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

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

غري  �س�ئد  انطب�ع  وج�د  ه�  القرني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وه� اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق امل�ثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمي يف الفكر النه�س�ي التن�يري - واإن 

مقدمة ال�صل�صلة
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يف الفل�سفة الإ�سالمية منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(

مر مبدٍّ وجزر - اإمن� ه� ت�ا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرني الأخريين. 

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

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

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

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

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

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

.)� واإلكرتونيًّ

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

بكل م� فيه من تن�ع اله�ي�ت وتعدده�. 

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

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

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

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

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�سرورة عن وجهة نظر
مكتبـة الإ�سكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



درا�سة تقدميية

منى أمحد أبو زيد

متهيد:

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

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

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

�لإ�سالمية.

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

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

�أن ُيق�سى عليها يف �ل�سرق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لرئي�س«.

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

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

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

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

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

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

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

�لثاين: موؤلفاته
�لثالث: م�سروعه �لفكري

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

�أواًل: حياة �إبر�هيم مدكور

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

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

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

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

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

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

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

على �جتاه �لبن لل�سيا�سة فيما بعد.

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

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

يف �سلوك �ملرء وثقافته«)1(.

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

�ل�سنة �لثالثة.

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

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

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

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

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

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

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

يجري على �ل�ساحة من �أحد�ث.

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

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

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

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

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

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

تتهياأ �جلماعة لها«)2(.

�ملرجع �ل�سابق، �س43.  )1(

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

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

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

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

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

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

بلندن، كما ز�ر �إيطاليا و�أملانيا.

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

برييه �أ�ستاذ تاريخ �لفل�سفة.

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

�للغة �لعربية.

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

و�آندريه للند، وغريهما.

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

و�ل�سفر �إىل �أوربا ل�ستكمال تعليمهم.

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

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

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

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

لثورة 1952.

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

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

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

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

متاأنية للو�قع �مل�سري«)2(.

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

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

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

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

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

و�أو�سح مظهر«)2(.

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

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

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

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

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

و�أحكمه«)1(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معاهد علمية خمتلفة �سرًقا وغربًا.

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

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

ثانًيا: موؤلفات �إبر�هيم مدكور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بكلمات �لرثاء و�لتاأبني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عقيدة، و�لعقيدة �سعي وعمل«)1(.

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

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

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

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

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

بالإ�سالح �ل�سيا�سي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حتقق للق�ساة بعد ذلك بعدة �سنو�ت.

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

و�جل�سمي، و�خللقي و�لجتماعي.

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

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

ممثاًل يف �لفالحني.

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

نبوءته يف قيام ثورة 1952.

�ملجال �لثاين: �لعمل �ملجمعي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أو��سره، ويعلي �سرحه«)1(.

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

�أ�سا�سية:

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

قدميًا وحديًثا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�حلديث.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لذي ينتمي �إليه.

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

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

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

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

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

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

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

وغذتها«)2(.

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

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

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

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

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

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

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

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

�إبر�هيم مدكور، يف �لفكر �لإ�سالمي، مكتبة �سمريكو للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة، 1984م، �س151.  )1(
عبا�س �لعقاد، �لفل�سفة �لقر�آنية، �لقاهرة، 1973م، �س12.  )2(



در��سة تقدميية
5959

وحماكاة و�سرح للفل�سفة �ليونانية، بل هو ترجمة عربية لهذه �لفل�سفة، �أو كما قال 
رينان: �إن �لعرب مل ي�سنعو� �سيًئا �سوى �أنهم تلقو� جملة �ملعارف �ليونانية �لتي 
كانت �سائدة يف �لقرنني �ل�سابع و�لثامن �مليالديني، و�أن من �خلطاأ و�سوء �لدللة 
�أن نطلق على فل�سفة �ليونان �ملنقولة �إىل �لعربية لفظ »فل�سفة عربية«؛ فكل ما يف 

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

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

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

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

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

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

و�لظروف �لتي �أحاطت بها.

�أ – مو�سوعاتها:

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

وعلم �ل�سيا�سة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ج� خ�سائ�سـها)2(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د – �أثرها يف �لغرب)1(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف در�سها ومل يقفو� على �أ�سولها.

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

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

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

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

�أن تكون �سريعة وناق�سة)1(.

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

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

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

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

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

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

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س12.  )1(
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�لفل�سفة �لإ�سالمية«)1(.  �تباعه عند بحث  �أن يبني �ملنهج �لذي يجب  للجمهور 
مبنهج  �لعليا  �لدر��سات  مرحلة  يف  �لباحثني  �لطالب  من  كثري  تاأثر  قد  وبالفعل 

�لدكتور مدكور يف هذ� �لكتاب.

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

وتاريخها)2(.

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

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

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

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

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

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

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

�لرت�ث ون�سره طو�ل حياته �لعلمية.

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

�لعلمية يف �سيء.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لذي يتناوله.

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

�لفكر �لإن�ساين«)1(.

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

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

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

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

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

و»حرية �لإر�دة«.

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

�لفل�سفية حتى �لوقت �حلايل.

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

�لغربي قبل ع�سر �لنه�سة.

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

�لو�سطى«)1(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عقلي هادئ.

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

�إبر�هيم مدكور، يف �لفل�سفة �لإ�سالمية، ج1، مرجع �سابق، �س41.  )1(
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نقدهم.  من  �مل�سلمني  بني  جند  فاإنا  جر�أة،  من  �لدعوى  هذه  يف  مما  �لرغم  وعلى 
�لدفاع  �إىل  و�أثارت هذه �لدعاوى �لأو�ساط �لإ�سالمية على �ختالفها، وحفزتها 
عن معتقد�تها لي�س بال�سالح، و�إمنا بالفكر. وقد �سل �ملعتزلة وغريهم من مفكري 
�لإ�سالم لهوؤلء �سيف �حلجة و�لربهان، وجادلوهم جد�ًل قد ل جند له نظرًي� يف 

تاريخ �لأديان �لأخرى)1(.

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

حاور خمالفيه بالدليل و�حلجة و�لربهان.

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

باجل�سم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لإ�سالمي بكافة جمالته)2(.

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

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

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

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

ويذكر �لدكتور مدكور �أن �لإ�سالم خاطب �لإن�سان مبا�سرة دون �أن ينوب 
ا يفعل؛ فقد مكن �هلل لإر�دته،  عنه �أحد، و�ألقى عليه �مل�سئولية، فال ُي�ساأل �إل عمَّ
هذه  ظهرت  وقد  يرت�سيه.  �لذي  �لطريق  �ختياره  مبح�س  ي�سلك  �أن  له  وترك 
�مل�سكلة- حرية �لإر�دة- منذ �أخريات �لقرن �لأول �لهجري/ �ل�سابع �مليالدي. 
و�أخذ �مل�سلمون يت�ساءلون: هل �لإن�سان حر يفعل ما يريد �أم �أنه جمرب ل منا�س 
ر له؟ و��ستمرو� ُيعاجلون هذه �مل�سكلة عدة قرون، تباينت فيها  من �أن ينفذ ما ُقدِّ

�آر�وؤهم، وتعددت مد�ر�سهم.

�لفل�سفة  »يف  كتاب  يف  �مل�سكلة  هذه  ببحث  مدكور  �لدكتور  يكتِف  ومل 
�لإ�سالمية«؛ بل بحثها يف كتاب �آخر هو »يف �لفكر �لإ�سالمي«، موؤكًد� على �أن 
�لآباء  م  �ملا�سي وحتكُّ �سلطان  �لعقل من  �لفكر، وخل�س  �إىل حرية  �لإ�سالم دعا 
و��ستعباد �لعرف و�لتقاليد، و�أمر بالنظر يف عجائب �لكون، و�سرب يف ذلك �أمثلة 

تتفتح لها �لأذهان.
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ويوؤكد على �أن �حلرية يف �لإ�سالم �سملت كافة �ملجالت، وكان �لنبي قدوة 
يف ذلك، فكان يفتح �ملجال للر�أي �حلر و�لفكر �ل�سريح، وكان يطلب من �أ�سحابه 
يعرت�سهم من �سعاب،  ما  يحاولو� حل  و�أن  �مل�سائل،  بع�س  بر�أيهم يف  ُيدلو�  �أن 

ودرج �مل�سلمون على ذلك.

�أخذت  �لكربى  �لإ�سالمية  �لفقهية  �ملذ�هب  �أن  مدكور  �لدكتور  ويقرر 
جميعها بالر�أي ب�سيء من �لتفاوت. ومل يقف �لجتهاد �إل يف ع�سور �ل�سعف 
مفتوًحا،  يز�ل  ول  كان  �أنه  مع  �أغلق،  قد  �لجتهاد  �أن  خطاأ  وظنو�  و�لنحطاط. 
وما �إن ��ستيقظت �ل�سعوب �لإ�سالمية يف نه�ستها �حلديثة حتى �أخذت تلج هذ� 
�أخرى، وكانت م�سر بوجه خا�س �سباقة يف هذ� �مل�سمار. ومل تقف  �لباب مرة 
�حلرية �لفكرية يف �لإ�سالم عند �لفقه و�لت�سريع؛ بل �متدت �إىل �لعقيدة و�أ�سول 

�لدين، و�أ�سهم �ملعتزلة يف ذلك بن�سيب كبري. 

فكرية  بحرية  نادت  مدر�سة  باأنها  �ملعتزلة  مدر�سة  مدكور  �لدكتور  وي�سف 
ل نظري لها يف �أية در��سة لهوتية �أخرى. ول تقل عما ظهر يف �ملد�ر�س �لعقلية 
�لكربى �لقدمية و�حلديثة. وتظهر مالمح هذه �حلرية نف�سها يف �ملد�ر�س �لفل�سفية 
و�أقامو�  �ملعامل،  و�أن�سئو�  و�لتجربة،  باملالحظة  �لإ�سالم  علماء  فاأخذ  و�لعلمية؛ 
�ملر��سد، وعلى �أ�سا�س هذه �حلرية قامت �لنه�سة �لعلمية �لإ�سالمية �لتي �متدت 

�آثارها �إىل �لعامل �لالتيني )1(.

�إبر�هيم مدكور، يف �لفكر �لإ�سالمي، مطبعة �سمريكو، ط1، 1984، �س154-151.  )1(
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ونحن نقول �إن �هتمام �لدكتور �إبر�هيم مدكور باحلرية مل يكن وقًفا على 
در��ستها يف جمال �لفل�سفة و�لفكر فقط، بل �هتم بها يف جمالت متعددة، تبناها 
يف �ل�سيا�سة عندما نادى بالتحرر من �ل�ستعمار �خلارجي و�ل�ستبد�د �لد�خلي، 
وحر�س عليها عندما وجد �أن حرية ر�أيه تت�سادم مع �حلزب �ل�سيا�سي �لذي �نتمى 
�لفالحني  بحق  نادى  عندما  �لقت�سادي  �ملجال  وتبناها يف  عنه.  فانف�سل  �إليه؛ 
�لفقر�ء �أن يعي�سو� كما يعي�س �ملاُلك �لأغنياء. ونادى بها يف �ملجال �لجتماعي 
عندما وجه خطابه نحو �ل�سباب من خالل �أحاديثه �لجتماعية و�لثقافية. و�أخذ 
�لقدمية،  قيوده  من  �ملجمع  يتحرر  باأن  نادى  عندما  �لعربية  �للغة  جممع  يف  بها 

وي�سعى نحو �لتجديد.

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

�لنو�فذ على كل ما هو جديد ونافع لبالدنا.
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يف الفل�سفة الإ�سالمية
منهج وتطبيقه





ت�صدير

لحظن� منذ زمن اأن الدرا�س�ت حول الفكر الفل�سفي الإ�سالمي يف القرن 
امل��سي واأوائل هذا القرن غلب عليه� الط�بع الفيلولوجي اأو البيوجرايف. فقنع قدر 
منه� بجمع ط�ئفة من الن�سو�ص العربية وت�سجيله� دون تو�سيح له�، اأو ا�ستخال�ص 
اأن  اآخر  قدر  وح�ول  اأجنبية.  لغة  اإىل  ترجمة  اإليه�  ي�س�ف  وقد  نت�ئجه�،  لبع�ص 
يوؤرخ ملفكر اأو ملدر�سة بعينه�، وكثرًيا م� وقف عند الأحداث الت�ريخية والظروف 
ال�سي��سية والجتم�عية. وُعني ب�لتعريف ب�لأ�سخ��ص اأكرث مم� ُعني ب�سرح الأفك�ر 
ن� بن�سو�ص له� قيمته�. بيد اأن للفكر  والآراء. وك�ن لهذا م� يربره يف حينه، وقد اأمدَّ
الفل�سفي الإ�سالمي م�سكالته ونظري�ته، وهي جديرة ب�لدر�ص والبحث، جديرة 

ب�أن ُتْدر�ص يف �سوء ظروفه� وبيئته�، وب�أن تربط ب�لفكر الفل�سفي الإن�س�ين ع�مة. 

وقد ح�ولن� تدارك �سيء من ذلك يف كت�بن� عن الف�رابي: 
La place d’al-Fârâbi dans l’école philosophique musulmane, 
Paris 1934. 
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�ئني العرب، وهم� نظرية العقول  فعر�سن� لنظرتني ه�متني من نظري�ت امل�سَّ
فلكية،  وطبيعية  ك�سمولوجية،  لهوتية  نظرية  واأولهم�  العقل،  ونظرية  الع�سرة، 
اأوًل على  نزعة �سوفية. وحر�سن�  فيزيقية، ول تخلو من  والث�نية �سيكلوجية ميت� 
اأن نو�سحهم� يف �سوء ظروفهم� املحلية، وعلى األ�سنة من ق�لوا بهم� من املفكرين 
الإ�سالميني، ثم ح�ولن� ربطهم� ب�أ�سولهم� ال�سرقية واليون�نية، ومل يفتن� اأن ن�سري 
اأثرهم� يف  اأخرًيا  اإليهم� من نقد يف الع�مل الإ�سالمي نف�سه، وتتبعن�  ه  اإىل م� وجِّ

الفكر املدر�سي اليهودي وامل�سيحي. 

وبعد ذلك بثالث ع�سرة �سنة عدن� اإىل املو�سوع مرة اأخرى يف كت�بن�: »يف 
الفل�سفة الإ�سالمية، منهج وتطبيقه« )الق�هرة 1947(، ووقفن� عند نظرتني اأخريني 
لهم� �س�أنهم� يف ت�ريخ الفكر الإ�سالمي، وهم� نظرية ال�سع�دة اأو الت�س�ل، ونظرية 
النبوة؛ ووا�سح م� بينهم� من القرب والتالقي. وتعدان بحق حم�ولتني ج�دتني 
املنهج الذي  العقل والنقل. وطبقن� عليهم�  اأو بني  العقل والقلب،  للتوفيق بني 
مبدار�سه  وعنين�  نف�سه،  الإ�سالمي  ب�لفكر  فبداأن�  ال�س�بقة،  درا�ستن�  يف  به  اأخذن� 
املختلفة، من معتزلة واأ�س�عرة، �سيعة و�سنية، فال�سفة ومت�سوفة. وتلم�سن� م� له�تني 
 ،� ة، اأو يف الفكر القدمي �سرقًي� ك�ن اأو غربيًّ النظريتني من اأ�سول يف الكت�ب وال�سنَّ
امتدادهم� يف مراحل  تتبعن�  ثم  اأو مالحظة.  نقد  اإليهم� من  ه  م� وجِّ اإىل  واأ�سرن� 
الت�ريخ الت�لية، ومل يقف �سداهم� عند الفكر الو�سيط اليهودي وامل�سيحي، بل 

امتد اإىل الت�ريخ احلديث واملع��سر. 
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وي�سعدن� اأن �س�دف هذا الجت�ه جن�ًح� لدى �سب�ب الب�حثني العرب، من 
اجل�معيني وغريهم، فظهرت يف ربع القرن الأخري درا�س�ت متعددة حول م�س�كل 
على  للح�سول  ج�معية  ر�س�ئل  وجلُّه�  ومن�هجه،  الإ�سالمي  الفل�سفي  الفكر 
منطقية  واأخرى  وميت�فزيقية،  م�س�كل كالمية  وُعوجلت  الدكتوراه.  اأو  امل�ج�ستري 
و�َسيكُلوِجية، وث�لثة اأخالقية و�سوفية. ويطول بن� احلديث لو �سردن�ه� يف تف�سيل، 
ر ج�مع�تن� ن�سر هذه  ومنه� م� ن�سر، ومنه� م� مل ين�سر. ونعتقد اأنه اآن الأوان لأن تي�سِّ
الفكر الإ�سالمي ذو  بينه�. وجم�ل البحث يف  بتب�دله� فيم�  واأن تقوم  الر�س�ئل، 

�سعة، واأملن� يف جهود ال�سب�ب وطيد. 

وه� نحن اأولء نت�بع هن� م� بداأن�ه من قبل، فوقفن� هذا اجلزء يف اأغلبه على 
م�سكلتني خ�لدتني، وهم� الألوهية، وحرية الإرادة، وللفكر الإ�سالمي فيهم� اإنت�ج 
الكربى، كالمية  الإ�سالمية  املدار�ص  تتبعن�هم� يف  خ�سيب ودر�ص عميق. وقد 
الإ�سالم،  كنف  حتت  كله�  املدار�ص  هذه  ون�س�أت  فل�سفية.  اأو  �سوفية  اأو  ك�نت 
اأحي�نً�،  تالقت  بع�ص،  عن  بع�سه�  واأخذ  تع��سرت  تع�ليمه،  ظل  يف  وع��ست 
وتع�ر�ست اأحي�نً� اأخرى. ول ميكن اأن تدر�ص م�سكلة عقلية در�ًس� مكتماًل اإل اإن 
ُبحثت يف �سوء هذه املدار�ص على اختالفه�، ومن اخلط�أ اأن يظن اأن كل واحدة 

منه� ع��ست مبعزل عن الأخرى. 
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واأ�سفن� اإىل ه�تني امل�سكلتني مو�سوًع� اآخر �سبق اأن ع�جلن�ه يف اإط�ر م�سكلة 
كربى، وهي ال�سلة بني الفكر الإ�سالمي والنه�سة الأوربية احلديثة. والت�سل�سل 
اآم�د  اإىل  يذهب  وقد  به،  ولوع  الب�حثني  ولبع�ص  ال�س�ئقة،  الأمور  من  الت�ريخي 
بعيدة. ول نحب اأن يوؤخذ م�أخذ احلم��ص والتع�سب، بل ينبغي اأن يقف عند م� 
ق�م عليه دليل واقعي مب��سر. ول تزال حركة الرتجمة من العربية اإىل الالتينية 
يف القرنني الث�ين ع�سر والث�لث ع�سر يف ح�جة اإىل مزيد من الدر�ص والبحث، 
وقد اأُلقي بع�ص ال�سوء على املرتجم�ت الفل�سفية، اأم� املرتجم�ت العلمية، وهي 
�سك يف  اليوم  يبق  الك�يف. ومل  العالج  بعد  ُتع�لج  فلم  ب�لفل�سفة،  ال�سلة  وثيقة 
القدمي، قد مهد  الفكر  اإىل ج�نب  اأو م�سيحًي�،  � ك�ن  اإ�سالمًيّ املدر�سي،  الفكر  اأن 

للنه�سة الأوربية. 



رج�له  له  الإ�سالم،  يف  نبت   � فل�سفًيّ فكًرا  هن�ك  اأن  يف  �سك  ثمة  لي�ص 
»فل�سفة  �سئت  اإن  ه  �سمِّ ومميزاته.  خ�س�ئ�سه  له  ونظري�ته،  م�س�كله  له  ومدار�سه، 
اإ�سالمية«، وهذا م� اأوثره، على اأ�س��ص اأنه �سبَّ ون�س�أ حتت كنف الإ�سالم، وت�أثر 
بتع�ليمه، وع��ص يف جو ح�س�رته. واأ�سهم فيه امل�سلمون يف امل�سرق واملغرب، دون 
اعتداد بفوارق الدم اأو املوطن، ول �سري يف اأن يكون قد اأ�سهم فيه غري امل�سلمني 
اأي�ًس� ممن �سملهم الإ�سالم برع�يته. ولك اأن ت�سميه »فل�سفة عربية«، لأن ُجلَّه كتب 
له� كثري من  ب�لف�سحى لغة القراآن، واأولع به� العجم والعرب على ال�سواء، وف�سَّ
اأو تلك خالًف�  الت�سمية  تثري هذه  اأن  العبث  الأ�سلية. ومن  لغته  الأع�جم على 
امل�سلمني  زمًن� حي�ة  به�  ُبليت  قدمية  �سعوبية  مظ�هر  مظهر من  لأنه�  اأو خ�سومة، 
يف  والإ�سالم  العلمية..  حي�تهم  احلظ  حل�سن  اأمكن  م�  منه�  وبرئت  ال�سي��سية، 

روحه وتع�ليمه ميقت ال�سعوبية على اختالف مظ�هره�.

مقدمة



88
يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(

الفكر الفل�سفي الإ�سالمي

امل�س�ئية  املدر�سة  عند  يقف  اأن  من  اأف�سح  الإ�سالمي  الفل�سفي  والفكر 
امل�س�ءون  يعرف  اأن  قبل  كالمية  مدار�ص  يف  وعرف  ظهر  فقد  وحده�.  العربية 
وي�ستقر اأمرهم، ويف علم الكالم فل�سفة، وفل�سفة دقيقة وعميقة اأحي�نً�. وللمعتزلة 
الإله،  م�سكلة  وهي  الكربى،  الفل�سفية  امل�س�كل  ع�جلت  التي  وبحوثهم  اآراوؤهم 
الذي  ذا  ومن  امل�س�ئية.  للمدر�سة  نزع  دون  بذلك  ومهدوا  والإن�س�ن،  والع�مل، 
ي�ستطيع اأن ينكر على رجل مثل العالف )849 م( اأو النظ�م )845م( مق�مهم� 
بني الفال�سفة. ومن كب�ر الأ�س�عرة من ُعدَّ بحق فيل�سوًف� ومتكلًم� يف اآن واحد، 
ال�س�بع  القرن  ومنذ  الرازي )1209م(.  الدين  وفخر  الغزايل )1111م(  اأمث�ل: 
الهجري حتى اأوائل القرن الث�لث ع�سر اختلطت البحوث الفل�سفية ب�لدرا�س�ت 
الكالمية، وع��ست معه� جنًب� اإىل جنب. وكت�ب »املواقف« لالإيجي )1355م( اأو 
كت�ب »العق�ئد« للن�سفي )1390م( مليء ب�لآراء والنظري�ت الفل�سفية والكالمية. 
وك�ن الكت�ب�ن مًع� دع�مة البحث النظري يف بع�ص املع�هد العربية الكربى ك�لأزهر 

والزيتونة طوال القرون ال�ستة الأخرية. 

اأحوال النف�ص من خوف  وعر�ص املت�سوفة منذ عهد مبكر للك�سف عن 
الذوق  واملعرفة، وعّولوا على  ب�ل�سلوك  وفن�ء. وعنوا  وبق�ء  ورج�ء، وحب ووجد، 
الهجري �سغل اجلنيد )910م( واحلالج )922م(  الث�لث  القرن  والعرف�ن. ويف 
مب�سكلتي الحت�د واحللول، فذهب الأول اإىل اأن املت�سوف ي�ستطيع اأن ي�سعد اإىل 



مقـــدمـة
99

ع�مل النور، واأن يتحد بخ�لقه، فتنك�سف اأم�مه احلجب، ويطلع على املغيب�ت. وق�ل 
الث�ين بحلول »الالهوت يف الن��سوت« و�سرح بجملته اخلطرية: »اأن� احلق«. ويف 
القرنني ال�س�د�ص وال�س�بع نرى اأنف�سن� اأم�م مت�سوفة هم اأ�سبه م� يكونون ب�لفال�سفة، 
وعلى راأ�سهم ال�سهروردي )1191م( �سيخ الإ�سراقيني، وحميي الدين بن عربي 
الق�ئل  )1270م(  �سبعني  وابن  الوجود،  وحدة  مذهب  �س�حب  )1240م( 
ب�لوحدة املطلقة. ويرمون جميًع� اإىل اإق�مة الت�سوف على دع�ئم فل�سفية، وك�نت 
ففي  الفال�سفة.  نظري�ت  اإىل  تكون  م�  اأقرب  واملعرفة  الوجود  يف  نظري�ت  لهم 

الت�سوف الإ�سالمي فل�سفة، وفل�سفة ل ي�سح اإغف�له�. 

بيئاته الثالث

وقد  الفل�سفي،  ب�لفكر  ُعنيت  الإ�سالمي  الع�مل  يف  ثالث  بيئ�ت  فهن�ك 
تع��سرت واأخذ بع�سه� عن بع�ص، واإن مل تخل من من�ق�سة ومع�ر�سة فيم� بينه�. 
ل  الذين  متكلموهم  ولل�سيعة  ال�سنة،  واأهل  ال�سيعة  ت�سمل  كالمية  بيئة  وهي 
يقلون اأحي�نً� عن متكلمي اأهل ال�سنة عمًق� وقوة ع�ر�سة. ولبع�ص الفرق ال�سغرية 
ك�خلوارج واملرجئة اآراء كالمية خ��سة به�. وهذه البيئة يف جملته� اأغنى البيئ�ت 
يف  والجتم�عية  ال�سي��سية  ب�لأحداث  ات�س�ًل  واأ�سده�  م�دة،  واأغزره�  الثالث، 

الع�مل الإ�سالمي. 
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»امل�س�ئني  �سمين�هم  من  وهم  اخُللَّ�ص،  الفال�سفة  بيئة  هي  الث�نية  والبيئة 
اأر�سطو، واإن اختلف عن الأر�سطية بع�ص  اإىل  العرب«. وامل�س�ئية مذهب ي�سعد 
ال�سيء. وهن�ك م�س�ئية يون�نية قدمية ق�م على اأمره� تالميذ اأر�سطو الأول. وتلته� 
اأر�سطو،  �سراح  من  الإ�سكندرية  مدر�سة  رج�ل  به�  ا�سطلع  اإ�سكندرانية  م�س�ئية 
واختلطت ب�لأفالطونية احلديثة، وات�سمت ب�سيء من التوفيق بني اأفالطون واأر�سطو. 
ثم ج�ءت بعده� »امل�س�ئية العربية« التي تو�سعت يف التوفيق بني الفال�سفة اأوًل، 
اأيدي فال�سفة الإ�سالم  ث�نًي�. وبدت مع�مله� وا�سحة على  الفل�سفة والدين  وبني 
يف امل�سرق واملغرب، ومل يخرج على ذلك اإل ابن ر�سد )1198م( الذي ن�ق�ص 
زمالءه وحمل راية العودة اإىل اأر�سطو، دون اأن يخل�ص مت�ًم� من التي�ر الأفالطوين. 
وعلى غرار هذا ج�ءت »امل�س�ئية الالتينية« التي ن�دى به� القدي�ص توم� الأكويني 

)1274م( يف القرن الث�لث ع�سر. 

هي  حتمي  اأن  له�  قّدر  وقد  املت�سوفة،  بيئة  هي  والأخرية  الث�لثة  والبيئة 
الأخرى الفكر الفل�سفي يف الوقت الذي اأعر�ست فيه اجلم�هري عنه، حتت ت�أثري 
الت�سوف، كم� ع��ست يف  زمًن� يف كنف  الفل�سفة  فع��ست  مع�دية،  حملة عنيفة 
كنف علم الكالم. وميكن اأن يالحظ اأن الفكر الفل�سفي الف�ر�سي مثاًل يف القرون 
وال�سهروردي  ج�نب،  من  )1037م(  �سين�  ابن  حمى  يف  ع��ص  الأخرية  ال�ستة 
وحميي الدين بن عربي من ج�نب اآخر. وقد مّهد له فريد الدين العط�ر )1230م(، 
فط�بعه  ال�سريازي )1311م(،  الدين  وقطب  الرومي )1273م(،  الدين  وجالل 
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ال�سويف وا�سح كل الو�سوح. ويف ت�س�فر هذه البيئ�ت واأخذ بع�سه� عن بع�ص م� 
يحمل على در�سه� جميًع�، ولن يكتمل بحثن� مل�سكلة من م�س�كل الفكر الفل�سفي 

الإ�سالمي اإل اإذا ا�ستعر�سن�ه� يف هذه املدار�ص املختلفة. 

�سلته بالأدب والت�سريع

على اأن هذا الفكر مل يقف عند هذه البيئ�ت الثالث، بل امتد اإىل مي�دين 
العب��سي  الأدب  ت�أثر  وقد لوحظ من قدمي  ونحوية.  فقهية  اأدبية وبالغية،  اأخرى 
�سعًرا ونرًثا ب�لفكر الفل�سفي، ويكفي اأن ن�سري هن� بني ال�سعراء اإىل املتنبي )965م( 
واأبي العالء املعري )1050م( اللذين ا�سطبغ �سعرهم� ب�حلكمة والفل�سفة، وبني 
ب�حلوار  جم�ل�سه  امتالأت  الذي  )1010م(  التوحيدي  حي�ن  اأبي  اإىل  الأدب�ء 
الق�هر اجلرج�ين  اأ�سهم قدامة بن جعفر )948م( وعبد  الفل�سفي. وقد  واجلدل 
املنطق  اإىل  ب�سلة  واأق�م�ه� على دع�ئم متت  العربية،  البالغة  )1078م( يف و�سع 
البحث  من�هج  من  �سرب  وهو  الأ�سول،  علم  اأن  بّين�  اأن  لن�  و�سبق  والفل�سفة. 
يف الت�سريع الإ�سالمي، قد غذي بغذاء فل�سفي)1(، ولأمر م� عّده م�سطفى عبد 
الرازق )1947م( �سعبة من �سعب الفل�سفة الإ�سالمية)2(. وعلم النحو، وهو اأثر 
فيه  تو�سع  وقد  وا�سح،  فل�سفي  بك�س�ء  اكت�سى  قد  العربي  العقل  اآث�ر  من  رائع 

الب�سريون مب� افرت�سوا من نظرية الع�مل، ومب� اأخذوا به من قي��ص وعلة)3(. 

  Madkour, L’Organon d’Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, p. 260-265.  )1(
م�سطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�سفة الإ�سالمية، الق�هرة 1944، �ص27.   )2(

اإبراهيم مدكور، يف اللغة والأدب، الق�هرة 1971، �ص41 - 53.   )3(
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فتفل�سف امل�سلمون اإذن، وك�نت فل�سفتهم وثيقة ال�سلة بدرا�س�تهم العلمية 
فال�سفتهم  وك�ن  وحيوان.  ونب�ت  وري��سة،  وفلك  وكيمي�ء،  طب  من  املختلفة 
مبعزل  الع�سور،  من  ع�سر  اأي  يف  لفل�سفة،  حي�ة  ول  فال�سفة،  وعلم�وؤهم  علم�ء، 
عم� يجري يف هذا الع�سر من بحوث وحرك�ت علمية. وامتدت هذه الفل�سفة اإىل 
اأبواب �ستى من الثق�فة العربية، �س�أنه� يف ذلك �س�أن الفل�سف�ت القدمية واحلديثة. 

حظه من الدرا�سة

مل تتجه الأنظ�ر حديًث� نحو الفل�سفة الإ�سالمية اإل يف اأوائل القرن امل��سي، 
فقد عر�ص له� بع�ص امل�ست�سرقني ونفر من موؤرخي الفل�سفة، ولكنهم مل يتعمقوا 
يف در�سه� ومل يقفوا على اأ�سوله�، وعّولوا خ��سة على م� ورد منه� يف بع�ص املراجع 
الالتينية. ويف الن�سف الث�ين من هذا القرن بداأت حركة ال�ست�سراق ن�س�طه�، 
واأخذت تبحث عن املخطوط�ت العربية. ومع هذا عول رين�ن )1892م( يف كت�به: 
»ابن ر�سد و الر�سدية« وهو ر�س�لته الكربى للح�سول على درجة الدكتوراه التي 
ن�سرت لأول مرة ع�م 1852، على امل�س�در الالتينية اأكرث مم� عّول على الن�سو�ص 
العرب  امل�س�ئني  جم�عة  على  البداية  يف  الب�حثني  هوؤلء  اجت�ه  واقت�سر  العربية. 
ال�سوفية  نحو  يتجهوا  الو�سطى، ومل  القرون  املدر�سيون يف  اأ�سم�ءهم  رّدد  الذين 
واملتكلمني اإل يف مرحلة ت�لية. والواقع اأن حركة ال�ست�سراق بداأت توؤتي اأكله� يف 
الربع الأخري من القرن امل��سي، ومّهدت بذلك للربع الأول من القرن الع�سرين، 
الفكر  حول  درا�س�ت  من  امل�ست�سرقون  به  ق�م  مل�  الذهبي  الع�سر  يعترب  الذي 
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الفل�سفي الإ�سالمي. فو�سعت بحوث يف مو�سوع�ت معينة يف الفل�سفة اأو الكالم 
اأو الت�سوف، واأخرى �س�ملة تعر�ص لذلك كله اأو لقدر منه، ومنه� م� مل يخل من 
عمق وتخ�س�ص ملحوظ. ويف هذه املدة بداأت تظهر دائرة املع�رف الإ�سالمية التي 
اأح�طت ب�أبواب الثق�فة العربية املختلفة، والتي يع�د طبعه� الآن يف �سوء م� ك�سف 

عنه من اأ�سول قدمية، وم� اأخرج من درا�س�ت مع��سرة. 

الث�لث من هذا القرن بداأت احلي�ة اجل�معية احلديثة تدب يف  ويف العقد 
الع�مل العربي، وتواىل ت�أ�سي�ص اجل�مع�ت العربية ع�ًم� بعد ع�م، ول يك�د يوجد قطر 
عربي، فيم� عدا اإم�رات اخلليج، اإل وفيه ج�معة قدمية اأو ن��سئة. وك�ن ل بد لهذه 
اجل�مع�ت اأن ت�سهم يف الك�سف عن ذخ�ئر الفكر الإ�سالمي، واأن تتعهده ب�لدر�ص 
والبحث، وا�سطلعت من ذلك بن�سيب ملحوظ يف اخلم�سني �سنة الأخرية، وحول 

هذا الرتاث و�سع معظم بحوث امل�ج�ستري والدكتوراه يف اجل�مع�ت العربية. 

1 التحقيق والن�سر 

وتدور هذه الدرا�س�ت حول اأبواب ثالثة: ك�سف عن خمطوط�ت وحتقيقه� 
ترجمة  واأخرًيا  ونظري�ت،  لآراء  وحتليل  مدار�ص  اأو  ب�سخ�سي�ت  تعريف  ون�سره�، 
من العربية اأو اإليه�. ول �سك يف اأن الك�سف عن املخطوط�ت هو اخلطوة الأوىل 
يف �سبيل اإحي�ء الرتاث الإ�سالمي، وقد اجته اإليه امل�ست�سرقون منذ اأخري�ت القرن 
امل��سي، و�سرن� على نهجهم يف القرن احل�يل، وك�سفوا وك�سفن� معهم عن ذخ�ئر له� 
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وزنه�. فلدين� الآن ثروة يعتد به� من موؤلف�ت كب�ر فال�سفة الإ�سالم، وقد كن� ب�لأم�ص 
ل نك�د نعرث على موؤلف واحد ب�لعربية لبع�سهم، وتغريت اأحك�من� عليهم اأحي�نً� 
يف �سوء هذا الك�سف املتالحق. ف�أخرج منذ ع�سرين ع�ًم� 25 ر�س�لة من ر�س�ئل 
وال�سيكلوجية،  امليت�فيزيقية  اآرائه  من  كثري  على  وقفتن�  التي  )865م(  الكندي 
وعلى �سيء من نظري�ته اجلغرافية والفلكية)1(. وتواىل يف الع�سرين �سنة الأخرية 
ن�سر بع�ص موؤلف�ت الف�رابي )950م( يف الفل�سفة واملنطق وال�سي��سة واملو�سيقى، 
موؤلف�ت  اأكرب  وهو  احلروف«)2(،  »كت�ب  منه�  ب�لذكر  ونخ�ص  الآخر،  تلو  الواحد 
الف�رابي الفل�سفية التي و�سلت اإلين�. واكتملت مراجعن� عن ابن �سين� )1270م( 
ب�إخراج مو�سوعته الفل�سفية الكربى ب�أق�س�مه� الأربعة، ونعني به� »كت�ب ال�سف�ء« 
فال�سفة  يكن حظ  يزيد)3(. ومل  اأو  قرن  ربع  نحو  ون�سره  ق�سين� يف حتقيقه  الذي 
املغرب ب�أقل من حظ فال�سفة امل�سرق، فقد اأخرج يف اخلم�سني �سنة الأخرية قدر 
ون�أمل  )1198م(،  ر�سد)5(  وابن  )1138م(  ب�جة)4(  ابن  موؤلف�ت  من  قليل  غري 
اأن ن�سيف جديًدا اإىل م�بني اأيدين� من موؤلف�ت ابن طفيل )1185م(. ومل يقف 

ن�سره� الدكتور حممد عبد اله�دي اأبو ريدة يف جزاأين حتت عنوان: ر�س�ئل الكندي الفل�سفية، الق�هرة 1950،   )1(
1953، ويرجى اأن يع�د ن�سره�. 

اأخرجه الدكتور حم�سن مهدي، حققه، وقدم له، وعلق عليه، بريوت 1969.   )2(
ظهر اجلزء الأول من »كت�ب ال�سف�ء« ع�م 1952، ونت�بع البقية القليلة الب�قية، ومعظمه� حتت الطبع.   )3(

اإليه  واأ�س�ف  بال�سيو�ص،  اآ�سني  �سنعه  م�  اأحي�  الذي  فخري  م�جد  الدكتور  بجهود  ننوه  اأن  على  نحر�ص   )4(
الطبيعي لأر�سطوط�لي�ص.  ال�سم�ع  ب�جة، �سرح  ابن  ب�جة الإلهية، بريوت1968،  ابن  )م�جد فخري، ر�س�ئل 

بريوت1973(.
يف قمة اجلهود يف هذا الب�ب م� ق�م به الأب بويج، وبخ��سة اإخراجه تف�سري م� بعد الطبيعة، بريوت1938.  )5(
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العربية،  اللغة  اإىل  اليون�نية التي ترجمت  اإىل الأ�سول  الأمر عند هذا، بل امتد 
وبخ��سة م� ات�سل منه� ب�أر�سطو واأفالطون، اأو مبدر�سة الإ�سكندرية)1(. وقد ك�سف 
ح�سنة  �سنة  وا�ستنت  اليون�ين.  اأ�سله  افتقدن�  م�  ومنه  به،  ب�أ�ص  ل  قدر  هذا  من 
لإحي�ء ذكرى الأعالم وكب�ر املفكرين الإ�سالميني، واأخذت م�سر نف�سه� يف هذه 
اأبي  به، هكذا فعلت يف  املحتفى  موؤلف�ت  اأكرث من  اأو   � ن�سًّ تن�سر  ب�أن  املن��سب�ت 

العالء املعري ومن احتفى بهم بعده. 

ومع كل هذا ل نزال ن�أمل اأن ت�سم موؤلف�ت كل واحد من كب�ر الفال�سفة 
� حمقًق� على نحو م�  الإ�سالميني بع�سه� اإىل ج�نب بع�ص، واأن تن�سر ن�سًرا علمًيّ
�سنع ب�لن�سبة لأفالطون واأر�سطو، اأو ب�لن�سبة للقدي�ص اأوغ�سطني اأو القدي�ص توم� 
هذا  اإىل  اأ�سيف  لو  وحبذا   .)Corpus( »املجموع«  ي�سمى  م�  وهذا  الأكويني، 
املجموع م� و�سع ب�للغة الف�ر�سية من موؤلف�ت هوؤلء الفال�سفة، اأو م� ترجم منه� 
اإىل الالتينية اأو اإىل لغ�ت اأخرى. وتبذل اليوم جهود نحو م� ترجم اإىل الالتينية 
ن�سر  اإىل  ترمي  التي ك�نت  املح�ولت  توقفت  اأن  بعد  �سين�)2(،  ابن  موؤلف�ت  من 
دته� جمعي�ت  ابن ر�سد الالتيني. تلك اأمنية متّنين�ه� منذ ثلث قرن اأو يزيد. وردَّ
فل�سفية متخ�س�سة، ورئي اأن يبداأ فيه� مبوؤلف�ت الف�رابي، على اأن ت�سطلع بذلك 
هيئة خ��سة متع�ونة و�سبه دولية. وكلن� رج�ء اأن يتحقق ذلك يف امل�ستقبل القريب، 

و�سب�ب الب�حثني خري من ي�سطلع به. 
اأ�سهم يف هذه كثريون، وعلى راأ�سهم بول كراو�ص، والدكتور ف�لت�سر، والدكتور عبد الرحمن بدوي.   )1(

ي�سطلع بهذا العبء اأ�ست�ذت�ن جليلت�ن، هم� مدموازيل دلفوين بب�ري�ص، ومدموازيل ف�ن ريت بلوف�ن.   )2(
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املختلفة،  الكالمية  املدار�ص  تراث  ملحوظة يف جمع  اأي�ًس� جهود  وبذلت 
الزمن  ق�سى  الذين  املعتزلة  خملف�ت  عن  الك�سف  يف  �سديدة  الرغبة  وك�نت 
ومل  الكالم.  علم  موؤ�س�سي  بحق  ون  يعدُّ اأنهم  مع  اأوائلهم،  اإنت�ج  معظم  على 
»كت�ب  تاله  ثم  للخي�ط )913م(،  النت�س�ر«)1(  »كت�ب  اإل على  نعرث من ذلك 
و�سع  من  ك�ن  واإن  ودقيقة،  غزيرة  م�دة  عنهم  قدم  الذي  الإ�سالميني«  مق�لت 
�سيخ الأ�س�عرة)2(. واهتدين� اأخرًيا اإىل مو�سوعة معتزلية من و�سع �سيخ من �سيوخ 
املعتزلة املت�أخرين، الق��سي عبد اجلب�ر )1024م(، وهي »املغني« ذلك الكت�ب 
الكبري الذي ي�ستمل على ع�سرين جزًءا مل نح�سل منه� اإل على 12، ومل نرتدد 
يف اأن نن�سره�، برغم اأنه� تعتمد على خمطوط واحد فيه م� فيه من خط�أ ونق�ص. 
اأخرى  منه على خمطوط�ت  نح�سل  واأن  الب�قية،  اأجزاوؤه  ت�ستكمل  اأن  نود  وكم 
الأول  ب�ملخطوط  اأمدتن�  التي  اليمن  وبالد  واأكمل،  اأمت  ن�سره يف �سورة  به�  نعيد 
ملت�أخري  اأخرى  موؤلف�ت  فيه�  تكون  اأن  ونتوقع  املزيد،  اإليه  ت�سيف  ب�أن  كفيلة 
كثري  على  احلظ  حل�سن  الزمن  اأبقى  علمية  ثروة  الأ�سعرية  وللمدر�سة  املعتزلة. 
ويف  اأئمته�،  كب�ر  موؤلف�ت  من  قدر  الأخري  القرن  ن�سف  يف  اأُخرج  وقد  منه�، 
مقدمتهم الأ�سعري )942م(، والب�قالين )1013م(، واإم�م احلرمني )1085م(، 

اخلي�ط، كت�ب النت�س�ر، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور نيربج، الق�هرة1925.   )1(
اأبو احل�سن الأ�سعري، مق�لت الإ�سالميني واختالف امل�سلني، حققه وقدم له ريرث، اإ�ست�نبول1929، واأع�د   )2(

ن�سره يف الق�هرة حممد حميي الدين عبد احلميد-1954. 
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وال�سهر�ست�ين )1153م()1(. واملج�ل هن� ف�سيح للغ�ية، واأملن� كبري يف اأن تت�س�فر 
عليه جهود �سب�ب الب�حثني، واأل تغفل اأ�س�عرة م� بعد القرن ال�س�د�ص للهجرة، 
وهم كثريون. وا�ستطعن� اأن نحيي مع�مل املدر�سة امل�تريدية، واأن ندر�ص اإم�مه� اأب� 
من�سور امل�تريدي )945م( يف �سوء م� كتب، فقد ن�سر اأخرًيا اأحد كتبه القيمة، 
وهي  خمطوطة،  تزال  ل  موؤلف�ت  واأتب�عه  ولتالميذه  التوحيد«)2(.  »كت�ب  وهو 
جديرة ب�لإحي�ء والن�سر، ونعتقد اأن بع�سه� حتت الطبع الآن. وملتكلمي ال�سيعة، 
ا ل  على اختالف نحلهم، موؤلف�تهم وقد وقفن� على بع�سه�، واعترب قدر منه� �سرًّ

يذاع، وكم نود اأن يك�سف عن هذا ال�سر لكي يفيد منه الدار�سون والب�حثون. 

موؤلف�ت  بع�ص  فن�سر  ال�سويف،  الرتاث  لإحي�ء  كذلك  جهود  وبذلت 
م��سنيون  وتتبع  )910م(.  واجلنيد  )856م(  املح��سبي  اأمث�ل  الأول،  ال�سوفية 
بع�سه�. وحظي  واأخرج  اأ�سواء ك��سفة،  واألقى عليه�  موؤلف�ت احلالج )922م(، 
ال�سهروردي وابن عربي بعن�ية كبرية، ف�أولع ب�لأول الأ�ست�ذ كورب�ن، واأخرج بع�ص 
ر�س�ئله، و�س�ر على نهجه الدكتور حممد علي اأبو ري�ن. واأنفق نيكل�سون وتلميذه 
اأبو العال عفيفي جهًدا كبرًيا يف اإحي�ء ذكرى الث�ين، واأخرج� بع�ص كتبه وبخ��سة 
اأ�سهم يف هذا كثريون، نذكر من بينهم ريرت الذي اأخرج »مق�لت الإ�سالميني«، واألفرد جيوم الذي اأخرج   )1(
على  جهوده  وقف  الذي  م�كرثى  والأب  اأك�سفورد1934،  لل�سهر�ست�ين،  الكالم«  علم  يف  الإقدام  »نه�ية 
الأ�سعري وبع�ص تالميذه، وحممود اخل�سريي والدكتور حممد عبد اله�دي اأبو ريده اللذين ا�سرتك� يف حتقيق 
ال�س�مل لإم�م  اإخراج جزء من  ا�سرتك يف  الذي  الن�س�ر  والدكتور علي  الق�هرة 1947،  للب�قالين،  التمهيد 

احلرمني، الق�هرة 1969. 
حققه وقدم له الدكتور فتح اهلل خليف، بريوت 1970.   )2(
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»كت�ب ف�سو�ص احلكم« الذي حققه وقدم له وعلَّق عليه اأبو العال عفيفي)1( وه� 
نحن اأولء نت�بع اإخراج »الفتوح�ت املكية«، وهي مو�سوعة �سوفية كربى ل تقل يف 
ب�به� عن »�سف�ء« ابن �سين�، ول عن »مغني« عبد اجلب�ر، ورمب� ك�نت اأغزر م�دة)2(. 

وُعرث على قدر من موؤلف�ت ابن �سبعني، ويف مقدمته� »ُبدُّ الع�رف« ون�أمل 
اأن ين�سر قريًب�)3(. 

و�سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل اأن الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم مرتبط ارتب�ًط� وثيًق� 
ب�لبحث العلمي، ومم� يوؤ�سف له اأن ت�ريخ العلم الإ�سالمي مل ينل بعد حظه من 
البحث والعن�ية، ومل يفد كثرًيا من قي�م اجل�مع�ت العربية احلديثة. لأن كلي�ت 
العلوم يف هذه اجل�مع�ت �سغلت ب�لعلم احلديث واملع��سر اأكرث مم� �سغلت ب�لعلم 
القدمي، ومل ينل فيه� ت�ريخ العلوم بوجه ع�م حظه الك�يف. ورغبن� منذ زمن يف اأن 
ب�أن فل�سفة العلوم  اإمي�نً�  اأق�س�م الفل�سفة بكلي�ت الآداب �سيًئ� من ذلك،  تتدارك 
اأن  وت�ريخه� يكمالن البحث الفل�سفي ويعين�ن عليه، واأخذ بذلك وقًت� م� دون 
يلتزم به. واقت�ست نظم التن�سيق بني الكلي�ت اأحي�نً� اأن تق�سر هذه الأق�س�م على 
بخريجي  تغذى  اأن  اخلري  ومن  اأدبي،  الث�نوية  الدرا�سة  �سه�دة  على  احل��سلني 

ابن عربي، ف�سو�ص احلكم، حتقيق اأبو العال عفيفي، الق�هرة 1948.   )1(
ظهر حتى الآن من الفتوح�ت ثالثة اأجزاء، والرابع حتت الطبع، وقد ا�سطلع بذلك الدكتور عثم�ن يحيى، وهو   )2(

من القالئل الذين ع��سوا مع ابن عربي طوياًل، ولعله يفكر يف ترجمة الكت�ب اأو جزء منه اإىل الفرن�سية. 
�سبعني  ابن  بعنوان:  �سبعني  ابن  قيًم� عن  بحًث�  اأخرًيا  اأخرج  الذي  التفت�زاين  الوف�  اأبو  الدكتور  بهذا  ُيعنى   )3(

وفل�سفته ال�سوفية، بريوت 1973
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الق�سم العلمي. ولعلم�ء الإ�سالم ك�سوفهم واأجهزتهم، اآراوؤهم ونظري�تهم، بحوثهم 
وموؤلف�تهم. وقد ا�سرتعت هذه املوؤلف�ت نظر الغرب منذ عهد مبكر، و�سغف به� 
بدرجة تزيد على �سغفه ب�لفل�سفة الإ�سالمية، وترجم منه� قدًرا اإىل اللغة الالتينية. 
وعدا الزم�ن على كثري من هذه املوؤلف�ت، ورمب� احتفظت الالتينية مب� فقد اأ�سله 
العربي. وم� بقي منه� موزع على اأرك�ن الدني� الأربعة، وقد ُعني بع�ص امل�ست�سرقني 
منذ اأخري�ت القرن امل��سي بجمع ق�سط منه. ولكنه هو الآخر يف ح�جة م��سة اإىل 
ن�سر واإحي�ء، وم� اأجدر �سب�ب الب�حثني العلميني من العرب وامل�سلمني اأن يتجهوا 
العربي  الع�مل  يف  ومتوثبة  حية  الرتاث  اإحي�ء  وحركة  فيه.  وي�سهموا  ذلك  نحو 
جميعه، ويغذيه� معهد املخطوط�ت العربية الذي يح�ول اأن يزيد ثروته من الرتاث 

العربي ع�ًم� بعد ع�م. 

وللن�سر العلمي اليوم منهج وا�سح وم�ستقر، وم� املخطوط اإل وثيقة ت�ريخية 
م�  ويحدد  اأ�سله،  عن  فيك�سف  الأخرى.  الوث�ئق  تع�مل  كم�  تع�مل  اأن  ينبغي 
اأمكن ت�ريخه، وُيثبت ن�سبه اإىل �س�حبه. ويح�سر م� وجد منه من �سور، ويوازن 
بينه�، واأوله� قطًع� م� كتب بخط املوؤلف، اأو م� قرئ عليه. وعلى هذا ل يكتفي 
ب�ملق�رنة  ي�سمح  م�  تعدده�  للن�ص عدة خمطوط�ت، ويف  اإن ك�ن  مبخطوط واحد، 
واملوازنة. وللمحقق اأن يتخذ الن�سخة التي تروقه اأ�س��ًس�، ي�سيف اإليه يف اله�م�ص 
� خمت�ًرا، اإل اإذا وقعت  القراءات الأخرى. وله اأن يكّون من جمموع الن�سخ ن�سًّ
حتت يده ن�سخة بخط املوؤلف. ومنهج الن�ص املخت�ر �سعب، يتطلب فقًه� ب�للغة، 
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ل  اأن يكمِّ املحقق  امل�سنف. وعلى  واإلًف� لأ�سلوب  املخطوط،  ومتكًن� من مو�سوع 
اخلروم م� ا�ستط�ع، واأن يرجع اإىل امل�س�در التي ي�سري اإليه� الن�ص. وحر�ًس� على 
ال�سبط والتو�سيح يق�سم الن�ص اإىل فقرات، ويرقم، وينقط، وي�سكل، وت�ستخدم فيه 
عالم�ت الف�سل والو�سل وال�ستفه�م والتَّعجب، ومتيز زي�دات املحقق واإ�س�ف�ته. 
وعب�راته، ومن  املوؤلف  األف�ظ  م� غم�ص من  اله�م�ص  ي�سرح يف  اأن  ب�أ�ص من  ول 
املحققني من يتو�سع يف ذلك اأحي�نً�، وهذه م�س�ألة تقدر بح�سب ظروفه�. وينبغي 
على كل ح�ل األ يتخذ التحقيق و�سيلة لت�أليف جديد، واأل يعدو التعليق على 

د التحقيق بفه�ر�ص ك��سفة ومو�سحة.  الأ�سل الذي يراد حتقيقه. ويزوَّ

هذه هي املب�دئ التي ن�سر يف �سوئه� الرتاث اليون�ين والروم�ين، وطبقه� 
كثري من امل�ست�سرقني على م� ن�سروه من ن�سو�ص عربية. ومل نلتزم به� مع الأ�سف 
بن�سر م� يقع  القرن، واكتفين�  واأوائل هذا  امل��سي  القرن  اأخري�ت  ن�سرن�ه يف  فيم� 
حتت ب�سرن� دون متحي�ص اأو حتقيق، اأو ب�إع�دة م� �سبق ن�سره دون اإ�س�رة اإىل اأ�سله 
ح�سن  ومن  فيه.  متخ�س�ًس�  ول  له  اأهاًل  لي�ص  من  ب�لن�سر  ق�م  ورمب�  وم�سدره، 
ال�سحيح،  العلمي  للن�سر  �س�حًل�  مثاًل  املع��سر �سرب  اجل�معي  الدر�ص  اأن  احلظ 
مل  ن�سر  اإىل  اأحي�نً�  العجلة  دفعت  اإن  اإل  اللهم  به�،  ُيب�َهى  حتقيق�ت  وجل�معيين� 
ي�ستكمل حتقيقه. وم� اأحوج الع�مل العربي يف تن�ف�سه امللحوظ يف اإحي�ء الرتاث اأن 
ير�سم للن�سر خطًط� وا�سحة، واأن يحدد له اأولوي�ت، واأن توزع اأبوابه بني الهيئ�ت 

الن��سرة تف�دًي� للتكرار، ورغبة يف �سرب من التخ�س�ص. 
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2 التاأليف 

واإىل ج�نب الن�سر والتحقيق، حظي الفكر الفل�سفي الإ�سالمي بدرا�س�ت 
متنوعة، يرمي بع�سه� اإىل اإعط�ء فكرة ع�مة، ويهدف بع�سه� الآخر اإىل ال�ستيف�ء 
ال�سم�ت  فيه  برزت  م�  ومنه�  الع�مة،  الثق�فة  بط�بع  ات�سم  م�  فمنه�  والتعمق، 
الأك�دميية. واأ�سهم يف ذلك عرب وم�ستعربون، ففي اأخري�ت القرن امل��سي واأوائل 
هذا القرن ا�سطلع الأخريون خ��سة بعبء البحث والدر�ص يف الفكر الإ�سالمي، 
بني  بحثه  يف  جمع  من  فمنهم  جوانبه.  بع�ص  عند  وقفوا  اأو  جملته،  يف  ع�جلوه 
الفل�سفة والكالم والت�سوف، ومنهم من ُعني بب�ب واحد من هذه الأبواب. وقد 
بلغ التخ�س�ص درجة ملحوظة اأحي�نً�، فيقت�سر الب�حث على بيئة معينة كم� �سنع 
اأ�سني بال�سيو�ص )1944( الذي اأولع مبفكري الأندل�ص، اأو على مفكر بعينه، كم� 

�سنع ف�ندنربج )1973( مع ابن ر�سد، اأوكورب�ن مع ال�سهروردي. 

ومل يلبث العرب اأن اأدلوا بدلوهم، فبحثوا واألفوا، كتبوا ب�لعربية كم� كتبوا 
بلغ�ت اأجنبية. ترجموا لرج�ل اأهملهم الت�ريخ، وعّرفوا مبدار�ص اأ�سهمت يف احلي�ة 
ارتبطت  من  بينهم  ومن  �س�أنه�.  له�  واآراء  نظري�ت  و�سرحوا  الإ�سالمية،  الثق�فية 
الأب  معه  ويذكر  اإل  مثاًل  �سين�  ابن  يذكر  فال  به�،  ُعِرفوا  مبو�سوع�ت  اأ�سم�وؤهم 
قنواتي، واأحمد فوؤاد الأهواين؛ ول الغزايل اإل ويذكر مع الأب فريد جرب؛ ول 
معه  ويذكر  اإل  ر�سد  ابن  ول  فخري؛  م�جد  الدكتور  معه  ويذكر  اإل  ب�جه  ابن 
و�سراح  الهيلين�ستية  ول  ق��سم؛  مر�سي، وحممود  يو�سف  بريج، وحممد  موري�ص 
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اأر�سطو الإ�سكندرانيون اإل ويذكر معهم الدكتور عبد الرحمن بدوي. ومن اأعمق 
اأن  ويكفي  الدكتوراه،  درجة  على  للح�سول  به�  تقدموا  التي  ر�س�ئلهم  كتبوا  م� 

ن�سري اإىل اأمثلة من ذلك، مرتبة على ح�سب ت�ريخ ظهوره�. 
1-  Jamil Saliba, Etude sur la métaphysique d’Avicenne, 

Paris 1926. 
2-  Madkour, La place d’al-Fârâbi dans l’école 

philosophique musulmane, Paris 1934. 
3-  ‘Adel ‘Awwa, L’esprit critique des Frères de la pureté, 

Beyrouth 1948. 

� من املدر�سة الفل�سفية. بل رمب� ك�نت  ومل تكن املدار�ص الكالمية اأقل حظًّ
العن�ية به� اأ�سد واأعظم. فك�سف عن كثري من جوانبه�، وو�سح اأمر ن�س�أته� وتطوره�، 
وترجم لكب�ر رج�له� و�سرح قدر غري قليل من اآرائه� ونظري�ته�. وفتحت ب�بً� ف�سيًح� 
للبحوث والر�س�ئل اجل�معية، واأ�سبح لدين� زاد عن املعتزلة والأ�س�عرة وامل�تريدية 
البحث عند متكلمي  القرن. ومل يقف  اأوائل هذا  اأغزر مم� كن� نح�سل عليه يف 
له�  وتفرغ  واخلوارج.  ال�سيعة  اإىل متكلمي  اأي�ًس�  امتد  بل  ال�سنة،  واأهل  ال�سلف 
ب�حثون وب�حث�ت وقفوا جلَّ جهودهم عليه� كمحمود اخل�سريي، والدكتور حممد 
البهي، والدكتور األبري ن�در، والدكتور علي �س�مي الن�س�ر، والدكتورة فوقية ح�سني، 
والدكتور فتح اهلل خليف. وو�سعت فيه� بحوث جديرة ب�أن ينوه به�، ونكتفي ب�أن 

ن�سري اإىل خم�سة منه� مرتبة على ح�سب ت�ريخ ظهوره�: 
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حممد عبد اله�دي اأبو ريدة، اإبراهيم بن �سي�ر النظ�م واآراوؤه الكالمية -  1
من  امل�ج�ستري  على  للح�سول  ر�س�لة  الق�هرة1946.  والفل�سفية، 

ج�معة الق�هرة �سنة 1938. 
زهدي ج�ر اهلل، املعتزلة، بريوت 1947، وقد ن�ل به رتبة اأ�ست�ذ يف -  2

العلوم من اجل�معة الأمريكية ببريوت. 
األبري ن�در، فل�سفة املعتزلة، بريوت 1950-1951، وقد و�سع اأ�س��ًس� -  3

ب�للغة الفرن�سية للح�سول على الدكتوراه من ج�معة ب�ري�ص. 
ر�س�لة -  4 الأ�سل  وك�ن يف  الق�هرة 1953،  الأ�سعري،  غرابة،  حمودة 

للح�سول على الدكتوراه من ج�معة كمربدج. 
عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإ�سالميني، ج1، بريوت 1971. -  5

وحظي الت�سوف الإ�سالمي بعن�ية خ��سة، ولعله من اأول م� ا�ستلفت نظر 
الب�حثني الغربيني. فعر�ص له امل�ست�سرقون منذ اأخري�ت القرن امل��سي، و�سغلوا به 
كثرًيا يف الربع الأول من هذا القرن. وح�ولوا اأن يربطوه ب�لت�سوف الهندي ت�رة، اأو 
ب�لت�سوف امل�سيحي ت�رة اأخرى. وك�سفوا عن كثري من خ�س�ئ�سه ومميزاته، ونوهوا 
 )1945( نيكل�سون  هم�  جليالن،  �سيخ�ن  راأ�سهم  وعلى  ونظري�ته.  اآرائه  ببع�ص 
بني م�ست�سرقي الإجنليزي، وم� �ستيون )1962( بني م�ست�سرقي الفرن�سيني. ومن 
و�سلته  ال�سهروردي  على  ن�س�طه  وقف  الذي  كورب�ن  الأ�ست�ذ  م��ستيون  تالميذ 

ب�لفكر الف�ر�سي املع��سر، واأ�سهم يف ذلك اإ�سه�ًم� كبرًيا. 
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ووقف الب�حثون من العرب وامل�سلمني ع�مة اإىل ج�نب هوؤلء امل�ست�سرقني 
وح��سره،  م��سيه  يف  الإ�سالمي  للت�سوف  فعر�سوا  الأخرية،  �سنة  اخلم�سني  يف 
الهند  �ستى يف  ونظري�ته. وظهرت يف ذلك بحوث  يف رج�له وطرقه، يف مذاهبه 
وب�ك�ست�ن، يف تركي� واإيران. واإذا وقفن� عند م� كتب ب�لعربية، وجدن� اأنه يدور حول 
بحوث ع�مة يف الت�سوف واأثره و�سلته ب�ل�سعر والأدب. ومن اأو�سح الأمثلة كت�ب 
»احلي�ة الروحية يف الإ�سالم« )الق�هرة 1945( ملحمد م�سطفى حلمي، وكت�ب: 
الت�سوف الإ�سالمي يف الأدب والأخالق )الق�هرة 1954( لزكي مب�رك. و�س�ء 
الت�سوف،  بكت�به:  الطويلة  ال�سوفية  درا�سته  يتوج  اأن  عفيفي  العال  اأبو  املرحوم 
الثورة الروحية يف الإ�سالم. )الق�هرة 1963(، وهو ول �سك قمة يف هذا الب�ب. 
الدين  وفريد  الت�سوف  مثل:  معينة،  مو�سوع�ت  على  ين�سب  م�  البحوث  ومن 
رابعة  الإلهي،  الع�سق  و�سهيدة  عزام؛  الوه�ب  لعبد   )1945 )الق�هرة  العط�ر 
العدوية )الق�هرة بال ت�ريخ( للدكتور عبد الرحمن بدوي. ونالحظ هن� مرة اأخرى 
اأو  امل�ج�ستري  درجة  على  للح�سول  ر�س�لة  مو�سوع  ك�ن  م�  كله  ذلك  اأجود  اأن 

الدكتوراه من ج�معة عربية اأو اأجنبية، ومن اأمثلته: 
1-  A.E. Afifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din-

Ibnul ‘Arabi, Cambridge 1930. 

م�سطفى حلمي، ابن الف�ر�ص واحلب الإلهي، الق�هرة 1945. -  2
اأبو الوف� الغنيمي التفت�زاين. ابن �سبعني وفل�سفته ال�سوفية. بريوت -  3

 .1973
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الرتجمة  3

و�سيلة ه�مة من و�س�ئل التب�دل الثق�يف، عولت عليه� الثق�ف�ت قدميً� وحديًث�. 
ف�أخذ اليون�ن عن قدم�ء امل�سريني والهنود، والعرب عن اليون�ن، وامل�سيحيون عن 
امل�سلمني. وبني الثق�ف�ت الأوربية املع��سرة تب�دل م�ستمر، ول يك�د يظهر بحث 
وقد  الأخرى.  اللغ�ت  اإىل  ويرتجم  اإل  الكربى  الع�ملية  اللغ�ت  من  لغة  ه�م يف 
عن  ف�أخذت  الأوربية،  الثق�فة  من  الإف�دة  على  احلديثة  العربية  النه�سة  لت  عوَّ
يفته�  اأخذت عن الإجنليزية والأمل�نية، ومل  الفرن�سية والإيط�لية والإ�سب�نية، كم� 
العلم  الفن والأدب، كم� ترجمت يف  الرو�سية. ترجمت يف  ت�أخذ �سيًئ� عن  اأن 
اأو م�  والفل�سفة. ويعنين� هن� م� ترجم يف الفكر الفل�سفي الإ�سالمي اإىل العربية، 
�سئيل،  ِجدُّ  اجل�نبني  كال  يف  الأ�سف  مع  وزادن�  اأخرى.  لغ�ت  اإىل  عنه�  ترجم 
اأن يقراأ يف لغته  اآثرن�  اإل القليل، وك�أمن�  األفه الغرب يف هذا الفكر  فلم نرتجم مم� 
الأ�سلية، اأو ك�أمن� ف�سلن� ب�لأحرى الت�أليف على الرتجمة. ولي�ص اأم�من� اإل من�ذج 

قليلة ميكن اأن ن�سري اإىل بع�سه�. 

ففي الفل�سفة ترجم عن الأمل�نية، اأو عنه� وعن الإجنليزية كت�ب
Boer )De(, Geschichte der Philosophie vim Islam, Stuttgart 
1901. 

وقد ترجم اإىل الإجنليزية ع�م 1903. وترجمه اإىل العربية الدكتور حممد 
حت غ�م�سه، وتداركت م�  عبد اله�دي اأبو ريدة، وعلق عليه تعليق�ت وافية، و�سّ
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فيه من نق�ص. اأخرجه حتت عنوان: ت�ريخ الفل�سفة يف الإ�سالم )الق�هرة 1938(، 
واأعيد طبعه غري مرة، ول يزال مرجًع� �سهاًل للب�دئني. 

ويف علم الكالم 
Gardet )L.( et Anawati, Introduction à la théologie 
musulmane, Paris 1948. 

عنوان:  حتت  اأجزاء  ثالثة  يف  جرب  فريد  والأب  ال�س�لح  �سبحي  ترجمه 
فل�سفة الفكر الديني بني الإ�سالم وامل�سيحية )بريوت 1969-1965(. 

ويف الت�سوف 
R.A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 
1921. 

الإ�سالمي  الت�سوف  يف  درا�س�ت  عنوان:  حتت  عفيفي  العال  اأبو  ترجمه 
)الق�هرة 1947(. 

�، وقد ا�سطلع  ولي�ست الرتجمة من العربية اإىل اللغ�ت الأوربية اأح�سن حظًّ
وك�ن  القرن،  هذا  واأوائل  امل��سي  القرن  اأخري�ت  يف  منه�  ب�سيء  امل�ست�سرقون 
لهم يف ذلك ن�س�ط ملحوظ، ومل تقف ترجمتهم اأحي�نً� عند لغتهم الوطنية، بل 
امتدت اإىل اللغة الالتينية لكي ي�سبح الن�ص املرتجم يف متن�ول الب�حثني جميًع�. 
اأم� العرب فتن�سب ترجمتهم يف الغ�لب على قطع و�سذرات ق�سرية جلوؤوا اإليه� 
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يف بحوثهم ودرا�س�تهم، والأمثلة على ذلك كثرية، ولكن هذا ل ُيَعدُّ من الرتجمة 
مبعن�ه� الدقيق، وهي تلك التي تن�سب على ن�ص عربي، فتنقله نقاًل اأميًن� اإىل لغة 

اأجنبية – وتعز الأمثلة يف ذلك، وميكن اأن نذكر من بينه�: 

اإىل  وترجمه  للف�رابي،  الف��سلة«  املدينة  اأهل  »اآراء  كت�ب:  الفل�سفة  يف 
الفرن�سية يو�سف كرم و�سالل حتت عنوان: 

Idées des habitants de la cité vertueuse, Le Caire 1948.

الفرن�سية  اإىل  وترجمه�  عبده،  التوحيد« ملحمد  »ر�س�لة  الكالم:  علم  ويف 
اأي�ًس� م�سطفى عبد الرازق ومي�سيل حتت عنوان:

Exposé de la religion musulmane, Paris 1925.  

ومّهدا  له� مبقدمة طويلة ب�للغة الفرن�سية ترجم فيه� ملحمد عبده و�سرحت اآراوؤه. 

ويف الت�سوف: »املنقذ من ال�سالل« للغزايل وترجمه اإىل الفرن�سية الأب 
فريد جرب حتت عنوان: 

Al-Munqid Min Addalal (Erreur et délivrance), Beyrouth 
1959. 

اإىل  اأدت  التي  الغزايل وللظروف  له مبقدمة طويلة عر�ص فيه� حلي�ة  وقدم 
ت�أليف هذا الكت�ب، ثم انتقل اإىل حتليل م�سمونه. وهذه الرتجمة من من�سورات 

اليون�سكو التي ترمي اإىل ترجمة الذخ�ئر. 
* * *
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هذه �سورة من اجلهود التي بذلت خالل قرن اأو يزيد لإحي�ء تراث الفكر 
العرب  اأدرك  وقد  وم�سجعة.  �س�دقة  جهود  �سك  ل  وهي  ودرا�سته،  الإ�سالمي 
وجه.  اأكمل  على  ا�ستط�عوا  م�  يوؤدونه  واأخذوا  ذلك،  يف  واجبهم  وامل�سلمون 
قوا على اإحي�ئه  ع بني اأرك�ن الدني�، وطبَّ فبذلوا م� بذلوا يف �سبيل جمع تراثهم املوزَّ
ودر�سه املن�هج العلمية احلديثة. ول يزال الطريق طوياًل وجم�ل البحث ف�سيًح�، 
لالأمر  يعدوا  لكي  وامل�سلمني  العرب  من  اجل�معيني  �سب�ب  على  معقود  والأمل 
والك�سف  ال�ستيع�ب  تعني على  التي  والقدمية  ة  احليَّ ب�للغ�ت  فيت�سلحوا  عدته، 
عن الأ�سول، ومتكن من املوازنة واملق�رنة، وي�ستم�سكوا ب�ملن�هج العلمية ال�سليمة 
فيم� يحققون اأو يكتبون ويوؤلفون. واإن� لرنحب دائًم� بكل اإ�سه�م �سرقي اأو غربي، 
اإ�سالمي اأو م�سيحي، لأن هذا الرتاث- واإن يكن عزيًزا علين�- هو جزء من تراث 

الإن�س�نية جمع�ء. 

و�سبق لن� اأن عر�سن� حلظِّ الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم من الدرا�سة، واأ�سرن� 
اإىل اإ�سه�م امل�ست�سرقني يف ذلك. ودعون� اإىل مت�بعة ال�سري، ول حظن� اأنه ج�ء دورن�، 
دور العرب وامل�سلمني يف اأن ي�سطلعوا ب�لعبء ويحملوا الر�س�لة)1(. ويف ربع القرن 
امل��سي ا�ستج�ب منهم لذلك عدد غري قليل، واأ�سهموا بن�سيب ملحوظ – وك�ن 
لبع�سهم اإنت�ج ل يقل عن اإنت�ج كب�ر امل�ست�سرقني، وحر�سن� على اأن ننوه بقدر منه 
ليكون قدوة ل�سب�ب الب�حثني. ونحن ل ننكر اأن من بينه م� ات�سم بتحيز وا�سح 

اإبراهيم مدكور، يف الفل�سفة الإ�سالمية، الق�هرة1947، الطبعة الأوىل، والطبعة الث�نية، 1968، �ص25.   )1(
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اجلمع  على جمرد  ق�م  م�  اأو  والتمحي�ص،  النقد  ف�ته  م�  ومنه  ملحوظ،  وتع�سب 
ال�سليم،  العلمي  املنهج  اأهمية  على  اأحلحن�  وكم  تن�سيق.  ول  ربط  دون  وال�سرد 
و�سرورة الأخذ به، وح�ولن� اأن نقدم منه من�ذج يهتدي به� الب�حثون. وم� اأجدرن� 

د الأجي�ل ال�س�عدة على طرائق البحث ال�سحيحة واملن�هج القومية.  اأن نعوِّ





الباب الأول

الألوهية





الإن�سان  عاجلها  واأقدمها،  امليتافزيقية  الق�سايا  اأعقد  من  الألوهية  م�سكلة 
اأوًل على الفطرة، ثم اأخذ يتعمق فيها ويفل�سفها. فاأ�سحت مو�سع بحث مت�سل 
الألوهية،  واأ�سا�سها فكرة  والفيل�سوف.  العامل  الدين والأخالقي، من  من رجل 
و�سل  التي  الأفكار  اأ�سمى  من  قطًعا  وتعد  مو�سوعها،  ب�سمو  �سامية  فكرة  وهي 
اإليها الإن�سان. وقد هداه اإليها جمتمعه وبيئته، اأو نظره وتاأمله، اأو ما اأنزل عليه من 
وحي واإلهام. يقول با�سكال )1662( »لالعتقاد و�سائل ثالث: العرف، والعقل، 

والإلهام«)1(. وقدميًا قال اأبو العالء املعري )450هـ/ 1058م(:
اأْقرُبـوهومـا داَن الَفَتــى بِحـًجا)2( ولكْن َديُّــَن  التَّ ُمــُه  ُيعـلِّ

فاأغلب النا�س ياأخذون عقيدتهم عمن حولهم، ويوؤمنون مبا يوؤمن به ذووهم، 
ويف احلديث »ما من مولود اإل يولد على الفطرة، واأبواه يهودانه اأو ين�سرانه))(«. 

Pascal, Pensées, éd. Brunschwig, p. 246.  )1(
حجا: عقول.  )هذا الهام�س ي�سري اإىل اإ�سافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�س الأ�سلي للكتاب، و�سوف   )2(

ُي�ستعمل الرمز )م( لحًقا لالإ�سارة اإىل ذلك(.
م�سلم، ال�سحاح، القاهرة 1955 رقم 2658  )((

الألوهية
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اإليه قلبه، يبحث يف ا�ستقالل،  اإل مبا ارت�ساه عقله، واطماأن  وهناك نفر ل ي�سلِّم 
لت ر�سالت ال�سماء معتقدات كانت �سائدة، واأحلت  ويوؤمن عن يقني. وقد بدَّ
نف�سه  الإن�سان  وجد  الألوهية  فكرة  ويف  �سامية.  وتعاليم  جديدة  ديانات  حملها 
فاهلل  واحلركة،  الوجود  والكمال، ومبعث  فيها م�سدر اخلري  ووجد خالقه، عرف 

اأ�سل املوجودات، وعلَّة العلل، وغاية الغايات. 

فاإن اخلا�سة  وب�ساطة،  ي�سر  الفكرة عادة يف  ياأخذون هذه  العامة  واإذا كان 
فل�سفوها وتعمقوا فيها. عر�سوا لها يف التاريخ القدمي، وتو�سعوا فيها كل التو�سع يف 
التاريخ املتو�سط، ومل يغفلوها يف التاريخ احلديث، ول تزال ت�سغلهم حتى اليوم. 
رت يف العامل الإ�سالمي، واإىل اأي مدى تلتقي هذه  وِّ ويعنينا اأن نبني هنا كيف �سُ
ال�سورة مع نظائرها يف مراحل التفكري الإن�ساين. فنعر�س لها يف �سدر الإ�سالم، 
ف�سول  يف  وفال�سفة  ومت�سوفة،  متكلمني،  من  الكربى  الفكرية  املدار�س  ولدى 
ما  بقدر  واجلزئيات،  التفا�سيل  نقف عند  ولن  كله.  البحث  ت�ستوعب  متالحقة 
نعنى باخلطوط الكربى والجتاهات الرئي�سية، وبخا�سة ما ُقّدر له جناح من الآراء 
اليهودي  املدر�سي  الفكر  الإ�سالمية يف  الدرا�سات  اآثار  اإىل  و�سن�سري  واملذاهب. 
وامل�سيحي، وما ميكن اأن يكون قد امتد منها اإىل التاريخ احلديث. ونحر�س بوجه 
خا�س على اأن نقف عند نقطتني �سغلتا الباحثني من قدمي، وهما: حقيقة الإله، 

والربهنة على وجوده. 
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ونلتزم يف هذا كله مبا دعونا اإليه منذ ثلث قرن اأو يزيد، وهو الأخذ باملنهج 
ال�سحيح،  مبيزانها  فيزنها  الثابتة.  الأ�سول  على  ل  يعوِّ الذي  ال�سليم  التاريخي 
واحلزبية  والتع�سب،  والغلو  والختالق  الو�سع  ويحذر  النزيه،  النقد  وينقدها 
العلمية لي�ست اأقل خطًرا من احلزبية ال�سيا�سية. ويحاول ما اأمكن اأن يربط احلياة 
الفكرية بالأحداث ال�سيا�سية والجتماعية، ولي�س ثمة فكرة تولد يف فراغ، بل 
ل بد لها من ظروف متهد لها واأ�سباب تدعو اإليها. والأفكار الإن�سانية يف تبادل 
م�ستمر، واأخذ وردٍّ ل ينقطع، ُعرف هذا قدميًا، واأكده الواقع يف التاريخ احلديث، 
ل على  اأن يعوِّ اإذن  للباحث  بدَّ  باأيدينا يف حياتنا احلا�سرة. ول  نلم�سه  نزال  ول 
املنهج املقارن، فيوازن بني الأفكار والآراء، ويتبني مواطن الأخذ والعطاء والتاأثري 
والتاأُثر، ويدر�س الفكرة يف بيئتها اخلا�سة. ويتتبعها فيما ميكن اأن يت�سل بها من 
ملًكا  اأ�سبحت  ن�سرت  فاإن  يقلها،  ما مل  ل�ساحبها  ملك  والفكرة  اأخرى.  بيئات 

للنا�س جميًعا. 





ومانوية،  مزدكية  من  خمتلفة،  ديانات  اجلاهلية  يف  العربية  اجلزيرة  َعَرفت 
ويهودية ون�سرانية)1( فظهرت املزدكية يف متيم، وقامت م�ستعمرات يهودية يف اأنحاء 
خمتلفة، مثل تيماء، وخيرب، ووادي القرى، ويرثب بوجه خا�س، وظهرت الن�سرانية 
يف غ�ّسان، وكان لن�سارى جنران �ساأن قبيل الإ�سالم، وعلى راأ�سهم ق�ّس بن �ساعدة 
الإيادي )600م(. الذي يعد من حكماء العرب يف اجلاهلية. ولكن الديانة ال�سائدة 
كانت عبادة الأ�سنام، وهي ن�سب ومتاثيل ل يقربها اإل املطهرون، يحجون اإليها، 
وي�سجدون لها، ويقدمون الذبائح والقرابني. لكل قبيلة �سنمها، وقد ت�سرتك عدة 
قبائل يف �سنم واحد، ومنها ما قّد�سه العرب جميًعا كمناة الذي كان على �ساحل 
البحر بني مكة واملدينة)2(. وترمز كلها فيما يظهر للعظمة والعزة، عبدت لذاتها، 
اأو اتخذت وا�سطة لقوى خفية. فكان العرب يقولون بتعّدد الآلهة، وكانت فكرة 
اآلهة من �سنع اأيديهم،  الألوهية عندهم مادية، جم�سمة وم�سخ�سة. يلجوؤون اإىل 
واحلروب.  ال�سدائد  يف  والن�سرة  املعونة  وي�ساألونها  والربكة،  اخلري  منها  فيطلبون 

املقد�سي، البدء والتاريخ، القاهرة 1907، ج4، �س 1).   )1(
الكلبي، كتاب الأ�سنام، القاهرة 1924، �س )1.   )2(

 الف�صل الأول
�صدر الإ�صالم
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الدعوة الإ�سالمية 

تقوم دعوة الإ�سالم اأ�سا�ًسا على التوحيد واإنكار تعّدد الآلهة، ژۋ ۅ   ۅ 
ۉ  ۉ ې  ېې  ژ ]الأنبياء/ 22[، ژہہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ       ھ ژ 
]الزخرف/ 84[. ويوم اأن فتح النبي مكة، اأمر بهدم الأ�سنام جميعها، وحر�س 
عمر على قطع �سجرة البيعة خ�سية اأن يقد�سها النا�س. ويغدق القراآن على البارئ 
والكمال،  والقدرة  والعظمة،  اجلالل  معاين  من  فيها  ما  فيها  اأو�ساًفا  �ساأنه  جّل 

ژۉ    ،]( ]احلديد/  ېئژ،  ېئ   ېئ   ۈئ   ژۈئ     والرحمة.  والعطف 
ې  ې  ې   ېى  ژ ]احل�سر/ 24[، ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿژ 
]امللك/ 14[. ومن هذه ال�سفات ا�ستمدت اأ�سماء اهلل احل�سنى، وتبلغ 99، وقد 
يزاد عليها غريها، وترمز كلها للجالل والكمال. قد�ست كل التقدي�س، وكانت 

و�سيلة للتقرب والدعاء. ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چژ ]الأعراف/ 180[. وهي دون نزاع الدعامة الأوىل مل�سكلة ال�سفات)1( 
التي متثل الق�سم الأكرب من اأق�سام علم الكالم الثالثة، وهي الإلهيات، والنبوات، 

وال�سمعيات. ويف القراآن اأي�ًسا ما يوهم الت�سبيه والتج�سيم، ژڈ     ژ  ژ 
ژپ    ،]255 ]البقرة/  ژ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ   ژۆئ    ،]5 ]طه/  ڑژ 
پ  پ  ڀژ. ]الفتح/ 10[. ويف هذا ما فتح بابًا لأ�سئلة واأجوبة، واأخذ ورد، 
وتاأويل اأو تفوي�س؛ ففي تعاليم الإ�سالم مادة كافية لفل�سفة اإلهية منت وتعقدت 

على مر الزمن. 
* * *

البيهقي، الأ�سماء وال�سفات، القاهرة بدون تاريخ، مطبعة ال�سعادة، �س )-5.  )1(
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اأو  بحث  ودون  وت�سليم،  خ�سوع  يف  هذا  كل  الأول  امل�سلمون  تقبل  وقد 
حتليل. وملمِ يبحثون ويحللون وحالوة الإميان متالأ قلوبهم، و�سفاء العقيدة يغنيهم 
وا�ست�سكال  ال�سائلني،  �سوؤال  ا�ستنكروا  ما  وكثرًيا  والتعليل؟  التحليل  عن 
امل�ست�سكلني، والواقع اأن عقيدة الإ�سالم ي�سرية كل الي�سر، ب�سيطة كل الب�ساطة، 
فهي ل تطلب من معتنقيها اإل اأن يوؤمنوا باأن اهلل واحد، واأن حممًدا ر�سوله. وم�سوا 
على ذلك نحو جيلني اأو يزيد، فلم تكن م�سكلة الألوهية من امل�ساكل الأوىل التي 
ا�ستوقفتهم، برغم من اعتنقوا الإ�سالم من اأ�سحاب الديانات ال�سابقة، لأنها ل 
تت�سل عن قرب بالأحداث اجلارية. وبعك�س هذا �سغل امل�سلمون منذ عهد مبكر 
مبو�سوع مرتكب الكبرية، واجلرب والختيار، والإمامة واخلالفة، لأنها من ال�سيا�سة 

يف ال�سميم، وترتبط ارتباًطا كبرًيا بالفتنة الكربى وما تالها من اأحداث. 

التيارات الأجنبية 

مل يبق الأمر على هذا النحو طوياًل، بل اأخذ الختالط والت�سال يفعل 
وغربية،  �سرقية  بني  فكرية خمتلفة،  تيارات  الإ�سالمي  العامل  اإىل  و�سرت  فعله. 
ُنَعاجلها.  ويف مقدمتها التيار الفار�سي الهندي، وكان لها �ساأنها يف امل�سكلة التي 
ويف در�س احلياة الفكرية يف الإ�سالم رمبا �سغلتنا التيارات الغربية عن التيارات 
ال�سرقية، مع اأن هذه اأقرب واأل�سق، واأنفذ واأ�سرع. وقد �سبق للفر�س من زرد�ستية 
ومانوية ومزدكية اأن عر�سوا لفكرة الألوهية، وقالوا بثنائية النور والظلمة، وتقابل 
اخلري وال�سر. وفتح امل�سلمون بالد فار�س منذ عهد مبكر، واعتنق اأهلها الإ�سالم 
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اأخريات  يف  انت�سرت  اأن  تلبث  ومل  واأفكار،  اآراء  من  حملوا  ما  معهم  وحملوا 
املقفع  كابن  اخللفاء،  لدى  �ساأن  رجالهم  لبع�س  وكان  للهجرة.  الأول  القرن 
)108هـ/ 727م( عند الأمويني، والربامكة عند العبا�سيني. و�سادفت تعاليمهم 
هوى لدى بع�س رجال القرن الثاين للهجرة، اأمثال اجلعد بن درهم)1( )116هـ/ 
5)7م(، و�سالح بن عبد القدو�س )126هـ/ )74م(، وب�سار بن برد )169هـ/ 
وكان  والزندقة.  بالإحلاد  ورموا  اأثاروا من حوار وجدل،  ما  اأثاروا  الذين  784م( 

حلركتهم هذه يد يف ن�ساط املعتزلة الذين ا�سطلعوا مبعار�ستهم والرد عليهم)2(.. 

واعتنق الإ�سالم اأي�ًسا عدد غري قليل من يهود اجلزيرة، ومن مل ُي�سلم حظي 
بت�سامح ديني كرمي اإْن يف اجلزيرة اأو خارجها. واختلط هوؤلء الكتابيون بامل�سلمني، 
وعا�سوا معهم جنًبا اإىل جنب، وتوّلوا بع�س املنا�سب الكربى. وتدار�سوا العلوم 
وعنوا  ))11هـ/  2)7م(.  منبه  بن  وهب  �سنع  كما  فيها  وتبّحروا  الإ�سالمية، 
خا�سة باأخبار الر�سل واليوم الآخر، وال�سمعيات بوجه عام، وهذا باب ف�سيح من 
اأبواب الإ�سرائيليات، و�سعوا فيه ما و�سُعوا من ق�س�س واأحاديث. واليهودية ديانة 
موحدة كالإ�سالم، تقول باإله قادر، خالق، منزه عن احلوادث، ويف التوراة اأو�ساف 
الطوائف  بع�س  ذلك  يف  وغلت  والتج�سيم.  بالت�سبيه  يوؤذن  ما  منها  له،  كثرية 
امل�سلمني  من  املج�سمة  و�سبه  الإ�سالمي،  العامل  اإىل  وانتقلت عدواها  اليهودية، 

عده الذهبي خطاأ بني التابعني، ميزان العتدال، القاهرة )196، �س 99).   )1(
لندن 1846، �س  والنحل،  امللل  ال�سهر�ستاين،  القاهرة 0)19، �س 442 - )47،  الفهر�ست،  الندمي،  ابن   )2(

 .19( - 179
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�سباأ  اهلل بن  عبد  قال  للهجرة  الأول  القرن  من  اخلام�س  العقد  ويف  باليهود)1(. 
ال�سقاق بني امل�سلمني، وجاراه  ، وو�سع بذرة من بذور  بتاأليه علي  اليهودي 

غالة ال�سيعة يف ذلك)2(. 

وفتح امل�سلمون بالًدا �سادت فيها الديانة الن�سرانية، كال�سام، وم�سر، وبالد 
ا.  تامًّ امتزاًجا  اجلديدة  احلياة  وامتزجوا يف  الإ�سالم،  اأهلها  واعتنق كل  املغرب، 
امل�سيح،  البحث يف طبيعة  مقدمتها  الالهوتية، ويف  م�ساكلهم  للم�سيحيني  وكان 

الذي ترتب عليه قيام عدة طوائف دينية، اأهمها يف ال�سرق ثالث:

امللكانية يف ال�سام واملغرب، وهي اأقدمها، وكانت ترى اأن اهلل ثالث -  1
ثالثة، هي »الأب والبن والروح القد�س«، وكلها اأزلية قدمية. 

بطبيعتني -  2 تقول  وكانت  وفار�س،  والعراق  املو�سل  يف  الن�سطورية 
اأو  اإن�سان  نا�سوتية؛ وامل�سيح  اإحداهما لهوتية والأخرى  متميزتني، 
بهذا  الالهوت  وات�سل  الإلهية«،  »النعمة  حدثت  ثم  اإن�سانًا،  ولد 

الإن�سان اجلزئي ات�ساًل اأوثق من ات�ساله بالأنبياء الآخرين. 
واحدة، -  ) بطبيعة  تقول  وكانت  واحلب�سة،  والنوبة  م�سر  يف  اليعقوبية 

وتذهب اإىل اأن الالهوت والنا�سوت احتدا يف �سخ�س امل�سيح الإله، 

امل�سدر ال�سابق، �س 162 - 171.   )1(
كالقول  الإ�سالمي،  العامل  فعلها يف  فعلت  اإليه  ن�سبت  اآراء  فاإن  اأم خرافة،  اهلل هذا حقيقة  اأكان عبد  �سواء   )2(
»برجعة« علّي اأ�سوة برجعة »اإليا�س« التي قال بها اليهود من قبل، واأ�سحت فكرة الرجعة اإحدى عقائد كثري 

من ال�سيعة الإمامية. 
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فهو جوهر واحد، واأقنوم واحد يجمع بني حقيقتني اإحداهما اإلهية 
والأخرى اإن�سانية)1(. 

اليونان  مبنطق  فيه  وا�ستعانوا  ودقيًقا،  عميًقا  الطوائف  هذه  جدل  وكان 
ورّد  اأخٍذ  مو�سع  وكانت  الإ�سالمي،  العامل  اإىل  اآراوؤهم  وانتقلت  وفل�سفتهم. 
الدم�سقي  يحيى  اأو  يوحنا  القدي�س  اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي  مبكر)2(.  عهد  منذ 
ن�ساأ يف بالط الأمويني، ودخل يف جدل مع امل�سلمني  )127هـ/ 749م( الذي 
حول اجلرب والختيار. وتاله م�سيحيون اآخرون من ن�ساطرة ويعاقبة ات�سلوا بالدولة 
العبا�سية، واأ�سهموا يف نقل الثقافة ال�سوريانية واليونانية اإىل اللغة العربية، وكانت 
ُقّرة )204هـ/ 820م(  اأبو  تيودور  بينهم  ونذكر من  الإلهيات،  لهم درا�سات يف 

ويحيى بن عدي )69)هـ/ 974م(. 

ل �سك يف اأن مدر�سة الإ�سكندرية كانت همزة و�سل بني ال�سرق والغرب، 
ربطت الثقافة اليونانية بالفكر ال�سرقي))(. وازدادت هذه ال�سلة وثوًقا يوم اأن اأغلق 
اإىل  اأ�ساتذتها  من  عدد  عنها  ورحل  ميالدية،  �سنة 529  اأثينا  مدر�سة  ج�ستنيان 
املدار�س  ون�سيبني وحران وجندي�سابور. وكانت هذه  ها  الرُّ ال�سرقية يف  املدار�س 
دينية وفل�سفية، تعنى بالعلوم اليونانية، وتالئم بني الفل�سفة والدين. وقد احتفظت 
بقدر من الرتاث اليوناين، وبّلغته اإىل العامل الإ�سالمي عن طريق ال�سماع والرواية 

امل�سدر ال�سابق، 172 - 178.   )1(
من اأهم مراجع هذا اجلدل التمهيد للباقالين، بريوت 1957، �س 75 – )10؛ الف�سل يف امللل والنحل لبن   )2(

حزم، القاهرة 1899، ج1، �س )4- 68؛ امللل والنحل لل�سهر�ستاين، �س 171 - 178. 
 Meyerhof, Von Alexandrien nach Bagdad, Berlin 1930.  )((
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عرف  كيف  لنا  يف�سر  ما  هذا  ويف  ال�سريانية)1(.  امللخ�سات  بع�س  طريق  عن  اأو 
امل�سلمون بع�س الأفكار اليونانية يف اأخريات القرن الأول للهجرة واأوائل القرن 
اأن تبداأ حركتهم الكربى يف الرتجمة، ومن هذه الأفكار ما يت�سل  الثاين قبل 
مب�سكلة الألوهية. ومل يقنع امل�سلمون بتلك ال�سذرات املتفرقة، واأبْوا اإل اأن ينقلوا 
اإىل لغتهم كل ما وجدوا من الرتاث اليوناين. وُعنوا باملوؤلفات الالهوتية، فرتجموا 
»طيماو�س« لأفالطون)2(، وكتاب »امليتافيزيقا«، »اأو كتاب احلروف« كما ي�سمونه، 
لأر�سطو، وجزًءا من »تا�سوعات« اأفلوطني، الذي ن�سب خطاأ اإىل اأر�سطو حتت ا�سم 
»كتاب الربوبية«))(. ومل يفتهم اأن يرتجموا ما وجدوا من �سروح وتعليقات على 

هذه الكتب. 

فهناك تيارات فكرية خمتلفة ذات �سلة مب�سكلة الألوهية �سرت اإىل العامل 
ونخطئ كل  نف�سها.  قويت وك�سفت عن  ثم  وم�سترتة،  هزيلة  بداأت  الإ�سالمي، 
اخلطاأ اإن زعمنا اأن امل�سلمني مل ي�سنعوا �سيًئا اأكرث من اأنهم اأخذوا بها، فقد فكروا 
قبل كل �سيء على طريقتهم ويف �سوء ظروفهم اخلا�سة. ووقفوا على ال�سبه التي 
اأثريت يف جوهم، وحاولوا حلها باأنف�سهم م�ستعينني اأحيانًا بحلول �سابقة مل�ساكل 
�سبيهة مب�ساكلهم، ولكنهم تخريوا منها ما ارت�سوه فقط، وابتكروا اأحيانًا حلوًل مل 
ي�سبقوا اإليها. وقد بينا من قبل اأن هناك فل�سفة اإ�سالمية ذات خ�سائ�س مميزة، واأن 

 Baumstark, Geschichte der Syrischen Literatur, Bonn 1922.  )1(
ابن الندمي، الفهر�ست، �س 44).   )2(

امل�سدر ال�سابق، �س 52).   )((
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فيها اأ�سالة وابتكاًرا. واأ�سرنا اإىل اأن هذه الفل�سفة لي�ست مق�سورة على ما قال به 
امل�ساءون العرب، بل ينبغي تتبعها يف املدار�س الكالمية وال�سوفية، ولدى بع�س 

فرق الإ�سماعيلية. 

�سداها 

مل يكن بّد من اأن يوؤتي الت�سال الفكري بني امل�سلمني ثماره، واأن تظهر يف 
العامل الإ�سالمي م�ساكل مل تكن معروفة من قبل. ومل ترث م�سكلة الألوهية اإل 
يف اأخريات القرن الأول للهجرة، وعلى اأيدي رجال من بيئات خمتلفة. ونكتفي 
باأن ن�سري اإىل اثنني منهم عا�سا مًعا يف عهد الدولة الأموية، ومل يتفقا مع خلفائها يف 
الراأي، فُعّذبا وُقتال، تعا�سرا وات�سال، والتقيا يف كثري من اآرائهما. وت�ساء ال�سدف 
اأن يكونا مًعا قد ولدا يف خرا�سان، حيث الثقافة الفار�سية الهندية وما اختلط بها 

من ثقافة يونانية، ونعني بهما اجلعد بن درهم، واجلهم بن �سفوان. 

اجلعد بن درهم )117هـ/ 5)7م(، ن�ساأ يف خرا�سان، وقد اأ�سرنا من قبل 
اإىل اأنه تاأثر بالتعاليم املزدكية واملانوية)1(. ورحل اإىل دم�سق، وقام فيها زمًنا، ووقف 
اجلرب  حول  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  يدور  كان  الذي  احلوار  ذلك  على  قطًعا 
بخلق  للقول  الغالب  مهد يف  الذي  »الكلمة«  اأو  »اللوجو�س«  وخلق  والختيار، 

القراآن. ثم انتقل اإىل الكوفة، وهناك لقي اجلهم بن �سفوان. 

�س 25 )= �س40 من هذه الطبعة، و�سنكتفي يف الإحالت الالحقة برقم ال�سفحة م�سبوًقا بعالمة =(.   )1(
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وتعزى اإليه اأوليات قد ل يكون من الي�سري اإثباتها، فيقال اإنه اأول من تكلم 
يف ال�سفات بني امل�سلمني، اأنكرها جملة لي�سون وحدة اهلل تعاىل)1(. ويقال اإنه اأول 
من قال بخلق القراآن، مت�سًيا مع فكرة اإنكار ال�سفات)2(. وهو اأي�ًسا اأول من جلاأ اإىل 
التاأويل العقلي، ليف�سر الن�سو�س الدينية تف�سرًيا مقبوًل، فكان يقول: »ما كلَّم اهلل 
مو�سى تكليما«، اأي مل يكلمه بكالم قدمي، اإمنا كلمه بكالم حادث))( واأخرًيا هو 
بهذا كله اأول معطل، والتعطيل يف عرف املتكلمني اإلغاء ال�سفات القائمة بذات 

البارئ جل �ساأنه. 

واأ�سد  �سهرة  اأعظم  اآخر  )127هـ/ 745م(، خرا�ساين  �سفوان  بن  اجلهم 
ْرمذ، ثم رحل اإىل الكوفة حيث لقي زميله  اأثًرا. ن�ساأ يف �سمرقند، وق�سى زمًنا يف تمِ
اجلعد بن درهم. وانتقل اأخرًيا اإىل بلخ، ولقي فيها مف�سًرا م�سهوًرا هو مقاتل بن 
�سليمان )150هـ/ 767م(، الذي ا�ستم�سك ببع�س الإ�سرائيليات، وكان م�سّبًها. 
ا، ومل يلبثا اأن اختلفا، وا�سطر  وعلى عك�س هذا كان اجلهم ينفي الت�سبيه نفًيا باتًّ
اجلهم اأن يعوَد اإىل ترمذ)4(، وبقي بها اإىل اأن خرج يف حرب �سد الأمويني وقتل)5(. 

ولقد كّون يف م�سكلة الألوهية اآراء ل تخلو من عمق ودقة، وهي اأغزر قطًعا 
مما قال به اجلعد. بيد اأنه يجدر بنا اأن نتحرى ما ين�سب اإليه، ونعّول فيه بوجه خا�س 

ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ليدن 1876، جـ 5، �س 104.   )1(
امل�سدر ال�سابق، جـ5، �س 171.   )2(

ابن نباتة، �سرح العيون يف �سرح ر�سالة ابن زيدون، القاهرة 1861، �س 76.   )((
جمال الدين القا�سمي، تاريخ اجلهمية واملعتزلة، القاهرة 1912، �س 2)1.   )4(

ابن الأثري، الكامل، جـ 5، �س 127.   )5(
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على امل�سادر الأوىل كمقالت الإ�سالميني لالأ�سعري. لأنه كثرًيا ما يخلط بينه 
وبني املعتزلة، وهذا خلط وقع فيه ابن تيمية نف�سه )728هـ/ 28)1م(، وهو من 
نعرف �سعة يف الطالع ودقة يف البحث، على اأن ا�سم اجلهمية قد اأطلقه احلنابلة 
على املعتزلة منذ القرن الثالث الهجري. وقد يعزى اإليه ما قال به بع�س اأتباعه 
املتاأخرين، وقّدر للجهمية اأن تعّمر بعده نحو ثالثة قرون. وكان يرى اأن اهلل ذات 
ت�سبيه  مثيل، ويف ذلك  له  وما  املخلوق  ال�سيء هو  �سيًئا، لأن  ي�سمى  فقط، ول 
اآخر،  ال�سفات موقًفا و�سًطا، يثبت منها قدًرا وينفي  له باحلوادث)1(. ووقف من 
يقول: »ل اأ�سفه بو�سف يجوز اإطالقه على غريه ك�سيء، وموجود، وحي، وعامل، 
د، وفاعل، وخالق، وحميي، ومميت، لأن هذه  ومريد... ، واأ�سفه باأنه قادر، وموجمِ
اأن علم اهلل حادث، يتجدد بتجدد  به وحده«)2(. وكان يرى  الأو�ساف خمت�سة 
احلوادث، فيْعلم ال�سيء عند حدوثه، ولي�س علمه يف حمل))(. وكل ذلك لينفي 
البارئ جل �ساأنه. ومت�سًيا مع منطقه هذا قال بخلق  طروء احلدوث والتغري على 
القراآن، لأن الكالم كالعلم �سفة حادثة، ول يرتدد -كما �سنع اجلعد من قبل- يف 
اأن يوؤول قوله تعاىل: ژڃ  چ  چ   چ ژ)4( ]الن�ساء/ 164[، ونفى 
اأي�ًسا عن اهلل الزمان واملكان واجل�سمية والروؤية بالأب�سار، وحاول اأن يوؤول الآيات 
مع  عنيفة-  يظهر  فيما  -كانت  معركة  وخا�س  ذلك)5(.  من  ب�سيء  توؤذن  التي 

الأ�سعري، مقالت الإ�سالميني، اإ�ستانبول 1929، جـ 1، �س 181.   )1(
البغدادي، الفرق بني الفرق، القاهرة 1910، �س 199.  )2(

الأ�سعري، مقالت، جـ 2، �س 494؛ ال�سهر�ستاين، امللل والنحل، �س 60.   )((
الأ�سعري، مقالت، جـ 2، �س 589؛ ال�سهر�ستاين، ملل، �س 61.   )4(

امل�سدر ال�سابق.   )5(
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بينهم جدل  راأ�سهم معا�سره مقاتل بن �سليمان، ودار  احل�سوية وامل�سبهة، وعلى 
�سجل يف كتب خا�سة مل ي�سل اإلينا �سيء منها، واإن مل يفت املوؤرخني اأن ي�سريوا 

اإليها)1(. 

حكم وتقدير

فكرة  يفل�سفا  اأن  مبكر  عهد  منذ  حاول  واجلهم  اجلعد  اأن  تقدم  مما  يبدو 
الألوهية، وقامت فل�سفتهما على اأ�سا�س وا�سح من التوحيد والتنزيه. فجهدا يف 
اأن يبعدا عن اهلل كل ما يوؤذن بالتعدد، واأنكرا ال�سفات التي قد ُتفيد �سيًئا غري 
املو�سوف. وغال اجلهم يف ذلك اإىل حد اأنه اأنكر �سفة الوجود لأنها من �سفات 
احلوادث، وهذا ول �سك غلّو اأدى اإىل عك�س املراد. ونّزها مًعا الباري جّل �ساأنه 

عن كل ما له �سائبة احلدوث والتغري. 

تتالءم مع حرية  الدينية، ول  الن�سو�س  تتعار�س مع  فل�سفة جريئة  وهذه 
الإميان يف �سدر الإ�سالم. وكان لها اأثرها فيمن حولها من حمافظني وجمّددين. 
وا�ستمرت  والزندقة.  بالكفر  الرجلني  ورموا  عنيفة،  عليها حملة  ال�سلف  فحمل 
هذه احلملة اإىل عهد ابن تيمية الذي خلط -كما اأ�سرنا- بني اجلهمية واملعتزلة. 
مع  يتفق  وما ل  العقل،  يقره  ما ل  ورف�سوا  منها،  بقدر  الأحرار  املفكرون  واأخذ 
جالل اهلل وكماله. وقد عا�سر اجلعد واجلهم وا�سل بن عطاء )0)1هـ/ 848م( 

امللطي، التنبيه والرد على اأهل الأهواء والبدع، القاهرة 1949.   )1(
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اإليهما  و�سرت  املعتزلة،  جماعة  موؤ�س�سي  762م(  )144هـ/  وعمرو بن عبيد 
اأفكارهما، وكان لهما �ساأن يف ن�ساأة هذه اجلماعة. ول نزاع يف اأن هناك وجوه �سبه 
بني اآراء اجلهم واآراء بع�س املعتزلة، ولكن هذا ل يوؤدي اإىل اخللط بينهم. ومهما 
يكن من اأمر فاجلهم وزميله يعدان وا�سعي دعائم الفل�سفة الإلهية يف الإ�سالم، 
متكلمني  من  الالحقني  املفكرين  لدى  طوياًل  تثري جدًل  اأن  لها  قدر  باآراء  قال 

وفال�سفة. 



ن�ساأته  باأدوار خمتلفة، وت�سعد  مّر  ين�ساأ علم الكالم دفعة واحدة، بل  مل 
ف الثاين من القرن الأول للهجرة. بداأ يف �سورة م�ساكل متفرقة اأملتها  اإىل الن�سْ
القرن  اأوائل  اأ�سحت يف  اأن  اإىل  وتنظيمها  تن�سيقها  اأخذ يف  ثم  ظروف خا�سة، 
الثالث علًما له منهجه ومو�سوعه. وتعترب الفرق الدينية املهد الأول لهذا العلم، 
وهي تقوم يف اأغلبها على اأ�سا�س �سيا�سي - فقد كانت اخلالفة اأهم م�ساألة ا�ستّد 
وعن  ومرجئة.  و�سيعة،  خوارج،  من  الفرق،  اأهم  حولها  وتكّون  اخلالف،  فيها 
طريق ال�سيا�سة انتقلت هذه الفرق اإىل البحث يف اأ�سول الدين، واأ�سبح يف كل 
فرقة متكلموها. وان�سمت اإليها فرق اأخرى كان هدفها الأول البحث والدرا�سة، 
اأ�سهمت  ثالًثا  هناك جماعات  اأن  نقرر  اأن  ون�ستطيع  الدينية.  امل�ساكل  ومعاجلة 
والأ�ساعرة،  واملعتزلة،  ال�سلف،  وهي:  الكالم،  علم  تكوين  يف  كبرًيا  اإ�سهاًما 

ويعنينا اأن نبني موقفها من م�سكلة الألوهية. 

ونحب اأن نالحظ اأن علم الكالم، �ساأنه �ساأن الدرا�سات الأخرى، ن�ساأ يف 
البيئة الإ�سالمية، وتاأثر مبختلف ظروفها واأحداثها. ومن اخلطاأ اأن نقطع باأنه مل ت�سرمِ 

 الف�صل الثاين
ال�صلفيون



يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(
5050

اإليه عدوى الأفكار التي �سرت اإىل العامل الإ�سالمي، وقد حاول بع�س الباحثني 
ال�سرقيني وامل�ست�سرقني اأن يربطوا اآراء واأفكاًرا كالمية باأ�سباه لها ونظائر يف الأديان 
اإىل  ت�سعد  اأبحاث  ذلك  ولهم يف  الغربية.  الفل�سفات  اأو يف  ال�سرقية،  واملذاهب 
وحتاول  ودقة.  عمق  من  تخلو  ل  وهي  اليوم،  اإىل  ومتتد  املا�سي،  القرن  اأخريات 
من  اليونانية  للفل�سفة  اأو  امل�سيحي  الالهوت  لعلم  كان  ما  تبني  اأن  بوجه خا�س 
اأثر يف الدرا�سات الكالمية، ولن نقف عند �سيء من هذا اإل ما له �سلة مب�سكلة 
اأن يطابق  الألوهية. ويف كل علم فرو�س يبنى عليها، وقيمة الفر�س العلمي يف 

الواقع، اأو اأن توؤيده الن�سو�س والوثائق التاريخية. 

اأوائلهم 

يراد بال�سلفيني من ياأخذون باملاأثور، ويوؤثرون الرواية على الدراية، والنقل 
على العقل. وي�سمون اأهل ال�سّنة واجلماعة؛ لأنهم يرون م�سلكهم الأ�سل، وما 
عداه خروج عليه. وكان امل�سلمون يف ال�سدر الأول �سلفيني جميًعا، ل ياأخذون 
يف الأ�سول والفروع اإل مبا ورد يف الكتاب وال�سنة. اآمنوا باهلل من غري بحث ول 
جدل، وفهموا الآيات القراآنية فهًما جمماًل على ح�سب ظاهرها. فهم ل يوؤولون 
عن  )5)1هـ/ )75م(  الراأي  ربيعة  �سئل  ويفو�سون،  ينزهون  بل  ي�سبهون،  ول 
فقال:  ا�ستوى؟  ]طه: 5[، كيف  ا�ْسَتَوىژ  اْلَعْر�سمِ  َعَلى  ْحَمُن  تعاىل:ژالرَّ قوله 
الر�سول  الر�سالة، وعلى  »ال�ستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، ومن اهلل 
795م(  )178هـ/  اأن�س  بن  مالك  تلميذه  و�سئل  الت�سديق«.  وعلينا  البالغ، 
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ال�سوؤال نف�سه، فاأجاب اإجابة م�سابهة، وقال: »ال�ستواء غري جمهول، والكيف غري 
معقول، والإميان به واجب، وال�سوؤال عنه بدعة«. ويوم اأن ظهرت الفرق وتعددت 
وا �سلفيني، واإن باعدت  الآراء، �سلك هذا امل�سلك عدد كبري من امل�سلمني، وُعدُّ
بينهم وبني ال�سدور قرون طويلة. فابن تيمية مثاًل- وهو من رجال القرن الثامن 
القرن  رجال  من  وهو  )110هـ/ 729م(  الب�سري  كاحل�سن  �سلفي،   - الهجري 
نف�سه  ويعد  ال�سلفي،  يوؤثر الجتاه  املعا�سرين من  امل�سلمني  يزال بني  الأول. ول 

من ال�سلفيني. 

688م(،  )68هـ/  عبـا�س  بــن  اهلل  عبــد  الأول  ال�سلفيـني  وبني 
720م(،  )101هـ/  العزيز  عبد  بن  وعمر  694م(،  )74هـ/  وعبد اهلل بن عمر 
والزهري )124هـ/ 742م(، وجعفر ال�سادق )148هـ/ 765م(. ولهم �ساأن يف 
والأئمة  اأقرب.  والتف�سري  واحلديث  الت�سريع  اإىل  ولكنهم  الدينية،  العلوم  ن�ساأة 
الأربعة من ال�سلف ول �سك، وتعزى اإليهم كتب واآراء كالمية ينبغي اأن توؤخذ يف 
�سيء من التحفظ. فاأبو حنيفة )150هـ/ 767م(، وقد ُعدَّ احلّد الأعلى للماتريدية، 
الآخرون  والثالثة  متاأخرة.  قرون  �سنع  من  الغالب  هو يف  ما  ل�سانه  على  اأُجري 
مالك  اإىل  ين�سب  هذا  ومع  به.  ال�ستغال  من  وينفرون  الكالم،  علم  يكرهون 
)179هـ/ 795م( »ر�سالة يف الرد على القدرية« واإىل ال�سافعي )204هـ/ 820م( 
اآراء تت�سل مب�سكلة الألوهية. ولبن حنبل )241هـ/ 855م( »ر�سالة يف الرّد على 
اجلهمية« ترّدد �سيًئا مما قال به ال�سلف، وقد ي�سند اإليه اأتباعه ما مل يقل به. واحلق 

اأن الأربعة فقهاء وم�سرعون قبل اأن يكونوا جدليني ومتكلمني. 
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اإله غريه، ول  اأن اهلل واحد، فرد �سمد، ل  وتتلخ�س عقيدة ال�سلفيني يف 
ب�سري،  �سميع،  قادر،  عامل،  حّي،  هو  ولًدا.  ول  �ساحبة  يتخذ  مل  �سواه،  معبود 
مريد، متكلم. والقراآن كالم اهلل، وهو غري خملوق. وهلل وجه ل كالأوجه ويد ل 
كالأيدي، وُيَرى بالأب�سار يوم القيامة)1( فهم �سفاتية يثبتون �سفات اهلل واأ�سماءه 

احل�سنى كما وردت وينكرون التعطيل واملعطلني.
 * * *

وهذه عقيدة تاأخذ الأمور على ظاهرها، وت�سورها ب�سورة ماألوفة من الب�سر، 
مع ال�ستم�ساك بالتنزيه وخمالفة احلوادث. فال فل�سفة فيها ول تعقيد، وهي دون 
ال�سورة  تلك  اأما  والعتقاد.  لالإميان  �سهلة  لهم �سورة  وتقدم  العامة،  تالئم  نزاع 
الفل�سفية التي ظهرت يف املدار�س الأخرى فهي اأن�سب للخا�سة، وهي التي دفعت 
الغزايل )505هـ/ 1111م( اإىل القول »باإجلام العوام عن الكالم«، و »بالقت�ساد 
يف العتقاد«. اإل اأنها يف نزعتها الظاهرية توؤذن ب�سيء من الت�سبيه، وتف�سح املجال 
للم�سبهة من ح�سوّية و�سيعة اأف�سدوا الإ�سالم مبا اأدخلوا فيه من اإ�سرائيليات، وما 
امية، واأظهروا  و�سعوا من اأحاديث)2( وتوؤذن كذلك بالتج�سيم الذي قال به الكرَّ

الألوهية يف �سورة مادية منكرة))(. 

البغدادي، الفرق بني الفرق، �س 00) - 01).   )1(
ال�سهر�ستاين، امللل، �س 75 - 79.   )2(

امل�سدر ال�سابق، �س 79 - 85.   )((



الألوهية
535(

من  ومعار�سيهم  ومهم  ُخ�سُ على  الرد  يف  جهد  من  ال�سلفيون  بذل  وكم 
جهمية ومعتزلة وراف�سة وفال�سفة، واأبلوا يف ذلك بالء ح�سًنا. ومل ي�سعروا بحاجة 
القلوب  متالأ  بّينات  اآيات  القراآن  ففي  �ساأنه،  البارئ جل  اإثبات وجود  اإىل  ما�سة 

ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ژڱ   طماأنينة.  النفو�س  وتزيد  يقيًنا، 
ہ  ژ ]الذاريات/ 20 – 21[، ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڑ   ڑ  ژ  ژ   ژڈ    ،]61 ]الفرقان/  ڻژ  ڻ   ں  ں 
ي�سلموا  ال�سلفيني مل  اأن  على  ]ي�س/ ))[.  ک  ک  ک  ک  گژ 
وال�سم  واملو�سوف،  ال�سفة  بني  يفرقون  فاأخذوا  الفل�سفية،  املوؤثرات  بع�س  من 
وامل�سمى، و�سفات الذات و�سفات الأفعال، والكالم النف�سي والكالم املتعلق 
بالأمر والنهي. ويكفي اأن ن�سري اإىل ثالثة من اأكرب ممثليهم يف ع�سور خمتلفة، وهم: 

عبد اهلل بن كالب، وابن حزم، وابن تيمية. 

يفل�سف  اأن  نوًعا  حاول  �سلفي  اأول  هو  842م(.  )240هـ/  كاّلب  ابن 
العاّلف  الهذيل  اأبو  وبخا�سة  وناظرهم،  املعتزلة،  كبار  عا�سر  الألوهية.  فكرة 
)4)2هـ/ 849م( الذي تو�سع يف هذه الفل�سفة. ولي�س بغريب اأن ياأخذ عنهم، 
وياأخذوا عنه. عرف له الأ�سعري )24)هـ/ 5)9م( منزلته، وعر�س يف مقالت 
الإ�سالميني لآرائه يف عدة موا�سع)1(، وقد تاأثر هو نف�سه بقدر منها. وكان يرى اأن 
ال�سم غري امل�سمى، وال�سفة غري املو�سوف، فال�سفة غري الذات، لأنها اإمنا تقوم بها 

الأ�سعري، مقالت، جـ 2، فهر�س، �س 1).   )1(
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يف حني اأن الذات تقوم بنف�سها. و�سفات اهلل هي اأ�سماوؤه، »وهي لي�ست هو، ول 
غريه)1(«. تعبري �سي�سادف جناًحا لدى الأ�سعري، واإن كان ل يحل اإ�سكاًل، وهو 
على كل حال رد على اجلهمية الذين كانوا يقولون اإن �سفات اهلل غريه)2(. ول 
يقر ابن كالب اإل �سفات الذات كالعلم وال�سمع والب�سر، وينكر �سفات الفعل 
لأنها توؤذن باحلدوث. وكالم اهلل يف راأيه قدمي، والقراآن منزل غري خملوق))(. وقد 
�سهد ابن كالب حمنة خلق القراآن، وكان ل بد له اأن يقف اإىل جانب اأحمد بن 

حنبل وال�سلفيني جميًعا. 

ابن حزم الأندل�سي )456هـ/ 1064م(: اأحد اأولئك املفكرين الغزيري 
ًثا ومف�سًرا، فقيًها ومتكلًما.  الثقافة املتعّددي األوان الن�ساط، كان اأديًبا وموؤرًخا، حمدِّ
وبرغم ميوله ال�سلفّية كان من اأن�سار احل�ّس والتجربة، يعّول على املالحظة ويعتد 
بالتجربة)4(. وكان نّقادًة قوي احلجة، ينفذ اإىل نقط ال�سعف، ويعرف كيف يفحم 
بني  والأ�سعري  حنيفة  اأبي  واإىل  اليونان،  بني  اأر�سطو  اإىل  نقده  امتّد  اخل�سوم. 
امل�سلمني، ومل يرتك فرقة من الفرق الدينية اإل وناق�سها احل�ساب. اأخذ باملذهب 
والأحاديث  القراآن  ن�سو�س  يقبل  والأ�سول.  الفروع  على  وطبقه  الظاهري، 
عقلية  �سرورة  اقت�ست  اإذا  اإل  ذلك  عن  ي�سرفها  ول  ظاهرها،  على  بها  املوثوق 
التاأويل جملة كما �سنع  التاأويل)5( فهو ل يرف�س  اأو ح�سية، وهنا ل منا�س من 

امل�سدر ال�سابق، جـ 2، �س 546 - 547  )1(
امل�سدر ال�سابق، جـ 1، �س 298.   )2(

امل�سدر ال�سابق، جـ 2، �س 584 - 585.   )((
ابن حزم، الف�سل، جـ1، �س 5، جـ)، �س 107 - 108.   )4(

امل�سدر ال�سابق، جـ )، �س 152.   )5(
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ژڌ    تعاىل:  قوله  مثاًل  فيوؤول  ا،  خا�سًّ م�سلًكا  فيه  وي�سلك  ال�سلفيني،  اأغلب 
ڌ  ڎژ ]الرحمن/ 27[ باأن املراد بالوجه ذات اهلل. 

ويرى فيما يتعلق مب�سكلة الألوهية اأن اهلل »لي�س جرًما ول جوهًرا ول عر�ًسا 
ول عدًدا، ول جن�ًسا ول نوًعا ول ف�ساًل ول �سخ�ًسا، ول متحرًكا ول �ساكًنا،... 
ل اإله غريه، واحد ل واحد يف العامل �سواه، خمرتع للموجودات كلها دونه، ل 
من  �سيء  الت�سوير  هذا  يف  ويلحظ  الوجوه)1(«  من  بوجه  خلقه  من  �سيًئا  ي�سبه 
عدوى الفال�سفة وم�سطلحاتهم. ومل تُرْقه يف اجلملة م�سكلة ال�سفات التي اأثارتها 
املدار�س الكالمية ال�سابقة، دون اأن يكون لها �سند من كتاب اأو �سنة، فاإن القراآن 
واحلديث مل ين�سا على لفظ ال�سفات، ومل يبينا اأن هلل �سفة اأو �سفات)2( وكل ما 
يف الأمر اأن هناك ن�سو�ًسا تدل على اأن اهلل �سميع ب�سري عامل قادر بذاته، وينبغي 
اأن ن�سلم بها كما هي))( ون�سلم اأي�ًسا باأن املوؤمنني يرون ربهم يوم القيامة، ولكن 
بقوة غري القوة التي نرى بها الأ�سياء يف الدنيا. والقراآن كالم اهلل على احلقيقة ل 
 ليكون من املنذرين)4(.  على املجاز، نزل به الروح الأمني على قلب حممد 
ويعر�س للق�سية التي قال بها ابن كالب من قبل، وتبعه فيها الأ�سعري، وهي اأن 
علم اهلل لي�س هو ول غريه، فريف�سها مالحًظا اأنها ل تقدم يف الأمر �سيًئا. واحلقيقة 

اأن اهلل عامل، واأن علمه متقدم على وجود الأ�سياء)5(. 
امل�سدر ال�سابق، جـ 1، �س 18.   )1(

امل�سدر ال�سابق، جـ 2، 120.   )2(
امل�سدر ال�سابق، جـ 2، 140.   )((

امل�سدر ال�سابق، جـ )، �س 7.   )4(
امل�سدر ال�سابق، جـ 2، �س 0-126)1.   )5(
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ابن تيمية )729هـ/ 29)1م(: �سلفي غاٍل يف �سلفيته، بحيث ل يدع للعقل 
ا ورًعا زاهًدا يف متاع الدنيا، وبطاًل �سجاًعا يف القول والعمل،  جماًل ف�سيًحا كان تقيًّ
ل يبايل بخ�سومة الآراء التي ل يرت�سيها، ومل يرتّدد يف اأن يحمل ال�سيف يف وجه 
اأنه يلتقي  اأكرب قوة ت�سدت لالإ�سالم وامل�سلمني يف عهده. وياَلحظ  التتار، وهم 
مع ابن حزم يف عدة اأمور: تبحر يف العلوم الإ�سالمية مثله، فكان حمّدًثا ومف�سًرا، 
ا من الدرا�سات الفل�سفية. واأولع بالنقد واجلدل ولوعه،  فقيًها ومتكلًما؛ ونال حظًّ
وكان ل�سانه على خ�سومه اأحدَّ من ال�سيف. نقد كبار اخللفاء والعلماء، وبلغ به 
النقد اأن اأح�سى على عمر بن اخلطاب  وعلّي بن اأبي طالب  بع�س املاآخذ، واأن 
الدينية  الفرق  ت�سلم  وابن عربي )7)6هـ/ 1240م(؛ ومل  الغزايل  حمل على 
من نقده وجتريحه. نقد الأحياء كما نقد الأموات، واأوغر بنقده �سدور معا�سريه، 
اأن  فتاألبوا عليه وخا�سموه، و�سجن غري مرة يف ال�سام وم�سر، وانتهى به املطاف 

مات يف �سجنه. 

ل ابن تيمية التعويل كله على النقل، ول يدع للعقل جماًل كبرًيا برغم  يعوِّ
الدين كلها،  ي�ستمل على علوم  القراآن  اأن  اإىل  ما منح من عقل جبار. ويذهب 
واأن ال�سحابة والتابعني وتابعيهم فقط هم الذين يوؤخذ عنهم، طبقات ثالث، ول 
ف اهلل مبا و�سف به نف�سه اأو و�سفه به ر�سوله،  �سيء وراءها. وهو لهذا يرى اأن نَ�سمِ
الأول  هو  يريد،  ملا  فعال  ودود،  غفور  قدير،  عليم  ب�سري،  �سميع  قيوم،  حي  فهو 
والآخر، والظاهر والباطن)1( ويثبت له اأي�ًسا ال�ستواء على العر�س واليد والوجه، 

ابن تيمية -الر�سالة التدمرية، جمموعة الر�سائل، القاهرة 1904، �س 7، 8، 9، الإكليل يف املت�سابه والتاأويل،   )1(
جمموعة الر�سائل، �س 26، 28. 
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كما وردت يف القراآن الكرمي. ول يتنافى هذا يف راأيه مع التوحيد والتنزيه، لأن 
مدلول ال�سفات بالن�سبة هلل غري مدلولها بالن�سبة للعباد، وكل ما خطر ببالك، فاهلل 
بخالف ذلك)1(. فيقف ابن تيمية موقًفا و�سًطا بني التعطيل والتمثيل، فال يلغي 
ال�سفات كما قال املعطلة، ول ميثلها ب�سفات العباد كما �سنع امل�سبهة)2( -ومع هذا 
يثبت الفوقية واملكانية كما وردت يف بع�س الن�سو�س، وهي توؤدي اإىل جت�سيم ل 
مفر منه))(. ويرّدد ما قال اأحمد بن حنبل يف خلق القراآن، فكالم اهلل قدمي والقراآن 

غري خملوق، وُنْطقنا واألفاظنا هي املحدثة وحدها. 

حكم وتقدير

ال�سلف ي�سورون الألوهية ت�سويًرا �سبيًها  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  ل�سنا يف حاجة 
بذلك الذي قال به جماعة ال�سابقني ل�سقراط، الذين ر�سموا اآلهتهم على �سورة 
من اأنف�سهم. وهو قريب اأي�ًسا مما ورد يف بع�س الكتب املقد�سة، ويف التوراة خا�سة. 
و�سنده الأعظم اأنه يعتمد على املاأثور واملنقول، وتلك حجة تذعن لها العامة كل 
الإذعان. وزاد ال�سلف قوة معار�ستهم للخ�سوم من ملحدين وغالة وجمّددين، 
ويوم اأن خّفت هذه املعار�سة هداأت احلركة ال�سلفية. ل �سيما وقد َقُرب الأ�سعري 
من العقيدة ال�سلفية كل القرب، واأ�سحى مذهبه مذهب اأهل ال�سنة واجلماعة، 

ومل ي�سره يف �سيء معار�سة ابن حزم ول ابن تيمية له. 

ابن تيمية،التدمرية، �س 12.   )1(
ابن تيمية، العقيدة املحمدية الكربى، جمموعة الر�سائل الكربى، �س 449.   )2(

امل�سدر ال�سابق، �س 419، 420، 421.   )((
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خا�سة  تركزت  الأخرية  القرون  يف  ال�سلفية  احلركة  اإن  نقول  اأن  وميكننا 
�سوائب  حماربة  اإل  والأ�سول  العقائد  من  يعنها  ومل  والفروع،  العبادات  حول 
عند  �سفعاء  املوتى  اأو  الأحياء  بع�س  واتخاذ  القبور،  تعظيم  من  والوثنية  ال�سرك 
واأ�سحاب  )1201هـ/ 1787م(  الوهاب  عبد  بن  اأتباع حممد  والوهابيون  اهلل. 
كل  ويعتربون  وال�سنة،  الكتاب  ب�سريح  الأخذ  اإىل  يدعون  املحمدية«  »الطريقة 
اأنف�سهم امتداًدا للحنابلة  التاأويل ويعدون  اأ�سل له فيهما بدعة، ويرف�سون  ما ل 
ولبن تيمية بوجه خا�س. وتقوم دعوتهم اأ�سا�ًسا على حماربة البدع، والدعوة اإىل 
ال�ستم�ساك بالواجبات واملندوبات، وا�ستعادة امل�سلك الذي كان عليه ال�سلف 
ب�سالة  وي�ستم�سكون  الذقن،  حلق  ويكرهون  التدخني،  فيحرمون  ال�سالح. 
اجلماعة. ويحاربون كل ما يوؤذن بال�سرك واتخاذ و�سطاء بني العبد وربه، فيحّرمون 
زيارة الأ�سرحة، ويهدمون ما �سيد من القبور. وينادون باأن ل معبود اإل اهلل، ولي�س 

من الإ�سالم يف �سيء تقدي�س ال�سيوخ اأو الأولياء. 

وعلى نحو �سبيه بهذا قامت يف م�سر حركة معا�سرة، على اأيدي حممود 
ال�سنة،  ب�سريح  الأخذ  اإىل  تدعو  وهي  واأتباعه،  ))19م(  )52)1هـ/  خّطاب 
ا  عمليًّ منهًجا  وتر�سم  القدمية،  الدينية  والتقاليد  العادات  بع�س  اإحياء  وحتاول 

للعبادة وال�سلوك قريًبا كل القرب من م�سلك احلنابلة والوهابية. 



هم الوا�سعون احلقيقيون لعلم الكالم، ول تكاد توجد فكرة هامة فيه اإل 
ولها اأ�سل لديهم، عر�سوا لبع�س م�ساكله يف اأوائل القرن الثاين الهجري، و�سغلوا 
به نحو قرن ون�سف قرن يف درا�سة جادة ومتنوعة. واحلق اأن مدر�سة املعتزلة من 
تفل�سف  اأموًرا مل  فل�سفت  ورجاًل،  فكًرا  الإ�سالم  العقلية يف  املدار�س  اأخ�سب 
من قبل، وعاجلت م�ساكل فيها عمق ودقة كالكمون والطفرة والتولد، وابتكرت 
والطبيعة،  وال�سيا�سة،  لالأخالق  عر�ست  العقائد  درا�سة  وبا�سم  جديدة،  حلوًل 
وهي  والإن�سان،  والكون  الإله  على  تن�سب  فل�سفة  وكّونت  الطبيعة،  بعد  وما 
بحق فل�سفة الإ�سالم. ووفر لهذه املدر�سة نخبة من املفكرين يف جيلني اأو ثالثة، 
فعار�س  وطالقة،  والدرا�سة يف حرية  البحث  وتناف�سوا يف  تالحقوا،  اأو  تعا�سروا 
الزميل زميله، والتلميذ اأ�ستاذه، ويف هذه املعار�سة قوتهم و�سعفهم يف اآن واحد، 
وحققوا اإنتاًجا غزيًرا ت�سري اإليه املراجع القدمية بالع�سرات، ومل يكد الزمن يبقي 
اأيدينا من  بني  يكن  القرن، مل  هذا  اخلام�س من  العقد  منه. وحتى  �سيء  على 
التاأويل  ة  وُغرَّ التنزيل  ة  ُدرَّ  -1 كتابان:  اإل  العقائد  يف  الأوائل  املعتزلة  موؤلفات 

 الف�صل الثالث
املعتزلة
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اأخرًيا  اهتدينا  ثم  للخياط )18)هـ/910م(.  لالإ�سكايف )855(، 2- والنت�سار 
اإىل موؤلفات القا�سي عبد اجلبار )414هـ/ )102م(، ويف مقدمتها كتاب املغني، 
تلك املو�سوعة املعتزلية الكربى التي مل تكتمل بعد، واأملنا كبري يف اأن نقف على 

البقية الباقية منها. 

تاريخهم 

مرَّت مدر�سة املعتزلة بفرتتني متميزتني: فرتة عبا�سية )100هـ - 7)2هـ(، 
واأخرى بويهية )4))هـ - 447هـ(. عا�س رعيلها الأول حتت حكم الأمويني قلياًل، 
ثم مالأ �سدر الدولة العبا�سية ن�ساًطا وحركة، ونظًرا وجدًل ودفاًعا عن الدين، يف 
جو مليء بالأفكار الطارئة والآراء الدخيلة. بداأ يف الب�سرة، ثم امتد منه فرع اإىل 
بغداد، وبقدر ما حترز الب�سريون من ال�سيا�سة انغم�س البغداديون فيها، واأ�سهموا 
يف اإ�سعال نار حمنة خلق القراآن، واأججوها حتى اأكلتهم. وق�سى املعتزلة نحو قرن 
اجلاحظ  دفاع  كثرًيا  هم  ُيْجدمِ وتدهور، ومل  تراجع  تقريًبا )7)2هـ - 4))هـ( يف 
)255هـ/ 869م( واخلياط عنهم. و�ساء اأبو علي اجلبائي ))0)هـ/ 916م( وابنه 
الرابع  واأوائل  الهجري  الثالث  القرن  اأخريات  يف  ))9م(  )20)هـ/  ها�سم  اأبو 
ذلك،  من  ميكن  مل  عليهم  الأ�سعري  خروج  ولكن  جديد،  من  بهم  ينه�سا  اأن 

وا�سطروا اأن يتاآخوا مع ال�سيعة والرواف�س. 



الألوهية
6161

والواقع اأن املعتزلة ق�سوا يف البداية نحو قرنني يتحا�سون التحّزب والت�سّيع، 
ت�سميتهم. مل  اأ�سباب  من  هذا  اإن  قيل  وقد  والعمل،  الراأي  يف  احلياد  ويوؤثرون 
يكونوا مبعزل عن م�سكلة الإمامة، وهي املن�ساأ الأول للفرق، ووقفوا اإزاءها موقًفا 
و�سًطا، وقالوا باملنزلة بني املنزلتني. ولكنهم فيما يظهر ا�سطروا اأخرًيا حتت �سغط 
مرة  ال�سيا�سة  ي�ستخدموا  واأن  البويهيني،  اإىل  يلجوؤوا  اأن  ال�سنة  واأهل  الأ�ساعرة 
وعلى  واليمن،  والبحرين  فار�س  بالد  يف  مذهبهم  ن�سر  على  ف�ساعدت  اأخرى، 
اأيدي ال�ساحب بن عباد )85)هـ/ 995م( الوزير البويهي خا�سة، الذي حاول 
اأخرى. ولكن  تارة  تارة والإغراء  بالإقناع  الو�سائل،  ب�ستى  املعتزلة  اآراء  اأن يبث 
ال�سيا�سة اإن اأعطت بيد اأخذت بالأخرى، ففقد املعتزلة ا�ستقاللهم، واأ�سحوا ظالًّ 
لل�سيعة. وما اإن دالت)1( دولة البويهيني وحل حملها احلكم الرتكي ال�سني حتى 
ولدى  ال�سيعة،  �سفوف  يف  اإل  اأثر  من  لها  يبق  ومل  العتزال،  حركة  تال�ست 
يذهبون  فاإنهم  قدمي،  املعتزلة من  اإىل  بن�سب  ميتون  وهوؤلء  بوجه خا�س.  الزيدية 
اإىل اأن وا�سل بن عطاء تتلمذ لأبي ها�سم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية )81هـ/ 
700م(، وتتلمذ له اإمامهم زيد بن علي )122هـ/ 740م(، ول تزال اآراء املعتزلة 
اإليها جديًدا،  اليوم، وخا�سة ما قال به اجلبائيان، ومل ي�سيفوا  تردد بينهم حتى 
ورمبا تع�سبوا لأبي ها�سم اأكرث من اأبيه، وعندهم ُعرث على خمطوط املغني الذي 
اأ�سرنا اإليه من قبل، ويرجى اأن يك�سف لديهم عن اأ�سول اأخرى للمعتزلة. ول 
القرن  من  الأخري  الن�سف  بعد  وا�سعة  اعتزال  حركة  عن  نتحدث  لأن  �سبيل 

دالت: زالت.)م(.  )1(
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اخلام�س الهجري، وكل ما ن�سادفه اأفراد اعتنقوا املذهب وا�ستم�سكوا به، اأمثال 
الزخم�سري )8)5هـ/ 1144م(، وابن اأبي احلديد )654هـ/ 1257م( �ساحب 
�سرح نهج البالغة. واملعتزلة املتاأخرون بوجه عام - وجّلهم من الزيدية- عالة على 
مقدمتهم  ويف  بجديد.  ياأتوا  اأن  وقّل  لهم،  ويتع�سبون  اآراءهم،  يرددون  الأوائل، 
ا�ستمده  الذي  والأمل«،  »املنية  الزبيدي )7)8هـ/ 6)14م( �ساحب  املرت�سى 

من كتب املعتزلة الأوائل، وبخا�سة »طبقات املعتزلة« للقا�سي عبد اجلبار. 

منهجهم

اأنهم يوؤمنون بالعقل الإميان كله، يحكمونه  ومن اأخ�س خ�سائ�س املعتزلة 
يف الأمور على اختالفها، وي�سريون معه اإىل اأق�سى مدى، ويرون اأن للكون نظاًما 
ل  املحدثني.  العقليني  بني  بديكارت  يكون  ما  اأ�سبه  فهم  له،  يخ�سع  حمكًما 
اأن  ويقررون  العقل،  يخ�سعوه حلكم  اأن  يرتددون يف  ولكنهم ل  النقل،  ينكرون 
»الفكر قبل ال�سمع«. فيوؤولون املت�سابه من الآيات القراآنية، ويرف�سون الأحاديث 
التي ل يقرها العقل، وهم يتحرزون يف اجلملة من خرب الآحاد. ولعلهم يف ردهم 
على خ�سوم الدين ومعار�سيه كانوا م�سطرين لأن يلجوؤوا اأوًل اإىل العقل واملنطق، 
وقد برعوا يف ذلك براعة كربى، واأملوا بالآراء الدينية والفل�سفية املحيطة بهم على 
اختالفها. غري اأن نزعتهم العقلية الغالية دفعتهم لأن يطبقوا قوانني العقل على 
عامل ال�سماء كما طبقوها على عامل الأر�س، فقادتهم اإىل اآراء ل تخلو من جراأة، 
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اجلالل  معاين  من  ينبغي  ما  كل  دائًما  تلتزم  ل  اإلهية  فل�سفة  اإىل  بهم  وانتهت 
والكمال. ومبدوؤهم القائل »بقيا�س الغائب على ال�ساهد«، ل ميكن اأن ي�سلم به 
على اإطالقه، وهو يتعار�س على كل حال مع مبداأ التفوي�س الذي قال به ال�سلف. 

اأي�ًسا حرية الراأي، قد�سوها لدى معار�سيهم كما قد�سوها  وقّد�س املعتزلة 
فيما بينهم. فا�ستمعوا من خ�سومهم اإىل اأغرب الآراء واأ�سنعها، وحللوها واأثبتوا 
التلميذ  يعار�س  اأن  ي�سرهم  ومل  بينهم،  فيما  البحث  جمال  واأف�سحوا  بطالنها. 
اأ�ستاذه، ول البن اأباه. ولهم يف املو�سوع الواحد اآراء متعار�سة وحجج متقابلة، 
وابن  تلميذه  وينكرها  الفرد،  اجلوهر  بنظرية  849م(  )228هـ/  العالف  يقول 
فيها  اختلف  م�سائل  عدة  ال�سهر�ستاين  واأورد  845م(،  )1)2هـ/  النظام  اأخته 
اجلبائيان)1(، ومع اتفاقهم على الأ�سول اخلم�سة يتعار�سون ويتناق�سون يف تفا�سيل 
اعتدت  نعتقد،  فيما  مدر�سة لهوتية،  ثمة  ولي�س  فرقة،  فرًقا يف  واأ�سحوا  كثرية، 
با�ستقالل الراأي اعتداد مدر�سة املعتزلة. وكان لهذا العتداد اأثره فيما حدث يف 
�سفوفها من انق�سام وان�سقاق، وبلغ الأمر باأبناء الأ�سرة الواحدة اأن اتهم بع�سهم 
بع�ًسا بالكفر، تلك التهمة التي �ساعت يف كثري من الفرق. وكم كان غريًبا من 
هوؤلء املفكرين الأحرار اأن يحملوا النا�س بال�سيف على بع�س اآرائهم، ل �سيما 

وهي ل تت�سل ب�سميم العقيدة. 

ال�سهر�ستاين، ملل، �س 55- 56.   )1(
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الربهنة على وجود اهلل

ُعني املعتزلة يف جدلهم مع الزنادقة واملالحدة بالربهنة على وجود اهلل اأكرث 
الذي  التقليدي  الطبيعي  الربهان  ذلك  فيها  �سبيلهم  وكان  ال�سلف،  عناية  من 
عرف يف التاريخ القدمي واحلديث. فكانوا يقررون اأن العامل حادث، له اأول وله 
نهاية، وكل حادث ل بد له من حُمدث)1(. ونظرية اجلوهر الفرد اإمنا اأُريد بها اأ�سا�ًسا 
العامل مكّون من  اأن  اأر�سطو، وتتلخ�س يف  بها  التي قال  القدمية  املادة  الرد على 
�سورة  النظام  اإىل  ويعزى  الإلهية)2(.  بالعناية  اإل  بقاء  ول  لها  جزيئات ل وجود 
من هذه الربهنة، وتقوم على اأن يف العامل اأ�سداًدا من حرٍّ وبرد، وقد جتتمع يف 
اإل لأن هناك قوة قاهرة جمعتها، وهي  مكان واحد على غري طبيعتها، وما ذاك 
البارئ جّل �ساأنه))(. ويبدو على هذه الربهنة اأنها ثمرة من ثمار اجلدل امل�ستمر مع 

التنويه، وكان للنظام �ساأن كبري فيه. 

فكرة الألوهية 

مثلما  �سعة قط لدى مدر�سة لهوتية  الفكرة عوجلت يف  اأن هذه  نظن  ل 
عوجلت على اأيدي املعتزلة، اأداروا القول فيها نحو قرن اأو يزيد، وقّلبوها على وجوهها 
املختلفة، واأتوا فيها باجلديد والطريف. وتتلخ�س يف م�سكلة ال�سفات التي اأثارها 

ال�سهر�ستاين، نهاية اللتزام، �س 5- )5.   )1(
 Madkour, La place d’al-Fârâbi, p. 49-57.  )2(

اخلياط، النت�سار، �س 46.   )((
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من قبل اجلعد بن درهم واجلهم بن �سفوان، وغّذوها بغذاء كان مدًدا لكل من جاء 
بعدهم من املتكلمني. واأ�سا�س فكرة الألوهية عندهم اأمران: التنزيه، والتوحيد. 

ا، »فهو لي�س بج�سم  فينزهون البارئ جل �ساأنه عن املادة واأعرا�سها تنزيًها تامًّ
ول �سبح، ول جوهر ول عر�س ول جزء ول كل، ول يحده زمان اأو مكان، ل والد 
املخلوقات بحال،  ي�سبه  بالأ�سماع، ل  ي�سمع  الأب�سار ول  له ول ولد، ل تدركه 
وكل ما خطر ببالك فاهلل بخالف ذلك«)1(. وتبًعا لهذا التنزيه ل �سبيل لروؤية اهلل 
بالأب�سار، لأنها ت�ستلزم اجلهة، والقول باجلهة بالن�سبة له تعاىل حمال. وتكليم اهلل 
ملو�سى باأ�سوات م�سموعة حمال اأي�ًسا، لأنه يوؤذن بالتج�سيم الذي يرف�سه املعتزلة 
ا  عقليًّ تاأوياًل  ذلك  تفيد  التي  الن�سو�س  يوؤولوا  اأن  عليهم  يعز  ول  ا)2(.  باتًّ رف�ًسا 
باجل�سمية  توؤذن  التي  الأحاديث  ب�ساطة  يف  ويردون  املطلق،  التنزيه  مع  يتم�سى 
وحاربوا  تعمقهم،  للحوادث  البارئ  خمالفة  فكرة  يف  اأحد  يتعمق  ومل  واملادية. 

فكرة الت�سبيه والتج�سيم التي �َسَرت عدواها اإىل الإ�سالم من ديانات اأخرى. 

وفل�سفوا فكرة الوحدانية فل�سفة تذكرنا مبا قال به اأفلوطني بني رجال مدر�سة 
الإ�سكندرية، »فاهلل واحد اأحد، ل �سبيه له ول نظري، ول �سريك ول معني، هو 
اخلالق املدبر، الفرد ال�سمد«))(. ويف هذا ما يق�سي على دعوى القائلني بالثنائية 
ال�سابئة  الثنويه من مانوية ومزدكية وعلى  املعتزلة حربًا على  والتعدد، وقد كان 

الأ�سعري، مقالت جـ1، �س 155- 156.   )1(
امل�سدر ال�سابق، جـ1، �س 157، 216.   )2(

امل�سدر ال�سابق، جـ1، �س 155، 1156.   )((
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احل�سنى،  اهلل  واأ�سماء  ال�سفات  م�سكلة  واعرت�ستهم  الآلهة.  بتعدد  قالوا  الذين 
الوحدانية. وبحثوا يف  تف�سرًيا ي�سون معنى  فوقفوا منها موقًفا وا�سًحا، وف�سروها 
بني  وفرقوا  الذات،  على  زائد  اأمر  هي  اأو  الذات  عني  هي  هل  ال�سفة،  حقيقة 
ال�سفات بع�سها وبع�س، وقالوا ب�سفات ذات و�سفات اأفعال. ولحظوا اأن هناك 
�سلبية  لفًظا  اإيجابية  واأخرى  لفًظا ومعنى، مثل خمالفة احلوادث،  �سلبية  �سفات 
وهناك  والإرادة.  كالقدرة  ومعنى  لفًظا  اإيجابية  وثالثة  والبقاء،  كالقدم  معنى، 
والإرادة،  والقدرة،  واحلياة،  العلم،  وهي:  خا�سة  عناية  بها  ُعنوا  �سبع  �سفات 

وال�سمع، والب�سر، والكالم. 

ولن نقف عند هذه ال�سفات �سفة �سفة، فمن بينها ما يتطلب بحًثا بذاته، 
ولكنها عوجلت يف اجلملة عالًجا يحقق معنى التوحيد. غري اأن الغلو يف املنطق قد 
يوؤدي اأحيانًا اإىل عك�س املراد، فمع حر�س املعتزلة على تنزيه اهلل وتوحيده انتهوا اإىل 
اآراء تتعار�س مع ذلك. ويكفي اأن اأ�سري اإىل مثل واحد، فقد قال اأكرثهم، والب�سريون 
بخا�سة، اإن اإرادة اهلل لي�ست قدمية، بل هي حمدثة ل يف حمل)1(. هي دون نزاع �سفة 
�سرورية للبارئ جل �ساأنه، واإل �سدرت الأ�سياء بالطبع، وهذا ما ل يقره املعتزلة. 
ولكنها لي�ست عني الذات، لأن ال�سفات الذاتية عامة التعلق، مما يوؤدي اإىل اإرادة 
اهلل للفواح�س، وهذا باطل. ولي�ست قدمية مبعزل عن الذات، لأن هذا يوؤدي اإىل 
�سيما وهي متجددة. وحدوثها  اأن تكون حادثة، ل  اإل  يبق  القدماء. ومل  تعدد 

البغدادي، الفرق بني الفرق، �س 166.   )1(
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وجتددها يحولن دون اأن تكون يف ذات اهلل، فهي حادثة ل يف حمل)1(. وقد اأح�س 
معتزلة اآخرون مبا يف هذا القول من تهافت، فردوا الإرادة اإىل العلم اأو القدرة)2(. 

ت�سوير بع�ض �سيوخهم لها 

عر�س املعتزلة جميًعا مل�سكلة ال�سفات، واأدلوا فيها باآراء متعددة، واإن قامت 
كلها على فكرة التوحيد. ولئن كان �سيخهم وا�سل بن عطاء )0)1هـ/ 748م( 
فاإن  اإلهني«))(،  اأثبت  فقد  قدمية  و�سفة  معنى  اأثبت  من  »اأن  قرر  باأن  اكتفى  قد 
تالميذه تو�سعوا يف ذلك كل التو�سع. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأربعة منهم قدموا لهذه 
امل�سكلة حلوًل خمتلفة، واإن تالقت عند هدف واحد، وهم: العاّلف، والنظام، 

ر بن عياد ال�سلمي، واأبو ها�سم اجلبائي.  وُمَعمَّ

اأبو الهذيل العاّلف )228هـ/ 849م( 

بغذاء  وغّذاها  رها،  وطوَّ اآراءها  منَّى  املعتزلة،  ملدر�سة  احلقيقي  املوؤ�س�س  هو 
جديد، وعلى يديه ن�ساأ عدد غري قليل من كبار املعتزلة. ُولد بالب�سرة واأقام فيها 
وعا�سر حركة  �سنة،  مائة  نحو  عا�س  طوياًل،  ر  ُعمِّ زمًنا.  بغداد  اإىل  ودعي  طوياًل، 
امتاز  اختالفها.  على  الأجنبية  بالثقافات  وات�سل  الكربى،  الإ�سالمية  الرتجمة 
ب�سعة علمه وعمق تفكريه، وف�ساحة ل�سانه، وقوة حجته، جادل الثنوّية والراف�سة، 

ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام، �س 245- 251.   )1(
امل�سدر ال�سابق، �س 8)2.   )2(

ال�سهر�ستاين - ملل، �س 1).   )((
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وكم كان مفحًما يف جدله، لبًقا يف مناظرته اإىل حد اأنه اأفحم كثريين، واجتذب 
اإىل الإ�سالم بع�س املعار�سني. كتب واألف كثرًيا، ومل يبق الزمن على �سيء من 
ة وغرابة، وكانت مو�سع نقد ومالحظة، بل  دَّ موؤلفاته، انتهى اإىل اآراء كثرية فيها جمِ
اأول من تعمق- بني امل�سلمني- يف حتليل فكرة  هجوم ومعار�سة. وهو دون نزاع 

الألوهية، و�ساغها �سياغة فل�سفية. 

على  ا  رادًّ �سورة)1(،  ول  هيئة  بذي  ول  بج�سم،  لي�س  اهلل  اأن  يرى  كان 
معا�سره ه�سام بن احلكم )198هـ/ 814م( ال�سيعي. وذهب يف ال�سفات مذهًبا 
جديًدا يعار�س به معا�سًرا اآخر هو عبد اهلل بن ُكاّلب ال�سلفي)2(، فكان يرى اأن 
اهلل »عامل بعلم هو هو، قادر بقدرة هي هو، حي بحياة هي هو«))(، ويعمم ذلك يف 
ال�سفات الأخرى، فال فرق عنده بني ال�سفة والذات. ويف هذا ما يذكرنا مبا قال به 
اأر�سطو من اأن املحرك الأول عقل وعاقل يف اآن واحد، ول يرتدد الأ�سعري يف اأن 
يقرر اأن العالف تاأثر بهذا الراأي)4(، ويوؤيده ال�سهر�ستاين يف ذلك على نحو ما)5(. 
والكالم �سفة قدمية، اأما القراآن فمخلوق، خلقه اهلل يف اللوح املحفوظ، ثم اأنزل 
)6(. وو�سع العاّلف دعائم فكرة ال�سالح والأ�سلح، فاهلل يفعل    على حممد

اخلياط، النت�سار جـ2 �س 41.   )1(
�س 50 )= �س84(.   )2(

الأ�سعري، مقالت، جـ1، �س 165.   )((
امل�سدر ال�سابق جـ2، �س )48.   )4(

امل�سدر ال�سابق، جـ2، �س 598.   )5(
ال�سهر�ستاين، ملل، �س 4).   )6(



الألوهية
6969

الأ�سلح دائًما، وي�ستطيع ما دونه، ولكنه ل يفعله، وما يف العامل من ظلم اأو جور 
اإمنا هو من �سنع الإن�سان)1(. 

ام )231هـ/ 845م(  الَنّظَّ

واأكرثهم  جراأة،  واأ�سدهم  تفكرًيا،  اأعمقهم  الأول،  املعتزلة  فيل�سوف 
ا�ستقالًل يف الراأي، واأعظمهم اأ�سالة. ابن اأخت العالف وتلميذه، اأخذ عنه، ثم 
خرج عليه وا�ستقل مبذهبه. يلتقي معه يف �سعة الطالع، وف�ساحة الل�سان، وقوة 
ف يف حوا�سر  د بالب�سرة ون�ساأ بها، ثم طوَّ احلجة، ويظهر اأنه برز عليه يف هذا كله. ُولمِ
الإ�سالم الثقافية، وا�ستقر به املقام اأخرًيا يف بغداد. وين�سب اإىل بلخ، وهي مدينة 
عرفت الثقافة اليونانية قبل الإ�سالم بقرون، واختلطت فيها املذاهب والديانات 
ال�سرقية القدمية كالزراد�ستية واملانوية والن�سرانية. مل يعّمر طوياًل كما عمر اأ�ستاذه، 
ومن املرجح اأنه مات بني ال�ستني وال�سبعني. وا�ستطاع بفرط ذكائه و�سفاء ذهنه 
ّم باملذاهب والآراء التي كانت تردد حوله، واأن يحللها ويناق�سها. غا�س على  اأن ُيلمِ
املعاين الدقيقة، وا�ستخرج منها ما مل ي�سبق اإليه. �سلك م�سلك ال�سك لي�سل اإىل 
اليقني، وا�ستعان بالتجربة ليك�سف حقائق جديدة)2(. رف�س اخلرافات والأ�ساطري، 
ومل يتقبل اأحاديث اجلن وال�سياطني))(، وبرهن على عقلية علمية نا�سجة. وله يف 

امل�سدر ال�سابق، جـ2، �س )484-48.   )1(
اجلاحظ، كتاب احليوان، القاهرة 1917، جـ5، �س61، جـ6، �س 111.   )2(

امل�سدر ال�سابق، جـ )، �س 9)1.   )((
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الفل�سفة الطبيعية بوجه خا�س اآراء فيها كثري من العمق والدقة، كفكرة الكمون، 
والطفرة، والتداخل، وقال باخللق امل�ستمر قبل ديكارت بعدة قرون)1(. 

اأن يحل م�سكلة  يرى راأي زمالئه متاًما يف تنزيه اهلل وتوحيده، ويحاول 
ال�سفات على نحو خا�س. ذهب اإىل اأن مدلولها �سلبي دائًما؛ فمعنى اأن اهلل 
عامل اإثبات ذاته ونفي اجلهل عنه، ومعنى اأنه قادر اإثبات ذاته ونفي العجز عنه، 
وهكذا بالن�سبة لل�سفات الأخرى)2(. واختالف ال�سفات راجع اإىل اختالف 
اأ�سدادها املنفية عن اهلل، ولي�س يف هذا الختالف ما يوؤدي اإىل تعدد مطلًقا. 
فلي�ست ال�سفة عني الذات كما قال العالف، بل هي اإثبات لها و�سلب نق�س 
الظلم ول يفعله،  يريد  اأن اهلل ل  ال�سالح والأ�سلح يزعم  عنها. وتطبيًقا ملبداأ 
بل ل يقدر عليه، لأن من يو�سف بالقدرة على العدل ينتفي عنه القدرة على 
الظلم، والظلم ل ي�سدر اإل عن قبح ونق�س))(. وهو بهذا ي�سري يف اجتاه العالف 
وزادها  اأجلها،  من  بالكفر  ي  وُرممِ الفكرة،  هذه  عليه  عيبت  وكم  عليه،  ويزيد 
�سناعة اأن لها اأ�سباًها عند الثنوية الذين اتهم باأخذها عنهم. ول�سنا هنا ب�سدد 
العدل  فكرة  �سان  قد  النّظام  كان  اإذا  اأنه  نالحظ  اأنَّا  اإل  الآراء،  هذه  مناق�سة 
يقع يف  باأن  يق�سي  ومنطقه  واإرادته،  البارئ  قدرة  ي�سون  اأن  فاته  فاإنه  الإلهي، 
اإرادة  ملك اهلل ما ل يريد، وما ل يقدر عليه، والإرادة الإلهية عنده �سربان: 

عبد الهادي اأبو ريدة، النظام واآراوؤه الكالمية والفل�سفية، القاهرة 1946، )�س 112- 161(.   )1(
الأ�سعري، مقالت، جـ1، �س 166- 167؛ جـ2، �س 487.   )2(

اخلياط، النت�سار، �س 17، )).   )((
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لأفعال البارئ مبعنى خلقها وتكوينها، واإرادة لأفعال العباد مبعنى الأمر بها اأو 
النهي عنها)1(. 

معمر بن عباد ال�سلمي )220هـ/ 835م(

�سيخ اأ�سحاب املعاين، كان ذا نزعة فل�سفية ل تخلو من عمق ودقة. ن�ساأ 
بالب�سرة، وق�سى فيها زمًنا، ثم انتقل اإىل بغداد. عا�سر العاّلف والنّظام، وا�سرتك 
يف  واأمعن  ال�سفات،  نفي  اإىل  بدوره  وذهب  والفل�سفي.  الكالمي  ن�ساطهما  يف 
ذلك. وكاأمنا كان ينفر من لفظ »ال�سفات«، كما �سنع ابن حزم فيما بعد، واأحل 
حمله لفًظا اآخر هو »املعاين«. وما املعاين اإل جمرد اأمور اعتبارية - فهي اأبعد عن 
اإل  لي�ست  وال�سفات  واحدة،  اهلل  فذات  ال�سفات-  تالب�س  التي  اجلوهر  فكرة 
معاين ثانوية)2(. وكان معمر مينع اأن يقال اإن اهلل قدمي، لأن ذلك ي�سعر بالتقادم 
الزمني))(. وذهب اإىل اأبعد من هذا، واأنكر قدرة اهلل على خلق الأعرا�س، تنزيًها 

له عن املكان واحلدوث)4(. 

ويرى اأن التغري اإمنا يتم ملعنى، فكل �سيء ي�سكن ويتحرك ملعنى فيه. ولي�س 
لهذه املعاين كل ول جميع، واإمنا حتدث يف وقت واحد)5(. فالوجود ملعنى، والعدم 

الأ�سعري، مقالت، �س 1، �س 190- 191.   )1(
امل�سدر ال�سابق، جـ1، �س 168.   )2(

ال�سهر�ستاين، ملل، 47  )((
اخلياط، النت�سار، �س 54- 55.   )4(

الأ�سعري، مقالت، جـ2، �س 72)، ال�سهر�ستاين، ملل، جـ1، �س 90.   )5(
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املعاين  لهذه  يخ�سع  اإمنا  وتغريه  الطبيعي جميعه يف وجوده  والعامل  اآخر،  ملعنى 
ال�سادرة عن اهلل جل �ساأنه - وهذه املعاين بعيدة كل البعد عن املادية واجل�سمية، 
وهي اأدخل يف باب املثالية- ت�سبه مثل اأفالطون يف اأنها جمردة عن املادة، ولكن 

ل وجود لها يف ا�ستقالل. فهي جمرد اعتبارات ذهنية. 

اأبو ها�سم اجلبائي )321هـ/ 932م( 

اآخر املعتزلة الكبار، واآخر �سيوخ مدر�سة الب�سرة. ولد بالب�سرة ون�ساأ بها، 
عنه،  انف�سل  ثم  البداية.  يف  حلقته  دعامة  والأ�سعري  هو  وكان  لأبيه،  وتتلمذ 
فيها  ما  على  ووقف  بغداد،  اإىل  انتقل  به.  فرقة خا�سة  وكّون  الراأي،  وخالفه يف 
من حركة فل�سفية. عا�سر الفارابي وبع�س امل�سائني العرب، وتاأثر بهم، ونظريته يف 
الأحوال خري �ساهد على ذلك. حاول الرد على بع�س اآراء اأر�سطو الطبيعية)1(. 

وهو يرى اأن العلم والقدرة اأحوال، واحلال ل هي موجودة ول هي معدومة، 
مرتبطة  واإمنا هي  قدمية ول هي حديثة،  معلومة ول هي جمهولة، ل هي  ل هي 
لذات  واعتبارات  وجوه  فالأحوال  طريقها)2(.  اإل عن  نعرفها  فنحن ل  بالذات، 
واحدة، بها تعرف وبها تتميز من غريها. ونظرية الأحوال - كنظرية املعاين- ترمي 
اإىل اإثبات اأن الذات الإلهية واحدة، واأن ال�سفات لي�ست اإل جمرد اأحوال واأمور 
نوًعا،  ال�سلف  من  يقرتب  بهذا  وكاأنه  الذات.  طريق  عن  اإل  تعرف  ل  اعتبارية 

ابن الندمي، الفهر�ست، �س 247؛ القفطي، تاريخ احلكماء، �س 40.   )1(
البغدادي، الفرق بني الفرق، �س 182.   )2(
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لها يف  الذهن، ول وجود  يدركها  اأحوال  يعدها جمرد  ولكنه  بال�سفات،  في�سلم 
اخلارج. ولعل هذا هو الذي ي�سر للباقالين واجلويني من اأئمة الأ�ساعرة الأخذ 

بهذه الفكرة. 

ول �سري يف القول باأن الأحوال اأمور اعتبارية، اأما و�سفها باأنها ل موجودة 
ول معدومة فباطل، لأنه ل وا�سطة بني الوجود والعدم. وقد لحظ ال�سهر�ستاين 

بحق اأنه كان الأجدر باأبي ها�سم اأن يقول اإنها موجودة يف الأذهان)1(.
 * * *

حكم وتقدير 

وعقلية  �سرفة  جمردة  فكرة  املعتزلة  عند  الألوهية  فكرة  اأن  يف  �سك  ل 
مطلقة، �سمت عن كل ما هو مادي وج�سمي، وهي �سبيهة بنظائرها لدى املوؤلهني 
لوا فيها القول، وفل�سفوها ما ا�ستطاعوا،  العقليني يف التاريخ القدمي واحلديث. ف�سَّ
فعقدوها وخرجوا بها عن دائرة الفكرة الب�سيطة ال�سهلة التي تالئم عامة املوؤمنني. 
ويرجع هذا التف�سيل اإىل البيئة التي عا�سوا فيها، فقد كانت مالأى باحلوار واجلدل 
الديني بني الطوائف املختلفة، وكثرًيا ما اأ�سرف على بع�س الولة والأمراء فزادوه 
حما�ًسا وقوة. ورمبا كان لالحرتاف �ساأن يف هذا اأي�ًسا، فهم جماعة وقفوا اأنف�سهم 
على درا�سة العقيدة والدفاع عنها. وكانت الب�سرة مالئمة لهم، وفيها اأتوا باجلديد 

والطريف، ول �سك يف اأن معتزلة الب�سرة اأعظم ابتكاًرا من معتزلة بغداد. 
ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام، �س 148- 149.   )1(
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مل يكن املو�سوع الذي عاجلوه هيًنا، جلوؤوا فيه اإىل العقل، فجمح بهم اأحيانًا 
وانتهى اإىل متناق�سات وا�سحة. وقد يقنعون ببع�س الألفاظ وال�سيغ الأخاذة التي 
وا على  ل حتل اإ�سكاًل. فاأثاروا ما اأثاروا من نقد واعرتا�س. وُرّد عليهم بقدر ما َردُّ
غريهم اأو يزيد. ومهما يكن من اأمر فاإن نزعتهم العقلية فتحت اأمام امل�سلمني اأبوابًا 
مل تكن لتفتح لو وقفوا عند املنقول وحده، واأف�سحت ال�سبيل للدرا�سات العلمية 
قرون  وهي  عديدة،  قرون  طوال  �سعفت  قد  النزعة  هذه  كانت  واإذا  والفل�سفية. 

التدهور والرتاجع، فاإن النه�سة الإ�سالمية احلديثة تعول عليها اليوم وتعتد بها. 

ا على  ردًّ اأنف�سهم يف حمايتها  واأجهدوا  التوحيد،  فكرة  املعتزلة عن  دافع 
الثنوية من مزدكية ومانوية، وا�ستعانوا يف دفاعهم بكل ما وقفوا عليه يف الثقافات 
اآراء  لبع�س  اأذهانهما  تفتحت  والنظام  العالف  اأن  قدمي  من  -ولوحظ  الأجنبية 
فال�سفة اليونان، ومل يكن معتزلة القرن الثالث الهجري اأقل تاأثًرا واأخًذا عنها، 
ولعل اجلاحظ )255هـ/ 869م( من اأو�سح الأمثلة على ذلك. واعتبار �سفات 
البارئ »معاين« على نحو ما �سنع معمر بن عباد ال�سلمي، اأو القول باأنها »اأحوال« 

على نحو ما قرر اأبو ها�سم اجلبائي، يذكرنا بفل�سفة املعاين ال�سقراطية. 

واإذا كان املعتزلة قد تاأثروا بغريهم، فاإنهم اأثروا اأي�ًسا فيمن جادلهم. فاأخذ 
عنهم امل�ساءون العرب، ويف مقدمتهم الكندي )252هـ/ 866م( الذي ميكن اأن 
ا، وقد اأ�سرنا غري مرة اإىل اأنه من اخلطاأ اأن يف�سل  ا وم�سائيًّ يعد يف اآٍن واحد معتزليًّ
الفكر الفل�سفي عن الفكر الكالمي يف الإ�سالم. والأ�ساعرة، وهم الذين عار�سوا 
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املعتزلة وحّلوا حملهم، ميكن اأن يعتربوا امتداًدا لهم و�سربًا  من التلطيف حلدتهم. 
اأن  قبل  ا  معتزليًّ وكان  اأوًل،  مواردهم  من  نهل  اإمنا  نف�سه  الأ�سعري  احل�سن  واأبو 

ي�سبح اإماًما لالأ�ساعرة. 

ويف اجلو الإ�سالمي ن�ساأت جماعة القّرائني من اليهود، وتاأثرت باآراء املعتزلة 
ي القّراوؤون متكلمني  يف العدل والتوحيد، وعنيت مثلهم مب�سكلة ال�سفات، بل �ُسمِّ
مل  املحافظني  الربانيني  زعيم  921م(  )12)هـ/  الفيومي  و�سعديا  بهم)1(  اأ�سوة 
ي�سلم هو اأي�ًسا من عدوى املعتزلة، فاحتفظ للعقل مبكان اإىل جانب النقل، ودافع 
عن وحدة اهلل و�سفاته، واأنكر مادة اأر�سطو القدمية التي تتعار�س مع نظرية اخللق 
املعتزلة،  اآراء  بع�س  1204م(  )601هـ/  ميمون  ابن  عن  تغب  ومل  الدينية)2(. 
ا كما �سنع النّظام،  فنفى عن اهلل اجل�سمية واملكانية، وف�ّسر ال�سفات تف�سرًيا �سلبيًّ
ولعله يف كتابه امل�سهور: دللة احلائرين، ي�سري بلفظ احلائرين اإىل امل�سبهة الذين 
اأنه دون نزاع اأعرف بالأ�ساعرة منه باملعتزلة،  ين�سبون اإىل اهلل �سفات الب�سر. اإل 

واإليهم ي�سوب بوجه خا�س يف نقده لنظرية اجلزء الذي ل يتجزاأ. 

الرد على  »اخلال�سة يف  كتابه  الأكويني يف  توما  القدي�س  هذا  وجاراه يف 
الأمم« )Summa contra Gentiles(، حيث انت�سر ملبداأ ال�سببية، وحمل حملة 
با�سمهم.  ي�سرح  مل  واإن  الغالب،  يف  الأ�ساعرة  بهم  وعني  منكريه،  على  عنيفة 

 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris 1929, p. 472-473.  )1(
 Ibid.  )2(
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بع�س  باأن  بال�سيو�س-  اآ�سني  �سنع  كما   - نقطع  باأن  لنا  ي�سمح  ل  هذا  اأن  اإل 
اأفكار لهوتي امل�سيحيني يف القرن الثالث ع�سر م�ستمدة من اأ�سول معتزلية اأو 
اأ�سعرية)1(، ذلك لأن الدرا�سات الكالمية بعامة، واملعتزلية بخا�سة مل ُتْعرف يف 
العامل الالتيني بدرجة كافية، ومل ي�سل اإليه منها اإل �سذرات قليلة على ل�سان 
اآثارهم  املعتزلة، لأن  ابن ميمون. ومل يرتجم الالتني �سيًئا من كتب  اأو  الغزايل 
من  ي�سكو  نف�سه  ر�سد  وابن  الالتينية،  الرتجمة  حركة  قبل  ال�سرق  يف  اختفت 

نق�س هذه الكتب يف الأندل�س)2(. 

طوال  الإ�سالمية  البالد  معظم  يف  وطورد  حورب  قد  العتزال  كان  واإذ 
قرون �ستة، فيما بني القرن ال�ساد�س والثاين ع�سر للهجرة، فاإنه ا�ستعاد �سيًئا من 
احلياة يف القرن الثالث ع�سر. ذلك لأن حركة الإ�سالح اجلديدة تف�سح املجال 
ال�سلف كان  اإىل  واإن مال  النقل. وحممد عبده  اإىل جانب  للعقل، وتعول عليه 
من اأن�سار املذهب العقلي، وقد بذل جهوًدا كثرية يف التوفيق بني النقل والعقل، 
اإليه من  فيما ذهبوا  �سديًدا  تاأييًدا  املعتزلة  واأيد  العلم.  الدين وم�ستحدثات  بني 
حرية الفرد واختياره. وقد اأ�سبح وا�سًحا اليوم اأن املعتزلة فتحوا اأبوابًا �ستى اأمام 
الفكر الإ�سالمي، واأف�سحوا ال�سبيل للدرا�سات العلمية والفل�سفية؛ ويف حماربتهم 

واختفائهم ما اأ�ساء اإىل الإ�سالم وعّوق حركة التقدم والتطور. 

 Asin Palacios, Los origenes de la téologia escolástica, Mélanges Mandonnet, vol. II, Paris  )1(
 1930.

ابن ر�سد، مناهج الأدلة، القاهرة 1955، �س 149.   )2(



الأ�ساعرة 

بني  طرفني،  بني  و�سًطا  موقًفا  تقف  اأن  حاولت  قة،  موفِّ مدر�سة  الأ�ساعرة 
النقل والعقل، بني ال�سلف واملعتزلة. ونقطة الو�سط احلقيقي لي�ست وا�سحة ول 
حمّددة دائًما، وقد مييل املوفِّق مينة اأو ي�سرة، فال ير�سي اجلانبني، ول ي�سلم من 
القا�سي  راأ�سهم  وعلى  املعتزلة،  متاأخرو  نقدهم  الأ�ساعرة،  كان  وهكذا  نقدهما. 
تيمية. ومن  وابن  ابن حزم  راأ�سهم  ال�سلف، وعلى  متاأخرو  ونقدهم  ار،  اجلبَّ عبد 
جهة اأخرى، يحر�س املوفِّق عادة على اأن يجمع اآراء الطرفني املتقابلني، واأن يربط 
ابتكاره حمدود.  فمدى  مقبول،  وجه  على  الربط  هذا  يتم  اأن  هّمه  وكل  بينها، 
اأكرث  الأخريين  وجدنا  الناحية،  هذه  من  باملعتزلة  الأ�ساعرة  قارنا  اإذا  الواقع  ويف 
ابتكاًرا، اأتوا باآراء مل ي�سبقوا اإليها، وعار�سوا اآراء ال�سلف وفنَّدوها وقنع الأ�ساعرة 
باملالءمة بني الطرفني، وانتهوا اإىل راأي و�سط اأ�سحى د�ستوًرا ا�ستم�سك به اخللف 
الفكري  التدهور  وع�سور  الأخرية.  القرون  بوجه خا�س يف  وا�ستقر  النهاية،  اإىل 
اإىل التقليد واملحاكاة، تعتز مبا قال به ال�سابقون، ول جلد لها على التغيري  اأميل 

ر.  ر لها اأن حتيا وتعمِّ والتجديد، وكم من حلول و�سطى ُقدِّ

 الف�صل الرابع
الأ�صاعرة واملاتريدية



يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(
7878

اأخذ الأ�ساعرة فْعاًل بكثري من اآراء املعتزلة، واأ�سافوا اإليها اآراء �سلفية، ول 
غرابة فاإمامهم ق�سى-اإن �سحت الرواية- اأربعني �سنة ميار�س تعاليم املعتزلة، ومل 
يعدل عنها اإل بعد ذلك. ومن نظريات املعتزلة ما �سادف جناًحا لدى الأ�ساعرة 
زها  التي عزَّ الفرد  اأنف�سهم، كنظرية اجلوهر  الأُول  اأ�سحابه  اأكرث مما �سادف لدى 
بع�سها  يربط  ما  الآراء  ومقابلة  املعار�سة  ويف  الباقالين.  فيها  وتو�سع  الأ�سعري، 
ببع�س، ويقرب م�سافة اخلالف بينها. ويالحظ مثاًل اأن املعتزلة والأ�ساعرة - برغم 
ما بينهم من خ�سومة-  قد التقوا يف القرن اخلام�س الهجري نوًعا ما، فاأخذ اإمام 
اجلبار  عبد  القا�سي  واأخذ  الأحوال،  بفكرة  املعتزلة  عن  حني  اإىل  ولو  احلرمني 
عن الأ�ساعرة بفكرة ال�سفات، وكاد يثبتها مثلهم. ومن الأ�ساعرة من عّزز النزعة 

العقلية وغّلبها اأحيانًا كالغزايل والرازي. 

ولكن ل نزاع يف اأن النزعة ال�سلفية كانت �سائدة لدى اأغلب الأ�ساعرة، 
دفعهم اإليها غلّو املعتزلة وانت�سار الآراء اجلاحمة. ونْعتقد اأن حمنة خلق القراآن 
التي  وهي  الكالمية،  الدرا�سات  يف  والعتدال  الغلّو  بني  فا�ساًل  ا  حدًّ تعترب 
ع�سره،  ميول  عن  معربِّ  اإل  الأ�سعري  وما  الأ�سعرية.  الدعوة  لقيام  مّهدت 
اأنه يف الوقت الذي ظهرت فيه  و�سدى ل�سوت زمانه. ول اأدّل على هذا من 
تقريًبا،  نف�سها  الدعوة  يرّددان  اآخران  مفكران  جانبه  اإىل  قام  بالب�سرة،  دعوته 
944م(  ))))هـ/  واملاتريدي  مب�سر،  )21)هـ/ ))9م(  الطحاوي  وهما 
ب�سمرقند، وكالهما حنفي املذهب.  فكانا يدعوان اإىل ال�ستم�ساك بالكتاب 
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ر لدعوة الأ�سعري اأن تطغى  وال�سنة، والأخذ مبا قال به ال�سحابة والتابعون. وُقدِّ
عليهما، واأن تنت�سر يف العامل الإ�سالمي �سرًقا وغربًا. 

تاريخهم 

ن�سال  يف  وا�ستبكت  الهجري،  الرابع  القرن  يف  الأ�سعرية  احلركة  بداأت 
مع الفرق الأخرى، ومع املعتزلة بوجه خا�س. واأ�ْسهم الباقالين يف هذا الن�سال 
اإ�سهاًما كبرًيا، وُعّد بحق املوؤ�س�س الثاين للمذهب الأ�سعري. وبلغت هذه اخل�سومة 
اأ�سدها يف القرن اخلام�س الهجري على اأيدي الُكندري )456هـ/ 1064م( وزير 
�سنني،  ع�سر  نحو  دامت  فتنة  بخرا�سان  واأثار  للمعتزلة،  انت�سر  الذي  طغرلبك، 
اإمام احلرمني اإىل احلجاز، و�سجن فيها بع�س كبار الأ�ساعرة)1(، ومن  وفّر ب�سببها 
بينهم الق�سريي ال�سويف )466هـ/ 1074م( الذي و�سع ر�سالة عنوانها: »�سكاية 
لها  وكان  الر�سالة،  هذه  ن�سرت  وقد  املحنة«)2(  من  نالهم  ما  بحكاية  ال�سنة  اأهل 
�سًدى كبري يف البالد الإ�سالمية. ثم ا�ستعاد الأ�ساعرة جمدهم على اأيدي نظام 
امللك )484هـ/ 1092م(، واأخذ جنمهم يف ال�سعود، واأ�سحت اآراوؤهم يف القرن 
ال�ساد�س الهجري املذهب الوحيد تقريًبا والعقيدة الر�سمية للدولة ال�سنّية. ول 
�سك يف اأن ال�سلجوقيني والأيوبيني من بعدهم اأّيدوها يف امل�سرق، وا�ستطاع ابن 

تومرت ))52هـ/ 0)11م( تلميذ الغزايل اأن ينقلها اإىل املغرب. 

ابن خلكان، وفيات الأعيان، القاهرة1859، جـ2، �س)10؛ ابن الأثري، الكامل ، جـ1، �س210.   )1(
ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، القاهرة 1906، جـ2، �س288-276.   )2(
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التي  الدينية  الفرق  من  فرقة  ثمانني  نحو  من  اأنه  نقرّر  اأن  و�سعنا  ويف 
عرفت يف القرون الأوىل مل يبق اإل بقايا  قليلة من اخلوارج والكرامية توزعت 
بني امل�سرق واملغرب، وبع�س فرق ال�سيعة، وهي الإ�سماعيلية، والإثنا ع�سرية، 
والزيدية، والن�سريية التي احتفظت باأتباع لها يف العامل الإ�سالمي. ول يزال 
املذهب  الّدنو  كل  منه  ودنا  اليوم،  اإىل  ال�سنة  اأهل  عقيدة  الأ�سعري  املذهب 
ميثل  كان  لأنه  الفقهية،  املناف�سة  تاأثري  حتت  اأحيانًا  عار�سه  الذي  املاتريدي 
الأحناف يف حني انت�سر ال�سافعية واملالكية للمذهب الأ�سعري، على اأن هذه 

املناف�سة نف�سها تال�ست فيما بعد. 

منهجهم 

املاأثور  على  ويعتمد  اأوًل،  وال�سنة  الكتاب  على  الأ�سعري  املذهب  يعول 
الذي  »قولنا  الأ�سعري:  يقول  البتداع«.  من  خري  »والتباع  كبرًيا،  اعتماًدا 
نقول به وعقيدتنا التي ندين بها، التم�سك بكتاب اهلل و�سنة نبيه ، وما روي 
عليه  كان  ومبا  معت�سمون،  بذلك  ونحن  احلديث،  واأئمة  والتابعني  ال�سحابة  عن 
ر اهلل وجهه، ورفع درجته، واأجزل مثوبته، قائلون، وملن خالف  اأحمد بن حنبل ن�سّ
قوله جمانبون«)1( ول نظننا يف حاجة اأن ن�سري اإىل ما يف هذا الن�س من دللة على 
ارتباط الأ�سعري بابن حنبل )241هـ/ 855م( ومبحنة خلق القراآن مًعا. وقد درج 

الأ�سعري، الإبانة يف اأ�سول الديانة، حيدر اآباد، طبعة اأوىل، �س5.   )1(
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ة  �ُسنَّ ما،  مو�سوع  على  ي�ستدلون  والأحاديث حني  الآيات  �سرد  على  الأ�ساعرة 
ا�ستنها الأ�سعري من قبل. وهم ياأخذون الن�سو�س على ظاهرها عادة، ويتحرزون 
التاأويل، ولكنهم ل يرف�سونه. ذلك لأن هناك ن�سو�ًسا ذات معان خفية ل  من 

ت�ستفاد من ظاهر العبارة، ول بّد من التاأويل لإدراك املعنى املراد)1(. 

ول يرُف�س الأ�ساعرة العقل اأي�ًسا، وكيف يرف�سونه واهلل يحث على النظر، 
ر  و�سدَّ  .]185 ]الأعراف/  ےژ  ے   ھ   ھ   ھ  ژھ  

على  و�سار  واأحكامه«)2(،  النظر  »يف  بف�سل  الكالمية  كتبهم  الأَُول  الأ�ساعرة 
نهجهم من جاوؤوا بعدهم))(. وكل ما يف الأمر اأنهم مل ير�سلوا للعقل العنان على 
بالعك�س  بل  عليه.  يف�سلوه  ومل  النقل،  على  يغّلبوه  فلم  املعتزلة،  �سنع  ما  نحو 
متعاونان.  مًعا  وهما  له،  خادًما  العقل  وعّدوا  للنقل،  الأولوية  عام  بوجه  جعلوا 
وما اأ�سبه النقل بال�سم�س امل�سيئة، والعقل بالب�سر ال�سليم، وبالعقل نثبت �سدق 
النقل وندافع عن الدين)4(. ولقد عرف الأ�سعري كيف يفيد من املنهج العقلي، 
الذي ر�سمه املعتزلة يف ن�سرة الأمور النقلية واإثباتها، وجناحه يف عر�سه وجدله ل 

يقل عن جناحه يف نزعته التوفيقية)5(. 

الغزايل، اإجلام العوام عن علم الكالم، القاهرة 1904، �س5.   )1(
اإمام احلرمني، الإر�ساد، القاهرة 950، �س)- 12.   )2(

الإيجي، املواقف، الآ�ستانة187، �س46- 64.   )((
الغزايل، القت�ساد يف العتقاد، القاهرة 1909، �س2.   )4(

 Madkour, L’Organon, p. 252-253.  )5(
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الربهنة على وجود اهلل 

درا�سة  من  جزًءا  وجعلوها  اهلل،  وجود  على  الربهنة  يف  الأ�ساعرة  افنت 
الإلهيات. وقد بداأ الأ�سعري كتاب اللمع بف�سل يف »وجود ال�سانع«، وحذا حذوه 
الطبيعي،  الربهان  من  �سوًرا  الأ�ساعرة  يعر�س  اهلل  وجود  ولإثبات  تالميذه)1(. 
فالإن�سان مثاًل يف تطوره من نطفة اإىل علقة، ثم اإىل م�سغة، دليل قاطع على �سانع 
قادر عليم)2(. وقد يلجوؤون اإىل الربهان الغائي، فيالحظون اأن العامل يف دقة �سنعه 
واإحكام نظامه يرجع ل حمالة اإىل علة مدّبرة ومنظمة، والأفعال املحكمة دالة على 

علم خمرتعها وحكمته))(. 

فكرة الألوهية 

ويفرقون  وردت،  كما  البارئ  �سفات  يثبتون  كال�سلف،  �سفاتية  الأ�ساعرة 
بني ال�سفة واملو�سوف. فاهلل عامل بعلم، قادر بقدرة، و�سفاته هي العلم، والقدرة، 
واحلياة، والإرادة، وال�سمع، والب�سر، والكالم،. وكلها �سفات اأزلية، وُنُعوت اأبدية. 
يبطلون  فهم  للفاعل)4(  نفي  الفعل  نفي  اأن  كما  للمو�سوف،  نفي  ال�سفة  ونفي 
تعطياًل  اأم  �سنعه،  عن  لل�سانع  تعطياًل  اأكان  �سواء  �سوره،  خمتلف  يف  التعطيل 

الأ�سعري، اللمع، �س7-6.   )1(
امل�سدر ال�سابق.   )2(

ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام يف علم الكالم، لندن 4)19، �س67.   )((
البغدادي، الفرق بني الفرق، �س22)-)2).   )4(
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بذلك  املوؤذنة  الن�سو�س  وفو�سوا  والتج�سيم،  الت�سبيه  واأبطلوا  �سفاته)1(.  عن  له 
من  بوجه  منها  �سيء  ي�سبهه  ول  خملوقاته،  من  �سيًئا  ي�سبه  ل  فاهلل  اأّولوها.  اأو 
قابل  زمان،ل  يف  ول  مكان  يف  ل  عر�س،  ول  ج�سم  ول  بجوهر  لي�س  الوجوه. 
لالأعرا�س ول للحوادث)2(. وقدرة اهلل واحدة، وتن�سب على جميع املقدورات، 
فلي�س ثمة �سيء يف الكون غري �سادر عن قدرته، وعلمه تعاىل اأزيل �سامل جلميع 
املعلومات، من غري ح�ٍس ول بديهة ول ا�ستدلل. وروؤية البارئ بالأب�سار جائزة، 
لأنها  جت�سيم،  ول  ت�سبيه  الروؤية  اإثبات  ولي�س  يرى،  اأن  ي�سح  موجود  كل  لأن 

ژپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ       لي�ست على مقت�سى روؤيتنا لالأ�سياء يف دنيانا))(، 
ٺ  ٺ    ژ ]القيامة/ 22 –)2[. وكالم اهلل �سفة اأزلية، والقراآن كالم اهلل، فهو 

غري خملوق)4(.
 * * *

وا�سعها  لدى  ن�ستعر�سها  اأن  و�سنحاول  جملتها،  يف  النظرية  هي  تلك 
وتالميذه من بعده. ويف هذا ال�ستعرا�س ما يبني كيف ا�ستم�سك الأ�ساعرة 
براأي �سيخهم، وما يك�سف عن بع�س النواحي التي اختلفوا معه فيها، اأو التي 
اأن نقف عند الأ�ساعرة جميعهم يف مراحل  اأن يربزوها. ولن ن�ستطيع  حاولوا 
ن�سر  �ساأن يف  لهم  كان  ومن  كبارهم،  اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي  املتالحقة،  التاريخ 

ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام، �س)12   )1(
امل�سدر ال�سابق، �س)10.   )2(
الأ�سعري، اللمع، �س2).  )((

البغدادي، الفرق بني الفرق، �س25).   )4(
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املذهب وتاأييده. ولن ن�سدر عن �سيء غري ما كتبوا، لنبني موقفهم من م�سكلة 
الألوهية يف و�سوح ودقة، ومن ح�سن احلظ اأن الزمن احتفظ لنا بقدر ل باأ�س 

به من اإنتاجهم. 

اأبو احل�سن الأ�سعري )324هـ/ 935م(

ال�سلف  بني  التوفيق  من  اأ�سا�س  على  واأقامه  املذهب،  الأ�سعري  و�سع 
واملعتزلة، وكان ن�سيب م�سكلة ال�سفات من هذا التوفيق وا�سًحا. فهو يثبت مع 
ال�سلف ال�سفات، ويقول مع املعتزلة اإنها قائمة بالذات، ولكنه يعيد ما �سبقه اإليه 
ابن كالب من اأنه »ل يقال عنها: اإنها هي هو، ول هي غريه«)1(. تعبري ل يخلو 
من تناق�س، وهو على كل حال ل يقدم كثرًيا. ول ي�ستطيع الأ�سعري اأن ينكر ما 
ورد يف الكتاب وال�سنة من اأن هلل عر�ًسا ووجًها ويًدا، ولكنه قد يقبلها مع ال�سلف 
كما هي من غري كيف ول ت�سبيه، اأو يوؤولها مع املعتزلة)2(. ويتو�سع يف اإيراد الأدلة 
النقلية والعقلية املثبتة لإمكان روؤية البارئ بحيث يخيل اإلينا اأنه يخالف املعتزلة، 
ثم ل يلبث اأن يقرر اأن هذه الروؤية ل ت�ستلزم جهة ول مكانًا، واإمنا هي �سرب من 
املعرفة والإدراك، �سبيله العني على نحو غري النحو املاألوف يف الدنيا))(. ويتو�سط 
اأي�ًسا يف مو�سوع �سفة الكالم، فيطلق الكالم باإطالقني: »يراد به املعنى النف�سي 

ال�سهر�ستاين، ملل، �س67.   )1(
امل�سدر ال�سابق، �س74.   )2(

امل�سدر ال�سابق، �س72  )((
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القائم بالذات، وهذا بالن�سبة هلل قدمي اأزيل. ويطلق اأي�ًسا على الأ�سوات واحلروف 
القراآن  م�سكلة خلق  حُتَل  وبذا  �سك حادثة،  ول  وهذه  املعنى،  هذا  توؤدي  التي 
ر مع املعتزلة اأن اهلل عْدل، ولكنه يرف�س مع ال�سلف اأن  حالًّ ي�سرًيا �سهاًل«)1(. يقرِّ
نوجب عليه �سبحانه وتعاىل �سيًئا، حتى ولو كان ال�سالح والأ�سلح، لأنه خمتار 
يفعل ما ي�ساء)2(. وي�سلم اأخرًيا مبا قال به املعتزلة من اأن العقل يدرك ما يف الأ�سياء 
من ح�سن وقبح، ولكن ذلك ل ُيلَتزم اإل بدليل نقلي، فكل فرد، واإن ا�ستطاع اأن 

يعرف اهلل بعقله، ل جتب عليه هذه املعرفة اإل باأمر �سرعي))(. 

للنقل  يحتفظ  املاآخذ.  بع�س  من  ي�سلم  مل  واإن  اجلملة،  يف  ماهر  توفيق 
والن�سو�س الدينية بقدا�ستها، دون اأن يهمل جانب العقل الذي يخدم العقيدة 
ويوؤيدها. يواجه نقط اخلالف ال�سائكة بني ال�سلف واملعتزلة يف مو�سوع الألوهية، 
ويقدم لها حلوًل طابت لها يف حينها نفو�س العامة، ور�سي بها نفر غري قليل من 
اخلا�سة، ثم اأخذت تقوى مع الزمن حتى اأ�سحت العقيدة ال�سائدة. وقد قام على 
التزموها بوجه عام، ومل يخرجوا عليها  اأئمة متالحقون عززوها ون�سروها،  اأمرها 
موا من الفرقة التي وقع فيها املعتزلة الأَُول، وعبًثا حاول  اإل يف حدود �سيقة، َف�َسلمِ
املتاأخرون منهم اأن يربوؤوا منها بعد فوات الأوان. ول ن�ستطيع اأن ن�ستعر�س هنا 
كبار الأ�ساعرة منذ القرن الرابع الهجري اإىل اليوم، ونكتفي باأن ن�سري اإىل فريق 

امل�سدر ال�سابق، �س68.   )1(
امل�سدر ال�سابق، �س)74-7.   )2(

امل�سدر ال�سابق.   )((



يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(
8686

لوا املذهب يف القرون املتالحقة، وكان لهم �ساأن يف تو�سيح فكرة الألوهية  منهم مثَّ
وتاأييدها. 

اأبو بكر الباقالين)1( )403هـ/ 1013م( 

تقريًبا يف  كلها  حياته  وق�سى  بقليل،  بعده  ُولد  لالأ�سعري،  الأّول  اخلليفة 
املرحلة  ف�سهد  �سنني.  ثالث  اإل  اخلام�س  من  يدرك  ومل  الهجري  الرابع  القرن 
الأوىل من مراحل املذهب الأ�سعري، واأ�سهم يف الدفاع عنه �سد املعتزلة. ا�ستدعاه 
ع�سد الدولة ملجادلتهم يف �سرياز. وبقي معه اإىل اأن دخال بغداد مًعا. ويظهر اأنه 
ا بارًعا، ولذلك اأر�سله على راأ�س وفد اإىل الق�سطنطينية ليناق�س علماء  كان جدليًّ
امل�سيحيني، وقد تغلَّب عليهم. ومل يفته اأن يرد على احلنابلة، ومل تكن حملتهم 

على الأ�سعري باأخف من حملة املعتزلة. 

اأ�سرنا من قبل اإىل اأنه تاأثر باملعتزلة، فاعتنق نظرية اجلوهر الفرد كما اعتنقها 
قها. وقال بفكرة الأحوال، وحاول اأن ي�سوي بني احلال  مها وعمَّ الأ�سعري، ودعَّ
ل من ثبَّت دعائم املذهب الأ�سعري، واأ�ساف  وال�سفة)2(. ول �سك يف اأنه يعد اأوَّ
اإليه اأ�س�ًسا عقلية، واإن قال مببداأ له خطره، وهو: اأن بطالن الدليل يوؤذن ببطالن 

املدلول))(. ويكاد يردد كل ما قال به الأ�سعري يف فكرة الألوهية. 

هو يف حقيقته ابن الباقالين، ولكنه ا�ستهر بهذه الت�سمية، فاآثرنا ا�ستعمال ا�سم ال�سهرة.   )1(
امل�سدر ال�سابق، �س67  )2(

ابن خلدون، مقدمة، �س406  )((
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اإمام احلرمني )478هـ/ 1085م( 

اأحد رجال اأربعة انت�سروا للمذهب الأ�سعري يف القرن اخلام�س الهجري 
»الفرق  �ساحب  7)10م(  )429هـ/  البغدادي  القاهر  عبد  وثانيهم  روه.  ونَ�سَ
وثالثهم  املعتزلة؛  واأكرث حتاماًل على  التع�سب  اإىل  اأميل  الذي كان  الفرق«،  بني 
الق�سريي )465هـ/ 1072م( الذي عانى ما عانى من فتنة خرا�سان بني املعتزلة 
و الأ�ساعرة؛ ورابعهم الغزايل الذي مل يع�س يف القرن ال�ساد�س اإل ب�سع �سنني. 

ن�ساأ اإمام احلرمني بني�سابور، ثم رحل عنها اإىل احلجاز على اأثر فتنة خرا�سان، 
واأقام ببغداد زمًنا، وا�ستقر اأخرًيا بني�سابور نحو 0) �سنة ين�سر املذهب الأ�سعري 
�ُسنية  مدر�سة  اأول  وكانت  اأمرها،  اإليه  ُوكل  التي  النظامية  املدر�سة  يف  ويوؤيده 

�سريحة)1(. 

اتباع  به اهلل عقًدا،  وندين  راأًيا.  نرت�سيه  الذي  »اأن  يقرر يف اخت�سار:  وهو 
وقد  بن�سه،  قبل  الأ�سعري من  به  قال  ما  يكرر  يكاد  بهذا  وهو  الأمة«)2(،  �سلف 
عدل عما قال به الباقالين من اأن بطالن الدليل يوؤذن ببطالن املدلول، واأف�سح 
املجال بع�س ال�سيء لالآراء الفل�سفية التي انت�سرت يف عهده على اأيدي ابن �سينا 
والفل�سفة))(.  الكالم  علم  بني  خلطت  التي  املتاأخرين  لطريقة  ومهد  وتالميذه، 

ابن خلكان، وفيات الأعيان، حـ1، �س407.   )1(
اإمام احلرمني، الإر�ساد، �س ن.   )2(

ابن خلدون، مقدمة، �س407  )((
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وقال يف الألوهية مبا قال به الأ�سعري، واإن مال نحو فكرة الأحوال زمًنا)1(. وعّد 
مع الباقالين البقاء من طبيعة الذات، ل �سفة زائدة عليها كما ذهب اإىل ذلك 

الأ�سعري. 

الغزايل )505هـ/ 1111م( 

على  حملته  ويف  الن�سارى،  على  رده  يف  عنه  دافع  ا،  حقًّ الإ�سالم  حّجة 
على  يعيب  كان  واإن  واأيَّده،  الأ�سعري  باملذهب  اأخذ  والفال�سفة.  الباطنية 
املتكلمني درا�ستهم النظرية واإ�سرافهم يف اجلدل واخل�سومة. واإذا كان لهذا اجلدل 
داٍع يف القرون الأوىل، فاإن احلاجة اإليه غرُي ما�سة يف القرون التالية. والعامة يقنعون 
بالتقليد، ول يقدرون على اجلدل الكالمي. ولذلك دعا الغزايل اإىل »اإجلام العوام 
ا�ستح�سان  »يف  ر�سالة  و�سع  اأن  له  �سبق  الأ�سعري  اأن  برغم  الكالم«،  علم  عن 
اخلو�س يف علم الكالم«)2( ويبدو اأن الظروف خمتلفة. وتقديًرا للظروف املتاأخرة 
اأيده ابن خلدون )808هـ/ 1406م(، فيما ذهب اإليه، وراأى اأن تق�سر الدرا�سات 
الكالمية على اخلا�سة))(. ويف اآخر حياة الغزايل حني غلبت عليه النزعة ال�سوفية، 
واأخذ ينقد ما عالج من درا�سات عقلية �سابقة، مل يْق�ُس على علم الكالم ق�سوته 
على الدرا�سات الأخرى، وقرر اأن غايته حفظ عقيدة اأهل ال�سنة، وحمايتها من 

ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام �س 1)1.   )1(
الأ�سعري، اللمع، �س 97-87.   )2(

ابن خلدون، مقدمة، �س 407-406.   )((
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ت�سوي�س اأهل البدعة، فهو واف مبق�سوده واإن مل يف مبق�سود الغزايل نف�سه، ومل 
ي�سفه من دائه)1(. 

يالئم الغزايل كباقي الأ�ساعرة بني العقل والنقل، ويرى اأن ي�ستعان بالأول 
د من غ�ساوة الوهم واخليال اأدرك الأ�سياء  لأنه يدرك نف�سه ويدرك غريه، واإذا جترَّ
على حقيقتها. ولكنه يقف به عند حدود معينة، والنقل وحده هو الذي ي�ستطيع 
جماوزة هذه احلدود. وياأخذ مبا اأخذ به الأ�سعري يف م�سكلة ال�سفات، فال يرت�سي 
ما قال به احل�سوية، ول يقبل ما قال به املعتزلة، لأن الطرفني مغاليان. ا�ستم�سك 
التنزيه،  يف  الأخريون  وبالغ  هوا،  ف�سبَّ التعطيل  من  احرتاًزا  الن�س  بظاهر  الأول 
اأن اهلل علَّة  اأو�ساطها. وعنده  فنفوا ال�سفات عن البارئ جلَّ �ساأنه، وخري الأمور 
املوجودات جميعها، وعلمه  عّلة  فاإرادة اهلل  باإرادته وقدرته،  العامل وحده، خلقه 
يحيط بكل �سيء. وما العلل الطبيعية اإل جمرد عالقة زمنية بني الأ�سياء. ويبدو 
عليه اأنه كان معجًبا باحللِّ الذي قدمه الأ�سعري مل�سكلة الروؤية ال�سعيدة، وراقه اأن 

تف�سّر باأنها �سرب من العلم)2(. 

ال�سهر�ستاين )548هـ/ 1153م( 

احلركة  تاأييد  يف  اآخرين  رجال  ثالثة  اأ�سهم  الهجري  ال�ساد�س  القرن  يف 
الأ�سعرية ون�سرها، اأولهم ابن تومرت )524هـ/ 0)11م( تلميذ الغزايل وَمْهديُّ 

الغزايل، املنقذ من ال�سالل، القاهرة 1964، �س21-19.   )1(
الغزايل، املنقذ من ال�سالل �س 19.  )2(
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و�سمال  بالأندل�س  الأ�سعري  املذهب  ن�سر  يف  الف�سل  يرجع  واإليه  املوحدين، 
اأربعني  اإفريقيا. وثانيهم ال�سهر�ستاين الذي عا�سر الغزايل زمًنا، وعّمر بعده نحو 
�سنة. وثالثهم فخر الدين الرازي الذي ق�سى حياته كلها تقريًبا يف القرن ال�ساد�س، 

ومل يع�س يف ال�سابع اإل �ست �سنوات. 

وقد اأملَّ ال�سهر�ستاين بتاريخ الفرق الإ�سالمية واآرائها اإملاًما دقيًقا، وعر�سه 
القرن  منذ  الباحثون  عرفه  الذي  والنحل«  »امللل  كتابه  يف  من�سًفا  اأميًنا  عر�ًسا 
املا�سي قبل اأن يعرفوا »مقالت الأ�سعري« وعّولوا عليه كثرًيا، ول يزالون يعّولون 
اإليها  �سمَّ  بل  الدينية،  الفرق  عند  ال�سهر�ستاين  يقف  ومل  اليوم.  حتى  عليه 
الفال�سفة القدامى واملحدثني، وثقافته الفل�سفية يف الواقع عميقة ومكتملة. ويظهر 

اأنه تاأثر بابن �سينا تاأثًرا كبرًيا، واإن ناق�سه وعار�سه. 

وبرغم تعمقه يف الدرا�سات الكالمية، كان يرى »اأن دين العجائز من اأ�سنى 
ال�سفات  ويثبت  والأحوال،  والتعطيل  الت�سبيه  الأ�ساعرة  مع  يبطل  اجلوائز«)1(. 
على اأنها قائمة بالذات. وقد ا�ستخدم املنهج املقارن يف درا�سته، فعر�س اآراء الفرق 
والفال�سفة، وقارن بينها وبني اآراء ال�سفاتية، واأجهد نف�سه يف رف�س الأوىل واإثبات 
الثانية. وكتابه »نهاية الإقدام« من اأو�سح الأمثلة ملقابلة الآراء الكالمية والفل�سفية 
بع�سها ببع�س، ومناق�ستها مناق�سة مف�سلة، وقد جاراه فخر الدين الرازي يف ذلك، 

وكان لهما مًعا اأثر كبري يف متكلمي القرنني ال�سابع والثامن. 

ال�سهر�ستاين، نهاية الإقدام، �س4.  )1(
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فخر الدين الرازي )606هـ/ 1209م( 

مف�سر وفقيه، متكلم وفيل�سوف، وهو دون نزاع فيل�سوف امل�سرق الأول يف 
القرن ال�ساد�س الهجري. ُعني بالفل�سفة عناية كربى، در�س املنطق والطبيعيات 
وما بعد الطبيعة. تتلمذ لبن �سينا، وعلَّق على بع�س كتبه. حاول التوفيق بني 
الفل�سفة والدين، وخلط الفل�سفة بعلم الكالم. ا�سنّت يف »كتاب املح�سل« �سنة يف 
تبويب امل�ساكل الكالمية وتق�سيمها �سار عليها من جاوؤوا بعده، وبخا�سة الإيجي 
يف »مواقفه«، وهو يف اجلملة ممتاز يف التق�سيم والتبويب.  وفخر الدين اأ�سعري ويّف 
لأ�سعريته، واإن مال اإىل بع�س اآراء املعتزلة واملاتريدية. عار�س يف تف�سريه الكبري 
الذي مل يكمله ما قال به الزخم�سري من اآراء املعتزلة يف الك�ساف. ونفى عن 
والإرادة  والعلم  القدرة  له  واأثبت  بذاته،  احلوادث  وقيام  واملكانية  اجل�سمية  اهلل 
واحلياة والكالم وال�سمع والب�سر. وفّرق بني الكالم النف�سي والكالم املعربَّ عنه 
بالأ�سوات واحلروف، وناق�س الآراء املعار�سة مناق�سة مفحمة. ول يكاد يختلف مع 
الأ�سعري اإل يف مو�سوع البقاء الذي اأخذ فيه مبا ارتاآه الباقالين واإمام احلرمني)1(. 
ويوؤثر اأي�ًسا اأن يثبت الروؤية ال�سعيدة بالأدلة النقلية، كما �سنع املاتريدي، بدًل من 

الأدلة العقلية. 

الرازي، حم�سل اأفكار املتقدمني واملتاأخرين، القاهرة 1905، �س126.   )1(
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بع�ض الأ�ساعرة املتاأخرين 

تواىل ممثلو الأ�سعرية على النحو ال�سابق جياًل بعد جيل. فكان منهم يف 
الذي  املعروف  التف�سري  �ساحب  1282م(  )680هـ/  البي�ساوي  ال�سابع  القرن 
وله  العتزالية.  اآراءه  نّحى  اأن  بعد  الزخم�سري،  ك�ساف  على  خا�سة  فيه  عّول 
»طوالع الأنوار من مطالع الأفكار«، وهو درا�سة كالمية حتاكي �سنيع فخر الدين 
الرازي. ويف القرن الثامن ظهر رجالن كان لهما �ساأنهما يف القرون اخلم�سة التالية 
وهما الإيجي )755هـ/ 55)1م( �ساحب كتاب املواقف، وتلميذه �سعد الدين 
التفتازاين، )791هـ/ 89)1م( �ساحب كتاب املقا�سد. وعلى هذين الكتابني 
قامت الدرا�سات العقلية يف العامل الإ�سالمي اإىل اأخريات القرن التا�سع ع�سر. 
ويف  مرة.  غري  عليهما  وُعلِّق  �ُسرحا  ا،  تامًّ خلًطا  بالكالم  الفل�سفة  فيهما  خلطت 
القرن التا�سع جند ال�سنو�سي )895هـ/ 1490م( الذي يعد اأكرب ممثل لالأ�سعرية 
اأو »عقيدة التوحيد« من  اإفريقيا بعد ابن تومرت، وكتابه »ال�سنو�سية«  يف �سمال 
ال�سنو�سي دائًما  القرون الأخرية)1(. يقف  التقليدية يف  الكالمية  الدرا�سة  متون 
اإىل جانب الأ�ساعرة، ويرف�س الآراء الأخرى. ياأخذ براأي الأ�سعري يف الغالب، 

وقد يوؤثر عليه راأي الباقالين اأو اإمام احلرمني يف بع�س التفا�سيل واجلزئيات. 

ويالحظ بوجه عام اأن الأ�ساعرة املتاأخرين يرددون اآراء ال�سابقني، وقل اأن 
اأنهم تو�سعوا يف  اأهم ما يلحظ لديهم يف مو�سوع الألوهية  ي�سيفوا جديًدا. ومن 

ال�سنو�سي، عمدة اأهل التوفيق والت�سديد يف �سرح عقيدة اأهل التوحيد، القاهرة 1898.   )1(
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عدد ال�سفات، ف�سعدوا بها اإىل ع�سرين �سفة ا�ستمدوها من املناق�سات ال�سابقة، 
وفرقوا بني �سفات الذات كالوجود، و�سفات ال�سلوب كالقدم والبقاء والوحدانية، 
و�سفات املعاين كالقدرة والعلم واحلياة، وال�سفات املعنوية، مثل كونه قادًرا وكونه 
ر�سائل  يف  الأ�ساعرة  عقيدة  تقدمي  وُرئي  لفظية.  اأ�سا�سها  يف  تفرقة  وهذه  عاملًا، 
�سغرية منثورة اأو منظومة، كي ي�سهل حفظها وترديدها، كما �سنع اإبراهيم الّلقاين 
)1040هـ/ 1)16م( يف »جوهرة التوحيد«، والدردير )1190هـ/ 1777م( يف 
احلجب  تلك  يخرتقوا  اأن  ي�ستطيعون  الذين  هم  وحدهم  دون  واملجدِّ »اخلريدة«. 
الكثيفة، ويعودوا مرة اأخرى اإىل �سوغ املبادئ الكالمية يف قالب عقلي �سبيه مبا 
النه�سة  وتلك هي  الأحرار،  الإ�سالم  مفكري  من  وغريهم  املعتزلة  يحاوله  كان 

الفكرية التي رفع لواءها الأ�ستاذ الإمام. 

حممد عبده )1322هـ/ 1905م( 

الفكر  يف  جمود  من  حوله  �ساد  ما  راعه  نه�سة،  ور�سول  اإ�سالح،  داعية 
اأن يعود بالإ�سالم  اأ�سا�س لها، و�ساء  و�سيق يف الأفق وت�سبث مبخلفات بالية ل 
اإىل ما كان عليه يف ال�سدر الأول. فهو �سلفي ولكنه ل يتعبد بالن�سو�س، ياأخذ 
باملاأثور، ولكنه يحكم العقل فيه. وقف على اخلالف بني الفرق الكالمية، واأدرك 
اإليه من فل�سفات غري جمدية، و�ساء اأن ي�سور العقيدة ت�سويًرا �سليًما.  ما انتهى 
فاألف »ر�سالة التوحيد« لي�سع الأمور يف ن�سابها، ويعود بالعقيدة اإىل ما ينبغي اأن 
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بها، ذلك لأن  اأمور ل قبل لهم  املتكلمون يف  تكون عليه، ل �سيما وقد خا�س 
الفكر يف ذات الإله طلب لكتناه اأمور ممتنعة على العقل الب�سري)1(. 

ويف راأيه اأن الإ�سالم دين توحيد، وقد جاء القراآن ب�سفات فيها ما ي�سابه 
الب�سر، وللعقل جمال كبري يف فهمها على حقيقتها)2(.»والذي يوجبه علينا الإميان 
هو اأن نعلم اأنه موجود ل ي�سبه الكائنات، اأزيّل اأبدّي، حّي عامل مريد قادر، متفرد 
يف وجوب وجوده ويف كمال �سفاته، ويف �سنع خلقه، واأنه متكلم �سميع ب�سري، 
واأما  عليه«))(.  اأ�سمائها  باإطالق  ال�سرع  جاء  التي  ال�سفات  من  ذلك  يتبع  وما 
القول باأن ال�سفات زائدة على الذات، واأن الكالم �سفة غري ما ورد يف الكتب 
ال�سماوية، فذلك مما ل يجوز اخلو�س فيه، لأن عقول الب�سر لت�سل اإليه، وقد اأدى 
اإىل فل�سفات ل مقنع منها. فالأ�ستاذ الإمام يوؤثر الت�سليم والتفوي�س على النظر 
غري املجدي واجلدل امل�سلِّل اأحيانًا، ومييل اإىل ما قال به الغزايل وابن خلدون من 

القت�ساد يف الفل�سفات الكالمية. 
* * *

اأن الأ�ساعرة يف ت�سويرهم لفكرة الألوهية عنوا  يف �سوء ما تقدم نالحظ 
بالتوحيد والتنزيه اأكرث مما عنوا بالتجريد. وحكموا الن�سو�س الدينية اأوًل، واأعادوا 
وه عليها، فريف�سون  اإليها قدا�ستها بعد اأن حاول املعتزلة اأن يحكموا العقل فيها ويغلبِّ

حممد عبده- ر�سالة التوحيد، القاهرة2)19، �س51.  )1(
امل�سدر ال�سابق، �س8.   )2(

امل�سدر ال�سابق، �س52.   )((
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اأن الأ�ساعرة الأَول مل يغفلوا العقل،  ا  لون. حقًّ لون ما يوؤوِّ منها ما يرف�سون ويوؤوِّ
ومنهم من تو�سع يف ذلك اإىل حد اقرتب فيه من املعتزلة، بل من الفال�سفة، اأمثال 
))12م(.  )0)6هـ/  والآمدي  الرازي،  الدين  وفخر  والغزايل،  احلرمني،  اإمام 
اأن  الإمام  الأ�ستاذ  دفع  الذي  الأمر  كثرًيا،  املجال  هذا  ف�سيقوا  املتاأخرون  وجاء 
يدعو اإىل �سيء من التعادل بني العقل والنقل. ومهما يكن من اأمر فاإن البحث 
باأن  منهم  املتاأخرون  وقنع  ة،  اخلا�سّ على  اقت�سر  رق  الفمِ انقرا�س  بعد  الألوهية  يف 
يرددوا اآراء ال�سابقني دون اأن ي�سيفوا اإليها جديًدا، وكل همهم اأن يوؤيدوا وجهة 

النظر الأ�سعرية. 

املاتريدية 

ظهرت  الذي  الوقت  يف  ظهرت  واجلماعة،  ال�سنة  اأهل  �سعب  من  �سعبة 
ل�سد  جاءتا  واحدة.  وفكرية  اجتماعية  ظروف  وليدتا  مًعا  وهما  الأ�سعرية،  فيه 
وغلّو  املعتزلة،  راأ�سهم  وعلى  العقليني  غلّو  من  التخل�س  اإىل  تدعو  ما�سة  حاجة 
النقليني ويف مقدمتهم احلنابلة، وحاولتا التو�سط بينهما، والتقتا يف كثري من دعائم 
ل  ف�سَ وقد  والتفا�سيل.  الفروع  بع�س  اإل يف  تختلفا  وو�سائله، ومل  التو�سط  هذا 
اإىل  امتدت  ثم  وال�سام،  العراق  يف  الأ�سعرية  فكانت  البداية،  يف  املكان  بينهما 
م�سر، وكانت املاتريدية يف �سمرقند وما وراء النهر، ولو ُقّدر لهما اأن ينبتا يف بيئة 
م�سرتكة لمتزجتا وكونتا مذهًبا واحًدا. ويظهر اأن اختالف وجهة النظر الفقهية 
بينهما كانت باعًثا على التناف�س وعاماًل من عوامل تنازع البقاء، فاأّيد الأحناف 
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املاتريدية، و�سعدوا بها اإىل اأبي حنيفة نف�سه. واأيد ال�سافعية واملالكية الأ�سعرية، 
وبذلوا جهًدا وا�سًحا يف ن�سرها بحيث امتدت اإىل الأندل�س و�سمال اأفريقيا، ومل 
تلبث اأن اأ�سحت العقيدة الر�سمية لأهل ال�سّنة جميًعا. ويظهر اأن تقابل املذهبني 
الطحاوي  الإمام  وهو  الأحناف يف م�سر،  �سيوخ  اآخر من  ل�سيخ  مل يدع جماًل 
من  به  اأح�ّسا  مبا  واأح�ّس  والأ�سعري،  املاتريدي  عا�سر  الذي  ))9م(  )21)هـ/ 
�سرورة اإىل جمع الكلمة، واإزالة اأ�سباب الفرقة، والوقوف موقًفا و�سًطا بني النقليني 

والعقليني. 

اأبو من�سور املاتريدي )333هـ/ 944م( 

�سها  قامت املاتريدية على يديه يف اأوائل القرن الرابع للهجرة، ويظهر اأن موؤ�سِّ
كان مغموًرا يف حياته، ومل يعن به موؤرخو الفرق والطبقات بعد موته. فاأهمله ابن 
يغفل  مل  اأنه  مع  قرن،  ن�سف  بنحو  بعده  تويف  الذي  987م(  )79)هـ/  الندمي 
اأنه  الأ�سعري برغم تع�سبه للمعتزلة. ومل يعر�س له ابن حزم يف »الف�سل«، مع 
عر�س لأبي حنيفة، كما اأهمله البغدادي �ساحب »الفرق بني الفرق« ومل ي�سر اإليه 
ابن خلدون يف الف�سل الذي عقده لعلم الكالم يف املقدمة، مع اأنه نّوه مبتكلمني 
كثريين. ومرَّ به اأ�سحاب طبقات احلنفية يف اأغلبهم مرور الكرام. ومل يرزق من 
مت�سلة،  �سل�سلة  يف  اأعالم  اأئمة  من  الأ�سعري  ُرزق  ما  مثل  والأتباع  التالميذ 
كالباقالين، واإمام احلرمني، والغزايل، وال�سهر�ستاين، وفخر الدين الرازي. ومن 
املرجح اأن ارتباط املاتريدية بالفقه احلنفي هو الذي اأ�سفى على اأبي حنيفة الطابع 
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الكالمي املبالغ فيه، وعّزز ن�سبة بع�س الكتب والر�سائل اإليه، مثل: الفقه الأكرب، 
الأحناف  متكلمي  اأن  على  ذلك.  يف  �ساأن  للماتريدية  يكون  اأن  ببعيد  ولي�س 
اأنف�سهم مل يتحم�سوا جميًعا لأبي من�سور، فنجم الدين عمر الن�سفي )7)5هـ/ 
اأحناف  له  يتحم�س  هذا  وبعك�س  »العقائد«،  كتابه  ا�سمه يف  يذكر  ل  1142م( 
اآخرون، ويف مقدمتهم اأبو املعني الن�سفي )508هـ/ 1114م( الذي نا�سره بقوة، 
)580هـ/  ال�سابوين  الدين  ونور  الأ�سعري،  من  ال�سهر�ستاين  مبثابة  منه  وهو 
1181م( الذي كان له مع فخر الدين الرازي مناظرات كثرية. ومما يوؤ�سف له اأن 
موؤلفات كبار املاتريدية ل يزال معظمها خمطوًطا، وبخا�سة موؤلفات اأبي املعني)1( 

وكتاب التوحيد للماتريدي نف�سه مل ين�سر اإل منذ خم�سة اأعوام)2(. 

فكرة الألوهية عند املاتريدية 

للعقل  ويدعون  مثلهم،  �سلفيون  فهم  كالأ�ساعرة،  باملاأثور  املاتريدية  ياأخذ 
جماًل قد يف�سحون فيه، ولكنهم يف اجلملة اأقرب اإىل الأ�ساعرة منهم اإىل املعتزلة. 
ففي م�سكلة الألوهية يثبتون للبارئ �سفات تخالف �سفات احلوادث، فاهلل عامل 

بداأ املرحوم الدكتور اأحمد فوؤاد الأهواين، مع اأحد تالميذه الأ�ستاذ عبد احلي قابيل، يف حتقيق كتاب تب�سرة   )1(
الدكتور فتح  اأي�ًسا  بالأمر  ال�سري. وا�سطلع  الهامة، ثم توقف  الكالمية  املعني  اأبي  الأدلة، وهو من بني كتب 
للقراء  اأن يخرج هذا الكتاب قريًبا على يديه  املاتريدي عامة، وناأمل  باملذهب  ال�سلة  اهلل خليف، وهو وثيق 

والباحثني، اإىل جانب كتب ماتريدية اأخرى. 
اأنيق، وان�سم اإىل �سل�سلة  اأخرجه الدكتور فتح اهلل خليف باملطبعة الكاثوليكية ببريوت عام 1970 يف ثوب   )2(

الفكر العربي والإ�سالمي. 
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بعلم ل كالعلوم، وقادر بقدرة ل كالقدر)1(. وكالم اهلل قدمي، وهو �سفة قائمة بذاته 
تعاىل، ولي�ست من جن�س احلروف ول الأ�سوات التي هي حمدثة وخملوقة، ويف 
هذا ما يوؤذن بتفرقة بني الكالم النف�سي والكالم اللفظي)2(. ويرى املاتريدي اأن 
نور ول ظلمة))(،  البارئ حق ولزمة بال كيف، ول مقابلة ول مدابرة، ول  روؤية 
�س اأمره اإىل اهلل، اأو يوؤوله  وي�سلم بالعر�س وال�ستواء مما وردت به ن�سو�س ثابتة، ويفوِّ
باأنه يدل على العلّو والرفعة، اأو اجلالل والعظمة)4(. ويبدو من هذا اأن املاتريدية 
يلتقون مع الأ�ساعرة يف العنا�سر الأ�سا�سية لفكرة الألوهية، ولكنهم يفرتقون عنهم 
باأن  هنا  ونكتفي  ع�سرين.  نحو  اإىل  الباحثون  بها  �سعد  فرعية  اأخرى  م�سائل  يف 
ن�سري اإىل اأربع منها تت�سل مب�سكلة الألوهية. فيّعد الأ�ساعرة البقاء �سفة زائدة على 
الذات، وينكر املاتريدية هذه ال�سفة، كما اأنكرها بع�س الأ�ساعرة كاإمام احلرمني 
اأمًرا  الزمان، ولي�س  الذات يف  البقاء عني وجود  اأن  الرازي، ويرون  الدين  وفخر 
زائًدا عليها)5(. وي�سيف املاتريدية اإىل �سفات املعاين ال�سبع املعروفة �سفة قائمة 

ژائ    ائ  ەئ      ا�ستمّدوها من قوله تعاىل:  التكوين، وقد  بالذات، هي �سفة 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ژ ]ي�س/ 82[. ويراد بالتكوين الإيجاد 
من عدم، ويفرقون بينه وبني القدرة من ناحية اأنه تنفيذ وفعل، يف حني اأن القدرة 
�سفة متكن من الفعل والرتك، وهذه تفرقة لفظية فيما يبدو. وقد رف�س الأ�ساعرة 

املاتريدي، كتاب التوحيد، �س)24-2.   )1(
البيا�سي، اإ�سارات املرام من عبارات الإمام، القاهرة 1949، �س8)144-1.   )2(

املاتريدي -كتاب التوحيد، �س77، 81، 85.   )((
امل�سدر ال�سابق، �س67، 68، 74.   )4(

 Kholeif, A Study on Fakhr al-Din al-Razi, Beyrouth 1966, p. 105-113.  )5(
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يغني عنها)1(.  ما  والإرادة  القدرة  اأن يف �سفتي  ال�سفة اجلديدة، ولحظوا  هذه 
ويجمع الأ�ساعرة و املاتريدية، كما قّدمنا، على اأن روؤية البارئ ممكنة، ويختلفون 
يف التدليل على ذلك، فالأ�ساعرة يرون اأنه ي�ستدل عليها بالنقل والعقل، ويقف 
املاتريدية يف ذلك عند ال�سمع وحده)2(، واأّيدهم فخر الدين الرازي من الأ�ساعرة 
الذي يقرر هو الآخر اأن العقل عاجز عن اإقامة الدليل على اإمكان روؤية اهلل))(. 
م�سموع،  اأو غري  م�سموع  اهلل  اأن كالم  املاتريدية يف  و  الأ�ساعرة  اختلف  واأخرًيا 
فاختار الأ�سعري اأن كل موجود كما يجوز اأن يرى يجوز اأن ي�سمع. وقال املاتريدي 
اإن كالم اهلل غري م�سموع اأ�ساًل، وجاراه من كبار الأ�ساعرة اأبو اإ�سحق الإ�سفراييني 

)418هـ/ 1027م()4(.
* * *

والتنزيه،  التوحيد  اإىل  يرمي  ت�سويًرا  الألوهية  فكرة  املاتريدية  في�سور 
يثبتون  واجلزئيات.  التفا�سيل  بع�س  معهم يف  اختلفوا  واإن  الأ�ساعرة  �سنع  كما 
ونحوها،  واإرادة  وقدرة  علم  من  نف�سه  بها  البارئ  و�سف  التي  الذاتية  ال�سفات 
ويرون اأنها معاٍن قدمية قائمة بذاته تعاىل، ولكنها »لي�ست هي ذاته ول غري ذاته«، 
عبارة �سمعناها من ابن كاّلب من قبل، ورّددها الأ�سعري، واإن ا�ستوقفت بع�س 

جنم الدين الن�سفي، العقائد الن�سفية، اإ�ستانبول 1890، �س))4-1)1.   )1(
املاتريدي، كتاب التوحيد، �س77.   )2(

الرازي، الأربعني يف اأ�سول الدين، حيدر اآباد )5)1هـ، �س198.   )((
ال�سابوين، كتاب البداية، القاهرة 1969، �س66.   )4(
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الباحثني. وينزهون البارئ -جّل �ساأنه- عن املكانية والزمانية واجل�سمية، مفو�سني 
وقد  مقبوًل.  تاأوياًل  لها  موؤّولني  اأو  بذلك،  وردت  التي  الن�سو�س  معنى  اهلل  اإىل 
القول  يف  �سنُعوا  كما  الأ�ساعرة،  من  اأقوى  بدرجة  اأحيانًا  بالن�س  ي�ستم�سكون 
بالتكوين، ويف التدليل على روؤية الباري، فيبدون اأقرب اإىل ال�سلف من الأ�ساعرة. 
ومهما يكن من �سيء فم�سافة اخللف بني الطرفني �سّيقة، وهم جميًعا اأهل ال�سنة 
اآراء ماتريدية،  اأن بع�س كبار الأ�ساعرة اعتنق  اأدل على هذا من  واجلماعة. ول 
اأ�سعرية. واأغلب الظن اأن اخلالف الفقهي  اآراء  كما اعتنق بع�س كبار املاتريدية 
هو الذي عّزز اخلالف الكالمي، وكم كان بني الفقهاء من خالف وجدل حول 
الت�سريعية. وقد منا هذا اجلدل يف الوقت الذي خّفت فيه حّدة اجلدل  امل�سائل 
اأن  من  باأ�س  يكن  الكالمي مل  اجلدل  اأن خّف  ويوم  الكالمية.  امل�سائل  حول 

ت�سود الأ�سعرية، وحتل حمل املاتريدية حتى لدى الأحناف اأنف�سهم. 
* * *

حكم وتقدير 

اأ�سرنا من قبل اإىل التيارات الفكرية التي �سرت اإىل العامل الإ�سالمي، ومل 
به  اأن يقولوا مبثل ما قال  اأن فعلت فعلها. فلم ي�سلم م�سّبهو الإ�سالم من  تلبث 
جم�ّسمة اليهود، ووقعوا يف غلوٍّ ل يقره الدين. ودافع املعتزلة عن فكرة التوحيد، 
ا على التنويه من مانوية ومزدكية، وا�ستعانوا يف  واأجهدوا اأنف�سهم يف حمايتها، ردًّ
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دفاعهم بكل ما وقفوا عليه يف الثقافات الأجنبية، ولوحظ من قدمي اأن العاّلف 
والنظام واجلاحظ تفتحت اأذهانهم لبع�س فال�سفة اليونان، وَعدُّ ال�سفات معايَن 
على نحو ما �سنع معّمر بن عباد ال�سلمي يذكرنا بفل�سفة املعاين ال�سقراطية. و�سرت 
فاأخذوا  بهم،  املحيط  الفل�سفي  البحث  بدورهم عدوى  واملاتريدية  الأ�ساعرة  اإىل 
عن الفال�سفة �سيًئا من منهجهم ونظرياتهم، وكان ملنطق اأر�سطو �ساأن يف جدلهم 
ومناق�ساتهم. والكالم النف�سي الذي قال به الأ�سعري يقرتب من قول اأفالطون: 
اإّن التفكري كالم ذهني. وكبار الأ�ساعرة الالحقون، اأمثال اإمام احلرمني والغزايل 
والرازي يعدون فال�سفة، كما يعدون متكلمني، ويف كالم اأبي من�سور املاتريدي 

م�سحة فل�سفية وا�سحة، وقد اأخذ بقدر من امل�سطلحات الفل�سفية ال�سائرة. 

فيمن  اأي�ًسا  اأّثروا  فاإنهم  بغريهم،  تاأثروا  قد  والأ�ساعرة  املعتزلة  كان  واإذا 
حولهم من فرق ومدار�س خمتلفة، و�سنبني يف الف�سل التايل اإىل اأي مدى ارتبط 
الكالمي  الفكر  بني  ال�سلة  اإىل  بعد  فيما  و�سن�سري  عنهم،  واأخذوا  ال�سيعة  بهم 
باآراء  اليهود  من  والربَّانيني  القرائني  لتاأثر  قبل  من  وعر�سنا  الإ�سالم.  وفال�سفة 
املعتزلة. ودخل الأ�ساعرة يف حوار مع الطوائف امل�سيحية امل�سرقية، وعقدت لذلك 
حلقات �سهدها الأمراء والروؤ�ساء، ولأبي قرة )204هـ/ 820م( ويحيى بن عدّي 
)62)هـ/ )97م( مواقف م�سهورة مع كبار املفكرين امل�سلمني، و�سافر الباقالين 
على راأ�س وفد اإىل الق�سطنطينية ليناق�س رجال الدين هناك. واإذا كان املعتزلة قد 
عنوا بالّرد على الثنوية، فاإن الأ�ساعرة �سغلوا كثرًيا بالرد على امللكانية والن�ساطرة 
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واليعاقبة. ويف متهيد الباقالين، واإر�ساد اإمام احلرمني مناذج مطولة من ذلك. ونرجح 
اإىل  اأ�سرنا  اأن  اإىل م�سيحيي الق�سطنطينية. و�سبق لنا  اأن �سيًئا من هذا قد انتقل 
اأن القدي�س توما�س الأكويني عار�س مفكري مبداأ ال�سببية ورد عليهم، ورّجحنا 
اأنه �سّوب يف ذلك اإىل الأ�ساعرة واإن مل ي�سرح با�سمهم. وقد يكون يف لهوت 
القرون الو�سطى امل�سيحية �سيء من الدرا�سات الكالمية الإ�سالمية، ولكنه تاأثر 

خا�سة بامل�سائية العربية. 



من �أقدم �لفرق �لإ�سالمية، و�إذ� ك�ن حق علّي يف �خلالفة هو �أ�س��سه�، ف�إن 
�لقول بذلك ي�سعد �إىل يوم �ل�سقيفة. ويف هذ� �ليوم ك�ن بني �مل�سلمني من يرى 
�أنه �أحّق به�، لأنه �أّول من �أ�سلم، ومن �أكرث �مل�سلمني بالًء وجه�ًد� يف �سبيل �هلل، 
ل  وتربطه ب�لنبي و�س�ئج �ستى. ولكن مل يكن يرتتب على ذلك �آث�ر عملية، وف�سَ
عمر يف �ملوقف ب�أن ب�يع �أب� بكر. ومل يح�سر عليٌّ هذ� �لجتم�ع ل�ستغ�له بتجهيز 
علم  حني  بكر  لأبي  �لبيعة  عن  ير�ض  مل  ولعله  لدفنه،  �لعّدة  و�إعد�د  �لر�سول 
بخربه�. ثم �نتهى به �لأمر �إىل مب�يعته، كم� ب�يع �س�حبيه من بعده: عمر وعثم�ن 
�، وبخ��سة يف عهد �أبي بكر وعمر  و�س�رت �سئون �مل�سلمني يف طريقه� �سرًي� طبيعيًّ
� للعدل و�لإن�س�ف.  �للذين مل يعري� �لع�سبية �لقبلية �أّي �لتف�ت، وك�ن� مثاًل حيًّ

ن�ش�أتهم 

من �خلط�أ �أن نتحدث يف هذه �ملدة عن حتزب و��سح �أو ظهور فرق تن��سر 
هذ� �أو ذ�ك، ويوم �أن ق�مت �لفتنة �لكربى على �أثر مقتل عثم�ن، ظهر �لتحّزب 

 الف�صل اخلام�س
ال�صيعة
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�س�فًر�، ف�لتف جم�عة حول علّي و�آخرون حول مع�وية. ومل يتول عليٌّ �خلالفة 
عن �إجم�ع ور�ًس� ت�م، بل ط�لبه فريق بدم عثم�ن لأنه مل ين�سط يف �لدف�ع عنه، 
علّي  �أن�س�ر  و�أخذ  �له��سميني.  �لأمويون يف وجه  ووقف  قتلته،  يتتبع  لأنه مل  �أو 
�سّفني  معركة  �أثر  وعلى  �حلروب.  و�سّفتهم  �خل�سومة  و�سهرتهم  حوله،  يلتفون 
�ن�سق وهم �خلو�رج، وبقي  �ت�سع �خلرق، و�ن�سق منهم على علّي من  و�لتحكيم 
�ل�سيعة، و�إن ك�ن مل  �لبذور �لأوىل لفرق  �أّيدوه ون��سروه، وهوؤلء هم  حوله من 
بني  و��سًح�  �لتق�بل  وك�ن  �لت�ريخ.  ذلك  منذ  عليهم  �أطلقت  �لكلمة  �أن  يثبت 
�خلو�رج و�ل�سيعة، ينكر �لأولون خالفة علّي بعد �لتحكيم، ويوؤلبون �لن��ض عليه. 
ويتم�سك به �لأخريون، ول يرون �أحًد� �أحّق ب�خلالفة منه ويد�فعون عنه بقوة، و�إن 

مل يخل�سو� د�ئًم� يف هذ� �لدف�ع. 

�سعو�ء.  حربً�  عليهم�  �سنو�  �لذين  �أمية،  بني  خ�سوم  من  �لطرف�ن  وك�ن 
ول �سك يف �أن معركة كربالء ومقتل �حل�سني )61هـ(، وهو من �أكرب �لأحد�ث 
�ل�سي��سية و�لروحية يف �لإ�سالم، قد �أّجج ن�ر �خل�سومة ومالأ نفو�ض �أن�س�ر �لعلويني 
�مللك،  زيد بن علي )121هـ( على ه�س�م بن عبد  �سغًن� وحقًد�. وتاله خروج 
وخروج �أخيه يحيى )125هـ( من بعده، وقتلهم� و�لتمثيل بهم�. ومل يكن بط�ض 
�لعب��سيني ب�لعلويني �أقّل من بط�ض �لأمويني، ل �سيم� وهم �أقرب �إليهم و�أعرف 
ب�أ�سر�رهم، وق�مت دعوتهم يف ق�سط كبري منه� على �أكت�فهم. و�إز�ء هذه �ملط�ردة 
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جم�ع�ت  منهم  فُكّونت  �لتقية.  �إىل  يلجوؤو�  �أن  من   � بدًّ �ل�سيعة  ير  مل  �مل�ستمرة 
ب�لثق�ف�ت  و�ت�سلو�  و�لبحث.  ب�لدر�ض  و��ستع�نو�  َخفية،  دع�ي�ت  وُنّظمت  �سرية، 
�ملختلفة، و�أخذو� عنه� م� �أخذو�، و�أدخلو� على �لدين م� �أدخلو�. و��ستط�عو� �أن 
وُقّدر  �لتحزب و�لط�ئفية.  �أ�س��ض  �لتي ك�نت  �لتع�ليم و�لآر�ء  يجمعو� ط�ئفة من 
�سرًق�  دول  لهم  وق�مت  �حلكم،  �إىل  ي�سلو�  �أن  �لعب��سية  �لدولة  �إب�ن �سعف  لهم 

وغربً�، على ر�أ�سه� �لدولة �لف�طمية. 

اأهم فرقهم 

مل يكن غريًب� �أن ينق�سم �ل�سيعة �إىل فرق وطو�ئف، فقد ك�نو� �أخالًط� من 
�لأجن��ض و�ل�سعوب، لهم ميول متب�ينة وبو�عث خمتلفة، هذ� �إىل �أن �لأحد�ث 
�لغالة  منهم  فك�ن  �نق�س�مهم.  �سبًب� يف  ك�نت  �لأئمة  ببع�ض  وتعّلقهم  �ل�سي��سية 
و�ملتطرفون �لذين زعمو� تقدي�ض �لأئمة �إىل حد �لقول بنبوة علي �أو ت�أليهه كم� 
�سنع �ل�سب�أية، وغ�لو� يف �لطعن على خم�لفيهم �إىل حد رميهم ب�لكفر، وندع هن� 
هوؤلء �لغالة جميًع� ج�نًب�. ومنهم �ملعتدلون �لذين وقفو� عند �ملط�لبة ب�خلالفة، 
� و�أبن�ءه �أحّق من غريهم. ومن �أهمهم فرق ثالث نقف عنده�، وهي  معلنني �أن عليًّ
�أن�س�ر وموؤيدون يف �لع�مل  �لزيدية، و�لإثن� ع�سرية، و�لإ�سم�عيلية، ول يز�ل لهم 

�لإ�سالمي حتى �ليوم. 
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الزيدية وفكرة الألوهية 

�لزيدية هم �أتب�ع زيد  بن علي بن �حل�سني )122هـ/ 741م( �لذي عرف 
�سبيل  يف  �ملوت  �إىل  �سج�عته  به  و�نتهت  �حلجة،  وقوة  �لعلم  و�سعة  ب�ل�سج�عة 
�لبق�ع كطرب�ست�ن،  بع�ض  بعده حتى جنحو� يف  يعملون من  �أتب�عه  وبقي  دعوته، 
و�ليمن، وبالد �ملغرب، ول يز�ل منهم عدد كبري يف بالد �ليمن �إىل �ليوم، ويف 
�ملن�طق �جلبلية بوجه خ��ض. و�لزيدية من �أكرث فرق �ل�سيعة �عتد�ًل و�أقربهم �إىل 
يف  �خلالفة  �س�قو�  و�إن  وعمر،  بكر  �أبي  �ل�سيخني  بخالفة  ي�سلِّمون  �ل�سنة،  �أهل 
�أولد ف�طمة من �حل�سن و�حل�سني. ل يقولون بع�سمة �لأئمة، ول يقبلون �لقول 
و�لقدرة على �لجته�د، ويجيزون  �لدين  �لتفقه يف  فيهم  ب�خِتف�ئهم. وي�سرتطون 
�إم�مة �ملف�سول. ول ي�أخذون ب�لتقية، ويدعون �إىل �خلروج يف �سبيل �هلل لإحق�ق 
�حلق و�ملط�لبة ب�خلالفة. ُعنو� خ��سة ب�لفقه و�حلديث، وك�ن منهم �أئمة جمتهدون. 

وفيم� يتعلق مب�سكلة �لألوهية، يظهر �أنهم ك�نو� يف �لبد�ية �أقرب �إىل �ل�سلف، 
و�إن تتلمذ �إم�مهم لو��سل  بن عط�ء، وقد �أخذت عليه هذه �لتلمذة لأن و��ساًل 
جّوز �خلط�أ على جّده عليٍّ - كرم �هلل وجهه -)1(. فق�ل جمهورهم �إن �لب�رئ �سيء 
ل ك�لأ�سي�ء، ول ت�سبهه �لأ�سي�ء، و�إنه ع�مل بعلم ل هو هو ول غريه، وق�در بقدرة 
لهي هو ول غريه)2(، وتلك عب�ر�ت رّدده� بع�ض �ل�سلف يف �لقرن �لث�ين للهجرة. 
ول يو�سف �هلل ب�لقدرة على �لظلم، لأنه ي�ستحيل عليه �أن يظلم، ويجب �أن نقف 

�ل�سهر�ست�ين، ملل، جـ1، �ض208.   )1(
�لأ�سعري، مق�لت ج1، �ض70.   )2(
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�ن�سمو�  بغد�د  معتزلة  بع�ض  �أن  نعلم  ونحن  �خلرب)1(.  به  ج�ء  م�  عند  �سف�ته  يف 
�إىل �لزيدية، ثم قدر لب�سريني كبريين �أن ت�سود تع�ليمهم لديهم�، وهم� �جلب�ئي�ن 
�ل�س�د�ض  �لقرن  منذ  �لعتز�ل  �أن  �إىل  �أ�سرن�  �أن  لن�  و�سبق  ه��سم.  و�أبو  علّي  �أبو 
� �إل عند زيدية �ليمن، وعن طريقهم ��ستطعن� �أخرًي�  �لهجري مل يجد له ملج�أ قويًّ
�ليمن  زيدية  عند  �لألوهية  وفكرة  �ملعتزيل.  للفكر  ه�مة  م�س�در  نك�سف عن  �أن 

�ملت�أخرين معتزلية خ�ل�سة. 

الإثن� ع�شرية وفكرة الألوهية 

�هلل  كرم   - علّي  �إىل  ت�سعد  �لتي  �لإم�مية  �سعبتي  �إحدى  ع�سرية  �لإثن� 
على  هم  �إم�ًم�،  ع�سر  �ثن�  �سل�سلة جملته�  �ملهدي يف  �إىل حممد  وتنتهي  وجهه، 
زين  ثم علي  و�بنه �حل�سن )50هـ(، و�حل�سني )61هـ(،  �لتو�يل: علي )40هـ(، 
�لع�بدين )94هـ(، وحممد �لب�قر )113هـ(، وجعفر �ل�س�دق )148هـ(، ومو�سى 
)220هـ(،  �جلو�د  وحممد  )202هـ(،  �لر�س�  �حل�سن  و�أبو  )183هـ(،  �لك�ظم 
�لذي �ختفى  �لع�سكري )260هـ(، وحممد  �له�دي )254هـ(، و�حل�سن  وعلي 
�ل�سي��سية،  و�لعزلة  �لتقية  �سّنة  ��ستنو�  وقد  �ملنتظر.  �ملهدي  وهو  )260هـ(  ع�م 
�لأمويني  بط�ض  من  ي�سلمو�  هذ� مل  ومع  ذلك.  ثم�ر  من  �ملنتظر  �ملهدي  وفكرة 
و�لعب��سيني، و��ستمرو� يق�ومون ويج�دلون، وميثلون �ليوم �ملذهب �لر�سمي للدولة 

يف �إير�ن، ولهم يف �لعر�ق و�لهند �أن�س�ر وموؤيدون يبلغون عدة ماليني. 
�مل�سدر �ل�س�بق. �ض72-71.   )1(
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يتلقى  �أر�سه،  يف  �هلل  حجة  و�لإم�م  �لنبوة،  م�ستوى  يف  عندهم  و�لإم�مة 
من  مع�سوم  وهو  �ل�سبيل.  للموؤمنني  وير�سم  �لدينية،  �لن�سو�ض  ويف�سر  �لوحي، 
�خلط�أ، وحكمه ل يرّد، ومن خرج عليه َحلَّ قتله. و�لإم�مة ور�ثية لي�ست يف متن�ول 
�جلميع، ول تخلو �لأر�ض من �إم�م يقيم �لعدل وين�سر �لدين)1(. فهم يقولون �إن 
�لأئمة ك�لأنبي�ء مع�سومون، ل ت�سدر منهم �سغرية ول كبرية، ول يجوز عليهم 
خط�أ ول ن�سي�ن، و�أث�رو� بذلك م�سكلة �لع�سمة يف �لإ�سالم، ومل تكن معروفة يف 
�أن ق�ل يف �سم�حة: »�أخط�أ عمر و�أ�س�بت  عهد �ل�سح�بة و�لت�بعني، و�سبق لعمر 
�مر�أة«. و�أخذو� ب�لتقية �لتي طبقه� علي زين �لع�بدين )63هـ( يف ح�س�ر �ملدينة، 
لذلك  وو�سع  �حل�كم  على  �خلروج  �لإم�م  �أر�د  ف�إذ�  �أ�س��ًس� يف حي�تهم،  وعدوه� 
عدو�نً�  �أح�ّسو�  و�إذ�  �ملر�سومة،  �خلطة  تنفذ  �أن  �إىل  �أ�سح�به  كتمه   � خ��سًّ تدبرًي� 
�أظهرو� تقية غري م� يبطنون. و�آمنو� ب�لرجعة وعودة �ملهدي �ملنتظر، فك�نو� يزعمون 
�أن �إم�ًم� من �أئمتهم �سيعود حتى بعد غيبته �أو موته. و�أخرًي� ك�نو� ي�ستبيحون-على 
عك�ض �لزيدية - �لطعن يف �ل�سيخني و�لرب�ءة منهم�، ولعلهم �ُسّمو� �لر�ف�سة من 
�أجل ذلك، لأنهم رف�سو� خالفة �أبي بكر وعمر، وهي ت�ْسمية رّدده� �أهل �ل�سنة 
ومل ترق لدى �ل�سيعة. وكل تلك �آر�ء ق�ل به� �ملت�أخرون، ومل ُتعرف لدى �لأئمة 
�لأَول، ومل يثبت �أن جعفر �ل�س�دق - وهو �لذي يعزى �إليه كثري منه� - قد ق�ل 

به�، بل على �لعك�ض ��ستنكره�، كم� ��ستنكره� �أئمة �آخرون)2(. 

�لكليني، �أ�سول �لك�يف، �إير�ن 1865، �ض128-82.   )1(
حممد ك�مل ح�سني، ط�ئفة �لإ�سم�عيلية، �لق�هرة 1959، �ض10.   )2(



الألوهية
109109

ولالإثن� ع�سرية متكلموهم، ومن �أو�ئلهم ه�س�م بن �حلكم )198هـ/ 814م( 
�لبديهة  �لهذيل، و��سرتك معه يف جدل طويل)1(. وك�ن ح��سر  �أب�  �لذي ع��سر 
عر�ض  مل�  عر�ض  خمتلفة.  جو�نب  من  نقًد�  عليه  �أث�رت  ب�آر�ء  ق�ل  �حلجة،  قوّي 
له مع��سروه من م�س�كل كالمية، ك�لأ�سم�ء و�ل�سف�ت، و�ل�سفة و�لعر�ض، وعلم 
غلّو  كله�  �آر�ء  �إىل  فيه  و�نتهى  ب�لتج�سيم،  يقول  ك�ن  و�إر�دته وحركته)2(.  �لب�رئ 
به�،  ق�ل  ه�س�م  يكون  �أن  و��ستبعدو�  �ملت�أخرون،  �ل�سيعة  �أنكره�  وقد  وغر�بة)3(. 

لأنهم م�لو� �إىل مذهب �ملعتزلة. 

ويظهر �أن موقف �لإثن� ع�سرية من م�سكلة �لألوهية مّر ب�أدو�ر خمتلفة، فك�ن 
�أئمتهم �لأَول، وبينهم جعفر �ل�س�دق، ينفرون من �مل�س�كل �لكالمية، وي�سلمون 
�أ�سم�ء  من  و�ل�سنة  �لكت�ب  يف  ج�ء  مب�  �لت�أويل-  من  �سيء  يف  �أو  تفوي�ض-  يف 
�أفك�ر  �إليه�  �سرت  وقد  �حلكم،  بن  ه�س�م  مدر�سة  ج�ءت  ثم  و�سف�ته)4(.  �لب�رئ 
�أجنبية من ت�سبيه وجت�سيم، ف�عتنقته� وع�ر�ست به� �ملعتزلة �لذين رف�سو� نظرية 
�لإم�مة �ل�سيعية، و��ستبكت معهم يف خ�سومة طويلة. ولكن مل تلبث �ل�سي��سة 
�أن قربت م�س�فة �خللف بني �لطرفني، ف�قرتب �لإثن� ع�سرية على �أيدي �لبويهيني 
من �ملعتزلة، وق�لو� معهم ب�لتنزيه و�لتجريد، ومن متكلميهم يف هذه �ملرحلة �ل�سيخ 
�ملفيد )413هـ/ 1022م( �س�حب »تهذيب �لأحك�م«. ثم �ختلط �لكالم عندهم 

�بن �لندمي، �لفهر�ست، �ض250-249.   )1(
�لأ�سعري، مق�لت، حـ1، �ض33، 38-37، 222.   )2(

�مل�سدر �ل�س�بق، حـ1، �ض31-33، 207-208، �لبغد�د، �لفرق، �ض50-48.   )3(
جعفر �ل�س�دق، م�سند �لإم�م جعفر �ل�س�دق، بريوت 1955، حـ1، �ض36، 47، 70.   )4(
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للتطور  )673هـ/ 1277م( جم�ر�ة  �لطو�سّي  �لدين  ن�سري  �أيدي  على  ب�لفل�سفة 
�لع�م، وب�لت�سوف على �أيدي �ل�سيخ �لآملي )787هـ/ 1387م( �س�حب »ج�مع 
�لأ�سر�ر ومنبع �لأنو�ر«. فلدى �لإثن� ع�سرية �ملت�أخرين جند �أفك�ًر� معتزلية مع�دة 
من �لقول ب�أن �ل�سفة عني �لذ�ت، و�أن �لقر�آن خملوق. وينكرون �لكالم �لنف�سي، 

وروؤية �هلل ب�لأب�س�ر يف �لدني� و�لآخرة، وينزهونه تع�ىل عن �أن ي�سدر عنه �ل�سر.

الإ�شم�عيلية وفكرة الألوهية 

�لإ�سم�عيلية هي �ل�سعبة �لث�نية من �لإم�مية، وقد �ختلف يف ن�س�أته� و�سبب 
من  و�أخرى  �لغالة،  من  ت�رة  وُعّدت  �ل�س�دق،  بجعفر  �سلته�  ومدى  ت�سميته�، 
�ل�س�بع  �لإم�م  762م(  )145هـ/  �إ�سم�عيل  �إىل  تن�سب  �أنه�  ح  ونرجِّ �ملعتدلني. 
�إ�سم�عيل  عهد  يف  �س�أن  له�  يكن  مل  �أنه  ويظهر  �ل�س�دق.  جلعفر  �لأكرب  و�لبن 
نف�سه، ومل تبُد �جت�ه�ته� �إل بعد موته بنحو م�ئة �سنة، ومل ُتعرف ن�سبته� �إليه �إل 
مت�أخًر�. وقد ربط ب�سل�سلة من �أئمة ج�وؤو� بعده و��سترتو�، لأنه مل تتوفر لديهم قوة 
تلو �لآخر،  �لو�حد  �ل�سرت« هذ�،  وتع�قبو� يف »دور  �أعد�ئهم،  متكنهم من مو�جهة 
�إىل �أن ظهر عبيد �هلل بن �ملهدي )322هـ/ 934م( موؤ�س�ض �لدولة �لف�طمية وقد 
مّهد لهذه �لدولة حمد�ن �لقرمطي )276هـ/ 890م(، وتفرع عنه� �لدروز �أتب�ع 
َدرزي )402هـ/ 1012م( تلميذ �حل�كم ب�أمر �هلل، و�حل�س��سون �أتب�ع �حل�سن بن 
عّدة  ولالإ�سم�عيلية  �لنز�رية.  �لإ�سم�عيلية  وممثلو  1091م(  )476هـ/  �ل�سب�ح 
يرون  لأنهم  �أو  �لب�طن،  �أو  �مل�سترت  ب�لإم�م  ق�لو�  لأنهم  �لب�طنية،  �أهمه�:  �أ�سم�ء، 
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�أن لكل ظ�هر ب�طًن�، ولكل تنزيل ت�أوياًل)1(. و�ُسمو� �لتعليمية �أي�ًس� لأنهم يبطلون 
�لر�أي، ويدعون �إىل �لتعليم و�لأخذ عن �لإم�م �ملع�سوم)2(، وقد دفع هذ� جولد 
� �أتب�ع وموؤيدون يف ف�ر�ض،  هم من �أن�س�ر �لتقليد)3(. ولهم ح�ليًّ ت�سيهر �إىل �أن يعدُّ
وتوىل  وتنج�نيق�.  وزجنب�ر،  و�ل�س�م،  وعم�ن،  و�لهند،  و�أفغ�ن�ست�ن،  �آ�سي�،  و�أو��سط 

�أخرًي� �أغ�خ�ن )1957( زع�متهم، و�نتقلت �لزع�مة �إىل �أعق�به من بعده. 

يف  �أ�س�تذة  وك�نو�  �سعة،  يف  وطبقوه  ع�سرية،  ك�لإثن�  �لتقية  مببد�أ  �أخذو� 
�لتنظيم �ل�سري، و��ستب�حو� �لقتل غيلًة، وم�سلكهم حمل نقد ومالحظة �سديدة. 
جلوؤو� �إىل �لعنف �أحي�نً�، وع�ثو� يف �لأر�ض ف�س�ًد�، وخ��سة على �أيدي �لقر�مطة 
� للد�عي، ويرتبط به  و�حل�س��سني. وق�لو� ب�لور�ثة �لروحية، في�سبح �ملَْدُعوُّ �بًن� روحيًّ
بعالقة ل تقل عن ر�بطة �لدم. وتفّننو� يف �لدعوة، ونظموه� يف درج�ت متالحقة، 
ل ينتقل �لط�لب من درجة �إىل �أخرى �إل ب�إذن من �لّد�عي)4(. و�لدع�ة �أنف�سهم 
مر�تب، على ر�أ�سهم �لنبي �لذي يبلغ �لكالم �ملنّزل، و�سموه �لن�طق، ويليه �لإم�م 
�لذي يوؤول هذ� �لكالم، و�سموه »�لأ�س��ض« �أو �لو�سّي، وحممد هو �لن�طق وعلّي 
هو �لأ�س��ض. ويليهم� �حلجة �لذي يثبت �سدق ر�س�لة �لأ�س��ض، وبعده �لّد�عي، 
وهكذ�. و�لّدع�ة كثريون موزعون على �لع�مل جميعه، وي�سرف على كل جمموعة 
�أو د�عي �لّدع�ة، ويدخل �إخو�ن �ل�سف�ء يف هذ� �لتنظيم. وعلى عهد  د�ٍع كبري 

�لغز�يل، ف�س�ئح �لب�طنية، �لق�هرة 1964، �ض11.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض17.   )2(

عبد �لرحمن بدوي، ت�سدير ف�س�ئح �لب�طنية.   )3(
�لغز�يل، ف�س�ئح �لب�طنية، �ض22 - 23.   )4(
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�لف�طميني ك�ن يف �لق�هرة مع�هد لإعد�د هوؤلء �لدع�ة، و�لأزهر نف�سه �أن�سئ �أ�س��ًس� 
�، �سحيح  لدر�ض �لتع�ليم �لإ�سم�عيلية ون�سره�. وينبغي �أن يكون �لد�عي فطًن� ذكيًّ
�حلد�ض �س�دق �لفر��سة)1(. ويظهر �أن �لّدع�ة ك�نو� يحت�لون لدعوتهم بو�س�ئل �ستى 
من ت�سكيك وتعليق وتدلي�ض، و��ستط�ع �لغز�يل �أن ي�سرح طرقهم يف و�سوح)2(. 
ومل يفتهم �أن ي�ستعينو� ببع�ض و�س�ئل �لإغر�ء من طع�م و�سر�ب، وجم�ل�ض �أن�ض 
وغن�ء، ومالزمة طويلة بني �لّد�عي و�مل�ستجيب، وكل ذلك يف �سرت حمكم وخفية 
�لذي  �لب�طني  ب�لت�أويل  و��ستع�نو�  �ختالفه�.  �ل�سرية على  �س�أن �جلم�ع�ت  ت�مة، 
��ستهرو� به وتفننو� فيه، وهو ل يخلو من ت�سويق و�إغر�ء، ولكل �سيء عندهم �سر، 
وتو�سعو� يف �أ�سر�ر �لأعد�د، وبخ��سة عدد7، ولعلهم �سمو� �ل�سبعّية من �أجله)3(. 
مو� تع�ليمهم بقدر، ول يز�لون يلتزمون  و�قت�ست �ل�سرّية �أن يخفو� كتبهم، و�أن يقدِّ
ذلك �إىل �ليوم. ولهم موؤلف�ت كثرية بقيت خمطوطة، ومل يفتح فيه� ب�ب �لن�سر 
�إل �أخرًي� على �أيدي من وقفو� على �أ�سر�ره�، �أمث�ل حممد ك�مل ح�سني وعلي 

�أ�سغر فْي�سي. 

ل �سك يف �أن �لإ�سم�عيلية من �أكرث �ل�سيعة در�ًس� وبحًث�، �س�وؤو� �أن يفل�سفو� 
تع�ليمهم، ففل�سفو� معه� �لعقيدة �لإ�سالمية كله�، و�أدخلو� عليه� كل م� وقفو� عليه 
من �أفك�ر �أجنبية، بني �سرقية وغربية، وبخ��سة �لأفالطونية �ملحدثة. ولفل�سفتهم 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض23.  )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض32-24 .  )2(

�لنعم�ن بن حممد، �أ�س��ض �لت�أويل، بريوت1960، �ض32-31، 60-46 .  )3(
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خطره�، لأنه� مل تقف عند �خل��سة بل �متدت �إىل �لع�مة يف طرق �سرية دقيقة، 
و�أريد تلقينه� لل�سب�ب يف �سن مبكرة. وبدت وك�أنه� فل�سفة هّد�مة، تبعث عليه� 
�لقيود  من  و�لتحّلل  �لأفك�ر،  بلبلة  من  خطرية  نت�ئج  عليه�  وترتبت  �سيئة،  نو�ي� 
وك�سف  طريقه�  يف  وقف  ملن  �لفردية  و�لغتي�لت  �ملحرم،  و��ستب�حة  �لدينية 
�سرته�. ومنذ �لقرن �لر�بع للهجرة ت�سدى للرّد عليه� كثريون، ل فرق بني �سنيني 
�لقرن  �أخري�ت  يف  خطره�  ��ستد  �أن  ويوم  �أنف�سهم،  �ل�سيعة  بع�ض  بل  ومعتزلة، 
�لغز�يل هجوًم� عنيًف� يف �سدق و�إخال�ض، وو�سع  �خل�م�ض �لهجري هجم عليه� 
�إلين� بع�سه�، ويف مقدمته� كت�ب ف�س�ئح  يف ذلك كتًب� ور�س�ئل متالحقة و�سل 

�لب�طنية �لذي �سّوب بوجه خ��ض �إىل خطر م�س�ألة �لتعليم من �لإم�م �ملع�سوم. 

�أن  ي�ستطيع  ل  �لإن�س�ين  �لعقل  �أن  �أ�س��ض  على  �لإلهية  فل�سفتهم  وتقوم 
يدرك حقيقة �لذ�ت �لإلهية، ولي�ض لهذه �لذ�ت �سف�ت، و�إمن� تن�سب �ل�سف�ت 
على �لعقل �لأول �لذي �أبدعه �هلل، ويف و�سعن� �أن نعرف �لعقل �ملبتدع ل �لب�رئ 
�ملبدع)1(. فهم بهذ� �أ�سد تعطياًل من �ملعتزلة، و�إن ح�ولو� �أن يدفعو� هذه �ل�سبهة 
�مل�دة،  �سدرت  هذه  وعن  �لكلّية،  �لنف�ض  �سدرت  �لعقل  وعن  �أنف�سهم)2(.  عن 
وعن �حت�د �لعقل و�لنف�ض و�مل�دة و�لزم�ن و�ملك�ن ت�سدر حركة �لأفالك و�لطب�ئع. 
�سين�،  و�بن  �لف�ر�بي  �سنع  م�  نحو  �ل�سدور، على  �أو  ب�لفي�ض  �لإ�سم�عيلية  فق�ل 
� ل يتالءم مع قدرة �هلل وعظمته، ول يخفف من هذ�  وف�سرو� �خللق تف�سرًي� فل�سفيًّ

)1(  �لكرم�ين، ر�حة �لعقل، �لق�هرة 1952، �ض 46،52.
�مل�سدر �ل�س�بق �ض46  )2(
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يف �سيء �أن ت�ستبدل بكلمة �لفي�ض �أو �ل�سدور كلمة �لإبد�ع لأن موؤد�ه� و�حد. 
وو��سح �أن �لإ�سم�عيلية يلتقون يف هذ� مع فيل�سويف �ل�سرق �لكبريين، ولذ� ك�نت 
�حلملة عليهم جميًع� م�سرتكة. ومل يقفو� عند هذ�، بل �س�وؤو�، �أن يربطو� مر�تب 
دعوتهم مبر�تب �لوجود، ف�لن�طق يف �لع�مل �لأر�سي يق�بل �لعقل �لأول يف �لع�مل 
�لعلوي، و�لأ�س��ض �أو �لو�سي يق�بل �لنف�ض �لكلية، وهكذ�. ويعتقدون �أن �لوحي 
ل ينقطع لأنه في�ض من �لن�طق على �لو�سّي و�لأئمة)1(، ويف هذ� م� يوؤذن ب�حللول 
�لذي �أنكره �مل�سلمون، وقد �أكدوه بنظرية » �لنور �ملحمدي« و�إن ح�ولو� ج�هدين 

�أن يدفعو� عن �أنف�سهم هذه �ل�سبهة. 
* * *

حكم وتقدير 

مذ�هبهم،  وتنوعت  فرقهم  دت  فتعدَّ وحتّزبهم،  ميولهم  يف  �ل�سيعة  تف�وت 
ولكنهم جميًع� �ختلفو� مع �أهل �ل�سّنة، و�أحدثو� �أكرب �ن�سق�ق يف �لإ�سالم. غّذته 
يف �لبد�ية �حلروب و�لأطم�ع �ل�سي��سية، وتعّهدته فيم� بعد �حلزبية و�لط�ئفية، وقّدر 
له �أن يعمر �إىل �ليوم، ول تز�ل ن�ره تت�أجّج من حني لآخر. ول نز�ع يف �أن �أ�سب�به 
�لأوىل ز�لت من قدمي، و�أ�سبح نظ�م �خلالفة يف خرب ك�ن، ومل يبق حمل لو�سّي 
�ملنتظر حلم �جلهالء و�ل�سعف�ء. وهل من �سبيل لأن نتحدث  �إم�م، و�ملهدي  �أو 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض126.   )1(
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عن حكومة ثيوقر�طية يف ع�سر �أولع �لن��ض فيه ب�لقومية و�لدميقر�طية و�جلمهورية 
�ل�سعبية. قد يكون لبع�ض �لتي�ر�ت �ل�سي��سية �أو �لروحية �س�أن يف ��ستمر�ر هذ� 
�خلالف وتغذيته، وكثرًي� م� يح�ول �ملرء �أن يخفي �أهد�فه ومط�معه �لذ�تية ور�ء 
�ست�ر ديني �أو ط�ئفي. وجدير بن� �أن ندرك �أن هذه �لفرقة �أ�سبحت غري مفهومة، 
وللح��سر  حكمه  وللم��سي  كلمتهم،  وجمع  �سملهم  ملِّ  يف  �مل�سلمني  قوة  و�أن 
�سلط�نه، ول تك�د توجد �ليوم م�س�فة خلف كبرية  بني �لك�ثوليكية و�لربوت�ستنتية. 

وقد َت�َبَعْت فكرة �لألوهية عند �ل�سيعة �سري �لبحث �لكالمي يف �لإ�سالم، 
و�أرغب يف  �لنظري،  �جلدل  و�أبعد عن  �ل�سلف،  �إىل  �أقرب  �لأَول  �أئمتهم  فك�ن 
�لت�سليم مب� ج�ء يف �لكت�ب و�ل�سنة دون بحث �أو تعمق. ثم �سرت �إليهم عدوى 
كثرًي� من  ف�قتب�سو�  ع�دو�  ثم  زمًن�،  �ملعتزلة  فع�ر�سو�  �لأخرى،  و�لفرق  �ملد�ر�ض 
�لإلهية  �ملعتزلة  فل�سفة  وتقوم  و�ثن� ع�سرية.  زيدية  فرق يف ذلك بني  �آر�ئهم، ل 
و�لنظر  �لتجريد  �أي�ًس� منحى  تنحو  وقد  و�لتنزيه،  �لتوحيد  قدمن� - على  - كم� 
فكرة  وفْل�سفو�  فيه،  وب�لغو�  ذلك  يف  �لإ�سم�عيلية  �أوغل  وقد  �خل�ل�ض.  �لعقلي 
�لألوهية فل�سفة دقيقة وعميقة قد ي�ست�سيغه� �خل��سة، ولكنه� ل تالئم �لع�مة يف 
�سيء، وك�نت حمل نقد ومع�ر�سة  �سديدين. و�لإ�سم�عيلية   بوجه ع�م �أقرب �إىل 

�لعلم�ء و�لفال�سفة، وبينهم وبني �ملت�سوفة �ملتفل�سفني و�س�ئج �ستى. 





�إىل  ويرمي  و�مللّذ�ت،  �ل�سهو�ت  يتجنب  �سلوك  و�سعور:  �سلوك  �لت�سوف 
�إىل  �إذ� م� و�سل �ملريد  ب�لغبطة و�ل�سع�دة،  �لنف�ض، و�سعور  طه�رة �جل�سم و�سف�ء 
�ملج�هدة  على  يقوم  عمل  وت�أمل:  عمل  �أي�ًس�  وهو  �ل�سف�ء.  وهذ�  �لطه�رة  تلك 
�هلل.  �سبيل ط�عة  و�مل�ل يف  �لنف�ض  وبذل  �لليل،  وقي�م  �لنه�ر  و�سي�م  و�ملج�لدة، 
ع�مل  ويج�وز  �لكون،  و�أ�سر�ر  �هلل  �آي�ت  يف  ويتدبر  و�لوحدة،  �خللوة  يوؤثر  وت�أمل 
�لظ�هر �إىل ع�مل �لب�طن. وهو �أخرًي� َفْقد ووجود: َفْقد للع�جل ووجود لالآجل. َفْقد 
للف�ين ووجود للب�قي، َفْقد للعبد ووجود للرب. و�لت�سوف يف �خت�س�ر �سل�سلة من 
�لأحو�ل و�ملق�م�ت، ي�سلم بع�سه� �إىل بع�ض، فيبد�أ �ملت�سوف بتطهري نف�سه، كي 
ي�سبح �أهاًل للتجّلي، ول يز�ل يرقى حتى يح�ض ب�هلل يف قر�رة نف�سه، ويقرب منه 
ن �لدر��س�ت �ل�سّوفية يف �لإ�سالم دفعة و�حدة، بل منت  كل �لقرب. ومل تتكوَّ

وتطورت على مر �لزمن، ومرت مبر�حل متالحقة. 

 الف�صل ال�صاد�س
املت�صوفة
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اأدوار الت�شوف الإ�شالمي 
مّر �لت�سوف �لإ�سالمي بعدة �أدو�ر، بد�أ �أوًل يف �سورة من �لن�سك و�لزه�دة، 
فيهجر �ملرء �لدني�، ويتجه نحو �لآخرة، وي�ستم�سك ب�لط�ع�ت و�لقرب�ت. وق�سى 
نذكر من  �لأول كثريون،  �ل�سدر  وزه�د  قرنني،  نحو  �لإ�سالم على هذ�  مت�سوفو 
بينهم �حل�سن �لب�سري )110هـ/ 728م( على ر�أ�ض زه�د �لب�سرة، و�إبر�هيم بن 
�أدهم )159هـ/ 776م( على ر�أ�ض زه�د بلخ، ور�بعة �لعدوية )185هـ/ 801م( 
يتزّيو� بزّى خ��ض، فلب�سو�  �أن  �لعب�د  �لن�س�ء. وح�ول هوؤلء  ر�أ�ض ز�هد�ت  على 
�لأديرة  غر�ر  على  �لن��ض،  عن  منعزلة  �أم�كن  للعب�دة  يتخذو�  و�أن  �ل�سوف، 
�ل�سلوك  من  �سرب  �ملرحلة عن  هذه  �لت�سوف يف  يخرج  يك�د  ول  و�ل�سو�مع،  
و�لقدرة �لعملية، �لتي ترمي �إىل طه�رة �لروح و�جل�سد. فهو ل يعنى كثرًي� بدر�ض 

�أو بحث، ول يح�ول و�سع نظرية ول ن�سر فكرة. 

ثم �أخذ �ملت�سّوفة يف مرحلة ت�لية يدر�سون ويبحثون، ف�جتهو� �أوًل نحو �لنف�ض 
يك�سفون عن �أ�سر�ره�، ويبينون �أحو�له� ومق�م�ته�، فتحدثو� عن �لع�سق و�ل�سوق، 
وتعّلقو�  و�لبق�ء،  و�لفن�ء  و�حل�سور،  و�لغيبة  و�لوجد،  و�حلّب  و�لرج�ء،  و�خلوف 
ب�حلّب �لإلهي �أمّي� تعلق. وع�جلو� �أ�سي�ء �سبيهة ب�لدر��س�ت �ل�سيكلوجية. وظهرت 
�ملح��سبي )242هـ/  857م(  �أيدي  على  �لهجري  �لث�لث  �لقرن  ثم�ر ذلك يف 
�لب�سط�مي  يزيد  �أبو  �إليهم�  و�ن�سم  859م(.  )244هـ/  �مل�سري  �لنون  وذي 
)260هـ/ 874م( �لذي ُعني بح�ل �لفن�ء، وهي �أ�سمى مرتبة ي�سل �إليه� �ملريد، 
دع�ئم  بذلك  وو�سع  و�لإله�م،  �لفي�ض  مرتبة  �إىل  وي�سمو  �حلجب،  له  فتنك�سف 

نظرية �لحت�د �لتي تعد قمة �لت�سوف �لإ�سالمي وغ�ية �لو�سول �إىل �هلل. 
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�لث�لث  �لقرن  ينق�ِض  ومل�  به�  �سغال  رجالن،  �لنظرية  هذه  على  ق�م  وقد 
�أن  �إىل  910م(  )298هـ/  �جلنيد  فيذهب  و�حلاّلج.  �جلنيد  وهم�  �لهجري، 
�ملت�سّوف قد ي�سل �إىل درجة يتَّحد فيه� بخ�لقه، وتتال�سى �سخ�سيته يف �لذ�ت 
ب�ت، ويخّيل �إىل جل�س�ئه �أنه  �لإلهية. في�سعد �إىل ع�مل �لنور، وتنك�سف �أم�مه �ملغيَّ
ح��سر وهو غ�ئب، و�أنه قريب وهو بعيد. وغ�ىل �حلالج )309هـ/ 922م( يف هذه 
�لنظرية، و�ّتخذ من نف�سه و�سيلة لإثب�ته�. فن�دى بحلول �لاّلهوت يف �لن��سوت، 
وزعم �أن �لويّل قد ي�سبح �لدليل �حلّي على �هلل، بحيث ي�سبح »هو هو«. و�نتهى 
و�أودت بحي�ته.  �إىل �سجنه  �أّدت  �لتي  �لقولة  »�أن� �حلق«، تلك  ق�ل:  �أن  �لأمر  به 

وب�خت�س�ر ميثل �لقرن �لث�لث و�لر�بع �لع�سر �لذهبي للت�سّوف �لإ�سالمي. 

ويف �إث�رة هذه �مل�س�ئل �لدقيقة م� ز�د �ل�سوفية عن�ية ب�لأبح�ث �لعقلية، وم� 
وّجههم لأن يكّونو� فل�سفة خ��سة بهم، وظهر بينهم يف �لدور �لث�لث رج�ل �أ�سبه 
1191م(،  )586هـ/  �ملقتول  �ل�سهروردي  ر�أ�سهم  وعلى  ب�لفال�سفة،  يكونون  م� 
وحميي �لدين بن عربي )637هـ/ 1240م( �س�حب مذهب وحدة �لوجود، و�بن 
�سبعني )668هـ/ 1270م( �لق�ئل ب�لوحدة �ملطلقة. وت�بعهم جم�عة من �سعر�ء 
�لرومي  �لدين  وجالل  )627هـ/ 1230م(،  �لعط�ر  �لدين  فريد  �أمث�ل  �لفر�ض، 
فل�سفية.  دع�ئم  على  �لت�سوف  يقيم  �أن  �إىل  يرمي  وكلهم  1273م(،  )671هـ/ 
فك�نت لهم نظري�ت يف �لوجود و�ملعرفة تقرتب كل �لقرب من نظري�ت �لفال�سفة، 
و�ختلط �لت�سوف ب�لفل�سفة �ختالًط� كبرًي�. ففي �لقرنني �ل�س�د�ض و�ل�س�بع �كتمل 

�لت�سوف �لفل�سفي. 
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ني  الت�شوف ال�شُّ

مل يكن �لقول ب�لحت�د �لذي ذهب �إليه �جلنيد لرُي�سي �أهل �ل�سنة، لأنه 
يوؤّدي �إىل �ل�سرت�ك يف ذ�ت �لب�رئ- جّل �س�أنه - ومل ير�سهم �أي�ًس� �لقول ب�حللول 
�لذي ن�دى به �حلاّلج، لأنه يلحق �ملك�نية و�جل�سمية به تع�ىل، وقد �أ�س�ر �لأ�سعري 
مًع�،  و�حللول  �لحت�د  رف�ض  يف  �لأ�س�عرة  يرّتدد  ومل  �لغريبة)1(.  �لآر�ء  هذه  �إىل 
�لنف�ض، وعلى  وري��سة  و�لتن�سك  ب�لزهد  �ت�سل  م�  �إل  �لت�سوف  يقبلو� من  ومل 
ر�أ�سهم �أ�سعري �سويف كبري هو �لق�سريي )437هـ/ 1045م(. و�أّيدهم �لغز�يل يف 
ذلك كل �لت�أييد، وبخ��سة يف كت�بيه »�لإحي�ء«، و»�ملنقذ من �ل�سالل«. فلم ينكر 
�أن هن�ك ع�ملني: ع�مل �لظ�هر، وع�مل �لب�طن. و�إذ�  �أ�س��سه، بل قّرر  �لت�سوف يف 
�لث�ين.  �إدر�ك  و�سيلة  و�لإله�م  �لفي�ض  ف�إن  �لأول،  �إدر�ك  و�سيلة  �حلو��ض  ك�نت 
غري �أن هذ� �لفي�ض ل يتم عن طريق �حت�د �أو حلول، و�إمن� هو �سرب من �لك�سف 
�أو �ليقظة لكل من  و�مل�س�هدة، ولون من �ملعرفة �لذوقية، يحدث يف ح�ل �لنوم 
لهذ�  تبًع�  �ملت�سّوفة  �نق�سم  وقد  �لف�س�ئل)2(.  ب�أ�سمى  وحتّلو�  �لدني�،  عن  �أعر�سو� 
ج�ر�ه  ومن  �حلالج  فت�سّوف  ومبتدعني.  �سنيني  ومتطرفني،  معتدلني  ق�سمني: 
مع  يتفق  و�لغز�يل  �لق�سريي  ت�سوف  �أن  حني  يف  نة،  و�ل�سُّ �لكت�ب  د�ئرة  يج�وز 

�لأ�سعري، مق�لت، جـ 1 �ض 288.   )1(
ندع هن� ج�نًب� ر�س�ئل �أخرى للغز�يل قد تتع�ر�ض مع هذ�، وفى مقدمته� »م�سك�ة �لأنو�ر«، ودون �أن ندخل يف   )2(
بحث �سحة ن�سبة هذه �لر�س�لة �إىل �لغز�يل، وقد �أثري هذ� من قبل على �أيدي فن�سنك ومنجومريي وت ونكتفي 
ب�أن ن�سري �أوًل �إىل �أن �لغز�يل ب�حث و��سع �ملعرفة كتب يف مي�دين خمتلفة، ولي�ض معنى ذلك �أنه �لتزم بكل م� 
كتب، و�ملهم ث�نًي� �أن ت�سوفه �لذي عرف، و�أخذ به �خللف هو ت�سوف »�لإحي�ء« و »�ملنقذ من �ل�سالل« وهم� 

دع�مة �لت�سوف �ل�سني.
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نة من �لنج�ح يف ميد�ن �لت�سّوف م� قّدر لهم  تع�ليم �لدين. وك�أمن� قّدر لأهل �ل�سُّ
يف ميد�ن علم �لكالم. وم� �إن بد�أ �لقرن �ل�س�د�ض �لهجري حتى �أخذ �لت�سّوف 
�أعالم  من  علم�ن  �لقرن  هذ�  يف  وظهر  �لفل�سفي،  �لت�سّوف  على  يعدو  ني  �ل�سُّ
�لت�سّوف �ل�سني قّدر لطريقتيهم� جن�ح كبري فيم� بعد، وهم� عبد �لق�در �جليالين 

)562هـ/ 1167م( و�أحمد �لرف�عي )578هـ/ 1183م(. 

�لت�لية،  �لقرون  �إىل  �متد  بل  �ل�س�د�ض،  �لقرن  عند  �لغز�يل  �أثر  يقف  ومل 
ني يغ�لب �سعبة �ل�سوفية �لفال�سفة حتى غلبه�، و�أ�سبحت  و��ستمر �لت�سّوف �ل�سُّ
�أن  �لغز�يل يف  مع  �ملت�أخرون  �ل�سوفية  ويتفق  �لث�من.  �لقرن  �أو�ئل  يف  �ل�سي�دة  له 
�لت�سوف قبل كل �سيء در��سة لل�سلوك ور�سم لل�سرية �لف��سلة، فال ح�جة به �إىل 
�إمن� هو  يعتمد عليه  م�  نف�سية عميقة، وكل  �أبح�ث  �إىل  فل�سفية دقيقة ول  نظري�ت 
�لط�عة و�لتقّرب �إىل �هلل، و�لزهد و�لإعر��ض عن �لدني�. وقد ي�سل �لط�ئع بعب�دته �إىل 
م� ل ي�سل �إليه �لع�مل بعلمه من ر�س� �هلل وحمبته، ومل يكن غريًب� �أن نرى يف �لقرون 
�لأخرية �أميني ي�سرفون على �لطريق ويتولون قي�دة �لأتب�ع و�ملريدين، ويف و�سعهم 
�أن ي�سلو� �إىل �لعلم �للديّن. و�جتهت عن�يتهم �إىل �لأور�د يلقنونه� وحلق�ت �لذكر 
دت طر�ئقهم، فر�أين� بينه� �ل�س�ذلية و�لنق�سبندية �إىل ج�نب �لق�درّية  يديرونه�، وتعدَّ
و�لرف�عّية، و�تخذت كل و�حدة �سع�ًر� ميّيزه� من �لطرق �لأخرى. وك�ن يف �أح�ديث 
كر�م�تهم �لذ�ئعة م� حّبب �خل��سة فيهم، ودفع �لع�مة �إىل �للتف�ف حولهم. وعلى 
�جلملة ع�د �لت�سوف يف هذ� �لدور �لأخري �إىل �ل�سورة �لتي بد�أ به�، يف �سيء من 
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جند  �أن  وقّل  و�لط�ئفية.  ب�لتحّزب  وولوع  و�ل�سكلي�ت،  ب�ملظ�هر  و�لعتد�د  �ملب�لغة 
فيه بحًث� يج�وز �آد�ب �ل�سلوك ومك�رم �لأخالق، ويخرج عن �سرد بع�ض �لق�س�ض 
�ل�س�بقني، كم�  �إىل ج�نب �سروح وتعليق�ت على م�سنف�ت �ملت�سّوفة  و�لآث�ر، هذ� 
�سنع �لق��س�ين )738هـ/ 1338م( و�ل�سعر�ين )972هـ/ 1565م( يف �سرحهم� 
لبن عربي. وك�ن ل بد �أن ننتظر �إىل �أو�ئل �لقرن �لع�سرين لرنى فل�سفة �سوفية، 

و�عية وجمّددة على �أيدي حممد �إقب�ل )1938م(. 

فكرة الألوهية 

مل يكن ُبّد ملت�سّوفة �لإ�سالم من �أن يعر�سو� مل�سكلة �لألوهية، و�لت�سّوف 
فة يف �لت�ريخ قدميه  يف �أ�س��سه �سعي ور�ء �لنور �لأ�سمى و�حلقيقة �لأزلية. و�ملت�سوِّ
فة  مت�سوِّ ع��ض  وقد  �لأقد��ض.  وقد�ض  �لأرو�ح  بروح  يوؤمنون  موؤلهون،  وحديثه 
ة، و�ت�سلو� ب�ملد�ر�ض  �لإ�سالم يف جو م�سكلة �ل�سف�ت و�لبحث عن �لذ�ت �لعليَّ
�لكالمية �ملختلفة، وك�ن منهم �سلفيون ومعتزلة و�أ�س�عرة. ع��ض �سيوخهم �لأَُول 
يف �لب�سرة و�لكوفة وبغد�د، وك�نو� على �سلة مب� يجري فيه� من حرك�ت فكرية. 
وك�ن  و�ل�سوفية،  �لكالمية  للدر��س�ت  �لأول  �جلّد  بحق  �لب�سري  �حل�سن  ويعدُّ 
�حلن�بلة.  مع�ر�سة  من  ي�سلم  مل  و�إن  نة  �ل�سُّ لأهل  �نت�سر  ثم   ،� معتزليًّ �ملح��سبي 
وقد �أ�سرن� من قبل �إىل حمنة خر��س�ن وم� ن�ل �لق�سريي و�لأ�س�عرة منه�، و�إىل �أن 

�لغز�يل �إم�م يف �لت�سوف و�لكالم مًع�)1(. 
�ض52 )= �ض88(.   )1(
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ع�لج �ملت�سوفة م�سكلة �لألوهية على طريقتهم، وهي ل تخلو من غمو�ض. 
يلجوؤون �إىل �لرمز ت�رًة و�إىل �لإبه�م ت�رًة �أخرى، ويوؤثرون �جلمل �لق�سرية �لدقيقة 
»�لر�س�لة  من  �لتوحيد«  »ب�ب  ويف  و�ل�سطح�ت،  �جلذب  لغة  مع  تتالءم  �لتي 
تع�ىل مو�سوفة  �لق�سريية« من�ذج كثرية، منه� قول �سهل بن عبد �هلل: »ذ�ت �هلل 
موجودة  وهي  �لدني�،  د�ر  يف  ب�لأب�س�ر  مرئية  ول  ب�لإح�طة،  مدركة  غري  ب�لعلم، 
بحق�ئق من غري حد ول �إح�طة«)1( ولحظ �بن حنبل �أنه ل يفهم �ملت�سوفة، لأنهم 
يتكلمون لغة ل عهد له به�، و�سرح �بن عربي ب�أنه ل يفهم بع�ض عب�ر�ت �جلنيد)2(. 
ولعلهم يف ترددهم بني ع�مل �لظ�هر وع�مل �لب�طن ير�سلون �أقو�ًل قد توؤذن ب�سيء 
من �لتن�ق�ض. ويعنين� �أن ن�ستخل�ض من ذلك �أفك�رهم �لأ�سلية و�آر�ءهم �خل��سة. 

�ملحيطة  و�لفل�سفية  �لكالمية  ب�لدر��س�ت  ت�أثرو�  فة  �ملت�سوِّ �أن  ول �سك يف 
بع�ض  و��ستمدو�  و�لأ�س�عرة.  �ملعتزلة  عن  �أخذو�  كم�  �ل�سلف  عن  �أخذو�  بهم، 
�مل�سطلح�ت �لتي �س�عت لدى �ملتكلمني و�لفال�سفة، ك�ملعنى و�ملبنى، و�جلوهر 
و�س�ركو�  و�لتجريد.  و�لتج�سيم  و�ل�سفة،  و�لذ�ت  و�لكرثة،  و�لوحدة  و�لعر�ض، 
�ل�سيعة يف بع�ض ��ستعم�لتهم، كع�مل �لظ�هر وع�مل �لب�طن، و�لأقط�ب و�لأوت�د. 
ولن نقف عند م� ح�كو� فيه غريهم، فال نعر�ض للمت�سوفة �لذين ر�أو� يف �لألوهية 
ر�أي  فيه�  ر�أو�  �أدهم، ول ملن  بن  و�إبر�هيم  �لب�سري  �أمث�ل �حل�سن  �ل�سلف،  ر�أي 
»ك�سف  �س�حب  1073م(  )465هـ/  و�لهجويري  �لق�سريي  �أمث�ل  �لأ�س�عرة 

�لق�سريي، �لر�س�لة، �لق�هرة 1870، �ض162-159.   )1(
�أبو �لعال عفيفي، �لت�سوف، �لثورة �لروحية يف �لإ�سالم، �لق�هرة1963، �ض172-113.   )2(
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�ملحجوب«. و�إمن� نق�سر حديثن� على وجهة �لنظر �ل�سوفية، وميثله� رجالن: �جلنيد، 
فة �لفال�سفة �لآخرين، لأنهم �أقرب �إىل �لفل�سفة  و�بن عربي. ولن نقف عند �ملت�سوِّ

منهم �إىل �لت�سوف، و�بن عربي نف�سه خري من يعرب عنهم. 

اجلنيد وتوحيد ال�شهود 

�جلنيد )298هـ/ 910م( �سيخ معتزلة بغد�د، �أخ�سبهم �إنت�ًج�، و�أعمقهم 
�لألوهية،  مب�سكلة  وُعني  بعد)1(،  تن�سر  مل  ر�س�لة  �لتوحيد  يف  و�سع  روح�نية، 
و�أق�مه� على �أ�س��ض �سويف، وربطه� بنظرية �ملعرفة. و�ملعرفة عنده ذوق ووجد�ن، 
�لإ�سر�ق  و�إمن� هي �سرب من  �لعقل،  �إليه�  يو�سل  �حل�ّض، ول  عليه�  يعني  ل 

و�لإله�م. 

ونظرية �ملعرفة ب�ب ه�م من �أبو�ب �لت�سوف �لإ�سالمي، و�أ�س��ض من �أ�س�سه 
�لكربى. وجه �ملح��سبي �إليه� �لنظر، وتو�سع �جلنيد يف �سرحه�، وعر�سه� �لغز�يل 
يف »�ملنقذ« و»�لإحي�ء« عر�ًس� و�فًي�. و�لقلب عند �ملت�سوفة �أد�ة �ملعرفة فهو مركز 
�سفحته  �سفت  متى  و�لتجلي.  �لوجد  مركز  �أخرى  بعب�رة  �أو  و�لإدر�ك،  �حلب 
�لقلب  و�إدر�ك  �للدنية.  و�ملعرفة  �لذوقي  لالإدر�ك  �أهاًل  �أ�سبح  غ�س�وته  و�جنلت 
خمتلف عن �إدر�ك �لعقل، �إدر�ك �لأول معرفة، و�إدر�ك �لث�ين علم. و�ملعرفة يف 

�جلنيد، ر�س�لة �لتوحيد، خمطوط �إ�ست�نبول، �سهيد علي رقم1374.   )1(
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ر�أيهم �أ�سمى من �لعلم، لأنه� ح�ل من �أحو�ل �لنف�ض، وجتربة �سوفية تتحد فيه� 
�لذ�ت �ملدِركة ب�ملو�سوع �ملدَرك، وهي يف �خت�س�ر ك�سف عن ع�مل �لب�طن، يف 

حني �أن �لعلم يقف عند ع�مل �لظ�هر. 

م، ول يدرك  ب�حلو��ض لأنه غري جم�سَّ ُيرى  تتم معرفة �هلل، فهو ل  وهكذ� 
�إليه، و�إمن� يعرف معرفة ذوقية مب��سرة. ل تقوم على منطق  ب�لعقل لأنه ل يرقى 
ل على ��ستدلل عقلي، و�إمن� هي �ت�س�ل ب�هلل وفن�ء فيه، و�حت�د معه. وهذ�  ول تعوِّ
�لعبد  فيه  يت�سل  �لذي  �ل�سهود  توحيد  �أو  �خلو��ض،  توحيد  هو  �جلنيد  ر�أي  يف 
ب�ملحبوب �لأعظم)1(. ول ح�جة فيه �إىل برهنة على وجود �هلل، ول �إىل بحث عن 
�سف�ته. ويف هذ� م� مييزه من توحيد �لعو�م �لذي يعنى ب�أمث�ل هذه �لأمور، وي�سمى 
توحيد �لعتق�د)2(. وقد مّر �جلنيد بقوم من �ملتكلمني يخو�سون يف علم �لكالم. 
فق�ل: م� هوؤلء؟ فقيل: ينزهون �هلل ب�لأدلة عن �سف�ت �حلدوث و�سم�ت �لنق�ض، 
فق�ل: »نفي �لعيب حيث ي�ستحيل �لعيب عيب«)3(. ويف وحدة �ل�سهود م� يقود 
�إىل وحدة �لوجود، ويف �لقول ب�لحت�د م� يوؤدي �إىل �لقول مبذهب وحدة �لوجود، 

وهذ� هو م� �نتهى �إليه �بن عربي. 

�لته�نوي، ك�س�ف ��سطالح�ت �لعلوم و�لفنون. كلكت�1862، جـ1، �ض1468.   )1(
�أبو �لعال عفيفي، �لت�سوف، �ض178-156.   )2(

�بن خلدون ، مقدمة، �ض408.   )3(
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ابن عربي ووحدة الوجود 

خ��ض،  مذهب  و�س�حب  مدر�سة،  زعيم  1240م(  )637هـ/  عربي  �بن 
وهو دون نز�ع �أكرب مت�سويف �لإ�سالم �لفال�سفة. ق�مت مدر�سته يف �أو�ئل �لقرن 
كتبه،  مذهبه يف كثري من  يزيد. عر�ض  �أو  قرنني  نحو  رت  وعمَّ �لهجري،  �ل�س�بع 
وهو وفري �لإنت�ج. ووقف عليه بوجه خ��ض كت�بيه �لكبريين: »�لفتوح�ت �ملكية«، 

و»ف�سو�ض �حلكم«، ولقى من جر�ئه م� لقى من عنت و��سطه�د. 

وهو يرى �أن ل موجود �إل �هلل، فهو �لوجود �حلق، و�لوجود كله، ول موجود 
�سو�ه. »وقد ثبت عند �ملحققني �أنه م� يف �لوجود �إل �هلل، ونحن �إن كن� موجودين 
ف�إمن� ك�ن وجودن� به«)1(. ووجوده  تع�ىل يف غنى عن �لدليل، وكيف ي�سح �لتدليل 
على من هو عني �لدليل. ولي�ض ثمة فرق بني �حلق و�خللق �إل ب�لعتب�ر و�جلهة، 
ف�هلل حق يف ذ�ته، وخلق من حيث �سف�ته، وهذه �ل�سف�ت نف�سه� عني �لذ�ت. 

»�سبح�ن من �أظهر �لأ�سي�ء وهو عينه�«)2(. 

و�لو�قع �أن لي�ض ثمة خْلق على نحو م� يذهب �ملتكلمون، بل جمرد في�ض 
فن�  و�سَ فم�  قد�سية.  �سف�ت  عن  وتعبري  �إلهية،  جتلي�ت  كله�  ف�ملوجود�ت   ، وجتلٍّ
�لب�رئ بو�سف �إل كن� ذلك �لو�سف، وم� �سمين� �سيًئ� ب��سم �إل ك�ن هو �مل�سمى)3(، 

�بن عربي، �لفتوح�ت �ملكية، �لق�هرة 1876، جـ1، �ض 363.   )1(
�بن عربي، ف�سو�ض �حلكم، �لق�هرة 1946، ن�ض �إدري�سي.   )2(

�بن عربي »�لفتوح�ت �ملكية«، جـ4، �ض251.   )3(



الألوهية
127127

ة �أو غ�ية، و�إمن� ي�سري �لع�مل وفق  وم�د�م �لأمر جتلًي� فال حمل مل�دة �أو �سورة ول لعلَّ
�سرورة مطلقة، ويخ�سع حلتمية ل تخلف فيه�. 

هذه هي وحدة �لوجود كم� �سوره� �بن عربي، ويلحظ يف هذ� �لت�سوير �أن 
�لألوهية معنى جمرد غري م�سخ�ض، ول يك�د يو�سف، و�سفة �لإله �لوحيدة هي 
�لوجود. وقد ت�س�ف �إليه� �سفة �لعلم، ولكنه علم مق�سور على ذ�ت �هلل. وهذ� 
معنى ل يتفق مع �لعقيدة �لأ�سعرية �ل�س�ئدة، ول يتم�سى مع �لن�سو�ض �لدينية 
�لتي تثبت هلل �سف�ت ك�لقدرة و�لإر�دة و�ل�سمع و�لب�سر و�لكالم. ويظهر �أن �بن 
عربي ك�ن يرتدد بني فكرتني: فكرة �إله وحدة �لوجود �لالنه�ئي �ملطلق، وفكرة �إله 
�لكت�ب و�ل�سنة �لذي ُعني �لأ�س�عرة ب�سرح �سف�ته وحتديده�، ولكن غلبت عليه 

�لفكرة �لأوىل �لتي مل تر�ض �لع�مة، وك�نت مو�سع نقد و�عرت��ض. 

وتلتقي وحدة �لوجود عند �بن عربي مع نظ�ئره� يف �لت�ريخ قدميه وحديثه، 
ومتت على �خل�سو�ض ب�سلة �إىل بع�ض �لآر�ء �لتي عرفت يف �لفكر �لإ�سالمي.. 
ر ق�ل �ل�سيعة ب�لنور �ملحمدي �ل�س�در عن �هلل ر�أ�ًس�، وقد ��ستمدت  ومنذ عهد مبكِّ
منه �ملوجود�ت جميعه�. وذهب �لف�ر�بي و�بن �سين� �إىل �أن �هلل هو �لو�جب �لوجود 
فة �لإ�سالم ب�لحت�د  بذ�ته، وكل م� عد�ه �إمن� ��ستمد �لوجود منه. وق�ل بع�ض مت�سوِّ
�لذي يقود حتًم� �إىل وحدة �لوجود، وهم� مًع� متالزم�ن عند �لرب�همة و�لبوذيني. 
ويف �لت�ريخ �حلديث ن�ستطيع �أن نعقد �سلة بني �آر�ء �بن عربي و��سبينوز� يف هذه 

�لن�حية. 
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ابن عربي وا�شبينوزا 

وفكرة وحدة  عربي  �بن  عند  �لوجود  فكرة وحدة  بني  كبرًي�  �سبًه�  نلحظ 
و�حد،  �سيء  و�لع�مل  �هلل  �أن  مًع�  يقرر�ن  فهم�   ،)1677( �إ�سبينوز�  عند  �لوجود 
»لق�نون  خ��سع  �لع�مل  وهذ�  ب�أ�سره.  �لكون  ت�ستوعب  �س�ملة  ب�ألوهية  ويقولن 
�لوجود �لع�م« كم� ق�ل �بن عربي، �أو »ل�سرورة �لطبيعة �لإلهية« كم� ق�ل ��سبينوز�. 
و�إمن� هو خري كله، وكم�ل كله.  نق�ض،  فيه ول �سذوذ، ول عيب ول  فال تخلف 
ومن �أو�سح وجوه �ل�سبه فكرة �حلق و�خللق من ج�نب، وفكرة »�لطبيعة �لط�بعة« 
و»�لطبيعة �ملطبوعة« من ج�نب �آخر، ف�حلق عند �بن عربي ي�س�وي مت�ًم� »�لطبيعة 
�لط�بعة« �لتي ق�ل به� ��سبينوز�، و�خللق ي�س�وي �أي�ًس� »�لطبيعة �ملطبوعة«. ولعل 
�ل�سويف �لعربي ك�ن �أكرث توفيًق� يف تعبريه من �لفيل�سوف �لهولندي، وك�ن على 

كل ح�ل  �أقرب �إىل لغة رج�ل �لدين و�ملتكلمني. 

وقد ��ستلفت هذ� �لتالقي بع�ض �لأنظ�ر، فالحظ نيكل�سون بحق »�أن لدى 
�بن عربي كثرًي� مم� يذكرن� ب��سبينوز�«)1( و�أ�س�ر ريفو يف و�سوح �أكرث »�إىل �أن لدى 
�لو�سيط، وب�لفكر �لإ�سالمي  �ليهودي  ب�لفكر  �أحدهم�  ت�أثر يف  تي�رين:  �إ�سبينوز� 
من خالله«)2( ونحن نتفق مع �أ�سني بل�سيو�ض على �أن هذ� �لت�أثري قد متَّ فعاًل)3(، 

Nicholson, The Legacy of Islam, London 1949, p. 226.  )1(
 Rivaud, Histoire de la philosophie, Paris 1950, T. III, p. 312.  )2(

 Asin Palacios, Actes du XVIe Congrès international des Orientalistes, Alger 1905, 111,  )3(
 79-150.
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ول �سيم� �أن �بن عربي �أ�سب�ين مو�طن ومع��سر لبن ميمون )582هـ(، وقد ع��سر 
يهوًد� �أ�سب�نيني �آخرين يف ع�سر ن�سطت فيه حركة �لرتجمة من �لعربية �إىل �لعربية 
�أو �إىل �لق�ست�لية، ومن هذين �إىل �لالتينية، ونرجح �أن يكون قد نقل �سيء عن 
�لعربي  �لع�مل  �سمع  ملء  ك�ن  م�سلم،  فيل�سوف  ل�سويف  �لوجود  وحدة  مذهب 
وب�سره يف �لقرن �لث�لث ع�سر �مليالدي. ول �سك يف �أن �إ�سبينوز� ك�ن �أعرف من�  
ب�لفكر �لفل�سفي �ليهودي �ملتو�سط، ن�س�أ يف بيئة ثق�فية ودينية متخ�س�سة. فتعلم 
�لعربية، ودر�ض �لتور�ة و�لتْلمود، وتتبع �آث�ر مفكري �ليهود يف �لقرون �لو�سطى)1(. 

ر �أن �بن عربي و��سبينوز� ك�ن� موؤمنني �إمي�نً� عميًق�، و�إن �تهم�  ون�ستطيع �أن نقرِّ
ب�لإحل�د. ك�ن� موؤمنني �إمي�نً� ميالأ قلبيهم�، فك�ن� يري�ن �هلل يف كل �سيء، ول يك�د�ن 
مو�سوي  بني  يفرق�ن  فال  و�لإمي�ن،  �حلب  ب�أخوة  يعتد�ن  ك�ن�  �سو�ه،  �سيًئ�  يري�ن 

وم�سيحي، ول بني م�سلم وغري م�سلم. 

�إمي�ن، تدفع  �أ�س��سه� وليدة فرط  �أن فكرة وحدة �لوجود يف  ول نز�ع يف 
ترد  و�لروح�نيني.  �ل�سوفية  تالئم  لهذ�  وهي  ��ض،  فيَّ و�سعور  قوية  ع�طفة  �إليه� 
نقد  من  ت�سلم  ولكن مل  �لع�مل.  مك�نً� يف  لغريه  تدع  ول  �هلل،  �إىل  �سيء  كل 
و�عرت��ض، فهي تك�د تلغي �لكون، ول تف�سر �لتغري، ول حتل م�سكلة �لو�حد 
ب�إله  تقول  فهي  �لفل�سفية،  �سع�به�  عن  تقل  ل  �لدينية  و�سع�به�  و�ملتعدد، 

�إبر�هيم مدكور »وحدة �لوجود بني �بن عربي و��سبينوز�«، �لكت�ب �لذهبي لبن عربي، �لق�هرة 1969، �ض   )1(
 .380-379
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�أين  ولكن  و�إثب�ت وجوده،  عليه  �لربهنة  نه�ئي، يف غنى عن  مطلق جمّرد ل 
يق�سي  م�  �لوجود  بوحدة  �لقول  يف  �إن  وو�جب�ته؟  م�سئولي�ته  و�أين  �لإن�س�ن، 

على �لأخالق و�لتك�ليف. 
* * *

حكم وتقدير 

�سبيهة  �لإ�سالم  مت�سويف  عند  �لألوهية  فكرة  �أن  تقّدم  م�  كل  من  يبدو 
بنظ�ئره� لدى مت�سوفة �مل�سيحية، فهي تعتمد على �لذوق و�لتجربة �ل�سخ�سية، 
وتقوم على �أ�س��ض من �ل�سعور و�لوجد�ن و�لت�س�ل �ملب��سر. هي فكرة تنبعث من 
�لب�طن، وي�سعب نقله� �إىل �خل�رج. يح�ض �ملت�سوف بجم�ل �هلل وكم�له �إح�س��ًس� 
�س�دًق�، ويعز عليه �أن ي�سور ذلك على نحو م� يح�ض به، وكل م� ميلك �أن يدعو 
ن�سمي  �أن  �لتو�سع  يعرفو� ربهم. ولعله من  �أنف�سهم لكي  �إىل  �لرجوع  �إىل  �لن��ض 
هذ� فكرة، بل هو �أقرب م� يكون �إىل �لذوق و�لوجد�ن. وب�سك�ل )1662( مثاًل، 
ك�جلنيد، ل يت�سبث ب�لأدلة �لعقلية، ول يقف عند �لأدلة �لنقلية لإثب�ت وجود 
، و�أ�س��ض  �هلل. و�إمن� يرى �أن� نعرف �هلل بقلوبن�، و�ملعرفة �لقلبية م�سدر �حلق�ئق �لأّويِلّ
�ليقني و�لإمي�ن)1(. ففكرة �لألوهية ك�منة يف نفو�سن�، و�لإن�س�ن يف ح�جة م��سة �إىل 

قوة علي� ي�سرع �إليه� وي�ستعني به�)2(. 

Pascal, Pensées, éd. Brunschwig, p. 282.  )1(
M. Blondel, L’Action, Paris 1937.  )2(
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تذكرن�  فهي  �ملع��سر،  �لفكر  يف  ونظ�ئر  �أ�سب�ٌه  �ل�سوفية  �لتجربة  ولهذه 
فريى   .)1941( برج�سون  وبحد�ض  �لدينية،   )1910( جيم�ض  وليم  بتجربة 
بقوة  نف�سه  فيح�ض يف  �أ�سمى،  مبق�م  يت�سل  �لروحية  حي�ته  �ملرء يف  �أن  �لأول 
�سخ�سيته  حتولت  وك�أمن�  لهم�،  حد  ل  و�سع�دة  بغبطة  وي�سعر  �أمت،  وثقة  �أعظم 
�ملعرفة  من  �سرٌب  برج�سون  وحد�ض  �أخرى)1(.  �سخ�سية  و�أ�سبح  جملًة، 
�ل�سوفية، و�هلل عنده يف غنى عن �أن يربهن عليه، لأن� نح�ض به، ون�ستمد �حلي�ة 
�حلي�ة)2(.  تقت�سيه  م�  بكل  �سعور  ومعرفته  �هلل،  يف  �عتق�د  �إل  �حلي�ة  وم�  منه. 
�إله مريد خ�لق للم�ّدة و�لروح،  �إىل فكرة  به يقود  و�لتطور �خل�لق �لذي يقول 

وب�عث للحي�ة يف �لأنو�ع و�لأفر�د. 

بيد �أن فكرة �لحت�د �أو وحدة �لوجود ل تتم�سى مع تع�ليم �لإ�سالم، لأنه� 
مًع�.  و�لع�مل  �لإن�س�ن  تغفل  �أو  ب�لإن�س�ين،  و�لإلهي  ب�لأر�سي  �ل�سم�وي  تخلط 
وك�ن �لأ�سعري مع��سًر� للجنيد و�حلالج، و��ستنكر م� ذهب �إليه بع�ض �لن�س�ك 
�أنه جتوز عليه - جل  �لدني�، ومن  �أنه يرى يف  �لأج�س�م، ومن  من حلول �هلل يف 
�س�أنه- �ملع�نقة و�ملج�ل�سة)3(. وقد �أح�ض �جلنيد و�بن عربي �أنف�سهم�، كم� �أ�سرن� �إىل 
ق �لأول بني توحيد  ذلك، ب�أن ت�سويرهم� لالألوهية ل ير�سي ع�مة �ملوؤمنني، ففرَّ

 E. Boutroux, William James, Paris 1911, p. 57.  )1(
Bergson, L’Evolution créatrice, Paris 1907, p. 270.  )2(

�ض69 )= �ض120(.   )3(



يف الفل�شفة الإ�شالمية .. منهج وتطبيقه )الكت�ب الث�ين(
132132

�لث�ين  �أو توحيد �لعو�م)1(. وفرق  �أو توحيد �خلو��ض، وتوحيد �لعتق�د  �ل�سهود 
فلي�ض من  �أمر  و�ل�سنة)2(. ومهم� يكن من  �لكت�ب  و�إله  �لوجود،  �إله وحدة  بني 
ولغة  �سيء،  �لقلوب  ولغة  �لعقلي،  للمنطق  �لوجد�ن  منطق  نخ�سع  �أن  �لي�سري 

�لعقول �سيء �آخر. 

�ض72 )= �ض124(.  )1(

�ض73 )= �ض126(.  )2(



زة، وهي دون نز�ع حلقة يف �سل�سلة  هن�ك فل�سفة �إ�سالمية ذ�ت خ�س�ئ�ض مميِّ
�أن نعقد  ت م� ج�ء بعده�، ويف و�سعن�  �لفكر �لإن�س�ين �أخذت عم� �سبقه�، وغذَّ
�سالت بينه� وبني �لفكر �لفل�سفي �لقدمي من ج�نب، و�لفكر �لفل�سفي �ملتو�سط 
ب�أر�سطو  �عتّدت  لأنه�  �لعربية،  �مل�س�ئّية  ت�سمى  وقد  �آخر.  ج�نب  من  و�حلديث 
معنى  لي�ض  ولكن  م�س�ئني.  من  بعده  ج�ء  وعمن  عنه  و�أخذت  عليه،  لت  وَعوَّ
هذ� �أنه� جمرد �متد�د للم�س�ئية �ليون�نية، بل ب�لعك�ض هي فل�سفة وليدة ظروفه� 

م�ته� وفيه� م� فيه� من �بتك�ر و�أ�س�لة.  �خل��سة، له� كي�نه� ومقوَّ

ن�ش�أة الفل�شفة الإ�شالمية 

مهد له� بيئت�ن متع��سرت�ن و�سعت� دع�ئم �لدر��س�ت �لعقلية يف �لإ�سالم، 
 � و� �لع�مل �لإ�سالمي بثم�ر �لفكر �لقدمي �سرقيًّ �أولهم� بيئة �ملرتجمني �لذين غذَّ
�. وث�نيتهم� بيئة �لفرق �لكالمية، وبخ��سة جم�عة �ملعتزلة. ول �سك  ك�ن �أو غربيًّ
�أن �لعرب �أف�دو� �سيًئ� من حكمة �ل�سرق و�لغرب ب�حلديث و�لختالط ب�أجن��ض 

 الف�صل ال�صابع
الفال�صفة
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بذلك،  يقنعو�  مل  ولكنهم  �لو��سعة.  �لإ�سالمية  �لفتوح�ت  �أثر  على  خمتلفة 
وح�ولو� �أن ي�أخذو� عن �لن�سو�ض �ملكتوبة، و�أن ينقلوه� �إىل �للغة �لعربية. وظهرت 
بع�ض مرتجم�ت عن �للغ�ت �لأجنبية يف �أخري�ت �لقرن �لأول للهجرة، ولكن 
�أيدي  على  �إل  تن�سط  ومل  �لث�ين،  �لقرن  يف  �إل  تبد�أ  مل  �حلقة  �لرتجمة  حركة 
775م(،  )158هـ/  �ملن�سور  �لأول:  �لثالثة  خلف�ئهم  كب�ر  وبخ��سة  �لعب��سيني، 
نحو ثالثة  و�مل�أمون )218هـ/ 833م()1(. وعّمرت  و�لر�سيد )193هـ/ 809م(، 
نو� من �لعربية كم� متكنو� من  قرون، وق�م على �أمره� مرتجمون متخ�س�سون متكَّ
ن مد�ر�ض لإعد�د جيل  �للغة �لتي نقلو� عنه�. ومنهم من �أج�د عدة لغ�ت، ومن كوَّ
جديد من �ملرتجمني. و�إىل ج�نب �طالعهم �لو��سع، منهم من تخ�س�ض يف �أبو�ب 
�إىل  ترجمتهم  و�متدت  �لفل�سفة)2(.  �أو  �لهند�سة،  �أو  ك�لطب،  �لثق�فة،  من  معينة 
�ست لغ�ت، فنقلو� عن �لعربية و�ل�سري�نية، عن �لف�ر�سية و�لهندية، عن �ليون�نية 

و�لالتينية. و�أُعدَّ حلفظ م� ترجموه د�ر خ��سة، هي »بيت �حلكمة«. 

�حلكمة  نحو  �إليه،  �جتهت  فيم�  �لإ�سالمية،  �لرتجمة  حركة  و�جتهت 
و�لفل�سفة، ف�ت�سلت ب�لثق�فة �لهندية �لف�ر�سية، ونقلت عن �لربهم�نية و�ل�سمنية، 
عن �لزر�د�ستية و�ملزدكية و�مل�نوية. وُعنيت خ��سة ب�لفل�سفة �ليون�نية، فعرفت بع�ض 
و�لرو�قيني،  و�ل�سوف�سط�ئيني،  و�ل�سغ�ر،  �لكب�ر  و�ل�سقر�طيني  ل�سقر�ط،  �ل�س�بقني 
�ن، ورج�ل مدر�سة �لإ�سكندرية. عرفتهم مب��سرة يف �سوء م� كتبو�، �أو عن  و�ل�سكَّ

 Madkour, L’Organon, p. 27-28.  )1(
 Ibid., p. 29-34.  )2(
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طريق من �أّرخو� لهم وترجمو�. فنقل �سبع من حم�ور�ت �أفالطون، ويف مقدمته� 
»�جلمهورية«، و»�لنو�مي�ض«، و»طيم�و�ض«. ومل يفت �لعرب من كتب �أر�سطو �إل 
�لقليل، و�أ�س�فو� �إليه� م� لي�ض منه�، وترجمو� معه� كل م� وقفو� عليه من �سروحه�. 
وو�سل �إىل �مل�سلمني قدر من فكر �أفلوطني، و�إن ن�سب �إىل غريه، ول �سك يف �أن 
�لأفالطونية �حلديثة �أقرب �إىل �لفكر �لإ�سالمي، مل� �ت�سمت به من حم�ولة �لتوفيق 

بني �لفل�سفة و�لدين)1(. 

�لت�أليف  من  �سيًئ�  �إليه  �أ�س�فو�  بل  �لنقل،  مبجرد  �ملرتجمون  يقنع  ومل 
له�،  تعر�سو�  �لتي  �مل�دة  فيه�  فون  يعرِّ »مد�خل«  �سموه  م�  وو�سعو�  و�لبحث. 
بع�سه�  ف�ن�سبَّ  وتنوعت،  �ملد�خل  هذه  تعددت  وقد  ق�س�ي�ه�.  �أهم  ويلخ�سون 
على �لطب، �أو �لكيمي�ء، �أو �لفلك، �أو �لفل�سفة)2(، وهي دون نز�ع من ب�كور�ت 
�لكت�بة �لعلمية و�لفل�سفية يف �لإ�سالم. و�ت�سل هوؤلء �ملرتجمون مبن حولهم من 
�لأويل  �مله�د  بني  بحق  ويعّدون  وحو�ر وجدل،  ورّد  �أخذ  بينهم  وك�ن  مفكرين، 
للفكر �لفل�سفي �لإ�سالمي، و�أ�س�ف �بن �لندمي و�ل�سهر�ست�ين بع�سهم �إىل ق�ئمة 
زمًن�  �لعرب �لأول،  فيل�سوف  �لكندي )252هـ/ 866م(،  �لفال�سفة)3(. وق�سى 

بينهم، و�أ�سهم معهم يف حركة �لرتجمة، ورمب� ُعّد من �ملرتجمني. 

Ibid., p. 35-38.  )1(
 Ibid.  )2(

�بن �لندمي، �لفهر�ست، �ض357-370، �ل�سهر�ست�ين، ملل جـ3، �ض93.   )3(
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بع�ض  تثري  للهجرة  �لأول  �لقرن  �أخري�ت  منذ  �لكالمية  �لفرق  وبد�أت 
�لث�ين  �لقرن  يف  عنه�  وتفرعت  و�لختي�ر.  �جلرب  كم�سكلة  �لفل�سفية.  �مل�س�كل 
�أيدي �ملعتزلة �لذين فل�سفو� �لعقيدة �لإ�سالمية،  م�س�كل �أخرى، وبخ��سة على 
وعر�سو� ب�سببه� مل�سكلة �لع�مل و�لإن�س�ن. ففرقو� بني �لوجود و�لعدم، بني �جلوهر 
و�لعر�ض، بني �لذ�ت و�ل�سفة، بني �جل�سم و�لنف�ض، بني �خلري و�ل�سر. وبحثو� يف 
تف�سرًي�  �لب�رئ  �سف�ت  يف�سرو�  لكي  و�لأحو�ل،  ب�ملع�ين  وق�لو�  و�لعلة،  �ل�سبب 
�)1(. وتو�سعو� يف �سرح �لعد�لة �لإلهية تو�سًع� يذّكرن� ب�سنيع ليبننز )1716(  عقليًّ
�لفل�سفية  �ملدر�سة  ن�س�أت  و�سطهم  ويف  قرون.  ع�سرة  بنحو  بعدهم  ج�ء  �لذي 
�لإ�سالمية يف �لقرن �لث�لث للهجرة، و�سبق لن� �أن قررن� �أن �لكندي �أي�ًس� يعد يف 

� وفيل�سوًف�.  �آن و�حد معتزليًّ

مل�سكلة  يعر�سو�  �أن  من  �لإ�سالم  لفال�سفة  بّد  يكن  مل  هذ�  �سوء  ويف 
�لألوهية، ع�جلوه� على طريقتهم، وت�أثرو� فيه� ببيئتهم وم� و�سل �إليهم من �أفك�ر 
�أجنبية. ويعنين� من هذه �مل�سكلة �أمر�ن على نحو م� �لتزمن�ه يف �ملد�ر�ض �لأخرى، 

وهم� حقيقة �لإله، و�لربهنة على وجوده. 

�ض41-46 )= �ض77-68(.  )1(
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الربهنة على وجود اهلل 

�سلك فال�سفة �لإ�سالم يف هذه �لربهنة م�سلك �ملتكلمني من معتزلة 
�لذي   )Preuve cosmologique( �لكوين  �لدليل  على  لو�  فعوَّ و�أ�س�عرة، 
�لغ�ئي  و�لدليل  �لكون،  وجود  طريق  عن  �هلل  وجود  يثبت  �أن  يح�ول 
)Preuve téléologique( �لذي ي�ستخل�ض من نظ�م �لكون و�إبد�عه �أن له 
هدًف� وغ�ية ل ت�سدر �إل عن مدّبٍر حكيم. ويعتمد هذ�ن �لدليالن على مبد�أ 

�لعلّية، �سو�ء �أك�نت علة ف�علية �أم علة غ�ئية. 

برهنة الكندي 

يحدثه  ِدث  حُمْ �إىل  ح�جة  لهذ� يف  وهو  ومركب،  ح�دث  �لع�مل  �أن  يرى 
ب يرّكبه. »و�لو�حد �حلق هو �لأول �ملْبِدع �ملم�سك كل م� �أبدع. فال يخلو  ومركِّ
�سيء من �إم�س�كه وقوته �إل غ�ر ودثر«)1( وي�سيف �إىل هذ� »�أن يف نَْظم هذ� �لع�مل 
لبع�ض،  بع�سه  وت�سخري  لبع�ض،  بع�سه  و�نقي�د  بع�ض،  يف  بع�سه  وِفْعل  وترتيبه، 
و�إتق�ن هيئته على �لأمر �لأ�سلح يف كون كل ك�ئن، وف�س�د كل ف��سد، وثب�ت كل 
ث�بت، وزو�ل كل ز�ئل، لأعظم دللة على �أتقن تدبري، ومع كل تدبري مدّبر، وعلى 
�أحكم حكمة، ومع كل حكمة حكيم«)2(. ول�سن� يف ح�جة �أن ن�سري �إىل �أن �لنظرة 

حممد عبد �له�دي �أبوريدة، ر�س�ئل �لكندي �لفل�سفية، �لق�هرة 1950، �ض162.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض215.   )2(
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�لغ�ئية للكون يون�نية قدمية، عرفت عند �سقر�ط، وبدت بو�سوح عند �أفالطون، ومل 
يغفله� �أر�سطو. وكلمة »ك�سمو�ض« �ليون�نية يف مدلوله� تعني �لنظ�م. 

برهنة ابن ر�شد 

وعلى نحو �سبيه بهذ� ح�ول �بن ر�سد )595هـ/ 1198م( يف كت�به »من�هج 
�لأدلة« �أن يربهن على وجود �هلل مب� �سم�ه دليل �لعن�ية ودليل �لخرت�ع. و�لأول 
هو بعينه �لدليل �لغ�ئي، وملخ�سه �أن نظ�م �لكون يك�سف عن تن��سق ملحوظ يف 
�أجز�ئه ويف �لك�ئن�ت �ملوجودة فيه، وهو لي�ض جمرد تن��سق �سطحي وظ�هري، بل 
ك�نط  به�  ق�ل  �لتي  �لد�خلية«  »ب�لغ�ئية  يذكرن�  و�ل�سميم،  �لب�طن  تن��سق يف  هو 
�إله  و�إمن� هو �سنع  �ل�سدفة،  �لتن��سق حم�ض  )1804( بني �ملحدثني. ولي�ض هذ� 
�لكوين،  �لدليل  �سوى  �آخر  �سيًئ�  فلي�ض  �لخرت�ع  دليل  و�أم�  حكيم)1(.  مدبر 
�أن يف �لكون َخْلًق� وحركة م�ستمرين، و�خللق ل بّد له من خ�لق،  ويتلخ�ض يف 

ژپ   �س�أنه)2(.  جّل  �هلل  هو  و�ملحرك  و�خل�لق  ك،  حمرِّ من  له�  بد  ل  و�حلركة 
 .]73 ]�حلج/  ٿٿژ  ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    
�لف�ر�بي  ده من قبل  �لذي ردَّ »�لإبد�ع«  بلفظ  رن� هو �لآخر  ولفظ �لخرت�ع يذكِّ
و�بن �سين�. وهذ�ن �لدليالن، عند �بن ر�سد، مرتبط�ن ومتك�مالن، يالئم�ن �لع�مة 

�بن ر�سد، من�هج �لأدلة، �لق�هرة 1955، حتقيق �لدكتور حممود ق��سم، �ض150.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض151.   )2(
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و�خل��سة، لأنهم� يعتمد�ن على �لبد�هة �حل�سية، وميت�ز�ن على �أدلة �لأ�س�عرة �لتي 
ل تخلو يف ر�أيه من غمو�ض)1(. وهم� مًع� م�ستمد�ن من تع�ليم �لإ�سالم، ويلبي�ن 

دعوة �لقر�آن �إىل �لنظر يف عج�ئب �لك�ئن�ت. 

ژ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ژھ  

]�لأعر�ف/ 185[. ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ. ]عب�ض/ 32-24[. 

على �أن �بن ر�سد يحتفظ للخ��سة بدليل �آخر يعتز به، وهو دليل �حلركة 
�لأفالك  �أن  وموؤد�ه  »�لطبيعة«.  �لث�من من كت�ب  �أر�سطو يف �جلزء  به  ق�ل  �لذي 
�ل�سم�وية يف حركة م�ستمرة �سعًي� ور�ء �لكم�ل، ولكل فلك عقل يحركه ت�سبًه� 
مب� هو �أكمل منه، وتنتهي هذه �ملحرك�ت �إىل �ملحرك �لأول �لذي يحرك غريه ول 
يتحرك. فحركة �لأفالك ت�ستلزم ب�عًث� �أو غ�ية هي �هلل - جل �س�أنه. وهذ� �لدليل 
�لربهنة على وجود  �سين� يف  �بن  �إليه  مم� ذهب   � فل�سفيًّ �أف�سل  ر�سد  �بن  ر�أي  يف 

�هلل)2(، خ�سو�ًس� وقد ق�ل به �أر�سطو. 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض148.   )1(
�بن ر�سد، تلخي�ض م� بعد �لطبيعة، �لق�هرة 1958، �ض4.   )2(
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برهنة الف�رابي وابن �شين� 

يف  1037م(  )428هـ/  �سين�  و�بن  950م(،  )339هـ/  �لف�ر�بي  �سلك 
�أن  وقّرر�  و�مل�هّية،  �لوجود  بني  �أوًل  ق�  ففرَّ �آخر.  م�سلًك�  �هلل  وجود  على  �لربهنة 
وجود �ل�سيء لي�ض جزًء� من م�هيته، ويف و�سعن� �أن نت�سوره دون �أن نعرف هل هو 
ًم� له�. وذلك فيم�  موجود �أم ل. ف�لوجود عر�ض من �أعر��ض �لذ�ت، ولي�ض مقوِّ
عد� �لو�حد  -جل �س�أنه، �لذي ل ينف�سل وجوده عن ذ�ته، فهو �لأول و�لو�جب 
�ل�ستدلل  ذلك  عن  غنى  يف  �أّن�  �إىل  ث�نًي�  ينتهي�ن  هذ�  وعلى  بذ�ته.  �لوجود 
و�حد.  �آن  بوجوده يف  لن�سلِّم  ذ�ته  ندرك  �أن  ويكفي  �هلل،  �لطويل لإثب�ت وجود 
وهذ� هو �لدليل �لأنطولوجي )Preuve ontologique( �لذي �سبق به �لف�ر�بي 
و�بن �سين� �لقدي�ض �أن�سلم )1109( بنحو قرن ون�سف، وهو �أل�سق ب�مليت�فزيق� منه 

ب�لطبيعي�ت. 

من  عر�ًس�  �لوجود  يكون  �أن  منكًر�  زميليه  على  ر�سد  �بن  ع�به  وقد 
به�  ق�ل  �لتي  �لت�سعة  �جلوهر  �أعر��ض  من  و�حًد�  لي�ض  لأنه  �مل�هية،  �أعر��ض 
�أر�سطو. وينكر عليهم� �أي�ًس� �أنهم� نقال �لربهنة على وجود �هلل �إىل �مليت�فزيق�، مع 
�أن �أر�سطو عر�ض له� يف �لطبيعة. فخ�لف�ه من وجهني: �آثر� �لدليل �لأنطولوجي 
على دليل �حلركة، وعّد�ه جزًء� من �لإلهي�ت، وهذ� م� ل يقره »�ل�س�رح �لكبري« 
)Le grand commentateur( ول �سك يف �أن موقف �لف�ر�بي و�بن �سين� �أقوى 
�أن �جلزء �لث�من من كت�ب  �أدق و�أعمق، وكثرًي� م� لوحظ  و�أو�سح. فربه�نهم� 
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�لطبيعة لأر�سطو �أل�سق بكت�ب �مليت�فزيق�. ومهم� يكن من �سيء ف�إن� نرى- يف 
�سوء م� تقدم- �أن فال�سفة �لإ�سالم عر�سو� لكثري من �لأدلة �لتي ��ستخدمت 
يف �لربهنة على وجود �هلل، وك�ن لربهنتهم �سًدى يف �لفكر �ملدر�سي، و�أخذت 

به� بع�ض �ملد�ر�ض �مل�سيحية. 

الواحد 

هم�  ه�مني:  �أ�س��سني  على  �لإ�سالم  فال�سفة  عند  �لألوهية  فكرة  تقوم 
ولذلك عدو�  �لذ�ت،  �إىل  �ل�سف�ت  يرّد  بتوحيد  يقولون  فهم  و�لتنزيه.  �لتوحيد 
حقيقة  يف  تركيب  ب�أي  ت�سمح  ل  �لتي  ب�لب�س�طة  وي�ستم�سكون  �ملعطلة.  بني 
�لذ�ت �لإلهية ول يف مدلوله�. ويذهبون �إىل تنزيه ينفي �لزم�ن و�ملك�ن، و�مل�دية 
�. ويلتقون يف هذ� مع �ملعتزلة و�إن  و�جل�سمية، ومييز �خل�لق من �ملخلوق�ت متييًز� ت�مًّ
ز�دو� عليهم، ذلك لأن ت�سورهم لالألوهية �أعمق يف �لتجريد و�لعقالنية، و�أدخل 

 .)Transcendance( يف ب�ب �لعلّو و�لت�س�مي

فكرة الألوهية عند الف�رابي وابن �شين� 

�أن بلغ� به  وير، وتعّمق فيه �لف�ر�بي و�بن �سين� �إىل  بد�أ �لكندي هذ� �لت�سْ
�لغ�ية. فهو يرى �أن �هلل و�حد غري متكرث، ل ي�سبه خلقه يف �سيء، د�ئم ل يفنى)1(. 
هو �لو�حد �حلق لأنه و�حد ب�لذ�ت مل يفد وحدته من غريه، وو�حد ب�لعدد ل 

�لكندي، ر�س�ئل، �ض 207.   )1(
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� ول كيًف�، ول يدخل مع �لك�ئن�ت حتت جن�ض �أو نوع. هو �ملحرك �لأول  يقبل كمًّ
ة �حلق �لتي مل تكن لي�س�، ول  غري �ملتحرك، و�لعلة �لأوىل �لتي ل علة له�، »و�لإنيَّ
�أْي�ض د�ئًم�«)1(. وهو �خل�لق �لق�در، و�ملبدع �حلكيم)2(.  �أبًد�، بل هي  َلْي�س�  تكون 
فيثبت �لكندي للب�رئ �سف�ت �لذ�ت و�لأفع�ل و�ل�سلوب، على نحو م� ورد يف 
�لأثر وم� �أخذ به �ملعتزلة. ولكنه يرده� جميًع� �إىل �لذ�ت �سوًت� لفكرة �لوحدة، 
�لت�سوير  �لذ�ت ول منف�سلة عنه�، ونلمح يف هذ�  فهي لي�ست �سيًئ� متميًز� من 
�آث�ًر� �أر�سطية، �إل �أنه� مل تخرج بفيل�سوف �لعرب عن �أ�س��ض �لعقيدة �لإ�سالمية 

وروحه� �لتي تقوم على �لتوحيد، وتثبت هلل �لقوة �ملطلقة و�خللق و�لإبد�ع. 

وتبدو هذه �لآث�ر ب�سكل �أو�سح لدى �لف�ر�بي و�بن �سين�، فريى �لف�ر�بي 
�أن �هلل هو �لو�جب �لوجود بذ�ته، و�ل�سبب �لأول لكل موجود. وجوده �أمّت وجود 
عقل  بجوهره  هو  و�لغ�ية)3(.  و�لفْعل  و�ل�سورة  ك�مل�دة  �لعلل  عن  منزه  و�أكمله، 
فهو  ذ�ته؛  يعقل  لأنه  معقول،  �أي�ًس�  بجوهره  وهو  �مل�دة،  عن  منّزه  لأنه  ب�لفْعل، 
�إىل ذ�ت  �آن و�حد. وهو ع�مل لأنه يعلم ذ�ته، ول يحت�ج  �إذن عقل ومعقول يف 
�أخرى ي�ستمد منه� �لعلم، و�أف�سل �لعلم هو �لعلم �لد�ئم �لذي ل ميكن �أن يزول، 
وذلك هو علمه بذ�ته)4(. وهو مدبر جلميع �لك�ئن�ت، ل يعزب عنه مثق�ل حّبة من 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 215. ��ستعمل �لكندي ومن بعده �لف�ر�بي و�بن �سين� لفظي �للي�ض و�لأي�ض للتق�بل بني   )1(
�لعدم و�لوجود. 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض193.   )2(
�لف�ر�بي، �لثمرة �ملر�سية، ليدن 1895، �ض57.   )3(

�مل�سدر �ل�س�بق.  )4(
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خردل ول يفوت عن�يته �سيء، و�آث�ر هذه �لعن�ية ب�دية للعي�ن، »فكل �سيء من 
عليه كتب  تدل  م�  على  و�أنفعه�،  �ملو��سع  ب�أوفق  مو�سوع  و�أحو�له  �لع�مل  �أجز�ء 
�لت�سريح�ت ومن�فع �لأع�س�ء، وم� �أ�سبهه� من �لأق�ويل �لطبية«)1(. ول ي�سري هذه 
�لعن�ية يف �سيء �أن يكون يف �لع�مل �سرور، لأنه� لزمة للخري ب�لتبع، ولو مل يكن 
�خلري م� ك�ن �ل�سر، بل هي حممودة على طريق �لعر�ض، لأنه� تزيد من قيمة �حليز 
�أثريت  �أ�سم�ء �هلل �حل�سنى، وقد  �إىل  ي�سري  �أن  �لف�ر�بي  فيه)2(. ومل يفت  وحَتبب 
د�رت  �لتي  �ل�سف�ت  مل�سكلة  �لبدء  نقطة  �لر�جح  يف  وهي  قبل،  من  م�سكلته� 
�أ�سم�ء �هلل تدل على �لكم�ل  حوله� �لدر��س�ت �لكالمية كله� تقريًب�. ويرى �أن 
و�جلالل، دون �أن توؤذن ب�سيء ز�ئد عن �لذ�ت، و�إمن� تعربِّ عن عالقة �لب�رئ جل 

�س�أنه مبخلوق�ته)3(. 

ول يخرج �بن �سين� عن هذ� كثرًي�، ف�هلل عنده هو �لو�جب بذ�ته، ل ي�س�ركه 
�سيء من �لأ�سي�ء يف م�هيته، فال نّد له ول �سد، ول جن�ض ول ف�سل، ول حّد 
له)4(. يعقل �لأ�سي�ء جميعه� من حيث وجوده� يف �سل�سلة نظ�م �لكون �لع�م)5(. 
فهو ع�مل ب�لكلي�ت و�جلزئي�ت، يْعلم كل �سيء لأن م� يف �لكون جميعه متوقف 
عليه. غري �أن علمه ب�جلزئي�ت ل يدخل يف مقولة �لزم�ن، بل هو علم �أزيل �أبدي، 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض25،26  )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 64،65  )2(

�لف�ر�بي، �آر�ء �أهل �ملدينة �لف��سلة، ليدن 1890، �ض 17، 18.  )3(
�بن �سين�، �لإ�س�ر�ت، ليدن 1892، �ض 145، 146.  )4(

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 181.  )5(
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ل ي�سدق عليه �لآن ول �مل��سي ول �مل�ستقبل. وهذ� �لعلم هو م� ن�سميه �لعن�ية، 
فعن�ية �هلل �إح�طته بكل �سيء، ومب� ينبغي �أن يكون عليه �لكون من كم�ل �ل�سنع 
من  ذلك  لأن  و�لف�س�د،  و�خللل  �ل�سر  من  تتعرى  ل  �ملمكنة  و�لأمور  و�لإبد�ع. 

طبيعته�، و�ل�سرور ن�سبية بوجه ع�م، ول تنتق�ض من كم�ل �هلل �سيًئ�)1(. 

�لألوهية،  لفكرة  ت�سويرهم�  يف  �سين�،  و�بن  �لف�ر�بي  �أن  هذ�  من  ويت�سح 
مت�أثر�ن ب�لفل�سفة �لأر�سطية، »ومبق�لة �لالم«)2( من كت�ب �مليت�فزيق� لأر�سطو بوجه 
د� بع�ض عب�ر�ته، ويكفي �أن �أ�سري �إىل قولهم�:  خ��ض. �أخًذ� بكثري من �آر�ئه، وردَّ
كت�ب  ترجم  وقد  �أر�سطو.  �إليه  �سبقهم�  تعبري  ف�إنه  ذ�ته«،  يعقل  عقل  »�لو�حد 
»�مليت�فزيق�«، �أو كت�ب »�حلروف« كم� ك�ن ي�سمى، فيم� ترجم من كتب �أر�سطو �إىل 
�لعربية، وك�ن مو�سع در�ض وعن�ية، ووقف عليه فال�سفة �مل�سرق من �لكندي �إىل 
�بن �سين�)3(. و »ملق�لة �لالم« �س�أن خ��ض، ترجم معه� وحده� دون �أجز�ء �لكت�ب 
و�لآخر  )211م(،  �لأفروي�سي  لالإ�سكندر  �أحدهم�  قدمي�ن،  �سرح�ن  �لأخرى 
�مل�سلمون  وح�ول  �سين�)4(.  و�بن  �لف�ر�بي  نظر  و��ستلفت�  )395م(،  لث�م�سطبو�ض 
بدورهم �أن يعّلقو� عليه�، ومن بينهم �بن �سين� �لذي و�سل �إلين� جزء من �سرحه 
�أخذ، فيم� يظهر،  ث�م�سطبو�ض، وعنه  ق�له  �إىل م�  �أميل فيه  �أنه ك�ن  له�)5(. ويظهر 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 186.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض186.   )2(

�بن �لندمي، �لفهر�ست، �لق�هرة 1930، �ض 352.   )3(
�لف�ر�بي، �لثمرة �ملر�سية، �ض 34؛ عبد �لرحمن بدوي، �أر�سطو عند �لعرب، �لق�هرة 1947، �ض 31.   )4(

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 33-22.   )5(
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تف�سريه للعلم �لإلهي)1(. ول يفوتن� �أن ن�سري �إىل كت�ب �لربوبية، �لذي ن�سب خط�أ 
�إىل �أر�سطو، وهو جزء من ت��سوع�ت �أفلوطني، ويعر�ض مل�سكلة �لألوهية، وقد عرفه 
فال�سفة �مل�سرق من �لكندي �إىل �بن �سين�، وعّلق عليه �لأخري تعليًق� و�سلن� قدر 
منه)2(. ور�أى هوؤلء �لفال�سفة �أن يف هذه �مل�س�در م� يعّزز فكرة �لتوحيد �لتي هي 

�أ�س��ض �لعقيدة �لإ�سالمية. 

حملة الغزايل 

و�لو�قع �أن فكرة �لألوهية عند �لف�ر�بي و�بن �سين� �أعمق يف �لتنزيه و�أبلغ يف 
� عن كل م� له �س�ئبة �حل�ض و�مل�دة.  �لتجريد مم� ق�ل به �ملعتزلة، ُتْبِعد �لإله بعًد� ت�مًّ
�، وهو ت�سوير �أقرب �إىل فكرة �لت�س�مي و�لالنه�ئية �لتي  � بحتًّ وت�سوره ت�سويًر� عقليًّ
ق�ل به� �ملحدثون. ولكنه �إن لءم �خل��سة ف�إنه ل يالئم �لع�مة، وك�ن مو�سع نقد 
ه� حملة �لغز�يل )505هـ/ 1111م( �لتي  ومالحظة من جه�ت خمتلفة، و�أخ�سّ
تن�سّب  م�س�ألة،  ع�سرين  عنه يف  وك�سفت  �لفال�سفة،  ته�فت  �إثب�ت  �إىل  ق�سدت 
ثم�ٍن منه� على م�سكلة �لألوهية وحده�. ين�ق�ض �لغز�يل هذه �مل�س�ئل م�س�ألة م�س�ألة 
حم�وًل نق�سه� من �أ�س��سه�، فيالحظ �أنهم عجزو� عن �إثب�ت �ل�س�نع، وعن �إق�مة 
�لدليل على ��ستح�لة �إلهني)3(. ويبطل قولهم �إن ذ�ت �لأول ل تنق�سم ب�جلن�ض 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 26 - 27.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 35 - 74.   )2(

�لغز�يل، ته�فت �لفال�سفة، حتقيق �سليم�ن دني�، �لق�هرة 1947، �ض 126 - 146.   )3(
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تف�سريهم  �لزر�ية  من  �سيء  يف  وينقد  م�هية)1(.  بال  ب�سيط  موجود  و�أنه  و�لنوع، 
للعلم �لإلهي، ويعّده �أقرب �إىل �جلهل منه �إىل �لعلم)2(. ومتى نقد حجة �لإ�سالم 

وحكم، ك�ن حلكمه �س�أنه وخطره. 

و�حلملة ول �سك عنيفة، و�إن ت�أثر �س�حبه� مبن ه�جمهم وبد� فيل�سوًف� �أحي�نً� 
�لفل�سفي يف  �لبحث  �سري  ع�قت  �لتي  معِقب�ته�  له�  وك�نت  �لفال�سفة.  من  �أكرث 
�لإ�سالم، وغال فيه� بع�ض �ملت�أخرين �لذين ح�ولو� �أن يرف�سو� كل بحث عقلي. 
ول ننكر �أن للف�ر�بي و�بن �سين� موقفني يعّز �لدف�ع عنهم�: �أولهم� �لكتف�ء بفكرة 
�ل�سنع، وهي لي�ست �سيًئ� �آخر �سوى �لفي�ض �أو �ل�سدور �لأفلوطني، وهو ل يحقق 
�خللق �لذي ق�سد �إليه �لقر�آن، و�لذي يعتمد على قدرة �لب�رئ و�إر�دته. وث�نيهم� 
�جلزئي�ت،  �إىل  طريقه�  عن  ب�سطه  �أو حم�ولة  �لكلي�ت،  على  �لإلهي  �لعلم  ق�سر 
�أن  �أح�ط بكل �سيء علًم�، غري  �أن �هلل  �لقر�آن من  �أثبته  م�  مت�ًم�  وهذ� ل يحقق 
ق�سد�  و�إمن�  زندقة،  ول  زيًغ�  كله  بهذ�  يقول  مل  نعتقد،  فيم�  �لإ�سالم،  فيل�سويف 
به �لإمع�ن يف تنزيه فكرة �لألوهية و�سوغه� �سي�غة عقلية جمردة، ولكل منهم� 

تبتالت ودعو�ت توؤذن ب�إمي�ن عميق. 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 161 - 171.   )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 179- 201  )2(



الألوهية
147147

موقف ابن ر�شد 

على  يرد  �أن  �لكب�ر،  �لإ�سالم  فال�سفة  �آخر  وهو  ر�سد،  لبن  بد  ل  ك�ن 
هذه �حلملة، دف�ًع� عن �لفل�سفة و�لفال�سفة بع�مة، وعن �أر�سطو  بخ��سة. وهو يف 
دف�عه جديل م�هر، و�أر�سطي دقيق، در�ض �أر�سطو در�ًس� م�ستفي�ًس�، و�أمل ب�آر�ئه يف 
�أنه  �أدخل عليه من تعديل وحتريف. ول نز�ع يف  تف��سيله� وجزئي�ته�، و�أدرك م� 
يف مقدمة من عنو� به قدميً� وحديًث�، �سرح كتبه جميعه� �لتي و�سلت �إىل �لع�مل 
�لإ�سالمي يف �سور �ستى، بني تلخي�ض وتف�سري كبري، وعّد بحق »�ل�س�رح �لأكرب«. 
ول يب�يل ب�أن يخطئ �لف�ر�بي و�بن �سين�، م� د�م يف ذلك �إحق�ق للحق و�إن�س�ف 

للت�ريخ، ولكنه ل يتخلى عنهم� مت�ًم�، وج�ر�هم� يف كثري مم� ذهب� �إليه. 

متميزين:  ت�سويرين  ت�سور  �أن  ينبغي  �لألوهية  فكرة  �أن  �أ�س��ًس�  يرى  وهو 
�أحدهم� للع�مة، و�لآخر للخ��سة، �لأول خط�بي، و�لث�ين بره�ين، ومن �حلكمة 
�أن نخ�طب �لن��ض على قدر عقولهم. ويعيب على �ملد�ر�ض �لكالمية من معتزلة 
�أن  يف  يرتدد  ول  �جلم�هري.  على  �لأمور  وعّقدو�  �لأذه�ن،  بلبلو�  �أنهم  و�أ�س�عرة 
وتلك  �آر�ئهم،  بع�ض  وينق�ض  و�جلم�عة،  �ل�سنة  �أهل  �أنهم  مع  �لأ�س�عرة،  يع�ر�ض 
�سج�عة له� وزنه� يف بيئة عرفت ب�ملح�فظة و�لتقليد، ومل ي�سلم هو نف�سه من تع�سبه� 
وحت�مله� عليه. ويعيب على �لغز�يل �أنه ك�سف يف »ته�فته« عن �أمور، ك�ن �لأوىل به� 

�أن تق�سر على �خل��سة، و�أل ي�سغل به� �لع�مة. 
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ويف »كت�ب من�هج �لأدلة« ت�سوير لفكرة �لألوهية على �لنحو �لذي ينبغي 
�س�أنه-  -جل  �ل�س�نع  و�سف  �لعزيز  �لكت�ب  �أن  فيقرر  للجم�هري.  به  تقدم  �أن 
و�لقدرة،  و�حلي�ة،  �لعلم،  �سبعة:  وهي  �لإن�س�ن،  لدى  �ملعروفة  �لكم�ل  ب�أو�س�ف 
�ملعتزلة  به�  ق�ل  �لتي  �ملع�ين  �سف�ت  هي  وهذه  و�لب�سر)1(.  و�ل�سمع،  و�لإر�دة، 
�للتني ط�ل  و�لكالم  �لعلم  بخ��سة عند �سفتي  �ل�سو�ء. ويقف  و�لأ�س�عرة على 
�حلديث حولهم� من قبل، ويرى �أن �هلل ع�مل ب�لأ�سي�ء جميعه�، لأنه �س�نعه�، ول 
يقبل �أن يجهل �س�نع �سنعته)2(. هو ع�مل ب�ل�سيء قبل �أن يكون على �أنه �سيكون، 
لطروء  �أزيل، ول حمل  قدمي  فعلمه  ك�ن)3(.  قد  �أنه  على  ك�ن  �إذ�  ب�ل�سيء  وع�مل 
�حلدوث عليه، ول لأن يو�سف ب�أنه كّلي �أو جزئي، فتلك تفريع�ت تتفق مع ع�مل 
�ل�سه�دة، ول تتالءم مع ع�مل �لغيب يف �سيء)4(. وم� د�م �لب�ري ع�ملً� فال بد �أن 
يكون متكلًم�، لأن �لكالم تعبري عن علم. ولي�ض بالزم �أن يكون �لكالم بلفظ 

ژىئ  ىئ           ي�س�ء)5(،  من  قلب  �هلل يف  يلقيه  مبعنى  يكون جمرد وحي  فقد  د�ئًم�، 
ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   
يب  جتژ ]�ل�سورى/ 51[. و�لقر�آن، وهو كالم �هلل، قدمي، و�لألف�ظ �لد�لة عليه 
خملوقة له �سبح�نه)6(. و�لب�رئ منزه عن �جل�سمية و�جلهة و�ملك�ن، وعن كل �سف�ت 

�بن ر�سد، من�هج �لأدلة، �ض 160  )1(
�مل�سدر �ل�س�بق  )2(

�مل�سدر �ل�س�بق 161  )3(
�بن ر�سد ف�سل �ملق�ل، حتقيق حممد عم�رة، �لق�هرة 1972، �ض 76.   )4(

�بن ر�سد، من�هج، �ض 163  )5(
�مل�سدر �ل�س�بق.   )6(
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وم�  ]�ل�سورى/ 11[.  ژ  ٹ   ٿ   ٹ   ٿٿ    ٿ       ژٺ   خلقه)1(، 
ب�إثب�ت  فيه  ح  ي�سرَّ �أل  ر�سد  �بن  يرى  �أو جت�سيم،  بت�سبيه  يوؤذن  مم�  �لقر�آن  ورد يف 
�إليه �ملعتزلة  �أن من �لبدع م� ذهب  �أل ي�س�أل عنه)2(. وعنده  �أو نفي، بل �لأوىل 
�أنه� �سفة نف�سية تو�سف به�  �أو  �أو غريه�،  �أن �ل�سفة عني �لذ�ت  و�لأ�س�عرة من 
ي�سلم  ب�أن  به�. ويو�سي  ق�ئم  �لذ�ت لأمر  به�  تو�سف  �أو معنوية  لنف�سه�،  �لذ�ت 

�لع�مة مب� ج�ء به �ل�سرع دون دخول يف هذه �لتف��سيل)3(. 

ويلحظ يف هذ� كله �أمر�ن ه�م�ن: �أولهم� �أن �بن ر�سد يحر�ض على �لرجوع 
�إليه.  يق�سد  م�  على  للتدليل  �أمكن  م�  بهم�  و�ل�ست�سه�د  و�ل�سنة،  �لكت�ب  �إىل 
ف�هلل  بب�لك،  خطر  م�  وكل  �ل�سه�دة،  وع�مل  �لغيب  ع�مل  بني  �لتفرقة  وث�نيهم� 
بخالف ذلك. وهي تفرقة ترّد على مبد�أ قي��ض �لغ�ئب على �ل�س�هد �لذي �أخذ 
�ل�سلف  من  كله  بهذ�  ر�سد  �بن  ويقرتب  �لأ�س�عرة.  منه  ي�سلم  ومل  �ملعتزلة،  به 
لون على �لن�سو�ض �لدينية، ويوؤثرون �لتفوي�ض، وم� ع�مل �لغيب �لذي  �لذين يعوِّ

��ستم�سك به �إل �سرب من �لتفوي�ض. 

 � �أم� �خل��سة ففي و�سعهم �أن يتعمقو� يف ت�سوير فكرة �لألوهية ت�سويًر� عقليًّ
جمرًد�، ويف �ل�سرع ظ�هر وب�طن، ويف و�سعهم �أن يوؤّولو� ظ�هره �إذ� ك�ن ل يتفق مع 
�لعقل. ويرى، كم� ر�أى زمياله �لإ�سالمي�ن، �أن �لع�مل قدمي، و�أن �مل�دة و�ل�سورة 

�مل�سدر �ل�س�بق �ض 168  )1(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 171.   )2(

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 167-165.   )3(
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�أزليت�ن، ولي�ض يف �ل�سرع م� يع�ر�ض ذلك مع�ر�سة �سريحة، بل م� ورد فيه يحتمل 
�لت�أويل. ويذهب �إىل �أبعد من هذ� مالحًظ� �أن �خلالف بني �لفال�سفة و�ملتكلمني 
يف هذه �لنقطة لفظي)1(. وِقَدم �لع�مل ل يتع�ر�ض مع �أنه خملوق، خلقه �هلل �أزًل، 
ل عن طريق �ل�سدور كم� زعم �لف�ر�بي و�بن �سين�، بل ربط �أجز�ءه بع�سه� ببع�ض 
منذ �لأزل يف حتمية �سرورية، وحركه� دون �نقط�ع، بحيث تت�سل �ل�سورة ب�مل�دة 
و�ملحرك  و�ل�س�نع،  �خل�لق  فهو  �لعدم،  فيكون  عنه�  تنف�سل  �أو  �لوجود،  فيكون 
�لأول و�ملغري للكون)2(. يحركه مب��سرة، �أو بو��سطة �لعقول �ملف�رقة، و�لكل ر�جع 
�إليه)3(. وهو �ملدبر للكون ب��ستمر�ر، ولول تدبريه وعن�يته م� ك�ن �سم�ض ول قمر، 
ول حي�ة ول موت. ول تتع�ر�ض هذه �لعن�ية مع م� قد يوجد يف �لكون من �سرور، 

لأن هذه �ل�سرور ن�سبية، ول تخرج عن �إر�دة �هلل يف �سيء)4(. 

�إن يف خم�طبة �لع�مة،  ف�بن ر�سد عقالين ويفٌّ كل �لوف�ء لنزعته �لعقلية، 
�أو يف �لتحّدث �إىل �خل��سة. ومن �خلط�أ �أن يظن �أن كتبه �لدينية تتع�ر�ض مع كتبه 
�لفل�سفية، ولئن ك�ن بينهم� �سيء من �لتب�ين، ف�إمن� يرجع �إىل �لأ�سلوب و�لطريقة، 
هو ب�خت�س�ر خالف منهجي، ويتلخ�ض يف �أن �بن ر�سد ق�سد �أن يخ�طب �لع�مة 
بلغة جمملة �سهلة، بعيدة عن �لغمو�ض و�لتعقيد، متح��سية للدق�ئق و�لتف��سيل. 
ق، وج�دل  وبعك�ض هذ� قّلب للخ��سة �لأمور على وجوهه� �ملختلفة، فحلَّل وتعمَّ

�بن ر�سد، ف�سل �ملق�ل، حتقيق حممد عم�رة، �ض 40.   )1(
�بن ر�سد، ته�فت �لته�فت، حتقيق بويج، �ض 180.   )2(

�بن ر�سد، تلخي�ض م� بعد �لطبيعة، �ض 140 - 143.   )3(
�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 163 - 164  )4(
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ون�ق�ض. ومم� يوؤ�سف له �أن حمنته يف �آخر حي�ته ح�لت دون �أن يفهمه �مل�سلمون 
على وجهه، ف�أحرقت كتبه وخ�سي �لن��ض فل�سفته. ومل يرتجم من كتبه �لدينية 
م�سيحيو  فخلط  قلياًل،  مت�أخرة  مرحلة  ويف  �لته�فت«،  »ته�فت  �إل  �لالتينية  �إىل 
�لقرون �لو�سطى يف �أمره، و�تهمه فريق منهم ب�لإحل�د و�لزندقة. ويف �آر�ئه �ل�س�بقة 
�لعقل  تع�ر�ض بني  يرف�ض كل  �لذي  و�لعقالين  �ل�س�دق،  �ملوؤمن  ب�أنه  ي�سهد  م� 
و�لدين. وفيه� يثبت �أي�ًس� �أنه مل يكن بعيًد� عن �لف�ر�بي و�بن �سين� ذلك �لبعد 
�إن �هلل عقل يعقل ذ�ته، وحّي حي�ة حقة، و�سعيد  �لذي يظن، فهو يقول معهم 

�سع�دة ت�مة)1(. وم� ك�ن ليخرج عن هذ�، لأن ور�ءه نفوذ �أر�سطو و�سلط�نه. 

حكم وتقدير

�لثق�فة  عند  �لفال�سفة  به  �سوره�  م�  نحو  على  �لألوهية  فكرة  تقف  مل 
�لإ�سالمية، بل �متدت �إىل ثق�ف�ت �أخرى دينية، وبخ��سة �إىل �ليهودية و�مل�سيحية. 
هم  مفكروه�،  ح�ول  وقد  مقد�سة،  ن�سو�ض  على  تقوم  موحدة  دي�نة  و�ليهودية 
�لآخرون، �أن يوفقو� بني �لعقل و�لنقل، وت�سعد هذه �ملح�ولة �إىل عهد مبكر منذ 
من  قليل  غري  عدد  �لو�سطى  �لقرون  يف  به�  وُعني  )54م(.  �لإ�سكندري  فيلون 
مفكري �ليهود، ويف مقدمتهم مو�سى بن ميمون )601هـ/ 1205م(. وميكن �أن 
يعد بحق بني فال�سفة �لإ�سالم، كم� يعترب رئي�ض �لإ�سكولئية �ليهودية. ولد يف 
قرطبة، وع��سر �بن ر�سد، و�ت�سل ببحثه ودر�سه، و�أمل ب�آر�ء �ملتكلمني من معتزلة 

�مل�سدر �ل�س�بق، �ض 75 - 76.   )1(
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ب�لف�ر�بي  نز�ع  وت�أثر دون  �آخر،  ون�ق�سهم طوياًل يف قدر  و�أقر قدًر� منه�  و�أ�س�عرة، 
و�بن �سين�. وقد وقف يف كت�به »دللة �حل�ئرين« جزًء� ك�ماًل على فكرة �لألوهية. 
وهو يرى �أن �هلل هو �لعلة �لأوىل و�أ�سل �لأ�سي�ء جميعه�، وجوده �سروري بذ�ته، 
ول �سبيل �إىل حتديده وتعريفه لأنه ب�سيط غ�ية �لب�س�طة)1(. وي�ستحيل �أن تكون له 
�سفة ثبوتية متميزة من �لذ�ت، وكل م� ج�ء يف �لكت�ب من �سف�ته �إمن� هو لإثب�ت 

كم�له ونفي �لنق�ض عنه. وهذه لغة �سبيهة كل �ل�سبة بلغة �لف�ر�بي و�بن �سين�. 

وك�ن �أثر فال�سفة �لإ�سالم، وبخ��سة �بن �سين� و�بن ر�سد، يف �لفكر �مل�سيحي 
�إب�ن �لقرن  �أ�سرن� �إىل تي�رين و��سحني يف هذ� �لفكر  �أن  �أ�سّد و�أعظم. و�سبق لن� 
وموؤيدوه)2(.  �أن�س�ره  ولكلٍّ  �لر�سدي،  و�لتي�ر  �ل�سنوي،  �لتي�ر  وم�  ع�سر،  �لث�لث 
�مل�سيحي علًم�  �أ�سبح �لالهوت  �لإلهية، ويف �سوئه�  �لفل�سفة  بوجه خ��ض على 
متميًز�. ورمب� ك�ن �أهم م�ستحدث�ت �لقدي�ض توم� �لأكويني )1274م( �أنه فل�سف 
هذ� �لالهوت، على نحو م� فل�سف �بن �سين� علم �لكالم، و�أ�سحت من ق�س�ي�ه 
�لكربى �لربهنة على وجود �هلل، وحتديد مدلول �سف�ت �لب�رئ - جّل �س�أنه. وقد 
�أ�سرن� من قبل �أي�ًس� �إىل موقف �مل�سيحيني من هذه �لربهنة. ف�ملدر�سة �لفرن�س�سك�نية 
�أميل �إىل �لدليل �لأنطولوجي �لذي ق�ل به �بن �سين�، ل �سيم� وهو �سبيه مب� ق�ل به 
�لقدي�ض �أن�سلم )1159(، وترى �أنه �أل�سق ب�لالهوت، �أو بعب�رة �أخرى ب�مليت�فزيق�، 
منه ب�لطبيعة. وبعك�ض هذ� ينحو توم��ض �لأكويني منحى �بن ر�سد، ويوؤثر بره�ن 

 Maïmonide, Le Guide des égarés, T. I, p. 179 et suiv.  )1(
Madkour, "Duns Scot entre Avicenne et Averroès", dans Mélanges, Le Caire 1967, p. 119-  )2(
 131.
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�حلركة و�لعلة �لف�علة، وي�ستعني بفكرة �لإمك�ن و�ل�سرورة على وجود �هلل)1(. و�أم� 
�ل�سف�ت فهم ي�سورونه� يف �جلملة، على نحو م� �سنع فال�سفة �لإ�سالم، ت�سويًر� 
� جمرًد�، فلي�ست �سيًئ� ز�ئًد� عن �لذ�ت، وتختلف كل �لختالف عن �سف�ت  عقليًّ
�حلود�ث، وترمي فقط �إىل �إثب�ت كم�ل �هلل وجالله، و�إذ� وقفن� عند توم� �لأكويني 
وحده، وجدن�ه يقرر �أن �سفة �هلل �لأوىل هي �لوجود، ووجوده ي�ستلزم �ل�سف�ت 
�لأخرى من علم وقدرة و�إر�دة، ولي�ض علمه �سيًئ� �سوى ذ�ته)2(. وهم يوؤكدون كم� 
�أكد فال�سفة �لإ�سالم �أن �لع�مل خملوق، ول عربة يف نظر �ألبري �لكبري )1280م( 
ول يف نظر توم� �أن يكون �خللق من عدم كم� ق�ل �بن ر�سد �أو عن طريق �ل�سدور 

كم� ق�ل �بن �سين�. 

فال�سفة  عند  �لألوهية  فكرة  بني  مق�رن�ت  نعقد  �أن  علين�  بعزيز  ولي�ض 
�لإ�سالم ونظ�ئره� لدى �لفال�سفة �ملحدثني، �أمث�ل ديك�رت، و��سبينوز�، وليبنتز، 
وقد حوول �سيء من ذلك. ونقد ك�نط لالأدلة �لتقليدية لإثب�ت وجود �هلل يعود 
بن� �إىل �لفكر �لإ�سالمي، وم� د�ر فيه حول هذه �لأدلة من �أخذ ورّد. ويف و�سعن� 
عرفه�  �لتي  �لفل�سف�ت  �أغنى  من  تعّد  �لعربية  �لإلهية  �لفل�سفة  �أن  �لآن  نقرر  �أن 
�لت�ريخ، فيه� م�دة غزيرة وعميقة، وفيه� فكر حر طليق. �أخذت و�أعطت، وهي دون 
نز�ع حلقة ه�مة من حلق�ت �لفكر �لإن�س�ين. وم� �أجدره� �أن تدر�ض وتعرف، وقد 
ك�سف عن كثري من جو�نبه� يف ن�سف �لقرن �لأخري، ول تز�ل فيه� كنوز دفينة يف 

ح�جة م��ّسة �إىل �لن�سر و�لإحي�ء.  
 Ibid.  )1(

 E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, London 1955,  p. 369.  )2(





الباب الثاين

حرية الإرادة





واجتذبت  الأ�سم�ع،  ا�سرتعت  خ��س،  رني  ذات  عذبة  لفظة  احلرية 
وعززت  الأمل،  ب�ب  فتحت  والأن��سيد،  الأغ�ين  من  بكثري  واأوحت  القل�ب، 
الإن�س�نية  القيم  اإحدى  وهي  امله�س�مي.  حق�ق  ون�سرت  املظل�مي،  مط�لب 
الكربى، ودع�مة ه�مة من دع�ئم ال�سخ�سية، واأ�س��س للح�س�ب وامل�سئ�لية. غر�س 
وقد�سته�  وامل�سلح�ن،  الهداة  له�  وانت�سر  واملج�هدون،  الأبط�ل  الأوىل  بذرته� 
ال�سرائع والأدي�ن. مل يقدره� الإن�س�ن حق قدره� اإل بعد اأن مر ب�أدوار من اخل�س�ع 
والعب�دية، خ�سع لأ�سرته وع�سريته، ثم ملدينته ودولته، فعرفت حرية اجلم�عة قبل 
ف�حلرية يف  �ستى،  ب�س�ر  الت�ريخ  مراحل  وقد �س�رت يف  الفرد.  تعرف حرية  اأن 
احلرية  تختلف�ن عن مدل�ل  مًع�  وهم�  املت��سط،  الت�ريخ  القدمي غريه� يف  الت�ريخ 
يف الت�ريخ احلديث. ويب�هي القرن الث�من ع�سر ب�نت�س�ره للحرية الفردية، يف حي 
الدكت�ت�ري�ت  له�  وتنكرت  �س�أنه،  من  ع�سر  الت��سع  القرن  يف  م�رك�س  انتق�س 
بحرية  ال�سلة  وثيقة  الفرد  اأن حرية  على  به�.  تبط�س  اأن  ترتدد يف  املع��سرة ومل 
اجلم�عة، وهم� مت�س�فرت�ن ومتك�ملت�ن، ورب فرد ق�د �سعًب� اإىل ال�ستقالل واحلرية، 
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ورب جمتمع ح�رب الأحرار، فكّمم الأف�اه وك�ّسر الأقالم. وع�س�ر احلرية هي 
ال�س�دق  الفكر  ج�  ه�  وج�ه�  والبتك�ر،  والخرتاع  والتقدم  النطالق  ع�س�ر 

والعمل املثمر. 

الفطري  ب�لنطالق  و�سع�ر  للطبيعة،  جم�راة  لأنه�  لذاته�،  حمببة  واحلرية 
والعتق�د،  الفكر  يف  مظ�هره�  ت�ستكمل  اأن  الأعلى  ومثله�  قيد.  اأو  حظر  دون 
ولكن  اختالفه�.  على  احلري�ت  احلديثة  الد�س�تري  وتقد�س  والعمل،  والق�ل 
لي�س معنى احلرية اأن ت�سيء اإىل العدالة، اأو اأن تخرج على الق�ن�ن، ومن اأب�سط 
ن�سلم  اأن  احلرية يف  ولي�ست  به.  يع�مل�ك  اأن  مب� حتب  الن��س  تع�مل  اأن  �س�ابطه� 
من امل�ؤثرات اخل�رجية فح�سب، بل اأن ن�سلم اأي�ًس� من امل�ؤثرات الداخلية، فنق�وم 
املي�ل والأه�اء، ونرباأ من ال�سغ�ئن والأحق�د، وتلك هي حرية احلكيم. وقدميً� ق�ل 
مت�س�فة الإ�سالم اإن احلرية هي: »اخلروج عن رق الك�ئن�ت، وقطع جميع العالئق 
والأغي�ر، فهي حترر من رق ال�سه�ات، وفن�ء اإرادة العبد يف اإرادة احلق«)1(. وق�ل 
على  �سم�ا  اإذا  اإل  خمل�ق�ته  حرية  تكتمل  ول  مطلقة،  اخل�لق  حرية  »اإن  ليبنتز 

�سه�اتهم«)2(. 

واحلرية والإرادة ل تنف�سالن، فال �سبيل اإىل اإرادة حقة بدون حرية ت�سلم به� 
من ا�ستعب�د النف�س والبدن، وتقف على قدميه� اإزاء امل�ؤثرات وال�سغط اخل�رجي. 

الق�سريي، الر�س�لة، الق�هرة 1318 هـ، �س 118 - 119.   )1(
  Leibniz, Nouveaux essais, Paris 1936, L. II, eh – XXI.  )2(
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فيفعل املرء م� يريد، ويريد م� يفعل. وحرية الإرادة، اأو ا�ستقالل الإرادة، اأ�س��س 
اأخالق ال�اجب عند ك�نط )1804(، وهي اأ�س��س امل�سئ�لية ب�جه ع�م. وقد ح�ول 
اأن يف�سح� للحرية جم�ًل يف  اأر�سط� )322 ق. م.( واأبيق�ر )270 ق. م.( قدميً� 
بينهم� وبي علم اهلل  اآب�ء الكني�سة بحرية الإرادة لي�فق�ا  الك�ن ونظ�مه. و�سغل 
وعن�يته، و�س�ر على نهجهم القدي�س اأوغ�سطي )430( والقدي�س ت�م� الأك�يني 
)1274(، وبذل جهًدا كبرًيا يف هذا الت�فيق. وعني الفال�سفة املحدث�ن كذلك 
وليبنتز   )1704( وب��سييه   )1677( اإ�سبين�زا  اأمث�ل:  الإرادة،  حرية  مب�سكلة 
وب�ترو   ،)1903( رين�فييه  اأمث�ل:  املع��سرون،  الفال�سفة  يغفله�  ومل   .)1716(
)1923(، وبرج�س�ن )1941(. وال�اقع اأن حرية الفرد خ��سعة لب�اعثه الداخلية 
وع�دات  و�سرائع،  نظم  من  املجتمع  ل�سلط�ن  اأي�ًس�  وخ��سعة  واأه�اء،  مي�ل  من 
� عن الع�مل يف نظمه  ل الإن�س�ن ف�ساًل ت�مًّ �سَ وتق�ليد. وف�ق هذا ل �سبيل لأن ُيفنْ

وق�انينه، وهن� يت�سع جم�ل الق�ل يف م�سكلة حرية الإرادة، وتتب�ين الآراء. 

مل�  يخ�سع  ف�إنه  الف�سيح،  الك�ن  بني�ن  يف  لبنة  املرء  دام  م�  اأنه  وال�اقع 
اإىل  واأبيق�ر   )370( دميقريط�س  ذهب  وقدميً�  واأحداثه.  ظ�اهره  له  تخ�سع 
الظ�اهر،  هذه  لت��سيح   )Mécanisme atomistique( الذرية  امليك�نيكية 
التق�ء  وليدة  هي  اإمن�  والتغري  واحلركة  والعدم،  ال�ج�د  اأن  يف  ذلك  ويتلخ�س 
ل�سرورة  وتخ�سع   ،� اآليًّ �سرًيا  ت�سري  واأفع�له  املرء  -ف�أفك�ر  وانف�س�له�  الذرات 
الفرد  حلرية  يجد  اأن  اأبيق�ر  ح�ول  وعبًث�  اختي�ر.  اأو  حلرية  فيه�  حمل  ل  مطلقة 
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عن  انحراًف�  حركته�  يف  للذرات  اأن  زاعًم�  العمي�ء،  امليك�نيكية  هذه  يف  مك�نً� 
ل  اآيل  انحراف  ولكنه  النحراف،  هذا  من  �سرب  الفرد  وحرية  �سق�طه�،  خط 
 ق�سد فيه ول اإرادة. وذهب كثريون من رج�ل الدين اإىل الق�ل ب�جلرب الاله�تي
اإمن�  جميعه�  الك�ن  اأحداث  اأن  وم�ؤداه   ،)Fatalisme théologique(
الأبد.  اإىل  ال�سري  وحمددة  اأزًل  مقررة  وهي  واإرادته،  اهلل  علم  عن  ت�سدر 
فال  ي�س�ء،  كم�  ي�سريه�  الريح  مهب  يف  ري�سة  وك�أنه  العبد،  ي�سبح  وبذا 
العلمية احلتمية  اإىل  احلديث  العلمي  البحث  وانتهى  اإرادة.  ول  له   قدرة 
 )Déterminisme scientifique(. وهي تقرر اأن هن�ك عالق�ت ث�بتة بي الظ�اهر 
اأن هذه  لق�اني ل تتخلف. ول �سك يف  واأنه� خ��سعة  الك�نية على اختالفه�، 

العالق�ت الث�بتة ل ت�سمح بحرية ك�ملة، ول تف�سح املج�ل لإرادة تخت�ر. 
* * *

واأخالقية،  �سيكل�جية  بي  متعددة،  ج�انب  ذات  م�سكلة  الإرادة  فحرية 
ودينية وفل�سفية، وقد �سغلت الأذه�ن منذ عهد بعيد. ومل ن�سنع �سيًئ� اأكرث من اأن 
ن�سري اإىل هذه اجل�انب، واإن� لنت�س�ءل اإزاءه� اأين حرية الفرد يف هذا كله؟ وهل من 
� اإىل الق�ل بحرية اإرادة مطلقة؟. ويعنين� اأن جنيب عن هذا ال�س�ؤال يف  �سبيل حقًّ

�س�ء م� انتهى اإليه مفكرو الإ�سالم. 



حرية الإرادة
161161

م�سكلة حرية الإرادة يف الفكر الإ�سالمي 

وتعد  الإ�سالمي،  الفكر  ت�ريخ  �س�أن خ��س يف  فعاًل  الإرادة  مل�سكلة حرية 
اأذه�ن الع�مة،  اإليه�  اأوىل امل�س�كل العقلية التي ا�ست�قفت امل�سلمي. اجتهت  من 
اأجله�  من  وُعقدت  الأ�سئلة.  ح�له�  ث�رت  مبكر.  عهد  منذ  اخل��سة  وتدار�سه� 
هذه  وبقيت  متميزة،  فكرية  مدار�س  ب��سمه�  وق�مت  واملن�ق�سة،  اجلدل  حلق�ت 
املدار�س تتن�ع وتتعدد على مر الزمن. عمقت در�سه�، وانتهت يف م��س�ع حرية 
الإرادة اإىل اآراء وحل�ل ل تخل� من جراأة و�سج�عة وجهد �س�دق يف الت�فيق بي 
العقل والنقل، وله� وزنه� اإذا م� ق�رنت بنظ�ئره� يف الثق�ف�ت الأخرى. واأ�سحى 
� من اأب�اب الدرا�س�ت الكالمية، وُعربِّ عنه ب�أ�سم�ء خمتلفة،  هذا امل��س�ع ب�بً� ه�مًّ
ي »خلق الأفع�ل«، و »ال�ستط�عة«، و »اجلرب والختي�ر«، و »الق�س�ء والقدر«.  ف�ُسمِّ
ومل يقف اأمره عند املتكلمي وحدهم، بل عر�س له الفال�سفة ليالئم�ا بينه وبي 
مبداأ ال�سببية والعن�ية الإلهية. وح�ول املت�س�فة اأن يف�سروا احلرية على طريقتهم، 
م��س�ع  وامل�سرع�ن  الفقه�ء  وع�لج  وامل�دة.  اجل�سم  م�ست�ى  عن  به�  ي�سم�ا  واأن 
الق�سد والإرادة ليقيم�ا عليه دع�ئم اجلزاء وامل�سئ�لية، واأن�اع الق�س��س والعق�بة. 
ورمب� �سرت اإىل هذه الدرا�س�ت عدوى بع�س الأفك�ر الأجنبية، ولعل من بينه� 
م� وجه النظر اإليه�، ولكنه� يف جملته� اإنت�ج اإ�سالمي اأ�سيل خ�سع اأوًل لظروف 

البيئة وامل�ؤثرات الداخلية.
* * *
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م�ستقلة  درا�سة  الإ�سالم  يف  الإرادة  حرية  م�سكلة  بعد  تدر�س  ومل   
وم�ست�عبة، واكتفي فيه� غ�لًب� ب�سذرات واإ�س�رات ع�برة، اللهم اإل بحث ق�م به 
الأ�ست�ذ متج�مريي وت للح�س�ل على درجة الدكت�راه، يف الفل�سفة منذ 30 �سنة 

تقريًب�، وعن�انه: 
Free Will and Predestination in Early Islam)1(. 

فيه  وعر�س  الهجري،  الرابع  للقرن  الأول  الثلث  عند  فعاًل  به  وقف  وقد 
بخ��سة للخ�ارج واملرجئة، والقدرية واجلربية، واملعتزلة. وم� اأح�جن� اأن نتتبع هذه 
ن�ازن  واأن  به�،  املت�سلة  الآراء  �ستى  نقف عند  واأن  وتط�ره�،  ن�س�أته�  امل�سكلة يف 
بينه� وبي اآراء كب�ر املفكرين القدامى واملحدثي. وقد و�سع فيه� امل�سلم�ن كتًب� 
وفيم�  منه�)2(،  كثري  على  نقف  ومل  له�،  مع�ر�سة  اأو  الإرادة  حلرية  م�ؤيدة  �ستى 
و�سلن� قدر ك�ٍف لت��سيح ج�انبه� والك�سف عن وق�ئعه�. و�سنبينه� لدى ال�سدر 
الأول، ويف املدار�س الكالمية الكربى، ولدى بع�س الفرق التي عنيت به�، وعند 
الفال�سفة واملت�س�فة - ولن يف�تن� اأن ن�سري اإىل منزلته� يف ت�ريخ الفكر الإن�س�ين، 

واأن نربط م� ق�ل به الإ�سالمي�ن ب�أ�سب�هه يف مراحل الت�ريخ املختلفة. 

W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, London 1948.  )1(
ابن الندمي، الفهر�ست، الق�هرة 1930، �س 250، 254، 256.   )2(



يح�ول الإن�س�ن ع�دة اإذا اأخط�أ اأو خ�نه الت�فيق اأن يرد خط�أه واإخف�قه اإىل 
اأو  اإرادته  ينتق�س  م�  يك�ن يف ذلك  اأن  يب�يل  ول  عنه،  وظروف خ�رجة  اأ�سب�ب 
واأن  الت�فيق ثمرة جهده،  ب�أن  يعتز  ف�إنه  واأ�س�ب،  اإن وفق  اأم�  يعدو على حريته. 
الأول من  الرعيل  ب�نتظ�م. وقد ك�ن  تلحظ  اإرادته، وتلك ظ�هرة  ال�س�اب �سنع 
امل�سلمي ي�ؤمن�ن بت�فيق اهلل الدائم لهم، وينعم�ن، بن�سره امل�ؤزر، ويعي�س�ن يف ج� 
امتالأ بحرارة الإمي�ن و�سدق اليقي، وعلى هذا ن�ستبعد اأن تك�ن م�سكلة القدر 
يعزى  فيم�  ون�سك  الرا�سدين،  واخللف�ء  النبي  عهد  يف  وا�سحة  اإث�رة  اأثريت  قد 
فتنة عثم�ن،  اأن حلت املحن، وث�رت  ال�س�أن)1( - وي�م  اأق�ال يف هذا  اإليهم من 
وح�رب امل�سلم�ن بع�سهم بع�ًس�، وَقِبل التحكيم فريق واأنكره اآخرون، وبداأ الن��س 
اأو  اأو ك�فر  م�ؤمن  ب�أنه  وال�سغ�ئر، ويحكم�ن على مرتكبه�  الكب�ئر  يت�س�ءل�ن عن 
يف منزلة بي املنزلتي، ي�م اأن ظهر ذلك كله اأ�سبح للبحث يف القدر حمل. ل 
�سيم� وقد اعتنقت الإ�سالم اأجن��س و�سع�ب ذات ثق�ف�ت قدمية، حملت معه� م� 
� ن�ق�س القدرية ورد عليهم )الإ�سفراييني، التب�سري يف الدين،  ومن اأو�سح الأمثلة على ذلك م� قيل من اأن عليًّ  )1(

الق�هرة 1940 �س 58(، واأغلب الظن اأن ذلك من و�سع املت�أخرين. 

 الف�صل الأول
ن�صاأة امل�صكلة
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حملت من اآراء واأفك�ر. وميكنن� اأن نقرر اأن م�سكلة القدر من م�ستحدث�ت الن�سف 
الث�ين من القرن الأول للهجرة، ولكنه� مل تعلن ويعرف له� اأن�س�ر اإل يف اأخري�ته. 
العبد  اأن  اإىل  اآخرون  اإىل اهلل وهم اجلربية، وذهب  اأن��س يردون كل �سيء  ف�أخذ 

خ�لق اأفع�له وهم القدرية. 

هذا  يف  اأق�ال  والت�بعي  ال�سح�بة  كب�ر  بع�س  اإىل  يعزى  اأن   � طبيعيًّ وك�ن 
ال�س�أن، فين�سب اإىل عبد اهلل بن عمر )74هـ/ 694م(، وه� يف مقدمة ال�سلفيي، 
اأحدث  قد  اأنه  بلغني  اإنه  فق�ل  ال�سالم،  يقرئك  ال�س�م  فالنً� من  »اإن  له  قيل  اأنه 
التكذيب ب�لقدر، ف�إن ك�ن قد اأحدث فال تقراأ مني عليه ال�سالم«)1(. وت�س�ربت 
الأق�ال ح�ل احل�سن الب�سري )110هـ/ 739م(، فعّد ت�رة بي القدرية، واأخرى 
� اأوًل، واأنه بعث بر�س�لة اإىل عبد امللك بن مروان  بي اجلربية، وظن اأنه ك�ن قدريًّ
)96هـ/ 715م( ي�ؤيد فيه� الق�ئلي بحرية الإرادة، ثم عدل عن ذلك يف اأخري�ت 
حي�ته. ونحن اأميل اإىل م� ق�ل به الذهبي من اأن القدرية واجلربية ك�ن�ا يح�ول�ن 
به  ق�ل  م�  اإىل  اأقرب  ك�ن  ولعله  ومنزلته،  بج�هه  لي�ستعين�ا  �سف�فهم  اإىل  �سمه 
ال�سدر الأول من رّد كل �سيء اإىل علم اهلل وقدرته)2(. ويروى اأن غيالن الدم�سقي 
له:  وق�ل  753م(،  )136هـ/  الراأي  ربيعة  حلقة  على  وقف  722م(  )105هـ/ 
»اأنت الذي تزعم اأن اهلل يحب اأن ُيع�سى، فق�ل له ربيعة: اأنت الذي تزعم اأن اهلل 

يع�سى ق�سًرا«)3(. 
اأحمد اأمي، فجر الإ�سالم، الق�هرة 1935، �س 349.   )1(

�سم�س الدين الذهبي، ت�ريخ الإ�سالم وطبق�ت امل�س�هري والأعالم، الق�هرة 1945، جـ4، �س 98- 101.   )2(
امل�سدر ال�س�بق، �س 350.   )3(
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اأمية  بني  اأن  ويظهر  ذلك،  من  �سيء  ت�سهم يف  اأن  لل�سي��سة  بد  ل  وك�ن 
لأن  و�سي��سية،  دينية  لعتب�رات  الإرادة  بحرية  الق�ل  ع�م  ب�جه  يكره�ن  ك�ن�ا 
واإذن  بق�س�ء اهلل وقدره،  اإنهم ج�ءوا  يق�ل�ن  �سي��ستهم، فهم  ب�جلرب يخدم  الق�ل 
)101هـ/  العزيز  عبد  بن  ولعمر  لهم.  واخل�س�ع  ط�عتهم  امل�سلمي  على  يجب 
720م(، وه� من نعرف يف تق�اه وورعه وا�ستم�س�كه مب� ك�ن عليه ال�سدر الأول، 
الدم�سقي،  غينْالن  �سد  وبخ��سة  الإرادة،  بحرية  الق�ئلي  �سد  م�سه�رة  م�اقف 
اأمية  وك�ن ميقت اخل��س يف هذه امل�س�ئل. ومل يخرج عن ذلك من خلف�ء بني 
اإل يزيد بن ال�ليد )126هـ/ 744م( الذي دع� الن��س اإىل القدر وحملهم عليه، 
وقّرب اأ�سح�ب غيالن)1(. وحذا حذوه مروان بن حممد )132هـ/ 750م( الذي 
اأ�ست�ذه اجلعد بن درهم )117هـ/ 735م(. ويف ج� هذا الأخذ والرد  اأخذ عن 
جهد املتخ��سم�ن يف اإدع�م وجهة نظرهم ب�ستى احلجج، وح�ول كل اأن يجد يف 
اأو  اخل�س�مة  دفعت  ورمب�  الرواي�ت،  ب�أ�سعف  ول�  له،  ينت�سر  م�  وال�سنة  الكت�ب 
�س�ء النية اإىل �سيء من ال��سع والتلفيق، وعلى الب�حث اأن يلحظ ذلك ويتنبه 
اإليه، واأل ي�أخذ ب�لرواي�ت على عالته�. واحلزبي�ت الط�ئفية واملذهبية لي�ست اأقل 
خطًرا من احلزبي�ت العن�سرية وال�سي��سية، وكثرًيا م� حملت اأ�سح�به� على ت�س�ير 

الأم�ر على غري وجهه�، واختالق م� ل اأ�س��س له. 

امل�سع�دي ، مروج الذهب، الق�هرة 1303 هـ، حـ2، �س 150.   )1(
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مظانها يف الكتاب وال�سنة 

القراآن كت�ب اهلل، واآية نبيه، ومنبع اأ�س�ل الدين، وامل�سدر الأول للت�سريع. 
قنع �سح�بة كثريون منه ب�ملعنى الإجم�يل، دون دخ�ل يف تف��سيل مدل�ل الألف�ظ 
والرتاكيب. واإذا تعمق بع�سهم، اكتفى ب�لدللة اللغ�ية، ورمب� اأ�س�ف اإليه� �سيًئ� 
من اأ�سب�ب النزول، اأو ق�س�ًس� من اأخب�ر اليه�د والن�س�رى. ول� تتبعن� م� نقل عن 
ال�سح�بة و�سدر الت�بعي من تف�سري، م� وجدن� فيه اأثًرا من انت�س�ر ملذهب ديني، 
النظر،  وجه�ت  واختلفت  الآراء،  تع�ر�ست  اأن  وي�م  فقهي.  حلكم  ا�ستنب�ًط�  اأو 
اأخذ كل يف البحث عم� ي�ؤيد وجهة نظره من �سند قراآين. ورمب� ا�ستخدمت الآية 
ال�احدة، ب�سرب من الفهم والت�أويل، يف اإثب�ت ال�سيء و�سده. وت��سع املتكلم�ن 
والفقه�ء يف هذا كل الت��سع، وجدوا يف البحث عن دليل قراآين مل� يذهب�ن اإليه 
اأو يق�ل�ن به، وت�أثر علم التف�سري بذلك كل الت�أثر، ومن الن�حية الكالمية هن�ك 

تف��سري تعرب عن وجهة نظر املعتزلة، واأخرى تعرب عن وجهة نظر اأهل ال�سنة. 

الب�حث�ن  ح�ول  التي  الكالمية  امل�س�كل  اأوىل  من  القدر  م�سكلة  ولعل 
اآي�ته م� ي�ؤيد  اأن يدعم�ه� ب�سند من القراآن الكرمي، وفيه جم�ل ف�سيح له�، فمن 
ق�له  ي�ؤيده�  فمم�  منه�.  اأمثلة  بذكر  ونكتفي  يع�ر�سه�،  م�  ومنه�  الإرادة،  حرية 

چچژ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ    تع�ىل:ژڦ  ڦ  
 ،]82 ]الت�بة/  َگژ  ک   ک   ژک   تع�ىل:  وق�له  ]الأنع�م/104[ 
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وق�له: ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇژ ]ي�ن�س/ 108[، وق�له: ژڃ  
ژمت  ىت  يت    وق�له:  ]الكهف/ 29[،  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ 
مب             خب   حب   ژجب    وق�له:   ،]46 ]ف�سلت/  حجژ  يث   ىث   جثمث  

ىبژ ]املدثر/ 38[. 

عليهم،  مقدرة  العب�د  اأفع�ل  اأن  على  دالة  كثرية  اأخرى  اآي�ت  القراآن  ويف 
وجنتزئ بذكر بع�سه�. ق�ل تع�ىل: ژٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  
پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]البقرة/ 6- 7[. وق�ل: ژېئ  ېئ  ېئ   ىئ  
وق�ل:   .]178 ]الأعراف/  جئژ  ی   ی   ی   ی   ىئىئ  

ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژ ]الت�بة/ 51[، وق�ل: ژۋ   

وق�ل:  ]الق�س�س/ 68[،  ېژ  ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ ]املدثر/ 31[، 

وق�ل: ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ]التك�ير/ 29[. 

وذهب بع�س الب�حثي اإىل اأن ال�س�ر املكية اأميل اإىل تقرير حرية الإرادة، 
يف حي اأن ال�س�ر املدنية اأميل اإىل تقرير اجلرب، وهذا ت�زيع ل ي�ؤيده ال�اقع، ف�إن 
»الأعراف« مثاًل، وهي مكية، فيه� م� ي�ؤيد اجلرب، و»الت�بة«، وهي مدنية، فيه� م� 
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ابن ر�سد، مثل  اآن واحد، كم� لحظ  ي�ؤيد حرية الإرادة. ورمب� ظهر اجل�نب�ن يف 
ق�له تع�ىل: ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث  ىث   
پ  پژ ]اآل عمران/ 165- 166[)1( وميكن اأن يق�ل اإن ال�ستدلل ب�لقراآن 
يف هذه امل�سكلة �سبه متع�دل، وفيه م� ي�ؤيد القدرية واجلربية على ال�س�اء، ولعل 
يف ذلك اإ�س�رة اإىل اأن الأفع�ل فيه� اختي�ري، وفيه� ا�سطراري. ومهم� يكن من 

اأمر، ف�إن هذه الآي�ت ك�نت م��سع احتج�ج من ج�نب وت�أويل من ج�نب اآخر.. 

واحلديث ه� امل�سدر الث�ين من م�س�در الدين، وعليه اأي�ًس� ع�ل املتكلم�ن 
ع�ّمه،  ويخ�س�س  مطلقه،  ويقيد  القراآن،  جممل  يف�سل  وه�  ل�سيم�  والفقه�ء. 
يف  يدون  مل  اأنه  الظروف  و�س�ءت  القراآن.  يف  له�  ذكر  ل  لأم�ر  اأحي�نً�  ويعر�س 
اأمره للذاكرة والرواية وبقي هكذا  اإل قليل منه، وترك  النبي، ومل ي�سجل  عهد 
حتى منت�سف القرن الث�ين، حي بداأت جم�عة يف جمع الأح�ديث التي �سحت 
عنده�، ثم ت�الت حركة اجلمع والت�سجيل يف كتب مف�سلة، كم�ط�أ م�لك و�سحيح 
البخ�ري. وك�ن بع�س ال�سح�بة �سنيًن� بروايته خ�سية الن�سي�ن اأو الكذب، بينم� 
ت��سع يف ذلك اآخرون. ويف تعدد الرواة وتف�وت حفظهم م� ي�ؤدي اإىل اختالف 
مذهبية،  وخالف�ت  �سي��سية،  خ�س�م�ت  من  بعد  فيم�  طراأ  م�  اإىل  هذا  الرواية، 

�سجعت على ال��سع والخرتاع، واأ�سحى الن��س غري الن��س)2(. 
ابن ر�سد، من�هج الأدلة يف عق�ئد امللة، الق�هرة 1955، �س 223.   )1(

البخ�ري، اجل�مع ال�سحيح، الق�هرة 1286 هـ، جـ4، �س117- 121.   )2(
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ب�أنه�  ت�ؤذن  اأح�ديث  فيه�  رويت  فقد  ذلك،  من  ن�سيب  القدر  ومل�سكلة 
ي�ؤمن عبد  »ل  ق�ل:    اهلل  ر�س�ل  اأن  فمثاًل عن ج�بر  مبكر،  منذ عهد  اأثريت 
ليخطئه، وم�  اأ�س�به مل يكن  م�  اأن  يعلم  ب�لقدر خريه و�سره، وحتى  ي�ؤمن  حتى 
اأخط�أه مل يكن لي�سيبه«. وهذا م� �سبق لن� اأن ا�ستبعدن�ه. وعقد كل من البخ�ري 
ذكر  »للقدر«،  كت�بً�  �سحيحه  يف  865م(  )252هـ/  وم�سلم  )258هـ/ 870م( 
نح�  م�سلم  و�سرد   ،25 نح�  منه�  البخ�ري  �سرد  وقد  به،  املت�سلة  الأح�ديث  فيه 
الأربعي)1( وتك�د تدور كله� ح�ل الأعم�ق والأرزاق والآج�ل، ومنه� م� ورد يف 
الن�ر، حتى م� يك�ن  اأهل  »اإن الرجل يعمل بعمل   : ال�سحيحي، مثل ق�له 
اأهل اجلنة  اأو ذراعي، في�سبق عليه الكت�ب فيعمل بعمل  بينه وبينه� غري ذراع 
فيدخله�، واإن الرجل يعمل بعمل اأهل اجلنة حتى م� يك�ن بينه وبينه� غري ذراع 
اأو ذراعي، في�سبق عليه الكت�ب فيعمل بعمل اأهل الن�ر فيدخله�«. ومثل ق�له: 
»م� من م�ل�د اإل وي�لد على الفطرة، واأب�اه يه�دانه اأو ين�سرانه... ق�ل�ا ي� ر�س�ل 

اهلل اأفراأيت من مي�ت وه� �سغري؟، ق�ل اهلل تع�ىل اأعلم مب� ك�ن�ا ع�ملي«.
 * * *

اإل  الختي�ر  ين��سر  م�  بينه�  ولي�س من  فكرة اجلرب،  ت�أييد  اإىل  كله�  ومتيل 
ب�سيء من الجته�د والت�سرف، مثل: »كلٌّ مي�سر مل� خلق له«. و�س�ء ابن ر�سد 
اأن يتخذ من حديث »م� من م�ل�د« دلياًل على الختي�ر، ول يخل� ذلك  اأي�ًس� 

م�سلم، اجل�مع ال�سحيح، الق�هرة 1955 �س 2047.   )1(
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من ت�أويل وت��سع)1(. ولعل يف هذا م� يف�سر النزعة ال�سلفية الق�ية التي �س�دت يف 
اأخري�ت القرن الأول الهجري واأوائل القرن الث�ين، والتي ك�نت ترمي اإىل حم�ربة 
اأق�ال اأمث�ل معبد اجلهني )80هـ/ 698م( وغيالن الدم�سقي )105هـ/ 722م( 
من اأن�س�ر حرية الإرادة. واإذا ك�ن هذا الرعيل الأول قد اجته نح� الكت�ب وال�سنة 
واأ�س�عرة  حن�بلة  من  الت�لية  املدار�س  ف�إن  نظره،  وجهة  ي�ؤيد  م�  منهم�  لي�ستمد 
وم�ت�ريدية قد ت��سع�ا يف هذا كل الت��سع وتفنن�ا فيه. واإذا ك�ن املعتزلة قد حتفظ�ا 
يف ال�ستدلل ب�حلديث، ف�إنهم وقف�ا من الآي�ت القراآنية م�قف امل�ؤول واملف�سر. 

التيارات الأجنبية 

ف�لتب�دل  عنه�،  واأخذه�  ب�أخرى  ثق�فة  ت�أثر  لل�سك يف  الي�م حمل  يبق  مل 
الثق�يف ظ�هرة اإن�س�نية ل�حظت يف امل��سي، ول تزال تلحظ يف احل��سر. ولي�س فيه� 
اأخذه�  وتعطي، ويف  ت�أخذ  التي  الثق�ف�ت احلية هي  نق�س، ذلك لأن  عيب ول 
وعط�ئه� حفظ لرتاث الب�سرية واإمداد له. واخلط�أ كل اخلط�أ يف اأن ت�س�ر هذه الظ�هرة 
على غري وجهه�، واأن تعد جمرد �سرب من التقليد الأعمى والنقل احلريف. ف�إن 
واإن  به�،   � خ��سًّ طراًزا  ت�ستحدث  اأن  و�سعه�  ويف  ومك�ن�ته�،  ظروفه�  ثق�فة  لكل 
التقت مع الثق�ف�ت الأخرى يف ج�انب م�سرتكة. وقد �سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل اأن 
الثق�فة الإ�سالمية اأخذت عن ال�سرق والغرب، وتبنت م� تبنت من اآراء واأفك�ر 

ابن ر�سد، من�هج الأدلة، �س 223 - 224.   )1(
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اأجنبية، ومل يعد هذا يف �سيء على �سخ�سيته�، بل دمغته بط�بعه�، واأ�س�فت اإليه 
م� اأ�س�فت من بحثه� واإنت�جه�. 

وقد نبتت م�سكلة حرية الإرادة لدى امل�سلمي - كغريه� من م�سكالت 
خمتلفة،  وعن��سر  ب�أجن��س  العرب  فيه  اختلط  ج�  يف  اأخرى-  وكالمية  فل�سفية 
تخطر  مل  اأم�ر  نح�  ت�جههم  اأن  بغريب  ولي�س  اأجنبية،  واآراء  ب�أفك�ر  والتق�ا 
اخل��سة،  طريقتهم  على  يع�جل�نه�  امل�سلم�ن  اأخذ  ثم   - قبل  من  بب�لهم 
ت�ريًخ�  امل�سكلة  لهذه  اأن  نعلم  ونحن  ومعتقداتهم.  دينهم  وبي  بينه�  ويالئم�ن 
الكني�سة  اآب�ء  به�  عني  وقد  ع�م.  ب�جه  الديني  الفكر  ويف  الي�ن�ين،  الفكر  يف 
بعن�ان   بحًث�  فيه�  و�سع  الذي  اأوغ�سطي  القدي�س  اآث�رهم  على  وقّفى   الأوىل، 
)De libero arbitrio(. وبقي رج�ل الدين، بل الع�مة من امل�سيحيي، يديرون 
ح�له� ح�اًرا يف بيئ�تهم املختلفة. ويتلخ�س يف اأن املخل�ق�ت ل ت�ستطيع اأن حتدث 
�سيًئ� اإل بع�ن من اهلل، ول تفعل خرًيا اإل بلطف منه وف�سل، واأن علمه الأزيل 
هذا  يف  الإرادة  حرية  اأين  ال�س�ؤال:  يرد  وهن�  �سيحدث.  وم�  حدث  مب�  حميط، 
فكرة  اأن  الإ�سك�ل مالحًظ�  هذا  يحل  اأن  دون جدوى  اأوغ�سطي  وح�ول  كله؟ 
الزمن ل اعتب�ر له� ب�لن�سبة هلل، واإذن ل حمل لأن تتحدث يف مق�مه عن م��ٍس 
وم�ستقبل، وف�ته اأن علم اهلل وقدرته حميط�ن بكل �سيء، فلم يف�سح اإلغ�ء فكرة 
الزمن املج�ل لقدرة العبد واإرادته. وذهب مفكرون م�سيحي�ن اإىل حل�ل اأخرى 

�سنعر�س لبع�سه�. 



يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(
172172

الفتح  قبل   � ه�مًّ  � م�سيحيًّ مركًزا  وك�نت  دم�سق،  يف  احل�ار  هذا  وعرف 
ديني  ت�س�مح  امل�سلمي يف  اإىل ج�نب  م�سيحية  ج�لية  فيه�  وع��ست  الإ�سالمي، 
ملح�ظ. ولي�س ببعيد اأن يك�ن هذا احل�ار قد امتد منه �سيء اإىل الب�سرة التي 
تعد يف مقدمة املراكز الثق�فية الإ�سالمية الكربى يف القرن الأول الهجري، والتي 
امل�سيحية  املدار�س  بع�س  من  مقربة  على  وك�نت  ثق�ف�ت خمتلفة،  ملتقى  ك�نت 
ال�سرقية. ويذهب م�ؤرخ� الفرق اإىل اأن م�سكلة اجلرب والختي�ر عدوى انتقلت اإىل 

الإ�سالم من امل�سيحيي يف دم�سق اأو من م�سيحيي الب�سرة)1(. 

الدم�سقي  يحيى  اإىل  ن�سري  اأن  يجب  امل�سيحيي  ه�ؤلء  راأ�س  وعلى 
)127هـ/ 749م( الذي ولد يف خالفة مع�وية، وع��س مع والده يف كنف خلف�ء 
بني اأمية، وك�ن اأب�ه م�سرًف� على ال�سئ�ن امل�لية لعبد امللك بن مروان. وبقي يحيى 
يف دم�سق اإىل اأن بلغ اخلم�سي، وت�ىل ري��سة الط�ئفة امل�سيحية بعد اأبيه، ول بد 
اأن يك�ن قد عرف العربية وتكلمه�، واإن ك�نت كتبه التي و�سلت اإلين� ب�لي�ن�نية. 
بع�س  ح�ار ح�ل  امل�سلمي  وم�اطنيه  وبي جريانه  بينه  يدور  اأن  بغريب  ولي�س 
م�سيحي  بي  »نق��س  ر�س�لته:  يف  احل�ار  هذا  نف�سه  ه�  وي�ؤكد  الدينية،  امل�س�ئل 
يرى  وك�ن  الإرادة،  م�سكلة حرية  عند  الدينية  بح�ثه  وقف يف  وقد  وم�سلم«)2(. 

ال�سهر�ست�ين، امللل والنحل، الق�هرة 1317 هـ، جـ1 �س 59 ؛ البغدادي، الفرق بي الفرق، الق�هرة، مطبعة   )1(
املع�رف، �س 15. 

 G. Graf, Geschichte der arabischen christlichen Literatur, Ringgren (H), Studies in Arabic  )2(
 Fatalism. Uppsala 1955.
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بغري  التي حتدث  هي  واجلربية  واختي�رية.  �سرب�ن: جربية  الإن�س�نية  الفع�ل  اأن 
�سع�ر كنم� اجل�سم، اأو حتت ت�أثري ح�جة طبيعية ك�لأكل، اأو عن خط�أ غري مق�س�د 
كمن اأطلق �سهًم� على �سيد واأ�س�ب اإن�س�نً�. والأفع�ل الختي�رية هي التي ت�سدر 
مبح�س اإرادة ال�سخ�س، وبعد فكر وروية لتحقيق لذة اأو منفعة، فهي اأفع�ل مقرونة 
بقدرة واإرادة، ويف و�سع املرء اأن يفعله� واأل يفعله�. والأفع�ل اجلربية من �سنع اهلل، 
والأفع�ل الختي�رية من �سنع العب�د)1( ومن املحتمل اأن يك�ن يحيى الدم�سقي 
� يف اأثن�ء مق�مه يف دم�سق مع بع�س من ك�ن  قد تب�دل اأمث�ل هذه الأفك�ر �سف�يًّ
يلق�هم من امل�سلمي، اأم� اأن يكتب فيه� وي�ؤلف ف�لأرجح اأن ذلك مل يتم اإل بعد 
الت�سعة  اإىل ج�نب  اأنه ع��س يف دم�سق  اإىل  اأ�سرن�  الق�سطنطينية. وقد  اإىل  انتق�له 
اأو الع�سرة الأول من خلف�ء بني اأمية، وهم مل يك�ن�ا يف اجلملة من اأن�س�ر حرية 

الإرادة، ومل ي�ست�سيغ�ا كثرًيا التحدث يف هذا امل��س�ع)2(. 

الب�حثي، وبخ��سة  الإ�سالمي  ب�لفكر  الدم�سقي  وقد �سغلت �سلة يحيى 
امل�ست�سرق�ن، منذ اأخري�ت القرن امل��سي. فع�جله� اأوًل ف�ن كرمير)3(. وت��سع فيه� 
اأخرًيا م�ري�س �سيل،  له�  فللين�)5(. وعر�س  األف�ن�س  ك�رل بيكر)4(. واأخذ عنهم� 

 De Fide Orthodoxa, Book II.  )1(
�س 93 )= 165(.   )2(

 Von Kremer, Kulturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams, Leipzig 1875.  )3(
 C.H. Becker, Christtiche Polemik und Islamische Dogmenbildung, in Zeitschrift für  )4(
 Assyriologie, XXVI, 1911.

C.A. Nallino, "Sole nome di Mu’tazilitti", in Rivista Orientali. Roma, T. VII.  )5(
انظر اأي�ًس�: بدوي، الرتاث الي�ن�ين، الق�هرة، �س 202 - 203.   
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وح�ول اأن يق�رن اآراء الدم�سقي ب�آراء القدرية)1( امل�سلمي. ول تخل� هذه املق�رنة 
من غل� واإ�سراف، لأنه� ل تن�سب على م� ق�ل به اأحد مع��سري الدم�سقي، اأمث�ل 
معبد وغيالن، واإمن� تق�م على اآراء ظهرت بعد ذلك بنح� قرن، ومن اأ�سخ��س مل 
يعرف�ا الدم�سقي ومل يقف�ا على كتبه الي�ن�نية، وهم ب�جه خ��س معتزلة الب�سرة - 
ويذهب م�ري�س �سيل اأي�ًس� اإىل اأن اخل�ارج الأَُول عر�س�ا ل�سيء من حرية الإرادة 
يف  مب��سرة  م�س�در  الأ�سف  مع  لدين�  ولي�ست  الإلهي،  العدل  عن  حديثهم  يف 
اأميل، وم� عزى  اأنهم ك�ن�ا اإىل ظ�هر الن�س  هذه الن�حية، وم� و�سلن� عنهم ي�ؤيد 
اإليهم من اآراء كالمية يرجع اإىل القرن الث�ين للهجرة، وا�ست�لت عليهم يف البداية 
ب��ستقرار  الأم�ي  العهد  يف  يحظ�ا  ومل  وحتكيم،  خالفة  من  ال�سي��سية  امل�سكلة 
ي�سمح بدر�س اأو فل�سفة، واإذا ك�ن الإب��سية قد عر�س�ا لال�ستط�عة وخلق الأفع�ل، 
جم�عة  وبخ��سة  الأخرى  الفرق  من  وبعدوى  مت�أخرة،  مرحلة  يف  ذلك  مت  ف�إمن� 

املعتزلة، و�سنف�سل هذا فيم� بعد)2(. 
* * *

يف �س�ء ذلك ن�ستطيع اأن نقرر اأن هن�ك تي�رات اأجنبية �سرت اإىل الع�مل 
امل�سكلة  اأثريت هذه  وقد  الإرادة.  يت�سل مب�سكلة حرية  م�  منه�  واأن  الإ�سالمي، 
اآب�ء  بع�س  راأ�سه�  وعلى  كبرية،  م�سيحية  ج�لية  ت�جد  ك�نت  حيث  دم�سق،  يف 

 Morris Seale, Muslim Theology. A Study of Origins with Reference to the Church Fathers,  )1(
 London 1964.

�س: 110 )= �س195(.   )2(
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الكني�سة. وثبت اأن معبًدا اجلهني زار دم�سق، واأن غيالن اأق�م به�، وهم� اللذان 
اأث�را هذه امل�سكلة لأول مرة يف الإ�سالم، ول يبعد اأن يك�ن� قد وقف� على م� جرى 
اإىل  �سيل،  م�ري�س  �سنع  كم�  نذهب،  اأن  ولكن  امل��س�ع.  هذا  ح�ل  ح�ار  من 
عقد مق�رن�ت ومق�بلة اآراء بع�سه� ببع�س، فهذا م� ل �سبيل اإليه يف �س�ء م�س�درن� 

احل�لية)1(. 

اأوائل ممثلي اجلب والختيار 

�سغل امل�سلم�ن كم� قدمن� يف اأخري�ت القرن الأول الهجري مب�سكلة اجلرب 
والختي�ر، ودار فيه� اأخذ ورد مييًن� و�سم�ًل، يف دم�سق واملدينة والب�سرة - واأ�سهم 
فيه� رواة وحمدث�ن، ودع�ة وخلف�ء. فذهب فريق اإىل الق�ل بحرية الإرادة، و�سم�ا 
من  الت�سمية  هذه  تخل�  ول  اأعم�له،  على  قدرة  لالإن�س�ن  اأثبت�ا  لأنهم  »القدرية« 
غم��س وتن�ق�س، ورمب� اأريد به� �سيء من النك�ية والزراية، وعلى راأ�س ه�ؤلء معبد 
اجلهني وغيالن الدم�سقي. وذهب فريق اآخر اإىل اأن الإن�س�ن م�سري ل خمري فال 
اإرادة له ول قدرة، لي�س له اإل م� اأراد اهلل، ول قدرة له على �سيء، واإمن� يخلق اهلل 

اأفع�له، و�سم�ا اجلربية، وعلى راأ�سهم اجلهم بن �سف�ان. 

ثالثة اأداروا هذه امل�سكلة يف البداية، منهم اثن�ن قدري�ن، وواحد جربي، وقد 
عرف�ا ب�جلراأة وال�سج�عة، انتقدوا خلف�ء بني اأمية، وا�ستنكروا كثرًيا من ت�سرف�تهم. 

عر�س لهذا امل��س�ع حديًث� يف تف�سيل الدكت�ر عبد الرحمن بدوي يف كت�به: مذاهب الإ�سالميي، بريوت   )1(
1971، جـ1، �س 112 - 120. 
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ووهب�ا ل�س�نً� ن�طًق� وحجة ب�لغة، وج�هدوا يف �سبيل اآرائهم اإىل اأن اأ�سلم�ا اأرواحهم 
�سهداء احلق واملبداأ،  ون�أ�سف لنق�س معل�م�تن� عنهم، وبخ��سة الثن�ن القدري�ن، 
ولعل ذلك راجع اإىل اأن اآراءهم اندجمت يف اآراء املدار�س الكربى الت�لية، ومل 
تب�ًع�  عندهم  و�سنقف  عنهم،.  ويحفظه�  ب��سمهم  يردده�  م�  الأتب�ع  من  يجدوا 

لنبي كيف �س�روا م�سكلة اجلرب والختي�ر، ور�سم�ا نقطة البدء فيه�. 

معبد اجلهني)1( )80هـ/ 699م( ت�بعي وحمّدث، واأول من دع� اإىل الق�ل 
فزار  الكربى،  الإ�سالمية  الع�ا�سم  بي  وتنقل  الب�سرة،  يف  ن�س�أ  الإرادة.  بحرية 
دم�سق واملدينة، وك�ن له فيهم� تالميذ واأتب�ع، ت�بع الأحداث ال�سي��سية يف ع�سره، 
واأخذ على بع�س خلف�ء بني اأمية ظلمهم وج�رهم، وخرج عليهم مع ابن الأ�سعث، 
وقتله احلج�ج )95هـ/ 714م(، ومل ي�سلن� من اآرائه �سيء يذكر، اللهم اإل اأنه ك�ن 
يتكلم يف القدر وال�ستط�عة، وك�أمن� ك�ن ينكر فكرة الق�س�ء املحت�م التي يتعلل به� 
احلك�م لت�س�يغ ت�سرف�تهم، ويرتكب ب��سمه� املحك�م�ن م� يرتكب�ن من مع��ٍس 

واآث�م)2(، فدافع عن �سرعية التك�ليف، واأنكر القدر الذي ي�سلب الختي�ر. 

غيالن الدم�سقي )105هـ/ 722م(، خطيب ف�سيح، وجديل م�هر، وتقي 
يف  وع��س  اأمية،  ببني  قدمي  من  ف�رتبط  عف�ن،  بن  لعثم�ن  م�ىل  اأب�ه  ك�ن  ورع. 
بهذا  وج�هر  ت�سرف�تهم،  ينكر  اأن  من  هذا  مينعه  ومل  منهم،  مقربة  على  دم�سق 

انظر يف ترجمته: ميزان العتدال 183/3؛ البداية والنه�ية 44/9.  )1(
)2(  انظر يف ترجمته: ميزان العتدال 183/3؛ البداية والنه�ية 44/9.
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الب�سري،  ب�حل�سن  ات�سل  اأعدلهم.  وه�  720م(  )101هـ/  عبد العزيز  عمر بن 
و�سهد جمل�سه، وك�ن له ح�ار مع ربيعة الراأي ومع عمر بن عبد العزيز نف�سه يف 
م�سكلة القدر، وقد نه�ه عن اأن يخ��س فيه�. وتقديًرا ملنزلته لزم ال�سمت زمًن�، ثم 
انتهى به الأمر اإىل اأن خرج على ه�س�م بن عبد امللك )125هـ/ 743م(، فمّثل 
به، بفت�ى - فيم� يق�ل- من الأوزاعي اإم�م ال�س�م، واأغلب الظن اأن قتله ه� الآخر 

مل يخل من اعتب�رات �سي��سية)1(. 

وم�قفه من القدر وا�سح، فه� ث�ين من تكلم فيه بعد معبد، وتن�سب اإليه 
فرقة الغيالنية، وعد من رج�ل الطبقة الرابعة من املعتزلة، وبقدر م� يعتز به ه�ؤلء 
حت�مل عليه اأهل ال�سنة. وك�ن يرى اأن احل�سن�ت واخلري من اهلل، وال�سر وال�سيئ�ت 
ال�سالمة و�سحة اجل�ارح. ويف كالم له مع  من الإن�س�ن، وال�ستط�عة عنده هي 
عمر بن عبد العزيز -فيم� يروى: »هل وجدت ي� عمر حكيًم� يعيب م� ي�سنع، 
اأم هل  اأو يق�سي م� يعذب عليه؟  اأو يعذب على م� ق�سى،  اأو ي�سنع م� يعيب، 
يكلف  رحيًم�  اأم هل وجدت  عنه؟  ي�سل  ثم  الهدى  اإىل  يدع�  ر�سيًدا  وجدت 
الن��س  اأم هل وجدت عدًل يحمل  اأو يعذبهم على الط�عة؟  العب�د ف�ق الط�قة 
على الظلم والتظ�مل؟ وهل وجدت �س�دًق� يحمل الن��س على الكذب والتك�ذب 
بينهم؟«)2(- فه� يقرر بهذا مبداأ حرية الإرادة. واأن اهلل ل يعمل اإل الأ�سلح، فال 

– 17؛ النت�س�ر  املنية والأمل 15  ت�ريخ الطربي 2/ 1733؛  انظر يف ترجمته، املع�رف لبن قتيبة 224؛   )1(
 .214 - 213

ابن املرت�سي، طبق�ت املعتزلة، بريوت 1961، �س 26.   )2(
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يق�سي ب�ملع��سي، بل يرتكبه� الإن�س�ن مبح�س اإرادته. وكيف يعذب اهلل على فعل 
فعله ه�، وه� ع�دل ل يظلم، ورحيم ل يكلف مب� ل يط�ق، وحكيم ل يفعل م� ه� 
مذم�م؟ و�سرنى فيم� بعد كيف ت��سع املعتزلة يف هذا، وك�ن�ا منه نظري�ت مت�سلة. 

وقد ن�سب اإىل غيالن اأنه ك�ن يق�ل ب�لإرج�ء، وزعم اأن الإمي�ن ل يزيد ول 
مببداأ  الق�ل  مع  تع�ر�س  فيه من  م�  فيه)1(، ويف هذا  الن��س  يتف��سل  ينق�س، ول 
نف�سه  ي�سعد  اأن  و�سعه  يف  واأن  يفعل،  عم�  م�سئ�ل  الإن�س�ن  واأن  الإرادة،  حرية 
واأن ي�سقيه�- والإرج�ء يف احلقيقة نزعة ترمي اإىل �سيء من التف�ي�س، وتتح��سى 
احلكم على ت�سرف�ت يعز احلكم عليه�، ل �سيم� اإذا ات�سلت ب�أ�سخ��س له� قدره� 
كعثم�ن وعلي-  ومل تقف هذه النزعة عند فرقة اأو اأفراد معيني، فهن�ك مرجئة 
من اأهل احلديث، ومن القدرية، ومن اجلربية، ومن اخل�ارج. ومن امل�ؤرخي من 
عّد اأب� حنيفة مرجًئ�. وقد ق�يت هذه النزعة يف الن�سف الث�ين من القرن الأول 

الهجري، ويف اأوائل القرن الث�ين، ثم تال�ست و�سعفت بعد ذلك. 

اأثًرا  واأعمق  �سخ�سية،  اأعر�س  745م(،  )127هـ/  �سفوان)2(  بن  اجلهم 
من زميليه ال�س�بقي، وا�ستهر مثلهم� بق�ة احلجة وف�س�حة الل�س�ن، يدع� الن��س 
فتجذبهم ف�س�حته. ق�ل ب�جلرب وُعرف به، واأ�س�س فرقة اجلهمية التي عمرت بعده 

الأ�سعري، مق�لت، جـ 1، �س 136؛ البغدادي، الفرق، �س 125؛ ال�سهر�ست�ين، ملل، جـ1 �س 190.   )1(
انظر يف ترجمته، كت�ب النت�س�ر للخي�ط، �س 181؛ ميزان العتدال للذهبي، 1/ 197؛ الك�مل لبن الأثري،   )2(

ح�ادث �سنة 128؛ ت�ريخ اجلهمية للق��سمي؛ الف�سل لبن حزم، 4/ 204 - 205. 
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ط�ياًل. و�سبق لن� اأن عر�سن� له ولآرائه يف م�سكلة الأل�هية، ونقف هن� عند اآرائه 
يف م�سكلة حرية الإرادة. 

ول  �سيء،  على  يقدر  ل  الإن�س�ن  »اأن  يرى  ب�أنه  ال�سهر�ست�ين  و�س�ره� 
ي��سف ب�ل�ستط�عة، واإمن� ه� جمب�ر يف اأفع�له، ل قدرة له ول اإرادة ول اختي�ر)1(«. 
والث�اب والعق�ب والتكليف جرب ك�لأفع�ل)2( و�س�ره� الأ�سعري ت�س�يًرا يختلف 
عن هذا بع�س ال�سيء، مالحًظ� اأنه تفرد ب�لق�ل ب�أنه: »ل فعل لأحد يف احلقيقة 
اإل اهلل وحده، واأنه ه� الف�عل، واأن الن��س اإمن� تن�سب اإليهم اأفع�لهم على املج�ز، 
كم� يق�ل: حتركت ال�سجرة ودار الفلك وزالت ال�سم�س. واإمن� فعل ذلك ب�ل�سجرة 
والفلك وال�سم�س اهلل �سبح�نه. اإل اأنه خلق لالإن�س�ن قدرة ك�ن به� الفعل، وخلق 
له اإرادة للفعل، واختي�ًرا له منفرًدا«)3(، وعلى هذا ل ينكر اجلهم قدرة الفرد ول 
اإرادته ول اختي�ره، واإمن� يرده� جميًع� اإىل اهلل وال�س�ئع عنه م� ق�ل به ال�سهر�ست�ين، 
وبذا ُعدَّ من اأن�س�ر اجلربية اخل�ل�سة، والتقى معه فيه� ط�ئفة من الأزارقة)4( وتق�بله� 
النج�رية  به�  وق�ل  م�ؤثرة،  غري  قدرة  للعبد  تثبت  التي  وهي  املت��سطة،  اجلربية 

وال�سرارية والأ�س�عرة، مع اختالف يف بع�س التف��سيل)5(. 
* * *

ال�سهر�ست�ين، ملل، جـ 1، �س 110 - 111.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، جـ 1، �س 111.   )2(

الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 279.   )3(
ال�سهر�ست�ين، ملل، جـ1 �س 108.   )4(

ابن حزم، ف�سل، جـ2، �س 22.   )5(
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حكم وتقدير 

ومهدوا  الإرادة،  حرية  مل�سكلة  الكربى  اخلط�ط  اإذن  وزمياله  جهم  ر�سم 
بذلك لدرا�س�ت ت��سعت فيه� املدار�س الت�لية. واإذا ك�ن جهم قد اأنكر هذه احلرية، 
اخلالف،  دار  املتق�بلي  الطرفي  هذين  وبي  عنه�،  ودافع�  به�  اعتدا  زميليه  ف�إن 
وانت�سر كل فريق لراأيه، وحر�س اأن�س�ر احلرية ب�جه خ��س على اأن يالئم�ا بينه� 
وبي علم اهلل واإرادته، وجهد الق�ئل�ن ب�جلرب يف اأن يثبت�ا للعبد �سيًئ� من الختي�ر 

يربر به م� ي�جه اإىل الإن�س�ن من ح�س�ب وم�سئ�لية. 



بذرت بذور الدرا�س�ت الكالمية يف اأخري�ت القرن الأول للهجرة، واأخذت 
ت�ؤتي ثم�ره� يف القرن الث�ين. ق�م على اأمره� يف البداية اأفراد اأولع�ا به�، واأ�سهمت 
فيه� فرق وجم�ع�ت �سي��سية ثم ت�لته� بعد ذلك مدار�س متخ�س�سة، يلتقي اأع�س�ء 
كل واحدة منه� عند اأ�س�ل ع�مة، واإن اختلف�ا يف بع�س التف��سيل واجلزئي�ت. 
وقد ك�ن�ا ي�ؤمن�ن جميًع� بهذه الأ�س�ل ويدافع�ن عنه�، وي�سري خلفهم على نهج 
الفل�سفي  الفكر  ن�س�أة  متثل  الكالمية  الدرا�س�ت  هذه  اأن  يف  �سك  ول  �سلفهم. 
العلمية  الدرا�س�ت  تفرعت  وحتته�  النه�ية.  اإىل  وبقيت يف �سميمه  الإ�سالم،  يف 
والفل�سفية اخل�ل�سة، وارتبطت به� على نح� م� البح�ث الفقهية والآراء ال�س�فية. 

وامل�تريدية.  والأ�س�عرة،  املعتزلة،  ثالث:  الكربى  الكالمية  واملدار�س 
الكالم)1(.  لعلم  ال�ا�سع�ن احلقيقي�ن  ال�سبق. وهم كم� قدمن�  وللمعتزلة ف�سل 
يف  �س�أنه�  له�  ك�ن  وا�سعة،  فكرية  حركة  والث�لث  الث�ين  القرني  يف  ق�دوا  وقد 
ال�سي��سة يف  واأدخل�ا  اأن غل�ا يف ق�لهم وفعلهم.  البحث الإ�سالمي ع�مة. وي�م 

�س: 29 )= �س48(.  )1(

 الف�صل الثاين
املعتزلة
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ال�سلف،  اأغ�سب�ا  ب�لق�ة،  اآرائهم  بع�س  الن��س  على  يفر�س�ا  اأن  وح�ول�ا  الدين، 
وا�ستنكرت اجلم�هري فعلهم. وك�ن ل بد من اجت�ه و�سط يقرب امل�س�فة بي القدمي 
ج�نب،  من  الأ�س�عرة  الجت�ه  هذا  راية  وحمل  واملعق�ل،  املنق�ل  بي  واجلديد، 
وامل�تريدية من ج�نب اآخر. و�س�رت ه�ت�ن املدر�ست�ن مًع� يف غري م� تع�ر�س وا�سح، 
ثم قدر للمدر�سة الأ�سعرية اأن تعرب وحده� عن اآراء اأهل ال�سنة واجلم�عة، واأ�سحت 

تع�ليمه� العقيدة الر�سمية لل�سنيي ع�مة تقريًب�. 

بع�س  ع�جلت  وفرق  والكرامية،  ك�حلن�بلة  اأخرى  كالمية  مدار�س  وهن�ك 
ط�ياًل،  ه�ؤلء  عند  نقف  ولن  واملرجئة.  واخل�ارج  ك�ل�سيعة  الكالم  علم  م�س�ئل 
و�سرنبط احلن�بلة والكرامية ب�لأ�س�عرة، واإن ق�مت بينهم مع�رك ح�مية ال�طي�س. 
ونربط ال�سيعة ب�ملعتزلة مل� ك�ن بينهم من اأخذ وتب�دل. ولي�س للخ�ارج واملرجئة 
م�سكلة  ح�ل  خ��سة  الأَُول  بحث  تركز  الكالمية،  الدرا�س�ت  يف  �س�أن  كبري 
مًع� تك�د تقف  الفرقتي  الكفر والإمي�ن، وحي�ة  اخلالفة، وعني الأخريون مب�س�ألة 
عند نه�ية القرن الث�ين للهجرة اإل بع�س بق�ي� اخل�ارج، وبخ��سة الإب��سية الذين 
عمروا اإىل الي�م يف امل�سرق واملغرب، على اأن� �سن�سري اإىل م� ك�ن لهم� من م�اقف 
يف م��س�ع حرية الإرادة. واخل�ارج مع��سرون للمعتزلة ومت�أثرون بهم، و�سنع�جلهم 
ب�دئي،  الثالث،  الكربى  املدار�س  على  اأ�س��ًس�  حديثن�  وين�سب  ج�نبهم.  اإىل 

ب�ملعتزلة، وخ�متي ب�مل�تريدية. 
* * *
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اآمن املعتزلة بعدل اهلل، وعدوه اأ�ساًل من اأ�س�لهم اله�مة، ولي�س من العدالة 
اأن يكلف املرء مب� ل يطيق، اأو اأن ي�س�أل عم� مل يفعل، اأو اأن يح��سب على م� مل 
يق�سد اإليه. ولهذا اتفق املعتزلة جميًع� على اأن العبد ق�در خ�لق لأفع�له. خريه� 
و�سره�، م�ستحق على م� يفعله ث�ابً� اأو عق�بً� يف الدار الآخرة. والرب تع�ىل منزه 
عن اأن ي�س�ف اإليه �سر وظلم، اأو فعل ه� كفر ومع�سية، لأنه ل� خلق الظلم ك�ن 
ظ�ملً�)1(. وهم بهذا يلتق�ن مع القدرية الأوائل، اأمث�ل غيالن الدم�سقي. وقد اأطلق 
ال�سم عليهم، واإن مل يرت�س�ه كثرًيا)2(. وتن�س امل�س�در على اأن وا�سل بن عط�ء 

)132هـ/ 748م(، م�ؤ�س�س املدر�سة، عرف غيالن، واأخذ عنه مذهب القدر. 

على  طبق�ه�  والعمل،  والق�ل،  الفكر  حرية  ب�حلرية،  اأي�ًس�  املعتزلة  واآمن 
اأنف�سهم يف بحثهم ودر�سهم ويف ح�ارهم وجدلهم. فذهب�ا اإىل اآراء جديدة وغريبة 
اأحي�نً�، وق�ل�ا مب� مل يجروؤ اأحد غريهم اأن يق�له. وعدوا الفعل احلق ذلك الذي 
ي�سدر عن حرية ت�مة، وي�جب امل�سئ�لية. وربط�ا فكرة حرية الإرادة ب�لأ�سل الث�ين 
من اأ�س�لهم اخلم�سة، وه� العدل. ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن هذه الأ�س�ل 
مل تعرف كله� لأول وهلة، ومل تكن جميعه� دفعة واحدة، ول نظن اأن وا�ساًل ق�ل 
به� يف ذلك الرتتيب والتن�سيق الذي و�سل اإلين�. ونرجح اأنه اهتدى اإىل بع�سه�، 
ثم ا�ستكملت ورتبت فيم� بعد. و�س�ء الق��سي عبد اجلب�ر )415هـ/ 1024م( اأن 

ال�سهر�ست�ين، ملل، جـ1، �س 56؛ البغدادي، الفرق، �س115.   )1(
اخلي�ط، النت�س�ر، �س 127؛ املرت�سى، املنية والأمل، �س 15.   )2(
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يبي مل ك�نت خم�سة، واإن ك�ن ه� نف�سه مل يلتزم هذا الرقم)1(، وح�ول يف كت�به 
»املغني« اأن يرده� اإىل اأ�سلي اثني هم� الت�حيد والعدل. 

املعتزلة  عند  الإرادة  حرية  م�سكلة  تت�سل  الإلهي:  والعدل  الإرادة  حرية 
اإىل هذا الأ�سل  اأنهم اهتدوا  به، ونعتقد  ق�ل�ا  العدل الذي  ب�أ�سل  ات�س�ًل وثيًق� 
املرء  يك�ن  اأن  مع  تتن�فى  اهلل  اأن عدالة  امل�سكلة، ولحظ�ا  اأوًل عن طريق هذه 
اأن يح��سب عم� ل يريد. ثم ت��سع�ا يف فكرة العدالة  اأو  م�سئ�ًل عم� ل يفعل، 
ال�سالح  »نظرية  هم�  كبريتي،  نظريتي  عنه�  وفّرع�ا  فيه�،  الق�ل  ل�ا  وف�سّ هذه، 
والأ�سلح«، و »نظرية احل�سن والقبح«. فقرروا اأوًل »اأن احلكيم ل يفعل فعاًل اإل 
اأو  ينتفع  اأن  اإم�  واحلكيم  وعبث،  �سفه  غر�س  غري  من  والفعل  وغر�س،  حلكمة 
لينفع غريه«)2(  اإمن� يفعل  اأنه  ينفع غريه، ومل� تقد�س اهلل تع�ىل عن النتف�ع تعي 
ف�لع�مل ي�سري اإىل غ�ية، واهلل ل يريد ال�سر ول ي�أمر به، بل يريد اخلري لعب�ده وللك�ن 
ع�مة. تف�وؤل �سبيه بتف�وؤل ليبنتز بي املحدثي، وكم َجّد املعتزلة يف تف�سري ال�سرور 
الظ�هرة يف الع�مل، ورده� اإىل خريات وح�سن�ت، على اأنهم اإن عجزوا عن ذلك 

فلن ي�سريهم هذا يف �سيء، لأنهم مل يّدع�ا الإح�طة ب�أغرا�س اهلل جميعه�)3(. 

اأن لالأ�سي�ء والأعم�ل قيًم� ذاتية، ففي الأعم�ل احل�سنة،  ث�نًي� اإىل  وذهب�ا 
ك�لعدل وال�سدق، �سف�ت خ��سة جعلته� ح�سنة، ويف الأعم�ل القبيحة، ك�لظلم 

عبد اجلب�ر، �سرح الأ�س�ل اخلم�سة، الق�هرة 1965، �س 122.   )1(
ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 397.   )2(

ال�سهر�ست�ين، امل�سدر ال�س�بق، �س 405- 407.   )3(
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وتلك،  ال�سف�ت  هذه  يدرك  والعقل  قبيحة.  جعلته�  اأخرى  �سف�ت  والكذب، 
في�ستح�سن احل�سن وي�ستقبح القبيح. وال�سرع يف حت�سينه وتقبيحه لالأ�سي�ء اإمن� يعرب 
عن ال�اقع ويخرب به، ف�حل�سن والقبح عقلي�ن، وميكن اإدراكهم� قبل ال�سرع، وعلى 

هذا يرى املعتزلة اأن الإن�س�ن مكلف قبل ورود ال�سرع مب� يدل عليه العقل)1(. 

ا، وبدون هذه احلرية ل معنى لنب�ة  وعدالة اهلل تق�سي ب�أن يك�ن العبد حرًّ
اأو ر�س�لة، ول اأ�س��س ل�سريعة اأو تكليف وم�ذا يجدي اإر�س�ل الر�سل ملن ل حرية 
له يف مت�بعتهم وال�ستم�ع اإىل دع�تهم؟ وكيف ي�ؤمر �سخ�س ب�أن يفعل واأل يفعل 
وه� ف�قد الإرادة؟)2( على اأن حرية الإرادة ل تقف فقط عند اأ�سل العدل، بل 
تت�سل اأي�ًس� ب�أ�سل الت�حيد. لأنه اإذا ك�ن للعبد اإرادة وقدرة م�ستقلت�ن، فكيف 
ن�فق بينهم� وبي اإرادة اهلل وقدرته؟ هل هن�ك اأفع�ل جت�وز قدرة اهلل؟ وهل يقع يف 
ملكه اإل م� يريد؟ واإن رددن� كل �سيء اإىل اهلل فعالم يح��سب العبد ويع�قب؟)3( 

فهم  والت�فيق.  الت��ّسط  اإىل  ترمي  حل�ل  تقدمي  يف  املعتزلة  يتب�رى  وهن� 
ي�سلم�ن جميًع� بعلم اهلل، واأنه ل تخفى عليه خ�فية، يعلم اأزًل م� ك�ن وم� �سيك�ن. 
ويذهب�ن اإىل اأن قدرة العبد احل�دثة م�ستمدة من القدرة القدمية، فمنح اهلل العبد 
قدرة ي�ستطيع به� اأن يفعل ويرتك ب�جه ع�م، اأو خلق فيه قدرة عند مب��سرة كل 
اأعم�له، وهذه القدرة احل�دثة م�ؤثرة على كل ح�ل، وت�أثريه� ه� حمط  عمل من 

الرازي، حم�سل اأفك�ر املتقدمي واملت�أخرين، �س 147.   )1(
البغدادي، اأ�س�ل الدين، �س 214.   )2(

ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 81 - 82.   )3(
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الث�اب والعق�ب. وقد اأ�سفر هذا التحليل املت�سل مب�سكلة حرية الإرادة عن ثالث 
نظري�ت ل تخل� من عمق ودقة، وهي: خلق الأفع�ل، وال�ستط�عة والت�لد. 

وا�سطرارية،  اختي�رية  ق�سمي:  العب�د  اأفع�ل  املعتزلة  ق�ّسم  الأفعال:  خلق 
من�ط  وهي  واإرادة،  علم  عن  العبد  اإليه�  يق�سد  التي  هي  الختي�رية  والأفع�ل 
التكليف ك�ل�سالة وال�س�م. والأفع�ل ال�سطرارية هي التي حتدث من نف�سه�، 
اإىل  ون�سبته�  الربد،  عند  والّرعدة  لالإحراق،  الن�ر  كفعل  فيه�  للمرء  اإرادة  ول 
الإن�س�ن اأحي�نً� على �سبيل املج�ز لظه�ره� على يديه. وهذا تق�سيم له اأ�سب�ه لدى 
بع�س الاله�تيي يف الت�ريخ القدمي واحلديث، وقد اأ�سرن� من قبل اإىل �سيء �سبيه 
به لدى يحيى الدم�سقي)1(. والفعل حدٌث ل بد له من حمِدث، وقد جّد املعتزلة 
الق��سي عبد  يف البحث عنه، وبخ��سة عن حمِدث الأفع�ل الختي�رية. ووقف 

اجلب�ر على هذا امل��س�ع اجلزء الث�من من كت�به املغني، وعن�انه »املخل�ق«)2(. 

ومن املقرر اأن ت�سّرف الف�عل املخت�ر اإمن� يتعلق به، ويقع على ح�سب ق�سده)3(. 
ويجمع املعتزلة -فيم� عدا معمر )215هـ/ 830م( واجل�حظ )255هـ/ 869م( - 

�س: 97 )= �س173-172(.   )1(
الق��سي عبد اجلب�ر، املغني، جـ 8، »املخل�ق«، الق�هرة 1963.   )2(

عر�س الدكت�ر م�جد فخري مل��س�ع الختي�ر عند املعتزلة »درا�س�ت يف الفكر العربي، بريوت 1970، �س   )3(
77 – 91«. و�سّ�ره ت�س�يًرا ل يلتقي مت�ًم� مع ال�اقع، غّلب فيه راأي الأقلية على الأكرثية، وعد واحًدا م�سك�ًك� 
يف ن�سبته اإىل جم�عة املعتزلة معرّبًا عن اآرائه�، وه� �س�لح قبة. ومن امل�سلم به اأن بي املعتزلة خالف�ت فرعية 
�سجلن� هن� م� يت�سل منه� مب�سكلة حرية الإرادة، ولكنهم يلتق�ن جميًع� يف اأن العبد حر  يفعل م� يريد، وخمت�ر 
مييز بي اخلري وال�سر، وق�در على فعل م� يق�سد اإليه، وعلى هذا ا�ستحق الث�اب والعق�ب. وح�ول�ا اأن ي�فق�ا بي 
هذا وبي قدرة اهلل واإرادته، وهي حم�ولة لي�ست ي�سرية، وكلم� ت��سع فيه� اأ�سعفت ج�نب الختي�ر يف الإن�س�ن. 
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على اأن اأفع�ل العب�د الختي�رية من �سنعهم، اأحدث�ه� مبح�س اإرادتهم. اأم� معمر 
واجل�حظ فريي�ن اأنه� من �سنع الطبيعة، اأي اأنه� ا�سطرارية كفعل الن�ر لالإحراق 
والثلج للتربيد، واإن مل ينكرا اإرادة الأفراد)1(. ويف هذا م� فيه من تن�ق�س يجمع 
بي ال�سطرار والختي�ر، هذا اإىل اأن �سنع الطبيعة ل ير�سي رج�ل الدين ب�جه 
ع�م. ويرى النظ�م )221هـ/ 841م( اأن ل فعل لالإن�س�ن اإل احلركة، فال يحدث 
لأن  واحد،  جن�س  من  وكله�  نف�سه،  حرك�ت  واأفع�له  الطع�م،  ول  الأج�س�م 

م�سدره� واحد)2(. 

وه� بهذا ي�ؤكد حرية الإرادة، واإن �سيق دائرة ن�س�طه�، ويقيم هذه احلرية 
على اأ�س��س �سيكل�جي يقربه من التحليل ال�سيكل�جي احلديث للعمل الإرادي، 
وحتّرز املعتزلة من ا�ستعم�ل لفظ »اخللق« ب�لن�سبة لالإن�س�ن، لأنه ل خ�لق اإل اهلل، 
»خلق  واأ�سبح  ذلك،  يف  املت�أخرون  وت��سع  »اخرتع«،  اأو  »اأوجد«  بلفظ  واكتف�ا 

الأفع�ل« تعبرًيا �س�ئًع�، ول يق�سد به اإل اأفع�ل الإن�س�ن)3(. 

ويظهر اأن م�قف متكلمي ال�سيعة الراف�سة، وعلى راأ�سهم ه�س�م بن احلكم 
اأفع�ل  اأن  )190هـ/ 805م(، يف هذه امل�سكلة مل يكن وا�سًح�، فه� يذهب اإىل 
العبد  لأن  اختي�رية  وا�سطرارية،  اختي�رية  واحد  اآن  وهي يف  العب�د خمل�قة هلل، 
اإل عن طريق حمدثه�)4(. واختلفت الزيدية،  يريده�، وا�سطرارية لأنه� ل ت�جد 

الق��سي عبد اجلب�ر، املغني، جـ 8، �س 8.   )1(
الأ�سعري، مق�لت، جـ2، �س 81؛ اأب� ريدة، اإبراهيم بن �سي�ر النظ�م، الق�هرة 1946، �س 107.   )2(

الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 227.   )3(
امل�سدر ال�س�بق، جـ1، �س41-40.  )4(
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فذهب فريق اإىل اأن اأفع�ل العب�د خمل�قة هلل، وذهب فريق اآخر اإىل اأنه� من ك�سب 
العبد)1(، وهذا م� ا�ستقر راأيهم عليه اأخرًيا ت�أثًرا ب�لأ�س�عرة يف الغ�لب. 

فيه�  لأن  اإليه،  العبد  اأفع�ل  برد  للمعتزلة  العظمى  الغ�لبية  وا�ستم�سكت 
الر�سل  اأر�سل  وقد  اهلل،  اأن  اإىل  اهلل. هذا  والظلم حم�ل على  اأحي�نً�،  واإثًم�  ظلًم� 
وكلف عب�ده بتك�ليف خمتلفة، ل ميكن عدالة اأن يح��سبهم اإل على م� �سنعت 
ا�ست�سهدوا  اأن  للقدرية  �سبق  وقد  ذلك،  ت�ؤيد  كثرية  اآي�ت  القراآن  ويف  اأيديهم. 
ببع�سه�، ول يعز على املعتزلة اأن ي�ؤول�ا الآي�ت التي ي�ؤذن ظ�هره� ب�أن اأفع�ل العبد 
الذي  الف�سل  ويف  اخل�س�م،  جدل  دار  احلجج  هذه  وح�ل  �سنعه.  من  لي�ست 
عقده الب�قالين يف كت�ب »التمهيد« لبي�ن »اأن اهلل تع�ىل مريد جلميع املخل�ق�ت« 
»املخل�ق«  جزء  يف  عليه�  الرد  اجلب�ر  عبد  ح�ول  وقد  ذلك)2(،  من  كثرية  من�ذج 

الذي اأ�سرن� اإليه من قبل)3(. 

بد  ل  وك�ن  الختي�رية،  اأفع�له  خ�لق  العبد  اأن  املعتزلة  قرر  ال�ستطاعة: 
ب�ل�ستط�عة،  فق�ل�ا  وو�س�ئله؟  اأ�سب�به  وم�  اخللق،  هذا  يتم  كيف  يبين�ا  اأن  لهم 
و�سم�ه� اأي�ًس� القدرة، وتفنن�ا يف �سرحه�، وق�ل�ا ب�آراء فيه� �سيء من الف�سي�ل�جي� 
وامليت�فزيق�. وقد اأجمع�ا - فيم� يروي الأ�سعري- على اأنه� قبل الفعل، واأنه� ق�درة 
عليه وعلى �سده، واأنه� غري م�جبة للفعل. واأنكروا جميًع� اأن يكلف اهلل عبًدا م� 

امل�سدر ال�س�بق، جـ1، �س 72.   )1(
الب�قالين، كت�ب التمهيد، بريوت 1957، �س 280 - 285.   )2(

عبد اجلب�ر، املغني، جـ 8، املخل�ق، �س 177 - 265.   )3(
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ل يقدر عليه)1(. ولكنهم اختلف�ا يف حقيقته�، هل هي جمرد ال�سحة وال�سالمة، اأو 
هل هي عر�س منف�سل عن ال�سخ�س امل�ستطيع، اأو هي جزء منه. واختلف�ا اأي�ًس�: 

هل تبقى بعد الفعل اأو تفنى ب�نق�س�ئه؟ 

املعتمر  بن  وب�سر  829م(  )213هـ/  الأ�سر�س  بن  ثم�مة  فذهب 
)210هـ/ 826م( اإىل اأن ال�ستط�عة هي ال�سالمة و�سحة اجل�ارح وتخل�سه� من 
الآف�ت)2(، ولي�س ثمة قدرة ح�دثة، لأن اهلل يخلق القدرة على العمل يف الإن�س�ن 
اإىل  والف�طي )228هـ/ 843م(  الهذيل )226هـ/ 841م(  اأب�  جملة. وذهب 
اأن ال�ستط�عة عر�س يق�م ب�لإن�س�ن، وه� غري ال�سحة وال�سالمة، يخلقه اهلل يف 
الإن�س�ن عند مب��سرة كل عمل من اأعم�له)3(. وهذا �سرب من اخللق امل�ستمر 
ا�ستم�سك به الأ�س�عرة فيم� بعد، واأخذ به ديك�رت بي املحدثي. وذهب النظ�م 
بحي�ة  ل  بنف�سه  م�ستطيع  الإن�س�ن حي  اأن  اإىل  858م(  )244هـ/  والأ�س�اري 
للف�عل  ث�بتة  �سفة  ال�ستط�عة  اأن  على  املعتزلة  واأكرث  غريه)4(.  هي  وا�ستط�عة 
يحدث به� م� ي�سدر عنه من اأفع�ل، فهي ب�قية ل تفنى، وترى اأقلية اأنه� تزول 
ب�نته�ء الفعل، وتتجدد مع كل فعل جديد)5(، ولعل ه�ؤلء هم الذين يرون اأن 

العر�س ل يبقى زم�ني. 

الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 275.   )1(
الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 229.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 55، 72.   )3(
الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 229.   )4(

امل�سدر ال�س�بق جـ1، �س 275.   )5(
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ويقرتب ال�سيعة الراف�سة هن� من املعتزلة، فيذهب اأغلبهم اإىل اأن ال�ستط�عة 
�س�بقة على الفعل، وي�أخذون بق�ل من ق�ل اإنه� �سحة اجل�سم، وي�سيف ه�س�م بن 
احلكم اإىل ذلك املدة الالزمة لإجن�ز الفعل، والآلة امل�ستخدمة فيه، وال�سبب الدافع 
اإليه. ف�ل�ستط�عة عنده وليدة عدة ع�امل ي�سبق بع�سه� الفعل، وي�س�حبه بع�سه� 
الآخر)1(. ويلتقي الزيدية مع النظ�م مت�ًم�، ويق�ل�ن اإن ال�ستط�عة قبل الفعل، واأنه� 

جزء من ال�سخ�س امل�ستطيع)2(. 

ب�بً� ف�سيًح� للجدال وال�ستدلل، فح�ول كل  وقد فتحت هذه اخلالف�ت 
اأن  لالأ�س�عرة  فر�سة  واأت�حت  الآخرين.  اآراء  على  يرد  واأن  راأيه،  ي�ؤيد  اأن  فريق 
يف  الب�قالين  وعقد  ق�ل�ا.  م�  عك�س  يثبت�ا  واأن  خط�ة،  خط�ة  املعتزلة  ين�ق�س�ا 
اأيد فيه وجهة النظر الأ�سعرية، ورف�س م�  ب�بً� كبرًيا مل��س�ع ال�ستط�عة  التمهيد 
ق�ل به املعتزلة من اأن ال�ستط�عة قبل الفعل، اأو اأنه� تبقى بعده، اأو اأنه� ق�درة على 
الفعل و�سده. وللقراآن �س�أن يف هذا اجلدل، فيجتهد كل طرف يف اأن ي�ستمد منه 
حجة وت�أييًدا)3(. ويف كت�ب الإر�س�د لإم�م احلرمي )478هـ/ 1086م( ب�ب اآخر 
يج�ري م� ج�ء يف التمهيد، وقد يزيد عليه)4(. ومهم� يكن من اأمر هذا اجلدل، ف�إن 
املعتزلة يف ق�لهم ب�ل�ستط�عة يريدون اأن ي�ؤكدوا مبداأ حرية الإرادة، ولعل النظ�م 

امل�سدر ال�س�بق جـ1، �س 42 - 44.   )1(
امل�سدر ال�س�بق جـ1، �س 72 - 73.   )2(

الب�قالين، التمهيد. �س 286 - 294.   )3(
اإم�م احلرمي، كت�ب الإر�س�د، الق�هرة 1950، �س 215 - 256.   )4(
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اأ�سدهم ت�أكيًدا لذلك، لأنه يرى اأن ال�ستط�عة اأمر ذاتي، في�لد الإن�س�ن وله قدرة 
على فعل م� يق�سد اإليه، واإن اقت�سر هذا الفعل على حرك�ت النف�س. 

التولد)1(: فكرة معتزلية خ�ل�سة، واإن ك�نت له� اأ�سب�ه لدى بع�س الفال�سفة 
به�  ق�ل  وامل�سئ�لية.  اجلزاء  بفكرة  تت�سل  كم�  ال�سببية،  مببداأ  تت�سل  الطبيعيي. 
وت��سع  بغداد،  يف  العتزال  فرع  م�ؤ�س�س  826م(،  )210هـ/  املعتمر  ب�سر بن 
اإىل �سيء  اأدت  رمب�  اأمثلة وح�لت  املعتزلة الآخرون. وطبق�ه� على  فيه� زمالوؤه 
الث�لث  القرن  )اأخري�ت  الراوندي  ابن  يفت  مل  الذي  والتن�ق�س،  الته�فت  من 
للهجرة(، وه� املعتزيل الذي خرج على زمالئه ال�س�بقي، و�سنع عليهم. ويق�سم 
وغري  راأ�ًس�،  العمل  على  ترتتب  التي  وهي  مب��سرة  ق�سمي:  الأفع�ل  املعتزلة 

مب��سرة، وهي جتيء ث�ن�ية، وت�سمى الأفع�ل املت�لدة. 

وذهب ب�سر يف �سيء من الغل� اإىل اأن كل م� حدث من الأ�سب�ب ال�اقعة 
ال�س�رب،  فعل  من  امل�سروب  ف�أمل  فعلن�،  ه�  غرين�،  يف  اأم  فين�  اأك�ن  �س�اء  من�، 
بل علمه ب�أنه ُي�سرب من فعل هذا ال�س�رب اأي�ًس�. واإب�س�ر ال�سخ�س وروؤيته ملن 
يفتح عينيه من �سنع هذا الأخري)2(. ومنطق فكرة قد ي�ؤدي اأحي�نً� اإىل عك�س م� 
يراد منه�، وكثرًيا م� وقع املعتزلة يف هذا. وح�ول اأب� الهذيل اأن يخفف من هذا 

اإىل املط�وعة  اأقرب  اأوىل لأن العمل نف�سه  ي�ستعمل عبد اجلب�ر »الت�ليد « والغ�لبية ت�ستعمل »الت�لد« ولعله   )1(
)املفتي، جـ9، الت�ليد(. 

الأ�سعري، مق�لت، ج 2، �س 401.   )2(
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الغل�، فق�ل اإن م� ت�لد من فعل نعلم كيفيته، �س�اء اأك�ن يف اأنف�سن� اأم يف غرين�، 
ه� من فعلن�، ك�لأمل املرتتب على ال�سرب. اأم� م� ت�لد من فعل ل تعرف كيفيته 
هذا  طريق  يف  و�سرًيا  اهلل)1(.  فعل  من  فه�  والربودة  واحلرارة  والطع�م  ك�لأل�ان 
يقت�سر على احلركة، وهي م�ق�فة  الإن�س�ن  اأن فعل  اإىل  النظ�م  الت�سييق يذهب 
اأم� م� عداه� فه� من فعل اهلل مب� طبع عليه الأ�سي�ء)2(. و�س�ء ثم�مة  نف�سه،  على 
ومعمر اأن ي�سّدا الب�ب جملة، فق�ل اإن الأفع�ل املت�لدة كله� ل ف�عل له�)3(. ولهذا 
كله اختلف املعتزلة يف تعريف الفعل املت�لد، ولعل اأو�سح تعريف له م� ق�ل به 
الإ�سك�يف )240هـ/ 855م(: »كل فعل يتهي�أ وق�عه على اخلط�أ دون الق�سد اإليه 
والإرادة له فه� مت�لد، وكل فعل ل يتهي�أ اإل بق�سد، ويحت�ج كل جزء منه اإىل 

جتديد عزم واإرادة، فه� خ�رج عن حد الت�لد، وداخل يف حد املب��سر«)4(. 

ويردد الرواف�س �سيًئ� مم� ق�ل به املعتزلة يف هذا الب�ب، فيق�سرون ت�رة فعل 
اأخرى  ت�رة  ويت��سع�ن  اهلل،  فعل  من  عداه  وم�  بنف�سه،  ات�سل  م�  على  الإن�س�ن 
فيقبل�ن الأفع�ل املت�لدة، ويردونه� اإىل الف�عل الأول)5(. ومل ي�سر الأ�سعري - وه� 
م�سدرن� ال�حيد- اإىل راأي الزيدية الأول يف الت�لد. اأم� م� ق�ل به عبد اجلب�ر فيم� 
بعد، وه� حجة الزيدية املت�أخرين، فه� معتزيل خ�ل�س، اأو بعب�رة اأدق جب�ئي، وه� 

امل�سدر ال�س�بق، ج2، �س 402- 403.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، ج2، �س 403- 404.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، ج2، �س 407.   )3(
امل�سدر ال�س�بق، ج2، �س 409.   )4(

امل�سدر ال�س�بق، ج2، �س 44- 46.   )5(
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� اأن تثري بع�س اآراء  يف الغ�لب اأقرب اإىل اأبي ه��سم منه اإىل اأبيه)1(. وك�ن طبيعيًّ
املعتزلة اخل�س�م، واأن ي�سنع�ا عليهم به�. وقد ا�ستغله� اأوًل ابن الراوندي، مالحًظ� 
اأن اأب� الهذيل بتف�سريه للفعل املت�لد يجيز اأن يقتل الأم�ات الأحي�ء. ذلك لأنه 
ل� اأطلق �سخ�س �سهًم� لي�سيب هدًف� حدده، وم�ت مبجرد انف�س�ل ال�سهم من يده، 
ثم اأ�س�ب هذا ال�سهم بعد ذلك �سخ�ًس� اآخر وقتله، ُعّد امليت يف نظر اأبي الهذيل 
الق�تل، وهذه �سن�عة ل تقبل عند ابن الراوندي! ويرد اخلي�ط )310هـ/ 931م( 
على ذلك ب�أن هذا القتيل ل بد له من ف�عل، وتنزه اهلل عن ذلك، ول ميكن اأن 
يك�ن ال�سهم لأنه م�ات لي�س بحي ول ق�در. ومل يبق اإل اأن يك�ن حمدثه ه� 
الذي اأطلق ال�سهم، وقد اأطلقه وه� حي لإ�س�بة هدف، ثم اأ�س�ب �سخ�ًس� خط�أ، 
فمطلق ال�سهم ه� الق�تل واإن مت القتل خط�أ)2(. ومل يرتدد الأ�س�عرة، وهم ينكرون 
�، يف اأن ي�أخذوا مب� ق�ل به ابن الراوندي)3(، واأن ي�سيف�ا اإليه حجًج�  الت�لد اإنك�ًرا ب�تًّ

اأخرى اأكرث اإفح�ًم�)4(. 
* * *

ترتبط فكرة الت�لد مببداأ ال�سببية، وه� مبداأ ق�ل به املعتزلة، وقرروا اأن الك�ن 
اإليه�، وف�سل�ا الق�ل يف  مل يخلق عبًث�، واأن له نظًم� ي�سري عليه� واأهداًف� ي�سعى 
الأ�سب�ب، فتحدث�ا عن الأ�سب�ب الأوىل والأ�سب�ب الث�نية، وت�س�ءل�ا عم� اإذا ك�ن 

الق��سي عبد اجلب�ر، املغني، ج9 - الت�ليد، الق�هرة، 1964، �س 7- 121.   )1(
اخلي�ط، النت�س�ر، �س 76 - 78.   )2(

البغدادي، اأ�س�ل الدين، �س 138.   )3(
الب�قالين، التمهيد، �س 296 - 302.   )4(
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ال�سبب ي�سبق امل�سبب اأو ي�س�حبه، وعم� اإذا ك�ن م�جًب� للم�سبب اأو غري م�جب 
له)1(. واأنكر الأ�س�عرة هذا املبداأ، وح�ول�ا الرد عليه عن طريق العقل والنقل)2(. 
وترتبط فكرة الت�لد اأي�ًس� مببداأ اجلزاء وامل�سئ�لية، ويف مث�ل ال�سهم الذي ذكرن�ه 
ل  اأنه  وال�اقع  القتل.  �سبب  وعن  واملقت�ل،  الق�تل  عمل  عن  بحث  قبل  من 
�سبيل اإىل تكليف ول اإىل اإلق�ء م�سئ�لية، اإن األغيت فكرة الق�سد وحرية الإرادة. 
فم��س�ع الت�لد مثل اآخر من اأمثلة التحليل والتعمق الذي امت�ز به املعتزلة، وفيه 

بح�ث متت اإىل الطبيعة وعلم النف�س، واإىل الت�سريع والأخالق. 

اخلوارج: من اأقدم الفرق الإ�سالمية، اإن مل تكن اأقدمه�. ولدتهم ال�سي��سة 
مب��سرة واكت�وا بن�ره�. وهم كغريهم فرق، تعددت نزع�تهم، وتب�ينت اآراوؤهم. ك�نت 
اإليهم اأخالط من الن��س والأجن��س.  ن�اتهم الأوىل من عرب الب�دية، ثم ان�سم 
ظهروا �سنة 37 هجرية على اأثر م�قعة �سفي ي�م اأن قبل علّي التحكيم، وق�ل�ا: 
»ل حكم اإل اهلل«. وان�سق�ا على خليفتهم، وخرج�ا اإىل قرية حروراء على مقربة 
من الك�فة، واخت�روا خليفة اآخر ه� عبد اهلل بن وهب الرا�سبي. واأخذوا يعيث�ن 
ا من حم�ربتهم يف الع�م  يف الأر�س ف�س�ًدا، وي�ؤلب�ن على علّي واأن�س�ره. فلم ير بدًّ
الت�يل، والتقى بهم يف معركة عنيفة، واإن مل تكن ف��سلة، وهي معركة النهروان 
التي ُقتل فيه� الرا�سبي ومعظم رج�له. ولكن مل يق�س على �س�كتهم، وتفرق�ا يف 
اأطراف البالد الإ�سالمية �سرًق� وغربً� وا�ستط�ع اأحدهم، وه� عبد الرحمن بن ملجم، 

الأ�سعري، مق�لت، جـ2، �س 404.   )1(
ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام، �س 397 - 406.   )2(
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� غيلة)1(، ورف�س�ا جميًع� خالفة مع�وية والأم�يي، واأ�سبح�ا م�سدر  اأن يقتل عليًّ
قلق دائم لهم. وا�سرتك�ا معهم يف حروب متالحقة، اأبلى فيه� احلج�ج )95هـ/ 
بعد  لهم  تقم  ومل  �س�كتهم،  ي�سعف  اأن  وا�ستط�ع  كبرًيا،  بالء  خ��سة  714م( 
ق�ئمة. واأ�سح�ا يف الع�سر العب��سي ل �س�أن لهم، اإل من رحل منهم اإىل �سم�ل 
واحتفظ  اأخرى،  مرة  ال�سي��سة  اإىل  فع�دوا  والإب��سية.  ال�سفرية  اإفريقي�، وهم من 
اأ�سبحت اخلالفة غري  اآرائهم ومعتقداتهم، واإن  الإب��سية، حتى الي�م بكثري من 
وزنزب�ر.  وم�سقط  اخل�ارج يف عم�ن  من  قليلة  اأخرى  بق�ي�  وهن�ك  م��س�ع.  ذات 

واإىل ج�نب اخلروج والث�رة، ك�ن كثري منهم رج�ل تق�ى وورع، ومل يفتهم 
اأن ي�سهم�ا يف احلركة الفكرية، وو�سع �سي�خهم الأَُول كتًب� مل ت�سل اإلين�)2(. ويف 
راأى جممع  التحكيم وم��س�ع اخلالفة، لي�س لهم  اأنه، فيم� عدا  نقرر  اأن  و�سعن� 
عليه ول مذهب متك�مل. عرف�ا ببالغة اأخ�ذة وجدل مفحم، ورددوا اأفك�ًرا ق�ل 
به� غريهم. ول تخل� نظريتهم يف اخلالفة من حترر و�سج�عة، فق�ل�ا اإن اخلليفة يخت�ر 
يف حرية من بي امل�سلمي ع�مة، دون تقييد ب�أ�سرة اأو قبيلة، ومتى اختري وجبت 
ط�عته، ولي�س له اأن يحكم اأو اأن يتن�زل. وهذا م�قف يتع�ر�س مت�ًم� مع م� ذهب 
اإليه ال�سيعة، ويتالقى مع م� ق�ل به اأب� علي اجلب�ئي )303هـ/ 915م( وه� من 

كب�ر املعتزلة، وك�ن يرى اأن الإم�مة ج�ئزة من غري قري�س)3(. 

)1(  غيلة: على غفلة منه.)م(.
ابن الندمي، الفهر�ست.   )2(

ابن اجل�زي، تلبي�س اإبلي�س، الق�هرة بدون ت�ريخ، �س 93.   )3(
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مثلهم  ي�جب�ن  فهم  اأم�ر،  املعتزلة يف عدة  يلتق�ن مع  اأن اخل�ارج  وال�اقع 
اخلروج على الإم�م اجل�ئر، ويق�ل�ن ب�ل�عد وال�عيد، والأمر ب�ملعروف والنهي عن 
ق�لهم  الت�حيد  ويق�ل�ن يف  العقليي.  والقبح  وب�حل�سن  املت�س�به،  وت�أويل  املنكر، 
ول  خمل�ق،  القراآن  اأن  اإىل  ويذهب�ن  الآخرة.  يف  الب�رئ  روؤية  اإمك�ن  يرون  ول 
يختلف�ن عنهم اإل يف �سفة الإرادة التي عده� الإب��سية اأزلية ل ح�دثة)1(. ويقف 
فريق منهم من العدل اأي�ًس� م�قف املعتزلة، فيمنع الظلم على اهلل، وي�ؤكد حرية 
الفرد وقدرته على خلق عمله، ويرى اأنه مزود ب��ستط�عة �س�بقة على العقل، وعلى 
عك�س هذا يذهب جمه�ر الإب��سية اإىل اأن اهلل خ�لق اأفع�ل العب�د جميعه�، ولي�س 
ال�سنة والأ�س�عرة)2(. وهن�ك  اأهل  يلتق�ن مع  اإل جمرد اكت�س�به�، وهم بهذا  لهم 
خالف�ت فرعية اأخرى ل داعي لأن ندخل يف تف��سيله�، وت�ؤيد م� قررن�ه من اأن 
اخل�ارج لي�ست لهم اآراء كثرية جممع عليه�. ونرجح اأن اأوائلهم ت�أثروا يف الغ�لب 

ب�ملعتزلة، وم�ل املت�أخرون اإىل الأ�س�عرة. 
* * *

حكم وتقدير 

ويف �س�ء م� تقدم يت�سح لن� اأن املعتزلة خلف�ا م�دة غزيرة يف م�سكلة حرية 
الإرادة، وك�نت هذه امل�دة دع�مة بح�ث الفرق واملدار�س الكالمية الأخرى. وقد 

الأ�سعري، مق�لت، جـ1، �س 124.   )1(
امل�سدر ال�س�بق.   )2(
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الأ�س�عرة  م�قف  اإىل  بعد  فيم�  و�سن�سري  واخل�ارج،  ال�سيعة  منه�  اأف�د  كيف  بين� 
ب�أ�سل  ا�ستم�سك�ا  كم�  العدل  ب�أ�سل  املعتزلة  ا�ستم�سك  اإزاءه�.  وامل�تريدية 
اإىل  يهدف  الإلهي  العدل  اأن  قرروا  ملح�ظة.  فل�سفة  مًع�  وفل�سف�هم�  الت�حيد، 
حكمة يدركه� العقل، وترمي اإىل حتقيق ال�سالح والأ�سلح. وت�أبى عدالة اهلل اأن 
يكلف املرء مب� ل يطيق، اأو اأن يح��سب على م� فعله ق�سًرا عنه. فرف�س�ا، يف اأغلبيتهم 
�، وق�ل�ا اإن الإن�س�ن ف�عل خمت�ر حر الإرادة، ف�عل  ال�س�حقة، مبداأ اجلرب رف�ًس� ب�تًّ
اأن  اهلل عن  وتنزه  ت�سدر عن غريه،  اأن  ه�، ول ميكن  عنه  ت�سدر  اأعم�ًل  له  لأن 
ت�سدر عنه ال�سرور واملع��سي. ه� ف�عل بقدرته وا�ستط�عته، ول �سبيل اإىل تكليف 
اإن مل تتحقق هذه ال�ستط�عة، ولذا راأوا �سرورة وج�ده� قبل الفعل. و�س�روه� 
اأحي�نً� ت�س�يًرا �سهاًل، فعدوه� جمرد ال�سالمة و�سحة اجل�ارح، اأو تعمق�ا فيه� وراأوا 
ذلك  وعلى  ط�رئ،  عليه�  طراأ  اإن  اإل  ن�س�أته  منذ  الإن�س�ن  تالزم  ذاتية  �سفة  اأنه� 
ت�جد قبل الفعل ومعه وتبقى بعده، ومتكن الإن�س�ن من اأن يفعل ال�سيء و�سده، 
وقد يربط�نه� ببع�س نظري�تهم الطبيعية كنظرية اجلزء الذي ل يتجزاأ، ويعتربونه� 
عر�ًس� ُيخلق مع الفعل، ويزول بزواله، لأن العر�س ِبن�ء على هذه النظرية ل يبقى 
زم�ني، ويف هذا م� فيه من ا�ستم�س�ك بقدرة اهلل ورع�يته. والإن�س�ن اأخرًيا خمت�ر مل� 
يفعله، لأنه وليد ق�سده وثمرة من ثم�ر اإرادته، ولكن لي�س معنى هذا اأنه يع�سي 
اهلل كرًه�، اأو اأنه ي�ستطيع اأن يحدث يف ملك اهلل م� ل يريد. والع��سي يغ�سب اهلل، 

ولكنه ل ميلك اأن يخرج عن اإرادة الب�رئ جل �س�أنه. 
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وهن� يح�ول املعتزلة، بعد اأن اأثبت�ا للمرء قدرة واإرادة واختي�ًرا، اأن ي�فق�ا 
بينه� وبي قدرة اهلل وعلمه واإرادته، واإنه� ملح�ولة غري هينة، وقدميً� ق�ل ابن تيمية، 
الك�ئن�ت  واإرادة  العبد  اأفع�ل  خلق  م�س�ألة  »اإن  �سلفيته:  يف  �سريح  �سلفي  وه� 
م�سكلة«. ويعتمد ت�فيقهم على الف�سل بي ع�مل ال�سم�ء وع�مل الأر�س، الأمر 
الذي مل يلتزم�ه دائًم� يف مع�جلة م�سكلة الأل�هية. مل ينكر املعتزلة القدر، ومل 
يرف�س�ا اأن علم اهلل حميط بكل �سيء اأزًل، ولكنهم مل يدخل�ا ذلك يف ت�سرف�ت 
العبد واأفع�له. فلم يقبل�ا اأن يك�ن الإن�س�ن ري�سة معلقة يف مهب الريح، ودافع�ا 
الر�سل، وبي له طريق اخلري وال�سر،  اإليه  اأر�سل اهلل  بذلك عن حريته وكرامته. 
ووهبه العقل الذي مييز به بي احل�سن والقبيح، والقدرة التي ينفذ به� م� �سمم 

يث   ىث   جثمث   يت    ىت   ژمت   امل�سئ�لية.  لتحمل  اأهاًل  واأ�سبح  عليه، 
حجژ ]ف�سلت/ 46[. ومع هذا مل يطلق املعتزلة العن�ن لقدرة العبد واإرادته، 
ووقف�ا بهم� عند حدود اختلف�ا يف و�سعه�، وترمي كله� اإىل �سي�نة القدرة والإرادة 
الإلهية وتقدي�س جم�لهم�. فم� عزوه اإىل الطبيعة، اأو م� ق�ل�ا اإنه اأفع�ل ا�سطرارية 
اإمن� يرجع اإىل اهلل، وح�ول بع�سهم اأن يقت�سر اأفع�ل العبد على تفكريه وحرك�ت 

نف�سه، فرتك�ا م� هلل هلل، وم� لقي�سر لقي�سر. 

واختي�ره  املرء  حلرية  يف�سح  حل�ل  من  اإليه  انته�ا  م�  اأن  يف  ول جدال 
جم�ًل اأو�سع من حم�ولت ق�م به� مفكرون اآخرون قدامى وحمدث�ن. فهم دون 
الذي  النحراف  ذلك  من  واأو�سح  اأق�ى  ت�س�يًرا  احلرية  هذه  ي�س�رون  نزاع 



حرية الإرادة
199199

اآيل  انحراف  جمرد  على  تق�م  التي  الذرية  ميك�نيكيته  يف  اأبيق�ر  اإليه  ذهب 
ب�حلركة  ق�ل  الذي  ت�م�  القدي�س  من  اأجنح  اأي�ًس�  وهم  اإرادة.  ول  فيه  ق�سد  ل 
الطبيعية )Prémotion physique( للت�فيق بي حرية الفرد والقدرة الإلهية، 
لأن هذه احلركة ترد كل �سيء اإىل اهلل، ول تدع للعبد جم�ًل يذكر. وج�وزوا 
عده�  التي   )Liberté d’indifférence( الت�س�وي«  »حرية  م�ست�ى  اأخرًيا 
به  يرجح  اختي�ًرا  للمرء  يثبت�ن  لأنهم  ذلك  احلرية،  درج�ت  اأدنى  ديك�رت 

الفعل على الرتك. 





املدر�سة الأ�سعرية

مدر�سة عّمرت حتى الآن نح� ع�سرة قرون، ن�س�أت يف اأوائل القرن الرابع 
تقريًب�،  ون�سف  قرن  ط�ال  ن�س�ل  من  ع�نته  م�  برغم  الي�م،  اإىل  وبقيت  للهجرة، 
ن�س�ل مع العقليي ت�رة وميثلهم املعتزلة ب�جه خ��س، اأو مع النقليي ت�رة اأخرى، 
اأن  املدر�سة  لتع�ليم هذه  ثم قدر  والكرامية،  ال�سلفيي من احلن�بلة  وميثلهم غالة 
ت�س�د بعد ذلك، واأن ت�سبح املذهب الر�سمي للدولة يف الع�مل ال�سني، وقد اأع�نه� 
ت��سيح  على  ع�م  ب�جه  اأئمته�  وت�س�فر  و�سي��سية،  اجتم�عية  ظروف  ذلك  على 
اآرائه� ون�سر ر�س�لته� على مر الزمن، ومل يختلف�ا على اأنف�سهم اختالف املعتزلة. 

وا�سحة  نقطة حت�ل  ك�نت  القراآن  اأن حمنة خلق  اإىل  اأ�سرن�  اأن  لن�  و�سبق 
نف��س  اأث�رت يف  الإ�سالم)1(. ذلك لأنه�  والعق�ئدية يف  الفكرية  ت�ريخ احلي�ة  يف 
تي�ر  مل�اجهة  ال�سلفية  النزعة  وعززت  وغ�سب،  �سخط  من  اأث�رت  م�  امل�سلمي 

�س 46 )= �س78(.   )1(

 الف�صل الثالث
الأ�صاعرة واملاتريدية
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الهجري حركة  الث�ين  القرن  بعث�ا يف  املعتزلة  اأن  الغالة. ول �سك يف  العقليي 
الب�سرة وبغداد وحدهم�، بل يف  الب�حثي، ل يف  تقبله� كثري من  فكرية طليقة، 
بع�س الع�ا�سم الإ�سالمية الأخرى، حتى لقد امتد �سداه� اإىل الأندل�س. و�س�ء 
امل�أم�ن اأن يجعل من تع�ليمهم عقيدة ر�سمية، واتخذ م��س�ع »خلق القراآن« �سع�ًرا 
لذلك. وج�راه يف هذا اخلليفت�ن الت�لي�ن، املعت�سم وال�اثق، وق�سى امل�سلم�ن م� 
يقرب من ن�سف قرن يف قلق فكري، وجدل مت�ا�سل، وامتح�ن لبع�س الأئمة 
بطل  وك�ن  والقتل.  والتعذيب  ال�سجن  من  بع�سهم  فيه  ي�سلم  الراأي، مل  وق�دة 
هذه املحنة اأحمد بن حنبل )241هـ/ 855م( الذي اأبى اأن يج�ري احلك�م فيم� 
ذهب�ا اإليه، اأو اأن ي�أخذ ب�لتقية يف اأمر مي�س العقيدة، لأنه ك�ن يرى اأنه »اإذا اأج�ب 
الع�مل تقية، واجل�هل بجهل، فمتى يتبي احلق«)1( ومل ت�سكن هذه الع��سفة اإل 
امل�قف يف حذر وحكمة،  يع�لج  واأخذ  هجرية،  �سنة 232  املت�كل  ت�ىل  اأن  ي�م 
وا�ستط�ع يف ع�م 237 اأن ي�أمر ب�قف هذا ال�سراع. فهداأت نف��س ث�ئرة، و�سكنت 
جم�هري متحركة، واأح�س اأن�س�ر ال�سلف بت�أييد ر�سمي لهم، اإىل ج�نب ت�أييد الراأي 
ا رمب� زاد على  اأن غل�ا بدورهم يف اجلم�د واملح�فظة غل�ًّ الع�م. ومل يلبث ه�ؤلء 
غل� املعتزلة، فتطرف�ا يف اآرائهم، وا�ستم�سك�ا بحرفية الن�س��س، وانتقلن� من غل� 
عقلي اإىل غل� اآخر نقلي. وعلى راأ�س ه�ؤلء الغالة جم�عة احلن�بلة الذين اأ�سبح 
لهم نف�ذ عظيم ببغداد يف اأخري�ت القرن الث�لث للهجرة حتى اأ�سبح يهدد الأمن 
والنظ�م، وقد امتد بع�س ال�قت، ويكفي اأن ن�سري اإىل جن�زة اأحمد بن حنبل التي 

ال�سي�طي، ت�ريخ اخللف�ء، الق�هرة 1305 هـ، �س 133.   )1(
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ا�سرتك فيه� اآلف م�ؤلفة من ال�سلفيي، واإىل ج�نب احلن�بلة جم�عة اأخرى ك�نت 
ام )256هـ/ 870م( الذي  امية، اأتب�ع حممد بن كرَّ ا وهي جم�عة الكرَّ اأ�سد غل�ًّ

ق�ل ب�لت�سبيه والتج�سيم، وبلغ اأتب�عه يف ال�س�م وحده� نح� ع�سرين األًف�)1(. 

يف هذا اجل� ولد اأب� احل�سن الأ�سعري )260 - 324 هـ(، وبرغم اأنه ن�س�أ 
يف بيئة معتزلية وتربى يف الب�سرة، ف�إنه م� ك�د ي�سب عن الط�ق، وين�سج فكره، 
حتى اأخذ القلق ي�سغله، وبدا ذلك يف ا�ست�سك�لته واأ�سئلته التي ك�ن ي�جهه� 
اإىل اأ�ست�ذه ومربيه، اأبي علّي اجلب�ئي )253 - 303 هـ(، وه� �سيخ كبري من �سي�خ 
املعتزلة يف �سح�تهم الث�نية، ويظهر اأنه مل يرقه الغل� املعتزيل ول الغل� ال�سلفي، 
و�س�ء اأن يقف بينهم� م�قًف� و�سًط�. وانتهى به الأمر اأن خرج على اأ�ست�ذه، واأعلن 
�، ومن مل  دع�ته يف امل�سجد اجل�مع ب�لب�سرة، فق�ل: »من عرفني فقد عرفني حقًّ
يعرفني ف�أن� اأعرفه نف�سي: اأن� فالن بن فالن، كنت اأق�ل بخلق القراآن، وب�أن اهلل 
ل يرى ب�لأب�س�ر، واأن اأفع�ل ال�سر اأن� اأفعله�، واأن� ت�ئب مقلع«)2(. وك�نت �سنه اإذ 
ذاك نح� 40 �سنة، وقبل وف�ة اأ�ست�ذه بقليل. ثم رحل اإىل بغداد حيث ا�ستد نف�ذ 
اإليه�، واإن ع�ر�سه� اجل�نب�ن  احلن�بلة، وت�بع دع�ته التي اأخذ الراأي الع�م يطمئن 
املحنة  �س�ع�ت  يف  ع�دة  اجلم�هري  اإليه  تطمئن  مم�  ال��سطى  واحلل�ل  املتطرف�ن، 

واأوق�ت اخلالف وانق�س�م الراأي. 

املقريزي، اخلطط، الق�هرة 1936، ج 4، �س 132.   )1(
ابن الندمي، الفهر�ست، الق�هرة، �س 271.   )2(
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وت�س�فر تالميذ الأ�سعري واأتب�عه على التزام هذا امل�قف ال��سط، واإن ح�دوا 
عنه قلياًل، فت��سع بع�سهم يف النزعة العقلية، وت��سع اآخرون يف النزعة ال�سلفية، 
وال��سط النظري اأف�سح جم�ًلمن ال��سط الري��سي، وتع�قب ه�ؤلء الأتب�ع جياًل 
بعد جيل، اآخذين براأي الإم�م ال�سيخ ون��سرين لدع�ته. ومنهم من ات�سح بي�نه 
اأكت�فهم  اأعالمهم، وعلى  اأكرث من  اأو  وق�ي بره�نه، ومل يكد يخل� قرن من علم 
ق�م املذهب الأ�سعري، ويف مقدمتهم الب�قالين )403هـ/ 1013م( الذي ع��س 
يف القرن الرابع، واأ�سهم اإ�سه�ًم� وا�سًح� يف ت�أييد املذهب والدف�ع عنه، برغم نف�ذ 
الب�يهيي الذين ك�ن�ا ين��سرون املعتزلة، ويعد بحق امل�ؤ�س�س الث�ين لالأ�سعرية، ويف 
القرن اخل�م�س ظهر عدد غري قليل من كب�ر الأ�س�عرة، نذكر من بينهم عبد اللطيف 
واإم�م  املعتزلة،  على  التح�مل  �سديد  ك�ن  الذي  )429هـ/ 1037م(  البغدادي 
اأن�س�ر املعتزلة،  احلرمي )478هـ/ 1085م( الذي لقى م� لقى من عنت من 
وتلميذه الغزايل )505هـ/ 1111م( حجة الإ�سالم. ويف القرن ال�س�د�س ن�س�دف 
ح� املذهب، ودافع� عنه يف �سيء من الت�سرف اأحي�نً�، وهم�  اأ�سعريي كبريين و�سّ
ال�سهر�ست�ين )548هـ/ 1153م( وفخر الدين الرازي )606هـ/ 1209م(. ويف 
القرن ال�س�بع جند البي�س�وي )680 هـ/ 1282م( �س�حب »ط�الع الأن�ار«، ويف 
القرن الث�من جند الإيجي )755هـ/ 1355م( �س�حب »امل�اقف« و�سعد الدين 
�س�أن  الثالثة  الكتب  ولهذه  »املق��سد«،  التفت�زاين )791هـ/ 1389م( �س�حب 
يف  ون�س�دف  الأخرية.  اخلم�سة  القرون  يف  الكالمية  الدرا�س�ت  ت�ريخ  يف  كبري 
القرن  ويف  »ال�سن��سية«،  �س�حب  1490م(  )895هـ/  ال�سن��سي  الت��سع  القرن 
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احل�دي ع�سر اللق�ين )1039 هـ/ 1631م( �س�حب »اجل�هرة«، ويف القرن الث�ين 
عمدة،  مت�ن  وثالثته�  »اخلريدة«،  �س�حب  1777م(  )1180هـ/  الدردير  ع�سر 

ع�ل عليه� الطالب واملدر�س�ن يف املع�هد الإ�سالمية الكربى اإىل الي�م. 

واأع�نت الظروف ال�سي��سية على ن�سر املذهب الأ�سعري وت�أييده، ف�عتنقه 
املعتزلة  ويع�ر�س�ن  العقل،  على  النقل  ي�ؤثرون  اأتراك  وهم  ال�سالجقة،  اأوًل 
ق�م  التي  النظ�مية  املدار�س  ف�أن�س�أوا  الب�يهيي،  ل�ق�عهم حتت كنف خ�س�مهم 
والغزايل  ني�س�ب�ر،  نظ�مية  يف  احلرمي  ك�إم�م  الأ�س�عرة،  كب�ر  بع�س  اأمره�  على 
ال�س�م  يف  الأي�بي�ن  ث�نًي�  واأيده  مل�كهم،  دين  على  والن��س  بغداد،  نظ�مية  يف 
ا�ستقر  م�  الف�طميي، وحتل حمله�  تع�ليم  واأ�س�س�ا عدة مدار�س حت�رب  وم�سر، 
تغلب  ومل  ذلك،  على  املم�ليك  يخرج  ومل  واجلم�عة.  ال�سنة  اأهل  راأي  عليه 
الدولة العثم�نية امل�تريدية على الأ�سعرية، برغم ا�ستم�س�كه� ب�ملذهب احلنفي، 
اأن اخلالف بي الأ�سعري وامل�تريدي لي�س جد كبري، وكالهم� ميثل راأي  على 
عن  اأفريقي�  و�سم�ل  الأندل�س  اإىل  اأي�ًس�  املذهب  وامتد  واجلم�عة.  ال�سنة  اأهل 
ب�جه  اأميل  الغزايل، والأندل�س  تلميذ  ت�م�رت )525هـ/ 1131م(  ابن  طريق 

ع�م اإىل ال�سلف والأخذ ب�مل�أث�ر. 

وال�اقع اأن اعتب�ر الأ�سعرية عقيدة اأهل ال�سنة واجلم�عة قد منحه� ح�س�نة 
وحم�ية ك�فية، فحمل الع�مة على الأخذ به�، وخفف من حت�مل اخل��سة عليه�، 
واإمي�ن الع�مة والدهم�ء يق�م على ق�سط كبري من التقليد واملح�ك�ة، ونالحظ اأي�ًس� 
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اإ�سه�ًم�  اأ�سهمت يف تثبيت املذهب الأ�سعري  اأن املع�هد الإ�سالمية الكربى قد 
�س فيه�،  كبرًيا، وعلى راأ�سه� اجل�مع الأزهر، وج�مع الزيت�نة، وج�مع القرويي. ُدرِّ
اأخذ عنهم طالب وفدوا من بالد  اأجالء  اأمره �سي�خ  ح، وق�م على  وُو�سِّ و�ُسِرح 

ن�ئية، ثم ع�دوا اإىل اأوط�نهم وع�ًظ� ومعلمي. 

اأبو احل�سن الأ�سعري ونظرية الك�سب 

ركز الأ�سعري يف دع�ته ب�مل�سجد اجل�مع ب�لب�سرة على ثالث م�س�ئل: خلق 
القراآن، وروؤية الب�رئ ب�لأب�س�ر، واأفع�ل العب�د. ويف هذا م� ي�ؤذن ب�أنه� ك�نت امل�س�ئل 
التي ت�سغل الأذه�ن، وهي بعينه� التي تب�عد بي ال�سلف واملعتزلة، وقد ح�ول اأن 
ي�ّفق بي الطرفي. وتت�سل امل�س�ألت�ن الأولي�ن ب�لأ�سل الأول من اأ�س�ل املعتزلة 
امل�س�ألة  وهذه  العدل،  وه�  الث�ين  الأ�سل  على  الث�لثة  وتن�سّب  الت�حيد،  وه� 

الأخرية هي التي تعنين� هن�. 

وين�سب اإىل الأ�سعري ح�ار مع اأ�ست�ذه اجلب�ئي، ويظن اأنه ك�ن من اأ�سب�ب 
الث�ين  �، وم�ت  تقيًّ ا  برًّ اأكربهم  اإخ�ة ثالثة، م�ت  بينهم�، ويدور ح�ل  النف�س�ل 

�، وم�ت الث�لث �سغرًيا.  ك�فًرا �سقيًّ

الدرج�ت،  يف  الأول  اإن  ف�أج�ب:  ح�لهم،  كيف  اأ�ست�ذه  التلميذ  و�س�أل 
والث�ين يف الدرك�ت، وال�سغري من اأهل ال�سالمة. 
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فق�ل التلميذ: ل� �س�ء ال�سغري اأن يرقى اإىل الدرج�ت هل ميكنه، واأج�ب 
الأ�ست�ذ: ل، لأن هذه ل تن�ل اإل ب�لط�ع�ت. 

ف�أ�س�ف التلميذ: ول� ق�ل ال�سغري م� ذنبي ول �س�أن يل يف هذا التق�سري، 
ول� حييت لقمت ب�لط�ع�ت، واأج�ب الأ�ست�ذ: علم اهلل اأنك ل� بقيت لع�سيت، 

ويف م�تك م�سلحتك. 

كم�  علمت ح�يل  ي� رب  الك�فر:  الأخ  ق�ل  فل�  معلًق�:  الأ�سعري  ويختم 
علمت ح�له، فهال راعيت م�سلحتي كم� راعيت م�سلحته، وهن� انقطع اجلب�ئي)1(! 

ويبدو على هذا احل�ار �سيء من الخرتاع وال�سنعة، ولعله من و�سع بع�س 
يعرب  ولكنه  نظري،  فر�س  ح�ل  ح�ل  كل  على  يدور  وه�  املت�أخرين،  الأ�س�عرة 
الت�فيق بي حرية الإرادة والق�س�ء املحت�م. والعرتا�س  يف و�س�ح عن �سع�بة 
معروف م�أل�ف، واأغلب الظن اأنه ُرّدد بي امل�سلمي من قبل، و�سبق لن� اأن اأ�سرن� 
اإىل اجلملتي امل�أث�رتي املتب�دلتي منذ عهد م�سى بي غيالن الدم�سقي وربيعة 
هذا  عن  الإج�بة  املعتزلة  ح�ول  وقد  امل��س�ع)2(.  بهذا  تت�سالن  وهم�  الراأي، 
م�قف  عن  تبعد  لأنه�  الأ�سعري،  اإج�بتهم  ترق  ومل  طريقتهم،  على  العرتا�س 
ال�سلف بعًدا كبرًيا، و�س�ء اأن يحل حمله� حالًّ و�سًط� رمب� ك�ن اإىل ال�سلف اأقرب. 

ابن خلك�ن، وفي�ت الأعي�ن، الق�هرة 1948، جـ3، �س 398؛ ال�سبكي، طبق�ت ال�س�فعية، الق�هرة 1964،   )1(
جـ2، �س 250 - 251. 
�س 193 )= �س177(.   )2(



يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(
208208

وال�اقع اأن م�سكلة حرية الإرادة من امل�س�كل التي ا�ست�قفته ط�ياًل، و�سع 
فيه� كت�بي مل ي�سال اإلين�، وهم�: »يف خلق الأفع�ل«، و»يف ال�ستط�عة«)1(. وع�جله� 
يف كت�بيه اللذين بي اأيدين�، وهم� »الإنة يف اأ�س�ل الدي�نة«، و»كت�ب اللمع يف الرد 
على اأهل الأه�اء والبدع«، وقد عني ب�لرد على املعتزلة الذين ينكرون اأن ي�سدر 

ال�سر عن اهلل، ويف�سل�ن الق�ل يف ال�ستط�عة تف�سياًل ل يرت�سيه. 

ا، ول �سري يف  وعنده اأن الأفع�ل كله� خمل�قة هلل، �س�اء اأك�نت خرًيا اأم �سرًّ
هذا مطلًق�. ومن اخلط�أ اأن يق�ل اإن الك�فر حمدث كفره، لأن املرء ل يحدث اإل 
م� يق�سد اإليه وي�ستهيه، والكفر ف��سد وقبيح ل ي�ستهى، ف�إن ج�ء على غري ق�سد 
حمدثه فال ميكن اأن يك�ن حدًث� له. ول ي�سح اأن يحدث على حقيقته من غري 
حمدث، فلم يبق اإل اأن يك�ن حمدثه ه� اهلل جل �س�أنه)2( ووا�سح اأن الأ�سعري 
اأن  اإرادته، ول ميكن  لالإن�س�ن على عك�س  اأفع�ًل حتدث  هن�ك  اأن  يبي  اأن  يريد 
على  يرد  بهذا  وه�  الفعل،  م�سدر  وحده�  هي  الإرادة  دامت  م�  يك�ن حمدثه� 
املعتزلة بلغتهم، واإن ك�ن رده غري ق�طع، لأنه ل مينع اأن يك�ن اخلري من فعل العبد. 
لفظية،  مم�حكة  من  تخل�  ول  اهلل،  من  ال�سر  اأن  لتف�سري  اأخرى  حم�ولة  ويح�ول 
ا لغريه، ل له)3(، ويف هذا  ون�سه�: »اإين اأق�ل اإن ال�سر من اهلل تع�ىل ب�أن خلقه �سرًّ
ته�فت وا�سح، لأن ال�سر �سر يف ذاته وقد و�سع اهلل مع�يريه، ول يرجع الأمر فيه 

اإىل اعتب�ر الإن�س�ن وحده. 
ابن ع�س�كر، التنبيه، �س 128.   )1(

الأ�سعري، اللمع، �س 38.   )2(
امل�سدر ال�س�بق، �س 47.   )3(
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و�سبق للمعتزلة اأن لحظ�ا اأن رد الأفع�ل كله� هلل معن�ه اأن العبد ل يخل� 
من اأن يك�ن يف نعمة يجب عليه �سكره�، اأو يف بلية يجب عليه ال�سرب عليه�. ول 
غ�س��سة يف هذا عند الأ�سعري مطلًق�، كل م� يف الأمر اأن هن�ك بالي� يجب ال�سرب 
عليه� ك�ملر�س وفقد الأولد، واأخرى ل يجب ال�سرب عليه� ك�لكفر واملع��سي)1(. 
ومعنى هذا اأن اهلل ق�سى املع��سي وقدره�، ولكن لي�س معن�ه اأنه اأمر به�)2(. ويغفل 
ذلك  من  التخل�س  واإن ح�ول  الإرادة،  على حرية  الق�س�ء  هذا  ت�أثري  الأ�سعري 
بنظرية الك�سب التي �سن�سرحه�. ويف الر�س� بق�س�ء اهلل، وه� اأمر واجب، �سع�بة 
اأخرى، وهي اأن نر�سى ب�لكفر لأنه من ق�س�ء اهلل، ويح�ول الأ�سعري التخل�س من 

ذلك، ولكن يف ع�سر اأي�ًس�)3(. 

وي�سلم الأ�سعري ب�ل�ستط�عة التي ق�ل به� املعتزلة، ولكنه� يف نظره �سيء 
الإن�س�ن  اأن  دائًم�، ومعروف  ذاته لالزمته  ل� ك�نت من  الإن�س�ن، لأنه�  اآخر غري 
يك�ن م�ستطيًع� اأحي�نً� وغري م�ستطيع اأحي�نً� اأخرى. وهي عر�س مينحه اهلل للعبد 
ل  واإذن  الأعرا�س)4(  ك�س�ئر  زم�ني  يبقى  ول  الفعل،  عند  ي�جد  احل�جة،  عند 
حمل للق�ل مع املعتزلة ب�أن ال�ستط�عة �س�بقة على الفعل، واأنه� عي امل�ستطيع)5(، 

امل�سدر ال�س�بق، �س 45.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 47.   )2(
امل�سدر ال�س�بق، �س 46.   )3(

امل�سدر ال�س�بق، �س 54- 69.   )4(
الب�قالين، التمهيد، �س 286 – 295؛ اإم�م احلرمي، كت�ب الإر�س�د، �س 215 - 256.   )5(
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وقد ردد تالميذ الأ�سعري، وبخ��سة الب�قالين واإم�م احلرمي، هذه العرتا�س�ت، 
يعنيه،  ل  ال�سببية  مبداأ  لأن  الت�لد،  عند  الأ�سعري  يقف  ومل  فيه�)1(.  وت��سع�ا 

وعقد الب�قالين يف التمهيد ف�ساًل ط�ياًل لإبط�له. 

للعبد؟  بقي  فم�ذا  جميعه�،  الأفع�ل  خ�لق  �س�أنه  جل  الب�رئ  ك�ن  واإذا 
العبد  قدرة  تعلق  والك�سب جمرد  واختي�ره،  ك�سبه  للعبد  ب�أن  الأ�سعري  يجيب 
واإرادته ب�لفعل، وهذا الفعل من �سنع اهلل، لأن قدرتن� ل ت�ؤثر يف مقدوره� مطلًق�، 
وهي نف�سه� خمل�قة هلل. وكل م� يف الأمر اأن اهلل اأجرى �سنته ب�أن يخلق مع القدرة 
الذي  ب�للطف  هذا  اأ�سبه  وم�  اإليه)2(.  وق�سد  العبد  اأراده  الذي  الفعل  احل�دثة 
قيل عالم  ف�إن  ال��سطى.  القرون  امل�سيحيي يف  وبع�س له�تي  ت�م�  حتدث عنه 
هذه هي  واختي�ره.  ك�سبه  على  يح��سب  ب�أنه  الأ�سعري  اأج�ب  العبد؟  يح��سب 
مع  وتتع�ر�س  جم�ًل،  الإرادة  حلرية  تف�سح  تك�د  ل  وهي  عنده،  الك�سب  نظرية 
نقد  اأث�رت من  اأث�رت م�  اأ�سبهه� ب�جلرب منه� ب�لختي�ر. وقد  امل�سئ�لية، وم�  مبداأ 
ومالحظة، ومل يخف هذا على الب�قالين واإم�م احلرمي اللذين حر�س� على اأن 

يعدله� ويط�راه�. 

الب�قالين، التمهيد، �س 296 - 302.   )1(
ال�سهر�ست�ين، امللل والنحل، جـ1، �س 124.   )2(
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موقف الباقالين واإمام احلرمني من هذه النظرية 

اأ�سرن� من قبل اإىل اأنهم� عر�س� يف تف�سيل مل��س�ع حرية الإرادة، ويف كت�ب 
اأفع�ل العب�د  اأ�ست�ذه اأن  اأب�اب تدور ح�له، فه� يقرر مع  التمهيد للب�قالين عدة 
بينه�  من  نذكر  كثرية،  قراآنية  ب�آي�ت  ذلك  على  وي�ست�سهد  هلل،  خمل�قة  جميعه� 

ژېئ  ىئ   ]ال�س�ف�ت/ 96[؛ وق�له:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇژ  ق�له تع�ىل: 
ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئژ)1( ]ف�طر/ 3[. ويت�أول الآي�ت التي 

ا�ستدل به� املعتزلة لإثب�ت اأن اأفع�ل العب�د من �سنعهم، مثل ق�له تع�ىل: ژٹ  
وق�له:   ،]17 ]العنكب�ت/  ڦژ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ        ٹ  
]الن�س�ء/  ژجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثژ)2( 

79[. وزي�دة يف النك�ية ي�أبى اإل اأن يخ�سهم ب��سم القدرية، تلك الت�سمية التي مل 
يك�ن�ا يرت�س�نه�، والتي �س�ءوا اأن يلحق�ه� ب�لأ�س�عرة دونهم، لأن ه�ؤلء يق�ل�ن 
التحكم)3(. ول يقف  ينف�ن هذا  اأنهم  العب�د، يف حي  اأفع�ل  ب�لقدر وحتكمه يف 
ي�ؤثر  الأفع�ل، وه�  � يف م��س�ع خلق  نظريًّ املعتزلة  من�ق�سة  الب�قالين ط�ياًل عند 
العرتا�س  ذلك  لحظه  م�  اأهم  ومن  النقلية.  الأدلة  املق�م  هذا  يف  ع�م  ب�جه 
التقليدي الذي وجهه املعتزلة اإىل الأ�س�عرة، وملخ�سه اأن الق�ل ب�أن اأفع�ل العب�د 
من �سنع اهلل، ولالإن�س�ن فيه� يد اأو ك�سب، ي�ؤدي اإىل تعلق املقدور ال�احد بق�درين 

الب�قالين، التمهيد، �س 304 - 305.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 309 - 321.   )2(
امل�سدر ال�س�بق، �س 322 - 324.   )3(
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م�  ذلك  رد  الب�قالين  ويح�ول  اهلل.  كم�ل  مع  يتن�فى  حم�ل  وهذا  بقدرتي،  اأو 
و�سعه، وت�بعه اأ�س�عرة اآخرون، وقد ا�ستم�سك به املعتزلة اإىل حد اأن الق��سي عبد 

اجلب�ر وقف عليه يف »املغني« نح� خم�سي �سفحة)1(. 

وي�سلم الب�قالين مع اأ�ست�ذه اأي�ًس� بقدرة العبد وا�ستط�عته، لأنه ي�أتي اأفع�ًل 
م�س�حبة  وهي  اهلل،  عند  من  القدرة  هذه  ولكن  والقع�د.  ك�لقي�م  ذلك  ت�ؤيد 
ت�أخرت  ول�  الفعل بدونه�،  ل� �سبقت مت  تت�أخر عنه، لأنه�  ت�سبقه ول  للفعل، ل 
الذي  الذرة  يتع�ر�س مع مذهب  يبقى زم�ني، وهذا  العر�س  اأن  اإىل  اأدى ذلك 
اأن  لهذا  تبًع�  وينكر  ت�أييد)2(.  اأعظم  الب�قالين  واأيده  قدمي،  من  املعتزلة  به  ق�ل 
املعتزلة،  يق�ل  كم�  والرتك  الفعل  على  اأو  و�سده،  ال�سيء  على  القدرة  تن�سب 
فللفعل قدرة  اإل على مقدور واحد،  القدرة  لأن كالًّ منهم� مقدور، ول تن�سب 
للرتك)3(.  واأخرى  للفعل  قدرة  العبد  متنح  ب�أن  كفيلة  اهلل  وعن�ية  اأخرى،  وللرتك 

ويت�أول الآي�ت التي ت�ؤذن ب��ستط�عة �س�درة عن املرء نف�سه، كق�له تع�ىل: ژۇ  
ڍ       ژڇ   وق�له:   ،)286 )البقرة/  ۈژ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
ۓ     ے   ے    ھ   ژھ   وق�له:   ،]184 ]البقرة/  ڌژ  ڍ  
ژہ  ہ  ہ  ھ    وق�له:  عمران/ 97[،  ]اآل  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ 
ژ ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ    ]التغ�بن/ 16[، وق�له:  ھ  ھژ 

عبد اجلب�ر، املغني، املخل�ق، �س 109 - 161.   )1(
الب�قالين، التمهيد، �س 286 - 287.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، 288 - 289.   )3(
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ہژ)1( ]املج�دلة/ 4[. ويرد الب�قالين الأفع�ل املت�لدة كله� اإىل اهلل تع�ىل، 
اأنه� حدث جديد بعد احلدث الأول، والقدرة ل تن�سب اإل على  اعتم�ًدا على 
وكت�ب  النه�ية،  اإىل  مب�دئه  منطق  مع  الب�قالين  ي�سري  وهكذا  واحد)2(.  مقدور 

التمهيد من اأ�سدق الأدلة على قدرته اجلدلية التي ا�ستهر به�. 

ومع مت�سكه ب�ملب�دئ التي ق�ل به� الأ�سعري يف م��س�ع حرية الإرادة، ف�إنه 
يت��سع بع�س ال�سيء يف نظرية الك�سب. يتفق معه على اأن القدرة احل�دثة ل ت�جد 
اأنه� حتدثه� على  اأفع�لن� من ن�حية  ت�ؤثر يف  �سيًئ�، ولكنه� تخ�س�س ال�ج�د، فهي 
وجه خ��س يف زم�ن ومك�ن معي. فحدوث الأفع�ل من عمل اهلل، وتخ�سي�س هذا 
احلدوث بجهة واأو�س�ع معينة من عملن�)3(. وبذا يخرج الك�سب من جمرد التعلق 
والقرتان بقدرة الب�رئ جل �س�أنه، وي�سبح عند الب�قالين �سربً� من الفعل؛ واإن 
ك�ن حمدود الأثر. ويف هذا اإبراز ل�سيء من الف�علية من ج�نب الإن�س�ن، وتربير 
مل�سئ�ليته عم� يفعل واإن ك�ن تربيًرا �سئياًل واجلديل مهم� ا�ستم�سك براأي معي 
ب�جه  الت�أثر  الأقل، و�سيبدو هذا  ببع�سه� على  وي�سلم  ب�آراء خ�س�مه،  يت�أثر غ�لًب� 

اأو�سح عند اإم�م احلرمي. 

الب�قالين، وع�جله� مع�جلة  اإم�م احلرمي مب�سكلة حرية الإرادة عن�ية  ُعني 
�سبيهة مبع�جلته، واإن ك�نت اإىل املنهج العقلي اأقرب، فعر�س وجهة النظر الأ�سعرية 

امل�سدر ال�س�بق، �س 290 - 292.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 296 - 299.   )2(

ال�سهر�ست�ين، امللل والنحل جـ1، �س 125 - 127.   )3(
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وق�بله�  �س�اه)1(.  ول خمرتع  خ�لق  فال  كله� خمل�قة هلل،  الأفع�ل  اأن  تقرر  التي 
اأن  يف  الراأي  هذا  ويتلخ�س  اجلملة،  يف  طريقته  وتلك  املع�ر�س،  املعتزلة  براأي 
ب�أنه�  تت�سف  ل  بهذا  وهي  ِبُقَدِرهم،  له�  وخمرتع�ن  لأفع�لهم  ُم�ِجدون  العب�د 
من مقدورات اهلل، لأن املقدور ال�احد ل يتعلق بقدرتي. وقد ن�ق�س هذا الراأي 
من�ق�سة دقيقة مف�سلة، وحلظ اأ�سعف ج�انبه، وه� اأن الرب اخل�لق الب�رئ امل�س�ر 
قد خلق عب�ده، فكيف ل يقدر على خلق اأفع�لهم)2(. وللمعتزلة يف هذا امل��س�ع 
متن�ق�س�ت اأخرى، فهم يرون مثاًل اأن قدرة العبد احل�دثة اإمن� تتعلق ب�ل�ج�د فقط، 
ولكن كيف يف�سل ال�ج�د عن اأعرا�سه من األ�ان واأبع�د)3(. ويت��سع اإم�م احلرمي 

يف الأدلة العقلية، ول يلج�أ اإىل النقل اإل بقدر، في�ست�سهد بق�له تع�ىل: ژ ٱ  
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀژ ]الأنع�م/ 102[. 
وي�سري اإىل م� درج عليه امل�سلم�ن من اأنهم ي�سرع�ن اإىل اهلل، لكي يرزقهم الأم�ال 
الأم�ر  تكن هذه  اإن مل  له ذلك  واأنى  وال�سراء،  الب�أ�س�ء  ويرفع عنهم  والأولد، 

جميعه� من مقدوراته)4(؟ 

ل  والعر�س  الأعرا�س،  من  عر�س  وهي  اإي�ه�،  اهلل  وهبه  قدرة  العبد  ويف 
ب�نته�ئه)5(. ولي�س له� مقدور واحد،  يبقى زم�ني، فهي ت�س�حب الفعل وتنتهي 

اإم�م احلرمي، كت�ب الإر�س�د، الق�هرة 1950، �س 187.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 188 - 192.   )2(
امل�سدر ال�س�بق، �س 191 - 192.   )3(

امل�سدر ال�س�بق، �س 197.   )4(
امل�سدر ال�س�بق، �س 215 - 218.   )5(
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واهلل يخلق يف العبد قدرة الفعل، كم� يخلق فيه قدرة اأخرى للرتك، ويتم�سى هذا 
مع نظرية اخللق امل�ستمر التي اأخذ به� الأ�س�عرة. وعلى هذا ينفي اإم�م احلرمي، 
كم� نفى �سيخه الأ�سعري اأن تتعلق القدرة احل�دثة ب�ل�سدين كم� زعم املعتزلة)1(. 
وال�اقع اأن اخلالف هن� يرجع اإىل حقيقة القدرة، ف�إن ك�نت ط�قة ذاتية كم� ق�ل 
املعتزلة ففي و�سعه� اأن تفعل واأن ترتك، واإن ك�ن عر�ًس� يطراأ ويزول كم� �س�ره� 
الأ�س�عرة ف�إنه ل ميكن اأن تن�سب على مقدورين. ويح�ول اإم�م احلرمي اأن يدافع 
قدرة اهلل ل  اأن  يط�ق، ومن  مب� ل  التكليف  الأ�سعري من ج�از  اإليه  عم� ذهب 
تقف عند م� وقع، بل متتد اإىل م� مل يقع، ولي�س هذا ب�لدف�ع الهي اإذا اأخذت يف 
العتب�ر فكرة العدالة الإلهية)2(. وينكر اأخرًيا ن�سبة الأفع�ل املت�لدة اإىل ف�عله�، 
ابن  اإليه  جل�أ  الذي  العرتا�س  ي�ستخدم  اأن  يرف�س  ول  اهلل.  اإىل  جميًع�  ويرده� 

الراوندي يف الزراية على املعتزلة)3(، وقد اأ�سرن� اإليه من قبل)4(. 

ويجدر بن� اأن نذكر اأن اإم�م احلرمي ع��سر �سح�ة املعتزلة الث�نية يف عهد 
الب�يهيي، وحتت كنف ال�س�حب بن عب�د )384هـ/ 995م( ب�جه خ��س، وولد 
بعد م�ت الق��سي عبد اجلب�ر ب�أربع �سن�ات، وقدر له اأن ي�سهد حمنة الأ�س�عرة التي 
ا�سطر ب�سببه� لل�سفر اإىل احلج�ز، ويف هذا م� يف�سر نزعته العقلية ال�ا�سحة لكي 
يرد على خ�س�مه بلغتهم، واأخذه ببع�س اآراء الفال�سفة الذين تك�نت مدر�ستهم 

امل�سدر ال�س�بق، �س 224.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 226 - 228، 229.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، �س 233.   )3(
�س 109 )= �س173(.   )4(
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)338هـ/  والف�رابي  873م(  )259هـ/  الكندي  اأيدي  على  تقريًب�  قرني  منذ 
950م( وابن �سين� )427هـ/ 1037م( الذي ع��سره بع�س ال�قت، وبرغم دف�عه 
عم� ق�ل به الأ�سعري يف ال�ستط�عة وخلق الأفع�ل، ف�إنه يرى اأن القدرة غري امل�ؤثرة 
اأثًرا حمدوًدا �سبيهة ب�لعجز، وق�سره� على  هي والعجز �س�اء، والقدرة التي ت�ؤثر 
اأمر معي كم� زعم املعتزلة تخ�سي�س بال خم�س�س)1(. ولذا يج�هر ب�أن فعل العبد 
ب�سل�سلة الأ�سب�ب  يت�سل  اأمر  اآخر  اإىل �سبب  القدرة  نتيجة قدرته، وا�ستن�د هذه 
الع�مة، ويف و�سعن� اأن نقرر اأن احلدث اجلزئي من فعل حمدثه، وذلك مظهر حرية 
املعتزلة  الأ�سعري من  اأحد تالميذ  امل�سئ�لية. وهن� يقرتب  الإرادة ودع�مة مبداأ 

والفال�سفة على ال�س�اء. 

فخر الدين الرازي وحرية الإرادة)2( 

ت�أثًرا ب�لفال�سفة، تتلمذ لكتب ابن �سين�، وعلق  اأ�سد  اأ�سعري اآخر  الرازي 
على كثري منه�، وبخ��سة »كت�ب الإ�س�رات« الذي ندر�سه الي�م يف �س�ء �سرحه 
وتعليقه، واإىل ج�نب هذه ال�سروح له عدة م�ؤلف�ت فل�سفية خ�ل�سة، على راأ�سه� 
»املب�حث امل�سرقية« الذي يعترب من اأغزر م� و�سل اإلين� م�دة بعد »ال�سف�ء«. وعلى 

ال�سهر�ست�ين، امللل والنحل، �س 128 - 129.   )1(
يقرتب من الرازي اأ�سعري اآخر متحرر ه� �سيف الدين الآم�دي )631هـ/ 1234م( وقد ع��سر الرازي، اأخذ   )2(
عنه واإن ع�ر�سه اأحي�نً�، وعمر بعده ربع قرن، وي�سرح ب�أن »خلق الأفع�ل م��سع غمرة وحمل اإ�سك�ل«، وين�ق�س 
املعتزلة من�ق�سة �س�رمة، ول ي�سلم ببع�س اآراء من �سبق�ه من الأ�س�عرة. وينتهي اإىل اأن الك�سب »ه� املقدور 
ب�لقدرة احل�دثة اأو ه� املقدور الق�ئم مبحل القدرة«، واأن اخللق ه� »املقدور ب�لقدرة القدمية، اأو املقدور الق�ئم بغري 

حمل القدرة عليه«. )غ�ية املرام يف علم الكالم، الق�هرة 1971، �س 214 – 223(. 
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هذا ف�لرازي فيل�س�ف بقدر م� ه� متكلم. انت�سر للعقل بدرجة ل تقل عن املعتزلة، 
لت�سحيح  العقل  يف  »القدح  لأن  النقل،  وبي  بينه  الت�فيق  على  دائًم�  وحر�س 
النقل يف�سي اإىل القدح يف العقل والنقل مًع�«)1(. ولعل يف هذا م� يف�سر حملة 

احلن�بلة والكّرامية عليه، بل مل يعفه بع�س الأ�س�عرة من نقدهم وجتريحهم. 

مع�ر�سيه من  عنه �سد  ودف�عه  الأ�سعري  املذهب  ب�أ�س�ل  مت�سكه  مع  وه� 
اأن يع�ر�س الأ�سعري نف�سه وين�ق�سه يف بع�س  الكّرامية وامل�تريدية، ل يرتدد يف 
التي  الك�سب  بفكرة  يقنع  ل  فه�  احلرية.  م�سكلة  يف  ب��س�ح  هذا  ويبدو  اآرائه، 
هي جمرد تعلق واقرتان لق�سد العبد ب�إرادة اهلل وقدرته، ويف�سره� تف�سرًيا يجعله� 
القدرة  وي�س�ر  عليه.  م�سئ�لية  ل  له  اإرادة  ل  ومن  حقيقية،  ح�دثة  واإرادة  قدرة 
اإرادته  فللعبد  ومعه.  الفعل  قبل  للعبد  يت�افر   � ذاتيًّ اأمًرا  يجعله�  ت�س�يًرا  احل�دثة 
اإىل  اأقرب  الرازي  نرى  هذا  يح��سب. ويف كل  وعليهم�  ي�س�أل،  وعنهم�  وقدرته، 
املعتزلة منه اإىل الأ�س�عرة، ول يرف�س ق�لهم اإن القدرة ت�سلح لل�سدين، بل ي�جهه 
ل  احل�دثة  القدرة  اأن  يبي  اأن  على  ويحر�س  النظر.  من   � له حظًّ يجعل  ت�جيًه� 
تكفي وحده� لالإحداث، بل ل بد من ظروف و�سرائط تقرتن به�، وبدونه� ل يتم 

الفعل)2(. 
* * *

الرازي، اأ�س��س التقدي�س، الق�هرة 1935، �س 211.   )1(
الرازي، مع�مل اأ�س�ل الدين، على ه�م�س »املح�سل«، الق�هرة 1323هـ، �س 72- 80.  )2(
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اأنف�سهم، واإن  فنظرية الك�سب ك�نت م��سع تعديل وتعليق من الأ�س�عرة 
نقد  وك�نت حمل  بع�س.  على  بع�سهم  املعتزلة  اإم�مهم خروج  على  يخرج�ا  مل 
مت�أخري  كب�ر  من  وه�  اجلب�ر،  عبد  للق��سي  و�سبق  خ�س�مهم،  من  ومع�ر�سة 
الفكرة عرفت من قبل لدى  اأن  اإىل  اأن وقف عنده� ط�ياًل. وه� ي�سري  املعتزلة، 
معتزيل قدمي، ه� �سرار بن عمرو، الذي ع��سر اأب� الهذيل العالف وك�ن اأ�سن منه. 
وي�جه عبد اجلب�ر نقده اإىل �سرار هذا، واإن ك�نت الفكرة ارتبطت ب�لأ�سعري اأكرث 
منه. ويالحظ اأن مدل�ل الك�سب غري وا�سح ول مفه�م، ف�إن اأريد به م� وقع بقدرة 
ح�دثة، قلن� م� معنى لفظ »وقع«؟ ف�إن ك�ن معن�ه حدث فال خالف بينن� وبينهم، 
ه�  فهذا  »ك�سب«  معن�ه  قيل  واإن  العب�د من �سنعهم.  اأفع�ل  اأن  مراده  لأن هذا 

م��سع ال�س�ؤال)1(. 

ق�سية  وك�أنه�  الأخرية،  القرون  تردد يف  الك�سب  نظرية  بقيت  هذا  وبرغم 
م�سلمة مقب�لة. ف�أجمع الأ�س�عرة املت�أخرون على م� ق�ل به الأ�سعري من اأن اأفع�ل 
العب�د الختي�رية واقعة بقدرة اهلل تع�ىل، ولي�س لقدرة العبد ت�أثري فيه�، وكل م� يف 
الأمر اأن اهلل اأجرى �سننه ب�أن ي�ِجد يف العبد قدرة واختي�ًرا يق�رن�ن الفعل املقدور. 
م� �س�رن�)2(.  نح�  للعبد على  وت�أثرًيا، ومك�س�ب  اإبداًع�  العبد خمل�ق هلل  ففعل 
وجّد ه�ؤلء يف تلخي�س اآراء ال�س�بقي ومق�بلة بع�سه� ببع�س، لإثب�ت اأن م� ذهب 
اإليه الأ�سعري ه� احلق، ول حق �س�اه. ومن اأو�سح الأمثلة على ذلك الإيجي 

عبد اجلب�ر، �سرح الأ�س�ل اخلم�سة، �س 366 - 367.   )1(
ال�سريف اجلرج�ين، �سرح امل�اقف، الق�هرة 1907 جـ8، �س 115 - 146.   )2(
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الذي ك�ن عمدة املتكلمي يف هذه الفرتة، ويقف مق�سًدا من مق��سد »امل�اقف« 
على خلق الأفع�ل، ا�ستعر�س فيه اآراء املعتزلة ورد عليه�، ون�ق�س اآراء الأ�س�عرة 
التي مل تقف عند راأي الإم�م، والتزم ب�ملبداأ الق�ئل اإن الأفع�ل كله� هلل، ومل ير يف 
هذا م� يتع�ر�س مع التكليف والث�اب والعق�ب، لأنه� ب�لعك�س من دوافع الفعل. 
اأثبن�،  اأطعن�  ف�إن  تقبل.  مل  اأم  عقاًل  اأُقِبَلت  �س�اء  اهلل،  تك�ليف  نطيع  اأن  وعلين� 
واإن ع�سين� ع�قبن�، وهذا تف�سري ل يدع للعقل جم�ًل كبرًيا، وتلك ك�نت النزعة 

ال�س�ئدة يف القرون اخلم�سة ال�س�بقة على القرن الت��سع ع�سر. 

املدر�سة املاتريدية 

عر�سن� من قبل لن�س�أة هذه املدر�سة، وللظروف التي �س�عدت على قي�مه�، 
واأ�سرن� اإىل اأهم رج�له�، وبين� وج�ه ال�سبه بينه� وبي املدر�سة الأ�سعرية، وو�سحن� 
حرية  م�سكلة  من  م�قفه�  نع�لج  اأن  الآن  ونريد  الأل�هية)1(.  م�سكلة  من  م�قفه� 
اأن تف�سح  اإىل اأي مدى و�سلت هذه احلرية، وهل حر�ست على  الإرادة، فنبي 
وبعب�رة  واإرادته؟  اهلل  قدرة  اإىل  كله  ذلك  ردت  اأو  واختي�ره  العبد  لعقل  جم�ًل 
اأو  املعتزلة،  اإىل  انح�زت  اأو  امل�سكلة،  هذه  يف  ال�سلف  اآراء  اعتنقت  هل  اأخرى 

وقفت م�قًف� و�سًط�؟)2( 

�س 56- 57 - 58 )= �س99-96(.  )1(
امل�تريدي ، كت�ب الت�حيد، �س 221 - 286.   )2(
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اأبو من�سور املاتريدي وحرية الإرادة 

يف  �س�أن  من  له�  م�  وقدر  امل�سكلة،  هذه  اإزاء  ط�يلة  وقفة  امل�تريدي  وقف 
ميدان العقيدة والعب�دة ول غرابة فه� متكلم وفقيه، يعنيه من ج�نب اأن يقد�س 
عدل اهلل وعلمه واإرادته، واأن يدعم من ج�نب اآخر اأ�س��س التك�ليف وامل�سئ�لية. 
فبي اختالف وجه�ت نظر امل�سلمي يف حرية الإرادة من جربية وقدرية، واأ�س�ر 
اإىل م� فيه� من نق�س و�سعف، و�سرح فكرة الق�سد وال�ستط�عة �سرًح� مف�ساًل ل 
يخل� من عن��سر �سيكل�جية وف�سي�ل�جية. وعنده اأن الإن�س�ن ف�عل خمت�ر على 
احلقيقة، ويعلم كل واحد من� اأنه خمت�ر مل� يفعله، واأنه ف�عل ك��سب، ويف القراآن 
اآي�ت كثرية ت�ؤيد ذلك. واأفع�ل الإن�س�ن، واإن ك�نت ك�سًب� له، خمل�قة هلل اأي�ًس�، 
ف�لفعل  الن�عي)1(.  من  اأمثلة  اإىل  اأ�سرن�  وقد  هذا  ت�ؤيد  اأخرى  اآي�ت  القراآن  ويف 
الإن�س�ين م�زع بي العبد والرب، يخلقه اهلل ويك�سبه العبد، وكل هذا من�سب 
قطًع� على الأفع�ل الختي�رية، اأم� الأفع�ل ال�سطرارية فمرده� اإىل اهلل وحده)2(. 
وعلى هذا ل يرف�س امل�تريدي - بعك�س املعتزلة- اأن يجتمع على املقدور ال�احد 
قدرت�ن، لأن اجلهة خمتلفة، قدرة اهلل خ�لقة، وقدرة العبد ك��سبة. والك�سب عنده 
ه� الق�سد والختي�ر، فه� عمل اإيج�بي �س�بق على الفعل، ويختلف عن الك�سب 
الأ�سعري الذي ه� جمرد م�س�حبة القدرة احل�دثة للمقدور، فه� اأمر �سلبي يقرتن 

ب�لفعل ول ي�سبقه. 

�س 93 - 94 )= �س166-165(.   )1(
امل�تريدي، كت�ب الت�حيد، �س 221، 225 - 226.   )2(
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والق�سد عن�سر ه�م من عن��سر حرية الإرادة يف راأي امل�تريدي، ه� من�ط 
واإمن�  ب�لني�ت،  »اإمن� الأعم�ل  الث�اب والعق�ب، واملدح والذم،  واأ�س��س  التكليف، 
فعله،  على  قدرة  فيه  اهلل  فيخلق  اخلري  فعل  املرء  يق�سد  ن�ى«.  م�  امرئ  لكل 
على  قدرة  فيه  اهلل  فيخلق  ال�سر  فعل  يق�سد  اأو  ق�سده،  على  الث�اب  وي�ستحق 
� اإنه عمل  فعله، وي�ستحق العق�ب على ق�سده. ف�لق�سد عمل اإن�س�ين خ�ل�س، حقًّ
اأو  ث�ابً�  ي�ست�جب  ل  ذاته  يف  والفعل  خ�رجية،  اآث�ر  عليه  ترتتب  ولكن  ذهني، 
عق�بً�، واإمن� ي�ست�جبهم� ق�سد املرء واإرادته، بدليل اأن من فقد هذا الق�سد رفع عنه 
التكليف ك�ل�سبي والن�ئم -والعمل نف�سه يك�ن �س�حًل� اإن ق�سد به اخلري، وط�حًل� 
اإن ق�سد به ال�سر-  »فمن ك�نت هجرته اإىل اهلل ور�س�له فهجرته اإىل اهلل ور�س�له، 
ومن ك�نت هجرته اإىل دني� ي�سيبه� اأو امراأة ينكحه� فهجرته اإىل م� ه�جر اإليه«)1(. 

ول بد مع الق�سد من قدرة على الفعل، وهي م� ي�سمى ال�ستط�عة، وقد 
ف�سل امل�تريدي الق�ل فيه�، مبيًن� حقيقته� وم�سدره�. وال�ستط�عة عنده �سرب�ن: 
تعي  اهلل  من  منح  وكله�  واجل�ارح،  والآلت  الأ�سب�ب  �سالمة  به�  وُيراد  ممكنة، 
فال  بدونه�،  تكليف  ول  الفعل،  قبل  تت�فر  اأن  بد  ول  بعمله،  القي�م  على  العبد 
ا�ستط�عة  وهن�ك  والراحلة.  الزاد  له  ت�فر  اإن  اإل  مثاًل  احلج  امل�سلم  على  يجب 
عبده  اهلل  ويهبه�  الفعل،  من  الإن�س�ن  متكن  التي  احل�دثة  القدرة  وهي  مي�سرة، 
عندم� يق�سد عماًل، فهي مق�رنة للفعل، وهي اأي�ًس� متجددة ولكل فعل قدرته)2(. 

امل�سدر ال�س�بق، �س 228 - 229.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 257 - 258 - 259.   )2(
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امل�تريدي  ي�أخذ  وبذا  ي�س�حبه.  م�  ومنه�  الفعل،  ي�سبق  م�  اإذن  ال�ستط�عة  فمن 
بطرف مم� ق�ل به املعتزلة وطرف اآخر مم� ق�ل به الأ�س�عرة)1(. ولكنه من ن�حية اأخرى 
ل ي�سلم مع الأ�س�عرة ب�أن اهلل يكلف مب� ل يط�ق، لأن تكليف الع�جز خ�رج عن 
اأن  اأي�ًس� يف  معهم  ويختلف  عليه�)2(،  اعتمدوا  التي  وينق�س حججهم  احلكمة؛ 
اأنه� ا�ستعداد للفعل والرتك، ويف و�سعه� اأن  القدرة ل ت�سلح لل�سدين، مالحًظ� 

تفعل الط�عة ا�ستج�بة لأمر اهلل، اأو اأن ترتكب املع�سية خم�لفة لأمره. 

اأتباعه 

مل يخرج امل�تريدية على �سيخهم يف �سيء من ذلك، ف�أب� املعي الن�سفي 
)508هـ/ 1114م(، وه� عمدة مت�أخريهم، يقرر اأن اخللق هلل واأن الك�سب للعبد، 
واأنه ل م�نع من اأن يقع مقدور واحد حتت قدرتي، واأن الك�سب ه� ق�سد العبد 
وينق�سه�)3(.  املعتزلة  حجج  وين�ق�س  هلل،  كله�  املت�لدة  الأفع�ل  ويرد  واختي�ره. 
ويج�ريه يف كل هذا جنم الدين الن�سفي )537 هـ/ 1142م( يف كت�ب »العق�ئد«)4(، 

وال�س�ب�ين يف كت�ب »البداية«)5(. 
* * *

امل�سدر ال�س�بق، �س 257 - 265.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، 263 - 275.   )2(

اأب� املعي الن�سفي، تب�سرة الدين، خمط�ط دار الكتب رقم 42، ل�حة رقم 290 )ب(، و 291 )1(.   )3(
جنم الدين الن�سفي، العق�ئد، اإ�ست�نب�ل 1306 هـ، �س 179 - 211.   )4(

ن�ر الدين ال�س�ب�ين، كت�ب البداية من الكف�ية يف الهداية يف اأ�س�ل الدين، الق�هرة 1969، �س 107 - 121.   )5(
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اأن احلل�ل ال�س�بقة ت�أخذ بق�سط ملح�ظ من مبداأ ا�ستقالل  ل جدال يف 
الإرادة، تعد الق�سد والنية اأ�س��س اجلزاء وامل�سئ�لية، والأعم�ل ب�لني�ت. ونية املرء 
�سر نف�سه ومبعث ذاته، هي تفكريه اخل��س الذي ل ي�س�ركه فيه اأحد: به� يبت 
التنفيذ  اأن ي�س�ركه يف  اأ�س��س قراره ينفذ، ولن يرفع عنه امل�سئ�لية  ويقرر، وعلى 
اأحد، اأو اأن يعينه اهلل عليه. وهن� يقرتب امل�تريدي من املعتزلة بقدر م� يبعد عن 
الذي  ه�  ولعل هذا  الأل�هية)1(.  م�سكلة  م� لحظن� يف  الأ�سعري، على عك�س 
دفع بع�س الب�حثي اإىل اأن يعدوا امل�تريدية و�سًط� بي الأ�س�عرة واملعتزلة)2(، ول 
يخل� هذا من ت��سع، لأنه �سبق اأن بين� اأن كثرًيا من كب�ر الأ�س�عرة مل يقف عند 
فكرة الك�سب ال�سيقة التي ق�ل به� الأ�سعري نف�سه)3(. ولعل هذا اأي�ًس� ه� الذي 
اإليه يف  ب�مل�تريدي واإن مل ي�سر  ت�أثر  اأن يق�ل اإن حممد عبده  اإىل  دفع م�كدونلد 
ر�س�لته)4(، وال�اقع اأن الأ�ست�ذ الإم�م يقرتب كثرًيا من �سيخ امل�تريدية يف م�سكلة 

خلق الأفع�ل)5(. 

ول تتن�فى حرية الإرادة مع ق�س�ء اهلل وقدره، لأن الق�س�ء يف حقيقته و�سع 
و�سر،  م� ه� عليه من خري  والقدر جعل كل �سيء على  كل �سيء يف م��سعه، 

�س 57 - 58 )= �س99-97(.   )1(
زهرة،  اأب�  حممد  19؛  �س  هـ،   1347 دم�سق  ع�س�كر،  لبن  املفرتى  كذب  تبيي  كت�ب  مقدمة  الك�ثري،   )2(

املذاهب الإ�سالمية، الق�هرة بدون ت�ريخ، �س 12- 13. 
�س 232 - 233 )= �س208-206(.  )3(

 Macdonald, "Al-Maturidi", dans E. I.  )4(
�س 13 )= �س76(.  )5(
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اأم� فعله� فلي�س من اهلل، بل من العبد  ف�هلل يق�سي ب�ملع��سي وال�سرور ويقدره�، 
بقدرته واختي�ره وق�سده)1(. على اأن مرد الأم�ر كله� اأخرًيا اإىل اهلل -جل �س�أنه، 
فه� رب كل �سيء، وخ�لق كل �سيء، ومع ذلك ل يليق ت�أدبً� اأن يق�ل اإنه خ�لق 
املع��سي)2(. وبذا تبقى حرية الإرادة مق�س�رة على الق�سد والنية، وهم� خيط رفيع 

يف ميدان امل�سئ�لية الف�سيح. 

احلنابلة والكّرامية 

ك�ن احلن�بلة يف القرن الث�لث الهجري بعد حمنة خلق القراآن على راأ�س 
ال�سلف، وزاد نف�ذهم ب�طراد يف القرون القريبة الت�لية، ويف بغداد خ��سة، و�سرح 
به�، وقد  ي�سته�ن  الهجري ق�ة ل  الرابع  القرن  اإّب�ن  فيه�  اأ�سبح�ا  اأنهم  امل�ؤرخ�ن 
اأ�سرن� من قبل اإىل اأن هدف الأ�سعري ك�ن يرمي اإىل الت��سط بينهم وبي املعتزلة، 
ورمب� ك�ن اإليهم اأقرب)3(. وك�ن اأحمد بن حنبل ي�ؤثر ب��س�ح النقل على العقل، 
م�اقف م�سه�رة يف  وله  ال�سلف،  تعرف لدى  اأم�ر مل  ويق�طع من يخ��س�ن يف 
ال�س�أن مع املح��سبي )242هـ/ 867م( الذي ردد �سيًئ� مم� ق�ل به املعتزلة،  هذا 
ك�ن ي�ؤمن ب�لقدر خريه و�سره، واأن م� يفعله الإن�س�ن بقدرة اهلل واإرادته، فال يقع 
يف ملكه اإل م� يريد، ول ي�سدر عن العبد �سيء مل يهيئه اهلل له، لذلك ك�ن حربً� 

امل�تريدي، كت�ب الت�حيد، �س 380.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 312.   )2(

�س 116 )= �س207(.   )3(



حرية الإرادة
225225

على القدرية، ول يقر ال�سالة معهم)1(، ويقرتب الأ�سعري من احلن�بلة م� و�سعه 
يف نظرية الك�سب، ولكنه� مع هذا مل تر�سهم، ووقف�ا منه� م�قف املع�ر�سة، كم� 

�سنع�ا اإزاء اآراء اأ�سعرية اأخرى. 

اأن  من  اإليه  ذهب�ا  فيم�  احلن�بلة  يج�روا  مل  الالحقي  ال�سلفيي  اأن  غري 
ف�بن حزم )456هـ/ 1064م(،  واإرادته،  اهلل  قدرة  اإىل  ترجع  كله�  العب�د  اأفع�ل 
وه� ظ�هري غ�ٍل يف ظ�هريته، ي�سرح ب�أن النف�س واحل�س ي�ؤيدان اأن للعبد اأفع�ًل 
يق�م به� مبح�س اإرادته. ق�ل تع�ىل: ژہ   ھ  ھ     ھ  ژ ]ال�سجدة/ 17[، 
امل�ستطيع،  غري  عنه  ويعجز  ا�ستط�ع،  من  به  يق�م  لن�،  عملن�  ب�أن  ي�سهد  واحل�س 
�سرط  عنده  وال�ستط�عة  م�ستطيع)2(.  اأو  ب�أنه خمت�ر  املجرب  ي��سف  اأن  ول ميكن 
التكليف وامل�سئ�لية، ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ 
واأ�س��سه� �سحة  الفعل،  ت�سبق  ذاتية  ]اآل عمران/ 97[. وهذه ال�ستط�عة �سفة 
اجل�ارح و�سالمة البدن، وميكن اأن ن�سميه� قدرة اأو ق�ة اأو ط�قة)3(. وهي ول �سك 
م�ستمدة من اهلل، ولكنه� ت�سبح و�سًف� ملن منحه�، وب�ا�سطته� يتم م� ي�سنع من 
اأعم�ل مل يعقه� ع�ئق، رمب� خرج عن اإرادة العبد، فهي �س�بقة على العقل وم�س�حبة 
له)4(. فيقرتب ابن حزم من املعتزلة يف م�سكلة خلق الأفع�ل، بقدر م� يبتعد عنهم 

يف م�سكلة ال�سف�ت)5(. 
ابن اجل�زي، من�قب الإم�م اأحمد بن حنبل، الق�هرة 1912، �س 159.   )1(
ابن حزم، الف�سل يف امللل والأه�اء والنحل، الق�هرة، 190، جـ3، 23.  )2(

امل�سدر ال�س�بق، �س 24 - 37.   )3(
امل�سدر ال�س�بق، �س 30.   )4(

�س 52 - 53 )= �س225(.   )5(
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الهجري،  الث�من  القرن  يف  احلن�بلة  �سيخ  وه�  اأي�ًس�،  تيمية  ابن  ويقف 
م�قًف� يبعده عن ال�سلف بقدر م� يقربه من املعتزلة. وال�اقع اأن مذهبه �سرب من 
احلنبلية اجلديدة، اإن �سح التعبري، وهي حنبلية ت�أثرت بكثري من اآراء من �سبقه� 
من املتكلمي والفال�سفة واملت�س�فة، برغم حمالته العنيفة عليهم جميًع�، ول نزاع 
يف اأنه ي�ستم�سك ب�مل�أث�ر، ولكنه ي�أخذ مب� اأخذ به الغزايل وفخر الدين الرازي قبله 
من اأن العقل ن�سري النقل، ويبذل جهًدا ملح�ًظ� يف رد ال�سبه التي ت�ؤذن بتع�ر�س 
عد  كم�  الأفع�ل«،  »معطلة  ويعدهم  عنيفة،  الأ�س�عرة  على  وحمالته  بينهم�)1(. 
املعتزلة »معطلة ال�سف�ت«، ذلك لأنهم ي�سلب�ن من املرء قدرته واإرادته ويعطل�ن 
اأن ال�ستط�عة �س�بقة على الفعل، وهي من�ط التكليف،  فعله، ويقرر مع املعتزلة 
ومن ل قدرة له ل تكليف عليه. وهي اأي�ًس� م�س�حبة للفعل، وبه� يتم التنفيذ)2(. 
ف�ل�ستط�عة عنده اأمر ذاتي، وعليه� يق�م الختي�ر وحرية الإرادة. ف�س�دفت نظرية 

الك�سب الأ�سعرية �سع�ب�ت لدى العقليي والنقليي على ال�س�اء. 

والكّرامية جم�عة ن�س�أت يف ج� ُعِرف ب�لقلق وال�سطراب الفكري، �س�ء 
�سغلت  التي  القراآن  و�س�دت حمنة خلق  نف�ذهم،  فيه  يب�سط�ا  اأن  بغداد  معتزلة 
اخل��سة والع�مة، ظهرت هذه اجلم�عة بني�س�ب�ر يف الن�سف الأول من القرن الث�لث 
الهجري، وعلى اأيدي حممد بن كّرام )255هـ/ 869م(. ثم قدر له� اأن متتد اإىل 

ابن تيمية، درء تع�ر�س العقل والنقل، الق�هرة 1971، جـ1 �س 104.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 60 - 61.   )2(
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ع�ا�سم اأخرى، وعمرت نح� اأربعة قرون ومل يكن م�ؤ�س�سه� من الأ�س�لة والعمق 
اأخذ عن  ب�أن  واكتفى  الأجزاء،  مرتابط  من�سًق�  مذهًب�  يك�ن  اأن  ي�ستطيع  بحيث 
املدار�س والفرق املع��سرة، وت�افرت له جمم�عة من الآراء ل تخل� من تع�ر�س 

وتن�ق�س. 

ولكنه  ال�سف�تية،  بي  وعّد  �س�أنه،  الب�رئ جل  �سف�ت  ال�سلف  مع  ف�أثبت 
اإىل  املعتزلة  مع  وذهب  والتج�سيم،   الت�سبيه  على  يق�م  ت�س�يًرا  ال�سف�ت  �سّ�ر 
وج�ب معرفة اهلل ب�لعقل، وق�ل ب�حل�سن والقبح العقليي، وعّد الأ�سعري الكّرامية 
بي املرجئة، لأنهم يق�ل�ن اإن الإمي�ن ه� الإقرار والت�سديق ب�لل�س�ن دون القلب)1(. 
واعتربهم البغدادي من اأهل الأه�اء والبدع، لأنهم انته�ا اإىل �ساللت وحم�لت 
كثرية)2(. وقد ق�م ن�س�طهم على ال�سغب والعدوان اأكرث مم� ق�م على احلجة والربه�ن، 
ويالحظ ال�سهر�ست�ين بحق اأنه مل يكن بينهم علم�ء معتربون، بل ك�ن�ا يف اأغلبهم 

�سفه�ء جه�ًل)3(. 

وقد نح�ا منحى ال�سلف فيم� يتعلق مب�سكلة حرية الإرادة، ف�أثبت�ا اأن القدر 
خريه و�سره من اهلل، واأنه اأراد الك�ئن�ت جميعه� خريه� و�سره�، وخلق امل�ج�دات 
كله� ح�سنه� وقبيحه�، ومع هذا �سلم�ا ب�أن اأفع�ل العب�د من �سنعهم، واأن لهم قدرة 

الأ�سعري، مق�لت الإ�سالميي، جـ1، �س 141.   )1(
البغدادي، الفرق بي الفرق، �س 21، 202 - 214.   )2(

ال�سهر�ست�ين، امللل والنحل، جـ1، �س 145.   )3(
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ح�دثة ت�سمى ك�سًب�، وهذه القدرة م�ؤثرة، ومن هن� ك�نت من�ط التكليف، وعليه� 
املعتزلة، ومل  اإىل  اأقرب  الكّرامية  اأن  والعق�ب)1(، ويبدو من هذا  الث�اب  يرتتب 
ي�أخذوا من الأ�س�عرة اإل لفظة »الك�سب«، وقد ف�سروه� تف�سرًيا يبعد عم� ق�ل به 
الأ�سعري كل البعد، وخ�س�متهم لالأ�س�عرة معروفة وط�يلة، ذهب �سحيته� ابن 
وامتد  1037م(،  )429هـ/  البغدادي  فيه�  واأ�سهم  1015م(،  )406هـ/  ف�رك 
الت�س�ف  الكّرامية خلط�ا بي  اأن  ال�س�د�س. ويظهر  القرن  الرازي يف  اإىل  �سرره� 
اإن �سالة  و�سيء من الإب�حية، ومل تخل دع�تهم من بلبلة واإف�س�د، فق�ل�ا مثاًل 
امل�س�فر يكفي فيه� تكبري دون رك�ع اأو �سج�د، واإن ال�سالة ت�سح مع جن��سة الث�ب 

والبدن)2(. 

حممد عبده )1322هـ/ 1905م(

جديدان،  اإ�سالمي�ن  ووعي  يقظة  امليالدي  ع�سر  الت��سع  القرن  يف  عرفت 
عرب عنهم� م�سلح�ن وجمددون خمتلف�ن، ويف مقدمتهم الأ�ست�ذ الإم�م حممد 
عبده، وبف�سل هذا ال�عي اأخذت م�سكلة اجلرب والختي�ر ت�س�ر ت�س�يًرا يتالءم 
اأعم�له  اأن كل فرد يزن  مع ا�ستقالل الذات وحرية الإرادة. ويرى حممد عبده 
الختي�رية، ويحكم عليه� بعقله، ويف�سل فيه� ب�إرادته. ومتى ا�ستقر على راأي اأجنزه 
مبح�س قدرته. وكل تلك ظ�اهر نح�س به� جميًع�، ول �سبيل اإىل اإنك�ره�. ن�سري 

امل�سدر ال�س�بق، �س 153.   )1(
البغدادي، الفرق بي الفرق، �س 212.   )2(
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اأن  اأو  اأن نقف على �سيء مم� ثبت يف علم اهلل،  ط�عه�، فنخطئ ون�سيب، ودون 
نحيط مب� كتب يف الأزل. ومن العبث اأن نلج�أ اإىل هذا للدف�ع عن ذنب ارتكبن�ه، 
اأو للتخل�س من م�سئ�لية ملق�ة علين�. ننجح اأحي�نً� ونخفق اأخرى، وقد ل يرجع 
اإخف�قن� اإىل ق�س�ر اأو �س�ء تدبري، بل اإىل ظروف خ�رجة عن اإرادتن�)1(. ويف ذلك م� 
يدفع اإىل الت�سليم بقدرة ف�ق قدرتن�، واإرادة تعل� على اإرادتن�، ولكن هذا ل يلغي 

وج�دن� ول يح�ل دون ق�سدن� واإرادتن�. 

هكذا �س�ر حممد عبده م�سكلة حرية الإرادة على نح� يتفق، فيم� يرى، مع 
تع�ليم الإ�سالم، ول يتع�ر�س يف �سيء مع جالل اهلل وقدرته. وه� ت�س�ير ت�ستقيم 
معه التك�ليف، وي�ؤدي فيه العقل وظيفته، وي�سعر املرء ب�ج�ده وك�مل �سخ�سيته. 
ول داعي للبحث فيم� وراء ذلك من حم�ولة الت�فيق بي علم اهلل واإرادته من 
ج�نب، وق�سد العبد واختي�ره من ج�نب اآخر، فذلك طلب ل�سر القدر، وا�ستغ�ل 
مب� ل تك�د ت�سل اإليه العق�ل. وقد خ��س فيه املغ�ل�ن من كل ملة، وبخ��سة من 
امل�سيحيي وامل�سلمي، ثم مل يزال�ا بعد ط�ل اجلدال وق�ًف� حيث بدوؤوا، وغ�ية م� 

فعل�ا اأن فرق�ا و�ستت�ا)2(. 

اأفع�له،  جميع  يف  مطلق  وا�ستقالل  �سلطة  ذو  العبد  اأن  اإىل  فريق  فذهب 
للتك�ليف،  وحم�  لل�سريعة،  هدم  وه�  ب�جلرب،  اآخرون  وق�ل  ظ�هر.  غرور  وهذا 

حممد عبده، ر�س�لة الت�حيد، الق�هرة بدون ت�ريخ، �س 59 - 60.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 61.   )2(
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ال�سرك،  اإىل  ي�ؤدي  لأفع�له  العبد  ك�سب  اعتق�د  اإن  وقيل  العقل،  واإبط�ل حلكم 
وهذه دع�ى ل اأ�س��س له�، لأن ال�سرك ه� اأن تزعم اأن لغري اهلل اأثًرا ف�ق م� وهبه 
اهلل من الأ�سب�ب الظ�هرة، واأن ل�سيء من الأ�سي�ء �سلط�نً� على م� خرج من قدرة 
املخل�ق�ت، واأفع�ل العب�د لي�ست من هذا يف �سيء. وتع�ليم الإ�سالم - فيم� يرى 
الأ�ست�ذ الإم�م- تقرر اأمرين اأ�س��سيي: اأولهم� اأن العبد يك�سب ب�إرادته وقدرته م� 
ه� و�سيلة ل�سع�دته، وث�نيهم� اأن قدرة اهلل مرجع جلميع الك�ئن�ت، اإن من اآث�ره� م� 
يح�ل بي العبد واإنف�ذ م� يريده، واأّل �سيء �س�ى اهلل ميكنه اأن ميد العبد ب�ملع�نة 

فيم� مل يبلغه ك�سبه)1(. 

اأن يق�م�ا بجالئل  ال�سلف الأول الأمر على وجهه، وا�ستط�ع�ا  وقد فهم 
اأنكر عليه من  اإم�م احلرمي، واإن  اأهل النظر  الأعم�ل. وع�ل عليه من مت�أخري 
مل يفهمه على وجهه. اآمن�ا ب�أن علم اهلل حميط مب� يقع من اإرادته، وب�أن عمل كذا 
ي�سدر يف وقت كذا، وه� خري يث�ب عليه، واأن عماًل اآخر يقع يف وقت اآخر، وه� 
العب�د كله� �س�درة عن الك�سب والختي�ر،  ف�أعم�ل  �سر يع�قب عليه- ومع هذا 
اإل  العلم  هذا  حمت�ي�ت  نعرف  ل  اأّن�  على  ذلك  ي�سلب  م�  اهلل  علم  يف  ولي�س 
اآراء ونظري�ت وحجج  اأ�سرف فيه املتكلم�ن، من  اأن يقع- وم� عدا ذلك مم�  ي�م 
وخ�س�م�ت، اإمن� ه� يف الغ�لب مم�حك�ت لفظية، و�سرب من التع�سب املذهبي)2(. 

* * *

امل�سدر ال�س�بق، �س 61- 62.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 63- 64.   )2(
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حكم وتقدير 

من  واملتطرفي  املعتدلي  ال�سنة  اأهل  م�قف  الف�سل  هذا  يف  ا�ستعر�سن� 
م�سكلة حرية الإرادة، ولحظن� اأن نقطة بدئهم ك�نت يف الغ�لب م� ق�ل به املعتزلة، 
فعر�س�ا مل� عر�س له ه�ؤلء من خلق الأفع�ل وال�ستط�عة والت�لد، عر�س�ا لذلك 
اأخرى، وبرغم مع�ر�ستهم لهم مل ي�سلم�ا من  ت�رة  ت�رة ومع�ر�سي  كله م�ؤيدين 
اأثرهم، ومل يبعدوا عنهم كل البعد يف �سميم امل�سكلة وه�: هل لالإن�س�ن مك�ن 
بج�نب القدرة الإلهية يف الظ�اهر الجتم�عية والإن�س�نية؟ وبعب�رة اأدق فيم� يعزى 
اإليه من اأفع�ل؟ وكم� راأين� ت�سلم الأغلبية العظمى من اأئمتهم بهذا املك�ن، واأقلية 
اأو ه�  �سئيلة فقط تنكره، فهل ه� جمرد اقرتان القدرة احل�دثة ب�لقدرة الأزلية؟ 
�سرب من تخ�سي�س الفعل وحتديده؟ اأو اإجن�ز حقيقي وتنفيذ عملي؟ ول غرابة 
ي�أخذ بع�سه� عن بع�س، واأن  واأن  تلتقي هذه املدار�س عند مب�دئ ع�مة،  اأن  يف 
مت�س�بهة،  اأو  واحدة  بيئة  يف  ع��س�ا  فقد  ونظري�تهم،  اآرائهم  يف  مفكروه�  يقرتب 

وخ�سع�ا لتع�ليم م�سرتكة. 

على  املع�ين  هذه  لأداء  »الك�سب«  لفظ  ا�ستعمل�ا  اأنهم  النظر  يلفت  ومم� 
اختالفه�، ف�أرادوا به جمرد القرتان وامل�س�حبة، اأو ذلك التحديد والتخ�سي�س، اأو 
القدرة الإن�س�نية الف�علة واملنفذة، ومل يقت�سر ا�ستعم�له على مدر�سة اأو على فرقة 
اأن الأ�سعري منح هذا اللفظ ق�ة، واأك�سبه ذي�ًع� وانت�س�ًرا،  بعينه�، ول �سك يف 
به  اأ�سبق منه، فقد ق�ل  ا�ستعم�له، كم� لحظ عبد اجلب�ر،  ب��سمه. ولكن  وربطه 
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�سرار من قبل)1(، وجرى على ل�س�ن امل�تريدي، يف ال�قت الذي ك�ن يجري فيه 
على ل�س�ن الأ�سعري، واأغلب الظن اأنه م�ستمد من ال�ستعم�ل القراآين: ژۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]البقرة/ 286[. 

وال�ست�سالم،  اخل�س�ع  من  �سرب  ع�دة  والتده�ر  اجلم�د  ع�س�ر  وي�س�د 
وميل اإىل �سلب اإرادة املرء وحريته، ووق�ف به عند اأ�سيق احلدود املمكنة، ف�إذا م� 
ك�نت اليقظة اأح�س الإن�س�ن ب�ج�ده ودافع عنه، واعتد بنف�سه و�سخ�سيته. وهذا 
م� مل�سن�ه يف القرن الت��سع ع�سر، وعرب عنه حممد عبده اأ�سدق تعبري، فف�سر حرية 
الإرادة تف�سرًيا يلتقي مع م� ق�ل به ابن حزم بي ال�سلفيي، واإم�م احلرمي بي 
الأ�س�عرة، ومل يكن غريًب� اأن يعد بي ال�سلفيي ت�رة وبي الأ�س�عرة ت�رة اأخرى. 

ومهم� يكن من اأمر، فمن الظلم م� ذهب اإليه كت�ب غربي�ن من اأن امل�سلمي 
جميًع� جربي�ن )Fatalistes(، واأن هذه اجلربية قعدت بهم عن اخللق والبتك�ر، 
ويف هذه الدع�ى مغ�لطة وخط�أ مزدوج، فقد بّين� من قبل اأن اأغلب اأئمة الإ�سالم 
ي�ؤكدون �سرورة قدر من الختي�ر، ومل يقل ب�جلرب اإل نفر قليل، والع�مة والدهم�ء 
ل يعدون حجة يف هذا الب�ب. واخلط�أ الآخر ه� الزعم ب�أن امل�سلمي مل يخلق�ا 
ومل يبتكروا، وهذا بدوره ين�ق�س ال�اقع من�ق�سة �سريحة. ولن� اأن نت�س�ءل: األي�س 
بي امل�سيحيي من يق�ل ب�جلرب اأي�ًس�؟ فهل منعهم ذلك من اأن يخلق�ا ويبتكروا؟ 

�س 122 )= �س218(.  )1(



اأدواره  اأهم  اإىل  واأ�سرن�  وتط�ره،  ن�س�أته  يف  للت�س�ف  عر�سن�  اأن  لن�  �سبق 
ومراحله. وفرقن� يف و�س�ح بي الت�س�ف ال�سني والت�س�ف الفل�سفي، وبين� مدى 
جن�ح كل منهم� والبيئ�ت التي راجت فيه� دع�تهم�)1(. وع�جلن� يف �س�ء هذا كله 
بنظريتهم يف  ال�سلة عندهم  اأنه� وثيقة  لن�  املت�س�فة، وظهر  م�سكلة الأل�هية عند 
املعرفة. فهم ين�سدون ال��س�ل اإىل اهلل عن طريق الذوق والعرف�ن، ل عن طريق 
وت�حيد  ال�سه�د  ت�حيد  بي  يفرق�ا  اأن  بذلك  ف��ستط�ع�ا  والربه�ن.  ال�ستدلل 
العتق�د، اأو بي م� �سم�ه ت�حيد اخل�ا�س وت�حيد الع�ام. وانته�ا اإىل اآراء اأث�رت 
عليهم م� اأث�رت من نقد ومع�ر�سة، اأو ا�سطه�د وحم�ربة، ك�لحت�د واحلل�ل اأو الق�ل 

ب�حدة ال�ج�د)2(. 

وه�  الدينية،  وامل�سئ�لية  الإن�س�نية  احلرية  من  م�قفهم  نبي  اأن  هن�  ونريد 
م�قف مل يخل بدوره من اأخذ ورّد، وجر عليهم اأي�ًس� م� جر من رف�س ونق�س، 

�س 69- 75 )= �س130-117(.   )1(
�س 74-75 )= �س130-128(.  )2(

 الف�صل الرابع
املت�صوفة
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احلرية؟  هذه  اآث�ر  هي  وم�  �؟  حقًّ حر  راأيهم  يف  الإن�س�ن  هل  وحت�مل.  وا�ستنك�ر 
وكيف ن�فق بينه� وبي الق�س�ء والقدر؟ ولالإرادة عندهم �س�أن ل يقل عن �س�أن 
اإرادة الرب؟ هل لالأوىل وج�د  اإرادة العبد من  الذوق وال�جد، ولكن م� منزلة 
من  ال�س�فية  م�قف  م�  واأخرًيا  الإلهية؟  الإرادة  وبي  بينه�  نالءم  وكيف  فعاًل؟ 
ج�  يف  ون�س�ؤوا  الإ�سالم،  تع�ليم  على  رب�ا  لقد  ال�سرعية؟  والأحك�م  التك�ليف 
الط�عة والعب�دة، ولكنهم ق�ل�ا ب�سكر و�سح�، وغيبة وح�س�ر، فهل تبقى التك�ليف 
يف �س�ع�ت �سكرهم وغيبتهم اأو تفنى؟ وق�ل�ا اأي�ًس� بع�مل الظ�هر وع�مل الب�طن، 
فهل تن�سب امل�سئ�لية على ع�مل الظ�هر وحده واأهل الب�طن ل م�سئ�لية عليهم؟ 

ويف اخت�س�ر هل اأفع�ل العب�د �سبيل الهداية، اأو الهداية منة وف�سل من اهلل؟ 

تق�د  ونظري�تهم  اآراءهم  امل�س�ئل، لأن  ت�ست�قفهم هذه  اأن  بد من  يكن  مل 
الأفك�ر ل  وعدوى  ونظ�ئر،  له�  اأ�سب�ه  فيه  ع��س�ا  الذي  الفكري  اجل�  اإليه�، ويف 
تقل عن عدوى الأ�سخ��س. عر�س�ا له� يف ب�س�طة، وت�سعبت اآراوؤهم فيه� اأحي�نً�، 
ولكنهم مل يفل�سف�ه� على نح� م� فل�سفته� مدار�س اإ�سالمية اأخرى، ولكي نفهمه� 
على وجهه� يجدر بن� اأن نلقي نظرة على امل�ؤثرات التي امتدت اإليهم، والظروف 

التي اأح�طت بهم. 
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العوامل التي اأثرت يف الت�سوف الإ�سالمي 
دار اأخذ وردٌّ ح�ل هذه الع�امل منذ اأخري�ت القرن امل��سي، وق�ي ذلك 
وا�ستد يف الثلث الأول من هذا القرن. فذهب جم�عة اإىل اأن الت�س�ف الإ�سالمي 
اتفق�ا عليه�، فمنهم من بحث عنه� يف  وليتهم  وليد ظروف وم�ؤثرات خ�رجية، 
الت�س�ف الهندي، ومنهم من زعم اأن الت�س�ف الإ�سالمي نت�ج ف�ر�سي خ�ل�س، 
ومنهم من ح�ول اأن يف�سر بع�س الظ�اهر ال�س�فية الإ�سالمية يف �س�ء الطق��س 
امل�سيحية وحده�، ومنهم من رّد الآراء ال�س�فية الدقيقة اإىل الأفالط�نية احلديثة. 
وذهب جم�عة اآخرون اإىل اأن الت�س�ف ثمرة اإ�سالمية �سرفة ل حتمل يف ثن�ي�ه� 
اأي م�ؤثر خ�رجي، وينبغي اأن ت�سرح وت��سح يف �س�ء تع�ليم القراآن واأعم�ل النبي 
واأ�سح�به ل غري. وعندي اأن كال الطرفي مغ�ل، واأن هذا اخلالف ل ط�ئل حتته، 
وقد ا�ستقر الراأي الآن على اأن الت�س�ف ظ�هرة روحية وثق�فية تخ�سع مل� تخ�سع له 
الظ�اهر الجتم�عية من ع�امل وم�ؤثرات. ول �سك يف اأن تع�ليم الإ�سالم ومب�دئه 
ذات ال�س�أن الأول يف نظر امل�سلمي ع�مة، عنه� اأخذوا وبه� اهتدوا، ويف م�سلك 
الر�س�ل واأ�سح�به خري قدوة لهم. ولكن البيئة الإ�سالمية مل ت�سلم من الدخيل، 
بق�ا  اأو ممن  اعتنق�ا الإ�سالم  واأفك�ر ممن  تع�ليم  اإليه�  واآراء، �سرت  اأ�سخ��س  من 
اله�اء،  م� يجري جمرى  الأفك�ر  الإ�سالمية، ومن  للدولة  دينهم وخ�سع�ا  على 
ت�سل�سله  تتبع  م� ميكن  وا�سح ول م�سدر �سريح، ومنه�  اأ�سل  له  يعرف  اأن  دون 
وال�ق�ف على منبعه، ومن التعجل القطع بن�سب اأو عالقة م� بغري دليل، وعلى 
ق�سمي كبريين:  اإىل  تنق�سم  الإ�سالمي  الت�س�ف  اأثرت يف  التي  ف�لع�امل  هذا 

داخلية، وخ�رجية. 
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املوؤثرات الداخلية 

اإىل  وترهيب، ودع�ة  ترغيب  فيه� من  مب�  الإ�سالم،  تع�ليم  اأن  ل �سك يف 
الأول  الب�عث  ك�نت  ب�لآخرة،  وتذكري  الدني�  ل�س�ؤون  وحتقري  والعب�دة،  الط�عة 
وت�سرع  خ�س�ع  اأ�س��سه�  يف  وهي  ال�سالة،  فر�ست  والزه�دة.  الن�سك  على 
النف�س  وتطهري  احلرم�ن  من  فيه  م�  وفيه  ال�س�م،  وفر�س  اهلل.  يدي  بي  ووق�ف 
وكبح جم�حه�. واحلج يف من��سكه جه�د وعب�دة، وجترد من الدني�، وتفرغ للتهليل 
والتكبري، وق�س�ء حلظ�ت يف كنف اهلل. والعتك�ف، وه� �سنة حمببة، �سرب من 
الذكر  اإىل  تدع�  التي  ب�لآي�ت  والقراآن مليء  النف�س وحم��سبته�.  ملن�ج�ة  اخلل�ة 

والعب�دة، ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   
ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  
چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇژ ]املزمل/ 1 – 8[. وفيه ذمٌّ للدني� وحتبيب 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى     يف الآخرة، ژ 
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
للط�عة  الأعلى  املثل    حممد  و�سرب  ېئ   ژ ]الن�زع�ت/ 37 – 41[. 
الر�س�لة يعتكف زمًن� يف غ�ر حراء زاهًدا  والعب�دة، واخل�سية والتدبر، فك�ن قبل 
متعبًدا. وبعده� يق�م الليل حتى ت�رمت قدم�ه. و�س�ر اأ�سح�به على نهجه، فك�ن 
منهم العب�د والزه�د، ويكفي اأن ن�سري اإىل اأبي ذر الغف�ري )32هـ/ 653م( الذي 
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ا�ستهر ب�لزهد وال�رع، وميكن اأن يعد اأول داع اإىل ال�سرتاكية يف الإ�سالم. ه�له 
الرثاء العري�س لبع�س الأغني�ء، والفقر املدقع لبع�س الفقراء، فدع� اإىل اأن ي�ؤخذ 
دع�ته.  �سبيل  يف  وا�سطه�ًدا  عنًت�  ولقى  ه�ؤلء،  ح�جة  ل�سد  اأولئك  ف�سل  من 
ويت�سدد  الروحية،  للرتبية  ال��س�ئل  خري  من  تزال  ول  ك�نت  العملية  والقدوة 
املت�س�فة كل الت�سدد يف ط�عة املريد ل�سيخه اإىل حد اأنهم عدوه� �سرًط� لط�عة اهلل. 

ويف الكت�ب وال�سنة اآي�ت واأح�ديث تدل على قرب العبد من ربه، ووق�ف 
]ق/  ژ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺژ  الب�رئ جل �س�أنه على �سره وجهره، 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژڀ    .]16
ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄژ ]املج�دلة/ 7[. وفيم� يروى 
�، ف�أحببت اأن اأُعرف، فخلقت اخللق فبي  من حديث قد�سي: »كنت كنًزا خمفيًّ
عرف�ين«)1(. وم� ُروي اأي�ًس�: »م� تقرب اإيّل املتقرب�ن مبثل اأداء م� افرت�ست عليهم، 
ول يزال العبد يتقرب اإيّل ب�لن�افل حتى اأحبه، ف�إذا اأحببته، كنت �سمعه الذي 
ي�سمع به وب�سره الذي يب�سر به«)2(. عن هذا وغريه �سدر الزه�د والعب�د، وعليه 
عّ�ل املت�س�فة يف �سرح مق�م�تهم واأح�الهم، واإدع�م اآرائهم ونظري�تهم. ول يرون 
غ�س��سة يف اأن ي�ست�سهدوا ب�حلديث ال�سعيف وامل��س�ع، وقد اأُخذ على الغزايل 
�سيء من ذلك يف كت�ب »الإحي�ء«. وب�خت�س�ر ل تك�د ت�جد ق�سية من ق�س�ي�هم، 

اإل وح�ول�ا اأن ي�ؤيدوه� ب�سند من كت�ب اأو �سنة. 
الذهبي، ميزان العتدال، جـ13، �س 197.   )1(

الق�سريي، الر�س�لة، �س 45.   )2(
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وت�أثر املت�س�فة اأي�ًس� ب�ملدار�س الإ�سالمية التي ق�مت اإىل ج�نبهم من فقهية 
وكالمية وفل�سفية، بل انتقلت اإليهم عدوى بع�س الفرق الإ�سالمية. فك�ن لهم مع 
الفقه�ء جدل وح�ار مل يخل من عنف اأحي�نً�، وعر�س�ا لبع�س الق�س�ي� الفقهية. 
بحث�ا يف احلالل واحلرام، يف الفر�س والن�فلة، يف م�هية العب�دة وكيفية اأدائه�، يف 
�سلة العبد بربه، هل هي �سلة ع�بد مبعب�د اأو حمب مبحب�ب؟ و�سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل 
اأنهم ع�جل�ا بع�س امل�س�كل الكالمية، فتحدث�ا عن وج�د الب�رئ وروؤيته، عن جالله 
ووحدانيته. واأخذوا ب�سيء مم� ق�ل به ال�سلف اأو املعتزلة اأو الأ�س�عرة، وك�ن منهم 
من انتمى اإىل ه�ؤلء اأو ه�ؤلء، وكّ�ن بع�سهم اآراء خ��سة بهم يف ال�ج�د واملعرفة)1( 
اإل اأنهم يف اجلملة ل يقرون املتكلمي على بحثهم، ويرون اأن ال�ستدلل العقلي 
الذي �سلك�ه يخطئ وي�سيب، وقد ينتق�س دليل عقلي دلياًل اآخر، والطريق احلق 
ملعرفة اهلل عندهم اإمن� ه� الذوق والإدراك املب��سر. وللمت�س�فة اأي�ًس� اأبح�ث تقّربهم 
النف�س ومق�م�ته�، فتحدث�ا عن ال�س�ق واملحبة،  من الفال�سفة، عر�س�ا لأح�ال 
عن احل�س�ر والعينية، عن اخل�ف والرج�ء، عن الفن�ء والبق�ء)2(. وهن�ك مت�س�فة 
� وا�سًح�، وك�ن�ا اأقرب اإىل الفل�سفة منهم اإىل الت�س�ف. ت�أثروا  نح�ا منحى فل�سفيًّ
فل�سفية خ�ل�سة كج�هرية  م�س�كل  اإ�سالميي، وع�جل�ا  اإ�سالميي وغري  بفال�سفة 
النف�س وخل�ده�، وال�ج�د واملعرفة. وت�أرجح�ا بي الذوق والعقل، واإن ك�ن�ا اإىل 
الذوق اأقرب، لأن البح�ث العقلية ل تخل� من حرية وبلبلة. واأخرًيا امتدت اإىل 

�س 69 - 70 )= �س122-120(.  )1(
الق�سريي، الر�س�لة، �س 13، 14، 70، 73، 169، 175.   )2(
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ب�لت�سيع ك�نت ول تزال  الت�س�ف  الفرق الإ�سالمية، و�سلة  اآراء بع�س  ال�س�فية 
م��سع در�س وبحث، وهم� مًع� يق�م�ن على �سيء من ال�سرية والتفرقة بي ع�مل 
الظ�هر وع�مل الب�طن. ويلتقي املت�س�فة مع الإ�سم�عيلية، ب�جه خ��س، يف بع�س 
فكرة  الغ�لب  يف  عنهم  واأخذوا  والت�أويل،  الرمز  يف  وج�روهم  واملب�دئ،  الأفك�ر 
الأوت�د والأقط�ب. وحظي الت�س�ف الفل�سفي يف البيئ�ت ال�سيعية بنج�ح كبري)1(. 

* * *

اأ�س��ًس�  وت�أثرت  وبيئته،  الإ�سالم  ج�  يف  نبتت  اإ�سالمية  ظ�هرة  ف�لت�س�ف 
حكمة  من  وال�سنة  الكت�ب  يف  ج�ء  م�  على  واعتمدت  واأ�سح�به،  النبي  بفعل 
وم�عظة، و�س�ركت املدار�س الإ�سالمية الكربى يف بع�س م� عر�ست من م�س�كل. 
العربي من  الع�مل  اإىل  �سرى  مم�  ت�سلم  الأخرى مل  الإ�سالمية  ك�لظ�اهر  ولكنه� 
ع�امل خ�رجية، وك�ن ل بد له� اأن تت�أثر به� وت�أخذ عنه�. واإذا ك�ن هذا الأثر ل 
يف  واملتخ�س�سي  الدار�سي  لدى  نلم�سه  ف�إن�  الأوىل،  املراحل  يف  ب��س�ح  يبدو 

املراحل الت�لية. 

املوؤثرات اخلارجية

ح�س�رات  به  وات�سلت  خمتلفة،  و�سع�ب  اأجن��س  الإ�سالم  اعتنقت 
وثق�ف�ت متعددة. وك�ن له� جميًع� �س�أن يف ن�سر دع�ته ورفع رايته، واأ�سهمت يف 

م�سطفى ك�مل ال�سبيبي، ال�سلة بي الت�س�ف والت�سيع، بغداد 1964.   )1(
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در�سه وبحثه، وبدت له� ثم�ر يف مدار�سه ولدى مفكريه. ومل يخرج الت�س�ف عن 
هذه ال�سّنة، بدت فيه عن��سر ذات �سبه مب� عرف لدى امل�سيحيي، اأو مب� ورث عن 
الفكر وال�سل�ك الهندي الف�ر�سي، اأو مب� �سجل من البحث الي�ن�ين. ولكن من 
اخلط�أ اأن نزعم اأن هذه العن��سر اأُخذت كم� هي، وقلدت تقليًدا اأعمى، بل �س�غه� 

امل�سلم�ن على نح� يالئم عقيدتهم، واأ�سبحت حتمل ط�بعهم. 

وللم�سيحية حي�ة يف اجلزيرة العربية �سبقت الإ�سالم بنح� قرني اأو يزيد، 
وفيه� اأديرة ورهب�ن عرف�ا بن�سكهم وزه�دتهم، ومنهم من تنب�أ مبحمد قبل مبعثه. 
وك�نت لهم يف اجل�هلية منزلة، ومن العرب من ح�ك�هم يف زهدهم وتق�سفهم. ومل 

ژ  ے    ے   ينتق�س الإ�سالم من منزلتهم، وك�ن حممد واأ�سح�به يجل�نهم. 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ      ۓ   ۓ     
ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  ٻ   ائ    ائ   ى   ى  
ٹژ  ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

امل�سيحية من قبل  فيه�  الإ�سالم يف بالد �س�دت  وانت�سر   .]83 – ]امل�ئدة/ 82 
ك�ل�س�م وم�سر و�سم�ل اأفريقي�، وك�ن فيه� رهب�نه� واأديرتهم. ف�لتقى تنفري الإ�سالم 
من الدني� بزهد ه�ؤلء الرهب�ن، ومل يرتدد مت�س�ف� الإ�سالم اأن يح�ك�هم يف زيهم 
واأم�كن عب�دتهم. فلب�س�ا امل�س�ح واخلرق وال�س�ف مثلهم، واتخذوا لهم خل�ات 
�سبيهة ب�أديرتهم. ومن املت�س�فة من ك�ن يت�سل ب�لرهب�ن وي�أخذ عنهم، ويعزى اإىل 
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اإبراهيم بن اأدهم )166 هـ(، وقد ع��س يف ال�س�م ط�ياًل، اأنه ق�ل: »تعلمت املعرفة 
تعبًدا،  الزواج  ف�متنع عن  املت�سّ�فة،  بع�س  وب�لغ  �سمع�ن«)1(  له  يق�ل  راهب  من 
رف�س  يف  �سريحة  الإ�سالم  تع�ليم  اأن  مع  امل�سيحيي،  برهب�نية  ت�سبًه�  ك�ن  ورمب� 

ذلك. ژگ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہژ ]احلديد/ 
27[. ول تخل� بع�س الآراء والنظري�ت ال�س�فية من وج�ه �سبه بينه� وبي بع�س 
م�  والن��س�ت  الاله�ت  امل�سيحية، ففي حديث احلالج عن  والنظري�ت  الأفك�ر 
عربي  ابن  ويعر�س  امل�سيح.  طبيعة  ح�ل  امل�سيحية  الط�ائف  بح�ث  من  يقربه 
�، وحديثه عن احلقيقة املحمدية �سبيه  لفكرة التثليث واإن �س�ره� ت�س�يًرا خ��سًّ
اأو »الل�ج��س«. واحلب الإلهي قدر م�سرتك بي  مب� ق�ل امل�سيحي�ن يف »الكلمة« 

املت�س�فة ل فرق بي م�سلمي وم�سيحيي. 

ولي�ست الثق�فة الهندية ال�سينية مبعزل عن الع�مل العربي برغم بعد ال�سقة 
بينهم�، ذلك لأن م�قع الب�سرة ك�ن من قدمٍي نقطة التق�ء بي ال�سرقي الأق�سى 
والأدنى. وبالد ف�ر�س ب�ب مفت�ح على الهند وال�سي، وحتمل الثق�فة الف�ر�سية 
القدمية كثرًيا من معتقدات الهند وال�سي وتع�ليمهم�، وعن طريقه� انتقل الفكر 
الهندي اأوًل اإىل الع�مل الإ�سالمي. وك�نت مدينة بلخ ب�جه خ��س مركًزا للت�س�ف 
الب�ذي قبل الإ�سالم بعدة قرون، ون�س�أ فيه� عدد غري قليل من اأوائل ال�س�فية، 

ابن اجل�زي، تلبي�س اإبلي�س، �س 152.   )1(
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يف  مبكرة  �س�فية  مدر�سة  بداأت  الب�سرة  ويف  اأدهم.  بن  اإبراهيم  مقدمتهم  ويف 
اأخري�ت القرن الأول الهجري، ويظهر اأنه� ت�أثرت مب� �سرى اإليه� من اأفك�ر ال�سرق 
الأق�سى. فك�نت ت�أخذ نف�سه� مببداأ تعذيب البدن لتطهري النف�س وتخلي�سه� من 
ق�ل  التي  الفن�ء  لفكرة  م� مهد  العل�ي، ويف هذا  الع�مل  اإىل  به�  وال�سع�د  اآف�ته� 
به� اأب� يزيد الب�سط�مي، وهي ذات �سبه ب�لرنف�ن� الهندية. وبي مت�س�يف الإ�سالم 
عدد غري قليل من اأ�سل ف�ر�سي، ولكنهم ك�ن�ا جميًع� م�سلمي قبل اأن يك�ن�ا 
فر�ًس�. واإذا ك�ن للع�سبية العن�سرية دخل يف �سئ�ن ال�سي��سة واحلي�ة الجتم�عية، 
الإ�سراقية  واحلكمة  �سئيل.  جد  الروحية  والعب�دة  التقرب  ميدان  يف  اأثره�  ف�إن 
اأو�سع الفل�سف�ت �سدًرا لتقبل خمتلف الآراء، وي�أخذ ال�سهروردي املقت�ل )585 
هـ( عن حكم�ء الهند وف�ر�س وب�بل، كم� ي�أخذ عن حكم�ء م�سر وبالد الي�ن�ن. 
العلم  تط�ر  وحده� يف  العن�سرية  النزع�ت  حتكيم  العلمي  البحث  ي�ست�سيغ  ول 
والفل�سفة، ولي�س ثمة من يق�ل الي�م اإن الت�س�ف الإ�سالمي لي�س اإل رد فعل 

للعقل الآري �سد دين �س�مي، لأنه ق�ل فيه خلط وجهل ب�لت�ريخ. 

يجد  اأن  واأفل�طي،  اأفالط�ن  بخ��سة  وميثله  الي�ن�ن،  ت�س�ف  يعدم  ومل 
�سبيله اإىل الع�مل الإ�سالمي، فقد انتقل �سيء منه اإىل املدار�س ال�سرقية يف حران 
ون�سيبي وجند ي�س�ب�ر، وبقيت منه خملف�ت يف مدر�سة الإ�سكندرية اإىل اأن ج�ء 
الإ�سالم. ولت�س�ف اأفل�طي م�سدر ث�بت معروف، وه� كت�ب »الرب�بية« املن�س�ب 
خط�أ اإىل اأر�سط�، ولي�س اإل جزًءا من »ت��س�ع�ت« اأفل�طي. وقد ترجم اإىل العربية 
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اإىل  نقل  وعنه�  ال�سري�نية،  يف  قبل  من  عرف  اأنه  الث�بت  ومن  مبكر،  عهد  منذ 
العربية. وميكن اأن ي�س�ف اإليه الكت�ب الآخر الغ�م�س الت�ريخ، وه� كت�ب »اخلري 
اأو »كت�ب العلل« كم� �ُسمي يف ترجمته الالتينية. وه� من�س�ب خط�أ  املح�س«، 
الذي  الإلهية«  »املب�دئ  لكت�ب  م�س�ه  ملخ�س  اأنه  وحقيقته  اأر�سط�،  اإىل  اأي�ًس� 
مدر�سة  يف  احلديثة  لالأفالط�نية  الث�ين  الفرع  رئي�س  م(   485( بروقل�س  و�سعه 
اأثين�. ولهذين الكت�بي �س�أن يف ت�ريخ الفكر الإ�سالمي، ويف ت�ريخ الت�س�ف ب�جه 
خ��س - ول يبعد- كم� ل�حظ من قبل- اأن يك�ن ذو الن�ن امل�سري، وه� املغرم 
ب�لعلم القدمي، قد وقف على �سيء من اآراء الأفالط�نية احلديثة. و�سبق لن� اأن بين� 

يف و�س�ح مدى ت�أثر ت�س�ف الف�رابي وابن �سين� بكت�ب »الرب�بية«)1(. 
* * *

تلك هي الع�امل املختلفة التي اأثرت يف الت�س�ف الإ�سالمي، وم� اأ�سبهه 
يف هذا ب�لدرا�س�ت الكالمية والفل�سفية، ولي�س من الي�سري اأن جتزم ب�أن عماًل اأو 
� معيًن� قد اأخذ عن م�سدر اأجنبي �سرقي اأو غربي، اإل اإن ق�م على ذلك  راأًي� �س�فيًّ
دليل ق�طع. وقد يت��سع بع�س الب�حثي يف ذلك ت��سًع� اأقرب اإىل الظن والتخمي، 
فيدل�ن بفرو�س دون اأن ي�ؤيدوه� ب�أدلة وا�سحة؛ وب�جه ع�م ل تخل� حم�ولة تف�سري 
الظ�اهر الإن�س�نية يف �س�ء ع�مل واحد من تع�سف، ويجدر بن� اأن نبداأ اأوًل بتف�سري 
الت�س�ف الإ�سالمي على اأ�س��س من الظروف املحلية، ف�إن عز علين� ذلك بحثن� 

اإبراهيم مدك�ر، يف الفل�سفة الإ�سالمية، الطبعة الث�نية، الق�هرة 1968، �س 44.   )1(
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� اإن الإ�سالم يف دع�ئمه الكربى  عن الأ�سب�ه والنظ�ئر يف الثق�ف�ت الأجنبية -حقًّ
اإىل  يدع�  العك�س  بل على  الت�س�ف،  مع  يتع�ر�س  ولكنه ل   ،� �س�فيًّ ديًن�  لي�س 
�سيء منه، وغل� بع�س املت�س�فة ه� الذي دفع اأهل ال�سنة اإىل اأن ينكروا عليهم 
جذبهم و�سطح�تهم. ومن املرجح اأن التي�رات الأجنبية اإمن� بداأ اأثره� وا�سًح� بعد 

 .� � وط�ئفيًّ القرن الث�ين للهجرة، ي�م اأن اأخذ الت�س�ف ينح� منحى نظريًّ

احلقيقة وال�سريعة 

امل�سلم  وعلى  ون�اهيه.  اأوامره  الإ�سالم  ويف  وتك�ليفه،  فرو�سه  دين  لكل 
اأن ينزل عنده�، فيطيع م� اأمر اهلل به، وميتنع عم� نهى عنه. ولي�ست هذه الأوامر 
الن��س بع�سهم  اإىل املع�مالت و�سلة  العب�دات، بل متتد  والن�اهي مبق�س�رة على 
ببع�س، وح�له� تدور حركة الت�سريع يف الإ�سالم، وهي دون نزاع اأوىل احلرك�ت 
من  فيهم�  ج�ء  م�  لي�ستخل�س�ا  وال�سنة  الكت�ب  على  امل�سلم�ن  وعّ�ل  الفكرية. 
والت�بع�ن.  ال�سح�بة  عليه  ت�ا�سع  وم�  والتق�ليد  العرف  اإليهم�  و�سم�ا  اأحك�م، 
وط�ال القرن الأول مل ُير�سم منهج ل�ستنب�ط هذه الأحك�م، وح�ول كل ق��ٍس 
الفقهية  الث�ين بداأت املدار�س  القرن  يتي�سر له،  ويف  براأيه كم�  اأن يديل  اأو واٍل 
تتك�ن، فر�سمت من�هجه�، و�س�رت يف طريقه�. واأحرز الفقه�ء منزلة مرم�قة، وعد 
البحث عن الأحك�م ال�سرعية الغ�ية ال�س�مية للدين، وك�ن الزه�د الأول، اأمث�ل 
احل�سن الب�سري )110هـ( وابن مكح�ل )113هـ(، فقه�ء ومت�س�في، ي�أخذون 

الأحك�م على ظ�هره�، ويعمل�ن مبقت�س�ه�. 



حرية الإرادة
245245

فهًم�  الدين  يفهم  اأن  املت�س�فة  بع�س  ح�ول  الهجري  الث�لث  القرن  ويف 
�، فينفذ كم� يزعم اإىل ب�طنه، ول يقف عند ظ�هره. ويرى اأن م� انتهى اإليه  خ��سًّ
الفقه�ء من اأحك�م لي�س اإل جمرد ر�س�م واأو�س�ع ل حي�ة فيه� ول روح�نية، هي 
ظ�هر ال�سرع اأو ال�سريعة. اأم� الب�طن فه� م� يك�سف عن مع�ين الغيب، وم� يلقى 
يف القلب اإلق�ء، وم� ينتهي اإليه ال�س�فية يف ت�أمالتهم ومن�ج�تهم لربهم، ه� علم 
على  قعدوا  اخللق  »كل  )303هـ(:  البغدادي  ُرومي  يق�ل  احلقيقة)1(.  اأو  الب�طن 
الر�س�م، وقعدت هذه الط�ئفة )ال�س�فية( على احلق�ئق. ط�لب اخللق كلهم بظ�اهر 
�سم�ه  م�  ال�سدق«)2(. وهذا  ال�رع ومداومة  اأنف�سهم بحقيقة  ال�سرع، وهم ط�لب�ا 
اأب� العال عفيفي »ث�رة ال�س�فية على الفقه«)3(. ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن 
ب�سنيع  يذكرن�  الب�طن،  الظ�هر وعلم  اأو بي علم  ال�سريعة واحلقيقة،  التق�بل بي 
وب�طن  ظ�هر  هن�ك  دام  وم�  الإم�مة.  لنظرية  اأ�س��ًس�  منه  اتخذوا  الذين  ال�سيعة 
فمج�ل الرمز والت�أويل ف�سيح، وقد تفنن فيهم� املت�س�فة تفنًن� ل يقل عن ال�سيعة، 

وبخ��سة ابن عربي)4(. 

القرني  يف  والفقه�ء  ال�س�فية  بي  �سديد  جدل  دار  التق�بل  هذا  وح�ل 
الث�لث والرابع، وحمل رايته بي الفقه�ء ابن حنبل وتالميذه. واأدى اإىل ا�سطه�د 
بع�س ال�س�فية و�سجنهم، كم� حدث ع�م 262 هجرية يف حمنة »غالم اخلليل« 

الق�سريي، الر�س�لة، �س 20- 25؛ اأب� ط�لب املكي، ق�ت القل�ب، الق�هرة 1310هـ، ج1، �س 69، 71.   )1(
الق�سريي، الر�س�لة، �س 20- 21.   )2(

اأب� العال عفيفي، الت�س�ف الث�رة الروحية يف الإ�سالم، الق�هرة 1963، �س 111- 115.   )3(
الكت�ب التذك�ري لبن عربي، الق�هرة 1969، �س 35- 107.   )4(
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وقد  ب�هلل.  والت�س�ل  الإلهي  احلب  يف  كالمهم  ال�س�فية  على  ينكر  ك�ن  الذي 
مت�س�فة  رئي�س  )298هـ(  اجلنيد  بينهم   � �س�فيًّ �سبعي  نح�  املحنة  هذه  اتهم يف 
بغداد، وحكم عليهم ب�لإعدام، ثم اأفرج عنهم)1(. ويف تغليب الروحية على امل�دية 
اإلغ�ء للتك�ليف، وته�ون ب�أوامر اهلل ون�اهيه. وبقي الفقه�ء ينكرون هذه النزعة وم� 
�س�حبه� من رمز وت�أويل، وحمل�ا عليه� حمالت متع�قبة، لعل من اأعنفه� حملة 

ابن تيمية يف القرن الث�من الهجري. 

التك�ليف  اإلغ�ء  اإىل  ي�ؤدي  الظ�هر  على  الب�طن  تغليب  اأن  وال�اقع 
والق�س�ء على مبداأ امل�سئ�لية، لأن من يق�ل�ن به ل ي�أبه�ن ب�أعم�ل اجل�ارح من 
�سالة و�سي�م، واإمن� يع�ل�ن على اأعم�ل القل�ب من خ�سية ورهبة وتدبر وت�أمل. 
يفرق�ن  فال  جميعه�،  الأحك�م  يهدم  يك�د  فهًم�  الدينية  الن�س��س  يفهم�ن 
بي فر�س ون�فلة، ورمب� ك�ن النفل اأعلى مرتبة لأنه ثمرة تط�ع وو�سيلة تقرب، 
اإن  اأن ق�ل:  اأن الفر�س مبعثه الإلزام واللتزام، وبلغ الأمر ببع�سهم  يف حي 
الفرائ�س ت��سل اإىل اجلنة، والن�افل ت��سل اإىل �س�حب اجلنة. والنية عندهم 
روحي،  لأنه  العب�دة  من  اأف�سل  والت�أمل  اأ�س��سه.  لأنه�  العمل،  من  اأف�سل 
والعب�دة بدنية، اأو بدنية وروحية. فال قيمة لالأعم�ل البدنية، ومن�ط التكليف 
ه� القلب، وخال�س العبد يف اإخال�س نيته. وذهب الرمزي�ن من املت�س�فة اإىل 
اإمن�  اأم�ر ظ�هرة وجمرد رم�ز ملع�ن ب�طنة، ولي�س للظ�هر وزن،  اأن �سع�ئر الدين 

الهج�يري، ك�سف املحج�ب، ترجمة نكل�س�ن، لندن 1911، �س 190- 191.   )1(
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ي�سقط  اأن  �سيء  املت�س�ف يف  ي�سري  ول  والب�طن،  القلب  لأعم�ل  كله  ال�زن 
الن��س  اأم�م  الظه�ر  بتعمدهم  املالمتية  وعرف   .)1(� ت�مَّ اإ�سق�ًط�  الظ�هر  اأعم�ل 
مبظهر من�ف لل�سرع، اجتالبً� للذم واملالمة، لأن الط�عة �سر بي العبد وربه)2(. 
يتخذ  اأن  ت�س�يره�، ولكن ميكن  و�سم� يف  العب�دة  ترق يف  وقد يك�ن يف هذا 

ذريعة لرتك الفرائ�س وارتك�ب الآث�م. 

�س�لته  م�  ارتكب�ا  ال�س�فية،  اأدعي�ء  بع�س  فيه  فعاًل، ووقع  م� حدث  وهذا 
لهم نف��سهم من رذائل و�سرور، وا�سترتوا حتت ا�سم ال�سكر والغيبة لإتي�ن م� حرم 
اأفع�ل العب�د تف�سرًيا  اإل لتف�سري  اهلل. ومل ترث م�سكلة حرية الإرادة يف الإ�سالم 
يتالءم مع عدالة اهلل، ويجعل للتك�ليف معنى. ف�إن �سرفت هذه التك�ليف عن 
مدل�له�، مل يبق حمل للبحث عن حرية اأو اإرادة. ومن املت�س�فة من ت�س�ءل: هل 
وف�سل؟ يذهب  منه  الهداية منحة  اأم  اهلل،  والقرب من  الهداية  ت�رث  املج�هدة 
الت�سرتي )283هـ( وه� من اأن�س�ر املج�هدة اإىل اأنه� �سبيل ال��س�ل اإىل اهلل، ويرى 
ونعمة.  اهلل  من  منحة  الهداية  اأن  ذلك  على عك�س  )277هـ(  اخلراز  �سعيد  اأب� 
ويقف الهج�يري )456هـ( م�قًف� و�سًط� بي الطرفي، ويق�ل اإن املج�هدة والهداية 
متالزم�ن، فهداية اهلل ت�ؤدي اإىل ط�عته، وط�عته ت�ؤدي اإىل هدايته)3(. وكل ه�ؤلء ل 

يلغ�ن اأفع�ل العب�د، ويجمع�ن بي اأعم�ل القل�ب واأعم�ل اجل�ارح. 

ال�سراج، اللمع، �س 171.   )1(
اأب� العال عفيفي، املالمتية وال�س�فية واأهل الفرتة، الق�هرة 1945.   )2(

الق�سريي، الر�س�لة، �س5.   )3(
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الت�س�ف  يف  اجت�ًه�  اإل  يكن  مل  الظ�هر  على  الب�طن  تغليب  اأن  ال�اقع 
الإ�سالمي)1(، واإىل ج�نبه اجت�ه اآخر اأ�سد واأق�ى، ي�ستم�سك ب�لن�س��س الدينية، 
ويعتد ب�لتك�ليف العتداد كله، ومن خ�لف ربه ل ميكن اأن يحظى بر�س�ه. ويف ج� 
معركة ال�سراع بي احلقيقة وال�سريعة، يف اأخري�ت القرن الث�لث الهجري، ي�سرح 
از ب�أن »كل ب�طن يخ�لف ظ�هًرا فه� ب�طل«، ويق�ل الت�سرتي: »م� من طريق  اخلرَّ
اإىل اهلل اأف�سل من العلم )علم ال�سرع(، ف�إن عدلت عن طريق العلم خط�ة تهت 
الق�سريي  ي�سك�  اخل�م�س  القرن  منت�سف  ويف  �سب�ًح�)2(«.  اأربعي  الظلم�ت  يف 
املت�س�فة  ال�اجب، ويبكي كب�ر  املحرم ويهمل  يبيح  الذي  من ذلك النحراف 
الأَُول الذين جمع�ا بي احلقيقة وال�سريعة. فيق�ل: »اإن املحققي من هذه الط�ئفة 
اأثرهم... م�سى ال�سي�خ الذين ك�ن  انقر�س اأكرثهم، ومل يبق يف زم�نن� هذا اإل 
ال�رع  وزال  اقتداء.  و�سنتهم  ب�سريتهم  ك�ن  الذين  ال�سب�ب  وقلَّ  اهتداء،  بهم 
ال�سريعة،  القل�ب حرمة  من  وارحتل  رب�طه.  وق�ي  الطمع  وا�ستد  ب�س�طه،  وط�ى 
واحلرام،  احلالل  بي  التمييز  ورف�س�ا  ذريعة.  اأوثق  ب�لدين  املب�لة  قلة  فعدوا 
وا�سته�ن�ا  العب�دات،  ب�أداء  وا�ستخف�ا  الحت�س�م،  وطرح  الحرتام  برتك  ودان�ا 
ب�ل�س�م وال�سالة«)3(. وج�ء الغزايل )505 هـ( بعده بقليل، وحر�س على اأن يرّد 
اإن  اأن: »من ق�ل  اأ�س�ل الدين، واأن يربط احلقيقة ب�ل�سريعة. وقرر  اإىل  الت�س�ف 
وبذا  اأقرب«.  الكفر  اإىل  فه�  الظ�هر،  يخ�لف  والب�طن  ال�سريعة،  تخ�لف  احلقيقة 

اأب� العال عفيفي، الت�س�ف الث�رة الروحية يف الإ�سالم، �س 150.   )1(
اأب� نعيم الأ�سفه�ين، حلية الأولي�ء، الق�هرة 1933، جـ10، �س 344.   )2(

الق�سريي، الر�س�لة، �س 2.   )3(
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الدينية مك�نته�، وبقي  امل�سئ�لية  ال�سريعة، وا�ستع�دت  اإىل حظرية  الت�س�ف  ع�د 
للث�اب والعق�ب مدل�لهم�. 

اإرادة العبد واإرادة الرب 

�سغلت  التي  امل�س�كل  لتلك  يعر�س�ا  اأن  من  بّد  للمت�س�فة  يكن  مل 
املتكلمي والفال�سفة من حرية واإرادة، وق�سد واختي�ر، وقدرة وا�ستط�عة، وق�س�ء 
وقدر. ع�جل�ه� مت�أثرين اأحي�نً� مب� ذهبت اإليه املدار�س الأخرى، اأو �س�لكي به� يف 
� يعتمد على القلب وجتلي�ته. وهم يف كل هذا يذكرون اهلل  الغ�لب م�سلًك� روحيًّ

دائًم�، ويردون كل �سيء اإليه. 

يق�ل املت�س�فة ب�حلرية، ولكنهم ل يريدون به� النطالق يف غري �س�بط، ول 
الت�س�ف يف غري وعي. بل ين�سدون منه� ب�جه خ��س التحرر من رق ال�سه�ات 
واملخل�ق�ت، وتطهري النف�س من الأه�اء والنزع�ت. به� نحي� احلي�ة احلقة، ون�سم� 
اإىل اخلري الأ�سمى. ف�حلرية هي الإعرا�س عن الكل، والإقب�ل على من له الكل. 
يق�ل اأب� علي الدق�ق )405 هـ(، اأ�ست�ذ الق�سريي »من دخل الدني� وه� حر، خرج 
عنه� اإىل الآخرة وه� حر«. وال�س�فية اأحرار فعاًل، ول اأدل على هذا مم� يفر�س�نه 
على اأنف�سهم من جم�هدات وجم�لدات. بيد اأن مق�م احلرية عزيز، ل يرقى اإليه 

اإل القليل)1(. 

امل�سدر ال�س�بق، �س 118 - 119.   )1(
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والإرادة عندهم هي العن�سر احلركي يف الطريق، واأ�س��س ال�ج�د واملعرفة. 
ونقطة  البدء  نقطة  هي  بربه.  ويت�سل  مطل�به،  ويبلغ  وج�ده،  ال�س�يف  يثبت  به� 
النه�ية، ل يبداأ املريد اإل به�، ول ميكن اأن ي�سل بدونه�. هي من املت�س�فة مبث�بة 
ف�لذوق  ق�ية.  واإرادة  ثمرة وجدان حي  اإل  الت�س�ف  وم�  الفال�سفة،  من  العقل 
والإرادة.  ال�جدان  مظ�هر  من  ه�  واإمن�  العقل،  اأعم�ل  من  عماًل  لي�س  ال�س�يف 
والتجربة ال�س�فية كله� �سل�سلة من احلرك�ت ال�جدانية والإرادية، وال�س�يف اأوًل 

واأخرًيا »مريد«. 

� لالإرادة الإلهية، واملت�س�ف  اإل اأن الإرادة الإن�س�نية خ��سعة خ�س�ًع� ت�مًّ
الزه�د  ك�ن  وهكذا  قدرته،  ويرهب  اهلل  يخ�سى  خ��سع  مت�سرع  اإم�  ح�لي:  بي 
�سبيل  الإلهي خط�ة يف  واحلب  اهلل وجالله.  ف�ن يف جم�ل  واإم� حمب  الأول، 
الفن�ء، وك�نت رابعة العدوية تق�ل: »اإنه� �سغلت عن نف�سه� بحب اهلل«. واملعرفة 
ال�س�فية �سرب من الفن�ء، والع�رف�ن ب�هلل ف�ن�ن عن اأنف�سهم، ل ق�ام لهم بذاتهم، 
فهم يتحرك�ن بحركة اهلل وينطق�ن عن اهلل مب� يجري على األ�سنتهم، وينظرون بن�ر 
اهلل يف اأب�س�رهم)1(. ف�هلل ه� املريد يف احلقيقة لكل �سيء، ول بد للعبد اأن يتخلى 
عن اإرادته لكي يرتك كل �سيء هلل. ووحدة ال�ج�د التي ق�ل به� ابن عربي ترى 
اهلل يف كل �سيء، ول تدع للعبد مك�نً� يف الك�ن، وتك�د تق�سي على الأخالق 

والتك�ليف واجلزاء وامل�سئ�لية)2(. 

فريد الدين العط�ر، تذكرة الأولي�ء، جـ1، �س 135.   )1(
اإبراهيم مدك�ر، الكت�ب التذك�ري لبن عربي، الق�هرة 1969، �س380.   )2(
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والق�سد اأو النية انبع�ث النف�س وانعط�فه� نح� فعل فيه غر�سه� ونفعه�)1(. 
وللنية �س�أن خ��س عند ال�س�فية، لأنه� حديث النف�س، والب�عث على العمل، بل 
قد تغني عن العمل نف�سه »اإمن� الأعم�ل ب�لني�ت، واإمن� لكل امرئ م� ن�ى«. وقيمة 
ا ف�سر. وقد يث�ب املرء على نيته، واإن مل  العمل يف ب�عثه، اإن خرًيا فخري، واإن �سرًّ

ي�فق للتنفيذ. 

واحلي�ة  معيًن�.  طرًف�  ويخت�ر  اآخر،  ج�نب  اإىل  ينح�ز  ونيته  ق�سده  يف  واملرء 
والقبيح، اخلري  والب�رد، احل�سن  الأبي�س والأ�س�د، احل�ر  فيه�  ب�ملتق�بالت،  مالأى 
وال�سر. ول بّد للمرء اأن يخت�ر اأحد هذين املتق�بلي، وبقدر ح�سن اختي�ره يك�ن 
ت�فيقه يف عمله. ژپ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ 

]الزمر/ 41[. اإل اأن هذا الختي�ر نف�سه يعتمد على ت�فيق اهلل وهدايته، ژىئ  
ىئ  ىئ  یی ژ ]ه�د/ 88[. في�سع ال�س�فية قدرة اهلل ف�ق كل قدرة، واإرادته 

ف�ق كل اإرادة. 

على  املت�س�فة  ع�جله�  وقد  ال�ستط�عة،  ي�سمى  م�  هي  العبد  وقدرة 
تق�م  خ��سة  ق�ة  اأنه�  منهم  كثري  فريى  املتكلمي.  مبع�جلة  ظ�هره  يف  �سبيه  نح� 
اأقربهم يف هذا  وم�  بعده،  قبله ول  الفعل ل  يخلقه� اهلل مع  ال�سليمة،  ب�لأع�س�ء 
من الأ�س�عرة)2(. ويذهب الت�سرتي اإىل اأن ال�ستط�عة تتحقق قبل الفعل، ومعه، 

الع�ملي، الك�سك�ل، جـ2، �س 195 - 196.   )1(
الكالب�ذي، التعرف ملذهب اأهل الت�س�ف، الق�هرة 1353 هـ، �س 25.   )2(
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منحن�  اهلل  لأن  الفعل،  على  �س�بقة  هي  املعتزلة)1(.  مع  ذلك  ويلتقي يف  وبعده، 
]الأعراف/ 172[،  ژ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃژ  به،  لن�ؤمن  الذّر.  اإي�ه� يف ع�مل 
وم�س�حبة للفعل، به� ندركه ونهيئ الظروف ل�ق�عه؛ ولحقة، به� نك�سف �س�ابن� 
ون�سكر اهلل على الط�عة، اأو نتبي خط�أن� ون�ستغفر اهلل من ذنبن�. فمرد ال�ستط�عة يف 
�س�ره� الثالث اإىل اهلل، والكم�ل الإن�س�ين عند الت�سرتي يتلخ�س يف ا�ستح�س�رن� 
الدائم جلالل اهلل وعظمته. ويف هذا ال�ستح�س�ر م� ي�سعر الإن�س�ن ب�سعفه، وم� 
ف�إن غ�ب هذا عن ذهنه، ف�لذنب ذنبه، والتق�سري تق�سريه.  يحميه من خطيئته، 
ولعل هذا ه� الذي ق�سده ال�س�فية من ال�ستط�عة يف ق�لهم: »من دخل الن�ر، 

ف�إمن� يدخله� ب�ل�ستط�عة التي منحه اهلل اإي�ه�«. 

وح�ول ال�س�فية بعد هذا كله اأن ي�سرح�ا فكرة الق�س�ء والقدر، ففرق�ا بي 
�س�بقة  والإرادة  �سّران،  مًع�  وهم�  العلم،  تلي  مرتبة  وامل�سيئة  واإرادته،  اهلل  م�سيئة 
يظهر  وب�لقدرة  الق�س�ء،  يتحدد  ب�مل�سيئة  علنيت�ن.  مًع�  وهم�  امل�ؤثرة  القدرة  على 
القدر. وعلم اهلل حميط بكل �سيء، واأحك�مه وليدة م�سيئته، وهي عر�سة للمح� 
والإثب�ت، ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ ]الرعد/ 39[ 
ميح� اهلل الأحك�م من ن�حية و�س�ئل تنفيذه�، ومن ن�حية ظه�ره� يف اأم�كن من��سبة 

له�. وهذا م� عربوا عنه بق�لهم: »ميح� الأ�سب�ب، ويثبت الأقدار«)2(. 

امل�سدر ال�س�بق.   )1(
ابن م�سرة، ر�س�لة العتب�ر وخ�ا�س احلروف وحق�ئقه�، �س 157.   )2(
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ولكنهم  ينف�ه�،  اأن  لهم  ك�ن  وم�  والقدر،  الق�س�ء  فكرة  ال�س�فية  ف�أثبت 
ف�سروه� تف�سرًيا فيه �سيء من الي�سر واملرونة. ذلك لأنهم مرب�ن وق�دة طريق، ول 
والقدر  للق�س�ء  تف�سريهم  ففي  �س�لكيه.  على  الطريق  �ُسّد  اإن  الرتبية  اإىل  �سبيل 
�سيء من الحتم�ل وخروج من حتمية الأزل ال�س�رمة. يف�سل العبد، ولكن يف 
الأمل  نفقد  اأن  العبث  دائًم�، ومن  الت�بة مفت�ح  ف�سله، وب�ب  يتدارك  اأن  و�سعه 

بحجة قدر خفي ل نعرفه. 
* * *

حكم وتقدير 

وعلى هذا ميكن اأن يالحظ اأنه ل ي�ستطيع مت�س�ف �س�دق يف ت�س�فه اأن 
ينكر الفرو�س وال�اجب�ت، لأنه� �سبيل ال��س�ل والتقرب اإىل اهلل. وكثرًيا م� يت��سع 
� يف اخلري وزي�دة يف املج�هدة واملج�لدة. ول ي�ستطيع مت�س�ف اأي�ًس�  يف الن�افل، حبًّ
اأن ي�ستبيح املنكرات واملحرم�ت، لأنه يح�س ب�زره�، ويرجتف قلبه خ�سية ارتك�به�. 
واإن بدر منه �سيء على خالف ذلك، فلعله يف �سكر اأو غيبة، فه� م�ستغرق عن 
نف�سه وعن كل م� �س�ى اهلل ب�هلل وحده. وتلك مرتبة ل ي�سم� اإليه� اإل ال�ا�سل�ن، 
الذين  ال�س�فية  اأدعي�ء  ج�نًب�  وندع  تكليف.  اأو  مل�سئ�لية  يبقى حمل  وعنده� ل 
يتظ�هرون بجذب اأو �سكر ك�ذب، وي�أت�ن م� ي�أت�ن من منكرات. واإذا ك�ن بع�س 
املت�س�فة مل يقف عند ظ�هر التك�ليف، واأبى اإل اأن ينفذ اإىل ب�طنه�، فذلك اإمع�ن 
الع�مة  يالئم  ف�إنه ل  اخل��سة،  اإن لءم  ولكنه  الروح�نية.  وتعمق يف  العب�دية  يف 
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بح�ل، وهذا م� دفع الفقه�ء لأن يحمل�ا عليه وي�ستنكروه. والتق�بل بي احلقيقة 
وال�سريعة ق�لة �س�فية م�سه�رة، اإن اأريد به� اإلغ�ء التك�ليف وهدم مبداأ امل�سئ�لية، 

فتلك �سطحة من �سطح�ت غالة ال�س�فية التي ل يقره� عقل ول دين. 

ول يعنى املت�س�فة من امل�سئ�لية بج�نبه� النظري عن�يتهم بج�نبه� العملي، 
فال يقف�ن ط�ياًل عند حتليل ب�اعثه� النف�سية وق�انينه� العقلية. واإمن� ين�سدون من 
ف��سلة  حي�ة  ويحي�  الن��س،  يخ�سى  اأن  قبل  اهلل  فيه�  يخ�سى  عمي�ء  ط�عة  املريد 
ق�ل  م�  بع�س  ويرددون  وا�ستط�عته،  الفرد  بحرية  وي�سلم�ن  ب�أ�سره.  املجتمع  تعم 
اإىل  �سراحة  يف  انتمى  من  ومنهم  جديدة،  �سي�غة  �س�غ�ه  واإن  املتكلم�ن  به 
بع�س املدار�س الكالمية. ولهم م�سطلح�تهم التي ينبغي اأن تفهم على وجهه�، 
وجملهم املبهمة، وعب�راتهم التي حتتمل عدة مع�ن، ويجدر بن� اأن نتحرز يف فهمه� 
وت��سيحه�. وهدفهم ا�ستح�س�ر اهلل يف كل �سيء، ا�ستح�س�ره يف الق�سد والنية، 
يف العمل والتنفيذ، يف م�س�هدته والتمتع بجالله. من ين�سد الفن�ء يف غريه، ل 
يب�يل بنف�سه اأن تك�ن اأو األ تك�ن. والعب�دية احلقة جتعل ع�س�قه� ظالًّ اأو �سبه ظل 

ملعب�دهم. 

فلم يغفل مت�س�فة الإ�سالم م�سكلة حرية الإرادة، ولكنه� لي�ست ذات �س�أن 
امل�سيحية  مت�س�يف  بطريقة  اأ�سبهه�  وم�  طريقتهم،  على  نظرهم -ع�جل�ه�  كبري يف 
الإ�سالمية  املدار�س  فل�سفة  يفل�سف�ه�  ومل  ط�ياًل،  عنده�  يقف�ا  فلم  الب�ذية.  اأو 
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نظر  يف  كله�  الإن�س�نية  ال�سخ�سية  اأن  وال�اقع  وفال�سفة.  متكلمي  من  الأخرى 
ال�س�يف لي�ست اإل جمرد �سبح وظل، وج�ده� في�س، وحي�ته� ع�ن من اهلل ومدد، 
و�سع�دته� يف اأن تنمحي وتفنى يف الب�رئ جل �س�أنه. ومن الت��سع اأن يعزى اإليه� 
 � حرية اأو اإرادة، فحريته� حرية العبد املخل�س املطيع، واإرادته� خ��سعة خ�س�ًع� ت�مًّ

لالإرادة الإلهية. 





ك�ن ل بد لفال�سفة الإ�سالم اأن يعر�س�ا مل�سكلة حرية الإرادة، لأنه� ك�نت 
وقدرة  العبد  بقدرة  الع�مة  ف�ُسغل  ال�س�اء.  على  واخل��سة  الع�مة  اأذه�ن  ت�سغل 
الرب، وت�س�ءل�ا كيف ي�فق�ن بي الق�س�ء والقدرة من ج�نب، والث�اب والعق�ب 
من ج�نب اآخر. وقد �سبق لن� اأن اأ�سرن� اإىل ن�س�أة هذه الأفك�ر يف �سدر الإ�سالم، 
وبين� كيف اختلطت ب�ل�سي��سة، وك�ن خلف�ء بني اأمية يف اأغلبهم اأقرب اإىل الق�ل 
حلق�ت  من  وكم  عل�ية)1(.  قدا�سة  خالفتهم  ومينح  مركزهم،  يعزز  لأنه  ب�لقدر 
عقدت، وح�ار دار ح�ل هذه الق�س�ي�، برغم مع�ر�سة ال�سلفيي له� ونف�رهم منه�. 
وهي�أت هذه احللق�ت لقي�م مدار�س تنت�سر للجرب، واأخرى ت�ؤيد الختب�ر، وث�لثة 
وقت  من  اأنفقت  م�  املدار�س  هذه  واأنفقت  و�سًط�.  م�قًف�  بينهم�  تقف  اأن  حت�ول 
وجهد يف مع�جلة هذه امل�س�ئل الدقيقة، وت��سعت يف �سرحه� وت��سيحه�، وفّرعت 

الق�ل فيه�. 

�س 93 )= �س165(.   )1(

 الف�صل اخلام�ص
الفال�صفة
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درا�ستهم  اأن  عن  ف�ساًل  به،  وت�أثروا  الإ�سالم  فال�سفة  ع��س  اجل�  هذا  يف 
البحث يف حقيقة  اإىل  ق�دتهم  وامليت�فزيق�  وال�سي��سة  والأخالق،  النف�س  يف علم 
الإرادة والختي�ر، ووجهتهم نح� حتليل فكرة حرية الفرد ومدى مالءمته� لنظ�م 
نظ�م  يتع�ر�س�ن مع  وقدرته بحيث ل  العبد  ت��سيح فعل  ونح�  املجتمع وحي�ته، 
الك�ن والعن�ية الإلهية. حّلل�ا ذلك يف عمق ودقة، ووقف�ا فيه م�قًف� يك�د يك�ن 
متحًدا، ل يختلف فيه لحقهم عن �س�بقهم كثرًيا. وقرروا اأن للعب�د اأفع�ًل هي من 
�سنعهم ووليدة اإرادتهم، ولكنه� ل تخرج على النظم الع�مة وال�سنن الك�نية، فهي 
خ��سعة مل� ن�سميه الي�م حتمية الطبيعة. مل يك�ن�ا جربيي خ�ل�سي. ول قدريي 
م�سرفي، بل ك�ن�ا و�سًط� بي ه�ؤلء وه�ؤلء، ولكنهم دون نزاع اإىل الختي�ر اأقرب. 
من  كثري  ت�فيق  من  واأعمق  اأدق  ت�فيقهم  ك�ن  واإن  امل�فقي،  من  بهذا  ويعدون 
ومكتفي  الكب�ر،  الثالثة  امل�سرق  بفال�سفة  ب�دئي  م�قفهم  و�سنعر�س  الأ�س�عرة. 
ب�بن ر�سد الذي يعد بحق اأكرب ممثل لفال�سفة املغرب. ويف هذا العر�س م� يبي 

كيف نبتت فكرة حرية الإرادة عندهم، وكيف منت وغذيت. 

1- الكندي: 

ع��س يف ج� الأخذ والرد، و�سهد جم�ل�س اخللف�ء التي ك�نت تعقد ملن�ق�سة 
ج�  يف  يعي�س  ك�ن  اأنه  اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي  والفل�سفية.  الدينية  الق�س�ي�  بع�س 
حمنة خلق القراآن، وك�ن يتحرك ب�خت�س�ر يف جم�ل التي�ر املعتزيل الكبري. ات�سل 
انت�سروا  الذين  العب��س  املعت�سم، وه� ث�ين خلف�ء بني  ببع�س اخللف�ء، وبخ��سة 
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لالعتزال، و�س�وؤوا اأن يجعل�ه العقيدة الر�سمية للدولة، وهم: امل�أم�ن، واملعت�سم، 
وال�اثق. ول ندري بدقة مِلَ غ�سب عليه املت�كل، وه� اخلليفة الت�يل الذي اأراد اأن 
يخفف من غل�اء املعتزلة، وم�ل اإىل اأهل ال�سنة. ويق�ل اإنه و�سل به الغ�سب عليه 
اإىل حد اأن �سربه، فهل ك�ن ذلك ب�سبب نزعته العقلية وميله اإىل املعتزلة؟ ومهم� 
اأن الكندي ع�لج م�س�كل �سغل به� املعتزلة،  اأمر، ف�لذي ل �سّك فيه  يكن من 
فق�ل بحدوث الع�مل، وح�ول الربهنة على خلقه، وق�ل ب�ل�سالح والأ�سلح واإن 
�سم�هم� نظ�م الك�ن. وتعر�س لفكرة العدل، وذهب اإىل اأن اأفع�ل اهلل كله� عدل 
ل ج�ر فيه. ورّد مع املعتزلة على الثن�ية من مزدكية وم�ن�ية. وله م�ؤلف�ت تت�سل 
مب��س�عن�، واإن مل نقف عليه� بعد، ويكفي اأن ن�سري اإىل واحد منه� بعن�ان »ر�س�لة 
�، وه� ن�س يف م�سكلة  يف ال�ستط�عة وزم�ن ك�نه�«، ويحمل فيم� يبدو ط�بًع� معتزليًّ

حرية الإرادة)1(. 

ت��سيح  يف  الأوىل  اللبنة  اأخرى-  م�س�كل  يف  �س�أنه  هن�-  الكندي  و�سع 
الفعل احلقيقي م� ك�ن وليد  اأن  �. فالحظ  فل�سفيًّ م�سكلة حرية الإرادة ت��سيًح� 
ق�سد واإرادة)2(، واأن اإرادة الإن�س�ن ق�ة نف�سية حتركه� اخل�اطر وال�س�انح)3( وه� من 
والعلة عنده  املعتزلة)4(  به  ق�ل  الذي  ب�لت�لد  ق�ل  اأنه  اإىل حد  ب�ل�سببية،  امل�ؤمني 
�سرب�ن: قريبة فهي مب��سرة، وبعيدة فهي غري مب��سرة. وي�ؤكد فكرة العن�ية الإلهية 

ابن الندمي، الفهر�ست، �س 362.   )1(
الكندي، ر�س�ئل الق�هرة 1950، جـ1، �س 172 - 173، 175.   )2(

امل�سدر ال�س�بق.   )3(
امل�سدر ال�س�بق، �س 219.   )4(
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التي يخ�سع الك�ن مبقت�س�ه� ل�سنن ث�بتة، وتقف م�س�دره التي و�سلت اإلين� عند 
هذا، فال تعر�س لفكرة الق�س�ء والقدر، ول لكيفية الت�فيق بي حرية العبد ونظ�م 

الك�ن اأو اإرادة اهلل، وهذا م� �سي�سطلع به خلف�وؤه من بعده. 

2- الفارابي: 

يف  وواجه  النف�س،  وعلم  وال�سي��سة  ب�لأخالق  الكندي  من  اأكرث  ُعني 
�سئ�ن  بتدبري  �سغل  كم�  الفرد،  ب�سل�ك  �سغل  والقدر.  الق�س�ء  م�سكلة  �سراحة 
املجتمع، ولعله اأ�سد امل�س�ئي العرب عن�ية بعلم الجتم�ع. �سّ�ب اإىل ال�سع�دة، 
وهي يف نظره الغ�ية الق�س�ى التي يتمن�ه� الإن�س�ن، واإمن� تن�ل مبم�ر�سة الأعم�ل 
واأن  يفعل اخلري،  اأن  اإن�س�ن  و�سع كل  وفهم مق�س�دين. ويف  اإرادة  املحم�دة عن 
يح�سل على ال�سع�دة اإذا اأراد ذلك)1(. ف�لإرادة عنده دع�مة الأخالق، وهي اأي�ًس� 
دع�مة ال�سي��سة التي ي�سميه� كذلك العلم املدين. وه� علم »يفح�س عن اأ�سن�ف 
الأفع�ل وال�سنن الإرادية، وامللك�ت والأخالق وال�سج�ي� وال�سيم التي ت�سدر عنه� 

هذه الأفع�ل وال�سنن«)2(. 

املدينة  لأن  ومرتبط�ن،  مت�سالن  الف�رابي  راأي  يف  وال�سي��سة  ف�لأخالق 
الف��سلة اأ�سبه م� يك�ن ب�لبدن الت�م ال�سحيح الذي تتع�ون اأع�س�وؤه كله�)3(. 

الف�رابي، التنبيه على ال�سع�دة، حيدر اآب�د 1346 هـ، �س 9.   )1(
الف�رابي، اإح�س�ء العل�م، الق�هرة 1949، �س 102.   )2(

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، ليدن 1895، �س 78، 79.   )3(
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ومن الن�حية ال�سيكل�جية يتعمق الف�رابي يف �سرح العمل الإرادي، فيفرق 
بي الإرادة والختي�ر، ويرى اأنه� وليدة �س�ق ورغبة يبعثهم� احل�س والتخيل، يف 
اإل وليد تفكري وتدبر، وه� مق�س�ر على الإن�س�ن)1(.  حي اأن الختي�ر ل يك�ن 
احلي�ان.  اإىل  تعزى  اأن  ميكن  وبذلك  النزوع،  م�ست�ى  اإىل  ب�لإرادة  يهبط  وك�أنه 
ب�لق�سد  فريبطه  الإرادي،  العمل  مراتب  يحلل  اأن  يح�ول  اآخر  مق�م  يف  ولكنه 
والنية ربًط� وثيًق�. ويالحظ اأن النية تتقدم الفعل ول تق�رنه، وت�سمى العزم اأي�ًس�، 
وه� م� عقد عليه القلب من اأمر اأنك ف�عله، اأم� الق�سد فيق�رن يف نظره الفعل)2(، 
والنية والعزم والق�سد كله� ظ�اهر نف�سية تق�م على اأ�س��س من التفكري والتدبر. 

الإن�س�ن  و�سع  اأن يف  قرر  اأن  للف�رابي  و�سبق  الإرادة يف حريته�،  وقيمة 
اأن يفعل اخلري متى اأراد، فه� حر فيم� يريد ويفعل. ولكن هذه احلرية تخ�سع 
ل�سنن الك�ن وق�انينه، وكل مي�سر مل� خلق له، وعن�ية اهلل حميطة بجميع الأ�سي�ء 
ومت�سلة بكل اأحد، وكل ك�ئن بق�س�ئه وقدره)3(. ولعل هذا ه� الذي دفع ديب�ر 
اإىل اأن يالحظ اأن الف�رابي يعد من الق�ئلي ب�جلرب)4(. ونخ�سى اأن يك�ن يف هذا 
ت��سع يف تف�سري مدل�ل العن�ية الإلهية عند فيل�س�فن�، فهي يف راأيه تدبري حمكم 
يتحقق  نظ�مه، ول  وللك�ن  فللعبد جم�له،  تن�ق�س.  فيه ول  تع�ر�س  �س�مل ل 

امل�سدر ال�س�بق، �س 45.   )1(
الف�رابي، كت�ب امللة، بريوت 1968، �س 97.   )2(

الف�رابي، الثمرة املر�سية يف بع�س الر�س�لت الف�رابية، ليدن 1890، �س 64.   )3(
ديب�ر، ت�ريخ الفل�سفة يف الإ�سالم، ترجمة الدكت�ر حممد عبد اله�دي اأب� ريدة، الق�هرة 1938، �س 150.   )4(
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الأزيل  ب�لتن��سق  هذا  اأ�سبه  وم�  احلرية،  من  قدر  له  ت�فر  اإن  اإل  العبد  جم�ل 
�سبعة  بنح�  الف�رابي  بعد  ليبنتز  به�  ق�ل  التي   )L’harmonie préétablie(
قرون. و�سي��سح ابن �سين� وابن ر�سد فيم� يلي هذا التن��سق، وتلك ال�سلة بي 

حرية العبد وعن�ية الرب، ت��سيًح� اأمت واأكمل. 

3- ابن �سينا: 

عنف،  يف  لعهده  مث�رة  ك�نت  والقدر  الق�س�ء  م�سكلة  ب�أن  �سنيعه  ي�ؤذن 
واأغلب الظن اأن جم�ل�س الإ�سم�عيلية ودع�ة الف�طمية مل يفتهم اأن يعر�س�ا له� 
م�ؤيدين اأو مع�ر�سي. ول اأدل على هذا من اأن ال�سيخ الرئي�س ع�جله� غري مرة، 
وو�سع فيه� عدة ر�س�ئل)1(. ورمب� ك�ن مل� اأ�س�به من قلق وا�سطراب يف حي�ته، وم� 
اأ�سح�ب  ويذهب  امل��س�ع،  لهذا  مع�جلته  يف  �س�أن  وت�سريد،  �سجن  من  به  بلي 
ال�سري اإىل اأنه اأّلف واحدة من هذه الر�س�ئل يف طريقه اإىل اأ�سفه�ن، على اأثر هربه 
اأ�سهر)2(. وقد ك�ن  اأربعة  به� عن�ة ط�ال  التي �سجن  قلعة فردج�ن  وخروجه من 
ف�ق هذا على بينة من م�قف املتكلمي من هذه امل�سكلة، ومل يرقه، وح�ول اأن 

يحله� على نح� اآخر ير�سيه ويتالءم مع فل�سفته)3(. 
هـ،   1354 اآب�د  حيدر  جمم�ع  القدر«،  �سر  »يف   )1( وهم�:  مطب�عت�ن،  »اثنت�ن  ثالث  منه�  اإلين�  و�سل   )1( 
والقدر«  »الق�س�ء  بعن�ان:  خمط�طة،  الث�لثة  تزال  ول   .1917 الق�هرة  جمم�ع  والقدر«،  الق�س�ء  )2( »يف 
)قن�اين، م�ؤلف�ت ابن �سين�، الق�هرة 1950، �س 249(. وميكن اأن ي�س�ف اإليه� »الر�س�لة العر�سية، وهي اأ�سبه 

م� يك�ن بكتب الت�حيد، وقد عقد فيه� ف�سل بعن�ان: »الق�ل يف ق�س�ئه وقدره« )جمم�ع حيدر اآب�د(. 
القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، ليبزح 1903، �س 431.   )2(

ابن �سين�، يف �سر القدر، جمم�ع حيدر اآب�د.   )3(
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وي�سلك يف مع�جلته له� م�سلك احل�ار ت�رة، وم�سلك البحث والتحليل ت�رة 
اأخرى. ور�س�لته »يف الق�س�ء والقدر« قطعة اأدبية منمقة، فيه� لفظ غريب، وخي�ل 
بعيد، يحكي فيه� ق�سته مع منكر للقدر �سغ�ف ب�خل�س�مة واجلدل. وقد ت�سدى 
له، وح�ول اأن يرد عليه مب� يدمغ حجته ويزيل �سبهته. ولكن حم�ولته اأقرب اإىل 
ال�سنعة والتكلف منه� اإىل املنطق والربه�ن)1( اأم� ر�س�لته يف »�سر القدر« فهي على 

ق�سره� اأقرب اإىل البحث اله�دئ والتعليل الدقيق)2(. 

يدرك ابن �سين� ت�سعب م�سكلة حرية الإرادة، ويالحظ اأن �سر القدر مبني 
اإثب�ت  الث�اب والعق�ب، ومنه�  الع�مل، ومنه� حديث  نظ�م  على مقدم�ت: منه� 
املع�د للنف��س)3(. ولكنه ي�اجه لب هذه امل�سكلة م�اجهة مب��سرة و�سريحة، فه� 
ي�سلم ب�أن للعبد اإرادة وفعاًل، ويرى اأن هذه الإرادة تدخل يف عداد الأ�سب�ب ع�مة. 
� اأنه قد ي�سرفه� �س�رف، اإل اأنه� متى �سممت م�ست واأجنزت. وف�ق اإرادة العبد  حقًّ
اإرادة الرب التي �سدر عنه� الك�ن على اأح�سن وج�ه النظ�م والكم�ل، فكيف 
ن�فق بي ه�تي الإرادتي؟ و�سبيل هذا الت�فيق م� �سلكه الف�رابي من قبل، وه� 
رّد الأ�سي�ء اإىل العن�ية الإلهية التي اأوجدت الك�ن على اأح�سن نظ�م، ور�سمت 
لكل ك�ئن طريًق� ي�سري فيه مبح�س اختي�ره واإرادته يف حدود ال�سنن الك�نية. وم� 
دون  ب�إرادته،  ويت�سرف  بقدرته،  يتحرك  الك�ئن�ت،  هذه  من  واحد  اإل  الإن�س�ن 

ابن �سين� يف الق�س�ء والقدر، جمم�ع الق�هرة، 43 - 68.   )1(
ابن �سين�، �سر القدر، جمم�ع حيدر اآب�د، �س 2 - 4.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، �س 2.   )3(
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خروج على النظ�م الع�م، وهذا النظ�م ه� م� ن�سميه الق�س�ء. فق�س�ء اهلل ه� علمه 
املحيط ب�ملعل�م�ت، وقدره اإيج�ب الأ�سب�ب للم�سبب�ت، واإذا وجد ال�سبب وجد 
امل�سبب. وبذكر ال�سبب وامل�سبب تظهر احلكمة الإلهية يف وج�د هذه امل�ج�دات، 
هذا  �سل�سلة  ف�لإن�س�ن حلقة يف  تك�ن)1(.  اأن  م� ميكن  اأكمل  واأنه� وجدت على 
النظ�م الع�م، يقع �سبًب� فيحدث وينتج، ويت�سرف يف حرية وطالقة. ويجيء م�سبًب�، 

فيخ�سع مل�ؤثرات اأق�ى منه)2(. 

الف�رابي،  ل�س�ن  على  قبل  من  وردت  عب�رة  يردد  اأن  �سين�  لبن  ويطيب 
ويق�ل: »اعمل�ا فكل مي�سر مل� خلق له«)3(. 

4- ابن ر�سد: 

والفقه  اأبيه وجده،  بعد  قرطبة  ق�س�ة  وق��سي  فيل�س�ًف�  يك�ن  اأن  قبل  فقيه 
والق�س�ء يقرران اأنه ل تكليف بدون حرية واإرادة، ولفقه�ء الإ�سالم بح�ث يف قدرة 
املكلف وا�ستط�عته. وك�ن ابن ر�سد -فيم� يروي اأ�سح�ب الرتاجم- ح�فًظ� للفقه، 
مقدًم� فيه على جميع اأهل ع�سره، ع�رًف� ب�لفت�ى على مذهب م�لك واأ�سح�به، 
ن�فًذا يف علم الفرائ�س والأ�س�ل)4(. ودر�س ف�ق هذا علم الكالم، وُعني خ��سة 

ابن �سين�، الر�س�لة العر�سية، �س 116.   )1(
ابن �سين�، يف الق�س�ء والقدر، �س 59.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، �س 68.   )3(
ابن الأب�ر، كت�ب التكملة، مدريد 1886، �س 269- 270.   )4(
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ولالأ�س�عرة  لع�سره.  والأندل�س  املغرب  يف  �س�ئًدا  ك�ن  الذي  الأ�س�عرة  مبذهب 
من  م�قفهم  ب�جه خ��س  يرقه  ومالحظته، ومل  نقده  من  يعفه�  التي مل  اآراوؤهم 
الك�سب والختي�ر، لأنه ل يتم�سى ب��س�ح مع مبداأ الث�اب والعق�ب، ول يدعم 

فكرة امل�سئ�لية. 

وقد ا�ست�قفته هذه امل�سكلة ط�ياًل، وعده� من اأع��س امل�س�ئل ال�سرعية. وم� 
ذاك اإل لأن اأدلته� النقلية والعقلية يبدو عليه� �سيء من التع�ر�س، ففي القراآن 
ي�سعر  م�  ال�احدة  الآية  يف  ك�ن  ورمب�  الختي�ر،  ت�ؤيد  واأخرى  اجلرب،  ت�ؤيد  اآي�ت 
بهذا التع�ر�س. ول تختلف ال�سنة عن هذا كثرًيا، ففيه� اأح�ديث م�ؤيدة، واأخرى 
مع�ر�سة. ومل يفت الفرق واملدار�س الكالمية املختلفة، اأن حتتج كل واحدة منه� 
اأي�ًس� من تع�ر�س  مب� يالئمه� من الآي�ت والأح�ديث)1(. ول يخل� هذا امل��س�ع 
عقاًل، ف�إن� اإذا قلن� اإن الإن�س�ن خ�لق اأفع�له، ا�ستلزم ذلك اأن يك�ن هن�ك اأفع�ل ل 
جتري على م�سيئة اهلل واإرادته، وهذا م� يرف�سه امل�سلم�ن ع�مة. واإن قلن� اإنه جمرب 

على فعل م� يفعله، اأدى ذلك اإىل التكليف مب� ل يط�ق، وهذا معيب اأي�ًس�)2(. 

ويح�ول ابن ر�سد اأن يخرج من هذا التع�ر�س بحل و�سط، ولكن ل على 
الختي�ر.  اإىل  منه  اجلرب  اإىل  راأيه  يف  اأقرب  ه�  الذي  الأ�سعري  الك�سب  طريقة 
ال�سيء  فعل  من  متكنه  وقدرة  اأم�ره،  به�  ي�سرف  اإرادة  العبد  منح  اهلل  اأن  فريى 

ابن ر�سد، من�هج الأدلة يف عق�ئد امللة، الق�هرة 1955، �س 222- 224.   )1(
امل�سدر ال�س�بق، �س 224- 225.   )2(
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وم�سئ�ليته.  بحق ح�س�به  يربر  م�  هذا  وقدرته، ويف  اإرادته  وليدة  ف�أفع�له  و�سده. 
لأ�سب�ب  خ��سعت�ن  هم�  بل  طليقتي،  لي�ست�  الإرادة  وتلك  القدرة  هذه  اأن  اإل 
خ�رجية وداخلية، ومقيدت�ن بنظ�م الك�ن و�سننه. وكثرًيا م� تعرت�س هذه الأ�سب�ب 
بع�س م� نريد، وكثرًيا م� يح�ل نظ�م الك�ن دون تنفيذ م� نقدر عليه. وهذا النظ�م 
من تدبري اهلل و�سنعه وحده، وه� م� ي�سمى الق�س�ء والقدر. ول علم لن� به، واإمن� 
ُهَ�ژ ]الأنع�م/ 59[.  اإِلَّ  َلُمَه�  َيعنْ النَْغينِْب َل  َمَف�ِتُ  ژَوِعنَدُه  يعلمه اهلل جل �س�أنه، 
فللمرء فعل وك�سب، وهم� ث�بت�ن يف ق�س�ء اهلل وقدره. وبذا ن�ستطيع اأن نزيل جميع 
ال�سك�ك التي اأ�سرن� اإليه� من قبل، واأن نخرج من ذلك التع�ر�س الذي بدا بي 

قلية، وبي الأدلة العقلية)1(.  الأدلة النَّ

اأنه ل  قد يق�ل: كيف ت�فق�ن بي هذا وبي م� اأجمع عليه امل�سلم�ن من 
ه� اإىل اهلل، ف�إنه� اإمن� ت�سدر  ف�عل اإل اهلل. والأمر هي، لأن اأفع�ل العب�د نف�سه� مردُّ
اهلل  ره�  قدَّ وظروف  اأ�سب�ب  على  وتت�قف  اهلل،  خلقه�  وق�ى  ا�ستعدادات  عن 

ودبِّرت �سئ�ن الك�ن على مقت�س�ه�، ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
وف�ق  ]الرحمن/ 5[.  ڍ  ڍ   ڌژ  ژ  ]النحل/ 12[،  ںژ 
هذا، الك�ئن�ت احل�دثة كله� �سرب�ن: ج�اهر، وهي امل�ج�دات على احلقيقة، وكله� 
من �سنع اهلل، واأعرا�س تتبعه� وترتبط به�، وهي وليدة ظروف واأ�سب�ب متعددة، 
واأعرا�سه  كله يف ج�اهره  ف�لك�ن  وعن�يته،  اهلل  بحكمة  ت�ؤثر  اإمن�  الأ�سب�ب  وهذه 

امل�سدر ال�س�بق، �س225- 228.  )1(
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اأو اإىل بع�س الك�ئن�ت  اأفع�ًل اإىل الإن�س�ن  راجع اإىل اهلل. ول مينعن� هذا اأن نعزو 
الأخرى التي نرى اآث�ره� م�ثلة اأم�م اأعينن�، والق�ل ب�إنك�ر الأ�سب�ب جملة غريب 

عن طب�ع الن��س)1(. 

يبدو من كل هذا اأن ابن ر�سد قدر فعاًل م�سكلة حرية الإرادة قدره�، واأدرك 
له�  م  يقدِّ اأن  وح�ول  وج�هه�.  على  وقلَّبه�  اأثري ح�له�،  م�  على  ووقف  �سع�به�، 
والنقل. وك�ن حري�ًس� على  العقل  وتّ�فق بي  والتن�ق�س،  التع�ر�س  ترفع  حل�ًل 
اأن ي�ستعي ب�لقراآن لإدع�م هذه احلل�ل وت��سيحه�، والآي�ت القراآنية م�ثلة اأم�مه 
دائًم�، يتخري منه� اأن�سبه� واأل�سقه� مب� يح�ول التدليل عليه، وه� على هذا اأقدر من 
امل�س�ئي الإ�سالميي الآخرين. ولكنه يف النه�ية مل يبعد عنهم، بل اأخذ مب� اأخذوا 
ة، والق�ل ب�لعن�ية الإلهية التي تالئم بي حرية  به من ال�ستم�س�ك مببداأ ال�َسَبِبيَّ

العبد من ج�نب ونظ�م الك�ن من ج�نب اآخر. 
* * *

حكم وتقدير 

 ،)Liberum arbitrium( مل يعر�س اأر�سط� مل� �سم�ه املدر�سي�ن: حرية الإرادة
واحلقيقة اأن هذه امل�سكلة ذات ط�بع له�تي، وم� ك�ن له، وه� يك�د يعزل اإلهه مت�ًم� 
الإرادي،  للفعل  اإنه يف درا�س�ته الأخالقية عر�س   � به�. حقًّ ي�سغل  اأن  الع�مل،  عن 

امل�سدر ال�س�بق، 232-228.  )1(
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راأيه  الختي�ر يف  هذا  يخل�  ول  وال�سر،  اخلري  بي  يفرق  الذي  الختي�ر  وبن�ه على 
ل  من فكر وروية)1(. واأيد اأي�ًس� مبداأ ال�سببية الذي تعتمد عليه فكرة امل�سئ�لية، وف�سّ
الق�ل فيه، وق�سم العلل اإىل اأن�اع خمتلفة. وفيم� قدمن� من اآراء امل�س�ئي العرب م� 
اأر�سط� الأخالقية والطبيعية. وكم يذكرن�  يلتقي مع هذا، وقد وقف�ا على درا�س�ت 
حديثهم عن العن�ية الإلهية مب�قف الرواقيي من القدر الذي عّدوه فكر اهلل، وقرروا 
اأنه يرعى الك�ن ويهيمن على نظ�م الع�مل، ويدبر الأ�سي�ء جميًع� على مقت�سى ق�اعد 
الكم�ل)2( فالآراء فال�سفة الإ�سالم يف حرية الإرادة اأ�سب�ه يف الت�ريخ القدمي، ولكن 
امل�سكلة يف ال�اقع م�سكلتهم اأوًل، ع��س�ا يف ج�ه�، وت�أثروا مب� اأث�رته املدار�س الكالمّية 

املع��سرة ح�له�، وح�ول�ا م� و�سعهم اأن ي�فق�ا فيه� بي العقل والنقل. 

واحلديث،  املت��سط  الت�ريخ  اأخرى يف  اأ�سب�ًه�  لآرائهم  اأن جند  و�سعن�  ويف 
ونكتفي مبثلي اثني: هم� القدي�س ت�م� الأك�يني وديك�رت. فت�م� يرى مع كب�ر 
مفكري القرون ال��سطى اأن حرية الإرادة تعتمد على اختي�ر مييز بي اخلري وال�سر، 
عند  ه�  كم�  عنده،  ف�لختي�ر  اهلل.  من  ونعمة  فطري  ا�ستعداد  الختي�ر  وهذا 
فال�سفة الإ�سالم اأ�س��س حرية الإرادة)3( وين�ق�س القدي�س ت�م� يف كت�به »اخلال�سة 
ا  ردًّ عليهم  ويرد  ال�سببية،  مبداأ  ينكرون  الذين  املتكلمي  الأمم«  على  الرد  يف 
ط�ياًل)4(. ومل يكن غريًب� اأن يعنى املدر�سي�ن مب�سكلة حرية الإرادة ومببداأ ال�سببية 

 Aristote, Eth. Nic, IV b 1112.  )1(
Cicéron, De Natura Deorum II, 22.  )2(

Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris 1932, p. 105-118 .  )3(
 St. Thomas, Summa contra Gentiles, T. III, p. 68.  )4(
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اأ�س��س التكليف وامل�سئ�لية. ولقد �سبق لأ�سي بال�سي��س  الذي يدعمه�، لأنه� 
اأن ذهب اإىل اأن القدي�س ت�م� الأك�يني وقف عن طريق رمي�ن م�رث�ن الإ�سب�ين 
كم�  الكت�ب  هذا  ويع�لج  ر�سد،  الأدلة« لبن  من�هج  »الك�سف عن  كت�ب  على 
قدمن� م�سكلة حرية الإرادة مع�جلة دقيقة)1(. و�س�اء اأ�سح هذا الزعم اأم ل، ف�إن 
اأنه وقف  ت�م� يلتقي مع فال�سفة الإ�سالم يف م�سكلة حرية الإرادة، ول نزاع يف 
على »دللة احل�ئرين« لبن ميم�ن، وه� همزة و�سل يقينية بي الفكر الإ�سالمي 

والفكر الالتيني. 

 ،� اأم� ديك�رت فقد اعتد ب�لإرادة اعتداًدا كبرًيا، وعدَّ احلكم كله فعاًل اإراديًّ
وراأى اأن خرين� الأ�سمى لي�س �سيًئ� اآخر �س�ى ا�ستق�مة اإرادتن�)2(. واأ�س�د مب� منح 
الإن�س�ن من حرية جتعله يت�سرف يف طالقة وا�ستقالل)3(. ف�عتد ب�حلرية اعتداده 
ب�لإرادة، وق�ل: »من البي اأن لن� اإرادة حرة ت�ستطيع حي ت�س�ء اأن تعطي اإقراره� 
من  الإ�سالم  وفال�سفة  املدر�سي�ن  �سنع  كم�  وح�ول،  تعطيه)4(  ل  اأو  وت�سديقه� 
اإرادة الرب واإرادة العبد عن طريق التدبري والعن�ية الإلهية.  اأن ي�فق بي  قبل، 
اهلل  تدبري  اأن  له�  وبيَّ  اإليزابث،  الأمرية  مع  ومرا�سالت  ح�ار  هذا  يف  له  وك�ن 
الأزيل �س�بق على تدبرين�، ويق�سي هذا التدبري ب�أن تتحرك اإرادتن� على �سجيته� 

 Asin Palacios,  "El Averroismo téologico de Santo Tomas de Aquino", Saragosse 1904,  )1(
 p. 317-321.

Descartes, Principes, 1, 34.  )2(
الدكت�ر عثم�ن اأمي، الفل�سفة الرواقية، الق�هرة 1971، �س325  )3(

Descartes, Principes, 1, 29.  )4(
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من غري قهر يف حدود معينة، هي حرة بفطرته�، ومقيدة بحكمة اهلل وتدبريه، لأنه 
ه� الذي يحركه� ويهديه� يف كل خط�ة تخط�ه�)1( ت�فيق بي حرية العبد وق�س�ء 
الرب، ولكن الأمرية مل تقتنع به وعدته ت�فيًق� ع�سرًيا. وا�سطر ديك�رت اأن يبعث 
اإليه� بر�س�لة اأخرى م�سلًم� بدقة امل�سكلة، ومالحًظ� اأن حريتن� ب�لن�سبة لن� م�ستقلة، 
اأفع�لن�  يجعل  لأن  يكفي  ب��ستقالل  ن�سعر  فنحن  ومقيدة.  خ��سعة  وب�لن�سبة هلل 
م�ستحقة للمدح اأو الذم، ولكنه ا�ستقالل م�س�ب ب�خل�س�ع، لأن كل �سيء راجع 

اإىل اهلل)2(. 

به  ق�ل  مم�  �سيء  مع  تلتقي  ف�إنه�  اأم ل،  مقنعة  احلل�ل  هذه  اأك�نت  و�س�اء 
فال�سفة الإ�سالم. ودون اأن تدخل يف ت�سل�سل ت�ريخي قد يط�ل مداه، نعتقد اأن 
يف هذا العر�س ال�سريع ال�س�بق من�ذًج� اآخر ي�ؤيد م� ذهبن� اإليه من قبل، وه� اأن 
الفل�سفة الإ�سالمية حلقة يف ت�ريخ الفكر الإن�س�ين، وهي دون نزاع حلقة متممة 
ومن  فهمه�،  على  وتعي  الأخرى  احللق�ت  ت��سح  اأن  و�سعه�  ويف  اأ�س�لة،  وفيه� 
اخلط�أ اأن تف�سل عنه�. ومن ح�سن احلظ اأن� اأ�سبحن� نقف الي�م على جل اأ�س�له� 

وم�س�دره� الأوىل، ويف و�سعن� اأن ن�فيه� حقه� من الدر�س والبحث. 

 Laporte, "La liberté selon Descartes", dans Revue de Métaphysique et de Morale, 1937,  )1(
 p. 159.

 Descartes, Œuvres, éd. A. T., t. IV. p. 332-333.  )2(



الباب الثالث

الفل�َسفة الإ�سالمية
والنه�سة الأوربية





ملًك�  اأ�سحت  ق�له�  ف�إن  يقله�،  مل  م�  ل�س�حبه�  ملك  الكلمة  اأو  الفكرة 
للن��س. ومن الأفك�ر والكلم�ت م� يذهب مع الريح، ومنه� م� يبقى على الدهر. 
والأفك�ر والكلم�ت اخل�لدة ملك لالإن�س�نية جمع�ء، ت�سم� على الزم�ن واملك�ن، 
فيت�ارثه� اخللف عن ال�سلف، ويتب�دله� الأفراد واجلم�ع�ت. ومن هن� ك�ن تع�قب 
الي�ن�نية  الثق�فة  اأن  يف  �سك  الي�م  يبق  ومل  بع�س،  عن  بع�سه�  واأخذ  الثق�ف�ت 
اأخذت عن الثق�ف�ت ال�سرقية، وبخ��سة امل�سرية والهندية. ونحن ندرك اأن الثق�فة 
العربية متت بن�سب اإىل بع�س الثق�ف�ت الغربية وال�سرقية، وقد اأثرت بدوره� ت�أثرًيا 
وا�سًح� يف الثق�فة الالتينية، وامتد اأثره� اإىل النه�سة الأوربية. والثق�ف�ت املع��سرة 
ة  متع�ونة ومت�س�فرة، يغذي بع�سه� بع�ًس� دون انقط�ع، ول يك�د يظهر يف لغة حيَّ

بحث قيم اإل و�س�رعت اللغ�ت الأخرى اإىل ترجمته والإف�دة منه. 

�سبق اأن ن�سر هذا الب�ب يف درا�سة ق�م به� مركز تب�دل القيم الثق�فية مب�سر ب�لتع�ون مع الي�ن�سك�، حتت عن�ان   )1(
اأثر العرب والإ�سالم يف النه�سة الأوروبية، الق�هرة 1970. 

 الفل�صفة الإ�صالمية 
والنه�صة الأوربية)1(
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ف�لثق�فة الإن�س�نية ذات م�ارد متعددة بي �سرقية وغربية، وم� اأ�سبهه� بنهر 
ج�ر ت�سب فيه فروع خمتلفة، وه� يف جمراه يغذي اآف�ًق� جديدة، ويبعث ط�ق�ت 
�س�بة. وحتر�س احل�س�رات املختلفة على تعرف اأجم�د امل��سي والأخذ عنه�، ب�سرف 
النظر عن اأ�س�له� وم�س�دره�، وقدميً� ق�ل�ا: »العلم ل وطن له«. ويف الربع الأول 
من هذا القرن ق�مت يف ج�معة اأك�سف�رد حركة م�فقة ترمي اإىل ت�سجيل تراث 
القرون  تراث  اإليه�  و�سمت  والروم�ن،  الي�ن�ن  بثق�فة  فبداأت  القدمية،  الثق�ف�ت 
ال��سطى امل�سيحية، وتراث اليه�دية والإ�سالم، ثم ت�بعت ال�سري، واأخرجت تراث 
الهند، وم�سر، وف�ر�س)1(. وفى هذه املح�ولة جّدة وطرافة وجمع وتن�سيق، وبحث 
وحتقيق. ا�سطلع به� نفر من املتخ�س�سي، وع�لج كل واحد منهم م� ات�سل ب�اديه. 
للثق�ف�ت بع�سه� ببع�س، وك�سف عم� متَّ من تب�دل بي  وفيه� ب�جه خ��س ربط 
اإىل  اأخرى، ف�كلت ج�معة ه�رف�رد  احل�س�رات املختلفة. وحذا حذوه� ج�مع�ت 

ج�رج �س�رت�ن ت�أريخ العلم منذ ن�س�أته اإىل الي�م)2(. 

وا�سطلع ث�رندايك يف ج�معة كل�مبي� بت�ريخ ال�سحر والعل�م التجريبية)3(. 

يف  الأخرى  احللق�ت  وتلته   The Legacy of Greece عن�ان  حتت   1921 ع�م  ال�سل�سلة  هذه  اأول  ظهر   )1(
 .1923،1926،1927،1931،1937،1942

اأخرج �س�رت�ن ع�م Introduction to the History of Science 1927 وع�د اإىل امل��س�ع يف تف�سيل مرة   )2(
اأخرى ع�م 1952 وو�سع خطة لإخراج بحث �س�مل يف ت�ريخ العلم، مل يظهر منه اإل اجلزء الأول يف حي�ته 
حتت عن�ان: A History of Science، وظهر اجلزء الث�ين بعد م�ته ع�م 1959، ومل ت�ستكمل ال�سل�سلة مع 

الأ�سف. 
Lynn Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, New York 1943.  )3(
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جهد   1931 ع�م  اأك�سف�رد  يف  ظهرت  التي  الإ�سالم«  »تراث  حلقة  ويف 
الثق�فة  ملح�ظ ودر�س عميق، بقلم نخبة من كب�ر املتخ�س�سي. ع�جل�ا ج�انب 
ن�ا ثم�ره� واآث�ره�، واأ�س�روا يف اخت�س�ر  الإ�سالمية، وعر�س�ه� يف و�س�ح ودقة، وبيَّ
اإىل م� ك�ن له� من �سدى يف الفكر الالتيني والع�مل الغربي. ولكن البحث ي�سري، 
وقد األقى على تراث الإ�سالم يف اخلم�سي �سنة الأخرية اأ�س�اء جديدة، وك�سف 

عن ن�س��س وم�س�در مل تكن معروفة من قبل)1(. 

املدر�سية،  الفل�سفة  اإىل  فيه  ينظر  ك�ن  الذي  الزمن  ذلك  انق�سى  ولقد 
اإنه� جمرد  فقيل  وزراية،  تع�سف  من  تخل�  ل  نظرة  اإ�سالمية،  اأو  ك�نت  م�سيحية 
حم�ك�ة للفل�سفة الي�ن�نية، واأخذ عن اأفالط�ن اأو عن اأر�سط�، ومن ذا الذي ق�ل 
اأو  احلديثة  الفل�سفة  ي�سري  وهل  ال�س�بقة،  الفل�سف�ت  عن  ت�أخذ  ل  م�  فل�سفة  اإن 
اأب�  اأو املت��سطة؟ وديك�رت  اأن فيه� تالقًي� مع بع�س الفل�سف�ت القدمية  املع��سرة 
الفل�سفة  الفل�سفة احلديثة مت�أثر فعاًل مبن �سبق�ه من قدامى ومدر�سيي، ورميت 
املدر�سية اأي�ًس� بعدم الأ�س�لة وقلة البتك�ر، وُظن اأن لي�س فيه� اإ�س�ف�ت ينّ�ه به�، 

ول ج�انب خ��سة تعزى اإليه�. 

ومن�س�أ هذا يف الغ�لب اأن الفل�سفة املدر�سية مل تدر�س الدر�س الك�يف حتى 
نه�ية القرن امل��سي، ومل يك�سف عن �ستى ج�انبه�. فبقيت خمط�ط�ته� حمب��سة 

ل اأدل على هذا من الطبعة الث�نية لدائرة املع�رف الإ�سالمية L’Encyclopédie de l’Islam، التي ت�بعت   )1(
�سري الدرا�س�ت الإ�سالمية، وك�سفت عن ج�انب جديدة. ففيه� م�دة اأغزر، ومعل�م�ت اأمت ، واأوفى. 
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يف املكتب�ت الع�مة واخل��سة، ومل ير كثري من م�س�دره� الن�ر. وقد بذلت يف القرن 
والتعريف  اأ�س�له�،  ون�سر  عنه�،  للك�سف  ومتالحقة  مت�س�فرة  جه�د  الع�سرين 
برج�له�، و�سرح مذاهبه� ونظري�ته�. ورمب� ك�ن حظ الفل�سفة امل�سيحية من الدر�س 
اأعظم من حظ الفل�سفة الإ�سالمية، ولكنهم� يتع�ون�ن الي�م ويت�س�فران. وا�ستب�ن 

دا مًع� للنه�سة الأوربية.  ب��س�ح اأنهم� مهَّ
* * *

ويعنين� هن� اأن نبي م� ك�ن للفل�سفة الإ�سالمية من اأثر يف هذه النه�سة، ول 
نزاع يف اأنه� مل ت�سل اإىل ذلك اإل عن طريق ات�س�له� ب�لفل�سفة امل�سيحية وت�آخيه� 
اأن نبي و�س�ئل هذا الت�س�ل، ون�سري اإىل ع�امل هذا الت�آخي.  معه�. ول بد لن� 
ول يت�سع املق�م للب�سط والتف�سيل، ونقنع ب�أن نقف عند بع�س الق�س�ي� الكربى. 

و�سنح�سر بحثن� يف نقط ثالث: 
خ�س�ئ�س الفل�سفة الإ�سالمية.  )اأ( 

انتق�له� اإىل الغرب.  )ب( 
اأثره� فيه.  )جـ( 



ع�جلت الفل�سفة الإ�سالمية امل�س�كل التقليدية الكربى، وهي م�سكلة الإله، 
لت الق�ل فيه�، مت�أثرة اأوًل ببيئته� والظروف املحيطة به�،  والع�مل، والإن�س�ن، وف�سَّ
وم�ستعينة ث�نًي� مب� و�سل اإليه� من درا�س�ت فل�سفية �س�بقة، �سرقية ك�نت اأو غربية. 
واجلزئي�ت  التف��سيل  بع�س  اختلفت يف  اإن  التي  الآراء  من  ط�ئفة  اإىل  وانتهت 
تلتقي يف مذهب �س�مل ونظري�ت م�سرتكة. ومتت�ز ب�جه  ف�إنه�  ب�ختالف رج�له�، 

ع�م ب�ملميزات الآتية: 

1- فل�سفة دينية وروحية 

تق�م الفل�سفة الإ�سالمية على اأ�س��س من الدين، وتع�ل على الروح تع�ياًل 
كبرًيا. هي فل�سفة دينية لأنه� ن�س�أت يف قلب الإ�سالم، وتربى رج�له� على تع�ليمه، 
ه. وهي اإمن� ج�ءت امتداًدا لأبح�ث دينية ودرا�س�ت  واأ�سرب�ا بروحه، وع��س�ا يف َج�ِّ
كالمية �س�بقة. ومن اخلط�أ اأن يظن اأن الفكر الفل�سفي الإ�سالمي مل ي�َلد اإل يف 
�سبقه  بل   ،)865( العرب  فيل�س�ف  الكندي  اأيدي  على  للهجرة  الث�لث  القرن 

 الف�صل الأول
خ�صائ�ص الفل�صفة الإ�صالمية
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النظ�م  اأمث�ل  فل�سفية مكتملة،  ذوو مذاهب  اآخرون  املعتزلة مفكرون  يف مدر�سة 
الهذيل العالف )849(، والدرا�س�ت الكالمية يف �سميمه� ب�ب  واأبي   )845(
وكثرًيا  املعتزلة.  بي جم�عة  يعد  اأن  ميكن  نف�سه  والكندي  الفل�سفة،  اأب�اب  من 
م� ح�ول فال�سفة الإ�سالم ب�جه ع�م- �س�أن املفكرين الإ�سالميي الآخرين- اأن 

ة.  يدعم�ا اآراءهم ب�أ�س�نيد من الكت�ب وال�سنَّ

فكرة  وحتلل  ب�ل�احد،  تبداأ  م��س�ع�ته�،  يف  دينية  الإ�سالمية  والفل�سفة 
الأل�هية حتلياًل �س�ماًل دقيًق� مل ت�سبق اإليه. وك�أمن� ك�نت تب�ري املدار�س الكالمية 
املع��سرة من معتزلة واأ�س�عرة، فتتدارك نق�سه�، ومتعن يف ت�س�ير الب�رئ جل �س�أنه 
ت�س�يًرا اأ�س��سه التجريد والتنزيه، وال�حدة املطلقة، والكم�ل الت�م)1(. وعن ال�احد 
�سدر كل �سيء، فه� املبدع واخل�لق، اأبدع من ل �سيء، وخلق الع�مل يف الأزل، 
ونظمه و�سريه)2(. ف�لع�مل معل�ل له يف وج�ده وبق�ئه، اأبدعه مبح�س ف�سله، ورع�ه 
بعن�يته، واأخ�سعه لق�اني ث�بتة ونظم حمكمة. وعلى هذا الطبيعة والك�سم�ل�جي� 
مرتبطت�ن يف الفل�سفة الإ�سالمية ارتب�ًط� وثيًق� ب�مليت�فزيق�. ول يخرج علم النف�س 
والأخالق عن ذلك كثرًيا، ف�لنف��س الب�سرية، مهم� اختلف فال�سفة الإ�سالم يف 

 .� � واإلهيًّ حقيقته� وخل�ده�، ي�سلم�ن جميًع� ب�أن فيه� �سيًئ� ن�رانيًّ

 Madkour, La place d’al-Fârâbi dans l’école philosophique musulmane, Paris 1934,  )1(
 p. 58-66.

ابن �سين�، الإ�س�رات والتنبيه�ت، ليدن 1892، �س157-147  )2(
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فهي ل ت�ستطيع الك�سف عن احلق�ئق الكلية اإل مبدد �سم�وي وفي�س عل�ي، 
�ل اإن �سئن� اأن ن�ستعمل لغة الف�رابي)950(  وبعب�رة اأخرى اإل مبع�نة العقل الفعَّ
مرتبة  اإىل  والت�أمل  النظر  طريق  عن  ت�سم�  اأن  يف  وكم�له�  �سين�)1037(.  وابن 
الت�س�ل ب�لع�مل العل�ي. وي�سلم فال�سفة الإ�سالم جميًع�، بي م�س�رقة ومغ�ربة، 
بهذا الت�س�ل، حتى ابن ر�سد )1198( الذي يبدو عليه اأنه يربط النف�س ب�جل�سم 
 ، بيِّ واحلالل  ذاتية،  قيم  وللف�س�ئل  اأر�سط�)1(.  �سنع  م�  نح�  على  اأوثق،  برب�ط 
، ويف و�سع العقل الب�سري اأن يك�سف عن ذلك، ولكن ال�حي يدعم  واحلرام بيِّ

العقل وي�ؤيده)2(. 

تخ�طب  والأدي�ن  ملح�ظ،  ن�سيب  فيه�  وللروح  اإل  دينية  فل�سفة  من  وم� 
القل�ب ع�دة قبل اأن تخ�طب العق�ل. ويرى فال�سفة الإ�سالم اأن الروح م�سدر 
احلي�ة واحلركة والإدراك. وو�سيلة البهجة وال�سع�دة. ففي الك�ئن�ت احلية نف��س 
تغذيه� وحتركه�، ومُتد بع�سه� ب�لعلم واملعرفة، فهن�ك نف��س نب�تية، واأخرى حي�انية، 
�س�ًق�  ممل�ءة  به،  نف�س خ��سة  ال�سم�وية  الأفالك  من  فلك  ولكل  اإن�س�نية،  وث�لثة 
اأو اجلمه�رية  الف��سلة  املدينة  ورئي�س  فلكه�.  فتتحرك وحترك  الكم�ل،  ورغبة يف 
اأو فيل�س�ًف�   � نبيًّ املثلى ب�سر �سمت نف�سه وتخل�ست من �س�ائب البدن، واأ�سحى 
ال�سم�ء  فع�مل  والق�سط��س)3(.  ب�لعدل  �سئ�نهم  ويدير  ب�حلكمة،  الن��س  ي�س��س 

اإبراهيم مدك�ر، يف الفل�سفة الإ�سالمية، منهج وتطبيقه، �س59-37.   )1(
ابن ر�سد، من�هج الأدلة يف عق�ئد امللة، �س238-233.   )2(

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �س59- 61.   )3(
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ونزعتهم  الف��سلة،  ب�لنف��س  الإ�سالم  فال�سفة  عند  حمك�م�ن  الأر�س  وع�مل 
الروحية اأو�سح من اأن نطيل احلديث فيه�. 
* * *

بهذا الط�بع الديني والروحي ا�ستط�عت الفل�سفة الإ�سالمية اأن تقرتب من 
الفل�سف�ت احلديثة واملع��سرة. وم�  واأن تتالقى مع بع�س  املدر�سية، بل  الفل�سفة 
ك�ن لرج�ل الدين يف القرون ال��سطى اأن ينكروا فل�سفة تق�ل ب�خَللق والإبداع، 
وتربهن على خل�د الروح، وت�ؤمن ب�جلزاء وامل�سئ�لية، والبعث وال�سع�دة الأخروية. 
ولقد و�سل الأمر بروجر بيك�ن )1294( اأنه ك�ن معجًب� »بنظرية اخلالفة والإم�مة 
الإ�سالمية«، على نح� م� �سرحه� ابن �سين� يف كت�ب »ال�سف�ء«)1(، اإىل حد اأنه �س�ء 

اأن يطلق على الب�ب� لقب »خليفة اهلل يف اأر�سه)2(«. 

2- فل�سفة عقلية 

وبرغم هذا الط�بع الديني الروحي تعتد الفل�سفة الإ�سالمية، ب�لعقل اعتداًدا 
كبرًيا، وتع�ل عليه التع�يل كله يف تف�سري م�سكلة الأل�هية، والك�ن، والإن�س�ن. 
ف�اجب ال�ج�د عقل حم�س، يعقل ذاته بذاته، فه� ع�قل ومعق�ل يف اآن واحد)3(. 
وعنه �سدر العقل الأول، فه� اأول �سيء خلقه اهلل، ويف �سل�سلة متالحقة �سدرت 

ابن �سين�، ال�سف�ء، الإلهي�ت، الق�هرة 1960، ج2�س451- 455.   )1(
اإبراهيم مدك�ر، مقدمة الإلهي�ت، ج2�س)28(.   )2(

الف�رابي، اآراء اأهل املدينة الف��سلة، �س10.   )3(
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العقل  اأو  الع��سر،  العقل  عدا  فيم�  ال�سم�ء،  �س�ؤون  تدبر  التي  الأخرى  العق�ل 
ال�سم�ء  �س�ؤون  تك�ن  اأن  بغريب  ولي�س  الأر�س)1(.  �س�ؤون  يرعى  الذي  �ل،  الفعَّ
عليه�.  ت�سرف  التي  هي  الفلكية  والنف��س  املف�رقة  العق�ل  لأن  واأحكم،  اأنظم 
ولع�مل ال�سم�ات قدا�سة عرفه� الي�ن�ن من قدمي، واأيدته� الأدي�ن ال�سم�وية. وعن 
العقل الع��سر �سدر ع�مل الك�ن والف�س�د، فمنه ا�ستمدت العن��سر الأولية، التي 

ن�س�أ عنه� املعدن، والنب�ت، واحلي�ان، ثم الإن�س�ن الذي ه� اأ�سرف الك�ئن�ت. 

والعقل الب�سري ق�ة من ق�ى النف�س، وُي�َسمى النف�س الن�طقة. وه� �سرب�ن: 
عملي ي�س�ي البدن، وينظم ال�سل�ك، ونظري يخت�س ب�لإدراك واملعرفة. فه� الذي 
�ل،  يتقبل املدرك�ت احل�سية، وي�ستخل�س منه� املع�ين الكلية بع�ن من العقل الفعَّ
اأن  الب�سري  العقل  و�سع  ويف  اأب�س�رن�.  من  ال�سم�س  مبث�بة  نف��سن�  من  ه�  الذي 
له  فتنك�سف  املف�رقة،  ب�لعق�ل  مب��سرة  فيه�  يت�سل  اأن  ي�ستطيع  مرتبة  اإىل  ي�سم� 
املعق�لت دفعة، ويخل�س اإىل ع�مل القد�س واللذة العلي�، وهذه هي ال�سع�دة التي 

لي�ست وراءه� �سع�دة)2(.

 ب�لعقل نعلل ونربهن، وبه نك�سف احلق�ئق العلمية فه� ب�ب ه�م من اأب�اب 
وي�ستخل�سه  العقل  ي�ستنبطه  م�  منه�  بل  منزلة،  كله�  املع�رف  ولي�ست  املعرفة. 
الربه�ن  وقيمة  والربه�ن،  احلد  طرائق  ير�سم  م�  اأر�سط�  منطق  ويف  التجربة.  من 

ابن �سين�، الإلهي�ت، �س408-400.   )1(
ابن �سين�، الإ�س�رات، �س198-190.   )2(
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فيم� يعتمد عليه من مقدم�ت يقينية يقره� العقل وي�سلم به� جميع الن��س. وكم 
اأعجب فال�سفة الإ�سالم بهذا املنطق، وعن�ا ب�سرحه وتلخي�سه، و�سم�ا �س�حبه 
»املعلم الأول« لأنه بحق »املنطقي الأول)1(«. اأف�دوا من منطقه كثرًيا يف در�سهم 
وبحثهم وطبق�ه يف جدلهم ومن�ق�س�تهم، وا�ستع�ن�ا به يف اإثب�ت كثري من الق�س�ي� 
الدينية على نح� م� �سنع املعتزلة والأ�س�عرة. وقد ُعِرَف عن الأ�سعري )935(، 

زعيم اأهل ال�سنة، اأنه كثرًيا م� جل�أ اإىل القي��س الأر�سطي يف برهنته الدينية)2(. 

مع  خ��س  ب�جه  يلتق�ن  العقلية  بنزعتهم  الإ�سالم  فال�سفة  اأن  وال�اقع 
املعتزلة الذين �سبق�هم اإىل تعظيم العقل والنزول عند حكمه، وقد �سم�ا »مفكري 
الإ�سالم الأحرار«. حكم�ا العقل يف اأم�ر كثرية، ف�تفق�ا على اأن الإن�س�ن ق�در 
بعقله على التمييز بي ُح�سن الأ�سي�ء وُقبحه�، وعلى التفرقة بي اخلري وال�سر قبل 
ورود ال�سرع، وق�ل�ا ب�ل�سالح والأ�سلح، فال يخل� فعل من اأفع�له تع�ىل من اخلري 
وال�سالح)3( وقرروا حرية الإرادة وقدرة العبد على خلق اأفع�له، كي يك�ن للث�اب 
والعق�ب معنى. وت�أول�ا الن�س��س الدينية التي ل تتم�سى مع العقل، ول يقره� 
املنطق. واأت�ا بحجج عقلية ب�رعة يف دف�عهم عن الدين وردهم على خ�س�مه، ولهم 
يف ذلك جم�ل�س ومن�ظرات ك�نت م�سرب املثل)4(. وب�جلملة يعد املعتزلة يف مقدمة 

ابن �سين�، الإ�س�رات، �س252.   )1(
Madkour, L’Organon d’Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, p. 1-6.  )2(

ال�سهر�ست�ين، نه�ية الإقدام يف علم الكالم، اأك�سف�رد 1934، �س400-397.   )3(
املرت�سى، املنية والأمل، حيدر اآب�د 1902، �س30-27.   )4(



الفل�سفة الإ�سالمية والنه�سة الأوروبية
283283

العقليي يف الإ�سالم، وهم اأقرب الفرق الإ�سالمية اإىل الفال�سفة. ويقرتب منهم 
يف هذا اأي�ًس� جم�عة الإ�سم�عيلية وبع�س املت�س�في الفال�سفة، اأمث�ل ال�سهروردي 
املقت�ل )1191(، وابن عربي )1240(، وابن �سبعي )1270(. وا�ستط�ع ه�ؤلء 
ووجدوا يف  وي�ؤيدوه،  يدعم�ه  واأن  الإ�سالم،  العقلي يف  التي�ر  يربزوا  اأن  جميًع� 

الكت�ب وال�سنة م� يتم�سى معه ويغذيه)1(. 
* * *

وقد انتقل هذا التي�ر اإىل الفل�سفة امل�سيحية وك�ن فال�سفة الإ�سالم ب�جه 
ف�أيدهم  ق�ية،  فكرية  حركة  ع�سر  الث�لث  القرن  يف  واأث�روا  رايته.  حملة  خ��س 
ا كبرًيا، وك�نت  من�َّ العقلية  الدرا�س�ت  اآخرون. ومنت  املدر�سي، وع�ر�سهم  بع�س 
الدرا�س�ت النقلية يف القرون ال�س�بقة اأق�ى واأغلب. وي�م اأن يتق�بل العقل والنقل 
تق�باًل وا�سًح� يف بيئة دينية، تث�ر اخل�س�مة بينهم�، ومت�س احل�جة اإىل تغليب اأحدهم� 
اأو الت�فيق بينهم�. وميت�ز القرن الث�لث ع�سر بكرثة م� �سدر فيه من  على الآخر 
قرارات كن�سّية حترم كتًب� فل�سفية اأو درا�س�ت عقلية بعينه�، واإن مل متنع ع�س�ق هذه 
الدرا�س�ت من التعلق به�. ول نزاع يف اأن ازدي�د �سلط�ن العقل يعدو على نف�ذ 
الكني�سة، ويف�سح ال�سبيل لبحث حق�قه� وواجب�ته�. واأمر اآخر ميكن مالحظته، 
وه� اأن م�سكلة الت�فيق بي الفل�سفة والدين مل ترث من قبل يف الفل�سفة امل�سيحية 
مثلم� اأثريت يف القرن الث�لث ع�سر على اأثر ات�س�ل الالتينيي ب�لفل�سفة العربية. 

ابن ر�سد، ف�سل املق�ل، الق�هرة 1930، �س 3-2.   )1(
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3- فل�سفة توفيقية 

ت�فق بي الفال�سفة بع�سهم وبع�س، وقد عرف العرب �سيًئ� من الفل�سف�ت 
وال�سف�سط�ئيي،  ل�سقراط،  ال�س�بقي  عن  �سيًئ�  عرف�ا  كم�  القدمية،  ال�سرقية 
ك�ك،  وال�سقراطيي، واأن�س�ف ال�سقراطيي، والرواقيي، والأبيق�ريي، وجم�عة ال�سُّ
ورج�ل مدر�سة الإ�سكندرية)1(. ولكنهم عن�ا خ��سة ب�أفالط�ن واأر�سط�، فرتجم�ا 
لالأول اأهم حم�وراته، وهي: اجلمه�رية، والن�امي�س، وطيم�و�س، وال�س�ف�سط�ئي، 
الكه�لة  م�سنف�ت  للث�ين  وترجم�ا  �سقراط)2(.  واحتج�ج  وفيدون،  وال�سي��سي، 
كله� تقريًب�، من منطقية، وطبيعية، وميت�فزيقية، واأخالقية، وك�نت اخلط�بة وال�سعر، 
كتبه  اإل  يفتهم  ومل  املنطقية)3(.  الكتب  بي  عندهم  يعّدان  فني�ن،  كت�ب�ن  وهم� 
ال�سي��سية، وقد اأحل�ا حمله� جمه�رية اأفالط�ن، وبع�س كتبه الأخالقية. واأ�س�ف�ا 
اإىل هذا م�ؤلف�ت منح�لة لي�ست من عمل اأر�سط�، مثل ال�سم�ء والع�مل، وكت�ب 
الرب�بية)4(. ومل يقنع�ا برتجمة الكتب الأر�سطية وحده�، بل حر�س�ا م� ا�ستط�ع�ا 
نظرهم)5(.  يف  كبري  �س�أن  ال�سروح  لهذه  وك�ن  �سروحه�،  معه�  يرتجم�ا  اأن  على 
وعرف�ا من ال�سراح ت�وفر�سط�س )287 ق. م( خليفة اأر�سط� الأول، والإ�سكندر 

 Madkour, L’Organon d’Aristote, p. 35-36.  )1(
ابن الندمي، الفهر�ست، نيربج1881، �س286، القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، ليبزج 1903 �س17 وم� بعده�، ابن   )2(

اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، كنج�سربج 1884، ح1، �س49 وم� بعده�. 
امل�سدر ال�س�بق.   )3(
امل�سدر ال�س�بق.  )4(
امل�سدر ال�س�بق.  )5(
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وعرف�ا  املت�أخرين«)1(  »ف��سل  �سين�  ابن  ي�سميه  ك�ن  الذي   )211( الأفرودي�سي 
من �سراح مدر�سة الإ�سكندرية عدًدا غري قليل، اأمث�ل: اأم�ني��س �سك��س )اأوائل 
القرن الث�لث(، وفرف�ري��س )304(، وت�م�سطي��س )395(، وداود الأرمني )القرن 
اخل�م�س(، ويحيى النح�ي )643(. ورمب� ك�ن ه�ؤلء اأعظم اأثًرا من امل�س�ئي الأَُول، 
لأنهم ك�ن�ا اإىل العرب اأقرب، ويف نظريتهم الدينية م� يالئم بي فل�سفتهم والفكر 
الإ�سالمي، وهم على كل ح�ل م�سدر ه�م من م�س�در الأفالط�نية والأفل�طينية 

يف الع�مل العربي)2(. 

فعرف العرب اإذن اأفالط�ن واأر�سط� معرفة مب��سرة، عن طريق م�ؤلف�تهم�، 
اإىل جنب م� نقله عنهم� امل�ؤرخ�ن، اأمث�ل فل�ط�خ�س )125( وج�لين��س )200(، 
وم� نقله عنهم� حني بن اإ�سحق )877( يف كت�به »ن�ادر الفال�سفة واحلكم�ء«)3(. 
وقد اأّثرا ت�أثرًيا كبرًيا يف كثري من املدار�س الإ�سالمية، وح�لهم� ب�جه خ��س دار 
الت�فيق بي الفال�سفة. وللف�رابي يف هذا م�قف وا�سح، فه� ي�ؤمن ب�حدة الفل�سفة، 
واأن كب�ر الفال�سفة يجب اأن يتفق�ا فيم� بينهم، م� دامت احلقيقة هدفهم جميًع�. 
ال  وف�سّ اأ�س�له�،  و�سع�  الفل�سفة،  زعيم�  هم�  واأر�سط�  اأفالط�ن  اأن  يف  �سك  ول 

الق�ل فيه�، وبلغ� به� الغ�ية، ول �سبيل لأن يت�س�ر خالف بينهم�. 

 Madkour, La place d’al-Fârâbi, p. 133-134.  )1(
 Madkour, L’Organon, p. 37-39.  )2(

ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، ج 1، �س200.   )3(
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�سيء  ف�لأفالط�نية  خ�طئ،  اأ�س��سه�  حم�ولة  جن�ح  ننتظر  اأن  ميكن  ول 
والأر�سطية �سيء اآخر. ولكن لهذه املح�ولة �س�أنً� كبرًيا يف ت�ريخ الفل�سفة الإ�سالمية، 
يعن  مل  �سين�  ابن  اأن  ونالحظ  الالحق�ن.  الفال�سفة  عليه�  �س�ر  بدء  نقطة  فهي 
ب�لتفرقة بي اأفالط�ن واأر�سط�، ويف فل�سفته ج�نب اأفالط�ين وا�سح. ونلمح لدى 
ابن ب�جة )1138( وابن طفيل )1185(، اجت�ه�ت اأفالط�نية واأفل�طينية ق�ية. واإذا 
ك�ن ابن ر�سد قد اأخذ على ع�تقه الع�دة اإىل اأر�سط� وتخلي�س الأر�سطية مم� حلق 
به� من عن��سر اأجنبية، ف�إنه مل ي�سلم ه� نف�سه من هذه العن��سر، وبدت فل�سفته 
يف جملته� ا�ستمراًرا للفل�سفة التي ق�ل به� الف�رابي وابن �سين�. وعلى هذا تربط 
وت�سيف  وتن�سقهم�  بينهم�  وت�فق  ب�لأر�سطية،  الأفالط�نية  الإ�سالمية  الفل�سفة 
اإليهم� اأم�ًرا اأخرى، وبذا اأ�سبحت هي نف�سه� مذهًب� جديًدا ذا �سخ�سية م�ستقلة. 

اإذا ك�ن الت�فيق بي اأفالط�ن واأر�سط� يعد اأ�س��ًس� من الأ�س�س التي ق�مت 
عليه� الفل�سفة الإ�سالمية، ف�إن اأ�س��سه� الث�ين ه� الت�فيق بينه� وبي الدين. وقد 
جد  يف  ح�ولت  وا�سح)1(،  ديني  ط�بع  ذات  فل�سفة  اأنه�  اإىل  اأ�سرن�  اأن  لن�  �سبق 
الت�فيق بي النقل والعقل. ون�ستطيع اأن نقرر اأن فال�سفة الإ�سالم دون ا�ستثن�ء 
�سغل�ا بهذا الت�فيق، من الكندي اإىل ابن ر�سد، وبذل�ا فيه جه�ًدا ملح�ظة، واأدل�ا 
ب�آراء ل تخل� من جدة وطرافة. وك�ن ملجه�دهم اأثر يف انت�س�ر الفل�سفة، ونف�ذه� اإىل 

�سميم الدرا�س�ت الإ�سالمية الأخرى. 

�س 154 - 155 )= 280-277(.   )1(
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ل  ن�اح  الفل�سفة  ويف  طرفي،  بي  وجمع  ج�نبي،  بي  تقريب  والت�فيق 
تتفق مع الدين، ويف بع�س الن�س��س الدينية م� قد ل يتم�سى مع وجهة النظر 
الفل�سفية. لذلك عني فال�سفة الإ�سالم ب�أن ي�سبغ�ا الفل�سفة ب�سبغة دينية، واأن 
ت�فيقهم ح�ل هذين  فل�سفي ويك�د يدور  الدينية بك�س�ء  التع�ليم  يك�س�ا بع�س 

الب�بي. 
* * *

ول �سك يف اأن الت�فيق الذي ح�وله الفال�سفة امل�سلم�ن يعد و�سيجة من 
عن  العرب  اأخذ  ففي  الالتينية.  والفل�سفة  العربية  الفل�سفة  بي  القربى  و�س�ئج 
اأفالط�ن م� قربهم من الأوغ�سطينيي ورج�ل املدر�سة الفرن�س�سك�نية ب�جه خ��س، 
وقد راأى ه�ؤلء يف بع�س النظري�ت الإ�سالمية م� يتالقى مع اآراء األف�ه� من قبل، 
ف��ست�س�غ�ه� واطم�أن�ا اإليه�. ويف تعلق فال�سفة الإ�سالم ب�أر�سط� م� وجه اإليه اأنظ�ر 
الث�لث  القرن  رج�ل  من  كثريين  ودفع  كتبه،  ترجمة  على  وحملهم  امل�سيحيي، 
ع�سر اإىل در�سه والتعليق عليه، وبخ��سة القدي�س ت�م� الأك�يني )1274(، الذي 

يعترب يف هذه الن�حية بي الالتينيي مبث�بة ابن ر�سد بي العرب. 

على  كله  احلر�س  حر�س�ا  قد  ال��سطى  القرون  يف  امل�سيحي�ن  ك�ن  واإذا 
يف  يرتددوا  ومل  دينية،  اأ�س��سه�  يف  فل�سفتهم  ف�إن  والدين،  الفل�سفة  بي  التفرقة 
اأن ي�ستعين�ا ب�لعقل واملنطق على اإثب�ت كثري من الق�س�ي� الاله�تية. ويرى األبري 
العقل  واأن  ون�فع،  ممكن  والاله�ت  الفل�سفة  بي  التع�ون  اأن   )1280( الكبري 
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ت�م�  القدي�س  وتلميذه  به)1(.  اأم�ر خ��سة  للنقل  واإن ك�ن  يتع�ر�س�ن،  والنقل ل 
الأك�يني يف اآن واحد �سيخ الفال�سفة و�سيخ الاله�تيي يف القرن الث�لث ع�سر، 
وقد �س�ر على نهج اأ�ست�ذه يف الت�فيق بي الفل�سفة والدين، فه� يرى اأن كثرًيا من 
احلق�ئق النقلية يزداد و�س�ًح� ب�لأدلة العقلية، ولي�س بالزم اأبًدا اأن يك�ن كل م� 

ف�ق الطبيعة خم�لًف� للعقل)2(. 

4- فل�سفة وثيقة ال�سلة بالعلم 

واأخرًيا الفل�سفة الإ�سالمية وثيقة ال�سلة ب�لعلم تغذيه ويغذيه�، وت�أخذ عنه 
البح�ث  وق�س�ي� علمية كثرية، ويف  الفل�سفية علم  الدرا�س�ت  ففي  وي�أخذ عنه�، 
يعتربون  ك�ن�ا  الإ�سالم  فال�سفة  اأن  وال�اقع  فل�سفية.  ونظري�ت  مب�دئ  العلمية 
ع�جل�ا  كم�  الطبيعة  يف  م�س�ئل  ع�جل�ا  وقد  الفل�سفة،  من  جزًءا  العقلية  العل�م 
اأكرب  »ال�سف�ء«،  كت�ب  ذلك  على  الأمثلة  اأو�سح  ومن  امليت�فزيق�.  يف  م�س�ئل 
م��س�عة فل�سفية عربية، ف�إنه ي�ستمل على اأربعة اأق�س�م: ين�سب اأوله� على املنطق، 
والث�ين على الطبيعي�ت، والث�لث على الري��سي�ت، والرابع على الإلهي�ت. ويف 
ق�سم الطبيعي�ت يدر�س ابن �سين� علم النف�س، واحلي�ان، والنب�ت، واجلي�ل�جي�. 

ويف ق�سم الري��سي�ت يدر�س الهند�سة واحل�س�ب والفلك وامل��سيقى. 

 Wulf, Philosophie médiévale, Paris 1930, T. II, p. 144.  )1(
 Ibid., T. 11, p. 177-178.  )2(
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وفال�سفة الإ�سالم علم�ء، ومن بينهم علم�ء مربزون. ف�لكندي ع�مل قبل 
راأى  والطبيعية. وك�ن يرى- كم�  الري��سية  ب�لدرا�س�ت  ُعني  فيل�س�ًف�،  اأن يك�ن 
الري��سة)1(.  يدر�س  اأن  قبل  فيل�س�ًف�  يك�ن  ل  الإن�س�ن  اأن  قبل-  من  اأفالط�ن 
واجتهد يف تطبيق الري��سي�ت يف الفلك والطبيعة والطب، بل يف امليت�فزيق� حيث 
ح�ول اأن يربهن على وج�د اهلل برهنة ري��سية)2(. وعّ�ل على التجربة، وا�ستخدمه� 
اأبطل�ا دع�ى  الذين  الإ�سالميي  مقدمة  وك�ن يف  الكيمي�ئية  درا�س�ته  بع�س  يف 
من  واحًدا  النه�سة  ع�سر  يف  وُعدَّ  معدنيهم�)3(.  غري  من  والف�سة  الذهب  �سنع 
اثني ع�سر قطًب� من اأقط�ب الفكر يف الع�مل. وللف�رابي بح�ث يف الهند�سة وعلم 
احليل )امليك�نيكي(، وه� دون نزاع اأكرب م��سيقيي الإ�سالم. عر�س امل��سيقى يف 
عدة كتب وخ��سة يف كت�ب »امل��سيقي الكبري«، واأدخل على امل��سيقى الي�ن�نية 
اإ�س�ف�ت جديدة)4(. وابن �سين� حجة يف الطب بقدر م� ه� حجة يف الفل�سفة، تعلم 
الطب يف �سن مبكرة، وزاوله عماًل ومل� يج�وز الع�سرين، واأحرز فيه �سهرة ف�ئقة. 
وت��سع فيه در�ًس� وبحًث�، وكت�به »الق�ن�ن« من اأهم امل�ؤلف�ت الطبية العربية، وقد بقي 
يتدار�س يف ج�مع�ت اأورب� اإىل القرن ال�س�د�س ع�سر، ويف بع�س املع�هد الإ�سالمية 
اإىل اأوائل هذا القرن)5(. ومل يخرج الأمر يف الأندل�س عن ذلك كثرًيا، فقد ك�ن 

القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 366؛ ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، جـ1 �س 206 - 211.   )1(
امل�سدر ال�س�بق.   )2(

القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 366؛ ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء جـ1 �س 206 - 211.   )3(
القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 280-278.   )4(

الق�هرة  الأوروبية،  النه�سة  والإ�سالم يف  العرب  اأثر  كت�ب  والأقرب�ذين، يف  الطب  ك�مل ح�سي، يف  حممد   )5(
1970، �س 305-259. 
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تف�وتت  واإن  اأطب�ء  ر�سد  وابن  طفيل،  وابن  ب�جة،  ابن  الكب�ر:  الثالثة  فال�سفته 
الالتينية يف  اإىل  ترجم  الذي  ر�سد،  الطب« لبن  »الكلي�ت يف  وكت�ب  رتبتهم. 
منت�سف القرن الث�لث ع�سر مث�ل جيد لعر�س الق�س�ي� الكلية واملب�دئ الع�مة)1(. 

الفل�سفية  ب�لدرا�س�ت  ال�سلة  وثيقة  والري��سية  الطبيعية  العل�م  اأن  وال�اقع 
البحث  �سعف  اأن  وي�م  الآخر،  بدون  اأحده�  ُيفهم  اأن  ميكن  ول  الإ�سالم،  يف 
الفال�سفة  اإىل  اأ�سرن�  قد  كن�  واإذا  العلمية.  الدرا�س�ت  معه  �سعفت  الفل�سفي 
العلم�ء، ف�إن� ن�ستطيع اأن ن�سيف اإليهم العلم�ء الفال�سفة. وميكن اأن يذكر اأن من 
بينهم حممد بن زكري� الرازي )320هـ/ 932م(، وه� دون نزاع اأكرب طبيب يف 
الإ�سالم، بل يف القرون ال��سطى على الإطالق)2(. وميت�ز ب�لأ�س�لة ودقة املالحظة، 
وا�ستط�ع اأن يك�سف عن اأمرا�س مل تكن معروفة من قبل، وكت�به »احل�وي« يف 
مقدمة كتب الطب العربية التي ع�ل عليه� الالتي)3(. وقد منح الكيمي�ء ق�سًط� 
كبرًيا من عن�يته، ودر�سه� درا�سة واقعية جتريبية. واجته اأي�ًس� نح� الفل�سفة، وحر�س 
الثقة،  كل  نف�سه  من  واثق  وفل�سفته  طبه  وه� يف  ب�لفيل�س�ف)4(.  يلقب  اأن  على 
ينتقد ج�لين��س، ول يرتدد يف اأن يه�جم اأر�سط�. واأب� احل�سن بن الهيثم )1039( 
من اأعظم الري��سيي والطبيعيي يف القرون ال��سطى، انتهى يف الب�سري�ت اإىل اآراء 

امل�سدر ال�س�بق.   )1(
اإبراهيم مدك�ر، يف الفل�سفة الإ�سالمية، �س 103-101.   )2(

حممد ك�مل ح�سي »الطب والأقرب�ذين«   )3(
الرازي، ال�سرية الفل�سفية، ن�سر ب�ل كراو�س �سنة 1935.   )4(
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ونظري�ت اأكربه� املدر�سي�ن، و�سبق به� علم�ء ع�سر النه�سة والت�ريخ احلديث)1(. 
دون  ويح�ل  الري،  وينظم  مب�سر،  النيل  جمرى  يف  هند�سته  يطبق  اأن  و�س�ء 
الفي�س�ن�ت الط�غية. واأولع كذلك ب�لفل�سفة، لأنه� يف راأيه اأ�س��س ينبغي اأن تق�م 
عليه العل�م جميعه�)2(. وك�ن معجًب� ب�أر�سط�، �س�أن امل�س�ئي العرب، فدر�س كتبه 

و�سرحه�  وعلق عليه�. 

الدرا�س�ت  �سبقت  الإ�سالم  يف  العلمية  احلرك�ت  اأن  ُيالحظ  اأن  وميكن 
الفل�سفية، ول بد لن� اأن نعي�س قبل اأن نتفل�سف. وي�م اأن ا�ستقر العرب يف بالد 
ف�ر�س وم�سر، لفتت نظرهم حرك�ت علمية يف جندي�س�ب�ر وحران والإ�سكندرية. 
فح�ول�ا اأن يفيدوا منه�، و�سغل�ا اأوًل مب� تقت�سيه ظروف احلي�ة. واإن� لرنى خ�لد بن 
ب�لكيمي�ء والطب والنج�م، ودع�، يف  يزيد الأم�ي )704( يعنى يف عهد مبكر 
اأثن�ء ول يته على م�سر، بع�س املتخ�س�سي لرتجمة ر�س�ئل فيه� عن الي�ن�نية، اأو 
اأ�س�سه�  اأن اجته املن�س�ر )775( نح� مدر�سة جندي�س�ب�ر، التي  القبطية)3(. وي�م 
اإىل  اهتدى  وقد  فال�سفة،  عن  ل  اأطب�ء  عن  يبحث  ك�ن  اإمن�  اأن��سروان،  ك�سرى 
بني بختي�س�ع الذين ك�ن لهم �س�أن يف ن�س�أة الدرا�س�ت الطبية العربية، واإ�سه�م 
ال�سدر  لرج�ل  ب�جه خ��س  الكربى)4(. وهذه احلركة مدينة  الرتجمة  يف حركة 
اأكرب حرك�ت الرتجمة  العب��سي الأول، فقد جعل�ا من بغداد مركًزا حلركة من 

عبد احلليم منت�سر، يف العل�م الطبيعية، يف اأثر العرب والإ�سالم، �س 258-195.   )1(
ابن اأبي اأ�سيبعة، عي�ن الأنب�ء، جـ 2 �س 93.   )2(

ابن الندمي، الفهر�ست، �س 242.   )3(
القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 102 - 103، 135- 136.   )4(
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بن  فحني  العلمي،  البحث  ميدان  يف  رواد  اأنف�سهم  واملرتجم�ن  الت�ريخ)1(.  يف 
اإ�سحق )877( �سيخ املرتجمي يف الإ�سالم طبيب، وطبيب عي�ن ب�جه خ��س، 
وقد تخ�س�س يف ترجمة كتب اأبقراط )370 ق. م( وج�لين��س )200(، وجمع 
منه� اأكرب عدد ممكن)2(. وث�بت بن قرة )901( ري��سي ومرتجم، ويك�د يتخ�س�س 
اإقليد�س )285 ق. م(، واأر�سميد�س )212 ق. م( وبطليم��س  يف ترجمة كتب 
ب�لري��سة  العرب،  م�س�ئي  اأول  الكندي،  يعنى  اأن  غريًب�  يكن  ومل   .)3()161(
والفلك والكيمي�ء، كم� بين� من قبل، فقد ع��سر ه�ؤلء املرتجمي وع��س معهم)4(. 

الن��سئة،  العلمية  احلرك�ت  يف  ال�سي��سية  اجلم�ع�ت  بع�س  اأ�سهمت  وقد 
ولل�سيعة ب�جه ع�م والإ�سم�عيلية ب�جه خ��س �س�أن يف ت�ريخ العلم والفل�سفة يف 
الث�من امليالدي، ظهرت يف الك�فة حركة علمية  اأخري�ت القرن  الإ�سالم. ففي 
حي�ن  بن  ج�بر  تزعمه�  وقد  والنب�ت،  املع�دن  خ�س�ئ�س  عن  البحث  اإىل  ترمي 
ال�س�يف )776( الذي ميت اإىل ال�سيعة بن�سب، وُيعدُّ »اأب� الكيمي�ء العربية«. واإليه 
عمرت  وقد  الالتينية)5(.  اإىل  كله�  ترجمت  الر�س�ئل  من  كبرية  جمم�عة  تعزى 
واإخ�ان  والآلت.  الأجهزة  وا�ستخدمت  التجربة،  وعززت  بعده،  من  مدر�سته 
ال�سف�ء الذين ظهروا يف الن�سف الأخري من القرن الع��سر جم�عة �سرية �سي��سية 

 Madkour, L’Organon, p. 28-35.  )1(
القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 177، ابن اأبي اأ�سيبعة؛ عي�ن الأنب�ء، جـ 2 �س 188.   )2(

القفطي، ت�ريخ احلكم�ء، �س 111- 112.   )3(
�س: 143 - 144.   )4(

ابن الندمي الفهر�ست، الق�هرة 1930�س 500 -503.   )5(
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من  من�ذج  و»ر�س�ئلهم«  ب�لفل�سفة،  العلم  مزج�ا  وقد  ب�لإ�سم�عيلية.  �سلة  ولهم 
الثق�فة الع�مة ال�س�ئدة، وجملته� 51 ر�س�لة، وتنق�سم اإىل اأربعة اأق�س�م: ري��سي�ت، 
ت�سمى  التي  واخلم�سي  احل�دية  الر�س�لة  عدا  واإلهي�ت،  وعقلي�ت،  وطبيعي�ت، 

»اجل�معة«، وهي ت��سح هدفهم وجتمل م� ورد يف الر�س�ئل الأخرى)1(. 

اأر�سط� قد غّذى الثق�فة الإ�سالمية بعلمه، بقدر م� غذاه�  اأن  ول نزاع يف 
مبنطقه وفل�سفته، وك�ن له ول�ع كبري بعل�م الأحي�ء اإىل حد اأنه اأعد يف »الل�قي�ن« 
� لبق�ي� احلي�ان�ت. ترجمت كتبه الطبيعية اإىل العربية، وك�نت مدًدا  متحًف� خ��سًّ
للفال�سفة والعلم�ء على ال�س�اء، ومل يقف العرب عندم� و�سعه بنف�سه، بل اأ�س�ف�ا 
اآخرين، مثل كت�ب النب�ت )De Plantis( الذي ه� بيقي  اإليه كتًب� من �سنع 
ي�سعد يف  الذي   )Du mondo( الع�مل  وكت�به  ت�وفر�سط�س،  تلميذه  ت�أليف  من 
تق�سيم  ويف  امل�س�ئية.  املدر�سة  روؤ�س�ء  اأواخر  من  ب�زيدوني��س)50(،  اإىل  الغ�لب 
اأر�سط� املعروف للعل�م ي�سع الطبيعي�ت اإىل ج�نب الري��سي�ت والإلهي�ت، فريبط 

العلم والفل�سفة برب�ط وثيق ت�أثر به فال�سفة الإ�سالم وعلم�وؤه)2(. 
* * *

ع�سر،  الث�لث  القرن  يف  امل�سيحية  الفل�سفة  يف  �سداه  الت�آخي  لهذا  وك�ن 
ومن  عربي.  اأر�سطي  بغذاء  ويغذي�ن  جنب  اإىل  جنًب�  الفل�سفة  مع  العلم  يدر�س 

القفطي، وت�ريخ احلكم�ء، �س 82 -88.   )1(
 Madkour, "La physique d’Aristote dans le monde arabe", Actes du congrès de la Mendola 1914,  )2(
 Rome 1965,  p. 219-288.
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اإىل  ف�ألبري الكبري يدع�  ال�س�اء،  مفكري هذا القرن من يعد فيل�س�ًف� وع�ملً� على 
ويدفع  الاله�تية،  درا�س�ته  يف  املج�ل  لهم�  ويف�سح  مًع�،  والفل�سفة  العلم  درا�سة 
ب�لفلك  الإ�سالم  فال�سفة  من  كثري  مثل  وُيعنى  ق�ية،  دفعة  العلمي  البحث 
جرو�ستيت  روبري  و�سبغ  والطب)1(.  والكيمي�ء  والنب�ت،  واحلي�ان  واجلغرافي�، 
ولعله  ق�ية،  علمية  ب�سبغة  اأك�سف�رد  ج�معة  يف  الاله�تية  الدرا�س�ت   )1253(
والطبيعة،  الفلك  يف  ه�مة  اآراء  وله  البداية،  منذ  ال�جهة  هذه  وجهه�  الذي  ه� 
ك�ن  الذي  بيك�ن  روجر  تلميذه  �س�ر  نهجه  وعلى  وال�سمعي�ت)2(.  والب�سري�ت 
معجًب� مبفكري العرب، وحذا حذوهم يف الأخذ ب�ملالحظة ودرا�سة الطبيعة وو�سع 
دع�ئم املنهج التجريبي. وكت�به اله�م )Opus majus( حم�ك�ة »ل�سف�ء« ابن �سين� 
ج�نب  اإىل  ري��سية  متن�عة.  علمية  درا�س�ت  ففيه  املعرفة،  جد  يعرفه  ك�ن  الذي 

درا�س�ته الفل�سفية والاله�تية. 

  Wulf, Histoire, 11, p. 135.  )1(
 Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, London 1955, p. 261-265.  )2(



الرحلة  طريق  عن  والختالط  ب�لت�س�ل  وحديًث�  قدميً�  الثق�ف�ت  انتقلت 
والآث�ر  والنق��س،  ب�لر�س�م  اأي�ًس�  وانتقلت  والفتح،  الغزو  اأو عن طريق  والهجرة، 
يف  ذلك  عن  الإ�سالمية  الثق�فة  تخرج  ومل  وامل�سنف�ت.  والكتب  واملخلف�ت، 
والنقل  ال�سخ�سي،  الت�س�ل  اأ�س��سيي:  طريقي  عن  الغرب  عرفه�  فقد  �سيء، 

والرتجمة. 

1- الت�سال ال�سخ�سي 

ات�سل م�سيحي� ال�سرق ب�مل�سلمي على اأثر فت�ح�ت ف�ر�س وال�س�م وم�سر، 
وق��سم�هم العي�س واحلي�ة ونعم�ا معهم بت�س�مح ديني ك�ن م�سرب املثل. وا�سرتك�ا 
وك�ن  الن��سئة،  الإ�سالمية  العلمية  احلركة  وق�دوا  والثق�يف  الفكري  ن�س�طهم  يف 
الرتاث  نقل  يف  خ��سة  واأ�سهم�ا  وفلكي�ن.  وري��سي�ن  وكيمي�ئي�ن،  اأطب�ء  منهم 
الي�ن�ين اإىل العربية، وللن�س�طرة واليع�قبة يف ذلك �س�أن كبري. وبداأ البحث العلمي 
والفل�سفي يف الإ�سالم طليًق� ل حتده قي�د اجلن�س ول الدين، في�أخذ العربي عن 

 الف�صل الثاين
انتقالها اإىل الغرب
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امل�سيحيي  مفكري  بع�س  ودخل  وب�لعك�س.  امل�سيحي،  عن  وامل�سلم  الف�ر�سي 
مع امل�سلمي يف ح�ار وجدل مل يخل من دقة، فقد َم�سَّ اأم�ًرا تت�سل ب�لعقيدة 
والختي�ر  واجلرب  الكلمة  م�سكلة  اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي  الدينية.  امل�س�كل  وبع�س 
التي اأثريت يف ال�س�م منذ عهد مبكر، وعر�س له� يحيى الدم�سقي )754( فيم� 
خّلف من درا�س�ت. واإذا ك�ن م�سيحي� امل�سرق مل يت�سل�ا ب�لكني�سة الغربية، ف�إنهم 
ك�ن�ا على �سلة وثيقة ب�لكني�سة ال�سرقية، وك�ن�ا يتب�دل�ن معه� درو�سهم وبح�ثهم. 
والدولة البيزنطية بحكم م�قعه� مت�خمة للع�مل الإ�سالمي، وقد عرفت عنه برغم 
اخل�س�مة ال�سيء الكثري، وعن طريقه� انتقلت اأم�ر اإىل الع�مل الغربي وخ��سة بعد 

احلروب ال�سليبية. 

الغرب  م�سيحيي  بي  مب��سر  لت�س�ل  فر�سة  احلروب  هذه  اأت�حت  وقد 
وامل�سلمي، دام نح� قرن اأو يزيد )1096-1204(. ولهذا الت�س�ل اآث�ر �سي��سية 
و ع�سكرية واجتم�عية، فك�ن مدع�ة لإ�سع�ف �سلطة الكني�سة وخلق ن�اة جديدة 
الع�دات  وبع�س  الع�سكرية  الفن�ن  من  �سيًئ�  اأورب�  اإىل  ونقل  الأوربية،  لل�حدة 
والتق�ليد ال�سرقية، واأ�س�ب نظ�م الإقط�ع يف ال�سميم. اأم� اآث�ره الثق�فية فمحدودة، 
لأن امل�سيحيي مل ينعم�ا يف هذه الفرتة ب�لهدوء الالزم للبحث والدرا�سة، وحملة 
هذا  ومع  وفكري.  ثق�يف  لتب�دل  ع�دة  ال�سبيل  تف�سح  ل  دينية  اأ�س��سه� خ�س�مة 
اأت�حت لبع�س كب�ر الغربيي اأن يت�سل�ا ب�ل�سرق، ويط�ف�ا فيه، وعلى راأ�سهم اأبيالر 
الب�ثي )1126م(، الذي ك�ن اأول من اأدخل كتب اأبي مع�سر )886م( يف اأورب� 

الالتينية. 
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وهن�ك ات�س�ل اآخر اأوثق واأعمق، وه� ات�س�ل م�سيحيي الغرب ب�مل�سلمي يف 
الأندل�س و�سقلية، فقد بعث�ا اإليهم بع�ًث� يف طلب العلم، وبخ��سة الري��سة والفلك 
والطب. و�سعى اإليهم الأمراء وال�جه�ء بحًث� عن العالج اأو رغبة يف ال�ق�ف على 
القرن  اأوائل  �سقلية يف  امل�سلم�ن  فتح  وقد  الإ�سالمية.  احل�س�رة  ومظ�هر  الفن�ن 
الت��سع، وحَكم�ه� نح� قرني ون�سف، وازدهرت فيه� احل�س�رة الإ�سالمية ازده�ًرا 
كبرًيا، وع��س فيه� م�سيحي� الغرب مع امل�سلمي جنًب� اإىل جنب، كم� ع��س م�سيحي� 
الت�س�ل  ازداد هذا  الن�رم�ن )1090م(،  �سقطت حتت حكم  اأن  وي�م  ال�سرق. 
وث�ًق�، واأخذ الغرب يفيد من ح�س�رة الإ�سالم وثق�فته. وبلغ التب�دل الثق�يف بي 
الث�ين )1250(، الذي  امل�سيحيي وامل�سلمي يف �سقلية قمته يف عهد فردريك 
اأولع ب�لعل�م الإ�سالمية وعرف له� قدره�، و»الر�س�ئل ال�سقلية« املتب�دلة بينه وبي 

ابن �سبعي خري �س�هد على ذلك)1(. 

اأم� الأندل�س فقد فتحه� امل�سلم�ن يف اأوائل القرن الث�من، وق�س�ا فيه� نح� 
�سبعة قرون، واأق�م�ا فيه� ح�س�رة ل تقل عن ح�س�رة امل�سرق الإ�سالمي. وات�سل�ا 
يف  دينهم  على  اآخرون  وبقي  اأ�سلم،  من  منهم  اأ�سلم  وثيًق�،  ات�س�ًل  ب�مل�سيحيي 
تع�ي�س �سلمي اأمي، برغم احلروب واملن�و�س�ت التي وقعت بي خلف�ء امل�سلمي 
األف�ن�س  اأيدي  يف  �سقطت  اأندل�سية  مدينة  اأول  طليطلة  وك�نت  ق�ست�لة.  ومل�ك 
ال�س�د�س ملك ق�ست�لة �سنة 1085م، وهي دون نزاع اأكرب مركز انتقلت منه الثق�فة 
ه� طالب العلم من خمتلف مدن اأورب�، وك�ن�ا بعد اأن  الإ�سالمية اإىل الغرب. اأَمَّ

 Ibn Sab’in, Correspondance philosophique avec l’empereur Frédéric II, Paris 1934.  )1(
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يتم�ا درا�ستهم يع�دون اإىل اأوط�نهم لين�سروا العلم فيه�. فك�نت الأندل�س م�سعل 
الن�ر يف اأورب�، اأمدته� ب�لعلم والثق�فة الإ�سالمية، وق�ست يف ذلك نح� ثالثة قرون. 

اأقل �س�أنً� من امل�سيحيي يف الت�س�ل ب�مل�سلمي، ع��س�ا  ومل يكن اليه�د 
الكربى.  املن��سب  بع�س  اإىل  ثقتهم و�سم�ا  واأحرزوا  واملغرب،  امل�سرق  معهم يف 
منهم  فك�ن  فيه�،  ومهروا  الإ�سالمية  والفن�ن  العل�م  ودر�س�ا  العربية،  وتعلم�ا 
اأطب�ء وفال�سفة، نخ�س ب�لذكر منهم ابن جربول )1058 م( وم��سى بن ميم�ن 
)1204 م(، اللذين ك�ن لهم� اأثر وا�سح يف الفل�سفة امل�سيحية. ونحن ل ن�ستطيع 
القرون  اليه�د يف  به  ق�م  الذي  والفل�سفي  العلمي  البحث  نف�سل  اأن  ال�اقع  يف 
ال��سطى عن الثق�فة الإ�سالمية، فقد تتلمذوا للم�سلمي واأخذوا منهم، واعتّدوا 
الفل�سفي  الفكر  دع�مة  ب�جه خ��س  ر�سد  ابن  وفل�سفة  به،  وف�خروا  الأخذ  بهذا 

اليه�دي حتى ع�سر النه�سة. 
* * *

الغرب،  يف  الإ�سالمية  الثق�فة  ن�سر  ع�امل  من   � ق�يًّ ع�ماًل  اليه�د  وك�ن 
ن�سروه� ب�أنف�سهم يف ات�س�لهم مب�سيحيي الغرب، اأو بكتبهم التي ترجمت اإىل  اللغة 
الالتينية. ون�سروه� اأي�ًس� بتزويد الغرب ب�لكتب وامل�س�در الإ�سالمية، وب�إ�سه�مهم 
يف حركة الرتجمة التي متت يف القرون ال��سطى. فك�ن�ا حلقة ات�س�ل بي الإ�سالم 
وامل�سيحية، وربطت العربية اللغة العربية ب�للغة الالتينية، كم� ربطت ال�سري�نية من 

قبل اللغة الي�ن�نية ب�للغة العربية. 
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2- الرتجمة 

اأم�نة  يحمل  ر�س�ل  واأ�سدق  والفل�سفة،  العلم  عن  معربِّ  خري  الكت�ب 
العلمي  تراثهم  ل�س�ع  الي�ن�ن  م�ؤلف�ت  من  بقي  م�  اإلين�  ي�سل  مل  ول�  الثق�فة. 
الي�م عن م�س�در جديدة  نزال نك�سف حتى  والفل�سفي على جاللة قدره. ول 
لربط  و�سيلة  والرتجمة خري  ون�سد ح�جة.  نق�ًس�  به�  فنكمل  الإ�سالمية،  للثق�فة 
الثق�ف�ت بع�سه� ببع�س، وقد �ُسغل به� العرب نح� ثالثة قرون )8-10(، فنقل�ا 
عن الف�ر�سية والهندية، وال�سري�نية والعربية، كم� نقل�ا عن الالتينية والي�ن�نية)1(. 
اأثين� والإ�سكندرية ببغداد من ج�نب، كم� ربط�ا به� جندي�س�ب�ر وحران  وربط�ا 
من ج�نب اآخر)2(. و�سغل به� الالتي نح� قرني )12-13(، فنقل�ا عن العربية 
والعربية، كم� نقل�ا عن الي�ن�نية، وربط�ا بغداد وقرطبة بب�ري�س واأك�سف�رد. حركة 
�سبيهة بحركة الرتجمة يف الإ�سالم، واإن ك�نت اأ�سيق جم�ًل، واأقل تن�ًع�. بداأت�  
مًع� ب�لعلم، ثم انتهت� اإىل الفل�سفة، ومل يعني� كثرًيا ب�لن�حية الأدبية، فلم يحر�س 
قبل على  العرب من  يحر�س  العربي، كم� مل  الأدب  الأخذ من  الالتي على 
الأخذ من الأدب الي�ن�ين. ع�لت� يف البداية على مرتجمي اأج�نب، ثم ا�سطلع 

ب�لأمر فيم� بعد العرب والالتي اأنف�سهم. 

 Madkour, L’Organon, p. 26-35.  )1(
  Meyerhof, Von Alexandrien nach Bagdad, Berlin 1930.  )2(
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اإىل الرتجمة،  التي دفعت الالتي  الثق�فة الإ�سالمية هي  اأن  نزاع يف  ول 
القراآن يف  ترجمة  منه�. ح�ول�ا  ال�ستزادة  فرغب�ا يف  ذخ�ئره�  بع�س  على  وقف�ا 
ع�سر  احل�دي  القرن  يف  م(   1087( الأفريقي  ق�سطنطي  وق�م  الع��سر)1(،  القرن 
تبداأ حركة  ومل  ورداءته�.  بنق�سه�  عرفت  ترجمة  الطبية  الكتب  بع�س  برتجمة 
الرتجمة احلقيقية اإل يف القرن الث�ين ع�سر، فتُ��سع فيه�، ونظمت و�س�ئله�، وركزت 
العربية،  ب�لرتجمة عن  ُبدئ  معينة.  به� جم�ع�ت  وا�سطلعت  بيئ�ت خ��سة،  يف 
تك�ين  روؤى  ولذلك  الي�ن�نية.  الأ�س�ل  بع�س  اإىل  الأنظ�ر  اجتهت  طريقه�  وعن 
والي�ن�نية.  والعربية  العربية  لتعليم  مع�هد  واأن�سئت  الأجنبية،  ب�للغ�ت  ُيلم  جيل 
م�رث�ن  رمي�ن  تخرج  وفيه�  والعربية،  العربية  لتعليم  مدر�سة  طليطلة  يف  ف�أ�س�ست 
وبعد  الأك�يني.  ت�م�  ب�لقدي�س  ات�س�ل  على  ك�ن  الذي   )13 )ق  الدومنك�ين 
هذا بقليل ا�ستط�ع رمي�ن ل�ل )1316 م( اأن يقرر مبداأ تخ�سي�س كر�سي للغ�ت 

الأجنبية يف اجل�مع�ت الأوربية)2(. 

والث�لث  ع�سر  الث�ين  القرني  يف  للرتجمة  مركزين  اأكرب  وبلرم  وطليطلة 
ع�سر. ف�أم� الأوىل فهي دون نزاع املركز الأول، جمع فيه� كثري من امل�س�در العربية 
بف�سل اليه�د و�سلتهم ب�لطرفي، ل �سيم� وبيع املخط�ط�ت يف ذلك العهد ك�ن 
جت�رة رابحة. واأع�ن على هذا األف�ن�س احلكيم ملك ق�ست�لة )1284 م( الذي ك�ن 

 D’Alverny, La connaissance de l’Islam en Occident du IXe au milieu du XIIe siècle,  )1(
  Spoleto 1964.

 Wulf, Histoire, 11, p. 310.  )2(
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ن�سرًيا للعلم والفل�سفة، وك�ن يريد ب�لق�ست�لية اأن ت�سبح لغة ع�ملية. وت�افر لطليطلة 
بع�س كب�ر املرتجمي، فنظمت فيه� جم�ع�ت للرتجمة، وعلى راأ�س كل جم�عة 
اإىل الق�ست�لية،  اأو منه�  اإىل العربية،  اأوًل من العربية  مراجع�ن وحمقق�ن. فينقل 
رن� هذا ب�سنيع  ثم يرتجم من العربية اأو الق�ست�لية اإىل اللغة الالتينية)1(. وكم يذكِّ
العرب، فقد ك�ن�ا ينقل�ن اأوًل من الي�ن�نية، وجميدوه� قليل�ن، اإىل اللغة ال�سري�نية، 
ولي�س بع�سري ترجمة هذه اإىل العربية. ومع هذا فقد ك�ن بي الالتي من يرتجم 
من العربية اإىل الالتينية راأ�ًس�، كم� ك�ن بي العرب من يرتجم من الي�ن�نية اإىل 

العربية. 

واأق�م  فيه�  ا�ستقر  ومنهم من  ب�لرتجمة،  امل�ستغلي  اأغلب  بطليطلة  مرَّ  وقد 
به�. وميكن اأن نذكر من بينهم اإبراهيم بن داود الإ�سرائيلي )1180 م(، والراهب 
ذلك  م(،   1187( الكرمي�ين  جريار  راأ�سهم  وعلى  )1272م(،  الأمل�ين  هرم�ن 
الإيط�يل الذي اجتذبته الرتجمة، فق�سد طليطلة، وعني خ��سة ب�مل�ؤلف�ت العلمية، 
دومنيك  املطران  ج�نبه  واإىل  والري��سة.  والفلك  والكيمي�ء،  الطب  يف  وترجم 
الف�سل  يرجع  واإليه  الفل�سفية،  ب�لن�حية  الذي عني  �س�لين��س )1150 م(  جند 
ب�لرتجمة،  يقنع  الالتيني. ومل  الع�مل  الإ�سالم يف  فال�سفة  اإدخ�ل عدد من  يف 
اأ�سبه م�يك�ن مبلخ�س�ت لبع�س الكتب العربية، وه� يف  بل كتب واألَّف، وكتبه 
اأِلف�ا اأن ي�سع�ا »مداخل« للدرا�س�ت  هذا �سبيه ببع�س مرتجمي العرب الذين 
 D’Alverny, "Les traductions latines d’Ibn-Sina", Millénaire d’Avicenne, Le Caire 1952,  )1(
 p. 59-69.
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املختلفة. ول�سن� يف ح�جة اأن ن�سري اإىل اأن ترجمة القرن الث�ين ع�سر هذه يف طليطلة 
�سروحه  فيه  ي�سع  ك�ن  الذي  ال�قت  ويف  ر�سد،  ابن  من  مقربة  على  تتم  ك�نت 

وم�ؤلف�ته يف اإ�سبيلية وقرطبة. 

اأم� بلرم، ع��سمة �سقلية، فقد ن�سطت فيه� حركة الرتجمة يف القرن الث�لث 
ع�سر حتت رع�ية الإمرباط�ر فردريك الث�ين الذي �س�ء اأن ين�سر احلكمة الي�ن�نية 
اأن يجمع  ال�سرق وولته، وا�ستط�ع  والعل�م الإ�سالمية. وك�ن على �سلة بحك�م 
ثروة ط�ئلة من امل�ؤلف�ت العربية، ولعله ح�سل على كتب ابن ر�سد جميعه� ومل� 
مي�س على م�ته ربع قرن. ودع� اإليه كب�ر املرتجمي، ويف مقدمتهم مي�سيل اأ�سك�ت 
)1235(، تلك ال�سخ�سية �سبه الأ�سط�رية التي ك�نت ممل�ءة ن�س�ًط� وحركة، والتي 
عزي اإليه� عدد غري قليل من املرتجم�ت. ويظهر اأنه ك�ن يعرف كيف ينظم اأعم�ل 
الرتجمة، فك�ن ي�زع العمل على عدد من التالميذ والأع�ان، ثم يت�بع ن�س�طهم 
ويراجع اأعم�لهم)1(. وبذا ا�ستط�عت بلرم اأن ترتجم اأح�سن م�ؤلفي العرب، وعلى 
راأ�سهم ابن ر�سد. وقد حر�س الإمرباط�ر على اأن ي�زع ترجم�ته على اجل�مع�ت 

الأوربية، رغبة يف ن�سر العلم، وبدافع من من�ف�سة الب�ب� يف الغ�لب.
 * * *

لت ترجم�ت يف القرني  مل تقف الرتجمة عند القرن الث�لث ع�سر، بل ح�ِّ
اإع�دة لرتجم�ت �س�بقة. ومل  اأو  اأعم�ًل فردية،  الت�ليي، ولكنه� ك�نت يف اجلملة 
 R. De Vaux, "La première entrée d’Averroès chez les Latins". Rev. Sc. Phil. Théol. 22,  )1(
1933, p. 193-242.
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من  لتمكنهم  تبًع�  ترجم�تهم  تف�وتت  وقد  واحد،  م�ست�ى  يف  املرتجم�ن  يكن 
واأن  بينهم،  ي�ازن  اأن  بيك�ن  لروجر  يحل�  وك�ن  واإليه�.  عنه�  ينقل�ن  التي  اللغة 
اأنه ك�ن على �سلة ببع�س من ك�ن�ا يجيدون  يف�سل ترجمة على اأخرى. ويظهر 
العربية، ويف ذلك م� مكنه من احلكم على اأ�سي�ء ل يلم به� من جهل اللغة)1(. 
وتنزع الرتجمة الالتينية ب�جه ع�م منزع احلرفية، وتلتزم ترتيب اجلملة العربية، 
اأدى اإىل دخ�ل بع�س الألف�ظ العربية يف اللغة العلمية والفل�سفية، ومع هذا  مم� 
ا�ستط�ع املرتجم�ن اأن ي�سع�ا ط�ئفة من امل�سطلح�ت املالئمة. ومل يرتدد الالتي 
يف اأن يعيدوا ترجمة م� ظهر نق�سه، وقد يرتجم الن�س ال�احد يف اأكرث من جهة. 
وبرغم هذا مل ت�سلم ترجمتهم من اأخط�ء، فيعزى اإىل ب�حث م� لي�س من عمله، 
وي�ؤدي املعنى اأداء ف��سًدا. ومهم� يكن من اأمر ف�إن الرتجم�ت الالتينية احتفظت 
لن� بن�س��س مل نقف بعد على اأ�س�له� العربية، وفيه� م� يعي على حتقيق ن�س��س 
ورمب� ك�نت  اأقدم عهًدا،  اأ�س�ل  اإىل  الغ�لب  ترجع يف  �سيم� وهي  ن�سخه�،ل  �س�ء 

بخط امل�ؤلف نف�سه. 

3- ما ترجم من الكتب الفل�سفية 

اأ�سرن� من قبل اإىل اأن الالتي عن�ا اأوًل ب�لعل�م كم� �سنع العرب من قبل، 
والت�ريخ يعيد نف�سه. فرتجم�ا كتًب� يف الري��سة والفلك والطب والكيمي�ء، والنب�ت 
واحلي�ان، بل ال�سحر والتنجيم. وعرف�ا كب�ر علم�ء الإ�سالم، اأمث�ل ج�بر بن حي�ن 

Bouyges, Roger Bacon a-t-il lu des livres arabes ? Archives, Paris 1930, T. V, p. 311-315.  )1(
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والرازي يف الكيمي�ء، واخل�ارزمي )844م( وابن الهيثم يف الري��سة والب�سري�ت، 
والبت�ين )929م( والبرتوجي )1085م( يف الفلك، وابن زهر )1062م( وعلي بن 

ر�س�ان )1067م( يف الطب، عدا الفال�سفة الأطب�ء)1(. 

كل  �سلة  مدى  لنتبي  والفال�سفة،  الفل�سفة  عند  قلياًل  نقف  اأن  ويعنين� 
واحد منهم ب�لع�مل الالتيني، ون�سري اإىل م� ترجم من كتبه الفل�سفية. ول يف�تن� 
اأن نالحظ اأن معل�م�تن� هن� تقف عند ك�سفن�، ولي�س بي�سري اأن تق�ل حتى الآن 
نح�سر  دمن� مل  م�  الالتينية،  اإىل  فل�سفية  كتب  من  ترجم  فيم�  الأخرية  الكلمة 
نزال  ل  ف�إن�  العربية  اللغة  يلحظ يف  مب�  �سبيه  والأمر  كله�.  الالتينية  املخط�ط�ت 

نك�سف عن م�ؤلف�ت لفال�سفة الإ�سالم كن� ف�قدي الأمل يف ال�ق�ف عليه�. 

وقد عرف الالتي الكندي، واإن مل يردد ا�سمه كثرًيا، ويظهر اأن علمه غلب 
على فل�سفته عندهم. ومل يرتجم من كتبه الفل�سفية اإل اأربع ر�س�ئل �سغرية هي: 

يف العقل. -  1
يف م�هية الن�م والروؤي�. -  2
يف اجل�اهر اخلم�سة. -  3
يف الربه�ن املنطقي)2(.-  4

حممد ك�مل ح�سي، »يف الطب والأقرب�ذين« ؛ عبد احلليم منت�سر »يف العل�م والطبيعة «؛ حمم�د احلفني »يف   )1(
امل��سيقى«، »اأثر العرب والإ�سالم يف النه�سة الأوروبية«. 

 Nagy (A.) Die philosophischen Abhandlungen des Jaqub Ben Ishaq al-Kindi, Beitrage  )2(
 215, 1897.
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الر�س�لة  اأم�  العربية)1(،  ن�س��سه�  الأوىل يف  الثالث  الر�س�ئل  و�سلتن�  وقد 
وللر�س�لتي  الكندي)2(.  ثبت كتب  واإن وردت يف  بعد،  عليه�  نقف  فلم  الرابعة 
ح�ل  تدور  التي  الأوىل  الر�س�لة  وخ��سة  املدر�سية،  الفل�سفة  يف  �س�أن  الأوليي 
م�سكلة املعرفة وتت�سل بر�س�ئل اأخرى م�س�بهة لالإ�سكندر الأفرودي�سي، والف�رابي، 
وابن �سين�. ويف بع�س املخط�ط�ت الالتينية جمم�ع يح�ي هذه الر�س�ئل الأربع، 
ويرمز لقربه� وارتب�ط بع�سه� ببع�س)3(. والروؤى والأحالم من امل��س�ع�ت الطريفة 
واله�مة يف القرون ال��سطى، لأنه� تت�سل ب�ل�حي والإله�م، وقد ع�جله� الف�رابي 
وابن �سين� بعد الكندي، وبني� عليه� نظرية النب�ة التي تعد  من النظري�ت الإ�سالمية 
اخل�ل�سة. ولألبري الكبري بحث يف الن�م واليقظة يحذو حذو مفكري الإ�سالم)4(. 

اأو�سح، واإن مل يرتجم من  اأن �س�رة الف�رابي لدى الالتي ك�نت  ويظهر 
كتبه الفل�سفية فيم� نعلم اإل ثالثة، اأوله� »اإح�س�ء العل�م« الذي ترجم مرتي يف 
القرن الث�ين ع�سر على اأيدي جند �س�لين��س وجريارالكرمي�ين، وك�ن له اأثره يف 
حم�ولت ت�سنيف العل�م يف القرون ال��سطى، وخ��سة عند اأحد مرتجميه جند 
�س�لين��س)5(. ومل يح�ول الف�رابي يف الإح�س�ء و�سع نظرية يف تق�سيم العل�م كم� 

اأب�ريدة– ر�س�ئل الكندي، ج1، �س283 – 362، ج2، �س5، �س5 -35.   )1(
القفطي – ت�ريخ احلكم�ء، �س369.   )2(

 Gilson, Les sources gréco-arabes de l’Augustinisme avicennisant, Archives, IV, 1929,  )3(
p. 5-149.

Wulf, Histoire, II, p. 131.  )4(
 Bouyges, "Notes sur les philosophes arabes connus des Latins", Mélanges de l’Université  )5(
 de Saint-Joseph, Beyrouth, IX, p. 95.
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اأن  فقط  �س�ء  واإمن�  والعملية،  النظرية  للعل�م  ال�سدا�سية  ق�سمته  يف  اأر�سط�  �سنع 
يح�سر العل�م املعروفة لعهده ويعرف به�)1(. وم� اأ�سبهه يف ذلك ب�أمبري)1836م( 
وثم�نية  م�ئة  يف  له  املع��سرة  العل�م  وح�سر  قرون،  ت�سعة  بنح�  بعده  ج�ء  الذي 
وع�سرين علًم�)2(، والكت�ب الث�ين »مق�لة يف العقل«، وقد عر�سن� له منذ قليل. 
الكربى  امل�سيحية  الفل�سفة  م�س�كل  اإحدى  املعرفة،  م�سكلة  اأو  العقل،  وم�سكلة 
التي اأ�سهم فيه� الف�رابي وابن �سين� بن�سيب كبري، والكت�ب الث�لث »التنبيه اإىل 
ال�سع�دة«، ومل نهتد اإىل خمط�طه اإل اأخرًيا. ونظرية ال�سع�دة من النظري�ت التي 
يلفت  ومم�  الإ�سالمي�ن.  الفال�سفة  به�  امل�سيحي�ن، كم� عني  الفال�سفة  به�  عني 
النظر اأن املدر�سيي مل يتجه�ا اإىل منطق الف�رابي، مع اأنه املعلم الث�ين، ومنطقي 
العرب الأول. وك�أنهم اكتف�ا مبنطق اأر�سط� بعد اأن اأكتمل لديهم، ول اأدل على 
هذا من اأنهم مل يتم�ا ترجمة منطق »ال�سف�ء« بعد اأن بدءوا فيه وعرف�ه. ومع هذا 
ميكنن� اأن نقرر اأن كب�ر مفكري القرن الث�لث ع�سر من امل�سيحيي عرف�ا الف�رابي، 
وكثرًيا م� اأ�س�ر اإليه األبري الكبري وروجر بيك�ن. وك�أنهم اأدرك�ا تالقي اآرائه مع اآراء 
تلميذه ابن �سين�، وطغى التلميذ على الأ�ست�ذ هن� كم� طغى عليه عند العرب)3(. 

وقد عني الالتي فعاًل ب�بن �سين� عن�ية كربى، وتخريوا م��س�عته الفل�سفية 
مرحلتي:  على  ترجم�ه�  زمًن�.  ذلك  يف  وق�س�ا  يرتجم�نه�،  واأخذوا  »ال�سف�ء«، 

الف�رابي، اإح�س�ء العل�م، حتقيق الدكت�ر عثم�ن اأمي، الق�هرة 1949.   )1(
 Ampère, Essai sur la philosophie des sciences, Paris 1834.  )2(

Madkour, La place d’al-Fârâbi, p. 79.  )3(
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بعده�  ومرحلة لحقة  الث�ين ع�سر،  القرن  الث�ين من  الن�سف  مرحلة مبكرة يف 
من  وف�ساًل  »املدخل«،  ال�سف�ء  منطق  ق�سم  من  اأوًل  فرتجم�ه�  �سنة.  م�ئة  بنح� 
»التح�ليل الث�نية«، ومن ق�سم الطبيعي�ت الكت�ب الأول، والث�ين ، وال�س�د�س وه� 
»كت�ب النف�س« املعروف، وق�سم »الإلهي�ت« ب�أ�سره. ثم اأمت�ا يف املرحلة الث�نية بقية 
حر�سهم  مع  الري��سي�ت  لق�سم  يعر�س�ا  مل�ذا مل  ندري  ول  الطبيعي�ت)1(.  ق�سم 
على هذه الن�حية، ولعله مل يقع يف اأيديهم، وقد ترجم�ا اأي�ًس� لبن �سين� �سذرات 
من »النج�ة والإ�س�رات« وبع�س الر�س�ئل الفل�سفية ال�سغرى)2(. وم� اإن ترجمت 
اأجزاء »ال�سف�ء« حتى تلقفته� الأيدي يف خمتلف الع�ا�سم الأوربية، ون�سخت منه� 
الث�لث  القرن  رواًج� كبرًيا يف  رائجة  الكتب  املخط�ط�ت، وك�نت جت�رة  ع�سرات 
ع�سر. وم� ترجم من كت�ب »ال�سف�ء« ك�ٍف يف اإعط�ء �س�رة �س�دقة عن فل�سفة ابن 
�سين�، وك�نت له اآث�ر عميقة يف احلركة الفكرية الالتينية. ويف طبيعي�ته اآراء ونظري�ت 
اأ�سهمت يف النه�سة العلمية احلديثة، ف�أنكر ابن �سين� دع�ى الكيمي�ئيي ال�س�ئدة 
عند  وزن  هذا  لراأيه  وك�ن  نفي�سة،  مع�دن  اإىل  الدنيئة  املع�دن  حت�يل  اإمك�ن  من 
األبري الكبري وروجر بيك�ن)3(. وق�ل مع القدم�ء بكروية الأر�س، فمهد لك�برنيق  
وج�ليلي�. و�سرح تك�ين اجلب�ل وال�سخ�ر �سرًح� اعتمدت عليه نظرية الرباكي يف 
القرن ال�س�بع ع�سر)4( واأخذ ب�ملالحظة والتجربة، اإن يف درا�س�ته الطبيعية اأو الطبية، 

 D’Alverny, Les traductions latines d’Ibn Sina, art. cité.  )1(
 Ibid.  )2(

 Madkour, "Avicenne et l’Alchimie", Revue du Caire, juin 1951.  )3(
 Crombie, Avicenna’s Influences on the Medieval Scientific Tradition, Cambridge 1951.  )4(
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وو�سع حجًرا يف بن�ء املنهج التجريبي احلديث. وغّذي كت�ب »املدخل« م�سكلة 
الكلي�ت التي ك�ن له� �س�أن يف القرون ال��سطى امل�سيحية. وع�لج كت�ب »النف�س« 
اأم�ًرا ك�نت الفل�سفة املدر�سية يف اأم�ّس احل�جة اإليه�، فعر�س للنف�س يف حقيقته� 
وخل�ده�، و�سرح ج�نبي املعرفة احل�سي والإ�سراقي)1(. وبحث كت�ب »الإلهي�ت« 
ن�س�أة الع�مل، وطبيعة الإله، و�سلته مبخل�ق�ته، وح�ول الت�فيق بي العقل والنقل، 

فلم�س اأدق امل��س�ع�ت التي �سغلت »كلية اأ�س�ل الدين« بب�ري�س زمًن�)2(. 

و»مق��سد الفال�سفة« للغزايل من الكتب التي ترجمت يف عهد مبكر على 
اأيدي جند �س�لين��س، وه� عر�س وا�سح من�سق لفل�سفة ابن �سين�، �س�ء الغزايل 
اأن ميهد به حلملته على الفال�سفة كم� ن�س على ذلك يف مقدمته. ويظهر اأن هذه 
فعزوا  كثريين،  اأيدي  تقع يف  الالتينية، مل  اإىل  ترجمت  قد  ك�نت  واإن  املقدمة، 
اإىل الغزايل كل م� ورد يف هذا الكت�ب، وعدوه واحًدا من امل�س�ئي العرب، ومل 
يفت هذا اخللط روجر بيك�ن، واأ�س�ر اإليه �سراحة)3(. وعلى كل ح�ل اأع�ن كت�ب 
»املق��سد« الالتي على فهم الفل�سفة الإ�سالمية، وعر�سه� اأم�مهم عر�ًس� وا�سًح�. 
الفل�سفة  على  حملة  اأعنف  على  ي�ستمل  الفال�سفة«،الذي  »ته�فت  كت�ب  اأم� 
اخل�م�س  القرن  اأخري�ت  يف  اإل  الالتينية  اإىل  يرتجم  ف�إنه مل  الت�ريخ،  يف  عرفت 
ع�سر، ومل يفد منه رج�ل القرن الث�لث ع�سر عن طريق مب��سر. وكل م� ميكن اأن 

اإبراهيم مدك�ر، مقدمة ال�سف�ء، املدخل، الق�هرة 1952، �س 34  )1(
 De Vaux, L’Avicennisme latin, 1934, p. 21-30.  )2(

Bouyges, Roger Bacon a-t-il lu des livres arabes ?  )3(
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يك�ن�ا قد وقف�ا عليه اإمن� ه� �سذرات ا�ستمده� منه رمي�ن م�رت�ن، و�سجله� يف كت�به  
)Pugio Fidei(الذي ي�سري اإىل كتب غزالية اأخرى مل ترتجم. ولي�س ببعيد اأن 
يك�ن القدي�س ت�م� الأك�يني قد وقف على �سيء من ذلك، واأف�د منه يف كت�به 
اإثب�ته لعلم اهلل وقدرته واإرادته وق�له  »اخلال�سة يف الرد على الأمم« والغزايل، يف 

بخلق الع�مل من عدم، اأقرب م� يك�ن اإىل علم�ء الاله�ت امل�سيحيي. 

عرف الالتي ابن ب�جة، اأول فال�سفة الأندل�س الكب�ر، واإن مل يقف�ا عنده 
ط�ياًل، فلم يعر�س�ا لتعليق�ته على بع�س كتب اأر�سط� الطبيعية. واإمن� ا�ست�قفتهم 
على  تن�سب  بدوره�  وهي  الكبري،  األبري  اإليه�  اأ�س�ر  التي  الت�س�ل«  يف  »ر�س�لة 
م�سكلة املعرفة التي �سغلت مفكري القرون ال��سطى ع�مة. ومل ت�سلهم ر�س�لته 

»تدبري املت�حد« برغم طرافته�، ومل ترتجم اإىل العربية اإل يف القرن الرابع ع�سر. 

الالتي  عرفه  فقد  ب�جة،  ابن  ب�أعظم من حظ  ابن طفيل  يكن حظ   ومل 
يعن�ا  ومل  منه�.  وقربه  طليطلة  يف  الرتجمة  حلركة  مع��سرته  برغم  ع�برة،  معرفة 
بر�س�لته »حي بن يقظ�ن« التي تعد اإحدى روائع الق�س�س الفل�سفي، ومل ترتجم 
اإىل الالتينية اإل يف القرن ال�س�بع ع�سر )1671(. وك�أن ابن ر�سد، بغزارة م�دته 
وم�اجهته لأر�سط� م�اجهة ت�مة، قد اأغنى الالتي عن فال�سفة الأندل�س الآخرين. 

� من الرتجمة الالتينية،  واحلق اأن ابن ر�سد ك�ن اأكرب فال�سفة الإ�سالم حظًّ
ترجمت �سروحه على اأر�سط� يف �س�ره� املختلفة، من �سغرية وكبرية وتلخي�س�ت، 
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ع�سر،  الث�لث  القرن  اأولهم� يف  مرتي:  ُترجمت  �سرًح�.  نح� 38  ويبلغ عدده� 
ع�سر،  ال�س�د�س  القرن  يف  والث�نية  اأمكن.  م�  العربية  الأ�س�ل  على  فيه�  وع�ل 
وق�مت كله� على العربية خ��سة)1(. وترجمت له غري ال�سروح كتب اأخرى، اأهمه� 
»ته�فت الته�فت« الذي ُترجم اإىل الالتينية يف القرن الرابع ع�سر عن اأ�سل عربي 

مرة، وعربي مرة اأخرى)2(. وترجع هذه العن�ية اإىل اأ�سب�ب، اأهمه�: 

تعلق فردريك الث�ين ب�لعل�م الطبيعية، وقد وجد منه� م�دة غزيرة يف -  1
�سروح ابن ر�سد على طبيعي�ت اأر�سط�، ول �سك يف اأن م� ترجم من 
هذه ال�سروح يف القرن الث�لث ع�سر مدين له يف قدر كبري منه، متت 
ترجمته يف بالطه، وحتت اإ�سراف مرتجمه الأول مي�سيل اأ�سك�ت، 

وقد حر�س على اأن ين�سره يف البيئ�ت العلمية الأوربية)3(. 
مت�سك اليه�د بفل�سفة ابن ر�سد وتبنيهم له�، فجمع�ا كل م�س�دره�، -  2

وترجم�ه� اإىل العربية. وك�ن�ا وا�سطة بينه� وبي الفل�سفة امل�سيحية، 
ع�سر  واإب�ن  ال��سطى  القرون  يف  الفل�سفية  احلركة  يف  اأ�سهم�ا  فقد 
النه�سة، وميكن اأن يق�ل اإن فل�سفتهم ك�نت ر�سدية خ�ل�سة)4(. هذا 

اإىل اأنه ك�ن منهم مرتجم�ن، اأمل�ا ب�لعربية والعربية والالتينية.

Wolfson, "The Twice-Revealed Averroes", in The Medieval Academy of America, 1961.  )1(
 Bouyges, Tahafot at-Tahafot, Beyrouth 1930, p. 23.  )2(

 De Vaux, art. cité.  )3(
  Renan, Averroès et l’averroïsme, Paris 1853, p. 85-87.  )4(
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ارتب�ط ابن ر�سد ب�أر�سط�، واإذا ك�ن بع�س دار�سيه قد طلب�ه لذاته، -  3
الي�ن�ين،  الفيل�س�ف  يفهم يف �س�ئه  اأن  يرج�  منهم ك�ن  فريًق�  ف�إن 
اآراءهم� وعز عليهم التفرقة بينهم�، واإع�دة ترجمة ابن  وكم خلط�ا 
ر�سد يف القرن ال�س�د�س ع�سر مل تكن ت�س�ب اإليه يف الغ�لب بقدر 

م� ك�نت تهدف اإىل اإلق�ء �س�ء على اأر�سط�. 

ومم� ي�ؤ�سف له اأن� مل نقف بعد على كثري من �سروح ابن ر�سد يف اأ�س�له� 
العربية، وم�سدرن� ال�حيد فيه� حتى الآن ترجمته� الالتينية اأو العربية. ويف هذه 
وفرية  م�س�در  وهي�أ  الغرب،  يف  الر�سدي  املذهب  ن�سر  على  اأع�ن  م�  الرتجم�ت 
�سروحه  ن�سرت  وقد  ال�سرق.  يف  منه  اأعرف  نزاع  دون  هن�  وه�  وبحثه،  لدر�سه 
الالتينية غري مرة ك�ملة اأو جمزاأة يف القرن اخل�م�س ع�سر وال�س�د�س ع�سر، واأكمل 
ن�سر له� ه� ذلك الذي يحمل ا�سم دار الن�سر الكربى يف القرن ال�س�د�س ع�سر، 
»دار  وبخ��سة  ال�سروح،  هذه  من  وفرية  بق�ي�  الأوربية  املكتب�ت  ويف  »اجل�نت«. 
ويدل  ر�سد  ابن  على  الإقب�ل  يبي مدى  م�  هذا  بب�ري�س. ويف  الأهلية«  الكتب 

على كرثة الدار�سي له. 

ف�إنهم  العرب،  امل�س�ئي  ترجمة  اإىل  اأوًل  ق�سدوا  قد  الالتي  ك�ن  واإذا 
ترجمته  على  حر�س�ا  ثم  العربية،  عن  ترجم�ه  اأر�سط�،  اإىل  طريقهم  عن  اجته�ا 
وال�اقع  قبل.  اأكرث من ذي  الي�ن�ين  الفكر  اآف�ق  اأم�مهم  وتفتحت  الي�ن�نية،  عن 
اأنهم مل يك�ن�ا يعرف�ن من م�ؤلف�ت اأر�سط� حتى اأخري�ت القرن الث�ين ع�سر اإل 
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بع�س كتبه املنطقية، وم� اأ�سبههم يف ذلك بجم�عة ال�سري�ن يف املدار�س الفل�سفية 
ال�سرقية قبل حركة الرتجمة الإ�سالمية. ف��ستط�ع العرب اأن يلفت�ا اأنظ�ر الالتي 
اإىل الدرا�س�ت القدمية علمية ك�نت اأو فل�سفية، واأن يحبب�هم فيه�، وك�ن لهذا اأثره 

يف النه�سة الأوربية. 

اأو  ك�ن�ا  معتزلة  املتكلمي  كتب  من  �سيًئ�  نعلم  فيم�  الالتي  يرتجم  مل 
اأ�س�عرة، ذلك لأن الأَُوَل ك�ن�ا قد اختفت اآث�رهم يف امل�سرق قبل حركة الرتجمة 
الالتينية. وابن ر�سد نف�سه، وه� مع��سر له�، ي�سك� من نق�س م�س�در املعتزلة التي 
و�سلت اإىل الأندل�س)1( واأم� الأ�س�عرة فلم يكن مذهبهم يف بع�س ن�احيه مالئًم� 
عليه  يحمل  اأن  الأك�يني  ت�م�  القدي�س  يرتدد  ومل  امل�سيحي،  الفل�سفي  للفكر 
الفرد على نح� م� �سنع  الرد على الأمم«، فنق�س نظرية اجل�هر  يف »اخلال�سة يف 
ابن �سين�، ورف�س اإنك�ر الأ�س�عرة لل�سببية الذي يتع�ر�س مع الق�اني الطبيعية)2(، 
اإىل  ترجم  الذي  احل�ئرين«  »دللة  كت�ب  على  كله  ذلك  يف  ع�ل  ب�أنه  وي�سرح 

الالتينية يف الثلث الأول من القرن الث�لث ع�سر. 

ب�لغرب،  ال�سرق  ربط�ا  الذين  اليه�د  مفكري  نغفل  اأّل   � حقًّ بن�  وجدير 
فقد ع��س�ا يف الع�مل الإ�سالمي وت�أثروا به، ثم ترجمت م�ؤلف�تهم اإىل الالتينية، 

ابن ر�سد، من�هج الأدلة، الق�هرة 1955، �س 149.   )1(
 Gilson, Pourquoi St. Thomas a critiqué St. Augustin.  

  Arch. d’Hist. dic. et let., 1924, t. 1.  )2(



الفل�سفة الإ�سالمية والنه�سة الأوروبية
313313

فك�ن�ا همزة و�سل بي الثق�فتي الإ�سالمية وامل�سيحية. ويف مقدمتهم ابن جريول 
اعترب  وقد  احل�ئرين«.  »دللة  �س�حب  ميم�ن  بن  وم��سى  احلي�ة«،  »نبع  �س�حب 
� حيًن� اآخر، ونفذت اآراوؤه اإىل رج�ل  الأول عند امل�سيحيي م�سلًم� حيًن�، وم�سيحيًّ
القرن الث�لث ع�سر، وهي م�ستمدة من الفكر الإ�سالمي. وكم من اآراء ونظري�ت 
اإ�سالمية انتقلت اإىل الغرب عن طريق مفكري اليه�د، ورمب� امتد اأثره� اإىل الت�ريخ 

احلديث. 

ويف �س�ء م� تقدم ميكن اأن نالحظ اأن الالتي عرف�ا امل�س�ئي العرب ع�مة، 
وترجم�ا قدًرا من كتبهم، وفيم� ترجم�ه م� يعطي �س�رة �س�دقة يف جملته� عن 
الفل�سفة الإ�سالمية، ولكن ابن �سين� وابن ر�سد يف نظرهم هم� املمثالن احلقيقي�ن 
اأخذوا عنهم� م�  الفل�سفة، قروؤوا لهم� يف عن�ية، ودر�س�هم� درا�سة عميقة،  لهذه 
اأخذوا، ورف�س�ا م� رف�س�ا، وك�ن لهم� تالميذ واأتب�ع، وخ�س�م ومع�ر�س�ن، ف�أثرا 
يف الفل�سفة امل�سيحية ت�أثرًيا كبرًيا واأحدث� فيه� تي�رات فكرية وا�سحة، وامتد اأثرهم� 

اإىل ع�سر النه�سة والت�ريخ احلديث ويعنين� اأن نبي هذا الأثر، ونحدد مع�مله. 





مل يبق الي�م �سك يف ت�أثر الفل�سفة امل�سيحية ب�لفل�سفة الإ�سالمية، وي�سعد 
ذلك اإىل اأخري�ت القرن الث�ين ع�سر، ي�م اأن اأخذ الالتي يت�سل�ن ب�لعرب عن 
طريق بع�ثهم اإىل �سقلية والأندل�س، اأو عن طريق ترجمتهم للكتب العربية. وبدا 
� يف القرن الث�لث ع�سر، وامتد �سداه يف القرني الت�ليي  هذا الأثر وا�سًح� وق�يًّ
حتى بلغ ع�سر النه�سة. ويعترب القرن الث�لث ع�سر بحق الع�سر الذهبي للفل�سفة 
املدر�سية، وقد اأمده ابن �سين� وابن ر�سد مبدد وافر، ف�أث�را م�س�كل جديدة، وغذي� 
م�س�كل ق�ئمة، وبعث� حركة فكرية ن�سيطة ومتن�عة. ا�ست�سهد بهم� واأحيل عليهم�، 
اأو ن�ق�ست اآراوؤهم� ورد عليهم�، واملع�ر�سة ل حت�ل دون الت�أثري والت�أثر، وقد ينت�سر 
اأنه ل �سبيل  املدر�سي�ن لأحدهم�، ويرف�س�ن الآخر، وميكن اأن نقرر يف اخت�س�ر 
اإىل فهم الفل�سفة امل�سيحية فهًم� دقيًق� اإل اإن در�ست يف �س�ء الفل�سفة الإ�سالمية. 

ومل يكن هذا الأثر وا�سًح� يف القرن امل��سي و�س�حه الي�م، واإن ك�ن رين�ن 
الفل�سفة  مع�مل  لأن  ذلك  والر�سدية«.  ر�سد  »ابن  كت�به:  اإليه يف  النظر  وجه  قد 
الإ�سالمية نف�سه� مل تكن قد ات�سحت مت�ًم�، ورج�ل القرن الث�لث ع�سر مل يك�ن�ا 

 الف�صل الثالث
اأثرها
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قد در�س�ا ذلك الدر�س العميق املق�رن الذي ا�سطلع به اأمث�ل الأ�ست�ذ جل�س�ن 
�سيخ م�ؤرخي فل�سفة القرون ال��سطى املع��سرين غري من�زع، و�سن يف ذلك �سنة 
هدت اإىل ن�اح كثرية من وج�ه ال�سبه والتالقي بي الفل�سفة الإ�سالمية والفل�سفة 

امل�سيحية. 

وك�سف ب�جه خ��س عن اأثر ابن �سين� يف الغرب، ومل يكن مقدًرا من قبل 
حق قدره، ف�أب�ن اأنه رمب� ك�ن اأعمق من اأثر ابن ر�سد، وه� على كل ح�ل اإىل نف��س 

امل�سيحيي اأنفذ واأقرب)1(. 

ب�بن  �سلة  وله  اإل  ع�سر  الث�لث  القرن  رج�ل  كب�ر  من  اأحًدا  نك�د جند  ل 
يتع�سب  الرببنتي )1281م(  �سيجر  ف�إذا ك�ن  مًع�،  بهم�  اأو  ر�سد،  ب�بن  اأو  �سين�، 
لبن ر�سد، ف�إن روجر بيك�ن يف�سل عليه ابن �سين�)2(. ويف فل�سفة القدي�س ت�م� 
الأك�يني ج�انب �سين�ية واأخرى ر�سدية. وميكن اأن يالحظ ب�جه ع�م اأن املدر�سة 
بنم�ه�،  ومن�  ن�س�أته�،  منذ  عليه�  بدا  وا�سح،  �سين�ي  اجت�ه  ذات  الفرن�س�سك�نية 
فم�ؤ�س�سه� الإ�سكندر اله�ل�سي )1245م( من اأوائل املدر�سيي، الذين تقبل�ا اآراء 
اأ�سك�ت )1308م( يقرب من ابن �سين� قربً�  ابن �سين� ون�سروه�، ورئي�سه� دن�س 
مل  الدومنك�نية  واملدر�سة  اأوغ�سطي.  القدي�س  ب�آراء  �سبه  من  لآرائه  مل�  وا�سًح�، 
تخل من اآث�ر ر�سدية واإن ع�ر�ست ابن ر�سد، وا�ست�سدرت قرارات كن�سية بتحرمي 

  Gilson, art. cité.  )1(
 Madkour, "Duns Scot entre Avicenne et Averroès", Congrès de Duns Scot, Oxford 1966.  )2(
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كتبه، ورئي�سه� القدي�س ت�م� الأك�يني اأقرب اإىل ابن ر�سد منه اإىل ابن �سين�. ول 
اأ�سد من مع�ر�سة جيل دي  نظن اأحًدا يف القرن الث�لث ع�سر ع�ر�س ابن ر�سد 
روم )1316م( ورمي�ن ل�ل، ومع ذلك مل ي�سلم� من عدوى الفل�سفة الإ�سالمية. 

وميكن اأن يرد اأثر الفل�سفة الإ�سالمية اإىل ج�نبي: اأحدهم� منهجي، والآخر 
م��س�عي. فمن الن�حية املنهجية جنح العرب يف اأن وجه�ا نظر الالتي اإىل اأر�سط�، 
وب�لأفالط�نية  اأقرب،  اأفالط�ن  اإىل  قبل  من  ك�ن�ا  وقد  در�سه،  على  وحمل�هم 
احلديثة األ�سق. در�س�ه وت�أثروا به واإن مل ُيقّروا بع�س نظري�ته، واأ�سحت الفل�سفة 
امل�سيحية م�س�ئية هي الأخرى ك�لفل�سفة الإ�سالمية، ومن اأو�سح اأمثلته� مذهب 
املنطقي  ب�أر�سط�  تعلق�ا  م�  بقدر  الع�مل،  اأر�سط�  وراقهم  الأك�يني.  ت�م�  القدي�س 
�سين�  ابن  نق�ًس�. در�س�ه يف �س�ء  ي�سد ح�جة ويكمل  م�  فيه  وراأوا  والفيل�س�ف، 
وابن ر�سد، فخلط�ا بينه وبينهم�، واأ�سندوا اإليه بع�س اآرائهم�. ح�ول�ا اأن ي�سرح�ه 
ويعلق�ا عليه على نح� م� فعال، فيعر�س�ن اآراءه ب�أ�سل�بهم وطريقتهم كم� �سنع ابن 
ر�سد يف  ابن  عليه� كم� �سنع  ويعلق�ن  ن�س��سه  ي�سرح�ن  اأو  »ال�سف�ء«،  �سين� يف 
الفل�سفي للج�مع�ت الأوربية يف القرن  الن�س�ط  تف��سريه الكبرية)1(، ويك�د يدور 
الث�لث ع�سر ح�ل اأر�سط� و�س�رحيه ابن �سين� وابن ر�سد، ول تخل� هذه اجل�مع�ت 
القرويي  كم�سجد  دينية،  مع�هد  الأ�سل  يف  ك�نت  فقد  عربي.  اأثر  من  الن��سئة 
الطالب  وي�ؤمه�  والعط�ي�،  الهب�ت  على  تق�م  )97م(،  الأزهر  واجل�مع  )859م( 

  Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford 1936, 1, 365.  )1(
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من جميع اجله�ت دون تفرقة بي بلد واآخر، ويلقن العلم فيه� بال اأجر، ويعتمد 
من  وه�  الث�ين،  وفردريك  له.  واإج�زته  عنه  واأخذه  ب�أ�ست�ذه  الط�لب  �سلة  على 
اجل�مع�ت  اأمر  بينة من  قطًع� على  الأوربية، ك�ن  اجل�مع�ت  ن�سر  اإىل  الدع�ة  اأكرب 

الإ�سالمية. 

كثرية،  م�س�كل  الالتيني  الع�مل  يف  العرب  اأث�ر  امل��س�عية  الن�حية  ومن 
رددت يف املع�هد واجل�مع�ت، وك�نت م��س�ع كتب وم�ؤلف�ت، و�سغلت البيئ�ت 
والأهمية،  احلدة  من  ك�نت  امل�س�كل  هذه  اأن  ويظهر  اختالفه�،  على  الثق�فية 
بحيث مل يقنع امل�سيحي�ن مب� ترجم�ا من كتب عربية، و�س�وؤوا اأن ي�ستنريوا ب�آراء 
املع��سرين من امل�سلمي، وبي اأيدين� من�ذج قيم من التب�دل الثق�يف بي ال�سرق 
والغرب، فقد بعث فردريك الث�ين �س�حب �سقلية اإىل مل�ك م�سر وال�س�م والعراق 
والأندل�س ب�أ�سئلة، اآماًل اأن يجيب عنه� حكم�ء امل�سلمي. وقد و�سلتن� اإج�بة ابن 
»ب�مل�س�ئل  امل�سم�ة  الث�لث ع�سر، وهي  القرن  الأندل�س يف  اأكرب مفكري  �سبعي، 

ال�سقلية«)1(. وتدور ح�ل نقط اأربع: 

قدم الع�مل، اأ�س�س امليت�فزيق�، املق�لت، حقيقة النف�س، ويتفرع عن النقطة 
وهن�ك  الأفرودي�سي.  والإ�سكندر  اأر�سط�  بي  اخلالف  اأوجه  يف  بحث  الأخرية 
وخ�س��ًس�  �س�أنه،  جل  الب�رئ  و�سف�ت  ال�سدور  كم�س�ألة  اأثريت  اأخرى  م�س�ئل 

اأك�سف�رد  يف  امل�ج�د  ال�حيد  الر�س�ئل  هذه  خمط�ط  عن   1853 �سنة  مرة  لأول  اأمري،  ك�سف   )1( 
 )Journal asiatique t. XIV( 1879 ثم ترجمه� مهرن اإىل الفرن�سية وعلق عليه� ع�م )Journal asiatique t. V(

ون�سر الن�س العربي اأخرًيا �سنة 1943. 
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عر�سن�  ل�  احلديث  بن�  ويط�ل  وال�سر.  واخلري  العن�ية  وم�سكلة  والإرادة،  العلم 
م�سكلة  وهي:  منه�،  عند ثالث  نقف  اأن  ويكفي  اختالفه�،  على  امل�س�ئل  لهذه 
ال�ج�د وامل�هية، نظرية املعرفة، النف�س، فنبي يف اخت�س�ر وجهة نظر امل�سلمي فيه�، 

وم�اقف امل�سيحيي منه�: 

1- الوجود واملاهية 

التفرقة بي ال�ج�د وامل�هية من الأفك�ر الإ�سالمية اخل�ل�سة، واإن ات�سلت 
عند  جن�حه�  على  يزيد  الالتي  لدى  جن�ًح�  �س�دفت  وقد  ي�ن�نية،  اآراء  ببع�س 
اإىل �سلته� بفكرة الأل�هية، والتع�يل عليه� يف  الغ�لب  العرب، ويرجع ذلك يف 
الربهنة على وج�د اهلل، ق�ل به� الف�رابي وعززه� ابن �سين� تعزيًزا كبرًيا، بحيث 
اأ�سحت اأ�س��ًس� من اأ�س�س امليت�فزيق� عنده. وملخ�سه� اأن ال�ج�د لي�س جزًءا من 
م�هية ال�سيء اإل ب�لن�سبة للب�رئ - جل �س�أنه- الذي ل ينف�سل وج�ده عن ذاته، 
م�ج�د  ه�  هل  نعرف  اأن  دون  مثاًل،  هند�سي  �سكل  م�هية  نت�س�ر  اأن  فن�ستطيع 
اأم ل، ففيم� عدا الإله ال�ج�د عر�س من اأعرا�س الذات. ذلك لأن امل�ج�د اإن 
ك�ن علة ذاته، فه� احلق يف ذاته، وال�اجب ال�ج�د بذاته. واإن ك�ن معل�ًل لغريه، 
ه�  الذي  اهلل  اإل  ثمة  ولي�س  ذاته.  من  جزًءا  ولي�س  غريه  من  م�ستمد  ف�ج�ده 
الثالثي  التق�سيم  تت�سل بذلك  وامل�هية  ال�ج�د  بذاته)1(. ففكرة  ال�ج�د  واجب 
الذي ق�ل به الف�رابي وابن �سين�، وه� ق�سمة املدرك�ت اإىل ممكن، وواجب بغريه، 

الف�رابي، الثمرة املر�سية، �س 57، ابن �سين�، الإ�س�رات، �س140.   )1(
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وواجب بذاته)1(، على وجه �سبيه مب� ق�ل به ليبنتز )1716( بي املحدثي. وقد 
يك�ن لهذا التق�سيم اأ�سل عند اأر�سط�، ولكنه مل يعرف من قبل بهذه ال�س�رة، 
اللهم اإل عند املتكلمي الذين يق�سم�ن الأ�سي�ء اإىل واجب، وم�ستحيل، وج�ئز. 

ول ي�ستطيع املمكن اأن ي�جد وحده، لأنه بطبيعته حمتمل ال�ج�د والعدم، 
ول بد من مرجح ل�ج�ده على عدمه. والع�مل قبل اأن ي�جد يف مق�لة املمكن، 
وب�إبداع اهلل له اأ�سبح واجًب� بغريه. وم� دام ال�احد -جل �س�أنه - واجب ال�ج�د 
بذاته، فه� لي�س يف ح�جة اإىل اإثب�ت وج�ده، واإدراك ذاته يكفي وحده يف الت�سليم 
ب�ج�ده. وكم يذكرن� ذلك ب�لدليل الأنطل�جي الذي اأثبت به القدي�س اأن�سليم 
من  جزء  اهلل  وج�د  على  ف�لربهنة  اهلل،  وج�د   )1650( وديك�رت  )1109م( 

امليت�فزيق�، ول حمل لذكره� يف الطبيعي�ت. 

ول يقر ابن ر�سد �سنيع زميليه الف�رابي وابن �سين�، وينكر اأن يك�ن ال�ج�د 
عر�ًس�، لأنه لي�س واحًدا من اأعرا�س اجل�هر الت�سعة التي ق�ل به� اأر�سط�، ومت�سًي� 
مع اأر�سطيته املخل�سة، يرى اأن بره�ن احلركة الذي اأورده اأر�سط� يف اجلزء الث�من 
من »كت�ب الطبيعة« خري دليل على وج�د اهلل، ول ي�سح اأن ينقل اإىل مك�ن اآخر، 
النظ�ر  بكب�ر  األيق  راأيه  احلركة يف  وبره�ن  النقل)2(،  هذا  �سين�  ابن  على  ويعيب 
والفال�سفة، اأم� الع�مة فال ب�أ�س من اأن ي�ستدل لهم على وج�د اهلل مب� �سم�ه »بره�ن 

امل�سدر ال�س�بق، �س 141.   )1(
ابن ر�سد، تلخي�س م� بعد الطبيعة، الق�هرة 1958، �س 124.   )2(
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الخرتاع« اأو »بره�ن العن�ية«)1( وك�ن لهذا اخلالف بي فيل�س�يف الإ�سالم �سداه 
لدى بع�س امل�سيحيي، وخ��سة دن�س اإ�سك�ت. 

والتفرقة بي ال�ج�د وامل�هية من املب�دئ امليت�فزيقية الأ�س��سية التي عر�س 
اأوًل  الت�أثر، ونالحظ  �سين� كل  ب�بن  فيه�  وت�أثروا  الث�لث ع�سر،  القرن  له� مفكرو 
كله�.   )1249( الأوقرين  جي�م  لفل�سفة  اأ�س��ًس�  التفرقة  هذه  تعد  اأن  ميكن  اأنه 
الربهنة على وج�د اهلل، فج�ن  تعتنقه�، وت�ستخدمه� يف  الفرن�س�سك�نية  واملدر�سة 
يع�ل   )1274( ب�ن�فنت�ر  والقدي�س  خ��سة،  عن�ية  به�  يعنى   )1245( الرو�سّلي 
دن�س  وين�ق�س  اهلل)2(.  وج�د  على  الربهنة  الأنط�ل�جي يف  �سين�  ابن  دليل  على 
واأن�سب  اهلل  وج�د  على  الربهنة  يف  ر�سد  وابن  �سين�  ابن  نظر  وجهتي  اأ�سك�ت 
مك�ن له� من�ق�سة ل تخل� من طرافة، وينتهي اإىل الأخذ مب� ارت�آه ابن �سين�)3(. وبي 
ال�ج�د  بي  ب�لتفرقة  ي�أخذ  الذي  الكبري  األبري  اإىل  ن�سري  ب�أن  نكتفي  الدومنك�ن 
وامل�هية، وه� يف اجلملة �سديد الت�أثر ب�بن �سين�، ويح�س ق�رئه اأحي�نً� ك�أنه يقراأ ابن 
�سين�. ويت��سع القدي�س ت�م� الأك�يني يف هذه التفرقة، وي�ستعي بفكرة الإمك�ن 
وال�سرورة على اإثب�ت وج�د اهلل، واإن ك�ن ل ي�أخذ ب�لدليل الأنط�ل�جي، لأن يف 
النتق�ل من ال�ج�د املت�س�ر اإىل ال�ج�د الفعلي �سيًئ� من املغ�لطة. ف�أ�سحت التفرقة 
نت�ئجه.  عليه  ويرتب�ن  امل�سيحي�ن،  به  ي�سلم  ميت�فزيقي�  مبداأ  وامل�هية  ال�ج�د  بي 

ابن ر�سد، من�هج الأدلة، �س 150- 154.   )1(
Wulf, Histoire, t. 11, p. 110-118.  )2(
Madkour, "Duns Scot",  art. cité.  )3(
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2- نظرية املعرفة 

ل �سك يف اأنه� من اأهم النظري�ت يف الفل�سفة املدر�سية ب�جه ع�م، در�سه� 
امل�سلم�ن وعن�ا به� عن�ية كبرية، ومل�س�ا فيه� التق�بل بي ع�مل احل�س وع�مل املثل، 
ودر�سه�  الطرفي.  بي  الت�فيق  كع�دتهم  وح�ول�ا  والأفالط�نية.  الأر�سطية  بي 
امل�سيحي�ن حتت ا�سم م�سكلة الكلي�ت: )Problème des universaux( ت�رة، 
وحتت ا�سم نظرية العقل: )Théorie de l’intellect( ت�رة اأخرى، واأف�دوا كثرًيا 
من الدرا�سة الإ�سالمية، واأخذوا عنه�. ول �سبيل لأن نتتبع هن� ت�ريخ هذه النظرية 
واأن  �سين�،  ابن  �س�ره�  م�  نح�  على  نعر�سه�  اأن  ويعنين�  الإ�سالمية،  الفل�سفة  يف 
اأثر يف  نتبي م�قف ابن ر�سد من هذا الت�س�ير، ثم ن�سري اإىل م� ك�ن لذلك من 

الفكر الالتيني. 
الفي�س  وطريق  وال�ستقراء،  احل�س  طريقي:  للمعرفة  اأن  �سين�  ابن  يرى 
والإ�سراق. فعن طريق احل�س ن�ستمد ال�س�ر الذهنية من الع�مل اخل�رجي، ومن 
اأفراده  الكلي، فه� م�ج�د يف  ن�ستخل�س  ال�س�ر  � فقد علًم�. ومن هذه  فقد ح�سًّ
ب�لق�ة ول ميكن حتققه يف الذهن ب�لفعل اإل بع�ن خ�رجي وق�ة علي�. ولي�ست هذه 
الق�ة �سيًئ� اآخر �س�ى العقل الفّع�ل، فه� ميدن� بن�ر منه، اأو ب�سرب من الإ�سراق 
ن�ستطيع به اأن نتقبل احلق�ئق مب��سرة من العقل الفع�ل)1(. ف�ملعرفة ح�سية جتريبية 

يف اأ�س��سه�، ك�سم�ل�جية اإ�سراقية يف قمته�. 

ابن �سين� - النج�ة، الق�هرة 1923 �س 177.   )1(
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العقل  يف  اأوًل  م�ج�دة  فهي  ال�ج�د:  من  اأن�اع  ثالثة  الكلية  وللمع�ين 
الفع�ل مع ال�س�ر والنف��س الب�سرية، قبل الكرثة والأعي�ن اخل�رجية، وم�ج�دة ث�نًي� 
� ب�لق�ة، لأنه� هي اأفراده�، وكل كلي  يف الكرثة والأعي�ن اخل�رجية وج�ًدا عر�سيًّ
م�ج�د ب�لق�ة يف اأفراده، وم�ج�دة اأخرًيا يف الذهن بعد الكرثة والأعي�ن اخل�رجية، 
اأن هذا ال�ج�د الثالثي �سرب من الت�فيق بي  لأنه� م�ستمدة منه�)1(. ووا�سح 
اأفالط�ن واأر�سط�، ف�لكلي الأزيل الق�ئم بذاته امل�ج�د يف العقل الفع�ل �سبيه كل 
ال�سبه مبثل اأفالط�ن، والكلي امللح�ظ يف اأفراده وامل�ستخل�س يف الذهن لي�س �سيًئ� 
اآخر �س�ى نظرية التجريد الأر�سطية. وبذا جمع ابن �سين� بي ال�سمية وال�اقعية، 

ووفق بي اأر�سط� واأفالط�ن، ويف ت�فيقه هذا م� مكن لآرائه يف الع�مل الالتيني. 

اأوًل على �س�رة عقل  وب�ا�سطة املعرفة ينم� العقل الب�سري ويتط�ر، يبداأ 
هي�لين ه� جمرد ق�ة حم�سة وا�ستعداد خ�ل�س، ف�إذا م� اكت�سب قدًرا من املعرفة 
املجردات  يدرك  ب�لفعل  عقاًل  �س�ر  مع�رفه  زادت  واإذا  ب�مللكة،  عقاًل  اأ�سحى 
واملعق�لت الث�نية، ف�ساًل عن اإدراكه للمعق�لت الأوىل. وقد يقدر له اأخرًيا اأن 
ح��سرة،  م�ثلة  تك�ن  بحيث  كله�  املعق�لت  له  تنك�سف  م�ستف�ًدا  عقاًل  ي�سبح 
ويت�سل مب��سرة ب�لعقل الفع�ل. وهذه مرتبة ل ي�سم� اإليه� اإل نفر قليل ينعم بق�ة 
قد�سية، وتنك�سف له احلجب، ويت�سل ب�لع�مل العل�ي)2(، تلك هي نظرية العقل 
عند ابن �سين�، وهي جزء من نظرية املعرفة، وترتبط بدوره� ب�لك�سم�ل�جي�. ويبدو 

ابن �سين� - املدخل، الق�هرة 1952 �س 66- 69.   )1(
ابن �سين� - النج�ة، �س 166.   )2(
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منه� اأن العقل ق�ة منحه� كل اإن�س�ن، وهي اأهل للرقي اإىل درج�ت متالحقة، ول 
يتم رقيه� اإل بع�ن اإلهي. 

لعل من اأهم م� يب�عد بي ابن �سين� وابن ر�سد ه� نزعة الأول الأفالط�نية، 
ورغبة الث�ين الأكيدة يف الع�دة اإىل اأر�سط�. وقد ل يك�ن بي املدر�سي جميًع� 
ب�ملعلم الأول عن�ية ابن ر�سد، ول من فهمه على وجهه مثله، ول من  من عني 
اأعجب به اإعج�به، ول من دافع عنه دف�عه، حتى �سد زمالئه الإ�سالميي. ونظرية 
عن��سر  على  وت�ستمل  الأر�سطي،  املذهب  جت�يف  �سين�  ابن  به�  ق�ل  التي  املعرفة 
اأن  ينكر  وه�  عليه�،  يرد  اأن  من  ا  بدًّ ر�سد  ابن  ير  لذلك مل  وا�سحة.  اأفالط�نية 
تك�ن الكلي�ت ج�اهر مف�رقة ق�ئمة بنف�سه�، بل هي م�ج�دة يف الأفراد ب�لق�ة ويف 
الذهن ب�لفعل)1( ونحن ن�ستمده� من الع�مل اخل�رجي ب�حل�س والتخيل، ثم جنرده� 
فت�سبح حق�ئق ذهنية)2(، واإذن لي�س ثمة في�س ول اإ�سراق، واإمن� ت�ستمد املعرفة من 

ع�مل احل�س وحده. 

ولكن ابن ر�سد من جهة اأخرى يق�سم العقل اإىل ثالثة اأق�س�م: هي�لين 
ه� جمرد ا�ستعداد، وعقل ب�مللكة حت�ل من الق�ة اإىل الفعل، وعقل فع�ل ه� فعل 
دائم، و�س�رة حم�سة وخ�رج عن اأنف�سن�، وبه يتح�ل العقل الهي�لين اإىل عقل 
واإذا  ابن �سين�.  به  الفع�ل الذي ق�ل  العقل  ب�مللكة)3(، وه� بهذا ل يختلف عن 

ابن ر�سد، تلخي�س م� بعد الطبيعة، �س 45، 55.   )1(
ابن ر�سد، كت�ب النف�س، الق�هرة 1950، �س 79.   )2(

امل�سدر ال�س�بق، �س 85.   )3(
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ك�نت ل تفي�س منه علين� �س�ر مف�رقة يف راأي ابن ر�سد، ف�إن يف و�سعن� اأن ن�سعد 
اإليه ون�ستمد منه هذه ال�س�ر كم� ت�ستمد الكلي�ت من ع�مل احل�س)1(. فلم ي�سلم 
ابن ر�سد من التي�رات الأفالط�نية التي ع�به� على ابن �سين�، برغم حر�سه على 

التخل�س منه�. 

الإ�سالمية  املعرفة  نظرية  قربت  التي  هي  التي�رات  هذه  اأن  يف  نزاع  ول 
من الفكر الالتيني، عر�سه� لأول مرة جند �س�لين��س، مرتجم كت�ب »النف�س« 
لبن �سين�، وت��سع فيه� جي�م الأوقرين، وو�سع دع�ئم م� �سم�ه الأ�ست�ذ جل�س�ن 
»الأوغ�سطينية ال�سين�ية«. وا�ستم�سكت به� املدر�سة الفرن�س�سك�نية كله�، لأخذه� 
ب�لفي�س والإ�سراق اللذين ق�ل بهم� القدي�س اأوغ�سطي من قبل. ولعل هذا ه� 
الذي دفع القدي�س ت�م� الأك�يني اإىل نقده� واخلروج على ابن �سين� بعد اأن ك�ن 
ي�ؤيده، وه� ينكر ب�جه خ��س اجل�نب الك�سم�ل�جي يف نظرية املعرفة ال�سن�ية، لأنه 
اأنه لي�س اإل جمرد علة �س�رية. ويعيب  يجعل من العقل الفع�ل علة املعرفة مع 
على بع�س الفرن�س�سك�ن الذين ذهب�ا اإىل اأن العقل الفع�ل ه� اهلل، وهذا م� مل 

يقل به ابن �سين�، وك�أنه ك�بن ر�سد يريد ه� الآخر الع�دة اإىل اأر�سط�. 

عنده  فيلتقي  �سين�،  ابن  به  ق�ل  الذي  للكلي�ت  الثالثي  ال�ج�د  اأم� 
بي  �سين�  ابن  فرق  كم�  ويفرق�ن  ال�س�اء،  على  والدومنك�ن  الفرن�س�سك�ن 

امل�سدر ال�س�بق، �س 90.   )1(
 Gilson, art. cité.  
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ثالثة اأن�اع من الأجن��س: جن�س طبيعي )Genus maturale(، جن�س عقلي 
 .)Genus logeium( وجن�س منطقي ،)Genus mantale(

العربي،  اأ�سله�  عن  تف�سح وحده�  الالتينية  م�سه�رة يف  تعبريات  وهن�ك 
فيق�ل اإن الكلي�ت م�ج�دة )ante res( قبل الكرثة، اأو)in rebus( يف الكرثة، اأو 

)post res( بعد الكرثة. 

وب�خت�س�ر ارتبطت نظرية ال�ج�د الثالثي للكلي�ت بنظريتي العقل واملعرفة 
الإ�سالميتي، و�س�ركتهم� فيم� اأحدثت�ه من حركة يف الفل�سفة امل�سيحية، وخ��سة 

يف القرن الث�لث ع�سر)1(. 

3- النف�س 

قد ل يك�ن ثمة م�ؤلف عربي اأثر يف الفكر الفل�سفي الالتيني ت�أثري كت�ب 
اأم�ر  اإىل الالتينية حتى ذاع وانت�سر واأث�ر عدة  اإن ترجم  النف�س لبن �سين�، وم� 
ح�ل وج�د النف�س، وحقيقته�، وخل�ده�، وك�ن له �سدى يف البيئ�ت الثق�فية على 
اختالفه�، ويف امل�س�ئل ال�سقلية التي اأ�سرن� اإليه� من قبل م� يدل على اأهمية هذه 
ابن �سبعي عن حقيقة  الث�ين  فردريك  �س�أل  فقد  به�.  املع��سرين  وتعلق  الأم�ر 
النف�س والدليل على بق�ئه�)2(، واأج�ب عليه الفيل�س�ف ال�س�يف اإج�بة تلتقي مع 

م� ق�ل به �س�حب كت�ب »النف�س« من قبل. 
اإبراهيم مدك�ر، مقدمة املدخل؛ منطق ال�سف�ء، �س 67.   )1(

ابن �سبعي، امل�س�ئل ال�سقلية، �س 62- 63.   )2(



الفل�سفة الإ�سالمية والنه�سة الأوروبية
327327

ويبذل ابن �سين� جهًدا كبرًيا يف اإثب�ت وج�د النف�س، ويقيم عليه عدة اأدلة 
منه�،  واحد  اإىل  ن�سري  اأن  ون�د  احلديثة.  ال�سع�ر  لنظرية  و�سبق  ودقة،  فيه� عمق 
وه� اأ�سده� اأخًذا واأعظمه� ابتك�ًرا، ونعني به »بره�ن الرجل املعلق يف الف�س�ء«. 
وملخ�سه اأن� ل� ت�س�رن� �سخ�ًس� مكتمل الق�ى العقلية واجل�سمية، ثم ُغطي وجهه 
�، بحيث ل مي�س �سيئ� ول يح�س ب�أي  فال يرى �سيًئ�، وترك يف الف�س�ء يه�ي ه�يًّ
للج�سم يف  ول  للح�س  �س�أن  ول  م�ج�د،  اأنه  هذا  برغم  ي�سك  ف�إنه ل  احتك�ك، 

اإثب�ت وج�ده، واإمن� ق�ده اإليه اأمر اآخر غري ج�سمي وه� النف�س)1(. 

وبعد اأن يثبت ابن �سين� وج�د النف�س، يح�ول اأن يعرفه� ويبي حقيقته�. 
فريدد اأوًل عب�رة اأر�سط� امل�سه�رة من اأنه� »كم�ل اأويل جل�سم اآيل«، فهي اإذن �س�رة 
ا من اأن يذهب اإىل  اجل�سم، وال�س�رة تفنى بفن�ء م�دته�، لذلك مل ير ابن �سين� بدًّ
لأنه�  وروحية  بذاته�،  القي�م  ت�ستطيع  لأنه�  روحي، هي ج�هر  النف�س ج�هر  اأن 
تدرك املعق�لت، واملعق�لت ل ميكن اأن تك�ن يف ج�سم ول ق�ئمة بج�سم وهن� 
النف�س ج�هر يف  اأن  يرى  ك�ن  واإن   ،� اأفالط�نيًّ منزًع�  اأخرى  مرة  �سين�  ابن  ينزع 
ذاته�، و�س�رة من حيث �سلته� ب�جل�سم، وك�أمن� �س�ء اأن ي�فق بي اأفالط�ن واأر�سط�، 

برغم م� يف هذا الت�فيق من ع�سر)2(. 

ويربهن اأخرًيا على خل�د النف�س برهنة تذكرن� بربهنة اأفالط�ن يف حم�ورة 
فيدون، فه� يرى اأنه� ج�هر ب�سيط، واجل�اهر الب�سيطة ل تفنى بعد اأن ت�جد، لأنه� 

ابن �سين�، الإ�س�رات، �س 119- 120.   )1(
اإبراهيم مدك�ر، يف الفل�سفة الإ�سالمية، �س 218-197.   )2(
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ل حتمل يف نف�سه� ع�امل فن�ئه�)1(، وهي اأي�ًس� متميزة من البدن و�س�بقة عليه يف 
اأخرًيا من  ب�نعدامه، وهي  تنعدم  يت�قف وج�ده� على وج�ده، ول  ال�ج�د، فال 
م�  فن�ء بح�ل، وكل  يطراأ عليه�  الكلية، وهذه ل  والنف��س  املف�رقة  العق�ل  ع�مل 
�س�بهه� خ�لد خل�ده�. »واأنت اإذا ح�سلت م� اأ�سلته لك، علمت اأن كل �سيء م� 

من �س�أنه اأن ي�سري �س�رة معق�لة… غري ج�ئز عليه التغيري والتبديل«)2(. 

اختالفهم،  على  امل�سيحيي  مفكري  لدى  اأثره�  الآراء  لهذه  وك�ن 
بن�سه.  رددوه  م�  وكثرًيا  الف�س�ء«،  يف  املعلق  »الرجل  بره�ن  خ��س  ب�جه  راقهم 
برهنة  وبي  بينه  �سبه  من  لحظت  مل�  الفرن�س�سك�نية،  املدر�سة  به  وا�ستم�سكت 
�س�بقة على وج�د النف�س ق�ل به� القدي�س اأوغ�سطي. وقد مهد دون نزاع لفكرة 
اأن ي�سك يف كل �سيء،  اأنه ي�ستطيع  »الك�جيت� الديك�رتية«، ف�إن ديك�رت يقرر 
اأن�س�ر  اأر�سى  اإن  روحي  ج�هر  النف�س  ب�أن  والق�ل  يفكر)3(.  اأنه  يف  اإل  اللهم 
الأك�يني  ت�م�  القدي�س  مثل   � م�س�ئيًّ يقنع  ل  ف�إنه  امل�سيحيي،  من  الأفالط�نية 
الذي يعترب اأوفى تلميذ لأر�سط� يف الفل�سفة امل�سيحية. وقد ا�سرتاح األبري الكبري 
و�س�رة  ج�هر  النف�س  اأن  من  �سين�،  ابن  اإليه  ذهب  الذي  الت�فيق  ذلك  اإىل 
ح�سن،  بقب�ل  امل�سيحي�ن  تقبله�  فقد  النف�س  خل�د  على  الربهنة  اأم�  مًع�)4(. 
كت�به  يف  اأوغ�سطي  القدي�س  به  ق�ل  م�  وت�سبه  الدينية،  التع�ليم  مع  تتفق   لأنه� 

ابن �سين�، النج�ة، �س306- 309.   )1(
ابن �سين�، الإ�س�رات، �س134.   )2(

 Furlani, "Avicenna e il cogito", in lslamica, Leipzig 1927.  )3(
 Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, t. I, p. 185-186.  )4(
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اأن الق�ل  األبري الكبري وت�م� الأك�يني  )De immortalitate animae(. ويرى 
بروحية النف�س ي�ستلزم خل�ده� �سرورة. 

* * *

تلك اأمثلة من تالقي الفكر الالتيني مع الفكر العربي واأخذه عنه، وك�ن 
� ووا�سًح� يف القرن الث�لث ع�سر، اإىل حد اأن اجل�مع�ت الأوربية  هذا التالقي ق�يًّ
�سغلت ب�بن �سين� وابن ر�سد بدرجة ل تقل عن ا�ستغ�له� ب�أر�سط�. فدر�س� ون�ق�س� 
وا�ستحدث� تي�رات فكرية ك�ن له� �س�أنه�. ويف منت�سف القرن امل��سي و�سع رين�ن 
ت�ريًخ� مف�ساًل للر�سدية يف اأورب�)1(، ويف اأوائل هذا القرن و�سع الأب مندونيه بحًث� 
اآخر مط�ًل عن »الر�سدية الالتينية«)2(. ومن ج�نب اآخر ا�ستط�ع الأ�ست�ذ جل�س�ن 
يف درا�س�ت مت�سلة اأن يربز اأثر ابن �سين� يف القرن الث�لث ع�سر، واأب�ن كيف ت�آخى 
مع الفكر امل�سيحي، ونتج عن هذا الت�آخي م� �سم�ه »الأوغ�سطينية ال�سين�ية«)3(. 

وذهب الأب ديف� اإىل م� ه� اأ�سرح من ذلك، وك�سف عن »مذهب �سين�ي 
لتيني« يف حدود القرني الث�ين ع�سر، والث�لث ع�سر)4(. 

وقد امتد هذا التالقي اإىل القرني الرابع ع�سر واخل�م�س ع�سر، واإن طغى 
يف هذه الفرتة ابن ر�سد على زميله، برغم م� اأحلق به من خراف�ت واأب�طيل. ولعل 

 Renan, Averroès et l’averroïsme latin du XIIIè siècle, Paris 1858.  )1(
 Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroïsme, Louvain 1911.  )2(

 Gilson, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 1926, 27, 29, 33.  )3(
 De Vaux, Notes et textes sur l’avicennisme latin aux confins des Xlle et Xllle siècles, Paris  )4(
 1934.
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هذه اخلراف�ت نف�سه� هي التي زادت �سهرته، ونفذت به اإىل مي�دين مل يكن له 
به� �سلة، ك�ل�سعر والت�س�ير. ولبن ر�سد اأثر وا�سح يف فن الت�س�ير الإيط�يل يف 
القرني الرابع ع�سر واخل�م�س ع�سر، وحتتفظ املت�حف والكن�ئ�س الأوربية بل�ح�ت 
معربة اأوحى به� الفيل�س�ف الإ�سالمي)1(. ومل يكن اأثره يف ميدان الفل�سفة والعلم 
عليه،  يع�ل  الذي  احلقيقي  اأر�سط�  �س�رح  فعد  الفن�ن،  ميدان  اأثره يف  من  ب�أقل 
� من اجت�ه�ت  اأن�س�ر، هم جم�عة الر�سديي الذين ميثل�ن اجت�ًه� ق�يًّ والتف ح�له 

الفكر الغربي حتى ع�سر النه�سة. 

يف  الغرب  مفكري  بي  يكن  مل   )1350( اأوك�م  عدا  فيم�  اأنه  وال�اقع 
القرن  اأعالم  ي�ؤيدون  وم�ؤيدون،  اأن�س�ر  اإل  ع�سر  واخل�م�س  ع�سر  الرابع  القرني 
نح�هم  نح�  ومن  الأوغ�سطيني�ن  هن�ك  فك�ن  �سبقهم،  من  وبع�س  ع�سر  الث�لث 
من  الأك�يني  ت�م�  القدي�س  اأتب�ع  والت�م��سي�ن  الفرن�س�سك�ن،  جم�عة  من 
الدومنك�ن، والر�سدي�ن اأتب�ع ابن ر�سد. ول�سك يف اأن الأخريين ك�ن�ا من اأق�ى 
هذه اجلم�ع�ت، ا�ستط�ع�ا اأن يردوا لبن ر�سد اعتب�ره، واأن يق�دوا حركة فكرية 
يف بيئ�ت خمتلفة، وخ��سة يف ج�مع�ت �سم�ل اإيط�لي�. ول يرتدد دانتي - برغم 
تع�سبه- يف اأن ي�سع ابن ر�سد يف مك�ن ممت�ز، ول� يف جهنم اإىل ج�نب ابن �سين� 
التعليم  ينظم  اأن   1473 �سنة  ع�سر  احل�دي  ل�ي�س  اأراد  وحي  وج�لين��س)2(. 
الفل�سفي، اأو�سى مبذهب اأر�سط� و�س�رحه ابن ر�سد املعروف ب�سدقه و�سالمته)3(. 

 Renan, Averroès, p. 301-316.  )1(
 Ibid., p. 251.  )2(
 Ibid., p. 317.  )3(
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ر فيه� املذهب الر�سدي حتى  وتعترب ج�معة ب�دوا القلعة الكربى التي عمِّ
البندقية  يف  ال�سي�خ  جمل�س  حم�ية  اإىل  راجع  ذلك  ولعل  ع�سر،  ال�س�بع  القرن 
حلرية الب�حثي، فلم يجد اجلزويت، ول حم�كم التفتي�س اإليهم �سبياًل. وقد اأولع 
الب�دوي�ن بدرا�سة ابن ر�سد والأخذ ب�آرائه، وا�ستط�ع�ا اأن ي�سحح�ا بع�س م� ن�سب 
ب�مب�ننزي )1525(  املدافعي  اأخط�ء، ودافع�ا عنه يف ق�ة. ويف مقدمة  اإليه من 
الذي ن�سره على الإ�سكندر الأفرودي�سي. وت�بعت اجل�مع�ت الإيط�لية الأخرى 
يف البندقية وب�ل�ني� تلك احلركة الر�سدية التي تزعمته� ج�معة بدوا. والب�دوي�ن يف 
اأغلبهم اأطب�ء وفلكي�ن، وك�ن لدرا�ستهم الطبية والفلكية �س�أنه� يف تن�سيط العل�م 
التجريبية. وبذا ا�ستط�عت الفل�سفة الإ�سالمية عن طريق امل�سيحيي اأنف�سهم اأن 

جتد �سبيله� اإىل النه�سة الأوربية واأن ت�سهم فيه�. 
* * *

حكم وتقدير 

مل تخرج النه�سة الأوربية عن ق�ن�ن النه�س�ت الإن�س�نية الأخرى، والتقت 
معه� يف اأنه� يقظة ووعي يحت�ج�ن اإىل �سيء من الإعداد والتمهيد. وقد مهد له� 
اإىل ثالثة  اأن ترد  اأو م� يزيد، واأعدت له� ع�امل خمتلفة ميكن  قرن�ن من الزم�ن 

رئي�سية، وهي: 

اجت�ه نح� الطبيعة وعن�ية ب�لبحث والتجربة. -  1
ميل اإىل التفكري الطليق وحترر من �سلطة الكني�سة. -  2
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الي�ن�نية. -  3 الثق�فة  وخ��سة  له�،  وتفهم  الأجنبية  ب�لثق�ف�ت  ات�س�ل 
ذلك  يف  اأ�سهمت  الإ�سالمية  الفل�سفة  اأن  هذا  بحثن�  من  ويبدو 

اإ�سه�ًم� كبرًيا. 

اآي�ت الطبيعة، وعنيت  اإىل  النظر  اإىل درا�سة الك�ن، ووجهت  فقد دفعت 
ب�لبحث العلمي، وو�سعت اأ�س��س املنهج التجريبي. و�سبق لن� اأن بين� اأن الفل�سفة 
ج�معة  يف  الن��سئة  العلمية  احلركة  غذت  واأنه�  ب�لعلم،  ال�سلة  وثيقة  الإ�سالمية 
اأك�سف�رد اإب�ن القرن الث�لث ع�سر. واأ�سرن� اإىل م�قف األبري الكبري وروجر بيك�ن 
من العلم والتجربة، وهم� وثيق� ال�سلة بفال�سفة الإ�سالم، ويك�دان يقرران معهم 
اأن التجربة ترجم�ن الطبيعة، واأن الع�مل ه� ذلك الكت�ب الذي نقراأ فيه احلق�ئق 
الن��سعة. ومل يبق الي�م �سك يف اأن روجر يعترب اجلد الأعلى للمنهج التجريبي 
واأ�سرن�  �سين�)1(.  تلميذ خمل�س لبن  بدوره  وه�  بيك�ن،  فرن�سي�س  به  ق�ل  الذي 
ق�مت  قد  والر�سدية-  ر�سد  معقل لبن  اآخر  وهي   - ب�دوا  اأن ج�معة  اإىل  اأخرًيا 

بدرا�س�ت فل�سفية وطبية مهدت للحركة العلمية احلديثة)2(. 

الع�مل الالتيني م�س�كل �ستى، وحكمت  الفل�سفة الإ�سالمية يف  واأث�رت 
العقل يف اأم�ر كثرية وو�سعت ط�ئفة من الق�س�ي� الدينية م��سع البحث والتحليل. 
فعر�ست خللق الع�مل وقدمه، وحقيقة النف�س وخل�ده�، وح�ولت اأن تف�سر ال�حي 

�س 163 )= �س294(.   )1(
�س 183- 184 )= �س332-331(.  )2(
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�)1(. وك�نت اآراوؤه� م��سع اأخذ ورد، وت�أييد ومع�ر�سة. و�س�ءت  والإله�م تف�سرًيا علميًّ
الكني�سة اأن تتدخل يف هذا البحث الطليق، فت�سيق من حدوده، وتفر�س على 
القرن  قرارات يف  من  ا�ست�سدرت  م�  اإىل  ن�سري  اأن  يفتن�  ومل  معينة.  اآراء  اأبن�ئه� 

الث�لث ع�سر، حت�ول به� اأن حترم وحتلل، واأن تتحكم يف البحث والدر�س)2(. 

واإذا ك�نت قد ا�ستج�بت له� الغ�لبية العظمى، ف�إن بع�س الب�حثي مل ينزل�ا 
عند اأمره�، ووجدوا يف بالط فردريك الث�ين ملج�أ ون�سرًيا، وقد بين� م� ك�ن لهذا 
كب�ر  بع�س  وح�ول  الراأي)3(.  وت�أييد حرية  البحث  ت�سجيع  �س�أن يف  من  البالط 
رج�ل الدين، اأمث�ل األبري الكبري، وت�م� الأك�يني ودن�س اأ�سك�ت، اأن ي�فق�ا بي 
العقل والنقل كم� �سنع فال�سفة الإ�سالم. وهذا الت�فيق نف�سه ا�ستج�بة لدع�ة 
العقل ل حم�لة، واإن مل يقنع به عقلي�ن اآخرون �س�وؤوا اأن يف�سح�ا للعقل جم�ًل 
اأو�سع. و�سيجر الربينتي وه� يف اآن واحد ك�هن ور�سدي خمل�س، مل يكن اإل مثاًل 
من اأمثلة التحرر من �سلطة الكني�سة واإطالق العن�ن للعقل وقد انتهى به الأمر اأن 
اأ�سدرت الكني�سة قراًرا �سنة 1277 بتحرمي تع�ليمه، وقدر له اأن يقتل بعد ذلك 

ب�سبع �سني على اأيدي �سم��سه)4(. 

�س 154- 155 )= �س280-277(.   )1(
�س 175 )= �س315(.  )2(

�س 167- 168 )= �س302-301(.   )3(
 Wulf, Histoire, t. II, p. 186.  )4(
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ومل مينع هذا الر�سديي من اأن ي�سريوا يف طريقهم ط�ال القرني الرابع ع�سر 
واخل�م�س ع�سر، واأن يق�دوا حركة اأ�سعفت الكني�سة وك�نت من ع�امل الإ�سالح 

الديني ومهدت حلرية البحث والدرا�سة التي امت�زت به� النه�سة الأوربية. 

ووجهت  جديدة،  اآف�ًق�  الالتي  اأم�م  الإ�سالمية  الفل�سفة  فتحت  واأخرًيا 
فجدوا  العربية،  الثق�فة  يف  حببتهم  له�.  ي�أبه�ن  يك�ن�ا  مل  ثق�ف�ت  نح�  اأنظ�رهم 
يف طلبه� والأخذ عنه�. وربطتهم ب�لفكر اليه�دي، ف�أ�سحى جزًءا ل ينف�سل عن 
الفكر امل�سيحي يف القرون ال��سطى. وعن طريق الثق�فة اليه�دية العربية نفذوا اإىل 
الثق�فة الي�ن�نية فك�سف�ا عن ذخ�ئره�، واأقبل�ا عليه� اأكرث من ذي قبل. وقد عر�سن� 
حلركة الرتجمة الالتينية التي ح�ولت النقل. عن الثق�ف�ت الأجنبية، وبين� مدى 
ن�س�طه� ومراكزه� الكربى، والهيئ�ت التي ق�مت عليه�)1(. وبين� اأي�ًس� الجت�ه نح� 
تعلم اللغ�ت الأجنبية من عربية وعربية وي�ن�نية، واملع�هد التي اأن�سئت من اأجل 

ذلك)2(. 

ومل تقف الرتجمة عند القرني الث�ين ع�سر والث�لث ع�سر، وقد اأ�سرن� اإىل 
القرون  ربطت  ع�سر  وال�س�د�س  ع�سر  اخل�م�س  القرني  يف  مت�أخرة  ترجمة  حركة 
ك�ن  واإذا  القدمي.  ب�لرتاث  النه�سة  ع�سر  وغذت  احلديث،  ب�لت�ريخ  ال��سطى 

�س 166- 168 )= �س301-299(.   )1(
�س 166- 167 )= �س300-299(.  )2(
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الأدب  نح�  اجته�ا  اأن  يلبث�ا  مل  ف�إنهم  والعلم،  ب�لفل�سفة  اأوًل  عن�ا  قد  الالتي 
الأدب  قي�د  يحطم�  اأن   )1374( وبرتارك  دانتي  و�س�ء  والروم�ين.  الي�ن�ين 
الأدبية احلديثة.  النه�سة  بن�ء  الأ�س��سي يف  ي�سع� احلجر  واأن  الق��سية،  الالتيني 
ف�أ�سهم العرب يف نه�سة اأورب� الأدبية والعلمية والفل�سفية، وربط�ا الت�ريخ القدمي 
ب�لت�ريخ احلديث. والثق�ف�ت يف ح�جة دائًم� اإىل تطعيم ينه�س به� ويجدد �سب�به�، 

واحل��سر قطعة من امل��سي، وهم� مًع� ميهدان للم�ستقبل. 





اأظنن� بعد م� تقدم ن�ستطيع اأن نقرر اأن الفل�سفة الإ�سالمية حلقة يف �سل�سلة 
ب�لفكر  ال�سرقي  الفكر  واأثرت. ربطت  ت�أثرت  واأعطت،  اأخذت  الإن�س�ين،  الفكر 
الغربي، وك�نت همزة و�سل بي الي�ن�ن والالتي. مل تغب عنه� الثق�فة الهندية 
والف�ر�سية، عرفت ال�سمنية والزراد�ستية، واملزدكية وامل�ن�ية. وجّدت يف احل�س�ل 
ونزعته  تغفله،  اأن  له�  ك�ن  وم�  اأفالط�ن،  تغفل  مل  الي�ن�نية،  الثق�فة  عي�ن  على 
نف��س مت�س�فة الإ�سالم وفال�سفته.  تقربه من  ب�أن  الروحية ق�ية وا�سحة وكفيلة 
اإليه�  اأ�س�فت  بل  كله�،  كه�لته  مب�ؤلف�ت  اأح�طت  عن�ية خ��سة،  ب�أر�سط�  وعنيت 
م� لي�س منه�، وجمعت قدًرا من �سروحه�. واأحيته اإحي�ء مل يحظ به يف الع�سر 
الهلن�ستي ول يف فجر امل�سيحية، اأحيته م�ؤيدة ومع�ر�سة. وراقه� منه ج�نبه العلمي 
من  �س�أنً�  اأقل  الع�مل  اأر�سط�  ولي�س  الفل�سفية،  اآرائه  من  به  ا�ستم�سكت  م�  بقدر 
ب�لفل�سفة  العلم  فيه  ارتبط  الذي  الإ�سالمي  الفكر  ت�ريخ  يف  الفيل�س�ف  اأر�سط� 

ارتب�ًط� وثيًق�. 
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وبعثت الفل�سفة الإ�سالمية يف الفل�سفة املدر�سية حي�ة مل تعرفه� من قبل، 
فغّذت الفل�سفة اليه�دية بغذاء ك�مل، و�سبق لن� اأن قررن� اأن هذه الفل�سفة امتداد 
طبيعي للفل�سفة الإ�سالمية. وزعيمه� م��سي بن ميم�ن ولد بقرطبة، وتنقل بي 
وليد  فه�  والطب،  الفل�سفة  يدر�س  �سنة   37 م�سر  وع��س يف  وفل�سطي  مراك�س 
احلي�ة العقلية الإ�سالمية وتلميذ املدر�سة العربية. وكت�به »دللة احل�ئرين« همزة 
و�سل حقيقية بي الفكر الإ�سالمي والفكر امل�سيحي، وفيه عر�س دقيق ومف�سل 
اإىل  قبل  من  اأ�سرن�  وقد  الإ�سالمية.  والفل�سفية  الدينية  الآراء  من  كبري  لق�سط 
الدينية  اليه�د  فرق  بع�س  اإىل  �سرت  املعتزلة  به�  ق�ل  التي  الإلهية  الفل�سفة  اأن 
ك�لقرائي والرب�نيي)1(. ومل يقنع مفكرو اليه�د يف القرون ال��سطى ب�عتن�ق اآراء 
بكثري من  احتفظ�ا  ن�سره�.  وا�سًح� يف  اإ�سه�ًم�  اأ�سهم�ا  بل  ونظري�تهم،  امل�سلمي 
كن�ز الرتاث العربي، وا�سرتك�ا يف ترجمته اإىل الالتينية. وهن�ك كتب فل�سفية ُفِقد 
اأ�سله� العربي، ومل يبق منه� اإل املرتجم�ت العربية والالتينية، ويكفي اأن ن�سري 
اإىل ابن ر�سد، وه� فيل�س�ف الأندل�س الأول، ك�ن اإىل عهد غري بعيد اأعرف لدى 

قراء العربية والالتينية منه اإىل قراء العربية. 

ي الفكر امل�سيحي اأي�ًس� بغذاء عربي علًم� وفل�سفة، ف�ت�سل م�سيحي�  وُغذِّ
امل�سرق يف بغداد وال�س�م وم�سر ب�مل�سلمي ات�س�ًل وثيًق�، وا�سرتك�ا معهم يف ن�س�طهم 
الفكري والثق�يف، وك�ن�ا على �سلة ب�لكني�سة ال�سرقية. والدولة البيزنطية نف�سه� 

�س 44- 45 )= �س74-73(.  )1(
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ج�ر مت�خم للع�مل الإ�سالمي، اأخذت عنه م� اأخذت برغم اخل�س�مة ال�سي��سية، 
الآخرون،  هم  الغرب،  م�سيحي�  وات�سل  الغرب)1(.  اإىل  نقلت  م�  منه  ونقلت 
ب�مل�سلمي ات�س�ًل مب��سًرا يف الأندل�س و�سقلية. وقد ق�سى امل�سلم�ن يف الأندل�س 
وا�سعة.  وفل�سفية  علمية  حركة  وق�دوا  زاهرة،  ح�س�رة  واأق�م�ا  قرون،  �سبعة  نح� 
اأو رغبة  اأورب� ووجه�ئه�، طلًب� للعالج  اأمراء  واجتذبت هذه احل�س�رة كثريين من 
يف ال�ق�ف على مظ�هر هذه احل�س�رة. و�سعت بع�ث من �سب�ب امل�سيحيي اإىل 
الأندل�س حت�سياًل للعلم واملعرفة)2(. ويف �سقلية عّمر امل�سلم�ن نح� قرني ون�سف 
امل�سلمي  مع  الغرب  م�سيحي�  وع��س  كبرًيا،  ازده�ًرا  والفل�سفة  العلم  فيه�  ازدهر 
جنًب� اإىل جنب، واأعجب�ا بعل�م امل�سلمي وفل�سفتهم)3(. واإىل ج�نب هذا الت�س�ل 
لنقل كن�ز  امليالدي حرك�ت ترجمة  الث�ين ع�سر  القرن  ال�سخ�سي نظمت منذ 
مراكز هذه  اأهم  وبل�م من  وك�نت طليطلة  الالتينية،  اللغة  اإىل  الإ�سالمي  الفكر 
احلركة، وقد اأ�سرن� اإىل م� ترجم من كتب كب�ر فال�سفة الإ�سالم)4(. وهن�ك نظري�ت 
اإىل  ب�لإ�س�رة  واكتفين�  الإ�سالمي،  والفكر  امل�سيحي  الفكر  بي  م�سرتكة  فل�سفية 
اأهمه� واإىل بي�ن مدى ت�أثر الفال�سفة امل�سيحيي مبن �سبق�هم من الإ�سالميي)5(. 
واأثبتن� اأن ابن �سين� وابن ر�سد ك�ن لهم� �س�ت مرف�ع يف القرن الث�لث ع�سر، وه� 

�س 165 )= �س297(.  )1(

�س 166 )= �س298(.  )2(
امل�سدر ال�س�بق.   )3(
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�س 174 )= �س313(.   )5(
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اأن نتحدث عن مذهب �سين�ي  الع�سر الذهبي للفل�سفة املدر�سية)1(. وا�ستطعن� 
لتيني ومذهب ر�سدي لتيني اأي�ًس�، وك�ن لكل منهم� اأن�س�ر وم�ؤيدون)2(. ومل 
يقف اأثر الفل�سفة الإ�سالمية عند القرن الث�لث ع�سر، بل امتد اإىل القرون الت�لية، 
الر�سدي  املذهب  فيه�  عمر  التي  الكربى  القلعة  الإيط�لية  ب�دوا  ج�معة  وك�نت 

حتى القرن ال�س�بع ع�سر. 

والت�ريخ  ال��سطى  القرون  بي  تف�سل  ك�نت  التي  احلدود  زالت  وقد 
وعلى  ال�سك�لئية  كنف  يف  ن�سئ  احلديثة،  الفل�سفة  اأب�  وديك�رت،  احلديث؛ 
املدر�سي،  ب�لفكر  تربطه  التي  اجل�انب  من  كثري  عن  وُك�ِسف  الكني�سة.  تع�ليم 
واأ�سبح من امل�سلم به اأن »الك�جيت� الديك�رتي« يلتقي مع بره�ن »الرجل املعلَّق 
يف الف�س�ء« الذي ق�ل به ابن �سين�)3(. وله يف حرية الإرادة اآراء �سبيهة مب� ق�ل به 
الديك�رتيي،  بع�س  لدى  اأخرى  ونظ�ئر  اأ�سب�ه  عن  وك�سفن�  العرب)4(.  امل�س�وؤون 
عربي،  ابن  به  ق�ل  م�  مع  مت�ًم�  تلتقي  تك�د  اإ�سبين�زا  عند  ال�ج�د  وحدة  فنظرية 
ولي�س بع�سري اأن نك�سف �سر هذا التالقي)5(. وفكرة التن��سق الأزيل التي ق�ل به� 
ليبنتز ل تبعد كثرًيا عن فكرة ال�سالح والأ�سلح التي ق�ل به� املعتزلة، ول عن 

فكرة العن�ية التي ق�ل به� امل�س�ءون العرب)6(. 
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الإ�سالمي  الفكر  بي  اأخرى  تالق  ن�احي  عن  الك�سف  الإمك�ن  ويف 
والفكر املع��سر، وقد اأ�سرن� اإىل اأمثلة من ذلك)1(. واملهم اأن ن�سل م� اأريد ف�سله، 
واأن نربط الفكر الإ�سالمي ب�لفكر الإن�س�ين ع�مة. ويف هذا الربط م� ي�سع الأم�ر 
يف ن�س�به�، وينزل ب�لفل�سفة الإ�سالمية املنزلة الالئقة. وقد األقى عليه� يف اخلم�سي 
�سنة الأخرية اأ�س�اء متكن من هذا الربط وال��سل، وجدير بن� اأن نت�بع الك�سف 

عن كن�زه�، واأن نعرف الب�حثي به� حتقيًق� ون�سًرا، وترجمة وت�أليًف�. 

�س 144 )= �س259(.  )1(
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لت�ن�سّي. لدين  اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك، ت�أليف خري 
ل�سعيدّي. ملتع�ل  احلرية الدينية يف الإ�سالم، ت�أليف عبد 

جل�سر. الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�سريعة املحمدية، ت�أليف ح�سي 
يّل. لغز ال�سنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد 

القراآن والفل�سفة، ت�أليف حممد ي��سف ُم��سى.
ل�سدي�ق.  أحمد ف�ر�س  ا عن فنون اأوربا، ت�أليف  ك�سف املخبَّ

لطهط�وي. املر�سد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة 
�سروط النه�سة، ت�أليف م�لك بن نبّي.

لطهط�وّي. مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية، ت�أليف رف�عة 
نه�سة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي ج�هرّي.

لعظم. البيان يف التمدن واأ�سباب العمران، ت�أليف رفيق 
أمي، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب.  حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��سم 

آل جنف.  لكرمي  آل جنف، حتقيق عبد  ملح�سن  لن�ئيني، تعريب عبد  تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�سي 
ملخزومي. خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني، ت�أليف حممد ب��س� 

لغالييني. لدين، ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، ت�أليف م�سطفى  ال�سفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين 
لدين. يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي، ت�أليف حممد مهدي �سم�س 

أر�سالن. لأمري �سكيب  ملاذا تاأخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف 
لأرن�وؤوط. �سري، ترجمة حممد م  لدين �س�مي فر املدنية الإ�سالمية، ت�أليف �سم�س 

املدنيـــة والإ�سالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�سرقية، ت�أليف م�سطفى ك�مل.

ل�سب�ر �س�هي. وجهة العامل الإ�سالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد 

�صل�صلة »يف الفكر النه�صوي الإ�صالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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ل�س�ملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة ال�سم�س �سرح �سم�س الأ�سول، ت�أليف ن�ر 
ل�س�ك�ين. اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي 

لإل�ري. هلل  آدم عبد  الإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين، ت�أليف 
كبي(. لك� لرحمن  تي )عبد  لفر ل�سيد  اأم القرى، ت�أليف 

�ي. حَلجنْ حل�سن  جتديد الفقه ون�سو�س اأخرى، ت�أليف حممد بن 
أحمد زكي. احل�سارة الإ�سالمية، ت�أليف 

م. لرحمن عز الر�سالة اخلالدة، ت�أليف عبد 
لب�قي. هلل عبد  د، ترجمة م�سب�ح  آز لكالم  أبي  م�ساألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف 

ز. هلل در النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد 
هلل.  ل�سيد حممد ح�سي ف�سل  احلركة الإ�سالمية .. هموم وق�سايا، ت�أليف 

لرحيم ي�قدي. الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�س البو�سنوي، ت�أليف حممد خ�جنيت�س، ترجمة عبد 
زق. لر الدين والوحي والإ�سالم، ت�أليف م�سطفى عبد 
لب�دية(. الن�سائيات، ت�أليف ملك حفني ن��سف )ب�حثة 

هيم مدك�ر.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الأول(، ت�أليف 
هيم مدك�ر.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(، ت�أليف 
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Fī al-FalsaFah 
al-Islāmīyah:

manhaj wa-taṭbīquh
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manhaj wa-taṭbīquh  
Ibrāhīm madkūr 
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