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<  
َ                                             يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت  ﴿ :يقول اهللا تعاىل ىف كتابه الكريم ْ ُْ َ َ َ َ ُْ َ ُْ َ َْ ِ ْ ِ

   احلكمة فقد أويت خ
                        َ َْ
ِ ُ َ ََ َ ْ ِ                    ريا كثريا وما يذكر إال أولو األلبابْ

                                ِ َ َْ َُ ْ َُّ ِ ُ َ َ َّْ ََّ ً ً
ِ  ﴾ 

 ] ٢٦٩ :البقرة [ 

 

ِحسد إال يف اثنتنيَال  « : ويقول الرسول  ِْ ََ َ َْ َّ ِ ُ رجل آتاه :َ َُ ٌ َماال فسلط ������َ ِّ ُ ََ ً 

ِّعىل هلكته يف احلق َ ِ ِ ِ َ َ ََ ُ ورجل آتاه ،َ ُ ََ ٌ َاحلكمة فهو يقيض هب ������َ َ َِ ِ ِْ ََ ُ َ َا ويعلمهاْ ُ ُِّ َ َ «. 

صدق رسول ا  

 ] أخرجه البخارى ىف صحيحه [ 
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 ١٧ 
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  مقدمــــة

ال إله  أن  ونشهد، وال عدوان إال عىل الظاملني، والعاقبة للمتقني،احلمد هللا رب العاملني

أن سيدنا  ونشهد ، وهو عىل كل شئ قدير، وله احلمد، له امللك،إال اهللا وحده ال رشيك له

 ،كره املرشكون ولو ، كلهودين احلق ليظهره عىل الدين ، أرسله ربه باهلدىوله اهللا ورسً         حممدا عبد

 ومن اهتدى هبديك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدى يا رسول اهللا وعىل آلك وأصحابك

 .واتبع سنتك إىل يوم الدين

 :وبعد

 عملية -  م كام نعل-  ألن الفكر ، أمة دونً                               احلق أن التفلسف ليس قارصا عىل أمةف

 -  والتفلسف ،إنسانية ذهنية البد من حدوثها عند بنى البرش كافة عىل اختالف مستوياهتم

وحياول  الكون  فكل إنسان يفكر ىف، عىل ضوء هذا املعنى حظ مشرتك بني مجيع البرش- ً      أيضا 

معطياته  ىف ضوء وكل إنسان ينظر إىل احلياة بنظرته اخلاصة ، أحداثهتفسريه وتعليل

 . حيوان متفلسف أال وهو أن اإلنسان،ً                                    ومن هنا يمكننا أن نرتب عىل ذلك حكام،اكيةاإلدر

عند  وازدهرت  فهى وإن كانت قد تبلورت،وعىل هذا تكون الفلسفة ظاهرة إنسانية

.. . وبابليني، وهنديني، وصينيني، القدماء مرصينيإال أهنم أخذوها عن الرشقيني ،اليونانيني

وعىل وجه التقريب  البيئة اإلسالمية، : ومنها،بيئات اإلنسانية املختلفةالخ، ثم انتقلت إىل ال

 الفكرية النابعة من صميم البيئة  حيث أثري كثري من املشكالت،ىف بداية القرن الثانى اهلجرى

وشجع خلفاء الدولة  وترمجت كتب الفلسفة اليونانية إىل اللغة العربية، ،اإلسالمية

 والعطايا وأغدقوا اهلبات ، واحلكامء واتصلوا بالعلامء، واملعرفة عىل حتصيل العلمالعباسية

 وازدهارها داخل البيئة ً                             كانت سببا ىف انتشار الفلسفة-  وغريها -  كل هذه األمور ،عليهم

 الكندى، والفارابى، وابن سينا، إال أنه : وبخاصة ىف املرشق اإلسالمى عىل يد،اإلسالمية

لة ذروهتا عىل يد وبلغت هذه احلمفلسفة والفالسفة، حدث بعد ذلك هجوم عنيف عىل ال

 إىل املغرب اإلسالمى - صوهتا  خفت  حيث- ، فانتقلت الفلسفة من املرشق اإلمام الغزاىل

 . وابن رشد، وابن طفيل، ابن باجة: وذلك عىل يد، صوهتا مرة أخرىوأعاد هلاالذى تلقفها 
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 فإنه قد ،ل الفلسفية املختلفةوإذا كان الفالسفة اإلسالميون قد اهتموا باملسائ

 -  إىل حد ما -  ومن ثم اختلفت، املعرفة: ومنها،هذه املسائلحدث نزاع بينهم حول كثري من 

 .الفلسفة اإلسالمية ىف املرشق عنها ىف املغرب

 -  والفالسفة القضايا اهلامة لدى املفكرين من -  بحق -  مما ال شك فيه أن قضية املعرفةو

 . إذ املعرفة هى الوسيلة األساسية لرقى املجتمع،ًحديثا عىل السواءً قديام و- وغريهم 

  ومؤثر،آمنوا بأن املعرفة حلقات متصل بعضها ببعضوملا كان مفكروا اإلسالم قد 

  فقد عكفوا عىل ثمرات عقول القدماء من فالسفة اليونان والرومان،بعضها ىف بعض

 ، ويؤصلون قواعدها،ويزيدون عليها ، ويأخذون عنها، ويمحصوهنا، يدرسوهنا،وغريمها

 والنظر  ما هداهم إليه البحث، ويفتشون عن جذورها، وينقبون عن أرسارها،ويقعدون أصوهلا

 .واالستدالل

قضية   حولعىل آراء مفكرى اإلسالم  الوقوف هىالبحثكانت غايتنا من كتابة هذا وملا 

ثم نوضح  ،فة والفرق بينها وبني العلماملعر أن نبني مفهوم - ً أوال -  فقد وجب علينا ،املعرفة

ننتقل إىل ثم ، عرفة العامية واملعرفة الفلسفيةالفرق بني معرفة العامة ومعرفة الفالسفة أو امل

 وعىل أية ،فيهم أثرت  الفلسفات قد وأى،عرض آراء مفكرى اإلسالم حول قضية املعرفة

 . أو أتى بعدهم أم الارصهم أثروا بدورهم ىف غريهم ممن ع وهل،صورة حدث هذا التأثري

 : هم من املرشق اإلسالمى ثالثة،اخرتنا من فالسفة اإلسالم ستة فالسفةوقد 

 طفيل وابن  ابن باجة وابن: وثالثة من املغرب اإلسالمى هم،الكندى والفارابى وابن سينا

 .رشد

املعرفة بني ( :وضعته حتت عنوان الذى البحث أمهية  مدىما تقدم يتضحمن كل 

 ).سفة املرشق واملغربفال

 وقائمة ، وخامتة،وثالثة مباحث ، مقدمة:وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يقسم إىل

 . وفهرست للموضوعات،للمصادر

 وخطة ، ودواعى اختياره، فقد حتدثت فيها عن أمهية املوضوع:أما املقدمة - 

 . واملنهج الذى اتبعته ىف هذه الدراسة،البحث
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مفهوم املعرفة والفرق بني ( : فقد وضعته حتت عنوان: األولاملبحثوأما عن  - 

 ).املعرفتني العامية والفلسفية

 ).املعرفة عند فالسفة املرشق( : فقد جاء حتت عنوان: الثانىاملبحث عن وأما - 

 :وقسمته إىل ثالثة مطالب

 . املعرفة عند الكندي:املطلب األول

 . املعرفة عند الفارايب:املطلب الثاين

  . املعرفة عند ابن سينا:الثاملطلب الث

 ) عند فالسفة املغرباملعرفة( : فقد كتب حتت عنوان: الثالثاملبحثوأما عن  - 

 :وقسمته إيل ثالثة مطالب

 . املعرفة عند ابن باجة:املطلب األول

 . املعرفة عند ابن طفيل:املطلب الثاين

  . املعرفة عند ابن رشد:املطلب الثالث

 توصلت إليها  حتدثت فيها عن أهم النتائج واملستخلصات التى فقد:وأما عن اخلامتة - 

 .من خالل البحث والدراسة

إننى  حيث ، املنهج املوضوعى املقارن ىف آن واحدوقد اتبعت ىف هذه الدراسة ،هذا* 

 ىف الوقت ً         مقارنا،ً                          معتمدا عىل النصوص األصيلةً،        موضوعياً                                تتبعت كل قضية من القضايا تتبعا 

 .راء املختلفةنفسه بني اآل

عن  وذلك ، األفهام تقريب مسائل الفلسفة اإلسالمية إىل-  قدر جهدى - حاولت * 

 عدد ممكن من  وذلك جلذب أكرب، والبعد هبا عن الغموض والتعقيد،طريق رشحها وتبسيطها

 .طالب العلم واملعرفة إىل هذا النوع من الدراسات

 .ختريج األحاديث النبوية الرشيفة، ون مواضع اآليات القرآنية الكريمةقمت ببيا* 

 أكتفى بذكر  أما بعد ذلك فإنى، ذكرت املرجع وبياناته كاملة إذا كان يذكر ألول مرة*

 .اسم الكتاب واسم املؤلف ورقم الصفحة
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  فإنى أضعه بنيً           منقوال بنصهأما رجوعى إىل املصادر واملراجع فام كان منها * 

  موطنً                        وإذا نقلت نصا واقترصت عىل، " "  أو عالمتى تنصيص هكذا) ( قوسني هكذا

نقاط  فإنى أضع مكان املحذوف عدة ،االستدالل بحيث يكون هناك حذف ىف أثناء النص

 بترصف حيث يتم التغيري ىف بعض ً                   وما كان منها منقوال ، عىل احلذف، عالمة...هكذا

 ).انظر( فإنى أشري إليها بكلمة ، أو اجلملالكلامت

 . من النصوص إىل تعليق لرشح معنى أو تصويب فكرة أعلق عىل ما حيتاج*

 . كام استعنت باملراجع الثانوية أو املساعدةً،                                اعتمدت عىل املراجع األصيلة غالبا*

 وكل ما فيه ،ً                                                  جهدى أقدمه مشفوعا بحمد اهللا تعاىل عىل توفيقه وتيسريه، فهذا..وبعد

سوء فكرى من نقص إنام هو من  اهللا عز وجل، وما فيه صواب وسداد إنام هو من توفيقمن 

وأسأله سبحانه  ، والكامل هللا عز وجل وحده وأفرغت وسعى وحسبى أنى اجتهدت،وفهمى

 اللهم ، به يوم الدين وأن ينفعنا، وأن جيعل هذا العمل ىف ميزان حسناتنا،علينا عيوبنا أن يسرت

 .آمني

 وصل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 

 الطنطاوى فراج/                                          دكتور             

                                                                     أستاذ العقيدة والفلسفة املساعد

 رة                                                               كلية أصول الدين والدعوة باملنصو

 زهر               جامعة األ                                                                   
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  ا اول
��������������������������������������� �

������������������ �

� �

 .مفهوم املعرفة والفرق بينها وبني العلم ً:أوال

 فقد عرفوا املعرفة ،رفة والعلم لفظتان مرتادفتان املعذهب علامء اللغة إىل أن لفظتى

العارف إىل  وذكروا أهنام يعربان عن حالة تبدو ىف سكون ، وعرفوا العلم باملعرفة،بالعلم

ُعرفه ( : وىف هذا يقول الفريوز آبادى عن املعرفة، بهالشئ املعروف وطمأنينته َ َ ًيعرفه معرفة  َ َ ُِ ِْ ُ ْ ََ

ًوعرفانا وعرفة بالكرس َ ًْ ْ
ِ ِ وعرفانا بكرستني مشددة الفاءِ َ َّ ََ َ َ ْ ِْ

َ َ ً َّ ِ َ علمه فهو:ِ
ِ ٌ عارف وعريف َ ٌَ ِ

ٌوعروفة َ َ(
)١(

. 

 

ُعلمه كسمعه علام بالكرس عرفه( :ويقول عن العلم َ َ َ ً ِ( 
)٢(

. 

ُعرفه( :ويقول صاحب خمتار الصحاح عن املعرفة َ َ ِ يعرفه بالكرس َ ِْ َ ْ ُ ْ َُ ً معرفةِ َ ِ ْ ًعرفانا َو َ َ ْ
ِ

ِبالكرس ِْ َ  ) والعريف والعارف بمعنى بالعليم والعامل...ْ
)٣(

. 

 )ًعلم الشئ بالكرس يعلمه علام عرفه( :ويقول عن العلم
)٤(

. 

                                                 

الثالثة /  اهليئة املرصية العامة للكتاب ، نسخة مصورة عن ط، ١٦٧صـ /٣ القاموس املحيط للفريوزآبادى جـ)١(

 .م ١٩٧٩

  .١٥١صـ / ٤ املرجع السابق جـ)٢(

 .م ١٩٨٤ مؤسسة علوم القرآن ، بريوت ٤٢٧ ، ٤٢٦ خمتار الصحاح للرازى صـ)٣(

  .٤٥٢ املرجع السابق صـ)٤(
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 :ويقال ، أدركه بحاسة من حواسه: ومعرفةًرفاِف اليشء عَرَع( :وىف املعجم الوجيز

َ وعرف عرافة، فهو عارف وعروف، وإحسانهعرف هللا فضله أى نعمه َ ََ  أو ً عاملا بالشئ صار:ُ

 )ًقيام عليه
)١(

. 

 :والعلم ،.. عرفه وأتقنه:، وتعلم األمر.. عرفه:ًعلم فالن الشئ علام( :ويقول عن العلم

 وتعالج ،واحد موضوع حول  وجمموع مسائل وأصول كلية تدور، واملعرفة،بحقيقته الشئ إدراك

 ) الفلك كعلم الزراعة وعلمالنظريات والقوانني وتنتهى إىل بعض ،بمنهج معني
)٢(

. 

 فإن الناظر ىف آياته  القرآن الكريم وأما، عند اللغوينياملعرفة والعلمكان هذا عن مفهوم 

 ،عامل"  جيد أن اهللا سبحانه وتعاىل قد وصف نفسه بصفة العلم ومشتقاهتا املختلفة كـالكريمة

 . لكنه مل يصف نفسه باملعرفة وال مشتقاهتا، إىل آخره" وعلم، ويعلم،وعالم

 : تعاىل كام ىف قوله، ىف بعض اآليات بالعلم اهللا تعاىلة لإلنسان فقد وصفهأما بالنسب

ُوعلمك ما مل تكن تعلم﴿ َ ََ َّْ ْ َ ََ َُ ْ َ َ...  ﴾
)٣(

ًوما أوتيتم من العلم إال قليال  ﴿:، وقوله ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ْ ْ َْ َُ ُ.. ﴾ 
)٤(

 :، وقوله

ْيعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآل ﴿ ْ َ ُ َ ْ ْْ َ َ ً ُ َْ ُّ ِ ِ َِْ َ َ َخرة هم غافلونَ ُ ِ ِ َِ ْ َُ ﴾ 
)٥(

ُفاعلم أنه  ﴿:وقوله،  َّْ َ ْ َ َ

َّال إله إال  َِ َِ َ������... ﴾ 
)٦(

.  

ُيعرفونه   ﴿: كام ىف قوله، باملعرفة ىف بعض اآليات اهللا تعاىل اإلنسانكام وصف َْ ُ ِ َكام َ َ

ْيعرفون أبناءهم َُ ْ َْ َ َ َ ُ ِ... ﴾ 
)٧(

ُوقل احلمد   ﴿:وقوله ، ْ َْ ْ ُ ِسري ������َ ُ َيكم آياته فتعرفوهناَ َ َْ ُْ َِ َ ِ ِ ُ...﴾ 
)٨(

 : وقوله،

                                                 

 .م ١٩٩٣ ، جممع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم ٤١٥ املعجم الوجيز صـ)١(

  .٤٣٢ املرجع السابق صـ)٢(

 . ١١٣:  سورة النساء اآلية )٣(

 . ٨٥:   اآليةسورة اإلرساء )٤(

 . ٧:  سورة الروم اآلية )٥(

 . ١٩:  سورة حممد اآلية )٦(

 . ١٤٦:  سورة البقرة اآلية )٧(

 . ٩٣:  سورة النمل اآلية )٨(



      
  

 ٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

ِولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيامهم ولتعرفنهم يف حلن القول﴿ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َِ َْ ِ ْ ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ َُّ َ َ َ ََ ْ َِ َ
ِ ِ َ َ ُ َ َ...﴾ 

)١(
 :وقوله، 

ِتعرف يف وجوههم نرضة النعيم﴿ َِ َِّ ُ ََ َ ْ ْ ِ ُ ُ ِْ ِ  ﴾
)٢(

إسناد العلم   ىف، لكن املالحظ عىل اآليات الواردة

 املعرفة فقد جاءت مطلقة  اآليات الواردة ىفأما ، أو مرشوطةجاءت مقيدة أهنا لإلنسان

 .وغري مقيدة

  ؟ نفسه بالعلم دون املعرفة اهللا تعاىل وصف ملاذا:وهنا قد يسأل سائل ويقول

صفة ًإن هذا ربام يكون راجعا إىل أن العلم  :ولإلجابة عىل ذلك يقول بعض العلامء

ظواهر  يعلم  لذا وصف نفسه بالعلم ألنه،لق بظواهر األشياء وبواطنها عىل حد سواءتتع

ًاألشياء وبواطنها علام مطلقا ولذلك مل  ، أما املعرفة فهى صفة تتعلق بظواهر األشياء فقط،ً

ً وإنام وصف هبا اإلنسان وصفا مطلقا،يصف نفسه هبا  بالعلم وصفه  وعندما وصف اإلنسان،ً

ًوصفا مقيدا   ًأو مرشوطاً
)٣(

. 

  وهو  إدراك اليشء بتفكر وتدبر ألثره: أن املعرفة هىالراغب األصفهانىويذكر 

هى  هللا إذ معرفة البرش يعلم اهللا :ِيعرف اهللا وال يقال فالن :للذلك يقاو ،أخص من العلم

تستعمل يف  ِ املعرفةن أل،ِ يعرف كذا: وال يقال، اهللا يعلم كذا:ويقال ،بتدبر آثاره دون إدراك ذاته

ُ عرفت: وأصله من،به بتفكر املتوصل العلم القارص َْ ْ عرفه أصبت:ى أ.َ  أو من ،رائحته :ى أ.َ

ْأصبت عرفه  هَّدَ خ:ى أ.َ
)٤(

. 

 فذكر أن ، والعلم ىف القرآن الكريمالفرق بني املعرفة جوانب وقد بني ابن القيم

مفعول  يقع عىل فعل املعرفة فإن فمن الناحية اللفظية ،ًهناك فروقا لفظية وأخرى معنوية

 كان بمعنى  واحد عىل مفعول فعل العلم وقعفإن ،مفعولني العلم  فعل يقتىضبينام ،واحد

 .املعرفة

                                                 

 . ٣٠:  سورة حممد اآلية )١(

 . ٢٤:  سورة املطففني اآلية )٢(

 .م ١٩٩٠قاهرة  ، مكتبة الزهراء بال١٥١ ، ١٥٠اجلليند صـ/ من قضايا التصوف ، د :  انظر )٣(

 ، دار ٣٤٣نديم مرعشىل صـ/ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، للراغب األصفهانى ، حتقيق أ :  انظر )٤(

 .الفكر ، بريوت ، بدون 



      
  

 

 ٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

عرفت  : تقول،والعلم يتعلق بأحواله ،املعرفة تتعلق بذات الشىءوأما من الناحية املعنوية ف

حضور   النفس، والعلم الشىء ومثاله العلمى ىفحضور  فاملعرفة،ًأباك وعلمته صاحلا

 التصديقهبيش والعلم ، التصورهبتش فاملعرفة ،أحواله وصفاته ونسبتها إليه
)١(

. 

 املعرفة  بني املعرفة والعلم من الناحية االصطالحية فيكمن ىف أنوأما عن الفرق

ً سواء كان تصورا للامهية أو ، وهى إدراك البسيط، أو نسيانتكون بكسب بعد عدم

 هو  من حيث إن متعلق املعرفة، عرفت اهللا دون علمته وهبذا االعتبار يقال،هلاًتصديقا بأحوا

 .البسيط الواحد

ً جزئيا أو حكام جزئياً سواء كان مفهوما، إدراك للجزئىكام أن املعرفة املعرفة  وتقال ،ًً

 ،ة استداللي أو تقال إلدراك اجلزئى عن دليل وتسمى معرفة،فيام يدرك آثاره وإن مل تدرك ذاته

 .ًوتقال فيام ال يعرف إال كونه موجودا فقط

ً كام أنه إدراك للكىل مفهوما كان أو حكام،وأما العلم فهو إدراك للمركب املتعدد ً، 

والعلم أصله أن يقال فيام يعرف وجوده وجنسه وكيفيته وعلته 
)٢(

. 

ستعامل  اال والفرق بينهام ىف،كان هذا عن مفهوم املعرفة والعلم من الناحية اللغوية

 . وكذا االصطالح الفلسفى،القرآنى

وباهللا  فنقول ،وهيمنا اآلن قبل أن نغادر هذه اجلزئية أن نقف عىل مفهوم املعرفة كنظرية

وأصلها  وقيمتها التى تبعث ىف طبيعة املعرفة وحدودها( إن نظرية املعرفة هى تلك :التوفيق

                                                 

حممد حامد الفقى ، دار الكتاب العربى ، بريوت /  ، حتقيق ٣٣٥صـ / ٣مدارج السالكني البن القيم جـ:  انظر )١(

 .، بدون 

 أوىل/ار الرشقية للطباعة والنرش ، ط  ، الد٣٢٥ ، ١٩٧عبد املنعم احلفنى صـ/املعجم الفلسفى ، د : انظر  )٢(

 .م ١٩٩٠



      
  

 ٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 الذات املدركة أو العارفة قة بنيالعال تنشأ عن وىف املشكالت الفلسفية التى ،ووسائلها

 )واملوضوع املدرك أو املعروف
)١(

. 

 

  :ومن خالل هذا املفهوم يتضح أن العنارص التى تبحثها هذه النظرية تكمن فيام يىل

 . فتواجه مشكلة الشك ىف احلقيقة والتيقن هبا،إمكان املعرفة) ١

 .ًعرفة التى جتئ اكتسابا وامل،التفريق بني املعرفة القبلية التى تسبق التجربة) ٢

 بالصدق  والتى تربر وصف احلقيقة،الرشوط التى تصري هبا األحكام ممكنة) ٣

 .-  إذا كان ىف اإلمكان - املطلق 

 .الوسائل التى تتحقق املعرفة من خالهلا واملصادر التى جتئ عن طريقها) ٤

 األشياء ة وعالق، املدركباليشء اتصال قوى اإلدراك من حيث  املعرفةطبيعة) ٥

 املدركة بالقوى التى تدركها
)٢(

. 

 

 تكن مألوفة وال  مل-  كعنوان -  أن أشري إىل أن كلمة نظرية املعرفة وال يفوتنى ،هذا

 غري أن كل ، وإنام ظهرت ىف القرن الثامن عرش امليالدى،معروفة لدى القدماء من الفالسفة

 التى جعلها املحدثون نقطة ما حيتويه هذا العنوان يستخلص أسسه من منتجات األقدمني

ابتداء لدراساهتم التى هبرت العقول 
)٣(

. 

                                                 

  .٣٥٦ املرجع السابق صـ)١(

 .م ١٩٩٠احلادية عرشة /  ط لنهضة العربية ،  ، دار ا٢٩٨توفيق الطويل صـ/ أسس الفلسفة ، د : انظر  )٢(

 .الدار املرصية للتأليف والرتمجة ، بدون ٦٠غالب صـ/ سلمني ، د املعرفة عند مفكرى امل:  انظر )٣(



      
  

 

 ٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 . الفرق بني املعرفتني العامية والفلسفية:ًثانيا

 حصلة لإلنسانت واإلحساسات املادية امل العامية جمموعة املشاعرةباملعرفًيقصد أوال 

والتعمق، وبأهنا  ساذجة خالية من الدقة  ومتتاز بأهنا بسيطة،بواسطة بعض أجزاء بدنه

 .مزعزعة متنقلة ال تكاد تثبت وال تدوم، وبأهنا خمتلطة متشابكة مضطربة القواعد واألسس

 فإن ، بالزمان واملكانحواسنا التي تستعني يف توصيلها إليناب ة هبذه املعرفنيمدين وإذا كنا

 :لك املعارف عمليتني البد منهام حلصوهلا لديناتاحلواس تعاين يف نقل 

  . املراد نقلها املادية ارتسام تلك األشياء:األوىل

 . نقل تلك الرسوم إىل مكاهنا الطبيعي من النفس البرشية:ةثانيال

 حتددت فإهنا حينئذ ، هذه املعرفةكام أن الزمان واملكان إذا ما تدخل ىف عملية إدراك

الثابت  حيدث رتاكه وباش، هذه احلالة يشرتك العقل يف املعرفة ويف،قابلة للبقاءصبح تنضبط وتو

  إىلباإلضافة ، املستقبلالذي تنشأ فيه الذكريات املاضية، واالمتداد الذي يتكون منه اخليال يف

 .السطحية واالضطرابو  اهلمجية حيالن حمل اللذاندقةال والنظام

 :ناللمعرفة العامية درجتوعىل هذا فإن 

 عالقة هلا بذكريات املايض وهى مهجية مؤقتة ال ، املعرفة اإلحساسية البحتة:األوىل

 .وال بأخيلة املستقبل

  ما تشرتك النفس يف عمليته وهو منظم ثابت يتناول مايض احلياة وحارضها:والثانية

 ،لو كانت املعرفة مقصورة عىل القسم األول إذ ،، وهذا القسم هو املعول عليهومستقبلها

 . ومعدومة الفائدةًلكانت عبثا

لطان املعرفة فيحدها فريق من الفالسفة بأهنا امتداد س :أما املعرفة الفلسفيةو

 . واستفادت منه لقانون مضبوط تكون املعرفة األوىل قد استغلتهً يتمشى تبعاًاامتداد ،العامية

 :يىل  تكمن فياموأظهر الفروق بني املعرفتني



      
  

 ٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 املعرفة ام بين، أن املعرفة العامية مقصورة عىل النواحي املادية واالجتامعية من احلياة)١

 .الفلسفية تتناول فوق هذا حماولة كشف أرسار الكون وخفايا الوجود

 املعرفة عىل حني أن ، أن املعرفة العامية موجودة لدى مجيع أفراد بني اإلنسان)٢

 . مقصورة عىل أفراد صفوة البرشيةالفلسفية

من نسانية  لإلالقدر املحقق أن املعرفة العامية فطرية توجد لدى كل من توفر فيه )٣

 جمهود عظيم بل هي نتيجة ، املعرفة الفلسفية مكتسبة باملران والتطبيق الدقيقبينام ،العقل

 . طويلربوص

رفة الفلسفية خليقة  املع بينام،أن املعرفة العامية معرضة للتأثر بالغريزة أو بالعاطفة )٤

 جاة من أثر هذين الباعثنيبأن تكون بمن
)١(

. 

                                                 

 . ٢٢ - ٢٠ـ غالب ص/  د ،املعرفة عند مفكري املسلمني:  انظر )١(



      
  

 

 ٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

ما ا  
 ة عند فالسفة املرشقاملعرف

  

 املسألة مبنى  حول هذه-  وغريهم -  أن نشري إىل أن آراء مفكرى اإلسالم ىف البداية نود

ً لزاما علينا عند  ومن ثم كان، أو الكون أو العاملموقفهم من مسألة الوجودأو عىل آرائهم 

 ثم ، موقفه من الوجودًدراسة املعرفة عند أية فيلسوف من فالسفة اإلسالم أن ندرس أوال

 -  وقد اخرتنا ،الحقيه ثم نبني مدى تأثره بمن سبقوه ومدى تأثريه ىف ،نذكر رأيه ىف املعرفة

 بمشيئة -  بادئني ، فالسفة املغرب وثالثة منفالسفة املرشق ثالثة من - كام ذكرنا من قبل 

 : وذلك فيام يىل، بفالسفة املرشق-اهللا تعاىل 

� �

����������� �

������������������ �

  
بل  ، أن فيلسوف العرب مل يشك ىف أمر الوجود وحقيقته إيلىف البداية أود أن أشري

 ألن ،احلق  وثباتهعلة وجود كل شئ( :حيث يقول وذلك ىف عبارة وجيزة ،أقره ودلل عليه

 )ً فاحلق اضطرارا موجود إذن إلنيات موجودة،كل ما له إنية له حقيقة
)١(

. 

  الوجود احلسى: مها،نوعني من الوجود  ظاهرة بنيثم يفرق الكندى تفرقة

 وبحق ما كان الوجود( : فهو يقول، أو الوجود املادى والوجود املعنوى،والوجود العقىل

 ،لألنواع بالكيل األجناس  أعني،إذ األشياء كلية وجزئية ، ووجود عقىل، وجود حسى:وجودين

                                                 

  .م ١٩٥٠دار الفكر العربى  ٩٧حممد عبد اهلادى أبو ريدة صـ/ رسائل الكندى الفلسفية ، حتقيق وتقديم د  )١(



      
  

 ٢٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

واقعة   اهليوالنية اجلزئية واألشخاص.علألنوا  وأعني باجلزئية األشخاص،لألشخاص واألنواع

 ،ًحسيا ًموجودة وجودا وال ،فغري واقعة حتت احلواس  وأما األجناس واألنواع،احلواسحتت 

 ) العقل اإلنساين املسامةهي ،اإلنسانية تامة أعنيال النفس قوة من قوىبل حتت 
)١(

. 

ما أف( : فهو يقول،سىاحل الوجود ثم جيعل الكندى للوجود العقىل املرتبة العليا دون

مصدق هو   بل، كلها حمسوسةألن املثل ، للنفسًمتمثال  فليس نوعي وما فوق النوعىكل معن

 )ً اضطرارا املعقولةالعقلية  حمقق متيقن بصدق األوائل، النفسىف
)٢(

. 

عىل ً مميزا  وجعل أحدمها، وأنه فرق بينهام،وإذا كان الكندى إثنينى ىف فكرة الوجود

فجل  الباحثني، ه قد بنى رأيه ىف املعرفة عىل رأيه ىف الوجود كام يقول كثري من فإن،اآلخر

  . العقلية املعرفة احلسية واملعرفة:الباحثني يرون أن املعرفة عند الكندى تتفرع إىل نوعني مها

 هو  وها،أما عن املعرفة احلسية وهو النوع األدنى فوسيلته احلواس دون غريها

وأبعد  منا أقرب اإلدراك احلسى : املعرفة وعلة دنوه فيقول النوع منعن هذاالكندى يتحدث 

والكثري من   العام لنا وللجنس،نشوئنااحلواس التي هي لنا منذ بدء ب هدجي ألنه ،عن الطبيعة

 بال  احلس حمسوسة فإن وجودنا باحلواس عند مبارشة، جلميع احليواناحلي العام أعني ،غرينا

 يف كل حال بأحد أنواعوتبدله   وسيالنهبارشن ثابت لزوال ما وهو غري ،زمان وال مؤونة

 وتغاير الكيفية فيه ،التساوي األكثر والتساوي وغريو  باألقل وتفاضل الكمية فيه،احلركات

 وتبدل غري منفصل ، يف زوال دائم فهو الدهر، واألشد واألضعف،بالشبيه وغري الشبيه
)٣(

. 

بدء  منذ بأن احلواس موجودة فينا ،ة احلسيةوعىل هذا فالكندى يعلل قرب املعرف

ويتمثلها   فيدرك صورها، عىل الرغم من تبدهلا وتغريهااملحسوسات واحلس يبارش ،نشأتنا

هو موضوع   باستمرار تغري العامل املحسوس الذى ويعلل دنو هذا النوع،ويؤدهيا إىل احلفظ

 ليس موضوع ،بدل غري ثابت وعليه فالعامل املحسوس ألنه متغري مت،إدراك هذه احلواس

                                                 

  .١٠٧ املرجع السابق صـ)١(

  .١٠٧رجع السابق صـ امل)٢(

  .١٠٦املرجع السابق صـ:  انظر )٣(
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 ، ومن ثم فاحلواس ألهنا مرتبطة به عىل أهنا أداة إدراكه ال توصل إىل يقني،معرفة يقينية

 .وعليه فمعرفتها معرفة دنيا ال عليا

 وها ،أما عن املعرفة العقلية وهو النوع األعىل فوسيلته العقل وحده دون احلواس

 - الطبيعة  اإلدراك العقىل أقرب من :ة فيقولهو الكندى يتحدث عن هذا النوع من املعرف

 إدراكه ملا يدركه  أى، وهو وجود العقل،وأبعد عنا -  حقائق األشياء وماهياهتا املعقولة
)١(

. 

من  يضاف إليها معقوالت كلية ،واملعرفة العقلية تتم بأمرين بمبادئ فطرية ىف العقل

الكندى   رضب وقد،كسبيةدى رضورية ال العقلية املتكاملة يراها الكن وهذه املعرفة ،اخلارج

 ،ًاضطراريا هبا  والتى تقر،ً العارية متاما عن اهليوىلالرضورية باملعقوالتًمثاال هلذه املعرفة 

 ،متثل يف النفس بتة  فليس، هلا وال تقارن اهليوىلفأما الاليت ال هيوىل( :وىف ذلك يقول الكندى

 ًالكل ليس خارجا إن جسم  كقولنا،ًوجب ذلك اضطرارا وإنام نقر هبا ملا ي،متثلّوال نظن أهنا 

ال خالء " ألن ،يتمثل يف النفس ال  وهذا القول، أعني ال فراغ وال جسم،منه خالء وال مالء

 ، له مثال النفس مثال أو يظن فيكون له ىف، وال حلق احلس، يشء مل يدركه احلس"وال مالء

 )ًاوإنام هو يشء جيده العقل اضطرار
)٢(

. 

ً الشئ حسيا كان أم عقليا هوكر الكندى أن طريق التيقن من وجودويذ  اإلدراك ً

 واملعقوالت ، فاألشياء احلسية موجودة ألهنا مدركة باحلس مبارشة،املبارش بال واسطة

ً إدراكا مبارشاموجودة ألن العقل يدركها وعن  فإذا عجز شخص عن إدراك املعقوالت ،ً

اإلدراك  ضعف نى بل يع،معنى ذلك أهنا غري موجودة فليس ، لذلكًالقول بوجودها تبعا

 ً،جهة سهال كان احلق من لنييبهباتني الس( : وىف ذلك يقول الكندى،عند هذا الشخص

ى عنه ميف العقل ع مع وضوحه ، ألن من طلب متثل املعقول ليجده بذلك،ً عسرياومن جهة

وهلذه العلة  ،الشمسعاع  ش عني الوطواط عن نيل األشخاص البينة الواضحة لنا ىفاءعشك

                                                 

 . ١٠٧املرجع السابق صـ:  انظر )١(

 . ١٠٩ ، ١٠٨ املرجع السابق صـ )٢(
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  البحث عنها متثلها ىف ىفإذ استعملوا ، األشياء التي فوق الطبيعةمن الناظرين يف حتري كثري

 ) عىل قدر عاداهتم للحسالنفس
)١(

. 

القول ىف النفس  " املختلفة جيد أنه ىف رسالة واملتصفح لرسائل الكندى ،هذا

ً ثالثا ًيذكر أن هناك طريقا ،"سفة  وسائر الفالمن كتاب أرسطو وأفالطوناملخترص 

إذا   قوهتاىف " إن النفس : فهو يقول،للمعرفة هو طريق الكشف أو طريق الفيض الربانى

 من نور ودعتأهنا أل ، يسريةةو دون ذلك برتب أ،ا بعلم البارى هبسائر األشياءجتردت أن تعلم 

 عن الدنياالتجرد   ومن خالل هذا النص يتضح أن الكندى يرى أن."  عز وجلىالبار

 فالنفس كاملرآة إذا ،للمعرفة  والنظر إىل حقائق األشياء والبحث فيها هو طريق،والتسامى عليها

النفس إذا كانت ، أى أن عليها  وإذا انصقلت انعكست الصور،صدئت مل تظهر فيها الصور

وكلام  ،اكتسبت معرفة األشياء  وإذا تطهرت وهتذبت وصفت، كانت عىل غاية اجلهلدنسة

ازدادت النفس صفاء ازدادت هلا معرفة األشياء 
)٢(

. 

 قد اصطنع هذا الطريق  إن الكندى:ويعلق الدكتور األهوانى عىل ذلك فيقول

 من ً وطائفة كبرية جدا،ً والذى مل يتابعه فيه إال فريق قليل جدا من الفالسفة،للمعرفة

املتصوفة 
)٣(

. 

وىف  ، الوجود أن رأى الكندى ىف:ه يذكروىف تعليق الدكتور البهى عىل الكندى نجد

ً ولكنه ليس حاكيا هلام متاما، مقتد بأفالطون وأرسطو،املعرفة الوجود  بحث  إذ أنه احتاج ىف،ً

 . اإلسالم وبني،ُحتت ضغط الدين إىل توفيق بني ما يظن أنه أخذه من فلسفة أحدمها

 م يرى أن اهللا سبحانه ألن اإلسال،أما ىف بحث املعرفة فلم يكن ىف حاجة إىل توفيق

 أن يتجه إليه اإلنسان ىف الذى ينبغى واملوضوع احلق ، األسمى للمعرفةوتعاىل املوضوع

معرفته عن طريق عقله وتأمله الفكرى
) ٤(

. 

                                                 

 اهليئة  ،٢٩٨األهوانى ، سلسلة أعالم العرب صـ/  ، وكتاب الكندى فيلسوف العرب ، د ١١٠املرجع السابق صـ  )١(

 .م ١٩٨٥املرصية العامة للكتاب 

  .٢٤٥ ، ٢٤٤األهوانى صـ/ الكندى فيلسوف العرب ، د : نظر  ا)٢(

  .٢٤٤املرجع السابق صـ:  انظر )٣(

 .م١٩٨٢ السادسة/ مكتبة وهبة ، ط   ٢٦٥اجلانب اإلهلى من التفكري اإلسالمى صـ:  انظر )٤(
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اخلاص   ألن الكندى مل يستخدم املصطلح،)ُيظن( وأرى أن الدكتور البهى عرب بكلمة

يستخدم أنه مل   كام،وجود املطلق والوجود املقيد أال وهو ال، ىف تقسيمه للوجود" بأفالطون"

 . والوجود املمكن الواجب أال وهو الوجود، ىف تقسيمه للوجود"بأرسطو"املصطلح اخلاص 

وإنام  ،"أرسطو"  و "أفالطون "ًأن القول باإلثنينية ىف الوجود ليس قارصا عىل واحلق 

 بالوجود عن واحد ج اآلراء فيام يتعلق مل ختر حيث،الفلسفةهو أحد قولني ىف الوجود منذ نشأة 

 لكن يبدو أن الدكتور البهى اختص ،القول بالوحدة أو القول باإلثنينية إما :من أمرين

عىل اعتبار أن  - وغريه - بالتأثري عىل الكندى ىف هذا املجال " أرسطو" و "أفالطون"

ٍمذهبهام كان األكثر قبوال واستحسانا عند فالسفة اإلسالم مجيع ً  .ًاً

ً متأثرا أوال  كان، الوجود واملعرفة وغريمهاكام أننى أرى أن الكندى حني بحث مسألة ً

 ففى مسألة ، ثم تأتى الفلسفة اليونانية ىف مرحلة تالية، فهو فيلسوف مسلم،باإلسالم

ِوما هذه  ﴿ : فالقرآن يقول،الوجود نجد اإلسالم يتحدث عن وجود أعىل ووجود أدنى ِ
َ ََ

ُاحلياة َ ُنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانواُّ الدَْ َْ َّْ َ َ ٌ َ ٌَ َُ ََّ َ َ َ ََْ ِ ِ َِ ََْ ْ َِّ َيعلمون ِ ُ ََ ْ ﴾ 
)١(

 لكن مل يعنى ،

َوابتغ فيام  ﴿ : فهو يقول، إلغاء النوع األدنى، وهذا التاميز،هبذه التفرقة
ِ ِ َ ْ َآتاك َ َالدار  ������َ َّ

َاآلخرة وال تنس نصيبك َ َ َ
ِ َِ ْ َ َ َْ َ من الدنيا وأحسن كام أحسن َ ْ ْ ْ َ ََ ََ َ

َ َ ُِّ َإليك وال ������ِْ َ َ ْ َ ِ تبغ الفساد يف األرض ِ ْ ََ ْ ِ َ َْ ْ ِ َ

َّإن  َال حيب املفسدين ������ِ ُّ
ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ﴾ 

)٢(
. 

  الكريم ينبه عىل أن اإلدراك احلسى هو أول مراحلوىف جمال املعرفة نجد القرآن

َل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعُق ﴿ : حيث يقول،املعرفة عند اإلنسان َ َ َ َ ُْ َّ ُ ُْ َ َْ َ َّ ُْ َ َ َ واألبصار ِ َ ْ ََ ْ

َواألفئدة قليال ما تشكرون ُ َُ ْ َ ًَ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ﴾
) ٣(

فضله  ويبني ًثم نجد القرآن الكريم يتحدث عن العقل كثريا، 

َأفال تعقلون ﴿ : فقال، وذلك ىف آيات متعددة،وأمهيته ُ ِ
ْ َ َ َ َأفال تتفكرون  ﴿،﴾ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َأفال  ﴿ ،﴾ َ َ َ

َيتدبرون ُ ََّ َ ُقل انظروا  ﴿،﴾ َ ُ ْ ْ ُقل سريوا ﴿ ،﴾ ُ
ِ ْ َأفال ينظرون  ﴿،﴾ ُ ُ َُ ْ َ َ  .الخ..﴾ َ

                                                 

  .٦٤:  سورة العنكبوت اآلية )١(

  .٧٧:  سورة القصص اآلية )٢(

  .٢٣:  سورة امللك اآلية )٣(
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هذه  مركز كام نجد القرآن الكريم قد حتدث عن املعرفة الفيضية من خالل حديثه عن

إىل  اق واشت،أل األعىل وتعلق بامل،ً، الذى إذا امتأل إيامنا باهللا تعاىل أال وهو القلب،املعرفة

، أفاض اهللا  وحترر من ربقة الشهوات، وختلص من عبودية الرغبات،االندماج ىف النور األقدس

ْومن مل  ﴿ :تعاىل وىف ذلك يقول اهللا ،تعاىل عليه من الفتوح الربانية واملعارف اللدنية ما شاء َّ َ َ

ِجيعل  َ ْ ٍله نورا فام له من نور ������َ ُّ ُِ
ُ َُ ََ َ ً ﴾ 

)١(
ِأولئك كتب يف ﴿ :، ويقول َ َْ َ َ ِ َ ْ قلوهبم ُ ِ ِ ُ ٍاإليامن وأيدهم بروح ُ ُ ْ َِّ ُ ََ َ َ َ ِ ْ

ُمنه  ْ
ِ﴾ 

)٢(
َكال بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون  ﴿:، ويقول َُ َ َ

ِ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ُ َ ُْ َّ ﴾
)٣(

َإن يف ذلك  ﴿ :ويقول ، ِ َ ِ َّ ِ

َآليات للمتوسمني
ِ ِ ٍ

ِّ ُ ََ َ ْ َ ﴾ 
)٤(

 وقد ورد ىف ،اهللا عنه الصادق رىض أى املتفرسني كام قال جعفر. 

فإنه ينظر بنور  ،اتقوا فراسة املؤمن « : قالاحلديث عن أبى سعيد اخلدرى أن النبى 

»اهللا
) ٥(

. 

 يقسم املعرفة إىل أربعة "أفالطون"وإذا ما رجعنا إىل الفلسفة اليونانية نجد أن 

 : هى،أنواع

 ، ىف املنامأو أشباحها ىف اليقظة صور املحساتوهى إدراك  :املعرفة احلسية البحتة) ١

 . وهى أنقص أنواع املعرفة،ومدركها فينا هو احلواس وحدها

بناء عىل ما  احلاكم  وهى احلكم عىل املحسات بحسب ما هى عليه ىف رأى:املعرفة الظنية) ٢

 فينا هو  القسم ومدرك هذا،يستنبطه من الروابط اجلامعة بني جزئيات املحكوم عليه

 .ً وهذه املعرفة أرقى قليال مما قبلها،احلواس واحلس املشرتك

ويستوىل  ،حيصل عليها العقل بوساطة اجلدل املعرفة التى  وهى:املعرفة االستداللية) ٣

 ، العقل أو ملكة)الديانويا( ومدارك هذا القسم فينا هو ،عىل قواعدها بطريقة الفرض

                                                 

 . ٤٠:  سورة النور اآلية )١(

  .٢٢:  سورة املجادلة اآلية )٢(

  .١٤:  سورة املطففني اآلية )٣(

  .٧٥:  سورة احلجر اآلية )٤(

 ، كتاب تفسري القرآن الكريم ، باب من تفسري سورة احلجر ، رقم ٢٩٨صـ / ٥ أخرجه الرتمذى ىف سننه جـ)٥(

٣١٢٧.  



      
  

 

 ٣٤ 
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 علوم ةإليها بواسط يتوصل هى املفاهيم الذهنية التىومتعقالت هذا القسم 

 .احلساب واهلندسة والفلك واملوسيقى

 الفروض  وهى إدراك عامل املثل الذى هو وحده احلق النقى من:املعرفة اليقينية) ٤

  أو)نوريزيس( ومدركه فينا هو ،اليقينى بالعلم ويدعى هذا القسم ،والتخمينات

البصرية
)١(

. 

أولية  وهى أداة ،ت أن هناك معرفة حسية تتعلق باملحسا: يقول"أرسطو "كام نجد 

بعد انتزاعها  الكلية  ثم تأتى املعرفة العقلية التى تدرك األمور،لعمل العقل الذى تتم به املعرفة

اخليال والوهم ىف  طريق  كام تكلم عن األحالم وبني أهنا معرفة تأتى عن،من اجلزئيات املحسة

 صور عنهاملخيلة تنبعث فا ومع ذلك ، فالنوم عبارة عن ترك استعامل احلواس فقط،اإلنسان

 ، خارجىمنرصف عن كل شاغل  ألن ذهنه، احلاملالنوم وختدع فتظهر ىف ،اإلحساسات السابقة

 املريض يتخيل أشياء ال وجود هلا  وكذلك،وال يستطيع مقارنة املحسوسات بعضها ببعض

)٢(ًخارجا 
. 

من  الفلسفة أن ينتزع -  أول فيلسوف مسلم - ومهام يكن من أمر فقد استطاع الكندى 

يزيد بن ابن   أبرزهم أمحد احلسني بن أبى احلسني بن إبراهيم،ً وأن خيلق جيال من التالميذ،أرباهبا

 ،وأبو زيد البلخى ،الرسخسى  ومنهم أمحد بن الطيب،ًكرتيب والذى أصبح رئيسا ملدرسة ىف بغداد

سلمني  الفالسفة امل باجليل الثانى من"ماكس مايرهوف"وهؤالء الثالثة يسميهم 
)٣(

. 

 وذلك ىف ، الفلسفة املدرسيةكام تأثر به الفارابى وابن سينا وكثري من فالسفة

 . بل واشتهر ىف العامل األوروبى شهرة واسعة،موضوعات متعددة

 

 

                                                 

 . مكتبة األنجلو املرصية ، الطبعة الثانية ٢٢٢ ، ٢٢١صـ/١غالب جـ/د لسفة اإلغريقية ، الف:  انظر )١(

عوض اهللا حجازى /  السيد نعيم ، د حممد/ ىف الفلسفة اإلسالمية وصلتها بالفلسفة اليونانية ، د : انظر  )٢(

 .  بدون،م ١٩٥٩أوىل / ط  ، ١٩٨صـ

  .٣١٧األهوانى صـ/ الكندى فيلسوف العرب ، د :  انظر )٣(
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افرتق  لكنه ، إىل القول بثنائية الوجود- كام ذهب الكندى من قبل -ذهب الفارابى 

األول   الوجود حيث عرب عن،ىف هذه املسألة عنه باستخدامه رصاحة املصطلح األرسطى

 : عىل رضبنيإن املوجودات( : وىف هذا يقول الفارابى، وعرب عن الثانى باملمكن،بالواجب

 ).دممكن الوجو(ويسمى  ، إذا اعتربت ذاته مل جيب وجوده:أحدمها

 ).واجب الوجود(ى ويسم ، إذا اعتربت ذاته وجب وجوده:والثانى

عن وجوده ب ال غنى و، فرضناه غري موجود مل يلزم منه حمال كان ممكن الوجود إذاإذا

الوجود  ممكن ا مل يزلمم فيلزم من هذا أنه كان ، بغريهوإذا وجب صار واجب الوجود ،علة

ىف ن  أن يكو وإما،ً يكون شيئا فيام مل يزلاإلمكان إما أنوهذا  ،واجب الوجود بغريه ،ذاتهب

 وال ً، علة ومعلوالكوهنا ىف ال جيوز أن متر بال هناية واألشياء املمكنة ،وقت دون وقت

 )بل البد من انتهائها إىل يشء واجب هو املوجود األول ،جيوز كوهنا عىل سبيل الدور
)١(

. 

 فالواجب ( : الوجود الواجب عىل الوجود املمكن فيقولثم يعىل الفارابى من شأن

 بغريه وجوده جيوز كون وال،  وال علة لوجوده،  نه حمالعلزم ،  ض غري موجودالوجود متى فر

 عن مجيع هينزوأن  ، أن يكون وجوده أول وجود ويلزم،وهو السبب األول لوجود األشياء، 

ن العلل مثل  عً أتم الوجود ومنزهايكون وجودهويلزم أن ،   إذن تامفوجوده،  النقصأنحاء 

 )والغايةعل املادة والصورة والف
)٢(

. 

 قبوله  ولوال،اهلويات وأخسهاآخر  اهليويل( :ًاهليوىل أجاب قائالوملا سئل عن 

ثم  ،ًجوهراً بالفعل، وهو كان معدوما بالقوة فقبل الصورة فصار ًلكان معدوما للصورة

                                                 

 .م ١٩١٠املكتبة السلفية بالقاهرة /  ، ط ٤عيون املسائل للفارابى صـ )١(

 . املرجع السابق ونفس الصفحة )٢(
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 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

  املواليدثم تولد صنوف ،سطقساتأ واليبوسة والرطوبة فصار قبل احلرارة والربودة

 )والرتاكيب
)١(

. 

 ، املحضويذكر الدكتور القوىص أن ىف جلوء الفارابى إىل مالحظة عامل الوجود

 فهو تقسيم منطقى ىف جوهره ، إنام هو جلوء إىل املنطق،وتقسيمه إىل واجب وممكن

خالهلا  أن يرى من حياول الفارابى ، فاإلجياب واإلمكان مقولتان ذهنيتان منطقيتان،وأساسه

 هيبط منها إىل ، بداية الفارابى بداية منطقية عقلية خالصة وعليه تكون،الطبيعة وما وراء الطبيعة

حمتوياهتا ومضموناهتا 
)٢(

. 

 الفارابى إىل جانب تقسيمه السابقة نجد أنوإذا ما دققنا ىف نصوص الفارابى 

 ىف  إىل ممكن بالذات وذلك حال بقائه-  كذلك -  يقسم املمكن ،واجب وممكنللوجود إىل 

 وواجب الوجود بغريه وذلك إذا ،دم انتقاله إىل الوجوب أو الوقوعحيز اإلمكان وع

 وعليه يكون ، املحتمل للعدم إىل الوجود الواقعيىمن حالة اإلمكان الذاتحولته العلة 

 .الفارابى ىف تصور وجود املمكن صاحب إثنينية كذلك

  مصطلح أن الفارابى هو الذى ابتكر ىف الفلسفة اإلسالميةالدكتور القوىصويذكر 

  نتيجة للقول برضورة الوجود، لكى يربر به ما ينشأ من صعوبات،واجب الوجود بالغري

 هو الواسطة الطبيعية بني  فواجب الوجود بغريه،الواقعى ووجوبه هلذا املمكن الذاتى

 ، وهو من جهة أخرى الوصف الدقيق العقىل اخلالصواجب الوجود بالذات وبني املمكن

 .شاهدلوجود هذا العامل امل

من  ً حاسامًارد كان ،هغريب الوجود ن مفهوم واجبأ : القوىصويضيف الدكتور

 ألن إجياب الوجود  ذلك، باملوجوداتىلعلم البار "أرسطو"عىل إنكار الفارابى 
                                                 

جعفر آل /  حتقيق وتقديم وتعليق د ، جوابات ملسائل سئل عنها للفارابى ضمن كتاب رسالتان فلسفيتان )١(

 .م ١٩٨٧أوىل /  ، دار املناهل ، بريوت ، ط ١٠٧ياسني صـ

/ دار الطباعة املحمدية بالقاهرة ، ط  ، ٩٦القوىص صـ/  جوانب من الرتاث الفلسفى ىف اإلسالم ، د : انظر )٢(

 . م١٩٨٤أوىل 
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  بل هو أسمى،كناتممكنات من قبل الواجب بالذات إنام هو فعل وعناية منه هبذه اململل

 براز هذه املمكنات من عامل العدم املحض إىل عامل الوجود ألنه عبارة عن إ،رضوب العناية

 العناية  أن يصدر عن واجب الوجود مثل هذهًا مطلق املستحيلإذ من ،املتحققالعيني 

 . عنهاًالسامية باملمكنات وهو ال يعلم شيئا

ًكام أن هذا املصطلح كان ردا قاطعا عىل القول بالصدفة ً وفرضا ملقولة النظام ،ً

 واحلتمية عىل موجودات هذا العامل ووقائعه والرضورة
)١(

. 

 الفلسفة  جديد وله قيمة ىف- كام يقول دى بور  -  وعىل كل حال فإن هذا املفهوم

 ىف  املفهومات األخرى التى أنشأها فالسفة العرب مما يثبت نصيبهمجانب  وهو إىل،العربية

 ومواصلة بنائه"أرسطو" أو ىف إصالح مذهب ،االبتكار
) ٢(

. 

عىل ً مميزا  وأنه فرق بينهام وجعل أحدمها،وإذا كان الفارابى إثنينى ىف مسألة الوجود

 -  فامذا قال؟ هذا ما سنجيب عليه ،املعرفة عىل رأيه ىف الوجوداآلخر، فإنه قد بنى رأيه ىف 

 : فنقول وباهللا التوفيق، ىف السطور التالية- بمشيئة اهللا تعاىل 

 :ومنها ، وإنام تناوهلا منثورة ىف كتبه املختلفة، بصورة مستقلةرفةيعالج الفارابى نظرية املعمل 

 ، ملسائل سئل عنها وجوابات، ورسالة ىف معانى العقل، وعيون املسائل،فصوص احلكم

 .، إىل آخره..وآراء أهل املدينة الفاضلة

قد إنه ف ،العامل إىل حسى وعقىلوىف البداية نود أن نشري إىل أن الفارابى إذا كان قد قسم 

 ،واحليوانواإلنسان،  ، األجرام الساموية:فمراتب العامل احلسى هى ،جعل لكل قسم مراتب ست

 ).النار واهلواء واملاء والرتاب( والعنارص األربعة ، واجلامد،والنبات

 ،ًثانيا "بأفالطون "ً أوال ثم "بأرسطو  " أن الفارابى قد تأثر ىف ذلك "يرهييه "ويذكر 

 ،منظمة مستديرة ل فكرة األفالك املدارة بقوى عاقلة وحتركها حركةحيث أخذ عن األو

                                                 

  .٩٩ ، ٩٨املرجع السابق صـ:  انظر )١(

/ أبو ريدة ، دار النهضة العربية ، بريوت ، ط / ترمجة د  ١٩٧تاريخ الفلسفة ىف اإلسالم ، دى بور صـ:  انظر )٢(

 . م١٩٥٤الثالثة 
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املطلقة إىل  وأخذ عن الثانى الصورة العامة لنشأة الكائنات وكيف تدرج الوجود من الوحدة

 عىل نظام قانون ً سريا، ومن األزلية اخلالدة إىل املؤقت املتغري من جهة أخرى،الكثرة من جهة

 .التطور املستقيم

 والعقل ، والعقول العرشة، واجب الوجود لذاته:راتب العامل العقىل فهىوأما م

 . والصورة، واهليوىل، والنفس البرشية الكلية،اإلنسانى العام

  اإلنسانيانًاملراتب الست قابال للتعدد واالتصال إال العقىل والنفسىوليس من هذه 

ًلقة وجمردة جتريدا كامال أما املرتبة األوىل فهى واحدة وحدة مط،واهليوىل والصورة  وأما ،ً

الثانية فهى وإن كانت جمردة إال أن وحدهتا ليست مطلقة 
)١(

. 

تكون  إنام فيذكر أن كل معرفة ،ًثم يتحدث الفارابى أوال عن املعرفة احلسية وأمهيتها  

يكون من  نسانحصول املعارف لإلو( ):التعليقات(، فهو يقول ىف كتابه احلواسعن طريق 

، ..بالقوة  ونفسه عاملة،حساسه باجلزئياتإدراكه للكليات من جهة إواس، وجهة احل

 )نسانية املعارفواحلواس هي الطرق التي تستفيد منها النفس اإل
)٢(

. 

 : وىف هذا يقول الفارابى،لكن هذه املعرفة ال متكننا من معرفة طبيعة األشياء

 اخلواص ال نعلم من األشياء إالونحن ،  البرش ىف قدرهفالوقوف عىل حقائق األشياء ليس(

، ...فإنا ال نعرف حقيقة األول وال العقل وال النفس وال الفلك، ...واللوازم واألغراض

 )الخ
)٣(

. 

بل  ، احلس للمحسوساتحتصل بمجرد مبارشةثم يذكر الفارابى أن املعرفة ىف اإلنسان ال 

 صورة األشياء قل حتصل فيهوقد يظن أن الع( : وىف هذا يقول،بعد تدخل قوى نفسية متعددة

                                                 

 ، ضمن سلسلة ٤٣ ، ٤٢حممد غالب صـ/ من أماجد مفكرى املسلمني الفارابى وابن سينا ، د :  انظر )١(

 .م ١٩٦١دراسات ىف اإلسالم ، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ، السنة األوىل ، العدد العارش سنة 

دار اجليل ،  ، ١٣٢صـ /٢ة للفاخورى واجلر جـتاريخ الفلسفة العربي: ً            ، نقال عن ٤ ، ٣ التعليقات للفارابى صـ)٢(

 . م ١٩٨٢الثانية / بريوت ، ط 

 . املرجع السابق نفسه )٣(
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 ،بينها وسائط وذلك أن ، األمر كذلكوليس ،للمحسوسات بال توسطعند مبارشة احلس 

املشرتك حتى حتصل  احلس ويؤدهيا إىل ،حصل صورها فيهتوهو أن احلس يبارش املحسوسات ف

 ًهتذيبا  فيهاليعمل التمييز ،والتخيل إىل قوة التمييز ، احلس املشرتك تلك إىل التخيلىفيؤد ،فيه

 )ده العقل عنفيحصلها ،منقحة إىل العقلمهذبة ويؤدهيا  ،ًوتنقيحا
)١(

. 

 فإن طرق املعرفة اإلنسانية تكون -  كام هو واضح من النص السابق -وعليه 

وعلم ( : وىف هذا يقول الفارابى، والقوة الناطقة، والقوة املتخيلة، القوة احلاسة: هى،بأشياء ثالثة

فإذا كان  . وقد يكون باإلحساس،يكون باملتخيلة  وقد، بالقوة الناطقةاليشء قد يكون

ما تشوق من   فإن الفعل الذي ينال به،بالقوة الناطقة النزوع إىل علم يشء شأنه أن يدرك

تكون هبا الفكرة   التي وهي، وهي القوة الفكرية،الناطقة أخرى يف يكون بقوة ما ،ذلك

 .واالستنباط والرؤية والتأمل

 من ً مركباً ينال به فعالى الذ كان،بإحساس  إىل علم يشء ما يدرككان النزوعذا وإ

 وبأن  فإنه يكون برفع األجفان، رؤيتهنتشوق  مثل اليشء الذيفعل بدين ومن فعل نفساين ىف

وإن كان  ، مشينا إليهً اليشء بعيدافإن كان ،رؤيته  نتشوقى اليشء الذ أبصارنا نحوىنحاذ

نفسه فعل   واإلحساس، فهذه كلها أفعال بدنية،احلاجز  بأيدينا ذلكدونه حاجز أزلنا

 . سائر احلواسوكذلك ىف ،نفساين

 

  :وإذا تشوق ختيل يشء ما نيل ذلك من وجوه

 أو ختيل يشء ، يرجى ويتوقعىاليشء الذ  مثل ختيل،يفعل بالقوة املتخيلة :أحدها

  .أو متني يشء ما تركبه القوة املتخيلة ،مىض

                                                 

اسني جعفر آل ي/ د  ، ضمن كتاب رسالتان فلسفيتان ، حتقيق ١٠٤صـ،  جوابات ملسائل سئل عنها للفارابى )١(

. 
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أنه   أمر ما فتخيل إليه من ذلك،إحساس يشء ما  ما يرد عىل القوة املتخيلة من:والثاين

 )القوة الناطقة  أو ما يرد عليها من فعل،خموف أو مأمول
)١(

. 

وهى  ،)النفس الناطقة( العقل ن طريقعأن املعرفة احلقة هى ما كانت لكن الفارابى يرى 

من العامل  ىف صورة هبة تتجىلوهذه املعرفة  ،عامة الكلية واملهايا الاملتعلقة باألموراملعرفة 

الصور الكلية   أن يدرك اإلنسانىعقلال يستطيع ه ضوءالذى ىف ،ّمن العقل الفعال ،األعىل

من القوة إىل الفعل ال   ذلك أن انتقال العقل، معرفة عقليةيصري اإلحساس وبذلك ،لألجسام

 .هب املعرفة واّ بل من العقل الفعال،يكون من اإلنسان نفسه

 ، أول أمرهبالطبع ىف  حيصل لهىوأما العقل اإلنساين الذ( :وىف هذا يقول الفارابى

 ،ىهيوالنعقل وعقل   فهي بالقوة،معدة ألن تقبل رسوم املعقوالت  مادةفإنه هيئة ما ىف

 فليست ، ذوات مادةمادة أو  أو هي، مادة وسائر األشياء التي ىف،معقولة  بالقوةًوهي أيضا

تصري معقوالت بالقوة ويمكن أن   ولكنها معقوالت،بالفعل وال بالقوة  الًعقوالهي 

  ىفً وال أيضا، بالفعلأنفسها معقوالت  أن تصري من تلقاءوليس يف جواهرها كفاية ىف، بالفعل

  بل، بالفعلًنفسها عقالتصري من تلقاء   أن وال فيام أعطي الطبع كفاية ىف،الناطقة القوة

ً عقال وإنام تصري ،ينقلها من القوة إىل الفعل  يشء آخر بالفعل إىلً عقالحتتاج أن تصري

بالفعل إذا   التي بالقوة معقوالتوتصري املعقوالت ،حصلت فيها املعقوالتبالفعل إذا 

يصريها   آخر ينقلها من القوة إىل أنحتتاج إىل يشء  وهي،حصلت معقولة للعقل بالفعل

 جوهره عقل ما بالفعل، ،ذات ماهو  ن القوة إىل الفعل ينقلها مىفاعل الذ وال،بالفعل

بمنزلة   ماًشيئا ،الذي هو بالقوة عقل ،اهليوالين  فإن ذلك العقل يعطي العقل،للامدة ومفارق

  منزلة الشمس منالعقل اهليوالينمن منزلته   ألن، البرصالضوء الذي تعطيه الشمس

، منزلته منه منزلة الضوء من البرصى الذ ءالعقل اهليوالين فإنه بذلك اليش كذلك، ..البرص

                                                 

الرابعة / نرصى ، دار املرشق ، بريوت ، ط ألبري /  ، تقديم وتعليق د ٩١ ، ٩٠ آراء املدينة الفاضلة صـ)١(

 .م ١٩٨٢
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  ذلك هو سبب ارتسامىالعقل بالفعل الذ  وبه يعقل العقل اهليوالين،اليشء نفسهذلك  يعقل

 ،بالفعل  بالقوة معقولةكانت معقولة التي األشياء  وبه تصري،اليشء يف العقل اهليوالين

  العقل العقل املفارق ىفوفعل هذا ، بالقوةًعقالكان   بالفعل بعد أنً عقالًويصري هو أيضا

 القوة وإذا حصل ىف ،.. الفعالسمي العقل فلذلك ، البرصاهليوالين شبيه فعل الشمس ىف

  حصلت،منها منزلة الضوء من البرص  منزلتهى الذعن العقل الفعال ذلك اليشء الناطقة

 )وة الناطقة القاملتخيلة معقوالت ىف  القوة التي هي حمفوظة ىف حينئذ عناملحسوسات
)١(

. 

ال إذن  املعرفةف( :فيقول الفارابى هذا ويعلق صاحب تاريخ الفلسفة العربية عىل كالم

 هذه معرفة واحلالة  فهى،واهب املعرفة وواهب الصور، من العقل الفعال  ال بفيضإحتصل 

 مل يعرفه  وهكذا يفتح الفارابى الباب عىل مرصاعيه لنوع جديد من املعرفة،إرشاقية

 ) أعىل أنواع املعرفة)أفلوطني( وعده ،)سطوأر(
)٢(

. 

تنتهى  - كام يذكر صاحب تاريخ الفلسفة العربية -وإذا كانت املعرفة لدى الفارابى 

 ، ال روحىتصوفه ىف أساسه عقىل( فإن األستاذ عبده الشامىل يذكر أن ،إىل إرشاقية أفلوطينية

 )ته اإلنبثاقية وعقله الفعال ويعترب نتيجة طبيعية وحتمية لفلسف،وإرشاقه فلسفى
)٣(

. 

 عىل  متوقفان، وكذا صحتها.وعىل كل فإن إمكان حصول املعرفة ىف العقل اإلنسانى

 مدى التقاء  ومن هنا يظهر،الفعال الذى سمى بذلك النفعال العقل اإلنسانى بهالعقل 

 . واملعرفة بالفيض،الفلسفة بالتصوف

أخذ  حيث ،النظرية أثر كبري ىف القرون الوسطىويذكر األستاذ سعيد زايد أنه كان هلذه 

ابن (، وكاد )أرسطو( وتأثر هبا ابن رشد رغم متسكه ـب ً،هبا ابن سينا وتوسع فيها وزادها وضوحا

مقدمة املشاكل  املسيحيني كانت ىف  وعند،ًحرفيا اليهودى أن يرددها الفيلسوف )ميمون

 ،العقل تارة أخرى  وحتت اسم نظرية،رةالفلسفية التى درسوها حتت اسم مشكلة الكليات تا

                                                 

  .١٠٣  - ١٠١ املرجع السابق صـ)١(

  .١٣٥صـ / ٢ تاريخ الفلسفة العربية ، للفاخورى واجلر جـ)٢(

 اخلامسة/  ، دار صادر ، بريوت ، ط ٢٨٦عبده الشامىل صـ/ دراسات ىف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية ، أ  )٣(

 .م ١٩٧٩



      
  

 

 ٤٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 ،ً ابن سينا أحيانا بعدهوقد نشأ عنها اجتاهات ومذاهب خمتلفة نارصت الفارابى ومن

)١(ًوناقضتهام أحيانا أخرى 
. 

نجد  ال نكاد( :وىف حكم الدكتور مدكور عىل فلسفة الفارابى وتقييمه هلا نجده يقول

أهنم  ،ً غالباأصل لديه، وكل ما هلؤالء من فضل إال وهلا -  الفارابى -  فكرة عند خلفائه

 )وفصلوا القول فيام أمجله ،وضحوا غامضه
)٢(

. 

 حتى لقب ،اإلسالميةاحتل الفارابى مكانة كربى ىف تاريخ الفلسفة ومن أجل ذلك 

 . هو املعلم األول)أرسطو( باملعلم الثانى عىل اعتبار أن -  بحق - 

أى الفارابى ىف املعرفة ومدى ارتباطها  فقد كان هذا عن ر،ومهام يكن من أمر

 أنفسنا نكرر  وال نريد أن، ومدى تأثره بمن سبقوه ومدى تأثريه فيمن خلفوه،بمسألة الوجود

 املعرفة، ذلك أن ، سواء ىف مسألة الوجود أو ىف مسألةحول مدى تأثر الفارابى باإلسالم

ل حول الكندى يمكن أن يقال  وما قي،الفارابى فيلسوف مسلم نشأ وتربى ىف بيئة إسالمية

 . واهللا تعاىل أعلم،ىف حق الفارابى وكل الفالسفة اإلسالميني

 

                                                 

الرابعة /  ط ، مرص ،دار املعارف  ، ٥١سعيد زايد صـ/  أ ،الفارابى ، سلسلة نوابغ الفكر العربى : ظران )١(

 . م١٩٨٨

  . م ١٩٥٠املطبعة األمريية بالقاهرة  ، ٧٤ ، ٧٣مدكور وزميله صـ/  دروس ىف تاريخ الفلسفة ، د )٢(



      
  

 ٤٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

������������� �

�������������������� �

  
ما  وعرب عن ذلك عىل نحو ،ذهب ابن سينا كسابقيه إىل القول بالثنائية ىف الوجود

 ابن  وىف هذا يقول،والتوضيح لكنه متيز عنه باإلسهاب ىف الرشح ،بتاممًعرب الفارابى متاما 

إن  و، منه حمالعرض املوجود الذى متى فرض غري موجودالواجب الوجود هو إن ( :سينا

 والواجب ،حمال منه مل يعرضًأو موجودا متى فرض غري موجود املمكن الوجود هو الذى 

 أى ال ىف ، فيه بوجه واملمكن الوجود هو الذى ال رضورة،الوجود هو الرضورى الوجود

 ، بذاتهوقد ال يكون ،بذاته ًاواجب قد يكون واجب الوجود ثم إن ال،..وجوده وال ىف عدمه

يلزم حمال من  ، أى شئ كان،آخر  لذاته ال ليشء فهو الذى،واجب الوجود بذاته هو أما الذى

  لو وضع يشء مما ليس هو صارىالذفهو  ، الواجب الوجود ال بذاتهأماو ، عدمهفرض

 ،ولكن عند فرض اثنني اثنني ،بذاهتا ال  الوجودة أن األربعة واجبً مثال،واجب الوجود

فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة املنفعلة  عند ولكن ،بذاته الوجود ال واالحرتاق واجب

)أعني املحرقة واملحرتقة ،بالطبع
)١(

. 

 ، ام املمكنويعىل ابن سينا من شأن واجب الوجود وأنه املؤثر احلقيقى ىف إجياد وإعد

 .فممكن الوجود ليس له من ذاته شئ وراء جمرد االستعداد والقبول للوجود والعدم

 

هو  حيث  الوجود منسينا عن قسمة حديث ابن أنه إذا كانويذكر الدكتور البهى 

 - مل خيرج   فإن حديثه عن املمكن وعن ثنائيته،خيرج عن حديث الفارابى مل ،إىل واجب وممكن

 تقريره للنظرة  سواء من حيث، الفارابىود التى ترسم فكرة أستاذهعن احلد - كذلك 

األرسطية اخلاصة باملمكن أو من حيث توفيقه بينها وبني اإلسالم 
)٢(

. 

                                                 

 .م ١٩٨٥أوىل /اق اجلديدة ، بريوت ، طار اآلف ، د٢٦١ماجد فخرى صـ/النجاة ، البن سينا ، تقديم د  )١(

   .٣٣٠اجلانب اإلهلى من التفكري اإلسالمى صـ:  انظر )٢(



      
  

 

 ٤٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 وكيفية  ىف مثل هذه املسألة وغريها من نشأة العاملًوبعيدا عن التفصيل والعرض

هيمنا هو الوقوف عىل  فإن ما ،الخ... . العامل وحدوثه عن واجب الوجود وقدمصدوره

 فهل البن سينا ، مادام أنه مل خيرج ىف املسائل السابقة عن الفارابى،رأى ابن سينا ىف املعرفة

رأى آخر غري ما رآه الفارابى ىف مسألة املعرفة أم أنه ىف هذه املسألة كغريها متأثر فيها 

  : فنقول وباهللا التوفيق، هذا ما سنوضحه فيام يىل،بأستاذه

 ،عنده اإلدراك ًكى نتعرف عىل رأى ابن سينا ىف املعرفة البد لنا أوال من بيان ماهيةإننا ل

 وأهيا ، املعرفة ثم نخرج من كل ذلك إىل بيان أقسام أو أنواع، ووسيلة كل نوع،وأنواع اإلدراك

 .أعىل وأرقى

  

 .ماهية اإلدراك ً:أوال

َأخذ صورة املدرك بنحو م( :يعرف ابن سينا اإلدراك بأنه  )ن األنحاءْ
)١(

. 

َ هو أن تكون حقيقة الشئ املدرك-  كام يقول الدكتور نصار - ومعنى هذا  متمثلة عند  ْ

 ،عقليةكانت مشاهدة حسية أم مشاهدة أسواء  ،يشاهدها مشاهدة تامة بحيث ،كِ◌ِرْاملد

 هووالعقل  ،اجلزئية التى ترد إليها عن طريق احلواس اإلحساسات خزينة املعانى  تكونهناومن 

أى  ، من عملية التجريدعند متثل صور املحسوسات البد و،كلية املعانى الحمل إدراك

 .طراح املالبسات املادية للشئ املدركإ

ىف  تقال  وهى،)أرسطو( هى التى قال هبا ويذكر الدكتور نصار أن هذه الطريقة

 أن عرفته ا سبقً إذ يقرر أهنا ال تعدو أن تكون تذكرا مل، ىف املعرفة)أفالطون(مقابلة منهج 

النفس وهى ىف عامل املثل قبل تلبسها بالبدن 
)٢(

. 

                                                 

اهليئة املرصية العامة /جورج قنواتى ، وسعيد زائد ، ط / ، حتقيق٥٠  النفس صـ- ٦الشفاء البن سينا الطبيعيات  )١(

 .م  ١٩٧٥للكتاب 

أوىل / ط ، مكتبة األنجلو املرصية ، ١٨٣صـ /١نصار جـ/ات ، د ىف الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقش:  انظر )٢(

 . م١٩٨٢



      
  

 ٤٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 ،وباطن ظاهر : واحلسى نوعان، حسى وعقىل:وعىل هذا فاإلدراك عند ابن سينا نوعان

عامل املادة عىل   كمدرك للوجود يتوسل بحسه للوقوف ذلك أن اإلنسان،أما العقىل فكله باطن

 يعنى أن لكل من  وهذا،عرفة عامل العقول أو املجردات ويتوسل بعقله مل، املحسوسأو العامل

 .نوعى الوجود الوسيلة التى تناسبه والتى تكون من جنسه

   .أنواع اإلدراك ووسيلة كل نوع ً:ثانیا

 حسى وعقىل ولكل منهام أدواته أو :ًذكرت آنفا أن اإلدراك عند ابن سينا نوعان

 . وفيام يىل عرض موجز لكل نوع عىل حده،وسائله

  :اإلدراك احلسى) ١

 .واته أو وسائلهد إىل ظاهر وباطن ولكل منهام أ-  كام ذكرنا- نوع اإلدراك احلسىيت

 وسائله  نفسها وأدواته أوفموضوعه املحسوسات أما اإلدراك احلسى الظاهر )أ 

ابن  كان  وإن،التى هى السمع والبرص واللمس والشم والذوقاحلواس اخلمس املعروفة 

 قد رتب هذه احلواس ترتيبني خمتلفني -   كأرسطو-  سينا
)١(

هذه  أن وذلك عىل اعتبار، 

قسم الشفاء ( ففى كتابه ، وإما أن تكون آالت حياة،آالت إدراكاحلواس إما أن تكون 

 وهذا ،ًم والسمع وأخريا البرص نراه يبدأ هذه احلواس باللمس ثم الذوق والش)الطبيعيات

 .باعتبار أن هذه احلواس آالت حياة

والشم   نراه يبدأ هذه احلواس بالبرص ثم السمع) وأحوال النفس،النجاة(كتابيه وىف 

ابن سينا حيدثنا  وها هو. . وهذا باعتبار أن هذه احلواس آالت إدراك،ًوالذوق وأخريا اللمس

 : فيقول،عن هذه احلواس اخلمس التى يسميها قوى مدركة من خارج

                                                 

 ، ٤٣٣صـ) تاريخ الفكر الفلسفى ىف اإلسالم ( أبو ريان ىف كتابه /  وإن كان بعض الباحثني كالدكتور )١(

ابن  أن  ، وغريمها ، قد ذهبوا إىل١٨٣صـ) ىف الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقشات ( نصار ىف كتابه /والدكتور

 املركب فيبدأ باللمس وينتهى بالبرص ، وذلك بحسب منفعتها ، أى سينا اكتفى برتتيب احلواس من البسيط إىل

 .من ناحية أهنا آالت حياة 



      
  

 

 ٤٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

من  اجلليدية درك صورة ما ينطبع ىف الرطوبة ت،البرص قوة مرتبة ىف العصبة املجوفة

 . الصقيلة املتأدية ىف األجسام الشفافة بالفعل إىل سطوح األجسام،أشباح األجسام ذوات اللون

ما  صورة  تدرك،وأما السمع فهي قوة مرتبة ىف العصب املفروق ىف سطح الصامخ

ه متوج  حيدث في،ًانضغاطا بعنف مقاوم له ، ومقروعيتأدى إليه بتموج اهلواء املنضغط بني قارع

تلك ب هامس أمواج وي،فاعل للصوت يتأدى إىل اهلواء املحصور الراكد يف جتويف الصامخ

 . العصبة فيسمع تلكاحلركة

ما  تدرك ، يف زائديت مقدم الدماغ الشبيهتني بحلمتي الثدىوأما الشم فهي قوة مرتبة

  .لبخار الريح إليه اهلواء املستنشق من الرائحة املخالطة يؤدى

 يدرك الطعوم ،وأما الذوق فهي قوة مرتبة ىف العصب املفروش عىل جرم اللسان

 . املخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتستحيل إليه،املتحللة من األجسام املامسة له

  جلد البدن كله وحلمه فاشية فيهمس فهي قوة منبثة ىفا اللوأم
)١(

. 

احلاس إن ( : حيث يقول،هها تدرك حمسوساهتا بتشب هذه احلواسويذكر ابن سينا أن

 جمردة عن اليشء إذ كان اإلحساس هو قبول صورة ،ىف قوته أن يصري مثل املحسوس بالفعل

 امللموس واملطعوم وغري  وكذلك،هو مثل املبرص بالقوة  فاملبرص،هبا احلاسمادته فيتصور 

ويشبه أن  ،يدركاحلس وإياه  واملحسوس األول باحلقيقة هو الذى يرتسم ىف آلة ،ذلك

 فإن معنى ، أحسست ىف النفس اخلارجى كان معناه غري معنىاليشء أحسست :يكون إذا قيل

 ومعنى أحسست ىف النفس ،لت ىف حسى أن صورته متث، اخلارجىاليشء أحسست :قوله

 )أن الصورة نفسها متثلت ىف حسى
)٢(

. 

تتمثل  أى ، العضو احلاسوإذا كان اإلحساس هو أن تستحيل صورة املحسوس إىل

 ، املحسوسةسينا ال يرمى أن جتريد احلاسة ملادة األشياء إال أن ابن ،فيه بوجه من التجريد

 وإنام يعنى أن هذه اللواحق تظل ،يعنى جتريدها عن لواحق املادة من وضع وكيف ومقدار

                                                 

  .١٩٨النجاة ، البن سينا صـ:  انظر )١(

  .٥٣ الشفا ، البن سينا صـ)٢(



      
  

 ٤٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

تلك  وإال ملا أمكن للحس أن يثبت ، ولكن بوضع وكيف ومقدار خمتلف،عند اإلدراك

 .الصورة إن غابت عن املادة

بعد تثبته يس وال ،ًاحلس ال يدرك رصف املعنى بل خلطا( :وىف هذا يقول ابن سينا

له زيادة  إنسان بل ،من حيث هو رصف إنسان ًفإن احلس ال يدرك زيدا ،زوال املحسوس

 حقيقة داخلة يف  األحوالولو كانت تلك ، وغري ذلك، ووضع، وأين، وكيف،كمأحوال من 

 هالصور إذا فارقواحلس مع ذلك ينسلخ عن هذه  ،شارك فيها الناس كلهمتل اإلنسان

 ) املادة وإال مع عالئق املادةوال يدرك الصورة إال ىف، املحسوس
)١(

. 

فإن  ، وبعضها إىل وسائط،اآلالت اجلسدانيةأن احلواس حمتاجة إىل ( :ويذكر ابن سينا

املحسوس إىل مشاكلة  ، واستحالة،ورة املحسوس ألنه قبول منها لص،ّاإلحساس انفعال ما

 مثل املحسوس  واحلاس بالقوة، مثل املحسوس بالفعل فيكون احلاس بالفعل،بالفعل

هناك تغري من  إذ ليس ،، وانفعال احلاس من املحسوس ليس عىل سبيل احلركة..بالقوة

من  صار بالفعل أن يكون الكامل الذى كان بالقوة قد  أعنى. بل هو استكامل،ضد إىل ضد

 )غري أن بطل فعل إىل القوة
)٢(

. 

تبني ( :ويعلق الدكتور حممد نجاتى عىل حديث ابن سينا ىف اإلدراك احلسى فيقول

 ، النفعال انفعال أو مقارنة فهو:لإلحساس عند ابن سينا صفتني وخاصيتني رئيسيتنيلنا ان 

ىف تعريف واحد اخلاصيتني  وإذا مجعنا بني هاتني ،وهو إدراك صور املحسوسات اخلارجية

الذى يقول به علامء  أمكننا احلصول عىل تعريف عام لإلحساس عند ابن سينا يشابه التعريف

                                                 

/  ط  ، دار العرب للبستانى ،٦٣ ، ٦٢صـبن سينا  ال-   الرسالة الثالثة -  تسع رسائل ىف احلكمة والطبيعيات)١(

 . م١٩٨٩الثانية 

 . ٥٧ ، ٥٦ الشفاء ، البن سينا صـ)٢(
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 إدراكية حتدث نتيجة  نفسية)أو ظاهرة( فنقول إن اإلحساس وظيفة ،النفس احلديثون

 )انفعال يقع عىل احلس من املحسوسات اخلارجية
)١(

. 

  االنفعال فهو يرى أن، واألمل املرافقني لإلحساسةاللذلقضية وقد عرض ابن سينا 

أو   ولكن الشهور باالرتياح،ًاحلسى مصحوب بارتياح أو نفور تبعا للمؤثر املالئم أو املناىف

ً أى أنه ليس إحساسا رصفا،النفور هو انفعال سيكولوجى  إليه  بل هو إحساس مضاف،ً

 .انفعال باطنى

ما يلتذ  ومنها ،ها ما ال لذة هلا ىف حمسوسها وال أملاحلواس من( :وىف هذا يقول ابن سينا

 بل ،وال يأمل  فأما التى ال لذة فيها فمثل البرص ال يلتذ باأللوان،املحسوساتويأمل بتوسط أحد 

األذن من صوت   فإن تأملت، وكذلك احلال ىف األذن، داخلذلك وتلتذ منالنفس تأمل من 

 بل من حيث ،تأمل من حيث تسمع أو تبرص ت مفرط كالضوء فليسشديد والعني من لون

 وأما الشم .ذلك لذة ملسيةبزوال ا  وكذلك حتدث فيه، أمل ملسىا ألنه حيدث فيه،تلمس

أما اللمس فإنه قد يأمل بالكيفية  و.ا بكيفية منافرة أو مالئمةتكيف إذا لتذانيأملان ويوالذوق ف

 بل بتفرق ،هى املحسوس األولأمل ويلتذ بغري توسط كيفية  وقد ي،امللموسة ويلتذ هبا

 )االتصال والتئامه
)٢(

. 

أن إن ابن سينا مل يفطن إىل ( : حممد عىل أبو ريان عىل ذلك فيقولويعلق الدكتور

وبأساسه  ىف عملية اإلدراك احلسى إنام يعصف بموضوعية اإلحساس تدخل هذا االنفعال

ىف احليوان  يرجع إىل الوهم  أو االرتياح إنامالشعور بالنفور ذلك أن ،التجريبى الواقعى

 ) اإلحساس ومصاحبة هذا الشعور لإلحساس ال مدخل هلا ىف عملية،واملفكرة ىف اإلنسان
)٣(

. 

                                                 

  . ٣٥حممد نجاتى صـ/  اإلدراك احلسى عند ابن سينا ، د )١(

  .٦١ الشفاء البن سينا صـ)٢(

الرابعة /  طة اجلامعية باإلسكندرية ،دار املعرف ، ٤٣٢أبو ريان صـ/ الفلسفى ىف اإلسالم ، د تاريخ الفكر :  انظر )٣(

 . م١٩٨٠
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 عن  وننتقل اآلن للحديث، احلسى الظاهر ووسائلهكان هذا حديث موجز عن اإلدراك

 . أال وهو اإلدراك احلسى الباطن،النوع الثانى من اإلدراك احلسى

اإلدراك احلسى الباطن فموضوعه صور املحسوسات ومعانيها وأما عن ) ب

 ، الوامهة، اخليال، املشرتك احلس:وأدواته أو وسائله القوى الداخلية للنفس وهى مخس

 . ومركز مجيع احلواس الباطنة هو الدماغ، احلافظة أو الذاكرة،املفكرة

صور قوى تدرك  فبعضها ،وأما القوى املدركة من باطن( :وىف هذا يقول ابن سينا

هي اليشء   الصورةأن هاموالفرق بين ، وبعضها قوى تدرك معاين املحسوسات،املحسوسات

ً يدركه أوال ويؤديه إىل  لكن احلس الظاهر،ً واحلس الظاهر معا تدركه النفس الباطنةىالذ

 فإن نفس الشاة الباطنة ، أعني شكله وهيئته ولونه، مثل إدراك الشاة لصورة الذئب،النفس

وأما املعنى فهو اليشء الذي تدركه النفس من .ً ويدركها أوال حسها الظاهر،دركهات

 ،عنى املضاد يف الذئبملالشاة  ثم إدراك ،ً من غري أن يدركه احلس الظاهر أوال،املحسوس

 ىفالذ ،يكون احلس يدرك ذلك ألبتة أن  من غري،ها إياه وهرهبا عنهوفوهو املعنى املوجب خل

 تدركه القوى الباطنة ى والذ، هو الصورة الباطنةثم القوى ،ًوال باحلسيدرك من الذئب أ

 . فهو املعنىدون احلس

ثم أخذ ىف تعريف كل قوة من قوى احلس الباطن، وبدأ باحلس املشرتك الذى 

 املقدم من الدماغ، تقبل بذاهتا مجيع  فذكر أنه قوة مرتبة ىف أول التجويف)فنطاسيا(يسميه 

 .ة إليها منها احلواس اخلمس متأدير املنطبعة يفالصو

قبله ما فظ  حي،من الدماغ وهى قوة مرتبة ىف آخر التجويف املقدم واملصورة اخليالوأما 

 .، ويبقى فيه بعد غيبة تلك املحسوساتاملشرتك من احلواس اجلزئية اخلمساحلس 

 بعض كب من شأهنا أن تر، من الدماغوأما املفكرة فهي قوة مرتبة يف التجويف األوسط

  . وتفصل بعضه عن بعض بحسب االختيار، اخليال مع بعضما ىف
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الغري  املعاين  تدرك، األوسط من الدماغالتجويفوأما الوامهة فهي قوة مرتبة ىف هناية 

وأن ،   عنهمهروب  كالقوة احلاكمة بأن الذئب، اجلزئيةاملحسوسات املوجودة ىف املحسوسة

 .الولد معطوف عليه

تدركه  ما حتفظ  ،و الذاكرة فهى قوة مرتبة ىف التجويف املؤخر من الدماغوأما احلافظة أ

  املحسوسات اجلزئيةالقوة الومهية من املعاين الغري املحسوسة املوجودة ىف
)١(

. 

فهى  ، مزدوج القوة سميت هبذين اإلسمني ألن عملهاويذكر الدكتور نصار أن هذه

 استعادة تلك  ومن حيث،تسمى حافظةمن حيث حفظها ملخزون ما جيئ عن طريق الوهم 

املعانى عند احلاجة إليها تسمى ذاكرة 
)٢(

. 

 والسؤال الذى ،كان هذا حديث موجز عن اإلدراك احلسى بنوعيه الظاهر والباطن

 هل اعتمد ابن سينا املعرفة احلسية أم انتقدها ؟ وإذا كان فام هو نوع :يطرح نفسه اآلن هو

 سيلته ؟املعرفة الذى جلأ إليه وما و

 باإلحساس  ال تكون-  كام ذكرنا من قبل -  إن املعرفة :ولإلجابة عىل ذلك نقول

املادية  والعالئق  بل يمزجها باللواحق احلسية، املجردةاملعانى  ألن اإلحساس ال يدرك،وحده

وعليه فقد  ، فهو ال يدرك الكليات بل يدرك اجلزئيات،من كم وكيف ووضع وأين وغري ذلك

 ، املعرفة احلسية املآخذ والعيوب عىل بعض-  كام يقول الدكتور فيصل عون - ا وجه ابن سين

، وأهنا تتوقف حقيقتها وأهنا تدرك األشياء عىل غري ،تعطينا إال معرفة نسبية أهنا ال :ومنها

 الثانوية  وأهنا ال متيز بني الصفات اجلوهرية والصفات،َعىل طبيعة املدرك ذاته
)٣(

. 

 إياها ً متجاوزا-  وإن كانت املعرفة تبدأ هبا -  مل يكتف باملعرفة احلسية وعليه فإن ابن سينا

  فامذا قال ؟، أال وهو املعرفة العقلية،ًمتجها إىل نوع آخر أرقى وأعىل

                                                 

  .٢٠٢  - ٢٠٠النجاة ، البن سينا صـ:  انظر )١(

  .١٨٧صـ / ١نصار جـ/ ىف الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقشات ، د :  انظر )٢(

  .٣٥٢فيصل عون صـ/ الفلسفة اإلسالمية ىف املرشق ، د :  انظر )٣(
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  :اإلدراك العقيل) ٢

 أعىل هذه العقل هو و، اإلنسانراك عن طريق قوى النفس الناطقة ىفيتم هذا اإلد

  . ولكل جماله،ىل وهو قسامن نظرى وعم،القوى

 التصورات والتصديقات احلاصلة للنفس  العقل هو:وىف هذا يقول ابن سينا

 فالعقل ،ى وعقل عمىلعقل نظر : وهو قسامن،حصل باالكتساببالفطرة والعلم ما 

قوة  العمىل والعقل ، من جهة ما هي كليةتقبل ماهيات األمور الكلية قوة للنفسالنظرى 

من أجل غاية  اجلزئيات لقوة الشوقية إىل ما خيتار منتحريك الللنفس هى مبدأ 

مظنونة
)١(

. 

إىل  فالقوة األوىل للنفس اإلنسانية قوة تنسب( : فيقولًويزيد ابن سينا األمر إيضاحا

 للصدق  وتلك، وهذه الثانية قوة تنسب إىل العمل فيقال عقل عمىل،النظر فيقال عقل نظرى

وهذه للقبيح  واملمتنع واملمكن  وتلك للواجب،توالكذب وهذه للخري والرش ىف اجلزئيا

 األولية ومبادئ هذه من املشهورات ومبادئ تلك من املقدمات ،واجلميل واملباح

وإىل القوى تاج ىف أفعاله كلها إىل البدن ، والعقل العمىل حي..واملقبوالت واملظنونات

 ، ومن كل وجهً دائاماه لكن ال وأما العقل النظرى فإن له حاجة ما إىل البدن وإىل قو.البدنية

 بل النفس هو اليشء الذى ،وليس ال واحد منهام هو النفس اإلنسانية ،بل قد يستغنى بذاته

 )له هذه القوى
)٢(

. 

بتأثري  وذلك ، بالفعلًصري عقالي ثم ، بالقوةًكون عقال يللمعقوالتوالعقل قبل إدراكه 

السبب ىف   وهو،والت من القوة إىل الفعل فهو الذى خيرج نفوسنا ىف املعق،عقل آخر بالفعل

 فكام ،بصارناأإىل  إىل نفوسنا كنسبة الشمس ة هذا العقل ونسب،املجردة  العقليةالصورإعطاء 

 كذلك حال ،بالفعل ً مبرصاأن الشمس تبرص بذاهتا بالفعل ويبرص بنورها بالفعل ما ليس

                                                 

  .٨٠ ، ٧٩لطبيعيات ، ابن سينا صـتسع رسائل ىف احلكمة وا:  انظر )١(

 . ١٨٥ الشفاء ، البن سينا صـ)٢(



      
  

 

 ٥٢ 
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 عليها التى ىف اخليال وأرشق اجلزئيات  فإن القوة العقلية إذا اطلعت عىل،هذا العقل عند نفوسنا

 ال عىل ،وانطبعت ىف النفس الناطقة ،جمردة عن املادة وعالئقها  استحالت،فينا نور العقل الفعال

املغمور ىف العالئق وهو ىف نفسه  أن املعنى عىل  وال،أهنا نفسها تنتقل من التخيل إىل العقل منا

معنى أن مطالعتها تعد النفس ألن يفيض عليها  عىل ل ب، جمرد يفعل مثل نفسهواعتباره ىف ذاته

املجرد من العقل
) ١(

  الفعال
)٢(

. 

ىف  -   كام يقول دى بور-  قوى النفس الدنيا  ال يرتك-  ىف رأى ابن سينا - والعقل "

 وبانتزاع شخصةوذلك بتجريد اإلحساس من العوارض امل ، هبا بل هو يرتقى،مكاهنا

 " كلية من الصور املتخيلة صورة
)٣(

. 

 ،الباحثونوقد حتدث ابن سينا عن مراتب العقل النظرى بحديث الفارابى كام يقول 

جمردة  األشياءماهيات   الذى هو قوة مستعدة لقبولاهليوالنى العقل :فجعل له مراتب أربع هى

 ، قريبة من الفعل حتى تصري قوة السابقةهو استكامل القوةالذى والعقل بامللكة  ،عن املواد

 وهو ماهية جمردة عن العقل املستفاد و، صورة مااستكامل النفس ىفقل بالفعل وهو والع

 خارج  منأصول النفس عىل سبيل ة ىفخاملادة مرتس
)٤(

. 

فيه  املعقوالت  كان ارتسام، الفعال أشداتصال العقل اإلنسانى بالعقلوكلام كان 

 فقد يشتد ىف ،ل املعقوالت لقبواالستعداد وهذا يعنى أن الناس متفاوتون ىف ،أوضح وأتم

ابن سينا عىل  ويطلق ، ال حيتاج ىف أن يتصل بالعقل الفعال إىل كبري شئالناس حتىبعض 

                                                 

ً                                     ليس عقال إنسانيا بل عقل كونى ، وهوالعقل الفعال )١( ويقوم  عن األول ، العقل العارش ىف سلسلة العقول الصادرة ً

الفعال عىل لعقل  املعقوالت من القوة إىل الفعل ، حيث يرشق ابدور هام ىف املعرفة اإلنسانية فهو الذى خيرج

العقل الفعال ىف   فيحصل فينا العقل بامللكة ، ويستمر تدخلنفوسنا فيخرج العقل اهليوالنى من القوة إىل الفعل

تاريخ الفكر الفلسفى ىف اإلسالم ، د : انظر [  أن تصري املعقوالت حارضة ىف العقل املستفاد عملية التعقل إىل

  ] .٤٤٠أبو ريان صـ/ 

  .٢٠٨شفاء ، البن سينا صـال:  انظر )٢(

  .٢١٨ تاريخ الفلسفة ىف اإلسالم ، دى بور صـ)٣(

 . ٨٠تسع رسائل ىف احلكمة والطبيعيات ، البن سينا صـ:  انظر )٤(
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 ، بدون توقف عىل وسائط رسعة االنتقال من املعلوم إىل املجهول: ومعناه)احلدس(هذا اسم 

 .باإلضافة إىل أن الناس متفاوتون ىف احلدس ومتفاوتون ىف عدد احلدوس

من  حصل املتعلم أو اعلم أن التعلم سواء حصل من غري : هذا يقول ابن سينا وىف

فإن  ،أقوى ألن استعداده ،املتعلمني من يكون أقرب إىل التصور فإن من ،نفس املتعلم متفاوت

 .ً حدساى القوهذا االستعداد  فيام بينه وبني نفسه سميلالستكامل ًنسان مستعداكان ذلك اإل

 أن يتصل بالعقل الفعال إىل ىف يشتد يف بعض الناس حتى ال حيتاج وهذا االستعداد قد

وجيب أن تسمى هذه  ،االستعداد لذلك بل يكون شديد ،وتعليم كبري يشء وإىل ختريج

ًاهليوالين عقال قدسيا العقل احلال من  ًإال أنه رفيع جدا ليس ،بامللكة العقلوهو من جنس  ،ً

 الكم أما ىف ، بالكم والكيففيه يتفاوتن احلديث مما  ثم يذكر أ كلهميشرتك فيه الناس مما

فألن بعض   الكيفوأما ىف ،الوسطىالناس يكون أكثر عدد حدس للحدود  فألن بعض

الزيادة   حد بل يقبلًليس منحرصا ىف التفاوت  وألن هذا،حدس الناس أرسع زمان

 االتصالة بشدة الصفاء وشد مؤيد النفس أن يكون شخص من الناس فيمكن ،والنقصان

فرتتسم  ، كل يشءهلام العقل الفعال ىفً قبوال إلأعني ،ً العقلية إىل أن يشتعل حدساباملبادئ

  العقل الفعال من كل يشءفيه الصور التي ىف
)١(

. 

عن ويذكر ابن سينا أن النفس الناطقة تتحقق بتلك احلالة عندما ال تشغلها جهة حتت 

 إىل أجسام  بدهنا وقد يتعدى تأثريها من، الباطنوال يستغرق احلس الظاهر حسها ،جهة فوق

 تعليم من الناس   بال-  القدسني -  املعقوالت من الروح وامللكية  وتقبل،فيه العامل وما
)٢(

. 

 : العقلية لدى ابن سينا أصلنيللمعرفة  إن:ويعلق الدكتور مجيل صليبا فيقول

 واآلخر قبول العقل ، احلسيةأحدمها استعداد العقل لتجريد املعانى العقلية من الصور

تفيض  والعقل الفعال جيمع ىف ذاته كل الصور التى ،للصور التى ترشق عليه من العقل الفعال

يعكسها عىل  ثم ، والفساد ليكسو هبا املادةإىل عامل الكون عليه من اجلواهر العلوية ثم يرسلها

                                                 

  .٢٠٦ ، ٢٠٥النجاة البن سينا صـ:  انظر )١(

  .٦٤تسع رسائل ىف احلكمة والطبيعيات البن سينا صـ:  انظر )٢(
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من حيث هى  الفعال  العقل فالصور موجودة ىف، املعرفةالعقل املستفاد ليصوغ هبا قوالب

إىل ذلك أن الصور  أضف ، فهى موجودة من جهة االنفعال أما ىف عامل الكون والفساد،فاعلة

 فالنفس ال ،عىل املادة  اإلنسانى جتئ متفقة مع الصور التى تفيضالتى تفيض عىل العقل

جود لألجسام هيب الو  الكىل وهذا املبدأ،اتصاهلا باملبدأ الكىلتدرك الكىل إال من جهة 

 ، اإلنسانى فيملؤه ضياء ثم ينعكس بعد ذلك عىل العقل،وخيلق األجناس واألنواع

وقصارى القول أن املعرفة ال تتم إال باإلرشاق 
)١(

. 

 بوسائله مما سبق يتبني لنا أن املعرفة عند ابن سينا مبدؤها اإلدراك احلسى الظاهر

إذ أن  كاملة عن املوجودات اخلارجية، ة لكن هذا اإلدراك غري كاف إلعطاء صور،املختلفة

الظاهر إنام   فكأن احلس،احتفاظها بلواحقهاوظيفته متثل الصورة احلسية املجردة عن املادة مع 

 بوسائله املختلفة  ثم يأتى بعد ذلك دور احلس الباطن، بحضورهيعاين املحسوس فقط ويشهد

 ،نطاق املعقولىف  مهية لكى تدخلوالذى يؤدى إىل أن تتهيأ املدركات احلسية بصورها الو

 تتجرد  وحينئذ،املختلفة وهنا إذا ما ختطى اإلدراك حدود احلس انتقل إىل ميدان العقل بمراتبه

 املحسوسة إىل صور معقولة  فتتحول الصور،ًصورة املدرك احلسى متاما عن املادة ولواحقها

ق العقل الفعال الذى يرشق طري لكن استمرار هذا التعقل ال يتم إال عن ،تتعقلها النفس

 أال وهو ،ً لدى ابن سينا تنحو نحوا آخر وهنا نجد املعرفة،باملعارف عىل النفس ويمدها

 .اإلرشافيةاالجتاه اإلرشاقى أو املعرفة 

 التجريبى ابن سينا جتمع بني االجتاه وعليه فإنه يمكن القول بأن املعرفة لدى

ابن  عىل  وهذا ليس بغريب،ّحياته إىل حد ما  آخرواالجتاه اإلرشاقى الذى آثره ابن سينا ىف

 و )أرسطو(اإلسالمى كام تأثر بالفارابى ومن قبله سينا الذى تأثر باإلسالم والتصوف 

 ).أفلوطني(

  

                                                 

 . م١٩٨٦دار الكتاب اللبنانى ، بريوت  ، ٢٦٠مجيل صليبا صـ/ ة العربية ، د تاريخ الفلسف:  انظر )١(
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  .أنواع املعرفة ً:ثالثا

 :ثالثأنواع  إىل  املعرفةقسم ابن سينا

 والواحد نصف جلزء،عظم من اأ الكل : مثل، معرفة املبادئ األويل وهو: فطرى:األول

 . وإذا ساوى أحد االثنني املتعادلني وجب أن يساوى الثانى،االثنني

 إىل جمهود وحيتاج ،والكليات العامةاملعقدة إدراك املجردات هو و : مكتسب:الثانى

 . النوع األولن جمهودأكرب م

  .هو معرفة األمور الغيبيةو : لدنى:الثالث

احلواس ألن طريقهام  ، تسمى باألداة الطبيعيةلنوعني األولنياألداة املدركة لو

 .ومها أمران طبيعيان ،والعقل

 وهو ، واإلهلام الوحىطريقه  ألن، فهى أداة غري طبيعيةلنوع الثالثل  األداة املدركةوأما

بمقدار  إال الغيبألن الروح ال تعرف  ، والتنسكووسيلته الفضيلة ،طريق غري طبيعى

النوم أكثر  حالة  لذلك هى ىف، اجلسمىل عتبلتغتصل به إال إذا  وهى ال ت،اتصاهلا بعاملها

منها ىف  األعىل باملألً بعد املوت أكثر اتصاال كام أهنا ، ىف حالة اليقظةا باملأل األعىل منهًاتصاال

حالة النوم
) ١(

. 

 ، بمسألة الوجودسينا من حيث ارتباطها عند ابن حديث موجز عن املعرفةكان هذا 

تأثريه   سينا بمن سبقوه ومدىومدى تأثر ابن ، وأنواع املعرفة، كل نوعراك ووسيلةوأنواع اإلد

 -  شاء اهللا  إن-  وكام سنرى ، رأينا أثناء احلديث عن اإلدراك احلسى الظاهرفيمن خلف كام

 .أثناء حديثنا عن فالسفة املغرب العربى

 

 

                                                 

 ىف الفلسفة اإلسالمية وصلتها وما بعدها ، ٢٥٢ـحممد غالب ص/، د  املسلمنيى املعرفة عند مفكر:انظر  )١(

   .٢٣٨ ، ٢٣٧ صـعوض اهللا حجازى/ د  ،حممد السيد نعيم/ د  ، بالفلسفة اليونانية



      
  

 

 ٥٦ 
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ا ا  
 املعرفة عند فالسفة املغرب

� �

����������� �

�������������������� �

  
ًفالسفة املغرب عموما وابن باجة خصوصاقبل احلديث عن املعرفة عند  أن  نود ،ً

وابن  نشري إشارة موجزة للمعرفة عند اإلمام الغزاىل الذى طبع املعرفة بعد الكندى والفارابى

من املغرب  وكان هلذا أثر بالغ ىف موقف ابن باجة وفالسفة ، عن هؤالءسينا بطابع خمتلف

 أن هذه عىل اعتبار إشارة موجزة ملسألة الوجود عند ابن باجة  كام نود أن نشري،مسألة املعرفة

 ذلك باحلديث عن املعرفة  ثم نتبع،املسألة يبنى عليها البحث ىف املعرفة كام ذكرنا من قبل

 : فنقول وباهللا التوفيق،عند ابن باجة

نعلم  كام -   حيث حرصها بعضهم،ةإذا كان املفكرون قد اختلفوا حول وسائل املعرف

  فإن،والعقل ومجع آخرون بني احلس ،وحده وحرصها آخرون ىف العقل ، وحده ىف احلس- 

عليهام الذوق  وزادوا  قد أخذوا باحلس والعقل عىل وجه العموم الصوفيةاإلمام الغزاىل و

 وروافد ،س احل أى أهنم مل يقترصوا عىل قوة إدراك واحدة، بل هنلوا من موارد،والكشف

 وأوسطها ، إال أهنم جعلوا هذه القوى متفاوتة، فأدناها احلس،العقل، وبوارق القلب

 . وأرقاها الذوق والكشف والبصرية،العقل

حديثه  بيان  ثم،وما هيمنا إبرازه هو بيان احرتام اإلمام الغزاىل للعقل ودوره ىف املعرفة

 :بإجياز شديد  فنقول وباهللا التوفيق،بة العقل وعلو مرتبته عىل مرت،عن الكشف والذوق واإلهلام
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 وحدد لكل ،العمىل العقل عن العقل وفصل العقل النظرى عن ىف احلديثلقد أفاض الغزاىل 

ًهاهو يعقد ىف اإلحياء فصال خاصا عن العقلف ، مهمتهمنهام  ورشفه وحقيقته وأقسامهً
) ١(

. 

أن  اعلم(  : حيث قال،سبب ىف ذلك الً مبينا انتقد املتصوفة الذين ذموا العقلكام أنه

  أن الناس نقلوا اسم العقل واملعقول إىل املجادلة واملناظرة-  أى هذا الذم -  السبب فيه

 أنكم  فلم يقدروا عىل أن يقرروا عندهم، وهو صنعة الكالم،باملناقضات واإللزامات

 ىف  به ورسوخه بعد تداول األلسنة إذ كان ذلك ال ينمحى عن قلوهبم،أخطأتم ىف التسمية

القلوب، فذموا العقل واملعقول، وهو املسمى به عندهم، فأما نور البصرية الباطنة التى هبا 

  وإن،!عليه؟يعرف اهللا تعاىل ويعرف صدق رسله، فكيف يتصور ذمه، وقد أثنى اهللا تعاىل 

لعقل  فإن علم باذم فام الذى بعده حيمد؟ فإن كان املحمود هو الرشع فبم علم صحة الرشع؟

ًاملذموم الذى ال يوثق به فيكون الرشع أيضا مذموما، وال يلتفت إىل   يدرك  إنه:يقولمن ً

، وهى اليقني ونور اإليامن بعني بعني اليقني ونور اإليامن ال بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يريده

 )الصفة الباطنة التى يتميز هبا اآلدمى عن البهائم حتى أدرك هبا حقائق األمور
)٢(

. 

 ،ًبالغا ً به اهتاممامهواهتام ،لعقلل مدى احرتام الغزاىل عىل  داللة واضحةدليوهذا النص 

ًإذ كثريا ما يضل  ، وطاملا أنه يعمل ىف جماله، براهينه مادامت أهنا ال تتصادم مع العقيدةلوقبو

 .ًالعقل عن سواء السبيل وخصوصا فيام هو فوق طاقته

وأداته  ، اليقينيةلتى يتوصل هبا إىل املعارف املصادر وا أعىلالكشف واإلهلام ويعد ،هذا

 جوهر عىل معنى أنهدر، بل  ىف الصاملضغة اجلاثمة تلك لكن ال عىل معنى أنه ،هى القلب

 . غري مادى تدرك بواسطته حقائق األشياءلطيف

 الصنوبرى  اللحم: أحدمها: لفظ القلب يطلق عىل معنيني:وىف هذا يقول الغزاىل

 وىف ، وهو حلم خمصوص وىف باطنه جتويف،ودع ىف اجلانب األيرس من الصدرالشكل امل

                                                 

 .دار الشعب بالقاهرة ، بدون / ، ط١٥٢ -١٤٠صـ/١إحياء علوم الدين للغزاىل جـ:  ذلك  راجع ىف)١(

 . ١٥٢صـ / ١ إحياء علوم الدين ، للغزاىل جـ)٢(
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وإنام يعنينا  ، لكن هذا اإلطالق ال يعنينا، هو منبع الروح ومعدنه،ذلك التجويف دم أسود

 وتلك ،تعلق  وهو أن القلب لطيفة ربانية روحانية، هلا هبذا القلب اجلسامنى:ىلاتاإلطالق ال

 املخاطب املعاقب  وهو،املدرك العامل العارف من اإلنسان وهو ،نساناللطيفة هى حقيقة اإل

 واملعاتب واملطالب
)١(

. 

 ًالقلب ال يصبح حمال لإلدراك الذوقى واملعرفة اليقينية، إال إذا صفت صفحتهو

 وأقبل ،وانجلت غشاوته، وارتفعت عنه حجب الشهوة واهلوى، وتغلب عىل الشيطان وجنده

 .اهلمةعىل اهللا تعاىل بكنه 

العالئق  وقطع ، وحمو الصفات املذمومة،الطريق تقديم املجاهدة( :وىف هذا يقول الغزاىل

 ،لقلب عبده اهللا هو املتوىل ذلك كان  ومهام حصل، واإلقبال بكنه اهلمة عىل اهللا تعاىل،كلها

ق  وأرش،الرمحة  وإذا توىل اهللا أمر القلب فاضت عليه،واملتكفل له بتنويره بأنوار العلم

 عن وجه القلب حجاب  وانقشع، وانكشف له رس امللكوت،وانرشح الصدر ،النور ىف القلب

عىل العبد إال االستعداد  فليس ،الغرة بلطف الرمحة، وتألألت فيه حقائق األمور اإلهلية

 والرتصد بدوام ، والتعطش التام،بالتصفية املجردة، وإحضار اهلمة مع اإلرادة الصادقة

 )تحه اهللا تعاىل من الرمحةار ملا يفصاالنت
)٢(

. 

  الغزاىل وقربه برضبأجاب عنه  فقد،وأما كيف يكون القلب أداة للمعرفة

 فلريجع إليهام من يشاء ،مثالني
)٣(

. 

أنه مل  إال ، اإلدراك القلبى أرقى وسائل املعرفةجعلوعىل الرغم من أن الغزاىل قد 

دور اإلدراكات  -  كام ذكرنا من قبل -  ىف الوقت نفسهملهي ومل ،ًيتعصب له تعصبا أعمى

 .األخرى ىف املعرفة

                                                 

 . ١٣٤٤ ، ١٣٤٣صـ / ٨املرجع السابق جـ:  انظر )١(

 . ١٣٧١صـ / ٨ املرجع السابق جـ)٢(

 .بعدها  وما ١٣٧٣صـ / ٨إحياء علوم الدين جـ:  راجع ىف ذلك )٣(
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طريق  يفارق وال( :وىف هذا يقول الغزاىل وهو يتحدث عن الفرق بني احلدس والفكر

 ألن حمل ،اإلهلام واحلدس طريق االكتساب والفكر ىف نفس العلم وال ىف حمله وال ىف سببه

 )العلم النفس
)١(

. 

 هى  وإنام،ً وليست كسبا فقط،فقطً ليست كشفا غزاىل كام يرى الوعليه فإن املعرفة 

 . ثم وهب وعطاء، وجتلية وصفاء،بذل وعناء

هو   وملا كان ابن باجة،كان هذا حديث موجز للغاية عن املعرفة عند اإلمام الغزاىل

 نقد  بدايات وإليه يرجع، الغزاىل مبارشةجاء بعد اإلمامالفيلسوف األندلسى األول الذى 

ً قدم نقدا جدليا حول مصادر املعرفة ث حي،مام الغزاىل الفكريةاجتاهات اإل  ،الغزاىلعند ً

 الدكتور غالبكام يقول - وكان من نتيجة ذلك النقد 
)٢(

الفلسفة  أن طبع ابن باجة - 

الطابع الذى جديد خيتلف متام االختالف عن بطابع  املعرفة  ىف املغرب ىف نظريةسالميةاإل

 .ه ىف املرشق، بعد أن خال له اجلو بوفاة أعالم الفالسفةكان الغزاىل قد طبعها ب

نظرية  حول ً ملا كان األمر كذلك كان البد من الوقوف أوال عىل رأى ابن باجة:أقول

ً وهل كان حمقا ىف هذا النقد أم ال، فنقول وباهللا ، ذلك بنقد ابن باجة للغزاىل ثم نتبع.املعرفة

  :التوفيق

كان  ، مبنى عىل احلديث عن مسألة الوجود-  كام ذكرنا - ة احلديث عن املعرفإذا كان 

 سائلني املوىل عز  فنقول،ًالبد لنا أوال من أن نشري إشارة موجزة ملسألة الوجود عند ابن باجة

 :وجل التوفيق والسداد

                                                 

، مكتبة  حممد مصطفى أبو العال / أ، حتقيق ١٦٢، ١٦١ للغزاىل صـ ،معارج القدس ىف مدارج معرفة النفس )١(

 . م١٩٦٨اجلندى بالقاهرة 

  بالقاهرةمجعية الثقافة اإلسالمية/ ط  ، ٣٧ ، ٣٦غالب صـ/ الفلسفة اإلسالمية ىف املغرب ، د :  انظر )٢(

 .م ١٩٤٨



      
  

 

 ٦٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 ، املوجود املوجود واملمكن وغري: هى،يرى ابن باجة أن للوجود درجات ثالث

ال ىف  لكن ، وهو موجود وغري موجود، واملمكن يقع بينهام،جودواملوجود يقابله غري املو

 :واآلخر ، وهو ما ال يمكن عدمه،ىأحدمها الرضور : ثم قسم املمكن صنفني،وقت واحد

 املمكن والزمان  وهذا يعنى أن هناك ارتباط بني، ماً وهو ما هو موجود وقتا،املوجود املطلق

 .ليتحقق ويتحول إىل وجود

 نحو  فبني أن اإلمكان ينزع،لك عن التقابل بني اإلمكان والعدمثم حتدث بعد ذ

 . أما العدم فينزع نحو االستحالة،الصحة والتامم

القوة أن  إىل  فأشار،ثم خرج من ذلك للحديث عن انتقال املوجود من القوة إىل الفعل

رضورة تقتىض هذا  ك، إال إذا كانت هناً بالقوة ال يصري شيئا بالفعل وأن ما،تتقدم الفعل بالزمان

 . وبالتاىل حتدث عن التغري وأنواعه وارتباطه باملقوالت العرش،التغري

كائنة  وحركة ، حركة رسمدية: فبني أن احلركة نوعان،ثم حتدث عن املحرك واملتحرك

ً وأن لكل منهام حمركا خمالفا لآلخر،فاسدة ًموجودا ً واحدا فمحرك احلركة الرسمدية ،ً

 فإن كان ، من واحدً يمكن أن يكون واحدا أو أكثر،رك احلركة الكائنة الفاسدة وحم،ًبالفعل دائام

ًواحدا كان طورا حمركا وطورا آخر غري حمرك ً تنتقل واحد فإن احلركة  وأما إن كان أكثر من ،ً

 .ً، فيكون السابق منها حمركا لآلخرمن الواحد منهام إىل اآلخر

 ، فقد حتدث عن احلركة واجلسم،سمكانت احلركة ال يمكن أن تكون دون جوملا 

 ، والنخلة وصنف األجسام إىل أجسام طبيعية كاحلجر،وتألف اجلسم من مادة وصورة

 إىل آخر ما ... األجسام الطبيعية والصناعية والتغري ىف،والرسير وأجسام صناعية كالكرسى

حتدث به ابن باجة ىف هذا املجال 
)١(

. 

                                                 

  دمشق مطبعة الرتقى ،، وما بعدها ٤٣ صـ حممد صغري حسن املعصومى/ د قيقحت،  ة، ابن باج فسكتاب الن: انظر  )١(

  .م١٩٦٠



      
  

 ٦١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 ننتقل إىل ،ختلفة التى تتضمنها مسألة الوجود املاإلشارات اخلاطفة للجزئياتبعد 

 : فنقول باهللا التوفيق، أال وهو موضوع املعرفة،املوضوع الذى هيمنا

هى  -   بكل صورها- ذهب ابن باجة إىل أن الوسيلة املثىل لتحقيق املعرفة الصحيحة 

املعرفة   وليس كام أنه هو الطريق إىل السعادة، اخلالص الذى ال تشوبه لذة حسيةالنظر العقىل

 ، رسائله املختلفة وهذه الوجهة من النظر بثها ابن باجة ىف،العرفانية عىل ما ذهب الغزاىل

ً إنسانا فاضال ىف مدينة ًكبريا كى يكونًففى بيانه ملعنى املتوحد الذى اهتم به اهتامما  ً

لعقل يفهم فا( : وىف هذا يقول، ذهب إىل أن أحد معانيه أنه البالغ مرتبة االتصال،فاضلة

التى تتناسب هبا  اإلضافة  إذ قد خال من،وهو واحد غري متكثر ، ما يفهم من املعقولمنه

 القصوى اإلنسانية  وهو السعادة، والنظر من هذه اجلهة هو احلياة اآلخرة،الصورة ىف اهليوىل

 )املتوحدة
)١(

. 

 

 :  ذكر منها،وعندما أراد أن يتحدث عن خصائص املتوحد

 .بالقوة الفكرية وما ال يكون إال هبايمتاز أنه  )١

 . إذ أهنا قائمة عىل الفكر والروية، أن أفعاله تتصف باالختيار)٢

 . أنه يتحرك وفق إرادته واختياره)٣

 أنه يفعل الفعل ألجل الرأى والصواب وال يلتفت إىل النفس البهيمية وال ما )٤

 حيدث فيها
) ٢(

. 

ى هى أحوال خاصة بالصور الروحانية  والت،يمتاز بالفضائل الفكريةأنه  )٥

 اإلنسانية كصواب الرأى وجودة املشورة وصدق الظن
)٣(

. 

                                                 

 فخرى ماجد/ رسائل ابن باجة اإلهلية ، حتقيق وتقديم د  رسالة اتصال العقل باإلنسان البن باجة ضمن )١(

 .م ١٩٦٨ ، دار النهار ، بريوت ١٦٦صـ

 . ٤٧  - ٤٥باجة ضمن رسائل ابن باجة اإلهلية صـتدبري املتوحد البن :  انظر )٢(

  .٧٦ املرجع السابق صـ)٣(



      
  

 

 ٦٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

عنه القصوى يعقل العقول البسيطة اجلوهرية، وترتفع  بأنه إذا بلغ الغاية  يمتاز)٦

ويليق به وصف إهلى بسيط، لفانية وأوصاف الروحانية الرفيعةأوصاف احلسية ا
)١(

. 

 ،ًالذى يعيش طبقا لدواعى العقل بأنه هو صية املتوحدشخوهكذا حدد ابن باجة 

 .وحيرص عىل تنمية عقله ىف جو من احلرية

عن  الصادرة  أن األعامل اإلنسانية املحضة هى من ذلك ليؤكد عىلابن باجةثم خرج 

ًتوضيحيا  ً ثم رضب مثاال،ال عن غريزة ثابتة ىف البرش ثبوهتا ىف احليوان ، وتفكريإرادة حرة

وكل فعل يوجد   بالطبع وخيتص به من األفعال فهى باختيار،لإلنسان يوجد كل ما( :قاللذلك ف

اخلاصة به هى ما  اإلنسانية واألفعال، لإلنسان باختياره فال يوجد لغريه من أنواع األجسام

فعل إنسانى فهو فعل  وكل ، فكل ما يفعله اإلنسان باختيار فهو فعل إنسانى،تكون باختياره

ًيكرس حجرا رضبه وعودا  مثل من ،... باالختيار اإلرادة الكائنة عن رويةأعنىباختيار، و ً

 يكرسه لئال خيدش غريه أو عن روية  أما من، فقط فهذه أفعال هبيميةخدشه ألنه خدشه

 )فذلك فعل إنسانى ،توجب كرسه
)٢(

. 

بن  ذهب ا فقد األقىص إدراك الصور الروحانية،هاكانت األعامل اإلنسانية هدفوملا 

 :أربعة أنواع  الصور الروحانيةباجة إىل أن

 . صور األجسام الساموية)١

 . وهو ىف الرتبة األوىل، وهو مطلق الروحانية، العقل الفعال)٢

 املعقوالت اهليوالنية وهى التى خيرجها العقل الفعال من القوة إىل الفعل، )٣

 .التوهى دون العقل الفعال وفوق سائر املعقو ،وتصبح بذلك كليات

 .املوجودة ىف احلس املشرتك واملخيلة والذاكرة املعانى -  ٤

                                                 

  .٨٠ ، ٧٩ املرجع السابق صـ)١(

  .٤٦ املرجع السابق صـ)٢(



      
  

 ٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

  صور األجسام: أوهلا: أصنافالروحانيةوالصور ( :ابن باجةوىف هذا يقول 

 ، املعقوالت اهليوالنية: والثالث، العقل الفعال والعقل املستفاد: والصنف الثانى،املستديرة

التخيل  هى املوجودة ىف احلس املشرتك وىف قوةو ، املعانى املوجودة ىف قوى النفس:والرابع

نسبة إىل  وأما الصنف الثالث فله ، بوجهً والصنف األول ليس هيوالنيا.وىف قوة الذكر

 إذ ،بذاهتا  وألهنا ليست روحانيةويقال هلا هيوالنية ألهنا معقوالت هيوالنية ،اهليوىل

إذ مل تكن ىف  ً،غري هيوالنى أصال وأما الصنف الثانى فهو هبذا الوجه ،وجودها ىف اهليوىل

املعقوالت اهليوالنية   ألنه متمم، وإنام نسبته إىل اهليوىل،وقت من األوقات رضورة هيوالنية

الرابع فهو وسط بني املعقوالت   وأما الصنف،العقل الفعال وهو ، هلاوهو املستفاد أو فاعل

 )والنية والصور الروحانيةياهل
)١(

. 

هي  التى ،القوى اإلنسانية هي القوة العاقلة تضح أن أعىلومن خالل هذا النص ي

ً تدرك نفسها إدراكا صحيحا لكنها،بفطرهتا قادرة عىل إدراك نفسها وغريها ال أهنا حني عىل  ،ً

والتى ال تتعدى  ، الفالسفة باهليوالنيةيدعوها  هذه احلالة التي غريها إال أنه خيالفها ىف منتدرك

 :عملني

 .راك املتموجاإلدهذا  :األول

 . مواضعها من الدماغسات وتكديسها ىفح انتزاع الصور من امل:والثانى

 مهمتها  تبدأإذ ذاكو ، القوة إىل الفعلفإذا تلقت معونة العقل اإلجيايب انتقلت من

هبذه  سمت  فإذا حتقق هذا التجريد،احلقيقية فتجرد الصور التي كانت خمتزنة لدهيا وهي بالقوة

صارت  :وبالتايل، فأصبحت معقوالت بالفعل ، إىل درجة العمومية الفرديةالصورة من درجة

 عقل بالفعل كلويدركهاهى  صور تدركها  بدورهاهلا ،كائنات حقيقية
)٢(

. 

                                                 

 . ٥٠ ، ٤٩ املرجع السابق صـ)١(

 . ٢٧٧غالب صـ/ املعرفة عند مفكرى املسلمني ، د :  انظر )٢(



      
  

 

 ٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

بل  ،ِ حسب احلرف والرئاسة مل يكتف بتصنيفهم،طبقات املجتمعتصنيف وعندما أراد 

فذكر أن  ، األفعال هبذه قيامهمًضع تصنيفا آخر بحسب الصورة التى يراعيها الناس عندو

ًمجيعا املرتبة  وأعالها ، ويعلوها املرتبة اجلسامنية الروحانية، اجلسامنية اخلالصةأدناها املرتبة

 التى يقوم اإلنسان إن أعىل املراتب هى املرتبة( :حيث يقول ،وهى التى هتمنا الروحانية العقلية

 )ًأن من فعل فعال كهذا فهو إهلى فاضل وتوىص به احلكمة و،ًوفقا ملا يأمر به العقل
)١(

. 

 أى أنه ال ،وابن باجة ىف كالمه هذا ال يوضح طريقة اتصال اإلنسان بالعقل الفعال

 . فيتمم ذلك بتوسط إهلى،يبني املرحلة األخرية من مراحل االتصال

إال  تبدأ باحلواس، - كام هو واضح -وهكذا فإن املعرفة عند ابن باجة وإن كانت 

 ال تتهيأ  هذه مع األخذ ىف االعتبار أن املعرفة العقلية،العقل وحده تأتى يقينية عن طريق أهنا

 . نفر قليل من الناس وهم املتوحدونوال يدرك املعرفة العقلية اخلالصة إال ،لكل الناس

 والغزاىل جعل اإلهلام ، أهم وأوثق مصادر املعرفةوملا كان ابن باجة قد جعل العقل

ً فقد هاجم ابن باجة الغزاىل هجوما عنيفا،ادر املعرفةأهم وأوثق مص ببعض  ورماه ،ً

 ؟ًل كان حمقا ىف هذا النقد أم ال، فامذا قال ابن باجة ؟ وهاألوصاف التى ال تليق

 الذى يتبعه  باجة أن منهج الصوفينيابنيذكر  : التوفيقولإلجابة عىل ذلك نقول وباهللا

لسعادة او رغم ادعائه بأنه قد حصل احلقيقة ،نيةالغزاىل يضعه ضمن مفكرى الدرجة الثا

زعم الصوفية ( :ابن باجة  يقول وىف هذا، فهذه االدعاءات ليست إال خياالت وظنون،القصوى

 بل بالتفرغ وبأن ال خيلو طرفة عني عن ، تعلمدراك السعادة القصوى قد يكون بالإأن 

وذلك كله ظن  ،مكن ذلك وألنه متى فعل ذلك أمجعت القوى الثالث وأ،ذكر املطلق

إذن لو كانت صادقة وغاية  وهذه الغاية التى ظنوها ، عن الطبعوفعل ما ظنوا أمر خارج

ولبقى أرشف  كان منها مدينة  ولو أدركت ملا، فإدراكها بالعرض ال بالذات،للتوحد

 وكان يبطل مجيع التعاليم والعلوم ،ً وكان وجوده باطال،ً فضال ال عمل لهأجزاء اإلنسان

                                                 

  .٧٩تدبري املتوحد صـ:  انظر )١(



      
  

 ٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 بل والصنائع الظنونية كالنحو وما ، وال هذه فقط،الثالثة التى هى احلكمة النظرية

)جانسه
)١(

. 

ىف   يقولونكذلك ، غاية قصوى لإلنسانوهذا هو الذى ظنه الصوفية( ً:أيضاويقول 

 قامت  ألهنم لقصورهم عن الصور الروحانية املحضة)عني اجلمع(  و)مجعك اهللا(دعائهم 

وشعروا  وملا كانت هذه تكذب عند افرتاقها ، الروحانية مقام تلكعندهم هذه الصورة

عند اجتامعها  كانت  وملا، ظنوا اجتامعها هى السعادة القصوى،ًبصدقها عند اجتامعها دائام

ًأحسن كثريا مما ىف  نفسأ وغريبة وحمسوسات بالقوة هائلة املنظر حترض ملن اجتمعت له صور

مدركات روحانية  أنه أدرك :، ولذلك يقول الغزاىلذهالوجود ظنوا أن الغاية إدراك ه

وكان ما كان مما لست  :ض بعظم ما شاهد بقول الشاعرّ الروحانية وعروشهد اجلواهر

 )أذكره
)٢(

. 

 حني ظن ًمر هينا األالغزاىل حسبأن ( : عىل ما يقول دى بورويرى ابن باجة

باجة  ويرى ابن ،ذفه اهللا ىف النفسالسعادة ال تكون إال باالمتالك الكامل للحقيقة بنور يق

 ىف همن ً حباًالفيلسوف جيب أن يكون قادرا عىل الزهد ىف تلك السعادة أن - ً خالفا هلذا - 

 ،أن تكشفهاً حسية حتجب احلقيقة فضال عن  وأن الصوفية الدينية بام فيها من صور،احلقيقة

 )صل إىل مشاهدة اهللا العقىل اخلالص الذى ال تشوبه لذة حسية هو وحده املووالنظر
)٣(

. 

 من  أنه قد اطلع عىل كتاب املنقذ: فيؤكد لناالوداع يعود ابن باجةوىف رسالة 

ىف  القصوى  وأنه بلغ الدرجة، مشاهدة بعض األمور اإلهليةوأن ادعاء الغزاىل ،الضالل

كتاب  وقد وصل إلينا( : يقولوىف هذا ، ليس أكثر من أضغاث أحالم،السعادة ىف عزلته

 وذكر أنه ،ً وصف فيه طرفا من سريته، وسامه املنقذ، الغزاىلرجل املعروف بأبى حامدال

ً إهلية والتذ التذاذا عظيامًاشاهد عند اعتزاله أمور  ،مما لست أذكرهفكان ما كان ( : ومما قاله،ً

                                                 

 . ٥٦ ، ٥٥لسابق صـ املرجع ا)١(

  .٥٥ املرجع السابق صـ)٢(

 . ٣٠٣ تاريخ الفلسفة ىف اإلسالم ، دى بور صـ)٣(



      
  

 

 ٦٦ 
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 من أمره أنه مل ينتقل عن  وهذا الرجل يبني،وهذه كلها ظنون وأشياء يقيمها مثاالت احلق

 ) احلقمغالط بخياالت وأنه غالط أو ،هذا الصنف وال عن مآله األوىل
)١(

. 

بأنه ورماه  ، فهامجه مهامجة عنيفة،ىل موقف املعارضاوهكذا وقف ابن باجة من الغز

ومن هنا  ، فضل وأضل كل من انساقوا وراءه ىف هذا الرساب،ًسبال خيالية سخيفةك سل

 ،من نشاطه كل دعوة تلغى العقل أو حتد أن -  الفيومى الدكتور كام يقول -  ةيرى ابن باج

 ، وهى العقل واحلريةال أ، ىف اإلنسانألهنا تلغى أهم صفات اإلنسان ،هى دعوة إىل الشقاء

ى أهنم جعلوا أور ،الفاضلة ىف مدينته  أعضاء الصوفيةيكون ولذلك رفض ابن باجة أن

 وأن ،يربروا طغياهنم أن  من وسائلهم حتى استطاع الساسةالدين ىف أيدى الساسة ووسيلة

 وحماولة ، عقله وحريته وهو احتقار أسمى ما ىف اإلنسان،ينفذوا به ما أراد الطغيان تنفيذه

  عن بلوغ اخلري وحتقيق ماهيته بجهدههإقناعه بعجز
)٢(

. 

 فيمكن ، االعتداد بالعقل السبب الذى دفع ابن باجة إىل أن نتلمسما أردناوإذا 

 ،فيهسادت والفوىض التى  ، هو احلال الذى انتهى إليه جمتمعه بأن السبب ىف ذلك:القول

 يبحث عن  أخذ، ملا رأى ابن باجة ذلك،واألفعال الالعقلية الصادرة عن حكام الطوائف

ً سبيال لإلصالح  فلم جيد أمامه إال العقل،شياءخمرج هلذه األ
)٣(

. 

وعىل  ، رسائله املختلفةًمتاما ىف وهذا واضح ،ارابى وابن سينا إىل شدة تأثره بالفباإلضافة

 ).رسالة الوداع( و )رسالة االتصال( و )تدبري املتوحد(وجه اخلصوص 

ًحمقا ىف  باجة  هل كان ابن: أال وهو،ًوالسؤال الذى طرحناه سابقا وبقى أن نجيب عليه

 الصواب ىف هذا ؟ًنقده للغزاىل والصوفية عموما ىف طريق املعرفة أم جانبه 

 : ىف هذا النقد لعدة أمورابن باجة قد جانبه الصواب إن :ولإلجابة عىل ذلك نقول

كتاب  إال -  كام ذكر ذلك ابن باجة نفسه -   الغزاىلطالع من كتبأن ابن باجة مل ي  )أ

 فإنه ال يتأتى ، شأنه وإذا كان هذا،فكرهوعىل هذا فهو مل يعرف كل جوانب  ،املنقذ من الضالل

                                                 

  .١٢١ رسالة الوداع البن باجة ضمن رسائل ابن باجة اإلهلية صـ)١(

 .م ١٩٨٨أوىل / ، دار اجليل ، بريوت ، ط ١٣٢،  ١٣١الفيومى صـ/ د ،ابن باجة وفلسفة االغرتاب :  انظر )٢(

 .م ١٩٩٢أوىل / ، دار املعارف ، ط٣٧٨الفيومى صـ/ د،يخ الفلسفة اإلسالمية ىف املغرب تار:  ظران )٣(



      
  

 ٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

رائه آ إذ كيف هيامجه وهو مل يطلع عىل ، عامية وإال فإنه رمى ىف،معه أن حيمل عليه وهيامجه

 .كاملة

  كام -   الواقع ألن، إنام هو زعم ساقط، يرفضون العقلالصوفيةو  الغزاىلزعمه أن) ب

)١(ًذكرنا سابقا 
كطريق  العقل الصوفية وعىل رأسهم الغزاىل ال يرفضونعكس ذلك ف -  

ولكن هلذه  ، العقل كطريق ملعرفة احلقيقة فهم يعرتفون برشعية،بل يعتربونه ىف جماله ،للمعرفة

 هو طريق ، فوق العقلً طورا آخروا أن هناكومن ثم رأ ، وجماالهتااملعرفة العقلية حدودها

 .الكشف واإلهلام والبصرية

 عليهنى ً ابن باجة رأيه كان خمالفا لألساس الذى بأن األساس الذى بنى عليه )جـ

ىف العقل  وملا مل جيدها ، احلقيقة اليقينية املطلقة كان يبحث عن ذلك أن الغزاىل، رأيهالغزاىل

متفسخ ىف جمتمع  ظهرأما ابن باجة فقد  ،ثورته الشكية التى هدأت ذوقيةل املعرفة الّ وفض،نبذه

مه إال  فلم جيد أما،ه من ذلك أخذ يبحث عن خمرج ل ومن ثم،عقليةالمليىء بال فوضوى

 ًالعقل سبيال لإلصالح
)٢(

. 

تكون   الصحيحةاملعرفةف ،لعقلل كاملة الته ثققد أعطى  ابن باجةوعىل أية حاله فإن 

 ،يعرففيام   والعقل صادق، والسعادة تنال بالعقل، بالعقلواملعرفة املطلقة تكون ،بالعقل

 ، ابن باجة إليههب ذ ما قاله أو ماوال شك أن ، بعقله كل شئيعرف اإلنسان أن ويستطيع

 ،الفلسفة اإلسالمية ىف تاريخ أحد مراحل التطور إذ أنه يعد ، ىف ذلك الوقتتهكان له أمهي

 وحده كطريق موصل  وترصحيه بعدم الثقة ىف العقل، بعد هجوم الغزاىل عىل العقلخاصة

 .لمعرفةل

ن مم ىف غريه فإنه وال شك قد أثر -  كام ذكرنا - من سبقه وإذا كان ابن باجة قد تأثر ب

 . اهللا تعاىل وابن ميمون وغريهم عىل ما سنرى إن شاء، وابن رشد، بعده كابن طفيلأتى

                                                 

  .٥٦ راجع ىف ذلك صـ)١(

الطنطاوى فراج ، رسالة / الفكر االجتامعى ىف فلسفة املسلمني دراسة تطبيقية عند ابن باجة ، د :  انظر )٢(

  .٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٠٥م صـ١٩٩٥ماجستري خمطوط بكلية أصول الدين بطنطا 
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اآلن  وننتقل ، أال وهو ابن باجة،املعرفة عند رأس فالسفة األندلسكان هذا عن 

 أال وهو ،ف آخر من فالسفة املغرب اإلسالمىلدراسة املعرفة عند شخصية أخرى وفيلسو

 .ابن طفيل

� �

� �

������������� �

�������������������� �

  
أنواع  ىف بادئ ذى بدء نود أن نشري إىل أن املؤرخني قد ذكروا البن طفيل آثار متعددة

 ومل ،مجيعها لكن هذه اآلثار قد فقدت ،إىل آخره.. .الفلسفة املختلفة من إهليات وطبيعيات

 ،) ابن يقظانحي(هى رسالة أال و -  وهى التى وصلت إلينا - يبق منها إال رسالة واحدة 

 خالصة آراء الرجل ىف املوضوعات -  بحق -  وكانت ،والتى ترمجت إىل لغات كثرية

معتمدنا الوحيد فيام  هى -  شئنا أم أبينا - وبالتاىل ستكون هذه الرسالة  ،الفلسفية املختلفة

 ، املعرفة باإلشارة إىل مسألة الوجود كمقدمة ملسألة- كام اعتدنا -  ونبتدئ،نحن بصدده

  :فنقول وباهللا التوفيق

احلسى   أما عن الوجود. ووجود عقىل، وجود حسى: الوجود إىل نوعنيقسم ابن طفيل

 اجلسم فذهب إىل أن حقيقته هو االمتداد ىف الطول والعرض فقد حتدث ابن طفيل عن

 .والعمق

عم يً واحدا ً هل جيد وصفا-  حى-  فنظر( :طفيل عىل لسان حى ابن وىف هذا يقول

 املوجود ىف االمتداد إال معنى ،ًفلم جيد شيئا يعم األجسام كلها ، حيها ومجادها:مجيع األجسام
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هذا املعنى هو أن  فعلم ، والعمق، والعرض، التي يعرب عنها بالطول، األقطار الثالثة ىفمجيعها

 )للجسم من حيث هو جسم
)١(

. 

أخر  ومن يشء ،سميةاجل مركبة من معنى  سائر األجساموقد الحظ ابن طفيل أن

النفس   ويسمونه، ما يسميه النظار بالطبيعة بالنسبة للجامد وهذا املعنى هو،اجلسميةزائد عىل 

 إىل - حى -  نظر: وىف هذا يقول، والنفس احليوانية بالنسبة للحيوان، للنباتالنباتية بالنسبة

منهام مركبة من   فرأى أن حقيقة وجود كل واحد،واألحياءسائر األجسام من اجلامدات 

 فالحت له ،من واحد أكثر ماإ و،ما واحد إ: ومن شئ آخر زائد عىل اجلسمية، اجلسميةمعنى

 أن الروح احليوانى الذى ، والح له ىف مجلة ما الح من ذلك،صور األجسام عىل اختالفها

النظار بالنفس  الذى يعرب عنه  وهو، عىل جسميتهالبد له من معنى زائدمسكنه القلب 

 للحيوان يشء خيصه ىالغريز يقوم للنبات مقام احلار ىًيضا لليشء الذأ وكذلك ،يوانيةاحل

 ،أجسام اجلامداتوكذلك جلميع  ، يعرب عنه النظار بالنفس النباتيةى وهو الذ،هو صورته

  بالطبيعةالنظارعنه  يعرب ىوهو الذ
)٢(

. 

 ويشء ، هناية له أمر باطل الً والقول بأن جسام، كلها متناهيةماجساأل أن  ابن طفيلىأرو

  هذاأما : عندما قال، ودلل عىل ذلك بام يسمى بدليل اخلطوط، ومعنى ال يعقل،ال يمكن

 فهذا ال ،حيس وقع عليها التي تليني والناحية فهو متناه من اجلهة التي ىاجلسم السامو

أعلم  ينإف ،الشك وهي التي يداخلني فيها ،وأما اجلهة التي تقابل هذه اجلهة ،شك فيهأ

يبتدئان من هذه اجلهة   ألين إن ختيلت أن خطني،املحال أن متتد إىل غري هنايةمن  أنهًأيضا 

 ثم ختيلت أن أحد هذين ، سمك اجلسم إىل غري هناية حسب امتداد اجلسماملتناهية ويمران ىف

ى الذ طرفه طبقأما بقي منه و ثم أخذ ، قطع منه جزء كبري من ناحية طرفه املتناهياخلطني

 وأطبق اخلط املقطوع منه عىل ،يشء منه  مل يقطعكان فيه موضع القطع عىل طرف اخلط الذى

                                                 

/  ، ط  ، الدار املرصية للطباعة والنرش١٣٩عبد احلليم حممود صـ/  د ، فلسفة ابن طفيل وقصة حى بن يقظان )١(

 .الثانية ، بدون تاريخ 

 . ١٣٦ ، ١٣٥املرجع السابق صـ:  انظر )٢(
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ة التي يقال إهنا غري  إىل اجله-  كذلك -  معها وذهب الذهن،اخلط الذى مل يقطع منه شئ

 ،خرغري هناية وال ينقص أحدمها عن اآلًطني أبدا يمتدان إىل اخلما أن نجد إ ف،متناهية

 ال يمتد ما أنإ و،يقطع منه يشء وهو حمال مل ىً قطع منه جزء مساويا للذىفيكون الذ

 ،ًمتناهيا وقد كان ً، قطع منه أوالىيه القدر الذ فإذا رد عل،ً فيكون متناهيا،ًبداأالناقص معه 

 وال يفضل ،يقطع منه يشءمل  ىخر الذيقرص عن اخلط اآل ال  وحينئذ،ًمتناهياً كله أيضا صار

 تفرض فيه هذه اخلطوط ى فاجلسم الذ،ً فذلك أيضا متناه،متناه وهو ،إذن مثلهفيكون  ،عليه

ه  فكل جسم متنا، أن تفرض فيه هذه اخلطوط وكل جسم يمكن،متناه
)١(

. 

أن  رأى  عىل العامل العقىلعندما فارق املحسوس وأرشف :أما عن الوجود العقىل

واألفالك  بعد ذلك نظر إىل الكواكبنه ثم إ( : فهو يقول،الكواكب واألفالك هلا ذات جمردة

عن قبول التغري   ورآها شفافة ومضيئة بعيدة، جارية عىل نسق،فرآها كلها منتظمة احلركات

ً فحدس حدسا قويا أن هلا ذوات سوى أجسامها،والفساد  ذلك املوجود الواجب تعرف ،ً

 ل ذاته هو أجسام مث ىف وال منطبعة، وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام،الوجود

 )ةالعارف
)٢(

. 

 

 :وذوات األفالك تتصف عنده برضوب ثالثة من الصفات

ى  تعط الصفات هبذه وهي، الكون والفسادإىل ما حتتها من عامل باإلضافةصفات هلا ) ١

 هبا األجسام ىف عامل الكون ستعدت األمور التي  وغريها منواإلضاءة ةدو والرباحلرارة

  .حانية من واجب الوجود لفيضان الصور الرو،والفساد

 ، طاهرة منزهة عن الكدر والرجس وهى هبذه الصفات نرية،ذاهتاب هلا ى هاتصف) ٢

 . باالستدارة بعضها عىل مركز نفسها، وبعضها عىل مركز غريهاتحركتو

                                                 

  .١٤٦ ، ١٤٥املرجع السابق صـ:  انظر )١(

  .١٦٤ املرجع السابق صـ)٢(
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  واجب تشاهد وهى هبذه الصفات،باإلضافة إىل واجب الوجودصفات هى هلا ) ٣

 إال  وال تتحرك، إرادتهمسخرة لتتميم  وهى، عنهتعرضال  و، مشاهدة دائمةالوجود

  قبضتهبمشيئته وىف
)١(

. 

 وارتباط هذا ،ومن الواضح أن العامل العقىل عند ابن طفيل مكون من عقول األفالك

 ويبدو أنه متأثر ىف ذلك ،العامل بالعامل اإلهلى من ناحية وبالعامل املادى من ناحية أخرى

 .جردة ىف املثل امل)أفالطون(بفلسفة 

 لديه أن اهللا تعاىل هو املوجود احلق الواحد ووجوده هو - كذلك - ومن الواضح 

 .الوجود احلقيقى

 وهو  ننتقل إىل مسألة املعرفة،بعد هذه الكلمة املوجزة عن مسألة الوجود عند ابن طفيل

 :املوضوع الذى هيمنا فنقول وباهللا التوفيق

  وكذا الوقوف عىل طبقات،ابقني عليه طفيل للفالسفة السعىل نقد ابنإن الوقوف 

  ليعطينا الرؤية الصحيحة، كل طبقة وخصائص،املجتمع أو الناس الوارد ذكرهم ىف قصته

 ،وقنع ذلك أن نقده للفالسفة وموقفه منهم يتبني منه إىل أى اجتاه ذهب ،لنظريته ىف املعرفة

 . نظرهوأرقى من وجهةوالوقوف عىل طبقات الناس ىف قصته يتبني منه أى الطبقات أعىل 

 فقد عرضه ىف الغرض أو السبب الثانى من أما نقده للفالسفة السابقني عليه

 كان -  فيام وراء الطبيعةً وخصوصا- ذكر أن التأليف الفلسفى  حيث ،أسباب تأليفه لقصته

 بشئ منه مل ومن ظفر ، وال يظفر باليسري منه إال الفرد بعد الفرد،ًمعدوما ىف املغرب العربى

 املغرب من كتب اليونان  لكن مل يصل إىل، ثم شاع املنطق وعلم الكالم،ًيكلم الناس إال رمزا

 كام أن ،ًيكن وافيا باملراد مل )أرسطو( وذلك أن ما وصل من كتب ،واملشارقة ما ينقع الغلة

 املنطق، وما كان منها من الفلسفة  فقد كان أكثرها ىف،ًكتب الفارابى كانت كذلك أيضا

 وأما ابن سينا فعىل ،أمثلة لذلك ثم رضب عدة ،لصة فهى كثرية الشكوك واالضطراباخلا

                                                 

 .م ، بدون ١٩٩٧الثانية /  ، ط ٥٨عبد املعطى بيومى صـ/ ابن طفيل وفلسفته ، د :  انظر )١(
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 ال تفى - ً أيضا - أنه رأى أن كتبه  إال ، به وبمنهجه العقىلالرغم من إعجاب ابن طفيل

 وأما الغزاىل فقد امتدحه ابن طفيل ىف ، أجلهابالغاية التى يتطلب الناس احلكمة املرشقية من

 وحيل ىف وأنه يربط ىف موضع ،عقلية اجلامهريه أخذ عليه أنه بنى كتبه عىل  لكن،مسألة الشك

وأما ابن باجة فقد أعطاه ابن  ،عدة أمثلة لذلك  ثم رضب، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها،آخر

 كام ، لكن بطريق العلم النظرى فقطاالتصال العقىل رتبة  حيث ذكر أنه قد بلغ،طفيل قدره

 ثم وصف من جاء ،ًمن هو أثقب ذهنا وأصح روية منه ه ىف األندلسوصفه بأنه مل يكن ىف زمن

 . ذلك بأهنم ىف حد التزايد أو الوقوف عىل غري كامل أو مل تصل إلينا حقيقة أمرهبعد

لن  سؤالك والغرض الثاين من الغرضني اللذين قلنا إن( :وىف هذا يقول ابن طفيل

 اهللا  أكرمك-  وهذا ،ىل طريقة أهل النظريتعدى أحدمها هو أن تبتغى التعريف هبذا األمر ع

 من الكربيت  ولكنه أعدم،حيتمل أن يوضع يف الكتب وتترصف به العبارات يشء - بواليته

 حد ال الغرابة ىفألنه من  ، نحن فيهىالذ -  بالد األندلس -   هذا الصقعوالسيام ىف ،األمحر

فإن امللة  ،ًإال رمزا الناس مل يكلممنه بشئ  ظفر ومن ،الفرد الفرد بعديظفر باليسري منه إال 

وال تظن أن الفلسفة  ،نهع والرشيعة املحمدية قد منعت من اخلوض فيه وحذرت احلنيفية

الغرض الشفاء تفي هبذا  كتاب وىف ، وأيب نرص طاليسالتي وصلت إلينا من كتب أرسطو

 لك أن من نشأوذ ،كفاية  فيهً من أهل األندلس كتب فيه شيئاًوال أن أحدا ، أردتهىالذ

أعامرهم بعلوم قطعوا  ، فيهاباألندلس من أهل الفطرة الفائقة قبل شيوع علم املنطق والفلسفة

ثم خلف من بعدهم  ،... من ذلك ومل يقدروا عىل أكثرً رفيعاًوبلغوا فيها مبلغا ،التعاليم

ً نظرا ًيكن فيهم أثقب ذهنا وال أصح ومل ،ًخلف آخر أحذق منهم نظرا وأقرب إىل احلقيقة

ته املنية قبل ظهور مشغلته الدنيا حتى اخرت أنه  غري،وال أصدق روية من أبى بكر بن الصائغ

ومة من أواخرها زجمليف إنام هى آيوجد له من الت ما وأكثر ،ا حكمتهيخزائن علمه وبث خفا

ترتيب عبارته ىف بعض املواضع عىل غري الطريق و ،.. وتدبري املتوحد،ككتابه ىف النفس
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 ، فهذا حال ما وصل إلينا من علم هذا الرجل،مال لتبديلها ولو اتسع له الوقت ،كملاأل

 .ونحن مل نلق شخصه

من  وأما .ً فلم نر له تأليفا،ن مل يوصف بأنه ىف مثل درجتهممًوأما من كان معارصا له 

مل  أو ممن  أو الوقوف عىل غري كامل،جاء بعدهم من املعارصين لنا فهم بعد ىف حد التزايد

 .تصل إلينا حقيقة أمره

 فهى  وما ورد منها ىف الفلسفة، من كتب أبى نرص فأكثرها ىف املنطقوصل إليناوأما ما 

 ىف املوت بعد  النفوس الرشيرةبقاء :" امللة الفاضلة "ىف كتابه  فقد أثبت ،كثرية الشكوك

ائرة إىل س وأهنا منحلة ب،ثم رصح ىف السياسات املدنية ،  وبقاء ال هناية لهآالم ال هناية هلا

طاليس فقد تكفل  ُوأما كتب أرسطو ،...الكاملةالفاضلة  وأنه ال بقاء إال للنفوس ،العدم

 ،)الشفاء( كتاب  فلسفته ىفوسلك طريقوجرى عىل مذهبه لتعبري عام فيها لالشيخ أبو عيل 

مذهب ذلك الكتاب عىل  وإنه إنام ألف ، أول الكتاب بأن احلق عنده غري ذلكورصح ىف

، وإذا أخذ ... الفلسفة املرشقيةىف بكتابه  ال مججمة فيه فعليهى وإن من أراد احلق الذ،املشائني

 مل يوصل ،ه وباطنه دون أن يتفطن لرسمجيع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب الشفاء عىل ظاهره

 . به إىل الكامل

ل حت و موضعىفربط  ت فهو بحسب خماطبته للجمهور، الشيخ أيب حامد الغزايلوأما كتب

 "التهافت" ثم إنه من مجلة ما كفر به الفالسفة يف كتاب ،حلهاتتكفر بأشياء ثم ت و، آخرىف

"  أول كتاب قال ىف ثم ، وإثباهتم الثواب والعقاب للنفوس خاصة،إنكارهم حلرش األجساد

إىل آخره .. . إن هذا االعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية عىل القطع:" امليزان
)١(

. 

 ،عليه  السابقةيأخذ بأية منهج من املناهجن خالل هذا النص يتضح أن ابن طفيل مل وم

 ومن ثم كان ، رأى أنه غري كاف لكنه،ً وإن احرتم وقدر جزءا من بعضها،ًحيث رفضها مجيعا

 .له هنجه اخلاص ىف نظرية املعرفة

                                                 

 ، ضمن م١٩٥٩دار املعارف / ، ط٦٥ - ٦١صـأمحد أمني / رسالة حى بن يقظان البن طفيل ، حتقيق وتعليق د )١(

 .سلسلة ذخائر العرب 
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 : هى،وأما عن طبقات الناس ىف قصته فقد قسمها عىل مخس طبقات

حى بن ( ويمثلهم ،الفطرة الفائقة املستغنون بعقلهم عن كل تعليم ذوو ) أ 

 ، عىل الباطنًأشد غوصا  ولذلك كانوا فيام يتعلق بالدين، وهؤالء هم أهل التفكري،)يقظان

 .وأطمع يف التأويل ، عىل املعاين الروحانيةًعثورا وأكثر

أكثر  الدين  ففهموا من،ذوو الفطرة الفائقة الذين اتفق أن كانوا ىف بيئة اجتامعية) ب

ً الفائقة شيئا من  ولكن تربيتهم االجتامعية أدخلت عىل فطرهتم، بيئتهممما فهمه سائر أهل

 ).أسال( ويمثلهم ،النقص قرص هبم عن رتبة الطبقة السابقة

 ،يدركون األمور إدراك أهل الفطرة الفائقة هلاخاصة العامة وهم الذين ) جـ

 ،ً سبيال آخر وبينهم وبني الناس،ً بينهم وبني أنفسهم سبيالنلكنهم يؤثرون الدنيا ويسلكو

 ).سالمان(ويمثلهم 

 فظنوا أهنم ً العامة وهم مجاعة قليلة من العامة نالوا قسطا من العلماملتميزون من )د 

 ويمثلهم النخبة الذين ، وهم ىف احلقيقة ال يزالون منهم،قد ارتفعوا فوق سائر العامة

  .ظان برفقة أسال ىف جزيرة سالماناجتمع هبم حى بن يق

 اجلبن عن همومن خصائص ، وهم أدنى الدرجات، اجلمهور الغالب من العامة)هـ

ويقيدون  ،اهر األموروً ويتمسكون دائام بظ،املجموعوالتعلق بام يدين به  ،املستقلالتفكري 

 ،ال باملبادئ شخاص باأليامنوهم شديدو اإل، وقلام يفطنون ملا أريد من الرشع، أنفسهم باأللفاظ

 ألهنم قلام يستطيعون فهم املبادئ ،ًخطأ أو صوابا  بشخص تبعوهاعتقدوافإذا 
)١(

. 

 والناظر ىف خصائص هذه الطبقات ال يشك ىف أن ابن طفيل يفضل معرفة حى  بن

 فام الفرق بينه األمر كذلك إذا كان : وهنا يثور التساؤل،يقظان التى تأتى من طريق العقل

 :سبقه ىف هذا املجال ؟ وللرد عىل ذلك نقول وباهللا التوفيقوبني من 

                                                 

دار العلم للماليني ،  ، ٦٣٩ ، ٦٣٤ صـعمر فروخ/ تاريخ الفكر العربى إىل أيام ابن خلدون ، د :  انظر )١(

 .م ١٩٨٣الرابعة / بريوت ، ط 
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 إىل  ورأى أن الطريق،إذا كان الغزاىل قد رفض العقل كوسيلة ملعرفة ما وراء الطبيعة

 ،الكشف ابن سينا قد اعتد بالعقل ثم تنسم ىف أخريات حياته وإذا كان ،ذلك هو الكشف

ًمل يتذوقها تذوقا كامال أى أنه ،لكنه مل يصل به إىل املرتبة الكافية ابن باجة قد اعتد  كان  وإذا،ً

 ورفض مسلك ،بالعقل قد رفض مسلك الغزاىل واعتد  فإن ابن طفيل،ًبالعقل وحده طريقا

ًبالكشف طريقا إىل جانب  رصح  وارتقى فوق ابن سينا حيث،اجة واعتد بالكشفابن ب

  : نوعانة أن ابن طفيل رأى أن املعرف:يمكن القولوعىل هذا  ،العقل

 .املعرفة العقلية) ١

  .املعرفة اإلرشاقية) ٢

التى  خالل األطوار  ويتضح ذلك من، بل يكمله ويؤكده،وكالمها ال يناقض اآلخر

  : التالية وذلك ىف السطور،ً والتى سنعرض هلا رسيعا من خالل قصته،ّمر هبا حى بن يقظان

قد  سيدة  عن طريق)ىح( أن ابن طفيل قد أوجد إن من يتصفح هذه القصة جيد

فكان ً منه رسا،  فتزوجت، لكن أخيها رفض أن يزوجها إياه)يقظان(ًأحبت شابا يدعى 

ىف صندوق   فوضعت الطفل، ولكن السيدة خشيت بطش أخيها، ثمرة هذا الزواج)حى(

إليه األقدار ظبية  وهناك ساقت ، غري مأهولةوألقته ىف البحر فقذفت به األمواج إىل جزيرة

شب ونضج بني  فحنت عليه وأخذته ترضعه حتى ليدها حني سمعته يرصخفقدت و

والتى تبدأ  ،املختلفة  وىف تلك اجلزيرة أعقب املؤلف عىل بطل روايته أطوار املعرفة،الوحوش

 وتعلم منها ،ًوألف عددا منها  حماكاة أصوات احليوانات)حى( حيث تعلم ، احلسياتبإدراك

 .الدفاع عن نفسه واستعامل العصا ىف ،سرت عورته

عمد  حيث ، وذلك عندما ماتت أمه الظبية،ثم انتقل إىل إدراك املعقوالت املؤثرة فيها

 ووصل إىل القلب واستنتج أن الروح  فشق صدرها،إىل تصفح أجزائها ومالحظة أعضائها

ًكثريا من األمور  كام تعلم واستنتج ،تكون ىف القلب، فإذا غادرته برد اجلسم ومات صاحبه

 وعرف ، وخصائص العامل الطبيعى، حفظ النار والربط بينها وبني احلياة: ومنها، هذا الدورىف
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 وأن بعض األجسام خيتلف عن البعض اآلخر بالصورة ال ،الصورة واملادة وأهنام متالزمان

 . وأن تبدل الصور عىل املادة البد هلا من حمدث واحد هو اهللا تعاىل،باملادة

 

 ولكنه ،اقية حني قرص جهده عىل معرفة احلق سبحانه وتعاىلثم كانت املعرفة اإلرش

 وذلك عن ،ً فانقلب صوفيا وعرف اهللا من طريق القلب،عجز أن يعرفه بحواسه وعقله

 ويستطيع ، فيشاهد العوامل الربيئة عن املادة،طريق الرياضة الروحية والتأمل واالستغراق

أن يدرك أرسار العامل العقىل الروحانى 
)١(

. 

 

 املعتمدة لديه  وقد نص ابن طفيل ىف مقدمته قبل عرض قصته عىل نوعى املعرفة،ذاه

العلم تتبع  من ً وكان مبلغنا، انتهينا إليهىذومل يتخلص لنا احلق ال( : حيث قال،رصاحة

 ذلك إىل اآلراء  وإضافة، ورصف بعضهام إىل بعض، وكالم الشيخ أيب عيل-  الغزايل أى - كالمه 

ًاحلق أوال بطريق  لنا  حتى استقام،وهلج هبا قوم من منتحيل الفلسفة ،اننا زمالتي نبغت ىف

ًرأينا أنفسنا أهال لوضع  ٍ وحينئذ،البحث والنظر، ثم وجدنا منه اآلن هذا الذوق اليسري باملشاهدة

 وأطلعناه عىل ما عندنا  بامكون أهيا السائل أول من أحتفناهت وتعني علينا أن ،كالم يؤثر عنا

 )لصحيح والئك وذكاء صفائكلدينا 
)٢(

. 

ًمتيرسا  ليس  النوع الثانى من املعرفة وال يفوتنى أن أشري إىل أن ابن طفيل يرى أن،هذا

فقد يرشق اهللا  ، ذلكمعرفة خاصة ببعض البرش فقط ممن خيتارهم اهللا ويشاء هلم(بل هى ، للكل

ً علام حقيقيا صحيحا اقبنوره عىل قلوب الذين خيتارهم من خلقه فيؤدى إليهم هبذا اإلرش ُ ً

 ) ويطلعهم عىل حقائق األمور كلهاًومعرفة بالغيب أيضا
)٣(

. 

                                                 

 .  وما بعدها ٦٦أمحد أمني صـ/ رسالة حى بن يقظان البن طفيل ، حتقيق د :  انظر )١(

  .٦٥ املرجع السابق صـ)٢(

 . ٦٤٥عمر فروخ صـ/  تاريخ الفكر العربى إىل أيام ابن خلدون ، د )٣(
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أقرب إىل (بأهنا فلسفة ابن طفيل وملا كان األمر كذلك فقد حكم البعض عىل 

 القائم عىل  أو إىل التصوف الديني،احلكمة اإلرشاقية منها إىل الفلسفة النظرية العقلية اخلالصة

 )الوجد والذوق
)١(

.   
قوى  عند ابن طفيل ما هى إال إطالق وعىل هذا فالرياضة الروحية الزهدية الصوفية

الفعال   حتى إذا خفت عنها ثقل املادة تفهمت العوامل واتصلت بالعقل،العقل من قيود املادة

 ، وتأمل ثمرة نظر فاالتصال،السعادة وغابت ىف نظرهتا اإلدراكية غيبوبة ،وباهللا تعاىل

 املشاهدة يكون عن طريق الرياضة الروحية والوصول إىل
)٢(

. 

عىل أية حال كان هذا عرض لنظرية املعرفة عند ابن طفيل تبني لنا من خالهلا مدى 

 كام أنه سيؤثر بال ،ماستفادته ممن سبقوه كابن سينا والغزاىل وابن باجة عىل الرغم من انتقاده هل

 .ه اخلصوص ابن رشد فيمن سيأتى بعده وعىل وج-  ما سنرى    عىل- شك 

توما (ويذكر الدكتور قدرى طوقان أن فلسفة ابن طفيل قد أثرت ىف القديس 

)جويتيه( و )ينانر( و )مونك( و )ليبنتز( و )اسبينوزا(والفيلسوف ) األكوينى
)٣(

. 

 آخر من  وننتقل اآلن إىل دراسة نظرية املعرفة عند فيلسوف،كان هذا عن ابن طفيل

 . أال وهو ابن رشد،مىفالسفة املغرب اإلسال

                                                 

 . م١٩٩٢ أوىل/ دار املعارف ، ط  ، ٤٦١الفيومى صـ/ مية ىف املغرب ، د  تاريخ الفلسفة اإلسال)١(

 . ٣٧٩صـ / ٢حنا الفاخورى ، وخليل اجلر جـ: تاريخ الفلسفة العربية ، تأليف :  انظر )٢(

مى  بيوعبد املعطى/ ً                                 ، نقال عن ابن طفيل وفلسفته ، د ١٩٢ : ١٩٠قدرى طوقان صـ/  ، د العلوم عند العرب: انظر  )٣(

  .٦٩صـ
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 هو كتاب ً لكن أكثرها بسطا هلذه املسألة، ابن رشد نظرية املعرفة ىف كثري من كتبهلقد عالج

، وعىل وجه اخلصوص ىف مقالته الثالثة عىل ما يذكر الدكتور غالب النفس
)١(

. 

ذلك  ىف  شأنه- ن البحث ىف الوجود لكن البحث ىف املعرفة عند ابن رشد ال ينفك ع

موجزة إىل  ً لذا كان لزاما علينا أن نشري إشارة-  شأن من سبقوه من فالسفة اإلسالم وغريهم

 : فنقول وباهللا التوفيق، ثم نتبعه برأيه ىف مسألة املعرفة،رأيه ىف مسألة الوجود

س  الوجود املحسو: مها، قسمني أو وجودينلقد قسم ابن رشد الوجود إىل

 هى نسبة ، وذكر أن نسبة الوجود املحسوس من الوجود املعقول،والوجود املعقول

املصنوعات من الصانع
) ٢(

. 

إن القوم ( : حيث يقول،ًثم يزيد األمر إيضاحا وهو يعرض لرأى الفالسفة ويقره

ك باحلواس، وهي أجسام  صنف مدر:كات وجدوا أهنا صنفانملا نظروا إىل مجيع املدر

 . تلك األجسام وأعراض مشار إليها ىف،ا مشار إليهاقائمة بذاهت

 أعني ،وطبائعها ،وهي ماهيات تلك األمور املحسوسة ،وصنف مدرك بالعقل

 وأعني ، فيها هي األجسامووجدوا التي هلا ماهيات باحلقيقة ،اجلواهر واألعراض

ل  بالفع تلك األجسام موجودةهبا صارت ،صفات موجودة فيها ،باملاهيات لألجسام

 )إىل آخر ما قال.. .وخمصوصة بصدور فعل من األفعال يصدر عنها
)٣(

. 

                                                 

  .١٠٠ ، والفلسفة اإلسالمية ىف املغرب صـ٢٩٢املعرفة عند مفكرى املسلمني صـ:  انظر )١(

الثالثة / سليامن دنيا ، دار املعارف ، ط/  ، حتقيق د ٣٥٧ ، ٣٥٦صـ / ١هتافت التهافت ، البن رشد جـ:  انظر )٢(

 .م ١٩٨٠

  .٥٥٤ ، ٥٥٣صـ / ٢ املرجع السابق جـ)٣(
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 فإنه قد اعتقد أن - كام ذكرنا - وإذا كان ابن رشد قد قسم الوجود إىل نوعني 

عقول  أعالها ،بعضها فوق بعض ،مراتب لذا ذكر أن للوجود ،أحدمها أرشف من اآلخر

وأقرهبا إىل  ، العقول الثوانىالفعال الذى هو آخراألفالك التى تبدأ بالعقل األول وتنتهى بالعقل 

 "تها  ىف مرتب ثم يىل تلك العقول، إذ أنه صادر عن آخر تلك املحركات رتبة،العامل األرىض

لك ذ ثم يىل ، هى حاالت متوسطة بني الفعل والقوة التى "الصور اهليوالنية 

بمنزلة  تلكم األجرام من  وهى،حلركات األجرام الساموية التى هى معلولة "االسطقسات"

 إىل جرم فلك  حتى ينتهى األمر،ً إذ كان األقل منها مستكمال باألعىل،اهليوىل من الصورة

الثوابت 
)١(

. 

أخسها  : ىف الوجودفلصور املوجودات املحسوسة مراتب( :وىف هذا يقول ابن رشد

ثم وجودها  ،ملواد ا وجودها ىف أرشف منالعقل اإلنساين  ثم وجودها ىف،وجودها يف املواد

تلك العقول مراتب  ىف ً ثم هلا أيضا، أرشف من وجودها ىف العقل اإلنسانى العقول املفارقةىف

 )متفاضلة ىف الوجود بحسب تفاضل تلك العقول ىف أنفسها
)٢(

. 

 بحالة ويستدل ابن رشد عىل أن املوجود الواحد يكون له مراتب خمتلفة ىف الوجود

 هو ما ، له مراتب ىف الوجوداملوجود الواحد بعينه يوجدشاهد عىل أن وال( : حيث يقول،األلوان

  وذلك،بعضبعضها أرشف من  ، الوجود فإن اللون نجد له مراتب ىف،يظهر من أمر اللون

 ، البرص وجوده ىف وهو، وجود أرشف من هذا وله،اهليوىلأن أخس مراتبه هو وجوده ىف 

 وجود مجادىاهليوىل هو  والذى له ىف ،ذاتهوذلك أن هذا الوجود هو وجود للون مدرك ل

ً وجودا أيضا َ ىفًتبني أيضا ىف علم النفس أن للون  وقد،غري مدرك لذاته  وأنه ، القوة اخلياليةً

ىف القوة الذاكرة وجود أرشف من ني أن له  وكذلك تب، القوة البارصةأرشف من وجوده ىف

  وكذلك،الوجوداتمن مجيع هذه ف  أرشً وله ىف العقل وجودا،القوة اخلياليةوجوده ىف 

                                                 

الثانية / دار الكتاب العربى ، ط  ، ٧٤حممد بيصار صـ/  فلسفة ابن رشد الوجود واخللود ، د ىف:  انظر )١(

 . م١٩٦٢

  .٣٥٨صـ / ١ هتافت التهافت جـ)٢(



      
  

 

 ٨٠ 
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 ال  وهو الوجود الذى، مجيع وجوداتهًنعتقد أن له ىف ذات العلم األول وجودا أرشف من

 )يمكن أن يوجد وجود أرشف منه
)١(

. 

 فوق كل -  اهللا تعاىل - وبالنظر فيام سبق نجد أن ابن رشد يضع املحرك األول 

 . إذ أنه علة كل ما عداه،املراتب

يتفق  هل ما قدمه ابن رشد من مراتب للوجود : هو، الذى يطرح نفسهلكن السؤال

 إن :بيصار الدكتور  مع ما قدمه فالسفة اإلسالم السابقني ؟ وللرد عىل ذلك نقول معأم خيتلف

يعنى أنه خيتلف   وهذا،ما قدمه ابن رشد يتفق ىف اجلملة مع آراء فالسفة اإلسالم السابقني

 الكثرة عن الوحدة  ولعل أمهها مسألة تعليل صدور،زئية التفصيالت اجلمعهم ىف بعض
)٢(

. 

دراسة   إىلوننتقل اآلن ، رشد ىف مسألة الوجودكانت هذه صورة خمترصة عن رأى ابن

 :، فنقول وباهللا التوفيق وهى موضوع املعرفة عند ابن رشد، أالاملسألة الرئيسية

 ابن رشد قد بغى أن نشري إىل أن ين،قبل الدخول ىف تفاصيل نظرية املعرفة عند ابن رشد

ومن ال  ،إن من ال يعرف الصنعة ال يعرف املصنوع( :عرض خلصائص املعرفة حني قال

عىل الرتتيب  املوجودات  الفحص عنقد جيب أن نرشع ىفف ،يعرف املصنوع ال يعرف الصانع

ٌوبني ، الربهانيةوالنحو الذي استفدناه من صناعة املعرفة باملقاييس ن هذا ا الغرض أ ً أيضاّ

 ذلك املتأخر  وأن يستعني ىف،بعد واحد ً املوجودات بتداول الفحص عنها واحداإنام يتم لنا ىف

 ) علوم التعاليمباملتقدم عىل مثال ما عرض ىف
)٣(

. 

 ً، وأقسامها أوالاملعانى املدركةثم بدأ ابن رشد ىف تفاصيل نظرية املعرفة باحلديث عن 

 .ًه ثانياثم احلديث عن العقل وأقسام

                                                 

  .٣٧٦ ، ٣٧٥صـ / ١ املرجع السابق جـ)١(

  .٧٧فلسفة ابن رشد الوجود واخللود صـ:  انظر )٢(

 . م١٩١٠الثانية /، املطبعة اجلاملية ، ط ٥التصال ، البن رشد صـفصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة من ا )٣(



      
  

 ٨١ 
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 املعنى العام والكلية هو إدراك ،أما عن املعانى املدركة فقد قسمها إىل كلية وجزئية

والرتكيب  التجريد : هى،وظائف ثالث والقوة التى تدرك هذا املعنى هلا ،ًجمردا من املادة

ا ويسمى هذ ، ثم تركب بعضها إىل بعض،ً فهى جترد املعانى من املادة كام ذكرنا آنفا،واحلكم

 أما اجلزئية فهو ،ً ويسمى هذا تصديقا،ً وأخريا حتكم ببعضها عىل البعض اآلخر،ًتصورا

 .ًإدراك املعنى متلبسا باملادة

 وإما ، إما كيل:إنه من البني أن املعاين املدركة صنفان( :وىف هذا يقول ابن رشد

من ً جمردا عنى العام وذلك أن الكيل هو إدراك امل،ِوأن هذين املعنيني يف غاية التباين ،شخيص

التي تدرك   فالقوة كذلكوإذا كان ذلك ، هو إدراك املعنى يف اهليوىلالشخىصدراك اإلو ،اهليوىل

 يدركان املعاين ىف فيام تقدم أن احلس والتخيل إنام  وقد تبني،هذين املعنيني هي رضورة متباينة

ًن مل يقبالها قبوال هيوالنيا عىل ما تقدمإ و،اهليوىل ًأن نتخيل اللون جمردا  لك لسنا نقدرو لذ ،ً

 جمردة نتخيل املحسوسات  وباجلملة لسنا نقدر أن،ً العظم والشكل فضال عن أن نحسهنم

 وإدراك املعنى الكيل ، اجلهة التي هبا تشخصتوهي ،هيوىل  وإنام ندركها ىف،من اهليوىل

األمور البعيدة من اهليوىل  تبني ذلك ىفيوأكثر ما  ،ً فإنا نجرده جتريدا،واملاهية بخالف ذلك

هي  ،ن اهليوىلمًأن تدرك املعنى جمردا  فهذه القوة إذن التي من شأهنا ،كاخلط والنقطة

فعل هذه القوة ليس هو أن تدرك املعنى  أن ّوبني . تقدمتغري التي رضورة قوة أخرى

ذلك  و، عىل بعضهابعضبوحتكم  ، بل أن تركب بعضها إىل بعض،فقطو اهليوىل ًجمردا من

 والفعل األول من أفعال هذه القوة يسمى ،البسائطأن الرتكيب هو رضورة من فعل مدرك 

 )ًوالثاين تصديقا ،ًتصورا
)١(

. 

  يرى أن القوة التى جترد املعانى الكليةومن خالل هذا النص يتضح أن ابن رشد

  هى غري القوة التى تدرك املعانى،وتركب بعضها إىل بعض وحتكم ببعضها عىل بعض

ىف  وهى ال توجد إال ، الناطقة أو العقل وتسمى األوىل بالنفس،اجلزئية ىف اهليوىل أو املواد

                                                 

األوىل ، مكتبة النهضة / ، طاألهوانى/، نرش وحتقيق وتقديم د٦٨ ، ٦٧النفس ، البن رشد صـ تلخيص كتاب )١(

 .م ١٩٥٠املرصية 
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األمر   وملا كان، وهى مشرتكة بني احليوان واإلنسان، وتسمى الثانية بقوى احلس،اإلنسان

 كذلك أخذ يتحدث عن العقل أو القوة الناطقة اخلاصة باإلنسان فامذا قال ؟

أو  وقوة عملية ، نظرى قوة نظرية أو عقل:ذه القوة إىل قسمنيلقد قسم ابن رشد ه

ْ ومن ، ىف البعض اآلخر والعقل النظرى يوجد ىف بعض الناس وال يوجد،عقل عمىل يوجد َ

فهو مشرتك  العمىل  أما العقل،ً وهذا يعنى أنه إهلى جدا،فيهم هم املقصودون بالعناية والرعاية

احلاصلة عنه إنام   وهو فاسد ألن املعقوالت،باألقل واألكثر ويتفاوتون فيه ،ًبني الناس مجيعا

ً والتجربة تكون باإلحساس أوال وبالتخيل ثانيا،حتصل بالتجربة ًيكون بإجياد صورا   وكامله،ً

بني اإلنسان واحليوان من  والفرق ،، واالستنباط يلزم عنها وجود األمور املصنوعةخيالية بالفكر

 أما ىف اإلنسان فتكون ، بالغريزة والطبعية التى يصنعها احليوان تكوناخليالهذه اجلهة أن الصور 

 .بالفكر واالستنباط

يسمى  أحدمها :ً تنقسم أوال إىل قسمني-  الناطقة - هذه القوة ( :يقول ابن رشدوىف هذا 

 ذلك األمر ىف فإن ، القوة العمليةًونبتدئ أوال بالقول ىف، .. واآلخر النظرى،العقل العمىل

 األنايس التي ال خيلو ً وأيضا فهذه القوة هي القوة املشرتكة جلميع،ري نزاعبوليس فيه ك ،أسهل

 أهنا إهلية فيظهر من أمرهاوأما القوة الثانية ،  وإنام يتفاوتون فيها باألقل واألكثر،إنسان منها

أما أن هذه  ، هذا النوعبالعناية ىفًأوال  وهم املقصودون ، بعض الناس وأهنا إنام توجد ىف،ًجدا

ًحادثة وموجودة فينا أوال بالقوة   سواء كانت معقوالت قوى أو مهن،املعقوالت العملية

  لناالتأمل أن جل املعقوالت احلاصلة فإنه يظهر عند ،ّ بنيفذلك من أمرها ،ًوثانيا بالفعل

 كان  وإذا،ًوالتخيل ثانيا ً، باإلحساس أوالوالتجربة إنام تكون ،حتصل بالتجربةمنها إنام 

فهي رضورة حادثة  ، وجودها إىل احلس والتخيلىف املعقوالت إذن مضطرة ذلك كذلك فهذه

ًوجد صورا يوكامل هذه القوة وفعلها إنام هو ىف أن ، ..وفاسدة بفساد التخيل ،بحدوثها

ولو وجدت هذه املعقوالت  ،عنها وجود األمور املصنوعةيلزم  و، بالفكر واالستنباطخيالية

ًوجودها عبثا وباطال لكان ،ملتخيلةدون النفس ا  وجديالصور اخليالية قد وهذا النوع من  ،ً

 ولكن ، واحلياكة التى توجد للعناكب،لنحللكالتسديس الذى يوجد  لكثري من احليوانات
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 وهى ىف احليوان حاصلة عن ،ن الفكر واالستنباطعىف اإلنسان حاصلة الفرق بينهام أهنا 

)الطبع
)١(

. 

إىل  الوصول  العقل النظرى بغيةانتقل إىل ، أن العقل العمىل فاسدرشدوملا أظهر ابن 

فيه  اختلفوا  حيث ذهب إىل أن اجلامعة املشائية قد،املفارقة التى مل جيدها ىف العقل العمىل

ًاختالفا كبريا  )املعانى الشخصية أو اجلزئية( اهليوالنية ثم أخذ يوازن بني الصور ،ً

  :أن الصور اهليوالنية تتصف بصفات أربع هى فذكر ،واملعقوالت الكلية

 .أن وجودها خاضع لتغري ذاتى) ١

 .أهنا متعددة بتعدد موضوعها) ٢

 .أهنا مركبة من شئ جيرى فيها جمرى الصورة وشئ جيرى منها جمرى املادة) ٣

 .أن املعقول منها غري املوجود) ٤

 :أما املعقوالت الكلية فتتصف بصفات مخس هى - 

 .ول منها هو املوجودأن املعق) ١

 .أن إدراكها غري متناه) ٢

 . والعقل هو املعقول،أن اإلدراك فيها هو املدرك) ٣

 ً.أن اإلدراك فيها ليس انفعاال) ٤

 .أهنا تزداد قوة بتقدم السن) ٥

 وأما القول يف النظري فهو مما يستدعي( :يقول ابن رشدوىف هذا 
)٢ (

وقد  ،ًبيانا أكثر

 اهليوالنية للصور، و... ونحن نفحص عن ذلك بحسب طاقتنا،...ونءاختلف فيه املشا

الصور اهليوالنية أول نوع من أنواع إن  ف،ًوالقوى أيضا واالستعدادات مرتبة برتتبها ،مراتب

                                                 

 . ٧١  - ٦٩ املرجع السابق صـ)١(

 املشائية ً                                      خصوصا اخلالف الذى دار بني أتباع املدرسةاملسألة ،ىف هذه العبارة نص رصيح عىل صعوبة هذه  )٢(

 .وتفسريات االسكندر األفروديسى وتامسطيوس لنظرية أرسطو 
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ثم بعد هذه صور  ، الثقل واخلفة وهي،هلا املادة األوىل هي صور البسائط التي املوضوع

 وكل واحدة من هذه ،ثم املتخيلة ، احلساسةثم ،الغاذية  ثم النفس،األجسام املتشاهبة األجزاء

 ،هي هيوالنية بإطالق هلا أشياء تعمها وتشرتك فيها من جهة ما ِإذا تؤملت وجدالصور 

عم هذه يو، ...هيوالنية ما هي  أو أكثر من واحدة من جهة ماواحدة منهاكل وأشياء ختص 

  :أمران اثنان ، مطلقةِما هي هيوالنيةالصور اهليوالنية عىل مراتبها وتفاوهتا من جهة 

كاحلال  ، وذلك إما قريب أو بعيد،ً أن وجودها إنام يكون تابعا للتغري بالذات:أحدمها

  . الصور املزاجية ويف النفسانيةىف

 يوجد وقد ،...ومتكثرة بتكثرة ، أن تكون متعددة بالذات بتعدد املوضوع:والثاين

جمرى  منها ى وهو أهنا مركبة من يشء جير:ة أمر ثالث بام هي هيوالنيللصور اهليوالنية

أن املعقول وهو  : ويعم الصور اهليوالنية أمر رابع، منها جمرى املادةى ويشء جير،الصورة

ًيظهر هبا ظهورا  ،فإذا نحن تأملنا املعقوالت وجدنا هلا أشياء ختصها كثرية ،..منها غري املوجود

هبا أهنا موجودة بالفعل  ومن هذه األشياء ظن ،ور النفسانية الصًكثريا مباينتها بالوجود لسائر

 قد يظن أن صور املعقوالتو، ... فإن كل متكون فاسد إذ كان ذا هيوىل،متكونةغري وأهنا ًدائام 

فعىل  ،ها غري املوجودفياملعقول ن كان إ و،وجودها املعقول هو نفس وجودها املشار إليه

ن إإال أنه  ، املوجود منها غري املعقولنإيف سائر الصور جهة هي غري اجلهة التي هبا نقول 

ن كان املعقول منها هو إ و،ة فاسدةئنفهي كا ، كانة جهى املعقول منها غري املوجود عىل أناك

ًباين أيضا فيه هذه املعقوالت تومما ، ...يفارق يشء أو فيها ،املوجود فهي رضورة مفارقة

ًومما خيص أيضا ، ... غري متناه عىل ما تبني من أمر الكيل إدراكهاا النفسانية أهنسائر الصور

 ،...ن العقل هو املعقول بعينهإ :لي ولذلك ق،هو املدركهذا اإلدراك العقيل أن اإلدراك فيه 

 ومنها ،... احلسن إدراكها ليس يكون بانفعال كاحلال ىفإًأيضا  ومما خيص هذه املعقوالت

 ) بخالف ذلكر قوى النفس  وسائ، الشيخوخةأن العقل يتزايد مع
)١(

. 

                                                 

  .٧٨  - ٧٢ تلخيص كتاب النفس ، البن رشد صـ)١(



      
  

 ٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

حتصل  فذكر أهنا ،ثم انتقل ابن رشد بعد ذلك للحديث عن كيفية حصول املعقوالت

تؤمل كيف  إنه إذا( : وىف هذا يقول ابن رشد، فهى إذن متصلة هبام،بعد احلس والتخيل

ا نأنظهر  ،ةيبياصة املعقوالت التي تلتئم منها املقدمات التجرخوب ،حصول املعقوالت لنا

 ولذلك ،الكيل وحينئذ يمكننا أخذ ،ً ثانياثم نتخيل ً،ا أن نحس أوالن حصوهلا لمضطرون ىف

 اجلنس اآلخر احلال ىف يكون وكذلك يشبه أن، ...فاته معقول ما ،من فاتته حاسة ما من احلواس

) متى حصلت وال كيف حصلتىمن املعقوالت التي ال ندر
)١(

. 

 التى ال  حتى، احلس والتخيلشد تأتينا عن طريقوهكذا فاملعقوالت ىف رأى ابن ر

 .ندرى متى حصلت وال كيف حصلت

تكون  املعقوالت  إنكار التذكر األفالطونى الذى هو عبارة عن أنثم ينتقل ابن رشد إىل

عن إدراك ملا   ويرى ابن رشد أن التذكر هو عبارة، أو أن العلم تذكر،ًموجودة بالفعل دائام

فيظهر أن وجود وباجلملة ( : وىف هذا يقول. املحسوسات املجردة مننسيناه من املعقوالت

ًا ذاتيااتباع والتخيل احلس  املوجود ىفهذه املعقوالت تابع للتغري ما تتبع الصور جهة عىل  ،ً

 فكأن ،من غري أن نحسها كثرية  وإال أمكن أن نعقل أشياء، عليهااهليوالنية التغريات املتقدمة

املعقوالت متى فرضناها موجودة  وذلك أن هذه ،"أفالطون "كام يقول ًيكون التعلم تذكرا 

 -   فام بالنا، الكهولةً وذلك مثال ىف،لقبوهلا  األخري من االستعدادونحن عىل الكامل ،ًبالفعل دائام

 أى سابق -   بعلم أويل لنااألشياء كلها معلومةوتكون  ،ً تصور دائام ال يكون ىف- ى ليت شعر

أن إدراكه تذكر ال  ،ثم أدركناه ،تنا منها معقول ماامتى ف  ذلكوغاية ما نقول ىف - عىل التجربة 

 السقوط ّ وهذا كله بني،ً حتى يكون تعلم احلكمة عبثا،  بالفعل لنامل تكن قبل حصول معرفة

 )بنفسه
)٢(

. 

                                                 

 . ٧٩ املرجع السابق صـ)١(

  .٨٠ ، ٧٩ املرجع السابق صـ)٢(



      
  

 

 ٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

يناقض رأى ابن سينا الذى جيعل (ًويذكر الدكتور األهوانى أن ما ذكره ابن رشد آنفا 

 ىف النفساألوليات فطرية - األقل  عىل - 
) ١(

عند ابن  فاملعقوالت ، حتصل بغري اكتساب

 ) بتعددهاومتعددة ،متكثرة بتكثر املوضوعات و، ألهنا تابعة لتغري،رشد ذات هيوىل
)٢(

. 

 عىل احلس ثم  قد أوقف كسب املعقوالت-  كام ذكرنا من قبل - وإذا كان ابن رشد 

 ويؤكد ، طريق احلس اخلارجى ال طريق الفيض واإلرشاقيكون قد آثر فإنه حينئذ ،التخيل

 وأن ، أن هذه الكليات ليس هلا وجود خارج النفس مما قلناهَّمن البني( :ابن رشد هذا فيقول

فيام بعد الطبيعة  "أرسطو"وقد عدد  ، فقطأشخاصهاوجود منها خارج النفس إنام هو امل

أشخاصها صارت  خياالت الكليات إىلوباستناد هذه  ، الالزمة عن هذا الوضعاملحاالت

 ى عندهفإن معقول ،أرسطو  غري معقول عندًى مثال وصار معقول اإلنسان عند،متكثرة بتكثرها

 إىل خياالهتا معقولة عند وا استندذين إىل خياالت أشخاص غري األشخاص الاستند إنام

ً وباتصال هذه املعقوالت بالصور اخليالية اتصاال ذاتيا ي،"أرسطو" لحقها النسيان لذهاب ً

)وخيتل إدراك من فسد ختيله ،ها الكاللفي ويلحقنا نحن عندما نفكر ،الصور اخليالية
) ٣(

  . 

 فتذكر ، والعقلية العقل األرسطية جيد أهنا تقارن بني املعرفتني احلسيةومن يتأمل ىف نظرية

  :أن ىف احلس ثالثة أشياء هى

 .ةالقوة القابلة التى هى القوة احلساس) ١

 .شئ خارج النفس بالفعل وهو املحسوس املدرك) ٢

 .املعنى احلاصل ىف القوة احلساسة من ذلك الشئ املدرك) ٣

 : وهى،وتذكر أن ىف العقل ثالثة أشياء تقابل التى ىف احلس

 .القوة القابلة وهى العقل اهليوالنى) ١

 .املعنى احلاصل ىف العقل اهليوالنى وهو العقل بامللكة) ٢

 . وهو العقل بالفعل،ارج النفس بالفعلشئ خ) ٣

                                                 

 .ة عند ابن سينا ، يراجع صـ       فصلنا القول ىف هذه املسألة عند احلديث عن املعرف)١(

  .٥٧ مقدمة الدكتور األهوانى لتلخيص كتاب النفس البن رشد صـ)٢(

  .٨١ تلخيص كتاب النفس البن رشد صـ)٣(



      
  

 ٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

التى  العقل  للتعريف بأقسام)االسكندر األفردويسى( عرضه هووهذا التقسيم الذى 

 ،اهليوالنية والعقل بامللكة التى هى صور املوجودات ،هى العقل بالقوة أو العقل اهليوالنى

فعلوالعقل الفعال الذى يصري املعقوالت التى بالقوة إىل معقوالت بال
)١(

.  

أزىل  كائن فاسد أم  هل هو،حوهلا وكان العقل اهليوالنى هو أهم األنواع املختلف

عقل  اهليوالنى  إىل أن العقل)االسكندر  األفروديسى( حيث ذهب ،أبدى كالعقل الفعال

بفساد  ويفسد ، ال تقبل التعني وهو جمرد استعداد مرتبط متام االرتباط باملادة التى،بالقوة

 وذهب ، وهو خاص باإلنسان، مثله وفاسد، غري مفارق له،و إذن متصل به فه،اجلسم

 إال أن املعقوالت املوجودة فيه ،مفارق للامدة ،إىل أن العقل اهليوالنى أزىل )تامسطيوس(

 لكوهنا مرتبطة بالصور اخليالية ،كائنة فاسدة
)٢(

. 

 وهو )يسى األفروداالسكندر( أما عن ابن رشد فقد ذهب ىف بداية حديثه مذهب

  : واستشهد عىل ذلك بأمرين،أن العقل اهليوالنى كائن فاسد

  خاضعة للتغري، ومتكثرة بتكثراهليوالنى أن املعقوالت التى ىف العقل :األول

 .موضوعاهتا

 الكليات غري متكثرة بتكثر خياالت لو أنزلنا هذه( :هذا يقول ابن رشدوىف 

  عندى أن يكون كل معقول: منها،أشخاصها املحسوسة للزم عن ذلك أمور شنيعة

 أنت ومتى نسيته أنا نسيته ،ً حتى يكون متى تعلمت أنا شيئا ما تعلمته أنتكحاصل عند

ًأيضا، بل ما كان يكون هنا تعلم أصال وال نسيان  كلها "أرسطو"علوم وكانت تكون  ،ً

قوالت تابعة فقد تبني من هذا القول أن هذه املع ،.. مل يقرأ كتبه بعد ملن بالفعلموجودة

 ، الشخصيةتتكثر هبا الصور لكن عىل غري اجلهة التي ،هنا متكثرة بتكثر موضوعاهتاأو ،لتغري

 )هنا حادثة فاسدةأو ،وتبني أهنا ذات هيوىل
)٣(

. 

                                                 

  .٤٩٨مجيل صليبا صـ/ تاريخ الفلسفة العربية ، د :  انظر )١(

  .٥٠٠ ، ٤٩٩املرجع السابق صـ:  انظر )٢(

 . ٨٢ ، ٨١رشد صـ تلخيص كتاب النفس ، البن )٣(



      
  

 

 ٨٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 وقعوا ىف  وأهنم، النقد الشديد الذى وجهه إىل القائلني بأزلية العقل اهليوالنى:الثانى

 .تناقض شديد

 وغريه من قدماء املفرسين فهم "امسطيوست"وأما ( :شدوىف هذا يقول ابن ر

فيها  ويضعون املعقوالت املوجودة ،يضعون هذه القوة التي يسموهنا العقل اهليوالين أزلية

وغريه  سينا ابنك ه نحا نحون وأما غريهم مم،لكوهنا مرتبطة بالصور اخليالية ،كائنة فاسدة

 وذلك أهنم يضعون ،يشعرون أهنم يناقضونوهم ال  ،فإهنم يناقضون أنفسهم فيام يضعون

 وذلك أهنم ،ًأيضا هنا ذات هيوىل أزليةأو ، أزلية أهنا حادثةاملعقوالتمع وضعهم أن هذه 

 ، جيعلوهنا هبذه اجلهة ذات هيوىل فهمً، وتارة فعال،يقرون أن هذه املعقوالت موجودة تارة قوة

 ،سائر اخلواص التى عددناها ووجدوا هلا ،وملا كان كام زعموا ال يلحقها االنفعال اهليوالنى

 ما أقول يف هذا ىولست أدر ،أزلية املعقوالت وأن هذه ،حكموا بذلك عىل أن هذه اهليوىل أزلية

 )، إىل آخره...فهو رضورة حادث ،فإن ما كان بالقوة ثم وجد بالفعل ،التناقض
)١(

. 

وىف هذا  ،رد استعداد أن العقل اهليوالنى جم:رشد اإلسكندر ىف قولهكام وافق ابن 

 ة اهليوالين هو استعداد فقط جمرد من الصورن العقلإ اإلسكندرفلذلك ما يقول ( :يقول

  وجوده ال ىف رشط ىفو وإنام ه،املعقوالت قبول ً أنه ليس صورة من الصور رشطا ىف:يريد

 )قبوله
)٢(

. 

من  "تامسطيوس"اله لكن ابن رشد مل يثبت عىل موقفه، حيث وافق ىف هناية حديثه عىل ما ق

ذكرته ىف  الذى  هذا:قلت( : وىف هذا يقول،)أرسطو( ونسبه إىل ، أزىلأن العقل اهليوالنى

 "أرسطو  " وملا تعقبت الفحص عن أقاويل ، هو يشء كان ظهر يل قبلالعقل اهليوالين

عل أن يكون اجلوهر القابل للقوة التي فيه يشء بالفظهر يل أن العقل اهليوالين ليس يمكن 

 وأما املعاين ،الصور ألنه لو كان ذلك كذلك ملا قبل مجيع ، أعني صورة من الصور،أصال

 أعني املبرص من ، احلساخليالة فهي التي نسبتها من العقل اهليوالين نسبة املحسوس من

، ...قولنا يف هذا املكتوب أعني املوضوع كام تقدم من ، ال نسبة العني من البرص،البرص

                                                 

  .٨٤ ، ٨٣ املرجع السابق صـ)١(

  .٨٧ املرجع السابق صـ)٢(



      
  

 ٨٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 فمن أحب أن يقف عىل حقيقة ، ىف النفس"أرسطو"بينته يف رشحي لكتاب وهذا كله قد 

 ومل أنزل هذا املكتوب هنا ،للصواب واهللا املوقف ،رأيي ىف هذه املسألة فعليه بذلك الكتاب

 أنه يتنزل منزلة القول املشكك :والثاين ، األصحاب أنه قد كتبه مجلة من: أحدمها:ألمرين

 ) عىل أن العقل اهليوالين أزيل ينص"سطوأر" فإن ،"أرسطو"عىل مذهب 
)١(

. 

 فام ،"تامسطيوس"، وتارة يوافق "االسكندر األفروديسى"وهكذا نجد ابن رشد تارة يوافق 

 الذى أدى إىل هذا االضطراب ؟ 

 لقد حاول كثري من الباحثني تلمس السبب احلقيقى الذى :ولإلجابة عىل ذلك نقول

غامض كتور األهوانى أن نص ابن رشد السابق ذكره  حيث ذكر الد،أدى إىل هذه احلالة

 إذ كيف يكون ،وغريب وال يتفق مع سياق نظرية املعرفة التى بسطها خالل مقالة العقل

 ويبدو أن رجوع ابن رشد : ثم يقول، مع أن أفراد اإلنسان يفنون،ًالعقل اهليوالنى أزليا

 )تريى( ما قاله بام ذكره ً مؤيدا،فلسفةعن مذهبه األول إنام جاء نتيجة التوفيق بني الدين وال

 وجيب أال ، وبقائها بعد فناء البدن حيث ذكر أن الرشع يقول بخلود النفس،ىف هذه املسألة

أن ابن رشد ينفى خلود  فإذا قلنا ،ًيتصف العقل بالصفات اجلسامنية كى يكون أزليا

 ذلك قضية أخرى ال نضيف إىل بل ينبغى أن ، هذه هى احلقيقة كلها عنده فليست،الشخص

 وعليه فابن رشد يرفض ،أزىل جزء  أال وهى أنه ىف كل شخص،ًتقل أمهية عنها صدقا

 أن ابن رشد كى يتجنب مادية  ويبدو،مذهب أزلية الشخص من حيث هو شخص

 وأتباعه مذهب ويرفض اإلسكندر ،اإلسكندر ينتهى إىل القول باتصال العقل بالنوع األزىل

 الرشدية رد فعل شديد من وجهة نظر الدين عىل  ولذلك كانت، املادىًاخللود طبقا للمذهب

اإلسكندرانيني 
)٢(

. 

 األخذ  ابن رشد ىف ذلك هو حماولتهوزميله أن الذى أوقعويذكر حنا الفاخورى 

هبا  يرىض  والنفس حتت بعض األقوال التىوإخفاء فكرته احلقيقية ىف زوال العقل ،بالتقية

                                                 

 . ٩٠ املرجع السابق صـ)١(

 . ٦١ ، ٦٠مقدمة الدكتور األهوانى لتلخيص كتاب النفس البن رشد صـ:  انظر )٢(



      
  

 

 ٩٠ 
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النفس  والذى نستخلصه من كتبه أنه ال يعتقد بخلود :به بقوله مذه ثم يؤكد،أهل الرشع

 فرد من أفراد  اعتقد بخلود العقل الفعال الذى هو خارج عن كل وإن،البرشية ىف األفراد

الناس 
)١(

. 

عند  النفس  حيث ذكر أن ىف،مجيل صليباوقد ذهب إىل قريب من هذا الرأى الدكتور 

ًابن رشد جزءا واحدا مفارقا وباق ً ًيا وخالدا هً ًو العقل هيوالنيا كان أو فعاالً  النفوس ، أماً

الفردية فإهنا فانية 
)٢(

. 

نحا ًوإحقاقا للحق فإننى أرى أن ما ذكره حنا الفاخورى ومجيل صليبا وغريمها ممن 

 كام أقر ، اخللود عىل نحو مارشد قد أقر ذلك أن ابن ، كالم قد جانبه الصواب،نحومها

 .خروينيبالثواب والعقاب األ

 ،باقية الرشائع كلها بأن النفس د أنذر ىفقوملا كان الوحي ( :يقول ابن رشدوىف هذا 

ن م تتعرى  وكانت النفوس يلحقها بعد املوت أن،وقامت الرباهني عند العلامء عىل ذلك

 وإن ،اجلسامنية ن الشهواتمفإن كانت زكية تضاعف زكاؤها بتعرهيا  ، اجلسامنيةالشهوات

حرسهتا عىل ما فاهتا  وتشتد هاألهنا تتأذى بالرذائل التي اكتسبت ،ًزادها املفارقة خبثاكانت خبيثة 

وىف هذا  ،إال مع هذا البدن  يمكنها االكتسابيست ألهنا ل،لبدنامن التزكية عند مفارقتها 

ِأن تقول نفس ياحرستا عىل ما فرطت يف  ﴿:يقول اهللا تعاىل ُ َ َْ َّ َ ْ ََ َ َ َ ٌَ ْ َ َ ُ ْ ِ جنب َ ْ َوإن كنت ملن  ������َ َ
ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ

َالساخرين ِ ِ
َّ ﴾( 

)٣(
. 

ًأصال  ،كام عد ابن رشد سعادة النفوس أو شقاءوها بعد املوت بام اكتسبت ىف الدنيا

 : حيث يقول، عىل ذلك عن ظاهرها وحكم بكفر من يرصف اآليات الدالة،من أصول الدين

من يعتقد أنه ال سعادة  األصول فاملتأول له كافر، مثل ن كان ىفإوهذا النحو الظاهر (

                                                 

  .٤٣٨صـ / ٢تاريخ الفلسفة العربية جـ:  انظر )١(

  .٥٠٠يل صليبا صـمج/ تاريخ الفلسفة العربية ، د :  انظر )٢(

 . من سورة الزمر ٥٦ ، واآلية ١٢٠ ، ١١٩الكشف عن مناهج األدلة البن رشد صـ:  انظر )٣(



      
  

 ٩١ 
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من بعض يف الناس بعضهم   وأنه إنام قصد هبذا القول أن يسلم،أخروية ههنا وال شقاء

 ) املحسوس فقطال وجودهإنسان نه ال غاية لإلإهنا حيلة وإ و،بداهنم وحواسهمأ
)١(

. 

 ً استكامال-  فإنه هيمنا ، الذى أوقع ابن رشد ىف هذا االضطرابًوأيا كان السبب

 أال وهى كيفية االتصال بني العقل ،الوقوف عىل مسألة هامة ىف نظريته للمعرفة -  للحديث

 : ولبيان ذلك نقول وباهللا التوفيق،اهليوالنى والعقل الفعال

صعود  ، أن لالتصال طريقني، لتلخيص كتاب النفسىف مقدمته يذكر الدكتور األهوانى

 ،ثم املعقولة اخليالية،  ثم،اهليوالنية ثم الصور ،وهبوط، فالطريق الصاعد يبدأ باملحسوسات

اهليوالنى بالصور  العقل  أى اتصالً،فإذا حصل ىف العقل هذه املعقوالت سمى ذلك اتصاال

اهلابط نفرتض فيه  والطريق ، وهذا الطريق ميسور لكل إنسان،املعقولة التى هى فعل حمض

إهلية ال تتيرس لكل بة  وهذه موه،وجود هذه الصور املعقولة وأهنا تتصل بنا فنكتسبها

 تفسري ما ذكره ابن رشد من قبل  وهذا، بل ألصناف السعداء فقط،إنسان
)٢(

من أن القوة  

 ويؤثر بعد الفحص والتأمل ، ثم يذكر أن ابن رشد ينكر الطريق الثانى،ًالنظرية إهلية جدا

الطريق األول 
)٣(

 . 

 ألن ،ال إال بالعلم والنظرذلك أن اإلنسان ىف نظره ال يستطيع االتصال بالعقل الفع

الكامل الطبيعى لإلنسان هو ىف أن حيصل ىف العلوم النظرية تلك امللكات التى ورد ذكرها ىف 

ً وما مل يكن كامال طبيعيا مل يكن إنسانيا ،كتاب الربهان ً ً)٤(
. 

أنه من وإذا تؤمل كيف حال اإلنسان ىف هذا االتصال ظهر ( :وىف هذا يقول ابن رشد

جهة ما توجد   عىل، وأنه يعرض له أن يكون كاملركب مما هو أزىل وفاسد،طبيعةأعاجيب ال

 ويكون ،واإلنسان واحليوان ، بني النبات واحليوان كاملتوسط،املتوسطات بني األجناس املناسبة

                                                 

  .١٦ فصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة من االتصال ، البن رشد صـ)١(

  .٨٢ راجع ذلك ىف صـ)٢(

  .٦٠مقدمة الدكتور األهوانى لتلخيص كتاب النفس صـ:  انظر )٣(

 . ٥٠٤مجيل صليبا صـ/ تاريخ الفلسفة العربية ، د : نظر  ا)٤(



      
  

 

 ٩٢ 
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لسائر قوى النفس ىف تلك  يوجد ،ًهذا الوجود مباينا للوجود الذى خيص اإلنسان بام هو إنسان

 ما يوجد حتى يقال إنه قد عرج  وباجلملة من تعطل األفعال الطبيعية،والبهت شاحلال من الده

 ،اإلحتاد هي التي ترومها الصوفيةهذه احلال من  و، وهى باجلملة موهبة إهلية،بأرواحهم

 وإنام ،وصوهلا معرفة العلوم النظرية  ىفى إذ كان من الرضور،ّوبني أهنم مل يصلوها قط

ولذلك كانت هذه احلال كأهنا كامل إهلي  ،...يهة هبذا اإلدراكأشياء شبيدركون من ذلك 

 حيصل له ىف العلوم النظرية امللكات التى عددت ىف  فإن الكامل الطبيعى إنام هو أن،لإلنسان

 )كتاب الربهان
)١(

. 

احلادثة  املعقوالت  هذهإذا نظر ىف( : حيث يقول،ًثم يزيد األمر إيضاحا ىف موضع آخر

ا مل موذلك أنه  ،اهليوىل أعني ،ً وذلك إذا صارت عقال بالفعل وعىل كامهلا األخري،بام هي معقوالت

فهذا  ، وإذا تقرر هذا، ناقص وفعل الكائن بام هو كائن،فهو عقل متكون ،ترص عىل كامهلا األخري

 ) والغاية املقصودة،التصور هو الكامل األخري لإلنسان
)٢(

. 

 ،ن رشد مع األهوانى ىف أنه مذهب عقىلوعليه فإننا نستطيع أن نجمل مذهب اب

 ويفرس به املعرفة والوجود عىل السواء ، ويرفع من شأنه،يقدس العقل
)٣(

. 

جعل ويذكر حنا الفاخورى وزميله أن ابن رشد رأى ابن باجة وصل ىف آخر أمره إىل 

ملعقول االطبيعى  عن النظاماخلروج فوقع فيام وقع فيه الصوفية من ،االتصال من مواهب اهللا
)٤(

. 

 

 حيث إهنام ذكرا ذلك ،واجلر قد جانبهام الصواب ىف هذا األمروأرى أن الفاخورى 

كالم ابن  ومن جهة ثانية فإن من يراجع ، هذا من جهة،ومل يدلال عليه من كالم ابن رشد

                                                 

  .٩٥ تلخيص كتاب النفس البن رشد صـ)١(

 . ٩٠ املرجع السابق صـ)٢(

 .م ١٩٦٢وزارة الثقافة واإلرشاد القومى /  ، ط ١٠٦األهوانى صـ/الفلسفة اإلسالمية ، د :  انظر )٣(

  .٤٤٠صـ / ٢جـتاريخ الفلسفة العربية للفاخورى واجلر :  انظر )٤(
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ىف رسالته  سلوكها وأما الطريقة التى رام أبو بكر( :رشد ىف هذا الصدد جيده يقول رصاحة

 ) فهى لعمرى حق، ىف بيان هذا املطلب-  رسالة االتصال -  املذكورة
)١(

. 

 

 والظن بأن ابن ،ً ومل يكن ناقدا له،ًوعليه يكون ابن رشد موافقا ملا ذكره ابن باجة

اعتمد عىل   ألن ابن باجة قد،خاطئ هو ظن ، ىف هذه املسألةالطريق الصوىفباجة قد اعتمد 

 ،تنال بالعقل والسعادة ،املطلقة ىف نظره تكون بالعقل فاملعرفة ،العقل وأعطاه ثقته الكاملة

إليها  فلريجع ، وقد أسهبنا ىف احلديث عن هذه املسألة،والعقل صادق فيام يعرف
)٢ (

 ،من يشاء

وإن كانت  - ممن سبقوه  وغريه -  باجة ًهذه املسألة متأثرا بأستاذه ابن ىف  يكون ابن رشدوعليه

 . الشديد بكتبه وأفكاره لتأثره،عد من أساتذته لكنه ي، هنا ليست مبارشةالتلمذة

 

 وىف هذا يقول ، قد أثر ىف غريهفإنه وال شك ،وإذا كان ابن رشد قد تأثر بغريه

 الالتينية  ابن رشد ىف القرن الثالث عرش إىل أورباوقد نقل مذهب( :الدكتور األهوانى

وأعلن  ، أخرىىل الظهور مرة، ودار الزمان وإذا بمذهب ابن رشد يعود إ..وعارضه رجال الدين

وابن  اإلسكندرانيون ال يمثلها "أرسطو" أن فلسفة "بادوا"ىف القرن السادس عرش ىف جامعة 

)رشد
)٣(

. 

وإذا كان الدكتور األهوانى قد أمجل النقد الذى وجهه رجال الدين ىف العصور 

  فالسفة نقد  : فهو يقول، فإن الدكتور غالب قد فصل األمر بعض الشئ، البن رشدالوسطى

 

                                                 

  .٩٠ تلخيص كتاب النفس البن رشد صـ)١(

 . وما بعدها ٦٣ راجع ىف ذلك صـ)٢(

  .٦٢ ، ٦١ مقدمة الدكتور األهوانى لتلخيص كتاب النفس صـ)٣(



      
  

 

 ٩٤ 
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)١( "ألبري الكبري"أوروبا ىف العصور الوسيطة والسيام 
)٢("توماس األكوينى"  والقديس

نظرية وحدة  

يقرر أن العقل  ألهنم فهموا أنه ،أجلها باخللو من املنطق العقل عند ابن رشد ورموه من

ًن العقل حكيام أن يكو املمكن  هل من: فحملوا عليه قائلني)ب( هو عينه الذى ىف )أ(الذى ىف 

ً وعاملا وجاهالً،وخمتال ً وسعيدا وشقيا ىف آن واحد كام هى،ً الواقعة بني أفراد البرشية ؟ ثم  احلالة ً

مل يفطنوا إىل ما رمى إليه ابن رشد   غري أن هؤالء الفالسفةً:أخذ ىف الدفاع عن ابن رشد قائال

 . اهتموه به ألنه مل يقصد هذا السخف الذى،من هذه النظرية

 

ىف  "ديكارت" الذى ذهب إىل سبق ابن رشد عىل "رينان" ثم أخذ ىف عرض رأى

أن  "رينان" رأى األستاذ : فقال، بالتساوىمسألة توزيع العقل بني أفراد بنى اإلنسان

 ،هو رمز وإنام ، رشد جيب أال يؤخذ عىل ظاهرهالتعبري بوحدة العقل الذى ورد ىف كتب ابن

التكوين النفسى  عمومية مبدأ العقل املحض أو وحدة إلجيابى هو أن املراد من العقل ا:بيانه

توزيع العقل بني أفراد  نظرية  إىل"ديكارت" وعىل هذا يكون قد سبق ،لدى مجيع بنى اإلنسان

 ثم أخذ ،من عوامل عارضة  وإىل أن الفروق البرشية ىف التعقل ناشئة،بنى اإلنسان بالتساوى

أما نحن فإننا نرجح أن ابن رشد أراد أن يقول  :د فقالً موضحا غرض ابن رشىف بيان رأيه

                                                 

ودرس  م ،١٢٨٠ ، وتوىف سنة ١٢٠٧ أو سنة ١٢٠٦ولد سنة ألبري األكرب ، أو ألبري الكولونى نسبة إىل مدينة كولونيا ،  )١(

األرسطية ال  معة باريس ، وعىل يديه خترج توماس األكوينى ، وكان عمله الرئيسى رشح وعرض الفلسفةبجا

 التقيد بحرفية  عىل طريقة دراسة النص والرشح عليه ، وإنام عىل طريقة العرض العام للفلسفة املشائية دون

 مثل ابن الطريقة مثلهبري ىف هذه  الذى توخاه أرسطو ىف النص األصىل ، وألالنص ، ودون سريه عىل الرتتيب

 ، مكتبة النهضة ١٣٠  ،١٢٩عبد الرمحن بدوى صـ/ فلسفة العصور الوسطى ، د : انظر [ ً                سينا متاما بتامم 

 ] . م ١٩٦٩املرصية 

بإيطاليا  م١٢٣٩درس ىف اجلامعة سنة و،  م١٢٣٠، والتحق باخلدمة الدينية م ١٢٢٤ولد سنة :  توما األكوينى )٢(

الالهوت = = إجازة، عىلم التحق بجامعة باريس١٢٤٨، وىف سنة  م١٢٤٤ق بطريقة الدومينيكان سنة ، والتح

،  م١٢٧٦ حتى توىف سنة  ىف روماهتااجامعب واستمر يدرس ىف ١٢٥٩ إىل إيطاليا سنة عادو، م١٢٥٦سنة 

بدوى /  د ، الوسطى فلسفة العصور:  انظر [ كتاب األقواللرشح ال، و الوجود واملاهية:  ومن أهم مؤلفاته

  .] ١٣١صـ
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  ولكن هذه،أفراد اإلنسانيةإىل مجيع  واحد بالنسبة إن العقل من حيث طبيعته وفيضه هو

 وأن ،النفوس البرشية التى هى متصلة هبابتعدد وتغاير  الوحدانية ال تلبث أن تتعدد وتتغاير

 تتأثر باالستعدادات املختلفة ىف هذه ىنتائج الفيوض الواردة عىل النفوس بالتساو

النفوس
)١(

. 

نتيجة  الوسطى البن رشد وعىل الرغم من النقد الذى وجهه بعض فالسفة العصور

اليهود  فالسفة  إال أن آراء ابن رشد بصفة عامة كان هلا أثر كبري عىل،ىف مسألة مافهم معني 

 وعىل وجه اخلصوص ،والنصارى ىف الغرب املسيحى
)٢(

رشدية ونشأت  ،"ا األكوينىتوم" 

مسألة توزيع  ً وقد عرضنا آنفا سبق ابن رشد لديكارت ىف،التينية متعصبة آلراءه ومنهجه

ًعقليا جريئا مؤثرا ىف ً مفكرا ً وأيا ما كان فابن رشد كان،العقل بني أفراد بنى اإلنسان بالتساوى ً ً

 لذا ،إنه ال زال له تأثريه : إذا قلتً وال أكون مبالغا،جمتمعه واملجتمعات األوربية فرتة طويلة

 مستوى العامل ىف العرص استحق كل هذا االهتامم من املفكرين املسلمني وغريهم عىل

 .احلديث

قضية  عن  نكون قد أتينا عىل هناية احلديث،املعرفة عند ابن رشدوبانتهاء احلديث عن 

 .املعرفة عند فالسفة اإلسالم ىف املرشق واملغرب

 

                                                 

  .١١٠غالب صـ/ الفلسفة اإلسالمية ىف املغرب ، د :  انظر )١(

من إن األكوينى مع تعصبه الشديد ضد فلسفة ابن رشد مل يستطع التخلص :  وىف هذا يقول الدكتور بيصار )٢(

 نفوذها ، ، وشدة ا يدل عىل قوة تيارهاوأفكاره اهلامة ، مم فقد ظهر اتفاقه مع ابن رشد ىف كثري من آراءه. مبادئها 

الذى ذهب إىل أن القديس ) رينان ( وعظيم سلطاهنا عىل عقول املفكرين واملتفلسفني ، ثم استند فيام قاله إىل 

األكوينى عىل بسري توما ً                                                                       توما األكوينى أكرب تالمذة ابن رشد ، فهو مدين البن رشد بكل شئ مستدال عىل ذلك 

كام استدل الدكتور بيصار عىل =  =ً                                                   ألرسطو ، ونقله أقواال كثرية مطابقة لكتابات ابن رشد الرشحطريقة ابن رشد ىف 

ىف : انظر[  ابن رشد وتوما األكوينى بني ّ                                 عدد املسائل التى تم االتفاق فيهاحني) ألفريد جيوم ( ما ذهب إليه بام قاله 

  .]١٨٤، ١٨٣بيصار صـ/فلسفة ابن رشد الوجود واخللود ، د
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  ةـــــاخلامت

 

 : فإنه قد تبني لنا ما ييل،اآلن وقد آذن البحث عىل االنتهاء

 . أن املعرفة هي الوسيلة األساسية لرقي األفراد واملجتمعات- 

 وكذا يف ، سواء من الناحية اللغوية أو االصطالحية،ً أن هناك فرقا بني املعرفة والعلم- 

 .االستعامل القرآين

 . وأن النوع الثاين هو املعول عليه،امية والفلسفيةً أن هناك فرقا بني املعرفتني الع- 

 . نظرية املعرفة عىل موقفهم من مسألة الوجودفالسفة اإلسالم بنوا آرائهم حول أن - 

 العقلية، ولكل  املعرفة احلسية واملعرفة:أن املعرفة عند الكندي تتفرع إىل نوعني مها - 

 . وأن النوع الثاين هو األعىل،وسيلته اخلاصة به

ً أن الكندي يف بحثه ملسألة املعرفة كان متأثرا أوال باإلسالم-   الفلسفة اليونانية  ثم تأتى،ً

 .يف مرحلة تالية

ًجيال من  خيلق  وأن، فيلسوف مسلم استطاع أن ينتزع الفلسفة من أرباهباأن الكندي أول - 

 . باجليل الثاين من الفالسفة املسلمني)ماكس مايرهوف(التالميذ أسامهم 

 .أن الفارايب هو الذي ابتكر يف الفلسفة اإلسالمية مصطلح واجب الوجود بالغري - 

 شئ فإنام يدل  وهذا إن دل عىل، أن الفارايب عالج نظرية املعرفة يف كتبه ورسائله املختلفة- 

 .عىل مدى اهتاممه هبذه النظرية

 . أن الفارايب قسم العامل إىل حيس وعقيل وجعل لكل منهام مراتب ست- 

 ،الفعال متوقفان عىل العقل أن إمكان حصول املعرفة يف العقل اإلنساين وكذا صحتها - 

النظرية أثر كبري  هلذه  وقد كان، واملعرفة بالفيض الفلسفة بالتصوفومن هنا يظهر مدى التقاء

 . سواء أكانوا مسلمني أو غري مسلمني،عىل من أتى بعده

عن  مل خيرج ،هو إىل واجب وممكن أن حديث ابن سينا عن قسمة الوجود من حيث - 

 .حديث الفارايب
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 وباطن، أما العقيل  ظاهر: واحليس نوعان، حيس وعقيل: أن اإلدراك عند ابن سينا نوعان- 

 .ٍ وعىل كل فلكل نوع وسيلته اخلاصة،فكله باطن

آثره ابن  أن املعرفة عند ابن سينا جتمع بني االجتاه التجريبي واالجتاه اإلرشاقي الذي - 

 واألداة ،ولدنية ، ومكتسبة، فطرية: لذا قسم املعرفة إىل ثالثة أنواع، يف آخر حياته إىل حد ماناسي

والعقل، أما األداة   ألن طريقهام احلواس،األولني تسمى باألداة الطبيعيةملدركة للنوعني ا

 .املدركة للنوع الثالث فهي أداة غري طبيعية، ألن طريقها الوحي واإلهلام

وكان هلذا أثره  ، وابن سينا بطابع خمتلفيل طبع املعرفة بعد الكندي والفارايبأن الغزا - 

 .البالغ ىف موقف فالسفة املغرب من مسألة املعرفة

 بذل وعناء  وإنام هي،ًكسبا فقط وليست ،ًأن املعرفة عند الغزايل ليست كشفا فقط - 

 .وجتلية وصفاء

 كان الغزايل د خيتلف عن الطابع الذي بطابع جديطبع نظرية املعرفة أن ابن باجة قد - 

 .قد طبعها به

 مع ،وحده إال أهنا تأيت يقينية عن طريق العقل ، أن املعرفة عند ابن باجة تبدأ باحلواس- 

 وال ،املتوحدون وهم  العقلية ال تتهيأ إال لنفر قليل من الناساألخذ يف االعتبار أن هذه املعرفة

 التطور يف تاريخ إذ أنه يعد أحد مراحل ،لك الوقت أمهيته يف ذ كان لههشك أن ما قال

 الثقة يف العقل وحده  خاصة بعد هجوم الغزايل عيل العقل وترصحيه بعدم،الفلسفة اإلسالمية

 .كطريق موصل للمعرفة

 أن ابن باجة وقف موقف املعارض للغزايل وهامجه مهامجة عنيفة ورماه بأنه سلك - 

وعىل رأسهم  ألن الصوفية ،باجة قد جانبه الصواب يف هذا إال أن ابن ،ًسبال خيالية سخيفة

 باإلضافة إيل أن األساس ، بل يعتربونه يف جماله، ال يرفضون العقل كطريق للمعرفةالغزايل

ًالذي بني كال منهام عليه رأيه كان خمالفا لآلخر ً. 

  طفيل أن الرؤية الصحيحة لنظرية املعرفة عند ابن طفيل تتوقف عىل معرفة نقد ابن- 

 والوارد  املجتمع وخصائص كل طبقة وكذا الوقوف عىل طبقات،لفالسفة السابقني عليهل

 ).حي بن يقظان(ذكرها يف قصته 



      
  

 

 ٩٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

 أن الفرق بني ابن طفيل وبني غريه ممن سبقه من فالسفة اإلسالم أنه رفض مسلك - 

سينا  فوق ابن  وارتقى، ابن باجة واعتد بالكشفورفض مسلك ،بالعقلالغزايل واعتد 

 .ًحيث رصح بالكشف طريقا إىل جانب العقل

 ممن سبقوه  وأنه قد استفاد، يف كثري من فالسفة أوروباقد أثرت أن فلسفة ابن طفيل - 

 .عىل الرغم من انتقاده هلم

 ، السابقني عليه مع آراء فالسفة اإلسالم-  مجلة -  يتفق يف مسألة الوجود أن ابن رشد - 

الكثرة عن  مسألة تعليل صدور اجلزئية وأمههات بعض التفصيالوخيتلف معهم يف 

 .الوحدة

 ثم ، أن نظرية املعرفة عند ابن رشد تبدأ باحلديث عن املعاين املدركة وأقسامها- 

 .احلديث عن العقل وأقسامه

 االسكندر " فتارة يوافق ،ً أن ابن رشد يف مسألة العقل اهليوالين كان مضطربا- 

 ."مسطيوس  ثا" وتارة يوافق "األفروديسى

 به املعرفة  ويفرس،العقل ويرفع من شأنه يقدس ، أن مذهب ابن رشد مذهب عقيل- 

 .والوجود عىل السواء

 ،نا إليها من خالل البحث والدراسةالتي توصل واملستخلصاتكانت هذه أهم النتائج 

العذر   كام نرجو من القارئ الكريم أن يلتمس لنا،ونرجو من العىل القدير أن نكون قد وفقنا

ًخالصا  أن جيعل هذا العمل  وأسأله سبحانه وتعاىل، وهيدى إلينا عيوبنا،فيام قرصنا فيه

 وصل اللهم ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، به يوم الدين وأن ينفعنا،لوجهه الكريم

 .عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 الطنطاوي فراج اجلايل/ دكتور 

 لفلسفة املساعدأستاذ العقيدة وا

 بكلية أصول الدين والدعوة باملنصورة
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  قائمة املصادر واملراجع

 :القرآن الكريم - 

 : املطهرة النبويةكتب السنة - 

/  ط ، دار املرشق بريوت،ألبري نرصى/  تقديم وتعليق د ،للفارابى ،آراء أهل املدينة الفاضلة )١

 .م١٩٨٢الرابعة 

 .م١٩٨٨أوىل / ط، بريوت، دار اجليل،مىالفيو/ د،ابن باجة وفلسفة االغرتاب )٢

 . النرش بدون ذكر دار،م١٩٩٧الثانية /  ط،عبد املعطى بيومى/  د،ابن طفيل وفلسفته )٣

 . بدون ذكر رقم الطبعة،دار الشعب بالقاهرة/  ط، للغزاىل،إحياء علوم الدين )٤

 .م١٩٩٠ احلادية  عرشة/  ط ، دار النهضة العربية،توفيق الطويل/  د ،أسس الفلسفة )٥

 .م١٩٩٢ أوىل/  ط ، دار املعارف،الفيومى/  د ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ىف املغرب )٦

/  ط ، بريوت، دار العلم للماليني،عمر فروخ/  د ،تاريخ الفكر العربى إىل أيام ابن خلدون )٧

 .م١٩٨٣الرابعة 

 .م١٩٨٦ بريوت ، دار الكتاب اللبنانى،مجيل صليبا/ د،تاريخ الفلسفة العربية )٨

الثانية /  ط ، بريوت، دار اجليل، وحنا الفاخورى، خليل اجلر/ أ ، الفلسفة العربيةتاريخ )٩

 .م١٩٨٢

الرابعة /  دار املعرفة اجلامعية باإلسكندرية، ط ،أبو ريان/ د ،تاريخ الفكر الفلسفى ىف اإلسالم )١٠

 .م١٩٨٠

/  ط ، بريوت، دار النهضة العربية،أبو ريدة/  ترمجة د ، دى بور،تاريخ الفلسفة ىف اإلسالم )١١

 .م١٩٥٤الثالثة 

 .م١٩٨٩الثانية /  ط ، دار العرب للبستانى، ابن سينا،تسع رسائل ىف احلكمة والطبيعيات )١٢

 .م١٩٨١ الثالثة/ ط، دار املعارف،سليامن دنيا/ حتقيق د، البن رشد،هتافت التهافت )١٣

مكتبة  ،م١٩٥٠ / ١ ط ،األهواين/  نرش وحتقيق وتقديم د ،تلخيص كتاب النفس البن رشد )١٤

 .النهضة املرصية

 .م١٩٨٢ السادسة/  ط ، مكتبة وهبة،البهى/  د ،اجلانب اإلهلى من التفكري اإلسالمى )١٥

 دار ،جعفر آل ياسني/  حتقيق د ،جوابات ملسائل سئل عنها الفارابى ضمن رسالتان فلسفيتان )١٦

 .م١٩٨٧أوىل /  ط ، بريوت،املناهل

 الطباعة  دار،مد عبد الفضيل القوىصحم/  د ،جوانب من الرتاث الفلسفى ىف اإلسالم )١٧

 .م١٩٨٤أوىل /  ط ،املحمدية بالقاهرة
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/  ط ، بريوت، دار صادر،عبده الشامىل/  أ ،دراسات ىف تاريخ الفلسفة العربية واإلسالمية )١٨

 .م١٩٧٩اخلامسة 

 .م١٩٥٠ املطبعة األمريية بالقاهرة ،يوسف كرم/  أ ،مدكور/  د ،دروس ىف تاريخ الفلسفة )١٩

 .م١٩٦٨ بريوت ، دار النهار،ماجد فخرى/ د  حتقيق،ن باجة اإلهليةرسائل اب )٢٠

 .م١٩٨٣، دار الثقافة مجال الدين العلوي/ د،ائل فلسفية ألبى بكر بن باجةرس )٢١

 .م١٩٥٠ دار الفكر العربى ،أبو ريدة/  حتقيق د ،رسائل الكندى الفلسفية )٢٢

 .م١٩٥٩رف دار املعا/ ط،أمحد أمني/ حتقيق،رسالة حى بن يقظان البن طفيل )٢٣

اهليئة املرصية العامة /  ط ، سعيد زايد،جورج قنواتى/   حتقيق -  الطبيعيات - الشفاء البن سينا  )٢٤

 .م١٩٧٥للكتاب 

 .م١٩١٠ املكتبة السلفية بالقاهرة ،عيون املسائل للفارابى )٢٥

الرابعة /  ط ، بمرص دار املعارف،سعيد زايد /   أ، سلسلة نوابغ الفكر العربىضمنالفارابى  )٢٦

 .م١٩٨٨

الثانية /  ط ، املطبعة اجلاملية، البن رشد، من االتصالفصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة )٢٧

 .م١٩١٠

 رسالة ،الطنطاوى فراج/  د ، تطبيقية عند ابن باجهالفكر االجتامعى ىف فلسفة املسلمني دراسة )٢٨

 .م١٩٩٥ماجستري خمطوط بكلية أصول الدين بطنطا 

 .م١٩٦٢ دار القلم بالقاهرة ،هوانىاأل/  د ،الفلسفة اإلسالمية )٢٩

 .م١٩٤٨  بالقاهرةمجعية الثقافة اإلسالمية/ ط  ،غالب/ د  ،الفلسفة اإلسالمية ىف املغرب )٣٠

 . الطبعة الثانية، مكتبة األنجلو املرصية،غالب/  د ،الفلسفة اإلغريقية )٣١

باعة  للط الدار املرصية،عبد احلليم حممود/ د ، حى بن يقظانةفلسفة ابن طفيل وقص )٣٢

 .م١٩٧٨الثانية /  ط ،والنرش

 .م١٩٦٩ مكتبة النهضة املرصية ،عبد الرمحن بدوى/ د،فلسفة العصور الوسطى )٣٣

 .م١٩٦٢الثانية /  ط ، دار الكتاب العربى،بيصار/  د ،ىف فلسفة ابن رشد الوجود واخللود )٣٤

لو  األنجمكتبة ،حممد عبد الستار نصار /  د،ىف الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقشات )٣٥

 .م١٩٨٢أوىل / ط  ،املرصية

عوض اهللا  / د ،حممد السيد نعيم/  د ،ىف الفلسفة اإلسالمية وصلتها بالفلسفة اليونانية )٣٦

 . بدون،م١٩٥٩أوىل /  ط ،حجازى

 .م١٩٧٩الثالثة / ط، اهليئة املرصية العامة للكتاب،القاموس املحيط للفريوزآبادى )٣٧
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دمشق  ،رتقى ال مطبعة،املعصومىحممد صغري / د حتقيق،بن باجةال ،كتاب النفس )٣٨

 .م١٩٦٠

الثانية /  ط ، بمرص املطبعة اجلاملية،بن رشدال ،الكشف عن مناهج األدلة ىف عقائد أهل امللة )٣٩

 .م١٩١٠

  املرصية العامةهليئة ا، سلسلة أعالم العرب،األهواين / د،الكندي فيلسوف العرب )٤٠

 .م١٩٨٥للكتاب 

 بدون ، بريوت، دار الكتاب العربى،مد حامد الفقىحم /  حتقيق، البن القيم،مدارج السالكني )٤١

 .ذكر رقم الطبعة

 .م١٩٨٤ بريوت ، مؤسسة علوم القرآن،خمتار الصحاح للرازي )٤٢

 مكتبة حممد مصطفى أبو العال،/ حتقيق أ ، للغزاىل،معارج القدس ىف مدارج معرفة النفس )٤٣

 .م١٩٦٨اجلندى بالقاهرة 

أوىل /  ط ، للطباعة والنرشالدار الرشقية ،عبد املنعم احلفنى/ د،املعجم الفلسفى )٤٤

 .م١٩٩٠

 ، دار الفكر،نديم مرعشىل/ حتقيق أ ، لألصفهانى،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم )٤٥

 . بدون،بريوت

 .م١٩٩٣خاصة بوزارة الرتبية والتعليم  / ط، جممع اللغة العربية،املعجم الوجيز )٤٦

 . بدون،ية للتأليف والرتمجةغالب، الدار املرص/ د،املعرفة عند مفكرى املسلمني )٤٧

 املجلس األعىل للشئون ،غالب/ د ،من أماجد مفكرى املسلمني الفارابى وابن سينا )٤٨

 .م١٩٦١ العدد العارش ، السنة األوىل،اإلسالمية

 .م١٩٩٠ مكتبة الزهراء بالقاهرة ،اجلليند/  د،من قضايا التصوف )٤٩

أوىل /  بريوت ط،اجلديدة دار اآلفاق ،ماجد فخرى/  تقديم د ،النجاة البن سينا )٥٠

 .م١٩٨٥



      
  

 

 ١٠٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

  

  فهرس املوضوعات

  

  الصفحة  وعــــــــــــــاملوض

 ١٧ ة مقدم - 

 ٢١  والفرق بني املعرفتني العامية والفلسفية املعرفةمفهوم :املبحث األول - 

 ٢١ مفهوم املعرفة والفرق بينها وبني العلم   ً:أوال

 ٢١ املعرفة والعلم ىف اللغة - 

 ٢٣ العلم ىف القرآن الكريم املعرفة و - 

 ٢٤ املعرفة والعلم ىف االصطالح الفلسفى - 

 ٢٤ مفهوم املعرفة كنظرية - 

 ٢٦ الفرق بني املعرفتني العامية والفلسفية  :ً     ثانيا

 ٢٨   املعرفة عند فالسفة املرشق:املبحث الثاين

 ٢٨  تقديم- 

 ٢٨  الكندى  املعرفة عند:املطلب األول

 ٢٨  عند الكندى الوجود- 

 ٣٣ ٍ أنواع املعرفة عند الكندى ووسائل كل- 

 ٣٤  مدى تأثره بمن سبقوه وكذا باإلسالم- 

 ٣٤  مدى تأثريه فيمن أتى بعده- 



      
  

 ١٠٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

  الصفحة  وعــــــــــــــاملوض

 ٣٥  الفارابى  املعرفة عند:املطلب الثاين

 ٤٣  ابن سينا  املعرفة عند:املطلب الثالث

 ٤٣ ن سيناالوجود عند اب - 

 ٤٥  ووسيلة كل نوع  هأنواعو ماهية اإلدراك - 

 ٥٥ أنواع املعرفة عند ابن سينا - 

 ٥٦ املعرفة عند فالسفة املغرب  :املبحث الثالث

 ٥٦ ابن باجة   املعرفة عند:املطلب األول

 ٥٦ موجز للمعرفة عند اإلمام الغزاىل - 

 ٦٨  ابن طفيل  املعرفة عند:املطلب الثاين

 ٦٨ لوجود عند ابن طفيلا - 

 ٧١ نقد ابن طفيل للسابقني عليه من الفالسفة - 

 ٧٤ طبقات الناس عند ابن طفيل - 

 ٧٨ مدى استفادته ممن سبقوه وتأثريه فيمن أتى بعده - 

 ٧٨  ابن رشد  املعرفة عند:املطلب الثالث

 ٧٨ الوجود عند ابن رشد - 

 ٨٠ خصائص املعرفة عند ابن رشد - 

 ٨١  املدركة وأقسامهااملعانى - 



      
  

 

 ١٠٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةلرابعااملجلد 
 املعرفة بني فالسفة املرشق واملغرب 

  الصفحة  وعــــــــــــــاملوض

 ٩٦ ة خامت - 

 ٩٩  املصادر واملراجع قائمة - 

  ١٠٢ الفهرست  - 

  


