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 ملخص:

ي العصور الوسطى، ويف الفًتة يحيمببادئ دينهم أكثر من مس ونادلسلم ونتقيد ادلفكر       
التكوينية للفلسفة يف العامل اإلسالمي وصواًل إىل القرن الثاين عشر، ارتبطت الفلسفة بالثقافة 

للفلسفة أن تكون خارج العلوم اإلسالمية، وإهنا مل اليونانية بصورة قوية، وذلذا السبب مت النظر 
تؤسس يف ادللكوت الديٍت، وبطبيعة احلال، صلد أن ادلخاوف اإلسالمية تلعب دوراً ما يف كتابات 

وطورت الفلسفة كمؤسسة مسكونة "توحيدية" يلتقي فيها  ،الفالسفة يف العامل اإلسالمي
مة مشًتكة من الفلسفة، وأن اجملاالت الفلسفية ادلسلمون مع ادلسيحيُت واليهود على أرضية عا

مشًتكة ثقافيًا من نواحي أخرى أيضاً، فالفلسفة ليست مرتبطة بأي مكان وال شعب وال لغة، 
العامل اإلسالمي أن العديد من ادلفكرين وآخرين يزاولون الفلسفة رغم رفضهم صفة يف وصلد 

ألة مل يكونوا مسلمُت، لذا من األنسب يف ىذه ادلس ونيلسوف"، وأن العديد منهم ادلفكر "ف
قد يناقش ادلرء بأن رفض فالقول "الفلسفة يف العامل اإلسالمي" عوضاً عن "الفلسفة اإلسالمية"، 

 التقليد وروح البحث العقالين، كان يعُت القاسم ادلشًتك.
الفلسفة ف ؛ اإلسالمي من ووي ادليل الفلسفيالذي يربط كل مفكري العاملوالقاسم ادلشًتك ىو 

ىي شلارسة للعقل ادلطلق، والبحث عن تفاىم على أساس اإلدراك عوضًا عن الوحي أو اإلؽلان، 
ومن خالل ىذا ادلعٌت ؽلكن أن صلد نظريات كل من الغزايل وابن رشد عن العلية وثيقة الصلة 

عرفة ن ظلووج ادلإ :مبباحث ادلعرفة عندىم، واالختالف بُت كال ادلفكرين ؽلكن إرتالو بالقول
اإلنسانية بالنسبة للغزايل أنو يتضمن الوحي، ويؤكد بأن الفلسفة ليست النمووج األعلى للمعرفة 
اإلنسانية، وكان ىدفو إيضاح أن الفلسفة ينبغي أن تندرج ضمن مشروع فكري من شأنو أن 

 أكثر تفوقاً من ادلعرفة. أن ينظر إىل الوحي على أنو نوع يتضمن الوحي، وينبغي
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The Legacy of Islamic philosophy 

Summary 

Muslim intellectuals have been bound to the dictates of their religion, 

more than medizeval Christians. In the formative period of philosophy in 

the Islamic world – that is, up to the 12
th

 century or so – "philosophy" was 

strongly associated with Greek culture. For this reason "philosophy" was 

considered to be outside the Islamic scinces, and was not grouded – in 

scriptural authority. So that Islamic concerns did play some role the 

writings of philosophers, and in the Islamic world philosophy developed 

as an ecumenical enterprise, with Muslims, Christians and Jews meeting 

on the common ground of philosophy. That means philosophical 

disciplines are across – cultural in other respects too. Philosophy is not 

bound to and any place, people or language. In the Islamic world many 

thinkers and other people were doing philosophy despite refusing the labl 

of "faylasuf" and many of the thinkers in this question were not Muslims, 

so it's froper to say "Philosophy in Islamic world" reather than "Islamic 

philosophy". One might argure that the rejection of "taqlid", and the spirit 

of rational inquiry that this implies, was the common thread that bound 

together all philosophically inclined intellectuals of the Islamic world. 

Philosophy is an exercise of unbound reason, a search for understanding 

on the basis of discernment rather than revelation or faith. Throw this 

concern we can find that al-Ghazali's and Ibn Rushd's theories of causality 

are closely related to their epistemologies. The difference between the two 

thinkers can be summed up by saying that for Ibn Rushe the paradigm of 

ruman knowledge is demonstrative science. Whereas includes, revelation, 

he holds that philosophy is not the highest paradigm of human knowledge, 

his goal is rather to show. That philosophy must be subsumed within an 

intellectual enterprise which includes revelation, it must be regarded as the 

most subsumed within an intellectual enterprise which include revelation, 

it must be regarded as the most superior king of knowledge.  
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أو آخرين غَت مؤمنُت أن غلدوا ليشد  Humanists )*(ماوا ؽلكن )لإلنسانيُت(
انتباىهم يف الفلسفة اإلسالمية، فهذه العبارة تثَت ادلشكلة، فإوا كان التقليد الفلسفي يُعد 
إسالمًيا بصورة متميزة، إهنا تبدو أن اإلنساين ؽلكن أن يراىا ىدفًا للنقد فحسب، واإلنساين 

اإلسالمية ىي تناقض يف العبارات، فالفلسفة  ؽلكنو الذىاب إىل ما ىو أبعد والقول بأن الفلسفة
 ىي شلارسة للعقل ادلطلق، والبحث عن تفاىم على أساس اإلدراك عوًضا عن الوحي أو اإلؽلان.

إن ادلعقول رغم ىذا التيار من الفكر ىو ـ وأريد اقناعكم بأنو خاطئ ـ دعونا نبدأ 
أن يستبعد السياق الديٍت، وىذا ال  باالفًتاض األكرب، الذي يقول بأن التفكَت الفلسفي ينبغي

يتسٌت تأييده على ضلو واضح، حيث صلد رتيع الفالسفة ادلسيحيُت يف العصور الوسطى تقريًبا 
اعتربوا أنفسهم الىوتيُت، ويبدو من الواضح جًدا أن تعريف "الفيلسوف" الذي يستبعد "بيًت 

دون و" Thomas Aquinasو"توما األكويٍت" Peter Ablardأبيالرد"
 ، ىو يف حاجة ملحة إىل ادلراجعة.Duns Scotusسكوت"

وبإعادة النظر إىل ما ىو أبعد من ولك، صلد أن العديد من ادلفكرين القدماء قد 
اشتغلوا ضمن إطار ديٍت صريح، وىذا واضح خصوًصا يف أواخر العصر القدًن، مع ادلسيحيُت 

كنو يصح على األقل بقدر ، لBoethiusو"بوثيوس"  Agustineمن أمثال "أوغسطُت" 
و "برقلس"   "Iamblichus"بالنسبة للمفكرين الوثنيُت من أمثال "يامبليخوس" 

"Proclus" وماوا عن أفالطون؟ فنحن ال نعتربه على أنو مفكر "ديٍت"، بيد أنو بالتأكيد ،
 يو.ػُلِبك أفكارًا دينية يف أعمالو الفلسفية، فقط اقرأ زلاورة فايدروس لتقف على ما أعن

وبالرغم من أنو يبدو أن ذتة شيًئا ما للفكرة القائلة بأن الفلسفة ينبغي أن تنأى بنفسها 
عن الفرضيات الدينية، فإن ما ؽلكن أن يكون على أنو حقيقة أدىن من الناحية الفلسفية من 
قبولو من جهة اعتقاد معُت، فقط ألن ولك االعتقاد يؤازره العهد القدًن "التوراة" أو بعض 

                    لنصوص الدينية األخرى؟ وأفالطون مل يود القيام بذلك، ونتمٌت، فهل األكويٍت كذلك؟ حسًنا، ا

                                                 
إىل زلبة  االنسانيُت: ىم الالدينيُت ويسموهنم باإلنسانيُت وىم من حتولوا من اإلؽلان باهلل إىل اإلؽلان باإلنسان وإنسانيتو وغَتوا زلبة هللا )*(

 ية.اإلنسان وخدمة اإلنسان
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أجل وكال، سلًبا وإغلابًا، وكالعديد من مفكري العصور الوسطى ادلسيحية، فقد تبٌت وجهة نظر 
، من ادلنطق فيٍ فلس خ فهمٍ ور الطبيعي للعقل كاف لًتسيمصقولة للعالقة بُت العقل واإلؽلان، فالن

إىل الفلسفة الطبيعية إىل دراسة النفس واألخالق والسياسة، فالعقل ؽلكنو أن يبلغ حىت لغاية 
هللا، مثبًتا وجوده والعديد من صفاتو، أجل ذتة ىناك حقائق أخرى ليست سهلة ادلنال بالنسبة 

باإلؽلان، وؽلكن أن تكون مفهومة  للعقل مثل هللا كونو الثالوث، بيد أن ىذه احلقائق قبلت حيًنا
بصورة أكثر اكتماال باستخدام العقل، ومعظم ادلفكرين يف عامل العصور الوسطى ادلسيحية كان 

عقالنية دون  مبنتصف الطريق، وولك بتقدًن حججٍ مبقدورىم التقاء مشروع النزعة اإلنسانية 
 االحتكام إىل العهد القدًن.

 أو كما يروق يل "الفلسفة يف العامل اإلسالمي"؟ اإلسالمية،الفلسفة وماوا عن   
 ونقع ولك على مر التاريخ، فادلفكر إن نشوء األصولية اإلسالمية مؤخرًا قد يدفعك لتو 

قد تقيدوا مببادئ دينهم، بل وأكثر حىت من مسيحيي العصور الوسطى كاألكويٍت،  ونادلسلم
الفلسفة دتارس فقط بصورة عرضية وليست القضية ىي ىذه، ففي ادلسيحية الالتينية، كانت 

ودون أي سياق الىويت واضح أو جدول أعمال، وعلى سبيل ادلثال، كما ىو احلال مع نظريات 
حيث تطورت يف اجلامعات أثناء القرن الثالث عشر والرابع عشر، ويف العامل  ،ادلنطق واللغة

 منو إىل االستثناء.اإلسالمي، صلد أن مثل ىذا ادلسعى ادلستقل كان أقرب إىل القاعدة 
ويف الفًتة التكوينية للفلسفة يف العامل االسالمي، وولك وصواًل إىل القرن الثاين عشر 
أو ضلو ولك، ارتبطت الفلسفة بالثقافة اليونانية بصورة قوية، حىت أهنا كانت يطلق عليها فلسفة 

Falsafaون علًما من أصول ، وىي كلمة دخيلة من الفلسفة اليونانية، والفالسفة كانوا يتبع
أجنبية، تركز قبل كل شئ على دراسة أرسطو، ولكن باالعتماد على العديد من ادلصادر 
األخرى، ففي الرياضيات )مثاًل إقليدس( ويف الطب )مثاًل جالينوس( ويف الطبيعة )مثاًل 

رج بطليموس( ويف الفلسفة )مثاًل أفلوطُت(، وذلذا السبب مت النظر للفلسفة على أن تكون خا
الُعلوم اإلسالمية، وأهنا مل تؤسس يف ادللكوت الديٍت، وبطبيعة احلال، صلد أن ادلخاوف 
اإلسالمية تلعب دورًا ما يف كتابات الفالسفة، وىم اقتبسوا من القرآن إلثبات أن نظرياهتم  
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كانت على اتفاق مع الكتاب ادلقدس، ويف بعض األحيان يظن ادلرء أن النظريات واهتا قد 
تتناسب مع العقيدة اإلسالمية، كما ىو احلال عند إثبات وحدانية هللا العليا، أو خلود صممت ل

الروح حيث بُرىنت ْتجة عقالنية، ومن ناحية أخرى، فقد كانت وحدانية هللا العليا وخلود 
الروح مواضيًعا عادية يف الفلسفة اليونانية )ويصر أفلوطُت عليها(، وىو األمر الذي بالكاد يتم 

غاضي عنو بالنسبة لقراء الًترتات العربية، ومن مث حىت ال تُرى ىذه على أهنا إسالمية بصورة الت
متميزة، فقد بذل الفالسفة الكثَت من جهدىم يشتغلون على ادلنطق، ومبحث ادلعرفة، والفلسفة 
الطبيعية، وىلم جرا، وكانوا يعاجلون ادلواضيع بدون فحوى دينية واضحة، وولك على خالف 

 سيحية الالتينية، حيث كانوا يشتغلون خارج أي مؤسسة دينية.ادل
كانت ىذه الظروف، ىي اليت جعلت من ادلمكن لبعض مفكري العامل اإلسالمي تبٍت 
العقالنية بصورة أكثر جوىرية بكثَت من أي شيء ؽلكن أن صلده يف أوروبا ادلسيحية يف ادلرحلة 

ند الفارايب وبن رشد، اللذان عاشا على التوايل يف واهتا، وأننا نرى ىذا ادلوقف على ضلو خاص ع
العراق وسوريا يف القرن العاشر، ويف القرن الثاين عشر يف إسبانيا اإلسالمية، فالفلسفة بالنسبة 
لكٍل منهما ىي اجلهد إلثبات احلقائق بشكٍل برىاين، وىذا ما يعٍت تقدًن الرباىُت الثابتة ادلبنية 

الشك، كالعلا رأى أرسطو على أنو الشخصية اليت كانت أكثر قربًا على مبادئ ال يرقى إليها 
من أي مفكر آخر الستكمال ىذا ادلشروع الطموح، فنظرية احلقيقة الربىانية واهتا تستند على 
أعمالو، مث أن العلم األرسطي بالنسبة لكل من الفارايب وبن رشد ػلظى بأعلى مكانة شلكنة، 

مبا يف ولك الدينية ـ فإهنا بالضرورة ينقصها ولك العلم، وىذا ال  ومع كل صور ادلعرفة األخرى ـ
يعٍت بأن القرآن فرط يف شيء أبًدا، إال أنو يقدم احلقائق بطريقة غَت علمية، فاخلطاب الديٍت 
مقنع وبليغ، وحقيقة رلردة للمؤمن العادي، بيد أنو ال يعرض التفسَتات العلمية للحقائق الكلية 

 يلسوف احلاوق.ادلفهومة عند الف
إن احلقائق والرباىُت اليت تكشفها الفلسفة تعد أحد نتائج عادليتها، فهي من حيث 
ادلبدأ منفتحة على كل الناس، وليس من حيث ادلبدأ فقط، فقد استخدم أرسطو عقلو لكي يبلغ 

نية ما مل يبلغو أي أحد غَته يف اليونان، ويف العامل اإلسالمي ُطوِرت الفلسفة  كمؤسسة مسكو 
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"توحيدية"، يلتقي فيها مع ادلسلمُت ادلسيحيُت واليهود على أرضية عامة مشًتكة من الفلسفة، 
وكانت الًترتات اليونانية العربية اليت أطلقت تقاليد الفلسفة واهتا، قد قام هبا يف معظمها علماء 

رة جًدا، فإنو مسيحيُت بناًء على رغبة الوالة ادلسلمُت، لذلك، ال سيما يف ىذه الفًتة ادلبك
للخوض يف الفلسفة غالًبا ما عٌت التعاون مع ادلسيحيُت، ويف القرن التاسع كان أول من يدعى 
"فيلسوف" العامل اإلسالمي "الكندي"، حيث قاد رلموعة من أولئك ادلًترتُت ادلسيحيُت، وبعد 

ل يف بضعة أجيال كان للفارايب معلمُت وطالب مسيحيُت أحدىم ػلِت بن عدي، الذي دخ
مراسالت فلسفية مع زُلدث يهودي، وقد أكد الفارايب وزمالؤه أن اجملاالت الفلسفية مشًتكة 
ثقافًيا يف نواح أخرى أيًضا، فالفلسفة ليست مرتبطة بأي مكان وال شعب وال لغة، عليو، فقد 

دىرة رغبوا  يف مقابلة الصدق الكلي للمنطق مع االىتمامات الضيقة لقواعد اللغة والعلوم ادلز 
 على عهدىم.

من ىنا جاء تفضيلي إلطالق "الفلسفة يف العامل اإلسالمي" بداًل من الفلسفة 
اإلسالمية، ولك أن العديد من ادلفكرين يف ادلسألة مل يكونوا مسلمُت، وحىت أولئك الذين كانوا 

م مسلمُت قد اطلرطوا يف الغالب يف التحقيق، وىم أنفسهم قد ميزوه بصورة حامسة عن العلو 
اإلسالمية كالتفسَت القرآين، وادلرء ينبغي أن يكون حريًصا يف أن ال يبالغ، مع ولك، ويف احلقيقة 
كانت الفلسفة مؤسسة "مسكونية" "توحيدية"، بيد أن أدواهتا يستقيم توظيفها للنقاش الديٍت 

ر ادلنطق ادلشًتك، وقد كان الكندي سعيًدا يف أن يتعاون مع ادلًترتُت ادلسيحيُت، إال أنو نش
األرسطي يف عمل مقتضب أراد من ورائو دحض مذىب التثليث ادلسيحي، وغرابة الفلسفة واهتا 
جعلت منها ىدفًا سهاًل، فالبعض ناقش دلصلحة العربية األصلية أو العلوم اإلسالمية، كالنحوي 

حلجج واجلمل والَصْريفُ، الذي سخر من ادلنطق اليوناين بوصفو ُمهلاًل عقيًما بالنسبة إلعراب ا
 الواقعية، وفيما بعد مضى النقاد إىل أبعد من ولك بإصدار أحكاًما شرعية تدين شلارسة ادلنطق.

وذتة توضيح آخر ضروري ىنا: وىو أن الفارايب وبن رشد مشهوران، لكن من غَت 
سهب احملتمل أهنما ؽلثالن الفلسفة يف العامل اإلسالمي، ولك أن غلوعلا العقالين وارتباطهما ادل

مع أرسطو، قد رغبهما إىل مؤرخي اليوم أكثر من القراء ادلعاصرين، فابن رشد من خالل 
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الًترتات العربية والالتينية ألعمالو ػلظى بتأثَت أعظم  بكثَت على القراء اليهود وادلسيحيُت من 
ء القائل بأن تأثَته على أخوتو يف الدين، واألكثر ظلطية، كانت النظرة احلانقة اليت ال جتعل االدعا

البيان الفلسفي أرفع من اخلطاب الديٍت استفزازيًا فحسب، فبداًل من ولك، فقد أُقًتح بأن 
البحث الفلسفي سيبلغ النتائج واهتا، كتلك الواردة يف الكتاب الكرًن؛ أي تأكيد مستقل 

 للحقائق ادلوحاة.
ة إىل الثقافة يف حتدث عن من يعتربون أنفسهم فالسفة، ولكن بالعودأوحىت اآلن فإين 

العصور الوسطى ادلسيحية الالتينية، حيث صلد العديد من مفكري تلك الثقافة، الذين نتناوذلم 
بوصفهم "فالسفة" مل يستخدموا ىذا االسم، فقد اعتربوا أنفسهم على أهنم "الىوتيُت" "علماء 

الكثَت من الناس دين" أو رمبا شيء ما غَت ولك، وعلى ضلو شلاثل، يف العامل اإلسالمي صلد 
يزاولون الفلسفة رغم رفضهم صفة "فيلسوف"، ولعل أفضل مثال على ولك الغزايل ادلشهور 
مبؤلفو ادلسمى "هتافت الفالسفة"، والذي حاول فيو ايضاح العيوب يف فلسفة الفالسفة، واليت 

فإن معظم يعٍت هبا فلسفة ابن سينا، وإوا ما طُرِح سؤال للتعريف بشخصية الغزايل الفكرية، 
الُبحاث على األرجح يقولون بأنو كان "الىوتًيا" )ُمتكلًما(، رغم أنو كان نادرًا يف العديد من 
النواحي، إال أنو مل يكن كذلك يف ىذا الصدد، فالعديد من ادلفكرين الذين اطلرطوا يف الالىوت 

واضيع مثل حرية )الكالم(، اشًتكوا يف النقاش الفلسفي، يناقشون كل واردة وشاردة فيو، ودل
 اإلرادة وطبيعة ادلعرفة.

وذتة مفهوم خاطئ واسع االنتشار مؤداه أن الفلسفة يف العامل اإلسالمي قاربت للنهاية 
يف القرن الثاين عشر، غَت أنو اآلن قد اتفق معظم اخلرباء يف ىذا اجملال بأن األمر مل يكن  

ذي واكب ابن رشد بوصفو آخر كذلك، فاالنطباع بأن الفلسفة قد ماتت يف ىذا الزمن ال
شلثليها ؽلكن أن يُعزى إىل عاملُت األول: وحىت وقت قريب كان العلماء مهتمُت تقريًبا بصورة 
خاصة باألعمال الفلسفية العربية اليت تُررتت إىل الالتينية، ولك ألهنم أرادوا فهم أولئك الذين 

بلغت حركة الًترتة الالتينية العربية وروهتا أثروا يف ادلفكرين ادلسيحيُت مثل "األكويٍت"، ومنذ أن 
 يف القرن الثاين عشر وما بعد كان للمفكرين تأثَتًا طفيًفا يف أوروبا.
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ثانًيا: لقد كان ىناك حقيًقة حتواًل يف القرن الثاين عشر فيما ؼلص ابن سينا )ادلتويف يف 
ر يف "الفلسفة (، حيث حَل اآلن زلل أرسطو كشخصية مركزية، ولو أن أحًدا يفك7301

اإلسالمية" على أهنا مرتبطة بادلصادر اليونانية من حيث الًترتة العربية، فإنو بإمكانو أن يستنتج 
أن ولك قد انتهى يف القرن الثاين عشر، غَت أن ىذا تعريف ضيق جًدا للفلسفة، فبالنسبة 

مع األفكار ادلثَتة ألجيال عديدة، وصواًل إىل احلقبة االستعمارية، كانت ىناك مشاركة مكثفة 
والرائعة البن سينا، الذي أعاد صياغة الفلسفة األرسطية ووضع طابعو ادلتميز عليها، وكانت 
أعمالو موضوًعا للتعليقات واالنتقادات وادللخصات، األعمال اليت تلقت التعليقات واالنتقادات 

ة ابن سينا إىل ادلعارضة على ضلو ما ينبغي، وقد تراوحت ردود الفعل من التبٍت ادلستفيض لفلسف
الشديدة، بيد أن تأثَت ابن سينا كان ىائاًل، أعظم حىت من أرسطو يف الفًتة التكوينية، بسبب 
أنو نُِظَر إليو على نطاٍق واسع أكثر، فأساليبو ومصطلحاتو أضحت واسعة االنتشار يف اخلطاب 

 د اإلسالمية.الفكري، وحددت جدول عمل للفالسفة والالىوتيُت من مصر إىل اذلن
وكان ابن سينا قد أشتهر لعدة أسباب منها أنو موسوعي ادلعرفة وكان يشرب اخلمر ، 
وأنو اعتقد بأبدية العامل، بيد أن ادلفكرين يف العامل اإلسالمي يرون يف كتاباتو مصدرًا ؽلكن أن 

واء، وحىت يساعدىم بإدخاذلا يف أفكارىم اخلاصة يف ادلسائل الفلسفية والالىوتية على حٍد س
العناوين أحيانًا تروي القصة، كما ىو احلال مع كتاب "ادلعترب" للمهتدي اليهودي ادلسلم أبو 
الربكات البغدادي، شلا يعٍت أهنا أخذت يف االعتبار بعناية تامة، وذتة مفكرين آخرين مثل ادلفكر 

درهتم على تقييم الغزير االنتاج احلاوق " فخر الدين الرازي"، وعلى ضلو شلاثل، جتلت يف ق
صدار احلكم عليها، وباجلملة، ؽلثل الالىوت إرتيع جوانب القضية ادلرادة قبل  احلجج من

بالتقليد،  ونقد بأن ادلفكرين الدينيُت متقيداإلسالمي " علم الكالم" ضربة قوية ألي أحد يعت
ولدى ادلتكلمُت بالعربية كلمة ذلذا القبول للسلطة دون اعًتاض ىي: "التقليد"، وإوا كان ىناك 
ذتة أي مطلب يتضمنو تاريخ الفكر اإلسالمي برمتو، فهو يكمن يف أعلية جتنب ىذه اخلطيئة 

 الفكرية.
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لرازي ويف مرحلة مبكرة، نرى السنة ومن ضمنهم ادلفكرين ادلختلفُت كأيب بكر ا
والغزايل، يتهمون الشيعة بالتقليد على أساس أن الشيعة يتبعون سلطة اإلمام، الذي ينبغي أن 

، غَت أن اإلساءة مل يزج هبا خالل )رضى(وصهره علي )ص(يكون من ساللة ابن عم النيب
ن بالتقليد، وأسدى و الفالسفة من أن الالىوتيُت مذنب االنقسام السٍت الشيعي فقط، فقد اشتكى

ن ادلعروف، وعلى أية حال، أمل يتبع الفالسفة أرسطو بصورة عمياء؟ وىذا ال يعٍت و م الالىوتيذل
أن ادلرء ينبغي أن يبدأ دوًما من ال شيء، ويف الشريعة اإلسالمية قد جرى احًتام مؤسسي 

الىوت ادلدارس الشرعية، رغم أنو ترك رلااًل لتشريع الفرد الفقيو، وعلى ضلو شلاثل، يف الفلسفة وال
صلد أن رؤى أرسطو أو األشعري "مؤسس ما تسمى ادلدرسة األشعرية" قد القت اعجابًا حىت 
ُّتلت، غَت أنك ال جتد أرسطًيا أو أشعريًا حىت لو قبض ميًتا، فإنو مهما يكن، لن ػلدث منو أن 

شرف لو ودلا اعتقده فيو، وباألحرى، فإن ْتثًا نزيًها وم
ُ
ستقل قد ؼلرج ببساطة عن رأي سلفو ادل

 أقر تعاليم ادلدرسة، وغالًبا أدى إىل تنقيحات أو احلاقات لتلك التعاليم.
وقد تواصل ادلوقف السليب جتاه "التقليد" لفًتة طويلة ما بعد ادلرحلة التكوينية، فقد 
صدر مؤخرًا كتاب دلؤلفو "خالد الروػلب" يناقش فكر الالىويت ادلغريب "السنوسي"، الذي عاش 

خلامس عشر، والذي وىب للقول بأنو ينبغي على ادلسلمُت عامة واجب االطلراط يف إبان القرن ا
التفكَت ادلستقل، وختلفهم عن القيام بذلك، يُعد "تقليًدا"، والذي بالنسبة للسنوسي يعترب " 
أساس الكفر عند الوثنيُت"، وقلة من ادلفكرين مضوا إىل أبعد من ىذا احلد، وعلى ضلو ظلووجي 

، فإنو كان من ادلفًتض أن التقليد يكون مالئًما للجماعة البشرية اجلاىلة، اليت بدرجة أكثر
ليست يف وضع غليز ذلا جتاوز الفتوى، فبداًل من ولك، ينبغي عليهم أن ػلذو حذو العلماء 
ادلطلعُت، أو جتنب البحث يف مسائل فوق مستواىم، وذتة فكرة شلاثلة إىل حد الفت لتلك اليت 

 وبن رشد، إال أهنا ىنا ىي خلرباء يف الشريعة الدينية والالىوت "علم الكالم" طرحها الفارايب
 الذين يشكلون النخبة الفكرية بداًل من الفالسفة.

وؽلكن للمرء أن يناقش بأن رفض التقليد وروح البحث العقالين، يشَت ضمًنا أنو كان 
ووي ادليل الفلسفي، فقد كان  يعٍت القاسم ادلشًتك الذي يربط كل مفكري العامل اإلسالمي من
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السمة ادلشًتكة بُت رتيع احلدود التارؼلية والدينية، فيهودٌي خبَت شرعي مثل "موسى بن ميمون" 
يتشابو يف كثَت من اجلوانب مع نظَته ومعاصره األندلسي ابن رشد الذي يف بعض اجلوانب 

 يكن معظم الرجال ادلتعلمُت يتشابو أكثر مع ادلؤمن اليهودي العادي، وبطبيعة احلال، فإنو مل
 متفائلُت كثَتًا حيال آفاق البحث الفردي.

ولقد رأينا بالفعل أن ىناك مشككُت يف ادلنطق، فالعديد من ادلتصوفة والالىوتيُت 
"علماء الكالم" أكدوا على حتديدات العقل اإلنساين، مث أيًضا نظمت العالقات بُت ادلعلم 

سلتلف الطيف الفكري، متضمنة فًتة تتلمذ حريف بينما وىن والطالب، اليت كانت قائمة بُت 
 الطالب يف طور التكوين.

ولكن أيًضا وصواًل إىل العصر احلديث، صلد أن تيار الالىوتيُت" علم الكالم" ادلتأنُت، 
قدموا أنفسهم كبحاث غَت مهتمُت باحلقيقة، ويف قيامهم بذلك كانوا ػلذون حذو الفالسفة 

أثروا هبم، مثل الغزايل وفخر الدين الرازي، وىذا ال يعد ادعاء بأن ىذه السابقُت والذين ت
الشخصيات كانت بطريقٍة ما إنسانية النزعة، وإظلا يعٍت أننا نقول أن اإلؽلان يف العامل اإلسالمي  

 كان من النادر جًدا أن يكون غافاًل.
 الغزايل العلية واملعرفة:

ربية، نفس قدر االنتباه الذي اجتذبتو لقد اجتذبت بضعة فقرات يف الفلسفة الع
مناقشة الغزايل دلسألة العلية يف ادلناقشة السابعة عشر من "هتافت الفالسفة"، جنًبا إىل جنب مع 
رد ابن رشد يف كتابو "هتافت التهافت"، والسؤال الذي مت تناولو عدة مرات ىو: إىل أي حد 

لعلية"، إوا كان ىنا يتبع مفكرين آخرين يف علم ؽلكن أن يُدعى الغزايل بـ"العلي" أو القائل بـ"ا
الكالم من حيث حتديد العلية هلل وحده، وما مل يتم تناولو يف دراسات ىذا النص ىو السؤال 
الذي يعتربه الغزايل وبن رشد على حد سواء على أنو حاسم يف ادلناقشة السابعة عشر؛ أي 

بن اذه الورقة سوف أبُت أن طروحات الغزايل و نظرية علية تكفي لتفسَت ادلعرفة اإلنسانية؟ يف ى
رشد عن العلية وثيقة الصلة مبباحث ادلعرفة عندىم، واالختالف بُت ادلفكرين ؽلكن ارتالو يف 
احلال بالقول أن ظلووج ادلعرفة اإلنسانية بالنسبة البن رشد ىو العلم الربىاين، يف حُت أن ظلووج 
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أو على األقل أنو يتضمن الوحي، وختاًما فإين سأوضح بأن  ادلعرفة اإلنسانية بالنسبة للغزايل ىو
 على نية توجيو نقده للفلسفة يف كتابو "التهافت". اً م الغزايل هبذا النمووج يلقي ضوءالتزا

ولكن قبل تناول اجلانب ادلعريف دلناقشة الفقرة السابعة عشر، امسحوا يل أن أقول بإغلاز 
العلية، وكما الحظ آخرون، فإن نقده ىنا يُعزى دلفهوم  ما اعتربه موقف الغزايل األساسي من

ثابت عن العلية للفالسفة: أي مبعٌت أنو نظرًا لوجود العلة، فإن وجود معلوذلا يصَت ضروريًا، 
ويؤكد الغزايل على ىذا النحو دلثل ىذا ادلفهوم للعلية، ويكون هللا وحده ىو العلة، وىذا يرجع 

بول العبارة القائلة بأن هللا قادٌر على فعل كل شلكن، ومن مث فال بالنظر إىل وجود ادلعجزات وق
 اءمكن على الدوام أن هللا لو أن يشمعلل إال هللا، ؽلكنو أن يستلزم معلولو يف علتو، فمن ادل

للمعلول ادلرتقب بأن ال يقع، أو شيًئا دلعلول سلتلف دتاًما بأن غلري، فالغزايل يدافع عن ىذا 
لفالسفة الذين يدعون أن العلة الطبيعية، مثل النار حتدث احًتاق القطن،  الرأي ضد كل من ا

كوهنا العلة الوحيدة والكافية دلعلوذلا، وضد أولئك الذين )مثل ابن سينا( سيقولون بأن ىناك 
واىب الصور يف العامل السماوي، الذي يفرض صورة لعامل ما حتت القمر "العامل األرضي"، ألن 

مضى دلادة ما ألجل تلك الصورة، ويف مقابل وجهة النظر األوىل، يقدم الغزايل العلة أعدت فيما 
احلجة الشهَتة، اليت ُأجريت مقارنتها مع وجهة نظر "ىيوم"، ادلتمثلة يف مالحظة التزامن، اليت ال 
تثبت أن العلية قد جرت، فإزاء وجهة النظر األخَتة يقول الغزايل: إوا كانت ادلعلوالت ناجتة عن 

باستثناء ادئ عليا، فإهنا تتوقف يف هناية ادلطاف على ارادة هللا، وأنو ؽلكن أن يفعل أي شيء مب
، لذلك ال معلول يتقدم بالضرورة على علتو، ما مل تكن العلة ادلعنية ىنا ادلستحيل على اإلطالق

 هللا واتو.
بارىا على أهنا عية ؽلكن اعتبيد أن الغزايل ؽلضي يف القول: يف احلقيقة، أن العلل الطبي

إوا ما استحضرنا ادلفهوم األضعف للعلية، وىو يقر بأن العلة الطبيعية ذلا طبيعة من شأهنا  لُ علَ 
أن حتدث معلوالت معينة: النار على سبيل ادلثال ذلا طبيعة ْتيث أهنا حترق ما يالمسها، غَت أن 

القطن يستلزم بصورة منطقية ولك ال يعٍت أن النار علة ضرورية، مبعٌت أن وجود النار مبالمسة 
وجود احًتاق القطن، فطبيعة النار واهتا، يقول الغزايل، ناشئة عن هللا، وهللا ؼلتار ما إوا كانت 
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ىذه الطبيعة ستؤدي نتيجتها الطبيعية أو ال، فوفًقا لوجهة نظر الغزايل، صلد أن العلل الطبيعية 
مل احلقيقي الذي قدرىا بطبيعتها يريد ذلا ىي علل زلتملة، ومعلوالهتا تتحقق فقط إوا كان العا

قرار متناقض عن إ ولك، وابن رشد كان أول من يرى من بُت الكثَتين ىذا ادلوقف على أنو
ن هللا ىو العلة إزايل يبدو يف بادئ األمر قائاًل الفالسفة من جانب الغزايل، ولك ألن الغ

ع تؤدي هبا إىل احداث معلوالهتا، بيد أن الوحيدة، ومن مث يؤكد أن األشياء ادلخلوقة لديها طبائ
رضية وجهة نظر الغزايل ليست متناقضة: فهي ببساطة ترى بأن الطبائع ادلخلوقة على أهنا ع

 رادة هللا ادلتواصلة، من حيث فاعليتها ووجودىا واتو.إأصاًل ومؤقتة، ومتوقفة على 
يقول بأنو لو مت قبول  إن رد ابن رشد على الغزايل مبٌٍت باألساس على االعًتاض الذي

مكانية حلدوث ادلعرفة اإلنسانية، ومن مث فهو يعلق إرة صدفة، فإنو بالتايل ليس ىناك أي صو 
من الغزايل للعلية مقبواًل، فإنو ليس ىناك معرفة ثابتة ألي شيء،  اً بأنو لكي يكون ما يعتربه إنكار 

يو يف حد واتو، وىنا يعتمد ابن رشد ولك ألن ادلعرفة اليقينية ىي معرفة الشيء وفًقا دلا ىو عل
 بصورة ضمنية على مبدأين من الفلسفة األرسطية، األول: ىو ما ؽلكننا أن نطلق عليو تفاؤوالً 

بوصفو أرسطًيا، فإن ابن رشد يعترب أن من ادلسلم بو أن البشر لديهم معرفة، وحىت لو   اً معرفي
كانت نظرية العلية ال تتفق مع معرفتنا لألشياء كما ىي عليو، وعليو فإن ىذا يف حد واتو تفنيد 

ن كاف لتلك النظرية، الثاين: وىو ادلبدأ القائل بأن األشياء تكون معروفة فقط بصورة برىانية م
مبحث ادلعرفة يف العصور  ءخالل عللها، وىذه بطبيعة احلال تعد مبًدأ أساسيا من مبادي

الوسطى، ويف مواضيع أخرى يف الفلسفة العربية، فقد استخدمت للدعوة باستحالة الالىوت 
، وأهنا القاعدة دلفهوم القديس توما Libre de Causeاإلغلايب يف كتاب اخلَت احملض 

ن علا اللذان يرمسان ين ادلبدآياللمي" فبالنسبة البن رشد فإن ىذىان "الربىان األكويٍت عن الرب 
اخلطوط العريضة اليت من خالذلا غلب أن تطور نظرية العلية، فهو يقول على سبيل ادلثال" إوا  
كانت األشياء اليت حتدث علاًل ىي غَت مدركة، وعليو ىي رلهولة بالطبيعة بادلسعى إليها، وعليو 

ىو رلهول بالضرورة قد أدرك العلل، وعلى أساس ادلبدأين، صلده واثًقا من كونو بإمكانو فإن ما 
 أن يستبعد أي شكل من أشكال "العرضية" "ادلصادفة".
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ىو  إن أول شيء ينبغي أن يكون مالحظًا حيال اعًتاض ابن رشد على الغزايل ىنا،
يفًتض بأن الغزايل يرفض فكرة أن  عالقة بادلوضوع، فاالعًتاض اأنو ال يبدو يف بادئ األمر و

ة ومبادئ للعلية، ويقول تلك األشياء ذلا طبائع، واليت تعد على حد سواء مبادئ للمعرفة الربىاني
ن الغزايل بإنكار العلية يرفض أيًضا إمكانية ادلعرفة، ولكن كما رأينا فيما سبق، أن إابن رشد 

ث يعتقد بأن الشيء ادلخلوق لو طبيعة سللوقة، اليت الغزايل يف احلقيقة ال يرفض الطبائع دتاًما: حي
من شأهنا إحداث النتيجة "ادلعلول" ادلناسب، غَت أن ىذه الطبيعة وتلك السببية ختضع على 

أن اعًتاض ابن رشد من ادلمكن الدوام إلرادة هللا، ورغم ولك يتسٌت للمرء أن يرى كيف 
ا ما، فإوا كانت الطبائع باإلمكان أن حتدث متو ليلتقي هبذه الرؤية " ادلصادفية " نوعً ءمال

معلوالهتا فحسب، فإنو من مث معارفنا ذلا ليست ضرورية، ولكن ذتة ىناك احتمال فقط: وىو أن 
الطبائع ينبغي أن تبقى دوًما نفسها لو أهنا ستصَت موضوعات للمعرفة العلمية الربىانية، ويشَت 

رفة ادلبنية على الطبائع يتعُت أن تكون "ثابتة"، ابن رشد إىل ىذا الشرط عندما يعلق بأن ادلع
وبعبارة أخرى ينبغي أن تكون احلالة دائًما أن الطبائع حتدث ادلعلول ادلناسب من خالل تعريف 
الطبيعة واهتا، وىذا أحد األسباب اليت جتعل ابن رشد يصر بأن ادلعجزات، أي تلك احلاالت 

يف ادلسار الطبيعي للعلية، حىت ال يبقى منها شيء  حداث أمرهإتدخل و اليت يقوم فيها هللا بال
ؽلكننا مناقشتو بصورة عقالنية، فاألحداث اخلارقة للطبيعة، كما يوحي بذلك االسم واتو، ىي 
وراء أي معرفة ؽلكن أن تكون لدينا من الطبيعة، ومن مث ال ينبغي أن تندرج يف أي مناقشة عن 

 العلية أو الفلسفة بشكل عام.
نة اليت جترى يف الغالب بُت الغزايل وىيوم، ىي إجراء دلدى عدم التوافق إن ادلقار 

بينهما، وأن الغزايل يتوقع ىذا االعًتاض ويأخذه على زلمل اجلد على حد سواء، فهدفو على 
ضلو مؤكد ليس ضربًا من شكوكية ىيوم، بل بالعكس من ولك فهو ملتزم بالقدر واتو الذي 

عريف األرسطي، مبعٌت أنو ملتزم أكثر بادلبدأ القائل بأن ادلعرفة حتصل يلتزمو ابن رشد بالتفاؤل ادل
من خالل العلل فقط، وىكذا يثَت الغزايل نفسو استفهاما عن ادلعجزات لكوهنا ال حتول دون 
معرفتنا للعامل التجرييب، مقرًا بأهنا إوا فعلت ولك، فإن الرجل الذي ترك كتابًا يف بيتو، سيتعُت 



 الفلسفة اإلسالميةتراث                                                العدد التاسع-جملة كلية  اآلداب

__________________________________________________________ 

033 

 

، أنا ال أعرف ما الذي يف ادلنزل اآلن، وغاية الذي أعرفو ىو أنٍت تركت كتابًا فقط عليو أن يقول
يف البيت، ورمبا اآلن يكون حصانًا، ورد الغزايل على االعًتاض ىو األكثر غموًضا، فهو يلمح 
بأن هللا ؼللق فينا على الدوام ادلعرفة بأنو سوف لن يقوم هبذه ادلعجزات، وعليو فإن مصدر معرفة 
الرجل الذي جعلو يقول بأن كتابو الزال يف البيت ىو هللا واتو، ويف احلقيقة، يبدو أن الغزايل 
يتناقض مع ما تسمى بـ "ادلعرفة بالتجربة "، اليت من شأهنا فقط أن تؤدي إىل عادة التوقع لطبائع 

ينبغي أن زلددة إلحداث معلوالت معينة، ومبعرفة معينة يقينية خلقت فينا من لدن هللا، وما 
يكون مالحظًا ىنا، ىو أنو قد جرى التساؤل عما إوا كانت ىذه الفقرة دتثل وجهة نظر الغزايل 
اخلاصة...فاخلالف يتحول إىل مسألة الًترتة، وعلى أية حال، لسنا ْتاجة إىل أن نقرر ىذه 

عرفة ؽلكن أن ادلسألة ىنا، ولك ألن الغزايل يف غَت ىذه الفقرة، يستمر يف إشارة التلميح بأن ادل
 ختلق فينا من لدن هللا، سواء يف مناقشة الفقرة السابعة عشر، أو يف مكان أخر.

ومن ادلرجح أن القارئ احلديث، فيما أعتقد، لكي يرفض حل الغزايل بوصفو ناقًصا، 
فإنو سيقول بأن ىذه ادلعرفة اليت خلقها هللا يف اإلنسان، تبدو بالكاد لتتأىل بوصفها معرفة ادلعٌت 
احلقيقي على اإلطالق، وىذا يف الواقع بصورة مضبوطة االعًتاض الذي طرحو ابن رشد، الذي 
يقول بأن ادلرء ال ؽللك معرفة إال تلك ادلعرفة فقط اليت ذلا عالقة بالعلة الطبيعية ادلعروفة، وحىت 
على افًتاض أن هللا ؼللق معرفة يف شخص، فإن ولك الشخص يقال فقط "يعرف"، إوا كانت 

)عندما( يعتقد ادلرء بشيء  ودلعرفة تعد شيًئا ما متوقف على طبيعة ادلوجود، ألن احلقيقة ىي أنا
علا يف األساس على اختالف مع  ُتعليو يف الوجود، وىكذا فإن مؤلفما ىناك، كما ىو 

بعضهما البعض حول ادلسألة ادلعرفية: ما ىي شروط ادلعرفة اليقينية؟ بالنسبة للغزايل فإن عادة 
دلعرفة الناجتة عن التجربة ليست معرفة دلا ىو ضروري، فقط ادلعرفة الناجتة عن هللا ىي ادلعرفة ا

اليقينية، وبالنسبة البن رشد، فقد انعكس ادلوقف على وجو التحديد، فَتى لو أن هللا ؼللق 
معرفة فينا، فإن تلك ادلعرفة حددت بصورة صحيحة على أهنا معرفة فقط، لو أهنا طابقت 

 بيعية احلقيقة.الط
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وعلى الرغم من البديهيات احلديثة حول ىذه ادلسألة، فإنو ينبغي اإلقرار بأن وجهة 
نظر الغزايل بشأن التربير تتفق دتاًما مع رأيو حول العلية، فالغزايل يقر بأننا نعرف أن أشياًء معينة 

داث معلوالهتا، حإهللا يف رادة إولكن إوا كانت العلل متوقفة على ستحدث وسوف لن حتدث، 
فإنو بالتايل معرفة يقينية ؽلكن أن تستمد فقط من ادلصدر احلقيقي للضرورة يف العالقة العلية، 
يعٍت هللا، وىكذا، كما لوحظ بالفعل، أنو ذتة مفهوم من خاللو يوافق الغزايل على ادلبدأ األرسطي 

بالنسبة لو، يعٍت ادلعرفة  الثاين، القائل بأن ادلعرفة حتصل داًئما من خالل العلل، لكن ولك
اليقينية حتصل من لدن هللا، ولك ألن العلية حتصل من خالل هللا فحسب، وىذه ىي بالفعل 
رغبة الغزايل، وؽلكن أن ترى من واقع أنو يضع معرفة األحداث العادية كادلعرفة اخلاصة اليت يتمتع 

السياق االعتيادي للطبيعة ىي ال هبا األنبياء على مستوى واحد، فادلعرفة اليت تتحقق من خالل 
زلالة يف يقينها بقدر معرفة النيب، وأنو سيكون ىناك استثناء يف سياق الطبيعة، ولك ألن كال 
النوعُت من ادلعرفة قد خلقا من لدن هللا، وعليو فإنو من ادلنطقي القول بأن الوحي أو التنبؤ 

 للبشر.بالنسبة للغزايل ىو الشكل النمووجي للمعرفة بالنسبة 
صرار بن رشد على التعريف األرسطي للمعرفة، بوصفها إويف اجتاه ىذا الرأي، صلد أن 

دراًكا يتفق مع الطبيعة يبدو أكثر قلياًل من رلرد إثارة ادلسألة، وعلى ضلو ما سبق وكره، فإن إ
ىذا ألن ابن رشد يفًتض أن "اخلارق" أو ما وراء الطبيعة ـ الذي يعد جوىريًا بالنسبة للغزايل ـ 

رارًا وتكرارًا ىو موضوع ال يستقيم فهمو وال حىت مناقشتو عقلًيا، ويف الواقع أنو يلوم الغزايل م
لضمو إىل حجج التهافت أمورًا ما كان ينبغي أن تكون موضوع خالف، خشية أن تتعرض 
الوظيفة السياسية للدين لالنتقاص، ففي ادلناقشة السابعة عشر، صلد حجة ابن رشد السياسية يف 

الطبائع، ومن مقابل الغزايل كانت مدعومة بالنظرية ادلعرفية، وادلعرفة على ىذا النحو ذلا عالقة ب
مث يستبعد العلل واألحداث اخلارقة للطبيعة )ما وراء الطبيعة (، وسواء يؤمن ابن رشد بأن 
ادلعجزات قد حتدث بالفعل، أو أهنا قيل أهنا حتدث فقط من أجل العوام من ادلؤمنُت، فإهنا 

ن ْتكم التعريف سوف لن تندرج ضمن نطاق اخلطاب األرسطي العلمي:" إنو من الضروري أ
نقول  عن )الشريعة( بأن مبادئها ىي مسائل إذلية تتجاوز العقول البشر، وينبغي عليهم 
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االعًتاف بدون نقاش رغم اجلهل بعللها، فهذا التأكيد يف حد واتو ىو مصادرة على ادلطلوب، 
ولك ألنو يوجو "األمثلة ادلضادة" احملتملة إىل النمووج الفلسفي للمعرفة ـ مثل ادلعجزات ـ على 
افًتاض فعاًل أن "العلة" و"ادلعرفة" ىي ببساطة مصطلحات ال تنطبق على اخلارق " ما وراء 
الطبيعة "، وعلى أية حال، فإن ابن رشد لديو رد أكثر تفصياًل ليقدمو ضد االهتام بادلصادرة 

 مكانية التنبؤإللعلل الطبيعية، وإن االنتظام و  على ادلطلوب، ْتكم وصفو ألعلية هللا بالنسبة
بالعلل الطبيعية، وفًقا البن رشد تعد شهادة على حكمة هللا، ويستقيم البن رشد أن ػلرز تأييًدا 
من القرآن، الذي يستشهد منو بصورة صرػلة قولو: " فلن جتد لسنة هللا تبدياًل ولن جتد لسنة هللا 

كمة هللا اليت جعلها حتوياًل"، ومن مث ليست ادلعرفة العلمية حتديًا لقدرة هللا، وإظلا تكون فقط ْت
شلكنة، واليت ال تسمح للطبائع وبالتايل للعالقات العلية أن تتغَت، والدفاع ادلعمق من قبل ابن 
رشد تلميًحا إىل عقيدة أخرى، التزمها يف التهافت، أي أن معرفة هللا باألمور ىي علة وجودىا، 

أن يكون ذلا الضرورات  ويذىب ابن رشد أبعد من ولك للقول بأن معرفة هللا للطبائع غلب
نفسها، كتلك اليت لنا، ولو أهنا يف حالة هللا تكون العالقة علية، باإلضافة إىل كوهنا معرفية : " 
فإوا كان لدينا معرفة هبذه ادلمكنات، فإنو بالتايل ىناك شرط )ىل( تكمن يف ادلوجودات ادلمكنة 

أنو طبيعة، وعلى النحو واتو فإن معرفة هللا اليت تتعلق مبعرفتنا ...، وىذا ما ػلدده الفالسفة على 
ىي من خالل موجوداتو، رغم أن )معرفة هللا( ىي علتها ...وعليو فمن الضروري أن تتواجد 
ادلوجودات وفًقا دلعرفتو، غَت أن التعقيب يفتح الباب للغزايل وىو واضح: لقد رفع ابن رشد ىنا 

ذلية، ويف احلقيقة قد مَيز بُت ادلعرفتُت، وىكذا يصبح فعلًيا ادلعرفة العلمية إىل مستوى ادلعرفة اإل
من الواضح أيًضا القدر الذي ىو لنمووج ادلعرفة، والذي بالنسبة البن رشد ىو العلم الطبيعي، 
بيد أن يف مقابل الغزايل، تبقى وجهة النظر ىي ادلصادرة على ادلطلوب، وىذا ألن ابن رشد 

ذلية وادلعرفة ستتعارضان مع التغيَت يف مسار الطبيعة، يف يفًتض بداًل أن يناقش أن احلكمة اإل
 حُت يصر الغزايل على وجو التحديد على أن مثل ىذه التغَتات شلكنة.

ومع ولك، أليس لدى ابن رشد نقًدا مشروًعا للغزايل مادام موقف الغزايل ال يسمح 
ادلعريف فيما يتعلق بالعلم  بادلعرفة العلمية مطلًقا؟ فإوا كان الغزايل ػلمل نوًعا من التفاؤل
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الطبيعي، فإن ىذا ينبغي أن يظل مشكلة بالنسبة إليو، فاإلجابة على ىذا السؤال تلقي الضوء 
على موقف الغزايل العام من الفلسفة يف كتابو " التهافت"، وتذكر بأن الغزايل، يف احلقيقة، 

للمعرفة العلمية يُعٌت بتلك  يعًتف للفالسفة بأن ىناك طبائع معلوالت، لذلك فهو ترك رلااًل 
الطبائع )على سبيل ادلثال معرفة أن النار حترق(، وما ينكره الغزايل ىو أن مثل ىذه ادلعرفة 
ُتشكل ادلعرفة الضرورة...فاخلطاب العلمي ىو خطاب جزئي، ألنو ال ؽلكن حتديد ما إوا كانت 

لطبيعة(، وبالتايل فإن الغزايل ال علة طبيعية معينة سيلغيها وػلل زللها تدخل خارق )دلا وراء ا
يرفض ادلعرفة العلمية أو الفلسفية دتاًما، وما يقوم بو ىو ايضاح أهنا ال ترقى إىل ادلستوى األعلى 

 الذي حددوه ألنفسهم، مبعٌت أن ادلعرفة من العالقات اليت ىي ضرورية بصورة منطقية.
فو "التهافت"، صلد ىدفو ليس ىذا ما أود أن أقدم، شلثاًل خلطة وىدف الغزايل يف مؤل

ل الفلسفة ىي هتافت "مفككة"، إليضاح هتافت الفالسفة، إوا مت تناول ىذا على أنو يعٍت أن ك
يضاح أن الفلسفة ينبغي أن تندرج ضمن مشروع فكري من شأنو أن يتضمن إن ىدفو إبل 

ادلعرفة، فخطة أكثر تفوقًا من  أن ينظر إىل الوحي على أنو نوعُ  الوحي، وفوق ولك، ينبغي
وىدف التهافت ىي إليضاح أن الفلسفة اليت ؽلثلها مثل ابن سينا يف الغالب قد بالغت بذاهتا 
يف عدد من احلاالت، لتصل إىل نتائج خاطئة، حيث ينبغي على العقل أن يعًتف ببساطة على 

ت النبوية، أنو ناقص وقاصر، وىكذا، فإنو يف ادلناقشة السابعة عشر يقول فيما يتعلق بادلعجزا
وأنو على الرغم من أن مدى قوة )النيب(مل حتدد يف الفكر، إال أنو ال تظل ىناك حاجة إلنكار 
ما مت التسليم بو على ضلو تقليدي، وما يشَت إليو الوحي وبالطريقة واهتا، يف ادلناقشة الثانية، 

اضح أننا ال نستبعد وباتباع هنج كالذي اتبعو موسى بن ميمون، يقول الغزايل: "مبا أنو من الو 
ه )العامل(، فنحن نعرف فقط أي إمكانية ؤ ه وإفناؤ أبًدا من حيث العقل، بل غلوز بقابقاء العامل 

 ىي واقع احلال من خالل الوحي، وبالتايل فال يتعلق النظر فيو مبا ينسب إىل العقل أي ادلعقول.
و مناىض للعقالنية، وعلى الرغم من أن الغزايل كان ينظر إليو بصورة تقليدية على أن

ورلرد مناوئ للفلسفة، فإن حتليلنا دلناقشة الفقرة السابعة عشر يقًتح بأن موقفو من الفلسفة ىو 
أكثر دقة وأقل تطرفًا على حد سواء، وأن الغزايل من خالل كتابو التهافت ينبغي أن ال يصنف 
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فلسفة يف وضعها الصحيح، ولنرى مع ادلناوئُت للعقالنية، وإظلا مع أولئك ادلعنيُت باحلفاظ على ال
يف أوروبا العصور الوسطى، فإننا لن ضلتاج لننظر أبعد من القديس "توماس  شلاثالً  اً موقف

األكويٍت"، رغم أن األكويٍت يعترب عادة عقالنًيا أكثر من الغزايل، فخطة وىدف الغزايل لتحديد 
على سبيل ادلثال، من اجلزء األول،  مزاعم الفلسفة ؽلكن العثور عليها يف ادلسألة الثانية عشر،

حيث يقول األكويٍت أن العقل البشري ْتد واتو غَت قادر على معرفة هللا، لذلك ػلتاج البشر 
العون اخلارق للنعمة "اإلذلية" لتحقيق كماذلم، وىذا ال يعٍت بأن وجهة نظر األكويٍت يف مسألة 

نو يعٍت أن مثل توما كمثل الغزايل، يستقيم إ أكثر حتديًدا من مسائل العلية مقارنة بالغزايل، بل
النظر إليهما على أهنما مؤيدان للفلسفة ضمن حدودىا الصحيحة، حىت ولو أنو يؤكد بأن 

 الفلسفة ليست النمووج األعلى للمعرفة اإلنسانية. 
 


