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فــؤاد بــن أحمــد يشــتغل أســتاذا للفلســفة ومناهــج
البحــث بجامعــة القرويــن-دار احلديــث احلســنية
بالربــاط منــذ 2009؛ واشــتغل باحثــا زائــرا
مبعهــد الدراســات املتقدمــة  IMéRAمبرســاي،
ومعهــد  Thomas-Institutبجامعــة كولْــن-
أملانيــا ،وشــعبة الفلســفة بجامعــة كولورادو-بولــدر
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .عضــو مكتــب
مجموعــة مــن جمعيــات املعرفــة الدوليــة ،ك
 SIEPMبلوفــن ،ببلجيــكا ،و SIHSPAIبباريــز،
بفرنســا .يتمحــور مجــال اشــتغاله البحثــي ،حتقي ًقــا
ودراســ ًة ،علــى فلســفة ابــن رشــد ومصيرهــا
َ
حاضــر يف عــدد مــن
يف الســياقات اإلســامية.
اجلامعــات الدوليــة وشــارك يف كثيــر مــن النــدوات
العلميــة الدوليــة؛ ونشــر العديــد مــن الدراســات
األكادمييــة بالعربيــة واإلجنليزيــة ،منهــا:
Ibn Ṭumlūs, Compendium on Logic.
Leiden-Boston: Brill, 2020; “Ibn Rushd
in the Ḥanbalī Tradition. Ibn Taymiyya
and Ibn Qayyim al‐Jawziyya and the
Continuity of Philosophy in Muslim
Contexts.” The Muslim World, vol. 109, 4
(October 2019): 561–81.

«يف مناهضــة ابــن ســينا والســينوية :عبــد اللطيــف
البغــدادي وإصــاح الفلســفة يف القــرن الثالــث
عشــر امليــادي ».هســبريس-متودا )1( LIV
(164–129 :)2019؛ ومــن بــن مــا صــدر لــه عــن
دار األمــان وشــركائها :ابــن طملــوس الفيلســوف
والطبيــب (620هــ1223/م) :ســيرة وثائقيــة.2017 .
ومنزلــة التمثيــل يف فلســفة ابــن رشــد.2014 .

تقدمي عام
ميكــن احلديــث عــن شــبه إجمــاع بــن ال ّدارســن علــى أنــه مــا كان للفيلســوف األندلســي أبــي الوليــد ابــن رشــد (ت595 .هـ/
1198م) مــن أثـ ٍـر ُمعتبـ ٍـر يف الســياقات اإلســامية خــال العصــر الوســيط؛ وأنــه لكــي جنــد ذِ ك ـ ًرا لهــذا الفيلســوف علينــا
أن نقفــز إلــى بدايــة القــرن العشــرين ،أو نتوجــه بنظرنــا إلــى كتــب النظــار النصــارى واليهــود يف أوروبــا .والواقــع ،أن مــن
أطلــق هــذه الدعــوى كان هــو الفيلولوجــي واملــؤرخ الفرنســي إرنســت رينــان ( ،)Ernest Renan, d. 1892وذلــك يف
منتصــف القــرن التاســع عشــر .وقــد تواصــل القــول بهــا بعــد ذلــك مــن دون أن تخضــع للمراجعــة ،مــع أن نصوصــا ووثائــق
كثيــرة جديــدة تدعونــا إلــى ذلــك.
وبالفعــل ،يُعــد كتــاب  Averroès et l’averroïsme: Essai historiqueالــذي ميكــن ترجمتــه جتــوزا بـــابن رشــد والرشــدية:
ـاب الرائــد يف الدراســات احلديثــة يف فلســفة ابــن رشــد .وقــد صــدرت الطبعــة األولــى
مقالــة تاريخيــة إلرنســت رينــان ،الكتـ َ
منــه العــام  ،1852وتوالــت الطبعــات مرفوقــة ببعــض التعديــات يف ضــوء مــا اســتجد حينئــذ مــن أعمــال ونُشــر مــن وثائــق
بخصــوص موضوعــه .ومــع أن رينــان نفســه كان علــى وعــي مبحدوديــة الوثائــق والنصــوص يف تلــك احلقبــة ،فإنــه لــم يتــردد
يف القــول إن ابــن رشــد الــذي خلّــف تالمــذة كثـ ًرا يف أوســاط اليهــود والالتــن لــم يكــن جــز ًءا مــن البرنامــج التعليمــي عنــد
أبنــاء جلدتــه ،وظــل مجهــوال متامــا بينهــم .ويقــول يف هــذا املعنــى« :لــم يتمكــن ابــن رشــد ،الــذي كانــت لــه سلســلة طويلــة
مــن التالميــذ لــدى اليهــود والنصــارى مــدة أربعــة قــرون ،والــذي بــرز اســمه عــدة مــرات يف معركــة الفكــر اإلنســاني ،لــم
يتمكــن مــن أن يؤســس لــه مدرســة بــن أهلــه ،وأنــه ،وهــو أشــهر العــرب يف نظــر الالتــن ،قــد ُجهــل مــن قبــل أبنــاء دينــه
متامــا ».ولــم يكــن لــه مــن أصالــة إال يف نظــر الســكوالئيني .ومبــا أن الدراســات الفلســفية نفســها قــد صــارت عدميــة األثــر
يف اإلســام بعــد مــوت ابــن رشــد ،فإنــه «يجــب أال يُبحــث إذن عــن الرشــدية ،بحصــر املعنــى ،عنــد املســلمني».
وقــد ظــل صــدى هــذه الدعــوة إلــى اإلعــراض عــن البحــث عــن األثــر الفكــري البــن رشــد يف الســياقات اإلســامية وإلــى
اإلقبــال عليــه ،عنــد األوروبيــن حصريــا ،يتــردد ألمــد طويــل ومــا يــزال؛ فصــارت عنص ـ ًرا محور ًيــا يف تفســير التفــاوت
الهائــل ،ك ًّمــا وكي ًفــا ،بــن الدراســات املنجــزة عــن أشــكال التلقــي الفكــري البــن رشــد يف أوروبــا وبــن نظيرتهــا املفترضــة يف
الســياقات اإلســامية والعربيــة .كمــا اســتمر العمــل بدعــوة رينــان ،بــل بدعــواه إلــى أمــد قريــب؛ ومــا تــزال بعــض األوســاط
اجلامعيــة ،شــرقا وغربــا ،تُــردد مــا قالــه.

وعليــه ،يبــدو أن جوزيــب بويــج  Josep Puigمــا كان مبالِغــا عندمــا قــال« :إن كتــاب رينــان مــا يــزال عمــا ُمعتبـ ًرا» مــا دام
قــد ظــل محتفظــا بجاذبيتــه .ويف الســياق نفســه ،جنــد الراحــل روجيــه أرنالديــز  ،Roger Arnaldezأســتاذ الدراســات
اإلســامية وأحــد املدافعــن عــن عقالنيــة ابــن رشــد يف فرنســا ،يقــول يف العــام « :2004إن ابــن رشــد لــم يكــن لــه مــن أتبــاع
يف العالــم اإلســامي ،وإن تأثيــره لــم يحصــل إال بــن الفالســفة املســيحيني ،كمــا أظهــر ذلــك إرنســت رينــان [عــام ».]1852
ومــن جهتــه ،لــم يعمــل املســتعرب اإلســباني ميغــال كــروث هيرنانديــز  Miguel Cruz Hernándezســوى علــى اســتعادة
كالم رينــان الــذي مضــى عليــه أكثــر مــن قــرن؛ إذ يقــول« :لــم يكــن ملذهــب ابــن رشــد وإلســهامه مــن صــدى عنــد أتباعــه
مــن املســلمني ،بــل يجــب البحــث عــن هــذا األثــر عنــد أتباعــه الالتــن ».ويظــل ابــن رشــد ،وفــق قــراءة دارس اإلســاميات
دومينيــك أورفــوا  ،Dominique Urvoyشــبه مجهــول يف املشــرق؛ ويضيــف« :ويف الواقــع ال أثــر البــن رشــد يف األعمــال
الفلســفية للمشــرق ،فمــا بالــك باملجــاالت املعرفيــة األخــرى».
هــذه املزاعــم التــي تظــل ،يف تقديرنــا ،تنوي ًعــا علــى دعــوى رينــان واســتعادة لهــا هــي مــا نســعى إلــى مراجعتــه يف هــذه
السلســلة مــن احملاضــرات.
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أوال :احملاضرات
احملاضرة األولى :الفلسفة يف السياقات اإلسالمية ،من دعوى املوت إلى دعوى التراكم
وميكــن أن نطلــق علــى هــذه احملاضــرة االفتتاحيــة :مــوت الفلســفة يف الســياقات اإلســامية :يف نقــد االستشــراق وصــداه
يف العالــم العربــي واإلســامي اليــوم .ونتعــرض فيهــا للتفاصيــل واحليثيــات التــي تبلــورت يف ســياقها فكــرة املــوت املذكــور.
أمــا الغــرض منهــا فهــو مراجعــة الدعــاوى املركزيــة التــي حتكمــت يف كتابــة تاريــخ الفلســفة يف الســياقات اإلســامية منــذ
إرنســت رينــان إلــى اليــوم؛ ســواء تلــك التــي دافــع عنهــا مستشــرقون ومؤرخــون غربيــون أو عــرب محدثــون.
فالظاهــر أن مســألة نهايــة الفلســفة يف اإلســام قــد ارتبطــت ،بشــكل مــن األشــكال ،بالنقــد الــذي دونــه أبــو حامــد
الغزالــي يف تهافــت الفالســفة .لذلــك فإننــا ســنتتبع أقــوال الدارســن وطــرق ربطهــم أو فصلهــم بــن مــوت الفلســفة يف
الســياقات اإلســامية عامـ ًة وموتهــا يف شــرق العالــم اإلســامي أو يف غربــه خاصـ ًة ،وبــن تأليــف تهافــت الفالســفة ومــوت
الفيلســوف ابــن رشــد .وطبعــا ،الدعــاوى يف هــذا البــاب عديــدة ،لكــن الــذي ينتظمهــا ،يف املجمــل ،هــو إمــا مســايرة القــول
بنهايــة الفلســفة ،وذلــك لغيــاب مــا يثبــت خــاف ذلــك ،أو القــول باســتمرار الفلســفة يف صيغتهــا اإلشــراقية أو يف صيغتهــا
السينوية(نســبة إلــى ابــن ســينا :ت428 .هـــ1037 /م) ،والشــواهد كثيــرة يف احلالتــن معــا.
احملاضرة الثانية :ابن رشد احلفيدٌ ،مد ِّرسا وم َد َّرسا
نقــف فيهــا علــى مظاهــر تأثيــر ابــن رشــد مــن خــال إحصــاء التالميــذ الذيــن درســوا عنــده وأخــذوا عنــه علمــه ،وإظهــار
كيــف أن أعمالــه كانــت ضمــن البرامــج الدراســية لطلبــة العلــوم الشــرعية والعقليــة معــا ،واســتمرت كذلــك لفتــرة طويلــة
بعــد وفاتــه .ونعتمــد يف هــذه احملاضــرة علــى مــا ســبق أن اكتشــفه الراحــل األســتاذ محمــد بــن شــريفة ،مــع الوقــوف عنــد
تفاصيــل جديــدة بخصــوص أســماء األعــام الذيــن تتلمــذوا البــن رشــد وأعمالهــم ،وكذلــك الوقــوف علــى األثبــات والبرامــج
والتراجــم التــي ذكــرت ابــن رشــد وأعمالــه ضمــن ســير أعــام آخريــن جــاؤوا بعــده ودرســوا أعمالــه ،ســواء يف األندلــس أو
يف شــمال أفريقيــة.
احملاضرة الثالثة :ابن رشد احلفيد ،أشكال التلقي والنقد يف الغرب واملشر ق اإلسالميني
نحصــي فيهــا الكتابــات التــي جــاءت بعــد ابــن رشــد ،والتــي تلقتــه مــن خــال اســتثمار نصوصــه والتفاعــل معهــا نقــا
وقــراءة ونقــدا؛ ســواء يف الغــرب اإلســامي أو املشــرق العربــي .ويف هــذه احملاضــرة نقــف بتفصيــل عنــد األعمــال التــي
ذكرتــه باالســم أو ذكــرت أعمالــه ،وتلــك التــي جتاهلــت ذكــره مــع اســتفادتها منــه .ونعتمــد يف هــذا املقــام علــى النصــوص
الفلســفية واملنطقيــة والكالميــة والعقديــة واألصوليــة والفقهيــة التــي اســتعادت أفــكاره ،ســواء علــى ســبيل االســتثمار أو
علــى ســبيل النقــد ،وذلــك بــن القــرن الثالــث عشــر امليــادي وبدايــة القــرن العشــرين.
احملاضرة الرابعة :الرشدية يف أرض فارس
نقــف فيهــا علــى نصــوص ابــن رشــد امليتافيزيقيــة والطبيعيــة واملنطقيــة ،التــي انتقلــت إلــى فــارس وانتشــرت يف دوائــر
معرفيــة ومذهبيــة عــادة مــا اعتبــرت عقــر دار الســينوية .ويف هــذه احملاضــرة نقــف عنــد أمريــن اثنــن :أولهمــا إحصــاء
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النســخ اخلطيــة لنصــوص ابــن رشــد املتوفــرة بخزائــن إيــران ،ودالالت العــدد الكبيــر لهــذه النســخ مــن جهــة؛ واألمــر الثانــي،
إبــراز تفاعــل نظــار مــن القــرن الســابع عشــر امليــادي مــع هــذه النصــوص واســتثمارها يف أعمالهم ،من جهة أخرى.
احملاضرة اخلامسة :كيف نؤرخ للفلسفة يف السياقات اإلسالمية؟
نقــف فيهــا علــى اخلطــوط العريضــة ملــا ميكــن أن نســميه تاريخــا متوازنــا ومترابطــا للفلســفة يف الســياقات اإلســامية
بعــد ابــن رشــد؛ إذ عــادة مــا يختــزل اليــوم مؤرخــو الفلســفة ،خصوص ـاً يف الغــرب ،الفعاليــات الفلســفية بعــد وفــاة ابــن
رشــد يف مدرســة ابــن ســينا ،حتــى غــدا التأريــخ للفلســفة يف الســياقات اإلســامية مبثابــة تأريــخ للفلســفة الســينوية؛ بينمــا
الــذي يظهــر مــن النصــوص اليــوم يشــهد أن الفلســفة قــد اســتمرت بعــد ابــن رشــد ،وأنهــا لــم تكــن محصــورة بــن فلســفة
إشــراقية وفلســفة ســينوية ،بقــدر مــا كانــت حتمــل ألوانــا مختلفــة وأســما ًء عــدة ،ال مجــال لكتابــة تاريــخ الفلســفة يف العالــم
ا وتأويـ ً
اإلســامي دون أخــذ هــذا التنــوع والتلــون بعــن االعتبــار ،حتقي ًقــا ودراسـ ًة ،حتليـ ً
ا.

ثانيا :بخصوص طريقة العمل
الغــرض مــن هــذه السلســلة مــن احملاضــرات ليــس فقــط إلقــاء مجموعــة مــن األفــكار واخلالصــات التــي انتهينــا إليهــا يف
أبحاثنــا ودراســاتنا وإمنــا أساســا مشــاركة مــا نتصــوره فرضيــات للبحــث بقصــد اختبارهــا وإغنائهــا وتصويبهــا عــن طريــق
كل أشــكال النقــد والتعديــل واالقتــراح التــي ميكــن أن تصــدر عــن زمــاء مــن تخصصــات عــدة ومــن عمــوم احلضــور.
ولذلــك فإننــا نتصــور أن احملاضــرات ميكــن أن تكــون يف صيغــة ســيمنارات أو ورشــات مــرة كل شــهر حســب تقديــر
املؤسســة ،يتــم فيهــا عــرض الورقــة يف مــدة تتــراوح بــن  40و 50دقيقــة تليهــا التعقيبــات واملناقشــات.
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