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األول الفصل

رشد عرصابن

العلمية الحركة (1)

الذي الذهبي عرصها يف تزال ال وهي قرطبة بمدينة هجرية ٥٢٠ سنة يف رشد ابن ُولِد
ذُِكرت إال وبغداد واإلسكندرية وروما أثينا تُذَكر فال التاريخ، يف الثقافة عواصم من جعلها

الطراز. هذا يف قرطبة معهن
سنة وخمسني مائة بنحو باهلل املستنرص الثاني الحكم وفاة بعد مولده كان وقد
أن األول همه وجعل شاغل، كل قبل الثقافة شغلته الذي األموي الخليفة وهو (٣٦٦ه)،
من فيها فجمع املأمون، الخليفة عهد يف — بغداد — املرشق عاصمة بعاصمته ينافس
ما قراءة إىل أسبقهم هو وكان واحدة، مدينة يف ذلك قبل يُجَمع لم ما والكتَّاب الكتب

واملغرب. املرشق أقطار من النادرة األسفار من يجمعه
من رجاًال األقطار إىل الكتب رشاء يف يبعث كان …» خالصته: ما خلدون ابن قال
وبعث يعهدوه، لم ما األندلس إىل منها جلب حتى لرشائها، األموال إليهم ويرسل التجار
وأرسل — أمية بني يف نسبه وكان — األصفهاني الفرج أبي مصنِّفه إىل األغاني كتاب يف
العراق، إىل يخرجه أن قبل منه بنسخة إليه فبعث العني، الذهب من دينار ألف فيه إليه
ذلك، وأمثال الحكم عبد ابن ملخترص رشحه يف املالكي األبهري القايض مع فعل وكذلك
فأوعى2 التجليد، يف واإلجادة الضبط يف وامَلَهَرة1 النسخ صناعة يف الحذَّاق بداره وجمع
بعده، من وال قبله من ألحد تكن لم الكتب من خزائن باألندلس واجتمعت كله. ذلك من
إىل قرطبة بقرص الكتب هذه تزل ولم املستيضء، ابن العبايس النارص عن يذكر ما إال
يف بالخلفاء يقتدون والتجار الرساة4 أعيان وكان 3«… الرببر حصار يف أكثرها بيع أن
«أقمت الحرضمي: قال يقرأ. ال وَمن يقرأ َمن منهم سواء الكتب، اقتناء عىل اإلقبال هذا
أن إىل اعتناء، بطلبه يل كان كتاب وقوع فيه أترقب مدًة كتبها سوق والزمت بقرطبة مرة



رشد ابن

فريجع ثمنه يف أزيد فجعلت الفرح، أشد به ففرحت مليح، وتفسري فصيح بخط وهو وقع
هذا يف يزيد َمن أَِرني هذا! يا له: فقلت حده، فوق بلغ أن إىل عيلَّ، بالزيادة املنادي إيلَّ
منه فدنوت رئاسة، لباس عليه شخًصا فأراني قال: يساوي. ال ما إىل بلغه حتى الكتاب
بلغت فقد لك، تركته الكتاب هذا يف غرض لك كان إن الفقيه، سيدنا هللا أعز له: وقلت
خزانة أقمت ولكني فيه، ما أدري وال بفقيه لست يل: فقال … حده فوق بيننا الزيادة به
فلما الكتاب، هذا يسع موضع فيها وبقي البلد، أعيان بني بها ألتجمل فيها واحتفلت كتب
أنعم ما عىل هلل والحمد فيه، أزيد بما أباِل ولم استحسنته التجليد جيد الخط حسن رأيته

5«… كثري فهو الرزق من به
زهر ابن الفيلسوف لزميله فقال موطنه، يف الخصلة بهذه فخوًرا رشد ابن وكان
تقول، ما أدري «ما املوحدين: دولة خلفاء من املؤمن عبد بن املنصور بحرضة وهما يوًما
وإذا فيها، تباع حتى قرطبة إىل ُحِملت كتبه بيع فأُِريَد بإشبيلية عالم مات إذا أنه غري

6«… إشبيلية إىل ُحِملت تركته بيع فأُِريَد بقرطبة مطرب مات
ذلك مبلغ عىل اآليات آية آليهما، ويف نفسيهما يف كانا قد الفيلسوفني هذين أن عىل
بعد جيل منها يتعاقبه منهما كلٍّ أرسة يف وراثة العلم فكان الثقافة، ازدهار من العرص
ابن فيقولون: والحفيد، واالبن الجد باسم بينهم ميزوا ذكروهم إذا الذاكرون وكان جيل،
ابن فيقولون: زهر ابن أرسة يف ويزيدون الحفيد، رشد وابن االبن، رشد وابن الجد، رشد

الحفيد. زهر ابن من له تمييًزا األصغر؛ زهر
التشجيع ى تلقَّ وأنه املوحدين، دولة يف نشأ أنه رشد ابن نشأة يف األعاجيب وأعجوبة
العموم، عىل الفلسفة موضوعات وتفسري أرسطو برشح االشتغال عىل خلفائهم أحد من
الشديدة واملحافظة بالتزمت أناساشتهروا من التشجيع هذا يأتي أن العجب موضع وكان
مذاهب يف والبحث الفلسفة كتب أحرق أنه إليه نسب َمن ومنهم السلفية، العلوم عىل

املتكلمني.
قال: الفقهاء، بعض عن املغرب» أخبار تلخيص يف «املعجب كتاب صاحب روى
وجدته يعقوب أبي املؤمنني أمري عىل دخلت ملا مرة: غري يقول الوليد أبا الحكيم «سمعت
وسلفي، بيتي ويذكر عيلَّ يثني بكر أبو فأخذ غريهما، معهما ليس طفيل بن بكر وأبو هو
بعد املؤمنني أمري به فاتحني ما أول فكان قدري، يبلغها ال أشياء ذلك إىل بفضله ويضم
الفالسفة يعني — السماء؟ يف رأيهم ما يل: قال أن ونسبي أبي واسم اسمي عن سألني أن
اشتغايل وأنكر أتعلل فأخذت والخوف، الحياء فأدركني … حادثة؟ أم هي أقديمة —
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الروع مني املؤمنني أمري ففهم طفيل، ابن معه قرَّر ما أدري أكن ولم الفلسفة، بعلم
قاله ما ويذكر عنها، سألني التي املسألة عىل يتكلم وجعل طفيل ابن إىل فالتفت والحياء،
عليهم، اإلسالم أهِل احتجاَج ذلك مع ويورد الفالسفة، وجميع وأفالطون أرسطوطاليس
يزل ولم له، املتفرغني الشأن بهذا املشتغلني من أحد يف أظنها لم حفظ غزارة منه فرأيت
سنية وخلعة بمال يل أمر انرصفت فلما ذلك، من عندي ما فعرف تكلمت، حتى يبسطني

ومركب.»
استدعاني قال: عنه، الذكر املتقدم تلميذه «أخربني قائًال: املعجب صاحب واستطرد
أرسطوطاليس عبارة قلق من يتشكي املؤمنني أمري سمعت يل: فقال يوًما طفيل بن بكر أبو
يلخصها َمن الكتب لهذه وقع لو ويقول: غموضأغراضه، ويذكر عنه، املرتجمني عبارة أو
فضل فيك كان فإن الناس، عىل مأخذها لقرب جيًدا فهًما يفهمها أن بعد أغراضها ويقرب
وقوة قريحتك، وصفاء ذهنك جودة من أعلمه ملا به، تفي أن ألرجو وإني فافعل، لذلك قوة
بالخدمة، واشتغايل سني، كربة من تعلمه ما إال ذلك من يمنعني وما الصناعة، إىل نزوعك
عىل حملني الذي هذا فكان الوليد: أبو قال منه. عندي أهم هو ما إىل عنايتي ورصف

أرسطوطاليس.»7 الحكيم كتب من لخصته ما تلخيص
أن — الخصوص عىل منهم واملسترشقني العرص— هذا مؤرخي عند العجب ويزيد
أصحابه يلتزم الذي املذهب وهو الظاهرية، بمذهب تدين أرسة إىل ينتمي الخليفة هذا
حزم ابن — املغرب يف املذهب هذا إمام تويف وقد التأويل، من النصوصويتحرجون ظاهر
عىل يرجحونه املوحدين وخلفاء شائع، ومذهبه للهجرة الخامس القرن منتصف بعد —
بمذاهب إحاطته مع الرجعية املذاهب قطب املحدثون املؤرخون ويعتربه املذاهب، سائر

والنحل». امللل يف «الفصل عن كتابه من يعلم كما الفالسفة،
التي اآلية ولكنها العلمية، البيوتات يف العراقة آيات من أخرى آية هذا حزم ابن كان
البدع يف التوسع وكراهة — السلفية — املحافظة جانب اآلَخر: جانبها من الثقافة تمثِّل

الحديثة.8
وابنه سعيد، بن أحمد وأبوه أحمد»، بن «عيل االبن حزم ابن هو هذا حزم ابن وكان
عىل وإقبالهم السلفية، املعارف يف الثقات العلماء مشاهري من وكلهم رافع، أبو الفضل
يخالفه؛ َمن عىل بالرأي املجرتئ به، التكسب عن املستغني طلبه يف الصادق إقبال العلم
الباجي الوليد أبي وبني — االبن — حزم ابن بني جرت رزقه. عىل الجرأة من يخىش ال ألنه
عليه ُمَعان وأنت طلبتَه ألنك العلم؛ طلب يف همة منك أعظم أنا الباجي: فقال مناظرة،
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الكالم هذا حزم: ابن قال السوق. بائت بقنديل أسهر وأنا وطلبتُه الذهب، بمشكاة تسهر
طلبته وأنا حايل، بمثل تبديلها رجاء الحال تلك يف وأنت العلم طلبت إنما ألنك لك؛ ال عليك

واآلخرة. الدنيا يف العلمي القدر علو إال به أرُج فلم ذكرت؛ وما تعلم ما حني يف
فأحرقوا الغاضبني؛ بغضب مباالته وقلة والرؤساء، للعلماء مالحاته9 عليه جنت وقد

ذلك: يف وقال إشبيلية، يف كتبه

ص��دري ف��ي ه��و ب��ل ال��ق��رط��اس ت��ض��م��ن��ه ال��ذي ت��ح��رق��وا ل��م ال��ق��رط��اس ت��ح��رق��وا ف��إن

يف الرصامة هذه مثل عىل — املوحدين أرسة رأس — املؤمن عبد تلميذه كان وقد
السلفية، السنن عىل املحافظة يف الشدة وهذه العلمية، الخصومة يف اللدد10 وهذا الُخلُق،
التي وهي العلمية، والبدع الفلسفة حامية هي األرسة هذه تكون أن العجب فموضع

أرسطوطاليس. رشح عىل رشد كابن رجًال تشجع

الثقافة يف وتأثريها السياسية الحركة (2)

جد بل قريب وهو السبب، عن الزيغ11 مصدره الذي العجب ولكنه عجيب، الحق يف ذلك
قريب.

املغرب يف الثقافية الحركات ِعَلل — املسترشقني سيما وال — املؤرخون أحىص فقد
إفريقية يف الفاطمية الدعوة ظهور — باإليجاز — وهي الحقيقية، علتها غري عامة

الشمالية.
وقد والسياسة، الثقافة وجهات من كثريًا فيه غريَّ قد املغرب يف الدعوة هذه فظهور
موضوعات من الوسطى القرون خالل ذلك بعد األوروبيني شغل فيما املبارش األثر له كان
بالخلق وعالقته العقل وموضوعات وخلودها، النفس موضوعات وأهمها الدينية، الفلسفة

والخالق.
الفاطميني فإن بعينها؛ اإلسماعيلية الدعوة هي الفاطمية الدعوة أن يخفى وال
من لهم تمييًزا الصادق؛ جعفر بن إسماعيل إىل يُنَسبون أو الزهراء، فاطمة إىل يُنَسبون

العلويني. سائر
الحديثة، األفالطونية مذهب ويرجحون بالفلسفة يشتغلون اإلسماعيليون كان وقد
أسيوط، بإقليم ُولِد الذي (٢٠٥–٢٧٠م) Plotinus أفلوطني الفيلسوف مذهب وهو
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هذا نرشوا الذين اإلسماعيليني أتباع ومن روما، يف ثم اإلسكندرية يف دروسه وألقى
محمد بن مسلم ومنهم — إليهم املنسوبة الرسائل أصحاب — الصفاء إخوان املذهب

األندلسية. البالد إىل مذهبهم نقل الذي األندليس
إىل األطلس جبال من اإلسالمي، العالم يف وغربًا رشًقا اإلسماعيلية مذهب شاع وقد
املرصيني، داعي أجاب ن ممَّ أبي «كان يقول: سينا ابن وكان الوسطى، وآسيا الهند تخوم
يقولونه الذي الوجه عىل والعقل النفس ذكر منهم سمع وقد اإلسماعيلية، من ويَُعدُّ
يقوالنه، ما وأدرك منهما أسمع وأنا بينهما تذاكرا ربما وكانا أخي، وكذلك هم ويعرفونه

والهندسة.»12 الفلسفة ذكر لسانهما عىل ويُجِريان إليه، أيًضا يدعواني وابتدأا
تذاكروها كما الشمالية إفريقية يف املذهب هذا أحاديث املستطلعون يتذاكر جرم ال
قوة فوق الدولة بقوة املغرب إىل املذهب هذا جاء فقد الهندية، التخوم وعىل بخارى يف
ما ويتبطنوا ُكنَْهُه ويستطلعوا يتعرفوه أن الدول أصحاب شاغل من وأصبح الدعوة،
بما معنيٍّا الفاطمية، الدولة بسلطان ًدا مهدَّ املوحدين كخلفاء كان َمن وبخاصة وراءه،

الحكمة. أو السياسة مذاهب من ويرسونه يعلنونه
عبد باألندلس األموي الخليفة أن عامة املغرب يف الدعوة هذه آثار من كان ولقد
أن بعد املؤمنني بأمري ب تلقَّ ميالدية) هجرية/٩١٢–٩٦١ ٣٠٠–٣٥٠) النارص الرحمن
باهلل، باملستنرص ب امللقَّ الثاني الحكم خلفه وجاء الفاطميني، خلفاء عىل اللقب هذا أطلق
الحكماء وتقريب والعلوم بالفلسفة االشتغال يف املنافسة أشد الفاطميني خلفاء فنافس
باسمه الدعوة وإعالن مراكش يف سلطانه لتوطيد قويٍّا جيًشا إفريقية إىل وأنفذ واألدباء،

املنابر. عىل
الدعوة أو — الفاطمية الدعوة من عليهم الخطر كان فقد املوحدين دولة أما
تعرف يف واجتهدوا بمثلها دعوتهم فقابلوا وأقرب، أشد — أخرى بعبارة اإلسماعيلية
الرببرية، «مصمودة» قبيلة من تومرت» بن «محمد رئيسهم وكان الباطنية، مذاهبهم
ينكرون ن ممَّ وهو — خلكان ابن ويقول البيت. آل إىل وينتمي باملهدي يتلقب كان ولكنه
بن هود بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن «محمد هو: تومرت ابن إن — الفاطميني نََسب
رباح بن عطاء بن يحيى بن جابر بن سفيان بن صفوان بن عدنان بن تمام بن خالد
هللا كرَّم طالب أبي بن عيل بن الحسن بن الحسن بن محمد بن العباس بن يسار بن

وجهه.»13
املهدية، والدعوة النسب يف حتى اإلسماعيليني أو للفاطميني إذن املوحدون برز فقد
تومرت ابن إليه قصد عليها، والرد الباطنية بإنكار املرشق يف الغزايل اإلمام اشتهر وملا
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للغزايل ذُِكر «أنه املغرب»: أخبار يف «املعجب كتاب يف جاء كما وُحِكَي عليه. وحرض
املغرب إىل وصلت التي بُكتُبه املرابطني ملوك من تاشفني بن يوسف بن عيل فعل ما
ذلك: بلغه حني الغزايل فقال املجلس، ذلك حارض تومرت وابن وإفسادها، إحراقها من

مجلسنا.» حاًرضا إال لذلك املتويل أحسب وما ولده، وليقتلن ملكه قليل عن ليذهبن
لها وندب املوحدين دولة فأقام الغزايل، أستاذه به أنبأه ما تومرت البن تم وقد
خلفه ثم ميالدية)، (٥٢٤–٥٥٨ه/١١٢٩–١١٦٢ الكومي عيل بن املؤمن عبد صاحبه
هجرية/١١٨٤– ٥٨٠–٥٩٥) باهلل باملنصور ب وتلقَّ يعقوب ابنه خلفه ثم يوسف، ابنه
ورشح أرسطوطاليس كتب تفسري رشد ابن عىل اقرتح الذي وهو ميالدية)، ١١٩٨

اإلجمال. عىل الفلسفة مذاهب
دعوى كل مقابلة يف واإلسماعيليني املوحدين بني واملناجزة التحدي ويظهر

وخلفائه. تومرت ابن دعاوى من بمثلها إسماعيلية
عنه وقال يتلقبون، كما باملهدي ب وتلقَّ ينتسبون، كما البيت آل إىل انتسب فقد
العلوم وهي والتنجيم، الجفر14 وعلوم النجوم بأرسار منه أعلم أحٌد يكن لم إنه مريدوه:

اإلسماعيليون. بها اشتهر التي
من الجفر ى يُسمَّ كتاب عىل اطََّلع قد كان تومرت بن محمد «إن خلكان: ابن قال
السوس، ى يُسمَّ بمكان األقىص باملغرب يظهر رجل صفة فيه رأى وإنه البيت، أهل علوم
الغرب، من بموضع ومدفنه مقامه ويكون هللا إىل يدعو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ذرية من وهو
عىل وتمكُّنه واستيالءه األمر ذلك استقامة أن أيًضا فيه ورأى ل، ل م ي ت اسِمه هجاءُ
للهجرة، الخامسة املائة وقته ويجاوز ن، م و م د ب ع اسِمه هجاءُ أصحابه، من رجل يد
فما أزف، قد أوانه وأن األمر، بأول القائم أنه نفسه يف — وتعاىل سبحانه — هللا فأوقع
حليته، د وتفقَّ اسمه أخذ إال أحًدا يرى وال عنه، ويسأل إال بموضع يمر تومرت ابن كان
الصفة عىل أشده بلغ قد شابٍّا رأى الطريق يف هو فبينما معه، املؤمن عبد حلية وكانت
وقال إليه فرجع املؤمن. عبد فقال: شاب؟ يا اسمك ما تجاوزه: وقد له فقال معه، التي

عنده.»15 ما فوافقت حليته يف ونظر بغيتي، أنت أكرب! هللا له:
استعداد وهو تركه، إىل سبيل ال ما منها ويبقى كله فيها ما نرتك القصة هذه
دعوتهم؛ ألرسار واستبطانهم دعواهم، بمثل ومقابلتهم بسالحهم للفاطميني املوحدين
يشء وكل وتدبري، سياسة عن أو منهم، اعتقاٍد عن مجراها يف يجري بما لها لينهضوا

سبيل. أهون عىل ذلك بعد تفسريه يَجري
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تلتقي ولكنها وتتنافر، تتناقض قد املوحدين دولة عند مقبولة كانت التي فالعلوم
املناظرة. وتلك املناجزة تلك يف لزومها وهو واحد مقصد يف

ولكنهما واملعرفة، النظر ومذاهب التفكري يف بعيد بوٌن حزم وابن الغزايل وبني
حزم وابن اإلمامة، يف أقوالها ويفند عليها يرد فالغزايل الباطنية، كراهة يف يلتقيان
— معلوم هو كما — والتأويل النص، وجود مع التأويل ويحرم النصوص بظاهر يدين
بأرسار اإلمام علم إىل به ويرجعون يوجبونه بل يجيزونه اإلسماعيلية، أصول من أصل
لألمويني، التعصب شديد كان أنه ذلك إىل حزم ابن ويضيف اآليات، وبواطن الغيب
الفاطميني عىل النقمة يظهر كان ولكنه األخصاء، لغري التعصب هذا يُظِهر يكن ولم
بن إسماعيل إىل انتسابهم فينكر العرب16 أنساب جمهرة عن كتابه ويؤلف اإلسماعيليني

الزهراء. فاطمة إىل ثَمَّ ومن الصادق، جعفر
األفالك عن يبحثون النجوم، بأرسار مؤمنني املوحدون الخلفاء يكون أن يبعد وال
أول هذا إىل النظر ويلفت األرسار، تلك خفايا إىل منها لينفذوا تديرها التي والعقول

السماء؟ عن يقولون ماذا وهو: رشد، ابن إىل املنصور الخليفة هه وجَّ سؤال

السياسة يف املناظرة موقف الفاطميني أمام تقف إفريقية دولة أول املوحدين دولة كانت
الفاطميني بإذن األمر تتوىل كانت تونس يف الصنهاجية فالدولة ذلك قبل أما والثقافة،
تكن لم األقىص املغرب يف السلطان نازعتها التي املرابطني أو امللثمني ودولة القاهرة، من
مشغولة وهي زمن عليها ومىض الدين، من أو الثقافة من شيئًا نشأتها حني تدرس
القرار بها يستقر يََكْد ولم الجاهلية، عىل بقيت التي والسودانية الرببرية القبائل بحرب
الطوائف ملوك واستقدمها األندلسية بالجزيرة ُشِغلت حتى تاشفني بن يوسف عهد عىل
جهودهم وانرصفت أراجون، ملك السادس ألفونس مع حربهم يف لنجدتهم األندلس إىل
دولتهم زالت حتى تاشفني بن يوسف بن عيل عهد عىل كذلك وظلوا الناحية، هذه إىل
منهج الثقافة شئون يف منهجهم وكان سنتني، من أكثر األمري هذا وفاة عىل ينقض وملا
يف الفقهاء وبحوث الكالم علم ومنه البدع، من يحسبونه ما كل استنكار يف البداوة

املتكلمون! كتبه ما أفضل من وهي الغزايل كتب أحرقوا ولهذا الدينية؛ الحكمة
الشمالية، إفريقية يف اإلسماعيليني) (أو الفاطميني ناظر َمن أول هم فاملوحدون
بما أو بمثلها دعوتهم ويقابل ميدانهم يف ليغلبهم ومذاهبهم علومهم تعرف َمن وأول

ويبطلها. ينقضها
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— املهم العامل هذا عن بمعزل تفسريها يراد العرص ذلك يف ثقافية حركة من وما
هذا ومن الكثري، الخطأ فيه وقع أو التفسري تعذَّر إال — اإلسماعيلية الدعوة عامل
إىل الرشق من انتقلت التي اإلغريقية الثقافة مصدر حول الطويلة املناقشات تلك القبيل
جبريول ابن اليهودي الفيلسوف أن هنا اللبس وموضع عربي؟ أم إرسائييل أهو أوروبا،
مصدر له يكن لم جبريول ابن ولكن وكتابته، بمولده رشد ابن سبق (١٠٢١–١٠٧٠)
يسلم لم املراجع، هذه من مستمدة الحديثة األفالطونية وفلسفته العربية، املراجع غري
الربوبية؛ يف أرسطو ومذهب أفلوطني مذهب بني الخلط وهي الظاهرة أخطائها من حتى
أرسطو إىل ً خطأ ونُِسبت للهجرة، الثالث القرن يف تُرِجمت أفلوطني تواسيع من طائفة ألن
واآلراء اإلسالمية باآلراء جبريول ابن آراء التبست وقد أرسطوطاليس، أثولوجية باسم
وحسبه املسلمني، فالسفة من األوروبيني بعض حسبه حتى عنها نقلت التي املسيحية
كشف عرشحني التاسع القرن يف إال الحقيقة تتضح ولم املسيحيني، فالسفة من بعضهم
بعض عن 17(١٨٠٣–١٨٦٧) Salomon munk مونك سلمون اإلرسائييل املسترشق
هو Avicébron أفيسربون األوروبيون يسميه الذي الفيلسوف أن له َ فتبنيَّ املخطوطات،

املسيحيني. من وال املسلمني من وليس إرسائييل وأنه جبريول، ابن نفسه
اليهود من آَخر بفيلسوف اإلرسائيلية الثقافة يف مسبوًقا جبريول ابن كان وقد
الدعوة إبَّان يف والعراق وفلسطني مرص بني َل وتنقَّ ،(٨٩٢–٩٤٢) بمرص الفيوم يف نشأ
يف الباحثون اإلسالم فالسفة وهم واملعتزلة، املتكلمني بني الجدل ومالحم اإلسماعيلية
الذي يوسف بن سعديا هو اإلرسائييل الفيلسوف وهذا الدينية، والحكمة التوحيد مسائل
فطبََّقها واملعتزلة املتكلمني مساجالت وتتبع ،(٨٩٢–٩٤٢) جاعون وظيفته باسم اشتهر
والتوحيد الخلق موضوعات يف والعقل» «اإليمان كتابه وألَّف اإلرسائيلية، الديانة عىل

الكالم. علم موضوعات من ذلك وغري والعقاب والثواب والقدر والقضاء والوحي
الصائغ ابن أو باجة ابن أشهرهم رشد، ابن قبل رواد املغرب يف للفلسفة كان وقد
باجة وابن عمره، من عرشة الثالثة يف رشد ابن كان إذ للهجرة، ٥٣٣ سنة تويف الذي
الذي العزيز عبد بن عيل الحسن أبي أستاذ وهو Avinpace األوروبيون يسميه الذي هو
إىل مؤلفاته من خالصًة معه ونقل فاس، مدينة يف أستاذه موت بعد مرص إىل رحل
الكثريين ديدن عىل باجة ابن كان وقد وُدِفن، مات حيث األعىل بالصعيد قوص مدرسة
ن ممَّ — له األطباء حسد إن وقيل والطب، والفلسفة األدب بني جامًعا عرصه علماء من
ودسوا األمري عند له فدسوا به، أغراهم — بمراكش تاشفني ابن بالط يف يزاحمونه كانوا
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رائد أول بحق باجة ابن ويعترب األربعني، يجاوز يكن ولم فمات طعامه يف السم له
إىل تعليقاته وتُرِجمت وجالينوس، أرسطو كتب عىل علَّق فقد األندلس؛ يف اإلغريق لثقافة
باملعرفة هللا إىل الوصول سبيل رشح وفيه املتوحد تدبري عن كتابه إليها وترجم العربية،
«التوحد» أساليب ويقسم التصوف، وأساليب الحكمة أساليب بني ويجمع والرياضة،
الحكمة مطالب يف املشرتكني األشباه وحدة يعني الذي و«التوحد» العزلة، يعني الذي

والفضيلة.
اجتمعا وقد رشد، وابن الطفيل ابن الزميالن هما الفالسفة فأشهر باجة ابن بعد أما
(تويف بعده عاش ولكنه رشد، ابن من أكرب الطفيل ابن وكان املوحدين، بالط يف زمنًا
األطباء مع مرتبه يأخذ كان إنه قيل بل نكبته، مثل ينكب ولم للهجرة)، ٥٨١ سنة
لو املغرب»: أخبار يف «املعجب كتاب يف جاء كما ويقول والشعراء، والرماة واملهندسني

!… عليهم ألنفقته املوسيقى علم عليهم نفق

االجتماعية الحركة (3)

القرن يف اإلنجليزية إىل تُرِجمت التي يقظان» بن «حي قصة صاحب هو طفيل وابن
يقظان بن حي قصة وفحوى الحديث، العرص يف القصة نشاط إليها ونُِسب عرش، السابع
فيها يصحبه ال منعزلة جزيرة عىل منفرًدا نشأ ولو هللا، معرفة إىل يصل قد اإلنسان أن
باهلل االتصال وإمكان التصوف يف مذهبه القصة هذه يف رأيه ويتمم نوعه، بني من أحد

واملناجاة.18 الكشف عىل النفس برياضة الربانية الحقائق وإدراك
مزاج إىل كان أنه — وتلك هذه قلة عىل — وآثاره الطفيل ابن أخبار من ويبدو
املنادمة بفنون خبريًا كان وأنه الحكيم، الفيلسوف مزاج إىل منه أقرب الظريف الفنان
أياًما عنده يزال وال غيابه هذا يطيق ال املنصور، املؤمنني أمري عند أثريًا واملسامرة،
رشد؛ ابن عدا ما وأطبائه العرص ذلك حكماء عىل الغالب هو هذا وكان أهله، عن منقطًعا
ويغنيها، ويلحنها املوشحات ينظم وكان واإليقاع، النغم فن يحسن ماجة ابن كان فقد
ال سماعها ساعة أقسم رسقسطة صاحب إن قيل التي املوشحة تلك موشحاته ومن

بقوله: ختمها التي وهي الذهب، عىل إال ومنشدها ناظمها يمشني

ب��ك��ر أب��ي ال��ع��ال ألم��ي��ر ال��ن��ص��ر راي��ة ال��ل��ه ع��ق��د

15



رشد ابن

فاحتال القسم، هذا مغبة من أشفق أنه األمراء إرضاء يف ترصفه وحسن لباقته ومن
الذهب!19 من قطعًة نعله يف جعل بأن تنفيذه عىل

التوشيح فن يف زمانه أهل أبرع والحكمة الطب يف رشد ابن زميل زهر ابن وكان
للهو املنقطعني الشعراء بدائع يف نظريه يقلُّ ما الظريف الشعر من وله التلحني، وفن

املرآة: يف األبيات صاحب وهو واملنادمة،

رأت��ا م��ا ك��ل م��ق��ل��ت��اي ف��أن��ك��رت أس��أل��ه��ا ال��م��رآة إل��ى ن��ظ��رت إن��ي
ف��ت��ى20 ذاك ق��ب��ل ف��ي��ه��ا أع��ه��د وك��ن��ت أع��رف��ه ل��س��ت ُش��يَ��يْ��ًخ��ا ف��ي��ه��ا رأي��ت
م��ت��ى؟ ال��م��ك��ان ه��ذا ع��ن ت��رح��ل م��ت��ى ه��ن��ا ك��ان ب��األم��س ال��ذي أي��ن ف��ق��ل��ت
أت��ى م��ق��ل��ت��اَك أن��ك��َرتْ��ه ال��ذي إن م��ع��ج��ب��ة وه��ي ق��ال��ت ث��م ف��اس��ت��ض��ح��َك��ْت
أب��ت��ا ي��ا ال��ي��وم ت��ن��ادي ُس��َل��يْ��م��ى ص��ارت وق��د أخ��ي ي��ا ت��ن��ادي ُس��َل��يْ��م��ى ك��ان��ت

بمراكش: وهو بإشبيلية، ولده إىل يتشوق وله

ل��دي��ه21 ق��ل��ب��ي ت��خ��ل��ف ص��غ��ي��ر ال��ق��ط��ا ف��رخ م��ث��ل واح��د ول��ي
ال��ُوَج��يْ��ه22 وذاك ��َخ��يْ��ِص ال��شُّ ل��ذاك وح��ش��ت��ا ف��ي��ا ع��ن��ه وأف��ردت
ع��ل��ي��ه وأب��ك��ي ع��ل��يَّ ف��ي��ب��ك��ي وت��ش��وق��ت��ه ت��ش��وق��ن��ي
إل��ي��ه وم��ن��ي إل��يَّ ف��م��ن��ه ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ش��وق ت��ع��ب وق��د

الحسني، باهلل املنصور السلطان حكيم الغساني الوزير محمد بن القاسم أبو روى
الظريف، للحكيم فَرقَّ األبيات هذه سمع واألندلس املغرب سلطان املنصور يعقوب أن
يف مثله بيتًا له ويبنوا زهر ابن بيت يرسموا أن وأمرهم إشبيلية، إىل املهندسني وأرسل
أمر ثم آالته، مثل فيها وجعل فرشه بمثل البيت وفرشوا أمرهم كما ففعلوا مراكش،
الذي ولده فوجد فدخلها إليها معه أخذه ثم الدار، تلك إىل وحشمه زهر ابن أوالد بنقل

منام. يف أنه إليه وُخيَِّل فنائها، يف يلعب تشوقه
منها، شيئًا يُحِسن رشد ابن يكن لم األمراء إىل والتحبب املنادمة من فنون وهذه
وراض والسياسة، املنادمة بفنون وأجهلهم والفقه بالفلسفة زمانه أهل أعلم كان ولعله
ما فأحرق فيه؛ يتغزل شعر له يُرَوى أن وأنف رياضتها، يف فبالغ ر التوقُّ عىل نفسه
املطرب إن زهر: البن قال أنه إشبيلية عىل لقرطبة تفضيله يف تقدَّم وقد صباه، يف نظمه
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التعريض من يخلو ال قول وهو فيها. لتباع إشبيلية إىل آالته تُحَمل قرطبة يف يموت الذي
املزاح. عن وتورُّعه سكينته من كثريًا عنه نُِقل ما غري ع، والرتفُّ

شك فال وأقرانه، لنظرائه بها مخالفته وإىل فيه الخصلة هذه إىل التنبيه املهم ومن
ال التي نكبته تعجيل يف شأن أي شأن له كان األسمار وجلساء الندمان بفنون جهله أن
أحواله. إىل األقل عىل أسبابها بعض يف رجعة من تخلو وال عرصه، أحوال إىل كلها ترجع
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تخالف أحدثت والعقيدة سابٍق، مثاٍل غري عىل أُْحِدَث ما بدعة: جمع «البدع» (8)
اإليمان.

املنازعة. املالحاة: (9)
الخصومة. شدة اللََّدد: (10)

امليل. الزيغ: (11)
القفطي. الدين جمال للوزير الحكماء» بأخبار العلماء «إخبار (12)

.٦٦٠ رقم ترجمة الرابع، الجزء األعيان» «وفيات (13)
به يعرفون أنهم أصحابه يدَِّعي علم هو الحروف: علم ويسمى الجفر علم (14)
جملة من بقوله املعري العالء أبو أشار الجفر هذا وإىل العالم، انقراض إىل الحوادث

أبيات:
ج��ف��ر م��س��ك ف��ي ع��ل��م��ه��م أت��اه��م ل��م��ا ال��ب��ي��ت أله��ل ع��ج��ب��وا ل��ق��د
وق��ف��ر ع��ام��رة ك��ل أرت��ه ص��غ��رى وه��ي ال��م��ن��ج��م وم��رآة

.٦٦٠ رقم ترجمة الرابع، الجزء األعيان» «وفيات (15)
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ل. أ. املسترشق بتحقيق بمرص املعارف دار نرشته العرب»: أنساب «جمهرة (16)
بروفنسال.

أملاني. أصل من فرنيس مونك سلمون (17)
والقصص طفيل، وابن والسهروردي سينا ابن عالجها يقظان» بن «حي قصة (18)
سينا ابن مهرجان بمناسبة بمرص املعارف دار نرشته واحد كتاب يف مجموعة الثالث

.١٩٥١ سنة مارس يف ببغداد ُعِقد الذي
.١٩٠٠ بريوت طبعة ص٥٨٤، خلدون»: ابن «مقدمة (19)

«شيخ». ر مصغَّ «ُشيَيْخ»: (20)
الحمام. حجم يف طائر «قطاة»: جمع «القطا» (21)

ووجه. شخص ر مصغَّ وُوَجيْه: ُشَخيْص (22)

18



الثاني الفصل

يفعرصه رشد ابن

ميالدية هجرية/١١٢٦–١١٩٨ ٥٢٠–٥٩٥

رشد ابن حياة (1)

الوحيد الفيلسوف هو رشد، بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو
وله باألندلس، القضاة قايض جده وكان قاضيًا، أبوه كان والقضاة، الفقهاء من أرسٍة يف
ورثها التي النظر ملكة عىل تدل باريس، مكتبة يف محفوظة تزال ال مخطوطة فتاوى
فكان ومراكش، األندلس بني سياسية مهام القضاء مع إليه تعهد كانت وقد حفيده، عنه
واحد. بشهر حفيده مولد قبل للهجرة ٥٢٠ سنة وتويف األمثل، الوجه عىل بها يضطلع
والتاريخ، األدب كتب من متفرقة مراجع يف الحكيم الحفيد ترجمة وردت وقد
الذهبي له وترجم مطبوع، وهو األطباء»، «طبقات كتابه يف أصيبعة أبي ابن له وترجم
يف العربي بنصها كافية مقتبسات منها نُِرشت مخطوطة، ُكتُب يف األبار وابن واألنصاري
بباريس ُطِبع Averroès et L’Averroisme والرشدية رشد ابن عن لرينان كتاب ذيل
يف نعتمد جميًعا وعليها الطبعة، تلك يف عليها واطََّلْعنا ،١٨٦٦ سنة الثالثة الطبعة

الفيلسوف. ترجمة تلخيص
قرطبة، قبل بإشبيلية القضاء وتوىلَّ والطب، والرياضة الفقه وتعلَّم بقرطبة نشأ
سنة أراجون ملك ألفونس غزو إىل ه متوجِّ وهو يعقوب أبو املنصور الخليفة واستدعاه
دولة — الدولة مؤسيس قدر به وجاوز به واحتفى فأكرمه وخمسمائة، وتسعني إحدى
أبي الشيخ مكان فوق مكان يف فأجلسه العلماء، أجالء من عرشة وهم — املوحدين
… بنته) (زوج الخليفة صهر وهو الهنتاني، حفص أبي الشيخ بن الواحد عبد محمد



رشد ابن

استدعاه فلما الحذر، مع النظر موضع جعلته قد بالفلسفة القايض شهرة أن ويظهر
الحفاوة تلك بعد عنده من خرج فلما به، ومنكِّل عاِزله أنه وصحبه أهله ظن املنصور
الهناء يستوجب مما ليس هذا إن «وهللا حكيم: قولة لهم فقال يهنئونه، صحبه عليه أقبل
إليه.» رجائي يصل أو فيه أؤمل كنُت مما أكثر إىل دفعة قرَّبني املؤمنني أمري فإن به؛
املعلم سليقة عن تكشف كما رأيه، وصدق الرجل بصرية عن تكشف كهذه وكلمة
الخليفة، عند بزلفاه الناس يؤمن أن ه لرسَّ باملناصب املنفعة أهل من كان لو فإنه فيه؛
وجاهته، من الناس اعتقده بما االنتفاع عىل بتعليمها اإلرشاد فآثر الحقيقة علم ولكنه

السلطان. ذوي عند منزلته عظم من وأيقنوه
حال، ترفيع يف يرصفها لم عظيمة وجاهة امللوك عند له «تأثلت األبار:1 ابن قال
عامًة.» األندلس أهل ومنافع خاصًة، بلده أهل مصالح عىل قرصها إنما مال، جمع وال
سيأتي كما — وأقصاه نكبه أن يلبث لم الخليفة فإن رشد؛ ابن فراسة صدقت وقد
مأوى ذلك قبل كانت قرية وهي «اليشانة»، بمالزمة وأمره — التايل الفصل يف بيانه
به املظنون وكان األندلس، بأرض النسب مجهول كان ألنه إليها؛ نُِفي إنه قيل لليهود،
ابن شهد وقد اإلطالق. عىل الواقع من له سند ال ظن وهو إرسائيل، بني ساللة من أنه

فقال: نكبته، يف هجاه حني الدين وصحة والصالح بالتقوى لجده جبري

َج��دُّك ال��زم��اِن ف��ي ع��ال ل��م��ا ُرْش��د اب��ن ي��ا ال��رُّْش��د ت��ل��زم ل��م
َج��دُّك2 ف��ي��ه ك��ان ه��ك��ذا م��ا ري��اءٍ ذا ال��دي��ن ف��ي وك��ن��َت

يرصف لم واملذاكرة، البحث عىل اإلكباب شديد كان أنه أخباره جملة من واملتواتر
ذلك شغله وربما أبيه، وفاة وليلة عرسه ليلة إال تصنيف، أو درس بال عمره من ليلة
ويالم اده، لقصَّ العطاء يبذل فكان عوزه،4 أليام املال ادِّخار أو بِبزَّتِه3 العناية عن
هو العدو إعطاء إن فيقول: اتهامه، عن ون يكفُّ وال يحبونه ال مَلن البذل عىل أحيانًا
من وحذره أهانه رجًال مرًة أعطى وقد فيه. فضل فال الصديق إعطاء أما الفضيلة،

غضبه. بوادر يأمن ال ألنه بغريه؛ ذلك فعل
مع قصته ذاك ومن غريه، أمر يف يسامح وال نفسه أمر يف يسامح كان أنه عىل
الشاعر أوجع فقد املؤدب؛ العالم الحمريي جعفر أبا هجا حني خروف ابن الشاعر
لكانت املداراة قبيل من إليه املسيئني عن عفوه كان ولو ملثلها، يعود أالَّ وأنذره رضبًا

وأحجى.5 أقرب غريه يهجون الذين الشعراء مداراة
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إىل أحاله الحكم وجب فإذا باملوت، الحكم من يتحرَّج كان أنه قضائه يف عنه وأُِثر
والثالثني. الخامسة دون وهو واملغرب األندلس قضاء له اجتمع وقد لرياجعوه، نوَّابه

والطرب اللهو ملجالس ط التبسُّ أخبار من خرب الفيلسوف القايض عن َقطُّ يُذَكر ولم
يتعفف كان بل والحكماء، العلماء من طائفة ومنهم عرصه، أبناء جملة استباحه مما
القضاء من ومكانه بعلمه خليًقا يراه ال عما تعففه من وبلغ املجالس، هذه حضور عن
من الجيد يحفظ كان هذا وعىل شبابه، أيام الغزل يف نظمه الذي ِشْعره أحرق أنه
الطيلسان بن القاسم أبو عنه وحكى املثل. وشواهد الحكمة مواطن يف ويرويه الشعر
ذلك ويورد مجلسه يف بهما التمثُّل ويُكِثر واملتنبي، حبيب6 شعَرْي يحفظ كان أنه

إيراد. أحسن
جناًحا.» وأخفضهم تواضًعا الناس أشد رشفه عىل «كان األبار: ابن قال

محمد أبو إليه دخل كرمه. ويف تواضعه يف الطامعني مطمع منه الخلق هذا وكان
الشاعر: فقال زائريه، لقاء يف كعادته قائًما فتلقاه القرطبي، الطائي

اإلم��ام ال��ورى ق��ض��اة ق��اض��ي ال��ه��م��ام ال��س��ي��د ل��ي ق��ام ق��د
ال��ق��ي��ام ي��ؤك��ل ف��َق��لَّ��َم��ا ل��ي تَ��ُق��ْم وال ب��ي ُق��ْم ف��ق��ل��ُت

يف القايض أو الفيلسوف أو املعلم تغني قد الطيبة الخالئق هذه أن وظاهر
تحرجه لعلها بل واملالزمة، املنادمة صناعة يف امللوك جليس تغني ال ولكنها صناعته،
عن وال ِضَعة عن يكن لم فيه التواضع هذا ألن وَمْقتهم؛ إلعراضهم وتعرِّضه عندهم
وحسن املجاملة يف الناس بني باملساواة وشعور وكرامة كرم عن كان بل استكانة،
التعبري أمانة وكانت أخي! يا له: فيقول مجلسه يف الخليفة يخاطب فكان املعاملة،
لها محل ال حيث واألمراء، امللوك ألقاب يف القول زخرفة من بالرعاية عنده أحق العلمي
ذكر عند عليه زاد ألرسطو الحيوان كتاب رشح فلما والفالسفة، العلماء تقريرات بني
بالعالم يجمل الذي الصدق هو اللقب هذا ومثل «… الرببر ملك «عند رآها أنه الزرافة
حوله َمن ويسميه نفسه ي يسمِّ الذي الرجل عند جميًال يكن لم ولكنه وبحثه، درسه يف
أنه رشد ابن عن يغن لم األمري هذا مسمع األمر بلغ وملا الدين، وأمري املؤمنني بأمري
إىل نقلوها حني النساخون فها فصحَّ الربين» «ملك أمالها قد إنه وقال املعاذير، َل7 تمحَّ
من األمري نفس يف كان ما ووافق مرساه رسى قد الوقيعة سم كان إذ … الرببر ملك

العلماء. صدق عليه جلبه ما النديم عذر عنه يدفع فلم اإلخاء، باسم ملناداته الغيظ
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إليه يلتفت الفيلسوف صاحبنا يكن لم آَخر غيًظا األمري نفس يف وافق قد لعله أو
كما قرطبة وايل يحيى) (أبا الخليفة أخا يصادق كان فقد عليه؛ يعاقب مما يحسبه أو
الصداقة هذه وراء أن يسمع وسامًعا يقول، واشيًا يعدم فلم … الخليفة يصادق كان

للمتمردين. والءٍ وعن تمرُّد عن تنكشف أن توشك ألخيه، مسترتة عداوة لألخ
األسباب هذه من سببًا نكبته أسباب يف يذكر لم ينكبه أن الخليفة أراد وملا
ذنوب من وأعلن بيانه، سيأتي كما النكبة هذه تبعة الدين عىل أحال بل الحال، بطبيعة
كتب يف النظر بإدمان عليه تعلَّل ألنه األمر؛ باطن يف األمري ذنب هو ما الفيلسوف
لطالبها. وتيسريها رشحها ومعالجة فيها بالنظر مغريه هو األمري أبو كان وقد القدماء،

وأسبابها نكبته (2)

معَلن أحدهما سببني: عن البحث إىل دينية أو فكرية مصادرة كل يف املؤرخ يحتاج
كان ما وكثريًا الصحيح، النكبة سبب هو الظاهر السبب كان ما فقليًال مضمر، واآلَخر
سياسية أو شخصية بواعث عىل يدور آَخر سبب — الظاهر سببها غري — للنكبة
عىل ويرسي الفالسفة، عىل يرسي كما الشعراء عىل هذا ويرسي السلطان، ذوي تهم

اآلحاد. عىل يرسي كما الجماعات
أمور يف ويهرف8 يتزندق كان وكالهما إياس، بن مطيع ينكب ولم بشار نكب لقد
فنجا الحماقة، هذه يقرتف لم ومطيع الخليفة، هجا بشاًرا ولكن يعرف، ال بما الزندقة

بشار. وهلك مطيع
رشح إىل باجة ابن سبقه فقد األقدمني، لُكتُب شارح أول رشد ابن يكن ولم
مصاحبة يُحِسن كان باجة ابن ولكن توسعه، مثل العمل هذا يف يتوسع لم وإن بعضها،
باجة، ابن ينكب ولم رشد ابن فنكب الصناعة، هذه يُحِسن يكن لم رشد وابن السلطان،

الخليفة. أبي من بأمٍر تقدَّم كما الكتب رشح أنه املنكوب الفيلسوف عن يغن ولم
كانوا إنهم وقيل املوحدين، دولة يف اليهود اضطهاد عن كثريًا املؤرخون كتب وقد
أن األمر وحقيقة الدين، يف إياهم ملخالفتهم الدولة رؤساء من بًا تعصُّ مضطَهدين
دينهم، عىل الباقني يتهم كان كما اإلسالم إىل منهم تحولوا الذين يتهم كان الخليفة
وسائر أنكحتهم يف باملسلمني يختلطون لرتكتهم إسالمهم عندي صح لو يقول: وكان
فيئًا أموالهم وجعلت ذراريهم، وسبيت رجالهم لقتلت كفرهم عندي صح ولو أمورهم،
يف وجاء اإلفرنج. بخدمة صلة عىل بعضهم كان وقد أمرهم، يف مرتدد ولكني للمسلمني،
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الشرتاء وصلوا اليهود من ار تجَّ األذفنش جيش صحبة يف كان أنه امللتمس» «بغية كتب
املسلمني. أرسى

خامر ملا اضطهدت ولكنها الدين، يف ملخالفتها الطائفة هذه اضطهاد يكن فلم
يف الجيش عىل رضره يُخَىش ما ومنها الخفية، مساعيها يف الشك من الدولة أصحاب
من وكان مصادرة، وال اضطهاد ثمة يكن فلم الحالة هذه غري يف وأما القتال، إبَّان

الوزارة. مناصب إىل ارتقى َمن اليهود
عىل أسبابها بعض يف القاعدة هذه من شذوذًا كانت رشد ابن نكبة أن نعتقد وال
بغري إياه مخاطبته منه أنكر املنصور أن بنا َمرَّ وقد جميعها، يف نقل لم إن األقل
الذي بأخيه الصلة وثيق كان وأنه الرببر، ملك باسم الحيوان كتاب يف ذكره وأنه كلفة،
لغضب الفيلسوف الستهداف كاٍف البواعث هذه وبعض إياه، منافسته من يخىش كان
العقاب إيقاع من يتحرجون كانوا أنهم املوحدين أمراء عن املعروف ولكن املنصور،
تريضضمريه بعلة رشد ابن لعقاب تعلَّل أنه الراجح فمن األسباب، هذه ألمثال بالناس

األحوال. هذه أمثال يف املقبولة بالذريعة الشعب جمهرة وتريض
يف الكفارة معه ويدعي قرطبة أهل من يناوئه ن ممَّ قوًما «أن الذرائع هذه فمن
بعض أخذوا بأن طريًقا ذلك إىل ووجدوا يوسف، أبي عند به سعوا السلف ورشف البيت
الفالسفة قدماء بعض عن حاكيًا بخطه فيها فوجدوا يكتبها، كان التي التالخيص تلك
الكلمة، هذه عىل يوسف أبا فأوقفوا … اآللهة أحد الزُّْهرة أن ظهر فقد َم: تقدَّ كالٍم بعد
فلما قرطبة، بمدينة وهم طبقة كل من واألعيان الرؤساء له جمع أن بعد فاستدعاه
فأنكر هذا؟ أخطك األوراق: إليه نبذ أن بعد له قال — هللا رحمه — الوليد أبو حرض

9«… بلعنه الحارضين وأمر الخط، هذا كاتب هللا لعن املؤمنني: أمري فقال …
الحب، ربَّة الزُّْهرة يسمون كانوا أنهم اليونان أساطري دراسة بعد اليوم نعلم ونحن
كلمة من مأخوذة — الزهرة أْي — فينوس كلمة وأن البابليني، من هذا أخذوا وأنهم
وأن القديمة، اليونانية الكتب بعض يف باءً تُكتَب فاؤها وكانت «بنت»، أْي «بنوت»،
الغناء وربة الغاب وربة البحر رب منهم القائل يقول كما املجاز، يتعدى ال كله هذا
نقلها كما رشد ابن كتب يف ُرِويت قد األسطورة أن يبعد وال األسطورات، هذه وأشباه
الحب ربَّة الزُّْهرة ربوبية معتقًدا رشد ابن يكون أن أما … املثال هذا عىل اليونان عن

بعيد. جد بعيد، فذلك غريه ربَّة أو
يستملونه تالميذه من أناًسا عليه دسوا رشد ابن اد حسَّ إن النكبة أسباب يف وقيل
عليها وأشهدوا وكالمه، رأيه من كأنها عنه ونقلوها لهم فرشحها الفلسفية، الكتب رشح
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رشد ابن

أن وألزمه فنكبه عقيدته، النحالل عقابه وطلبوا الخليفة، إىل رفعوها ثم شاهد مائة
يربحها. وال قرطبة بجوار (لوسينا) اليشانة قرية يف ينزوي

أهبة من وتوجسه اإلفرنج بحرب الخليفة اشتغال إبَّان يف هذا حدوث صح فإذا
يف يحتدم الديني الغضب ألن النكبة؛ ذريعة هو أنه فاألرجح الخفاء، يف عليه الخارجني
وإرضاء ضمريه وإرضاء الناس إرضاء من الخليفة يتحرج فال الدينية، العداوات إبَّان
وذوي والفقهاء القضاة من طائفة رشد ابن مع نكبت وقد الحال، هذه مثل يف هواه
ملنافسيه مماألتهم يف وَشكَّ الظنون بهم ظن قد الخليفة يكون أن يبعد ال املناصب،
يسكت أن وسعه يف كان وال التهمة، مظان الستقصاء الوقت له يتسع ولم ومناظريه،

الطريق. هذا من النكبة به فلحقت الدين، عىل الغرية باسم الثائرين قضية عن
— هللا رحمه — الرعيني الحسن أبو الشيخ ثني «حدَّ له: األنصاري ترجمة يف وجاء
أبا شيخه يعني — اتصل قد وكان قال: خطه من ونقلته يده، من ومناولًة عليه قراءًة
فاستكتبه عنده وحظي بقرطبة قضائه أيام املتفلسف رشد بابن — الكبري عبد محمد
الطوام من له وما املتفلسف هذا ذكر جرى وقد — هللا رحمه — وحدثني واستقضاه.
كنت ولقد عليه، يظهر كان ما إليه ينسب الذي هذا إن فقال: — الرشيعة محادة يف
واحدة، إال فلتة عليه آخذ كدت وما قدميه، عىل الوضوء ماء وأثر الصالة إىل يخرج أراه
ريًحا أن املنجمة السنة عىل واألندلس املرشق يف شاع حني وذاك الفلتات، عظمى وهي
الناس جزع حتى ذلك واستفاض الناس، تهلك املدة تلك يف وكذا كذا يوم يف تهب عاتية
بها الحديث انترش وملا الريح، لهذه توقيًا األرض تحت واألنفاق الغريان واتخذوا منه
رشد ابن وفيهم ذلك، يف وفاوضهم طلبتها ذاك إذ قرطبة وايل واستدعى البالد وطبق
ابن تكلَّم الوايل عند من انرصفوا فلما بندود، وابن — يومئٍذ بقرطبة القايض وهو —
شيخنا قال الكواكب. وتأثريات الطبيعة جهة من الريح هذه شأن يف بندود وابن رشد
هذه أمر َصحَّ إْن املفاوضة: أثناء يف فقلت — حاًرضا وكنت — الكبري عبد محمد أبو
يعم بعدها ريح تُعَلم لم إذ عاد؛ قوم بها تعاىل هللا أهلك التي الريح ثانية فهي الريح
كان ما عاد قوم وجود وهللا قال: أن يتمالك ولم رشد ابن إيلَّ فانربى قال: إهالكها.
تصدر ال التي الزلة هذه وأكربوا الحارضين أيدي يف فسقط هالكهم؟ سبب فكيف ا؛ حقٍّ
بني من الباطل يأتيه ال الذي القرآن، آيات به جاءت ملا والتكذيب الكفر رصيح عن إال

«… خلفه من وال يديه
كان وقد واملحاكمة، االتهام سياق يف ذكر لها يرد لم هذه الكبري عبد وقصة
املتشابهة؛ املعاني عن فيها والبحث األوراق واختالس التهم تصيُّد من أوىل إليها االستناد
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عرصه يف رشد ابن

من مسمع عىل — الكبري عبد قصة صحت إذا — رشد ابن من بدرت قد الكلمة ألن
كثريين. «حارضين»

قبل الدين لشعائر التزامه مع رشد ابن من الكلمة تلك تبدر أن ا حقٍّ الغريب ومن
وعىل الصالة إىل يخرج — قال كما — يراه القصة صاحب كان وقد وبعدها، النكبة
عىل الحرص بهذا رشد ابن حرمان أذاع الذي املنشور كاتب اعرتف وقد املاء، أثر قدميه
ويخالفونهم ولسانهم، وزيهم ظاهرهم يف األمة يوافقون «إنهم فقال: الشعائر، التزام
وأخرب النكبة، بعد املسجد يف الصالة حضور عىل ثابر وقد «… وبهتانهم وغيهم بباطنهم
وولده دخل أنه النكبة يف عليه طرأ ما أعظم «إن فقال: قطرال، بن الحسن أبو عنه
العامة سفلة بعض لهما فثار — العرص صالة كانت وقد — بقرطبة مسجًدا هللا عبد
باهلل.» إيمانًا ازداد الترشيح بعلم اشتغل «َمن الطب: درس يف يقول وكان «… فأخرجوهما
رجل من الغرابة غاية غريب رشد ابن عن الكبري عبد نقلها التي الكلمة فصدور
الرياء باب من ذلك يفعل كان ولو االلتزام، ذلك الرشيعة ويلتزم الورع ذلك يُظِهر
يأمن الذي املخلص من وسهواته بدواته10 عىل أحرص الرياء د متعمِّ فإن واملداراة،

الناس. مع االحرتاس يتكلف وال الريبة
شواهده عرفنا وقد الزمن، ذلك يف بالنادر يكن لم الدين باسم َل التمحُّ أن إال
فإنه العقيان، قالئد صاحب خاقان بن كالفتح العلم أهل من رجل كالم يف املكتوبة
قاطع، حجة لكل علم وبرهان ساطع، َفْهٍم «نوُر إنه: عنه فقال باجة ابن عن ريض

األمصار.» ذكره طيب من وتأرجت األعصار، بعرصه تتوجت
تلك يف نظر … املهتدين نفوس وكمد الدين، عني رمد «هو فقال: عليه سخط ثم

العليم.» الحكيم هللا كتاب ورفض األقاليم، وحدود األفالك أجرام يف وفكَّر التعاليم،
كابن الناس مسايرة يُحِسن رجل يف خاقان بن كالفتح رجل من هذا جاز فإذا
وصدقه تزمته يف وهو التهم، تلك من طائف رشد ابن يصيب أن بالبعيد فليس باجة،

والحاسدين. الكاذبني لنقمة عرضة العالية ومكانته للعلم
ولكننا فينكره، املخالف يفهمه ما أو فهمه يساء ما فيها يكن لم كتبه أن نعني وال
من ليس ظاهرها، غري باطنًا للنكبة وأن العلل، هذه من بعيد كلها التهمة رس أن نعني

وأمريه. زمانه وأحوال أحواله مجمل من نستشفه أن العسري
يبايل وال املنادمة، يُحِسن وال املساجلة يُحِسن رجًال كان أنه أحواله مجمل فمن
فيه، الباحثني مجالس من الكلفة ورفع العلم لغة تحقيق سبيل يف «البالط» لغة تزييف
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عن غفل أنه هذا لواحق من إليه يشار أن يصح ومما واألمراء. امللوك من كانوا ولو
عن دفاًعا عليه فردَّ األكرب، أستاذهم أستاذ وهو املوحدين، ملوك عند الغزايل مكانة

املغالطة. إليه ينسب أن الدفاع هذا يف يباِل ولم الفالسفة،
الحروب أخطار وكانت الدينية، العداوات زمن كان أنه الزمن أحوال مجمل ومن
يتعرضوا أن الحكام عىل األمور أصعب من فكان أشدها، عىل واإلفرنج املسلمني بني فيه
بالعلوم يشتغل القضاة أعظم من قاضيًا أن هؤالء وهم يف وقع إذا العامة لغضب
كان أنه رشد ابن عن اشتهر وقد والضاللة، الكفر من ويحسبونها بها يرتابون التي
كانت امُلْلك عىل فيها املنافسة أن الفرتة تلك تاريخ من َ وتبنيَّ الخليفة، ألخي مصاِدًقا
رشد؛ ابن الخليفة ينكب أن يبعد فال األوقات، من وقت يف تنقطع ال رضوًسا حربًا
والضاللة. الكفر وإضمار الفالسفة بمصاحبة ألخيه واتهاًما أخيه، بمشايعة له اتهاًما
عنه عفا قد فإنه بالعسري؛ تفسريه فليس ذلك بعد رشد ابن عن الخليفة عفو أما
ظنونه يف الحقيقة ووضوح الغاشية زوال وبعد مراكش، إىل األندلس من عودته عقب
االطالع من فأكثر حينًا تجنبها التي الفلسفة عىل أقبل إنه قيل وقد أخيه. وجلساء بأخيه
رس وضح فقد عليه املغضوب الحكيم يف الشافعني شفاعة ذلك وافق فإذا كتبها، عىل
الدهماء وخالئق امللوك خالئق من مألوف غري غريب فيه يكن ولم العفو، ورس النكبة

والفضالء. الحكماء مع

هوامش

عياض». أخبار يف الرياض «أزهار يف ترجمته انظر (1)
األم. أبو أو األب أبو والثانية: الحظ، بمعنى: األوىل «َجدُّك» (2)

الثياب. الِبزَّة: (3)
والضيق. الحاجة العوز: (4)

أعقل. أحجى: (5)
أوس. بن حبيب تمام أبو املقصود: (6)

طلبه. يف احتال اليشء: َل تمحَّ (7)
خربة. غري عن يتكلم يهرف: (8)
املغرب». أخبار يف «املعجب (9)

األشياء. ظواهر «بدوة»: جمع البدوات (10)
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الثالث الفصل

رشد جوانبابن

رشد ابن آثار (1)

ضياعه عىل الزمن أعان وماذا الفيلسوف، نكبة عند الرشوح تلك من أُحِرق ماذا ندري ال
لكل واحد رشح عىل ال متعددة رشوح عىل تدل منها الباقية البقية ولكن موته، بعد
ما عىل دأبه من كان فقد والتيسري؛ بالتفسري الطب أو الفلسفة كتب من تناوله كتاب
يقرتن ال الذي باإليجاز ثم الوسيط، بالرشح ثم ل، املطوَّ بالرشح الكتاب يتناول أن يظهر
ما كتاب تلخيص ومنها الرشوح، هذه أسماء أصيبعة أبي ابن رسد وقد كثري. برشح
السماع كتاب وتلخيص الربهان، كتاب وتلخيص األخالق، كتاب وتلخيص الطبيعة، بعد
ومنها أرسطو، فلسفة من وكلها النفس، وكتاب والعالم السماء كتاب ورشح الطبيعي،
وكتاب املزاج، وكتاب واألصول)، العنارص (أي: األسطقسات كتاب تلخيص الطب يف
كتاب وأول الحميات، وكتاب التعرف، وكتاب واألعراض، العلل وكتاب الطبيعية، القوى

لجالينوس. وكلها الربء، حيلة كتاب من الثاني والنصف األدوية،
من نُِقلت التي املرتجمات عىل اعتمد ولكنه اليونانية، يعرف رشد ابن يكن ولم
وعلم الحكمة يف املشارك الطبيب هارون جعفر أبي أستاذه وعىل األندلس، إىل الرشق

الكالم.
األصول فيه يجمع أن وقصد الكليات، كتاب الرشوح هذه غري الطب يف تآليفه ومن
«لتكون الجزئية األمور يف بكتاب يتممه أن زهر ابن صديقه إىل يعهد وأن الكلية،
فوعد كتابه، ختام يف ذلك إىل أشار وقد الطب»، صناعة يف كامًال كتابًا كتابيهما جملة
من يهم بما الوقت هذا يف لعنايتنا فراًغا أشد فيه نكون «وقت يف الجزئيات باستيفاء
الكنايش يف ذلك بعد ينظر أن وجب الجزء هذا دون الكتاب هذا له وقع فَمن ذلك، غري
ألَّفه الذي بالتيسري ب امللقَّ الكتاب له الكنايش وأوفق — والتعليقات الكناشات أي: —



رشد ابن

سبيًال ذلك فكان وانتسخته، إياه أنا سألته الكتاب وهذا زهر، بن مروان هذا زماننا يف
خروجه». إىل

املذكرات قبيل من وتعليقات الطب، يف سينا البن أرجوزة عىل رشح رشد والبن
األوروبية. املكتبات بعض يف متناثرة أوراق منها توجد

«تهافت سماه للغزايل الفالسفة تهافت عىل رد الرشوح: عدا — التواليف من وله
بني فيما املقال «فصل سماها والرشيعة الحكمة بني التوفيق يف ورسالة التهافت»،
سماها واملتصوفة املتكلمني براهني نقد يف ورسالة االتصال»، من والحكمة الرشيعة
الذي العقل يمكن هل «الفحص يف وكتاب امللة»، عقائد يف األدلة مناهج عن «الكشف
وهو ذلك، يمكن ال أو املفارقة الصور يعقل أن — بالهيوالني املسمى وهو — فينا
أن يف ومقالة النفس»، كتاب يف عنه بالفحص وعدنا أرسطوطاليس كان الذي املطلوب
متقارب العالم وجود كنيته يف ملتنا أهل من املتكلمون يعتقده وما اءون املشَّ يعتقده ما
وردود تعليقات ذلك وغري الفارابي، وآراء أرسطو آراء بني املقابلة يف ومقالة املعنى، يف
بالعقل واالتصال والعقل النفس مسائل يف الطفيل وابن باجة وابن سينا ابن عىل
إىل منها القصار املقاالت إىل أقرب هي وحدوثه، العالم ِقَدم عن قيل وما الفعال،

املطوالت.
بأسبانيا اإلسكوريال مكتبة يف محفوظة تزال ال التي مؤلفاته بأسماء قوائم وهناك
املوضوعات هذه يف داخلة جميًعا الفلسفية موضوعاتها ألن هنا؛ إثباتها إىل حاجة ال

فيها. الكتابة أو برشحها الفيلسوف اشتهر التي
وهو املقتصد»، ونهاية املجتهد «بداية كتاب منها فاملعروف الفقه، يف كتبه أما
والطموح، لإلجادة الشعر يف املثل به يَُرضب مؤلفه نكبة بعد معتمًدا يزل لم مرجع

سنة: مائتي من بأكثر رشد ابن وفاة بعد زمرك ابن قال كما

غ��اي��ة ال��م��ك��ارم س��ب��ق ف��ي ت��ب��ق ول��م وراي��ة رأيً��ا أن��ج��ح��ت ق��د أم��والي
ب��داي��ة م��ن��ك ال��س��ع��د ه��ذا ك��ان وإن ن��ه��اي��ة رش��د اب��ن س��ج��اي��اك ف��ت��ه��دي

م��خ��ل��ًدا ال��زم��ان م��ر ع��ل��ى س��ي��ب��ق��ى

أصول وضاعت والعربية، الالتينية إىل والفلسفية الطبية املؤلفات أكثر وترجم
سويرسا مكتبات يف اليوم إىل محفوظ هو ما ومنها ترجماتها، وبقيت منها الكثري

عربية. بحروف مكتوبًا العربي ه بنَصِّ وباريس
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رشد ابن جوانب

«بداية كتاب الفقه يف فهي جاورها، وما بمرص العربي للقارئ ة امليرسَّ الكتب أما
كتاب وتلخيص الطبيعة»، بعد ما «تفسري كتاب الفلسفة ويف مطبوع، وهو املجتهد»

مطبوع. وكلها التهافت» و«تهافت «املقوالت»
وتوجد بالقاهرة، مطبوعة ألرسطو الخطابة كتاب تلخيص يف لطيفة رسالة وله
سينا، البن الطب أرجوزة عىل لرشحه مخطوطة املرصية الكتب بدار مؤلفاته من

ألرسطو. النفس كتاب لجوامع ومخطوطة
باملصورة منقوًال الطب يف «الكليات» كتابه األقىص باملغرب فرانكو معهد طبع وقد

إليها. إشارة فيه وردت التي واألدوية العقاقري بعض بوصف مشفوًعا الشمسية،
«الرشدية» بجوهر اإلملام يف تجزئه بمرص العربي للقارئ ة امليرسَّ املجموعة وهذه
طرائقه تشمل كما والفلسفة، والفقه الطب يف له أقواًال تشمل ألنها املختلفة؛ جوانبها يف

والتلخيص. والرشح التأليف يف

منها أُحِرق فقد حياته، أيام يف انترشت التي آثاره من أقل الباقية آثاره أن املحقق ومن
والرجوع عنه العفو ينفعه فلم بأجله الكمد وعجل يشء، مماته بعد وُحِرم يشء حياته يف
مات الذي مرضه عنه والعفو مراكش إىل استدعائه بعد ومرض مكانته، سابق إىل به
عارش بموافقة وخمسمائة، وتسعني خمس سنة صفر، من التاسعة الخميس «ليلة به
بها فُدِفن وصيته، حسب قرطبة إىل رفاته نُِقل ثم تاغزوت، باب بجبانة فُدِفن دجنرب»،

عباس. ابن بمقربة سلفه روضة يف
فاعتقله عمره من بأخرة «وامتحن األبَّار:1 ابن فقال وفاته؛ تاريخ يف واختلفوا
بها فتويف مراكش، حرضة إىل واستدعاه رأيه أجمل إىل فيه عاد ثم وأهانه، السلطان
الذي املنصور وفاة قبل وخمسمائة، وتسعني خمس سنة صفر من التاسع الخميس يوم
رحمه — سلفه مع بها فُدِفن قرطبة إىل سيق ثم بخارجها، وُدِفن نحوه، أو بشهر نكبه
الذكر، املشتهرة عليه الحادثة النكبة بعد مراكش بحرضة تويف أنه فرقد ابن وذكر هللا.
تاسع وفاته فجعل عمر ابن وغلط وخمسمائة، وتسعني خمس سنة األول ربيع شهر يف
أبي القايض جده وفاة قبل وخمسمائة، عرشين سنة ومولده وتسعني، ست سنة صفر

بأشهر.» الوليد
امليالدي التقويم عىل الهجري التقويم مضاهاة ومع الروايات، أرجح عىل واألصح
غري منهم يشتهر لم ذرية أعقب وقد آنًفا، األنصاري ذكره الذي التاريخ يف تويف أنه

الخلفاء. بالط يف وعمل كأبيه الطب تعلَّم الذي هللا عبد ولده
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رشد ابن فلسفة (2)

األوروبيون فهمها كما رشد ابن فلسفة واحدة: فلسفة ال فلسفتان إنهما األصح عىل أو
أقواله عليها ودلَّْت واعتقدها هو كتبها كما رشد ابن وفلسفة الوسطى، القرون يف

لدينا. املحفوظة
ثالثة عليها يالحظ الوسطى القرون يف األوروبيون فهمها كما رشد ابن وفلسفة

أمور:
كتبه، لبعض وتلخيصاته ألرسطو رشوحه عىل فلسفته فهم يف اعتمدوا أنهم أولها:
آراء تطابق ال العربي الفيلسوف فآراء بأرسطو رشد ابن إعجاب من يكن ومهما

يشء. كل يف اإلغريقي الفيلسوف
أو الالتينية اللغة إىل مرتَجمة والتلخيصات الرشوح تلك عىل اعتمدوا أنهم وثانيها:

اختالف. من الرتجمة تخلو وال العربية،
التفتيش محكمة سلطان إبَّان يف األوروبيني بني ذاعت رشد ابن فلسفة أن وثالثها:
االشتغال وتحرم الخصوص، عىل األندلسية العربية الفلسفة تتعقب كانت التي
رشد ابن إىل تنسب أن الطبيعي فمن تقديرها، يف الدين أصول تخالف التي بالعلوم
تلوح فكرة كل تؤكد وأن صوابه، عىل الحجة ويقيم التحريم ذلك يسوغ معنى كل

وجوه. عدة عىل تأويلها جاز وإن املخالفة عليها
األدلة» «منهاج ک كتبه عىل فيها فاملعول يعتقدها، كان كما رشد ابن فلسفة أما
يف بها قال التي اآلراء كتلك مناقشاته، سياق يف يبديها التي آرائه وعىل املقال»، و«فصل
وتفسري للمقوالت رشحه يف آرائه عىل ثم التهافت»، «تهافت كتاب من الغزايل عىل ردوده

إليها. الوصول يتيرسَّ التي األخرى الكتب يف اآلراء هذه شابه وما الطبيعة، بعد ملا
الوسطى، القرون يف األوروبيون فهمها كما رشد ابن فلسفة الفلسفتني: وبني
يف آَخر بتفسري يسمح أو أحيانًا الجوهر يمس اختالف مواضع اعتقدها؛ كما وفلسفته

األحيان. تلك غري

القرون فلسفة تاريخ عن كتابه يف رشد ابن آراء ولف دي موريس األستاذ ص لخَّ
أشد مختلفة كثرية أجناس ملتقى العارش القرن يف إسبانيا «كانت فقال: الوسطى2
العرب مع جنب إىل جنبًا يعيشون املسلمني دول يف واملسيحيون اليهود فكان اختالف؛
عرش. الثالث القرن إىل قوية فلسفية لحركة مركًزا إسبانيا جعل عىل هذا وساعد …
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مرسة ابن جدَّد حني التاسع القرن إىل اإلسبانية العربية الفلسفة أصل ويرجع
وابن القرطبي حزم ابن اسَمي عرش الحادي القرن يف ونجد املزعومة، أمبدوقليس آراء
عدة ورشوح النفس يف ورسالة املنطق، يف كتب مؤلف األخري وكان … الرسقسطي باجة
كذلك ونجد املتصوفة، عند االتصال درجات يصور املتوحد هداية عن وكتاب ألرسطو،

الصوفية. امليول هذه مثل وعنده الطفيل ابن اسم
ولم … الصيت ذيوع يف رشد ابن مبلغ يبلغ لم الفالسفة هؤالء من أحًدا ولكن
من نسخة هي إنما فلسفته أن هذا من يُفَهم ال ولكن … حد بأرسطو إلعجابه يكن

األرسطية. الفلسفة
الرشوح أقسام: ثالثة إىل رشد ابن تركها التي أرسطو رشوح م نقسِّ أن ويمكننا
األصل تتابع الكربى فالرشوح املقتبسات، أو واملخترصات الصغرى، والرشوح الكربى،
وتنظيًما تركيًزا أكثر األخرى والرشوح املستفيض، بالتفسري تشفعها ثم دقيقة متابعة
يسهل ال شخصية وإضافات مناقشات عليها وتورد وترتيبها، املوضوعات معالجة يف
استاجرية فيلسوف رشد ابن يتبع وإنما خاللها، من أرسطو إىل املنسوبة اآلراء استخراج

وحده.» املنطق يف الدقة بغاية
متداولة كانت التي ُكتُبه بيان بعد رشد ابن فلسفة تلخيص إىل املؤلف استطرد ثم

فقال: الالتينية، قرَّاء بني

الطبيعة، بعد ما فلسفة موضوع هو — هللا — األعىل الكائن وجود إن
منذ العقول عنه تَْصُدر الذي وهو الفعلية، بالرباهني قائم وجوده وإثبات
العقول فليست خالق، عمل بغري وجوده يفرس ال هللا غري موجود وكل األزل،
من هي بل سينا، ابن مذهب حسب عىل اآلخر بعد واحًدا التتابع عىل صادرة
والصفاء، الكمال يف تتساوى ال أنها من تعددها يأتي وإنما أصًال، هللا خلق
منها كلٌّ األفالك من جملة فالسماوات باألفالك، متصلة الخارج يف وهي
يحرك وهذا األول، الفلك يحرك األول واملحرك العقول، أحد من صورة3 له
بمداركنا يتصل ألنه اإلنساني؛ العقل يحركه الذي القمر إىل األخرى األفالك
سينا. ابن مذهب يف كما الطبيعة فوق بما اتصال عىل عمل وله ومعقوالتنا
عاجزة وهي … خالق عمل به يتعلق ال العدم ألن هللا؛ مع قديمة واملادة
األفالطونية مذهب يف كما الصور به تناط خواء ليست ولكنها العمل، عن
هذه حضور ومع املحتلفة، الصور عىل تشتمل عامة قابلية هي بل الحديثة،
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أثر من املادي العالم وينشأ العاملة، قواها الخالق منها يُخِرج القديمة املادة
نهاية. وال بداية بال الحركات هذه تتابع من بد وال الدائم، الخلق هذا

مادية، غري صورة هو — األفالك سلسلة آِخر وهو — اإلنساني والعقل
ال الفعَّ العقل هو العقل وهذا جملته، يف متحد اآلحاد، من منفصل أبدية،
النوع أفراد يف اإلنساني والعقل مًعا. املمكن العقل أو الهيوالني والعقل
الذات بتغريُّ يتغري وال األشخاص، بانفصال ينفصل ال واحد جميًعا البرشي
مشاركًة للبرش ويكفل البرشية النفوس ييضء الذي النور وهو ،Objective

األبدية. الحقائق يف تتبدل ال
فالعقل اآلتي: النحو عىل تَجري الفرد اإلنسان يف العقلية4 واملعرفة
حسب اإلنسان بذلك يتصل إنسان كل تخص التي الحواس أشكال يف بتأثريه
من درجة وأول املتعددة، الصالت بهذه نقص يلحقه أن غري من استعداده
يشرتك وبه املكتسب، بالعقل ى يُسمَّ ما اإلنسان يف تحدث التعقل هذا درجات
اتصاالت وهناك املتحد، العام العقل مدركات يف املنفصل الخاص العقل
إدراك من تأتي التي االتصاالت وهي العام، والعقل اإلنسان عقل بني أخرى
النبوة. ووحي اللدنية املعرفة من يأتي ما وأرفعها وأعالها املفارقة، املاهيات
كل ويفنى شخصية، غري عامة املوت بعد الحياة أن القول هذا ويستتبع
النوع عقل هو بل مستقل، بجوهر هو ليس الذي عقله إال اإلنسان يف يشء

آحاده. جميع يف عام كله، البرشي
نُِبذ أنه والواقع اإلسالمية، املعتقدات يخالف رشد ابن آراء من وكثري
للدين، منكًرا جاحًدا يكن لم أنه عىل … العقيدة بانحالل اتهمه الخليفة ألن
يميِّز وهو املجاز، أسلوب عىل الفلسفية الحقائق يصور الدين أن عنده بل
الحكماء يدركها التي معانيها وبني القرآن لنصوص الحريف التفسري بني
فيما تنظر أن الفلسفة واجب ومن العليا، الحقائق إىل وحدها بها ويرتفعون
أي وعىل التفسري، تحتمل التي القضايا من هو وما الدين، تقليد من هو
بني ق يوفِّ أن القاعدة هذه عىل رشد البن تسنَّى وقد تفسريها. يكون وجه
ائني، املشَّ مذهب عىل بِقَدِمه والقول الغزايل، مذهب عىل العالم بحدوث القول
الحقيقة بمذهب إيحاء أول وفيها التوفيق، هذا بها يحاول خاصة رسالة وله

تطبيقه. يف فأفرطوا الالتني الرُّْشِديُّون فيها َع توسَّ التي املزدوجة
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صه لخَّ الوسطى، القرون يف األوروبيون فهمها كما رشد ابن لفلسفة أمني تلخيص وهذا
الفلسفة تلك من القوم شغل بما فيه وجاء واملطبوعات، املخطوطات من باملصادر عالم
صفات ومسألة بالجزئيات، هللا علم مسألة هما: مسألتني، إال فيه يهمل ولم قرون، عدة
رشد، ابن فلسفة يف أصيلة تكن لم ألنها أهملها فلعله بالجزئيات هللا علم مسألة أما هللا.
العالم إيمان ألن أهملوها الوسطى القرون يف األوروبيني فلعل هللا، صفات مسألة وأما
من لها الهوتية مشكلة الصفات تعدد يجعل لم واحد إله يف الثالثة باألقانيم املسيحي
عىل يطَِّلع لم رشد وابن املسلمني، من واملعتزلة املتكلمني عند املسألة لهذه كان ما الشأن
املوضوع. هذا يف يتوسع لم ثَمَّ فمن األدلة، منهاج عن كتابه يف قال كما املعتزلة كتب
رشد ابن فلسفة إن قال: حني الوسطى القرون يف الفلسفة تاريخ مؤلف وأصاب
اإلمام حرص وقد املسلمني، من الفقهاء جمهرة عليه ما مسائلها بعض يف تخالف كانت
الفقهاء بني الخالف عليها دار التي املسائل أهم الفالسفة» «تهافت كتابه آِخر يف الغزايل
وأن العالم ِقَدم مسألة إحداها مسائل: ثالث وهي هؤالء، بتكفري فيها وقيل والفالسفة
األشخاص، من الحادثة بالجزئيات علًما يحيط ال هللا إن وقولهم قديمة، كلها الجواهر

وحرشها. األجساد بعث إنكارهم والثالثة
آراء نجمل الثالث املسائل هذه من مسألة كل يف رشد ابن مذهب تلخيص وقبل
من لهم تمييًزا اإلله بوجود يؤمنون الذين الفالسفة بهم ونعني فيها، اإللهيني الفالسفة

واملحدثني. األقدمني من املاديني الفالسفة
يكن لم — أرسطو رأسهم وعىل — العالم بِقَدم قالوا الذين اإللهيون فالفالسفة
وإنما هللا، لوجود مساٍو العالم وجود أن بذلك ويعني العالم بِقَدم يقول َقطُّ أحد منهم
وإن تريده، ملا تراخي ال قديمة هللا وإرادة هللا، بإرادة متعلِّق العالم وجود إن يقولون

حركته. من الزمان ألن زمان؛ يسبقه لم العالم
سبحانه — هللا إحاطة ينكر َقطُّ إلهي فيلسوف يوجد فلم بالجزئيات، هللا علم أما
فإن اإلنسان؛ كعلم يكون أن هللا علم ينزهون وإنما الكليات، أو بالجزئيات — وتعاىل
جملة، عليها يحكم ثم جزءًا جزءًا يعلمها وهو يعلمها، التي لألشياء تابع اإلنسان علم

بالكليات. علمه الجزئيات علم من ويستخرج
بالجزئيات محيط هللا إن ويقولون العلم، كهذا يكون أن هللا علم ينزهون والفالسفة
حال كل يف ويكون لإلنسان يتاح الذي العلم من وأكمل أرشف نحٍو عىل وقوعها، قبل

عليه. ًفا متوقِّ يعلمه ملا تابًعا
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النفوس، ببعث وال األجساد ببعث يؤمنون ال املاديني الفالسفة فإن البعث، أما
بعثها، عىل هللا لقدرة منه إنكاًرا األجساد بعث ينكر َمن اإللهيني الفالسفة من وليس
هللا بقدرة وآَمن باهلل آَمن وَمن األعىل، بالعالم أشبه املفارقة األرواح إن يقولون ولكنهم

امللحدين. من هو فما بالبعث وآَمن
تكن فلم الثالث، املسائل تلك مع الغزايل يذكرها لم التي الصفات مسألة وأما
األوروبيني فالسفة عند كبري شأن لها يكن ولم اإلغريق، الفالسفة عند بحث موضوع
والفالسفة واملعتزلة الكالم علماء بني الطويل الجدل أثارت ولكنها الوسطى، القرون يف
غري هي هللا صفات إن يقولون: الفالسفة بعض أن فيها الجدل ومثار املسلمني، من
ال كاملة — وتعاىل سبحانه — ذاته ألن هللا؛ ذات عىل بزائدة ليست الصفات وإن ذاته،
هللا. ووحدانية الصفات تعدُّد بني ليوافقوا عليهم يردون الفالسفة هؤالء وغري تتعدد،

املطابَقة كل مطاِبقة ليست املسائل، هذه من مسألة كل يف آراء رشد البن كانت وقد
آراء ولكنها املغايَرة، كل لها مغاِيرة وليست الوسطى، القرون يف األوروبيون فهمه ملا
عما بها يخرج وال دينه، حدود بها يلتزم أن عىل الحرص جد حريًصا الفيلسوف كان
التوفيق من أصابه ما مبلغ وسنرى للمسلمني، يعلِّمه وأن يعتقده أن للمسلم يجوز
الحكمة مسائل من غريها ويف املسائل هذه يف آرائه خالصة هي وهذه املجال، هذا يف
عىل فيها معولني غري أيدينا، بني التي العربية نصوصه عىل فيها معتمدين والعقيدة،

األجنبية. املصادر من مصدر

العالم ِقَدم

من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل كتابه يف العالم ِقَدم عن رشد ابن يقول
من املتكلمني بني عندي فيها االختالف فإن حدوثه، أو ِقَدمه مسألة «وأما االتصال»:
وبخاصة التسمية، يف لالختالف راجًعا يكون يكاد املتقدمني الحكماء وبني األشعرية
املوجودات: من أصناف ثالثة هاهنا أن عىل اتفقوا أنهم وذلك القدماء؛ بعض عند

الواسطة. يف واختلفوا الطرفني تسمية يف فاتفقوا الطرفني، بني وواسطة طرفان
سبب عن أعني يشء وعن غريه، يشء من وجد موجود فهو الواحد الطرف فأما
تكوُّنها يدرك التي األجسام حال هي وهذه … عليه متقدم والزمان مادة، ومن فاعل
من الصنف فهذا ذلك، وغري والنبات والحيوان واألرض والهواء املاء ن تكوُّ مثل بالحس،

(هكذا). محدثة تسميتها عىل واألشعريني القدماء من الجميع اتفق األصناف
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تقدمه وال يشء عن وال يشء، من يكن لم موجود فهو لهذا املقابل الطرف وأما
يُدَرك املوجود وهذا قديًما، تسميته عىل الفرقتني من الجميع اتفق أيًضا وهذا زمان،
وتعاىل سبحانه له والحافظ وُموِجده، الكل فاعل وهو وتعاىل، تبارك هللا وهو بالربهان،

قدره.
يشء من يكن لم موجود فهو الطرفني، هذين بني الذي الوجود من الصنف وأما
والكل بأرسه، العاَلم هو وهذا فاعل، عن أي يشء عن موجود ولكن زمان، تقدمه وال
الزمان أن يسلمون املتكلمني فإن للعالم، الثالث الصفات هذه وجود عىل متفق منهم
واألجسام. للحركات مقارن يشء عندهم الزمان إذ ذلك؛ يلزمهم أو عليه متقدم غري

الوجود وكذلك متناٍه، غري املستقبل الزمان أن عىل القدماء مع متفقون أيًضا وهم
متناٍه، أنه يرون فاملتكلمون املايض؛ والوجود املايض الزمان يف يختلفون وإنما املستقبل،
يف كالحال متناٍه غري أنه يرون وفرقته وأرسطو وشيعته، أفالطون مذهب هو وهذا
الكائن الوجود من شبًها أخذ قد إنه ؛ بنيِّ فيه األمر اآلخر املوجود فهذا املستقبل،
من فيه ما عىل القديم شبه من فيه ما عليه غلب فَمن القديم، الوجود ومن الحقيقي

محدثًا. اه سمَّ املحدث شبه من فيه ما عليه غلب وَمن قديًما، سماه املحدث شبه
الحقيقي املحدث فإن حقيقيٍّا؛ قديًما وال حقيقيٍّا محدثًا ليس الحقيقة يف وهو
وهو أزليٍّا محدثًا اه سمَّ َمن ومنهم علة. له ليس الحقيقي والقديم رضورة، فاسد

املايض. من عندهم متناهيًا الزمان لكون وشيعته؛ أفالطون
فإن يكفر، وال بعضها يكفر حتى التباعد كل تتباعد ليست العالم يف فاملذاهب

… التباعد من الغاية يف تكون أن يجب هذا شأنها من التي اآلراء
العالم إيجاد عن األنباء يف الواردة اآليات من ظَهَر تصفح إذا الرشع ظاهر وإن …
أعني — الطرفني من مستمر والزمان الوجود نفس وأن بالحقيقة، محدثة صورته أن
أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قوله أن وذلك — منقطع غري
واملاء، العرش وهو الوجود، هذا قبل وجوًدا بظاهره يقتيض اْلَماءِ﴾ َعَىل َعْرُشُه َوَكاَن
الفلك. حركة عدد هو الذي الوجود هذا بصورة املقرتن أعني — الزمان هذا قبل وزمانًا
ثانيًا وجوًدا أيًضا يقتيض َماَواُت﴾ َوالسَّ اْألَْرِض َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم تعاىل: وقوله
بظاهره يقتيض ُدَخاٌن﴾ َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوٰى ﴿ثُمَّ تعاىل: وقوله الوجود، هذا بعد

يشء. من ُخِلقت السماء أن
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فإنه متأوِّلون؛ بل الرشع ظاهر عىل العالم يف أيًضا قولهم يف ليسوا واملتكلمون
أبًدا، ا نصٍّ فيه هذا يوجد وال املحض، العدم مع موجوًدا كان هللا أن الرشع يف ليس

5«… عليه منعقد اإلجماع أن اآليات هذه يف املتكلمني تأويل يف يتصور فكيف
قبل الزمان وجود إن فقال الفالسفة، تهافت يف املسألة هذه الغزايل تناول وقد
يتضمن لم وعيىس هللا كان ثم مثًال، عيىس وال هللا كان «ولو الزم، غري العالم وجود
يشء تقدير ذلك رضورة من وليس ذاتني، وجود ثم ذات، وعدم ذات وجود إال اللفظ

الزمان». وهو ثالث
ًرا تأخُّ ليس عنه ره تأخُّ يكون أن يجب أنه إال «صحيح، فقال: رشد، ابن فأجابه

زمانيٍّا.»
املعاندة أن هاهنا يتبني الذي وإنما بربهان، هاهنا يبني ليس كله «وهذا قال: أن إىل

صحيحة.» غري
األوروبيني فالسفة ولكن برهانية، غري املسألة إن هنا يقول رشد ابن أن ونرى
توما القديس فعل كما عليه، ا ردٍّ ويحسبونه القول هذا يعيدون الوسطى القرون يف
The الالهوت مجمل كتابه من الخليقة مبادئ عىل عقده الذي الفصل يف اإلكويني6
يف له كالٍم إىل أشار ثم العالم، ِقَدم يف أرسطو قول ذكر فإنه Summa Theologiea
قال أنه — العالم ِقَدم عىل الرد وجوه من أْي — الثالث «والوجه فقال: الجدل، كتاب

العالم.» ِقَدم كمسألة بالربهان حلها يتأتى ال جدلية مسائل ثمة إن رصيًحا:
هؤالء سلك التي الطرق «إن فقال: معارضيه لرباهني نقده رشد ابن د ردَّ وقد
يف ليس الجمهور أن أعني مًعا، الوصفني هذين بني جمعت قد العالم حدوث يف القوم

للجمهور.»7 وال للعلماء ال تصح فليست برهانية؛ هذا مع هي وال قبولها، طباعهم
املوسومة املعايل أبي رسالة من املبحث هذا األدلة» «منهاج كتابه يف وتناول
عىل يكون أن جائز فيه ما بجميع العالم إن …» املعايل: أبو يقول حيث بالنظامية،
بشكل أو هو، مما وأكرب هو، مما أصغر مثًال الجائز من يكون حتى عليه هو ما مقابل
كل حركة تكون أو عليه، هو الذي العدد غري أجسامه عدد أو عليه، هو الذي غري آَخر
يتحرك أن الحجر يف يمكن حتى إليها، يتحرك التي الجهة ضد جهٍة إىل منها متحرك
بإحدى صريه فاعل أي: محدث، وله محدث الجائز وإن … أسفل إىل النار ويف فوق، إىل

الحالتني.»
الذي الوجه عىل يكون إنما لحكمة املصنوع أن فحواه بما هذا عىل رشد ابن فأجاب
يعرض «ما إن قال: ثم — العبث عن الخالق تنزََّه — عبثًا يكون وال الحكمة، تلك ق يحقِّ
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أجزاء يف ينظر مَلن يعرض بما شبيه األشياء هذه يف النظر عند األمر أول يف لإلنسان
إىل سبق قد شأنه هذا الذي أن وذلك الصنائع، تلك أهل من يكون أن غري من املصنوعات
ويوجد عليه، هو ما بخالف يكون أن ممكن جلها أو املصنوعات تلك يف ما كل أن ظنه
يكون فال — غايته أعني — أجله من صنع الذي بعينه الفعل ذلك املصنوع ذلك عن
من يشء يف الصانع يشارك والذي الصانع وأما حكمة، موضع هذا عند املصنوع ذلك يف
رضوري، واجب يشء إال املصنوع يف ليس وأنه ذلك، بضد األمر أن يرى فقد ذلك، علم
الصناعة معنى هو وهذا فيه، رضوريٍّا يكن لم إن وأفضل أتم املصنوع به ليكون أو

العظيم».8 ق الخالَّ فسبحان باملصنوع، املعنى هذا يف شبيهة املخلوقات والظاهرات
ولكن للعاَلم، هللا خلق يف خالف ال أنه كتبه جميع يف رشد ابن مذهب من وواضح
أن رشد ابن وعند مًعا، ُوِجدا والعاَلم الزمان أن أو للعاَلم، الزمان سبق يف الخالف

ابتداء. لها وليس ملشيئته، رادَّ وال هللا بمشيئة موجود ألنه قديم؛ العاَلم
وهما واألبدية، الزمان بني يفرِّق لم أنه رشد ابن مذهب يف اللبس وموضع

مختلفان.
األحوال؛ من بحال الحركة مع تتصور ال واألبدية الحركة، مع إال يتصور ال فالزمان
يشء قبله وليس زمان، إىل زمان من وال مكان إىل مكان من يتحرك ال األبدي الكائن إذ

بعده. ما إىل قبله مما فيتحرك يشء بعده وال
الزمان أن يرى فإنه معارضيه؛ مذهب من أصح الزمان يف أفالطون ومذهب
صفة يف هللا تشبه أن تستطيع ال ألنها املوجودات؛ عىل به هللا أنعم لألبدية، محاكاة
هللا وجود بعد العالم وجود إن قال حني الغزايل اإلمام وكالم انتهاء، وال ابتداء بال الدوام
لفرض محل وال فقط، ذاتني هاهنا فإن الدقة؛ يف غاية بينهما الزمان وجود يقتيض ال
أغاليط من — قال كما — هو وإنما الثاني، والوجود األول الوجود بني الزمان وجود

األوهام.

بالجزئيات هللا علم

«ليس القول هذا ألن كثريًا؛ به رشد ابن يحفل فلم الجزئيات، يعلم ال هللا بأن القول أما
لهذه وعرض التهافت»، «تهافت كتاب آِخر يف قال كما — الفالسفة أي — قولهم» من
أبا «إن فقال: االتصال»، من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل كتاب يف املسألة
يقولون أنهم من إليهم نسب فيما ائني املشَّ الحكماء عىل غلط قد — الغزايل أي — حامد
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وتعاىل سبحانه — هللا أن يرون بل أصًال، الجزئيات يعلم ال — وتعاىل تقدَّس — إنه
محدث فهو به، للمعلوم معلول علمنا أن وذلك لعلمنا؛ مجاِنس غري بعلم يعلمها —
للمعلوم علة فإنه هذا، مقابل عىل بالوجود سبحانه هللا وعلم ه، بتغريُّ ومتغريِّ بحدوثه
بالعلم يعلم ال سبحانه إنه يقولون أنهم املشائني عىل يتوهم وكيف … املوجود هو الذي
الحادثة بالجزئيات اإلنذارات تتضمن الصادقة الرؤيا أن يرون وهم الجزئيات، القديم
العلم قبل من النوم يف لإلنسان يحصل املنذر العلم ذلك وأن املستقبل، الزمان يف
النحو عىل فقط الجزئيات يعلم ال أنه يرون وليس عليه. واملستويل للكل املدبر األزيل
طبيعة عىل أيًضا معلولة عندنا املعلومة الكليات فإن الكليات، وال بل نحن نعلمه الذي
عن منزَّه العلم ذلك أن الربهان إليه أدى قد ما ولذلك بالعكس؛ ذلك يف واألمر املوجود،
أو تكفريهم يف أعني املسألة، هذه يف لالختالف معنى فال ، بجزئيٍّ أو ٍّ بكيلِّ يُوَصف أن

9«… تكفريهم ال
الشبهة، هذه إىل يدعو ما َقطُّ فيها يَِرْد لم اإللهيني الفالسفة مذاهب أن األمر وواقع
غري يف قال إنه بل هللا، لعلم تنزيًها القوم طليعة يف كان الخصوص عىل رشد ابن وأن

هللا. وحي من هو إنما نفسه الربهان علم إن ُكتُبه: من موضع

النفس خلود

يف أرسطو مذهب إىل الرجوع ينبغي رشد ابن عند النفس بخلود القول ولتمحيص
من فأصح أرسطو، نرص اإلكويني توما أن من قيل ما صح إذا ألنه والعقل؛ النفس
ما كل من تنقيته يف واجتهد — حنيًفا مسلًما جعله أي: — حنفه رشد ابن أن ذلك

اجتهاده. غاية اإلسالمية العقيدة يخالف
والعقل النفس معنى تشمل عندنا الروح كلمة أن ذلك عىل رشد ابن أعان وقد
بمثل الروح تقرن وقلما كالمنا، يف والذنب بالرش تقرن فالنفس معانيها، معظم يف مًعا
وعن الروح عن ذلك يقال أن النادر فمن العموم، عىل رشيرة نفس قيل فإذا ذلك،

ذاك. من وأصفى أرشف الروحانيات ألن الروحاني؛
ووضح النفس، كتاب ويف األخالق كتاب يف والعقل النفس عن أرسطو تكلم وقد
السعادة عن األخالق كتاب يف قال كما الروح عىل أيًضا ينطبق أنه العقل عن كالمه يف
مما ا جدٍّ أرفع كانت ربما الحياة هذه «مثل قال: ثم التأمل، سعادة وهي لإلنسان العليا
فيه ما بمقدار يحياها بل إنسانًا، باعتباره الحياة هذه يحيا ال ألنه اإلنسان؛ يستطيعه
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بني كالفرق الطبيعي تركيبنا وبني اإللهية النفحة هذه بني والفرق اإللهية، النفحة من
عىل فالحياة إلهيٍّا العقل كان وإذا األخرى، الفضائل وعمل اإللهي الجانب ذلك عمل
ما لنا ينصحون الذين أولئك نتبع أالَّ وعلينا اإلنسانية. املعيشة إىل بالنسبة إلهية مثاله
علينا بل الفانني، عمل نعمل أن فانني دمنا وما البرش، بهموم نشتغل أن بًرشا دمنا
إىل نسمو حتى عروقنا من عرق كل نحفز وأن الخالدين، عمل نعمل أن استطعنا ما

عداه.»10 يشء كل من وأكمل ألقدر — وصغر قلَّ وإْن — فينا ما أرفع مرتبة
للوظيفة مرادفة مصطلحاته أكثر يف تكون أن فتكاد أرسطو عند النفس أما
من ويسخر شهوانية، نفًسا الحيوان وإىل نامية، نفًسا النبات إىل ينسب ولهذا الحيوية؛
عن السؤال أن ويرى الحيوان، إىل تنتقل قد اإلنسان نفس إن يقول الذي فيثاغوراس
صورة فلوال وصورتها؛ الشمعة بني العالقة عن كالسؤال والجسد النفس بني العالقة
لحًما اإلنسان لكان اإلنسان نفس ولوال شمعة، تكن ولم ودهنًا شحًما لكانت الشمعة

باإلنسان. يكن ولم وعصبًا وعظاًما
غريه. من اليشء تميِّز التي «املاهية» يقابل الذي باملعنى جوهر النفس أن وعنده
فقال: العقل، عن تكلََّم عنها كتابه يف النفس خصائص يف القول بسط أن وبعد
قابل وغري النفس يف مودع مستقل «جوهر له يبدو ما عىل وإنه النفس، من أعىل إنه

للفناء».
نفس العقل أن ويبدو املدركة، وامللكة العقل أمر يف بينٌة بعُد لدينا «وليس قال: ثم
وحدها وهي فاٍن، زائل هو وما دائم باٍق هو ما كاختالف تماًما مختلفة — روح أو —
النفسية األجزاء من عداها ما وكل النفسانية، القوى سائر عن بمعزل للوجود صالحة

كثريون.» به يقول ملا خالًفا املنفصل للوجود قابل غري أنه أسلفناه مما فظاهر
ال العقلية الحقيقة أن املنفصل للوجود وصالحه العقل بقاء عىل أرسطو ودليل
منزهة مستقلة فهي ذاك، أو الشخص هذا بنقص تنقص وال األشخاص، عىل تتوقف

األشخاص. يصيب الذي الفناء عن
بالخالصة عليه نعقب ثم مختلفة، مواضع يف هنا كالمه نورد فنحن رشد ابن أما

جملته. يف منه تستفاد التي
النفس، بفناء القائلني عىل الرد يف الغزايل كالم التهافت» «تهافت كتابه يف نقل
النفس تُوَضع أن معاندتهم يف بد وال جيد، هو معاندتهم يف الرجل هذا قاله «ما فقال:
أمثال هي تعود التي أن يوضع وأن والرشعية، العقلية الدالئل عليه دلت كما مائتة غري
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فإنه وجد ثم عدم ما أن وذلك … بعينها هي ال الدار هذه يف كانت التي األجسام هذه
بالعدد.» واحد ال بالنوع واحد

تمثيل …» الناس: جمهور يدركه كما اآلَخر العالم وصف عن بقليل ذلك قبل وقال
سبحانه: قال كما الروحانية، باألمور تمثيله من أفضل الجسمانية باألمور لهم املعاد
السالم: عليه النبي وقال اْألَنَْهاُر﴾، تَْحِتَها ِمْن تَْجِري ۖ اْلُمتَُّقوَن وُِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة ﴿َمثَُل
(ليس عباس: ابن وقال برش.» بخاطر خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عني ال ما «فيها

األسماء).» إال اآلخرة من الدنيا يف
ألبرص الشاب كعني عني له كان لو الشيخ إن أرسطو قول إىل ذلك قبل وأشار
اآللة لضعف هنا ضعفت النظر قوة أن معناه يكون قد هذا وإن الشاب، يبرص كما
أجزائها أكثر أو اآللة ببطالن ذلك عىل «ويستدل قال: ثم النفسية. القوة لضعف ال
يشك ال فإنه الحواس، إدراكات فيها يبطل التي واألمراض والسكر واإلغماء النوم يف
فصلت إذا التي الحيوانات يف أكثر يظهر وهذا األحوال، هذه يف تبطل ليس القوى أن
فالكالم مدركة. قوة فيه ليس أنه مع الصفة بهذه هو النبات وأكثر تعيش، بنصفني
العلم؛ يف الراسخني العلماء الناس من به هللا اختص وإنما ا، جدٍّ غامض النفس أمر يف
من الطور هذا بأن سألوه عندما للجمهور املسألة هذه يف مجيبًا سبحانه قال ولذلك
الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك سبحانه: قوله يف أطوارهم من هو ليس السؤال
فيه املعنى هذا يف بالنوم املوت وتشبيه َقِليًال﴾، إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن
ببطالن النوم يف فعلها فيها يبطل النفس أن قبل من النفس بقاء يف ظاهر استدالل
األجزاء حكم ألن النوم؛ يف كحالها املوت يف حالها يكون أن فيجب هي، تبطل وال آلتها
عىل للعلماء ومنبه الحق، اعتقاد يف بالجمهور الئق للجميع مشرتك دليل وهو واحد،
يَتََوىفَّ ﴿هللاُ سبحانه: قوله من ٌ بنيِّ وذلك النفس، بقاء عىل يوقف منها التي السبيل

َمنَاِمَها﴾.» ِيف تَُمْت َلْم َوالَِّتي َمْوتَِها ِحنَي اْألَنُفَس
وعاب املقال» «فصل كتابه يف الروح مسألة بغموض قوله رشد ابن كرَّر وقد
وأنهم تفلسفوا أنهم ظنوا أقواًما منهم «شهدنا يقول: حيث زمانه يف متفلسفني قوًما
ال أعني — الوجوه جميع من للرشع مخالفة أشياء العجيبة بحكمتهم أدركوا قد
بترصيحهم فصاروا للجمهور، األشياء بهذه الترصيح هو الواجب وأن — تأويًال تقبل
واآلخرة.» الدنيا يف وهالكهم الجمهور لهالك سببًا الفاسدة االعتقادات بتلك للجمهور
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ال الواحد أن ينفي حيث الغزايل عىل يرد التهافت» «تهافت كتاب يف رشد ابن وقال
رش، يشوبها إال توجد أن يمكن ليس خريات الخريات من هاهنا «إن الكثرة: منه تأتي

بهيمية.» ونفس ناطقة نفس من مركَّب هو الذي اإلنسان وجود يف كالحال
مطلق، فعل إال عنه يصدر ليس املطَلق «الفاعل أيًضا: التهافت» «تهافت يف وقال
أن عىل أرسطاطاليس استدل وبهذا مفعول، دون بمفعول يختص ليس املطلق والفعل
— يشء كل يعقل كونه من أعني — املادة عن متربئ عقل اإلنسانية للمعقوالت الفاعل
يشء.» كل يعقل أنه ِقبَل من فاسد وال كائن ال أنه املنفعل العقل عىل استدل وكذلك

قال كما فتعليلها — عرصنا اصطالح يف املجردة أي — املفارقة العقول كثرة أما
طبائعها اختالف املفارقة العقول كثرة يف السبب يكون أن «يشبه أنه الكتاب هذا يف
يف واحد فعل هو الذي الوحدانية منه تستفيد وفيما األول، املبدأ من تعقل فيما القابلة
وهذا كثرية، رئاسات يده تحت الذي الرئيس يف كالحال له، القوابل بكثرة كثري نفسه

«… الوحي إىل رجع وإال منه يشء تبني فإن املوضع، هذا غري يف عنه يفحص
هو إنما والرؤيا الوحي أمر يف القدماء به يقول الذي «إن فيه: قال فقد الوحي أما
العقل واهب وهو بجسم، ليس روحاني موجود بتوسط — وتعاىل تبارك — هللا عن
الرشيعة يف ويسمى الفعال، العقل منهم الحدث تسميه الذي وهو عندهم، اإلنساني

ملًكا.»
الدليل هذا من الفالسفة عن حكاه ما «معنى الفالسفة: عن ناقًال كذلك وقال
وهي فيه، تشرتك واحًدا معنى النوع يف املتفقة األشخاص من يدرك العقل أن هو
حيث من األشخاص به تنقسم بما املعنى ذلك ينقسم أن غري من النوع، ذلك ماهية
هذا يكون أن فيجب تكثرت، قبلها من التي واملواد والوضع املكان من أشخاص هي
هذا فيها يوجد التي األشخاص من شخص بذهاب ذاهب وال فاسد وال كائن غري املعنى
اتصالها قبل من أْي بالعرض، إال فاسدة وال كائنة غري أزلية العلوم كانت ولهذا املعنى؛
تكون أن وجب النفس، يف وكان العقل أمر من هذا تقرَّر وإذا قالوا: … وعمرو بزيد
وعمرو، زيد يف واحًدا معنى أيًضا تكون وأن األشخاص، بانقسام منقسمة غري النفس
النفس وأما يشء، الشخصية معنى من فيه ليس العقل ألن قوي؛ العقل يف الدليل وهذا
من املشاهري فإن األشخاص، بها تعددت التي األعراض من مجردة كانت وإن فإنها
يف هو والنظر مدركة، كانت وإن الشخص طبيعة من تخرج ليس يقولون: األشخاص

املوضع.» هذا
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القوية بالحجة ُووِجَه ألنه نظر؛ موضع إنه وقال الفالسفة، عن ناقًال هذا قال
واتفاق الفهم يف العقول اتفاق بني قابل حيث الربهان؛ قوة يف كعادته الغزايل ِقبَل من
تدل ال الحواس بني الرؤية وحدة إن فقال: املرات، عرشات الرؤية يف الواحدة الحاسة

الناس. جميع يف واحدة العني أن عىل
أتباع من املتأخرون يرى الذي العقل وهو — الهيوالني العقل عن للكالم وعرض
من األوىل واملادة الهيوىل إىل وينسبونه الهيوىل، تقبلها كما الصور يقبل أنه أفلوطني
الواحد، املعقول يف لها نهاية ال أشياء يعقل الهيوالني العقل «إن فقال: — ذلك أجل
أنكساغوراس أرسطو يحمد ولذلك أصًال؛ هيوالني غري فهو الجوهر هذا جوهره وما
يشء عن ينفعل ال ولذلك الهيوىل، من بريئة صورة أي عقًال األول املحرك وضعه يف
يف كاألمر القابلة القوى يف هذا يف واألمر الهيوىل، هو االنفعال سبب ألن املوجودات؛ من

محدودة.» أشياء تقبل التي هي املواد ذوات القابلة القوى ألن الفاعلة؛ القوى
ما يشء «هذا فقال: األجساد، حرش ينكرون الفالسفة إن الغزايل قول عىل ورد
بعد أخرويٍّ وجوٍد عىل اتفقت كلها الرشائع وإن … قول فيه تقدَّم ن ممَّ لواحد ُوِجد
توصل التي األفعال يف متفقة هي وكذلك … الوجود ذلك صفة يف اختلفت وإن املوت
بالجملة فهي األفعال، هذه تقدير يف اختلفت وإن اآلخرة، الدار يف التي السعادة إىل
الفلسفة ألن عندهم؛ واجبة كانت للجميع مشرتك بطريق الحكمة نحو تنحو كانت ملا
الحكمة، يتعلم أن شأنه من وهو العقلية، الناس بعض سعادة تعريف نحو تنحو إنما
وقد إال الرشائع من رشيعة نجد فال هذا ومع عامة، الجمهور تعليم تقصد والرشائع
لألنبياء مناقض «وكل» … الجمهور فيه يشرتك بما وعنيت الحكماء يخص بما نبهت
اسم عليه ينطلق بأن الناس أحق فإنه سبيلهم عن وصادٍّ — عليهم هللا صلوات —

الكفر.» عقوبة عليها نشأ التي امللة يف له ويوجب الكفر،

أو بنفي عليه معقب غري الفالسفة عن نقله وما رشد ابن كالم من تقدَّم مما ويؤخذ
سعادة لها وأن الفناء، يقبل ال مجرد جوهر الناطقة النفس بأن يؤمن كان أنه مناقضة؛
فهي الحيوانية النفس أما الصوفية، بها يؤمن التي هللا يف الفناء سعادة تشبه املعاد يف
هذا بعد ويؤمن والروح، العقل محل هي وليست الدنيا، هذه يف اإلنسان بحياة متعلقة
ويناقض الوحي يخالف بما عنها الكالم يف الخوض يجب فال هللا، أمر من الروح بأن

األنبياء.
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بها، ينفعل وال املادة يف يفعل ال — املجرد أي — املفارق العقل أن يرى رشد وابن
االتصال، واسطة هو ال الفعَّ العقل وبني اإلنسان نفس بني متوسًطا عقًال هناك ولكن
هو املتوسط العقل وهذا املفارقة، الصور أو املجردة املعاني فهم اإلنسان يتلقى ومنه

الهيوىل. مثل للصور قابل ألنه الهيوالني؛ بالعقل ى يُسمَّ الذي

القرون من تاله وفيما رشد ابن عرص يف الجدل أثارت التي الكربى املسائل هي تلك
وبقائها. النفس ومسألة بالجزئيات، هللا علم ومسألة العالم، ِقَدم مسألة وهي: الوسطى،
من املبلغ هذا يبلغ لم ولكنه الجدل، من يشء حولهما ثار أخريان مسألتان وثمة

الحقيقتني. ومسألة اإللهية، الصفات مسألة وهما: األمد، وطول العنف
املسيحي العالم يف عسرية مشكلة تكن لم اإللهية الصفات مسألة أن أسلفنا وقد
فقد املسلمني وفالسفة واملعتزلة املتكلمني عند أما الثالثة، األقانيم يف البحث جانب إىل
واللغة اليونانية باللغة الصفة أن إىل راجع نظن فيما أكثره شديد، خالف مثار كانت
بها يعرف التي الواسطة أو للموصوف، املقومة الخاصة أو الرشط معنى تفيد الالتينية

ذلك. من شيئًا يفيد ال الذي العربي ملعناها خالًفا بذاته، يعرف ال ما
معناها، لتمحيص الخالف ذلك التوحيد أهل عند تثري أن إذن العجيب من فليس
العلم عىل الكالم يف قدَّمناه مما قريبًا رأيًا الصفات مسألة عن الوحدانية وتنزيه

والكليات. بالجزئيات
ليست بأنها كذلك يؤمن وأن هللا، بصفات يؤمن أن املوحد املؤمن عىل فينبغي

اإلنسان. كصفات
الحميدة، الصفات وسائر والعدل والرحمة والحلم للكرم قابليات له اإلنسان فإن
جاز إْن وهذا الفعل، إىل القوة من يخرجها وَمن يوجدها َمن إىل تحتاج القابليات ولكن

هللا. حق يف يجوز مما فليس اإلنسان حق يف
َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ يُْسأَُل ﴿َال قوله: «أما قوله: املبحث هذا يف كالمه أمثلة ومن
هذا َمن ألنَّ يفعله؛ أن عليه واجب أنه أجل من فعًال يفعل ال معناه فإن يُْسأَلُوَن﴾،
املعنى، هذا عن يتنزه وتعاىل سبحانه والبارئ … الفعل ذلك إىل حاجٌة فيه شأنه
وهو الخري، ذلك له يوجد لم يعدل لم لو نفسه يف خريًا بالعدل ليستفيد يعدل فاإلنسان
ذاته يف الذي الكمال ألن بل العدل؛ بذلك تستكمل ذاته ألن ال يعدل وتعاىل سبحانه
به يتصف الذي الوجه عىل بالعدل يتصف ال أنه ظهر هذا ُفِهم فإذا يعدل، أن اقتىض

11«… اإلنسان
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هللا، وصفات اإلنسان صفات بني للمشابَهة النكران وإنما للصفات، نكران فال
املدلوالت. يف تشرتك ال ولكنها والكرم، والعفو والعدل كالرحمة األسماء يف تشرتك وإنها
يشء والحكمة العلم وحقيقة الرشع حقيقة أن فخالصتها الحقيقتني، مسألة أما
«الفلسفة بأن رشد ابن ح رصَّ وقد الجوهر، يف يختلف وال العبارة يف يختلف واحد
يف أتم ذلك وكان اإلدراكان، استوى أدركته فإن الرشع، يف جاء ما كل عن تفحص
12«… فقط الرشع يدركه وأن عنه، اإلنساني العقل بقصور أعلمت تدركه لم وإن املعرفة،
النظر أوجب قد الرشع «إن املقال»: «فصل كتابه صدر يف رشد ابن قال وقد
من املجهول استنباط من أكثر شيئًا ليس واالعتبار … واعتبارها املوجودات يف بالعقل

القياس.» هو وهذا منه، واستخراجه املعلوم
ابن لقول خالًفا الوجود، وحكمة التوحيد يف البحث هو الفلسفة موضوع إن وقال:
يف البحث أي: موجود»، هو حيث من «املوجود يف البحث هو الفلسفة موضوع إن سينا

الوجود. ُكنْه
والرياضة بالكشف ألناس تم إن املعرفة إىل الوصول إن يقول رشد ابن أن غري
هي العقل معرفة وإنما الناس، جميع تعم ال وسائلها خاصة َمِزيَّة فتلك الصوفية
واملاهيات، الحقائق وإدراك الوصول منزلة إىل بالعارفني تسمو التي اإلنسانية املعرفة
ولكنه إلهي وحي الربهان أن وعنده الكمال، مراتب من لإلنسان يقدر ما أعىل وهو

األنبياء. من معدوًدا حكيم كل وليس حكيم، نبي كل إذ النبوة؛ كوحي ليس

ألن الوسطى؛ القرون يف ضجة بغري عفًوا صفًوا الحقيقتني يف رشد ابن بحث يَْمِض ولم
التي النصوص خالفت وإن الفلسفة، بمباحث التفرد إىل به تذرعوا املتمردين الباحثني
بالحقيقتني القول فيه كان زمٌن فجاء عندهم، املتواتر حسب عىل الكنيسة آباء يفرسها

الحرمان. لعنة صاحبها عىل تجر التي والهرطقة الزندقة دالئل أو املحرمات من

وقد النفسيات، من طرف ويف الطبيعة بعد فيما رشد ابن لفلسفة عاجلة خالصة هذه
هذه إن يقول وكان والطبيعيات، الرياضة يف مشاركات — تقدََّم كما — له كانت
الرياضة فضل يف كالمه أمثلة ومن واملوجودات. املوجد معرفة عىل يُِعني مما العلوم
الهيئة، علم صناعة وكذلك معدومة، هذا وقتنا يف الهندسة صناعة فرضنا لو …» قوله:
وأبعاد وأشكالها السماوية األجرام مقادير يدرك أن نفسه تلقاء من واحد إنسان ورام
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ذلك وغري األرض من الشمس قدر يعرف أن مثل ذلك، أمكنه ملا بعض عن بعضها
بل الوحي، يشبه يشء أو بوحي إال طبًعا الناس أذكى كان ولو الكواكب، مقادير من
هذا لعد ستني، أو ضعًفا وخمسني مائة بنحو األرض من أعظم الشمس إن له قيل لو

13«… قائله من جنونًا القول
الطبية، مباحثه من له سنختاره فيما لها نعرض تقريرات الطبيعية املسائل يف وله
ولن املصنوعات يف وسنته املوجودات يف تعاىل هللا «حكمة عنده: املعلومات هذه وكل
هكذا ووجودها اإلنسان، يف عقًال العقل كان الحكمة هذه وبإدراك تبديًال، هللا لسنة تجد

14«… املوجودات يف وجودها علة كان األزيل العقل يف

التي اآلراء عىل نعقب أن هنا يتقاضانا القديمة اإلنسانية الحكمة إنصاف أن ونحسب
زمن، كل ويف الحارض العرص يف اإلنساني الفكر لتقويم الزمة لعلها بكلمة عرضناها

األقدمني. ملدارك إنصاًفا تكون أن قبل ملداركنا إنصاف ولعلها
يذكروا أن عليهم املفارقة، العقول يف األقدمني كالم من سخرية يبسمون فالذين
ورسيان الشعاع مسري به لنعلل الفضاء يف األثري وجود فزعمنا صنعهم، مثل صنعنا أننا
الخالفون فيه يبسم يوم سيأتي ولعل والتقدير، الفرض غري عليه دليل وال النور،
تفسريًا املفارقة، للعقول األقدمني فرض من اليوم بعضنا يبسم كما لألثري فرضنا من

الغرباء. هذه عىل املوجودات وبني العلوية الكائنات بني للصلة
عليهم األفالك، عىل العقول سيطرة عن األقدمني كالم من سخريًة يبسمون والذين
اليوم والطبيعة الرياضة علماء من أقطابًا فإن والحياء، األناة من كثريًا يصطنعوا أن
عنارص ألن وعال؛ جل الخالق عقل يف رياضية معادالت كلها املوجودات أن يقررون
مادة من له ليس أولئك وكل شعاع، إىل تنحل كلها والذرات ذرات، إىل تنحل كلها املادة
َرها تصوَّ التي املفارقة العقول من إمعانًا أشد التجريد باب يف وهي واألعداد، النسب غري

األقدمون.
تفكريهم من ليتخذوا األقدمني فالسفة إىل يوًما الخالفون يعود أن نستبعد ولسنا
ال التي األبدية الحقائق عالم يف أو واملاهيات، الجواهر عالم يف الصحيح لإلدراك قواعد

الزمان. هذا وانقضاء زمانهم بانقضاء فيها البحث ينقيض

45



رشد ابن

الرشدية الفلسفة أثر (3)

الفيلسوف ذُِكر فإذا الفيلسوف، باسم الوسطى القرون يف األوروبيني بني أرسطو اشتهر
املقصود. هو فأرسطو العصور تلك ُكتُِب من كتاب يف اسم بغري

أو الشارح قيل: فإذا Commentator املعقب أو الشارح باسم رشد ابن واشتهر
املقصود. هو غريه دون رشد فابن كالمهم من كالم يف املعقب

يكن ولم اليونانية، يعرف ال وهو األول باملعلم القوم متعلمي رشد ابن عرَّف وقد
عرص قبل األوروبية اللغات من لغة أو الالتينية إىل تُرِجم قد أرسطو كالم من يشء
رشد، ابن اسم ذيوع بعد ترجمته إىل علماؤهم تنبَّه ثم املنطق، كتب غري رشد ابن
جميع ينقل أن Moerbeke مويربك» «وليام صديقه من اإلكويني توما القديس فطلب
الفلسفة، لباب من يشء يف أخطأ قد رشد ابن أن نقلها بعد يظهر ولم فنقلها،15 كتبه
رشوحه وسائر نطقها، لتشابه األسماء ببعض الغلط من هفوات غري عليه يحصوا ولم
أكثر أخطاء يف باليونانية العارف يقع وقد املعنى، جهة من عليه غبار ال ذلك بعد
ذلك كفطنة فطنة له تكن لم ما القرطبي، الفيلسوف عىل لوحظت التي األخطاء من

الفيلسوف.
تُْغِن لم ًة مباَرشَ اليونانية من نُِقلت التي الكتب أن لروحه شهادة الرجل وحسب
منتصف يف الضالل رأس وسماه جامعتها، يف دراسته باريس أسقف حرم أن فبعد عنه،
املواثيق أساتذتها عىل فأخذت قرن بعد نفسها الجامعة هذه عادت عرش، الثالث القرن
مادة كتبه وأصبحت رشد، ابن رشحه كما أرسطو مذهب يوافق ال شيئًا فيها يعلموا أالَّ

والجامعات. واألديرة الِبيَع16 يف واملناقشة للدرس تنفد ال
أقبل الرهبان، عىل العاملية أو الدنيوية بالدراسات االشتغال تحريم من الرغم وعىل
الدومينيني رهبنة يف إمامان قطبان منه واالستفادة ومناقشته رشد ابن دراسة عىل
باكون17 وروجرز إليه، اإلشارة سبقت الذي اإلكويني توما وهما الفرنسيسيني، ورهبنة

باكون.18 فرنسيس سميه َمها تمَّ التي التجريبية املدرسة رائد
رشد ابن دراسة يف ويميض رؤسائه أوامر يتحدى َمن الرهبان من كان وقد
وكان Siger de Brabant (١٢٣٥–١٢٨٢) برابان دي سيجر فعل كما تحريمها، بعد
األمر صدور بعد مضطرٍّا إال ونرشها دراستها عن يُقِلع ولم باريس، بجامعة أستاذًا

التحريم. قرار يف باريس أسقف بتأييد (١٢٦٦ (سنة روما من
امللوك من ملك بأمر الجامعات يف وتُنَرش تُرتَجم ورشوحه رشد ابن كتب وكانت
فردريك وهو الدينية، املجامع يف عنه يقال ما يبايل يكن لم الزمن، ذلك يف املستنريين

46



رشد ابن جوانب

العالم كلَّف فإنه ،(١١٩٤–١٢٥٠) زمانه يف واألدب العلم وحامي صقلية ملك الثاني
باريس وجامعة بولون جامعة إىل وأرسلها الرشوح برتجمة سكوت ميخائيل األيقويس

الجامعات. طلبة عىل مفروضة كأنها
يسمع أو بالثقافة يشتغل أوروبي بعده وما عرش الثالث القرن يف يَبَْق ولم
الفالسفة من يكن لم ولو عليه، َردَّ أو به وأعجب رشد ابن عن شيئًا عرف إال بأحاديثها

للعلوم. واملنقطعني
–١٢٦٥) الروح مسألة يف وناقشه اإللهية، الكوميديا يف الشاعر دانتي فذكره

.(١٣٢١
الرباني19 بالعقل وسماه (١٤٥٢–١٤٩٨) Savonarola سفونروال الناسك وذكره

عليه. الثناء جرَّاء من للسخط واستهدف
تنتسب أن أمكن إال عرش الثالث القرن بعد أوروبا يف نشأت فلسفية مدرسة من وما
عىل باالطالع أو الثقافة تلك عىل باالطالع سواء الرشدية، الثقافة إىل بعيد أو قريب من

الطرفني. كال من وإعجابًا تأييًدا أو واستنكاًرا نقًضا عليها، املعلقني تعليقات
يف طرفان هما إنما Nominalists االسميني ومدرسة Realists الحقيقيني فمدرسة
املوضوع ذلك أجيال، عدة بعده مفتوحة تزل فلم أبوابه، رشد ابن فتح واحد موضوع
يف أو األشخاص يف الحقيقي الوجود عن يقال وما النوعية، والنفس الفردية النفس هو

املفارقة. العقول
يف لتمثيله األشخاص يوجد الذي الحقيقي الوجود هو النوع أن يرون فالحقيقيون
يقرتن لم ما كلمٌة أو اسٌم هو إنما النوع وجود أن يرون واالسميون املحسوس، العالم

األشخاص. بوجود
يعالجان — العربية الثقافة تلميذ — باكون روجرز تالميذ من اثنان كان وقد
بحقيقة القول مؤيد (١٢٦٦–١٣٠٨) Scots سكوتس وهما طرفها، من املسألة هذه
الفرد أو الشخص لحقيقة القول مؤيد (١٣٤٩ سنة (املتوىف Ockham وأكهام النوع،
أن املناقشة هذه أعقبته الذي األثر بعد من وحسبك النوع، بحقيقة القائلني ومسخف

أكهام. العزيز أستاذي فيقول: يفخر كان لوثر
وعلم هللا قدرة حول مسهبة مساجالت الوسطى القرون فالسفة بني دارت وقد
عليها املطلعني تفكري يف تدخل أن دون مرت أنها نظن ال والفكرة، اإلرادة حول أو هللا،
األملاني الفيلسوف ومنهم الحديثة، العصور يف وذيولها حواشيها عىل واملطلعني لحينها
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وأن والفكرة، اإلرادة بفلسفة القول صاحب (١٧٨٨–١٨٦٠) شوبنهور آرثر الكبري
وال الزوال، رهن الفرد ألن اإلنسان؛ يرجوها التي السعادة غاية هو الفكرة إىل الرجوع

اإلرادة. عالم أو الواقع عالم عن يرتفع الذي العقل لغري بقاء
الكبري اإلرسائييل الفيلسوف سبنوزا إن وغريهم اإلرسائيليني من النقاد ويقول
ميمون بن موىس وإن رشد، ابن معارص ميمون بن موىس من أخذ (١٦٣٢–١٦٧٧)
الفلسفة أثر أن ويقررون الطبيعة، بعد وما اإللهيات سيما وال الرشدية، الفلسفة من أخذ
وإن املسيحية، الفلسفة مذاهب يف كأثرها ظاهر اليهودية الفلسفة مذاهب يف الرشدية

واملقدار.20 املدى يف اختلفوا
بعيد املجتمعة املمكنات يف (١٦٤٦–١٧١٦) Leibniz ليبنتز مذهب أن نظن وال
تغيري أن ليبنتز مذهب فخالصة إلهية، لحكمة املخلوقة املمكنات يف رشد ابن مذهب من
ويتعلق بعًضا بعضها يتمم التي املمكنات تغيري ولكن باملستحيل، ليس واحد ممكن
أحسن إنها الدنيا هذه عن يقول كان ولهذا املستحيل؛ هو اآلَخر البعض بغرض بعضها
املمكنات، تغيري بجواز القائلني عىل رد حني رشد ابن كالم هو بعينه وهذا ممكنة، دنيا
رشد ابن جواب فإن للتغيري، قابل فهو الوجود واجب غري أو جائز كله العاَلم هذا وإن
لحكمة الصور من صورة عىل هللا خلقها التي املخلوقات أن قدَّمناه كما القول هذا عىل
يف مستحيل والعبث عبثًا، الصورة تلك عىل خلقها كان وإال تتغري، أن يمكن ال يريدها

هللا. حق
املعجزات عن كالم (١٧١١–١٧٧٦) Hume هيوم دافيد اإلنجليزي وللفيلسوف
كالم ومن املعجزات، براهني يف رشد21 ابن كالم من ا جدٍّ قريب األسباب عن وكالم
عىل السبب أن وهو معروف، األسباب يف الغزايل ومذهب عليه، يرد الذي الغزايل
وهو وجوده، علة هي وليست باليشء تقرتن «ظاهرة» الحارض العرص يف اصطالحنا
الظواهر وصف هي العلم كلمة أن يقررون الذي املحدثني العلماء آراء يوافق مذهب

األوىل. العلة سيما وال العلل إىل يصل أن مهمته من وليس املقرتنة،
الوجوه بعض من يقارب اإلنسانية الشخصية يف رأي تقدَّم ما غري هيوم ولدافيد
واملعارضني املؤيدين أقوال فيه وكثرت رشد، ابن رشوح يف جاء كما أرسطو رأي
الشخصية يف هذا هيوم رأي ومؤدى هيوم، أيام إىل بعده وما عرش الرابع القرن يف
الحسية االنفعاالت وراء يحس فال املراقبة، يف ويتعمق كثريًا نفسه يراقب أنه اإلنسانية
ويشبه الذات، أو النفس ى يُسمَّ مستقل كيان عىل يدل شيئًا منها املنتزعة والخواطر
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فإنها اإللهي؛ العقل من خلوٍّا اإلنسانية الشخصية يف أرسطو كرأي يكون أن الرأي هذا
إذا ذلك وراء حقيقة وال شهوانية، ونفس نامية نفس أو جسدية وظائف له جسم عنده
األشخاص. من شخص ذات يف منفصل وال منقسم غري عام هو الذي العقل استثنينا

(١٨٤٢–١٩١٠) الربجمية مذهب إمام جيمس وليام عرصنا إىل هيوم من وأقرب
النفس: علم مبادئ يف يقول الذي

الطبيعة، وراء ما مباحث إىل فيها أتحول التي اللحظة يف بأنني أعرتف
Anima العام العقل من برضب القول أن أرى التعريف، من أزيد أن وأحاول
من خري صعوباته من الرغم عىل مأمول رأي هو جميًعا فينا يفكر Mundi

االنقسام. تمام املنقسمة الفردية النفوس من بجملة القول

النفس بدراسات املشغولني النفس علماء من الحارض العرص يف عندنا بل ال
عن «متحدث كتاب صاحب Myerson مايرسون مثل رجٌل وطباباتها، وِعَللها اإلنسانية
دراسات عىل ١٩٥٢ سنة صدر الذي هذا كتابه يدير Speaking of man اإلنسان»
مصطلحاتها لوال — إليك يَُخيَّل والجسم، والنفس العقل ويف الفردية الشخصية يف

عليه. املعقبني أو رشد ابن رشوح بعض من منسوخة أنها — العرصية
الكالم فيه يكثر ما Existentialism الوجودية كفلسفة العرصية الفلسفات ومن
من تمييًزا Being «صادًقا» وجوًدا بعضهم يسميه وعما واملاهية، Essence الوجود عن
أنها وهلة ألول املصطلحات بهذه املأخوذ خاطر إىل فيسبق Existence الوجود مطلق
يف ُوِضعت قديمة ملصطلحات تكرير إال الواقع يف هي ما الحديثة، أوروبا بدع من بدعة

يقول: حيث رشد البن التهافت كتاب يف منها جاء ملا مثال وهذا موضعها، غري

مثل الصادق، عليه يدل ما أحدهما معنينَْي: عىل يقال الوجود لفظ إن …
املوجودات من يتنزل ما والثاني … بموجود؟ ليس أم موجود اليشء هل قولنا

… الجنس منزلة
ابن مذهب عىل القول بنى فإنما — الغزايل أي — الرجل هذا وأما …
موجوًدا اليشء كون أْي — اآلنية أن يعتقد أنه وذلك خطأ؛ مذهب وهو سينا،

فيها. عرض وكأنه النفس، خارج املاهية عىل زائد يشء —
عىل واآلَخر الصادق، عىل أحدهما معنيني: عىل يقال املوجود اسم وإن …
كالجنس وهو العرشة، األجناس إىل ينقسم الذي هو وهذا العدم، يقابله الذي
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اليشء كون وهو األذهان، يف معنى هو الصادق بمعنى الذي واملوجود … لها
بماهية العلم يتقدم العلم وهذا النفس، يف عليه هو ما عىل النفس خارج
موجود أنه يعلم حتى اليشء ماهية معرفة يطلب ليس أنه أعني — اليشء
ماهية، الحقيقة يف فليست أذهاننا يف املوجود علم تتقدم التي املاهية وأما —
موجود املعنى ذلك أن علم فإذا األسماء، من اسم معنى رشح هي وإنما
إن املقوالت: كتاب يف قيل املعنى وبهذا وحد، ماهية أنها علم النفس خارج
معقولة وأشخاصها بأشخاصها، موجودة صارت إنما املعقولة األشياء كليات
مشار اليشء أن يدرك بها التي القوة إن النفس: كتاب يف وقيل بكلياتها.
قيل: املعنى وبهذا إليه، املشار اليشء ماهية بها التي القوة غري وموجود إليه
معنى يف فرق فال األذهان، يف والكليات األعيان يف موجودة األشخاص إن

… واملفارقة الهيوالنية املوجودات يف الصادق

زيادة من «الصادق» معنى كاختالف مدلولها يف تحتلف املصطلحات وهذه
املوجود عىل ويطلقونه حديثًا، يريدونه كما الصادق معنى إىل الكليات يف «املفهوم»
ال املوجود معرفة وأن واملاهية، الوجود يف القول ولكن والكليات، املاهيات يدرك الذي

املصطلحات. هذه معاني يف ُكِتب ما أقدم من قول بماهيته العلم عىل تتوقف
بنصوصها رشد ابن رشوح عىل االططالع وليدة جميًعا اآلراء هذه أن نعني وال
ال الحديث العرص يف الفيلسوف باسم الجدير الفيلسوف أن نعني ولكننا ترجماتها، أو
إىل أوحتها التي التعقيبات عىل أو الوسطى، القرون مذاهب عىل اطلع قد يكون أن يخلو
بالفلسفة اشتغل َمن الحارض العرص يف وليس املفكرين، عقول يف وابتعثتها الخالفني
فيما الكربى املسائل أصول حول اآلراء وسوابق الفلسفية املذاهب أطوار عىل يطَِّلع ولم
بينه الرابطة لتنعقد األطوار هذه خالصة عىل اطََّلع قد يكون أن ويكفي الطبيعة، وراء
بعده تعاقبت ثم األساس وضع الذي السلف سيما وال منه، فكاك ال الذي السلف وبني

البناء. أدوار
زمانها، وبعد زمانها يف رشد ابن رشوح أحدثته الذي األثر ببُْعد املقصود هو وذلك
الشارح لهذا كان ما والتأثري الشيوع من لكالمه كان شارًحا أو فيلسوًفا نخال وال

العظيم.
حكيم. فيلسوف تاريخ عىل الكالم مكان من أحق مكان لها ليس لعربة إنها
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بالحكمة املشتغلني عادات من بل اإلنسان، عادات من بالحوادث االعتبار كان لو
تفنيد يف املصادرة بجدوى أحد آَمن وال واحد، كتاب رشد ابن بعد صودر ملا الناس، من

اآلراء.
مثلهم يُرَزق لم الثالثة األديان أصحاب من ومعجبني أنصاًرا رشد ابن ُرِزق فقد
كل أتباع من ومضطهدون مصادرون له كان الذي هو وهو بعده، وال قبله فيلسوف
ورشوحه آرائه نرش عىل وعمًدا قصًدا عملوا املصادرين أن ولو سلطان، كل وخدام دين

التدبري. بعض وأخطأهم النجاح بعض لفاتهم

األثر قوة (4)

فيه البحث وعمق األثر قوة وهو مداه، واتساع األثر بُْعد غري آَخر حظٍّا رشد ابن ُرِزق
عليه. الخالف وشدة

وعمق األثر قوة ولكن وأبعاد، مسافات مسألة مداه واتساع األثر بُْعد كان فربما
وال النفسية والحركة الحياة بدوافع يقاس آَخر يشء عليه الخالف وشدة فيه البحث

واألمكنة. بالسنني يقاس
األوراق. صفحات أو الفضاء آفاق يف وليس والعقول، النفوس آفاق يف يشء وهو
إال مكان يف فلسفته ظهرت فما نصيب، أوىف النادر الحظ هذا من رشد ابن ُرِزق وقد
غايته عىل الجانبني من فيه واالستبسال عنيًفا الكفاح وكان كفاح، ميدان فيه انتصب

والعقيدة. الرأي مجال يف
بني دارت التي املساجلة قوة يف حكيمني بني مساجلة الفكر تاريخ لنا يحفظ فلم
املساجلة هذه تمت ثم وبراهينها، حججها ونفاذ سالحها ومضاء والغزايل رشد ابن
«مناهج براهني فيه ناقش الذي (٦٦١–٧٢٨ه/١٢٦٣–١٣٢٨م) تيمية ابن اإلمام برد
عىل الحقيقة يف الرد أو املنطقيني عىل الرد كتاب اإلسالمي املنطق لعلم ووضع األدلة»،

والنجوم. الكواكب حساب ومنها زمانه، يف الحديثة العلوم
للهجرة التاسع القرن إىل والفالسفة واملتكلمني الفقهاء بني املعركة هذه ودامت
زمانه عاِلم إىل العثماني الفاتح محمد السلطان فَعِهَد للميالد، عرش الخامس والقرن
للغزايل الفالسفة» «تهافت كتاب بني باملوازنة للهجرة) ٨٩٣ سنة (املتوىف زاده خوجه
بالقاهرة مطبوع وهو املشهور، كتابه ذلك يف فوضع رشد، البن التهافت» «تهافت وكتاب

واحد. مجلد يف الكتابني مع
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إىل عرش الثالث القرن من الرشدية الفلسفة يف املناقشة تنقطع فلم أوروبا يف أما
الباحث املؤرخ يد عىل عرش التاسع القرن يف استئناف لها كان ثم عرش، السادس القرن
والرشدية رشد ابن وكتاب املسيح حياة كتاب صاحب (١٨٢٣–١٨٩٢) رينان إرنست

والتاريخ. البحث كتب من وغريهما
وقت يف اإلرسائييل الالهوت ومعسكر املسيحي الالهوت معسكر املعركة وشملت

واحد.
عرش السادس القرن أوائل يف املباحث لهذه الكنيس املجمع تحريم من الرغم فعىل
باملساجلة اختُِتمت حتى كذلك تزل ولم القرن، ذلك طوال محتدمة املعركة ظلت (١٥١٢)
ولوال Pomponatzziوبومبوناتيس   Achillini أشليني اإليطالينَْي املتفلسَفنْي بني الكربى
انقطع ملا عرش السابع القرن بعد إليها العقول وانرصاف الحديثة العلمية املباحث نشأة

السجال. ذلك
املعارضون كان عنًفا، منها أشد أو كهذه مساجالت اإلرسائييل العالم يف وتتابعت

عليه. الرد يف الفالسفة» «تهافت الغزايل كتاب إىل يستندون رشد البن فيها

ترتبط مباحث عىل اشتملت أنها الرشدية الفلسفة معارك يف القوة هذه رس أن ونحسب
لها فكان االجتهاد، عرص وبداية التقليد عرص نهاية عند ظهرت وأنها الدينية، بالعقائد

واملجتهدين. املقلدين وبني والعلماء، األحبار عند شأنها
الرشق يف بيننا الظهور تعاود أن الحيوية» «قوتها الفلسفة لهذه شاءت وقد
اإلمام األستاذ بني طويلة مساجلة حولها فدارت العرشين، القرن أوائل ويف العربي،
املساجلة هذه وكانت الجامعة، مجلة صاحب أنطون فرح األملعي واألديب عبده محمد
مراكش من واإلسالمية العربية البالد أبناء بني واملجددين املحافظني حديث حينها يف

الهندية. التخوم إىل
املتناقشني بني مسافته وانفراج الخلف اتساع أسباب إىل تهدينا املساجلة هذه ولعل
من األعم األغلب عىل يأتي إنما بينهم الخلف اتساع فإن وأشباهها؛ املسائل هذه يف
اإلمام األستاذ مناقشة يف حدث الذي وهذا عليها، يعتمدون التي املراجع اختالف
مسائل من مسألة يف اآلَخر مراجع عىل يعتمد أحدهما يكن فلم أنطون، فرح واألستاذ

التعميم. عىل اإلسالمية الفلسفة أو الرشدية الفلسفة
األول العقل فإن الجامعة؛ تقول كما فليس األول العقل «وأما اإلمام: األستاذ قال
التاسع الفلك عنه صدر وقد الواجب، عن صادر أول وهو املادة، عن مجرد جوهر
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هو آَخر وعقل الجزئية، حركاته تدبر الفلك ذلك ونفس األطلس، بالفلك عندهم املسمى
ال الفعَّ بالعقل عندهم املسمى الثامن الفلك صدر الثاني العقل هذا وعن الثاني، العقل
يف يحدث ما يرجع وإليه العنرصية، املادة صدرت العقل هذا وعن الفيَّاض، العقل أو

عاملها.»
ابن ولكن الجملة، عىل املرشق يف اإلسالم فالسفة إىل بالنسبة صحيح كله وهذا
املرشقيني، الفالسفة بآراء ال برأيه ويفرسه مبارشًة، أرسطو رشح عىل يعتمد كان رشد
وال ألرسطو نجد «ولسنا العقول: تعدد مسألة يف التهافت» «تهافت كتاب من ويقول
الصوري22 لفرفريوس إال إليهم نُِسب الذي القول هذا ائني املشَّ قدماء من شهر مَلن

حذَّاقهم.» من يكن لم والرجل املنطق، علم مدخل صاحب
يف يتوسع ولم رينان، تخريجات عىل اعتماده جل فكان أنطون فرح األستاذ أما
ال …» قال: حيث بذلك رصح وقد استقصاء، ع توسُّ وغريه التهافت كتاب عىل االطالع
كتابًا فأخذنا … أنفسهم اإلفرنج عن الفلسفة تلك أخذ من اليوم العربي للكاتب مناص
رشد ابن عنوانه: آخر وكتابًا الدينية، ومبادئه رشد ابن فلسفة عنوانه: مولر، للمسرت

املشهور.» رينان للفيلسوف وهو وفلسفته،
من مأخوذًا صاحبه عن مرويٍّا أكثرها وكان مختلفة، إذن املصادر كانت فقد
هذه يف املتناظرين بني تباعدت ملا النية حسن مع املصادر دت توحَّ ولو كالمه، خالصة

الخالف. شقة غريها يف وال املسألة
هذه عهد إىل نرجع املساجالت، هذه يف القوة تبعث التي للعوامل الفهم ولتمام
فإنها — الدين ومسائل الفلسفة مسائل بني تجمع كسابقاتها وهي — األخرية املساجلة
التقليد عهد بني الطريق مفرتق عىل أْي ،(١٩٠٢ (سنة العرشين القرن أوائل يف بدأت
الحديث. العرص يف الحياة ملواجهة العقول أيقظت التي الحركة إبَّان ويف االجتهاد، وعهد

خاتمة (5)

أبرزنا قد نكون أن ونرجو الكبري، للشارح نربزها أن أردنا التي الصورة تنتهي هنا إىل
والفقه، والطب الفلسفة وهي مشاركاته، شتى يف رشد ابن لعقل صحيحة صورة بها

زمانه. يف إليه وما الطبيعي كالعلم موزعة معارف من يتخللها وما
أحسن يف رشد ابن عقل صورت قد كانت إذا نرجو فيما صحيحة الصورة وهذه
والتعليم. التعلم يف واألمانة االستيعاب وجودة الفهم بصدق امتاز قد عقل وهو عمله،

53



رشد ابن

جرم فال نظرائه؛ عىل به ويسمو يحسنه بما شغله أنه فهمه تمام من كان لقد
واالبتكار. باالبتداع كثريًا نفسه يشغل ولم والتحصيل، بالرشح األكرب شغله كان

نصيب فيه ويقل العلمي، والبحث املنطق عليه يغلب عقل لفيلسوفنا كان وقد
عىل به ويشعر كثب عن به يشعر كأنه املجهول، رهبة تروعه الذي الصويف النظر

الدوام.
ال رشد ابن فإن الغزايل؛ وبني بينه املناقشات من كثري يف لنا تظهر خصلة وهذه
الغزايل ولكن العقلية، والتقديرات املنطقية االحتماالت من يشء يف الغزايل عن يقرص
بالدقة يحرصه لم وإن تفكريه، عند ميزانه يف ويضعه ذلك وراء شيئًا يحس الصويف

الخفاء. عليه يظلل وال الغيب يحيطه ال مما املعقوالت جميع بها تحرص التي
عىل رشوحه صدر يف قال كما — له خطر ملا رشد ابن عقل يف الخصلة هذه ولوال
الجانب هذا يف كلها الحقيقة أدرك قد أنه «يظن» أرسطو أن — الطبيعة بعد ما كتاب
ومن يعرف، ما حدود عند يقف علمي منطقي عقل صاحب كان ولكنه بحثه، من

يدعيه. َمن لكلِّ ميًرسا عرفانًا يجعله ولم لذويه، التصوف ترك أنه يعرف ملا أمانته
مدافع. غري األمني الفاهم الشارح عقل

وإنه قدره، وغاية أثره، قصارى به بلغ وقد اإلنساني، الفكر تاريخ يف مكانه ذلك
عظيم. وقدر كبري ألثر

هوامش

.١٨٦٦ سنة الفرنسية طبعته يف رينان كتاب ملحق من (1)
األستاذ Maurice de Wulf ملؤلفه History of Medieval Philosophy كتاب (2)

البلجيكي. العلمي املجمع عضو لوفان بجامعة
التي املاهية هي الفلك فماهية اليشء، ماهية هي أرسطو مذهب يف الصورة (3)

كذلك. يكون ال وبغريها فلًكا، تجعله
إسكندر كالم من هي — اإلسالمية الفلسفة يف اشتهرت كما — العقول مسألة (4)
سبحانه — هللا أن وخالصتها أرسطو، كالم من وليست أفلوطني، تلميذ األفرودييس
تنتهي حتى دونه ما يحرك األول العقل وأن األول، العقل فكان ذاته تعقل — وتعاىل
اإلنسان منه يقتبس الذي الهيوالني العقل يمد الذي وهو ال، الفعَّ العقل إىل العقول
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العقل يذكر ولم الصور، تقبل التي بالهيوىل له تشبيًها بالهيوالني ى ويُسمَّ تفكريه،
األفرودييس. قبل الهيوالني

االتصال». من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل (5)
،١٢٢٥ سنة نابيل من مقربة عىل ُولِد الوسطى، القرون يف أوروبا فالسفة أكرب (6)

اإلسالم. يف كالغزايل املسيحية يف وكان ،١٢٧٤ سنة يف ومات
األدلة». «منهاج (7)
األدلة». «منهاج (8)

االتصال». من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل (9)
ألرسطو. األخالق» «كتاب (10)

األدلة». «منهاج (11)
التهافت». «تهافت (12)

املقال». «فصل مقدمة (13)
التهافت». «تهافت (14)

واالسميني. الحقيقني عن carré كاريه كتاب (15)
واليهود. للنصارى املعبد ِبيَعة: جمع الِبيَع (16)

أحد هو إلشسرت، يف ُولِد إنجليزي كاهن (١٢١٤–١٢٩٤) باكون روجرز (17)
البارود، مخرتعو أنهم ً خطأ إليهم يُنَسب ثالثة أحد أنه كما الوسطى، القرون علماء كبار
ال اقرتنت أسماءهم أن والحقيقة شوارتز، وبرتولد األكرب ألبري هما: اآلخران واالثنان
كل نصيب التحقيق وجه عىل يُعَلم ال ولكن أوروبا، إىل بدخوله بل البارود باخرتاع

ذلك. يف منهم
بكتابه ويَُعدُّ بلندن ُولِد شهري فيلسوف (١٥٦١–١٦٢٦) باكون فرنسيس (18)
مستقالٍّ العلمي البحث جعل فقد التجريبية؛ املدرسة مؤسيس أحد Novum organumi

والدينية. الالهوتية السلطات طريقة وعن املدرسية الطريقة عن
.Splendour Of Moorish Spain. by Joseph Maccabe (19)

سبنوزا. فلسفة عن ولفسون أبرهام وكتاب Legacy of Israel إرسائيل تراث (20)
املنتخبات. فصل يف املعجزات عن كالمه سيأتي (21)

للميالد، ٣٠٤ سنة وتويف ،٢٣٢ سنة ُولِد أفلوطني، مدرسة من فيلسوف (22)
به ونقل ميالدية)، ٤٧٠–٥٢٥) بوثيوس ترجمه الذي هو املنطق مدخل يف وكتابه

أوروبا. إىل أرسطو منطق
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الرابع الفصل

رشد ابن آثار منتخباتمن

يف كتاباته من مقتبسات عىل التالية الصفحات يف رشد ابن آثار من املنتخبات تشتمل
والرشيعة. والطب الفلسفة وهي كبرية، مشاركة فيها له كانت التي املوضوعات

وهي الكتابة؛ يف املختلفة لطرائقه نماذج تكون أن املقتبسات هذه يف ونتحرى
قليلة. وهي اللغوية األخطاء عىل عباراته يف ونبقي والتلخيص، والتفسري التأليف

وتلخيصات، وتفسريات مؤلفات اإللهية والحكمة الفلسفة موضوع يف رشد والبن
التالية. الصفحات يف منها لكلٍّ نموذًجا اقتبسنا

ملخصاته كانت وقد الطب، موضوع يف والتفسري للتلخيص نموذًجا اقتبسنا كما
عىل فيه يعتمد تأليف ألنها مؤلَّفة»؛ صات «ملخَّ أو صة» ملخَّ «تأليفات املوضوع هذا يف

والتلخيص. التأليف بني وسط طريقة فهو بتجاربه، معزَّزة معلوماته
املتعددة، بمذاهبها الفيلسوف إحاطة عىل داللته اقتبسنا بما فاملقصود الرشيعة؛ أما
هي بل الرشيعة، وأصول الدين بفقه العلم من خلوٍّ رجل حكمة اإللهية حكمته فليست
منهم كلٌّ وكان وجده، أبوه تحصيلها إىل سبقه املعرفة، هذه يف عريق ديني عاِلم حكمة

والقضاء. الفقه يف َعَلًما
االستدالل يف منهاجه هو رشد ابن فلسفة يدي بني عليه االطالع يلزم ما وألزم
مما هذا منهاجه ويبني العقيدة، ومسائل الفلسفة مسائل بني التوفيق ويف والتأويل،
وكتابه: االتصال»، من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل كتابه: من اقتبسناه
بالقاهرة. مطبوعتان صغريتان رسالتان وهما امللة»، عقائد يف األدلة مناهج عن «الكشف
والقدرة العلم رشيطة عىل حقه، من أو الحكيم واجب من عنده التأويل أن ويُالَحظ

السطور: هذه من واضح وذلك الرشيعة، أحكام استقصاء عىل



رشد ابن

الفيلسوف رشد ابن (1)

التأويل حدود

بموجود املعرفة من ما نحٍو إىل الربهاني النظر أدَّى فإن هكذا، هذا كان إذا
فإن به، عرف أو الرشع يف عنه سكت قد يكون أن املوجود ذلك يخلو فال ما،
األحكام من عنه سكت ما بمنزلة وهو هناك، تعارض فال عنه سكت مما كان

الرشعي. بالقياس الفقيه فاستنبطها
مواِفًقا يكون أن النطق ظاهر يخلو فال به، نطقت الرشيعة كانت وإن
كان وإن هناك، قول فال موافًقا كان فإن مخالًفا، أو فيه الربهان إليه أدَّى ملا

تأويله. هناك طلب مخاِلًفا
الداللة إىل الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج هو التأويل ومعنى
تسمية من ز التجوُّ يف العرب لسان بعادة ذلك يخلَّ أن غري من املجازية،
التي األشياء من ذلك غري أو مقارنه، أو الحقه، أو سببه، أو بشبيهه اليشء

املجازي. الكالم أصناف تعريف يف عودت
بالحري فكم الرشعية؛ األحكام من كثري يف هذا يفعل الفقيه كان وإذا

بالربهان؟ العلم صاحب ذلك يفعل أن
يقيني، قياس عنده بالربهان والعارف ظني، قياس عنده إنما الفقيه فإن
فذلك الرشع ظاهر وخالفه الربهان إليه أدى ما كل أن قطًعا نقطع ونحن
فيها يشك ال القضية وهذه العربي، التأويل قانون عىل التأويل يقبل الظاهر
هذا زاول َمن عند بها اليقني ازدياد أعظم وما مؤمن، بها يرتاب وال مسلم،
نقول بل واملنقول، املعقول بني الجمع من املقصد هذا وقصد وجرَّبه، املعنى
إذا إال الربهان، إليه أدى ملا بظاهره مخاِلف الرشع يف به منطوق من ما إنه
بظاهره يشهد ما الرشع ألفاظ يف وجد أجزائه سائر وتصفحت الرشع اعترب

يشهد. أن يقارب أو التأويل لذلك
الرشع ألفاظ تُحَمل أن يجب ليس أنه عىل املسلمون أجمع املعنى ولهذا
يف واختلفوا بالتأويل، ظاهرها من كلها تخرج أن وال ظاهرها، عىل كلها

ل. املؤوَّ وغري منها ل املؤوَّ
تحمل والحنابلة النزول، وحديث االستواء آية يتأولون مثًال فاألشعريون
اختالف هو والباطن الظاهر فيه الرشع ورود يف والسبب ظاهره، عىل ذلك
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الظواهر ورود يف والسبب التصديق، يف قرائحهم وتباين الناس ِفَطر
فإىل بينها، الجامع التأويل عىل العلم يف الراسخني تنبيه هو فيه املتعارضة
ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَزَل الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: بقوله اإلشارة وردت املعنى هذا

اْلِعْلِم﴾.1 ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن قوله: إىل ْحَكَماٌت﴾ مُّ آيَاٌت

يقول: أن إىل

يعتقد َمن مثل كافر، له فاملتأول األصول يف كان إن الظاهر من النحو هذا
يسلم أن القول بهذا يقصد إنما وأنه شقاء، وال هاهنا أخروية سعادة ال أنه
غاية ال وأنه حيلة، وأنها وحواسهم، أبدانهم يف بعض من بعضهم الناس
إن قولنا يف لك ظهر فقد هذا تقرَّر وإذا فقط، املحسوس وجوده إال لإلنسان
ُكْفر، فهو املبادئ يف تأويله كان فإن تأويله، يجوز ال الرشع يف ظاهًرا هاهنا
أهل عىل يجب ظاهر أيًضا وهاهنا بدعة. فهو املبادئ بعد فيما كان وإْن
له الربهان أهل غري وتأويل ُكْفر، ظاهره عىل إياه وحملهم تأويله، الربهان
االستواء آية الصنف هذا ومن بدعة، أو حقهم يف ُكْفر ظاهره عن وإخراجه
أخربته إذ السوداء يف — والسالم الصالة عليه — قال ولذلك النزول؛ وحديث

الربهان. أهل من ليست كانت إذ مؤمنة. فإنها أعِتْقها السماء: يف هللا أن

قال: ثم

وهم أصًال، التأويل أهل من هو ليس صنف أصناف: ثالثة عىل الناس
العقل سليم أحد يوجد ليس أنه وذلك الغالب، الجمهور هم الذين الخطابيون

التصديق. من النوع هذا من يعرى
فقط بالطبع الجدليون هم وهؤالء الجديل، التأويل أهل من هو وصنف

والعادة. بالطبع أو
بالطبع الربهانيون هم وهؤالء اليقيني، التأويل أهل من هو وصنف
به يرصح أن ينبغي ال التأويل وهذا — الحكمة صناعة أعني — والصناعة
هو مَلن التأويالت هذه من بيشء رصح ومتى الجمهور، عن فضًال الجدل ألهل
املشرتكة املعارف عن لبعدها الربهانية التأويالت وبخاصة — أهلها غري من
مقصوده أن ذلك يف والسبب الُكْفر، إىل له ح واملرصَّ ح باملرصِّ ذلك أفىض —
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الظاهر أبطل فإذا املؤول، وإثبات الظاهر أهل من هو َمن عند الظاهر إبطال
إْن الكفر إىل ذلك أداه عنده املؤول يثبت ولم الظاهر أهل من هو َمن عند

الرشيعة. أصول يف كان
الكتب يف يثبت وال للجمهور، بها ح يُرصَّ أن ينبغي ليس فالتأويالن

والجدلية. الخطابية

التصوف

مناهج عن «الكشف كتاب يف بنَيِّ بالتصوف تُدَرك أن يمكن التي املعرفة يف ورأيه
يقول: حيث األدلة»

من مركبة أعني — نظرية طرًقا ليست النظر يف فطرقهم الصوفية أما
يشء املوجودات من وبغريه باهلل املعرفة أن يزعمون وإنما — وأقيسة مقدمات
عىل بالفكرة وإقبالها الشهوانية العوارض من تجريدها عند النفس يف يلقى
تعاىل: قوله مثل كثرية، الرشع من بظواهر هذا لتصحيح ويحتجون املطلوب،
َُّهْم َلنَْهِديَن ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: قوله ومثل هللاُ﴾ َويَُعلُِّمُكُم هللاَ ﴿َواتَُّقوا
لذلك أشباه إىل ُفْرَقانًا﴾ َلُكْم يَْجَعْل هللاَ تَتَُّقوا ﴿إِْن تعاىل: قوله ومثل ُسبَُلنَا﴾
وإن — الطريقة هذه إن نقول: ونحن املعنى. لهذا عاضدة أنها يظن كثرية
هذه كانت ولو ناس، هم بما للناس عامة ليست فإنها — وجودها سلمنا
بالناس وجودها ولكان النظر، طريقة لبطلت بالناس املقصودة هي الطريقة

عبثًا.
النظر. طرق عىل وتنبيه واالعتبار، النظر إىل دعاء هو إنما كله والقرآن
مثل النظر، صحة يف رشًطا الشهوات إماتة تكون أن ننكر لسنا نعم
املعرفة تفيد التي هي الشهوات إماتة أنَّ ال ذلك، يف رشًطا الصحة تكون ما
كانت وإن التعلم يف رشط الصحة أن كما فيها، رشًطا كانت وإن بذاتها،

له. مفيدة ليست
جملتها يف عليها وحث الطريقة، هذه إىل الرشع دعا الجهة هذه ومن

القوم. ظن كما بنفسها كافية أنها ال العمل، عىل حثٍّا
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هللا وجود عىل العقيل الربهان

فقال: املعتزلة، طريقة إىل املتصوفة طريقة عىل الكالم من انتقل ثم

منه نقف يشء كتبهم من الجزيرة هذه يف إلينا يصل لم فإنه املعتزلة، أما
جنس من طرقهم تكون أن ويشبه املعنى، هذا يف سلكوها التي طرقهم عىل

األشعرية. طرق
— الباري وجود أدلة أْي — وجدت العزيز الكتاب استقرئ وإذا …
جميع وخلق باإلنسان العناية عىل الوقوف طريق أحدهما جنسني: يف تنحرص

العناية. دليل هذه ولنَُسمِّ أجلها، من املوجودات
الحياة اخرتاع مثل األشياء، جواهر اخرتاع من يظهر ما الثانية والطريقة

االخرتاع. دليل هذه َوْلنََسمِّ والعقل، الحسية واإلدراكات الجماد، يف
التي املوجودات جميع أن أحدهما أصلني: عىل فتُبنَى األوىل الطريقة فأما
من رضورة هي املواَفقة هذه أن الثاني واألصل اإلنسان، لوجود مواِفقة هاهنا
باالتفاق. املواَفقة هذه تكون أن يمكن ليس إذ مريد؛ لذلك قاصد فاعل ِقبَل
يف منحرصة أنها الصانع وجود عىل األدلة هذه من بان فقد …
الطريقتني هاتني أن َ وتبنيَّ االخرتاع، وداللة العناية داللة الجنسني: هذين
بني االختالف وإنما الجمهور. وطريقة … الخواص طريقة بأعيانهما هما
العناية معرفة من يقترصون الجمهور أن أعني التفصيل، يف املعرفتني
العلماء وأما الحس، علم عىل املبنية األوىل باملعرفة مدَرك هو ما عىل واالخرتاع
من أعني بالربهان، يُدَرك ما بالحس األشياء هذه من يُدَرك ما عىل فيزيدون
من العلماء أدركه الذي إن العلماء: بعض قال لقد حتى واالخرتاع، العناية

منفعة. آالف وكذا كذا من قريب هو والحيوان اإلنسان أعضاء معرفة
والطبيعية، الرشعية الطريقة هي الطريقة فهذه هكذا، هذا كان وإذا

الكتب. بها ونزلت الرسل بها جاءت التي وهي
الكثرة ِقبَل من االستداللني هذين يف الجمهور يفضلون ليس والعلماء
الجمهور مثال فإن نفسه؛ الواحد اليشء معرفة يف التعمق ِقبَل ومن بل فقط،
علم عندهم ليس التي املصنوعات إىل النظر يف مثالهم املوجودات إىل النظر يف

… بصنعتها
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املعجزة

املعجزة يف هيوم دافيد رأي بني املشابهة إىل الرشدية الفلسفة أثر عىل الكالم يف أرشنا
وأن الربهان، طريقة غري املعجزة طريقة أن هيوم دافيد رأي وخالصة رشد، ابن ورأي
ألنه حسبته؛ تختلف ال أربعٌة واثنني اثنني مجموَع أن — مثًال — عرف إذا الحاسب
باملعجزة. عليه فتلتبس الحيلة يرى قد الجاهل وأن الخوارق، من خارقة ذلك بعد يشهد
أكرب بينهما املشابََهة أن بدا ييل، فيما رشد ابن رأي وبني الرأي هذا بني قوبل وإذا
اللغة إىل فيها واملناقشات رشد ابن فلسفة نُِقلت وقد واالتفاق. املصادفة مشابََهة من
الرتجمات يف منها يشء عىل اطََّلع قد هيوم دافيد يكون أن البعيد من فليس الالتينية،
كان وقد األسباب، يف كالمه املعجزة يف الكالم إىل أضفنا إذا الظن هذا ويتعزز الالتينية،
الالتينية. إىل كلها تُرِجمت والغزايل، رشد ابن بني مناقشة موضع األسباب يف الكالم

فخالصته: املعجزة يف رشد ابن رأي أما

وليست دعوته، يف الحق معرفة هي النبي بصدق اإليمان إىل العارف وسيلة أن (١)
الخوارق. رؤية هي

ينكره ال أمر اإلنسان عنه يعجز عمل عىل هللا قدرة ألن ممكنة؛ املعجزة أن (٢)
باهلل. مؤمن

غري عليه يقدر ال عمل أنها يرى لها املشاِهد أن اعتبار عىل مقنعة املعجزة أن (٣)
باإلعجاز. اإليمان قبل باهلل اإليمان من إذن له بد فال اإلله،

الكريم، القرآن آيات معجزته كانت بل املعجزات، حجته من تكن لم اإلسالم أن (٤)
اْألَوَّلُوَن﴾. ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما تعاىل: يقول وفيه

األدلة»: مناهج عن «الكشف كتاب من كالمه نص هو وهذا

علمنا متى إال امللك عن الرسالة َعى ادَّ للذي تصديقنا يصح ليس أنه ذلك …
يقول ما وذلك للملك، الرسل عالمة هي عليه ظهرت التي العالمة تلك أن
بي املختصة عالماتي من كذا عالمَة عليه رأيتم َمن إن طاعته: ألهل امللك
العالمات تلك تظهر أالَّ امللك عادة من يعرف بأن أو عندي. من رسول فهو
ظهور أن يظهر أين من يقول: أن فلقائٍل هكذا هذا كان وإذا رسله. عىل إال
ال فإنه بالرسل؟ الخاصة العالمات هي الناس بعض أيدي عىل املعجزات
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ألن بالرشع؛ هذا يدرك أن ومحال بالعقل، أو بالرشع ذلك يدرك أن يخلو
العالمة هذه أن يحكم أن ممكنه ليس أيًضا والعقل بعُد، يثبت لم الرشع
الذين للقوم كثرية مرات وجودها أدرك قد يكون أن إال بالرسل، خاصة هي

سواهم. أيدي عىل تظهر ولم برسالتهم، يعرتف
املدعي هذا أن إحداهما مقدمتني: عىل ينبني الرسالة ثبوت أن وذلك
معجزة يديه عىل ظهرت ما كل أن والثانية املعجزة، يديه عىل ظهرت الرسالة

نبي. هذا أن بالرضورة ذلك من فيتولد نبي، فهو
أن فلنا معجزٌة، عليه ظهرت الرسالَة املدعي هذا إن القائلة: املقدمة فأما
تظهر أفعاًال هاهنا أن نسلِّم أن بعد الحس، من تُؤَخذ املقدمة هذه إن نقول:
من غريبة بصناعة ال تستفاد ليست أنها قطًعا نقطع املخلوقني أيدي عىل

تخيًال. ليس ذلك من يظهر ما وأن الخواص، من بخاصة وال الصانع،
رسول؛ فهو املعجزة يديه عىل ظهرت َمن كل إن القائلة املقدمة وأما
َقطُّ تظهر لم بأنها االعرتاف وبعد الرسل، بوجود االعرتاف بعد تصح فإنما

رسالته. ْت صحَّ َمن عىل إال
الرسالة بوجود يعرتف ن ممَّ إال تصح ال املقدمة هذه إن قلنا وإنما
عنده تربهن الذي أن أعني الخربي، القول طبيعة هذا ألن املعجزة؛ ووجود
العاَلم أن بنفسه معلومات عنده يكون أن بد فال محَدث العاَلم أن مثًال

موجود. املحَدث وأن موجود،

يقول: أن إىل

داللة وجه من املعنى هذا عليهم ذهب املتكلمني أن يرى األشياء هذه فمن …
الجميع يرى الذي للعوائد الخارق العجيب العقل قوة يف وليس … املعجز
أن يعتقد ما جهة من إال قاطعة، داللة الرسالة وجود عىل يدل أن إلهي أنه
إنما بل يكذب، ال والفاضل فاضل، فهو األشياء هذه أمثال عليه ظهرت َمن
يظهر ليس وأنه موجود، أمر الرسالة أن سلَّم إذا رسول هذا أن عىل يدل
املعجز كان وإنما رسول. يد عىل إال الفاضلني من أحد يَدْي عىل الخارق هذا
يعرتف أن إال بينهما ارتباًطا العقل يدرك ليس ألنه الرسالة؛ عىل يدل ليس
الطب، أفعال من فعل هو الذي كاإلبراء الرسالة؛ أفعال من فعل املعجز أن

طبيب. ذلك وأن الطب وجود عىل دلَّ اإلبراء فعل منه ظهر َمن فإنه
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من أمة وال الناس من أحًدا يَدُْع لم أنه ملسو هيلع هللا ىلص الشارع حال من تتبنيَّ وأنت
من خارًقا دعواه يدي عىل قدم بأن به جاء وبما برسالته اإليمان إىل األمم
يديه عىل ظهر وما أخرى، عني إىل األعيان من عني قلب مثل األفعال، خوارق
يتحدى أن غري من أحواله أثناء يف ظهرت فإنما الخوارق الكرامات من ملسو هيلع هللا ىلص
ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّٰى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا تعاىل: قوله هذا عىل يدلك وقد بها،
وقوله رَُّسوًال﴾ ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ﴿ُقْل قوله: إىل يَنبُوًعا﴾ اْألَْرِض
الذي وأما اْألَوَّلُوَن﴾، ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما تعاىل:
اْجتََمَعِت َلِنئِ ﴿ُقْل تعاىل: فقال العزيز، الكتاب هو به وتحداهم الناس به دعا
بَْعُضُهْم َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن َال اْلُقرْآِن َهذَا ِبِمثِْل يَأْتُوا أَن َعَىلٰ َواْلِجنُّ اْإلِنُس
األمر كان وإذا ُمْفَرتَيَاٍت﴾، ِمثِْلِه ُسَوٍر ِبَعْرشِ ﴿َفأْتُوا وقال: َظِهريًا﴾، ِلبَْعٍض
َعى ادَّ فيما صدقه عىل دليًال وجعله الناس به تحدَّى الذي ملسو هيلع هللا ىلص فخارقه هكذا

العزيز. الكتاب هو رسالته من

يقول: ثم

ما به: هللا ه خصَّ الذي املعنى هذا عىل منبًها — السالم عليه — قال …
البرش، جميع آَمَن مثله عىل ما اآليات من أُوتَِي وقد إال األنبياء من نبي من
القيامة. يوم تبًعا أكثرهم أكون أن ألرجو وإني وحيًا، أوتيته الذي كان وإنما
ملسو هيلع هللا ىلص نبوته عىل القرآن داللة أن لك َ تبنيَّ فقد وصفنا؛ كما كله هذا كان وإذ
— السالم عليه — موىس نبوة عىل حية العصا انقالب داللة مثل هي ليست
إال تظهر ال أفعاًال كانت وإن تلك فإن … عيىس نبوة عىل املوتى إحياء وال
إذا قطعية داللة تدل فليست الجمهور، عند مقنعة وهي األنبياء، أيدي عىل
نبيٍّا، النبي ي ُسمِّ بها التي الصفة أفعال من فعًال ليست كانت إذ انفردت؛
ومثال الطب، عىل اإلبراء داللة مثل هي الصفة هذه عىل فداللته القرآن وأما
املاء. عىل أسري أني الدليل أحدهما: فقال الطب، َعيَا ادَّ شخصني أن لو ذلك
املرىض، هذا وأبرأ املاء عىل ذلك فمىش املرىض. أُبِْرئ أني الدليل اآلَخر: وقال
بوجود وتصديقنا بربهان، املرىض أبرأ للذي الطب بوجود تصديقنا لكان
للذي الظن ووجه واألحرى، األوىل طريق من مقنًعا املاء عىل مىش للذي الطب
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وضع من ليس الذي املاء عىل امليش عىل قدر َمن أن ذلك للجمهور يعرض
البرش. صنع من هو الذي اإلبراء عىل يقدر أن أوىل فهو البرش

الربهان، وإقناع الخارقة إقناع بني بالتفرقة املعجزة عن كالمه الفيلسوف ختم وقد
يقول: حيث الغزايل؛ اإلمام عىل رده يف املعنى هذا وكرَّر

أبو عليه نبَّه قد آَخر طريق األنبياء تصديق يف الخواص طريق أن َوْليعرف
نبيٍّا، النبي َي ُسمِّ بها التي الصفة عن الصادر وهو موضع، ما غري يف حامد
األعمال من واملفيدة للحق املوافقة الرشائع ووضع بالغيوب اإلعالم هو الذي

… الخلق جميع سعادة فيه ما

الطبيعة بعد ما

تدل والتفسري، للرشح رشد ابن اختارها التي أرسطو ُكتُب أهم الطبيعة بعد ما كتاب
وتكرار نضجه بعد موضوعه درس قد األول املعلم أن عىل السابقة الكتب إىل إشاراته
الطبيعيات. كتاب من الفراغ بعد مكتوب أنه يفيد الذي الكتاب اسم عن فضًال فيه، النظر
حرفية تكون أن تكاد جوهرها يف دقيقة ها وفرسَّ رشد ابن رشحها التي والرتجمة
تلتفت ال أنها عليها يُالَحظ ما وأكثر اليونانية، عن املنقولة الرتاجم وبني بينها املقاَرنة عند
الفقرة يف ذلك ومثال املعنى، بصميم منها بالحلية أشبه هي التي اللفظية الطرائف إىل
ليس ولكن إليه، يصل أن يستطيع إنسان كل أن بالباب يقصد أرسطو أن بعُد ننقلها التي
اإلنجليزية:2 باللغة العبارة نص هو وهذا بعينه، هدًفا منه يصيب أن عىل قادًرا إنسان كل

Since the truth seems to be like the proverbial door which no one
can fail to hit٫ in this respect it must be easy٫ but the fact that
we have a whole truthandnot the particular part we aim at shows
the difficulty of it.

املتقدمة العبارة يف أمثلتها ومن لها، رضورة ال َعْسَلَطة أيًضا الرتجمة عىل وتؤخذ
من منه أدرك ما جمع فإذا يسريًا، أدرك فإنما منه شيئًا أدرك كان إن …» املرتجم: قول
يكون أن فيجب قدر، ذو مقدار ذلك من للمجتمع كان منه أدرك ما أدرك َمن جميع

«… الجهة هذه من سهًال
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اجتمع أدركه، ما الحق من يسريًا أدرك َمن كل من أخذنا لو أننا ذلك ومحصل
باليسري. ليس قدر ذلك من

طريقته عىل للداللة رشد ابن ها فرسَّ الكتاب من عبارة أول ييل فيما مختارون ونحن
الفلسفية الفكرة وتفسري املعنى، وتفسري اللفظ تفسري بني تجمع طريقة وهي التفسري، يف

إليها. أملعنا التي العيوب بعض من يسلم لم ولكنه املعنى، ذلك عليها ينطوي التي
التالية: بالعبارة إسحاق3 ترجمة افتُِتحت

لم أنه ذلك عىل والدليل جهة، من سهل جهة، من صعب الحق يف النظر إن
الناس عىل ذهب وال يستحق، ما بقدر فيه البلوغ عىل الناس من أحد يقدر
أن إما منهم واحد وواحد الطبيعة، يف تكلم الناس من واحد واحد لكن كلهم،
يسريًا، أدرك فقد منه شيئًا أدرك كان أن وإما شيئًا، الحق من يدرك لم يكون
من للمجتمع كان منه، أدرك ما أدرك َمن جميع من منه أدرك ما جمع فإذا
من التي الجهة وهي الجهة، هذه من سهًال يكون أن فيجب قدر، مقدار ذلك
من الباب موضع عليه يذهب أحد ليس إنه نقول: بأن فيها نتمثل أن عادتنا
منه، عظيم جزء وال بأرسه يدرك أن يمكن لم أنه صعوبته عىل ويدل الدار،
جهة من ال استصعب إنما يكون أن فخليق جهتني من الصعوبة كانت وإذا
يف العقل حال أن وذلك منا؛ هو إنما استصعابها سبب لكن بأعيانها، األمور
الخفاش عيون حال يشبه — البيان غاية يف الطبيعة يف هو عندما منا النفس

الشمس. ضياء عند

فقال: العبارة، هذه رشد ابن فرسَّ وقد

حال يعرف أخذ بإطالق، الحق عن يفحص الذي هو العلم هذا كان ملا
عند بنفسه املعروف من كان إذ والسهولة؛ الصعوبة يف إليه املوصلة السبيل
بممتنع ليس الحق إدراك وأن الحق، إىل بنا تفيض سبيًال هاهنا أن الجميع
وقفنا قد أنا يقني اعتقاد نعتقد أننا ذلك عىل والدليل األشياء، أكثر يف علينا
اليقني. علوم زاول مَلن اليقني به يقع وهذا األشياء، من كثري يف الحق عىل

الحق، معرفة إىل التشوق من عليه نحن ما ذلك عىل أيًضا الدليل ومن
أنه به املعرتَف ومن باطًال، الشوق لكان ممتنًعا الحق إدراك كان لو فإنه

باطل. وهو والخلقة الجبلة أصل يف يكون يشء هاهنا ليس
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— العلم هذا إىل وصل َمن عند وبخاصة — به املعرتَف من كان فلما
الوعورة يف السبيل هذه حال يعرف أخذ الحق، معرفة إىل سبيًال لنا أن

جهة. من سهل جهة، من صعب الحق يف النظر إن فقال: والسهولة،

أنه ذلك عىل «والدليل فقال: السبيل، هذه يف الصفتني هاتني لوجود يحتج أخذ ثم
كلهم، الناس عىل ذهب وال يستحق ما بقدر منه البلوغ عىل الناس من أحد يقدر لم
مشاركة دون — منه وصل الناس من واحد يلف لم فإنه صعوبته؛ عىل أما والدليل:
لم أنه عليها فالدليل سهولته عىل وأما ذلك، يف الواجب القدر إىل — الفحص يف له غريه
عىل جميعهم يقف لم زمانه بلغنا َمن كل وجدنا ولو — ألنه كلهم؛ الناس عىل يذهب
ملكان باالمتناع نقض ولم عرس أنه نرى لكنا — ذلك من قدر له يشء عىل وال الحق
عىل فيه وقف الذي الزمان قرص فكان الحق، عىل فيه الوقوف إىل املحتاج الزمان طول

بسهولته.» يؤذن منه، قدر ذو وإما كله إما الحق،
وصل الذي الزمن ذلك يف الناس حال عن يذكر أخذ الناس أحوال من هذا ذكر وملا
يكون أن إما منهم واحد وواحد الطبيعة، يف تكلم واحد واحد «لكن فقال: خربه، إليه
أدرك فإذا اليسري، أدرك فإنما منه شيئًا أدرك كان إن وإما شيئًا، الحق من يدرك لم
قدر.» ذو مقدار ذلك من للمجتمع كان منه أدرك ما أدرك َمن جميع من منه جمع ما
كان َمن حال تصفحنا ملا ألننا الحق؛ إدراك نحو يف قلنا الذي هذا قلنا وإنما يريد:
الحق من يدرك لم رجل إما رجلني: أحد وجدناهم خربهم وصلنا ن ممَّ العلوم يف قبلنا
سهًال يكون أن يجب «فقد قال: بهذا أخرب وملا يسريًا، شيئًا منه أدرك رجل وإما شيئًا،
أحد ليس إنه نقول: بأن فيها نتمثل أن عادتنا من التي الجهة وهي الجهة، هذه من

الدار.» من الباب موضع عليه يذهب
سهًال يكون أن يجب فقد جهة، من وصعب جهة من سهل أنه تقرَّر وإذا يريد:
منزلة منها تتنزل أشياء املوجودات أجناس من جنس كل يف أنه وهي الجهة، هذه من
أحد، عىل الدار باب موضع يخفى ال كما أحد عىل تخفى ال فإنها الدار، من الدار باب

املوجودات. أجناس من جنس كل يف بالطبع لنا التي األَُول املعارف هي وهذه
لم أنه صعوبته عىل «ويدل فقال: الصعوبة، جهة ِذْكر أعاد السهولة جهة ذَكَر وملا
إىل خربه وصله الذي الزمان أول من يريد: منه.» عظيم جزء وال بأرسه يدرك أن يمكن
قبله كان َمن منه أدرك الذي وأن أعظمه، أو الحق أدرك أنه إىل منه إشارة وكأنه زمانه،
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يظن أن واألوىل الحق، أكثر وإما الحق كل إما قليل، جزء هو منه هو أدرك ما إىل باإلضافة
إنسان. هو بما يدركه أن اإلنسان ِطبْع يف الذي القدر الحق بكل أعني كله، الحق أدرك أنه
من ال استصعب إنما يكون أن فخليق جهتني من الصعوبة كانت «وإذا قال: ثم
النفس يف العقل حال أن وذلك منا، هو إنما استصعابها سبب لكن بأعيانها، األمور جهة
الشمس.» ضياء عند الخفاش عيون حال يشبه البيان غاية يف الطبيعة يف هو ما عند منا
تكون أن فخليق وجهني، يف توجد املوجودات إدراك صعوبة كانت وإذا يريد:
املفارقة4 واملبادئ األول املبدأ وهو — الحق من الغاية يف التي األشياء يف الصعوبة
كذلك ذلك كان وإنما أنفسها؛ يف قبلها من ال نحن قبلنا من — الهيوىل من الربيئة
إياها بتصيرينا معقولة تكن ولم بالطبع، أنفسها يف معقولة كانت مفارقة كانت ملا ألنه
النفس، كتاب يف َ تبنيَّ ما عىل الهيوالنية الصور كحال معقولة أنفسها يف ألنها معقولة؛

قبلنا. من هي مما أكثر قبلها من هي هذه يف الصعوبة أن وذلك
منا العقل قوة َشبَّه املحسوس، من الحس حال املعقول من العقل حال كانت وملا
الشمس، هي التي املحسوسات بأعظم الهيوىل من الربيئة املعقوالت إدراك إىل باإلضافة
األمور ر تصوُّ امتناع عىل هذا يدل ليس لكن الخفاش، برص وهو األبصار أضعف إىل
الطبيعة لكانت كذلك ذلك كان لو فإنه الخفاش، عىل الشمس إىل النظر كامتناع املفارقة
ليشء معقوًال ليس للغري، بالطبع معقول نفسه يف هو ما صريت بأن باطًال فعلت قد

األبصار. من لبرص مدركة ليست الشمس صريت لو كما األشياء، من

حركة الكاملة الحياة

املناقشة يف أسلوبه بالرشح ويلحق الرشح، يف ألسلوبه صالح مثال تقدَّمت التي والعبارة
السماء، حركة يف للغزايل مناقشاته من مثالني له ونختار عنها، الدفاع أو فكرة، لبيان

األسباب. حقيقة ويف
تتحرك السماوية األجرام إن األقدمني قول عىل قائمة السماء حركة يف واملناقشة
جهة من املادي للحي السكون يعرض وإنما روحانية، «حيوانات» ألنها تسكن؛ وال
الحياة كمال لها ويتم تكون، حيث الحركة السماوية األجرام تطلب ولهذا الجسد؛ فساد

الحركة. بتمام
أن يمكن أين كل يف بالكون االستكمال طلَب «إن القول: بهذا ساخًرا الغزايل فقال

طاعة! ال حماقٌة له، يكون
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فقام وحاجاته، شهواته يف املئونة كفي وقد شغل، له يكن لم كإنسان إال هذا وما
يحصل بأن يستكمل وأنه تعاىل، هللا إىل يتقرب أنه ويزعم بيت، يف أو بلد يف يدور وهو
عىل يقدر وليس له، ممكن األماكن يف الكون أن وزعم أمكن، مكان كل يف الكون لنفسه
ويحمل عقله فيسفه وتقرُّبًا، استكماًال فيه فإن بالنوع، فاستوفاه بالعدد بينها الجميع
به يعتدُّ كماًال ليس مكان إىل مكان ومن حيز، إىل حيز من االنتقال ويقال: الحماقة، عىل
الغزايل: كالم عىل يرد رشد ابن قال هذا.» وبني ذكروه ما بني فرق وال إليه، يتشوف أو

وإما جاهل، رجل إما رجلني: أحد عن يصدر لشخصه الكالم هذا أن يظن قد
الصفتني. هاتني من مربَّأ حامد وأبو رشير، رجل

قول الرشير غري ومن جاهيل، قول الجاهل غري من يصدر قد ولكن
يعرض فيما البرش قصور عىل هذا يدل ولكي الندور، جهة عىل رشيري،
تبديل بحركته يقصد الفلك أن سينا البن سلمنا إن فإنه الفلتات، من لهم
يحفظ الذي هو هاهنا التي املوجودات من أوضاعه تبديل وكان األوضاع،
من أعظم عبادة فأي دائًما؛ منه الفعل هذا وكان يوجدها، أن بعد وجودها
عدوها من املدن من مدينة يحرس أن تكلف إنسانًا أن لو العبادة؟ هذه
األفعال أعظم من الفعل هذا أن نرى كنا أما ونهاًرا، ليًال حولها بالدوران
للغرض املدينة حول الرجل هذا حركة فرضنا لو أما تعاىل؟ هللا إىل قربة
بأينات االستكمال إال حركته يف يقصد ال أنه من سينا ابن عن هو حكى الذي
﴿إِنََّك سبحانه: قوله معنى هو وهذا مجنون، رجل إنه فيه لقيل متناهية غري

ُطوًال﴾. اْلِجبَاَل تَبْلَُغ َوَلْن اْألَْرَض تَْخِرَق َلْن
استوفتها جميعها، أو بالعدد اآلحاد استيفاء يمكنها لم ملا «إنه قوله: أما

مفهوم. غري مختل كالم فإنه بالنوع.»

األسباب

وليست املسببات تقارن ظواهر األسباب أن يرى الغزايل أن فاملعلوم األسباب؛ مسألة أما
يدعي وال الظواهر بوصف يكتفي الذي الحديث العلم عليه يوافقه رأي وهو علتها، هي
قال: حيث الفالسفة»؛ «تهافت كتابه يف هذا رأيه الغزايل أجمل وقد عللها، استقصاء
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عندنا، رضوريٍّا ليس مسببًا، يعتقد وما سببًا العادة يف يعتقد ما بني االقرتان
إلثبات متضمنًا أحدهما إثبات وال هكذا، ذاك وال ذاك هذا ليس شيئني كل بل
وجود أحدهما وجود رضورة من فليس اآلَخر، لنفي متضمن نفيه وال اآلَخر،
والشبع والرشب، الري مثل: اآلَخر، عدم أحدهما عدم رضورة من وال اآلَخر،
الرقبة، وحز واملوت الشمس، وطلوع والنور النار، ولقاء واالحرتاق واألكل،
إىل … جرٍّا وهلم املسهل، واستعمال البطن وإسهال الدواء، ورشب والشفاء
وإن والحرف، والصناعات والنجوم الطب يف املقرتنات من املشاهدات كل
لكونه ال التساوق؛ عىل لخلقها — سبحانه — هللا تقدير من سبق بما اقرتانها

لتقدير. بل للفوت، قابل غري نفسه يف رضوريٍّا
وإدامة الرقبة، حز دون املوت وخلق األكل دون الشبع خلق املقدور ويف

املقرتنات. جميع إىل جرٍّا وهلم الرقبة، حز مع الحياة
استحالته. وادعوا إمكانه الفالسفة وأنكر

واحًدا مثاًال َفْلنعني يطول، الحرص عن الخارجة األمور هذه يف والنظر
بينهما املالقاة وقوع نجوز فإنا النار، مالقاة مع مثًال والقطن االحرتاق وهو
النار، مالقاة دون محرتًقا رماًدا القطن انقالب حدوث ونجوز االحرتاق، دون
عىل تدل وال عنده، الحصول عىل تدل واملشاهدة … جوازه ينكرون وهم
بالقوى الروح ائتالف أن يف خالف ال إذ سواه؛ علة ال وأنه به، الحصول
يف املحصورة الطبائع عن يتولد ليس الحيوانات نطف يف واملحركة املدركة
النطفة بإيقاع الجنني فاعل األب أن وال واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة
فيه، التي املعاني وسائر وسمعه وبرصه حياته فاعل هو وال الرحم، يف

… به موجودة إنها أحد يقل ولم عنده موجودة أنها ومعلوم

عليه: يرد رشد ابن وقال

سفسطائي، فقول املحسوسات، يف تشاهد التي الفاعلة األسباب وجود إنكار أما
سفسطائية لشبهة منقاد وإما جنانه، يف ملا بلسانه جاحد إما بذلك واملتكلم
بد ال فعل كل أن يعرتف أن يقدر فليس ذلك ينفي وَمن ذلك، يف له عرضت

فاعل. من له
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إنما أو عنها، الصادرة األفعال يف بنفسها مكتفية األسباب هذه أن وأما
معروًفا ليس فأمر مفارق، غري أو مفارق إما خارج من بسبٍب أفعالها تتم

كثري. وفحص بحث إىل يحتاج مما وهو بنفسه،
يفعل بعضها أن يحس التي الفاعلة األسباب الشبهة يف هذه ألفوا وإن
ليس ذلك فإن فاعلها؛ يحس التي املعقوالت من هاهنا ما ملوضع بعًضا
أنها من ومطلوبة مجهولة صارت إنما أسبابها تحس ال التي فإن بالحق،
مجهولة أسباب لها تحس ال التي األشياء كانت فإن أسباب. لها يحس ال
من وهذا رضورة، محسوسة فأسبابه بمجهول ليس فما ومطلوبة، بالطبع
الباب هذا يف به أتى فما واملجهول، بنفسه املعروف بني يفرق ال َمن فعل

سفسطائية. مغالطة
بفهمها؟ إال املوجود يفهم ال التي الذاتية األسباب يف يقولون فماذا وأيًضا
األفعال اقتضت التي هي وصفات ذوات لألشياء أن بنفسه املعروف من فإنه
وأسماؤها األشياء ذوات اختلفت قبلها من التي وهي موجود، بموجود الخاصة
تخصه، طبيعة له يكن لم يخصه فعل موجود ملوجود يكن لم فلو وحدودها،
األشياء وكانت حد، وال يخصه اسم له كان ملا تخصه طبيعة له يكن لم ولو
أو يخصه واحد فعل له هل عنه: يسأل الواحد ذلك ألن واحًدا؛ شيئًا كلها
خاصة أفعال فهنا يخصه فعل له كان فإن ذلك؟ له ليس أو يخصه، انفعال
ليس فالواحد واحد يخصه فعل له يكن لم وإن خاصة، طبائع عن صادرة
ارتفعت وإذا املوجود، طبيعة ارتفعت الواحد طبيعة ارتفعت وإذا بواحد،

العدم. لزم املوجود طبيعة
شأنه فيما الفعل رضورية موجود موجود عن الصادرة األفعال هل وأما
الفحص يستحق فمطلوب جميًعا؛ األمران فيها أو أكثرية، هي أو به، يفعل أن
يقع إنما املوجودات من شيئني كل بني الواحد واالنفعال الفعل فإن عنه،
إلضافة؛ تابعة إضافة تكون فقد تتناهى، ال التي اإلضافات من ما بإضافة
ال ألنه بد؛ وال فعلت حساس جسم من دنت إذا النار أن عىل يقطع ال ولذلك
تلك تعوق إضافة الحساس الجسم إىل له يوجد موجود هنالك يكون أن يبعد
ليس هذا ولكن وغريه، الطلق حجر يف يقال ما مثل للنار، الفاعلة اإلضافة
أن وأما وحدها. النار اسم لها باقيًا دام ما اإلحراق صفة النار سلب يوجب
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يشء فذلك وغاية،5 وصورة ومادة فاعل أسباب: أربعة لها املحدثة املوجودات
هي التي وبخاصة املسببات وجود يف رضورية كونها وكذلك بنفسه، معروف
ومحالٍّ رشًطا وقوم مادة قوم وها سمَّ التي أعني — املسبب اليشء من جزء

نفسية. صفة وقوم صورة قوم يسميها والتي —
املرشوط، حق يف رضورية هي رشوًطا هاهنا بأن يعرتفون واملتكلمون
لألشياء بأن يعرتفون وكذلك العلم، يف رشط الحياة إن يقولون: ما مثل
يف الحكم يطردون ولذلك املوجود؛ وجود يف رضورية وأنها وحدوًدا، حقائق
لجوهر الالزمة اللواحق يف يفعلون وكذلك واحد، مثال عىل والغائب الشاهد
املوجود يف اإلتقان إن يقولون ما مثل الدليل، يسمونه الذي وهو اليشء،
عىل يدل ما غاية، به مقصوًدا املوجود وكون عاقًال، الفاعل كون عىل يدل
املوجودات إدراكه من أكثر يشء هو ليس والعقل به، عالم له الفاعل أن
رفع فقد األسباب رفع فمن املدركة؛ القوى سائر من يفرتق وبه بأسبابها،

العقل.
املعرفة وأن ومسببات، أسبابًا هاهنا أن وضًعا تضع املنطق وصناعة

أسبابها. بمعرفة إال التمام عىل تكون ال املسببات بتلك
هاهنا يكون أالَّ يلزم فإنه له؛ ورفع للعلم مبطل هو األشياء هذه فرفع
تأتلف منها التي الذاتية املحموالت أصناف وترتفع أصًال، واحد برهان

الرباهني.
رضوريٍّا. هذا قوله يكون أالَّ يلزمه رضوري، واحد علم وال أنه يضع وَمن
رضورية ليست وأشياء الصفة بهذه أشياء هاهنا أن يسلم َمن وأما
فال رضورية، وليست رضورية أنها وتوهم ظنيٍّا حكًما عليها النفس وتحكم
ماذا أدري فما وإال جاز، عادًة هذا مثل وا َسمَّ فإن ذلك. الفالسفة ينكر
أو املوجودات عادة أو الفاعل عادة أنها يريدون هل العادة؟ باسم يريدون
فإن عادة؛ تعاىل هلل يكون أن ومحال املوجودات؟ هذه عىل الحكم عند عادتنا
عز — وهللا األكثر، عىل منه الفعل تكرُّر توجب الفاعل يكتسبها َمَلَكة العادة
تَْحِويًال﴾، ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن تَبِْديًال ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َفَلْن يقول: — وجل
كانت وإن نفس، لذي إال تكون ال فالعادة للموجودات، عادة أنها أرادوا وإن
وإما رضوريٍّا إما اليشء، تقتيض طبيعة الحقيقة يف فهي نفس ذي غري يف

أكثريٍّا.
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ليست العادة هذه فإن املوجودات؛ عىل الحكم يف لنا عادة تكون أن وأما
عقًال. العقل صار وبه طبعه، يقتضيه الذي العقل فعل من أكثر شيئًا

يكن لم حقق إذا مموه لفظ فهو العادة، هذه مثل الفالسفة تنكر وليس
كذا يفعل أن فالن عادة جرت نقول: ما مثل وضعي، فعل أنه إال معنى تحته
كلها املوجودات كانت هكذا هذا كان وإن األكثر، يف يفعله أنه ويريد وكذا،
حكيم. أنه الفاعل إىل ينسب قبلها من أصًال حكمة هنالك يكن ولم وضعية،
بعضها تفعل قد املوجودات هذه أن يف يشك أن ينبغي ال قلنا فكما
من بفاعل بل الفعل هذا يف بنفسها مكتفية ليست وأنها بعض، ومن بعًضا

فعلها. عن فضًال وجودها يف بل فعلها يف رشط فعله، خارج
ولم وجه من الحكماء اختالف ففيه الفاعالت أو الفاعل هذا جوهر وأما
عن بريء هو األول الفاعل أن عىل اتفقوا كلهم أنهم وذلك وجه؛ من يختلفوا
هو له معقول بوساطة املوجودات وجود يف رشط فعله الفاعل وأن املادة،
الفلك مع جعل وبعضهم فقط، الفلك جعله فبعضهم املوجودات، هذه غري
والفحص الصور. واهب يسمونه الذي وهو الهيوىل، من بريئًا آَخر موجوًدا
هذا هو الفلسفة عنه تفحص ما وأرشف موضعه، هذا ليس اآلراء هذه عن

… املعنى

ألرسطو «الخطابة» وكتاب رشد ابن (2)

الخطابة كتاب وهو — أرسطو إىل نسبته ترجح كتاب رشد ابن عالجها التي الكتب ومن
الحرفية، الرتجمة عىل فيه تعويله وكان التلخيص، طريقة رشد ابن فيه اتبع وقد —

قال: كما السياسات أو الحكومات أسماء ترجمة ومثالها

وسياسة الخسة، وسياسة الجماعية، السياسة أربع: بالجملة والسياسات
تكون التي فهي الجماعية، فأما الكرامية. وهي الوحدانية وسياسة التسلط،
فهي الرئاسة، خسة وأما استئهال. عن ال والبخت باالتفاق فيها الرئاسة
جهة عىل ال والتغريم، اإلتاوة بأداء املدنيني عىل املتسلطون فيها يتسلط التي
يف األمر عليه ما عىل للمدينة عدة وال والَحَفَظة6 للُحَماة نفقة تكون أن
جعل فإن األول، للرئيس الثروة تحصل أن جهة عىل بل األخرى، السياسات
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الثروة من حظٍّا لهم يجعل لم وإن الثروة، رياسة كانت الثروة من حظٍّا لهم
التسلط جودة وأما األول. للرئيس العبيد بمنزلة وكانوا التغلب رياسة كانت
وهذا السنة، توجبه بما واالقتداء األدب طريق عىل يكون الذي التسلط فهو
بحسب وأفعالها آراؤها تكون التي املدينة وهي امللك، رياسة صنفان: التسلط
أفعالها تكون التي وهي األخيار، رياسة والثانية النظرية، العلوم توجبه ما
الفرس يف موجودة كانت إنها ويقال باإلمامية، تُعَرف وهذه فقط فاضلة

(الفارابي). نرص أبو حكاه فيما األول
فيها يتوحد أن امللك يحب التي الرياسة فهي التسلط، وحدانية وأما
يفيد وذلك غريه، فيها يشاركه بأن يشء منها ينقصه وأال الرياسية، بالكرامة

… األخيار مدينة

لكلمة الحريف املعنى من مأخوذة — األرستقراطية الحكومة أي: — التسلط فجودة
لكلمة الحريف املعنى من مأخوذة الرياسة وخسة األحسن، بمعنى Aristos أريستوس
هذه مع متصفة أنها وصفها أسباب من يكون وقد والضآلة، القلة بمعنى أليجوس،
الحريف املعنى من مأخوذة التسلط ووحدانية الرياسة، وسوء الحكم برداءة التسمية

املصطلحات. سائر ذلك عىل ويقاس الواحد، بمعنى Mono مونو لكلمة
املعنى استيعاب هي الرسالة هذه عليها تدل كما رشد ابن عند التلخيص وطريقة
كما عنده من بشاهد املعنى يعزز أن فيه فيجيز امللخص، لسان عىل ذلك بعد وكتابته
ذكر قد أرسطو كان وإْن الفارسية، الحكومة يف نرص أبي قول إىل اإلشارة يف فعل

الفارسية. السياسة عىل كالمه يف الفرس حكومة
وهي الصغرية، رسالته يف رشد ابن لخصه كما الخطابة كتاب من صفحات وهذه

سنة: أربعني منذ القاهرة يف مطبوعة

غاية يؤمان كليهما أن وذلك الجدل؛ صناعة تناسب الخطابة صناعة إن
الغري. مخاطبة وهي واحدة،

يَجري يشء يف يتكلم فلم تقدمنا، ن ممَّ الصناعة هذه يف تكلَّم َمن وكل
يكون أن أحرى هو الذي واألمر الرضوري، الجزء مجرى الصناعة هذه من
املقاييس وبخاصة الخطبي، التصديق توقع التي األمور هي وتلك صناعيٍّا،
هذه يف الكائن التصديق عمود وهي الضمائر، الصناعة هذه يف ى تُسمَّ التي

الصناعة.
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منها اآلن موجود هو الذي اليشء الخطابة أجزاء من يوجد إنما كان فلو
منفعة، وال جدوى الخطاب من فيه هؤالء تكلََّم ِلَما كان َلَما املدن، بعض يف
الخطابة بطريق تثبيتها يراد التي األشياء جميع استعمال أن رأى َمن ورأي

الصواب. هو
عدل، أو جور األمر أن تحدد التي هي السنن تكون أن يجب وقد

الحكام. إىل يوجد لم أو الشخص هذا من وجد األمر أن وتفوض
فإنه أوًال؛ أما لشيئني: وذلك اليسرية، األمور إليهم فتفوض وبالجملة
جور األمر هذا أن فيضع كنهها، عىل األمور يميِّز أن يقدر حاكم يوجد قلما

الزمان. من األقل يف إال عدل، وهذا
القدرة. هذه لهم ليس الزمان أكثر يف املدن يف املوجودين الحكام وأكثر
السنن واضع يحتاج جور أو عدل اليشء أن عىل الوقوف فألن ثانيًا؛ وأما
التناظر فيه يقع الذي اليسري الزمن يف يمكن ال وذلك طويل، زمان إىل فيه

الحكام. يدي بني اليشء يف
التي األشياء يف تكلموا الذين هؤالء أن فمعلوم كذلك األمر كان وإذا
وما االنفعاالت ويف االقتصاص، ويف الخطب، صدور يف أعني — خارج من
الجزء، مجرى الخطابة يف يَجري يشء يف يتكلموا لم — املجرى هذا يَجري
األشياء أن معلوم أنه أجل ومن اللواحق، مجرى تَجري أشياء يف تكلموا وإنما
املخاطب من واالعرتاف التصديق بها يقصد إنما الصناعة هذه إىل املنسوبة

الدعوى. فيه الذي باليشء
الفاضلة، األعمال عىل املدنيني يحث بها أن إحداهما منفعتان: وللخطابة
معهم يُستعَمل أن ينبغي الناس أصناف من صنف كل ليس أنه والثانية
نرى أن واجبًا وليس اعتقادها، منهم يراد التي النظرية األشياء يف الربهان
يعجز أن قبيح أنه نرى وال بيديه، يرض أن عن يعجز أن باإلنسان قبيح أنه

باإلنسان. خاصة مرضة به املرضة الذي بلسانه يرض أن عن
منافعها. ذكرنا التي الصناعة فهذه

املفردة، األشياء من واحد كل يف املمكن اإلقناع تتكلف قوة هي والخطابة
إنما واألناة الفضيلة أن الخطابة يف تكلموا أنهم ذكرنا الذين ظن كما وليس

فقط. االنفعال باب يف نافعة هي
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وتكون األقل، يف وذلك رضورية، تكون قد الخطبية القياسات ومقدمات
األكثر. يف وذلك ممكنة،

يوجد كذلك والربهان، الجدل صناعة يف والقياس االستقراء يوجد وكما
فعل ما مثل األشياء هذه يف هاهنا يفعل أن يجب وقد الخطابة، يف املثال
ألن وتأتيًا مؤاتاة أكثر كان عموًما أكثر القول كان وكلما الجدل، كتاب يف
جزءًا يكون أن أحرى كان عموًما أقل كان وكلما كثرية، أشياء يف يستعمل

مخصوصة. صناعة من
مقدمات فيها تكون أن يجب أنه فمعلوم قياسية؛ الصناعة هذه كانت وملا
عىل الخطيب يقف إليها، الحاجة ومقدار األشياء لهذه الداعية الرضورة من

األشياء. هذه من واحد يف به يشري أن يحتاج ما مقدار
وتثبيتي. ومشاجري، مشوري، ثالثة: الخطبي القول وأجناس

الثالث وغاية والعدل، الجور الثاني وغاية والضار، النافع األول وغاية
والرذيلة. الفضيلة

املدينة أهل عىل به يشري ما منها الخطيب: بها يشري التي واألمور
فأما جماعة. أو املدينة تلك أهل من واحد عىل به يشري ما ومنها بأرسهم،
قريبة فهي املدن، أمور من العظام األمور يف املشورة فيها تكون التي األشياء
للمدينة، األموال من املدخرة بالعدة اإلشارة أحدها خمسة: تكون أن من
عليه يرد مما البلد بحفظ اإلشارة والثالث السلم، أو بالحرب اإلشارة والثاني
اإلشارة والخامس عنه، ويخرج البلد يف يدخل بما اإلشارة والرابع خارج، من

السنن. بالتزام
املدينة غالت أحدها أمور: ثالثة يعرف أن يحتاج بالعدة يشري والذي
فيها. بالزيادة أشار يشء للعدة منها الفاضل من نقص إن كيما هي؟ ما
الناس أصناف يعرف أن والثالث كلها. املدينة أهل نفقات يعرف أن والثاني
البلد، عن بتنحيته أشار عاطل أو بطال إنسان فيها كان فإن املدينة، يف الذين
أشار الرضوري غري يف أو الجميل غري يف النفقات من عظيم هنالك كان وإن
بل املال، يف بالزيادة الغناء يكون ليس فإنه منه؛ املال من الفضل ذلك بأخذ

النفقة. من والنقصان
يحارب َمن قوة يعرف أن يحتاج فإنه السلم؛ أو بالحرب املشري وأما
وحصانتها وثاقتها يف املدينة وحال باملحاربة، ينال الذي األمر ومقدار
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لهم ليصف املتقدمة الحروب من شيئًا يعرف وأن وقوتهم، أهلها وضعف
من الحرب يف بما يعرفهم أو بالحرب، عليهم أشار إن (كذا) يحاربوا كيف

الحرب. برتك أشار إن مكروه
يف َمن وحال بل فقط، املدينة أهل حال ليس يعرف ألن يحتاج وقد
يف عدوهم مع وحالهم األشياء، هذه يف حالهم كيف أعني وثغوره، تخومه
عليهم اإلشارة يف نافعة مقدمات هاهنا من يأخذ فإنه عنه، والعجز به الظفر
الحروب من الجميلة الحروب يعرف أن هذا مع ويحتاج السلم، أو بالحرب
والرأي والشجاعة القوة يف متشابهون هم هل األجناد حال يعلم وأن الجائرة،
الحرب، أجزاء من جزء بجزء القيام من منهم صنف إىل فوض ما وإجادة
يكون حتى وتناسلوا، كثروا ربما فإنهم متشابهني، ذلك يف يكونوا أن أعني
به. القيام إليه فوض الذي الحرب من للجزء أو للحرب يصلح ال َمن فيهم
محاربتهم إليه أفضت فيما ليس ناظًرا يكون أن ذلك مع ينبغي وقد
لهم، املشابهني املتقدمني من الناس سائر حروب إليه أفضت وفيما بل فقط،
الشبيهة الحروب أفضت كان إن أنه أعني الشبيه، عىل منه يحكم الشبيه فإن
يشري أن الظفر إىل أفضت كانت وإن بالسلم، يشري أن مكروه إىل بحربهم

بالحرب.
تحفظ كيف يعرف أن بالحفظ املشري يحتاج فإنه البالد حفظ وأما
الحفظ، أنواع وكم طارئ، طارئ يف إليه املحتاج الحفظ مقدار وما البالد،
ى تُسمَّ التي وهي بالرجال، حفظها يكون التي املواضع هذا مع ويعرف
َمن منهم كان وإن فيهم، زاد قليًال املواضع لتلك الحفظ كان فإن باملسالح،
يقصد بل املدينة، عن املحاماة قصد يقصد ليس كَمن نحاه للحفظ يصلح ال

نفسه. قصد
املنفعة التي أعني — الخفية املواضع تلك من أكثر يحفظ أن له وينبغي
يكون وأن بالحفظ، يشري أن يمكن فقد هذا عرف فَمن — أكثر بحفظها

بحفظها. يشري التي بالبالد خبريًا
املدينة، تحتاجها التي الرضورية األشياء وسائر بالقوت اإلشارة وأما
وكم منها، املدينة يكفي وكم مقدارها، يعرف أن فيه املشري يحتاج فإنه
التي األشياء وما املدينة، أهل عن الفاضل وهو املدينة، يف املوجود الحارض
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به يعهد وما مشورته لتكون الرضوري؛ عن قرص ما وهو تدخل أن ينبغي
ذلك. حسب عىل

ذوي ملكان أحدهما ألمرين: مدينته أهل يحفظ أن املرء يحتاج قد فإنه
الفضائل. ذوي أَجلِّ من هم الذين املال ذوي ملكان والثاني الفضائل،

األنواع هذه بجميع عارًفا يكون أن بالجملة يحتاج للمدن والحافظ
الخمسة.

فإن املدن؛ أمر يف بيسري فليس بها واإلشارة السنن وضع يف النظر وأما
السياسة هذه يف األمر يئول وليس بالسنن، وجودها ويلتئم تسلم إنما املدن
السنن اسرتخاء قبل من األخساء سياسة إىل — الحرية سياسة أعني —
األشياء من كثريًا فإن اإلفراط؛ قبل ومن بل األكثر، هو ذلك كان وإن ولينها،
والتقصري، الضعف قبل من وجودها يبطل كما وجودها بطل أفرطت إذا
ليس أنه يظن أن من قريبًا كان وتفاقم أفرط إذا الفطس7 أن ذلك ومثال

االعتدال. من قرب مفرط غري كان وإذا أنف، هنالك
فانتفعوا الناس من كثري وضعها التي السنن يعرف أن ذلك مع ويحتاج

بها.
والذين املدن، أهل عىل املشريون يشري بها التي العظمى األمور هي فهذه
مجرى يَجري فيما إال األشياء هذه من يتكلموا فلم الصناعة هذه يف تكلموا
إذا الصغري اليشء يعظم أن للخطيب ينبغي قالوا: أنهم مثل الكلية، األمور
يف يأذن أالَّ له وينبغي تهوينه، أراد إذا الكبري اليشء ويصغر تفخيمه، أراد
إىل الحال صالح عن تعوق التي األشياء ويف الحال، صالح تفسد التي األشياء
هي ما وال يصغر، أو اليشء بها يعظم التي األشياء هي ما يقولوا ولم ضده،
ضده. إىل تتجاوزه أو تعوقه أو الحال صالح اختالل توجب التي األشياء

وحياة العمر، من وطوٍل فضيلٍة مع الفعل حسن فهو الحال صالح فأما
متمتًعا، اإلنسان يكون أن برشط حريٍة، مع املال يف والسعة السالمة مع لذيذة

منميًا. أو فقط للمال حافًظا ال ملتذٍّا أْي
من والغالت املثمرة األشجار له والفاعلة اليسار يف النافعة األمور ومن
فضيلة وأما نفقة، وال تعب بغري يجنى ما هو هذه من واللذيذ يشء، كل
يستعملوا وأن البتة، األسقام من عارين يكونوا أن وذلك فالصحة، الجسد

بالصحة. نفسه تغبط فليس صحته يستعمل ال َمن ألن أبدانهم؛
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الغلمان فحسن اإلنسان، أصناف باختالف مختلف فإنه الحسن وأما
اآلالم قبولهم بها يعرس بهيئة وخلقهم أبدانهم تكون أن هو وجمالهم
املزاوالت الخمس نحو مهيئًا كان فيَمن يرون الناس كان ولذلك واالنفعال؛
يحرِّك قوة فإنه البطش وأما والغلبة، الخفة نحو بها مهيأ ألنه جميل؛ أنه

شاء. كيف غريه بها املرء
الطول يف ويجاوزهم الناس من كثريًا يفوت أن فهو الفخامة فضيلة وأما
هذه لجودة متكلفة غري حركاته ضخامته مع وتكون والعمق، والعرض

الفضيلة.
والجلد الفخامة من مركَّبَة فإنها بالجهادية؛ تسمى التي الهيئة وأما

والخفة.
وأما الحزن، من الرباءة مع الكرب دوام فإنها الصالحة؛ الشيخوخة وأما

خفي. غري أيًضا فذلك باإلخوان؛ اإلنسان حال وصالح الخلة كثرة
له. الخري لوجود علة ما إلنسان االتفاق يكون أن فهو الجد صالح وأما
ونافعة أنفسها يف خريات أيًضا فهي — غايات كانت وإن — والفضائل
يف خري هي وكيف هذه، من واحد كل عن نخرب أن ينبغي وقد الخري، يف

للخري. فاعلة هي وكيف أنفسها،
ا مستعدٍّ بها اإلنسان يكون التي الطبيعية امَلَلَكات بذاتها النافعات ومن
والصنائع والعلوم الحركات، وخفة والتعلم والحفظ الذكاء مثل حسنة، ألشياء

املحمودة. رَي والسِّ
ونافعات. خريات أنها عىل ويجتمع بها، يُعرتَف التي الخريات هي فهذه
املصطنع عند قدرها يعظم التي واألفعال النافعة االصطناعات ومن
له الناس، من ما جنٍس من القدر عظيم إنسانًا اإلنسان يختار أن إليهم
اإلنسان ذلك بعدد فيفعل الناس، من آَخر جنس يف القدر عظيم عدد أيًضا
وأعدائهم، اليونانيني مع ألومريوش عرض ما مثل الخري، وبأصدقائه الرش
وأصدقاءه باملدح فخصه القديم يف اليونانيني عظماء من عظيم إىل قصد فإنه
اليونانيني املعادين وقومه هو بالهجو عظيًما له عدوٍّا وخص اليونانيني، من
اليونانيني، عند بذلك العظيمة النعمة رب فكان بينهما، وقعت حروٍب يف
املعلم كان وأنه إلهيٍّا، رجًال كان أنه فيه اعتقدوا حتى التعظيم، كل وعظموه

اليونانيني. لجميع األول
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نافع اليشء أن يقنع منها التي املقدمات الخطيب يأخذ الوجوه هذه فمن
من أعظم يكون أن يلزم ليس مبدأ هو الذي اليشء أن ويستبني نافع، غري أو
من أعظم الخري وفعل الخري، مبتدأ اإلرادة أن وذلك مبدأ؛ له هو الذي اليشء
األلباب ذوي أو األكثر أو الجمهور من الكل به يحكم والذي الخري، إرادة
كان إذا نفسه، ويف بإطالق، أفضل فهو وأفضل؛ خري أنه الصالحني واألخيار
استفادوه ما بحسب ال لب، ذوي وكانوا فطرهم بحسب األشياء يف حكمهم
الجمهور، من الكل يختاره ال مما آثر الكل اختاره وما خارج. من اآلراء من
وما الناس، من القليل يختاره مما آثر الناس من كثري أيًضا اختاره وما
وهم غريهم من األحكام يأخذون ال الذين أعني — األول الحكَّام أيًضا اختاره

يختاروه. لم مما أفضل — الرشاع
األكثر أو الجميع عنهم يأخذ أن العادة جرت الذين األبرار والفضالء

أفضل. فحكمهم
كراماتهم الذين الصنف ا جدٍّ ا جدٍّ الناس من القول املقبول الصنف ومن
فضيلته عظمت كلما املرء كان الفضيلة مكافأة كانت ملا الكرامة ألن أعظم؛

فضيلته. عظمت قد أنه به ظن
ملكان الكبري والشقاء العظيمة املرضة نالتهم الذين الناس من والصنف

وغريه. سقراط بمنزلة ا جدٍّ ا جدٍّ القول مقبولو أيًضا هم الفضائل
أراد ملا ولذلك أعظم؛ أنه اليشء يف يخيل جزئياته إىل اليشء وقسمة
فذكر جزئياته، بدله أخذ املدينة لحق الذي الرش يعظم أن الشاعر أومريوش

إلخ. إلخ … املدينة وحرق عليهم والنوح األوالد قتل
هذا. عكس وهو أعظم أنه اليشء يف يخيل قد الرتتيب وكذلك

أنها بها يَُظنُّ وجوًدا واألقل نفسها، يف وجوًدا األعرس األشياء كانت وملا
تَُرى قد الوجود والسهلة نفسها يف الوجود الكثرية األشياء كانت أفضل،
فيها وجودها يقل التي األزمنة يف أو وجودها، يقل التي املواضع يف عظيمة

فيها. وجودها يقل التي الناس من األسنان يف أو أيًضا،
بغلط أو بجهل ُفِعلت إذا التي أنها املدح بها يتعمد التي األشياء وحد
فقد فعلت كيفما التي األشياء هي الحقيقة بها يتعمد والتي أصًال، تمدح لم
اليشء فعل من آثر الجميل اليشء قبول ُحْسن كان ولذلك التمام؛ عىل حصلت

الجميل.
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يقول: أن إىل

ألن والقبيح؛ والجميل والفضيلة النقيصة يف قائلون فنحن هذا بعد وأما
الناس يمدح أن كثريًا يعرض أنه أجل ومن ويُذَمُّ، بها يُمَدح التي هي هذه
وليس الفضيلة، غري وبأشياء بالفضيلة العليا) األرواح (أي: والروحانيون
املتنفسة. وغري املتنفسة األشياء مدح ويف بل فقط، هؤالء مدح يف هذا يعرض
من ولذيذ وخري ممدوح وهو نفسه، أجل من يختار الذي هو والجميل

خري. أنه جهة
أو التقدير ذلك جهة من خري هو فعل لكل مقدرة ملكة هي والفضيلة

خري. أنه به يظن
والعفة، واملروءة، والشجاعة، العام، العدل أي فالرب الفضيلة؛ أجزاء وأما
يُمَدح التي األشياء وسائر والحكمة، واللب، والسخاء، والحلم، الهمة، وكرب

عليها. الوقوف يعرس فليس الفضيلة، عدا مما بها
ولذلك به، يُمَدح مما كذلك اإلطالق عىل خريات هي التي األشياء وفعل
املتعصب تجعل قد عنها واملحاماة املجد، تكسب التي لألشياء التعصب كان
بمجاهدة إال لإلنسان تحصل ال التي الفضائل أهل من عنها واملحامي لها
لم إذا الغري عىل واإلنعام وغريهما. والشجاعة العفاف مثل للطبيعة، كبرية

به. يمدح مما هو شيئًا منه املنعم يَستِفْد
وقد بنفسه، مكتفيًا يكون بل آخرين، إىل اإلنسان يحتاج أالَّ الرشف ومن
وهي والنقائص، الفضائل من القريبة األمور والذم املدح يف نأخذ أن ينبغي
توجد قد التي الفضائل أو الفضيلة، أفعال عنها توجد قد التي النقائص
أنها فتوهم الفضائل أفعال عنها توجد التي النقائص ومثال النقائص. عنها
والبله حليم، أنه به فيوهم الحليم، أفعال عنه يكون قد الذي 8 الِعيُّ فضائل،

سمت. ذو أنه بذلك فيتوهم السمت، ذوي أفعال عنه توجد قد الذي
الهمة للكبري يعرض ما بنقيصة، وليس نقيصة أنه به يوهم ما ومثال

وينخدع. يغلط أنه به فيظن اليسرية، األمور عن يتجاىف أن من
املدح ومن املمدوح، يحبون الذين بحرضة املدح يكون أن ينبغي وقد
إليه تسمو بما املرء ومدح مآثرهم، وذكر اآلباء مدح خارج من التي باألشياء
عىل تكون التي باألفعال الحقيقة عىل املدح يكون وإنما املراتب، من همته

واالختيار. املشيئة
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وسائر هي الجمهور، يراه ما عىل السعادة إنها قيل التي البخت وجودة
والفضائل هي وليست الجنس، يف واحدة بها يمدح التي االتفاقية األشياء
بها محيًطا أعني — للفضيلة جنس الحال صالح أن كما بل بالجنس، واحدة
يدخالن الجنسان وهذان بالسعادة، يحيط جنس باالتفاق يحدث ما كذلك —

املشورة. وباب املدح باب يف جميًعا

قائًال: التلخيص يختم ثم

وتنميته، اليشء عظم بها يكون التي األشياء املدح يف يُستعَمل أن وينبغي
َمن أول إنه قيل إذا وذلك كثرية، أشياء بالقوة أنه اليشء يف يخيل أن وهو
شأنه من ما يسرٍي زماٍن يف فعل إنه أو هذا، فعل وحده إنه أو هذا، فعل
شأنهم والذين الفعل، عظم تفيد إنما كلها هذه فإن كثري، زمان يف يفعل أن
فقد دائًما، معهم أنفسهم ويقيسوا الغاية، يف الذين باملمدوحني يتشبهوا أن
وصلوا يكونوا لم وإن املدح يف مجراهم يجروا وأن بأولئك، يشبهوا أن ينبغي
ال غريه مع نفسه اإلنسان ومقايسة دائم، نمو يف فضائلهم فإن مراتبهم،

الفاضل. الرجل من إال تصح

الطبيب رشد ابن (3)

الطب (1-3)

طبيبًا كان إنه فقالوا ومشاركاته، علومه عن رشد ابن مرتجمي من واحد غري تكلََّم
يف عمله كان وقد الرشيعة، أحكام يف فتواه إىل يرحل كما الطب يف فتواه إىل يرحل فقيًها
تستغرق شك وال الفلسفة تكن ولم املوحدين، أمراء عند الطب يف بعمله مقرتنًا القضاء
آرائه من كثري يف ملموسة تفكريه عىل غالبة كانت — أيًضا شك وال — ولكنها وقته، كل
وعالقتهما والدماغ القلب عن للكالم عرض حيث — أرسطو آراء كانت وربما الطبية،
ما بكل إحاطته مع جالينوس، كالم من عنده أرجح — املجرد والعقل الحية بالنفس

العظيم. الطبيب هذا كالم من العربية باللغة األندلس إىل وصل
مذهب خالصة فهو اإلنسان، جسم من الحركة مصدر يف رأيه ذلك أمثلة ومن
األول»، «املحرك إنه هللا عن يقول أرسطو كان إذ العالم؛ ووجود هللا وجود يف أرسطو
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الحركة نسبة لزمت وإال يتحرك، ال مادي غري يشء من تأتي أن بد ال املادة حركة وإن
املاضية. األسباب يف والتسلسل الدور إىل يستقر ال والعقل مادة، بعد مادة إىل

«الكليات»: كتاب من األوىل الصفحات يف الجسم حركة مصدر عن يقول رشد وابن

جسًما كان إذا املحرك وأن محرك، له متحرك كل أن الطبيعي العلم يف َ تبنيَّ
إىل جسًما كان إذا املحرك يحتاج ما فلذلك يتحرك؛ بأن يحرك إنما فإنه
يكون أو نهاية، غري إىل األمر َمرَّ جسًما أيًضا هذا كان فإن آَخر، محرك
ما أحد فهذا جسًما، يكون بأال وذلك يتحرك، بأن ال يحرك محرك هاهنا
أصًال، بجسم ليس الحركات هذه يف للحيوان األقىص املحرك أن منه يظهر
إليها اقرتنت إذا املخيلة القوة — قلنا كما — ولننزلها نفسانية، قوة وأنه

إجماع. هنالك ووقع النزوعية
األول املتحرك يكون أن رضورة ملزم بجسم ليس الذي املحرك هذا وإن
إذ كالصورة؛ له وهو له كالهيوىل عنه املتحرك يكون بأن وذلك جسًما، عنه
إن يقال كما هيوىل، غري يف يكون أال للحيوان األقىص املحرك يف يمكن ليس
ذلك هو جسم أي َفْلننظر كذلك ذلك كان وإذا الصفة. لهذه مبادئ هاهنا
متى ولذلك الحيوان؛ أبدان يف التي الغريزية الحرارة أنه ظاهر وهو الجسم،

حركتها. بطلت األعضاء بردت
ما أحدَّ أن الطبيعي، العلم يف قيل ومما بنفسه، البني من فهو وبالجملة
الغذاء، أفعال وبخاصة الغريزية، الحرارة هي الحركات هذه حدِّ يف يؤخذ

فيه. خالف ال مما وهذا
منه تنبث وأنها الدماغ، هو الحرارة هذه ينبوع أن يرى جالينوس لكن
الفعل هذا يف خادم الدماغ أن فريى أرسطو وأما البدن، جميع إىل األعصاب يف
الحرارة هذه وأن — يعدلها أنه أعني — الحواس خدمة جهة عىل للقلب
أنه وذلك تقدَّمت، التي البيانات بمثل ذلك َ نبنيِّ أن يمكن وقد القلب. ينبوعها
والعضو قبُل، تكون لم حرارة بدنه يف تنترش مشيه حني يف املايش أن يظهر
ولذلك فيه؛ شك ال القلب هو البدن جميع يف الحرارة منه تنترش أن شأنه الذي
القلب، إىل الغريزية الحرارة وانقبضت يفزعه يشء اإلنسان عىل طرأ متى
ذلك كان وإذا يتحرك، أن يقدر ولم سقط ربما إنه حتى ساقاه ارتعشت
يف الحرارة هذه تقدر التي وهي — الحركة هذه يف األوىل املدبرة فالقوة كذلك
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وجميع جالينوس يقر فقد وأيًضا رضورة. القلب يف هي — والكيفية الكمية
لها، معدل أنه عىل لها خادم والدماغ القلب، يف النزوعية القوة أن األطباء
فرق ال فيه يرسي نفساني بروح أو العصب بجرم التعديل توهمت وسواء
جالينوس يقوله ما عىل روح فيه يظهر يشء العصب من ليس أنه إال بينهم،
الحار عن األول املتحرك وأما العينني، يف تأتيا اللتان املجوفتان العصبتان إال
فيها ليس التي األعضاء يف أما للعضل، أنه يرى جالينوس فإن الغريزي
العضلة من النابتة فباألوتار املفاصل يف وأما فبنفسه، مفاصل هي وال عظام
الوتر؛ ذلك انجذب نفسه إىل انقبض إذا العضل أن وذلك العظم، طرف إىل
للعضو كان وإذا بحركته، العظم ذلك يتحرك العظم بطرف مربوط وألنه
منها واحدة كل تجذبه املوضع متضادة عضالت له كانت متضادتان حركتان
واحد وقت يف كالهما عملت فإن فعلها، عن لها املضادة وتمسك ناحيتها إىل

وقام. َد وتمدَّ العضو استوى
خلف، إىل انثنت ظهرها يف املوضوع العضل مدها إذا الكف ذلك مثال

وقامت. استوت جميًعا مدته وإن
عضلة خمسمائة جالينوس رأي عن قلنا كما البدن يف املوجود والعضل

إلخ. … عضلة وعرشون وتسع

أستاذه رأي بني موازنته من مثال أو الطب، يف الفيلسوف تفكري من مثال هذا
الفالسفة لحجة مرجًحا يبدو اآلراء عرض يف إنصافه مع فإنه الطبي، وأستاذه الفلسفي

األطباء. حجة عىل
والصفات اآلراء إىل يضيف كان بل بالنقل، مكتفيًا ناقًال طبه يف رشد ابن يكن ولم
ذلك ومن العالج، وصف إىل أو العلة فهم إىل يرجع فيما سواء تجاربه، من شيئًا املنقولة
األندلس فيجعل اليونان، بوطنهما املعتدل لإلقليم وجالينوس بقراط تمثيل يقابل أنه

اآلراء. تتعارض حيث يرجحه بما الحكم يف ويترصف اإلقليم، العتدال مثًال

تأليفه نماذج فمن لرشحه، ونموذًجا لتأليفه نموذًجا الطب يف كالمه من ناقلون ونحن
ابن ألرجوزة تفسريه من ننقله ما رشحه نماذج ومن «الكليات»، كتاب من ننقله ما

املرصية. الكتب بدار مخطوطة وهي الطب، يف سينا
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الطب صناعة (2-3)

الطب: صناعة يعرِّف «الكليات» مقدمة يف قال

حفظ بها يُلتَمس صادقة مبادئ عن فاعلة صناعة هي الطب صناعة إن …
األبدان، من واحد واحد يف يمكن ما بأقىص وذلك املرض، وإبطال اإلنسان بدن
باملقدار يجب ما تفعل أن بل بد، وال تربئ أن غايتها ليس الصناعة هذه فإن
يف كالحال غايتها حصول يف تنتظر ثم يجب، الذي الوقت ويف يجب الذي

الجيوش. وقود املالحة صناعة
ثالثة عىل تشتمل — فاعلة صنائع هي بما — الفاعلة الصنائع كانت وملا
تحصيلها املطلوب الغايات معرفة والثاني موضوعاتها، معرفة أحدها أشياء:
تلك يف الغايات تلك بها تحصل التي اآلالت معرفة والثالث املوضوعات، تلك يف
الثالثة: األقسام هذه إىل أوًال الطب صناعة باضطرار انقسمت املوضوعات؛
يرتكب التي األعضاء فيه يعرف املوضوعات معرفة هو الذي األول فالقسم
صنفني هنا املطلوبة الغاية كانت وملا واملركبة، البسيطة اإلنسان بدن منها
فيه يعرف أحدهما قسمني: إىل الجزء هذا انقسم املرض، وإزالة الصحة حفظ
العنرص هي التي األربعة األسباب وهي تتقوم، به ما لجميع الصحة هي ما
هو ما فيه يعرف الثاني والقسم لواحقها، وجميع والغاية والفاعل والصورة

ولواحقه. أسبابه بجميع أيًضا املرض
هذه حفظ يف كغاية واملرض الصحة ماهية معرفة يف ليس أيًضا كان وملا
يعرف أحدهما آَخرين: جزأين إىل أيًضا الجزءان هذان انقسم هذا، وإزالة

املرض. يبطل كيف والثاني الصحة، تحفظ كيف فيه
األمر، أول من بأنفسهما بيِّنني ليسا واملرض أيًضا الصحة كانت وملا
أحد أيًضا هذا وصار واملرضية، الصحية العالمات تعرف إىل أيًضا احتيج

الصناعة. هذه أجزاء
سبعة إىل الصناعة هذه انقسمت ما فباضطرار كذلك ذلك كان وإذا

عظمى: أجزاء
البسيطة بالحس، شوهدت التي اإلنسان أعضاء فيه يذكر األول: الجزء

واملركَّبة.
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ولواحقها. وأنواعها الصحة فيه تعرف والثاني:
وأعراضه. وأنواعه املرض والثالث:

واملرضية. الصحية العالمات والرابع:
واألدوية. األغذية وهي اآلالت، والخامس:

الصحة. حفظ يف الوجه والسادس:
املرض. إزالة يف الحيلة والسابع:

القسمة هي كانت إذ القسمة؛ هذه إىل هاهنا ترتيبها يف نقصد ونحن
لها. الذاتية

فقال: مبادئها، من كثريًا الطب صناعة عنها) (تتسلم التي الصناعات إىل أشار ثم

وهذه عملية، وبعضها الطبيعي، العلم وهي نظرية بعضها الصنائع هذه إن
الترشيح. صناعة ومنها التجريبية، الطب صناعة منها

واملرض، الصحة أسباب من كثريًا منه تتسلم فإنه الطبيعي؛ العلم فأما
وغريها. (العنارص) كاألسطقسات القديمة، األسباب سيما وال

األدوية، أكثر قوى معرفة منها يستفيد فإنه التجريبية الطب صناعة وأما
بل ذلك، من يحتاج ما إىل باإلضافة نزر بالقياس منها يدرك الذي فإن
الطريقة أوجدته ما أسباب تعطى أن القياسية الطبية الصناعة هذه سبيل

التجريبية.
وملا موضوعاتها، أجزاء من كثريًا منها تتسلم فإنها الترشيح صناعة وأما
الصناعة، تلك يف املتسلمة املبادئ يعلم أن يمكنه ليس الصناعة صاحب كان
يف املبادئ تلك وجدت أخرى؛ صناعة صاحب هو حيث فمن كان إن بل
الوقوف فيها له يتفق ال التي يف وبخاصة مشهورة، هي حيث من صناعته
الوقوف إىل باإلضافة فإنه األدوية، كتجربة أجزائها، جميع يف اليقني عىل
العمر قوله: يف اإلنساني العمر بقراط استقىص الصناعة من الجزء هذا عىل

قرص. هنالك فليس منها القيايس الجزء يف وأما قصري،
إذ بالترشيح؛ املشاَهدة األعضاء من كثري يف هذا زماننا يف األمر وكذلك

دثرت. قد الصناعة هذه كانت

86



رشد ابن آثار من منتخبات

كان إذ الطبيب؛ يشارك الطبيعي العلم صاحب أن تعلم أن وينبغي
بأن يفرتقان لكن الطباع، علم صاحب موضوعات أجزاء أحد اإلنسان بدن
وينظر الطبيعية، املوجودات أحد هي حيث من واملرض الصحة يف ينظر هذا
الطبيب يحتاج ولذلك هذا؛ وإزالة هذه حفظ يروم حيث من فيهما الطبيب
وحينئٍذ مزاولة، طول إىل الصناعة هذه عليها تحتوي التي الكليات معرفة بعد
يلحقها الصناعة هذه يف املكتوبة الكليات فإن املواد، يف يوجدها أن يمكن
أعمال اإلنسان زاول فإذا تكتب، أن يمكن ليس أعراض املواد يف إيجادها عند
الكليات تلك يوجد أن بها يقدر تجريبية مقدمات له حصلت الصناعة هذه

الروية. تستعمل التي العملية الصنائع يف كالحال وذلك املواد، يف
أن يظهر هنا ومن بالقوى، العملية الصنائع بني من هذه يخص وأرسطو
إليهما املنسوبة واألشياء واملرض الصحة معرفة أنه من الطب حد يف قيل ما
نظر يتميز به الذي الفصل الحد هذا من أسقط أنه وذلك صحيح؛ غري حد أنه
إىل يلتفت ال أيًضا وكذلك الطبيعي، العلم صاحب نظر من العلم هذا صاحب
الفعل بنيرضر ليس فإنه مرض، وال بصحة ليست التي الحال من يقولونه ما
املتوسط وليس واألكثر، باألقل يختلف وإنما وسط، رضره) و(ال املحسوس
اآلخر، فيه الذي الجزء غري جزء يف منهما واحد كل يكون أن الضدين بني
… النظري العلم يف قيل مما بنيِّ وهذا اآلخر، فيه الذي الزمن غري زمن يف وال

أمراضالدماغ (3-3)

سوء وإما أورام إما هي: عليها االستدالل إىل تحتاج التي الباطنة األعضاء أمراض أكثر
مادي. غري أو مادي مزاج

واليابس والرطب والبارد، الحار أعني — املزاج سوء أصناف له يعرض والدماغ
مثل الدماغ، عىل املزاج ذلك غلبة عىل الدالة بالعالمات منها واحد واحد عىل ويستدل —
أو الحار املزاج سوء وتخص الدم، غلبة عىل تدل التي امللمس وسخونة الوجه حمرة

أحدُّ. الحار املزاج يف أنه إال صداًعا، ى املسمَّ الوجع يتبعهما أنهما البارد
ثقل الرطوبة عن يكون إنما بل وجع، عنهما يكون فليس واليبوسة الرطوبة وأما
اليبوسة وعىل الحواس، وكدر النوم وكثرة الرأس بثقل الرطوبة عىل يستدل وقد فقط،

األعراض. هذه بأضداد
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من كان وربما أوليٍّا، حدوثًا فيه حادثًا للرأس العارض املزاج هذا كان وربما
عند يهيج الذي بالصداع ذلك عىل ويستدل املعدة، عن يكون إنما ذلك وأكثر آَخر، عضو
مرض يزيد إنه وبالجملة فيها، األغذية فساد أو الطعام عن خلوها أو املعدة تهوع9

بنقصانه. وينقص مرضها بتزيد الدماغ
شقيقة، ى املسمَّ الصداع يف يعرتى كما السباتيني العرقني بمشاركة كان وربما

الرقبة. امتالء عىل الدالة بالعالمات عليه ويستدل
أحد عىل الدالة بالعالمات عليه ويستدل البدن، جميع بمشاركة ذلك كان وربما

االمتالء. صنَفي
العضو عىل هنا واالستدالل والباردة، الحارة األورام أصناف جميع بالدماغ ويحدث
مثل أصابته إذا الدماغ أن وذلك به؛ الخاصة األفعال من يكون قد املرض وعىل اآللم
االختالط وبني بينه فرًقا مالزم قلنا وإنما مالزم، ذهن اختالط بسببها أصابه اآلفة هذه

الحجاب. ورم من يعرض كالذي آَخر عضو بمشاركة يكون الذي
الفاعل املرض نوع عىل األفعال عىل الداخلة األمراض هذه من يستدل كيف فأما
كأن إليه ويخيل ردية، خياالت لصاحبه يعرض صفراويٍّا منها يكون الذي فإن لذلك؛
الذي وأما مذعورين. انتبهوا انتبهوا وإذا سهر، ويصيبهم يلتقطه، فهو ثيابه عىل زئريًا
أن كما وانبساط، ضحك لهم ويعرض أقل يكون فيهم السهر فإن الدم؛ عن يكون
السوداء؛ من يكون الذي وأما ُخلٍُق. وسوء غضب مع يكون الصفراء من يكون الذي
البلغم؛ عن يكون الذي وأما وبكاء. وخوف شديد جزع مع يكون فيه الذهن فساد فإن

… النفسانية القوى يف تعطل عنه يكون فإنه

بعضاألغذية (4-3)

الفواكه

والعنب. التني فأفضلها الفواكه وأما
ما بحسب جالء وفيه البطن، ويلني باملعدة يخمل رطب، حار مزاجه يف والتني التني:

نضًجا. أتمه وأفضله اللبنية، من فيه
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إال برسعة، البدن يخصب باعتدال، رطب قليلة، حرارته حار، فإنه العنب وأما العنب:
هي إنما عنه املتولدة الرياح فإن التني بخالف كلها، الهضوم يف رياح عنه يكون أنه

واألمعاء. املعدة يف
أفعاله يف أضعف فهو نبيذه وأما للكبد، نافع منضج، رطب، فحار الزبيب وأما

منابها. ينوب بالجملة وهو الخمر، من
تقوية خاصته يابس، بارد والحامض رطب، باعتدال، حار الحلو التفاح التفاح:
رياًحا يولد مما وهو بعطريته، كله وهذا بالشم، الدماغ يقوي وهو الرئيسية، األعضاء
وذلك للسل؛ سببًا كان ربما أنه زعموا إنهم حتى والثالث، الثاني الهضم يف غليظة
ولكن زهر، بن مروان أبو حكاه هكذا … الرئة رشايني عنه املتولدة الرياح يخرق أنه

النفخة. هذه عنه يتولد ليس رشابه
مائل أو فمعتدل أدرك الذي وأما يابس، فبارد نضج منه يدرك لم الذي أما الكمثرى:
البطن، قبض الثوالث أفعاله وقبض وحمضة، حالوة من مركَّب ألنه قليًال؛ الربد إىل

العطش. قطع وخاصته
وخاصته أكثر، برده صار ولذلك قبًضا؛ وأكثر الكمثرى من جوهًرا أغلظ السفرجل:
أقوى. ذلك يف وهو الكمثرى، ينفع كما شمه الخفقان من وينفع النفس يشد أنه

ويكون وأحر، أرطب الحلو أن إال رطبان، وكالهما الحامض، ومنه الحلو منه الرمان:
املعدة. يف تفسد أن من األغذية يمنع أنه وخاصته يسرية، نفحة منه

ينفع املغيش، نفع ُشمَّ إذا أنه خاصته زجاجية، أخالًطا يحدث رطب بارد الخوخ:
الصمم، ثقل من ينفع ودهنه الوجه، يجلو فإنه نواه لب وأما املعدة، بخر من أكله

الديدان. تقتل وعصارته
خواص فيه ليس أنه إال الخوخ، مزاج من يقرب مزاجه فإن املشمش وأما املشمش:

الخوخ.
الصفراء برد يكثر رطب، بارد أدرك إذا وكالهما وأسود، أبيض نوعان هذا العبقر:

إرخاء. بعض املعدة فم ويرخي
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والحبوب البقول

وبذلك قليًال، الحر إىل مائًال يكون أن وإما والربد، الحر يف معتدًال يكون أن إما : الباِقىلَّ
عنه يتولد ولذلك الرطوبة؛ كثري وهو وينضجه، فيه الذي بالجالء األورام يحلل صار
يقول كما الطبخ كل طبخ ولو نفخته إذهاب عىل قوة الطبخ يف وليس كثري، نفخ
رؤيا يرى ال عليه تمادى َمن وأن بالفكر، اإلرضار خاصته أن وزعموا جالينوس،

صادقة.
ويدر املني، يف يزيد أنه الثوالث وأفعاله أيًضا، نفخة ذو رطب باعتدال، حار الحمص:
املعدة يف يولد رطبًا منه يؤكل والذي منه، األسود الحىص ويفتت والطمث، البول
اللهم هضًما، أعرس أنه إال نفخة، أقل الباِقىلَّ ومن منه واملقلو كثرية، فضوًال واألمعاء
ما لكثرة رضورة وذلك البرشة، تحمري وخاصته ذلك، قبل اإلنقاع يخلخله أن إال

الباه. عىل يُِعني ولذلك الروح من عنه يتولد
بالخل، ُطِبخ إذا سيما وال امللتهب، الدم ويطفئ أسود، دًما يولد يابس، بارد العدس:
للبطن. حابس باملاء ُسِلق إذا وهو البرص، ظلمة ويولد الباه يقطع أنه الثوالث وأفعاله
وهو طيبًا، غذاءً كان مرارته تذهب حتى املاء يف نُِقع فإذا ، ُمرٌّ أريض يابس الرتمس:
أفواه ويفتح البول، ويدر الجوف، من الحيات وأخرج األجنة قتل مرٍّا استُْعِمَل إذا

البول.
لذيذ غذاء وهو اإلسهال، يقطع والربد، الحر يف االعتدال من قريب الجوهر، غليظ األرز:

باللبن. ُطِبخ إذا
وتلني والطمث، البول وتدر البدن تخصب والرطوبة، هي، ما الحرارة إىل اللوبياء:

الرأس. وتغزر أحالًما وتري منه، األحمر وخاصة البطن
الغذاء. قليل للبطن، عاقل يابس، بارد الدخن:

الغذاء. قليلة يابسة، باردة الذرة:
الغذاء. قليل يجفف، بارد الجلبان:
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الرياضة (5-3)

ما. إرادة األعضاء حركة هي الرياضة
األعضاء جميع وهي الحركة، بهذه تتحرك أن شأنها التي لألعضاء (أوًال) وذلك

إرادية. حركة لها التي
الغذاء. وآالت األوردة وهي هذه، تجاوز التي لألعضاء و(ثانيًا)

ما منها أن وذلك وكيل؛ جزئي منها كان األعضاء حركات هي الرياضات كانت وملا
رياضة هي ما ومنها الحيوان، لجميع الكلية الحركة وهي البدن، لجميع رياضة هي
للصلب، رياضة والقعود والقيام الرئة، رياضة الصوت أن مثل: ما، بعضٍو مخصوصة
فهذا عضًوا، عضًوا تخص رياضة أيُّ األعضاء بحركة عاِلًما كان َمن عىل يخفى ولن

أنفسها. األعضاء جهة من الرياضة إليه تنقسم ما أحد
نقلة عن يكون أن إما هذين من واحد وكل خفيفة، ومنها قوية منها والرياضة

والبطيئة. الرسيعة فيها يوجد وهو بعًضا، أعضاءه املرتاض
ينزعه أن غريه ويأمر مكان يف يثبت آَخر محرك وبني بينه مقاومة يكون أن وإما
والبطء، الرسعة فيها يوجد ليس وهذه ذلك، وغري الحجر إشالة النوع هذا ومن منه،

بالحراب. يطفرون كالذين والقوة، الرسعة الرياضة يف اجتمع وربما
آالت عن الفضول وتدفع الغريزية، الروح تنمية بالجملة فعلها املعتدلة والرياضة
به تنمى يشء أفضل املعنى هذا يف وهي أنفسها، األعضاء وتطيب وتحليلها الغذاء

… الحرارة،
متى وأما ذكرنا، التي املنفعة هذه نفعت الهضم تمام بعد استُْعِمَلْت إذا وهذه
الغذاء تجتذب أن أنفسها األعضاء استفراغ عن يؤمن لن منهضم غري والغذاء استُْعِمَلْت

منهضم. غري إليها
إنما الدافعة القوة أن كما بالسكون، فعلها يكمل إنما الهاضمة فالقوة وبالجملة
يكون أن الوقت هذا وعالمة الوقت، هذا الرياضة وقت كان ولهذا بالحركة؛ فعلها يكمل
يعرق البدن يبتدئ أن هو القوة يف ومقداره الحمرة، شديد ال أترجيٍّا10 منصبًغا البول

يتصاعد. والنََّفس
بذلك فهي إليه، تحتاج مما أكثر البدن من تستفرغ فإنما القوية الرياضة وأما

القوية. املهن أصحاب يف ذلك نرى كما تضعف
يف زائدة كانت فلذلك استفراغه؛ يجب ما كل تستفرغ ال فإنها الضعيفة وأما

لألبدان. ومنمية األعضاء
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بنيِّ فذلك الرياضة، عدم من أشد وأنها عظيمة، مصحة بالجملة الرياضة أن وأما
أفعالهم وتخل سحنهم وتفسد وجوههم تصفر فإنها السجون؛ يف املقصورين حال من
املقصورة، الحيوانات جميع ويف بل فقط، اإلنسان يف هذا يظهر وليس كلها، الطبيعية

… ذلك وغري األقفاص يف كالطيور

الرئيس أرجوزة رشح (6-3)

ابن أرجوزة عىل التعقيب يف رسالته من مقتبس الطب، يف رشحه من مثال ييل وفيما
والدته: وبعد أمه بطن يف الطفل تدبري يف كالمه من وهو سينا،

(ك��ذا) ج��س��م��ه ف��ي آف��ة ت��ص��ي��ب��ه ال ك��ي ��ه أمِّ ب��ط��ن ف��ي يُ��ح��َف��ظ ال��ط��ف��ل

أعضاء من عضو فينحل رضبة تصيبها ال كي األم تحفظ أن ينبغي أنه يريد
الطفل.

ال��ت��رب��ي��ة س��ن م��دة ل��ه ف��اخ��ت��ر ت��س��ق��ي��ه أو تُ��ط��ِع��م��ه أن وال��ظ��ئ��ر

املزاج حسنة تكون أن الرتبية من له ما فأخري تسقيه أو تطعمه التي والظرئ يقول:
أن فمعناه املرضعة غري يريد كان وإن املرضعة، بالظرئ يريد كان إن لبنها، أجل من
الطفل. إليه يحتاج مما ذلك وغري وإحمامهم بتغذيتهم أعني األطفال، بتدبري عارفة تكون

ش��ه��وت��ه��ا ف��ي ال��ف��س��اد يُ��َرى ال ك��ي م��ع��دت��ه��ا ف��ي ال��ح��ام��ل ع��ل��ى واح��ف��ظ

ويعرض حملهن، أول يف وذلك املعدة، انقالُب كثريًا لهن يعرض الحوامل كان وملا
للمعدة املقوية تطعمها بأن معدتها يف عليها احفظ يقول: طبيعية، غري شهوات لهن

الردية. للشهوة القاطعة

ال��ط��ف��ل م��ن��ه ي��ك��ون ال��ذي ذاك ال��ف��ض��ل وي��ن��ق��ى ال��دم وي��ص��ل��ح
اق��ص��ده��ا وال��ل��ط��اف ب��ال��ب��رود ب��ل ت��ف��ص��ده��ا ف��ال دم ه��اج��ه��ا إن
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واستعمل تفصدها فال الدم بها هاج وإن ويصفيه، الدم يروق ما واسقها يريد:
يسقط أن الفصد من يخاف ألنه ذلك أمر وإن له، واملنظفة للدم املربدات ذلك عوض

الجنني.
خاصته: يف الطفل تدبري

ج��ل��ده ف��ي ص��الب��ة ت��رى ح��ت��ى ش��ده ع��ن��د ب��ال��ق��اب��ض اده��ن��ه
ق��م��اط��ه ع��ل��ى ال��ش��د ووس��ط أخ��الط��ه م��ن ت��ن��ظ��ف��ه وح��م��ه

الحرارة، املعتدل الحار باملاء ه وحمِّ ِقَماطه، شد عند القابضة باألدهان ادهنه يقول:
يُسَحق بأن يأمر وجالينوس متوسًطا. عليه الِقَماط شدَّ واجعل األوساخ، من َوْليُنظَّْف

يُوَلدون. حني األطفال عىل ويذر امللح

وال��س��م��اء ال��ن��ج��وم ي��رى ك��ي��م��ا ال��ض��ي��اء ي��ق��ظ��ت��ه ف��ي أل��زم��ه
اإلب��ص��ار ع��ل��ى ي��ه ت��ق��وِّ ل��ك��ي ب��ال��ن��ه��ار األل��وان ل��ه ك��ثِّ��ْر

يقوى عضو كل أن وذلك باالستعمال؛ وتقويته برصه رياضة يف وصية هذه
السماء يرى بحيث يُجَعل وأن املضيئة، املواضع يقظته يف يلزم أن وذلك باالستعمال،

امللونة. األلوان له يكثر وأن والنجوم،

ال��ت��ك��ل��ي��م ع��ل��ى ي��ه ت��ق��وِّ ك��ي��م��ا ت��ع��ل��ي��م ف��ي ب��األص��وات ن��اغ��ي��ه

من األطفال أن وذلك يتكلم؛ ألن وإعداده منه السمع آالت باستعمال وصية هذه
الكالم. تعليم يقبل الذي الطري يفعل كما املتكلم محاكاة يروضوا أن شأنهم

اع��ت��ال ق��د أن��ف��اع��ه ي��رى ح��ت��ى ي��س��ه��ال أن أو ي��ف��ص��د أن وام��ن��ع��ه
ب��ج��ذب ل��ه ت��ق��اب��ل��ه ف��ال ح��ب أو ورم م��ن اع��ت��رى وم��ا
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املرض، طبيعة ذلك اقتضت وإن يسهل، أن وال يفصد أن ينبغي ال والطفل يقول:
وأما عرش. الخامس أو السنني من عرش الرابع يبلغ أن وهو املنفعة، سن يتجاوز حتى

قوله:

ب��ج��ذب ل��ه ت��ق��اب��ل��ه ف��ال ح��ب أو ورم م��ن اع��ت��رى وم��ا

جهة غري إىل املادة تسييل بالجذب يريد كان فإن بالجذب، يريد ماذا أدري فال
أنه يريد كان وإن الفصد، عن نهيه يف منطٍو فهو املضاد بالفصد وذلك الورم، العضو
األورام من وغريهم األطفال تعم وصية فهذه الجاذبة األدوية عليها تجعل أن ينبغي ال

أمزجتهم. لرطوبة أحق بذلك األطفال ولعل والحبوب،
الفصول، أي األزمنة، أمزجة ذكر يف سينا ابن كالم رشح رشد ابن تناول وقد

فقال:

ل��ل��ت��ح��ري��ر ف��ي��ه س��ب��ي��ل ال إذ ب��ال��ت��ق��دي��ر ال��زم��ان ف��ي أق��ول
ل��ل��دم ه��ي��ج��ان ول��ل��رب��ي��ع ل��ل��ب��ل��غ��م ق��وة ف��ل��ل��ش��ت��اء
ل��ل��خ��ري��ف ال��س��وداء وال��م��رة ل��ل��م��ص��ي��ف ال��ص��ف��راء وال��م��رة

فقوله: الزمان؛ أمزجة أصناف يف يتكلم أن أراد اإلنسان أمزجة أصناف يف تكلََّم ملا
البلغم ولذلك البلغم، كمزاج رطب بارد الشتاء مزاج أن يريد للبلغم) قوة (فللشتاء

فيه. يتولد
ولذلك الدم، طبيعة عىل رطب حار الربيع أن يريد للدم) هيجان (وللربيع وقوله:

فيه. يكثف الدم
أنه كما يابسة، حارة ألنها فيه؛ تتولد أنها يعني للمصيف) الصفراء (واملرة وقوله:
السوداء؛ طبيعة هي الخريف طبيعة أن يعني للخريف) السوداء (واملرة يابس. حار

فيه. تتولد السوداء ولذلك
كتاب يف جالينوس لرأي خالًفا الحق، هو رطب حار أنه من الربيع يف قاله وما
الذي أي معتدل، عليه يقال الذي باملعنى معتدل الربيع أن هناك ح رصَّ ألنه املزاج؛

السواء. عىل الكيفيات فيه توجد
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من بأوىل والرطوبة الحرارة سببها التي الحياة أفعال فيه للموجودات توجد ولم
إليه ينسب لم القوى فيه تقاومت لو ألنها واليبس؛ الربد سببها التي الحياة، ضد فعل

غريه. وال دم ال األخالط من خلط توليد
الكائنات وجميع كالدم. بمزاجه شبيه مزاجه ما لكل كون وال نشوء ال وبالجملة
ألنه معتدًال؛ ويكون رطبًا، حارٍّا يكون أن رضورة يجب فقد الوقت هذا يف توجد التي

والشتاء. الصيف بني وسط
أعني أربعة، األمزجة أن عىل األخالط وكذلك أربعة إال توجد ال الفصول وكون

املركَّبَة.
ُوِجد ملا متساوية، فيه (العنارص) األسطقسات أن بمعنى معتدل مزاج ُوِجد ولو

واحدة. صورة له وكانت األول، الكيفيات إىل منسوب فعل املزاج لهذا

الفقيه رشد ابن (4)

بموضوعه يحيط محصل الفيلسوف، رشد وابن الطبيب، رشد كابن الفقيه رشد وابن
كأكثر مالك اإلمام مذهب عىل كان وقد وفروعه، أصوله من األهم األكثر ويستقيص
اه: سمَّ الفقه يف كتاب وله الخالفية، املسائل يف املذاهب يتتبع كان ولكنه املغرب، أهل
للمبتدئني نافع فإنه التأليف؛ يف منحاه عىل اسمه يدل املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية
يف املقدمات كتاب وغريه أصيبعة أبي ابن ذكر وقد املتوسعني، وللمحصلني املجتهدين
عىل نظره ألقى مَلن إليه التنبه يسهل خطأ وهو الحفيد، رشد ابن كتب بني الفقه
واإليجاز، اإلسهاب بني التوسط من متقارب نسق عىل واحد موضوع يف هما إذ الكتابني؛
املثال. هذا عىل واحد موضوع يف كتابني بوضع واحد مؤلِّف يشتغل أن املستبَعد ومن
وذكر عياض»، أخبار يف الرياض «أزهار كتاب يف الجد رشد البن املقري ترجم وقد
«بداية يف يشري الحفيد رشد ابن وكان املدونة، كتب ألوائل املقدمات كتاب تواليفه من
فهو املقدمات»، يف عليه هللا رحمة جدي حكاه «كما فيقول: املقدمات كتاب إىل املجتهد»

الحفيد. مؤلفات من ال الجد مؤلفات من التحقيق عىل
يف ورأيه وتدوينه إلحاطته املثال سبيل عىل القضاء يف كالمه هنا ناقلون ونحن

عمله. مهام
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املجتهد»: «بداية من «األقضية» كتاب يف قال

فأما أفضل، به يكون وفيما قضاؤه، يجوز فيمن الباب هذا يف والنظر
َعْدًال. عاقًال ذََكًرا بالًغا مسلًما حرٍّا يكون فأن الجواز يف املشرتطة الصفات

به. حكم ما ويميض العزل يوجب الفقه إن املذهب: يف قيل وقد
من يكون أن يجب الشافعي: فقال االجتهاد؛ أهل من كونه يف واختلفوا
يجوز حنيفة: أبو وقال املذهب، عن الوهاب11 عبد حكى ومثله االجتهاد. أهل
يف عليه هللا رحمة جدي حكاه ما ظاهر وهو القايض: قال العامي. حكم
املستحبة. الصفات من فيه االجتهاد كون جعل ألنه املذهب؛ عن املقدمات
صحة يف رشط هي الجمهور: فقال الذكورة؛ اشرتاط يف اختلفوا وكذلك
الطربي: قال األموال. يف قاضيًا املرأة تكون أن يجوز حنيفة: أبو وقال الُحْكم.
وال الوهاب: عبد قال يشء. كل يف اإلطالق عىل حاكًما املرأة تكون أن يجوز
بقضاء شبهه املرأة قضاء رد فَمن الحرية، اشرتاط يف اختالًفا بينهم أعلم
حكمها أجاز وَمن حريتها، لنقصان العبد؛ عىل أيًضا وقاسها الكربى، اإلمامة
كل يف نافذًا حكمها رأى وَمن األموال، يف شهادتها بجواز فتشبيًها األموال يف
فحكمه الناس بني الفصل منه يتأتى َمن كل أن هو األصل إن قال: يشء

الكربى. اإلمامة من اإلجماع صه خصَّ ما إال جائز،
السمع أن مالك مذهب يف خالف وال فيه، خالف فال الحرية اشرتاط وأما
واليته؛ جواز يف رشًطا وليست واليته، استمرار يف مشرتطة والكالم والبرص
إذا فهذا الجواز، يف رشط هي ما املذهب يف القايض صفات من أن وذلك
وليست االستمرار يف رشط هي ما ومنها به، حكم ما جميع وُفسخ ُعِزَل َ ُويلِّ
يكون أن إال به، حكم ما ونفذ ُعِزل القضاء َ ُويلِّ إذا فهذا الجواز، يف رشًطا

َجْوًرا.
صفات. الثالث هذه عندهم الجنس هذا ومن

يكون أن يجيز والشافعي واحًدا، يكون أن مالك عند القضاء رشط ومن
رشط وإن فيه، يحكم ما منهما واحد لكل ُرِسم إذا اثنان قاضيان املرص يف
فوجهان: منهما واحد لكل االستقالل رشط وإن يجز، لم حكم كل يف اتفاقهما
يقرتعا أن وجب أحدهما اختيار يف الخصمان تنازع وإذا قال: واملنع. الجواز

عنده.
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اختلفوا وقد كتبهم، يف الناس ذكرها وقد فكثرية، القضاء فضائل وأما
الصالة عليه — لكونه جوازه؛ واألبني قاضيًا؟ يكون أن يجوز هل : يِّ األُمِّ يف
ألنه جميًعا؛ القوالن الشافعي وعن يجوز، ال قوم: وقال أميٍّا، — والسالم
اإلمام حكم جواز يف خالف وال العجز، ملوضع به ا خاصٍّ ذلك يكون أن يحتمل

فيه. أعرف خالف ال قضائه، صحة يف رشط للقايض وتوليته األعظم،
ليس ن ممَّ املتداعيان رضيه َمن حكم نفوذ يف الباب هذا من واختلفوا
يجوز، ال قوليه: أحد يف الشافعي وقال يجوز، مالك: فقال األحكام؛ عىل بواٍل

البلد. قايض حكم حكمه وافق إذا يجوز حنيفة: أبو وقال
كان الحقوق من يشء كل يف يحكم القايض أن فاتفقوا يحكم فيما وأما
وأنه املعنى، هذا يف األعظم اإلمام عن نائب وأنه لآلدميني، ا حقٍّ أو هلل ا حقٍّ
فيه الجامعة؟ املساجد يف األئمة يقدم وهل األوصياء. ويقدم األنكحة يعقد
له. يؤذن أن إال والسفر، املرض يف خالف فيه يستخلف، هل وكذلك خالف.
عىل التحجري يف وينظر الوالة، من ذلك غري يف وال الجباة يف ينظر وليس

عليهم. التحجري يرى َمن عند السفهاء
به، له للمحكوم يحله الحاكم فيه يحكم ما هل الباب: هذا فروع ومن
الظاهر الحاكم حكم أن عىل أجمعوا أنهم وذلك حالًال؟ نفسه يف يكن لم وإن
لقوله خاصة؛ األموال يف وذلك حالًال، يحرم وال حراًما يحل ال يعرتيه الذي
أن بعضكم فلعل إيلَّ، تختصمون وإنكم برش، أنا «إنما والسالم: الصالة عليه
قضيت فَمن منه، أسمع ما نحو عىل له فأقيض بعض من بحجته ألحن يكون
النار.» من قطعة له أقطع فإنما شيئًا، منه يأخذ فال أخيه حق من بيشء له
أنه الحاكم يظن الذي بالظاهر عقده أو النكاح عصمة حل يف واختلفوا
الحاكم حكم بظاهر حالل يحرم وال حرام يحل ال إذ بحق؛ وليس حق،
األموال الجمهور: فقال ال؟ أم ذلك يحرم هل كذلك. الباطن يكون أن دون
حالًال، يحرم وال حراًما منها الحاكم حكم يحل ال سواء، ذلك يف والفروج
أجنبي لرجل زوجة أنها أجنبية امرأة يف زوٍر شاِهَدا يشهد أن مثل وذلك
الحكم، بظاهر الحاكم أحلها وإن تحل، ال الجمهور: فقال بزوجة، له ليست
الحديث عموم الجمهور فعمدة له، تحل أصحابه: وجمهور حنيفة أبو وقال
أحد أن علم وقد بالرشع، ثابت باللعان الحكم أن الحنفية وشبهة املتقدم،
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لها املالعن زوجها عىل املرأة ويحرم الفرقة يوجب واللعان كاذب، املتالعنني
وكذلك الحاكم، بحكم إال عليه تحرم فلم الكاذب هو كان فإن لغريه، ويحلها
الفقهاء، أكثر قول عىل فرقتها يوجب ال زناها ألن الكاذبة؛ هي كانت إن

كاذب. أحدهما بأن للعلم عقوبة وقعت إنما هاهنا الفرقة أن والجمهور
تركََّب بما أو واإلقرار، والنكول واليمني بالشهادة بأربع: يكون والقضاء

فصول. أربعة الباب هذا ففي هذه، من

هوامش

َوأَُخُر اْلِكتَاِب أُمُّ ُهنَّ ْحَكَماٌت مُّ آيَاٌت ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَزَل الَِّذي ﴿ُهَو (1)
َوابْتَِغاءَ اْلِفتْنَِة ابْتَِغاءَ ِمنُْه تََشابََه َما َفيَتَِّبُعوَن َزيٌْغ ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن ا َفأَمَّ ُمتََشاِبَهاٌت
َوَما َربِّنَا ِعنِد ْن مِّ ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف َوالرَّاِسُخوَن هللاُ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم َوَما تَأِْويلِِه

اْألَْلبَاِب﴾. أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر
.Ross روس بإرشاف أكسفورد طبعة (2)

.(٨٣٠–٩١١) حنني بن إسحاق إىل الرتجمة تُنَسب (3)
فكًرا عندهم كانت وقد املجرَّدة، باملعاني يه نسمِّ ما هي املفاِرقة املعاني (4)
الهيوىل. أو الجسد، عوائق لوال سهولة يف الفكر يدركها أن إذن الواجب فمن محًضا،

الفاعل، السبب هو النجار أسباب: أربعة لها — مثًال — املائدة أن أرسطو عند (5)
الصورة، سبب هي والرسير الكريس من تميِّزها التي والصفة املادة، سبب هو والخشب

الغاية. سبب هو للطعام أو للكتابة واستعمالها
«حافظ». جمع و«الَحَفَظة»: «حاٍم»، جمع «الحماة»: (6)

أفطس. وأنف أفطس رجل يقال: األنف، قصبة تطامن هو الفطس (7)
الكالم. عن والعجز الحرص : الِعيُّ (8)

القيء. والهواعة: والهواع تقيأ. تهوع: (9)
الرتنج. أيًضا: له ويقال الليمون، جنس من ثمر واألترنج: األترج (10)

ُولِد املدونة، ورشح مالك ملذهب النرصة مؤلِّف نرص بن عيل بن الوهاب عبد (11)
ميالدية). هجرية/١٠٣١ ٤٢٢) بمرص وتويف ببغداد
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العربية املراجع أهم

التهافت. تهافت •
… املقال فصل •

… األدلة مناهج عن الكشف •
املقتصد. ونهاية املجتهد بداية •

الطبيعة. بعد ما تفسري •

املقوالت. كتاب تلخيص •
ألرسطو. الخطابة كتاب تلخيص •
سينا. البن الطب أرجوزة رشح •

الكليات. •
خلدون. ابن مقدمة •

الطيب. نفح •
املغرب. أخبار تلخيص يف املعجب •
الحكماء. بأخبار العلماء إخبار •

األعيان. َوَفيَات •
العرب. أنساب جمهرة •
يقظان. بن حي قصة •
ألرسطو. األخالق كتاب •

… إلخ إلخ
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األجنبية املراجع أهم

• Renan: A verroès et l’Averroisme.
• Maurice de Wulf: History of Medievel Philosophy.
• Joseph Maccabe: Splendour of Moorish Spain Legacy of Israel.
• William James: Principles of Psychology.
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