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:  ملخص

ل مً الهغاع مؼ  ش ٍَى للفلؿفت في الؿُاق الػغبي ؤلاؾالمي جاٍع

ؤلاًضًىلىحُاث اإلاسخلفت الضًيُت والؿُاؾُت، وال ًؼاٌ هظا الهغاع كاةما ئلى 

الُىم، هما أن ؤلازخالف خٌى مياهت الفلؿفت وصوعها وأنالتها في الثلافت الػغبُت 

ؤلاؾالمُت ما ًؼاٌ مثاع حضٌ وهلاف فىغي ئلى خض الؿاغت، وهى ما حؿلِ غلُه 

هظه الضعاؾت الًىء وجُغخه للىلاف، وجداٌو جأؾِـ خىاع حاص ومىيىعي 

. بكأهه

. الفلؿفت، الثلافت، ؤلاًضًىلىحُا، الؿُاق، اإلاياهت: الكلمات املفتاحية
Abstract :  

Philosophy in the Arab-Islamic context has a long history of 

conflict with various religious and political ideologies. This 

conflict remains today, and the difference between the status, 

role and originality of philosophy in the Arab-Islamic culture is 

still controversial and intellectual. Study the light and put it for 

discussion, and try to establish a serious and objective dialogue 

on it. 

Keywords: Philosophy, Culture, Ideology, Context, Status. 

 

أزاعث الفلؿفت والجؼاٌ جثحر حضال في الؿاخت الثلافُت الػغبُت 

ؤلاؾالمُت، واهلؿم الىاؽ خىلها بحن مضافؼ غنها ومبرع لًغوعة وحىصها، وبحن 

مػاص لها ومبرع لًغوعة غضم وحىصها، فان وان الػلل هى كىام الفلؿفت 

وؾىضها الظي حػخمض غلُه فهظا ٌػني أنها جضفػىا ئلى حػلل ول ما هى مدُِ بىا 

أو واكؼ جدذ ملياث ئصعاهىا ووغُىا، والبدث غً الحىمت أًىما وحضث وخُثما 

ت الجلل أهمُت غً خاحاجىا  خلذ، فاصعان خلاةم ألاقُاء خاحت يغوٍع

البُىلىحُت، والىنٌى ئلى جلً الحلاةم لِـ أمغا هُىا غلى أي وان، فالبض مً 

حهض وئعاصة واؾخػضاص، طلً ما جمىده الفلؿفت للبكغ مىظ حؿاؤلها غً َبُػت 

الحلُلت وؾبل ئصعاهها في اليىن وؤلاوؿان، حؿاٌؤ أًلظ الفىغ البكغي مً 
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عوىهه واؾخالمه للغاخت والىؿل، واهخلل به ئلى البدث غً الحلُلت، في زباتها 

وحغحرها، في مُللُتها ووؿبُتها، في ظاهغها وباَنها، في ويىخها وغمىيها، في 

. واكػُتها ومثالُتها، في هؼاهتها وجىاَئها، في مُابلتها وازخالفها

فخذ باب  ئن الؿإاٌ الفلؿفي، ؾإاٌ مدغج، مغامغ، الًماعي، ًؼعع الكً ٍو

الىلض غلى مهغاغُه، لغفؼ الٍؼف اإلاؿيىث غىه بلهض أو بغحر كهض، ؾإاٌ 

غ اللاةمت في ألاطهان أو ألاغُان، لهظا الؿبب وغحره،  خجاوػ ألَا سترق ٍو ًدفغ ٍو

فىما مألث الفلؿفت الػالم بالكيىن، أخُُذ هي هفؿها بالظىىن والكيىن في 

ت حمػاء، وبكيل أزو في زلافخىا الػغبُت ؤلاؾالمُت فلض حاءث في غهغ  البكٍغ

وان فُه الضًً ًمثل الغابِ الاحخماعي ألاؾاس ي ووان مهضعه الىحي والىلل أو 

الىو الضًني كغآها وخضًثا وول ما غضاهما اغخبر صزُال ولِـ أنُال، والؿإاٌ 

اإلاُغوح هىا، ئطا واهذ الفلؿفت في طلً الؼمً اللضًم هي أم الػلىم وال جؼاٌ 

ا مداًثا لثلافت الغغب ئلى ًىمىا هظا، فهل ًىُبم أو ًيسحب طلً  جمثل قَغ

. غلى زلافخىا الػغبُت ؤلاؾالمُت أم أن ألامغ ًسخلف غً طلً؟

لحظت الهغاع بحن الفالؾفت وزهىمهم مً أغضاء الػلل ومىاوةُه كضًمت، ما ئن 

قغع الػلل في جأؾِـ فهم مىُلي وبغهاوي للحلاةم ؤلاًماهُت واليىهُت ختى 

ظهغث فغق وجُاعاث ومظاهب جضغىا ئلى عفٌ هظا الاغخماص غلى الػلل واخترام 

مباصةه وكىاغضه وحػلها مػُاعا للفهم والىلض والخدلُل فتراوح مىكف هإالء 

الخهىم بحن الغفٌ اليامل للػلل والغفٌ الجؼتي الظي ًلبل به في خضوص 

ولئن ججلى مىكف الفالؾفت الػللي في الػضًض مً "مػُىت ال ًمىً ججاوػها 

في ئزباث - كبل ول ش يء-اإلاؿاةل الػلمُت واإلاػغفُت والاحخماغُت وغحرها فاهه ججلى

يغوعة الفلؿفت ومكغوغُت الخفلؿف، وهى أمغ البض مىه في وؾِ ٌكحر بأنابؼ 

. 1الاتهام والكً للفلؿفت واإلاكخغلحن بها

ئن الىظغ ئلى الفلؿفت غلى أنها زُغ غلى الضًً والػلُضة حػل الفالؾفت 

ىن في الضفاع غنها باغخباعها بدثا غللُا في اإلاىحىصاث  اإلاؿلمحن ًىسَغ

واإلاسلىكاث وهى ما ًضغىا ئلُه الضًً في خض طاجه، زم أن اغخماص الػلل يغوعة 

ئوؿاهُت ٌؿخدُل هفيها مً وحىصها ؾىاء هىا مإمىحن أو غحر مإمىحن، فاإلًمان ال 

ًلغي الػلل بل ًدخاج ئلُه كلُال أو هثحرا، ئط الالتزام بالضًً ًخُلب قغخه وفهمه 

" وجىيُده والىعي بما ًترجب غً ئجباع غلاةضه وقغاتػه أو الابخػاص غنها، فهظا 
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الىىضي ًغي أن الىاؽ حمُػا البض لهم مً مىكف فلؿفي ئن أعاصوا الحهٌى 

غلى كضع مً الخفىحر الؿضًض وختى زهىم الفلؿفت مًُغون للخفلؿف قاءوا 

ألنهم ئن عفًىا الفلؿفت وحب غليهم حػلُل مىكفهم والبرهىت غلُه ... أم أبىا

 2"وئغُاء الػلت والبرهان مً َبُػت الفلؿفت 

ئطا واهذ الفلؿفت حكتٍر الػلل والبراهحن فهي ئطا هابػت مً خاحت غمُلت في 

مئىان الىفس ي والغوحي  َبُػت البكغ، جخمثل في البدث غً الُلحن والَا

والفىغي، وبالخالي فغفٌ الفلؿفت هى كًاء غلى اإلاهضع الظي ًلبي هظه الحاحت 

ت وألاؾاؾُت في خُاة البكغ غلى غىـ ما ًظىه زهىمها وعافًىها، ئط  الًغوٍع

أن ؤلاًمان بضون غلل ًهبذ ئًماها بضون مػنى، بل كض ًخدٌى ئلى َلىؽ 

. وقػاةغ بضون كهض وال غاًت، أي َلىؽ وقػاةغ فاعغت مً أي مدخىي 

ولػل مً أؾباب الاغتراى غلى الفلؿفت هى عبُها ببِئت أزغي، غحر صًيُت وغحر 

ً في  ئؾالمُت هي البِئت الُىهاهُت الىزيُت، واعجباٍ طلً بػهغ الترحمت والخضٍو

الفترة الػباؾُت جدذ عغاًت اإلاأمىن الخلُفت الػباس ي، لىً في خلُلت ألامغ، ئن 

الفىغ الفلؿفي غىض اإلاؿلمحن لم ًبضأ مؼ غهغ الترحمت أًام اإلاأمىن، فلبل " 

طلً بؿىحن غضًضة وان هىان هلاف ومإلفاث خٌى مكىالث فلؿفُت وغلاةضًت 

الخىخُض، الػضٌ، اللًاء، واللضع، : بػُضة ول البػض غً غلاةض الُىهان مثل

ت ؤلاوؿاهُت، ؤلاًمان، الىبىة، ؤلامامت . 3ئلخ...الحٍغ

ئال أن هىان مً ًغي أن هظه اإلاؿاةل مؿاةل هالمُت ولِؿذ مؿاةل فلؿفُت، 

ألن مىيىغاتها جضوع خٌى الػلُضة وما ًغجبِ بها مً ألىهُت وجىخُض وهبىة 

ت وخُض، أما الفلؿفت فمىيىغاتها غللُت جخمدىع خٌى الػلل واليىن وهي  وخٍغ

جبدث غً َبُػت الىحىص وماهُخه وؤلاوؿان وكُمخه، اهُالكا مً الػلل وخضه 

صون اللجىء ئلى أًت خلاةم أو غلاةض صًيُت، والىاكؼ أن في هظا الخباؽ ًجب 

. جىيُده، وهى أن الفلؿفت ال غالكت لها بالضًً في مهضها ووكأتها ألاولى

سُت والثلافُت والاحخماغُت وهي  ئال أهىا هلٌى بأن الفلؿفت لها ؾُاكاتها الخاٍع

حػبحر غنها، فالفىغ غمىما مىظ الكغق اللضًم واهذ له مًامحن صًيُت مً 

حن والهِىُحن ئلى الفغؽ والهىىص، وختى  حن والبابلُحن ئلى اإلاهٍغ الؿىمٍغ

الُىهاهُحن واهذ جفؿحراتهم لليىن اإلااصي مداوالث ملُئت بالخهىعاث الضًيُت، بل 

ئن الفلؿفت الُىهاهُت كضمذ زمىا باهًا بضفػها ؾلغاٍ كغباها، بؿبب تهمت 
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اإلاؿاؽ بالػلاةض الضًيُت وتهمت ؤلالحاص وئهياع آلالهت، هظا في بِئت الفلؿفت 

ألانلُت وهي بِئت وزيُت جإمً بخػضص آلالهت، فما بالً في بِئت غغبُت ئؾالمُت 

زلافتها صًيُت مهضع صًنها الىحي، وعهحزة هظا الضًً الخىخُض اإلاُلم، مً الىاضح 

كيل الحلُلت اإلاُللت التي ال  أن الضًً ًمأل حمُؼ مجاالث الفىغ والغؤٍت، َو

جىافؿها خلُلت أزغي ومؼ طلً فالفلؿفت لم جضعي أنها جملً خلُلت مُللت 

مىافُت لحلُلت الضًً، هما لم جضع أن مهضعها هى الىحي أو الىبىة ول ما في 

لها الخام ئلى الحلُلت، فهىان َغق مسخلفت  ألامغ هى أن الفلؿفت لها ٍَغ

. للىنٌى ئلى الغاًت هفؿها

بت ابً عقض  ئلى جسهُو هخاب  (1198-1126)هظا ما صفؼ فُلؿىف كَغ

ػت والفلؿفت غىىاهه  فهل اإلالاٌ "لخىيُذ الخلِ والايُغاب في مؿألت الكَغ

ػت والحىمت مً الاجهاٌ غ ما بحن الكَغ فان مػكغ اإلاؿلمحن " كاةال فُه" " في جلٍغ

وػلم غلى اللُؼ أهه ال ًإصي الىظغ البرهاوي ئلى مسالفت ما وعص به الكغع فان 

كهض له  .4"الحم ال ًًاص الحم بل ًىافله َو

ال ًغي ابً عقض في الفلؿفت زُغا غلى الضًً، ئال ئطا جم فهمها غلى غحر وحهها 

الصحُذ، ولم ًخم أزظها وحػلمها مً مهاصعها الحلُلُت، ولم ًخم الخمىً مً 

 ، وئطا جلغع أن الكغع كض أوحب الىظغ "اهدؿاب غلىمها الػللُت، فهى ًلٌى

بالػلل في اإلاىحىصاث واغخباعها، ووان الاغخباع قِئا أهثر مً اؾخيباٍ اإلاجهٌى 

مً اإلاػلىم واؾخسغاحه مىه باللُاؽ، فىاحب أن هجػل هظغها في اإلاىحىصاث 

.  باللُاؽ الػللي

وبحن أن هظا الىدى مً الىظغ الظي صغا ئلُه الكغع، وخث غلُه، هى أجم أهىاع 

.  الىظغ بأجم أهىاع اللُاؽ، وهى اإلاؿمى بغهاها

وؾاةغ مىحىصاجه بالبرهان، ووان  (حػالى)وئطا وان الكغع كض خث غلى مػغفت هللا 

وؾاةغ اإلاىحىصاث  (حػالى)ألامغ الًغوعي، إلاً أعاص أن ٌػلم هللا  (أو)مً ألافًل، 

بالبرهان أن ًخلضم أوال فُػلم أهىاع البراهحن وقغوَها وبماطا ًسالف اللُاؽ 

واللُاؽ اإلاغالُي، ووان ال ًمىً  (الخُابي)البرهاوي اللُاؽ الجضلي، واللُاؽ 

 5"طلً صون أن ًخلضم فُػغف كبل طلً ما هى اللُاؽ اإلاُلم

م الصحُذ في الاؾخيباٍ واللُاؽ والبرهىت، ؾىجض أن ما كغعجه  ئطا اجسظها الٍُغ

ػت بالىحي وؿخُُؼ البرهىت غلُه بالػلل، فال هلؼ في جًاص أو جىاكٌ، بل  الكَغ
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لها  لها في ئكغاع الحلُلت، هما للفلؿفت هي ألازغي ٍَغ ػت ٍَغ هىدكف أن للكَغ

في الىنٌى ئلى الحلُلت والبرهىت غليها باللُاؽ الػللي، هفهم مً هظا أن ابً 

عقض ٌػُض مػاصاة الفلؿفت ئلى الجهل بها وغضم الخمىً مً غلىمها مً حهت أو 

عغبت في ئلحاق الًغع بأصحابها ألؾباب أزغي ال ًظهغونها وال ًهغخىن بها 

. ألغغاى في هفىؾهم

ػت  أما بلغت الُىم فىلٌى أن ابً عقض، عأي زلُا مىهجُا في الػالكت بحن الكَغ

والحىمت، وجهىع البػٌ يغوعة جبػُت ئخضاهما لألزغي بالًغوعة، وهظا ما ال 

ًمىىه أن ًدضر الزخالف َبُػت الىهج الظي جدبػه ول منهما في ئكغاع الحلُلت 

.  ولى واهذ هي هفؿها غىض وليهما

ػت غلى الؿىاء،  ػبر ابً عقض غً الًغع الظي لحم بيل مً الفلؿفت والكَغ َو

ػت مً ألاهىاء الفاؾضة والاغخلاصاث "بلىله،  فان الىفـ مما جسلل هظه الكَغ

اإلادغفت في غاًت الحؼن والخألم، وبسانت ما غغى لها مً طلً مً كبل مً 

: ًيؿب هفؿه للحىمت، فان ؤلاطاًت مً الهضًم هي أقض مً ؤلاطاًت مً الػضو

ػت وألازذ الغيُػت  وهما اإلاهُبدخان ... أغني أن الحىمت هي ناخبت الكَغ

ؼة . 6"بالُبؼ اإلاخدابخان بالجىهغ والغٍغ

ًىحه ابً عقض هلضه ألصحاب الحىمت أو اإلادؿىبحن غلى الفلؿفت، مً الظًً 

وأبى  (م 1037-م980 )أؾاءوا الفهم و أزلُىا اإلاؿاةل، وغلى عأؾهم ابً ؾِىا 

الظي هاحم الفلؿفت والفالؾفت وهفغهم في  (م1111– م 1059)خامض الغؼالي 

ل غلى أهثر مً وحه، همؿألت اللضم والحضور،  مؿاةل زالفُت، كابلت للخأٍو

ومؿألت البػث ومؿألت اللٌى بأن هللا ٌػلم اليلُاث وال ٌػلم الجؼةُاث، ئط ًلٌى 

ىن "  وئهما مهضع هفغهم ؾماغهم أؾماء هاةلت، هؿلغاٍ وبلغاٍ وأفاَل

وأعؾُى َالِـ وأمثالهم، وئَىاب َىاةف مً مخبػيهم وياللهم في ونف 

غلىلهم، وخؿً أنىلهم وصكت غلىمهم الهىضؾُت، واإلاىُلُت، والُبُػُت، 

 باؾخسغاج جلً ألامىع الخفُت، -لفٍغ الظواء والفُىت– وئالهُت، واؾدبضاصهم 

 مىىغون للكغاتؼ -مؼ عػاهت غلىلهم وغؼاعة فًلهم– وخياًتهم غنهم أنهم 

والىدل، حاخضون لخفانُل ألاصًان واإلالل، ومػخلضون أنها هىامِـ مإلفت وخُل 

 بل وكغ الغؼالي هظه اإلاؿاةل في أوؾاٍ الجمهىع ولم ًغاعي في طلً 7".مؼزغفت

الفًاةل الػلمُت والخللُت، فهى في ول ما حاء به في هظه اإلاؿاةل اغخمض غلى ابً 
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ؾِىا الظي خغف ما حاء غلى ًض أعؾُى، اهدُاػا إلاُىله الباَىُت ؤلاؾماغُلُت 

وعغم أن الغؼالي وحه للفالؾفت هلضا . ولظلً لم ًىً مىيىغُا في َغح اإلاؿاةل

ا فان طلً لم ًإصي ئلى َي نفدت الفلؿفت في الؿُاق الػغبي ؤلاؾالمي، بل  كٍى

اؾخمغث في ؤلاهخاج وؤلابضاع في عكػت حغغافُت أزغي مً الػالم ؤلاؾالمي، واهذ 

حؿمى اإلاغغب وألاهضلـ وطلً غلى ًض ابً عقض وابً باحت وابً َفُل وغحرهم 

ش الفىغ ؤلاؾالمي  (1406-1332)مثل ابً زلضون  الظي ظل غالمت فاعكت في جاٍع

بلىله " تهافذ التهافذ " وكض عص ابً عقض غلى الغؼالي في هخابه . والبكغي غمىما

ل اإلاثبخت في هخاب التهافذ "فان   الغغى في هظا اللٌى أن هبحن مغاجب ألاكاٍو

. 8"ألبي خامض، في الخهضًم وؤلاكىاع وكهىع أهثرها غً مغجبت الُلحن والبرهان

لم ًلخهغ صوعهم غلى خفظ " لهظا هإهض اللٌى أن الفالؾفت الػغب واإلاؿلمحن 

الترار اللضًم وجغحمخه، بل حػضي طلً ئلى الخفاغل مػه وئيافت لبىاث حضًضة 

لي الظي جأَغ به الفىغ  اع اإلاُخافحًز ئلى بيُاهه، بالغغم مً الاغخلاص أهه لىال ؤلَا

ت زغاحُت الُابؼ جدىمها َبلت حؿخمض  الػغبي ؤلاؾالمي في ظل صولت مغهٍؼ

لغبما جمىً ... مكغوغُتها مً الضًً وجخمؿً بغؤٍتها الخانت للخفؿحر وللػالم 

 .9"الػلم الػغبي مً اإلاكاعهت بهىعة أهثر فػالُت في الحًاعة ؤلاوؿاهُت

ومؼ طلً الكذ الفلؿفت وول ماله غالكت بها غىاةم هثحرة حػلتها حػِل غلى 

الهامل فهظا ابً زلضون في ملضمخه ًخيلم غً ئبُاٌ الفلؿفت وفؿاص مىخدلها، 

 ٌ ويغعها في الضًً هثحر، . هظه الػلىم غاعيت في الػمغان هثحرة في اإلاضن" ئط ًلى

ىكف غً اإلاػخلض الحم فيها وطلً أن كىما مً . فىحب أن ًهضع بكأنها ٍو

غلالء الىىع الاوؿاوي ػغمىا أن الىحىص وله، الحس ي مىه وما وعاء الحس ي، جضعن 

ت وألاكِؿت الػللُت، وأن جصحُذ  طواجه وأخىاله بأؾبابها وغللها باألهظاع الفىٍغ

الػلاةض ؤلاًماهُت مً كبل الىظغ ال مً حهت الؿمؼ، فانها بػٌ مً مضاعن 

الػلل وهإالء ٌؿمىن فالؾفت، حمؼ فُلؿىف، وهى باللؿان الُىهاوي مدب 

فبدثىا غً طلً وقمغوا له وخىمىا غلى ئنابت الغغى مىه، وويػىا . الحىمت

 10".كاهىها يهخضي به الػلل في هظغه ئلى الخمُحز بحن الحم والباَل، وؾمىه باإلاىُم

سىا ؤلاؾالمي، ئط أنها  ومؼ هظا غغفذ الفلؿفت اهخػاقا في فتراث مدضصة مً جاٍع

م، وطلً 1058-767/هـ450-150واهذ كض قهضث اػصهاعا ملحىظا بحن غامي " 

الخايؼ  (اإلاجخمؼ)كبل أن جىاحه بالغفٌ مً كبل الجؿض الاحخماعي الثلافي 
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ئن الظغوف الاحخماغُت الثلافُت . إلًضًىلىحُا ألاعزىطوهؿُت الؿيُت أو الكُػُت

لهظا الىجاح اإلاإكذ زم للفكل الظي حاء فُما بػض غحر مػغوفت ختى آلان ئال 

 11.كلُال

ش الثلافي الػغبي  وؤلاؾالمي مً مىظىع  ًخدضر أعوىن غً يغوعة كغاءة الخاٍع

ؾىؾُىلىجي لفهم ؾبب جغاحؼ الفىغ الفلؿفي صازل الحًاعة ؤلاؾالمُت، ئط 

ئن ؤلاياءة الؿىؾُىلىحُت إلاهحر الفلؿفت في اإلاىار الػغبي ؤلاؾالمي "ًإهض كاةال 

لىنها لً جفؿغ لىا ؾغ . ئطا ما خهلذ ؾىف جبضص ول ألاوهام وآلاعاء الكاتػت

اإلاغجبِ باإلاىكف ألانىلي " ؤلاؾالمي"طلً الخىجغ والهغاع اإلاؿخمغ بحن  الػلل 

 12".صزُلت"أو " غللُت"وبحن الػلل الفلؿفي اإلاىفخذ غلى ول الػلىم اإلاضغىة 

ت له حظوع غمُلت صازل  ئن هظا الاوغالق غلى ول ما هى غللي في اإلاؿاةل الىظٍغ

ش الفلؿفت  الثلافت ؤلاؾالمُت، فهظا مهُفى غبض الغاػق في هخابه جمهُض لخاٍع

قامال إلاا ٌؿمى : أنبذ لفظ الفلؿفت ؤلاؾالمُت أو الػغبُت"ًلٌى . ؤلاؾالمُت

.  فلؿفت أو خىمت، وإلاباخث غلم الىالم

وكض اقخض اإلاُل ئلى اغخباع الخهىف أًًا، مً قػب هظه الفلؿفت، زهىنا في 

أنٌى "الػهض ألازحر الظي غنى فُه اإلاؿدكغكىن بضعاؾت الخهىف، بل ئهه اغخبر 

 13.مً الفلؿفت ؤلاؾالمُت" الفله

هظا الخىؾؼ لضاةغة اإلاجاٌ الفلؿفي ٌؿعى ئلى البدث غً أنالت فلؿفُت، وهى 

ًغاها في غلم الىالم، وفي أنٌى الفله بكيل أهثر ويىخا، ألن هظه ألانٌى هي 

بػا ًيخهي ألامغ هىا ئلى عفٌ  زمغة الجهض الػللي لػلماء وفلهاء ؤلاؾالم، َو

اؾخلاللُت الػلل وحػله جابػا لخهىع جُىلىجي مدضص، ًغي أن الفلؿفت هي جلً 

م الخهفُت، لُهل بها ئلى " ٍغ م الػلل َو اإلاداوالث التي ًبظلها ؤلاوؿان غً ٍَغ

همىطج الفُلؿىف اإلاىخمل، باغخباعه  (أبى خامض)مػغفت هللا، لظلً ًبضوا الغؼالي 

اللظًً لم ًلُػا " أعؾُى"ومً " ئبً ؾِىا"أهثر أنالت في اإلاُضان الفلؿفي مً 

م وئطا وان طلً صحُدا، باليؿبت  فهى أًًا " لإلمام الغؼالي"ئال ههف الٍُغ

 14".صحُذ، باليؿبت لىباع اإلاخهىفت ؤلاؾالمُحن

وهىظا جهبذ الفلؿفت بدث في الىكف ؤلالهي، والػلل غحر كاصع غلى الخفىحر 

اإلاىُلي اإلاؿخلل، بل هى مديىم بخىحُه مً هىع ئلهي للىكف غً الحلُلت 

ؤلالهُت، ولهظا وان اإلاىكف مً غلم الىالم ال ًسخلف هثحرا غً اإلاىكف مً 
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الفلؿفت وغلىمها وزانت اإلاىُم الظي اغخبروه مضزال للفلؿفت وأؾاؾا لها، 

فلض أفتى ابً الهالح واجبػه في طلً هثحرون بدغمت الفلؿفت وأصاتها اإلاىُم، 

م غلم الىالم والجضٌ في الضًً، الكافعي، ومالً، وأخمض "وللض طهب ئلى  جدٍغ

.  ابً خىبل، وؾفُان، وأهل الحضًث مً الؿلف

ئط ًغوي غً الكافعي كىله، ألن ًللى هللا غؼ وحل، بيل طهب، ما زال الكغن 

غلماء "باهلل، زحر له مً أن ًللاه بص يء مً غلم الىالم، وكاٌ أخمض ابً خىبل 

أعأًذ ئن حاءه مً هى أحضٌ مىه، أًضع صًىه ول ًىم "وكاٌ مالً " الىالم ػهاصكت

.                 15"لضًً حضًض

سىا ؤلاؾالمي،  هظه ؤلاقاعاث جإهض الهػىباث التي واحهها الػلل الىظغي في جاٍع

خه في الفىغ  ومً زم ول ما له نلت بالىظغ الفلؿفي، الظي ٌػُي للػلل وامل خٍغ

م  والىظغ، وال ػالذ ألاوياع هي هفؿها ئلى الُىم، فيل اؾخػماٌ للػلل هى ٍَغ

الًالٌ والهالن، وول مىهج ًلىم غلى الػلل، هى مىهج فاؾض، لظلً جم 

الاهخهاع لغوح الغؼالي وؤلاعجاب بمهاحمخه للػلل والفلؿفت، فها هى أخضهم 

 ٌ وهجم الغؼالي بيل ما ٌؿخُُؼ، غلى هظا اإلاىهج، ولم ًفتر كِ غً " ًلى

.  ئلى أن اهتهذ به الحُاة" تهافذ الفالؾفت"مهاحمخه مىظ أن ألف هخابه اللُم 

ئت ول الجغأة، مىفلت ول الخىفُم، وما وان  وللض وان هخابه هظا مداولت حٍغ

اللهض ألاٌو والهضف ألاؾاس ي لهجىمه، هى هضم آلاعاء هفؿها، ئط أن بػًها 

هضم الىهج الػللي الظي " الغؼالي"صحُذ مىافم للضًً، وئهما وان هضف 

ًُف كاةال 16"اؾدىضث ئلُه هظه آلاعاء ض أن ًلٌى ئن " ٍو فىأن الغؼالي ًٍغ

الفالؾفت زضغىا بأقُاء أؾغغىا ئليها بال ئغماٌ عوٍت، فتهافخىا ومليىا الهالن 

.   17" ألابضي

ئن الحىم غلى الفالؾفت بالهالن، حػل مً الخػامل مؼ الفلؿفت مؿألت 

ت، جخػلم باإلاهحر ألابضي والنهاتي، ئما ابخػاص غً الفلؿفت وجدلُم الىجاة  مهحًر

والخالم والؿػاصة ألابضًت وئما الاقخغاٌ بالفلؿفت وئغماٌ الػلل ومىه الهالن 

والكلاء ألابضي، هظا الحىم اللاس ي أخاٍ الفلؿفت بهالت مً الخىف والكػىع، 

بالخُغ وغضم زلت ؤلاوؿان بػلله، مما أصي ئلى الاوسحاب والخىهل مً 

اإلاؿإولُت، والخًىع لػاَفت الخىف والغحاء والىكىع في الخىاكٌ والؿلبُت 
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والػِل في غالم ًفخلض ئلى ألافم ألازغوي والضهُىي مػا، ئط ال ئًمان خلُلي وال 

.  غلل مىفخذ وميسجم مؼ طاجه

أن الخهىعاث "ومً هىا ًخلغع مً زالٌ خملت الغؼالي وابً جُمُت وغحرهم، 

الفلؿفُت ؾىاء الػللُت منها أو الهىفُت لِؿذ هي الخفؿحر ؤلاؾالمي الغباوي 

.                                     18"اللغآوي ألانُل

لم ًخىكف هظا الػٌؼ للفىغ الفلؿفي في غهىعها اللضًمت، بل اؾخمغ ئلى ًىمىا 

 ، للض غاوصث هظه " هظا، فهظا أخض زهىم الخفىحر الفلؿفي والػللي ًلٌى

ً صعاؾت ؤلاؾالم  اإلاداولت هفؿها في الػهغ الحضًث، غىضما خاٌو بػٌ اإلافىٍغ

.  مً زالٌ الفلؿفت، وكض واحهىا هفـ اإلاهحر

طلً أن مىهجا كغآهُا، كىامه الفُغة، ومىُلله أؾلىب اإلاػغفت ؤلاؾالمي الظي 

ً مفهىم ئؾالمي صحُذ  ًمؼج بحن الػلل والللب، وهى اإلاىُلم الىخُض لخيٍى

ػت وأزالق  .             19"إلاسخلف الجىاهب مً غلُضة وقَغ

ًغفٌ أصحاب هظا الفىغ اإلاىُلم الػللي والفلؿفي في حمُؼ مظاهغه الػلالهُت 

ت،  والالغلالهُت، فال ًلبلىن الاهفخاح غلى أي جفىحر غللي في اإلاؿاةل الىظٍغ

فهلىن بحن الػلل والضًً وؤلاوؿان نهاةُا،  ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت، ٍو

دهغوهه في الػلىم اإلااصًت والُبُػُت فلِ، وهىظا ًغون أهه،  ئطا واهذ "ٍو

الفلؿفت ؤلاؾالمُت اإلاخابػت للهلىِؿدُت الُىهاهُت كض ؾلُذ، فان أغماٌ الفاعابي 

وابً ؾِىا في مجاٌ الػلىم الُبُػُت والىُمُاء والُب ما جؼاٌ خُت حكهض لهم 

غلى اإلاىُم ألانُل للفىغ ؤلاؾالمي، وما ًؼاٌ ابً عقض اللاض ي والفلُه كاةما 

  .    20"غلى زالف ابً عقض اإلاخأزغ بالفلؿفت الُىهاهُت

هظه نىعة واضحت وحلُت غً اإلاىكف اإلاخجظع في ؾاخت الثلافت الػغبُت 

ؤلاؾالمُت مً الفلؿفت والخفىحر الػللي كضًما وخضًثا، فيل اقخغاٌ فلؿفي 

مغفىى ومىبىط ومديىم غلُه بالفكل والاهدهاع والُغص مً اإلاكهض الفىغي 

والثلافي الػغبي ؤلاؾالمي، ولظلً فهى مديىم غلُه بالبلاء غلى الهامل، مدهىع 

غهم غلى أؾاؽ أنهم زاعححن غً  في فئت مدضوصة مً أفغاص اإلاجخمؼ، ًخم جهٍى

اإلاألىف، ومً زم ال ًجب أزظ مىاكفهم وآعاءهم وأفياعهم غلى مدمل الجض مً 

َغف غمىم الىاؽ، وال ًيبغي الضزٌى في هلاقاتهم وحضالاتهم باغخباعها غلُمت 

يخج غً طلً  م الحلُلت والهىاب أخُاها أزغي، ٍو أخُاها، ومًللت غً ٍَغ
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َبػا اللابلُت لإلجباع والخللُض في غُاب الاهسغاٍ في الىلاف والجضٌ والدؿاٌؤ 

.  والبدث غً الحلُلت

اوػؼلذ الفلؿفت ومػها صغاوي ئَالق الػلل "مً هىا، ًلٌى أهىع الجىضي 

ووكف ابً خىبل ؾضا مىُػا في مداولت ئزغاج "، 21، زم ًًُف"واإلاػتزلت وغحرهم

خه ئلى الخفىحر الفلؿفي بُػخه وفٍُغ  .22"هظه ألامت مً ملغعاث فىغها َو

بهظا ًخم الىظغ ئلى الخفىحر الفلؿفي والػللي أهه زغوج غً الفُغة، فالفُغة في 

الُاغت والىالء والاههُاع، بِىما الفلؿفت، جمغص ومىاحهت وجيافإ في الحجج 

وألاصلت والبراهحن، ئط ال أخض ًمخلً الحلُلت بالكيل الظي ًمىده ئزًاع 

خه وغلالهِخه  ً، والؿإاٌ هىا أًت فُغة التي حؿلِ غً ؤلاوؿان خٍغ آلازٍغ

. وكضعجه غلى الفهم؟ 

دت ومباقغة، ًخم ؤلاغالن غً الخالنت الحاؾمت، زالزت  وهىظا بهىعة نٍغ

م :  أزُاع جىاحه أنالت الفىغ ؤلاؾالمي اإلاؿخمض مً اللغآن الىٍغ

جفؿحره فلؿفُا - 1

جفؿحره نىفُا - 2

 23جفؿحره غللُا- 3

زالنت واضحت، جىفي ول ما هى فلؿفي وول ما هى غللي، بهفت جامت ونهاةُت 

جدذ مبرع واخض هى مبرع الفُغة، وهأن الفُغة ال حػني قِئا آزغ غحر الفهم 

. والخفىحر واغخماص الػلل

هظا، باإليافت ئلى ما جغهخه بػٌ الضعاؾاث ؤلاؾدكغاكُت مً آزاع ؾلبُت غلى 

ًغي أهه بِىما جسًؼ الغوح " "بُىغ"وغُىا الػغبي ؤلاؾالمي، فاإلاؿدكغق 

ؤلاؾالمُت للُبُػت الخاعحُت فخفنى الظواث الفغصًت في ول ال جمُحز فُه، فال 

هجض أن الغوح الُىهاهُت جمخاػ بالفغصًت واخترام . جخهىع ألافياع ئال غلى ؤلاحماع

الظاجُت وهما مدً الىظغ الفلؿفي، ولهظا فلض وان الُىهاهُىن أكضع غلى 

 24.الخفلؿف مً اإلاؿلمحن

هظا الفىغة مؿخمضة مً الخمُحز الظي أكامه اإلاؿدكغكىن بحن الػللُت الؿامُت 

ت زابخت، واهخهغوا للثاهُت  ت، ئط حػلىا ليل منهما زهاةو حىهٍغ والػللُت آلاٍع

غلى خؿاب ألاولى، فالػللُت الؿامُت، ؾاطحت وبؿُُت وؾُدُت لظلً جغفٌ 

ًغي أن الػغب لِـ في "ول ما هى مدضص ومػلض وغمُم، بل ها هىا الجاخظ 
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ملضوعهم أن ًخفلؿفىا ألن الفلؿفت ئهخاج غللي ًدخاج ئلى ئمػان الفىغ، ولهظا 

فلض بغغىا فلِ فُما ًدخاج ئلى بضيهت خايغة هػلىم اللؿان وفىىن اللٌى وهثر 

 .25"وقػغ

فهظا الىيؼ الظي وحضث غلُه الفلؿفت في الؿاخت الػغبُت ؤلاؾالمُت ًىدهغ 

م وئما أنها غغيت للعجؼ  بحن الؿيئ وألاؾىأ، فاما أن الفلؿفت غغيت للخدٍغ

وغضم اللضعة، وهظا ًيخج عؤٍت مخياملت ؾلبُت اججاهها، وحؿدبضٌ في أخؿً 

ألاخىاٌ الفلؿفت بػلم مً غلىم الترار، ئما أهه أنٌى الفله وئما غلم الىالم 

الظي غاصة ما ججغي، الخفغكت بِىه وبحن الفلؿفت بغغى الاؾخغىاء غنها مً خُث 

هي هظغ غللي زالو في اإلاىحىصاث، وفي هظا الؿُاق ًظهب ئبً زلضون ئلى 

 ، أن اإلاخيلمحن ٌؿخضلىن في أهثر أخىالهم بالياةىاث وأخىالها غلى وحىص " اللٌى

الباعي ونفاجه، وهى هىع اؾخضاللهم غالبا، وختى ئطا هظغ اإلاخيلم في اإلاىيىغاث 

الُبُػُت، فاهه ًىظغ فيها مً خُث أنها جضٌ غلى الفاغل أو اإلاىحض، أما هظغ 

 26".الفُلؿىف في ؤلالهُاث، فهى هظغ في الىحىص اإلاُلم وما ًلخًُه لظاجه

م أمام الخفىحر  وغلُه، فاؾدبضاٌ الفلؿفت بػلم الىالم، ًغمي ئلى كُؼ الٍُغ

ما وعاء "الحغ، بل حػل الػلل غاَال غً الػمل واؾدبضاله بالكغع، فمؿاةل 

ؼ الظي ًيخظم به اإلاجخمؼ وحؿػض به  الُبُػت ومؿاةل ألازالق، ومؿاةل الدكَغ

ؤلاوؿاهُت، ولها مؿاةل ال قأن للػلل بها، ألن الػلل ئطا بدث في هظه اإلاؿاةل 

 27".بالظاث مؿخلال بىفؿه فاهه ال ًهل فيها ئلى هدُجت ًخفم غليها الجمُؼ

لا وال باألزالق وال باإلاجخمؼ، هظا هى الهضف وهظا هى  ال نلت للػلل باإلاُخافحًز

اإلابخغى، ئهه حػُُل الػلل، ومً زم حػُُل الفىغ، ومىؼ الغأي بحجت ؤلاحماع، 

.  وهأن الاجفاق وؤلاحماع هى الىحي طاجه؟

لهظا ًظهب الباخث اإلاغغبي، هماٌ غبض اللُُف في حصخُهه للىيؼ الظي واهذ 

 ، ئن هُمىت " وما جؼاٌ غلُه الفلؿفت في زلافخىا الػغبُت ؤلاؾالمُت، ئلى خض اللٌى

ش الػغبي، مىظ ػمً الىبىة  ت الالهىجُت هبيُت فىكُت ملخدمت بالخاٍع الغؤٍت الفىٍغ

غي غاةبت أو خايغة في  والكػغ، ًجػل اإلاماعؾت الفلؿفُت في أفلها اإلاخىىع والخىٍى

غ مكغوغُخه، وئما ئلى صمج اللىغىؽ في الىحي،  نىعة مىكف ٌؿعى ئما ئلى جبًر

ئن هظه اإلاؿألت ال جخػلم بػهىعها الىؾُى وخضها، بل جخػلم بدايغها خُث 
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ٌؿخمغ نضي فخىي ابً الهالح، اللاض ي بخىفحر الفالؾفت واإلابكغ بأؾبلُت 

ت .  28"الالهىحي غلى ول فاغلُت بكٍغ

ئن الؿُاج اإلاًغوب غلى الخفىحر الفلؿفي، أفغػ خالت مً الخىف والغهبت 

والغمىى في الخػاَي مؼ الحُاب الفلؿفي، لِـ غلى ًض زهىم الفلؿفت 

حن في فًاءاتها  فدؿب بل ًدهل طلً غلى ًض أجباغها واإلاضافػحن غنها واإلاىسَغ

سُت والىلضًت، مما ًإهض غمم ألاػمت وحػلُض  ت وزُاباتها الخاٍع ٍغ الػلالهُت والخىٍى

ميىهاتها هما أقاع أعوىن فُما ؾبم مً نفداث هظا اإلالاٌ، فاألمغ ئطن ًخُلب 

صعاؾت قاملت ومخػملت أهثر جفهُال لفهم هظا اإلاأػق الظي وكؼ فُه الفالؾفت 

سُىا اللضًم والحضًث،  ومً وعائهم، الخُاباث الىلضًت والػلالهُت في جاٍع

فظاهغحي الخىاكٌ في اإلاىاكف والتراحؼ غً اإلاباصب هؿمت للمكخغل بالفلؿفت "

جدضصان بىثحر مً الػمم، مدىت وبإؽ وهامكُت الفىغ الفلؿفي في ... غىضها 

 29"مدُِ الثلافت الػغبُت اإلاػانغة

هى أمغ " الغصة الثلافُت"هظا الخىاكٌ وطلً التراحؼ، أو ما أَلم غلُه أخُاها 

ًبػث غلى الححرة والضهكت فػال، زانت غىضما ًدهل طلً مؼ شخهُاث 

غاقذ بالفلؿفت وألحلها أفىذ خُاتها، لخجض هفؿها وهي في زٍغف الػمغ حػىص 

، فترجمي في أخًان الترار بيل ما ًؼزغ به مً هؼغت  أصعاحها ئلى اإلاغبؼ ألاٌو

ت الخُاعاث اإلاػاصًت  ض في جىَغـ وجغؾُش وجلٍى الهىجُت  الغلالهُت، وهى ما ًٍؼ

فان ؾُاصة الفىغ الالهىحي في حمُؼ مظاهغ "و لهظا . للخفىحر الفلؿفي والػلالوي

ت الفلؿفُت  ً الػغبي، حػني بالًغوعة هضعة اإلاماعؾت الىظٍغ ؤلاهخاج الثلافي في الَى

خي . مً خلل هظا ؤلاهخاج ت الفلؿفُت أي خًىع جاٍع ئط ال جمخلً اإلاماعؾت الىظٍغ

.                                                                                    30"واؾؼ في مدُِ الثلافت الػغبُت اإلاػانغة

ا، لِـ له نضي صازل ألاوؾاٍ  وبظلً بلي الفىغ الفلؿفي، فىغا هسبٍى

الاحخماغُت الىاؾػت، وغلُه مً الًغوعي الُىم، الاهخمام بيكغ كُم اإلاضهُت 

واإلاىاَىت والاؾخلاللُت الصخهُت في الغأي وفي جدمل اإلاؿإولُت ختى ًخدٌى 

الاوغالق ئلى اهفخاح، والخػهب ئلى حؿامذ، والخلضٌـ ئلى غللىت، والحلُلت 

 ٌ .  اإلاُللت ئلى عأي واحتهاص، والالمػلٌى ئلى مػلى

ت وؾُاؾُت أهثر، مً  ئهىا هدخاج الُىم ئلى اهفخاح أهثر وهلض أهثر ومىاظغاث فىٍغ

أحل الاهسغاٍ في غالم أؾاؾه الػلل والحجت والبرهان والضلُل الػلمي 
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واإلاىيىعي بضٌ الىكىف غىض خضوص، الػضٌ والخىخُض، واإلاجزلت بحن اإلاجزلخحن، 

والىغض والىغُض، وألامغ باإلاػغوف والىهي غً اإلاىىغ، وغحرها مً اإلاؿاةل التي ال 

ت ؤلاوؿان وخلىكه والثلت في  خي ال ًإمً ئال بدٍغ َاةل مً وعائها في ػمً جاٍع

اجه  ئمياهُاجه وكضعاجه الػللُت التي مً صونها جًُؼ هغامخه بًُاع خلىكه وخٍغ

الفغصًت والجماغُت، فلِؿذ الفلؿفت زُغا غلى الضًً وألازالق واإلاجخمؼ، بل 

.  ئن غُاب الخفىحر الفلؿفي هى الخُغ غلى خُاة ؤلاوؿان في حمُؼ أبػاصها

الفلؿفت " وكاخت"ًغي أن الضولت الالصًملغاَُت ال جخدمل "فالجابغي 

أو بػٌ هى أمتها، جخدضر " الضولت"وألؾباب ؾُاؾُت أًًا غاصث ... والفالؾفت

ئلخ، أما اللىي الضًملغاَُت التي جغفؼ ... غً يغوعة الفلؿفت إلاىاحهت الخُغف

فان جهىعها إلاًمىن هظا الكػاع ؾُظل هاكها ما لم " اإلاجخمؼ اإلاضوي"قػاع 

أو لِـ اإلاجخمؼ اإلاضوي هى أوال وكبل ول ش يء مجخمؼ . جدًغ فُه الفلؿفت

. 31"وأهثر مً طلً عوخها وكىامها؟" اإلاضًىت"او لِؿذ الفلؿفت بيذ "  اإلاضًىت"

لهظا جبضوا الفلؿفت الُىم، أهثر مً يغوعة، فهي قٍغ جدلم أي مضهُت 

وصًملغاَُت، ألنها فىغ مفخىح غلى كُم الدؿامذ والحىاع والخفاهم والاغتراف، 

ؿخلؼمها الػلل وجلخًيها الحُاة ؤلاوؿاهُت، فالفلؿفت بسُابها  هلُم ًفغيها َو

.  الىلضي، حؿاغض غلى ججضًض الفهم، وججضًض عوح الخػاٌل
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