
الثقافة والفلسفة اإلسالمية في المتخّيل الغربي
نظر يف رؤية برتراند راسل

[[[

مازن املطوري]*[

وغموضه  التباسه  يف  لإلشكال  مثيالً  الغريب  الفلسفي  املنجز  يف  املسلم  اآلخر  يبدو 

والتأويالت التي جرى تداولها يف سياق التوظيف الثقايف واأليديولوجي.

عند  يظهر  الغريب كام  الفلسفي  التأويل  اإلسالمية يف  الثقافة  هنا مسعى الستقراء صورة 

الفيلسوف البيطاين برتراندرسل )1872 ـ 1970(.

مسند هذه القراءة الفصل العارش من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية وجاءت تحت عنوان "الثقافة 

والفلسفة عند املسلمني" كام نقله إىل العربية الدكتور زيك نجيب محمود )1905 - 1993(.

المحرر

خصَّ )راسل( الجزَء الثاين للحديث عن الفلسفة الكاثوليكية، وعقد الفصل العارش منه للحديث 

اإلسالم  قبل  ما  أوضاع  عن  الفصل  مطلع  يف  تحّدث  وقد  املسلمني.  عند  والفلسفة  الثقافة  عن 

واملناخات التي رافقت ظهور دعوة النبي محمد )ص( وأحوال الجزيرة العربية، ال سيام يف الوجهة 

الثقافية وسبل العيش والطبيعة الصحراوية.

أعقب ذلك بالحديث عن بدايات تشّكل اإلسالم وحكومة املسلمني، وصار يحلل الدوافع التي 

حدت باألرسة املالكة األوىل )بني أميّة( إىل اعتناق اإلسالم، وقد أرجع )راسل( ذلك إىل غايات 

سياسية خالصة!

انتقل )راسل( لعقد مقارنة عن طبيعة عالقة العرب بالدين وعالقة الفرس به، فقد رأى أن العرب 

*ـ باحث إسالمي وأستاذ يف الحوزة العلمّية ـ النجف األرشف ـ العراق.
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مل يكونوا ساللة تتصف باإلمعان يف التدين، خالفاً للفرس الذين كانوا منذ أقدم العصور عميقي 

الشعور الديني وضاربني يف التأمل الفكري بسهم موفور، بل وجعلوا من اإلسالم بعد اعتناقهم شيئاً 

أحق باالهتامم وأعمق يف الصبغة الدينية وأبعد أغواراً يف الفلسفة]]]!

ثم عطف الكالم عىل العباسيني والخالفة، وتطورات النظام السيايس واملدين عند املسلمني، 

وجوانبه املختلفة، ال سياّم الحالة االقتصادية.

لسنا معنيني يف هذا املقال املقتضب بدراسة تلك القراءة وتحليل مرتكزاتها ومقدار حقانيتها 

تضمنه  وما  املسلمني،  عند  والفلسفة  للثقافة  )راسل(  رؤية  عند  التوقف  نريد  وإمنا  وواقعيتها، 

حديثه من تقييم وأحكام بشأن الفلسفة اإلسالمية، سواء أكان يف روافدها وتطوراتها، أم يف مدياتها 

وإبداعها وتأثريها يف الفلسفة الغربية. وسوف نجعل حديثنا يف مجموعة عنوانات يتخللها التوقف 

عند األخطاء التاريخية واالشتباهات التي وقع فيها )راسل(. عىل أن نشري هنا إىل مالحظة تتمثّل 

يف أن مجمل هذا الحديث عن الثقافة والفلسفة عند العرب واملسلمني وما تبّناه )راسل( من رؤية 

بشأنهام، قد أورده إجامالً كذلك يف كتابه املتأخر عن تاريخ الفلسفة الغربية، أعني )حكمة الغرب( 

يف جزئه األول]]].

بداية الفلسفة اإلسالمية
الثقافة املميزة  الفلسفة عند املسلمني قائالً: "وأما  بداية  سّجل )راسل( يف مفتتح حديثه عن 

للعامل اإلسالمي، فعىل الرغم من أنها بدأت يف سوريا، إال أنها رسعان ما ازدهرت أعظم ازدهار لها 

يف طريف هذا العامل الرشقي والغريب، أعني يف فارس وأسبانيا، وكان السوريون أيام الغزومعجبني 

الكاثوليك. وكان أول معرفة  الذي فّضله  الفيلسوف  النسطوريون عىل أفالطون  آثره  بأرسطوالذي 

من  أرسطوأهم  أن  البداية  منذ  حسبوا  فقد  ولذا  السوريني،  من  مستمداً  اليونانية  بالفلسفة  العرب 

أفالطون. عىل أن أرسطولديهم قد لبس حلّة )أفالطونية جديدة(، فقد ترجم الكندي )مات حوايل 

873( - وهوأول من كتب الفلسفة بالعربية والفيلسوف املهم الوحيد الذي كان نفسه عربياً- ترجم 

أجزاء من تاسوعاء أفلوطني، ونرش ترجمته بعنوان الربوبية عند أرسطو، فأحدث هذا خلطاً عظيامً 

يف أفكار العرب عن أرسطو، مل يزيلوه عن أنفسهم إال بعد قرون طويلة]3].

بدايًة وقبل أن منيض يف تفكيك هذا النص والوقوف عند إثاراته األساسية، ال بُدَّ لنا من التنبيه 

[1]- تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثاين، الفلسفة الكاثوليكية، برتراند رسل: -183 184، ترجمة: د. زيك نجيب محمود، الهيئة املرصية 

العامة للكتاب، 2012.

[2]-حكمة الغرب، عرض تاريخي للفلسفة الغربية يف إطارها االجتامعي والسيايس، برتراند رسل 1: -257 261، ترجمة: د. فؤاد زكريا، 

عامل املعرفة، يونيو2009. 

[3]-تاريخ الفلسفة الغربية: 186. 
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عىل وجود خطأين تاريخيني وقع فيهام )راسل(:

أن  والواقع   !)873  -  805( الكندي  إىل  )أثولوجيا(  الربوبيّة  كتاب  ترجمة  بنسبة  يتعلق  األول: 

ترجمة هذا الكتاب إىل العربية مل تكن عىل يد الفيلسوف الكندي، وإمنا ترجمه عبد املسيح بن 

عبد الله الحميّص ابن الناعم املرتجم املسيحي والطبيب املعروف، كام نّص عىل ذلك أصحاب 

إليان  ليوسف  املطبوعات  معجم  يف  جاء  الرتجمة.  بإصالح  الكندي  وقام  والرتاجم،  الفهارس 

أثولوجيا ونسبته ألرسطو)-384 ]]3 ق. م(: )نقله  رسكيس )-1859 ]93]( بعد حديثه عن كتاب 

إىل العربية عبد املسيح عبد الله الحّميص ابن الناعمي، وأصلحه أبو يوسف يعقوب بن إسحق 

الكندي(]]].

وجاء يف فهرست ابن النديم )0]9 - 995( الثبت بعد حديثه عن كتب أرسطو وتناوله الكالم عىل 

كتاب الحروف: )كتاب أثولوجيا، وفرّسه الكندي(]]]، وذكر املعنى نفسه صاحب الذريعة، فنّص 

عىل إصالح الكندي ترجمَة ابن ناعمة الحميص بأمر املعتصم بالله العبّايس]3]. وقد كان الحميص 

متوّسط النقل ولكنه إىل الجودة أميل]]].

وعىل كّل حال، فالكندي مصلٌح للرتجمة ومفرّس لها وليس ُمرتجامً.

الثاين: وهذا الخطأ ميثّل القاعدة يف الخطأ األول، وقد وقع فيه آخرون غري )راسل( حتى من 

املسلمني، ويتمثّل يف نسبة معرفة غري اللغة العربية إىل الكندي. ومنشأ هذا االشتباه يعود إىل نص 

الكندي، وهونص ال ميكن االعتامد  70]]( سّجله يف ترجمة   -  [[03( ابن أيب أصيبعة  للمؤّرخ 

عليه بحال من األحوال، إذ إن املصدر األقدم واألكرث وثاقة يف التعرّض لرتجمة الكندي بالتفصيل، 

واملتمثّل بفهرست ابن النديم البغدادي، ليس فيه إشارة من قريب وال بعيد إىل كون الكندي مرتجامً 

أوعارفاً بغري العربية، بل نجد العكس من ذلك، إذ قد نص ابن النديم عىل أن الكندي كان يستعمل 

مرتِجمنَي، ومن تلك النصوص قوله: "وهذه الحروف نقلها أسطاث للكندي"، و"إن كتاب جغرافيا 

يف املعمور وصفة األرض.. نقل للكندي نقالً رديئاً، ثم نقله ثابت إىل العربية نقالً جيداً". كام ومل 

يُدرج ابن النديم الكنديَّ يف لوائح النقلة والرتاُجمة إىل العربية من اللغات األخرى.

العلامء  إخبار  باملرتجم هوكتاب  العربية ووصفه  بغري  الكندي  تعرّض ملعرفة  أقدم مصدر  إن 

بأخبار الحكامء لجامل الدين القفطي )]7]] - 8]]]( بعد ما يقارب أربعمئة سنة من وفاة الكندي. 

[1]-معجم املطبوعات العربية، إليان رسكيس 1: 425، بهمن- قم، 1410هـ.

[2]-الفهرست، ابن النديم: 312، تحقيق: رضا تجّدد.

[3]-الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آقا بزرگ الطهراين 1: 120، برقم: 577، دار األضواء- بريوت، الطبعة الثالثة، 1983. 

[4]-الوايف بالوفّيات، الصفدي 19: 101، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، دار إحياء الرتاث- بريوت، 2000.
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ونقله كذلك معارصه ابن أيب أصيبعة متقّدم الذكر يف )طبقات األطبّاء( مستنداً أليب معرش يف كتاب 

املذاكرات لشاذان، يف رواية مضطربة تنص عىل أن حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم أربعة: حنني بن 

إسحق، ويعقوب بن إسحق الكندي، وثابت بن قرّة الحراين، وعمر بن الفرخان الطبي]]].

ومن وجوه اضطراب هذه الرواية أن اثنني من هؤالء األربعة ليسا مسلمني، فحنني كان مسيحياً، 

وثابت كان صابئيّاً، فكيف يقال إنهام من حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم! فضالً عن وجود مرتجمني 

وابن  لوقا  بن  وقسطا  البطريق  كابن  ترجموها  التي  املؤلفات  ثبت  بحسب  هؤالء  من  أكرث شهرة 

املقّفع وحبيش األعسم ويحيى بن عدي املنطقي، وغريهم.

ويالحظ كذلك أن عبارة القفطي متثّل تحريفاً لعبارة ابن النديم املتقدم نقلها فيام يخص كتاب 

جغرافيا يف املعمور، إذ قال: "وهذا الكتاب نقله الكندي إىل العربية نقالً جيداً"، فبينام كان ابن 

النديم يؤكد أن الكتاب نقل للكندي "نقالً رديئاً" صار بقدرة قادر عند القفطي نقالً جيداً وقد نقله 

الكندي! وإذا كان النقل رديئاً فكيف صار الكندي من حّذاق الرتاجمة يف اإلسالم؟! وهل الحذاقُة 

تعرف بغري واقع الكتب املرتجمة!

أما فيام يخص نسبة كتابة )أثولوجيا( ألرسطوالتي اتخذها )راسل( طاعناً يف الفلسفة اإلسالمية 

وفهم فالسفة املسلمني أرسطو، فعلينا االعرتاف أن نسبة الكتاب ألرسطوغري صحيحة، وعىل أقل 

التقدير مشكوكة، وأن الكثري من فالسفة املسلمني واملهتمني بالفهارس واملخطوطات والكتب 

ينّصون عىل أن الكتاب منسوب ألرسطو ومل يجزموا بالنسبة. وحتى ال نستغرق يف هذه املسألة 

واالستغراق فيها ليس مهامً يف دراستنا هذه، أنقل نّصاً للدكتور عبد الرحمن بدوي )7]9] - ]00]( 

تعرض فيه لدواعي هذه النسبة، أورده يف كتاب أرسطوعند العرب، جاء فيه:

"ويف تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجاىف عن كل تقويم يتصل مبا يسمونه الخطأ يف اإلسناد 

التاريخي، فليس هناك خطأ وال صواب، وإمنا هي الرضورة التاريخية تعمل عليها، وبالنسبة إىل 

الرضورة ينتفي معنى الخطأ والصواب! وعىل ضوء هذه الواقعة نفهم ملاذا نسب إىل أرسطو يف 

الحضارة العربية مثالًـ  ما نسب إليه من كتب، كان من الواجبـ  وفقاً للرضورة التاريخيةـ  أن تنسب 

فلم يكن صدفة أوحاجة يف نفس  الفيلولوجيون واملؤرخون املزعومون أومل يشاؤوا،  إليه، شاء 

من فعل، أن تنسب هذه املقتطفات من )تُساعات( أفلوطني إىل أرسطو، إمنا هي الروح الحضارية 

لهذه  الحقيقي  املؤلف  باكتشاف  بعد  عبة  وال  النسبة.  هذه  وراء  كانت  التي  هي  العامة  العربية 

املقتطفات التي عرفت باسم أثولوجيا أرسطاطاليس. فحتى لوكان العرب قد عرفوا هذا أوشّكوا يف 

[1]-عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب أُصيبعة: 179، تحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة- بريوت. 
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نسبة هذا الكتاب إىل أرسطو فلن يكون هذا بحائل لهم دون استمرارهم يف نسبته إىل أرسطو، ألن 

الشعوب واألفراد ال يهمها أن تعرف أرسطو كام كان يف واقع التاريخ بقدر ما يعنيها أن تدركه كام 

تريد لها حاّستها التاريخية املنبثقة من روح الحضارة التي تنتسب هي إليها"]]].

ال نريد هنا أن نتامهى مع اتجاه الدكتور بدوي إىل حّد بعيد، أونتنّكر ألهمية التثبّت يف النسبة، 

أو أن ننكر الواقع التاريخي عند مؤرّخي العرب املسلمني يف بذلهم الجهود الكبرية والتدقيق يف 

تحقيق الكتب والتثبّت من مؤلفيها، وهوأمر ال يسع الباحث املنصف أن ينكره. ولكن ال بد لنا من 

تسجيل يشء يخص استنتاج )راسل(:

كنُت أمتنى عىل )راسل( وهوبصدد تقويم فلسفة املسلمني وثقافتهم، أن يبز لنا املوارد التي 

اعتمد فيها املسلمون وفالسفتهم عىل هذا الكتاب، وإثبات مقدار ما نسبوه ألرسطو من مطالب 

علمية اعتامداً عىل أثولوجيا، وبيان مقدار ما يرتتب عليه من مؤاخذات بنحو تشكل ضعفاً ووهناً يف 

فلسفة املسلمني كام قرر )راسل(! وهوأمر ال نجد له أثراً وال عيناً يف نصوص )راسل( التي أطلقها 

جزافاً بشأن ثقافة املسلمني وفلسفتهم.

إن مثل هذا الحكم عىل فلسفة بحجم الفلسفة اإلسالمية يحتاج إىل استقراء للفلسفة اإلسالمية 

اعتامدهم  وبيان  )أثولوجيا(  الربويب  بالعلم  املرتبطة  املسائل  سائر  املشهورة، ويف  مدارسها  يف 

عىل ذلك الكتاب املنسوب ألرسطو، ثم ميكن بعد ذلك تقويم استنتاجاتهم وتقييمها، ومثل هذا 

الفلسفة اإلسالمية  بشأن  أحكاماً  ارتجل  به، وإمنا  القيام  نفسه  )راسل(  السيد  يكلف  االستقراء مل 

وقيمتها اعتامداً عىل مقولة مطاطية عامئة ترتبط بنسبة كتاب )أثولوجيا( ألرسطو!

عىل أن هناك نّصاً لشيخ فالسفة املسلمني ابن سينا )980 - 037]( أورده يف كتاب )املباحثات(، 

فهم منه املستعرب اليهودي بول كراوس )]90] - ]]9]( أن ابن سينا يشكُّ يف صّحة نسبة )أثولوجيا( 

إىل أرسطو. أما نّص ابن سينا فيقول فيه: ".. أين كنُت قد صّنفُت كتاباً سّميته اإلنصاف وقّسمت 

العلمني قسمني: مغربيني ومرشقيني. وجعلت املرشقيني يعارضون املغربيني، حتى إذا حّق اللََّدَد 

الكتاب عىل قريب من مثانية وعرشين مسألة، وأوضحت  تقدمت باإلنصاف. وكان يشتمل هذا 

رشح املواضع املشكلة يف النصوص إىل آخر )أثولوجيا( عىل ما يف أثولوجيا من الطعن.."]]]. 

وحتى ال نستفيض يف هذا املوضوع، وهو ال يستحق بعد معرفة ارتجال )راسل(، نحيل القارئ 

[1]-دراسات إسالمية )5(، أرسطوعند العرب، دراسة ونصوص غري منشورة، د. عبد الرحمن بدوي: 7، وكالة املطبوعات- الكويت، الطبعة 

الثانية، 1978.  

[2]-أرسطوعند العرب، كتاب املباحثات: 121. 
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الكريم عىل كتاب )أفلوطني عند العرب( للدكتور عبد الرحمن بدوي للوقوف عىل تفاصيل أوىف]]].

وال بأس من اإلشارة إىل أن الفيلسوف صدر الدين الشريازي )]57] - 0]6]( قد ذكر يف موضعني 

من )الحكمة املتعالية( كتاَب )أثولوجيا( معّباً عنه: )املنسوب إىل املعلّم األول(، و)املنسوب 

إىل املعلم األول أرسطاطاليس(، مام فيه إشارة إىل عدم الجزم بنسبته ألرسطو]]].

فيام ِسوى ذلك، مثّة أمور يف نص )راسل( املتقدم يحسن التوقف عندها يف نقاط:

كان  والذي  والوحيد  املهم  هوالفيلسوف  الكندي  الفيلسوف  أن  عىل  )راسل(  نّص  لقد   -  [

عربياً. وهنا يحق لنا أن نتساءل عن املقياس الذي اعتمده )راسل( ليحكم يف ضوئه بأن الكندي 

هوالفيلسوف املهم الوحيد سيام إذا ما عرفنا أن )راسل( كان بصدد التأريخ للفلسفة الغربية.

عىل أن هناك سؤاالً مهامً آخر يتعلّق بصحة اعتامد املؤّرخ عىل مقياسه النظري وما يتبّناه من 

هوشأن  باألهمية  الحكم  أليس  آخر؟  دون  فيلسوف  بأهمية  التاريخ  كتابة  مقام  ليحكم يف  فلسفة 

الدرس الفلسفي النقدي املقارن؟

قبل كل يشء يجب أن نعلم أن )راسل( مدرسياً ينتمي إىل مدرسة الواقعية اإلنجليزية الجديدة. 

ويقوم جوهر هذه املدرسة عىل رفض املثالية واإلميان بالواقعية، فهم يؤمنون باستطاعة اإلنسان 

أن يدرك بصورة مبارشة الواقع الخارجي املستقل عن الذات )املدرِك( فضالً عن التصورات النفسية 

إذ ال يشك  التجريبي،  تنتمي هذه املدرسة للمذهب  ناحية نظرية املعرفة  الواقع. ومن  عن ذلك 

أصحابها يف أن معرفة اإلنسان كلها تأيت من التجربة الحسية، وهم يف ذلك يخلفون سلفهم: جورج 

بريكيل )685] - 753](، وجون لوك )]63] - ]70](، وديفيد هيوم )]]7] - 776](.

ومن جهة أخرى، فإن فالسفة الواقعية الجديدة يتّجهوَن يف اهتامماتهم صوب العلوم الطبيعية 

يهتمون  وال  حقيقياً.  فلسفياً  منهجاً  العلمي  املنهج  يف  ويروَن  والرياضيات،  الفيزياء  وخصوصاً 

باملشكالت النظرية الخالصة كاملنطق ونظرية املعرفة. ويجمع فالسفة هذه املدرسة الخصومة 

للنظم الفلسفية وينتقدون بعنف الرتاث الفلسفي السابق كله يف الفكر الغريب]3].

لقد أخرج )راسل( فالسفة املسلمني كلهم من دائرة األهمية ما ِسوى الكندي بناًء عىل قناعاته 

التصديقية، وما يتبّناه من اتجاه فلسفي، وهوبذلك يرتكب جناية بحق الدرس التاريخي الفلسفي، 

[1]-دراسات إسالمية )20(، أفلوطني عند العرب، نصوص حققها وقّدم لها، د. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة املرصية، 1955. 

[2]-الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، صدر الدين الشريازي 2: 128، الفصل األول: يف أن الواجب بالذات واجب من جميع 

الجهات والحيثيات، دار إحياء الرتاث العريب- لبنان، الطبعة الثالثة، 1981؛ الحكمة املتعالية 4: 447، يف كالم املعلم الثاين يف أنحاء 

العقل النظري.

[3]-الفلسفة املعارصة يف أوربا، إ. م. بوشنسيك: -72 73، ترجمة: د. عزّة قرين، عامل املعرفة 165، سبتمب 1992. 

حلقات الجدل
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ذلك أن الدرس التاريخي الفلسفي يفرتض أن يقوم عىل أساس مالحظة واقع الفلسفة عند كّل قوم 

وشعب وأُّمة، ومن ثّم السعي للتعريف بها وبفالسفتها، وتصنيفهم من حيث األهمية وفقاً لخيارات 

تلك املدارس، وليس وفقاً للقناعات التصديقية التي يؤمن بها الباحث بوصفه فيلسوفاً ال مؤرّخاً! 

ومن الصعب جداً تقبّل هذا اللون من التصنيف البعدي القائم عىل الخيارات التفصيلية للباحث 

بوصفه فيلسوفاً وليس باحثاً تاريخياً.

وهذه مسألة بالغة األهمية، وتعّب عن خطأ منهجي، فعىل سبيل املثال ال يحق لفيلسوف ينتمي 

لحلقة فيينا )الوضعيّة املنطقية( التي تجايف امليتافيزيقيا ومسائلها املتداولة، أن يطلق حكامً بعدم 

بالبحث عن امليتافيزيقيا  أوفلسفة األسكوالئيني، ألنهام تهتامن  الفلسفة اإلسالمية  األهمية بشأن 

واملاهية والعلل البعيدة لألشياء، ألن هذه الحلقة أخرجت تلك املسائل من دائرة االهتامم ومن 

الفلسفي، ففي  التاريخي  البحث  فإذا ما ورد فيلسوف وضعي ميدان  القضايا ذات املعنى،  دائرة 

مثل هذه الحالة ال بد له من الركون إىل مقياس عام يحظى باملقبولية العامة يف تصنيف املدارس 

التصديقية  قناعاته  عىل  االعتامد  له  يحق  وال  واإلبداع،  والجدة  لألهمية  تبعاً  املختلفة  الفلسفية 

الشخصية القاضية بعدم أهمية البحث عن امليتافيزيقيا.

إخراج سائر  ينبغي  األولويات واألهمية  ترتيب  )راسل( يف  فوفق طريقة  - فضالً عن ذلك،   [

الوسيط أو األسكوالئيني عن دائرة األهمية، لعدم توافرهم عىل الصفات  أوغالب فالسفة العرص 

التي تهتم بها واقعية )راسل( وقناعاته التصديقية! والحال أننا نجد )راسل( نفسه قد ذهب عكس 

ذلك متاماً يف تناوله الفلسفَة الكاثوليكية وآباءها.
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