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 إبن رشـد أمام تناقضات احلكمة والشريعـة

 

حاولنا يف احللقة السابقة أن نسّلط الضوء على سلسلة من الرجال واألفكار فتحّدثنا عن عدد من الفالسفة      
 اإلذاعية .واملفكرين ابختصار يضيق عن استيعاب ما وضعت له هذه السلسلة من احللقات 

وقد تعهد� يف احللقة السابقة ابلتحّدث يف شيء من التوّسع عن شخصية إسالمية اجتمعت فيها منهجية      
 الفيلسوف ابلرغبة يف اختاذ املواقف الفكرية املوازية للشريعة اإلسالمية. 

فيلسوف الذي قضى حياته  وقد يعجب املستمع حني يعرف أنّنا اخرت� له شخصية إبن رشد كنموذج للمفكر ال     
كلها ساعياً إىل التوفيق بني الفلسفة والشريعة . وهو الذي اعتربه احملافظون من رجال الدين عدواً على األد�ن كلها 

 وال سيما يف أورواب خالل عصور النهضة. 

افظة فلم يتيّسر ألنصار ويزيد من أمهية االستشهاد إببن رشد أنه عاش يف بيئة األندلس اليت طغت فيها موجة احمل     
 العقل احلر أن يلعبوا الدور الذي يتالءم مع ما حققوه من األحباث وسجلوه من املواقف واالراء. 

ينتمي ابن رشد إىل عائلة علم وأدب وفلسفة وفقه كان جّده قاضيًا على مذهب اإلمام مالك . وكانت طفولته      
ة من فقه وأصول وكالم. ّمث مل يلبث بعد ذلك أن انصرف إىل الطب فأدرك ومراهقته جهداً مستمراً لتعّلم علوم الشريع
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أسراره ومهر فيه. ويؤكد ابن ايب أصيبعة أنّه درس الطب والفلسفة على ابن ابجه أحد الفالسفة األندلسيني . إال أنه 
 رفض الظهور ابدىء األمر بشخصيته الفلسفية حىت ال يـُّتهم يف عقيدته. 

شد أّن اخلليفة املوحدي األمري يوسف بن يعقوب قد محاه وشّجعه على معا�ة الفلسفة ويعود ويقول ابن ر      
 الفضل يف ذلك إىل الفيلسوف الطبيب إبن طفيل صاحب قصة حي بن يقظان. 

وقضى سنوات طويلة من حياته وُّكلت إليه فيها وظائف ومهّمات قضائية لكّنه ختم هذه السنوات وهو يقرتب      
هاية يف املنفى بعد أن الحقه احملافظون من الفقهاء بسيل من االهتامات العنيفة القاسية مث أذيع يف العامة ، من الن

إرضاء هلم، منشور يفّصل أسباب االهتام ويضع ابن رشد يف املكان الذي اختاره له املتشّددون من رجال الدين الذين  
 كانوا يسيطرون على سلطان تلك اال�م. 

اىن ابن رشد بسبب هذا النفي ما يعانيه أشباهه من الرجال حني تضرى عامة الناس ضّدهم.. فريوى لنا وقد ع     
مثًال أّن أعظم ما طرأ عليه أ�م النكبة اليت حّلت به أنّه دخل وولده عبدهللا مسجداً بقرطبة وقد حانت صالة العصر 

 ن الز�دقة املتهمني يف دينهم. وعرفه العامة فثاروا عليه وأخرجوه من املسجد بدعوى أنّه م

كان ابن رشد من أشّد املعجبني أبرسطو الفيلسوف اليو�ين حىت أنّه كان يضعه يف منزلة الكاملني من البشر       
 ويعلن دائماً أّن العناية اإلهلية قد أرسلته إىل الناس لتعليمهم ما ميكن أن يتعلموه . 

 املنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة والنبات واحليوان وغري ذلك. وكان وقد شرح ابن رشد أكثر كتب أرسطو يف     
التزامه آبراء هذا الفيلسوف اليو�ين من الشّدة والدقة حبيث أنه كان يبادر إىل الرّد على ابن سينا والفارايب والغزايل يف 

نا يف كتابه " الشفاء" وعلى أيب حامد كّل ما تعرضوا فيه له أو خرجوا فيه عليه. لقد وقف طويًال يف رّده على ابن سي
الغزايل يف كتابه " هتافت الفالسفة " وكانت محاسته يف معارضته الغزايل أبرز وأبني فوضع كتابه " هتافت التهافت " 

 دفاعاً عن مذاهب الفلسفة عامة وعن آراء أرسطو خباصة. 

لفالسفة وأصحاب املذاهب الدينية املختلفة فلم يرتك حتّدث ابن رشد يف كل املسائل اليت أاثرها علماء الكالم وا     
شاردة وال واردة إال سجل فيها رأيه . فكانت له جوالته يف مناقشة مواضيع الكون واإلنسان والنفس البشرية والروح 
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إىل واملادة واحلياة واملوت والسلوك األخالقي وكان يف �اية املطاف وعند كل منعطف من منعطفات الفكر جيد نفسه 
 جانب أرسطو اليو�ين. 

على أن ابن رشد مل يقف من الشريعة وأطماحها الروحية موقفًا سلبيًا بل حاول التوفيق بني الدين والفلسفة مع      
 االحتفاظ بسالمة املنطق األرسطي الذي ارتضاه لنفسه خطة وطريقة. 

 النقيضني: الدين والفلسفة . الكتاب االول هو وقد وضع يف سلسلة حماوالته كتابني رئيسيني لغرض التوفيق بني     
" فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال" والكتاب الثاين هو " الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة 
". ويف هذين الكتابني وقف موقفًا وسطًا بني النقيضني وال سيما يف عقيدة القضاء والقدر اليت امتحن هبا كل 

 فكرين املتفلسفني أو أكثرهم عرب العصور اإلسالمية. امل

على أنه رغم جهوده التوفيقية بقي موضع اهتام خطري. وقد بقي يف �اية املطاف خارجًا على الدين القومي يف      
باط ثالثة آراء اساسية: أوال : قوله بِقدم العامل ونظام العقول وتدرجها وصدور كل منها عن اآلخر . اثنيا : ارت

املسّببات ابألسباب على وجه ينفي االعرتاف ابملعجزات املتعارضة مع سنن الطبيعة واحلياة. اثلثا : قوله بفناء األجزاء 
 واألفراد وبقاء املعاين الكلية. 

وهناك ما يثبت أّن املتصوفة يف بعض مذاهبهم ال جيدون يف فلسفة ابن رشد ما يتعارض مع النظر الصحيح      
رشيدة . فقد قال حمي الدين بن عريب وهو من أقطاب املتصوفة يف كتابه " الفتوحات " أنه اجتمع إببن رشد واخلطة ال

وجرى بينهما حوار التصوف والفلسفة. وأ�ما اتفقا إىل حد ما على تشابه املذهبني يف الوصول إىل احلقيقة مع فارق 
االقتناع أما الكشف الذي هو سبيل املتصوفة فهو أعظم واحد هو أن الربهان العقلي الذي يتوّسله الفالسفة يعطي 

 قدراً وأبني خطة ألّن صاحبه يرى ابلعني ما ال يراه الفيلسوف إال ابملناقشة واالستنتاج. 

وطبيعي أّن ابن رشد مل يقف عند هذا النوع من األحباث فقد جتاوزه إىل مسائل علمية واجتماعية خاضت فيها      
وأسهمت يف مناقشتها وخصوصًا يف كتاب (اجلمهورية) ألفالطون . وقد تعّرض ابن رشد هلذه الفلسفة اليو�نية 

املسائل فنّص على كراهيته لالستبداد العسكري واإلقطاعات العسكرية ورأى أنّه ال اختالف بني الرجال والنساء يف 
لكّنهن أضعف منهم يف األعمال والدليل الطبع وإمنا هو اختالف يف الكم. أي أّن طبيعة النساء تشبه طبيعة الرجال و 
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على ذلك مقدرهتن على مجيع أعمال الرجال كاحلرب والفلسفة وغريمها ولكّنهن ال يبلغن فيها مبلغ الرجال .. ومن 
أظرف آرائه أنّه يرى يف املوسيقى رأً� فريدا . فهو يفّضل أن يكون مؤلف القطعة املوسيقية رجًال بينما تقوم املرأة 

ع والغناء .. وخيرج من هذه الدراسة إىل احلديث عن سوء الوضع الذي وضعت فيه املرأة من عدم متّكنها ابلتوقي
 إلظهار قواها كأ�ا مل ختلق إال للوالدة وإرضاع األطفال . 

ان وخالصة القول أّن ابن رشد كان أمينًا على فلسفة أرسطو ومنطقه مث ال خيرج عليها احياً� إال حينما يتعارض     
 مع الدين أو مع تفكريه اخلاص وجتاربه الذاتية . 

وتويف ابن رشد يف �اية القرن السادس اهلجري ونقل بعض تالمذته من اليهود فلسفته إىل العربية فانتشرت يف      
نية املدارس واجلامعات مث انتقلت بعد ذلك إىل فرنسا عن طريق هؤالء اليهود أنفسهم حني هاجروا من البالد األسبا

 مولني وجوههم شطر الشمال األورويب. 

وتساءل العلماء والباحثون عن حقيقة إميان ابن رشد هل هو مؤمن أم ملحد؟ وكان جواب بعض املستشرقني أنّه      
 من املالحدة بينما يرى كثري من الباحثني املسلمني أنّه من املؤمنني. والواقع أنّه كان مؤمناً إميان الفالسفة على طريقة

 الفارايب وابن سينا وابن طفيل وابن ابجة وغريهم ّممن حفل هبم ديوان الفلسفة اإلسالمية. 

هؤالء كانوا يؤمنون ابهلل على طريقتهم. ويصّدقون ابلنبّوة مبعىن غري املعىن الذي يتداوله العامة.. ويرون أّن الدين      
 يضبطوا عقوهلم وسلوكهم بفضل عقوهلم. ضرورة الغىن عنها لعامة الناس بينما يستطيع الفالسفة أن 

وال ننسى رأي ابن طفيل الذي أشر� إليه يف احللقة السابقة يف كتابه حي بن يقظان. لقد عّرب يف هذا الكتاب      
 عن رأي الفيلسوف املسلم يف توازي الشريعة والعقل ومتاثلهما يف الوصول إىل احلقيقة. 

شد من شطحات تتهمه يف دينه فهي ممّا �ابه النظر السليم. من ذلك ما قيل على أّما ما يرويه البعض عن ابن ر      
 لسانه من أنه اعترب كوكب الزهرة إهلاً على طريقة الوثنيني القدماء. 

يبقى أن نتحدث قليًال عن فلسفة ابن رشد اخللقية . فالثابت أنّه مل يسلك فيها مسلك أرسطو حني كتب معلقاً      
 على كتاب الفيلسوف اليو�ين " نيقوماخوس " بل كانت له فلسفة خلقية مستقلة ومستمدة من جتاربه اخلاصة. 
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لفضائل والرذائل وأطلق عليه اسم " طرد اهلم " فطرد اهلم يف فمن آرائه اخللقية اخلاصة أنّه اكتشف األساس لكل ا     
نظره هو الذي يفّسر أعمال الناس الذين يطلبون هبذه األعمال طرد اهلم. فالذين يطلبون املال يطلبونه لطرد اهلم . 

هم عظيم. وكذلك شأن الذين يطلبون الصيت.. أما طالبو العلم فيفعلون ذلك طلبًا لطرد اجلهالة اليت هي ينبوع 
وميضي ابن رشد يف ربط كّل األعمال ابلرغبة األساسية يف طرد اهلم والتحّرر منه على أشكال وصور متعددة وهو 

مبا فعله بنتام وجون استيوارت حني اعتربا كل البواعث على العمل طلب اللذة ودفع  -كما قال أمحد أمني-يذّكر� 
 األمل. 

حلب. فهو ال يرى يف احلب حباً واحداً بل انواعًا كثرية متعددة . وتتعدد األنواع ومن لطائف ابن رشد أحباثه يف ا     
بتعّدد األغراض. فهناك حب لألب ولإلبن وللقرابة والصديق وحب للسلطان وللحسن وللحقوق هذه كلها حب 

 ولكّن أغراضها متنوعة. 

حّبهم للولد امليت ؟ مث ميضي ابن رشد يف أليس هناك رجال ونساء أهلكهم حبهم للمعشوق امليت كما أهلكهم      
 حتليل مشاعر احلب فيعلق أ�ا تزيد ابجملالسة واحملادثة واملزاورة إخل. 

هذا قليل من كثري ال يكاد يعطي صورة واضحة لشخصية ابن رشد الفلسفية وللمسائل اليت واجهها حني روض      
 وأساليب املتصوفة من �حية وبني طرائق العقليني وأساليب نفسه على القيام بعملية التوفيق بني طرائق املتدينني

املناطقة من �حية أخرى . يكفي أن نقرر أبن هذا الرجل قد حاول احملاولة األخرية ملنح الفلسفة صفتها الشرعية 
ا� يقضيان وتزويدها مبقوّمات االستمرار وتعبيد الطريق أمامها ... ولكّن الذي حدث أّن التاريخ وقانون األشياء ك

بغري ما أراده الفيلسوف القاضي األندلسي.. لقد فشلت جهود ابن رشد فلم يستطع مقاومة املوجة العارمة اليت 
صنعها أبو حامد الغزايل حني حطم الفالسفة والفلسفات وأخرجهم مجيعاً من ميدان الشرعية وفرض خطة يف التفكري 

ذا القرن العشريين يوّجهان العقول والقلوب. وسنجد يف احللقة القادمة والتديّن وميزاً� أخالقيًا بقيا حىت بداية ه
واألخرية الصورة التقريبية لطلق الرمحة الذي أردى به الغزايل جنب الفالسفة ومن يسّمون أنفسهم مفكرين أحرارا . فإىل 

 احللقة القادمة ان شاء هللا. 

 


