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 ملخص
، خاصة بعد وفاة الفيلسوف نتعرض يف هذا املقال املطول ملسألة موت الفلسفة يف السياق الفكري اإلسالمي

اتريخ الفلسفة  كتابة  يف ت. والغرض منه هو أن نراجع الدعاوى املركزية اليت حتكماألندلسي أيب الوليد ابن رشد
حمدثون.  رواد أو ؛ سواء تلك اليت دافع عنها مستشرقونإرنست رينان إىل اليومجي املؤرخ والفيلولو اإلسالمية منذ 

والظاهر أن املسألة، مسألة هناية الفلسفة يف اإلسالم قد ارتبطت، بشكل من األشكال، ابلنقد الذي دونه أبو حامد 
وطرق ربطهم أو  ،الدارسني مقاالت. لذلك فإننا نسعى يف هذا املقال إىل أن نتتبع هتافت الفالسفةالغزايل يف 

هتافت بني موت الفلسفة يف العامل اإلسالمي عامًة وموهتا يف شرق هذا العامل أو يف غربه خاصًة، وبني أتليف  ،فصلهم
وموت الفيلسوف ابن رشد. وطبعا، املقاالت يف هذا الباب عديدة، لكن الذي ينتظمها، يف اجململ، هو  الفالسفة

يف صيغتها الفلسفة ثبت خالف ذلك، أو القول ابستمرار الفلسفة، وذلك لغياب ما ي القول بنهايةمسايرة إما 
شراقية أو يف صيغتها السينوية، والشواهد كثرية يف احلالتني معا. وهكذا، فقد حصل، عند التأريخ للفلسفة يف اإل

ذي يدعوان إىل مراجعة هذا األمر ليات الفلسفية وتنوعها وتعددها، األمر الاإلسالم بعد ابن رشد، اختزال كبري للفعا
 من أصله.
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 مقدمة
 

يتأسس جزء هام من السردايت الكربى خبصوص اتريخ العلوم العقلية يف السياق اإلسالمي على أن هذا التاريخ 
قد عرف أربعة مراحل: فراغ علمي يف الفرتة ما قبل اإلسالم؛ مث عصر ترمجة، وقد كان يف حدود القرنني الثامن 

امليالديني؛ ومرحلة ازدهار وإبداع يف العصر العباسي إىل حدود هناية القرن احلادي عشر؛ مث شروعا يف  والتاسع
م(. ومن األمور املثرية لالستغراب، حًقا، حصول ربط شبه آيل يف 1198هـ/ 595االحنطاط بُعيد وفاة ابن رشد )

دو أمرا متحداي للعقل، فعال، أن . يبالغزايل أليب حامد هتافت الفالسفةهذه السردايت بني هذا االحنطاط وكتاب 
قد  الغزايلأخذان بعني االعتبار أن  والفلسفية يف مقتل. وإذافهم كيف ميكن لكتاب واحد أن يصيب العلوم العقلية ن

م، فإن العامل اإلسالمي، وفق تلك السردايت، قد بدأ يشهد أفوال يف أنشطته العلمية 1111ه/ 505تويف العام 
ة؛ ومن مث، فإن كتاابت فيلسوف كبري مثل ابن رشد مل تكن يف أحسن األحوال سوى عنصر ُمقاومة والفلسفي

 لالحنطاط الزاحف ال حمالة.  “مشائية”
الواقع والظاهر أن هذه السردايت ليست تعكس سوى واقع خمصوص شيَّدته تشييدا؛ وأن أي تشابه مع معطيات 

د التارخيي ؛ أّما ما يُفسد ذلك املسار فال شك يف يةم، أو جيب أن خيدم مسار السردإمنا هو حمض استعمال لعنصر خيخ
ضرورة إسقاطه من املشهد أو حتييده وختسيسه. وهنا، قد يُلتمس بخعض الُعذر ملهندسي هذه السردايت، إذ مل يكن ما 

جدا مل تكن قد أسقطوه من احلساب ابلشيء الكثري، أو هكذا بدا هلم، خاصة وأن نصوصا فلسفية وعلمية كثرية 
طُبعت، وأخرى مل تكن قد اكتشفت وعرفت. أخّما وأخّن هذه النصوص قد بدأت يف الظهور، فإن املشهد قد شرع يف 
التحول، بل قد تغري كثريا عما كان عليه يف النصف األول من القرن العشرين. ومنذئذ والدارسون يخْدُخلون، خطوًة 

ت، بل ومراجعتها من أصلها. وقد انتصب مؤرخو العلوم لتلك املهمة، خطوًة، مسارخ مراجعة أطراف تلك السرداي
وما تزال مثرات هذه املراجعات يف طور  2.واحلقبة اليت يركز عليها وحلق هبم مؤرخو الفلسفة واملنطق، كل من زاوية نظره

  .الظهور
                                                 

على عينة من هذه الدراسات اهلامة واليت أسهم فيها كل من جورج صليبا وتوين سرتيت ورُبرت فيسنوفسكي ودميرتي غواتس وآخرين انظر: للوقوف  -2
مرحالية ”( الفصل الرابع خاصة، والذي حيمل عنوان 1998)طرابلس: منشورات جامعة البلمند،  الفكر العلمي العريب: نشأته وتطورهجورج صليبا، 

 ,George Saliba. وقد أعاد بلورة األطروحة املوجودة يف هذا الفصل يف عمل صدر الحقا: 189-163ص  “،ب[ الفكر العلمي العريب]=حتقي

London: The MIT Press, 2007) -(Cambridge Islamic Science and the Making of the European Renaissance

كلمة،   -)أبو ظيب: هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوربيةاد بعنوان: )ترجم هذا العمل إىل العربية حممود حد 1-;25
  ,The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic “Dimitri Gutas ( والرتمجة ال يعول عليها(2011

Philosophy, 1000-ca.1350,” in J. Janssens and D. De Smet (eds.), Avicenna and his Heritage. Acts of the 

International Colloquium, Leuven—Louvain-La-Neuve September 8-September 11, 1999 (Leuven: Leuven 
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نكتفي ابإلشارة إىل أمرين:  لكننا ؛اتراجعهذه املسع اجملال هنا لذكر جمموع الدراسات اليت أسهمت يف تال يو 
 Classicalجورج صليبا كان قد اصطلح على استعمال عبارة السردايت الكالسيكية مؤرخ العلوم أن  أوهلما

narrative حبصر املعىن، وعلم  اتريخ العلومعلى  صبللتعبري على أمر شبيه مبا حنن بصدده، وإن كان اهتمامه ين
؛ واألمر الثاين أن تلك الدراسات مل تكن  املشار إليهما يف أحد اهلوامش أعاله راستيه، وقد وردت يف دالفلك حتديدا

اهتمت بقطاعات معرفية متعددة وانطلقت من مقدمات خمتلفة، كما اشتغلت قد كلها على خط واحد، بل 
تخفصل فصال “ نزعة علموية”وأننا قد الحظنا وجود خاصة  ،أبجندات متباينة، ال نتبناها ابلضرورة يف دراستنا هذه

وسخعًيا إىل اختزال اتريخ الفلسفة اإلسالمية يف اتريخ تيار  3وضعيا بني جماالت العلوم العقلية يف القرون الوسطى،
  4.فلسفي بعينه يف جتاهل اتم ملا هو خارج هذا التيار، على أمهيته وقوته

  simplistic تبسيطيةإىل  1987وإذا كان مؤرخ العلوم املرموق الراحل، عبد احلميد صربه قد انتبه العام 
فأعرض، لذلك، عن  5«؛يف االحنطاط العلمي ‘السبب’الدعوى اليت تقول إن الغزايل، أو لنقل أتثريه، كان »

مناقشتها، فإننا سنحاول، من جهتنا، أن نكشف منشأ هذه الدعوى، وكيف أهنا، على سطحيتها الظاهرة، قد 
أرخت، جزئيا أو كليا، للفلسفة يف العامل اإلسالمي. لذلك نرى أن نسلط عّمرت طويال وتغلغلت يف الدراسات اليت 

يف العامل املذكور شرقه وغربه، بعد موت  حصل احلديث عن موت الفلسفة حيثأضواء على السياقات النظرية األوىل 
شات اليت للغزايل؛ مث نستعرض، مبوازاة ذلك، بعض النقا بتهافت الفالسفةاملوت ابن رشد، وعن عالقة  ذلك 

 .خاضها املستشرقون احملدثون من أجل مراجعة هذا املوت وسبل اخلروج من مآزقه

                                                                                                                                                             
University Press, 2002): 81-97; Tony Street, “Arabic Logic,” in Handbook of the History of Logic, vol. 1: 

Greek, Indian and Arabic Logic, ed. by D. M. Gabbay and J. Woods (Amsterdam: Elsevier, 2004): 523-

596; Robert Wisnovsky, ‘The Nature and Scope of Arabic Philosophical Commentary in Post-Classical 

(ca 1100-1900) Islamic Intellectual History: Some Preliminary Observations,’ in Philosophy, Science and 

Exegesis in Greek, Arabic and Latin Commentaries, ed. by P. Adamson, H. Baltussen and M. W. F. Stone, 

vol. 2 (London: Institute of Advanced Studies, 2004): 149-191. 

 أدبيات النهضة، منوذج عصر االحنطاط. انظر على سبيل املثال الدراسات اآلتية: وقد ركزت دراسات أخرى على القرن السابع عشر الذي يعترب، وفق 
Justin Stearns, “‘All Beneficial Knowledge is Revealed’: The Rational Sciences in the Maghrib in the 

Age of al-Yūsī (d. 1102/ 1691),” Islamic Law and Society 21 (2014): 49-80; id, “Writing the History of 

the Natural Sciences in the Pre-modern World: Historiography, Religion, and the Importance of the Early 

Modern Period,” History Compass 9 (2011): 923-51; Khaled El-Rouayheb, Islamic Intellectual History in 
the Seventeenth-Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015). 
 ونشري هنا إىل جهود جورج صليبا نفسه، وإىل أعمال رشدي راشد. - 3
 ونشري هنا إىل جهود دميرتي غواتس ومن هنج هنجه. - 4

5 Abdelhamid I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Science in Medieval Islam: A 

Preliminary Statement,” History of Science 25 (1987): 223–243, p. 243, n. 22. 
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 استشراق القرن التاسع عشر ومآزقه .1
لدراسات اليت أرخت للفلسفة اإلسالمية تـخوخقُّفها انتباهنا عند مراجعاتنا عددا معتربا من امن األمور اليت أاثرت 

وجيب  للفكر الفلسفي يف العامل اإلسالمي. -أيضا-يف األفول املزعوم  فالسفةهتافت العند الدور املزعوم الذي لعبه 
 6يف املصادر الوسيطية اليت ترمجت للغزايل ولفكره؛ -اطالعنايف حدود -اإلقرار أن هذا الدور مل جند له أصال واضحا 

  ،املبكرة واحلديثة شراقيةالدراسات االستوبشكل خافت أحياان أخرى، يف  ،لكن صداه قد تردد، بشكل صريح أحياان
  7الدراسات العربية.كما حضر يف 

: ابن رشد والرشدية( كتابه، Ernest Renan, 1823-1892الفرنسي إرنست رينان ) يلولوجياملؤرخ والفيفتتح 
فقدت الفلسفة العربية فيه آخر ممثل هلا، وضمن انتصار  ،1198ملا تويف ابن رشد العام »: ابلقول مقالة اترخيية،

سوى على بلورة هذه كتاب الالفصول األوىل من ن تعمل ول 8«القرآن على الفكر احلر لستمئة عام على األقل.
بعد أن مل يُوِجد هذا الفيلسوف لنفسه مدرسًة حتمل مبوت ابن رشد  الفلسفة يف العامل اإلسالمي قد انتهت إن الفكرة:

غرب أيب الوليد يف فكر  ويف سياق املقارنة بني املصري الذي عرفهاألقربون.  فكره، وبعد أن انفّض من حوله تالميذه
تلك املعادلة اجلذابة اليت رينان إرنست يصوغ  خالل العصر نفسه، يف العامل اإلسالمينظريه و لقرون الوسطى والنهضة ا

نت له سلسلة طويلة من ابن رشد، الذي كامل يتمكن »قائال:  ،الدراسات الالحقة إىل اليوم مارست فتنة على
التالميذ لدى اليهود والنصارى مدة أربعة قرون، والذي برز امسه عدة مرات يف معركة الفكر اإلنساين، من أن يؤسس 

واستعاد رينان  9«هل من قبل أبناء دينه متاما.و جتوهو أشهر العرب يف نظر الالتني، قد  ،له مدرسة عند أهله، وأنه
                                                 

للفلسفة؛ لكننا، يف قد سببه  هتافت الفالسفةحديثا مباشرا عن املوت الذي يفرتض أن يكون يف كتاابت القرون الوسطى اليت اطلعنا عليها ال جند  - 6
: عن أيب حامد إنه -املعروف مببالغاته – إىل هنوض الغزايل إىل الرد على الفالسفة دفاعا عن الدين. يقول اتج الدين السبكي كالمامقابل ذلك، جند  

م يزل يناضل عن الدين احلنيفي جبالد فل ؛جاء والناس إىل رد فرية الفالسفة أحوج من الظلماء ملصابيح السماء، وأفقر من اجلدابء إىل قطرات املاء«
 وحيمي حوزة الدين، وال يلطخ بدم املعتدين حد نصاله، حىت أصبح الدين وثيق العرى، وانكشفت غياهب الشبهات، وما كان إال حديثا مفرتى. ،مقاله

ص ( 1964لقاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ، حتقيق عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، اجلزء السادس )اطبقات الشافعية الكربى »
193. 

 وهو ما سنفرد له قوال خمصوصا. - 7
8 Renan  a dit : « Quand Averroès mourut, en 1198, la philosophie arabe perdit en lui son dernier représentant, 

et le triomphe du Coran sur la libre pensée fut assuré pour au moins six cents ans. » Ernest Renan, Averroès 

et l’averroïsme. Essai historique, 4ème édition revue et augmentée (Paris : Calmann Lévy, 1882) p. 2.  بعملية
رخيا الستعادة الفكر احلر زمام املبادرة، حسب تقومي رينان!، وهو اتريخ غزو انبليون مصر، ات1798حسابية بسيطة يغدو العام   

9 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 36-37 ; cf. Id, L’Islamisme et la Sciences (Paris : Calmann Lévy, 1883) p. 

12. 

أن ابن  مفادها، و مراد وهبه يف مصر منذ سبعينيات القرن املاضيالراحل ي التسمية اليت اشتهر هبا وه ؛“مفارقة ابن رشد”وقد اختذت تلك املعادلة عنوان  
انظر:. بني أهله مضطهد  هو للتنوير يف أورواب بينما  يف الشرق، رائد   يف الغرب ميت   رشد حي    

Mourad Wahba, “The Paradox of Averroes,” ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for 

Philosophy of Law and Social Philosophy 66 (2, 1980): 257-260, p. 257. وال يتسع املقام هنا للوقوف على امتدادات هذه  
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يف الوقت الذي »، عندما قال: 1883العام  ،اإلسالم والعلمعد، يف حماضرته الشهرية عن هذه املعادلة، عقودا من ب
. وحبلول العام أهل ملتهعند  تنوسيكان قد   ،وصل فيه ابن رشد يف املدارس الالتينية إىل شهرة تضاهي شهرة أرسطو

سفة يف نظر رينان كانت دائما ويف الواقع، إن الفل 10«تقريبا، مل يعد مثة من فيلسوف عريب واحد معروف. 1200
انتصرت الرجعية الالهوتية » 1200مضطهدة داخل اإلسالم، وإن مل ينجح يف سحقها. لكن ابتداًء من العام 

انتصارا كامال. وانتهت الفلسفة يف البلدان اإلسالمية، ومل يعد املؤرخون وأصحاب الرتاجم يتحدثون عنها إال ابعتبارها 
كانت قلة الشهرة اليت   وقد 11«أُتلفت املخطوطات الفلسفية، فصارت يف حكم النادر.و  ذكرى، بل وذكرى سيئة.

حظي هبا ابن رشد لدى املسلمني، من جهة، وسرعة األفول الذي أصاب الدراسات الفلسفية بعد وفاته، من جهة 
 12«تكد خترج من إسبانيا.السببخ يف أن النسخ اخلطية العربية ملؤلفاته مل تنتشر إال بشكل حمدود جدا، ومل »اثنية، 

 هناية الفلسفة يف اإلسالم واضحة عند رينان!
بحث عن الرشدية )حبصر جيب أال ي  »فإنه  13،يةاإلسالماحلضارة مل يكن له أي صيت يف ومبا أن ابن رشد 

كانت نفسها اليت  ألصالة ابيف أعني املسلمني  يتمتعكن يوذلك ألن ابن رشد، من جهة، مل املعىن( لدى املسلمني. 
عن سابقيه؛ ومن جهة أخرى، إن الدراسات الفلسفية،  نفصلةيف أعني السكوالئيني الذين كانوا يعتربونه حالة م عنده

  14«قد فقدت بعده كامل مصداقيتها.
للغزايل  هتافت الفلسفةبني  بوضوح ابن رشد والرشدية غري أن ما ميكن مالحظته هو أن رينان ال يربط يف كتابه

 16.أساساكتااب موجها ضد ابن سينا   هتافت الفالسفةفرينان يعترب  15.راسات الفلسفية بعد أيب الوليدأفول الدوبني 

                                                                                                                                                             

سة األملانية أنكي فون كوغلغن يف عملها أن نشري أن الدار  املفارقة اليت هي إيديولوجية أكثر منها علمية أو اترخيية يف الدراسات العربية والغربية، لكن جيدر بنا
( قد اعتربت مراد وهبه أول من صاغها، حيث عرب يف مقالته تلك 1994)ابألملانية، أتسيس العقالنية يف اإلسالم  ابن رشد واحلداثة العربية: حماوالت يف

الالتينية اليت أسهمت يف نشأة العقالنية األوربية والتنوير، عن كيف أن مذهب ابن رشد قد جنح يف تشكيل الرشدية  -واليت هي من أربع صفحات تقريبا-
ية. انظر: بينما فشلت الثقافة العربية اإلسالمية اليت أنتجت ابن رشد يف تطوير صيغتها املخصوصة من الرشدية اليت يفرتض أن تكون موازية لألوروب  

Anke Von Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne: Ansätze zu einer Neubegründung des 

Rationalismus im Islam (Leiden-New York-Köln: Brill, 1994) p. 1; and see Stefan Wild, “Islamic 

Enlightenment and the Paradox of Averroes,” Die Welt des Islam 36 (Nov., 1996): 379-390, p. 380;  
10 Renan, L’Islamisme et la Sciences, p. 13-14.  
11 Renan, L’Islamisme et la Sciences, p. 14.  و يف نظر رينان، ابتداء من العام 1275 برزت حركتان للعيان: فقد دخلت البلدان اإلسالمية

ص  «لدرب الطويل من البحث العلمي عن احلقيقة.ا»اب الغربية تسجل حلساهبا خطوات إىل األمام على هذا و يف اسوء احنطاط فكري، بينما كانت أور 
13 .  

12 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 97-98.  
13 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 37.  
14 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 41.  دعوة رينان إىل البحث عن الرشدية عند األوربيني حصر ا ظل صداها يرتدد ألمد طويل. وميكن أن

كروث هرياننديز، وسنقف عنده أدانه.ملستعرب اإلسباين  منثل لذلك اب  

ابن رشد ن مل يذكر شيئا من هذا يف كتابه فإرنست رينا» كان بدوي قد انتهى يف واحدة من مقاالته، حيث يقول بعبارة أكثر جزما:  اوإىل هذ - 15
(. ومل يربط مطلقا بني أتثر 36-31ص  ،1962سنة  2مع أنه اتسع له جمال القول يف اضطهاد الفلسفة يف املغرب واألندلس )ط.  والرشدية
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أن ضمورا قد و  17أن الغزايل قد مارس، بنزعته الشكية وهجوماته، أتثريا حامسا يف الفلسفة العربية،صحيح أنه يُقر 
طابعا خاصا يف املغرب بفضل أيب بكر ابن ابجة عرفته هذه يف املشرق بعد الغزايل، ولكن هذه الفلسفة قد اختذت 

(، بفضل مزاوجتهما بني العقالنية ونظرية م1185ه/ 581( وأيب بكر ابن طفيل )ت. م1136ه/ 529)ت. 
  18االتصال املتشحة بوشاح الصوفية.

نان . ومل ميض عقد من الزمن حىت كان ري1852قد صدرت العام  ،ابن رشد والرشدية كانت الطبعة األوىل من
؛ فقد عدل أطرافًا كثرية منه يف 1966يستعد إلصدار طبعة اثلثة للكتاب منقحة ومزيدة؛ وقد صدرت فعال العام 

مان مونك واألملاين ضوء ما استجد من معطيات ونشر من أعمال، خاصة على يد املستشرقني: الفرنسي األملاين سلي
الفضل يف إصدار أول نشرة صاحب ر لِّ مُ وإذا كان  20ين.وآخر  19ر والبوهيمي موريتز شتاينشنيدرلِّ مرقص جوزيف مُ 

 مسألة يف علم هللا ابجلزئيات ]=الضميمة[وفصل املقال، لثالثة من أعمال ابن رشد املكتوبة ابلعربية )وتضم: 
فإن إمتام سرية ابن رشد  22األمر الذي جعل إمكانية االطالع عليها متاحة لرينان، 21(،الكشف عن مناهج األدلةو

الذي صدر العام  ملونكألمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية يخ الرشدية لدى اليهود إمنا كان الفضل فيهما واتر 
 ولن نقف هنا سوى عند أطروحة هذا األخري. 23، والذي هو يف األصل جمموع مقاالت.1859

 العامل اإلسالمي بعد ابن ال خيتلف مونك عن رينان يف ما يتعلق ابلتأكيد على هناية الفكر الفلسفي العقالين يف
احتلت  إذالفلسفية املشائية خاصة إىل صعود جنم األشعرية يف القرن الثاين عشر؛  مونك أفول الدراساتويعزو رشد. 

)ت. صالح الدين  حتت حكميف املشرق قد انتشرت أكرب منطقة يف العامل اإلسالمي. و  هذه الفرقة الكالمية

                                                                                                                                                             

أبو حامد الغزايل، دراسات يف فكره ضمن “ أوهام حول الغزايل،”« املوحدين ابلغزايل وبني ما وقع يف عهدهم من اضطهاد للفلسفة واملشتغلني هبا.
 .241، ص 251-241(:1988)الرابط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  وعصره وأتثريه

16 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 96.  
17 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 98.  
18 Renan, Averroès et l’averroïsme, p. 99-100.  
19 Salomon Munk, 1803 –1867 ; Marcus Joseph Müller 1809-1874; Moritz Steinschneider, 1816-1907.  
20 Cf. Ernest Renan, Averroès et l’averroïsme. Essai historique, 4ème édition revue et augmentée (Paris: 

Calmann Lévy, 1882) p. i.  
21 Philosophie und Theologie von Averroes, aus dem arabischen uebersetzt von Marcus Joseph Müller (In 

Commission bei G. Franz, 1859). 
على الرتمجات املقتصر نصوص ابن رشد يف لغتها العربية؛ وما إن كان اطالعه لى  حول مدى اطالع إرنست رينان عبني الدارسني جدي هناك نقاش -22

 Pierre Thillet, «L’influence de versions latines sur l’interprétationالالتينية قد أسهم يف بلورة تصوره عن فلسفة ابن رشد. انظر: 

d’Averroès par Renan,» in L’art des confins. Mélanges offerts à Maurice de Gandillac, dir. par Annie 

Cazenave et Jean-François Lyotard (Paris : PUF, 1985) : 627-642. 

 ينفي غرهارد أندرس أن يكون رينان على معرفة بنشرة مولر املذكورة. انظر:
Gerhard Endress, «Le projet d’Averroès: constitution, réception et édition du corpus des œuvres d’Ibn Rušd, » 

in Averroes and the Aristotelian tradition: sources, constitution and reception of the philosophy of Ibn Rushd 

(1126–1198), Proceedings of the Fourth Symposium Averroicum (Cologne, 1996), edited by Gerhard Endress 

and Jan A. Aertsen with the assistance of Klaus Braun (Leiden: E.J. Brill, 1999): 3-31, p. 27. 
23 Salomon Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe (Paris : Chez a. Franck, Libraire, 1859). 
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حتت حكم  ،يف الوقت نفسه يف الغرب اإلسالمي ،ازدهرتكما   صر؛م( ومن جاء بعده يف م1193ه/ 589
مشائيا كبريا  الن جند فيلسوف ،ويف آسيا. ؛ ومل تكن الفلسفة موضع ترحيب يف هذه األوساط“املتعصبني”املوحدين 

قد  مياملالحقات واهلجومات اليت مست الفلسفة والفالسفة يف العامل اإلسالإن  ،ويف تقدير مونكبعد ابن سينا. 
كانت العربية ملجأ تلك األعمال اليت ترمجت إليها   يف املقابل،و  24ندرة األعمال الفلسفية املكتوبة ابلعربية. أدت إىل

اليت مل ترتك  25،الفالسفة، وخباصة أعمال ابن رشد أهم أعمالعلى  متت احملافظة ،كيفيةأو كتبت حبروفها. وهبذه ال
لكن مونك يعود ليختم الفصل  26وتنتشر. نموالفلسفة والفالسفة جماال هلا لتاليت تعامل هبا املوحدون مع  القسوةُ 

وجه الغزايل ضربة للفلسفة مل تنهض بعدها يف الشرق، وإن كانت عرفت يف إسبانيا قران » الذي عقده للغزايل ابلقول:
الفالسفة الكبار قد  آخر أكرب»كما يذكر مونك، إن و  27«من االنتصار ووجدت مدافعا قواي يف الفيلسوف ابن رشد.

ظهروا يف القرن الثاين عشر امليالدي. وإنه مل نعد، ابتداًء من بداية القرن الثالث عشر امليالدي، جند فالسفة مشائني 
متكلمني يفكرون فلسفيا يف  خالصني، وإمنا فقط كتااب مشهورين يشتغلون ابلفلسفة الدينية، أو إن شئت قلتخ 

الذي طبع العام ، املواقف( صاحب 1355 /756د الرمحن بن أمحد اإلجيي )ت. وأحد أشهر هؤالء عب 28«الدين.
وهكذا، فإذا كان انتشار األشعرية  29.(1413-816) اجلرجاين الشريف بشرحيف القسطنطينية مصحواب  1824

ة يف قد وجه ضربة قاضية لتلك الفلسف، فإن الغزايل، وهو أشعري أيضا، سببا يف احنطاط الفلسفة، يف نظر مونك
الشرق. لكن مونك مل يقدم معطيات وأدلة كافية إلثبات هذه الدعوى اليت نُقلت عنه وترددت، بكسل، يف األدبيات 

 التارخيية الالحقة.
الذي أصدر ( (Bernard Carra de Vaux, 1867-1953كارا دي فو املستشرق الفرنسي برانر  غري أن 

ط الضوء على الفرتة اليت تلت الغزايل إىل حدود ابن رشد. وينقل ، قد سل1902عمال مونوغرافيا عن الغزايل العام 
املدرسة الفلسفية ظلت عاجزة تقريبا عن ”)...( اكتفى ابلقول أبن  الغزايلدي فو، يف كتابه عن  وكارا»بدوي عنه: 

يل وابن اإلنتاج يف الشرق اإلسالمي بعد الغزايل لكنه ازدهر بعده بنصف قرن، يف املغرب: ابن ابجة وابن طف
هذه صر قْ ه على الفلسفة والفالسفة؛ وهو يـخ فهو إذن يالحظ واقعة ولكنه ال يربط بينها وبني الغزايل وهجومِ  30“.رشد

على املشرق دون املغرب، ويقصد ابملغرب األندلس خصوصا: فاجلدب يف الفلسفة اإلسالمية يف نظره يقتصر  الشهادة
الذي و  31«نما هو ميجد قيام فالسفة كبار يف املغرب بعد وفاة الغزايل.على ما حدث هلا يف املشرق بعد الغزايل، بي

                                                 
 . انظر:البن رشدمسألة يف العلم اإلهلي للفصل والكشف و  لِّرة مُ ليس هناك ما يثبت أن مونك قد اطلع على نشر  - 24

Endress, «Le projet d’Averroès,» p. 27. 
25 Cf. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 334.  
26 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 339.  
27 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 382-383. 
28 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p.333. 
29 Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, p.333-334. 
30 Carra de Vaux, Gazali (Paris: Félix Alcan, 1902) p. 82. 

 .241ص “ أوهام حول الغزايل،”بدوي،  - 31
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 أما الثاين، فهون الفلسفة بعد الغزايل قد ظلت شبه عقيم؛ و ما األول، فهو أابجلملة، من كالم دي فو أمران: أ ،يفهم
 فاة ابن رشد.الفلسفة يف العامل اإلسالمي إىل حني و  يف عمرتمديد لأن فالسفة املغرب مل يقوموا سوى اب

هذا . نشر (Tjitze de Boer, 1866-1942)تيتزي دي بور  الشهري هو املستشرق األملاينو ، رابعاونضيف مثاال 
؛ وهو دي فو اي سنة واحدة بعد ظهور عمل كار ، أ1903، العام اتريخ الفلسفة يف اإلسالمكتابه الشهري   العامل

أيب الدعوى القائلة ابنتهاء الفلسفة يف العامل االسالمي بسبب من قر دي بور خبطأ يُ ، بدايةً  32.عمل هام يف سياقنا
كثريا ما يقال إن الغزايل قضى على الفلسفة يف الشرق قضاء مربما، مل تقم هلا بعده »: املعىن؛ ويقول يف هذا حامد

أساتذة الفلسفة  قائمة؛ ولكن هذا زعم خاطئ ال يدل على علم ابلتاريخ، وال على فهم حلقائق األمور. فقد بلغ عدد
-والظاهر أن دي بور مل يكن يعين هبؤالء األساتذة والطالب  33«يف املشرق بعد الغزايل مئات، بل ألوفا. وطالهبا

، وهو عنوان «أصحاب املختصرات اجلامعة»الفالسفة الكبار، وإمنا يعين هبم  -الذين وجدوا يف شرق العامل اإلسالمي
ورد فيه من األمساء واألعمال إال قلة قليلة، أخذت مبذهب ابن سينا ومل ترجع إىل الذي يرد فيه كالمه، ومل ي 34الفصل

 35الفارايب.
أعين وضعية املختصرات لكن الرجل يقر، يف املقابل، أن هذه الوضعية اليت كانت عليها الدراسات الفلسفية، 

ة. ورغم أن رخّحالة الغرب يف القرن مل تكن سوى عالمة من عالمات االحنالل والتدهور العام يف احلضار »، واشيواحل
الثاين عشر امليالدي )السادس من اهلجرة( أشادوا مبدح حضارة الشرق، فإن هذه احلضارة كانت يف حالة هبوط، إذا 
قيست مبا كانت عليه يف العصور السابقة، ومل يستطع أحد أن يزيد شيئا يف أية انحية من نواحي احلياة على ما بلغه 

ن العقول كانت من الضعف حبيث عجزت عن ذلك وركدت حركة اإلنتاج العلمي، ومل يكن للمؤلفني املتقدمون، أل
الكثريين الذين جاءوا يف القرون التالية من الفضل سوى حسن االختيار من كتب املتقدمني، وانتهى أمر النظرايت 

س ابن سينا، أن عليه أن أييت آبراء الفقهية والكالمية بظهور التصوف. وكذلك الفلسفة؛ فلم يشعر أحد بعد الرئي
مبتكرة. وجاء عصر املختصرات والشروح واحلواشي والتعليقات. ويف مثل هذا كان العلماء يقضون وقتهم يف 

يطلق على الفصل الذي قبل هذا، والذي أفرده للغزايل عنواان داال، إىل أن دي بور  مما حداولعل هذا  36«املدارس.

                                                 
 .1967الرتمجة اإلجنليزية هلذا الكتاب إال يف العام  تنجز، ومل 1938ي أبو ريدة العام وقد ترمجه عبد اهلاد - 32
 . 357( ص 1945)بريوت: دار النهضة العربية،  3، ترمجة عبد اهلادي أبو ريدة، ط. اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 33
 .360 -357، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 34
 . 359، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 35
. استمر ربط تقليد احلواشي واملختصرات ابحنطاط احلياة الفكرية يف اإلسالم يف دراسات الحقة، 358، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 36

 Montgomery Watt, Islamic philosophy and theology (Edinburgh: Edinburghوبتأثري من دي بور. انظر مثال: 

University Press, 1981) p. 134. 
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كان عنوان هنايتها يف املشرق؛ وهو وإن جاء   ، وإن مل يقتل الفلسفة فقدفالغزايل 37«ملشرق.هناية الفلسفة يف ا» وهو
 شراح وأصحاب حواٍش بعده، فإن هذا النشاط يف حد ذاته لدليل على االحنطاط الثقايف والعلمي الشامل. 

، اليت امتة كتابهيف خوالظاهر أن هذا الوضع العام هو الذي حال دون جناح ابن رشد أيضا. يعود دي بور 
شروحه على مذهب أرسطو سوى أثر قليل جدا »مل يكن لفلسفة ابن رشد وإىل القول أبنه  خصصها البن خلدون،

ر لفلسفة املسلمني أن تصل يف شخص ابن رشد إىل فهم دّ قُ يشبه أن يكون قد »وابجلملة،  38«يف العامل اإلسالمي.
وال توجد اليوم إال يف ترمجاهتا العربية ه ضائعة يف أصوهلا، لب أعمالأغو  39«فلسفة أرسطو، مث تفىن بعد ذلك.

والالتينية. ومل يكن البن رشد تالميذ وال أتباع. وعموما، مل تستطع الفلسفة أن تؤثر على الثقافة العامة، أو يف جمرى 
 40.وادثاحل

  
لك اجلملة الشهرية اليت تفيد أطلق ت يظهر جليا أن مونك هو من ما سبق، ميكن استخالص النتائج اآلتية: انطالقا
وجه ضربة قاتلة للفلسفة يف شرق العامل اإلسالمي؛ لكنها عرفت ازدهارا يف الغرب اإلسالمي على يد  قدأن الغزايل 

آخر فيلسوف يف العامل العريب هو ن ابن رشد أ علىرينان  وبدوره، أكد فالسفة مثل ابن ابجة وابن طفيل وابن رشد.
أي  هتافت الفالسفةول لكتاب . لكنه مل يُ ال يف الشرق وال يف الغرب فة مل تقم هلا قائمة بعدهاإلسالمي، وأن الفلس

فقد أقر كارا دي فو بوجود ما يشبه العقم الذي أصاب الفلسفة يف املشرق  ،يف هذا املوت. ومن جهتهمباشر دور 
فال شيء تغري يف دعوى  ،شد. وإذنوالذي تال موت الغزايل، ولكن الفلسفة يف املغرب استمرت إىل حدود ابن ر 

إهناء بور فقد انتهى إىل مراجعة أمرين اثنني: األول أن يكون للغزايل دور يف  . أما ديخبصوص ما بعد ابن رشد رينان
، خالف مونك، والدليل وجود متعاطني هلا يف هذه املنطقةخالف ما قال به  اإلسالمي،العامل شرق الفلسفة يف  قصة

لكن هؤالء مل ينتجوا شيئا بقيمة ما سبق، بل كانوا دليال على االحنطاط العام الذي  معا؛ دي فو ورينان اما قال به كار 
، ألن ابن رينان تظل صحيحة يف نظره اليت دافع عنها دعوىالفإن  الغرب اإلسالمي،. أما عن أصاب العامل اإلسالمي

 .  اإلسالميرشد مل يكن له تالميذ وجل خمطوطاته ضائعة يف العامل العريب

 سينويةإشراقية أم من كورابن إىل غواتس: فلسفة  .2
املدخل الذي ( يف Henry Corbin, 1903-1978) هنري كورابن الفرنسي وعلم اإليرانيات الفيلسوفُ يـُقخّدم 

فقد كورابن مسؤول عن إعادة تغيري اجتاه دراسة الفلسفة اإلسالمية ككل. »كما يلي:  موسوعة األداينبه  هتصّ خخ 
                                                 

 .316، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 37
 .399، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمبور،  دي - 38
 . 385، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 39
 .399، ص اتريخ الفلسفة يف اإلسالمدي بور،  - 40
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الرأيخ املشرتك الذي مفاده أن الفلسفة قد عرفت هنايتها بعد ابن  ،1964 اتريخ الفلسفة اإلسالميةيف كتابه  ،بطلأ
، كان الراحل عبد الرمحن بدوي نفسه قد قال خبصوص هذا الكتاب، مباشرة بعد بعقدين وقبل هذا 41«رشد.

وابلعبارة وعن الفكرة ذاهتا  42«الفلسفة اإلسالمية. هو أنه عدل املنظور التقليدي يف»صدوره، إن اجلديد الذي مييزه 
طروحته اليت تنص اجتاه الدراسات االستشراقية أب غري» على أن هنري كورابن قد عبد احلكيم أجهرتقريبا يؤكد  نفيها

 43«.على أن الفلسفة يف اإلسالم مل متت مع موت ابن رشد
؟ هل عثر على مدرسة التغيري الذي أحدثه كورابن كيف حصل هذاو : اتالشهاد ذهوللمرء أن يتساءل يف ضوء ه

دده طاملا أن ذلك ال يغري ال يهمه ما حنن بص ، كما سنرى،، إن الرجلبلتالمذة البن رشد؟ كال.  لىع مرشدية أ
 دعواه املركزية.  من شيئا
ية يف أي استمرار تشهد مل ابن رشد أن فلسفة ، وغريمها بور مانعا من القول مع رينان ودييف الواقع مل ير كورابن و 

إن القوم ]...[ قد درجوا على النقل والرتديد أبن ابن رشد كان » العامل العريب اإلسالمي. ويعرب كورابن عن هذا قائال:
، وأن هذه الفلسفة بلغت معه ذروهتا مث انقضى أمرها عندما قضى “الفلسفة العربية”أبرز اسم، وأبرع ممثل ملا يسمى بـ

عن ابهلم، واألمر كذلك، ما كان حيدث يف الشرق، حيث مرت مؤلفات ابن رشد دون أثر الرجل. ولقد غرب 
رمبا  »ن؛ إذ أحاطها هبا املؤرخو بل إن فلسفة ابن رشد يف حد ذاهتا ليست بتلك القيمة اليت عادًة ما  44«ملحوظ.

اإلسالم. لكن ذلك كله، ما هو  كانت العادُة أن يُنظر إىل فلسفة ابن رشد على أهنا الكلمة األخرية يف الفلسفة عند
إال قسم ضئيل يف حقل الفلسفة اإلسالمية. ولكي نُلم أبطرافها ونفهم ما سوف يكون أمر مستقبلها، علينا أن نرجع 

فإن مستقبل  ،وهكذا 45«إىل ما أشران إليه يف بداية هذا الكتاب )الفصل الثاين(، نعين بداية التشيع والفلسفة النبوية.
على خالف  ،وهي ؛“حلقةا الفلسفة”، وهي “احلكمة اإلشراقية”مية هو هذه الفلسفة النبوية، أو الفلسفة اإلسال

من بتأثري  أماكن عدة من العامل اإلسالميازدهرت يف  وقد 46؛خاصة ابإلسالمأصيلة و فلسفة  ،الفلسفة العربية املشائية
م. 1198ه/ 595ن رشد العام تويف اب»: ابنويضيف كور  ابن سينا واستمرت إىل اليوم.من الشيعة واالمساعيلية و 

أما يف ما يتعلق هبذه على االعتقاد أن جنازته كانت جنازة للفلسفة اإلسالمية أيضا.  ،ملدة طويلة ،وقد درج الناس
                                                 

41 Charles J. Adams “Corbin, Henry,” in Encyclopedia of Religion, second edition, ed. by Lindsay Jones, vol. 

3, (Detroit-New York: Thomson Gale, 2005) p. 1984. 
 .16، ص 19-15(: 1964) 95، ع اجمللة “نظرة جديدة يف الفلسفة اإلسالمية،”عبد الرمحن بدوي،  -42
( ص 2011بريوت: املركز الثقايف العريب،  -)الدار البيضاء بناء العامل على مسائل الدين ودرس يف اهلوية أبو الربكات البغدادي:عبد احلكيم أجهر،  -43

18. 
، ترمجة نصري مروة وحسن قبيسي وراجع وقدم له اإلمام موسى (1198اتريخ الفلسفة اإلسالمية، منذ الينابيع حىت وفاة ابن رشد )هنري كورابن،  -44

 وانظر أيضا: . 358( ص 1998)بريوت: عويدات للنشر والطباعة،  2ر، ط. الصدر واألمري عارف اتم
Henry Corbin, « En orient, après Averroès…,» in Jean Jolivet (éd.), Multiple Averroès (Paris : Les Belles 

Lettres, 1978): 323-329, p. 323-324. 
 . 358-357، ص (1198حىت وفاة ابن رشد ) اتريخ الفلسفة اإلسالمية، منذ الينابيعكورابن،   -45

46 Henry Corbin, « En orient, après Averroès…,» p. 324. 
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. ولكن مع ابن رشد بلغت منتهاهافصحيح أهنا قد  “املشائية العربية”ـاملرحلة من الفلسفة اإلسالمية، املعروفة ب
ابن  حيث ذهلوا عن أن شيئا جديدا قد بدأ يف تزامن مع وفاة الطريقة يف التفكري خاطئة متاما، هخرى، هذجهة أمن 
 47«.1240ه/ م638)ت. ومبحي الدين ابن عريب  م(1191ه/587)ت. السهروردي سم اب يرمز له ، شيئارشد

اما عند كورابن؛ لكنه خاطئ عندما رشد يف العامل اإلسالمي صائب متابن عىن هذا أن قول رينان عن هناية فلسفة مو 
 من قبل فلسفة ابن رشد. يتعلق األمر ابلفلسفة احلقيقية، واليت هي أبعد من أن تكون ممثلةً 

. ويعرب عن هذا كورابن وال قيمة له ومن هذه الزاوية، يغدو ادعاء مسؤولية الغزايل عن موت الفلسفة ادعاًء ساقطا
يبدو من املبتذل القول أبن هذا النقد، كما قيل يف القرن املاضي، قد »ثال: أكثر من مرة يف عمله، فنجده يقول م

من اللغو الباطل أن نقول إن »ويقول بلغة أكثر جزما:  48«وجه للفلسفة ضربة مل تقم هلا بعدها يف الشرق قائمة.
الزعم أبن الفلسفة مل تقم هلا  الفلسفة بعد الغزايل قيض هلا أن تنتقل إىل غرب العامل اإلسالمي، كما أنه من اخلطأ أيضا

قائمة بعد تلك الضربة اليت وجهها هلا الغزايل. فقد بقيت الفلسفة مزدهرة ابلشرق، وكانخ تخزعزعها على حد من 
الضعف حبيث أننا جند حىت أايمنا هذه فالسفة يدينون مببادئ ابن سينا؛ واملؤلفات الكبرية يف مدرسة أصفهان جتٍل 

علق ال بفلسفة توفيقية وال أبعمال امللخصني، إهنا تتعلق على وجه التحديد هبذه الفلسفة النبوية على أن القضية ال تت
]...[ اليت خلصنا هلا يف أول الكتاب واليت ابنطالقها اجلديد، يف إيران يف القرن السادس عشر، تعرب لنا، نظرا إلفالس 

لسفة احلقيقية األصيلة يف اإلسالم، تلك الفلسفة اليت ال أن مصري الفالنقد الغزايل، عن األسباب اليت جتعلنا جنزم 
  49«.ميكن أن تنشأ إال يف اإلسالم، ال ميكن أن أتخذ جمراها إال يف حميط شيعي

وعليه، فللخروج من مأزق موت الفلسفة يف اإلسالم، الذي قال به مستشرقو القرن التاسع عشر، كان البد من 
الذي أعلن “ الشيء اجلديد”إلسالمية وتوسيعه، أو ابألحرى استبداله ليضم هذا تعديل املنظور التقليدي للفلسفة ا

عنه، والذي، وحده، يضمن للفكر استمراريته وسط اإلسالم. ومن هذه الزاوية، يصبح موت ابن رشد أو لنقل هناية 
. وهكذا، فقد كان يف اتريخ الفكر اإلسالمي، حسب املقاربة اجلديدة لكورابن 50“مرحلة مفصلية وحامسة”فلسفته 

ألجل اإلعالن عن ميالد حتديدا أو لنقل أن يوافق على تشييع جثمان فلسفة ابن رشد  ،تلقْ أن يـخ  هلذا األخريبد ال
أن من هذه اجلهة أيضا، جيوز لنا يتسع هلما معا. و  ؛ وكأن صدر العامل اإلسالمي مل“الفلسفة احلقة”هو  شيء جديد

سحت اجملال ، إبقرارها مبوت فلسفة ابن رشد، قد فدعوى كورابن، ألهنا ،العمقيف  ،نقول إن دعوى رينان قد خدمت
                                                 

47 Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique (Paris : Gallimard, 1986) p.351-352. 

وكما هو واضح، فإننا حنيل على  “.منذ وفاة ابن رشد إىل أايمنا هده”، ويتعلق بـ إىل العربية وغري مرتجم ،وتضم هذه الطبعة جزءا اثنيا ال يوجد يف الطبعة األوىل من الكتاب
 الرتمجة العربية عندما يتعلق األمر ابجلزء األول، وعلى الطبعة الفرنسية اجلديدة والكاملة عندما يتعلق األمر ابجلزء الثاين.

Henry Corbin, « En orient, après Averroès…,» p. 324. 
 .272، ص (1198اتريخ الفلسفة اإلسالمية، منذ الينابيع حىت وفاة ابن رشد )كورابن،   -48
 .280-279، ص (1198اتريخ الفلسفة اإلسالمية، منذ الينابيع حىت وفاة ابن رشد )كورابن،   -49

50 Corbin, Histoire de la philosophie islamique, p. 352.  
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يف الغرب اإلسالمي  “ العقالنية” ومبا أن كورابن كان له رهانه، فإن هناية الفلسفة“. حلقةفلسفته ا”له للدفاع عن 
 ابلنسبة إليه. اتفها، بل أمرا مطلواب،كان شأان 
اإلسالمي )الشيعي أساسا(  روحاينشراقية يف الفضاء الالذي حققته الفلسفة اإلالكبري  نجاحال كورابن  ربطي ،وأخري

ال ميكن هلا أن ف ،ومبا أهنا أتمل إسالمي خالص بعامل حاسم، وهو أن هذه الفلسفة خاصة هبذا الفضاء وأصيلة فيه؛
يف  الفشللفلسفة املشائية نفهم ملاذا كان مصري ا يغدو سهال علينا أن وعندما نستحضر هذا 51.إال فيهنتشر وت ينعت

 وجود مسافة كبرية بني هذا االدعاء املضمر ال نتصورمن هذه اجلهة، فإننا و  .فإهنا مل تكن من تربة إسالمية اإلسالم،
 وبني أي دعوى تقليدية من دعاوى مستشرقي القرن التاسع عشر.

عمال  Miguel Cruz Hernándezكروث هرياننديث أصدر املستعرب اإلسباين ميغال  عقودا بعد عمل كورابن، 
كان قد   ،وهو يف احلقيقة توسيع لعمل سابق 52.اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميضخما، يف ثالثة جملدات، بعنوان 

يغطيها، . وعلى الرغم من أمهية هذا العمل، فإن احلقبة اليت 1957العام  الفلسفة االسبانية اإلسالميةأصدره عن 
جتعل منه عمال ذا صبغة مدخلية. وصاحبه نفسه يقول عن كتابه إنه غري موجه   يومنا هذا،بداية اإلسالم إىلمن وهي 

  53للمتخصصني.
ومبا أن العمل يهتم ابلتاريخ، فقد كان ال بد أن تعرضه مسألة هناية الفلسفة سواء يف شرق العامل اإلسالمي أو يف 

وكل للغزايل يف تلك النهاية. يقول يف فقرة بعنوان: لذي أُ متوجسا من الدور الكبري ا ثغربه. وألول وهلة يبدو هرياندي
ويف احلقيقة ضد ابن  -إن اهلجوم القاسي واملقصود للغزايل ضد الفالسفة »“: تبعات ونتائج املوقف النقدي للغزايل”

من ابن بدا كما لو كان غري كاف وحمدودا ونتيجة ألخطاء ابن سينا، ومن هنا ظهر نقاد أكثر تشددا بدًءا  -سينا
. ولكي نعود لنرى الفلسفة ي فكر ابن سينا من الوسط الثقايف السين يف املشرقوهكذا حم  غيالن حىت ابن تيمية. 

وليس هذا األخري سوى أوىل احللقات  54«، حيث ظهر ابن ابجة.فيجب أن نوجه أنظاران حنو األندلسمن جديد 
قمة الفلسفة ومسك »ابن رشد جاء مث  ،ابن طفيليخ الفلسفة يف هذا الصقع، وقد أتى بعدها الكربى يف اتر 

وإذا كان الغزايل قد أسهم يف هناية الفلسفة يف املشرق، فإن التعصب األعمى املتشدد للعلماء والفقهاء  55«ختامها.
                                                 

51 Henry Corbin, « En orient, après Averroès…,» p. 324. 
اتريخ الفكر يف العامل . انظر: كروث إيراننديث، 1995، أما الطبعة الثانية فقد صدرت معدلة ومنقحة العام 1981صدرت الطبعة األوىل العام  -52

 (.2013-2009، ثالثة جملدات، ترمجة عبد العال صاحل )القاهرة: املركز القومي للرتمجة، اإلسالمي
 .35، ص منذ البداايت حىت القرن الثاين عشر، اجمللد األول: اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميإيراننديث، كروث   -53
. )والتشديد منا(. والظاهر أن 531، ص منذ البداايت حىت القرن الثاين عشر، اجمللد األول: اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -54

حصل من مستجدات يف ملف فلسفة ابن سينا ومدرستها يف العامل اإلسالمي السين، فضال عن الشيعي، وإال ملا حتدث عن هرياننديز غري متابع ملا 
 هنايتها. ميكن العودة إىل دراسات فيسنوفسكي للوقوف على ما نقول.

، ترمجة عبد العال صاحل طه لقرنني التاسع والرابع عشرالفكر األندلسي ما بني ا، اجمللد الثاين: اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -55
 .281( ص 2013)القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 
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بعد أن انطبعت 56،«إىل هناية للفلسفة يف العامل اإلسالمي»ابن رشد « مسك اخلتام الرائع لفكر»ول حخ هو ما سيُ 
 57ع األرسطي.ابلطاب
هي أن ابن رشد، وبسبب مما عاانه من إدانة ونفي، مل يكن لتعليمه وإلسهامه  نتيجة اليت ينتهي إليها هرياننديثوال

وهذه اخلالصة، كما  58من صدى عند أتباعه من املسلمني، لذلك وجب البحث عن هذا األثر عند أتباعه الالتني.
أكثر من قرن مضى. ونتصور خطورة إشاعة  أطلقهرينان الذي لكالم  “كسولة”هو ظاهر، ليست سوى استعادة 

 الواقع، فإن قارئ كتاب هرياننديث ويفمثل هذه األحكام بني الطلبة وعموم القراء واجلهد الذي يقتضيه تصحيحها. 
لسي هناية الفكر األند»و 59«وتدهورهاانتهاء الفلسفة األندلسية »بقدر ما جيد نفسه أمام عناوين كثرية تعرب عن 

 .فإنه ال جيد تفاصيل وافية تفسر هذه النهاية املبالغ فيها 60(«14و 13)القرانن 
العام  هامةمتخصصة مقالة  ، من جامعة ايل،أصدر دميرتي غواتسهرياننديث، يف مقابل الطابع العام لكالم 

وتكمن أمهية هذه  61“ربية.دراسة الفلسفة العربية يف القرن العشرين: مقالة يف كتابة اتريخ الفلسفة الع”عن  2002
توقفت ابلنقد للرأي حماولة لتقومي عمل تواصل ألزيد من قرن؛ ويف أهنا، اثنيا،  ، أوال،يف أهنا ، يف تصوران،الدراسة

فاعلية هامشية، توقفت عن الوجود أن الفلسفة يف احلضارة اإلسالمية كانت يف أحسن أحواهلا »الشائع بني الدارسني 
هذا هو الوجه النقدي ملقالة  62« وجهها هلا يف القرن احلادي عشر امليالدي.الغزايلاليت يزعم أن  بعد الضربة القاضية

وأهنا مل  ،(1111الغزايل )ت. بعد متتالفلسفة العربية مل »أما وجهها املوجب، أو لنقل دعواه، فهي أن  ؛غواتس
قوية ومستقلًة إىل  كانت حركًة فكريةً   لقد بل .السنةما مسي أبهل  وموضعخ توجس من قبل ،هامشيةٍ  جمرد فاعليةٍ  تكن

ولعبت  -يف إيران حية  ظلتالفلسفية  الفاعليةقد يقول البعض إن بل  –كاملة لعشرة قرون   حد كبري، واستمرت
  63«وخاصة بعد وفاته. -ممثلها األكرب-ابن سينا  قبل دورا مركزاي يف تشكيل ثقافة رفيعة

                                                 
 .371، اجمللد الثاين، ص اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -56
 .443، اجمللد الثاين، ص اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -57
 .371، اجمللد الثاين، ص اتريخ الفكر يف العامل اإلسالمينديث، كروث إيران  -58
 .371، اجمللد الثاين، ص اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -59
 .443، اجمللد الثاين، ص اتريخ الفكر يف العامل اإلسالميكروث إيراننديث،   -60

61 Dimitri Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century. An Essay on the Historiography 

of Arabic Philosophy,” British Journal of Middle Eastern Studies 29 (2002): 5-25. ويف حدود ما نعلم، ترمجت املقالُة  
من االجتهاد والزايدات على أقوال غري قليل ؛ والثانية فيها ترمجتني إىل العربية: أوالمها حتتاج مراجعة شاملة لكثرة ما ورد فيها من األخطاء يف النقل

 غواتس والبرت منها أحياان، بشكل جيعل االعتماد عليها غري مأمون.
62 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 5. 
63 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 6. 

ظلت دائما طائفة من أهل السنة املتشددين تنظر يف : »1916قد كتب العام  Ignàc Goldziherإغناس غولدسيهر  املستشرق اجملري ولإلشارة فقد كان
اليوانين يف احلضارة الرتاث ضمن “ موقف أهل السنة القدماء إبزاء علوم األوائل،”انظر: اجنتس جولدسيهر، « شيء من الشك وعدم الثقة واالطمئنان.
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خاصة يف عناصر هذه الدعوى سبق أن التقينا هبا يف دراسات سابقة،  وليس خيفى على القارئ أن بعضا من
موعة وجهه جمل النقد الالذع الذيذلك بور. لكن الشيء الذي أاثر انتباهنا يف مقالة غواتس هو  بدي املتعلقةالفقرة 

 ت االستشراقية واإلشراقيةاملقاراب هي، و جمال دراسة الفلسفة العربية االسالميةلت يف غِّ عملت وشُ من املقارابت اليت أُ 
ولن نقف هنا إال عند املقاربتني األوىل والثانية  64ممثلة يف هنري كورابن والسياسية ممثلة يف ليو شرتاوس. أو الغنوصية

 وابختصار شديد.
، أوال ،هيفأربعة أعطاب أساسية،  عاينت هااملقاربة األوىل اليت ينتقدها غواتس هي املقاربة االستشراقية، ويعترب 

وسيط بني الفلسفتني اليواننية والالتينية  جمردالفلسفة العربية  أبن تعتقد ؛ واثنيا،قول بصوفية الفلسفة العربيةت
الفلسفة قول بنهاية تبعا، ار هي، ؛ و غاية الفلسفة العربية كان  التوفيق بني الفلسفة والدينأبن اثلثا، تزعم، الوسطوية؛ و 

ن نقف سوى عند هذا العائق الرابع واملؤثر يف الدراسات االستشراقية عند فل ،وابلطبع 65بن رشد.مع ابالعربية 
 معاجلتها للفلسفة العربية. 

أبن تلك  االستشراقي طبيعية للقول سوى نتيجةٍ  ة العربية مع ابن رشدالفلسفبنهاية القول يف تقدير غواتس، ليس 
الرشدية أبن  للقولضرورية  نتيجةٍ و ، السكوالئية املبكرةو  بني الفلسفتني اليواننية املتأخرةالفلسفة مل تكن سوى وسيط 

ضالته يف كتاب دميرتي غواتس  دهاهنا جي 66الوسيط. غريبيف الفكر ال تُؤثِّر نظرية من العامل اإلسالميهي آخر 
فإن غواتس يتسلم ما انتهى  ،. وابجلملةاالعتقاد ، الذي زيف هذااتريخ الفلسفة اإلسالمية ،هنري كورابن خصمه

كان خطأ االعتقاد أبن ابن رشد   حيث يوافقه علىخبصوص مكانة ابن رشد،  (1964)العام  إليه كورابن يف حتليالته
، وعلى أن «أن هذه الفلسفة بلغت معه أوجها وغايتها»، و«“الفلسفة العربية”أكرب اسم وأبرز ممثل ملا أطلق عليه »

 67يثري انتباه أحد.الشرق حيث مر عمل ابن رشد دون أن يف حيصل من يعتقد هبذا إمنا هو ذاهل متاما عما كان 
 صلعندما و تعرض ألشد النقد وأقذعه الذي  صادق عليه دميرتي غواتس يف كتاب كورابنبس  مما ا، ابختصار، قخ هذ
وبعبارة أخرى، إن ختسيس مكانة ابن رشد يف اتريخ الفلسفة اإلسالمية  68.وفلسفته احلديث عن مكانة ابن سينا إىل

فسح اجملال لدميرتي غواتس قد لتصوره اخلاص للفلسفة احلقة، فلسفة السهروردي وابن عريب،  قبل كورابن خدمةً من 
 . . وهنا كان البد لغواتس أن يصطدم بكورابنمكانة ابن سينا والسينوية عن ،يف املقابل ،الذي يدافع

االرتباط بني ابن   اجتاهني: أوهلما فكُّ قد ذهبت يف غواتس ملقاربة كورابن ميكن أن نقول إن انتقاداتوعموما، 
. ، اليت ليست ابألمهية النظرية حىت متثل مستقبل الفلسفة العربية اإلسالمية بعد ابن رشدسينا وهذه الفلسفة اإلشراقية

                                                                                                                                                             

]صدرت الطبعة األوىل عام  125 -124ص  (1980ن بدوي )بريوت: دار القلم، ، ألف بينها وترمجها عبد الرمحاإلسالمية: دراسات لكبار املستشرقني
 وغواتس، وإن كان ال يذكر غولدسيهر، فإن مواضع من مقالة مبثابة رد عليه.  [. ومواضع كثرية من هذه املقالة.1940

64 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 8. 
65 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 8. 
66 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 15. 
67 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 15. 
68 Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p 16-19. 
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من شأنه  عن التصوف وحتقيق الذات، adolescent talk “أحاديث مراهقني”مث إن اختزال الفلسفة بعد رشد إىل
أما االجتاه الثاين، فهو البحث عما يُظهر جناحات الفاعليات  69.االهتمام هبا مضيعة للوقت واجلهدأن جيعل 

واليت تبلورت وتطورت لتهيمن على كل العامل اإلسالمي إىل حدود  ،الفلسفية اليت كان ابن سينا رائدها يف فارس
للفلسفة “ العصر الذهيب” ابن رشدسفة فلقرن الثالث عشر الذي شهد هناية فقد كان ال ،العصر احلديث. وهكذا

، كما كان رائدا وجمددا على مستوى النظر الفلسفي حىت قبل وقد كان ابن سينا رائد هذا العصرالعربية اإلسالمية. 
 70.“عقالنيته”ابن سينا و“ تقدمية”ابلقياس إىل  “رجعي”ابن رشد سوى ومبوازاة ذلك، مل يكن  .العصر احلديث

أيب ]=، وذلك خالف ما حصل مع معاصريه فشل يف التأثري على الفلسفة العربية بعد موتهقد »مث إن ابن رشد 
يكاد  ،وابجلملة  71«.ن أثرا بقوة يف التقليدين اإلسالمي واليهوديياللذ [وموسى ابن ميمون احلامتي بكر ابن العريب

  72أي أتثري يف الفكر العريب.البن رشد  أال يكون
، بعد أفوهلا يف األندلس، قد اإلسالمية فإنه يلزمنا أن نقول إن الفلسفة العربية ،اتسوإذا حنن قبلنا بفرضية غو 

الذي يظهر أكثر  اتريخ الفلسفة السينوية ،يف الواقع ،فإن اتريخ هذه الفلسفة إمنا هو ،ومن مث .عقالنية غدت سينوية
فإن الشاهد  وعليه، 73وينجلي خاصة بعد موت ابن رشد، الذي مل يكن سوى شارح مشائي غري ذي أثر يف املشرق.

هو وجود مدرسة أو مدارس سينوية مهيمنة؛ وهي من القوة  والعقالين، مبعناها الصناعي ،الوحيد لعدم موت الفلسفة
هذه هي النتيجة اليت يستخلصها املرء من  .“شطحاته”السهروردي و “إنشاءات”والنسقية حبيث ال ميكن ردها إىل 

تشراقية وهي ال ختتلف، يف تقديران، يف شيء عن بعض املقارابت االس ؛تابعة استدالالت غواتس يف أعمالهم

                                                 
69 Cf. Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century,” p. 18. 

أيضا مقاربة كورابن، وإن كان أكثر تلميحا؛ فهو وإن كان يعمد إىل إبطال  ينتقد هوRobert Wisnovsky ميكن أن نذكر أن رُبرت فيسنوفسكي و 
فهو مثال يشدد على االختالف اجلذري بني ابن سينا والسهروردي )والشريازي(  فإنه ال أييت على ذكره. عند هذا األخريبعض الدعاوى املركزية 

 انظر:«. مصطلحا اتفها»عل السينوية وأن من شأن اخللط بينهما أن جيخبصوص مفهومي املاهية والوجود؛ 
Robert Wisnovsky, ‘‘Avicenna and the Avicennian tradition,’’ in The Cambridge Companion to Arabic 

Philosophy, ed. by P. Adamson and R. Taylor (Cambridge, Cambridge University Press: 2004): 92-136, 

p.111. 
 . ، ممثلة يف ابن سينا ويف علماء آخرينجنازات العظيمة للعلوم والفلسفةيف وجه اإل حمافظ تقدير غواتس سوى موقف رجعي ن رشد يفليست فلسفة اب - 70

Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and 

Early ‘Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th c.) (London & New York: Routledge, 1998) pp. 153-154. 

يصعب الدفاع  وابختصار شديد، إن تقسيم اتريخ الفكر يف العصر الوسيط إىل ما هو رجعي يف مقابل ما هو تقدمي، وهو ما ميثله ابن سينا يف تقديره، أمر
 عنه؛ إذ يبدو أنه حصيلة هواجس إيديولوجية متعلقة بصاحبها. 

71 Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000 - 1350,” p. 91. 
72 Gutas, Gutas, Greek Thought, Arabic Culture, p. 154. 

ن الدارسني. انظر مثال موقف وخطورة هذه اخلالصة اليت تفضي إليها أقوال غواتس تكمن يف األثر الذي خلفته، حيث اتبع غواتس يف مذهبه الكثري م - 73
 «. الفلسفة السينوية قد غدت، بفضل أتثريها القوي يف العامل اإلسالمي، هي الفلسفة نفسها»الدين عارف الذي يقرر بكل اطمئنان أن  سيامس

Syamsuddin Arif “Al-Āmidī’s Reception of Ibn Sinā: Reading al-Nur al-bāhir fī al-hikam al-
zawāhir,” in Avicenna and his Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy, ed. Y. T. Langermann 

(Turnhout: Brepols, 2009): 205-218, p. 218. 
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ي يف شهد الفلسفتنوع الذي يفرتض أنه كان يؤثث املألهنا تفضي بنا إىل اختزال شديد لل واإلشراقية اليت انتقدها،
أن يشهد ، وأنه مل يكن بوسعه هذا العامل ال ميكن أن يكون إال حمكوما ابلوحدة والتقليد ما لو؛ كالعامل اإلسالمي

اليت ال  السينوية املقالة كانةولو كانت مب ،الفلسفية الواحدة املقالةبدل  74متنوعة،متعددة و فلسفية صناعية  مقاالت
 .أحد يشكك يف قيمتها

 خامتة
وذلك من  ؛وكيف تبلورت وتشعبتالعربية اإلسالمية  هذه الدراسة أن نتتبع منشأ فكرة موت الفلسفةحاولنا يف 

لقد كان الغرض من هذا التتبع، أيضا، أن نكشف . قدامى وحمدثنيدراسات صادرة عن مستشرقني النظر يف خالل 
. وبناء على فحصنا جملموعة وت املزعومامل فضي إليها القول بذلكمن املآزق اليت يلخروج لحت رتُ عن الصيغ اليت اقْ 

هندسته يف القرن التاسع  قد حصلت ،ذلك املوتخبصوص  ،تبني لنا أن كل شيء املركزية يف املوضوع،من األدبيات 
عشر؛ أي يف وقت كان االحتكاك مبصادر الفلسفة اإلسالمية ما يزال يتحسس خطواته األوىل، وحيث كان أغلب 

مل يكتشف بعد.  هو بينماموضوع حديثنا، ما يزال خمطوطا، بل كان يعتقد أنه ضائع،  النصوص اخلاصة ابألعالم،
املصدر اليت صارت ، كان صادرا من التقاليد املعتمدة على الرتمجات العربية والالتينية  واألحكام وأغلب املعارف

أن ابن وكمل العريب اإلسالمي بدا للناس . وهلذا، ملا بدأت الدراسات يف التأريخ للفلسفة يف العاللفلسفة العربية األساس
رشد هو آخر فيلسوف فيه، ومبوته تنتهي قصة الفلسفة اليت مل تعمر طويال بسبب ضيق الدوائر الدينية والفقهية هبا. 

والفكر االشعري  صوصا،خ هتافت الفالسفةفشرعوا يف افرتاض األسباب، ومل يظهر يف املشهد يف ذلك احلني سوى 
تلك الدوائر. ل انتيجة النظر هي أن الفلسفة يف اإلسالم قد انتهت بسبب الغزايل الذي ضمن انتصار فكانت  .عموما

لكنه حمتوم.  ،ويف أحسن األحوال، مل يكن الفالسفة الذين ظهروا يف الغرب اإلسالمي سوى مراحل موت متأخر
بعده أيضا؛ إذ بسبب تلك الفتوى اليت وإمنا تلك اليت جاءت  ،فقط وكأن الغزايل مل يقتل الفلسفة اليت كانت قبله

أدار العامل اإلسالمي ظهره للفلسفة. هذه هي الصورة العامة اليت تكرست منذ القرن التاسع  التهافتتوجد يف آخر 
الدعوى األوىل؛ وذلك  معشر. ورغم املراجعات اجلادة اليت بدأت مبكرا، أيضا، فإهنا مل تتمكن من الصمود بقوة أما

. وميكن القول إن الوضع قد أساسا، فضال عن أسباب أخرى ال جمال لذكرها هنا اص يف النصوصبسبب من اخلص
استمر على ما هو عليه إىل أن جاء هنري كورابن لريسم جمرى خمتلفا للفلسفة اإلسالمية، وخيطط ملرحلة جديدة من 

ة ذاته. إن املوت الذي دأب الناس على التأريخ للفلسفة يف العامل االسالمي، بل ويغري من مفهوم الفلسفة اإلسالمي
هنا يلتقي  . قد انتهت فعال مع ابن رشدهي املشائية، و العربية احلديث عنه ال يهم إال فلسفة بعينها، وهي الفلسفة 

جلديدة بقدر . وهذه الدعوى ات أيب الوليداحلقة فقد بدأت مباشرة بعد مو اإلسالمية . أما الفلسفة كورابن مع رينان

                                                 
 وهو ما سنفرد له قوال مستقال. - 74



مركز أفكار للدراسات واألبحاث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 19 

استشراق القرن التاسع عشر، خاصة بعد  أحكامللتخلص من  ما، إذ فتحت انفذة اعدة يف البدايةما بدت و 
اكتشاف قارة جديدة من النصوص اإلمساعيلية والشيعية اليت مل تكن معروفة قبل، فإهنا قد تلقت نقدا شديدا منذ 

دعوى مركزية  تظهر شابتها. وهنا من املبالغات اليت وبسبب  ،بسبب من ذلك املفهوم اجلديد للفلسفة ،البداية
أخرى، وهي أن الفلسفة يف اإلسالم مل تكن هامشية ومل متت ومل تعوضها الفلسفة اإلشراقية، بل ظلت حية والدليل 

هذه هي النتيجة اليت انتهى إليها  أما ابن رشد فلم يكن له أي أتثري ذي ابل. .قوية جدا عقالنية سينوية فلسفةوجود 
  ستشراقية الذي استعرضناه بتلويناته وجوانبه.الالدراسات امسار 
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