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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ممخص بحث أثر ابن رشد عمى الفكر الغربي
 يو وسمـ الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عم

 وبعد 
 يتكوف البحث مف أربعة مباحث يسبقيا مقدمة ويتموىا خاتمة 

ػ المقدمة وتشتمؿ عمى أىمية الموضوع وسبب اختياره ، وخطة البحث  ٔ
 وخطواتو 

ػ المبحث األوؿ : ابف رشد حياتو ومؤلفاتو تحدثت فيو عف اسمو ونسبو  ٕ
طفيؿ ، وعف  وكنيتو ، وعف مولده ، وعف حياتو ، وعف عبلقتو بابف

 مؤلفاتو ، ووفاتو رحمو اهلل تعالى
 ػ المبحث الثاني : ترجمة فمسفة ابف رشد إلى العالـ الغربي ، ويسمط ٖ

 إلى اإلسبلمي التراث ونقؿ ترجمة عممية عمى الضوء المبحث ىذا
 ىذه تركتيا التي واآلثار الغربي ،وخاصة تراث ابف رشد ،  العالـ

 األسباب أىـ عف خبلصة فيقدـ ا،مني الكنيسة وموقؼ الترجمات
 تراث وترجمة لنقؿ األوروبي العالـ دفعت التي والثقافية االقتصادية

 المسمميف وبينت ذلؾ مف خبلؿ مطمبيف :
 اإلسبلمي العربي التراث إلى المجوء أسباب: األوؿ المطمب
 :الترجمة لتراث ابف رشد عممية احتضنت التي المدف أىـ :الثاني  المطمب

 لمبحث الثالث : أثر ابف رشد عمى مفكري الغرب في القروف الوسطى ػ ا ٗ
ويبيف ىذا المبحث أف العمماء والباحثوف القدامى والمعاصروف 
مستشرقوف ومسمموف يثبتوف بما ال يدع مجبل لمشؾ األثر العظيـ الذي 
أحدثو ابف رشد عمى الفكر الغربي في القروف الوسطى ووضحت ذلؾ مف 

 آلتية :خبلؿ المطالب ا
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المطمب األوؿ: الدراسات الغربية المؤيدة ألثر "ابف رشد " عمى 
 ، و دراسات أرنست رينانالفكر األوربي في العصور الوسطى مثؿ 

"، ودراسات "أسين    Pierre  mondorretدراسات "بيير موندوريو 
 :  asinpalaciosبالثيوس 

بف رشد " عمى المطمب الثاني : الدراسات الشرقية المؤيدة ألثر "ا
الفكر األوربي في العصور الوسطى مثؿ دراسات محمد يوسؼ موسى ، 

 وعباس محمود العقاد ، ومحمود قاسـ ، وفرح أنطوف  
العقيدة الكنسية في  الغرب في  عمى ابف رشد  اثر: الثالث المطمب

 العصور الوسطى
ػ المبحث الرابع : أثر ابف رشد عمى مفكري الغرب في العصر  ٖ

بينت فيو أف معظـ الباحثيف ركزوا عمى تأثير الفمسفة  الحديث
اإلسبلمية عمى الفكر األوربي في القروف الوسطي ، ولـ يركزوا عمى 
التأثير الفمسفي اإلسبلمي عمى الفكر الغربي في العصر الحديث ، 
ومف خبلؿ ىذا المبحث القيت الضوء عمى ىذا األمر وأشرت إلى 

ف خبلؿ أثر ابف رشد عمى الفكر بعض جوانب التأثير ال كميا م
الغربي في العصر الحديث مبينا راي الرافضيف ليذا التأثير مف خبلؿ 

 مطمبيف : 
المطمب األوؿ : المؤيدوف ألثر ابف رشد عمى الفكر الغربي الحديث 
مثؿ عباس محمود العقاد ، وذكي نجيب محمود ، وأحمد أميف ، 

 وعبدالمعطي بيومي 
حدثت فييا عف  نتائج البحث وتوصياتو ثـ كانت الخاتمة : وت
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Summary of Ibn Rushd's Influence on Western Thought 
Praise be to God and prayers and peace be upon 

the Messenger of Allah peace be upon him 
After 

The research consists of four questions preceded by an 
introduction and followed by a conclusion 
1 Introduction includes the importance of the subject and the 

reason for its selection, and the research plan and steps 
2 - The first subject: Ibn Rushd his life and his writings talked 

about his name and descent and his nickname, and his birth, 
and his life, and his relationship with Ibn Tufail, and his 
writings, and his death, God's mercy 

The second section deals with the translation of Ibn 
Rushd's philosophy into the Western world. This course 
highlights the process of translating and transferring the Islamic 
heritage to the Western world, especially Ibn Rushd's heritage, 
and the implications of these translations and the position of the 
Church. The European World for the transfer and translation of 
the heritage of Muslims and demonstrated this through two 
demands: 

First: Reasons for resorting to the Arab-Islamic heritage 
The second demand: the most important cities that 

embraced the translation process of the heritage of Ibn Rushd: 
4 The third topic: the impact of Ibn Rushd on the thinkers of the 

West in the Middle Ages 
This study shows that ancient and contemporary scholars 

and scholars are orientalists and Muslims who prove beyond any 
doubt the great impact that Ibn Rushd had on Western thought 
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in the Middle Ages and explained this through the following 
demands: 

First demand: Western studies in support of Ibn Rushd's 
influence on medieval European thought such as Ernst Renan's 
studies, Pierre Mondorret studies, and Asinpalacios studies: 

The second demand: the Oriental studies in support of Ibn 
Rushd's influence on European thought in the Middle Ages, such 
as the studies of Muhammad Yusuf Musa, Abbas Mahmoud al-
Akkad, Mahmoud Qassem, Farah Anton 

Third: Ibn Rushd's influence on the ecclesiastical creed in 
the West in the Middle Ages 
3 -The fourth topic: Ibn Rushd's impact on the thinkers of the 

West in the modern era showed that most researchers 
focused on the influence of Islamic philosophy on European 
thought in the Middle Ages, and did not focus on the Islamic 
philosophical influence on Western thought in modern times, 
and through this section shed light On this matter and I 
pointed to some aspects of the impact, not all of them 
through the impact of Ibn Rushd on Western thought in 
modern times, indicating the rejection of this effect by two 
demands: 
First: Supporters of the impact of Ibn Rushd on modern 

Western thought such as Abbas Mahmoud Akkad, and intelligent 
Naguib Mahmoud, Ahmed Amin, Abdulmuti Bayoumi 

Then the conclusion was: I spoke about the research 
findings and recommendations 
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 المقدمة 

الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا هحود صلى هللا علية 

 وسلن وبعد 

*فبلشؾ أف الفمسفة اإلسبلمية في العصر الحديث شيدت حركة 
إحياء نشطة أسيـ فييا عدد مف كبار المصمحيف في العالـ اإلسبلمي ، 

يكوف ىذا البحث باإلضافة إلي أساتذة الجامعات الحديثة ، وأرجو أف 
 نقطة مف ىذا اإلسياـ 

يتميزوف  -* وال شؾ أف فبلسفة اإلسبلـ ػ ىؤالء الرواد العظاـ 
بشخصيتيـ العممية المتميزة في دراسة الفمسفة اإلسبلمية ، ومنيجيـ 
المحدد الذي يسرى في أعماليـ الفمسفية ، ومف ثـ يظير اتجاىيـ الفكري 

ي تأثر بيا الفكر الغربي في القروف ، وأفكارىـ الفمسفية الرئيسية الت
 الوسطى والعصر الحاضر . 

* فقد أقاموا  منيجا أصيبل في دراسة الفمسفة اإلسبلمية ، وفؽ 
خطة عممية منظمة ، بيدؼ إبراز العقمية اإلسبلمية وخصائصيا المتميزة 
، آخذيف تمؾ الفمسفة مف األمـ ، والشعوب األخرى ، باإلضافة لدورىـ في 

 نقد تمؾ الفمسفات.              تطوير و 
* وأساس تمؾ الفمسفة ما أبدعتو عقوليـ اإلسبلمية مف أفكار ،  

 وفمسفات ذاتية كانت نتاج البيئة اإلسبلمية ، والعقؿ اإلسبلمي المستقؿ
*والشؾ أف التراث الحضاري اإلنساني أخذ وعطاء ، وليست ىناؾ 

مف ىذا التراث ، وليس  أمة ذات حضارة عريقة إال وقد أعطت كما أخذت
مف المعقوؿ بالنسبة ألمة مف األمـ تريد بناء نفسيا أف تبدأ مف نقطة 
الصفر وتعيد نفس التجارب التي مرت بيا أمـ سابقة ، فيذا ضرب مف 

 العبث. 
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عة بػػػػػػيف األمػػػػػػـ ، بػػػػػػؿ يختػػػػػػرؽ فػػػػػػالفكر ال يعتػػػػػػرؼ بحػػػػػػدود مصػػػػػػطن
 ، ويفرض نفسو رغـ كؿ العقبات . الحواجز

ذا ثبت ذل ؾ فمف الغريب حقا أف يبلحظ الباحث أف ىناؾ *وا 
الكثير مف المستشرقيف يحاولوف بياف أثر الفمسفة اليونانية عمى الفمسفة 
اإلسبلمية أو العربية ، بؿ إف البعض منيـ بالغ فيقوؿ : إف الفمسفة 
العربية ما ىي إال فمسفة يونانية كتبت بأحرؼ عربية ، وفي الوقت نفسو 

لمفمسفة اإلسبلمية عمى الفكر األوربي بؿ ويحاولوف  ينكر ىؤالء أي أثر
 إخفاءه بشتى الطرؽ .

وائؿ السبعينيات في مدينة عنابة أفي *وأذكر دليبل عمى ذلؾ : 
العمماء مف المؤتمر العاشر لمفكر اإلسبلمي وجمع صفوة  كاف بالجزائر ،

لكبير حد نجوـ ذلؾ المؤتمر البحاثة اأوالمفكريف العرب والمسمميف ، وكاف 
المؤتمريف أ ، الذي فاجػ رحمة اهلل ػ  التونسي الدكتور عثماف الكعاؾ 

عمى  الغزالي ، وتأثيرهبي حامد حجة اإلسبلـ أبحقيقة خطيرة جدًا تتعمؽ ب
، ذكر البحاثة الكعاؾ رحمة اهلل  ( ، فقدديكارت المفكر الفرنسي ) رينيو 

الذي كانت تربطو و ، با ريده أف العبلمة الدكتور محمد عبد اليادي أ
يقـو ف يعاونو في عمؿ بحثي أليو إبالدكتور الكعاؾ عبلقة وثيقة ، طمب 

 حجة اإلسبلـ تأثيربو ريده بخصوص أ محمد عبد اليادي  الدكتور بو 
مينًا أف الكعاؾ التونسي كاف يعمؿ أالغزالي في الفكر الغربي ، وبما 

مكتبة رينيو ديكارت ،  لىإف يصؿ أنو استطاع إفبفرنسا ، لممكتبة الوطنية 
فوصؿ الييا وبدأ يطالع وفوجئ بنسخة مف المنقذ مف الضبلؿ مترجمة 

حمر موضوع الى البلتينية في مقتنيات ديكارت ، وبخط ديكارت بالقمـ األ
يكارت د لى منيجنا )مقاؿ في المنيج( وبخطإكثر مف فقرة ينقؿ ىذا أعمى 

ػ رحمو اهلل ػ  ة البوطي .. مف ضمف الذيف كانوا مؤتمريف ىناؾ العبلم
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قاؿ : وال ندري ماذا حصؿ في اليوـ التالي عمى ىذه الحقيقة التي  حيث 
 اسفرت بوجو ىؤالء المؤتمريف ، وجد الدكتور الكعاؾ ميتًا في غرفتو 

و مات اختناقًا ال ندري أف الرجؿ دس لو شيئًا أـ أدرى اوافؽ المقدور نفبل 
ف يموت في يوـ تاؿ أقدر واضح لكف  قوؿ ىذاأ، لو مات في نفس الميمة 

التي ربما بعض الدوائر إلى وصؿ ، و انتشر  قد الخبرى ذلؾ أف معن
 الكتاب يف ىذاال يعمـ أحد أف لى اآلإالتخمص مف الرجؿ، طبعا  أرادت

 .ضاع كؿ شيء فقد يف خط ديكارت أال ندري و المترجـ 
وىو: *فيذه القصة تدؿ عمى أف ىناؾ منيج وفكر البد أف يسود 

لمفكر البشري المتوحشوف لـ يقدموا ولف يقدموا شيئًا  أف ىؤالء العرب 
ف كبار بؿ ويجب محو كؿ شيء يثبت أ، وأنيـ عالة عمى غيرىـ 

  . عباقرتيـ مجرد لصوص متمصصة عمى تراث المسمميف

في جمسة  يقرأهف أ فردموجود يستطيع اي  (المقاؿ في المنيجفكتاب )
قؿ منو بقميؿ كتيب تقرأ ىذا وتقرأ ىذا تعمـ ( أؿ المنقذ مف الضبلوكتاب )
ىذه كانت  وتسري في مقاؿ في المنيج ، حجة اإلسبلـ ف روح أتمامًا 
تاحيا ، لكف أشياء و كاف الدكتور الكعاؾ عمى االقؿ صور ىذه األلو وثيقة 

في مؤتمر حضره مئات  أف يذاع ىذا ىكذا قضى اهلل تبارؾ وتعالى ، 
، المؤتمر العاشر لمفكر وىوف في عنابو بالجزائر المفكريف والباحثي

ورده الدكتور محمود أو  ، االسبلمي ومكتوب ىذا في محاضر المؤتمر
األسبؽ ، وقد سألتو عف ذلؾ قبؿ كتابة ىذا البحث  زقزوؽ وزير االوقاؼ

وحكى لي بنفسو في جمسة عممية حضرىا الدكتور / عبدالفتاح العواري ، 
فؤاد ، أننا أرسمنا إلى المكتبة الوطنية بفرنسا رسالة والدكتور / عبدالمنعـ 

نسأليا : ىؿ عندكـ ترجمات بالمغة البلتينية لمكتب اآلتية ، وذكرنا 
مجموعة مف الكتب ووضعنا ) المنقذ مف الضبلؿ ( عمدا حتى نتأكد ، 
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وكاف الرد صادما حيث وصؿ الرد عمى وجو السرعة ومفاده بمغة ينتابيا 
بير دكتور محمود زقزوؽ : ال ال اليوجد لدينا أي القمؽ عمى حد تع

 وىذا الرد يثير الريبة  ترجمات بالمغة البلتينية ألي شيء مما ذكرتـ 
  . (ٔ)والشؾ 

* فقد أردت مف ىذه القصة أف أبيف أف مفكري اإلسبلـ كاف ليـ 
أثر عظيـ عمى مفكري الغرب حتى ولو لـ يطمعوا عمى المنقذ مف الضبلؿ 

لفبلسفة فقد اطمعوا عمى تيافت التيافت البف رشد وتأثروا أو تيافت ا
بمفكري اإلسبلـ بشكؿ مباشر مثؿ ابف رشد ، وحجة اإلسبلـ الغزالي  
وىذا ما سنثبتو في ىذا البحث ليكوف نواة لمباحثيف مف بعدنا كي يثبتوا أف 
مفكري اإلسبلـ ليـ أثر عظيـ عمى مفكري الغرب وسيكوف ) ابف رشد ( 

كر مسمـ أثر بشكؿ كبير عمى مفكري الغرب حتى يتتضح نموج لمف
 لمجميع ما يحاوؿ الغرب إخفاءه عنا

 : ىمية الدراسة وسبب اختيار الموضوعأ
مػػػف المسػػػمـ بػػػو أف لكػػػؿ موضػػػوع أىميػػػة مػػػف وراء البحػػػث فيػػػو ، وأف 
ىنػػػػاؾ أسػػػػباب الختيػػػػاره ، وداعيػػػػًا إلػػػػى الغػػػػوص فيػػػػو لمبحػػػػث عػػػػف درره ، 

ـ  فػػػإف أىميػػػة ىػػػذا وأصػػػدافو ، وأفكػػػاره ، وتم ييػػػز غثػػػة مػػػف ثمينػػػة ، ومػػػف ثػػػ
 الموضوع ، وأسباب اختياره تكمف في األمور اآلتية: 

ػ إلقاء الضوء عمى جيد عالـ مف عمماء اإلسبلـ ، ومفكر عظيـ مف  ٔ
 .مفكري اإلسبلـ  األندلسييف وىو ابف رشد

                                                 

ىػ وقد سألت أستاذنا الدكتور ٓٗٗٔرمضاف  ٜٕٔٓجمسة عممية لئلعداد لمجمة األزىر عدد مايو  (ٔ)
 . د / ابراىيـ اليدىد ، ذلؾ ، وكاف ذلؾ بحضور أ / محمود زقزوؽ عف ىذا األمر فحكى لنا

 د / عبد الفتاح العواري ، و أ د / عبدالمنعـ فؤاد ومجمس التحرير وأ.
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ـ كانوا مجرد نقمة لتراث ػ الرد عمى مف يدعي أف مفكري اإلسبل ٕ
واثبات العكس أف مفكري اإلسبلـ حافظوا عمى تراث اليوناف  ناف،اليو 

 ، وأبدعوا بفكرىـ اإلسبلمي الرصيف .
ػ بياف أف مفكري الغرب كانوا عالة في كثير مف القضايا الفكرية عمى  ٖ 

 مفكري اإلسبلـ وسيكوف ) ابف رشد (  أنموذجا ليذا االثبات .
مفكري اإلسبلـ عمى مفكري ػ إقامة مشروع عممي متكامؿ يثبت أثر  ٗ 

 الغرب سواء في القروف الوسطى والذي يوجد بو بعض الدراسات ، 
 أو في العصر الحديث والذي تقؿ فيو الدراسات العممية . 

 خطوات البحث وخطتو  :
 يتكوف البحث مف أربعة مباحث يسبقيا مقدمة ويتموىا خاتمة 

ياره ، وخطة البحث ػ المقدمة وتشتمؿ عمى أىمية الموضوع وسبب اخت ٔ
 وخطواتو 

 ابف رشد حياتو ومؤلفاتو  المبحث األول :ػ  ٕ
 ترجمة فمسفة ابف رشد إلى العالـ الغربي  المبحث الثاني :ػ  ٖ
أثر ابف رشد عمى مفكري الغرب في القروف  المبحث الثالث :ػ  ٗ

 الوسطى 
 يث أثر ابف رشد عمى مفكري الغرب في العصر الحد المبحث الرابع :ػ  ٘
 وتشتمؿ عمى نتائج البحث وتوصياتو . الخاتمة :ػ  ٙ

 وبعد 
فمف المعموـ أف  عمؿ األجياؿ يؤدي إلى مشروع فكري جماعي 
مف خبللو تتحقؽ النيضة اإلسبلمية ، أم ا التعظيـ والتبجيؿ ، أو النكراف 
والجحود ، أو اإلىماؿ عف غير قصد ، أو االستبعاد عف قصد ، فإنو 
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ؼ النييرات حتى ال تصب في النير الكبير ، وىو نير يؤدي إلى تجفي
ـ  تتوقؼ النيضة الفكرية المعاصرة .  الفكر والثقافة ، ومف ث

وىذا أمر معموـ عمى مدار الفكر البشري فمقد طو ر "أفبلطوف"  
معاني "سقراط"  ، فنقد "أرسطو" ىذه النظرية ، وقمبيا رأسًا عمى عقب ، 

ه ، ثـ جاء "ماركس" وقمب فكر "ىيجؿ" رأسًا كما طور أتباع "ىيجؿ" فكر 
ًً رأسو عمى األرض ، وقدميو إلى السماء ، ونقد  عمى عقب واضعًا
المسيح الييودية المحرفة ، ونقد اإلسبلـ المسيحية والييودية المحرفتيف  ، 
ومع ذلؾ عاشت الفمسفة اليونانية ، وتعددت مدارسيا ، كما عاشت 

اىا ، وسيبقى اإلسبلـ إلى أف يرث اهلل الفمسفة الحديثة ، وتعددت رؤ 
 األرض ومف عمييا . 

ومف ثـ فالمطموب من ا كباحثيف : القراءة ، والتأمؿ ، ومحاولة إعادة 
ظيار  البناء والتركيب ، ونقؿ عمؿ األجياؿ السابقة لؤلجياؿ البلحقة ، وا 

ما مكانتيـ ، فموال األجياؿ السابقة التي قيضيا اهلل ػ سبحانو وتعالى ػ 
، ا بآراء ، وأفكار الفرؽ المخالفةوصؿ إلينا اإلسبلـ ، أو لوصؿ إلينا مشوى
، فبينوا عقيدة أىؿ السنة والجماعةولكف كاف عمماء اإلسبلـ ليـ بالمرصاد 

وقاموا بالرد عمى الفرؽ المخالفة ودحض آرائيـ ، والمطموب منا كباحثيف 
في تقدـ الحضارة إظيار تاريخنا ومجد مفكرينا ، وكيؼ أنيـ ساىموا 

 اإلنسانية ، وأنيـ أسيموا بجانب كبير في الفكر الغربي المعاصر 
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 المبحث األول : ابن رشد حياتو ومؤلفاتو
ىو محمد ابف أحمد ابف رشد األندلسي، يكنى بأبي اسمو ونسبو وكنيتو:

عنى بكبلـ  Averoesالوليد الفيمسوؼ مف أىؿ قرطبة، ويسميو اإلفرنج 
 . (ٔ) "إلى العربية، وزاد عميو زيادات كثيرة أرسطو وترجمتو
في قرطبة وكاف  (ـٕٙٔٔىػػ، ٕٓ٘)عاـ ولد ابف رشد في "مولده:

ينتمي إلى أسرة أندلسية عريقة معروفة بالعمـ والفقو والقضاء، فجده 
القاضي أبو الوليد محمد بف رشد مف كبار فقياء المالكية الذيف كاف ليـ 

تميزوا بالديف والعمـ والفضؿ، والوقار، والحمـ أثر في السياسة المغربية و 
أما والده  (المقدمات في الفقو)والسمت الحسف، واليدى الصالح، ولو كتاب 

أبو القاسـ أحمد ابف رشد قاضي قرطبة، فكاف مثؿ أبيو في الفضؿ والعمـ 
ومف المحبيف إلى الناس وحسبو أف يقاؿ فيو أنو ابف الجد وأبو الحفيد 

 .(ٕ) "الفيمسوؼ
  

                                                 

، وانظر الذىبي/ ٖٛٔ/٘ـ، ٕٕٓٓ /٘ٔ/ خير الديف: األعبلـ، دار العمـ لممبليف، ط ( الزركمئ)
 : سير(ىػٛٗٚ: المتوفى) الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس
 النببلء، تحقيؽ أعبلـ
، ٜ٘ٛٔ/  ىػ ٘ٓٗٔ ،ٖالرسالة، ط األرناؤوط، مؤسسة شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجموعة
ٕٔ /ٖٓٚ. 

 .ٖٗٗصػػ، ٕجـ، ٜٜ٘ٔ، ٖ( صميبا/ جميؿ صميبا: تاريخ الفمسفة العربية، دار الكتاب العالمي، طٕ)
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نشأ ابف رشد الحفيد في ىذه البيئة الزاخرة بالعمـ والفضؿ، " حياتو:
فدرس ما يدرسو أبناء زمانو مف المغة، واألدب، والفقو، واألصوؿ، وعمـ 

ستظير عمى أبيو موطأ اإلماـ مالؾ، وأخذ الفقو عف ابف االكبلـ، ف
طب ، وغيرىما ودرس الرياضيات وال(ٕ)،وأبى مرواف ابف مسرة(ٔ)بشكواؿ

، فبرز (ٖ)ليوغير ذلؾ مف عموـ الحكمة عمى أبى جعفر ابف ىاروف الترجا
 ذلؾ، لشدة ذكائو، وكثرة عنايتو بالمطالعة، حتى قيؿ إنو لـ يدع النظر 

ؿ، إال ليمة وفاة أبيو، وليمة بنائو عمى أىمو، ولما بمغ قِ وال القراءة منذ عَ 
فر إلى مراكش ـ ساٖ٘ٔٔالسابعة والعشريف مف عمره سنة  (ابف رشد)

واتصؿ بعبد المؤمف أوؿ مموؾ الموحديف، وكاف ىذا الممؾ آخًذا في إنشاء 
عمى إنشائيا  (بابف رشد)المدارس ومعاىد العمـ واألدب، فاستعاف 

                                                 
 أبو األندلسي، األنصاري الخزرجيّ  بشكواؿ بف مسعود بف الممؾ عبد فب َبْشُكَواؿ: خمؼ ابف (ٔ)

 جيات بعض في القضاء ولي. ووفاة والدة قرطبة، أىؿ مف بحاثة، ىػ، مؤرخٜٗٗولد سنة : القاسـ
 ابف لتاريخ ذيبل جعمو األندلس، رجاؿ تاريخ في( الصمة) أشيرىا مؤلفا، خمسيف نحو لو. إشبيمية

 الغوامض) و كثيرا، الطيب نفح صاحب عنو نقؿ األندلس، أحواؿ في( اريخت) كتبو الفرضّي، ومف
ىػ ٛٚ٘ سنة توفي كثرة يحصوف فبل عنو وروى منو سمع مف وأما جزءا، عشر اثنا( والمبيمات

: المتوفى) الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمود بف الديف )األعبلـ / خير
 محمد، بف عمي بف المذىب، إبراىيـ عمماء أعياف معرفة في المذىب ، والديباجٖٔٔ/ٕىػ ٜٖٙٔ

 التراث دار: النور، الناشر أبو األحمدي محمد الدكتور: وتعميؽ ىػ، تحقيؽٜٜٚفرحوف، ت ابف
 (.ٖٗ٘، ٖٖ٘/ٔالقاىرة،  والنشر، لمطبع

 أندلسي، ؼمتفمس متصوؼ: اهلل عبد أبو مسرة، بف اهلل عبد بف ىػ(، محمد ٜٖٔ- ٜٕٙ)َمَسر ة  ابف (ٕ)
 غوامض في وتدقيؽ الببلغة في طريقة لو: )الحميدي قاؿ. قرطبة أىؿ اإلسماعيمية، مف دعاة مف

 ابف وقاؿ!( منيا بالم و نعوذ مقاالت بذلؾ إليو ونسبت المعاني، في وتأليؼ الصوفية، إشارات
 يحّرؼ وكاف. األندلس إلى انصرؼ ثـ مدة، بالمشرؽ وتردد فارا، فخرج بالزندقة اتيـ: )الفرضيّ 
 الزركمي الديف )األعبلـ/ خير( المشرؽ أىؿ مف جماعة عميو رد وقد القرآف، مف كثير في التأويؿ

ٙ/ٕٕٖ.) 

 معتنيا ليا متقنا الحكمية لمعمـو محققا وكاف أشبيمية أىؿ أعياف مفالترجالي،  َىاُروف بف َجْعَفر َأُبو (ٖ)
 خبيرا فييا متميزا الطب صناعة في اضبلف المتقدميف الحكماء مف وغيره أرسطوطاليس بكتب

 مف وكاف، المنصور والد يعقوب ألبي وخدـ، الطريقة محمود المعالجة حسف وفروعيا بأصوليا
 ثغور مف ترجالة مف أصمو، الحديث بعمـ عميو واشتغؿ مدة الزمو العربي بف بكر أبي الفقيو طمبة

 أبو خميفة بف القاسـ بف ألطباء/ أحمدا طبقات في األنباء عيوف. )بأشبيمية وتوفي ،األندلس
 (.ٖٓ٘بيروت ص  – الحياة مكتبة رضا، دار نزار أصيبعة، ت: الدكتور أبي ابف العباس



87 

 

 
 لغربياعلى الفكر  أثر ابن رشد  

  

   

 وتنظيميا، وليس لدينا عف المرحمة التي تمي ىذه الفترة مف حياتو 
األطباء،  إال معمومات مبيمة منيا اتصالو بأبناء زىر وىـ مف مشاىير

وانعقاد أواصر المودة بينو وبيف أبى مرواف ابف زىر، حتى قيؿ أنو لما 
في الطب سأؿ صديقة أبا مرواف أف يؤلؼ كتاًبا  (الكميات  )ألؼ كتاب 

يضمنو األقاويؿ الجزئية المطابقة لمكميات، وىكذا ألؼ أبو مرواف ابف زىر 
تمفة، وأسبابيا، ذكر فيو عبلمات األمراض المخ (التيسير)كتاب سماه 
 .وطرؽ عبلجيا
، وخمفو (ٔ)(عبد المؤمف)في مراكش حتى مات  (ابف رشد)وظؿ 

، الذي كاف أكثر مموؾ (ٕ)عمى عرش المغرب ولده أبو يعقوب يوسؼ
 .المغرب حبا لمعمـ والعمماء

                                                 
 سنة: ادلغريب، مولده القيسي، الكومي، ادلؤمنني، بأمري يلقب الذي ادلغرب، الكومي: سلطان علوي بن علي بن ادلؤمن عبد (1)

 نصرانيا، وال يهوديا ال بالده يف مشركا يدع ومل ولده، على وجب إذا احلق يأخذ ادلؤمن بدع مائة، كان وأربع ومثانني سبع
 ألجل بادلوحدين؛ ادلصامدة ومسيت صالهتم، وجيزل ذلم، زلبا العلم، ألىل مؤثرا ادلؤمن عبد مسلمون، كان رعيتو فجميع
 خليقا اذلمة، عايل سريا، السؤدد، كامل قورا،و  رزينا، ادلؤمن عبد والكالم، وكان االعتقاد علم يف هبم ادلهدي خوض

 بسال، نزل حىت سار مث عاما، الناس واستنفر الروم، جلهاد باجلهاز اجليش أمر ومخسني، مثان سنة دخلت لإلمارة، ودلا
 ويل جعل قد وكان دلوتو، ادلغرب وارجتت ىـ،>89 اآلخرة مجادى من والعشرين السابع يف هبا، األجل وجاءه فمرض،

 يوسف أخيو تولية على واتفقوا وخلعوه، أياما، فتملك اخلمر، ولشربو بو وجذام لطيشو يصلح ال وكان زلمدا، ابنو هعهد
 أبو الدين ذكر، الذىيب/ مشس ولدا عشر ستة ادلؤمن عبد وخلف سنة، وعشرين اثنتني ادللك يف فبقي ادلؤمن، عبد بن

از بن عثمان بن أمحد بن زلمد اهلل عبد  احملققني من النبالء، حتقيق رلموعة أعالم ىـ(: سري>8;:  ادلتوىف)يب الذى قَاْيم
 .9;7: ::7/ 64م،  9>=5/  ىـ 5849 7األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ط شعيب الشيخ بإشراف

 حكمت اليت ادلوحدية الدولة سالطني وثاين واألندلس ادلغرب سلطان ادلؤمن بن على: عبد بن يوسف يعقوب بوأ (2)
 السلطنة ىـ، وتوىل977 سنة رجب شهر يف بادلغرب تينمّلل يف العظيمة، ولد ادلرابطني دولة سقوط بعد دلغربوا األندلس

 حازًما عادالً  ادلؤمن عبد بن يوسف كان ىـ،>99 سنة اآلخرة مجادى يف الدولة، مؤسس «ادلؤمن عبد» أبيو وفاة بعد
 كان أنو حىت، ادلتقنني احلديث رواة من الكرمي، للقرآن حافظًا اءاألدب العلماء من وكان وادللك، احلكم بشئون خبريًا ديًنا

 يف العرب أخبار يعلم العربية، باللغة الفصاحة شديد كان الرببرية أرومتو ورغم، بو اخلاص بسنده البخاري صحيح حيفظ
 يف باجلهاد الكبري فوشغ فهي خصالو، أفضل العصر، أما وأدباء علماء أعظم بالطو يف انتظم لذلك واإلسالم، اجلاىلية

 يقتل أن الندرة غاية يف وىذا باألندلس الشهرية شًتين معركة يف قتل قد أنو للجهاد حبو على دليالً  ويكفي اهلل، سبيل
 ادلعركة ىذه يف بالغة إصابات أصابتو وقد للجهاد، حبو صدق مدى على يربىن مما ادلعركة يف اجليش وقائد الدولة سلطان

األقصى،  ادلغرب دول ألخبار االستقصا: م، )الكتاب8>55 يوليو =6 ـ ىـ4>9 اآلخر ربيع >5 يف إثرىا على تويف
، (ىـ5759: ادلتوىف) السالوي اجلعفري الدرعي الناصري زلمد بن خالد بن أمحد العباس أبو الدين شهاب: دلؤلف
 (.:59: :6/58البيضاء،  الدار - الكتاب الناصري، دار زلمد/ الناصري جعفر: احملقق
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 ابن طفيل وابن رشد 
ألبي يعقوب يوسؼ أحد الفبلسفة المقربيف  (ٔ)(ابف طفيؿ)كاف 

، فجمع لو العمماء مف كؿ حدب وصوب، واألندلس سمطاف المغرب 
ودبر أمر ( ابف رشد)وحممو عمى تكريميـ، وىو الذي لفت نظره إلى 

  (ٕ)"قدومو عميو
 "وتحدث  عبد الواحد المراكشي عف ىذا المقاء بالتفصيؿ فقاؿ  :

الفقيو األستاذ أبو بكر  ابف يحيى القرطبي قاؿ: سمعت  هأخبرني تمميذ
 وليد يقوؿ غير مره: لما دخمت عمى أمير المؤمنيف الحكيـ أبا ال
دتو ىو وأبو بكر ابف طفيؿ ليس معيما غيرىما، فأخذ جَ وَ  أبى يعقوب

إلى ذلؾ  وأبوبكر ابف طفيؿ يثنى عمى ويذكر بيتي وسمفي، ويضـ بفضم
أشياء ال يبمغيا قدري، فكاف أوؿ ما فاتحني بو أمير المؤمنيف، بعد أف 

 -أبى، ونسبى، أف قاؿ لي ما رأييـ في السماء سـ او  يسمإسألني عف 
أقديمة ىي أـ حادثة، فأدركني الحياء والخوؼ، فأخذت  -بعني الفبلسفة 

ابف )أتعمؿ، وأنكر اشتغالي بعمـ الفمسفة، ولـ أكف أدرى ما قرر معو 
 (ابف طفيؿ)منى الروع والحياء، فالتفت إلى  أمير المؤمنيف ـَ يِ فَ فَ  (طفيؿ

المسألة التي سألني عنيا، ويذكر ما قالو أرسطو طاليس وجعؿ يتكمـ عف 
وأفبلطوف، وجميع الفبلسفة، ويورد مع ذلؾ احتجاج أىؿ اإلسبلـ عمييـ، 

                                                 

 القيسي طفيؿ بف محمد بف محمد بف الممؾ عبد بف محمد (ىػ ٔٛ٘- ىػٜٗٗ) الطَُّفْيؿ ابف (ٔ)
 ثـ. حاكميا وخدـ غرناطة، في الطب وتعمـ آشِ  وادي في ولد. فيمسوؼ: بكر أبو األندلسي،

 توفي أف إلى واستمر ىػٛ٘٘ سنة( الموحديف مف) يوسؼ يعقوب أبي لمسمطاف طبيبا أصبح
 بينو وكانت( يقظاف بف حي) الفمسفية القصة صاحب وىو. جنازتو السمطاف حضرو  بمراكش،

، كتاب في رشد ابف جمعيا( الدواء رسـ) في ومباحث، مراجعات( الفيمسوؼ) ُرْشد ابف وبيف
  (.ٜٕٗ/ ٙ)األعبلـ لمزركمي 

 .ٖٛٓ/ ٕٔـ، ٜ٘ٛٔالنببلء، ط أعبلـ ، وانظر سيرٗٗٗ( تاريخ الفمسفة العربية: صػػػػٕ)
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فرأيت منو غزارة حفظ لـ أظنيا في أحد مف المشتغميف بيذا الشأف 
والمتفرغيف لو، ولـ يزؿ يبسطني حتى تكممت، فعرؼ ما عندي مف ذلؾ، 

  (ٔ) "بماؿ وخمعة سنية ومركب فمما انصرفت أمر لي
تمخيص  (ابف رشد)مف ( ابف طفيؿ)وتحدث المراكشي عف طمب 

 أخبرني تمميذه المتقدـ الذكر عنو قاؿ : " كتب أرسطو وشرحيا فقاؿ:
استدعاني أبوبكر بف طفيؿ يوًما فقاؿ لي :سمعت اليوـ أمير المؤمنيف 

يف عنو، ويذكر يشتكى مف قمؽ عبارة أرسطو طاليس، أو عبارة المترجم
غموض أغراضو، ويقوؿ :لو وقع ليذه الكتب مف يمخصيا ويقرب 
أغراضيا بعد أف يفيميا فيًما جيًدا لقرب مأخذىا عمى الناس، فإذا كاف 
ني ألرجو أف تفي بو، لما أعممو مف جودة  فيؾ فضؿ قوة لذلؾ فافعؿ، وا 
  ذىنؾ وصفاء قريحتؾ وقوة نزوعؾ إلى الصناعة وما يمنعني مف ذلؾ
إال ما تعممو مف كبر سني واشتغالي بالخدمة وصرؼ عنايتي إلى ما ىو 
أىـ عندي منو، قاؿ أبو الوليد :فكاف ىذا الذي حممني عمى تمخيص ما 

 . (ٕ)"لخصتو مف كتب الحكيـ أرسطو طاليس
وكاف ليذا االجتماع أثر كبير في تغيير حياة ابف رشد فمقد وصؿ 

المنصب الذي كاف يشغمو جده  إلى منصب قاضي القضاة لقرطبة ىذا
 وأبوه.

بنو يعقوب ْابو يوسؼ الممقب ا وولما توفي أبو يعقوب وخمف"
ـ، لقي ابف رشد عمى يده ما لقيو عند والده مف ٗٛٔٔبالمنصور سنة 

حظوة وتكريـ، وكاف المنصور كأبيو محًبا لمعمـ وْاىمو، فمما استدعى ابف 

                                                 

( المراكشي/ عبد الواحد اؿ مراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيؽ، صبلح الديف ٔ)
 .ٜٚٔـ، صػػٕٙٓٓ، ٔاليواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 .ٜٚٔ( المعجب في تمخيص أخبار المغرب: صػػػٕ)
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سو إلى جانبو، وقد روى ابف أبى رشد، قربو واحترمو احتراًما كبيًرا وأجم
أصيبعة أف ابف رشد لما خرج مف عند المنصور، وجماعة الطمبة وكثير 

واهلل إف ىذا )مف أصحابو ينتظرونو لتينئتو بمنزلتو عند المنصور قاؿ: 
ليس مما يستوجب اليناء عميو، فإف أمير المؤمنيف قربني دفعة إلى أكثر 

وظؿ ابف رشد يتقمب في ىذه ( إليومؿ فيو، أو يصؿ رجائي أوأمما كنت 
وىي  (اليسانو)ونفاه إلى  ومف منصب والمنصور، وعزل والنعـ حتى نقـ عمي

ـ، وقد اختمؼ ٜ٘ٔٔبمدة ييودية قريبة مف قرطبة، وذلؾ حوالي سنة 
  (ٔ)"المؤرخوف في أسباب محنو ابف رشد

فقد مات ابف رشد "ولكف حياة ابف رشد لـ تطؿ بعد زواؿ محنتو: 
مف  ٔٔ-ىجرية  ٜ٘٘راكش يوـ الخميس الموافؽ التاسع مف صفر في م

ـ، وىذا ىو التاريخ الذي عينو األنصاري ونعمـ مف ٜٛٔٔديسمبر 
األنصاري أف ابف رشد دفف في مراكش، وذلؾ في الجبانة الواقعة خارج 
باب تاغروت، فمما مضت عمى وفاتو ثبلثة أشير حمؿ إلى قرطبة حيث 

برة ابف عباس والواقع ابف عربي يروى أنو شاىد دفف في روضة سمفو بمق
تحميؿ جثتو عمى دابة لتنقمو إلى قرطبة ويؤكد ليوف األفريقي مف ناحية 
أخرى، أنو شاىد قبره وكتابة لحده في مراكش بالقرب مف باب 

 .(ٕ)"الدباغيف
ألؼ ابف رشد كتًبا ورسائؿ عديدة في شتى  مؤلفات )ابن رشد(:

فو في عصره واختمؼ المؤرخوف في عدد مؤلفاتو، العموـ التي كانت معرو 
عف  (ريناف)وقد ذكر "غمب ال تقؿ عف سبعيف مؤلفا: ولكنيا في األ

                                                 

 .ٙٗٗ( تاريخ الفمسفة العربية:ٔ)
ينية، ترجمة، عادؿ زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، ريناف/ أرنست ريناف: ابف رشد والرشدية البلت( ٕ)

 .ٙٗ: ٗٗـ، صػػٜٚ٘ٔالقاىرة، 
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( مشتمؿ عمى قائمة كتب ٜٚٛ) )أسكولاير( رقـفيرست عربي في خزانة 
 (ابف رشد)فيظير في ىذه القائمة باسـ  رشد(ابف سينا، والفارابي، وابف )

ويحصى  الكبلـ(الفمسفة، والطب، والفقو، وعمـ  في)ا ثمانية وسبعوف كتابً 
 .(ٔ)"قؿوحده خمسيف كتاًبا عمى األ (ابف أبى أصيبعة)

 أقسام منيا: )رينان( الىوقد قسميا "
: الرسائل الفمسفية منيا:  اوًلا

 تيافت التيافت.   -
 جراـ السماوية.جوىر األجراـ السماوية أو تركيب األ -
 المفارؽ باإلنساف ". رسالتاف في " اتصاؿ العقؿ  -
 في اتصاؿ العقؿ باإلنساف.(ٕ) شرح رسالة ابف باجة -
 مسائؿ في مختمؼ اقساـ المنطؽ التي تضاؼ عادة إلى الشروح. -
كتاب المسائؿ البرىانية وقد جاء عقب التحميبلت الثانية في الطبعات  -

 البلتينية.
 سكورباؿ.القياس الشرطي وقد ذكر في قائمة األ -
 المنطؽ. خبلصة -
 سكورباؿ.جوامع سياسة أفبلطوف وقد ذكر في قائمة األ -
 مسألة الزماف. -

                                                 

 .ٜٚصػػ: ابف رشد والرشدية البلتينية (ٔ)
وم:  ابن (2)  األندلسي التجييب بكر أبو الصائغ، بابن يعرف وقد باجَّو، بن حيىي بن زلمد (م =557-ىـ  977)باجَّ

 إبراىيم بن بكر أبو واستوزره سرقسطة، يف ولد. احلكماء ومذىب التعطيل ىلإ ينسب .اإلسالم فالسفة من: السرقسطي
 واإلفرنج الكهولة، سنّ  قبل مسموما،: قيل فيها، ومات باإلحلاد، فاهتم فاس إىل وذىب سرقسطة، مث غرناطة وايل

 بالفلسفة الواشتغ مع وكان شديدة، محلة( العقيان قالئد يف) خاقان بن الفتح عليو محل( Avenpace) يسمونو
 كتبا وصنف أرسطاطليس كتب من كثريا شرح باألنساب، عارفا رليدا، شاعرا وادلوسيقى، والطب والفلك والطبيعيات

 كتبو من بقي ومما والعربية، الالتينية إىل منها ترجم ما وبقي أكثرىا ضاع( األطباء طبقات يف) أصيبعة أيب ابن ذكرىا
 و( العقل اتصال) مها تأليفو، من رسالتني مع( ط - الوداع رسالة) و( خ - ياتوالطبيع والطب الفلسفة يف رلموعة)
 (.;57/;إمالئو، )األعالم للزركلي  من( خ - أيب للفار العبارة كتاب على تعليق) و( ط - النفس) وكتاب( النبات)
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 ثانياا: مؤلفاتو في عمم الكالم ومنيا:
 فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمة والشريعة مف االتصاؿ. -
مقالة في أوؿ ما يعتقده المشاؤوف وما يعتقده المتكمموف مف أىؿ ممتنا  -

 في كيفية وجود العالـ.
اب المناىج في أصوؿ الديف وقد ذكره ابف أبى أصيبعة كما ذكر في كت-

 قائمة اإلسكورباؿ.
 وال ريب في أف شرح عقيدة اإلماـ الميدى وقد ذكر في قائمة اإلسكولاير -

ىذا الكتاب يتناوؿ بالبحث عقيدة ميدى الموحديف: أبى عبد اهلل محمد 
 بف تومرت.

 ثالثاا: مؤلفاتو في الفقو ومنيا:
اية المجتيد ونياية المقتصد في الفقو وقد ذكر ىذا الكتاب ابف اآلبار بد -

الشاطبي وابف أبى أصيبعة، كما ذكر في قائمة ي ومحمد بف عم
 اإلسكورباؿ.

كتاب مختصر المستصفى في األصوؿ لمغزالي وقد ذكره بف اآلبار  -
 .وورد ذكره في قائمة اإلسكولاير

في ثبلثة أجزاء وقد ذكره ليوف  كتاب التنبيو إلى الخطأ في المتوف-
 األفريقي.

كتاب الدعاوى في ثبلثة مجمدات توجد نسخة عربية في اإلسكورباؿ رقـ  -
 .ٕٕٓٔ، ورقـ ٕٔٓٔ

 .الدرس الكامؿ في الفقو، توجد نسخة عربية منو في اإلسكولاير -
 -رابعاا: مؤلفاتو في الفمك ومنيا: 

 .إلسكولايرمختصر المجسطي وقد اشير إليو في قائمة ا -
مقالة في حركة الجـر السماوي وقد ذكرت في بف أبى أصيبعة وقائمة  -

 .اإلسكولاير
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كبلـ عمى رؤية الجـر الثابتة بأدوار وقد ذكرت ىذه الرسالة في قائمة  -
 .اإلسكولاير

 -خامساا: مؤلفاتو في النحو ومنيا: 
بار وذكر في قائمة كتاب الضروري في النحو وقد ذكره بف اآل -

 .اإلسكولاير
 .كبلـ عف الكممة واالسـ المشتؽ وقد ذكر في قائمة اإلسكولاير -

 -سادساا: مؤلفاتو في الطب: 
 الكميات وىي درس كامؿ لمطب في سبعة أجزاء. -
بف سينا في الطب وىذا الكتاب مف أوسع مؤلفات ابف اشرح أرجوزة  -

 رشد انتشاًرا.
 مقالة في الترياؽ. -
 ت لجالينوس وىو مف الشرح األوسط.تمخيص كتاب الحميا -
 .تمخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس في ثبلثة مقاالت -
   تمخيص كتاب العمؿ واألعراض لجالينوس في سبعة مقاالت. -
 . (ٔ) "تمخيص كتاب المزاج لجالينوس -

بف رشد" شرح كتب أرسطو والذي قاـ بشرحيا اومف أىـ أعماؿ "
رًحا وجيًزا، والثانية شرًحا متوسًطا، والثبلثة ثبلث مرات األولى شرحيا ش

 شرًحا مطواًل.
بف رشد" نرى أنو فيمسوؼ مفكر متكمـ ذا اومف خبلؿ تنوع مؤلفات "
 أىمية كبرى في الفمسفة والعمـ.

 

                                                 

 لقاسـا بف أحمد/  أصيبعة أبي ، وانظر ابفٜٖٓ، ٖٛٓ/ ٕٔـ، ٜ٘ٛٔ ٖالنببلء، ط أعبلـ سير (ٔ)
 في األنباء عيوف(: ىػٛٙٙ: المتوفى) العباس أبو الديف، موفؽ الخزرجي يونس بف خميفة بف

 ، وانظرٖٖ٘، ٕٖ٘صػ بيروت، – الحياة مكتبة دار رضا، نزار الدكتور تحقيؽ األطباء، طبقات

 .ٕٜ: ٓٛصػػػػػ: البلتينية والرشدية رشد ابف
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 المبحث الثاني : ترجمة فمسفة ابن رشد إلى العالم الغربي
 التراث ونقؿ ترجمة عممية عمى الضوء المبحث ىذا يسمط  
 التي واآلثار الغربي ،وخاصة تراث ابف رشد ،  العالـ إلى اإلسبلمي

 أىـ عف خبلصة فيقدـ منيا، الكنيسة وموقؼ الترجمات ىذه تركتيا
 وترجمة لنقؿ األوروبي العالـ دفعت التي والثقافية االقتصادية األسباب

 في ووجد خانقة حضارية بأزمة يمر كاف الغربي فالعالـ المسمميف، تراث
 ونقؿ لمترجمة مراكز عدة الفكري، ففتحت لمتجديد وسيمة المسمميف راثت

 ىذه أحدثت وقد...والقسطنطينية، وصقمية طميطمة مدف في المسمميف عموـ
 التي الرشدية بالحركة عرؼ ما ،وخاصة أوروبا في فكرية حركة التراجـ
 خمقت اذ رشد، ابف قرطبة لفيمسوؼ العقبلني التراث نقؿ نتيجة كانت

 رافض واآلخر باريس، وجامعة بالفرنسيسكاف تمثؿ مناصر األوؿ ياريفت
 المسمميف تراث أحدثيا التي لآلثار الدومنيكاف، ونظرا باإلخوة تمثؿ

 متبنيو وتكفير بتحريمو تمثؿ سمبيا موقفا منو الكنيسة وقفت فقد المترجـ
 ببكت فاستعانوا بعض، عمى بعضيا التراث ىذا بآثار باالستعانة مرورا

 بكتب االستعانة اف عمما رشد، وابف سينا ابف أفكار عمى لمرد الغزالي
 إلى القرآنية اآليات مف شواىدىا وتغيير كتبو تحوير طريؽ عف تـ الغزالي
مفكري الغرب الذيف تأثروا بشكؿ  إلى المؤلفات ىذه وتنسب انجيمية شواىد

مثمت  يةاإلسبلم ، وىذا يدؿ عمى أف الحضارة واضح بمفكري اإلسبلـ 
 صنوؼ مف أبنائيا عقوؿ أنتجتو بما البشرية تاريخ في مضيئة مرحمة

 شكمت اذ وطوروه، عميو وحافظوا اآلخريف تراث مف نقموه وبما المعرفة،
 مناطؽ مختمؼ الى أثرىا وصؿ فقد اإلنساني، لمعقؿ ثراء الحضارة ىذه

بشرية النيضة ال في تأسيسيا دوراً  ليا كاف منيا الكثير وفي المعمورة
 .المعاصرة 

 المعرفة فروع مختمؼ في وتنوعو بثرائو عرؼ اإلسبلمي فالتراث
 مف ىائبل كما اف لو يؤسؼ مما ولعؿ الزمنية، المراحؿ تمؾ في المتداولة
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 ينتظر مخطوطات حبيس العالـ مكتبات مختمؼ في اليزاؿ التراث ىذا
 .النور الى إخراجو سبيؿ في تبذؿ استثنائية جيودا
 العرب اىتـ التي الموضوعات تمؾ أىـ مف واحدة فمسفةال ولعؿ 

 العربية البيئة في وجدت وقد العربية، المغة الى ونقميا بترجمتيا والمسمموف
 وعالجت المسمميف عند الفمسفة مباحث ازدىرت ولذا لمنمو، مناسبا ظرفا

 الديف وعبلقة اإللييات مسائؿ مثؿ اإلسبلمي الوعي في مفصمية إشكاليات
 .قؿبالع

 مرحمتيا تعيش اإلسبلمية الحضارة فيو كانت الذي الوقت وفي
 الكنسي الفكر وتسمط التخمؼ مف حاالتيا أسوأ في أوروبا كانت الذىبية
 آخر بعد يوما إلحاحا أكثر تبدو الحاجة وكانت المتحجرة، بنسختو
 عمى والمثقفيف األدباء مف الكثير عمؿ لذا السيئ الواقع ىذا مف لمتخمص

 ميمتيـ في أسعفيـ الذي الزاد وكاف الحرية، لثقافة والتأسيس الوعي إنارة
 العالـ إلى بقوة دخمت التي وعموميا، اإلسبلمية الحضارة فمسفات ىو ىذه

 . العموـ ىذه لترجمة مراكز عدة فتحت اف بعد المسيحي
عميو  األضواء ويسمط الحيوي الموضوع ىذا عند يقؼ المبحث وىذا

 مف خبلؿ مطمبيف: 
 :اإلسالمي العربي التراث إلى المجوء أسباب: األول المطمب
 فجوة ولدت الغربي العالـ في الحياة عمى طرأت التي التغيرات إف

 العالـ في األرضية ىيأ الذي والثقافي، األمر الفكري الفراغ مف كبيرة
 نياية في واإلسبلمي ، وخاصة العربي الثقافي المنجز الستقباؿ المسيحي

 سبقت التي الفترة وىي ، عشر الثالث القرف وبداية عشر الثاني فالقر 
 .الوسطى العصور في الفكرية النيضة

 الفكر عمى البلتنييف المفكريف اقباؿ فاف الديني، المستوى فعمى
 بدأت التي الحاجة ىذه اليو، بالحاجة لشعورىـ نتيجة جاء اإلسبلمي،

 القوى في والتطور المعارؼ نمو بفعؿ( ـٓٓٚٔ) حوالي منذ تظير
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 فيو التعمؽ إلى الوحي مضموف مناقشة مف يتحوؿ االىتماـ فاخذ العقمية،
 حقيقة بؿ فحسب، محبة الجدد الديف لرجاؿ بالنسبة اإللو يعد فمـ بالبرىاف،
 عمى يحث إيمانيـ واخذ عقمية، دراسة العقيدة بدراسة شرعوا لذا أيضا؛
 . (ٔ)والتعقؿ  الفيـ

 تحوطو كانت الدينية األوساط في لمعقؿ درجالمت الصعود ىذا اف
 مثؿ والوحي، العقؿ مابيف االنسجاـ مف حالة إيجاد في متكاممة محاوالت
 ، لئليماف مميدا العقؿ جعمو في( ـٖٓٗ) أوغسطيف القديس محاولة
( أؤمف كي أتعقؿ و أتعقؿ، كي اؤمف:)مقولتو في لمعقؿ مميدا واإليماف
 اف غير ،(العقؿ عف باحثا اإليماف( )ـٜٓٔٔ) أنسمـ القديس ومحاولة
 دفع المسمميف عند ضخما تراثا وجدت والعقؿ الديف بيف التوفيؽ محاوالت
 اإلسبلمي األنموذج انتشار في أسيـ مما بو، لبلستقواء الطموحيف بعض
 . (ٕ)البلتيني  العالـ في

 رواد الشرؽ الى وفد لذا المنطقة، ىذه إلى تطمع قد الغرب وكاف
( الباثي ادوارد) ىؤالء اشير مف وكاف البريطانية، الجزر مف تىح العمـ

 جنوبي في وتوقؼ اسبانيا الى االوؿ رحؿ فقد ،(سكوت ميخائيؿ)و
 الرياضيات في الكتب مف الكثير ونقؿ الشامية الديار الى توجو ثـ ايطاليا،
 العالـ تعريؼ في كبير اثر ولو المجريطي، مؤلفات مف حمؿ بينيا والفمؾ
 .(ٖ)الكثيرة  وترجماتو البعيدة أسفاره بفضؿ العربي، بالفكر تينيالبل

 العربية، تعمـ طميطمة وفي اسبانيا، الى اسكتمندا مف الثاني وتوجو
 قصد ثـ لمبطروجي،( الييئة كتاب) منيا الفمؾ في كتب ترجمة عمى وعمؿ

                                                 

 اسػػػعد يوسػػػؼ العربيػػػة، الػػػى نقمػػػو الوسػػػطى، القػػػروف -العػػػالـ حضػػػارات تػػػاريخ بػػػروي، ادوارد:  ينظػػػر (ٔ)
 .ٕٖٙ،صٗمج ـ،ٖٕٓٓلبناف،-بيروت والطباعة، لمنشر داغر،عويدات وفريد داغر،

 والتوزيع، والنشر لمدراسات الجامعية مؤسسة االستغراب، عمـ في مقدمة حنفي، حسف.د: ينظر (ٕ)
 .  ٓ٘ٔص

 ،ٗط لممبليػػػػيف، العمػػػػـ دار الوسػػػػيط، العصػػػػر فػػػػي العربػػػػي الفكػػػػر معػػػػالـ اليػػػػازجي، كمػػػػاؿ.د:  ينظػػػػر (ٖ)
 .ٖٓ٘،صٜٜٙٔ بيروت،
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 مف وصقمية طميطمة: مدينتا وكانت العممي، نشاطو فييا واستأنؼ صقمية
 في العمـ رعاة اشير ومف الترجمة، حركة فييا نشطت التي المدف رزاب

 الثاني فردريؾ) الثانية وفي ،(ـٔ٘ٔٔ ريموندو) األسقؼ األولى
 االوؿ كرومر) صقمية في قبمو اشتيروا الذيف المترجميف ومف ،(ـٕٓ٘ٔ
 ممؾ( ـٕٗٛٔ الحكيـ الفونسو) ريموندو بعد اسبانيا وفي ،(ـٔٓٔٔ
 .قشتالة

 بؿ الترجمة، حركة وتنشيط الكتب جمع عند ىؤالء نشاط يقؼ ولـ
 اختبلفيا عمى العممية المواضيع في التأليؼ حركة تنشيط الى عمدوا
 اليونانية لؤلصوؿ العربية والترجمات العربية، األصوؿ لممؤمنيف ويسروا
 وأعبلـ الييود بعمماء كمو ذلؾ في مستعينيف والتعميقات الشروح عف فضبل

 (ٔ)المستعربي
 العالـ الى المسمميف تراث نقؿ في السياسي العامؿ أسيـ وأيضا

 شماؿ الى األندلس ييود مف جماعات ىجرة في ذلؾ تمثؿ البلتيني،
 المرابطيف مف القوه الذي االضطياد اثر عمى وذلؾ فرنسا، وجنوب اسبانيا

 نعرؼ اف الموضوع ىذا في الييود اىمية لمعرفة ويكفي الموحديف، مف ثـ
 قاموا الغرب، في البلتينية النيضة وطبلئع العربي الفكر يخص فيما انيـ
 العممية النيضة في واإلسياـ اليوناني الفكر نقؿ في السرياف دور بنفس
 .(ٕ)الشرؽ في

 واستأنفوا العرب كتب مف حوزتيـ في كاف ما الييود حمؿ فقد 
 اف العموـ في رغبتيـ مف وكاف الجديدة، مواطنيـ في الفكري نشاطيـ

 حوليـ لمكسب حبيـ اف غير العبرية الى العمـو تمؾ نقؿ عمى بيمة اقبموا

                                                 

 ،ٗط لممبليػػػػيف، العمػػػػـ دار الوسػػػػيط، العصػػػػر فػػػػي العربػػػػي الفكػػػػر معػػػػالـ اليػػػػازجي، كمػػػػاؿ.د:  ينظػػػػر (ٔ)
 ٖٚٗ، صٜٜٙٔ بيروت،

 ت،بيػرو  ،ٗط لممبليػيف، العمػـ دار الوسػيط، العصر في العربي الفكر معالـ اليازجي، كماؿ.د:  ينظر(ٕ)
 ٖٚٗ، صٜٜٙٔ
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 العمـ رعاة مف رجاؿ كنؼ في فعمموا البلتينية، الى بالنقؿ االشتغاؿ الى
 مف وكاف. صقمية في الثاني طميطمة،فردريؾ في ريموندو االسقؼ نظير
 يوحنا) و( ـٚٙٔٔ عزرا بف ابراىيـ) البلتينية الى بالنقؿ اشتير مف اشير

 عشر، الثالث القرف اواخر في( سالـ بف فرج)و( ـٖ٘ٔٔ االشبيمي
 .(ٔ)وغيرىـ

 :الترجمة لتراث ابن رشد عممية احتضنت التي المدن أىم :الثاني  المطمب
 وجنوبي صقمية ىي اإلسبلمي بالتراث اىتمت التي مف المراكز

 بؿ صقمية في قوية البلتيفو  العرب بيف الفكرية الصمة كانت فقد ايطاليا،
 توثؽ العربية الحضارة بدأت اخر، مكاف أي في منيا ارسخ ىناؾ كانت
 لحكـ تابعة كانت اذ العاشر القرف مف الثاني النصؼ في صقمية في

 ، النورماندييف لمفاتحيف حيف بعد خضعت الجزيرة ىذه اف ومع ، الفاطمي
 روجر) عيد في زىت نياا بؿ عنيا، تزؿ لـ الشرقية الحضارة معالـ فاف

 عيد في اوجيا بمغت ثـ ، العمـ محبي مف كاف ألنو( ـٔٓٔٔ االوؿ
 الى العربية االثار ترجمة عمى بسخاء انفؽ الذي ،(الثاني فردريؾ) حفيده

 .(ٕ)البلتينية
 ،(ـٕٓ٘ٔ-ٜٗٔٔ) الثاني فريدريؾ اإلمبراطور أفّ  المعروؼ ومف

 خبلؼ عمى كاف والدتو، عف ممكيا ورث التي صقمية جزيرة في نشأ الذي
 ابف آراء وألف ؛ الدينية العقائد مخالفة بآراء يجاىر وكاف الكنيسة مع شديد
  ضد حربو في أوربا في( الثاني فردريؾ) إلييا احتاج وقوية،فقد  مؤثرة رشد
 بعض بآراء  يستعيف أف حاشيتو عميو أشارت فقد(  الكنيسة) الديف رجاؿ

 المحيطوف فنصحو  الكنيسة رجاؿ ضد ،وتدعموموقفو مف لتقوي  الفبلسفة
 فردريؾ) فأصدر ، منيا أفضؿ ىناؾ رشد،فميس ابف بآراء باالستعانة بو

                                                 

 ٖ٘ٗ-ٖٔٗص نفسو، المصدر:ينظر (ٔ)

 ،ٗط لممبليػػػػيف، العمػػػػـ دار الوسػػػػيط، العصػػػػر فػػػػي العربػػػػي الفكػػػػر معػػػػالـ اليػػػػازجي، كمػػػػاؿ.د:  ينظػػػػر (ٕ)
 ٖٓٗ، صٜٜٙٔ بيروت،
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لى الييود، المترجميف بواسطة العبرية إلى مؤلفاتو بترجمة أمره( الثاني  وا 
 العالـ الثاني فريدريؾ استدعى فقد مسيحييف، مترجميف بواسطة البلتينية
 جامعة في العبرية المغة لتدريس مرسيميا مف( ناتوليآ يعقوب) الييودي
 قاـ وىناؾ. الكنيسة عف مستقمة ٕٕٗٔ سنة في أسسيا التي نابولي
 كبيراً  عالما فريدريؾ استدعى ثـ.  الكبيرة رشد ابف شروح بترجمة آناتولي
 األفبلؾ كتاب ـٕٚٔٔ سنة ترجـ كاف الذي سكوت ميخائيؿ ىو آخر

 كتب البلتينية إلى العربية مف ينقؿ بأف إليو يدفع طميطمة، في لمبطروجي
 .(ٔ)عمييا   رشد ابف وشروح أرسطو
 ألنو قيمة نتائج ذات(  ـٖٕٙٔسكوت ميخائيؿ) إسيامات وتعد 

 حية، جديدة التزاؿ كانت وىي البلتيني العالـ الى رشد ابف فمسفة ترجـ
( لميبلديا عشر الثاني) لميجرة السادس القرف في يكتب كاف رشد ابف الف

 مؤسسي احد سكوت يعد ولذا فيو والتأثير الغرب الى وصولو فسيؿ
 لـ الغربي العالـ في رشد البف اثرا الف ،(ٕ)البلتيني  الرشدي المذىب
 ابف) كتابو في ريناف يقولو لما خبلفا( ـٖٕٔٔ) التاريخ ىذا قبؿ يعرؼ
 .(ٖ)( والرشدية رشد

 وىو( المومباري عقوبي) فردريؾ ببلط في اآلخريف المترجميف ومف
 يساعدوه حتى االرزاؽ الثاني فردريؾ عمييـ يجري كاف الذيف الييود احد
( يعقوب) ترجـ وقد العربية، العموـ تبسيط الى ترمي التي مشروعاتو في

                                                 

 .ٕٓٔالضائعة  العرب فرصة رشد ابف نصر، احمد شاىر:ينظر (ٔ)

 الوسػػطى، العصػػور فػػي رشػػد ابػػف مػػف االوروبيػػة الجامعػػات موقػػؼ النػػوف، ذو الواحػػد عبػػد. د :ينظػػر (ٕ)
 .ٜٖٙص ،ٜٜٛٔ الحكمة، والمعاصرة،بيت التراث بيف وفمسفتو رشد ابف مؤتمر اعماؿ ضمف

، يوسػػػػؼ :ينظػػػػر (ٖ)  لبنػػػػاف،-بيػػػػروت القمػػػػـ، دار الوسػػػػيط، العصػػػػر فػػػػي االوروبيػػػػة الفمسػػػػفة تػػػػاريخ كػػػػـر
 .ٕٛٔص
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  نابمي في ترجمتو مف وانتيى( االورغانوف لكتاب رشد ابف شرح
 .(ٔ) ـٕٖٕٔ عاـ

 االرماني ىرماف) ايضا فردريؾ ببلط في المترجميف ومف 
 نقؿ فقد البلتينية الى رشد ابف كتب مف مجموعة نقؿ الذي ،(ـٕٕٚٔ

( النيقوماخية االخبلؽ) عمى رشد البف األوسط الشرح ـٕٓٗٔ سنة 
 عف ألرسطو( الخطابة) كتاب نقؿ ـ،ٕٓ٘ٔ سنة وفي الرسطو،
 وابف الفارابي الى بالرجوع تكميمو او العربي النص توضيح العربية،مع

 نقؿ ـٕ٘ٙٔ سنة وفي الكتاب، ىذا عمى الفارابي شرح نقؿ وقد ا،سين
 .(ٕ)الشعر في أرسطو كتاب عمى رشد البف األوسط الشرح

 بيا واالحتفاؿ لبلحتفاء طريقيا تأخذ  المترجمة المؤلفات ىذه وبدأت
يطاليا، فرنسا جامعات في الفبلسفة قبؿ مف  الرشدية)  عمييا أطمقت وقد وا 

 (.البلتينية
معانيا رشدية االبف أثر عمؽ مدى لمقارئ يتضح تىوح    فى وا 
 اف الى أنوه أف أود الغابر، الزماف ذلؾ خبلؿ السائدة األفكار خمخمة
 ابف منيـ الواحد بكوف ُيصنفوف كانوا الوسطى القروف اوروبا مثقفي طميعة
 رفائيؿ الوسطى العصور رساـ خّمد وقد! عدمو مف Averroist رشدي
 عظماء ُتخمد والتي ،«اثينا مدرسة» المسماه لوحتو في سمور  باف رشد ابف

 . (ٖ)وأرسطو أفبلطوف بجانب األوروبي، الفكر
  

                                                 

 االنجمػػػو مكتبػػػة تومػػػاالكويني، عنػػػد وتأويميػػػا درشػػػ ابػػػف عنػػػد المعرفػػػة نظريػػػة قاسػػػـ، محمػػػود. د:ينظػػػر (ٔ)
 .ٔٙص المصرية،

، يوسػػػػؼ :ينظػػػػر (ٕ)  لبنػػػػاف،-بيػػػػروت القمػػػػـ، دار الوسػػػػيط، العصػػػػر فػػػػي االوروبيػػػػة الفمسػػػػفة تػػػػاريخ كػػػػـر
 .ٕٛٔص

 العػدد االوسػط، الشػرؽ صػحيفة انجمو، مايكؿ وجحيـ اثينا مدرسة بيف رشد ابف البخيت، محمد:ينظر (ٖ)
ٖٜٛ٘، ٕٕٓٓ. 
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 :لثالث المبحث ا
 أثر ابن رشد عمى الفكر الغربي في القرون الوسطى 

لقد أثبت العمماء والباحثوف القدامى والمعاصروف مستشرقوف 
الذي أحدثو ابف رشد  ومسمموف ما ال يدع مجبل لمشؾ عمى األثر العظيـ

عمى الفكر الغربي في القروف الوسطى وسنوضح ذلؾ مف خبلؿ المطالب 
 اآلتية : 

المطمب األول: الدراسات الغربية المؤيدة ألثر "ابن رشد " عمى الفكر 
 األوربي في العصور الوسطى  :

  ( فقػد أثبػت "أرنسػت م: 3898ا  3881دراسات أرنست ريناان
" ابف رشد والرشدية " الوجود العربي ، حينما أقاـ بحثو ريناف " في كتابو " 

عمى وجود رشدية التينية ، وأشار إلى أثر "ابف رشد" في الفمسفة المسيحية 
كشارح مف الدرجة األولى ألرسطو ، ولكنػو قػدميا لمنػاس عمػى أنيػا: حركػة 
ف كػػػاف  ضػػد المسػػػيحية ، عمػػى أي حػػػاؿ وجػػػد اتجػػاه عربػػػي الشػػؾ فيػػػو ، وا 

 .  (ٔ)دى "ريناف " غير قويـ ل
  دراسااات "بيياار موندوريااوPierre  mondorret   :"  وىػػو

عمػػى أثػػػر الرشػػػدية  -كمػػػا يقػػوؿ أسػػػتاذنا /الفيػػػومي-الػػذي أكػػػد فػػي دراسػػػاتو 
 . (ٕ)عمى الفكر األوربي في القرف الثالث عشر الميبلدي 

: ـ "وىػو مػف عمػد الفكػر ٕٗٚٔت:  القديس "تومااس األكاويني
الوسػيط قػد تػأثر بػػ "ابػف رشػد " فػي شػرحو لمعبلقػة بػيف  األوربي في العصر

 الوحي ، والمعرفة الفمسفية ، وتابعو في الفيض مف العقؿ الفعاؿ . 
  بال إن "أساين بالثياوسasinpalacios  :  بػيف فػي بحػث لػػو

عمى أساس مقارنة النصوص التي عند "ابف رشد " ، و"توماس اإلكػويني " 

                                                 

 .   ٘٘ينظر المنيج الفمسفي بيف الغزالي وديكارت د/ محمود زقزوؽ ص (ٔ)
 .   ٙٓٔ( ينظر مبلحظات عمى الفمسفة اإلسبلمية ص ٕ)
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عمػػػى وجيػػػة النظػػػر اإلجماليػػػة ، واألفكػػػار ، أف االتفػػػاؽ بينيمػػػا لػػػـ يقتصػػػر 
واألمثمة ، بؿ كاف في األلفاظ أحيانا ، وىذا يرجع إلػى أف القػديس "تومػاس 

 . (ٔ)" عرؼ آراء "ابف رشد" ، وانتفع بيا 
 عاشػػت فػػي أوربػػا عػػدة قػػروف ، وأسػػيمت إسػػياما  أن الرشاادية :و

، فقػد كػاف عظيما في قضية الحرية الفكرية فػي القػروف الوسػطي فػي أوربػا 
"ابػػف رشػػد " نقطػػة انطػػبلؽ جديػػدة فػػي العػػالـ الغربػػي ، وقػػد بشػػر بالمػػذىب 

 .  (ٕ)العقمي الذي ساد في عصر النيضة األوربية 
 الشػػؾ أف أثػػر الفمسػػفة اإلسػػبلمية عمػػى الفكػػر األوربػػي فػػي العصػػرو

الوسػػػػػػيط واضػػػػػػػح ال لػػػػػػبس فيػػػػػػػو ، بشػػػػػػػيادة العممػػػػػػاء ، والبػػػػػػػاحثيف خاصػػػػػػػة 
 المستشرقيف .

ػػا مػػ  دراسااات البمجيكااي : مااوريس د  ا ذكػػره الػػبعض مػػنيـ مثػػؿ أم 
الػذي كػاف مػف  أشػير المػدافعيف ضػراوة  ":  mauricedewulfفولا  : 

عػػف مفيػػـو الوحدويػػة لمتفكيػػر المسػػيحي ، وأكبػػر عػػدو لػػدود لقبػػوؿ النزعػػات 
دراساااااات شاااااماس العربيػػػػػة ، وتأثيرىػػػػػا عمػػػػػى الكتػػػػػاب المسػػػػػيحييف ، وكػػػػػذا 

فيػػذا الشػػماس  ىااو" فردينانااد فااان اساتينبرج": البمجيكاي تممياام "مااوريس "و 
 تػػػابع رأي أسػػػتاذه فػػػي إثبػػػات التفكيػػػر الوحػػػدوي المسػػػيحي ، فيػػػو يػػػزعـ أننػػػا 
ال نسػػػػتطيع أف نقبػػػػؿ تيػػػػارات مسػػػػتقمة ، وال بمػػػػذىب سػػػػيناوي ، وال بمػػػػذىب 
رشػػػدي التينػػػي قػػػويـ ، وىػػػذا أمػػػر واضػػػح فػػػي نظػػػره ، فيػػػذا كمػػػو  مػػػف بػػػاب 

فقػػد حاولػػت قػػدر اسػػتطاعتي أف أسػػتعيف التعصػػب األعمػػى لمجػػنس ، ولػػذا 
بمراجع مترجمة لمؤلفيف أوربييف حتى يتأكد األمر لدي القارىء بما ال يػدع 

 مجاال لمشؾ لديو .

                                                 

،وراجػػػع ابػػػف رشػػػد  ٙ٘، ٘٘( راجػػػع المػػػنيج الفمسػػػفي بػػػيف الغزالػػػي وديكػػػارت د/ محمػػػود زقػػػزوؽ ص ٔ)
 . ٕٕٙ/ ٕوراجع تراث اإلسبلـ  ٜٙٔوفمسفتو ص 

 ،  ٕٙٗ،وراجع الفكر العربي ومركزه في التاريخ ص  ٙ٘، ٘٘بؽ ص ( راجع المصدر السإ)
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  وأكتفػػػي ىنػػػا بػػػذكر كممػػػو لعػػػالـ أسػػػباني معاصػػػر ركػػػز عمػػػى أثػػػر
 الفمسفة اإلسبلمية عمى الفكر األوربي في القروف الوسطي وىو:

   سمفادور جومَت نوجالسs.Gomez Nogales  حياث يقاول
أنا مقتنع كؿ االقتنػاع بوجػود تػأثر مباشػر لمفمسػفة اإلسػبلمية عمػى الفكػر  :

األوربي في القروف الوسطي ، ولوال ىذا التأثر، ما كانت الفمسفة المسيحية 
تقػػدر عمػػى اجتيػػاز تمػػؾ الخطػػوة العمبلقػػة التػػي نقػػدرىا عنػػد عبػػاقرة الفمسػػفة 

ومػػػاس" ، أو عمػػػى األقػػػؿ لػػػـ تكػػػف لتخطػػػو تمػػػؾ المدرسػػػية أمثػػػاؿ القػػػديس " ت
 .(ٔ)الخطوة العمبلقة بنفس السرعة التي تظممنا

المطمب الثاني : الدراسات الشرقية المؤيدة ألثر "ابن رشد " عمى الفكر 
 األوربي في العصور الوسطى

إذا نظرنا في  الدراسات الشرقية مف المعاصريف مسمميف وغير 
ثر الكبير البف رشد عمى الفكر الغربي ومف ىذه مسمميف نجد أنيا تؤكد األ

 الكتابات ما يمي : 
تحدث عف أثر "ابف رشد" عمى فمسفة العصر  محمد يوس  موسي: -ٔ

الوسيط في أوروبا فقاؿ:)ىنا نجد مجاؿ القوؿ ذا سعة، ونجد الحديث 
مما يسر روح ابف رشد في سمائو العميا، حيث يقيـ في أمف مف اهلل 

اف الييود ىـ الخمؼ الحقيقي البف رشد في تكمـ ورضواف، لقد ك
العصور الوسطي، وكاف في مدرسة ابف ميموف االستمرار المباشر 
لمفمسفة اإلسبلمية، ولفمسفة ابف رشد خاصة، كما يقوؿ ريناف، 
خوانو  وبفضؿ الييود بقي لنا جانب غير قميؿ مف كتابات ابف رشد وا 

يا العربية األصمية، لكنيا الفبلسفة، مترجمة إلى العبرية، أو بمغت
مرسومة بحروؼ عبرية، بذلؾ وجدت ىذه المؤلفات لدييـ معاًذا رد  

                                                 

ومػا بعػدىا ، وراجػع المػنيج الفمسػفي  ٕٙ( راجع تاريخ الفمسػفة اإلسػبلمية وتأثيرىػا فػي فكػر الغػرب صٔ)
 .ٚ٘، ٙ٘بيف الغزالي وديكارت ص
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عنيا عاديات الدىر، وعدواف المتعصبيف ضد الفمسفة ورجاليا، مف 
أسرة الموحديف وغير الموحديف الذيف تداولوا ممؾ األندلس، وىكذا 

ا عمى دراستيا، احتضف الييود في األندلس الفمسفة اإلسبلمية، وأقبمو 
فانتفعوا بيا أيما انتفاع، حتى إف ريناف يقوؿ في ذلؾ بحؽ: "إف كؿ 
 الثقافة األدبية والعممية لمييود في العصور الوسطي إف ىي 
إال انعكاس الثقافة اإلسبلمية"، وقد كاف القرف الرابع عشر الميبلدي 
ة ىو العصر الذي بمغ فيو فيمسوؼ قرطبة وفمسفتو الذروة في الحظو 

والسيادة لدي الييود: لقد صار عندىـ الفيمسوؼ الذي حؿ محؿ 
المعمـ األوؿ، فمؤلفاتو صارت موضع الشرح والتفسير، والتمخيص 
واالقتباس، تبًعا لحاجات التعميـ المتعددة، واستمر فيمسوؼ قرطبة في 
مكانة المعمـ األوؿ لدي الييود في تكمـ العصور، حتي إذا أدت 

رسالتيا، وجاء دور انحطاطيا في القرف الخامس الفمسفة الييودية 
عشر، كاف ابف رشد أيًضا ىو الذي تدرس مؤلفاتو، ويتناوليا 
المفكروف والمتفمسفوف بالبحث والدراسة مف نواحييا المختمفة، وآية 
ذلؾ أف الجانب األكبر مف المخطوطات العبرية التي بقيت لنا مف 

ر، وابف رشد لـ يأخذ مكانو مؤلفاتو ترجع في تاريخيا إلى ذلؾ العص
ونفوذه لدي الييود فحسب، فقد نفذت الفمسفة اإلسبلمية عامة إلى 
أوروبا وىي في أشد الحاجة إلييا، وانتشرت في معاىد التعميـ عمى 
اختبلفيا، وكاف لكؿ مف رجاالتيا مؤيدوف ومعارضوف، حتي إذا كاف 

ذا، المكاف القرف الرابع عشر كاف البف سينا وابف رشد، وبخاصة ى
األوؿ بأوروبا، حتي أخمبل ذكر اآلخريف مف فبلسفة اإلسبلـ، أما في 
القرف الخامس عشر، فقد كاف ابف رشد  وحده ىو ممثؿ الفمسفة 
اإلسبلمية في أوروبا، وواحدىا الذي يعتمد عميو، ويعتبر رأيو ىو 
 المعبر عف ىذه الفمسفة، بؿ إف بعض مفكري تمؾ العصور 
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يروف فيو أبا الفمسفة المدرسية، والشارح  -ريناف كما يذكر–كانوا 
الوحيد الذي عرفتو القروف الوسطي، كاف ذلؾ كمو بعد أف فيـ البلتيف 
ىذه الفمسفة بحسب ُوسِعِيـ حينذاؾ، وبعد أف ترجمت كؿ مؤلفات ابف 
رشد الميمة تقريًبا مف المغة العربية إلى البلتينية، وكاف ىذا نحو 

عشر كما يقوؿ ريناف، ولـ تقؼ مكانة ابف رشد منتصؼ القرف الثالث 
لدى البلتيف في أوروبا عند ىذه المنزلة، بؿ ظمت تزداد عمًوا وسمًوا 
في نظر ىؤالء حتي اختصموا مف أجمو، وصار منيـ متعصبوف لو 
ومتعصبوف آخروف عميو أساطيف فمسفة القروف الوسطي، كما كاف 

متازة الجبارة، مف كاف مف بيف ىؤالء وأولئؾ، مف ذوي العقوؿ الم
يحترمو ويقدره قدره بوصفو أكبر أستاذ ومعمـ ليـ، ومف كاف يري فيو 
في الوقت نفسو أكبر زنديؽ وممحد بمذىبو وفمسفتو، ليت شعري ايف 
ابف رشد فيرى مف يعدُّوف أنفسيـ اليوـ سادة التفكير في العالـ يحموف 

تاذ، ويختصموف مف فمسفتو المكاف العمي، ويجعموف منو المعمـ واألس
أجمو، ويكبر الواحد منيـ نفسو بالتعصب لو أو عميو، مف لو فيرى 
كؿ ىذا مف الذيف غموا في تقدير أنفسيـ غموًّا كبيًرا، فاخترعوا أسطورة 
العقمية السامية والعقمية اآلرية، وتوىموا عمو ىذه عمى تمؾ ُعُموًّا يرجع 

كاف في المقدور أف ينزؿ  إلى الفطرة والطبيعة وأصؿ التكويف، إنو لو
ابف رشد مف عميائو إلى حياتنا الدنيا، ويرى كؿ ىذا، الغتبط أي ما 
اغتباط، ولرجع إلى مستقرة في جنة الخمد مطمئف الباؿ، مرتاح 

   (ٔ)الضمير، بسبب ما قدـ لئلنسانية مف خير( 
تحػدث عػف أثػر فمسػفة "ابػف رشػد" فػي العصػور  العقااد:عباس محمود  -ٕ

ومػػػػا أحدثتػػػػو فػػػػي أوروبػػػػا فػػػػي العصػػػػور الوسػػػػطي فقػػػػاؿ:)أثر الوسػػػػطي 
الفمسػػفة الرشػػدية: اشػػتير أرسػػطو بػػيف األوربيػػيف فػػي القػػروف الوسػػطي 

                                                 
 .4;، =:صـ سابق مرجع الفيلسوف، رشد ابن: موسى يوسف زلمد/ ( يوسف5)
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باسـ الفيمسوؼ، فإذا ذكر الفيمسوؼ بغير اسـ في كتاب مف كتب تمؾ 
 العصػػور الوسػػطي فأرسػػطو المقصػػود واشػػتير ابػػف رشػػد باسػػـ الشػػارح 

الشػػارح أو المعقػػب فػػي كػػبلـ فػػإذا قيػػؿ  commentatorأو المعقػػب 
مػػف كبلميػػـ فػػابف رشػػد دوف عيػػره ىػػو المقصػػود، وقػػد عػػر ؼ ابػػف رشػػد 
متعممػػي القػػوـ بػػالمعمـ األوؿ وىػػو ال يعػػرؼ اليونانيػػة، ولػػـ يكػػف شػػيء 
مػف كػػبلـ أرسػطو قػػد تػرجـ إلػػى البلتينيػة أو لغػػة مػف المغػػات األوروبيػػة 

إلػى ترجمتػو قبؿ عصر ابف رشد غير كتب المنطؽ، ثـ تنبػو عممػاؤىـ 
بعػػد ذيػػوع اسػػـ ابػػف رشػػد، فطمػػب القػػديس تومػػا األكػػويني مػػف صػػػديقو 
"ويميػػػاـ مويربػػػؾ" أف ينقػػػؿ جميػػػع كتبػػػو فنقميػػػا، ولػػػـ يظيػػػر عميػػػو غيػػػر 
ىفػػوات مػػف الغمػػط بػػبعض السػػماء لتشػػابو نطقيػػا، وسػػائر شػػروحو بعػػد 
ذلؾ ال غبار مف جية المعني، وقػد يقػع العػارؼ باليونانيػة فػي أخطػاء 

لخطاء التي لوحظت عمى الفيمسوؼ القرطبي، مػالـ تكػف لػو أكثر مف ا
فطنة كفطنة ذلؾ الفيمسوؼ، وحسب الرجػؿ شػيادة لشػروحو أف الكتػب 
التػػػي نقمػػػت مػػػف اليونانيػػػة مباشػػػرة لػػػـ تغػػػف عنػػػو، فبعػػػد أف حػػػـر أسػػػقؼ 
بػػاريس دراسػػتو فػػي جامعتيػػا وسػػماه رأس الضػػبلؿ فػػي منتصػػؼ القػػرف 

ا بعػػػػد قػػػػرف فأخػػػػذت عمػػػػى الثالػػػػث عشػػػػر عػػػػادت ىػػػػذه الجامعػػػػة نفسػػػػي
أسػػاتذتيا المواثيػػؽ أال ُيعم مػػػوا فييػػا شػػيًئا ال يوافػػػؽ مػػذىب أرسػػطو كمػػػا 
شػػرحو ابػػف رشػػد، وأصػػبحت كتبػػػو مػػادة ال تنفػػد لمػػدرس والمناقشػػة فػػػي 
الِبَيع واألديرة والجامعات، وعمى الرغـ مػف تحػريـ االشػتغاؿ بالدراسػات 

اسػة ابػف رشػد ومناقشػتو الدنيوية أو العالمية عمى الرىباف أقبػؿ عمػى در 
واالستفادة منو قطباف إماماف في رىبنة الدومينيف ورىبنة الفرنسيسييف، 
وىمػػػا تومػػػا اإلكػػػػويني الػػػذي سػػػػبقت اإلشػػػارة إليػػػو وروجػػػػر بػػػاكوف رائػػػػد 
المدرسػػة التجريبيػػة التػػي تمميػػا فرنسػػيس بيكػػوف، وقػػد كػػاف مػػف الرىبػػاف 

عػد تحريميػا مف يتحدى أوامر رؤسػائو ويمضػي، فػي دراسػة ابػف رشػد ب
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" وكػػاف أسػػتاًذا بجامعػػة ـٕٕٛٔ -ـٖٕ٘ٔكمػػا فعػػؿ سػػيجر دي رابػػاف "
بػػاريس، ولػػـ يقمػػع عػػف دراسػػتيا ونشػػرىا إال مضػػطًرا بعػػد صػػدور األمػػر 

" بتأييػػػػد أسػػػػقؼ بػػػػاريس فػػػػي قػػػػرار التحػػػػريـ، ـٕٙٙٔمػػػػف رومػػػػة "سػػػػنة 
وكانت كتب ابف رشد وشروحو تترجـ وتنشر في الجامعػات بػأمر ممػؾ 

نيريف في ذلؾ الزمف ولـ يكف يبالي ما يقػاؿ عنػو فػي مف المموؾ المست
المجامع الدينية، وىو فردريؾ الثاني ممؾ صقمية وحػامي العمػـ واألدب 

" فإنػػػو كمػػػؼ العػػػالـ اإليقوسػػػي ميخائيػػػؿ ـٕٓ٘ٔ -ـٜٗٔٔفػػػي زمانػػػو "
سػػػكوت بترجمػػػة الشػػػروح وأرسػػػميا إلػػػى جامعػػػة بولػػػوف وجامعػػػة بػػػاريس 

ولـ يبؽ القرف الثالث عشر ومػا  كأنيا مفروضة عمى طمبة الجامعات،
بعػػده أوروبػػي يشػػتغؿ بالثقافػػة أو يسػػمع بأحاديثيػػا إال عػػرؼ شػػيًئا عػػف 
ابف رشد وأعجب بو أو رد عميو،  ولولـ يكف مف الفبلسفة والمنقطعيف 
لمعمػػوـ، فػػذكره دانتػػي الشػػاعر فػػي الكوميديػػة اإللييػػة وناقشػػو فػػي مسػػألة 

 ونروال "، وذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفـٕٖٔٔ -ـٕ٘ٙٔالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح "
" وسماه بالعقؿ الرباني واستيدؼ لمسخط مف جراء ـٜٛٗٔ -ـٕ٘ٗٔ"

الثناء عميو، وما مف مدرسة فمسفية نشأت في أوروبا بعد القرف الثالػث 
عشػػػر إال أمكػػػف أف تنتسػػػب مػػػف قريػػػب أو بعيػػػد إلػػػى الثقافػػػة الرشػػػدية، 
سواء باالطبلع عمى تمؾ الثقافة أو باالطبلع  عمػى تعميقػات المعمقػيف 

عجاًبػػا مػػف كػػبل الطػػرفيف، فمدرسػػة عمي يػػا، نقًصػػا واسػػتنكاًرا أو تأييػػًدا وا 
الحقيقيػػيف ومدرسػػة اإلسػػمييف إنمػػا ىمػػا طرفػػاف فػػي موضػػوع واحػػد فػػتح 
ابف رشد أبوابػو فمػـ تػزؿ مفتوحػة بعػده عػدة أجيػاؿ، ذلػؾ الموضػوع ىػو 
الػػػنفس الفرديػػػػة والػػػػنفس النوعيػػػة ومػػػػا يقػػػػاؿ عػػػف الوجػػػػود الحقيقػػػػي فػػػػي 

العقػػػوؿ المفارقػػػة، فػػػالحقيقيوف يػػػروف أف النػػػوع ىػػػو  األشػػػخاص أو فػػػي
الوجػػود الحقيقػػي الػػذي يوجػػد األشػػخاص لتمثيمػػو فػػي العػػالـ المحسػػوس، 
واالسػػػميوف يػػػروف أف وجػػػود النػػػوع إنمػػػا ىػػػو اسػػػـ أو كممػػػة مػػػالـ يقتػػػرف 
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تمميػذ  –بوجود األشػخاص، وقػد كػاف اثنػاف مػف تبلميػذ روجػرز بػاكوف 
مسػػػألة مػػػف طرفييػػػا، وىمػػػا سػػػكوتس يعالجػػػاف ىػػػذه ال -الثقافػػػة العربيػػػة

scots "ٕٔٙٙمؤيػػػػػػػػد القػػػػػػػػوؿ بحقيقػػػػػػػػة النػػػػػػػػوع، وأكيػػػػػػػػاـ ـٖٛٓٔ -ـ "
Ockham " مؤيػػػػػد القػػػػػوؿ بحقيقػػػػػة الشػػػػػخص ـٜٖٗٔالمتػػػػػوفي سػػػػػنة " 

أو الفػرد ومسػخؼ القػائميف بحقيقػة النػوع، وحسػبؾ مػف بعػد األثػر الػذي 
أعقبتػػػػو ىػػػػذه المناقشػػػػة أف لػػػػوتر كػػػػاف يفخػػػػر فيقػػػػوؿ: أسػػػػتاذي العزيػػػػز 

 ( ٔ)ـ(أكيا

تحدث عف أثر فمسفة "ابف رشد" في العصور الوسطي  محمود قاسم: -ٖ
في أوروبا وباألخص األثر الذي أحدثة في "توماس األكويني" 
فقاؿ:)يجب عمينا أف نبيف أف فيمسوفنا كاف مصدر وحي استقي منو 
أكبر فبلسفة المسيحييف حمولو لعدد كبير مف المشاكؿ الدينية، ونعني 

ر المسيحي توماس األكويني الذي حرص حرًصا شديًدا بيذا المفك
عمى نسبة عدد ال بأس بو أيًضا مف البدع إلى ابف رشد، وسنضطر 
اضطراًرا إلى المقارنة بيف ىذيف الفيمسوفيف حتي نبيف نقط االتفاؽ 
بيف مذىبييما، دوف أف نحرص عمى التسوية بيف ىذيف المذىبيف 

خبلًفا أو شبو خبلؼ بينيما تسوية تامة، ذلؾ ألننا متي وجدنا 
فسنكوف أسرع الناس إلى التنبيو عميو، فإننا عندما نقارف بيف ىذيف 
المفكريف ال نرمي إلى ىدؼ آخر سوي الكشؼ عف الحقيقة، ومع 
ذلؾ فسنري أف ىناؾ حاالت يبدو فييا تأثير ابف رشد في تفكير 

ال أف توماس األكويني تأثيًرا واضًحا إلى درجة ال نستطيع معيا إ
نعجب كيؼ أحؿ ىذا األخير لنفسو أف يكتـ الحؽ الذي يعممو كؿ 
العمـ ويعرؼ مصدره خير معرفة، وأف يساىـ بنصيب كبير في تشويو 
مذىب ابف رشد، وأف يؤكد ما ادعاه معاصروه مف أف الفيمسوؼ 

                                                 
 .95: =8صـ رشد ، من ابن: العقاد زلمود عباس / ( العقاد5)
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المسمـ كاف مارًقا ممحًدا، حًقا درج مؤرخو الفمسفة المسيحية بصفة 
ر عمى ابف رشد وتوماس األكويني نظرتيـ إلى خاصة عمى أف النظ

خصميف ال سبيؿ إلى رفع الخبلؼ بينيما، وتمؾ فكرة خاطئة في 
نما أخذ عنو كؿ  جوىرىا، ألف أحدىما أخذ عف اآلخر شيًئا كثيًرا، وا 
ما أخذ ألنو كاف ييدؼ مثمو إلى نفس الغاية، ومعني ذلؾ أف كبل 

أتـ اتفاؽ مع ما احتوت عميو منيما أراد أف يبرىف عمى أف دينو يتفؽ 
فمسفة أرسطو مف حقائؽ، ومما يؤكد أف أحدىما يديف لآلخر بشيء 
كثير أنيما لـ يتفقا في الغاية فقط، بؿ اتفقا أيًضا في المنيج الذي 
سمكاه في ىذا التوفيؽ، كما اتفقا في الحموؿ التي تكاد تكوف واحدة 

 –ء بأف العقؿ في جميع المشاكؿ، ذلؾ انيما يسمماف قبؿ كؿ شي
ال يمكف أف يكوف مناقًضا بحاؿ ما لموحي الذي  -وىو ىبة مف اهلل

جاءت بو الرسؿ، وىذه الفكرة أولى بيا أف تكوف البف رشد منيا 
لتوماس األكويني، ألف روح اإلسبلـ توجب استخداـ العقؿ، في حيف 

تحصر العقؿ في  -بسبب ما تنطوي عميو مف أسرار –أف المسيحية 
أضيؽ عمى كؿ حاؿ مف المجاؿ الذي يحدده لو اإلسبلـ  مجاؿ ىو

مف دوف ريب، وميما يكف مف شيء فإف الوفاؽ بيف الديف والعقؿ 
ذف يجب أف  ليس وليد الصدفة ماداـ كبلىما ينبع مف مصدر واحد، وا 
تكوف الفمسفة الحقة عمى وفاؽ مع الديف، ولذلؾ فإف الذي يظف أف 

ما رجؿ يسء ىناؾ تناقًضا بيف ىذيف األمريف  إما رجؿ يجيؿ الديف وا 
فيـ الفمسفة، لكف قد يقاؿ كيؼ عرؼ توماس األكويني النظرية 
الحقيقية التي قررىا أبو الوليد بف رشد في التوفيؽ بيف الديف والفمسفة، 
حتي يجوز ألحد أف يؤكد بعد ذلؾ أنو أخذ عنو كثيًرا مف آرائو؟ إنا 

مستشرقيف إنصاًفا ليذا نجد الجواب عمى ذلؾ فيما كتبو أكثر ال
الفيمسوؼ، ونعني بو أزيف باالسيوس الذي أفرد كتاًبا خاًصا يبيف فيو 
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العناصر اإلسبلمية التي أخذىا توماس األكويني عف فيمسوؼ قرطبة، 
وفي ىذا الكتاب يذكر لنا صاحبو أف ىناؾ طريقيف انتيي بيما 

تمخص في توماس إلى فمسفة ابف رشد الدينية، أما الطريؽ األوؿ في
أف ىذا المفكر المسيحي يعترؼ في بعض كتبو بأنو أخذ عف موسي 
بف ميموف رأيو في األسباب التي توجب اإليماف عمى اإلنساف، ولما 
كاف ابف ميموف مف اتباع فمسفة ابف رشد، ولو بطريقة غير مباشرة، 
فمف المحتمؿ لمصدؽ أف تكوف مؤلفاتو قنطرة عبرت عمييا نظريات 

إليو، لكف لما أعاد توماس األكويني ىذه اآلراء في كتبو أبو الوليد 
األخرى لـ يعف باإلشارة إلى المصدر الذي استقاىا منو، وعمى ىذا 
النحو بدت ىذه اآلراء كما لو كانت آرائو الشخصية، وظير توماس 
في أعيف بني ممتو الذيف كانوا يجيموف المصادر اإلسبلمية العربية 

    (ٔ)المبتكر(  في مظير المفكر األصيؿ
وىي أثر ابف قاـ "فرح أنطوف" بتوضيح ىذه المسألة لقد   أنطونا فرح  ٗ

مف خبلؿ عدة نقاط رشد عمى الفكر الغربي في العصور الوسطى  
 وىي:

حديثة عف  تاريخ فمسفة ابف رشد عند الييود: بدأ "فرح أنطوف"أوال : 
د وذلؾ لما ليـ مف في أوروبا بتوضيح حاليا مع الييو  فمسفة "ابف رشد "

باع في الترجمة وساعدوا في نقؿ فمسفة "ابف رشد" ألوروبا فقاؿ:)مف 
المعموـ أنو بعد وفاة ابف رشد كاف الفاعؿ الكبير في إذاعة فمسفتو بيف 
الييود وبالتالي في أوروبا عالـ ييودي كبير يسميو عمماء الييود "موسي 

هلل والمعروؼ عند الييود الثاني" وىو المعروؼ عند العرب بابف عبيد ا
بموسي ميموف، وقد روى بعض المؤرخيف أف موسي ىذا كاف مف تبلمذة 
ابف رشد وقد أقاـ ضيًفا في منزلة في قرطبة إلى يوـ اضطياده ونفيو 

                                                 
 .=7، >7صـ سابق، مرجع رشد، ابن عليو ادلفًتي الفيلسوف: قاسم زلمود د/ ( قاسم5)
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منيا، ولكف بعضيـ أثبت أف موسي برح األندلس قبؿ نفي ابف رشد 
ميف بالفمسفة في بثبلثيف سنة فراًرا مف االضطياد الذي كاف يصيب المشتغ

بعض األزماف، ومع ذلؾ فإف موسي يقوؿ في أحد مؤلفاتو أنو تمميًذا ألحد 
تبلمذة ابف بجا غير أنو ال يسمي ابف رشد، وأوؿ مرة سماه فييا كانت في 

مف القاىرة ممجئو إلى تمميذه يوسؼ ييوذا  ـٜٔٔٔكتاب كتبو في سنة
المدة األخيرة كؿ ما الذي تقدـ ذكره وىذا نص الكتاب: "لقد وصمني في 

ألفو ابف رشد في تبلخيص أرسطو إال كتابو الحس والمحسوس، وقد ظير 
لي أنو قد أصاب كؿ اإلصابة، ولكنني لـ أتمكف إلى اآلف مف البحث في 
مؤلفاتو بحثا وافًيا"، ومنذ ىذا الحيف أخذ موسي يدرس فمسفة ابف رشد 

لفمسفتيف فمسفة راـ ويقابميا بفمسفة أرسطو األصمية، ثـ استخرج مف ا
  (ٔ)تطبيقيا عمى الشريعة الييودية( 

ثـ بيف عبلقة الييود أيًضا بحركة الترجمة لفمسفة "ابف رشد" في 
عيد الممؾ "فردريؾ" قائبًل:)ومف الكتّاب الذيف عيد إلييـ اإلمبراطور 
فردريؾ ترجمة فمسفة العرب مؤلؼ ييودي مف بروفنسيا كاف مقيًما في 

عي يعقوب بف أبي مريـ بف أبي شمشوف انتولي، وكاف ىذا نابولي وىو ُيد
 ٕٖٕٔالكاتب صيًرا لعائمة طبيوف ، فترجـ لئلمبراطور في حوالي سنة 

عدة كتب مف تأليؼ ابف رشد وقد اثني في خاتمة أحدىما ثناًء عظيًما 
عمى اإلمبراطور وتمنى لو يظير المسيح أي المسيح الذي ينتظره الييود 

  (ٕ)في عيده( 
وانتقؿ "فرح أنطوف" لتوضيح تأثير فمسفة "ابف رشد" في الييود 
فقاؿ:)وىكذا لـ يأت القرف الرابع عشر حتى بمغت فمسفة ابف رشد عند 
الييود أعمى منزلة، ومما زاد في رفعة سمطانيا قياـ فيمسوؼ ييودي ُيدعي 

                                                 
 .6:، 5:صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون فرح/( أنطون5)
 .7:صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون فرح/( أنطون6)
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"الوى بف جرشوف" مف مدينة بانيوؿ وىو معروؼ عند اإلفرنج باسـ "الوف 
فريقي"، فيذا الفيمسوؼ كاف أكبر فبلسفة الييود في عصره وقد صنع اإل

بفمسفة ابف رشد ما صنعو ابف رشد بفمسفة أرسطو، أي أنو شرح فمسفة 
ابف رشد شرًحا تاًما حتى صار شرحو ىذا قريًنا لفمسفة ابف رشد كما كاف 
شرح ابف رشد قريًنا لفمسفة أرسطو، وذلؾ يدؿ عمى أف العصور الماضية 

انت تؤثر التمخيص عمى التطويؿ، وال غرابة في ذلؾ فإف الممخص ك
الماىر إنما ىو بمثابة الغائص عمى الدرر والمئاليء يمتقط األنفس 

ويترؾ الحشو الممؿ الذي كاف ضرورًيا في زمنو وليس ،فاألنفس 
بضروري في كؿ زماف، وكاف ىذا الفيمسوؼ "الوف" إجراء فبلسفة الييود 

أقدـ عمى ما أحجـ عنو موسي ميموف "زعيـ فمسفة ابف الذيف تقدموه، ف
رشد" فقاؿ بقدـ العالـ وأزلية المادة وباستحالة إمكاف الخمؽ مف ال شيء 
وبأف النبوة قوة مف القوى اإلنسانية الطبيعية، وبذلؾ لوى قواعد الشريعة 

وكاف موسي نربوف في -الييودية ليطبقيا عمى العمـ وجعميا تابعة لو، 
مف يفعؿ فعؿ الوى جرشوف في الفمسفة، ولكف لـ يأت القرف ذلؾ الز 

الخامس عشر حتى ضعفت الفمسفة الييودية وذىب دور الجرأة والجسارة 
في العمـ والفمسفة، وكاف آخر فبلسفة الييود المشيوريف إلياس دؿ مديجو 
الذي كاف أستاًذا في كمية بادو، وكانت كمية بادو تدرس يومئٍذ فمسفة 

تزجت يومئٍذ  فمسفة الييود الرشدية بفمسفة بادوا المبنية عمى أرسطو فام
وقد تحققت أف ىذه المدرسة تدرس إلى ىذا : المبادئ العربية، قاؿ ريناف 

الزمف كتاًبا البف رشد في مختصر المنطؽ نشر في ريفادي ترنتو  بالمغة 
، وفي أوائؿ القرف السادس عشر انتبو حزب ـٓٙ٘ٔالبلتينية في عاـ 

قاليد الدينية الييودية مف سباتو وأعاد الكرة عمى الفمسفة، فنشر أحد الت
رجالو وىو ربي موسي المشينو كتاب "تيافت الفبلسفة" لئلماـ الغزالي 

رًدا عمى فبلسفة الييود الذيف كانوا يؤيدوف  ـٖٛ٘ٔوذلؾ حوالي عاـ 



53 

 

 
 لغربياعلى الفكر  أثر ابن رشد  

  

   

فمسفة فمسفة ابف رشد وارسطو، ثـ ضعفت ىذه الفمسفة شيًئا فشيًئا بإزاء ال
 الحديثة التي أخذت تحؿ  محميا، فمف ذلؾ يظير أف الفمسفة الرشدية 
لوال الييود النطفأ نورىا في العالـ كما انطفأ في األندلس واـ تصؿ إلى 
األمـ األوروبية، ولذلؾ كاف لمييود فضؿ عمى الفمسفة ال ُينكر، وكاف 

ناف والعرب، شأنيـ بيف العرب وأوروبا شأف النساطرة والسرياف بيف اليو 
فكأف العرب أخذوا مف اليوناف بأيٍد سريانية نسطورية وأعطوا أوروبا بأيٍد 

  (ٔ)ييودية( 
الفمسفة الرشدية وتاريخيا في أوروبا: بدأ حديثة بتمييد في ثانيا : 

ترجمة اإلفرنج الكتب العربية فقاـ مف خبلؿ التمييد بتوضيح نقطة ىامة 
د وأخذ يدلؿ عمى ذلؾ بقولو:)قد يؤخذ وىي أف النقؿ لـ يقتصر عمى الييو 

مف األسطر السابقة أنو لوال الييود لما انتشرت فمسفة ابف رشد في أوروبا، 
والحقيقة أف ىذا االنقطاع واالختصاص ال وجود ليما في الطبيعة، فإف 
فكر البشر بمثابة فضاٍء ال نياية لو تتراوح فيو كؿ النسمات التي تحرؾ 

تصؿ ىذه األمواج بيذه الواسطة وصمت بتمؾ إذ  أمواج ىوائو، فإذا لـ
ليس في استطاعة أحد أف يوقؼ وصوليا إلى الحد الذي رسمتو ليا اليد 
األزلية باألسباب األزلية التي تدبر النظاـ األزلي، فمو لـ يقـ الييود لنقؿ 
فمسفة ابف رشد إلى أوروبا لقاـ غيرىـ أي الذيف يكونوف في مكانيـ ألف 

  (ٕ)يؿ في النواميس الطبيعية( الفراغ مستح
ولتأكيده عمى وجية نظره ىذه قاـ بتوضيح أوؿ مف شرع في ترجمة 
كتب الفمسفة العربية في أوروبا فتحدث قائبًل:)ولقد كاف الفضؿ في الشروع 
في ترجمة كتب الفمسفة العربية في أوروبا إلى المغة البلتينية لرئيس 

ىذا األسقؼ أنشأ في طيطمة مف  أساقفة طيطمة مونسنيور دريموند، فإف
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دائرة لترجمة الكتب العربية الفمسفية أخصيا  ٓ٘ٔٔإلى سنة ٖٓٔٔسنة 
كتب ابف سينا إذ لـ تكف كتب ابف رشد اشتيرت بعد، أما الكتب العربية 
الطبية والفمكية والرياضية فقد كاف سبقو إلييا كثيروف مثؿ قسطنطيف 

، وقد جعؿ ىذا األسقؼ اإلفريقي وجربرت وأفبلطوف دي تريغولى
االرشيدياكر دومنيؾ كوند يسالفي رئيًسا لدائرة الترجمة، وكانت ىذه الدائرة 
مؤلفة مف مترجميف مف الييود أشيرىـ يوحنا اإلشبيمي، فأخرجت إلى المغة 
البلتينية كثيًرا مف مؤلفات ابف سينا، وبعد بضع سنوات ترجـ جراردي 

ألبي نصر الفارابي والكندي، وبذلؾ كريموف وألفريد دي موالي بعض كتب 
كانت أوروبا مديونو ألسقؼ طيطمة بإدخاؿ فمسفة العرب إلييا، ومف 
الغريب أف الفمسفة التي صنعت في أوروبا بعد ذلؾ ما صنعتو بالديف كاف 

    (ٔ)دخوليا إلييا عمى يد واحد مف أكابر رجاؿ الديف( 
عارضوىا: وضح "فرح ناشروا الفمسفة الرشدية في أوروبا ومثالثا : 

أنطوف" كيؼ ُنشرت فمسفة "ابف رشد" في أوروبا وما ترتب عمى ىذا النشر 
مف معارضة مبيًنا أسباب ىذه المعارضة قائبًل:)قبؿ انتشار فمسفة ابف 
رشد في أوروبا كانت الفمسفة فييا عبارة عف تعاليـ ال ىوتيو مجموعة مف 

بلتينية، فمما دخمت فمسفة عدة كتب مختمفة مما كتبو أصحاب المذاىب ال
العرب إلى أوروبا حصمت أوروبا بذلؾ عمى مجمؿ فمسفة أرسطو أي 
مجمؿ دائرة المعارؼ القديمة، وقد ذكرنا أف أوؿ مف أدخؿ فمسفة العرب 
إلى أوروبا رئيس أساقفة طميطمة باألندلس وذلؾ بترجمتو كتب ابف سينا، 

خائيؿ سكوت وذلؾ في عاـ أما أوؿ مف أدخؿ فمسفة ابف رشد إلييا فيو مي
في طميطمة أيًضا، ولذلؾ دعوه مؤسس الفمسفة الرشدية في أوروبا ـ ٖٕٓٔ

وكاف ميخائيؿ سكوت مف المقربيف إلى ببلط ألمانيا وقد عيد إليو 
اإلمبراطور فردريؾ الثاني الذي كاف يكره رجاؿ الديف بترجمة فمسفة 
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اإلمبراطور ىو  أرسطو عف العرب، وسيرد معنا في موضع آخر أف ىذا
السبب الحقيقي في جرأة الفبلسفة والمترجميف عمى ترجمة الكتب الفمسفية، 
وبعد ميخائيؿ سكوت قاـ ىرماف األلماني فحذا حذوه محمًيا مف 
اإلمبراطور أيًضا، واألرجح أنو اعتمد في ترجمة كتبو عمى بعض عرب 

اثناء الكبلـ عمى األندلس العارفيف بالمغة العربية الفمسفية وقد ذكرنا في 
تاريخ الفمسفة الرشدية عند الييود المترجميف الذيف حماىـ ىذا اإلمبراطور 
لترجمة فمسفة ابف رشد، وقد استمر المترجموف بعد ذلؾ يشتغموف تحت 
حماية ىذا اإلمبراطور حتى إنو ما انتصؼ القرف الثالث عشر حتي كانت 

البلتينية، أما كتبو  جميع كتب ابف رشد الميمة قد ُترجمت إلى المغة
الطبية فإنيا لـ تنشر إال بعد كتبو الفمسفية، ولما نفذت فمسفة العرب إلى 
أوروبا وانتشرت بيف أيدي الناس في الكميات والمدارس والمكاتب 
والجمعيات وذلؾ قبؿ بموغ فمسفة ابف رشد فييا أوج النفوذ والسمطاف اشتغؿ 

ليا مخالفة لقواعد األدياف اإلكميروس األوروبي بمقاوماتيا ألف أصو 
الموجودة، وأوؿ مقاومة حدثت في وجييا كانت في المجمع اإلكميريكي 

فإف ىذا المجمع حكـ عمى  ـٜٕٓٔالذي ُعقد في باريز في عاـ 
المشتغميف بيا وىـ أمورى ودافيد دي دنياف وتبلمذتيما وشجب "تعميـ 

رة إلى شرح ابف أرسطو وشروحو" وربما كاف في ىذه الكممة "الشروح" إشا
رشد ألف كممة "الشارح" عمى اإلطبلؽ ال ُتطمؽ عمى سواه، وميما يكف مف 
ىذا األمر فإف ىذا المجمع إنما كاف غرضو ضرب أرسطو الداخؿ إلى 
ببلدىـ بواسطة العرب مترجًما عف العرب ومشروًحا مف العرب، وفي عاـ 

ابف  حـر اإلكميروس تعميـ أرسطو أيًضا خصوًصا تبلخيصـ ٕ٘ٔٔ
ًما بمنع يحر تأصدر البابا غريغوريوس التاسع ـ ٖٕٔٔسينا، وفي عاـ 

درس فمسفة العرب وكاف السبب الذي جعؿ اإلكميروس يقوموف عمى فمسفة 
العرب نفس السبب الذي جعؿ المسمميف والييود يقوموف عمييا قبؿ ذلؾ، 
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ـ قديـ فإف ىذه الفمسفة تجعؿ لمعالـ نواميس طبيعية ومف عقائدىا أف العال
أزلي غير مخموؽ منذ بضعة آالؼ مف السنيف فقط واف الخالؽ ال يصنع 
"، وكاف رجاؿ الديف يومئٍذ لـ يتعودوا سماع  شيًئا في الكوف إال بسبب "الـز
ىذه النغمة ألف العمـ الطبيعي لـ يكف قد رفع الغطاء عف النواميس 

نما ذنبيـ الوحيد الطبيعية، ولذلؾ فقد كانوا يومئٍذ معذوريف في إنكارىا، و  ا 
االضطياد ال اإلنكار، أي الرغبة في خنؽ الفكر ألنو يعتقد اعتقاًدا مخالًفا 
لمعتقدىـ، ولكف مف حسف حظ أروبا أنيا لـ تصّر عمى ىذا الخطأ 
الفاضح، فإف البلىوتييف فييا اضطروا بحكـ الضرورة إلى تغيير سياستيـ 

وف منيا سبلًحا لمحاربتيا في مقاومة الفمسفة مقاومة عمياء وصاروا يتخذ
بو، فقاـ غيميوـ ودوفرف وحمؿ عمى فمسفة العرب خصوًصا ابف سينا 
حممة شديدة فسماه المجدؼ القاذؼ ولكنو كاف يقوؿ عف ابف رشد إنو 
نما سوء فيـ تبلمذتو شوه تعميمو، وكاف ىذا الرجؿ  فيمسوؼ رزيف عاقؿ وا 

يقاؿ فييـ أنيـ كانوا "غيميوـ دوفرف" أوؿ البلىوتييف الذيف يجوز أف 
يعرفوف فمسفة ابف رشد ومع ذلؾ فقد كاف أشد أعداء ىذه الفمسفة العربية، 
وبعد غيميوـ ودوفرف قاـ البلىوتي ألبير الكبير وكاف مف محبي ابف سينا 
ذا اتفؽ وذكره  وكاف يعتبره أستاًذا لو، وأما ابف رشد فإنو لـ يكف يعبُأ بو وا 

ال لتعنيفو عمى إجترائو عمى مخالفة األستاذ في كتاباتو فإنو ال يذكره إ
الرئيس "ابف سنا" وقد رّد ألبير الكبير عمى فمسفة العب ردوًدا كثيرة، وبعد 
ألبير الكبير قاـ القديس توما الذي ىو أكبر الخصـو الذيف وجدتيـ فمسفة 

  (ٔ)ابف رشد في طريقيا( 
معو: نجد القديس توما ورده عمى فمسفة ابف رشد وصورتو رابعا : 

"فرح أنطوف" أفرد ىذا العنصر عف سابقو الذي ذكر فيو المعارضوف 
لفمسفة "ابف رشد"، وذلؾ ألنو يعتبر "القديس توما" مف أكبر خصوـ فمسفة 

                                                 
 .=:: ;:من صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح5)



57 

 

 
 لغربياعلى الفكر  أثر ابن رشد  

  

   

"ابف رشد" ولذا يجب تفصيؿ معارضتو فقاؿ:)وقد قمنا إف القديس توما كاف 
رًفا وغمًوا في أكبر خصوـ فمسفة ابف رشد ولـ نرد بذلؾ أنو كاف أشدىـ تط

الطعف عمى حكيـ قرطبة بؿ نعني أنو كاف أقواىـ حجة وأقدرىـ عمى نقد 
فمسفتو، أما المتطرفوف في الطعف عمى أبي الوليد فسيرد ذكرىـ، ولقد كاف 
القديس توما يعتبر ابف رشد حكيًما مف الحكماء األجانب، قاؿ ريناف "وفي 

بلمذة ابف رشد فإنو بصفتو اإلمكاف أف نقوؿ إف القديس توما كاف أكبر ت
فيمسوًفا مديوف بكؿ شيء لمشارح العربي ابف رشد"، ومما استدؿ بو ريناف 
عمى اف القديس توما كاف تمميًذا البف رشد "أي آخًذا عنو" شرحو أرسطو 
عمى الطريقة التي شرحو بيا ابف رشد ونقمو مف فمسفتو أقوااًل مطابقة 

وما أعظـ فبلسفة البلىوت في لكتابات أبي الوليد، وكاف القديس ت
العصور المتوسطة بؿ أعظـ حكيـ قاـ في الكنيسة الغربية، أما نقضو 
الفمسفة العربية والرشدية فمـ يكتؼ لو عناًء شديًدا عمى ما يظير ألف 
اليدـ سيؿ، وقد صرؼ ىمو في ىذا الرد إلى المسائؿ العميا المبنية عمييا 

لمادة وعدـ المقدرة عمى وصؼ حقيقتيا، الفمسفة العرية، وىي أواًل أزلية ا
ثانًيا ارتباط المبادئ األولى التي صدر العالـ عنيا بعضيا ببعض، ثالثًا 
كوف العقؿ األوؿ الذي صدر عف المبدأ ألوؿ أي الخالؽ عز  وجؿ واسطة 
بينو وبيف العالـ الذي صدر عنو أي العقؿ، ووحدة ىذا العقؿ، رابًعا انكار 

كما يتصورىا العامة، خامًسا استحالة الخمؽ أي اإليجاد مف العناية اإلليية 
العدـ ببل واسطة التولد والنمو، ومما ىو جدير بالذكر أف القديس توما لـ 
يعتمد عمى الفمسفة البلىوتية القديمة في الرد عمى فمسفة ابف رشد بؿ أخذ 
 مف المبادئ األرسطو طاليسية سبلًحا لمحاربة ىذه الفمسفة، وأوؿ شيء
وضعة إف ارسطو أخطأ في شيء والعرب الذيف جاءوا بعده زادوا عمى 
فمسفتو أشياء فازداد الخطأ بذلؾ، ولكف لباب فمسفة أرسطو صحيح، وقد 
قاؿ القديس توما بصحتيا ألنو استطاع أف يستخرج منيا مسألة خمود 
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النفس التي ىي مسألة المسائؿ، وذلؾ أنو اثبت مف كتب أرسطو أف ىذا 
   (ٔ)كاف يعتقد بأف النفس جوىر قائـ بذاتو( المعمـ 

ثـ وضح "فرح أنطوف" بعض ردود "القديس توما" عمى فمسفة "ابف 
رشد" فقاؿ:)أما رد القديس توما عمى فمسفة ابف رشد في خمؽ العالـ فقد 
كاف بمثابة تخمص ال يرده العقؿ، فإنو قاؿ إف خمؽ العالـ لـ يكف عبارة 

ف ىذه الحركة تقتضي شيًئا عف حركة كما يقوؿ ابف رش د وأرسطو وا 
تحركو بؿ عبارة عف صدور وفيضاف، ولكف ال يجب أف نعتبر أف أرسطو 
وابف رشد قد خدشا اإليماف بيذا القوؿ فإنو قوؿ صحيح بالنظر إلى الحالة 
الحاضرة، ذلؾ أنو ال يحدث اآلف شيء جديد في العالـ بدوف حركة 

، أي ومادة، ولكف في بدء الخمؽ كانت ال حالة عمى غير ما ىي عميو اليـو
إف وجود الشيء كاف عبارة عف صدور وفيضاف ببل احتياج إلى مادة 
ُيصنع منيا، ولقد أخطأ أرسطو خطًأ شديًدا بقولو بأزلية الزماف والحركة 
ولكف لـ يكف يجوز البف رشد أف يستنتج مف ىذا الخطأ القوؿ باستحالة 

فقد كاف الحكيـ توما يتحمس أكثر مف الخمؽ، أما في مسألة وحدة العقؿ 
تحمسو في مسألة الخمؽ، فقد كاف يقوؿ إف القوؿ بوحدة العقؿ في 
 اإلنسانية خطأ عظيـ ألنو يفضي إلى االعتقاد بأف القديسيف واألبرار 
ال فرؽ بينيـ وبيف باقي الناس، ورغبًة في نقض ىذا الجانب الضعيؼ في 

يس توما إلى حكماء المتقدميف مف فمسفة ابف رشد نقًضا تاًما رجع القد
يوناف وعرب فقاؿ إف ىذه المسألة لـ يقؿ بيا أحد ال أرسطو وال إسكندر 
 دفروز ياس شارحة اليوناني وال ابف سينا وال الغزالي وال ثيوفراستوس 
وال ثميسيوس، فإف جميع ىؤالء الحكماء كانوا يعتبروف العقؿ قاببًل 

يد ىذا القوؿ اثبت القديس توما أف مبدأ لبلنقساـ في البشر، وتوصبًل لتأي
الشخصية ىو عبارة عف مادة موجودة خبلًفا لقوؿ ابف رشد أف الشخصية 
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ىي صورة ال غير، وقد قاؿ ريناف: ال ريب أف القديس توما مصيب في 
نكار كونيا صورة فإف العقؿ يقوؿ "أنا" ويعرؼ  اثباتو شخصية اإلنساف وا 

ال يقوؿ إف الشخصية ىي عبارة عف أنو موجود مستقؿ، ولكف أرسطو 
صورة بؿ يقوؿ إنيا عبارة عف صورة وىيولي، ولو كاف لكؿ إنساف عقؿ 
مخصوص لوجب أف يكوف في الكوف عدة أنواع مف العقؿ وتحتـ أف 
يخمؽ اهلل عقواًل في كؿ يـو إلى ماال نياية لو، فاألبسط مف ذلؾ كمو أف 

نو في ذلؾ شأف باقي ُيقاؿ إف عقؿ اإلنساف ينمو بنمو جسمو وشأ
األعضاء، وقد رد  القديس توما عمى ابف رشد قولو في مسألة اتصاؿ 
 العقؿ الفاعؿ بالعقؿ المنفعؿ واتصاؿ العقؿ المفارؽ باإلنساف، فقاؿ إننا 
ال نري شيًئا و النفيـ شيًئا ببل انعكاس صورتو عف ذىننا، ولذلؾ يستحيؿ 

كف أحد تبلمذة القديس توما وىو عمى المادة إدراؾ العقؿ المفارؽ ليا، ول
بيير دوفرف لـ يتابع معممو فأيد بناًء عمى تعميـ القديس دنيس االريو 
باجيتي أف العقؿ اإلنساني يمكنو أف يرى الخالؽ، ورأيو في ذلؾ موافؽ 

   (ٔ)لرأي ابف رشد( 
وقاـ "فرح أنطوف" بالتعميؽ عمى ردود "القديس توما" تجاه فمسفة "ابف 

مف الدفاع عف "ابف رشد" فقاؿ:)وما مف أحد يجيؿ أنو مف رشد" بنوع 
السيؿ عمى الخصـ أف ينقض حجج خصمو بعد وفاتو، ولذلؾ سيؿ عمى 
القديس توما أف ينقض فمسفة ابف رشد وُيظير ما فييا مف المخالفة لفمسفة 

  (ٕ)أرسطو، فأجمو معاصروه أعظـ إجبلؿ( 
القديس توما" في حياة وىنا انتيي بياف حاؿ فمسفة "ابف رشد" مع "

القديس، ولكف ماىي صورة "القديس توما" بعد وفاتو مع فمسفة "ابف رشد" 
عند األوربيوف فبأي صورة صوروا "القديس توما"، ويجيب عمى ىذا السؤاؿ 

                                                 
 .5;، 4;صـ سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون (  فرح5)

 .5;صـ  سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح6)
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"فرح أنطوف" قائبًل:)وبعد وفاتو صوروه في عدة صور تدؿُّ عمى انتصاره 
ة في كنيسة القديسة كاتريف في عمى جميع الفبلسفة المتقدميف، منيا صور 

بيزه موضوعة بجانب المنبر الذي ُيقاؿ إف ذلؾ المعمـ العظيـ قد عمـ 
الناس منو، وىذه الصورة ىي مف تصوير فرنسيسكو تريني أحد مشاىير 

عمى  ـٖٓٗٔالمصوريف في القرف الرابع عشر وقد صورىا في سنة 
بيا المبلئكة ومنيا األرجح، وىي تمثؿ في أعبلىا العزة اإلليية تحيط 

يصدر النور إلى موسي واإلنجيمييف األربعة والرسوؿ بولس وجميعيـ 
واقفوف في السحاب، وتحت السحاب صورة القديس توما تنعكس عمى 
وجيو تمؾ األنوار فضبًل عف ثبلثة أشعة خصوصية صادرة إليو مف العزة 

وما أي في اإلليية نفسيا، وفي جانبي الصورة عمى موازاة كتؼ الحكيـ ت
مكاف أدني مف مكانو قميبًل شخصاف يمثبلف أرسطو وأفبلطوف وفي يد كؿ 
واحد منيما كتاب مف كتبيما، ومف كؿ كتاب مف ىذيف الكتابيف يصعد 
خيط مف النور نحو رأس القديس توما ويمتزجاف بالنور اإلليي النازؿ مف 

ه الكتاب فوؽ، أما القديس توما فيو جالس في الصورة في كرسيو وفي يد
مفتوًحا عند ىذه العبارة "إف فمي ُيحد ث بالحؽ وشفتاي تبغضاف الضبلؿ" 
وحوؿ كرسي القديس توما تحت قدميو أي عمى موازاتيا عمماء الكنيسة 
الذيف سبقوه وأشعة النور منتشرة عمييـ مف مؤلفاتو العديدة الموضوعة 

ى األرض عمى ركبتيو، ومف ىذه األشعة شعاع يصيب شخًصا ساقًطا عم
في جانب الرسـ مع كثيريف غيره مف الفبلسفة المخالفيف، وىذا الشخص 
ىو شخص ابف رشد داللة عمى انتصار توما عميو، أما ىذه الصور فيي 
ُتدعي "مجادالت القديس توما"، وقد ُصور القديس توما عدة صور بيذا 

رسطو المعني لمداللة عمى أنو نقض فمسفة ابف رشد وأقاـ مكانيا فمسفة أ
الحقيقية، ولعؿ اآلباء الدومينيكييف معذوروف في ىذا التصوير الذي كانوا 
يغروف بو مشاىير مصوري تمؾ القروف لرغبتيـ في تأييد حجتيـ، ذلؾ 
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أنيـ كانوا يرموف أحياء فمسفة أرسطو كما يفيمونيا ىـ ال كما فيميا 
أنفسيـ  العرب وكاف فبلسفة لعرب بمثابة عثرة في سبيميـ، ولذلؾ وجدوا

في حاجة إلى إسقاط سمطة العرب إلقامة سمطتيـ، ومع ذلؾ فيـ ال 
ُيبلموف عمى أنيـ حمموا تمؾ الحممة عمى الفمسفة العربية ألنيـ كانوا 
نما المـو يقع عمييـ لعدـ احتراميـ  يحسبوف أنيـ صنًعا في تأييد آرائيـ، وا 

يس توما نفسو، حكيًما عظيًما كابف رشد كاف يحترمو رصيفو وتمميذه القد
ولو كاف ىذا القديس في قيد الحياة حينما صوروه تمؾ الصور ألنكر 

كبير يحتـر دائًما الرجؿ عمييـ وال شؾ ذلؾ التصوير ألف الرجؿ ال
  (ٔ)لكبير(ا

وىنا يظير تساؤؿ وىو ماذا حدث لفمسفة "ابف رشد "بعد "القديس 
جابة عمى ذلؾ نجد توما" ومف قاد حممتو بعده ضد فمسفة "ابف رشد"؟، ولئل

"فرح أنطوف" يقوؿ:)ولما توفي القديس توما كانت الفمسفة البلىوتية في 
غاية القوة ولكف المبادئ العربية كانت تتقدـ أيًضا، فقاـ بعده ريموف 
مارتيني واعتمد في مقاومة أنصار المبادئ العربية عمى اإلماـ الغزالي، 

فة بفـ فيمسوؼ، كأنو كاف وكاف يقوؿ إنو مف األفضؿ الرد عمى الفبلس
يعتبر الغزالي مف أنصار الفمسفة ال مف خصوميا، ثـ قاـ بعده جيؿ دي 
ليسيف وبرنار دي تريميا وىرفو نديميؾ ودافعوا عف مذىب القديس توما 
أيًضا، وبعدىـ قاـ دنت الشاعر اإليطالي المشيور وضرب أيًضا ابف رشد 

خفيفة، ولما كتب المشيور في ىذه الحرب الفمسفية ولكف ضرباتو كانت 
"الجحيـ" لـ يضع فيو ابف رشد في أماكف الكفرة والممحديف بؿ وضعو في 
مكاف خصوصي احتراًما لحكمتو، وبعد ذلؾ قاـ جيؿ دي روـ لمقاومة 
فمسفة العرب خصوًصا فمسفة ابف رشد، فبمغ في ذلؾ مف الشيرة التي 

ه جيرار دي سيسيف في بمغيا القديس توما وألبير الكبير، ثـ خمفو تمميذ

                                                 
 .6;، 5; صـ سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح5)
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ىذه المقاومة، ولكف ما تقدـ مف المقاومة لمبادئ ابف رشد ليس بالشيء 
الذي يستحؽ الذكر بالقياس عمى مقاومة ريموف لوؿ ليا، فإف ىذا الرجؿ 

في  ـٕٖٔٔإلى سنة  ـٖٓٔٔالطائش صرؼ عمره خصوًصا مف سنة 
محرًضا الناس  الجوالف بيف باريز وفيينا ومونبميو وجوني ونابولي وبيزة

ـ ٖٔٔٔعمى العرب وفمسفتيـ ومبادئيـ، ولما اجتمع مجمع فيينا في سنة 
رفع إلى البابا أكميمنضس الخامس عريضة يطمب فييا ثبلثة أمور، األوؿ 
إنشاء جمعية عسكرية كبرى لمسعي في اسقاط اإلسبلـ، والثاني انشاء 

يف كانوا ينصروف كميات لدرس المغة العربية، والثالث حـر المسيحييف الذ
مبادئ ابف رشد وتحريـ التعميـ في كتبو في المدارس األوروبية، ولكف 

   (ٔ)المجمع لـ ييتـ بيذه العريضة وال بحث فييا( 
فمسفة ابف رشد ضد مذىب  أنصارالرىباف الفرنسيسكاف خامسا : 

القديس توما: بعد ذكر المعارضيف لفمسفة "ابف رشد" في أوروبا في 
ط كاف مف الطبيعي بياف مناصرييا الذيف أخذ "فرح أنطوف" العصر الوسي

يؤكد عمى وجودىـ ألنو ال توجد معارضو بدوف مناصر يجادؿ فقاؿ:)فمما 
تقدـ يتضح أنو كاف يومئٍذ في أوروبا عمماء أشداء ينصروف فمسفة العرب 
ومبادئ ابف رشد، ألنو مف الثابت أف المناظرات والمجادالت ال تكوف 

ة إال إذا كانت قوة الجداؿ في الجانبيف، وكيؼ يقوـ عالـ عنيفة شديد
كالقديس توما وتكوف لو تمؾ األىمية الكبرى أو يقوـ رجؿ متطرؼ مثؿ 
ريموف لوؿ ويطمب حـر مبادئ العرب والمشتغميف بيا لولـ يكف ىنالؾ قـو 
أقوياء منصبوف عمى نصرة ىذه المبادئ بقوة تعادؿ قوة الذيف كانوا 

قد أثبت ريناف أف ىؤالء النصراء لمبادئ العرب كانوا مف يحاربونيا و 
 (ٕ)رىباف الفرنسيسكاف ومف كمية باريز الكبرى( 

                                                 
 .7;، 6; صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون فرح( 5)

 .7;صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح6)
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وأخذ "فرح أنطوف" يوضح كيؼ بدأت عبلقة ىؤالء النصراء مع 
الفمسفة العربية فقاؿ:)وأوؿ عمماء السكوالستيؾ "الفمسفة البلىوتية" الذيف 

ف الناس كاف اسكندردي ىاليس زعيـ قبموا ىذه المبادئ ونشروا روحيا بي
المذىب الفرنسيسكاني، ثـ خمفة جاف دي الروشؿ فحذا حذوه في قبوؿ 
الفمسفة العربية وتعميميا وقد اعتمد عمى ابف سينا في كؿ ما كتبو في عمـ 

ا في النفس واألخبلؽ، ومما ىو مشيور أف جميع المبادئ التي تقرر نبذى
إنما كانت لآلباء الفرنسيسكاف وتبلمذتيـ وىي  ٕٚٚٔباريز في عاـ 

مأخوذة عف ابف سينا وابف رشد، وفي ىذه السنة نفسيا كاف رئيس أساقفة 
 كنثر بري روبر دي كيموا ردبي الدومينيكي يطعف في مجمع ُعقد 
في مدينة أكسفورد التي كانت مصدر التعاليـ الفرنسيسكانية بمبادئ شبيية 
بالمبادئ التي ُطعف فييا باريز، فغير بعيد أف يكوف الفبلسفة الذيف حاربيـ 
غيميوـ دوفرف وألبر الكبير والقديس توما مف الفرنسيسكانييف، وبناًء عمى 
ذلؾ تكوف الكنيسة يومئٍذ قد انقسمت قسميف، فقسـ قبؿ المبادئ والفمسفة 

أنكرىا وصار  العربية وصار يدعوا الناس إلييا مف بعض الوجوه وقسـ
يحذر الناس منيا ومما يثبت أف الفرنسيسكاف كانوا في مقدمة أولئؾ 
ف  المحاميف ما كاف في كتابات بعض عممائيـ مف االحتراـ البف رشد وا 
كاف بعض منيـ أيًضا قد ردّوا عمييـ رًدا شديًدا، فمف ذلؾ ما كتبو أحدىـ 

ح فمسفة أرسطو وىو روجو باكوف إذ قاؿ: "إف ابف سينا ىو اوؿ مف أوض
ولكف الذيف جاُءوا بعده فإنو خالفو في عدة أمور، وقد أنكر مشاىير 
العمماء الذيف تقدمونا فمسفة ابف رشد وأىمموىا ولكف الحكماء اليوـ صاروا 
ف كانوا يعترضوف عمى بعض مبادئيا" وقاؿ في  يجّمونيا باإلجماع وا 

لحجة أصيؿ موضع آخر "بعد ابف سينا قاـ ابف رشد وىو رجؿ قوي ا
ف كانت تعاليمو نفسيا محتاجة إلى  الرأي فيذب تعاليـ الذيف تقدموه وا 
التيذيب والتكميؿ في بعض المواضع"، وكاف ورجو باكوف ىذا يعجب مف 
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عدـ ترؾ الخصوـ الفمسفة األوروبية القديمة لئلقباؿ عمى ىذه الفمسفة 
كامف لمديف العربية الجديدة، ذلؾ ألنو كاف عمى ما يظير يجيؿ السـ ال

فييا، وقد ظير ىذا السـ في باريز بعد ذلؾ ظيوًرا واضًحا، فإف مدرسة 
السوربوف فييا كانت مرسة ال ىوتيو تعمـ تعميـ القديس توما، ولكف كمية 
باريز كانت عمى خبلؼ ذلؾ، فإف كثيريف مف أساتذة الفنوف فييا كانوا مف 

ثار ىذه الكمية أنصار مذىب ابف رشد، وقد ُوجد في ىذا العصر مف آ
تسعة دفاتر محتوي عمى تعاليـ ىذا الفيمسوؼ كانت تدر س فب القرف 
الثالث عشر والرابع عشر، وبعضيا دلت حالتو عمى أنو كاف ُيستعمؿ في 
الدرس كؿ يوـ، فاصطمت يومئٍذ بيف عمماء الفمسفة العربية في باريز 

التي اصطمت  وعمماء البلىوت فييا نار خبلؼ حامية كانت أشد مف النار
منذ ثبلثة أعواـ في باريز بشأف مسألة دريفوس والسمُطة العسكرية، أما 
الدومنيكيوف فإنيـ كانوا مع عمماء البلىوت وقد استصدروا مف البابا 

أمًرا بحرماف فمسفة العرب  ٓٗإسكندر الرابع في مدة ست أو سبع سنوات 
ط بؿ كاف في ذلؾ والمشتغميف بيا ولكف لـ يكف غرضيـ مف ذلؾ دينًيا فق

نما كاف غرضيـ أف يكونوا أصحاب النيي  لمسياسة والحسد اليد الطولي، وا 
واألمر وحدىـ في جميع أجزاء الكنيسة الغربية، وقد جاء في شعر 
بعضيـ، أف ىذه الحرب كانت بيف أىؿ دومينيؾ، والذيف يقرأوف "الموجيؾ" 

ليؾ بعض المبادئِ  التي قرر مجمع  أي المنطؽ، فيي إًذا حرب سياسية، وا 
حـر المعتقد بيا يومئٍذ وىي كميا مأخوذة ٜٕٙٔباريز البلىوتي في سنة 

مف فمسفة ابف رشد كما تري "إف المجمع يحـر  كؿ مف يعتقد أف العقؿ 
ف العالـ أزلي –اإلنساني واحد في كؿ الناس  وأنو لـ يوجد قط إنساف  –وا 

ئلنساف تفني بفناء وأف النفس التي ىي صورة ل -أوؿ ولد البشر منو  
وأف العناية  –وأف اهلل ال يعمـ الجزئيات التي تحدث في العالـ  –الجسد 



65 

 

 
 لغربياعلى الفكر  أثر ابن رشد  

  

   

وأف اهلل ال يقدر أف يجعؿ  –اإلليية ال تؤثر في أفعاؿ اإلنساف وال تدبرىا 
  (ٔ)الشيء القابؿ لمموت والفناء أي اإلنساف وما سواه خالًدا باقًيا( 

وبموغيا في كمية بادوا أوج العظمة: انتصار الفمسفة الرشدية سادسا :
كاف مف الطبيعي بعد بياف حاؿ فمسفة "ابف رشد" في أوروبا ما بيف مؤيد 
ومعارض أدى بيما إلى نزاع شامؿ أف نسأؿ ما حدث لفمسفة "ابف رشد" 
بعد ىذا النزاع فيجيب "فرح أنطوف" عف ذلؾ قائبًل:)فبناًء عمى ما تقدـ 

تحارب حوليا شعوب وأمـ مختمفة في صار ابف رشد عبارة عف راية ت
إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، وكاف لمفيمسوؼ العربي الجميؿ سمعتاف، األولى 
سمعة الفضؿ والعمـ والنزاىة وىي عند أساتذة المدارس الذيف كانوا يروموف 
كسر النبر القديـ، والثانية سمعة الكفر وبغض الديف وىي عند العامة 

يأت القرف الرابع عشر حتي صارت سمطة ابف والبسطاء والجيبلء، ولـ 
رشد في أوروبا فوؽ كؿ سمطة وتقدـ عمى ابف سينا بعد أف كاف محسوًبا 
في القرف الثالث عشر دونو، ولما أراد الممؾ لويس الحادي عشر ممؾ 

طمب مف أساتذة المدارس  ٖٚٗٔفرنسا إصبلح التعميـ الفمسفي في سنة 
شد عمييا ألنو ثبت أف ىذا ال شرح "تعميـ فمسفة أرسطو وشرح ابف ر 

صحيح مفيد"، ولقد كاف أنصار المبادئ الرشدية في القرف الثالث غير 
نما ُعرؼ وجودىـ مف حدة  معروفيف ولذلؾ يتعذر تسمية أحد منيـ، وا 
الذيف كانوا يطعنوف في المبادئ العربية كرايموف لوؿ غيره كما تقدـ، أما 

د تألؼ حزب عظيـ البف رشد وكاف ىذا في القرف الرابع عشر وما بعده فق
المبادئ انتصاًرا  رت ىذهالحزب يدّرس مبادئو جيًرا، وبذلؾ انتص

 (ٕ)عظيًما(

                                                 
 .9;: 7;سابق، من صـ مرجع وفلسفتو، رشد ابن :أنطون ( فرح5)

 .:;صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح6)
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وأخذ "فرح أنطوف" يوضح أسباب ىذا االنتصار لفمسفة "ابف رشد" 
ف قيؿ ما سبب ىذا االنتصار ولماذا لـ تختنؽ بروز  في أوروبا فقاؿ:)وا 

جواب عف ذلؾ ينحصر في أربعة أمور، األوؿ الفمسفة في تربة أوروبا، فال
إف جميع البلىوتييف والفبلسفة كانوا مقريف ألرسطو ومعترفيف بفمسفة 
ولذلؾ كاف الخبلؼ عمى تفسيرىا ال عمى حقيقتيا، والثاني أف النسؿ 
اليندي األوروبي الذي تألفت منو أمـ أوروبا نسؿ ذو مزية عمى باقي 

عمـ كما أف السامييف أي الشرقييف كانوا الشعوب مف حيث حب الفمسفة وال
ممتازيف بخروج الحرية والديف منيـ، ولذلؾ نبغ في األوروبييف رجاؿ 
أصحاب جرأة عمى القوؿ والعمؿ، والثالث قياـ إمبراطور كبير كفردريؾ 
الثاني الذي حارب الديف ورجالو في أوروبا محاربة شديدة ونصر الفمسفة 

د التفصيؿ، والرابع أف الديف المسيحي عمييـ بالرغـ عنيـ كما سير 
بمجاورتو لمديف اإلسبلمي والديف الييودي في الغرب صار أكثر تساىبًل 
مما كاف مف قبؿ بداًل مف أف يزداد تعصًبا، ومما زاد ىذا التساىؿ 
الحمبلت الصميبية عمى الشرؽ ومصادفة المسيحييف األوروبييف سمطاًنا 

غاية النزاىة والعدؿ والصدؽ، فبل ريب  مسمًما كصبلح الديف األيوبي في
إنو كاف ليذا السمطاف الجميؿ مف التأثير عمى نصارى الغرب بواسطة 
أخبلقو وصفاتو ما ال يحدثو ألؼ كتاب في الفمسفة والحكمة، ذلؾ أنو كاف 
كتاًبا في الحكمة حًيا ناطًقا ال يحتاج إلى تفسير أو تأويؿ، وكاف بدُء 

ي كمية بادو المشيورة في إيطاليا، وكانت الحركة انتصار فمسفة ابف رشد ف
األوروبية والفمسفية في بولونيا وفراري والبندقية تابعة ليذه الكمية، وقد 
بدأت فمسفة ابف رشد فييا بتعميـ كتبو الطبية ثـ تمتيا كتبو الفمسفية، وأوؿ 
مؤسسي تعاليـ ابف رشد فييا بطرس دابانو الذي أحرؽ ديواف التفتيش 

بعد موتو عقاًبا لو، ولما انتشرت مبادئ العرب في بادو والبندقية  عظامو
شاعت عمى الخصوص بيف الطبقات العميا، فصار أىميا يفتخروف بأنيـ 
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مف أنصار فمسفة ابف رشد، فكأف  ىذه الفمسفة أصبحت "ُموضة" يتزيف بيا 
كؿ مف يطمب استقبلؿ الفكر، ولكنو مف المعموـ أف استقبلؿ الفكر الذي 
ال يضر وال يؤذي أحًدا وال مبدأ شيٌء، واستقبلؿ الفكر الذي ىو عبارة عف 

   (ٔ)خشونة وغبلظة شيٌء آخر( 
ويوضح "فرح أنطوف" قوة نفوذ فمسفة "ابف رشد" في أوروبا 
قائبًل:)وقد اتخذت كمية بادو في مدة القرف السادس عشر مبادئ نيفوس 

عمى الديف، وأصبحت الكنيسة الرشدية شعاًرا ليا ألنو كاف يمكف تطبيقيا 
منذ ذلؾ العيد تستحسف فمسفة أرسطو أشد استحساف حتى أف الكرديناؿ 
باالفيسيني كاف يقوؿ إنو لو لـ يقـ أرسطو في العالـ لفقدت الكنيسة بعض 
براىينيا، وكانوا يومئٍذ مجمعيف عمى أف ابف رشد أفضؿ شراح أرسطو، 

منتيى النفوذ واالنتشار  ولذلؾ بمغت مبادئ ابف رشد في ذلؾ الزمف
عادة ترجمتيا وطبعيا إجابة لمذيف كانوا  واضطروا إلى مراجعة كتبو وا 

    (ٕ)يطمبونيا مف كؿ صّوب( 
ولكف بعد ىذا االنتصار والنفوذ في أوروبا ماذا حدث لفمسفة "ابف 
رشد"؟ ويوضح "فرح أنطوف" ىذا بقولو:)ال ريب أف أبا الوليد قد انتصر 

موتو انتصاًرا الئًقا بحكيـ قرطبة وأعظـ فبلسفة اإلسبلـ في أوروبا بعد 
ولكف كؿ شيء يفني ويتغير في ىذه الحياة وال يدـو إال وجو اهلل ذي 
الجبلؿ، فإف سمطاًنا فمسفًيا كيذا السمطاف ال يمكف أف يدـو وقًتا طويبًل 
وىكذا جرى البف رشد، ولبياف ذلؾ نقوؿ: كاف األساتذة في أوروبا يدرسوف 

سفة أرسطو مف قبؿ بموجب تبلخيص ابف رشد وابف سينا، فمما قدـ فم
العيد بيذه التبلخيص صار األساتذة يضعوف شروًحا عمييا مف عندىـ 
ويتمونيا عمى الطمبة، فصارت فمسفة أرسطو تصؿ إلى الطمبة بعد مرورىا 

                                                 
 .;;، :;سابق، صـ مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح5)

 .=;صـ سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح6)
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في التبلخيص الرشدية والتبلخيص البلتينية، فكانت تخسر شيًئا كثيًرا مف 
ا األرسطو طاليسية، ولذلؾ كاف ال بد مف الرجوع إلى النص صفتي

اليوناني الحقيقي عاجبًل أو آجبًل، ومف جية أخرى فقد تقدـ أف أنصار 
الفمسفة في أوروبا انشقوا حزبيف، فحزب مع ابف رشد العربي، وحزب مع 
إسكندر اليوناني، وذلؾ مما أوجب أيًضا الرجوع إلى النصوص اليونانية، 

عف ذلؾ فإف عمماء إيطاليا كانوا مياليف إلى آداب ذلؾ التمدف وفضبًل 
اليوناني القديـ الذي كاف بمثابة شمس أضاءت حيًنا ثـ خمدت، فأخذوا 
يعودوف إلييا، فنشأ عف ذلؾ حزب جديد أخذ يشتغؿ بأداب اليوناف 
وعموميـ دوف أف يعتمد في ذلؾ عمى شيٍء غير النصوص اليونانية 

ونيـ الحزب الجديد، أما الحزب القديـ فيو حزب فمسفة نفسيا، وكانوا يسم
سكندرييف"  العرب ومبادئ ابف رشد، فبعد أف كاف الخبلؼ بيف "رشدييف وا 
عمى التخصيص أصبح الخبلؼ بيف "رشدييف ويونانييف" عمى اإلطبلؽ، 

صعد األستاذ نقوال ليونيكوس توموس في  ٜٚٗٔابريؿ مف عاـ  ٗوفي 
بادو وأخذ يمقي فييا ألوؿ مرة فمسفة أرسطو بالمغة منبر التعميـ في كمية 

اليونانية، فنظـ يومئٍذ في ذلؾ بعض الشعراء أبياًتا يقرظ بيا ىذا األستاذ 
داللة عمى أىمية ىذه الحادثة، ومف ذلؾ الحيف أخذت النيضة اليونانية 
في إيطاليا بالنمو، فكما أف بادو والبندقية وشماؿ إيطاليا عادت كميا إلى 

أرسطو األصمي عادت فمورنسا إلى نص أفبلطوف األصمي أيًضا،  نص
فأصبحت البندقية وفمورنسا في ذلؾ بمثابة قطبي الفمسفة، فإف األولى 
كانت عقبًل يمثؿ التحقيؽ في البحث والثانية كانت قمًبا يمثؿ رقة الفمسفة 

فنشأ وروحانيتيا، فاصطمت يومئٍذ نار الجداؿ بيف "الرشدييف" و"اليونانييف" 
عف ذلؾ اختبلط غريب في فمسفة العرب واليوناف واألوروبييف، ولما قاـ 
المذىب البروتستانتي في أوروبا انضـ  إليو كثيروف مف أصحاب العقوؿ 
المعتدلة الذيف كانوا يخافوف عاقبة التيور في مبادئ ابف رشد المادية 
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وسًطا بينيا  وباتوا يحاربوف ىذه المبادئ، فكأف اإلصبلح البروتسنتي كاف
وبيف المبادئ البلىوتية القديمة، ومنذ ذلؾ الحيف ازداد فوز "اليونانييف" فمـ 

وىي السنة التي توفي فييا قيصر كريمونيني حتي زالت  ٖٔٙٔتأت سنة 
فمسفة ابف رشد مف طريؽ الفمسفة األوروبية الحديثة ودخمت في حيز 

مسفة ابف رشد في كمية التاريخ القديـ، وكاف كريمونيني ىذا آخر زعيـ لف
   (ٔ)بادو( 

تأثيرات "ابف رشد" عمى فمسفة العصر الوسيط في وىكذا كانت 
الييود المترجميف والفبلسفة منيـ تأثيًرا واضًحا في أوروبا، ، حيث أثرت 

إلى أف نقموىا إلى أوروبا لتنتشر في أرجائيا في العصور الوسطي ولتكوف 
كر في أوروبا في العصر الوسيط، سبب ىاـ مف أسباب تغيير مبلمح الف

ونجد "فرح أنطوف" قاـ ببياف المعارضوف ليا وعمى رأسيـ تمميذ "ابف رشد" 
كما يقوؿ فرح "ابف ارشد" أستاًذا "لمقديس توما" فقد كاف "توماس األكويني" 

:) وفي اإلمكاف أف نقوؿ إف القديس توما كاف أكبر تبلمذة ابف أنطوف 
مديوف بكؿ شيء لمشارح العربي ابف رشد( ومما  رشد فإنو بصفتو فيمسوًفا

استدؿ بو ريناف عمى أف القديس توما كاف تمميًذا البف رشد "أي آخًذا عنو" 
شرحو أرسطو عمى الطريقة التي شرحو بيا ابف رشد ونقمو مف فمسفتو 
أقوااًل مطابقة لكتابات أبي الوليد(، وقاـ "فرح أنطوف" بتفصيؿ العبلقة بيف 

و "القديس توما" بعرض ردوده عمى فمسفة "ابف رشد"، وانتقؿ "ابف رشد" 
بعد ذلؾ لمحديث عف حاؿ فمسفة "ابف رشد" مع المؤيديف ليا، مستداًل عمى 
 ذلؾ برؤيتو أنو لـ يكف المعارضيف لفمسفة "ابف رشد" بيذه الحده 
إال لمواجية المناصريف الذيف ىـ عمى نفس الدرجة مف الحده، وبيف 

أييد، ووضح كيؼ انتيت ىذه الحرب بقولة:)انتصار فمسفة أسباب ىذا الت
ابف رشد وبموغيا في كمية بادو أوج العظمة(، وبعد ذلؾ بيف ما حدث 

                                                 
 .5>، 4>صـ سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح5)
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لفمسفة "ابف رشد" بعد ىذا االنتصار وكيؼ انتيي األمر بيا لتصبح مف 
التراث فقاؿ:) كاف األساتذة في أوروبا يدرسوف فمسفة أرسطو مف قبؿ 

رشد وابف سينا، فمما قدـ العيد بيذه التبلخيص  بموجب تبلخيص ابف
صار األساتذة يضعوف شروًحا عمييا مف عندىـ ويتمونيا عمى الطمبة، 
فصارت فمسفة أرسطو تصؿ إلى الطمبة بعد مرورىا في التبلخيص 
الرشدية والتبلخيص البلتينية، فكانت تخسر شيًئا كثيًرا مف صفتيا 

د مف الرجوع إلى النص اليوناني األرسطو طاليسية، ولذلؾ كاف ال ب
الحقيقي عاجبًل أو آجبًل، ومف جية أخرى فقد تقدـ أف أنصار الفمسفة فبي 
أوروبا انشقوا حزبيف، فحزب مع ابف رشد العربي، وحزب مع إسكندر 
اليوناني، وذلؾ مما أوجب أيًضا الرجوع إلى النصوص اليونانية، وفضبًل 

ياليف إلى آداب ذلؾ التمدف اليوناني عف ذلؾ فإف عمماء إيطاليا كانوا م
القديـ الذي كاف بمثابة شمس أضاءت حيًنا ثـ خمدت، فأخذوا يعودوف 
إلييا، فنشأ عف ذلؾ حزب جديد أخذ يشتغؿ بأداب اليوناف وعموميـ دوف 
أف يعتمد في ذلؾ عمى شيٍء غير النصوص اليونانية نفسيا، وكانوا 

ديـ فيو حزب فمسفة العرب ومبادئ يسمونيـ الحزب الجديد، أما الحزب الق
 ابف رشد(.

فنرى مما سبؽ أف "فرح أنطوف" وضح أثر فمسفة "ابف رشد" في 
العصور الوسطي في أوروبا بالتفصيؿ ُمَبي ًنا ماليا مف تأثير قوى في 

  أوروبا في ذلؾ الوقت.
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 العقيدة الكنسية في  الغرب في عمى ابن رشد  اثر: الثالث المطمب
  العصور الوسطى

 الفمسفة في منو المسيحية الفمسفة في اىـ رشد لقد كاف ابف 
 الفمسفة في بينما طريؽ نياية اإلسبلمية الفمسفة في فيو اإلسبلمية،
 في البلتينية الى" سكوت ميخائيؿ" ترجمو فقد الطريؽ، بداية المسيحية

 الى ترجع يفولأت الف دىشتنا، يثير ما ذلؾ وفي عشر، الثالث القرف اوائؿ
 جدا، عظيما اوروبا في تأثيره وكاف عشر الثاني القرف مف الثاني النصؼ

 الفكر أحرار مف كبيرة طائفة عمى كذلؾ بؿ وحدىـ، االسكوالئييف عمى ال
" رشد ابف اتباع" اسـ عمييا واطمؽ الروح خمود أنكرت المحترفيف غير مف
 يتركزوف بدء ذي بادئ واكان فقد المحترفيف الفبلسفة مف بو المعجبوف اما

 . (ٔ) "باريس جامعة وفي الفرنسكييف" في خاصة بصفة
 منذ عممائيا قمة عمى باريس جامعة االتجاه ىذا رعاية وتولت

 عممائيا فر حيف التالي، القرف حتى عشر الثالث القرف مف الثاني النصؼ
 .(ٕ)  بادوا جامعة الى االضطياد ضغط تحت

 فييا اضطيد التي باريس جامعة اف االضطياد تاريخ ويسجؿ 
 اف الزماف مف قرف مضي بعد خريجييا مف طمبت قد رشد ابف اتباع

 كما ارسطو تعاليـ مع تتفؽ التي األشياء إال يعمّموا اال حانثيف غير يقسموا
 .(ٖ) رشد ابف شرحيا

 روجر اإلنجميزي الفيمسوؼ رشد ابف أنصار مف كذلؾ ونذكر  
 القروف في العمماء أشير مف يعد الذي( ـٕٜٕٔ-ٕٗٔٔ) بيكوف

 بتيمة ـٕٚ٘ٔ سنة أكسفورد جامعة مف بيكوف روجر ُأبعد وقد الوسطى،
                                                 

 امػيف،  احمػد مراجعػة، محمػود، نجيػب زكػي. ترجمػة،د الغربيػة، الفمسػفة تػاريخ ، رسؿ برتراند:  ينظر (5)
 .ٕٔٔص ،ٕج ـ،ٕٓٔٓ لمكتاب، العامة المصرية الييئة

 .ٜ٘ص مصر، طبعة والفمسفة، الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ:ينظر( 6)

 ٓٓٔوالفمسفة ص الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ:ينظر(7)
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 مع اسمو ورد وقد. المراقبة تحت الزمف مف مدة باريس في وعاش اإللحاد
 بتدريس باريس أسقؼ اتيميـ الذيف األساتذة بيف( برابانت دو سيجر)

 . اإللحادية رشد ابف تعاليـ
 خصـو عمى لمرد خصصيا التي برابانت دو سيجر الةرس واشتيرت

: الفمسفة في المشيوريف الرجميف ذنيؾ ضد: "عنواف تحت وكانت رشد، ابف
( أرسطو ويعني) الفيمسوؼ يفسراف أّنيما فييا جاء والتي" وتوما ألبرت
فّ  خاطئًا، تفسيراً   .الصحيح بالتفسير جاء الذي ىو العكس عمى رشد ابف وا 

 فإفّ . واضح بشكؿ ذلؾ بعد باريس في األثر ىذا تجمى وقد   
. توما القديس تعاليـ تعمـ الىوتية مدرسة كانت فييا السوربوف مدرسة
 الفنوف أساتذة مف كثيريف فإفّ . ذلؾ خبلؼ عمى كانت باريس كمية ولكف
 آثار مف العصر ىذا في وجد وقد. رشد ابف مذىب أنصار مف كانوا فييا
 في تدرس كانت الفيمسوؼ ىذا تعاليـ عمى محتوية دفاتر تسعة الكمية ىذه

 .عشر والرابع عشر الثالث القرنيف
 وأمـ شعوب حوليا تتحارب راية عف عبارة رشد ابف وىكذا صار

 الفضؿ سمعة: سمعتاف لو وكاف. وأسبانيا وفرنسا ايطاليا في مختمفة
 . الديف وبغض الكفر وسمعة والنزاىة،

 الكنيسة حاولت فقد ،ٜٛٔٔ عاـ يف توفي رشد ابف أف مف وبالرغـ
 القروف اوروبا ارجاء في فمسفتو اثارتيما المذيف والجدؿ الحوار وقؼ

 التعاطي ومنع كتبو بتحريـ لقرار البابا اصدار عبر وذلؾ الوسطى،
 .بافكاره

 عاـ في De Monarchia مونرشيا دي مدينة البابا أحرؽ وقد 
 عرؼ ما او» رشد ابف ألفكار سكانيا بعض تداوؿ بسبب ،ٜٕٖٔ
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 ومف«. رشدي االبف» تكوف العربية الى ترجمتيا ولعؿ Averroism بالػ 
 .(ٔ)رشدية  باالبف ُأتيـ االليية، الكوميديا صاحب دانتي، أف المعروؼ
 بيف بالعبلقة المتصمة الفمسفّية رشد ابف مقوالت استخدمت وقد 
 الدينيّ  صبلحاإل معركة السياسة،في في أيضا والمتعمقة والديف الفمسفة
 .الحقا الدولة عف الديف فصؿ لمسألة والتأسيس الكنيسة سمطة ومحاربة
 العربي الفيمسوؼ تبلمذة الحيف، ذلؾ في فكانوا، الكنيسة أعداء أما 
 كتبو استفاضة في قرأوا، الذيف أولئؾ مف وحوارييو، رشد، ابف األندلسي

 فييا يشرح لتيا كتبو وخصوصاً " التيافت تيافت" سيما وال الموضوعة
. األدمغة كؿ عنده تتحطـ الذي الجبار القديـ الدماغ ارسطو كاف. أرسطو

 ضد معركتيـ" في رشد ابف استخدموا قد البلتينيوف الرشديوف كاف وقد
 يكف لـ لذا" االيماف عقمنة اجؿ مف معركتيـ" وفي الكنيسة بحسب" االيماف
 البلىوت عمى خطرا تبارهواع رشد ابف فكر بمحاربة الكنيسة تقـو أف غريبا
 . السائد

 بموجبو منع تحريما أصدر البابا أفّ  إلى التاريخية الوقائع وتشير
 تجعؿ“ فمسفتو ألفّ  والمبلحدة الميرطقيف خانة في وصنفو رشد ابف دراسة
 غير ازليّ  قديـ العالـ بكوف تقوؿ عقائدىا واف طبيعية، نواميس لمعالـ

 ”.مخموؽ
 الرسػطو( الطبيعػة مابعػد)و( الطبيعػة) كتػابيل االوؿ االثػر كػاف لقد 
 السػنيف العشػر فػي بػاريس الػى وصػمت التػي الكتػب وىي رشد، ابف وشروح
 الفكػػػػر طػػػػبلب مػػػف الكثيػػػػر عقائػػػد زلزلػػػػت اف عشػػػػر، الثالػػػث لمقػػػػرف االولػػػى

 ،(البينػػػػػي اممػػػػػر)و(الػػػػديننتي ادورد) امثػػػػػاؿ العممػػػػػاء بعػػػػض وقػػػػػاـ المسػػػػيحي
 تسػػرب اف الكنيسػػة ظنػػت لػػذا جوىريػػةال المسػػيحية العقائػػد بعػػض ييػػاجموف
 الطبقػات تمسؾ ضعؼ الى ادى فرنسا جنوب الى اليونانية العربية االفكار

                                                 

 ٕٓٔانجمو ص  مايكؿ وجحيـ اثينا مدرسة بيف رشد ابف البخيت، محمد :ينظر( 5)
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 الى ٕ٘ٛٔ عاـ يكتب بكياـ يوحنا فالفرنسيسكاني القويـ ، بالديف المتعممة
 مادامػػت الفمسػػفية الدراسػػات البتػػة النشػػجب اننػػا تعمػػـ انػػت) لنكػػولف اسػػقؼ
 تسػربت التػي الدنيوية المستحدثات تمؾ نشجب ننالك البلىوتية العقائد تخدـ
 الػى االبػاء حساب وعمى الفمسفية الحقيقة عف رغما عاما عشريف زىاء منذ

  االزدراء والػػػػػػػى االبػػػػػػػاء لمػػػػػػػذىب التنكػػػػػػػر الػػػػػػػى فتػػػػػػػأدت البلىػػػػػػػوت اعمػػػػػػػاؽ
 (ٔ)(بو العمني

( ـٕٗٛٔ-ٕٕ٘ٔ الحكيـ الفونسو) نقمو ما ذلؾ عمى الشواىد ومف 
 .(ٕ) اسبانيا مسيحيي بيف بالخمود عتقاداال عدـ انتشار عف

 أنصار وىـ الدومنيكييف تمكف فقد الكنيسة المتغيرات ىذه أثارت
 البابا مف امرا اربعيف استصدار مف سنوات سبع او ست مدى في الكنيسة
 الكنيسة ونكمت بيا، المشتغميف( حرماف)و اإلسبلمية الفمسفة يحظر

عداما حرقا رشد، ابف مع طفيفوالمتعا باريس جامعة في بالمتفمسفة  وا 
 كفيمة شيوخيا بمجمس البندقية وكانت بادوا الى الفرار الى اضطروا حيث
 مف موجة المسيحييف بعض عند سرت لقد بؿ الفكر، الىؿ الحماية بتوفير
 ىذه وتجمت لممسمميف، العممي التراث جميع عمى أتت الشديد السخط
 االخير ىذا اوقؼ فقد( ـٕٖ٘ٔريموندؿ)و( بترارؾ) امثاؿ عند الظاىرة
 و جنوة الى فينا الى باريس مف األوروبية الببلد في الطواؼ عمى جيوده
 فينا مجمع انعقد وعندما وفمسفتيـ، المسمميف ضد الناس واثارة وبيزا، نابمي
 مسيحي كؿ( حرماف) فييا يطمب البابا الى عريضة أرسؿ ـٖٔٔٔ عاـ

 . (ٖ)اوروبا مدارس في تدريسو وحظر رشد ابف كتب في ينظر

                                                 

 .ٙ٘ٔص ، الوسيط، العصر الفمسفة، تاريخ برييييو، اميؿ (5)

 .ٗٓٔص ، والفمسفة الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ :ينظر( 6)

 .ٕٓٔوالفمسفة ص الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ:ينظر(7)
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 بفتؾ الُمعجبيف مف يكف لـ أنو يبدو الذي انجمو، مايكؿ أف ويذكر
 في رشد ابف ّصور عصره، إباف السائد الكاثوليكي بالفكر رشدية االبف
 الفبلسفة مف غيره مع الجحيـ في« االخير الحكـ» المسماة لوحتو

 .الكاثوليكية الكنيسة بابا حنؽ أثاروا الذيف العاطميف
 فحسب الصدامية بالحالة االفكار ليذه الكنيسة مواجية تقتصر ـل
 توما) وضع فقد ايضا، الفكري التصدي لمحاوالت ذلؾ تعدى وانما

 وكذلؾ رشد، ابف اتباع عمى فييا رادا( العقؿ وحدة) في رسالة( االكويني
 عف الدفاع) كتابو في رشد ابف عند العقؿ وحدة لمناقشة( مارتف) عرض
 . (ٔ)( اإليماف

 بالمفكريف االستقواء قررت عندما ابعد شوطا ذىبت الكنيسة اف بؿ
 رشد، بابف المتاثر التيار مقابؿ في الغزالي وخاصة أنفسيـ اإلسبلمييف

 استجابة( اإليماف عف الدفاع) السابؽ كتابو وضع( مارتف ريموند) فاف
 ذلؾ ومنذ الغزالي آراء مف الكثير فيو وادخؿ الدومنكييف، ىيأة لرئيس
 الخمؽ إثبات في الغزالي اراء مف المسيحية عمماء مف الكثير افاد الحيف
 وبرىنتو لمجزئيات شامؿ اهلل عمـ اف عمى التدليؿ في وبراىينو العدـ، بعد
 الذي( االكويني توما) القديس وانتفع الممات، بعد البعث عقيدة عمى

 كتابو وضع في( االعتقاد في االقتصاد) الغزالي برسالة( مارتف) عاصر
 وضعو الذي( المسيحية غير االمـ عمى الرد في الفمسفية الخبلصة)

 ،(بونافرت ريموند)الذكر السالؼ الدومنيكاف ىيأة رئيس لطمب استجابة
 الغزالي كتب اف) ،(ٕ)كثيرة االكويني وتوما الغزالي بيف الشبو واوجو

 الى قمتن قد والمنقذ، والمعيار واالقتصاد واالحياء التيافت وخصوصا
 الغزالي تاثير اف" مايرز" ويرى وفاتو، مف سنة اربعيف نحو بعد البلتينية

                                                 

 .ٜٜص ، والفمسفة الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ :ينظر( 5)

 .ٔٓٔص والفمسفة الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ :ينظر (6)
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 واف" االكويني توما"تاثير مف اعظـ المسيحي البلىوت في الشخصي
 القروف لفمسفة مميزة سمة وأصبحت اراءه تقبمت قد المدرسية السكوالئية
 .(ٔ) (الوسطى

 الثالث القرف اعبلـ مف الفرج ابو العبري ابف اف( ببلثيوس) ويعتقد
 فصوال اخذ انو معيا القوؿ يمكف لدرجة الغزالي كتب مف استفاد عشر
 وقّرب كتبو، في وأدرجيا ،(الديف عموـ إحياء) الغزالي كتاب مف كاممة

 الكفار ضد والخبلصة، اإليماف،: مقاطع بيف غيره مف اكثر( ببلثيوس)
 اف كما والغزالي، سينا ابف عف حرفيا مترجمة تكوف تكاد نصوص وبيف
 تيافت) الغزالي كتاب بترجمة قاموا الفمسفة ضد حممتيـ في ايضا الييود

 ـ،ٖٛ٘ٔ حوالي( الفبلسفة
 االكميروس شنيا حممة في وذلؾ وارسطو، رشد ابف اتباع ليدحظوا

 .(ٕ) الفمسفة ضد
تمر عمى وفاة ابف رشد في مدينة يتضح لنا مما سبؽ أنو لـ 

ا وعشريف سنة، حتى ولد في قصر "روكازيكا" مراكش المغربية سوى سبع
بإيطاليا، طوماس األكويني الذي سيتزعـ حركة التأويؿ المثالي لفمسفة 
أرسطو، داخؿ الفبلسفة السكوالستيكيف. إف أفكار أرسطو التي تـ تأويميا 

وفمسفة طوماس  .تأويبل مثاليا، قد تـ دمجيا في البلىوت المسيحي
التأويؿ المثالي لفمسفة أرسطو، قد أصبحت  األكويني، التي تأسست عمى

 عصر االقطاع األوربي في ىي الفمسفة الرسمية لمكنيسة الكاثوليكية

وألف فمسفة ابف رشد كانت ذات توجو مادي، وكانت بالتالي تيدد 
االيديولوجيا المحافظة، السائدة داخؿ الكنيسة الكاثوليكية، فمذلؾ وجدت 

ف التشيير والتضييؽ في البمداف نفسيا تتعرض إلى حممة واسعة م

                                                 

 .  ٛٗص وكانت، الغزالي بيف العؽ نقد القبلني، محمد عبد(5)

 .ٔٓٔص والفمسفة الديف بيف النزاع قصة الطويؿ، توفيؽ :ينظر (6)
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األوربية، وخاصة إيطاليا، مف طرؼ فمسفة طوماس األكويني المثالية. بؿ 
إف ىذه األخيرة، لـ تظير في األصؿ إال كرد فعؿ عمى فمسفة ابف رشد. 
فالتأويؿ المثالي الذي أعطاه طوماس األكويني لفمسفة أرسطو، كاف 

 ي أعطاه إياىا ابف رشدالغرض منو محاربة التأويؿ المادي الذ

وىكذا فالصراع الفكري والفمسفي العنيؼ، الذي شيدتو أوربا في المرحمة ما 
قبؿ عصر النيضة، كاف في أساسو بيف فمسفة طوماس األكويني 

ولما بزغ نمط االنتاج الرأسمالي في  رشد النقدية ابف المحافطة، وفمسفة
أحست فيو عصر النيضة، الذي  أوربا، مميدا بذلؾ إلى ظيور

البورجوازية الناشئة بالحاجة إلى مفكرييا الطبقييف، الذيف يتولوف ميمة 
التبشير والدفاع عف النظاـ الجديد، الذي وجد نفسو في تعارض مع النظاـ 
االقطاعي االسائد... فإف األسمحة النظرية والفمسفية النقدية التي كانت 

النيضة  عصر متوفرة في ذلؾ الوقت، والتي خاض بيا مفكرو
البورجوازيوف، حربيـ الطبقية ضد االقطاع والكنيسة، ىي أسمحة فكر ابف 

يعييف، سينحازوف إلى التأويؿ برشد. إف جميع مفكري عصر النيضة الط
الذي أعطاه ابف رشد لفمسفة أرسطو، وسيتبنوف منطمقاتو وأفكاره في 
ح الصراع ضد فمسفة طوماس األكويني، المعبر االيديولوجي عف مصال

الكنيسة واالقطاع. إف فمسفة ابف رشد إذف، قد مثمت قاعدة االنطبلؽ 
 ، وىذا ما سنتحدث عنو في المبحث التالي لمعقبلنية األوربية الحديثة
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 الرابعالمبحث 
 الفكر الغربي الحديث عمى  أثر ابن رشد 

إال عمى سبيؿ اإليماء إلييا  إف ىذه القضية لـ يتناوليا الباحثوف
بالقميؿ جدًا مف اىتماـ ى اآلف لـ تحظي ىذه القضية إال ، فإلفقط

، ولذا أناشد طمبة الدراسات العميا بقسـ العقيدة والفمسفة بالنظر الباحثيف
ليذه القضية بعيف الجد ، واالعتبار ، فمعظـ الباحثيف ركزوا عمى تأثير 
ا الفمسفة اإلسبلمية عمى الفكر األوربي في القروف الوسطي ، ولـ يركزو 

عمى التأثير الفمسفي اإلسبلمي عمى الفكر الغربي في العصر الحديث ، 
ومف خبلؿ ىذا المبحث سألقي الضوء عمى ىذا األمر مشيرًا إلى بعض 
جوانب التأثير ال كميا مف خبلؿ أثر ابف رشد عمى الفكر الغربي في 

 العصر الحديث مبينا راي الرافضيف ليذا التأثير مف خبلؿ مطمبيف : 
 مب األول : المؤيدون ألثر ابن رشد عمى الفكر الغربي الحديثالمط

إذا نظرنا في الدراسات الشرقية مف المعاصريف نجد أنيا تؤكد األثر 
 الكبير البف رشد عمى الفكر الغربي الحديث  ومف ىذه الدراسات ما يمي : 

يرى أف الفمسفة األوربية الحديثة متأثرة في  العقاد:عباس محمود  -1
كارىا بفمسفة "ابف رشد"، وىذا ما يدؿ عميو قوؿ المؤرخيف بعض أف

فتحدث عف ذلؾ قائبًل:)وقد دارت بيف فبلسفة القروف الوسطي 
 مساجبلت مسيبة حوؿ قدرة اهلل وعمـ اهلل، أو حوؿ اإلرادة والفكرة، 
ال نظف أنيا مرت دوف أف تدخؿ في تفكير المطمعيف عمييا لحينيا 

وليا في العصور الحديثة، ومنيـ والمطمعيف عمى حواشييا وذي
" صاحب ـٓٙٛٔ-ـٛٛٚٔالفيمسوؼ األلماني الكبير أرثر شوبنيور "

القوؿ بفمسفة اإلرادة والفكرة، وأف الرجوع إلى الفكرة ىو غاية السعادة 
التي يرجوىا اإلنساف، ألف الفرد رىف الزواؿ وال بقاء لغير العقؿ الذي 
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دة، ويقوؿ النقاد مف اإلسرائيمييف، يترفع عف عالـ الواقع أو عالـ اإلرا
" ـٚٚٙٔ -ـٕٖٙٔوغيرىـ أف سبنوزا الفيمسوؼ اإلسرائيمي الكبير "

أخذ مف موسي ابف ميموف معاصر ابف رشد، وأف موسي بف ميموف 
أخذ مف الفمسفة الرشدية، وال سيما اإللييات وما بعد الطبيعة، 

لييودية ظاىر ويقرروف أف أثر الفمسفة الرشدية في مذاىب الفمسفة ا
ف اختمفوا في المدى والمقدار،  كأثرىا في مذاىب الفمسفة المسيحية، وا 

" في ـٙٔٚٔ -ـٙٗٙٔ" Leibnizوال نظف أف مذىب ليبنتز 
الممكنات المجتمعة بعيد مف مذىب ابف رشد في الممكنات المخموقة 
لحكمة إليية، فخبلصة مذىب ليبنتز أف تغيير ممكف واحد ليس 

ف تغيير الممكنات التي يتمـ بعضيا بعًضا ويتعمؽ بالمستحيؿ، ولك
بعضيا بغرض البعض اآلخر ىو المستحيؿ، وليذا كاف يقوؿ عف 
ىذه الدنيا إنيا أحسف دنيا ممكنة، وىذا بعينو ىو كبلـ ابف رشد حيف 
 رد عمى القائميف بجواز تغيير الممكنات وأف ىذا العالـ كمو جائز 

غيير، فإف جواب ابف رشد عمى أو غير واجب الوجود فيو قابؿ لمت
ىذا القوؿ كما قدمناه أف المخموقات التي خمقيا اهلل عمى صورة مف 
ال كاف خمقيا عمى تمؾ  الصور لحكمة يريدىا ال يمكف أف تتغير، وا 
الصور عبثًا، والعبث مستحيؿ في حؽ اهلل، ولمفيمسوؼ اإلنجميزي 

وكبلـ  " كبلـ عف المعجزاتـٙٚٚٔ -ـٔٔٚٔ"  Humeدافيد ىيوـ 
عف األسباب قريب جًدا مف كبلـ ابف رشد في براىيف المعجزات، 
ومف كبلـ الغزالي الذي يرد عميو، ومذىب الغزالي في األسباب 
معروؼ، وىو أف السبب عمى اصطبلحنا في العصر الحاضر 
"ظاىرة" تقترف بالشيء وليست ىي عمة وجوده، وىو مذىب يوافؽ 

رروف أف ميمة العمـ ىي وصؼ آراء العمماء المحدثيف الذيف يق
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الظواىر المقترنة وليس مف ميمتو أف يصؿ إلى العمؿ، وال سيما العمة 
األولى، ولدافيد ىيوـ غير ما تقدـ رأى في الشخصية اإلنسانية يقارب 
مف بعض الوجوه رأى أرسطو كما جاء في شروح ابف رشد وكثرت 

ر وما بعده إلى فيو أقواؿ المؤيديف والمعارضيف في القرف الرابع عش
، ومؤدى رأى ىيوـ ىذا في الشخصية اإلنسانية أنو يراقب  أياـ ىيـو
نفسو كثيًرا ويتعمؽ في المراقبة فبل يحس وراء االنفعاالت الحسية 
 والخواطر المنتزعة منيا شيًئا يدؿ عمى كياف مستقؿ ُيسمى النفس 
أو الذات، ويشبو ىذا الرأي أف يكوف كرأي أرسطو في الشخصية 

نسانية خموا مف العقؿ اإلليي، فإنيا عنده جسـ لو وظائؼ جسدية اإل
أو نفس نامية ونفس شيوانية، وال حقيقة وراء ذلؾ إذا استثنينا العقؿ 
الذي ىو عاـ غير منقسـ وال منفصؿ في ذات شخص مف 

    (1)األشخاص( 
ويؤكد "العقاد" أف أثر فمسفة "ابف رشد" وصؿ إلى الفمسفة المعاصرة 

 يتـ إال بالمرور مف خبلؿ الفمسفة الحديثة فتحدث عف ذلؾ وىذا ال
قائبًل:)وأقرب مف ىيوـ إلى عصرنا ولياـ جيمس إماـ مذىب البرجمية 

" الذي يقوؿ في مبادئ عمـ النفس: "أعترؼ بأنني في ـٜٓٔٔ-ـٕٗٛٔ"
المحظة التي أتحوؿ فييا إلى مباحث ما وراء الطبيعة وأحاوؿ أف أزيد مف 

يفكر  Anima Mundiأف القوؿ يضرب مف العقؿ العاـ التعريؼ أرى 
فينا جميًعا ىو رأي مأموؿ عمى الرغـ مف صعوباتو خير مف القوؿ بجممة 
مف النفوس الفردية المنقسمة تماـ االنقساـ، ال بؿ عندنا في العصر 
الحاضر مف عمماء النفس المشغوليف بدراسات النفس اإلنسانية وعمميا 

                                                 
 .97 :95صـ من رشد، ابن: قادالع زلمود عباس/  ( العقاد5)
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صاحب كتاب "متحدث عف  Myersonايرسوف وطباباتيا رجؿ مثؿ م
عمى دراسات في  ـٕٜ٘ٔاإلنساف" يدير كتابو ىذا الذي صدر سنة 

الشخصية الفردية وفي العقؿ والنفس والجسـ يخيؿ إليؾ، لوال مصطمحاتيا 
العصرية، أنيا منسوخة مف بعض شروح ابف رشد أو المعقبيف عميو، ومف 

يكثر فيو الكبلـ عف الوجود  الفمسفات العصرية كفمسفة الوجودية ما
والماىية وعما يسميو بعضيـ وجوًدا "صادًقا" تمييًزا لو مف مطمؽ الوجود 
فيسبؽ إلى خاطر المأخوذ بيذه المصطمحات ألوؿ وىمة أنيا بدعة مف 
بدع أوربة الحديثة، وما ىي في الواقع إال تكرير لمصطمحات قديمة 

نيا في كتاب التيافت وضعت في غير موضعيا، وىذا مثاؿ لما جاء م
البف رشد حيث يقوؿ: "إف لفظ الوجود يقاؿ عمى معنييف: أحدىما ما يدؿ 
عميو الصادؽ مثؿ قولنا ىؿ الشيء موجود أـ ليس بموجود، والثاني ما 

فإنما  –أي الغزالي  –يتنزؿ مف الموجودات منزلة الجنس، وأما ىذا الرجؿ 
، وذلؾ أنو يعتقد أف بني القوؿ عمى مذىب ابف سينا وىو مذىب خطأ

شيء زائد عمى الماىية خارج النفس،  –أي كوف الشيء موجوًدا –األنية 
وكأنو غرض فييا، وأف اسـ الموجود يقاؿ عمى معنييف أحدىما عمى 
الصادؽ، واآلخر عمى الذي يقابمو العدـ، وىذا ىو الذي ينقسـ إلى 

الصادؽ ىو األجناس العشرة، وىو كالجنس ليا، والموجود الذي بمعني 
معني في األذىاف، وىو كوف الشيء خارج النفس عمى ما ىو عميو في 
النفس، وىذا العمـ يتقدـ العمـ بماىية األشياء، أعنى أنو ليس ُيطمب معرفة 
ماىية الشيء حتى يعمـ أنو موجود، وأما الماىية التي تتقدـ عمـ الموجود 

نما ىي شرح معنى اسـ مف  في أذىاننا فميست في الحقيقة ماىية، وا 
األسماء، فإذا عمـ أف ذلؾ المعني موجود خارج النفس عمـ أنيا ماىية 
واحده، وبيذا المعني قيؿ في كتاب المقوالت إف كميات األشياء المعقولة 
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إنما صارت موجودة بأشخاصيا وأشخاصيا معقولة بكمياتيا، وقيؿ في 
وموجود غير  كتاب النفس إف القوة التي بيا يدرؾ أف الشيء مشار إليو

القوة التي بيا ماىية الشيء المشار إليو، وبيذا المعني قيؿ إف األشخاص 
موجودة في األعياف والكميات في األذىاف، فبل فرؽ في معني الصادؽ في 
الموجودات الييوالنية والمفارقة"، وىذه المصطمحات تختمؼ في مدلوليا 

يات إلى معني كاختبلؼ معني "الصادؽ" مف زيادة المفيوـ في الكم
الصادؽ كما يريدونو حديثًا ويطمقونو عمى الموجود الذي يدرؾ الماىيات 
والكميات ولكف القوؿ في الوجود والماىية وأف معرفة الموجود ال تتوقؼ 
 عمى العمـ بماىيتو قوؿ مف أقدـ ما كتب في معاني ىذه المصطمحات،

وح ابف رشد وال نعني أف ىذه اآلراء جميًعا وليدة االطبلع عمى شر  
بنصوصيا أو ترجماتيا، ولكننا نعني أف الفيمسوؼ الجدير باسـ الفيمسوؼ 
في العصر الحديث ال يخمو أف يكوف قد اطمع عمى مذاىب القروف 
الوسطي أو عمى التعقيبات التي أوحتيا إلى الخالفيف وابتعُثيا في عقوؿ 

مع عمى المفكريف، وليس في العصر الحاضر مف اشتغؿ بالفمسفة ولـ يط
أطوار المذاىب الفمسفية وسوابؽ اآلراء حوؿ أصوؿ المسائؿ الكبرى فيما 
وراء الطبيعة، ويكفى أف يكوف قد اطمع عمى خبلصة ىذه األطوار لتنعقد 
الرابطة بينو وبيف السمؼ الذي ال فكاؾ منو، وال سيما السمؼ الذي وضع 

ببعد األثر الذي األساس ثـ تعاقبت بعده أدوار البناء، وذلؾ ىو المقصود 
أحدثتو شروح ابف رشد في زمانيا وبعد زمانيا، وال نخاؿ فيمسوًفا أو شارًحا 
كاف لكبلمو مف الشيوع والتأثير ما كاف ليذا الشارح العظيـ، إنيا لعبرة 
ليس ليا مكاف أحؽ مف مكاف الكبلـ عمى تاريخ فيمسوؼ حكيـ، لو كاف 

مف عادات المشتغميف بالحكـ االعتبار بالحوادث مف عادات اإلنساف، بؿ 
مف الناس، لما صودر بعد ابف رشد كتاب واحد، وال آمف أحد بجدوى 
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المصادرة في تفنيد اآلراء، فقد رزؽ ابف رشد أنصاًرا ومعجيف مف أصحاب 
األدياف الثبلثة لـ يرزؽ مثميـ فيمسوؼ قبمو وال بعده، وىو ىو الذي كاف 

وخداـ كؿ سمطاف، ولو أف لو مصادروف ومضطيدوف مف أتباع كؿ ديف 
المصادريف عمموا قصًدا وعمًدا عمى نشر آرائو وشروحو لفاتيـ بعض 

   (ٔ)النجاح وأخطأىـ بعض التدبير( 
: تحدثا عف تأثير فمسفة "ابف رشد" أحمد أمين ومكي نجيب محمود -2

في الفمسفة األوروبية الحديثة فقاال:)اتصؿ األوربيوف بالمسمميف في 
 وثيًقا، واتخذ عمماؤىـ فبلسفة المسمميف أساتذة األندلس اتصااًل 

يتعمموف منيـ ويدرسوف عمييـ، ونشطت حركة واسعة النطاؽ لنقؿ 
أىـ المؤلفات العربية إلى المغة البلتينية، وىي لغة األدباء والعمماء 
في القروف الوسطي، حتي إف كثيًرا مما بقي مف مؤلفات ابف رشد 

نية وال نجد أصميا بالعربية، وكاف مف حفظت إلى اآلف بالمغة البلتي
" الذي كاف مطراًنا Raymond  أشير مف قاـ بيذه الحركة "ريموند

، فقد أسس جمعية لنقؿ ـٓ٘ٔٔإلى سنة  ـٖٓٔٔلطميطمة مف سنة 
أىـ الكتب الفمسفية والعممية إلى المغة البلتينية، فنقموا مف العربية أىـ 

روح، كما نقموا أىـ كتب كتب أرسطو وما عمقو عمييا العرب مف ش
الفارابي وابف سينا، وكاف مف أثر ىذه الجمعية أف رأينا منطؽ أرسطو 
المترجـ مف العربية إلى البلتينية يقرأ في باريس بعد ثبلثيف سنة مف 
عمؿ ىذه الجمعية، وقد مرت حركة استفادة األوروبييف مف الثقافة 

لفمسفة اليونانية والكتب اليونانية في ثبلثة أدوار، الدور األوؿ: نقؿ ا
العممية مف العربية إلى البلتينية، الدور الثاني" النقؿ مف اليونانية 

                                                 
 .99 :97صـ من سابق، مرجع رشد، ابن: العقاد زلمود عباس/  ( العقاد5)
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مباشر بعد سقوط القسطنطينية، والثالث: نقؿ الشروح العربية إلى 
، واتصؿ المسمميف ـٕ٘ٔٔالبلتينية، وجاء فردريؾ الثاني سنة 

ية، واقتبس كثيًرا اتصااًل وثيًقا في صقمية وفي الشاـ في حروبو الصميب
مف آرائيـ وعاداتيـ وعقائدىـ، وقد وصفو المؤرخوف بأنو كاف يعجب 
بفبلسفة المسمميف، وكاف يعرؼ المغة العربية ويستطيع أف يقرأ بيا 

مجمًعا في  ـٕٕٗٔالكتب الفمسفية في مصادرىا األصمية، وأنشأ سنة 
ية والعبرية لنشرىا نابمي لنقؿ العموـ العربية والفمسفة العربية إلى البلتين

في أوروبا، وبفضؿ فردريؾ ذىب "ميكائيؿ سكوت" إلى طميطمة 
وترجـ شروح ابف رشد عمى أرسطو، وقبؿ ذلؾ كانت قد نقمت إلى 
البلتينية جميرة مف كتب ابف سينا واستعممت في باريس حوؿ سنة 

ـ، وفي القرف الثالث عشر كانت كؿ كتب ابف رشد تقريًبا قد ٕٓٓٔ
البلتينية ما عدا كتًبا قميمة، منيا: كتاب تيافت التيافت ترجمت إلى 

الذي رد بو عمى تيافت الفبلسفة لمغزالي، فقد ترجمت في القرف الرابع 
عشر، وكاف أىـ مركز لتعاليـ ابف رشد في جامعة بولونيا وجامعة 

في إيطاليا ومنيا انتشرت ىذه الثقافة في إيطاليا  Poduaبادوا 
لى القرف السابع عشر، واستمرت كتب ابف سينا في الشمالية الشرقية إ

الطب سائدة إلى ما بعد ىذا العصر ورجاؿ النيضة الحديثة الذيف 
 قاموا بحركة الثورة الفكرية كانوا يدرسوف عمى ىذه الكتب، 
أو يتتممذوف لمف درسوا عمييا، فروجر بيكوف الذي سبؽ أىؿ زمنو 

ية مف األندلس، ودرس في معارفو وطريقة بحثو أخذ ثقافتو العمم
 opticsفمسفة ابف رشد، والقسـ الخامس مف كتابو في البصريات 

مستمد ومساير لكتاب ابف الييثـ في ىذا الموضوع نفسو، وطالما 
ارتفعت شكوى رجاؿ الديف المسيحييف في األندلس مف أف المسيحييف 
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ة يدرسوف عمـ العرب المسمميف، وعابوا مطراف أشبيمية ألنو درس فمسف
الكافريف، يعنوف المسمميف، وعمى كؿ حاؿ فجممة األمر ما لخصو 

" خير تمخيص إذ قاؿ، "لـ تبدأ النيضة الفكرية Leckyاألستاذ "لكى 
ال بعد  في أوروبا إال بعد أف انتقؿ التعميـ مف األديرة إلى الجامعات، وا 
أف حطمت العموـ اإلسبلمية، واألفكار اليونانية، واالستقبلؿ 

   (1)سمطاف الكنيسة"(  الصناعي،
تحدث عف أثر فمسفة "ابف رشد" في الفمسفة  عبد المعطي بيومي: ػ ٖ

األوروبية الحديثة في الفصؿ الثالث مف كتابو "ابف رشد وفمسفتو" 
تحت عنواف "أثر الفمسفة اإلسبلمية الرشدية" فقاؿ:)فإذا تجاوزنا 

حوؿ عف العصور الوسطي إلى العصور الحديثة ووجدنا االتجاه يت
الديف الذي كاف مركز االىتماـ عند األوروبييف في العصور الوسطي 
إلى العمـ والعقؿ وجدنا تأثير الفمسفة اإلسبلمية ال يقؿ وضوًحا في 
ىذيف االتجاىيف، ففي مجاؿ العمـ نرى أىـ المدارس في ىذا االتجاه 

س وىي المدرسة التجريبية التي أتـ بناءىا الفيمسوؼ اإلنجميزي فرنسي
بيكوف متأثًرا خطى سمية روجر بيكوف الذي أسس ىذا االتجاه منذ 
البداية عمى الفمسفة اإلسبلمية وشرائط المنيج العممي في ىذه الفمسفة 

ر األوروبي واإلسبلـ عمى حد وىذه مسألة مشيورة في تاريخ الفك
، أما في مجاؿ العقؿ فإف أظير المدارس العقمية التي بدأىا سواء

لفونس رينيو ديكارت، وقد تأثر ديكارت باإلماـ الغزالي الفيمسوؼ أ
تأثر ظاىر في فمسفة كؿ مف الرجميف فيما يتعمؽ كؿ منيما بأف 
الحدس أىـ وأوضح طرؽ المعرفة والتركيز لذلؾ ستطمعنا لمعرفة كؿ 

                                                 
( أمحد أمني، وذكي جنيب زلمود، قصة الفلسفة احلديثة، اجلزء األول، مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر، القاىرة 5)

 .:6، 69م، ىامش صـ:7=5
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شيء، ويعبر كؿ مف الفيمسوفيف عف ذلؾ تعبيًرا يكاد يكوف واحًدا مما 
الخواطر ويثبت التأثر المنيجي والفكري، ينفي احتماؿ مجرد توافؽ 

فالغزالي يقوؿ أف اإلنساف حيف يعرؼ ربو وذاتو يعرؼ الحقيقة التي 
نما وجود ذاتو ودواـ  تتمثؿ في أف اإلنساف "ال وجود لو مف ذاتو وا 
لى اهلل وباهلل"، وديكارت يقوؿ عف ذلؾ  وجوده وكماؿ وجوده مف اهلل وا 

ناقص في مقابؿ كماؿ الوجود  أف المرء يعرؼ حينئذ أنو موجود
اإلليي، وأف وجوده معتمد عمى وجود اهلل كؿ االعتماد في جميع 
لحظات حياتو، ويقوؿ الغزالي أف اهلل ليس فقط خالًقا وحافًظا لموجود 
اإلنساني بؿ أنو وحده ىو الموجود الحؽ، ويقوؿ ديكارت في ىذا 

حد إال هلل، المعني أف الوجود صفة ضرورية هلل وحده، وذلؾ ليس أل
ذا كاف ديكارت قد تأثر إلى ىذا الحد باإلماـ الغزالي فقد تأثر بو  وا 
الفيمسوؼ األلماني عما نويؿ كانت في نقد االعتماد عمى العقؿ في 
ما ليس مف مجاؿ العقؿ مف الميتافيزيقا وقاؿ كانت أف العقؿ يستطيع 

ـ ويثبت أف يأتي بدليميف متناقضيف تماًما يثبت بأحدىما قدـ العال
بأحدىما حدوثو بؿ قد يأتي وجوده في نفس الوقت وىذا خطأ، وىذا 
ىو المعني الذي يشيع مف كتاب اإلماـ الغزالي تيافت الفبلسفة إذ 
أنكر اإلماـ عمى الفبلسفة اعتمادىـ عمى العقؿ والتعويؿ عميو كذلؾ 
نجد أف الفيمسوؼ سبنوزا قد تأثر بموسي بف ميموف الذي كاف تمميًذا 

بف رشد، كما نرى تأثر ليبنتز بابف رشد في فكرتو عف تغيير ال
الممكنات التي يتعمؽ بعضيا ببعض ىو المستحيؿ وليذا كاف يقوؿ 
عف ىذه الدنيا أنيا أحسف دنيا ممكنة، وىذه الفكرة نجدىا في تيافت 
التيافت عند ابف رشد إذ يرى أف المخموقات خمقيا اهلل عمى صورة 

ال كاف خمقيا عمى مف الصور لحكمة يريدى ا وال يمكف أف تتغير وا 
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تمؾ الصورة عبثا والعبث محاؿ عمى اهلل، كذلؾ نرى فكرة ابف رشد 
في العقؿ العاـ أو النفس الكمية واضحة عند وليـ جيمس الذي يقوؿ: 
"أعترؼ بأنني في المحظة التي أتحوؿ فييا إلى مباحث وراء الطبيعة 

القوؿ بضرب مف العقؿ العاـ  وأحاوؿ أف أريد مف التعريؼ، أرى أف
يفكر فينا جميًعا ىو رأى مأموف عمى الرغـ مف صعوباتو خير مف 
القوؿ بجممة مف النفوس العودية المنقسمة تماـ االنقساـ"، وىكذا لـ 
تخؿ مدرسة أو فيمسوؼ جدير بيذا االسـ في العصور الحديثة  إال 

المشبعة بروح وقد اطمع عمى الفمسفة األوروبية في القروف الوسطي 
التأثير بالفمسفة اإلسبلمية، وبيذا نستطيع القوؿ بأف الفمسفة 
اإلسبلمية كانت ذات تأثير مباشر في تحقيؽ النيضة األوروبية، 
ويرى د أوليرى أف أثر الفمسفة اإلسبلمية البالغ في الفكريف المسيحي 
والييودي كاف أقوى مما ترؾ مف أثر في المسمميف أنفسيـ وقد لقيت 
ىذه الثقافة تطورىا النيائي في شماؿ شرؽ إيطاليا حيث كاف ليا 
فعميا كأثر مضاد لمكنيسة إذ ميدت الطريؽ أماـ النيضة 

(ٔ)األوروبية(
    

  

                                                 
 .8;5: 5;5من صـ سابق، مرجع وفلسفتو، رشد ابن: ميبيو  زلمد ادلعطى عبد د/ ( بيومي5)
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 المطمب الثاني  : الرافضون ألثر ابن رشد عمى الفكر الغربي الحديث
وىناؾ مف مفكري الشرؽ مف يرفض ىذا التأثير متأثرا بالنزعة 

لمفكري الغرب الرافضيف ألي أثر البف رشد عمى الفكر الغربي  العنصرية
 الحديث ، ومف ىؤالء: 

َفَصَؿ "فرح أنطوف" الفمسفة الحديثة عف فمسفة فرح أنطوف : فقد 
"ابف رشد" ونفي أف تكوف لفمسفة "ابف رشد" أثر عمى الفمسفة الحديثة 

ؽ الفمسفة فقاؿ:)وسبب زواؿ فمسفة ابف شد والفمسفة اليونانية مف طري
الحديثة يومئٍذ دخوؿ ىذه الفمسفة في طريؽ جديدة، فإف فمسفة ابف رشد 
تحممت ىجمات أنصار أفبلطوف والبلىوتييف ومجمعي التراف وترانتو 
واضطياد ديواف التفتيش ورد ت الجميع عمى أعقابيـ خاسريف ولكنيا لـ 

جربة تستطع التغمب عمى الفمسفة الحديثة الجديدة المبنية عمى الت
واالمتحاف والمشاىدة، وقد كاف مف أبطاؿ ىذه الفمسفة ودعاتيا المؤسسيف 
ليوناردي فنسي وبرونو وساربي واكوننريو وغاليمو المشيور الذي غير وجو 

ز ونيوتف وفرنسيس تبنياألرض باكتشافو دوراف األرض وديكارت ولوؾ ول
وتية القديمة باكوف، وفرنسيس باكوف ىذا أوؿ مف بدأ بيدـ الفمسفة البلى

"السكوالستيؾ" إلقامة صرح العمـ الوضعي الجديد المبني عمى المشاىدة 
والتجربة واالمتحاف، وقد كاف مف البدييي قياـ قاعدة كيذه القاعدة بعد ىذا 
االختبلط الغريب الذي كاف في الفمسفة األوروبية قبمو، فإف عمماء 

و العربي وبعضيـ "السكوالستيؾ" كانوا فوضي بعضيـ يعتمد عمى أرسط
عمى أرسطو اليوناني واالختبلؼ في التفسير والتأويؿ قائـ بينيـ عمى ساؽ 
وقدـ، وكاف مناظروىـ مف عمماء الطبيعة في نضاؿ ونزاع معيـ ولكنيـ 
كانوا محتاجيف إلى بوؽ جيوري الصوت يترجـ عما في نفوسيـ ويغطي 

ؿ كاف الريح صوتو أصوات خصوميـ، فكاف فرنسيس باكوف ىذا البوؽ، ب
العاتية التي كنست الفمسفة القديمة كنًسا وذىبت بتعاليميا الجدلية 
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  (ٔ)وتصوراتيا الخيالية( 
وأخذ "فرح أنطوف" يوضح وجية نظره ىذه بذكر تاريخ الحركة 
لمفمسفة الحديثة تمؾ الحركة التي وصفيا بأنيا أنيت الفمسفة القديمة 

ليؾ تاريخ ىذه الحركة الفمسفي ة التي انتيت بالقضاء عمى الفمسفة فقاؿ:)وا 
القديمة، كانت الفمسفة األوروبية مبنية مف قبؿ عمى الفمسفة اليونانية التي 
وضعيا أرسطو ونقميا إلى أوروبا ابف رشد وفبلسفة العرب، وكاف يكفي 
 أف يقاؿ: "قاؿ أرسطو" لينحسـ كؿ جداؿ، فكانت العقوؿ خاممة 

ث شيًئا حذًرا مف الخروج عف القواعد ال تتصرؼ بشيٍء وال تجترئ أف ُتحد
 المقرر، وكاف رأس ىذه القواعد "القياس" وىو المعروؼ "بآلة ارسطو" 

أخذت النار ووضعت  أو ميزانو ألف الحقائؽ ال ُتدرؾ بدونو، مثاؿ ذلؾ: إذ
فييا ماًء فإف الماء يتبخر، فكرر ىذه التجربة عدة مرات فإذا تبخر الماُء 

جـز بأف التبخر ناموس مف نواميس الطبيعة، ثـ في كؿ مرة وجب أف ت
إنؾ تقيس المبف عمى الماء فنقوؿ: بما أف المبف سائؿ كالماء فيو يتبخر 
أيًضا مثمو، وبناًء عميو تكوف قد عرفت طبيعة المبف مف قياسو عمى الماء، 
ىذا ىو القياس، فمما جاء باكوف ورأى ذلؾ الخموؿ الفمسفي راـ إصبلحو، 

عدة كتب منيا كتابو "القياس الجديد" و"اإلصبلح العظيـ"،  فكتب في ذلؾ
ليؾ  -ـٜٚ٘ٔوىو أىـ كتبو ولـ يصدر منو سوى جزئييف في عاـ  وا 

خبلصة اآلراء الفمسفية التي نشرىا في كتبو، رأيو في التمدف اليوناني 
يحمؿ باكوف في كتبو عمى الفمسفة السكوالستيؾ اليونانية  –وفمسفتو 

ف اعتراضاتو أف كؿ ما يدّرسونو اليوـ "أي في أياـ حمبلت شديدة، وم
باكوف" يدّرسونو يناًء عمى أقواؿ اليوناف وال سيما أرسطو مع أف اليوناف لـ 
يعرفوا شيًئا مف نواميس الطبيعة ولـ يقرأوا شيًئا في كتابيا السامي، فكيؼ 

يدرسوا يريد الفبلسفة تقييد العقؿ البشري بمعارؼ اليوناف إذا كاف ىؤالء لـ 
الطبيعة نفسيا، وفضبًل عف ذلؾ فإف اليوناف أمة قديمة وقد كاف البشر في 

                                                 
 .6>، 5>صـ سابق مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون فرح/( أنطون5)
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عصرىـ في دور الطفولية ونحف اآلف في دور الشيخوخة، فممف نسمع؟ 
وممف نتعمـ؟ مف األطفاؿ أـ مف الشيوخ؟ فالواجب عمينا إًذا أف ُنطمؽ 

مور بنفسو العقوؿ مف قيود فمسفة اليوناف ونترؾ كؿ واحد منا يمتحف األ
ويشاىد نواميس الطبيعة بعينو ويزف أحكاميا بعقمو، ومع ذلؾ فإف الفمسفة 
اليونانية لـ تُثمر شيًئا إلى اآلف ولـ نحصؿ بواسطتيا عمى فوائد ومنافع 
عممية، وكؿ ما استفدناه منيا أنيا تعممنا طرًقا سفسطائية في الجدؿ 

وز والغمبة، فيجب تغيير تجعمنا ال نطمب الحقيقة في مباحثنا ولكف حب الف
ىذه القاعدة التي جعميا العمـ دعامتو ووضع دعامة عمميو جديدة لو ليثمر 
ثماًرا عممية، ولكف قبؿ ىدـ القاعدة القديمة يجب انشاء "ترتيب" جديد 
لمعمـ أصواًل وفروًعا لوضع أصوؿ كؿ فرع منو عمى الترتيب، وبناًء عمى 

و وعميو يعتمد العمماء، الترتيب ذلؾ وضع باكوف الترتيب المنسوب إلي
قسـ باكوف قوى نفس اإلنساف في ىذ الترتيب  –المشيور بترتيب باكوف 

إلى ثبلثة أقساـ "الذاكرة، والتصور، والعقؿ" وجعؿ أصوؿ العمـ وفروعو 
تتفرع مف ىذه الكممات الثبلث، فمف "الذاكرة" يشتؽ التاريخ، ومف 

تؽ الفمسفة، ثـ إف باكوف يأخذ "التصور" يشتؽ الشعر، ومف "العقؿ" تش
"التاريخ ، والشعر، والفمسفة" كبًل بمفرده ويفرع منو فروعو، فالتاريخ طبيعي 
وبشرى، والطبيعي يشمؿ درس الطبيعة ما فوؽ وما تحت مف عمـ الييئة 
"عمـ الفمؾ" والجيولوجيا والجغرافيا إلخ، والتاريخ البشري يشمؿ التاريخ 

وأما  –عي "الغير ديني" وتاريخ األدب والفنوف الديني والتاريخ االجتما
الشعر فإنو يكتفي بقسمتو إلى ثبلثة أقساـ وىي: الشعر لموصؼ، والشعر 

وأما الفمسفة فيي ثبلثة فنوف، فف معرفة اهلل،  -لمروايات، والشعر لؤلمثاؿ
وفف معرفة نظاـ الطبيعة، وفف معرفة نظاـ اإلنساف، ثـ يفرع باكوف كؿ 

الفروع فروًعا عديدة يضيؽ المقاـ دونيا، ولو أتينا عمييا واحد مف ىذه 
كميا لوجد القارئ أنو ال يبقي أصبًل لمعمـ وال فرع خارًجا عف ىذه الدائرة، 

فبعد وضع باكوف ىذا الترتيب لمعمـ  -ميزاف باكوف ضد ميزاف ارسطو
وشرحو كؿ أصولو وفروعو شرًحا كافًيا وافًيا وجو ىمتو إلى وضع قاعدة 
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ائو، فقاؿ بوجوب ترؾ قواعد اليوناف وأرسطو واالعتماد عمى العقؿ في لبن
ذلؾ البناء، وكانت قاعدة أرسطو توجب كما تقدـ أف كؿ أمر ُيجر ب عدة 
مرات ويفضي إلى نتيجة واحدة يجب أف ُيعد  ناموًسا طبيعًيا، وقد ذكرنا 

فإنو قاؿ مثاؿ ذلؾ في تجربة تبخير الماء وقياس المبف عميو، أما باكوف 
إف التجربة عدة مرات ال تكفي بؿ يجب معيا أمراف، األوؿ إعادة التجربة 
واالمتحاف في نفس المادة المطموب فحصيا إلى ما شاء اهلل حتي ال تبقي 
زيادة لمستزيد واستئناؼ التجربة في كؿ جزٍء مف أجزاء المادة ومطاردة 

الكتفاء باالمتحاف األسرار الطبيعية إلى أبعد مكامنيا، وثانًيا عدـ ا
اإليجابي بؿ بإجراء امتحاف سمبي معو، مثاؿ ذلؾ: بخر الماء بالنار 
يتبخر فأعد التجربة عدة مرات تجده تبخر دائًما، ىذا ىو االمتحاف 
اإليجابي، أما االمتحاف السمبي فيو أف تأخذ بخار ذلؾ الماء وتبرده فإذا 

 لتبخر ناموًسا طبيعًيا، عاد ماًء كاف العمؿ صحيًحا وجاز لؾ أف تعد  ا
وال يجوز لؾ أف تقوؿ إف أرسطو أو أفبلطوف أوأًيا كاف قد قاؿ ذلؾ وأثبتو 
فعمينا أف نصدقو فإننا نريد أف نحّكـ في أمورنا عقولنا ال عقوؿ الذيف 
تقدمونا، أي أننا ال نصدؽ أحًدا وال نبني حكًما عمى حكـ أحد ما لـ تظير 

فبناًء عمى ذلؾ  -حاف والمشاىدة والبرىافلنا صحة قولو بالتجربة واالمت
ُكنست جميع المبادئ القديمة والتعاليـ التي مف وراء العقؿ كنًسا وحؿ 
محميا عمـ المحسوسات أو ما يسمونو  العمـ الوضعي أو االمتحاني، وقد 
أطمؽ باكوف وأنصاره بذلؾ عقوؿ العمماء والفبلسفة مف قيود الماضي 

ًحا قرف فيو العمـ بالعمؿ فنشأت عنو االكتشافات وأعدوا لمعمـ ميداًنا فسي
واالختراعات التي عرفتيا في عالـ العمـ والصناعة والزراعة، فكأنو روح 

   (ٔ)الحرية ُبث  في العقؿ والعمـ والعمؿ فأحياىا مًعا( 
ومف خبلؿ دراستنا ألثر ابف رشد عمى الفكر الغربي الحديث 

رافضيف نستطيع أف نؤكد عمى أف : وباالطبلع عمى دراسات المؤيديف وال

                                                 
 .8>: 6>سابق، من صـ مرجع وفلسفتو، رشد ابن: أنطون ( فرح5)
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تأثيرات "ابف رشد" عمى الفمسفة األوروبية الحديثة مف المسائؿ اليامة في 
تاريخ الفمسفة وذلؾ ألف الفكر اإلنساني يشكؿ سمسمة تتكوف مف حمقات 
مرتبطة ببعضيا ويؤكد عمى ىذا الترابط بيف األجياؿ والحضارات بعضيا 

أنطوف" نفي أي عبلقة لتأثير فمسفة  ببعض بشكؿ أو بآخر، ولكف "فرح
"ابف رشد" عمى الفمسفة األوروبية الحديثة مدعًيا أف الفمسفة الحديثة ىدمت 
فمسفة "ابف رشد" والعصر الوسيط تماًما، ألنيا اعتمدت عمى التجربة 
والمشاىدة وسمكت ىذا الطريؽ الذي ال ينبغي السموؾ داخمو إال بيدـ أي 

وف" وجو فكره إلى ىذا االتجاه ولـ يقـ بتوضيح فمسفة سابقة، "ففرح أنط
المسألة مف جميع جوانبيا فمف المعموـ أف "ابف رشد" مف أشير فبلسفة 
القروف الوسطي ومؤثًرا فييا ومميًدا لعصر النيضة األوروبية ألف ىناؾ 
نماذج فكرية تأثرت في فمسفة العصر الحديث في أوروبا ال تنكر، منيا 

 كر "ابف رشد" مف خبلؿ "موسي ابف ميموف".تأثر "اسبينوزا" بف
ويؤكد "العقاد" أيًضا عمى أف مذىب:) ليبنتز في الممكنات 
المجتمعة ليس ببعيد عف مذىب ابف رشد(، ويقوؿ "العقاد" أيًضا عف دافيد 
ىيوـ:) ولمفيمسوؼ اإلنجميزي دافيد ىيوـ كبلـ عف المعجزات وكبلـ عف 

د في براىيف المعجزات( وكؿ ىذا يدؿ األسباب قريب جًدا مف كبلـ ابف رش
عمى وجود أثر ممتد إلى الفمسفة األوروبية الحديثة وىذا االمتداد يدؿ عمى 
ارتباط الفكر اإلنساني وتأثره ببعضو وخاصة في الفمسفة، ولذا يمخص 
األستاذ "لكي" ىذا التأثير خير تمخيص إذ قاؿ:)لـ تبدأ النيضة الفكرية في 

ال بعد أف أوروبا إال بعد أف ا نتقؿ التعميـ مف األديرة إلى الجامعات، وا 
حطمت العموـ اإلسبلمية، واألفكار اليونانية، واالستقبلؿ الصناعي، 

  (ٔ)سمطاف الكنيسة( 
فكاف مف الواجب عمى "فرح أنطوف" أف يتحدث عف بياف األثر بكؿ 

عو دقو وأمانة وأف ينوع مصادرة وال يوجو فكره تجاه فكره واحدة وىي اتبا

                                                 
 .:6احلديثة، مرجع سابق، صـ الفلسفة قصة زلمود، جنيب وذكي أمني، ( أمحد5)
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ألستاذه "ريناف" ولفكرة جعؿ "ابف رشد" فيمسوؼ ممحد مادي فيذا ما عمؿ 
عميو "ريناف" ومف بعده تمميذه "فرح أنطوف"، ولكنو لؤلسؼ اتبعو ىنا أيًضا 
فنفي وجود أي أثر كاف وذلؾ تماًما مثؿ ما فعؿ أستاذه "ريناف" الذي أكد 

ذكر بعض أقوالو في في كتابو ذلؾ، ومف أمثمة التأكيد عمى قوؿ "ريناف" أ
كتابو لتأكيد نفي األثر وأف فمسفة "ابف رشد" أصبحت مف التراث قولو:)وما 
، منذ ثبلثة قروف، حمبلت األفبلطونية وعمماء األدب  انفكت الرشدية تقاـو
القديـ وعمماء البلىوت ومجمع ال تراف الديني ومجمع ترانت الديني وديواف 

سة الكبرى الرصينة، أي المدرسة التفتيش، وقد زالت يوـ ظيور المدر 
   (ٔ)العممية( 

وأيًضا قولة:)ومع ذلؾ فإنو يمكف أف ُينظر إلى تبلشي الرشدية مف 
وجية نظٍر أخرى وذلؾ ألف ىذا الزواؿ إًذا كاف نصًرا لممنياج العقمي 

، (ٕ)الدينية مف ناحية أخرى(  والعممي مف ناحية فإنو نصر لؤلرثدوكسية
ليبنتز مؤلًفا ضاًرا أصاب العالـ النصراني بأعظـ  وأيًضا قولو:)وُيعده

  (ٖ)ضرر( 
فينا "فرح أنطوف" ألغي أي أثر متبًعا أستاذه "ريناف" وذلؾ عمى 

ف والعمماء مف أنو ال بد مف التأثير في و العكس تماًما لما ذكره المؤرخ
جوانب بؿ وامتداد األثر إلى العصر الحاضر، وذلؾ سنة اهلل في خمقة 

اإلنساف ناقص ولذا يقوؿ العمماء أف قوانيف العمـ احتماليو ألف عمـ 
متصفو بالتراكمية بمعنى أف البلحؽ يأخذ مف السابؽ ويضيؼ عميو 
فطالما أخذ مف السابؽ لو أصبح متأثًرا بو، وىذا ينطبؽ عمى جميع 
ذا كاف ىذا شأف العمـ فإف الفمسفة أحؽ بذلؾ ألنيا فكر ممؾ  العموـ، وا 

انية ينتقؿ عبرىا مف واحده ألخرى لتؤثر بعضيا في لمحضارات اإلنس
 بعض ولتكمؿ سمسمة التفكير اإلنساني الذي ال يقدر أحد أف يخفي أثره. 

                                                 
 .859، 858صـ سابق، مرجع الرشدية،و  رشد ابن: رينان (ارنست5)

 .859صـ ( ادلصدر السابق،6)

 .876، 875 ( ادلصدر السابق،7)
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 الخاتمة : النتائج والتوصيات 
 أوًل : النتائج 

 الحضارة إثراء عند حدوده تقؼ ولـ ثري تراث اإلسبلمي التراث إف -ٔ
 الذي الغربي الفكر تحريؾ الى ذلؾ تعدى وانما وحسب، اإلسبلمية

 فاف لذا لمكنيسة، التقميدي الفكر ىيمنة بسبب بيناً  ركودا يشيد كاف
 لصالح الواقع ثـ ومف الوعي لتحريؾ استميمتو ىناؾ التجديد حركات

 الفكر بيا استنجد التي اإلشكاليات مقدمة في وكانت جديد، واقع بناء
 كانت التي بالعقؿ الديف عبلقة إشكالية ىي اإلسبلمية بالفمسفة الغربي

 .اإلسبلمي الفكر في مميزة حموال وجدت قد
 الى ونقمو اإلسبلمي الفمسفي التراث ترجمة عمى متعددة أماكف عممت -ٕ

 طمعا كثيرة أمواال عميو وأنفقت مراكز لو وخصصت البلتيني، العالـ
 ابرز مف ولعؿ التغيير، سؤاؿ طرح في المسمـ العقؿ مف اإلفادة في

 الوليد ابي قرطبة فيمسوؼ ىو النيضة ىذه في أسيموا الذيف فةالفبلس
 فتبنتو البلتينية الرشدية وىو باسمو عرؼ كبير تيار ظير اذ رشد، بف

 .عنو ودافعوا ومفكروف  جامعات
 أوروبا الى المنقوؿ العربي التراث تركيا التي الكبيرة لآلثار نظرا -ٖ

 الكنيسة انبرت فقد معات،جا وأساتذة مثقفيف قبؿ مف وتبنيو المسيحية
 الوارد الفمسفي الفكر عمى ترد مؤلفات بإصدار ومواجيتو لو لمتصدي

 الفكر بنفس تستعيف ىذا ردىا في انيا والمفارقة العرب، عبر
 بشواىد القرآف شواىد واستبداؿ الغزالي كتابات استثمار مثؿ اإلسبلمي

 . المقدس الكتاب مف
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مى الفكر الغربي في العصور ػ أف ابف رشد كاف لو أثر كبير ع -ٗ
 عبارة رشد ابف الوسطى ، بؿ عمى العقيدة الكنسية نفسيا حتى صار

 وفرنسا ايطاليا في مختمفة وأمـ شعوب حوليا تتحارب راية عف
 .وأسبانيا

 ػ أف ابف رشد كاف لو أثر كبير عمى الفكر الغربي الحديث  -٘

لخدمة  إلقاء الضوء عمى مفكر إسبلمي معاصر سخ ر حياتو  - 6
اإلسبلـ والمسمميف في ببلد األندلس ، فحمده العمماء قبؿ المتعمميف ، 

 والتبلميذ قبؿ الشيوخ .
أف كؿ عالـ  بينو وبيف عصره اتفاؽ ، واختبلؼ ،  وتأثر وتأثير ،   - 7

ألف أي إنساف ابف عصره وبيئتو يتأثر بيما ويؤثر فييما ، خاصة إذا 
، وبراعة في عموـ متعددة مثؿ ابف  كاف ممف رزقيـ اهلل عقبًل راجحاً 

 رشد  .
إف مناىج البحث العممي ليا دور كبير في خدمة الفكر اإلنساني  -ػٛ

فيي مرشد أميف لمباحث ، ونحف في مجاؿ الدراسات اإلسبلمية 
والعربية نحتاج ليذه المناىج ألننا نممؾ تراثًا ضخمًا طالت عميو قروف 

تبلؼ ، ومف ثـ ال نستطيع بعث ىذا  ، وأصابو ما أصابو مف تمؼ وا 
 التراث دوف االستعانة بيذه المناىج

ف السطور السابقة تكفي لتوضيح مدى االسياـ الياـ البف رشد في إ - ٜ
تاريخ الفمسفة البشرية. والسادة البورجوازييف األوربيوف، وكؿ مف حذا 
حذوىـ مف عنصرييف ومتعصبيف، لـ يكفيـ مسخ فكر ابف رشد 

سخوا أيضا حتى اسمو نفسو. ىكذا قد تحوؿ بقدرة وحده، بؿ لقد م
 ! البلتيني« أفيرويس » قادر، اسـ "ابف رشد" العربي، إلى اسـ 
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 ثانيا : التوصيات
 نخرج من ىما البحث بعدة توصيات منيا : 

أف أثر مفكري اإلسبلـ عمى الفكر الغربي في القروف الوسطى  .ٔ
اسات لبياف أف والعصر الحديث ينبغي أف يكوف محور أبحاث ودر 
 اإلسبلـ كاف لو أثر عظيـ في قياـ الحضارة المعاصرة 

ف ابف رشد ينبغي أف يأخذ حقو مف الدراسات خصوصا فيما يعمؽ أ .ٕ
 بأثره عمى الفكر الغربي الحديث 

يجب عمى المعنييف بالبحث عف أثر مفكري اإلسبلـ عمى الفكر  .ٖ
فرنسا لبلطبلع الغربي أف يرسموا لجنة عممية إلى المكتبة الوطنية ب

 عمى الكتب العربية المترجمة إلى البلتينية ىناؾ 

عقد مقارنات بيف مؤلفات مفكري الغرب في العصر الحديث مثؿ  .ٗ
يمانويؿ كانط  وديفيد ىيوـ وليبتز وغيرىـ نجد فييا  ديكارت ، وا 
الكثير مف أفكار الغزالي وابف رشد في المنقذ والتيافتيف ، وجعؿ ىذه 

 لمدراسات واألبحاث  المقارنات محورا
. 
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