






 موقف اإلمام الغزالّي وابن رشد من الفلسفة

  ن. مشنادالدكتور 
 

 ملخص البحث

هتدف هذه الدراسة إىل النظر يف مواقف الغزايل وابن رشد من الفلسفة. تبدأ الدراسة 
. افت الفالسفةتهباحلديث عن املوقف النقدي للغزايل من الفلسفة، خاصة من خالل كتابه 

أما القسم الثاين منها، فيتحدث عن موقف ابن رشد من الفلسفة، وحماوالته للتوفيق بينها 
ويقارن املقال بني موقف الغزايل وموقف ابن رشد من مسألتني، مها: مسألة وبني الشريعة. 

 أزلية العامل، ومسألة السببية.

 مقدمة

فيمين أن  ؛مصففففففملمي عات رين تعريفه واسففففففتتدامه بمر   تلفة الفلسفففففففة ا سففففففالمية
يسففففتتدت عله أله الفلسفففففة املسففففتمدس من لصففففو  ا سففففالت حيث يقدت ر ية ا سففففالت  ول 

اليت متت يف إطار الثقافة العربية  كما يشففففففما عيا ااعمال الفلسفففففففية  ،واحلياس واخلالق اليون
ا سالمية من دون أي ضرورس ان ييون مرتبما بنصو  شرعية إسالمية. بدأت الفلسفة يف 

يف القرن  اهتذرو  توصفففلمث لدولة ا سفففالمية، إلشفففاعن عند بدايات ااحلضفففارس ا سفففالمية كتيار 
الد عندما أصففففبمي املسففففلمون عله إطالف بالفلسفففففة اليولالية القدرة، والذي أد  التاسففففا للمي

ة إىل يف العصر الذهيب للدولة العباسية، بدأ لقا العلوت ا غريقي إىل لشوء رعيا من الفالسفة.
كثر اا مما مهد اللتشار الفير الفلسفن اليولاين بشيا كبري. وكالت املدرسة الفلسفية العربية

1)ن املدرسففففففة اافالطولية ا د ة شففففففيوعا ه
Platonism(-Neo.  أهم جتليات اافالطولية ا د ة

                                                 
  قسم اللغة العربية، كلية اجلامعة، ترولنتربات، كرياال، اهلندورعيس أستاذ مساعد. 
، وأرسمو. وقد فيثاغورسأيضا عناصر من أفيار  مذهب فلسفن تمّور عن فلسفة أفالطون، وأخذت اافالطولية ا د ة 1

طور اافالطوليون  .أفلوطني بورفريي وبروكلس ن اافالطولية ا د ة. أما رواد اافالطولية اآلخرون فهم أتبافو طأفال أسس
وطبقا هلذه النظرية، فإن عيا ااشياء اليت رين ختيلها، هن فقط لسخ . شيالاا ا د ون فلسفتهم من لظرية أفالطون عن
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إىل السا ة العربية ا سالمية إال بعد  (2)مل يدخا أرسمو .(1)جتلت يف رساعا إخوان الصفا
أول من برز من فالسفة العرب،  (4). كان اليندي(3)قات هبا اخلليفة املأمون  ركة الرتعة اليت
شففففهد املنمق اليولاين التشففففارا .(6)مدرسففففة فيرية يف الفلسفففففة ا سففففالمية (5)مث أسففففس الفاراي

 ، منذ أن أدخله أبو  امد الغزايل القرن السفففففادس اهلمري و ما بعدهواسفففففعا بني أها العلم يف

                                                 

العقا بالصورس اجلوهرية لشنء ما، باا ر   من ااشيال اليت تيوِّن جوهرها الصحيمي. واملعرفة تأيت من اال تفاظ يف معينة
 العارضة.  عن تصّوره بأ اسيس أوصافه

حتت  الرابا اهلمري تيار يركز عله فهم املعاين الدفينة للقرآن، ومسن هذا التيار علم الباطن.لشأ يف النصف الثاين من القرن  1
تأ ري ا مساعيلية والباطنية والفلسفة اليولالية والفارسية واهلندية البثقت عاعة إخوان الصفا يف البصرس، وكالت اهتمامات هذه 

رسالة ذاف صيتها  ىت يف  52وقاموا بيتابة فلسفتهم عن طريق  ياسة،إىل الفلك والس اجلماعة متتد من العلم والرياضيات
 ويعترب البعض هذه الرساعا موسوعة للعلوت الفلسفية.  االدلس،

 بعد ااكادرية. ور ا يف افالطون تتلمذ اسماغريا، مبدينة  .ت.( هو مفير وفيلسوف إغريقن، ولد  322أرسمو )  2

سنة  أ ينا يف اللوقيون مدرسة أسس مث مقدوليا، يف ااكرب لإلسيندر مربيا أصبمي مث لتدريس،با وقات سطرواد أستاذه إىل وفاس
املقوالت، والعبارس،  تشما؛ واليت املنمقية اليتب :آ اره من وفاته.  ىت سنة، ١٢ مدس فيها يدرس وظا .ت.  ٣٣٥

 إىل وااخال  المبيعة، بعد السفسماعية، وما واملغالمات اجلدلية، الثالية، واملواضا والتحليالت ااوىل، والتحليالت

 .اا ينيني ودستور ليقوماخوس، والسياسة،
ويف وت اخلليفة اهلادي، يف الليلة اليت مات فيها هف 170ولد عاتاملأمون هو اخلليفة العباسن املشهور، ابن هارون الرشيد،  3

. كان من أبرز مؤيدي  ركة 833-813: مليالدي. فرتس اخلالفة با218- 198فرتس اخلالفة باهلمري: هف، و 218 عات
 الثقافة العربية يف عصره كثريا. املعتزلة وآراعها. ازدهرت

امللقب باملعلم ااول، أول من برز من فالسفة العرب.  كان أول  ت(،873-805) كان يعقوب بن إسحا  اليندي   4
 اهتمامات اليندي متنوعة، منها الرياضيات وعلم الفلسفة.يف دراسة القرآن. كالت  مسلم  اول استعمال املنهج املنمقن

فقط با كان ينصب عله دراسة ااديان  مل يين اهتمات اليندي منصبا عله دين ا سالت .لين اهتمامه الرعيسن كان الدين
ة أن احلقيقدي يقرر الين .الوصول إىل احلقيقة من عيا املصادر ومن شىت الديالات واحلضارات نفيرته ه ااخر ، وكالت

 وله يف .وكتابه "رسالة يف الفلسفة ااوىل" يعترب دفاعا عن الفلسفة .فال تناقض بينهما واحلقيقة الفلسفية وا دس الدينية

 .مؤلفا بني كتاب ورسالة 25الفليية وعلم الفلك ما يقرب من  اجلغرافيا
ا سالت  تضييق  مم الفموس بني لم الثاين،امللقب باملع الفيلسوف من تركستان، ،ت(950-847)  اول الفاراي 5 

ويعتربه البعض راعدا يف هذا اجملال  يث  اول يف كتابه "آراء أها املدينة الفاضلة" التمر  إىل القضايا االجتماعية  والفلسفة،
 مني". أن جيما بني رأي احلييمني: أفالطون وأرسمو يف كتابه "اجلما بني احليي والسياسية املتعلقة با سالت.  اول الفاراي

، ترعة: د/ حممد زهري السمهوري، جملة عامل املعرفة، العدد 1، ج تراث اإلسالمشاخت، جوزيف، وبرزورث، كليفورد،   6
 .121، اليويت: اجمللس الوطين للثقافة،   1998، مايو 233



           21    ن. شمناد                                                    موقف اإلمام الغزالي وابن رشد من الفلسفة 

التيار الفلسففففففففففففففن عند بلغ مث  .(1)يف أصفففففففففففففول الفقه، و ّث عليه و جعله مدخال ليا العلوت
املسففففففلمني منعمفا بالغ اامهية عله يد ابن رشففففففد من خالل متسففففففيه مببدأ الفير احلر وحتييم 
العقا عله أسففففاس املشففففاهدس والتمربة. فهذه الدراسففففة تناق  موقف ا مات الغزايل وابن رشففففد 

 من الفلسفة.

  اإلمام الغزالي

أ د أهم أعالت عصره و من  د واا مات أبو  امد الغزايل عامل وفقيه ومتصوِّف إسالمن، 
ا مات الغزايل بني الريادس الفلسفية واملوسوعية  عا أشهر علماء الدين يف التاريخ ا سالمن.

الرو ية، اتسم بالذكاء وسعة اافق وقوس احلمة وإعمال العقا وشدس  الفقهية والنزعة الصوفية
املتتلفة  ما شماعة الرأي و ضور الذهن، كا ذلك أّهله لييون راعدا يف تلك العلوت لتبصر،ا

حييمه يف كا تلك العلوت إطار  والفنون املتباينة؛ فيان الغزايل فيلسوفا وفقيها وصوفيا وأصوليا،
ها س فيفصارت له الرياد الواعية والفير الراشد، حميم من العلم الوافر والعقا الناضج والبصريس

  .أعالت العرب املوسوعيني املعدودين عيعا، وأصبمي وا دا من

  فلسفة الغزالي
رسالة، وقد أدرك منذ صباه ذلك  ه يشعر أله صا بالغزايل منذ  دا ة سنّ ا مات كان 

بني رو الية الصوفية الغزايل فمما  .والتيارات الفيرية الصراف الداعر بني الفر  الدينية املتتلفة
، وبني النزعة العقلية (2)الوجدان وعمق ا ران والزهد يف الدليا العبادس وشفافية يف صفاء
وكان  .النظر إىل أمور الدليا والدين عله  د سواء، و رية الفير وشماعة الرأي العلمية يف

والبحث عن احلقيقة، وقد اتبا منهما عقليا يقوت عله  الغزايل يف فلسفته يعرب عن شغفه بالعلم
"من مل يشك مل  وهو يفسر ذلك بأن .(3)واحلدس الذهين الشك : أساسيتني مها فيرتني

                                                 
 .16، دار ا تسب،   مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية عالل، خالد كبري،  1
 .21 ، تراث اإلسالمشاخت، وبرزورث،   2
 .168، بريوت: دار القدس،   مكان العقل عند العربطوقان، قدري طوقان،   3
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 (2)وهذا املنهج .(1)"ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر، ومن مل يبصر يبقه يف العمه والضالل
تسعة قرون شديد التشابه مبا قدمه الفيلسوف الفرلسن  الغزايل منذ أكثر منا مات الذي اتبعه 
( DescartesRené دييارت

 وأخذه عنه؛ فقد عاش الفيلسوفان بالغزايلتأ ره  وهو ما يؤكد (3
الشهري "الشك  لغزايل، فعبارس الغزايللاملعرفية ذاهتا، وإن كان فضا السبق وااصالة يظا  التمربة

ا دييارت هن اليت بىن عليه" أول مراتب اليقني" اليت أوردها يف كتابه "املنقذ من الضالل
 ينما عثر بني حمتويات ميتبة  اكعكااستاذ عثمان   بت ذلك البا ث التولسن مذهبه، وقد أ

، ووجد أن دييارت قد وضا "من الضالل املنقذ"دييارت اخلاصة بباريس عله ترعة كتاب 
 .(4)"اهلام : "يضاف ذلك إىل منهمنا أمحر حتت تلك العبارس، مث كتب يف اخم  

اافضا  رأ  أن التصوف هو املنهج التصوف بعد أنالغزايل من الفلسفة إىل ا مات حتول 
دوره، با  ، وهو يف تصوفه ال يهّم  العقا، وال يقلا من(5)املعرفة اليقينية املالعمة يف تلقن

والغزايل ير   .التصوف عله العيس من ذلك؛ فإن للعقا عنده دورا أساسيا يف سلوك طريق
ولين ليس من املمين أن ينيشف له  إدراكه، أله قد ينيشف للصويف ما ال رين للعقا

عنده هو امليزان الذي قيضه اهلل لإللسان لقياس مد   شنء حييم العقا باستحالته، فالعقا
هلا، ومن مث فإله ليس مثة تعارض بني مقتضيات التعقا، وشئون  صد  معارفه ووضا احلدود

تقبلها  للعقا دور أكثر من. أما يف مساعا ا هليات والغيب فيقرر أله ليس (6)الديين ا ران
العقلية الواعية يف تنقية التصوف  ومما ال شك فيه أن الغزايل قد ساهم بتلك .والتسليم بصدقها

                                                 
 .279زاعر،    ، كلية العلوت االجتماعية، جامعة اجلمكانة العقل في فلسفة الجاحظاجلوزي، عبد اجمليد،    1
كتابه )املنقذ من الضالل(  يث يبدأ بالشك يف  تبىن الغزايل الشك املنهمن )االبتداء بالشك لاللتهاء باليقني( كما يف  2

 لراه حمم الدينار بينما الرباهني تثبت أله أكرب من اارض.  احلواس بأدلة منها أن اليوكب
 وفيزياعن ورياضن فرلسن الذي يعترب مؤسس الفلسفة احلديثة.فيلسوف هو ( 1650-1596)ريين دييارت   3
 .115-114، بريوت: مؤسسة الرسالة،   4، ط اإلمام الغزالي بين مادحيه وناقديهالقرضاوي، يوسف،   4
كوسيلة   ظنية، هلذا للمأ لليشف تبىن الغزايل أخريا لظرية اليشف الصويف، ومضموهنا أن احلواس والعقا وساعا معرفة  5

 بالرياضة الرو ية ير  احلماب بني ا لسان وخالقه  ىت يزول فيتلقه ا لسان للمعرفة اليقينية ومضمون هذا اليشف أله

 .من اهلل املعرفة تلقاعيا مباشرس
 .122  ، تراث اإلسالمشاخت، وبرزورث،   6
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 . يؤكدالتصوف واحلياس الرو ية بعدا عقليا جديدا من كثري من البدف واالحنرافات، وأعمه
ظرية، ان  يا من النا ية النمهما، هو أن العقا والشرف ال يتعارضان تعارضا  قيق مبدأالغزايل 

اآلخر، وال من النا ية العملية، كما ير  الغزايل  اكليهما لور من عند اهلل، فال ينقض أ دمه
 .(1)قهأن أ دمها يؤيد اآلخر ويصدّ 

 موقف الغزالي من علم الكالم 

أكد ا مات الغزايل أمهية علم اليالت ، وقال بوجوبه وجوب كفاية عله العلماء، ومنا 
العامة عن مدارسته واخلوض يف مساعله، وهلذا جنده يقول: "لين تمبيقه عله العوات ينبغن أن 
جيري جمر  اادوية اليت يعاجل هبا مرضه القلوب. والمبيب املستعما هلا إن مل يين  اذقا 

. ويقول يف موضا آخر: (2) اقب العقا رصني الرأي كان ما يفسده بدواعه أكثر مما يصلحه"
أن يعرف اخللق جالل اهلل اخلالق وعظمته، ال بقول املتيلمني أن ااعراض  اد ة وأن "ينبغن 

اجلواهر ال ختلو عن ااعراض احلاد ة فهن  اد ة، مث احلادث يفتقر إىل حمدث، فإن تلك 
التقسيمات واملقدمات وإ باهتا بأدلتها الرمسية يشوش قلوب العوات، والدالالت الظاهرس القريبة 

ت عله ما يف القرآن تنفعهم وتسين لفوسهم وتغرس يف قلوهبم االعتقادات من اافها
. أما العلماء وطالب العلم فقد ألزمهم هبذا العلم وأكد أله فرض عني عليهم، وهو (3)اجلازمة"

من فروض اليفاية؛ اله ال جيب عله اخللق إال التصديق واجلزت وتمهري القلب  عله الباقني
 .(4)ران، وإاما تصري إزالة الشك فرض عني يف  ق من اعرتاه الشكعن الريب والشك يف ا 

 "تهافـُت الفالسفة"كتاب 
  هتافت الفالسفة هو كتاب الغزايل يف لقد الفالسفة. أعلن الغزايل يف اليتاب فشا

                                                 
 .40  ، ديهاإلمام الغزالي بين مادحيه وناقالقرضاوي،   1
 .8اليتب العلمية،  : ، بريوت: دار االقتصاد في االعتقادالغزايل، أبو  امد،   2
 .74،  : إلجام العوام عن علم الكالمالغزايل، أبو  امد،   3
 .121،  : االقتصاد في االعتقاد الغزايل،  4
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اهتماماهتا  الفلسفة يف إجياد جواب لمبيعة اخلالق وصرح أن الفلسفة جيب أن تبقه مواضيا
القابلة للقياس واملال ظة مثا المب والرياضيات والفلك. واعترب الغزايل حماولة يف املساعا 

ا لسان منافيا ملفهوت الفلسفة من ااساس.  الفالسفة يف إدراك شنء غري قابا لإلدراك حواس
قوالني اجلزء  استتلص الغزايل يف كتاب "هتافت الفالسفة" إىل فيرس أله من املستحيا تمبيق

الوسيلة املثله لفهم اجلالب الرو ن   لسان لفهم طبيعة اجلزء املعنوي وعليه فإناملرعن من ا
الغزايل طريق التصوف للوصول إىل اليقني بوجود  تم بوساعا غري فيزياعية، واختارتجيب أن 

 . (1)االلتظار إىل ما بعد املوت للوصول إىل احلقيقة اخلالق أ ناء احلياس بدال من

شراععهم ومقدماهتم للبحوث ا هلية يف  يف اليتاب، الفالسفة يففقد لاق  الغزايل، 
وهن ست عشرس مسألة يف ا هليات، وأربا يف  ضوء البحث العلمن، واحلمة العقلية،

استدالالهتم، وتناقضهم، واختالفهم، وهتافت عقيدهتم، ويعترب   وبنّي فيها ضعف .المبيعيات
عظيم ال خيلو من  شألا وأشدها عنفا، وهو عماالفالسفة" من أكرب ردوده  كتابه "هتافت
طويا، فهو يبني املساعا اليرب  اليت   اله مثرس دراسة حميمة عله ذلك، وتفيري ؛قيمة فلسفية

يدل اختيار هذه املساعا وطريقة عرضها ومتحيص  ين والفلسفة، كنكالت حما خالف بني الدّ 
هنم غزايل عمن سبقه يف حماربة الفلسفة، أالفالسفة. فيمتاز ال ااسس اليت تقوت عليها مذاهب

 الدفاف عن ا سالت وعقاعده، فقد هاجم الفلسفة وتناوهلا بالفحص والنقد، اختذوا موقف

الفلسفة،  وهمم عليها هموما عنيفا مبينا عله الدراسة والبحث العلمن، و مة مثا  مة
املتهم، وأجلأ ممثليها  وقفوعقا مثا عقا الفالسفة اليبار،  ىت أجلأ الفلسفة إىل أن تقف م

عظيما يف موقف الدين والفلسفة، وكان  ومحاهتا إىل أن يقفوا موقف املدافعني. فيان تمورا
إن موقفه من  عن الناس سيمرس الفلسفة العلمية. وأزال التصارا عظيما للعقيدس ا سالمية،

ف وهو يهدت قد تفلسوعله هذا القياس ييون الغزايل ، الفلسفة موقف فلسفن ال حمالة إليار
ده هلا وكان يف لق. مل يين فلسفن الغاية فهو فلسفن املوضوف الفلسفة، فالتهافت إذن إن

                                                 
، ترعة: لصري مروس و سن قبيسن،بريوت: عويدات للنشر والمباعة،   2، طتاريخ الفلسفة اإلسالميةكوربان، هنري،    1

278. 
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رده عله الفالسفة  الفتهم لإلسالت يف بعض  يتسم بالنزاهة واملوضوعية، وأ بت الغزايل يف
 .(1)طريقتهم من غري مناقشة أو متحيص اجلوالب، و ذر الناس من اتباف

 الغزالي من الفلسفةموقف 
من الفلسفة موقف سليب لقدي يتناوهلا من  يث اختالفها أو  الغزايلا مات إن موقف 

 الدين، ففن احلالة ااوىل ييون الرفض ويف احلالة الثالية ييون ااخذ ا أصولماتفاقها 

ن الدي . قسم يتناقض ما أصا(2)عله هذا قّسم الفلسفة إىل  ال ة أقسات والقبول. وبناء
يتناقض ما هذه  قضايا( وهنا كان موقفه التحرمي، وقسم شيال ومضمولا ) دده يف  الث
ا يمثفالتبديا، أما القسم ااخري  قضية( وهنا كان موقفه سااصول شيال ) دده يف سبا عشر 

ااصول شيال ومضمولا وهنا كان موقفه ااخذ  باقن القضايا الفلسفية فال يتناقض ما هذه
كان الغزايل أول الفالسفة   .بالفلسفة الفلسفة اليولالية ما مال ظة أله يقصد (3)والقبول

ا سالمية. توسا الغزايل يف شرح املنمق  املسلمني الذين أقاموا صلحا بني املنمق والعلوت
تهافت كتابه " واستتدمه يف علم أصول الفقه، لينه باملقابا شن هموما عنيفا، يف

الذين تأ روا  (4)اأمثال الفاراي وابن سينسفية للفالسفة املسلمني "، عله الر   الفلالفالسفة
 املتصوفة هم الغزايل مفهوت وفق التأويا وأها. (5)بالفالسفة اليولاليني من أمثال أرسمو

 للوصول كأداس و يدس العقا يستتدمون الذين الفالسفة وليس الباطين، أتباف الذو  أي

                                                 
1     Rafiabadi, H. N., (2000), Al-Ghazzali and Western Thought, New Delhi: Adam Publishers, P 88 

 .31  ، اإلمام الغزالي بين مادحيه وناقديهالقرضاوي،    2
 .88-85،   المنقذ من الضاللالغزايل،    3
الذي تأ ر بفلسفة اافالطولية ا د ة. اعترب ( Avicennaوصلت الفلسفة ا سالمية إىل إ د  قممها عله يد ابن سينا )   4

لين حيرر فيره من اخلرافة  استعمال وساعا العقا املنمق واادلة للوصول إىل ماهية اخلالق واجبا عله كا مسلمابن سينا 
 وااساطري. 

حمررا من قبا. وهو ينظر إىل أرسمو،  اعرتف الغزايل بفضا أرسمو يف ترتيب املنمق، وهتذيب العلوت، وحترير ما مل يين  5
الفيلسوف الذي جيب  عله هذا لنزف عنها". ويف هذا احليم ختفيفقبله " بقايا" مل يوفق "ل بأله استبقه من رذاعا الذين أتوا

 تيفريه يف مساعا وتبديعه يف مساعا أخر .



 

 م2014هـ/1436      لثثاالعدد ال                 ة   اإلسالمي   ريف علي  لطان الش  ة جامعة الس  مجل         26

عشرين مسألة، و يم عليهم بالبدعة يف سبا  الفالسفة يفوخالف الغزايل  .(1)إىل احلقيقة
 : (3) الث مساعا، وهن يف (2)عشرس مسألة، و يم عليهم باليفر

  القول بقدت العامل .1

  يف النار عله اارواح دون اابدان القول بأن العذاب .2

  وال يعلم اجلزعيات القول بأن اهلل يعلم اليليات .3

الثالث ال تالعم ا سالت مملقا، ومن يعتقد يف هذه  املساعاوير  ا مات الغزايل أن هذه 
 .البياء اهلل تعاىل، وييون بذلك خارجا عن العقيدس ا سالمية اآلراء فإله يعد ميذبا

 أبدية العالم: مسألة أزلية / األولنموذج ال

متما ا.  واابدية قضيتان متالزمتان تقريبا، إذا حثت ااوىل حثت الثالية بشيا اازلية
 .تعين الوجود الالمتناهن مستقبال فاازلية أو القدت تعين الوجود الالمتناهن يف املاضن، واابدية

احلمج واادلة  من حتدث يف مسألة اابدية جعلها فرعا للمسألة ااوىل، أي اازلية؛ ان وكا
ن العامل عندهم )أي فرف ااوىل، فإ لفسها جارية فيها. قال الغزايل : " ليعلم أن هذه املسألة

 . (4)لوجوده، فهو أبدي ال هناية آلخره، وال يتصور فنا ه" الفالسفة( كما هو أزيل ال بداية

وكثري  (5)رسمواعتقد أوللفالسفة يف أبدية العامل دالعا كثريس، منها دليا ذبول الشمس. 
(Galen من فالسفة اليولان ومنهم جالينوس

أن الشمس وبقية ااجرات السماوية ال يعرتيها  (6
واارصاد  ،فيها ذبول يف مدس مديدس لظهر ،الشمس مثال تقبا االلعدات تلو كالالفساد أبدا. 

                                                 
 .15،  20جملة جامعة دمشق، اجمللد ، األخالق الدينية ومسألة التأويل عند ابن رشدعبود، عصات غصن،  1
 .20، دار ا تسب،    مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانيةعالل، خالد كبري،    2 
 .35   ،اإلمام الغزالي بين مادحيه وناقديهالقرضاوي،    3 
 .125،   تهافت الفالسفة الغزايل، 4
 .124، بريوت: مركز دراسات الو دس العربية،   الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملةابن رشد،    5
 التشريمي. يف له كثريس كتبا العرب لقا وقد عصره، يف ااطباء إمات كان يولاين، طبيب جالينوس هو   6
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ا مل تذبا يف هذه هذا املقدار، فلمّ  مقدارها منذ آالف سنني ال تدل إال عله الدالة عله
ويعرتض ا مات الغزايل عله رأي جالينوس هذا من . (1)أهنا ال تفسد عله دلّ  ،المويلة اآلماد
. ويف الوجه ااول يناق  ا مات سيا  الدليا الذي قال به جالينوس من باب عالقة (2)وجوه

املقدمات بالنتاعج وكفاية شروط الربهان )القياس( كما يلن: "إن كالت تفسد فسادا ذبوليا فال 
لمقدت،  فساد إال بمريق الذبول  ىت يلزت التايل لبد أن تذبا يف طول املدس، أو أن يبني أله ال

وال لسلم له أله ال يفسد شنء إال بالذبول، با الذبول أ د وجوه الفساد، وال يبعد أن يفسد 
الشنء بغتة وهو عله  ال كماله". أما يف الوجه الثاين من مناقشته ملوضوعة جالينوس، فإن 

إال  . فهو يقول: "لو سلم هذا، وأله ال فسادرصاديةااالغزايل يعاجل املسألة من باب احلقاعق 
اهنا ال تعرف  ؛بالذبول، فمن أين عرف أله ال يعرتيها الذبول؟ أما التفاته إىل اارصاد فمحال

، أو ما يقرب (3)هنا كاارض ماعة وسبعني مرسإمقاديرها إال بالتقريب، والشمس اليت يقال: 
ص  يتبني للحس، فلعلها يف الذبول وإىل اآلن قد لقمنه ولو لقص مقدار جبال مثال، ليان ال

لذلك خيلص الغزايل إىل أن . (4)مقدار جبال فأكثر، واحلس ال يقدر عله أن يدرك ذلك"
الغزايل عله ذلك كله بأن  واعرتض. (5)دليا جالينوس يف هذه املسالة هو "يف غاية الفساد"

                                                 
 وما بعدها.   126،   تهافت الفالسفة الغزايل،    1

 .163  ، مكان العقل عند العربطوقان،    2
مرس، وهذا هو التقدير لنسبة قمر جرت  167ذكر البريوين يف كتابه القالون املسعودي أن الشمس أكرب من اارض    3

الشمس إىل قمر جرت اارض حسب القياس الفلين عله عصرهم. والشمس جرت غازي كروي الشيا كبري، يبلغ قمرها 
لومرتا فإن الشمس أكرب يف  ممها من اارض بأكثر كي  12800كيلومرت. وملا كان قمر اارض يبلغ   1400000حدود 
 )مليون و المثاعة ألف مرس(. 1300000من 

 .15-13، القاهرس: دار املعارف،  : 6املقدمة ليتاب "هتافت الفالسفة" بقلم د. سليمان الدليا، ط     4
واط  3310×4ث بماقة مقدارها ففن باطن الشمس حتدث كا  الية الفمارات تعادل آالف القنابا اهليدروجينية تبع   5

مليون مليون مليون مليون مليون واط. ويقدر الفلييون أن ما مضه من عمر الشمس هو حدود مخسة  4000وذلك أي 
مليارات من السنني، وتشري احلسابات إىل أن كمية اهليدروجني املتوفرس يف الشمس قادرس عله إدامة هذا العماء من احلرارس 

 3600د عله مخسة مليارات سنة أخر  من اآلن إن شاء اهلل. وهن يف أ ناء ذلك تفقد من كتلتها  وايل والضياء ملدس تزي
طن يف الثالية الوا دس. وهن يف هذه احلالة وبرغم ألنا لراها كما هن ال يعرتيها الوهن والذبول فهن عله احلقيقة تذبا تدرجييا، 

زمين بالقياسات الفليية البصرية عله مد  زمين قصري. لينها عله املد  اللين هذا الذبول ال يظهر للعيان، ولن يظهر  ىت 
المويا جدا الذي يعد مبليارات السنني ستشهد آخر  ياهتا ذبوال واضحا وسريعا أيضا. إذن فالشمس تذبا كا يوت، ليننا 



 

 م2014هـ/1436      لثثاالعدد ال                 ة   اإلسالمي   ريف علي  لطان الش  ة جامعة الس  مجل         28

فالعلم املعاصر قد بنّي أن أوجد، وإذا أراد أعدت.  ا جياد وا عدات بإرادس القادر؛ فإذا أراد اهلل
 .(1)الر ية اارسمية للعامل هن اليوت ر ية باطلة

 السببية: مسألة الثانينموذج ال

 وما يعتقد مسببا االقرتان بني ما يعتقد يف العادس سببا ":هتافت الفالسفةقال الغزايل يف "

وكا شيئني متغايرين، ال يتضمن إ بات أ دمها إ بات اآلخر، وال لفن  .(2)ليس ضروريا عندلا
من ضرورس وجود أ دمها وجود اآلخر وال من ضرورس عدمه  وليس .أ دمها متضمن لفن اآلخر

جيوز عند الغزايل وقوف املالقاس بني القمن والنار دون  عدمه، مثا اال رتا  ولقاء النار. با
فاعال بالمبا، ال رينه  ويّدعون استحالته. والنار ليست ذلك اال رتا ، والفالسفة ينيرون

يقول الفالسفة، با فاعا اال رتا  هو  اليف عما هو طبعه بعد مالقاته  ا قابا له كما
واسمة. وال دليا عله أن النار فاعا، سو  مشاهدس  صول  ، بواسمة املالعية أو بغري(3)اهلل

 شاهدس تدل عله احلصول عنده ال عله احلصول به. وإنمالقاس النار، لين امل اال رتا  عند

سّلم الفالسفة أن احلوادث تفيض عن مبادعها؛ فإن هذا الفيض باللزوت والمبا، ال عله سبيا 
الرتوي واالختيار، كصدور الشعاف من الشمس. فاملبدأ وا د واآل ار  تلفة الختالف 

النار ما عدت  إبراهيم )ف( يفالنيب فة وقوف استعدادات القوابا. وعله هذا املعىن ألير الفالس
أو  لارا، اعن كوهن اان ذلك ال رين إال بسلب احلرارس من النار، وذلك خيرجه اال رتا ؛

وإذا ألير  ذاك. بقلب ذات إبراهيم )ف( وبدله  مرا  ىت ال تؤ ر فيه النار، وال هذا ممين وال
ذا ذهبا؛ ان ه  رتعها، جاز القالب احلمرأسباهبا، وأضيفت إىل إرادس  لزوت املسببات عن

                                                 

احلديث أن ما  ذن فقد كشف لنا العلمال لر  هذا الذبول باملد  الزمين القصري الذي يُعّد بآالف أو  ىت مباليني السنني. إ
ذهب إليه أبو  امد الغزايل يف جتويزه ذبول الشمس كان هو الصحيمي وأن ما ذهب إليه فالسفة اليولان يف قوهلم أن ااجرات 

 السماوية ال يعرتيها الفساد هو مذهب باطا. 

 .7ااردن: جامعة الريموك،  : ، الشمس بين جالينوس والغزالي وموقف ابن رشدالماعن، حممد باسا،    1
  .139،  : تهافت الفالسفة الغزايل،  2 

-281، اجلزاعر: املؤسسة الوطنية لالتصال،   2، ط النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالميةمروس،  سني،   3 
282. 
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ممين واهلل قادر عله كا شنء ممين. واجلواب للغزايل عن هذا: أن اهلل يفعا با رادس واالختيار، 
كما قال الغزايل: أن  وجيوز ورينه أن خيلق اال رتا  عند مالقاس القمنة النار، أو ال خيلقه.

صفة النار فتقصر ستولتها عله جسمها،  ك إما بتغيري، وذل(1)يُلقه النيب يف النار فال حيرت 
بدله خترجه عن كوله حلما وعظما، وأن يملن لفسه  أو بتغيري صفة النيب بإ داث صفة يف

 .(2)ال يتأ ر بالنار بالملق

  بن رشدأبو الوليد ا

ابن رشفففففد فيلسفففففوف، وقاضفففففن، وطبيب، وفقيه، وفلين، وفيزياعن مشفففففهور من االدلس. 
من أهم فالسفة املسلمني، وأ رت أفياره بشيا ، Averroesيعد ابن رشد، املعروف بالالتينية 

ولد حممد وليد (. 4( وأيرلسففففففففت رينان)3واضففففففففمي عله فالسفففففففففة الغرب، منهم توماس أكويناس)
ت يف قرطبة باالدلس. يعّد ابن رشد يف  1126هف/ 520أمحد بن رشد االدلسن الرببري عات 

اهرس علمية مسلمة متعددس التتصصات، فهو فقيه مالين، وهو قاضن القضاس  قيقة اامر ظ
عنه: "ابن  ن أسففتاذه ابن زهر قالإيف زماله، وهو ذاته طبيب لماسففن تفو  عله أسففاتذته  ىت 

رشفففففففففد أعظم طبيب بعد جالينوس"، وهو عينه فيلسفففففففففوف عقالين، وهو أيضفففففففففا مرتجم اعمال 
لة يف املضففمار، وهو لفسففه املتيلم الذي تصففد  لنقد أرسففمو، وهو أيضففا فلين ذو أعمال جلي

د منصفففففففب توىل ابن رشففففففف املتيلمني باسفففففففم توافق املعقول واملنقول وعله رأسفففففففهم ا مات الغزايل.

                                                 

 .279،   تاريخ الفلسفة اإلسالميةكوربان،     1 
 .215 -139،   تهافت الفالسفة الغزايل،  2 

( راهب وفيلسوف والهويت إيمايل. وضا أكويناس مذهبا فلسفيا يعرف بف 1274-1225القديس توماس أكويناس )   3 
 "التوماعية ".

اليت دعا فيها إىل لقد املصادر الدينية لقدا  ليسوف اشتهر برتعته فرلسن مؤرخ وكاتب (1892-1823) رلست رينانإ  4 
 للقوت املقدس. فاشتهر أيضا بتعريف التارخيية والعناصر ااسمورية املوجودس يف اليتاب التمييز بني العناصر تارخييا علميا وإىل

ووصفه بالفاستفتاء اليومن. فال  إن االلتماء إىل قوت ليس مسألة عر  با مسألة إرادس بالقول وخاض لقاشا  اد ما املفيرين 
اجلمهورية  بهم. فلذلك أصبمي رينان رمزا من رموز فرلسايف تصور الفرلسيني لشع يزال هذا التعريف للقوت يلعب دورا كبريا

 .العلمالية القومية
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دي أي يعقوب تلبية لرغبة اخلليفة املو  ؛القضففففففاء يف إشففففففبيلية، وأقبا عله تفسففففففري آ ار أرسففففففمو
(، مث عاد إىل قرطبة  يث 1وف ابن طفيا)يوسففففف، وكان قد دخا يف خدمته بواسففففمة الفيلسفففف

توىل منصففب قاضففن القضففاس، وبعد ذلك بنحو عشففر سففنوات التحق بالبالط املراكشففن كمبيب 
ت البن رشففففففد وقد  د اخلليفة اخلا . ويف أيات اخلليفة اجلديد أي يوسففففففف يعقوب املنصففففففور، 

له مقربة من ع"سفففففففففففففففالة"ألي ( يف أواخر  ياته متثلت يف إجراء حماكمة له ولفيه إىل بلدس2ليبة)
(، و ظر االشففففففففتغال بالفلسفففففففففة. بعد أعوات قليلة عفن عنه 3، وإ را  مؤلفاته الفلسفففففففففية)قرطبة

ضتم من املؤلفات،  البن رشد كنزت. 1198هففففففففففففففف/ 595وعاد إىل مراك ، وتويف هناك عات 
الوسففففمه، يف العصففففور  وأصففففبمي له الفضففففا يف التشففففار فلسفففففة أرسففففمو بشففففرو ه بني دول أوروبا

(. تقا مؤلفات ابن 5( لقب "الشفففففففارح ااكرب")4) Dante وأطلق عليه الشفففففففاعر ا يمايل داليت
أربعة أقسففففففات: شففففففروح ومصففففففنفات فلسفففففففية، وشففففففروح ومصففففففنفات طبية، وكتب فقهية  رشففففففد يف
مؤلفا  58مؤلفات، ووصففففففففففففلنا منها  108وكتب أدبية ولغوية. يقال إن البن رشففففففففففففد  وكالمية،

املقاالت، وألف اليتب، وشففرح النصففو  اليثريس ولينه  ن رشففد كان قد كتببنصففه العري. واب
اختص بشفففرح كا الرتاث "اارسفففمن". وشفففرو ه عله أرسفففمو تنقسفففم  ال ة أقسفففات:  تصفففرات 

(. من أهم مؤلفاته: كتاب هتافت التهافت، وكتاب 6وجواما، وتلتيصففففففففففففات، وشففففففففففففروح كرب )
 تصففففال، وكتاب مناهج اادلة، وكتاب اليليات،فصففففا املقال فيما بني احليمة والشففففريعة من اال

  وكتاب احليوان، وبداية اجملتهد وهناية املقتصد، وجواما كتب أرسماطاليس.
                                                 

رثا ابن طفيا  .هو فيلسوف وفيزياعن ومفير وقاضن وطبيب وفلين ألدلسنت( 1185-1105)أبو بير بن طفيا    1
لسفن بني املعرفة العقلية واملعرفة الفعية يف الرتبية عرب كتابه " ن بن يقظان"، والذي  اول فيها التوفيق يااب الرو ن للنزعة المب

)أسرار  تعترب  ن بن يقظان أول رواية فلسفية يف اادب العاملن. مل يصا إلينا من كتبه سو  قصة ) ن بن يقظان( أو .الدينية
 .لفلسفةبني الدين وا احليمة ا شراقية( وقد ترجم إىل عدس لغات أجنبية. وقد رمه ابن طفيا من وراعها إىل بيان االتفا 

 .462   ،النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالميةمروس،  سني،   2
 .١٧٩ .  بالفمالة، اهلالل ممبعة ،مصر: ٣.ج ،اإلسالميّ  الّتمّدن تاريخزيدان، جرجن،    3
 La divinaيوميديا ا هلية ال( هو كبري شعراء إيماليا. وأهم آ اره 1265-1321) Alighieri Danteدالت    4

commedia. 
 .453   اللبنايّن،  اليتاب دار ، بريوت: 2ط  ،العربّية الفلسفة تاريخ صليبا، عيا،   5
 .97 :  المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد،عمارس، حممد،   6
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 فلسفة ابن رشد
. هناك  الث مساعا (1)َر ابن رشد يف فير العامل ا سالمن واملسيحن وأوربا كثرياأ فّ 

 ابن رشد، وهن:فير مهمة يف 

ها الفلسفية عله اهلممة القوية عله الفلسفة اليت أقدت علي ن ابن رشد رثا ردس الفعاإ .1
ا مات الغزايل. فابن رشد رثا حماولة رد اعتبار الفلسفة بعد أن أصاهبا الغزايل يف كتابه 

 ووضا ابن رشد هذا اجلهد يف كتابه "هتافت التهافت". ،"هتافت الفالسفة"

ابن رشد جيسد خري من  مبا فيها. اهلا ومعتقد اكان ابن رشد حمبا لفلسفة أرسمو ولاصر  .2
شرح مؤلفات أرسمو، وشروح ابن رشد عله أرسمو هن أفضا شروح لعرفها يف تاريخ 

 وهو شارح ارسمو أكثر من كوله فيلسوفا مبدعا ذا فلسفة خاصة. ،الفلسفة

وذلك يف   ،قّدت لظرية يف مسألة العالقة بني الشريعة واحليمة أي بني الدين والفلسفة .3
كتاب "فصا املقال وتقرير ما بني الشريعة واحليمة من االتصال"، املسألة اليت شغلت 
عيا الفالسفة من اليندي، والفاراي، والغزايل، وابن سينا. والغزايل و ده اعتقد أن 
الفالسفة خيرجون عن الدين عندما كّفرهم يف قضايا  الث وبّدعهم يف سبا عشرس أخر . 

ني ال تعارض ب هلإبن رشد موقف اليندي ما شنء من التعديا، ويقول إذ يستألف ا
الدين والفلسفة، وإذا كان هناك من تعارض فالتعارض ظاهري بني ظاهر لص ديين وقضية 

 ، وير  بأن  له متاح بالتأويا وفقا لقواعد اللغة العربية.ةعقلي

 "كتاب "تهافت التهافت
الدين والفلسفة وعن  افت" عن التوفيق بنيفقد حتدث ابن رشد يف كتاب "هتافت الته

الغزايل"؛ ان  مل يشأ ابن رشد أن يسمن مؤلفه "هتافتالفلسفة المبيعية والفلسفة ا هلية. 
ليثبت بذلك ما ورد يف كتاب  ذلك يعين أن فير الغزايل متهافت، فسماه "هتافت التهافت"

                                                 
 .181   ،مكان العقل عند العربطوقان، قدري طوقان،  1
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ن رشد إذن هاجم ما يف اليتاب وتعارض، فاب ا مات الغزايل "هتافت الفالسفة" من تناقض
ولقد  .ومل يهاجم فير املؤلف عله عمومه - (1)اآلراء ووافق الغزايل يف بعض -من آراء 

مل يقولوا هبذه  تصد  ابن رشد يف كتابه "هتافت التهافت" آلراء الغزايل موضحا أن الفالسفة
 يف "هتافت الفالسفة" الغزايل ا مات . عله حنو ما فعا(2)اآلراء عله الصورس اليت فهمها الغزايل

املساعا  يقسم ابن رشد "هتافت التهافت" إيل قسمني )ا هليات والمبيعيات( يتناول فيهما
دين الفالسفة إاما  أن  املقابا الهتامات الغزايل، ير  ابن رشد العشرين اليت تناوهلا الغزايل. يف

ذي ينقضه الغزايل وينفيه، إاما هو السببية ال ن مذهبأيقوت أصال عله ا ران بوجود اهلل و 
املتعلقة  اهلل معرفة واقعية. أما بالنسبة إىل اليثري من املساعا املذهب الذي يوصا إىل معرفة

 ان الغاية منها، ؛تفسريها تفسريا رو يا بالتصورات الشعبية للدين، فيمب يف رأي ابن رشد
قدات يبدأ، داعما، بأن يعي  معت عله إتباف سبيا الفضيلة. فا لسان ا لسان أصال،  ثّ 

فإله،  قبا أن يعي   ياته اخلاصة. ولين  ىت  ني يصا ا لسان إىل هذا املستوي عامة،
 فهمها فهما صحيحا.  بدال من أن يستتف باملعتقدات اليت كان يؤمن هبا، عليه أن يسعه إىل

 موقف ابن رشد من الفلسفة
 عندما لنظر إىل كتاب "فصا املقال" البن رشد جند أن ابن رشد قد آخه بني الفلسفة 

. أقر ابن رشد بشرعية املنمق، وأكد القياس بآية "واعتربوا يا أويل (3)واملنمق فمعلهما مرتبمني
(. ويقول ابن رشد مثا قول اليندي يف ألنا جيب أن لأخذ 2:59 -القرآن اليرمياابصار" )
، وأن النظر يف كتب القدماء واجب بالشرف (4) ىت لو كان قاعلها من ملة غري ملتنااحلقاعق 

وأن الفرد ال يستميا أن حيصا العلم و ده وجيب أن لستفيد من بعضنا البعض ومن السابقني. 
لياتب الغري ا شرعيا، أوجب ابن رشد النظر العقلن يف القضايا اليت توصا إىل اهلل. يقول

                                                 
 .21   ، القاهرس: دار الثقافة ،مفهوم المعجزة بين الدين والفلسفة عند ابن رشدعبد الغين، مصمفه لبيب،      1
 .143 -138،   ريوت: مركز دراسة الو دس العربية، بابن رشد: سيرة وفكر اجلابري، حممد عابد،     2

 .17 : ، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشدعمارس، حممد،    3
 .29، بريوت: دار املشر ،   2، ط ابن رشد: فيلسوف قرطبةفتري، ماجد،    4
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شد هذا مبتدف "وال لنسه أن ابن ر   حث عنواله "املدينة ا سالمية يف الغرب":يف لويج رينالدي
مذهب "الفير احلر". وهو الذي كان يتعشق الفلسفة، ويهيم بالعلم، ويدين هبما. وكان 
يعلمهما لتالميذه بشغف وولا شديدين، وهو الذي قال عند موته كلمته املأ ورس:"متوت رو ن 

 مبوت الفلسفة".

 ابن رشد يف هذه املسألة كما يلن: آراء تتلتص

ن الشرف أوجب النظر بالعقا يف الوجود ودراسة املنمق من لا ية اآلية "واعتربوا يا أويل إ .1
 .(1)اابصار". معىن اابصار القياس، وأوجب النظر يف الوجود من علا املوجودات

فرد وا د رين أن يتحقق لالوجه الثاين أن هذا النظر ليس بدعة وينبغن أن لأخذ به وال  .2
 .(2)فهو إسهات افراد كثريين فيمب أن للمأ لألمم ااخر 

 العالقة بني ما يقرره العقا الربهاين وما تتفق به الشريعة، كا منهما يعرب عن احلق، والقضايا .3
الربهالية العقلية هن  ق، وما لمق به الشرف  ق، واحلق ال يضاد احلق با يؤكده ويشهد 

 س هناك تناقض بني الفلسفة والشريعة.له، أي لي

 بين الشريعة والفلسفة التوفيق
يف اهتمامات ابن رشد ودفعته للتوفيق بينهما )أي  وهن املسألة اليت ا تلت  يزا كبريا

كثريس من ضمنها أله فيلسوف متدين، إضافة إىل جمنء  الشريعة والفلسفة(، وذلك اسباب
 له الفلسفة والفالسفة يف كتابه "هتافت الفالسفة"، وذكروهمومه ع الغزايل ابن رشد بعد محلة

الفقيه الفيلسوف  الغزايل أن الفلسفة أدت بيثري من الناس إىل اليفر وا حلاد. فيان لزاما عله
ها ابن أما املبادئ اليت اعتمد .)أي ابن رشد( أن يرد عله هذا الزعم مبينا خمأه من صوابه

                                                 
 .22حممد عمارس، دار املعارف،  :  ، حتقيق:3، ط فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصالابن رشد،  1
 .183،   مكان العقل عند العربطوقان،    2
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الشرف فيه  ا أنها أن الدين يوجب التفلسف، و اليوالفلسفة فأوهلالتوفيق بني الدين  رشد يف
 .والفلسفة أو بني الدين والفلسفة ظاهر وباطن، و الثا أن التأويا ضروري للتوفيق بني الشريعة

 أوال: الدين يوجب التفلسف

النظر العقلن أو الفلسفن، كما يوجب  توصا ابن رشد إىل "أن الدين أو الشرف يوجب
(. ولقد ذكر ابن رشد آيات كثريس من 1تعاىل وموجوداته") الربهان املنمقن ملعرفة اهللاستعمال 

اابصار" )سورس  اليرمي تدعو إىل التفير والتدبر، منها عله سبيا املثال: "فاعتربوا يا أويل القرآن
 س(، وصرح ابن رشد بأن االعتبار ليس إال استنباط اجملهول من املعلوت، وهو القيا2احلشر: 

ال استغناء عنه،  مث دعا ابن رشد إىل مبدأ القياس، وصرح بأله .العقلن أو الشرعن والعقلن معا
إذ قال: "وإذا تقرر أن الشرف قد أوجب النظر بالعقا يف املوجودات، واعتبارها، ه ضروريا، وعدّ 

هذا هو و وكان االعتبار ليس شيئا آخر أكرب من استنباط اجملهول من املعلوت واستتراجه منه، 
وقال بأله ال مالا من (. 2القياس، فواجب أن جنعا لظرلا يف املوجودات بالقياس العقلن")

 أوال ينبغن مسلمني؛ إذ غري أو كالوا مسلمني أسواء(، 3الفالسفة السابقون) االستعالة مبا قاله

 عليها فيُنّبه جالبا، ترتك خمأ، عله هبا، وإن كالت يؤخذ صوابا فإن كالت بأقواهلم، التمّعن

الفلسفة تؤدي إىل اليفر بأن السبب ليس هو الفلسفة،  ورّد عله من قالوا بأن .منها وحُيذر
وضرب مثال عله ذلك مبن روت بسبب شرقة املاء، فليس املاء هو  ولين من يتناول الفلسفة،

 .الوفاس، ولين  دوث أمر عارض عند شربه هو الذي أد  إىل الوفاس الذي سبب

 وباطن الدين أو الشرع له ظاهرثانيا: 

قريب وواضمي، وأيضا هلا معىن  يذهب ابن رشد إىل أن لصو  الشرف هلا معىن جلن
ويصرح ابن رشد بأن اهلل تعاىل جعا  .باطن خفن، أو بعبارس أخر  هلا معىن ظاهر ومعىن

                                                 
 .23،  : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصالابن رشد،    1
 .23،  : لفسه املصدر   2
 .26،  : لفسه املصدر   3
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 ظاهر النصو  دون جدل أو تأويا؛ اهنم للشرف ظاهرا وباطنا، فعله العامة أن يقبلوا
شأن الربهاليني و دهم اهنم أها لذلك، وال ينبغن  ليسوا أهال لذلك، وإاما التأويا هو من

 .العامة، با جيب أن تيون يف وسط اخلاصة فقط ملناسبتها عقوهلم أن تذاف التأويالت عله
 با  قيقتني متباينتني، وجود بالضرورس يعين ال فهو وباطن ظاهر عله الشرف اشتمال أما

 فالتعليم ذلك، ضري يف عنها. وال التعبري بمريقة اختالف هناك وإاما ،(1)وا دس احلقيقة إن

 آخر؛ لوف  ق وغذاء يف الناس من لوف  ق يف مسّا ييون قد الوا د والمعات كالغذاء،

 منهم التصديق، متفاوتون يف الناس ان ؛عقوهلم قدر عله الناس خياطب إذا، فالو ن

 .(2)اجلدلية بااقاويا ومنهم بالربهان يصد  من

 ثالثا: ضرورة التأويل

الدين والفلسفة، فإذا كان الدين يوجب  ذهب ابن رشد إىل أن التأويا ضروري لصاحل
الواجب أن للتمس تأويا ما ال يتفق معه من  النظر العقلن أو الفلسفن، فإله من

ظاهر الشرف، فإن وخالفه  ولقد صرح ابن رشد بأن كا ما أد  إليه الربهان .(3)النصو 
من -ولقد قسم ابن رشد املعاين  .والعقا هذا الظاهر يقبا التأويا  ىت ال يصمدت الشرف

 هن: ما ال جيوز تأويله ملوافقة ظاهره باطنه، وما ال ،أربعة اأقسام -وعدمه  يث التأويا

من مرادا  جيوز أن يؤوله إال الراستون يف العلم، وذلك عندما ييون املعىن الظاهر ليس
كان املعىن الظاهر  النص، وما ال بد من تأويله وإظهار هذا التأويا للمميا، وذلك إذا

كان ظاهر املعىن رمزا وال يُعرف  رمزا ملعىن خفن، وما يؤوله العلماء الفسهم، وذلك إذا
 .(4)مدلوله إال بعلم بعيد

                                                 
 .478-477 . ، تاريخ الفلسفة العربية، عيا صليبا،   1
 .183،   مكان العقل عند العربطوقان،    2 
 .18،   20، جملة جامعة دمشق، اجمللد األخالق الدينية ومسألة التأويل عند ابن رشدعبود، عصات غصن،    3 
 32،  : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصالرشد، ابن    4 
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 أبدية العالم: مسألة أزلية / األولنموذج ال

من  مركبة والفساد اليون يف اليت واملوجودات ،(1)التغري أزيل رشد ابن بنظر العامل إن
 بأن يصمي القول فال أزليتان. والصورس واملادس ااخر ؛ عن أ دمها تنفصا ال وصورس، مادس

 ما إىل صورس وراء كا صورس بأن القول يصمي ال كما هناية، ال ما إىل مادس مادس كا وراء

 .قدمي فهو زمان، تقّدمه وال شنء، عن وال شنء من يين مل وهو موجود، فاهلل .الهناية
 عن هن موجودس والنبات واحليوان واارض واهلواء باحلس، كاملاء تيوهنا لدرك اليت وااجسات

 من يين مل موجود، فهو العامل وأما .حمد ة وهن عليها، متقدت والزمان شنء، ومن شنء

 ليس فالعامل وعليه، قدمي.  فاعا عن أي شنء عن موجود زمان، ولينه تقدمه وال شنء،

 علة ال احلقيقن والقدمي ضرورس، فاسد احلقيقن ا دث ان ؛قدرا  قيقيا وال  قيقيا حمد ا

 رأ  القدت واحلدوث، مسأليت يف والشريعة، احليمة بني التوفيق هن رشد ابن غاية أنّ  ومبا .له

 يقول أن بإجياز، رشد ابن  اول .والقدت احلدوث إىل واضحة إشارس الشرف يفأله ال توجد 

يقول عباس حممود  .(2والشرف) ما القرآن تتعارض ال  ال، أي يف العامل أقدمية لظرية إن
العقاد: "وواضمي من مذهب ابن رشد يف عيا كتبه أله ال خالف يف خلق اهلل للعامل، ولين 
اخلالف يف سبق الزمان للعامل أو أن الزمان والعامل وجدا معا، وعند ابن رشد أن العامل قدمي 

مل يفر  بني  هاله موجود مبشيئة اهلل، وليس هلا ابتداء. وموضا اللبس يف مذهب ابن رشد أل
 ، فالزمان ال يتصور إال ما احلركة، واابدية ال تتصور ما احلركةان، ومها  تلفواابديةالزمان 

 .(3حال من اا وال")

اعتقد أرسمو وكثري ذبول الشمس.   وللفالسفة يف أبدية العامل دالعا كثريس، منها دليا
اد أبدا. جرات السماوية ال يعرتيها الفسمن فالسفة اليولان ومنهم جالينوس أن الشمس وبقية اا

                                                 

 .30  ، نانيةمقاومة أهل السنة للفلسفة اليو عالل، خالد كبري،    1 
 .65-62 : ، دمادية والمثالية في فلسفة ابن رشالعمارس، حممد،    2
 .39، القاهرس: دار املعارف،   دابن رشالعقاد، عباس حممود،     3
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من املعروف . (1)قد اعرتض الغزايل عله رأي جالينوس يف ذبول الشمس يف "هتافت الفالسفة"
وشرح أهم أعماله وصّحمي بعض  ،أن ابن رشد هو فيلسوف  ذا  ذو أرسمو يف املنهج

مواقفه للتوفيق بني الشريعة واحليمة. لذلك الرب  ابن رشد للدفاف عن آراء الفالسفة اليولان 
. ويف هذه املسألة جنده يدافا عن ما ذهب إليه جالينوس يف (2)وأرسمو عله وجه اخلصو 

ا". ويف يين "برهالي فيذكر ابتداء أن قول جالينوس كان "إقناعيا" ومل ،مسألة ذبول الشمس
 :(3)حماولة للرد عله الغزايل يف اعرتاضه عله منهمية جالينوس، يتبني لنا ما يلن

جرات السماوية أن ابن رشد يدافا عن أصا املسألة يف عدت قبول الفالسفة لفيرس فساد اا .1
 .اإهلي ايوهنا لظامبعيعا 

بنية  ات هذا الفساد يفأن ابن رشد يستدل عله عدت فساد الشمس بعدت مال ظة تأ ري  .2
 ساعر ااجرات ااخر  وأفعاهلا والفعاالهتا.

 السببية: مسألة الثانينموذج ال

. إن إراله بالعالقة بني ااسباب واملسببات إران  (4)يؤكد ابن رشد داعما عله السببية
فإله قد  ،ولوال هذا ا ران ما كان ابن رشد قد كلف لفسه العناء يف لقد الغزايل .كبري جدا

ذهب إىل القول بأله ال توجد ضرورس بني ااسباب واملسببات. قد اهتم ابن رشد بإ بات وجود 
اهلل تعاىل من خالل أدلة عقلية وعله أساس لظرس تقوت عله العالقة بني ااسباب واملسببات. 

 أن ومبا .منه أتقن يوجد أن رين ال لنظات فيه ما جبميا خاضا رشد ابن لظر يف العامل إن

 .(5)وترتيب مقّيدا بنظات فيه شنء ييون كا أن وجب باملعلول، العلة عالقة بالعامل، اهلل عالقة
 ترتيبا وااعراض اجلواهر أن يرتب الصالا شأن ومن مبتلوقاته، ويعتين احلييم الصالا هو فاهلل

                                                 
 وما بعدها.     126،   تهافت الفالسفة الغزايل،   1
 .370  ، تاريخ الفلسفة اإلسالميةكوربان، هنري،     2
 وما بعدها. 226، دار املعارف مبصر،   4، حتقيق سليمان دليا، ط تهافت التهافترشد، ابن    3

 .455-453   ،تاريخ الفلسفة العربية، صليبا، عيا   4
 .86 : ، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشدعمارس، حممد،    5
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إال  يصنعها وأعراض. فاجلواهر ال قسمان: جواهر املوجودات أن رشد ابن ويعتقد .حميما
 خيلق السنبلة، مثال اهلل إن .(1)باجلواهر املقرتلة المبيعية ااسباب من فتتولد ااعراض وأما اهلل،

  .البذار لتلقن ويعدها اارض، يفلمي والزارف

 خاتمة

أي  امد الغزايل قد أ رت يف تفيري اليثريين   مة ا سالت يف عصر الفلسفة كالت
 ا ماتفتصّد   ؛وأد  ذلك إىل التشييك يف الدين ا سالمناء عصره وسلوكهم، يذكأمن 

من كبار  ا ىت استوعبها وفهمها، وأصبمي وا دالفلسفة  الغزايل هلم بعد أن عيف عله دراسة
تناول الغزايل الفلسفة بالتحليا التفصيلن، وذكر أصنافهم وأقسامهم، وما الفلسفة.  رجال

امل ديين يس من الدين، بذلك اعُترب الغزايل أول عيستحقون به من التيفري حسب رأيه، وما ل
يقوت هبذا التحليا العلمن للفلسفة، وأول عامل ديين يصّنف يف علومهم التمريبية النافعة، 

إىل العلوت الرياضية، واملنمقيات،  اليولان قّسم الغزايل علوت فالسفة. ويعرتف بصحة بعضها
 قيات، وكان أكثر التقاد الغزايل وهمومه علهوالمبيعيات، وا هليات، والسياسات، وااخال

د استتدت ا مات ق .الفالسفة ما يتعلق با هليات، إذ كان فيها أكثر أغاليمهم حسب الغزايل
الغزايل الفلسفة واملنمق اارسميني للدفاف عن الدين، وتأ ر بالفلسفة اافالطولية إال أله لظر 

ا عله ااقا يف كتبه اليت خاطبت العامة مث ،يسال الع ،إىل هذه الفلسفة من خالل الدين
. وهيذا فإن الغزايل مل يين فيلسوفا إسالميا باملعىن الدقيق لليلمة فقد "إ ياء علوت الدين"

 لسفية.ا املر لتني قدت إسهامات فتالتمه إىل علم اليالت وأخريا إىل التصوف ولينه يف كل

كان موقف الغزايل من الفلسفة موقفا لقديا يتناوهلا من  يث اتفاقها أو اختالفها عن 
. وبناء لرفضا ويف احلالة الثالية ييون ،ااخذ والقبولأصول الدين. ففن احلالة ااوىل ييون 

) دده  امضمولو قسم يتناقض ما أصا الدين شيال  :م الفلسفة  ال ة أقساتعله هذا قسّ 
 وقسم يتناقض ما هذه ااصول شيال ) دده يف ،( وهنا كان موقفه التحرميقضايا يف  الث

                                                 
 .131  ، ابن رشد: سيرة وفكراجلابري، حممد عابد،    1
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 20ه ال أّلف كتابا  صوصا للرد عليهم يف هذو . سبا عشرس قضية( وهنا كان موقفه التبديا
بشيا  نيوالفالسفة املسلم ،وفيه هاجم الفالسفة بشيا عات "هتافت الفالسفة". مسألة مسّاه

فال  -رثا باقن القضايا الفلسفيةو -أما القسم ااخري  ابن سينا والفاراي. خا ، وخاصة
له ما مال ظة أ ،وهنا كان موقفه ااخذ والقبول ،يتناقض ما هذه ااصول شيال ومضمولا

شا الفلسفة يف يف كتابه "هتافت الفالسفة" فا مات وأعلن  يقصد بالفلسفة الفلسفة اليولالية.
قياس اخلالق. وصرح  الغزايل أن الفلسفة جيب أن تبقه يف املساعا القابلة للإجياد جواب لمبيعة 

أله كان يهاجم  برغم-واملؤكد أن ا مات الغزايل بآراعه هذه واملال ظة مثا المب والفلك. 
اهلاعا؛ ولتبوعه ميالا عاليا  قد أذكه الفير الفلسفن وذلك لصد  اآلراء -الفلسفة والفالسفة
-آراعه باهتمات، وواجه الفالسفة بعد ذلك  فقهاء، وهو ما أد  إىل دراسةبني العلماء وال
الذين أقاموا  الفالسفة املسلمني كان الغزايل أول  .آراءه بالنقد والتمحيص -خاصة ابن رشد

اليولاين رين أن تيون  املنمق صلحا بني املنمق والعلوت ا سالمية  ني بني أن أساسيات
اليولالية. توسا الغزايل يف شرح املنمق واستتدمه  امليتافيزيقية التصوراتحمايدس ومفصولة عن 

 ة املسلمنيهموما عنيفا عله الر   الفلسفية للفالسف ، لينه باملقابا شنّ الفقه يف علم أصول
  .اليولالية الفلسفة  الذين تبنوا

 يُعّد يف  يل، فإن الغزايوسف القرضاوي وعباس حممود العقادد.  وحسب البا ثني أمثال
كثري من لظرياته النفسّية والرتبوية واالجتماعية صا ب فلسفة متمّيزس، وهو يف بعض كتبه 

وهذا ما صرّح  أقرب إىل متثيا فلسفة إسالمية، وأله فيلسوف بالرغم من عدت كوله يريد ذلك،
الفلسفة  تنتج ملالفيلسوف الفرلسن إرلست رينان: "به كثريون من العرب والغربيني،  ىت قال 

وقد رأ  كثري من علماء املسلمني قدرا أن الغزايل رغم  ربه  ".العربية فيرا مبتيرا كالغزايل
عله الفلسفة كان  ن هموت الغزايلإ :وهناك من البا ثني من قال. متأ را هبا ظاللفلسفة، 

فلقد تمور الفير الفلسفن  ضربة قاضية هلا، ولين هذا اليالت ليس صحيحا عله إطالقه،
بعد الغزايل، وملا اليثري من فالسفة ا سالت، با إن فير الغزايل لفسه يعد فلسفة وكان سببا 

ويف الشر  درس كثري من الفالسفة  .الشر  أو يف الغرب يف تمور الفير الفلسفن سواء يف
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الغزايل، وتأ روا به وأيدوه يف بعض آراعه والتقدوه يف البعض اآلخر. ففن الغرب  فير ا مات
عله كتب الغزايل وتأ ر هبا وأ ر ذلك بالمبا  -املشهورين أ د فالسفة الغرب-ا دييارت اطل

 .عله فيره ومؤلفاته

الفيلسوف  هناية الفلسفة  يث قات ابن رشد إن التقادات الغزايل للفلسفة مل تين
  يث اعترب ابن رشد الفلسفة أعله بإ ياء دور الفلسفة يف الوصول إىل معرفة اهلل االدلسن

 اراين له كابن سينا والفو دافا ابن رشد عن الفلسفة وصحمي العلماء السابق .مراتب التدين

يف فهم بعض لظريات أفالطون وأرسمو. ير  ابن رشد أله ال تعارض بني الدين والفلسفة، 
 هما يبحثان عن لفس احلقيقة، ولين بأسلوبني  تلفني. يوإن كل

وقات ابن رشد بالرد عله كتاب "هتافت الفالسفة" للغزايل يف كتابه املشهور "هتافت 
قني. آمن إيصال ا لسان إىل اليعله التهافت"، وأصر عله عيس الغزايل عله قدرس الفلسفة 
 للفيلسوف بان يستعما العقا املنمق ابن رشد أن القرآن اليرمي قد فتمي الباب عله مصراعيه

قمة التدين وليس  الدين، وهبذا اعترب ابن رشد التحليا الفلسفن امور الدين للتعمق يف أمور
 بني اجلما  اول بواسمته توفيقيا، فلسفيا خما لنفسه اختار ابن رشد  منافيا ملفهوت الدين.

 بعض ُفهمت إذ أخر ، أ يالا بالفشا وباء أ يالا والدين. فنممي والفلسفة وا ران، العقا

 مسألة وتأويا العامل، أزلية كمسألة الدينية، العقاعد بعض ما تتناقض بمريقة وتأويالته أفياره

 ودعوه محلة شديدس، عليه فحملوا الدين، رجال بعض غضب أ ار ااجسات، مما قيامة

 رشد، ابن يقرأ من ولين .اخلليفة وأ ر  كتبه فنفاه ضّده، الّشعب صدر وأضرموا بالزلديق،

 حماولته يف الفيلسوف هذا بصد  إال ا قرار رينه ال جمردس، وموضوعية عميقة فلسفية قراءس

 بوجوده. يوما يشكّ  ومل عميق، بصد  اخلالق آمن باهلل اله ؛الفلسفة والدين بني التوفيقية

 من بُد فال العقا؛ ضوء عله اهلل معرفة إىل الوصول وأراد أيضا بالعقا، آمن رشد ابن أنّ  غري

 مشيلة لينّ   .دينهم العقا فدين الفالسفة أّما الّشرف، عن املسلم للّشعبغىن  وال الدين

 واقعّن، امر طبيعنّ  هذا وإاّما ينبغن. كما لفيره اآلخرين، فهم عدت يف تيمن رشد، ابن

 .فالسفة الّناس عيا فليس
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قديا لصا إىل النيتمة بأن موقف ا مات الغزايل من الفلسفة كان موقفا لوأخريا، رين أن 
د من كان موقف ابن رشيف  ني   ،يتناوهلا من  يث اتفاقها أو اختالفها عن أصول الدين

 الدين.وبني  هاق بينيلتوفاالفلسفة موقفا مؤيدا حياول داعما 
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