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العقل عند الفالسفة المسلمين
( دراسة موضوعية ومقارنة )
الدكتــــــور
تيسير أحميد عبل الركابي
جامعة البصرة – كلية القانون والسياسة
المقدمــــة :
الحمددد ر را العددالمين الالوددسال الالسددسد ع دد سدديدنا محمددد الع دد الدد
الوحبة ال من الاله أمدا بعدد  ،فقدد نردر القدران المدريد إلد العقد ال العقدسن نردرال
إجس الإمراد ال احتف بذالي األلبداا المسدتقيمة فالعقد ندالر ي ددي الوداحبة حدي
م تدي فبددالن العقد يعدي اإلنسدان فدي ردسد ال يسدت يل التمييدز بدين الودحي ال
الخ أ الالحسن الالقبي .
أن بحث ي المتالاضدل ذدذا (العقد عندد فسسدفة المسد مين دراسدة مالضدالعية
المقارنة) دراسة في فمر العقد الاسدتدالل فدي فتدرات تألقد الأالق تمتد ال ازدذداره
بين الفسسفة المس مين الذين دعالا إل احتراد ممانت التقديسد الإع ائد حقد الدذي
ميزال هللا ب الأعسه.
النجددد بددان ل فسسددفة المس د مين مددد ذائ د مددن ا ران فددي العق د التقسدديمات
الإدرام المراتب ال ما يمث ل د بوالرال خاوة الالف سفة اإلسسمية المحااللة التالفيق بين
الف سفة الالالحي بوالرال عامة.
المن ج ة اعتباره (أي العق ) في نرر الفسسدفة ودالرال مدن ودالر الدنف
المرتبة من مراتب ا الذذا من األسباا التي دعتني إلد الاللدالق فدي المتابدة فدي ذدذا
البحث ،الن المتم مين الاألوالليين نررالا ل عق بأنة ذال احد مودادر األحمداد الشدرعية
التي تبن ع ي ا األحماد الشرعية.
أمددا ذيم يددة الب حددث فقددد تسددمت ال د ثسثددة مباحددث يسددبق ا مقدمددة ال تم يددد
الاخرذا الخاتمة التي الضعت في ا أذد ما تالو ت من نتائج.
المل م ما تقدد فاني اعترف بالعجز عن االحا ب ذا المالضالع الالاسل،
اللمددن ع دد أي حددا فاندد ج ددد المقدد المددا فيدد مددن تالفيددق ذددال محدد الفضدد
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األع .الاخر دعالانا أن الحمد ر ج ذمره را العر
ع النبي المختار الع ال الوحب الس د.

العريد ال الودسال الالسدسد

المبحث األول
العقل عند فالسفة المشرق العربي
تمهيــــد
تب الخال
مالجز ل عق .

في مالضالع العق عند الفسسفة المس مين البد لنا من تعريف

العقل لغــــة :
ل ُ ثسث معاني:
أحدذا  :ذال معناه  ،ال معن ل غيره في الحقيقة ،ال ا خران  :أسمان جالّ زت ما
العراُ إذ مانا عن فعسا  ،يمالنان إال ب ال من  ،ال تد سماذا هللا تعال في متاب ال
سمت ا الع مان عقسا فأما ما ذال المعن في الحقيقة ال غيره  :ف ال غريزال الضع ا
هللا سبحان ال تعال في أمثر خ ق ي ّ ل ع ي ا العباد بعض د من بع ال لال أ عالا
ع ي ا من أنفس د برؤيةٍ ،ال بح  ،ال ال ذالق  ،الال نعد  ،إنما عرف د هللا إياذا
بالعق من (. )0
ال العق أيضا  :ذال الحجر  ،ال الجمل عقال  ،ال العات من يحب ّ نفس ال يردذا
عن ذالاذا  ،ال عق الشين أدرم عن حقيقت ال ف م ال تدبره ،ال سمي العق عقسا
ألن ُ يعق واحب عن التالر في الم الك  ،أي يحبس ( ،)2ال من يتبل
االستعماالت القراني لمشتقات ذذه المادال يسحر إن ا استعم ت بمعن عق المعني
رب ال تثبيت في الدائرال التي من وفات ا التفمر ال الف د ال المعرفة ال الع د ال
التمييز بين الحق ال البا مما إن ا استعم ت بمعن عق النف ال حبس ا عن
االن سق مل ال الى إل ما في شر أال ضير أال أذى .
أما العق في إو سح الفسسفة  :فقد عرفاله بعدال تعاريف تارال بأن جالذر
عن المادال ال مرال بأن تالال مدرمة لألشيان ع ما ذي ع ي ا من الحقائق ال مرال :
الحسُن ال تب القبي (. )3
بأن الع د بحسن َ

المطلب األول
الكندي فيلسوف العرب

أوال :نسبه و حياته

()4

في سالف العرا  ،سالان بالمعن العراتي
أبال يالسف يعقالا بن إسحاق المندي
()5
الخاص أال بالمعن الثقافي العاد ،ال ذال أال فسسفة اإلسسد ال لذا نرى إن ابن
تيمية يقال  -:ال مان يعقالا بن إسحاق المندي في سالف اإلسسد في التت  ،أعني
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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الفي سالف الذي في اإلسسد ف ي لإلسسد فسسفة ( )6ال يرجل نسبة إل يعرا بن
تح ان من عرا الجنالا  ،ال مان أجداده م الما ع منده  ،ال لسنا نعرف ع
الج الدتة ررالف ماللده ال نشأت األالل فقد اللد حالالي 085ذ ال مان أباله
إسحاق بن الوباح أمير ع المالفة في زمن الم دي ال الرشيد ( )7ال من المالفة
أن تق ع ما يبدال إل البورال ،الذي انذاك مرمز ذاد ل دراسات ال غالية ال
المناتشات المسمية ،ثد تحال إل بغداد ال ذال شاا  ،ال أتاد في ا ال بغداد في ذلك
الحين عاومة الخسفة ،ال محالر الحرمة الفمرية في القرن التاسل عشر (.)8
أما التسمية بفي سالف العرا فألن أال في سالف عربي يذذا مذذا التف سف
اليالناني حت أن حاال أن يالو يالنان بقح ان نسّبا ا ال يحتج لذلك بأخبار يذمرذا
في بدن األنساا .أما في متابات ماف مان ينحال منح الفسسفة ،التد أشت ر بأن أشتغ
في جميل فرالع الف سفة ال ل أمثر الع الد الف سفية مونفات الا ال متا مش الرال في م
ونف مال ا ال الف سفة ال الرياضة ال المن ق (.)9

ال الشك أن المندي تثقف ثقافة الاسعة الالعي ع الد عوره باالضاف إل تزالده
بالف سفة اليالنانية ،فأن تد نشأ ال ترعرع في الس فمري يمالق بالحرمة الع مية،
فبالرغد من نشالن ع د المسد ال ازدذاره في عوره ،فقد أتاح ل الس اال سع
ع المتا الف سفية السيما المنقال من ا بالاس ة مبار المترجمين مل أن مؤرخي
العرا يعتبرالن من مبار المترجمين ( )01ال عرف عن أيضا مساذمت في حرم
نق التراث اليالناني إل العربية فمان ي ذا ما يترجم غيره ال ذلك مما فع
بمتاا( أثاللالجيا أرس ال الي ) ال مان ل نفر من التسميذ يقالمالن يالترجم
تحت أشراف  ،الأتو المندي بقور الخسفة فعم بيبا ال منجما غير أن رد
من ع ع د المتالم حينما عادت الخسفة إل مذذا أذ السنة الأذم ت مذذا
االعتزا الذي مان ع ي المأمالن (.)00

ثانياً :موضوع الفلسفة عند الكندي و أغراضها :

يخت ف مالضالع الف سفة عند المندي عمن سالاذا من حقال المعرفة ،ففي رسالت (
الف سفـة األالل ) ال ذي رسالة ذام تالج ب ا إل الخ يفة المعتود ،يعرف الف سفة
بأن ا (ع د األشيان بحقائق ا بقدر اتة اإلنسان)،ال يعرف الف سفة األالل أال ما بعد
ال بيعة ع نحال أخص بأن ا (ع د الحق األال الذي ذال ع ّ م حق) .ال يذمر
المندي ،بأس الا أرس ال الي ال يقب الشك ،إن ع د ما بعد ال بيعة ذال الع د
بع األشيان  ،ال أن بمقدار ما يمالن ع منا بع الشين الافيا ًا  ،يمالن ذذا الع د
أشرف ال اتد ،الذذه الع أربل -:العنورية ال الوالرية ال الفاع ة ال التمامية ،تعن
الف سفة بأربل م الا ،مما حددنا في غير مالضالع من أتاالي نا الف سفية ال ذي-:
(ذ ) ال(ما) ال (أي) ال (ل َد)  ،أال بمسد اخر من الالجالد الالنالع ( أال الجن ) ال
الفع ال ع ة األشيان التمامية ال ذمذا فمن عرف العنور عرف الجن  ،المن
عرف الوالرال عرف النالع،ال عرف مذلك الفو  ،المت ما عرفنا العنور ال
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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الوالرال ال الع ة التمامية ،عرفنا حدذا ( الم محدالد فحقيقية ح ّده)
ذال يحّ د الف سفة فيقال  -:أن الف سفة ح ّدذا القدمان بعدال حرالف:
أالالا  :أما عن اشتقاق أسم ا ف ال حا الحممة الن في سالف ذال مرما من (فيس)
ال ذال محا ال(والفيا) ال ذي الحممة.
ثانيا ا  :ال ح ّدذا أيضا من ج ة فع ا ،فقالالا ان الف سفة ذي التشب بأفعا هللا تعال
بقدر اعة اإلنسان ال أراد أن يمالن مام الفضي ة .العناية بالمالت ال المالت عندذد
مالتان  -:بيعي ال ذال ترك النف استعما البدن ال الثاني ذال أمات الش الات ف ذا
ذال المالت الذي تودالا إلي الن إماتة الش الات ذال السبي إل الفضي ة ال لذلك تا
مثير من أج ة القدمان ال ذال شر باض رار ان إذا مان ل نف استعماالن  :أحدذا
حسي ال ا خر عق ي مان مما سم النا لذال ما يعرف في اإلحسا الن التشاغ
بال ذات الحسي ترك الستعما العق (. )03
الالمندي ال

ثالثا ً:مراتب قوى العقل عند الكندي
 ،ال ذلك أالال  ،من حيث أن ذال ا خر

الفي العق شين من التشب باإلحسا
يجرد والر األشيان العق ية ،مث الجن ال النالع  ،ال ثانيا من حيث ان يوب ذال ال
مالضالع في فع التفمير شيئا ا الاحداا (.)04
الالنف بحال ا من تالال مزدالجة مؤلفة من التفمير ال اإلحسا  ،يجالز أن
تالوف -مما أشار بذلك أفس الن -بأن ا( ممان لجميل األشيان المحسالسة ال
المعقاللة)،فرسالة المندي في العق  ،لعبت دالرا ذاما ا في المناتشات التي دارت في
حال بيعة العق في أالربا ال في الشرق األدن ع السالان
العوالر الالس
ف لرأي أرس ال الي في العق ،ممزالجا برأي
( ، )05في ذذه الرسالة تفوي الا ٍ
أفس الن ،ال ذان رن ما المندي رأيا الاحدا ًا  ،ال في ا يميز بين أربعة الجاله ل عق
 ( -:األال من ا ،العق الذي ذال بالفع أبدأ ال الثاني :العق الذي بالقالال،ال ذال ل نف
ال الثالث :العق الذي خرق في النف من القالال إل الفع ال الرابل  :العق الذي نسمي
البائن) ،ال يممننا دعالال ذذه الالجاله األربعة ل عق ع التالالي  :العق بالفع ال العق
بالقالال،ال العق بالم مة ال العق بالراذر (. )06
فعندما تدرك النف الوالر المعقاللة المجردال من المادال ال تمثيست المخي ة ،فأن ا
تتحد ب ا ال توب مالضالع اإلدراك ،ال عند ذلك يتحال العق  ،من القالال إل الفع
الفي عم ية التحالي ذذه من القالال إل الفع ت عا الوالر المعقاللة دالر الع
الفاع ة،ال إال استحالة التحال المذمالر ( ، )07ال لمن ذذه المعقالالت ،في حا
الجالدذا بالفع توب م ابقة ل عق بالفع  ،ما داد الفارق بين اإلدراك ال مالضالع
اإلدراك يب تماما عم ية المعرفة .فإذا نحن نررنا إل ذذه الوالر من زاالية
النف الساعية الران اإلدراك ،جاز لنا أن نسمي ذذه الوالر ( عقسا مستفاداا) ،ما
دامت النف أن ا تمتسب ا أال ت تمس ا من العق الفعا نفس  ،ال م ما يمن من أمر،
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
( ) 4

2102

العقل عند الفالسفة المسلمين دراسة موضوعية ومقارنة
د.تيسير أحميد عبل الركابي

فان النف  ،عندما يتد ل ا أدراك الوالر توب ب بيعة الحا  ،تادرال ع
استدعائ ا عندما تريد  ،دالن أن تمالن من ممة فعسا بمث ذذا اإلدراك ،ال في ذذه
الحالة ،يمالن إدرام ا بالم مة فإذا مانت مستغرتة في تأم ذذه الوالر ،أال عام ة
ع أدائ ا إل الغير فان إدرام ا (راذراا) بمعن أن يوب بينا ا بذات من ج ة ،
ال الاضحا ل مس من ج ة ثانية (. )08
فالعق ع ذذا النحال،الاحد يالجد في النف بالقالال ال يخرق إل الفع تحت تأثير
المعقالالت أنفس ا ،ال مان االسمندر تد أشار إل العق الفعا  -:ذال الذي يخرق
العق من القالال إل الفع ،التبع في ذلك الفارابي ال اإلسسميالن.
أما أفس الن فأن يجع من التذمر السي ة إلدراك المعقالالت،فالمندي أذن يرى إن
المعقالالت ذي التي تخرق العق بالقالال من الضع ع ذذا النحال ال تجع من
عقسا بالفع ،ال ذذا العق بالفع يمالن عنده استعمال ما يسم بالعق الراذر  ،ال
يعتبر عند الجالده في النف مم م أال ما يسم بالعق المستفاد (.)09

رابعاً:المعرفة العقلية و المعرفة اإللهامية عند الكندي
أن ع د الممية ال الميفية ،في رأي المندي ،من األذمية بحيث إننا بدالن ذذا الع د
الذي نمسب عن ريق اإلدراك الحسي ،ال يممننا التالو إل ع د الجالذر
األال ( )21ال ما مان التالو إل المعرفة الجالذر الثاني(أي النالع ال الجن ) عن
ريق معرفة الجالذر األال  ،مان من المتعذر مذلك معرفة الجالذر الثاني .ال
ع ية فبدالن معرفة الممية ال الميفية ،يتعذر ع ينا تحوي أي معرفة ،ع الوعيد
اإلنساني إال أن أممان تحوي معرفة من ذذا النالع لي محاالا ع وعيد فالق
أنساني ،أال ال ي ،الذذا في الالاتل ذال حا المعرفة النبالية التي خص ب ا رس ال
مبعالثي المختارين ،الذين يست يعالن االستغنان عن األساليا البشرية في
االستدال ألبرذاني ،ال ذلك بفض ما يحرالن ب من نالر ال ي يفيض هللا ع من
يشان .ال ا ية في مث ذذه المعرفة ما يتميز ب المسد المعبر عن ا من إيجاز ال
الضالح ال شمال  ،مما يمتنل أن يالازي بيان بشري (.)20

المطلب الثاني
الفارابي المعلم الثاني752ه287/م ـ 333ه357/م
أوال :نسبه و حياته
ذال أبال نور محمد بن محمد رخان بن أالزلغ المعرالف بالفارابي ال
المؤرخالن أمثا أبن أبي أويبعة ال القف ي ال البي قي ،ال أبن النديد ال أبن خ مان
( )22ذؤالن جميعا ا ال يخت فالن في إيراد ذذه التسمية ع الوالرال التي ذمرناذا ،ال
يتفق واعد واحا متاا بقات األمد مع د في ذلك إال ان في مالضل اخر يقال
ذال نور بن أبي نور (. )23
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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أ ق ع ي أسد المع د الثاني بعد أرس ال المع د األال  ،الإذا مان أرس ال
سي ر ع جزن م د من عق الفارابي حيث أتتف أثر أرس ال في المن ق ال
ال بيعيات ( )24ال الفارابي ترمي األو إال أن أبن أبي اويبع يذمر أن أباه
فارسي األو ال تزالق من امرأال ترمية ال مان تائداا في الجي الترمي ،ال
الفارابي منسالا إل فأراا ال لمن أبن النديد يقال أن أو من الفارياا من
خراسان ،ال البي قي يقال أن فارياا من ترمستان لمن ذذه ً التسمية غير
وحيحة ال أن وحت مان يجا أن يسم بالفاريابي ()25الم ما نعرف عن حياال
الفارابي أن من أذ فاراا في بسد ما الران الن ر ( )26بينما يتفق معرد المؤرخين
بأن اللد بفاراا بترمستان ،ال نجد أن المستشرتين يستندالن إل رأي أبن حالت
الذي يقال أن الفارابي اللد بب ده السيج ع الشا ئ الغربي من ن ر سانداريا في
إت يد ترمستان ،المن ثد فقد ُنسا الفارابي إل الالالية إذ أن السيج ذذه مانت في
الالي فاراا في ترمستان (. )27
اللد الفارابي حالالي سنة  257ذ871/د ،ال تالفي سنة  339ذ951/د ال ذلك
حسا رالاية أبن خ مان .ليست لدينا مع المات مؤمدال ت قي الضالن ع النشأال
األالل ل فارابي ع الج الدتة النحن نع د ان ارتح إل بغداد با ا ل ع د الان
تت مذ في ا ع يد أبي شبر متي أبن يالن المتالف سنة  328ذ  /سنة 939د
فت ق عن الحممة ،ال مان أبال شبر مسيحيا ا من مترجمي المتا اليالنانية ال إلي
انت ت رئاسة المن قين في ع ده (.)28ال تد رالي ان نشأ في دمشق ،حيث اما
ع ترانال متا الف سفة ليسا ع نالر تندي الحار  ،فيما مان يعم ن اراا نا الراا
ع أحــد البساتين ( )29ع أن لد ي بث أن الفد ع بغداد حيث التق بمبار
مع مي العور ،مث نرير متي بن يالن ال يالحنا بن ميسن فتخرق ع ي د في ع د
المن ق ال بعد أن تاد برح ة إل مور ال عاد أدراج إل ح ا في شمالي الشاد،
التالفي بعد ذلك بق ي عن عمر يناذز الثمانين (. )31
أما خوال الخاوة ال تورفات الشخوية فت مل من خس َنالادر ترالى عن في
أثنان اتوال باألمير الحمداني سيف الداللة (967-908د) ( )30ال مان سيف الداللة
من مبار رعاال األدا ال الفن ،ال مانت عاومت أمارال مدين ح ا ،ال تد ذمر عن
سيف الداللة إن مان يج الفارابي ،لمن سخ ع ي مراراا بسبا زي الغريا ال
تورفات الالغجرية ،ال مذلك ألن ع زذده ال احتشام  -مثيراا ما مان يعمد إل
التباذي بنفس في حضالر سيده اللمن و ت بسيف الداللة لد تدد اليس فقد مان
الفارابي يحا العزلة ف د يت يأ ل أن يتمتل بجميل المنافل التي تيسرت ل بفض
حضالت لدى األمير (.)32

ثانياً :أنواع العقول و مراتبها عند الفارابي
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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ال يجدر بنا أن نقال بان تضية العق ال امة أال من أثارذا من المس مين ذال
المندي الذذه القضية أفرد ل ا الفارابي رسالة خاوة ذي ( رسالة في العق ) .ال
الرسالة ذذه ح قة من س سة الي ة من األبحاث في ذذا المالضالع ،م ا منبثقة من
متاا أرس ال الي (في النف ) ،ال إن مان مودرذا الشم ي إنما ذال رسالة
لسسمندر (في العق ) (.)33
ال الفارابي في رسالت ذذه ،ال ذي أ ال ال أشم رسالة من نالع ا في العربية
في ا يميز بين ستة أنالاع من العقال ( )34ال ذي-:
 األال  :العق الذي ينعت ب الجم الر اإلنسان بأن عات ال فاض  ،ال ذال الذي
يسمي أرس ال الي (التعق ).
األفعا أال ينفي ا
 الثاني :العق الذي يقال عن المتم مالن ان يالجا بع
الالذي يقاب جزئيا ا ما يعرف بمبادئ الرأي المشترك.
 الثالث :العق الذي يوف أرس ال الي في متاا البرذان بأن القدرال ع
استيعاا مبادئ القيا األالل  ،ال مذلك بمجرد ال بل ال الف رال.
ضرا من
 الرابل  :العق الذي جان في المقالة السادسة من متاا(األخسق) إن ُ َ
االعتياد الذي يتد بالتجربة ال االختيار ال ذذا العق يممننا ب أن نتالو ب
بشين من ألف ن إل أحماد وائبة في باا الخير ال الشر (.)35
 الخام  :العق الذي الرد ذمره في المقالة الثالثة من ( متاا النف ) (.)36
 الساد  :العق األال إن فع العق الفعا لي متالاوسا ال ال ثابتاا ،ال لي مرد
ذلك إل فتالر في بيعت  ،ب الن المادال التي ينبغي ل أن يفع في ا،إما أن
تمالن معدالمة أال غير مستعدال لت قي الوالر الفائضة من لعائق ما الع ي ف ال
يحتاق من أج ذذا الغر إل أمرين:
أ  :مالضالع أال حام ذيالالني يفع في .
ا  :انتقان عالائق تحال دالن فع في ذذا الحام  ،ال مسذما خارق عن تدرال العق
الفعا (. )37

ثالثاً :تقسيم الفارابي للعقل النظري
ال العق النرري عند الفارابي ع مراتا-:
العق ال يالالني ال العق بالم مة ال العق المستفاد .
أ -العقل الهيوالني أو العقل بالقوة:
ف ال تالال من تالى النف مستعدال النتزاع ما ذيأت األشيان ال والرذا دالن
مالاردذا ( )39فتمالن المعقالالت ل ا تب أن تعق ا معقالالت بالقالال ال ذذه القالال
تقاب العق المادي عند المندي ال االسمندر االفرالديسي (.)41
()38
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ب-

العقل بالملكة أو العقل بالفعل:

ال ذال العق الذي يتد في نق المعقالالت بالفع  ،فإذا حو ت المعقالالت بالفع
في العق وارت ل م م ال أوب ذال عقسا بالفع ال ذلك بالنسبة لما تعق من
معقالالت ،أما ما لد يعق من ا فأن ا َتمالن بالنسبة ل ُ بالقالال إذ إن ل معقالالت
الجالدين :الجالد بالقالال في األشيان تب أن تعق ال الجالد اخر ل ا في العق بعد أن
يتد تحررذا بالم ية عن عسئق المادال (.)40

ج -العقل المستفاد:
ال حينما توب المعقالالت تائمة في العق بحيث يدرم ا مما لال مانت غير
خارج عن ذات فأن في ذذه الحالة يسم عقسا مستفاداا ،اذ ذال العق بالفع الذي
عق المعقالالت المجردال ال أوب في است اعت أن يدرك الوالر المفارتة أي ت ك
التي لد تمن في مادال أوسا مالعقال السماالية ،ال لما مان العق المستفاد في غن
عن المادال إ ستا بعم ال يالالني ال العق بالم م ل ذا ف ال الحده الجزن الخالد في
النف ال ذال القريا من العق بالفع (. )42

د-

العقل الفعال:

()43

ال

لي ذذا العق من مراتا العقال اإلنسانية إذ ذالعق مالني
األمين ال رالح القد ال ذال ا خر س سة العقال
يسمي الفارابي الرالح
السماالية ال ذال الذي يخرق المعقالالت من القالال ال الفع ،اليخرق العق من
القالال إل الفع انسياتا ا مل المبدأ األرس ي العاد القائ بان م ما ذال بالقالال إنما
يخرق ال الفع بتأثير شين أخر بالعق (. )44
ال نسبة العق الفعا إل العق اإلنساني منسبة الشم إل العين فمما إن
الشم ُتخرق العين من إبوار بالقالال إل إبوار بالفع فمذلك العق الفعا يجع
العق مدرما ا بالفع بعد إن مان بالقالال .ال الفارابي سم العق (الاذا الوالر) ال
يقود بذلك إن ذذا العق يشتم ع المعقالالت جميعا ا أي والر المالجالدات ال
ذذه ذي المث األفس النية ال لمن أفس الن يجع ا تائمة بذات ا ،أما الفارابي فأن
يتابل رأي أف ال ين فيضل المث في العق الفعا أال عق ف ك القمر ال مان أف ال ين
تد الضع ا في العق األال الوادر عن الالاحد (. )45

رابعاً :كيفية اإلدراك العقلي عند الفارابي
إن القالال النا قة فدي اإلنسدان ذدي مسدتالدع الودالر العق يدة ،الذدذه الودالر
نالعان :ت ك الجالاذر المفارتة التي في جالذرذا عقال بالفعد ال معقدالالت بالفعد ،
ال ت ك التدي ذدي معقدالالت بدالقالال ال غيدر ،ال ذلدك بسدبا اتتران دا بالمدادال ع د اند
المعقالالت بالقالال النا قة ،بحد ذات ا ،غير تادرال ع إخراق ما ذال في ا بالقالال إلد
ما ذال بالفع ،دالن تدخ السي يحال من القالال إل الفع اسدتعدادذا لتودب عات دة
أال معقاللة ( )46ال يوف الفارابي ذدذا الالسدي بقاللدة اند (:ذات مدا جدالذره عقد مدا
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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بالفعد ال مفددارق ل مددادال) ( )47أي عقد بالفع ،نسددبت إلد الفعد بددالقالال ال مالاضدديع
العق ية،منسبة الشم إل البور،فالشم تمن المبور بالقالال ال البور بدالقالال(أي
األلالان) م ي ما الضالن الذي يجع أالل ما مبوراا بالعق  ،ال ثاني ما مبوراا بالفعد
ال ع ذذا النحال ي تقي العق بالقالال من العق الفعا ت ك اإلضانال التي يست يل ب ا
أن يدرك أالالا العق الفعا الذي ذال سبا اإلضانال،ال ثانيدا ا ذدذه اإلضدانال بالدذات ال
ثالثا ا المعقالالت التي تحاللت من الر القالال ال الر الفع (.)48

خامساً :أنواع المعقوالت عند الفارابي
المان ل فارابي تقسيم الخاص في مراتا العقال حيث يالرد ذلك بقاللة:
الأال فئة من المعقالالت التي تنجد عن ذذه اإلضانال،الوادرال عن العق الفعا ذي
المبادئ األالل التي فاضت أوسا عن تالال اإلحسا ،ثد استقرت في القالال المتخي دة
ال ان بعت من ثد ب ابل تاب ية اإلدراك بالفع (.)49
ال ذددذه المبددادئ التددي تعتبددر وددحيحة باإلجمددا ،تقل فددي ثددسث فئددات:األالل ذددي
المبادئ األ الل الخاوة بالمعرفدة ال ندسدية،ال الثانيدة ذدي المبدادئ األاللد الخاودة
بالمعرفة الخ قية ال الثالثة ذي المبادئ األالل الخاوة بالمعرفة الماالرائي التي ب ا
تعرف الع األالل لألشيان من حيث أوالل ا ال مراتب ا ال نتائج ا (.)51

سادساً :مراتب العقول في دوائر األفالك
أال ما يودر عن(المالجالد األال ) ال ذال العقد (العقد األال ) ال ذدال تدادر ع د
أدراك مالجدال ال إدراك ذات ،ضمن إدرام األال يتاللد(العق الثداني) ال مدن االدرك
الثاني ينشأ(الف ك األتو ) أال (السمان األالل ) ثد إن (العقد الثداني) يددرك مالجددال
فيؤدي ذلك إل الجالد ( العق الثالث) اليدرك بذات فيؤدي ذدذا اإلدراك إلد الجدالد
ف ددك المالامددا الثابتددة ( )50ال يسددتمر ذددذا الودددالر ع د مراح د متتابعة،فيتاللددد عن ددا
العق الرابل ال الخام ال الساد ال السابل ال الثامن ال التاسل الالعاشر ،ال مدا يقاب دا مدن
المالامدددا السددديارال،أي :زحددد ال المشدددتري الالمدددري ال الزذدددرال ال ع دددارد ال القمدددر ع ددد

التالالي.
ال بالعقدد العاشدددر تمتمدد س سدددة العقدددال المالنيددة ،ال بدددالقمر تددتد س سدددة األفدددسك
السماالية التي تخضل في حرمات ا الدائرية لتدبير العقال المالنية أبد الدذر (.)52

المطلب الثالث
ابن سينا الشيخ الرئيس 727هـ878/هـ ـ 387م7772/م
أوال :حياته

اللد أبال ع ي الحسين بدن عبددهللا بدن سدينا فدي أخشدنة ( )53ع د مقربدة مدن
بخارى في ما الران الن ر في شما إيران عاد 371ذ 981 /د ( ، )54في بيدت لد
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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اشتغ بخدمة الداللة ( )55ال ت ق الع الد العق ية ال الشرعية فدي بيدت أبيد حيدث مدان
الالده ع شين الاسل من الثقافة ( ،)56ال تد نضدج عق د ال جسدم نضدالجا ا سدريعا ا
ال جانا مبيدر
مبمراا فقد ذمر أن عندما ب غ العاشرال تد حفر القران
من األدا(حت مان يقض من ُ العجا) ( )57ال ان لد يم ردحا ا من الزمن حتد
مان أستاذه النات ي عاجزاا عدن مجاراتد فدي ع دد المن دق،ال عنددذا اضد ر إلد أن
يعتمد ع م العات الخاوة ( ،)58فدر الف سدفة ال ال دا فدي بخدارى ال مدان فدي
السابعة عشر من عمره حينما أسعده الحر بشفان األمير نالح بن منوالر ع يدي
من مر عضا  ،ال مانت ممافئتد لد ُ إن فدت لد ُ أبدالاا ممتبتد ( ،)59ال مدن ذلدك
الحين تدالل ابدن سدينا تدرانال المتدا بنفسد ال حد ودعب ا ال رغدا فدي ع دد ال دا
فأنفت ع ي المثير من أبالاا المعالجات المقتبسة من التجربدة ال مدان ذلدك م د مدن
غير استعانة بمع د (. )61
ال است اع ابن سينا ترانال م ما تحتالي الممتبة مدن متدا ندادرال ال حينمدا
احترتت الممتبة تي ابن سدينا ذدال الدذي احرت دا حتد ال ي ّ دل احدد غيدره ع د مدا
تشتم ع ي من نفدائ المتدا ( .)60يعتبدر الشدي الدرئي ابدن سدينا ت ميدذ الفدارابي
حيددث سددار ع د ن جد ال در متبد ال أالضد مددا ُخفددي مددن ارائددة المتبد ال السددل
أفماره حت غ ع ي ش رال ال ممانة ،لمن مل ذذا يعترف لد ُ بفضد األسدتاذية ال
السبق ال التالجي ،فيرالى ان ُ ترأ متاا (ما بعد ال بيعة) ألرس ال أربعين مرال ال لدد
يف م رغد أن حفر عن ر ر ت ا ال لمن الذي فدت لد ُ أغدرا ذلدك المتداا ذدال
متاا الفارابي (أغرا ما بعد ال بيعة) الذي اشتراه بثسث دراذد ال تد أالض ل ُ
ما مان مستغ قا ا ع ي (. )62
ال نجدد ابدن سدينا يمدر سدنتين فيمدا يخدتص بالف سدفة مدن سدنالات دراسددت
األ اللددد لدددتف د مشدددام الف سدددفة فيممددد دراسدددت ل ع دددالد ال بيعيدددة ال المن قيدددة ال
الرياضدديات مالاو دسا العم د فددي الن ددار ال الدراسددة فددي ال ي د  ،ال مددان يددرى ح ددال
المشام المستعوية ع ي في أحسم أثنان النالد (. )63
ال تد عرف ابن سينا ميدف ينتفدل بحيداال عودره ال ثقافتد  ،ال رد ابدن سدينا
بأعبان الحياال السياسية متعرضا ا لتق بات ا في الداللدة الودغرى لدذلك الع دد،ال
ين
مان ابن سينا تالي الشخوية بحيث مانت بيعت تأب ع ي أن ي ا ين رأس ُ ألي
أ مير من األمران الذين أتو ب د،مما ان ُ لدد يخضدل ألي أسدتاذ مدن أسداتذت الدذين
أخذ الع د عن د (.)64
ال جع ابن سينا ينتق من تور أمير إلد تودر اخر،يشدتغ بتددبير أمدالر الداللدة
حيندا ا ال بددالتع يد ال توددنيف المتددا حيندا ا اخر،حتد تق ددد الددالزارال لشددم الداللددة فددي
ذمدان،ال بعد أن مدات ذدذا األخيدر جدان ابند ُ فددفل بفي سدالفنا إلد السدجن ف بدث فيد
بضل ش الر (.)65
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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ثددد سددار ابددن سددينا حتد ب ددغ مج د عددسن الداللددة فددي أوددف ان التددالفي ال ذددال فددي
السابعة ال الخمسين من العمر عاد 428ذ 0137 /د ( )66في ذمددان بعدد أن فتح دا
عسن الداللة،ال ال يزا تبره معرالفا ا ب ذه المدينة إل اليالد (.)67

ثانياً :اإلدراك العقلي عند ابن سينا
يددتد ذددذا اإلدراك عددن ريددق تددالى الددنف النا قددة تددي اإلنسددان،الالنف النا قددة
تسمان:عام ة ال عالمة،أي أن ل ا عقسا ع ميا ا ال اخر نررياا ،فالعق الع مي ذال مبددأ
حرمة اإلنسان بعدد الرؤيدة ال ذدال الدذي يتسد ع د البددن ال يددبره فتنشدأ مدن ذلدك
ذيئات تسم فضائ أال رذائ ،فاألخسق إذن مرجع ا إل العق الع مي الذي يأتمر
بتالجي العق النرري ،إما العق النرري ذال تالال غير ماديدة ينتدزع المعقدالالت أي
الم يدددات مدددن المعددداني الجزئيدددة ال ذلدددك بتجريددددذا مدددن المدددادال ال لالاحق دددا تجريدددداا
تاماا،فالريفددة العق د النرددري الرئيسددية أذن تجريددد الوددالر العق يددة ل حوددال ع د
مبادئ التوالر بمساعدال الخيا ال الالذد،باإلضافة إل أن العق ذال الذي يرب بين
الوددالر العق يددة س د با ا الإيجابددا عددن ريددق األحمدداد ال ذددال أيضددا الددذي يحو د المقدددمات
التجريبية ألج االستدال المن قي (.)68
ال يمالن العق تب إدرام ل معقالالت عقسا بالقالال،ال يخرق إل الفعد بتدأثير عقد
اخر بالفع تمالن عنده مبادئ الوالر العق ية مجردال عن المدادال ال تمدالن نسدبة ذدذا
العق األخير إل نفالسنا منسب الشم إل أبوارنا ،فدان القدالال العق يدة إذا ا عدت
ع د الجزئيددات التددي فددي الخيددا ،ال أشددرق ع ي ددا نددالر العق د الفعددا فينا،اسددتحالت
مجردال من المدادال العسئق دا الان بعدت فدي الدنف النا قة،الذدذا يعندي أن م العت دا
تحد النف ألن يفي ع ي ا المجرد من العق الفعا (. )69

ثالثاً :العقل عند ابن سينا
الالعق ذال أع تدالى الدنف النرريدة ،ال فدي اإلنسدان عقد عم دي ال فع د ُ
ير ر التعدد في ال بيعة اإلنسانية ر الراا اعتياديا ا ( )71ف دذا العقد اعتبدار بالقيدا
إل القالال الحيالانية،ال اعتبار اخر بالقيا إل القالال المتالذمدة،ال ثالدث بالقيدا إلد
ذات ( )70غير أن الحدال العق تتج مباشرال إل شعالرنا بأنفسدنا ،أال ادرامندا لدذاتنا
إدراما خالواا ،ال العق ال يترك تالى النف الدنيا في ممان ا ،ب ذدال يرتقدي ب دا ال
ذلك بتجريد اإلحسا من العالار المشخوة ال بانتزاع والر م يدة مدن الودالر
المتخي ة .فالعق يمالن في أال األمر عقسا بدالقالال ،ثدد يودير عقدسا بالفع ،ذلدك بمدا
يوددد إليددد اإلحسدددا تؤدي دددا إليددد الحدددالا الرددداذرال ال البا نددد  ،فالعقددد يخدددرق
باالستعما من القالال إل الفع ال ذذا يحدث بالاس ة اإلدراك ال لمن ب دى ال أنداره
من الاذا الوالر ال ذال العق الفعا الذي يُفي الوالر ع العق اإلنساني غير
أن نف اإلنسان لي في ا حافر تحفر المعاني العق ية المجردال،الن الذامرال البد أن
ترمز ع مالضالع محسال ،ال إذا أدرمدت الدنف النا قدة شديئا ا فدأن ذدذا اإلدراك
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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يفدددي ع ي دددا دائمدددا ا مدددن العقددد الفعدددا ،ال النفدددال النا قدددة ال تتمدددايز بمالضدددالع
معرفت ا،ال ال بمقدار ما حو ت من معارف ال إنما يمالن تمايزذا بمقدار استعدادذا
لستوا بالعق الفعا الذي تتق عن بالمعرفة (. )72
ال يدرى ابدن سددينا إن الدنف اإلنسددانية ال ذدي النا قددة تقسدد إلد تسدمين أال تددالتين
ُتدددع مدد من مددا عقسا،القددالال العام ددة أال العقدد العم ددي،ال القددالال العالمددة أال العقدد
النرري،العم ي متج ال البدن،ال النرري متج ال المبادئ األالل (.)73
فالعق د العم ددي  :أال القددالال العم ية،مبدددأ يحددرك البدددن اإلنسدداني نحددال الجزيئددات ال
تحدث ردات فع مخت فة مالخج ال الحيداد ال الضدحك ال البمان،ممدا تدد تدؤثر ع د
المتخي ة ال الالذد فتست نب التدابير مدن األمدالر اإلنسدانية ،ممدا تدد تدؤثر ع د العقد
النرري فتاللد ا ران ال المفاذيد العامة مقاللنا :المذا تبي ال الر د أتب .
أما العق النردري  :أال القدالال النرريدة الع ميدة،تالال تضدل الم يدات ال تفود ا ع د
مادت ا،ال توب مجردال من المادال ال تقسد ال أربل مراتا:
أ -العق ال يالالني،ال ذال من القالال فق الشين من بالفع .
ا -العق بالم مة ال ذال ما يستخرق من العق ال يالالني،مأن نعدرف المد أعردد
من الجزن.
ق -العق بالفع أال ما امتسا من معقالالت ال وارت بالفع .
د -ال العق المستفاد أال العق الم ق عندما يعق اإلنسان بالفع الوالر ال يعقد
ان ُ يعق ا (.)74
لذا فأن ابن سينا-:
بالعق يتممن اإلنسان أن يدرك السعادال ال ذلك ألن يميز بين الخير ال الشر فيعم
الفضددي ة ال يبتعددد عددن الرذي ددة،ال لمددا رأى ابددن سددينا أن م د مددائن إنمددا يسددع ال د
ال ذال،رأى أن ال ذال العق ية ذي التي يجا أن يسع إلي ا اإلنسان ألن دا أممد ال دذات
ال أفض ا ع خسف ال ذات المادية الزائ ة التي تشب لذال الب دائد يقدال ( ال يتدالذد
العات أن م لذه م ذال الحمار ) ( )75فال ذال الب يمية التي تقالد اإلنسان ال الشد الات
تمنع من االتجاه ال هللا ال إن خير النفال ذي التي تتحرر من المادال ال تت ل ال
المأل الع – فتدرك السعادال ما ال تدرك النفال بالش الات الحسية (.)76

المطلب الرابع
الغزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أوال :حياته
اللد أبال حامد بن محمد بن محمدد بدن أحمدد الغزالدي ال السدي عداد 451ذ0158/د
بمدين ال من أعما خرسان.
ّ
غزا الذلك ان الالدال مان يشتغ بغز الوالف ،ال من
ال بتشديد الزاي،نسب ال
()77
ف ال
غير تشديد نسبة ال ب د يسم غزال ال ذي ب دال ترا ال في خراسان
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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أذن فارسي األو ال الماللد،ال مان ب ذه المديندة تبدر األمداد الرضدا ال تبدر ذدارالن
الرشدديد ال لمددن المغددال دمددرالا المدينددة عدداد 607ذ ال ر ددرت ع د أنقاضد ا مديند
مش د الحالية في إيران منذ القرن الثامن ال جري (.)78
شا الغزالي منذ نعالمة أرفاره محبا ا ل ع د متع شا ا ل معرفدة ،ال مدان ذلدك بمثابدة
غريزال ال ف رال جُ ب َ ع ي ا مما يقال ذال في نفس ال لقد حرص الالدهُ ع د تنشدئت
ذال ال أخي أحمد نشأال ع مية ال إسسمية ( .)79فع د ب ما عندد الفاتد الد ودديق لد ُ
مددن المتوددالفة ،فرباذمددا تربيددة دينيددة وددحيحة حت د أنفددق ع ي مددا م داالا مثيددراا،ال
اخبرذما أن ال تدرال ل ُ ع أن ينفق ع ي ما ال ع ع م ما بعد اليالد ال نوح ما
أن يتع مددا بالفع د فددي مدرسددة مجانيددة مددن التددي أسس د ا نردداد الم ددك ال ذمددذا دخ د
الاللدان ال المدرسة النرامية ال تفالتا ع جميل أتران ما (. )81
ال نددرى أن الغزالددي مددان عبقري دا ا منددذ وددغره أتقددن الفق د ال ال غددة ال سددافر ال د
جرجددان حيددث در ع د يددد أبددي نوددر االسددماعي ي ال عدداد الد ددال ال يددرالي
الغزالي إن في ريق عالدت  ،ت ل ع ي ال والص ال ريدق ال سدرتاله فأسدترحم د
أن يعيد الا إلي متب ألن في ا تالال ع م فضحك ال والص ميف لدد يحفدر مدا في دا ال
أعادالذا إلي فعاذد نفس أن يحفر ع م ال متب م ا حت إذا ُسرتت ما ضاع ع يد
شين ،ال ذذا ما فع حت وار يحفر أمثر مما يقرأ ( )80ثد أنتق عاد 471ذ ال
نيسابالر ال ذناك أتو بالجاليني أماد الحرمين فأخذ عن ُ ال الزم حت الفاتد عداد
478ذ ال نراه في ذذه الفترال يدر الفق ال الجد ال المن ق ال الف سفة (. )82
بعد مالت أستاذه،اتو الغزالي بالالزير نراد الم ك الس جالتي،فأمرم لمدا لمد
عنده من تالال أ تحاد لجميل ع مان العور،ال م ف برد الت د عدن السدنة ال الدرد بالجد
خددداص ع ددد البا نيدددة ،ثدددد الاله التددددري بالمدرسدددة النراميدددة فدددي بغدددداد سدددنة
483ذ0191/د فشدداع أمددره ال عرف د القاوددي ال الددداني،ال التددف حالل د التسميددذ ال
المعجبين حت لقا(بأماد العدراق)ال مثدرت مؤلفاتد فدي الدرد ع د مدذاذا عودره
(.)83
مرّ الغزالي في أزمة من الشدك ال تقريدر درا تفميدره،ال ذدذا مدا ير در لندا متابد
(المنقذ من الرس ) الذي يشب السيرال الذاتية ال في يخبرنا الغزالي امتشاف ل ف سدفة
ال يبرز عالدت ال التدري في نيسابالر بعد ان استدعاه إلي فخر الم ك ( )84ال فدي
ذددذه المرح ددة متددا مقاوددد الفسسددفة ال ت افددت الفسسددفة ،األال ( )85متب د الغزالددي
ل يبرذن أن محي بع د الفارابي ال أبن سينا،ال حاال أن يشير ال أخ ان الفسسفة ال
ذسك مذاذب د أما الثاني(ت افت الفسسفة) فقد ش ّمك ببراذين الفسسفة ال ذذا المتداا
أتس ما الج من ضربات ال الفسسفة.
ال بعد ذذه المرح ة جانت األزمة النفسية فما مان عن إال ترك التددري بعدد إن
وارت حالت ال ت داق ال يقدا أند ُ تدردد بدين الشد الات الدنياليدة ال دالاعدي ا خدرال
حت اعتزد بعد أن رُ ب لسان ،ع أن يعتزد السدفر الد ممدة ال لمند ُ فدي الحقيقدة
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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سافر ال الشاد بعد أن أناا أخاهُ في التدري ال سمن الشاد سنتين معتزالا ال شدغ
ل ُ إال التفمير ،ال مد ن الشداد سدافر الد بيدت المقدد ثدد الحجداز حيدث أدى فريضدة
الحج ال من ثد ذذا ال مور ،ال عاد ال ال ند عنددما عدرف بددعالال فخدر الم دك
إلي مي يعالد ال التدري في نيسابالر،فمتا(المنقذ) ليبرر عالدت ال يدرالي أزمتد
ال مان ذلك عاد 499ذ ( )86ال لمن أتامت في نيسابالر لد تمن إال لسنتين عاد بعدذا
ال ال بعد مالت فخر الم ك الذي مان يحمي ،فترك التدري بعد أن استفاق في
خالف من أعدائ ال في ذذه الفترال ألف الغزالي أذد متب ع اإل سق ال ذال (إحيان
ع الد الدين ) ال بعدذا استقر ب المقاد أخيراا فدي دال حيدث أنشدأ مدرسدة ل فق دان
حت الافتد المنيدة فدي  04جمدادى ا خدرال عداد 515ذ المالافدق 0000د ال لد ُ مدن
العمر أربل ال خمسالن عاما ا (. )87

ثانياً :عرض ألقوال الغزالي في المعقول و المنقول
العقل و النقل عند الغزالي:
ال معانده بين الشرع المنقال ال الحق المعقال  .إن من رن من الحشدالية الجدالا
الخمالد عن التق يد ال إتباع الرالاذر ال ما أتالا ب الفسسفة إال مدن ضدعف العقدال ال
ت ة البوائر.ال إن من تغ غ من الفسسفة ال غسال المعتزلة في تورّ ف العق  ،حت
وادمالا ب تالا ل الشرع،ما أتالا ب إال من خبث الضمائر فمي أاللئك ال التفدري ،ال
مي ذؤالن ال اإلفرا ال مسذما بعيدد عدن الحدزد ال االحتيدا ( . )88الالاجدا المحتدالد،
فددي تالاعددد االعتقدداد ،مسزمددة االتتودداد،ال االعتمدداد ع د الوددرا المسددتقيد فمددس
رفي تود األمالر ذميد.
العق مدل الشدرع ،ندالر ع د ندالر،ال المسحدر بعدين العُدالر،ال حددذما ع د الخودالص
متد ّ بحب غرالر (.)89

العق لن ي تد إال بالشرع،ال الشرع لن يتبين إال بالعق ،العق ماألسدا ال الشدرع
مالبنان :لدن تبند أسدا مدا لدد يمدن بندان،ال لدن يثبدت بندان مدا لدد يمدن أسدا ،العق
مالبور،ال الشرع مالشعاع :لن ُيغن البور ما لد يمن شعاع من خارق ال لن يغني
الشعاع ما لد يمن بور .العق مالسراق ،الالشدرع مالزيدت الدذي يُمدده :مدا لدد يمدن
زيت لد يضين السراق،ال ما لد يمن سراق لد يُضئ الزيت فالشرع عق من خارق
ال العق شرع من داخ ال ذما متراذران متعاضدان ب متحدان (.)91
ال ع الجم ة،فالعق ال ي ددي الد تفاودي الشدرعيات ألند ُ ال يمداد يتالود إال
الدد معرفددة الم يات،أمددا الشددرع فيعددرف م يددات الشددين ال جزئيات ،ذمددذا يتحددرر
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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الغزالي أن العق عاجز عن التفاوي الدتيقة في مادال الشرع بينما الم يات ت ُعود
ع ي فالجزئيات من اختواو (. )90

ثالثاً :ما بين الغزالي و المعتزلة في ما بين العقل و النقل
مددان مبدددأ المعتزلددة إن العق د مقيددا الحقيقددة،فس إيمددان أعم د بالنق د أي التق يددد
المتالاتر ب نقدد لمد مدا جدان فيد لحدك أحمامد بمحدك العقد تبد األخدذ ب دا .ال إذا
تعار العق الالنق ،فسبد من تقديد العق بتأالي النق تأاليسا معقالالا،فالعق أود
م شين ال ذال الحده مافٍ ليقالد اإلنسان ال يرشده فس يحتداق الد ( عقد خدارق )
( )92ال الالاجبات مدثسا تسدتند الد العقد ال الد النقد  .ال ليسدت الشدريعة ذدي التدي
تجع الخير خيراا ال الشر شراا،لمن العقد ذدال الدذي يفدرق بين مدا،ال بالتدالي مدن لدد
يدرك اإلسسد أال لد يعرف ،حالسا في ا خرال حسا إتباع أال مخالفت أالامر العق
(. )93
أمددا الغزالددي فيدددرى أن العقدد اإلنسددداني ال يسددتغني عددن الشدددرع ألندد ُ ال يددددرك
الالاجبددات بوددالرال أجمالية،مضددرالرال عم د الخير،لمن د ال ي تدددي ال د معرفددة م د
عم أ ذال خير أد شر؟ ال مذلك يعجز عن إدراك العبدادات ال الفدرائ السزمدة ر
ال أحالا ألما الران من يالد الحساا ال جنة ال نار ،فالشرع ذال الذي ي ع ُ ع ي ا.
النق د إذن يع ددد العق د أمددالرا ُ مثيرال،ممددا ينب د الغاف د ال يددذمر العات د ( )94يممددن
ل غزالي أن يقال ما يريد في ضرالرال الشرع لمعرفة العبادات ال الماالرائيات ألن دا
من أالامر الدين .أما الالاجبات األخستيدة فيجدا اإلتدرار ل معتزلدة أن دد مدانالا ع د
حددق عندددما تددالالا بقدددرال العقدد ع دد معرفت ددا ال إال ميددف نسددت يل م البددة غيددر
المؤمنين بإتباع ا،ال ال با في تال أبي حامد باالتتواد فدي االعتددا ال التعقد ال
التزاد الحد بين الشرع المنقال ال ل حق المعقال (. )95

رابعاً :مراتب العقول عند الغزالي
يتم د الغزالي عدن معداني المعقدال ممدا أالردذدا الفدارابي فدي( رسدالة فدي العقد )
دالن أن يشير إلي  ،المذلك يحدد مراتدا العقد حسدا ترتيدا الفدارابي ال أبدن سدينا
بدالن تعدي  .فأال مرتب ( العق ال يالالني ال ي ي العق يالم م ثد العق بالفع ثدد
العق المستفاد ال أخيراا العق الفعا ال ذال عق مالني خارق النف اإلنسانية يفي
ع ي ا المعرفة حسا استعدادذا لقبال إشرات ) (.)96

المبحث الثاني
العقل عند فالسفة المغرب العربي
المطلب األول
أبن باجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
( ) 05

2102

العقل عند الفالسفة المسلمين دراسة موضوعية ومقارنة
د.تيسير أحميد عبل الركابي

أوالً :سيرته و مميزات حياته
ال ذال أبال بمر بن يحي المعرالف بابن الوائغ ال بابن باجة اللدد فدي سرتسد ة فدي
القرن الخام ال جري ال لمن الموادر تجمل ع االشاره ال تور حيات (. )97
ال ال نعرف عن حياال ابن باج إال ان ُ مان في أشبي ية عاد 503ذ (0008د) بعد
سقال سرتس ة ،ثد سافر إل غرنا ة ال بعدذا تدد ال بس المراب ين في فأ ال
مددات في ددا فددي رمضددان عدداد 533ذ 0038 -د ال يددرالى أند ُ مددات مسددمالما ا بتدددبير
بيبدا ا مددان حاسددداا ع يد ،ال لددد تمددن حياتد ع د توددرذا،حياال سددعيدال ال ذلددك لمثددرال
األزمات التي مر ب ا (.)98
ال نجد أبن باج ي ّتبل الفارابي رج المشرق ال دادي المحدا ل عزلدة،إتباعا ا تامدا ا ال
م ما الضل متابا ا بين في مذذب شأن في ذلك شان الفارابي،ال رسائ المبتمرال ت ي ة
ال معرم ا شرالح لمذذا أرس ال ال غيره من الفسسفة (.)99
أما أثارال الف سفية ف د يست يل إتمام ا،ال ل رسالة في المن ق ال رسالة فدي الدنف
ال أخرى في اتوا عق اإلنسان بالعق الفعا ثد رسالة في الالداع ال أذدد رسدائ
ع اإل سق رسالة في تدبير المتالحد .ال البن باج شدرالح ع د متدا أرسد ال ال
ذي متاا ال بيعة ال ا ثار الع الية ال التالالد ال تأري الحيالان (، )011ال ع د الدرغد
مددن توددر حيات د إال ان د ُ تددد أحددا بع ددالد عوددره احا د الاسددعة فدددر ال ددا ال
الرياضيات ال ع د الف ك (. )010
ال مما تجدر اإلشارال إلي ان ُ مما مان ابدن مسدرال يمثد فدي المغدرا اتجاذدا ا يميد
ال التوالف ال ال اإلدراك الذالتي لحقائق الالحي ال االلالذي ال تحقيدق السدعادال ال
ال ددذال عددن ريددق المشدداذد الوددالفية ،النجددد ابددن باجد يددرف ذددذا االتجدداه ال ينتقددد
مالتددف الغزالددي فددي المشددرق الددذي تددا بددأن العددالد العق ددي ال ينمشددف لإلنسددان إال
بدالخ الال،فيرى األندالار االل يد ال ي تددذ ب دا لدذال مبيدرال،ال يقددال ابدن باجد إن الغزالددي
حسددا األمددر ذيندا ا حينمددا رددن إن السددعادال إنمددا تحود ل مددرن عددن ريددق امتسمد
ل حقيقة بنالر يقذف هللا في الق ا ب الحق إن النرر العق ي الذي ال تشالب لذال حسية
ذال الحده المالو ال مشاذدال هللا (.)012
أما المعرفة الودالفية بمدا تن دالي ع يد مدن ودالر حسدية فأن دا تمدالن عائقدا ا عدن
الالوال ال معرفة هللا إذ ذي تحجا الج الحقيقة .فالمعرفدة العق يدة ذدي الحددذا
التي تقالد اإلنسان ال معرفة نفس بنفس ال معرفة العق الفعا (.)013

ثانياً :النفس و العقل عند ابن باجه
ال أسا مذذا ابن باجة  :ذال القال بأن ال يالالني ال يممدن أن تالجدد مجدردال عدن
وددالرال ما،أمددا الوددالرال فقددد تالجددد مجددردال عددن ال يددالالني ،ال إال لمددا اسددت عنا أن
نتوددالر إممددان أي تغيددر،الن التغيددر إنمددا يمددالن مممن دا ا بتعاتددا الوددالر الجالذريددة
(.)014
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ال ذدددذه الودددالر أدناذدددا،ال ذدددي الودددالرال ال يالالنيددد ،ال أعسذدددا،ال ذدددي العقددد
المفارق،تؤلف س سة متمام ة ،ال العق اإلنساني يجتاز في تمام مراح تقاب ت ك
الس سة حت يوير عقسا مدامسا (اليتود بالعقد الفعدا )،ال الاجدا اإلنسدان ذدال أن
يددددرك الودددالر المعقاللدددة جميعدددا ا فيددددرك أالالا الودددالر المعقاللدددة ل جسدددمانيات،ثد
توالرات النف المترددال بين الح ال العق ثد العق اإلنساني ذات ال العق الفعا
الذي فالت ،ثد ينت ي ال إدراك عقال األفسك المفارتة ثد الالاحد األال (. )015
ال لمن ميف يتد اجتياز ذذه الوالرال؟
ذناك نالعان من الوالر :والر معقاللة تالجد في مادال ال يممن تجريدذا عن ا،ثد
والر معقاللة مفارتة ال تالجد في مادال أوسا.
ال الوالرال التي من الندالع األال ذدي معقدالالت ذيالالنيد تالجدد فدي عقد اإلنسدان
بددالقالال فددإذا تددد تعق ددا أوددبحت وددالراا معقاللددة بالفع د  ،ال العق د الفعددا ذددال الددذي
يخرج ا من القدالال الد الفعد ،ال ذدذ ٍه الودالر المعقاللدة المجدردال تددرك العستدة بدين
الالاحد األال ال الماديات،ثد تتسش ذذه العستة ال يدرك المتالحد  .ذذه الوالر في
ذات ا األع إن ا مجردال من مادت ا،ف ال ذنا يو الد إدراك (مثد المثد الجدالذر
الجالذر)فيف د جالذر اإلنسان ع حقيقت ال يعرف ان ُ مالجالد ذال بيعة عق ية أي
عق الذذا ذال الذي يقود بالعق المستفاد ال تالام العق بالفع الوادر عدن العقد
الفعا (. )016
إذن ف ذه المعقالالت بدالقالال عنددما تجدردذن ال ياللي،تودب مالضدالعات ل فمدر،ال
يوب ال جالدذا الجالد والر خالوة لد تعد متع قة بمادال ف ي عق مستفاد ( )017ال
ع ذذا فوالر المائنات حينما توب معقالالت بالفعد – الذدذا ذدال الحدد األسدم
الذي يممننا ب الغ – يممن ل ا أن تفمر بدالرذا معق بالفعد  ،ال بدذلك يمدالن ذددف
المتالحد ( )018أن يو ال التفمير في الوالر المعقاللة بددالن تجريددذا مدن مدادال،
فمأن ب ذا يفمر في ذات من حيث أن يمدالن حاودسا ع د معقدالالت بالفعد خالودة
تماما ا من أي تع ق بال يالالني أي أن ذات سدتمالن مالضدالعا ا ل تفميدر أمدا الودالر المعقاللدة

المفارتة التي لد تمن أوسا في مادال فإن ا ال تتبد ال ترد ممدا ذدي ال يعق دا العقد
مما تالجد في ذات ا.
ال مما أن العقد المسدتفاد ذدال ودالرال ل عقد بالفعد تودب ذدذه الودالر المعقاللدة
والراا ل عق المستفاد ،الم ما ذال مالجالد من والر في ذدذا العدالد مرتب دة بمدادال
محسالسة يالجد في العق الفعا بوالرال معقاللة مفارتة مث الجالدذدا عندد اإلنسدان
في العق بالفعد ،ال ذدذا يفسدر لندا ميدف إن اإلنسدان ذدال أتدرا المائندات الد العقد
الفعا (. )019
ال نرى بأن ابن باجدة يشدير الد عقد الاحدد أزلدي لإلنسدانية أمدا العقدال الجزئيدة
فإن ا فانية ال تبق بعد المالت،إال إذا است اعت أن تتخي الجزئيات ع نحال يجمل
بين اإلحسا ال التعق ،ال حينئذ يحق ل ا أن تبق ال ت ق الثالاا ال العقاا.
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ال ذذا العق األزلي الالاحد لإلنسان ذال الدذي يود الد االتحداد بالعقد الفعدا ال
ل ددذا فأند ال يود الد ذددذه المرتبددة إال النفددر الق يد مددن بنددي البشددر ال ذددؤالن ذددد
المتالحدالن الدذين يب غدالن ذدذه المرتبدة بأفعدال د الودادرال عدن الرؤيدة ال أساسد ا الفعد
الحر االختياري ال ذال الفع الدذي يشدعر فاع دة بغايدة يقوددذا ال ذدذا ذدال الفعد اإلنسداني
الحق ال ع عم الفع الب يمي الذي ال غاية مقوــالدال من (.)001

المطلب الثاني
ابن الوليد بن رشد ـ الشارح األكبر
أوالً :نشأته و حياته
ذال أبال الالليد محمدد بدن أحمدد بدن رشدد الماللدالد فدي تر بدة سدنة521ذ0026/د ال
مانددت تر بددة فددي ذلددك العوددر مددن أذددد مرامددز الع ددد ال الحضددارال اإلسددسمية فددي
األندل ( )000ال مان ينتمي ال أسرال من أعرق األسر األندلسية ال أبعدذا شدأنا ا فدي
الفق ال القضان،فمان أباله ال ذال أبال القاسدد أحمدد تاضدي تر بدة ال مدان جدده الالليدد
مددن المددل فق ددان األندددل ال أمثددرذد تض د عا ا ال تددد اللددي منوددا تاضددي القضدداال فددي
األندل ،ال عرفدت لد ُ مباحدث ج ي دة فدي الف سدفة الفدي الفقد ال فدي الشدرعيات ع د
الج العمالد (.)002
ُ
منذ نعالمة أرفاره ع ضدرالا المعرفدة
نشأ أبن رشد في بيت ع د ال دين فأتب
()003
فماندت ثقافتد مدن الندالع التق يددي الدذي
التق يدية التي مان يمدالق ب دا العودر
مان يدالر خاوة ع ع الد ال غة ال الفق ال المسد،حيث در أبن الرشد الفق أالالا
ع مذذا مالك ثد عمف ع األدا شعره ال نثره فأخذ من دا بنوديا مبيدر ف دد
يمد يفرغ من دراست األدبية حت أنورف ال ال ا ال الرياضيات ال الحممة،مما
يتبددين مددن اتوددال بددابن زذددر ال ذددال مددن أعددسد ال ددا فددي زماندد ،ال مددن تأليفدد
لمتاا(الم يات)سن 0069د ال ذال أحد المؤلفات المبرى في ال ا (،)004ال مان من
بين أساتذال في ذذه الع الد أبن بشمالا ال أبن مسرال ال أبي جعفر ذارالن (. )005
ال في السابعة ال العشرالن من عمره سدافر أبدن رشدد الد مدرام ال أتود بعبدد
المددؤمن أال م ددالك المالحدددين،ال مددان ذددذا الم ددك م تمددا ا بددالع د ال األدا ال إنشددان
المدار ،فأستعان بابن رشد في ذلك،حت مات عبد المؤمن ال خ ف أبن أبال يعقالا
أبال يالسف،ال مان محبا ا ل ع د مالالده ال مان أبن رشد تد تعرف ع ابن في الذي
ترب من الم ك فحاال أن يجع بيب الخاص ال لمن أبن رشد أبدى اذتمامدا ا أالفدر
فددي الع ددد ال الفمددر فمددا مددان مددن الم ددك أال أن عين د تاضدديا ا الشددبي ية،ال مددان الم ددك
معرالفا ا بحب ل ف سفة ال الع د حت ان ُ مان يتنات مل ع مان عودره مدابن فيد ال
ابدن رشدد فددي مالاضديل ف سددفية بحتد مقدددد العدالد ال مبددأ السددببية ال الد مددا الد ذندداك ال
أعجا بابن رشد الذي ساعده أبن ال في مثيراا خوالوا ا عندما ا من ُ أن ي تد بإعدادال
ت خيص متا أرس ال ال شرالح ا فمان ل ما أراد (.)006
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ثانياً :نكبة أبن رشد و وفاته
لمددا تددالفي أبدددال يعقددالا سددن  0084د ال خ فددد اللددده يعقددالا أبدددال يالسددف الم قدددا
بالمنودالر،لد ي ددرأ ع د مماندة أبددن رشددد فددي الدبس أي تغييدر .إال أن الخ يفددة لددد
ي بث بعد نحال عشر سنالات أن نقد ع أبدن رشدد ،أمدا اسدتجابة ل جم دالر الدذي ندادى
ّ
لتبذل في الحديث مع (.)007
بتمفيره،أال الستيائ الشخوي من
ال تي سبا النقمدة ع د أبدن رشدد أن المنودالر أراد أن ير در لرعيتد تعودب ال
تحفر في األمالر الدينية فأدع غضب ع الفسسفة ال َمثد َ بدابن رشدد ع د ذدذا
النحال،خاوددة ال إن المنوددالر مددان انددذاك فددي حددرا مددل الفددالن التاسددل ال أراد أن
يؤدي دالر الخ يفة الذي ال يت االن مل مدن يتعدر ل ددين،ف فق لد ُ ت مدة المفدر فدي
(مالن يؤمن أن مالما الزذرال ا ل ة) ال ذذا يبدال ت فيقا ا دالن حاجة ال الددفاع عدن
أبن رشد ( )008ال ذمذا أت د ابن رشد بالمفر سنة 0095د ال أحرتت متب ال نفي ال
اليسددانة ال ذددي مديند وددغيرال الاتعد فددي الشددما الشددرتي مددن تر بددة ال ذددي تريددة
ي الدية،إال إن محن ابن رشد لد تدد إذ أح المنوالر في حرب مل الفالن التاسل
م ك تشتال بحاجة ال اسدتجسا رضد الشدعا ال مؤازرتد فماندت ل فق دان سد ة
مبيرال ع جمالع النا مافة فأودرأمراا بالعفال عن ابن رشد ال أفرق عن ال دعاه
ال بس في مرام حيث تدالفي سدنة 595ذ0098 /د ال عمدره اثندان ال سدبعالن
سدنة ال دفددن فدي مددرام ثدد نقد جثماند الد تر بددة حيدث دفددن الد جددالار أجددداده
(.)009

ثالثاً:النظر العقلي عند أبن رشد
أن الشددرع فددي نرددر ابددن رشددد ال يحرددر النرددر العق ددي ب د يدددعال إلي د ،فان عم د
الف سفة لي شيئا ا أمثر من النرر في المالجالدات ال اعتبارذا من ج ة داللت دا ع د
الوانل ( .)021م ما ماندت المعرفدة بودنعة األشديان أت ّد،ماندت المعرفدة بالودانل أتدد
أيضددا،ال غددر الف سددفة إذن مغددر الشددرع،ال لددال اخت فددت ال ددرق ثددد إن الشددرع
نفس دعا ال اعتبار المالجالدات بالعقد ،ال ت ّدا معدرفت د بد فدي مثيدر مدن ايدات
القران المجيد ال ذذا نص ع الجالا استعما القيا العق ي (( :فاعتبرالا يا أاللي
األبوار )) ( )020ال مذلك يؤمد القران ع البحث بالنرر في جميل المالجالدات :
()022
(( أاللد ينررالا في م مالت السماالات ال األر ال ما خ دق هللا مدن شدين؟ ))
.
فالشرع أالجا النرر بالعق فدي المالجدالدات ال اعتبارات دا،ال االعتبدار لدي شديئا
أمثر من استنبا المج ال من المع الد ال استخرج مند ،ال ذدذا ذدال القيا ،فالاجدا
أن نجع نررنا في المالجالدات بالقيا العق ي .ال بين أن ذذا النحال من النرر دعا
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إليد الشددرع ال حددث ع يد ،ال البد ّد أن يمددالن أتددد النرددر بددأتد أنددالاع القيددا
يسم بالبرذان (.)023
إذن النرر في الف سفة ال ع الد المن ق لي محرالراا في الشدرع،ب ذدال مبداح ،ال
مأمالر ب ،إما ع د ج دة النددا-أي الحدث ال الددعالال،ال إمدا مدن ج دة الالجدالا ال ال
يممن االعترا ع القيا العق ي بأن بدعد إذا لدد يمدن فدي الوددر األال (مدن
اإلسسد) :فالقيا الفق ي ال أنالاع استنب بعد الودر األال ال ال يرى ان بدع  .ال
ال حرق في االستعانة بما تا في الذين تق ّدمالنا،سالان مانالا مشارمين لندا فدي الم دة
أد غير مشارمين.
فا لددة التددي يو د ب ددا التزميددة ليس دت تعتبددر فددي و دحة التزميددة ب ددا مالن ددا الددة
لمشارك لنا في الم ة،أال غير مشارك،إذا مانت في ا شرال الوحة (. )024
ال يضيف أبال الالليد :ع حا لي ما يمنعنا من النرر في ما أثبت األتدمالن في
متب د.
ا
ا
فأن مان ودالابا ال مالافقدا ل حق،تب نداهُ مدن د،ال سدررنا بد ،ال شدمرناذد ع يد ال إن
مان في لي بوالاا،ن ّب نا ع ي ،ال حذرنا من ال عذرناذد (. )025
ال ذددال مددا

رابعاً :الجسم و العقل في نظر أبن رشد
حيث تا :نحن نعرف نالعين من المالجالدات احدذما متحرك يحرك غيره،ال ا خر
محرك ال ذال في ذات غير متحرك،ال بعبارال أخرى-:
من المالجالدات ما ذال مدادي،ال من دا ذدال عقد .ال المالجدالدات العق يدة تتج د في دا
الالحدددال أال ممددا الالجددالد،ال ذددي مراتددا بعضد ا فددالق بعد ،ال ليسددت المالجددالدات
بسي ة فم مدا بعددت عقدال األفدسك عدن المبددأ األال ت دت بسدا ت ا .ال مد العقدال
تعق ذات ا ال بذلك تعق و ت ا بالع ة األالل (. )026
ال يتبين من ذذا ان يالجد ضرا مدن المدؤازرال بدين الماديدات ال المعقدالالت الفدي
العقال الثالاني ما يقاب تالف األجساد من ذيالالني ال والرال ( . )027البدال بل لدي
ما يخال العقال المفارتة مادال تقب االنفعا ،ال أنما ذال أمر شبي بالمادال في أن لد ُ
تالال ع أن يقب شيئا اخر ال بدالن ذذا ال يممن التالفيق بين تمثر األشيان المعقاللة
ال بين الحدال العق الذي يعق ا (. )028
ال تد عر ابن رشد لبيان ذذه المدؤازرال بياندا ا دتيقاا،مشديراا الد العقد اإلنسداني
خاوة في متاب فو المقا فيما بين الحممة ال الشريعة من االتوا (. )029

خامساً :العقل و العقول عند أبن رشد

دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
( ) 21

2102

العقل عند الفالسفة المسلمين دراسة موضوعية ومقارنة
د.تيسير أحميد عبل الركابي

يجزد ابن رشد بأن تع ق نف اإلنسان بجسده متع ق الوالرال بال ياللي،ال ذال يقدال
ب ذا جاداا غاية الجد،ال ذال يرف المذذا القائ بعدد فنان النفدال الجزئيدة رفضدا ا
باتاا،مخالفا ا بذلك ابن سينا،ال إلبقان ل نف عنده إال باعتبارذا مماالا ل جسد (. )031
أمدددا فدددي ع دددد الدددنف الحسدددي فدددان ابدددن رشدددد يحدددرص ع ددد أن ي تدددزد مدددذذا
أرس ال،مخالفا ا مذذا جالينال ال غيره،ال لمن في نررية العق يباين أستاذه مباين
مبيرال دالن أن يف ن لذلك (. )030
ال رأي في العق ال يالالني،ال ذدال مسدتمد مدن المدذذا األفس دالني الجديدد ال ذدال
رأي خاص ب .
يقال ابن رشد :إن العق لي مجرد استعداد أال تالال في النف اإلنسانية،ال ال ذدال
مسارق ل تخي الم تردد بين الح ال العق ،ب ذدال شدين فدالق دالر الدنف ال فدالق
ددالر الشددخص،فالعق ال يددالالني أزلددي ال يعتري د الفنان،شددأن العقددال المفارتددة ال
العق الفعا ،ال تد الحق ابن رشدد الريفدة العقد ال يدالالني عندد أرسد ال بمدا يسدمي
بالعق المنفع الذي يعتبدر مجدرد اسدتعداد الدنف ( .)032ال ممدا أن ابدن رشدد أثبدت
ل مادال استقس الالجالد في العالد المحسال ف دال مدذلك يجعد ل عقد الجدالداا مسدتقسا
في عالد المعقالالت،متابعاا(ثام يال ) في ذلك.
فالعق ال يالالني عنده جالذر أزلي .ال ابن رشدد يسدمي اسدتعداد اإلنسدان أال تالتد
ع د المعرفددة العق يددة بالعقد المنفعد  .ال ذددذا العقد يالجددد بالجددالد اإلنسددان ال يفند
بفنائ  ،أما العق ال يالالني ف ال أزلي مالنالع اإلنساني (. )033
ال لمن العستة بين العق الفعا ال العقد القابد (إذا اسدتعم نا ذدذا االود سح بدد
من العق ال يالالني ) ال يزا في ا بع الغمال ،ال ال يممن أن يمالن األمر ع
خسف ذلك،ال العق الفعا يجع الوالر التي تتخي ا النف معقاللة،ال العق القابد
يقب ذذه المعقالالت .ال النف في اإلنسان ذي م تق ذذين الحبيبدين ال دذين ي تقيدان
خفيد ال يخت دف ذددذا الم تقد اختسفدا ا مبيراا،فع د تدددر اسددتعداد نفد اإلنسددان ال تدددرت ا
ع د اإلدراك تمددالن الدرجددة التددي يرفددل العق د الفعددا الي ددا ذددذه الوددالر حت د توددب
معقاللة ال يمالن مب غ تدرال العق القاب ع جع ا جزناا من محتاليات (. )034
ال من ذنا يتبين إن أفراد اإلنسان متفاالتالن في درجة المعرفة العق ية،ال جم ة ذذه
المعرفة في العالد ثابتة ال إن أخت ف تالزيع ا بين األفراد ال البد أن ير ر في سدالف
ع الدالاد،سالان مدان أرسد ال أد ابدن رشدد  ،فدي ذذند تودير المالجدالدات أمدالراا
معقاللددة،ال ال ريددا فددي إن أفمددار النددا حادث د ال إن العق د القاب د عرض د ل تغيي در
بمقدار ما ل شخص مدن الحدر فيد ،ال لمدن ذدذا العقد ،إذا نررندا إليد باعتبداره عقدسا
ل نالع اإلنساني،ف ال تديد غير متغير مالعق الفعا ،عق الف ك األخير (.)035
سادساا :نررية االتوا بالعق الفعا عند أبن رشد
ميددف يددتد االتوددا بددين الددنف اإلنسددانية ال العق د الفعددا ؟ أال بمعن د اخددر ميددف
تحو النفال ع الوالر المعقاللة؟
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يرى ابن رشد إن االتوا مممن ع ذذه األر ال يرجل ال ريقتين-:
ريقددة اإلدراك العق ددي،ال ريدق الحددد الوددالفي،ال ذددال يددرف إممددان االتوددا
بإتباع ال ريق الوالفي ال اب من الذات اإلل يدة ال يدرى ع د العمد مدن ذلدك إن
االتوددا مممددن عددن ريددق اإلدراك العق ددي الودداعد الددذي يبدددأ مددن المحسددال ال
ينت ي ال الوالر المعقاللة التي ذي فع مح ،ال ذذا ال ريق األخير ميسالر لم
إنسان ال أما اتوا الودالر المعقاللدة بندا فبا د ال تدزداد السدعادال اإلنسدانية بزيدادال
االتوا (.)036

أوالً :حياته و نشأته

المطلب الثالث
أبن طفيــــــــــــــــــــــــــل

اللد أبال بمر بن عبدهللا بن في فدي تداال الذدي إحددى المددن الودغيرال باألنددل
ضمن أتاليد غرنا ة،ال مان الاسل المعرفة در ال دا ال الرياضديات ال التنجديد ال
الف سددفة ال مددان ميدداالا لحيدداال الع ددد ال التأم د ال مددان فددي م ددل حيات د حاجب دا ا لحددامد
غرنا ة ال من ثدد تبدالأ منودا الزيدر ال بيدا عندد أبدي يعقدالا يالسدف ( . )037ال
ي الح لنا أن حياال ابن في لد تمن حاف دة بالتق بات،فقدد مدان م ّفدة بالمتدا أمثدر مدن
حب ل نا ،ال فدي ممتبدة م يمد العرديد حود ع د مدد ذائد مدن الع دد الدذي مدان
يحتاق إلي في ونعت ،أال يرالي ب رمأه ل معرفة،ال ذال بين فسسفة المغرا بمثابدة
من ي الي الف سفة من غير أن يتعمق في ا،ال مان مي د الد االسدتمتاع بالتأمد أمبدر
من مي ال التأليف ( )038فقد مان عور ابن في أمثر تحرراا من الناحية العق يدة
فددي ر د المالحدددين الددذين أدخ ددالا المددسد األشددعري ال د المغددرا ال مددان ل ددد اللددل
بالف سددفة ( )039ال نجددد بددأن ابددن فيد ذمد بددان يخددرق الع ددد اليالندداني بحممددة أذد
الشرق لي الل النا ع رأيا ا جديداا في المالن ال مان ذذا ما دعا إليد ابدن سدينا،ال
تد دفل ابن في باعث في نفس مما مان الحا عندد ابدن باجد ،ال تدد أثدار اذتمامد
أيضا ا أمر العستة بين الفرد ال المجتمل ال ما في من أران غير مفو ،ال لمن ذذدا
أبعددد مددن ابددن باجد (حيث جعد ابددن باجد المفمددر المتالحددد :أال ائفددة وددغيرال مددن
المفمرين المتالحدين يمالنالن داللة داخ داللة،مأن د والرال ل جماعة ُم ا أال نمالذق
لحياال سعيدال،أما ابن في فأن رجل ال منشأ الجماعة ال ذال الفرد (. )041

ثانياً :نظرة ابن طفيل في العقل

في حقيقة األمر لد نجدد رأيدا ا الاضدحا ا عندد ابدن فيد فدي العقد أال فدي نردر العقد
بوالرال مستق ة أال منفدردال فدي أي مالضدالع ف سدفي رحد أبدن فيد ،ال مدان ذلدك
بسبا عدد الوال مؤلفات الف سفية لنا إال متاا (حي بن يقران)ذال المتاا الالحيدد
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الذي الو إلينا،ال ذال رالاية ف سفية تعتبر من رالائل ما تدمت الف سدفة العربيدة مدن
نتاق فمري ال ف سفي ع يد ذذا العالد العربي.
ال ذذه الرالاية ذي ف سفية رمزيدة يبسد المؤلدف في دا تضدايا المتالحدد البا نيدة ال
يرالي المرامشي،مؤرخ المالحددين اند رأى رسدالة البدن فيد فدي الدنف ممتالبدة
بخ يده ( )040ال باستثنان ذذه الرسالة ال تذمر ل مودادرنا أي مؤلدف ف سدفي اخدر
(.)042
أمددا تو دة(حي بددن يقران)فقددد سددار في ددا ابددن في د ع د منددالا ابددن باج د فددي
متاب (تدبير المتالحد) من حيث اذتمام ع الفدرد الحدده،ال ذدال ال يقودد أن الفدرد
يسددت يل أن يعددي بمعددز عددن المجتمددل ممددا رددن بع د المددؤرخين ال المفسددرين
ل قوددة،إذ ان د يسددتمد إل ام د مددن إشددراق العق د الفعددا الددذي ذددال مو ددر الع ددد ال
المعرفة لإلنسان أفراداا ال جماعات ( )043ال ذلك ع الرغد من إن القوة تبدين فدي
الراذر ميف يست يل اإلنسان دالن اسدتعانة خارجيدة أي بددالن مع دد أن يود الد
معرفة العدالد الع دالي ال معرفدة هللا ال الخ دالد ( )044ال مدان ابدن فيد يحيد إشدراق
العق الفعدا الد ذات الفدرد فتودب ممدا لدال ماندت تدادرال بدذات ا ع د التددرق الد
مراتا المعرفة حت تو ال المما المنشالد،أال مان إشراق العقد الفعدا يسدتتر
السالعي أال في العق البا ن ل فرد (. )045
ال يمددالن ع د ذددذا الفددرد المتالحددد أن يمشددف عند بنفسد حتد يود الد إدراك
الحقيقة المام ة فيتض ل في الن اية الت ابق التداد بدين مدا تالود إليد بنفسد ال مدا
يقال ب الالحي المنز ع لسان النبي،فإذا أضدفنا الد ذدذا ميدف يدتد الدالحي عدن
ريددق العق د الفعددا ممددا يقددال فسسددفة اإلسددسد نجددد أن التمشددف التدددريجي ل معرفددة
عند(حي) الذي يتد بمساعدال العق الفعا دالن أن يدرك ذلك (حدي) فدي بدايدة األمدر –
سينت ي ال العق الفعا ثد الد الحضدرال اإلل يدة ،فتتج د (لحي)حقيقدة معرفتد ،ال
إن الشريعة تتفق مل الحقيقدة إذ أن ل مدا موددراا الاحدداا،ال ذدال ال يسدت يل أن يود
ال د ذددذه الغايددة إال إذا أسددتعم مددن ج التأالي د ل نوددالص الدينيددة بتجريدددذا مددن مدددلالالت ا

الحسية التي ما ال ضعت إال لتفدي بحاجدة عامدة المدؤمنين الدذين يمتفدالن بالرداذر ال
بالنررال الس حية (. )046
المعن ال شخويات ا ذي شخويات توة ابن في ال لمدن ابدن

ال ألبن سينا توة بنف
سينا يرمز ﺒ(حي بن يقران) ال العق الفعا ،أما ابن في فأن يرمز ب ال العقد

البشري ال بيعي في سعي ال المعرفة ال ال الم مات حت تتج
ال ينعد بالدخال ال الحضرال االل ي (.)047

ل النالر اإلل دي

ثالثاً :ما المقصود عند ابن طفيل من وراء ( حي بن يقظان )
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
( ) 23

2102

العقل عند الفالسفة المسلمين دراسة موضوعية ومقارنة
د.تيسير أحميد عبل الركابي

تددا الددبع ان د يقوددد مددن الرائ ددا اسددتعرا أحددالا اإلنسددان ال لددد ينددز ع ي د
الحي،ال ميف ان يست يل الحده بدالن مع دد أن يود الد حقدائق الدالحي ال أودال
العقيدددال .ال يددرى الددبع ا خددر اند يقوددد ب ددذه القوددة بيددان الت ددابق بددين النقد ال
العق ،بين الدين ال الف سفة من حيث إن ما يعبران عن حقيقة الاحدال،فالدين يوالرذا
بوالرال حسية ال العق يمتشف ا ال يوالغ ا في تالا عق ي (.)048

ال نرى أن ما إرادال ابن في من تقاب بين العقيدال ال الف سفة تد يالحي بأن ثمدة تعارضدا ا
بين الدين ال الف سفة،ال ان ال التقان بين ما بداللة نفالر العامة من شرح الفي سالف ل عقيددال،ال
لمن الالاتل اند ال يالجدد أي تعدار م قدا ا ال إن التعدار يرجدل الد اخدتسف مسدتالى
اإلدراك عند م من العامة ال الفسسفة (.)049

ال ع أي حا فان ذذا المالتف يرجدل الد مدا سدبق أن أشدار إليد الغزالدي مدن
ضرالرال حماية عقيدال العالاد مدن محندة النردر العق دي ال مخدا ره ،ال ل دذا فقدد ميدز
بين مف الد العامة ل دين ال مف الد الخاوة ل ال ذذا ال يقدح في الدين نفس (.)051
ال ندرى ميدف إن ابدن فيد تددد نجد فدي التعبيدر ب ددذه القودة عدن التقدان الحممددة
المشددرتية بالف سددفة اليالنانيددة،ثد أن محااللددة الددرب بددين العقيدددال ال الف سددفة باعتبارذددا
الج ين مخت فين لحقيقة الاحدال،ال استخداد التأالي ب ذا الودد (. )050
ال أخيراا نسحر في ذدذه القودة إنمدا تود بندا الد نتيجدة مؤادذدا اند فدي الالتدت
الذي يممن في تبرير إرسا الرس ال عامة النا الدذين يعجدزالن عدن الالودال
ال أوال العقائد بدالن مع د أال مرشد خارق عن أنفس د نجد أن المتالحدين ليسدالا
بحاجة ال الرس ألن د يست يعالن الالوال الد حقدائق الدالحي بعقدالل د ال ب دايدة
العق الفعا .

المبحث الثالث
مواطن االتفاق واالفتراق عند الفالسفة
المطلب األول
مواطــــــن االتفـــــــــــــاق
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أ -أتفققق الفققارابي مققع الغزالققي فققي تقسققيم مراتققب العقققل النظققري الققأ أربعققة
مراتب (-:)757
 -0العق ال يالالني :ال ذال تالال من تالى النف مسدتعدال النتدزاع ماذيدات األشديان ال
والرذا دالن مالاد ذا،فتمالن المعقالالت بالنسبة ل ما تب أن تق ا معقالالت بالقالال ال
ذذه القالال تقاب العق المادي عند المندي (. )053
-2العقد بالم مد أال العقد بالفعد :ال ذددال الددذي يددتد فيد نقد المعقددالالت بالفعد فددإذا
حو ت المعقالالت بالفع في العق وارت ل ُ م مد  ،ال أودب ذدال عقدسا بالفعد ال
ذلك بالنسبة لما تفع من معقالالت،أما ما لد يعق في ا فإن دا تمدالن بالنسدبة لد بدالقالال إذ
إن المعقالالت الجالدين :الجالد بالقالال في األشيان تب أن تعق ،ال الجالد اخر ل دا فدي العقد
بعد أن يتد تحررذا بالم ية من عسئق المادال (. )054

 -3العق المستفاد :ال حينما توب المعقالالت تائمة في العق بحيث يدرم ا مما لال
مانت غير خارج عن ذات ،فان فدي ذدذه الحالدة يسدم عقدسا مسدتفاداا،إذ ذدال العقد
بالفعد الددذي عقد المعقددالالت المجددردال ال أوددب فددي اسددت اعت أن يدددرك الوددالر
المفارتة،أي ت ك التدي لدد تمدن فدي مدادال أودسا،مالعقال السدماالية،ال لمدا مدان العقد
المستفاد في غن عن المادال إ ستا بعم ال يالالني ال العق بالم مة ل ذا ف ال الحدال
الجزن الخالد في النف ال ذال القريا ال العق الفعا (. )055
 -4العق الفعا  :ال لي ذذا العق من مراتا العقدال اإلنسدانية إذ ذدال عقد مدالني
( )056ال يسددمي الفددارابي الددرالح األمددين ال رالح القددد ،ال ذددال اخددر س سددة العقددال
السدماالية ال ذدال الدذي يخدرق المعقدالالت مدن القدالال الد الفعد (،)057ال نسدبة العقد
الفعا ال العق اإلنساني منسدبة الشدم الد العين،فممدا أن الشدم تخدرق العدين
من ابوار بالقالال ال ابوار بالفع ،فمذلك العق الفعا يجع العق مدرما ا بالفعد
بعد إن مان بالقالال (.)058

ب .اتفاق الفارابي مع افالطون في العقل الفعال:
يتفق الفارابي مل افس الن في العق الفعا  ،حيث ان العق الفعدا سدماهُ الفدارابي
ﺒ(الاذدددا الودددالر) ال يقودددد بدددذلك ان ذدددذا العقددد يشدددم جميدددل المعقدددالالت أي ودددالر
المالجالدات ال ذذا مالافق مل المث األفس الني ال لمن أفس الن يجع ا تائمدة بدذات ا ،أمدا
الفارابي فيضل المث في العق الفعا أال في عق ر القمر.

ج.اتفاق ابن سينا و الفارابي و الغزالي:
نجد بان ابن سينا الشي الرئي تد أتفق في بادئ األمر مل الفارابي ال الغزالي في
تقسيد مراتا العقال ال تد تسم ا أربعة مراتا ال ذي ما تي:
-0العق ال يالالني :ال ذال في القالال فق ،ال الشين من بالفع .
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 -2العق بالم مة :ال ذال ما يسدتخرق مدن العقد ال يالالني،مدأن نعدرف المد أعردد
من الجزن.
 -3العق بالفع  :أال ما امتسا من معقالالت ال وارت بالفع .
 -4ال العقد المسدتفاد أال الم ددق :عنددما يعقد اإلنسدان بالفعد الودالر ال يعقد اند يعق ددا
(،)059ال ع ذذا الترتيا فان ابن سينا تد ينحال منح الفارابي ال الغزالي في تقسديد العقد
النرري،ال لمن نجد بان ابن سينا لد يعد العق الفعا بضمن ذذه العقدال .ال لمدن ندرى بأند
يشير ال ذذا العق في مالضل اخر بقالل -:

أما العق يمالن في أال األمر عقسا بالقالال ثد يودير بالفعد ،ال ذلدك بمدا يود إليد
من إحساسات تؤدي ا إلي ل حالا الراذرال ال البا نة،فالعق يخرق باالستعما مدن
القالال ال الفع ،ال ذذا يحدث بالاسد ة اإلدراك ال لمدن ب ددى ال إندارال مدن فدالق مدن
الاذا الوالر ال ذال العق الفعا ،الذي يفي الوالر ع العق اإلنساني (. )061

د .مواطن االتفاق ين الكندي و ابن سينا في كيفية اإلدراك العقلي:
يددرى المندددي إن الددنف تدددرك الوددالر المعقاللددة المجددردال مددن المددادال،ال تمثدديست
المخي ددة،فأن ا تتحددد ب ددا ال توددب مالضددالع اإلدراك،ال عنددد ذلددك يتحددال العقد مددن
القالال ال الفع ال في عم ية التحالي ذذه
من القالال ال الفع ،ت عا الوالر المعقاللة دالر الع الفاع ال إال استحالة التحالي
المذمالر (. )060
ال لمن ذذه المعقالالت،في حا الجالدذا بالفع توب م ابقة ل عق بالفعد  ،مدا داد
الفارق بين اإلدراك ال مالضالع اإلدراك يفو تماما ا عم ية المعرفة،فإذا نررنا ال
ذذه الوالر من زاالية النف الساعية الران اإلدراك،جاز لنا أن نسمي ذذه الودالر
( عقسا مستفاداا)،ما دامت النف إن ا تمسب ا أال ت تمس ا من العق الفعدا نفسد ،ال م مدا
يمن من أمر،فان النف ،عنددما يدتد ل دا إدراك الودالر تودب ب بيعدة الحا ،تدادرال ع د
اسددتدعانذا عندددما تريددد،دالن أن تمددالن من ممد فعدسا بمثد ذددذا اإلدراك،ال فددي ذددذا الحددا
يمالن إدرام ا بالم مة،فإذا مانت مستغرتة في تأم ذذه الوالرال أال عام ة ع أدائ دا الد
الغير فان إدرام ا (راذراا) بمعن ان يوب بينا ا بذات من ج ة ال الاضحا ا ل مدأل مدن ج دة
أخرى (. )062

ذذا النحال،الاحد يالجد في النف

بالقالال ال يخرق ال الفع تحت تأثير

فالعق ع
المعقددالالت أنفس د ا فالمندددي أذن يددرى إن المعقددالالت ذددي التددي تخددرق العق د بددالقالال مددن
الضددع ع د ذددذا النحددال ال تجع د من د عق دسا بالفع ،الذددذا العق د بالفع د يمددالن عنددد
استعمال ما يسم بالعق الراذر،ال يعتبر عند الجالده فدي الدنف تنبيد أال م مدة أال مدا
يسم بالعق المستفاد ( . )063أما اإلدراك العق ي عند ابن سينا-:
ذذا أبن سينا إل إن اإلدراك يتد عن ريق تالى النف النا قة في اإلنسان،ال
النف النا قة تسمان عالمة ال عام ة،أي ل ما عقسا ع ميا ا ال اخر نررياا.
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فالعق الع مي  :ال ذال مبدأ حرمة اإلنسان بعد الرؤية،ال ذال الذي يتس ع البددن
ال يديره،فتنشأ من ذلك ذيئات تسم فضائ أال رذائ ،فاالختسف إذن مرجع ا الد
العق الع مي الذي يأتمر بتالجي العق النرري.
أما العق النرري  :ف ال تالال غير مادية ينتزع المعقدالالت أي الم يدات مدن المعداني
الجزئية ال ذلك بتجريدذا من المدادال ال لالاحق دا تجريدداا تاماا،فالريفدة العقد النردري
الرئيسية إذن تجريد الوالر العق ية ل حوال ع مبادئ التوالير بمسداعدال الدالذد
ال الخيا الذال ب ذا يتفق مل المندي في اإلدراك العق ي،باإلضافة إل أن العقد ذدال
الذي يرب بين الوالر العق ية س با ا ال ايجابيا ا عن ريق األحماد،ال ذال أيضدا ا الدذي
يحو المقدمات التجريبية ألج االستدال المن قي (.)064
ال يمالن العق تب إدرام ل معقالالت عقسا بالقالال،ال يخرق ال الفع بتأثير عقد
اخر بالفع تمالن عنده مبادئ الوالر العق ية مجردال مدن المدادال ال تمدالن نسدب ذدذا
العق األخير ال نفالسنا منسبة الشم ال أبوارنا،فأن القالال العق ية إذا عت من
الجزيئات التي في الخيا ،ال أشرتت ع ي ا نالر العقد الفعدا فينا،اسدتحالت مجدردال
مددن المددادال ال عسئق ددا ال ان بعددت فددي الددنف النا قة،الذددذا يعنددي أن م العت ددا تحددد
النف ألن يفي ع ي ا المجرد من العق الفعا (.)065
ال ب ذا فان يتفق مل المندي في مستالى اإلدراك بالرغد أن المنددي لدد يدتد مدا فدي الدنف
من تالى.

هــ  .االتفاق بين ابن طفيل و ابن باجه:
نرى بان ابن في تد سار ال انت ج من ج ابن باج فدي المتابدة ال بداألخص فدي
متابة توة ( حي بن يقران )،فقد سار في ا ع منالا ابن باج في متابة ( تددبير
المتالحد)من حيث اذتمام بالفرد اللي الجماعة (.)066

المطلب الثاني
موطن االفتراق و االختالف عند الفالسفة
أ .اختالف ابن سينا و أبن طفيل:
ال نسحددر بددان أل بددن سددينا توددة بددنف توددة (حددي بددن يقرددان) ألبددن في د ،ال
شخويات ا ذي نف شخويات توة ابن في ،ال لمن ابن سينا يرمدز ﺒ ( حدي بدن
يقران) ال العق الفعا ،أما ابدن فيد فاند برمدز ﺒ ( حدي بدن يقردان) الد العقد
البشري ال بيعي في سعي ال المعرفة ال ال المما حت يتج ل ُ النالر اإلل ي ال
ينعد بالدخال ال الحضرال اإلل ية (.)067

ب .اختالف أبن رشد مع الفالسفة المسلمين في العقل الهيوالني:
مان رأي ابن رشد في العق ال يالالني ذال-:
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أالال :إن ذددذا العق د لددي مجددرد اسددتعداد أال تددالال فددي الددنف اإلنسددانية،ال ال ذددال
مسارق ل تخي المتردد بين الح ال العق ،ب ذدال شدين فدالق دالر الدنف ال فدالق
ددالر الشددخص،فالعق ال يددالالني ال يعتري د الفنان،شددأن العقددال المفارتددة ال العق د
الفعا (. )068
ثانيا :ال العق ال يالالني عنده جالذر أزلدي،ال ابدن رشدد يسدمي اسدتعداد اإلنسدان أال
تالت ع المعرفة بالعق المنفع ،ال ذذا العق يالجد بالجالد اإلنسدان ال يفند بفنائد
،أما العق ال يالالني ف ال أزلي مالنالع اإلنساني ( . )069ال ذال بذلك يخدالف مد مدن
( الفارابي ال ابن سينا ال الغزالي)،في مالضالعية العق ال يالالني.
فال يالالني عندذد :ذال تالال في النف مستعدال النتزاع ماذيات األشيان ال ودالرذا
مالادذا ( . )071فتمالن معقالالت بالنسبة ل ا تب أن تعق ا معقالالت
دالن
()070
.
بالقالال

ج .اختالف الغزالي مع ابن طفيل :
ذذا الغزالدي الد أن العقد ال ي تددي الد تفاودي الشدرعيات ألند ال يمداد أن
يتالو ال معرفة الم يات،أما الشرع فيعرف م يات الشين ال جزئيات .
ال ذمذا يجدزد الغزالدي -:إن العقد عداجز عدن التفاودي الدتيقدة فدي مدادال الشدرع
بينمدا الم يدات تعُود ع يدة،فالجزئيات ذددي مدن اختواود ( . )072ال ذدال يددرى أن
العقددددد اإلنسددددداني ال يسدددددتغن عدددددن الشدددددرع،ألن يددددددرك الالاجبدددددات بودددددالرال
إجمالية،مضرالرال عم الخير،ال لمن ال ي تددي الد معرفدة مد عمد أذدال خيدر أد
شر ؟
ال مذلك يعجز عن إدراك العبادات ال الفرائ السزمة ر ال أحالا المداالران مدن
يدالد الحسدداا ال ج ندة ال نار،فالشددرع ذدال الددذي ي عد ع يد  ،فالنقد إذن يع ددد العقد
أمالر مثيرال،مما ينب الغاف ال يذمر العاتد (، )073ال ذدال بدذلك يخدالف ابدن فيد ال
ابن باج في نررت تجاه العق .
أما رأي ابن في  -:فير ر رأي من خس توة(حي بن يقران)،حيدث يقودد
من الرائ ا استعرا أحالا اإلنسان ال إن لد ينز ع ي الحي،ال ان يسدت يل الحدده ال
بدالن مع د،أن يود حقدائق الدالحي ال أودال العقيددال ( . )074الابدن فيد بذاتد يخدالف
الغزالي،ال يتفق مل ابن باج .

د .اختالف ابن رشد مع ابن سينا:

يخالف ابن رشد ابن سينا برفض القال القائ بعدد فندان النفدال الجزئيدة رفضدا ا
باتاا ،ال ال بقان عنده إال باعتبارذا مماال ُ ل جسد ال ذال بدذلك يخدالف ابدن سدينا القائد
بفنان النفال .

الخاتمـــــة :
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في ن اية بحثي المتالاضل ذذا ( العق عند الفسسفة المس مين دراسة مالضالعية
ال مقارن ) ال بعد الخال في غمار ذدذا المالضدالع اتضدحت لندا جم دة مدن النتدائج
رغد تور نررنا،نالد اإلشارال إلي ا -:
 : 0لد يتفق الفسسفة المس مين ع تعريف شدام أال جدامل ل عقد ال ذلدك ألند (أي
معان متعددال.
العق ) اسد مشترك،ال المشترك ألحد جامل ل ُ ألن ي ق ع
ٍ
 : 2إن الفسسفة لد ينررالا ال العق باعتباره الاحد من أدلة األحماد الشدرعية ممدا
نررت المتم مين،ال ذلك الن الفسسفة نردرالا ل عقد ع د اند تدالال مدن تدالى الدنف
النررية.
 : 3ذناك من الفسسفة تد ذذبالا في العق ع نحال يتفق مل المتم مين فدي نردرذد
ل عق مث اتفاق اإلماد الغزالي مل االشاعرال،ال ابن في مل المعتزلة.
 : 4حاال الفسسدفة المسد مين الدرب بدين الددين ال الف سدفة ال جعدس بدأن موددرذما
الاحد،ال ذلك برأي د بان م ما يود إليد الفي سدالف بعق د متفدق مدل مدا جدانت بد
الشريعة من الالحي.
 : 5يقابددد الفدددارابي العقددد ال يدددالالني العقددد المدددادي عندددد المنددددي ال االسدددمندر
االفرالديسددي ،مددن حيددث ان د ُ تددالال فددي الددنف مسددتعدال النتددزاع ماذيددات األشدديان ال
والرذا دالن مالاردذا.
 : 6أ ق الفارابي تسمية العق الفعا ع

رالح األمين ال اعتباره ذال س س ة مدن العقدال

السماالية.
 : 7يشددب الفددارابي العقددال ال مراتب ددا ال يوددف ا بالمالامددا السدديارال حيددث يقددال ال
بالعق العاشر تمتم س س ة العقال المالنية ،ال بالقمر تدتد س سد ة األفدسك السدماالية
التي تخضل في حرمت ا الدائرية لتدبير العقال المالنية.
 : 8يعتبر أبن سينا العق ذال أع تالى النف النررية.
 : 9يعتبر أبن سينا ان ال ذال العق ية ذي أمم ال ذات ال أفضد ا ع د خدسف ال دذات
الزائ ة التي يسع م مائن إلي ا ،التي تشب ب ذال الب ائد.
 : 01يرى الغزالي ان العق ال ي تد ال تفاوي الشرعيات ألن ال يماد ال يتالو
إال لمعرفددة الم يددات بعم د الشددرع ،ال ذمددذا فددان العق د عدداجز عددن ف ددد التفاوددي
الدتيقة في مادال الشرع.
 : 00لد ينردر الغزالدي ل عقد ممدا فعد الفسسدفة بدأن العقد ذدال ودالرال مدن ودالر
النف  ،ب مانت نررت ع ان ُ عنور في ف د الشرع ال مذلك لد نجد في تقسديم
ل عقال غير معاني أالردذا الفارابي ل عقال في متاب ( رسالة في العق ).
 : 02يحث ابن سينا ال تالجي اإلنسان ال النرر في المالجالدات بالقيا العق ي.
ال أخيراا فس نقال إننا است عنا االحا ب ذا المالضالع الالاسل ال أحوينا م شين
الن النقص سم غالبة في اإلنسدان،ال حسدبنا إنندا فدي ذدذا البحدث الضدعنا عسمدات
ع ال ريق تنير الدرا ل سائ ين الهللا من الران القود.
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هوامــــش البحث
( )0العق ف د القرأن :الحارث بن أسد المحاسبي ،تدد لة الحقق نوالوة حسين
القالت ي ،دار المندي ل باعة الالنشر الالتالزيل  ،ال بعة الثانية  ، 0987ص
.212-210
( )2لسان العرا :جما الدين محمد بن ممرد بن منرالر اإلفريقي
الموري ،458/00:مادال عق  ،دار بيرالت ل باعة0956،د.
( )3العقائد النسفية:اإلماد أبي حفص عمر بن محمد النسفي ،شرح العسمة مسعالد
بن عمر بن سعد التفتازاني ،ص ، 40بعت االرنست ،ممتبة المثن  ،بغداد.
()4الف رست محمد ابن النديد ص ،255بعة القاذرال 0942د.
()5تاري الف سفة اإلسسمية :د .ماجد فخري نق ة إل العربية د.مما اليازجي،
ص.087
()6نشأال الفمر الف سفي في االسسد :د.ع ي النشار ق 0ص .74
( )7تاري الفمر الف سفي في االسسد :د.محمد ع ي ابال ريان .227
()8الف رست :ابن النديد ص.370
()9الف سفة االخستية االفس النية عند مفمري االسسد :ل دمتالر ناجي التمريتي ص
.223
( )01الف سفة االخستية االفس النية.223،
()00تاري الفمر الف سفي في االسسد.228 ،
()02تاري الف سفة االسسمية،ص.001
()03الف سفة االخستية االفس النية،ص.229
()04تاري الف سفة االسسمية،ص.026
()05تاري الف سفة االسسمية،ص.027
( )06تاري الف سفة االسسمية،ص.027
( )07تاري الف سفة االسسمية،ص.027
( )08تاري الفمر الف سفي :د.محمد ابال ريان .241
()09تاري الفمر الف سفي:د.محمد ابال ريان،ص.241
()21تاري الفمر الف سفي:د.محمد ابال ريان،ص.241
()20تاري الف سفة االسسمية:د.ماجد فخري النق ة ال العربية الدمتالر مما
اليازجي ،ص.032
( )22بقات االمد:واعد االندلسي ص،60عيالن االنبان في بقات اال بان،ابن
ابي اويبعةق،2ص.034
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()23تاري الفمر الف سفي في االسسد :د.محمد ع ي ابال ريان ص.240
()24الف سفة االخستية االفس النية عند مفمري االسسد:د.ناجي التمريتي
ص.312
( )25تاري الفمر الف سفي،ص.240
()26تاري الف سفة االسسمية،ص.057
()27تاري الفمر الف سفي في االسسد،ص.242
( )28تاري الفمر الف سفي في االسسد،ص.242
( )29تاري الفمر الف سفي في االسسد،ص.242
( )31تاري الف سفة االسسمية،ص.057
()30الفيات االعيان:ابن خ مان،ق 4ص.242
()32تاري الف سفة االسسمية،ص. 058
( )33تاري الف سفة االسسمية،ص.058
( )34تاري الف سفة االسسمية،ص.070
( )35تاري الف سفة االسسمية،ص.070
( )36تاري الف سفة االسسمية،ص.070
( )37تاري الف سفة االسسمية،ص.072
( )38تاري الف سفة االسسمية،ص.072
()39تاري الفمر الف سفي،ص.265
()41تاري الفمر الف سفي،ص .265
()40تاري الفمر الف سفي،ص.265
()42رسالة في العق ،ص -03ينرر تاري الفمر الف سفي ص.266
()43رسالة في العق ،ص.03
()44تاري الفمر الف سفي في االسسد،ص.266
( )45تاري الفمر الف سفي في االسسد،ص.266
()46تاري الفمر الف سفي،ص.266
()47تاري الف سفة االسسمية،ص.071
( )48تاري الف سفة االسسمية ص  70المذلك ينرر المدينة الفاض ة  /الفارابي
ص .83
( )49تاري الف سفة االسسمية ص  70المذلك ينرر المدينة الفاض ة  /الفارابي
ص .83
( )51تأري الف سفة اإلسسمية،ص.070
()50تأري الف سفة اإلسسمية،ص.070
()52تأري الف سفة اإلسسمية،ص.068
()53تأري الف سفة اإلسسمية،ص.069
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()54تأري الحممان :القف ي،ص.269
()55تأري الحممان :القف ي،ص.402
()56مان أباله يشتغ بالتورف أياد نالح بن منوالر في خرميثن /ينرر تأري
الف سفة في اإلسسد:دي بالر ،ص.065
()57ينرر تأري الف سفة في اإلسسد،ص.081
()58ينرر تأري الحممان :القف ي،ص ،403ال مذلك ينرر تأري الف سفة في
اإلسسد،ص.081
()59ينرر تأري الف سفة في اإلسسد،ص.081
() 61تأري الف سفة في اإلسسد:تأليف األستاذ دي بالر ،نق إل العربية د.محمد
عبد ال ادي أبال ريده،ص.065
()60تأري الف سفة في اإلسسد،ص.065
()62تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :تأليف د.محمد أبال ريان،ص.287
()63تأري الحممان،ص.406
()64تأري الفمر الف سفي في اإلسسد .،ص.487
()65تأري الف سفة في اإلسسد،ص.065
()66عيالن األنبان:ابن أبي اويبع ،ق،2ص 6القاذرال 0882د.
()67تأري الف سفة في اإلسسد،ص.066
()68عيالن األنبان ق 2ص،9ال مذلك ينرر الفيان األعيان:ابن خ مان ق2
ص.098
()69تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.327
()71تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.327
()70تأري الف سفة في اإلسسد :دي بالر078،ص نق ة إل العربية محمد عبد
ال ادي أبال ريده.
()72متاا النجاال،ص.267
()73متاا النجاال ص .272 -269
()74متاا النجاال،ص .273-272
()75الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.050
()76تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د،محمد أبال ريان،ص.228
()77ر ر اإلسسد :أحمد أمين ،ق 2ص.041
()78الف سفة األخستية األفس النية عند مفمري اإلسسد:د.ناجي
التمريتي،ص.320
( )79بقات الشافعية ل سبمي،ق 4ص.082 – 010
()81تاري الفمر الف سفي في اإلسسد:د.محمد ع ي أبال ريان،ص.354
()80تاري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.355
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()82الف سفة العربية عبر التأري :رمزي نجار ،ص.223
()83الف سفة العربية عبر التأري :رمزي نجار ،ص.224
( )84بقات الشافعية :ألسبمي،ق 4ص.019
()85تاري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.356
( )86بتورف ،تاري الف سفة في اإلسسد  :دي بالر،ص.099
()87الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.224
()88الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.224
()89تاري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.356
()91الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.229
()90الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.229
()92الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.229
()93الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.231
()94الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.232
()95الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.233
()96الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.233
()97الف سفة العربية عبر التاري :رمزي نجار ،ص .334
()98تاري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.394
()99تأري الف سفة عبر اإلسسد  :دي بالر  ،ص240
()011تاري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان ،ص.441
( )010بقات األ بان  :أبن اويبع ،ق 2ص.64 – 63
()012تاري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان ،ص.440
()013الف سفة األخستية االفس الني عند مفمري اإلسسد  :ناجي
التمريتي،ص.350
()014تاري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.242
()015تاري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.242
()016تأري الف سفة في اإلسسد  :دي بالر،ص.243
()017نف المودر ال نف الوفحة،ال مذلك ينرر تأري الفمر الف سفي في
اإلسسد:د.محمد ع ي أبال ريان،ص.444
()018م مة المتالحد تشير ال الفرد مما تشير ال الجماعة،ال المتالحد  -:ذال الذي
بقا ا لدالاعي العق ،ال ينمي عق في جال من الحرية الخالوة،ال ال يتسن ل ُ
يعي
ذلك إال باعتزا المجتمل ال العمالف ع تع يد نفس بنفس ،ثد االتوا بقرنائ
لتمالين داللة الغربان داخ الداللة غير المام ة،فيمالنالن مأودتان تقرر المحبة نراد
جماعت د،ال ذد السعدان حقا ا ال الخالدالن الذين أوبحالا أنالاراا مشرتة،تجد نفالس د
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ال النالر  /أنرر تأري الفمر
راحت ا في االتحاد بالفع األع مودر الفي
الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.446
()019تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.444
()001تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.446 -444
()000الف سفة األخستية األفس النية عند مفمري اإلسسد :د.ناجي
التمريتي،ص.353 – 352
()002تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.446
()003تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.454
()004تأري الف سفة اإلسسمية:الضع باالنم يزية ماجد فخري ال نقاه ال العربية
د.مما اليازجي ،ص.370
()005تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان ،ص.454
()006تأري الف سفة في اإلسسد،ص.370
()007تاري الفمر الف سفي في االسسد :ص.454
()008الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.281
()009تأري الف سفة اإلسسمية،ص.372
()021الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.281
()020تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.456
()022في تورف ينرر الف سفة العربية عبر التأري :رمزي نجار،ص.084
()023سالرال الحشر:اية .2
()024سالرال األعراف:اية .085
()025في تورف ينرر الف سفة العربية عبر التأري  :رمزي نجار،ص.285
()026بتورف ينرر الف سفة العربية عبر التأري ،ص.285
()027نف المودر،ال نف الوفحة.
()028فو المقا فيما بين الحممة ال الشريعة من االتوا البن رشد ،ص 00
–  ،29بعة مور0328ذ.
()029تاري الف سفة في اإلسسد:دي بالر ،ص  /260ال مذلك ينرر تأري الفمر
الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.461
()031فو المقا  -ألبن رشد،ص /00المذلك تأري الف سفة في اإلسسد :دي بالر
 /ترجمة محمد عبد ال ادي أبال ريده ،ص.260
()030فو المقا  -ألبن رشد،ص.02
()032تأري الف سفة في اإلسسد:دي بالر،ص.262
()033ال النف عند ابن رشد مما ذي عند أرس ال متع قة ببدن ا تع ق الوالر
بال ياللي،ال لمن ذذه النفال الجزئية غير خالدال ف ي تفن بفنان الجسد،ال بينما نجد
أرس ال يؤمد فنان العق ال يالالني،نرى ابن رشد ع العم من ال تد جع من
دراسات تاريخية العدد الثاني عشر حزيران
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ذذا العق جالذراا أزليا ا فالق الر النف ال يعتري فنان شان في ذلك شأن العقال
المفارتة ال العق الفعا  /ينرر تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :محمد ع ي أبال
ريان ،ص . 460 – 461
()034ابن رشد ال مذذب  :رينان  ،ص  ،052 – 033بعة باري .0925
()035نف المودر،المذلك ينرر تأري الف سفة في اإلسسد :دي بالر،ص.263
()036تأري الف سفة في اإلسسد  :تأليف دي بالر ،ص.263
()037نف المودر ال نف المالضل.
()038تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.460
()039تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.446
()041تأري الف سفة في اإلسسد:دي بالر،ص.249
()040تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.446
()042تأري الف سفة في اإلسسد:ت دي بالر،ص.249
()043المعجا في أخبار المغرا:المرامشي،ص.072
()044تأري الف سفة اإلسسمية:د.ماجد فخري،ص.363
()045تأري الفمر الف سفي في اإلسسد:د.محمد ع ي أبال ريان،ص.447
()046نف المودر،ص.447
()047نف المودر،ص.447
()048تاري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.448
()049نف المودر،ص.448
()051تأري الف سفة اإلسسمية :د.ماجد فخري،ص .369 – 367
()050تأري الفمر الف سفي في اإلسسد :د.محمد ع ي أبال ريان،ص.450
()052نف المودر ال نف الوفحة.
()053نف المودر ال نف الوفحة.
()054رسالة في العق  ،الفارابي،ص/02ال مذلك تأري الفمر الف سفي في
اإلسسد،ص.228
()055تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.265
()056رسالة في العق /الفارابي،ص.03
()057رسالة في العق  ،الفارابي،ص/03ال مذلك تأري الفمر الف سفي في
اإلسسد،ص.265
()058رسالة في العق ،ص/03ال مذلك تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.265
()059المودر نفس ،ص /03ال مذلك تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.266
()061رسالة في العق ،ص /25تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.394
( )060تاري الف سفة االسسمية ص .027
()062تأري الفمر الف سفي في اإلسسد،ص.228
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()063متاا النجاال :ابن سينا،ص.272 – 269
()064تاري الف سفة اإلسسمية،ص.027
()065تأري الفمر الف سفي ،ص.241
()066تأري الفمر الف سفي في اإلسسد ،ص.327
()067نف المودر ،ص.327
()068تأري الفمر الف سفي في اإلسسد ،ص.447
()069ابن رشد ال مذذب  :رينان،ص .052 – 033
()071رسالة العق ،ص.02
()070تاري الفمر الف سفي في اإلسسد ،ص.265
()072بنرر الف سفة العربية عبر التأري  ،ص.229
()073ينرر تأري الفمر الف سفي في اإلسسد  ،ص.394
( )074تأري الف سفة اإلسسمية  ،ص.367

المصادر والمراجع

أالالا  /القران المريد.
ثانياا/
 .0أبن رشد ال مذذبة  /رينان ،ت-ق:ترجمة عاد زعتر  .القاذرال . 0957
 .2العقائددد النسددفي /اإلمدداد أبددي حفددص عمددر بددن محمددد النسفي،شددرح العسمددة
مسعالد بن عمر بن سعد التفتازاني ،بعة االرنست.
 .3العق ف د القران /الحارث بن أسد المحاسبي،تدد ل ال حقق نوالو حسين
القالت ي،دار المندي ل باعة ال النشر ال التالزيل  ،ال بعة الثانية .0987
 .4المعجا في أخبار المغرا  /عبدد الالاحدد المرامشدي  ،بعدة ليددن ،ال بعدة
األالل .0880
 .5الف سفة األخستية عند مفمري اإلسسد  /د.ناجي التمريتدي،دار الشدؤالن الثقافيدة
العامة  ،بغداد .0988
 .6الف سدفة العربيدة عبدر التدأري  /رمدزي نجدار ،دار األفداق الجديددال ،بيدرالت
. 0979
 .7الف رست  /محمد أبن النديد ،بعة القاذرال 0942د.
 .8تأري الحممان  /جما الدين القف ي ،بعة لين .0913
 .9تددددأري الفمددددر الف سددددفي فددددي اإلسددددسد  /د.محمددددد ع ددددي أبددددال ريددددان،دار
الن ضة،بيرالت .0976
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. 01تددأري الف سددفية اإلسددسمية/د.ماجد فخري،ترجمددة ممددا اليددازجي،دار المتحدددال
ل نشر،بيرالت . 0979
 . 00تأري الف سفية اإلسسمية /ت.ق دي بالر ،ترجمة محمد عبد ال ادي أبال ريدده
 ،م بعة لجنة التأليف ال الترجمة ال النشر  ،القاذرال 0357ذ  0938 ،د.
 .02رسالة في العق  /أبال نور محمد بن محمد رخان الفارابي،بيرالت 0938.
 . 03بقات األمد  /أبال القاسد واعد بن واعد األندلسي،بيرالت 0902د.
 .04بقات الشافعية  /تاق الدين السبمي،القاذرال0324،ذ.
 .05ر ر اإلسسد  /أحمد أمدين 4،جزن،ممتبدة الن ضدة المودرية ،القداذرال،3 ،
،0956دار المتاا العربي،بيرالت 0388، 5 ،ذ0969. -
. 06عيالن األنبان في بقات األ بان /أحمدد بدن القاسدد أبدن أبدي أوديبعة ،جدزانان
الم بعة الالذبية ،القاذرال 0299ذ0882-د.
.07فو المقا فيما بين الحممدة اال الشدريعة مدن االتودا ال المشدف عدن منداذج
األدلة  /أبال الالليد محمد بن أحمد بن رشد  ،القاذرال.ال بعة األالل 0882د.
. 08لسددان العددرا  /أبددال الفضدد جمددا الدددين أبددن منرددالر ،دار وددادر ل باعددة
الالنشر ،بيرالت 0959.-0955
.09متاا النجاال في الحممة المن قية ال ال بيعية ال االل ي  /الشي الرئي أبال ع ي
الحسددين بددن عبدددهللا بددن الحسددين أبددن سددينا،2 ،م بعددة السددعادال بموددر0357 ،ذ-
0938د .
. 21نشأال الفمر الف سفي في اإلسسد  /د.ع ي سدامي النشدار،جزانان ،دار المعدارف
،القاذرال .0965
.20الفيات األعيان  /أحمد أبن خ مان ،القاذرال 0949د.
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