
  ٍ وتأقلمٍهجرةتاریخ : ّاألوروبي وجودهاة إلى ّالفلسفة العربیة، من أصولها اإلغریقی
  

  علي بن مخلوفبقلم 
  ترجمة دینا علي وندى حرز هللا

  
  ةّة فلسفیّالحكمة باعتبارها استراتیجی

  
ّ أنها ىعل ّ اإلسالميّة انتشرت في العالم العربيّالفلسفة العربیّ یبرهن أن  أن"جون جولیفیه" استطاعلقد 

 ًمااتمً مقبوال ّعدُ ی»الحكمة«التسعین، لذا فالحدیث عن  أسماء هللا الحسنى التسعة وىحدإ هي »حكیم«وكلمة . حكمة
 بذلك أكثر أصبحت، فقد حكمةّعلى أنها  الفلسفة في البدایة ّ تم تقدیمهّبما أنو .ّص القرآنيّالن ّنظمهمجتمع مسلم یفي 

ولیس " قدماءال"ـُن ینعتون بالفالسفة اإلغریقیوًوبناء علیه، صار . ةّة اإلغریقیّاقتباس عن الوثنیّعلى أنها   تظهرمولًقبوال 
 تفاتهم في حین كانّ في عناوین مؤل»حكمة« أو »حكیم«د العدید من الفالسفة في استخدام كلمة ّولم یترد. ینّبالوثنی

، "أفالطون وأرسطو :الجمع بین رأي الحكیمین"ي كتابه ف الفارابي ّ كل من، كما فعل»فلسفة« في أذهانهم كلمة ةًحاضر
ث ّفي الحالتین یتحدو ".صالّریعة من االتّفیما بین الحكمة والش "ّبعنوانه الفرعي" فصل المقال"وابن رشد في كتابه 

ویلة ّكماء الطإلى قائمة الحبذلك  نهموّضمحكماء لیال وضعاهم في مصافهما قد ّ أنّالفارابي وابن رشد عن الفالسفة، إال
هم عن جدارة ورثة ًإذا فالفالسفة . والفالسفة اإلغریق الهند وبالد فارس حكماءسل وّة، وهم الرّذین عرفتهم البشریَّال

  . في الماضيةّذین عرفتهم البشریّاألنبیاء ال
  

لمة كب »حكمة« كلمةعن  الفقرة األولى من كتابه ًبدءا من ابن رشد ّ الفیلسوف األندلسيعاضقد استو
فة سلظر في الفّ النما إن كانظر الشرعي، ّ على جهة الن،ىّنتقص ّل أن الغرض من هذا القوّإن: "حین قال »فلسفة«

 عنوان، وهو »الحكمة الخالدة«ـبیت ّة سمّات في إطار نزعة إنسیّ أدبیًآنفاوقد اشتهرت  1"؟اشرع وعلوم المنطق مباح
َّ في شكل أقوال مأثورة مجمعة تمّدُق ،"جون جولیفیه"كما أشار ة، ّ هذه اإلنسیّ أنّ، إال"مسكویه"ـل ٍكتاب   الفالسفةامىدُلقُ

 من ّتي لمع فیها كلّروح الّزت به فلسفة الشّذي تمیّالك ّحجاجيشكل برجم َدون أن تت من )اإلغریق والهنودفرس وال(
   . الفارابي وابن سینا وابن رشد

  
ّفضال عن ذلك، هناك صورة نمطی نسخة باهتة عن الفلسفة ّعلى أنها ة ّیم الفلسفة العربیة تقضي بتقدً

ّالى تقدیم الشریعة اإللهیة ة من جهة، وّاإلغریقی إرنست "وذلك بحسب . ّعنصر خاص من جهة أخرىّعلى أنها ٕ
ة ّ، كما كانت لهم معاییر خاصّ جدید إلى المجال الفكريَّأيقد أضافوا العرب المسلمون ًوبناء علیه لم یكن  .2"رینان

ة ّوتضاف إلى هذه الصورة النمطی. ها ال یمكن أن تضاهي غیرها من المعاییرّة لدرجة أنّبهم، وهي شدیدة الخصوصی
 المحاكاة للفلسفة دیدةّة الشّ الفلسفة العربیّلم تدخل التاریخ، وبأن الشدیدة الخصوصیة  الشریعةّالفكرة القائلة بأن

 في القرن "بادو"ٕ أثینا إلى جامعة باریس في القرن الثالث عشر والى جامعة ً معبرا للفلسفة منسوى ُة لم تكنّالیونانی
ّنموذجا جدیدا للفكر یحتل ابتكرتة قد ّ الفسلفة العربیّ أنّ والفقهيّ تحلیل المتن الفلسفيح لنایوضو .ابع عشرّالر  فیه ًً

ًزا كبیراّب حیّالمنطق والط ّا مطبوعا بطابع تاریخي]یًقد شهدت تراكما فقهریعة ّ الشّأنو، من ناحیة ً  ،ناحیة أخرىمن  ً
  .ة األربعةّة الشرعیّة التي قامت بها المذاهب الفقهیّقاشات الحیّوذلك من خالل الن

                                                 
1 Averroès, Discours décisif, trad. franç., GF, 1996, § 1, p.103. 
2
 E.Renan, Averroès et l’averroïsme, Calman Levy, 1852. 



  
قد بحثت في فلسفة أرسطو على ف ، الوحيًنابعا من ًخطابا  ولیسا]حجاجیًخطابا ة ّالفلسفة العربی باعتبارو   

َصوص المنزلة ذات ّأخذت على عاتقها تفسیر النٕواذا كانت قد .  إثبات خطاباتهاها منّ عن الوسائل التي تمكنّاألخص ُ
 من دون أنفقد تم ذلك ، "فصل المقال" كتابه ّد ابن رشد في مستهلّتها كما أكّت منها شرعیّواستمدّالمضمون القانوني 

  . مصدرها وهو العقلً بتاتانسىت
   

ة ألفالطون وأرسطو من ّلفلسفات الوثنیس واّ المقدّق بین النصوفیّوقد قام الفالسفة العرب بجهد مزدوج للت
 دة األوجه، بلّالحقیقة متعد أن تكونال یمكن إذ  .3ة بعضها البعض من جهة أخرىّ، وبین هذه الفلسفات الوثنیجهة

وجب مسلمة، ة في األوساط الّصوص الوثنیّة على دراسة النّرعیّفمن أجل إضفاء الش. المتعددة هي الوصول إلیهاطرق 
ّالذي یؤدي إلى ةسف الفالهؤالءتناقض العتراض على ا قیمة وذلك إلبطالة، ّوفیق بین هذه النصوص الوثنیّالت انهیارهم  ّ

  .ًل هاجسا للفالسفة العرب في العصور الوسطىّ یمثّضاع جمیع الحقائق لمعیار االتساققد كان إخف. المشترك
  

ة ّاألجیال واالستمراریوحدهما تعاقب . ًحد امتالك الحقیقة كاملةال یمكن أل: اليّالتشعار ابن رشد هو و
یجب علینا إن ألفینا لمن تقدم من «: ، إذ قالنا صورة عن الحقیقةا أن یعطیاثبتة بین الثقافات المختلفة یمكنهمُالم

ًاألمم السالفة نظرا في الموجودات، واعتبارا لها، بحسب ما اقتضته شرائط البرهان، أن ننظر  في الذي قالوه من ذلك، ً
.»وما أثبتوه في كتبهم

4  

  
ّتلك الفكرة عن الحقیقة التطوریة الو ّبقوة ندي ِالكعنها ر ّقد عب ، كانها عبر األجیال والثقافاتؤ إرساّتي تمُّ

كر، جوع إلى الفّاسع طریقة جدیدة، لیس فقط للرّندي في القرن التِقد أرسى الكف". الفلسفة األولى"في كتابه من قبل 
ًوانما أیضا ّیعدو. جوع إلى الثقافات األخرىّ للرٕ ریقة الجدیدة ّ الطتقومصالن ببعضهما البعض، إذ ّن متهاّن التوجاهذ ُ

 الذي یسعى إلى ّفقهيرح الّ وعن الش، األنبیاء عن وحي ینأى بنفسهّو نظر حجاجي، وهّر الفلسفيَظّن العلىفكیر ّللت
تي ّة الّالثقافة اإلغریقیهة نحو ّاسع هي فلسفة موجّلقرن التفي الشرق األوسط في ا الفلسفة التي نشأت ّكما أن. تفسیره

  ) .832 المأمون عام ّرجمة أنشأه الخلیفة العباسيّمركز للت( »بیت الحكمة« ُاجمتراكتشافها ّأدت إلى 

  
  إرث أرسطو المنطقي: ة الفكر المشتركةّأرضی

  
وتشیر صیغة الجمع هنا إلى . "فصل المقال" األولى من  في الفقرة»علوم المنطق«لقد أورد ابن رشد 

ّراسات التي یتألف منها ّالد ّة تدمج فن الشعر وفن الخطابةّفات منطقیّ، وهي مجموعة مؤلو أرسط"أورغانون"ّ  ّوقد تم. ّّ
                                                 

فضیل ّاهر حول أولى الجواهر بالتّ الظغم من الخالفّه بالرّقة بمعنى الجوهر عند أفالطون وأرسطو، یشیر الفارابي إلى أنّفي فقرة متعل 3 
هما في الحقیقة یجتمعان ّضح أنّه قد اتّ أنّفس والعقل عند أفالطون، إالّقدیم، وهي أشخاص الجواهر عند أرسطو والجواهر القریبة إلى النّوالت

 في الصناعات المختلفة، فیتكلمون على واألمر كذلك ألن من مذهب الحكماء والفالسفة أن یفرقوا بین األقاویل والقضایا«. على حكم واحد
. ًالشيء الواحد في صناعة بحسب مقتضى تلك الصناعة؛ ثم یتكلمون على ذلك الشيء بعینه، في صناعة أخرى، بغیر ما تكلموا به أوال

ن جهة ما، بطلت تلك كما قیل إنه لو ارتفع من حیث وم. ولیس ذلك ببدیع وال مستنكر؛ إذ مدار الفلسفة على القول من حیث ومن جهة ما
 ").أفالطون وأرسطو: الجمع بین الحكیمین (".»العلوم والفلسفة

  .17، ص"فصل المقال" ابن رشد،  4



ّدمج هذین النوعین من المؤل تؤول إلیه  عما كانت س5"برونشفیك. ج"وقد تساءل . ةّقالید العربیّفات حسب منطق التّ
ًالمطول عوضا عن األ" أورغانون"ـلا أطروحةاحتفظت بّة لو أنها ّالفلسفة الغربی َ ة ّة المركزیّزعة المعرفیّ ذات النطروحةَّ

ّ، أي المنطق الذي انفتح على فن 6َّالمطول" أورغانون" الـُوأطروحة. ّتي سادت منذ نشأة الفلسفة الحدیثة على األقلّال ّ
ّالشعر وفن الخطابة ّ، أیدها العدید من الفالسفة األفالطونیّ َین المحدثین أمثال ّ  "ألمبیودور" و"أمونیوس" و"فیلوبونوس"ُ
  .ولقد أعاد الفالسفة العرب أمثال الفارابي وابن سینا وابن رشد إحیاءها وتعزیزها. قبل الفالسفة العرب

  
"دیبورا بالك"لقد أنصف عمل 

ّفن "تي تضع ّة الّ، وهي النظری"ةّ السیاقیةّظریّالن"ـ بةاّسمُة المّ النظریتلك 7
ة بل ّة من شأن هذه النظریّنصوص أرسطو المنطقیارسون لّالدل ّ قلالطالمف. ّ في سیاق منطقي"الشعرّفن " و"الخطابة

فیكتور " شیریو. ًداّره جیّضمین له ما یبرّ هذا التّ أنّإال.  تشیر إلیها بوضوح8صوصّوأهملوها، في حین كانت الن
ًي، بعیدا عن ّ النقل الفنّنأ«: ً قائالًاستدالالد ِّ عند أرسطو یولّ المشهد المسرحيّ على سبیل المثال أن9"دشمیدتجول

، ّالستدالل المنطقيًوهو یتطلب من المشاهد مجهودا ل. ف علیه أكثرّ، یجعلنا نتعرّالخلط بینه وبین العمل األصلي
ّي إلى تضمن النّذي یؤدّال" ّیاس المنطقيالق"ـتین بّ أرسطو من وصفه مرَوهو ما لم یخش  ، إذ أنموذج الجاري تمثیلهّ

" ستداللاال"ـجاه االعتراف الكامل بّدد، أي في اتّ في هذا الصًم الفالسفة العرب دوما براهینّدقد قو .»هذا هو ذاك
ة ضمن ّة الشعریّالقیاسیاألقاویل " إحصاء العلوم"وقد أحصى الفارابي في كتابه . ّبالغيال" ستداللاال"و ّشعريال
ّتي یستخدم فیها القیاس المنطقيّالفنون ال« ُ«

يء ّالش(الضمیر « ّأن" تلخیص كتاب الخطابة"د ابن رشد في ّ، كما أك10
فقد (...)  نوع من أنواع المنطق وومعرفة القیاس ه.  نوع من القیاسهو)  طریق الخطابةنالذي نثبت به األشیاء ع

ّة، وان لم تكن حقّوالتصدیقات الخطبی... ناعةّ هو الذي ینظر في هذه الصیجب أن یكون صاحب المنطق ا، فهي ٕ
» الذي هو علم المنطقّ قد یدخل في علم الحقّوالشبیه بالحق... ّشبیهة بالحق

ّوقد بین لنا ابن سینا أن. 11 ه یجب ّ
م العروض حین قال نظر صاحب علم الموسیقى وصاحب علو "عرّالشّفن " في صاحب المنطقنظر بین مییز ّتال
ّوانما ینظر المنطقي في الش« »لّعر من حیث هو مخیٕ

  .ة ال للوزن وال للقوافي وال للعروضّ ال یولي أهمیّفالمنطقي. 12

  
فالمعرفة تقوم على . ّو المطولأرسط "أورغانون" األحكام مساحة كبیرة في ات المعرفة وكذلكّ عملیّوتحتل

قة بإطار ّ من األسئلة المتعلّ أينها في شكل جزئیات تصلح لإلجابة عم أرسطو معظمّالمقوالت العشر التي قد
َ بقيكم؟وأین؟ وكیف؟ ومتى؟ ون أو ماذا؟ َ م:تفكیرنا، منها على سبیل المثال

عشر مقوالت تتناسب  تبریر لماذا َِ
 ّإال أن. 13ت الكونهذه المقوالت على جمیع موجوداأكید ال تشتمل ّبالتًوفقا البن سینا، . ّمع إطارنا الفكريفحسب 

                                                 
5 J.Brunshwig, Quelques malentendus concernant la logique d’Aristote, in Penser avec Aristote, Eres, Unesco, 1992, 

p.423-429. 
ّفن الشعر"و" ّفن الخطابة"ّ یتضمن ّالذي" أورغانون" الـ 6   . المذكورة في المالحظة األولىّ الستةّمؤلفاتالباإلضافة إلى "  ّ

7 V.Goldschmidt, Art et science, in Penser avec Aristote, op.cit., p.607-610. 
8 .Madkour, L'organon d'Aristote dans le monde Arabe, Vrin 1932. 
9 V.Goldschmidt, Art et science, in Penser avec Aristote, op.cit., p.607-610.  

   .69-63، ص1949، القاهرة، تحقیق عثمان أمین، دار الفكر العربي، "إحصاء العلوم" الفارابي، 10
   .11-10، ص1960 ،ةّ، تحقیق عبد الرحمن البدوي، مكتبة النهضة المصری"تلخیص كتاب الخطابة" ابن رشد، 11
  .14 -11 -161، ص "عرّتلخیص كتاب الش"،  ابن سینا12

ًبما أنه لیس بالضرورة نظریا أن یكون لكل شيء مقابل یصنع معه جنس، قد یكون هناك كائنات منعزلة وال تنتمي ألي جنس وقد ال " 13  
 ال تشكل فئة في حد ذاتها، وال ، إذ أن الكائنات المستبعدةفي حقیقة أن المقوالت هي فقط عشرهذا ال ین. تنتمي باألحرى ألي من المقوالت

".  مدن، فإن وجود رحالة خارج تلك المدن ال یبطل هذا التأكید أنه ال یوجد في العالم سوى عشرًفإذا قلنا مثال. تنتمي إلى فئة جدیدة
(Commentaire moyen sur les catégories, in Madkour, L’organon d’Aristote dans le monde arabe, Vrin, 

p.85)  



ه ینبغي التشكیك في ّصنیف ومعزولة وغیر مندرجة تحت أي جنس أو نوع ال یعني أنّوجود كائنات غیر قابلة للت
ّ تعتبر عناصر مدركة بالعقل تعبال یوجد إال عشر مقوالت حقیقة أنه ُ   . ر عن موجودات الكونُ

  
ّإذا فهناك أرضی ًوعمل على اكتشافها الفالسفة من بعده وفقا ة مشتركة استطاع أرسطو إیضاحها ّة فكریً

ة  مختلف شعوب مختلفة في حقبكتشفهاتُّة تطوریة ّ الحقیقة هي عملیّذي یقضي بأنّال، و14نديِللمبدأ الذي أرساه الك
 . أو تزییفبدیلدون تمن 

  
  ّمفاهیمیةِرجمة والمقابالت الّالت
  

 ،ابط الذي یصل المبتدأ بالخبرّالرك ،ّعنصر منطقي ترجمتنا لأثناء لم نجد نذي قد یحدث إّمع ذلك، ما الو
ٕان لم تكن وى ّة حتّوابط المنطقیّغة من إیجاد الرّمعرفتنا للنا ُنِّتمكة؟ في هذه الحالة، ّغة العربیّما یقابله مباشرة في الل
كل ّد الشّ ال یهدّحويّلن، فغیاب الشكل اّحويّكل النّ والشّكل المنطقيّمییز بین الشّیجب إذن الت. ّناتجة عن تطابق تام

ا ًة المذكورة ضمنّوابط المنطقیّح الرسمح بإیضاه یّ إذ أن،ّكس یفتح الباب أمام إبداع منطقي، بل هو على العّالمنطقي
  .غةّفي الل

  
. ةّ في الجملة العربیّرورة عدم وجود رابط منطقيّة ال یعني بالضّغة العربیّالل في  عدم وجود رابطّإن

َیستخدم ّ؛ إذ أنهّ وبالغيّ القائم على أساس نحويّابط المنطقيّیقوم مقام الر" هو"یر مّفاستخدام الض ة ّالعربیغة ّالل في ُ
بل ، »فیلسوفیكون سقراط «ة ّقول في العربینال فنحن . ّابط المنطقيّه في الوقت نفسه وسیلة إلظهار الرّكما أن

ًة مفهوما ضمناّبیغة العرّابط الغائب في اللّفیكون الر، »سقراط فیلسوف«  إذا ما »سقراط، هو، فیلسوف« أو نقول ؛ً
  .إبرازهه یسمح بتحدید مبتدأ الجملة، أي ّن الرابط إذ إّمیر محلّ الضّیحل هنا .ا]ابط جلیّرغبنا في إظهار وظیفة الر

  
على بل  ة،ّ المنطقیطابقةُد كما نرى المّال تهد) »هو« بـ»یكون« االستعاضة عن(ة ّ البالغیطابقة المّإن

ّویشدد.  من ذلكالعكس ُمیر یبرز المبتدأ ّمیر؛ فالضّ للضّعلى المدلول المحوري 15"واینك"م المنطق المعاصر ِ عالُ
َمنحه صفة المسند إلیهیته وّویثب ّ، فهو یحقق االنتقال من اإلسنادابط یقوم بدور ّمیر هو كالرّوالض. ا هو علیهمأي ، ُ

  .»هذا هو ذاك«أي ، »هذا یكون ذاك« ّبرياإلسناد الخإلى " هذا وذاك"العطف 
  

ِ یطلًأحیانا ما تقودنا إلى ماروح ّرجمة والشّمسألة التّإن   قد یصل ذيّ الىانزالق المعن« "بییر هادو"ق علیه ُ
ً معا»رجمةّقالید والتّفسیر والتّالت« اجتمعّ كلما » في المعنىضادّإلى الت

في عن التراجیدیا ّحین تحدث أرسطو ف. 16
ّحلیلي عن لون فني ّفي تعریفه الت البحثاني عشر ّقرطبة في القرن الثفي ن  العرب المقیموحاول، " الشعرّفن"ه كتاب ٍ

َّمثتُم ّل تمثیال جیَ ً ّتظهر األشخاص بشكل أفضل مم« التراجیدیا ّإن. ًدا عند العربٍ ّهكذا عرف أرسطو . »ها هم علیُ
َفن المدح الذي طوره العرب على ّهذا النص  في عثره ّالتراجیدیا؛ وهنا تراءى البن رشد أن ّ .  بزمنقبل مجيء اإلسالمّ

                                                 

 
  أنینبغي "، إذ یقول أنهًقیقة في حد ذاتها نتاجا للتاریخأن البحث عن الحقیقة یدخل في سیرورة تاریخیة تبدو فیها الح فكرة  الكنديُتحضر 14

من الخفیة الحقیة، بما أفادونا  لنا ّ، وسهلواركونا في ثمار فكرهم إذ أش،كثیر من الحقب  أتىعمن فضال الحق سیربی تینلآل كرناش یعظم
 .)، البدایة"الفلسفة األولى"كتاب ". (ل الحقسب لناالمقدمات المسهلة 
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 Quine, Pursuit of truth, trad franç. Poursuite de la vérité, Seuil, 1993. 

16
 Pierre Hadot, Leçon inaugurale au Collège de France. 



ٍشقاء ال قع في ّة التي تّة التراجیدیة هي الشخصیّالشخصیّإن :  وهيیف التراجیدیا على معاییر أخرى تعرىنطواكما 
ّسخر ابن رشد الن هناو .بینَّ من أحد المقرّتستحقه ّص القرآني لیجد فیه مقابالت لشخصیّ ذي ّإبراهیم ال:  وهي"أودیب" ةِ

   . إخوتهآلمهّكان علیه أن یضحي بابنه؛ ویوسف الذي 
  

ة ّمساعي لتقدیم الفلسفة اإلغریقیوة ّ ابتكارات فلسفیّشكلت التي ةّمیالت المفاهیِمقابالهناك مثال آخر على 
ذي ّألیس العقل ال؛ ةّاألرسطیثینا  عن جمهور أًقطعاذي یختلف ّ والاني عشرّالقرن الثرطبة في ُق مع جمهور بما یتالءم

َال للملك المذكور في القرآن؟ كالهما یمنحانِقابُیذكره أرسطو م َ ًا أشكاال تجعل العالم معقوال كمنً ما «: ابن رشدا یقول ً
 وهو ّ العقل البشري،ً وفقا لهم،ّشكلُة تّة غیر جسمانیّبواسطة ذات روحانی هللا یأتي منیقوله القدماء عن الوحي والرؤیا 

َریعة ملكّتدعوه الشما یدعوه المعاصرون العقل الفاعل وما   بطریقتین  منقولةهانفس الحقیقةّإنها ، جمالباإل. »َ
  17.مختلفتین

  

ّالمعهد الریاضي«ه في ُّنزّأن الت" طوبیقا"ل أرسطو في كتابه وعندما قا     هو أحد خصائص اإلنسان »ّ
ُّقائال بأن التنز  على هذه الفقرةّعقب ابن رشد ّضیة، َالعر ّ . ّضیةَ هو أحد خصائص اإلنسان العر»المسجد«ه في ً

ُالمعهد الریاضي، مكان للریاضة البدنیة أو الروحیة أو اإلثنین معا، مكان یك هوفالمسجد  ً ّ ّّ ّ ّنبه فیه اإلنسان ذهنه أو ّّ
]ینمي جسمه، من دون أن یكون ذلك ضروری ّا للتعریف به ألن هذهّ   .ّص عرضیة خصائ الخصائص هيّ

  

ُ قراءة ابن رشد على أنه مجرد م المالئممن غیرّة إلى أي مدى ِّبین هذه األمثلة المعدودُوت ّ ّ ِّعقب على أرسطو ُ
ُأو على أنه مجرد قاض م ٍ ّ ّم للشریعة اإلسالمیة، بِترجّ ًمضیفا إلیها  ّ فیلسوف یصدر األفكارّعلى أنهته قراء یجبل ّ

   .     لألفكارر مبتكباختصارإنه  منها، ًومنتقصا

  

  ّ البن سینا تقوم علیه الفلسفة الغربیةتمییز: والجوهرالوجود 

ًأود اآلن أن أشیر إلى أي مدى شكلت فلسفة القرون الوسطى العربیة هذه بدورها مصدرا لفلسفة ُأخرى، أال  ّ ّ ّ ّ
ّوهي تلك التي نسمیها  ّ، والتي تشمل باإلجمال حقبة عصر النهضة، ثم»ّفلسفة غربیة«ّ ّ ّ فلسفات القرنین السابع عشر ّ

  .ّوالثامن عشر

] التي ُأضیف بموجبها الوجود إلى الجوهر مألوفة بالنسبة إلى كل تلمیذ فلسفة یتخرج حالیا من طروحةاألو ّ ّ ّ ّ
 المجهول، لكن من أین أساس الفلسفة طروحةفقد أصبحت هذه األ. ّول األنكلوسكسونیةّ فرنسا أو ألمانیا أو الدأي من
  ؟طروحةذه األأتت ه

  
ّتشكل هذه األ ّ على وجود اv، ألنها تقدم ةّالعقلی ّ ركیزة لكل البراهینطروحةُ ّ بین الكائن بذاته  اًمین ثاًمییزتإلینا ّ

َالذي یلف الجوهر وجوده، والكائن بفعل شيء آخر ُ ّ  أي إن التعریف الشائع بشيء ما، . یضاف الوجود إلى جوهرهّالذي ّ
ّ، إال إذا كان المقصود هو الكائن الواجب الوجود بذاته، أي اv، وفي هذه الحالة یلف  الوجودجوهره، ال یشتمل على ّ ّ
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َالجوهر الوجود ّأما بالنسبة إلى الماهیات المركبة، فإن القاعدة تقضي بفصل الجوهر عن الوجود، وباعتبار الوجود . ُ ّ ّ ّ ّ
ًعنصرا مضافا، أي عرضا َ : ّلة التالیة بین الوجود والعددَ المماثةّ القویةحورط األن هذه، نتج عوبعد ذلك بفترة طویلة .ًً

، واضعین الجوهر بذلك في خانة إلى امتداد ما، أي نسبه ترقیمهًإذا كان الوجود یضاف إلى الجوهر، یمكننا إذا 
ّالتصور، أي الفهم ّویمكننا أیضا أن نرى في االستثناء الذي یوحد الجوهر والوجود في اv تنا. ّ ّ ّ ّقضا لدى الذین یؤكدون ً ّ ً

ّوهكذا، یكشف لنا تاریخ تصور وجود اv عن االحتمال. ةحورط األذهه لدى ابن سینا، (االستثناء : ّ المزدوج التاليّ
  ."فریج"و“ كانت” لدىّ، والتناقض )“سبینوزا”و“ ت توماسان”و

  
ّویتفق أن ابن سینا، وبعد قراءته لعلم ما وراء الطبیعة ألرسطو أكثر  ّ ّ ّمن أربعین مرة، كما یقال، هو الذي ُ ّ

أداة   بوصفهلسفةالف في ً معموال بهّ وقد أصبح هذا التمییز.ّالتمییز بین الجوهر والوجود) ّأو هل تخیل؟(رأى فیه 
ّمنهجیة رئیسیة،  ّتعطي أولیة ّ بین الفلسفات التياً مشتركاًقاسموّ ّللوجود على الجوهر أو أولیة ) ّوجودیة( ّ ّتصوریة(ّ ّ( 

ّ إلى الفلسفات التصوریة"كانت.إ"ً ولكن أیضا "فریج.ك" وینتمي العالمون بالمنطق أمثال .للجوهر على الوجود ّ وهكذا . ّ
  . جعلنا ننسى مصدرهيف  نجاح تمییزه بین الوجود والجوهرویكمن .أصبح ابن سینا أساس الفلسفة المجهول

  
     األنوارعصرّ مرآة الفلسفة، وعصر النهضة واإلسالم في

  
ّواآلن ماذا عن الشق التطبیقي للفلسفة، وبخاصة في نطاق السلوك األخالقي ّ ّ ّ ّأو السیاسي أو الدیني؟ ّ ّّ   

  
ّلنرى أوال هذا الشق من ناحیة  كیف یمكن «: ً قائال"باسكال"یتساءل .  لإلسالم"باسكال" فیلسوف مثل ّتقبلًّ

ّ أن یكون نبیا من أنبیاء اv وهو دّمحمل ّرنات عدة بین  مقا"باسكال" ویقیم »ّالبشري؟  مباشر مع  البؤسبشكلّمتصل ]
ّإال أن محمد، المسمى . ینّ كلیهما نبی یعتبران ذینّ اللموسى ویسوع المسیح ّ ّ ّ بالتركیة، لم یعتبر في أي وقت »ماهومت«ّ ُ ّ ّ

vَغیر منتظر«فهو . ّمن األوقات رسول ا ّ والحجج التي یقدمها ال تدعمها إال ًغیر موحى إلیه وَّبشر بهُ، أي غیر م»ُ ّ ّ
ّقوتها الخاصة« ّ«

ّ، مما یعني أنه 18 ّخطیب متفاصح یطلب منا أن نصدقهّ ّوماذا یقول إذا؟ أنه « ":باسكال" ّیصرحإذ  ،ّ ً
ّوبناء علیه ال یتمتع الدین الذي یبشر به . »ّنصدقه یجب أن ّ ّ ّ  سعادة ِ وال عبرة فیه وال وال بتقلید األسرارّ إلهیة»بسلطة«ً

 ِعالمي«و »أصحاب البدع« و»ّباللصوص«عن إقرانهم  "باسكال"ّ الذین ال یتوانى »ومتجنود ماه«ّویتفرد . به
ّبسن القوانین ألنفسهم »المنطق ّ عن معلمه "سغاناریل"وال یختلف عن ذلك ما یقوله . »ًأكثرها إنصافا وقداسة« ّوبتخطي َ

ّو أن معلمه أیضا ال یعترف بأیة شریعة ، إذ یبد"مولییر" لـ"دون خوان " مسرحیةفي ً ّسوى تلك التي یسنها لنفس) ّدینیة(ّّ . هّ
الفصل  (»بنارّ ال یؤمن ال بجنة وال وصاحب بدعةّمسعور وبخیل وشیطان وتركي «: ّویصف الخادم معلمه كما یلي

ّاألول، المشهد األول یساعد على تصویر هذه ّ، مما »وصاحب بدعة« »شیطان«تحیط بها صفتا  »ّتركي«ِوصفة ). ّ
ّ جدا، ألنه یعتقد بأن اثنین زائد اثنین یساوي أربعة منطقيّوباإلضافة إلى ذلك، إنه. ّخصیةّالش ّ  ّإال أننا ال نجد لدى .]

ّالمحمدیة« تلك اإلدانة للدیانة "مونتاین" ّ التي لم یشر إلیها بتاتا على أنها دیانة »ّ ً َ ُ »ّإسالمیة«ّ
 الفیلسوفین ّ، مع أن19

هذه  ،"باسكال"ّبالنسبة إلى . ّلنأخذ على سبیل المثال الجنة لدى المسلمین. یلجآن إلى األمثلة نفسها  ماًغالبافرنسیین ال
ّالجنة هي الداللة على أن  ّ ّوكیف یكون كذلك إذا كان ینبئنا بأن كل المآسي الناتجة عن . ّ لیس رسول اv»ومتماه«ّ ّ ّ

ویدین   على نفسه بنفسه،"ومتماه" یحكم »اإلیضاحات المثیرة للسخریة«؟ وبهذه ضعفنا تنتقل معنا إلى العالم اآلخر
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ّال أن اإلسالم هو دیانة ال تنحدر من العائدة إلیها، إ ًالنبي محمد الذي لیس إال رسوال لهاّ ّ ّ ّ ّ ّ.  



ّأما بالنسبة إلى . نفسه ّ والمزینة بالذهب ّجنته المفروشة« عندما یصف »ّّبجدیة«ّ ال یتكلم "ومتماه"فـ، "مونتاین"ّ ّ
ویجب . خریةّ من باب الس بل یقول ذلك،»ةّّ وبالخمور والطیبات الفریدِوالممتلئة بحور فائقات الجمال ،الكریمةواألحجار 

ّإن هدفه من هذا الوصف هو أن یتناسب بشكل أفضل مع شعبه الذي باستطاعته تصور كل : استنتاج ما یلي ّ ّ تلك ّ
ّك یتصرف مثل أفالطون الذي یصف وهو بذل.  بامكانه إیجادها في مكان آخرّ أن لهّالثروات بسهولة، ولیس لیقول ّ

ّینتظرنا فیها من رغد العیش أو المشقات الجسدیةحدیقة بلوتو وما " . ّلذا ال یجب القیام بقراءة حرفیة. ّوذلك للسخریة. "ّ
ّ ولو للحظة ونحن نعلم أن أفالطون، لكن بإمكاننا تماما أن نضم ذلكوكیف نفعل  ً  إلیه كذلك األمر، هو "ومتماه"ّ

ّالتصورات السماویة« نموذج عن الفیلسوف ذي ّ ّ كالهما یعرفان في الحقیقة أن كل "ومتماه"فأفالطون و. ّ بحد ذاته»ّ ّ
»فانٌأمر هو إشباع لرغبات البشر «

20.  
  

ّ األخالقي والسیاسي، تجدر اإلشارة إلى أن الفعلًثانیا، في نطاق  ّ  ال یذكر األتراك والمسلمین بوجه "مونتاین"ّّ
ّ إال لفضائلهم العامة ولیس َأعم ً تیمنا باالسم »السید«ّ مسرحیته "كورني "َ بقرن، عنون"مونتاین"وبعد . ّ الخاصةللفضائلّ ّ

]قوته محدودة جدا"ّ بأن "دون فرناند"عترف وقد ا ."رودریغ"ّأطلقه المغربیون المغلوبون على ّالذي   "رودریغ" لیكافئ "ّ
ّلكن ملكین أسیرین لدیك سوف یعو«: ًقائال  في "سید"ّ أن إذ/  بحضوري"سیدهما"ـفقد دعاك كالهما ب/ ضانك عن ذلكّ

 وال تقتصر). ّابع، المشهد الثالثّالفصل الر" السید" (»/ّ ولن أحسدك على لقب الشرف هذا/لغتهما هي بمثابة مولى
ّهمیة التقدیر الذي یتمتع به أ ّّ  "شیمان"طلب ّیلة مسرحیة تقضي بتفریغها وسبوصفه ّ هنا على لعب دور أساسي "رودریغ"ّ

ّالعالمیة باتخاذ هذا التقدیر ّمن معناه، بل تتعداه إلى الوصول إلى یاه تفریغها إّالشخصي باالنتقام  ّ ًبشكل مفارق إسما ّ
ّغریبا عن اللغة، وسبب هذه العالمیة هو التالي ّ ّ ّإذا كان المغلوب هو الذي یعطي لقب الشرف، فال یمكن لهذا اللقب : ً ّّ

ّأن یكون موضع شك، كالذي أطلقه ًأن یكون فضفاضا، أو  ًإذ یمكننا أن نطعن دائما . "رودریغ" على والد "فرنانددون "ّ
َوهكذا یؤكد فضیلة . في تقدیر یتبادله أهل البیت الواحد  »مولى«ـ، المرادف ل»سید«ّ العربي أو »سیدي«ُ لقب "رودریغ"ّ

ّطبعا، لكن مع إضافة دینیة مشددة أكثر من تلك التي نجدها في معنى كلمة  ّ ّ ّوال شك أن . »مولى«ً  "ّالسید" هو"دریغرو"ّ
  .ّیینورجهة الكونت كما وفي مواجهة المالستبساله بإباء في موا

  
ّأن یموت المرء أبیا، من دون أي شكل من أشكال التخاذل، وأن یبرهن عن ّ  شجاعة وبسالة بقیادته جنوده  ]

ّ القادة الحقیقیین الذین یذكر إلى المعركة بنفسه، لهي من شیم ّول، سلطان قسطنطین سنة  منهم سلیم األ"مونتاین"ّ
ّفقد كان سلیم األول یقول، وهو على حق تماما على ما أظن، بأن « :، إذ قال، وملك فاس، موالي عبد الملك١٥١٢ ً ّ ّ

ّاالنتصارات التي تتحقق بغیاب قائدها لیست كاملة ّنظرا ألن األوامر  ،»ّ ُالتي تجلب الشرف هي فقط تلك التي تعطى «ً ّ ّّ
»ّفي وسط المهمةعلى أرض المعركة و

ّأما مثل ملك فاس فله عدة جوانب. 21 َ َ فهذا الملك لم یقاتل على أرض المعركة . ّ
ّعلى أنه مخطط عسكريأیضا بل برهن فحسب،  ِّ ّ محنك لحظة أنذرته جراحه بموته الوشیكّ فقد عرف كیف یمضي . ُ

ًفي عدم النأي بنفسه وفي أن یكون بكامله ملكا ُ  ،»ذهول وال اكتراث« من دون ه الموتّوفي النهایة واج.  لشعبهّ
ّومضى حرا في مسیرة الحیاة حتى وهو یموت« ّ، مومئا في الدقیقة األخیرة هذه اإلیماءة البصیرة»]  وضع إصبعه ، إذً

ّإشارة عادیة اللتزام الصمتوهي  فمه المغلق«أمام   یقتصر األمر على مول. وهن عزیمة الجنود في المعركةّ حتى ال ی»ّ
ّالتي توفي فیها هذا الملك، بل تعد الجمیلة ّالطریقة ّ ّالمتوقفة حیاتهم  إلى اآلخرین  نفسهه إلى االهتمام بطریقة نعیهتّ

ّ، مؤلفا النموذج التالي للترجمة في"مونتاین"َثل ملك المغرب لدى َ م"روسو"ویستعید . علیه ّ ّ ، هذا "إمیل". "إمیل"  كتابهًّ
ّالتلمیذ الخیالي، الذي یشكل نمو ّ ّ ّذجا لكل تربیة صالحة، تعلم أن یطوع آالمه، كما تعلم أن مظاهر اقتراب المّ ّ ّّ ُ ّ وت نفسها ّ
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بل ،  بمعنى الكلمةموت؛ فهو لن یمن حیث هو موتعر بالموت فبالكاد یسنح له الوقت لیش«ّلیست الموت بحد ذاته، 
ّمیتا أو حیا لیس إال سیكون [ ّن أل، كما قال عن أحد ملوك المغرب، سه لیقو هو نف"مونتاین"ّ بالذات كان "إمیل"وعن . ً

»ًامرئ لم یعش من قبله في مماته
22.  

  
ّإن مضمون مثال هذا الملك هو مضمون حربي ََعبرة منتقصة ّعلى أنه  "روسو" وكذلك "مونتاین"ه ال یتناوالو. ّ

ّ، اختلقوا عبارة مخصصة "الیبنتس"ّغیر أن بعض الفالسفة، أمثال . ك العكس من ذلهوبل . ّمتأتیة من جنود في خطر
ّر محمديَأي قد ("ومیتانمماهفاطوم "المسلمین في المعركة، وهي عبارة للكالم عن   یجب أن ،"الیبنتس"ّوبالنسبة إلى ). ّ
ّ الرواقیین، و"فاطوم" عن "فاطوم"ـّنمیز هذا ال القدر " عبارة "الیبنتس"وقد اعتمد . ّ المسیحي"فاطوم"ـ عن ال"باألحرى"ّ

ّالمحمدي ّ التي ینقضها الرواقي »سفسطة المتواني«ـ ُأخرى لًتسمیةلتكون  "ّ ّ ّ هذا القدر على النحو ُویصاغ. "خریسیبوس"ّ
ّالقدر بالمفهوم التركي«هذا هو . »ُا یجب أن یحصل سیحصل، مهما فعلتّإذا كان المستقبل ال بد منه، فم«: ّالتالي ّ« 
ّ، ووفقا لهذا القدر، ال یتجن"الیبنتس"برأي  ً ّالمواقع التي تفشى فیها «ادرون ب الجنود المخاطر، كما ال یغِ »ّالطاعونّ

23 .
ّولیس هناك مجال ال للنصح السدید وال للتبصر ّّ ّإال أن هنا یكمن سوء الفهم ألحكام الضرورة. ّ ّ ّألن التمعن في هذه . ّ ّ ّ

ّمقابل، هو قدر الرواقیین هذا، بال. تطاعّاألحكام یعني قبول األحداث التي تقع من دون االمتناع عن معالجتها قدر المس ّ
ّ، قدر ذو مظاهر مسیحیة، إال أنه ال یجعلنا إال "الیبنتس"بحسب  ّّ ّمطمئنین«ّ  »سعداء«جعلنا ّ، فالقدر المسیحي وحده ی»ّ

ّ بل في حالة سرور حقیقي، ألن ما یحصل هو بأمر من »ّصبر قسري«ّإذ أننا لسنا في حالة   یعمل لما » صالحسید«ّ
  .ه خیر لنافی
  

ّنحن نرى جیدا أن  ً وقد كان هذا الحال أبعد . كم المسبقح إلى منزلة ال"ومیتانمماهالفاطوم " أنزل "الیبنتس"ّ
ًفهو إذا ما تناول أفكارا تافهة أو أحكاما مسبقة، أضفى علیها حداثة جدیدة باعتماده أسلوبا . "مونتاین"ما یكون عن  ً ً

ّتشبیهیا أو سخریة معلنة، ألن  ّالشك كان یساوره في ما خص كل تبریر الهوتي] ّ ّ ّ ّلقد قیل مثال بأن المسلمین قدریون، . ّ ّ ً
ُلكن هذه الجملة خسرت مدلولها البیاني لتتخذ معنى ذرائعیا، ألن المسلمین إذا ما س ّ ّ[ ً ّ ّموا بالقدریین فذلك بهدف تجاوزهم ّ ّ

ًالخطر بطریقة أفضل، وال یعني القدر استسالما إذا، بل  ّعلى العكس من ذلك تماما، إنه عزم شجاع على التصرف مع ً ّ ّ ً
ًأمیرا كبیرا«قدر من البسالة، وهذا ما ال ینقص  ّیقول مؤرخو «: ّكذلك األمر بحسب المقارنة التالیة) ّهنري الرابع (»ً

ّالمسلمین بأن انتشار القناعة بین األتراك على الطریقة الشعبویة بحتمیة وقساوة المقدر له ّ ّ ّ ّ م یساعد على ما یبدو على ّ
ّوأنا من جهتي أعرف أمیرا كبیرا یستمد العزیمة بشهامة من اإلیمان بالقدر، . ّتحصینهم ضد المخاطر ّ ّ بقي الحظ إنً

»حلیفه
ّ إلى إبطال الخصوصیة الثقافیةّویرمي أسلوب التشبیه. 24 . ّفي الهم سواء) اقحاألمیر ال( وهنري الرابع فاألتراك ،ّّ

ّالمخدرات منها عن اإلیمان معركة كانت ناجمة أكثر عن تعاطي ّ یعتقد أن عزیمة األتراك في ال"الیبنتس"ان بالمقابل، ك
ّإن السفسطة التي تقضي بعدم القلق بشأن أي شيء قد تكون مفیدة أحیانا لدفع بعض الناس على «: ًبالقدر قائال ً ّ ّ ّ ّ

ُالذهاب إلى الخطر بال تفكیر؛ ویعنى بذلك الجنود األ ّلكن یبدو أن لمتالزمة االحتراق النفسي عالقة بذلك . ّتراك خاصةّ ّ ّ
».ّأكثر من السفسطة
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هومیروس واإلسكندر  ّ بین الرجال وهم»األعظم« بثالثة رجال عظماء، أو باألحرى "مونتاین"وقد اعترف 
ّوقد مجد المحمدیون اثنان من هؤالء الثالثة. ٕ وابامینونداسالكبیر ّ ََأولیس . ّّ ّیروس هو الذي ادعى محمدهومَ ّ ّالثاني، « ّ

َ أنه السلف المشترك عندما كتب إ»إمبراطور األتراك ّ ّلى البابا بیوس الثاني قائالّ َّیدهشني كیف یتمرد علي «: ّ ّ
ّاإلیطالیون، لما كنا ننحدر من أصل مشترك  ّ ّهو الطروادیوّ ّدي الرغبة مثلهم في االنتقام لّن، وأن لوّ  »هكتور من اإلغریقـّ

ّ؟ أما اإلسكندر، فقد رفع العرب ثم األتراك سیرته إلى مس)٣٠٧( ّتوى سیر القدیسینّ ّ أن  قائال"مونتاین" فقد كتب. َ
َالمحمدیین الذین یحتقرون كل السیر ا« ّ ّّ ّ ّألخرى، یتلقون سیرة اإلسكندر وّ  »ّنها دون سواها باحترام استثنائيّیخصوُ
  ).المرجع نفسه(
  

ّضي صداقة مواظبة وصداقة مثمرة بفضل فن موتجمعنا بفالسفة الما ُن فنون المحادثة الذي یشید به َ ّ
، وابن "مونتاین"وابن رشد وأرسطو أو ًومعا، نحن .  من قبله"مونتاین"، و"ّمقالة عن النهج" في مطلع كتابه "دیكارت"

ًحضر دائماّ، نملك الوسائل لتعدیل طریقة تفكیرنا من أجل مزید من الت"فریج" و"كانت"سینا أو  ّ.  
  

ّوقد ال تشكل مسألة التحضر القاسم المشترك للعالمیة أو ّ ّ ّ، فالعالمیة یجب أن تبقى فارغة ّ ما یتم تقاسمه منهاّ
ّنوعا ما، ألن الفراغ هو المساحة الحقیقیة للحریة ّّ ّ ًواذا ما عدنا إلى عالمنا المعاصر، نرى جیدا أن أوروبا في شكل . ً ّ ٕ

ّاالتحاد األوروبي ال  ّتتمتع بالسیادة، بمعنى أنها ال تزال تفتقر إلّ ّ ّعلى الرغم من أنها ّى تشكیل أوروبا سیاسیة، ّ تتعاطى ّ
ًا یشكل مختبرا مثیرا لالهتمامموهذا بالقانون،  ً ّومن وجهة النظر القانونیة، إن الداللة نفسها على تحضر القانون هي. ّ ّ ّ ّ ّ 

ة اإلعدام، ولم تنجح أوروبا في ذلك فحسب بل تجاوزته إلى استبعاد ّ إلغاء التعذیب وعقوبتخقیف العقوبات في شكل
ّصحیح أن أوروبا تشكل المساحة الفارغة من السیادة، لكن هذه المساحة تملك السلطة . الحرب عن مجالها ّّ إلرغام ّّ

ِهي تمنح لنفسها ف .26"ولّدال"ما بین وبا استبعاد الحرب بفعل كونها  فقد استطاعت أور،ّالدول على تطبیق القانون
ّالمكاسب، إال أنها ال تزال ال ترغب في  وأعني ، ارجینخالّ وتخلف ّ، وهي ال تزال تصدر الحروب فیها مع الغیرشاركالتّ

هم سفن قرصنة قبضت علیّكالذین  كان الحال في السابق كمارهائن علماء هؤالء ً أشخاصا خارج مكانهم، ولیس بذلك
 جزیرة من علىهم من الممكن رمی رجال ّولكنهمّیقي،  اإلفر"لیون"مع مثال  ا حصلوهو مّشرعیة في عرض بحر تونس 

هذه أي  هذه، "ّالدول" »بین«ما یمكن لو. ّ اإلسبانیة في المغرب]المستعمرات [ّیةّ الجیوب الداخل من علىالمبیدوسا أو
ُالمساحة الفارغة من السیادة التي تمكنت أوروبا من أن تنشئها لنفسها، هذ ّ ّ یمكنها ّ الفارغة التي تنشر القانون، ّه السیادةّ

ّعلى األقل أن تحاول التصرف أو ّتحاول النظر في حدودهاأن  ّ ّ الذین  وخلفاؤهّلقانونيّ بذرائعیة كما فعل سلیمان اّ
ّ للحریةوظرفا لعبةل وحیزا ً لعبةّعالقتهم اإلقطاعیة ا ضمنُ یدخلواستطاعوا أن یادة نحن محظوظون بالحصول على س. ّ

ّ للتحضر بحیث یكون ظرفاّیبقى أن نعید النظر في هذا الفراغ وًسیادة فارغة نوعا ما، أي ّمن دون إمبراطوریة،  ّ
ّوللحضارة لكل أصقاع العالم األخرى، من دون هدف إمبریالي وبموجب أهداف سامیة لیست بموجبات علینا االلتزام بها  ُ ّ

  .علبة أدوات للتفكیر في حاضرنا باختصاركون  أي أن تبقدر ما هي معاییر تراعي الحاجة،
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