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ج���������زاع ط���������ه   . د 

النطباع الأول عن اأ�ستاذي الأع�سم
يف �س����ف املرحل����ة الثالث����ة بق�سم الفل�سف����ة يف كلية 
الآداب جامع����ة بغ����داد لل�سن����ة الدرا�سي����ة 1975 – 
1976 ويف بناية م�سرتكة  - جمعت يف تلك ال�سنة 
اأق�سام الإعالم والجتماع والآثار والفل�سفة – كان 
اللق����اء الأول باأ�ستاذنا الراح����ل الدكتور عبد الأمري 
الأع�س����م  . كان����ت البناية تطل عل����ى حديقة �سغرية 
بال����ورود وال�سج����ريات ، وعل����ى ميينه����ا  حماط����ة 
مم����ر طويل ي����وؤدي اإىل باب ه����ذه الكلي����ة العريقة ، 
وعل����ى ح�سائ�سها اخل�س����ر ي�ستلقي خ����الل الفر�ص 
وال�سرتاح����ات الق�س����رية ، طلبة زم����الء واأ�سدقاء 
م����ن الأق�س����ام الأربع����ة ، يف اأحادي����ث وحكايات عن 
الدرا�س����ة والمتحان����ات واحلياة واحل����ب وال�سفر 
وامل�ستقب����ل املخب����وء ب����ني طي����ات املجه����ول ، وبني 
اأروق����ة ومم����رات و�س����المل تل����ك البناي����ة الب�سيط����ة 
بطوابقه����ا الثالث����ة ، كن����ا نلتق����ي ون�ساه����د اأ�ساتذة 
بارزين يف ه����ذه الأق�سام ، اأمثال ط����ه باقر وفا�سل 
عبد الواح����د و�سامي �سعيد الأحم����د وعلي الوردي 
وفوزية العطي����ة و�سنان �سعيد وابراهيم الداقوقي 
وغريهم ، ف�س����اًل عن اأ�ساتذتن����ا يف الفل�سفة ومنهم 
عل����ى �سبي����ل املث����ال ل احل�سر مدين �سال����ح وكامل 
وناج����ي  الآلو�س����ي  وح�س����ام  ال�سيب����ي  م�سطف����ى 
التكريت����ي وجعف����ر اآل يا�سني وعرف����ان عبد احلميد 
ومو�سى املو�س����وي وحازم م�ست����اق ومنري العاين 
وك����رمي مت����ى و�سال����ح ال�سم����اع ، و .. عب����د الأم����ري 
الأع�س����م العائد قبل اأ�سهر قليل����ة من عمله م�ست�سارًا 
ثقافيًا يف ال�سف����ارة العراقية بجدة 1973 - 1974 
والق����ادم قبل ذلك باأربع �سنوات من جامعة كمربدج 
بعد ح�سوله على �سهادة الدكتوراه  . يف ذلك ال�سف 
ويف تل����ك املرحل����ة وعند بداي����ة ال�سن����ة الدرا�سية ، 
َت�س����كل النطب����اع الأول عن هذا الأ�ست����اذ القادم من 
لندن بوجه �سارم و�ساربني كثني مر�سومني بعناية 
، وعين����ني تر�س����دان حركات الطلب����ة و�سكناتهم من 
خل����ف زج����اج نظارت����ه ، وحقيب����ة دبلوما�سي����ة م����ن 
مو�س����ة تلك ال�سن����ني ، و�سيكارة ل تف����ارق اأ�سابعه 

و�سفتيه اإل نادرًا !
كان ه����ذا الأ�ست����اذ – كم����ا يب����دو للوهل����ة الأوىل – 
�سعب����ًا غري ي�س����ري ، حازمًا مع طلبت����ه ، منتظمًا يف 
عمل����ه ، حري�سًا على قراءة اأ�سماء الطلبة وت�سجيل 
الغائبني منهم يف ورقة الغيابات ، وكان من املعتاد 
بعد انته����اء املحا�سرة اأن يفتح حقيبته لي�ستل منها 
كتاب����ًا اأو رزم����ة اأوراق ، ورمبا م�س����ودات كتاب من 
كتب����ه الت����ي اأ�سدرها يف تل����ك ال�سن����ني ، يدققها يف 
الوق����ت املتبقي من زمن الدر�����ص ، من دون اأن يغفل 
ع����ن طلبت����ه وطالبات����ه الذي����ن يل����وذون بال�سم����ت ، 
مبجرد اأن يرمقهم بنظ����رة �سارمة من فوق نظارته 

وهي تنزلق على اأرنبة اأنفه ! 
غري اأن ه����ذا النطباع الأول عن ه����ذا الأ�ستاذ الذي 
يعي�ص يف برجه العاجي ويهيم مع اأفكاره وم�ساغل 
كتبه ، ويخ�سى الطلبة نظراته ، وجديته و�سرامته 
، وتقطي����ب جبين����ه ، وحرك����ة �ساربي����ه ، وتقو�����ص 
حاجبي����ه ، �سرعان ما فتح اأب����واب قلبه لهم بعد مدة 
ق�سرية ،  حينها حلت الألفة حمل اخل�سية ، واملحبة 
حمل الريبة ، فلم يعد الأع�سم �سندوقًا مغلقًا ع�سيًا 
عل����ى طلبته ، بعد اأن تعرفوا على �سجاياه ودواخله 
، لي�سب����ح قريب����ًا منه����م ، وي�ستم����ع اإليه����م باإ�سغاء 
ومودة ، ويحدثهم بحميمية وحمبة وهدوء ، حتى 
ب����ات مبثابة ال�سديق للكثريي����ن منهم بعد تخرجهم 
م����ن اجلامع����ة ، بل وحتى خ����الل �سن����وات الدرا�سة 
مبراحله����ا املختلف����ة . وكان طلب����ة ق�س����م الفل�سف����ة 
وقتذاك م����ن الذين لديهم حب الف�سول ، يرتب�سون 
بالع����م ثجيل اأبو ك����رمي رحمه الل����ه ، لال�ستماع منه 
اإىل ما ي����دور يف غرف الأ�ساتذة الكبار من اأحاديث 
وح����وادث ومواقف وحكاي����ات اأيام وئامه����م واأيام 

ل بالدخ����ول اإىل غرفه����م ،  خ�سامه����م ! فه����و املخ����وَّ
جها  ليقدم له����م ال�ساي املُع����د على نار فل�سفي����ة يوؤجِّ
اأبو ك����رمي ب�سحكات����ه املميزة ، ودعابات����ه املُلغزة ، 
وكلماته املوجزة ، وتلميحاته ال�ساخرة ، فكان هذا 
الرج����ل العامل الب�سي����ط فيل�سوف الق�س����م الفطري 
����ع بروح )الفلف�س����ة!(، كم����ا يلفظها عفوًا  ال����ذي ت�سبَّ
اأو تعمدًا ، م����ن دون قراءة ول كتابة ول تنظري ول 
نظري����ات ، وكان )هيجل( الق�سم وحار�سه ، وحامل 
مفاتي����ح اأبواب غرفه واأ�سراره ، الذي �سهد حوادثه 
و�ساهد تاريخ����ه بعقالنيته وع�سوائيته وفنطازيته 
! وعا�����ص م����ع اأ�ساتذت����ه وتاآلف معه����م على اختالف 
اأمزجته����م وطباعه����م ، من����ذ بداي����ة عمل����ه يف الق�سم 
منت�س����ف ال�ستينيات حت����ى انتقال����ه اإىل رحمة ربه 

ور�سوانه .
بع����د �سن����ني طويل����ة �ستك����ون يل �سخ�سي����ًا لقاءات 
متع����ددة مع الأع�سم ، اأ�ست����اذًا و�سديقًا بعد عودتي 
لدرا�سة املاج�ست����ري ثم الدكتوراه خ����الل ال�سنوات 
1988 –  ، 1994 ث����م بع����د ذلك زمي����اًل �سمن الهيئة 
التدري�سية لق�سم الفل�سفة ، با�ستثناء ال�سنوات التي 
عمل فيها عميدًا لكلية الآداب بجامعة الكوفة 1991 
، ثم رئي�سًا  بالوكالة  للجامع����ة  – 1994 ورئي�س����ًا 
لق�س����م الدرا�سات الفل�سفي����ة يف بيت احلكمة 1996 
، ف�س����اًل عن عمله املثابر خالل وظيفته    2003 –
لتاأ�سي�����ص اجلمعية الفل�سفية يف العراق . وقبل ذلك 
كل����ه فقد عمل الأع�س����م اأ�ستاذًا متفرغ����ًا يف جامعتي 
كم����ربدج واأوك�سفورد �سن����ة 1977، واأ�ستاذًا زائرًا 
يف جامع����ة باري�����ص الرابع����ة – ال�سورب����ون �سن����ة 
1978 . وخالل اإ�سغاله ملنا�سبه الإدارية اجلامعية 
والبحثي����ة ، فاإنه مل ينقطع عن ق�سم����ي الفل�سفة يف 
كلية الآداب ، بجامعتي بغداد وامل�ستن�سرية ، حيث 
تالمذت����ه الذين تتلمذوا على يدي����ه ، اأو اأ�سرف على 
ر�سائله����م اجلامعي����ة يف املاج�ست����ري والدكت����وراه ، 
والذي����ن �ساروا اأ�ساتذة وباحثني ي�سار لهم بالبنان 
، ول ع����ن التوا�سل مع زمالئ����ه وا�سدقائه املقربني 
ومنه����م الأ�ستاذين الدكتورين عب����د ال�ستار الراوي 
وعل����ي ح�س����ني اجلابري ، وم����ن طلبته عل����ى �سبيل 
املثال ل احل�سر ، الذين يح�سرون يف ذاكرتي الآن 
، د . ف�سيل����ة عبا�����ص ، د . نظلة اأحمد اجلبوري ، د . 
حمم����د حممود الكبي�سي  ، د . منذر جلوب ، د .علي 
ر�س����ول الربيع����ي ، د . جمي����ل حلي����ل ، و .. تلمي����ذه 
الويف د . ح�سن جميد العبيدي الذي نظم الفهار�ص 
اخلم�س����ة الأوىل لكتاب ا�ستاذه )امل�سطلح الفل�سفي 

عند العرب .. درا�سة وحتقيق( .
اأهم موؤلفاته الفكرية والفل�سفية والببليوغرافية

اأجنز الأ�ستاذ الدكتور الأع�سم الراحل عن 79 عامًا 
خالل عمله الأكادميي والبحثي ، العديد من البحوث 

والدرا�سات والببليوغرافيا التوثيقية والفللوجية 
واأك����ر م����ن ثالثني كتاب����ًا ، لعل من اأبرزه����ا )تاريخ 
ابن الّريونِدي امللحد –  وهو اطروحته للدكتوراه 
 .. الغ����زايل  و)الفيل�س����وف  كم����ربدج(  جامع����ة  يف 
اإع����ادة تق����ومي ملنحن����ى تط����ّوره الّروح����ي ( و)ابو 
حي����ان التوحي����دي يف كتاب املقاب�س����ات( و)ر�سائل 
منطقي����ة للفال�سف����ة الع����رب( و)ر�سائ����ل منطقية يف 
احل����دود والر�سوم( و)من تاري����خ الفل�سفة العربية 
ت�سري����ح  يف  فل�سفي����ة  )مقارب����ات  و  الإ�س����الم(  يف 
العق����ل عن����د الع����رب( و)درا�س����ات يف ال�ست�سراق( 
و)اإب����ن ر�س����د وفل�سفته ب����ني ال����رتاث واملعا�سرة( ، 
وترجمت بع�ص موؤلفاته اإىل النكليزية والفار�سية 
، ف�ساًل عن اإ�سرافه ومناق�ساته لع�سرات من ر�سائل 
الدكت����وراه يف اجلامع����ات  واأطاري����ح  املاج�ست����ري 
العراقي����ة . ومن بني ه����ذه املوؤلفات العديدة نتوقف 
عن����د موؤلف����ني مهمني مل����ا لهما م����ن دللة عل����ى تطور 
املنح����ى الفكري عن����د الأع�سم وابت����كاره وجتديده 
يف اإع����ادة قراءة الكتب الرتاثية الفل�سفية والفقهية 
والكالمي����ة ، م�ستعينني مبقدمات����ه واآرائه واأفكاره 
يف هذي����ن املوؤلف����ني ، اللذين ت����ركا ب�سمة لن ُتحى 

يف تاريخ البحث الفل�سفي العربي والإ�سالمي .
كنُت مع الغزايل �سريحًا �سراحته مع نف�سه !

انتهى الأع�سم من كتابه)الفيل�سوف الغّزايل ، اإعادة 
تقومٍي ملنحنى تط����ّوره الّروحي( يوم اخلام�ص من 
اآب 1973 يف بغ����داد ، واأه����داه اىل ُروح املرح����ُوم 

وال����ده ، و�س����م الكت����اب يف ف�سل����ه الأول تهي����دًا 
عام����ًا اإىل درا�سة الغ����ّزايل يحتوي عل����ى توطئة ثم 
ا�ستخال�����ص ، وم����ا بينهم����ا الغ����ّزايل يف امل�س����ادر 
القدمي����ة ومالحظ����ات ببليوغرافي����ة والغ����ّزايل يف 
الدرا�س����ات العربية احلديث����ة ، وي�ستعر�ص الف�سل 
الث����اين �سريت����ه م����ن الناحي����ة التاريخي����ة ، ولدته 
واأ�سرت����ه ودرا�ست����ه ، ث����م الغ����ّزايل ونظ����ام املل����ك ، 
والغّزايل يف بغداد ، ورحلة الغّزايل ووفاته ، فيما 
تن����اول الف�سل الثالث تهيدًا ع����ن الغّزايل وموقفه 
اجل����ديل من معا�سريه ، والغّزايل وعلوم الفال�سفة 
، ومو�سوعي����ة الغّزايل . ويف الف�سل الرابع يبحث 
املوؤلف يف قلق الغ����ّزايل ومر�سه و�سّكه عرب تهيد 
م����ع م�سادر القلق عن����د الغ����ّزايل  ، ويبحث الف�سل 
اخلام�����ص يف كتاب����ه )اإحي����اء عل����وم الدي����ن( ونقده 
للمت�سوف����ة ، ويف الف�سل ال�ساد�����ص يبحث املوؤلف 
يف الإطار الداخلي لبناء الغّزايل ال�سويف ، يلحقه 
بف�س����ل �ساب����ع يت�سم����ن تخطيطًا تف�سيلي����ًا جلذور 
الت�س����وف ع����ن الغ����ّزايل م����ع تهيد يف الف����رق بني 
الزهد والت�سوف ، وموقف الغّزايل من ال�سلة بني 
ال�سريع����ة والت�س����وف . ويف طبع����ات لحقة مزيدة 
ومنقح����ة له����ذا الكت����اب -  طبع����ة دار قب����اء للطباعة 
والن�س����ر والتوزيع عبده غري����ب 1998 وطبعة دار 
الأندل�ص التي اأع����اد فيها طبع الكتاب حتقيقًا لرغبة 
�سديق����ه اأحمد عا�سي – ي�سي����ف الأع�سم اإىل كتابه 
ه����ذا ملحقًا بعن����وان )ترجمة الغ����ّزايل يف الطبقات 
العلّي����ة للوا�سط����ي( وه����ي خمطوط����ة �سغرية عر 
عليه����ا يف مكتب����ة الدرا�سات العلي����ا يف كلية الآداب 
بجامعة بغداد حتت عنوان )ترجمة المام الغّزايل 

من كتاب الطبقات العلية يف مناقب ال�سافعية( .
ويب����دو اأن الأع�سم رحم����ه الله كان م����دركًا ومطلعًا 
عل����ى موؤلفات ل حت�سى كتبت عن الغّزايل مبختلف 
اللغ����ات من اأق�سى ال�سرق اإىل منتهى الغرب : » لكل 
ذل����ك ، اأن يقال �سيء جديد يف الغّزايل اأمر حمفوف 
باملخاط����ر » غ����ري اأن ولعه بقراءة الغ����ّزايل وكتابته 
ملق����الت واأبح����اث كان����ت كله����ا حم����اولت فح�����ص 
ل�سخ�سية الغّزايل يف �سقيه����ا الذاتي واملو�سوعي 
�سجع����ه – كم����ا يقول – على در�����ص منحنى تطوره 
الروحي : » وبعد �سنوات من هذه املوا�سلة رجعُت 
�سنة 1971 من كمربدج اإىل بغداد لأّدر�ص الفل�سفة ، 
فكان ذلك عودًا على فح�ص الغّزايل وتقدميه ب�سكل 
�سّيق ومبتك����ر لطاّلبي يف كلية الآداب » . كما ُيدرك 
الأع�س����م اأهمية وج����راأة تفكيكه املع����ريف للغّزايل ، 
لذل����ك جنده يع����رتف باأنه كان مع الغ����ّزايل �سريحًا 
�سراحت����ه م����ع نف�سه لو قدر ل����ه اأن ُيبعث فيكتب عن 

اأزمته الروحية كتابًا كهذا الذي بني اأيدينا . 
وقد يت�س����اءل القارئ الكرمي عن ه����ذا اجلديد الذي 
ج����اء ب����ه الأع�س����م يف قراءت����ه للغ����ّزايل ؟ واجلواب 
اأترك����ه للموؤل����ف : )نالح����ظ اأن البح����ث يف الغّزايل 
بالباحث����ني  تن����اأى  جدي����دة  منهجي����ة  اإىل  بحاج����ة 
ع����ن التقلي����د اأو ال����رتدد اأو التطّرف ل����ه ، اأو عليه( ، 
ويق�س����د بذلك جملة م����ن الباحثني الذي����ن ا�ستهرت 
موؤلفاته����م ع����ن الغ����ّزايل ب����ني الق����راء الع����رب عل����ى 
يف  مب����ارك  زك����ي  واأبرزه����م   ، اخل�سو�����ص  وج����ه 
كتاب����ه )الأخالق عن����د الغّزايل ، القاه����رة 1925( و 
اأحم����د فريد الرفاع����ي يف كتابه)الغ����ّزايل ، القاهرة 
1936( وعب����د الدائم اأبو العط����ا البقري يف كتابيه 
و   )1940 القاه����رة   ، الفل�سف����ي  الغ����ّزايل  )تفك����ري 
)اعرتاف����ات الغ����ّزايل ، القاه����رة 1943( والأزهري 
ط����ه عبد الباقي �سرور يف كتاب����ه ال�سغري )الغّزايل 
، القاه����رة 1945( والدكتور �سليمان دنيا يف كتابه 
)احلقيق����ة يف نظر الغ����ّزايل ، القاهرة 1947( الذي 
ُه الأع�سم تربيرًا ملوقف الغّزايل اأكر منه حتلياًل  َعدَّ
����رج الأع�سم على كت����ب اأخرى لهيام  له����ا . وكذلك يعِّ
نويالت����ي ، و�سي����خ الأر�����ص ، وعرج����ون ، وح�سني 

اأمني ، وب����دوي ، وعادل زعي����رت يف ترجمته لكتاب 
)الغ����ّزايل ، القاه����رة 1958( للم�ست�س����رق كارا دي 
ف����و ، وعب����د الك����رمي العثمان يف كت����اب قدم����ه لَنْيِل 
املاج�ست����ري يف القاه����رة ) الدرا�س����ات النف�سية عند 
. وي�سن����ف  امل�سلم����ني والغ����ّزايل بوج����ٍه خا�����ص( 
الأع�س����م اأعم����ال موؤرخي الفل�سفة الذي����ن ينق�سمون 
اإىل ثالث����ة اأ�سناف : �سنف ي����رى اأن الغّزايل ممثل 
حقيقي للفل�سفة ، و�سنف اآخر ل يرى الغّزايل ممثاًل 
اإّل للتي����ار الديني امل�س����اد للفل�سفة ، و�سنف اأخري ، 
اأغرب من ال�سنفني ، اأولئك الذين ينّزهون الغّزايل 
عن الفل�سفة ويرفعون����ه اإىل م�ساف الأولياء . لذلك 
ف����اإن الأع�سم يقر انه يف منته����ى ال�سعوبة اأن يخلو 
كتابه من موؤثرات القدماء واملحدثني ، واملعا�سرين 
منه����م بوجه خا�ص ، لكن����ه – اأي كتابه عن الغّزايل 
– حماولة جاّدة يف فهم الغّزايل وتف�سري م�سكلته 

الفل�سفية .
يعالج الأع�سم يف �سفحات كتابه عن الغّزايل الكثري 
م����ن الطروح����ات املتناق�س����ة ع����ن ه����ذه ال�سخ�سية 
الإ�سالمي����ة اجلدلي����ة املث����رية للِحج����اج ، والت����ي ل 
ق����ة للكتاب  ميك����ن الط����الع عليه����ا اإّل يف قراءة معمَّ
باأكمل����ه ، لكنن����ا يف هذا املق����ال الذي نكتب����ه ملنا�سبة 
رحيل����ه الأب����دي ميك����ن فق����ط اأن ن�س����ري اإىل بع�����ص 
الإ�سارات التي �سّمنه����ا يف خاتة كتابه ، فالأع�سم 
ي����رى اأن الغّزايل » قد ت�س����وف نتيجة جذور عميقة 
تع����ود اإىل ن�ساأته الأوىل ، وتربيت����ه ، وتلمذته على 
اأ�ست����اذ �سويف . ثم اأبعدته رغبات����ه يف الدنيا ، واإذ 
�سق����ط مري�س����ًا تنبه اإىل ن����داء دفني دع����اه اإىل قطع 
العالئ����ق ، فت�سوف . وكما لحظن����ا اأن احّلالج كان 
ي�سعر بل����ذة تعذيب نف�س����ه ، واأن ال�سبلي كان يتلذذ 
بجنون����ه ، واأن الب�سطام����ي كان يتل����ذذ بهذيان����ه ، 
نالحظ اأي�سًا اأن الغ����ّزايل كان يتلذذ ب�سقاء غريب ، 
رغم اأن����ه كان متفائاًل يف منهجه . ومرد هذا ال�سقاء 
مواقف����ه الكثرية ، الفل�سفي����ة ، والكالمية ، والفقهية 
، وال�سيا�سي����ة . فلق����د مار�ص الغ����ّزايل يف ن�ساطاته 
املختلفة نواحي متع����ددة من الكفاءات ، كفيل�سوف 
، ومتكل����م ، وفقيه ، و�سيا�سي ، وما �ساحب ذلك من 
هم����وم واأعباء واإحب����اط » . ويف حكمه الأخري على 
�سخ�سي����ة الإمام الغ����ّزايل ينتهي الأع�س����م اإىل اأنها 
»  اعت����ربت كاأب����رز �سخ�سي����ة روحي����ة يف الإ�سالم ، 
وم����ن اأبقاها اأث����رًا يف تطوير الفك����ر الديني . ولقد 
كان يف منحناه الع����ام ان�سانيًا ، وطموحًا ، وعاقاًل 
، مع كّل ما جت�سد من �سكوك يف انقالبياته املتتالية 
. اإنن����ا نراه بحق ، من اأب����رز املفكرين يف الإ�سالم ، 
م����ع ما طراأ م����ن حتّولت يف مواقف����ه العامة ، وتلك 
حال����ة مل نر نقي�سًا له فيها غري املفكر ابن الّريونِدي 
، ال����ذي مل ي�ستطع اأن ينتهي لغ����ري الأميان بالعقل ، 
على عك�ص الغ����ّزايل الذي فح�ص كل فكرة بحثًا عن 
اليق����ني ، وانته����ى اإلي����ه عندما ت�س����وف ، عن طريق 
الإمي����ان بالقلب ، فاأبق����ى العقل يف الأر�ص ، و�سّعد 

اميانه اإىل ال�سماء ! » .

راأي خمالف يف عقيدة ابن الّريوندي !
قد يالحظ بع�ص الق����راء ول�سيما من املتخ�س�سني 
يف الفل�سف����ة ومن اأ�ساتذتها وطلبته����ا ، اأنني قدمت 
كت����اب الغ����ّزايل لالأع�سم عل����ى كتابه الآخ����ر عن ابن 
الّريون����ِدي م����ع ان هذا الأخ����ري اأ�سب����ق يف التاأليف 
م����ن الأول ، وق����د فعل����ت ذل����ك متعم����دًا ل غفل����ًة ول 
�سه����وًا ، فلقد اأع����اد الأع�سم بعد �سن����وات قراءة ابن 
�ص  َه مل����ا  » تعرَّ الّرون����ِدي قراءة جدي����دة بعد اأن تنبَّ
له من التزييف والنتح����ال يف جملة ما ين�سب اليه 
م����ن مذاه����ب وعقائد واأق����وال » لذل����ك ف����اإن قراءتنا 
ناق�س����ة  �ستك����ون  الأع�س����م  قدم����ه  كم����ا  للّريون����ِدي 
وغ����ري دقيقة لو اعتمدنا عل����ى كتابه الأول املو�سوم 
)تاري����خ ابن الّريون����ِدي امللحد( ، ال����ذي اأعد مواده 
لأول م����رة بني �سنت����ي 1966 – 1968 وح�سل فيه 
عل����ى الدكت����وراه من جامع����ة كمربدج ع����ام 1972، 
راجع����ًا فيه اإىل ب����ول كراو�ص كما ق����راأه املوؤلف يف 
كت����اب عبد الرحمن ب����دوي )من تاري����خ الحلاد يف 
الإ�س����الم  ، القاه����رة 1945( فق����د ذه����ب الأع�سم يف 
كتاب����ه الآخر )اب����ن الّريونِدي يف املراج����ع العربية 
احلديث����ة ، املجل����د الأول( ، والذي �سدر يف بريوت 
�سن����ة 1978، واأعقبه املجلد الثاين �سنة 1975 اإىل    
»  راأي خمال����ف يف م�سكل����ة عقيدة اب����ن الريّونِدي ، 
ومواقف����ه الفكرية من املدار�ص الفل�سفية يف ع�سره 

على اخل�سو�ص » .
األف عام من امل�سادر عن رجل مهم وخطري ! 

يف املجل����د الأول م����ن كتاب����ه )اب����ن الّريون����ِدي يف 

املراج����ع العربية احلديث����ة – مع الذيل الأول على » 
تاريخ ابن الّريونِدي امللِحد »( الذي �سدرت طبعته 
الأوىل عن من�سورات دار الآفاق اجلديدة – بريوت 
�سن����ة 1978 ، واملجل����د الث����اين ال�س����ادر ع����ن الدار 
نف�سه����ا �سنة 1979 م����ع الذيل الثاين عل����ى » تاريخ 
اب����ن الّريون����ِدي امللِحد » ال����ذي اأه����داه اإىل الأ�ستاذ 
الدكت����ور مالك����ومل كام����رون لينز مدي����ر الدرا�سات 
ال�سرقي����ة يف كلي����ة مب����ربوك واأ�ست����اذ العربي����ة يف 
جامعة كمربدج ، ي�سرح الأع�سم اأ�سباب اإ�سدار هذا 
الكت����اب الفخم مبجلدي����ه الأول والثاين و�سفحاته 
الت����ي تتجاوز الثمامنائة �سفحة م����ن القطع الكبري 
، بالق����ول : »عندما دفعت مبخطوطة كتابي » تاريخ 
ابن الّريونِدي امللِحد » اإىل النا�سر يف ربيع 1974 ، 
اأ�سرُت يف مقدمتي اإىل اأن هناك مادة ممتازة تتعلق 
بابن الّريونِدي ل زالت غري جمموعة �سمن الكتاب 
. وه����ي متناثرة يف كتٍب مطبوعة وخمطوطة ، كان 
م����ن الع�سري عل����يَّ ، وكنُت وقتها يف ج����دة ، تهيئتها 
اء العربي����ة باأن اأحل����ق كتابي  للن�س����ر . فوع����دُت ق����رَّ
القادم » ابن الّريونِدي يف املراجع العربية احلديثة 
» ، بذي����ل ا�ستق�س����ي فيه ما فاتني ذك����ره ، اأو الن�ص 
والتعليق علي����ه ، من امل�سادر املحددة باألف عام يف 
كتاب����ي الأول . ومن هذا يعرف اأن اجلهود املبذولة 
يف ن�س����ر ه����ذا الكت����اب امنا ه����ي ا�ستم����رار وا�سح 

للجهود التي بذلت يف ن�سر الأ�سل » .
ين�س����ر الأع�س����م يف الق�س����م الأول من املجل����د الأول 
ن�سو�س����ًا تع����ود اإىل القرن اخلام�ص الهج����ري َوَرَد 
فيها ذكر ابن الّريونِدي ، وهي للقا�سي عبد اجلبار 
يف كتاب����ه) تثبي����ت دلئل النب����وة( ، ولأبي من�سور 
البغ����دادي من كتاب����ه )امللل والنح����ل( ، ومن القرن 
ال�ساد�����ص ين�س����ر ن�سو�سًا لإب����ن ع�ساكر م����ن كتابه 
)تبي����ني ك����ذب املف����رتي فيما ن�س����ب اإىل الم����ام ابي 
احل�س����ن الأ�سع����ري( ، وم����ن القرن الثام����ن العالمة 
احلل����ي وكتابه )انوار امللك����وت يف �سرح الياقوت( 
، والقا�س����ي عبد الرحمن اليج����ي وكتابه )املواقف 
يف عل����م ال����كالم( ، و�س����الح الدي����ن ال�سف����دي م����ن 
كتاب����ه )كت����اب ال����وايف بالوفي����ات( ، و�سم�ص الدين 
الكرماين من كتابه )�سم�����ص املواقف( ، ومن القرن 
العا�س����ر �سم�����ص الدي����ن الروم����ي وكتاب����ه )ر�سائ����ل 
يف ت�سحي����ح لف����ظ الزنديق( ، وم����ن القرن احلادي 
ع�س����ر حاج����ي خليف����ه وكتاب����ه )ك�سف الظن����ون عن 
ا�سام����ي الكتب والفنون( ، و�سهاب الدين اخلفاجي 
وكتابه )دي����وان الأدب( ، وعنايت الله القهبائي يف 
كتاب����ه ) جممع الرج����ال( ، ومن الق����رن الرابع ع�سر 
احل�سيني النج����ادي القنوجي وكتابه )التاج املكلل 
من جواه����ر ماآثر الطراز الآخ����ر والأول( ، وال�سيد 
رو�س����ات   ( وكتاب����ه  اخلوان�س����اري  باق����ر  حمم����د 
اجلن����ان( ، وا�سماعي����ل با�س����ا البغ����دادي وكتابي����ه 
)اي�س����اح املكن����ون يف الذي����ل على ك�س����ف الظنون( 
و)هدية العارفني ا�سماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني( ، 
وال�سيخ علي حمفوظ )البداع يف م�سار البتداع( 
. ويخ�س�����ص املوؤل����ف الق�سم الثاين م����ن هذا املجلد 
للمراج����ع العربي����ة احلديث����ة الت����ي ذك����ر فيه����ا اب����ن 
الّريون����ِدي وهي لعب����د الرحمن الربقوق����ي )�سبط 
و�س����رح » التلخي�ص » للقزويني ، القاهرة 1904( ، 
وكامل كي����الين )ر�سالة الغفران لل�ساعر الفيل�سوف 
اب����ي الع����الء املع����ري ، القاه����رة 1923( ، والأ�ستاذ 
ني����ربك )مقدمة كت����اب النت�سار للخي����اط ، القاهرة 
1925( ، و�سليم خياطة )ابن الراوندي ، فذلكة عنه 
، القاه����رة 1931( ، وال�سي����د حم�سن الأمني )اأعيان 
ال�سيعة ، بريوت 1961( ، وباول كراو�ص من كتابيه 
)ر�سائل فل�سفية لأبي بكر حممد بن زكريا الرازي ، 
القاه����رة 1939( و )كتاب الزم����رذ لبن الراوندي ، 
ب����ريوت 1943( ، وعبد الرحمن بدوي  )من تاريخ 
الحل����اد يف الإ�سالم ، القاه����رة 1945( ، وبيني�ص ، 
�ص )مذهب ال����ذرة عند امل�سلم����ني وعالقته مبذاهب 
اليون����ان والهنود ، ترجمة الدكتور عبد الهادي اأبو 
ريدة ، القاهرة 1946( ، واحمد تيمور با�سا )�سبط 
الأع����الم ، القاهرة 1947( ، وزهدي ح�سن جار الله 
)املعتزلة ، القاهرة 1947( ، والبري ن�سري )فل�سفة 
املعتزل����ة ، فال�سفة الإ�س����الم الأ�سبقني ، ال�سكندرية 
1950( ، وعائ�س����ة عب����د الرحم����ن )ر�سال����ة الغفران 
لأب����ي العالء املعري ، القاه����رة ، بال تاريخ( ، وخري 
الدين الزركلي )الأعالم ، القاهرة 1956( ، وال�سيخ 
عبا�ص القم����ي )الكنى والألق����اب ، النجف 1956( ، 
وعمر ر�سا كحالة )معجم املوؤلفني ، دم�سق 1975( 
، وال�سيخ مو�سى ال�سبيت����ي )املحاكمة بني اخلياط 
وابن الراون����دي ، 1958( ، وال�سيخ عبد الله نعمة 

)ه�سام ب����ن احلكم ، اأ�ستاذ الق����رن الثاين يف الكالم 
واملناظ����رة ، ب����ريوت 1959( ، واحم����د الها�سم����ي 
)جواه����ر البالغ����ة يف املع����اين والبي����ان والبدي����ع ، 
القاه����رة ، 1960( ، وفردنان����د توت����ل )املنج����د يف 
اللغة والعل����وم ، بريوت 1960( ، وجوزف الها�سم 
)الفارابي ، بريوت 1960( ، والأب رت�سرد يو�سف 
)الت�ساني����ف املن�سوبة اإىل فيل�سوف العرب ، بغداد 
1962( ، وعم����ر فروخ )�سفح����ات من حياة الكندي 
وفل�سفته ، بريوت 1962( ، وال�سيخ علي اخلاقاين 
)�سع����راء بغ����داد ، اجلزء الث����اين ، بغ����داد 1962( ، 
وها�سم مع����روف احل�سني )ال�سيعة ب����ني الأ�ساعرة 
واملعتزل����ة ، ب����ريوت 1963( ، وم�سطف����ى �س����ادق 
الرافعي )اعجاز القراآن والبالغة النبوية ، القاهرة 
1965( ، وال�سي����خ عبد الل����ه نعمة ) فال�سفة ال�سيعة 
، ب����ريوت 1965( ، وعب����د احلمي����د العلوجي )عطر 
وح����رب ، بغ����داد ، 1967( ، وعرف����ان عب����د احلمي����د 
)درا�س����ات يف الف����رق والعقائ����د الإ�سالمي����ة ، بغداد 
1967( ، وح�س����ام حمي����ي الدين الآلو�س����ي )حوار 
بني الفال�سفة واملتكلمني ، بغداد 1967( ، وعبد الله 
اخلطي����ب )�سالح بن عبد القدو�ص الب�سري ، بغداد 
1967( ، وابراهيم بيومي )يف الفل�سفة الإ�سالمية 
منه����ج وتطبي����ق ، القاه����رة 1968( ، وبر�سرت ي�سر 
)اأ�س����ول نق����د الن�سو�����ص ون�س����ر الكت����ب ، اع����داد 
الدكت����ور حممد حمدي البك����ري ، القاهرة 1969( ، 
وحممد عمارة )املعتزلة وم�سكلة احلرية الإن�سانية 
، ب����ريوت 1972( ، وفاروق عم����ر )ملحات تاريخية 
ع����ن اأح����وال اليه����ود يف الع�س����ر العبا�س����ي ، بفداد 
1972( ، وماجد فخري ) تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية 
ن ب����ريوت 1974( ، وعبد الأمري الأع�سم من كتابيه 
)الفيل�س����وف الغ����زايل ، ب����ريوت 1974( و) ن�سري 
الدي����ن الطو�س����ي ، ب����ريوت 1975( ، وعبد الزهرة 
البن����در )نظري����ة الب����داء عن����د ال�س����ريازي ، النجف 
1975( ، ون����وري القي�س����ي و�سام����ي مك����ي العاين 
)منه����ج حتقيق الن�سو�ص ون�سرها ، بغداد 1975( 
، وعب����د الل����ه اجلب����وري )مقدم����ة اب����ن در�ستوي����ه ، 
بغ����داد 1975( ، وجوزيف فان ا�ص )الفارابي وابن 
الريون����دي ، ترجم����ة كامل م�سطف����ى ال�سيبي وعبد 
الأم����ري الأع�سم ، بغ����داد 1975( ، ويختت����م املوؤلف 
هذا املجل����د الأول ببحثه املن�سور �سنة 1975 حتت 
عن����وان )ال�سع����ر املن�س����وب اإىل اب����ن الّريون����ِدي( . 
كم����ا ين�سر ملحق����ًا يف نهاي����ة املجلد يت�سم����ن مقالة 
)اب����ن الراون����دي( لالأ�ست����اذ باول كراو�����ص ترجمها 
ع����ن الملانية الدكتور عب����د الرحمن بدوي يف كتابه 
)تاري����خ الإحل����اد يف الإ�سالم( الذي اأه����دى الأع�سم 

اليه هذا املجلد .
يوا�س����ل الأع�سم يف املجلد الث����اين ن�سر الن�سو�ص 
القدمية واحلديثة مع الذيل الثاين على » تاريخ ابن 
الّريون����ِدي امللِحد » مبتدئًا بن�ص م����ن القرن الرابع 
لأب����ي القا�س����م البلخ����ي يف كتابه )ذك����ر املعتزلة من 
مقام����ات الإ�سالميني( ، ومن الق����رن اخلام�ص ثالثة 
ن�سو�����ص للقا�س����ي عبد اجلبار هي عل����ى التوايل : 
)كتاب ف�سل العت����زال وطبقات املعتزلة ومباينتهم 
ل�سائ����ر املخالف����ني( ، و)املغني يف اأب����واب التوحيد 
والع����دل ، اجل����زء 16 » اعجاز الق����راآن » الذي حققه 
اأم����ني اخل����ويل باإ�س����راف ط����ه ح�س����ني( ، و ) املغني 
يف اأب����واب التوحي����د ، اجل����زء 20 » المامة » الذي 
حقق����ه عبد احلليم حممود و�سليم����ان دنيا باإ�سراف 
ط����ه ح�س����ني اأي�س����ًا( ، ثم ن�����ص ثالث لأب����ي من�سور 
البغدادي م����ن كتابه  )ا�سول الدي����ن( ، ورابع لبن 
الف����ّراء من كتاب����ه )كتاب املعتم����د يف اأ�سول الدين( 
، ون�س����ني للني�ساب����وري من كتابيه)كت����اب امل�سائل 
يف اخل����الف بني الب�سريني والبغداديني( و)ديوان 
ال�س����ول – يف التوحي����د( ، ون�����ص �ساب����ع للحاكم 
اجل�سم����ي م����ن كتاب����ه )الطبق����ات احلادي����ة ع�س����رة 
والثاني����ة ع�سرة م����ن كتاب » �سرح العيون » ( ، ومن 
القرن ال�ساد�ص ن�ص لبن الأنباري من كتابه )نزهة 
الألب����اء يف طبق����ات الأطب����اء( ، ومن الق����رن ال�سابع 
ن�����ص للقفطي م����ن كتابه )اإنب����اه الرواة عل����ى اأنباء 
النّح����اة( ، وبذل����ك ينته����ي الق�سم الأول م����ن املجلد 
الث����اين . ويف الق�س����م الثاين من املجل����د املخ�س�ص 
للمراج����ع العربية احلديثة يقتب�ص الأع�سم من كتب 

حديثة عديدة.
القدمي����ة  م�س����ادره  ن�سو�����ص  م����ن  انتهائ����ه  بع����د 
واحلديثة التي بلغت 172 ن�سًا ، يخ�س�ص الأع�سم 
يف ه����ذا املجلد الث����اين �سفحات لن�سو�����ص �سرقية 
فار�سي����ة وتركي����ة تتعّلق باب����ن الّريون����ِدي ، �سماها 
) ال�سميم����ة( ، م�س����ريًا اإىل اأن الن�سو�����ص الرتكي����ة 

يف الدرا�س����ات احلديث����ة املتعلق����ة باب����ن الرّيونِدي 
هام�سي����ة ، لذل����ك فاأن����ه مل يقتب�����ص اإل ن�س����ًا واح����دًا 
ل�سامي بيه فرا�سريي » كنموذج لهتمامات الأتراك 
بابن الرّيونِدي ، وهو اهتمام �ساذج بال ريب » وفق 
تعب����ريه . ويو�س����ح اأن الن�سو�����ص الفار�سية التي 
اأح�ساها عن اب����ن الرّيونِدي هي اأكر من الرتكية ، 
لكنه مل يقتب�ص غري ثالثة ن�سو�ص الأول عن حميد 
الله م�ست����ويف ، والثاين عن خواند اأمري ، والثالث 
جمل����ة ن�سو�����ص ع����ن عبا�����ص اقب����ال ، ويع����د ه����ذه 
الدرا�س����ات خري النم����اذج للدرا�س����ات الإيرانية يف 
اب����ن الرّيون����ِدي . ويعود الأع�س����م يف نهاية الكتاب 
اإىل م�سادر اأخرى يخ�س�ص له ما ا�سماه )ا�ستدراك 
عل����ى الن�سو�ص العربي����ة( يذكر فيها كتب����ًا متنوعة 
حلن����ا الفاخ����وري وخلي����ل اجل����ر و�سوق����ي �سيف ، 
وعب����د ال�ستار عّز الدين الراوي يف كتابيه )مدر�سة 
بغداد املعتزلي����ة الكالمية يف القرن الثالث الهجري 
ال�سكندري����ة  للماج�ست����ري يف جامع����ة  – ر�سالت����ه 
1974( ، و)القا�س����ي عبد اجلبار بن اأحمد املعتزيل 
وفكره الإ�سالمي – اطروحته للدكتوراه يف جامعة 

ال�سكندرية 1977( .
للم�س����ادر  التف�سيل����ي  العر�����ص  ه����ذا  م����ن  اأردُت 
واملراجع القدمية واحلديثة والن�سو�ص الفل�سفية 
والكالمي����ة التي رجع اليها الأع�سم يف كتابه الكبري 
ع����ن اب����ن الرّيون����ِدي ، اأن األف����ت انتب����اه الق����ارىء 
املخت�����ص وغ����ري املخت�����ص، اإىل موهبت����ه الفذة يف 
البحث العلم����ي، وقدرته على التنقي����ب والتق�سي، 
وجديته يف التوثيق والفهر�سة ، واإخال�سه ملنهجه 
يف البح����ث ، ومران����ه عل����ى العم����ل الببليوغ����رايف 
ال����ذي يتطل����ب �سربًا ل ح����دود له ، وفي����ه يظهر اأثر 
اأ�ست����اذه الدكتور كامل م�سطف����ى ال�سيبي املعروف 
بداأب����ه و�سربه وموهبت����ه يف التوثي����ق والفهر�سة 
واحلف����ر يف اأعم����اق املراجع والن�سو�����ص الرتاثية 
يف الفل�سفة وعلم ال����كالم وال�سعر والت�سوف . ول 
�س����ك ان اعداد الفهار�ص عمل �ساق قد ياأخذ من وقت 
الباح����ث وجهده ال�سيء الكثري ، ول بد له من معني 
َه  يف اعداده����ا . وه����و ل ين�سى يف كل كتاب اأن يوجِّ
ال�سكر ملن �ساعده يف اإجناز الفهار�ص ، وهنا ي�سري 
اإىل ولده مهند » الذي عّودين على تقدمي كل العون 
يف الأزمات ، واأخ�ّص فهر�سة كتبي ال�سابقة ، اأقول 
: اأع����ّد الفهار�ص العامة ملجلدي هذا الكتاب ، لوحده 
ه����ذه امل����ّرة ، بني كم����ربدج وبغ����داد 1978- 1979 
، ف�س����رف ل����ه من وقت����ه ، و�س����ّدد عليه م����ن �سربه ، 
و�سّح����ى فيه من تعبه ، ما بره����ن عندي على ُح�ْسِن 
منهج����ه ، وهو ملّ����ا يتعّد ال�سابعة ع�س����رة من عمره ، 

باركه الله ولدًا طيبًا حمّبًا للعلم والعلماء » .
وبع����د ، ما �سبب كل ه����ذه الهتمام والتعب واجلهد 
وال�س����رار واملثاب����رة يف ع����ودة الأع�س����م اإىل اب����ن 
الريّونِدي الذي و�سفه يف كتابه الأول بامللِحد على 
خطى م����ن �سبقه م����ن الأقدمني واملحدث����ني ، ثم عاد 
اليه بحثًا وتنقيبًا وك�سفًا جديدًا يبعد عنه القراءات 

اخلاطئة ورمبا املتحاملة ؟
 )لك����ي اأ�سع – يق����ول الأع�سم – ب����ني يدي املعنيني 
بال����رتاث جمي����ع الرتاكم����ات يف اأخب����ار رج����ل مهم 
وخطري ال�ساأن كابن الريوندي . و�سيخرج القارىء 
م����ن هذا املجلد ، كما خرج م����ن املجلد الأول وقبله » 
تاري����خ ابن الريون����دي امللحد » بق�سي����ة جوهرية : 
اذا كان اب����ن الريون����دي �سحي����ة وا�سح����ة لكل هذا 
النتح����ال والتزييف وال�ستطاط ، م����ع ما وجدناه 
م����ن اهتم����ام امل�سادر قدميه����ا وو�سيطه����ا وحديثها 
ب����ه �سلبًا وايجاب����ًا ، ومع تقدير اأهميت����ه البالغة يف 
تاري����خ الفكر الفل�سفي- الديني يف ال�سالم ، فكيف 
حال غريه من الذين غمرهم ال�سياع فتاه ذكرهم يف 
اأقبي����ة من الن�سيان يف الع�سور املظلمة املتاأخرة ؟( 
ث����م يقول ع����ن كتابه اأنه : يجيب عل����ى �سوؤال خطري 
للغاية : على عاتق من تقع م�سوؤولية ت�سويه وجود 

حقيقة رجل ؟  .
 )اإن اب����ن الريون����دي الذي بني اأيدين����ا ، بعد فح�ص 
الن�سو�����ص كلها فح�سًا دقيقًا ، تلون كحرباء مع كل 
انتم����اء له لون ، وكاأنه – وهك����ذا يعجبني ان ازعم 
، وباأيدي  ذاك  بيد هذا �سد  بعد موته  اداة  – كان 
تلك الفئة �سد هذه ، ف�ساع اأ�سله وبقي لدينا ممثاًل 
لنزعات خ�سوم����ه وخ�سومهم وخ�سوم خ�سومهم 
، حتى ي�سل بنا البح����ث وال�ستق�ساء اإىل املوؤلفني 
املعا�سري����ن . لقد انتحلوا الرجل انتح����اًل عجيبًا ، 
خّول لهم عمله����م ان يقّولوه ما مل يقله ، اأو ين�سبوا 
اليه فعاًل مل يفعله( . عبد الأمري الأع�سم . لندن . يف 
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العبيديا. د. علي المرهج مجيد  حسن  د. 

كان م���دين �سال���ح الكب���ري كث���ري امل���دح لأ�ستاذنا 
التباي���ن  رغ���م  الأع�س���م(  )عبدالأم���ري  املرح���وم 
الأيديولوج���ي والفكري بينهم���ا، ولأنني جريء 
باأ�سئلت���ي، ولأن م���دين �سال���ح الكب���ري اأ�ست���اذي 
وامل�س���رف عل���ى اأطروحت���ي للدكت���وراه، جتراأت 
لأ�ساأل���ه ملاذا تدح الأع�سم كث���ريًا، فقال يل قولته 
ال�سه���رية: »الأع�سم اآوى الفل�سف���ة بعد اأن �سارت 
�سري���دة«، وه���و يق�سد بقولت���ه ه���ذه اأن بجامعة 
بغ���داد ُهن���اك من ح���ارب بع����ص ُط���اَلب الفل�سفة 
النابهني بحكم جذوره���م املذهبية اأو اجلغرافية، 
فل���م يك���ن له���م م���الذًا اآمن���ًا لدرا�س���ة الفل�سفة ول 
خال����ص ل���و مل يتمك���ن الأع�س���م بحك���م عالقات���ه 
وارتباطات���ه برج���الت الدولة من ال�س���ف الأول 
اآنذاك م���ن فتح ق�سم الفل�سف���ة بجامعة الكوفة يف 
كلي���ة الآداب، وفت���ح الدرا�سات الُعلي���ا فيه خارج 
ال�سواب���ط املُتع���ارف عليه���ا، فوج���د م���ن يرغ���ب 
بدرا�س���ة الفل�سفة من الطلب���ة »املنبوذين« مذهبيًا 
بجامعة بغ���داد من ا�ستكمال درا�سته���م الُعليا يف 
ق�س���م الفل�سفة بجامعة الكوفة الذي فتحه الأع�سم 

مالذهم الأثري يف اإ�ستكمال درا�ستهم..
كان الكبري م���دين �سالح ُيحا�س���ر يف هذا الق�سم 
لطلب���ة الدرا�س���ات الُعليا، ومرة ُقَلت ل���ه ملاذا اأنت 
تذه���ب ب�سي���ارة )ال���رمي( م���ن ن���وع )ا�سكاني���ا( 
للكوف���ة؟ واأع���رف اأن ل قيم���ة مالية كب���رية تتاأتى 
من رحلت���ك ه���ذه؟، فاأجابني اأنني اأذه���ب للكوفة 
مدر�سة الكالم واللغة والفقه لأ�سم عبق تاريخها، 
ول اأرغ���ب مُب�سم���ى النج���ف لأن���ه يرتب���ط عندي 

باملقربة، فالإمام علي )ع( كان كوفيًا..
اأ�ست���اذي م���دين �سال���ح يقول م���ن ي���اأوي حُمبَي 
الفل�سف���ة فه���و فيل�س���وف، والأع�س���م اآوى اأهله���ا 

واأح�سن الإيواء.
كت���ب الأع�س���م واألف وحق���ق فاأجاد واأتق���ن، فقدم 
لنا درا�س���ة من اأروع ما يكون عن )ابن الريوندي 
املُلح���د( بتلمي���ح ذكي عل���ى اأنه من دع���اة التفكري 
العقالين )التنويري(، فهو ُيح�سن التورية وُيتقن 

الدفاع عن روؤيته بالتخفي وراء الن�سو�ص.
اإنها مهارة احل�سيف الذي يتقي �سر جهالة.

عب���د الأمري الأع�سم اأ�ستاذ م���ن طراز املُ�ست�سرقني 
الذي���ن يلحقون الن����ص ليوثق���وه يف كل مكتبات 
الأر�ص. تعلم م���ن )كامل م�سطفى ال�سيبي( الذي 
اأعطاه التزكي���ة للقبول يف الدكتوراه بربيطانيا، 

وكان الأع�سم يذكر هذا بتباه.
الأع�س���م حُمق���ق وُمفهر�ص كب���ري للن�سو�ص على 
طريقة ال�سيبي وامل�ست�سرق���ني، فكان كتابه الأهم 
مو�سوع���ة  الع���رب«  عن���د  الفل�سف���ي  »امل�سطل���ح 
للتعري���ف بالفل�سف���ة ومعنى احل���دود يف كتابات 

الفال�سفة ور�سائلهم.
ُيجي���د فن التفل�سف ب���ذات املقدار ال���ذي ُيجيد به 
ف���ن الإدارة، فه���و )العميد( لكلي���ة الآداب بجامعة 
الكوفة، وه���و ررئي�ص ق�سم الدرا�س���ات الفل�سفية 
ببيت احلكمة، ف���كان يف زمنه هو الق�سم الأن�سط 
باملقارن���ة مع باقي الأق�س���ام الأخرى يف البيت...

اإنه كما اأح�سب من �ُساللة )جربيل بن بخت�سيوع( 
و )يوحن���ا بن ما�سوي���ه( و )ُحنني ب���ن ا�سحاق(، 
اأعتق���د اأنه كان حينم���ا يكتب ي�س���م رائحة الورق 
الأ�سف���ر الذي تناث���رت ذراته يف ع���وامل الف�ساء 

املعريف خارج هيمنة املكان والزمان.
�ساأحت���دث لك���م ع���ن قامت���ه بع���د اأن حتدث���ت ع���ن 

قيمت���ه، وه���ي ل حتَده���ا �سط���ور، ولكن���ه مي�سي 
كما الطاوو�ص مي�سي ُمغ���رتًا بنف�سه ل لرنج�سية 
فيه، واإن كان���ت )الرنج�سية( تليق به، ولكنه كان 
مي�سي مزهوًا بنف�سه لأنه يعرف مقدار ما بذل من 
جهد معريف يف الكتاب���ة والتحقيق جتعله ي�سعر 

بالثقة باأنه جدير مبلئ املكان الذي هو فيه..
حينم���ا كان عميدًا لكلي���ة الآداب بجامعة الكوفة، 
كان���ت ت�ستقدم���ه �سي���ارة )لندك���روز( م���ن ن���وع 
)تيوت���ا( وه���ي الأف�سل، وم���رة ُكن���ت اأقف خلف 
مكتب العميد فاإذا بهذه ال�سيارة تقف، لينزل منها 
اأحده���م ليفتح بابه اخللفي، ف���اإذا ب�سخ�ص مهيب 
ينزل منها ق�سري القامة مُمتلئ بدنيًا، خط ال�سيب 
�سع���ر راأ�سه وال�سارب، ولكن ال���روح مل تر�ص اإَل 
بحي���اة مليئ���ة بالأمل، حينما نزل ه���ذا املليء ثقة 
بنف�س���ه م���ن ب���اب ال�سي���ارة اخللف���ي وترجل عن 
�سهوة )الالندكروز( �ساهَدت �سبابًا يرتاك�سون، 
ورمقت اأحدهم يحمل حقيبة دبلوما�سية من نوع 
)�سم�سونايت(، فعرف���ت اأنها حقيبة هذا الفار�ص، 
وبلم���ح الب�س���ر ب���ني فت���ح ب���اب ال�سي���ارة وحمل 
اأنن���ي  اأحده���م للحقيب���ة الدبلوما�سي���ة، �سع���رت 
اأعي����ص حلظ���ات روؤية مل�سه���د يف فيل���م �سينمائي 

ُيتقن �سانعوه اخراج امل�سهد..
ن���زل الأع�سم م���ن ال�سي���ارة وبع�ص م���ن ال�سباب 
يرتاك�ص خلفه وُقدَامه، وبلحظة اند�ص من الباب 

اخللفي لدخوله للكلية وخروجه منها..
دَر�سن���ي يف الدكت���وراه بجامع���ة بغ���داد، فكانت 
حقيبته )ال�سم�سونايت( من ُم�ستلزمات ا�ستكمال 
ح�س���وره ال�سخ�س���ي واملع���ريف، فم���ا اأن يدخ���ل 
القاعة )ال�سف( ي�س���ع احلقيبة على )امليز( وبعد 
اإطاللته البهية علينا وجلو�سه على الكر�سي خلف 
املن�س���ة يفت���ح حقيبت���ه، لُيخ���رج منه���ا �سكائره، 
وعل���ى م���ا اأتذك���ر اأن���ه ُيح���ب �سكائ���ر )الكريفن(، 
وُيب���َدل نَظارت���ه بنَظ���ارة اأخ���رى، يلب�سه���ا لرتى 
عينيه ترمقان الطلبة خارج النَظارة، عينان تلمح 
بحركات حدقيتهما ذكاء رجل ُمتمر�ص يف احلياة 
والفكر، فهو بنظرته )من ينزل مناظره على اأ�سفل 

خ�سمه(، توقع �سوؤاًل منه يخرتق �سكونيتك.
ل اأظن اأنه فارق اللبا�ص الر�سمي )القاط( يومًا مذ 
عرفت���ه، فاللبا�ص الر�سمي يع�سقه ويحتفي �ساكرًا 

باأن مثل الأع�سم عا�سق له.
هو م���ن اأ�س�ص اجلمعية الفل�سفي���ة العربية، وهو 
م���ن اأ�س����ص الحت���اد الفل�سف���ي العرب���ي، وتراأ�ص 

دوراتهما..
اأ�ستاذ ُيجي���د التفل�سف والتخاط���ب مع املُختلفني 
ول���ه الق���درة عل���ى جمعه���م يف موؤت���ر، فل���م يكن 
)ُمط���اع �سفدي( يتحم���ل اآراء )ط���ه عبدالرحمن( 
ل �سيم���ا بع���د نق���د الأخ���ري لرتجمة كت���اب )جيل 
دولوز وفيلك�ص كيتاري( »ما هي الفل�سة«، ف�َسرح 
عبدالرحم���ن الرتجمة ونقدها يف كتابه )الفل�سفة 

والرتجمة(.
تراأ����ص الأع�س���م ُمناق�س���ة اأطروحت���ي للدكتوراه، 
وكان ُم�ست���اءًا ب�س���دة وع���رَب عن ا�ستيائ���ه لأنني 
مل اأ�ستخ���دم بع����ص م���ن كتابات���ه، فطل���ب من���ي 
التعديل وت�سمني بع����ص مه هوام�ص ما كتبه يف 
اأطروحت���ي، وبع���د ت���ردد، ومبا اأنن���ي ل ُقدرة يل 
عل���ى الرف�ص تقبلت روؤيت���ه، فراجعت اأطروحتي 
ووثق���ت ما ل���ه عالقة مب���ا كت���ب ون�س���ر الأع�سم، 
فر�س���ى عني ت���ام الر�سى ووق���ع يل ا�ستمارات 
املقبولية، وبعد زمن توا�سلنا فكان نعم الأ�ستاذ، 
ومل يك���ن يرت�سي مبخاطبيتي بغري )عاَلوي اأنت 
با�س���ا(، ولرمب���ا ت�ستغرب���ون ملاذا ه���و ُيخاطبني 
بهذا التعبري ب�سيغ���ة )التحبب(؟ �ساأخربكم اأنني 
مل اأحم���ل ل���ه �سغين���ة يوما م���ا، وغ���ريي تبناهم 
وعم���ل عل���ى التعريف به���م يف الو�س���ط الفل�سفي 

العربي، ولكنهم بعد حني تنكروا له.
الأع�سم تليق به �سفة )البا�سا(، با�سا التفل�سف بال 
تكل���ف ول تعقيد، با�سا التحقي���ق يف الفل�سفة بال 
ادعاء، وبا�سا اخ���رتاق التجهيل بتمكن وت�سديد، 
و�سع���ي لن�س���ر التنوير من دون ا�ستخ���دام لآيات 

الويل والثبور و الوعد والوعيد..
)با�سا اآين اأحبك والله واأكلك ما منت ليلي واأح�ص 
روحك تخاطبني وتكلي عاَلوي ل تن�ساين، واآين 
وروح مرهج ما نا�سيك با�سا(...اأخاطبك باأ�سلوب 
التعظي���م )با�سا( لأن���ك )با�س���ا( ل ت�سغلك �سغائر 
الأمور يف املعرف���ة، ف�سكرًا لك لأن ماأواك يلوذ به 
اأه���ل الفل�سفة، لأنك من يليق بك قول الكبري مدين 
�سال���ح )الفيل�س���وف من ي���اأوي الفال�سف���ة( واأنت 

كنت لنا مالذًا نحتمي به نحن اأهل الفل�سفة.

 عرف���ُت املرحوم الأ�ست���اذ الدكتور عب���د الأمري بن 
عب���د املنع���م ب���ن حمم���د الأع�س���م )2019-1940( 
عندم���ا دخلت برغبت���ي اإىل ق�س���م الفل�سفة بجامعة 
بغ���داد ع���ام 1978، وَعرفن���ي اإذ كان م���ن �سم���ن 
الق�س���م يف  الذي���ن در�س���وين يف ه���ذا  اأ�ساتذت���ي 
املراحل اجلامعي���ة كافة، م���ن البكالوريو�ص حتى 

الدكتوراه.
كان يجايل���ه اأثن���اء درا�ست���ي يف الق�س���م عمالق���ة 
الدر����ص الفل�سفي العراقي املعا�س���ر، يوم كان هذا 
الق�س���م وحي���دا متف���ردا يف جامعات الع���راق كافة 
)تاأ�س����ص ع���ام 1949م(، اإذ كان م���ن �سمن زمالئه 
يا�سني خليل )ت1986(، وعرفان عبد احلميد فتاح 
)ت2007( وكام���ل م�سطفى ال�سيب���ي )ت2007(، 
وح�س���ام الآلو�س���ي )ت2013( وجعف���ر اآل يا�سني 
) ت2009(، وح���ازم طال���ب م�ست���اق )ت2017(، 
وم���دين �سال���ح )ت2007(،  وناج���ي التكريت���ي ) 
الذي كان املرح���وم يالزمه مالزمة الظل، ل يفرتق 
عن���ه يف حلظة(، ومو�سى املو�سوي ومنري العاين 
وقي����ص هادي اأحم���د وفاتنة حم���دي و�سهيلة علي 
ج���واد، واأميم���ة ال�س���واف، وعامر عب���ود النفاخ، 
و�سال���ح ال�سماع، ويا�سني حمم���د اأمني. ثم التحق 
الق�س���م عب���د ال�ست���ار  اإىل  يف بداي���ة الثمانين���ات 
ال���راوي وعلي ح�س���ني اجلابري وف�سيل���ة عبا�ص 

مطلك.    
 األق���ى املرح���وم الأع�س���م يف املرحل���ة الأوىل م���ن 
البكالوريو�ص على م�سامعنا حما�سرات يف منطق 
اأر�سط���و، ويف الفل�سفة اليوناني���ة املتاأخرة، ويف 
الفل�سف���ة الإ�سالمي���ة، وقد وجهن���ي لبحث يف هذه 
املرحل���ة ع���ن اأثر الفاراب���ي يف ابن تيمي���ة ) مازال 
البح���ث خمطوطا لدي(، وقد اأ�س���ر بقلمه ال�سريف 
عل���ى البحث ما ن�س���ه ) يا ح�سن اأن���ت واعد، هيئ 
نف�سك للدرا�سات العلي���ا(، وقد عا�سده بهذا الراأي 

اأ�ستاذنا الدكتور ناجي التكريتي. 
كان املرح���وم الأع�س���م �سدي���د التاأن���ق يف ملب�س���ه 
�سم���ح وب�سو����ص، و�س���وت  وهيئت���ه، وذا وج���ه 
جهوري مميز، �سديد احلر�ص يف الدر�ص الفل�سفي 
اجلامع���ي ول يتاأخر عنه دقائ���ق معدودات، يحمل 
الفل�سف���ي  ال���رتاث  كل  يدخ���ل  يف حقيبت���ه وه���و 
العرب���ي الإ�سالمي مفهر�س���ا ومبوب���ًا، وهي �سفة 
لزمت���ه وميزته ب���ني زمالئه العامل���ني يف الفل�سفة 

العراقية املعا�سرة، بل وحتى العربية.
 كم���ا كان �سديد الهتمام بتوجي���ه الطلبة نحو كل 
فع���ل خري وعلم نافع، وكان ل يبخل باأي ا�ست�سارة 
توج���ه ل���ه ع���ن اأي م�س���در اأو مرج���ع، اإذ كان ملمًا 
املامًا بارعا باملكتب���ة الفل�سفية العربية الإ�سالمية، 
ومفهر�س���ا له���ا، يف م�سانه���ا الأ�سلي���ة. وكنا نحن 
الطلب���ة نه���رع اإليه اإذا ما اأردنا الإف���ادة من معرفته 
العرب���ي  الفل�سف���ي  ال���رتاث  املعمق���ة يف  العلمي���ة 
الإ�سالم���ي بفروع���ه كاف���ة م���ن عل���م كالم وفل�سفة 
وت�س���وف، اإذ كان يق���وم به���ذه املهمة وه���و �سعيد 
به���ا لأن فيها نف���ع لطلبته يف كاف���ة مراحل التعليم 

اجلامعي. 
ج���اء املرح���وم الأع�س���م بطل���ب النت�س���اب ع�سوًا 
تدري�س���ًا يف الق�س���م ع���ام 1972، بع���د اأن ح�س���ل 
على الدكت���وراه يف الفل�سفة م���ن جامعة كيمربدج 
ع���ن اطروحته يف ابن الريون���دي وكتابه ف�سيحة 
املعتزل���ة حت���ت اإ�س���راف امل�ست�سرف ج���ون لينز.  
)طبعت الأطروحة اأول مرة بن�سختها الأ�سلية يف 

من�سورات عويدات(.
 ولنت�ساب���ه للق�س���م ق�س���ة يرويها زميل���ه الدكتور 
بطل���ب  تق���دم  الأع�س���م  اأن   (( التكريت���ي:  ناج���ي 

النت�س���اب تدري�سا للق�سم فرف����ص طلبه من بع�ص 
اأع�س���اء الق�س���م كون���ه لي����ص م���ن خرج���ي ق�س���م 
الفل�سف���ة، بل ه���و من خري���ج كلية اأ�س���ول الدين، 
فتدخ���ل التكريت���ي بقوة لتعين���ه يف الق�سم، اإذ كان 
الأع�س���م زمي���اًل له يف كيم���ربدج اأي���ام الدرا�سة((، 
وليك���ون الع�سم بعد ذلك ع�س���وا فاعال ومهما يف 

الدر�ص الفل�سفي حتى وفاته رحمه الله.  
قب���ل ح�سول���ه  كت���اب  م���ن  اأك���ر  الأع�س���م  اأجن���ز 
يف  طالب���ًا  كان  عندم���ا  وذل���ك  الدكت���وراه،  عل���ى 
الروح���ي  املنح���ى  كت���اب  منه���ا:  البكالوريو����ص، 
للغ���زايل حتت اإ�س���راف املرح���وم كام���ل م�سطفى 
الدي���ن الطو�س���ي  ال�سيب���ي، وكت���اب ع���ن ن�س���ري 
موؤ�س�ص علم ال���كالم الفل�سفي الإ�سالمي. وقد طبع 
ه���ذان الكتابان اأول م���رة يف دار ن�سر عويدات يف 
بريوت، ثم اأعاد املرح���وم طبعهما باأكر من طبعة 
بعد اأن نقحهم���ا واأ�ساف عليهما املزيد. كما كان له 
�سولت وج���ولت يف املجالت الثقافي���ة العراقية 

قبل �سفره اإىل كيمربدج.
وبعد اأن التحق الأع�سم تدري�سيا يف الق�سم، اأ�سهم 
ب�سكل فاعل ومميز يف موؤتر الفارابي واحل�سارة 
الإن�سانية املنعقد يف بغ���داد عام 1975، من خالل 
املوؤت���ر،  ل�س���وؤون  واملتابع���ة  والتنظي���م  الدراة 
اإذ اق���رتح املوؤت���رون اأن يع���اد حتقي���ق ن�سو����ص 
الفاراب���ي املنطقية والفل�سفي���ة ور�سائله ال�سغرى 
بعد اأن طبع���ت طبعات غري حمقة، فانربى الأع�سم 
لهذه املهمة و�سافر اإىل افغان�ستان وبع�ص البلدان 
الإ�سالمي���ة لت�سوير وجلب خمطوط���ات الفارابي 
منه���ا ومن ث���م اإعادة حتقيقه���ا، وقد كل���ف الأع�سم 
جمموع���ة من طلبته مل�ساعدت���ه يف حتقيقها ومنهم 
كات���ب هذه ال�سطور وح�س���ن فا�سل جواد وحممد 
حممود الكبي�س���ي واآخرين، فظهرت مطبوعة ولو 
متاخرة مبدة طويلة بكتاب �سادر عن دار التكوين 

يف دم�سق عام 2015.  
تفرغ الأع�سم علميًا عام 1977، اإىل جامعة باري�ص 
الرابعة ل�سنة واحدة، وهناك األقى حما�سرات على 
طلب���ة الدرا�س���ات العربي���ة يف اجلامع���ة عن كتاب 
املقاب�س���ات لأب���ي حي���ان التوحي���دي. وق���د طبعت 
ه���ذه املحا�س���رات فيم���ا بع���د كتابًا حت���ت عنوان: 
التوحي���دي يف كت���اب املقاب�سات، و�س���در عن درا 
الأندل����ص يف بريوت. واأعي���د طبعه مرات عدة يف 

دور ن�سر عربية.
وكما اأ�سرت من قبل ، التحقت يف ق�سم الفل�سفة عام 
1978، واأنهي���ت مرحلة البكالوريو�ص بتفوق عام 
1982، تقدم���ت بعد ذلك بطل���ب النت�ساب لدرا�سة 

طالب���ا  وانتظم���ت  ال�سن���ة،  ذات  يف  املاج�ست���ري، 
يف خري���ف ع���ام 1982، م���ع زمالئي عب���د اجلليل 
كاظ���م الوايل وجميد خملف ط���راد وم�سهد �سعدي 
الع���الف. اإذ در�سن���ي م���ن �سم���ن الذي���ن اأ�ساتذتي 
املرح���وم الأع�س���م، وكان مو�س���وع امل���ادة العلمية 
)امل�سطل���ح الفل�سفي عند الع���رب(، الذي �سي�سبح 
فيما بعد مرجعًا مهما يف الدر�ص الفل�سفي العراقي 
والعربي ملا فيه من ن�سو�ص فل�سفية لفال�سفة عرب 
م�سلمني ع���ن احل���دود والر�س���وم وال�سطالحات 
وه���م: جابر بن حي���ان، والكن���دي، واخلوارزمي، 
واب���ن �سينا، واأب���و حامد الغ���زايل، و�سيف الدين 
الآم���دي. ويف ه���ذا املو�س���وع تعلم���ت عل���ى يديه 
طرائ���ق البح���ث العلم���ي والتحقي���ق للن�سو����ص 
الأ�سلي���ة  م�سانه���ا  اإىل  بالرج���وع  الفل�سفي���ة 
ومقارنته���ا وتط���ور امل�سطل���ح من اليون���ان حتى 
الع���رب امل�سلم���ني. وقد طب���ع الكت���اب اأول مرة يف 
بغداد عام 1986، وقد قمت بعمل فهر�ص تف�سيلي 
للكت���اب باأعالمه وا�سطالحاته وغ���ري ذلك. بعد اأن 

وجهني لهذا العمل الذي �ساأنتفع به ما حييت.
يف عام 1983، وبعد اأن اأنهيت ال�سنة التح�سريية 
للماج�ست���ري  ر�سالت���ي  لأع���داد  بطل���ب  تقدم���ت 
وبتوجي���ه من الأع�سم نف�س���ه حتت عنوان: نظرية 
املعرف���ة عن���د الفاراب���ي، ، وبعد اأن قدم���ت اخلطة 
العلمية للر�سالة، فوجئت اأن املرحوم يا�سني خليل 
ق���د اأر�سل بطلب���ي ليخربين اأن ما قدمت���ه يجب اأن 
تغ���ري خطت���ه بالكام���ل، فو�س���ع يل خط���ة علمي���ة 
جديدة ل تتنا�سب مع ما كنت اخطط له من درا�سة 
ع���ن الفارابي واملعرفة عنده، ل�سيما واأن املرحوم 
يا�س���ني خلي���ل م���ن الفال�سف���ة العراقي���ني والعرب 
املتمر�س���ني ج���دا بالدرا�سات املنطقي���ة والفل�سفية 
املعا�س���رة، دون الغو�ص مبت���ون الفال�سفة العرب 

امل�سلمني. 
ع���دت اإىل الأع�سم وبيدي اخلطة اجلديدة لدرا�سة 
الفاراب���ي بع���د تعديله���ا م���ن قب���ل يا�س���ني خلي���ل، 
ليق���رتح  الأم���ر جمل���ة وتف�سي���اًل،  الأول  فرف����ص 
عل���ي فيما بعد درا�س���ة مو�سوع امل���كان يف فل�سفة 
اب���ن �سينا، وليك���ون امل�سرف عل���ى ر�سالتي، وكان 
لتوجيهاته العلمي���ة الدقيقة واملنهج ال�سارم الذي 
علمن���ي اإياه اأكرب الأث���ر يف م�سريتي العلمية حتى 
الي���وم. وما بني ع���ام 1983 وع���ام 1985 اأجنزت 
ر�سالت���ي للماج�ست���ري لتن���ال ر�س���ا وا�ستح�س���ان 
ال�سادة املناق�سني املرحوم ح�سام الآلو�سي وناجي 
التكريت���ي ولتنال درجة المتياز. ولي�سهم الأع�سم 
بطبعه���ا كتاب���ا ي�س���در ع���ن دار ال�س���وؤون الثقافية 

العام���ة يف بغ���داد ع���ام 1987. وق���د كان املرحوم 
الأع�س���م ق���د اأ�سرف عل���ى ر�سال���ة ماج�ستري اأخرى 
قبل���ي ع���ن الزم���ان عن���د الغ���زايل ملحم���د حمم���ود 

الكبي�سي.
يف ع���ام 1989 ع���ني الأع�س���م عمي���دا لكلي���ة الفقه 
بجامع���ة الكوف���ة، وه���و اخلب���ري ب�س���وؤون واأه���ل 
وجمتم���ع النج���ف كون���ه م���ن مواليد ه���ذه املدينة  
التاريخية العريق���ة، اإذ فيها ن�ساأت اأ�سرته الكرمية 
وع�سريته وما زال���ت. فقام باإدراة هذه الكلية خري 
اإدارة واح���دث فيها تغيريات كب���رية على م�ستوى 
التدري�ص والإدارة وال�سوؤون العليمة، ويف حينها 
دع���اين لتدري����ص م���ادة الفل�سف���ة يف ه���ذه الكلية، 
وكن���ت اأق���دم اإليها م���ن مدينت���ي بغداد الت���ي تبعد 
عن النج���ف حوايل 180 كم، �سعيدا فيما اأقوم به، 

وفرح بتكليفه يل هذه املهمة.
ويف ه���ذه ال�سنة )1989( تقدمت بطلب النت�ساب 
لدرا�سة الدكتوراه بق�س���م الفل�سفة بجامعة بغداد، 
وقبل���ت يف الق�س���م وانتظم���ت طالب���ا في���ه، وكان 
م���ن �سم���ن اأ�ساتذتي الذي���ن در�س���وين الأع�سم، اإذ 
در�سن���ي مادة فكر عرب���ي حديث، وكن���ا نذهب مع 
بقي���ة الزم���الء عب���د اجللي���ل كاظ���م وايل وجمي���د 
خمل���ف ط���راد اإىل مكان خ���ارج اجلامع���ة للقاء به 

وعنه ناأخذ العلم.  
يف عام 1992، اأعيد بقرار رئا�سي تاأ�سي�ص جامعة 
الكوف���ة دون كلية الفقه ، فع���ني الأع�سم مرة اأخرى 
عمي���دا لكلي���ة الآداب فيه���ا. فقام مبهمت���ه على اأمت 
وجه واأكمله، ففتح ق�سم الفل�سفة لأول مرة يف هذه 
الكلي���ة، بع���د اأن كان ق�سما وحي���دا بجامعة بغداد. 
وفت���ح بذات الوق���ت الدرا�س���ات العلي���ا يف الق�سم 
عل���ى م�ستوى املاج�ستري والدكت���وراه، وا�ستخدم 
للتدري����ص في���ه كب���ار املتخ�س�س���ني م���ن جامع���ة 
بغ���داد وه���م: كام���ل م�سطف���ى ال�سيب���ي ) اأ�سب���ح 
رئي�سا للق�س���م(، ومدين �سالح وح�س���ام الآلو�سي 
وقي�ص ه���ادي اأحمد وعلي ح�سني اجلابري ونظلة 

اجلبوري.
يف ع���ام 1993 ا�ستدعاين الأع�سم وهو عميد كلية 
الآداب لالنتق���ال اإىل جامع���ة الكوف���ة م���ن جامع���ة 
بغ���داد، فقبل���ت الأم���ر ب���كل �س���رور، ف�س���در اأم���را 
بتعين���ي رئي�س���ا للق�سم ع���ام 1993، ولكن يف عام 
1995، مت اإعف���اء الأع�سم م���ن مهامه عميدا للكلية، 
ليع���ود بعده���ا تدري�س���ا يف كلية ابن ر�س���د جامعة 

بغداد.
عمل الأع�سم عندما كان عميدا لكلية الآداب بجامعة 
الكوفة على تاأ�سي�ص جمعية العراق الفل�سفية، على 
اأن يك���ون مقره���ا يف بغداد، وقد جن���ح مع زمالئه 
الآخري���ن يف تاأ�سي����ص هذه اجلمعي���ة ومنهم: عبد 
ال�ست���ار ال���راوي، يو�سف حبي، ح�س���ام الآلو�سي، 
عل���ي ح�س���ني اجلاب���ري، نظلة اجلب���وري، وكاتب 
ه���ذه ال�سط���ور، واآخري���ن ممن ل ت�سع���ف الذاكرة 

ذكرهم.
يف عام 1995 �سدر مر�سوم رئا�سي بتاأ�سي�ص بيت 
احلكم���ة، وكان من �سمن اأق�سام���ه ق�سم الدرا�سات 
الفل�سفية، وقد عملنا يف حينها على النهو�ص بهذا 
الق�س���م بكل ما اأوتينا من ق���وة، وكان لعلي ح�سني 
اجلاب���ري ال���دور الفاع���ل يف ه���ذا اجلان���ب، ومن 
جهت���ي اأ�سهم���ت يف تاأ�سي����ص مكتبة بي���ت احلكمة 
م���ع بقي���ة الزم���الء م���ن التخ�س�س���ات الأخ���رى، 
لي�س���در بعدها اأمر رئا�سي بتعي���ني الأع�سم رئي�سا 
للق�س���م، وهنا �ستحدث انعطاف���ة كبرية ومهمة يف 
الدرا�س���ات الفل�سفية يف الع���راق والعامل العربي، 

مع جمي هذا الَعلم الفل�سفي العراقي. 

األعسم وأنا قطوف من الذاكرة ال تمحىرحيل )الباشا( الفيلسوف
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 د. فائزة تومان الشمري

  د.عبدالستار الراوي    

           ولد الدكتور عبدالأمري الأع�سم  يف النجف 
�سن���ة 1940، و ن�س���اأ وتعلم يف بغ���داد )1941 - 
1958(؛ فمار����ص التعليم )يف املدة ما بني 1959 
– 1968( وح�س���ل عل���ى بكالوريو�ص يف علوم 
اللغ���ة العربي���ة و اآدابها / بغ���داد )1968(. فقدم 
جلامعة كمربدج، فاأنت�سب اإىل كلية فتز وليام يف 
الأول م���ن ت�سري���ن اأول 1968، وامتدت درا�سته 
يف جامع���ة كمربدج حتى ظف���ر بالدكتوراه يف 5 

اآب 1972.
            رج���ع اإىل الع���راق، ف�َ�ُع�ّي����ن مدر�س���ًا يف 
ق�س���م الفل�سفة بكلي���ة الآداب يف جامعة بغداد يف 
22 اأيل���ول 1972، بعدها ُرّق����ي اإىل مرتبة اأ�ستاذ 
م�ساع���د يف 1976؛ ث���م اىل اأ�ستاذ �سن���ة 1982؛ 
فكانت �سريته الأكادميية الأوىل يف جامعة بغداد 
الت���ي منحته اإجازة تفرغ علمي لل�سنة الأكادميية 
يف  متفرغ���ا  ا�ست���اذا  ليك���ون   1978  –  1977

جامعتي كمربدج و اأك�سفورد، كما كان 
 – اأ�ست���اذًا زائ���رًا يف جامع���ة باري����ص الرابع���ة 

ال�سوربون )ربيع 1978(.
            يف الأول م���ن اأيل���ول 1989 ع���ني عمي���دًا 
لكلية العلوم الإ�سالمي���ة يف جامعة الكوفة، التي 
بق���ي فيه���ا �سنتني، ث���م عني عمي���دًا لكلي���ة الآداب 
يف اجلامع���ة نف�سها يف الأول م���ن اأيلول 1991، 
فا�ستمر فيها حتى 14 كان���ون اأول 1994، عندما 
نق���ل اإىل جامع���ة بغ���داد لي�سغ���ل من�س���ب اأ�ست���اذ 
تاريخ الفل�سفة ومناه���ج البحث يف كلية الرتبية 
/ ابن ر�سد، و بقي فيها عامني حتى انتخب عميدًا 
لق�س���م الدرا�س���ات الفل�سفية يف بي���ت احلكمة يف 
15 كان���ون اأول 1996، فرتاأ����ص ق�س���م الدرا�سات 
الفل�سفي���ة عل���ى م���دى �سبع �سن���وات؛ لكن���ه ترك 
عمل���ه بع���د 21 اآذار 2003، حا�س���اًل عل���ى اإجازة 
طويلة )بدون راتب( خارج العراق، كاأ�ستاذ زائر 
)2003 – 2004( ث���م اأ�ست���اذ كر�س���ي للفل�سفة و 

املنظق يف جامعة عدن )2004 –2006(.
               ق���ام عبدالأم���ري الأع�س���م يف بيت احلكمة 
)1996 – 2003(  بن�س���ر و حتري���ر العدي���د م���ن 
الكت���ب الفل�سفية، وقّدم لبع�سه���ا الآخر، لكن قوة 
�سريته العلمية يف بيت احلكمة كانت تن�سب على 
اإ�س���داره جمل���ة درا�س���ات فل�سفية )�س���درت على 
م���دى 4 �سنوات 1999 – 2002( باأربع جملدات 
)=16 ع���ددًا(، فكانت اأو�س���ع جملة فل�سفية ت�سدر 

يف العراق.
             كم���ا ان���ه دعا و راأ����ص املوؤترات الفل�سفية 
العربي���ة يف بيت احلكمة )الأول 2000، والثاين 
2001، والثال���ث 2002، والراب���ع 2003(، كم���ا 
عق���د العديد من الندوات م���ا بني 1997 – 2002 
، وكذل���ك اأ�س����ص الحت���اد الفل�سف���ي العرب���ي  يف 
بغ���داد يف اآذار 2001، فاأنتخ���ب رئي�س���ًا لالحتاد 
ملدة ثالثة �سنوات 2001 – 2004؛ وكذلك اأ�س�ص 
جمعية الع���راق الفل�سفية 1991 )فانتخب رئي�سا 
 2001  ،1998  ،1995  ، دورات(1992  لأرب���ع 
وتركه���ا �سن���ة 2003. كم���ا انتخب نائب���ا لرئي�ص 
اجلمعي���ة الفل�سفي���ة العربي���ة يف عم���ان 1998، 
ونائبا لرئي�ص املجل�ص الأعلى للجمعيات العلمية 

يف العراق لدورتني 1997  و 2000.
               ن�س���ر اأك���ر م���ن ع�سري���ن كتاب���ًا )موؤلفًا و 
حمققًا( ما بني 1974 – 2003، كما راجع حمررًا 
و مقدم���ًا خلم����ص كت���ب مرتجم���ة اإىل العربي���ة، 
و ع�س���رة كت���ب اأخ���رى ن�س���رت بالعربي���ة اأ�سال. 
كذل���ك ن�س���ر اأك���ر من مئ���ة بح���ث )يف املجالت و 
الدوري���ات العربية و الأجنبي���ة(، و ثالثني مقالة 
)يف املو�سوع���ات (1995 – 2005. كذلك اأ�سرف 
يف   )2003-1972( الأكادميي���ة  �سريت���ه  خ���الل 
الع���راق عل���ى العدي���د م���ن ر�سائ���ل املاج�ستري و 
اأطاريح الدكتوراه، عالوة على مناق�سات ر�سائل 
و اأطاري���ح كث���رية، كما اخت���ري حمكم���ًا لدرجات 
الدكتوراه وما بعد الدكتوراه يف جامعات بغداد 

والكوف���ة )1979 – 2002(. وق���د انت�س���ر طالبه 
يف الدرا�سات العليا يف العراق والأردن و�سوريا 
و لبنان و اجلزائر وتون����ص وال�سودان واليمن. 
له���ذا ال�سبب و غريه ، وج���د الأع�سم تقديرًا عاليًا 
م���ن زمالئه يف الع���امل العرب���ي، عالوة عل���ى اأنه 
ن�س���ر كتبه املطبوعة )1973 - 2019( يف بغداد، 
بريوت، باري�ص، تون�ص، اجلزائر ،عمان ، دم�سق 
والقاه���رة. لذل���ك، جن���ده معروف���ا م�سه���ورًا بني 

امل�ستغلني بتاريخ الفل�سفة من العرب.
             فك���ر عبدالأمريالأع�س���م ُيظه���ره بجالء يف 
كتبه واحدًا من املفكرين العرب املعا�سرين الذين 
يدعون اىل اإعادة كتاب���ة تاريخ الفل�سفة العربية، 
واإع���ادة ق���راءة الن�سو����ص الفل�سفي���ة العربي���ة، 
واع���ادة تق���ومي الفال�سف���ة الع���رب ، انطالق���ا من 
حاج���ات الع�س���ر. وهذه املهم���ة تهدف، تبع���ًا له، 
والت���ي  معا�س���رة  عربي���ة  فل�سف���ة  تاأ�سي����ص  اإىل 
يج���ب، براأي���ه، اأن تك���ون بعيدة ع���ن افرتا�سات 
امل�ست�سرق���ني )وامل�ستعرب���ني( . وم���ن هن���ا ق���دم 
ابحاثا يف ال�ست�سراق الفل�سفي و كيفية اعتماده 
كمرجعي���ة لتاأ�سي���ل الدر����ص الفل�سف���ي لت�سوي���ة 
الختالف و الئتالف ب���ني املوروث و الوافد من 
جهة، و تر�سني العالقة بني العقل العربي و العقل 
الأوروب���ي من جه���ة اخرى. كما ان���ه ن�سر اأبحاثا 
يف ابن ر�س���د بح�سبانه منوذج���ا حيويا للفل�سفة 
العربية، و تتمثل فيه من ناحية املنهج  خ�سائ�ص 

و مقومات بناء الفل�سفة العربية املعا�سرة. 
             بالإ�ساف���ة اإىل ه���ذه املق���ولت املنهجي���ة،  
���رح الأع�سم  بالتاأويل العقلي، و يرف�ص فكرة  ي�سّ
الن�سو����ص املف�ّس���رة ،لأن ذل���ك يجع���ل من معاين 
الأ�سي���اء غ���ري ق���ادرة على خل���ق معرف���ة حقيقية 
ا�ستن���ادا  املو�سوع���ي   التجري���ب  لعملي���ة  تبع���ا 
اىل ال�سرعي���ة الواجب���ة للعقل . لذل���ك، هنا، يبدو 
اأن���ه مت���اأ ث���را بالفيل�س���وف الأمل���اين كاْن���ط. فق���د 
ب���دت اأثار كاْن���ط على الأع�سم عندم���ا بداأ بتكوين 
منح���اه النقدي للفكر الفل�سف���ي العربي املعا�سر. 
و م���ن ذل���ك انه  يوؤك���د يف حما�سرات���ه على تاأثري 
الربه���ان،  ب���دل م���ن  اأث���ر اجل���دل العقل���ي، على 
الفك���ر الفل�سفي. و يفل�س���ف الأول ك�سكل للحقيقة 
كما ه���ي كائنة يف الزم���ن الراه���ن؛ بينما احلالة 
الثانية ك�سكل للحقيق���ة كما يجب اأن تكون. ويف 
احلالت���ني، الأع�سم كت���ب اإ�سهامات���ه يف الفارابي 
ومنطق���ه، واب���ن ر�سد ومنطق���ه، فهن���اك اكت�سف 
ب���ان املنط���ق العرب���ي مل يك���ن ن�سخة م���ن املنطق 
الر�سطوطالي�سي، بل وج���د اختالفًا يف التناظر 
اليون���اين، يف  واملنط���ق  العرب���ي  املنط���ق  ب���ني 

املفاهيم وامل�سطلحات ونظرية التعريف.
              وّتي���زت حما�س���رات الأع�س���م اجلامعية 
بالعالق���ة ال�سامل���ة للمعرف���ة يف تاري���خ الفل�سفة 
 ، وم�سيحي���ة  اإ�سالمي���ة  و�سيط���ة:  )يوناني���ة، 
وحديث���ة(؛ فع���الوة عل���ى حما�سرات���ه يف تاريخ 
الفل�سف���ة اليونانية، الق���ى حما�سرات مكر�سة يف 
اأر�سطوطالي����ص و بخا�س���ة منطق���ه ومكانته يف 
تاري���خ الفل�سف���ة العربي���ة ، ومن ذل���ك بحثه املهم 
يف » اأر�سطوطالي����ص يف بي���ت احلكمة العبا�سي« 
اأر�سطوطالي����ص  موؤلف���ات  اأن  في���ه  اأثب���ت  ال���ذي 
احلكم���ة  بي���ت  يف  و  بغ���داد  يف  ترجم���ت  كله���ا 
العبا�س���ي. ا�سافة اىل ذلك، الق���ى حما�سرات يف 
تاري���خ الفل�سف���ة العربية ، و اهت���م بالقرن الرابع 
الهجري/العا�س���ر املي���الدي م���ن خ���الل درا�ست���ه 
لأبي حيان التوحي���دي باعتباره موؤرخا لفال�سفة 
ع�س���ره . كذلك حا�س���ر يف علم الكالم ال�سالمي ، 
و بخا�س���ة العت���زال و الأ�سعري���ة و املاتريدية و 
خل�ص اىل اأن مواطن الختالف بني هذه املذاهب 
الكالمي���ة امنا �سدرت  م���ن الجتهاد يف التف�سري 
و لي����ص اجته���ادا يف التاأوي���ل ، و علي���ه راأى اأن 
الفال�سف���ة الع���رب ابتعدوا ع���ن التف�سري الكالمي 
و جل���اأوا اىل التاأوي���ل الفل�سفي متبع���ني فال�سفة 

اليون���ان، حتى و ان اأظهروا ت�س���كا بعقيدة ما ، 
فه���م يف احلقيقة يخالفون �سلب العقيدة و لكنهم 
مل يكون���وا  يعلنون عن ذلك �سراح���ة ،  بل كانوا 
يعلنون ولءهم للفل�سفة على ح�ساب العقيدة بعد 
تطويعها لالأفكار الفل�سفية ب�سكل غري �سريح.اأما 
تاري���خ الفل�سفة الأوروبي���ة )و�سيطة و حديثة و 
معا�س���رة(  فانه تناولها يف حما�سراته على نحو 
مق���ارن باجنازات الفل�سف���ة العربي���ة، و وجد اأن 
الفال�سفة الأوروبي���ني كانوا يف الع�سر الو�سيط 
و ع�س���ر النه�س���ة اأك���ر اأمان���ة لل���رتاث الفل�سفي 
العربي من فال�سف���ة الع�سر احلديث الذين غابت 
عنه���م م�ساألة النبهار بالفال�سف���ة العرب ، واأي�سا 
،غاب عنه���م اللتزام بارجاع اأ�س���ول الأفكار اىل 
اأ�سحابه���ا م���ن الفال�سف���ة العرب عل���ى نحو يثري 
الده�سة للمطلع على الرتجمات الالتينية ) وحتى 
العربية ( للفل�سف���ة العربية  التي كانت بني اأيدي 

الفال�سفة الأوربيني يف الع�سر احلديث.
            اأم���ا اأبحاث���ه، املن�س���ورة حديث���ًا، فتب���نّي اأن 
اآراءه يف تطور الفك���ر الفل�سفي العربي احلديث 
مقبولة، و لكنها مثرية للجدل. فمن جهة اأن بع�ص 
اأحكامه النقدية للمناهج الفكرية العربية احلديثة  
اأث���رت كث���ريًا يف تالمي���ذه يف الدرا�س���ات العلي���ا 
فاأجن���زوا تبعا ل���ه ر�سائل و اأطاري���ح تو�سح هذا 
التاأث���ري. و يف اجلهة الأخ���رى ، اأ�ساع يف اأبحاثه 
املتاأخرة مناخا خا�سا م���ن العناية بالكيفية التي 
يج���ب اأن تق���ود امل�ستغل���ني بالفل�سف���ة اىل فل�سفة 
عربي���ة معا�سرة ، و بخا�س���ة اأن الأع�سم اكت�سف 
اأن الفال�سفة العرب املعا�سرين مل يقراأوا بع�سهم 
عل���ى نحو دقي���ق ، لأ�سب���اب كثرية اأبرزه���ا عزلة 
الفل�سفة يف العامل العربي ، و اأن اأغلب امل�ستغلني 
بها امن���ا ي�سدرون عن ذاتي���ة متعالية حتى �سار 
بع�سه���م يعتقد جازما ب���اأن التفل�سف ل يخرج ال 
منه���م دون �سواه���م ، واأن اجته���ادات الآخري���ن  
لغ���و ل قيم���ة له تبعا لق���راءات مواق���ف الفال�سفة 
الأوربيني املعا�سرين. ومن هنا ، مل يجد الأع�سم 
نف�سه قارئا للفال�سفة العرب املعا�سرين فح�سب ، 
بل انه ت�س���دى ملجمل التي���ارات التي ا�ستحكمت 

يف بطء منو الفل�سفة العربية املعا�سرة. 
              ولالأع�س���م اآراء متناث���رة يف التاري���خ و 
الوع���ي بالتاريخ ، و احلداث���ة و ما بعد احلداثة، 
ويف اجتاه���ات الفل�سف���ة العربي���ة املعا�س���رة ، و 
يف امل�سروع النه�سوي العربي املعا�سر، ومكانة 
الفال�سف���ة  الع���رب يف �سياق التي���ارات الفل�سفية 
حتدي���ث  اىل  العربي���ة  حاج���ة  و   ، املعا�س���رة 
امل�سطل���ح الفل�سف���ي ، و غريه���ا م���ن الآراء التي 
تناولها بالدر�ص و التحليل يف افتتاحياته لأعداد 
جمل���ة درا�س���ات فل�سفية الت���ي ن�سر فيه���ا اأبحاثه 
يف اب���ن ر�س���د و حاج���ة الفك���ر الفل�سف���ي العربي 
اىل حتدي���ث الر�سدي���ة العربية بعد اع���ادة قراءة 
اب���ن ر�س���د الالتين���ي و العربي . و م���ن اآرائه يف  
الفال�سفة العرب : ان جابر بن حيان �سبق الكندي 
يف الدر����ص الفل�سف���ي . و اأن الكن���دي مل يع���رف 
الرتجم���ات اليونانية الكاملة ب���ل عرف م�سامني 
الن�سو�ص ع���ن طريق املرتجمني ال�سريان . و ان 

الفاراب���ي هو اأهم الفال�سفة الع���رب على الطالق 
لأن تاري���خ الفل�سفة العربية اىل عهودها املتاأخرة 
مطبوعة بطابعه، واأن انتحال الفل�سفة اليونانية 
املتاأخ���رة تع���دى اىل  الفاراب���ي الذي نح���ل عليه  
» كت���اب اجلم���ع ب���ني راأي���ي احلكبم���ن اأفالطون 
خطريكم���ا  كت���اب  ه���و  و   ، اأر�سطوطالي����ص«  و 
ي���راه الأع�س���م  ،لأن���ه  م���ن الأعم���ال املنتحلة عند 
الأفالطونيني املحدثني مثل فرفوريو�ص ال�سوري 
الذي انتقلت ترجمت���ه املجهولة اىل العربية دون 
تحي�ص و تدقي���ق، فنحل بعد ذلك على الفارابي 
الذي كان قد األف كتاب » فل�سفة اأفالطون« و كتابه 
اأر�سطوطالي����ص« . وتاأ�سي�س���ا  » فل�سف���ة  الآخ���ر  
على ه���ذا، فان اأي���ة مقارنة بني دق���ة الفارابي يف 
هذي���ن الكتابني الأخريين يو�سح اأغالط موؤرخي 
الفاراب���ي م���ن القدم���اء و دار�سي���ه م���ن املحدثني 
يف ن�سب���ة كت���اب اجلمع الي���ه !! وم���ن اآراء املفكر 
الأع�س���م املثرية للج���دل اأن ابن �سينا ب���داأ فارابيا 
ث���م خالف���ه يف التاأوي���ل فانتهى �سينوي���ا م�سرقيا 
تفريق���ا ع���ن فل�سف���ة الفارابي املغربي���ة )= فل�سفة 
مدر�س���ة بغداد ( ، وهنا يظه���ر الغزايل الذي يراه 
الأع�سم  �سينويا يف �سلب فل�سفته مع اأنه انتقد و 
ناق�ص ابن �سينا فارابيا و لكنه تابعه يف فل�سفته 
امل�سرقي���ة. و الأع�س���م يحدد موقف اب���ن ر�سد من 
الفارابي���ة و ال�سينوية ف���رياه فارابيا خال�سا يف 
املنه���ج ، و اأن���ه رد عل���ى اب���ن �سينا حيثم���ا خالف 
الفاراب���ي ، و نق�ص اأقوال الغ���زايل حيثما وجده 
يخالف ال�سي���اق الأر�سطوطالي�س���ي العام. لذلك، 
ي���رى الأع�س���م اأن اب���ن ر�س���د مل يك���ن اأمين���ا على 
اأر�سطوطالي����ص فح�س���ب، ب���ل ان���ه الت���زم مبنهج 

التف�سري الفارابي و تاأويله!
                اإن عالق���ات الأع�س���م م���ع الفال�سفة العرب 
املعا�سري���ن وا�سع���ة يف الأن�سط���ة، و�سخمة يف 
تكوي���ن اجتاه جديد لآرائ���ه يف م�ستقبل الفل�سفة 
يف الع���امل العرب���ي. وبناء عليه، ُق�ّي���م كواحد من 
املفكري���ن الع���رب املو�سوف���ني بالفك���ر التنويري 
احل���ر. وم���ن اأ�سدقائ���ه:  ح�س���ن حنف���ي وزين���ب 
اخل�س���ريي وم�سطف���ى الن�س���ار وم�سطفى لبيب 
)م�س���ر(، حممد امل�سباح���ي ، وطه عب���د الرحمن 
)املغ���رب(، فتحي الرتيكي، و عب���د القادر ب�ستة ، 
و عب���د الرحمن التليلي )تون����ص(، اأحمد ما�سي، 
،و  فخ���ري  ماج���د  )الأردن(،  غ�سي���ب  ه�س���ام  و 
نا�سيف ن�سار، وعل���ي زيعور)لبنان( واأدوني�ص 
و اأحم���د برق���اوي ويو�س���ف �سالم���ة )�سوري���ة(. 
وعلى امل�ستوى الغربي ع���رف الأ�ساتذة : اآربري 
، و اروي���ن روزنث���ال ، و اأم. �س���ي. لين���ز )م���ن 
، و ماك-اآرث���ي، و  فال���زر  كم���ربدج(، ورت�سال���د 
فريدري���ك زمرمان )م���ن اوك�سف���ورد(، و جوزف 
فان اأ�ص )من توبنكن(، و روجيه اأرنالديز، و دي 
بوركي، و �سارل بيلال )من ال�سوربون/باري�ص(، 
وحم�س���ن مهدي )من هارف���ارد( ، و جوزب بويج 
مونت���ادا )م���ن مدري���د(. وكانت لدي���ه حظوة عند 
املفكر عب���د الرحمن بدوي، وعل���ى �سامي الن�سار 

، واأمرية حلمي مطر .
          لق���د كان يخط���ط )رحمه الله( لن�سر كتب عن 
�سريت���ه الفل�سفية ، وفل�سفت���ه اخلا�سة، و �سريته 
ح املوقف  ال�سيا�سية )1958 – 2003( التي تو�سّ
الأيديولوجي الذي اعتق���ده لزمان طويل و كيف 
اكت�س���ف موؤخرًا ب���اأن الفكر الفل�سف���ي العربي قد 
زّي���ف وانتحل خ���الل منحنيات الفك���ر ال�سيا�سي 

املعا�سر يف العامل العربي.
        واأخ���ريا، فاإن���ه ا�ستط���اع اأن يوؤ�س�ص الحتاد 
الأوىل  دورت���ه  ويراأ�س���ه يف  العرب���ي  الفل�سف���ي 
2001-2004، وق���د انتخب يف املوؤتر الفل�سفي 
العرب���ي اخلام�ص يف 16 كان���ون اأول 2004  يف 
طرابل����ص )لبن���ان( من قب���ل اجلمعي���ة العمومية 
لالحت���اد ، الرئي����ص الفخ���ري لالحت���اد الفل�سف���ي 

العربي مدى احلياة.

الدكت����ور عبدالم����ري الأع�س����م تتلم����ذ يف مرحل����ة   
املاج�ست����ري على يد اأ�ستاذنا الدكتور كامل م�سطفى 
ال�سيب����ي يف جامع����ة بغ����داد، ون����ال الدكت����وراه من 
جامعة كيمربدج عن )اإبن الراوندي امللحد وف�سيح 
املعتزلة(، انتظم اأ�ست����اذًا يف ق�سم الفل�سفة بجامعة 
بغ����داد الع����ام 1972، اأ�سدر جمل����ة موؤلفات واأجنز 

العديد من الأبحاث، وتقلد العديد من الوظائف.
اإن����ه باحث فل�سفي وحمقق من طراز متقدم، وبرغم 
ان�سغال����ه بق�ساي����ا الرتاث، ف����اإن ثم����ة روؤى فل�سفية 
عر�ص من خاللها راأيًا يف العديد من من الإ�سكاليات 

الرتاثية واملعا�سرة ..
يف الع����ام 1995 كن����ت اأع����د بحث����ًا حت����ت عن����وان 
)خارطة الفك����ر الفل�سفي يف الع����راق(، حتدثت فيه 
عن اأ�ساتذتي وعن الزمالء يف ق�سم الفل�سفة بجامعة 
بغ����داد ووجدت ل����دى الأع�سم حلم����ًا عربيًا، يعر�ص 
في����ه مرئياته، عرب جملة من املبتدئات الأيدولوجية 
والفل�سفية، كث����ف فيها القول عن )العقل وال�سلطة( 
لينتهي اإىل م�سروع حتت عنوان )عقالنية اخلطاب 
العربي املعا�سر(، �سعى من خالله، اأوًل، اإىل توكيد 
التنوي����ر الثق����ايف ع����ن طري����ق الك�سف ع����ن اإ�سكال 
الوعي الزائف القائمة يف الواقع العربي املعا�سر، 

ويف مقدمتها دوجماتيات التع�سب الفكرية.
اإن عقالني����ة الأع�س����م تنب����ع م����ن ت�س����ورات العق����ل 
و�سلطوي����ات احلي����اة املختلف����ة، الإن�س����ان والقي����م، 
والإمي����ان بالعق����ل م����ع م�سح����ة مت�سائم����ة ب�سب����ب 
ارتيابه من الن�ساطات املغرتبة، النا�سئة عن ت�سادم 
مق����ولت احلرية وال�ستبداد والتقدمية والرجعية، 
والتنوي����ر والتحج����ر واملعا�سرة وال����رتاث، واأكر 

ما كان يخ�س����اه الفقيد التميي����ز والظلم الجتماعي 
وغياب املنهج، لذل����ك دعا اإىل حتكيم العقل وتوازن 
وال�ستقب����ال،  واحل����ال  املا�س����ي  وع����ي  متطلب����ات 

وا�ستعادة الهوية وك�سف مثبطات الواقع .
 برفق����ة الدكت����ور الأع�س����م اأم�سيت �سن����وات مديدة 
م����ن العم����ل الكادمي����ي  امل�س����رتك، ب����داأت اأواخ����ر 
ال�سبعينيات، اإذ تعرفت عليه زمياًل يف ق�سم الفل�سفة 
بجامع����ة بغ����داد، و�سمتنا جل����ان مناق�س����ة اأطاريح 
بغ����داد والكوف����ة  العلي����ا يف  الدرا�س����ات  ور�سائ����ل 
وعملنا �سويًا على تاأ�سي�ص جمعية العراق الفل�سفية 
وكنت نائبًا له لدورت����ني متعاقبتني، و�سمتنا جلنة 

الفل�سف����ة يف املجم����ع العلمي برئا�س����ة الأب الراحل 
يو�س����ف حبي، ومعن����ا الدكت����ور ح�س����ام الآلو�سي، 
التحق����ت  اأن  وبع����د  اجلاب����ري،  عل����ي  والدكت����ور 
بوظيفت����ي الدبلوما�سية كان بيت احلكمة البغدادي 
اآخ����ر املرايفء الأكادميي����ة، ومنذ عام احلزن 2003 
مل األتق����ه، قب����ل رحيل����ه باأق����ل م����ن اأربع����ة اأ�سهر نزل 
عم����ان ين�سد عالجًا يخفف عنه وطاأة اأوجاع القلب،  
حتدث����ت معه هاتفيًا ع����رب ال�سديق �س����الم ال�سماع، 
كان �سوته واهنًا )اأو�ساين ب�سحتي خريًا(، وتلك 
كان����ت اآخر الكلمات.. حتي����ة اإىل روح ال�سديق عبد 

الأمري )اأبي مهند( يف رحلته الأبدية.

عبد األمير األعسم.... األستاذ و المفكر    

المفك��ر العراق��ي عب��د األمير 
األعسم.. وداعًا



ع�����واد عل���������ي

 ت���ويف املفكر والباح���ث العراقي الب���ارز الدكتور 
عبدالأم���ري الأع�س���م ع���ن عم���ر 79 عاما اإث���ر نوبة 
قلبي���ة. وبرحيل���ه خ�سر الع���راق والع���امل العربي 
قام���ة فل�سفية كبرية اأث���َرت املكتب���ة العربية باأكر 
من 40 كتاب���ا، منها: “ابن الريون���دي يف املراجع 
العربي���ة احلديث���ة”، “اأب���و حي���ان التوحي���دي.. 
كتاب املقاب�س���ات”، “مقاربات فل�سفية يف ت�سريح 
العق���ل عن���د الع���رب”، “امل�سطل���ح الفل�سف���ي عند 
“م���ن  ال�ست�س���راق”،  يف  “درا�س���ات  الع���رب”، 
تاري���خ الفل�سفة العربي���ة يف الإ�سالم”، “الر�سائل 
الفل�سفية ال�سغ���رى”، و”من اأعالم الفكر العراقي 

املعا�سر”.
ول���َد عب���د الأم���ري الأع�س���م ع���ام 1940 يف منطقة 
اجلامعي���ة  درا�ست���ه  واأكم���ل  ببغ���داد،  الكاظمي���ة 
الأّولية يف جامع���ة بغداد، ونال �سهادة املاج�ستري 
من ق�سم الدرا�سات الفل�سفية بجامعة الإ�سكندرية، 
والدكت���وراه يف الفل�سف���ة م���ن جامع���ة كامربيدج 
بربيطاني���ا حتت اإ�سراف امل�ست�س���رق ال�سهري اآرثر 

جون اآربري، رئي�ص ق�سم الدرا�سات ال�سرقية.
 يع���ّرف الأع�سم يف كتابه “اأبو حيان التوحيدي.. 
كت���اب املقاب�س���ات” عل���ى الفيل�س���وف التوحي���دي 
ع���رب حرك���ة ن�س���ر امل�س���ادر القدمي���ة الت���ي بداأها 
من���ذ الق���رن الثامن ع�س���ر، ع���دد م���ن امل�ست�سرقني 
والباحثني الغربيني يف الرتاث العربي، ول �سيما 
امل�ست�سرق���ني. ويلف���ت انتباهن���ا اإىل اأن الدرا�سات 
الت���ي تناول���ت التوحي���دي يف الق���رن الع�سرين مل 
تعطه حقه، نظرا اإىل تركيزها على البعد الأدبي من 
�سخ�سيت���ه، فهو فيل�سوف اأول واأخريا، ول جتوز 
درا�سة اأدبه وموؤان�ساته وحواراته ومقاب�ساته اإل 

بو�سفها ن�سو�س���ا فل�سفية ت�ستخدم الأدب والنر 
واأ�ساليب لغوية للتعبري عن ذاتها.

ويوؤك���د الأع�س���م اأن التوحي���دي يق���دم يف كتاب���ه 
“املقاب�س���ات” تاريخا وتوثيق���ا لالأفكار الفل�سفية 
الثقافية والأدبية الت���ي كانت منت�سرة يف الدوائر 
الثقافية يف بغداد، دون اأن يعني ذلك اأن التوحيدي 
مل يبث فل�سفته وحتليالته يف مطاوي الكتاب، فهو 
فيل�سوف يعر�ص فل�سفته بطريقة فريدة تزج بني 
الأدب والفك���ر والأ�سل���وب الفن���ي، كما اأن���ه موؤرخ 
للحركة الفكرية يف ع�سره، و�سخ�سية التوحيدي 

هي مزج بني هذا وذاك.
ويحت���وي املقاب�س���ات عل���ى نقا�س���ات وح���وارات 
وكالمي���ة  وفل�سفي���ة  فكري���ة  مو�سوع���ات  ح���ول 
كثرية، حي���ث يتوقف عند احل���وارات التي تتعلق 
بالعالق���ة ب���ني املنه���ج والنح���و، كما يتوق���ف عند 
مو�سوع���ات الفل�سفة اليونانية وم���دى تقبلها يف 
الأو�س���اط الثقافية العربية الإ�سالمي���ة، ول �سيما 
املناق�س���ات الت���ي دارت ح���ول الطبيع���ة وم���ا بعد 

الطبيع���ة، والأخالق وال�سيا�س���ة والعلوم والزهد 
والت�سوف.

ح���اول عبدالأم���ري الأع�س���م يف كتاب���ه “امل�سطلح 
الفل�سف���ي عند الع���رب”، النظر يف بع����ص ر�سائل 
احلدود والر�س���وم، ودرا�سته���ا وحتقيقها حتقيقا 
عاملي���ا، وه���ي “احلدود” لكل من جاب���ر بن حيان، 
اخلوارزم���ي، اب���ن �سين���ا، الغ���زايل، و”احل���دود 
والر�سوم” للكندي، و�س���م اإليها “كتاب املبني يف 
�س���رح األفاظ احلكم���اء واملتكلم���ني” ل�سيف الدين 
الآمدي، وحققها حتقيقا ي�سهد له بالرباعة الفائقة 
والق���درة العجيب���ة، واأو�س���ح اأهميته���ا يف تطور 
امل�سطلح الفل�سفي، فجاء عمل���ه اأ�سيال، لأنه ميهد 
لو�س���ع املعج���م الفل�سف���ي اأول، ولو�س���ع املعج���م 

العربي الكبري ثانيا.
وو�س���ع الأع�س���م يف كتابه “مقارب���ات فل�سفية يف 
ت�سريح العقل عند العرب” خال�سة فكره وخرباته 
املتنوع���ة بالعق���ل العرب���ي، وامل�ساري���ع الفكري���ة 
العربي���ة املعا�سرة واأعالمها الكبار، واأعمل يف كل 

ذلك عقليته الفل�سفي���ة اجلادة، وروؤيته النقدية من 
اأج���ل الك�سف عن اأوجه الق�سور العديدة يف فكرنا 
العربي املعا�سر مبا تنط���وي عليه من م�سروعات 
اأو حم���اولت فل�سفية. اإن جمم���ل الأبحاث يف هذا 
الكت���اب ت���دور ح���ول مركزي���ة العقل عن���د العرب، 
مبختلف الأوجه الفكري���ة التي يتداولها املفكرون 
الع���رب يف زمانن���ا. ومل يك���ن الق�س���د م���ن ه���ذه 
الأبح���اث، كما يقول يف مقدمته، اأن ترّوج مل�سروع 
فك���ري معني، بق���در الهتمام بالك�س���ف عن م�سائل 
بدت ل���ه يف اأوقات متباينة اأنه���ا بحاجة اإىل بحث 

بهدف الإجابة عن اإ�سكالية حمددة. 
“من اأعالم الفكر  ودخل الأع�سم يف كتابه الأخري 
ف�ساء   ،2017 ع��ام  ال�سادر  املعا�سر”،  العراقي 
وق��راءات��ه  ان��ط��ب��اع��ات��ه  ل  لي�سجَّ ج��دي��دا  معرفيا 
وذك��ري��ات��ه ع��ن جمموعة مم��ن ع��ّده��م اأع��الم��ا يف 
اأو  عليهم  تتلمذ  ممن  �سواء  العراقيني،  من  الفكر 
وعمله  الفكري  ن�ساطه  يف  وزاملهم  رافقهم  ممن 
بينهم  اختار  اأن��ه  النظر  يلفت  ومم��ا  الأك��ادمي��ي. 

ال����ب����ع���������ص م���ن 
عليه،  ت��ت��ل��م��ذوا 
الختيار،  وه��ذا 
راأي  ح���������س����ب 
حميد  ال�����س��اع��ر 
����س���ع���ي���د، دل���ي���ل 
م����و�����س����وع����ي����ة 
وموقف اأخالقي، 
ه���ذا  يف  ل���ي�������ص 
الختيار فح�سب، 
ج��م��ي��ع  يف  ب�����ل 
م�����ن اخ���ت���اره���م 
من  عنهم  وك��ت��ب 

الأعالم.
وكان الأع�س���م مدقق���ا اإىل ح���د كب���ري يف م���ن كتب 
عنه���م، فلم يخبط خبط ع�س���واء، وما اّدعى معرفة 
ب�سخ����ص وه���و لي����ص على تا����ص ب���ه، حياتيا اأو 
فكري���ا، ومل يعتمد عل���ى رواي���ات الآخرين، وكان 
منفتح���ا فكري���ا واأخالقي���ا، وهو يكتب ع���ن هوؤلء 
الأع���الم، وفيهم من كان على خ���الف معه، فكرا اأو 
موقف���ا. كما اأن���ه مل يقّيد خياراته ب���اأي قيد، �سوى 
ح���دود مو�سوعيته، فقد مّثل هوؤلء الأعالم اأجيال 
خمتلف���ة، وهم من م���دن عديدة وانتم���اءات فكرية 

متباينة قد تكون متناق�سة.
رحل املفكر عبدالأمري الأع�سم، لكنه خّلف موؤلفات 
ت�س���ّكل مراجع اأ�سا�سية ل���كل الباحثني وامل�ستغلني 
يف الفل�سف���ة، الت���ي اآواها بع���د اأن كان���ت �سريدة، 
على حد تعبري زميله املفكر العراقي الراحل مدين 

�سالح

عبد األمير األعسم.. المفكر العراقي
 الذي آوى الفلسفة بعد أن كانت شريدة


