ت�أثر اخللف بهذه الربهنة.

)و( �أثرها

والآخر  م��س�عي،  اأحدهم�  ج�نب�ن:  اأ�سلفن�-  �سين�- كم�  ابن  برهنة  يف 
�سكلي- فمن حيث امل��س�ع ا�ستملت على اأدلة متعددة تب�ين اخللف يف تقديره� 
قبل  النف�س  وج�د  ب�إثب�ت  يبداأ  اأن  ينبغي  ال�سكل  ومن حيث  عليه�،  والتع�يل 
اأثرت  وقد  ث�بت.  م��س�ف  على  ال�سف�ت  تن�سب  كي  عن خ�س�ئ�سه�،  التكلم 
ب�حث�ن  ف�لتزم  امل��س�عي.  بج�نبه�  اأثرت  م�  بقدر  ال�سكلي  بج�نبه�  الربهنة  هذه 
تلك ال�سنة التي ا�ستنه� ابن �سين�، من اعتب�ر ال�ج�د م�س�ألة مبدئية يجب اإثب�ته� 
ومن�ق�سته� قبل الدخ�ل يف تف��سيل احلديث عن حقيقة النف�س ووظ�ئفه�. وردد 
اآخرون براهينه، مف�سلني بع�سه� على بع�س، وحم�ولني اأن يزيدوه� و�س�ًح� وق�ة. 
ومل يقف هذا الأثر عند امل�سلمني بل ج�وزهم اإىل امل�سيحيني، ومل يقت�سر على 

القرون ال��سطى، بل امتد �سداه اإىل الت�ريخ احلديث.

ر يف »املق��سد« الكالم على  واإذا م� بداأن� ب�لغزايل وجدن�ه، واإن ك�ن قد اأخَّ
�سنعه  م�  كثرًيا  يف�ق  ترتيًب�  ويرتبه�  نظًم�  ينظمه�  النف�س،  وج�د  على  الربهنة 
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ي�أُل جهًدا  الذي يخلفه بحق، والذي مل  الرازي  الدين  ويليه فخر  ابن �سين�)1(. 
ومل  ويع�ر�سه�.  ين�ق�سه�  ك�ن  واإن  الدينية،  ب�لبح�ث  الفل�سفية  الأفك�ر  مزج  يف 
يخرج عن هذه ال�سنة اأي�ًس� اأولئكم امل�ؤلف�ن الذين خلط�ا الكالم ب�لفل�سفة خلًط� 
�، والذين قدر مل�ؤلف�تهم اأن ت�سغل الأذه�ن يف الع�مل الإ�سالمي ط�ال القرون  ت�مًّ

ال�سبعة الأخرية، ك�لن�سفي يف »عق�ئده« والإيجي يف »م�اقفه«.

ويكفي على �سبيل املث�ل اأن نذكر �سنيع الرازي يف هذا ال�سدد. ففي كت�به 
الب�سرية  النف��س  اأفك�ر املتقدمني واملت�أخرين« ل يك�د يعر�س مل��س�ع  »حم�سل 
حتى يبداأ »ببي�ن م�هية م� ي�سري اإليه كل اإن�س�ن بق�له اأن�«، ويف هذا العن�ان وحده 
م� يذكرن� بعب�رات وردت على ل�س�ن ابن �سين�)2(. ويف كت�ب اآخر »مع�مل اأ�س�ل 
الدين« يقف الب�ب الث�من على النف��س الن�طقة، ويتحدث فيه عن ع�سر م�س�ئل، 
يبداأ اأوله� بق�له: »ال�سحيح اأن الإن�س�ن لي�س عب�رة عن هذه اجلثة املح�س��سة«)3(.

ه�ؤلء  ا�ستم�سك  بل  ال�سكلية،  النقطة  يقف عند هذه  الأمر مل  اأن  على 
اأنهم  اأوًل  يالحظ  ولكن  و�سي�غته�.  مقدم�ته�  يف  �سين�  ابن  برباهني  الب�حث�ن 
اأم�  اأو بره�ن احلركة، مل� تبين�ا من �سعفه.  اأهمل�ا الربه�ن الطبيعي ال�سيكل�جي 
فيهم�،  ت��سع�ا  فقد  ال�ستمرار  وبره�ن  النف�سية،  الظ�اهر  ووحدة  »الأن�«  بره�ن 

الغزايل، مق��سد الفال�سفة، �س 292.  )1(
الرازي، املح�سل، �س 163.  )2(

الرازي، مع�مل اأ�س�ل الدين )على ه�م�س املح�سل(، �س 114.  )3(
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واأك�سب�هم� ق�ة رمب� تزيد على م� مل�سن�ه لدى ابن �سين�)1(. ومن الغريب اأن بره�ن 
الرجل الط�ئر مل ي�ست�قفهم، مع اأنه ك�ن عزيًزا على �س�حبه.

وف�ق هذا مل يقنع ه�ؤلء الب�حث�ن بهذه الأدلة العقلية، واأب�ا اإل اأن ي�سيف�ا 
اإليه� اأدلة اأخرى نقلية ُتثبت اأن الإن�س�ن يف حقيقته �سيء اآخر �س�ى البدن. مثل 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   ژگ   تع�ىل:  ق�له 
اإل عن طريق مغ�ير  ُتَت�س�ر احلي�ة بعد القتل  ڻژ]اآل عمران/ 169[، ول 
للج�سد، وه� طريق الروح)2(. وكم� ج�ء يف احلديث: »اإذا حمل امليت على نع�سه 
رفرف روحه ف�ق النع�س وه� يق�ل: ي� اأهلي وي� ولدي ل تلعنب بكم الدني� كم� 
 � لعبت بي«، ويف هذا م� ي�ؤذن ب�أن الإن�س�ن بعد م�ت البدن ل يزال ج�هًرا حيًّ

ن�طًق�، وم� ذاك اإل ب�ا�سطة نف�سه)3(.

يت�سح من كل هذا اأن الربهنة على وج�د النف�س التي ر�سمه� ابن �سين� 
بقيت تتدار�س يف ال�سرق اإىل الي�م، واحرتم يف اجلملة �سكله� وم��س�عه�، واإن 
ك�نت قد حذفت منه� اأجزاء واأ�سيفت اإليه� اأخرى، واإذا ك�ن بره�ن الرجل الط�ئر 

مل ي�س�دف هن� النج�ح املرج�، ف�إنه قدر له جن�ح ب�هر يف مك�ن اآخر.

ف�آث�ره�  اأن نعرج على مدر�سة الأندل�س،  ول نظنن� يف ح�جة بعد م� تقدم 
يف ال�سرق غري وا�سحة، ورمب� ك�نت اآراوؤه� ال�سيكل�جية يف الغرب اأظهر. على اأن 

امل�سدر نف�سه، �س 114 - 117.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 117.  )2(

امل�سدر نف�سه.   )3(
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حديث ابن ر�سد عن وج�د النف�س- كحديث عن خل�ده�- �سعيف مته�فت، 
ولي�س فيه م� يدع� لأن نقف عنده.

* * *

واأم� الع�مل الغربي فقد ك�ن لربهنة ابن �سين� فيه �س�أن ل يقل عن �س�أنه� يف 
الع�مل الإ�سالمي. وكلن� يعلم اأن »ال�سف�ء« ترجم اإىل الالتينية يف القرن الث�ين 
الفل�سفة  الأثر يف رج�ل  اأكرب  منه  ب�لنف�س  املتعلق  للجزء  امليالدي، وك�ن  ع�سر 
امل�سيحية. ومل يكد يفرغ جند�س�لين��س من ترجمته حتى اأقبل�ا عليه يتدار�س�نه 
جمرد  يكن  مل  نف�سه  �س�لين��س  جند  اأن  على  الآراء.  خمتلف  عنه  وي�أخذون 
ن�قل، بل يعترب ال�ا�سع الأول لدع�ئم علم النف�س ال�سين�ي يف الفل�سفة املدر�سة 

امل�سيحية)1(.

وقد اأخذ املدر�سي�ن- فيم� اأخذوا من اآراء ابن �سين� ال�سيكل�جية- برهنته 
على وج�د النف�س، وراقهم منه� ب�جه خ��س بره�ن الرجل الط�ئر، ف�أع�ده الكثريون 
وحن�  الأفرين  جي�م  مثل  اأغ�سطني  اأتب�ع  الأخ�س  وعلى  اأحي�نً�،  بن�سه  منهم 
الرو�سيلي. وقد �سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل م� ي�جد من �سبه بني هذا الربه�ن والربهنة 
اآراء  الأغ�سطينية، وك�أن ه�ؤلء املدر�سيني ازدادوا تعلًق� به حني راأوه يقرتب من 
اأ�ست�ذهم الالتيني)2(. لذلك ا�ستمروا يرددونه فيم� بينهم اإىل ع�سر النه�سة، بل لقد 
بقي معروًف� اأي�ًس� -فيم� يظهر- اإىل اأن ج�ء ديك�رت فن�دى مببداأ »الك�جيت�« امل�سه�ر. 

  Gilson, Archives, T. I, p. 48.  )1(
 Ibid., T. IV, p. 41 (en bas).  )2(
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ولقد ع�هد هذا الفيل�س�ف نف�سه على اأن يرف�س -يف بحثه عن احلقيقة- 
كل م� يتطرق له ال�سك لأن ح�ا�سن� يف ح�ل اليقظة تخدعن� وتنقل اإلين� الع�مل 
اخل�رجي نقاًل م�س�ًه�، وخميلتن� اأثن�ء الن�م تغدق علين� �س�ًرا واأوه�ًم� ل اأ�س��س 
له�. واأخذ ي�سك يف كل �سيء اإىل اأن انتهى به �سكه اإىل حقيقة ث�بتة هي اأنه يفكر، 
وم� دام يفكر ه� م�ج�د، ويف مقدور ال�سك�ك والالاأدريني اأن يهدم�ا احلق�ئق على 

اختالفه�، اإل هذه احلقيقة التي حتمل معه� بره�نه�)1(.

يق�ل »قد اأ�ستطيع اأن اأفرت�س اأن ل ج�سم يل واأن ل ع�مل ول مك�ن اأحل 
فيه، ولكني ل اأ�ستطيع لهذا اأن اأفرت�س اأين غري م�ج�د؛ بل على العك�س ينتج 
قطًع� يف و�س�ح من �سكلي يف حقيقة الأ�سي�ء اأين م�ج�د.. فقد عرفُت اإذن اأين 
ج�هر ذاته وطبيعته التفكري، ول يحت�ج يف وج�ده اإىل مك�ن ول يخ�سع ل�سيء 
م�دي. وعلى هذه ال�س�رة »الأن�« اأو النف�س التي هي اأ�س��س م� اأن� عليه متميزة مت�م 
التميز من اجل�سم، بل هي اأي�سر معرفة منه، حتى يف ح�ل انعدامه ل تنقطع هي 

عن اأن ت�جد مع كل خ�س�ئ�سه�«)2(.

هذا ه� »الك�جيت�« الديك�رتي، وهذه هي الربهنة عليه. ول يجد الق�رئ 
الأغ�سطنية  ال�س�بقتني  الربهنتني  وبني  بينه�  ال�سبه  وج�ه  يدرك  اأن  يف  �سع�بة 
املح�ك�ة  مت�م  اأغ�سطني  يح�كي  ديك�رت  اأن  اأرن�لد  لحظ  وقدمي�  وال�سين�ية. 

 Descartes, Discours, p. 31-33.  )1(
 Ibid. ; Méditations, p. 11.  )2(
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اأب�  اأن  يف  لل�سك  جم�ل  يبق  ومل  البدن)1(،  من  ومتيزه�  النف�س  وج�د  اإثب�ته  يف 
الفل�سفة احلديثة قراأ ملف�ت الفيل�س�ف الالتيني، وخ��سة م� ات�سل منه� ب�لنف�س 
اأغ�سطني)3(.  »الك�جيت�« خل�اطر  مل�افقة  ب�غتب�طه  ي�سرح  نف�سه  وه�  وخل�ده�)2(، 
وحديًث� ا�ستط�ع لي�ن بلن�سيه اأن يبني يف �سعة وتف�سيل جديرين ب�لإطراء الأفك�ر 
التي �سبقت »الك�جيت�« الديك�رتي ومهدت له)4(، غري اأنه ف�ته اأن ي�سري اإىل ال�سلة 

بينه وبني بره�ن الرجل الط�ئر.

النق�س  هذا  يتالفى  اأن  ف�رلين  الإيط�يل  امل�ست�سرق  اأخرًيا  ح�ول  وقد 
فكتب يف جملة (Islamica) ف�ساًل عن�انه »ابن �سين� والك�جيت� الديك�رتي«)5(. 
وفيه يعر�س بره�ن الفيل�س�ف العربي وترجمته الالتينية القدمية، ثم يق�رنه مب� ج�ء 
به ديك�رت م�جًه� عن�يته الكبرية اإىل بي�ن اأثر احل�ا�س واملخيلة لديهم�. وينتهي 
قراأ  قد  ديك�رت  يك�ن  اأن  ي�ستبعد  اأنه  وهي  الآتية:  النتيجة  اإىل  هذا  كل  بعد 
ابن �سين� راأ�ًس� لقلة املطب�ع�ت، وعدم تداول م�ؤلف�ته يف الأيدي، ويرجح اأن يك�ن 

قراأه عن طريق جي�م الأفرين)6(.

ولكن� نالحظ اأن ترجمة »كت�ب ال�سف�ء« الالتينية اأعيد طبعه� يف البندقية 
ثالث مرات بني �سنتي 1496 و1536، فتك�ن اآخر طبعة منه� ظهرت قبل ميالد 

 Hamelin, Le système de Descartes, p. 122.  )1(
 Bréhier, Histoire de la philosophie, T. II, p. 73.  )2(

عثم�ن اأمني، ديك�رت )الطبعة الث�نية(، �س 123.  )3(
 Blanchet, Les antécédents historiques du "je pense donc je suis", Paris, 1920.  )4(

 Furlani, "Avicenna e il Cogito", in Islamica, Leipzig, 1927.  )5(
 Ibid., p. 70.  )6(
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النف�س وخل�ده�  اأثريت م�سكلة  نعلم كف  ديك�رت بخم�سني �سنة فقط. ونحن 
لعهده، فمن املحتمل اأن يك�ن الب�حث�ن قد جل�ؤوا اإىل كل امل�س�در املمكنة حلله�. 
وابن �سين� من اأط�ل الفال�سفة حديًث� فيه� واأكرثهم غراًم� به�. وقد اأب�ن رين�ن من 
قبل مقدار تعلق ال�سرب�نيني ورج�ل الدين يف ب�ري�س ب�لفل�سفة الإ�سالمية ب�جه 
ع�م ومن�ق�ستهم له� وردهم عليه� وبحثهم عن اأ�س�له� وم�س�دره�)1(، فال ميكن اأن 
و�سبًه�  قرابة  مل�س�ا  وقد  املتقدمة، خ�س��ًس�  البندقية  مطب�ع�ت  ف�تتهم  قد  تك�ن 
بني اآراء ابن �سين� واأغ�سطني. ويف مكتبة ب�ري�س الأهلية اأكرث من ن�سخة من هذه 
املطب�ع�ت، ويغلب على الظن اأنه� و�سلت اإىل ال�سرب�ن منذ ذلك الت�ريخ)2(، واإذا 
ك�ن اأرن�لد قد اأ�س�ر اإىل اأغ�سطني فقط ليبني اأن ديك�رت ع�لة على من قبله، فلعل 

ذلك راجع اإىل اأنه تخري �سخ�سية معروفة من الع�مل امل�سيحي املحيط به.

فقط،  الأفرين  �سين� عن طريق جي�م  ابن  اإىل  يتنبه  اأن ديك�رت مل  على 
بل يغلب على ظنن� اأنه اهتدى اإليه اأي�ًس� يف ثن�ي� م�ؤلف�ت روجر بيك�ن، اأخل�س 
به  وت�أثر  بيك�ن هذا  قراأ ديك�رت  وقد  الإ�سالم،  امل�سيحيني لفال�سفة  تلميذ بني 
طريق  من  اأم  مب��سرة  �سين�  ابن  على  ديك�رت  اأوقف  و�س�اء  خمتلفة.  ن�اح  يف 
غري مب��سر، فكل الدلئل ق�ئمة على اأن بره�ن الرجل الط�ئر جدير ب�أن يعد بني 
ديك�رت  ك�ن  واإذا  له)3(.  ومهدت  الديك�رتي  »الك�جيت�«  �سبقت  التي  الأفك�ر 

 Renan, Averroès, p. 267-278.  )1(
 Catalogue de la Bibliothèque nationale, Réserve, R. 82 (1), 82 (2), 83, 613.  )2(

Archives, I, p. 63 (en bas) :يتفق الأ�ست�ذ جل�سن معن� على ذلك، انظر  )3(
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مديًن� لأغ�سطني ب�سيء يف �س�غه وت�س�يره، فه� مدين كذلك بدرجة ل تقل عن 
هذا لبن �سين�. ل�سيم� واإىل الأخري يرجع الف�سل يف بعث الأفك�ر الأغ�سطينية 
من مرقده� وت�جيه الالتينيني من جديد نح�ه� ت�جيًه� ن�سيًط� يف القرون الأربعة 
ال�س�بقة لديك�رت. وه� مع زميله ابن ر�سد قد اأث�را يف الع�مل الغربي منذ القرن 
الث�ين ع�سر م�سكلة العقل والنف�س، ونظرية املعرفة ب�جه ع�م، اإث�رة امتد �سداه� 

اإىل ع�سر النه�سة.

قد  الب�حثني  بع�س  يك�ن  اأن  �سيء  »الك�جيت�« يف  يعيب  اأنه ل  ووا�سح 
اأمر يزيده ق�ة ف�ق  ف�إن اتف�ق الآراء على  اآخر،  اإليه من قبل عن طريق  اهتدى 
ق�ته، ويقيًن� اإىل يقينه. ولي�س ثمة داع لأن جنهد اأنف�سن�-كم� �سنع همالن وغريه- 
يف اأن نثبت ب�أي ثمن اأن ديك�رت مبدعه الأول، ف�إن هذه حم�ولة ف��سلة ول تتفق 
مع روح البحث العلمي)1(. ول يعيب ديك�رت نف�سه اأن يك�ن قد �سبق اإليه يف 
�س�رة غري ال�س�رة التي اأظهره به�، وث�ب غري الث�ب الذي األب�سه اإي�ه؛ ف�إن الفكرة 

ال�احدة تت�سكل ب�أ�سك�ل خمتلفة تبًع� للمذاهب الفل�سفية التي تبدو فيه�. 
* * *

فمن القرن احل�دي ع�سر اإىل القرن الع�سرين وبرهنة ابن �سين� على وج�د 
النف�س تتدار�س يف مع�هد ال�سرق، ول تزال بع�س كلي�ت الأزهر املخت�سة تردده� 
اإىل الي�م وكثرًيا م� تعر�س وتن�ق�س دون اأن يذكر ا�سم وا�سعه�، ودون اأن تبحث 

 Hamelin, Le système de Descartes, p. 122-123.  )1(
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يف كتبه. ول� مت هذا الربط لك�ن البحث اأو�سح والتحقيق العلمي اأمت. وقد بقيت 
تدر�س يف الغرب اأي�ًس� اأربعة قرون اأو يزيد، وخلقت ح�له� حركة فكرية وا�سعة، 
ك�ن له� فيه� م�ؤيدون ومع�ر�س�ن. ويكفيه� اأثًرا اأن متهد ملبداأ ه�م من مب�دئ الفل�سفة 

احلديثة، األ وه� »الك�جيت�« الديك�رتي.

4- ماهية �لنف�س
قد يظن اأن�- وقد اأثبتن� وج�د حقيقة مغ�يرة للج�سم- مل يبق اأم�من� �سع�بة 
يف تعرف حقيقته� وحتديد م�هيته�، ولكن الأمر على عك�س ذلك. فتحديد النف�س 
يف ال�اقع لي�س من امل�س�ئل الهينة، ورمب� ك�ن اأع�سر من الربهنة على وج�ده�، ول 
اأدل على هذا من اأن الفال�سفة اختلف�ا فيه من قدمي. ويت�س�ر ابن �سين� اأن اأي�سر 
ومن�ق�ًس�،  �سبق�ه حملاًل  من  اآراء  ي�ستعر�س  اأن  ه�  ال�سع�بة  هذه  لتذليل  طريق 

لي�ستخل�س منه� التعريف الذي يقره واحلد الذي يرت�سيه.

)�أ( �آر�ء �لفال�شفة �ل�شابقني ل�شقر�ط

لقد اختلف ه�ؤلء الفال�سفة يف حقيقة النف�س، ويف مقدمتهم فيث�غ�ر�س 
ويرجع  ب�أ�سم�ئهم.  ي�سرح  مل  �سين�  ابن  ك�ن  واإن  ودميقريط�س،  واأنب�دوقلي�س 
اأثرين ظ�هرين، هم� احلي�ة واحلركة من ج�نب  للنف�س  اأن  اإىل  راأيه  اختالفهم يف 
والإدراك من ج�نب اآخر. ففريق اأخذ ب�لأمر الأول وح�ل حتديد النف�س ب�ا�سطته 
فقط، وفريق اآخر مل يفهم يف طبيعته� اإل الإدراك، وفريق ث�لث راأى اأن يجمع بني 
هذين اجل�نبني... ويراد ب�لفريق الأول كل اأولئك الذين اعتربوا النف�س م�سدر 



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
217217

اأو  امل�ت،  ك�ن  �سفح  اإذا  الذي  الدم  وبني  بينه�  فخلط�ا  الذاتية،  واحلركة  احلي�ة 
اأنه�  بينه� وبني اجل�اهر الفردة -اأو الهب�ء كم� ي�سميه ابن �سين�- التي ك�ن يظن 
متحركة دائًم�. واأم� الفريق الث�ين فيعتقد اأن ال�سيء ل يدرك �س�اه اإل اإذا ك�ن 
التي  املب�دئ  من  اأو جملة  واحًدا  النف�س  عّدوا  ولذلك  عليه،  ومتقدًم�  له  مبداأ 
اأو  م�ء  اأو  اأر�س  اأو  ه�اء  اأو  ن�ر  اأنه�  فظن�ا  للفال�سفة.  تبًع�  ن�عه� وعدده�  يختلف 
اأنب�دوقلي�س،  ذلك  اإىل  ذهب  كم�  الأربعة  العن��سر  من  مركبة  جعل�ه�  اأو  بخ�ر، 
زعًم� منه اأن ال�سبيه فقط ه� الذي يدرك ال�سبيه، فال بد اأن يك�ن يف النف�س جزء 
من الأ�سي�ء التي تدركه�. واأم� الفريق الآخر فريد النف�س اإىل العدد؛ لأن الأعداد 

مبداأ ال�ج�د واحلركة والإدراك)1(.

ومل يقنع ابن �سين� بتلخي�س هذه الآراء، بل ن�ق�سه� من�ق�سة ط�يلة عنيفة، 
نكتفي ب�سرد اأمثلة منه�. فيعرت�س على الفريق الأول اأنه مل يف�سر ال�سك�ن، ذلك 
لأن النف�س اإن ك�نت متحركة بذاته� فكيف ت�سكن؟ على اأنه لي�س من ال�سهل 
على هذا الفريق اأن يحدد ن�ع احلركة الذي تق�م به النف�س. ويرف�س ابن �سين� 
ب�أولئك  تهكمه  يخفى  ول  اأخرى.  ن�اح  بطالنه يف  اأثبت  الذي  الذري  املذهب 
اأن الإن�س�ن يعلم  اإل م� �سدر عنه، مالحًظ�  اأن الك�ئن ل يدرك  الذين يزعم�ن 
اأ�سي�ء كثرية مل يقل اأحد اإنه اأ�سل له�. ولي�س ب�سحيح مطلًق� اأن ال�سبيه فقط ه� 
الذي يدرك ال�سبيه؛ لأن ل� �ُسلم هذا لك�ن معن�ه اأن الع�مل العل�ي ل يعرف من 

اأمر الع�مل ال�سفلي �سيًئ�)2(.
ابن �سين�ء، ال�سف�ء، جـ1، �س 282.  )1(

امل�سدر نف�سه، جـ1، �س 282 - 284.  )2(
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ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل امل�سدر الذي ا�ستقى منه ابن �سين� معل�م�ته 
هذه، ف�إن الف�سل الذي عقده يف »ال�سف�ء« حتت عن�ان: »يف ذكر م� ق�له القدم�ء يف 
النف�س وج�هره� ونق�سه« يتالقى مت�ًم� مع م� ج�ء يف الب�ب الأول من »كت�ب النف�س« 
لأر�سط�)1(. فتلخي�س الآراء �س�رة مم� حك�ه اأر�سط�، ومن�ق�سته� اأي�ًس� تبدو �سدى 
الي�ن�ين ظ�هرة. الفيل�س�ف  ملن�ق�سته. فتلمذة ابن �سين� وا�سحة، واإع�دته لأفك�ر 

ولكن ل نزاع يف اأن وق�فه على هذه الآراء ومن�ق�سته له� قد مكنه من تبني 
م�اطن ال�سعف فيه�، وهي�أ له الفر�سة لتخري التعريف املالئم. اإل اأن هن�ك فيم� 
يظهر ع�ملني يتق��سم�نه، و�س�تني عظيمني يتج�ذب�نه، وه� بينهم� يف حرية وا�سحة 
الأخ�ذة  اأر�سط�  عب�رات  يقراأ  فحني  اأحي�نً�.  مك�س�ف  تن�ق�س  اأو  ظ�هر  وتردد 
وحتليالته املنظمة واعرتا�س�ته املفحمة، ل يلبث اأن يردده� وي�سري وراءه�. وحني 
ي�سمع اأفالط�ن ين�دي بج�هرية النف�س ومتيزه� الت�م من البدن، ي�ست�يل عليه هذا 
م�قًف�  يقف  وقد  اأر�سط�.  مع  يتفق  واإن ك�ن ل  نف�سه،  وي�س�دف ه�ى يف  النداء 
و�سنتبني  بينهم�.  والت�فيق  اجلمع  املتق�بلني، حم�وًل  الطرفني  هذين  بني   � و�سطيًّ

ب�لدقة فيم� يلي عالم ا�ستقر راأيه.

)ب( �لنف�س �شورة �جل�شم

كل ج�سم طبيعي مركب من م�دة و�س�رة، ف�مل�دة جمرد ا�ستعداد ال�ج�د، 
اأو اإن �سئت جزء من ال�ج�د ولكن ب�لق�ة، وال�س�رة ع�مل حت�ل وت�أثري، اأو اإن �سئت 

.Aristote, De l’âme, I, 2-5 :�امل�سدر نف�سه، جـ1، �س 282، وانظر اأي�ًس  )1(
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جزء من وج�د ال�سيء ولكن ب�لفعل. ف�ل�ج�د مت�قف على امل�دة وال�س�رة مًع�، 
وهم� بدورهم� متالزم�ن، ف�مل�دة تتق�م ب�ل�س�رة، وال�س�رة تق�م امل�دة وامل�دة املطلقة 
ل وج�د له� يف الأعي�ن مبعزل عن �س�رته�، ف�إن عزلت عنه� يف ال�هم ك�ن الفن�ء. 
وال�س�رة اأكمل واأ�سرف من امل�دة؛ لأنه� فعل، والفعل اأ�سمى من الق�ة. وب�ل�س�رة 
ل  ف�لأر�س  ب�ظ�ئفه�،  وتق�م  م�هيته�  وتتحدد  بع�س  من  بع�سه�  الأج�س�م  تتميز 
بحدته)1(. بل  بحديده،  يقطع  ل  وال�سيف  ب�س�رته�،  بل  مب�دته�  امل�ء  عن  تفرتق 

هي  وم�دته  و�س�رة،  م�دة  من  مكّ�ن  فه�  طبيعي،  اإل ج�سم  الإن�س�ن  وم� 
البدن، وال�س�رة النف�س، وب�لأخرية يتميز من الك�ئن�ت غري احلية؛ لأنه� م�سدر 
كله�  كم�لت  وال�س�ر  اجل�سم.  �س�رة  اإذن  ف�لنف�س  وحركته،  وح�سه  حي�ته 
وكم�لت اأولية؛ لأن وج�د الأ�سي�ء املختلفة ل يكتمل اإل به�. ولي�ست النف�س 
� جلميع الأج�س�م، بل الأج�س�م الطبيعية وحده� التي متت�ز ب�حلي�ة عن  كم�ًل اأوليًّ
فهي  متب�ينة،  ب�ظ�ئف  تق�م  واأع�س�ء  اآلت  على  وت�ستمل  ال�سن�عية،  الأج�س�م 

كم�ل اأوىل جل�سم طبيعي اآيل)2(.

وهن� اأي�ًس� م� اأغن�ن� عن اأن ن�سري اإىل م�سدر هذه الأفك�ر، ف�إن مبداأ الهي�يل 
�س�ء  وقد  الأر�سطية.  الفل�سفة  عليه�  ق�مت  التي  الرئي�سية  املب�دئ  من  وال�س�رة 
اأر�سط� اأن يف�سر به م�سكلة التغري كله�، واأن يطبقه تبًع� على علم النف�س الذي ه� 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 22 - 23؛ النج�ة، �س 160، 332 - 336.  )1(
ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 278 – 280؛ ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية، �س 24 - 126.  )2(
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جزء من الطبيعة. ومل ي�سنع ابن �سين� �سيًئ� اأكرث من اأنه اعتنق املبداأ واأقر تطبيقه. 
وه� فيم� تقدم اإمن� يلخ�س الف�سلني الأول والث�ين من الب�ب الث�ين من »كت�ب 
النف�س«)1(. ومل يكتف ب�أن ي�أخذ ب�آراء اأر�سط�، بل اأبى اإل اأن يردد بع�س األف�ظه 
�سحيحة  ترجمة  تعريفه  عليه  ويبني  به  يت�سبث  الذي  »كم�ل«  فلفظ  وعب�راته. 
لكلمة »اأنتلي�سي�« الي�ن�نية، وق�له: »اإن النف�س �س�رة اجل�سم« ترجمة اأخرى لتعبري 
الفيل�س�ف  فلي�س  معيًب�،  اأو  ن�ق�ًس�  التعريف  هذا  ك�ن  ف�إذا  م�سه�ر)2(.  اأر�سطي 

العربي م�س�ؤوًل عن ذلك وحده، بل ي�س�ركه فيه اأ�ست�ذه الي�ن�ين.

ف�إن�  غم��س،  من  يثريان  وم�  »اأنتلي�سي�«  اأو  »كم�ل«  لفظ  ج�نًب�  تركن�  واإذا 
ل نلبث اأن ن�سطدم بتلك اجلملة امل�سه�رة: »النف�س �س�رة اجل�سم«. تعبري رائع 
واأخ�ذ من غري �سك، ولكنه ل يقدم كثرًيا يف تفهم حقيقة النف�س وحتديد م�هيته�؛ 
وكم ع�دن� اأر�سط� هذه التعبريات التي يجمل فيه� بع�س امل�س�كل دون اأن يحله�. 
اأنه� يف ال�قت  ونحن ن�سلم اأن فكرة ال�س�رة من الأم�ر اجل�هرية يف مذهبه، اإل 
نف�سه من اأدق نقطة واأ�سعبه� تالوؤًم� مع نزعته ال�اقعية، ف�إن من يق�ل ب�ل�س�رة يدن� 

من املث�لية الأفالط�نية واإن حت�مل عليه�.

وال�اقع اأن اأر�سط� مل ي�أل جهًدا يف نقد مث�لية اأفالط�ن التي تق�ل اإن النف�س 
حقيقة متميزة من اجل�سم، وي�سرح ب�أن م� ذهب اإليه الأفالط�ني�ن والفيث�غ�ري�ن 

 Aristote, De l’âme, II, 1-2.  )1(
 Ibid., 412 a, 20.  )2(
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من اأن النف�س ج�هر روحي اأ�سبه ب�خلي�ل منه ب�حلقيقة. ول ي�ستطيع اأن يت�س�ر اأن 
نف�ًس� م� ت�أتي من اخل�رج وحتل يف ج�سم م�، وكيف نقبل هذا وم�ؤداه اأن النف�س 
تدخل اجل�سم كم� ي��سع مظروف يف ظرف خ��س، ومن املقرر اأن امل�دة غري ق�بلة 
للعزل عن �س�رته�)1(. ومع هذا ف�إن اأر�سط� يف�سر النف�س تف�سرًيا اأدخل يف ب�ب 
املث�لية من فر�س اأ�ست�ذه؛ ف�إنه يعتربه� �س�رة، ولي�ست ال�س�رة �سيًئ� اأو م�دة ب�أي 
يحتفظ  واقعي  فيل�س�ف  لكل  ولزم  ظ�هر  تن�ق�س  وهذا  الأ�سك�ل.  من  �سكل 

بق�سط من املث�لية!

بدليل  نق�س،  من  ال�س�بق  التعريف  يف  م�  اأدرك  قد  �سين�  ابن  اأن  ويظهر 
اأنه ل يف�سر النف�س من حيث هي، واإمن� يعرفه� من ن�حية �سلته�  م� لحظه من 
�، وو�سع حد ك�مل له� ل  ا من ت��سيحه� ت��سيًح� ذاتيًّ ب�جل�سم)2(. لهذا مل ير بدًّ
اجلديد جه�ًدا  احلد  تك�ين هذا  بذل يف  وقد  اأو مالحظة.  اعرتا�س  مث�ر  يك�ن 
عنيفة وم�سنية، ولكنه� مل تكن �س�ئعة؛ لأنه� انتهت به اإىل التعريف الذي يقره 

ويرت�سيه.

)جـ( جوهرية �لنف�س

اإىل  كله�  ترمي  ك�نت  النف�س  وج�د  على  �سين�  ابن  برهنة  اأن  نذكر  لعلن� 
اأن تك�ن  اإذن  اإثب�ت حقيقة مغ�يرة للج�سم ومتميزة عنه كل التمييز، فال ميكن 

 Ibid., 407 b, 13.  )1(
ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 279.  )2(
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املق�بلة  مت�م  يق�بله  اآخر  �سيء  هي  ب�لعك�س  بل  اأعرا�سه،  من  عر�ًس�  ول  �س�رته 
ه�  م�  كل  وعن  اجل�سم  عن  بعيد  له�  اإدراكن�  اإن  بحيث  املخ�لفة،  كل  ويخ�لفه 
هذا  وعلى  عنه�.  ت�سدر  متميزة  حق�ئق  ت�ستلزم  املتميزة  والإدراك�ت  ج�سمي؛ 
النف�س �س�رة  ب�أن  ف�لربهنة الآنفة- وهي من عمل ابن �سين�- تتن�فى مع الق�ل 
اآرائه  مع جمم�عة  تتم�سى  ل  اإليه  �سرت  الق�ل عدوى  هذا  ك�ن  وك�أمن�  اجل�سم، 

الأخرى.

اأن  وقرر  وان�سج�ًم�،  و�س�ًح�  اأكرث  يبدو  اآخر  تعريف  اإىل  عنه  عدل  لهذا 
ب�أن يدعي الدع�ى وير�سله� على عالته�،  النف�س ج�هر ق�ئم بذاته. ول يكتفي 
واإمن� ي�أخذ على ع�تقه اإثب�ته�. فيالحظ اأن اجل�هر والعر�س متق�بالن، بل متن�ق�س�ن 
واإن ك�ن تن�ق�سهم� غري �سريح، ذلك لأن كل م� لي�س بج�هر عر�س. ف�إذا ا�ستطعن� 

اأن نثبت اأن النف�س لي�ست واحًدا من الأعرا�س، ثبت تبًع� اأنه� ج�هر. 

ولعل اأول �سيء ينفي عنه� العر�سية ه� اأنه� م�ستقلة كل ال�ستقالل عن 
اإليه يف  اأنه� ل حتت�ج  مت�م الحتي�ج يف حني  اإليه�  الأخري حمت�ج  اجل�سم، وهذا 
�سيء. فال يتعني ج�سم ول يتحدد اإل اإن ات�سلت به نف�س خ��سة، يف حني اأن 
النف�س هي هي �س�اء ات�سلت ب�جل�سم اأو مل تت�سل به. ول ميكن اأن ي�جد ج�سم 
بدون النف�س؛ لأنه� م�سدر حي�ته وحركته، وعلى العك�س تعي�س النف�س مبعزل 
عن اجل�سم. ول اأدل على هذا من اأنه� متى انف�سلت عنه تغري واأ�سبح �سبًح� من 
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الأ�سب�ح، يف حني اأنه� ب�لنف�س�ل وال�سع�د اإىل الع�مل العل�ي حتي� حي�ة كله� بهجة 
و�سع�دة. ف�لنف�س اإذن ج�هر ق�ئم بذاته ل عر�س من اأعرا�س اجل�سم)1(.

ولي�س الق�ل بج�هرية النف�س من الآراء التي ابتكره� ابن �سين�، فقد �سبقه 
اأفالط�ن، وت��سع فيه رج�ل مدر�سة الإ�سكندرية. وم� دامت النف�س ج�هًرا  اإليه 
ثمة وج�د  لي�س  اأن  املقررة  املب�دئ  للج�سم؛ لأن من  تك�ن �س�رة  اأن  فال ميكن 
م�ستقبل لل�س�رة مبعزل عن م�دته�. ولكن ابن �سين� يذهب - متفًق� مع الف�رابي - 
من حيث  و�س�رة  ذاته�،  يف  ج�هر  و�س�رة:  ج�هر  واحد  اآن  يف  النف�س  اأن  اإىل 
ف�أخذ بفكرة  واأر�سط�،  اأفالط�ن  اأن ي�فق بني  �سلته� ب�جل�سم)2(. وك�أنه �س�ء بهذا 
اجل�هر الأفالط�نية وفكرة ال�س�رة الأر�سطية، واأطلقهم� مًع� على النف�س. ولعل مم� 
ي�ّسر له ذلك اأن كلمة »ج�هر« لدى اأر�سط� لي�ست حمدودة املعنى، فتطلق على 
امل�دة ت�رة، وال�س�رة اأخرى، وعليهم� مًع� مرة ث�لثة؛ هذا اإىل اأن� نعرف لديه ال�س�رة 
اجل�هرية كعق�ل الأفالك. اإل اأن هذا ت�فيق ل يخل� على كل ح�ل من ته�فت 

وتن�ق�س.

من  به  قيل  فقد  يبتدع�ه،  يظهر-  مل  �سين�- فيم�  وابن  الف�رابي  اأن  على 
قبل يف مدر�سة الإ�سكندرية. وذلك اأن� نلحظ اأن �س�حب »كت�ب الرب�بية« يف�سر 
عب�رة اأر�سط� امل�سه�رة: »النف�س �س�رة اجل�سم« تف�سرًيا ي�سبه كل ال�سبه م� قدمن�ه. 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 285.  )1(
.Madkour, La place, p. 128 :�امل�سدر نف�سه، جـ1، �س 279؛ انظر اأي�ًس  )2(
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ومع ذلك ل  ا�ستط�ع،  م�  هذا  ويربز  الدف�ع عن ج�هريته�،  اأوًل كل  يدافع  فه� 
بني  خلط  وبذا  ب�جل�سم،  عالقته�  حيث  من  �س�رة  تك�ن  اأن  يف  غ�س��سة  يرى 

الأفالط�نية والأر�سطية)1(.

�سين�،  ابن  مركز  يق�ي  ل  ف�إنه  الت�ريخي  ال�سند  هذا  اأمر  من  يكن  ومهم� 
بهذا  اأح�س  وك�أنه  بت�فيق غري م�فق،  اأخذ  اأنه  اأكرث من  �سيًئ�  الأمر  يزيد يف  ول 
ال�سعف، فح�ول اأن يتح��س�ه ويتخل�س منه، وذلك اأنه كلم� بعد عن ج� الآراء 
الأر�سطية وخل�س اإىل تفكريه اخل��س عدَّ النف�س ج�هًرا فح�سب، ومل ي�سر قط 
اإىل اأنه� �س�رة، فعندم� يعرفه� يف »ال�سف�ء« و»النج�ة«، اللذين يج�ري فيهم� جم�عة 
امل�س�ئني، يق�ل اإنه� كم�ل و�س�رة للج�سم، واإذا م� انتهى اإىل »الإ�س�رات« الذي 
يبدو فيه ا�ستقالله و�سخ�سيته، ل يتحدث عنه� اإل ب��سم اجل�هر واجل�هر الروح�ين 

الق�ئم بذاته. 

)د( روحانيتها

ل يكفي لتعريف النف�س اأن نق�ل اإنه� ج�هر، فهذا جن�س ل تتميز به من 
اجل�اهر الأخرى يف �سيء، وينبغي اأن ي�س�ف اإليه ف�سل اأو ف�س�ل كي يكتمل 
التعريف. والف�سل الف��سل هن� ه� روحيته� التي تفرتق به� عن اجل�سمية افرتاًق� 
�. واإذا ك�ن ابن �سين� قد جد يف اإثب�ت ج�هريته�، ف�إن جهده يت�س�عف لبي�ن  ت�مًّ

كت�ب الرب�بية، �س 4، 7، 24.  )1(
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اأنه� من اجل�اهر الروحية، وفيه اجلدل يبلغ قمته. فيذهب يف اإثب�ت ذلك مذاهب 
واملعل�م�ت  الري��سية  املب�دئ  ببع�س  م�ستعيًن�  الدليل،  تل�  الدليل  ويقيم  �ستى، 
هذه،  اأدلته  تلخي�س  و�سنح�ول  ال�سيكل�جية.  مالحظ�ته  على  مع�ًل  اأو  الطيبة، 
خ�س��ًس� ومن بينه� املعقد الغ�م�س، اأو م� ي�ستمل على اآراء ل يزال له� وزن من 

الن�حية ال�سيكل�جية.

فيقرر اأوًل اأن النف�س ج�هر يدرك املعق�لت واملع�ين الكلية وي�ستمل عليه�، 
وج�هر هذا �س�أنه ل ميكن اأن يك�ن ج�سًم� ول ق�ئًم� بج�سم؛ ذلك لأن النف�س هي 
فال  اجلزئي�ت،  من  وت�ستخل�سه�  وال��سع  والأين  الكم  عن  الكلي�ت  جترد  التي 
� ول املعق�ل معق�ًل ب�لفعل  ميكن اأن ت�سعه� يف حيز جديد؛ ولن ي�سري الكلي كليًّ

اإل اإذا انتزع من املك�ن وفهم يف ذاته بعيًدا عن ع�ار�س امل�دة)1(.

حم�ل.  وهذا  مك�ن.  يف  املعق�لت  حتل  اأن  لزم  النف�س  مب�دية  قلن�  واإذا 
لأنه� اإن �سغلت حيًزا، ف�إم� اأن يك�ن ق�باًل للق�سمة اأوًل. وم� ل يقبل الق�سمة ه� 
تلك النقطة الهند�سية التي يتك�ن منه� اخلط ول ت�جد منعزلة مطلًق�، فال ميكن 
املعق�لت ح�لة يف  اأن تك�ن  اإل  يبق  م�. وعلى هذا مل  ل�سيء  اأن تك�ن حمالًّ 
مك�ن ق�بل للق�سمة، ويف هذا الفر�س اأي�ًس� �سع�ب�ت كثرية ل �سبيل اإىل تذليله� 

ومتن�ق�س�ت ل ن�ستطيع رفعه�.

ابن �سين�، ال�سف�ء جـ1، �س 349 - 350؛ النج�ة، �س 290 - 292.  )1(
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في�سري  ي�سغله،  الذي  للحيز  تبًع�  للق�سمة  ق�باًل  ي�سبح  الكّلّي  اأن  واأهمه� 
� اأو كمية عددية بدل اأن يك�ن فكرة عقلية. واإذا قلن� بق�سمته، فهل  �سكاًل هند�سيًّ
ه� مك�ن من اأجزاء مكررة مت�س�بهة اأو غري مت�س�بهة؟ اإن اأخذن� ب�لأول ق�دن� اإىل 
نتيجة وا�سحة البطالن، وهي اأن يتك�ن الكلي املتن�ع املميزات من جزء واحد 
اإىل م� ل نه�ية،  اأن الكلي ق�بل للق�سمة  اإىل الث�ين ك�ن معن�ه  مكرر. واإن ذهبن� 
اأن الكلي�ت واإن ق�سمت  نعلم  �س�أنه يف هذا �س�أن اجل�سم الذي حل فيه. ونحن 
اإىل اأجن��س واأن�اع، ينبغي اأن تقف عند حد يف هذا التق�سيم. فهي يف ذاته� ق�بلة 
للق�سمة اإىل نه�ية، وتبًع� للحيز الذي ت�سغله ميكن تق�سيمه� عقاًل اإىل م� ل نه�ية، 
بح�ل،  الق�سمة  تقبل  ل  ب�سيطة  معق�لت  هن�ك  اأن  على  �سريح.  تن�ق�س  وهذا 
فكيف نت�س�ره� �س�غلة حليز منق�سم؟ واإذا بطل كل هذا، ف�جل�هر الذي حتل فيه 

املعق�لت روح�ين غري م��س�ف ب�سف�ت الأج�س�م، وه� م� ن�سميه النف�س)1(.

هذا ه� اأعنف بره�ن ي�ستدل به ابن �سين� على روحية النف�س. ويظهر اأنه 
التي و�سلت  ال�سيكل�جية  �س�قه يف كل كتبه  ف�إنه  كله،  العتداد  به  ا  معتدًّ ك�ن 
اأو�سحه�  ك�ن  ورمب�  بع�س،  من  واأعقد  اأغم�س  بع�سه�  خمتلفة  اأ�سك�ل  يف  اإلين�، 

� م� ج�ء يف »كت�ب النج�ة«. ن�سبيًّ

به�  ق�ل  فقد  مبتكرة،  فكرة  حيًزا  ت�سغل  ل  املعق�لت  ب�أن  الق�ل  ولي�س 
اأنه�  مبيًن�  الكلي�ت  الكالم يف وج�د  يف�سل  واأر�سط� خ��سة  الإغريق من قدمي. 
امل�سدر نف�سه، �س 285 - 289؛ ال�سف�ء، جـ1، �س 348 – 349؛ الإ�س�رات، �س 130 – 132؛ ر�س�لة يف   )1(

الق�ى النف�س�نية، �س 67 - 79.
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ال�ج�د  ه�  الذهني  وال�ج�د  ب�لفعل،  الذهن  ويف  ب�لق�ة  اجلزئي�ت  يف  م�ج�دة 
احلقيقي؛ واإذا ك�ن بينه وبني ال�ج�د اخل�رجي ف�رق فه� اأنه جمرد عن امل�دي�ت)1(. 
وقد ح�ول الف�رابي من قبل الربهنة على روحية النف�س حم�ولة نظن اأنه� هي التي 
األهمت ابن �سين� بره�نه هذا، فه� يالحظ اأن املعق�لت تتن�فى مع احليز بطبيعته�، 

وم� دامت النف�س تدركه� وت�ستمل عليه� فهي ج�هر مف�رق للم�دة)2(.

ولكن هن�ك جديًدا لدى ابن �سين�، ه� جدله املحكم واإلزامه املبني على 
ل  وقد  ب�ملطل�ب.  اأم�مه�  ي�سلِّم  اأن  املرء  يلبث  ل  ثن�ئية،  وق�سمة  اقرتانية  اأقي�سة 
ب�ملن�ق�س�ت  اأ�سبه  يبدو  الذي  ال�ستدلل  من  الطراز  هذا  كثرًيا  الآن  ن�ست�سيغ 
اللفظية منه ب�لبحث العلمي، اإل اأنه ك�ن من مميزات القرون ال��سطى، ولبن �سين� 
خ��سة فيه قدرة ف�ئقة. ودون اأن ن�سرت�سل يف هذا، ل يف�تن� اأن ن�سري اإىل اأن بع�س 

املقدم�ت ال�س�بقة عر�سة للطعن والنق�س.

علم  يقره  مبداأ  على  يعتمد  ف�إنه  ال�س�بق،  الربه�ن  �س�أن  من  يكن  ومهم� 
النف�س احلديث، وذلك اأن الظ�اهر اجل�سمية تختلف عن النف�سية ب�أن الأوىل هي 
التي ت�سغل حيًزا يف حني اأن الث�نية جمردة عن املك�ن، وكل م� تق��س به اإمن� ه� 
الزم�ن الذي حتدث فيه، وي�سيف ابن �سين� اإىل هذا مالحظ�ت اأخرى �سيكل�جية 

يف براهينه الت�لية. 

 Aristote, De l’âme, III, 4.  )1(
الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 64 ، 67؛ املف�رق�ت، �س 7 - 8.   )2(
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في�سري اإىل اأن� كن� ن�د اأن جند ال�سبيل اإىل مالحظة النف�س يف ذاته�، لنقف 
على طبيعته� ومميزاته�. ف�أم� ول حيلة لن� اإىل ذلك، فلنلج�أ اإىل اآث�ره� ووظ�ئفه� ف�إن 
فيه� خري معني على فهم كنهه�؛ وكثرًيا م� ق�م الأثر دلياًل على امل�ؤثر. ومن اأهم 
وظ�ئف النف�س واأل�سقه� به� الإدراك، ويلحظ فيه اأن النف�س تدرك ذاته� وتدرك 
اأنه� تدرك؛ ويف هذا دليل ق�طع على اأن اإدراكه� مب��سر وبدون وا�سطة. ذلك لأنه� 
ل� ك�نت تدرك ب�آلة ج�سدية لنعدم كل هذا وم� ا�ستط�عت اأن تدرك نف�سه�، ول 

اأن تك�ن �س�عرة ب�إدراكه�، بل ول اأن تدرك الآلة التي ت�ستخدمه�.

ويكفي اأن نق�رن هذا الإدراك العقلي ب�لإدراك�ت احل�سية اأو املت�سلة ب�جل�سم 
لنتبني الفرق بينه�. فبينم� النف�س تدرك ذاته�، وتدرك اإدراكه�، ل ت�ستطيع ح��سة 
م� من ح�ا�سن� اأن حت�س نف�سه� ول اإح�س��سه� ول الع�س� الذي ي��سل اإليه� هذا 
تتخيل  ل  املخيلة  وكذلك  ونح�ه�.  مبراآة  اإليه�  عك�س  اإن  اإل  اللهم  الإح�س��س، 
النف�س  واإذن  اأمًرا خ�رًج� عن كل ذلك.  تتخيل  واإمن�  اآلته�،  فعله� ول  ذاته� ول 

الن�طقة من طبيعة غري طبيعة هذه الق�ى اجل�سمية)1(.

وف�ق ذلك تت�أثر هذه الق�ى مب� تق�م به من جمه�د، ف�إن عظم اأو ا�ستخدمت 
زمًن� ط�ياًل بدا عليه� التعب والإعي�ء وعز عليه� اأن تق�م ب�ظ�ئفه� يف دقة. ف�لقراءة 
ي�سم  الق��سف  والرعد  يع�سيهم�،  قد  ال�سديد  وال�س�ء  العينني،  الط�يلة ت�سعف 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 350 – 351؛ النج�ة، �س 292 – 294؛ الإ�س�رات، �س 132 - 134 - 134؛   )1(
ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية، �س 69 - 70.
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الأذن. ولي�س اأثر هذه الإح�س��س�ت الق�ية مبق�س�ر على وقته�، بل يبقى بعد زمًن�، 
اأب�سر �س�ًءا عظيًم� ل يب�سر معه ول عقبه �س�ًءا �سعيًف�، ومن �سمع �س�ًت�  فمن 
� ل ي�سمع معه ول على اأثره �س�ًت� �سئياًل، ومن ذاق طعًم� �سديد احلالوة ل  ق�يًّ

يح�س بعده خفيف الطع�م.

واإذا  ب�ظيفته،  وق�م  ا�ستخدم  كلم�  ن�سًج�  العقل  يزداد  هذا  وعلى عك�س 
� اإنه قد  حل م�س�ألة معقدة ك�ن يف هذا م� يعينه على حل م� ه� اأعقد منه�. حقًّ
ف�إنه  ع�س�ية،  ظروف  من  به  يت�سل  م�  اإىل  راجع  هذا  ولكن  اأحي�نً�،  متعًب�  يبدو 

ي�ستعني ب�ملخيلة كثرًيا وهي مرتبطة ب�جل�سم ارتب�ًط� وثيًق�)1(.

ال�سعف  ويبداأ هذا  ال�سن،  لتقدم  تبًع�  اأع�س�ء اجل�سم ت�سعف  واأخرًيا كل 
ل  اأنه�  اإذ  املخ�لفة،  مت�م  هذا  فتخ�لف  العقلية  الق�ة  اأم�  الأربعني.  �سن  بعد  ع�دة 
تكتمل اإل حني يج�وز الإن�س�ن هذه ال�سن. يق�ل ابن �سين�: »ل �سك اأن اجل�سم 
احلي�اين والآلت احلي�انية اإذا ا�ست�فني �سن النم� و�سن ال�ق�ف، اأخذن يف الذب�ل 
والتنق�س و�سعف الق�ة وكالل املنة، وذلك عند الإن�فة على الأربعني �سنة. ول� 
ك�نت الق�ة الن�طقة الع�قلة ق�ة ج�سم�نية اآلية، لك�ن ل ي�جد اأحد من الن��س يف 
هذه ال�سن اإل وقد اأخذت ق�ته تنتق�س، ولكن الأمر يف اأكرث الن��س على خالف 
هذا، بل الع�دة جرت يف الأكرث اأنهم ي�ستفيدون ذك�ء يف الق�ة الع�قلة وزي�دة ب�سرية، 

ف�إذن لي�س ق�ام الق�ة النطقية ب�جل�سم والآلة، واإذن هي ج�هر ق�ئم بذاته«)2(.

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 350؛ النج�ة، �س 294 - 295.  )1(
ابن �سين�، ر�س�لة يف الق�ى النف�س�نية، �س 71.  )2(
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اأثن�ء  الأحك�م  اأو خط�أ يف  التفكري  �سعف يف  اأو  ن�سي�ن  من  يبدو  م�  واأم� 
واإمن� م�سدره  الع�قلة،  الق�ة  ا�سطراب يف  اأو  نق�س  اإىل  راجًع�  فلي�س  ال�سيخ�خة، 
متب�ينتني  مهمتني  ت�ؤدي  النف�س  اأن  ذلك  وبي�ن  وع�س�ية.  ج�سمية  م�ؤثرات 
ومتع�ر�ستني تقريًب�. فهي ت�س��س البدن وتدبر اأمره، كم� تق�م ب�لتفكري والتعقل. 
وكثرًيا م� عز عليه� اجلمع بني هذين الأمرين، فيح�ل احل�س دونه� وال�سرت�س�ل 
يف النظر والت�أمل، كم� ي�سرفه� البحث العميق ول� مدة معينة عن ح�ج�ت الطع�م 
وال�سراب. فم� نظنه من �سعف التفكري اأو تعطل العقل لدى ال�سيخ اأو املري�س 
من�س�ؤه اأن النف�س قد �سغلت مبهمته� اجل�سمية، بدليل اأنه� ت�سرتد كل ق�ته� الع�قلة 

اإذا م� زال املر�س)1(.
* * *

هذا ه� جممل برهنة ابن �سين� على روح�نية النف�س، واأول م� ي�ؤخذ منه� 
وبذا  روح�ين،  ج�هر  النف�س  اأن  على  راأيه  وا�ستقر  ال�س�بق  تردده  من  خرج  اأنه 
غلبت اأفالط�نيته على نزعته امل�س�ئية. ومن الغريب اأنه ا�ستخدم اأفك�ًرا اأر�سطية 
لإثب�ت م� ل يقره اأر�سط�، فح�ول اأن يربهن على روحية النف�س ومتيزه� من اجل�سم 
بتلك املالحظ�ت التي وردت من قبل يف »كت�ب النف�س«، والتي تتلخ�س يف اأن 
له مالحظة  اأن  اإل  الق�ية)2(.  الإح�س��س�ت  اأثر  على  تتعطل  اأو  ت�سعف  احل�ا�س 
اأخرى اأهم من هذه جميعه�، وهي اأن الق�ة الن�طقة تدرك نف�سه� وتدرك اأنه� تدرك 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 351 - 352؛ النج�ة، �س 295 - 297.  )1(
 Aristote, De l’âme, III, 4.  )2(
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اأ�س��س »م��س�ع ال�سع�ر« الذي يعترب من دع�ئم  على عك�س احل�ا�س، وهذا ه� 
على النف�س احلديث.

ويبدو يف الربهنة ال�س�بقة اأمر اآخر له �س�أنه، وه� اإبراز ا�ستقالل النف�س عن 
اجل�سم و�سم�ه� عليه. فهي الث�بتة وه� متغري، واملدركة لنف�سه� ولغريه�، وال�س�عرة 
ب�إدراكه�، وه� غري مدرك اأو ل يدرك نف�سه على كل ح�ل، ولي�س ثمة نظرية اأبرز 

فيه� ا�ستقالل النف�س عن اجل�سم مثلم� �سنع اأفالط�ن.

فال�سفة  اإىل  ينفذ  اأن  ا�ستط�ع  الأك�دميية  �سيخ  اأن  وا�سًح�  اأ�سحى  ولقد 
اأو عن طريق مدر�سة الإ�سكندرية، واأن ي�ؤثر فيهم جميًع� على  الإ�سالم مب��سرة 
الرغم من تع�سبهم لأر�سط�، وك�ن اأثره يف ابن �سين� اأ�سد واأعمق. وه� ه� ذا يق�ل 
معه بج�هرية النف�س وروح�نيته� وا�ستقالله� عن اجل�سم، و�سرنى بعد قليل كيف 
اإل  القدمي  الت�ريخ  له� �سبيًه� يف  برهنة ل نك�د جند  الربهنة على خل�ده�  يح�ول 

لدى اأفالط�ن)1(.

ولعل هذا اجل�نب الأفالط�ين ه� الذي قرب ابن �سين� من هيئ�ت م� ك�ن 
ينتظر اأن تقرتب منه، وحببه اإىل مدار�س مل ترتدد يف اأن تعلن مت�بعته� له. فبم� 
من  فيه  ومب�  عنه،  واأخذوا  الإ�سالم  مت�س�يف  بع�س  تقبله  روح�نية  مذهبه من  يف 
اأفالط�نية ت�آخى مع اآراء الأغ�سطينيني واإن بعدت ال�سقة بينه وبينهم)2(. و�سنح�ول 

اأن نبني يف اخت�س�ر م� ك�ن لتعريفه للنف�س من اأثر يف املدار�س الالحقة.
�س 184 - 185 وم� بعده� )= �س 253 - 258(.  )1(

�س 167 - 168 )= �س 195 - 196(.  )2(
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)هـ( مدى �لأخذ بهذ� �لتعريف

اأثر كبري يف  لقد ك�ن لت��سع ابن �سين� يف بي�ن »اأن النف�س ج�هر روحي« 
الأمر  امل�سه�ر، وو�سل  اأر�سط�  تعريف  تن��سي  لقد  الإ�سالمية، حتى  الدرا�س�ت 
»اأطبق  ق�ل:  اأن  واملذاهب-  ب�لآراء  اإمل�ًم�  نعرف  من  الرازي- وه�  الدين  بفخر 
الفال�سفة على اأن النف�س ج�هر لي�س بج�سم«)1(. وك�أن الفال�سفة، اإذا م� ذكروا يف 
الع�مل الإ�سالمي بعد القرن اخل�م�س الهجري، اإمن� يراد بهم ابن �سين�. وبذا اأ�سبح 
الق�ل بج�هرية النف�س وجترده� ه� التعريف الفل�سفي امل�أث�ر، يذكر ليقبل وي�ؤيد، 

اأو لين�ق�س ويع�ر�س.

ب�آلة  الكلية  املعق�لت  »اأن تدرك  اأنه ل يج�ز  »املق��سد«  يقرر يف  ف�لغزايل 
ج�سم�نية، بل املدرك له� ج�هر ق�ئم بنف�سه لي�س بج�سم ول منطبع يف ج�سم«)2(. 
ويت�سدى لإثب�ت ذلك بع�سرة اأم�ر: �سبعة منه� عالم�ت ق�ية مقنعة، وثالثة هي 
براهني ق�طعة)3(، وهذه الربهنة يف خمتلف تف��سيله� ل تخرج عم� ق�له ابن �سين� 

يف �سيء اآخر، اللهم اإل زي�دة الرتتيب والت��سيح.

ولكنه يع�د فيقف امل�س�ألة الث�منة ع�سرة يف كت�ب »ته�فت الفال�سفة« على 
ق�ئم  روح�ين  ج�هر  النف�س  اأن  على  العقلي  الربه�ن  اإق�مة  عن  »تعجيزهم  بي�ن 

الرازي، مع�مل اأ�س�ل الدين، �س 117.  )1(
الغزايل، مق��سد الفال�سفة، �س 292.  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 292 - 301.  )3(
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بنف�سه ل يتحيز ولي�س بج�سم ول منطبع يف اجل�سم«)1(. وهن� يعر�س الأدلة التي 
�س�قه� يف »املق��سد«، ثم ين�ق�سه� دلياًل دلياًل من�ق�سة مل تخل من خلط اأو مغ�لطة 
مه يف »ته�فت  و�سف�سطة اأحي�نً�. الأمر الذي مل يفت ابن ر�سد اأن ينبه اإليه، ويق�ِّ
»النف�س  اإن  اأر�سط�:  مع  الق�ل  اإىل  اأميل  ك�ن  اأنه  من  الرغم  على  الته�فت«)2(، 

�س�رة للج�سم«.

م�  تنق�س  ف�إنه�  حرج،  من  املن�ق�سة  هذه  يف  مب�  اأح�س  الغزايل  اأن  ويظهر 
الكالم  ب��سم  نف�سه  ه�  يثبته  م�  اإنك�ر  اإىل  وتنتهي  الدينية،  التع�ليم  مع  يتم�سى 
والت�س�ف. لهذا ا�سطر اأن ي�سرح ب�أنه ل يعرت�س على ق�ل الفال�سفة »اإن النف�س 
ج�هر ق�ئم بذاته« من حيث املبداأ، اإذ لي�س بعزيز على قدرة اهلل اأن تك�ن كذلك، 
ولي�س يف ال�سرع م� ين�ق�س هذا، بل رمب� تبني يف تف��سيل احل�سر والن�سر اأن ال�سرع 
هذه  اأن  الفال�سفة  ودع�ى  ال�سكل،  ه�  اإمن�  عليه  يعرت�س  م�  ولكن  له.  م�سّدق 

م�س�ألة يكفي فيه� جمرد دللة العقل دون ح�جة اإىل دليل من ال�سرع)3(.

ن - م�ؤيًدا ومع�ر�ًس� -  ومهم� يكن من تع�ر�س الغزايل يف م�اقفه، ف�إنه مكَّ
لتعريف ابن �سين�، و�س�عد على ن�سره. ف�أ�سحى مبداأ من مب�دئ الأ�س�عرة، وراأى 
فيه املت�س�فة م� ي�س�ر النف�س ب�ل�س�رة املالئمة التي تف�سح الب�ب للطهر والنق�ء 

الغزايل، ته�فت الفال�سفة )طبعة بريوت(، �س 297.  )1(
ابن ر�سد، ته�فت الته�فت )طبعة الق�هرة(، �س 128.  )2(

الغزايل، ته�فت الفال�سفة، �س 304.  )3(
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وال�سع�د والحت�د. واإذا ك�ن بع�س املتكلمني املت�أخرين قد ن�ق�سه، ف�إمن� ج�رى يف 
النظر عم� يق�ل�ن،  الفال�سفة ب�سرف  الغزايل يف منح�ه من مع�ر�سة  ذلك غ�لًب� 

وك�أنه� مع�ر�سة للمع�ر�سة وجدل ملجرد اجلدل.

وهن� م�س�ألة يح�سن اأن ن�سري اإليه�، وهي اأن املنهج اجلديل الذي عّ�ل عليه 
ابن �سين� يف اإثب�ت »اأن ل �سيء من املدرك للجزئي مبجرد ول من املدرك للكلي 
الغزايل  والذي عززه  النف�س.  روح�نية  الربهنة على  اأخرى يف  بعب�رة  اأو  مب�دي«، 
حد  اإىل  املت�أخرة.  الع�س�ر  يف  العقلية  احلي�ة  ت�ريخ  يف  اأثر  له  ك�ن  »ته�فته«،  يف 
ال�ست�سك�لت  من  و�سل�سلة  اللفظية  املم�حك�ت  من  �سربً�  البحث  اأ�سحى  اأن 
ال�همية، تث�ر اأو تخرتع لريد عليه�، وكثرًيا م� ن�سي امل��س�ع الأ�سلي يف خالله�. 
 ،� ووقف الدر�س والت�أليف عند جمم�عة من املت�ن املخت�سرة، ت�سرح �سرًح� لفظيًّ
ثم تن�ق�س عب�رات ال�سرح يف ح��سية اأو تقرير. ونحن ل ننكر اأن يف هذا اجلدل 
اأ�سحى درا�سة لالألف�ظ ل  فيه  ب�لغ  اإذا  للذهن، ولكنه  وتفتيًق�  متحي�ًس� لالألف�ظ 

لالأفك�ر، وح�ل دون تقدم العل�م وك�سب املعل�م�ت.

* * *

اأم� الإ�سك�لئية امل�سيحية، فتك�د تنق�سم يف هذا ال�س�أن اإىل تي�رين متق�بلني 
ظهرت اآث�رهم� يف اأواخر القرن الث�ين ع�سر واأوائل القرن الث�لث ع�سر: اأحدهم� 
ت�م��س  القدي�س  راأ�سه  وعلى  الأول،  املعلم  اآراء  يف  بتغيري  ي�سمح  ل  اأر�سطي 
امل�سيحية، فه�  الفل�سفة املدر�سية  اأوفى تلميذ لأر�سط� يف  الأك�يني الذي يعترب 
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منه� مبث�بة ابن ر�سد يف الفل�سفة املدر�سية الإ�سالمية، بل لعله اأكرث ان�سج�ًم�، واأقل 
الأفالط�نية  الفل�سفة  مع�مل  يحيي  اأن  يح�ول  اأفالط�ين  الآخر  والتي�ر  تن�ق�ًس�. 
التي بذر بذوره� لدى امل�سيحيني ب�ي�س، واأغ�سطني، وديني�س الإيروب�جي، واآب�ء 

الكني�سة الأول ويف مقدمة هذا الفريق جي�م الأفرين وروجر بيك�ن)1(.

ول �سك يف اأن الق�ل ب�أن النف�س �س�رة اجل�سم يتم�سى مع التي�ر الأول، يف 
حني اأن التي�ر الث�ين يذهب اإىل ج�هريته� وروح�نيته�، لهذا ك�ن ابن �سين� اأقرب 
اإليه واأكرث ت�آخًي� معه. فجي�م الأفرين مثاًل يعلن اأن النف�س ج�هر ب�سيط، ل يقبل 
اإمن� تعرب فقط عن عملي�ت  الق�سمة والتعدد على الرغم من ق�اه� املختلفة التي 

نف�سية متعددة)2(.

على اأنه ينبغي األ نن�سى اأن ه�ؤلء املدر�سيني جميًع� ي�سع�ن العتب�رات 
فن�ء  اإىل  ي�ؤدي  قد  م�  اأر�سط�  ق�له  مب�  اإطالًق�  الأخذ  الأول، ويف  املق�م  الدينية يف 
اأجله�. لذلك  النف��س من  التي خلقت  الآخرة  واحلي�ة  ال�سع�دة  ويلغي  النف�س 
نرى م�س�ئي امل�سيحيني وعلى راأ�سهم ت�م��س الأك�يني ل يج�رون اأر�سط� اإل بقدر، 
ول يقرون من اآرائه اإل م� ت�سمح به التع�ليم الدينية؛ ف�إذا م� اأثري �سك ح�ل بق�ء 
النف�س وخل�ده� ك�ن�ا اإىل ابن �سين� والأفالط�نية اأقرب)3(. وعلى هذا ميكنن� اأن 
نقرر اأنه اإذا ك�نت الإ�سك�لئية امل�سيحية مدينة لبن ر�سد ب�سرحه لأر�سط� ورفعه 

 Madkour, La place, p. 170-179.  )1(
 Gilson, Archives, T. I, p. 58.  )2(

 Renan, Averroès, p. 232-234.  )3(
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الفل�سفة  ملع�مل  ب�إحي�ئه  اأي�ًس�  �سين�  لبن  مدينة  ف�إنه�  الأر�سطية،  الفل�سفة  ل�س�أن 
الأفالط�نية وت�أييده لبع�س اآرائه�.

وف�ق هذا يرى ابن �سين� اأي�ًس�- متفًق� مع اأ�ست�ذه الف�رابي- اأن النف�س من 
حيث هي ج�هر، ومن حيث �سلته� ب�جل�سم �س�رة. ولهذا الراأي- ف�ق م� فيه من 
ت�فيق بني اأفالط�ن واأر�سط�- وزن من وجهة النظر امل�سيحية، ف�إنه يحقق وحدة 
�س�دف  لذلك  اأوثق.  برب�ط  ب�لنف�س  اجل�سم  ويربط  اأكمل،  وجه  على  الإن�س�ن 
ه�ى يف نف��س كثري من امل�سيحيني، ف�أخذ به من الاله�تيني الإ�سكندر اله�ل�سي 

والقدي�س ب�ن� فنت�ر، ومن الفال�سفة األبري الكبري)1(.

ول اأظنن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن تفرقة ابن �سين� بني امل�دي واملجرد، بني 
اجل�سمي والروحي، تلتقي مع ق�سمة ديك�رت للج�هر اإىل م�دة وروح. فكالهم� 
يق�بل بني امل�دة والروح مق�بلة ت�مة، ويق�ل بثن�ئية ظ�هرة تق�م على اأ�س��س احليز، 
فكل م� ه� متحيز م�دي وم� ل حيز له روحي. وكالهم� مت�أثر ب�أفالط�ن، ي�أخذ عنه 
ويردد بع�س اآرائه. وقد �سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل م� اأث�ره علم النف�س ال�سين�ي من 
حركة يف اأخري�ت القرون ال��سطى واإب�ن ع�سر النه�سة، وم� خلفه من ج� فكري 
امتدت ريحه اإىل الت�ريخ احلديث)2(. و�سنبني الآن كيف ح�ول ابن �سين� اأن يحل 

اإ�سك�ل هذه الثن�ئية، ووج�ه ال�سبه بني حله واحلل الديك�رتي.

 Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, I, p. 185-186.  )1(
�س 151 - 154 )= �س 206 - 210(.  )2(
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5- �ل�شلة بنب �جل�شم و�لنف�س

يرجع امل�دي�ن الغالة الظ�اهر العقلية على اختالفه� اإىل اأ�سل واحد، فهي 
يف نظرهم لي�ست اإل ثمرة من ثم�ر اجل�سم واأجهزته واأثًرا من اآث�ر املخ والأع�س�ب. 
ويرده� املث�لي�ن املفرط�ن اإىل النف�س؛ لأنه� وحده� عندهم هي احلقيقة وم� وراءه� 
اأو روحي، ويبني  �س�ر واأوه�م، فكال الطرفني ل يعرتف اإل ب�أ�سل واحد م�دي 
يربط  لأن  م�سطر  فه�  مًع�  والنف�س  ب�جل�سم  يق�ل  من  اأم�  تف�سرياته،  كل  عليه 

اأحدهم� ب�لآخر ويف�سر ال�سلة بينهم�.

وابن �سين� كم� قدمن� من اأن�س�ر هذه الثن�ئية، لذلك ك�ن لبد له اأن يجمع 
دون  ومتع�ون�ن  وثيًق�  ات�س�ًل  مت�سالن  والنف�س  اجل�سم  اأن  راأيه  بني طرفيه�. ويف 
انقط�ع. فل�ل النف�س م� ك�ن اجل�سم؛ لأنه� م�سدر حي�ته واملدبرة لأمره واملنظمة 
لق�اه. ول�ل اجل�سم م� ك�نت النف�س، ف�إن تهي�ؤه لقب�له� �سرط ل�ج�ده�، وتخ�س�سه 
امل�دة  وجدت  اإن  اإل  نف�س  ت�جد  اأن  ميكن  ول  وا�ستقالله�.  وحدته�  مبداأ  به� 
اجل�سمية املعدة له�، فهي منذ ن�س�أته� ت�اقة اإىل اجل�سم، ومتعلقة به وخمل�قة لأجله. 
التفكري  اإىل  ن�سري  اأن  وتع�ل عليه، ويكفي  ت�ستخدمه  الكثرية  مله�مه�  اأدائه�  ويف 

الذي ه� عمله� اخل��س، ف�إنه ل يتم اإل اإن رفدته� احل�ا�س ب�آث�ره�)1(.

ووا�سح اأن العقلي ذو دخل كبري يف اجل�سمي، فرب فكرة هّيجت اجل�سم 
واأحدثت فيه انفع�لت كثرية. وللج�سمي اأي�ًس� اأثر يف العقلي، فقد تنتج احلركة 

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 352 - 353؛ النج�ة، �س 297 - 299.  )1(
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فكرة، ويبعث اعتدال املزاج على ال�سرور والغبطة)1(. يق�ل ابن �سين�:»انظر اإنك 
اإذا ا�ست�سعرت ج�نب اهلل وفكرت يف جربوته، كيف يق�سعر جلدك ويقّف �سعرك، 
وهذه النفع�لت وامللك�ت قد تك�ن اأق�ى وقد تك�ن اأ�سعف، ول�ل هذه الهيئ�ت 
م� ك�نت نف�س بع�س الن��س بح�سب الع�دة اأ�سرع اإىل التهتك اأو ال�ست�س�طة غ�سًب� 

من نف�س بع�س«)2(.

)�أ( �لروح �حليو�ين)3(

فهن�ك عالقة اإذن بني اجل�سم والنف�س وت�أثري متب�دل، وهذا قدر يتفق عليه 
كل اأن�س�ر املذهب الروحي ول يعز عليهم اإثب�ته. ولكن امل�سكلة هي: كيف يتم 
هذا  عن  �سين�  ابن  يجيب  لكي  ب�لنف�سي؟  اجل�سمي  يلتقي  وكيف  الت�أثري  هذا 

ا منه بع�س املالحظ�ت. ال�س�ؤال يلج�أ اإىل طبه م�ستمدًّ

بينه� بحيث  النف�س املختلفة  الدم�غ، وي�زع ق�ى  اأوًل لتج�ويف  فيعر�س 
ا معيًن�. ف�حل�س امل�سرتك مرتكز يف اأول التج�يف املقدم  يعد لكل واحدة منه� مقرًّ
للدم�غ، وامل�س�رة يف اآخره. واملخيلة يف اأول التج�يف الأو�سط، وال�هم يف نه�يته. 
واحل�فظة ترتكز يف التج�يف الأخري)4(. وعلى الرغم من اأن ج�لين��س يعترب اأكرث 

ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 121.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 121 - 122.  )2(

� كم� يبدو، وه� يختلف عن مدل�له الع�م الذي نبهن� اإليه يف اأول هذا  ي�ستعمل لفظ الروح هن� ا�ستعم�ًل خ��سًّ  )3(
الف�سل )�س 122= �س 165(.

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 290 - 291؛ النج�ة �س 265 - 266.  )4(
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املتقدمني ت��سًع� يف درا�سة الطب والت�سريح، ف�إنه مل يحدد يف املخ مراكز معينة 
لل�ظ�ئف ال�سيكل�جية، ومل يح�ول يف و�سفه لتج�ويفه اأن يربط بينه� وبني هذه 
ق�ل  من  اأول  امليالدي  الرابع  القرن  رج�ل  من  ث�م�سطي��س  ولعل  ال�ظ�ئف)1(. 
بذلك)2(، ول يبعد اأن يك�ن ابن �سين� قد ت�أثر به اإن ك�ن قد ت��سع يف الأمر اأكرث 

منه.

الت�سريح  اإليه  و�سل  م�  �س�ء  يف  الع�سبي  اجله�د  �سرح  ث�نًي�  ويح�ول 
والف�سي�ل�جي� لعهده، فريى اأن الأع�س�ب اإم� اأن تبداأ من الدم�غ اأو من النخ�ع 
واحلركة  احل�س  �سبيل  والأوىل  جميعه�،  اجل�سم  اأجزاء  يف  تتفرق  ثم  منه  املمتد 
لب�قي  واحلركة  احل�س  �سبيل  والث�نية  والأح�س�ء،  وال�جه  الراأ�س  لأع�س�ء 
الأع�س�ء)3(. بيد اأن النفع�لت احل�سية ل تنتقل خالل الأع�س�ب ب�ا�سطة اهتزاز 
خالي�ه� كم� نت�س�ر الي�م، بل ب��سيلة اأخرى خم�س�سة لذلك، وم� الأع�س�ب اإل 

طريق ومعرب لهذه ال��سيلة.

ومط�ي�  اأوامره�  تنفذ  خدم  اإىل  ح�جة  يف  النف�سية  والنفع�لت  ف�لق�ى 
اآث�ره�، ومطيته� جميًع� ج�سم بخ�ري لطيف يتدفق يف الأع�س�ب وينت�سر  حتمل 
يف اجل�سم جميعه. يخرج من القلب وميتد اإىل �س�ئر الأطراف، ول اأدل على هذا 
من اأنه اإذا ت�سلب اأو ف�سدت م�س�لكه انقطعت احلركة والإح�س��س. وهذا اجل�سم 

 J. Soury, Le système nerveux central, p. 273, 338, 358.  )1(
 Ibid., p. 316-317.  )2(

ابن �سين�، الق�ن�ن، جـ1، �س 26 – 28؛ ال�سف�ء، جـ1، �س 452 - 457.  )3(
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ه� الروح الذي ميد الأع�س�ء ب�حلرارة ال�سرورية للحي�ة. ويربط الق�ى والنفع�لت 
منه�  وينقل  احل��سة،  الق�ي  احل�س  اأع�س�ء  اإىل  فيحمل  ببع�س.  بع�سه�  النف�سية 
الت�أثريات احل�سية اإىل الدم�غ، كم� ينقل الأوامر احلركية من املراكز الدم�غية اإىل 

اأع�س�ء احلركة)1(.

ف�لقلب اإذن ه� اجلزء الرئي�سي الذي يلتقي فيه الروحي ب�مل�دي والعقلي 
ويتقبل الإح�س��س�ت،  الع�سبي،  ي�سرف على اجله�ز  الدم�غ  اإن   � ب�جل�سمي. حقًّ
الع�س�ية  احلرارة  اإىل  للقلب وحمت�ج  اأي�ًس� خ��سع  ه�  ولكنه  اإىل احلركة،  ويدفع 
اأر�سط� على ج�لين��س. ففي حني  ابن �سين�  يغلِّب  اإليه)2(. وهن�  به�  التي يبعث 
يرى الفيل�س�ف اأن القلب ه� مركز الق�ى النف�سية الرئي�سية، جند الطبيب ي�سعد 
بذلك اإىل الراأ�س ويعتربه� املهيمن الأول على كل احلي�ة العقلية. وابن �سين�- واإن 
ك�نت منزلته الطبية ل تقل عن درجته الفل�سفية- ل يرتدد يف اأن ينت�سر لأر�سط�، 
وي�سرح ب�أن الفال�سفة هم اأ�سح�ب الق�ل الف�سل يف اأمث�ل هذه امل�س�ئل. ومهم� 
يكن فلعل هذه الآراء هي منبع تعريف العقل الذي يردده املت�أخرون من م�ؤلفي 
�سع�ع  وله�  القلب  يف  اهلل  اأودعه�  »ق�ة  اأنه  على  يجمع�ن  يك�دون  فهم  العرب، 

مت�سل ب�لدم�غ«.

ابن �سين�، الق�ن�ن، جـ1، �س 34 - 35 ؛ ال�سف�ء، جـ1، �س 365 - 367، 434 – 436؛ انظر اأي�ًس� ق�سط� بن   )1(
ل�ق�، ر�س�لة يف الفرق بني النف�س والروح، �س 122 - 125.

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 366 - 368.  )2(
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ل�سن� يف ح�جة اإىل من�ق�سة هذه الف�سي�ل�جي�، ف�إن معرفة ابن �سين� ب�جله�ز 
الع�سبي مل تكن ك�ملة، وو�س�ئل جتربته كم� قدمن� ن�ق�سة)1(. وهذه الف�سي�ل�جي� 
نف�سه�، على الرغم مم� بينه� وبني الف�سي�ل�جي� احلديثة من �سبه، اأ�سحت ب�ئدة. 
اأو  اأو الروح احلي�اين  ذلك لأن ك�سف الدورة الدم�ية ق�سى على فكرة الروح، 
تدع  الع�سبي ل  اجله�ز  ودرا�سة  اأحي�نً�)2(.  �سين�  ابن  ي�سميه  ك�ن  النف�س�ين كم� 
الي�م جم�ًل لتلك الآراء التي ك�نت تعد القلب املركز الرئي�سي للحي�ة النف�سية، 
والنظرية الق�ئلة بت�زيع املخ اإىل من�طق نف�ذ م�ستقلة تق�م كل واحد منه� بعمل 
خ��س، واإن ك�نت قد �س�دفت اأن�س�ًرا عديدين يف القرن الت��سع ع�سر، ل تف�سر 

الظ�اهر العقلية تف�سرًيا مقب�ًل)3(.

على اأن ابن �سين� ميزج الف�سي�ل�جي� بعلم النف�س النظري، ويخلط امل�دي 
ب�لروحي دون اأن ي��سح كيف يتف�عالن، وال�سع�بة كل ال�سع�بة يف ت��سيح هذا 
التف�عل. ف�أين النف�س من جت�ويف املخ التي ق�ل به�- اأو اأين هي من القلب اأو من 
الروح احلي�اين؟ وكيف ميكن اأن تت�سل بذلك وهي يف راأيه ل حيز له� ولي�ست 
بج�سم ول تنطبع يف ج�سم؟ وك�أنه، ل�س�بق عهده بفكرة امل�دة وال�س�رة، مل يقدر 
ممَّ  نبني  اأن  الآن  ويعنين�  حلله�.  وا�سحة  �سبياًل  ير�سم  ومل  قدره�،  ال�سع�بة  هذه 

ا�ستقى حم�ولته هذه.
�س 132 - 133 )= �س 177 - 179(  )1(

ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ1، �س 365.  )2(
 Madkour, La place, p. 125.  )3(
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)ب( م�شادره

ل �سك يف اأن اأفالط�ن ه� اأكرب ممثل لثن�ئية اجل�سم والنف�س لدى الي�ن�ن، 
النف�س  اإن  حيًن�  فيق�ل  غ�م�س.  م�سطرب  بينهم�  ال�سلة  عن  حديثه  يف  ولكنه 
متميزة كل التميز من اجل�سم واإنه� الإن�س�ن على احلقيقة، ويظن حيًن� اآخر اأنهم� 
على ات�س�ل وثيق وبينهم� عراك دائم. ف�جل�سم ي�سرف النف�س عن الفكر، ويجلب 
وجتّد يف اخلال�س  اأخرى حت�ربه  واأه�ائه، وهي من جهة  مبي�له  اآلًم� كثرية  عليه� 
منه)1(. ولكن كيف يتم هذا التف�عل ويلتقي اجل�سم ب�لنف�س وي�ؤثر كل منهم� يف 

الآخر؟ هذا م� مل يجب عنه اأفالط�ن.

ولعل اأر�سط� قد ح�ول التخل�س من هذا حني ذهب اإىل اأن النف�س �س�رة 
اجل�سم، وال�س�رة وامل�دة مت�سلت�ن ومتداخلت�ن بحيث تك�ن�ن �سيًئ� واحًدا. بيد اأن 

هذا احلل غ�م�س كذلك ول يخط� بن� اإىل الأم�م كثرًيا.

و�سًع�  القدمي  الت�ريخ  يف  ت��سع  مل  والنف�س  اجل�سم  بني  ال�سلة  فم�سكلة 
�سحيًح�، واملح�ولت الف�سي�ل�جية التي تدور ح�له� ل تلتقي معه� مت�م اللتق�ء. 
وهذه املح�ولت ت�سعد اإىل ج�لين��س واأبقراط، ومتت بن�سب اإىل اأر�سط�. ف�إن تركيز 
ق�ى النف�س يف من�طق خ��سة من الدم�غ يرجع كم� قدمن� اإىل ج�لين��س)2(. ثم 
اأخذه العرب يف �سيء من الت�سرف، فرناه لدى الف�رابي، كم� نراه لدى ابن �سين� 

واأغلب الأطب�ء والفال�سفة امل�سلمني.
 Platon, Phédon, p. 64-66.  )1(
�س 170 )= �س 238 - 239(  )2(
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لي�ست  اأوامره�  وتنفذ  اجل�سم  ب�أجزاء  النف�سية  الق�ى  تربط  التي  والروح 
�سيًئ� اآخر �س�ى »البنيم�« )Pneuma( التي ق�ل به� الي�ن�ني�ن الأول. فدي�جني 
الأبل�ين يزعم اأن التفكري اإمن� يت�لد من ذلك اله�اء الذي ي�سبح يف اأوردة اجل�سم 
م�  الذي ل�له  ب�له�ى  النف�س  التنف�س يغذي  اإن  و�سرايينه)1(. ويق�ل هرياقليط 
ك�نت حي�ة ول عقل)2(. ومعظم اأطب�ء الإغريق ل يرون يف »البنيم�« م�سدر الق�ة 
بينه�  يخلط�ن  م�  وكثرًيا  التفكري،  منبع  يعدونه�  بل  فح�سب،  الإن�س�نية  واحلرارة 
كربى،  ق�ة  منحه�  ت��سًع�  وظ�ئفه�  �سرح  يف  ج�لين��س  ت��سع  وقد  النف�س،  وبني 
وبقيت فكرة الروح اأ�س��ًس� لتف�سري الظ�اهر احلي�انية يف الإن�س�ن اإىل القرن الث�من 

ع�سر تقريًب�)3(.

 835 �سنة  واملت�فى  امل�سه�ر،  املرتجم  البعلبكي  ل�ق�  بن  ق�سط�  اأن  ويظهر 
ميالدية، ه� اأول من اأدخله� يف الع�مل العربي، فقد كتب بحًث� �سغرًيا اأ�سرن� اإليه 
من قبل فرق فيه بني النف�س والروح)4(. فبينم� الأوىل يف راأيه ج�هر روحي ب�سيط 
غري ق�بل للفن�ء، اإذا ب�لث�نية ج�سم لطيف ي�سرف على اأعم�لن� الع�س�ية والعقلية، 
واإذا م� ت�قف عن احلركة ك�ن امل�ت. ف�لروح اإذن اأداة النف�س وب�ا�سطته� يتحرك 
اجل�سم وُيعّد لالإدراك)5(. وبذا ا�ستط�ع ق�سط� اأن ي�فق بني »البنيم�« التي يع�ل 

 Janet, Histoire de la philosophie, p. 744.  )1(
 Ibid., p. 752.  )2(

Soury, Le système nerveux, p. 280-283 ; Magnien, Revue des études grecques, 1927, p. 117.  )3(
�س 127 )= �س 177(.  )4(

ق�سط� بن ل�ق�، ر�س�لة يف الفرق بني النف�س والروح، �س 122 - 125.  )5(
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عليه� الأطب�ء، والنف�س التي ين�دي به� الفال�سفة، وقد �س�ر على نهجه من ج�ء 
بعده من مفكري الإ�سالم.

بيد اأنه ت�فيق ظ�هري، ول ينتهي اإىل �سيء، خ�س��ًس� عندم� تبلغ التفرقة بني 
النف�س واجل�سم مداه� كم� �سنع ابن �سين�، ومع هذا قدر له اأن يحي� ط�ياًل. وك�ن 
اجل�لين��سية وو�سحه�،  الف�سي�ل�جي�  ت��سع يف  فقد  يد يف هذه احلي�ة،  لفيل�س�فن� 
واأخذت عن طريقه �سبيله� اإىل الفل�سفة املدر�سية امل�سيحية، ثم امتدت اإىل الت�ريخ 
احلديث؛ ويف هذا م� يربطه� ب�لف�سي�ل�جي� التي نراه� يف »كت�ب انفع�لت النف�س« 

لديك�رت.

)جـ( وجوه �ل�شبه بينه وبني �حلل �لديكارتي

مفكري  والنف�س  اجل�سم  بني  ال�سلة  م�سكلة  يظهر -  - فيم�  ت�سغل  مل 
الإ�سالم كثرًيا بعد ابن �سين�، بدليل اأن الغزايل، وه� احلري�س على ك�سف م�اطن 
اإل عر�ًس�)1(. وفيم� نعلم مل  اإليه� يف »ته�فته«  ال�سعف لدى الفال�سفة، مل ي�سر 
اإن  يق�ل�ن  الذين  الفال�سفة  على  رده  يف  الرازي  الدين  فخر  اإل  معرت�ًس�  يرثه� 
النف�س ج�هر لي�س بج�سم ول بج�سم�ين، وهذا ب�طل عنده... لأنه ل� ك�ن الأمر 
كم� ق�ل�ا لك�ن ت�سرف النف�س يف البدن لي�س ب�آلة ج�سم�نية، اإذ اإن اجل�هر املجرد 
اأ�س��س ل  اأي  يت�س�ر- على  لهذا  الأج�س�م.  بعد من  اأو  له قرب  اأن يك�ن  ميتنع 

الغزايل، ته�فت، �س 337 - 338.  )1(
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اأنه� »ج�هر ج�سم�ين ن�راين �سريف ح��سل يف داخل هذا البدن، كي  ندري- 
ميكن اأن تك�ن اأفع�له ب�لآلت اجل�سدانية«)1(.

واأم� من عدا الرازي من املت�أخرين فيك�دون يهمل�ن اأمر العالقة بني اجل�سم 
�سنع  -كم�  له  عر�س�ا  واإن  اإليه.  داعي  ول  خ��س  دقيق  بحث  لأنه  والنف�س؛ 
الإيجي- اكتف�ا برتديد م� ق�له ابن �سين� من اأن الروح احلي�اين ه� نقطة الت�س�ل 

بينهم�)2(.

� اإن األبري  ول تختلف الفل�سفة امل�سيحية عن الإ�سالمية يف هذا كثرًيا. حقًّ
النف�س  ق�ى  بينه�  وي�زع�ن  وجت�ويفه،  للمخ  يعر�س�ن  الأك�يني  وت�م��س  الكبري 
املختلفة ت�زيًع� يعزوانه خط�أ اإىل امل�س�ئني، وهم� يف ال�اقع اإمن� اأخذاه عن ابن �سين�)3(. 
اإل اأن م�سكلة ال�سلة بني اجل�سم والنف�س مل ت�سغلهم� ط�ياًل، وم� ذلك اإل لأن 
اأغلب مفكري امل�سيحيني يردد -اأخًذا عن ابن �سين� كم� قدمن�- اأن النف�س يف اآن 
واحد �س�رة اجل�سم وج�هر روحي، وهذا تن�ق�س �سريح، اإل اأنه قد �سرفهم عن 

البحث يف هذه امل�سكلة.

وعلى كل ح�ل بقيت درا�ستهم الف�سي�ل�جية الآنفة الذكر تردد اإىل الت�ريخ 
احلديث، وبقي بج�نبه� م� كتبه ابن �سين� يف هذا امل��س�ع، اإن يف »ال�سف�ء«اأو يف 

الرازي، مع�مل اأ�س�ل الدين، �س 117 - 119.  )1(
الإيجي، م�اقف »طبعة الق�سطنطينية«، �س 461.  )2(
 Soury, Le système nerveux, p. 354-355.  )3(
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»الق�ن�ن«؛ وقد ترجم الأخري، كم� ترجم الأول، وك�ن له حظ عظيم يف الالتينية. 
ويف هذا م� يجعل ابن �سين� ممهًدا للف�سي�ل�جي� ال�سيكل�جية عند ديك�رت. ف�لروح 
الذي ق�ل به ل يك�د يختلف عن الروح احلي�اين الديك�رتي. كالهم� ج�سم لطيف 
ح�ر خفيف احلركة يبداأ من القلب ويتدفق يف الأع�س�ب. ويف�سر الإح�س��س�ت 
واحلرك�ت احلي�انية، بل بع�س الظ�اهر النف�سية يف راأي ابن �سين�)1(. والقلب عند 
الفيل�س�فني مبعث الن�س�ط احلي�اين ومركز الق�ى النف�سية، ف�لنفع�ل ال�جداين 

وليد تغيريات يف حرك�ت القلب ونتيجة تف�عل خ��س بني العقل واجل�سم)2(.
* * *

وهكذا كلم� اأمعن� يف درا�سة علم النف�س ال�سين�ي، مل�سن� وج�ه �سبه والتق�ء 
بينه وبني بع�س النظري�ت الديك�رتية، ف�بن �سين� بربه�ن الرجل املعلق يف الف�س�ء 
لثن�ئية  اأ�س��ًس�  ي�سع  والنف�س  اجل�سم  بني  وبتفرقته  له،  وميهد  »الك�جيت�«  ي�سبق 
ديك�رت وق�سمة اجل�هر اإىل م�دة وروح. ويهيئ اأخرًيا ببح�ثه الف�سي�ل�جية لفكرة 
م�سكلة  به�  يحل  اأن  ديك�رت  �س�ء  التي  الأخرى  ولل��س�ئل  احلي�اين،  الروحي 

ال�سلة بني اجل�سم والنف�س.

وم� اأغن�ن� عن اأن ن�سيف اأن اأب� الفل�سفة احلديثة ك�ن غ�م�ًس� يف حله غم��س 
الفيل�س�ف الإ�سالمي. واإذا ك�ن قد جنح يف التفرقة بني احلي�ان والإن�س�ن معلًن� 

 Descartes, Œuvres (éd. Garnier), T. 4, p. 263.  )1(
 Descartes, Traité des passions, art. 94.  )2(
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اأن الأول اآلة فح�سب والث�ين عقل، وا�ستع�ن بفكرة الروح احلي�اين على ت��سيح 
اآلية احلي�ان- ف�إن هذه الروح مل تفده كثرًيا يف ت��سيح ثن�ئية العقل واجل�سم يف 
الإن�س�ن. ومع ذلك ي�سر- كم� اأ�سر ابن �سين�- على اأن النف�س واجل�سم متحدان 

احت�ًدا ينك�سف لن� يف كل حلظة وندركه يف بداهة)1(.

6- �خللود

اأن  لن�  وخي�ل عذب ط�ب  احلقيقة،  ث�ب  فلب�س  به  التعلق  زاد  اأمل حل� 
ن�سبح وراءه ف�كت�سى بك�س�ء ال�اقع، وغيب �سغفن� ب�لبحث عنه حتى كدن� نربزه 
يف مظهر احل��سر، و�سل�ة نت�سلى به� عن احلرم�ن اأو عث�ر اجلد و�س�ء الط�لع، وث�أر 
ال�سيخ  ويرغم  �سب�به،  عنف�ان  الرحيل يف  ال�س�ب على  الذي يحمل  امل�ت  من 
على ال�سري واإن تب�ط�أ به رك�به. فه� اإذن ع�ن على احلي�ة وامتداد له�: ع�ن على م� 
فيه� من ب�ؤ�س و�سق�ء واآلم وويالت، وو�سلة لأجل واإن ط�ل ق�سري، وعي�س واإن 

�س�ء مرغ�ب فيه.

ورمب� ك�ن حب احلي�ة اأول ملهم بتجدده�، وك�نت غريزة الحتف�ظ به� اأول 
دافع للق�ل ب��ستئن�فه�. وقد �س�ر الإن�س�ن هذا ال�ستئن�ف ب�س�ر �ستى واأ�سك�ل 
التي  واحلي�ة  احل��سر  لع�مله  انعك��س  اأو  لرغب�ته  �سدى  جملته�  يف  هي  متب�ينة، 
يحي�ه�. فت�س�ر الهمجي�ن، الذين يعي�س�ن عي�سة ال�سلب و�سفك الدم�ء، اخلل�د 

 Descartes, Œuvres (éd. Adam et Tannery), T. V, p. 222.  )1(
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على اأنه ع�دة لالإن�س�ن يف �سكل م�رد جب�ر يث�أر لنف�سه ممن عدا عليه. وظنه بع�س 
املتح�سرين �سربً� من اليقظة يرفل فيه املرء يف حلل ال�سع�دة واآي�ت النعيم، ولهذا 

اأعدوا يف القب�ر و�س�ئل الزينة والزخرف ولذيذ الطع�م وال�سراب.

ثم ج�ءت التع�ليم ال�سم�وية ف�س�رته يف �س�رة اأ�سمى، وك�سته بك�س�ء اأفخم، 
واأغدقت على احلي�ة الآخرة متن�ع الأو�س�ف م�دية وروحية، ح�سية وعقلية، كي 

تقنع الع�مة والدهم�ء وتر�سي املفكرين والعقالء. 

اأعمى،  �سرًيا  وراءه  فن�سري  الأمل  حالوة  للخل�د  يبقى  اأن  ن�د  كن�  وكم 
اإمي�نً� ج�زًم�  وعذوبة اخلي�ل فتتعلق به يف �س�ق وحرارة، وحرمة الدين فت�ؤمن به 
الذي  العقل  ولكن  ا�ستدلل.  اأو  برهنة  يع�زه  ول  ارتي�ب،  اأو  �سك  ي�س�وره  ل 
منحن� اإي�ه وبلين� به يف اآن واحد، ي�أبى اإل اأن يعكر علين� بع�س ال�سف� ويحرمن� من 
اأحالم لذيذة. فيفل�سف م� ل �سلة له ب�لفل�سفة، ويبحث ويعلل فيم� ي�سم� عن 
البحث والتعليل. ويقي�س وي�ستنبط فيم� ل يخ�سع ملب�دئ القي��س وال�ستنب�ط. 
ف�أخذ يتفهم �سره وغ�يته،  اإىل م��س�ع اخلل�د منذ عهد بعيد،  وقد �سرت عدواه 
كلمته�  اخلل�د  ق�لت يف  اإل  فل�سفة  ثمة  ولي�س  �سرورته،  اأو  اإمك�نه  على  ويربهن 

ب�لإيج�ب اأو ال�سلب.

ف�لي�ن�ني�ن، واإن ك�ن�ا قد �سغل�ا ب�لك�ن وتغرياته وال�ج�د وعلله، مل يفتهم 
اأن يدل�ا فيه ب�آرائهم. ورج�ل القرون ال��سطى ك�ن لبد لهم اأن يبدئ�ا فيه ويعيدوا 
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ويعرت�س�ا ويجيب�ا، فه� من فل�سفتهم الدينية يف �سميمه�، ونقطة ه�مة من نقط 
الت�فيق بني العقل والنقل التي ملكت عليهم اأذه�نهم. ويف الت�ريخ احلديث نرى 
اأن منثل لكل ع�سر  الروحيني وامل�ديني بني مثبتني للخل�د ومنكرين. واإذا �سئن� 
من هذه الع�س�ر برجل، فهن�ك �سخ�سي�ت ثالث ل يك�د يذكر م��س�ع اخلل�د 
اإل ذكرت، ول نظن اأن اأخرى �س�اه� متثل ع�سره� يف هذا الب�ب متثيله�، ونعني به� 

اأفالط�ن، وابن �سين�، وك�نط.

)�أ( �بن �شينا وخلود �لنف�س

مل يكن بد لهذا الفيل�س�ف الذي ك�ن يعي�س ف�ق اأر�س الإ�سالم وحتت 
�سم�ئه اأن يعر�س مل��س�ع اخلل�د، كي يرفق بني الدين والفل�سفة؟ ذلك لأن لغة 
فقد  اأنكر ذلك  والقي�مة، فمن  والبعث  والن�سر  اإثب�ت احل�سر  القراآن �سريحة يف 
اأنكر اأ�ساًل من اأ�س�ل الدين وق�سى على فكرة احل�س�ب وامل�س�ؤولية. ولقد راأى 
الروحية  اجل�اهر  اإىل  �سبيله�  النف�س  ت�سلك  اأن  يف  احلقة  ال�سع�دة  اأن  الفال�سفة 
املطلقة وت�سبح جزًءا من الع�مل العل�ي، قد ارت�سمت فيه� ال�س�ر املجردة والنظ�م 
بهذا  النف�س  ف�إن  الفن�ء«  »عدم  على  »اخلل�د«  لفظ  اآثرن�  لهذا  للكل)1(.  املعق�ل 
ت�سعد اإىل م�ست�ى البق�ء ال�سرمدية. ف�لبحث يف اخلل�د اإذن �سرورة دينية وح�جة 
فل�سفية، وخ��سة لفيل�س�ف يهدف دائًم� اإىل الت�فيق بني النقل والعقل وي�سعى 

وراءه.
ابن �سين�، ال�سف�ء، جـ2، �س 546.  )1(
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ويزيد امل��س�ع اأهمية يف نظر ابن �سين� اأن الف�رابي- وه� ال�ا�سع احلقيقي)1( 
لدع�ئم الفل�سفة الإ�سالمية ومن يدين له ب�لتلمذة- قد ارت�أى يف اخلل�د راأًي� فيه 
كثري من الرتدد والتن�ق�س، فيق�ل به ت�رة وينكره اأخرى)2(، ويف هذا التن�ق�س مب� 
فيه من فتح ب�ب للتح�مل على الفل�سفة ومه�جمته�، بدليل اأن ابن �سبعني- وه� 
الراأي  ي�ستنكر هذا  اأن  بعد  فيم�  يعد منهم- مل يرتدد  اإن مل  الفال�سفة  �سديق 
للخ�س�م  ف�سيحة  ثغرة  لبقي  الأمر  ابن �سين�  يتدارك  مل  ول�  عليه)3(،  ويحمل 
من  ي�سلم  مل  للخل�د  اإثب�ته  من  الرغم  على  اأنه  قليل  بعد  و�سرنى  واملع�ر�سني، 

هج�م الغزايل وحملته.

هذا اإىل اأنه ع��سرت ابن �سين�- كم� قدمن�- م�جة م�دية غ�لبة تنكر النف�س 
راأ�ًس�، اأو تعتربه� ج�سًم� اأو عر�ًس� للج�سم، مم� دفعه لتق�مي خطئه� والعن�ية ب�إثب�ت 
اخلل�د  ي�ستلزم  م�  املجرد  الروحي  ال�ج�د  هذا  ويف  وروح�نيته�،  النف�س  ج�هرية 
وال�سرمدية)4(، ول يختلف كثرًيا عن ه�ؤلء امل�ديني من ك�ن يق�ل من مع��سريه 

وا�سح اأن� ل�سن� هن� ب�سدد امل�ازنة بني الف�رابي والكندي: اأيهم� امل�ؤ�س�س الأول للمدر�سة الفل�سفية الإ�سالمية،   )1(
على اأن�  قد راأين� من قبل يف هذا راأًي� ل نظن اأنه جد م� يغريه )La place, p. 8-9( وم� اأجدر �سديقن� الدكت�ر 
اأب� ريدة، الذي بدت عليه مع�ر�ستن� يف بحث اأخري )جملة الأزهر، جملد 18( اأن يع�د اإليه ليتبني اأن� مل ننكر 
على الكندي فل�سفته، ولكن� �سئن� فقط اأن نربز �س�رته� الب�دئة وط�بعه� الري��سي، الأمر الذي مييزه� من فل�سفة 

الف�رابي.
 Madkour, La place, p. 129.  )2(
 Massignon, Recueil, p. 129.  )3(

�س 124 - 125 ، 149 - 150 )= �س 166 - 167، 202 - 204(.  )4(



�لنف�س وخلودها عند �بن �شينا
251251

ب�لتن��سخ)1(؛ لأنهم يربط�ن النف�س ب�جل�سم ربًط� يجعله� عر�ًس� اأو �سبه عر�س له، 
التن��سخ  ينكر  اأن  �سين�  لبن  لبد  ك�ن  لهذا  م�ستقبل،  ب�ج�د  له�  يعرتف�ن  ول 

ويقيم الدليل على بطالنه)2(.

مت�بعته.  ابن �سين� على  يحر�س   � فل�سفيًّ تقليًدا  هن�ك  اأن  اأخرًيا  نن�سى  ول 
وذلك اأنه اإذ ك�ن اأر�سط� قد وقف من اخلل�د م�قًف� غري وا�سح، ف�إن اأفالط�ن عني 
عر�ًس�  عنه  منطقية. حتدث  عقلية  برهنة  عليه  يربهن  اأن  وح�ول  كبرية،  عن�ية  به 
هي  م�سه�رة  م�ستقلة  عليه حم�ورة  وقف  بل  بهذا،  يقنع  ومل  م��سع،  م�  يف غري 
»الفيدون«، اأو »الف�دن« كم� �سم�ه� امل�سلم�ن. وقد ترجمت اإىل العربية)3(، ولبد 

اأن يك�ن قد وقف عليه� ابن �سين� و�سرنى قريًب� اإىل اأي مدى ت�أثر به�.

ويف هذه املح�ورة يجري اأفالط�ن ذلك احلديث العذب الأخ�ذ على ل�س�ن 
اأ�ست�ذه �سقراط ومن ح�له من الأتب�ع والتالميذ. واأفالط�ن روائي م�هر، وق�س�سي 
مبدع، يعرف كيف ي�سع روايته، ويرتب ق�سته، ويتخري اأبط�له، وير�سمهم بري�سة 
الإعدام بني ع�سية  يرقب  الذي  الربيء  املتهم  الفن�ن. فه� يدع �سقراط  امل�س�ر 
اإىل امل�ت يف خطى حثيثة رزينة، راغًب� ل راهًب�،  و�سح�ه�، واحلي الذي ي�سعى 

�س 124 )= �س 166(.  )1(
ابن �سين�، النج�ة، �س 309 - 310.  )2(
 Madkour, La place, p. 39-40.  )3(

»امل�س�در الإغريقية للفل�سفة الإ�سالمية«، جملة الر�س�لة، عدد 95، �سنة 1935.  
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خمت�ًرا اأو �سبه خمت�ر، يتحدث عن خل�د الروح يف اآخر ي�م من اأي�م حي�ته. فم� 
اأجل املحدث، وم� اأن�سب الظرف، وم� اأروع احلديث! ول�سقراط �سنة معه�دة يف 
اإىل  وهداية  الق�ل،  �سبل  اإىل  واإر�س�د  نف��س حم�وريه،  على  ا�ستيالء  من  ح�اره 

م�اطن ال�سعف، وافتن�ن يف و�س�ئل الإثب�ت.

ويف كل هذا م� يبني اأهمية م��س�ع اخلل�د يف نظر ابن �سين� ومدى اهتم�مه 
به، فلم يح�ول الكالم عن النف�س اإل عر�س له وجعله خ�متة البحث. ويف خي�ل 
ع�مله�  من  الروح  هب�ط  ق�سة  علين�  يق�س  اأفالط�ن  بخي�ل  يك�ن  م�  اأ�سبه  حل� 
العل�ي، ومق�مه� يف هذا الع�مل الف�ين، ثم ع�دته� اإىل بحر الالنه�ية حيث الأبدية 

واخلل�د. 

ــل �لأرفع ــك من �ملح ــعهبطت �إلي ومتن ــزز  تع ذ�ت  ــاء  ورق
ــر ــة ناظ ــن كل مقل ــة ع ــرت ومل تتبقعحمجوب ــي �شف ــي �لت وه
ــك ورمبا ــره �إلي ــى ك ــت عل كرهت فر�قك وهي ذ�ت توجعو�شل

* * *

ــة حلكم ــه  �لإل ــا  �أهبطه كان  ــذ �للبيب �لأروع�إن  ــت عن �لف طوي
ــك �شربة لزب ــا ل �ش ــعفهبوطه ت�شم مل  ــا  مل ــة  �شامع ــون  لتك
ــة خفي ــكل  ب ــة  عامل ــود  ــعوتع يرق مل  ــا  فخرقه ــني  �لعامل يف 
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ول يقف عند هذا ال�سعر واخلي�ل، بل ي�أبى اإل اأن يربهن على خل�د الروح برهنة 
 .� منطقية ويثبته اإثب�ًت� فل�سفيًّ

)ب( برهنته عليه

ي�سلك ابن �سين� يف الربهنة على خل�د النف�س �سباًل �ستى، ويبحث عن 
مبدئه� كم� يبحث عن مع�ده�، ففي ال�قت الذي يقرر فيه اأنه� خ�لدة �سرمدية، 
يعلن اأنه� خمل�قة ح�دثة ل ت�جد اإل عند وج�د البدن، فهي ل ت�سبقه واإن ك�نت 
تبقى بعده، وبذا تعد بني م� له اأول ول نه�ية له. واآية حدوثه� اأنه� ل تتخ�س�س 
ول تتعني اإل ب�ا�سطة اجل�سم، فال ميكن ت�س�ر وج�ده� قبله؛ لأنه� اإن �سبقته يف 
ال�ج�د ف�إم� اأن تك�ن متعددة اأو واحدة جلميع الأج�س�م، ول �سبيل لتعدده� م� 
دامت جمرد م�هية مل تتخ�س�س مبخ�س�س، ول تقبل وحدته�؛ لأن متيز الأ�سخ��س 
ل يرجع اإىل اأبدانهم فقط، بل اإىل نف��سهم كذلك، فلكل فرد نف�سه اخل��سة. وبذا 

ثبت اأن النف�س ح�دثة ت�جد ب�ج�د البدن)1(.

وهذه برهنة تتم�سى مت�ًم� مع املب�دئ الأر�سطية، ف�إن النف�س وهي �س�رة ل 
ميكن اأن ت�سبق اجل�سم الذي ه� م�دته�، والعلل ال�س�رية م�س�وقة دائًم� ملعل�لته� 
يف ال�ج�د، وقد �سبق لأر�سط� اأن اأخذ على اأفالط�ن ق�له بقدم النف��س و�سبقه� 
لالأج�س�م، وك�أن ابن �سين� يريد اأن يج�ري الفيل�س�فني مًع�، وه� على كل ح�ل يف 

ابن �سين�، النج�ة، �س 300 - 302.  )1(
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ق�له بحدوث النف�س يتفق مع التع�ليم الدينية. ذلك لأن املليني يرون اأن ل قدمي 
ولكنه  وامل�س�ؤولية.  احل�س�ب  معنى  لتحقيق  النف�س  ببق�ء  وي�ستم�سك�ن  اهلل،  اإل 
�ل  يذهب يف مق�م اآخر اإىل اأن النف��س - وهي �س�ر - اإمن� ت�سدر عن العقل الفعَّ
واهب ال�س�ر)1( جميعه�، فيهب كل ج�سم نف�سه اخل��سة به حني يتهي�أ لقب�له�)2( 

�ل واهب ال�س�ر ل وج�د له عند اأر�سط�. وهذا العقل الفعَّ

وف�ق ذلك، هن�ك تن�ق�س وا�سح يف الق�ل ب�أن النف��س ل وج�د له� قبل 
�ل. فهل قبل وج�د ج�سم م�  الأج�س�م مع تقرير اأنه� ت�سدر جميًع� عن العقل الفعَّ
�ل اأو ت�سدر عنه فقط عند وج�ده؟ ي�ؤخذ من الربهنة  ت�جد نف�سه يف العقل الفعَّ
ال�س�بقة اأنه� اإمن� ت�جد عند وج�د اجل�سم، ولكن� نعرف من ن�حية اأخرى اأن ابن 
�ل  �سين� -ومن قبله الف�رابي- يرى اأن لل�س�ر واملع�ين الكلية وج�ًدا يف العقل الفعَّ
� على  �س�بًق� على وج�ده� يف الأ�سي�ء )Anterem()3(. وعلى هذا يبدو اأفالط�نيًّ
غري اإرادته وعلى الرغم من ق�له بحدوث النف�س، على اأن هذا احلدوث نف�سه غري 
�ل. و�سرنى الآن اأن هذه  وا�سح م� دام يقرر اأن النف��س م�ج�دة يف العقل الفعَّ
النزعة الأفالط�نية امل�سترتة �ست�سبح ب�رزة عندم� يعر�س ابن �سين� خلل�د النف�س، 

و�ستبدو برهنته على حدوثه� متع�ر�سة مع بع�س براهينه على خل�ده�.

ي�سعد هذا التعبري اإىل الف�رابي (Al Fârâbi’s Philos-Abh., p. 46)، وقد اأخذ به من بعده ابن �سين� )النج�ة،   )1(
�س 461( والغزايل )مق��سد، �س 224(؛ ثم نقل اإىل الالتينية عن هذين الطريقني وترجم ب�لتعبري الآتي:  
.(Gilson, Archives, I, p. 40 ; IV, p. 78) :َر�سيِّ القرن الث�لث ع�سر (Dator formarum)  الذي ذاع لدى َمدنْ

ابن �سين�، النج�ة، �س 161.  )2(
 Madkour, La place, p. 128, 142.  )3(
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ي�ستخدم ابن �سين� يف اإثب�ت خل�د النف�س اأدلة ثالثة، اأوله� واأط�له� ميكن 
اأن ي�سمى بره�ن النف�س�ل. ويتلخ�س يف اأن النف�س ل مت�ت مب�ت البدن؛ لأن 
كل �سيء يف�سد بف�س�د �سيء اآخر ينبغي اأن يك�ن متعلًق� به ن�ًع� من التعلق، 
تك�ن  اأن  ميكن  ل  اإذ  النف�س�ل،  مت�م  البدن  عن  وج�ده�  منف�سلة يف  والنف�س 
ول  بذاته،  ق�ئم  اأنه� ج�هر  قررن�  اأن  بعد  ال�ج�د  له يف  املق�رن  تعلق  به  متعلقة 
الالحق له يف ال�ج�د لأن هذه التبعية ت�ستلزم اأن تك�ن معل�لة له، ول ميكن اأن 
تت�س�ر هن� اأية �س�رة من �س�ر العلية، ومل يبق اإل اأن تك�ن العالقة بينهم� عالقة 
تخ�سع  �سحت  اإن  وهذه  لحق،  واجل�سم  �س�بقة  ف�لنف�س  ال�ج�د،  يف  ال�س�بق 
اأي�ًس� ل حمل له�، ول تعلق  اأن هذه العالقة  للنف�س ل العك�س. على  اجل�سم 
للنف�س يف ال�ج�د ب�لبدن مطلًق�، بل وج�ده� متعلق مبب�دئ اأخرى ل تبطل ول 

ت�ستحيل)1(.

ف�س�اء لديه� اإذن اأبقي اجل�سم اأم فني؛ لأن �سلته� به لي�ست �سلة ارتب�ط 
وتالزم، بل �سلة �سيد مب�س�د واآمر مب�أم�ر؛ ولن ي�سري ال�سيد يف �سيء م� قد يلحق 
من  ملكيته  على  يطراأ  قد  م�  امل�لك  �سخ�س  يف  ي�ؤثر  ل  كم�  تغري،  من  م�س�ده 
ف�س�د)2(. وقد اأ�سلفن� اأن النف�س هي املت�سرفة يف البدن واملحركة له واملدبرة لأمره، 

ولن ينقلب الآمر م�أم�ًرا ول املت�أثر م�ؤثًرا.

ابن �سين�، النج�ة، �س 302 - 306.  )1(
ابن �سين�، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة واأح�اله�، �س 11.  )2(
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اأن برهنة ابن �سين� هذه تتع�ر�س مع بره�نه  اإىل  اأن ن�سري  ول�سن� يف ح�جة 
يف�سله� يف  ب�جل�سم  يربطه� يف احلدوث  بينم�  ف�إنه  النف�س،  ال�س�بق على حدوث 
به. ثم يع�د  اإل  اأنه� ل تتخ�س�س ول تتعني  �. ويقرر هن�ك  ت�مًّ اخلل�د عنه ف�ساًل 
هن� فيعلن اأنه� متعينة ومتخ�س�سة بدونه. وقد ح�ول عبًث� التخل�س من هذا امل�أزق 
الذي مل يفت الغزايل اأن ي�أخذه عليه)1(. على اأن هذا الربه�ن - مع ت�سليمه - اإمن� 
ينفي اأن يك�ن الفن�ء ثمرة واأثًرا مل�ت البدن، ولكن م�ذا مينع اأن تفنى ل�سبب اآخر؟ 

تقبل  ل  النف�س  اأن  به  يثبت  ث�نًي�  دلياًل  يقيم  اأن  �سين�  ابن  ا�سطر  ولهذا 
ج�هر  النف�س  اأن  وملخ�سه  الب�س�طة.  بره�ن  ن�سميه  اأن  ون�ستطيع  مطلًق�،  الف�س�د 
اأن  لبد  للف�س�د  الق�بلة  الأ�سي�ء  لأن  وجدت،  متى  تنعدم  ل  والب�س�ئط  ب�سيط، 
يك�ن فيه� ج�نب� فعل وق�ة. وهذا حم�ل يف الب�س�ئط، لأن ح�س�ل اأمرين متن�فيني 
ل ميكن اأن يتم اإل يف حملني متغ�يرين. وقد ثبت اأن النف�س ج�هر ب�سيط، واأنه� 
تقبل  اأن  ول  للفن�ء،  ا�ستعداد  فيه�  يك�ن  اأن  ميكن  فال  وطبيعته�،  بفطرته�  حي�ة 

الف�س�د بح�ل)2(.

 � حظًّ �سين�  ابن  براهني  اأكرث  ك�ن  الذي  الربه�ن  هذا  نن�ق�س  اأن  لن�  وهل 
واأعظمه� ت�أثرًيا فيمن ج�وؤوا بعده؟ لعله ك�ن مقب�ًل لدى اأولئك الذين ك�ن�ا يرون 
الي�م  اأم�  والتفكري.  والإح�س��س  واحلركة  احلي�ة  م�سدر  واحد  اآن  النف�س يف  اأن 

الغزايل، ته�فت، �س 235.  )1(
ابن �سين�، النج�ة، �س 306 - 309.  )2(
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� مبعزل  فقد انق�سى هذا املذهب النف�سي القدمي، واأ�سحت احلي�ة تف�سر تف�سرًيا اآليًّ
عن وج�د النف�س اأو عدمه�. على اأن الق�ل ب�أن النف�س ج�هر ب�سيط اإمن� ه� فر�س 
الأخذ  ومث�ر  واملن�ق�سة  البحث  م��سع  وه�  الدليل،  ويع�زه  �سين�،  ابن  يفرت�سه 

والرد.

وك�أنه اأح�س ب�أن امل�قف ل يزال يف ح�جة اإىل تدليل جديد، اأو ك�أن هذين 
الربه�نني الطبيعيني اللذين وقف عندهم� يف كتبه الأوىل مل يقنع�ه، ف�س�ء اأن ي�سم 
امل�س�بهة.  بره�ن  ي�سمى  اأن  �، ي�سح  ث�لًث� ميت�فيزيقيًّ بره�نً�  اأخرًيا  فيم� كتبه  اإليهم� 
وذلك اأن النف�س الإن�س�نية من ع�مل العق�ل املف�رقة والنف��س الفلكية، وهذه ب�قية 
�ل  خ�لدة، فكل م� �س�بهه� خ�لد خل�ده�. وهي كم� قدمن� �س�درة عن العقل الفعَّ

واهب ال�س�ر، وه� ج�هر عقلي اأزيل ب�ق، ويبقى املعل�ل ببق�ء علته)1(.

هذا اإىل اأنه� �س�رة معق�لة ق�ئمة بذاته� وتدرك نف�سه�، وكل م� ك�ن كذلك 
لته لك، علمت اأن كل �سيء  لت م� اأ�سّ فال يقبل الفن�ء. يق�ل ابن �سين�:»اإذا ح�سَّ
م� من �س�أنه اأن ي�سري �س�رة معق�لة وه� ق�ئم الذات، ف�إن من �س�أنه اأن يعقل؛ ويلزم 
من ذلك اأن يك�ن من �س�أنه اأن يعقل ذاته..، وكل م� يك�ن من هذا القبيل غري 

ج�ئز عليه التغيري والتبديل«)2(.

ابن �سين�، ر�س�لة يف معرفة النف�س الن�طقة، �س 13؛ الغزايل، مق��سد، �س 299.  )1(
ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 134.  )2(



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
258258

وهي  ال�سين�ية،  امليت�فزيق�  من  ت�ستمد  اإمن�  الربه�ن  هذا  قيمة  اأن  ووا�سح 
يف  الآن  الطبيعة  ول  الفلك  يقره�  ل  التي  الع�سرة  العق�ل  نظرية  على  ق�ئمة 
�سيء. هذا اإىل اأن امل�س�بهة التي يق�ل به� ابن �سين� دع�ى مل يقم عليه� دليل، 
وه� نف�سه ي�سع النف��س الب�سرية يف م�ست�ى دون النف��س الفلكية، فكيف تخلد 

خل�ده�؟

على اأن� اإذا اأخذن� امل�س�ألة من وجهة النظر الدينية اخل�ل�سة، وجدن� اأن الق�ل 
بخل�د الروح وحده� ل يكفي، ولبد اأن تبعث معه� الأج�س�م اأي�ًس�؛ لأن ال�سع�دة 
اأو ال�سق�ء املنتظر يف احلي�ة الأخرى مل يعّد لالأرواح وحده�، بل معه� الأج�س�م. 
والإن�س�ن الذي تخ�طبه الأدي�ن وتن�سب عليه امل�س�ؤولية ج�سم وروح؛ فينبغي اأن 
يبعث بك�مل هيئته. ولهذا حمل الغزايل على الفال�سفة حملة عنيفة لإنك�رهم 
بعث الأج�س�د وق�سرهم اخلل�د على الأرواح)1(. واإذا ك�ن قد ن�ق�سهم يف ع�سرين 
م�س�ألة، ف�إن ثالًث� منه� فقط ت�ست�جب يف راأيه تكفريهم، وهي: اأوًل: الق�ل بقدم 
وث�لًث�:  ب�جلزئي�ت،  علًم�  يحيط  ل  اهلل  اأن  زعمهم  وث�نًي�:  اجل�هر،  وقدم  الع�مل 

اإنك�رهم بعث الأج�س�د وح�سره�)2(.

ومهم� يكن من اأمر برهنة ابن �سين� وم� ي�ؤخذ عليه�، ف�إنه يعنين� الآن اأن نبني 
م�س�دره� ووج�ه ال�سبه بينه� وبني م� �سبقه� من براهني اأخرى على خل�د النف�س.

الغزايل، ته�فت، �س 344 - 375.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 376 - 377.  )2(
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)جـ( �ل�شلة بني هذه �لبهنة وبرهنة �أفالطون

هذا  مع  وليته  اخلل�د،  الإقالل يف حديثه عن  مقالًّ كل  اأر�سط�  ك�ن  لقد 
الإقالل ك�ن �سريًح� وا�سًح�! فمنطق مذهبه ي�ؤذن ب�أن النف�س ف�نية؛ لأنه� �س�رة 
النف�س  يق�سم  اأخرى  ن�حية  من  ولكنه  م�دته�؟  بدون  لل�س�رة  بق�ء  ول  اجل�سم، 

الن�طقة اإىل عقل ب�لفعل وه� خ�لد وحده، وعقل منفعل وه� ف��سد)1(.

فهل العقل ب�لفعل مف�رق اأو مت�سل ب�جل�سم؟ وهل ه� واحد لكل الإن�س�نية 
اأو متعدد بتعدد الأفراد؟ وهل العقل املنفعل م�دي اأو روحي؟ وهل يتميز مت�ًم� 
من العقل ب�لفعل اأو يختلط به)2(؟ مل يجب اأر�سط� اإج�بة ق�طعة عن �س�ؤال من 
هذه الأ�سئلة، بل رمب� وجدن� لديه م� يلتقي معه� جميعه� على الرغم من تع�ر�سه�؛ 

وك�أمن� ترك عن ق�سد هذه امل�سكلة الدقيقة بدون حل)3(.

وم�سيحيني  م�سلمني  من  اخلل�د  اأن�س�ر  يلج�أ  اأن  غريًب�  يكن  مل  لهذا 
اأفالط�ن  برهنة  ترجع  وتك�د  وي�سدوا ح�جتهم.  ليجدوا �س�لتهم  اأفالط�ن  اإىل 
على خل�د النف�س اإىل نقط ثالث: بره�ن الت�س�د، وبره�ن امل�س�بهة، ثم بره�ن 

امل�س�ركة.

 Aristote, De l’âme, 427 b, 14-16.  )1(
 Madkour, La place, p. 130-131.  )2(

 Rodier, Aristote, Traité de l’âme, T. II, p. 29 ; Ross, Aristote, p. 151 ; Hamelin, Le système  )3(
d’Aristote, p. 385-387 ; Robin, L’année philosophique (1901), p. 55-57.
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فنحن نالحظ اأوًل اأن ال�سيء اإذا زاد عن حده انقلب اإىل �سده، واأن الأكرب 
يت�لد من الأ�سغر والأح�سن من الأ�س�اأ، فهن�ك تب�دل دائم بني الأ�سداد. وم� دام 
امل�ت واحلي�ة �سدين فهم� متع�قب�ن. وقدميً� ق�لت الأرفية والفيث�غ�رية ب�لتن��سخ 
وتداول الأجي�ل الب�سرية، وبذا يخرج احلي من امليت كم� يخرج امليت من احلي، 
اأو  عدم  عليه�  يطراأ  اأن  دون  ج�سد  اإىل  ج�سد  من  متنقلة  رج�لة  النف�س  وتبقى 

فن�ء)1(.

الع�مة الأزلية  النف�س تدرك املثل واحلق�ئق  اأن  اإىل  ث�نًي�  اأفالط�ن  ويذهب 
الب�قية، وال�سبيه وحده ه� الذي يدرك ال�سبيه. فالبد اأن يك�ن للنف�س م� للمثل 

من ثب�ت وبق�ء)2(.

واأخرًيا النف�س م�س�ركة للحي�ة بذاته� ومن�فية للم�ت بطبعه�، فهي بح�سب 
اأن يجتمع يف م�هية واحدة �سدان، ف�لنف�س  مدل�له� وحقيقته� حي�ة. ول ميكن 

حي�ة فقط ول تقبل امل�ت بح�ل)3(.

ولعل يف هذا العر�س املخت�سر م� يكفي لبي�ن اإىل اأي مدى ت�أثر ابن �سين� 
ب�لربهنة الأفالط�نية. فربه�ن امل�س�بهة الذي ق�ل به يح�كي بره�ن اأفالط�ن، واإن 
ل  الفلكية،  والنف��س  املف�رقة  العق�ل  الفن�ء  عدم  ت�سبه يف  عنده  النف�س  ك�نت 

 Platon, Phédon, p. 70-77.  )1(
 Ibid., p. 78-84.  )2(

 Ibid., p. 105-107.  )3(
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املثل، اإل اأن هذه كله� اأم�ر ت�سعد بن� اإىل الع�مل العل�ي كيفم� ك�نت الأ�سم�ء 
التي ت�سمى به�. وبره�ن الب�س�طة الدني�ي لي�س �سيًئ� اآخر �س�ى بره�ن امل�س�ركة 
الذي قّدمه اأفالط�ن، وعلى هذا ميكنن� اأن نقرر دون نزاع اأن حم�ورة »فيدون« اأثرت 
وك�نت  امل�سيحية،  الدرا�س�ت  اأثرت يف  كم�  الإ�سالمية،  الثق�فة  ت�أثرًيا عظيًم� يف 

يُّ�ن ورج�ل الدين. ذات ط�بع روحي يرحب به امللِّ

)د( م�شري �لبهنة �ل�شينوية

لعل اأ�سدق مقي��س للحكم على اأهمية بحث يف القرون ال��سطى اأن نتبني 
مدى �سلته ب�ملعتقدات الدينية. ول يعني رج�ل الدين اأن يقف�ا على جت�ويف املخ 
واأجزائه، اأو اأن يفرق�ا بني احل�س الظ�هر واحل�س الب�طن، بقدر م� يعنيهم اأن يبحث�ا 
يف مبداأ النف�س ومع�ده�؛ لأن ذلك يت�سل كل الت�س�ل ب�ملث�بة والعق�بة واجلزاء 
ا�سرتعت  التي  النف�س  علم  م��س�ع�ت  اأهم  من  اخلل�د  ك�ن  لهذا  وامل�س�ؤولية. 
انتب�ههم. واإذا ك�نت م�سكلة العقل التي اأث�ره� اأر�سط� والتي اأ�سرن� اإليه� من قبل 
قد ا�ست�قفت فال�سفة القرون ال��سطى يف ال�سرق والغرب، فم� ذاك اإل لأنه� وثيقة 

ال�سلة بهذا امل��س�ع. 

وحده�  وهي  خرية،  ع�رفة  ق�سمني:  النف��س  ق�سم  اأن  للف�رابي  �سبق  ولقد 
اخل�لدة، وج�هلة مرتبطة ب�جل�سم تفنى بفن�ئه)1(، وذلك ه� الأمر ع�به عليه فيم� بعد 

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة )طبعة ليدن( ، �س 67.  )1(
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بع�س مفكري الأندل�س وعدوه هف�ة كربى؛ لأن النف��س جميًع� يف راأيهم خ�لدة)1(. 
وقد تدارك ابن �سين� هذا النق�س، وبرهن على اخلل�د برهنة مف�سلة، مل يرتدد الغزايل 

اأن ي�أخذ به� يف »مق��سده«، ويدجمه� يف برهنته على وج�د النف�س وجترده�)2(.

ق�ل  »اإبط�ل  الت��سعة ع�سرة على  امل�س�ألة  ف�قف  »الته�فت«  ع�د يف  ولكنه 
الفال�سفة اإن النف��س الإن�س�نية ي�ستحيل عليه� العدم بعد وج�ده�، واإنه� �سرمدية 
ل يت�س�ر فن�وؤه�«)3(. وهن� يبداأ فيعر�س اأدلة ابن �سين� املثبتة للخل�د، ثم ين�ق�سه� 
دلياًل دلياًل، ول تخل� من�ق�سته من عنف ودقة)4(. ولكنه� غري م�ست�س�غة من ب�حث 
يرى اأن اخلل�د من م�ستلزم�ت املع�د الذي ج�ء به ال�سرع، وم� امل�ت اإل مف�رقة 

النف��س للبدن، وك�أنه �س�ء فقط اأن يبني �سعف الفال�سفة يف ا�ستدللهم)5(.

اعتب�ره�،  للفل�سفة  ويرد  احلملة  هذه  يدفع  اأن  ر�سد  لبن  بد  يكن  ومل 
فيك�سف عم� يف اعرتا�س�ت الغزايل من �سعف وتن�ق�س، واإن ك�ن ل يج�هر براأيه 
مت�ًم� يف م��س�ع اخلل�د؛ لأنه من اأع��س امل�س�ئل الفل�سفية)6(. هذا اإىل اأن »كت�ب 
الته�فت« مل ي��سع للخ��سة، ولي�س من احلكمة يف �سيء اأن يع�لج اجلمه�ر اأم�را 
دقيقة كهذه ينبغي اأن تق�سر على الفال�سفة)7(. ولي�س ثمة طريق اأق�م للت�فيق بني 

.Massignon, Recueil, p. 129 :ابن طفيل، حي بن يقظ�ن، �س 11؛ وانظر اأي�ًس� راأي ابن �سبعني يف  )1(
الغزايل، مق��سد، �س 292، 298 - 300.  )2(

الغزايل، ته�فت، �س 333.  )3(
امل�سدر نف�سه، �س 333 - 343.   )4(

امل�سدر نف�سه، �س 354.  )5(
ابن ر�سد، ته�فت الته�فت، �س 133.  )6(

امل�سدر نف�سه، �س 53 - 54.  )7(
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الفل�سفة والدين من اأن يف�سل اأحدهم� عن الآخر ف�ساًل ت�ًم�، فيعطي م� لقي�سر 
لقي�سر وم� هلل هلل، ولقد اأخط�أ الغزايل كل اخلط�أ يف هذا اخللط ال�س�ر)1(.

لذلك ل نده�س اإذا م� راأين� ابن ر�سد يف »ته�فت الته�فت« ي�سعر الق�رئ 
ب�أنه ل ينكر اخلل�د ول يرف�سه، بل رمب� ك�ن اإىل اإثب�ته اأقرب: لأنه م�سطر ملج�راة 
اجلمه�ر)2(. اأم� يف كتبه الأخرى التي و�سعت للخ��سة ف�إنه يديل براأيه �سراحة، 
اأن تنف�سل  اأن تك�ن ج�هًرا ول  اأن النف�س، وهي �س�رة اجل�سم، ل ميكن  مقرًرا 
عن م�دته�، واإذن ل بد له� اأن تفنى بفن�ء اجل�سم. وي�سيف اإىل هذا -م�ست�سهًدا 
الإن�س�نية  النف�س  ب�أن  الق�ل  واأن  خرافة،  حديث  اخلل�د  م��س�ع  اأن  ب�لف�رابي- 
ت�سبح ج�هًرا مف�رًق� اأ�سبه م� يك�ن ب�أق��سي�س الن�س�ء؛ لأن م� ي�لد ويفنى ل ميكن 
ف�إنه ل  اإنك�ًرا للخل�د من هذا،  اأقل  راأيه يف العقل  اأن يخلد بح�ل)3(. ومل يكن 
ي�سلم اإل ب�ج�د عقل واحد ف�عل اأو ب�لفعل لالإن�س�نية جمع�ء، وه� خ�لد واإلهي، 
م�  بفن�ء اجل�سم)4(. ويف هذا  يفنى  فردي  ا�ستعداد  املنفعل فه� جمرد  العقل  اأم� 
كب�ر  من  اأكرث  م� حمل  وذلك  الإن�س�نية،  ال�سخ�سية  على  ويق�سي  اخلل�د  ينكر 

فال�سفة امل�سيحيني يف القرن الث�لث ع�سر على اأن ينق�س�ه ويردوا عليه)5(.

ابن ر�سد، ف�سل املق�ل، فيم� بني احلكمة وال�سريعة من الت�س�ل، �س 17 - 18.  )1(
.De Boer, The History of Philosophy, p. 194 :�ابن ر�سد، ته�فت الته�فت، �س 132 – 133؛ وانظر اأي�ًس  )2(

 Munk, Mélanges, p. 384, note 3.  )3(
 Madkour, La place, p. 166-168.  )4(

 Ibid., p. 171-172.  )5(



يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(
264264

ومهم� يكن من حملة الغزايل على برهنة ابن �سين� وم�قف ابن ر�سد من 
اأن حتي� �سرًق� وغربً�. ففي ال�سرق  ف�إنه قدر لهذه الربهنة  م��س�ع اخلل�د يف ذاته، 
جند اأوًل فخر الدين الرازي ي�سرح ب�أن النف��س ب�قية بعد فن�ء الأبدان، وي�ستدل 
على ذلك بربه�ن النف�س�ل الذي ا�ستخدمه ابن �سين� من قبل. ولكنه يالحظ اأنه 
غري مقنع، واأن الطريق لإثب�ت بق�ء النف��س ه� اإطب�ق الأنبي�ء والأولي�ء واحلكم�ء 
الإقن�ع�ت  �سرد هذه  ي�أخذ يف  ثم  العقلية.  ب�لإقن�ع�ت  يت�أكد  اأنه  اإىل  عليه؛ هذا 

ال�احد تل� الآخر، وم� هي اإل تكرار لأق�ال �سبقه اإليه� ابن �سين�)1(.

اأن  اأن ي�اجه امل�س�ألة من طريق مب��سر، فيقرر مع الفال�سفة  ويرى الإيجي 
قبلت  فل�  ب�لفعل،  م�ج�دة  وهي  ب�سيطة  لأنه�  الفن�ء؛  تقبل  ل  الن�طقة  النف�س 
للفن�ء لك�ن للب�سيط فعل وق�ة يف اآن واحد، وهذا حم�ل)2(. ول اأظنن� يف ح�جة اأن 
نالحظ اأن هذا ه� بره�ن الب�س�طة الذي ق�ل به ابن �سين�، وقد اأخذ به الإيجي كم� 
ردده كثري من الب�حثني املت�أخرين، وبدا يف نظرهم اأو�سح براهني اخلل�د واأي�سره�.

ومل تقف برهنة ابن �سين� على اخلل�د عند ال�سرق، بل امتدت اإىل الغرب 
ب�ا�سطة م� ترجم من م�ؤلف�ته اأو م�ؤلف�ته اأخرى ت�سرد هذه الربهنة اأو ت�سري اإليه�. 
يق�ل  ل  ك�ن  واإن  به�،  ميم�ن  ابن  تعلق  ب�جه خ��س  امتداده�  على  �س�عد  ومم� 
ب�خلل�د على اإطالقه، واإمن� يذهب فيه مذهًب� �سبيًه� ب�لف�رابي)3(. ويف احلق اأن هذا 

الرازي، مع�مل اأ�س�ل الدين، �س 122 - 124.  )1(
الإيجي، م�اقف، �س 582 - 583.  )2(

 Maïmonide, Le guide des égarés, part. I, p. 327, part. II, p. 205.  )3(
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ت�أثره  تقل عن  بدرجة ل  �سين�  ب�بن  ت�أثر  قد  ر�سد،  تتلمذ لبن  واإن  الفيل�س�ف، 
ب�أ�ست�ذه املب��سر.

وتك�د امل�سيحية تنظر اإىل الإن�س�ن نظرة روحية خ�ل�سة، فهدفه� الأول تربية 
الروح وحتريره� ثم اإنق�ذه�. لهذا نرحب بكل دع�ة اإىل اخلل�د، وبكل بحث ي�ؤيده. 
وقد �سبق لآب�ء الكني�سة الأول اأن تبن�ا »الفيدون«، وراأوا يف براهينه على خل�د 
النف�س م�دة �س�حلة)1(. وج�ء اأغ�سطني ف�أكد هذا املعنى وقرره، ويخيل للمرء اأن 
�سدى  يك�ن  يك�د   (De immortalitate animae) النف�س«  خل�د  »يف  كت�به 

للمح�ورة الأفالط�نية)2(. 

فال نده�س اإذن اإذا م� راأين� برهنة ابن �سين� على اخلل�د تتقبل يف املدار�س 
امل�سيحية بقب�ل ح�سن، خ�س��ًس� وقد نح� ابن ر�سد يف امل��س�ع منحى مع�ك�ًس� 
اأث�ر اعرتا�س كثريين وحفزهم للرد عليه. ولقد بداأ جند�س�لين��س مرتجم ابن �سين� 
اإىل الالتينية، ف�سلك يف الربهنة على خل�د النف�س م�سلكه، مالحًظ� اأنه� متت�ز عن 
األبري الكبري وت�م��س  ب�لتعقل، فهي جمردة، وكل جمرد خ�لد)3(. ويرى  اجل�سم 
الأك�يني اأن الق�ل بروحية النف�س ي�ستتبع خل�ده�)4(. ويظهر اأن الأول قد تنبه 
اإىل اأن هذه احلجج ل ترجع اإىل ابن �سين� فقط، بل ت�سعد اإىل اأفالط�ن، وه� ه� ذا 

 Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, I, p. 174.  )1(
 Ibid.  )2(

ي��سف كرم، ت�ريخ الفل�سفة الأوربية يف الع�سر ال��سيط، �س 96.  )3(
امل�سدر ال�س�بق، �س 166 ، 188.  )4(
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يقرر: »يجب الق�ل وتكرار الق�ل اأنن� حني نفح�س عن النف�س ذاته� يتعني علين� 
اتب�ع اأفالط�ن، وحني ننظر اإىل م� متنح اجل�سم من حي�ة يتعني علين� اتب�ع اأر�سط�«)1(.

* * *

ف�ملدر�سي�ن على اختالفهم- م�سيحيني ك�ن�ا اأو م�سلمني- اأميل اإىل الق�ل 
بخل�د النف�س، واإن عممه بع�سهم و�سيقه بع�سهم الآخر. وهم يف هذا يخ�سع�ن 
وامل�سيحية  واليه�دية  ث�نًي�.  اأفالط�ن  ويت�أثرون خط�  اأوًل،  الدينية  التع�ليم  ل�حي 
وقد  احلي�ة،  هذه  بعد  بحي�ة  والق�ل  والن�سر  احل�سر  اإثب�ت  �سريحة يف  والإ�سالم 
هذا  ويف  والقدي�س�ن.  والأئمة  الر�سل  واأكده  ال�سم�وية،  الكتب  ذلك  اأعلنت 
من  الب�حثني  ولكن  يقيًن�.  قلبه  وميالأ  اإقن�ًع�،  امل�ؤمن  يكفي  م�  النقلي  الدليل 
فال�سفة وله�تيني �س�ءوا اأن ي�سيف�ا اإليه اأدلة العقل، ف�تخذوا من طبيعة النف�س 
اأو من وظيفته� و�سيلة للتدليل على خل�ده�، اآملني اأن يقرب�ا امل�س�فة بني الدين 

والفل�سفة، واأن ي�فق�ا بني النقل والعقل.

اإل اأن مهمتهم مل تكن ي�سرية، ف�إن اخلل�د لي�س مم� يربهن عليه برهنة عقلية 
منطقية؛ وم� ك�ن اأغنى الفل�سفة عن اأن تغ�مر يف هذا امل�سم�ر! ت�ستطيع اأن تق�ل 
اإنه ممكن اأو حمتمل اأو �سروري، ولكن ل �سبيل له� بح�ل اأن تقرر اعتم�ًدا على 
اأن  ي�أب�ن  اخلل�د  مرتبة  اإىل  و�سل�ا  له� ذلك ومن  واأنى  واقعي.  اأنه  العقل وحده 
يع�دوا اإىل هذه الدار؟ ومل ي�سل ا�ستح�س�ر الأرواح بعد اإىل درجة اليقني، ولي�س 

يف و�س�ئله م� يبعث على الثقة والطم�أنينة.
.Albert le Grand, Summa theologica, II, tr. 12 :�امل�سدر ال�س�بق، �س 167؛ وانظر اأي�ًس  )1(
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غري اأنه اإذا ك�ن العقل ع�جًزا عن اإثب�ت اخلل�د، فه� اأعجز عن نفيه، وخط�أ 
اأن يزعم اأن�س�ر املذهب امل�دي اأن جتربتهم ل ت�سلم بحي�ة بعد هذه احلي�ة، اأو اأن 
بحثهم يرف�س اأي وج�د بعد هذا ال�ج�د. ف�إن للتجربة ميدانً� ل تتج�وزه، وللبحث 
العلمي دائرة ل يتعداه�، ومن العبث اأن نتكلم ب��سم العلم يف دائرة ت�سم� على 

العلم، واأن نف�سر ع�مل الغيب الف�سيح بق�انني ع�مل ال�سه�دة املحدود.

ولن ي�سري اخلل�د يف �سيء اأن تعجز عق�لن� عن النت�س�ر له، ف�إنه ي�ستمد 
جالله ورهبته من م�سدر اأ�سمى؛ ولن يعيبه اأن تق�سر لغة الأر�س عن بي�نه، ف�إنه 
من خ�س�ئ�س �سك�ن ال�سم�ء ووقف عليهم. ه� اأمر خ�رج عن ع�مل الفن�ء وحقيقة 
خم�لفة مل� األفن�ه نحن احل�دث�ن، وم� ك�ن لف�ٍن اأن يدرك اإدراًك� وا�سًح� م� يتن�فى 

وطبيعته اإل اإن عرج اإىل �سم�ء اخل�لدين. 

7- �بن �شينا و�ملذهب �لروحي 

يف علم النف�س ال�سين�ي طب وت�سريح، وعلم حي�ة ووظ�ئف اأع�س�ء، وفيه 
مالحظ�ت دقيقة وحم�ولت لتج�رب �سبيهة ب�لتج�رب العلمية احلديثة. لكن فيه 
اأي�ًس� فل�سفة وميت�فيزيق� تك�د ت�جه كل مالحظة وتق�د كل فكرة، اإىل حد اأنه يعد 
من الت��سع اأن ن�سميه علًم�، وم� اأجدرن� اأن نعده جزًءا من اأجزاء الفل�سفة. وه� 
على كل ح�ل لي�س علًم� ب�ملعنى ال�اقعي الذي ن�ألفه الآن، ذلك املعنى الذي 
يقنع ب�ل�ق�ف عند و�سف الظ�اهر وبي�ن كيفي�ته�، دون اأن يطمع يف �سرح م�هيته� 

وذواته�، اأو ت��سيح علله� وغ�ي�ته�. 
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والفل�سفة، كالهم�  العلم  بني  ف��سل  ثمة  يكن  فلم  ابن �سين�  راأي  يف  اأم� 
ين�سب على الكلي، ويعنى مبعرفة الأ�سي�ء ال�سرورية، والبحث عن الذات وامل�هية. 
فال يكتفي العلم ب�أن يجيب عن �س�ؤال: »كيف؟« بل لبد اأن يجيب اأي�ًس� عن 
ول  الغ�ئية،  العلل  اإليه�  ي�سم  بل  الف�علية،  ب�لعلل  ير�سى  ول  »مل�ذا؟«،  �س�ؤال: 
يقف عند جمرد و�سف الظ�اهر وت�سجيل املالحظ�ت، بل ي�أبى اإل اأن ينفذ اإىل 
املب�دئ الع�مة واحلق�ئق الأولية)1(. ففكرة العلم لدى ابن �سين� تختلف عم� نق�ل 

� ب�لفل�سفة. به الآن، وعلم النف�س عنده يختلط تبًع� لهذا اختالًط� ت�مًّ

اأي�ًس� لأنه فرع من الطبيعة، وهذه بدوره� �سعبة من  وه� يختلط ب�لفل�سفة 
امليت�فيزيقية،  وال�س�رة  امل�دة  نظرية  على  كله�  تق�م  وتك�د  الفل�سفة)2(.  �سعب 
ابن �سين� -كم�  الفلكية. والطبيعة وامليت�فزيق� يف نظر  للعق�ل والنف��س  وتخ�سع 
امتداد  اإل  الإن�س�نية  النف�س  وم�  ومتك�ملت�ن)3(.  مت�سلت�ن  اأر�سط�-  نظر  ك�نت� يف 

لتلك النف��س الفلكية، وحمرك من تلك املحرك�ت العلي� هبط اإىل الأر�س)4(.

بلي  فقد  فل�سفة  اأم  علًم�  ال�سيكل�جية  �سين�  ابن  درا�س�ت  اأك�نت  و�س�اء 
نظرية  ف�ألغت  ب�ليني؛  اأ�سبح�  وفلك  اعتمدت على طبيعة  لأنه�  ق�س�ي�ه�،  معظم 
اأخذه العرب من  الع�م واملغن�طي�سية والكهرب�ء وال�سغط اجل�ي كل م�  اجلذب 

ابن �سين�، النج�ة، �س 112 - 117.  )1(
�س 135 - 136 )= �س 182 - 183(.  )2(

ابن �سين�، النج�ة، �س 159 - 164.  )3(
ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 134 - 137.  )4(
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يف  �سين�  ابن  معل�م�ت  اأن  اإىل  هذا  والفلكية.  الطبيعية  وبطلمي��س  اأر�سط�  اآراء 
الت�سريح ووظ�ئف الأع�س�ء، واإن زادت على م� ك�ن يعرفه اأر�سط�، ل تك�د تذكر 
واملق�يي�س  املحكمة  الأجهزة  مكنتن�  وقد  احلديث،  العلم  اإليه  و�سل  م�  بج�نب 
الدقيقة من ك�سف اأم�ر مل يكن يف و�سع رج�ل القرون ال��سطى والت�ريخ القدمي 

الهتداء اإليه�. 

ف�إذا نظرن� اإىل بح�ث ابن �سين� ال�سيكل�جية يف �س�ء علم النف�س املع��سر، 
اإليه� ب��سم الت�ريخ، ف�إنه� تبدو ذات وزن اآخر.  اأم� اإذا نظرن�  رمب� ه�ن علين� اأمره�. 
فقد ا�ستط�عت اأن ت�ؤثر، ل يف بيئته� فح�سب بل يف بيئ�ت اأخرى، واأن تثري حركة 
وقد  احلديث.  الت�ريخ  اإىل  امتدت  بل  املت��سط،  الت�ريخ  على  تقت�سر  مل  فكرية 
ت�بعن� ن�س�أته� ومن�ه�، وحر�سن� على اأن نقدم �س�رة ك�ملة منه� كم� �س�ره� وا�سعه�. 
فلم جنر على ل�س�ن ابن �سين� م� مل يقل به، ومل نع�ل يف عر�س اأفك�ره على لغة 
�سراحه وم�ؤرخيه فقط، واإمن� عنين� اأوًل وب�لذات ببي�ن م� قرر وكتب. ثم تتبعن� اآراءه 
ال�سيكل�جية يف ال�سرق والغرب، ف�أو�سحن� م� ك�ن له� من ق�ة، وم� ظهر له� من اأثر.

لأن  ذلك  الفل�سفية،  الن�حية  هي  اأخرى،  ن�حية  من  وزن  الآراء  ولهذه 
اأر�سط� قد  واإذا ك�ن  الروحي املخل�سني.  اأن�س�ر املذهب  ابن �سين� يعد بحق من 
ح�ول اأن يقف م�قًف� و�سًط� بني امل�دية والروحية، ف�إنه ه� مل يرتدد يف اأن يعتنق 
الأخرية ويتحيز له�)1(. فه� �سريح يف الق�ل ب�أن النف�س حقيقة جمردة متميزة من 

 Paul Siwek, La psychophysique humaine d’après Aristote, p. 190-195.  )1(
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اجل�سم مت�م التميز، واأنه� م�سدر احلي�ة واحلركة واحل�س والتفكري. وهذه الروحية 
ت�سعد اإىل اأفالط�ن واأفل�طني بني الي�ن�ن، وتت�آخى مع روحية اأغ�سطني وت�م��س 
ذلك  مع  احلديث،  الت�ريخ  ديك�رت يف  لروحية  ومتهد  املدر�سني،  بني  الأك�يني 
الف�رق املعروف الذي اأدخله ديك�رت على فكرة النف�س من اأنه� ج�هر مفكر ل 

غري، ول �سلة له� مب��س�ع احلي�ة)1(.

ولي�ست روحية ابن �سين� حمل بحث، ف�هلل عنده روح الأرواح، والعق�ل 
اإمن� هبطت من ع�مل الأرواح العل�ي،  املف�رقة ك�ئن�ت روحية، والنف��س الب�سرية 
�ل واهب ال�س�ر)2(. ف�لروح ت�س�د ع�مل ال�سم�ء وحتركه،  و�سدرت عن العقل الفعَّ
النف�س وج�هريته�  �سين� على وج�د  ابن  وبراهني  وتنظمه.  الأر�س  وحتكم ع�مل 
احل�س  ع�مل  عن  تختلف  بحق�ئق  الت�سليم  اإىل  وتق�د  روحية،  تفي�س  وخل�ده� 

وت�سم� عليه)3(.

هذا اإىل اأن الروحية �سرورة من �سرورات احلي�ة امل�ستقبلة، واأ�س��س لإثب�ت 
نظ�م اأخالقي؛ يف حني اأن امل�دية هدم لهذا النظ�م ورف�س لتلك احلي�ة. ذلك لأن 
ال�سع�دة التي يرغب يف اإ�س�بته� احلكم�ء الإلهي�ن لي�ست �سع�دة الأبدان، وك�أنهم 
ل يلتفت�ن اإىل هذه، واإن اأعط�ه� مل ي�ست�سعروا به� اإىل ج�نب ال�سع�دة العظمى 

�س 169، 175 )= �س 231، 239 - 240(.  )1(
�س 230 )= �س 252(؛ وانظر اأي�ًس�: ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 146، 166 - 175.  )2(

�س 180 )= �س 247(.  )3(
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بلغت  فمتى  العل�ي)1(.  ب�لع�مل  والت�س�ل  احلق  مق�ربة  عند  به�  ينعم�ن  التي 
واأ�سحت  ال�سريفة،  اجل�اهر  اإىل  �سبيله�  �سلكت  اخل��س،  الن�طقة كم�له�  النف�س 
�، م�ازًي� للع�مل امل�ج�د كله، م�س�هًدا مل� ه� احل�سن املطلق واخلري املطلق  ع�ملً� عقليًّ
واجلم�ل احلق)2(. ف�خلري الأ�سمى الذي نن�سده وال�سع�دة احلقة التي ن�سعى اإليه� 

تق�دن� اإىل الت�سليم بع�مل روحي وحي�ة اأخرى غري هذه احلي�ة. 
* * *

ول �سك يف اأن املذهب الروحي قد جنح يف اأن يربز فكرة ال�حدة والذاتية 
�س�رته  ولكنه- يف  ال�س�مية)3(.  العقل  اأعم�ل  ي��سح  واأن  النف�سية،  الظ�اهر  يف 
هذه  يف  اأن  ن�سي  قد  ديك�رت-  اإىل  وامتدت  �سين�  ابن  به�  ق�ل  التي  التقليدية 
جعل  اأنه  اإىل  هذا  وذاتية.  وحدة  من  فيه�  م�  ج�نب  اإىل  وتب�يًن�  تعدًدا  الظ�اهر 
من النف�س ج�هًرا متميًزا عن اجل�سم مت�م التميز، فق�د اإىل تلك الثن�ئية التي عز 
الت�فيق بني طرفيه�، حتى عن طريق التن��سق الأزيل الذي ق�ل به ليبنتز. وندع 

ج�نب� م� يف الق�ل ب�جل�هرية من ط�بع م�دي.

لهذا عدل اأن�س�ر املذهب الروحي املع��سرون عن فكرة اجل�هرية، واعتربوا 
النف�س جمرد ق�ة اأو ن�س�ط ذاتي، وم� الع�مل اإل جمم�عة ق�ى لي�س التفكري اإل 

ابن �سين�، النج�ة، �س 477 - 478.  )1(
امل�سدر نف�سه، �س 480 - 481.  )2(

�س 160 - 161 )= �س 218 - 220(.  )3(
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واحدة منه�)1(. ولحظ�ا ف�ق ذلك اأن التفكري املنطقي لي�س ه� املظهر ال�حيد 
لأعم�ل الذهن، بل له� �س�ر اأخرى ب�دئة تت�أثر ب�لظروف الع�س�ية وتنميه� البيئة 
والتجربة)2(. ويف هذا م� يقرب امل�س�فة بني اجل�سم والنف�س، ويحل اإ�سك�ل ال�سلة 

بينهم�. 

ف�لروحية التي ق�ل به� ابن �سين� قد تط�رت اأي�ًس�، ومل يبق من اآث�ره� اإل 
النف�سية ل ميكن  الظ�اهر  اأن  واأولهم�  املع��سر وي�ؤيدهم�.  العلم  اأمران يعتد بهم� 
اأن ت��سح على اأ�س��س علم احلي�ة وحده، ولي�ست احلي�ة العقلية جمرد انعك��س 
اإىل   � اإيج�بيًّ عماًل  حقيقته-  ك�نت  للذهن- كيفم�  اأن  وث�نيهم�  اجل�سمية.  للحي�ة 

ج�نب م� ي�ؤديه املخ واحل�ا�س من وظ�ئف.

قيمة  ال�سين�ي من  النف�س  م� يف علم  الزمن وتربز  تبقى مع  ق�س�ي�  وهذه 
ذاتية. 

 Lachelier, Psychologie et métaphysique, p. 172 ; Boutroux, De la contingence des lois de  )1(
la nature, p. 138 ; Bergson, L’énergie spirituelle, p. 209-210.

 Bergson, L’évolution créatrice, p. 290-292, 293-294.  )2(



م�  وت��سيح  منهج،  من  ر�سمن�  م�  تطبيق  على  احلر�س  كل  حر�سن�  لقد 
تخرين� من طريقة. فبداأن� بعر�س كل نظرية من النظري�ت ال�س�بقة عر�س� مف�ساًل، 
و�سرحن�ه� �سرًح� ط�ياًل م�سهًب�. ثم ح�ولن� البحث عن اأ�س�له�، وعنين� ب�لك�سف 
عن الع�امل امل�ؤثرة فيه�. وتتبعن� اأخرًيا ت�ريخه�، وه� على النح� الذي ت�س�رن�ه 
اأوائل القرون ال��سطى وينتهي يف الع�سر احلديث، وقد ميتد اإىل  ط�يل، يبداأ يف 

القرن احل��سر.

ك�نت  كيفم�  اأنه  اأوله�  رئي�سية:  ثالث  نت�ئج  اإىل  الدرا�سة  هذه  وق�دتن� 
الأفك�ر الأجنبية التي �سرت اإىل امل�سلمني، ف�إنهم ا�ستط�ع�ا اأن يخلق�ا بيئة عقلية 
خ��سة بهم، ويك�ن�ا حي�ة فكرية م�ستقلة، ومن اخلط�أ اأن نح�ول تف�سري ظ�اهر هذه 
تت�أقلم  ومل  ُته�سم  اأنه� مل  يظن  التي  وحده�  اخل�رجية  امل�ؤثرات  �س�ء  احلي�ة يف 
اأو اأن ن�ستهني ب�س�أن الع�امل الداخلية التي  ومل تن�سجم مع الع�مل الإ�سالمي، 

امتزجت به� فك�نت اأوثق ات�س�ًل واأنفذ اأثًرا. 

خامتة
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ب�لإ�سالم  ارتبط�  واأدبً�  لغة  هن�ك  اأن  كم�  اإ�سالمي�ن،  وفل�سفة  علم  فهن�ك 
وات�سم� ب�سم�ته. واإذا ك�ن الأدب الإ�سالمي قد تغذى اأوًل من الأدب اجل�هلي، 
ف�إنه ت�أثر دون نزاع بلغة القراآن واأح�ديث الر�س�ل وخطبه، واأف�د من مظ�هر احل�س�رة 
اجلديدة وم� نقل اإىل العربية من اآداب اأخرى)1(. وكذلك العلم والفل�سفة، ف�إنهم�، 
واإن ك�ن� قد ا�ستمدا الكثري من امل�س�در الأجنبية، اإمن� ق�م� على جه�د امل�سلمني، 

ودر�س� بروح وعقلية اإ�سالمية.

اأنه لي�س ثمة بحث  اأبعد من هذا، فنقرر  اإىل م� ه�  اأن نذهب  ويف و�سعن� 
عقلي عرفه امل�سلم�ن اإل وله نقطة بدء اإ�سالمية. بداأ اأوًل يف �س�ء تع�ليم الإ�سالم، 
و�سب حتت كنفه، وتغذى م� ا�ستط�ع من الكت�ب وال�سنة، ثم مل يلبث اأن �سعى 
وراء غذاء خ�رجي ومدد اأجنبي، فنم� وترعرع وتفرع وت�سعب. ولكنه بقي وثيق 

ال�سلة ب�لبيئة التي ن�س�أ فيه� والظروف املحيطة به.

الفل�سفي،  ف�لت�س�ف  ذلك.  على  �س�هد  اأ�سدق  درا�سة  من  قدمن�  وفيم� 
الذي ر�سمن� مع�مله والذي مل يكتمل اإل يف القرن الرابع الهجري، اإمن� ه� امتداد 
اأن  اأنه ميكن  اأثبتن� من قبل  مل� عرف من زهد وتق�سف يف القرن الأول)2(: ولقد 

ل�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن� نريد بتعبري »اأدب اإ�سالمي« معنى اأ�سمل واأو�سع مم� يرمي اإليه م�ؤرخ� الأدب   )1(
ع�دة حني يق�سم�ن ت�ريخه اإىل ع�س�ر: ج�هلي، واإ�سالمي، وعب��سي، ويق�سرون الإ�سالمي على ع�سر اخللف�ء 
الرا�سدين وبني اأمية، ف�إن الأدب الإ�سالمي الذي نرمي اإليه ه� ذلك الذي ت�أثر ب�حل�س�رة الإ�سالمية، وخ��سة 

يف اأوج عظمته�.
�س 61 )= �س 81 - 82(.  )2(
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ونظرية  اإ�سالمي)1(.  ت�س�ف  الأوىل لكل  البذور  وال�سنة  الكت�ب  ي�ستخل�س من 
ال�سع�دة والت�س�ل التي ق�ل به� الف�رابي ل ميكن اأن تدر�س مبعزل عم� ذهب اإليه 
اجلنيد واحلالج من احت�د وحل�ل)2(. وم� اإن عرفت هذه النظرية حتى اأخذت تدن� 

من املدار�س ال�س�فية الإ�سالمية وت�ؤثر فيه�)3(.

وقد �سبق رج�ل ال�سدر الأول اإىل مع�جلة م��س�ع الك�سف والإله�م قبل 
فكر  و�سغلت  وت�أويله�)4(.  ب�لأحالم  خ��سة  وعن�ا  والفال�سفة،  الفل�سفة  تظهر  اأن 
النب�ة الأذه�ن يف القرنني الث�لث والرابع، واأثريت ح�له� م�جة من ال�سك عنيفة 
دفعت بع�س الب�حثني اإىل اإنك�ر النب�ة والأنبي�ء)5(. ول نزاع يف اأن هذا كله قد مهد 
لنظرية النب�ة الفل�سفية ووجه اإليه�)6(. ومل تكد تظهر هذه النظرية حتى رددت يف 
كثري من الأو�س�ط الإ�سالمية؛ لأن هدفه� الأول اأن متنح ال�حي والإله�م �سنًدا 

� وتقيمهم� على دع�ئم فل�سفية)7(. عقليًّ

والبحث عن  النف�س  تعرف  اإىل  اأول ح�فز  وال�سنة  الكت�ب  ك�ن  وكذلك 
حقيقته�)8( وقد عر�س له� املتكلم�ن واملت�س�فة قبل اأن ترتجم الكتب الأجنبية، 

�س 59 )= �س 81 - 82(.  )1(
�س 40 )= �س 54(.  )2(

�س 45 - 62 )= �س41 - 85(.  )3(
�س 77 - 78 )= �س 99 - 101(.  )4(
�س 78 - 79 )= �س 99 - 102(.  )5(
�س 78 - 89 )= �س 99 - 116(.  )6(

�س 100 - 109 )= �س 131 - 144(.  )7(

�س 120 - 122 )= �س 161 - 163(.  )8(
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َرف الفال�سفة)1(. وه�ؤلء اأنف�سهم  وح�ول�ا تف�سري م�هيته� و�سرح وظ�ئفه� قبل اأن ُيعنْ
يف ت��سيحهم له� مل يغفل�ا وجهة النظر الدينية، وك�ن للخل�د يف درا�ستهم �س�أن 
خ��س)2(. ومل تلبث اآراوؤهم ال�سيكل�جية اأن انت�سرت بني مفكري الإ�سالم، وق�بل�ا 

بينه� وبني الأ�س�ل الدينية، فك�نت م��سع ت�أييد ومن��سرة اأو نقد ومع�ر�سة)3(.
* * *

ويالحظ ث�نًي� اأن الفل�سفة الإ�سالمية ذات ط�بع خ��س و�سخ�سية م�ستقلة، 
بني  وت�ؤاخي  والعقل،  النقل  بني  ت�فيق  والختي�ر،  الت�فيق  خ�س�ئ�سه�  اأخ�س 
الدين والفل�سفة. ذلك لأن فال�سفة الإ�سالم يرون اأنه ميكن ك�سف احلقيقة من 
نح�ه�  يهدين�  كم�  والربه�ن  املنطق  اإليه�  فيق�دن�  متعددة.  وب��س�ئل  �ستى  طرق 
على  تعتمد  لأنه�  ومتالقية؛  م�ستبكة  ال�اقع  يف  الطرق  وهذه  والإله�م.  ال�حي 
ق�ى النف�س وتنتهي اإىل غ�ية واحدة. ف�إذا ك�ن املنطق يعّ�ل على الق�ة الع�قلة ف�إن 
�ل م�سدر احلق�ئق  الفعَّ اإىل العقل  ال�حي يق�م على املخيلة، وهم� مًع� ي��سالن 
ي�ستمدان  واحد  م�سدر  اإىل  حتليل  اآخر  ينتهي�ن يف  والفيل�س�ف  ف�لنبي  كله�)4(. 
منه معرفتهم� وي�أخذان عنه معل�م�تهم�، واحلقيقة النقلية واحلقيقة العقلية اأخت�ن 
الدين  تفل�سف  هذا  ومتب�عدت�ن، ويف  منف�سلت�ن  اأنهم�  ظ�هًرا  بدت�  واإن  �سقيقت�ن 

وتدين الفل�سفة.

�س 124 - 127 )= �س 166 - 171(.  )1(

�س 177 - 178 )= �س 242 - 244(.  )2(
�س 165 - 167، 185 - 189 )= �س 225 - 229، 254 - 261(.  )3(

�س 96 - 97 )= �س 126 - 128(.  )4(
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والعقيدة نف�سه� لي�ست اإل �سربً� من املعرفة، ف�إن �س�قت وجمدت ك�نت 
اأ�سحت  �سدره�  و�سعت  واإن  ال�سلف،  به  ق�ل  مب�  ت�سبث  وجمرد  اأعمى  تقليًدا 
ا، اأو بعب�رة اأخرى فل�سفة. وفال�سفة الإ�سالم، وهم اعتق�دي�ن، يريدون  تفكرًيا حرًّ

اأن ي�ؤمن�ا واأن يفكروا يف طالقة، وعلى هذين الأ�س��سني ق�مت كل فل�سفتهم.

ويف الفل�سفة الإ�سالمية اأي�ًس� اختي�ر، ت�ستعر�س �ستى الآراء وتخت�ر منه� م� 
ت�س�ء، وتقرب م� بني ال�سرق والغرب. فت�سم فلك الكلدان اإىل فلك بطلمي��س، 
وتربط  اإقليد�س.  هند�سة  اإىل  الهندي  واحل�س�ب  الي�ن�ن،  طب  اإىل  ف�ر�س  وطب 
واأخرى  خ�ل�سة  اأفالط�نية  وك�أنه�  نظري�ت  فيه�  تبدو  بحيث  ب�أر�سط�،  اأفالط�ن 
يعده�  اأن  امل�ؤرخني  من  فريًق�  دفع  الذي  ه�  هذا  ولعل  �سريحة.  اأر�سطية  وك�أنه� 
جمرد امتداد لالأفالط�نية اجلديدة)1(، وفريًق� اآخر اأن ي�سميه� »امل�س�ئية العربية«)2(.

اأي�ًس�  فيه�  اأن  بدليل  مًع�؛  هم�  ول  ذاك،  ول  هذا  لي�ست  اأنه�  واحلقيقة 
ال�س�بقني ل�سقراط وق�سًط� من احلكمة  الفال�سفة  اإىل  اآث�ًرا رواقية واأخرى ت�سعد 
اأن  ح�ول�ا  اطالعهم  �سعة  يف  الإ�سالم  فال�سفة  اأن  الأمر  يف  م�  وكل  الهندية. 
ببع�س.  بع�سه�  النظري�ت  ويربط�ا  بينه�،  ويالئم�ا  املختلفة  املعل�م�ت  ين�سق�ا 
تفكرًيا  اأ�سحت  بحيث  اآخر،  ط�بًع�  وحملت  بك�س�ء جديد  اكت�ست  قد  ولكنه� 
� من�سجًم� من�سًق�، وذا �سخ�سية م�ستقلة فعلت فيه� الظروف اخل��سة فعله�. فل�سفيًّ

�س 22 )= �س 23(.  )1(
�س 17 - 18 )= �س 17 - 18(.  )2(
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ويف درا�ستن� ال�س�بقة �س�ر �ستى من هذا الت�فيق والختي�ر، ونكتفي ب�أن ن�سري 
اإىل بع�سه�. ففي نظرية ال�سع�دة اأدركن� كيف يتح�ل التق�سف والزهد الإ�سالمي 
النف�س  تطهري  اإىل  يهدف  مًع�  وكالهم�  العقلي،  والت�أمل  النظر  من  �سرب  اإىل 
وال�سعي وراء الت�س�ل ب�هلل)1(. وراأين� اأي�ًس� اأن فال�سفة الإ�سالم مزج�ا »اإدمي�ني�« 
� بهم)2(. � خ��سًّ اأر�سط� »ب�إك�ست��سي�س« اأفل�طني، وا�ستخل�س�ا منهم� ت�س�ًف� فل�سفيًّ

ويف م�طن اآخر لحظن� اأن تع�ليم الإ�سالم جتعل من الأخالق �سعبة من 
�سعب النب�ة)3(، فلم يكن عزيًزا على فيل�س�ف ك�لف�رابي اأن يف�سر الأحالم تف�سرًيا 
�)4(، وي�سعد من ذلك اإىل تك�ين نظرية النب�ة)5(. ويف هذه النظرية نرى  � فل�سفيًّ علميًّ
اأفالط�ن واأر�سط� مرة اأخرى جنًب� اإىل جنب، ف�إنه� جتمع بني �سي��سة »اجلمه�رية« 
اإل م�سطلح اجتم�عي اخت�س  النبي  وم�  ال�سغرى«)6(.  »الطبيع�ت  و�سيكل�جية 

ببع�س املزاي� النف�سية)7(.

اإليه يف  �ُسبق  اأمًرا مبتكرا. فقد  لي�س  الت�فيق والختي�ر  اإن هذا  يق�ل  قد 
اأخري�ت الت�ريخ القدمي، وعني به رج�ل مدر�سة الإ�سكندرية عن�ية خ��سة، حتى 

�س 61 )= �س 81 - 82(.  )1(
�س 42 - 43 )= �س 49 - 51(.  )2(

�س 77 - 78 )= �س 99 - 101(.  )3(
�س 72 - 73 )= �س 130 - 131(.  )4(

�س 75 - 76 )= �س 94 - 98(.  )5(
�س 71 - 72، 90 - 94 )= �س 94 - 97(.  )6(

�س 97 - 98 )= �س 103- 104(.  )7(
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اآراء  على  ا�ستملت  اأنه�  اأفل�طني  اأ�ست�ذه  م�ؤلف�ت  على  يالحظ  ف�رف�ري��س  اأن 
رواقية واأخرى اأر�سطية قد امتزج بع�سه� ببع�س)1(. ول �سك يف اأن هذا قد مهد 
لفال�سفة الإ�سالم، اإل اأن ه�ؤلء خط�ا يف �سبيل الت�فيق خط�ات اأف�سح و�س�روه 
يف �س�رة اأدق واأ�سمل. ذلك لأنهم ك�ن�ا يرون اأن احلقيقة واحدة فيجب اأن تتحد 
الفل�سف�ت التي ت��سل اإليه�، بل اأن تلتقي هذه الفل�سف�ت كله� مع الدين، م� دام 
هدفه� جميًع� ث�بًت� وغ�يته� م�سرتكة. لهذا مل يقف ت�فيقهم عند بع�س النظري�ت، 
ومل يقنع�ا ب�أن يقّرب�ا بع�سه� من بع�س، بل اأب�ا اإل اأن ينظم�ا منه� عقًدا من�سًق�.

ب�آرائهم  ويف هذا النظم جتديد وابتك�ر، ف�س�غ�ه على طريقتهم، واأدل�ا فيه 
الطبيعية  النظري�ت  تقبل�ا  قد  ك�ن�ا  واإذا  احل��سرة.  م�س�كلهم  وع�جل�ا  اخل��سة، 
والك�سم�ل�جية ب�جه ع�م، ف�إنهم اأدخل�ا على الإلهي�ت وم�سكلة الإن�س�ن اجلديد 
والطريف. فنظرية كنظرية النب�ة مثاًل م� ك�نت لتت�ح فر�سة و�سعه� ملن �سبق�هم 
من مفكرين، وعلى الرغم مم� فيه� من عن��سر اأجنبية ف�إنه� نظرية اإ�سالمية خ�ل�سة. 
وقد اأظهروا ب�جه خ��س م� يف املذاهب ال�س�بقة من نق�س اأو ته�فت، ون�ستطيع اأن 
نق�ل اإنهم ك�سف�ا يف املذهب الأر�سطي عن ن�اح مل تلحظ من قبل، واأ�سحى فهم 
هذا املذهب فهًم� ك�ماًل م�ق�ًف� على درا�ستهم بقدر م� يت�قف على درا�سة �سراحه 
خلًق�  فيه�  اأن  كم�  قبله�،  مب�  وت�أثر  اأخذ  الإ�سالمية  الفل�سفة  ففي  الي�ن�نيني.  من 

وابتك�ًرا اأ�س�فت به جديًدا اإىل الرثوة الفكرية الع�مة.
* * *

 Porphyre, Vie de Plotin, tr. de Bréhier, I, p. 15.  )1(
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وهن� ننتهي اإىل النتيجة الأخرية التي ل تقل اأهمية عن �س�بقتيه�. وهي اأن 
هذه الفل�سفة اطراد وا�ستمرار للفكر الإن�س�ين، بل تقدم له يف بع�س الن�احي. 
اأخذت م� اأخذت عن الفل�سف�ت القدمية. ثم �س�همت يف تنقيحه� واإ�س�فة جديد 
اإليه�، ومهدت مل� ج�ء بعده� من فل�سف�ت اأخرى. فبعثت التفكري اليه�دي من 
رج�ل  تغذية  يف  اإليه�  وان�سمت  ق�ية،  دفعة  امل�سيحية  الفل�سفة  ودفعت  مرقده، 
النه�سة والع�سر احلديث. وبذا ترتبط حلق�ت هذه ال�سل�سلة بع�سه� ببع�س، ويبدو 
كيف انتقل البحث الفل�سفي من اأثين� اإىل الإ�سكندرية، ومن هذه اإىل بغداد وم� 
العقلية  اإ�سالمية حيث ق�سى خم�سة قرون ك�نت احلي�ة  تفرع عنه� من ع�ا�سم 
فيه� راكدة يف الغرب، ومن بغداد وقرطبة اإىل البندقية وب�ري�س واأك�سف�رد التي 

اأعدت لع�سر النه�سة والت�ريخ احلديث.

اأ�سلمت  فيم� تاله� من حلق�ت،  ت�ؤثر  اأن  الإ�سالمية  الفل�سفة  ف��ستط�عت 
اإليه� الرتاث القدمي بعد اأن هذبته واأدخلت عليه م� اأدخلت. ومل يبق الي�م �سك 
يف اأن رج�ل القرون ال��سطى من يه�د وم�سيحيني قد اأف�دوا منه� واأخذوا عنه�، 
والت�س�ل  ال�سبه  ووج�ه  مت�ًم�،  يحدد  مل  وال�ستف�دة  الأخذ  هذا  مدى  اأن  اإل 
دقة.  يف  بعد  تبني  مل  امل�سيحية  و»الإ�سك�لئية«  الإ�سالمية  »الإ�سك�لئية«  بني 
ودرا�ستن� ال�س�بقة يف ق�سط منه� لي�ست اإل جمرد م�س�همة يف هذا الب�ب، فك�سفت 

عن عالق�ت جديدة، وو�سحت- فيم� نرج�- نقًط� ك�نت غ�م�سة.
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ف�أظهرت اأن هن�ك م�سطلح�ت لتينية ذات ق�ة وحي�ة، مع اأنه� يف ال�اقع لي�ست 
(Dator formarum) :اإل �سدى لأ�س�ل عربية. ونذكر من بينه� التعبري امل�سه�ر
الذي ه� ترجمة حرفية لتعبري فل�سفي اإ�سالمي »واهب ال�س�ر«)1(، وتعبرًيا اآخر ه�: 
(Intellectus sanctus) الذي يحكي »الروح القد�سية« على نح� م� عرفن�ه� لدى 

 � الف�رابي وابن �سين�)2(. واأثبتت اأن هن�ك اآراء ونظري�ت م�سيحية حتمل ط�بًع� اإ�سالميًّ
وا�سًح�. ف�إذا ك�ن بع�س مدر�سي القرن الث�لث ع�سر قد ق�ل�ا اإن النف�س ج�هر و�س�رة، 
فم� ذاك اإل لي�فق�ا بني اأر�سط� واأفالط�ن على نح� م� �سنع امل�سلم�ن)3(. واإذا ك�ن�ا 
النب�ة  نظرية  يرددون  ف�إمن�  والإله�م،  الك�سف  ت��سيح  واأثره� يف  ب�ملخيلة  اعتّدوا  قد 

الإ�سالمية)4(.

غري اأن هن�ك خط�أين يف البحث عن اآث�ر التفكري الفل�سفي الإ�سالمي �سبق 
ال�س�د�س  القرن  ال�سرق عند  ال�ق�ف به يف  اأنه يراد  اأولهم�:  اإليهم�)5(:  اأ�سرن�  اأن 
لن�  ات�سح  وقد  فل�سفي.  تفكري  الغزايل ق�ست على كل  اأن حملة   � ظنًّ الهجري، 
الي�م، واإن  اإىل  اإ�سالمي امتد  اأن هذا زعم ب�طل، فهن�ك تفكري فل�سفي  مم� تقدم 
اكت�سى ب�أل�ان خمتلفة، واأو�سح م� يبدو يف ثن�ي� الدرا�س�ت الكالمية وال�س�فية اأو 

�س 180 )= �س 254(.  )1(
�س 66 )= �س 98 - 99(.  )2(

�س 167 - 168 )= �س 228 - 230(.  )3(

�س 110 - 116 )= �س 146 - 154(.  )4(
�س 12 - 13 )= �س 16 - 17(.  )5(
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ممزوًج� ببع�س البح�ث العلمية، ول يزال يتدار�س يف بع�س املع�هد ال�سرقية)1(. 
نعر�س  مل  ل�  ن�ق�سة  درا�سته�  تبقى  ك�نت  له�  عر�سن�  التي  الثالث  والنظري�ت 
لت�ريخه� يف القرون الأخرية. ومن الظلم والإهم�ل اأن نن�ق�س الآن اأفك�را نبتت يف 

ع�س�ر الإ�سالم الأوىل، ثم ل نح�ول اأن نرده� اإىل اأ�س�له� ونربطه� مب��سيه�.

حد  و�سع  اأريد  اأنه  وذلك  احلديثة،  ب�لع�س�ر  فيت�سل  الآخر  اخلط�أ  واأم� 
ف��سل بينه� وبني القرون ال��سطى، وك�أنه� ن�سيج وحده� مل تت�أثر ب�سيء مم� قبله�. 
والأغرب من هذا اأن ي�سلم اأحي�نً� اأنه� ت�أثرت ب�لفل�سفة القدمية دون اأن ت�أخذ �سيًئ� 
من املدر�سيني، مع اأن هذه مل ُتبلَّغ للمحدثني وحًي� ومل تنزل عليهم تنزياًل. واإمن� 
مرت ب�لقرون ال��سطى قبل اأن تنتقل اإليهم، فكيف ت�سل اإليهم جمردة من اآث�ر 
الفكر  ب�أن  الت�سليم  من  بد  يكن  لهذا مل  يزيد؟  اأو  قرون  ت�سعة  فيه  ع��ست  ج� 

احلديث مدين يف كثري من مب�دئه للفل�سفة املدر�سية.

وحظه�  وا�سح،  غري  الت�سل�سل  هذا  الإ�سالمية يف  الفل�سفة  ج�نب  اأن  اإل 
نك�سف �سالت  اأن  تقدم  فيم�  ا�ستطعن�  وقد  بعد.  ي�سرح  العالق�ت مل  هذه  يف 
ووج�ه �سبه بينه� وبني الفل�سفة احلديثة. ف�حلب الفل�سفي الذي ق�ل به اإ�سبين�زا 
ال�سلة  وا�سحة  النب�ة عنده  ونظرية  الف�رابية)2(،  ال�سع�دة  نظرية  ال�سبه  ي�سبه كل 

�س 149 - 150 ، 166 - 167 )= �س 33 - 89(.  )1(
�س 66 - 67 )= �س 89- 90(.  )2(
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بنظرية النب�ة الإ�سالمية)1(. وبره�ن الرجل املعلق يف الف�س�ء يقرتب كل القرب 
من الك�جيت� الديك�رتي)2(.

* * *

هذه نت�ئج مل تفرت�س فيم� نعتقد فر�ًس�، ومل تقدن� اإليه� فكرة مبيتة، واإمن� 
ي�ؤيده� من وث�ئق  الت�ريخ وال�اقع، وكل قيمته� فيم�  واأماله�  البحث  اإليه�  هدان� 
الإ�سالمية  الفل�سفية  النظري�ت  نظري�ت من  درا�سة ثالث  واإذا ك�نت  ون�س��س. 
اإليه�، ف�إن يف مت�بعة درا�سة النظري�ت الأخرى م�  درا�سة تف�سيلية قد انتهت بن� 
يزيده� و�س�ًح� وت�أكيًدا. واحلق�ئق تزداد يقيًن� وق�ة، كلم� تعددت و�س�ئل اإثب�ته� 

وتالقت الطرق امل��سلة اإليه�. 

�س 112 - 113 )= �س 154 - 156(.  )1(
�س151 - 154 )= �س 198 - 201(.  )2(





اإىل املراجع التي عّ�لن� عليه� يف ف�س�ل هذا  اأ�سرن� عند كل من��سبة  لقد 
الكت�ب، ول ح�جة بن� اإىل الع�دة اإليه� هن� مرة اأخرى. واإمن� ن�د فقط اأن نعر�س 
من�ذج من تلك املراجع التي �سّلمت ب�ج�د الفل�سفة الإ�سالمية اأو اأنكرته�، والتي 
عليه�.  ومعلقني  اخت�س�ر  يف  له�  من�ق�سني  فيه�،  البحث  منهج  من  ب�سيء  اأملت 
واخلالف ح�ل هذه الفل�سفة قدمي، ففريق ينكر وج�ده�، واآخر يعده� ثمرة من 
واأتراك.  فر�س  من  ب�لعرب  واختلطت  الإ�سالم  اعتنقت  التي  ال�سع�ب  ثم�ر 
اإمن� ه�  ن�س�دفه  م�  بعد �سيء يذكر، وكل  فيه  فلم يكتب  فيه�  البحث  اأم� منهج 

مالحظ�ت ع�برة يف بع�س امل�ؤلف�ت.

الرتتيب  ح�سب  على  و�سن�رده�  واأجنبية،  عربية  ق�سم�ن:  املراجع  وهذه 
الزمني. 

مل ن�س�أ اأن ن�سيف اإىل هذه املراجع - يف هذه الطبعة - جديًدا؛ لأن اأية اإ�س�فة م� ت�ستلزم اأن ي�س�غ هذا الق�سم   )1(
�سي�غة جديدة، ولعل يف مقدمة هذه الطبعة م� يغني عن هذه الإ�س�فة. 

 مراجع
تتصل حبقيقة الفلسفة اإلسالمية ومنهج حبثها)1(
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)1( مر�جع عربية

الأندل�سي  �س�عد  بن  اأحمد  بن  �س�عد  الق��سم  لأبي  �لأمم:  طبقات   -1
املت�فى �سنة 462 هـ )1070م(، طبع يف بريوت �سنة 1912.

ويذهب �س�حبه اإىل اأن العرب مل مينح�ا �سيًئ� من علم الفل�سفة ومل تتهي�أ 
بن  يعق�ب  ي��سف  اأب�  اإل  به  �سهر  اأحد  �سميمهم  من  يعرف  ول  له،  طب�عهم 
اإ�سح�ق الكندي واأب� حممد احل�سن الهمداين )�س 45(. ولعل هذا الراأي يف 

القرن احل�دي ع�سر امليالدي ه� الذي مهد مل� ارت�آه رين�ن يف القرن الت��سع ع�سر.

النف�س  وعلم  ال�سع�ب  بخ�س�ئ�س  معنّي  كرين�ن-  يبدو-  فيم�  و�س�عد 
يف  اأنه  اإىل  هذا  العلمي.  التحقيق  اأم�م  يثبت  ول  ن�ق�س  بحثه  ولكن  اجلمعي، 
حكمه ال�س�بق اإمن� يق�سد اأوًل وب�لذات العرب يف اجل�هلية، بدليل اأنه يعر�س بعد 
هذا للدرا�س�ت الإ�سالمية علمية ك�نت اأو فل�سفية، ويعزو اإىل العرب فيه� بع�س 

اجله�د )�س 48 - 62(.

2- �مللل و�لنحل: ملحمد بن عبد الكرمي ال�سهر�ست�ين املت�فى �سنة 548 
هـ )1153 م(، طبع يف لندن �سنة 1842، ويف ليبت�سك �سنة 1923، ويف الق�هرة 

على ه�م�س »ملل ابن حزم« �سنة 1347 هـ؛ وعلى هذه الطبعة الأخرية نحيل. 

وقد عقد فيه ف�سل ط�يل ممتع »للفال�سفة«، ونرجح اأنه م�ستمد يف اأغلبه من 
كت�ب »اآراء الفال�سفة« املن�س�ب اإىل فل�طرخ�س، وه� على كل ح�ل من اأغزر م� 
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كتب يف العربية قدميً� عن الفال�سفة ال�س�بقني ل�سقراط، واإن ك�نت تنق�سه الدقة 
العلمية، ول يخل� من اأخط�ء ت�ريخية وا�سحة.

قبل  العرب  لدى  ك�ن  اأنه   - �س�عد  عك�س  - على  ال�سهر�ست�ين  ويرى 
الطبع وخطرات  فل�سف�ت  من  اأكرثه�  ك�نت حكمتهم يف  واإن  الإ�سالم حكم�ء 
الفكر، وي�سيف اإىل هذا اأنهم ك�لهن�د مييل�ن اإىل الأحك�م الكلية والأم�ر العقلية 
وينزع�ن اإىل الروح�ني�ت )جـ1، �س 10(. ثم يعر�س لفال�سفة الإ�سالم فيذكر 
منهم العربي وغري العربي، وي�سري اإىل اأنهم �سلك�ا طريقة اأر�سط� يف جميع م� ذهب 
اإليه، �س�ى كلم�ت ي�سرية رمب� راأوا فيه� راأي اأفالط�ن واملتقدمني )جـ4، �س 18(. 

ولي�س ال�سهر�ست�ين من املغرمني ب�لتعميم الذي ل يق�م على اأ�س��س، ول 
من اأن�س�ر تلك ال�سع�بية اجل�حمة، واأحك�مه تقرتب من ال�اقع م� اأمكن، واإن ك�ن 
يخلط بني فل�سفة اأر�سط� وفل�سفة ابن �سين� خلط� ت�ًم�، ويك�د ي�س�ر الأوىل ب�س�رة 

الث�نية )جـ3، �س 103 - 104(.

م(،   1270( هـ   669 �سنة  املت�فى  �سبعني  بن  احلق  لعبد  ن�شو�س:   -3
طبعه� الأ�ست�ذ م��سني�ن يف: 

Recueil de textes inédits concernant l’histoire de la mystique 
en pays d’Islam, Paris 1929.

ويح�ول ابن �سبعني اأن ي�ازن بني اأئمة فال�سفة الإ�سالم الأول، فريى اأن 
الف�رابي اأفهمهم واأذكرهم للعل�م القدمية واأنه مدرك حمقق. واأم� ابن �سين� فممّ�ه 
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)يعني  احلكيم  يخ�لف  وه�  اأفالط�ن،  كتب  من  م�ستنبط  كتبه  واأكرث  م�سف�سط 
»التنبيه�ت  الإلهي�ت  يف  األف  م�  اأح�سن  ومن  ي�سكر.  مم�  له  وخالفه  اأر�سط�(، 
اأن جميع م� ذكره فيهم� من  والإ�س�رات«، وم� رمزه يف »حي بن يقظ�ن«؛ على 
ب�أر�سط�  فمفت�ن  ر�سد  ابن  واأم�  ال�س�فية.  وكالم  لأفالط�ن  »الن�امي�س«  مفه�م 
الق�ئم ق�عد يف زم�ن  اإن  ومعّظم له، يقلده يف كل �سيء، حتى ل� �سمعه يق�ل: 
معه )�س  ومي�سي  يلخ�سه  م�ستمد من كالمه:  ت�آليفه  واأكرث  معه،  به  لق�ل  واحد 

129 وم� بعده�(.

وب�سرف النظر عم� يف هذا الق�ل من حت�مل ف�إن فيه اأمرين لهم� �س�أنهم�: 
ر�سد،  وابن  �سين�  ابن  فل�سفة  بني  حّق�  يفرق  ابن �سبعني عرف كيف  اأن  اأولهم� 
وث�نيهم� اأنه اأبرز يف و�س�ح مدى ت�أثر الفل�سفة الإ�سالمية ب�أفالط�ن، اإذا م� عرفن� 
اأن فل�سفة ابن �سين� هي التي قدر له� اأن حتي� يف ال�سرق اإىل الي�م. ويف هذا م� يرد 

على الق�ئلني ب�أن الفل�سفة الإ�سالمية لي�ست �سيًئ� اآخر �س�ى اآراء اأر�سط�.

4- مقدمة: لعبد الرحمن بن خلدون املت�يف �سنة 708 هـ )1406( م، طبع 
يف ب�ري�س �سنة 1858، ويف الق�هرة عدة مرات، وترجم اإىل الفرن�سية �سنة 1865، 

وعلى اإحدى طبع�ت الق�هرة نحيل.

ويرى ابن خلدون اأن العرب مل ين�سرف�ا عن الفل�سفة لق�س�ر يف طبيعتهم، 
ولكن بحكم البداوة البعيدة عن مم�ر�سة العل�م والفن�ن يف اجل�هلية، ول�ستغ�لهم 
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ب�لري��سة وتدبري الدولة والدف�ع عنه� يف الإ�سالم )�س 375 - 379(. وهذا راأي 
اأو الدف�ع عن ط�ئفة، واإمن� يرمي اإىل تف�سري الظ�اهر  بعيد عن التع�سب اجلن�سي 

.� الجتم�عية تف�سرًيا واقعيًّ

اأر�سط� وت�بع�ه حذوك  اأخذوا عن  اأن فال�سفة الإ�سالم  اإىل هذا  وي�سيف 
النعل ب�لنعل اإل يف القليل )�س 475(. ولي�س بغريب اأن يك�ن هذا راأي ابن 
خلدون وقد ج�ء بعد ابن ر�سد وراأى تقدي�سه للفيل�س�ف الي�ن�ين، ولكنه ل يعترب 
حجة يف هذه الن�حية فقد ع��س يف ع�سر �سعفت فيه الدرا�س�ت الفل�سفية كل 

ال�سعف، هذا اإىل اأنه يق�ل ببطالن الفل�سفة وف�س�د منتحله� )�س 473(.

5- متهيد لتاريخ �لفل�شفة �لإ�شالمية: مل�سطفى عبد الرازق، الق�هرة 1944.

من اأحداث م� ظهر يف ت��سيح حقيقة الفل�سفة الإ�سالمية، وحم�ولة ر�سم 
� مييزه� من  منهج لدرا�سته�. ويذهب امل�ؤلف اإىل اأن للفل�سفة الإ�سالمية كي�نً� خ��سًّ
فيه� عن��سر م�ستمدة من مذاهب  اأر�سط� ومذاهب مف�سريه؛ ذلك لأن  مذهب 
اأهله� )�س 25(.  اأخرى ي�ن�نية وغري ي�ن�نية، وفيه� ف�ق هذا ثمرات من عبقرية 
ونحن نتفق معه يف هذا مت�م التف�ق، وقد اأقمن� الدليل عليه من الت�ريخ وال�اقع.

ويرى اأي�ًس� من الن�حية املنهجية اأن املب�حث الفل�سفية يف الإ�سالم ل ي�سح 
اأن تف�سل عن الدرا�س�ت الكالمية وال�س�فية، بل يجب اأن تربط كذلك »بعلم 
اأ�س�ل الفقه«؛ لأنه وثيق ال�سلة ب�لكالم واملنطق )�س 27(. وقد �س�ء اأن ي�سرب 
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املثل العملي يف ذلك، ف�عترب اأ�س�ل الفقه قطعة من الفل�سفة ودر�سه� معه� )�س 
124 - 245(. وقد �سبق لن� اأن قررن� يف هذا الكت�ب )�س 21( »اأن يف مب�دئ 
الت�سريع واأ�س�ل الفقه حت�ليل منطقية وق�اعد منهجية حتمل �س�رة فل�سفية وا�سحة، 

بل رمب� وجدن� يف اأثن�ئه� م� يقرب كل القرب من ق�اعد من�هج البحث احلديثة«.

)ب( مر�جع �أجنبية

ندع ج�نًب� تلك امل�ؤلف�ت التي ظهرت يف اأول القرن الت��سع ع�سر، اأو قبله، 
اأمث�ل م� كتبه بروكري وتتم�ن وك�زان؛ لأنه� ق�مت يف الغ�لب على اأ�س�ل لتينية 
ميثل  م�  وخ��سة  الأهم  على  مقت�سرين  هذا  يلي  مب�  ونبداأ  مب��سرة.  غري  ودرا�سة 

� بح�سب ت�ريخ ظه�ره.  وجه�ت النظر املتع�ر�سة، ومرتبني اإي�ه ترتيًب� زمنيًّ
1- Schmölders (Au.), Essai sur les écoles philosophiques chez 

les Arabes et notamment sur la doctrine d’Algazzali, Paris, 
1842.

ويذهب اإىل اأن� ل ن�ستطيع اأن نتحدث عن فل�سفة عربية كم� نتحدث عن 
الفل�سفة  غري  �سيًئ�  نريد  ل  ف�إن�  العب�رة  هذه  ذكرن�  ومهم�  واأمل�نية،  ي�ن�نية  فل�سفة 

الي�ن�نية كم� فهمه� العرب.

وبحق  قبل  من  م�نك  لحظ  كم�  ن�سري-  اأن  ح�جة  يف  نظنن�  ول 
يبعث  ول  العلمية  الدقة  تنق�سه  �سميلدرز  اأن  اإىل   -  (Mélanges, p. 337)
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على الثقة، وم� ك�ن يلم اإمل�ًم� ك�فًي� ب�أئمة الفال�سفة الإ�سالميني، ول اأدل على 
»ته�فته«. فمن  اأنه مل يقف على  الغزايل مع  اأنه در�س  يزعم  اأنه ك�ن  هذا من 
اأن  وقبل  الأوىل  م�س�دره�  ير  مل  فل�سفة  على  ب�حلكم  يتعجل  اأن  اإذن  الظلم 

يت�س�ره� على وجهه�.
2- Renan (E.), Averroès et l’averroïsme, essai historique, Paris, 

1854.

وقد اأعيد طبعه عدة مرات. 

اجلن�س  وهم من  العرب،  اأن  وتتلخ�س يف: )1(  م�سه�رة،  واآراوؤه �سريحة 
ال�س�مي، ل ي�سح اأن نتلم�س لديهم درو�ًس� فل�سفية (p. 7- 8)، ف�إن عقليتهم فطرت 
على الب�س�طة يف اللغة وال�سن�عة والفن واملدنية، ول قبل لهم ببحث عقلي ول 
يلحظ  وم�   )2(  (Histoire des langues sémitiques, p. 5-16) نظر جمرد 
لديهم من اأفك�ر فل�سفية اإمن� ه� اقتب��س �سرف وتقليد حم�س للفل�سفة الي�ن�نية، 
فلم ي�سنع�ا �سيًئ� اأكرث من اأنهم تلق�ا دائرة املع�رف الي�ن�نية كم� عرفه� الع�مل يف 

.(Averroès, p. 11) القرنني ال�س�بع والث�من امليالديني

ته�فت  من  فيه�  م�  وبين�  الكت�ب،  هذا  �سلب  الآراء يف  هذه  ن�ق�سن�  وقد 
وتن�ق�س.
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3- Munk (S.), Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris, 
1859, 2e éd., Paris, 1927.

اإل  اللهم  الفل�سفة،  اإىل �سيء من  العرب يف اجل�هلية مل ي�سل�ا  اأن  ويرى 
ويف   ،(p. 309) والإله  الإن�س�ن  ح�ل  تدور  التي  الع�مة  وامل�اعظ  احلكم  تلك 
(p. 315)، وك�ن  الي�ن�نيني فل�سفتهم وعلق�ا عليه� وغذوه�  اأخذوا عن  الإ�سالم 
لأر�سط� لديهم منزلة ممت�زة و�سل به� ابن ر�سد اإىل درجة التقدي�س (p. 316)، واإن 
ك�ن مل يخل من نقد ومع�ر�سة من ج�نب الآخرين (p. 317). على اأن العرب 
بينهم  اأن�س�ر  احلديثة  والأفالط�نية  لالأفالط�نية  ك�ن  فقد  عنده وحده،  يقف�ا  مل 

.(p. 330) ك�أن�س�ر امل�س�ئية

وهذه اآراء اإن دلت على �سيء ف�إمن� تدل على اأن م�نك قد حكم على فال�سفة 
الإ�سالم يف �س�ء م� كتب�ا، ل اعتم�ًدا على تلك الن�س��س الالتينية الغربية اأو 
م� حك�ه لي�ن الإفريقي وكرره بروكري. وكلم� در�ست الفل�سفة الإ�سالمية درا�سة 

مب��سرة، فهمت على وجهه� و�سحح م� األ�سق به� من اأخط�ء وادع�ءات. 
4- Dugat (G.), Histoire des philosophes et des théologiens 

musulmans (de 632 à 1258 J.-C.), Paris, 1878.

ال�سطط، وجعال من  نظره حد  بلغ� يف  اللذين  ورين�ن  �سميلدرز  يرد على 
الفل�سفة العربية جمرد تقليد وحم�ك�ة للفل�سفة الي�ن�نية. ويالحظ اأن� ل� اتفقن� على 
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م� يراد ب�لفل�سفة العربية لأدركن� اأن فيه� عن��سر جديدة، ف�آراء املتكلمني مثاًل من 
معتزلة واأ�س�عرة فيه� نظر جمرد وفل�سفة، ول نزاع يف اأن فيه� اأي�ًس� الطريف واملبتكر 

.(p. XV-XVI)

وعلى الرغم من اأن دوج� مل يتعمق يف درا�سة املذاهب الفل�سفية والكالمية 
يف الإ�سالم، واأن كت�به اأقرب اإىل الت�ريخ ال�سي��سي منه اإىل ت�ريخ الآراء والنظري�ت، 
ف�إن وق�فه على بع�س امل�س�در العربية حمله على الت�سليم مب� للفل�سفة الإ�سالمية 

من وج�د.
5- Carra de Vaux (Baron), Avicenne, Paris, 1900.

وقد خل�سه بعد ذلك بب�سع �سن�ات يف الف�سل الآتي: 
"Avicenna, Avicennism", dans Encyc. of Religion and 

Ethics, T. II, p. 272-276.

ويربز م� يف الفل�سفة الإ�سالمية من عن��سر اأفالط�نية، وم� تنح� نح�ه من 
مدر�سة  رج�ل  �سنع  م�  نح�  على  واأر�سط�  اأفالط�ن  بني  فت�فق  واختي�ر،  ت�فيق 
 Les penseurs de l’Islam,) الإ�سكندرية. وقد ع�د اإىل هذا املعنى يف اأكرب كتبه
اأن يكّ�ن�ا فل�سفة تدل على ق�ة ومه�رة  اأن امل�سلمني ا�ستط�ع�ا  IV, 2) مالحًظ� 

ذهنية، واإن ك�ن املتكلم�ن مل يقروه� اإىل النه�ية. 
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6- Boer (T.J. de), Geschichte der Philosophie im Islam, Stuttgart, 
1901, tr. ang. E.R. Jones: The History of Philosophy in Islam, 
London, 1903.

عن�ان:  حتت  ريدة  اأب�  اله�دي  عبد  حممد  الدكت�ر  العربية  اإىل  وترجمه 
»ت�ريخ الفل�سفة يف الإ�سالم«، الق�هرة، 1938، وعلى هذه الرتجمة نحيل.

ويذهب ديب�ر كم� ذهب م�نك اإىل اأن العقل ال�س�مي قبل ات�س�له ب�لثق�فة 
الي�ن�نية مل ينتج ثم�ًرا فل�سفية فيم� وراء احلكم والأمث�ل التي ك�ن يردده� العرب 
يف اجل�هلية للتعبري عن اآرائهم يف الإن�س�ن واحلي�ة، مع �سذرات يف الطب والفلك 

)�س 10 - 11(.

ثم يقرر بعد هذا اأنهم بدءوا الفل�سفة حيث انتهى منه� اآخر فال�سفة الي�ن�ن، 
وعن  ب�مل�س�ئية،  الرواقية  فيه�  امتزجت  التي  احلديثة  الأفالط�نية  بتلك  ف�أخذوا 
ي�ستبد وحده  اأنه مل  امل�ؤكد  اأن من  به. على  واأولع�ا  اأر�سط�  اإىل  طريقه� �سعدوا 
امل�سلمني،  اإىل  قربته  واآراء  منزلة  لأفالط�ن  ك�ن  فقد  عق�لهم،  على  ب�ل�سيطرة 

وخ��سة يف بع�س الع�س�ر ولدى بع�س املدار�س )�س 26 - 28(.

اإ�سالمية  اأن هن�ك فل�سفة  اأن نقرر  اأّن� »ل ن�ستطيع  اإثب�ت  اإىل  ولكنه ينتهي 
ب�ملعنى احلقيقي لهذه العب�رة، واإمن� وجد يف الإ�سالم رج�ل كثريون مل ي�ستطيع�ا 
اأن يردوا اأنف�سهم عن التفل�سف، وهم، واإن ات�سح�ا برداء الي�ن�ن، ف�إن هذا الرداء 

ل يخفي مالحمهم« )�س 35(.
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ف�إن� نالحظ  الإ�سالمية،  الفل�سفة  ت�ريخ  واأثره يف  ديب�ر  تقديرن� جله�د  ومع 
اأوًل اأنه مل تتهي�أ لديه يف اأخري�ت القرن امل��سي كل امل�س�در التي متكنه من احلكم 
على دق�ئق الفل�سفة الإ�سالمية، وث�نًي� اأنه يبدو اأنه غري راأيه �سيًئ� ف�سيًئ�. ففي ف�سل 
له يف »دائرة مع�رف الدين والأخالق« يبني م� يف الفل�سفة الإ�سالمية من عن��سر 
ال�سرق  يف  اآث�ره�  مدى  اإىل  وي�سري  وفيث�غ�رية،  واأر�سطية،  اأفالط�نية،  اأجنبية: 

.(Encyc. of Religion and Ethics, vol. 9, art. "Philosophy") والغرب
7- Gauthier (L.), La philosophie musulmane, Paris, 1900 ; 

Introduction à l’étude de la philosophie musulmane : l’esprit 
sémitique et l’esprit aryen, la philosophie grecque et la 
religion de l’Islam, Paris, 1923.

من  اأن  الأول  يف  معه  فريدد  لرين�ن،  وفي�  تلميذا  امل�ؤلفني  هذين  يبدو يف 
الت��سع اأن نتحدث عن فال�سفة عرب وفل�سفة عربية، وال�اقع اأن كل م� هن�لك 
 (p. 39, 41, 44) اإمن� ه� اآراء اأر�سط� اأخذ به� يف الإ�سالم بع�س الن�طقني ب�لعربية
ويع�لج يف الكت�ب الث�ين التفرقة بني العقلية ال�س�مية والعقلية الآرية على نح� 
م� �سنع رين�ن، مالحظ� اأن الأوىل عقلية ف�سل ومب�عدة يف حني اأن الث�نية عقلية 

.(p. 66) و�سل وتن�سيق

ج�تييه  اأن  على  خط�أ  من  فيه�  م�  وبين�  قبل،  من  الآراء  هذه  ن�ق�سن�  وقد 
نف�سه - فيم� يظهر - قد عدل اآراءه، فذهب يف كت�ب اآخر: 
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(La théorie d’lbn Rochd sur les rapports de la religion  
et de la philosophie, Paris, 1909).

اأفل�طيني عزز بعن��سر م�س�ئية  اأن الفل�سفة الإ�سالمية »مذهب اختي�ر  اإىل 
(p. 26)، ويف مق�ل مبجلة »ت�ريخ الفل�سفة«.

"Scolastique musulmane et scolastique chrétienne", dans 
Revue d’histoire de la philosophie, Paris, 1928.

الفل�سفة  عن  متميزة  مدر�سية  فل�سفة  ال��سطى  القرون  يف  اأن  اإىل  يذهب 
كل  اخت�ست  قد  وم�سيحية  ويه�دية،  اإ�سالمية،  ثالث:  �سعب  وله�  الي�ن�نية، 

واحدة منه� بخ�س�ئ�س معينة. 
8- Horten (M.), "Falsafa", dans Encyc. de l’Islam, Leyde  

et Paris, 1908.

اأنه ل ي�سح اأن يق�سر التفكري الفل�سفي الإ�سالمي  يذهب يف و�س�ح اإىل 
اأمران  يبدو  وهن�  املتكلم�ن،  اإليهم  ُي�سم  اأن  يجب  بل  الفال�سفة،  جم�عة  على 
لهم� �س�أنهم�: اأولهم� ت�س�فر ع�امل خمتلفة على تك�ين هذا التفكري من ي�ن�نية، 
وف�ر�سية، وهندية، بل م�سيحية ويه�دية اأي�ًس�، وث�نيهم� طرافته وم� فيه من جديد. 
ولعل خري �سبيل لك�سف اجلديد اأن نبداأ بن�احي النق�س لدى اأر�سط�، لنعرف 

كيف ح�ول امل�سلم�ن تداركه� وتق�ميه�. 
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9- Duhem (P.), Le système du monde : histoire des doctrines 
cosmologiques de Platon à Copernic, inachevé, 5 tomes parus, 
Paris, 1913-1917.

يف اجلزء الرابع منه عر�س ط�يل للك�سم�ل�جي� العربية ا�ستمد يف اأ�س��سه 
من م�س�در لتينية. ويذهب م�ؤلفه اإىل اأن الفل�سفة الإ�سالمية امتداد لالأفالط�نية 
 (IV, 321 et suiv.)  � عربيًّ  � اأفالط�نيًّ مذهًب�  ت�سمى  ب�أن  جديرة  بل  اجلديدة، 
الإ�سكندرية  قد حت�ل يف مدر�سة  نف�سه  اأر�سط�  ب�أن مذهب  ويربهن على ذلك 
والأفالط�نية  الأر�سطية  من  مزاج  اإىل  الإ�سكندريني  من  �سراحه  اأيدي  وعلى 
والرواقية (IV, 325) وقد امتدت هذه الأفالط�نية اجلديدة اإىل اأن ج�ء العرب 

.(IV, 402) �ف�عتنق�ه

ولكن� اإذا كن� ننكر اعتب�ر الفل�سفة الإ�سالمية جمرد امتداد لالأر�سطية، ف�إن� 
اأخذه من  م� ميكن  اأن تك�ن جمرد ذيل لالأفالط�نية اجلديدة. وكل  اأي�ًس�  ننكر 
درا�سة دوهيم- على م� فيه� من عي�ب- اأنه� تك�سف عن ط�بع اآخر لهذه الفل�سفة 

غري م� ذاع من ط�بع اأر�سطي.
* * *
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ولعل يف هذه املراجع املتع�ر�سة اأو املت�س�فرة اأحي�نً� م� يك�سف عن احلق�ئق 
الآتية: 

فيه�، وهي دون - 1 البحث  بتقدم  الفل�سفة الإ�سالمية ومميزاته�  ات�سحت فكرة 
نزاع اأ�سح واأ�سبط يف القرن الع�سرين منه� يف القرن الت��سع ع�سر. 

اإىل - 2 مب��سرة  درا�سة  على  خ��س  ب�جه  ق�مت  والتي  املت�أخرة  امل�ؤلف�ت  تنح� 
اإىل  اأجنبية خمتلفة، ومن اخلط�أ رده�  اآث�ًرا  الفل�سفة الإ�سالمية  اأن يف  اإثب�ت 

اأر�سط� وحده واإن ك�ن له فيه� اأثر وا�سح.

خلًق� - 3 بل  وت�فيًق�،  واختي�ًرا  تن�سيًق�  واملتن�عة  املتفرقة  الآث�ر  هذه  ا�ستتبعت 
وابتك�ًرا ه� الذي منح هذه الفل�سفة �سخ�سية م�ستقلة ووج�ًدا متميًزا. 



• اأ�ست�ذ الفل�سفة الإ�سالمية، دكت�راة يف الآداب �سنة 1989 ج�معة الزق�زيق، تقدير مرتبة ال�سرف 
الأوىل.

• رئي�س ق�سم الفل�سفة ب�آداب حل�ان �سنة 2004،  وكيل الكلية ل�سئ�ن الدرا�س�ت العلي� والبح�ث 
من 2000 اإىل 2003،  ثم 2004،  ومن 2007 حتى الآن.

من �أبرز �لأعمال و�ملوؤلفات �لعلمية:
يف الفل�سفة الإ�سالمية، بريوت، 1991. وال�سر  • اخلري 

.1994 بريوت،  الإ�سالمي،  الفكر  يف  الذري  • الت�س�ر 
.1993 بريوت،  الإ�سالمية،  الفل�سفة  يف  • الإن�س�ن 

.1997 بريوت،  خلدون،  ابن  عند  الكالمي  • الفكر 
.2000 الإ�سكندرية،  ر�سد،  ابن  عند  الف��سلة  • املدينة 

الثني ع�سرية، الإ�سكندرية، 1999. ال�سيعة   عند  الإن�س�نية  • احلرية 

من �أبرز �لأبحـاث:
والعلم يف فكر زكي جنيب حمم�د، جملة امل�سلم املع��سر، الق�هرة، عدد )69(، 1990. • الدين 

.1991 ب�ك�ست�ن  الإ�سالمية،  الدرا�س�ت  جملة  العربية،  اجلراحة  رائد  الزهراوي  الق��سم  • اأب� 
.1993 م�سر  للثق�فة،  الأعلى  املجل�س  التذك�ري   الكت�ب  طبيًب�،  ر�سد  • ابن 

العدد  امل�سرية،  الفل�سفية  اجلمعية  ب�دي�س، جملة  بن  احلميد  عبد  الإم�م  عند  الإ�سالحي  • املنهج 
الث�ين، 1993.

منى اأحمد حممد اأبو زيد

معد الدرا�صة التقدميية يف �صطور
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لطهط�وي. �ملر�شد �لأمني للبنات و�لبنني، ت�أليف رف�عة 
�شروط �لنه�شة، ت�أليف م�لك بن نبّي.

لطهط�وّي. مناهج �لألباب �مل�شرية يف مباهج �لآد�ب �لع�شرية، ت�أليف رف�عة 
نه�شة �لأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي ج�هرّي.

لعظم. �لبيان يف �لتمدن و�أ�شباب �لعمر�ن، ت�أليف رفيق 
أمني، وتربية �ملر�أة و�حلجاب، ت�أليف طلعت حرب.  حتــرير �ملــر�أة، ت�أليف ق��سم 

آل جنف.  لكرمي  آل جنف، حتقيق عبد  ملح�سن  لن�ئيني، تعريب عبد  تنبيه �لأمة وتنزيه �مللة، ت�أليف حممد ح�سني 
ملخزومي. خاطر�ت جمال �لدين �لأفغاين �حل�شيني، ت�أليف حممد ب��س� 

لغالييني. لدين، ونظر�ت يف كتاب �ل�شفور و�حلجاب، ت�أليف م�سطفى  �ل�شفور و�حلجاب، ت�أليف نظرية زين 
لدين. يف �لجتماع �ل�شيا�شي �لإ�شالمي، ت�أليف حممد مهدي �سم�س 

أر�سالن. لأمري �سكيب  ملاذ� تاأخر �مل�شلمون؟ وملاذ� تقدم غريهم؟، ت�أليف 
لأرن�وؤوط. �سري، ترجمة حممد م  لدين �س�مي فر �ملدنية �لإ�شالمية، ت�أليف �سم�س 

�ملدنيـــة و�لإ�شالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.
�مل�شـــئلة �ل�شرقية، ت�أليف م�سطفى ك�مل.

ل�سب�ر �س�هني. وجهة �لعامل �لإ�شالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد 

�صل�صلة »يف الفكر النه�صوي الإ�صالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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ل�س�ملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة �ل�شم�س �شرح �شم�س �لأ�شول، ت�أليف ن�ر 
ل�س�ك�ين. �أدب �لطلب ومنتهى �لأرب، ت�أليف حممد بن علي 

لإل�ري. هلل  آدم عبد  �لإ�شالم يف نيجرييا و�ل�شيخ عثمان بن فوديو �لفالين، ت�أليف 
كبي(. لك� لرحمن  تي )عبد  لفر ل�سيد  �أم �لقرى، ت�أليف 

�ي. حَلجنْ حل�سن  جتديد �لفقه ون�شو�س �أخرى، ت�أليف حممد بن 
أحمد زكي. �حل�شارة �لإ�شالمية، ت�أليف 

م. لرحمن عز �لر�شالة �خلالدة، ت�أليف عبد 
لب�قي. هلل عبد  د، ترجمة م�سب�ح  آز لكالم  أبي  م�شاألة �خلالفة وجزيرة �لعرب، ت�أليف 

ز. هلل در �لنباأ �لعظيم .. نظر�ت جديدة يف �لقر�آن، ت�أليف حممد عبد 
هلل.  ل�سيد حممد ح�سني ف�سل  �حلركة �لإ�شالمية .. هموم وق�شايا، ت�أليف 

لرحيم ي�قدي. �لأعمال �ملختارة ملحمد خاجنيت�س �لبو�شنوي، ت�أليف حممد خ�جنيت�س، ترجمة عبد 
زق. لر �لدين و�لوحي و�لإ�شالم، ت�أليف م�سطفى عبد 
لب�دية(. �لن�شائيات، ت�أليف ملك حفني ن��سف )ب�حثة 

هيم مدك�ر.  إبر يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لأول(، ت�أليف 
هيم مدك�ر.  إبر يف �لفل�شفة �لإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )�لكتاب �لثاين(، ت�أليف 
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Fī al-FalsaFah 
al-Islāmīyah:

manhaj wa-taṭbīquh  
Ibrāhīm madkūr 
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