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د.حسن مصطفى

يعد ابن رشد ( 595-525هـ2291-2221 /م) من أعظم فالسفة اإلسالم على اإلطالق
ملا متيز به من نزعة برهانية عقالنية عملت على تقدمي فلسفة عربية إسالمية خالية من الشوائب
الصوفية والكالمية اليت حلقت بفلسفات معظم الفالسفة املسلمني الذين سبقوه .ولذلك كان
نضال ابن رشد املعريف هو نضاالً من أجل قلب األوضاع املعرفية يف الثقافة العربية يف عصره

من حالة "الالعلم" إىل حالة "العلم" ومن حالـة "الالمعقول" إىل حالة "املعقول" أي أنه كان
نضاالً من أجل تنصيب العقل إماماً ومرجعية يف كل من العقليات والشرعيات ،فكل آرائه
كانت حماولة ترمي إىل إعادة بناء املعقولية يف كل من الفلسفة والدين على أساس عقلي برهاين
كل حسب مبادئه وأصوله.

1

عين ابن رشد بالفلسفة العقلية الربهانية عناية فائقة ،فحفظها وشرحها وانتصر هلا ،وكان له من
ووضح رأي أرسطو يف مسائل كثرية ،حيث ظل ثالثة عقود يشرح كتب
الفضل الكثري عليهاّ ،

أرسطو ،حىت شرحها كلها ما عدا كتاب "السياسة" إذ مل يكن متوفرا عنده ،لذلك شرح كتاب

بديال له ،حيث تعترب السياسة هي اجلانب العملي الثاين الذي يكمل
"اجلمهورية" ألفالطون ً
كتاب "األخالق النيقوماخية" ألرسطو الذي يعد اجلانب النظري األول لعلم السياسة .وكان
ابن رشد يقتطف أجزاء من النص األرسطي ويضيف إليها تعليقات توضيحية ،وأخرى نقدية،
مع االستعانة بأقوال الشراح الكالسيكيني.
ورد ابن رشد على اهلجوم على الفالسفة العقالنيني ،ودافع عن املنهج العقلي الربهاين ،وناقش
آراء املهامجني دون حتيز ،وانتصر لبعض آراء املهامجني على الفالسفة –كالغزايل -يف بعض

 1مقدمة الدكتور غيضان السيد علي ،مدرس الفلسفة احلديثة جامعة بين سويف ،على كتابنا "فك التشابك بني العقل والنص الديين-
قراءة يف منهج ابن رشد" ط بالعقل نبدأ للدراسات واألحباث 2121م
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املواضع ،فقد كان هدفه احلق يف ذاته وليس االنتصار هلؤالء الفالسفة .وكان تصديه هلذا اهلجوم
يف ثالثة كتب رئيسية هي "هتافت التهافت" و"مناهج األدلة" و"فصل املقال".
وضح االختالف
وناقش ابن رشد وصحح لفالسفة سابقني ،مثل "ابن سينا" و"الفارايب" ،ف ّ
بني رأي أرسطو ورأيهما يف بعض املواضع ،كما انتقد ابن سينا يف "هتافت التهافت" ويف شرحه
وتلخيصه لـ "ما بعد الطبيعة" .وقد قبل ابن رشد بعض التطورات الفلسفية عند فالسفة املشرق
اإلسالمي ،كما رفض بعضها.
كما سعى ابن رشد إىل البحث يف العالقة بني العقل والنص الديين ،فوفّق بينهما توفيقا بديعا
مجيال مطابقا لشرائط الربهان ومؤديا للحق ،فوفّق بني احلكمة أو الفلسفة العقلية من جهة؛
ً
أيضا إىل التوفيق بني آراء املتكلمني والفالسفة
والشريعة أو الدين من جهة أخرى ،كما سعى ً

يف بعض املواضع .وقد كان يف سعيه هذا يهدف للحق يف ذاته كما أشرنا وليس للتوفيق نفسه.
وكون ابن رشد هادفا للحق يف ذاته واضح ملن عرف منهجه الربهاين ،فالربهان ال غاية له إال

احلق ،كما أن ابن رشد ال ينتصر دوما للفالسفة بل يثبت خطأهم وينتقدهم يف بعض املواضع
كما سبق ،ويناقش يف فصل املقال كيف نتعامل مع أخطاء من سبقونا منهم؟ وما هو حكم
خطئهم يف البحث واالجتهاد؟ كما ال يسعى للتوفيق مع املتكلمني يف كل املواضع ،بل يبني
خطأهم يف مواضع كثرية يف "فصل املقال" و"مناهج األدلة".
ورغم كون ابن رشد من أكرب وأهم الفالسفة ،إال أن ذلك ال مينع من رصد بعض أخطائه
العلمية – من وجهة نظرنا -اليت جانبه فيها الصواب؛ ومنها-:
أوال :انتقاداته لـ "برهان اإلمكان" يف "هتافت التهافت" ،حيث يتوافق هذا الربهان مع الشرائط
العقلية الصحيحة للرباهني.
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ثانيا :إقراره لبعض اجلزئيات السياسية يف تلخيصه لكتاب "اجلمهورية" ألفالطون دون دليل
عقلي صحيح عليها ،فخالف منهجه واملنحى العقالين عموما الذي يعترب العقل أداة كلية ال
تعي وتدرك سوى الكليات – دون جزئيات وتفاصيل اإلهليات ومباحث احلكمة العملية الواقعة
حتت احلاكمية الزمكانية كاألحكام السياسة التفصيلية مثال -حيث يقول ابن رشد" :وأما العلم
(العقلي) بالربهان فإمنا يكون على األمر الكلي وباألمر الكلي ،واألمر الكلي هو يف كل
شخص ويف كل زمان"

2

ثالثا :إقراره لبعض النظريات الطبيعية والفلكية اليونانية القدمية ،اليت مل يكن عليها أدلة عقلية
وجتريبية معتربة ،واتضح خطأها فيما بعد.
وجدير بالذكر أن العقالين البد أن يدرك هذه األخطاء بعرضها على قواعد املنهج العقلي
الربهاين نفسه ،واليت يوضحها علم املنطق ،واليت وضحها ابن رشد وانتصر هلا ،فمن مميزات
املنهج العقلي الربهاين وقوته هو امتالكه للموازين اليت بتطبيقها نستطيع أن منيز احلق من
الباطل ،ونعرف مىت جانب الفيلسوف الصواب ومىت أصابه.
فكما هو واضح يف علم املنطق؛ إن راعى اإلنسان قواعد التفكري السليم تكون أفكاره صحيحة،
وإن مل يراعها أو أخطأ يف مراعاهتا فقد خيطئ يف أفكاره .لذلك قد خيطئ الفالسفة من
أصحاب املنهج العقلي الربهاين دون أن يعين ذلك خطأ طريقتهم أو خطأ الربهان ،ومعرفتنا
أهنم أخطأوا هو عن طريق عرض كالمهم على قواعد الربهان ،فإن كان كالمهم مطابقا هلا
كان صحيحا ،وإن خالفها كان خاطئا.
أيضا ،فمعرفة خطأ املهندس يكون مبراجعة ما قام به على القوانني
ومثل ذلك يف أي علم ً
اهلندسية ،فإن كان ما قام به مطابقا للقانون فهو صحيح ،وإن اختلف مع القانون فهو خطأ،
وال يعين خطأ املهندس فساد قوانني اهلندسة نفسها اليت ثبتت صحتها.
 2ابن رشد ،تلخيص منطق أرسطو ،كتاب الربهان ،صـ 445
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ولذلك يؤكد ابن رشد يف "فصل املقال" على ضرورة عرض ما يصلنا من الفالسفة على
ميزان الربهان ،لنميز فيه احلق والباطل" :فقد جيب علينا إن الفينا ملن تقدمنا من األقوام السالفة
نظراً يف املوجودات واعتبارا هلا حبسب ما اقتضته شرائط الربهان؛ أن ننظر يف الذي قالوه من
ذلك وما أثبتوه يف كتبهم؛ فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به ،وشكرناهم عليه،
وما كان منها غرب موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم".

3

ولكن على اجلانب اآلخر ،كانت للعديد من املتأخرين عن ابن رشد بعض االنتقادات
ملنهجه وفلسفته ،ومنهم كذلك من أساء فهم بعض املطالب اليت تكلم فيها ،وحبثنا هنا يسلط
الضوء على بعض الشبهات حول فلسفة ابن رشد ،مع رد منطقي عقالين عليها يف ضوء
معرفتنا املتواضعة عن فلسفة ابن رشد وماميثله من منهج عقلي برهاين.
أوال :شبهة الحقيقة المزدوجة

"إنا معشر املسلمني نعلم على القطع أنه اليؤدى النظر الربهاىن إىل خمالفة ماورد به الشرع،
فإن احلق اليضاد احلق ،بل يوافقه ويشهد له " ،4يؤمن املنهج العقلي الربهاين بوجود حقيقة
واحدة وحق واحد ،وهذا أمر واضح بنفسه ،فمثال قضية مثل وجود اهلل ،من الواضح أنه إما
أن هناك إله أو ال! وال ميكن ألحد أن يزعم بأن هناك حقيقتان ،فيزعم مثال أن هناك إله
وليس هناك إله معا!
لكن نظرا ملا ذهب إليه ابن رشد يف كتابه هذا من وجود ظاهر للشرع وباطن ،وأن الباطن هو
الذي نتوصل له بالتأويل-علما بأن املسلمني جممعون على التأويلّ -أدى ذلك إىل أن البعض

من ّقراء ابن رشد يف الغرب فهم أن ابن رشد يقصد وجود "حقيقة مزدوجة" أي حقيقتني
وليست واحدة.
 3فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال،البن رشد ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ.44
 4فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال،البن رشد  ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ.42،42
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وقد رد البعض على ذلك بأن مقصود ابن رشد كان وجود حقيقة واحدة لكن طرق الوصول
هلا خمتلفة ،ونتفق مع ذلك وإن كنا نضيف أيضا أن مقدار احلقيقة املتوصل إليها من كل طريق
خمتلف .فالطرق خمتلفة وما تصل له من مقدار خيتلف ،وهذه النقطة يوضحها أيضا د .حممد
عمارة يف مقدمته.5
ونفصلها بأن العقل يصل لبعض احلقائق وهي كليات االعتقاد وكليات العمل ،بينما
النص حيتوي على التفاصيل واجلزئيات ،فال العقل بقادر على اخلوض يف اجلزئيات ،وال النص
مبعنت بالفحص الدقيق عن املسائل املعقدة الكلية اليت ليست هلا مدخلية عامة يف هداية الناس،
فعند سؤاله عنها يرد ردا حكيما" :قل الروح من أمر ريب" (اإلسراء – .)15
ويظهر هذا الرأي البن رشد واضحا يف كتاباته ،فعن عمل العقل يف الكليات يقول" :وأما
العلم (العقلي) بالربهان فإمنا يكون على األمر الكلي وباألمر الكلي ،واألمر الكلي هو يف كل
شخص ويف كل زمان" .6وهذا العقل هو الذي يقوم مبطلق عملية الفهم واحلكم ،فهو الذي
ميكن اإلنسان من فهم وتصور العامل من حوله ،وهو الذي ميكنه من إطالق األحكام واكتساب
تصورا ،وتصدي ًقا".7
التصديقات ،يقول ابن رشد" :وكان التعليم (العقلي) صنفنيً :
ويف كتابه "مناهج األدلة" يرد على أهل النص بأن املسائل العقائدية الكلية ال تؤخذ أخذا من
الشرع وال جيوز فيها التقليد مثل اجلزئيات ،يقول " :أما الفرقة اليت تدعى باحلشوية فإهنم قالوا
إن طريق معرفة وجود اهلل تعاىل هو السمع ال العقل .أعين أن اإلميان بوجوده الذي كلّف الناس
التصديق به؛ يكفي أن يُتلقى من صاحب الشرع (أي النيب) ويؤمن به إميانًا ،كما يُتلقى منه

أحوال املعاد وغري ذلك مما ال مدخل فيه للعقل (أي اجلزئيات) .وهذه الفرقة الظاهر من أمرها
أهنا مقصرة عن مقصود الشرع يف الطريق اليت نصبها للجميع مفضية إىل معرفة وجود اهلل تعاىل
 5املصدر السابق ،صـ.21
 6ابن رشد ،تلخيص منطق أرسطو ،كتاب الربهان ،ص 445
 7فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال ،البن رشد ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ.11
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ودعاهم من قبلها إىل اإلقرار به" .8فيظهر هنا ذهابه للقول بأن مسائل االعتقاد الكلية مثل
معرفة وجود اهلل ال تقليد فيها وال تؤخذ تلقيا وإقرارا دون عقل.
ويذهب يف حبث النبوة يف نفس الكتاب إىل عجز أصحاب احلكمة العقلية عن الوصول إىل
جزئيات التشريعات املعجزة اليت ميتلكها الشرع .وقد مثّل ابن رشد احلاجة للوحي والشريعة
عند قوله" :ومعرفة السعادة اإلنسانية والشقاء اإلنساين يستدعي معرفة ما هي النفس وما هي
جوهرها؟ وهل هلا سعادة وشقاء أخروي أم ال؟ وإن كان فما مقدار هذه السعادة وهذا الشقاء؟
أيضا :فبأي مقدار تكون احلسنات سببا للسعادة؟ فإنه كما أن األغذية ليست تكون سببًا
و ً
للصحة بأي مقدار استعملت ،ويف أي وقت استعملت ،بل مبقدار خمصوص ووقت خمصوص،
وكذلك األمر يف احلسنات والسيئات .ولذلك جند هذه كلها حمدودة يف الشرائع .وهذا كله أو
معظمه ال يتبني إال بوحي ،أو يكون تبينه بالوحي أفضل (أي بشكل جزئي تفصيلي مع كونه
يقيين) .مث حيتاج إىل هذا كله واضع الشرائع أن يعرف مقدار ما يكون به اجلمهور سعي ًدا من

هذه املعرفة ،وأي الطرق هي الطرق اليت ينبغي أن تسلك هبم يف هذه املعارف .وهذا كله بل
أكثره ال يدرك بتعلم وال بصناعة وال حكمة .وقد يعرف ذلك على اليقني من زاول العلوم،
وخباصة وضع الشرائع وتقرير القوانني واإلعالم بأحوال املعاد".9وهذا هو رأي املنهج العقلي
الربهاين كما سبق.
فمن يسلك طريق العقل سيصل للحقيقة أو جلزء منها ،ومن سيسلك طريق النص احلق سيصل
للحقيقة أو جزء منها ،واحلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له ،ومن سيستخدم العقل احلق
والنص احلق سيصل ألقصى قدر من احلقيقة وأقصى قدر من التكامل.

8
9

ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،صـ.212 ،212
ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،صـ .212
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ثانيا :شبهة التلفيق
يتوهم البعض أن ابن رشد غلبت عليه النزعة إىل التلفيق بني احلكمة والشريعة ،أو بني املتكلمني
والفالسفة ،فيتومهون أن ابن رشد أراد التوفيق للتوفيق ذاته فكان نتاج ذلك "التلفيق" ،بغض
النظر عن صحته أو خطأه .والواقع أن ابن رشد أراد احلق يف ذاته ومل يرد التوفيق يف ذاته ،هذا
احلق الذي اتضح له أنه مع احلكمة والشريعة احلقة كليهما ،فكالمها حق ،واحلق ال يضاد احلق
بل يوافقه ويشهد له.
أما الدليل على أن ابن رشد أراد احلق يف ذاته فهو واضح لكل من عرف منهجه ،فهو من
أهل الربهان الباحث عن احلق.
ومن توهم خالف ذلك مل يفهم العالقة بني العقل والنص الديين يف املنهج العقلي ،ولذلك
ظن أن ابن رشد هنا يف كتابه يتنازل مثال من أجل التوفيق.
كما سيتضح هذا أكثر يف الرد على الشبهة القادمة.
ثالثا :شبهة تبرير آراء الفالسفة
ومن األدلة على أن ابن رشد كان طالبا للحق يف ذاته هو موقفه أيضا أثناء الرد على
املتكلمني ،فللوهلة األوىل قد يُتوهم أن ابن رشد ينتصر يف كتبه للفالسفة دائما ،وينتقد
املتكلمني دائما ،لكن عند النظر يف كتابه "هتافت التهافت" والذي يرد فيه على هجوم الغزايل
على الفالسفة وخصوصا ابن سينا؛ جند ابن رشد نفسه يف بعض املواضع ينتقد هو أيضا ابن
سينا ويثبت خطأه ،وينتصر لقول الغزايل .ولذلك فهو مل يكن يدافع عن ابن سينا أو الفالسفة
بل عن احلق من وجهة نظره والذي وصل له بالربهان العقلي.
كما يبدو يف كتابه "فصل املقال" أيضا توجهه هذا؛ عندما يقول إن فرضنا أن الفالسفة أخطأوا
فهل جيب تكفريهم أم عذرهم؟ فهو تساؤل يدل على أنه مل يعصمهم من اخلطأ ومل يذهب
إىل نصرهتم مطلقا.
7
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فكما هو واضح يف علم املنطق؛ فإن الربهان بنفسه يؤدي إىل احلق ،لكن قد خيطئ من
يستعمل الربهان .يقول ابن سينا" :املراد من املنطق أن يكون عند اإلنسان آلة قانونية تعصمه
مراعاهتا عن أن يضل فكره" ،10فقد جعل مراعاة القوانني املنطقي شرطا لعصمة الذهن من
اخلطأ يف التفكري ،فال يكفي معرفة القانون ،بل جيب مراعاته .وهذا يف كل العلوم كما سبق،
فاملهندس –مثال -قد خيطئ يف تطبيق قانون هندسي ،وهذا دليل على خطأ هذا املهندس
ونقصه هو ،وليس خطأ القانون اهلندسي نفسه.
لذلك فقد خيطئ الفالسفة من أصحاب املنهج العقلي الربهاين دون أن يعين ذلك خطأ
طريقتهم أو خطأ الربهان ،ومعرفتنا أهنم أخطأوا هو عن طريق عرض كالمهم على قواعد
الربهان ،فإن كان كالمهم مطابقا لقواعد الربهان كان صحيحا ،وإن خالفها كان خاطئا.
كمثل معرفة خطأ املهندس والذي يكون مبراجعة ما قام به على القوانني اهلندسية ،فإن كان ما
قام به مطابقا للقانون فهو صحيح ،وإن اختلف مع القانون فهو خطأ.
وعندما جيد ابن رشد خطأ للفالسفة عن قواعد الربهان فهو ينبه له ويصححه ،وهذا واضح
أيضا يف كتابه هذا إذ يقول إنه إن وجدنا ملن سبقنا نظرا يف املوجودات حبسب ما تقتضيه
شرائط الربهان ،جيب علينا أن ننظر فيه ،فما كان موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم
عليه ،وإن كان غري موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم.
رابعا :شبهة الضعف الفلسفي

يقول البعض إن خوض ابن رشد يف جدل مع املتكلمني ،ويف خطابة مع العوام أضعف من

قيمته كفيلسوف .وهذا خالف احلق ،فاملطلع على صناعة اجلدل واخلطابة بل وحىت الشعر
واملغالطة عند الفالسفة جيد أهنم ال ينفوهنم باجلملة ،بل يرون أن لكل منهم وظيفة وغاية

" 10اإلشارات والتنبيهات" البن سينا ،حتقيق د .سليمان دنيا ،صـ.221
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واستعمال ،وإذا استخدمت داخل نطاق مهمتها ووظيفتها دون أن تتعداها فذلك خري
االستخدام.
فاجلدل مطلوب للرد على اخلصوم واثبات منهجك هلم ،لكن بعد أن يتيقن اإلنسان من صحة
مذهبه بالربهان ،واخلطابة مطلوبة لإلقناع خاصة مع اجلمهور ،ولتحريكهم إىل فعل اخلريات
املستدل عليها برهانيا.
فاجلدل من املمكن أن ينطلق من مقدمات يقينية مع كوهنا مشهورة أو مسلّمة ،واخلطابة ميكن
أن تنطلق من مقدمات يقينية مع كوهنا مظنونة عند املخاطب ،وهذا هو االستخدام األمثل
هلما ،وهو الذي يقوم به االجتاه العقلي ويقوم به ابن رشد.
والبديع يف األمر أن الشرع نفسه يستعمل نفس األسلوب كما يوضح ابن رشد! فالقرآن أدلته
اجلدلية تنطلق يف مواضع كثرية من مقدمات مشهورة مع كوهنا يقينية وهكذا أيضا يف اخلطابة.
أي أن مقصود املنهج العقلي والشرع يف ذلك واحد!
ويرجع هذا إىل كون املنهج العقلي الربهاين ينطلق من البديهيات ،وأدلة الشرع احلق يف املسائل
االعتقادية الكلية اهلامة تنطلق من البديهيات أيضا ،يقول ابن رشد" :مبادئ الشريعة...مثل
اإلقرار باهلل –تبارك وتعاىل ،-وبالنبوات ،وبالسعادة األخروية والشقاء األخروي...هذه األصول
الثالثة؛ تؤدي إليها أصناف الدالئل الثالثة...أعين الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية".11
معا؛ يقول
وعن كون األدلة عليها معتمدة على البديهيات ،اليت هي يقينية ومشهورة ومظنونة ً
عنها إهنا" :يف التصور والتصديق يقينية ،مع أهنا خطابية أو جدلية .وهذه املقاييس (أي األدلة)

هي املقاييس اليت عرض ملقدماهتا مع كوهنا مشهورة أو مظنونة أن تكون يقينية".12

 11فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال ،البن رشد ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ.12
 12فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال ،البن رشد ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ.41 ،41
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وحىت الشعر فإنه إن استخدم حتت مظلة احلق املتوصل إليه بالربهان لتحريك الناس هلذا احلق؛
فال مانع هناك بل إن هذا خري استخدام له ،وهذا حكم العقل والشرع أيضا! وحىت املغالطة
فإن الفالسفة يستخدموهنا يف بعض املواضع مع تالميذهم يف مقام االختبار واالمتحان.
ولذلك من قال هذا مل يعرف مراد الفالسفة من كل صناعة ،وال قيمتها وغايتها عندهم.
عما وصل
وتوهم أن الفيلسوف جيب أن يعتزل الناس وال يتكلم إال برباهينه املعقدة ،فال يدافع ّ
إليه من حق باجلدل ،وال خياطب الناس ويعظهم! وال يدعو للحق بنظم شعر أو حنوه! وهذا

خطأ ّبني.
أمس احلاجة ملن يدفع عنه خصومه باجلدل ،ومن
والواقع أن املنهج العقلي الربهاين كان يف ّ
يوصل احلق للعامة باخلطابة ،مع كون ذلك الشخص برهانيا يقف على احلق ،وقد كان ابن
رشد خري من قام بذلك الدور الطالعه الواسع على علوم الكالم وعلوم الشريعة وعلوم الفلسفة.
فأدى هذا الدور شديد األمهية للفلسفة.
ّ
والواقع أيضا أن ابن رشد له فضل عظيم على الفلسفة وعلى املنهج العقلي ،حيث اعتىن هبما
عناية فائقة وحافظ عليهما بأمانة ودقة هائلة ،ورد عنهما الشبهات.
خامسا :ليبرالية ابن رشد
داع للحرية باملعىن الغريب الليربايل أو العلماين هلا ،أو أنه
يرى البعض أن ابن رشد يف كتاباته ٍ
َم ّهد لذلك .والواقع أن ابن رشد داع للحرية مبعناها املسئول ،فالقيمة العليا عند ابن رشد
ومجهور الفالسفة العقالنيني ليست احلرية كما هي عند الليرباليني؛ بل القيمة العليا عنده هي
"العدل" ،أي إعطاء كل ذي حق حقه .وهذا واضح يف شرحه وتلخيصه لكتاب "اجلمهورية"
ألفالطون ،فمحور الكتاب كله هو العدل ،وكيفية تطبيقه يف املدينة.
فاحلرية وسيلة عند الفالسفة العقالنيني للوصول إىل تكامل اإلنسان واجملتمع ،ووسيلة لتحقيق
العدل يف نفس اإلنسان وجمتمعه ،فهي وسيلة والعدل هو الغاية.
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وإذا تعارضت احلرية مع العدل وأدت إىل وقوع ظلم على أحد من الناس ،يتم تقدمي العدل
على حريته ،مثلما ذهب ابن رشد يف "اجلمهورية" عندما نزع بعض احلريات من احلراس .كما
ذهب ملثل ذلك يف "فصل املقال" فقد أكد على ضرورة محاية العامة إذا كان التأويل ونشره
يؤدي إىل بدع ومفاسد .قهو مع حرية العلماء يف النظر والتناظر لكن دون أن يثريوا الشبهات
بني الناس الذين ليسوا أهال هلا .فمسائل الطب املعقدة مثال ال يتم النقاش فيها مع عامة الناس
بل مع خاصة األطباء وهكذا .ألن املسألة املعقدة قد تؤدي إىل فتنة عند العامة حىت وإن
كانت صحيحة ،فما بالك مبن ينشر املسائل اخلاطئة والضالالت .13وملثل ذلك ذهب يف
أيضا.
شرحه للجمهورية ً

14

تربيرا لتحرر العلم والفلسفة من الالهوت املسيحي عند
ويقال إن كتاب "فصل املقال" قدم ً

متهيدا للعلمانية احلديثة .والواقع إن هذا االهتام يعود ألمرين؛
الغرب ،وبالتايل اعتربت الرشدية ً

أوهلما عدم الفهم الكامل ملقصد ابن رشد برغم وضوحه ،وقد يكون ذلك بسبب اختالف

الظرف اجملتمعي والتارخيي ،أو بسبب اختالف اللغة .وقد يساعد على فهم مقصد ابن رشد
االطالع على باقي كتبه وعلى كتب املدرسة العقلية الربهانية عموما.
والثاين هو اختالف طبيعة النص املسيحي عن النص القرآين ،فكتاب "فصل املقال" يقوم على
عدة أمور ،منها قدرة العقل الربهاين على الوصول للحق ،ومنها اإلعجاز املوجود يف النص
القرآين ،وتوافقه مع العقل الربهاين .وهذه األمور اخلاصة بالنص القرآين اليت ناقشها ابن رشد
ختتلف بالضرورة عن النص املسيحي يف ظرف العصور الوسطى.
 13يقول ابن رشد " :الذي جيب على أئمة املسلمني أن ينهوا عن كتبه اليت تتضمن هذا العلم (أي التأويل) ،إال من كان من أهل العلم،
كما جيب عليهم أن ينهوا عن كتب الربهان من ليس اهالً هلا ،وإن كان الضرر الداخل على الناس من كتب الربهان أخف" .انظر فصل
املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اتصال ،البن رشد  ،دراسة وحتقيق د .حممد عمارة صـ .11
 14يقول ابن رشد " :غري أن طريقة تعلم العلوم النظرية التأملية إمنا هى للخواص ،وهو املنهج الصحيح والقومي كما سنبني ذلك فيما بعد،
ولكى يعلم – بفتح الالم – اجلمهور احلكمة قرر أفالطون استعمال الطرق اخلطابية والشعرية هلم" .انظر " :تلخيص السياسة ألفالطون "
ابن رشد ،صـ 14إىل .11
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كما أن العقل الغريب سرعان ما رفض الربهان نفسه؛ واكتفى بالتجربة.
فالقارئ البن رشد من أبناء عصر احلداثة يف الغرب؛ سيأخذ منه نظرته العقلية وعقليته العلمية،
لكن لن يقف على التوافق البديع بني العقل والنص عنده ،بل إن خربته السلبية عن النصوص
الدينية والالهوت املسيحي يف العصور الوسطى ،وأيضا عن الرتاث األرسطي يف نفس الظرف؛
ستنعكس بالضرورة على رؤيته لرتاث ابن رشد.
فلذلك من اخلطأ نسب ذلك البن رشد وكتاباته ،بل الصحيح هو نسبه للسياق الفكري
واجملتمعي يف أوروبا ،والذي توقف عليه فهم الغرب البن رشد وكتاباته.
وبالرغم من ذلك فقد استفاد البعض بشدة يف الغرب من كتابات ابن رشد وتأثروا هبا تأثرا
كبري ،حىت قيل إن فلسفته كانت حلقة النقل ألوروبا من عصور الظالم إىل عصر احلداثة،
واستمرت املدرسة الرشدية هناك إىل عصر النهضة .15لكن هذا التأثر ال يعين أهنم فهموا
أفكاره كلها أو اعتنقوها كلها.16
وقد كان هذا التأثري سببا يف ذم الكنيسة له ورميه له بالكفر واإلحلاد وبأقبح األوصاف.
لقد كان املفكرون التنويريون الساخطون على احلكم الكنسي املستبد يف العصور الوسطى،
متعطشني بشدة للحرية ،فتمثلوها هي املثال األعلى والقيمة األم ،وحلموا بالتحرر التام من
الكنيسة وأغالهلا ،ومل يروا يف فكر غريهم إال ما يدعم نظرهتم التحررية ،ورفضوا ما خيالفها
ولفظوه.
ومن األمور املثرية للحزن هي أننا أصبحنا كثريا ما نقرأ تراثنا بعيون الغرب ،وال نفهم منه إال ما
يفهمه الغرب منه! برغم االختالف املعريف والتارخيي واجملتمعي بيننا وبني الغرب .والواقع إننا

 15انظر "تاريخ الفلسفة احلديثة" ليوسف كرم ،صـ.24
 16انظر كتاب "نظرية املعرفة عند ابن رشد وتاويلها لدى توماس األكويين" ،لدكتور حممد قاسم ،صـ.29
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أكثر قدرة على فهم نصوصنا الرتاثية ومعرفة سياقها التارخيي واجملتمعي والفكري ،وأكثر قدرة
على االستفادة منها.
صحيح إن الغرب قد أدى دورا هاما يف دراسة نواح متعددة من تراثنا واحلفاظ عليها؛ لكن
هذا ال يعين أن تقتصر معرفتنا برتاثنا أو تنحصر نظرتنا يف النظرة الغربية .بل نأخذ احلق منها،
ونرتك ما خالفه ،ونقرأ تراثنا بتجرد وفهم عميق ،ونأخذ منه احلق وننقحه من الباطل ،فنبحث
عن احلق أيا كان كما يرشدنا العقل الربهاين وكما يؤكد ابن رشد.
فمثال قصر الغرب معارفه يف عصر احلداثة على احلس والتجربة ،وقد أخطأ يف ذلك خطأ فكريا
وتارخييا هاما كان له أكرب األثر على عاملنا حىت اليوم ،وكان سبب هذا التوجه هو الظرف
اجملتمعي والتارخيي يف أوروبا يف العصور الوسطى وعصر احلداثة كما سبق ،مع قلة البضاعة
العقلية املتينة يف هذا الوقت.
لكن الغريب هو اتباعنا للغرب يف توجهه هذا! واستسالمنا لرؤيته تلك! برغم أننا مل نتعرض
لنفس السياق اجملتمعي والتارخيي ،إال أننا شاركناه قلة البضاعة العقلية والفكرية مما قد يفسر
هذا االنقياد.
إن التحرر من هذه النظرة احلسية املادية اخلاطئة للعامل ضرورة قصوى ،بل هو أمر حتمي إن
أردنا أن خنرج اإلنسانية من نفق النظام املادي الالإنساين احلاكم للعامل .وأول خطوات ذلك
هي أن نكف عن قراءة الواقع وقراءة تراثنا بعيون حسية جتريبية تقصر العلم على احلس والتجربة،
وتقصر العامل على املادة ،وتقصر احلق على املنفعة والقوة ،وتقصر التاريخ على التاريخ الغريب،
وتستبعد العقل ،وترفض النص الديين احلق بناء على حكم مسبق متعجل.
فاالستفادة من الغرب ضرورية لكن االنبطاح الفكري خطأ جسيم.
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املصادر
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ابن رشد ،فصل املقال فامي بني الرشيعة واحلمكة من اتصال ،دراسة وحتقيق د .محمد عامرة ط اثنية دار املعارف.
ابن رشد ،نص تلخيص منطق أرسطو ،سلسةل عمل املنطق ،دراسة وحتقيق د .جريار هجايم ،دار الفكر اللبناين،
بريوت2991 ،م ،ط.2
ابن رشد ،الكشف عن مناجه الدةل يف عقائد املةل ،سلسةل الرتاث الفلسفي العريب ،مؤلفات ابن رشد ،قدم هل ورشحه
د .محمد عابد اجلابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت 2991م ،ط2
ابن رشد ،تلخيص الس ياسة لفالطون ،ط أوىل دار الطليعة بريوت 2991م.
ابن سينا ،الإشارات والتنبهيات ،مع رشح نصري ادلين الطويس ،حتقيق د .سلامين دنيا ،دار املعارف ،القاهرة2991 ،م،
ط.3
أمحد عزت" ،فك التشابك بني العقل والنص ادليين -قراءة يف مهنج ابن رشد" ،تقدمي ادلكتور غيضان الس يد عيل،
مدرس الفلسفة احلديثة جامعة بين سويف ،ط أوىل ابلعقل نبدأ لدلراسات والحباث 1122م.
محمود قامس (دكتور) ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها دلى توماس الإكويىن ،مكتبة الجنلو املرصية ،القاهرة.
يوسف كرم (دكتور) ،اترخي الفلسفة احلديثة ،مكتبة الثقافة ادلينية ،القاهرة1123 ،م ،ط.1
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