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حي بن يقظان إلبن طفيل ..فكر في األفضل

علي حسين

حدثنا عنه ابن رشد بحماس بالغ ”:رأيت منه غزارة
أحد من المشتغلين بهذا
حفظ ،لم اظنها في ٍ
ٍ
الشأن ،يملك نظرة حادة .كان قصير القامة ،تزين
وجهه لحية خطها الشيب «.

وحدثن ��ا عنه عبد الواحد املراك�ش ��ي قائ�ل ً�ا ”:ابو بكر
حمم ��د بن طفيل ،احد فال�س ��فة امل�س ��لمني ،كان متحققا
بجمي ��ع اج ��زاء الفل�سف ��ة .ول ��ه ت�صاني ��ف يف ان ��واع
الفل�سف ��ة م ��ن الطبيعي ��ات والإلهي ��ات وغريه ��ا .ومن
ر�سائل ��ه يف الطبيعيات ،ر�سال ��ة �سماها ر�سالة حي بن
يقظان غر�ضه فيه ��ا ،بيان مبد�أ النوع االن�ساين ،وهي
ر�سال ��ة لطيف ��ة اجلرم ،كب�ي�رة الفائدة يف ذل ��ك الفن “
– املعج ��ب يف تلخي�ص اخبار املغرب حتقيق حممد
�سعيد العريان .-
لُ ّق ��ب ب�أب ��ي التط ��ور ،لكنه رف�ض بح ��زم ان يو�ضع يف
خان ��ة الفال�سف ��ة .كان ه ّمه قبوله يف طائف ��ة ال�شعراء،
لك ��ن ُكتاب ال�سرية اعرت�ضوا على هروبه من الفل�سفة،
وحماولت ��ه كتاب ��ه ق�ص ��ة رمزي ��ة لالن�س ��ان الكائ ��ن
االجتماع ��ي ،ال ��ذي ينتج اف ��كاره ومعارف ��ه يف خ�ضم
انتاج ��ه حلياته املادية ،ولتاريخه اليومي ..ولهذا فان
�صاحبنا ال ميكن ان يكون �إال �صورة للعامل الفيل�سوف
املت�ص ��وف� .سي�صبح همه فيما بع ��د �أن ميزج الفل�سفة
اليوناني ��ة باحلكم ��ة اال�سالمية ،ليطال ��ع النا�س بر�أي
جدي ��د يف الكون .وق ��د اثار اهتمامه ام ��ر العالقة بني
الف ��رد واملجتمع ،حي ��ث ذهب اىل ابعد مم ��ا ذهب اليه
“ اب ��ن باج ��ة” الذي كان يرى ان خال� ��ص االمة يتم
عل ��ى يد النخب ��ة ،بينما كان ابن طفيل ي ��رى ان طريق
اخلال�ص للعامة ،وهي الفك ��رة التي طورها �سبينوزا
بع ��د اكرث م ��ن خم�سمئة ع ��ام عندما ق ��ال ان هناك امل
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جلميع النا�س.
كان ي�ش ��رف على اخلم�سني ح�ي�ن دار حوار بينه وبني
“ اب ��ن ر�ش ��د “ ال ��ذي كان يق�ت�رب م ��ن الثالثني حول
كت ��ب ار�سطو .يق ��ول ابن ر�شد ”:ملا دخل ��ت على امري
امل�ؤمن�ي�ن (اب ��ي يعق ��وب) وجدت ��ه ه ��و واب ��و بكر بن
طفي ��ل ،فاخذ ابو بكر يثني علي ،فكان اول ما فاحتني
ب ��ه امري امل�ؤمنني ،بعد ان �س�ألني عن ا�سمي وا�سم ابي
ون�سب ��ي ،ان ق ��ال يل :م ��ا ر�أيه ��م يف ال�سم ��اء – يعني
ر�أي الفال�سف ��ة – �أقدمي ��ة ه ��ي �أم حادث ��ة؟ فادركن ��ي
احلياء واخل ��وف ،فاخذت اتعلل و�أنكر ا�شتغايل بعلم
الفل�سف ��ة ،ومل �أك ��ن ادري م ��ا قرر معه اب ��ن طفيل ففهم
ام�ي�ر امل�ؤمنني من ��ي الورع واحلي ��اء ،فالتفت �إىل ابن
طفي ��ل وجع ��ل يتكلم ع ��ن امل�س�أل ��ة التي �سالن ��ي عنها،
ويذك ��ر م ��ا قال ��ه ار�سطوطالي� ��س وافالط ��ون وجميع
الفال�سفة ،ويورد مع ذلك احتجاج اهل اال�سالم عليهم،
ومل ي ��زل يب�سطن ��ي بال ��كالم حت ��ى تكلم ��ت ،فعرف ما
عندي من ذلك «.
ح ��ار امل�ؤرخ ��ون وكت ��اب ال�س�ي�ر يف معرف ��ة تاري ��خ
ميالد(ابو بكر حممد بن عبد امللك ابن طفيل) ،وت�شري
بع� ��ض امل�ص ��ادر انه ولد ب�ي�ن عام ��ي  1100و 1110
للمي�ل�اد ،و�إ�ستندوا يف ذلك اىل انه يكرب ابن ر�شد مبا
يق ��ارب الع�شرين عام ��ا – ولد ابن ر�ش ��د عام 1126م
– كان ��ت والدته يف قرية ت�سمى “ بر�شانة “ انتقات
عائلت ��ه وهو �صغ�ي�ر اىل مدين ��ة “ وادي �آ�ش” والتي

تبع ��د مب ��ا يزيد ع ��ن  50كم ع ��ن مدينة غرناط ��ة ،وقد
ج ��اء و�صفها يف كتاب الرو� ��ض املعطار بانها “ مدينة
باالندل� ��س قريب ��ة م ��ن غرناط ��ة ،كب�ي�رة حوله ��ا املياه
واالنه ��ار .وه ��ي كث�ي�رة الت ��وت واالعن ��اب و�أ�صناف
الثم ��ار والزيت ��ون ،والقط ��ن به ��ا كث�ي�ر “ – الرو�ض
املعطار حتقيق اح�سان عبا�س .-
يف ه ��ذه البقع ��ة� ،سين�ش� ��أ الطف ��ل قوي اجل�س ��م مثلما
ي�صف ��ه �صاحب كتاب اخب ��ار املغرب ،مل يثـر قدومه �أي
�أهتمام من عائلته التي كانت ت�ضم اربعة اخوة ،عندما
توفى والده ترك له مكتبة ت�ضم كتبا يف الفقه وال�شعر،
�سي�ب�رع يف الدرا�سة ،يحفظ الق ��ران وتده�شه ق�صائد
ال�شعراء اجلاهليني ويكت�شف ا�شعار املتنبي وحتريه
دعوت ��ه للنبوة ،يج ��رب كتاب ��ة ال�شع ��ر ،وبا�صرار من
وال ��ده تعلم الفقه ،بعدها يتف ��رغ لدرا�سة علوم املنطق
والفل�سف ��ة الطبيعي ��ة عند قدم ��اء الفال�سف ��ة اليونان.
ويب ��د�أ بق ��راءة �شامل ��ة للفال�سف ��ة امل�سلم�ي�ن وتده�شه
فل�سف ��ة ابن باجة الذي تويف مبدين ��ة فا�س بعد والدة
ابن طفي ��ل ب�سنوات .ا�ضاف ��ة اىل درا�سته الريا�ضيات
ومتر�س ��ه بدرا�س ��ة وظائف اجل�سم الب�ش ��ري وكيمياء
االدوي ��ة وط ��رق الع�ل�اج لي�صب ��ح واح ��دا م ��ن ا�شه ��ر
االطباء حيث وجد يف الطب علما نبيال كما يقول .لكن
والده كان يتمن ��ى ان ي�صبح ابنه ذات يوم احد ق�ضاة
غرناطة.يف الع�شرين من عمره وجد ان “ وادي �آ�ش “
مل تعد تلبي طموحه للمعرفة ،فانتقل اىل قرطبة وكان
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يتنق ��ل منها اىل ا�شبيلية ،هناك حيث اجته اىل درا�سة
الط ��ب والعمران وعلم الفلك و�سيخربن ��ا ابن ر�شد ان
اب ��ن طفيل وجد نظاما فلكيا ومب ��ادئ حلركة النجوم،
تختل ��ف عن الت ��ي قدمها بطليمو� ��س يف كتابه ال�شهري
“ املج�سط ��ي “ .ي�ستق ��ر بعد ذل ��ك يف مدينة مراك�ش
عا�صم ��ة الدول ��ة املوحدي ��ة .كان اب ��ن طفي ��ل معجب ��ا
باحلرك ��ة الت ��ي قام به ��ا املوحدون وكت ��ب يف مديح “
الر�سالة املوحدية “ التي كتبها “ املهدي بن تومرت “
م�ؤ�س�س دولة املوحدي ��ن ،وكان بع�ض حكامها يولون
عناية للعلوم العقلية مما اتاح للفل�سفة ان تزدهر زمنا
قليال يف ق�صورهم .ويف هذه الفرتة ا�شتغل ابن طفيل
كاتبا عن ��د حاكم غرناطة ،بعدها عمل يف ديوان �سعيد
ابن امل�ؤمن ملا كان واليا على طنجة .لكن الفرتة الهامة
يف حيات ��ه هي تلك التي ام�ضاه ��ا يف العمل مع “ ابي
يعقوب يو�سف “ �سلط ��ان املوحدين ،وقد ا�شتهر بانه
“ ملك فيل�سوف “ وكان حمبا للعلم والعلماء يقربهم،
ي�صف ��ه ابن خل ��كان يف كتابه وفيات االعي ��ان بانه كان
اع ��رف النا� ��س ب ��كالم الع ��رب واحفظهم لل�شع ��ر .وقد
طمح اىل تقريب العلم ��اء والفال�سفة ،وكان ابن طفيل
اقربه ��م الي ��ه .يخربنا ابن اب ��ي الزرع ب ��ان ابن طفيل
كان وزي ��را البن يعقوب وطبيب ��ه اخلا�ص – الرو�ض
القرطا�س يف اخبار ملوك املغرب .-
يف كتاب ��ه تاريخ الفل�سفة يف اال�سالم يقول دي بور”:
ف�ن�رى ابو بكر بن عبد امللك بن طفي ��ل القي�سي ،يتبو�أ
من�ص ��ب وزير وطبيب عن ��د ابي يعق ��وب .بعد ان كان
ي�شغل من�صب احلجابة يف غرناطة .ويلوح ان حياته
مل تكن حافل ��ة بالتقلبات ،فقد كان حبه للكتب اكرث من
حب ��ه للنا�س ،ويف مكتبة ابو يعقوب ،ح�صل كثريا من
العل ��م ال ��ذي كان يحت ��اج اليه يف �صنعت ��ه ،او ينفع به
ظم�أه للمعرفة “ -.ترجمة حممد عبد الهادي ابو ريدة
– ،وملا توفى ابو يعقوب توىل اخلالفة بعده ابنه ابو
يو�س ��ف فابقى على ابن طفي ��ل وزيرا ..تعمقت عالقته
باب ��ن ر�شد وكان ي ��دور بينهما ح ��وار متوا�صل حول
الفل�سفة والدين ينبه فيه ابن طفيل تلميذه “ ابن ر�شد
“اىل �ض ��رورة التوفيق ب�ي�ن النظر العقلي واالميان:
“ ارى انن ��ا مع�شر املفكري ��ن مبثابة اجل�سر بني علم
الكالم وامل�ؤمنني ،لكن ال يجب ان يكون اجل�سر او�سع
من النه ��ر “..يف �سنواته االخ�ي�رة يطلب من اخلليفة
ان يع�ي�ن اب ��ن ر�ش ��د طبيب ��ا يف الق�صر بدال من ��ه .كان
ق ��د ا�صيب ببع�ض االمرا�ض ،واخ�ب�ر “ابن ر�شد “انه
م�ص ��اب ب�سرط ��ان يف االمع ��اء .يف �شتاء ع ��ام 1185
ت ��ويف ابن طفي ��ل وكان قد جتاوز الثمان�ي�ن من عمره
وقد ح�ضر جنازته ال�سلطان ومعه ابن ر�شد الذي اخذ
يردد ابيات كتبها ابن طفيل عن الفراق:
ي ��ا باكيا فرقة االحباب عن �شح � ٍ�ط ....هال بكيت فراق
الروح للبدن
ن ��ور ت ��ردد يف ط�ي ٍ�ن �إىل �أج ��ل ...فانحاز عل ��وا وخلى
الطني للكفن.
م ��ن يتاب ��ع �سرية اب ��ن طفي ��ل على رغ ��م قل ��ة امل�صادر
الت ��ي كتبت عن حيات ��ه �سيجدها عب ��ارة عن رحلة بني
املع ��ارف ،فم ��ا ان ي�ستق ��ر عل ��ى علم ،حتى يج ��د نف�سه
يخو�ض غمار علم �آخر ،يخرج من مكتبة ليدخل مكتبة
اخ ��رى ،ويربع يف م�س�ألة فل�سفية ليجد نف�سه م�شغوال
مب�س�أل ��ة �آخ ��رى ..حي ��اة طابعه ��ا اال�ستق ��رار ،وهمها
املزي ��د من العل ��م .كان ابن طفيل مهتم ��ا بان ميزج بني
العل ��م اليون ��اين وحكمة اه ��ل ال�شرق ،ليق ��دم خال�صة
جدي ��دة عن الكون واالن�سان .وقد اثار اهتمامه ق�ضية
العالق ��ة ب�ي�ن الف ��رد واملجتم ��ع وكان ي ��رى ان من�ش� ��أ
اجلماع ��ة يتحدد باهمي ��ة الفرد داخ ��ل املجتمع .ولعل
الفك ��رة اال�سا�سية التي ا�ضافه ��ا ابن طفيل اىل الرتاث
الفل�سف ��ي هي تل ��ك التي تتعل ��ق باحتاد العق ��ل الفعال
باالن�سان ،والتي بينها يف كتابه “ حي بن يقظان «.
كت ��ب ابن طفيل كتابه “ ح ��ي بن يقظان “ �سنة 1180
قب ��ل وفاته بخم�سة اع ��وام ..وكان هدفه طرح �س�ؤال:

هل ميكن للعقل ان يرتقى ترقيا طبيعيا نحو احلقيقة.
يخربن ��ا اب ��ن طفي ��ل انه اخ ��ذ عن ��وان كتاب ��ه وا�سماء
�شخ�صياته من ابن �سينا .وقد قال ابن �سينا يف مقدمة
كتابه  -حققه احمد امني � ”:-إن ا�صراركم ،يا�أخوتي،
يف ان ا�ض ��ع لك ��م �شرح ��ا لتاريخ حي ب ��ن يقظان يزيد
خجل ��ي عندم ��ا ارف� ��ض ذل ��ك الطل ��ب “ وله ��ذا يحاول
ابن طفي ��ل و�ضع �شرح لتاريخ حي ب ��ن يقظان فيكتب
يف مقدم ��ة كتاب ��ه� ”:س�ألت ايه ��ا االخ الك ��رمي ال�صفي
احلمي ��م – منحك الله البق ��اء االب ��دي ،وا�سعد ال�سعد
ال�سرم ��دي � -أن اب ��ث اليك م ��ا امكنني بثه م ��ن ا�سرار
احلكم ��ة امل�شرقي ��ة “ – ح ��ي بن يقظ ��ان حتقيق احمد
ام�ي�ن ..وهناك اكرث م ��ن حتقيق قام ب ��ه كل من جميل
�صليبا ،ف ��اروق �سعد ،يو�سف زيدان – وق�صة حي بن
يقظان رمبا هي الن�ص الفل�سفي العربي الوحيد الذي
متت اع ��ادة كتابته من عدد م ��ن الفال�سفة فنجدها عند
اب ��ن �سينا ،وابن النفي�س وال�سه ��روردي وابن طفيل،
وتناول الفال�سفة االربع ��ة مو�ضوعا واحد وهو كيف
الو�ص ��ول اىل العق ��ل اخلال� ��ص دون االعتم ��اد عل ��ى
وح ��ي او نبي الن املعرفة مكت�سب ��ة ولي�ست توفيقية..
والعن ��وان يحم ��ل داللت ��ه الرمزية “ حي ب ��ن يقظان “
فاحلي ��اة وليدة اليقظة ،وعل ��ى حد تعبري ح�سن حنفي
فاليقظة يف حكاية ابن طفيل هي اال�صل واحلياة فرع
منها – ح�سن حنفي مقدمة حي بن يقظان – فاالن�سان
يحيا اوال ثم ينبثق الوعي من خالل احلياة.
ين�س ��ج لنا ابن طفيل رواية بطله ��ا “ حي بن يقظان “
فيخربنا ”:ذك ��ر �سلفنا ال�صال ��ح ان جزيرة من جزائر
الهن ��د ،وهي اجلزيرة الت ��ي يتوالد فيه ��ا االن�سان من
غ�ي�ر �أم وال اب ،وبه ��ا �شج ��ر يثم ��ر ن�س ��اءً ،وهي التي
ذكره ��ا امل�سعودي �أنها جزيرة الواق واق “ .كيف ولد

هن ��اك فر�ضيت ��ان ،االوىل انه ولد من ابوي ��ن �ش�أن اي
ان�سان �آخر ،والثانية يجعله يتولد من الطني مبا�شرة.
ويقدم لن ��ا ابن طفيل نظريته التي تقول ان املرء الذي
يعي� ��ش وحي ��دا م ��ن دون �صحب ��ة او جماع ��ة ب�شرية،
ميكنه من خ�ل�ال اال�ستعانة باملل ��كات العقلية وحدها،
ان يكت�ش ��ف كل م ��ا عرفت ��ه الب�شري ��ة ،وكل م ��ا و�صلت
الي ��ه .فه ��و رغ ��م عزلت ��ه املطلق ��ة ،ويف ح ��دود قدراته
العقلي ��ة ،ميكن ��ه ان ي�ص ��ل اىل الل ��ه ،ويكت�ش ��ف انه ال
ميكن ��ه من بلوغ احلقيقة �إال اذا كان يف حالة �سالم مع
نف�س ��ه ومع الطبيعة التي يكت�شفها �شيئا ف�شيئا .يكتب
جميل �صليبيا يف تقدميه حلي بن يقظان ”:ان املذهب
ال ��ذي و�صل الي ��ه ابن طفيل ،هو املذه ��ب العقلي ،النه
يعتق ��د ان يف و�سع االن�سان ،ان يرتقي من املح�سو�س
اىل امللمو�س ،وي�ص ��ل بقواه الطبيعية اىل معرفة الله
والع ��امل “..وهك ��ذا ن ��رى ان “ حي “ ميك ��ن ان يكون
ق ��د نبت من االر�ض ”:فاما الذي ��ن زعموا انه تولد من
االر� ��ض فانهم قالوا �إن بطنا م ��ن ار�ض تلك اجلزيرة،
تخمرت فيها طينة على مر ال�سنني “ ،او ان يكون ابنا
الح ��دى االم�ي�رات ،وثمرة غ�ي�ر �شرعية لعالق ��ة بينها
وب�ي�ن رج ��ل مل ت�سم ��ح مكانته ��ا باالرتباط ب ��ه ،ولهذا
الق ��ي بـ “ حي “ يف النه ��ر “ ليحمله اىل جزيرة يتعلم
فيها كيف يكون ابنا لذاته ،ولالن�سانية .ويخربنا ابن
طفي ��ل ان الله اودع يف روح “ حي “ احلرية والقدرة
على ان يخرج اىل الوجود ،وهذه الوديعة هي العقل.
كان عل ��ى “ ح ��ي “ ك ��ي يبق ��ى عل ��ى قي ��د احلي ��اة ،ان
يج ��د لنف�سه موقع ��ا يف الطبيع ��ة ،وان يتكي ��ف معها،
وان ي ��ذوب فيه ��ا ،واخلطوة االوىل ان يقل ��د ما يراه.
فه ��و طفل تعهدته ظبي ��ة مات وليده ��ا وار�ضعته حتى
ا�صب ��ح ق ��ادرا عل ��ى تن ��اول الطع ��ام ،وم ��ع ان ��ه عا�ش
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عي�ش ��ة احليوان ��ات �إال انه اكت�شف ان جل ��ده يختلف :
“ ينظر اىل جميع احليوانات فرياها كا�سية باالوبار
وانواع الري�ش ..وكان يرى ما لها من �سرعة يف العدو
وقوة البط�ش ،وما له ��ا من اال�سلحة املعدة ملدافعة من
ينازعها ،مث ��ل القرون واالني ��اب واحلوافر واملخالب
“.وعندم ��ا بلغ ال�سابعة من عمره اتخذ لنف�سه رداءا
م ��ن اوراق ال�شجر .وبعدما تتوفى الظبية التي رعته،
يح ��زن عليها حزنا �شديدا ،ويفكر يف مو�ضوعة املوت
وكي ��ف يح ��دث ،فيق ��وم بت�شري ��ح ج�سده ��ا ليكت�ش ��ف
ان هن ��اك خل ��ل يف القل ��ب ادى اىل خ ��روج الروح من
اجل�س ��د .واكت�ش ��ف ان امل ��وت مل يح ��دث �ض ��ررا يف
اجل�س ��د ،فا�ستنتج ان املوت ينت ��ج عن انحالل العالقة
بني اجل�سد والروح ..وهذا هو �سر طبيعة احلياة .اما
اكت�شافه الثاين فكان النار التي ر�آها مرتبطة باحلياة.
وكان ��ت جتارب ��ه الآخ ��رى يف اكت�ش ��اف الطبيع ��ة هي
ا�ستعمال االدوات.
ت�سه ��م دق ��ة اب ��ن طفي ��ل يف نق ��ل مالحظ ��ات “ ح ��ي “
وطريقة تفكريه يف جعلنا نرى “ حي “ ونتعاي�ش مع
جتربته ونتتبع كيف ينمو ويتطور وينتقل من معرفة
اىل معرف ��ة جدي ��دة .ومل ��ا كان التط ��ور ه ��و مو�ضوع
الق�صة ،فان �شخ�صية “ حي “ ت�صبح امامنا �شخ�صية
متطورة ونامية.
عندم ��ا يبلغ “ ح ��ي “ الثامن ��ة والع�شرين م ��ن عمره،
يتمكن من معرفة عامل االفالك ،ويبد�أ يف النظر بخالق
لهذا الكون ..ويطرح م�س�أل ��ة فل�سفية �شغلت الفال�سفة
ه ��ل العامل ق ��دمي ام حمدث؟ ..مل يتمك ��ن من الو�صول
اىل اجابة ،لكنه �سيقر ان م�شكلة قدم العامل او حدوثه
منف�صل ��ة كليا عن دالئ ��ل وجود �سب ��ب �أول للعامل� ،أي
انن ��ا اذا �سواء افرت�ضناه قدميا او حديثا فال بد له من
�صانع يكون “ كامال ،عليما ،مت�صفا بجميع الكماالت،
وخاليا من جميع النقائ�ض «.
ان ق�صة حي بن يقظان ال تتوقف عند حلظة اكت�شاف
ال ��ذات والإل ��ه والع ��امل وال�س�ل�ام ال ��ذي يعق ��ده م ��ع
الطبيع ��ة كي يعم ��ر االر� ��ض ،لكنها �ستتن ��اول ق�ضية
العالق ��ة ب�ي�ن الفل�سف ��ة والدين ،حني يلتق ��ي “ حي “
م ��ع �أب�س ��ال الذي ينتق ��ل اىل ه ��ذه اجلزي ��رة بعد ان
اختلف م ��ع اخيه �سالمان حول بع� ��ض الق�ضايا التي
تتعل ��ق باالميان ،ف�أب�سال �شدي ��د الغو�ص يف املعاين
الروحية ،اما �سالمان ف ��كان �شديد االهتمام بالظاهر
وابعد النا� ��س عن الت�أويل ،ولهذا اف�ت�رق عنه �أب�سال
وج ��اء اىل اجلزي ��رة التي يعي�ش فيه ��ا “ حي “ حيث
يلتقي ��ان ويب ��د�أ اب�س ��ال بتعلي ��م “ ح ��ي “ ال ��كالم “،
ومل ��ا مت ل ��ه ذل ��ك اكت�ش ��ف ان م ��ا تو�صل الي ��ه حي بن
يقظان ه ��و نف�سه الذي تقول به ديانت ��ه التي اتى بها
نب ��ي من االنبي ��اء ..وراى �أب�سال يف ح ��ي بن يقظان
ولي ��ا م ��ن اولياء الله .ث ��م يحكي �أب�س ��ال حلي حكاية
اجلزي ��رة الت ��ي ات ��ى منها وكي ��ف ان اهله ��ا ياخذون
الدي ��ن بظاه ��ره دون ت�أويل لها ،ف�ض�ل�ا عن الطقو�س
وا�ش ��كال العب ��ادات ،ويعجب حي بن يقظ ��ان من كل
ه ��ذا وينتق ��ده وي ��رى �ض ��رورة ان يذه ��ب اىل ه ��ذه
اجلزي ��رة القناع النا� ��س بر�أيه وبث ا�س ��رار احلكمة
له ��م ،ويتحقق له ذل ��ك ،لكن النا� ��س �سي�سخرون منه،
فه ��م فرح ��ون مب ��ا لديهم ،وي ��رى ح ��ي ان اجلهالة قد
غمرته ��م واتخذوا م ��ن الإله و�سيلة لتنفي ��ذ رغباتهم.
ولهذا يقرر العودة اىل جزيرته ومعه اب�سال ،تاركني
قوم �سالمان حلقائقهم الثابتة ،والخال�صهم للجمود،
ولديانة قد خلت منها احلياة.
ي�ص ��ف الباحث اال�سب ��اين “ منتدث بياليو “ حي بن
يقظ ��ان الب ��ن طفي ��ل بانها اعظ ��م �آث ��ار االدب العربي
ا�صال ��ة وتف ��ردا ..وق ��د ترجم ��ت اىل االنكليزي ��ة عام
 1674فاث ��ارت اهتم ��ام الكتاب والباحث�ي�ن ويذهب
البع� ��ض �إىل ان كتاب ابن طفي ��ل مار�س تاثريا كبريا
عل ��ى رواي ��ة روبن�س ��ون ك ��روزو للكات ��ب االنكليزي
دانيال ديفو والتي ن�شرت عام .1719
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إبن طفيل وقصته الفلسفية
مروى الشاكري

ابن طفيل األندلسي هو مبتكر قصة الطفل البري

في الفلسفة .وتلك القصة تحمل اسم حي بن يقظان
والتي تتحدث عن طفل قد ترعرع في أحضان ظبية

في جزيرة في المحيط الهندي مجهولة األسم .وفي
القصة ،يصل حي بن يقظان إلى حالة من الفهم التام

للعالم وحالة من النشوة .وللتأمل في إمكانات البحث
عن حياة جيدة ،ال يقدم حي بن يقظان يوتوبيا واحدة
بل اثنان للعقل وفي عزلة تامة ،ومجتمع أخالقي

في ظل قواعد القانون .كل منهما لديه نسخة من
السعادة البشرية .يحفزهم ابن طفيل ضد بعضهم

البعض ،لكن كل منهم يتكشف “في الالمكان” في
العالم.

يب ��د�أ اب ��ن طفي ��ل بر�ؤي ��ة �إن�ساني ��ة معزول ��ة ع ��ن املجتمع
ّ
املنظ ��رون ال�سيا�سي ��ون
وال�سيا�س ��ة�( .أطل ��ق علي ��ه
الأوروبي ��ون احلديث ��ون الذي ��ن ا�ستخدموا ه ��ذا اجلهاز
الأدب ��ي ا�س ��م “حالة الطبيعة”) .ويعر� ��ض ابن طفيل حي
ب ��ن يقظان من خالل التفك�ي�ر يف �أ�صله .يق ��ول ابن طفيل
�إن م ��ا �إذا كان ح ��ي ب ��ن يقظ ��ان قد و�ضع يف �سل ��ة من قبل
والدت ��ه للإبح ��ار يف مياه احلياة (مثل مو�س ��ى) �أو �أنه قد
ول ��د عرب التولد الذاتي يف اجلزيرة .تبقى حمطته الإلهية
على حالها� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن معظم حياته ،التي ق�ضاها
يف رفقة احليوانات فق ��ط .يف وقت الحق ،ر�أى الفال�سفة
�أن املجتمع يرفع الإن�سانية من حالته احليوانية الطبيعية
�إىل حال ��ة متح�ضرة ومتقدمة� .أما اتخ ��ذ ابن طفيل وجهة
نظر خمتلفة .لقد �أكد على �أنه ال ميكن كمال الب�شر ال يت�أتى
�إال خارج املجتمع� ،أي من خالل تقدم الروح ولي�س النوع.
عل ��ى النقي� ��ض من وجهة نظ ��ر توما�س هوب ��ز القائلة ب�أن
“الإن�سان للإن�سان ذئب” ،ف�إن جزيرة حي بن يقظان ال
حتت ��وي على ذئاب .ثب ��ت �أن من ال�سهل علي ��ه �أن يت�صدى
للمخلوقات الأخرى من خالل التلويح بالع�صي �أو ارتداء
�أزياء مرعبة من اجللود الكبرية والري�ش .بالن�سبة لهوبز،
اخل ��وف م ��ن امل ��وت العنيف هو �أ�ص ��ل العق ��د االجتماعي
وحال ��ة الدفاع .لك ��ن �أول لقاء بني حي ب ��ن يقظان وخوفه
من املوت هو وف ��اة والدته .فقد كان حي بن يقظان يائ�س
لإحياءه ��ا� ،شرح ح ��ي قلبها فقط ليج ��د �أن غرفة من غرف
قلبه ��ا فارغة .يخل� ��ص الطبيب ال�شرعي ال ��ذي حتول �إىل
ع ��امل الهوت ��ي �إىل �أن ما �أحبه يف والدت ��ه مل يعد موجودًا
يف ج�سده ��ا .لذل ��ك كان امل ��وت �أول در� ��س للميتافيزيقيا،
ولي�س ال�سيا�سة.

ثم يالح ��ظ حي نبات ��ات وحيوانات اجلزي ��رة .ثم يت�أمل
يف فك ��رة وجود “روح حيوية” عن�صري ��ة لدى اكت�شافه
الن ��ار� .إن تفكريه يف تعدد املواد ي� ��ؤدي به �إىل ا�ستنتاج
�أن ��ه يج ��ب �أن يكون م�ص ��دره م�ص ��د ًرا فرديًا غ�ي�ر ماديًا
�أو ال�سب ��ب الأول .ث ��م يالح ��ظ احلركة الكامل ��ة للأجرام
ال�سماوي ��ة ويب ��د�أ �سل�سل ��ة م ��ن التماري ��ن الزكي ��ة (مثل
الدوران حتى ي�صيبه الدوار) ملحاكاة هذا النظام العاملي
اخلف ��ي .ويف �سن اخلم�سني ،يرتاج ��ع عن العامل املادي،
ويت�أمل يف كهفه حتى ي�صل �أخريًا �إىل حالة من الن�شوة.
والعقل ،عند ابن طفيل ،لي�س دليلاً مطل ًقا على احلقيقة.
الف ��رق بني رحالت حي الن�شيطة للعقل والفكر ال�سيا�سي
العق�ل�اين الالحق ه ��و دور العقل .ومع ذل ��ك ،ف�إن العديد
من التعليقات الأوروبية احلديثة �أو ترجمات حي تخلط
بني هذا الأمر من خالل ت�أطري احلكاية الرمزية من خالل
العق ��ل .يف ع ��ام  ،1671ق ��ام �إدوارد بوك ��وك بت�سمي ��ة
ترجمت ��ه الالتينية للكتاب بـ”الفيل�سوف الذي يعلم نف�سه
بنف�س ��ه :وال ��ذي ظهر فيه كي ��ف ميكن للعق ��ل الب�شري �أن
ي�صع ��د م ��ن الت�أمل يف امل�ست ��وى الأدن ��ى �إىل معرفة ذات
م�ست ��وى �أعلى” .يف عام  ،1708كان ��ت ترجمة �سيمون
�أوكل ��ي للإجنليزي ��ة ه ��ي “حت�س�ي�ن العق ��ل الب�ش ��ري”،
و�أك ��دت � ً
أي�ض ��ا عل ��ى ق ��درة العق ��ل عل ��ى “معرف ��ة الله”.
بالن�سبة البن طفيل ،ومع ذل ��ك ،ف�إن املعرفة احلقيقية لله
والع ��امل – باعتباره ��م يوتوبيا “للعقل” (�أو الروح) –
ال ميك ��ن �أن ت�أت ��ي �إال من خ�ل�ال احلد� ��س الت�أملي املثايل
ولي�س الفكر العقالين املطلق.
ه ��ذه ه ��ي �أول يوتوبيا البن طفيل :جزي ��رة غري م�أهولة
حي ��ث يرتاجع الفيل�سوف ال�ب�ري �إىل كهف للو�صول �إىل
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الن�ش ��وة من خ�ل�ال الت�أمل واالن�سحاب م ��ن العامل .وذلك
من �ش�أنه ��ا �أن ي�صيب فريدريت�ش نيت�ش ��ه بزهارات�شرتا:
“اهرب يا �صديقي �إىل وحدتك!”
م ��ا تبق ��ى م ��ن رمزي ��ة يق ��دم م�شكل ��ة احلي ��اة املجتمعية
واليوتوبيا الثانية .بعد حتقيق حي حلالته املثالية ،يتم
ي�ضيع الزاه ��د يف جزيرته .وهنا فوج ��ئ حي باكت�شاف
كائن �آخ ��ر ي�شبهه .ويق ��وده الف�ض ��ول �إىل اقامة عالقات
�صداق ��ة م ��ع �أب�س ��ال .يدر�س �أب�س ��ل لغة احل ��ي ،وي�صف
عادات �شع ��ب اجلزيرة امللتزم بالقان ��ون .يقرر الرجالن
�أن دي ��ن �س ��كان اجلزي ��رة ه ��و ن�سخ ��ة �أقل م ��ن احلقيقة
التي اكت�شفتها حي ،حقيق ��ة حماطة برموز و�أمثال .حي
ه ��و الداف ��ع وراء الرحم ��ة لتعليمه ��م احلقيق ��ة .بعد ذلك
ي�سافرون �إىل منزل �أب�سال.
وهنا كان اللقاء كارثي .ي�شعر �سكان جزيرة �أب�سل ب�أنهم
م�ضط ��رون ملبادئهم الأخالقية املتمثل ��ة يف كرم ال�ضيافة
جتاه الأجانب ،وال�صداقة م ��ع �أب�سل ،واالت�صال بجميع
النا� ��س للرتحيب بحي .ولكن �سرع ��ان ما �أدت حماوالت
حي امل�ستمرة للوع ��ظ �إىل �إزعاجهم .يدرك حي �أنهم غري
قادري ��ن عل ��ى التفاهم� .إنه ��م مدفوعون ب�إر�ض ��اء اجل�سد
ولي� ��س العقل .ال ميكن �أن يكون هناك جمتمع مثايل لأنه
ال ميكن للجميع حتقيق حالة الكمال يف روحهم .التنوير
ممك ��ن فق ��ط لالختي ��ار ،وف ًقا لرتتي ��ب مقد� ��س� ،أو قو�س
هرم ��ي( .ه ��ذا الت�سل�سل الهرم ��ي للوج ��ود واملعرفة هو
ر�سال ��ة �أ�سا�سية من الأفالطوني ��ة احلديثة ).يخل�ص حي
�إىل �أن �إقن ��اع النا� ��س بعي� �دًا عن حمطاته ��م “الطبيعية”
م ��ن �ش�أن ��ه �أن يف�سدهم �أك�ث�ر� .إن القوانني الت ��ي تبجلها
“اجلماه�ي�ر”� ،س ��واء مت الك�شف عنه ��ا �أو تفكريها هي

فر�صتها الوحيدة لتحقيق حياة جيدة.
ق ��د تبدو ُم ُث ��ل �س ��كان اجلزي ��رة و�شرعيته ��م و�ضيافتهم
و�صداقته ��م وترابطه ��م معقول ��ة ،لكنها موج ��ودة � ً
أي�ضا
يف “الال مكان” يف الع ��امل .ومن هنا ف�إن مع�ضلتهم� :إما
�أن يلتزم ��وا بها ويتحملوا انتقادات ح ��ي� ،أو ينتهكونها
م ��ن خالل نفي ��ه له .ه ��ذا نق ��د ج ��ذري للقان ��ون ومبادئه
الأخالقية :فه ��ي �ضرورية من الناحي ��ة املعيارية للحياة
االجتماعي ��ة ولكنه ��ا متناق�ض ��ة بطبيعته ��ا وم�ستحيل ��ة.
�إنه ��ا توبيخ خاطئ للحياة ال�سيا�سية .مثل �سكان اجلزر،
نتبع املب ��ادئ التي ميكن �أن تقو� ��ض �أنف�سهم .لكي نكون
م�ضيافني ،يجب �أن نك ��ون منفتحني للغريب الذي ينتهك
ك ��رم ال�ضياف ��ة .لكي نك ��ون دميقراطيني ،يج ��ب �أن ن�ضم
�أولئك الذين يعار�ضون الدميقراطية .لكي تكون دنيويًا،
فر�صا للتعلم منهم
يجب �أن تكون مواجهاتنا مع الآخرين ً
ولي�س فقط عنهم.
يف النهاي ��ة ،يع ��ود ح ��ي �إىل جزيرت ��ه م ��ع �أب�س ��ل ،حيث
ي�ستمتع ��ون بحي ��اة مليئ ��ة بالن�ش ��وة حتى امل ��وت� .إنهم
يتخلون عن البحث عن جمتمع مثايل للقوانني .يوتوبيا
ه ��و ال�سع ��ي وراء العقل الذي ت ��رك لنف�س ��ه وراء عيوب
اللغ ��ة والقان ��ون والأخ�ل�اق – رمب ��ا حت ��ى وراء احلياة
نف�سها.
يق ��دم �سكان اجل ��زر در�سً ا �أقل و�ضوحً ��ا :مثلنا ومبادئنا
تقو� ��ض نف�سه ��ا ولكن ه ��ذا �ض ��روري بحد ذات ��ه للحياة
ال�سيا�سي ��ة .ومن �أجل احل�صول على جزيرة من الأخالق
اخلال�صة والقانون هو يوتوبيا م�ستحيلة.
عن جملة :حكمة
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كيف أثر إبن طفيل على الفكر الغربي الحديث؟

روايته «حي بن يقظان» من أهم الكتب
التي ّ
بشرت بالثورة الصناعية
ِّ
الحلي
خالد

الحيوية لعصر التنوير في أوروبا:
في كتابها «الجذور
ّ
تأثير ابن طفيل على الفكر الغربي الحديث» تخلص
الدكتورة سمر العطار األستاذة في جامعة سدني،

إلى نتيجة كان سيتوصل إليها أدوارد سعيد لو عرف
عن تأثير ابن طفيل على الفكر األوروبي في القرنين
توصل إلى نتيجة
السابع عشر والثامن عشر ،ولربما ّ
مختلفة في كتابه الشهير« :االستشراق» ،حين

يمجد الكاتب االنجليزي الكسندر بوب
تساءل :لماذا ّ
يمجد اللورد كرومر،
اإلنسان على اإلطالق ،بينما ّ
ّ
ممثل بريطانيا في مصر المحتلة ،اإلنسان الغربي
فقط؟».

�صدر هذا الكتاب باللغ ��ة االجنليزية اخري ًا عن دار الن�شر
الأمريكي ��ة «ليك�سينغت ��ون روم ��ان وليتيلفيل ��د» ،وم ��ن
الأ�ص ��داء الإيجابي ��ة الت ��ي تركها م ��ا كتبه عن ��ه ت�شارل�س
ب�ت�روورث بروفي�س ��ور العل ��وم ال�سيا�سي ��ة يف جامع ��ة
مرييالن ��د ،حي ��ث كت ��ب يق ��ول :انّ «حي بن يقظ ��ان» الذي
تعر�ضه �سم ��ر العطار يف كتابها ينتم ��ي �إىل ع�صرنا .فهو
رج ��ل يع ّلم الت�سامح ف ��وق كل �شيء» .وقال برتوورث ب�أنّ
ذل ��ك �صع ��ب القبول ل ��دى الكثريي ��ن الذين فهم ��وا الكتاب
عل ��ى �أ ّن ��ه يك�ش ��ف لنا �أ�س ��رار فل�سف ��ة الإ�ش ��راق التي كتب
عنه ��ا اب ��ن �سين ��ا .لكنّ ب�ت�روورث ي�ست ��درك فيق ��ول�« :إنّ
�سم ��ر العط ��ار جتيب على ه ��ذه االعرتا�ض ��ات م�شرية �إىل
ع�ش ��رات املف ّكري ��ن الغربيني يف �أوائ ��ل الع�صور احلديثة
الذي ��ن ربمّ ا ا�ستعاروا عن ق�صد �أو غري ق�صد �أفكارا كثرية
م ��ن رواية اب ��ن طفيل» .لق ��د حترت الدكت ��ورة العطار يف
كتابها هذا الذي �ص ��در بـ � 174صفحة من القطع الو�سط،
ع ��ن اجل ��ذور احليوي ��ة لع�ص ��ر التنوي ��ر يف �أوروب ��ا مبا
يه� � ّم املخت�ص�ي�ن يف الفل�سف ��ة القدمية واحلديث ��ة ،والأدب
خا�صة الأدبني االجنليزي
املق ��ارن يف القرن الثامن ع�شرّ ،
والفرن�س ��ي ،الدي ��ن ،العل ��وم ال�سيا�سية ،الرتبي ��ة ،تاريخ
الفكر ،ودرا�سات ال�شرق الأو�سط.
مه ��دت امل�ؤلف ��ة للكتاب ب�سل�سلة م ��ن التواريخ املهمّة حول
ابن طفي ��ل الفيل�س ��وف العربي الأندل�سي ال ��ذي عا�ش يف
الق ��رن الث ��اين ع�شر وبع� ��ض املف ّكري ��ن الأوروبيّني الذين
ت�أ ّث ��روا به حتى عام  ،1859وجاء الكتاب بثمانية ف�صول
تناول ��ت ه ��ذا الت�أث�ي�ر .وميكن اعتب ��ار روايت ��ه «حي بني
يقظ ��ان» من �أهم الكت ��ب التي ّ
ب�شرت بالث ��ورة ال�صناعية،
و�أفكاره ��ا مبثوثة ب�شكل �أو ب�آخر ،وبدرجات خمتلفة ،يف
كتب جون لوك� ،آيزك نيوتن� ،إميانيوول كانت ،جان جاك

رو�سو ،فولتري و�آخرين .وهذا ي�ؤكد تب ّني مف ّكري �أوروبا
يف ع�ص ��ر التنوي ��ر قيم «ح ��ي بن يقظان» ح ��ول امل�ساواة،
واحلرية ،والت�سامح ممهّدين بذلك للثورة الفرن�سية.
و�إذ ت�ص ��ف امل�ؤلف ��ة اب ��ن طفي ��ل ب�أنه ع ��امل عرب ��ي من�سي
ومدف ��ون حت ��ت غبار التاري ��خ رغم ت�أث�ي�ره الوا�ضح على
مف ّكري ��ن �أوروبي�ي�ن يف �أوائ ��ل الع�ص ��ر احلدي ��ث ،تق ��ول
ان �أف ��كاره م ��ا زالت ت�ستخ ��دم حتى الي ��وم .بع�ضهم قبلها
كم ��ا هي� ،آخ ��رون حوّ روها ،وخلقوها م ��ن جديد ب�أ�شكال
خمتلف ��ة .ولكنّ ذكرى الرج ��ل الذي كتب كتاب ��ا مهما كهذا
ن�سيت متاما.
ترجم كت ��اب «حي بن يقظان» للغ ��ات خمتلفة منذ الن�صف
الأول من القرن الرابع ع�شر .وما زال يرتجم حتى اليوم.
وتقول امل�ؤلفة« :ان الكتاب مع ذلك مل ّ
يحتل �أبد ًا ال�صدارة
يف الفك ��ر الأوروب ��ي احلديث ،وال در�سه �أح ��د بالتف�صيل
عل ��ى �أ ّن ��ه �أحد مناب ��ع ه ��ذا الفكر .وظ � ّ�ل الكت ��اب متداوال
بني �أي ��دي امل�ست�شرقني فق ��ط .وعندما ينظ ��ر الباحث �إىل
�أيّ كت ��اب حول الفك ��ر الغربي واحلداثة ال ي ��رى فيه �أثرا
الب ��ن طفي ��ل� ،أو لغريه م ��ن الفال�سفة الع ��رب �أو امل�سلمني
الذين �أ ّث ��روا ت�أثريا بالغا على الغ ��رب ،ونه�ضته الفكرية،
ويب ��دو للق ��ارئ �أنّ املف ّكرين الغربيّني ق ��د خلقوا من طينة
خمتلفة عن �أولئك الذي ��ن ولدوا وعا�شوا يف ال�شرق ،و�أنّ
�أفكاره ��م عن الل ��ه ،والإن�س ��ان ،واملجتم ��ع ،والتاريخ هي
�أف ��كار حم�صورة باملجتمعات الغرب ّي ��ة ،و�إذا ما ا�ستعاروا
�شيئ ��ا ف�إنه ��م ي�ستع�ي�رون من بع�ضه ��م بع�ض ��ا ،ولي�س من
وبخا�صة الع ��رب وامل�سلمون .على
غ�ي�ر غربيّني �أجان ��ب،
ّ

ر�أ� ��س ه ��ذا الفريق ال ��ذي ي�ؤّيد وجه ��ة النظر تل ��ك� ،أ�ستاذ
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة يف جامع ��ة هارف ��ارد ،الربوفي�س ��ور
�صاموي ��ل هنتينغت ��ون .فف ��ي كتابه «�ص ��راع احل�ضارات»
ي�ؤ ّك ��د �أنّ الغ ��رب يختلف متام ��ا عن احل�ض ��ارات الأخرى
يف قيم ��ه وم� ّؤ�س�سات ��ه التي ت�شم ��ل امل�سيح ّي ��ة ،التعدّدية،
الفر ّدي ��ة ،واح�ت�رام القانون ،مم ��ا �ساعده عل ��ى اكت�شاف
والتو�سع يف العامل ،و�ص ��ار عر�ضة للح�سد من
احلداث ��ة،
ّ
ّ
كل املجتمع ��ات الأخ ��رى .وي�ست�شه ��د ب�آرث ��ر م �شلي�سنغر
ّ
«انّ
قائ�ل�ا� :أوروب ��ا ه ��ي امل�ص ��در الفريد بنوعه ل ��كل هذه
الأف ��كار ح ��ول حر ّي ��ة الف ��رد ،الدميقراطي ��ة ال�سيا�سي ��ة،
اح�ت�رام القان ��ون ،حق ��وق الإن�س ��ان ،واحلري ��ة الثقافية.
هذه هي �أفكار �أوروب ّي ��ة ولي�ست �آ�سيوية� ،أو �إفريقيّة� ،أو
�شرق �أو�سطية� ،إال بالتبني» .وبهذا ف�إ ّنه يعتقد ،كما يبدو،
�أنّ التاري ��خ هو �شيء ثاب ��ت ،وغري متح� � ّرك .فالآ�سيوي،
والإفريق ��ي ،وال�ش ��رق �أو�سط ��ي ،له �صفات مم ّي ��زة �سواء
يف املا�ض ��ي� ،أو احلا�ض ��ر� ،أو امل�ستقبل .وهذه ال�صفات ال
تتغيرّ بتغيرّ اللحظة التاريخية.
و�إذ ترف� ��ض امل�ؤلفة ه ��ذه الطروحات ،تعرب ع ��ن اعتقادها
ب� ��أنّ ّ
كل احل�ضارات مت�أث ّرة بع�ضه ��ا ببع�ض .فاليونانيون
مث�ل�ا ت�أ ّث ��روا بامل�صري�ي�ن القدم ��اء ،وح�ض ��ارات ال�ش ��رق
ب�أجمعها.
والروم ��ان ا�ستف ��ادوا كث�ي�را م ��ن اليوناني�ي�ن .والع ��رب
ا�ستع ��اروا الكث�ي�ر م ��ن الهن ��ود ،وال�صيني�ي�ن ،والفر� ��س،
واليوناني�ي�ن وغريه ��م .و�أوروب ��ا مل ت ��رث فق ��ط الرتاث
اليون ��اين الروماين ،ب ��ل �إ ّنها ورثت �أي�ضا ت ��راث �أعدائها

الع ��رب وامل�سلمني .ولي� ��س هناك ح�ضارة تع ��ود فقط �إىل
جن� ��س ب�شري معينّ  .فكلنا خمتلط ��ون ببع�ضنا بع�ضا منذ
ب ��دء اخلليقة .ومن اخلط� ��أ واخلطر يف �آن واحد �أن يكتب
علماء الغرب ع ��ن تاريخ فكري غربي نقي من ّ
كل ت�أثريات
الأجنب ��ي الآخ ��ر� ،أو عن النه�ض ��ة ال�صناعي ��ة الغربية� ،أو
ع ��ن العقل الغرب ��ي .فاملفكرون والعلم ��اء الغربيون �أمثال
جون لو ،وتوما� ��س هوب�س ،وغاليليو ،وديكارت ،و�آيزك
نيوت ��ن ،و�سبين ��وزا ،واليبنيت� ��س ،وفولت�ي�ر ،ورو�س ��و،
و�إميانيوول كان ��ت ،وداروين ،وغريهم ،مل يخلقوا من ال
�شيء كان هناك �أ�ساتذة لهم حتى من بني �أعدائهم ،و�أعداء
بالدهم.
وتق ��ول امل�ؤلف ��ة ان اب ��ن طفي ��ل عار� ��ض ّكل املعتق ��دات
التقليدي ��ة يف القرن الثاين ع�ش ��ر .وكان �شعار بطله «حي
ب ��ن يقظان» ه ��و �أنّ الإن�سان يج ��ب �أال يعتم ��د على �سلطة
�أح ��د ،بل على عقله فق ��ط .ولي�س هناك من ي�ستطيع فر�ض
�آرائ ��ه على الآخري ��ن� ،أو �أن ي ّدع ��ي �أنّ طريقه هو الطريق
ال�صحي ��ح الكت�ش ��اف احلقيق ��ة� .إنّ الب�شر عل ��ى الرغم من
اختالفاته ��م الكب�ي�رة �إال �أن هناك �أ�شي ��اء كثرية جتمعهم.
وعل ��ى ر�أ�س هذه الأ�شي ��اء عقلهم و�إن�سانيته ��م .امل�ساواة،
احل ّري ��ة ،الت�سام ��ح ك ّله ��ا قي ��م �أ�سا�سي ��ة يف �أيّ جمتم ��ع.
العن ��ف مرفو�ض ،ويج ��ب �أن يتجنبّه الإن�س ��ان ب�أيّ �شكل
م ��ن الأ�شكال .وذاك الذي ي�ستخ ��دم العنف ال يف ّكر عقالنيا
بعمله� ،أو بنتائج هذا العمل.
عن ال�شرق االو�سط
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إبن طفيل الفيلسوف الذي حول الحكمة
إلى حكاية بديعة
محمد الغزي

كان يكتب بعقل فيلسوف وخيال شاعر .لغته مزيج
من الحكمة والرموز العرفانية .حين أراد أن يتحدث

عن فلسفته لجأ إلى األسلوب القصصي وحدثنا ،كما
يتحدث الرواة في تراثنا العربي ،فنقل عن السلف

ً
طفال نشأ في جزيرة من جزائر الهند تحت
الصالح أن

خط االستواء ،وهي الجزيرة التي يولد فيها اإلنسان
من غير أم وال أب وفيها شجر يثمر النساء.

ثم اندفع ابن طفيل يروي ق�صة هذا الطفل الذي حنت
عليه ظبي ��ة و�ألقمته حلمة ثديها و�أروت ��ه لبن ًا �سائغ ًا،
وم ��ا زالت تتعه ��ده وتربي ��ه وتدفع عن ��ه الأذى حتى
ك�ب�ر و�شب عن الطوق .يا له ��ذا اخليال ال�ساحر الذي
يذكرن ��ا بل�ؤل�ؤة �أخرى من لآلئ الأدب العربي ونق�صد
به ��ا “�أل ��ف ليلة وليلة” .كيف متكن ه ��ذا الفيل�سوف
“العاق ��ل” من خلق ه ��ذه الأ�سط ��ورة احلاملة؟ كيف
ح ��ول مفاهيم الفل�سف ��ة وم�صطلحاته ��ا الغام�ضة �إىل
�صور �شعرية ورموز كنائية؟
ذاك جان ��ب من جوانب هذه ال�شخ�صي ��ة اال�ستثنائية
يف تاريخ الفل�سفة العربية �أبي بكر بن طفيل.
من هو ابن طفيل؟
يف مدينة وادي �آ�ش القريبة من غرناطة التي يعربها
نه ��ر فرد�س ومتل�ؤه ��ا �أ�سواق احلري ��ر والكتان ،ولد
�أب ��و بكر بن طفيل القي�سي الأندل�سي يف �أوائل القرن
الث ��اين ع�شر .در�س الفل�سفة والطب وعلوم ال�شريعة
يف غرناط ��ة فنب ��غ فيه ��ا جميع� � ًا .تقل ��ب يف منا�صب
كث�ي�رة ،ف ��كان كامت �أ�سرار حاك ��م غرناطة ،ث ��م �صار،
بعد ذلك ،وزي ��ر ًا وطبيب ًا للأمري يو�س ��ف �أبي يعقوب
ب ��ن عب ��د امل�ؤم ��ن .وكان ه ��ذا الأم�ي�ر ،على م ��ا يقول
امل�ؤرخ ��ون� ،أعل ��م النا� ��س ب ��كالم الع ��رب ،و�أحفظهم
لأيامه ��ا ،فيه فطنة وذكاء .تعلم مب ��ادئ احلكمة ف�أراد
اال�ست ��زادة منه ��ا فاتخ ��ذ ابن طفي ��ل وزي ��ر ًا وطبيب ًا،
وطل ��ب منه دعوة م�شاهري حكماء ع�صره �إىل البالط،
يعق ��دون في ��ه املجال�س العلمية ،للج ��دل حين ًا �أو للرد
على اخل�صوم حين ًا �آخر.
ذك ��ر اب ��ن ر�ش ��د �أن اب ��ن طفيل ج ��اءه يوم� � ًا و�أخربه
�أن �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن م ��ا فت ��ئ ي�شك ��و م ��ن قل ��ق عبارة
�أر�سطوطالي� ��س �أو عب ��ارة املرتجم�ي�ن عن ��ه ،ويذك ��ر
غمو� ��ض �أغرا�ض ��ه ،ويق ��ول “ل ��و وق ��ع له ��ذه الكتب
م ��ن يلخ�صه ��ا ويقرب �أغرا�ضه ��ا بع ��د �أن يفهمها فهم ًا
جيد ًا لق ��رب م�أخذها على النا�س ،ف� ��إن كان فيك ف�ضل
ق ��وة لذلك فافعل” .ق ��ال �أبو الوليد “ف ��كان هذا الذي
حملن ��ي عل ��ى تلخي�ص م ��ا خل�صته من كت ��ب احلكيم
�أر�سطوطالي�س».
ت�ؤكد هذه الق�صة التي رواها ابن ر�شد نف�سه �أن البن
طفي ��ل الف�ض ��ل يف العالق ��ة التي انعقدت ب�ي�ن الأمري

وابن ر�شد ،والتي �أف�ضت �إىل تلخي�ص �أعمال �أر�سطو
والتعليق عليها ،ع�ل�اوة على ت�أليف عدد من الر�سائل
والكتب الفل�سفية.
وروى ابن ر�شد بت�أثر كبري ق�صة لقائه الأول بالأمري،
بح�ض ��ور ابن طفي ��ل الذي �أطنب يف مديح ��ه ،م�شيد ًا
ب�أخالق ��ه ،منوه ًا بتبحره يف �شتى العلوم .يقول ابن
ر�ش ��د “كان �أول ما فاحتني به �أم�ي�ر امل�ؤمنني بعد �أن
�س�ألن ��ي عن ا�سمي وا�سم �أبي ون�سب ��ي �أن قال يل :ما
ر�أيكم يف ال�سماء؟ يعني الفال�سفة �أقدمية �أم حمدثة؟
ف�أدركن ��ي احلي ��اء واخل ��وف ف�أخ ��ذت �أتعل ��ل و�أذك ��ر
ا�شتغ ��ايل بعلم الفل�سف ��ة ،ومل �أكن �أدري م ��ا قرر معه
اب ��ن طفيل .ففهم �أمري امل�ؤمنني من ��ي الورع واحلياء
فالتف ��ت �إىل اب ��ن طفي ��ل وجع ��ل يتكل ��م عل ��ى امل�س�ألة
الت ��ي �س�ألن ��ي عنه ��ا ،ويذكر م ��ا قال ��ه �أر�سطوطالي�س
و�أفالطون وجميع الفال�سفة ،ويذكر مع ذلك احتجاج
�أه ��ل الإ�سالم عليهم ،فر�أيت منه غ ��زارة علم مل �أظنها
يف �أح ��د من املن�شغلني بهذا ال�ش� ��أن املتفرغني له ،ومل
يزل يب�سطن ��ي حتى تكلمت ،فعرف ما عندي من ذلك،
فلما ان�صرفت �أمر يل مبال وخلعة �سنية ومركب».
هذه الق�صة تنطوي على موقف ابن طفيل من العالقة
بني العقل وال�شريعة �أو بني الفل�سفة والدين ،فت�صور
ب�أ�سل ��وب ممتع مغام ��رة العقل الإن�س ��اين يتدرج من
املح�سو� ��س �إىل املعقول ومن التج�سيد �إىل التجريد،
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ليدرك كل احلقائق الكونية الكربى.
ت ��روي حكاية طفل �شب يف جزي ��رة منعزلة ،تر�ضعه
ظبي ��ة وحتمي ��ه م ��ن بقي ��ة احليوان ��ات ،حت ��ى متكن
بع ��د �سن ��وات م ��ن الإقام ��ة يف مملك ��ة الطبيع ��ة ،من
حم ��اكاة �أ�ص ��وات احليوان ��ات والطي ��ور .ث ��م �أراد
التوغ ��ل �أكرث يف املعرف ��ة ،فعم ��د �إىل ت�شريح الظبية
الت ��ي كانت تغذيه بلبنه ��ا بعد موته ��ا .ومل يزل ينعم
النظ ��ر فيها حتى متكن من فك بع� ��ض �أ�سرار احلياة،
انتق ��ل بعد ذل ��ك �إىل الفل�سف ��ة وعلوم الدي ��ن و�أثبت،
بع ��د ط ��ول تدبر ،وج ��ود خالق يتحك ��م يف كل �شيء،
وعل ��م بال�ض ��رورة �أن كل ح ��ادث ال بد ل ��ه من حمدث.
ويف النهاي ��ة وبع ��د �أن انك�شفت ل ��ه كل هذه احلقائق
ق ��رر �أن يعي� ��ش حياة زه ��د واعتب ��ار .وذات يوم قدم
رجل م ��ن جزيرة جماورة يدعى �آ�س ��ال ،فعلمه اللغة،
ودربه على احلياة االجتماعية .وانده�ش هذا الرجل
ح�ي�ن الحظ �أن حي ًا قد متكن مبف ��رده من اكت�شاف كل
احلقائ ��ق التي ت�ضمنتها ديانته ،معو ًال على املالحظة
واال�ستقراء.
عندم ��ا عل ��م حي ب ��ن يقظ ��ان �أن عقائ ��د النا� ��س فوق
الأر�ض باتت تت�سم باخل�شونة ،قرر مغادرة اجلزيرة
والذه ��اب �إىل النا�س ير�شده ��م ويعلمهم .لكن النا�س
ان�صرفوا عنه ومل يهتدوا بكالمه ،فقرر عندئذ العودة
�إىل جزيرت ��ه ليعي�ش يف مملكة الطبيعة من جديد مع

احليوانات والطيور.
يذك ��ر ابن طفي ��ل �أنه �أقدم على ت�ألي ��ف هذا العمل بعد
�أن �س�أل ��ه �أحدهم ع ��ن �أ�صل املعرف ��ة الإن�سانية فيقول
“وانته ��ى بي ه ��ذا ال�س�ؤال �إىل مبل ��غ من الغربة ال
ي�صف ��ه الإن�سان وال يقوم له بيان” .وبعد طول تفكري
وتردد كتب “حي بن يقظان” �إجابة عن هذا ال�س�ؤال.
يق ��ول الباحث ح�س ��ن حنفي “ال يوجد ن� ��ص فل�سفي
كتب �أرب ��ع مرات من �أربعة فال�سفة خمتلفني و�أحيان ًا
م ��ع تغي�ي�ر العناوين م ��ع بق ��اء امل�ضمون مث ��ل ق�صة
حي ب ��ن يقظان ،فهي م ��ع �أ�صلها اليون ��اين (�سالمان
واب�س ��ال) ق�صة رمزية الب ��ن �سين ��ا ( 428هـ) والبن
طفي ��ل ( 581ه� �ـ) ولل�سه ��روردي ( 587ه� �ـ) واب ��ن
النفي� ��س ( 687ه� �ـ) ،واملو�ض ��وع واح ��د .كيفي ��ة
الو�ص ��ول �إىل احلقيق ��ة بالعق ��ل اخلال� ��ص م ��ن دون
االعتم ��اد عل ��ى معرف ��ة لدني ��ة .والعق ��ل اخلال�ص هو
العق ��ل الطبيعي ال ��ذي يت�أمل يف الظواه ��ر الطبيعية
واجلمادية والنباتية واحليوانية».
ث ��م ي�شرح العنوان قائ�ل ً�ا “للعنوان داللة رمزية ،حي
بن يقظان ،فاحلياة بنت اليقظة .واليقظة هي الأ�صل
واحلياة ه ��ي الف ��رع .فالإن�سان يحي ��ا �أو ًال ثم ينبثق
الوعي من خالل احلياة».
ترج ��م �إدوارد بوكوك الكتاب �سن ��ة � 1617إىل اللغة
الالتيني ��ة واختار له عنوان ًا طريف� � ًا هو “الفيل�سوف
الع�صام ��ي �أو الفيل�س ��وف ال ��ذي عل ��م نف�س ��ه بنف�سه»
 ،Philosophus Autodidactusم�ش�ي�ر ًا م ��ن
خالل ه ��ذه الكناي ��ة �إىل �شخ�صي ��ة ابن يقظ ��ان الذي
�أدرك احلقائ ��ق بنف�س ��ه .ثم تعددت ،بع ��د ذلك ،اللغات
الت ��ي ا�ست�ضافت ه ��ذه الرائعة الأدبي ��ة �إىل �أن بلغت
�أربعني لغة .وهذا العدد من الرتجمات مل َ
يحظ به �أي
�أثر �أدبي عرب ��ي �آخر غري “�ألف ليلة وليلة” .ويجمع
الباحث ��ون عل ��ى �أن ه ��ذه الرتجم ��ات قد ترك ��ت �أثر ًا
عميق ًا يف الآداب الأوروبية وفل�سفاتها� ،إذ ا�سرتفدها
الكثري من الأدباء كلما حتدثوا عن الإن�سان الطبيعي،
وا�ستع ��ان به ��ا العدي ��د م ��ن الفال�سف ��ة كلم ��ا �شرحوا
النظرية الإ�شراقية �أو مناق�شاتها.
وم ��ن الكت ��اب الذي ��ن اقتب�س ��وا ه ��ذه الق�ص ��ة الكاتب
الربيط ��اين دانييل ديفو ( )1731-1660الذي كتب
مقتفي ًا خطى ابن طفيل ق�صت ��ه ال�شهرية “روبن�سون
ك ��روزو” .تروي هذه الق�صة ،ه ��ي �أي�ض ًا� ،سرية فتى
عا� ��ش منف ��رد ًا يف جزيرة بع ��د �أن حتطم ��ت ال�سفينة
ثمان
الت ��ي كان ��ت تقل ��ه .ف ��كان علي ��ه �أن يبقى ط ��وال ٍ
وع�شري ��ن �سنة وحيد ًا منقطع� � ًا عن �أ�سباب احل�ضارة
واملجتمع.
ت�صور الق�ص ��ة ،ب�شاعرية الفتة ،مراحل حياة كروزو
يف ه ��ذه اجلزي ��رة ،فق ��د ب ��د�أ يف �أيام ��ه الأوىل ببناء
م�سكنه من خملفات ال�سفينة التي ع�صفت بها الرياح،
وبع ��د ذلك عم ��د �إىل ح ��رث الأر� ��ض وزرعها ث ��م �إىل
ال�صيد وتربية املاعز .وتتواىل املراحل ،حتى يتمكن
البط ��ل ،على الرغم من عزلته ،من توفري االحتياجات
الأ�سا�سية بقوة عزميته .هذا ما تريد �أن تقوله الق�صة
حمتفية بالفرداني ��ة ورمزياتها ،م�شيدة مبزايا بزوغ
�أهمية الفرد يف املجتمع الأوروبي.
�إن ح ��ي ب ��ن يقظان يختلف اختالف ًا بين� � ًا عن كروزو،
فالبط ��ل العرب ��ي مل يع ��رف ب�ش ��ر ًا ،ومل ي�أل ��ف �إن�س ًا،
ومل يع�ش حياة اجتماعي ��ة وثقافية كما عا�شها املالح
الإجنلي ��زي .فله ��ذا ج ��اء ح ��ي ب ��ن يقظ ��ان ب�ص ��ورة
للإن�سان يتدرج �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف مدارج املعرفة ،معو ًال
على فطنته وذكائه وخربته التي تتنامى با�ستمرار.
ت ��ويف اب ��ن طفي ��ل يف مراك� ��ش ع ��ام  1185و�س ��ار
املن�صور يف جنازته� .أما م�ؤلفاته الكثرية فقد �ضاعت
خ�ل�ال الفنت التي عرفته ��ا الأندل�س ومل َ
يبق منها غري
“حي بن يقظان” لي�شهد على عبقرية الرجل وتبحره
يف علوم �شتى.
عن �صحيفة االندبندنت
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باسم عبد الحميد حمودي

مؤلف هذه القصة الفلسفية التي ّالف مثلها ابن

سينا والسهروردي،هو الفيلسوف االندلسي محمد
بن عبد الملك بن محمد بن طفيل  ,ولد شمال

شرقي قرطبة في السنوات العشر االولى من القرن
الثاني عشر للميالد  ,ودرس العلوم الدينية والفقه

والعلوم العقلية وفي مقدمتها الطب الذي مارسه
ثم اشتغل كاتبا في ديوان عامل غرناطة فترة من
الزمن.

اف�ض ��ل ف�ت�رات حيات ��ه العملي ��ة تلك الت ��ي ق�ضاها يف
خدم ��ة يو�س ��ف القي�س ��ي � ,سلط ��ان املوحدي ��ن حي ��ث
ا�صبح وزي ��ره وطبيبه االول  ,وقد كان ال�سلطان ابو
يعق ��وب يو�س ��ف حمب ��ا للعل ��م والعلماء وقد ق ��ام �أبن
طفي ��ل بالبح ��ث عن اف�ضل امل�ل�اكات الفكري ��ة وجلبها
اىل بالط ال�سلطان ويف املقدمة منهم ابن ر�شد  ,وكان
ال�سلط ��ان يتعاط ��ى معهما معطي ��ات الفل�سفة وفل�سفة
ار�سط ��و طالي� ��س على وج ��ه اخل�صو� ��ص وينادمهما
و�سواهم ��ا حت ��ى �ضعف ��ت حال اب ��ن طفي ��ل ال�صحية
فتقاعد عن العمل اليومي وتوىل من�صبه كطبيب �أول
ووزير �صديقه �أبن ر�شد ,وبقي ابن طفيل على مكانته
االجتماعية عند ال�سلطان وعند ال�سلطان ابي يو�سف
يعقوب حتى وفاته يف مراك�ش �سنة 1185م.
الب ��ن طفيل م�ؤلفات يف الط ��ب والفلك ويقول تلميذه
البطروجي انه عرث عل ��ى نظام فلكي وحتليل حلركة
االفالك على نحو خمال ��ف لتف�سري بطليمو�س .وحي
ب ��ن يقظ ��ان اه ��م كت ��ب اب ��ن طفي ��ل واكرثه ��ا تقديرا
وامتاع ��ا وق ��د حقق ��ت م ��رارا وترجم ��ت اىل اللغات
احلي ��ة لتحقق على نحو فل�سف ��ي رحلة االن�سان حالة
كينونت ��ه ح ��ي بن يقظ ��ان عرث عليه طف�ل�ا ملفوفا يف
قم ��اط; و�س ��ط تاب ��وت حط عل ��ى جزي ��رة يف البحر

الهن ��دي فحنت عليه ظبية ار�ضعته وحمته حتى �شب
عن الطوق ليعي�ش م ��ع احليوانات ويكت�شف طباعها
وحياتها وموته ��ا  ,وتعلم من الطبيع ��ة ك�سوة نف�سه
وعا�ش �صدم ��ة املوت عندما ماتت ام ��ه الظبية امامه
ومل يهت ��د اىل �سر رحلته ��ا االبدية لكنه ق ��ام بدفنها ,
م�ستم ��را يف رحلة حياة و�سط طبيعة قا�سية اكت�شف
فيها معنى الربد واحلر والن ��ار والنجوم واال�ضواء
واخت�ل�اف االج�سام واال�شكال يف رحلة عقلية فريدة
ا�ستم ��رت خم�سني عاما بعد اخلم�سني و�صل جزيرته
فتي ��ان من اه ��ل اخلريوالعل ��م هما اب�س ��ال و�سالمان
فاقتفي ��ا اثره وتابعاه حتى اطم�أن اليهما وبدا معهما
رحل ��ة معرفية اخرى جتلت يف مناق�شاته معهما ويف
و�صول ��ه اىل احلياة االجتماعية الت ��ي كان يفتقدها.
كان اب�س ��ال رم ��زا لرجل الدي ��ن الباحث ع ��ن املعاين
الروحاني ��ة وكان �سالم ��ان رم ��ز رجل الدي ��ن املتعلق
بظواه ��ر الدي ��ن فيم ��ا كان اب ��ن يقظ ��ان رم ��ز العق ��ل
االن�ساين املتح ��رر ,وكانت رحلة املعرفة بينهم رحلة
ممتع ��ة ومثم ��رة فل�سفي ��ا وديني ��ا اثرت حكاي ��ة ابن
طفي ��ل هذه يف اورب ��ا فل�سفيا ودرامي ��ا وا�ستخرجت
منه ��ا اف�ل�ام وم�سل�سالت منه ��ا طرزان رج ��ل االدغال
روبن�سن كروزو ,وغريها..

طبعت بمطابع مؤسسة

لالعالم

والثقافة والفنون
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« حي بن يقظان» إلبن طفيل:
العودة الى معرفة الذات السقراطية
في واحد من حوارات أفالطون السقراطية ،يرينا الفيلسوف استاذه
وقد شاء أن يثبت ان المعرفة الحقة موجودة في داخل االنسان،
ال تأتيه من خارجه ،وأنه يكفي أن يوجد الظرف والدافع حتى

تطلع من داخل الكائن البشري الواعي ولو بصورة عفوية ،معارفه

وقدرته على الربط بينها الستخالص افكار جديدة ،بل حتى معارف
سابقة الوجود ليس من الضروري ان تكون قد ُل ّقنت من طريق

معلم ما .ففي ذلك الحوار ،وإذ يتحدى البعض سقراط أن يؤكد
ً
طارحا
هذا ،يلتفت سقراط الى عبد فتى كان في المكان ويروح

عليه جملة أسئلة متشابكة ومترابطة ،يجيب عنها الفتى بالتدريج،
ً
ً
عارفا بقدرته على اإلجابة ،وذلك أمام
أصال،
من دون أن يكون هو،
ذهول الحاضرين.

إبراهيم العريس
وه ��ذه املعرفة الداخلية هي املو�ض ��وع الأ�سا�س لواحد
م ��ن �أجم ��ل الأعم ��ال يف تاري ��خ الن�صو� ��ص الفل�سفي ��ة
العربي ��ة« :ح ��ي ب ��ن يقظ ��ان» للفيل�س ��وف الأندل�س ��ي
اب ��ن طفي ��ل ،ه ��ذا الن� ��ص الذي ال ي�ت�ردد كث�ي�رون �أمام
اعتب ��اره «رواية» حقيقية بالنظ ��ر اىل انه يحمل �سمات
العم ��ل الروائ ��ي كافة .ونع ��رف ان كرث ًا م ��ن الباحثني
وامل�ؤرخني يعتربون ان هذا العمل الروائي  -الفل�سفي
الأندل�س ��ي قد �أث ّر يف عدد كبري م ��ن الأدباء والفال�سفة.
ن�ص «حي بن يقظان» �إمنا هو
ب ��ل �إن منهم من يقول ان ّ
الأ�ص ��ل الأول الذي بنيت عليه تفا�صيل بل حبكة رواية
«روبن�س ��ون ك ��روزو» ال�شه�ي�رة والتي تعت�ب�ر بدورها
ت�أ�سي�سية يف الآداب الأوروبية.
غ�ي�ر ان الفيل�سوف واملفكر الأندل�سي امل�سلم �إبن طفيل،
ح�ي�ن كتب «ح ��ي بن يقظ ��ان» يف �أوا�سط الق ��رن الثاين
ع�ش ��ر ،مل يكن يتوخى منها ،طبع� � ًا �أن تكون عم ًال �أدبي ًا،
�أو فل�سفي� � ًا( ،كما مل يكن يف ذهن ��ه ان كرث ًا �سي�أتون من
بعده لريوا انها �ساهمت «يف ت�أ�سي�س» الآداب الروائية
�أو حت ��ى الفل�سفي ��ة الأوروبي ��ة) .مل يك ��ن اي م ��ن هذه
امل�سائ ��ل ي�شغل بال الرج ��ل .كل ما يف الأمر �أنه �أراد من
ن�ص «حي بن يقظ ��ان» ان يثبت ويو�ضح
خالل كتابت ��ه ّ
الكث�ي�ر من نظرياته الفل�سفي ��ة .ويقين ًا ،يف هذا الإطار،
ان ��ه مل يكن م ��ن قبيل امل�صادف ��ة� ،أن ي�ستخدم �إبن طفيل
يف كتاب ��ة هذا العم ��ل ،حبكة كان �سب ��ق للفيل�سوف �إبن
�سينا ،يف امل�شرق اال�سالمي �أن ا�ستخدمها من قبله ،يف
عمل م�شاب ��ه ،و�أي�ض ًا للتعبري عن مواق ��ف فل�سفية �أكرث
بكثري مما لتقدمي عمل روائي �أو حكاية م�سلية.
�إذ ًا ،على غرار الفيل�سوف امل�شرقي الكبري وعلى خطاه،
كان ما �أراد ابن طفيل التعبري عنه ،كما ميكننا ان ندرك
ب�سرعة ،ق ��درات العقل االن�ساين عل ��ى ادراك احلقائق،
حتى من دون �أي ّ
تدخ ��ل تعليمي من اخلارج والتحديد
انطالق� � ًا م ��ن الفك ��رة الأفالطوني ��ة  -ال�سقراطي ��ة التي
�أ�شرن ��ا اليه ��ا اول ه ��ذا الكالم .حي ��ث م ��ن الوا�ضح ان
اجلانب الأ�سا�س يف هذا الن�ص هو و�صف كيف يقيّ�ض
حل ��ي بن يقظان �أن ي ��درك حقائق الوج ��ود وااللوهية،
وعالقته هو نف�س ��ه بالدين والإميان ،من دون �أن يكون

ثم ��ة و�سي ��ط يف ذل ��ك وبالتحدي ��د خ ��ارج اي جمتم ��ع
ان�س ��اين وم ��ن دون معرف ��ة اي ��ة لغ ��ة او اي تاريخ وما
�شابه.
ونع ��رف طبع� � ًا ان ه ��ذا الن�ص قد ق ��رئ منذ زم ��ن بعيد
وتداولت ��ه �أجي ��ال من الق ��راء العاديني  -كن� �ّ�ص روائي
مب�سطة للفتيان يف
طبع� � ًا ،مبا يف ذلك �صيغ منه كتب ��ت ّ
اللغة العربية على الأقل  ،-كما تداولته �أجيال وطبقات
م ��ن الباحثني� ،إمن ��ا هذه امل ��رة لغايات �أخ ��رى ...ف�إننا
نع ��رف اي�ض ًا ان الن� ��ص الذي تداولت ��ه العامة امنا كان
غالب� � ًا ج ��زء ًا اول من جمموع العمل .حي ��ث ان الأجيال
املتالحقة م ��ن القراء اكتفت دائم ًا م ��ن «حي بن يقظان»
بج ��زء �أول منه ��ا ،ي ��روي حكاي ��ة الفت ��ى ال ��ذي و�ص ��ل
طف�ل ً�ا بطريق ��ة غام�ض ��ة ،اىل جزيرة نائي ��ة يف املحيط
الهن ��دي ،ثم ب ��د�أ يع ��ي الوجود وم ��ا حول ��ه بالتدريج،
مم�ضي� � ًا �سن ��وات طفولته ومراهقته م ��ن دون اي رفيق
من �إخوانه يف الب�شري ��ة او اني�س ،ف�إن ثمة جزء ًا ثاني ًا
الن�ص ،ق ّلم ��ا التفت الي ��ه الق ��راء العاديون بل
م ��ن ذل ��ك ّ
ق ّلم ��ا ن�شر يف طبعات �شعبية وبالتايل مل يُ�صر ابد ًا اىل
تلخي�صه وتب�سيط �سياق ��ه ومعانيه كي يقر�أه الب�سطاء
م ��ن النا�س ،عل ��ى رغم ان هذا اجلزء �أث ��ار دائم ًا اهتمام
الباحث�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن .وهذا اجلزء ه ��و الذي ي�شكل
خامتة الرواية ،وي�سر الأحداث واملواقف التي تتواىل
بع ��د عودة ح ��ي ب ��ن يقظ ��ان و�آ�س ��ال (�أو �أب�س ��ال وفق
بع�ض الرواي ��ات) من جزيرة �سالم ��ان ،وهي اجلزيرة
املج ��اورة الت ��ي كانا ق ��د توجّ ه ��ا اليها لك ��ي يتوىل حي
ب ��ن يقظ ��ان فيها تعليم النا� ��س �أمور ًا تتعل ��ق باحلقائق
ال�صوفي ��ة ،ع�ب�ر غ� ��ض النظ ��ر هنا عل ��ى الأقل ع ��ن �أية
�أ�ش ��كال خارجية من �أ�ش ��كال التعليم الديني .حيث جند
بع ��د تلك العودة �أن الأمور تبد�أ باالت�ضاح ويتبني حلي
بن يقظان ورفيقه ان من الأف�ضل عدم اثارة تلك الأنف�س
الب�سيط ��ة املعتادة عل ��ى التعاليم التقليدي ��ة التي ت�أتيها
م ��ن �أعلى ،بتلقينها درو�س ًا جدي ��دة و�أفكار ًا غريبة عنها
تتو�ص ��ل اليه ��ا هذه املرة م ��ن طريق ا�سات ��ذة وباحثني
متنوري ��ن .ان اال�ستنتاج هنا يفيد ب�أن من الأف�ضل ترك
نفو� ��س �أو �أفكار �أولئك النا�س الب�سطاء الطيبني على ما

ه ��ي عليه .وعند النهاية هنا نرى كيف ان حي� ،إذ يدرك
هذه احلقيقة بالتجربة ،ويدرك يف الوقت نف�سه� ،أهمية
التعلي ��م اخلارج ��ي بالن�سب ��ة اىل اجلم ��وع يع ��ود اىل
جزيرته مع �أب�س ��ال ويكر�س نف�س ��ه للمعرفة اال�شراقية
مكتفي� � ًا بالعم ��ل عل ��ى تل ��ك النف� ��س .هل ف�شل ��ت جتربة
ح ��ي بن يقظ ��ان؟ لي�س متام ًا ...كل م ��ا يف الأمر �أن حي
و «�أ�ست ��اذه» ي ��دركان �أن املجتمع الب�ش ��ري «م�ستع�صي
ال�شف ��اء» (وف ��ق تعبري الأ�ست ��اذ هرني كورب ��ان) .ومن
هن ��ا ،ف�إن الرفيقني يع ��ودان اىل جزيرتهما التي كانا قد
انطلقا منها ،و «قد �أدركا ،بالتجربة ،ان الكمال وبالتايل
ال�سع ��ادة ،ال يجد اليهم ��ا �سبي ًال �إال نفر قلي ��ل من �أولئك
الذين توافرت لديهم قوة التخلي والإعرا�ض».
ويف ع ��ودة اىل ال�سياق الروائ ��ي لهذا الن�ص ،نذ ّكر ب�أن
ح ��ي بن يقظان ه ��و ،كما نع ��رف ،طفل ولد م ��ن غري �أم
�أو �أب �أو م ��ن زواج �س ��ري ،ووُ�ض ��ع يف �صن ��دوق رمي
يف البح ��ر ،وهو بع ��د ان مي�ضي زمن� � ًا يف البحر يفيق
عل ��ى حال ��ه ،ليج ��د نف�س ��ه يف جزي ��رة موح�ش ��ة نائية.
وعل ��ى الفور تلتقيه ظبية كان ��ت فقدت وليدها فرت�ضعه
وتر ّبي ��ه .وهو حني ي�صل اىل �س ��ن ال�صبا يبد�أ التعرف
اىل م ��ا حوله ،ويظل عل ��ى تلك احل ��ال قرابة اخلم�سني
عام� � ًا ،متوح ��د ًا (ويف هذا م ��ا يلتقي م ��ع «متوحّ د» ابن
باج ��ة) يت�أم ��ل الك ��ون حول ��ه ،ويك ��وّ ن لنف�س ��ه �آراءه
ومعارف ��ه ،م ��ن دون لغة ومن دون ا�ست ��اذ ومن دون �أي
عون ب�شري من اخلارج .وبعد يف �سن اخلم�سني يكون
لقا�ؤه مع �آ�س ��ال (�أب�سال) ،ومغام ��رة توجههما مع ًا اىل

جزيرة �سالمان ،وف�شل التجربة.
من الوا�ضح �أن ابن طفيل ،مل ي�ش�أ هنا �أن يروي حكاية،
مبقدار ما �ش ��اء �أن ير�سم �سرية ذاتية فكرية للفيل�سوف
(ل ��ه ه ��و �أي�ض� � ًا) م�ستن ��د ًا �أ�ص�ل ً�ا اىل ن� ��ص �إب ��ن �سينا.
ومن هن ��ا ،ف�إن الأحداث واملواق ��ف والتبدالت� ،سرعان
م ��ا تتخ ��ذ طابع� � ًا رمزي� � ًا ال �ش ��ك في ��ه ،ما يجع ��ل الن�ص
كل ��ه عم�ل ً�ا فل�سفي ًا ال روائي� � ًا ،وعم ًال فل�سفي� � ًا مو�ضوعه
االن�س ��ان نف�سه ،جمرد ًا من كل عن�صر يخرج عنه .وك�أن
اب ��ن طفي ��ل �أراد �أن يربهن عل ��ى �صحة مقول ��ة �سقراط
ال�شه�ي�رة «اع ��رف نف�سك بنف�سك» .ويقين� � ًا �أنه جنح يف
ذل ��ك ،حتى ولو كان ��ت النتيجة عودة بطل ��ه اىل وحدته
واىل ذاته.
ول ��د ابن طفيل عند بداي ��ات القرن الثاين ع�شر امليالدي
يف قاد�س (وادي �آ�ش) ،ومن هنا لقبه «فيل�سوف قاد�س»
وت ��ويف يف مراك�ش بني العامني  1185و .1186وهو
ُع ��رف ب�سع ��ة اطالع ��ه �إذ كان طبيب ًا وريا�ضي� � ًا ومنجّ م ًا
و�شاع ��ر ًا وفيل�سوف ًا .عمل وزير ًا لدى �أمري غرناطة قبل
�أن يتوج ��ه اىل مراك�ش ليعمل طبيب� � ًا ووزير ًا لدى �أبي
يعقوب يو�س ��ف ،وكان هو الذي ق� �دّم �صديقه ابن ر�شد
اىل ذل ��ك اخلليف ��ة املتن ��ور مقرتح� � ًا عليه تكليف ��ه �شرح
كتاب ��ات �أر�سط ��و .وعلى رغم تع� �دّد كتاب ��ات ابن طفيل
الفكري ��ة ،ف�إن «حي بن يقظان» تبقى الأهم والأ�شهر بني
�أعماله.
عن ار�شيف �صحيفة احلياة

