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�إ�صالحها ،وال�سيما �أ َّن املدينة يف حاجة ما�سة �إىل �أبنائها
املثقفني لتنوير �أهلها.
يهاجم �أحمد بن م�سكويه (421-320هـ) النا�س الذين ال
يرون ال�سعادة �إال يف متعة الأكل وحالوة ال�شراب و�إ�شباع
الغرائز ،فالف�ضيلة العليا والكمال الأ�سمى وال�سعادة
احل�ق�ي�ق�ي��ة ال ت �ن��ال �إال ب��ال�ع�ق��ل .وال �� �س �ع��ادة ال ت�ت��م �إال
باالجتماع والتعاون وامل�شاركة يف بناء املجتمع بد ًال من
الفرار والهروب �إىل الأماكن املنعزلة .وبالتايل ،الذي
يتعارك داخل املدينة وي�ساهم يف تدبريها وبنائها �أف�ضل
من الذي يهرب بعيدا ليتقرب من اهلل.
لقد �أحلق الباحثون يف هذا الكتاب كل مقال على حدة
ببيليوغرافيا م���ص��ادر ا�ستعملوها وا��س�ت�ع��ان��وا ب�ه��ا يف
كتابة ه��ذه ال��درا��س��ات امل�ط� ّول��ة .وتنوعت ه��ذه امل�صادر
ب�ين ك�ت��اب��ات ب��الإجن�ل�ي��زي��ة وك�ت��اب��ات ب��الأمل��ان�ي��ة و�أخ ��رى
بالعربية .وحتيل كل هذه الدرا�سات �إىل دور الفل�سفة
الإ�سالمية و�أهميتها وعلى م��دى ا�ستقبالها يف املجال
الغربي� ،سواء الإجنلو�ساك�سوين �أو الناطق بالأملانية.
مما ي�ؤكد فكرة هذا الكتاب التي �أجمع عليها امل�شاركون
يف ت�أليفه (وقبله اجلزء الأول من هذه ال�سل�سلة) ،وهي
�أ َّن الفل�سفة الإ�سالمية فكر عابر للثقافات وم�ؤثر يف
الفكر الغربي والعربي ،و�أن ه��ذا الفكر الفل�سفي ك ّون
و�أن�ش�أ جيال من املفكرين والعلماء ذوي التفكري النقدي
املنفتح على الثقافات الأجنبية ،وعلى التعددية الفكرية،
واملت�شبث بال�صرامة العلمية التي ا�ستندت �إىل �أعمال
ه ��ؤالء املفكرين ال��ذي��ن ا�شتغلوا على الفكر اليوناين
والإغريقي درا�سة وحتقي ًقا وترجمة وتدري�ساً وقدّموه
للعامل ليربهنوا على �أن الفكر الإ�سالمي �إذا حمل �أهله
ه ّمه مل يعرف االنحطاط وال التخلف.
يُك َّر�س هذا الكتاب لتبيان كيف كان العامل الإ�سالمي
يف زم��ن ما م�شهوراً بعلمائه وفال�سفته ،مما �أث��ار عند
ال �غ ��رب م ��زي ��داً م ��ن احل �� �س��د وال �ت �ع �ب�ير ع ��ن الإع �ج ��اب
بال�شرق وال�غ��رب الإ��س�لام��ي .ولكن ه��ذا ك��ان منذ زمن
طويل كما تبني ه��ذه الدرا�سة� .أم��ا احلديث اليوم عن
الإ�سالم وع�صوره الذهبية يف الع�صر الو�سيط في�شبه
رواي��ة ق�ص�ص خيالية ال �أحد يهتم بها .فعاد ًة ال يعرف
امل�سلمون �أنف�سهم املفكرين العظام وال�ت��اري��خ الفكري
الذهبي للم�سلمني ،ك��ون ه ��ؤالء امل�سلمني ال يلتزمون
ب ��أع �م��ال ه � ��ؤالء ال�ف�لا��س�ف��ة وامل�ف�ك��ري��ن ال��ذي��ن �أع �ط��وا
الكثري للإ�سالم وللم�سلمني .بالتايل يدين امل�ست�شرقون
امل�سلمون بذلك ملفكريهم وال ين�سون هذا �أبداً .فقد كانوا

يعملون بجهد على درا�سة خمطوطاتهم وحتريرها من
جديد والتعليق عليها وتدري�سها وترجمتها ،وتكييفها
م ��ع ال�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام ��ي م ��ن خ�ل�ال ال�ع�ظ�م��اء الإغ ��ري ��ق
واليونان ،وبهذا ي�سجل لهم قيامهم مبا �أ�سماه الباحثون
يف هذا الكتاب بـ«الإنقاذ الفكري» .لأنه منذ القرن الثامن
ع�شر هناك اعتقاد بوجود من �أراد جعل الأمة الإ�سالمية
تعي�ش ع�صر انحطاط حني قال العلماء املت�شددون �إنه
يلزم التقيد احلريف بالقر�آن وال�سنة وتف�صيل كل �شيء
بعد ذلك ح�سب التف�سري الأح��ادي دون تقدمي جتديد.
بالتايل ي�صبح التاريخ الفكري للأ ّمة ف�ص ً
ال من معرفة
�أجيال من امل�سلمني بهذا العداء لالجتهاد ،مما ت�سبب
للأمة يف �سبات طويل وهي توا�صل الرتاجع والركود،
بينما بقية العامل يتقدم فكر ًيا وعلم ًيا.
ي �ع �ل��ن م ��ؤل �ف ��و ه� ��ذه ال���س�ل���س�ل��ة ب � � �� ّأن اجل �ي ��ل اجل��دي��د
م��ن امل�سلمني يف �أمل��ان�ي��ا ال ي�ع��رف��ون �شيئاً ع��ن الكندي
وال�ف��اراب��ي واب��ن �سيناء وال �غ��زايل ،وع��ن عمل الالهوت
الربوت�ستانتي الذي له هدف واحد هو حمو كل تاريخ
يتعامل مع القرون الو�سطى الإ�سالمية ويتباهى بها.
لأن من ف�ضائل ه��ذه املرحلة ،التعددية وحرية الفكر
يف فهم ال��دي��ن ،وال��ر��ش��اق��ة العقلية .وق��د ح ��اول «م��راد
هوفمان» يف كتابه ال�صغري ذي املحتوى ال�ضخم بعنوان
«م�سلك فل�سفي نحو الإ��س�لام» التعريف بجيل جديد
م��ن الفال�سفة ال�شباب وامل�ف�ك��ري��ن امل�سلمني يجعلون
الذين يتخذون من الفل�سفة الإ�سالمية مرج ًعا لهم.
فال�شجاعة تكمن يف اكت�شاف تاريخ التفكري الإ�سالمي،
�سواء كان هذا التفكري �صحيحا �أم خاطئا ،لذلك ،يجب

على القراء امل�سلمني  -وغري امل�سلمني -يف �أملانيا قراءة
هذه ال�سل�سلة ،لي�س من �أجل اال�ستهالك ب�صورة عمياء،
بل من �أجل بناء تفكري نقدي وحتفيز على هذا التفكري.
عندها فقط ت�صبح الفل�سفة متعة ال ت�صدق.
ي��دخ��ل �إع� ��داد ه ��ذا ال�ك�ت��اب �ضمن م���ش��روع م�ك��ون من
ع���ش��رة �أج� ��زاء .ك��ل ج ��زء ي�ج��ب �أن ي���ض� ّم فال�سفة لهم
ر�ؤى وتوجهات خمتلفة وم�ت�ع��ددة ،و�إع�ط��اء الإمكانية
للباحثني ال�شباب لتقدمي ه��ذه ال ��ر�ؤى وه��ذه الأف�ك��ار
الفل�سفية الإ�سالمية جلمهور عري�ض يف املجال الثقايف
الأملاين .وه�ؤالء الباحثون يعملون على م�ساعدة باحثني
�آخرين يكتبون باللغة الأملانية ،فالأمر ال يتعلق مب�س�ألة
�إذا ما كانت الكتب مهمة �أم ال .لأن ه��ؤالء الباحثني يف
�أملانيا كانوا منقطعني ب�شكل نهائي عن تقليد املعرفة
الإ��س�لام�ي��ة ،ع��ن ال�ك�لام والفقه واحلكمة والت�صوف.
بهذا يُريد من�سق هذه ال�سل�سلة «حممد �سمري مرتظى»
تقدمي م�ساهمة فعلية ومميزة فيها يقدم ع�شرة كتب
للمكتبة الأملانية عن الفل�سفة الإ�سالمية ،والتي ميكن
للقراء امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني قراءتها اليوم ،وغ��داً،
ورمبا بعد مائة عام� .إنه «م�شروع تكوين».
ت�ستهدف �سل�سلة الكتب ه��ذه �إذاً جمهور ال�ق��راء ،لكن
امل�سلمني هم الفئة امل�ستهدفة بالدرجة الأوىل« :لأننا
يف �أملانيا انقطعنا هنا عن التقاليد الفكرية الإ�سالمية
وب �ه��ذا �أ��ص�ب��ح ه ��ذا ال�ف���ض��اء �أر� �ض �اً ت�غ��ذي�ه��ا التجمعات
الإ�سالمية ذات الآيدولوجية امل�سيئة للإ�سالم يف �أملانيا.
نريد �أن نعطي للم�سلمني مرة �أخرى �شعوراً و�إح�سا�ساً
و�إدراكاً بتقاليدهم الفكرية العريقة .ولكن طبعاً ميكن
لأي �شخ�ص �أن ي�شرتي الكتاب ويح�صل على تكوين ذاتي
يف جمال الفل�سفة الإ�سالمية».
------------------------------------الكتاب :الفلسفة اإلسالمية في صراع
من الرازي والفارابي حتى ابن مسكويه
ال ــم ــؤل ــف :مــجــمــوعــة م ــن الــمــؤلــفــيــن،
تنسيق محمد سمير مرتظى.
اللغة :األلمانية
دار الــنــشــر :تــريــديــســيــون ،هــامــبــورغ،
ألمانيا.2017 ،
عدد الصفحات 120 :صفحة.
* باحث في الدراسات األلمانية
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الفلسفة اإلسالمية في صراع:
من الرازي والفارابي إلى ابن مسكويه-تأليف جماعي
رضوان ضاوي *
جاء كتاب «الفلسفة اإلسالمية في صراع من الرازي والفارابي حتى ابن مسكويه (الجزء الثاني)» تتمة لمشروع علمي تعريفي
المكونة لهذا
للفلسفة اإلسالمية في المجال الثقافي األلماني .وكانت األسئلة المحورية والمشتركة التي طرحتها الدراسات
ّ
الكتاب هي :ما هي الفلسفة اإلسالمية؟ وهل يستطيع المسلمون المجادلة حول األسئلة الفلسفية؟ -لقد طرح الباحثان
«محمد سمير مرتظى» و»مراد فلفريد هوفمان» الجزء الثاني من سلسلة كتب «الفلسفة اإلسالمية» ،وعلى هذا األساس
مطولة لمجموعة
ضم هذا الكتاب «الفلسفة اإلسالمية في صراع من الرازي والفارابي إلى ابن مسكويه (ج »)2خمس دراسات
ّ
ّ
من الباحثين في الدراسات اإلسالمية والفلسفة والفكر اإلسالميين في الجامعات األلمانية .حيث عالج أيضًا كل من «المهدي
أصفهاني» و»بشرى ييسل» هذه الظاهرة عبر التاريخ اإلسالمي.

�أ ّما يف املقدّمة النقدية التي ت�صدّرت هذا الكتاب ،فقد
كتب الباحث «�إ�سيفيت بوالت» ب�أن الدّين الإ�سالمي يف
الغرب ال يرتبط عادة بتقليد املواجهة الفل�سفية واجلدل
الفكري حيث ميكن تقليدياً �أن جند جمموعة من الآراء
وال�ن�ق��ا��ش��ات املت�ضاربة ع��ن �أ�سئلة احل�ي��اة وال��وج��ود يف
جماالت الثقافة الإ�سالمية.
وج��اءت مقاالت الباحث حممد �سمري مرتظى ،خا�صة
مقاله «ال ��رازي ،ناقد الدين» يف البداية لتدر�س حالة
الرازي ،وهو فيل�سوف من القرن التا�سع والعا�شرّ � .إن ما
يجعل القارئ الأملاين منده�شاً بهذا اخل�صو�ص هو كون
الرازي معروفاً بالإحلاد يف الأو�ساط الإ�سالمية ،وكان
دائماً ينتقد الدين ،وعليه ط ّور فكره الإ�سالمي ور�ؤاه
ومعرفته باهلل وبالعامل من خالل ن�شاطه الفل�سفي .هذا
الأمر ي�سبب فع ً
ال ده�شة كبرية لدى الباحثني والق ّراء
خا�صة لدى اجلمهور الأمل��اين ال��ذي يعتقد �أن��ه مل يكن
ّ
ليعب الفال�سفة يف العامل الإ�سالمي عن
هناك جمال ّ
خا�صة ما تع ّلق بالقناعات
�آرائهم و�أفكارهم بح ّرية تا ّمةّ ،
الدينية يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي .ويُفرت�ض �أن التع�صب
موجه
الإ�سالمي  -ح�سب ر�أيهم وت�صو ّرهم اخلاطئّ -
�ض ّد كل �أمناط العي�ش الأخرى �أو ر�ؤى العامل املخالفة.
وكل هذا �أ�صبح يف هذا الكتاب مو�ضع ت�سا�ؤل ونقا�ش.
بعد ذلك �ستتم مُعاجلة معا�صر ال��رازي وهو الفارابي
من ترك�ستان ،وق��د �أ�سماه امل�سلمون «املعلم ال�ث��اين» يف
ع�صره ،فاملعلم الأول هو �أر�سطو .و�سمي الفارابى «املعلم
ال�ث��اين» ن�سبة للمعلم الأول �أر�سطو والإط�ل�اق ب�سبب
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اهتمامه باملنطق ل ّأن الفارابي هو �شارح م�ؤلفات �أر�سطو
املنطقية.
هنا ،يك�شف امل�ؤلفان ،من خالل مقال «الفارابي ،املعلم
ال�ث��اين» عن �أهمية الفل�سفة اليونانية وعظمتها التي
مثلها �أر�سطو تقليد ًيا يف العامل الإ�سالمي� .إن��ه �صراع
بني ال�شرق والغرب ما زال م�ستم ًرا حتى اليوم .ففي هذا
امل�ؤلف عمل الباحثون على �إبطال فكرة �أ َّن دين الإ�سالم
ال ُيكن التوفيق بينه وبني العقل .وهذا الكتاب ي�ؤطر
جمموعة متنوعة م��ن الآراء�� ،س��واء ك��ان��ت م��ن ال�ق��راء
امل�سلمني �أو غري امل�سلمني .والفارابي هو �أبو ن�صر حممد
بن حممد بن �أوزلج بن طرخان الفارابي ،ولد عام 260
ه� �ـ874/م يف ف ��اراب ف��ى �إقليم ترك�ستان وا�شتهر با�سم
الفارابي ن�سبة �إىل املدينة التي عا�ش فيها .يعود الف�ضل
�إل�ي��ه يف �إدخ ��ال مفهوم ال�ف��راغ �إىل علم الفيزياء .ت�أثر
به كل من ابن �سيناء واب��ن ر�شد .و�ضع عدة م�صنفات،
وك��ان �أ�شهرها كتاب ح�صر فيه �أن ��واع و�أ��ص�ن��اف العلوم
ويحمل ه��ذا ال�ك�ت��اب �إح���ص��اء ال�ع�ل��وم .در� ��س الفل�سفة،
واملنطق ،والطب على يد الطبيب امل�سيحي يوحنا بن
ح�ي�لان .عكف على درا� �س��ة م ��واد ال�ع�ل��وم والريا�ضيات
والآداب والفل�سفة واللغات وعلى الأخ�ص الرتكية وهي
لغته الأ�صلية بجانب معرفته للغات العربية والفار�سية
واليونانية .كما در�س العلوم الل�سانية العربية واملو�سيقى
واحتل مكانة بارزة بني العلماء ،والأدباء ،والفال�سفة.
يف ال�ف���ص��ول ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة� ،ست�ستمر امل �ق��ارن��ة بني
ال �ف��اراب��ي و�أف�ل�اط ��ون م��ن خ�ل�ال م �ق��ال ب��و��س��را يي�سل

املو�سوم بـ«معار�ضة الد�ستور من املجتمع عند �أفالطون
وال �ف��اراب��ي» ،وال�سعي وراء ال�سعادة عند اب��ن م�سكويه
م��ن خ�لال مقال امل�ه��دي �أ�صفهاين مقال بعنوان «اب��ن
م�سكويه -الأخ�ل�اق ��ي» .وم�ق��ال حممد �سمري مرتظى
بعنوان «ابن م�سكويه وامليول نحو ال�سعادة» .هكذا ميكن
القول �إ َّن املجلد الثاين يف �سل�سلة «الفل�سفة الإ�سالمية»
ال مينح القارئ ر�ؤى يف الفكر الفل�سفي يف وق��ت �سابق
فح�سب ،و�إمن ��ا ي ��أخ��ذ �أي ��ً��ض��ا حت �ي��زات ال �ق��ارئ الأمل ��اين
اخلا�صة بعني االعتبار.
وامل�سلم
ّ
يرى الفارابي �أ َّن ال�سعادة ال تكون باملنافع احل�سية ولذة
التملك ،بل بالفل�سفة التي ننال بها ال�سعادة والكمال
والف�ضيلة الكلية الكربى ،وال تتم الفل�سفة �إال بت�شغيل
العقل واملنطق اللذين ي�ساعدان ال�ع��ارف احلكيم على
التمييز بني الأ�شياء و�إدراك ال�صواب من اخلط�أ .ومن
هنا ،فالعقل هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق ال�سعادة و�إدراك
الف�ضيلة وت��ذوق احلكمة اليقينية على غ��رار الت�صور
الأف�لاط��وين والأر��س�ط��ي لل�سعادة .وي�ت�ج��اوز الفارابي
�أو املعلم ال�ث��اين ط��رح اب��ن �سيناء ال��ذي يقرن ال�سعادة
وال�ك�م��ال بالتفرد وت��رك �شواغل الدنيا واالت �ك��ال على
اهلل ق�صد نيل مر�ضاته �سبحانه ت�ع��اىل ،وذل ��ك بربط
ال�سعادة بتدبري املدينة وتفعيلها لتكون مدينة �صاحلة
فا�ضلة ق��وام�ه��ا العقل واحل�ك�م��ة واال��س�ت�ه��داء بال�شرع
الرباين .فقد ت�أثر الفال�سفة بفل�سفة �أفالطون و�أر�سطو
ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وك��ان��وا الي�ح�ب��ذون االب�ت�ع��اد
ال�سلبي ع��ن امل���ش��ارك��ة يف ت��دب�ير امل��دي�ن��ة وامل���س��اه�م��ة يف

