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مقــــال

الفال�سفة العرب؟
خ�لال �شخ�صية ح��ي اب��ن يق�ضان �إىل ب��ن��اء توليفة بني
املعرفة العقلية والتجربة ال�صوف ّية التي يتطابق فيها
ت� ّأمل حي مع حركة الأج���رام ال�سماوية .وبتقدميه ابنَ
ر���ش��د �إىل الأم�ي�ر حت��ددت م��ع��امل امل�����ش��روع الفكري ال��ذي
ت��ف��رغ ل��ه ه���ذا الأخ��ي�ر ويتلخ�ص يف مت�� ّل��ك الأن��دل�����س��ي�ين
لفل�سفة �أر�سطو.
عرث الأ�ستاذ بن خملوف على مفتاح قراءته للفال�سفة
ال��ع��رب ل���دى ل��ي��و ���ش�ترو���س يف ك��ت��اب��ه نه�ضة العقالنية
ال�سيا�سية الكال�سيكية ( « )1993ال يتجلى مذهب ازدواج
احلقيقة ل��دى اب��ن ر���ش��د �أو �سابقيه .ب��دل ذل��ك جن��د يف
الفل�سفة الإ�سالمية ا�ستعماال مو�سعا ن�سبيا للتمييز بني
التعلم الظاهر امل�ؤ�س�س على احلجج العلمية والربهانية.
وم��ا ازدواج احلقيقة �إ ّال �سوء فهم نُ�سب باطال �إىل ابن
ر�شد من قبل الر�شديني ال ّ
التني» (�ص).74
التوجه املنهجي ال��ذي اتبعه يف كتابه
يعب امل���ؤ ّل��ف عن
ّ
ّ
يف ال��ف��ق��رة ال��ت��ال��ي��ة« :ي��ن��خ��رط ب��ح��ث��ن��ا يف م��ن��ظ��ور غري
ذاتوي للمعرفة حيث �أنّ الذكاء العلمي ملفكّر مثل �شارل
���س��ن��در���س ب�ير���س وك��ن��ز �أف��ك��ار غوتليب ف��راغ��ه �أو �شبكة
امل��ع��ق��والت ال��ت��ي ن�سجها اب��ن ر���ش��د حت ّ��ل يف بحثي حم ّ��ل
تفكّر ذات ترن�سندنتالية .وال ننده�ش �إذن عندما جند
ين�سب انحياز الفل�سفة احلديثة ال�� ّذات��وي»
عملنا ه��ذا ّ
(���ص .)11وي�صح �أن نقول ب���أن البحث يتجاوز الفل�سفة
الديكارتية والكانطية وي�ستفيد من املنعرج الذي حققته
الدرا�سات املنطقية واللغوية والإن�سانية م�ضعفة بذلك
منوذج الوعي الذي هيمن على تاريخ الفل�سفة املعا�صرة
و�أ�صبح مبثابة ال�صنم الفكري.
ينق�سم هذا الكتاب �إىل الف�صول ال�ستة التالية :الفل�سفة
العربية ت��راث للإن�سانيةــ االل��ت��زام باحلقيقة ــ التاريخ
واملدينة واحل�ضارة ــ النموذج الطبي :االن�شغال بالذات
وال��ع��ن��اي��ة ب��الآخ��ري��ن ـ��ـ احل��ك��م��ة ب�ين ال��ف��ل�����س��ف��ة وال�����ش��رع
ـ��ـ ال��ت��م�� ّدن وال���ت���اري���خ .وت��ت��ن��اول ال��ف�����ص��ول يف جمموعها
الأق�سام التقليدية للفل�سفة ،الق�سم النظري وتناول فيه
م�س�ألة احلقيقة والعلم واملنطق والق�سم العملي وتناول
فيه ال�سيا�سة وال�شريعة وتناول � ً
أي�ضا اخلطابة وعالقتها
باملنطق وبفل�سفة اللغة وال�سيا�سة.
وير ّكز امل�ؤلف يف ثنايا الكتاب على الآي��ات وال�سور التي
جت��م��ع ب�ين ال��ك��ت��اب واحل��ك��م��ة يف م��ق��اب��ل ال��ف��ق��ه��اء ال��ذي��ن
ي����ؤ ّك���دون �أنّ امل��ق�����ص��ود باحلكمة ه��و ال�سنة (ال�شافعي)
وتكامال مع الفال�سفة الذين يفهمون احلكمة مثل ابن
ر�شد على �أنها ا�ستعمال العقل والتدبر واالعتبار .ولي�س
حي
الفيل�سوف تبعا لذلك نا�سكا متوحدا بل هو رب��اط ّ
بني املعرفة والإرادة ،وهو �سقراطي مع النخبة وخطيب
مع اجلمهور .ويعترب �أنّ الفال�سفة العرب تخطوا م�شكل
الرتجمة وفهموا الفل�سفة الإغريقية فهما دقيقا وكانوا
متم�سكني بكونيتها واعتمدوا املنطق مبقوالته مدخال
�إىل احلقائق .وق ّدموا �إ�ضافات هامة يف احلقل الفل�سفي
على غ��رار ما ق��ام به اب��ن �سينا عندما م ّيز بني الوجود
وامل��اه��ي��ة ق��ب��ل دي���ك���ارت و���س��ب��ي��ن��وزا والي��ب��ن��ي��ت��ز ال��ذي��ن مل
يفعلوا �سوى ال�سري يف الطريق الذي فتحه.

يتبعون االقتناع املبا�شر باخلطابة فهم يتخذون ما ي�شابه
احلق حقّا .ويف هذا ال�سياق نفهم ت�أهيل الفارابي للخطابة
��ام��ة .وي���رى امل����ؤل���ف �أن امل��ج��از �أ���ص��ب��ح
و���س��ي��ل��ة مل��خ��اط��ب��ة ال��ع ّ
مو�ضوع اهتمام قار يف املنطق املعا�صر مع فراغه ()Frege
ودفيد�سون ( )Davidsonومراجعة عالقته باال�ستعمال
والعامل واملعرفة.
رمها امل�ؤ ّلف يف كتابات �أخرى
أن
�
و
�سبق
التي
ومن املفاهيم
ّ
وجن��د �صداها يف ه��ذا الكتاب �أن ال��ن��م��وذج الطبي وال��دائ��ر
حول االنهمام بالذات واملر ّكز على ه�شا�شة اجل�سد حا�ضر
يف انتاجات جميع الفال�سفة ال��ذي��ن ك��ان��وا يف نف�س الوقت
ح��ك��م��اء .ه��ذه م�س�ألة ���ش��دي��دة ال��راه��ن��ي��ة وتفتح ب��اب ت�أهيل
الفل�سفة الأخالقية العرب ّية على م�صراعيه .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ّ
بي امل�ؤ ّلف �أنّ االهتمام بال�صحة م�صاحب لالهتمام
باملنطق .ولهذا االرتباط معنى يف م�سار التكوين الرتبوي
للفرد�إذ �إن االهتمام بالذات لي�س مرتبطا فقط باملمار�سات
ال�صحية و�إمنا �أي�ضا ب�أ�شكال احلياة الأخ��رى غري الب�شرية،
ذلك ما جنده مثال يف كتاب حي ابن يقظان.
جن��ح امل���ؤل��ف يف دم��ج الإرث الفل�سفي ال��ع��رب��ي داخ���ل حركة
معاين الفل�سفة احلديثة ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل حتكمه
املعريف يف امليدانني .وقد �ساعده يف ذلك الوقوف نقديا �أمام
الهالة التي اكت�سبها القول ب���أنّ احلداثة قامت على قطيعة
م��ع ال��ع�����ص��ور ال��ق��دمي��ة .وي��ت��ن��زل ال��ك��ت��اب ب��ذل��ك يف حقبة ما
بعد احلداثة التي تقر بوجود عالقات وامتداد بني القدمي
وال��و���س��ي��ط واجل���دي���د وه��ن��ا ب���ال���ذات ي��ب��ح��ث ع��ن م��وط��ئ ق��دم
�شرعي للفل�سفة العربية الو�سيطة وع��ن اع�تراف ح�ضاري
ّ
ب��دور ه��ذه الفل�سفة يف ب��ن��اء احل�����ض��ارة الأوروب��ي��ة احلديثة.
ويرتبط هذا الرهان املعريف بالتزام اجتماعي وهو مقاومة
تطرف الأح���زاب اليمينية يف �أوروب���ا وال��ت��ي��ارات «اجل��ه��ادي��ة»
العنيفة التي ترعرعت يف الغرب وهي ذات �إ�سرتاتيجيا عامل ّية.
و�أخ�ي�را ف���إنّ الكتاب ّ
يبي ج��دوى اع�تراف الأوروب��ي�ين بدور
ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ب��ن��اء ح��داث��ت��ه��م وي��ق�ترح ت��ع��ل��ي��م ذل��ك
للن�شء اجل��دي��د .وك��م ه��و ح��ريّ بنا نحن يف ال��ب�لاد العرب ّية
�أن نطبق على �أنف�سنا ما نطالب به غرينا ونوجد لفل�سفتنا
عامة موطن قدم يف �أوطاننا من خالل تدري�سها
وللفل�سفة ّ
لل�شباب و�إنارة عقولهم مبعرفة ونقد الكنوز التي خلفها لنا
�أجدادنا بو�صفها جزءا من الرتاث الإن�ساين .دون هذا يبقى
تنكر غرينا ملا قدمناه للب�شرية بدافع عن�صري وتنكرنا لهذا
الرتاث مدفوعني مبخاوف غري مربرة وجهان لعملة واحدة.
.............................
الكتاب :ملَاذا يجب قراءة الفال�سفة العرب؟
امل�ؤلف :علي بن خملوف
اللغة :الفرن�سية
النا�شر :باري�س ،من�شورات �ألبان مي�شال.2015 ،

مت��ث��ل واح��دي��ة احلقيقة مفهوما م��رك��زي��ا يف ال��ك��ت��اب و�إذا
كان الفال�سفة مع الكندي ورث��ة الأنبياء ف���إنّ لكل �أ�سلوبه
يف البحث والتعبري عن احلقيقة .وق��د ن�ش�أت بعد الكندي
ب��ق��رن�ين الفل�سفة امل�����ش��رق��ي��ة وج��ع��ل��ت م��ن ال��ن��ب��وة وال��دع��وة
ن��وات��ه��ا ال��واق��ع��ي��ة ك��م��ا جن��د ذل���ك ل���دى ال�����س��ه��روردي .وق��د
فكر جميع الفال�سفة يف العالقة بني املنطق واللغة وكانوا
متم�سكني بالنموذج الربهاين .كما انطلقوا من التق�سيم
الأر�سطي الثالثي للخطاب (اخلطابة واجلدل والربهان)
ووجدوه يف القرءان نف�سه .ومن ث ّمة مل ير ْوا وجود تناق�ض
بني الدين واحلكمة .ومن هنا ين�أى بتحليله عن القراءة
الفل�سفية التي تك ّر�س االختالف مع الغزايل واب��ن تيمية
فيما يتعلق باخل�صومة بني الفل�سفة والت�صوف يف ت�صور
دور املخيلة يف املعرفة ما بعد احل�سية.
اعترب امل�ؤلف �أن للع�صر الو�سيط مناهجه اخلا�صة والناجعة
و�أن اخل��ط��اب ال��ذي تطور �آن���ذاك ه��و جملة م��ن ال�سلوكات
ال��رائ��ج��ة بو�صفها ع�لام��ات دال��ة على املجتمع .وم��ن ذلك
مفاهيم مثل العقل الفعال والعقل املنفعل واملتعايل والعامل
ومداخل احلقيقة.
م��ن �أه��� ّم املفاهيم ال��ت��ي نف�ض الكتاب عنها الغبار مفهوم
احل��ك��م��ة ،ف��ق��د ب ّ
�ي�ن �إىل �أيّ ح��� ّد ا���س��ت��ع��م��ل ال���ع���رب الكلمة
ا�ستعماال ا�سرتاتيجيا فاحلكيم م��ن �أ���س��م��اء اهلل احل�سنى
وم����ن ����ش����أن ت�����س��م��ي��ة ال��ف��ل�����س��ف��ة ب��احل��ك��م��ة ج���ع���ل ال��ف�����ض��اء
وحد فال�سفة
الإ�سالمي بيئتها الطبيع ّية� ،إ�ضافة �إىل ذلك ّ
العرب ّية ب�ين الفال�سفة واع��ت�بروا �أنّ احلقيقة واح��دة بني
Ali BENMAKHLOUF, Pourquoi lire
ال��دي��ن والفل�سفة وه���ذا ت���ؤك��ده م���ؤل��ف��ات م��ث��ل اجل��م��ع بني
les philosophes arabes, Paris, Albin
ر�أي��ي احلكيمني للفارابي وف�صل امل��ق��ال فيما ب�ين احلكمة
2015 ,Michel
وال�شريعة من ات�صال البن ر�شد.
• �أكادميي تون�سي حما�ضر يف الفل�سفة االجتماع ّية
واه���ت���م ال��ف�لا���س��ف��ة ب��اخل��ط��اب��ة وال�����ش��ع��ر و�أق��ح��م��وه��م��ا يف
ال��ت��ح��ل��ي�لات امل��ن��ط��ق��ي��ة و���س��ب��ب االه��ت��م��ام �أن �أغ���ل���ب ال��ن��ا���س
وال�سيا�سيّة
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ملَاذا يجب قراءة ا
حم�سن اخلوين *
الكتاب من�شور باللغة الفرن�سية وعنوانه :ملَاذا يجب قراءة الفال�سفة العرب؟ وامل�ؤلف هو الأ�ستاذ علي بن خملوف ُولد يف مدينة فا�س باملغرب
الأق�صى وهو يد ّر�س فل�سفة املنطق والفل�سفة العربية بجامعات باري�س منذ ما يزيد على الثالثة عقود ودون �أن يقطع �أن�شطته الثقافية
والعلمية يف بلده .وقد �أ�صدر قبل هذا الكتاب ع�شرات العناوين يف موا�ضيع متنوعة مثل الفل�سفة التحليلية واملنطق واللغة والهوية والفل�سفة
والدين والأخالق ،وكتب عن الكثري من الفال�سفة الغربيني والعرب من الع�صر الو�سيط وع�صر النّه�ضة والع�صر احلديث واحلقبة املعا�صرة.

وي��ع��رب ال��ك��ات��ب يف امل��ق��دم��ة ل��ق��رائ��ه باللغة الفرن�سية عن
مق�صده من الكتاب ،وهو ا�ستعادة الإرث املجهول للفل�سفة
ال��ع��رب��ي��ة ب��������أدوات ال��ف��ل�����س��ف��ة احل��دي��ث��ة « ك���ي���ف ومل���اذا ن��ق��ر�أ
ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ع��رب ال���ي���وم ومب��رج��ع��ي��ات��ن��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��وق
الإن�����س��ان وال��ق��ي��م امل�����ش�ترك��ة؟ ي��ق�ترح ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ي��ان �أنّ
الفل�سفة العربية التي ت�شكلت بني القرن الثامن والقرن
اخلام�س ع�شر م��ي�لادي متثل ج���ز ًءا ال يتجز�أ م��ن التاريخ
ال��ف��ك��ري للإن�سانية .وي�شهد على جن��اح انت�شار الفل�سفة
العربية يف العامل الأورب��ي �إخفاء هو ّيتها� ،إذ نحن ن�ستعمل
حججا من الفل�سفة الو�سيطة العرب ّية دون علم ب�أنّها
اليوم
ً
�صيغت منذ ق��رون خلت يف عامل كان ميت ّد من قرطبة �إىل
بغداد « (�ص).7.
يتنزّل امل�شكل املطروح يف الكتاب �ضمن ال�سياق الثقايف لهذه
احلقبة الزمنية .ويتلخ�ص يف جهل طلبة الفل�سفة الغربيني
للفال�سفة العرب� ،إذ ي�ست�شهدون بفال�سفة الإغريق والغرب
عند تناول الق�ضايا الفل�سف ّية وال يذكرون الفال�سفة العرب.
وهذا اجلهل غري طبيعي ومق�صود من �صانعي الثقافة كما
ذكر يف الفقرة ال�سابقة .وعن �س�ؤال طرح على الكاتب حول
ف�ضل املثقف العربي الو�سيط على املثقف الأوروب���ي �أج��اب
« ك��ان��ت الإح�����االت ،يف ال��ن�����ص��و���ص الأوىل لع�صر النه�ضة،
ن�صو�ص مونتانيي وج��ون بيك دوالم�يرن��دول �أو دانتي �إىل
الفل�سفة العربية م��وج��ودة .ولكن الأوروب��ي�ين �أخ��ذوا عقب
ذلك يف الفل�سفة الكال�سيكية للقرنني ال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر من جديد مفاهيم �سبق و�أن �صاغها العرب مع �إخفاء
�أثرها ..فالفل�سفة العربية مرجع تاريخي للأوروبيني �سواء
بالإخفاء �أو اجلهل �أو �إعادة ال�صياغة» ،وهو يتفق على �سبيل
تاما مع �آالن ليبريا  Alain Liberaالذي
املثال اتفاقا ّ
يعترب اب��ن ر�شد الأب ال��روح��ي للح�ضارة الأوروب��ي��ة .وعلى
عك�س الأحكام اجلاهزة التي ر ّوجت و�سادت يف الغرب وال�شرق
�أي�ضا وه��ي ذات �صلة باال�ست�شراق والذهنية اال�ستعمارية
املُحقّرة للثقافة العلمية والفل�سفية التي و�سمت بال�شرقية
ينخرط الأ���س��ت��اذ علي ب��ن خملوف يف التيار الآخ��ر املتعقّل
واملو�ضوعي وال��ذي ي��داف��ع ع��ن امل��وق��ف القائل ب��وج��ود خلق
فل�سفي حقيقي يف ما ي�س ّمى فل�سفة عرب ّية.
ولئن كان ال�شرح هو منط الفعل املم ّيز ملمار�سة الفل�سفة من
قبل الفال�سفة العرب فهو يتفرع ،ح�سب امل�ؤ ّلف� ،إىل ثالثة
�أمناط وهي التلخي�ص وال�سلخ وال�شرح الكبري .ويك ّون هذا



النمط ال��ث��ال��ث ت�أليفة وا���س��ع��ة ل�ل�أث��ر امل��درو���س م��ع تذكري
بالت�أويالت القائمة .وجند هذا النوع من التفل�سف مثال يف
�شرح ابن ر�شد لكتاب �أر�سطو يف النف�س.
ي��ع�� ّد ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ال���ذي ع��ن��وان��ه «االل���ت���زام باحلقيقة»
العمود الفقري لأطروحة الكتاب .ويرى فيه �أنّ الفال�سفة
ال��ع��رب ق��د ان��خ��رط��وا يف الإمي���ان بكونية احلقيقة تاريخيا
لأنهم وثقوا يف ما يكت�شفه العقل من حقائق دون متييز بني
الأمم التي اكت�شفتها .و�أ ّول من ر ّكز ذلك الفيل�سوف الكندي
يف ر�سالته �إىل املعت�صم حيث �آخ��ى ب�ين اخل��ط��اب الفل�سفي
واخلطاب الديني.
يرى امل�ؤلف �أنّ امل�س�ألة التي لعبت دور املحرك القوي لتفكري
الفال�سفة العرب ذات وج��وه ث�لاث��ة )1(:الفل�سفة ال ت�ضا ّد
ال ّدين و( )2الفال�سفة غري مت�ضادين و(� )3ضرورة اعتماد
مبد�أ عدم التناق�ض يف البحث عن احلقيقة.
ومي��ث��ل التمييز ال���ذي �أج����راه ع��ل��ي ع��ب��د ال����رازق ب�ين البعد
املعياري يف الآيات القر�آنية واجلانب الو�ضعي ،وبني الإ�شارة
�إىل الأ�شياء وتربيرها تقدما يف عقلنة احلقل العملي الذي
يرتكز حول ال�شريعة .ومياثل امل�ؤلف بني منهج علي عبد
ال��رازق واملنهج االنكما�شي لفتجن�شتاين (la méthode
 )déflationnisteال���ذي يقت�ضي تفكيك الأط��روح��ات
التي أ� ّدى تكرارها يف التاريخ �إىل التك ّل�س يف �شكل وثوقات.
ويف�ضي التفكيك �إىل بيان �أن احلدوثية كامنة خلف ما ي ّدعي
ال�ضرورة .ويعترب خلف فتجن�شتاين �أنّ واجب الفل�سفة هو
ال��و���ص��ف �أك�ث�ر م��ن التف�سري لأنّ التف�سري يغلق والو�صف
ي��ف��ت��ح .وي��ق��ت�����ض��ي ه���ذا امل��ن��ه��ج ق���ول م��ا ال ي��وج��د يف �إ���س�لام
الن�صو�ص مثال .وينج ّر عن ذل��ك على امل�ستوى ال�سيا�سي
فقدان اخلليفة لل�شرعية الدينية وارتباط حكمه بطبيعة
مدنية .وفتح الباب �أمام االجتهاد يف الت�شريع انطالقا من
�أنّ الن�ص الديني قر�آنا كان �أو حديثا ي�ضع معايري قابلة لأن
تتخذ حمتويات ت�ستجيب للتطور التاريخي للمجتمعات
والثقافات.
ي��ر ّد الكتاب يف جممله على �أط��روح��ة يتبنّاها العديد من
امل�����س��ت�����ش��رق�ين ويف م��ق�� ّدم��ت��ه��م �أرن�����س��ت ري��ن��ان خ�ل�ال ال��ق��رن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر .وت���ؤ ّك��د ه��ذه الأط���روح���ة ،وه��ي يف احلقيقة
تعك�س جهل �صاحبها بتاريخ الفل�سفة العربية� ،أنّ وظيفة
ّ
تتخطى خ��دم��ة ال��دي��ن .وي��ورد
الفل�سفة عند امل�سلمني ال
يف ك��ت��اب��ه م��ق��ول��ة ل��ه��ذا امل�ست�شرق ال���ذي ال يخفي اح��ت��ق��اره

للع�صور الو�سطى ويعتربها ع�صور ظالم و�إغراق يف التد ّين
وينفي �أهمية ابن ر�شد �إذ كتب عنه «ال يوجد �شيء �أو يكاد ال
يوجد �شيء نتعلمه من ابن ر�شد �أو من العرب �أو من الع�صر
الو�سيط» (����ص .)19وم��ع ذل��ك ي��رى ه��ذا امل�ست�شرق املعتنق
للمذهب الو�ضعي �أنّ الفكر العربي الذي انح�صر يف خدمة
ن�سخ باهت لفل�سفة �أر�سطو مع ابن ر�شد
ال�شريعة بوا�سطة ْ
قد انك�سف بعده طيلة قرون لينه�ض بف�ضل حملة بونبارت
على م�صر(�سنة  .)1798وال يخفى علينا �أنّ ه��ذا احلكم
املجانب للحقيقة من قبل هذا امل�ست�شرق مفاده �أنّ العرب
كانوا يف حاجة �إىل اال�ستعمار ليعودوا �إىل التفكري .ولئن
ا�ستدرك بعد ع�شر �سنوات من ن�شره لكتابه عن اب��ن ر�شد
معرتفا �أنه غمط الرجل ف�إنّ املوقف اال�ست�شراقي امل�شحون
وامل��ب��رر ل�لا���س��ت��ع��م��ار ب�������أدوات الإي��دي��ول��وج��ي��ا
ب��ال��ع��ن�����ص��ر ّي��ة
ّ
تغي ال�سياقات .ولعلّ
الو�ضعية ّ
ظل ثابتا �إىل ح ّد اليوم رغم ّ
�أ�شر�س �أ�شكال التعبري عنه يوجد لدى ال�صهيوين الفرن�سي
يعب عنه �آالن فنكلكراوط يف كتابه الهو ّية
برنار ليفي ،كما ّ
البائ�سة ،و�إريك زمور يف كتابه االنتحار الفرن�سي يف عالقة
هوية فرن�سا باملهاجرين امل�سلمني وا�ستقرارهم يف فرن�سا
وتنامي الإ�سالم «اجلهادي» بينهم.
ي��ب�ين ال��ك��ات��ب ب���أ���س��ل��وب وا���ض��ح �أن ال�ب�راه�ي�ن ال��ت��ي �صاغها
امل��ت��ك��ل��م��ون وال��ف�لا���س��ف��ة وح��ف��ظ��ه��ا ال��ت�راث ال��ع��رب��ي و�ضعت
القدماء ،وهم بالأ�سا�س الفال�سفة مثل �أفالطون و�أر�سطو،
وجها لوجه مع املتكلمني مثل الأ�شاعرة واملعتزلة .وتفرت�ض
وجود ركام من امل�شاهد الفل�سفية تقت�ضي �إحياء و�إدماجا يف
ال�ساحة الفل�سفية الراهنة.
والفل�سفة كما يتمثلها الأ�ستاذ بن خملوف هي دوما ف�ضاء
لقاء وا ّت�صال وهذا ما يف�سر ق ّلة وثوق ّيتها ،فهي ركح تت�صادم
فيه الأفكار وتتقاطع الآفاق وال�سنن وتت�آلف يف نتيجة تعانق
احلقيقة .وينتقي امل�ؤلف يف كتابه بع�ض الأمثلة من تاريخ
الفل�سفة الأندل�سية تتمحور ح��ول م�س�ألة االت�����ص��ال وهي
امل�����س���أل��ة امل��رك��زي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة .ول��ه��ذه
امل�����س���أل��ة ت��ع��ب�يرات م��ت��ع�� ّددة م��ث��ل ات�����ص��ال ال��ع��ق��ل الإن�����س��اين
والعقل الإلهي وات�صال احلكمة وال�شريعة وات�صال املحايث
واملتعايل .وهي �شواهد على عدم التناق�ض الذي ي�شقّ كامل
تاريخ الفل�سفة العربية ح�سب ر�أيه« :يف�ضي االت�صال �سواء
مع ابن باجة �أو ابن عربي �إىل ر�ؤية تعلي ال�سياق الإن�ساين
وال��ع��ومل��ي ب��و���ض��وح» (����صّ � .)5أم���ا اب��ن طفيل فقد �سعى من

