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متهيد

–خطته عنارصه البحث– موضوع

الفلسفة يف يكتب من ببال تخطر مسألة أول بالبحث هنا نتناول أن الرضوري من ليس
أصيلة، بطريقة الفلسفية املشاكل تُعالج فلسفة اإلسالم يف يوجد هل وهي: اإلسالمية،

إسالمية؟ فلسفة نُسميها أن لنا يكون حتى
الناحية هذه يف يكونوا لم العرب بأنَّ القائل الرأي ملناقشة يدعونا ما نرى ال وإذن،
إعطاء اإلفراط من رينان»: «إرنست يذهب كما وأنَّه اإلغريقية، للفلسفة نََقلة مجرد إال
شبه يف عْرق أي له وليس اليونان، من عارية إال يكن لم لعمل إسالمية» «فلسفة اسم
كتبت يونانية فلسفة إال ليس إسالمية، أو عربية فلسفة يدعونه ما فإنَّ العربية، الجزيرة

يشء! كل وهذا عربية، بحروف
يف معه ومن «Rittir «ريتري األستاذ إليه ذهب ما عىل للتدليل يتعرض ال وكذلك
«رينان» وأنَّ إسالمية، فلسفة ى تُسمَّ أن بالتأكيد املمكن من فلسفة لإلسالم أنَّ من رأيه،
هناك ليس أنَّه من امية» السَّ للُغات العام «التاريخ كتابه يف زعم حني نفسه، مع تناقض
مثل هذا يف مثلهم العرب «إنَّ له: آخر كتاب يف يقول إذ وذلك ُمطلًقا؛ عربية فلسفة
فلسفة لهم يخلقوا أن أمكنهم أرسطوطاليس، برشح متعللني الوسيط، العرص فالسفة
تدرَّس كانت التي الفلسفة عن ريب بال تماًما ومختلفة بهم، الخاصة بالعنارص مليئة

اليونان.» لدى بالليسيه



والفلسفة الدين بني

أوحاه ما عىل وقفوا وقد العرب أن هو الحق الرَّأي أنَّ إلثبات حاجة نجُد ال وكذلك
عديدة، بعوامل مدفوعة التفكري يف عقولهم بدأت والسالم، الصالة عليه رسوله، إىل هللا
تكوَّنت دينية حقائق من عليه اشتمل ما بيان إىل فيه، والتعمق فهمه إىل الحاجة وأحسوا
الوصول أجل من ولكنهم االتجاه، بهذا يأمر كان هذا مع والقرآن اإلسالمية، العقيدة منها
والتي بعيد، زمن من عرفوها التي اإلغريقية الفلسفة طرق استعملوا قد الغاية هذه إىل

املعروف. الرتجمة عرص بعد بها معرفة ازدادوا
هو البحث هذا موضوع بأنَّ بالقول ونكتفي ذاك، أو الرأي هذا نُنَاقش ال إذن نحن
حساب عىل الفلسفة إىل امليل هو املوقف أهذا والفلسفة». الدين بني رشد ابن «موقف بيان
تفسري إذن فيجُب الفلسفي، النظر إليه أدى ما هو الحق أنَّ يرى كان هل أي: الدين؛

األساس؟ هذا عىل اإللهي الوحي بها جاء التي والحقائق الدينية العقائد
الدين إىل الفلسفة جرَّ حاول إنه أي العكس، هو الطرفني هذين بني موقفه كان أم
بني التوفيق عىل العمل كان بل ذاك وال هذا ال موقفه كان أم أوًَّال؟ به اإليمان يجُب الذي
اآلخر يكمل منهما كلٌّ أخوان، ألنهما وذلك يتعارضا؛ أن يمكن ال اللذين والفلسفة، الدين

إليه؟ حاجة ويف
هذين بني للتوفيق سبيل بكل العمل هو نرى ما عىل األندلس فيلسوف موقف إن
أن ينبغي ال ثم ومن خاص، نحو عىل كلٌّ الواحدة، الحقيقة عن ان يعربِّ اللذين الطرفني
تعارض بسببهما يقع أن يُمكن ال ذلك أجل من أنَّه كما خالف، أو تعارض بينهما يكون
املسائل، بعض يف ظاهري تعارض من يوجد قد ما رغم منهما، كل رجال بني خالف أو
أنَّ — الغزايل اإلمام رأسهم وعىل — الدين رجال من كثري اعتقاد من كان ما ورغم
وتعارًضا شديًدا خالًفا الواحدة، الحقيقة من التعبريين هذين بني أو الطرفني هذين بني

تجاهله. أو إنكاره يُمكن ال واضًحا
الطرفني، هذين بني التوفيق مسلم فيلسوف كل يحاول أن الطبيعي من كان وقد
ما السبيل هذا يف بذل رشد ابن سبقوا الذين املسلمني الفالسفة من أحًدا نعرف ال ولكن
لم رشد ابن إنَّ لها. هو ص خصَّ ما قدر كتاباته من لها ص خصَّ وال جهد، من هو بذله
ُمؤلفاته، من رسالتني لها خصص بل أسالفه، بعض فعل كما عَرًضا املشكلة هذه يمسَّ

التهافت». «تهافت الكبري املهم كتابه يف بحوثه من كثري يف وتجلَّت
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تمهيد

الفلسفة وبني اإليمان، حق به يُؤمن الذي الدين بني التوفيق هذا إىل نزعته إن بل
كما وذلك الفلسفي، تفكريه يف والطرافة األصالة معقد تعترب نرصائها، أكرب من كان التي

جوتييه».1 «ليون األستاذ بحق يقول
أنَّ ِفْكرة أبًدا يرتك لم للغزايل ُمناقشاته كل يف فو» «كارَّادي األستاذ يقول كما إنه
نُبنَيِّ أن هو علينا ما وكل وئام، يف يعيشا وأن وفاق عىل يكونا أن يجُب والفلسفة الدِّين
كثري يف تعارض من الرأي بادئ بينهما لنا يظهر ما رغم يتحقق أن يجُب الوفاق هذا أنَّ

الحاالت. من
الربط عىل تام إخالص يف يعمل فهو السابقني، أسالفه كل مثل ق» «موفَّ رشد ابن إن
اختالف.2 أشد مختلفة الظاهر يف تبدو التي النظر ووجهات اآلراء من كثري بني والتوفيق
الذي الدقيق املوقف هذا اتخذ قد قرطبة فيلسوف أنَّ إىل هنا نُشري أْن الخري ومن
نُشري ولكن عنها، والحديث بيانها يجيء مختلفة بعوامل مسوًقا كبريًا مجهوًدا اقتضاه
لها لتعود وذلك إليها، اعتبارها وردَّ للفلسفة االنتصاف يف القوية رغبته منها أنَّ إىل اآلن
التي الشديدة الحملة هذه عليها، الغزايل اإلمام حملة بسبب تموت كادت أن بعد مكانتها

كبريًا. نيًال الفالسفة ومن منها نالت
التفكري ضد والعامة الفقهاء ب وتعصُّ للفلسفة، الغزايل لرضبة املشئوم األثر َرأَى إنه
يعيُش — الفلسفة جد لحسن — أنَّه رأَى كما للفالسفة، األمراء واضطاد الفلسفي، العقيل
الفرصة هذه ينتهز أن الطبيعي من فكان الفالسفة، ويقرب الفلسفة يشجُع عرصأمري يف
أنها قدَّر التي الفرصة هذه وإحيائها، للفلسفة االنتصاف عىل للعمل واتته التي الطيبة

نكبته. سبب كان مما فعًال حصل كما قدَّره ما صح أن وكان طويًال، تدوم لن

الدين بني التوفيق األندلس فيلسوف محاولة بيان هو البحث هذا موضوع إنَّ قلنا:
عامة فكرة بإعطاء نبدأ أن املوضوع يف الدخول قبل الطبيعي من يكون وإذن والفلسفة،
الذي الحظ لتعرُّف وذلك والفلسفي؛ العلمي نشاطه ومهد رشد، ابن وعن األندلس عن

بالقاهرة األهلية الكتب دار نرش العربية، ترجمتنا من ص١٢١–١٧٦ اإلسالمية، الفلسفة لدراسة املدخل 1
١٩٤٥م. سنة

١٩٢٨م. سنة باريس طبع ،٦٩ ج٤، اإلسالم، مفكرو 2
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والفلسفة الدين بني

الفصل موضوع هو وهذا اإلسالمي، البلد هذا يف الفلسفية والدِّراسات العقيل للتفكري كان
البحث. من األول القسم من األول

فنَُحلِّل رشد، ابن لحياة الثاني الفصل ص نُخصِّ أن هذا بعد الرضوري من ونرى
املناصب ونتعرَّف الفلسفية، وْجهته هته وجَّ التي والعوامل به، أحاطت التي الظروف فيه
أدَّت التي والخفية الجلية األسباب ونتبني العقلية، حياته يف أثر لها وكان فيها تقلب التي

الفلسفة. محبِّي من وأصحابه هو نكبته إىل
بهم وتعصُّ نكبه، الذي والخليفة الفقهاء جهُل األسباب هذه َمَردَّ كان إْن لنعرف وذلك
الخليفة واضطرار ة، العامَّ وإثارتهم الفقهاء أولئك حسد أو الفلسفية، الدِّراسات ضد
عوامل ومن كله ذلك من َمزيٌج السبب أنَّ أو غالبًا، يحُصُل كما لسلطانه حفًظا مُلجاراتهم
بحياته. انتهت حتى رشد بابن أَحاطت التي األحداث آخر إىل البَحث يمتد وهكذا أُخرى،
هذه يف كان فقد والفلسفة، الدين بني التوفيق هو البحث هذا موضوع كان وإذا
أن إذن فيجب والغرب، الرشق يف املسلمني الفالسفة من رشد ابن سبق ملن جهود النَّاحية
عمله، عليه وشاد فيلسوفنا منه أفاد الذي الفلسفي األساس لنعرف الجهود هذه نتعرف

البحث. من األول القسم يتم وبه الثالث، الفصل موضوع هو وهذا
إىل الحاجة وامَلغرب املرشق يف رشد ابن أسالف أحسَّ كيف الفصل هذا يف سنرى
حتى الحاجة هذه اشتدت وكيف والدين، الفلسفة بني أو والوحي، العقل بني التوفيق
الكبري أثرها لها كان التي الغزايل، حملة بعد للفالسفة موت أو حياة مسألة صارت
غاية هي التي الغاية تلك إىل الطريَق املفكرين وأولئك هؤالء من كلٌّ سلك وكيف املشئوم،
أن الفالسفة فيستطيع والدين، الفلسفة بني التآخي ويتم السلم، ليتقرَّر وذلك الجميع؛
التي الحقيقة كشف سبيل يف الفلسفية بجهودهم االنتفاع ويعم وأمن، هدوء يف يعملوا

خاصة. بطريقة والفلسفة الدين من كلٌّ عنها يُعرب
وهو البحث، هذا من واألخري الثاني للقسم الثالث الفصل هذا نهاية بعد ونصل
عالجها التي التوفيق ِبنَاحية فيلسوفنا احتفال مبلغ فنُبني منه، الجوهري األسايس القسم
تآليفه من لها خصص لقد حتى بها، اهتمامه مبلغ منهم واحد يُقارب أن دوَن أسالفه

التهافت. وتهافت األدلة، مناهج عن والكشف املقال، فصل ة: ُمهمَّ كتب ثالثة
تقوم أسس أي وعىل والفلسفة، الدين بني العالقة تصور كيف ذلك، بعد أوًال ونُبني

األول. الفصل موضوع هو وهذا الصلة، هذه
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تمهيد

امُلقدسة النصوص بعض تأويل وجوب رشد ابن يرى الذي األول الفصل هذا وبعد
نُالحظ والفلسفة، االستدالل أهل هي ة خاصَّ لطبقة مجازيٍّا تأويًال والسنة، القرآن من
يكون وإذن اليونان، وغري اليونان فالسفة عند معروًفا كان التأويل من الرضب هذا أنَّ
فيلسوف سابقي عند الدينية النصوص لبعض املجازي التأويل عن الكالم الرضوري من
يكوِّن ما وذلك معه، واتفاق ُمصادفة أو به، علم عن اعتمده الذي التأويل وهو األندلس،

الثاني. الفصل
كيف لنعرف وأصول، مبادئ من وضع ما تطبيق عن هذا بعد الكالم يكون ثم
عىل جميًعا الناس طوائف كل يُوافق استدالًال الوحي، بها جاء التي الدينية للعقائد استدل
الفلسفة، أو للدين تحيُّف وال رضر، غري يف وذلك ومواهبهم، وعقولهم مداركهم اختالف

الثالث. الفصل موضوع هو وهذا
الوحي بني التوفيق إىل يصل أن يُمكن ال أنه يرى كان رشد ابن فإنَّ كله؛ ذلك ومع
اإلسالم حجة فإنَّ هدًما، ويهدمه للغزايل الفالسفة» «تهافت عىل يردَّ أن دون والعقل
ناحية من إليه ذهبوا فيما الفالسفة تهافت بيان وعىل الفلسفة، هدم عىل ا حقٍّ عمل الغزايل

مًعا. الفلسفة وناحية الدين
الغزايل دفعت التي والعوامل الظروف فيه نُبني ا خاصٍّ فصًال ص نَُخصِّ أن إذن رأينا
هذه يف جدٍّا الهام كتابه فيه ونحلل والفالسفة، الفلسفة ضد الشديد املوقف هذا اتخاذ إىل
كتابه يف نراه كما الكتاب هذا من رشد ابن موقف إىل وذاك هذا بعد نصل ثم الناحية،
خصمه كتاب لهدم جهد من أوتي ما كل فيه بذل الذي الكتاب هذا التهافت»، «تهافت

ثانيًا. لها واالنتصاف الفلسفة عن للدفاع ثم أوًال، العنيف
الغزايل ردود بالتفصيل سنتناول القسم، هذا من واألخري الرَّابع الفصل هذا يف وإذن
تتكون التي العنارص إىل الغزايل ردود أوًال فنَُحلِّل عليه، رشد ابن ردود ثم الفالسفة، عىل

عليها. قامت التي والقواعد امَلبَادئ ونُبنَيِّ منها،
أخطاء إىل إال تُؤدِّي ال أنَّها وبيان وتحقريها، الفلسفة ذم إىل مرَّة قصد أنَّه نُبني
الفالسفة تكفري إىل أُخرى َمرَّة قصد كما عنها، الناس رصف إىل يَِصُل وبذلك وتناقضات،
عن العقل عجز يؤكد نراه وأحيانًا عليهم، واإلقبال الناس بني وليحول منهم، الثقة لينزع
وأحيانًا إليها، للوصول املأمون األخري الطريق هو التصويف اإللهام وأنَّ للحقيقة، الوصول
الفالسفة عىل َردَّ بذلك أنَّه موهًما سينا وابن الفارابي عىل يرد إذ امُلغالطة؛ إىل يجنح أُخرى
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والفلسفة الدين بني

هو غرضه بأن ًحا ُمَرصِّ النزاع، مسائل يف الحق بيان دون بالجدل يكتفي قد كما جميًعا،
فيها. املختَلف املشاكل يف الحق بيان ال الفالسفة تهافت بيان

خطوة؛ بعد خطوة قصده فيما يتعقبه نراه الغزايل، عىل رشد ابن برد يختص وفيما
بالذم َحِريَّة غري فهي وإذن بها، يأمر إنه بل الدين، مع ُمتَِّفقة الفلسفة أنَّ يُبني إذ
بتأويلها وذلك إليها، ذهبوا التي اآلراء ببعض الفالسفة كفر تهمة يبطل كما والتحقري،
نرى للحقيقة، الوصول عىل العقل قدرة مدى عىل النزاع ويف الكفر، عن تبعدهم تأويالت

وُمؤلفاته. كتاباته ُمختلف يف املبثوث رأيه
وسفسطته، خصمه ُمغالطات بإظهار ِعنايته مقدار الكتابات تلك يف نََرى وكذلك
التدليل وإصابة الرأي حصافة منهم استفادته مع الفالسفة، سب يف اإلقذاع عليه ونعيه

الذكر. ونباهة
الغزايل أثارها التي املسائل هذه أمثال الخوضيف تحريم يؤكد رشد ابن نرى وأخريًا؛
أهلها، من ليس ملن بالحكمة ترصيحه عىل اللوم أشد الغزايل ويلوم للجمهور، بالنِّسبة

بها. يُرضُّ من ومنهم الناس لجميع مشاعة فجعلها
يكون فال كله، البحث من األخري القسم انتهى قد يكون الفصل هذا من وباالنتهاء
والفلسفة، الدين بني التوفيق سبيل يف ُرشد ابن إليها وصل التي النتائج بيان إال علينا باقيًا

إليها. اعتبارها وردِّ به أصيبت مما الفلسفة إقالة سبيل ويف
وما وأثره؟ النَّجاح هذا مدى وما أراد؟ فيما فيلسوفنا نجح هل نَتبني أن علينا وهنا
أنفق ما أنفق أن بعد وذلك يرجوه، كان الذي النجاَح نجاحه دون حالت التي العوامل هي

غايته. إىل انتهى قد البحث يكون وبهذا جهد؟ من

املقارنة؛ التحليلية التاريخية الخطة هي — تقدم مما يُستنتج كما — هي البحث وخطة
للفكر التاريخي التطور استعراض هو الفلسفة مؤرخ به يُعنى أن ينبغي ما أهم فإنَّ
يستعرضه الذي التاريخ من يطلب أن وليسله أهميتها، لها فلسفية نظرية كل يف اإلنساني
للمشاكل حلوًال أو فيه، نعيش الذي العرص يف التفكري يف تقوُدنا دروًسا تطوراته ويسجل

لها. حلوًال اليوم منا تتطلب التي الفلسفية
وإن املايضنفسه، املايضإال من نَْطلُب أْن ينبغي «ما بحق: «رينان» يقول كما فإنه
فيه نبتغي أن عن انتهينا منذ املرموقة الرشيفة مكانته له صارت قد السيايس التاريخ
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تمهيد

لنا تُبنَيِّ لوحة عمل يف الفلسفة تاريخ يرتكز ثم ومن السياسية، واألخالق املهارة يف دروًسا
الواقعية.»3 التعاليم من أخذه يمكن ما أخذ ال اإلنساني، للفكر امُلتتابع التطور

نظريات من نظرية كل بحث عند نجتهد أن علينا الواجب من رأينا ذلك، أجل ومن
إْن أَْصِلها إىل إرجاعها يف نجتهد به، تتصل أو البحث عليها يقوم التي ة، الهامَّ رشد ابن
به أدَّت التي واألسباب العوامل وتحليل سابقيه، بآراء رأيه وُمقارنة غريه، من أفادها كان

معالجتها. يف خاص طريق اتخاذ أو املشاكل، بعض يف به خاصة آراء تكوين إىل
القرآن نصوص تأويل التأويل، من قرطبة فيلسوف إليه ذهب فيما ذلك وسنفعل
يف خاصة طريقة منها لكلٍّ طبقات إىل الناس وتقسيم بالفلسفة، تتصل التي والحديث
وطريقته مذهبه نُقارن حني كذلك واألمر ومداركها، عقلها تناسب املعرفة، ويف الدين فهم
الدين مسائل يف مواقفه نُقارن وحني وفيلون، أفالطون من كان بما النَّاحية هذه يف
حني كله وذاك هذا غري ويف والفالسفة، وامُلفرسين امُلتكلمني من سابقيه بآراء والفلسفة

وامُلقارنة. التحليل إىل البحث حاجة تدعو
والتي بهم، والتنكيل الفالسفة عىل الرَّدِّ إىل الغزايل دفعت التي الدَّوافع سنُحلل كما
له، أخوَّتها بل الدين، مع اتفاقها وبيان الفلسفة عن للدفاع نفسه ينصب رشد ابن جعلت
موقف بني ثم أوًال، سينا وابن الفارابي موقف وبني النَّاحية هذه يف جهوده بني وسنُقارن
والفالسفة، الفلسفة عىل الغزايل وطأة ثقل هذان أحسَّ فقد ثانيًا، طفيل وابن باجة ابن

عليه. الرد يف بال ذا شيئًا تقريبًا يعمال لم هذا ومع
من للحكم ُمستوجبًا يكون فيما حكُمنا يكون أال ة َعامَّ بِصَفٍة رأينا ذلك كل ويف
الشخيص املذهب ألن الشخيص؛ الرأي أو العاطفة عن صادًرا ومسائله، البحث مشاكل
الشهري الحظ كما — ومدارسها الفلسفية املذاهب رصاع قصة يروي الذي الفلسفة ملؤرخ
لهذا يرسمها التي اللوحة ويفسد ويبطله، حكمُه الحاالت من األكثر يف يزيف — «رينان»

القطعي.4 الحكم مع يتنَاىف النقدي الحكم ألنَّ الرصاع؛

املقدمة. من ص٥-٦ ومذهبه، رشد ابن 3
املقدمة. من ص١٠ ومذهبه، رشد ابن 4
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األول القسم





األول الفصل

رشد األندلسحتىعرصابن

بن طارق يد عىل األُموية الدولة عهد يف ٩٢ه سنة األندلس جزيرة شبه املسلمون فتح
الرحمن عبد األمري جاءها حتى بدمشق، القائم الخليفة ِقبل من الوالة عليها فتواىل زياد،
يد عىل أُرسته ُملك ذهاب بعد الشام من فارٍّا الداخل، الرحمن بعبد امُللقب معاوية، بن
يف البطل هذا َس أَسَّ وقد ١٣٨ه، سنة قرطبة حارضتها عىل واستوىل العباسية، الدَّولة
خلفاء منها وصار باملرشق، نجمها أفول بعد باملغرب األُموية ألُرسته دولة البالد هاتيك
باهلل املعتد هشام بموت دولتهم زالت حتى كذلك األمر وظلَّ ببغداد، العباسيني يُنافسون

مللكه. وارثًا يرتك أن غري من ٤٢٧ه سنة
وكان الطوائف، بملوك التاريخ يف ُعرف ما فكان ذلك، بعد األقاليم األمراء تقاسم
ملك هللا، عىل باملعتمد تلقب الذي عبَّاد، بن محمد القاسم أبو ذكًرا وأنبههم أمًرا أشهرهم
ينتظم لم ما األندلس بالد من ملكه يف — املراكيش يقول كما — له «انتظم فقد أشبيلية،
بمراكش الرببر بملك يستنرص جعله حظه سوء ولكنَّ املتغلبني.»1 من أعني قبله، مللك
جاء أن بعد أنَّه ذلك دولته؛ ضياع سبب ذلك فكان الفرنجة، عىل تاشفني بن يوسف
لغرضه يحتال فظل فيها طمع وخرياتها، وعظمتها البالد ورأى لألندلس تاشفني ابن
عليها االستيالء له تم حتى ملراكش، عاد أن بعد الجزيرة داخل يف واألنصار الدعاة ويبث
اسم واستحق امللوك جملة يف «ُعدَّ الحني ذلك ومن ٤٨٤ه، سنة هللا عىل املعتمد وأرس

باملرابطني.»2 وأصحابه هو وتسمى السلطنة،

١٩١٤م. سنة القاهرة طبعة ٦٩ دوزي، نرش ص٩٠ املراكيش، 1
القاهرة. طبعة ص٩٠ دوزي، نرش ص١١٤ نفسه، 2



والفلسفة الدين بني

نفسه لقب الذي تُوَمْرت، بن هللا عبد بن محمد سوس بمدينة قام ٥١٥ه سنة ويف
عرش ثلَّ نفسه يف ا ُمِرسٍّ املنكر، عن وينهى باملعروف يأمر وجعل باملهدي، بعد فيما
وخليفته هو استطاع خطوب وبعد أنقاضهم، عىل وألصحابه له دولة وتأسيس امُلرابطني
ما آخر «وكان باألندلس، املوحدين دولة يؤسسا أن (٤٨٧–٥٥٨ه) عيل بن املؤمن عبد
بن يوسف بن عيل وفاة بعد مراكش مدينة املرابطون يملكها التي البالد من عليه استوىل

٣٥٧ه.»3 سنة تاشفني
امللقب يوسف يعقوب أبو ابنه بعده من األمر فويل املؤمن، عبد تويف ٥٥٨ه عام يف
األمر ويل وفاته وبعد أرسطو، وْرشح التفلسف عىل رشد ابن شجع الذي وهو باملنصور،
نكبة كانت األمري هذا عهد ويف ٥٨٠–٥٩٥ه، سنة من حكم الذي يعقوب يوسف ابنه

فيها. للعدل ظل ال ُمحاكمة بعد بالفلسفة، وامُلشتغلني رشد ابن
الناحية من قرطبة فيلسوف عرص نهاية حتى األندلس عن خاطفة ملحة هذه
مختلفة دول عليها تعاقبت وقد البالد هذه أنَّ فسنرى العلمية الناحية من ا وأمَّ السياسية،
االجتماعي الفيلسوف هذا أنَّ ذلك االجتماعية، خلدون ابن قوانني لبعض مصداًقا كانت
«طور انقراضها، إىل قيامها ل أوَّ من الدولة بها تمر التي األطوار من الثاني الطور جعل
التطاول عن وكبحهم بامللك، دونهم واالنفراد قومه، عىل األمري استبداد أي: — االستبداد
الرجال باصطناع معنيٍّا الطور هذا يف الدولة صاحب ويكون — واملشاركة للمساهمة

4«… واألنصار املوايل واتخاذ
الحضارة، وتعظم العمران يكثر حيث تكثر إنما «العلوم أنَّ آخر: موضع يف يُقرر كما
وراء ما إىل انرصفت معاشهم عن العمران أهل أعمال فضلت متى أنَّه ذلك يف السبب وأنَّ

والصنائع.»5 العلوم وهي اإلنسان، خاصية يف الترصف من املعاش
لنا يُؤكد التاريخي البحث فإنَّ فيه، شبهة ال حق خلدون ابن يُقرره الذي هذا كل
همها يكون ظروف، من بها يُحيط ملا تبًعا يقرص أو عهدها يُطول فرتات باألمم تمر أنَّه
هذا توسيع ُمحاولة ثم ُسلطانها، وتوطيد كيانها عىل امُلحافظة األسايس وغرضها األوَّل
رشعت وسلطانها، نفوذها عىل وأمنت أقدامها ورسخت األمر لها استتب فإذا السلطان؛

.١٤٥ دوزي، ط املراكيش، 3
.١٣٢٢ سنة مرص طبع ص١٣٨، املقدمة، 4

ص٣٤٤. املقدمة، 5
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رشد ابن عرص حتى األندلس

والعلوم املعارف يف وافر بنصيب الرضُب ذلك ومن والعظمة، األبهة وسائل تستكمل
والحديث. منها القديم

قبل تُعنى باألندلس قريش صقر سها أَسَّ التي األُموية الدَّولة ترى أن بدًعا ليس لهذا
التوسع وتُحاول اإلسالمية، اململكة من اقتطعتها التي البالد يف ُسلطانها بتوطيد يشء كل
حني إذن عجب وال النواحي، من جاورها مما فتحه يمكن ما بافتتاح السلطان هذا يف
ُمنرصفني األهلون، ويتبعهم — قصرية فرتات يف إال — وخلفاءها الدولة هذه أمراء نرى
ذلك إىل وما واللغة، والفقه رسوله، وسنة هللا بكتاب منها تعلق ما إال والعلوم الفلسفة عن

اإلسالمية. العلوم من
استمرت البالد هذه «إنَّ ٤٦٢ه: سنة املتوىف األندليس صاعد القايض يقول ولذلك
امللك توطد أن إىل اللغة، وعلم الرشيعة بعلوم إال العلوم من بيشء أهلها يُعنى ال الفتح بعد
أنَّ البيان عن وغني العلوم.»6 لطلب الهمم ذوو فتحرك بالفتنة، أهلها عهد بعد أُمية لبني
لم التي الفلسفية القديمة العلوم جنس من التي العلوم هي «العلوم» بكلمة إليه امُلشار

بها. إلف للعرب يكن
ُمقدمتهم يف للمقرِّي الطيب نفح كتاب من والثاني األول الجزء نارشو يقول هذا ويف
أيًضا األُمويون األُمراء س أَسَّ إسبانيا، يف العرُب استقرَّ أن «منذ الطبعة: لهذه بالفرنسية
والفقه، الكالم، علم الرشقية الطريقة عىل يعلمون كانوا حيُث للعلوم، مجمًعا قرطبة يف

واللغة.»7 والنحو والبالغة، والفلسفة،
فكان العلم، لطلب تنبهوا أن الناسبعد حاجات تسد لم العلمية املؤسسة هذه أن عىل
العلم منبع حيث العراق)، الشام، الحجاز، (مرص، الرشق إىل العلماء من كثري رحل أْن
ولكنه الة، الرحَّ العلماء تراجم من ترجمة وثلثمائة أربًعا املقري ويُعطينا األعالم. ورجاله
ال اجم الرتَّ هذه بني ومن منطقي،8 أو زمني أو أبجدي ترتيب أي الرتاجم هذه يُرتب لم
ال ألنَّنا وذلك الفلسفية؛ بالدِّراسات يُعنون كانوا الذين العلماء من ا جدٍّ قليل عدد إال يُوجد

القاهرة. طبع ص٧١ األمم، طبقات 6

ص٤٥. أوروبا، نرش الطيب، نفح من األول الجزء مقدمة 7

ص٤٥. أوروبا، نرش الطيب نفح من األول الجزء مقدمة 8
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والفلسفة الدين بني

الفالسفة من رحالة «ثالثني إال املقري ذكرها التي العدد الكثرية الرتاجم تلك بني من نرى
والزهاد.»9 واملتصوفة

العلوم ابتدأت (٣٥٠–٣٦٦ه/٩٦١–٩٧٦م)، باهلل املستنرص الحكم عهد ويف
األدبي املجد بشغافه أخذ قد الخليفة هذا قلب فإن ملحوظة، مكانة تأخذ الفلسفية
افتتاح فخر له فكان النارص، الرحمن عبد أباه شغل الذي الحربي املجد به أخذ مما أعظم
ما جمع لقد حتى إليها؛ وامُلتطلعني فيها للرَّاغبني ُسبلها وتمهيد العالية، الدراسات هذه

وأقطارها. األرض نواحي كل من فيها أَلَّف قد
فيها باذًال والنَّواحي، األقاليم من املصنَّفات «يستجلب املقرِّي: يقول كما كان فقد
لذات عىل ذلك آثر قد بها، غرام ذا وكان خزائنه، بها َضاقت حتى األَموال من أمكن ما

امللوك.»10
أمري وهو يُعنى فبدأ امللك، ييل أن قبل أبيه أيام العلوم لهذه الحكم ميل ظهر وقد
ومرص ودمشق بغداد من والحديث، منها القديم يف التآليف عيون واستجالب أهلها بإيثار
الِحكمة، بأهل التَّشبه إىل نفسه وسمو للعلم، محبته لفرط وذلك الرشق، بالد من وغريها
مذاهبهم.11 وتعلم األوائل كتب قراءة إىل أيامه يف الناس تحرك لكثرة قويٍّا سببًا هذا فكان
واآلداب، بالعلوم العناية من العرص ذلك يف األندلس إليه وصلت ما عىل نحكم ولكي
ُمجلًدا وأربعني أربعة بلغت الَحَكم خزائن كتب فهرست أنَّ ذكروا بعضاملؤرخني أنَّ نذكُر
مجلد، ألف أربعمائة بلغ نفسها الكتب عدد وأنَّ وحدها، الكتب أسماء عىل إال تشتمل ال

أشهر. ستة نقلها استغرق
كان الحَكم أنَّ املؤلفات، بعيون األندلس بإيثار العنَايُة بلغت قد أنَّه أيًضا نذُكر كما
ُمؤلفيها، بالد يف تظهر أن قبل العهد الحديثة املؤلفات من الثمني إحضار عىل يعمل
مؤلفه إىل األغاني كتاب يف «بعث خلدون: ابن عن نقال املقري يقول كما أنه ذلك ومن
منه بنُسخة إليه فبعث العني، الذهب من دينار بألف إليه وأرسل األصبهاني، الفرج أبي

بالعراق.» يخرجه أن قبل

ص٥١. نفسه، 9
.٢٥٦ ج١، معه، ومن دوزي نرش الطيب، نفح 10

ص٧٥. األندليس، لصاعد األمم طبقات 11
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رشد ابن عرص حتى األندلس

فيما ثقة كان كما العلوم، هذه يف النظر يف كبري حدٍّ إىل مشارًكا نفسه الَحَكم كان وقد
يذكراه، لم كيف بشكوال! وابن الفريض البن «عجبًا وقال: األبار ابن وصفه بهذا ينقله،
فيه ويكتب كان، فن أي يف نظر أو قراءة فيه وله إال خزائنه يف كتاب يوجد كان وَقلَّما

به.»12 الخاصة الحكايات غرائب من عنه يتناقل وما ووفاته ومولده املؤلف نسب
أزهى من تعدُّ التي العلمية الحركة تلك األمام إىل ويدفع الجهود هذه يُذْكي وكان
تعرف الحديثة األزمنة تكاد ال «الذي التَّسامح من الحكم أياَم راَن ما العلمية، الحركات
يتكلمون كانوا واملسلمون واليهود املسيحيون العلماء فأولئك واحًدا، مثاًال أو نظريًا له
األدبية الدراسات يف ويُشاركون العربية، األشعار ويتناشدون العربية، هي واحدة لغة

نفسها. والعلمية
اتفاق يف الجميع وصار الناس، بني تفصل التي الحواجز جميع سقطْت وهكذا،
يَُعدُّون الذين بتالميذها ُقرطبة مساجد وصارت امُلشرتكة، املدنية رصح إقامة يف وتعاون

والعلمية.»13 الفلسفية للدراسات عاملة مراكز باآلالف
الذهبي العهد وهذا شبابه، يف عليه ُقيض الَحَكم شاده الذي املجيد العمل هذا ولكن
ذلك هدم عىل ُمختلفة عوامل تحالفت فقد طويًال، يستمر لم والفلسفية العلمية للدراسات
الوهاج املصباح ذلك إطفاء وعىل بقرطبة، والفلسفة العلم نصري أقامه الذي العايل الرصح

الدراسات. هذه طالب أمام السبيل يُنري كان الذي
هشام ابنه خلفه (٣٦٦ه/٩٧٦م)، باهلل املستنرص الثاني الَحَكم وفاة بعد أنَّه وذلك
محمد املنصور الحاجب به فاستبدَّ ُعمره، من العارشة يُجاوز لم حدثًا غالًما وكان املؤيَّد،
استمالة من ا بدٍّ املنصور الحاجب يجد ولم الخليفة، والدة هذا عىل وساعدته عامر، أبي بن

حوله. الشعب عنارص جميع وَلمِّ إليه العامة
عىل تغلبه ل أوَّ وعمد الفقهاء، وتعصب الجمهور لجهل استجاب أن هذا من وكان
فيها ما وأفرز جمعها، يف يملك ما وكل عمره الحَكم بذل التي الكتب خزائن إىل السلطة
الطب كتب عدا ما القديمة، األوائل علوم كتب من — والدين العلم أهل من بمحرض —

بإعدامها. أمر ذلك وبعد والحساب،

ص٢٥٦. ج١، الطيب نفح 12
ص٤. ومذهبه، رشد ابن رينان، 13
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والفلسفة الدين بني

ت وُغريِّ والحجارة، الرتاب عليها وهيل القرص آبار يف بعضها وطرح بعضها فأحرق
عندهم، الحكم ملذهب وتقبيًحا األندلس، عوام إىل تحببًا ذلك وفعل التغايري، من برضوب
قرأها من كلُّ وكان رؤسائهم، بألسنة مذمومة أسالفهم، عند مهجورة العلوم تلك كانت إذ
فعلته املنصور ج وتوَّ الرشيعة.14 يف اإللحاد به ومظنونًا امللة من بالخروج عندهم ُمتَّهًما

العلوم! بهذه االشتغال به حرَّم مرسوًما أصدر بأن
استمالة الجرَم هذا املنصور الحاجب ارتكب هل يتساءل: أن للباحث يحق وهنا
ا رسٍّ ُمشاركته مع لسلطته، واستبقاء الحَكم، لذكرى وتشويًها األندلس، وفقهاء للعامة
رجل وهو — كان أو سعيد؟15 ابن عن نقًال املقري ذلك إىل يُشري كما العلوم، هذه يف
الحرب األول ه همَّ وكان املؤيد، هشام الضعيف الرشعي صاحبها من السلطة اغتصب قد
العلوم ففي هذا ومع الدين، تُعارض قد التي العلوم يكره نرص— إىل نًرصا فيها يُضيف
التي العوامل ببعض ُمتأثًرا كان وإن راٍض، بقلب فعل ما ففعل عنها، غنى اإلسالمية

إليها؟ اإلشارة تقدمت
إىل املنصور دفعت التي الدوافع نُحقق أن البحث هذا يف كثريًا يهم مما ليس أنَّه عىل
ما ودفُع الدين عىل الحَدُب منها ليس بأنَّه نجزم نكاد كنا وإن القديمة، العلوم كتب إعدام
عمله إىل يرجع العوامل تلك اجتماع لعل بل بها، جاء التي العقائد بعض يتعارضمع قد
املحافظة له ليتأتَّى الدين؛ ورجال العامة واسرتضاء السلطة، اغتصابه يف َفْعلته سرت عىل

والسلطان. الجاه عىل
لها أموًرا نُسجل أن املهم وإنما هنا، كثريًا يهمنا مما ليس ذلك تحقيق إن نقول:

بها: يُعنون كانوا ومن للفلسفة بالنسبة خطرها

ويدلنا الفلسفية، الدراسات ُمِحبِّي من العرص هذا يف يكونوا لم األندلس أهل إن (١)
يف سعيد ابن عن نقًال املقرِّي ذكره وما األندليس، صاعد عن نقلناه أْن سبق ما هذا عىل
الفلسفة إال واعتناء حظ لها العلوم «كل أنَّ من الِعْلم فنون يف األندلس أهل حال بيان
كلما فإنَّه العامة، خوف بهما يُتظاهر وال هم، خواصِّ عند حظَّهما لهما فإنَّ والتنجيم؛

ص٧٦. األمم، طبقات 14

.١٨٦ ج١، الطيب، نفح 15
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رشد ابن عرص حتى األندلس

عليه وقيدت زنديق اسم العامة عليه أطلقت بالتنجيم، يشتغل أو الفلسفة يقرأ فالٌن قيل:
أو للسلطان، أمره يُرفع أن قبل حرقوه أو بالحجارة رجموه شبهة يف زل فإن أنفاسه،
الشأن هذا كتب بإحراق ملوكهم يأمر كان ما وكثريًا العامة، لقلوب تقربًا السلطان يقتله

نهوضه.»16 أوَل لقلوبهم عامر أبي بن املنصور تقرَّب وبذلك وجدت، إذا
الذين صار بالفلسفة، االشتغال بتحريم املنصور الحاجب مرسوم وبعد لهذا؛ إنه (٢)
عليهم يحكم أن خشية وذلك الحميمني، أصدقائهم عن حتى يستْخفون بها يشتغلون
ُشعلة يحملون استمروا الذين هؤالء كان كما أمرهم.17 افتضح إذا واإللحاد بالزندقة

الحياة. لفقدان بل واألرزاء، املحن من لكثري كذلك عرضة التفلسف
زمانه، وأوحد وقته «عالمة كان أنه ٥٣٣ه سنة امُلتوىف باجة ابن ترجمة يف جاء فقد

منهم.»18 هللا وسلمه مرات إهالكه وقصدوا العوام، من وشناعات كثرية بمحن وبُيل
املنصور أنَّ ُزهر، بن بكر أبي الحفيد ترجمة يف أصيبعة أبي ابن لنا يذكر وكذلك
كتب من شيئًا يرتك أَالَّ قصد ٥٨٠ه، سنة ويل وقد املوحدين، خلفاء من يعقوب يوسف أبا
من الرضر بكبري وتوعد بالنار، بإحراقها منها كثريًا وأباد بالده، يف باقيًا والحكمة املنطق

كتبها.19 من يشء عنده أو العلوم بهذه ُمشتغًال يُضبط
لنا روى فقد رشد، ابن أيام إىل — قصرية فرتات يف إال — كذلك الحال استََمرَّ وقد
أنَّه وفيه املوحدين، من يعقوب أبي املؤمنني أمري وبني بينه اتصال ل أوَّ خرب املراكيش
ونسبه أبيه واسم اسمه عن سأله أن وبعد وحدهما، طفيل وابن وجده عليه َدَخل عندما
رشد ابن فأدرك حادثة؟ أم هي أقديمة السماء يف الفالسفة) (يعني رأيهم ما له: قال

بالفلسفة.20 اشتغاله وينكر يتعلل وأخذ والخوف، الحياء
تبني التي الشواهد هذه من كثريًا رشد ابن بحياة الخاص التايل الفصل يف وسنورد
مضطهدين وطالبها رجالها كان وكيف باألندلس، ممقوتًا علًما الفلسفة كانت كيف بجالء

اإلسالمية. البالد من وغريها البالد هذه يف

ص١٣٦. ج١، الطيب، نفح 16
ص٦. ومذهبه، رشد ابن 17
.٦٢ ج٢، األطباء، طبقات 18

.٦٩ ج٢، نفسه، 19
ص١٦. ومذهبه، رشد ابن وراجع ص١٧٤-١٧٥. املراكيش، 20
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والفلسفة الدين بني

وَظلَّ مؤلفاتها، أكثر وإبادة أهلها باضطهاد الفلسفة تمت لم كله وذاك هذا برغم (٣)
األوائل. وبكتب النظرية العقلية بالدراسات وتُعنى التفلسف شعلة تحمل جماعة هناك

والفلسفية، العلمية الكتب بعض املنصور الحاجب محنة من أفلت قد أنَّه وذلك
بقرص الذَّخائر من كان ما مع بيعت التي الكتب من أمثالها انترش كما البالد يف فانترشت
عنوة.21 لها واقتحامهم قرطبة الرببر دخول عند نُِهبت التي أو الرببر، فتنة أيام قرطبة
إىل يشء وأحبُّ أخرى، وجهًرا مرة ا رسٍّ ليٍد، يٍد من تنتقل الكتب هذه ظلت وقد
األهلية بالحرب السلطان عىل والقابضني قرطبة اشتغاُل هذا عىل وساعد ُمنع، ما اإلنسان
الخامس أوائل إىل الرابع القرن أواخر من عليهم، الخارجني من والثورات واالضطرابات

الفلسفية.22 بالدراسات يشتغل من تعقب عن الهجري،
يضمرون باألندلسكانوا الحكم ولُوا الذين بعضاألمراء أنَّ العوامل هذه إىل ويُضاف
لديهم يلَقون العلماء هؤالء كان وأحيانًا أحيانًا، ا رسٍّ التفلسف ويشجعون الفلسفة ُحبَّ
الفالسفة من اإلشبييل ُوهيب بن مالك كان فقد جهًرا، والتشجيع الحماية من كبريًا قدًرا
وجليسه.23 عامله وجعله حرضته يف تاشفني بن يوسف استدعاه فقد هذا ومع الظاهرين،
الخلفاء من يعقوب يوسف أبا املنصور أنَّ الباجي مروان القايض لنا يذكر وكذلك
الحفيد إىل باألمر عهد والحكمة املنطق كتب إعدام قصد ملا آنًفا، اسمه َمرَّ وقد املوحدين،
لم والحكمة املنطق كتب من يشء زهر ابن عند كان إن «أنَّه بذلك وأراد زهر، بن بكر أبي
يحمل أن الَحسُد وشاء بسببها.»24 مكروه يناله وال بها، يشتغل إنه عنه يُقال وال يظهر،
من الكثري وعنده العلوم بهذه يُعنى بأنَّه املنصور إىل به السعاية عىل زهر ابن أعداء بعض
االتهام، هذا فحص تكن لم النتيجة ولكنَّ كثريون، عليه شهد محرض بذلك وُعمل كتبها،
هذا يف زهر ابن أَولِّ لم «إنني املنصور: قال ثم بسجنه، والحكم الشاكي عقاَب كانت بل

25«… عنه يقال وال منه، يشء إىل أحد ينسبه ال حتى

.٢٥٠ ج١، الطيب نفح ص٧٦، املراكيش 21
ص٧٦. األندليس، صاعد 22

.٣٢٣-٣٢٤ ،٢٩٤ ج٢، الطيب، نفح 23
.٦٩ ج٢، األطباء، طبقات 24

.٦٩ ج٢، األطباء، طبقات 25
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رشد ابن عرص حتى األندلس

الحاالت من كثري يف مردُّه كان بالفلسفة امُلشتغلني اضطهاد أنَّ عىل رأينا يف يدلُّ وهذا
ويستمر غالبًا الدولة تقوم الطائفتني هاتني عىل فإنَّ والفقهاء، العامة استمالة يف الرَّغبة إىل

به. للقائمني السلطان
فأمر للفلسفة، امليل شديد كان املؤمن عبد بن يوسف يعقوب أبا الخليفة إنَّ بل (٤)
وإنه األُموي،26 باهلل املستنرص للحَكم اجتمع مما قريب منها له فاجتمع كتبها، بجمع
علم أهل وخاصة العلماء عن ويبحث واملغرب، األندلس أقطار من الكتب يجمع يزل لم

املغرب.27 ملك ممن قبله مللك يجتمع لم ما له اجتمع أن إىل النظر
من العلماء إليه يجمع يزل لم الذي طفيل ابن الفيلسوف اصطفى أن منه كان ثم

إكرامهم. عىل ه ويحضُّ عليهم ويُنبه األقطار، جميع
رشد البن تشجيعه من كان ما إىل نُشري ورجالها الفلسفة هذا يعقوب أبي ُحبِّ ويف

بالتفصيل. هذا عن الحديث وسيجيء أرسطو، يرشح أن منه وطلبه
تلك يف الفلسفة تأصل عىل بوضوح تدلنا هنا نسجلها التي األمور تلك وكل هذا،
عيلٍّ بن املؤمن عبد عَرب ملا إنه حتى بسبيل، إليها وما للفلسفة أهلها من كره عىل البالد،
من أول فكان حافًال، مجلًسا وللشعراء للناس جلس وجوهها، وبايعه األندلس إىل البحر

فيها: جاء له قصيدة َحيُّوس بن محمد هللا عبد أبو له مادًحا أنشده

ت��ع��دال أن أي��اُم��ه وت��ع��ل��َم��ت ��ال أمَّ م��ا ب��ه��دي��ك��م ال��زم��ان ب��ل��غ
ف��ت��ش��ك��ال28 ص��ورة ال��ه��داي��ة وج��د ق��اب��ًال ش��ي��ئً��ا ك��ان أن وِب��َح��ْس��ب��ه

يف لت تأصَّ قد والصورة، املادة ُهنا وهي الفلسفية األفكار بعض أنَّ عىل دليٌل وهذا
كما أنَّه عىل أيًضا األمور هذه تدلُّ كما الشعراء، ألسنة عىل شعًرا جرت حتى األعماق
أذكتها؛ أنها إال منها يكن لم الفلسفة لهدم بذلت التي الجهود كل بحق: «رينان» يقول
أكثر كانت (١٠٦٨م) زمنه يف القديمة العلوم دراسات أنَّ يؤكد الطليطيل سعيد فهذا

مىض.29 زمن أي من ازدهاًرا

ص١٧١. املراكيش، 26
ص١٧٢. نفسه، 27

ص١١٧. املراكيش، 28
ص٦. ومذهبه، رشد ابن 29
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والفلسفة الدين بني

هذه كانت وإن زاهر، كبري عقيل عرص بعد جاء قد رشد ابن أنَّ عىل كذلك تدل كما
الديني التعصب العوامل هذه ومن مختلفة، لعوامل فجأة األندلس يف وقفت الدراسات
سنة رشد ابن بموت إنه حتى الفرنجة، بها قام التي والحروب السياسية، واالنقالبات

لها. ونصري ممثل آخر اإلسالمية الفلسفة فقدت ٤٩٥ه/١١٩٨م،

26



الثاني الفصل

رشد ابن

مؤلفاته – نكبته – حياته

حياته (1)

اإلسالم، فالسفة أكرب من رشد، بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو هو
(٥٢٠ه/١١٢٦م) سنة بقرطبة ولد وبالحفيد، أرسطو) شارح (أي: بالشارح الشهري
ويُعرف — فجدُّه والقضاء، العلم يف املرموق العايل املركز طويل زمن منذ لها أُرسة من
الجامع باملسجد الة الصَّ وأمري كلها، باألندلس الُقضاة قاَيض كان — رشد بابن مثله
بشكوال ابن يقول كما — كان فقد الخطري؛ املركز لهذا بالصدفة يصْل ولم بقرطبة،
يلجئون الناس وكان عرصه، أهل جميع عىل فيه ًما ُمقدَّ للفقه، حافًظا عامًلا فقيًها —
النفوذ أصحاب أشهر من العلم يف رياسته مع كان إذ عليه،1 مهماتهم يف ويعوِّلون إليه

املرابطني. عهد يف والجاه
عىل فتوفر طلبه، إىل فأجيب منه، استعفى قصرية غري ُمدَّة القضاء تقلد أن وبعد
باملكتبة املحفوظ فتاويه مجموع كتبه أهم ومن وتصانيفه، ومسائله وتواليفه كتبه نرش

بباريس. األهلية

سنة مدريد طبع وأدبائهم، وفقهائهم ومحدثيهم وعلمائهم، األندلس أئمة تاريخ يف الصلة كتاب 1

سنة مدريد طبع للضبي، األندلس رجال تاريخ يف امللتمس بغية وراجع ص٥١٩. ١٥٤ نبذة ١٨٨٢م،
ص٤٠. ٢٤ نبذة ١٨٨٤م،



والفلسفة الدين بني

والقضاء، العلم يف املركز هذا يُشبه ما يُقال ما عىل له فكان والده ا أمَّ جده؛ هذا
املأثورة األقوال ومن ٥٦٣ه، سنة وتويف ٤٨٧ه سنة بشكوال ابن يرويه ما عىل ولد وقد

الحفيد! رشد ابن وأبا الجد رشٍد ابن ابن يكون أن يكفيه أَنَّه وَمنْزلته ِفِه َرشَ يف

العلماء ومركز العلم سوق وهي قرطبة، بمدينة ٥٢٠ه/١١٢٦م سنة فيلسوفنا ولد وقد
املنصور املغرب ملك مجلس يف ُمنَاظرة «جرت أنَّه املقرِّي روى فقد الحني، ذلك يف
رشد ابن فقال زهر، ابن بكر أبي الرئيس وبني رشد ابن الوليد أبي الفقيه بني يعقوب،
فأريد بإشبيلية؛ عالم مات إذا أنَّه غري تقول! ما أدري ما قرطبة: تفضيل يف زهر البن
آالته بيع فأريد بقرطبة ُمطرب مات وإذا فيها، تباع حتى قرطبة إىل ُحملت كتبه بيع
أكثر «وقرطبة بقوله: الكالم الطريفة املناظرة هذه راوي يختم ثم إشبيلية.» إىل حملت

كتبًا.»2 هللا بالد
والتوحيد الفقه من أمثاله يدرس ما فدرس العلمي، الوسط هذا يف رشد ابن نشأ
الكتاب وهو «املوطأ» القاسم أبي أبيه عىل واستظهر اإلسالمية، العلوم من ونحوهما
حظٍّا ذلك مع ونَاَل عرصه، وحيد كله ذلك يف فَصار مالك، اإلمام ملذهب واألسايس األول
ويكثر واملتنبي، حبيب أشعار يحفظ األبار ابن يقول كما فكان واألدب، اللغة من وافًرا

ومجالسه.3 دروسه يف بها التمثل غالبًا
وله الفقه، يف رأيه إىل يُرجع كما فيه رأيه إىل يُرجع وكان أيًضا الطب درس ثم
مودة من ُزْهر بن مروان أبي وبني بينه كان ملا ألفه «الكليات»، املشهور كتابه فيه
عمًال كتابيهما جملة لتكون وذلك الجزئيات، يف كتابًا الطب يف ألف والذي وثيقة، وألفة

الطب.4 صناعة يف كامًال
لم ما إىل منها ووصل األوائل، وعلوم الفلسفة تعلم إىل رشد ابن ُة ِهمَّ سمت ثم

عرصه.»5 أهل دون اإلمامة فيها له «فكانت سواه، يدركه

.٩٨ ج١، الطيب، نفح 2
نبذة ١٨٨٦م، سنة مدريد طبع ومنزلته، رشد ابن دراسات يف هام مؤلف وهو الصلة، لكتاب التكملة 3

.٢٦٩-٢٧٠ ج١، ٨٥٣
١٨٨٣م. سنة القاهرة طبع ،٧٥ ج٢، أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات 4

.١٢٥ ج٢، الطيب نفح عرصه، يف الفلسفة إمام سعيد ابن يجعله وكذلك ،٢٢٩ ج١، األبار، البن التكملة 5
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كماًال األندلس يف النظري عديم — األبار ابن يقول كما — صار القول: وقصارى
عنه ُحكي حتى كربه، إىل صغره من بالعلم الشديدة بالعناية ُعرف كما وفضًال، وعلًما

زواجه. وليلة أبيه، وفاة ليلة إال عقل منذ الدراسة يرتك لم أنه
اإلسالمي، العالم يف العلماء أشهر من واحًدا كان «إنه بحق: «مونك» عنه ويقول
خصبًا وأكثرهم الكتاب مشاهري أحد كان كما عمًقا، أرسطو مؤلفات اح ُرشَّ أكثر ومن
مشاهري جمعت عالية علمية بيئة يف «رينان» يقول كما عاش فقد َعَجَب، وال وإنتاًجا،

أصيل. ُمواٍت وطبْع كبري طيب استعداد ذلك يف يعينه وكان عرصه.»
فيها وتدرجه دراساته يف ُرشد ابن بسري يختص فيما طويًال نَِقَف أن نود وال
عىل جرى األمر أنَّ نعتقد ألننا وذلك بالتفصيل؛ عنهم أخذ الذين والشيوخ العلماء عند
عىل الفقه درس فقد املتميزين، عرصه وشيوخ والده عن العلم أخذ إنه أي أمثاله، ُسنَّة
بكر وأبي مرسة، بن مروان وأبي بشكوال، بن القاسم أبي وعن آنًفا، قلنا كما والده،
عىل والطب (الرياضيات) التعاليم درس كما الفقهاء.6 شيوخ من وغريهم سحنون، بن
الحكمية.7 العلوم من كثريًا عنه وأخذ مدة، الزمه الذي الرتجايل هارون بن جعفر أبي
يكون أن نفيهما من و«مونك» «رينان» من كلٌّ إليه ذهب ما عىل نوافق أننا عىل
ذكر حني أخطأ قد أُصيبعة أبي ابن وأنَّ الفلسفة، يف رشد ابن أساتذة من باجة ابن
الثانية يجاوز ملا طفًال رشد ابن كان حني تويف قد هذا فإن باجة،8 ابن حياة يف ذلك

عمره. من عرشة
فيلسوف حياة عن مفصل بتاريخ أمدنا قد أُصيبعة أبي ابن يكون أال املؤسف ومن
بعد األطباء» «طبقات تاريخه كتب إذ مقدوره يف هذا كان وقد ودراساته، األندلس
كثري ُسنَّة عىل جرى قد أنه من نعتقده ما هو السبب ولعل عاًما! أربعني بنحو وفاته
تبني قد يكن لم إذ املرتَجم؛ حياة من األوىل باملرحلة العناية عدم من العرب مؤرخي من

نبوغه. بعُد

ص٤٣٥. رينان لكتاب األول امللحق ،٢٦٩ ج١، األبار، ابن 6
جعفر ابن أن يذكر وهنا الرتجايل، ترجمة يف ص٧٥ رشد، ابن ترجمة يف ٧٦ ج٢، أصيبعة، أبي ابن 7

املتقدمني.» الحكماء من وغريه أرسطو بكتب معتنيًا لها، متقنًا الحكمية للعلوم «محقًقا كان هذا
.٦٣ ج٢، األطباء طبقات عن ص١٤، ورينان ص٤١٩-٤٢٠، مونك 8
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طويًال، زمنًا قرطبة قضاء ويل رشد ابن أنَّ املعروف من فإنه يشء، من يكن ومهما
يُؤخذ وكذلك قاٍض، بأنَّه نهايتها أو مؤلفاته بعض ابتداء يف نفسه وصفه لذلك ويَدلُّ
ما كثريًا ينتقل أن أوَجَب املوحدين بالخلفاء واتصاله منصبه مهام أنَّ امُلؤلفات هذه من

وقرطبة. وإشبيلية مراكش بني
سنة ويل الذي املؤمن، عبد بن يوسف األمري املوحدين بخليفة اتصل كيف ا أمَّ
والفالسفة العلماء باجتذاب ومعنيٍّا األمري هذا جليس كان الذي طفيل ابن بفضل ٥٥٨ه،
الواحد عبد يرويه كما نفسه فيلسوفنا لنا ه يقصُّ ما فهذا ذكره، تقدم ما عىل إليه
الُقرطبي يحيى بن بُنُدود بكر أبا األستاذ الفقيه رشد ابن تلميذ أنَّ يذكر إذ املراكيش؛
أَبي املؤمنني أمري عىل دخلُت «ملا مرة: غري يقول الوليد أبا الحكيم َسِمَع أنَّه أَخربه
عيلَّ يُثني بكر أبو فأخذ غريهما، معهما ليس طفيل بن بكر وأبو هو وجدته يعقوب
به فاتحني ما أول فكان قدري، يبلغها ال أشياء ذلك إىل ويضم وسلفي بيتي ويذكر
السماء يف رأيهم ما قال: أن ونسبي أبي واسم اسمي عن سألني أن بعد املؤمنني أمري
أتعلل فأخذت والخوف، الحياء فأدركني حادثة؟ أم هي أقديمة — الفالسفة يعني: —
املؤمنني أمري ففهم طفيل، ابن معه قرر ما أدري أكن ولم الفلسفة، بعلم اشتغايل وأُنكر
عنها، سألني التي املسألة عىل يتكلم وجعل طفيل ابن إىل فالتفت والحياء، الروع مني
أهل احتجاج ذلك مع ويُورد الفالسفة، وجميع وأفالطون أرسطوطاليس قاله ما ويذكر
املتفرغني الشأن بهذا امُلشتغلني أحد يف أظنها لم حفظ غزارة منه فرأيُت عليهم، اإلسالم
بمال يل أمر انرصفت ا فلمَّ ذلك، من عندي ما فعرف تكلمُت حتى يبسطني يزل ولم له،

ومركب.»9 سنية وخلعة
تلخيص عىل يتوفر أن رشد ابن من طلب الذي هو نفسه طفيل ابن كان ثم
رغبُة صادفت وكذلك نفسه، املؤرخ ذكره بينهما جرى حديث يف وذلك ورشحه، أرسطو
عقله بكل فرشع الكبري، العمل هذا إىل فيلسوفنا لدى شديًدا ميًال أرسطو ْرشَح الخليفة
ما وتلخيص الغامضة، أرسطو أغراض بتوضيح الرَّغبة هذه بتحقيق القيام يف وقلبه
يف جاء كما الشاق العمل هذا عىل وساعده تناوله، ويسهل مأخذه ليقرب ورشحه كتب،

للفلسفة.10 شديد وميل القريحة، يف وصفاء الذِّهن، يف جودة عنه، طفيل ابن حديث

ص١٧٤-١٧٥. ١٨٨١م، سنة ليدن وطبع دوزي نرش املغرب، أخبار تلخيص يف املعجب 9
ص١٧٥. نفسه، 10
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أعماله وبأنَّ عاتقه، عىل القدر ألقاها التي املهمة بِعَظم إذن يشعر فيلسوفنا كان
ولذلك فيه؛ رشع بما للقيام الكايف الوقت له تدع ال تكاُد الدَّولة رجال من رجًال باعتباره
يف يقترص أن عليه وجب إنه يقول «للمجسطي» تلخيصه من األول الجزء آخر يف نراه
فجأة رأى برجل نفسه ويشبِّه عنها، االستغناء يُمكن ال التي النظريات إيراد عىل رشحه
متاع من عنده ما أثمن الستنقاذ يلزم ما إال الوقت من لديه وليس منزله، تلتهم النار

للحياة. عنه غنى ال وما
نفسه، عىل أخذها التي رسالته ينبغي كما ليؤدي وقته كل يُخصص نراه كما
يحني أن خشية الفلسفية أعماله عىل ليتوفر وذلك به، السن تقدم عند منصبه فيعتزل

منها. ينتهي أن قبل أجله
امُللقب يعقوب ابنه بعده الحكم وويل املؤمن، عبد بن يوسف الخليفة تُويف وملا
إالَّ أبيه، لدى له كانت التي واملنزلة الحظوة لديه رشد ابن نال ٥٨٠ه، سنة باملنصور
لنكبته مقدمة هذا وكان وبعقيدته، به الظن سوء فابتدأ باملرصاد، له كان القدر أنَّ

بنفيه. والحكم

وقفات نقف أن يستدعي ما اآلن حتى رشد ابن حياة يف أنَّ نرى هذا، يف البحث وقبل
قصرية:

إىل وكان موضوعاتها، اختالف عىل الفلسفة وعلوم الفقه يف عرصه إمام كان لقد أوًال:
وأنَّه الحق، هو ذلك أنَّ يعتقد لذاك؟ علة كان هذا فهل تواضًعا، الناس أشد من ذلك

األمور. طبائع مع يتفق الذي
بها تاه هينًا، أمرها كان ولو العلم، مسائل من مسألة عرف إذا الجاهل إنَّ
من يتنقل الذي العالم كذلك وليس غريه، يؤَت لم ما العلم من أوتي قد أنه وظنَّ
له تبدت علمية مشكلة حل من فرغ وُكلَّما آخر، رضب إىل املعرفة رضوب من رضب

. فكريٍّ وتعب عقيل َكدٍّ يف دائًما فهو أُخرى،
يُحيط أن عن عقله بعجز وإحساسه علمه، بقلة شعوره هي املطاف وخاتمة
مقام من ذلك فوق وما األعىل، املأل من فيها وما وَسَماواته أراضيه كله: بالكون
كذلك والنفسية الطبيعية والنتيجة إدراك، أو عقل به يحيط أن عن جلَّ الذي األلوهية

تواضعه. واشتد جانبه الن علمه عمق كلما يغدو أن
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إنَّ أي الرواية، من عليه أغلب كانت الدراية بأنَّ وصفوه له ترجموا الذين إن وثانيًا:
ما كل عىل االعتماد من عليه أغلب كان الفقهية األحكام يف والقيايس العقيل النظر
نزعته أن نَُقرِّر أْن لنا يُتيح ما وهذا السابقني، الُفقهاء وأقوال األحاديث، من له يقع

الفقه. يف بدت ما أول بدت والتفلسف العقيل النظر إىل
ويجتهد عقله يُعمل بل يرويه، ما عىل واالعتماد بالرِّواية يكتفي ال الذي بأنَّ ذلك
دخل قد يكون بل الفلسفة، عن بعيًدا يكون ال الرشعية، األحكام علل عن البحث يف
املرحلة، هذه يف الفقيه ُرشد ابن يف نرى أن امُلْمكن فمن وإذن أبوابها، أحد من فيها

الزمان. من يأتي فيما الفيلسوف رشد ابن
صالح بها واجتماعية خلقية غايات إىل وأوامره بشعائره يرمي رأيه يف الدين إن وثالثًا:
القيم كتابه خاتمة يف الوضوح تمام واضحة نراها النظرة وهذه وسعادته، املجتمع
وأَحكامه الدِّين أوامر ِمْن أنَّ املوضع هذا يف بنيَّ فقد املقتصد». ونهاية املجتهد «بداية
ة الخاصَّ العدالة تثبيت منه الغرض ما ومنها النفسية، الفضائل تربية إىل يرجع ما
الذي االجتماع يف واردة سنن هو ما ومنها األقوال، وغري األقوال يف ة العامَّ والعدالة

قال. ما آخر إىل والعلمية، العملية فضائله وحفظ اإلنسان حياة يف رشط هو
وذلك الفقهية، آرائه من كثري يف االجتماعية الفلسفية النظرية هذه نلمح وهكذا

الكتاب. هذا من املواضع من كثري يف
فلم والُخلفاء، األُمراء عند عظيمني وجاه حظوة ذا كان فيلسوفنا إنَّ وأخريًا: ورابًعا
عامة، واألندلس خاصة بلده أهل خري عىل هذا قرص بل لنفسه، كثريًا ذلك من يفد

طبيعي. جد ذلك يف واألمر
من يدرك أن يف ولذته الحقيقة، معرفة غايته وجعل للعلم، نفسه وهب قد إنه
ال حتى تستهويه التي هي اللذات هذه صارت وقد طرف، بعد طرًفا الحقيقة هذه

الحياة. وطيب العيش ورفاهة املال جمع لذات وبني بينها يُوازن
املعرفة ه همَّ جعل قد دام ما وأمثالها، املادية اللذات هذه يُبايل ال هو ثم، ومن
ومن اللذات، رضوب أسَمى هي ُروحية عقلية لذة من إدراكها يف يكوُن وما الحقة
جاهه من ينفق أن يف أخرى لذة يجد فهو االجتماعية، اإلنسانية نزعته كانت هذا أجل

وتفكريه. بعقله ينالها التي العقلية اللذات من املحرومني عىل وماله
الوافر وحظَّه فيها يعيش كان التي والبيئة رشد ابن حياة عرفنا أن بعد واآلن
من الفلسفية الدِّراسات حظ من كان ما أيًضا عرفنا ما وبعد والتفكري، العقل من
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بالفلسفة الظن سوء من نفسه هو يلمسه كان ما ومع وإنكار، زراية أو وتقدير، رعاية
ومنصبًا وتفكريًا، عقًال مثله: رجل يحسه كان ماذا كله ذلك بعد اآلن وطالبها، ورجالها
الدين؟ أخت أنها ببيان سبيلها تأمني عىل وحرًصا لها وتقديًرا للفلسفة وحبٍّا وجاًها،
الغزايل منها نال أن بعد لها لالنتصاف يَتَّجه أن عليه أنَّ ريب بال يُِحسُّ كان إنه
الفالسفة يعيش حتى الدين وبني بينها للتوفيق يستطيع ما كل يعمل وأْن كبريًا، نيًال

يرجوه. كان ما إىل ذلك من يصل تجعله لم الزمن أحداث أنَّ إالَّ بسالم،

ونفيه نكبتُه (2)

أو بينهما الكلفة ارتفعت أن املنصور يعقوب الخليفة لدى الحظوة من رشد ابن بلغ
الزائد واألدب امللق من امللوك حاشية يراعيه ما رعاية نفسه يُلزم يكن فلم كادت،
املنصور مجلس حرض «متى الباجي مروان أبو القايض لنا يرويه كما فكان املصطنع،
تسمع يقول: بأن املنصور يُخاطب العلم، من يشء يف عنده بحث أو معه وتكلم

أخي!»11 يا
جاء حينما ٥٩١ه سنة ففي أصحابه، كل عىل مجلسه يف الخليفة هذا قرَّبه وُربَّما
رشد ابن استدعى وليون، قشتالة ملك «ألفونس» لغزو طريقه يف قرطبة إىل املنصور
بعطفه وغمره إليه، الناس أقرب به وجاوز امُلعتاد من أكثر وقرَّبه جانبه، إىل وأجلسه
هذا إنَّ «وهللا عنده: من خرج أن بعد وتالمذته أصحابه من ملهنئيه قال حتى الكبري
أؤمله كنت مما أكثر إىل دفعة قرَّبني قد املؤمنني أمري فإن به، الهناء يستوجب مما ليس

إليه.»12 رجائي يصل أو
املنصور أنَّ يذكر املراكيش فإنَّ جاءت، قد رشد ابن حياة يف السيئة األيام أن عىل
رأيتها «وقد للزرافة: ذكره عند قال أنه ألرسطو الحيوان لكتاب رشحه يف عليه أخذ
له إهانة ذلك يف املنصور رأى وقد مراكش، بالط بهذا يُريد الرببر.»13 ملك عند
يذكر كما — به اعتذر ما رشد البن يشفع ولم نفسه، يف ها أرسَّ ولكنه املالكة، وألرسته

.٧٧ ج٢، األطباء، طبقات 11

ص٧٦. نفسه، 12
ص٢٢٤. املعجب، 13
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القارئ ولكن واألندلس، إفريقية يُريد الَربَّيْن»، «ملك كتب أنه من — أصيبعة14 أبي ابن
الكتابة. يف لتقاربهما غلط

ابن يُنازعون كانوا الذين قرطبة أهل من جماعة أن أيًضا املراكيش يروي وكذلك
يحدث كما عليه، الخليفة صدر إليغار الوسائل يتلمسون أخذوا والرشف، املجد رشد
تالخيصه بعض يف بخطه كتب رأوه بأن الحظ وأسعدهم بلد، كل يف النظراء بني كثريًا
بهذه فطاروا اآللهة.» أحد الزَُّهرة أنَّ ظهر «فقد الفالسفة: قدماء بعض عن حاكيًا
غريه لقول منه حكاية وليست نفسه، رشد ابن كالم من أنَّها وأوهموه للمنصور الجملة

الفالسفة. قدماء من
وبعد واألعيان، والرؤساء الدين رجال ضم محفل يف الخليفة استدعاه أن وكان
عىل معروًفا كان من ونفي ونفيه بطرده أمر للعدل فيها ظل ال صورية ُمحاكمة
علم من به يتوصل وما والحساب الطب عدا ما كلها الفلسفة كتب وبإحراق مذهبه،

القبلة.15 واتجاه الصالة مواقيت معرفة إىل النجوم
من مروقهم وتقرير هؤالء فضيحة فيه كلها للبالد منشور بكتابة الخليفة أمر ثم
تكلم أن بعد املنشور هذا األنصاري روى وقد وبمصريهم، بهم االعتبار ووجوب الدين،
يسأمون ال كانوا الذين أعدائه من ضده كانت التي السعايات وعن رشد، ابن حياة عن
بمدينة املنصور من التلوُّم كان فلما …» فقال:16 الفرار، أوقات ويرتقبون االنتظار، من
آمالهم للطالبني تجددت املذاكرة، ملجالس الناس وانبسط اإلقامة، أمد بها وامتد قرطبة،
شنيع من فيه ارتقبوا ما وأوضحوا األلقيات، بتلك فأْدلوا واسرتسالهم؛ تألبهم وقوَي
أغراضها وتُُدوِولت باملجلس، فقرئت الحسنات، من كثريًا الوليد ألبي املاحية السوءات
مكر ذَيَّلها وُربَّما مخرج، أسوأ عليه دلَّت بما فُخرِّجت ومبانيها، وقواعدها ومعانيها

الطالبني.»
فضيلة الخليفة آثر ثم اإلسالم، رشيعة عن املدافعة إال املأل اجتماع عند يمكن فلم
بالحضور دولته وفقهاء مجلسه طلبة وأمر الجزاء، جميل التماس السيف وأغمد اإلبقاء،

.٧٧ ج٢، األطباء، طبقات 14

ص٢٢٤-٢٢٥. املعجب، 15
تبعة تقرير يف خطرها لها وثيقة ألنها وذلك طولها؛ عىل بنصها األنصاري بأقوال نأتي أن رأينا 16

العربي بامللحق النص هذا ونرش بباريس، األهلية باملكتبة مخطوط عن نقًال خصومه، وتبعة رشد ابن
بعدها. وما ص٤٣٧ ومذهبه»، رشد «ابن لكتاب
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الضالني، لعنة استوجب وأنه الدين، من مَرق بأنه املأل وتعريف املسلمني، بجامع
يف معه ولُفَّ االزدحام، هذا يف األصويل إبراهيم بن هللا عبد أبو القايض إليه وأضيف
توايل مع كالمه أثناء ويف املذاكرة مجالس يف عليه نُقمت أيًضا ألشياء املالم، هذا حريق

األيام.
مروان بن هللا عبد أبو القايض وتكلم بقرطبة، األعظم الجامع باملجلس فأُحرضا
وجهة نَاِفَعة جهة لها تكون أن منها كثري يف بُدَّ ال األشياء أنَّ معناه ما وذكر فأحسن،
بالضد األمر كان ومتى بحسبه، ُعمل الضار عىل النافع غلب فمتى وغريها، كالنار َضارَّة

فبالضد.
أنهم من به أمر بما الناس وعرَّف حجاج، بن عيل أبو الخطيب الكالَم فابتدر
عىل وتفرقوا الجفاء، من هللا شاء ما فنالهم املوحدين، عقائد وخالفوا الدين من مرقوا

وأخفى. الرس يعلم من ُحكم
إرسائيل بني يف ينسب إنه قال: من لقول «أليسانه»، بسكنى الوليد أبو أمر ثم
للملوك فما الخطب، من عليهم جرى ما وعىل األندلس. قبائل يف نسبة له يعرف ال وإنه
انتفع من وكثري املعارف، جميع يف الرباعة تنتهي فإليهما ظهر، بما إال يأخذوا أن
منوالهما، عىل نسج من وال بكمالهما هو من زمانهما يف وليس وتعليمهم، بتدريسهم
بأبي اختصاصه هذه نكبته أسباب من أنَّ ويُذكر َسبَا، أيدي الوليد أبي تالميذ وتفرق

قرطبة. وايل املنصور أخي يحيى
دخلت أني النكبة يف عيلَّ طرأ ما أعظم قال: أنه ُقطرال بن الحسن أبو عنه وأخرب
ِسْفلة بعض لنا فثار العرص، صالة حانت وقد بقرطبة، مسجًدا هللا عبد وولدي أنا

منه. فأخرجونا العامة
مراكش إىل كتابًا عياش بن هللا عبد أبو كاتبه القضية هذه يف املنصور عن وكتب
قوم الدهر سالف يف كان وقد املنشور): هو (هذا حالهما يخص فيما فيه يقوُل وغريها
داعي ال حيث األفهام، يف عليهم بشغوف عوامهم لهم وأقرَّ األوهام، بحور يف خاضوا
العالم يف فخلَّدوا واملعلوم، فيه املشكوك بني يفصل حاكم وال القيوم الحي إىل يدعو
املرشقني بُعد الرشيعة عن بعدها واألوراق، املعاني ة مسودَّ خالق، من لها ما صحًفا
يف بون يَتََشعَّ وهم برهانها، والحق ميزانها العقل أن يوهمون الثقلني، تباين وتبايُنُها
وبعمل للنَّار خلقهم هللا بأنَّ ذلكم وطرًقا، شواكل فيها ويسريون فرًقا، الواحدة القضية
بغري يُضلونهم الذين أوزار ومن القيامة يوم كاملة أوزارهم ليحملوا يعملون، النار أهل

يزرون. ما ساء أال علم
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آَمنُوا َوالَِّذيَن هللاَ ﴿يَُخاِدُعوَن إنس شياطني البيضاء السمحة هذه يف منهم ونشأ
اْلَقْوِل ُزْخُرَف بَْعٍض إَِىلٰ بَْعُضُهْم ﴿يُوِحي يَْشُعُروَن﴾، َوَما أَنُفَسُهْم إِالَّ يَْخَدُعوَن َوَما
أهل من أرضَّ عليها فكانوا يَْفَرتُوَن﴾، َوَما َفذَْرُهْم ۖ َفَعلُوُه َما َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو ُغُروًرا﴾،
كالل، يف ويجدُّ َضالل يف يجتهُد الكتابي ألنَّ واملآب؛ هللا إىل الرَّجعة عن وأبَعَد الكتاب

والتخييل. التمويه وُقصاراهم التعطيل جهدهم وهؤالء
عىل منهم سبحانه هللا أطلعنا أن إىل الزَّمان، من بُرهة اآلفاق يف عقاربهم دبَّت
كثرة عىل كثرية سنني عنهم وعفا حروبهم، شدة عىل لهم أمىل قد الدهر كان رجال
هو إال إله ال الذي هللا ليأخذهم إال أُْمِهلوا وما إثًما، ليزدادوا إال لهم أمىل وما ذنوبهم،

علًما. يشء كل َوِسَع
بصرية عىل وندعوهم فيهم، ظننا مقدار عىل نذكِّرهم كرامتكم هللا وصل زلنا وما
غوايتهم، وكشف َعمايتهم فضيحة هللاُ أراد ا فلمَّ ويدنيهم، سبحانه هللا إىل يقودهم ما إىل
ظاهرها بالشمال، صاحبها أخذَ موجبة الضالل، يف مسطورة كتب عىل لبعضهم ُوِقف
وجيء بالظلم، اإليمان منها لُِبس هللا، عن باإلعراض مرصح وباطنها هللا، بكتاب موشح
أسياف اإلسالم، باطن يف يدب وهم لألقدام، مَزلة السلم، صورة يف الزَّبون بالحرب منها
يف األمة يوافقون فإنهم مغلولة، هؤالء يناله عما وأيديهم مفلولة، دونها الصليب أهل

وبهتانهم. وَغيِّهم بباطنهم ويُخالفونهم ولسانهم، وِزيِّهم ظاهرهم
النور صفحة يف سوداء ونكتة الدين، جفن يف قذى هو ما عىل منهم وقفنا ا َفلمَّ
وأبغضناهم الغواة، من السفهاء يقيض حيث وأقصيناهم النواة، نبذ هللا يف نبذناهم املبني،
وعبادك املبني، الحق هو دينك إنَّ اللهم وقلنا: هللا، يف املؤمنني نحب أننا كما هللا يف
عن وبصايرهم أبصارهم وعميت آياتك عن صدفوا قد وهؤالء باملتقني، املوصوفون هم

وأنصارهم. كانوا حيث أشياعهم بهم وألحق أسفارهم فباعد بيِّناتك،
بحده واإليقاظ ألسنتهم، مجال يف بالسيف اإللجام وبني قليل إال بينهم يكن ولم
هللا، رحمة من ُطِرُدوا ثم والهوان، الخزي بموقف وقفوا ولكنهم وِسنَتهم، غفلتهم من

َلَكاِذبُوَن﴾. َُّهْم َوإِن َعنُْه نُُهوا ِلَما َلَعاُدوا وا ُردُّ ﴿َوَلْو
يف السارية السموم من حذََركم اإليمان، عىل الرشذمة هذه هللا وفقكم فاحذروا
وإليها أربابه، يُعذَّب بها التي النار فجزاؤه كتبهم من كتاب عىل له ُعثر ومن األبدان،
سبيل عن َعٍم غلوائه، يف ُمِجدٍّ عىل منهم ُعثر ومتى ومآبه، وقارئه مؤلفه مآل يكون
َظَلُموا الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال والتعريف، بالتثقيف فيه َفْليُعاَجل واهتدائه، استقامته
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َحِبَطْت الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك وَن﴾، تُنَْرصُ َال ثُمَّ أَْولِيَاءَ ِمْن هللاَِّ ُدوِن ِمْن َلُكْم َوَما النَّاُر ُكُم َفتََمسَّ
َوبَاِطٌل ِفيَها َصنَُعوا َما َوَحِبَط النَّاُر إِالَّ اْآلِخَرِة ِيف َلُهْم َليَْس الَِّذيَن و﴿أُوَلِئَك أَْعَمالُُهْم﴾،

يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا َما
األبرار صحائف يف ويكتب أصقاعكم، امللحدين دنس من يُطهر تعاىل وهللا

كريم. منعم إنه واجتماعكم، الحق عىل تضافركم
واملنشوَر بنفيه، والحكَم الدين من باملروق رشد ابن اتهام األنصاري روى أن وبعد
بابن اتصلوا الذين القضاء رجال أحد عن نقل النحو، ذلك عىل هذا أثر عىل َصَدر الذي
أعظم هي زلة زلَّ قد ينبغي كما الدين لشعائر فيلسوفنا رعاية رغم أنَّه بقرطبة رشد

الزالت.
حتى ذلك واستفاض الناس، تهلك كذا يوم يف تهبُّ عاتية ريًحا أنَّ َشاَع أنَّه وذلك
وايل فاستدعى منها، يًا توقِّ األرض تحت واألنفاق الِغريان واتخذوا الناس جزع اشتد
بُندود. ابن معهم وكان فيها، وفاوضهم — رشد ابن وهو — وقاضيها طلبتها قرطبة
الكبري، عبد محمد أبو فقال الرِّيح، هذه شأن يف هذان تكلم الجمع انفض ا فلمَّ
أهلك التي الريح ثانية فهي الريح هذه أمر صحَّ إن امُلفاوضة: أثناء يف حاًرضا وكان
ولم رشد ابن له فانربى إهالكها، يعم بعدها ريح تُعلم لم إذ عاد؛ قوم بها تعاىل هللا
أيدي يف فُسِقط هالكهم! سبب فكيف ا، حقٍّ كان ما عاد قوم وجود وهللا قال: أن يتمالك
جاءت ملا والتكذيب الكفر رصيح عن إال تصدر ال التي الزلة هذه وأكربوا الحارضين،

خلفه. من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي القرآن آيات به

وحدها كانت فهل رشد، ابن لنكبة امُلسلمون املؤرخون ذكرها التي األسباب هي تلك
املسترشقون بحثه ما ذلك جميًعا؟ منها أهم آخر سبب هناك أو الحقيقة؟ األسباب

واملغرب. املرشق يف ورجاله اإلسالمي التفكري بتأريخ ُعنوا الذين
ترصف لتفسري وحده يكفي املوحدين تعصب أنَّ ذلك مع يرى «مونك» ذا هو ها
ُزهر ابن حياة يف ذكر أُصيبعة أبي ابن أنَّ لهذا ويستشهد ُرشد، ابن ضد املنصور
الفلسفة كتب وبُمصادرة اإلغريقية، الفلسفة يدرسون الذين بعقاب أمره املنصور أنَّ
لألفراد.17 اململوكة الخاصة أو ة العامَّ املكتبات يف منها يُوجد ما سواء وإحراقها، واملنطق

ص٤٢٦-٤٢٧. والعربية، اليهودية الفلسفة من مزيج 17
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ورجالها الفلسفة ضد التعصب أنَّ يرى إذ الرأي؛ هذا إىل «رينان» يذهب وكذلك
«ومهما يقول: إذ وذلك رشد، ابن عاناها التي للمحنة الحقيقي السبب كان وطالبها
السبب كانت الفلسفة أنَّ فيه يشك ال مما فإنَّه املؤرخون، هؤالء علينا ه يُقصُّ ما يكن
يف مشتَبًَها يجعلوه أن أمكنهم أقوياء أعداء له خلقت فقد رشد، ابن لنكبة الحقيقي
ونفوٍذ جاه من لهم ما يُثري الذين ألمثاله بالنسبة األمر كان وكذلك املنصور، لدى دينه

لالتهام.»18 غرًضا فيكونون وخصومهم، أعداءهم
يف اإلسبانيني الفالسفة كل أنَّ فيذُكر كتابه، من صفحات بضع بعد يُؤكد ثم
بأنَّ إليه انتهى الذي الرَّأي هذا ويُعلل لالضطهاد، غرًضا مثله كانوا رشد ابن عرص
كان إفريقية يف األرسة هذه مؤسس فإنَّ الغزايل، مدرسة إىل مبارشة يرجعون املوحدين
الضطهاد ُمتعددة ُمثًُال وبعده هذا قبل ويسوق للفلسفة، الشديد العدو هذا تالمذة أحد

اإلسالمي. العالم نواحي من األندلس غري يف أيًضا الفالسفة
ضد املوحدين تعصب كان إذا ا َعمَّ وذاك هذا بعد يتساءل أن للباحث ينبغي أنه عىل
رشد ابن نكبة لتعليل يكفي الذي الحقيقي السبب هو ورينان، مونك يرى كما الفلسفة،

وأصحابه.
املنصور تكليف من ذكرناه أن َسبََق ما لرأيه التدليل بسبيل وهو «مونك» ساق لقد
فاته ولكن بالعقاب، بها امُلشتغلني وأخذَ واملنطق، الفلسفة كتب إعداَم ُزهر بن بكر ألبي
خص املنصور أنَّ ذكر — أصيبعة أبي ابن وهو — الخرب هذا أورد الذي املؤرخ أن
يُقال وال يظهر، لم والحكمة املنطق كتب من يشء عنده كان «إن لكي بذلك ُزهر ابن
َمْعِنيٌّ بأنَّه أعدائه بعض اتهمه ملا ولهذا بسببها.»19 مكروه يناله وال بها يشتغل إنَّه
وردَّ السجن جزاؤه كان بذلك، كثريون معه وشهد كتبها، من الكثري وعنده بالحكمة

وعقله.»20 دينه متانة «من ُزهر ابن يف قال كما املنصور يعرفه ملا قولِه
تلميذان له كان هذا ُزهر ابن أن تقدم ما أثر عىل املؤرخ نفس ساق وكذلك
وقام به رمى عرفه ا فلمَّ املنطق، يف كتاب ومعهما يوًما فأتياه الطب، عليه يدرسان

فاتوه. حتى وراءهم يعدو وهو أمامه فجروا ليرضبهم

ص٢٢-٢٣. ومذهبه، رشد ابن 18
.٦٩ ج٢، األطباء، طبقات 19

.٦٩ ج٢، األطباء، طبقات 20
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الذي الكتاب هذا يف ما يعرفان يكونا لم بأنَّهم ُمعتذرين حرضا أيام بضعة وبعد
بحفظ أمرهم ثم به، اعتذرا ما بقبول فتظاهر إليه، طريقهما يف وهما غالم من أخذاه
ا فلمَّ الدينية؛ األمور رعاية عىل واملواظبة والفقه، والحديث بالتفسري واالشتغال القرآن،
«اآلن وقال: املنطق كتاب لهما أخرج لهما، عادة األمور تلك وصارت ألمره امتثال

فيه.»21 وأشغلهم عيلَّ، وأمثاله الكتاب هذا تقرءوا ألن صلحتم

يقدرون ال كانوا إذ لها؛ أهل غري كانوا بالفلسفة املشتغلني بعض أن لنا يظهر هذا من
بعض عن بسببها يخرج منهم الواحد كان وُربَّما ومشاكل، مسائل من تُثري ما فهم عىل
واضطهاد يليهم، ومن الدين رجال إلثارة سببًا بذلك ويكونون القرآن، به جاء ما
الُقرآن أنَّ الحظنا إذا لنا يلوح ما عىل الحقيقة من قريٌب فرٌض وهذا ورجالها، الفلسفة
وما واألرض السماوات من هللا خلق فيما العقيل النظر عىل آياته من كثري يف حضَّ

مختلفة. عوالم من بينهما
بعض يف األندلس يف ممقوتًا علًما كانت الفلسفة أن إنكار بهذا نقصد ولسنا
ُعنوا الذين بعض أنَّ نُنكر أن وال اضطهاد، من بها املشتغل يسلم يكاُد فال األزمان،
ال حق وذاك هذا بسببها، للخطر عرضة حياتهم كانت وبعضهم سبيلها، يف ُقتلوا بها

عليه.22 األدلة من بكثري التاريخ كتب زخرت وقد إلنكاره، سبيل
من كان بخاصة، رشد وابن ة بعامَّ الفالسفة اضطهاد أنَّ ذلك مع نَرى ولكننا
ذهب فيما بعضهم خروج من يَُرى كان ما إغفالها الحق من ليس التي ة الهامَّ أسبابه
الجهل ألنَّ وإما الواقع يف ا إمَّ ريب، بال الدين به جاء ما بعض عن آراء من إليه
واألمراء الُوَالُة ويُجاريهم ضدهم للتعصب فيندفعون الدين، ورجال ة للعامَّ ذلك يُخيل

حق. عىل أنهم يرون ألنهم أو لسلطانهم، واستدامة لقلوبهم، كسبًا أحيانًا والُخلفاء
يف بأًسا يَر لم نفسه املنصور الخليفة أنَّ نَراه ما صحة عىل الدَّالئل من وهل
من فيه يعلمه ملا وذلك بها؛ االشتغال حرَّم التي بالفلسفة ُزهر بن بكر أبي اشتغال

االشتغال عىل الحجر عدم عىل داللته إىل يلتفت أن دون ص٣٤-٣٥، «رينان» رواه الحادث هذا 21

وعقله. دينه عىل ويأمن الرشعية العلوم يحصل أن بعد عليه، للقادر بالفلسفة
سنة القاهرة طبعة من ص١٥٤ للقفطي الحكماء تاريخ ،١٣٦ ج١، الطيب النفح مثًال راجع 22

للمراكيش املعجب و٧٦، األندليسص٧٥ لصاعد األمم طبقات و١٦٧، ٦٢ ج٢، األطباء طبقات ١٣٢٦ه،
ص١٠٢-١٠٣.
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والفلسفة الدين بني

منها بيشء يشتغال أن تالميذه من اثنني عىل أبى هذا ُزهر ابن وأن وعقله، دينه متانة
وصال عندما ذلك لهما أباح ثم الدينية، بالشعائر القيام واعتياد الدين علوم إتقان قبل

منهما. أراد ما إىل
الريح حادث من األنصاريُّ رواه ما إليه: نذهب ما صحة عىل األدلة من وكذلك
رشد ابن نكبة كانت هذا صح فإذا أهلكتهم، التي والريح عاد بقوم رشد ابن وتكذيب

فحسب. بالفلسفة ُمشتغًال كان أنه بسبب ال القرآن، به جاء بما تكذيبه بسبب
ساءه قد وأصحابه، رشد ابن نكب الذي الخليفة هذا بأنَّ أيًضا نستدل أن ولنا
محو عىل فعمل أقوال، خمسة الواحدة املسألة يف لتكون حتى الفقه؛ يف اآلراء كثرة
عىل الناس وحمل كتبه بإحراق وأمر أيامه، به معموًال كان الذي مالك اإلمام مذهب
املقصد وهذا الشديد، بالعقاب ذلك يُخالف من وتوعد فقط، والحديث بالقرآن العمل
عهده.23 يف هو وأظهره يظهراه لم أنهما إال وجده أبيه مقصد كان املراكيش، يقول كما
فيما يرجُع، الفالسفة من غريه مع واضهاده رشد ابن نكبة من كان فما وإذن،
سواءٌ التطرف، وبني بينه يحول للتفكري حد وضع يف الرَّغبة إىل أسباب، من إليه يرجع
وتتعدد الفقهاء خالف يشتد ال حتى وذلك الرشعية، األحكام يف أم الفلسفة يف ذلك أكان
القرآن به جاء مما يشء معارضة إىل التفلسف يُؤدي ال وحتى الدِّين، يف وتتشعب اآلراء

عامة.24 بصفة الدين أو
ومتون القرآن لحفظ مجيًدا رجًال املنصور الخليفة هذا كان وقد وبخاصة
املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف ُمشدًدا لُسلطانه، ُمعليًا بالدين ُمتمسًكا األحاديث،
كذَّب ٥٩٥ه سنة مات ملا أنه الحال بلغ حتى شديًدا، حبٍّا الشعب من محبوبًا كان كما
ال مستخٍف وهو األرض، يف وساح امللك ترك أنه يرى من منهم فكان موته، خرب العامة

مكانه.25 يُعرف

يديه بني فوجد املنصور يعقوب أبي عىل دخل أنه العلماء، بعض عن نقًال ص٢٠٣ املراكيش يذكر 23

— هذا إال ليس بقوله: كالمه وختم الدين، يف املتشعبة اآلراء كثرة من تأمله يبدي وابتدأ الفقه، يف كتابًا
السيف! أو — يمينه عن وكان داود أبي سنن كتاب إىل وأشار — هذا أو — املصحف إىل وأشار

ص٢٠٣. املعجب، 24
أصل ال بأنها عليها وعقب و٦٩٦، ٧٢ ج٢، املقري، وكذلك اإلشاعة، هذه ،٤٨٦ ج٢، خلكان، ابن ذكر 25

ا. جمٍّ حبٍّا أحبوه الذي العظيم امللك هذا موت يصدقوا أن عليهم عز إذ العامة؛ اخرتعها لها
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«أليسانة» إىل هو نُفي فقد وصحبه، رشد ابن نكبة إىل أدَّت التي األسباب كانت ومهما
طرد وبهذا أُخرى، أماكن يف يكونوا أن أمروا آخرون أربعة ونُفي قبل، من قلنا كما

رينان.26 يقول كما الفلسفي الحزب الديني الحزب
بأشعارهم هجوه يف فأخذوا الفرصة، هذه وخصومه رشد ابن أعداء وانتهز
قال ما ببعض ذلك من ونكتفي وبأصحابه، به صنع ما عىل املنصور الخليفة وامتداح

جبري:27 بن الحسني أبو الحاج

تَ��َوال��ف ت��وال��ي��ف��ه أن رش��د اب��ن أي��ق��ن ق��د اآلن
تُ��َوال��ف! م��ن ال��ي��وم ت��ج��د ه��ل ��ل ت��أمَّ ن��ف��س��ه ظ��ال��ًم��ا ي��ا

∗∗∗
َج��دُّك ال��زم��ان ف��ي ع��ال ل��م��ا رش��د ي��اب��ن ال��رش��د ت��ل��زم ل��م
َج��دُّك ف��ي��ه ك��ان ه��ك��ذا م��ا ري��اء ذا ال��دي��ن ف��ي وك��ن��ت

∗∗∗
وأش��ي��اع��ه ال��ح��ق ل��ِف��رق��ة ن��ص��ره ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د
ب��أوض��اع��ه ال��دي��ن وض��ع ق��د غ��ي��ه م��دى ف��ي رش��د اب��ن ك��ان
إي��ض��اع��ه ع��ن��د ل��ف��ي��ه ت��وَّى ُط��ْرق��ه ف��ي أوض��ع إذا ح��ت��ى
اتْ��ب��اع��ه م��ن ك��ان م��ن وأْخ��ذ أْخ��ذه ع��ل��ى ل��ل��ه ف��ال��ح��م��د

∗∗∗
م��ت��زن��دق دي��ن��ه ف��ي م��ت��ف��ل��س��ف م��م��وِّه ك��ل ب��أخ��ذ ال��ق��ض��اء ن��ف��ذ
ب��ال��م��ن��ط��ق ُم��وكَّ��ل ال��ب��الء إنَّ ح��ق��ي��ق��ة ف��ق��ي��ل اش��ت��غ��ل��وا ب��ال��م��ن��ط��ق
م��ْرًق��ى خ��ي��ر ال��س��ع��د م��ن ف��اْرَق ��ا ح��قٍّ أن��ت ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة
ف��ت��ًق��ا ف��ي��ه رام َم��ن وك��لِّ ِع��داه م��ن ال��دي��ن ح��م��ي��ت��م
��ا ش��قٍّ ب��ال��ن��ف��اق ال��ع��ص��ا ��وا ش��قُّ ق��وم ب��س��رِّ ال��ل��ه أط��ل��ع��ك

ص٢٤. ومذهبه، رشد ابن 26
ص٤٤٥-٤٤٦. رينان، كتاب ملحق 27
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والفلسفة الدين بني

ي��ش��ق��ى ال��م��ع��اد ف��ي ص��اح��ب��ه��ا ع��ل��وًم��ا وادَّع��وا ت��ف��ل��س��ف��وا
وح��م��ًق��ا م��ن��ه��ُم س��ف��اه��ًة واْزَدَرْوه ال��ش��رع واح��ت��ق��روا
وس��ح��ًق��ا ل��ه��م ب��ع��ًدا وق��ل��ت: وخ��زيً��ا ل��ع��ن��ة أوَس��ْع��ت��ه��م
ي��ب��ق��ى ب��ق��ي��ت م��ا ف��إن��ك ك��ه��ًف��ا اإلل��ه ل��دي��ن ف��اب��َق

∗∗∗
ِف��ئَ��ْه ك��لِّ ش��رَّ وت��ق��ي��ه ال��ع��دى م��ن ت��ح��رس��ه ل��ل��دي��ن ُدْم ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة
ِم��ائَ��ْه ك��ل رأس ف��ي دي��ن��ه ��ًرا م��ط��هِّ خ��الئ��ق��ه م��ن ع��دًال ي��ج��ع��ل ف��ال��ل��ه

بعد حاله تغري املنصور فإن رشد، ابن محنة مدة تطول أال هللا عدالة شاءت ولكن
وشهد بتحريمها، مرسومه وألغى وأهلها، للفلسفة جديد من ومال مراكش، إىل عاد أن
وعن عنه فعفا إليه، نُسب ما غري عىل وأنَّه وعقيدته، رشد ابن دين بحسن جماعة لديه

بحرضته. ليكون مراكش إىل واستدعاه ٥٩٥ه سنة أصحابه
بيسري، الخليفة وفاة قبل نفسه العام يف بمراكش تويف فقد طويًال، يلبث لم أنه إال
فقدت وبموته أرسته، بمقربة ُدفنت حيُث أشهر ثالثة بعد قرطبة إىل ُرفاته وُحملت

عامة. اإلسالمي والعالم باألندلس نرصائها أكرب الفلسفة

مؤلفاته (3)

بِصَفٍة والفلسفة واإللهيات، والفلك، والطب، الفقه، يف كثرية ورسائل كتبًا رشد ابن ألف
يف الرضوري من وليس عرصه، يف معروفة كانت التي العلوم من كله ذلك وغري ة، َعامَّ
نأتي لن أننا وبخاصة زمنيٍّا، كتابتها وترتيب والرشوح املؤلفات هذه د َرسْ البحث هذا

كثري. بجديد هذا يف
هذا كان وإن والذهبي، األبار، وابن أُصيبعة، أبي ابن إىل الرجوع ملعرفتها ويكفي
القائمة إىل الرجوع يجُب وكذلك األوَّالن.28 ذكره ما نسخ من أكثر يعمل لم األخري

كتاب وهما: لجدِّه هما بل له، ليسا كتابني ذكر ولكنه ص٧٧-٧٨، أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات 28

يف كتب: أربعة إال يذكر ولم ص٢٧٠، إىل األبار البن التكملة يف ويُرجع الفقه، يف واملقدمات التحصيل،
العربية. اللغة ويف الطب، ويف الفقه، وأصول الفقه،

42



رشد ابن

ما وإىل بإسبانيا، اإلسكوريال بمكتبة ٨٨ رقم املخطوطة يف ُمؤلفاته تحوي التي ة الهامَّ
وتفصيًال، ضبًطا أكثر فهو بالفرنسية.29 ومذهبه» رشد «ابن كتابه يف «رينان» كتبه
والفلك الفقه، وعلم الكالم، علم يف مؤلفاته إىل ثم الفلسفية، للرسائل أوًال عرض فقد
املوجودة رشد ابن مخطوطات عن بويج األب نرشة إىل وأخريًا والطب، والنحو، والنجوم،

العالم. أنحاء يف
ورشوحه األندلس فيلسوف مؤلفات من بالعربية نُرش ما أَنَّ نُالحظ أن وينبغي
حتى يوجد كتبه مما كثريًا وأنَّ اللغة، بهذه اليوم حتى يُنرش لم مما ا جدٍّ أقل ألرسطو،
البالد من وغريها مرص تهتم أن واجبًا نرى ولذلك الالتينية؛ أو العربية باللغة اليوم
الثقافية اإلدارة بذلك تهتم أن الخري ومن العظيم، الفيلسوف هذا تراث كل بنرش العربية
فيما صنعت كما الُكفاة امُلختصني العلماء من لجنة لهذا فتؤلف العربية، الدول بجامعة

ومؤلفاته. سينا بابن يختص

بعدها. وما ص٦٤ راجع 29
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الثالث الفصل

رشد ابن سابقي عند التوفيق

أو املفكر املؤمن ه يُِحسُّ طبيعيٌّ أمٌر والفلسفة الدين بني للتوفيق بالحاجة اإلحساس
ليُحقق وذلك األداء، الزم واجبًا كبري حدٍّ إىل تعترب التوفيق هذا وُمحاولة الفيلسوف،
عرس وإن شك، كل فوق يعتربه والذي قلبُه، به العامر الديني ُمعتقده بني االنسجام
كما الصحيح العقيل والنظر تماًما يتفق ال مما به جاء ما بعض يُدرك أن أحيانًا عليه

سيجيء.
الذي اإلغريقي أصله له والفلسفة الدين بني العالقة تقرير أو بحث أمر نجد لهذا
تارة صغري بمكان تحتفظ القديم العرص يف الفلسفية املدارس كل تقريبًا ونجد يُنَكر، ال
وأمثاله اليهودي «فيلون» لدى هذا مثل نجد كما الدينية، للمسائل أخرى تارة وكبري
بني العالقة بحث إنَّ بل الوسيط، العرص يف الكنيسة آباء بعض وعند باإلسكندرية،
العرص يف التفكري طابع كانت تقوم، أساس أي عىل والعقل، الوحي أو والفلسفة الدين

الوسيط.
وال رشد ابن ينكره ال والعقل، الوحي بني العالقة تقرير وجوب أو االتجاه وهذا
من موضع من أكثر يف ح يَُرصِّ نراه ولذلك عام؛ بوجه املسلمني الفالسفة من غريه
ال أنَّه ويَرون الرشائع، مبادئ يف الجدل يُجيزون ال الفالسفة من الُحكماء بأنَّ كتاباته
األنبياء نُقلد أن يجُب وأنَّه العامة، مبادئها يف ُمبِطل أو مثِبت بقول يتعرض أن ينبغي
تؤدي التي العبادات وصنوف العمل مبادئ من به جاءوا فيما الرشائع لتلك والواضعني

واالجتماعية.1 الخلقية للمصلحة

ببريوت. بويج األب نرش ،٥٨٤ ،٥٨١ ص٥٢٧، التهافت، تهافت 1



والفلسفة الدين بني

بني تكون أن يِصحُّ التي املمكنة األوضاع أنَّ إىل نُشري أن هنا امُلفيد من يكون وقد
ثالث: عىل تزيد ال والفلسفة الرشيعة

املتفلسف. غري الدين رجل موقف وهذا الثانية، ورفض باألوىل االعتداد (١)
العقيدة. يبايل ال الذي املتفلسف موقف يكون وهذا بالعكس، األمر يكون أن (٢)

أي عىل الطرفني هذين بني التوفيق ُمحاولة وهو األخري، الوضع هذا إال يبَق لم (٣)
الذي أو املؤمن، الفيلسوف يتخذه أن يجُب الذي الوضع هو وهذا األنحاء، من نحو

سنرى. ما عىل العقيدة يبايل أن يجُب

بني ممثلون له كان الثالثة األوضاع هذه من كالٍّ أن اآلتي الفصل يف وسنعرف
من مىض فيما الدين رجال أو الفالسفة من التفكري من النَّاحية بهذه ُعنُوا الذين

اآلن. حتى التاريخ
لألخذ تدعو التي وتعاليمه وروحه اإلسالم يفهم الذي فإن كله، هذا عن وفضًال
امُلتنافرة، األطراف بني والتوفيق امُلتخاصمني، بني اإلصالح وتُوجب األمور، كل يف بالوسط
روح يفهم الذي إنَّ نقول: منه، العلمية الناحية وخاصة اإلسالم تاريخ درس الذي وإن
طابًعا كانت التوفيق روح أن ة عامَّ بصفة يرى اإلسالمية، العلوم تاريخ ودرس اإلسالم

التفكري. نواحي من كثري يف للمسلمني
مدارس بجانبها ُوجد متعارضة، أو مختلفة مدارس ُوجدت كلما كان إنه ا؛ حقٍّ
شاهد وحديثه قديمه والتاريخ منها، تباعد ما وتصل بينها، التوفيق تُحاول متوسطة

نقول. ما عىل صدق
األيام، هذه حتى اإلسالمي العالم يسود الذي األشعري،2 مذهب نجد الكالم علم يف
تعرض غري من بالنص التسليم عىل القائم السلف مذهب بني وسًطا مذهبًا إال ليس
النصوص فهم يف الحرية كل للعقل قرر الذي امُلعتزلة مذهب وبني عقليٍّا، لتأويله

وتأويلها.

إليها صار التي — معتزليٍّا كان أن بعد — األشعرية املدرسة مؤسس الحسن أبو اإلمام هو األشعري 2
٣٢٤ه. سنة وتويف املعتزلة، مناضلة عىل حياته وقف وقد السنة، أهل مذهب عن التعبري
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الحنفي واملذهب القرآن، بعد الحديث عىل يعتمد مالك مذهب نجُد الترشيع ويف
الطرفني هذين بني بمذهبه الشافعي فجاء واجتهاده، العقل ونظر الرَّأي عىل يعتمد

املتعارضني.
كما وأرسطو، أفالطون بني التوفيق الشهرية الفارابي ُمحاولة نجد الفلسفة ويف
املذاهب من كثري بني التوفيق نزعة عامة بصفة العرب ائني املشَّ ُمميزات من أنَّ نجد

الفلسفية.
يف عامة بصفة املسلمني ُمفكري عىل الغالبة النزعات من النزعة هذه كانت فإذا
الذي الدين بني التوفيق عىل اإلسالميون الفالسفة يعمل فباألوىل التفكري، فروع جميع

وأدلته! العقل عىل القائمة الفلسفة وبني صحته، يعتقدون
يصلوا أن استطاعوا ما يُحاولوا أن عليهم تُوِجُب أُخرى عوامل هناك كانت أنه عىل

لثالث: رأينا يف ترجع العوامل هذه الطرفني؛ هذين بني للتوفيق

املسائل.3 من كثري يف أرسطو وفلسفة اإلسالم بني الخالف ُشقة بُعد (أ)
بالعقيدة نتائجه يف يتقيد ال عقيل بحث لكل الدِّين رجال من كثري ُمَهاجمة (ب)
األحرار للمفكرين واألمراء الشعب اضطهاد الحاالت أغلب يف هذا ويتبع سابًقا، امُلقررة
كثري يف الحقيقة يف بالدين متني بسبب تتصل ال بدوافع مدفوعني — ما نوًعا ولو —

األحيان.4 من

هللا، وبني بينه والصلة وحدوثه وِقدمه العالم خلق وخصائصه، هللا صفات تحديد األلوهية: مسألة مثًال 3

والروحاني. الجسماني وجزاؤها وخلودها النفس
مرص طبع ص١٨٣-١٨٤ ج٤ املقريزي يراجع السابق، الفصل يف الناحية هذه يف تقدم عما فضًال 4

زادت التي الفالسفة مذاهب انتشار من يرى، فيما باإلسالم، حل الذي الرضر بخصوص ١٣٢٦ه سنة
عقيدة أصول ملخص «فهذا يقول: إذ ص١٨٨ وكذلك كفرهم، إىل كفًرا البدع أهل من بها اشتغل من

دمه.» يراق بخالفها جهر من والتي اإلسالم، أهل جماهري عليها جرى التي األشعري
طبع ص٢٦ ج١ السيادة» ومصابيح السعادة «مفتاح كتابه يف زاده كربى طاش أيًضا يراجع كما
«وهم يقول: حني وأمثالهما، سينا وابن الفارابي فلسفة من بالتنفري ا خاصٍّ بالهند، الدكن آباد حيدر
والنصارى.» اليهود من املسلمني عوام عىل أرض وهم … للرشيعة واملحرفون أنبيائه، وأعداء هللا أعداء

الفلسفة عن دفاًعا وغريه هو كتبه ما شك بال وقرءا رشد، ابن بعد عاشا املؤلفني هذين أن ومع
غالبة كانت التي النزعة الفالسفة، ضد التعصب نزعة عن بقوة يعربان فإنهما الدين، من لها وتقريبًا

اإلسالم. فالسفة من سبقه ومن رشد ابن فيها عاش التي العصور يف وأمثالهم العامة بني
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ليستطيعوا كله؛ هذا من بمنجاة يكونوا أن يف أنفسهم الفالسفة رغبة وأخريًا، (ج)
مع وفاق غري عىل أنهم يظنون أو يرون حني الناس يتحاماهم ولئال هدوء، يف العمل

الدين.

حاولوا وامُلفكرين امُلتكلمني من كغريهم اإلسالم، فالسفة كل نجد كله ذلك أجل من
الطرق يف اختالف مع تأخر، ومن رشد ابن عىل الزَّمن به تقدم من سواء التوفيق، هذا
مبلغ يف تفاوت ومع املطلوب، الهدف لبلوغ خصصوها التي والجهود اصطنعوها التي

نجاح. من صادفوه ما
كل عن تكلمنا إذا لعملنا املرسومة الحدود عن نخرج بل الحديث، بنا ويطول
نُشري بأن نكتفي لذلك وفالسفته؛ اإلسالم مفكري من النَّاحية هذه يف بذلت التي الجهود
والسجستاني والفارابي الكندي من املرشق يف رشد ابن قبل الجهود هذه من كان ما إىل
طفيل. وابن باجة وابن البطليويس من املغرب يف منها كان وما سينا، وابن ومسكويه
السبيل، هذا يف كفايتها عدم أو الجهود هذه كفاية مقدار معرفة نستطيع وبهذا
جانبًا فيخصص رشد، كابن الفكر ثاقب الشكيمة قوي لرجل الحاجة مقدار ونتبني
وممثليه، رجاله أكرب من كان الذي اإلسالم، بني للتوفيق الفلسفي نشاطه من كبريًا
الفالسفة. أول بالكندي املوجز العرض هذا يف ولنبدأ أعالمها، من كان التي والفلسفة

سينا) ابن مسكويه، السجستاني، الفارابي، (الكندي، املرشق يف (1)

الكندي (1-1)

الحر التفكري بيئة يف حياته من فرتة الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو عاش
إىل وشجعها ٢١٨ه،5 سنة يف املتوىف العبايس الخليفة املأمون خلقها التي والتسامح
اآلخر ووزيره ُسنِّيٍّا، أكثم بن يحيى ووزيره شيعية، ميول ذا نفسه هو كان أن درجة
يرى ما يعتقد أن يف حرًجا يرى ال اإلنسان كان ثم، ومن معتزليٍّا، داود أبي بن أحمد

ومذهبه.6 رأيه منهم لكلٍّ إخوة عدة الواحد البيت يف اجتمع ربما وكان مذهب، من

كان هذا يف وهو القرآن، خلق يف رأيه عىل السلطان بقوة الناس حمل أراد املأمون فإنَّ هذا، ومع 5

للمفكرين. وأمن التفكري يف حرية عهد ا حقٍّ عهده كان عداها وفيما معتزليٍّا،
.١٩ ج٢، ١٩١٢م)، سنة بالقاهرة الهالل (مطبعة العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، جورجي 6
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املتوكل الخليفة بدأه الذي العرص يف املأمون وفاة بعد أيًضا عاش الكندي ولكن
رأيناه أن إذن َجَرَم ال السنة، أهل ُسلطان فيه عاد والذي ٢٤٧ه)، عام (تويف هللا عىل
رواه ما وكان وسلطانهم، الدين رجال من والخوف القلق — حر مفكر ككل — يحس
من له بدَّ ال كان ولهذا بالفلسفة.7 اشتغاله بسبب أوذي أنه من أُصيبعة أبي ابن
نجد ولذلك األذى؛ من بمأمن يجعله قد ما وذلك والعقل، الرشع بني التوفيق محاولة
مسائل نقض يف وأخرى الرسل، إثبات يف رسالة مؤلفاته ضمن له يذكر النديم ابن
بني تصانيفه بعض يف جمع «قد أنه يذكر البيهقي الدين ظهري نجد كما امللحدين،

املعقوالت.»8 وأصول الرشع أصول
األحكام بهذه يقنع القريب األمس إىل اإلسالمية والفلسفة الفكر مؤرخ كان وقد
لُحكماء ترجموا ممن ونحوهم والبيهقي، أصيبعة أبي وابن النديم ابن من ونحوها
واتجاهاتهم نزعاتهم تعرف عىل يعينه ما امُلؤلفات من لهم يجد لم إذا وُمفكريه، اإلسالم

تفكريهم. يف
إال إليه يلجأ فيما يلجأ ال واتجاهه، ونزعته الكندي تفكري طابع عن الباحث وكان

إليه. ينتهي الذي للرأي سنًدا منها يجد أن فيُحاول ومؤلفاته، كتبه أسماء إىل
الرَّسائل هذه الكندي، رسائل من طائفة أيدينا بني اليوم نجُد الحظ لُحسن ولكنَّنَا
،٤٨٣٢ رقم صوفيا أيا بمكتبة «H. Ritter «ريتري األملاني امُلسترشق كشفها التي
املسترشقني بعض نرش كما مجلدين، يف ريدة أبو الهادي عبد محمد الدكتور ونرشها

له. أخرى رسائل أخريًا
ريب بال يدعو عناوينها، من يتبني كما موضوعاتها ومعرفة الرَّسائل هذه نرش إنَّ
قد بل عليها، يطلعوا أن قبل وفلسفته الكندي يف الباحثني آراء بعض يف كثري تعديل إىل

املسلمني. والفالسفة الفلسفة عىل الغزايل حكم تعديل إىل يدعو
منه أكثر فلكي وريايض طبيب الكندي أنَّ يرى مدكور إبراهيم الدكتور نجد مثًال،
بعده ظهرت التي العظيمة لألعمال أعدَّ أنه يف هو خاصة بصفة فضله وأنَّ فيلسوًفا،
الرسائل، هذه حسب الحق من أنه مع امليالدي.9 العارش القرن يف اإلسالمية الفلسفة يف

.٢٠٧ ج١، األطباء، طبقات 7

ص٢٥. ١٩٣٥م، سنة بالهند الهور طبع الحكمة، وصوان ص٣٦٢، القاهرة، طبع الفهرست، 8
.١٩٥٠–١٩٥٥ سنة العربي الفكر دار ريدة، أبو الهادي عبد الدكتور نرش الفلسفية الكندي رسائل 9
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للفلسفة فقط ممهًدا ال الكلمة، معنى بكل املسلمني الفالسفة من الكندي يعترب أن يجُب
اإلسالمية.

إال رسائله، اكتشاف قبل الكندي عن كتب الرازق عبد مصطفى الشيخ أنَّ ومع
الذي هو الكندي أن إىل بحثه يف وانتهى الكندي، عن املتأخرون أورده ما عىل اعتمد أنَّه
سبيل يف وجهها الذي وهو وأرسطو، أفالطون بني الجمع وجهة اإلسالمية الفلسفة وجه

والدين.10 الفلسفة بني التوفيق
نصوص عىل يقوم وضوًحا والفلسفة الدِّين من موقفه اتضح رسائله نرش وبعد

بدراستها.11 الباحثني بعض وقام كالمه،
ال الدين أنَّ إىل الكندي يذهب األوىل، الفلسفة يف باهلل امُلعتصم إىل رسالته ويف
وعلم الوحدانية، وعلم الربوبية، علم بحقائقها األشياء علم يف «ألنَّ الفلسفة، عن يختلف
منه، واالحرتاس ضارٍّ كل عن والبعد إليه، والسبيل نافع كل علم وجملة الفضيلة،
الرسل فإن ثناؤه، جل هللا عن الصادقة الرُّسل به أتت الذي هو جميًعا هذه واقتناء

«… املرتضاة الفضائل وبلزوم وحَده، هللا بربوبية باإلقرار أتت إنما الصادقة
ويَُفرِّق الرأي، هذا خالف إىل يذهب أرسطوطاليس» كتب «كمية رسالة يف أنه غري
البرش وتكلف «بطلب الفيلسوف يبلغها التي اإلنسانية العلوم من هي التي الفلسفة بني
بحيلة وال تكلف، وال طلب، «بال يتم إذ رتبة؛ أعىل وهو اإللهي، العلم وبني وحيلهم»،
علوٍّا وتعاىل جل — هللا خصه الذي عليهم هللا صلوات الرُّسل كعلم زمان، وال برشية
هذا فإن واملنطق؛ بالرياضيات بحيلة وال بحث، وال تكلف وال طلب بال أنه — كبريًا
من لهم الفاصلة آياتهم أعني العجيبة، خواصهم وأحد البرش، دون للرسل خاصة العلم
ا فأمَّ بالطلب؛ إال الخفي، العلم إىل البرش من الرُّسل لغري سبيل ال إذ البرش، من غريهم

12«… مرسلها بإرادة بل ذلك، من بيشء فال الرُّسل

ص٤٧. — ١٩٤٥ القاهرة الثاني، واملعلم العرب فيلسوف الرازق: عبد مصطفى 10

أحمد الدكتور كتاب وكذلك ص٥٢–٥٨، الكندي لرسائل ريدة أبو الهادي عبد الدكتور مقدمة انظر 11
.Islamic Philosophy باإلنجليزية األهواني فؤاد

ص٣٧٢-٣٧٣. ريدة أبو نرش الرسائل، 12
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الوجازة يف غاية هو الرسول به سئل عما جوابًا القرآن يف هللا كالم فإنَّ وأيًضا
الجواب قصد إذا الفيلسوف أنَّ حني عىل باملطلوب، واإلحاطة السبيل وقرب والبيان

والرتوض.»13 البحث يف الدأب طول «بعد ذلك فيكون عنها
امُلعتصم إىل رسالته كتب أنه إىل عندنا يرِجُع الكندي رأي يف التناقض هذا وتفسريُ
وقت يف أرسطوطاليس» كتب «كمية رسالة وكتب املذهب، ذلك فيه يذهب كان وقت يف

األول. رأيه عن فيه وعدل آخر،
الحقيقة، عن مًعا يبحثان ألنهما واحد؛ يشء والفلسفة الدين أنَّ فهو: األول رأيه ا أمَّ

الربهان. وطريقهما واحدة، والحقيقة
والنظر البحث الفلسفة طريق ألنَّ الدين؛ غري الفلسفة أنَّ فهو: الثاني رأيه ا وأمَّ

الرشع. طريق عن والوحي اإللهام الدين وطريق بالعقل،
القول أنَّ أحسَّ قد وكأنه العالم، بحدوث قال الكندي أنَّ قليل عما سنعرف وكذلك
أنَّ نظرنا يف معناه وهذا اإلسالمية، العقيدة هو كما له، خالق وإثبات يتفق ال بِقدمه
يكن لم العالم، بِقدم القول إىل ذهبوا جميًعا املسلمني الفالسفة أن قرر حني الغزايل
آراء عىل هو الفالسفة رأي تعرُّف يف عماده وأنَّ املشكلة، هذه يف الكندي رأي عىل اطلع

الفالسفة». «تهافت كتابه يف بنفسه رصح كما سينا وابن الفارابي

املسائل من وهي حدوثه، أو وِقدمه العالم يف العرب» «فيلسوف رأي هو ما وبعد،
مما بحثها يمكن التي املسائل من وهي أجلها، من الفالسفة الغزايل ر َكفَّ التي الهامة
محدث العالم أنَّ إىل يذهب الكندي أنَّ نَُقرِّر أن نستطيع رسائله؟ من اليوم حتى نرش

عدم. بعد خلقه الذي هو هللا وأنَّ قديم، ال
«مبدعة، بأنها األوىل العلة يعرِّف ورسومها»، األشياء حدود «يف رسالته يف ا حقٍّ إنه
يقول كما هو أو عدم، عن الخلق هو اإلبداع وحدُّ ُمتحركة»، وغري الكل، متممة فاعلة،
زمان»، وال بمادة مسبوق غري يشء «إيجاد يشء»، ال من اليشء «إيجاد الجورجاني:

الوجود. عدم عن أي ليس»، عن اليشء «إظهار نفسه: الكندي يذكر كما وهو
ولو موجود، غري العالم يكون أن فيجُب العالم، أبدع الذي هو هللا دام ما وإذن،

قديم. غري العالم أنَّ تكون والنتيجة وجوده، قبل بمادته

ص٣٧٤. نفسه، 13
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هللا وحدانية «يف رسالته يف أوضح قد اإلسالم فالسفة أول فإنَّ فقط، هذا وليس
معقولة واضحة مقدمات من وذلك محدود، العالم جرم أنَّ العالم»14 جرم وتناهي
الضد فرضنا لو وإال متناٍه، العالم جرم أنَّ يرى إنَّه الرياضية، األصول عىل ترتكز
أي: — الجميع فيكون كذلك، محدوًدا ا إمَّ الباقي كان محدوًدا جزءًا منه وفصلنا
حتًما، متناهيًا مجموعهما يكون امُلتناهيني الجرمني ألنَّ ُمتناهيًا؛ — فصلناه ما بإضافة

يمكن. ال ُخْلف وهذا ومتناهيًا، ُمتناٍه غري العالم يكون وإذن
طبًعا أكرب املجموع كان منه، فصل ما إليه أُضيف ثم متناٍه غري الباقي كان وإن
بأنَّه يُوصف فالالمتناهي وإذن ُمتناٍه، غري ألنَّه هو؛ هو وبعد قبُل ولكنه قبل، كان مما

تناقض. وهو وأصغر أكرب
عنه ينفصل ال وما به يرتبط ما كل كان متناٍه، العالم جرم أن هكذا ثبت وإذا
عن الحاصلة الحركة مقياس هو الزمان ألنَّ رضورة؛ ُمتناهيًا وزمان، وحركة مكان من
متناهيًا عنها الناشئ زمانها فيكون رضورة، متناهية حركته املتناهي والجرم الجرم،
بعضها يسبق وال بعض دون بعضها يكون ال والزَّمان والحركة الجرم بأنَّ ذلك كذلك،

بعًضا.
إذا وإال شك، بال قديم غري كان متناٍه، العالم جرم أنَّ هكذا ثبت إذا ذلك؛ وبعد
جرم يكون أن إذن «فيمتنع متناٍه. أنه قبُل ثبت وقد متناٍه، غري كان لوجوده أول ال كان
واملْحِدث املحَدث إذن املحِدث، ُمحَدث واملحَدث اضطراًرا، محدث إذن فالجرم يزل، لم
اإلبداع، هو اإلحداث وهذا عدم، عن أي: ليس»، عن اضطراًرا محدث فالكل املضاف، من

الحدود. رسالة يف ذكر أن َسبَق كما عدم، عن اإليجاد أي:

مذهب باهلل، وصلته العالم مشكلة ة، الهامَّ املشكلة هذه يف يذهُب الكندي أنَّ نرى وهكذا
قدم إىل ذهب حني أرسطو مذهب بهذا ُمخالًفا عامة، بصفة زمنه يف الكالم علم رجال
العقيدة بني التوفيق سبيل يف كبرية خطوة ريب بال يُعترب أن ينبغي ما وذلك العالم،

املسلمون. عرفها كما اليونان، وفلسفة اإلسالمية

العربية. الرتجمة من ص١١٨ اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ 14

52



رشد ابن سابقي عند التوفيق

«قد أنَّه من مرتجميه عن سابًقا عنه ذكرناه ما تعليل كبري حدٍّ إىل يمكن وبهذا
بور» «دي جعل ما وهذا املعقوالت»، وأصول الرشع أصول بني تصانيفه بعض يف جمع

العقل.15 وبني بينها التوفيق يُحاول كان النبوة عن دفاعه مع أنَّه يرى
هذا يف مسبوق الفارابي أنَّ من نراه ملا آخر بدليل نأتي تقدم عما فضًال أنَّنا عىل
أنَّه الرَّاغب الفضل بن الحسني القاسم أبي ترجمة يف ذكر البيهقي أنَّ وذلك السبيل،
وأنَّ تصانيفه، يف والحكمة الرشيعة بني جمع الذي هو وأنه اإلسالم، حكماء من كان

اآلخر.» إىل أحدهما ويفتقر تظاُهر، والرشع العقل «بني كالمه: من

الفارابي (2-1)

أكثر بخطا نسري أننا نجد املرشق، فالسفة من بعده جاء من إىل الكندي تركنا وإذا
جهودهم لتعرُّف كفاية فيه ما مؤلفاتهم من لنا حفظ التاريخ أنَّ وذلك واستقراًرا، ثباتًا
ببواعث ذلك إىل مندفعني والفلسفة، الدين بني التوفيق سبيل نعني السبيل، هذه يف
وُمحاولة الدين، ورجال ة العامَّ تعصب خشية من الكثري — نرى ما عىل — فيها ليس

التعصب. هذا مثل من عادة ينجم ما اتقاء
ودراسته، تعلمه موطن ببغداد أوًال وادعة، هادئة حياة الفارابي نرص أبو عاش لقد
وتشجيعه للعلم بميله املعروف الحمداني الدولة سيف وأمريها حلب، إىل منها انتقل ثم
وال رياسة تغريه ال الذي املتصوف الزاهد عيشة كنفه يف فيلسوفنا عاش والذي للعلماء،
عام أمريه صحبة إليها رحل وقد بدمشق، مات وأخريًا أغراضها، تفتنه وال الدنيا تهمه

٣٣٩ه/٩٥٠م.
وصاعد أصيبعة،17 أبي وابن خلكان،16 ابن ذكرها كما ترجمته إىل يرجع الذي وإن

الفلسفة. بسبب يضطهد لم الفارابي وأنَّ هذا، صدق يجد والقفطي،19 األندليس،18

العربية. الرتجمة من ص١١٨ اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ 15
.١١٢–١١٤ ج٢، األعيان، وفيات 16

.١٣٤ ج٢، األطباء، طبقات 17

ص٦١–٦٣. األمم، طبقات 18

ص١٨٢–١٨٤. الحكماء، أخبار 19
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ذهنه يف رسخ ملا نرى، ما عىل والعقل الوحي بني التوفيق هذه ُمحاولته كانت إذن
هذا عن صادًرا — ولذلك مختلفة؛ بطرق عنها يعربَّ قد كان وإن واحدة الحقيقة أنَّ من
«الجمع املعروف: كتابه يف «أفالطون» وبني األول» «امُلعلم بني التوفيق حاول — املبدأ
بني املبدأ، لهذا تطبيًقا التوفيق يُحاول نراه حني إذن عجب فال الحكيمني». رأيي بني

النبوي. الوحي بها جاء التي والحقيقة التفلسف عن جاءت التي الحقيقة
فإننا التوفيق، هذا يحاول الثاني امُلعلم جعلت التي العوامل أمر من يكن ومهما
يف تتلخص والفلسفة الدين بني الجمع من غرضه لبلوغ اختطها التي الخطة أنَّ نرى

بعده: أتوا ممن واحد غري فيها تأثََّره أمور، ثالثة

كما اإلله وبني أرسطو تصوره كما اإلله بني التوفيق به أريد «الخلق» يف مذهبه (١)
اإلسالم. به جاء

بالنبوة بالتسليم وذلك اآلخر، بجانب مكانًا والعقل الوحي من لكلٍّ َجْعله (٢)
عقليٍّا. ذلك كل تفسري مع السمعية، الكالمية الدينية والعقائد واملعجزات

وبذلك منهما، لكلٍّ خاص تعليم وجْعل الناس، من والعامة الخاصة بني التفرقة (٣)
الديني. والتفكري الفلسفي التفكري بني السالم يتوطد

والخلق اإلله فكرة

بحفظه، إال يدوم وال بأمره، إال يشء يوجد ال الذي يشء، لكل الخالق هو اإلسالم يف هللا
وبني بينه واسطة ال والذي تفاصيله، أدق يف صغريًا أو كان كبريًا يشء كل يعلم والذي

خلقه. من أحد
«املحرك وهو أرسطو، إله مع يتفق أن يُمكن ال القرآن20 من يؤخذ كما اإلله هذا

الحديثة. األفالطونية من نعرف كما «الواحد» فكرة مع وال يتحرك، ال الذي األول»

اإلسالميني» «مقاالت راجع هذا ومع نفسه، القرآن من تؤخذ بخلقه وِصلته هللا يف العقائد هذه 20

سنة لندن طبع للشهرستاني، الكالم علم يف اإلقدام ونهاية ١٩٢٨م، سنة استامبول طبع لألشعري،
١٩٣١م.
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بني التوفيق محاولة اإلسالم فالسفة من وغريه الفارابي َهمُّ كان هذا أجل ومن
التوفيق يصحبه لم كان وإن القرآن، به جاء كما اإلله وبني الفلسفة، به جاءت كما اإلله

بعد. فيما سنرى كما محاولته يف
املشكلة؛ هذه نرصيف أبو إليه ذهب بما نأتي أن هنا املمكن من وال عملنا من وليس
الحديثة واألفالطونية وأفالطون أرسطو ُمستلهًما — بأنه بإيجاز نقول بأن نكتفي ولذلك
والربيء نفسه، من الرضوري واملوجود الواحد هو هللا أنَّ إىل الذهاب إىل انتهى قد —
وليس سواه، ما لكل بجوهره مباين وهو بمادة، ليس والذي النقص، أنحاء كل من

وجه. كل من واحد فهو الوجوه، من بوجه مركبًا
يشء واملعقول والعاقل فالعقل ذاته، يعقل بالفعل، عقٌل بمادة، ليس ألنه وهو،
ألنه هذا؛ وهللا ومعلوم، وعالم علم ذاته بالعلم، يتصل فيما وكذلك الذات، هو واحد
سائر رضورة عنه يصدر أن الوجود هذا له كان متى يلزم موجود، كل وجود سبب
العرشة».21 «العقول نظرية يف معروف هو ما عىل وذلك مبارش، غري بطريق املوجودات
يف جاء كما اإلله وبني الفلسفة يف جاء كما اإلله بني ق وفَّ أنه الفارابي رأى وهكذا

والكمال. والجالل العظمة صفات كل هلل ينسب أن ينَس لم كما القرآن!

إليها وما النبوة

ليس النبي إنَّ للعادة، خارًقا شيئًا وال الطبيعة، فوق أمًرا ليست الفارابي رأي يف والنبوة
ثم املنفعل، العقل أوًال له يحصل بأْن وذلك الكمال، غاية املتخيلة قوته بلغت إنسانًا إال
بطريق عنه يأخذ وحينئذ الفعال، بالعقل االتصال به يكون الذي املستفاد العقل بعده
محاكيات ويقبل املحسوسات، من ُمحاكياتها أو واملستقبلة، الحارضة الجزئيات الفيض
باألشياء نبوة بذلك له فيكون ويراها، الرشيفة املوجودات وسائر املفارقة املعقوالت

اإللهية.22

مواضع يف بالتفصيل واضح باملوجودات، وصلته وصفاته هللا يف الفارابي إليه ذهب الذي الرأي هذا 21

األخرى. كتاباته من كثري يف وكذلك الفاضلة، املدينة أهل آراء كتابه: من كثرية
القاهرة طبع ص٧٥ ت ص٥٢ ١٨٩٥ سنة ليدن وطبع Dieterici نرش الفاضلة، املدينة أهل آراء 22
١٣٤٦ه، سنة بالهند آباد حيدر طبعة املدنية، السياسات النيل، بمطبعة األوىل الطبعة يف ١٣٢٣ه سنة

ص٤٩.
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نرى رسالته، صحة عىل دليًال النبي بها يتقدم التي باملعجزات يختص وفيما
النبوة أن — يقول كما — عرفنا متى وذلك العقيل، تفسريها الفارابي عند لها أنَّ أيًضا
عالم منا الواحد لروح يذعن كما األكرب، الخلق عالم لها يذعن قدسية بقوى مختصة
من يشء يمنعها وال والعادات، الِجِبلَّة عن خارجة بمعجزات فتأتي األصغر، الخلق

املحفوظ.23 اللوح يف ما معرفة
الفعال، بالعقل منهما كلٌّ يتصل والفيلسوف النَّبي الفارابي، رأي عىل وإذن،
العاقلة القوة كمال بعد امُلتخيلة قوته بكمال الرُّتبة هذه ينال األول أنَّ بينهما والفرق
بالفرق رأينا يف هذا وليس والتفكري، بالنظر الفيلسوف إليها يصل حني عىل طبًعا،

الكبري.
وتفسريها النحو، هذا عىل للنبوة تصويره يف الفارابي أنَّ نُالحَظ أن هنا وينبغي
هو النَّبي يجعل كما الفلسفة، من أعىل يجعلها آنًفا، رأينا كما وعقليٍّا نفسيٍّا تفسريًا
يتفق ال بور» «دي رأي يف وهذا والسعادة.24 اإلنسانية مراتب أكمل بلغ الذي اإلنسان
النبوة أمور كل أن ترى التي الفلسفة هذه النظرية، الفارابي فلسفة من يؤخذ ما مع
فتكون امُلتخيلة، بالقوة يختص مما هو — ذلك ونحو والوحي والكشوف الرؤى من —

الفلسفية.25 املعرفة من مرتبة أدنى ذلك عن الحاصلة املعرفة
عن فضًال النبي يف يشرتط الثاني املعلم أنَّ نيس أنه ونعتقد بور»، «دي يرى هكذا
العقل ثم بالفعل العقل له يحصل بأن وذلك العاقلة، القوة كمال امُلتخيلة، القوة كمال

الفعال. بالعقل يتصل — ذكره تقدم كما — به الذي املستفاد

فهم عىل يُعني مما فلعل عنها، التعبري يف واإليجاز الفكرة برتكيز ُعرف والفارابي هذا،
املشهور كتابه يف النظرية لهذه الغزايل عرض من القليل نقتبس أْن النبوة نظرية
وفيما اإلسالمية الفلسفة يف ثقة جدُّ وهو ميمون، ابن عرض من ثم الفالسفة»، «تهافت
عن صادق تعبري كله فذلك الحائرين»، «داللة كتابه يف لها آراء،26 من لرجالها كان

القاهرة. طبعة من ص١٤٥ ليدن، طبعة ص٧٢ الفارابي، فلسفة مجموع ضمن الحكم، فصوص 23

العربية. الرتجمة من ص١٥٤ اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بور، دي ليدن، ص٥٩ آراء، 24
العربية. الرتجمة من ص١٢٥ ذكره، السابق املرجع بور، دي 25

بالفرنسية. األصل من ص١٣١ جوتييه، الفرنيس للمسترشق اإلسالمية، الفلسفة لدراسة املدخل 26
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الفرق تماًما نعرف ذلك ومن أيًضا، رشد وابن سينا وابن الفارابي لدى النبوة نظرية
الوحي بني التوفيق مسألة يف خطره ولهذا والفيلسوف؛ النبي بني اإلسالم فالسفة عند

والعقل.
الغاية امُلتخيلة قوته بلغت إنسان النبي أنَّ املسلمني الفالسفة عن الغزايل يذكر
اللوح عىل والنوم اليقظة يف تطلع أن فاستطاعت الحواس، تستغرقها ولم القوة، من
معجزة ذلك ويكون امُلستقبل، يف الكائنة الجزئيات صور فيها وانطبعت املحفوظ،
رسعة بمعنى الَحْدس، قويَّ فصار أيًضا، الكمال النظرية العاقلة قوته بلغت كما للنبي،
نفسه، من متعلم كأنه يكون بل تعلم، إىل حاجة غري من آخر إىل معلوم من االنتقال

آخر. نوع من ولكن أيًضا معجزة هذا ويعترب
وتتسخر الطبيعية األمور بها تتأثر ا حدٍّ والعملية النفسية قوته بلغت أخريًا وكذلك
القوة هذه كانت إذا غريه نفوس يف وتؤثر جسمه يف تؤثر اإلنسان نفس أنَّ فكما له،
أن املمكن من صار الكمال درجة القوة هذه بلغت إذا كذلك فيه، قوية العملية النفسية

ثالث. رضب من له معجزة النَّبي من ذلك ويكون الطبيعة، أمور لها تخضع
وذلك مطر، نزول أو زلزلة حدوث أو ريح هبوب إىل نفسه تطلعت إذا إنه حتى
من ذلك يحدث الهواء، يف حركة أو سخونة أو برودة حدوث عىل عادة حصوله موقوف
هذا يكون أن يشرتط أنَّه عىل ظاهر، طبيعي سبب غري من األمور تلك منه وتتولد نفسه
ال الذي القمر انشقاق أو ثعبانًا العصا كقلب ُمستحيًال ال نفسه، يف ممكنًا يحدث الذي

واالنشقاق.27 االنخراق يقبل
فيض الحقيقة يف هي النبوة أنَّ بعده28 من ميمون ابن ويذكر الغزايل يذكر هكذا
وهي ثانيًا، املتخيلة القوة عىل ثم أوًال، العاقلة القوة عىل الفعال العقل بواسطة هللا من

إنسان. إليها يصل أن يستطيع الكمال من رتبة وأكمل درجة أعىل
القوة من منها ينتقل بدرجة والحكمة العلم ملك قد اإلنسان هذا يكون أن ويجب
من تخلصت قد ورغباته تفكريه يكون وأن الكامل، العقل له يكون وأن الفعل، إىل

الباطلة. التافهة واألطماع األماني

بأمانة هذا نقل حيث ص١٣٨–١٤٠، جوتييه ويراجع ص٢٧٢–٢٧٥، بريوت، طبع الفالسفة، تهافت 27
الغزايل. عن

عليه. وتعليقه العربي لألصل «S. Munk مونك «س. ترجمة من بعدها، وما ص٢٨١ 28
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العاقلة اإلنسان قوة عىل كان لو هذا ال الفعَّ العقل فيض أن أيًضا نعلم أن ويجُب
يُعِملون الذين العلماء طبقة من اإلنسان هذا كان أيًضا، املتخيلة القوة عىل ال وحدها،
طبقة من اإلنسان هذا كان مًعا، القوتني تناول إن الفيض هذا ولكن والفكر، النظر

األنبياء.
العقلية واملعرفة اإلدراكات ريب بال لهم الحقيقيني األنبياء أنَّ نعلم أن يجُب وكذلك
أي: األنبياء، غري امُلَفكِّرون أسبابها إىل وال مثلها إىل يصل أن يُمكن ال التي النَّظرية،
القوة عىل يفيض الذي الوحي إنَّ ا وحقٍّ وحدها، النظرية القوة عىل يعتمدون الذين
األمور ومعرفة بامُلستقبل التنبؤ عىل قادًرا يجعله الكمال، إىل وصلت متى للنبي امُلتخيلة

بحواسه. يدركها كان لو كما الغيبية
إن اإلسالم، فالسفة لدى النبوة لنظرية عرضه يف ميمون ابن يستمر هكذا أقول:
الوجود النبيُّ يُدرك األثر بهذا أنَّه وذلك املفكرة، العقلية القوة أيًضا ل يكمِّ الوحي هذا
وتفكريه، العقل عىل تقوم نظرية قضايا بواسطة هذا إىل يصل كأنه لألشياء، الحقيقي
إىل القوة من تنتقل وجعلها العاقلة القوة عىل فاض قد ال الفعَّ العقل يكون حينئذ فإنه

امُلتخيلة. القوة إىل القوة هذه من الوحي أو الفيض يصل القوة وبهذه الفعل،
العاقلة القوة تبلغ لم الذين هؤالء إىل ُمطلًقا نلتفت أن ينبغي ما ذلك أجل ومن
فإنَّ النظري؛ التفكري من درجة أعىل إىل يصلوا لم والذين الكمال، حد عندهم النظرية
والحقائق املعارف إىل يصل الذي وحده هو وتلك، الناحية هذه يف الكمال إىل يصل الذي

ا. حقٍّ النبي وحده وهو إليه، يوحى وصار عليه العقل يفيُض حينما وذلك العليا،
بصفة النبوة نظرية بيان من قبل من الغزايل وكذلك ميمون، ابن ينتهي وهكذا
فرسوا سينا،29 وابن الفارابي وباألخص هؤالء أن وإىل اإلسالم، فالسفة لدى عامة
لهذا وحرصوا والعقل، الوحي بني التوفيق يف منهم رغبة عقليٍّا نفسيٍّا تفسريًا النبوة
قوته بكمال مًعا وفيلسوًفا نبيٍّا هو دام ما الفيلسوف، من منزلة أعىل النبي جعل عىل
وجهة من يربره ما له منهم، الناحية هذه يف الحرص وهذا النظرية، وقوته املتخيلة
النبوة. درجة هو برش إليه يصل أن يمكن ما أعىل أنَّ عىل وإجماعهم املسلمني نظر

بيانه. قريبًا سيجيء ما عىل رشد ابن وكذلك 29
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لكنه وجودهم، إنكاُر الفارابي يسع فلم منه، كثرية آيات يف املالئكة ذكر والقرآن هذا،
بل ُمختلفة، بأشكال التشكل عىل قادرة أجسام إنها عنها املتكلمون يقول كما يقل لم
بأنها يُفرسها نراه أخرى وبعبارة باملادة، لها رابطة ال معقولة كائنات أنها إىل ذهب

إليه.30 واملوحى الوحي مصدر بني ما صلة وهي املادة، عن مجردة صور
املتكلمون يقول كما ليسا القرآن، يف ذكرهما جاء وقد واللوح، القلم وكذلك
تصوير والكتابة روحاني، ملك واللوح روحاني، ملك «القلم بل ماديني، شيئني أيًضا

الحقائق.»31
فإنَّ منه، شيئًا الفارابي ينكر ال وعقاب، ثواب جزاء: من فيه وما اآلخر واليوم
روحيٍّا إال يكون لن الجزاء هذا لكن يقول،32 كما وشقاوات سعادات املوت بعد للنفس
ليست السعادة بل املتكلمون، يرى كما جسمية عقوبات وال لذائذ هناك فليس محًضا،
هللا يدعو كان ولذلك كامًال.33 عقًال فتصري املادة قيود من النفس تتحرر أن إال عنده
بعد فتكون السماوية، واألرواح اإللهية بالعوالم نفسه التحاد سببًا الحكمة يجعل بأن

الغالية.34 الرشيفة الجواهر هذه جملة من البدن فناء

والعامة الخاصة

عرس من السمعية العقائد وبعض للنبوة تفسريه يف ما الثاني امُلعلم عىل يْخَف لم وأخريًا
— الناس تقسيم من ا بدٍّ يَر لم ولذلك إدراكها؛ عن عاجزين الناس أكثر يجعل الفهم يف
وفالسفة. دين، ورجال ة، عامَّ ثالث: طبقات إىل — والتصديق الفهم يف مراتبهم حسب
من كلٍّ أفراد عىل وأمثالها األمور هذه عرض يجب أنه التقسيم لهذا تبًعا ورأى
إال نفًسا يكلف ال وهللا وفهمها، رها تصوُّ عىل ومقدرتها تتناسب بطريقة الطبقات، هذه
مجردة الحقائق بذكر وإما وأمثالها، محاكياتها بذكر للفهم بتقريبها إما أي وسعها،

سافرة.

و٧٧. ص٧٢ ليدن، طبع للفارابي، املجموع 30
ص٧٧-٧٨. املجموع، 31

ليدن. طبعة من ص٦٤ املجموع، ضمن املسائل، عيون 32

ص٥١-٥٢. املدنية، السياسات 33
.١٣٧ ج٢، أصيبعة، أبي البن األطباء، طبقات 34
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إىل وأمثالهم للعامة بالنِّسبة نلجأ أن ينبغي حال، كل عىل بإثباتها يختص وفيما
عليها، للقادرين بالنسبة الحقيقية الرباهني إىل نلجأ وأن تنفعهم، التي اإلقناعية الرباهني

االستدالل.35 ألهل أي:

الفلسفة بني أو والوحي، العقل بني التوفيق من أراده فيما الفارابي نجح هل وبعد،
ال. نقول: أن السهل من السبيل هذه يف جهد من بذله ما مع أنَّه نرى إننا والدين؟

عنه العالم وصدور «الواحد» مسألة حل الفارابي محاولة من الرَّغم عىل أنَّه وذلك
نظرية نال ما مع اإلسالم، يف مقبول غري «أرسطو» إله بقي قد الصدور، هذا وكيفية

اإلسكندرية. ومدرسة أفالطون إىل يرجع تعديل من أرسطو
وبني وبينه له، نشاط وال منه وخلق إرادة بال عنه العالم يصدر إلًها أن الحق ويف
والعقائد يتفق أن يمكن ال كذلك إله ذاته. إال يعلم وال عديدون، وسطاء العالم هذا
بها أراد التي الفيض، نظرية يف — الفارابي ُعني وإن اإلسالم، بها جاء التي الصحيحة

فاعًال. سببًا بجعله — واإلسالم أرسطو بني التوفيَق معروف هو ما عىل
وهو — الكثري صدور ليفرس إليها ذهب التي للعقول الفارابي تسمية وكذلك
جاء كما مالئكة ا حقٍّ يجعلها ال التسمية يف القرآن ليوافق مالئكة الواحد، عن — العالم

اإلسالم. يف
ومالئكة النَّحو، هذا عىل خالقة فهي رأيه، يف العالم صدر عنها العقول هذه فإنَّ
ويفعلون أمرهم ما هللا يعُصون ال هم بل األمر، أو الخلق من ُمطلًقا لها يشء ال القرآن

العقول! وتلك فكيف يؤمرون، ما

السجستاني (3-1)

وهو إهماله، طال أن بعد اإلسالم ُمفكري بني مكانه يأخذ أن َحِريٌّ آخر ُمفكر وهذا
القرن أواخر إىل عاش الذي السجستاني املنطقي بهرام بن طاهر بن محمد ُسليمان أبو

اإلسالمي. التفكري مؤرخ عنه يتحدث ألن ألهل وإنه الهجري، الرابع

ص٥٥-٥٦. املدنية، السياسات ص٢٦-٢٧، ليدن طبع الحكيمني، رأيي بني الجمع 35

60



رشد ابن سابقي عند التوفيق

كما شيخه، من ذكًرا أنبه كان ولكنَّه الفارابي، تلميذ عدي بن يحيى تلميذ وهو
«املقابسات»، كتابيه: يف لنا ترك الذي التوحيدي، حيان ألبي الفلسفة يف شيًخا كان
التي املجالس هذه سليمان، أبي مجالس يف يجري كان مما الكثري واملؤانسة» و«اإلمتاع
وكان والفلسفة، الِعلم من مختلفة نواٍح يف يبحثون والحكماء بالعلماء تحفل كانت
فيه، يتحدثون كانوا فيما الفصل الرأَي هو رأيه فيكون إليه؛ غالبًا يلجئون امُلتجادلون
يف «فاضًال ترجمته، يف أصيبعة أبي ابن يذكر كما السجستاني، كان فقد َعَجب، وال

دقائقها.»36 عىل ُمطلًعا لها ُمتقنًا الحكمية، العلوم
السجستاني شيخه يصف نجده آنًفا، املذكورين كتابيه يف حيان أبي إىل وبالرجوع
فكًرا، وأصفاهم نظًرا، «أدقهم كان عرصه، يف بالفلسفة املعنيني بني من كان بأن
يقول بفريوز املعروف الطبيب وهو تالميذه أحد أنَّ نجد وكذلك بالدرر.»37 وأظفرهم
عىل إال النفس بقوت نظفر وال عندك، إال الجهل لداء شفاء نجد ما وهللا السيد، «أيها له:
٣٩١ه.39 سنة إىل يعيُش كان أخريًا وأنه تعريفك.»38 بُحسن إال يقينًا نعلم وال لسانك،
ومن سليمان أبا تسود كانت التي الروح أنَّ ٦٤ رقم املقابسة من نَعِرف كما
كانت ملته، عن وال بلده عن أحد يُسأل ال ومفكريه، العرص علماء من حوله يلتفون
يف تتلخص الحكمة وهذه أفالطون، إىل نفسه ُسليمان أبو يرجعها حكمة من ُمستمدة
معنى ال ولهذا كثر؛ أو قلَّ منه نصيب رأي كل يف بل وحده، واحد يصبه لم الحق أنَّ
الدين بني خالف يقوم أن املعقول من ليس أيًضا ثم ومن مذهب، عىل ملذهب للتعصب

والفلسفة.40
له كان وأمثالهم، العامة من بهم يتأثرون ومن الدين رجال من الخوف أن عىل
يف وَجَدلُهم تفكريهم يف أحراًرا كانوا بينما أنه وذلك وأصحابه، سليمان أبي يف أثره

نرش ص٨٢، البيهقي، لظهري اإلسالم حكماء تاريخ ،٣٢١ ج١، األطباء»، «طبقات يف ترجمته راجع 36

.١٩٤٦ عام بدمشق عيل كردي محمد
.٣٣ ج١، ١٩٣٩م، سنة القاهرة طبع واملؤانسة، اإلمتاع 37

ص٤٣٨. ١٩٢٩م، عام بالقاهرة السندوبي حسن نرش املقابسات، 38
ص٢٨٦. املقابسات، 39

ص١٥٦-١٥٧. بور، دي تأليف اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ أيًضا وراجع 40
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السائدة الدينية والروَح يتفق ال ما يُعرف أن من حذرين كانوا بهم، الخاصة مجالسهم
العرص.41 يف

الروح وعن زمنه، يف ومركزه السجستاني عن ة الَعامَّ األمور هذه بعد ونقوُل
تقسيم يف رأيه له كان — الفارابي شيخه مثل — إنه مجالسه: تسود كانت التي الحرة
الدين بني تقوم أن يجُب التي العالقة ويف ووجوده، العالم ويف وخاصة، ة عامَّ إىل الناس

بإيجاز. املسائل هذه من كالٍّ وسنتناول والفلسفة،

والخاصة العامة

وخاصة، ة عامَّ إىل والفكر، للنظر واستعدادهم عقولهم حسب رأيه يف الناُس ينقسم
عقولها لرداءة وذلك الفلسفة، غرائب إىل تتطاول أو بالحكمة تتصل أن لها ليس األوىل:
تعيش ألنها تريد؛ ما ذلك من تبحث أن لها واألخرى: نفوسها، وخبث معارفها وضآلة

الضالل.42 عن يعصمها ما النفس فضائل من ولها ولها، بها
الظنون شوائب من الرشيعة يف التوحيد صفاء َعدم السجستاني يُفرس ولهذا
به يُراد الذي الرشيعة) (يُريد الكالم بأن الفلسفة، يف ذلك صفا كما األمثال، واستعمال
ومرة رصيًحا وَمرَّة موجًزا، وأخرى مبسوًطا مرَّة يكون أن بدَّ ال جميًعا الناس صالح
ُّ الخايصِّ ليجد الرضب هذا من ع الرشَّ به جاء ما جميع «كان ولذلك وتعريض؛ رمز فيه

تكفيه.»43 عبارة يُّ والعامِّ تشفيه، إشارة فيه
ما تأويل رضورة يرى كان السجستاني أنَّ عىل يدلنا التعليل هذا أنَّ ونعتقد

التأويل. عىل القادرة للخاصة وأمثال رموز من الرشيعة عليه اشتملت
طريقة وبني املتكلمني طريقة بني سليمان أبو يُفرق أن هذا مع الطبيعي وكان
التوحيدي،44 تلميذه لنا بَيَّنه ما وذلك العقيدية، أو اإللهية املسائل بحث يف الفالسفة
العامة بني تعاليمهم يف يفرقوا لم الذين امُلتكلمني هؤالء بشدة ينقد نراه ثم ومن

والخاصة.

ص٢٥٩. ٦٣ واملقابسة ص٢٣٠، ٥٠ واملقابسة ص١٧٤، ٢٣ املقابسة انظر 41
يجوز. ال أم فيه النظر يجوز وهل النجوم بعلم الخاصة ص١٣٨ ،٢ املقابسة 42

ص٢٥٨. ،٦٣ رقم املقابسة 43

ص٢٢٣. ،٤٨ رقم املقابسة 44
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والعالم هللا

قليل وهو امُلشكلة، هذه يف شيخه عن حيان أبو لنا رواه مما نستِشفَّ أن ونستطيع
نظرنا إذا قديم ومحدث، قديم العالم إن يُقال أن يصح أنَّه يرى السجستاني أنَّ ا، جدٍّ
فنجد األريض، العالم إىل نظرنا إذا ومحدث تفسد، وال تتكون ال التي العلوية األجرام إىل
ناحية من ومحدث املادة، ناحية من قديم هو أو األشياء، عىل يتعاقبان والفساد الكون
املقابسات: بعض يف العالم عن قوله من يُْفَهم ما وهذا عليها، تتعاقب التي الصور

بالتخطيط.»45 حديث املادة)، أو األصل (أي: وس بالسُّ «قديم
معلول أنَّه بمعنى هللا، فعل العالم أن يرى أنه نَُقرِّر أن نستطيُع الخلق مسألة ويف
ألن باالضطرار؛ فاعل هللا إن يُقال أن يرى ال هذا مع ولكنه الفالسفة، يقول كما عنه
هللا وإنما االنفعال، من قويٍّا معنى االختيار يف ألنَّ باالختيار وال العاجز، صفة ذلك
قولنا إن بل االسم، عنه يضيق وذاك هذا من أرشف بنحو العالم عنه ويصدر يفعل

الكالم.46 من واملعتاد املجاز حدِّ عىل يُطلق كالم هو وفاعل، يفعل هللا: إىل بالنسبة
باعتبار بالشوق نحوه يتحرك فإنه له، علَّة باعتباره هللا عن صدر قد العالم كان وإذا
جميًعا.47 تتحرك إليه التي لألشياء امُلحرك وباعتباره القصوى، والغاية األوىل الغاية هللا

والفلسفة الدين

قاطٌع، واضٌح رأي والفلسفة الدين بني تكون أن ينبغي التي العالقة يف وللسجستاني
بجهود االعتبار وليد هو كما منهما، كلٍّ من للغاية العميق واإلدراك التفكري وليد وهو
بني التام الفصل وجوب هو الرَّأي وهذا معارصيه، من العالقة هذه تحديد حاولوا من
هذه إىل والوسيلة والغاية الطبيعة يف اختالف من بينهما ملا وذلك والفلسفة؛ الرشيعة

التعبري. هذا صح إن النفوذ منطقة ويف الغاية،

ص٣٢٠. املقابسات، 45
ص١٤٩-١٥٠. نفسه، 46

ص٣٥٤. ص٢٧٧و نفسه، 47
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يزعمون الذين الصفاء، إخوان رسائل بعض التوحيدي تلميذه عليه عرض لقد
أن بعد فقال الكمال، حصل فقد العربية والرشيعة اليونانية الفلسفة انتظمت متى أنه
الفلسفة يدسوا أن يمكنهم أنه ظنوا يُستطاع، وال يمكن وال يكون ال ما «ظنوا اختربها:
ومنع. دفع أي َحَدد؛ دونه َمرام وهذا الفلسفة، يف الرشيعة يضموا وأن الرشيعة، يف

بينه السفري بواسطة وجل عز هللا عن مأخوذة الرشيعة إنَّ قال: ولم؟ له: قيل
فيه، والغوص عنه البحث إىل سبيل ال ما أثنائها ويف الوحي، طريق من الخلق وبني
ويزول «كيف» ويبطل «لَم» يسقط وهنا عليه، واملنبه إليه للداعي التسليم من بد وال

الريح.»48 يف وليت» «لو ويذهب ،« «هالَّ
هللا لكان وُممكنًا، جائًزا الطرفني هذين بني الجمع كان لو أنه ذلك بعد يذكر ثم
وال ذلك يفعل لم لكنه بالفلسفة، رشيعته يكمل الرشيعة صاحب وكان عليه، نبه قد
هذه يف الخوض عن نهى العكس عىل إنه بل بدينه، والقائمني خلفائه من غريه إىل وكله

األشياء.49
عادة عىل الدين يف والجدل املراء عن نُهي عامة «ملصلحة أنه ُسليمان أبو يرى ولهذا
واملسلمني، لإلسالم العداوة غاية يف وهم الدين، ينرصون أنهم يزعمون الذين املتكلمني

واليقني.»50 الطمأنينة عن الناس وأبعد
يف وأنها ناقصة، رأيه يف الرشيعة أنَّ آنًفا تقدم مما يُفهم أن ينبغي ال أنَّه عىل
كالٍّ إنَّ يقول أن يُريد له، خبئ ال حرفيٍّا كالمه أخذنا إن إنه بالفلسفة، تكمل ألن حاجة
مما وضح كما طبيعتها يف وغايتها، طبيعتها يف األخرى تخالف والفلسفة الرشيعة من
الفلسفة أو الحكمة وغاية بالفضيلة، النفس إكمال الديانة غاية ألنَّ غايتها ويف سبق،
والديانَة النفس، صورُة يقول، كما الفلسفَة، أنَّ أو واملعرفة، بالحقائق العقل تكوين
إذن يجب ما فكل بينهما.51 تناقض فال وإذن األُخرى، يكمل منها فكلٌّ النفس، سريُة

تلك. وأصحاب هذه ألصحاب السعادة تتم وحينئذ خلطهما، عدم هو

خاصة. اإلسالم يف ال بعامة الدين طبيعة يف سليمان أبي رأي وهذا ،٦-٧ ج٢، ١ واملؤانسة اإلمتاع 48
.١٨٧ ج٣، املرجع، نفس انظر
.٨ ج٢، واملؤانسة، اإلمتاع 49

املتكلمني! عىل هذا حكمه يف جدٍّا أخطأ أنه رأينا ويف ،١٨٨-١٨٩ ج٣، نفسه، 50
ص٢٠٠. املقابسات، 51
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البسط من بيشء سنتناوله الذي «سبينوزا» رأَي هذا برأيه يذكرنا والسجستاني
صاحب يذهب حني وذلك رشد، ابن عند والعقل الوحي بني العالقة عن الكالم عند
الطاعة هي العقيدة من والغاية الحقيقة، هي الفلسفة من الغاية أنَّ إىل «األخالق»

األخرى.52 عن منهما كلٍّ فصل ينبغي ولهذا والتقوى؛
الفلسفة؛ مثل حق الدين أنَّ «سبينوزا» من الضد عىل يرى السجستاني ولكن
يف الرشيعة من ليست ولكنها حق، الفلسفة «إنَّ آخر: موضع يف يقول نَِجده ولهذا
مصدرها الفلسفة بأنَّ وذلك يشء.» يف الفلسفة من ليست ولكنها حق، والرشيعة يشء،
أزره؛ يشدُّ ما بمقدار إال «كيف» وال «ِلَم» فيه وليس الوحي، مصدره والدين العقل،
حاول من وكلُّ باآلخر، أحدهما خلط عدم يجُب والطبيعة، املعني يف االختالف ولهذا

ُمستطاع.53 غري وهذا األمر، وعْكس األصل وقْلب الطباع نفي حاول فقد هذا رفع

يعنيه يكن لم وأنه والفلسفة، الرشيعة بني الَفصل يوجُب السجستاني رأينا هكذا وبعد،
لألخرى، إحداهما بإتْباع بينهما التوفيق عىل يعمل أن أو بينهما يخلط أن يرضيه أو
ليكون وعقليٍّا؛ نفسيٍّا تفسريًا الدينية العقائد تفسري — مثًال كالفارابي — يحاول لم كما
ووسيلة طبيعة امُلختلفني الطرفني هذين من لكلٍّ جعل إنه بل للتوفيق، وسيلة ذلك

السعادة. إىل تصل بها الناس من خاصة طائفة وغاية،

مسكويه (4-1)

شهرته كانت وإن الفارابي، بعد الزَّمن به جاء آخر فيلسوف عن الحديث إىل اآلن ننتقل
له فإنَّ هذا ومع اإللهية، النظرية بالفلسفة شهرته من أكرب (األخالق) العملية بالفلسفة
أن قبل عنه كلمة نذكر يجعلنا ما والرشيعة الحكمة بني التوفيق ُمحاولة يف الجهد من

الرئيس. الشيخ أو سينا ابن به نعني األشهر، الفارابي تلميذ إىل نصل

شارل للفرنسية الالتينية عن ترجمها Traitè théologico-politique والسياسة الالهوت يف رسالة 52

ص٢٧٨. ١٩٢٨م، سنة بباريس Garier fréres إخوان جارئييه نرش ،Ch. appuhn أبرهن
.١٨ ج٢، أيًضا وراجع .١٨٧ ج٣، اإلمتاع 53
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اللغة علوم بني جمع الذي يعقوب، بن أحمد عيل أبو «مسكويه» هو الفيلسوف وهذا
جعله حتى بَُويِْه بن الدولة عضد السلطان لدى حظوة ذا كان والذي والطب، والتاريخ
٤٢٠ه عام أو وياقوت، خليفة حاجي يقول كما ٤٢١ه عام تويف وقد خزائنه، صاحب

القفطي.54 يذكر كما
معه نهل ألنه تفكريه؛ يف الجوهرية النقط بعض يف الفارابي مسكويه وافق وقد
يقول كما أكثر الكندي إىل ميله كان وإن اليونانية، الفلسفة وهو واحد معني من

بور.55 دي
بتفسريه وذلك فيها، الثاني املعلَم وافق التي النقط تلك من التوفيق مسألة ونجد
بينهما، الصلة ويزيد والفيلسوف النبي بني الفرق يضعف عقليٍّا تفسريًا مثله النبوَة
وذاك هذا وبغري الناس، لجميع عنها تغني ال الفلسفة ألنَّ النبوة؛ إىل الحاجة وبتأكيده
وخلود عدم، عن العالم وجود مثل الكالم، وعلم الدين رجاَل ما نحٍو عىل فيه وافق مما

األخروي. والجزاء النفس،
الحاسة قوته يف الفعال العقل بتأثري يَصل إنساٌن هو مسكويه عند النبي ا حقٍّ
قد هذا أنَّ إالَّ بينهما فرق ال الفيلسوف، إليها يصل التي الحقائق إىل امُلتخيلة وقوته
الفكر قوة إىل التخيل قوة إىل الحسِّ قوة من أعىل: إىل أسفل من مرتقيًا إليها وصل
الحقائق نفس النَّبي يتلقى حني عىل حقائق، من الفعال العقل يف ما بها يُدرك التي

أيًضا. ال الفعَّ العقل من أي: أعىل، من إليه منحطة
أرسع الفيلسوف كان واحدة، والفيلسوف النبي من كلٌّ يُدركها التي الحقائق وألنَّ
والناس عقله.56 ينكره ال بما جاء ألنَّه وذلك وقبوله؛ النبي به يأتي ما لتصديق غريه من
كان وإن اإلنسان، سعادة تكون بها التي النافعة األعمال ملعرفة األنبياء إىل حاجة يف

الحكماء.57 جهة من تكون الصحيح بالنظر إليه دعوا ما صحة معرفة

إخبار ،٨٨ ج٢، مرجليوث، نرش األدباء، معجم ،٩٨ ج٢، ١٢٧٤ه، سنة القاهرة طبع الظنون، كشف 54

ص٢١٧. القاهرة، طبع الحكماء،
ص١٥٨. اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ 55

ص١٠٢–١٠٤. ١٣١٩ه، سنة بريوت طبع األصغر، الفوز 56
ص٦٦. نفسه، 57
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عزَّ الصانع إثبات يف فيلسوًفا يُسمى أن يستحق ممن يقول، كما أحٌد، يختلف ولم
يشء؛ من ال كلها األشياء أبدع قد وهو جحده،58 أنه منهم واحد عن ُحكي وال وجل،

العدم.59 من أعني موجود، من ال كان إذا إال اإلبداع يصح ال ألنه
الدار يف عملت ما عىل وستُجزى الفناء،60 وال املوت يقبل ال باٍق جوهر والنفس
روحية أمور البدن ُمفارقة بعد لها سيحصالن اللذين وشقاءها سعادتها أنَّ إالَّ األخرى،
يشء.61 يف الحقيقية اللذات من ليست الجسمانية اللذات ألنَّ وجوهرها؛ معِدنها تُناسب

سينا ابن (5-1)

بمسألة يُعنى الرئيس الشيخ نجد ومفكريه، املرشق بفالسفة يختص فيما وأخريًا
«النجاة» كتابيه يف وبخاصة وكتاباته، رسائله من كثري يف والفلسفة الدين بني التوفيق
الذي للغرض الكتابني هذين من كلٍّ من صفحات بضع خصص فقد و«اإلشارات»،62

الفارابي. شيُخه عمل
ويف رسمه، الذي الطريق يف كذلك بل الغرض، لهذا العمل يف فقط به يتأثر ولم
وتفسريَ لآلخر، والدين الفلسفة من كلٍّ تقريَب نعني محاولته، يف اتبعها التي الخطة
الناس وبتقسيم الرشيعة، عن به ينأى وال العقل يرضاه تفسريًا وشعائره الدين عقائد

واالستدالل. والتصديق الفهم يف طريقها منها لكلٍّ طبقات، إىل
حتى النواحي، هذه يف سينا ابن عن ذلك يف القول لتفصيل رضورة هنا نرى وال
ملا الرجوع يكفي بأنه نقول هذا ومع الفارابي، عن ذكرناه ملا وتكريًرا إعادة يكون ال

ص١٣. نفسه، 58

ص٣٢. نفسه، 59

ص٤٩. نفسه، 60
ص٨٠–٨٣. نفسه، 61

كل يف آلرائه الجامعة الفلسفية سينا ابن معارف دائرة فهو «الشفاء»، كتابه عن فضًال كله وهذا 62

وفروعها. الفلسفة أقسام
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وأنَّ الفعال، العقل عن واإللهام الفيض هي النبوة أنَّ يرى أنه لنتبني كتاباته يف جاء
واسطة.63 بال الفيض هذا يقبل من هو النبي

إنسانًا يكون وأن نبي، وجود من البد والعالم الناس لصالح أنَّه يرى وكذلك
الرشع من مقبول األخرى الدار يف واملعاد ويتبعوه، الناس ليصدقه باملعجزات يتميز
وكذلك يناسبها، روحي عقيل بيشء تكون البدن فناء بعد النفس وسعادة مًعا، والعقل

شقاؤها.64
واإلدراك، واالستعداد العقل من حظها طبقة ولكل ة، وخاصَّ ة عامَّ طبقات: والناُس
يف يستعملون اليونان فالسفة وأجلَّة األنبياء كان ولهذا والتصديق؛ الفهم يف وطريقها
أعرابيٍّا العلم عىل يقف أن ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد كان ما أيًضا ولذلك واإلشارات؛ املراميز كالمهم

كافة.65 البرش من إليهم أرسل ممن مثله أو ا جافٍّ
والعرش، املالئكة عن الرشيعة يف جاء ملا الرئيس الشيخ تأويل إىل هذا بعد ونُشري
الدكتور الحظه ما الحق من كان ولهذا والثواب،66 والعقاب والنار، والجنة والرصاط

كبري.67 حدٍّ إىل الناحية هذه يف الفارابي بشيخه تأثره من مدكور
أرسطو غلوِّ من يخفف أن حاول سينا ابن أنَّ إىل نُشري أن ذلك مع الحق من ولكن
ال هللا أنَّ من إليه ذهب فيما الفارابي فخالف العالم، عن األول ُمحركه أو إلهه بإبعاد
يعلم أي: ا، خاصٍّ جزئيٍّا ال ا عامٍّ كليٍّا علًما العالم يف يجري ما يعلم وجعله ذاته، إال يعلم
السبب باعتباره أو عنها، ومسببات أسباب من سلسلة باعتباره فيه يكون وما العالم

عنه.68 صدر الذي األول

الحكمة يف رسائل تسع وص٤٩١، ص٢٧٣-٢٧٤، ١٣٣١ه، سنة بالقاهرة السعادة مطبعة النجاة، 63
ص١٢٣-١٢٤. ١٩٠٨م، سنة بالقاهرة هندية أمني نرش والطبيعيات،

وص٤٩٩-٥٠٠. بعدها، وما ص٤٧٧ النجاة، 64
.١٢٥ ص١٢٤، رسائل، تسع 65

بعدها. وما ص١٢٨، ص١٢٤، رسائل، تسع 66
.٢١٧ ،٢١٥ ص١٩٨، بخاصة يُراجع الفارابي، مكان 67

بعدها. وما ص٥٣ ليدن، طبعة والتنبيهات اإلشارات بعدها، وما ص٤٠٣ النَّجاة، 68
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محاولته يف اندفع سينا ابن أنَّ إىل تقدم ما بعد هنا نُشري أن املفيد من ونرى هذا،
بسبب اضطهاده خشيُة نرى ما عىل منها ليس بعوامل والفلسفة الرشيعة بني التوفيق

الفلسفة.
واتصل واملفكرين، والتفكري والعلماء، العلم تشجع بيئة يف عيل أبو عاش لقد
وأفاد للعلم، بحبه املعروف الساماني نرص بن نوح بخارى بُسلطان حياته من شطًرا

كتبه. من كثريًا
اشتغاله سببه فإنَّ حياته، يف الكبري االضطراب من أبيه وفاة بعد أصابه ما ا وأمَّ
حتى والدسائس، بالفوىض مليئًا كان الذي العرص ذلك يف باألمراء واتصاله بالسياسة
ثم همدان، أمري الدولة لشمس الوزارة ويل الجوْرجاني عبيد أبو صاحبه يروي كما إنه
قتله األمري وسألوا يملكه، كان ما جميع ونهبوا داره عىل وأغاروا الجند عليه اضطرب
مات حتى ُمضطربة حياة يحيا ظل وهكذا للوزارة، ثانيًا عاد ثم بنفيه، واكتفى فامتنع

بهمذان.69 ٤٢٨ه عام
والفلسفة الرشيعة بني التوفيق إىل انبعث سينا ابن أنَّ عىل نُدلِّل أن بذلك ونريد
الذي الفيلسوف به يُعنى التوفيق هذا أنَّ وهو مرة، من أكثر إليه أرشنا الذي بالباعث
ُمختلفتني، صورتني يف كان وإن ا حقٍّ يراه ما بني ليوائم وذلك عليه، يحرص دين له

مًعا. والعقل الوحي أي:

طفيل) (البطليويسوابن املغرب يف (2)

البطليويس (1-2)

والفلسفة، الدين بني العالقة بتحديد ومفكريه اإلسالمي املرشق فالسفة عنايَة كانت تلك
رأى من ومنهم السجستاني، مثل بينهما، الفصل وجوب رأى من عرفنا، كما فمنهم،
فالسفة املسألة هذه شغلت وكذلك سينا، وابن والفارابي الكندي مثل بينهما، التوفيق

بالبطليويس. منهم ونبدأ أيًضا، وُمفكريه املغرب

اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بعدها، وما ٥ ج٢، األطباء، طبقات بعدها، وما ص٢٧٣ الحكماء، إخبار 69
سينا. ابن مادة اإلسالمية، املعارف دائرة ص١٦٥-١٦٦، بور، لدي
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٤٤٤ه سنة بطليوس يف ُولَِد الذي البطليويس، السيد بن محمد بن هللا عبد وهو
ويظهر معروف.70 هو كما األندلس بالد من وكلتاهما ٥٢١ه، سنة بَلنْسية يف وتويف
بالتفكري شهرته عىل غطت قد اإلسالمية العلوم من وغريهما واألدب باللغة شهرته أنَّ

الناحية. هذه من قبلنا دَرسه أحًدا نعلُم ال ولذلك الفلسفي؛
ذلك يف طريقته أنَّ ويظهر والفلسفة، الدين بني التوفيق مشكلة عالج قد أنه عىل
«قالئد كتابه يف عنه يقول خاقان بن الفتح معارصه ذا هو ها عنه، مرضيٍّا جعلته
خرج ما القويمة، طرقها يف ٌف وترصُّ والقديمة، الحديثة العلوم يف تحقق «له العقيان»:

فرع.» وال للسنة أصل عن نكب وال رشع، مضمار عن بمعرفتها
البطليويس ترك ما معرفة بعد نَُقرَِّر أن نستطيع امُلشكلة؟ هذه عالج كيف واآلن
املطالب يف الحدائق «كتاب وهو املسألة، لهذه منها واحًدا خصص بأنَّه مؤلفات من

املسائل: هذه بحث أثناء عالجها وأنَّه العويصة.»71 الفلسفية العالية

عنه. العالم ووجود هللا (١)
وشموله. هللا علم (٢)

املسلمني. إىل القدامى الفالسفة تحبيب (٣)
العقل. إليه يصل ما عىل الوحي به يأتي ما علوُّ (٤)

والبعث. النفس أو الروح خلود (٥)

إىل ليصل اصطنعها التي الخطة لنعرف بإيجاز؛ املسائل هذه من كالٍّ وسنتناول
الحدائق كتاب هو كله هذا يف ومرجعنا والفلسفة، الرشيعة بني التوفيق من أراد ما

ذكره. السابق

،٨٩٢ رقم ج٣ للضبي امللتمس بغية ،٦٧٩ رقم ج١ بشكوال البن الصلة ترجمته: يف راجع 70

عن وراجع ص٥٦٩-٥٧٠. لرسكيس العربية املطبوعات معجم ص٣٣٢، ج١ خلكان البن األعيان وفيات
،١٨٣ ج٢، دوزي للمسترشقني إسبانيا يف املسلمني تاريخ ،٦٦٤ ج٢، لياقوت البلدان معجم «بطليموس»
البلدان، معجم ص١٥١، أوروبا طبع لإلدرييس، األندلس صفة بلنسية: عن وراجع .٢٦٠ ،٢٣٨ ،٢٠٧

ص١٧٨. ساالن دي طبعة الفدا ألبي البلدان تقويم ،٧٣٠–٧٣٢ ج١، فستنفلد طبعة
ص٣٥. الحدائق، كتاب 71

70



رشد ابن سابقي عند التوفيق

عنه العالم هللاووجود

األوىل العلَة باعتباره هللا، عن املوجودات فيض نظرية البطليويس عند نجد املسألة هذه يف
نجد كما بعده، ملا مبارشة وغري موجود ألول ُمبارشة علة أنه عىل لها، األول السبب أو
سينا. وابن الفارابي عن نعرفه الذي النحو عىل وذاك وهذا العرشة، العقول نظرية عنده
ال لسابقه معلوٌل عدد فكل الواحد، عن جميعها األعداد بوجود لنا ذلك ويُمثَّل
إال األبعد وجود يصح ال كان إذ جميًعا؛ لها علة الواحد كان وإن بتوسطه، إال يوجد

األسباب.»72 وسبب العلل علة الواحد «إنَّ يُقال ما معنى وهذا األقرب، بوجود
إىل األعداد بوجود هللا عن العالم وجود تمثيل التمثيل، هذا يف يميض والبطليويس
حدوثه، أو العالم ِقَدم املشكالت: هذه حل إىل هذا من لينتهي الواحد، عن نهاية ال ما
عن الكثرة تصدر وكيف الدين، يقول كما العدم من أو قديمة أوىل مادة عن وجوده

ذاته. يف تكثُّر بغري الواحد
وال حركة غري من الواحد من الوجود اقتبست كلها األعداد أنَّ «وكما يقول: ولذلك
حدوث فكذلك ذاته، غري آخر يشء إىل إيجادها يف الواحد يحتج ولم مكان، وال زمان
يُحتاج أن غري ومن مكان، وبغري زمان، وبغري حركة، بغري تعاىل الباري عن املوجودات

غريه. يشء إىل إيجادها يف
تكون أن ذلك يُبطل وال بالزمان، األعداد تقدم بأنه يوصف ال الواحد أن وكما
أن يبطل وال بالزمان، العالم تقدم بأنه يوصف ال الباري فكذلك عنه، ُمحدثة األعداد

عنه. محدثًا العالم يكون
يوجب ولم عنه، األعداد من حدث ما بكثرة الوحدانية عن يتغري ال الواحد أنَّ وكما
تغري يُوِجُب ال وكثرته العالم حدوث فكذلك جوهره، يف استحالة وال ذاته يف تكثًُّرا ذلك

قال.73 ما آخر إىل ذاته.» يف تكثًرا وال وحدانيته، يف الباري
لوجود ودوامه وجوده يف محتاج العالم أنَّ إىل ليَِصَل التمثيل؛ هذا يف يميض وكذلك
هو كما هللا، يرتفع لم العالم ارتفع فلو بالعكس، ليس األمر وأنَّ الرتفع، ارتفع فلو هللا؛

به. املوجودة واألعداد للواحد بالنِّسبة الحال

ص٣٥. الحدائق، كتاب 72

ص٣٦-٣٧. الحدائق، كتاب 73
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ووجود غريه، إىل وجوده يف يحتاج ال ألنَّه ُمطلٌق؛ وجود هللا وجود «أنَّ هذا ومعنى
أو عنه.»74 وفائض وجوده من مقتبس وجودها ألنَّ مضاف؛ وجود كلها املوجودات
عن وتميزه قوامه بها التي — تعاىل الباري من الوحدة رسيان إنَّ أخرى، بعبارة
علًال بعضها وصريَّ َمَراتبها عىل الوجود وأفاض كوَّنها، الذي هو لألشياء — سواه
والفاعل املطلق والفاعل العلل، علة وه سمَّ ولذلك الجميع؛ وجود علة تعاىل وهو لبعض،

باملجاز.75 فعل هو إنما غريه فعل ألنَّ بالحقيقة؛
وذلك والفلسفة، الرشيعة بني وفق قد أنَّه البطليويس يرى الناحية هذه يف هكذا
ألوَّل امُلبارشة الِعلِّية بطريق ذلك كان وإن يشء، ال من للعالم الخالق باهلل بالقول
العالم بحدوث القول أنَّ إىل بذهابه وكذلك األُخرى، للموجودات املبارشة وغري موجود
من عنه وجد ما للواحد بالنسبة األمر هو كما بالزمان، عنه هللا تقدم يقتيض ال عنه
األوىل العلة هو هللا أن دام ما بخالفه، يقول أن أحد يستطيع ال ما وذلك األخرى، األعداد

بالزمان. معلولها عىل تتقدم ال والعلة العالم، لوجود

هللاوشموله علم

أنه أو غريه، يعلم ال هللا أنَّ إىل — كالفارابي — ذهب من ينقد البطليويس نرى وهنا
وهؤالء مثًال، سينا ابن إليه ذهب كما جزئي، ال ٍّ كيلِّ نحو عىل املوجودات من غريه يعلم
الفهم وهذا نفسه.» إال يعلم ال هللا «إنَّ القدامى: الفالسفة قول إىل يستندون وأولئك
مما براء وأنهم القدامى، لكالم تأويل وسوء جهل بأنه البطليويس يصفه القولة لهذه

عليهم. هؤالء م توهَّ
ينتهي منها وكل أوجه، أربعة عىل املأثورة العبارة هذه رشح يف اجتهد أن وبعد
أنَّ عىل التدليل يف أخذ لوجوده، تابع وجود كل علم فقد نفسه هللا علم إذا املبدأ: هذا إىل
تمنعنا التي املادة عن مجرد عقل ألنَّه يشء؛ بكل عالم هللا أنَّ بذلك أرادوا قد الفالسفة
ومتَّبعيه الفارابي من كلٌّ إليه ذهب ما إبطال إىل ذلك من وينتهي األشياء، إدراك من

ومتبعيه. سينا وابن

ص٣٦–٣٨. الحدائق، 74

ص٣٦–٣٨. الحدائق، 75
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علم تثبت آيات من القرآن يف جاء ما إىل املذاهب لهذه مناقشته يف يستند وأخريًا
يف جاء ما أنَّ مؤكًدا جزئيٍّا، أو كان وكليٍّا صغريًا، أو كان كبريًا يشء، لكل الشامل هللا

الرشيعة.76 يف ورد ما يُطابق الُقدامى الفالسفة عن املأثورة األقوال من املسألة هذه

للمسلمني القدامى الفالسفة تحبيب

يشء، لكل الشامل هللا علم نعني السابعة، املسألة يف حاوله ما إىل باإلشارة هنا نكتفي
يشء، كل يعلم هللا أنَّ — اإلسالم به جاء كما — يرون القدامى اليونان الفالسفة أنَّ من
كالمهم. فهم وعدم الجهل من إال مأتاه ليس هذا يخالف مما عنهم قيل ما أن ومن

ارتضاه الذي الرأي باألحَرى أو رأيه، عرض أثناء يف ذكره ما إىل نُشري ثم
مذهب «فهذا قوله: من هللا، عن العالم وجود مسألة يف سينا وابن الفارابي عن
القائلني وزعمائهم الفالسفة مشاهري من وغريهم وسقراط، وأفالطون أرسطوطاليس
مذهب هو هذا أنَّ وخلودها، النَّفس فناء عدم عىل الكالم عند يَذُكر كما بالتوحيد.»77

الفالسفة.78 زعماء وسائر وأفالطون وأرسطوطاليس سقراط
سقراط إىل الشامل هللا وعلم بالتوحيد القول نسبته يف تخطئته مقام يف اآلن ولسنا
عنهم، إليه وصل ما بحسب بهذا حكم أنَّه يف عذره له فلعلَّ مًعا، وأرسطو وأفالطون
القدماء الفالسفة هؤالء يجعل أن ذلك من قصد يكون قد أنه إىل أُخرى َمرَّة نُشري ولكنا
ال رأيه يف ألنها الدين؛ رجال إىل محببة األساسية، الفلسفية املشاكل هذه يف وآراءهم

اإلسالم. به جاء عما تختلف

العقل إليه يصل ما عىل الوحي علوُّ

النبوية النفس لخواص تحديده ومن ومهمتها، النفس لخواص البطليويس بتحديد
محدود العقل وأنَّ خاصة، حدوًدا منهما لكلٍّ أنَّ نفهم أن نستطيُع لها،79 الذي والدور

وحده. الوحي بطريق تُعلم التي األمور بعض أََمام عاجًزا يقف إذ القدرة؛

ص٥١–٦٠. الحدائق كتاب 76

ص١٤. الحدائق، 77
ص٦١. نفسه، 78

ص١٦–٢٠. الحدائق، 79
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تنشدها التي الحقيقة معرفة هو يقول، كما الفلسفية النَّفس أو العقل َدور
االتصال هي النبوية النفس أو الوحي ومهمة وعللها، األشياء أسباب ومعرفة الفلسفة،
والترشيعات، السنن بوضع الناقصة الِفَطر وإكماُل الوحي، ي وتلقِّ ال الفعَّ بالعقل
العقل عجز عن ألفالطون قوًال يسوق وهنا ومعرفته، علمه عن العقل يعجز ما وتعليُمنا

به.80 جاءت ملا التسليم وجوب عن ألرسطو وآخر الرشائع، به جاءت ما فهم عن
ليُؤكد إنَّه بل الفيلسوف، مرتبة عن النبي مرتبة علوِّ إىل يذهب أنَّه نفهم ثم ومن
الِفطر ذوي يف إال توجد أن يتفق ال وأنَّه النفوس، أرشف النبوية النفس أنَّ برصاحة

اكتساب.81 ال إلهام النبوة أنَّ هذا بعد يؤكد كما الكاملة،
درجة أعىل النبي وأنَّ والفكر، بالنظر اكتسابًا ليست النبوة إنَّ أي — وذاك هذا ويف
الناحية، هذه يف الدين يقوله ما إىل البطليويس من رصيح ذهاٌب — الفيلسوف من
بالعلوم برصه مع أنه من عنه نقلناه أن وسبق فيه، خاقان ابن قاله ما يصح وبذلك

والسنة. الرشيعة عن بمعرفتها خرج ما القديمة

والبعث النفس خلود

بعد النفس بقاء عىل الفلسفية الرباهني من جملة بذكر يُعنى البطليويس نجُد وأخريًا
يزعم كما وهو الدين، رجال من أحد فيه يُنازع ال ما وهذا باملوت، الجسد ُمفارقة

اإلغريق.82 الفالسفة زعماء وسائر وأرسطو وأفالطون سقراط مذهب
النفس خلود عىل بها دلَّل التي الرباهني هذه كل إيراد هنا الرضوري من نرى وال
الجسم أنَّ من الثاني الربهان يف يراه ما إىل نُشري هذا مع ولكنَّا الجسم، فناء بعد
وذلك بالفعل، حي هو غريه آخر بجوهر إال بالفعل حيٍّا يصري وال بالقوة، إال حيٍّا ليس

الحياة.83 يعدم ال كذلك هو وما بالفعل، حية النفس إذن النفس، هو الجوهر
جوهرين: من مركب اإلنسان أنَّ يف يتلخص الذي الخامس الربهان إىل نشري وكذلك
َمواٍت وجوهر واملعارف، العلوم قبول طبعها يف ألنَّ النفس؛ وهو بالطبع حيٍّ جوهر

ص١٩. الحدائق، 80
ص١٩-٢٠. نفسه، 81

ص٦١. الحدائق، كتاب 82

ص٦٢-٦٣. نفسه، 83
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خلص باملوت، افرتقا فإذا ذلك؛ من يشء قبول طبعه يف ليس إذ الجسم؛ وهو بالطبع
من استفادها كان التي الَعَرضية الحياة وفارقته طبعه، هو الذي املحض املوت للجسم
الذي العريض املوت وفارقها طبعها، هي التي املحضة الحياة للنفس وخلصت النفس،

الجسم.84 يف استغراقها ِقبَل من لها عرض كان
بإثبات هذه رسالته يف اهتم قد البطليويس أنَّ إىل نُشري أن هنا املهم من ونرى هذا،
املوضع بهذا تليق ال الرشعية الرباهني ألنَّ فلسفية؛ بأدلة الجسد فناء بعد الروح خلود

ألمرين: نرى فيما وذلك يقول، كما

الدين. يف جاء كما األخروي الجزاء عليه يرتتب الذي الروح بخلود القول أهمية (١)
بفناء الروح فناء أو بالخلود القول يف تردده من الفارابي عن معروف هو ما (٢)

الدين. رجال يُثري أن حريٌّ هو ما وهذا الجسد،

بفنائها أو الروح بخلود القول بني مرتدًدا حياته طول ظل الفارابي إنَّ حقيقة؛
خلود يرى أفالطون بأنَّ القول الخطأ من أن لريى فإنه له، صورة ألنها الجسم، بفناء
عن هذا حكى — الفارابي رأي يف — ألنَّه «فيدون»؛ يف جاء ما إىل استناًدا الروح
إىل يذهب أفالطون أنَّ عىل قاطًعا دليًال يَصلُح ال الصنيع هذا ومثل ملناقشته، سقراط

الروح.85 خلود
األوىل، محاوراته بعض يف الروح خلود يف شك وإن أفالطون، بأن نقول ولكنَّنا
منه بد ال رشًطا الخلود يجعل نفسها «فيدون» محاورة يف إنه بل فأكده.86 عاد قد

واألخالقية.87 السياسية للحياة أساًسا «الجمهورية» يف يجعله كما للمعرفة،
لنقد سببًا ذلك فكان املسألة، يف مرتدًدا ا حقٍّ حياته ظل فقد الثاني؛ امُلعلِّم ا أمَّ
املسألة؛ يف تناقض قد أنَّه يذكر طفيل» «ابن هذا املتكلمني، فالسفة بعض من شديد
البدن فناء بعد بفنائها القول أو وحدها، الفاضلة األرواح بخلود القول بني تردد إذ

ص٦٤-٦٥. الحدائق، 84
ص٢٠. ١٨٩٢م، سنة بليدن ديترييص نرش الفارابي، رسائل 85

١٩٢٥م. باريس Budé مجموعة بالفرنسية أ-ب ص٢٩ سقراط، دفاع 86

ص٦١٧د–٦٢١ب. ١٩٣٤م، باريس Budé مجموعة بالفرنسية، الجمهورية، 87
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بالنقد تناوله وكذلك طفيل،88 ابن يذكر كما تُقال ال زلة وهذه رشيرة، أو كانت فاضلة
سبعني.89 ابن الالذع

بعد فإنه تناقض، بل تردُّد من شيخه فيه وقع فيما يقع لم سينا ابن ولكن هذا،
بعد خلودها عىل التدليل يف عناء أي يجد لم وروحانيتها، الرُّوح جوهرية إىل ذََهب أن

تستخدمه.90 التي الروح فناء اآللة فناء من يلزم ال إذ لها؛ آلة هو الذي الجسم فناء
قابٌل كائٌن هو ما كل ألنَّ بطبيعتها؛ الَفساد تقبل ال النفس إنَّ أُخرى ناحية ومن
بعد الفساد يعرتيه ثم ومن بالقوة، والفساد بالفعل، الحياة مبدأين: فيه نجد للفساد
ليس إذ الفساد؛ تقبل أن يُمكن فال بسيط، جوهر بطبيعتها وهي الروح ا أمَّ الكون،

الفناء.91 عنارص من عنرص أي بالقوة فيها

الحكمة بني للتوفيق طفيل ابن قبل نفسه يندب البطليويس األندلس يف نرى وهكذا
كلٌّ ذهب فيما سينا وابن الفارابي يُخالف باملرشق الغزايل مثل نراه وهكذا والرشيعة،
مُلجرد ال والفلسفة، الدين بني ليوفق يُخالفهما ولكنه تعاىل، هللا بعلم ا خاصٍّ إليه منهما
الرشيعة بني للتوفيق يعمل البطليويس نرى وهكذا بالكفر، ورميهما بهما التشهري

ذكرناها. التي والوسائل بالطريقة والفلسفة
إليه ذهب فيما طريًفا كان أنه وال النجاح، كل نجح أنَّه نزُعم أن لنا ليس ولكن
أن باملرشق، قبُل من السجستاني إىل بالنِّسبة كان كما هنا وغرضنا التوفيق، وجوه من
ُمفكرين بحثه دائرة يف يُدخل أن اإلسالمية الفلسفة مؤرخ عىل الواجب من أنَّه إىل نُشري
وأال الفلسفي، التفكري دائرة يف معروفني غري اليوم حتى كانوا وإن الطراز، هذا من
الكندي أمثال املشهورين الفالسفة بحث عىل — اليوم حتى األمر جرى كما — يقترص

رشد. وابن سينا وابن والفارابي
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Massignon, Recueil de texts ص١٢٩ ١٩٢٩م، باريس نرشها، يسبق لم نصوص مجموعة 89

.inédits, 1929, P. 129
ص٣٠٢–٣٠٦. ١٣٣١ه، سنة بالقاهرة، والكردي املكاوي نرش النجاة، 90

ص١٧٨. ١٨٩٢م، سنة ليدن طبع اإلشارات، ص٣٠٦–٣٠٩ املرجع، نفس 91
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بني التوفيق ناحية النَّاحية، هذه يف اإلسالمي الفكر تاريخ تتبع عىل يعيننا ذلك إن
اإلسالم. فالسفة عالجها التي األخرى النواحي سائر يف يعيننا كما والفلسفة، الدين

طفيل ابن (2-2)

يف هانئة عيشة وعاش عمره، من َرَدًحا رشد ابن فيلسوفنا ُطفيل بن بكر أبو عارص
يوسف أبي السلطان عهد يف ٥٨١ه/١١٨٥م سنة تويف حتى املوحدين أُرسة ِرَعاية
يُقال أن يُمكن إنه حتى والفلسفة، الدين بني بالتوفيق حقة عناية ُعني وقد يعقوب،
والتدليل االتفاق هذا إظهار كان يقظان» بن «حيِّ الفلسفية قصته من الغرض بأنَّ

عليه.
وقد «آسال» ب العقيل، بالنظر الحقيقة إىل وصل وقد «حي» بطله التقى ملا ولذلك
وصل التي الحقائق أنَّ لهما ثبت أمره، اآلخر عىل منهما كلٌّ وقصَّ الدين، من عرفها

ا.92 تامٍّ تطابًقا ُمتطابقة بالوحي وعرفت العقل إليها
بطله بني كان ما تفصيل علينا يقصُّ حني نفسه طفيل ابن لنا يقوله ما وهذا
العالم وصف من الرشيعة؛ يف ورد ما جميع له «وصف الذي «آسال» وصاحبه «حي»
ففهم اط، والرصِّ وامليزان والحساب، والحرش والنشور، والبعث والنار، والجنَّة اإللهي،
الكريم.»93 مقامه يف شاهده ما خالف عىل شيئًا فيه يَر ولم كله ذلك يقظان» بن «حي
الحكمة بني التوفيق يف باالجتهاد طفيل ابن يِصفان واملقرِّي املراكيش نرى ولهذا

والرشيعة.94
من أسالفه إليه انتهى ما إىل انتهى طفيل ابن أنَّ نذُكر النَّاحية هذه يف وأخريًا
االنتفاع له فالخري عارية، بذاتها الحقائق معرفة يطيق ال من منهم طبقات، الناس أنَّ
الل الضَّ يف ووقع أمره ساء وإال وأمثال، رموز من الحقائق لهذه رضبته وما بالرشيعة
عن به ارتفعوا وعقًال استعداًدا ُوهبوا الذين ومنهم السافرة، الحقة املعرفة حاول إن

ذاتها. بالحقائق املكاشفة تُفيدهم وهؤالء وأمثالهم، ة العامَّ

ص١٧٠-١٧١. بالفرنسية، أيًضا «جوتييه» للمسترشق رشد ابن نظرية ص١٠٩، يقظان، بن حي 92

ص١٠٩-١١٠. يقظان، بن حي 93

.٥٥٧ ج٢، الطيب نفح ص١٣٤، املعجب 94
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والفلسفة الدين بني

خفية وأُخرى ظاهرة تعاليم هناك أنَّ أيًضا كأسالفه َقرَّر أن طبًعا ذلك تبع وقد
بها، إال أمرها يصلح ال خاصة لطائفة منها نوع كل يُجعل وأن بينها، التمييز يجُب

والسالم. الوئام بينهما يتقرر بل بالفلسفة الدين يصطدم ال وبهذا

ومفكريه، اإلسالم فالسفة من سابقيه جهود من رشد ابن قبل كان ما عرض بعد وأخريًا
اإلشارة من بُدَّ ال أنَّه نرى والرشيعة، الحكمة بني التوفيق ُمحاولة يف واملغرب، املرشق يف

تعليلها. إىل ثم الباحث، يلِمسها ظاهرة إىل
من رسالة بتخصيص عني قد املرشق يف أولئك من أحًدا أنَّ نعرف لم أنه وذلك
طفيل، البن يقظان» بن «حي مثل املغرب، يف هذا نجد حني عىل الغاية، لهذه مؤلفاته

الغاية. لهذه رشد ابن خصصها التي املؤلفات وبعض
التفلسف قبل بأنه القول صادًقا يكن مهما أنَّه نُالحظ أن ينبغي هذا ولتعليل
يف الفالسفة فإن آمنًا، يعيش أن يف الحقُّ له يكون أن عىل الفيلسوف يعمل أن يجُب
يف إخوانهم أحسها كما حياتهم لتأمني الحاجة هذه قويٍّا إحساًسا يحسوا لم املرشق

املغرب.
الخلفاء عهد يف يعيشون كانوا َمثًال، كالكندي املشارقة الفالسفة أولئك إنَّ
عام العبايس املتوكل جاء وملا امُلفكرين، وحماية الفكر بحرية ُعرفوا الذين العباسيني
يف االنقالب هذا وافق أن صادف الحر، الفكر أصحاب اضطهاد يف وأخذ ٢٣٢ه/٨٤٧م،
دويالت وظهور العباسيني سلطان ضعف — التعبري هذا صح إن — العلمية السياسة
ُمتعددة مراكز يف ورجاله والفكر وطالبه العلم تفرق ذلك وتبع اإلسالمية، الدولة قلب يف
الدولة الدويالت هذه ومن التشجيع.95 من كثريًا لديهم الباحثون يجد ألمراء تابعة
ومؤسسها بحلب والحمدانية الساماني، أحمد بن نرص ومؤسسها ببخارى السامانية

الحمداني. الدولة سيف

،٢٢٠-٢٢١ ج٢، ،١٩١٢ عام بالقاهرة الهالل مطبعة العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، جورجي راجع 95

والرتجمة التأليف لجنة طبع العربية الرتجمة اإلسالمي، والتمدن العرب تاريخ مخترص عيل، أمري سيد
ص٢٤٧–٢٤٩. ١٩٣٨م، عام بالقاهرة والنرش
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كانوا الذين والفالسفة امُلَفكِّرين صالح من اإلسالمية الدَّولة تجزئة كان وهكذا
الحمداني96 الدولة وسيف الفارابي ذلك ُمثُل ومن الدويالت، تلك أُمراء من ِرَعاية يجدون
ومن غريه، إىل عنه انتقل األُمراء من أمريًا نفسه عىل خيش إن منهم الواحد كان كما
العنارص: ُمختلفة كانت العباسية الدولة أنَّ وذاك هذا إىل ويُضاف سينا.97 ابن هذا مثل
آراؤهم تجد إذ وأمنًا؛ جرأة أكثر فيها الفالسفة يجعُل ما وذلك وثقافة، وجنًسا دينًا

هناك.98 أو هنا مناسبة بيئة
ة ماسَّ حاجة يف املرشق يف الفيلسوف — نرى ما عىل — تجعل ال العوامل هذه كل
مؤلفاته، من مؤلًفا لذلك يُخصص ألْن وال والحكمة، الرشيعة بني يشء كل قبل للتوفيق
واملوحدين أوًال امُلرابطني حكم تحت اإلسالمي، املغرب يف الحال عليه كان ما بعكس
وإن التفكري، حرية من شيئًا لنفسه أجاز من كلِّ ضدَّ بالتعصب مليئة بيئة يف ثانيًا،
أَِلُفوه ما تخالف آراء له عالم كل وضد األشعري! كاإلمام الكالم علم رجال من كان

للفالسفة! اللدود الخصم الغزايل كان وإن
يوِقعون األمراء بعض تجعل درجة الحر التفكري ضد التعصب فيها يبلُغ بيئة يف
دراسة يف ويُشاركونهم يحمونهم كانوا بمن — والشعب الدين رجال ملرضاة طلبًا —

رشد. وابن باجة البن حصل كما أحيانًا، الفلسفة
التوفيق عىل بالعمل يشء كل قبل يُعنون املغرب يف الفالسفة رأينا إن إذن عجب ال
وذلك الغرض؛ لهذا مؤلفاته بعض منهم الواحد ويُخصص والفلسفة، اإلسالم بني
واحد، منبع من والدين أنَّها ببيان جميًعا للناس الفلسفة وليحببوا أنفسهم عىل ليأمنوا

العام. اإلنسانية خري هو واحد، لغرض ويعمالن
لنعرف قرطبة فيلسوف عن بالحديث ونبدأ البحث، من الثاني للقسم ننتقل واآلن
حجر رأينا يف فذلك تقوم، أساس أي وعىل والعقل، الوحي بني العالقة تصور كيف أوًال
والقريبني الرأي، بادئ يف امُلتباعدين الطرفني هذين بني التوفيق ُمحاولته يف الزاوية

يرى. ما عىل الواقع حسب بعض من بعضهما ا جدٍّ

بالفرنسية. ص٩١ سينا، ابن كارادفو، ص٣٤٢، مونك، 96

.٥-٦ ج٢، أصيبعة، أبي ابن ص١٣٩-١٤٠، كارادفو، ص٣٥٤، مونك، 97

بالفرنسية. ١٦٣ املدخل، جوتييه، 98
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األول الفصل

رشد ابن رأي يف والعقل بنيالوحي العالقة

أسس عىل العالقة هذه وتثبيت والعقل، الوحي بني طيبة عالقة بإنشاء العناية إن
عن فضًال أنه عىل قبل، من قلنا كما املتدين الفيلسوف له يعمل أن يجُب مما متينة،
الذين واآلخرين املرشق فالسفة بعد يجعله رشد البن بالنسبة آخر سبب جدَّ قد هذا،

السبيل. هذه يف الجهد غاية يبذل سبقوه
خطورتها، وشدة أثرها وقوة العنيفة الغزايل حملة بشدة القوي شعوره بهذا ونعني
وأرساره الدين من بتمكُّنه وله وبلده، عرصه يف إسالمي مركز أكرب صاحب أنَّه وبخاصة
من األول املعلم إليها وصل الحقيقة، يراها التي أرسطو لفلسفة الصحيح فهمه ومن
كل من له والقضاء، الفقه يف املرموق باملركز الدولة يف حظوته ومن الوحي، طريق غري
بني التقريب يف وبمجهوده العالقة، هذه يف برأيه بشجاعة يتقدم أن له يُيرس ما هذا

يلتقيان. ال طرفني منهما الغزايل جعل اللذين الطريقني هذين
الذي األثر تمثلنا وإذا قرطبة، فيلسوف فيه عاش الذي للعرص رجعنا إذا ا حقٍّ
جهده؛ غاية لبذل طرٍّا ُمضَّ فيلسوفنا رأينا الفالسفة»، «تهافت بكتابه الغزايل أحدثه
العالقة به يُبني ودعائمه، أسسه له بعمل وذلك األقل، عىل إضعافه أو األثر هذا إلماتة
ال كان نزاع، أو عداء بينهما يقوم ال حتى والفلسفة، الدين بني تكون أن ينبغي التي
طويًال، األمر يف يُفكر أن إالَّ والرشيعة الدين رجال كبار ومن فيلسوًفا باعتباره يسعه

للفلسفة. الرشيعة مؤاخاة من يُريد ما إىل ليصل قوة بكل يعمل أن وإال
أراد التي للغاية وخصص رضورته، أحسَّ الذي العمل عىل رشد ابن أقبل وقد
و«الكشف االتصال» من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل كتابيه: إليها الوصول



والفلسفة الدين بني

«تهافت كتابه: من أيًضا لها خصصه عما فضًال ذلك امللة».1 عقائد يف األدلة مناهج عن
املؤلفات هذه إىل نرجع أن علينا وإذن عدة، ومواضع ُمختلفة ُمناسبات يف التهافت»2
تقوم. أن ينبغي أسس أي وعىل والعقل، الوحي بني يراها التي العالقة هي ما لنعرف
دون وحده بالدين يعتدَّ لم األندلس فيلسوف بأنَّ اآلن من نقول أن ونستطيع
وممن سابقيه من كثري مثل هذا يف َمثَله — حاول بل ذاك، دون وحده بهذا وال العقل،
ببيان وذلك وسًطا، طريًقا يسلك أن — الحديث والعرص الوسيط العرص يف بعده أتوا
إىل وأهلها، ناسها منهما لكلٍّ وأنَّ األُخرى، إىل حاجة يف والرشيعة الحكمة من كالٍّ أن
العالقة هذه يف اختار أنه معناه وهذا بينهما، التوفيق رضوب من له سنراه ما آخر

مًعا. والفكر العقل وقيمة بالدين مؤمن كل يختاره الذي الوضَع
قد األندلس فيلسوف أن بذكر وذلك التفصيل، يف ندخل العموم هذا بعد واآلن

املبادئ: هذه عن العالقة تلك بيان يف َصَدر

التفلسف. توجب الدين، أو الرشيعة، (١)
وذاك هذا ومعنى للخاصة، باطنة وأُخرى للعامة، ظاهرة معاٍن لها الرشيعة (٢)

الناس. من الطبقات ولبعض أحيانًا التأويل وجوب
النصوص. بتأويل خاصة قواعد وضع (٣)

الوحي. وبني بينه والصلة العقل، ُقدرة مدى تحديد (٤)

والدين، الفلسفة أو والرشيعة الحكمة أنَّ إىل كله ذلك من ُرشد ابُن انتهى وقد
من كالٍّ نتناول ونحن البرش، إسعاد يف يتعاونان وأنهما واحًدا، ِلبانًا ارتضعتا أُختان

قرطبة. فيلسوف رآه كما بالبحث املبادئ تلك
بعد واحدة النقط هذه يف رشد ابن آراء سنعرض أننا هنا نَذُْكر أن الخري ومن
قبله بالبحث تناولوها الذين إليه ذهب ما وبني فيها إليه ذهب ما بني الصلة ا أمَّ واحدة،
هذا بعد الرتتيب يف يجيء خاص فصل يف خاصة دراسة موضع فستكون بعده، أو

البحث. أثناء يف امُلقارنات هذه بعض إىل الفصل هذا يف نُشري قد أننا عىل الفصل،

.Miiller ميلري لنارشها ١٨٥٩م، سنة مونيخ طبعة عىل الكتابني هذين يف اعتمدنا 1
١٩٣٠م. سنة بريوت بويج، لألب العلمية الطبعة عىل اعتمدنا الكتاب هذا يف 2
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رشد ابن رأي يف والعقل الوحي بني العالقة

التفلسف توجب الرشيعة (1)

كما الفلسفي، النظر تُوجب والحديث) (القرآن الرشيعة أنَّ عىل بالتدليل فيلسوفنا بدأ
دليًال وذاك لهذا وساق وموجوداته، تعاىل هللا ملعرفة املنطقي، الُربهان استعمال تُوجب
اْألَبَْصاِر﴾، أُوِيل يَا ٥٩ / ٢):3  ﴿َفاْعتَِربُوا الحرش (سورة تعاىل قوله وهو القرآن، من
أو الفلسفي القياس وهو املعلوم، من املجهول استنباط إال ليس هنا «االعتبار» أنَّ ُمبينًا

املعروف.4 املنطق
أننا إال معنيَيْها، أحد كان وإن «اعتربوا»، لكلمة رشد ابن ذكره الذي املعنى وهذا
اآلخر وامَلعنى السياق، راعينا إذا فيه اآلية جاءت الذي املوضع يف مراد غري أنَّه نرى
حصل مما البصرية ذوو العقالء أيها اتعظوا أي: «اتعظوا» هو رأينا، يف امُلراد هو الذي
يريد مما مانعتُهم حصونهم أنَّ وظنوا العداء، واملسلمني الرسول ناصبوا الذين لليهود
للنبي استسلموا حتى الفشل بينهم وجعل قلوبهم، يف الرعب أوقع هللا ولكنَّ بهم، هللا

الشام. إىل بإجالئهم أمرهم وانتهى
القرآن أنَّ من رشد ابن أراد ما عىل رأينا يف دليًال تصلح لم وإن اآلية هذه أنَّ عىل
قال كما — نفسه القرآن يف فهناك الفلسفي، العقيل والنظر الربهاني القياس يُوجب
قوله ذلك ومن املوجودات، يف والنظر العقل استعمال عىل تحثُّ كثرية أُخرى آيات —
يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل وقوله: َواْألَْرِض﴾،5 َماَواِت السَّ ِيف َماذَا انُْظُروا ﴿ُقِل تعاىل:
أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي وقوله: يَْعَلُموَن﴾،6 َال َوالَِّذيَن
هللاُ آتاه رجٌل اثنتني؛ يف إِالَّ َحَسَد «َال ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قول عن فضًال وهذا َكِثريًا﴾.7 َخرْيًا

ويعلِّمها.»8 بها يقيض فهو الحكمة هللا آتاه ورجٌل الحق، يف َهَلَكته َعَىل فسلََّطُه َماًال

السورة. من اآلية لرقم وبالثاني املصحف، يف السورة لرقم األول بالرقم دائًما نشري 3
ص٢. املقال، فصل 4

.١٠ / ١٠١ يونس سورة 5

.٣٩ / ١٢ الزمر سورة 6

.٢ / ٢٧٢ البقرة سورة 7

.٢١-٢٢ ج١، ١٣١٤ه، سنة بمرص بوالق طبعة البخاري، صحيح 8
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يتفق ال ما تأويل نلتمس أن الواجب فمن الفلسفي، النَّظر يُوجب الرشع كان وإذا
من ألنَّ وذلك العربية؛ اللغة وقواعد التأويل هذا يتفق أْن عىل النصوص، من معه
الرشع، ظاهر وخالفه الربهان إليه أدى ما كل أنَّ — فيلسوفنا يقول كما — به املقطوع
أن الجائز من أنه كما والعقل،9 الرشع يصطدم ال حتى التأويل يقبل الظاهر هذا أنَّ
أو تأويلها، عىل املسلمون أجمع التي النصوص وظواهر تتفق نتائج إىل الربهان يؤدي
أُخرى وبعبارة ظواهرها، حسب أخذها عىل أجمعوا التي الباطنة الخفية واملعاني تتفق
يُمكن ال اإلجماع دام ما النظرية، األمور يف اإلجماع مخالفة إىل الربهان يؤدي أن يجوز

العصور.10 من عرص يف جميًعا العلماء من بيقني يتحقق أن
من رشد ابن إليه يذهب ما وروحه الدين عن غريبًا نَِجَد أَالَّ رأينا يف وينبغي

السليم. العقل ونظر تتفق ال التي النصوص تأويل وجوب
الخاصة رسالته يف يستنكر الفالسفة، وعدوُّ اإلسالم حجة الغزايل ذا هو ها
من يويص كما بذاك.11 إال ثبت ما هذا أنَّ مع بالرشع العقل يكذِّب أن وقانونه بالتأويل
يكذب أال تعبريه، حسب واملعقول املنقول بني أو والفلسفة، الدين بني الجمع يُحاول
فلعله تكذيبه إىل ذهبنا ولو يكذب، ال العقل ألنَّ يقول كما وذلك أصًال، العقل برهان

به.12 إال ثبت وما عرفناه ما الذي الرشع إثبات يف كذب

وباطن ظاهر لها الرشيعة (2)

التأويل تتطلب والحديث القرآن من نصوص وجود يف رشد ابن يذكر كما والسبب
من عليه تدلٌّ ما منها يُراد أخرى نصوص ووجود منها، امُلرادة الخفية املعاني ملعرفة
وهم أهله له َظاهر إىل الرشيعة انقسام يف السبب أُخرى، بعبارة أو الظَّاهرة، املعاني
الِفَطر يف ُمختلفون الناس أنَّ هو الربهان، ذوو وهم أهله له وباطن وأشباههم، ة العامَّ

ص٧–٩. املقال، فصل 9

ص٧–٩. املقال، فصل 10

ص٩-١٠. ١٩٤٠م، سنة بمرص الحسيني العطار عزت نرش التأويل، قانون 11

ص٩-١٠. التأويل، قانون 12
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به جاءت ما وإدراك فهم إىل ووسائلهم وُقَدُرهم استعداداتهم تختلف ولهذا والعقول؛
طوائف: ثالث والتفاوت االختالف هذا بسبب وهم امُلْعتقدات.13 من الرشيعة

الخطابية. باألدلة يصدق الذي الغالب الجمهور وهم الخطابيون: (أ)
لم ولكنهم العامة، عن ارتفعوا الذين وهم الكالم، علم رجال ومنهم الجدل: أهل (ب)

اليقيني. الربهان ألهل يصلوا
بها.14 أنفسهم أخذوا التي وبالحكمة بطبعهم الربهانيون: وأخريًا، (ج)

إىل حتًما يجرُّ ثالثًا، طوائف الناس جعل الذي والعقول الِفَطر يف التفاوت وهذا
الجدليني من وأشباههم، فللجمهور فريق: كل بها يُؤخذ أن يجُب التي التعاليم اختالف
الرشعية، النصوص بظواهر اإليماُن الصحيحة، التآويل إىل الوصول يُطيقون ال الذين

وأمثال. رموز من لهم َب ُرضِ وما
والرموز األمثال رضبت التي الخفية باملعاني اإليماُن الربهان؛ أهل وللعلماء

النصوص. هذه بتأويل وذلك للعقول، لتقريبها
لطائفته التعليمني هذين من نوع كل يكون أن عىل نَُحاِفَظ أن كله هذا مع ويجب
خالف التعليم يف واحًدا رشًعا الناس جعل ألنَّ باآلخر؛ أحُدهما يختلط أال وعىل الخاصة،
األول، للمبدأ العلم إثبات عىل كالمه يف فيلسوفنا نرى ولهذا واملعقول.15 املحسوس
بمنزلة ذلك كان وإال الفلسفي، النحو عىل هللا علم يف الجمهور مع يتكلم أن يحرِّم

لآلخرين.16 غذاءً كان وإن لهم، سم هو ما إعطائهم

ة، وعامَّ ة خاصَّ طوائف، إىل وعقولهم استعداداتهم حسب الناس انقسام رعاية ووجوب
الفارابي مثل الفالسفة من ُرشد ابن غري عند عرفناه أن سبق خاص تعليم منها لكلٍّ
يجُب الطبيعة َمَسائل أنَّ يَرى الذي ميمون ابن لدى بعده أيًضا وسنعرفه سينا، وابن
ألنها وذلك جميًعا؛ الناس يقرؤه كتاب يف تثبت أن وال بل الناس، ولكل علنًا تُعلَّم أال

ص٨. نفسه، 13
ص٢١. نفسه، 14

ص٧٩. األدلة، مناهج عن الكشف 15
ص٣٥٦-٣٥٧. التهافت، تهافت 16
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بعد ما فالسفة فإن ولهذا وأرسارها؛ الطبيعة بعد ما بمسائل وثيًقا اتصاًال ُمتَِّصلة
رمًزا إال ذلك من يشء يف يتكلموا لم الحقيقة وأصدقاء الكالم، علماء وكذلك الطبيعة

ونحوه.17 املجاز بطريق
من منحوا ما حسب طوائف إىل وانقسامهم الناس اختالف هذا يف والسبب
األنبياء، من األكرب للعدد دائًما ييضء الذي الضوء هذا املعرفة، وضوء والعقل االستعداد
الظالم، يف يعيشون للذين بالنِّسبة ويَنَْعِدُم ُمتباعدة، أو ُمتقاربة فرتات آلخرين ويُيضء

الناس.18 من العامة وهم عنهم، تماًما محجوبة والحقيقة
حقائق إظهار رشد، ابن رأي يف هو كما ميمون، ابن رأي يف الخطر من وإذن
اشتملت التي النصوص بتأويل هذا كان سواءٌ أهلها، لغري الطبيعة بعد وما الطبيعة
من ُمقارنة ميمون ابن يستعمل ذلك ويف التعاليم، أنواع من آخر نوع بأي أو عليها،
الفلسفي، النحو عىل الجمهور مع التكلم رضر ليبني رشد، ابن إليها التجأ التي جنس
الحنطة خبز من يأخذ َرِضيًعا ِطفًال يجعُل بمن إال هذا أُقارن ال «إني يقول:19 إذ وهذا
هو تناوله ما ألنَّ هذا وليس ريب، بال رضره يف سببًا يكوُن فإنَّه الخمر، ِمَن ويرشب
تناول الذي ألنَّ ولكن اإلنسان، لطبيعة وامُلضادة الرديئة ارة الضَّ واألرشبة األَطعمة ِمَن

منها.» ويفيد يهضمها أن من أضعف هو منها
الفالسفة من ما حدٍّ إىل هذا يف آخر شبيًها رشد البن نجد األندليس ميمون ابن وبعد
فيها ليبَحَث السياسية؛ الالهوتية رسالته كتب فإنه سبينوزا، وهو املحدثني، الغربيني
إىل بَْحِثِه من وانتهى الفلسفة، أو العقل وبني الالهوت علم أو العقيدة بني العالقة
هو عليه والتدليل الفصل هذا أنَّ ليؤكد إنه حتى اآلخر، عن منهما كلٍّ فصل وجوب

الرِّسالة.20 إليه تهدف الذي األسايس الغرض

ج١، مثًال أخرى، مواضع يف مكرًرا نراه املعنى وهذا ،١٠–١٢ ج١، بالفرنسية، الحائرين، داللة 17

.٦٧–٦٩
ج١، مثًال أخرى، مواضع يف مكرًرا نراه املعنى وهذا ،١٠–١٢ ج١، بالفرنسية، الحائرين، داللة 18

.٦٧–٦٩
.١١٥ ج١، نفسه، 19

.١٩٢٨ سنة باريس طبع ص٢٦٩، ١٤ الفصل والسياسة، الالهوت يف رسالة 20
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العقيدة بني قرابة صلة أو عالقة من ليس أنه إليه، يذهب الذي لهذا تربيًرا ويرى
ألهل السعادة إىل طريق منهما كالٍّ أنَّ يرى هذا مع ولكنه الفلسفة،21 وبني الدين أو

منهما. كل
ورضورة بالفلسفة، الدين خلط عدم وجوب يف هكذا شدَّد وإن «سبينوزا» أن عىل
مملكته يف منهما لكلٍّ السيادة تكون وأن ٌة، خاصَّ وطبقة أناس منهما لكلٍّ يكون أن
عنها َصَدَر التي األسباب عن تماًما ذلك يف يصدر ال فإنَّه يشء،22 يف اآلخر يُعارضه ال
تتعداه، أال يَِجُب ا خاصٍّ تعليًما طبقة لكل وجعل طبقات، إىل الناس َم َقسَّ حني رشد ابن

أهله. الوحي بظاهر ولألخذ أهلها، فللفلسفة
ليس بل فلسفة، املقدس الكتاب يف ليس أنه يرى الغربي اليهودي الفيلسوف إن
يختلف والالهوت الفلسفة من لكلٍّ واألساس الغرض وإنَّ ا،23 جدٍّ بسيطة حقائق إال فيه
ليستنبط التوراة؛ تأويل يف ميمون ابن صنيع بقوة يرفض ولهذا منها،24 كلٍّ يف تماًما

وحمق.25 وعبث ضار بأنه ويصفه الفلسفية، األفكار من زعمه ما منها
نصوص لبعض أنَّ عرفنا أن سبق كما يرى فإنه الغربي، املسلم الفيلسوف وأما
الثاني املعنى هذا وأنَّ ة، للخاصَّ فلسفيٍّا باطنًا وآخر للعامة، ظاهًرا معنى الرشيعة
األفكار من جانبًا َحويا قد والحديث القرآن أنَّ معناه وهذا أهله، هو ملن بالتأويل يظهر

لها. أهل هو والذي للقادر األفكار هذه استخراج يجُب وأنَّه الفلسفية،

يف نصوص وجود أنَّ إىل نشري أن يحسن بعدها، ملا امَلسألة هذه نَْرتُك أن وقبل هذا،
إدراك يُمكن ال فإنَّه التفلسف، إىل الدين من دعوة أو إشارة يُعترب تأويلها يجُب الرشيعة
ترك الحتمية النتيجة كانت وإال الفلسفي، بالنظر إال النصوص هذه من الخفية املعاني
وهذا إدراك، بال ة امُلِهمَّ معانيها من كثري وترك صحيح، فهم بال النصوص من جانب

لها. وُمَقدِّر للرشيعة ُمِحبٌّ يرضاه ال ما

ص٢٧٨. ١٤ الفصل املرجع، نفس 21
ص٢٩٣. ١٥ الفصل السابق، املرجع 22

ص٢٦٠. ١٣ الفصل والسياسة، الالهوت يف رسالة 23

ص٢٧٨. ١٤ الفصل نفسه، 24
ص١٧٧. ٧ الفصل نفسه، 25
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ما عىل أيًضا، نجده والحديث القرآن نصوص لبعض التأويل بوجوب القول وهذا
اإلسكندري فيلون لدى نجده بالتوراة؛ يختص فيما اليهود لدى بعد، بيانه سيجيء
ميمون ابن لدى ثم عرش، الحادي القرن يف عاش الذي جربيول وابن الفيومي وسعاديا

هؤالء. بعد
مثل أيًضا، وبعده ُرشد ابن قبل املسيحية الكنيسة رجال ُمفكري لدى سنجده كما
آخرين كثريين لدى نفسه الوضع سنجد وأخريًا وأبيالْرد، اإلسكندري وكْليمان أوريجني
أنَّهم يرون الذين هؤالء ة، خاصَّ بِصَفة املتصوفة ولدى وفالسفته، اإلسالم ُمفكري من

الرشيعة. أهل مقابل يف الحقيقة، أهل

وقواعده التأويل قانون (3)

يرتك أال رأى فإنَّه رأينا؛ كما رشد ابن ذكرها التي لألسباب التأويل من بد ال كان إذا
وملن يُريد ما التآويل من ويُذيع النصوص، من يريد ما يشاء من فيؤوِّل فوىض، األمر
الحكمة بني اإلخاء وتحفظ الباحث، بها يسرتشد وقواعد قانونًا لذلك جعل بل يُريد،

والرشيعة.
بعض تأويل طريقة الطريقة، هذه اصطناع يرى ملن رأينا يف طبيعي أَمٌر وهذا
القواعد هذه من شيئًا نرى ولذلك الصحيح؛ الفلسفي والنظر العقل مع لتتفق النصوص
هذا يف صغرية رسالة لنا يرتك الغزايل نرى كما اإلسكندري، اليهودي فيلون وضعها

التأويل». «قانون ى تَُسمَّ الشأن
ألنَّ الرشيعة؛ نصوص لبعض التأويل وجوب يرى ملن رضوري ذلك بأنَّ نقول:
حسب أُِخذ إن النَّص وبني العقل بني التعارض يحسون عندما حتى هذا، يرون ال الذين
يف البحث يستنكرون من هناك إنَّ بل للتأويل، قواعد لوضع حاَجًة يجدون ال ظاهره،

آخر. فصل يف بعُد سنرى كما ٧٢٨ه سنة املتوىف تيمية» «ابن ومنهم النَّاحية، هذه
يف مًعا، والحكمة الرشيعة لخري رضوريٍّا التأويل يجُد وهو رشد ابن نرى إذن،
«ما تعبريه حسب به يبني قانون بوضع يُعنى األدلة» مناهج عن «الكشف كتابه ختام
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أو البيان وهذا يجوز.» فلمن منه جاز وما يجوز، ال وما الرشيعة يف التأويل من يجوز
أصناف:26 خمسة الرشع يف املوجودة املعاني أنَّ يف يتلخص القانون

الصنف وهذا األمر، نفس يف حقيقة املراد هو النَّص من الظَّاهر املعنى يَُكون أْن (١)
جميًعا. للناس ظاهره حسب أخذه يجب بل ُمطلًقا، تأويله يجوز ال

املقصود للمعنى ورمز مثال هو بل مراًدا، ليس للنص الظَّاهر املعنى يكون أن (٢)
املعنى لذاك ورمًزا مثاًال ليكون بذاته اختري ملاذا وال مثال، أنَّه يُعلم ال ولكنَّه حقيقة،
يقدر ال ة، َجمَّ وعلوم طويل بتعلُّم إال إليها يوَصل ال ُمَركَّبة بعيدة بقياسات إال الخفي،
العلم، يف الرَّاسخون إال يؤوِّله أن يجوُز ال نف الصِّ وهذا الناس، من الخاصة إال عليها

لسواهم. به الترصيح ألحدهم وليس
اليسري من ولكن خفي، آخر ملعنى أيًضا ورمًزا مثاًال الظاهر املعنى يكون أن (٣)
بل بظاهره، األخذ ألحد ليس الصنف وهذا مثال، بذاته هو وملاذا مثال أنَّه يُفهم أن

للجميع. التأويل بهذا والترصيح تأويله، من بد ال
مثال، أنه قريب بعلم أو بنفسه يعرف ولكن مثاًال: الظاهر املعنى يكون أن (٤)
مثل وذلك مثال، بنفسه هو ملاذا حكمهم يف ومن العامة عليه تقدر ال بعيد وبعلم
بالعلماء، خاص تأويله الصنف وهذا األرض.» يف هللا يمني األسود «الحجر ملسو هيلع هللا ىلص: قوله
أهل من ليسوا ولكن مثال، أنه شعروا الذين لآلخرين ويُقال خاصة، ألنفسهم ويؤوِّلونه
إال عنه، البحث عدم يجُب الذي امُلتشابه من بأنَّه مثال: هو ملاذا يعرفون الذين العلم
يرى كما ومداركهم، معارفهم إىل أقرب هو ملا التمثيل لهم ينقل أو الرَّاسخني، للعلماء

والزندقة». اإلسالم بني «التفرقة كتابه يف الغزايل
مثال أنَّه يتبني ال ولكن خفي، آلخر ورمًزا مثاًال الظاهر املعنى يكون أن وأخريًا، (٥)
مثاًال، ليكون بذاته اختري ملاذا قريب بعلم يتبني مثال أنه ُعِرَف ومتى بعيد، بعلم إال
األوىل بل لتأويله، يُتعرَّض أال للرشع األحفظ بأنَّ نَُقول أْن امُلمكن من القسم وهذا
النص من الظاهر املعنى أنَّ ظنوا أجلها من التي األمور نبطل أن العلماء لغري بالنِّسبة
أيًضا، لهؤالء التأويل بجواز نقوَل أن كذلك ولنا منه، املراد هو خفيٌّ آلخر مثال هو

له. ومثاًال رمًزا ُرضب ما وبني املراد الخفي املعنى بني الشبه لقوة وذلك

ص١٢٤–١٢٦. الكشف، 26
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والخامس) (الرابع الصنفني هذين «أنَّ قرطبة فيلسوف يذكر التفصيل؛ هذا وبعد
وُربَّما الرشيعة، ظاهر عن وبعيدة غريبة اعتقادات منه تولدت فيهما التأويل أُبيح متى
التأويل؛ عن البعد هو هذا يف الخري بأنَّ يقول أن يُريد الجمهور.»27 فأنكرها فشت
«وال كاملتصوفة، املواضع هذه له تتميز لم من الرشيعة نصوص تأويل يف أخذ ملا ولهذا
الدين، يف األمر اضطرب حقهم.» يف التأويل يجوز الذين الناس من الصنف له تميز
وتعدٍّ الشارع، قصد بما جهل كله وهذا بعًضا، بعضها يُكِّفر ِفَرق املسلمني بني وُوجد

نفسها.28 الرشيعة عىل
والفلسفة الرشيعة بني العداوة وزْرَع السيئة، النتائج هذه أمثال نتقي ولكي هذا،
لغري الربهانية وبخاصة بالتآويل يرصح أال رشد ابن يقول كما عامة بصفة يجب
والجدلية الخطابية الكتب يف التآويل هذه تثبت أال يجُب كما الربهان، أهل وُهم أهلها،
النصوص ظواهر إبطال إىل ذلك أدى وإال الجدل، أهل من وأمثالهم للعامة املوضوعة
فيضل الربهاني، التأويل إدراك عن العجز مع الفئتني، هاتني من الواحد يفهمها التي

الرشيعة.29 أصول يف ذلك كان إن الكفر يف ويقع
من فيها ما دون وحدها، النصوص بظواهر باإليمان وتكليفهم العامة أخذ ويف
العمل، هو الجمهور حق يف بالعلم األول املقصود بأنَّ وذلك سعادتهم، خفية، معاٍن
األول مقصودهم فإن ة الَخاصَّ ا أمَّ غريه، من أفضل كان إليه الدفع يف أجدى كان فما
ملعرفة تأويله يجب ما تأويل يف سعادتهم كانت ولهذا والعمل؛ العلم مًعا: األمران هو

النصوص.30 من املرادة الخفية املعاني
بأنه للجمهور الجنة نعيم تمثيل أنَّ ُرشد، ابن يراه الذي هذا لصدق دلَّ وُربَّما
وال مقطوعة ال مختلفة وفاكهة وعسًال، لبنًا مملوءة أنهار من مادي: محسوس نعيم
النعيم هذا يف تشكيكهم من الفضيلة طريق إىل لهم أدفع … وولدان وحور ممنوعة،
مادية عىل دالٌّ النصوص يف جاء ما أنَّ تفهيمهم وُمحاولة الحسية، الكيفية هذه عىل

ص١٢٦-١٢٧. الكشف، 27

ص١٢٦-١٢٧. الكشف، 28
ص٢١. املقال، فصل 29

ص٧٠. الكشف، 30
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ال النفوس فإنَّ معنويٍّا، إال يكون لن األخروي املعاد وأنَّ وأمثال، رموز هو إنما الثواب
املادية. باللذات تنعم أن يمكن

من الدينية النصوص يف أن يرى ال فيلسوفنا أنَّ إذن تفهم أن هذا بعد السهل من
تأويل عليهم الذين الرَّاسخني للعلماء بالنسبة ال ُمتشابهات، نصوًصا والحديث القرآن
َفْرُضُهم الذين وأمثالهم للعامة بالنسبة وال ُمتشابهة، أنها يَُظن التي النصوص هذه

تأويلها. يف التفكري أو البحث دون بظواهرها اإليمان
النصوص؛ بعض يف التشابه حقهم يف يوجد الذين هم وامُلتكلمني الجدل أهل لكنَّ
شكوك لهم عرضت الخاصة، مرتبة إىل يصلوا ولم ة العامَّ عن ارتفعوا وقد ألنَّهم
الحكيم هللا ُهم ذَمَّ ولهذا وأضلوا؛ َفَضلُّوا التأويل فحاولوا حلها، عىل يقدروا لم وشبهات
تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء القرآن من تشابه ما فيتَّبعون ومرًضا، زيًغا قلوبهم يف بأنَّ

العلم.31 يف والراسخون هللا إال يعلمه ال الذي
تعليم َجْعل من إليه، يذهب ما تأثري بقوة قرطبة فيلسوف اعتقاد من بلغ وقد
أن درجة إىل ذلك يف يتشدد أنه والعقل، الوحي بني التوفيق يف للخاصة، وآخر للعامة
كفر، ظواهرها عىل لها وحْملُهم تأويلها، الربهان أهل عىل يجُب نصوًصا هناك أن يرى

كفر. لها وتأويلهم ظواهرها، عىل حملها وأمثالها ة العامَّ عىل يجُب كما
اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن :(٢٠ / ٤ طه (سورة تعاىل قوله النصوص، هذه ومن
بل تعاىل، هلل والنقلة الجسمية توهم التي واألحاديث اآليات من هذا ونحو اْستََوى﴾،
من «إنَّ تقدم: ما بعد فيقول ا عامٍّ مبدأ هذا من يصوغ إليه، اإلشارة سبقت كما إنه
إليه.33 يؤدي ألنه كفر.»32 حقه يف فالتأويل بالظاهر، اإليمان فرضه الناس من كان
إليه بالنسبة األمر يكون التأويل، َفْرُضه كان من أنَّ كذلك يُريد أنَّه البيان عن وغني

أيًضا. عامة وبصفة العكس عىل
بالتأويل، تتعلق قواعد من وضع ما تطبيق وجوب يف يتشدد أيًضا لذلك أنه َكَما
واملتكلمني: الغزايلَّ كله اللوم يلوم ولهذا إذاعته؛ تجوز وملن إذاعته، جواز عدم أو وجواز

العامة. بني فذاعت مؤلفاتهم يف التآويل أثبتوا ألنهم وُمعتزلة؛ أشاعرة

.٩١ ص٦٧-٦٨، األدلة، مناهج 31

الدين. أصول من أصل يف ذلك كان إذا طبًعا يريد 32
ص١٧. املقال، فصل 33
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غري يف التآويل بإثباته والحكمة»، الرشيعة عىل «أخطأ رشد، ابن رأي يف الغزايل إنَّ
األخرى.34 وآخرون األوىل قوٌم عاب أن ذلك من وكان الجمهور، بني فذاعت الربهان، كتب
«أوقعوا للجمهور، بها رصحوا التي بتآويلهم إنهم املعتزلة، ة وبخاصَّ امُلتكلمون، وكذلك

الرشع.»35 ومزقوا وحروب وتباغض شنآن يف النَّاس
لغري تآويل من به رصحوا ما عىل هؤالء بعنف يلوم حني ينىس ال وفيلسوفنا
عرف قد الجمهور بأنَّ فعل ا َعمَّ يعتذر نراه ولذلك الصنيع؛ هذا مثل يف وقع أنَّه أهلها،
لبيان وذلك فيها، يتكلم أن من له بد ال فكان التآويل، هذه يلومهم الذين أولئك من
الحاذق الطبيب يفعل كما أُخرى، جهة من الجمهور عن األذى ولدفع جهة،36 من الحق
أنه عىل السم وسقاه وأمثاله) الغزايل (يريد الجاهل الرشير تعدى إذا املريض لشفاء

غذاء.37
عن الحالة، هذه مثل يف طفيل ابن وبلديِّه سلفه باعتذار يُذَكِّرنا االعتذار وهذا
إصالح يُحاول بأنَّه أهلها، غري عىل بالحكمة الضنِّ يف الصالح السلف طريق ُمَخالفته
بذلك فعمَّ أهلها غري فها تلقَّ ضالة وتآويل ُمفسدة بآراء بالترصيح سابقوه أفسده ما

رضرها.38

الوحي وبني بينه والصلة العقل، قدرة مدى تحديد (4)

الدين بني التوفيق يُحاول من لها يتعرض نرى فيما مسألة ألهم تقدم ما بعد نجيء
من إذن بدَّ ال للعقل؛ بالنِّسبة وميدانه ُسلطانه وتحديد الوحي مسألة نعني والفلسفة،
وبني بينه الصلة وتحديد الوحي يف رأيه رصاحة فيُبني كلمته، هنا رشد ابن يقول أن
بجانب للرشيعة الحاجة من يكون ال أو يكون وفيما والنبوة، املعجزات ويف العقل،

العقل.

ص١٧-١٨. املقال، فصل 34

ص٢٣-٢٤. املقال، فصل 35

ص١٨. نفسه، 36
ص٣٥٨. التهافت، تهافت 37

ص١١٨. جوتييه، نرش يقظان، بن حي 38
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اإليمان عىل الحريص وهو قرطبة، لفيلسوف بالنسبة حاسمة واللحظة خطري األمر
أْن يُجيز تجعله درجة إىل وذلك ونظره، بالعقل اعتداده مبلغ رأينا والذي بالدين،
ويُوجب النظرية، األمور يف اإلجماَع صحيحة نتائج من إليه يصل بما العقُل يُخالف

سبق. فيما رأينا كما النصوص ظواهر من العقيل النظر يخالف ما تأويل

سواء والفلسفة، الدين بني رشد ابن موقف وقف من كلُّ لها تعرَّض قد املشكلة وهذه
املتوىف الفيومي سعاديا التمثيل: باب من هذا يف ونذكر تأخر، أو عنه الزَّمن به تقدم
املسيحية الكنيسة رجال من لها تعرض كما اليهود، من ميمون، وابن ٩٤٢م، سنة
سنة املتوىف و«أبيالرد» ،١١٠٩ سنة املتوىف «أنْسلم» القديس بذكر منهم نكتفي كثريون
١٢٧٤م، سنة امُلتوىف األكويني» «توماس وتلميذه الكبري»، «ألبري بعدهما ومن ١١٤٢م،

الوسيط. العرص يف الهوتي أكرب وهو
من الوحي منزلة ما بوجهيها: املشكلة هذه مُلعالجة جميًعا هؤالء اْضُطرَّ لقد ا، حقٍّ

كلمته. ذلك يف قال قد فكلٌّ بالدين؟ الفلسفة ِصَلة وما العقل؟
والدفاع ورشحها لفهمها العقل إىل حاجة يف العقيدة أنَّ الفيومي سعاديا يرى
فليس «مونك»، يقول كما ا جدٍّ الثانوي الدوَر هذا الوحي بجانب للعقل إنَّ أي عنها،

وظهريًا. سنًدا منه يجد بالعكس بل يَْخَشاه، أن للوحي
اليهود رأي هو — النحو ذلك عىل الدين خدمة يف الفلسفة كون أي — الرَّأي وهذا
ما سعاديا رأي يف له للعقل، الذي الثانوي الرأي وهذا التلمود، أنصار أو الربانيني
نظر إىل ملعرفتها يحتاُج لكنه الوحييَّة، الحقائق نفس يعرف العقل كان وإن ألنَّه يَُربِّره؛

ويُرس.39 برسعة إياها يُعطينا الوحي أنَّ حني عىل طويل،
أن لنا فليس هللا، وبني بيننا رباًطا واعتباره بالعقل اعتداده مع — ميمون وابن
العقل وأنَّ عليها40 والتدليل الدينية الحقائق رشح هي الفلسفة ة ُمِهمَّ أنَّ يؤكد — ننبذه
يصل أن يمكن ال فيما اللجوء يجُب وحينئذ املعرفة، عىل قدرته يف عنده يقف حد له

السماوي.41 العالم النوع هذا ومن الوحي، إىل العقل إليه

ص٤٧٧–٤٧٩. مونك كله، ذلك يف راجع 39

بالفرنسية. ص٥٢-٥٣، ميمون، ابن ليفي، 40
.١٩٨ ف٢٥، وج٢، ،١٩٥ ،٢٤ فصل ج٢ الحائرين، داللة 41
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ما فإنَّ املسيحية، الكنيسة رجال ُمفكري إىل جئنا إذا النَّحو هذا عىل األمر ونَِجُد
هذا، مع حقيقيٍّا كان وإن مقصود، غري تعارض هو الوحي بني التَّعارض من يظهر

العقيدة.42 فهم هو الفلسفة دور أنَّ عىل يتفق الكل دام ما
الذي هو نراه عقيل، بأنه والوحي العقل بني موقفه وصف مع «أنسِلم» والقديس

ذاك.43 عىل هذا لعلوِّ النهائية الصورة أعطى
عندهما فنجد األكويني، توماس القديس األشهر وتلميذه الكبري» «ألبري إىل نصل ثم
يرى كما — الفلسفة وأنَّ اختصاصه، له والدين العقل من كالٍّ بأنَّ التأكيَد كذلك
الضالل من العقل يعصم الدين وأنَّ الالهوت، خادمة تظل أن إال لها ليس — األكويني

لنفسه. العقل تُرك لو
وبيَّنَّا هكذا الوحي، من العقل منزلة الفيلسوفان هذان حدد أو أوضح أن وبعد
يرفضون الذين الالهوتيني من املعارضة موقف يقفان نجدهما منهما، كلٍّ سلطان مدى
الفلسفة.44 لصالح الالهوت يرفضون الذين الرشديني ومن لالهوت، إيثاًرا أرسطو فلسفة

والعقل، الوحي بني الصلة ُمشكلة أنَّ بيان يف بها نكتفي التي اللمحات هذه وبعد
يف الدِّين رجال من واملفكرين للفالسفة عرضت قد إليهما، أرشنا اللتني ناحيتيها يف
وتحديدها َحلَّها منهم فريق كلُّ ورأى املسلمني، ومن املسلمني غري من العصور ُمختلف
هذه من ُرشد ابن موقف بيان وهو هنا األصىل هدفنا إىل نعوُد ذلك، بعد عرفنا ما عىل

امُلفكرين. هؤالء بني يجُب حيث لنضعه وذلك املشكلة،

هناك بأنَّ ح يَُرصِّ املعرفة، عىل وقدرته ونظره بالعقل أشاد مهما األندلس فيلسوف إنَّ
العقل، لعلم متمًما جاء الذي الوحي إىل فلنرجع وإذن معرفتها، عن العقل يعجز أموًرا
األمور وهذه الوحي.»45 ِقبَل من اإلنساَن تعاىل هللا أفاده العقل عنه عجز ما «كل فإنَّ
نقول ولكنا لها، مثَل وذكُر بيانها، ا جدٍّ قليل بعد سيجيء العقل عىل إدراكها يعزُّ التي

ص١٤٥. بالفرنسية، الوسيط، العرص يف والفلسفة بريهييه، 42
ص٢٩. بالفرنسية، الوسيط، العرص فلسفة روح جلسون، 43

وص٣٠٣-٣٠٤. نفسه، الكتاب من ص٣٣٩ املقدمة، من ص١٤ الوسيط، العرص فلسفة بريهييه، 44
ص٢٥٥-٢٥٦. التهافت، تهافت 45
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ووجوده اإلنسان لحياة علمها الرضوري من أمور نفسه، فيلسوفنا يذكر كما إنها اآلن
وسعادته46

الفلسفة أنَّ يذكر حني آخر، موضع يف ويُؤكده يراه الذي هذا يُكرر رشد ابن ونرى
أعلنت وإال املعرفة، يف أتمَّ ذلك كان أدركته فإن الرشع، به يجيء ما بتعرُّف تعنى

وحَده.47 الرشع يُدركه مما هذا وأنَّ عنه، اإلنساني العقل بقصور
اليهودية رجال من املفكرين عن آنًفا نقلناه بما الرأي هذا َشبَُه الواِضح وِمَن
عن بطئه ومن الرشع، به جاء ما يفهم أن العقل عىل أنَّ من املشكلة، هذه يف واملسيحية
لذلك الحتمية والنَّتيجة به، جاء ملا الوصول عن أحيانًا عجزه ومن املعرفة، يف الوحي

وتفكريه. ونظره العقل من أعىل هو الذي للوحي أحيانًا اللجوء رضورة هي
تتلخص معرفتها يف بنفسه العقل يكتفي ال التي فاألمور يشء؛ من يكن ومهما
الحياة هذه يف اإلنساني والشقاء والسعادة هللا، معرفة يف األندلس فيلسوف يرى كما

الشقاء. هذا وأسباب السعادة هذه ووسائل أيًضا، األُخرى الحياة ويف الدنيا
تقوم ال اإلنسان أنَّ يرون اليونان) الفالسفة يُريد (ولعله الفالسفة بأنَّ وذلك
يوصل ال التي النظرية بالفضائل إال اآلخر، العالم ويف العالم هذا يف وسعادته حياته
وتعظيمه هللا بمعرفة إال النفس يف تتمكن ال الفضائل وهذه الخلقية، بالفضائل إال إليها
هذا ونحو والصلوات، واألدعية القرابني مثل امُلختلفة، امللل حسب املرشوعة بالعبادات

به.48 املوحى الرشع من إال يُعرف ال مما وذاك
يكون أو بوحي، إال معظمها أو كلها تُتَبنَيَّ ال األمور هذه إنَّ أُخرى: بعبارة أو
بعض تعريف نحو تنحو الفلسفة فإنَّ هذا، يف عجب وال أفضل.49 بالوحي تبيينها
الجمهور تعليم فتقصد الرشائع ا وأمَّ لتعلمها، استعداد عندهم َمن وهم سعادتهم، الناس

الناس.50 لجميع رحمة الوحي به يأتي الذي العلم كان ولذلك عامة؛

ص٢٥٥-٢٥٦. التهافت، تهافت 46
ص٥٠٣. نفسه، 47

ص١٥١-١٥٢. بالفرنسية، رشد، ابن نظرية جوتييه، ص٥٨١، التهافت، تهافت 48
ص١٠١. األدلة، مناهج 49

.٢٥٨ ص٢٥٦، التهافت، تهافت 50
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والفلسفة الدين بني

كان وإذا النَّاس»، لجميع «رحمة الوحي رضورة يرى رشد ابُن كان إذا ولكن؛
ما عىل الحقائق إدراك يف مقدرة أقل هذا يجعل العقل وبني بينه الصلة تحديد يف
و«تهافت األدلة» «مناهج من الرأي هذا لبيان بها استشهدنا التي النصوص من يُؤخذ
هذه عن جاء بما النصوص هذه ُمقارنة من نفهم فماذا هكذا؛ األمر كان إذا التهافت»،
الوصول عىل وقدرته العقيل النظر بعلوِّ ا خاصٍّ املقال» «فصل كتابه يف ذاتها املشكلة
رموز يف — للجمهور يُبنَيِّ الوحي وبأنَّ وتعاليم، حقائق من الرشيعة به جاءت ما لكل
من الوحي يف تكتسبه مما خالصة الفيلسوف عقل يدركها قد التي الحقائق — وأمثال
املرضوبة األمثال هذه هو ظاهر إىل الرشع انقسم قد لهذا وأنَّه واألمثال، الرموز تلك
يَِصُل ال التي والحقائق املعاني هذه وهو باطن وإىل الخفية، والحقائق املعاني لتلك

الربهان.51 أهل إال إليها
كونه عن رجع هل أو نفسه؟ مع التناقض يف هكذا األندلس فيلسوف وقع هل
نقول هل أو العقل؟ ظاهره يُخالف الذي النص تأويل يوجب قبل، من عرفنا كما عقليٍّا،
رشد ابن موقف فهم يف التهافت نصوص عىل اعتمد الذي «Mehren «مهرن األستاذ مع
مسائل بعض يف تُتْبع عقلية غري أُخرى نزعة العقلية نزعته بجانب له إن الدين: من
آسني «ميجل األستاذ مع أخريًا نقول هل أو للدين؟52 والفلسفة للعقيدة العقل أساسية
مصدرهما والفلسفة الوحي أنَّ يف ُص يَتََلخَّ ُقرطبة فيلسوف موقف بأنَّ «Miguel Asin
ولكن متبادل، وتعاون وئام بينهما يكون أن بدَّ ال بل يتناقضا، أن يُمكن فال هللا؛
الفلسفة خضوع يجب ظاهريٍّا اختلفا فإن أساسية، مسائل يف الفلسفة يفوق الوحي

للوحي؟53
يف الحقيقي رشد ابن موقف فهم يف واآلراء الفروض هذه بعد لنا املمكن من إنه
أوًال نحاول أن موقفه حقيقة ملعرفة يجب أنه نَُقرِّر أن والفلسفة، الدين بني العالقة
«فصل نصوص نعني ذكرناها، التي النصوص بني ظاهري تعارض من يُوجد ما إزالة
تمَّ فإذا أُخرى، جهة من التهافت» و«تهافت األدلة» «مناهج ونصوص جهة، من املقال»
الحق. موقفه عن املعربِّ هي وتكون كتاباته جميع تسود واحدة نزعة فسنرى هذا لنا

ص١٥. املقال، فصل 51

والغزايل. سينا ابن بفلسفة وصلتها رشد ابن فلسفة عن بالفرنسية بحثه راجع 52

ص١٥. رشد، ابن نظرية جوتييه 53
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رشد ابن رأي يف والعقل الوحي بني العالقة

من األُخرى الطائفة مع لتتمىش تأويلها يجُب التي هي النصوص أي ولكن
ما لكتابة دفعته التي العوامل تبيَّنَّا إذا حلها لنا يتيرس قد التي امُلشكلة هنا النصوص؟

امُلختلفة. كتبه يف وتلك النصوص هذه من كتب
عليه يدل كما — هو واحد لغرض املقال» «فصل كتب األندلس فيلسوف إنَّ
عىل بينهما التوفيق ومحاولُة والرشيعة، الحكمة بني االتصال أو العالقة تبيني — اسمه
من الظاهر «عن فيه ليفحص األدلة»؛ «مناهج كتب أنه حني عىل العالقة، هذه أساس
الشارع مقصد كله ذلك يف ونتحرى عليها، الجمهور حْمَل الرشع قصد التي العقائد
تهافت عىل به لريدَّ التهافت» «تهافت كتب وأخريًا واالستطاعة.»54 الجهد بحسب ملسو هيلع هللا ىلص

للغزايل. الفالسفة
والفلسفة الدين بني التوفيق ملسألة بأصالة يتعرض لم األخريين الكتابني هذين ويف
املقال». «فصل رسالة من الوحيد الغرض هو الذي الغرض هذا بينهما، العالقة وبيان
النصوص تلك بني التوفيق أردنا إذا ينبغي بحق «جوتييه» األستاذ يقول كما وإذن،
«فصل رسالة عليه تدل ما مع لتتفق والتهافت املناهج نصوص نؤوِّل أن جميعها،

عليه. سيسري الذي واملنهج الغرض فيها ل فصَّ التي املقال»
بقي رشد ابن أن نَُقرِّر أن الحق من كان هكذا، يكون أن ينبغي األمُر كان وإذا
واملعجزات النبوة يف رأيه أنَّ هذا عىل الدالئل ومن العقلية، نزعته يف وصادًقا دائًما أمينًا
قبل. من عرضناه الذي سينا ابن رأي مع — سبق فيما ذلك إىل أرشنا كما — يتفق

ما بتوسط هللا عن يكون الوحي وأنَّ تماًما، طبيعي حادث النبوة أنَّ يذكر إنه
أثناء يف يذكر كما مَلًكا.»55 الرشيعة رجال وعند ال الَفعَّ «العقل الفالسفة عند ى يَُسمَّ
املسألة، هذه يف سينا ابن عن أدقَّ بعبارة أو الفالسفة، عن حكاه فيما الغزايل عىل رده
سينا ابن ذكره ما وأنَّ الطبيعة، وقوانني والعقَل يتفق نفسه يف ممكن أمٌر املعجزة أن
يقدر طبعه يف ممكنًا يكون ما كل ليس وأن وجائز، ممكن عنها تنشأ التي األسباب من
أي خارق بأمر النبي إتيان فيكون والواقع، واملشاهدة الحس بدليل اإلنسان، يفعله أن

ص٢٧. املناهج، 54
ص٥١٦. التهافت، تهافت 55
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والفلسفة الدين بني

نقرر أن ذلك يف يُحتاج وليس اإلنسان، عىل ممتنًعا كان وإن نفسه، يف ممكنًا معجزة
األنبياء.56 حق يف ممكنة العقل يف املمتنعة األمور أنَّ

يلوم وال الخطرية، امُلشكلة هذه يف العقلية نزعته عن رشد ابن يَِحد لم وهكذا
ة للعامَّ الرأي بهذا ح َرصَّ ألنَّه بل يُخالفه، رأيًا له ألن فيها؛ إليه ذهب ما عىل سينا ابن
الفالسفة خالف وبذلك وحدهم، للخاصة تصلح التي التعاليم لهم تصلح ال الذين
من ألنها انتشارها؛ مع املعجزات يف منهم أحٌد يتكلم لم الذين اليونان) (أي القدماء

فيها.57 واملشكِّك عنها الفاحص يعاقب أن يجب التي للرشيعة العامة املبادئ
النصوص أنَّ نرى واملعجزات، النبوة يف األندلس فيلسوف نظرية فهمنا أن وبعد
فوق الوحي يجعل فهو عقيل، غري صار أنه موهمة والتهافت املناهج يف جاءت التي
يُطمنئ أن — جوتييه58 األستاذ بحق يقول كما — بها أراد لذاك، هذا ويُتبع العقل،
يَُؤكِّد فهو عقليٍّا، كونه عن بها يخرج لم هذا مع أنَّه وبخاصة معهم، بأنَّه الدين رجال

فيلسوف.»59 نبي كل «أنَّ يَُقرِّر إذ وأوكده توكيد أبلغ هذا
بخصوصوجوب عنه ذكرناه أن سبق ما عىل أمينًا ظلَّ رشد ابن أنَّ كذلك نرى كما
والخاصة، العامة منهم فإنَّ وعقولهم، استعداداتهم حسب طبقات إىل الناس تقسيم
والوحي العقل بني الوئام يبقى وبهذا خاص، تعليم منهم طائفة لكل يكون أن ويجُب
باآلخر. أحدهما يصطدم وال خاص، غرض منهما لكلٍّ اللذين والدين الفلسفة بني أو

مراًرا أَكََّده ما العقيل، ملذهبه أمينًا رشد ابن بقاء من إليه نذهب ملا أيًضا يدلُّ وقد
العقيل النظر إليه يؤدي بما — سعادته عىل حرًصا — للجمهور يُرصح أال يجُب أنَّه من
أي: بالعلماء، يختص فيما أنه معناه هذا فإن الرشع.60 عنها سكت التي العلوم من
خافيًا، الرشع بها يرصح لم التي والحقائق املعاني من يشء يُعترب ال الخاصة، طبقة

ومعرفتها. إدراكها إىل لتصل عقولهم إنَّ بل
ألنَّ للوحي؛ الرجوع فيها يَِجُب أموٌر تُوجد أنَّه من له رأيناه أن سبق ما ا وأمَّ
العقَل األمور هذه إدراك عن يعجز الذي بالعقل يقصد فإنَّه معرفتها، عن يعجز العقل

ص٥١٥. التهافت، تهافت 56
.٥٢٧ ص٥١٤، املرجع، نفس 57
ص١٤١. رشد، ابن نظرية 58
ص٥٨٣. التهافت، تهافت 59

ص٤٢٨-٤٢٩. التهافت، تهافت 60
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رشد ابن رأي يف والعقل الوحي بني العالقة

يُدرك والذي فيلسوًفا، أيًضا يكون أن رأيه يف يجُب الذي النبي عقل ال يستدل، الذي
الفعال.61 العقل بفيض األمور هذه

عقيل بأنه يوصف أن يصح ال األندلس فيلسوف أن نقرر أن هو الحق لعلَّ وأخريًا
عقيل غري نرى فيما إنه بل كذلك، عقيل غري بأنَّه وال حال،62 كل ويف الناس جميع إزاء
يتعلق حني وعقيل الربهانية، واألدلة النظر يطيقون ال الذين بالعامة األمر يتعلق حني
كالمه يف جعل ما هو الناحيتني هاتني رعاية وإنَّ والفلسفة،63 العقيل النظر بأهل األمر

يناقضها. ما إىل العقلية نزعته عن رجع بأنه أحيانًا يوهم ما

أمر وهو رشد، ابن رأي يف والوحي العقل بني العالقة بحث من انتهينا أن بعد واآلن
الثاني للفصل ننتقل الدينية، النصوص من الكثري تأويل طريقة الصطناع اضطره
رأي يف رضوريٍّا كان الدينية للنصوص املجازي التفسري أو التأويل هذا أنَّ لنعرف
وبخاصة واإلسالم، واملسيحية اليهودية يف وبعده: فيلسوفنا قبل من واملفكرين الفالسفة
أمثاله إليه ذهب بما املسألة هذه يف رشد ابن مذهب صلة لنرى اإلسكندري، فيلون عند

فيها.

أحيانًا، العقل ليعجز ص٢٥٦، تهافته، يف تعرض حينما نفسه رشد ابن أن مالحظته، هنا ينبغي مما 61

نقول. ما عىل الداللة يف قيمته له التحفظ وهذا عقيل»، هو «بما العقل من عجًزا يكون ذلك بأن قال
ص٤٥٥-٤٥٦. أيًضا، مونك يقول وكما ص١٦٤-١٦٥، ومذهبه، رشد ابن رينان، يقول كما 62

الفصل. هذا يف بيانه تقدم ما آسني، وميجل مهرن يقول كما 63
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الثاني الفصل

العاملية األديان مفكريرجال عند التأويل

تمهيد

واملسيحية، اليهودية، العاملية: الديانات أصحاب لدى الديني التفكري بدرس ُعني الذي إنَّ
الفلسفي التفكري نتائج إزاء املفكرين هؤالء ألكثر كان الذي املوقف وتتبع واإلسالم.
تأويل أنَّ وهو الناحية، هذه يف إليه انتهينا الذي الرَّأي إىل نعتقد فيما ينتهي العاملي،
التفكري يف تاريخية ظاهرة الصحيحة الفلسفية األفكار وبعض لتتفق الدينية النصوص

الديني.1
وهذا العصور، كل يف التأويل هذا من نجُد ما نقول ما عىل األدلة أو واهد الشَّ وِمَن
لم رشد ابن لدى التأويل فكرة أنَّ لنعرف وذلك الفصل، هذا يف تبيُّنه عىل سنعمل ما
عىل تطبيقها يف أصالة من له يكون قد ما كذلك ولنعرف منه، تقليًدا وال بدًعا تكن

اإلسالم. يف الدينية النصوص
الديانات رجال من املفكرين أولئك بعثت التي نرى فيما الهامة البواعث من ولعل
والعامة للخاصة عاملي دينه أنَّ من منهم الواحد يراه ما هو التأويل، إىل الثالث العاملية
الفلسفية الحقائق مع أفكاره يف متفًقا يكون أن فيجُب العصور، كل ويف األمم كل من
ال ما وذلك العاملي، أو العام سلطانها فرضت والتي صحتها، عىل األدلة قامت التي

بالتأويل. إال يكون

الكاتب دار ونرش آخرين مع العربية ترجمتنا اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة تسهري»، «جولد راجع 1

ص١٣٩-١٤٠. ،١٩٤٦ سنة بالقاهرة املرصي



والفلسفة الدين بني

من بيشء لنتناوله بإيجاز هنا إليه نُشري ما التأويل إىل االضطرار أسباب من وكذلك
وأحبار األنبياء تكلم قد الطبيعة بعد وما الطبيعة مسائل يف أنَّه من بعد، فيما البسط
ومن العامة لتكون وذلك املوضوع،2 لخطورة عمًدا واإللغاز باملجاز ورؤساؤه الدين
التأويل وجب ثم ومن طاقتهم، فوق التي املسائل هذه فهم محاولة من بمنجاة إليهم
وإدارك لتأويلها واستعداداتهم عقولهم تؤهلهم الذين للحكماء بالنِّسبة النصوص لبعض

اإلسكندري.3 «كليمانت» يذكر كما واملجاز، الرَّمز بطريق جاءت حقائق من فيها ما
والفلسفة، الدين من لكلٍّ العاملية فكرة وجدت وقد — فإنَّه وذاك؛ هذا عن وفضًال
الختالف بينهما التعارض يظهر أن بدَّ ال كان — فيها عقولهم يُعملون الباحثون وأخذ
التأويل من إذن بدَّ ال فكان الطرفني، هذين يف البحث وخطة واألسلوب العرض طريقة

الثالثة. األديان من كلٍّ يف فعًال حصل ما وهذا بينهما،

فيلون قبل اليهود لدى (1)

يف عنه الحديث نبدأ أْن نرى فإننا دينية، تاريخية ظاهرة قلنا، كما التأويل، كان وإذا
عهدها من قليل بعد املدينة هذه كانت إذ املسيحي؛ العرص قبل باإلسكندرية اإلسالم غري
األستاذ يقول هذا ويف البعيد، الزَّمن ذلك يف الحضارة فيها التقت التي املدينَة بالوجود،
القديم: العرص حضارات مُلختلف االتصال نقطة اإلسكندرية «وكانت :Croiset كروازيه
الحضارات هذه تواعدت فقد اليونان؛ وحضارة بعامة، الرشق وحضارة مرص، حضارة
فحني وطموحني، أذكياء كانوا والبطاملة املتوسط، األبيض البحر ضفاف عىل اللقاء عىل
وأغناها أكثرها أيًضا تكون أن عىل عملوا العالم، يف املدائن أغنى غدت عاصمتهم رأوا

واملثقفني.»4 العلماء ِمَن
تَعتَزُّ كبرية جالية األُخرى، األجناس أبناء من غريهم مثل مثلهم لليهود كان وقد
اضطروا هذا مع أنهم إال املأثورة، الدينية وتقاليدهم التوراة عىل يقوم الذي بدينها
بعُد فيما يرتجمون جعلهم مما وهذا اليونانية، واآلداب الفلسفة من بنصيب لألخذ

العادية. لغتهم كانت التي لليونانية املقدسة كتبهم

و١٢. ١٠ ،١ رقم ميمون، البن الحائرين داللة راجع 2

ص٤٠. برهيبه، لألستاذ اإلسكندري، لفيلون والفلسفة الدينية اآلراء 3
.١١ ج٥، بالفرنسية، اإلغريقي، األدب تاريخ 4
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خلق ومسألة اإللهية، املسائل تناولت فلسفة لليونان رأوا وقد هذا بعد عجب وال
البحث إىل يَنَْساقوا أن دينهم، من ما نحٍو عىل يعرفونها التي املسائل من وغريَها العالم،
نتيجة لذلك وكان الفلسفة، هذه يف علموه ما وبني لديهم، ما بني وامُلقارنة والتفكري

اليونانية.5 باللغة طريفة كتابات النَّاحية هذه يف لهم يكون أن هي طبيعية
رأوها التي اآلراء أو اليونان فلسفة أنَّ إىل امُلقارنات تلك من اليهود انتهى وقد
تُعترب الفلسفة هذه أنَّ وإىل التوراة، تحتويها أدق، بعبارة منها بها وأُعجبوا حقائق
استخالص عىل يعملون أخذوا ثم ومن نفسها، التوراة بها تزخر التي للحكمة رشوًحا
من قريبًا سنعرفه ما لهذا القوي والشاهد التأويل، بطريق التوراة من الفلسفة هذه
املزج اإلسكندرية يف حصل وهكذا والفهم،6 التصور هذا عىل يقوُم الذي «فيلون» عمل

والفلسفة. الوحي بني
دفعت التي العوامل بعمٍق نتعرف أن فيها نَُحاول لحظة نَِقَف أْن ينبغي ولكن
اإلغريقية. والفلسفة املوسوية الديانة بني يجمع الذي التَّصور لذلك اإلسكندرية يهود

بني كتاب له سماوي دين أول أصحاب أنهم هو رأينا، يف العوامل، هذه ِجماع إنَّ
إىل وهم الُقَدامى، الفالسفة شغلت التي املشاكل من كثريًا تناول الكتاب وهذا أيدينا،
إىل ويُضاف الزعم، هذا عن وعال جل أبناؤه، أو امُلختار هللا شعب ذلك أجل من أو ذلك

بينهم. يجمع الذي الوحيد الرباط هو يُن الدِّ فأصبح وطنهم فقدوا أنهم وذاك هذا
اليونان به يعتز ما يحتوي دينهم أنَّ إظهار عىل يعملوا أن رأوا أن كله لذلك وكان
َمَجازيٍّا تأويًال التوراة تأويلهم هذا من فكان األُخرى، األُمم عقول تقبلتها فلسفة من
كان املجازي التأويل طريق أنَّ وبخاصة يرون، كما وفلسفة ِحكمة من فيها ما يُظهر

اليونان. لدى قبُل من معروًفا
يثبتها التي والحقيقة ليتفق التأويل موضوَع الديني النَّص يكون كما إنه ا حقٍّ
التأويل موضوع يكون قد كذلك الفصل، هذا من القصيد بيت هو الرضب وهذا العقل،
ليتفق األُمم من ة أُمَّ لدى القداسة من حظها لها التي اآلداب أو األساطري من ا نصٍّ

بعقله. ل املؤوِّ يراها التي والفكرة

.١٥٢ ج٧، بالفرنسية، اإلغريقي، األدب تاريخ 5
.٤٢٨ ج٥، كروازيه، 6
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لدى معروًفا كان الفلسفي الديني التأويل من الرضب هذا أنَّ نعرف هنا ومن
منذ الفيثاغوريني ولكن فيها،7 الفلسفية املذاهب من مذهب كل اصطنعه وقد اليونان،
كما األمر كان وهكذا فيها، وتوسعوا الطريقة هذه اصطنع من أول كانوا عهدهم أول
مركز كل يف قدره له معروًفا كان هذا، املجازي التأويل ُسعار «برهيه»: األستاذ يقول
عرص نحو يف الطريقة لهذه األهم املركز هي كانت اإلسكندرية أنَّ إالَّ عاملي. فلسفي

لها.8 األهم امَلِعنَي هي كتاباته وكانت فيلون،
اليهود جلدته بني عند منه قريبًا أو كذلك األمَر ونجد فيلون، قبل اليونان عند هذا
آخر ومعنى حرفيٍّا، معنى التوراة يف يرون فيلون قبل هؤالء كان لقد الدِّين، يف وإخوانه
،L’Abbè Martin مارتان األب يذكر كما ولهذا بالتأويل؛ ألهله معرفته يجُب مجازيٍّا
تآويل لها عرفوا أن سبق اليهود أنَّ إىل ُمطمئنًا الخلق لقصة تأويله يف فيلون كان
أحيانًا يُشري نفسه وفيلون حرفيٍّا.9 التكوين قصة بدء أخذ يرون ال كانوا إذ كتأويله،
بيانه. اآلن هنا ليس الذي الخاص موقفه التآويل هذه من وله سابقيه، تآويل بعض إىل

فيلون لدى (2)

يف النَّاحية هذه يف الُعمدة عىل الكالم معناه اإلسكندري فيلون عند التأويل عىل الكالم
األوائل، اليونان وفلسفة التوراة حياَل ملوقفه كان فقد الباحثني؛ من كثري ورأي رأينا
واإلسالم املسيحية ُمفكري يف مبارش غري أو مبارش أثٌَر تلك نصوص من كثري وتأويِل
من إليهم وصل ما وقرءوا موقفه، مثل يف أنفسهم َوَجدوا عندما الوسيط، العرص يف

باإلسكندرية. الحديثة األفالطونية فلسفة من ورثوه فيما كتاباته

املصدران هما والفلسفة الرشيعة بأنَّ قويٍّا إحساًسا يحس فيلون كتب ِلَما القارئ إنَّ
صور اختلفت وإن نفسها تناقض فال واحدة؛ الحقيقة فإنَّ هذا، يف عجب وال لتفكريه،
التوراة يف نجده ما إال ليس الفلسفة من حق هو ما بأنَّ يقول أن يُريد عنها، التعبري

أخرى. ثيابًا أو ثوبًا الفالسفة أيدي عىل لبست وإن حكمة، من

و٣٧. ص٣٦ اإلسكندرية، لفيلون، والفلسفية الدينية اآلراء 7

و٣٧. ص٣٦ اإلسكندرية، لفيلون، والفلسفية الدينية اآلراء 8
ص٣٤. فيلون، مارتان، 9
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نَِجُد هنا والفلسفة! تسري ال نصوصها من كثري بظاهر والرشيعة هذا كيف ولكن
له نصوص من بالعقيدة خاص هو ما كل تقريبًا بأنَّه ح يَُرصِّ اإلسكندرية فيلسوف

إليه.10 يهدف مجازي معنى
باملجاز كثريًا تكلموا األنبياء أنَّ من وأمثاله فيلون يراه ملا رضوري فالتَّأويل وإذن،
للجميع، مقدوًرا ليس حقيقته عىل النص فْهم يكون إذن أهلها، غري عن للحقيقة سرتًا

جميًعا. للناس به مسموًحا أو مقدوًرا ليس الذي التأويل هو هذا طريق دام ما
املعنى من لكلٍّ ما يتبني ومنها اتباعها، يف وشدد فيلون أوضحها أصول وللتَّأويل

لديه: قيمة من الخفي واملعنى الحريف

الروح. يُشبه الخفي واملعنى الِجْسَم، يُشبه الحريف املعنى أنَّ يََرى إنَّه (أ)
والروح الحرف نُراعي أن يجُب بل الحريف، املعنى نُْهِمَل أال ينبغي هذا ومع (ب)
الواجب من ويرى منهما، لكلٍّ باًال يُلقون ال الذين يلوم ولهذا والخفي؛ الظاهر أو مًعا

مًعا. والروح بالجسم العناية الواجب من أنَّه بما وذلك وبذاك، بهذا العناية

بجانب بالجسم له تشبيهه فإنَّ الحرف، إهمال عدم يف يَُشدِّد مهما فيلون أن عىل
من قريبًا له سنذكره ما بعض هذا إىل ويَُضاف الروح، يُشبه الذي الخفي اآلخر املعنى
بعض يف يضفيه ما وكذلك أحيانًا، العدم إىل الحريف باملعنى تنزل التي لتآويله املثل
مع بحق نرى يجعلنا هذا كل إن مأثورة، أُخرى تآويل تُعارض تآويل من الحاالت
تعني ال نفسه فيلون يَُكرِّرها التي املجازي» التأويل «قوانني عبارة أنَّ «برهييه» األستاذ

التأويل.11 يف يأخذ من ُحرِّية من تنال ال ة عامَّ مبادئ من أكثر
لها أغراًضا بها ق يَُحقِّ رضورية وسيلة التأويل من يجعُل فيلون إنَّ الواقع ويف
هللا، يف الفلسفية: آرائه مع امُلَقدَّسة النصوص لتتفق أُخرى ِبِعبَارة أو لديه، قيمتها
كله الِحرَص يحرص الذي الدين عامة، بصفة الدين ويف النفس، ويف العالم، خلق ويف
وهكذا إرسائيل، بنو هم ة خاصَّ لطائفة دينًا يظل أن ال «العاملية»، صفة يأُخذَ أْن عىل

ص٣١. ذكره السابق الكتاب مارتان، 10

ص٥٧. والفلسفية، الدينية اآلراء 11
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أنَّها تظهر فلسفة من التوراة يف ما يستخرج فيلون اصطنعه الذي املجازي بالتأويل
حرفيٍّا.12 نصوصها أخذت لو منها عارية

ال ما هلل بظاهرها تثبت التي النصوص تأويل الرضوري من أنَّ فيلون يرى وإذن
وحروف، بصوت والكالم مكان، يف والكون كالتجسيم، واألحوال: الصفات من به يليق
وأصوات، بحروف يتكلم وال يندم وال الغضب يأخذه ال هللا يقول: هذا يف وهو والندم،

فيه. يََقرُّ خاص مكان له وليس
تافهة، أمور من بجالله يليق ال بما العناية عن ولتنزيهه هللا لعظمة حفًظا ويؤوِّل
ترده الشمس غروب فإىل صاحبك ثوب ارتهنت إن تقوُل: التوارة نرى التَّمثيل بَاِب ومن

ينام.13 ماذا يف لجلده، ثوبه هو غطاؤه، وحده ألنه له؛
ثم التافهة؟» التفاصيل هذه بمثل هللا يُعنى هل كيف! «ولكن فيلون: يصيح وهنا
بالتأويل يُبني آخر معنى الحرف وراء أنَّ لرَيى وفهًما إدراًكا األذهان أبطأ «إنَّ يقول:

املجازي.»14 الحق
خلق يف هللا أنَّ الحريف بنصها وهي أيام، ستة يف العالم خلق ة قصَّ كذلك يؤوِّل وهو
موىس عنها يتحدث التي الستة األيام «إنَّ يقول: هذا ويف ُمدَّة، إىل ُمحتاًجا كان العالم
يعرفنا أن أراد موىس ولكن الزمن.»15 من ُمدَّة إىل حاجة يف كان الخالق أنَّ تعني ال
بعض، من بعضه ومنزلة هللا، خلقه الذي العالم بنظام البرش نحن نفهمها التي باللغة
ذاجة السَّ مَن أَرى «إنِّي الصدد: هذا يف يقول الذي فيلون رأي يف يسري فهمه أمر وهذا

الزمن.»16 ِمَن فرتة يف ة عامَّ بصفة أو أيام، ستة يف ُخِلَق العالم أنَّ هذا من نَْعتَِقَد أن
يُحارب وهو الغرض، ذي األسطوري الحريف املعنى من للتخلص أيًضا ل يؤوِّ كما
األساطري كتب بمنزلة بجعلها التوراة نقد إىل يهدف الذي التأويل من الرضب هذا بشدة
آخر حريفٍّ بفهم يُعارضه بأْن وذلك ميدانه، يف الحريف الفهم هذا يُقاتل إنَّه اإلغريقية،

مجازيٍّا. آخر تأويًال هذا بعد يُضيف ثم التوراة، وسمو يتفق

ص٣٥. املرجع، نفس 12
و٢٧. ٢٦ عدد ،٢٢ اإلصحاح الخروج، سفر 13

ص٢٩-٣٠. مارتان، راجع 14

ص٣٢-٣٣. مارتان، راجع 15

ص٣٢-٣٣. مارتان، راجع 16
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رأى فقد إسحاق،17 لولده إبراهيم تضحية عن التوراة يف جاء ما لذلك املثل ومن
من الرضب هذا من اإلغريقية األساطري بعض يف جاء ملا مماثلة هذا يف اح َّ الرشُّ بعض

التضحيات.18
بعض إليها قرَّب والتي التوراة، يف وردت التي األلسن بلبلة قصة وهو آخر ومثال
األمر أول كانت والحيوان الناس لغة بأنَّ تقول إغريقية أسطورة موىس معارصي
ما أكثر اقرتب وقد موىس أنَّ يذكر ثم األسطورة هذه هنا يعرض فيلون إنَّ واحدة.
بالنِّسبة اللغة وحدة وأظهر الَعاقلة، الكائنات عن الحيوانات فصل الحقيقة من يكون
هذا يرَض لم هكذا موىس شأن من رفع أن بعد فيلون أنَّ عىل األمر، أول فقط للناس

أيًضا.19 أسطوري بأنه ووصفه التأويل
كبعض أساطري كتاب تكون أن من للتوراة أيًضا صيانة يؤوِّل، نراه كله ذلك وبعد
ُرموًزا يَْجَعلها بأن وذلك التوراة، قصص يف جاءت التي األشخاص ل يؤوِّ اليونان، كتب
وإغراء أضالعه، إحدى من حواء ثم آدم خلق قصة هذا مثل ومن النَّفس، حاالت لبعض
الذي املجازي بالتأويل فيلون تناوله ونحوه هذا كل لهابيل، قابيل وقتل لهما، الحية

فيه.20 األساسية الناحية هو األخالقي الغرض يُعترب
العبادة أشياء تأويل من إليه ذهب ما الرُّوحي أو النفيس التأويل بهذا ويَتَِّصل
القابلة غري بفضائلها الرُّوح هو التابوت إنَّ مثًال للنفس، الداخلية للحالة ُرموًزا بجعلها
موضوعة الرشاب صب وآنية املشاهدة، املرئية وأعمالها تُرى، ال التي وأفكارها للفساد،
األشياء فصل هو الشمعدان وزنبق هلل، ذاتها تفتح الكاملة الروح هي املنضدة، عىل
وزيت قربانًا، وتقدم ى تَُضحَّ التي الروح عظمة هو التابوت وعلو واإللهية، اإلنسانية

الحكمة.21 هو املصباح
ة ُمِهمَّ أُخرى لغاية أيًضا ل يؤوِّ فيلون بأنَّ بالقول نكتفي الناحية، تلك يف وأخريًا
أْن وهي املجازي، للتأويل استعماله من األساسية فكرته عن تُعرب إنَّها إذ رأيه؛ يف ا جدٍّ

السالم. عليه — إسماعيل سيدنا يف كانت التجربة أن القرآن من يُفَهم ملا خالًفا اليهود يعتقد هكذا 17

ص٦٣-٦٤. والفلسفية، الدينية األفكار برهييه، 18
ص٤٣. والفلسفية، الدينية األفكار بريهييه، 19
ص٦٤. والفلسفية، الدينية األفكار بريهييه، 20

ص٥٨-٥٩. املرجع، نفس 21
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حرفيٍّا فهًما النصوص فهم دونها يحول الغاية وهذه عامليٍّا، دينًا املوسوي الدين يَِصريَ
دائًما.

إنه حتى يتشدد التوراة، نصوص من كثري تأويل رضورة يف يتشدد نراه ولذلك
فحسب، أغبياء ليسوا املجازي، التأويل طريقة قبول يُريدون ال الذين «هؤالء ليقول:

ُملحدون.»22 أيًضا هم بل
يذكر كما ثالثة هي فيلون عن عرفناها التي التأويل أنواع أنَّ نرى كله تََقدَّم ومما
والتأويل البسيط، الحريف والتأويل الغرض، ذي الحريف التأويل وهي: برهييه، األستاذ

املجازي.
هؤالء من كان وقد املوسوي، الدين عن دفاًعا األولني النوعني عىل حربًا كان وقد
هم ُجَهالء يهود ومنهم اليونانية، األساطري كتب بمنزلة التوراة جعل يُريدون وثَِنيُّون
نصوص من لكثري ويُوجبه إليه يدعو الذي التأويل يكن ولم باملوِجدة، منهم بالرِّثاء أوىل
والبحث اإللهاَم، التأويل: من الرضب هذا يف َمصدره وكان املجازي، التأويل إال التوراة

واملأثورات.23 الشخيص، والتفكري

لنفسه، رأى ما حسب املجازي التأويل طريقَة فيلون اصطناع نتيجة كانت ماذا واآلن
رعايته؟ يف تشدده مبلغ عرفنا الذي التأويل

وَلَعلَّه اإلغريقية، الفلسفة من ا حقٍّ يراه كان ملا تَتَِّسُع بذلك التوراة جعل فيلون إنَّ
كان الذي الهلنيس، العالم نظر يف امُلقدس وكتابه املوسوي الدين شأن من َرَفع قد بهذا
بالتأويل إليها يوصل — حكمة من حوى وما الكتاب بهذا يُفاخر كان فقد فيه، يعيُش

منها.24 ألسمى اليونان فالسفة يصل لم —
وأخرجها التوراة أفسد فقد له، وَعِمل أراده فيما نجح فيلون أنَّ فرض عىل ولكن
للخري قارئه بذلك فيهدي مًعا، والعقل القلب به يتأثر دينيٍّا كتابًا تكون أن عن

ونور! هدى من التوراة يف هللا أنزله ما يمحو أن بصنيعه كاد إنه بل والسعادة،25

ص٤١. نفسه، 22
بعدها. وما ص٤٥ والفلسفية، الدينية األفكار 23

أن عىل ١٩٤٦ سنة نوفمرب ١١ االثنني يوم بباريس بمنزله خاصة جلسة يف بريهييه األستاذ وافقني 24

للتوراة. املجازي التأويل إىل فيلون بعثت التي البواعث تقدير يف قيمته له الباعث
ص٣١٥. والفلسفية، الدينية األفكار بريهييه، وراجع 25
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الفيلسوف سبينوزا أنَّ كيف ميمون، ابن لدى التأويل عن الحديث عنَد وَسنَرى هذا،
أن يجُب التوراة أنَّ ويرى شديدة، ُمَعارضة امَلَجازي التأويل يُعارض أيًضا اليهودي

املختلفة. الفلسفات من غريها أو اليونانية بالفلسفة ال نفسها، بالتوراة تفرس

ميمون ابن لدى التأويل (3)

حربًا نجد قرون، ببضعة فيه يعيش كان الذي العرص وتخطينا فيلون، تركنا إذا
بذلك نعني للتوراة، املجازي التأويل رضورة يرى وفالسفتهم اليهود أحبار من آخر
ميمون ابن ظهور قبل نجد بل عرش، الثاني القرن يف يعيش كان الذي ميمون» «ابن
(٨٩٢–٩٤٢م)، الفيومي سعاديا مثل اليهود، مفكري من غريه لدى التأويل نفس

عرش. الحادي القرن رجال من جربيول وابن

ال عليه، بعثته التي والبواعث منه وغرضه التأويل، يف ميمون ابن طريقة فهم وألجل
يكفي بما كله ذلك عن أَْفَصح فقد الحائرين»، «داللة كتابه إىل الرُّجوع من خريًا نَرى
ثاٍن، غرض أيًضا لها الرَِّسالة «هذه الكتاب: هذا ُمَقدِّمة يف يقول إنَّه ويُرضيه، الباحَث
بالكثري نصطدم التي النصوص هذه الغموض، الشديدة املجازية النصوص رشح وهو
الضد عىل — والتي املجاز، من أنَّها واضًحا يكون أن دون األنبياء أسفار يف منها
معاني فيها يرى أن دون الخارجي، معناها عىل والذاهل الجاهُل يأخذها — هذا من

خفية.»
قد — يعة الرشَّ علماء هذا يف وتبعهم — األنبياء أنَّ يشء كل وقبل أوًال يرى وهو
تُطيقها ال التي املعارف أمر األمر كان إذا وبخاصة الدِّين، يف عاِمدين باملجاز تكلموا
الطبيعة، علم هي التي التكوين قصة نعني الخاصة، إال إليها يصل ال والتي ة، العامَّ
«إنه يقول: هذا يف وهو الطبيعة، وراء ما علم هي التي السماوية» «املركبة وقصة
علماء نَجد كما املجاز، عىل النبوَّات كتب يف ترتكز أيًضا املوضوعات هذه نجد هذا ألجل
املقدسة.»26 الكتب خطة ذلك يف يتبعون وهم وباإللغاز، باملجاز فيها يتكلمون الرشيعة

التوراة من آيات ببعض املؤلف من استشهاد ففيها ص١٧، أيًضا وانظر املقدمة، من ١٠ ج١، الداللة، 26
باملجاز. األنبياء تكلم عىل
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يؤكد فيما — فذلك معاٍن، من إليه ترمي وما املجازات لفهم التأويل يجب وإذن
وبهذا تماًما، حقيقته وملعرفة األنبياء، قاله ما كل لفهم املفتاح هو — ميمون ابن

فرق! من بينهما وكم املراد، املعنى إىل للنفس الظاهر املعنى نتجاوز التأويل
قيمته الخفي للمعنى كما ة، خاصَّ لطائفة بالنِّسبة قيمته الظاهر للمعنى أنَّ عىل
تحسني سبيل يف النافعة الِحَكم ظاهريٍّا تحوي األنبياء فكلمات أُخرى؛ لطائفة بالنِّسبة
خفية معاٍن من إليه ترمي وملا الخري، أنواع من هذا وغري اإلنسانية، الجماعات حالة
يُْشِبه ما ال الحقيقة هو موضوعها دام ما العقائد يف وبخاصة منها، بُدَّ ال منافُع

الحقيقة.27
نفسه يرتك فهل رأينا، كما امَلَجازي التَّأويل رضورة يرى ميمون ابن كان وإذا
عن لإلجابة بها؟ يستهدي أن ينبغي وأصول قواعد هناك أو يُريد؟ كما يؤوِّل وغريه
ويُمكن بها، يَسرتِشُد أصول هناك كان أنَّه عىل يَُدلُّ ما كتب فيما لنا ترك أنه نذكر هذا

الحائرين»:28 «داللة كتابه يف نفسه تآويله من األُصول هذه استخالص

الخفي. املعنى إىل بعقله املتأمل يُرشد ما الظَّاهر يف يكون أن يجُب (أ)
النص عليه يدلُّ الذي املعنى من وأليق أجمل الخفي املعنى هذا يكون أن (ب)

بظاهره.
أو التجسيم، إىل تؤدي حرفيٍّا أخذت لو النصوص كانت إذا التأويل إىل نصري أن (ج)
التي املخلوقني بصفات يتصل مما هذا ونحو هللا، عىل مكان يف الكون أو النقلة جواز
ة للعامَّ وأمثالها النصوص هذه تأويل إذاعة يجُب ولهذا إليه؛ تُنسب أن عقًال يَْستَحيل

سواء. عىل ة والخاصَّ
الذي املعنى بُطالن عىل الصحيح العقيل ليل الدَّ قام متى التأويل إىل يُصار أن (د)
العالم، لحدوث بظواهرها تشهد التي النصوص تُركت ولهذا النَّص؛ ظاهر من يُؤخذ

أرسطوطاليس. من حتى ِقدمه عىل القاطع الدليل يَُقم لم ألنَّه تأويلها؛ إمكان مع

ص١٩. ج١ الداللة، 27
فضًال بعدها، وما بعدها وما ١٢١ وج٢، أخرى، مواضع عن فضًال بعدها، وما ٥٧ ،١٩ ج١، راجع 28

أيًضا. أخرى مواضع عن
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كان ولهذا الرشيعة؛ أسس من أساًسا يهدم معنى إىل التأويل بسبب نصل أال (ه)
القول أنَّ العالم، لحدوث بظاهرها تشهد التي النصوص تأويل عدم يف الثاني بُب السَّ
بأنها املعجزات كل ويدمغ أساسه، من الدين يستأصل أرسطوطاليس يرى كما بِقَدِمه

أكاذيب.29
ذلك يكون وأن لفهمه، يكفيي الذي القليل إال التأويل من يُذاع أال وأخريًا (و)

فحسب. له للُمستعد

بن «يوسف لتلميذه كتابه من ذلك ويتبني ا، حقٍّ يرعاه ميمون ابن نجد األصل وهذا
اإللهية الفلسفة مبادئ يريد (لعله األوىل املبادئ عن إال تسألني لم «إنك يقول: إذ يهوذا»
بعضها يتلو وُمنَظَّمة ُمَرتَّبة الرِّسالة هذه يف تُوجد ال املبادئ هذه ولكنَّ والطبيعية)،
بموضوعات وُمختلطة وضوح غري يف إال توجد ال هذا من الضد عىل إِنَّها بل بعًضا،
وراء الحقائق تلوح بأن االكتفاء الرِّسالة هذه يف قصدي بأنَّ وذلك رشحها، يُراد أخرى

اإللهي.»30 للغرض ُمعارًضا أكون ال وبهذا يُخفيها، يكاد ستار
الذكر، اآلنف القيم كتابه من استخالصها أمكن التي الهامة األصول هي هذه
الجادَّة عىل يسري كان أنَّه يتبني ومنها تأويالته، يف ميمون ابن َساَر هداها عىل والتي

واملفكرين. الفالسفة الدين رجال من أمثالُه وبعده قبله عليها سار التي
الكتب يف التأويل اصطنعوا الذين من كأمثاله أنه نالحظ أن املهم مَن نَِجُد وهنا،
بتعبري عرصه يف السائدة بالفلسفة أو والعقل، التوراة تتفق أن عىل عمل قد الوحيية،
األنبياء،31 كتب به جاءت ما بعض لفهم مفتاًحا رأيه يف كانت التي الفلسفة هذه آخر،
للفلسفة. تقديره من أكثر للتوراة تقديره عىل بوضوح يدل ما هذا مع له نجد ولكن

ما بعض فهم عىل الصحيحة الفلسفية اآلراء ببعض ا حقٍّ يستعني قد بأنه وذلك
قام وما لتتفق مجازيٍّا تأويًال نصوصها بعض يؤوِّل وقد قلنا، كما التوراة يف جاء

ليس حدوثه وأن قاطعة، ليست العالم بِقدم القائلني حجج أن ميمون ابن يرى املسألة هذه يف 29

ال أموًرا يرشح الذي الحل األنبياء، لسان عىل الوحي به جاء الذي الحل فيها يقبل لهذا وأنه مستحيًال،
ص١٩٨. أيًضا وانظر ،١٢٨-١٢٩ ج٢، الحائرين داللة معرفتها، إىل النظرية العاقلة القوة تصل

املقدمة. من ١٠ ج١، الداللة، 30
ص٢٤٥. الوسيط، العرص فلسفة بريهييه، 31
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وذاك هذا مع ولكنه أيًضا، آنًفا ذكرنا كما الفلسفية اآلراء من ته صحَّ عىل القاطُع الدليل
التوراة يف جاء الذي الحل يقبل بل ذكر، ما غري عىل األمر كان إذا التأويل إىل يجنح ال

تأويل. بال األنبياء عن
وغريه ألرسطوطاليس تقليًدا العالم ِبِقَدم قالوا الذين اللوم ِجد يلوم نراه ولذلك
لهذا رفضوا ثم بالقدم، قاطع صحيح دليل دون الفلسفة، يف حجة يعتربون الذين من

الحدوث. يُثبت مما األنبياء به جاء ما
عليه قام ما بأنَّ ا تامٍّ إيمانًا يؤمن الحائرين» «داللة صاحب إنَّ إذن، واضح األمر
الوحي، به جاء وما يتعارض أو يتناقض أن يُمكن ال القاطع الصحيح العقيل الدليل
يكن لم إذا أو النَّص، بتأويل يزول أن يجب ظاهريٍّا كان بينهما تعاُرًضا أحسسنا فإن
ُممكنًا، تأويله كان ولو حتى الوحي؛ به جاء ما قبول وجب قاطًعا، صحيًحا الدليل

الفالسفة. مشاهري من غريه أو ألرسطوطاليس الفلسفي الرأي كان لو وحتى
وجد قد رضوريٍّا يراه حني التأويل من إليه ذهب بما ميمون ابن فإن يكن ومهما
بصنيعه رأيه يف أعاد قد وإنه والتلمود،32 التوراة يف أرسطو فلسفة من ا حقٍّ رآه ما
الفلسفة بني التوفيق من له عمل ما أيًضا رأيه يف وحقق املرتددين، للمحتارين الطمأنينة

املوسوي. والوحي اليونانية
كما «سبينوزا» من الشديد النقد حظه كان ميمون ابن من الصنيع هذا أنَّ عىل
يقرر (١٦٣٢–١٦٧٧م) الهولندي اليهودي الفيلسوف هذا إنَّ قبل، من ذلك إىل أرشنا
التأويل عليه سلَّطوا بمن شقي قد امُلَقدَّس الكتاب أنَّ والسياسة» الالهوت «يف رسالته يف
فائدة ال ميمون ابن طريقة أنَّ بتأكيد ينتهي ثم غريه، كتاب إزاء لهم نَِجدها ال جرأة يف
رفض يجُب وإذن املقدس، للكتاب الحقة املعاني نُدِرُك تدعنا ال وبأنَّها ُمطلًقا، منها

وعابثًا.33 ضارٍّا عمًال باعتباره ميمون ابن صنيع

أو والعقل الوحي بني العالقة يف رأيه الحظنا متى وذلك واضح، هذا سبينوزا وموقف
يجُب ولهذا قبل؛ من ذكرنا كما والغاية الطبيعة يف متمايزان فُهما والفلسفة، الدين بني

به. الخاصة دائرته يف ُمستقالٍّ منهما كلٍّ وإبقاء بينهما الفصل

ص٢٤. ليفي، لألستاذ ،«Maїmonide ميمون «ابن راجع 32

ص١٧٧. بالفرنسية، والسياسة، الالهوت يف رسالة 33
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املسيحية الكنيسة رجال لدى التأويل (4)

أن ويُحاول به، موحى كتاب له جديد دين يُوجد حيث املسيحي العالم يف اآلن نحُن
ويرى بالفعل، عاملية صارت التي اليونانية الفلسفة إزاء نفسه ويجُد عامليٍّا، يكون
نصوص وبعَض يتفق ال وبعضها إنكارها، يمكن ال حقائق الفلسفة هذه يف ُمفكروه

العمل؟ فكيف السماوي، الدين لهذا امُلقدس الكتاب
حقائق من فيها ما أينكرون الفلسفة؟ هذه إزاء الدين هذا رجال سيعمل كيف
تفسريًا بكتابهم جاء ما تفسري عناء يتكلفون ال وحينئذ امُلقدس، كتابهم تُعارض
وتلك لتتفق الدينية النصوص بعض تأويل من بد ال وإذن بها، يعرتفون أم فلسفيٍّا؟

الحقائق؟
ظهور أول من وفالسفته املسيحي العرص ُمفكري أمام امُلشكلة ُوضعت هكذا
ُمفكري أمام قبل من وضعت كما األيام، هذه إىل بل الوسيط، العرص نهاية إىل املسيحية

اإلسالم. فالسفة أمام بعُد من ستظهر وكما اليهودية،
عرفوا ما اليونان فالسفة معرفة الكنيسة رجال يُعلل كيف تحقيق هنا علينا وليس
كما املوحاة، الكتب من كثري أو قليٍل حدٍّ إىل ُمبارشة أفادوا ألنَّهم ذلك هل حقيقة: من
كل ألنَّ أو اإلسكندري؟ فيلون برأي ُمتَأثرين نفسه بولص القديس ومنهم البعض يرى
الذي الوحي هذا «Le Verbe «الكلمة مصدره الذي الطبيعي الوحي من حظه له إنسان
إنجيل من يُفهم ما عىل تجسدت، أن بعد الكلمة مصدره الذي الوحَي الزمن يف سبق

يوحنا. القديس
امُلتوىف «Lactance «الكتانس أنَّ إىل نُشري ولكن التعليل، هذا تحقيق علينا ليس
من جزءًا عرف الفالسفة هؤالء من كالٍّ بأنَّ يعرتف الحقيقي املسيحي هذا ،٣٢٥ سنة
أيًضا هنا نُشري وكذلك كاملة، الحقيقة ن تَُكوِّ مجموعها يف األجزاء هذه وأنَّ الحقيقة،
حق هو ما أنَّ «الكتانس» بعد من يرى ،٤٣٠ سنة املتوىف أوغسطني القديس أنَّ إىل
الحكمة سفر يف ليوجد إنه بل يوحنا، إنجيل يف يُوجد الحديثة األفالطونية الفلسفة من

نفسه.34 أفلوطني يعرفها لم حقائق

سنة باريس الثانية، الطبعة .Gilson, l’Esprit de la phi. du Moyen age كله وذاك هذا يف راجع 34

ص٢٢–٢٨. الثاني الفصل ،١٩٤٤
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الفلسفة من حق هو ما حوى قد اإلنجيُل كان إذا أي: هكذا، األمر كان إذا وإذن
اإلنجيُل وكان اليونان، الفالسفة هؤالء إليها يصل لم أُخرى حقائق حوى بل اليونانية،
تأويل من بُدَّ ال كان الحقائق، هذه منه تظهر ال حرفيٍّا كلها نُصوصه أُِخذَت إذا
ذكرنا، كما واألمر املوقف، وهذا الفلسفية، الخفية املعاني من فيها ما ليظهر بعضها
معاني النصوص بعض احتمال مبدأ قبلت حيُث أمرها، ل أَوَّ من الكنيسة وقفته ما هو
وأصول. قواعد من عليه قبلهم اليهود تعارف ما حسب أحيانًا التأويل ووجوب ُمتعددة،
ومبدأ املقدس، الكتاب معاني تعدد مبدأ اإلسكندرية مدرسة إىل يعود إنه ا حقٍّ
يف وبخاصة الوسيط العرص يف ساد الذي التأويل هذا نصوصه، لبعض املجازي التأويل

بحاٍل. تُْعوِزنا ال هذا يف وامُلثل منه، األوىل القرون
ما تأويل يرى ٢٢٠م، سنة نحو املتوىف اإلسكندري، «Clément «كليمان هو هذا
يخلق لم — يقول كما — هللا ألنَّ أيام؛ ستة يف العالم خلق قصة عن الكتاب يف جاء

نفسه.35 العالم مع إال يُوجد لم الذي الزمان يف شيئًا
بأكثر فيه يسري «Origène «أوريجني نرى كليمان اختطه الذي التأويل وطريق
واملعنى كالجسم، الظَّاهر الحريف املعنى — فيلون مثل — يعترب إنه وعزًما؛ وثباتًا جرأة
وكذلك هللا، يف التجسيُم حرفيٍّا منه يُفهم نص كل يؤوِّل كما كالرُّوح، الخفي املجازي
حواء وخلق األَرضية، الجنة وَعِن ستة، أيام يف العالم خلق عن التكوين قصة يف جاء ما
بعد اتخذاها التي الشجر أوراق من وحواء آدام به استرت وما آدم، أضالع من ضلع من

العورة.36 تسرت منهما ثيابًا امُلَحرَّمة الشجرة ذاقا أن
كان ألنَّه أَيَّامه؛ يف نكًرا شيئًا يَُعد لم ونحوه ذكرناه ملا أُوريجني من التأويل وهذا
الخلق قصة تأويل األوىل، الخمسة القرون يف الكنيسة آباء من تقريبًا عليه امُلْجَمع من

مارتان. األب يذكر كما َمَجازيٍّا، تأويًال أيام ستة يف
تأثر والذي ٤٢٠م سنة املتوىف «Jérôme «جريوم والقديس أوريجني تركنا وإذا
وجوب يرى إذ بفطنة؛ املجازي التأويل يف يَسريُ أوغسطني القديس نَِجد وضوح، يف به
عىل مجازيٍّا، تأويله يجب ما وبني حرفيٍّا، النصوص من يؤخذ أن يجُب ما بني التمييز

ص٣٨-٣٩. له، ذكره السابق الكتاب مارتان، األب 35
ص٣٨. نفسه، املرجع 36
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مع التأويل نتيجة اتفاق وجوب ومبدأ العقيدة، مع االتفاق التأويل نتيجة تكون أنَّ
من املسيحي الدين رجال مفكري من كثريين لدى ُمتوارثًا مبدءًا صار نراه العقيدة

بعُد.
املعنى تقدير وجوب عىل كذلك حريصني كانوا هذا، عىل حريصني هؤالء كان وكما
تُوماس القديس عند ذلك سنرى كما املجازي، املعنى عليه يقوم الذي فهو أوًال، الحريف
املعنى يُهملون الذين عىل بِشدَّة يحمل «Hugues «هيج أَحدهم إنَّ حتى األكويني،
عىل هؤالء حرص وَمردُّ األساس.37 هو ذاك أن عن ُمتغافلني امَلجازي، اآلخر إىل الحريف
قرس يُحاولوا فلم فالسفة، يكونوا أن قبل دين رجال كانوا أنَّهم هو املبدأين، هذين

والفلسفة. حتًما يتفق أن عىل امُلَقدَّس الكتاب
«Abélard «أبيالرد إىل إشارة دون نمر أن لنا ليس عرش الثاني القرن يف أنَّه عىل
من عىل الشديدة حملته عرفنا الذي «هيج» ل ُمعاًرصا كان وقد ١١٤٢م، سنة املتوىف

املجازي. التأويل يف أمعن فقد الحريف، املعنى يهملون
أمكنه وبهذا اليهودي، بفيلون متأثًرا بعيًدا شوًطا التأويل هذا يف أبيالرد سار لقد
النَّزعة بهذه ُمتفرًدا وحده يكن ولم اإلنجيل.38 به جاء وما أفالطون آراء بني د يوحِّ أن
أفالطون بني التوفيق عىل عملوا النَّاحية هذه يف نَُظراء له كان بل املغالية، التوفيقية
أيًضا ل يؤوِّ كان التوراة، عىل التأويل يسلط كان كما أبيالرد ولكن املقدس.39 والكتاب
يتكلمون كانوا كاألنبياء، الفالسفة أنَّ من يرى كان ملا له، رشحه يف أفالطون كتابات يف

حقائق.40 من بيانه يريدون عما تورية واأللغاز باملجاز
ألبيالرد الشديد امُلعارض موقف «برنارد» القديس وقوف إىل نُشري أن ينبغي وهنا
الحكم من معروف هو ما كان حتى واإلنجيل، الفلسفة فهم طريقة من اصطنعه فيما

١١٤٠م. سنة أنصاره وحرمان بالسكوت هذا عىل
مكانته عن نزل املجازي التأويل نجد بعده، ما إىل عرش الثاني القرن تركنا وإذا

الكلمة. بمعنى التفسري أو التأويل من يَُعدُّ يعد لم أنه درجة إىل عرفناها، التي

ص٢٢٣-٢٢٤. عرش، الثاني القرن يف النهضة 37
ص١٥٨–١٦٠. الوسيط، العرص فلسفة بريهييه، 38

La doctrine de La Création شارت مدرسة يف الخليقة مذهب ،Ch. J. M. Panet بارني شارل 39

أخرى. ومواضع ص٢٠ ١٩٣٨م، سنة باريس طبع dans I’école de chartes
ص١٥٨. السابق، املرجع بريهييه، 40
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١٢٨٠م، سنة املتوىف الكبري» «ألربت عرش الثالث القرن يف نجد أننا الحق من فإنه
واحد تفسري إال يُوجد ال أنَّه رأيه ففي الحريف،41 للتفسري ممثل أكمل بحق يُعترب وهو
النَّص يُوحيه والذي املؤلف من املراد املعنى يرشح الذي وهو تفسريًا، ى يَُسمَّ أْن حريٌّ
يلقي أن تَْستَِحقُّ وال قيمة، أية لها يكون ال النص بها يوحي ال فكرة أية وأنَّ نفسه،
أخرى معاٍن أنها عىل ال ولكن امَلَجازية، املعاني أحيانًا يقبل قد أنَّه عىل باًال، لها املرء
منه.42 وتؤخذ الحريف األول املعنى لنتائج تطبيقات أنَّها عىل بل الحريف، املعنى تعارض
الكتاب يف ما الستخراج وسيلة أنَّه عىل املجازي، التأويل إلهمال االتجاه هذا ويف
األكويني توماس القديس به نعني األشهر الكبري ألربت تلميذ نجد فلسفة، من املقدس
الكتاب تفسري يف األشهر الالهوتي هذا يُصدر التعبري، هذا منا ُقبل إن املسيحية غزايل أو
املعاني تلك من يشء ال وأنَّه عليه، يُعتمد ال الحريف املعنى عدا ما كل أنَّ عن املقدس

عليه.43 دائًما االعتماد ينبغي الذي الحريف املعنى يف بوضوح موجود وهو إال األخرى
تقوم األُخرى املعاني وجعل الحريف للمعنى تقديره يف األكويني أنَّ نُقرر أن ولنا
فيكتور. وسان «هيج» يستلهم كما نفسه، هو يذكر كما أوغسطني القديس يستلهم عليه،
املأثور املجازي التفسري دائًما يرفُض األكويني أنَّ هذا من نَْفَهم أْن لنا ينبغي وما
كان إن أنه الحق من فإنَّ أسالفه، عن التفسري من أثر بما كثريًا يُعنى أنَّه ة وبَخاصَّ
وكثريًا، غالبًا يقبلها فإنه ومحتواه، النص وسياق تتفق ال ألنها املجازية؛ التآويل يستبعد

الحريف. التأويل عن بعناية دائًما يميزها أنه عىل
القرن يف الحال أنَّ نذكر املسيحية، الكنيسة رجال لدى التأويل من لننتهي واآلن
كما وتقديره، الحريف للتأويل االتجاه من عرش الثالث يف الحال هو كما كان عرش الرَّابع
مثل رجاله له كان اإلغريقية والفلسفة ليتفق امُلقدس الكتاب تأويل أنَّ أخريًا نُالحظ
الفلسفية الحقائق كل يحوي أنه اعتبار عىل وأبيالرد، وأوريجني اإلسكندري كليمانت
نتائجه اتفاق وجوب هو آخر اتجاًها هذا بعد أخذ التفسري أو التأويل وأنَّ الصحيحة،

آنًفا. عرفنا كما ممثلوه له كان االتجاه وهذا والعقيدة،

ص٢١٠. هيكل، 41

ص٢١١-٢١٢. السابق، املرجع 42
ص٦١. بالفرنسية، الالهوتية، الخالصة 43
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نفسه، الكتاب َفْهَم منه الغاية صارت املقدس الكتاب تفسري أنَّ االتجاه هذا ومعنى
الفلسفة من تلك أو الفكرة هذه مع ليتفق ال معاٍن، من النصوص به توحي ما وحسب

الالهوتية. والعقائد اآلراء عىل التدليل أيًضا منه الغاية أصبحت كما اليونانية،

من املسيحي الدين رجال ثم املوسوي، الدين رجال موقف كان كيف رأينا وهكذا
لدى التأويل مسألة لبحث أخريًا ننتقل أن ذلك بعد وعلينا به، عنايتهم ومدى التأويل

أيًضا. اإلسالم مفكري

املسلمني لدى التأويل (5)

ذلك كان وُربَّما نفسه، الوضع واتخذت اإلسالم، يف نفسها املسألة ثارت قد وأخريًا
آخر، عامل زيادة مع واملسيحية، اليهودية يف ثارت أجلها من التي نفسها للعوامل
الكالم علم يف وبخاصة اإلسالمية، املذاهب من مذهب أصحاب كل محاولة بهذا ونعني
تأويل ذلك وطريق نفسه، األول الدين كتاب من آلرائهم سند إيجاَد التصوف، ويف
إليها. ذهبوا التي القواعد حسب تأويلها رضورة يرون التي العظيم القرآن نصوص

— القرآن تفسري أنَّ إىل أوًال نُشري اإلسالم، ُمفكِّري لدى التأويل عن الكالم وقبل
االستدالل منه يُراد الذي التأويل وبني القرآن، فهم منه يراد الذي التفسري بني وكم
منه األول والصدر اإلسالم فجر يف إليه يُنظر كان — فرق! من ُمَعنيَّ مذهب أو لرأي

القرآن. يتهيَّبون الصالح السلف رجال كان إذ الشديد؛ الحذر بعني
بن هللا عبد بن وسالم بكر، أبي بن محمد بن القاسم أنَّ طبقاته يف سعد ابن روى
عمر سيدنا رضب كما خطريًا،44 أمًرا يريانه إذ القرآن؛ تفسري من يمتنعان كانا عمر
كان وكذلك القرآن،45 متشابه عن يسأل كان رجًال وجيًعا رضبًا ِبِدرَّته الخطاب بن

أَُميَّة.46 بني أَيَّاِم يف األَْمُر

و١٤٨. ١٣٩ ج٥، ليدن، نرش الكربى، الطبقات 44
.٦٥١ ج٨، املنار، تفسري 45

.٣٤ ١٣٥١ه، سنة القاهرة طبع الكالم، علم عن العوام إلجام الغزايل، و٦٤، ٤٧ ج٦، سعد، ابن 46
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ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسول عن الثابت باملأثور القرآن تفسري يف بأًسا يرون كانوا ما أَنَّهم عىل
األعىل واملثل إليه، شديدة الحاجة ظهرت قد بل الصحيح، بالنقل والتابعني والصحابة

املعروف. الطربي تفسري يف نجده التفسري من الرضب لهذا
الذي األمُر قبل، من املقدس الكتاَب نَاَل ما نَاله أن القرآُن يَلبث فلم هذا؛ ومع
أيدي عىل آياِتِه من لكثري املجازية التآويل ظهرت فقد قبل، من سبينوزا بشدة نََقَده
هم الِفَرق هذه ِرَجال لكنَّ أيًضا.47 الفرق هذه قبل بل والشيعة، واملتصوفة امُلعتزلة
أغراٌض الطريقة هذه اصطناع من لهم وكان التأويل، من الرضب هذا يف توسعوا الذين

الخاصة. وسائلهم األغراض هذه لبلوغ ولهم محدودة،

املعتزلة لدى (1-5)

ما كل تعاىل هللا عن يُبعدوا أن الكالم، علم فرق من املعروفة الفرقة وهم امُلْعتَِزلة أراد
يف املرء وحرية وعدله وجه، كل من وحدانيته يؤكدوا وأن التَّشبيه، أو التَّجسيم يُوِهم
الدين، عن واألََساطري الخرافات يبعدوا وأن عنها، وعدًال ا حقٍّ مسئوًال ليكون أعماله؛
َمَجازية، أُخرى معاٍن إىل الظاهرية الَحْرِفيَّة َمَعانيها عن اآليات من كثريًا رصفوا ثم ومن
يجدون وباللغة أخرى48 آيات يف نفسه بالقرآن الشاقة الوعرة السبيل هذه يف واستعانوا

يرونها.49 التي املعاني تقرير يف يَُساعدهم ما بها
الغاية ناحية من كبريًا تشابًها ميمون وابن فيلون وبني بينهم نجد ذلك أَجل وِمْن
إلظهار يعملوا أن هدفهم من يكن لم امُلعتزلة كان وإن النواحي، بعض من التأويل من
املتقدمني. صنيع كان كما اليونانية، الفلسفية واآلراء األفكار أمهات عىل القرآن اشتمال

نَاِظَرٌة﴾ َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ تعاىل:﴿ُوُجوٌه لقوله املعروف املحدث مجاهد تفسري مثًال راجع 47

.١٠٤ ج٢، تفسريه يف الطربي ذكره وقد ،(٢٣ ،٢٢ القيامة: (سورة
هللا رؤية نفي عىل (١٠٣ األنعام: (سورة اْألَبَْصاُر﴾ تُْدِرُكُه ﴿َال بآية: الزمخرشي استعانة مثًال راجع 48

السابق. الهامش يف ذكرناهما اللتان القيامة سورة آيتا حرفيٍّا إليها تشري التي
ومناقشة ،(١٢٥ النساء: (سورة َخِليًال﴾ إِبَْراِهيَم هللاُ ﴿َواتََّخذَ آلية: املرتىض تفسري مثًال يراجع 49

اعتزالية لتآويل ومناقشته ص٨٣، الحديث» مختلف «تأويل كتابه يف االعتزايل التأويل لهذا قتيبة ابن
بعدها. وما ص٨٠ كذلك باللغة متوسلني أخرى
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َهذا أنَّ نرى ولكن القرآن، يف امُلعتزلة لتآويل كثرية بُمثل نأتي أن امليسور ومن
نَذُْكر أن ويكفي األصيل، عملنا بموضوع كبريًا اتصاًال يتَِّصل ال إذ هنا؛ رضوريٍّا ليس

إىل: ذلك يف الرجوع يمكن أنَّه

٤٣٦ه.50 سنة املتوىف الطاهر بن عيل القاسم أبي املرتىض الرشيف «محارضات» (أ)
الزَّمان، من بقرن سابقه بعد جاء الذي الزمخرشي عمر بن ملحمود «الكشاف» (ب)

االعتزايل. للتفسري األعىل املثل الكتاب هذا ويُعترب

ُمَعيَّنة مواضع إىل لإلشارة رضورة فال اعتزالية؛ تآويل كله الكتاب هذا أنَّ ومع
التمثيل: باب من اآليات لهذه تأويله إىل نُِشريُ هذا مع ولكن منه،

ُكْرِسيُُّه ﴿َوِسَع … اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ﴿هللاُ البقرة: سورة من ٢٥٥ اآلية (أ)
َواْألَْرَض﴾. َماَواِت السَّ

اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد عمران: آل سورة من ١٨ اآلية (ب)
اْلَحِكيُم﴾. اْلَعِزيُز ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ِباْلِقْسِط َقاِئًما

ِلَمْن يَْغِفُر اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما ﴿َوهلِلِ نفسها: السورة من ١٢٩ اآلية (ج)
َرِحيٌم﴾. َغُفوٌر َوهللاُ يََشاءُ َمْن َويَُعذُِّب يََشاءُ

يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ األعراف: سورة من ١٧٢ اآلية (د)
… أَنُْفِسِهْم﴾ َعَىل َوأَْشَهَدُهْم

َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا األحزاب: سورة من ٧٢ اآلية (ه)
َجُهوًال﴾. َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ

َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ فصلت: سورة من ١٠ اآلية (و)
َطاِئِعنَي﴾. أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطوًْعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض

َربُّ هللاُ يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما التكوير: سورة من ٢٩ لآلية تأويله يراجع التمثيل، باب ومن 50

مع املعنى ليتفق َوَقْلِبِه﴾، اْلَمْرءِ بنَْيَ يَُحوُل هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا األنفال: سورة من ٢٤ واآلية اْلَعاَلِمنَي﴾،
اإلرادة. حرية نفس عىل بظاهرها تدل منهما كالٍّ أن مع مذهبه،
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التأويل املعتزلة عليها سلط والتي تُحرص، تكاد ال التي اآليات من ذلك غري إىل
املعروف. مذهبهم يف معانيها لتتفق وذلك سبيل، بكل

بما املعتزلة بأنَّ نقول أن — آنًفا هذا إىل أرشنا وقد — لنا ينبغي ما هذا مع أنَّه عىل
فلسفة من ا حقٍّ رأوه ما يُظِهروا أن يُريدون كانوا مجازيٍّا، تأويًال القرآن آيات من أوَّلوا
ميمون وابن اإلسكندري، فيلون صنيع إىل بالنِّسبة األمر كان كما القرآن، يف اليونان

التوراة. يف األندليس
طريقة يف اليهوديني امُلفكرين بهذين تأثَّروا بأنهم نقول أن لنا ليس وكذلك

املعتزلة. وطريقة األولني طريقة بني قليل غري الشبه كان وإن التأويل،
وضعت واملسيحية، اليهودية يف ثارت كما املسألة أنَّ نعتقد ما عىل األمر يف ما كل
كثريًا شبًها له أنَّ يُوهم ما كل عن تعاىل هللا تنزيه يجب إنه أي لإلسالم، بالنسبة كذلك
كأن البرشية، والعواطف الجسمية الصفات عن تنزيُهه هذا ومعنى باإلنسان، قليًال أو
إىل مكان من وينتقل حركة له يكون أو قدمان، أو عينان أو يدان أو وجه له يكون
اإلحساسات من ونحوها والفرح واملكر الغضب من اإلنسان يحسه ما يحس أن أو آخر،

البرشية. والعواطف
أخذت إذا تُشري نصوصكثرية عىل اشتمال ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول حديث وكذلك القرآن ولكن
واإلحساسات والعواطف الصفات من ذلك من يكون وما والتشبيه، التجسيم إىل حرفيٍّا
مجازية، أُخرى معاٍن إىل الحرفية الظاهرية معانيها عن رصفها إذن فيجُب البرشية؛

يُريد. ما تفهيمنا يف أحيانًا التمثيل استعمل نفسه القرآن أنَّ وبخاصة
َمثًَال َب يَْرضِ أَْن يَْستَْحِيي َال هللاَ ﴿إِنَّ :(٢٦ البقرة: (سورة تعاىل قوله ذلك ومن
َجبٍَل َعَىل اْلُقْرآَن َهذَا أَنَْزْلنَا ﴿َلْو :(٢١ الحرش: (سورة وقوله َفْوَقَها﴾، َفَما بَُعوَضًة َما
يَتََفكَُّروَن﴾. َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل َوتِْلَك ِهللا َخْشيَِة ِمْن ًعا ُمتََصدِّ َخاِشًعا َلَرأَيْتَُه
فإنَّ الثالث؛ الديانات رجال من كثري لدى الوضع نفس اتخذت وإن املسألة أنَّ عىل
االعتزاُز امُلعتزلة لدى األسباب من رأينا يف يكن لم قليًال، أو كثريًا تختلف قد األسباب
كما منها، عرفوا ما أو اليونانية، الفلسفة من صحته ثبت ما عىل اشتملت التوراة بأنَّ
لهم الكالم علم رجال من فرقة املعتزلة أنَّ األمر بل مثًال؛ لفيلون بالنسبة األمر كان
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القرآن من أدلة املسلمني امُلتكلمني ِمَن غريهم مثل له يجدوا أن فأرادوا ، َخاصٌّ مذهٌب
إليه. ذهبوا ما عىل

عسريًا ووجدوه املجازي، التأويل إىل يَحتاجوا فلم أحيانًا يسريًا األمر وجدوا وقد
تأويلها، عىل فعملوا النبوية؛ واألحاديث القرآنية اآليات من لكثري بالنِّسبة أحيانًا
القرآن آيات من كثريًا أن من اإلسالمية البيئة يف معروف هو ما ذلك عىل وساعدهم

مختلفة.51 كثرية معاني منها الواحدة تحتمل
بعض جعال القرآن، تفسري يف برأي القطع وخشية نفسها، الفكرة هذه أنَّ عىل
جاءت هنا ومن اآليات، بعض من املراد املعنى تعيني يف يرتددون املسلمني العلماء

العنربي.53 الحسن بن هللا عبيد املشهور املتكلم ومنهم «بالوقوف»،52 تسميتهم
ينقدون أنهم يف إيجازه املمكن فمن املعتزلة، هؤالء مقابل يف السنة أهل موقف ا أمَّ
والتعسف، الرَّأي إىل امليل فيها يظهر تأويالت القرآن تأويلهم يف امُلعتزلة طريقة بشدة
الرَّازي الدين فخر املتفلسف املتكلم اإلمام تفسري يف ا جدٍّ واضًحا لنا يظهر املوقف وهذا
وصل ما نهاية الباحثني من كثري نظر يف بحق يُعترب هذا وتفسريه ٦٠٦ه، سنة املتوىف
عناية ُعني قد املؤلف أنَّ نعرف ومنه النَّاحية، هذه يف الفكري املسلمني إنتاج إليه
ألخذها نَُقل لم إن لها، لالستدالل جهدهم بكل عملوا التي املعتزلة آراء بتفنيد شديدة

القرآن. من

والشيعة املتصوفة لدى (2-5)

أبعد إىل أصحابه فيه سار التأويل من آخر رضبًا نجد االعتزايل، التأويل وبجانب هذا؛
الصويف. التأويل به ونعني الشوط،

لم إن — وأغلبها بهم، ة خاصَّ للقرآن مجازية تآويل لهم امُلتصوفة إنَّ الحق ويف
طالب، أبي بن عيل اإلمام أنَّ يرون الشيعة مثل وهم بعيد، حدٍّ إىل ُمتَطرف — كلها نقل

ص١١٤. ٢ قسم ج٢ سعد، ابن طبقات مثًال، راجع 51

.٦٩ ج٢، للذهبي، الحفاظ طبقات ص١٢٠، كيورتن، طبعة للشهرستاني، والنحل امللل 52
البن الحديث مختلف تأويل بعدها، وما ٤٤٤ ج١، جونبول، طبعة املحاسن، ألبي الزاهرة النجوم 53

ص٥٥–٥٧. قتيبة،
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وحدهم للمريدين إال ن تَُلقَّ أال ينبغي التي كلها التآويل هذه علم ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول عن عنده
فشيئًا.54 شيئًا

التائية قصيدته يف املعروف، الصويف الشاعر الفارض بن عمر يقول هذا ويف
املشهورة:

ب��ال��وص��ي��ة ن��ال��ه ب��ع��ل��م ع��ل��يٌّ خ��اف��يً��ا ك��ان م��ا ب��ال��ت��أوي��ل وأوض��ح

الصوفية، نظر يف اإلسالمي التصوف إمام هو طالب أبي بن عيل اإلمام وإذن،
الرسول فإنَّ بحق، السنة أهل بتاتًا ينكره الشيعة، عن امُلتصوفة أخذه الذي الرأي وهذا

باطني.55 أو ظاهري خاص بعلم قرابته ذوي أو صحابته من أحًدا يخصَّ لم ملسو هيلع هللا ىلص
إليه ذهب ما صحيح غريَ كان وإن أنَّه نَعتِقُد، ما عىل هذا مع الحق من وإن
للقرآن الخفية املعاني يشمل باطنيٍّا علًما عيل لإلمام إسنادهم من وامُلتصوفة الشيعة
الكتاب فهم يف العقول تفاوت نُنِكر أن السهل من ليس فإنَّه الرَّسول، بها خصه التي
الصحابة أكابر أنَّ الغزايل يرى هذا ويف وحقائق، تعاليم من تضمنه ما وإدراك العظيم،

نصيب.56 أكرب وحقائقه الدين أرسار من فهموا وعيل، عمر مقدِّمتهم ويف
الخري من نرى ا، خاصٍّ بحثًا التأويل ُمشكلة بحث قصدنا من يكن لم وإن ونحن،
عن تختلف — منهم الباطنية وبخاصة — والشيعة الصوفية تآويل أن إىل نُشري أن

بأمرين: املعتزلة تآويل

ما طلب ويف القرآن، من عليه ُمطلًقا قرينة ال الذي املجازي التأويل يف املبالغة (أ)
ريب ال التي الواضحة الحقة معانيه عن به خرجوا حتى فيه، الخفية املعاني من زعموه

فيها.
صحيح. دليل بال رأينا كما عيل لإلمام التآويل هذه إسناد (ب)

الطبعة من ص١٣١ تسهري»، «جولد للمسترشق اإلسالم» يف والرشيعة «العقيدة هذا يف وراجع 54

.١٩٤٦ عام بالقاهرة املرصي الكاتب دار نرش آخرين مع العربية ترجمتنا من ١٤٠-١٤١ الفرنسية،
العربية. الرتجمة من ص١٤٠-١٤١ اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة 55

و٣٨. ص٣١ ١٣٥١ه، سنة القاهرة طبعة العوام، إلجام 56
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جاهدين عملوا أنهم يف املعتزلة مع يشرتكون وأولئك هؤالء نرى وذاك، هذا وبعد
— فيه املجازي، التأويل ذلك بطريق والحديث القرآن يف الفلسفية آرائهم إدخال عىل
عميقة فلسفية حقائق من الوحيية الدينية النصوص يف ما يستخلص — رأيهم عىل

النصوص. لهذه الحرفية املعاني وراء تسترت
من يجدها أن اليسري ومن ا، جدٍّ كثرية والصوفية الشيعية التآويالت لهذه واملثل
الصوفية التفاسري بني من ونُشري الفرقتني، هاتني من لكلٍّ القرآنية التفاسري يف يريدها

إىل:

٤١٢ه. سنة املتوىف النيسابوري السلمي الرحمن عبد ألبي التفسري حقائق كتاب (أ)
٦٣٨ه. سنة املتوىف عربي، بن الدين محيي تفسري (ب)

سنة املتوىف السمرقندي، القاشاني أو القايش الرازق لعبد القرآن، تأويالت (ج)
٨٨٧ه.

آخر واحد ومثال الصويف، للتأويل واحد بمثال نأتي أْن نرى فإننا ذلك؛ ومع
َمثًَال َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ :(١٢–١٧ (اآليات يس: سورة يف تعاىل هللا يقول الشيعي. للتأويل
ِبثَاِلٍث َفَعزَّْزنَا َفَكذَّبُوُهَما اثْننَْيِ إَِليِْهُم أَْرَسْلنَا إِذْ * اْلُمْرَسلُوَن َجاءََها إِذْ اْلَقْريَِة أَْصَحاَب
إِْن ءٍ َيشْ ِمْن الرَّْحَمُن أَنَْزَل َوَما ِمثْلُنَا بََرشٌ إِالَّ أَنْتُْم َما َقالُوا * ُمْرَسلُوَن إَِليُْكْم َّا إِن َفَقالُوا
اْلُمِبنُي﴾. اْلبََالُغ إِالَّ َعَليْنَا َوَما * َلُمْرَسلُوَن إَِليُْكْم َّا إِن يَْعَلُم َربُّنَا َقالُوا * تَْكِذبُوَن إِالَّ أَنْتُْم
ريب، بال امُلراد الصحيح وهو الظاهر، معناها حسب تجئ لم تالها وما اآليات فهذه
الثالثة الرسل مع الضالة الخاطئة القرية أصحاب نبأ والذكرى للعربة علينا لتقصَّ إال
أنَّ وزعموا الظاهر املعنى هذا تركوا املتصوفة ولكنَّ فكذبوهم، إليها هللا أرسلهم الذين
الروح هم الثالثة الرسل وأنَّ الجسم، إال ليست القرية أنَّ فرأوا باطنيٍّا، خفيٍّا معنى لها

عليه.57 قرينة وال دليل ال مجازيٍّا تأويًال كلها أوَّلوها وهكذا والعقل، والقلب
َوُضَحاَها ْمِس ﴿َوالشَّ الشمس: سورة من األوىل اآليات هذه تأويل هو الثاني واملثال
يف يقسم تعاىل فاهلل يَْغَشاَها﴾، إِذَا َواللَّيِْل * َها َجالَّ إِذَا َوالنََّهاِر * تََالَها إِذَا َواْلَقَمِر *

من مأخوذ اآليات وتأويل املثال وهذا ص١٤٠، اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة تسهري، جولد وراجع 57

للقاشاني. القرآن» «تأويالت كتاب
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تقريره أراد ما عىل الكبرية الفلكية الطبيعية الظواهر ببعض تالها وما اآليات هذه
الشيعة ولكنَّ ريب، بال املرادة الصحيحة وهي ظاهرة، معاٍن وهذه الحق، من بعُد
ما ببعض لهم لتشهد — أوَّلوها والتعسف، التعصب من الذروة بلغ الذي بتفسريهم
عيل وبالقمر ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بالشمس املراد أن فزعموا عجبًا، مجازيٍّا تأويًال — إليه ذهبوا

األمويون!58 وبالليل عنهما، هللا ريض والحسني الحسن وبالنهار طالب، أبي بن
كثريًا القرآن لوا فحمَّ التأويل، يف بالغوا قد الفرقتني هاتني من الغالني نجد وهكذا
باطنية معاني الواحدة لآلية وجعلوا السنة، أهُل بحقٍّ يُقرُّها ال التي واآلراء املعاني من
الشاعر الرومي الدين جالل يقول هذا ويف بها، واإلحاطة معرفتها صعوبة يف ُمتدرجة
آيات أنَّ «اعلم اإلسماعيلية: الباطنية الشيعة عليه يُوافقه ما وهو املعروف، الصويف

مسترتًا. خفيٍّا معنى وراءها تخفي سهولتها عىل ولكنها يسرية، سهلة الكتاب
واملعنى ويعييها، الثاقبة األفهام ذوي يَُحريِّ ثالث معنى الخفي املعنى بهذا ويتصل
إىل نصل وهكذا له، شبيه ال من الكفاية، واسع هللا سوى به يحيط أحد من ما الرابع

اآلخر. تلو الواحد سبعة معاني
مخلوق أنه إال آدم يف إبليس يَر لم كما الظاهري، باملعنى بني يا تتقيد ال ولذلك

الطني.»59 من

تيمية وابن الغزايل لدى (3-5)

من السنة ألهل تعرض التأويل مشكلة نرى واملتصوفة، والشيعة املعتزلة تركنا وإذا
منها منهما كل ويقف تيمية، وابن الغزايل من كلٌّ لها فيتعرض الكالم، علم رجال

اآلخر. وموقف يتعارض ا خاصٍّ موقًفا
وفيلسوف وُمتصوف ُمتكلم فهو هذا، يف عجب وال امُلشكلة لهذه الغزايل تعرَّض
أو إليهم؟ ومن واملتصوفة كاملعتزلة والحديث القرآن تأويل يف يُرسف نراه فهل مًعا!

مثًال؟ رشد كابن بيِّنة وعىل بحذر فيه يسري نراه
الظاهرية؛ معانيها غري تفيد نصوًصا والحديث القرآن يف أنَّ يرى اإلسالم حجة
التأويل»، «قانون تسمى ذلك يف رسالة بوضع ُعني أيًضا ولهذا تأويلها؛ يُجيز ولهذا

٢٣٠ ص١٧٥-١٧٦، ذكره، اآلنف الكتاب تسهري، جولد وراجع 58

ص١٦٩. هوينلفيلد، نرش «مثنوي» عن ص٢١٦-٢١٧، اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة تسهري، جولد 59
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الكالم». علم عن العوام «إلجام هي أخرى رسالة يف بالبحث املشكلة هذه تناول كما
أو تعاىل هللا ذات يف التشبيه أو التجسيم إىل بظاهره يُشري ما مثًال النصوص تلك ومن

صفاته.
األعضاء من لإلنسان ما بعَض تعاىل له أنَّ بظاهرها تُوهم التي اآليات مثل وذلك
بعض يف جاء ما ومثل فوقنا، وأنه العرش، عىل ويجلس وينتقل يتحرك وأنَّه والحواس،

الدنيا. السماء إىل ليلة كل يف ينزل أنه من األحاديث
إليها يصل ال خفية معاني لها أنَّ الغزايل يرى والحديثية القرآنية النصوص فهذه
فهمها، عن بالعجز االعرتاف مع بها التصديق هو منها العامي موقف وأنَّ املعرفة، أهل

منها.60 املراد إدراك عىل القادرين املعرفة ألهل فيها والتسليم
وامُلحدث وامُلفرس والنحوي األديب فيهم يدخل هنا ة» «العامَّ أنَّ نُالحظ أن وينبغي
أي: املعرفة»،61 بحار يف السباحة لعلم «املتجردين سوى عالم كل بل وامُلتكلم، والفقيه
العامة من رشد ابن يخرج لم كما املتصوفة، إال العامة من يخرج لم إذن، املتصوفة.

ذكره. تقدم ما عىل الفالسفة إال
كل من واحد إال يصل ال املعرفة» بحر يف الغوص «أهل أي: املتصوفة وهؤالء
وبعبارة املخزون».62 والرس املكنون «الدر معرفة إىل — الغزايل رأي يف — منهم عرشة
وأكابر للرسول بالنسبة خفية ليست الخفية ومعانيها النصوص هذه أرسار إنَّ أُخرى:

الراسخون.63 والعلماء األولياء بهم ويلحق وعيل، وعمر بكر كأبي الصحابة،
أن لهم فهل املعرفة»، «أهل إدراكها إىل يصل الخفية املعاني هذه كانت وإذا
التأويالت؟ من يدركونه ما جميًعا للناس يظهروا أن لهم هل أي: الناس، بني يُذيعوها
يطلع أن يرى ال الذي املتصوف فيه نلمح تجعلنا إجابة هذا عن الغزايل يجيُب
يف مثله هو من به يحدِّث أن التأويل عرف ملن أن يرى إنَّه امُلريدون، إال األرسار عىل
ذلك يختم ثم بكله، عليها ومقبل لها وطالٌب للمعرفة مستعدٌّ هو َمْن أو االستبصار،

أهله.»64 لغري كبثِّه ظلم، أهَله العلم َمنْع «فإن عامة: قاعدة شبه يف بقوله

بعدها. وما ص٥ العوام، إلجام 60
ص١٦. املرجع، نفس 61
ص١٦. العوام، إلجام 62
و٣٨. ص٣١ نفسه، 63
ص١٩. العوام، إلجام 64
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التأويالت إظهاَر وإجازته ألهله، التأويَل الغزايل إجازة من نفهم أن لنا ينبغي وما
يُجيز أنه عنه سبق فيما رأينا الذي رشد كابن ذاك أو هذا يف أنَّه ملعرفتها، أهل هو ملن
فإنَّ هذا، نفهم أن لنا ليس بعده، من ميمون ابن أجاز كما الحالتني، هاتني يف إذاعته
حني عىل عرفنا، كما امُلتصوفة هم اإلسالم» «حجة رأي يف املعرفة وأهل التأويل أهل
وهؤالء. أولئك بني وشتان اليهودي، الحرب وبلديِّه األندلس فيلسوف عند الفالسفة أنَّهم
الذين جعل للتأويل، قانون من وضع بما الغزايل فإنَّ يشء، من يكن ومهما
خمَس الفكر»65 وظاهر النظر أول يف «تصادم من واملنقول املعقول بني فيما يبحثون
املعقول بني وسًطا موقًفا وقفت التي وهي ة، امُلِحقَّ هي الخامسة الفرقة وجعل فرق،
بينهما يكون أن وأنكرت املعرفة، إىل وسبيًال أصًال منهما كالٍّ جعلت إذ واملنقول؛
وعرس مشقة من هذا يف ما عىل بينهما، والجمع التوفيق عىل وعملت حقيقي، تعارض

األحيان. أكثر يف
الخفي املعنى تعيني وعدم التأويل، عن الكف أحيانًا يجب والعرس املشقة ولهذه
الرَّسول أو هللا يقصده الذي املعنى هذا تعيني عىل القاطع الدليل يوجد ال دام ما املراد

والسالم. الصالة عليه
يقطع والعقل القيامة، يوم تُوزن اإلنسان أعمال أنَّ والحديث القرآن يف جاء مثًال
تأويل من بدَّ ال وإذن معقول، غري ألنه مقصود؛ غري الحريف الظاهر املعنى أنَّ شك بال
لفظ تأويل أو العمل، مقدار تعريف وهي نتيجته بإرادة مجازيٍّا تأويًال «الوزن» لفظ
عىل قاطعة داللة يدلُّ ما لدينا وليس فيها، مكتوبًا كان التي الصحيفة بإرادة «العمل»
املجازي املعنى تعيني عن الكف يجب أنه والنتيجة املراد، هو ذاك أو التأويل هذا أنَّ

والتخمني. بالظن رسوله أو هللا مراد عىل الحكم يجوز ال ألنه املراد؛
«مريدون» يوجد أنه يف للصوفية مشاركته مع الغزايل اإلمام نرى كله هذا من
لم امُلَقدَّسة، النصوص لبعض الخفية واملعاني الحقيقية التأويالت لهم تُذَاع أن يصحُّ
يوجد ال عندما كثرية حاالت يف فيه التوقف رأى إنه بل التأويل، يف أفرطوا كما يُْفرط

املراد. املجازي املعنى تعيني عىل قاطع دليل

وما ص٦ ١٩٤٠م، سنة القاهرة طبع التأويل قانون الخمسة، الفرق بيان من يتلوه وما هذا يف راجع 65

بعدها.
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٧٢٨ه، عام واملتوىف تيمية بابن املعروف الحليم عبد بن أحمد الدين تقي اإلمام ا أمَّ
فإنه نظرنا، يف رضوريٍّا كان ذلك أنَّ نرى ُكنَّا إن طال الذي البحث هذا نختم وبه
أولئك من سبق من عند رأينا كما معارًضا موقًفا التأويل ملشكلة بالنسبة وقف قد

واملفكرين. الفالسفة
— امُلتكلمني عند وبينه السلف، عرف يف «التأويل» لفظ بني يفرق أن يرى إنه

الدين. رجال من والفالسفة واملتصوفة — املعتزلة وبخاصة
القرآني النص من املراد وبيان التفسري هو اإلسالمي السلف رجال رأي يف التأويل
عىل ويُقال املقبول، التأويل وهو نفسه، القرآن يف كثري ورد املعنى وبهذا الحديثي، أو
ومن كله، فرسوه الذي القرآن تأويل يعرفون كانوا والتابعني الصحابة إن املعنى هذا
أراد ما يُعلم أن يحب وهو إال آية هللا أنزل ما التابعني: من البرصي الحسن قال ثم

بها.66
أن أََمَرنا هللا ألن القرآن؛ آيات من اآلية معنى بيان وترك التوقف يجوز ال ولذلك
أن إال اللهم للصحابة، بيان غري من هذا يرتك لم والرَُّسول نفهمه، وأن القرآن نَتََدبَّر
يبلغها ولم يعلمها كان أو عليه، أُنِْزل الذي القرآن معاني يعلم ال كان الرسول إن يُقال

معقول.67 وال مقبول غري ذلك وكل بالتبليغ، هللا من مأمور أنه مع للناس كلها
الصحابة أنَّ تأكيده مع يرى، فإنه هنا، تماًما مفهوم غري تيمية ابن أن ونرى
وما اآلخر، واليوم وصفاته هللا عن فيه جاء ما أنَّ كله، القرآن يفهمون كانوا والتابعني
وتفسريه، تأويله يعلمون والتابعون الصحابة أولئك كان غيبية أُمور من فيه يجري

كله!68 ذلك من هللا به أخرب ما كيفية يعرفوا لم وإن
واملتصوفة، الفالسفة من كثريًا عنه يتكلم الذي التأويل من اآلخر النوع ا وأمَّ هذا؛
الخاص اصطالحهم يف إنَّه األول، النوع غري آخر أمٌر فهو الكالم، علم رجال وبعض

سنة بوالق طبع النبوية، السنة منهاج كتاب هامش عىل املنقول، لصحيح املعقول رصيح موافقة 66

.١١٥–١٢٠ ج١، ١٣٢١ه،
ص١١٦–١١٨. املرجع، نفس 67

.١١٩-١٢٠ ج١، املعقول، رصيح موافقة 68
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أي: ذلك.»69 يُخالف آخر معنى إىل منه املفهوم عليه املدلول املعنى عن اللفظ «رصف
خفي. آخر معنى إىل الظاهر معناه عن اللفظ رصف

موضع كل يف بنفسه، بنيَّ الذي ملسو هيلع هللا ىلص الرَّسول عن يغب لم التأويل من رضب وهذا
يجوز «ال ألنه وذلك اللفظ؛ بهذا املراد اآلخَر املعنى الظاهري، املعنى ترك فيه يجُب
وال الحق، املراد بيان عن ويسكت باطل ومدلوله مفهومه الذي بالكالم يتكلم أن عليه

لهم.»70 يبيِّنه لم ما كالمه من يفهموا أن الخلق من يريد أن يجوز
أي: الصحيح، واملنقول الرصيح امَلعقول بني إذن تعاُرض فال كذلك؛ األمر دام وما

الرسول. عن نقله ثبت ما وبني السليم العقل إليه يؤدي ما بني تعاُرض ال
تفكري بعد له تبني إذ بنفسه؛ ذلك تحقق قد بأنَّه يُؤكده وهو تيمية، ابن يرى هكذا
كمسائل الكربى، الكالمية املسائل يف النظر الصحيح العقل إليه وصل ما اتفاق طويل

تماًما.71 الرشيعة يف ذلك عن جاء ما مع واملعاد، والنبوات والَقَدر والصفات التوحيد
بمعنى تيمية، ابن أمام توضع لم التأويل ُمشكلة أنَّ تقدم مما بحق نأخذ أن ولنا
من للمفكرين تعرض لم املشكلة هذه بأنَّ وذلك لها، حالٍّ تتطلب مشكلة يرها لم أنه
الرشع، به ورد وما بالعقل ثبت ما بني تعارض وجود من رأوه ملا إال الدين رجال

الوحيية. الدينية النصوص من والعقَل يتفق ال ما لتأويل فاضطروا
يُخالف إنه يُقال الذي واملنقول ُمطلًقا، تعارض وجود يرى ال تيمية ابن ولكن
يُراد ما عىل قاطعة داللة يدلُّ ال آخر ا نصٍّ أو موضوًعا، حديثًا إال يكون ال العقل
األخذ ترجيح يجب والنص العقل بني تعارض وجود فرض وعىل عليه، به االستدالل

واستدالله. العقل إليه يؤدي ما عىل األنبياء عن الثابت بالنص
والسمع العقل تعارض عند أنَّه الشأن هذا يف كتبه ما بعض يف ذكر أنه الحق ومن
الدليل أم العقيل الدليل هو أكان سواء منهما، قطعية داللته تكون ما تقديم يجُب
َخْرط دونه قطعيٍّا يكون ال السمعي كون «ولكن بقليل: هذا بعد قال ولكنَّه السمعي،
وما العقل عىل دائًما يُقدَّم النقل صحة ثبت متى السمعي الدليل إنَّ أي الَقتَاد.»72

ص١١٩. املرجع، نفس 69
.١٠ ج١، املعقول، رصيح موافقة 70

ص٨٣. املرجع، نفس 71
.٤٢ ج١، املعقول، رصيح موافقة 72
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التأويل مسألة أنَّ وهي استخلصناها، التي النتيجة إىل بنا يؤدي ذلك وكل إليه، يؤدي
أسبابها. لديه يكن لم إذ تيمية؛ ابن أمام توضع لم

وابن رشد وابن والغزايل سينا ابن بشدٍة ينقد الدين تقي اإلمام نرى هذا أجل ومن
يف آرائهم ِلبَثِّ التأويل طريقة اصطنعوا الذين واملالحدة املتصوفة من وغريهم ميمون،
جعلوها التي الفلسفية باآلراء املقدسني املصدرين هذين مزجوا وبذلك والحديث، القرآن
عندما يضُطرون قد أيًضا ولذلك معها؛ لتتفق بحسبها الدينية النصوص يُؤوِّلون أصًال
عىل تكلموا الرسل إنَّ يقولوا أن إىل بعقولهم، ا حقٍّ زعموه ما يُوافق ال النص يجدون

وأمثالهم.73 العامة إفهام إىل للحاجة والتخييل التمثيل سبيل

اليهودية يف رشد ابن قبل توضع املقدسة النصوص يف التأويل مشكلة رأينا وقد واآلن
نقارن أن علينا الديانات، هذه رجال من واملفكرين الفالسفة أمام واإلسالم، واملسيحية

بالدراسة. تناولناهم ممن غريه بموقف فيها رشد ابن موقف
— يُحاول لم أو فلسفيٍّا، كتابًا الحديث أو القرآن من يَجعل أن رشد ابن يُحاول لم
والحديث، القرآن يف األوَّل َشاِرحه بأنَّه ُعرف الذي أرسطو فلسفة يَِجَد أن — آخر بتعبري
فيلون من كلٌّ له وعمل تقريبًا، حاوله كما والفلسفة، الوحي بني توفيًقا هذا ليكون
املسيحية، يف وأبيالرد وأوريجني اإلسكندري وكلمانت اليهودية، يف ميمون بن وموىس
التي األشخاص جعل حني وذلك فيلون، فعل كما تآويله يف خياله مع يِرس لم وكذلك

النفس. لحاالت رموًزا التوراة يف اليهود وتاريخ الخليقة تاريخ يف جاءت
ومذهبهم يتفق أن عىل القرآني النَّص إكراههم يف أحيانًا املعتزلة ُغلوَّ يغُل ولم
الذين والشيعة املتصوفة إرساف أخريًا يُرسف ولم يرون، كما بتأويله الكالم علم يف

والحديث. القرآن تأويل يف أحيانًا الحدود أقىص إىل فوا تعسَّ
وجد قد تقدم كما نراه وأولئك، بهؤالء نُقارنه أن نُريد حني األندلس فيلسوف إنَّ
إليها يصل ال عقلية تأويالت له وما فهمه، عىل ة العامَّ يقدر ال ما والحديث القرآن يف
حسب النصوص هذه أْخذَ األولني عىل فأوجب رأيه؛ يف الفالسفة وهم املعرفة أهل إال

لها. التي الخفية املعاني ومعرفة تأويلها اآلخرين عىل وأوجب الظاهرة، معانيها

.٩٨ ج١، السنة، منهاج كتاب وراجع و١١٧. ص٧٣ املرجع، نفس 73
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وهذا إليهم، ومن ة العامَّ إلقناع القرآن من سنًدا الكالمية آلرائه يجد أن حاول كما
من الغرض مثلهم يجعل لم كان وإن رأينا، كما املسيحية رجال من غريه فعل ما
بل الفلسفة، من قليل غري حظٍّا أخذ الذي الالهوت عىل االستدالَل هو القرآن تفسري
الدليل هو — بالدين منها يتصل ما حتى — الفلسفية آلرائه االستدالل يف عمدته جعل
الغزايل. وبني بينه املعركة عن الكالم عند يأتي فيما سنراه ما هذا وشاِهُد املنطقي،

أسالفه ملذهب معارضة املفكرين أشد الغزايل وبني بينه بامُلقارنة يختصُّ وفيما
كما كانا وإن الناس، بني وخاصة ة عامَّ وجود يرى منهما كالٍّ أنَّ نجد اإلسالم، فالسفة

الخاصة. الطبقة تحديد يف يختلفان عرفنا
وال النصوص، من لتأويل يحتاج ما ل يؤوِّ أن للعامي ليس أنَّه عىل يتفقان كما
يُوجب ُرشد ابن كان وإن إليه، يصل الذي التأويل له يكشف أن ة الخاصَّ من هو ملن
ال للجميع ويُذاع بالتأويل ح يَُرصَّ أن واضًحا فيها التأويل يكون التي الحاالت بعض يف

والعامة. الخاصة بني فرق
ما وهذا الغزايل، إيمان من أقوى العقل بقدرة رشد ابن إيمان نجد وذاك هذا وبعد
النص، من الظاهر املعنى بنفي القطع مع التأويل عن أحيانًا التوقف يوجب ال يجعله

الغزايل. من رأينا كما

املحافظة مع — األندلس لفيلسوف يمكن كيف لنعرف التايل؛ الفصل إىل ننتقل وأخريًا
والحكمة الرشيعة بني تكون أن ينبغي التي للعالقة وضعها التي واألصول املبادئ عىل
جميًعا، الناس لطوائف بالنِّسبة الوحي بها جاء التي للعقائد االستدالل يمكنه كيف —

مًعا. والعقل القلب به يقنع استدالًال نعني
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الدينية للعقائد رشد ابن استدالل

يقوم ال عقائد من الوحي به جاء ملا يُدلِّل أن فيلسوفنا رأى كيف الفصل هذا يف سنرى
بالدين رضر غري من وذلك جميًعا، الناس طوائف عقول تُالِئُم بطريقة بدونها، الدين
مناهج عن «الكشف اة: امُلَسمَّ رسالته مؤلفاته من الغاية لهذه خصص وقد الفلسفة، أو

امللة.» عقائد يف األدلة
متى ألنَّه الغاية؛ لهذه مؤلفاته بعض يُخصص أن ا حقٍّ الرضوري من كان وقد
النظر مع يتعارض ما ذلك يف يكون أن دون األدلة، عليها وقامت العقائد هذه سلمت
طيبة خطوة هذا وكان منها، يشكو أو الفلسفة يذم أن ألحد يكن لم الصحيح، الفلسفي

والعقل. الوحي بني التوفيق سبيل يف حاسمة
سواء أي: رضوبها، اختالف عىل أُخرى بعد واحدًة العقائد هذه هات ألُمَّ وسنعرض
يختص وما ووحدانيته، ومعرفته هللا ووجود عدم، عن العالم بحدوث يختص ما منها
وما عنها، يتنزه أن يجب التي واألخرى بها، يتصف أن يجُب التي الكمال بصفات
األخرى الدار يف واملعاد والجور، والعدل للناس، اإللهية الرساالت إىل بالحاجة يختص

فيه. يكون وما

العالم حدوث (1)

هذه كانت فقد رأينا؛ يف عليها واالستدالل بالبحث الدينية العقائد أوىل العقيدة هذه
وربما فيها، مذهبهم أجل من الفالسفة الغزايل ر كفَّ التي الثالث املسائل إحدى املسألة

املتفلسفني. وبعض الدين رجال بني نزاع موضع تزال ما



والفلسفة الدين بني

املسألة بهذه يختص فيما هنا نتعرض لن إننا األمر أول من نقول أن ونُحبُّ
الدين، رجال وبني بينه والحكم رشد ابن رأي لتقرير الفصل، هذا مسائل من وغريها
املسائل هذه يف رشد ابن أنَّ نالحظ كما الفصل، هذا بعد يجيء خاص موضع فلهذا
االستدالل عىل يعتمد ال فهو الدينية، العقائد لجميع االستدالل يف عماده القرآن يجعل
ولهذا يقينية؛ تكون ال وأحيانًا ة العامَّ تطيقها ال التي املنطقية امُلقدمات عىل يقوم الذي

البحث. أثناء سنرى ما عىل الكالم، علم رجال أدلة غالبًا يرفض
آيات يف دعانا خاصة بصفة القرآن أو الرشع أنَّ ببيان قرطبة فيلسوف ويبدأ هذا،
حكيم صانع ُصنع أنه إىل املعرفة هذه من لنصل وذلك وفهمه، العالم معرفة إىل كثرية

حكمته. جلَّت هللا هو
أنَّها مبينًا العقيدة، هذه إلثبات األشاعرة املتكلمني طريقة نقد يف ذلك بعد أخذ ثم
ألنها للعلماء؛ تصلح ال هذا مع وأنَّها إليها، القرآُن أشار التي الرشعية الطريقة ليست
نتائجها تكون التي امُلقدمات قليلة بسيطة ليست ألنها للجمهور وال يقينية، ليست

بنفسها. املعروفة املقدمات من قريبة
«برتكيب القول عىل تنبني العالم حدوث إلثبات القوم هؤالء طريقة بأنَّ وذلك
بحدوثه، ُمحدثة واألجسام محَدث، يتجزأ ال الذي الجزء وأنَّ تتجزأ، ال أجزاء من األجسام
الجوهر يُسمونه الذي وهو يتجزأ، ال الذي الجزء حدوث بيان يف سلكوا التي وطريقتهم
عن فضًال الجدل صناعة يف الرياضة أهل من كثري عىل تذهب ُمعتاصة طريقة الفرد،

الباري.»1 وجود إىل بيقني مفضية وال بُرهانية غري طريقة فهي ذلك ومع الجمهور،
هي فما يْرَضها، لم ثَم ومن رشد ابن رأي يف تصلح ال الطريقة هذه كانت وإذا
إنَّ تعاىل؟ هللا عن العالم وجود إثبات إىل ومؤدية ُمثبتة ويراها يرضاها التي الطريقة
استُقرئ وإذا بابها، من الكلَّ ودعا عليها، العزيز الكتاب نبَّه «التي هي الطريقة هذه
باإلنسان، العناية عىل الوقوف طريق أحدهما: جنسني: يف تنحرص ُوجدت العزيز الكتاب

العناية.» دليل هذه ولنُسم أجلها، من املوجودات جميع وخلق
اخرتاع مثل املوجودات األشياء جواهر اخرتاع من يظهر ما الثانية: والطريقة

االخرتاع».2 «دليل هذه ولنسمِّ والعقل، الحسية واإلدراكات الجماد، يف الحياة
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هللا. وجود عن الكالم عند االخرتاع دليل عن الحديث وسنرجئ
وبسيط قطعي الدليل هذا بأنَّ يقوُل رشد ابن فنجد الدليلني أول عن اآلن ونتكلم
أجزائه بجميع العالم أن أحدهما: الجميع؛ عند بهما معرتَف أصلني عىل مبناه أنَّ «وذلك
هنا، ها التي املوجودات جميع ولوجود اإلنسان، لوجود أجزائه جميع يف موافًقا يوجد
غاية نحو ًدا ومسدَّ واحد، لفعل أجزائه جميع يف موافًقا يوجد ما كل أن الثاني: واألصل
وأنَّ مصنوع العالم أنَّ بالطَّبع األصلني هذين من فينتج رضورة، مصنوع فهو واحدة،

قديم. ال ُمحدث إنه أي صانًعا.»3 له
يقول كما حقٌّ وهذا القرآن، يف املوجود النوع هو االستدالل من النَّوع وهذا
العالم يف النظر رضورة إىل بها القرآن يلفتنا ا، جدٍّ كثرية آيات من يظهر كما رشد، ابن
رضورة نرى وال صنعه، يف حكيم إله خلق من أنها لنا ليتبني املوجودات؛ سائر ويف

نفسه. رشد ابن فعل كما اآليات هذه بعض لذكر
نَْجَعِل ﴿أََلْم :(٦–١٦ النبأ: (سورة تعاىل قوله إىل منها نُشري أن الخري من ولكن
َوَجَعْلنَا * ُسبَاتًا نَْوَمُكْم َوَجَعْلنَا * أَْزَواًجا َوَخَلْقنَاُكْم * أَْوتَاًدا َواْلِجبَاَل * ِمَهاًدا اْألَْرَض
اًجا ِرسَ َوَجَعْلنَا * ِشَداًدا َسبًْعا َفْوَقُكْم َوبَنَيْنَا * َمَعاًشا النََّهاَر َوَجَعْلنَا * ِلبَاًسا اللَّيَْل
أَْلَفاًفا﴾. َوَجنَّاٍت َونَبَاتًا َحبٍّا ِبِه ِلنُْخِرَج * اًجا ثَجَّ َماءً اِت اْلُمْعِرصَ ِمَن َوأَنَْزْلنَا * اًجا َوهَّ

كتاب صاحب يُفكر بصددها، نحن التي العقيدة عىل اآليات بهذه االستدالل ويف
فيها َوجَد اإلنساُن لها تأَمَّ إذا اآليات هذه أنَّ امِللَّة» عقائد يف األدلة مناهج عن «الكشف
أمر عىل فنبه ابتدأ تعاىل أنَّه وذلك اإلنسان؛ لوجود العالم أجزاء موافقة عىل التنبيه
يتأتى بصفة ُخلقت األرض أنَّ وهو واألسود، األبيِض الناس معَرش لنا بنفسه معروف
املوضع غري آخر موضع يف أو شكلها، غري آخر بشكل كانت لو وأنَّها عليها، املقام لنا
فيها، نوجد أن وال عليها نُخلق أن أمكن ملا القدر، هذا غري آخر بقدر أو فيه، هي الذي
يجمع املهاد أنَّ وذلك ِمَهاًدا﴾، اْألَْرَض نَْجَعِل ﴿أََلْم تعاىل: قوله يف محصور كله وهذا
أعجب فما واللني، الَوثارة معنى هذا إىل وزائًدا والوضع، والسكون الشكل يف املوافقة

اإلعجاز! هذا

ص٨١–٨٣. ميلري، نرش رشد، ابن فلسفة 3

135



والفلسفة الدين بني

بسبب األرض سكون يف املوجودة املنفعة عىل أَْوتَاًدا﴾ ﴿َواْلِجبَاَل بقوله: هللا نبه ثم
وتزلزلت والهواء املاء حركات من لتزعزعت هي مما أصغر كانت لو فإنَّها الجبال،
سكونها موافقة وإذن رضورة، الحيوان من عليها ما ولهلك موضعها، من وخرجت
فهي مريد، وإرادة قاصد قصد عن ولكن باالتفاق، يكن لم املوجودات من عليها ملا

قدَّرها. التي الصفة عىل وموجودة سبحانه القاصد لذلك مصنوعة رضورًة
تنبيًها َمَعاًشا﴾ النََّهاَر َوَجَعْلنَا * ِلبَاًسا اللَّيَْل ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: قوله ذلك بعد وجاء
كما الشمس، حرارة من يسرتها الليل إذ والنبات؛ للحيوان والنهار الليل ُموافقة عىل
حياة فيه ما كل يجعل فالليل هذا ومع الحرارة، شدة ويقيه الجسد اللباس يسرت
الظالم. بسبب مستغرًقا أي: ُسبَاتًا﴾، نَْوَمُكْم ﴿َوَجَعْلنَا قال: ولذلك النوم؛ يف يستغرق
عن البنيان بلفظ فعربَّ السماوات، وهي ِشَداًدا﴾ َسبًْعا َفْوَقُكْم ﴿َوبَنَيْنَا قال: ثم
من ُخِلَقت ملا موافقة أو واتفاق نظام من فيها ما معنى عن وكذلك لها، االخرتاع معنى
هناك فليس ائمة، الدَّ ائبة الدَّ الحركة عىل القوة من فيها جعل عما الشدة بلفظ َعربَّ أجله،
عىل الخالق من تنبيه كله وهذا العالية، واملباني السقوف تخر كما تِخرَّ أن من خوف
وحركاتها، وأوضاعها وأشكالها إعدادها يف فيها، ما وسائر واألفالك السماوات موافقة
لحظة السماوية األجرام من جرم وقف لو إنه حتى حولها؛ وما األرض عىل ما لوجود

األرض. وجه عىل ما لفسد كلها تقف أن عن فضًال واحدة،
وموافقتها بخاصة الشمس منفعة عىل اًجا﴾ َوهَّ اًجا ِرسَ ﴿َوَجَعْلنَا بقوله: نَبَّه ثم
ونبَّه البرص،4 بحاسة والحيوان اإلنسان انتفع ملا الضوء لوال إذ األرض، عىل ما لوجود

وأظهرها. الشمس منافع أرشف ألنها املنفعة هذه عىل
* اًجا ثَجَّ َماءً اِت اْلُمْعِرصَ ِمَن ﴿َوأَنَْزْلنَا بقوله: حكمته جلت الخالق نَبَّه وأخريًا
ملكان ينزل وأنَّه املطر، نزول يف العناية عىل أَْلَفاًفا﴾ َوَجنَّاٍت * َونَبَاتًا َحبٍّا ِبِه ِلنُْخِرَج
يكون أن يُمكن ال محدودة أوقات ويف محدود بقدر لهذا نزوله وأنَّ والنبات، الحيوان

عليها. وما باألرض اإللهية العناية ذلك سبب بل مصادفة، عن
ُصنع من ُصنْع العالم أنَّ عىل اآليات بتلك االستدالل من رشد ابن انتهى أن وبعد
نراه وقلوبهم، عقولهم له وتؤمن جميًعا الناس يفهمه بدليل وذلك خلقه، من وخْلق هللا

والنبات. والحيوان اإلنسان حياة يف الشمس أثر عن فضًال ونقول: 4
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أْمٌر زمان، غري ويف يشء ال من ُخلق وأنه قديمة، إرادة عن محدث العالم أنَّ يقرِّر
عقائد تُْفِسُد عظيمة ُشبٍَه يف ويوقع الجمهور، عن فضًال العلماء يتصوره أن يُمكن ال

منهم.5 الجدل أهل وبخاصة الجمهور
ُمْحَدث العالم إنَّ وبقولهم املسألة، هذه يف بصنيعهم الكالم علم أهل كان ولذلك؛
الُربهاني الِعلم من إليه وصلوا بما النَّاجني العلماء من ليسوا القديمة، هللا إرادة عن
به أذن وما الظاهر اتباع يف سعادتهم الذين الجمهور من وال له، أهٌل ُهم الذي اليقيني

ومرض.6 زيع قلوبهم يف الذين من هم بل الشارع،
هللا عن العالم حدوث عىل االستدالل نرى ما عىل األندلس لفيلسوف يخلص وهكذا
من وأصولها مقدماتها وتؤخذ اِدَقة، الصَّ وامُلالحظة السليم النَّظر عىل ترتكز بأِدلَّة تعاىل

اليقني. إىل جميًعا بالناس وتؤدي بسيطة لذلك فهي نفسه، القرآن
هللا عن العالم حدوث عىل الدليل من رآه ما بأنَّ ذلك مع نقول أن لنا ولكن،
الذي نفسه الحدوث ا أمَّ حكيم. صانع له «الحادث» العالم هذا أنَّ عىل باألوىل هو تعاىل
الصفات واختالف التغري من ينتابه ما هو امُلتكلمون يرى كما فدليله القدم ضد هو

القديم. ال الحادث شأن هو هذا فإنَّ واألحوال؛
الكالم علم كتب من كتاب أي إىل نُشري أن امُلتكلمون يراه الذي هذا بيان يف ويكفي
إذ الهجري؛ السادس القرن رجال من اإلسفراييني املظفر ألبي الدين» يف «التبرص مثل
الصفات عليها تتغري «أنها العالم منها يتكون التي املوجودات حدوث عىل الدليل أنَّ فيه
ما ألنَّ ُمحدثة؛ أحوالها تتغري التي املوجودات تكون وإذن، حال.» إىل حال من وتخرج

محدثًا.7 يكون الحوادث من يخلو ال
العالم، حدوث عىل املتكلمني أدلة من ونحوه الدليل هذا تناول رشد ابن أنَّ عىل
يُطيقها وال الفهم عرسة لهذا فاألدلة أدلة، إىل إثباتها يف تحتاج ُمقدماته بأنَّ ونقده

أيًضا. للعلماء تصلح فال يقينية؛ ليست ذلك بعد أَنَّها كما الُجمهور،
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هللاومعرفته وجود (2)

ألن صالًحا يراه الذي الرشعي بالدليل يَأتي أن قبل رشد ابن نجُد أيًضا العقيدة هذه يف
األشاعرة الكالم علم رجال دليل يعرض ومعرفته، هللا وجود إىل والخاصة ة بالعامَّ يُؤدي

الطريقتني. من كالٍّ وينقد االستدالل يف املتصوفة بطريقة يُتْبعه ثم عليها،
من له بد ال حادث وكل حادث، العالم هكذا: نراه صوره إحدى يف األشاعرة ودليُل
ليست رشد، ابن يرى كما االستدالل يف الطريقة وهذه هللا.8 هو املحدث وهذا محدث،
يف ملا وهذا ِقبَلها، من لإليمان الناس ودعا عليها هللا نَبَّه التي الرشعية الطريقة هي
بنيَّ كما منها، الخروج الكالم صناعة قوة يف ليس شكوك من املقدمات هذه كل إثبات

التطويل.9 من بيشء ذلك
املعايل أبو الحرمني إمام الدليل لهذا ارتضاها التي الصورة يف األمر وكذلك
فإنَّ الصانع، ِحْكَمة يُبِْطل أنه عن فضًال الغزايل، شيخ الجويني يوسف بن امللك عبد
الدليل هذا يبني — رشد10 ابن يذكر كما — بالنظامية املعروفة رسالته يف الُجويني
أو شكًال أو حجًما عليه هو ما غري عىل يكون أن جائًزا كان العالم ُمقدمتني: عىل
وهذا باآلخر، منه أوىل الجائزين بأحد ه صريَّ ُمحِدث من له بد ال ُمحَدث والجائز حركة،

هللا. هو املحِدث
غري األوىل امُلقدمة أنَّ من هنا يذكر فيما ُمِحقٌّ قرطبة فيلسوف أنَّ رأينا ويف
عىل يكون أن جائًزا كان لو العالم ألنَّ الصانع؛ لحكمة مبطلة هذا مع وأنَّها صحيحة،
وال سبب بال الصفة هذه عىل وجوده لكان فعًال، عليها هو التي الصفة غري صفة

تقديًرا. وقدَّره يشء كل خلق الذي الحكيم العليم باهلل يليق ال ما وهذا حكمة،
العقيدة، هذه عىل االستدالل يف املعتزلة لطريقة يتعرض لم رشد ابن كان وإذا
كتبهم من الجزيرة هذه يف إلينا يصل لم فإنه امُلعتزلة ا «وأمَّ بقوله: ذلك عن يعتذر فإنه
من ُطرقهم تكون أن ويشبه املعنى، هذا يف سلكوها التي طرقهم عىل منه نقف يشء

األشعرية.»11 طرق جنس

بعدها. وما ص١٣ للغزايل، االقتصاد كتاب مثًال انظر 8
بعدها. وما ص٢٩ رشد، ابن فلسفة هذا: يف راجع 9

وناقشه. الدليل هذا عرض حيث بعدها، وما ص٣٧ السابق، املرجع 10
ص٤٢. رشد، ابن فلسفة 11
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فإنَّ رشد، ابَن هللا معرفة إىل التوصل يف أيًضا طريقتهم تُرِض فلم الصوفية ا وأمَّ
ُموِجِده، هللا عىل منه لالستدالل املوجود العالم يف بالعقل النَّظر عىل تقوُم ال طريقتهم
بما للناس ليست طريقة رشد ابن رأي يف فهي وإذن وحده، «الذوق» عىل تقوم ولكنَّها
عىل ونَبَّه إليه القرآُن دعا الذي العقيل النَّظر لبَُطَل املقصودة هي كانت ولو ناس، هم

طريقه.12
هللا وجود إلثبات املتصوفة ودليل امُلتكلمني دليُل ُرشد ابَن يُرِض لم وهكذا
القرآُن نَبَّه الذي الطريق هو هذا إىل الطريق هذا؟ إىل طريقه إذن هو فما ومعرفته،
عند ذلك ذكرنا كما — يقوم الذي العناية دليل دليلني: يف ينحرص وهو إليه، نفسه
ما وسائر اإلنسان لوجود موافقة املوجودات جميع أنَّ عىل — العالم حدوث عىل الكالم

لذلك. مريد قاصد فاعل ِقبل من إذن فهي حيوان، من األرض عىل
والنَّبات والحيوان السماوات من يشء كل أنَّ عىل يقوُم الذي االخرتاع دليل ثم
بأنَّها تؤذن التي السماوات حركات وبدليل هذين، يف امُلشاهدة بدليل وذلك ُمخرتع،
رضورة، مخِرتع له ُمخرتَع وكل حتًما، ُمخرتَع فهو كذلك كان ما وكل لنا، رة ُمَسخَّ

له.13 مخِرتًعا للعالم أن األصلني هذين من فيصح
بها يُؤيد القرآن من كثرية آيات إحكاٍم، يف وذاك، هذا بعد رشد ابن ساق وقد
أنَّ األَِدلَّة هذه من بان «فقد قال: ثم ُمَقدِّمات، من عليه اشتمال وما الدليلني هذين
االخرتاع، وداللة العناية داللة الجنسني، هذين يف ُمنَْحِرصة الصانع وجود عىل الدِّاللة
العلماء، بالخواص وأعني الخواص، طريقة بأعينهما هما الطريقتني هاتني أنَّ وتبني
يقترص الجمهور أنَّ أعني التفصيل، يف املعرفتني بني االختالف وإنما الجمهور، وطريقة
، الِحسِّ علم عىل املبنية األوىل باملعرفة مدَرك هو ما عىل واالخرتاع العناية معرفة من

بالربهان.»14 يدرك ما بالحس األشياء هذه من يُدرك ما عىل فيزيدون العلماء ا وأمَّ
الرشعية الطريقة هي — فيلسوفنا يقول كما — الطريقة هذه كانت ذلك أجل ومن
يَْفُضلون والعلماء امُلقدسة، الكتب بها ونزلت الرُّسل، بها جاءت التي وهي والطبيعية،

فيها. والتعمق املعرفة يف اإلحاطة ناحية من االستداللني هذين يف الجمهور

ص٤٢. رشد، ابن فلسفة 12

ص٤٣-٤٤. املرجع، نفس 13
ص٤٦. رشد، ابن فلسفة 14
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تعاىل وحدانيته (3)

كيف ولكن له، رشيك ال واحد اإلله فهذا هللا، هو وُموِجُده محَدثًا العالم كان وإذا
تعاىل قوله إىل هذا يف يلجئون رشد وابن امُلتكلمني إنَّ الوحدانية؟ هذه إثبات إىل السبيل

َلَفَسَدتَا﴾. هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو :(٢٢ (آية األنبياء: سورة يف
وهو املمانعة، أو التمانع دليل ى يَُسمَّ دليًال اآلية هذه من يأخذون األولني أنَّ إالَّ
الطبيعية األدلة مجرى يجري و«ليس متكلَّف، دليل أنَّه ويرى رشد ابن يرضاه ال دليل
به لهم يحصل وال فهمه عىل يَْقِدُرون ال الجمهور وألنَّ بُرهانًا، ليس ألنَّه والرشعية»؛

إقناع.
يختلفا، أن لجاز اثنني للعالم الخالق كان لو هكذا: يجري الدليل هذا بأنَّ وذلك
ُمستحيل، وهذا مًعا ومعدوًما موجوًدا العالم فيكون جميًعا، مرادهما يتم أن فإما وإذن
أحدهما مراد يتم أو معدوًما، وال موجوًدا العالم يكون فال منهما، واحد مراد يتم ال أو
هو مراده تم الذي ويكون بإله، ليس والعاجز عاجًزا اآلخر هذا فيكون اآلخر، دون

املطلوب. هو وهذا وحده، اإلله
وال فهمه، الجمهور طاقة يف وليس قاطًعا، برهانًا ليس الدليل هذا أنَّ عن وفضًال
يمكن إذ واضًحا؛ ضعًفا يرى رشد ابن فإنَّ ًال، ُمَفصَّ بُسط إذا اقتناع به لهم يَْحُصل
وحينئٍذ باآللهة، األَليُق هو وهذا يختلفا، أن بدل يتفقان قد اإللهني هذين بأنَّ يُقال أن

الناس.15 من والعامة الجمهور يُطيقه ال بما الدليل تفصيل إىل األمر يَْحتَاُج
يرس فيه آخر نحو عىل اآلية ويفهم إذن، االستدالل هذا األندلس فيلسوف يرَض لم
املعلوم ِمَن أنَّ يرى إذ وذلك الشاهد؛ عىل الغائب بقياس هلل الوحدانية إثبات إىل وبلوغ
إىل يُؤدي صاحبه، عمل هو منهما كلٍّ وعمُل واحدة مدينة يف ملكني اجتماع أنَّ بالطَّبع
غاية وعىل موجود العالم ولكن العالم، لفسد خالقان هناك كان لو فكذلك املدينة، فساد

رضورة. واحًدا الخالق فيكون الصالح،
َوَلٍد ِمْن هللاُ اتََّخذَ ﴿َما تقول: (٩١ املؤمنون: (سورة أخرى آية اآلية إىل ويُضيف
ُسبَْحاَن بَْعٍض َعَىل بَْعُضُهْم َوَلَعَال َخَلَق ِبَما إَِلٍه ُكلُّ َلذََهَب إِذًا إَِلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما

للجويني، اإلرشاد عرضه، يف االختالف بعض مع الدليل هذا يف وراجع ص٤٩. رشد، ابن فلسفة 15

وما ص٥٣ ،١٩٥٠ سنة بالقاهرة الخانجي مكتبة ونرش وآخر موىس يوسف محمد الدكتور بتحقيق
ص٣٦–٣٨. للغزايل، االقتصاد بعدها،
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آلهة نَْفِرَض أن لنا إنَّ يُقال قد ما لينفي استدالله يف يُضيفها إنه يَِصُفوَن﴾، ا َعمَّ ِهللا
هذه يف بأنَّه وذلك خاص، عمل منهم لكلٍّ يكون أن عىل بينهم فيما يتفقون ُمتعددة
واحد هو امُلَرتابطة امُلتََماسكة بأجزائه العالم ولكن واحد، عالم من أكثر لنا يكون الحالة

غري.16 ال واحد فالخالق وإذن أكثر، ال
مًعا، والجمهور للعلماء صالح تقدم، ما بعد فيلسوفنا يقول كما الدليل وهذا
من بعضها أجزائه وكون العالم، اتحاد من يعلمون العلماء «أنَّ هو فيه بينهما والفرق
واضح هذا أنَّ نرى ونحُن الجمهور.» يعلمه مما أكثر الواحد، الجسد بمنزلة بعض أجل

البيان. من مزيد إىل يحتاج ال

هلل الكمال صفات إثبات (4)

يف منها الكثري د يَُردِّ والقرآن فيه، َريَب ال حقٌّ هذا الكمال، صفات بكل متصف هللا
رجال وسائر الكالم علم رجال عليها أجمع منها سبع عن وسنتكلم آياته، من كثري
والسمع، والقدرة، واإلرادة، والعلم، الحياة، وهي: املسلمون، والفالسفة واملفكرون الدين
وقد بها، الخالق هللا وصف القرآُن يف جاء التي الصفات هي وهذه والكالم. والبرص،

النحو:17 هذا عىل عليها بالتدليل رشد ابن تناولها

:(١٤ ،١٣ امللك: (سورة تعاىل بقوله العلم عىل الدِّاللة وجه عىل الكتاب نَبَّه (أ)
اللَِّطيُف َوُهَو َخَلَق َمْن يَْعَلُم أََال * ُدوِر الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن ِبِه اْجَهُروا أَِو َقْوَلُكْم وا ﴿َوأَِرسُّ
وموافقة أجزائه برتتيب املصنوع بأنَّ وذلك الثانية، اآلية يف هنا نجدها والداللة اْلَخِبريُ﴾،
عىل يصنع ما يجعل صانع عن حدث أنَّه عىل يدلُّ منه، املقصودة للمنفعة جميعها

به. رضورًة عامًلا يكون أن فَوَجب منه؛ املقصودة الغاية إىل يُؤدي ونظام ترتيب
بصفة ُمتَِّصًفا ونظامه ترتيبه يف املحكم العالم هذا خالق يكون أن لهذا؛ يجب

حال. دون حال يف ال دائًما اتصاًفا العلم
تعاىل، هلل العلم صفة إثبات عىل االستدالل يكون أن رشد ابن رأي يف ينبغي هكذا
يمتازون ة الخاصَّ هؤالء كان وإن وخاصتهم، تهم عامَّ جميًعا للناس ينفع استدالًال

ص٤٧-٤٨. رشد، ابن فلسفة 16

بعدها. وما ص٥١ رشد، ابن فلسفة راجع 17
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املقصودة للغاية موافًقا ُخلق يشء كل وبأنَّ ونظام، ترتيب من العالم يف بما أتمَّ بمعرفة
منه.

فإنَّه: قديم؛ بعلم األشياء حدوث يعلم هللا أنَّ من امُلتكلمون يقوله ما ا وأمَّ
حدوثها، حني املحدثات يعلم هللا أنَّ وهو بخالفه رصح بل الرشع، به يرصح لم أوًال:
ُهَو إِالَّ يَْعَلُمَها َال اْلَغيِْب َمَفاِتُح ﴿َوِعنَْدُه :(٥٩ األنعام: (سورة القرآن يف جاء هذا ويف
اْألَْرِض ُظلَُماِت ِيف َحبٍَّة َوَال يَْعَلُمَها إِالَّ َوَرَقٍة ِمْن تَْسُقُط َوَما َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َما َويَْعَلُم

ُمِبنٍي﴾. ِكتَاٍب ِيف إِالَّ يَاِبٍس َوَال َرْطٍب َوَال

ووقت عدمه وقت يف باملحَدث العلم يكون «أن يلزمه هذا امُلتكلمني قول إنَّ وثانيًا:
تابًعا يكون أن واجبًا العلم كان إذ معقول؛ غري أَمٌر وهذا واحًدا، علًما وجوده
العلم يكون أن َوَجَب قوَّة، يُوجد وتارة فعًال يُوجد تارة املوجود كان وملَّا للموجود،
آخر إىل بالفعل.» وجوده وقت غري بالقوة وجوده وقت كان إذ مختلًفا؛ باملوجودين

قال.18 ما
وال رشد، ابن رأي يف هلل العلم إثبات يف بهذا نكتفي أن كله وذاك لهذا والنَّتيجة
فإنَّ ُمْحَدٍث، بعلم وال قديم بعلم ال املوجودات من يفسد وما يكون ما يعلم إنه نقول
يفهمون ال والجمهور اإلسالم، يف بدعة بخالفه والقول الرشع، أصول تقتضيه ما هذا

املعنى. هذا إال املشاهد الواقع يف العاَلم من
من كان وإذا حيٍّا، يكون أن العاِلم يف العلم رشط من أنَّ املشاهد من كان وإذا (ب)
الطبيعي من كان عليه، وقادًرا له ُمريًدا يكون أن األشياء من يشء عنه يصدر من رشط

والقدرة. واإلرادة الحياة صفات تعاىل هلل تثبت أن
يصنعه ملا ُمدرًكا يكون أن الوصف بهذا الحريِّ الصانع رشط من كان ملا وكذلك
كان ملا وإال بصريًا، سميًعا وعال، جل الخالق، يكون أن وجب اإلدراك، من نوع بكل
لقول حكاية القرآن يف جاء ثم ومن معبوًدا، يكون أن استحق وملا الخالقني، أكمَل
َال َما تَْعبُُد ِلَم أَبَِت ﴿يَا :(٤٢ مريم: (سورة ألبيه السالم عليه الخليل إبراهيم سيدنا

َشيْئًا﴾. َعنَْك يُْغِني َوَال يُبِْرصُ َوَال يَْسَمُع

ص٥٢. رشد، ابن فلسفة 18
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أنَّه إالَّ الكالم، وعلماء قرطبة فيلسوف فيه يتفق ذلك كل أنَّ نَُالِحَظ أن وينبغي
قديمٌة صفٌة بأنها تقدم، ا َعمَّ فضًال نقول بأن االكتفاء يجُب اإلرادة بصفة يختص فيما
وحاًال وقت، دون وقتًا بها يتصف أن يجوُز ال إذ هللا؛ بها يتصف التي الصفات ككل
هللا يُريد هل الكالم، علم رجال فعل كما نبحث أن وذاك هذا بعد لنا وليس حال، دون

محدثة؟ بإرادة أو قديمة بإرادة امُلحدثة األشياء وجود
ثم أنفسهم، العلماء يعقله ال ويشء الدين، يف بدعة رشد، ابن يقول كما هذا، إنَّ
ُمريٌد هللا بأنَّ يُقال أن ينبغي بل الَجَدل، ُرتبة منهم بلغ من حتى الجمهور يُقنع ال هو
(سورة تعاىل قال كما كونه، وقت غري يف لكونه مريد وغري كونه وقت يف اليشء لكون

َفيَُكوُن﴾. ُكْن َلُه نَُقوَل أَْن أََرْدنَاُه إِذَا ءٍ ِلَيشْ َقْولُنَا ََّما ﴿إِن :(٤٠ النحل:
أو بالِقَدم هللا إلرادة وصف الرشع يف ليس أنَّه ُرشد ابن يقول كما الحقِّ ويف
يف وأتوا نفسه، الشارع أراد عما انحرفوا قد البحث هذا أثاروا حني فاملتكلمون الحدوث،
ما أوجد هللا أنَّ من زعموه ما عىل دليلهم أنَّ عن فضًال وذلك هللا، به يأذن لم بما الرشع
يُمكنهم لم اعرتاضات أجله من ثارت بل لهم، يسلم لم قديمة بإرادة األشياء من أوجد
بإرادة ما وقٍت يف يشء إيجاد يُريد هللا كان إذا لهم: يُقال ما شأنًا أهونَها وليس دفعها،
قالوا إن إنه محدث؟ بفعل أو قديم بفعل وجد هل فوجد، الوقت هذا جاء فإذا قديمة،
معقول، غري أمٌر وهو قديم، بفعل املحدث وجود إذن زوا جوَّ فقد قديم بفعل ُوجد إنه
مذهبهم. غري وهو محدثة إرادة هناك يكون أن لزمهم ُمحدث بفعل وجد إنه قالوا وإن
رشد ابن بني باملعركة الخاص اآلتي الفصل يف وبحث تحقيق لذلك وسيجيء هذا،
اإلرادة بأنَّ االعرتاض هذا عن املتكلمون يجيب قد إنه اآلن نقول أن لنا ولكن والغزايل،
وقت يف يوجد بأن الزمان يف يوجد الذي اليشء األزل يف تخصص أن عملها هلل، صفة
لليشء، واملوجد الفاعل هو دائًما هللا ويكون غريه، ال خاص شكل وعىل غريه، ال معني
يف يوجد أن القدم يف أراد الذي هللا هو فاعل عن دائًما اليشء يوجد أن النتيجة وتكون

معني. خاص شكل وعىل معني زمن
تعاىل، هلل الصفات من النوع هذا ثبوت عىل باالستدالل يختص فيما وأخريًا (ج)
ويبدأ الكالم، صفة عن الحديث يجيء بها، يتصف أن يجب التي الكمال صفات نعني
الفعل وهذا نفسه، يف ما عىل املخاَطب به املتكلم يَُدلُّ فعل بأنه الكالم فيعرف فيلسوفنا
حقيقي بفاعل ليس الذي املخلوق كان «وإذا يقول: ثم اللفظ، بواسطة يكون اإلنسان يف
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يف واجبًا ذلك يكون أن بالحريِّ فكم قادر، عالٌم هو ما جهة من الفعل هذا عىل يقدر
تعاىل. هللا يُريد الحقيقي.»19 الفاعل

اإلنسان كالم إنَّ وهللا، اإلنسان بني فرٌق ذلك، بعد أيًضا رشد ابن يذكر كما ولكن
بواسطة يكون قد هللا كالم ولكن املشاهد، املعروف هو كما به يتلفظ باللفظ يكون
من سمع يف هللا يخلقه لفظ بواسطة يكون قد كما وإلهاًما، وحيًا يكون قد أو ملك،
َكِمثِْلِه ﴿َليَْس :(٥١ الشورى: (سورة بقوله هللا أشار كله هذا وإىل بالتكليم، يصطفيه
َوَراءِ ِمْن أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما :(١٧ النحل: (سورة وقوله ءٌ﴾، َيشْ
ِمْن ﴿أَْو بقوله: ويُريد َحِكيٌم﴾، َعِيلٌّ َُّه إِن يََشاءُ َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب
هي وتلك كليمه، نفس يف يخلقها األلفاظ بواسطة يكون الذي الكالم ِحَجاٍب﴾، َوَراءِ

السالم. عليه موىس بها خص التي الحالة
الطرق هذه وبإحدى املعنى، بهذا متكلم هللا أنَّ األندلس فيلسوف يرى هكذا
يصطفيه من إىل يرسله برسول ا حقٍّ ُمتكلًما هللا يُعترب هل نقول: أن لنا ولكن الثالث،
أو تعاىل، هللا يُريدها التي املعاني به له فينكشف ذهنه يف يُلقيه بإلهام أو خلقه، من
بألفاظ ينطق عندما الرسول هذا بأنَّ نقول أن األوىل أنَّ أو سمعه؟ يف يخلقها بألفاظ
ألنه املتكلم؛ هو يكون — الحاالت تلك من بحالة عرَّفه الذي — هللا مراد عن تعربِّ
بها نطق التي األلفاظ من يشء بذاته يقم لم الذي هللا ال ونفسه، بذاته قام فعًال فعل

الرسول.
سديد، واضح أنه إال رفيًقا، ملًسا يلِمس فيلسوفنا نجُد التساؤل هذا عن اإلجابة ويف
القرآن مشكلة بها نعني الُعليا، الدولة سياسة من الزمن من فرتة كانت خطرية مشكلة
الدولة عنفوان يف واملأمون املعتزلة أثارها التي املشكلة هذه مخلوق، غري أم مخلوق أهو
وسًطا موقًفا املشكلة هذه من يقف نجده كما الهجري، الثالث القرن أوائل يف العباسية

واألشاعرة. املعتزلة بني
يف الذي األزيل الكالم وجهني: عىل ُمتكلًما يعترب هللا أنَّ يرى ُرشد ابن بأنَّ وذلك
نفسه هلل مخلوقة هي والتي كالقرآن النفيس الكالم هذا عىل تدل التي واأللفاظ نفسه،20

ص٥٣. رشد، ابن فلسفة 19

الفالسفة أن من ص٦٤ «االقتصاد» كتابه يف الغزايل ذكره بما هذا وقارن ص٥٤، رشد، ابن فلسفة 20

النفيس. كالمه يثبتون ال
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كما مخلوق غري قديًما النفيس الكالم به أُريد إذا القرآن يكون ولذلك خلقه؛ من لبرش ال
كما مخلوًقا حادثًا كان ونسمعها نقرؤها التي األلفاظ به أُريد وإذا األشاعرة، يقول

املعتزلة. يقول
يقوم من هو امُلتكلم أن اعتقادهم هو هذا موقفهم إىل األشاعرة دعا والذي هذا؛
َمْخلُوقة ألفاظه والذي ونسمعه، نقرؤه الذي بالقرآن متكلًما هللا كان فإذا بذاته، الكالم
النفيس الكالم إال هلل يثبتوا لم ولهذا للحوادث؛ محالٍّ ذاته كانت تعاىل، بإذنه ِمنَّا َحاِدثَة
أُخرى بعبارة أو املتكلم، فعله ما إال ليس الكالم أنَّ يرون واملعتزلة فقط، القديم
بأنَّ وقالوا النفيس، الكالم أنكروا ولهذا للكالم؛ فاعًال يكون أن املتكلم يف يشرتطون
تكون أن هذا مع يلزمهم ال ولكن مخلوًقا، عندهم القرآن فكان فقط، اللفظ هو الكالم
بفاعله. يقوم أن رشطه من ليس ِفْعل هو حيث من اللفظ ألنَّ للحوادث؛ محالٍّ هللا ذات
الحق من جزءًا الفرقتني هاتني من كلٍّ قول يف نجد رشد ابن يقول كما وهكذا،

رأينا. كما بينهما الجمع هو الحق وأنَّ الباطل، من وآخر
يرى عليها، واالستدالل هلل الواجبة الكمال صفات ببحث يتعلق فيما وأخريًا (د)
فعل كما تعاىل ذاته عىل زائدة غري أو زائدة أنَّها يف البحث يجوز ال أنَّه رشد ابن
الجمهور مدارك عن وبعيد بدعة ذلك يف الكالم فإنَّ واملعتزلة، األشاعرة من املتكلمون

يرشدهم. أن بدل يُضلهم وقد وأفهامهم،
عالٌم فاهلل الذات، عىل زائدة صفات الصفات هذه أنَّ يرون األََشاِعَرة بأنَّ وذلك
الخالق أن هذا عىل ويلزمهم وهكذا، ذاته، عىل زائدة بإرادة ومريد ذاته، عىل زائد بعلم
أو الجسم، حال هي وهذه ومحمول، وحامل وموصوف صفة هناك يكون ألنه جسم؛
كالنَّصارى متعددة، بآلهة القول بالذات، ال بنفسها قائمة الصفات بأنَّ قالوا إن يلزمهم
واحد، يشء والصفات الذات أنَّ من املعتزلة يقوله ما ا أمَّ ثالثة. األقانيم أنَّ زعموا الذين
باقي وهكذا العالم، غري مثًال العلم أن يظن فإنه األوىل، املعارف عن بعيد قول فهو

الصفات.

عن وبعيًدا بدعًة واملعتزلة األشاعرة فعل ما نحِو عىل الصفات يف الكالم كان وإذا
أمر من الجمهور يعلم أن إذن فينبغي الجمهور، إضالل إىل يُؤدي وقد الرشع، مقصد
تفصيل دون هلل وثبوتها بوجودها االعرتاف وهو فقط، الرشع به ح َرصَّ ما الصفات هذه
أصًال. يقني هذا يف الجمهور عند يحصل أن يُمكن ليس فإنه التفصيل، ذلك فيها األمر

145



والفلسفة الدين بني

والجمهور تعاىل، هلل الواجبة الصفات بحث آخر يف األندلس فيلسوف يقول هكذا
من كانوا وإن الربهان أهل من يكونوا لم من هم — قبل من عرفنا كما — رأيه يف

الكالم. علم رجال

عنها هللا تنزيه يجب التي الصفات نفي (5)

أو املماثلة وهي: عنها، هللا يتنزه صفات ثالث عن بالكالم األندلس فيلسوف ُعني
جهة:21 يف الكون الجسمية، املخلوقات، من ليشء املشابهة

ُمتكلًما، بصريًا، سميًعا، قادًرا، ُمريًدا، عامًلا، حيٍّا، هللا كون من م نتوهَّ أن لنا ليس (أ)
واملخلوق الخالق بني أنَّ الصفات، هذه من كلٍّ من حظ له نفسه اإلنسان أنَّ ومن
منزه وإنه خلقه، من وأحد الخالق بني مشابهة أو مماثلة ال فإنه ما، مشابهة أو مماثلة

النقص. صفات جميع عن
ولكن عامة، بصفة ذلك عىل دالالت فيها ا جدٍّ كثرية آيات عىل اشتمل نفسه والقرآن
وقوله ءٌ﴾ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس :(١١ الشورى: (سورة تعاىل قوله املماثلة نفي يف أبْينها
يف جاء ما برهان هي اآلية وهذه يَْخلُُق﴾ َال َكَمْن يَْخلُُق ﴿أََفَمْن :(١٧ النحل: (سورة

ما. شيئًا يخلق ال كمن يشء لكل الخالق كان وإال امُلَماثلة، نفي من األوىل
اإلنسان، تعرتي نراها التي النقص صفات من صفة كل عن منزه تعاىل فاهلل وإذن،
عن منفيٌّ بسبيل إليه وما هذا فكل والخطأ. والغفلة، والنسيان والنوم، كاملوت، وذلك
َال الَِّذي اْلَحيِّ َعَىل ﴿َوتََوكَّْل آية: من أكثر يف بذلك القرآُن َح َرصَّ وقد وعال، جال الخالق
مما كله ذلك غري إىل يَنَْىس﴾، َوَال َربِّي يَِضلُّ ﴿َال نَْوٌم﴾، َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه ﴿َال يَُموُت﴾،

معروف.22 هو
وأمثالها هذه النَّقص صفات بنفي يقيض فيلسوفنا يذكر كما نفسه العقل وإنَّ
عىل اختالل،23 أو فساد يعرتيه ال موجوًدا اآلن حتى العالم بقي ملا وإال الخالق، عن

بعدها. وما ص٥٨ رشد، ابن فلسفة 21

.٥٢ طه: ،٢٥٥ البقرة: ،٥٨ الفرقان: السورة: هذه يف التوايل عىل واآليات ص٥٩، رشد، ابن فلسفة 22

ص٦٠. املرجع، نفس 23
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يُْمِسُك هللاَ ﴿إِنَّ :(٤١ فاطر: (سورة يقول إذ القرآن يف أيًضا هذا إىل أشار قد هللا أنَّ
بَْعِدِه﴾. ِمْن أََحٍد ِمْن أَْمَسَكُهَما إِْن َزاَلتَا َوَلِنئْ تَُزوَال أَْن َواْألَْرَض َماَواِت السَّ

أحد من خالف بال أي: املسائلة، نفس إىل بالنِّسبة سهًال صار األمر كان وإذا (ب)
يبدأ وهنا تعاىل، هلل بالنسبة الجسمية صفة يف كذلك ليس فإنه الكالم، علم رجال من
صفة (أي: أنها الرشع أمر من البنيِّ من «إنه بقوله: املشكلة هذه عن الحديث رشد ابن
منها أقرب الرشع يف بإثباتها الترصيح إىل وهي عنها، املسكوت الصفات من الجسمية)
العزيز، الكتاب من آية ما غري يف واليدين بالوجه ح َرصَّ قد الرشع أنَّ وذلك نفيها، إىل
املخلوق، الخالق فيها فَضل التي الصفات من له هي الجسمية أنَّ تُوهم قد اآليات وهذه
الخالق بني مشرتكة هي التي الصفات من ذلك وغري واإلرادة الُقْدرة صفة يف فَضله كما
يعتقدوا أن إىل اإلسالم أهل من كثري صار ولهذا وجوًدا؛ أتمُّ الخالق يف أنها إال واملخلوق،
تبعهم.»24 ممن وكثري الحنابلة هذا وعىل األجسام، سائر يشبه ال جسم أنه الخالق يف
عىل جسم تعاىل هللا أن إىل يذهب أن من بفلسفته أبعُد األندلس فيلسوف ولكن
يف الواجب أنَّ — آنًفا عنه نقله تقدم ما بعد ذكر كما — يرى أنه غري كان، وجه أي
ويجاب إثبات، أو بنفي فيها ح يَُرصَّ فال الرشع؛ منهاج عىل فيها يُجرى أن الصفة هذه
اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس تعاىل: بقوله الجمهور من ذلك يف سأل من

السؤال. هذا عن ويُنهى
رأيه يف يصُدر وإثباتها، الجسمية صفة نفي عن السكوت يُوِجُب حني وفيلسوفنا
الجمهور، طاقة يف ليس املعنى هذا إدراك أنَّ يرى إنَّه تقديرها، لها أسباب عن هذا
وألنَّ بُرهانية، ليست هذا مع وهي نفيها، يف امُلتكلمون سلكها التي الطريق بدليل
فإذا عدم، فهو كذلك ليس ما وأنَّ واملحسوس املتخيَّل هو املوجود أنَّ يرون الجمهور
املعدوم، قبيل من عندهم وصار تصوره يستطيعوا لم جسًما ليس هللا بأنَّ لهم قيل
يف جاء فيما كثرية وشكوك شبهات الرشع يف عرضت الجسمية بنفي ح ُرصِّ ملا وألنَّه
ومجيئه جمعة، ليلة كل الدنيا السماء إىل ونزوله هللا، برؤية ا خاصٍّ والحديث القرآن
إليه، والروح املالئكة وصعود السماء، من عنه الوحي ونزول املالئكة، بني الحرش يوم

هذا.25 نحو من كثري إىل

ص٦٠. رشد، ابن فلسفة 24

ص٦١-٦٢. نفسه، املرجع 25
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من بد ال كان تعاىل، هللا عن الجسمية بنفي ح ُرصِّ إذا أي حينئذ، أنه رأيه ويف
املقصودة الحكمة وتبطل الرشيعة فتتمزق كلها، النصوص هذه تأويل إما أمرين: أحد
وهذا بعلمها، هللاُ استأثَر التي املتشابهات من النصوص هذه إنَّ يُقال أن ا وإمَّ منها،
لهذه املؤوِّلون بها احتج التي الدَّالئل أنَّ إىل هذا النفوس، من لها ومحٌو للرشيعة إبطال

النصوص.26 بظواهر التصديق إىل أميل الناس أنَّ وإىل بُرَهاِنيَّة، ليست كلها األشياء
النصوص تلك كل نؤوِّل أن يجوز ال أنه ويف املشكلة، يف رشد ابن رأي هو هذا
األشاعرة من كبري إمام رأي إىل نُشري أن الالزم من نرى وهنا إليها، أرشنا التي لألسباب
يف املتكلمني أعيان من الجويني الحرمني إمام نعني كثريًا، نفسه رشد ابن إىل يُشري

الهجري. الخامس القرن
والوجه والعينني اليدين أنَّ إىل أئمتنا بعض ذهب نصه: ما الحرمني إمام يقول
يَِصحُّ والذي العقل، قضية دون السمُع إثباتها إىل والسبيل تعاىل، للرب زائدة صفات
الوجود، عىل الوجه وحمل البرص، عىل العينني وحمل القدرة، عىل اليدين حمل عندنا
العقول، دالالت عليه دلت ما عىل زائدة أنها إىل وصار السمعية الصفات هذه أثبت ومن
َمنََعَك ﴿َما السجود: عن امتنع إذ إبليس توبيخ يف (٧٥ ص: (سورة تعاىل بقوله استدل
عليه نوح سفينة عن متحدثًا (١٤ القمر: (سورة وقوله ﴾ ِبيََديَّ َخَلْقُت ِلَما تَْسُجَد أَْن
بعد وحده بقائه عن متحدثًا (٢٧ الرحمن: (سورة وقوله ِبأَْعيُنِنَا﴾، ﴿تَْجِري السالم:

َواْإلِْكَراِم﴾.27 اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه ﴿َويَبَْقى القيامة: يوم العالم عدم
إثبات عىل تدلُّ يجعلها ال بما األلفاظ هذه الحرمني إمام ل يؤوِّ اآليات هذه كل ويف
واألحاديث اآليات من ذلك إىل بظاهره يُؤدي ما ل يؤوِّ كما تعاىل، هلل جسمية صفة
ا َصفٍّ َواْلَمَلُك َربَُّك ﴿َوَجاءَ تقول: التي الفجر سورة من ٢٢ رقم اآلية هذا ومن األُخرى،

وحكمه. هللا أمر مجيء معناه هنا املجيء أن ويرى ا﴾، َصفٍّ
السماء إىل تعاىل هللا «ينزل فيه: جاء الذي املشهور النزول حديث أيًضا هذا وِمن
له؟ فأغفَر مستغفر من هل عليه؟ فأتوَب تائب من هل ويقول: جمعة ليلة كل الدنيا

ص٦٢. رشد، ابن فلسفة 26

ص١٥٥-١٥٦. اإلرشاد، 27
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منه املراد بجعل هللا» «نزول الحديث هذا يف يؤوِّل فإنه له؟»28 فأستجيَب داٍع من هل
املقربني.29 مالئكته نزول

عن يبعدها بما ونحوها النصوص تلك تأويل السهل من أنَّ ذلك بعد نَرى إننا
الُربهان أهل من ليس من طاقة يف وأنه عناء، أي دون وتعاىل سبحانه هلل الجسمية إيهام
التآويل هذه رشد ابن يرَض لم كيف نَدري ال ولهذا بها؛ واالقتناع التآويل هذه إدراك
باعتباره أنه ة وبخاصَّ بالجسمية، اتصافه توهم تعاىل هللا عن تنفي والتي يعرفها التي

الجسمية. يُوهم ما كل عن تماًما هللا يبعد فيلسوًفا
عما التساؤل عن ينتهي لن الجمهور أن يعرف األندلس فيلسوف فإنَّ يكن ومهما
يُجابوا «أن يرى ولهذا يشء؛ كمثله وليس موجود إنه يُقال أن يقنعهم ولن هللا، هو
العزيز، كتابه يف نفسه هللا به وصف الذي الوصف فإنه نور، إنه فيُقال: ع الرشَّ بجواب
النبي وصفه وبهذا َواْألَْرِض﴾، َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ :(٣٥ النور: (سورة تعاىل فقال
نوٌر قال: ربَّك؟ رأيَت هل السالم: عليه له قيل أنه جاء فإنَّه الثابت، الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص
أنه فيه يجتمع والنور تقدم، ما بعد رشد ابن أيًضا يذكر كما وبخاصة أراه!»30 أنى
من يفهم والجمهور جسًما، ليس أنَّه مع إدراكه عن واألفهام األبصار تعجز محسوٌس
أرشف به يُمثل أن فوَجَب املحسوسات؛ أرشف فالنور وأيًضا املحسوس، أنَّه املوجود

تعاىل. هللا وهو املوجودات
الشكوك، عن الرشع صان الجسمية صفة يف إليه ذهب بما أنه رشد ابن يرى هكذا
إمام أنَّ عىل الشبهات. من أمن يف الجمهور إيمان وجعل واألحاديث، اآليات بني وجمع
ثم واألرض، السماوات أهل هادي هللا أنَّ هو منها امُلراد بأنَّ النور آية ل يؤوِّ الحرمني

اإلله.31 هو واألرض السماوات نور بأنَّ القوَل اإلسالم إىل ُمنْتٍَم يستجيز وال يقول:
أنه تََقدَّم مما نفهم أن ينبغي ال أنَّه هنا نُؤكد أن رشد البن اإلنصاف من وأخريًا
الجمهور به يَُجاب ما وأصلح أنسب ذلك أنَّ يرى فقط ولكنَّه نور، تعاىل هللا أنَّ يعتقد

االختالف. من بيشء ومسلم البخاري رواه 28

ص١٦١. اإلرشاد، 29
ص٦٣-٦٤. رشد، ابن فلسفة 30

ص١٥٨. اإلرشاد، 31
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أو إثباتًا الجسمية صفة يف البحث عدم الخري من وأنَّه هو؟ ما هللا عن يسألون حني
مثًال. هللا طبيعة عن أي: فهمه، عن العقوُل تعجز فيما البحث إىل يُؤدي هذا فإنَّ نفيًا،
أو يثبتها فلم الرشع؛ عنها سكت التي الصفات من الجسمية صفة كانت وإذا (ج)
فهل نفيها، من إثباتها إىل أقرب — رشد ابن يقول كما — كان وإن رأينا، كما ينِفها
جهة، يف تعاىل هللا كون أي: األُخرى، الصفة هذه يف األندلس فيلسوف عند كذلك األمر

يرى؟ ماذا أم
األمر ل أوَّ من الرشيعة أهل يزل لم الصفة هذه «أنَّ لنا يَُؤكِّد ُرشد ابن نجد هنا
كأبي األشعرية ُمتأخرو نفيها عىل تبعهم ثم امُلعتزلة، نفتْها حتى سبحانه هلل يثبتونها
الرشع ظواهر فإنَّ يقول، كما هذا يف عجب وال بقوله.» اقتدى ومن «الجويني» املعايل
:(٥ السجدة: (سورة تعاىل قوله مثل الجهة، إثبات تقتيض والحديث القرآن من كلها
ا ِممَّ َسنٍَة أَْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه يَْعُرُج ثُمَّ اْألَْرِض إَِىل َماءِ السَّ ِمَن اْألَْمَر ﴿يَُدبُِّر
(سورة وقوله إَِليِْه﴾، َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج :(٤ املعارج: (سورة وقوله تَُعدُّوَن﴾،
ليلة الدنيا السماء إىل تعاىل هللا نزول حديث ومثل َماءِ﴾، السَّ ِيف َمْن ﴿أَأَِمنْتُْم :(١٦ امللك:

جمعة. كل
كله الرشع عاد عليها التأويُل ُسلِّط إْن «التي واألحاديث اآليات من كله ذلك غري إىل
كلها الرشائع ألنَّ وذلك ُمتشابًها؛ كله الرشع عاد املتشابهات من إنها قيل وإن مؤوًَّال،
السماء من وأنَّ النبيني، إىل بالوحي املالئكة تنزل منه وأنَّ السماء، يف هللا أنَّ عىل مبنية
وجميع املنتهى، ِسْدرة من قرب حتى ملسو هيلع هللا ىلص بالنَِّبي اإلرساء كان وإليها الكتب، نزلت

الرشائع.»32 جميع اتفقت كما السماء يف واملالئكة هللا أنَّ عىل اتفقوا قد الحكماء
عن جهة يف الكون األشاعرة ومتأخرو املعتزلة نفى إذن فِلَم كذلك، األمر كان وإذا
كان وإن بجسم، ليس هللا أنَّ عىل متفق الكل ألنَّ هذا إىل صاروا إنهم سبحانه؟ هللا
إثباتها أنَّ الجهة نُفاة واعتقد عرفنا، كما للجمهور بذلك الترصيح يرى ال رشد ابن
عىل التدليل يف اشتدوا فلذلك الجسمية، إثبات يُوجب املكان وإثبات املكان، إثبات يُوجب

وتعاىل.33 سبحانه هللا عن الجهة نفي

ص٦٥. رشد، ابن فلسفة 32

عىل التدليل يف اشتد حيث ص٢٢–٢٦، للغزايل، االقتصاد كتاب مثًال وراجع ص٦٥. رشد، ابن فلسفة 33

تعاىل. هلل إثباتها توهم التي الظواهر وتأويل نفيها
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يقوُل كما الجهة ألنَّ الخطر؛ هذا الجهة إثبات يف يََرى ال ُقرطبة فيلسوف ولكنَّ
الستِّ الجسم سطوح أمرين: من واحد غري تكون ال الجهة أنَّ يرى إنه املكان،34 غري
تعترب التي به امُلحيطة األجسام سطوح أو أصًال، للجسم مكانًا ليست وهي به، امُلحيطة
والتي بالهواء املحيطة الفلك وسطوح باإلنسان، امُلحيطة الهواء سطوح مثل له، مكانًا

له. ومكان ببعض محيط بعضها األفالك كل وهكذا له، مكان هي
لكان وإال آخر، جسٌم الخارج الفلك سطح خارَج يُوجد ال أنَّه الُربهان قام وقد
بعد الربهان قام فإذا نهاية؛ غري إىل هكذا األمر ويمر آخر، جسم الجسم هذا خارَج
أن فواجب الجسم، فيها يكون أن يمكن ال التي الجهة هذه يف موجود وجود عىل ذلك
يف تبني قد فإنه خالء، العالم خارج إنَّ يقولوا أن للخصوم وليس جسم، غري يكون

الخالء.35 امتناع النظرية العلوم
والرشائع القديمة اآلراء يف قيل وقد زمان، يحويه وال بمكان ليس املوضع وهذا
يقول كما — هنا ها كان فإن واملالئكة، تعاىل هللا يريدون الروحانيني، مسكن إنه الغابرة
إىل املحسوس املوجود من يُنسب أن فواجب املوجودات، أرشف هو موجود — رشد ابن
العلم.36 يف الراسخني للعلماء التمام عىل يظهر كله وهذا السماوات، وهو األرشف الجزء
إثبات أنَّ هذا من لك ظهر «فقد تقدم: ما بعد بقوله هذا يف كالمه ُرشد ابن ويختم
هذه إبطال وأنَّ عليه، وانبنى الرشع به جاء الذي وأنَّه والعقل، بالرشع واجب الجهة
أنه هو الجسمية نفي مع املعنى هذا تفهيم يف الُعرس وجه وأنَّ للرشائع، إبطال القاعدة

له.» مثال الشاهد يف ليس
صفة يف أَوَجَب أنَّه حني عىل الجهة، بإثبات يُرصح أن هنا فيلسوفنا رأى وقد هذا،
ال الجهة نُفاة عىل أوجبت التي الشبهة ألنَّ نفيها؛ أو بإثباتها الترصيح عدم الجسمية
النصوص كل وتأويل نفيها يف الرضر بل إثباتها يف إذن رضر فال لها، الجمهور يتفطن

عليها. الدالة

بعدها. وما ص٦٥ رشد ابن فلسفة هذا تفصيل يف راجع 34

ص٦٦. نفسه، 35
ص٦٧. رشد، ابن فلسفة 36
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هللا رؤية (6)

بمسألتي وثيًقا اتصاًال تتصل وهي امُلتكلمني، بني الخالف فيه اشتد مما امَلسألة وهذه
رأي إىل باإلشارة — رشد ابن فعل كما — فيها وسنكتفي جهة، يف والكون الجسمية

فيها. فيلسوفنا رأي بيان إىل ننتهي ثم األشاعرة، ورأي امُلعتزلة
جهٍة يف يكون ال لهذا ونتيجًة بجسم، ليس هللا أنَّ ترى الفرقتني هاتني من كالٍّ إنَّ
رأوا املنطق بحكم فاملعتزلة بيانه؛ تقدم ذلك وكل جسًما، فكان مكان يف كان وإال ما،
:(١٠٣ األنعام: (سورة تعاىل بقوله واستشهدوا رؤيته، تجوز ال تعاىل هللا أن كله لذلك
الرؤية، جواز عىل تدل قد التي األُخرى اآليات تأويل يف وجهدوا اْألَبَْصاُر﴾، تُْدِرُكُه ﴿َال
تفيد فال آحاد أخبار بأنَّها جوازها عىل األحاديث من يدل بما االستدالل رد عىل وعملوا

العلم.37
ه وردِّ معهم وجداله املسألة، هذه يف الحرمني إمام عنهم حكاه ما إىل رجعنا وإذا
يحتجون وأنَّهم بغريها، وال بالحواس يُرى ال هللا أنَّ إىل يذهبون أنَّهم نرى فيها، عليهم
املمكنة، الرؤية من املوانع انتفاء مع اآلن لرأيناه جائزة كانت لو هللا رؤية بأنَّ ملذهبهم
أن تعاىل هللا حق يف امُلستحيل ومن للرائي، مقابلة جهة يف يكون أن يجُب املرئي وأن
اْألَبَْصاُر﴾، تُْدِرُكُه ﴿َال تعاىل: بقوله كله ذلك عن فضًال ون يحتجُّ هم ثم جهة، يف يكون
يسمح أن هللا مَن السالم عليه موىس لطلب حكاية (١٤٣ األعراف: (سورة وبقوله
اْستََقرَّ َفِإِن اْلَجبَِل إَِىل انُْظْر َوَلِكِن تََراِني َلْن َقاَل إَِليَْك أَنُْظْر أَِرنِي ﴿َربِّ يراه: بأن له
َقاَل أََفاَق ا َفَلمَّ َصِعًقا ُموَىس َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه تََجىلَّ ا َفَلمَّ تََراِني َفَسْوَف َمَكانَُه

اْلُمْؤِمِننَي﴾.38 ُل أَوَّ َوأَنَا إَِليَْك تُبُْت ُسبَْحانََك
نفي يف ملذهبهم تطبيًقا الرؤية، لجواز مطلق نَْفٌي املعتزلة: موقف هو ذلك

وتعاىل. سبحانه هللا عن والجهة الجسمية
عن والجهة الجسمية نفي بني الجمع وهو عسريًا، أمًرا راموا فقد األشاعرة: ا أمَّ
تُوهم سوفسطائية حجج إىل — رشد ابن يرى كما — فلجئوا يُرى، أن جواز وبني هللا

ص٧٣. رشد، ابن فلسفة 37

بعدها. وما ص١٧٨ اإلرشاد كله، هذا يف راجع 38
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الذي الجويني الحرمني إمام رأي إىل نُشري أن هنا ويكفينا كاذبة، وهي صحيحة أنَّها
نفسه. فيلسوفنا ناقشه

أن يجوز موجود كل أنَّ عىل الحق أهل «اتفق قد أَنَّه لنا يُؤكِّد الحرمني إمام إنَّ
هذا بعد عليه يبَق ولم الوجود.»39 هو يدَرك أن بحيث اليشء لكون واملصحح يَُرى،
أخذ ثم يَُرى، أن لذلك فيجوز موجود هللا بأنَّ يقول أن إال هللا، رؤية جواز ليثبت املبدأ
التي والحديث القرآن من باألدلة مقابلها يف ويأتي املعتزلة، حجج يُناقش ذلك بعد

الجنة. يف ستكون وأنها هللا رؤية جواز عىل تدل يراها
وجوب الحرمني إمام يرى التي الحجة بنص نأتي أن هذا بعد الرضوري من ونرى
تقرر «إذا قال: رشد ابن لخصها حجة وهي هللا، رؤية جواز إلثبات عليها االرتكاز
ُرئي فإذا بالوجود، إال يتعلق ال بالرؤية) اإلدراك يريد (لعله اإلدراك أنَّ العقل برضورة
جوهر، كل رؤية تجويز لزم جوهر ُرئي إذا كما موجود، كل رؤية تجويز َلِزَم موُجود

نبغيه.»40 ما إثبات يف قاطع وهذا
«وهذا قال: تعاىل، هللا رؤية جواز إثبات يف الحجة هذه لخص أن بعد رشد وابن
ذوات يدرك إنما مثًال البرص كان لو بأنه بحق يُعلل أخذ ثم الفساد.»41 غاية يف كله
ال األشياء ألنَّ واألسود؛ األبيض بني يُفرق أن أمكنه ملا به؛ تدرك التي أحوالها ال األشياء،
وال األلوان، فصول إدراُك أيًضا البرص لحاسة كان وملا فيه، تشرتك الذي باليشء تفرتق
الحواس ُمْدركات ولكانت الحواس، سائُر وهكذا األصوات، فصول إدراك السمع لحاسة
هذا يختم ثم أخرى؛ حاسة تدركه وما حاسة تُدركه ما بني فرق ال بالجنس، واحدة

اإلنسان.» يعقله عما الخروج غاية يف كله «وهذا بقوله: النقد
— هو األقاويل هذه مثل إىل واللجوء الحرية هذه إىل األشاعرة أدى والذي هذا،
من ورسوله هللا به يأذن لم بما الرشع يف الترصيح — األندلس فيلسوف يذكر كما
ها أنَّ واحد اعتقاد يف يجمع أن العسري من أنَّه وذلك للجمهور، بالنسبة الجسمية نفي
أو األجسام يف هي الحواس مدارك ألنَّ باألبصار؛ مرئي وأنه بجسم ليس موجوًدا هنا

ص١٧٤. اإلرشاد، 39

ص١٧٧. اإلرشاد، 40
ص٧٦. رشد، ابن فلسفة 41
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الجنة)، يف (أي: الوقت ذلك يف علم مزيد هي الرؤية هذه أنَّ قوٌم رأى ولذلك أجسام؛
للجمهور.42 به اإلفصاح يليق ال أيًضا وهذا

متى أنَّه كثرية، أُخرى مسائل يف كما ُهنا يرى فيلسوفنا أنَّ كله: لهذا والنتيجة
هللا وصف فقد غريها، وال الشبهة هذه تعرض لم هللا صفات يف ظاهره عىل الرشع أُخذ
اآلخرة يف يرونه املؤمنني وأنَّ النور، من حجابًا له أنَّ الحديث يف وجاء نور، بأنَّه نفسه
العلماء عند ال شبهة، ألي مثاًرا يكون ال بظاهره أُخذ متى كله وهذا الشمس، نرى كما
بالفهم يقنع الذي الجمهور عند وال علم، مزيد الحال هذه أنَّ بالربهان عرفوا الذين

اليسري.
روا وكفَّ ونصوصها الرشيعة يف شكُّوا علم، مزيد الحالة تلك أنَّ للجمهور ح ُرصِّ وإذا
السبيل؛ سواء ضل فقد األشياء هذه يف الرشع منهاج عن خرج فمن بها، لهم املرصح
«إنَّا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال كما ا خاصٍّ تعليًما النَّاس من طبقة لكل نجعل أن يجُب ولهذا
وإذن عقولهم.» قدر عىل نخاطبهم وأن منازلهم، الناس نُنْزل أن أُمرنا األنبياء معَرش
هللا حق يف ظاهره عىل الرشع أخذ إذا شبهة فيه يعرض وال ظاهر، معنى هللا رؤية

بإثباتها.43 وال الجسمية بنفي يرصح لم إذا يعني تعاىل،

الرسل بعثة (7)

علماء نرى ولهذا الدين؛ أركان أعظم من للبرش اإللهية والرِّساالت النبوات إثبات إنَّ
يُنكرون الذين الرباهمة عىل لريدوا وذلك مؤلفاتهم؛ يف لذلك َمكانًا يخصصون الكالم
من ُرسل إىل اإللهي الوحي عن ُغنْية اإلنساني العقل يف يجدون إذ عقًال؛ الرُّسل بعثة

بها.44 يحتجون لحجج ُمستحيًال هذا ويرون البَرش،
خلقه إىل خلقه من رسًال هللا يُرسل أْن جواز عىل يُدللون الكالم علم ورجال
وانقالب الضدين كاجتماع ألعيانها، وقوعها يمتنع التي امُلستحيالت من ليس ذلك «بأنَّ

ص٧٧. املرجع، نفس 42
ص٧٨. رشد، ابن فلسفة 43

ص٣٠٢–٣٠٧. اإلرشاد عليه، والرد مذهبهم توضيح يف راجع 44
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يرشع بأن عبًدا هللا يأمر أن يف ليس إذ ونحوها؛ حية) العصا انقالب (مثل األجناس
والتقبيح.»45 التحسني جهة من يمتنع ما األحكام

بمبدأ جدًال سلمنا لو الجهة هذه من الرُّسل بعثة محاًال يجعل ال فالعقُل وإذن،
جل منه، لطًفا يُعترب الناس إىل البرش من رسًال هللا بعثة إذ العقليني؛ والتقبيح التحسني
اإللهية، الرسالة وأيَّدته بعقولهم، إليه وصلوا بما إليمانهم سببًا هذا ليكون بهم؛ وعال،

وحده. معرفتها عن اإلنساني العقل يَعجُز التي األُخرى الحقائق وليعرفوا
بإحدى يُريد ملن إرادته يبلغ أن من يمنع ما يُوجد فال وقادر، ُمتكلم هللا وكذلك

إلخ. سمعه، يف أصوات خلق ملك، وحي، عرفناها: التي الوسائل
يجُب له، اململوكني عبيده إىل رسوًال املالك يُرسل أن امُلشاهد يف يجوز كما وأيًضا
عىل وقدرته إرادته وله الخلق، يملك هللا دام ما الغائب، يف وجائًزا ُممكنًا هذا يكون أن

لهم.46 تبليغها
يقول: البعثة، جواز إثبات يف امُلتكلمني طريقة إىل هذه إشارته بعد رشد وابن
فيها َظَهَر تُتُبَِّعت إذا لكن ما، بوجه بالجمهور الئقة وهي ُمقنعة، هي الطريقة «وهذه
ناحية من ينقدها أن يُريد إنَّه «… األصول هذه من يضعون ما ِقبَل من اختالل بعض
— نبي أنَّه يدَّعي شخص من معجزة تظهر حني امُلتكلمني، رأي عىل — نعرف كيف
رسوله! هو منه تظهر من أنَّ عىل تعاىل هللا بها يدل التي العالمة هي املعجزة هذه أنَّ
يمكنه ليس أيًضا والعقُل بعُد، يثبت لم الرشع ألنه بالرشع؛ هذا يُدَرك أن محاٌل «إنه
مرات وجودها أدرك قد يكون أن إال بالرُّسل، خاصة هي العالمة هذه أن يحكم أن
هي املسألة أنَّ مع سواهم.»47 أيدي عىل تظهر ولم برسالتهم يعرتف الذين للقوم كثرية

للناس. إلهية رسالة أول إثبات
وإثبات ة، عامَّ النبوة إثبات يف املتكلمني طريقة إذن يرَض لم األندلس فيلسوف
هي فما فيها، الضعف هذا أو الشبهة هذه ملكان وذلك ة، خاصَّ األنبياء خاتم بعثة
ا حقٍّ تظهر هنا الناس؟ من ة والعامَّ للخاصة السواء عىل وتصلح يرضاها التي الطريقة

املتكلمني. برأي قورن إذا ُرشد ابن رأي َطَرافة

ص٣٠٦. اإلرشاد، 45
إثباته. وطريق هذا املتكلمني لرأي إثباته يف ص٩٢، رشد، ابن فلسفة راجع 46

النقد. تتمة حيث ص٩٦، نهاية إىل وراجع ص٩٣. رشد، ابن فلسفة 47
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بأمور لرسالته امُلَكذِّبني امُلعارضني ُمتحديًا النبوة يدَّع لم ملسو هيلع هللا ىلص ُمحمًدا أنَّ يرى إنَّه
هذا ودليل املتكلمون، إليه ذهب مما هذا ونحو ثعبانًا العصا قلب مثل للطبيعة، خارقة
ليؤمنوا صدقه عىل دليًال — طلبوا فيما — منه طلبوا حني جميًعا وُمعارضيه ُقريًشا أنَّ
ليأتي إليها يرقى أو عليهم، السماء يُسقط أو ينبوًعا، األرض من لهم يفُجر أن به،
﴿ُسبَْحاَن :(٩٣ اإلرساء: (سورة بقوله يجيبهم أن تعاىل هللا أمره يقرءونه، بكتاب منها
شأن من للطبيعة الخوارق هذه بأنَّ لهم يقول أن يُريد َرُسوًال﴾ ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي
هللا من رسول فقط أني أمري وكل عليها، له قدرة ال بًرشا إال ولسُت وحده، الخالق

كافة. الناس وإىل إليكم
«الذي فإنَّ ، نبيٌّ أنه يف صدقه عىل للتدليل ذلك من بيشء يقم لم رسولنا كان وإذا
العزيز» الكتاب هو رسالته من ادَّعى فيما صدقه عىل دليًال وجعله الناس به تحدى

وحده.48
وقد رسوًال محمد كون عىل يدل وأنَّه ُمْعِجٌز، الكتاب هذا أنَّ نعرف كيف ولكن
الرسالة، عىل املعجز داللة ضعف َ بنيَّ بأْن املتكلمني طريقة نفسه رشد ابن نقد أن سبق

إلهية؟ رسالة أول عىل وبخاصة
النبوة، صفة عىل قطعية داللة يدلُّ الذي القرآن، إعجاز بأنَّ فيلسوفنا يقول هنا
غيبية بأمور اإلنباء ن تضمَّ أنَّه فعرفنا الفهم، حق وفهمناه قرأناه متى بوضوح لنا ُ يتبنيَّ
العرب كالم عن الغريبني وأسلوبه نْظمه وتذوقنا الوحي، قبل يعرفها محمد يكن لم

القرآن.49 إعجاز يف املتكلمون قاله عما فيه جديد ال ا ِممَّ قال ما آخر إىل جميًعا،
داللة لتدل يجُب امُلعجزة أنَّ من إليه ذهب ما هو ا حقٍّ عليهم به أربى الذي لكن
الناس إرشاد هي التي الرِّسالة هذه النبي، لِرَسالة ُمناسبة تكون أن النبوة، عىل قاطعة
ملن الطب صناعة عىل املرض من اإلبراء يدل كما به، يأتيهم الذي بالرشع وهدايتهم
من تضمنها التي الرشائع «فإنَّ الناحية هذه من الكربى امُلعجزة هو والقرآن يدَّعيها،
التي ائع الرشَّ هذه بوحي.» هي بل بتعلم، يُكتسب أن يُمكن مما ليست والعمل العلم
السعادة ومعرفة به، واالتصال هللا معرفة بعد إال تُنال ال والتي اإلنسانية سعادة غايتها

ص٩٧. رشد، ابن فلسفة 48

ص٩٣. االقتصاد بعدها، وما ص٣٣٥ اإلرشاد مثًال راجع 49
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ما آخر إىل األخرى، عن وتُبعد لألوىل توصل التي األمور هي وما هما، ما والشقاوة
أفضل. بالوحي تبيينها يكون أو بوحي إال تُتبني ال التي امَلعارف من كله بهذا يتصل

ذلك أنَّ ُعلم وجه، أتم عىل العزيز الكتاب يف كلها األمور هذه ُوجدت ملا وأخريًا
هذا عىل ُمنَبًِّها تعاىل قال ولذلك نبيه؛ لسان عىل ألقاه كالم وأنَّه هللا، عند من بوحي
َال اْلُقْرآِن َهذَا ِبِمثِْل يَأْتُوا أَْن َعَىل َواْلِجنُّ اْإلِنُْس اْجتََمَعِت َلِنئِ ﴿ُقْل :(٨٨ اإلرساء: (سورة

َظِهريًا﴾. ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن
لرسالة تماًما مناسبته ناحية ومن وأسلوبه، بنظمه معجز القرآن أن ثبت وإذا
من به ُموحى وأنَّه لسعادتهم، الرضورية الرشائَع الخلق لتعليم هللا لدن من الرسول
يكون أن ومنطقيٍّا طبيعيٍّا كان نفسه من الرسول به يأتي أن ممكنًا كان ما ألنَّه هللا؛
يسبق ولم أُمية، ة أُمَّ يف أُميٍّا نشأ أنَّه املعلوم من أنَّه ة وبخاصَّ رسوًال، لسانه عىل جاء من
عىل الدليل هذا وإىل اليونان، عن ُعرف كما الكون فهم وُمحاولة العلم، مارس أن له
ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو ُكنَْت ﴿َوَما :(٤٨ العنكبوت: (سورة بقوله تعاىل هللا أشار رسول أنه

اْلُمبِْطلُوَن﴾. َالْرتَاَب إِذًا ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب
لخلقه لرساالته هللا اصطفاهم الناس من طائفة وجود أنَّ كله ذلك إىل ويضاف
ال من عدا ما جميًعا والناس الفالسفة عليه اتفق وقد بنفسه، معروف بنيِّ أمر هو
١٦٣ النساء: (سورة تعاىل بقوله هذا إىل القرآن نبه وقد الدهرية، وهم بقولهم يُعبأ
﴿َوُرُسًال قوله: إىل بَْعِدِه﴾ ِمْن َوالنَِّبيِّنَي نُوٍح إَِىل أَْوَحيْنَا َكَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َّا ﴿إِن و١٦٤):

تَْكِليًما﴾.50 ُموَىس هللاُ َوَكلََّم َعَليَْك نَْقُصْصُهْم َلْم َوُرُسًال َقبُْل ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَاُهْم َقْد
األمور وأنَّ لخلقه، هللا من رسًال هناك أنَّ تقدم مما علمنا متى إنه وبالجملة
بني يُفرق رشد ابن لكن صدقهم. عىل دليًال املعجز كان منهم، إال تكون ال املعجزة
ال الذي وهو الربَّاني، املعجز يسميه الذي املعجز فهناك املعجزة، األمور من نوعني
الصفة، لهذه املناسب اآلخر املعجز وهناك نبيٍّا، النبي ي ُسمِّ بها التي الصفة يناسب
مشرتك طريق هو والثاني بالنبوة، وإيمانه الجمهور طريق هو األول النوع من واملعجز

رشد ابن فلسفة النبوة، عىل وداللته القرآن إعجاز يف رشد ابن رأي من سبق ما ويف هذا يف راجع 50

ص٩٨–١٠١.
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اعتمدت أنها وجدنا الرشيعة تأملنا إذا ولكن طاقته، بحسب كل والعلماء الجمهور بني
املناسب.51 املعجز

الرشيعة أنَّ هو الحق لعل ونقول: الرسل، بعثة يف الكالم رشد ابن اختتم هكذا
وبخاصة املعجزات، أو اإلعجاز من النوعني هذين عىل اإللهية الرساالت إثبات يف اعتمدت
دليًال منهما كل به تقدم ما أن الحظنا إذا السالم، عليهما وعيىس موىس بنبوة يتعلق ما
انقالب مثل وذلك الرباني، باملعجز فيلسوفنا سماه ما قبيل من كان رسالته، صدق عىل
واألبرص األكمه وإبراء املوتى، وإحياء السالم، عليه ملوىس البحر وانفالق حية، العصا
من ريب بال يعترب ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا معجزة وهو العظيم القرآن ولكن السالم، عليه لعيىس

لرسالته. املناسب املعجز قبيل

والجور العدل (8)

األشاعرة بني النِّزاع واشتدَّ الخالف أجلها من ثار التي ة الهامَّ املسائل من مسألة هذه
نقده، يف املعتزلة يذكر ال لها بحثه يف رشد ابن نرى ثَمَّ ومن والفالسفة، املعتزلة وبني

الشديد. الالذع نقده من بفيض األشاعرة ينال حني عىل
يرجع أذلك األفعال، يف والُقبْح الُحْسِن مسألة عىل أساسها يف تقوم مسألة وهي
سنرى ولذلك األشاعرة؟ يرى كما الرشع إىل أم والفالسفة، املعتزلة يرى كما العقل، إىل

والقبح. الُحسن ُمْشِكَلة يف رأيه عىل والجور العدل مسألة يف رأيه يبني فريق كل
يف والجور العدل يف األشعرية ذهبت «قد بقوله: البحث األندلس فيلسوف ويبدأ
ذلك من حت رصَّ أنَّها أعني والرشع، العقل يف ا جدٍّ غريب رأي إىل سبحانه هللا حق

بضده.»52 رصح بل الرشع به يرصح لم بمعنى
أُخرى؛ وبالجور تارة، بالعدل يُوصف اإلنسان بأنَّ الرَّأي هذا رشد ابن ص يَُلخِّ ثم
كان ع الرشَّ َرِضيه ما أتى فمن اآلخر، البعض عن ونهاه األفعال ببعض أمره الرشع ألنَّ
وتعاىل سبحانه هللا ا أمَّ جائًرا، كان بالجور ووصفه الرشع عنه نهاه ما أتى ومن عادًال،
عدٌل، أفعاله كل بل عدل، أو جور هو فعٌل حقه يف فليس وتكليف، أمر كل فوق وهو

ص١٠٤. رشد، ابن فلسفة 51

ص١١٣. رشد، ابن فلسفة 52

158



الدينية للعقائد رشد ابن استدالل

ذلك كل بل جوًرا، نفسه يف يشء وال عدًال، نفسه يف يشء ليس قالوا أن هذا ِمْن وكان
وخالف الشناعة غاية يف وهذا عدًال، ذلك لكان معصية بأي أمر الذي الرشع إىل يرجع

واملعقول!53 املسموع
املسموع «خالف امَلسألة هذه يف األشاعرة موقف أنَّ األندلس فيلسوف يرى هكذا
إذ وهذا يظلم، ال وبأنَّه بالقسط، القائم بأنَّه نفسه وصف هللا ألنَّ وذلك واملعقول»؛
َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد :(١٨ عمران: آل (سورة يقول
أيًضا يقول وإذ ِلْلَعِبيِد﴾، ٍم ِبَظالَّ َربَُّك ﴿َوَما :(٤٦ فصلت: (سورة يقول وإذ ِباْلِقْسِط﴾،
عىل يَُقرِّر أْن بهذا فيلسوفنا يُريد َشيْئًا﴾. النَّاَس يَْظِلُم َال هللاَ ﴿إِنَّ :(٤٤ يونس: (سورة
يف هو ما األفعال مَن بأنَّ تشهد — القرآن يف وأمثالها — اآليات هذه بأنَّ نعتقده، ما
إثًما. يجرتح لم الذي الربيء كتعذيب ظلم نفسه يف هو وما املطيع، كثواب عدل نفسه
امُلطيع يُثيب أالَّ هلل أنَّ هنا يرى األشاعرة، سائر مثل هذا يف َمثَلُه الغزايل ولكن
ألنَّه ظامًلا؛ يكون ال وذاك بهذا وأنه يشاء، بما الربيء والطفل الحيوان يعذب أن له كما
الوصف حقه يف يُتَصور فال غريه، يرى ال هو يََرى وكما يُريد، بما ملكه يف يترصف
أو امللك غري يف الترصف وهو ه، َحقِّ يف موجود غريَ الوصف هذا رشط دام ما بالظلم،

األمر.54 حق عليه له من أمر مخالفة
أن تناسوا املسألة، هذه يف املذهب هذا ذهبوا حني األشاعرة بأنَّ نقول أن لنا أنَّ عىل
تحقيًقا حتًما هذا سيفعل أنه إال املطيع إثابة عليه يَِجُب ال كان وإن تعاىل بأنَّه يقولوا
يحقق الذي الحل هذا املشكلة هذه تُحل حني إنه هللا! من بوعده أوىف ومن به، لوعده
كل عادًال ليس إله حكم تحت أنَّه اإلنسان يشعر بإطالق، والقدرة واإلرادة العدالة هلل
يضيع لن وأنَّه الُعَصاة، من تاب ملن باملغفرة وعد إذ أيًضا ورحيًما بل فحسب، العدل

عمًال.55 أحسن من أجر

اإلرشاد و٨٤، ص٨٣ االقتصاد ص١٠٣، الدين يف التبصري رشد، ابن فلسفة عن فضًال ذلك يف راجع 53

من والقبح بالحسن قولهم يف املعتزلة عىل وردِّه جداله يف الحرمني إمام أطال حيث بعدها، وما ص٢٥٨
وتعاىل. سبحانه هلل بالنسبة والجور العدل مسألة عليه ينبني ما وهذا العقل، ناحية

ص٨٣. االقتصاد، 54
اإلرشاد مثًال وانظر الكهف، سورة من ٣٠ واآلية عمران، آل سورة من و١٩٥ ١٩٤ اآليتني مثًال راجع 55

أنهما عىل ال ولكن وتوعد، هللا وعد كما سيكونان والعقاب الثواب أن الحرمني إمام يؤكد حيث ص٣٨١،
تعاىل. عليه واجب
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بالتأويل ينال أن عليه بل اآلن، حتى رأيه له يَسَلم لم رشد ابن فإنَّ هذا ومع
جاء مثًال لرأيه، تشهد أُخرى آيات يُفرس وأْن لرأيه، بظاهرها تدلُّ ال القرآن من آيات
سورة ويف يََشاءُ﴾، َمْن َويَْهِدي يََشاءُ َمْن هللاُ يُِضلُّ ﴿َكذَِلَك :(٣١ (آية املدثر: سورة يف
إذا — تدلُّ أخرى آيات إىل ُهَداَها﴾، نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا ِشئْنَا ﴿َوَلْو :(١٣ (آية السجدة:
يعترب وهذا خلقه، بعض إضالل أراد هللا أنَّ عىل — غريها عن وُمستلقة حرفيٍّا أخذت

طبًعا. جوًرا
اآليات هذه أنَّ بحق يرى إنه املشكلة، هذه عن بالجواب يعيا ال رشد ابن نرى وهنا
الزمر: (سورة تعاىل قوله مثل املعنى، هذا عكس عىل تدلُّ أُخرى وآيات يَتَِّفُق ال ظاهرها
الُكفر يَرىض ال هللا كان متى أنَّه بنفسه البنيِّ مَن إذ اْلُكْفَر﴾؛ ِلِعبَاِدِه يَْرَىض ﴿َوَال :(٧
والنتيجة إليه.56 املؤدي الضالل يف أحًدا يوقع أن طبًعا يرىض ال فإنَّه عباده، من ألحد
بما األول الرضب آيات تأويُل القرآن آيات بني للتعارض منًعا يجب أنه وذاك لهذا
العام. الشامل هللا وعْدَل يتفق وما عقًال، الالزم هو فهذا األُخرى، واآليات تتفق يجعلها
التي األوىل اآلية يف يرى إنه آنًفا؟ ذكرناهما اللتني اآليتني هاتني يؤوِّل كيف ولكْن
األزلية هللا مشيئة أنَّ إىل إشارة يََشاءُ﴾، َمْن َويَْهِدي يََشاءُ َمْن هللاُ يُِضلُّ ﴿َكذَِلَك تقول:
أُخرى وبأسباب بطباعهم للضالل ُمَهيَّئون خلق الناس بعض يف يكون أن اقتضت
الطباع وهذه نتساءل: أن لنا ولكن يضلهم.57 الذي هو تعاىل هللا أن ال لهم، عرضت
الذي من إليه، قادتهم التي األسباب وهذه فيهم؟ خلقها الذي َمن للضالل، هيأتهم التي

فيها؟ األول السبب كان
ِشئْنَا ﴿َوَلْو تقول: التي األُخرى اآلية تأويل يف موفق جد كان فيلسوفنا أنَّ عىل
سببًا يكون قد الناس من لألكثر خريًا يكون ما أنَّ يََرى إنه ُهَداَها﴾. نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا
الذي هذا يخلق أَالَّ الِحْكَمة من فليس األقل، يُصيب — مثًال الضالل هنا هو — لرش
يكون هكذا واألمر َخْلقه بل لألقل، الرش بسببه يكون ال كي لألكثر الخري منه يكون
ِبِه ﴿يُِضلُّ تعاىل: قوله (٢٦ البقرة: (سورة أخرى آية يف جاء ولهذا العدل،58 كل عدًال

اْلَفاِسِقنَي﴾. إِالَّ ِبِه يُِضلُّ َوَما َكِثريًا ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا

ص١١٤. رشد، ابن فلسفة 56

ص١١٤. رشد، ابن فلسفة 57

ص١١٥. املرجع، نفس 58
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الناس ليخرج ملسو هيلع هللا ىلص؛ محمد، عىل القرآن هللا وينزل اإلسالم يجئ لم لو الحق ويف
النار، يف والخلود األبدي الضالل إىل به كفر من صار ملا النور، إىل الظلمات من به
به ُهدي الذي القرآن هذا َجاءَ أْن جميًعا للبرشية والعدل الخري أعظم من كان ولكنه
يقصد لم إذن فاهلل والُكفر، الضالل يف إلمعانهم عارًضا سببًا كان من أضعاف أضعاف
رسوله ة ألُمَّ التامة والسعادة الكامل الخري أراد ولكن به، كفروا الذين أولئك أوَّليٍّا قصًدا

به. كفروا من لشقاء سببًا كان وإن املصطفى،
هللا إىل ينسب «كيف نتصور أن نفسه، رشد ابن يقول كما هذا بَْعَد الواِضِح ومن
غالبًا عنها يُوجد ألنه الضالل؛ أسباب خلق إنما وأنَّه الظلم، ونفي العدل مع اإلضالل

الضالل.»59 من أكثر الهداية
األمر احتاج حتى بظاهرها؛ امُلتََعارضة اآليات تلك املعنى هذا يف جاءت ملاذا ا أمَّ
هللا أنَّ الجمهور يفهم أن رضوريٍّا كان بأنه يجيب األندلس فيلسوف فإنَّ التأويل، إىل
— معروًفا كان ما بسبب وذلك والرش؛ الخري يشء: كل خالق هو امُلْطَلقة عدالته مع
وآخر للخري واحد إلهني: وجود من األمم بعض لدى القول من — بالرسالة عهد قريب
معنى عىل ولكن وحده، هللا إال ما ليشء خالق ال أنه تقرير الرضوري من فكان للرش،
عدًال إذن للرش خلقه فيكون الناس؛ ألكثر للخري سببًا يكون ما أجل من للرش خلقه أنَّ

ا.60 حقٍّ وخريًا
جميع عىل واجبة معرفته ليست التأويل من القدر هذا فإنَّ يشء، من يكن ومهما
املعنى؛ هذا يف الشك فقط لهم عرض ملن واجب هذا ولكنَّ رشد، ابن رأي يف الناس
فمن العمومات، تلك يف التي باملعارضات يشعر الجمهور من أحد كل «ليس ألنَّه وذلك
يف البحث يكون ال حتى ظاهرها.»61 عىل العمومات تلك اعتقاد فغرُضه بذلك يشعر لم

قلبه. يف الشك لدخول سببًا هذا
بالحسن لنفسه يوصف أن يصح الفعل أن عىل التدليل رشد البن َسِلم هكذا
كما دائًما، بالعدل لذلك تُوصف تعاىل هللا أفعال أنَّ وعىل والجور، بالُقبح أو والعدل
هذا يف ُمتعارضة أنها بظاهرها أُخذت إذا يَُظنُّ التي اآليات بني الجمع أيًضا له َسِلم

ص١١٦. رشد، ابن فلسفة 59

ص١١٦. رشد، ابن فلسفة 60

ص١١٧. رشد، ابن فلسفة 61
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والنظر الرشع وضد شنيًعا يراه الذي األشاعرة رأي إىل ينزل أن دون وذلك املعنى،
الصحيح. العقيل

وأحواله املعاد (9)

أخرى حياة وليحيا الدنيا، الدار يف َعِمل ا َعمَّ ليُجزى موته بعد يُبعث اإلنسان كون
الرباهني عليه وقامت ائع الرشَّ عليه اتفقت «مما رشد ابن يقول كما هو شقية، أو سعيدة

الكالم. علم رجال وبني الَفالِسَفة بني فيه ِنَزاع وال العلماء.»62 عند
ثمرة بأفعاله تحقيقها يُعترب َجليلة ِلَغايٍَة ُخِلَق بل عبثًا، يُخلق لم اإلنسان ألنَّ وذلك
الغاية. هذه سبيل يف عمل ا َعمَّ ِحَسابًا يؤدي أن من إذن بدَّ فال الدنيا، ار الدَّ يف وجوده
السعادة من فيها يجد ال حياة الدنيا الدار هذه يف يحيا من الناس من وكذلك؛
والخريات اللذات من ُمتعة يف هم من النَّاس وِمَن ة، الخريِّ وأَعماله فضيلته يُكافئ ما
فيها يشقى التي الحياة هذه بعد أخرى، حياة من إذن بدَّ فال الفضيلة، عن بُعدهم مع
عمل ما ِكفاء يكون ما الجزاء من إنسان كل فيها يجد الرشير، الرذْل وينعم الفاضل

الحارضة. الحياة هذه يف رش أو خري من
جاء ما عىل يرتكز والجزاء، املعاد مسألة املسألة، هذه يف االتفاق كان وذاك ولهذا
(سورة تعاىل هللا يقول ذلك ويف الجميع، عند الرضورية الرباهني عليه وقامت الوحي به
(سورة ويقول تُْرَجُعوَن﴾ َال إَِليْنَا َُّكْم َوأَن َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم :(١١٥ املؤمنون:
يُْجَزاُه ثُمَّ يَُرى َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعى َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن :(٣٩–٤١ النجم:

اْألَْوَىف﴾. اْلَجَزاءَ
فيه بذل الذي وإنما املعاد، مبدأ عىل التدليل يف عناء أي إذن رشد ابن يجد لم
ال روحانيٍّا سيكون عقاب أو ثواب من يتبعه وما املعاد هذا أنَّ بيان هو ُهنا جهده
حسب ة والعامَّ الخاصة يناسب بطريق هذا وإثبات املتكلمون، يرى كما أيًضا ُجسمانيٍّا

األدلة». «كشف كتابه يف نفسه عىل أخذه الذي املبدأ

ص١١٨. رشد، ابن فلسفة 62
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اإلسالم فالسفة أسالفه ورأي رأيه بيان يف رشد ابن بذله الذي املجهود وهذا
الخاص التايل الفصل يف عليه أو له الحكُم سيكون عليه التدليل ويف املسألة، هذه يف
يف تقدمت التي املسائل سائر يف كما هنا طريقتنا وإنما الغزايل، وبني بينه بالخصومة
برأي وُمقارنته أراد، كما عليه وتدليله األندلس فيلسوف رأي عرض هي الفصل، هذا

الغزايل. حامد أبو وخريجه الحرمني إمام وباألخص امُلتكلمني أعيان بعض

ففي السمع ا أمَّ هذا، مع عقًال وجائز بالسمع ثابت األجسام بعث أنَّ إىل املتكلمون ذهب
َب ﴿َوَرضَ :(٧٨-٧٩ يس: (سورة تعاىل قوله ومنها تثبته، التي اآليات من كثري القرآن
َل أَوَّ أَنَْشأََها الَِّذي يُْحِييَها ُقْل * َرِميٌم َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي َمْن َقاَل َخْلَقُه َونَِيسَ َمثًَال َلنَا

َعِليٌم﴾. َخْلٍق ِبُكلِّ َوُهَو َمرٍَّة
يقول الجويني الحرمني إمام هو فهذا أيًضا، الجسماني البعث يُجيز والعقل
للنشأة مخالفة اإلعادة نقدِّر ال أننا الدليل تحرير «ووجه جوازه: عىل بالعقل مستدالٍّ
وجوده جاز ما فإنَّ بتجويزها، العقل لقيض لها مثًال قدَّرناها ولو الرضورة، عىل األوىل

والجائز.»63 الواجب يف يتساويا أن املثْلني ُحْكم من إذ مثله؛ جاز
الروحاني (يريد املعاد أنَّ يقرر فهو الُجويني، شيخه عن هذا يف الغزايل يختلف وال
االبتداء؛ بدليل عقًال ممكن وأنَّه الرشعية، القاطعة األدلة عليه دلت مًعا) والجسماني

االبتداء. وبني بينه فرق وال ثاٍن، خْلق اإلعادة فإنَّ
أكثر ويف املسألة هذه يف الحرمني إمام لشيخه الغزايل استلهام بسبيل اآلن ولسنا
الجسمي امَلَعاد أنَّ عىل ُمْجِمُعون الكالم علم رجال أنَّ بيان الغرُض وإنَّما الكالمية، آرائه
يرى ماذا نعرف أن هذا بعد إذن علينا األُخرى.64 الدار يف سيكون فقط الروحي ال
األديان. كل يف األساسية العقيدة هذه يف رأيه يثبت وكيف املعاد، كيفية يف رشد ابن

ص٣٧٢. اإلرشاد، 63
إنكار بني الجميع «إن بحق: يقول إذ ص٢٨٨؛ الدين أصول يف األربعني كتاب الرازي مثًال راجع 64

متعذر.» حق، القرآن بأن اإلقرار وبني الجسماني املعاد
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«يف بل كيفيته، يف اختلفت فإنها املعاد، مبدأ عىل اتفقت وإن الرشائع أنَّ يقرر إنه
جعله من الرشائع من أنَّ وذلك الغائبة، الحال تلك للجمهور بها مثََّلت التي الشاهدات

مًعا.»65 والنفوس لألجسام جعله من ومنها للنفوس، أعني روحانيٍّا،
ى تَُسمَّ حاًال فاضلة كانت إن املوت بعد للنفس أن فيه شك ال مما بأنَّ وذلك
يختلُف الحال هذا بيان يف جاء الذي والوحي شقاء، ى تَُسمَّ أُخرى فحال وإال سعادة،

تمثيلها.66 يف الرشائع اختالف كان ثم ومن األنبياء، باختالف
الحال:67 لتلك التمثيل يف الرشائع الختالف سببني يذكر وفيلسوفنا

هذه مثلوا الذين ألنَّ أو األحوال، هذه من الوحي من األنبياء أدركه ما اختالف
للجمهور، تفهيًما أشدَّ هو باملحسوسات التمثيل أنَّ «رأوا قد مادية بُمثُل األحوال

اإلسالم.» هي التي رشيعتنا حال هي وهذه … تحرًكا أشد وعنها إليها والجمهور
ال أنه إال فقط، روحانيٍّا سيكون املعاد أنَّ إىل هذا من واضح هو كما يذهب إذن إنه
الحكمة بني توفيق مقام املقام ألنَّ وذلك عليه؛ بالتدليل وال الرأي هذا بإبراز هنا يُعنى

والجمهور. الخاصة يُوافق تدليًال األساسية الدينية العقائد عىل بالتدليل والرشيعة
التمثيل بأنَّ يقول بأْن القرآن من البعث ألصل استدلَّ أن بعد هنا يكتفي إنَّه بل
إىل لنفوسهم تحريًكا وأكثر الناس، ألكثر إفهاًما أتم يكون أن يُشبه رشيعتنا يف الذي
الروحاني، التمثيل بخالف وذلك الرشائع، من األول املقصود هم واألكثر هنالك، ما
فهم يف مختلفة فرًقا املسلمني نجد املعنى لهذا وإنه الجمهور، غري عند قبوًال أشد فهو

وأحواله.68 للمعاد الرشيعة يف جاء الذي التمثيل
له وسنعرض التهافت»، «تهافت كتابه يف نجده إليه ذهب ملا رشد ابن وتدليل
املعاد تَُؤكِّد التي القرآنية اآليات كل تأويل يُمكنه كان إْن وسنرى التايل، الفصل يف
ينتهي ولكنه سبيًال، ذلك إىل يجد لن إنه أو الجسمانيني، والشقاء والسعادة الجسماني

القول ومنها ص٢٨٧)، «األربعني» (كتاب الرازي ذكرها أخرى آراء وهناك ص١١٨، رشد، ابن فلسفة 65

املسألة يف واملتوقف إليهم: كثريًا القرآن أشار الذين الدهريني الفالسفة رأي وهو مطلًقا، البعث بعدم
جالينوس. عن املنقول القول وهو بيشء، الجزم وعدم
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الدينية للعقائد رشد ابن استدالل

أدى ما هو فيها إنسان كل فرض أنَّ املسألة هذه يف «والحق بقوله: هنا املسألة هذه من
الوجود إنكار وهو جملة، األصل إبطال إىل يُفيض نظًرا يكون أال بعد فيها، نظره إليه
الحال هذه بوجود العلم لكون صاحبه؛ تكفري يُوِجُب االعتقاد من النَّحو هذا فإنَّ جملة؛

والعقول.»69 بالرشائع للناس معلوًما لإلنسان

الدينية العقائد من عليه التدليل رأى ما عىل التدليل من ُرشد ابن انتهى هنا وإىل هذا،
كبريًا عمًال رأيه يف أتمَّ هنا وإىل الناس، من والعامة ة الَخاصَّ يُنَاِسُب تدليًال األساسية،
أن يمكن الدين عقائد أنَّ بنيَّ فقد والحكمة، الرشيعة بني التوفيق أو الجمع سبيل يف
يف خالف املعنيني هذين بني يُوجد ال وأنَّه مًعا، العقل ومن الرشع من عليها يستدل

ما. يشء
يف سنراه ما وهذا الغزايل، تهافت يهدم أن أراد، ما له ليتم كله ذلك بعد عليه وإنَّ
الطويل بالبحث — مسائل من سيعالجه ما ضمن — فيه سيعالج الذي التايل الفصل
يف رأينا كما امللة» عقائد عن األدلة «كشف كتابه يف بإيجاز تناوله ما بعض العميق
والحياة هللا، وعلم العالم، قدم مسائل: مثًال بذلك نعني منه، انتهينا الذي الفصل هذا

وعقاب. ثواب من فيها سيكون وما األُخرى

ص١٢٣. رشد، ابن فلسفة 69
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الرابع الفصل

والغزايل رشد بنيابن

الغزايل بني الخالف أجلها من اشتدَّ التي املسائل األخري الفصل هذا يف سنعرض
أن يف سببًا وكانت سينا، وابن والفارابي الغزايل بني أدق بعبارة أو املسلمني، والفالسفة
رشد ابن قام ألن سببًا أيًضا كانت كما الفالسفة»، «تهافت املعروف كتابه الغزايل كتب

التهافت». «تهافت املعروف بكتابه الغزايل عىل يرد
وقد اإلسالمي، الفلسفي التفكري يف العميق أثرهما لهما يزاُل ال إذن معركتان فهما
الذي أيًضا العنيف بكتابه رشد ابن الثانية وأثار العنيف، كتابه يف الغزايل األوىل أثار
بما وننتهي الغزايل من كان بما نبدأ أن لذلك الطَّبيعي وِمَن ل، األوَّ الكتاب هدم به أراد

رشد. ابن من كان

الفالسفة وتهافت الغزايل (1)

(٤٥٠–٥٠٥ه) الغزايل محمد بن أحمد حامد أبو يصري أن هللا قدر من كان (١)
الفالسفة. وتهافت الدين، علوم إحياء الخالدين: بكتابيه األخص عىل وذلك اإلسالم، حجة
من واآلخرة، الدنيا يف للسعادة أهًال ا حقٍّ ُمْسلًما امُلسلم يكون به ما يشمل فاألول
األساسية العملية واألمور واإلقناع، الفهم والسهل والسنة الكتاب عىل القائم الكالم ِعْلم
من ذلك وغري والسفر، واالتجار بالزواج يتصل فيما الطيبة؛ والعادات كالعبادات الدينية
معرفة اإلنسانية بالنفس املعرفة عىل القائمني واألخالق التصوف ومن الحياة، شئون
وروحه. وعقله اإلنسان لقلب صالح غذاء فيه مما كله وذاك هذا غري ومن حقة، أكيدة
حسن، بقبول القيم الضخم العمَل هذا اليوم إىل يزالون وما املسلمون تقبل ولذلك
يمنع لم هذا أنَّ عىل لقلبه؛ وطمأنينه لروحه وغذاء لدينه تصحيًحا فيه يجُد والكثري



والفلسفة الدين بني

كثريًا يحوي أنه امُلتعصبني الفقهاء بعض رأى املغرب بالد إىل الكتاب وصل ملا أنَّه من
نسخ بإحراق باألمر انتهت كثرية فتٌن ذلك من فكان الرسول، لسنة امُلخالفة البدع من

بعضها.1 فعًال أحرق وربما الكتاب،
الشيخ يدي عىل كادت أو ذروتها اإلسالمية الفلسفة بلغت وقد جاء الثاني والكتاب
يعرفون وما تتفق ال كثرية آراء حوت أنها املسلمني من كثري ووجد سينا، ابن الرئيس
تاج يقول كما — «والناس الكتاب بهذا الغزايل فظهر األساسية، الدينية العقائد من
من وأفقر السماء، ملصابيح الظلماء من أحوج الفالسفة ِفْرية ردِّ إىل — السبكي الدين

املاء.»2 قطرات إىل الجدباء
الفالسفة، عىل الهجوم بدأ الذي هو الغزايل أنَّ هذا من نفهم أن ينبغي ال ولكن (٢)
العقل إلعطائهم امُلعتزلة خصومة رضورة رأوا وقد السنة، أهل من امُلتكلمني بأنَّ ذلك
واألصلح والصالح، هللا، (صفات الدينية العقائد بعض فهم يف ينبغي مما أكثر ُحرِّية
اإلسالم، يف الفلسفية املدرسة ن تكوُّ بدء منذ الفالسفة حرب رضورة باألوىل رأوا مثًال)،
إمام األشهر، األشعري الحسن أبي اإلمام بعد املتكلمني هؤالء من نذكر أن ونستطيع

والجدل. الكالم علم يف وبخاصة الغزايل شيخ الجويني الحرمني
من أحًدا يعرف لم أنه الضالل» من «املنقذ كتابه يف لنا يذكر الغزايل إن حقيقة
أنَّه اآلن سنرى ولكنَّا قبله، عليها والرد الفلسفة لتحصيل همته رصف اإلسالم علماء
اآلراء أصحاب عىل بالرَّدِّ النقدية الدينية املسائل من كثري يف ُعني من الغزايل قبل كان

مالحدة. أم فالسفة بأنهم عرفوا أكانوا سواء رأيهم، يف الضالة
يشتمل الرَّابع «واألصل العالم»: «حدوث عىل كالِمِه يف يذكر الَحرمني إماُم هو هذا
يُزعزع منه الَغَرض إثبات فإنَّ حتم، الركن بهذا واالعتناء لها، ل أوَّ ال حوادث إيضاح عىل
دورة تزل ولم عليه، هو ما عىل يزل لم العالم أنَّ مذهبهم فأصل امللحدة، مذاهب جملة
إىل تتعاقب والفساد الكون عالم يف الحوادث تزل لم ثم أول، غري إىل دورة قبل للفلك

بمثله.»3 مسبوق ذلك فكل ُمفتَتَح، غري

.١٣١-١٣٢ ج٤، ١٣٢٤ه، سنة القاهرة طبع الكربى، الشافعية طبقات 1

.١٠٢ ج٤، الطبقات، 2
ص٢٥. اإلرشاد، 3
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يكون أن «وباطل بالصانع: العلم إثبات عن كالمه معرض يف يذكر أيًضا نراه كما
العدم) استمرار بدل آخر دون وقت يف بالوجود العالم خصص الذي املخصص (يريد
علة املخصص ُقدِّر فلو االقرتان؛ عىل معلولها تُوجب العلة فإنَّ العلل، مجرى جاريًا
وجود توجب أن فيجُب قديمة، كانت فإْن حادثة، أو قديمة تكون أن من يخُل لم
كانت وإن حدوثه، عىل األدلة أقمنا وقد العالم، بِقدم القول إىل يفيض وذلك أزًال، العالم

املقتىض.»4 مقتىض يف القول يتسلل ثم مخصص إىل افتقرت حادثة
العالم بِقَدم قال من عىل الرَّدِّ معرض يف واالستدالل، الجدل من وذاك النوع وهذا

الغزايل. لدى قريبًا سنجدهما صانع، إىل حاجته وعدم
الحسني أبي كالم من نأخذه سابقيه، من الغزايل استمداد عىل يُدلُّنا ثاٍن ومثل
هللا علم عن الكالم صدد يف يذكر إنَّه امُللحد؛ الراوندي ابن عىل َردِّه يف امُلعتزيل الَخيَّاط
يعلم يزل لم وأنه معه، يشء وال كان ثناؤه، جل هللا، أنَّ هو القول من «الصحيح تعاىل:
يزل لم ذكره جل فهو وتسكن، إياها خلقه بعد ستتحرك وأنها األجسام سيخلق أنه
فيه الحركة حلول حال يف أنه ويعلم سيتحرك، فيه الحركة حلول قبل الجسم أن يعلم
األحد، يوم يموت زيًدا أن السبت يوم أعلمنا لو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ ذلك يبني ومما ُمتحرك،
أنَّه أيًضا ونعلم األحد، يوم سيموت فيه املوت حلول قبل زيًدا أن نعلم السبت يوم لكنا

فيه.»5 املوت حل إذا األحد يوم ميت
بأنَّ الفالسفة قول إبطال مسألة يف الغزايل لدى االستدالل من الرضب هذا وسنجد
علم مسألة يف الخياط رد بني كبري تشابه يُوجد وكذلك الحادثة.6 الجزئيات يعلم ال هللا
بحدوث حادث تعاىل هللا علم أن يزعم الذي الرافيض الحكم بن هشام عىل أيًضا، هللا
هللا أنَّ يرون حني الفالسفة تلبيس من زعمه ما عىل الغزايل استدالل وبني املعلومات7
لم إذن فاهلل علته، عن املعلول صدور عنه صادر بأنَّه قولهم مع وصانعه العالم فاعل

به.8 يعلم وال يرده

ص٢٨-٢٩. املرجع، نفس 4
ص١١٢. نيربج، األستاذ بتحقيق القاهرة، طبع االنتصار، كتاب 5

.٢٣٢ ص٢٣١، بريوت، بويج األب طبعة الفالسفة، تهافت 6
ص١٠٩-١١٠. االنتصار، 7

بريوت. طبعة من ٩٦ ص٢٤-٢٥، القاهرة طبعة التهافت، 8

169



والفلسفة الدين بني

املنحرفة الفرق عىل الرد يف الغزايل سبقوا ملن اإلشارة أردنا لو القول بنا ويطول
حزم بن محمد أبا إنَّ النَّاحية؛ هذه يف ثالثًا مثاًال أخريًا نذُكُر ولكن السبيل، سواء عن
فيذكر هللا، وهو له، علة يعترب فاعل وله قديم العالم بأنَّ قالوا الذين عىل يرد الظاهري
هو فهذا يشء، إىل ليس من بمعنى الوجود، إىل العدم من املنتقل هو «املفعول أنَّ
وهو يزل، لم الذي هو إنَّه يقولون وهم كان، ثم يكن لم ما هو املحدث ومعنى املحدث،

املعقول.»9 خالف
تلبيس مسألة يف الغزايل ذكره مما بعيد غري حزم ابن من واالستدالل الرَّدُّ وهذا
تويف حزم ابن أنَّ ومعروف بِقدمه.10 قولهم مع العالم صانع هللا إنَّ بقولهم الفالسفة

كتب.11 ما ببعض وأعجب قرأه الغزايل وأنَّ ٤٥٦ه سنة
قدر من الغضَّ نُريد أننا هذا من يُفهم أن ينبغي ما فإنه يشء؛ من يكن ومهما
عىل الرد يف نسويه أن نُريد أو الناحية هذه يف عمله قيمة من االنتقاص أو الغزايل،
له كان اإلسالم حجة أنَّ نثبت أن هو اإلشارات بهذه نريد الذي إنما بسابقيه، الفالسفة

األسالف. هؤالء عن عرفه مما أفاد قد طبًعا وأنَّه الكفاح، هذا يف سلف
أعطى قد هذا أنَّ رأى سينا، ابن وفاة من عاًما عرشين بعد ولد وقد الغزايل إنَّ
أن عليه فرًضا فرأى قبل، من لها يكونا لم الكالم، لعلم بالنسبة ومنزلة قوة للفلسفة
هذا عىل وكان فيها، هوادة ال حربًا عليهم يُشن وأن الفالسفة عىل للرد نفسه ينتدب

قادًرا.
القَدر أن فرأى الفلسفية، الدراسات يف ومتبحًرا وصوفيٍّا، ومتكلًما، فقيًها، كان لقد
يحس كان وقد والفالسفة، الفلسفة ضد الفاصلة املعركة يربح الذي الرجل ليكون أعده
بضمري أدائها إىل فاندفع تريث، دون بها يضطلع أن يجُب التي الرسالة بهذه فعًال

محيط. قوي وعقل يقظ
ورجالها، الفلسفة لحرب نفسه أعدَّبغرَضه الذي الغزايل هو دقيق بإجمال هذا
العمل هذا من وغايته غرضه بدقة كان فماذا الفالسفة» «تهافت كتابه ذلك يف فكتب

لها؟ نفسه ندب التي الغاية إىل للوصول اصطنعها التي خطته كانت وماذا الكبري،

.٢٣-٢٤ ج١، ١٣١٧ه، سنة القاهرة طبع والنحل امللل يف الفصل 9
ص١٠٣-١٠٤. التهافت، 10

.٥١٢ ج١، أوروبا، طبع الطيب، نفح 11
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تهافت بيان هو كتابه من الغزايل غرض أنَّ «Schmoslders «شمولدير يرى (٣)
يُضادُّ منهم للواحد الفلسفي املذهب وأنَّ بعض، مع بعضهم وتناقضهم الفالسفة
عىل به يُدلل إيجابي مجهود عمله يف له يكن لم الغزايل أنَّ هذا ومعنى اآلخر، فلسفة
املذاهب هذه تناقض بيان هو له كان ما كل بل مذاهبهم، وتداعي الفالسفة تهافت

بينها.12 فيما
الفلسفية املذاهب تلك هدم كان غرضه إنَّ بل الرأي، هذا «مونك» يرَض لم ولذلك

13. عامٍّ عنيف بنقد
من للغزايل غرًضا كان ذكره ما أنَّ عىل «مونك» املسترشق موافقتنا مع ونحُن
أرادها التي األغراض أو الغرض إنَّ كتابته، من الوحيد الغرض يكن لم أنَّه نرى تهافته،
من وبخاصة نفسه، كالمه من لنا تُبني الكتاب، بهذا الفالسفة حربه من اإلسالم حجة

الكتاب. لهذا افتتاحه
تركوا قد سينا، وابن الفارابي وبخاصة املسلمني، املتفلسفني أنَّ هاله قد إنَّه
أسماء لهم الذين القدماء للفالسفة وتقليًدا بعقولهم، اغرتاًرا — يقول كما — الدين
الرد نفسه عىل فرض ولهذا وأرسطوطاليس؛ وأفالطون وأبقراط سقراط مثل ية مدوِّ
باإللهيات، يتعلق فيما وتناقضها آرائهم تهافت ُمبينًا القدماء»،14 «الفالسفة هؤالء عىل
أو رأيه، ُحسن عىل يدلُّ تقليًدا بالُكفر التجمل أنَّ يظن من غلوائه من «ليكف وذلك
ما عىل شأنهم يف يعتمد اليونان الفالسفة عىل يرد حني وهو وذكائه.»15 بفطنته يُشعر

به. وراضني بصحته ُمعرتفني سينا وابن الفارابي عنهم نقله
الفالسفة من الثقة نزع وهو آخر، غرًضا ذلك بجانب اإلسالم لحجة أنَّ عىل
التناقض، عن تقيه مسالكهم أن فظن فيهم اعتقادهم َحُسن َمن و«تنبيه املسلمني،
الغرض هو هذا ولعلَّ به.»16 مقطوًعا اعتقدوه ما عليهم فأبطل تهافتهم؛ وجوه ببيان
الفلسفة أْرس شدة رأى أن بعد إليها، للوصول العدة أََعدَّ التي والغاية للغزايل األخري

أثرهم. وقوة الفالسفة اسم وذيوَع

بالفرنسية. ص٣٧٢-٣٧٣، ،Melanges ألفاف 12

بالفرنسية. ص٣٧٢-٣٧٣، ،Melanges ألفاف 13
.١٧٢ ج٤، اإلسالم، مفكرو فو». «كارادي خطأ فهم كما املسلمني الفالسفة ال اليونان، فالسفة يريد 14

ص٤–٦. هذا قبل وراجع ص٧. الفالسفة، تهافت 15
ص١٣. املرجع، نفس 16
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أغبياء،17 بأنَّهم منهم، للناس تنفريًا يصفهم يُجادلهم وهو نراه هذا أجل ومن
نحو إىل ظلمات،19 فوق ظلمات نظرياتهم بعض وبأنَّ الحق،18 هللا سبيل عن زاغوا
وترصف منه النَّاَس ر تُنَفِّ والتي بها، اتصف بمن ا حقٍّ تُزري التي الصفات من كله هذا

به. يثق من حتى عنه
اليونان الفالسفة اختالف من بدء ذي بادئ يتخذ الغزايل أنَّ نرى هذا بعد أَنَّنَا عىل
نراه ولذلك للشك؛ ُمحتملة فيها آراءهم أنَّ عىل دليًال بينهم، فيما اإللهية املسائل يف
الحسابية كعلومهم التخمني، عن نقية الرباهني، متقنة اإللهية علومهم كانت «ولو يقول:
بعد نجدها حجة وهذه الحسابية.»20 يف يختلفوا لم كما فيها اختلفوا ملا واملنطقية،
يف أخذ عندما وذلك املشهور، الفرنيس الفيلسوف «ديكارت» لدى قرون خمسة من أكثر

الطبيعة. بعد ما نقد
فإنَّ الفالسفة، حربه من الغزايل قصدها التي األغراض هي تلك كانت وإذا (٤)
املاهر الخصم يصنع فكذلك معها، مناسبة تكون أن يجُب لبلوغها سلكها التي الطريقة

اللبيب.
التي املصطلحات بعض يف الفالسفة يُنازع ال لكتابه الثانية ُمقدِّمته يف إنَّه حقيقة،
بنفسه، يقوم ما بالجوهر يُريدون داموا ما جوهًرا «هللا» تسميتهم مثل اصطنعوها،
مثل بحاٍل، الدين تعارض ال التي الطبيعة يف نظرياتهم بعض يف يُنازعهم ال وكذلك
هذا يف الشك إنَّ بل يقينية، رياضية أُصول عىل مبنيٍّا ذلك دام ما للكسوف، تفسريهم
ُمطلًقا، فيها ريب ال التي الرياضيات مع متعارًضا ويظهره نفسه الدين يُرضُّ ونحوه

اإللهية. العلوم لدراسة منه بد ال إذ املنطق؛ يف أيًضا ينازعهم ال كما
وما الطبيعة إىل يرجع وفيما الدين، بأصول يتعلق فيما وشدة بعنف ينازعهم إنما
قولهم مثل الصحيحة، الدينية والعقائد يتفق ال إليه ذهبوا ما رأى ما إذا الطبيعة، بعد

الجسماني. البعث وإنكارهم حدوثه، أو العالم قدم يف

.١٢٠ ،١١٦ ص١٠٠، الفالسفة، تهافت 17

.١٢٠ ،١١٦ ص١٠٠، الفالسفة، تهافت 18

.١٢٠ ،١١٦ ص١٠٠، الفالسفة، تهافت 19
ص٩. الفالسفة، تهافت 20
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الرياضيات نعني اليونان، فلسفة من به موثوًقا كان ما الغزايل يُهاجم لم وهكذا
بشدة؛ ينقدها الطبيعة بعد فيما هذا بعد حملته وركز واملنطق، عليها القائمة والطبيعة
من إليه الوصول عن العقل يعجز ما فيه نجد الذي الدين به جاء ما بدلها ليقيم
الفيلسوف «كانط» من سيكون بما يذكِّرنا وذاك هذا يف اإلسالم وحجة اإللهية، املسائل

١٨٠٤م. سنة املتوىف األشهر األملاني
يعرض بل جملة، يتناولها ال ونحوها، امَلسائل تلك يف الفالسفة يُنازع حني والغزايل
من هو يراه ما ومع لتأييده، الفالسفة ساقها التي األَِدلَّة مع يرضاه ال الذي الرأي
األدلة هذه عىل واالعرتاض الرد يف يأخذ املرحلة هذه وبعد الفالسفة، فاتت أخرى أدلة

جديد. من عليها الرد يف ويأخذ اعرتاضاته، عىل إجابات لهم ويتصور
يظهر أن يعنيه ال الذي املحامي طريقة عىل املعركة يف يسريُ ال الغزايل نرى وبهذا
خصمه إنصاف مع الحقيقة، إىل الوصول يُريد من سري يسريُ إنَّه بل خصمه، أدلة
التي املؤلفات من كثري يف ماثلة نجدها طريقة وهذه نَْقِدها، ثم وبراهينه أدلته وتقدير

كبري. حدٍّ إىل للخصم إنصاف فيها طريقة وهي باألزهر، اليوم حتى تدرس
وخصومته، كتابه يف الغزايل طريقة يسم الذي الطابع كلَّ ليس ذاك أو هذا أنَّ عىل
يُنازعهم وقدرته، بالعقل اعتزازهم من والحدَّ الفالسفة، من الثقة نزع أراد وقد إنه

فيها. معهم يتفق مسائل بعض يف أيًضا
قدَّم التي املسألة هذه فنائها، وعدم النفس ُروحانية مسألة لذلك املثل ومن
العقيدة تقوية شأنها ومن باإلقناع حرية قويَّة عقلية أدلة لها لالستدالل الفالسفة
عىل يردُّ ولكنه فيها، للفالسفة إليه وصل الذي الرأي يف الغزايل ينازع ال والتي الدينية،
إليه ذهبوا ملا االستدالل عن عقولهم عجز للفالسفة ليُبني وذلك والرباهني، األدلة هذه

فيها.21 وحده بالرشع االستدالل الخري وأنَّ حق، أنَّه مع
لنفسه يُبيح الغزايل أنَّ — ذلك إىل اإلشارة تقدمت وقد — سنرى وذاك، هذا بعد ثم
للفالسفة تقليًدا وبالكفر الظلمات، يف والتخبط الفاضح بالجهل خصومه يرمي أن
تحقيق له تُِتمُّ التي التشنيعات هذه نحو إىل الخطأ، من عصمتهم اعتقدوا الذين اليونان
حملته من قصده ما بعض وهو سمعتهم، وتسويء املسلمني الفالسفة عىل التشويش

العنيفة.

بعدها. وما ص٢٩٧ الفالسفة، تهافت 21
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األغراض، هذه لبلوغ سلك وكيف تهافته، من الغزايل أغراض عرفنا أن بعد واآلن
حولها يرتكز التي املسائل بعض عرض وهي البحث، من ة امُلِهمَّ النَّاحية إىل ننتقل

والفالسفة. الغزايل بني الخصام
الرَّأي بيان تهافته يف غرضه من يكن لم اإلسالم حجة أنَّ إىل اآلن من نُشري أننا عىل
سيخصص — يقول كما — التي املسائل هذه النزاع، حولها دار التي املسائل يف الحق

بالهدم.22 «التهافت» يف ُعني كما باإلثبات فيه يُعنى كتابًا لها
وبني الغزايل بني النزاع فيها دار التي املسائل نعرض أن تقدم ما بعد ونرى (٥)
ما أو اإلسالم، حجة رأي يف الدين قرره ما مع ُمتعارًضا منها كان ما سواءٌ الفالسفة،
عليه، العقيل الدليل إقامة عن رأيه يف الفالسفة عجز ولكن نفسه، يف ا حقٍّ منها كان
بكتابه املسائل هذه من مسألة كل يف بيانه الغزايل أراد ما بإيجاز نورد بأن هنا ونكتفي
الخاص الفصل هذا من الثاني القسم إىل فيها الجدل مرجئني الفالسفة»، «تهافت

هي: املسائل وهذه عليه، رشد ابن بردود

حدوثه. أو العالم قدم (١)
له. الصانع أنه إثبات عن الفالسفة تعجيز أو هللا عن العالم صدور (٢)

العلم. هذا ومدى وبالعالم، بنفسه هللا علم (٣)
واملسببات. األسباب مشكلة (٤)
األخروي. والجزاء البعث (٥)

قول يُبِطل أن أراد الغزايل، جهد من األكرب الجانب استنفدت التي األوىل: املسألة يف
بالتدليل وذلك األزيل، القديم هللا معلول هو دام ما دائًما يوجد العالم بأنَّ الفالسفة
أن األزل يف قدرت اإللهية اإلرادة أنَّ فكرة وبإدخاله ينتهي، ال زمن استحالة عىل
لم أن بعد هللا عن ُمحدثًا العالم ُوجد وهكذا هللا، أراده الذي الوقت يف العالم يوجد
تعاىل.23 هللا إرادة يف التغري عدم من عليه الفالسفة يُحافظ بما املساس دون يكن،

وأنهم العالم، صانع هللا أنَّ يرون ال الفالسفة أنَّ عىل يُدلل أن حاول الثانية: ويف
أن يمكن فال قديم؛ العالم أنَّ من إليه: ذهبوا ما حسب ذلك إثبات عن يعجزون

ص٧٨. التهافت، 22
بعدها. وما ص٢٦ التهافت، 23
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عنه يصدر ال الواحد أنَّ ومن فاعًال، يكون حتى مريًدا ليس هللا وأنَّ مخلوًقا، يكون
الواحد.24 هللا عن صدوره يُمكن فال ُمختلفات؛ من مركب والعالم واحد، إال

العالم دام ما غريه، وال ذاته يعرف ال هللا بأنَّ القوَل الفالسفة إلزام حاوَل الثالثة: ويف
الشمس.25 عن والنور النار عن الحرارة كصدور بالرضورة بل إرادة بال عنه صدر

الجزئيات.26 يعلم ال هللا بأنَّ قولهم بإبطال ُعني كما
ى يَُسمَّ وما سببًا ى يَُسمَّ ما بني االرتباط أنَّ عىل التدليل عىل عمل الرابعة: املسألة ويف
النبوية املعجزات لتكون وهذا الفالسفة، يرى ما خالف عىل رضوريٍّا ليس ُمسبَّبًا
أنَّ عىل يدل ال النار المس إذا — مثًال — القطن احرتاق أنَّ ببيان وذلك ممكنة،
املالمسة، عند االحرتاق حدوث عىل إال يدل ال بل حقيقة، وبها النار من هو االحرتاق
ى يَُسمَّ ما يخلق أن يجوز والذي املالمسة، عند االحرتاق خلق الذي هللا فهو السبب ا أمَّ

سببًا.27 يسمى ما بدون مسببًا
مالْربانْش من كلٌّ إليه ذهب بما املشكلة هذه يف إليه الغزايل ذهب ما ويذكِّرنا
ى يَُسمَّ ما بني الرضوري االرتباط نفي أي: بعده، من وهيوم عرش السابع القرن يف

مسببًا. يُسمى وما سببًا
دون أخرى عنها ينتج ما واقعة أن فقط ترينا التجربة بأنَّ يقول «هيوم» إن
عالقة التعبري: بهذا يُراد الذي االرتباط أي: بينهما، رضوريٍّا ارتباًطا لنا يبني أن
هو به اليشءُ يوَجد الذي الحقيقي السبب بأنَّ ح يَُرصِّ «مالربانش» إنَّ بل السببية.28
وبني بينه رضوريٍّا ارتباًطا العقل يرى ما هو رأيه يف الحقيقي السبب فإنَّ وحده، هللا
يشء، كل وحدها إرادته عن يكون الذي هلل إال العقل يراه ال ما وهذا عنه، ينتج ما
الخالقة.29 اآللهة لتعددت وإال خلق، مما ليشء القوة هذه هللا يجعل أن يُمكن وال
منه. الحق يف ليست بقوة هذا يفعل مثًال، ذراعيه يحرك حني اإلنسان فإنَّ ثَمَّ ومن

بعدها. وما ص٩٥ التهافت، 24
ص٢١٩-٢٢٠. التهافت، 25

بعدها. وما ص٢٢٣ املرجع، نفس 26
ص٢٧٨-٢٧٩. التهافت، 27

.٤٥٣ ج١، ،١٩٢٤ سنة باريس طبع بالفرنسية، الحديثة، الفلسفة تاريخ هوفدنج: 28

.VI, 2, ch. 111, p. 221-222 بالفرنسية، الحقيقة، عن البحث 29
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فإنه السببية، مشكلة يف إليه ذهب ما نرصة يف اإلسالم حجة اشتداد ومع
منهج دون وحده هللا إىل وإضافتها أسبابها عن املسببات لزوم إنكار بأن يشعرنا
فرًسا، كتاب أو كلبًا، غالم انقالب بتجويز وذلك الطبيعة، يف الفوىض إىل يجرُّ متعني،

بعض. إىل املوجودات أعيان انقالب من وذاك ذلك غري أو
أنَّ قرر بأن الطبيعة، يف االنقالبات تجويز أي: الزَّعم، هذا يتدارك نجده ولهذا
ممكن أمر سببًا ى يَُسمَّ ما دون آخر يشء إىل اليشء انقالب بأنَّ علًما فينا خلق هللا
بعض، عن بعضها األشياء ترتُّب عادة استمرار أنَّ وبخاصة يقع، ال ولكنه نفسه يف
العادة هذه وفق دائًما ستجري أنَّها أذهاننا يف خ رسَّ وحده، وسببيته هللا بإرادة

والنظام.30
لدى كذلك أيًضا نجدها «العلم» هذا فينا خلقت التي «العادة» هذه وفكرة هذا،
يشء عن يشء ووجود الطبيعة، يف النظام من نراه ما اطِّراد بها يُعلل فإنه «هيوم».

باطِّراد.31 دائًما
تهافت كتابه الغزايل بها ختم التي العرشون املسألة وهي الخامسة: املسألة يف وأخريًا
الجسماني البعث إنكار من الفالسفة إليه ذهب ما بإبطال يُعنى نجده الفالسفة،
الرشيعة يف ذلك عن جاء ما إىل بحق هذا يف ُمستنًدا الجسمانيني، والعقاب الثواب
نراه كما مًعا، والروحي الجسمي والجزاء البعث تثبت التأويل تحتمل ال نصوص من
األجساد.32 بعث من تمنع أنها الفالسفة رأى التي املحاالت بإبطال هذا بعد يُعنى

أراد ما تحقيق سبيل يف وسلك كتابه، من وغايته أغراضه اإلسالم حجة حدد وهكذا
الفالسفة. وبني بينه املعركة ميدان وَحدَّد غايته، تحقق أنَّها ورأى ارتضاها التي الطريَق
بعد علينا ثم الفلسفة، نصري رشد ابن خصمه من سيكون ماذا ذلك بعد فلننظر
التفكري يف َماثلة آثارها تزال ما التي املعركة هذه يف الخاص برأينا نتقدم أن كله هذا

األيام. هذه حتى الفلسفي

ص٢٨٤-٢٨٥. التهافت، 30
.٤١١ ج٢، بالفرنسية، الفلسفة، تاريخ برهييه، ص٤٥٣، ذكره، السابق الكتاب «هوفدنج» راجع: 31

بعدها. وما ص٣٤٤ التهافت، 32
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التهافت وتهافت رشد ابن (2)

أو اإلسالم، فالسفة ضد حامية املعركة يشنَّ أن رأينا كما للغزايل ُكتب قد كان إذا
كذلك ُكتب فقد اإلسالم»، «حجة بذلك يصري وأن سينا، وابن الفارابي ضد أدق بعبارة
نصري بهذا يَصري وأن تهافته، يهدم أن الزمن.33 من بقليل بعده ظهر الذي رشد البن

اإلسالم. يف الفلسفة

عىل الغزايل وطأة بثقل أحس من أول كان أنه نظن أن ينبغي ما أنه عىل (١)
ُطفيل». «ابن به ونعني الشدة، هذه أحس من قبله كان فقد عليه، الرَّدِّ ووجوب الفالسفة
يربط للجمهور مخاطبته «بحسب أنه الغزايل عىل طفيل بن بكر أبو عاب لقد
إنكار مسألة مثًال لهذا ورضب ينتحلها.» ثم بأشياء ر ويكفِّ آخر، يف ويحل موضع يف
هذا يكون أن يبعد ال أنَّه مع للفالسفة، تكفريه أسباب من كانت التي الَجسدي البعث

الضالل.34 من واملنقذ العمل، ميزان كتابيه: من يُؤخذ ما عىل الخاص رأيه هو
املسألة يف ُمختلفة آراء اتخاذه عن يعتذر الغزايل أنَّ هذا بعد يذكر طفيل وابن
فيه يُشارك رأي أقسام: ثالثة اآلراء بأنَّ العمل» «ميزان كتاب آخر يف بقوله الواحدة
ورأي ومسرتشد، سائل كل به يخاطب ما بحسب يكون ورأي عليه، هم فيما الجمهور

اعتقاده. يف رشيكه هو من إال عليه يطلع ال نفسه وبني اإلنسان بني يكون
حني أيًضا يحسه رشد ابن نجد الغزايل، يف طفيل ابن أحسه الذي املعنى وهذا
ومكانه، زمانه أجل من يعتقد ال ما يقول ألن اُضطرَّ أنَّه — سيجيء كما — يرى
مؤلفات للغزايل أنَّ يؤكد «مونك» جعلت التي هي هذه األندلس فيلسوف وُمالحظة

35.ésotéripues أهلها غري عىل بها مضنونًا
وإيجاز، وضوح يف الفالسفة» «تهافت كتابته من غرضه عن رشد ابن ويفصح (٢)
فإنَّ وأنبيائه، رسله جميع عىل والصالة الواجب، هللا حمد «وبعد بقوله: فيفتتحه
التصديق يف «التهافت» كتاب يف املثبتة األقاويل مراتب نُبني أن القول هذا يف الغرض

والربهان.»36 اليقني مرتبة عن أكثرها وقصور واإلقناع،

٥٢٠ه. سنة رشد ابن وُولد ٥٠٥ه، سنة الغزايل تويف 33
ص١٣. جوتييه، املسترشق نرش يقظان، بن حي 34

ص٣٨٢. مزيج، 35

بويج. األب بتحقيق ١٩٣٠ سنة بريوت طبعة هي التهافت، تهافت يف مرجعنا 36
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يف ليس كتابه، من أخرى كثرية مواضع يف إياه رشد ابن تأكيد مع الغرض وهذا
حملته ويجعل الغزايل عدوان يردَّ أْن وهو األخري، غرضه إىل بها يصل وسيلة إال رأينا
وإزالة للفلسفة االنتصار من له نفسه نََصب ما له يتم وبذلك باطلة، الفلسفة عىل

بينهما. التوفيق نقل لم إن الرشيعة، وبني بينها الجفاء
اإلسالم، وحجة األندلس فيلسوف بني ة امُلِهمَّ النِّزاع مسائل عرض من وسنرى (٣)
ليُعيد رشد ابن به قام دفاًعا ليس بويج، األب بحق يقول كما التهافت» «تهافت أنَّ
الغزايل.37 لكتاب متبرص عميق تأويل أو وتفسري دقيق فحص ولكنه منزلتها، للفلسفة

جهده يعمل كان رشد ابن أن أيًضا سنرى بأننا القول من يمنعنا ال هذا أنَّ بيَد
يكتب وهو — يصُدر كان كما والفالسفة، امُلتكلمني بني الخالف شقة توسيع عدم عىل
يكون الذي التعليم غري تعليم للجمهور وهو: بيانه سبق الذي املبدأ هذا عن — كتابه
مًعا.38 والرشيعة وبالحكمة جميًعا بالناس يرض ألنَّه حرام؛ هذا ُمخالفة وإن للخاصة،
نراه الجد، كل جدٌّ األمر وبأنَّ مسئولية، من يحمل ما بثقل الوليد أبي ولشعور
لم بأنه — قبل من عرفنا كما — يرصح حني الغزايل عىل قلبه كل من بحرارة ينَعى
الثقة ونْزَع الفالسفة عىل التشويش قصد وإنما نفسه، يف الحق بيان تهافته من يقصد

الناحية. هذه يف قال ما آخر إىل منهم،
هفوات من هفوة وهي به، الغرض هذا يليق ال «إنه بحق: فيلسوفنا يقول هذا ويف
وتحيري الشكوك إيقاُع ال الحق مطلق قْصده إنما عالم هو بما العاِلم فإنَّ العاِلم،
غاية يف بالذين بل به، يليق ال قصٌد هذا «إن آخر:40 موضع يف يقول كما العقول.»39
استفادها إنما النباهة من الرجل هذا استفاد ما ومعظم كذلك ذلك يكون ال وكيف الرش!
يشء، يف أخطئوا إذا وهبك اليونان)! فالسفة (يريد تعليمهم ومن الفالسفة كتب من
استفاد ملن أفيجوز عقولنا! به راضوا وما النظر يف فضلهم ننكر أن الواجب من فليس
ملة يف وعُظم زمانه أهل فاق حتى منها، هو استفاد ما مقدار وتعاليمهم كتبهم من

ص٥. النارش، مقدمة 37

.٤٦٣ ،٤٥٤ ،٤٢٩-٤٣٠ ،٣٦١-٣٦٢ ص٣٥٦–٣٥٨، التهافت، تهافت 38
ص٢٥٦. املرجع، نفس 39
ص٣٥٢–٣٥٤. نفسه، 40
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وذم اإلطالق عىل بذمهم يرصح وأن القول، هذا فيهم يقول أن وذكره، صيته اإلسالم
علومهم!

عىل نحتج إنما فإنا اإللهية، العلوم من أشياء يف مخطئون أنهم وضعنا وإن
يلوموننا ال أنهم ونقطع املنطقية، القوانني من إياها علَّمونا التي القوانني من خطئهم
لم ولو الحق، معرفة هو إنما قصدهم فإن آرائهم، يف كان إن خطأ عىل التوقيف عىل
عىل الرجل هذا حمل ما أدري فال مدحهم، يف كافيًا ذلك لكان القصد، هذا إال لهم يكن

األقوال»! هذه مثل
له يقرُّ نراه الغزايل، آراء من حق هو ما بياُن عرفنا كما هو رشد ابن غرض وألنَّ
ذهبوا ما عىل سينا وابن الفارابي وبشدة أحيانًا وينقد صواب، من آرائه يف يكون بما

وحدها. للحقيقة الطالب الباحث العالم صنيع وذلك خطأ، من إليه
نأخذ الغزايل، عىل الرد يف جهد من كان ما منه عرفنا الذي التمهيد هذا بعد واآلن،
عن عرضناها التي املسائل أهم يف فيلسوفنا رأي بيان يف نعني املوضوع، صميم يف

وحولها. فيها بينهما املعركة تركيز رأينا والتي قبل، من الغزايل

النزاع مسائل (3)

العالم قدم (1-3)

تزال وما كانت التي املسائل أهم املسألة هذه بأنَّ نقول أن يشء يف املبالغة من ليس
العالم بِقدم القول أنَّ يرون هؤالء واملتكلمني، الفالسفة بني العنيفة الخصومة سبب
يف تعاىل له ومساوقته العلة، عن كاملعلول هللا عن رضورة وصدوره كان نحو أي عىل

للجحود! هللا لوجود وتعريًضا للخلق إنكاًرا يُعترب الزمن
العالم كون يُتصور فال عدم عن الكون هما واإلحداث الخلق أنَّ يرون بأنهم ذلك
وحده.41 املوجود هو هللا كان بل فيها، معدوًما كان ُمدَّة بعد أوجده إذا إال هلل مخلوًقا

١٣٥٧ه، سنة بالهند آباد حيدر طبع البغدادي، الربكات ألبي الحكمة» يف «املعترب كتاب مثًال، راجع 41

و٤١. ٢٨ ج٣،
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هللا لوجود تعريًضا وال للخلق، إنكاًرا بالقدم القول يف يرون ال الفالسفة لكنَّ
أن دون للعالم والحدوث» «الخلق تصور ا حقٍّ العسري من أن يرون فإنهم للجحود،
فيه. معدوًما كان «زمان» العالم وجود يسبق أن دون أخرى، بعبارة أو «العدم» يسبقه
يمكن كان ما العالم أنَّ عقًال يتقرر أن يكفي أنه بالعدم يتصل فيما يرون أنَّهم إالَّ
يوجد لم لو عدمه معناه غريه من الوجود فهذا هللا، يوجده لم لو نفسه من يُوجد أن
هذا أنَّ يرفع ال عنه، العالم ووجود هللا وجود بني الزَّمان رفع وكذلك وعلته.42 سببه عن
العالم ووجود هللا أسبقية تصور العسري من يجعل أنه األمر يف ما وكل ذاك، عن حادث
أن هذا يف فيكفي هللا، عن العمل هذا وثبوت واإلحداث الخلق مسألة ا وأمَّ ذلك، بعد عنه

بزمان.43 عنه الفاعل يتقدم لم وإن الخالق، عن املعلول هو املخلوق بأنَّ بحقٍّ يُقال
يف لنفسه اختار املشكلة، تلك يف الفالسفة رأي عن يُدافع حني األندلس وفيلسوف

هكذا: يلخص أن يمكن ما إليه يذهب ملا وتدليله دفاعه

ذاكًرا التهافت، كتابه يف الغزايل بها تقدم التي األِدلَّة من صحيًحا رآه ما قبول (أ)
منها. صحيًحا يراه ال ما ورفض ملذهبهم، الفالسفة أدلة أنَّها

األدلة. تلك عىل اعرتاضات من الغزايل وجهه ما عىل الرد (ب)
الفالسفة. رأي لتأييد أخرى بأدلة التقدم (ج)

الغزايل هجوم لرد بل للربهنة، مخصًصا ليس التهافت» «تهافت كتابه أنَّ بيان (د)
والربهان. اليقني مرتبة إىل يرتفع ال به جاء ما أكثر أنَّ وبيان

من كان ملا سِجالٍّ هنا نُورد أن رأينا يف الرضوري من وال امليُسور من وليس هذا،
بإيجاز نذكر أن ويكفي اللدود، خصمه وبني رشد ابن بني امَلسألة هذه يف طويٍل جدل
حدوث وهو املتكلمني، مذهب دحض يف األندلس فيلسوف إليه استند ما أهم دقيق
كتب الذي والغرض يتفق بما قديم أنه عىل والربهنة فيه، معدوًما كان زمان بعد العالم

أجله. من كتابه

زمنًا فرضنا لو أَنَّنا وذلك قديم، عن حادث صدور يستحيل أنه الفالسفة يرى (١)
عدمه، عىل مرجح لوجوده يكن لم ألنه يوجد؛ لم لكنه فيه الوجود ممكن العالم كان

.٢٩ ج٣، املرجع، نفس 42
ص٤١. نفسه، 43
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الثاني، كان فإن ال؟ أم وجد، حني وجوده اقتىض مرجح َجدَّ هل نتساءل: أن لنا كان
كان وإن ح، ُمَرجِّ بال يشء يوجد ال إذ موجود؛ غري ُممكنًا العالم يظل أن الواجب كان
تعاىل هللا فيكون هذا ومع قبل، ال اآلن يجدُّ املرجح جعل الذي السبب عن سألنا األول

معدوًما. كان ما بعد العالم وجد وبسببه جد الذي املرجح هذا بسبب للتغري محال
ال عاليًا جدًال إال رشد ابن ه يعدُّ ال للفالسفة دليًال الغزايل حكاه وإن القول وهذا

الربهان.44 مرتبة إىل يصل
أنَّ نعتقد أن من يمنعنا الذي ما فيقول: الدليل؛ هذا عىل يعرتض الغزايل أنَّ عىل
يف الزمن هذا بعد يوجد وأن عدمه، مدة طول معدوًما العالم يستمر أن أزًال أراد هللا
يف بعُد حدث ثم يحدث، فلم مراًدا قبُل وجوده يكن لم وحينئذ فيه، ُوجد الذي الوقت

تغري.45 كل عن منزًَّها هللا وظل لوجوده، القديمة بإرادته هللا عيَّنه الذي الوقت
يرى رشد ابن ولكن للمسألة، موفًقا حالٍّ الغزايل جانب من يُعترب هذا أن رأينا ويف
بأن التَّسليم من حينئذ لهم بدَّ ال امُلتكلمني أنَّ — به التسليم وعدم نقده سبيل يف —
الفعل حني بدَّ ال بل الفعل،46 وقت حالته هي ليست الفعل عدم وقت يف الفاعل حالة
من لها بدَّ ال الجديدة الحالة هذه وإذن املفعول، يف أو نفسه الفاعل يف ا إمَّ جدٍّ أمر من
ا وإمَّ وحده، بذاته اإليجاد يف مكتفيًا املوجد يكون فال غريه، يكون أن إما وهذا فاعل،
املتفق أنَّ مع الحالة، تلك هو مخلوق أول بل له، مخلوق أول العالم يكون فال ذاته، هو

هللا.47 خلق ما أول هو العالم أن عليه
وقت الفاعل حالة تتغري أن غري من قديمة إرادة عن حادث فعل يُتَصور كيف ثم
حقه يف نقًصا يعترب ما وهذا الفعل، تحقيق يف َرغبته تَزيَد بأن قبله، حالته عن الفعل

تعاىل.48
اإلنسان يف يصح إنه تعاىل، هلل بالنسبة رشد ابن من هذا يَِصحُّ كيف ندري وال
سابًقا أراد ما بنفسه يُبارش أن من له بدَّ ال عام بعد كذا يفعل أن مثًال أراد إن الذي

له. حصلت جديدة حالة إنَّ يُقال وحينئذ فعله،

ص٤-٥. التهافت، تهافت راجع 44

ص٢٦. بويج، األب نرش الفالسفة، تهافت 45
.٣٤ ج٣، البغدادي، هنا فار 46

ص٨-٩. التهافت، تهافت 47
ص٤٢٦. التهافت، تهافت 48
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ذهب حني امُلتكلمني رأي عن الغزايل َعربَّ أن سبق فقد هللا، أي: العالم، صانع ا أمَّ
اإلرادة بسبب وجد الوقت هذا ويف كذا، وقت يف العالم يُوجد أن أزًال أراد هللا أنَّ إىل
وحالة الفعل عدم حالة الحالتني: يف — هللا أي: — الفاعل حالة تتغري أن دون القديمة

الفعل.
نفسه، اإلسالم حجة به تقدم الغزايل حل عىل للفالسفة آخر اعرتاًضا هناك أنَّ عىل
يستحيل كما أنَّه يف يتلخص وهو تماًما، رضيه ولهذا رشد، ابن اعرتاض من أقوى وهو
رشوط الكامل سببه عن املسبب وجود تأخر يستحيل سبب، بال وُمسبب حادث وجود
إىل ونسبتها موجودة وإرادته موجوًدا، يزال وما هللا كان مثًال وهنا واإليجاد، اإليجاد
التامة علته هو الذي هللا وجود عن العالم وجود يتأخر فكيف وثابتة، موجودة امُلراد

الكامل!49 وسببه
إذ العالم؛ بِقدم القائلني عن بعد فيما البغدادي سيقوله بما يذكرنا ما وهذا
العالم يكون أن بد ال كان قادًرا، مريًدا عامًلا موجوًدا يزل لم كان إذا هللا أنَّ يُقررون
خالق غري عاطًال فيها هللا يكون العالم قبل مدة تكون أن يُعقل وال أيًضا، أزًال موجوًدا

موجد.50 وال
الفالسفة، عن الغزايل به تقدم الذي الرد ذلك تماًما ريض رشد ابن إنَّ آنًفا قلنا وقد
أنَّ ببيان الفالسفة يُطالب إنه الجدل، يف اإلمعان يف أخذ بل يسلمه، لم هذا أنَّ إالَّ
معروف أمٌر واإليجاد، الخلق رشوط الكامل فاعله عن املفعول وجود تأخر استحالة
القائلني فإن األوىل، املعارف من يكن لم إن عليه الربهاني الدليل بإقامة أو بداهة،
عىل الرَّدِّ ويف امُلخالفني.51 الفالسفة من ا جدٍّ بكثري أكثر قديمة إرادة عن العالم بحدوث
جميع به يعرتف أن بنفسه املعرَّف رشط من ليس أنه بحق ُرشد ابن يرى الجدل هذا

مشهور.52 أنه به املراد إذ الناس؛
صدور من محاًال جعلوه بما يقروا بأن الفالسفة إلزام هذا بعد أراد الغزايل أنَّ عىل
العالم يف أنَّ ُمشاهد ألنَّه عليه؛ واملتفق املعروف من بأنه يقوُل إنَّه قديم، عن حادث

ص٢٦-٢٧. الفالسفة، تهافت 49
.٢٨ ج٣، املعترب، كتاب 50

ص٢٩-٣٠. الفالسفة، تهافت 51
ص١٣. التهافت، تهافت 52
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هذه وإذن عنها، تصدر أسباب ريب بال لها األمور وهذه فآنًا، آنًا تجدُّ حادثة أموًرا
انتهت وإن القديم، الخالق عن االستغناء معناه كان حادثة األمر آخر كانت إن األسباب
بالنسبة هكذا األمر يكون ال فلم القديم، عن الحادث صدور معنى كان الخالق هذا إىل

للعالم.53
سينا وابن الفارابي مثل العالم بِقدم القول أنصار كسائر — رشد ابن يرى وهنا
األجزاء حادثة ولكنها قديم، سبب إىل األمر آخر تنتهي الحادثة األمور هذه أنَّ —
الغموض وهذا القديم.54 عن بجنسه حادث بصدور القول يلزمنا فال الجنس، أزلية
مذهب يرشح حني البغدادي حه يُوضِّ الجواب، هذا يف األندلس فيلسوف عند نجده الذي

القديم. عن الحادث صدور كيفية يف العالم قدم أنصار
وباستمرار مستمرة، حركة أزًال يوجد بذاته القديم بأنَّ الصدد هذا يف يقول إنَّه
حادثة قديمة، أسباب عن بعض بعد بعضها يجيء التي الحوادث تكون الحركة هذه
الشمس مثل وذلك لحادث، سببًا تصري حالٌة آن كلَّ منها تتجدد التي بحركاتها السببية
يحدث ذلك إنَّ بل األربعة، والفصول والليل النهار عنها يجب ال القديمة بذاتها التي

والعرضية.55 الطولية حركتها بسبب عنها
بِقَدم قالوا حني الفالسفة أنَّ من معروف هو ما إىل يرجع وذاك هذا أنَّ رأينا ويف
الفلكية، والنفوس السماوية، العقول قدم فقط أرادوا أي: بعضه، قدم أرادوا العالم
عليها، تطرأ التي بالصور ال بمادتها والعنرصيات حركاتها، دون بذواتها واألفالك
قديم عن ال األشياء، هذه من قديم عن حادث يصدر أن رأيهم يف مانع ال يكون وبهذا

وتعاىل. سبحانه هللا هو
ما عىل به لالستدالل للفالسفة، تهافته يف الغزايل ذكره الذي الدليل هذا وبعد (٢)
هذه عىل وإجابات اعرتاضات من عليه ثار ما عرفنا ما وبعد العالم، قدم من يرون

عليه. الرد يف أخذ ثم ثانيًا دليًال كذلك ذكر االعرتاضات،

.٤٤ ج٣، املعترب، كتاب البغدادي، وراجع ص٤٦-٤٧. الفالسفة، تهافت 53
و٦١. ص٥٨ التهافت، تهافت 54

.٤٦ ج٣، املعترب، كتاب 55
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فقط، بالِعلِّية يكون أن إما العالم عن تعاىل هللا تقدم أنَّ يف يتلخص الدليل وهذا
العالم عن هللا تقدم يكون أو الزَّمان، يف واملعلول العلة لتالزم مثله قديًما العالم فيكون
الزمان كان وإذا العالم، دون فيه هللا كان قديم زمان العالم قبل إذن فيكون بالزمان،
أيًضا.56 بها املتحرك ِقدم وجب ثم ومن بها، إال يُفهم ال التي الحركة قدم وجب قديًما
فيما رضورة فال وإذن للفالسفة:57 صحيًحا دليًال هذا يرَض لم رشد ابن لكن
ِقَدم مشكلة يف به الحديث نختم الذي األخري الدليل إىل وْلنتجاوزه فيه، للكالم نرى

العالم.
واإلمكان حدوثه، قبل ممكن ألنَّه وذلك بها؛ يقوُم َمادَّة من حادٍث لكل بدَّ ال (٣)
— املحل أو املوضوع أو — املادة هذه وإذن له، قابًال ويكون به يقوُم موضوًعا يَْستَْلِزُم
فيجُب نهاية، غري من وهكذا أخرى، مادة إىل الحتاجت وإال حادثة، تكون أن يُمكن ال
امُلختلفة، والصور األعراض مَن عليها يطرأ ما هو الحادث ويكون قديمة، تكون أن إذن

املطلوب.58 هو وذلك
أو وجوبه أو اليشء هذا إمكان بأنَّ عليه يعرتُض الدليل هذا ساق وقد والغزايل
فلم وجوده؛ العقل قدَّر ما أنَّ بمعنى العقل، قضاء إىل فيها يرجُع أموٌر اآلخر، استحالة
لم وإن مستحيًال، سميناه وجوده تقدير امتنع فإن ُممكنًا، سميناه تقديره عليه يمتنع
موجود إىل تحتاج ال عقلية قضايا هذه وإذن واجبًا، سميناه عدمه تقدير عىل يقدر
االمتناُع الستدعى بها يقوم مادة يستدعي اإلمكان كان ولو له.59 وصًفا تجعل سابق
محال املمتنع ألنَّ عليها؛ االمتناع يطرأ مادة املمتنع لليشء ليس أنه مع كذلك، مادة

وجوده.60
أمٌر بها يقوم مادة اإلمكان استدعاء أنَّ يُؤكد إنه بالجواب، هنا يعيا ال رشد وابن
هذا به يقوم شيئًا يفهم ممكن اليشء هذا أنَّ مثًال يسمع عندما منا كلٌّ دام ما ، بنيِّ

.٥١-٥٢ الفالسفة، تهافت 56
ص٦٤-٦٥. التهافت، تهافت 57
ص١٠٠–١٠٢. املرجع، نفس 58
ص٧٠-٧١. الفالسفة، تهافت 59
ص٧٠-٧١. الفالسفة، تهافت 60
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أيًضا واضح وهذا اإلمكان، يستدعي ما مثل موضوًعا يستدعي املمتنع وكذلك اإلمكان،
موضوًعا، شك وال منها كلٌّ يقتيض امُلتقابلة واألضداد املمكن، مقابل املمتنع دام ما
يقتيض موضوًعا اإلمكان هذا يقتيض فكما ما، يشء عن اإلمكان سلب هو االمتناع فإنَّ

ونحوه.61 ممتنع، الخالء كقولنا: الوجود إمكان عنه يسلب موضوًعا كذلك االمتناع

مشكلة يف الخصمني من كلٍّ نظر وجهة تعرف يف كاٍف القدر هذا أن ونعتقد هذا،
أِدلَّة أنَّ يرى األندلس فيلسوف إن فيها، قاطع عقيل دليل يقوم أن السهل من ليس
األدلة وكذلك يقينية، وال برهانية ليست الغزايل حكاها كما العالم، حدوث عىل امُلتكلمني
ومع قدمه، عىل بها لالستدالل الفالسفة» «تهافت كتابه يف الفالسفة عن حكاها التي
هو يَدَّعيه ما عىل يقينيٍّا برهانيٍّا دليًال يَُقدِّم لم نفسه رشد ابن أنَّ نرى نحُن وذاك هذا

العالم. قدم من والفالسفة
من النوع بهذا التقدم محل ليس التهافت» «تهافت كتابه بأن يرصح نفسه إنَّه

األخرى. مواضعه يف ينظره أن الحق الربهان يريد من عىل وأنَّ الدليل،62
بني النِّسبة تصوَر السهل من يجعل بالحدوث القول بأنَّ نقول أن أخريًا لنا وإن
الوحي بأنَّ أيًضا نقول أن لنا هذا مع وإنه واملخلوق، الخالق بني أي: العالم، وبني هللا
كما — يوجب أن ال يُجيز أن منطقيٍّا للعقل فإن الزَّمان، يف العالم بحدوث جاء وإن

تعاىل. هلل ومخلوًقا قديًما العالم كون — وأمثاله رشد ابن يدعي
أن يجُب ة التامَّ العلة أنَّ من إليه، الفالسفة ذهب ما بأنَّ أيًضا نقول أن لنا ثم
طبعها من تفعل التي العلة يف رضوريٍّا أمًرا يكون الزَّمان، نفس يف معلولها معها يوجد

مثًال. والحرارة كالنار لها، إرادة دون
الزمن يف يريد ما يُوجد أن له فإنَّ ما، ليشء ة تامَّ علة وهو إرادة له الذي الفاعل ا أمَّ
يتبع املعلول بأنَّ للفالسفة نسلِّم أن نستطيع ال إننا واحدة وبكلمة ويعينه، يريده الذي

تامة. كانت وإن علته وجوده زمن يف دائًما

ص١٠٣. التهافت، تهافت 61
.٦٩ ،٦٠ ص٤٧، املرجع، نفس 62
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عنه العالم هللاوصدور وجود (2-3)

يقولون حني الحقيقة يُريدون ال الفالسفة أنَّ من إثباته الغزايل أراد عما نتكلم هنا
أنَّ ذلك ومعنى منهم، وتلبيس عندهم مجاز القول هذا إنَّ بل العالم، صانع هللا إنَّ

مذهبهم. حسب العالم خالق هو هللا أن يرون ال الفالسفة
أصلهم وحسب رأيهم يف هللا صنع من يكون أن الغزايل يقول كما يُتصور ال العالم
ليس وهللا ُمختاًرا، ُمريًدا يكون أن بدَّ ال الفاعل أوجه: ثالثة من وذلك إليه، ذهبوا الذي
فال وجه؛ كل من واحد وهللا الحادث، هو واملصنوع قديم، والعالم مذهبهم، يف كذلك
من واحًدا يكون فال امُلختلقات من كثري فيه والعالم عندهم، كذلك واحد إال عنه يصدر

وجه.63 كل
والفالسفة املتكلمني بني الخالف حرص اليسري من يجعل الغزايل من البيان وهذا
من الفالسفة إليه ذهب بما املراد وما الفعل؟ هو وما الفاعل؟ هو ما النحو: هذا عىل

واحد؟ إال عنه يصدر ال الواحد أنَّ

يفعل، بما عامًلا يكون أن يجب فاعًال ليكون الفاعل أنَّ عرفنا كما الغزايل يرى (أ)
والشمس للظل كالشخص ليشء، السبب مجرد بني ويفرق اختيار، عن له وُمريًدا
فاعًال ليس فاألول اإلرادة، هو خاص نحو عىل سببًا يكون ما وبني والحرارة، للضوء
ي ُسمِّ إن األول إنَّ أي ويريده. يفعل ما يعلم دام ما ا حقٍّ الفاعل هو والثاني صانًعا، وال
هو كان فمات النار يف شخًصا ألقى من ومثاله الحقيقة، ال املجاز بطريق كان فاعًال

ا.64 حقٍّ فاعًال ال سببًا إال ليست التي النار دون القاتل
حتى الفعل يف واالختيار اإلرادة عنرص رضورة يُقرر أن كله بهذا الغزايل ويُريد
الفالسفة، عند بالرضورة هللا عن صدر العالم دام وما ا، حقٍّ فاعًال عنه صدر من يكون
وصف إطالق ويكون للعالم، خالًقا وال فاعًال يكون فال وإذن مريد، غري هللا يكون

اإلسالم!65 به جاء ما موافقة به يُراد حقيقي غري إطالًقا عليه الصانع» أو «الفاعل

ص٩٥-٩٦. الفالسفة، تهافت 63
بعدها. وما ص٩٧ نفسه، 64

بعدها. وما ص٩٧ الفالسفة، تهافت 65
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عىل واالختيار، اإلرادة اشرتاط بأنَّ بالقول رشد ابن يبدأ كله ذلك عىل الرد ويف
املعروف من ليس — الخالق يف أي: — للعالم الفاعل يف املتكلمون، يُريده الذي النَّحو
الغائب. إىل فيه الشاهد حكم نقل صح أو عليه الدليل قام إذا إال به، املعَرتَف أو بنفسه
ال فقط واحًدا شيئًا وطبعه بذاته فاعل ا إمَّ املشاهدة األمور يف الفاعل بأنَّ وهذا،
الربودة، عنه تكون والثلج الحرارة، عنها تكون بالنار لها نمثل أن ونستطيع يتغري،
وهللا غًدا، ضده ويفعل مثًال اليوم اليشء هذا يفعل فهو وروية، علم عن فاعل ا وإمَّ
النحو عىل الثاني باملعنى وكذلك واضح، وهو األول باملعنى فاعًال يكون أن عن منزه
املراد، ينقصه من واملريد عنه، منزه وهللا انفعال، اإلرادة ألنَّ اإلنسان؛ به يُوصف الذي
أن يَِصحُّ ال ما وهذا إرادته، كفت املراد حصل إذا من وامُلريد يشء، ينقصه ال وهللا
واختيار، إرادة عن يفعل من هو الحق الفاعل إنَّ يُقال كيف وإذن هللا، جانب يف يُفهم

السواء!66 عىل والغائب الشاهد يف مطرًدا الحد هذا ويجعل
املعروف النحو عىل واالختيار باإلرادة وال بالطبع فاعًال ليس هللا كان إذا ولكن
ومذهب مذهبه يف إنه قرطبة؟ فيلسوف عند إذن فاعل هو نحو أي فعىل الشاهد، يف
نحو عىل ذلك وكل به، وعالم لوجوده، وُمريد العدم، من للعالم مخرج أمثاله، الفالسفة
عنه وجد العالم أنَّ بمعنى األشياء؛ من يشء فعل يُريد حني اإلنسان يف هو مما أرشف
وفضله؛ وجوده بسبب بل خارج، من ليشء وال ذاته من ال إليه داعية رضورة غري من
العالم لوجود علة لذلك وهو الشاهد.67 يف املريد يلحق الذي النقص يلحقه ال ولهذا

له. فاعل فهو ليشء علة كان من وكلُّ وجد، ملا لواله
أتمِّ عىل موجوًدا دائًما يحفظه الذي فهو النَّحو، هذا عىل وإيجاده هللا خلق ومن
وذلك بإطالق، الفاعل بوصف أحق لهذا فهو عني، طرفة وجوده استمرَّ ملا ولواله وجه،
للبناء، بالنسبة البيت كوجود عنه وجد متى الفعل عنه يستغني من الفاعلني من بأنَّ
وموجده، لخالقه بالنسبة كالعالم وحفظه، وجوده لدوام إليه ُمحتاًجا الفعل يظن ومن

الحق.68 الفاعل باسم أحق هو الثاني الصنف وهذا

ص١٤٨-١٤٩. التهافت، تهافت 66
ص١٥١. التهافت، تهافت 67

ص٢٦٤. نفسه، 68
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وال بالطبع فيه يُقال أن يصحُّ ال نحو عىل للعالم فاعٌل هللا أنَّ معناه كله وهذا
كما البرش، إرادة يشء يف تُشبه ال بإرادة بل الشاهد، يف معروف هو ما عىل باالختيار

البرش. علم يشبه ال بعلم األمور يعلم إنه يُقال
إىل العدم من اليشء إخراج هو معناه أنَّ الغزايل يرى بالفعل، يختص وفيما (ب)
ال املوجود ألنَّ إحداثه يُتصور فال القدم يف موجوًدا العالم كان وإذا بإحداثه، الوجود

تعاىل.69 هلل فعًال العالم يكون أن يُمكن ال لهذا وإذن إيجاده، يمكن
مريًدا، يكون أن الحقيقي الفاعل يف اشرتط كما اإلسالم حجة أنَّ نُالحظ وهنا

الوجود. إىل العدم من إخراًجا يكون أن الفعل يف كذلك اشرتط
إىل وجوده يف يحتاج فال بذاته القديم بني يفرق ذلك عن الجواب يف رشد وابن
بذاته، فعًال موجوٌد ألنَّه الغري من «اإلحداث» به يتعلق ال الذي تعاىل هللا وهو غريه،
هذا مع ولكنه قديم، لهذا فهو ل، أوَّ لحدوثه ليس فإنَّه كالعالم، كذلك يكن لم من وبني

محدث. إىل دائمة حاجة يف الحدوث وهذا وُمتجدد، دائم حدوث يف
تعاىل، هللا عن محدثًا شأنه وهذا العالم يكون أن يف َعَجب وال تناقض فال وإذن،
اإلحداث أفاد الذي من واإلحداث الخلق بوصف أحق الدائم اإلحداث أفاد الذي فإن
«الفعل» يجعل رشد ابن أنَّ هذا ومعنى البيت، إىل بالنِّسبة البناء مثل وهذا امُلنقطع،
لم وإن أي: عدم، بعد يكن لم وإن الدائم، اإلحداث أو الخلق هو للعالم هللا من الكائن
غري هللا مع حاله ويكون تعاىل، هلل «فعًال» العالم يكون أن والنتيجة أول.70 له يكن
تحتاج عدم بها يقرتن ال وجدت إذا التي املصنوعات هذه الصانع، مع املصنوعات حال

وجودها.71 به يستمر فاعل إىل أجله من
إالَّ عنه يصدر أن يمكن ال وجه كل من الواحد أنَّ بمبدأ يتعلق فيما وأخريًا؛ (ج)
نرى امُلشكلة، هذه يف فيها الخالف تركز التي النقط من األخرية النقطة وهي واحد،
بسبب األصل هذا عىل بناء تعاىل هللا عن صادًرا العالم يكون أن استحالة يَُقرِّر الغزايل
أشياء من ُمركب والعالم وجه، كل من واحد هللا بأنَّ وذلك والفعل، الفاعل بني مشرتك

هذا.72 الفالسفة أصل عىل بنَّاء هللاُ فعًال يكون أن إذن يتصور فال ُمختلفة، كثرية

ص١٠٣. الفالسفة، تهافت 69
ص١٦٢. التهافت، تهافت 70
ص١٦٥. املرجع، نفس 71

ص١١٠. الفالسفة، تهافت 72

188



والغزايل رشد ابن بني

يَُقرِّر الذي قرطبة وفيلسوف اإلسالم حجة بني تقريبًا يزول الخالف نجُد وهنا
املتأخرة إال يقله لم يشء لكنه عنه، الجواب فيعرس والتُزم األصل هذا ُسلِّم «إذا أنَّه
وإذن صحيح، األصل ذلك أن يرى ال رشد ابن أنَّ هذا ومعنى اإلسالم.»73 فالسفة من
له. خالًقا باعتباره هللا عن صادًرا فعًال العالم يكون أن الجهة هذه من يمنع ما فليس
القدماء الفالسفة عليه اتفق ما بصحة يعرتف ال أنه يذكر ُرشد ابن إنَّ حقيقة
جاءت أين من بيان يف اختلفوا وحينئذ واحد.» موجود إال عنه يصدر ال الواحد «أنَّ من
صدر األول املوجود إنَّ أي هذا، ضد هو اليوم املشهور أنَّ يذكر ثم وتعليلها، الكثرة
الذي الرَّأي ذلك بشدة ينتقد لهذا وهو املتغايرة.74 املوجودات جميع أوًال صدوًرا عنه
نحو عىل هللا عن املوجودات صدور رتبوا حتى أخذه أخذ ومن سينا ابن إليه ذهب
عن بعضها املوجودات باقي تصدر ثم األول، العقل إال مبارشة عنه يصدر فال خاص،

العرشة.75 العقول نظرية حسب معروف هو ما عىل بعض
رأيه بسبب الفالسفة ضد الغزايل أثار الذي سينا البن نقده بعد رشد وابُن
هللا، عن الكثرة صدور فهم كيفية إىل التهافت» «تهافت يف يُشري أن ينَس لم الخاطئ،
وجوده وأنَّ ببعض، بعضه ُمرتبط أجزائه بجميع العالم أنَّ أرسطو، مستلهًما يرى إنه
هذه كون يُوجب الذي هو الرِّباط هذا وأن أجزائه، بني يؤلف الذي الرباط لهذا تابع
يفهم ليس وأنَّه األول، املبدأ عن (معلول) وجميعها بعض، عن بعضها «معلولة األجزاء

فقط.»76 املعنى هذا إال الوجود ذلك يف واملخلوق والخالق واملفعول الفاعل من
امُلختلفة أجزائه بجميع العالم بأنَّ القول الحق من يكون هكذا، األمر كان وإذا
بني يُؤلف الذي الرِّباط أعطاه الذي هو ألنه له؛ خالًقا باعتباره عنه وصادر هلل، فعل
الوجود» معطى هو الرباط «ومعطى بعض، عن معلول بعضها وحدة ويجعلها أجزائه
«العالم أن من أرسطو عن أثر ما نفهم املعنى وبهذا األندلس، فيلسوف يقول كما

ص١٧٣. التهافت، تهافت 73

ص١٧٨. التهافت، تهافت 74
أيًضا، وراجع وص٢٣٧. بعدها، وما ص١٨٢ املسألة، هذه يف وأمثاله سينا البن رشد ابن نقد يف راجع 75

يف والبغدادي رشد ابن نقد إىل أشار إذا ،(١١٢ ج١، ١٣٢١ه، سنة بوالق ط السنة» («منهاج تيمية ابن
وأمثاله. سينا ابن إليه ذهب الذي الخاطئ الرأي لهذا الحكمة» يف «املعترب كتابه

أرسطو. رأي بيانه يف ص١٨٠-١٨١ وراجع ص١٨٦. التهافت، تهافت 76
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نقد فاستوجبا سينا وابن الفارابي فهمه الذي املعنى عىل وليس واحد»، عن صدر واحد
العنيف. الغزايل

بإرادته العالم خالق هو هللا بأن القول له صح قد أنَّه رشد ابن يرى أخريًا وهكذا
يف تعاىل هلل مساوًقا قديًما العالم كان وإن تلبيًسا، وال مجاًزا ال وحقيقة واختياره،

األجزاء. مختلف أيًضا كان وإن الوجود،

اإللهي العلم (3-3)

أن يف سينا ابن مناقشة ثالث: مراحل عىل املسألة هذه يف الكالم يكون أن الغزايل رأى
يف مذهبهم حسب ذاته يعرف هللا أنَّ إثبات عن الفالسفة تعجيز وغريه، ذاته يعلم هللا

الجزئيات. يعلم ال هللا بأنَّ قولهم إبطال عنه، العالم صدور كيفية

هللا أنَّ عىل مجمعون الفالسفة، عدا ما املسلمني، أنَّ ببيان اإلسالم حجة يبدأ (أ)
العالم يف يكون ما كل وأن بإرادته، حادثة املوجودات كل أنَّ يرون إذ يشء؛ كل يعلُم
يكون أن بدَّ ال املراد ألنَّ له؛ معلوًما الكل يكون أن الطبيعي فمن كذلك، بإرادته يحصل

للمريد. معلوًما
وصدوره العالم قدم من إليه ذهبوا بما هلل اإلرادي الفعل نفوا وقد الفالسفة؛ ا أمَّ
ادعاء ا وأمَّ تعاىل.77 هلل العلم إثبات يمكنهم فال علته، عن املعلول صدور هللا عن
هي املادة ألنَّ غريه؛ يعقل أن والبديهي الرضوري فمن محض عقٌل هللا أنَّ سينا ابن
بعد ثم فيه، قبله الفارابي خالفه ملا وإال بديهيٍّا، فليس األشياء إدراك من تمنع التي

عليه.78 دليل ال هذا
تنتهي أن — بالدليل ظهر كما — يجُب املوجودات أنَّ ببيان رشد ابن يرد وهنا
علة وأنَّ محض، فعٌل هو جوهر إىل أي دائًما، بالفعل وهو املادة عن عريٍّ جوهر إىل
عقًال تعاىل هللا وهو الجوهر هذا يكون وإذن ة، امَلادَّ من التََّربِّي حقيقة هي اإلدراك
كما هللا أنَّ عىل عنه.79 الصادرة املوجودات كلَّ عقله معناه لذاته عقله ويكون محًضا،

ص٢١٠-٢١١. الفالسفة، تهافت 77
ص٢١١-٢١٢. املرجع، نفس 78
ص٤٣٥. التهافت، تهافت 79
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يف مما أرشف نحو عىل كان وإن فاعًال يزال ال رشد، ابن قبل أيًضا سينا ابن يقول
يفعل. بما عامًلا يكون أن رضورة بدَّ ال فاعل وكل اإلنسان،

بد ال الفاعل أن الحق من وإنَّ اعرتاض، بال االستدالل هذا يرتك ال حامد أبا ولكن
ترون، الفالسفة معَرش أنتم ولكن واختيار، إرادة عن منه هذا كان إذا فعله يعلم أن
كما واالضطرار»، بالطبع ذاته عن اللزوم «بطريق فاعل هللا أنَّ تروا أن يلزمكم أو
عامًلا لذلك يكون وال ا، حقٍّ فاعًال هللا يكون فال وإذن النار، عن والحرارة الضوء يكون

باملوجودات.80
واالختيار، باإلرادة يكون ما إىل «الفعل» قسمة بنفي هذا عىل ُقرطبة فيلسوف ويرد
غري الفاعلني يف صحيحة القسمة هذه أنَّ يرى إنه فقط، واالضطرار بالطبع يكون ما أو
بإطالق، إراديٌّ وال الوجوه، من بوجه طبعيٌّ ال الفالسفة عند ففعله هللا ا أمَّ تعاىل، هللا
يف اإلرادة إنَّ يقول أن يُريد اإلنسان، إرادة يف املوجود النقص عن منزَّه إراديٌّ هو بل

معلولة.81 صفة فيه يكون أن عن ُمنزه وهللا املراد، عن ومعلولة انفعال هي اإلنسان
عنه الفعل صدور إال منها يُفهم أن يصح ال هللا، عن تكلمنا إذا إذن، اإلرادة إنَّ
اختياره، عىل دليل جميًعا، يعلُمهما وهو مًعا، الضدين هللا فعل عدم ثم بالعلم.82 مقرتنًا

اإلرادة. هي أخرى صفة له أنَّ عىل أي:
وبغريه، بذاته تعاىل هلل العلم إثبات إىل ليصل الغزايل عىل رشد ابن يردُّ هكذا
واالختيار اإلرادة هلل يُثبت أن حاول الرد هذا بسبيل وهو أنَّه نُالِحَظ أن لنا أنَّ عىل
وجعل كذلك، واالختيار باإلرادة عنه يوجد ما يعلم هللا بأنَّ للقول أساًسا هذا ليجعل
املسألة من جانب أنه مع به ُمسلًما أمًرا الضدين» يعلم هللا «أنَّ اإلرادة عىل يستدل وهو

النزاع! موضوع
هللا فعل بأنَّ التسليم مع أنَّه يََرى إنه آخر، اعرتاض للغزايل بقي فقد هذا؛ ومع
بأنَّه نقول أن لنا فإنَّ عنه، صدر بما العلم يقتيض الفالسفة إليه ذهب الذي النحو عىل
غريه.83 شيئًا يعلم أال فيجُب األول، العقل إال مبارشة هللا عن يصدر لم الفالسفة رأي يف

ص٢١٤-٢١٥. الفالسفة، تهافت 80
ص٤٣٩. التهافت، تهافت 81

و٤٥٠. ص٤٣٩ التهافت، تهافت 82
ص٢١٦. الفالسفة، تهافت 83
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املعلوم يسبق هللا علم أنَّ يرى إنه ويرس، بسهولة رشد ابن يردُّ االعرتاض هذا وعىل
يكون وإذن عنه، ومعلول املعلوم عن ُمتأخر هو الذي اإلنسان كعلم وليس له، علة فهو
بطريق أو ُمبارشة عنه كان ما لكل شامًال يكون كما والكمال، التمام غاية يف هللا علم
املتوسطة الكائنات هذه كل أنَّ وبخاصة وواضح حق هذا أنَّ نرى ونحن مبارش.84 غري

نفسه. هلل وجودها يرجع
قوله له سبق ما إىل يعود الغزايل إنَّ ا، حقٍّ يسريًا الخطب نجُد الثانية هذه ويف (ب)
هللا يكون أن إذن بُْعٍد فأي بالطبع، بل باالختيار فاعل هللا أنَّ يرون ال الفالسفة أنَّ من
تشعر أن دون وهكذا، عنه يصدر وهذا األول، املعلول عنها يصدر أن شأنها من ذاتًا
يصدر بما الشمس وال بذاتها، الحرارة عنها تكون التي بالنار نشعر ال كما بنفسها،

وضياء! حرارة من عنها
ما يُعيد أن إال رشد ابن يجد لم به، اعرتض أن سبق ما الغزايل كرر كما وهنا
ما وغري الطبع، غري آخر نحو عىل هو هللا فعل أنَّ بيان من أي: قرره، أن له سبق

ذلك. يف القول نحن نُطيل أن معنى ال وإذن اإلنسان، يف اإلرادة من نعرف
سينا ابن إليه ذهب ما حتى أنه الغزايل يُقرر الثالثة املرحلة هي وهذه وأخريًا، (ج)
فإنَّ بالكلية، للرشائع استئصال فيه كيل، بنوع ولكن أيًضا وغريه ذاته يعلم هللا أنَّ من
ولكنَّه وأحواله، العالم هذا أشياء عنها تكون التي األسباب يعلم تعاىل أنَّه إىل يئول هذا

كفره.85 أو وإيمانه عصيانه أو اإلنسان هذا طاعة مثل الجزئية األُمور يعلم ال
وأمثاله سينا ابن ذهب أجله من الذي السبب بوضوح يُبني أن الغزايل ينَس ولم
يف التغري يُوِجُب العلم اختالف أنَّ اإلسالم حجة يذُكر كما يرون إنَّهم الرأي، هذا إىل

هللا. حق يف يصح ال ما وهذا العالم،
أنَّ نعتقد أن الشمس بكسوف يتعلق فيما نكتفي ال ُكنَّا إذا مثًال، لهذا ولنرضب
ألسباب وبأنه يتحركان، وأنهما والقمر الشمس بوجود يعلم إذ كيل؛ نحو عىل يعلمه هللا
هذا من فيكون واألرض؛ الشمس بني القمر جرم يتوسط أْن حتًما يحصل معروفة
الكسوف قبل كله بهذا علمه أن إال الزمن، من كذا مدة جزئيٍّا أو كليٍّا الشمس كسوف

ص٤٤٠. التهافت، تهافت 84
ص٢٢٨. الفالسفة، تهافت 85
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علم ألنَّه ذاته؛ يف تغريًا يُوجب وال يختلف ال هو هو يكون زواله، وبعد أثنائه ويف
آخر. إىل آن من وتتجدد تحدث التي باألحوال ال فقط باألسباب

قبل يعلم تعاىل أنه إىل نذهب بل النَّحو، هذا عىل هللا بعلم نكتفي ال ُكنَّا إذا نقول:
فعًال، حاصٌل أنَّه اليوم هذا يف ويعلم كذا، يوم ستنكسف أنَّها فعًال الشمس كسوف
ذلك من وينتج ُمختلًفا، ُمتجدًدا علًما هلل أثبتنا فقد ومىض، كان قد أنَّه بعده ويعلم
ال ما وهذا العلم، اختالف إال للتغري معنى ال إذ فيها؛ وتغريُّ نفسه هللا ذات يف اختالف

تعاىل.86 هللا إىل ينسب أن يَِصحُّ
فيقول: إليه ذهبوا فيما الفالسفة عىل االعرتاض يف البيان هذا بعد الغزايل ويأخذ
وقت يف مثًال الكسوف بوجود واحد، ِعْلم له تعاىل هللا إن يقول من عىل تنكرون «بم
بالكون، علم الوجود عند بعينه وهو سيكون، بأنه عْلم وجوده قبل العلم وذلك معني،
ال له إضافات إىل ترجع االختالفات هذه وإن باالنقضاء، علم االنجالء بعد بعينه وهو

87«… العاِلم ذات يف تغريًا توجب فال العلم، ذات يف تبدًُّال توجب
أنَّ يرون الفالسفة دام ما أنَّه هذا، بعد أيًضا التهافت» «تهافت َصاحب يذُكر ثم
يقولون كما كيل نحو عىل هذا كان وإن — كلها وأنواعها املوجودات أجناس يعلم هللا
أيًضا هللا يعلم أن يجوز ال فلم ذاته، يف تغريًا وال علمه يف اختالًفا هذا يوجب وال —
يف التعدد من يخشون ما إىل هذا يجرَّ أن دون الواحد لليشء الجزئية واألُمور الحاالت
باختالف الواحد اليشء اختالف أنَّ بالُربهان ثبت أنَّه ة وخاصَّ الذات، يف والتغري العلم

واألنواع! األجناس اختالف من أدنى األزمان
الُقرآن، آيات من بكثري تعزيزه اليسري من الذي الغزايل من القوي االعرتاض وهذا
أن أوًال يُوجب إنَّه ودفعه، إبطاله سبيل يف رشد ابن من قليل غري مجهوًدا استوجب قد
بالحواس، الجزئية باألمور اإلنسان علم وبني عقل، هو بما بالكليات هللا علم بني نفرق
املوجودات، وجود سبب هو الذي هللا علم بني أُخرى ناحية من نُفرق وأن ناحية، من هذا

بعدها. وما ص٢٢٥ الفالسفة، تهافت 86
إرادة يف نفسه الغزايل برأي يذكر يتغري وال يتجدد ال واحد علم وفكرة ص٢٣١، الفالسفة، تهافت 87

إيجاده اقتىض جديد سبب جد قد يكون أن هذا يوجب أن دون هللا، أراد حني العالم بها كان أزلية واحدة
الوقت. هذا يف
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نفسه، املعلول عن معلول أي: املوجودات، وجود عن مسبب هو الذي اإلنسان علم وبني
الكثري. والجدل الكبري الخطأ من تنجينا التي هي التفرقة فهذه

علمنا، عىل هللا ِعلم نَِقيس أْن لنا يكن لم بناحيتيها، التفرقة هذه فهمنا ومتى
العديدة، وأحوالها باألشخاص هللا علم إجاَزة الفالسفة إلزاُم املستطاع من يكون وال
بالجزئيات العلم بأنَّ وذلك العديدة، واألنواع باألجناس تعاىل علمه أجازوا قد داموا ما
أنَّ عىل املدَركة! الحالة بتغري اإلدراك تغريُّ — العلم تعدد مع — ويوجب بالحس، يكون
ِعْلِمِه بسبب إياها لعلمه العالم، يف التغري يُوجب ال واألنواع) (األجناس بالكليات العلم

تتغري.88 ال التي والثابتة العامة بأسبابها
اإلنسان ُحرِّية مسألة برفق يمس ُقرطبة فيلسوف أنَّ هذا من نفهم نكاُد ونحُن
ا َعمَّ مسئوًال يكون حتى يعمل، فيما اإلنسان حرية أنصار من كان وإن إنه أعماله، يف
التي إرادته عن ُمسبب أو نتيجة هو املرء عن يكون الذي العمل أنَّ يرى عنه، يَْصُدر

أزًال. الثابت اإللهي القَدر مع األمر آخَر ُمتفقة تكون أن يجُب
من الحظه فيما مصيب الغزايل بأنَّ يقرُّ رشد ابن فإنَّ يشء؛ من يكن ومهما
سينا ابن يحذره ما وهذا العلم، يف التعدد يُوجب واألنواع األجناس يف التعدد أن
سبحانه هللا علم يصفون ال الفالسفة من املحققني «أن تقرير إىل ينتهي ولهذا وأمثاله؛
أن يجب وال العلم، يف الراسخني علم من هذا أن إال بجزئي» وال بكيل ال باملوجودات

اعتقاَده.89 الناس يكلَّف أن وال يكتب

معلول اإلنسان وعلم املوجودات وجود سبب هو هللا علم كوُن الفكرتان: هاتان وأخريًا
باإليضاح يتناولهما رشد ابن نجد جزئي، أو كيل بأنه وصفه يصح ال هللا علم وأنَّ عنها،
هو هللا، عن الفالسفة ينفيه الذي العلم أنَّ يُؤكد نراه ولهذا تهافته؛ من عدة مواضع يف
القول من مانًعا يرون ال هذا وبعد له، علًة ال املعلوم عن ناتًجا اإلنسان تعلم يكون ما
قوله يف جاء كما لها، علة أنَّه جهة من الجزئية األمور حتى يشء كل يعلم تعاىل بأنَّه

اْلَخِبريُ﴾ اللَِّطيُف َوُهَو َخَلَق َمْن يَْعَلُم ﴿أََال امللك: سورة يف تعاىل

بعدها. وما ص٤٦٠ التهافت تهافت عنها، يكون وما بناحيتيها التفرقة تلك يف راجع 88

ص٤٦٢-٤٦٣. التهافت، تهافت 89
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﴿َال تعاىل: قوله معنى فهم اإلنسان، وعلم هللا علم بني التفرقة هذه فهم ومن
ِيف إِالَّ أَْكَربُ َوَال ذَِلَك ِمْن أَْصَغُر َوَال اْألَْرِض ِيف َوَال َماَواِت السَّ ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاُل َعنُْه يَْعُزُب

املعنى.91 هذا يف الواردة اآليات من ذلك وغري ُمِبنٍي﴾،90 ِكتَاٍب
يرون الفالسفة أنَّ ببيان اإللهي العلم مسألة من األندلس فيلسوف ينتهي وهكذا
اإلنسان، علم يُغاير خاص نحو عىل ولكن يشء، بكل عالم هللا أنَّ الغزايل، ذكر ملا خالًفا
عنها معلول أنَّه ال األشياء، وجود سبب هو تعاىل علمه أن دام ما أرشف نحو عىل أي:

املحدود. القارص اإلنسان علم يف الحال هو كما

السببية مشكلة (4-3)

يُمكن الذي الرَّأي هذا امُلشكلة، هذه يف الغزايل رأي الفصل هذا من األول القسم يف بيَّنَّا
وبني سببًا، العادة يف يُعتقد ما بني رضورية عالقة هناك يكون أن إنكار يف يُلخص أن
امَلسألة بهذه اإلسالم حجة اهتمام أنَّ إىل نُشري واآلن عنه، مسبَّبًا العادة يف يعتقد ما
النبوات، إلثبات منها بدَّ ال التي املعجزات إنكار بالسببية القول عىل يَرتتب أنَّه إىل يَْرِجُع
والسبب، املسبب بني الرضورية الرَّابطة من يقال ما إلغاء عىل تقوم التي املعجزات هذه

القمر.»92 وشق املوتى وإحياء ثعبانًا العصا «قلب مثل
أمرين: املوضوع صميم يف الدخول قبل يُؤكد أْن الرضوري من رشد ابن رأى وقد
ال التي ائع َ الرشَّ أُصول من إياها العتبارهم امُلعجزات يف يتكلموا لم القدماء الفالسفة أنَّ
يكون، أن عقًال يمتنع أمًرا ليست املعجزة وأنَّ فيها، يشكِّك من ويُعاَقب بحثها يجب
األنبياء، ويمكن العادي اإلنسان عىل يمتنع ولكنه سببه، له ألنَّ نفسه يف ُممكن هو بل

والسالم.93 الصالة عليه رسولنا معجزة القرآن يف األمر هو كما
بهم ويُريد القدماء»، «الفالسفة أنَّ يذكر أن لفيلسوفنا جاز كيف ندري ال أنَّا عىل
يكن لم إنه به! تقدم الذي للسبب للمعجزات؛ يتعرضوا لم اليونان، فالسفة نعرف كما

.٣ سبأ: سورة 90

ص٣٤٥-٣٤٦. التهافت، تهافت 91
ص٢٧١-٢٧٢. الفالسفة، تهافت 92

.٥٢٧ ص٥١٤-٥١٥، التهافت، تهافت 93
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والفلسفة الدين بني

هذا مع رأوا فكيف إثباتها، يف للمعجزات تحتاج سماوية رشائع وال إلهية، نبوات عندهم
معه نقول أن املمكن من ثم إليهم! بالنسبة توضع لم واملسألة املعجزات يف يتكلموا أال
البعض ولكن النبي، غري عىل ممتنع نفسه يف ممكن أمٌر كالقرآن املعجزات بعض إنَّ
يف ممكن إنه رأينا يف فيه يُقال أن يَِصحُّ ال حية، العصا وانقالب املوتى كإحياء اآلخر

نفسه!
أنَّ عىل املشكلة، هذه يف الغزايل عىل رده يبني التهافت» «تهافت وصاحب هذا؛
يصدر بها خاصة، وطبيعة ة خاصَّ ذات من يشء لكل بما بينها فيما تختلف األشياء
حني عىل والرطوبة، الري يكون بها سائلة مادة مثًال املاء أنَّ بمعنى الخاص، فعلُه عنه
فلو وإال يقول، كما بدهي أمر وذلك والضوء، اإلحراق يكون به شفاف جسم النار أن
طبيعة له يكن لم ولو تخصه، طبيعة له يكن لم يخصه فعل موجود لكل يكن لم

واحًدا.94 شيئًا كلها األشياء ولكانت ، حدٌّ وال يخصه اسم له كان ملا تخصه
أفعالها عنها يكون التي األسباب إنكار السفسطة من أنَّه هو لهذا الالزمة والنتيجة
فيلسوفنا أيًضا يقول كما العقل إنَّ بل املحسوسة. األمور يف نشاهدها كما بها الخاصة
يفرتق اإلدراك) بهذا (أي: وبه بأسبابها، املوجودات إدراكه من أكثر شيئًا هو «ليس
األسباب هذه كون ا أمَّ العقل.»95 رفع فقد األسباب رفع فمن امُلدركة، القوى سائر عن
وحيد أعىل سبب إىل األمر آخر يف راجعًة أو بنفسها، مستقلة بها الخاصة أفعالها تفعل

الكثري. البحث إىل ويحتاج بنفسه معروًفا ليس فأمٌر عنها، خارج
ينبغي ما أنه لنا يؤكد نراه ولهذا مؤمن؛ فيلسوف أنَّه رشد ابن ينَس لم هذا وبعد
لها بد ال بل مسبباتها، عنها تكون أن يف بنفسها تكتفي ال األسباب أنَّ يف أحد يشك أن
فعلها.» عن فضًال وجودها يف بل فعلها، يف رشط ِفْعله خارج من «فاعل من هذا يف
بينه وسٌط آخر كائن أو نفسه تعاىل هللا هو هل بالذات، الفعل هذا جوهر تحديد ا أمَّ
فيلسوفنا يقول كما فحصها، موضع هنا ليس مسألة فهذه األخرى؟ املوجودات وبني

نفسه.96

ص٥٢٠. التهافت، تهافت 94
ص٥٢٢. املرجع، نفس 95

ص٥٢٤. التهافت، تهافت 96
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والغزايل رشد ابن بني

لكل أن جدًال ولو يسلِّم إنه عنه، يسكت لم الغزايل ولكن َمقنع، هذا يف كان وقد
رجال كسائر أيًضا ز يجوِّ ولكنه عنه، يصدر آلخر سببًا يكون به خاصة طبيعة يشء
السالم، عليه إبراهيم لسيدنا حصل كما يحرتق فال النار يف نبي يُلقى أن الكالم علم
أو بنفسه هللا يحدث بأن وذلك النبي، صفة أو النار صفة بتغيري إما يكون وهذا
بأن وإما فيها، ُطرح أن إىل تتعداها ال حرارتها تجعل النار يف صفًة ملك بواسطة

عنه.97 النار أثر تدفع صفة هذا جسم يف يُحدث
من عليها يتعاقب ما لكل قابلة املادة أن يرى األخرى باملعجزات يختص وفيما
تأخذها ال ما صورٍة املادة تأخذ أن يجوز ال لم ولكن بعض، أثر يف بعضها صور
صريورته بدل ا خاصٍّ حيوانًا الرتاب كانقالب وذلك قبلها، أخرى صور بتوسط إال عادة
هذا ومن الخاص؟ الحيوان ذلك التناسل بطريق عنه يكون لحيوان غذاء ثم نباتا أوًال
هذا أنَّ األمر يف ما وغاية السالم. عليه ملوىس معجزة تسعى حية العصا انقالب القبيل

بخالفه.98 العادة الطِّراد مستنَكر
قد امُلسبب بأنَّ التسليم عندهم يبعد ال الفالسفة أنَّ يذكر رشد، ابن هذا عىل ولريد
كانت إذا كما عنه، صدوره من يمنع خارجي مانع ُوجد إذا عادة سببه هو ا َعمَّ يتخلف
عىل فيه.99 النار تؤثر أن منعت بطبعه لالحرتاق القابل الجسم قارنت إذا ة مادَّ هناك
يراه ما هو ليس رشد ابن يفرتضه الذي الوضع هذا أنَّ نُالحظ أن نرى فيما هنا لنا أنَّ
كان النار يف ألقي حني السالم عليه إبراهيم سيدنا أنَّ أحد يدَّع لم بأنَّه وذلك امُلتكلمون،
هللا أنَّ يف رصيح القرآن بل فعلها، تفعل أن من النار منعت بمادة أوًال طيل قد جسده

له. معجزة إبراهيم عىل وسالًما برًدا تكون أن النار أمر الذي هو
دون خاصة صورة املادة تأخذ أن وهو الغزايل، زه يجوِّ الذي الثاني األمر ا أمَّ
كان لو أنَّه يرى إنَّه تماًما؛ رشد ابن يدفعه فأمر قبل، من تكون أن يجُب التي الصور
هذا ثم إنسان منه يغتذي نباتًا أوًال يكون أن غري من إنسانًا، الرتاب يَنَْقِلَب أن ُممكنًا
يخلق أن يف الحكمة «لكانت إنسان إىل األمر آخر يتحول امرأة رحم يف منيٌّ منه يكون

الخالقني.»100 أحسن هو الصفة بهذه خالقه ولكان الوسائط، هذه دون اإلنسان

ص٢٨٧. الفالسفة، تهافت 97

ص٢٨٨. الفالسفة، تهافت 98
ص٥٣٧-٥٣٨. املرجع، نفس راجع 99

ص٥٤٠. التهافت، تهافت 100
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والفلسفة الدين بني

من دليل للفالسفة وال للُمتكلمني ال ليس أنَّه بحق ذلك بعد يذكُر فيلسوفنا أن عىل
كما وذلك قلبه، به يُفتيه ما إنسان كل يعتقد أن يجُب وأنَّه إليه، ذهبوا ما عىل العقل

حرام. أو حالل هو ما إىل ترجع التي األمور من املشكالت يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر
كما شديد السببية مشكلة يف والفالسفة امُلتكلمني بني الخالف أنَّ مع إنه وأخريًا،
أنَّ بنيَّ أن بعد — ١٣٢٣ه/١٩٠٥م) عام (تويف عبده محمد الشيخ اإلمام فإن رأينا،
ينكرون ال الغزايل ومنهم السنة أهل وأنَّ املسألة، هذه يف الفالسفة مع املعتزلة املتكلمني
بمعنى مبارشة، هللا إىل يرجعونها ولكنهم ومسبباتها، األسباب بني الرضورية العالقة
إىل يَذهب أن ملسلم ليس أنَّه يقرر — هللا من ولكن الرِّي عند يحدُث مثًال بَع الشِّ أنَّ
أن قبل بدينه، كفر إذا إال واملسببية السببية يف الرتتيب من الكون حوادث بني ما إنكار

بعقله!101 يكفر
بعد إليه انتهى ما هو عليه املوافقة نستطيع ال الذي ولكن وحسن، صحيح وهذا
املسألة، حقيقة يف وفاق عىل والالهوتيون املتكلمني وجمهور «فالفالسفة يقول: إذ هذا؛
الفصل هذا يف تقدَّم ما هذا، صحة عدم عىل دليًال ويكفينا العبارات.»102 اختلفت وإن

الغزايل. يمثلهم الذين املتكلمني السنة أهل بمذهب ا خاصٍّ

األخرى والحياة البعث (5-3)

الفصل؛ هذا من األول القسم يف إليها أَرشنا أن بعد بالتفصيل، املسألة هذه اآلن نتناول
الفالسفة عىل شديًدا إنكاًرا أنكر الذي الغزايل عىل الرَّدِّ يف ُرشد ابن عمل كيف لنعرف

فقط: روحانيٍّا جزاء من يتبعه وما البعث يكون أن

الحياة يف ولها البدن، بفناء تفنى ال الروح أنَّ يف الفالسفة يُخالف ال الغزايل إنَّ (أ)
يرى ولكنه ية، الِحسِّ واآلالم اللذائذ كثريًا تفوق وعقلية روحانية آالم أو لذائذ األُخرى
إنكار أنَّ ثانيًا يرى كما معرفته، عن وحَده العقل لعجز الرشع من هذا معرفة أوًال
وهذه القرآن، من كثرية آيات عليه تدلُّ كما الرشع، مع بحاٍل يتفق ال الجسدي الجزاء

الكتاب هذا ملحق يف توجد إذ ١٩٠٣؛ سنة اإلسكندرية طبع وفلسفته، رشد ابن أنطون، فرح راجع 101

ص٨٩–٩١. مؤلفه، عىل عبده الشيخ األستاذ ردود
ص٩٣. وفلسفته رشد ابن أنطون، فرح 102
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والغزايل رشد ابن بني

كما أُخرى ناحية من التأويل هذا يجب وليس ناحية، من كلها تأويلها يُمكن ال اآليات
تعاىل.103 هلل والتشبيه الجسمية توهم التي اآليات تأويل وجب

تعود أن امُلحال من بأنَّه الجسدي البعث تجويز عىل الفالسفة به يعرتض ما ا أمَّ
عنارص إىل تحلل الذي البدن هذا األوىل، الحياة يف له كان الذي بدنه إىل امرئ كل روح
بدن يُعاد أن ُمتعذًرا فيكون آخر؛ إنسان بدن من جزءًا بعضها صار ربما مختلفة،
كان، بدن أي بدن إىل تُعاد املرء روح بأنَّ عنه يجيُب الغزايل فإن كامًال، منهما كلٍّ
ال بنفسه اإلنسان فإنَّ خلقها، استؤنف مواد أم غريها، أم األول بدنه مواد أكان سواء

بجسمه.104
أن مع هو هو منا الواحد أنَّ الحظنا إذا هذا ويتضح نحن، به نؤمن ما وهذا
الغزايل يكون وإذن مثًال، والهزال وبالسمنة الغذاء تبدُّل بسبب دائًما يتغريُ جسمه
به القول يف ويكون الجهة، تلك من محاًال ليس الجسدي البعث بأنَّ قوله يف حق عىل
ال بوضوح مًعا والجسمي الروحي بالجزاء آياته من كثري ورد الذي للقرآن تصديق

التأويل. يحتمل
العقيل النَّظر عىل اعتماده فوق خصمه رأينا وقد رشد ابن سيفعل ماذا واآلن (ب)

الجسدي؟ البعث إثبات يف سند أيَّ سنًدا القرآن من له يجد
كما ويَُؤكِّد الجسديني، والجزاء البعث إنكار يرون ال الفالسفة بأنَّ بالقول يبدأ إنَّه
رشيعة من جميعها، الرشائع كانت وإذا بذلك، قالت كلها الرشائع أنَّ قبل من ذكرنا
تقوم التي العامة األوىل املبادئ من وجعلته به قالت اإلسالم، رشيعة إىل إرسائيل بني
ال الفالسفة أنَّ املعروف من فإنَّ األعمال؛ طيبات إىل الدفع من عليه ينبغي ملا عليها،

للرشائع.105 العامة للمبادئ ُمبطل أو ُمثِبت بقول التعرض يرون
يذكر كما — جميًعا الرشائع اتفقت فقد ة، خاصَّ البعث إىل بالنِّسبة أنَّه عىل
الوجود106 ذلك صفة يف اختلفت وإن املوت بعد أُخروي وجود عىل — أيًضا رشد ابن
رضبتها التي باألمثال أيًضا جسمانيٍّا جعله من ومنها فقط، روحانيٍّا جعله من فمنها

بعدها. وما ص٣٥٤ الفالسفة تهافت نواحيها، كل من املسألة هذه يف راجع 103

ص٣٦٣-٣٦٤. الفالسفة، تهافت 104
ص٥٨٠-٥٨١. التهافت، تهافت 105

ص٨٢. املرجع، نفس 106
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والفلسفة الدين بني

والفضيلة للعمل أدفع اإلسالمية، بالرشيعة جاء كما جسمانيٍّا، الجزاء تمثيل أنَّ عىل له،
القسم. هذا من الثالث الفصل يف تفصيله سبق ما وهذا للجمهور، بالنسبة

األرواح إن يُقال أْن فيلسوفنا يقوُل كما الرضوري فمن كذلك األمُر كان وإذا
ال الدنيا، الدار يف لها كانت التي أجسامها مثل أجسام إىل األُخرى الدار يف ستُعاد
نجد وُهنا بعينه، إعادته يستحيل املعَدم ألنَّ باملوت؛ عدمت التي نفسها األجسام لهذه
املعاد أنَّ يرى فيلسوفنا أن من املشكلة هذه يف بيَّنَّاه أن سبق ما إىل نُشري أْن رضوريٍّا

فقط. روحانيٍّا سيكون

العنيف الغزايل هجوم رد من رشد ابن ينتهي املعاد مسألة عىل الكالم وبعد هذا،
«تهافت كتابه يختم ثم أهمها، ذكرنا التي املسائل يف إليه ذهبوا ما بسبب الفالسفة عىل

الثالث: املسائل بهذه الفالسفة كفر الغزايل بأنَّ التهافت»

أنَّ ومع الجسماني، املعاد يُنكروا لم أنَّهم مع الجسدي، ال الروحاني املعاد (١)
فيه. نفسه الغزايل تردد بدليل عليه مجمع غري ألنه يُكفر ال ُمنكره

بل الغزايل، فهم ما يرون ال أنهم تبني وقد الجزئيات، دون بالكليات هللا علم (٢)
خاص. نحو عىل يشء لكل الشامل هللا بعلم القول يرون

املتكلمون. أجله من رهم كفَّ الذي املعنى يُعنون ال أنهم وضح وقد العالم، ِقَدم (٣)

عىل أخطأ كما الرشيعة، عىل «أخطأ قد الغزايل أنَّ ببيان الحديث أخريًا يختم ثم
طلب لرضورة لذلك اضُطرَّ إنما بأنه األشياء، هذه يف التكلم عن وباالعتذار الحكمة.»
ولوال أهله، من ليس ممن فيه يتكلم ملن والتصدي ألف، من واحد وهو أهله، مع الحق

بحرف. فيه تكلم ما وذاك هذا
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النتيجة

منه أخريًا نَستخلص أن إليه، قصدنا الذي البحث من انتهينا وقد الرضوري، من نرى
والفلسفة، الدين بني التوفيق محاولته يف رشد ابن نجاح مدى نُبني وأن ة، الهامَّ نتائجه

يرجوه. كان الذي النجاح إىل عمله يصل أن دون حالت التي والعوامل

هذه وأنَّ خالف، بينها التي الجهات بني توفيقية روح اإلسالم روح أنَّ بيَّنَّا (١)
بينه التوفيق عىل العمل إىل اإلسالم فالسفة دفعت التي هي أُخرى عوامل مع الروح
األستاذ يقول كما فقط ليس التوفيق لهذا عملهم وإن عرفوها، كما اليونان فلسفة وبني
هذا ُمحاولة إنَّ بل اإلسالمية»، اليونانية الفلسفة هذه يف الطرافة «معقد «جوتييه»:

وطبيعية. إلهية فلسفة لإلسالم صار أن يف السبب كبري حدٍّ إىل كانت التوفيق
رشد، ابن قبل سينا وابن الفارابي السبيل هذا يف بذلها التي الجهود برغم ولكنه،
وصلته باهلل يتعلق فيما اإلسالم به جاء ما مع خالف عىل اليونانية الفلسفة ظلت

جميًعا. الفالسفة وعىل عليهما الغزايل شنها التي الحرب تلك هذا وآية بالعالم،
والخاصة العامة بني الفصل وجوب عىل أوًال اإللحاَح ه همُّ فكان رشد ابن جاء ثم
عنها يعربَّ الواحدة الحقيقة ألنَّ الجميع؛ سعادة هذا ويف بينهما، طائفة كل وتعاليم

واالستعدادات. العقول باختالف مختلفة بطرق



والفلسفة الدين بني

الحكمة بني رشد ابن توفيق أنَّ إىل يذهب امُلعارصين الباحثني بعض جعل ما وهذا
«داخليٍّا»، توفيًقا — سينا وابن الفارابي من كان ما خالف عىل — يكن لم والرشيعة

السلطات.1 بني ظاهري فصل فقط ولكنه
يرتك أن إىل الغزايل حملة بسبب عرفنا كما اضطر رشد ابن أنَّ هي الحقيقة ولكن
يف نراه ولهذا ا؛ حقٍّ داخليٍّا توفيًقا والرشيعة الحكمة بني للتوفيق عملية ُمحاولة لنا
مسائل يف الكالم من إليه اضطر عما قلبه كل من يعتذر كتاباته من موضع من أكثر

ه. يََودُّ يكن لم الذي النحو ذلك عىل والفلسفة الرشيعة
َصه َخصَّ الذي األدلة»، «مناهج كتابه يف رأى قرطبة فيلسوف أنَّ إىل نُشري وهنا
عماده يجعل أن الناس، من ة والخاصَّ العامة يناسب بما الدينية العقائد عىل لالستدالل
تُطيقه ال الذي املنطقي االستدالل دون القرآن، رضيه الذي النوع هو االستدالل هذا يف

التوفيق. يف القوي أثره املنهج ولهذا إليهم؛ ومن العامة
بذل ما مع أنه أوًال نرى األندلس: فيلسوف أصابه الذي النجاح مدى تقدير ويف (٢)
بقيت إذ صادقة؛ رغبة فيه ويرغب يرجوه كان الذي النَّجاح عمليٍّا ينجح لم مجهود من
الدين. عن خارجني معتربون وهم والفالسفة ُمضيئة، وهي طويًال زمنًا بعده الفلسفة
تحريم يُقرر إذ ٦٤٣ه، عام امُلتوىف الح الصَّ ابن فتوى إىل هذا يف نُشري أن ويكفي
الذهبي وإىل والضالل،2 الزندقة من إليه يؤديان ملا وتعلًُّما؛ تعليًما والفلسفة املنطق
الرسل به جاءت وما شقٍّ يف اإللهية الفلسفة أن يَُقرِّر إذ الهجري؛ الثامن القرن يف
ُمخالفة الفلسفة بأنَّ ٨٠٨ه) سنة (تويف خلدون ابن رأي إىل أيًضا ونُشري 3. شقٍّ يف
ما اإلسالم عىل جرَّت الفلسفة أنَّ يرى إذ ٨٤٥ه) سنة (تويف املقريزي وإىل للرشيعة،4
وصف الذي ٩٦٢ه) عام (تويف زاده كربى طاش إىل وأخريًا البالء،5 من يُوصف ال

ورسله.6 هللا أعداء بأنهم اإلسالم حكماء

ص٢١٨. ١٩٣٤م، سنة باريس اإلسالمية، الفلسفة يف الفارابي ومكان مدكور، إبراهيم الدكتور 1
ص٣٤-٣٥. ١٣٤٨ه، عام مرص طبع الصالح، ابن فتاوى 2

.٤٣ ج٢، عيل، كرد محمد لإلسالم العربية والحضارة اإلسالم 3
ص٤٣٢. ١٣٢٢ه، سنة القاهرة طبع املقدمة 4

.١٨٣-١٨٤ ج٤، ١٣٢٦ه، سنة القاهرة طبع الخطط 5
.٢٦ ج١، بالهند آباد حيدر طبع السعادة، مفتاح 6
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النتيجة

السيئة النظرة هذه أنَّ شخصية ومعرفة علم عن نَُقرِّر أن نستطيُع هذا وبعد
رجال من نََفًرا أنَّ فيها، نعيش التي األيام هذه حتى آثارها من بقي والفالسفة للفلسفة
ما بسبب اإللحاد إىل صاروا املسلمني الفالسفة بعض أنَّ يرى يزال ال باألزهر الدين
الدراسات ركود ذلك نتائج من كان أنَّه نَُقرُِّر كما بالعالم، وصلته تعاىل هللا يف إليه ذهبوا
من واالزدهار االنتعاش يف تأخذ لم التي الدراسات هذه اإلسالمي، العالم يف الفلسفية

األخرية. السنني هذه يف إال جديد
فإننا نفسه، يف الحق ناحية من ا أمَّ الواقعية، العملية النَّاحية من كان ما ذلك
من كثري يف وهذا والفلسفة، الدين بني التوفيق يف نجح رشد ابن بأنَّ نقول أن نستطيُع
الدار يف والجزاء البعث مسألة يف ة خاصَّ بصفة ينجح لم ولكنه تناولها، التي املسائل
القرآنية اآليات كل تأويل ألحد، امُلستطاع من ليس بل يستطيع لم ألنه وذلك؛ األُخرى؛
وآالم لذائذ ستكون األُخرى الحياة يف أنَّه عىل رصاحة تَُدلُّ التي أيًضا، األحاديَث بَْلَه

الرُّوحية. األُخرى بجانب جسمية
ال الذي القرآن برصيح التصديق من بدَّ ال أنه يعتقد الذي املؤمن فإنَّ وإذن
ومذهب القرآن بني الناحية هذه يف يوفق أن بحاٍل يستطيع ال أنه يرى التأويل يحتمل
الدين بني التوفيق يف رغبته شدة مع عبده، محمد الشيخ اإلمام أنَّ نجد ولهذا الفالسفة؛
الجسدي البعث اعتقاد أنَّ يرى إليه، ذهبوا مما بيشء الفالسفة تكفري وعدم والفلسفة
ولذائذ آالم من سيكون ما تأويل املمكن من كان وإن ُمنكره، ر ويُكفِّ رشًعا، واجب
ولكن الكفر.7 يف الوقوع نخىش أن غري من العوامُّ يتصور مما أعىل نحو عىل جسمانية
الصحيح رسوله وحديث هللا كتاب حسب يمكن ال إنه النحو؟ هذا هو ما نقول: أن لنا

مًعا. وجسميني روحيني والجزاء البعث يكون أن إال

ال اإلسالم فإنَّ إليه، ذهب ما بعض يف خطئه أو الحق رشد ابن إصابة من يكن ومهما
األزمان بعض يف ِلِرَجالها واضطهاد للفلسفة عداء من رجاله بعض من كان ما يُبيح
أحسن، هي بالتي إال الكتاب» «أهل نَُجادل بأال كتابه يأمرنا الذي اإلسالُم خلت، التي
صنع ما بكل يرىض ال هللا، خلق ما وسائر الكون لفهم العقل استعمال عىل َحثَّ والذي

ص١٩٧. ١٣٢٢ه، سنة القاهرة طبع العضدية، العقائد رشح عىل عبده محمد الشيخ حاشية 7
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والفلسفة الدين بني

ذهبوا ما بعض يف أخطئوا ألنهم واإللحاد؛ بالكفر ورميهم الحر التفكري برجال رجاله
إليه.

ظلت الدين ورجال الفالسفة بني هوَّة ُوجدت أن العداء، هذا نتائج من كان لقد
بالكفر، نقل لم إن باإللحاد الفالسفَة الدين رجاُل رمي وأن بينهم، فاصًال طويًال دهًرا
ُحرم أن وذاك هذا من وكان الدين! فهم وعدم بالجهل فرموهم برش ا رشٍّ هؤالء وجازاهم
بعد وخاصة الصحيح الحر التفكري فانكمش املفكرين، أبنائه من كثري جهود من الدين
من لها ونصري ممثل أكرب اإلسالمية الفلسفة به فقدت فقد ٥٩٠ه، سنة رشد ابن وفاة

التقليد. روح لسيادة مختلفة عوامل وتضافرت املسلمني،
مفكري آراء بعض بني قليل أو كثري حدٍّ إىل تشابًها رأينا لقد واحدة، كلمة بقيت
وديكارت وهيوم ومالربانش ناحية من الغزايل ذلك مثل ومن الغرب، ومفكري اإلسالم
وسبينوزا ناحية، من نفسه رشد ابن وبني السببية، مشكلة يف أخرى، ناحية من وكانط
عامة وبصفة العامة، إىل بالنظر الدين عن الفلسفة فصل رضورة يف أخرى، ناحية من
ناحية من واملسيحية اليهودية ُمفكري وجمهرة ناحية، من اإلسالم مفكري جمهرة بني

مجازيٍّا. تأويًال امُلقدسة الكتب يف جاء ما بعض تأويل رضورة يف أخرى،
أنَّه له، املثل بعض إىل باإلشارة اكتفينا الذي التشابه هذا بسبب نزعم ال ونحن
باإلشارة نُريد ولكن وعلم، معرفة عن آخر إىل مفكر من اآلراء لبعض انتقال هناك كان
العقل بني قاطعة بصفة الفاصلة الحدود إقامة عدم الخري من أنه نذكر أن ذلك إىل
من أنه نذكر وكذلك والزمن، الجنس فواصل يعرف ال العقل فإنَّ والغرب، الرشق يف
لنستطيع األساس، هذا عىل اإلسالمية الفلسفة يف النظر يُعاد أن نعتقد فيما الخري
التفكري رصح إقامة يف اإلسالمي الفكر به أسهم ما تقدير الفلسفة ملؤرخ املمكن بالقدر

التوفيق. وباهلل كله، العاملي الفلسفي
١٩٥٩م. ١٣٧٨ه/فرباير شعبان يف القاهرة روضة
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