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املعرفة وال�سعادة ..رحلة يف �أروقة التاريخ والفل�سفة
وليد العربي

«هكذا �أ�صبح العامل املادي الذي يزداد فيه الفقر واجلوع واملر�ض واجلهل والتطرف والتع�صب والإرهاب ،بجانب الكوارث الطبيعية واالجتماعية� ،إنه لأمر غريب
و�شاذ يف يومنا هذا؛ حيث �أ�صبحت املنجزات العلمية م َّ
ُ�سخرة من �أجل املكا�سب املادية ،يبدو �أ َّن هناك ارتباطا وثيقا بني ال�سعادة الدنيوية الناجتة عن �إدراك العامل
واالت�صال بالعقل ،واملكا�سب املادية التي بدورها �أعاقت معنى ال�سعادة» هذا ما �أ�شارت �إليه �سعاد احلكيم الباحثة الأكادميية يف مقالها عن قيم املعرفة وال�سعادة بني ابن
طفيل وابن باجة ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
وق��د �أ��ش��ارت الكاتبة �إىل �أن ال�سعادة الذاتية يف م��دن فا�سدة� ،أي تهتم
باملكا�سب امل��ادي��ة ،وتنت�شر فيها اجلرائم الدنيوية ،تبدو فاقدة لقيمة
�أ�سا�سية من قيم ال�سعادة ،وهي «ال�شراكة» ويف الوقت نف�سه �أ�صبحت كلمة
ال�سعادة فاقدة للمعنى الإن�ساين ال�شامل واملمتد ،و�أ�صبحت تخلو نوعا
ما من اللذة والفرح ،اجليل الآن يبدو �أكرث ت�أثرا بامل�شاعر والأحا�سي�س،
والتي بدورها كفيلة لهم عن طلب ال�سعادة ،ومتثل ال�سعادة يف جمملها:
الر�ضا عن الذات ،الإحلاح يف طلب الرزق ،الطم�أنينة والأمان ،من �أجل
�إلقاء نظرة ل�ضمان امل�ستقبل للخلو من االلتياع النف�سي والأمل البدين.
ومن �أجل احل�صول على �سعادة عقلية وروحية تغري املذاقات الب�شرية،
ْ
فيل�سوفي �أندل�سيني �أع�ل��ن ك��ل واح��د
فقد �أ� �ش��ارت �سعاد احلكيم �إىل
منهما عن رتبة ال�سعادة املطلقة ،والتي ك��ادت تخلو من الأمل -وهما
ابن باجة وابن طفيل -وقد ق�سَّ مت الكاتبة �سعاد احلكيم مو�ضوعها �إىل
ْ
الفيل�سوفي ومعنى
�أربعة �أق�سام؛ �أو�ضحت من خاللها االرتباط بني
ال�سعادة.
 الق�سم الأول :حياة اب��ن باجة وكتابه «ت��دب�ير امل�ت��وح��د» ،وح�ي��اة ابنطفيل وكتابه «حي بن يقظان».
 الق�سم الثاين :قيم املعرفة لكل من الفال�سفة. الق�سم الثالث :عالقة الإن�سان ورتبة العلم واملعرفة باملحيط الب�شريوالتوا�صل الإن�ساين.
 الق�سم الرابع :بيان �سعادة الفال�سفة ومنظومة قيمها.حياة ابن باجة وابن طفيل:
اب��ن ب��اج��ة ..فيل�سوف �أن��دل���س��يُ ،ع��رف ب��ال�ثراء وال��رف��اه وامل�ج��د ،ودخ��ل
ال�سجن وتعر�ض لالتهام يف دينه ويف علمه ،وقد ا�ستغل كتب الفل�سفة
التي ظهرت من قبله� ،أما بالن�سبة �إىل ابن طفيل فعُرف بتفوقه على
الفال�سفة من �سابقيه ومعا�صريه� ،إال �أنه ملح ب�أن خزائن علمه مل تظهر
ْ
عائقي؛ هما :موته الباكر ،وحبه للدنيا.
ب�سبب
قيم املعرفة البن باجة وكتابه «تدبري التوحيد»:
قدم ابن باجة كتابه تدبري التوحيد ،ليقدم احلل الفل�سفي اال�ضطراري
لكل عاقل �أح�س �أنه و�سط مدينة جاهلة وناق�صة ،بحيث ال ت�ستند �أفعال
مواطنيها �إىل العقل ،يبد�أ ابن باجة بتو�ضيح معنى «التدبري» ترتيب
�أفعال نحو غاية غري مق�صودة ،والتدبري ال يوجد �إال يف الإن�سان؛ لأنه
ي�شمل الفكر ،لذلك جند دائما معنى تدبري املهن ،تدبري املدن ،تدبري
املنزل لأنها ترتبط بالفكر دوما ،وقد يكون التدبري �صائبا �أو خاطئا.
وقد وجه ابن باجة نظرة جميلة لكل من الفارابي و�أر�سطو و�أفالطون،
ل�ي��و��ض��ح ك �ي��ف �أن امل��دي �ن��ة ال�ف��ا��ض�ل��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،جت �م��ع ب�ي�ن �أ��ش�خ��ا���ص
ي�سود بينهم معنى الت�شارك واملحبة ،و�أن�ه��م دوم��ا على �صواب فهم ال
يت�شاك�سون� ،أرا�ؤه��م كلها �صادقة ،فال يتميز كل واح��د منهم بال�صدق
والف�ضيلة لأنهم كلهم واحد ،ويرى ابن باجة �أن جميع املدن املعا�صرة

له يف ذلك الزمان ،كلها لي�ست كاملة؛ بل هي مركبة من امل��دن الأرب��ع
الفا�سدة( :اجلاهلة ،الفا�سقة ،املتبدلة ،وال�ضالة) ،وه��ذا لي�س مبعنى
املدن الفا�سدة نف�سها ،بل تعود �إىل غياب الأ�صناف الثالثة من النا�س
يف املدن الفا�ضلة؛ وهم :الطبيب ،القا�ضي ،النابت؛ حيث ال تظهر هذه
الأ��ص�ن��اف �إال يف وج ��ود امل ��دن ال�ف��ا��س��دة ،وع�ن��دم��ا ي�شيع الف�ساد ت�صبح
ال�سعادة العامة م�ستحيلة ،وتبقى ال�سعادة املفرد موجودة.
الفل�سفي للعاقل يف مدينة يعمُّها الف�ساد يف العلم
وه�ن��ا ..ي�برُز احل� ُّ�ل
ُّ
والعمل معا ،وكيف للعاقل �أن يزيل عن نف�سه الأعرا�ض التي متنعه من
ال�سعادة.
و ُي�بره��ن اب ��ن ب��اج��ة ع�ل��ى ث�ن��ائ�ي��ة الإن �� �س��ان ،ح�ي��ث �إن ��ه ف��ا��س��د بطبيعته
الهيوالنية ،و�سرمدي روح��اين بطبيعته العقلية ،والينال ال�سعادة �إال
بات�صال العقل الإن�ساين بالعقل الفعّال.
«حي بن يقظان»:
قيم املعرفة البن طفيل وكتابه ّ
يحاول ابن طفيل �أن يو�ضح يف روايته الرمزية ،م�سرية العقل الب�شري
امل�ستقل عن الدين يف بحثه عن حقائق الوجود ،و�أدىل بق�صة تتكون من
حي بداية من والدته ون�ش�أته ور�ضاعته ليكمل عمر
�سبع مراحل حلياة ّ
ال�سنتني ،ويتقن بع�ض الكلمات حينها ،ثم يجتاز ال�سبع �سنوات ليعرف
معنى املوت وقيمة الروح ،ثم انتقل ابن طفيل لي�ضرب مثال موت �أول
�إن�سان يف تاريخ الب�شرية «هابيل» ليتعلم من الغراب كيفية التعامل مع
حي �إىل �أن ي�صل ملعرفة احلقائق الكربى،
املوتى ،ويوا�صل �سرد حياة ّ
والتي توافق ال�شريعة الإ�سالمية.
وه �ك��ذا ..ي ��روي اب��ن طفيل ب�ل�غ� ٍة ب�سيطة م���س�يرة ال�ع�ق��ل ال�ب���ش��ري من
بداياته يف تلم�س عامله وجتريده من معانٍ ذهنية و�صو رعقلية ،ثم ميد
ب�صره �إىل التفكر والت�أمل والو�صول �إىل وحدانية اهلل وعبادته وحده.
قيم املعرفة بني ابن باجة وابن طفيل:
�إ َّن املعرفة احل ّقة هي قيمة �إن�سانية عظيمة مرتبطة بقيم �أ�صيلة ،ما
زالت يف �س َّلم احلق واخلري ..ن�ستعر�ض منها:
 -1طلب املعرفة واال�ستعداد للتعارف:
الب��د لطالب املعرفة �أن يكون م�ستعدا للتعارف مع املو�سومني بالعلم
من �أهل زمانه ومكانه؛ حيث جند �أن ابن باجة كان مُ�ستعدا للتعارف
واالع �ت��راف ب��ال�ف�ك��ر ال �ي��ون��اين الفل�سفي ك ��أف�لاط��ون و�أر� �س �ط��و ،واب��ن
�سينا وال�ف��اراب��ي ،كما يتبدى �أي�ضا الب��ن طفيل بطلب العلم واملعرفة
واال�ستعداد للتعارف.
 -2الإميان بقدرة العقل على املعرفة:
�إ َّن ال�شك ب�ق��درة العقل على املعرفة ّ
يعطل م�سرية ال�ع�ل��وم؛ ل��ذا جند
معظم الفال�سفة ح�ين ينتابهم ال���ش��ك ي�سرتجعون �إمي��ان�ه��م بالعقل
ليتمكنوا من متابعة �صورهم العقلية ،وي�صر ابن باجة يف كتابه على
ا�ستقالل العقل عن الدين ،لي�س فقط يف جانب الطبيعة ،و�إمن��ا �أي�ضا

�إىل ما وراء الطبيعة ،ويجد �أن الفيل�سوف ي�ستغني عن النبي لأنه ي�أخذ
ع��ن اهلل مبا�شرة ،كما يربط اب��ن باجة ب�ين املدينة الكاملة وال�سعاده
وت�أثريها
 -3الإبداع وامل�سار الذاتي:
جند فل�سفة ابن طفيل وابن باجة قد ا�ستمدت من �أر�سطو و�أفالطون
وابن �سينا ،لذلك ات�صفوا بالإبداع واملعرفة ،ابن باجة يذكر ا�سمه دوما
مع املتوحّ د ،واب��ن طفيل متيز ب�سرد رواي�ت��ه الرمزية ب��إب��داع فل�سفي،
فا�ستفاد من قدرة الرمز العابرحلدود الزمان واملكان والل�سان ،لي�سجل
ا�سمه من �ضمن الفال�سفة املبدعني.
 -4الرتاكم والتطور:
�إ َّن ت��راك��م امل�ع��رف��ة وت�ط��وره��ا م��ن ال�ق�ي��م ال���ض��روري��ة؛ ل��ذا جن��د العلوم
التطبيقية والإن�سانية مل تتطور �إال بفعل الرتاكم يف الكم املعريف ،وقد
التزم ابن طفيل وابن باجة يف التوا�صل املعريف فاهتمَّا بنتاج الفال�سفة
ال�سابقني.
 -5مترير املعرفة وح�سن تو�صيلها:
مترير املعرفة واجب �أخالقي على كل �صاحب معلومة مفيدة للنا�س؛
ل��ذا جند اب��ن باجة له تالمذة يدربهم على الفل�سفة ،ومي��رر معرفته
للالحقني من بعده ،وابن طفيل كذلك مرر معرفته من خالل الكتابه
الفل�سفية وتدوينها.
 -6توليد الف�ضيلة:
�إ َّن املعرفة احل ّقة تولد ف�ضيلة ،وهناك رابط بني العلم والف�ضيلة نبَّه
عليها ال�ق��ر�آن؛ مثل :خ�شية العلماء م�ساواة غريهم بهم وم�آلهم �إىل
ال�سعادة ،وربطوا الفال�سفة بني املعرفة والف�ضيلة فالذي يعرف اخلري
يفعله �ضرورة ،والذي يعرف ال�شر يجتنبه ال حماله!
 -7احلوار وقبول الر�أي الآخر
لقد مارَ�س ابن طفيل �أ�سلوبَ احلوار مع الفال�سفة ،وقد �أخذ لغة الكالم
الإن�ساين ،وبوا�سطة احلوار تو�صلوا لتبادل املعارف واخلربات ،و�أدركوا
�أنهم مُت�شابهون مُتقاربون و�إن �سلكوا دروبا خمتلفة.
و�أخ �ي�راُ ..ي�ك��ن ال�ق��ول �إ َّن جميع القيم ال�سبعة ال�سابقة جوهرية يف
ب�ن��اء معرفة حقيقة �أ�صيلة يف وج ��دان الإن���س��ان وق ��ادرة على تغيريه،
وتغيري املحيط الب�شري ،وجن��د �أن كال من اب��ن باجة واب��ن طفيل قد
حققا هذا النتاج الرائع من القيم ،وهناك قيم �سلبية تتنافى مع هذه
القيم الف�ضيلة؛ منها :اال�ستعالء املعريف والقطيعة مع العامة ،وجند
ْ
الفيل�سوفي يف كتبابيهما ي�صالن �إىل معنى ال�سعادة مرتبطة بجملة
من القيم التي يتبناها الإن�سان ،ويعيد �صياغتها يف �إط��اره ال�شخ�صي،
وال �ب��اح��ث ع��ن ال���س�ع��ادة ي ��أم��ل يف حت���ص�ي��ل ح��ال��ة وج��دان �ي��ة ��س��رم��دي��ة،
ولل�سعادة معنى مطلق ي�سري يف كيان الإن�سان ،ويختلف عن اللذة التي
قد تزول مبرور الوقت.
Wali7-alabri@hotmail.com

