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والأ� �س �م��اء ال�ت��ال�ي��ة :ك �ت��اب �أت��ول��وج �ي��ا «ك�ت��اب
ال �ت �ف��اح��ة» امل �ن �ح��ول ع �ل��ى �أر� �س �ط ��و ،ور� �س��ال��ة
الكندي �إىل املعت�صم باهلل يف الفل�سفة الأوىل،
وكتاب الطب ال��روح��اين لأب��ي بكر بن زكريا
الرازي ،ومقطع من كتاب �ضائع البن م�سرة
الأندل�سي« :توحيد املوقنني» ،وكتاب الواحد
وال��وح��دة للفارابي ،وك�ت��اب تهذيب الأخ�لاق
ليحيى ب��ن ع ��دي ،وك �ت��اب �إل�ه�ي��ات �شفا الب��ن
�سينا ،وكتاب جامع احلكمتني لنا�صر خ�سرو
(ب ��ال �ف ��ار� �س �ي ��ة) ،وك� �ت ��اب ت �ه��اف��ت ال�ف�لا��س�ف��ة
ل � �ل � �غ� ��زايل ،وك� � �ت � ��اب م� ��� �ص ��ارع ��ة ال �ف�ل�ا� �س �ف ��ة
لل�شهر�ستاين ،وك �ت��اب ح��ي ب��ن ي�ق�ظ��ان الب��ن
طفيل ،وكتاب التلويحات اللوحية والعر�شية
لل�سهروردي املقتول ،وكتاب ف�صل املقال البن
ر� �ش��د ،وك �ت��اب � �ش��رح الإ�� �ش ��ارات ل�ف�خ��ر ال��دي��ن
الرازي ،وكتاب �شرح الإ�شارات لن�صري الدين
ال �ط��و� �س��ي ،وال��ر� �س��ال��ة ال���ش�م���س�ي��ة يف املنطق
للكاتبي ال�ت�ح�ت��اين ،وك �ت��اب امل��واق��ف يف علم
الكالم لع�ضد الدين الإي�ج��ي ،وكتاب جملي
م��ر�آة املنجي :جمع اجلمع وجامع اجلمع يف
ال�ك�لام�ين واحل�ك�م�ت�ين وال�ت���ص��وف الب��ن �أب��ي
جمهور االح�سائي ،وكتاب حا�شية على �شرح
ال�ق��و��ش�ج��ي ل�ت�ج��ري��د ال �ك�ل�ام جل�ل�ال ال��دي��ن
ال ��دواين ،وكتاب القب�سات ملري دام��اد ،وكتاب
ال���ش��واه��د ال��رب��وب�ي��ة مل�لا � �ص��درا ال �� �ش�يرازي،
وك� �ت ��اب � �س �ل��م ال �ع �ل ��وم يف امل �ن �ط ��ق مل �ح ��ب اهلل
البهاري الهندي ،وكتاب �أحمد امللوي ال�شافعي
الأزهري �أرجوزة يف لوازم ال�شرطيات يف املنطق
و�شرحها ،وكتاب الهدية ال�سعيدية يف احلكمة
الطبيعية لف�ضل احلق احليدر �أبادي ،وكتاب
غ��رر ال�ف��رائ��د حل��اج��ي م�لا ه��ادي ��س�ب��زواري،
وكتاب مبادئ النقلة يف حركة الأج��زاء لعلي
�سداد باي (بالرتكية) ،وكتاب جتديد الفكر
يف الإ�� �س�ل�ام مل�ح�م��د �إق� �ب ��ال (ب��الإجن �ل �ي��زي��ة)،
وك�ت��اب الأ��س����س املنطقية لال�ستقراء ملحمد
ب��اق��ر ال���ص��در ،وك�ت��اب ال�ع�لام��ة الطباطبائي
ن�ه��اي��ة احل �ك �م��ة ،و�أخ �ي��را ك �ت��اب ن�ح��و فل�سفة
علمية لزكي جنيب حممود.

ويف ع ��ر� �ض �ه ��م مل ��داخ��ل��ه ��م امل��ت��ن ��وع ��ة ه ��ذه
ال �ت��ي ب���س�ط��ت ب�ع����ض �أه� ��م ك �ت��ب ال�ف�ل���س�ف��ة
الإ��س�لام�ي��ة م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا �إىل ال �ي��وم -و�إن
مل تكن يف نظرنا الأهم ،و�إن كان ما ي�شفع
له�ؤالء الباحثني �أن الكتب الأخرى يف جزء
كبري منها معروفة للقارئ املهتم� -أظهر
الباحثون التزاما ب�سنن البحث الأكادميي،
كما �أبانوا عن الدور التن�سيقي الذي قام به
من�سقا الكتاب ،من حيث الإيحاء �إىل كتبة
امل��داخ��ل ب��ات�ب��اع خ�ط��ة يف ال�ع��ر���ض حمكمة
ت �ق��وم ع �ل��ى ع�ن��ا��ص��ر ث�لاث��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة -م��ع
بع�ض التباينات بني الباحثني :ب�سط �سياق
العمل املتناول ،والوقوف عند بنيته و�أهم
ق�ضاياه ،ور�صد معامل تلقيه يف زمنه ويف
الأزمنة التي تليه.
كتاب ال
كلُّ هذه املزايا تظهر � َّأن هذا الكتاب
ٌ
ِغ َنى عنه لكل مهتم بالفل�سفة الإ�سالمية،
لدقة وعلمية املداخل ،وللآفاق التي يفتحها
لكل مهتم بهذا املجال .ولئن كان من �أ�سف
�أبداه من�سقا الكتاب ،ف�إمنا هو الأ�سف على
�أن العديد من الباحثني طلب منهم تغطية
ج��وان��ب �أخ ��رى م��ن الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة،
ومل ي�ستجيبوا لأ�سباب �شتى .ولهذا؛ غابت
مداخل عن فيل�سوف منطقي عظيم مثل
�سعد ال��دي��ن ال�ت�ف�ت��ازاين (ت 792ه � �ـ) وع��ن
فال�سفة �أت ��راك ك�ثر ،وع��ن رج��ب تربيزي،
وعن مهدي نراقي �صاحب الكتاب العجيب
«قرة العيون يف الوجود واملاهية» ،حيث كان
معا�صرا لع�صر الأن ��وار ،وك��ان م��ن الأفيد
املقارنة ب�ين م��ا كتبه داخ��ل �إط��ار الفل�سفة
الإ�سالمية والق�ضايا التي كان يفكر فيها
فال�سفة التنوير زم�ن��ه ،ف�ضال ع��ن غياب
مدخل عن �أحمد االح�سائي.
� َّأما نحن ،فن�أ�سف �أكرث على غياب ع�شرات
الأ�سماء من كل قرن قرن� ،ش�أن �أبي الفرج
ب��ن ال�ط�ي��ب و�أب� ��ي احل���س��ن ال �ع��ام��ري و�أب ��ي
�سليمان ال�سج�ستاين و�أبي حيان التوحيدي
و�إخ � ��وان ال���ص�ف��ا وب�ه�م�ن�ي��ار و�أب� ��ي ال�برك��ات

ال� �ب� �غ ��دادي واب � ��ن ج� �ب�ي�رول واب � ��ن م�ي�م��ون
واب ��ن ب��اق��ودة م��ن ي�ه��ود فال�سفة الإ� �س�لام
ون�صرانييه.
و�أخ� �ي��را� ..إذا ك ��ان ال �ك �ت��اب ق��د ح ��اول رف��ع
الظلم الذي حدث عن الكثري من فال�سفة
الإ� �س�لام ب��الأم ����س ،ف�ل��رمب��ا ي�ك��ون ق��د ظلم
فال�سفة العرب اليوم ب�� ْأن َذ َك��ر منهم فقط
ُم َّمد باقر ال�صدر وزك��ي جنيب حممود،
ول��رمب��ا ن���س��ي �أن ��ه �أث �م ��رت ج �ه��ود املهتمني
بالفل�سفة يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،م�ن��ذ الثلث
الأول من القرن الع�شرين �إىل يومنا هذا،
عن ظهور العديد من التيارات الفل�سفية
العربية ناهزت الأربعة ع�شر :من �أقدمها:
الرحمانية (زكي الدين الأر�سوزي (-1899
� ،))1968إىل �أحدثها التداولية (ط��ه عبد
الرحمن  ،)1944مرورا باملدرحية (�أنطون
�سعادة  ،)1949-1904وبالعقالنية املعتدلة
(ي��و� �س��ف ك ��رم  ،)1959-1886وب��اجل��وان�ي��ة
(عثمان �أمني  ،)1978-1905وبال�شخ�صانية
املتو�سطية (رون �ي��ه حب�شي ،)2003-1915
وب��ال���ش�خ���ص��ان�ي��ة ال��واق �ع �ي��ة (حم �م��د ع��زي��ز
احلبابي  ،)1993-1924وبالوجودية (عبد
الرحمن ب��دوي  ،)2002-1917وبالكيانية
(��ش��ارل مالك  ،)1987-1906وبالتعبريية
(نظمي لوقا  ،)1987-1920وبالتاريخانية
(ع�ب��د اهلل ال � �ع� ��روي ،)1933-وب��الأ��ص��ول�ي��ة
ال� �ت� ��أ�� �س� �ي� ��� �س� �ي ��ة (ع � � � ��زت ق � � � � � � ��رين،)1940-
وبالليربالية التكافلية (نا�صيف ن�صار-
.)1940
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الإ�شراقي املعادي للم�شائية (ال�سهروردي)،
وعلى الفل�سفة املت�أخرة التوليفية وال�صوفية
يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي .وذلك مثلما
�أن ري�شر نبه �إىل ا�ستمرار التقليد املنطقي يف
القرن الثالث ع�شر امليالدي بعد �إعالن �أفول
الفل�سفة الإ�سالمية املزعوم.
وك��ان �أن �أل�ه��م ه��ذا التقليد اجل��دي��د م�ؤلفي
كتاب «املعني يف الفل�سفة العربية» ال�صادر عن
كامربيدج عام  ،2005بحيث �أنهم -ف�ضال عن
احلقبة القرن 12/9م� -أ�ضافوا ف�صوال حول
ال���س�ه��روردي والفل�سفة الفار�سية امل�ت��أخ��رة،
كما طوروا يف الف�صل املتعلق باملنطق حدو�س
ري�شر فيما يخ�ص القرن  13امليالدي.
مت التنبه �إىل
وعلى �أنه يف ال�سنوات الأخرية َّ
�أن ك��ورب��ان ون�صر بالغا يف تقدير التوليفة
الأفالطونية ال�صوفية ال�شيعية يف القرون
امل �ت ��أخ ��رة .وب �ه��ذا ُرد االع �ت �ب��ار �إىل التقليد
الفل�سفي الطبيعي واملنطقي ال��ذي مل يكن
قد حظي بكبري اهتمام عند هذين الأخريين.
وذلك مثلما نبه بع�ض الباحثني �إىل �أن ثمة
م��روي��ة �أخ� ��رى للفل�سفة الإ� �س�لام �ي��ة خ��ارج
�إط��ار التقليد الإ�شراقي الفار�سي ،حتى و�إن
مل يكن �أعلن �أبطال هذه املروية من فال�سفة
ومناطقة الإ�سالم يف ما بعد القرن  6الهجري
عن جهودهم حتت م�سمى «الفل�سفة» خمافة
�أن توجه �إليهم الزندقة.
وف�ضال عن هذا ،عا�شت الفل�سفة الإ�سالمية
ع �ي �� �ش �ت �ه��ا مم� �ت ��زج ��ة ب �ت �� �ش �ب��ع ع� �ل ��م ال� �ك�ل�ام
مبفاهيمها وطرائقها و�إ�شكاالتها (م�س�ألة
املعرفة ،ال�صلة بني الوجود واملاهية ،العالقة
ب�ين ال� ��روح واجل �� �س��د ،امل �ق ��والت الأر� �س �ط �ي��ة،
احل� �م ��ل ،اجل� �ه ��ة ،ط �ب �ي �ع��ة ال� ��زم� ��ان وامل� �ك ��ان،
الطبيعيات والكونيات) ،كما مت �إدماج املنطق
يف التدري�س باملدار�س الإ�سالمية يف القرون
املت�أخرة .ون�سي مقدما الكتاب الإ��ش��ارة �إىل
جنوح الت�صوف نحو الأخذ بطرائق التفل�سف؛
بحيث �صرنا �أمام الت�صوف الفل�سفي ،مثلما
�أم�سينا �أم ��ام ال�ك�لام الفل�سفي .وق��د مار�س
الفل�سفة الكثري ممن مل يت�سموا «فال�سفة»
يف م�ن��اق���ش��ة ق���ض��اي��ا م�ع��رف�ي��ة وميتافيزيقة
وطبيعية ومنطقية.

وعلى م�ستوى الن�شر ،بف�ضل جهود كوربان
ون�صر مت ن�شر �أع�م��ال مال �صدر ال�شريازي
(ت 1045 .ه �ـ1635/م) على أ�ن��ه ميثل «ذروة»
التقليد الفل�سفي الإ��س�لام��ي امل�ت��أخ��ر .لكن
�أظ �ه��رت ن���ش��رات �أح ��دث فال�سفة مت�أخرين
فر�سا ن�شطني ك��ان��وا ن��اق��دي��ن للمال ��ص��درا،
من �أمثال رجب علي التربيزي (ت 1080هـ)
و�آغا ح�سني خوان�ساري (ت 1243ه�ـ) ،كما مت
التنبيه على فلتات مهمة يف مروية الفل�سفة
الإ�سالمية ،كابن كمونة (ت683 .هـ) وقطب
الدين ال�شريازي (ت711 .ه �ـ) واب��ن جمهور
االح�سائي (ت 883هـ) وجنم الدين التربيزي
(ت928ه� � � �ـ) ،ف���ض�لا ع ��ن �أن� ��ه مت ��ت م��راج�ع��ة
الأف � �ك� ��ار امل�تر� �س �خ��ة ع ��ن ال� ��� �ش ��روح و�� �ش ��روح
ال �� �ش ��روح ال ��ذاه �ب ��ة �إىل ال �ق ��ول ب ��أن �ه��ا ك��ان��ت
عقيمة بعقم �شديد ،فكان �أن �أعيد االعتبار
�إىل �أهميتها و�إىل �أهمية من�سوب النقد فيها
(جالل الدين الدواين منوذجا).
ما الت�صور اجلديد الذي يحمله الكتاب
بني طياته؟
على جهة ال�سلب ،يختلف اجلهد املبذول يف
الكتاب عن اجلهود املبكرة يف درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية منذ امل�ست�شرق الهولندي دي بور
( ،)1902وذلك يف �أمرين:
 -ال يفا�ضل �أ�صحاب هذا الكتاب بني القرون

املعروفة (ق/9.ق ،)12.و�إمن��ا مينحون لكل
قرن قيمته.
 يركز �أ�صحاب الكتاب على عمل الفيل�سوفول �ي �� ��س ع �ل ��ى ح �ي ��ات ��ه �أو ع �ل ��ى م ��و� �ض ��وع ��ات
ال�ف�ل���س�ف��ة ،مف�ضلني ب��ذل��ك م��ا ��س�م��وه «ق��وة
العمق» على «�سعة العر�ض».
وعلى جهة الإيجاب ،اختيار �أ�صحاب الكتاب
«امل ��داخ ��ل» ال�ث�لاث�ين ال�ت��ي و��ض�ع��وه��ا للكتاب
للتدليل ع�ل��ى ع ��دم وج ��ود قطيعة يف م�سار
ال �ف �ل �� �س �ف��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م �ن ��ذ ب ��داي �ت �ه ��ا �إىل
احلقبة احلديثة ،وللرتكيز على �أن الن�شاط
الفل�سفي ،يف القرون املت�أخرة ،ما كان مركونا
يف رك��ن معني م��ن �أرج ��اء ال�ع��امل الإ�سالمي،
وما كان معنيا مب�س�ألة بعينها .ومن ثمة ،مل
يتم الرتكيز -يف جديد الكتاب -على احلقبة
ال �� �ص �ف��وي��ة �أو ال �ق��اج��اري��ة وح ��ده �م ��ا ،و�إمن ��ا
مت تنويع ال�ب�ل��دان ال�ت��ي �شهدت على ن�شاط
فل�سفي مت�أخر خ��ارج عن الأمن��وذج املكر�س:
م�صر ،تركيا العثمانية ،هند امل�غ��ول .ال وال
ه��و مت ال�ترك�ي��ز على مبحثي «امليتافيزيقا»
و»الأنطولوجيا» -على نحو ما فعل كوربان
ون�صر -و�إمنا عمد �أ�صحاب الكتاب �إىل تنويع
املباحث لكي ت�شمل ،ف�ضال عن امليتافيزيقا
والأنطلوجيا ،املنطق والفل�سفة الطبيعية.
وق� ��د مت اخ��ت��ي ��ار من ��وذج �ي�ن م ��ن ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن:
ف�ي�ل���س��وف ع ��راق ��ي ه ��و حم �م��د ب��اق��ر ال���ص��در
ال � ��ذي ح � ��اول ح ��ل م���ش�ك�ل��ة اال� �س �ت �ق ��راء كما
طرحها الفيل�سوف الربيطاين ديفيد هيوم،
وفيل�سوف م���ص��ري ه��و زك��ي جن�ي��ب حممود
ال��ذي ح��اول تبني فكر الو�ضعيني املناطقة.
وذل ��ك ك�ل��ه ك ��ان م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ك�ت��اب بغاية
�إثبات �أن الفل�سفة الإ�سالمية لي�ست جمرد
نزعة روحية ال �صلة بها باهتمام الفال�سفة
الغربيني التحليليني.
وي� �ت� �ك� � َّون ال� �ك� �ت ��اب م� ��ن ث�ل�اث�ي�ن «م� ��دخ �ل�ا»،
ف���ض�لا ع ��ن ت �ق��دمي ك���ش��ف ب ��أ� �س �م��اء الأع �ل�ام
وب� ��اال� � �ص � �ط �ل�اح� ��ات ،وع� � ��ن ت� �ع ��ري ��ف م��وج��ز
بامل�ساهمني الذين بلغ عددهم  28باحثا من
خمتلف البلدان واجلامعات.
وت� ُ�د ْور َم َداخل الكتاب الثالثني على الكتب
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«دليل أكسفورد..
المعين على الفلسفة اإلسالمية»
محمد الشيخ *

ُظلمت الفل�سفة العربية الإ�سالمية من طرف جمايليها ،كما ال تزال ُتظلم من لدن جمايلينا اليومُ .ظلمت من طرف جمايليها؛ لأن قطاع
املفكرين الإ�سالمي املحافظ حا�صر فال�سفة العرب والإ�سالم بالتبديع والتف�سيق ،بله التكفري .فكان �أن �صدرت فتاوى �شهرية يف حترمي
اال�شتغال بالفل�سفة واملنطق ،وكان �أن �أُطلقت مرا�سيم عدة يف منع اال�شتغال بكتب الأقدمني ،وكان �أن �أُحرقت الكثري من كتب الفال�سفة.
ُ
وظلمت الفل�سفة الإ�سالمية من لدن جمايلينا؛ لأن الكثري من م�ؤرخي الفل�سفة العربية الإ�سالمية اختزلوا جهود حوايل �إثني ع�شر قرنا
من العطاء الفل�سفي العربي املو�صول ،وحوايل مائتي فيل�سوف م�سلم وما ينيف ،يف ما ميكن ت�سميته «كتب ال�صحاح» :كتب ثالثة من م�شرقيي
فال�سفة الإ�سالم (الكندي والفارابي وابن �سينا) وكتب ثالثة من مغربييهم (ابن باجه وابن طفيل وابن ر�شد)َ .و َ
لك ما ِ�شئْتَ �أن ُ َ
ت ِّدث
النا�س عن ابن عدي وعن �أبي احل�سن العامري وعن ابن كمونة ،وعن ع�شرات من �أمثالهم من متو�سطي م�شاهري هذه الفل�سفة ،كما َل َك �أن
ُ َ
ت ِّد َثهم عن �شهيد بن احل�سني وعن النو�شجاين وعن نظيف الرومي ،وعن مائة من �أمثالهم من مغموري هذه الفل�سفة ،فال تكاد جتد من �سمع
بهم ،وال حتى من �سمع مبن �سمع بهم.

واحل � ��ال �أن ه� ��ذا ال �ك �ت��اب -دل��ي ��ل �أك �� �س �ف��ورد
ل�ل�ف�ل���س�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ( -)2017ج ��اء لكي
ي���ص�ح��ح ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة امل �خ �ت��زل��ة �إىل ت��اري��خ
الفل�سفة الإ�سالمية .وما كان هو الكتاب الأول
يف العقد الأخ�ي�ر ،و�إمن ��ا ه��و الأه ��م والأوف ��ى
�إىل ح��د ال �ي��وم .فقد ائتلف جمع م��ن خرية
املخت�صني يف الفل�سفة العربية الإ�سالمية،
غ��رب�ي�ين و��ش��رق�ي�ين ،ب�غ��اي��ة ت�صحيح م��روي��ة
الفل�سفة الإ�سالمية التي ما فتئت تن�شرخ.
وي �� �ش�ير ج��ام �ع��ا ال �ك �ت ��اب �-أ�� �س� �ت ��اذ ال �ع��رب �ي��ة
وت��اري��خ الفكر الإ��س�لام��ي بجامعة ه��ارف��ارد
خ��ال��د ال��روي�ه��ب (ل�ب�ن��اين الأ� �ص ��ل) ،وزاب�ي�ن��ه
�شميدتكه �أ� �س �ت��اذة ت��اري��خ ال�ف�ك��ر الإ��س�لام��ي
بجامعة برن�ستون (�أمل��ان �ي��ة)ـ يف مقدمتهما
التي و�ضعاها للكتاب �إىل �أنَّ درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية قد دخلت حقبة جديدة ومثرية
يف الآونة القليلة املا�ضية ،بحيث �أم�ست ت�شهد
على حركة مراجعة جذرية وم�ساءلة نقدية
ل�ل�أمن��وذج امل�ك��ر���س ع��ن الفال�سفة امل�سلمني
وعن مروية م�سار الفل�سفة الإ�سالمية .ذلك



�أن جم �م��وع ال �ب��اح �ث�ين ال �غ��رب �ي�ين يف ال �ق��رن
الع�شرين رك��زوا على الفرتة املمتدة ما بني
القرن  9امليالدي (القرن الثالث الهجري)
(ن �� �ش ��أة ال�ف�ل���س�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة) وال �ق ��رن 12
امليالدي (القرن ال�ساد�س الهجري) (�أف��ول
الفل�سفة الإ� �س�لام �ي��ة امل ��زع ��وم) .ه ��ذا بينما
من باب �إن�صاف الفل�سفة الإ�سالمية القول
ب�أنها ما فتئت ت�شكل جهدا توا�صل فيما وراء
القرن ال�ساد�س امل�ي�لادي ،و�أن لكل ق��رن من
ق��رون الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة امل��دي��دة �أهميته
التي ال ميكن �أن تنكر ب�أي حال.
وم��ن هنا�َ ،س َعى الكتاب �إىل �إع ��ادة النظر يف
«املروية الرا�سخة» عن الفل�سفة الإ�سالمية
التي جتعل منها ،من جهة ،جمرد «حافظة»
و»ح��ا� �ش �ي��ة» ع �ل��ى ال �ت��راث الإغ ��ري �ق ��ي خ�لال
«عهود الظالم» الأوروب�ي��ة ،ثم كان �أن انتقل
ه ��ذا ال �ت�راث ان�ت�ق��ال��ه �إىل ال �غ��رب الالتيني
خ�ل�ال ال�ق��رن�ين  12و 13امل �ي�لادي�ين؛ مم��ا ال
يجعل من قيمة لهذه الفل�سفة اللهم �إال يف
حقبة معينة ،بينما يتم �إهمال توا�صل �صدور

�أع�م��ال الفل�سفة الإ�سالمية امل�ت��أخ��رة� .أك�ثر
م��ن ه��ذا ،وه��ذه ه��ي اجل�ه��ة الأخ ��رى ،اعتقد
البع�ض �أ َّن ��ه وحت��ت �ضربات النزعة ال�سنية
ُ
الكالمية م��ات التقليد الفل�سفي يف العامل
الإ��س�لام��ي يف ال�ق��رن ال�ث��اين ع�شر امل�ي�لادي.
وك ��ان �أن انتقلت الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة -وي��ا
للحظ العجيب!ـ �إىل الغرب.
واحلقُّ �أنَّ لهذه ال�صورة املختزلة عن الفل�سفة
الإ��س�لام�ي��ة ت��اري�خ��ا .ه ��ذه �أه ��م �أع�لام��ه من
الباحثني يف تاريخ هذه الفل�سفة م�ستعربني
وع��رب��ا :دي ب��ور (� ،)1902أول�ي�ري (،)1922
مدكور ( ،)1934الفاخوري واجل��ر (،)1957
واط ( ،)1962ثم ن�سج الباقي على منوالهم.
و� َّأم � ��ا ال� � ��ر َّواد ال� ��ذي � �س��اءل��وا ه ��ذا الأمن � ��وذج
االختزايل ،فقد كانوا بدءا من ال�ستينيات من
القرن املا�ضي هم :هرني كوربان� ،سيد ح�سني
ن�صر ،نيكوال ري�شر .ت�أثر الأوالن بالتقليد
الفار�سي ،ف�أظهرا ا�ستمرار التقليد الفل�سفي
الإ��س�لام��ي يف الأو� �س��اط ال�شيعية �إىل ح��دود
احلقبة احلديثة .وقد ركزا على بزوغ التيار

