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عن عوائق التفلسف في املجتمع إلاسالمي 

البن طفيل " حي بن يقظان"من خاللرسالة 

 *إبراهيم بورشاشن

ٌشيل البدث في الػىاةم التي جدىٌ صون اإلاؿلمين وفػل 

الخفلؿف ئخضي أَم الظىاَغ الؿىؾُى زلافُت التي إلاا جدظى بػض 

بالضعاؾت اإلاىغىغُت اإلاخأهُت، فما الؿبب الظي ًجػل اإلاؿلمين في ول فترة 

سهم ًطبىن حام غػبهم غلى الفلؿفت وأَلها؟ لم ًخىغع  مً فتراث جاٍع

ش، وهأن ألامغ ًخػلم بظاَغة مؿغصة، هدخاج فلـ ئلى مػغفت  ألامغ في الخاٍع

ا؟ . أؾبابها مً أحل الؿُؿغة غليها ومىؼ جىغاَع

ض،  ال جؿمذ َضٍ الضعاؾت ئلى ؤلاحابت غً َضا الؿإاٌ، لىنها جٍغ

فلـ، أن جيبه أْن غلى الضعاؾاث اإلاىهىغغافُت أن جىؿلم في َضا الباب، 

فخفدظ جغازىا، وجخلمـ صازله وزاعحه حملت َضٍ الػىاةم الضازلُت 

والخاعحُت التي ججػل الفلؿفت وأَلها صوما في كفظ ؤلاتهام، فان الىعي 

بالضاء أَم مغخلت مً مغاخل الخؿم مػه، وكض ًيىن الضاء غؿيرا واكخالغه 

. أشض غؿغا

ا اللىٌ، َى جلضًم مؿاَمت مخىاغػت في َضا طوالغغع مً ٌ

اإلاجاٌ، جىؿلم مً فدظ ئخضي الغؾاةل الفلؿفُت الهامت التي ُخم للفىغ 

الفلؿفي ؤلاؾالمي أن ًفسغ بها، وهي عؾالت جغحمذ ئلى لغاث غاإلاُت هثيرة 

ختى واصث أن جطبذ هطا غاإلاُا، أكطض كطت حي بً ًلظان البً ؾفُل، 

ٌ ؤلاشيالُت وكىٌ غلمي فيها، ما طوهي عؾالت جلضم ئمياهُت هبري لخأمل ٌ

 ٌ . أمىً َضا اللى

، "حي بً ًلظان"اهؿالكا مً كغاءجىا لىظ ابً ؾفُل الفلؿفي 

ًمىً اللىٌ ئن أبا بىغ بً ؾفُل وان ٌشػغ أهه ًىحض أمام فػل الخفلؿف 
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غاةلان أؾاؾُان غلى ألاكل، ًلفان صوهه والخمىً في اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي؛ 

، والػاةم الثاوي ًمىً "الفلهي-الػاةم اإلالي "الػاةم ألاٌو ًمىً أن وؿمُه 

واهؿالكا مً الخأمل في َظًً ". الػاةم الفلؿفي"أن وؿمُه بىىع مً الخجىػ 

. الػاةلين ؾُلضم ابً ؾفُل ئحابت مخميزة لظلً ؤلاشياٌ اإلافترع

 جلىم مػالجخىا لهضٍ اللػُت مً زالٌ فدظ بػؼ اإلاىاؾً في 

عؾالت ابً ؾفُل هفؿها والتي حؿمذ لىا باالهفخاح غلى الشغوؽ الؿىؾُى 

هلف غىض . زلافُت التي خىمذ اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي في هظغجه ئلى الفلؿفت

. الىظ الفلؿفي، وؿدىؿله زم هسغج مىه ئلى ما وعاءٍ

الفقهي  - العائق امللي

والغغع الثاوي مً الغغغين  اللظًً كلىا ئن ؾإالً : "ًلىٌ ابً ؾفُل -  

لت  أَل  لً ًخػضي أخضَما، َى أن  جبخغي الخػٍغف بهظا ألامغ غلى ؾٍغ

ظا أهغمً هللا بىالًخه ش يء ًدخمل أن ًىغؼ في الىخب وجخطغف . الىظغ َو

ذ ألاخمغ والؾُما في َظا الطلؼ الظي  به الػباعاث، ولىىه أغضم مً الىبًر

. هدً فُه، ألهه مً الغغابت في خض ال ًظفغ  بالِؿير مىه ئال الفغص بػض الفغص

ػت ومً ظفغ بص يء مىه لم ًيلم الىاؽ ئال عمؼا،  فان اإلالت الخىفُت والشَغ

.  1"اإلادمضًت كض مىػذ مً الخىع فُه وخظعث  غىه

 ًىشف َضا الىظ غً وعي ابً ؾفُل  بدضوص  اإلاماعؾت  

هما سجل َى -الفلؿفُت  في  اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي، وهي خضوص جفغغها غلُه 

ملت ؤلاؾالم هفؿها، وبساضت ئطا جىاولذ َظٍ اإلاماعؾت بػؼ - هفؿه

ا "اإلالتهبت"اإلاىغىغاث  ؛ همىغىع اإلاشاَضة، أو مىغىع الػلم ؤلالهي، وغيَر

.  مً اإلاىغىغاث التي وان ًجض بػؼ فالؾفت ؤلاؾالم خغحا في ؾغكها

ولِـ مً الغغابت، غلى ما ًبضو، أن هجض غىض ابً عشض هفؿه َظا 

ى وعي كض ٌؿاغض غلى فهم مىكف ابً ؾفُل َظا، فىدً  الىعي طاجه، َو

ت واخضة خىمذ الفُلؿىفين مػا في مماعؾتهما للىظغ  َاَىا صازل بيُت فىٍغ
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ىظا ًإهض ابً عشض أن  الىالم في غلم  الباعي ؾبداهه بظاجه "الفلؿفي؛ َو

م  الجضٌ  في خاٌ  اإلاىاظغة فػال غً أن ًثبذ  وبغيٍر  مما ًدغم غلى ؾٍغ

ػلل َظا اإلاىكف كاةال "في هخاب فاهه ال جيخهي أفهام الجمهىع ئلى مثل : " ،َو

َظٍ الضكاةم، وئطا زُؼ مػهم في َظا بؿل مػنى ؤلالهُت غىضَم، فلظلً 

وفي ؾُاق خضًثه غً ملالت . 2"وان الخىع في َظا الػلم مدغما غليهم

ولىً َظا وله مً غلم : "هجض ابً عشض ًغفؼ ضىجه كاةال " عؤؾاء الطىفُت"

الغاسخين في الػلم، وال ًجب أن ًىخب َظا، وال أن ًيلف الىاؽ اغخلاص 

َظا، ولظلً لِـ َى مً الخػلُم الشغعي ومً أزبخه في غير مىغػه فلض 

. 3..."ظلم

فهل وان ٌشػغ فالؾفخىا أن َىان مىؿلت مدغمت ال ًجب أن 

ًلخدمها فػل الخفلؿف؟ ًبضو أن ألامغ وان هظلً زاضت وأنهم واهىا 

ا الفػل أغغاعا احخماغُت وهفؿُت هبري، مؼ طًخىحؿىن أن ًسلف ٌ

..  خغضهم غلى وخضة الجماغت وعفؼ الخالف

للض أبان ابً ؾفُل بأؾلىبه الؿغصي هُف ًإصي الخىع في طلً 

حي بً "ئلى هخاةج ؾلبُت وطلً مً زالٌ وضفه للػالكت اإلاخىجغة التي حمػذ 

، فبمجغص ما شغع حي ًطغح بدلاةله الفلؿفُت "ؾاالمان"بجمهىع " ًلظان

جلىهه ، بػض أن واهىا ًىغمىهه ٍو . لجمهىع ؾاالمان ئال وجفغكىا غىه وغاصٍو

غة نهاةُا هغمؼ غلى فطل اإلاماعؾت " حي"مً َىا اغؿغ  ئلى مغاصعة الجٍؼ

. الفلؿفُت غً اإلاماعؾت الشغغُت

مىاهج "و" فطل اإلالاٌ"أما ابً عشض ففطل اللىٌ في طلً في 

ػت مً خُث الخللي " ألاصلت خين صغا ضغاخت ئلى فطل الخىمت غً الشَغ

ل، بػض أن غمل حهضٍ في بُان أَمُت الفػل الفلؿفي  ومً خُث الخأٍو

. وغغوعجه اإلاػغفُت
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م   فهضا الخىحـ مً الفلؿفت ال ًيبغي أن ًظَب بػُضا في جدٍغ

مه"فػل الخفلؿف أو   " ججٍغ
َ

هما ضىؼ البػؼ، بل ئهه ئطا اغؿغ الفُلؿىف

ىت  ه اإلاػغفي ئلى جأمل َظٍ اإلاىغىغاث، للىشف غً الخم والبَر
ُ
فػىل

غلُه، فلُىً ألامغ بِىه وبين هفؿه، أما ئطا ألر غلُه صاعي الىخابت في طلً، 

فلخىً الىخابت بلغت الغمؼ وؤلاشاعة خؿب ابً ؾفُل، أو لخىً في مىغػها 

ان خُث حعجؼ أفهام الجمهىع غً الىضىٌ ئليها خؿب ابً  مً هخب البَر

. عشض

ولػله لهضا الؿبب ٌشير ابً ؾفُل في عؾالخه الفلؿفُت الُدُمت ئلى 

: خلاةم زالر غلى ألاكل 

م في الخىع في َظٍ اإلاىغىغاث الحقيقة ألاولى ، أن الخدٍغ

ا غلى  لً في طاإلالتهبت وان جللُضا أهضلؿُا مػغوفا، وهأن الػمل وان حاٍع

وابً . ألاهضلـ، لظلً وان ؾالب َضٍ الفلؿفت ال ًياص ًجض شِئا ًظهغ

ؾفُل ًىبهىا ئلى أن ألامغ اإلاظوىع ال ًيسخب غلى الىخاباث الفلؿفُت 

اإلاشاةُت التي واهذ هافلت في ألاهضلـ ؾىاء هخاباث أعؾؿى والفاعابي أو ابً 

فهل . ، غىض4ٍ"جىضل ئلى الىماٌ" وال " ال جفى بالغغع"ؾِىا، فهظٍ هخب 

ا ٌػني أن الخللُض الفلؿفي في ألاهضلـ، في حاهبه الػلالوي، وان أضُال، طٌ

الخىمت اإلاشغكُت "غير ما َى غلُه الخللُض الفلؿفي اإلاشغقي، اللاةم غلى 

ت والغؼالُت ضغى " الؿِىٍى ى الخللُض الظي وان ابً ؾفُل ًغفؼ لىاءٍ ٍو َو

م؟؟؟ . ئلُه م صون جدٍغ وبالخالي فىدً َاَىا أمام فلؿفت صون فلؿفت، وجدٍغ

أن مجاٌ اللىٌ في َظٍ اإلاػاعف َى مجاٌ الغمؼ  : الحقيقة الثاهية 

ذ، فؿبُػت اإلاػاعف الفلؿفُت التي  والخلمُذ ولِـ مجاٌ ؤلافطاح والخطٍغ

غي الخم الظي ال مجمجت فُه فيها، طاث ؾبُػت فغصًت جيخلل  ضَا ٍو ًٍغ

.  وبالخالي فال زىف غلى الجماغت منها. آخاصا ال حمىغا
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أن اإلالت حػلذ َظٍ اإلاػاعف مً كبل :  وهي غلت ألاولين الحقيقة الثالثة

. اإلاؿيىث غىه والالمفىغ فُه، بل ئنها أخاؾتها بؿُاج مً الؼواحغ واإلانهُاث 

وان ابً ؾفُل ٌعي ئطن خضوص الخؿاب الفلؿفي في اإلاجخمؼ 

ا طؤلاؾالمي ألاهضلس ي، ولػله بظلً ئهما ًمهض إلصعان زطىضُت زؿابه، ون

ضػىبت مماعؾخه الفلؿفُت التي جمـ مىغىغاث خغص  الؿلف، خؿب 

 ولم ًجغؤ غلى هخابتها وال 5"الػىاهت بها والصر غليها" ابً ؾفُل، غلى 

ومً َىا ًجػلىا ابً ؾفُل هضعن زؿىعة ؤلافطاح . جضاٌو الىالم فيها أخض

 لىً لم ًخىحـ عحل جدمُه !غً ججغبت فلؿفُت جلخدم اإلاىؿلت اإلادغمت

مظلت الخالفت مً كىٌ ما ًغاٍ خلا وؾببا للؿػاصة صهُا وأزغي؟  

ا الؿإاٌ مً هظ ط وؿخؿُؼ أن وؿدشف غىاضغ الجىاب غلى ٌ

ٌػخظع فُه فُلؿىفىا غً مماعؾت َظا الفػل الفلؿفي وؤلافطاح غىه، 

وأها أؾأٌ ئزىاوي الىاكفين غلى َظا الىالم أن ًلبلىا :"ًلىٌ ابً ؾفُل 

غظعي فُما حؿاَلذ في جبُِىه وحؿامدذ في جثبُخه، فلم أفػل طلً ئال ألوي 

. 6"حؿىمذ شىاَم ًٌؼ الؿغف غً مغآَا

ًمىً لهظا الىظ أن ٌؿػفىا في ؤلاحابت غً َظا الؿإاٌ، خُث 

لم ٌػخظع : والؿإاٌ الظي ًبضَىا َى . ًلضم لىا ابً ؾفُل في ملام الاغخظاع

 .ابً ؾفُل ؟ وإلاً ٌػخظع؟ 

 ًبضو مً خُثُاث اغخظاع ابً ؾفُل أن الفُلؿىف ٌػخظع ألهه زغق 

جللُضا في الىخابت الفلؿفت غير مألىف في ألاهضلـ، ئط ئن عؾالخه اشخملذ 

ى مً " غلى خظ مً الىالم ال ًىحض في هخاب وال ٌؿمؼ في مػخاص زؿاب َو

ده..." الػلم اإلاىىىن  لً، أن َظا طلىً ابً ؾفُل ًإهض، مؼ . خؿب جطٍغ

الػلم مً الػلىم التي جىاغؼ غليها الؿلف وئن واهىا أحجمىا غً ئطاغخه 

وئطا وان ابً ؾفُل كض أوشأ في عؾالخه شخطُت اؾخؿاغذ أن . 7بين الىاؽ

جطل بأصواث مػغفُت مسخلفت ئلى خلُلت مخػالُت حؿخجُب في غمىمها 
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إلالخػُاث الخضاٌو ؤلاؾالمي، فاهه ًبضو أهه أزغج ئلى الفػل فىغة واهذ 

مػغوفت مً كبل غىض الؿلف هما ًترحم طلً اللاض ي غُاع في هظ 

اغلم أن هللا حل اؾمه : "ًلىٌ غُاع". الشفا"ؾٍغف وعص غىضٍ في هخابه 

كاصع غلى زلم اإلاػغفت في كلىب غباصٍ، والػلم بظاجه وأؾماةه وضفاجه 

وحمُؼ جيلُفاجه ابخضاء صون وؾاؾت لى شاء هما خيى غً ؾيخه في بػؼ 

وما وان لبشغ أن ًيلمه هللا ئال :" وطهٍغ بػؼ أَل الخفؿير في كىله . ألاهبُاء

. 8..."وال ماوؼ لهظا مً صلُل الػلل (...)وخُا 

ئن فىغة الاؾخغىاء غً الىؾاؾت مً أحل الىضىٌ ئلى اإلاػغفت هي 

فىغة ملبىلت، ئطن، في الخضاٌو ؤلاؾالمي، وابً ؾفُل لم ًطىؼ ؾىي أن 

لىً ًبضو، . أزغج َظٍ الفىغة وحؿضَا شخطُت عجُبت جمص ي غلى ألاعع

لت اإلابخىغة التي أزغحها بها،  مؼ طلً، أن ابً ؾفُل وان ٌعي أن الؿٍغ

وألافياع الفلؿفُت التي وسجها بها، لِؿذ مً كبُل اإلاػاعف التي جغي ئليها 

بػين الغض ى الخاشُت الفلهُت التي واهذ جدُـ بجهاػ الضولت، والتي وان 

وكض غبر ابً ؾفُل غً طلً هفؿه . ابً ؾفُل أًػا غػىا مً أغػائها

غة "حي"فلض آزغ . بشيل ؾغصي في آزغ اللطت ، بػضما لم ٌؿمؼ حمهىع الجٍؼ

م به مً غالم  كىله، ئال أن ٌػخظع غً ما ؾبم أن كاله لهم وأزبَر

ئال الىحه آلازغ الغخظاع " حي بً ًلظان"وهدً ال هغي في اغخظاع . اإلاياشفت

ابً ؾفُل  لفلهاء غطٍغ غما هشف غىه في َضٍ الغؾالت الفلؿفُت وغبر 

. غىه

كض ًلىٌ كاةل هُف ٌػخظع ابً ؾفُل والخاشُت التي جدُـ به كض 

ى الفىغ اإلاىفخذ غلى الػلل، غلى ألاكل في اإلاجاٌ  حغظث بفىغ ابً جىمغث، َو

لً صخُدا ألن الػالم الثلافي الؿابم غلى طمؼ ألاؾف لم ًىً . الػلضي

ابً جىمغث ظل يهُمً غلى مثلفي الػطغ، فيان اإلاىار الػام الؿاةض وؾـ 

ت التي حػىٌ هثيرا غلى الػلل  َضٍ الخاشُت َى مجافاة اإلاماعؾاث الىظٍغ

وليي هضعن ؾبُػت َظا اإلاىار الػام الظي وان ًدىفـ فُه . الىظغي وأصواجه
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ض في  ابً ؾفُل ؾىلف غىض بػؼ فلهاء  اإلاغخلت وما أوشأٍو مً هخابت جَؼ

. الفلؿفت وأَلها وجلف غاةلا صون طًىع وجؿىع الفىغ الفلؿفي

شاغغ "  أما غُىت الفلهاء الظًً ؾىػغع لها فخخيىن مً ابً خبىؽ

، 12، والفاػاػي 11، وابً حبير10،   وأبىخفظ ألاغماحي9"الخالفت اإلاهضًت

، وبىضُت مً وضاًا ابً 13مؿدئيؿين بىىهُت مدمض بً غماع  الىالعي

، وبشهاصة مً شهاصاث ابً خُان ألاهضلس ي ضاخب 14الخؿُب ألخض أبىاةه

، مؿخأوؿين أًػا بغؾالت الخلُفت اإلاىطىع، وهي الغؾالت 15البدغ اإلادُـ

. 16التي هخبذ غلب هىبت ابً عشض

 وؾىداٌو اهؿالكا مً هطىص لهظٍ الػُىت مً مثلفي الػطغ أن 

وؿخجلي بػػا مً الضواعي اإلاػغفُت وؤلاًضًىلىحُت التي جلف زلف مىكف 

. فلهاء اإلاغخلت مً الفلؿفت

ئن فدطىا لهظٍ الىطىص، باصب الغأي، حػلىا هسغج باهؿباع غام 

فدىاٍ أن هثيرا مً الضواعي التي جىمً وعاء اهخطاب الػاةم في وحه 

حجت "الفلؿفت جغحؼ ئلى جأزير أبي خامض الغؼالي في مثلفي الػطغ، فاطا وان 

ً؛ أولهما مىكف الفالؾفت " ؤلاؾالم ًغحؼ عفػه للفلؿفت ئلى ؾببين هبيًر

، وزاهيهما اغخماصَم هخابت  مً الضًً واإلاخجلي في عفػهم له واخخلاع شػاةٍغ

ل"فلؿفُت جلىم غلى  ، لُيخهي ئلى 17"الخساًُل وألاباؾُل"وحؿدىض ئلى " التهٍى

جبضٌػهم مً زالٌ فدطه اللػاًا الػشغون في تهافخه، فان َإالء الفلهاء 

ال ًياص ًسغحىن بشيل غام غً َظٍ الضواعي، وئن وان البػؼ كض 

اؾخسلظ منها مىاكف ضاعمت ؾىاء غلى اإلاؿخىي الىظغي أو غلى اإلاؿخىي 

. الػملي

ىظا، وغلى مؿخىي جلُُم الفلهاء للىخابت الفلؿفُت هجض  َو

ا  ا ال ًفُض ئال "، 18لِـ ئال" حهاالث"بػػهم ًدظع منها باغخباَع وأن أهثَر

،  ولظلً أهثر الفلهاء جدظًغاتهم مً َظٍ الىخابت 19"حشىُيا وعأًا عهُيا
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، مغحػين ؾبب ئكباٌ 20الفلؿفُت ولم ًخأزغوا غً الضغىة ئلى ؾغخها

ئن الفلؿفت لِؿذ . البػؼ غلى كغاءة الفلؿفت ئلى زضاع ألفاظها لِـ غير

ت غً الخلُلت وجلىم غلى معجم لغىي زاصع بـ لؿف " ؾىي هخابت غاٍع

، وال 22أما هخاةج َظٍ الىخابت الفلؿفُت فلِؿذ ؾىي غالٌ وػوع . 21"عاةم

  .23جإصي ئال ئلى الىفغ وعفؼ الشغاتؼ

فيها " ًخىعؽ"أما ؾبب َظٍ الىخاةج التي جطل ئليها الفلؿفت و

الفالؾفت، فترحؼ، خؿب َإالء الفلهاء، ئلى اغخماص الفالؾفت الػلل 

واإلاىؿم والخُاٌ ؛ 

  أما اغخماصَم الػلل فؿببه حهل الفالؾفت بػضم ئمياهُت 

اؾخلالٌ الػلل غً الشغع، لظلً فاالغخماص غلُه هأصاة مػغفُت وخُضة ال 

دضص الفلُه الػالكت اإلامىىت بين الػلل والشغع لُدظع  ًإصي ئال ئلى باؾل، ٍو

، وهضا ممً اشخغل باإلاىؿم ألهه ؾبب البالء 24"خضر غً غلله"ممً 

.   26وهضا ممً لجأ ئلى الخُاٌ ألهه ؾبب الػالٌ. 25وله

ئن الىخابت الفلؿفُت ئطن ال جلىم غلى أؾاؽ غلمى ال مً خُث 

ها وال مً خُث مػمىُنها وال مً خُث أصواُتها وال مً خُث غاًاتُها
ُ
وكض . شيل

هخج غً َظا اإلاىكف مىكف آزغ ٌػخبر الجهل بالػلىم اللضًمت مً ألامىع 

ؼ27التي ال جػغ اإلاغء شِئا  ، 28، ألن الػلم وله والخىمت ولها في الىخاب الػٍؼ

ا ػت والاكخطاع غليها صون غيَر ، 29لظلً صغا الفلهاء ئلى الاؾخمؿان بالشَغ

ػت هي وخضَا التي جلىٌ اليلمت  الفطل في ول مػغفت  باغخباع أن الشَغ

ممىىت، وبضلً خغمىا أهفؿهم، واإلاجخمؼ، مً الاؾخفاصة مً اإلاػغفت 

ؼ هفؿه ئلى غغوعة  م، والتي هبه الىخاب الػٍؼ الػلمُت اإلاخاخت في غطَغ

. الاؾخفاصة منها

 أما باليؿبت لخلُُم الفلهاء لصخطُت الفُلؿىف، فالفُلؿىف 

" ومغغوع" "غبي"،30"مبخضع وافغ وملخض"غىضَم لِـ ؾىي شخظ 
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غطابت  مً الخملى "الفالؾفت بالجملت لِؿىا ؾىي "بل ئن . 31واطب"و

، وجثلل 32؛ صًضنهم أنهم ًدخلغون الشغع"واإلاغاةين"، "واإلاىافلين"، "والؿفهاء

ػت .  34، وبفػل الخفلؿف طَلىا الىخاب والؿىت33غليهم أخيام الشَغ

وألاصهى مً َضا وله أن كض بلغ مىكف بػؼ الفلهاء خضجه 

وئطا وكػذ بأخض الفالؾفت . 35بضغىجه ئلى كخل الفالؾفت وؾفً صمائهم

، 36هىبت فان بػػهم ًجضَا مخىفؿا هبيرا إلاشاغغ الػضاء والبغؼ

ت غلى فؿاص  وؾخطبذ هىبت ابً عشض في غهض اإلاىطىع مً الدجج اللٍى

الفلؿفت خُث ؾِخم جىظُف َظٍ الىىبت مً أحل جدظًغ  الجمهىع مً 

 .37هخابت  الفالؾفت

ت والػلمُت  ىظا حشيلذ الىىاة ألاؾاؾُت إلاىاكف الفلهاء الىظٍغ  َو

 ً :  مً الفلؿفت وأَلها والتي ًمىً الىظغ ئليها مً زالٌ مىكفين هبيًر

 صغىة الفلهاء ئلى اللػاء غلى الفلؿفت والفالؾفت وئلخاخهم :أوال 

، أو 38غلى ئخغاق هخبهم وجدظًغ الجمهىع منهم هما هجض في عؾالت اإلاىطىع 

بهم وئطاللهم ئطا حػظع كخلهم، هما ًفصر غً طلً مىكف ابً حبير ، 39حغٍغ

. 40وهما مىعؽ فػال غلى فُلؿىف كغؾبت ومغاهش ابً عشض

الػلىم " خغص الفلهاء غلى وغؼ زـ فاضل بين ما ٌؿمى  :ثاهيا 

هما هجض طلً واضخا في هىهُت الىالعي " الػلىم اإلاظمىمت"و"  اإلادمىصة

أما ألاٌو فىظم كطُضا ًدؼ فُه غلى الػىاًت . ووضُت ابً الخؿُب

ش 41باللغآن والخضًث ، وأضىٌ الضًً وغلىم الفغاةؼ والاَخمام بالخاٍع

، وأضىٌ الضًً 42واإلاغاػي والخغص غلى صعاؾت الفله غلى اإلاظَب اإلااليي

لت أبي الخؿً ألاشػغي  ، 44، مىبها ئلى أَمُت الاشخغاٌ بالؿب43غلى ؾٍغ

م  لها َى ؾٍغ ، والخدظًغ 45"الىفغ"لُيخهي ئلى الخدظًغ مً الفلؿفت ألن ؾٍغ

م الجىىن والؼهضكت والخسلُـ له ؾٍغ . 46مً غلم الىجىم ألن ؾٍغ
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ى ما   وجمض ي اللطُضة في بُان ما ًجب ما مػغفخه وما ال ًجب، َو

ض الىخاب : " ... أحمله ابً الخؿُب في كىله فليرو الخضًث بػض ججٍى

وأخيامه، ولُلغأ اإلاؿاةل الفلهُت غلى مظَب ئمامه، وئًاهم والػلىم 

ا ال ًفُض ئال حشىُيا وعأًا عهُيا  اللضًمت والفىىن اإلاهجىعة الظمُمت فأهثَر

ال جسلؿىا حامىم بجامها ئال ما وان مً خؿاب ومؿاخت وما ٌػىص ... 

بجضوي  فالخت وغالج ًغحؼ غلى الىفـ بغاخت، وما ؾىي طلً فمذجىػ 

. 47"وغغم مسجىع ومملىث  ومهجىع 

 هىظغ ئلى َظا اإلاىكف الفلهي الػام الظي بؿؿىا بػؼ زؿىؾه  

دىٌ خضًثا صون الخمىين  ػت  َاَىا باغخباٍع غاةلا خاٌ كضًما ٍو الػٍغ

لفػل الخفلؿف في اإلاجخمؼ  ؤلاؾالمي، زاضت وأن  الفلهاء  ٌػبرون غً 

مىاكفهم ئما شػغا وئما زؿبت وئما غلى شيل عؾاةل ججىب آلافاق، وهي 

مً  الىؾاةل ؤلاغالمُت التي جظٌؼ  الخبر وجإزغ في الىفىؽ بخلىُاث مػُىت في 

الخػبير جمخذ مً خلل البالغت  والطىعة مً أحل  ؤلاكىاع الػاؾفي والخأزير 

الىحضاوي ومساؾبت الخُاٌ، فخسلم بضلً عأًا غاما له عص فػل واخض ججاٍ 

وكض أهخج َظا اإلاىكف الفلهي غاةلا آزغ في وحه الفلؿفت ًمىً . الفلؿفت

ى غاةم أفصر غً هفؿه مً زالٌ "الػاةم الؿُاس ي"أن وؿمُه  ، َو

مىاكف بػؼ خيام اإلاؿلمين اإلاػاصًت للفلؿفت والتي طَبذ بػُضا في 

اللػاء غلى فػل الخفلؿف  هما هجض في ألاهضلـ كضًما مؼ الخاحب 

، وفي اإلاغغب مؼ اإلاغابؿين ومىكفهم مً ؤلاخُاء، ومؼ اإلاىخضًً 48اإلاىطىع 

ومىكف زلُفتهم الغابؼ مً ابً عشض، وهي ولها مىاكف ؾُاؾُت مدؿغغت 

غظتها فخاوي فلهُت ضاعمت، وخغي أن ًفغص َضا الػاةم بخفطُل هبير، لىال 

. أن هظ ابً ؾفُل الظي التزمىا بالىكىف غىضٍ ال ٌشير ئلى صلً

ئن الخظىة التي جمخؼ بها الفلهاء صازل حهاػ الضولت اإلاىخضي، 

واإلاىار الظي أشُؼ مؼ الؼمً غض الفلؿفت مً لضنهم، ول أولئً ًبين لىا 

لم أكضم ابً ؾفُل غلى الاغخظاع بأصب حم  إلزىاهه الظًً ؾُلفىن غلى 
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لفىن فيها غلى  هخابخه الفلؿفُت، وكض ًغون فيها مىغىغاث غير مألىفت، ٍو

ئت غير مؿدؿاغت ىتهىن منها ئلى هخاةج حٍغ .  مىهج في الػغع غير مؿغوق، ٍو

وججضع ؤلاشاعة َاَىا ئلى أن الػُىت التي كضمىاَا مً كبل جيخظم 

فلهاء غغف غً ول واخض منهم ازخطاص باعػ خُث هجض اإلاشتهغ بالشػغ 

وهجض اإلاشتهغ بالخطىف وهجض اإلاشتهغ بالخفؿير وهجض اإلاشتهغ بالغخلت وهجض 

فالخغاب واهذ . اإلاشتهغ بالىخابت ألاصبُت اإلاخىىغت وهجض الفلُه اإلاسخظ

مىحهت ئلى الفلؿفت مً ول حاهب، ومً َىا هفهم لم لجأ ابً ؾفُل ئلى 

جطىعا " حي بً ًلظان"الاغخظاع، وهُف ؾُلضم في عؾالخه الفلؿفُت 

مسخلفا غً الىخابت الفلؿفُت أوال، وغً شخطُت الفُلؿىف زاهُا، وغً 

ػت، غله ٌؿاَم بظلً في عفؼ َظا  الػالكت اإلامىىت بين الخىمت والشَغ

. 49اللبـ الخاضل في ئصعان اللىٌ الفلؿفي

العائق الفلسفي  

فىدً هلطض بظلً ما أهخجه بػؼ " الػاةم الفلؿفي"   غىضما هخدضر غً 

اث، وما وكفه بػؼ  مً مىاكف أؾاءث " مخفلؿفتهم"الفالؾفت مً هظٍغ

وهدً غىضما وشير ئلى َظا الػاةم فاهىا هىؿلم مً ابً . هثيرا للفىغ الفلؿفي

ؾفُل هفؿه، زم مً ضاخبه ابً عشض، فىما غاوى الفُلؿىفان مً مىاكف 

بػؼ الفلهاء والخيام هظلً غاهُا مً مىاكف بػؼ الفالؾفت وجطضًا 

للغص غليهم، فيان عص ابً ؾفُل مجمال في خين وان عص ابً عشض مفطال، 

ولىنهما مػا، ول بأؾلىبه، خاوال جصخُذ الىظغ الفلؿفي، وعفؼ الػىاةم 

ومً أحل فهم مىكف ابً ؾفُل فهما . التي حػىغ غلى الفلؿفت ضفىَا

أفػل وؿخأوـ بمىكف ابً عشض، لشػىعها بأن ابً عشض وضاخبه ابً 

. الؿفُل غاشا هفـ ؤلاشيالُت الفلؿفُت والاحخماغُت ـ الثلافُت

ش الفلؿفت في ؤلاؾالم مً أحل أن ًػؼ  كام ابً عشض بمسر لخاٍع

ىظا هجضٍ  يبه غليها، َو سها ٍو ًضٍ غلى الػىاةم التي أهخجتها الفلؿفت غبر جاٍع



 

91 
 

ًىحي بالالةمت مً حهت غلى فالؾفت ؤلاؾالم الفاعابي وابً ؾِىا والغؼالي 

؛ فالفاعابي جسغص غلى الفالؾفت 50فُتهمهم بللت جدطُلهم إلاظَب اللضماء

، ختى ضاعث الػلىم ؤلالهُت غىضَم ظىُت أهثر مً 51وهظلً ضىؼ ابً ؾِىا

، والغؼالي لخله اللطىع في الفلؿفت ألهه لم ًخػغف غليها 52ضىاغت الفله

مً أَل ػماهىا، فاها "، هما ًىحى ابً عشض بالالةمت غلى كىم 53مً أضىلها

كض شاَضها منهم أكىاما ظىىا أنهم جفلؿفىا وأنهم كض أصعوىا بدىمتهم 

وئن الىاحب َى  (...)العجُبت أشُاء مسالفت للشغع مً حمُؼ الىحٍى 

دهم للجمهىع بخلً  ذ بهظٍ ألاشُاء للجمهىع فطاعوا بخطٍغ الخطٍغ

وجياص شهاصة ابً عشض َظٍ . 54"الاغخلاصاث الفاؾضة ؾببا لهالن الجمهىع 

آعاء فاؾضة هبغذ "جؿابم شهاصة ابً ؾفُل الؿابلت التي ًخدضر فيها غً 

....". بها مخفلؿفت الػطغ وضغخذ بها ختى اهدشغث في البلضان وغم غغعَا 

وئطا وان ابً عشض كض اغخبر َإالء الىاؽ أضضكاء ًيؿبىن أهفؿهم ئلى 

وألاطًت مً الطضًم أشض مً ألاطًت "الخىمت، فاهه أهض ئطاًتهم للفلؿفت 

لىً ابً عشض ال ًلف غىض َظا الخض، بل ٌؿعى ئلى جدضًض . 55"مً الػضو

ألاؾباب الىفؿُت واإلاػغفُت وؤلاًضًىلىحُت التي جفؿض غلى اإلاخفلؿف 

، وغىضما 57 ، مىبها ئلى بػؼ الشغوؽ التي جىجر فػل الخفلؿف56جفلؿفه

جسؿئ هثير مً َظٍ الشغوؽ اإلاخفلؿف فان الػغع ال مدالت ًضزل في 

الفلؿفت، ئال أن ابً عشض ًإهض أن َظا الػغع الظي ًلخم الفلؿفت َى 

مىؼ هخب الخىمت غلى مً َى "غغع بالػغع ال بالظاث، لظلً ال ًيبغي 

م فيها . 58"أَل لها، مً أحل أن كىما مً أعاطٌ الىاؽ غلىا مً كبل هظَغ

، وؾُؿلم غليهم ابً "باألعاطٌ"َىظا ٌؿمي ابً عشض َإالء اإلاخفلؿفت 

ؿميهم في مىغؼ مً مخىه الفلؿفي 59"وألاغبُاء" الؿفهاء"ؾفُل اؾم  ، َو

. 60"بالخفافِش"

ًمخظ الفُلؿىفان هلمت الفلهاء لُإؾؿا لفػل فلؿفي حضًض 

ًخميز بجغأة غلى اإلاؿخىي الىظغي، ولىىه فػل ٌعي خضوصٍ غلى اإلاؿخىي 

وؾخيىن عؾالت ابً ؾفُل ججلُا لهظا الفػل الفلؿفي وججؿُضا . الػملي
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لخضوص اإلاماعؾت الفلؿفُت، وئن وان ابً ؾفُل في عؾالخه ًىشف " غملُا"

. غً َمىم بلػاًا الفلؿفت الػامت وئشياالتها الىبري 

ــــىأزيرا، فاهه بين ِفػٍل ًإؾـ للىظغ وزلافٍت جدخفي بالػمل وحشػغ 

ػت، وهي  بالىماٌ اإلاػغفي، جىحض َىة جفطل بين الفلؿفت وبين مىؿم الشَغ

َىة، مؼ ألاؾف، خاٌو أبى ئسخاق الشاؾبي، عغم ما غغف غىه مً فىغ 

والضغىة الُىم، أن ٌػمل مفىغو ؤلاؾالم ومثلفٍى . فلهي مىفخذ، حػمُلها

ػت فلؿفُا هما فػل هثير  غلى ججؿير َضٍ الهىة مً زالٌ الىظغ في الشَغ

ػت . 61مً فالؾفخىا وكض وعى ابً عشض كضًما أَمُت اإلاىؿم الػملي للشَغ

با غً الاَخمام الفلؿفي في  واكخػاةه الفػُلت الػملُت، ولم ًجض طلً غٍغ

مىؿله الػملي هما ًترحمه الخللُض الفلؿفي اللضًم في شلُه؛  الؿُاؾُت 

لىا لفػل . 62وألازالق للض جغن لىا اللضماء جللُضا فلؿفُا كمين بأن ًَإ

ت الػلمُت  لظف بىا ئلى الػطغ مً زالٌ غغب مً الاؾخمغاٍع الخفلؿف ٍو

ش الفلؿفي الػام، والظي جغن  اللاةمت غلى التراهم اإلاػغفي الظي غغفه الخاٍع

فهل .  فُه اإلاؿلمىن بطماتهم التي ال جسؿئ الضاعؽ اإلاىغىعي الخطُف

هغفؼ الخدضي الُىم بمخابػت َضا الخللُض الفلؿفي ألاضُل في زلافخىا ًدخفي 

لضم لىا ئمياهُت هبري للضزىٌ ئلى الػطغ مً  بالػللين الىظغي والػملي، ٍو

طبذ صوهىا  بابه الؿبُعي الىاؾؼ، أم أهىا ؾىسلف مىغضها مؼ الػطغ ٍو

 .وخىمت الخلف والؿلف زغؽ اللخاص؟  

أستاذالتعليمالعاليمساعد، *

 املركزالجهويلمهنالتربيةوالتكوينالقنيطرةـاملغرب
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 :معادر ادلراسة 
، ابو بىر، كعة يح بن ًلظان، وآ سال وساالمان،  ابن طفِي ـ 

 133ـ خمطوطة اًبودًَان بأ هسفورد ًلعة يح بن ًلظان رمق 

  2142ـ خمطوطة املىذبة اًوطيَة ابجلزائر رمق 

ن رصد، آ بو اًوًَد، اب

 1967ـ ثفسري ما بؼد اًطبَؼة، حتلِق مورٌس بوجي، بريوت اًطبؼة اًثاهَة 

 فامي بني احلمكة 1973ـ فعي امللال، كدم هل آ ًبري هرصي اندر، دار املرشق، اًطبؼة اًثاًثة، بريوت 

واًرشًؼة من االثعال 

 1964ـ اًىضف غن مٌاجه ال دةل يف غلائد املةل، حتلِق َلود كامس، مىذبة الاجنَو مرصًة اًطبؼة اًثاهَة

اًـزايل، آ بو حامد 

 1987ـ  هتافت اٍهتافت حتلِق مورٌس بوجي دار املرشق بريوت اًطبؼة اًثاهَة 

 ـ غَاض، اًلايض، اًضفا اجلزء ال ول دار اًوفاء ٌَطباػة واًًرش حتلِق جٌلػة من ال ساثذة دار اًوفاء 

 ٌَطباػة واًًرش دمضق 

ـ املراويش، غبد اًواحد، املؼجب يف ثَخَط آ خبار املـرب، حتلِق َلد سؼَد اًؼراين دار اًىذاب 

  1978اًبَضاء اًطبؼة اًسابؼة، 

ىن    1989ـ امليوين، َلد، حضارة املوحدٍن، دار ثوبلال اًطبؼة ال ًو

 5 ـ 4 اًؼدد 1941ـ اًفايس، َلد  جمةل اًثلافة  املـربَة هوهرب 

ـ املراويش، َلد بن غبد املكل، اذلًي  واًخمكةل  اًسفر اًثامن حتلِق َلد بًرشًفة، مطبوػات املمَىة 

  1984املـربَة، 
ا

حسان غباس، دار اًثلافة بريوت، اًطبؼة ال وىل،  ملراويش، اذلًي واًخمكةل  اًسفر اًسادس حتلِق ا 

1956  

براُمي س بوخ دمضق   1962ـ اًرغَين،  برانمج اًرغَين حتلِق ا 

و 463ـ اًالكغي، هوهَة اًالكغي يف اًوظااي وال دب مضن ٍلوع يف خمطوط اخلزاهة اًؼامة ثطوان  رمق   ُو

 .من آ بياء اًلرن اخلامس

حسان غباس اجملدل اًسابع دار ظادر  ـ امللري، آ محد، هفح اًطَب من ؾعن ال هدًس اًرطَب، حتلِق ا 

   1968بريوت بريوت اجلزء ال ول 

ـ ابن حزم وابن سؼَد، رساةل يف فضائي ال هدًس وآ َُِا، ورشُا وكدم ًِا ظالح امليجد دار اًىذاب 

  1968اجلدًد 

  1985ـ  ظاػد، ال هدًيس، طبلات ال مم حتلِق حِاة اًؼَد بوػَوان دار اًطََؼة  بريوت اًطبؼة ال وىل 

ـ ابن اخلطَب، اال حاطة يف آ خبار ؾرانطة، حتلِق َلد غبد هللا غيان، مىذبة اخلاجني ابًلاُرة، اًرشنة 

 .1974املرصًة ٌَطباػة واًًرش، اجملدل اًثاين، اًطبؼة ال وىل 

براُمي، بورصاصن   2010مع ابن طفِي يف جتربخَ اًفَسفِة، دار اًثلافة، ادلار اًبَضاء : ـ ا 

ا مؤسسة مؤمٌون بال حدود  براُمي، بورصاصن اًويح واًفَسفة غيد ابن رصد، جمةل آ ًباب اًيت ثعدُر ـ ا 

 2014اًؼدد اًثاًر 
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براُمي، بورصاصن   2010اًفلَ واًفَسفة يف اخلطاب اًرصدي، دار املدار اال ساليم، بريوت : ـ ا 

 :اًِوامش 

1
  ظ 29 وركة 133ـ هؼمتد ُيا ػىل اخلعوص خمطوطة اًبودًَان بأ هسفورد ًلعة يح بن ًلظان رمق 

2
 356ص .1987 ـ  هتافت اٍهتافت حتلِق مورٌس بوجي دار املرشق بريوت اًطبؼة اًثاهَة 

3
 463ـ املعدر هفسَ، ص 

4
 ـ ملدمة يح بن ًلظان، املعدر هفسَ،  

5
 و67ـ املعدر هفسَ، وركة 

6
 ـ املعدر هفسَ، واًوركة هفسِا 

7
 .ـ املعدر ذاثَ واًوركة

8
 ـ اًضفا اجلزء ال ول دار اًوفاء ٌَطباػة واًًرش حتلِق جٌلػة من ال ساثذة دار اًوفاء ٌَطباػة واًًرش 

 486دمضق ص 
9

وكد .  ـ هؼرض ُاُيا املعادر اًيت اس خلِيا مهنا اسدضِاداثيا  بامتهما، دون آ ن هضطر فؼي دكل لك مرة

 وَلد 114:  وحضارة املوحدٍن ٌَميوين ص311املؼجب ص :  اغمتدان يف غرض مواكف ابن حبوس ػىل 

 ونذكل اذلًي  واًخمكةل  اًسفر اًثامن حتلِق َلد 5 ـ 4 اًؼدد 1941اًفايس  جمةل اًثلافة  املـربَة هوهرب 

  ـ293: بًرشًفة ص
1
 .232 ـ 224: اذلًي واًخمكةل  اًسفر اًثامن ص:  ـ ـاغمتدان يف غرض موكف ال ؾٌليت ػىل 0
1
حسان غباس ص1 :  ـ ـ اغمتدان ف غرض موكف ابن جبري ػىل اذلًي واًخمكةل  اًسفر اًسادس حتلِق ا 

 .31ِ ـ 30
1
براُمي س بوخ ص2   دمضق 105 ـ 104:  ـ اغمتدان يف غرض موكف اًفازازي ػىل برانمج اًرغَين حتلِق ا 

1962 
1
 ـ اغمتدان فب بَان مواكف اًالكغي ػىل هوهَة اًالكغي يف اًوظااي وال دب مضن ٍلوع يف خمطوط 3

 . وُو من آ بياء اًلرن اخلامس463اخلزاهة اًؼامة ثطوان  رمق 
1
حسان غباس اجملدل اًسابع دار ظادر بريوت بريوت 4 :   اجلزء ال ول ص1968 ـ هفح اًطَب حتلِق ا 

  .256 ـ 255
1
 ـ ثوجد يف فضائي ال هدًس وآ َُِا البن حزم، وابن سؼَد، ورشُا ظالح امليجد دار اًىذاب اجلدًد 5

  ا186 ـ185 واهظر هفح اًطَب اجملدل اًثاًر 1968
1
 28ـ 26 ــ اذلًي واًخمكةل اًسفر اًسادس املعدر هفسَ، ص6
1
 .37 ـ هتافت اًفالسفة حتلِق مورٌس بوجي  اًطبؼة اًثاًثة دار املرشق ص7
1
وملا حََت بداير مرص رآ ًت نثريا من آ َُِا ٌض خـَون جبِاالت اًفالسفة ظاُرا من "  ـ ًلول آ بو حِان 8

 ".ؿري آ ن ًيىر ذكل آ حد ثؼجبت من ذكل
1
:   ـ نٌل ًلول ابن اخلطَب، وًلول يف هفس املؼىن ابن حبوس 9

   بؼد اًَلني هبــــــا وملــــا ثيفذ**ساًت ػٌََــــا ٌَضىــــوك جــــــداول   
2
:   ـ ًلول اًفازازي 0
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لــــا ال حبـــــــا **فاكــــــذف بأ فـــالطــون ورسطــــاًــــــــس   وذوهيمــــا جسَـــــم طًر

  وملاهلم حتت ال حــــق اًواجبـــــــــــــا **ودع اًفالسفة اذلممي مجَؼِم    

ان يف آ وضاغِم     آ غزز ػًل بأ ن ثؼمـــــر انئبـــــــــــــــا**اي طاًب اًرُب
2
:   ـ ًلول ابن حبوس 1

فاظ حروق ًطافة   ذا طَبــــــت حلِلـــــة ًـــم ثوجد**خدغت بأً   .  فا 
2
:  وًلول اًفازاري ـ  2

  وؿدا ل رابب اًعواب جماهبـــــــــــــــا **جعبا ملن حرك احللِلة جاان 

   ما صاع ٌَزور املؼَي ؿائبـــــــــــــــا **وابخاع ابحلق املعحح حارضا    

مام كد آ رض بفِمـَ  مك ا   . نخب ثبر اًضالل نخائبــــــــــــــــــا*ًو
2
 ـ 3

168
:    ًلول اًالكغي 

 .   ورد ٌَرشائع آ مجؼٌَــــــــــــــــــا**مذابؼة اًفَسفة نفـر 
2
:   ًلول ال ؾٌليت ـ  4

ًََ آ هيا اًسامـــــع **    ُذا الكم ٌَِدي جامــــــع    فاظؽ ا 

ان كاطـــــــــــع **    اًرشع ٌَؼلي ُدى من ًضي   بُهنٌل بُر

ــــــــة    اكًضمس ٌَؼني س ىن ساطع **   اًرشع ٌَؼلي بال مًر

 من ضي  واًؼلي ُو اًخابع  **  اًرشع مذبوع بَ هيذـــدي   

هنم غن غلوهلم حدزوا: وًلول  ايمك  واًلدماء وما آ حدزوا  فا   .فا 
2
: ًلول ابن جبري ـ  5

ن اًبالء مولك  ابمليطـــــق   **ابمليطق اص خـَوا فلِي حلِلـــــة     ا 

:   وًلول آ ًضـــــــا 

.  مبيطلِم اكن اًبالء مونـــــي**ثدارك دٍن هللا يف آ خذ فركـــــة  
2
:    ًلول اًفازازي ـ 6

 .  دون اًعواب ُوى وآ ظبح ؿاًبا**فَر مبا اص خد اخلَال فؼاكــــــَ 
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2
مفا رض  ثكل اًيفوس اًىرمية  واًلَوب اًسَمية وال ًباب  اًؼظمية ما زوي غهنا : "   ـ ـ ًلول ال ؾٌليت 7

 ".من اًؼَوم اًلدمية
2
فاًؼمل نخاب هللا وس ية َلد ظىل هللا ػَََ وسمل، ما رض من وكف : " ـ  ًلول آ بو حفط ال ؾٌليت 8

ًََ معدكا ملا بني ًدًَ من اًىذاب وهممييا ػَََ، ُو : " وًلول آ ًضا". غيدُا ما هجي بؼدٌُل  آ ىزل اًىذاب ا 

 .اًضفاء واًرمحة وفَِ اًؼمل لكَ واحلمكة
2
:  ًلول ابن حبوس ـ  9

ذا صئت ؿري معــــرد  **اكرص ظٌلءك يف رشًؼة آ محـــــد    جسلى ا 

  ثدهَم من حوض اًييب َلد **وثوخ آ غطان ادلايهة ػَِــــــــــا   

: ًلول ابن حبوس .  واسكل ػىل هنج اًِداًة هتخد**ذل ابًيبوة واكذبس من هورُــــا     

 ثدع ومل حيفي بضةل مَحــــــــــد **ادلٍن دٍن هللا مل ًؼبأ  مبـــــــب  

:  وًلول آ ًضا 

.   ال ًفلد اًخضََي من مل ثفلــــــــــد**وثبؼلت  ابًىفر فِيا آ ًســــــن 
3
: ًلول ابن حبوس ـ  0

 ثدع ومل حيفي بضةل مَحــــــــــد **ادلٍن دٍن هللا مل ًؼبأ  مبـــــــب  

:  وًلول آ ًضا 

 .  ال ًفلد اًخضََي من مل ثفلــــــــــد**وثبؼلت  ابًىفر فِيا آ ًســــــن 
3
:   ًلول ال ؾٌليت ـ 1

ايمك واًلدماء وما آ حدزــــــوا  هنم غن غلوهلم حدزوا ، آ ثوا  من اال فرتاء بلك آ جعوبة ... فا  ال هبِاء وهورمه ... فا 

 ".ال ال ؾبَاء وؾرورمه
3
  [مبا مل ًؼِد  ] جاءت من ادلغوى **كاًوا اًفالسفة كَت ثكل غعابة  :  ـ ًلول ابن حبوس 2

: وًلول ابن جبري خماطبا ابن رصد 

 ملا ػال يف اًزمان جدك **  مل ثَزم اًرصد اي ابن رصد 

 ما ُىذا اكن فَِ جــدك ** ونيت يف ادلٍن ذا رايء

: وًلول خماطبا  اخلََفة امليعور بؼد ىىبة ابن رصد 

 صلوا اًؼعا ابًيفاق صلــــا **       آ طَؼم هللا ســــر كوم   
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 ظاحهبا يف املؼاد ٌضلــــــى **       ثفَسفوا وادغوا ػَوما    

 . سفاُة مهنم ومحلــــــــــا**        واحذلروا اًرشع وازدروٍ 
3
:  ًلول ال ؾٌليت ـ  3

 فارثد مسَواب وحيسب ساًبا **       آ غَخَ آ غباء اًرشًؼة صلوة  
3
:    ًلول ابن حبوس ـ 4

 .ومجَع مس يون اًييب **      ًَـى نخاب هللا بني ظِورمه  
35

:   ـ ـ  ًلول ابن حبوس همددا 

ِا فك ن كـــــد  **  سدٌاهلم مٌا  اًـداة كوارع   ن ثـَِم ؾًو  ا 

  ثكل اًيت جَبت مٌَة آ ربد **  وثعوب فهيم حسبيا بعواغق 

نذا  [    ]  فأ ان آ ضارب **  من اكن ًرضهبم بس َف واحد 

ِـــــــــــــة   ً ؼمر ؿريمه وثكل آ ن اذلام دلؼِم ابملرظد **  ًو  ا 

:  وًلول آ ًضا 

  ًثَمت يف املِجات لك همٌـــد** آ سفي ًو آ ين هرصت ػَهيم  
3
:  ـ  ًلول ابن جبري مدضفِا يف ابن رصد 6

  ًفركة احلق وآ ص َاػَ **اذلد ٌَــــــَ ػىل هرصٍ   

  كد وضع ادلٍن بأ وضاػَ  **اكن ابن رصد يف مدى ؾََ

 وآ خذ من اكن من آ ثباػَ **فاذلد هلل ػىل آ خـــــذٍ  

 آ ن ثواًَفَ ثواًف  **ال ن كد آ ًلن ابن رصد : وًلول 

 . ُي جتد اًَوم من ًواًف ** ايظاملا هفسَ ثأ مــــــــــي  
3
:   ـ  فاًفازازي ًؼرض اببن رصد كائال 7

مك آ مام كد آ رض بفِمَ    نخب ثبر من اًضالل نخائبا **ًو

" آ ما ابن اخلطَب فِلدم ل بيائَ جتربة ابن رصد مع اًفَسفة ػىل آ هنا جتربة فاصةل حللَ مهنا ال ذى ل هنا

مام اًرشًؼة ،فال سبِي  ذن  ]ػادت ػَََ ابًسخطة اًضًِؼة وُو ا  ىل اكذحاهما  واًخورط يف ازدحاهما  [ا  ا 

." 
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3
ة :  ـ مما جاء يف ُذٍ اًرساةل 8 فاحذروا ـ وفلمك هللا ـ ُذٍ اًرشذمة ػىل اال ميان حذرمك من اًسموم اًساًر

فَ  ٍهيا ٍىون مأ ل مًؤ يف ال بدان، ومن ػرث هل ػىل نخاب من نخهبم جفزاٍؤ اًيار اًيت هبا ًؼذب آ راببَ ، وا 

 ".وكارئَ ومأ بَ
3
ٍهيم  :  ـ ًلول 9 ىن ملام اخلزي  ٌَيفس آ كذي**وكد اكن ٌَس َف اصدِاق ا   . ًو
4
فٌَل وكفٌا مهنم ػىل ما ُو كذى يف جفن ادلٍن، وىىذة سوداء يف ظفحة "  ـ مما جاء يف رساةل امليعور 0

ىل هفي ابن " اًيور املبني، هبذانمه يف هللا هبذ اًيواة وآ كعَيامه حِر ًلىص  اًسفِاء من اًـواة  صارة ا  ويه ا 

ىل آ ًُساهة    .26: اذلًي واًخمكةل  اًسفر اًسادس ص. رصد ا 
4
 .75هوهَة اًالكغي  وركة ـ  1
4
  76وركة ...... ـ وهن يف املذُب ماًىِا :  ـ ًلول2

ق املخٌُا  **وماكل اًرىض ال وضم فَِ : وًلول آ ًضا   وكد سكل  اًطًر

يا**                هظران املذاُب ما رآ ًٌـــــــــا   .  مكذُب ماكل ٌَياظًر
4
يا ـ** ـ وغول يف ال ظول ػىل اغخلاد  3   حصَح  من الكم ال صؼًر
4
.   ففَِ جتربة اجملربٌَـــــا** ـ  وػَمَ اًطب طاًؼَ ودغىن  4
4
 . ورد ٌَرشائع آ مجؼَيا ** ـ  مذابؼة اًفَسفة نفر  5
4
ايك  واًيجوم  فــــــال حردُــــا  6  كضاايُا ًورزم اجلياهــــــا ** ـ وا 

 حساب ما ًعح ٌَحاس بٌُا ** وزهدكة وحنسا مس متـــــــــــــــــــرا 

.  ويف ختََطِم رجٌل  اًظيوان**وبُهنم اخذالف يف نثِـــــــــــــــر   
4
 256 ـ 255 ص 1 ـ  هفح اًطَب ج ص 7
4
 1985 ـ  طبلات ال مم ًعاػد ال هدًيس حتلِق حِاة اًؼَد بوػَوان دار اًطََؼة  بريوت اًطبؼة ال وىل 8

 164 ـ 163ص
4
 2010مع ابن طفِي يف جتربخَ اًفَسفِة، دار اًثلافة، ادلار اًبَضاء : ـ اهظر معَيا املوسوم  9
5
 67هتافت اٍهتافت، املعدر هفسَ، ص ـ  0
5
 184ـ املعدر هفسَ، 1
5
 201ـ املعدر هفسَ ص 2
5
 254ـ املعدر هفسَ ص 3
5
 60 ـ 59ـ فعي امللال، ص 4
5
 66ـ املعدر هفسَ، ص 5
5
 وثفسري بؼد 131:   واًىضف غن مٌاجه ال دةل، ص28:  ـ  غرض ابن رصد يف فعي امللال ص6

 . غوائق حتول دون اًخفَسف54 ـ 42اًطبَؼة ص
5
 209 ـ 207:  وص514   وص 362 ـ 361: هتافت اٍهتافت ص ـ 7
5
 30 وص 9ـ فعي امللال ص 8
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5
د خمطوط املىذبة اًوطيَة ابجلزائر رمق 67وركة ..." وآ رادوا ثلََد اًسفِاء: .." ـ ًلول ابن طفِي 9 و وًٍز

 .، وال ؾبَاء 2142
6
 و 59ـ املعدر هفسَ، وركة 0
6
ا مؤسسة مؤمٌون بال حدود " اًويح واًفَسفة غيد ابن رصد"ـ اهظر دراسدٌا 1 جمةل اًباب اًيت ثعدُر

 2014اًؼدد اًثاًر 
6
اًفلَ واًفَسفة يف اخلطاب اًرصدي، دار املدار اال ساليم، بريوت : ـ اهظر ثفعَي دكل يف دراسدٌا 2

2010. 

 

 


