
 

 

 
 

 
  

                                                                         
 

          

                        

  
فة ، والبحث عنهما ، وبالتايل فالفلسفة هي النظر الفلسفة هي حب احلكمة واملعر.. 

وف األول فيلسالوبناًء على ذلك فإن .. إىل ما وراء الظواهر واألمور  –باستقراء عقلي  -
  .. ، الذي بعثه اهللا تعاىل ليعلّم البشرية مجعاء هذه احلكمة  هو الرسول حممد

           

          ] ٢: البقرة [    

وحينما نقول الفلسفة العربية ، فإننا ال نعين فقط الفالسفة املسلمني الذين كتبوا يف .. 
 ل الفلسفة ، والذين ارتبط امسهم بالفلسفة ، إمنا نعين أيضـاً كـلَّ  ميدان الفلسفة من أج
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وبالتايل ندخل يف .. التصورات والرؤى الفكرية ملسائل الدين والوجود واتمع واإلنسان 
  ..هذه الساحة مجيع مذاهب العقيدة والفقه والتفسري ، عرب تاريخ هذه األمة 

اإلسالمي ، وهي ليست مستقلةً عن هـذا   لقد ولدت الفلسفة العربية من رحم الدين
الرؤى الفلسفية اليت تنظر إىل الدين اإلسالمي من منظار الفلسفة ، أم الرؤى  ءالدين ، سوا

  ..اليت تنظر إىل الفلسفة من منظار الدين اإلسالمي 
والفلسفة العربية مبفهومها الفلسفي ارد عن الدين ، مل تنتشر يف الوسط العريب كما 

ر الفقه والتصوف والتفسري ، ألن الفكر اإلسالمي كان فلسفة األمة من علمائها انتش
  ..وأمرائها إىل عامتها وفقرائها 

املرور على أهم الفالسفة العرب واملسلمني ، لنرى  –إن شاء اهللا تعاىل   –وسنحاول  
لتـأثر  مدى تأرجح هؤالء الفالسفة  بني التأثّر بروح القرآن الكرمي من جهـة ، وبـني ا  

  ..بالفلسفات األخرى وخصوصاً الفلسفة اليونانية من جهة أخرى 
موقف  -كما سنرى  باستثناء  الغزايل – معظم الفالسفة العرب واملسلمني لقد وقف 

التوفيق بني روح العقيدة اليت حيملها القرآن الكرمي من جهة ، وبني مادة الفلسفة اليونانية 
فيلسوفاً عربياً ملحداً مبا حتمله الكلمة من معىن ، كما  ولذلك ال نرى.. من جهة أخرى 

هو احلال يف األمم األخرى ، ويف الوقت ذاته يقف معظم الفالسفة العرب موقف احترام 
  ..بالفلسفة اليونانية  –عدا الغزايل كما قلنا  -وإعجابٍ 

   :يقول  لذلك نرى أن .. 



 ..  

  :ولنبدأ بالفالسفة العرب واملسلمني ابتداًء من ابن املقفع وانتهاًء بابن خلدون .. 
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ان أبوه جموسياً من هجرية يف مدينة جور قرب شرياز ، وك)  ١٠٦( ة ولد حوايل سن

  .. أصلٍ فارسي
إىل حكم العقـل هـو    -عنده   -كان من املتمردين على اآلراء التقليدية ، واللجوء 

   :يقول .. عالج السوء واحلمق والفساد ، وهو السبيل للكشف عن احلقيقة 


 

 

 ..  
   :ويقول أيضاً 

        
  


 ..  
دة عن وهكذا نرى أن فلسفة ابن املقفع فلسفة عقلية ، ترفض اآلراء التقليدية البعي

  ..العقل ، وتعترب العقل مبثابة السبيل الوحيد للكشف عن احلقيقة ، ولتحقيق غاية اإلنسان 

 
هجرية يف البصرة ، امتاز بتجربة فلسفية شاملة ، تدلّ على اطّالعه  ١٥٩ولد سنة 

على ثقافة عصره وما سبقها من ثقافات ، ولذلك نراه ينتقد أرسطو وعلماء عصره من 
  ..ن وحىت العامة من نقده واألدباء والشعراء واخلطباء واملترمج ومل ينج.. وحمدثني هاء فق
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، وأن املعرفة  اعتقد اجلاحظ بأن للمعرفة وجهاً جمرداً مشتركاً بني مجيع األمور
  ..اإلنسانية صرح تتعاقب األمم وتتآزر يف بنائه 

ول إىل احلقيقة ، ويطمـئن إىل  وعلى الرغم من أن اجلاحظ يعترب التجربة مقدمةً للوص
 وخداعها ، ويعد ه إىل أخطاء احلواسه يف الوقت ذاته ينبة ، إالّ أنة االختباريياملعرفة احلس

   :فيقول .. العقل الفيصل األخري الذي يحتكَم إليه 


   
ومنهج اجلاحظ للوصول إىل اليقني هو أن يتم البدء بالشك املنهجي الواعي عرب طريق 

أي يتم دفع الشك باليقني من خالل املشاهدة والتجربة واحملاكمة .. املعرفة العقلية 
  ..الربهانية 

 
وقد سبقت عقلية النظّـام   ..هجرية ، وكان من املوايل  ١٦٠نة ولد يف البصرة س.. 

زمنها ، فكان فيها ركنا الشك والتجربة ، اللذان سارت ما أوروبة يف ضتها احلديثـة  
  : يقول النظّام .. 





 ..  
ولذلك من الطبيعي أن يكون النظّام مؤمناً إمياناً شديداً بالعقل يف تفسـري القـرآن   .. 

  : يقول ..  الكرمي ، ويف نقد األحاديث ، وأعمال الصحابة ، وآراء الفقهاء
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 ..  
ثني ويقول يف نقد احملد:  

 



        



    



 ..  

 
  ..هجرية ، وكان أبوه من والة األعمال يف الكوفة  ١٨٥ولد حوايل سنة 

تأثّر الكندي بالفلسفة اليونانية ، ففي علم النفس تأثر بأفالطون ، ويف األخالق بتعاليم 
ىل وصفاته ، وبقضية قدم سقراط ، ويف اإلهليات بآراء أرسطو ، باستثناء ما يتصل باهللا تعا

  ..واجته الكندي اجتاهاً معتزلياً يف تفسري القرآن الكرمي واحلديث .. العامل وخلقه 
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لَ من دعا ويعد أو.. اعترب الكندي أنّ احلقيقة تراثٌ مشترك بني األمم على مر العصور
  ..ة أمام أعدائها إىل وحدة الصف بني الفالسفة ، بعيداً عن احلدود القومية لنصرة الفلسف

ودعا الكندي إىل عدم إنكار جهد السابقني ، وإىل اإلشادة بفضلهم كوم سبباً لنـا  
  : لنيل احلق ، فيقول 




 


 ..  
وسعى الكندي للتوفيق بني منهجه الرياضي االستنباطي العقلي ، وبني نظرة املعتزلة يف 

ويف ..  هي وحدته اليت ال تفسد نفي الصفات عن اهللا تعاىل ، فرأى أنّ ذات اهللا تعاىل
، ألن كالً منهما هو علم  متفقان دائماً، والدين احلق  احلقاعتقاد الكندي أنّ الفلسفة 

  ..احلق 

 
ثقافته موسوعية مشلت اللغة .. هجرية يف بلدة فاراب من تركستان  ٢٥٧ولد سنة 

واستخدم الفلسفة .. واملنطق والفقه والرياضيات والكيمياء والفلسفة والعلم الديين 
  ..  اليونانية لتكوين منظار فلسفي ينظر من خالله إىل مجيع نواحي اإلسالم

نّ علم احلكمة هو أشرف بدأ الفارايب بإحصاء العلوم علماً علماً ، وذهب إىل أ.. 
يجة وتأثّر بأرسطو وحاول التوفيق بني رأيي أرسطو وأفالطون ، ليخلص يف النت ، العلوم

وما دفعه إىل ذلك هو اعتقاده بوحدة .. إىل أنّ املعاين اليت قصدها كلٌّ منهم هي واحدة 
  ..الفلسفة 
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واعتنق الفارايب مبدأ الفيض ، فرأى أنّ اهللا تعاىل واجب الوجود ، وهو مصدر كلّ ما 
جوع هو يف الكون ، ورأى أنّ اإلنسان يتميز عن سائر الكائنات املخلوقة بأنه يتوق للر

إىل مصدره الذي فاض منه ليتحد باهللا تعاىل ، وذلك عرب تركه للشهوات وما يتعلق ا 
  ..من املادة 

وعند الفارايب يلتقي الفيلسوف بالنيب من حيث اجلوهر ، ويفترقان من حيث الشـكل  
واألسلوب ، فالنيب يتلقّى احلقائق بشكلها الكامل كأا ماثلة يف عامل احلس ، لذا جتـنح  

بينما يستقرأ الفيلسوف احلقـائق ويسـتنتجها   .. لشريعة إىل أسلوب التشبيه والتمثيل ا
  ..بشكلها ارد عن املادة وصورها ، لذا جتنح الفلسفة بالعقل إىل أسلوب الربهان ارد 

   :لننظر إىل النص التايل من قول الفارايب 



 


 



 ..  
  : ويقول أيضاً 
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..  
وهكذا نرى أن الفارايب مييل إىل روح القرآن الكرمي ، ولكنه حينما يتفلسـف علـى   

  ..طريقة الفلسفة األفالطونية نراه مييل إىل تلك الفلسفة 

 
  ..ة النعمان هجرية يف معر ٣٦٣ولد سنة 

مغزى احلياة عنده يتجلى يف جتربـة  اعترب املعري العقل سبيالً للوصول إىل احلقائق ، و
  ..املوت ، فاملوت عنده هو احلقيقة بدليل أنه ينقض احلياة 

.. واملعري نقد املتدينني ، وال يرى يف اختالف األئمة رمحة ، بل يراه تناقضاً عجيبـاً 
لدنيا ونقد أيضاً العقائد والفقهاء واملتصوفة والزهاد والرهبان واحلكام والقضاة واألدباء وا

  ..والزمان 
فمذهبه يف احلياة هو التشاؤم ، واحلياة عنده كلّها تعب ، وخري النساء الاليت ال يلدن، 

  :يقول املعري  ..فعلى املرء أن جيتاز احلياة بانتظار املوت 

 
 

 
  :ويقول أيضاً 
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  :ويقول أيضاً 

 
 

  :قول أيضاً وي
 

 
 

  ..ارى هجرية يف قرية أفشنة من قرى خب ٣٧٠ولد سنة 
  :يقسم ابن سينا الفلسفة إىل 

الغاية منها تكميل النفس بأن تعلم فقط ، أي اعتقاد ورأي ليس : فلسفة نظرية  -
بعمل ، وهذه الفلسفة تعىن مبعرفة األمور املتعقلّة باألشياء املوجودة اليت وجودها لـيس  

  ..باختيارنا وفعلنا 
يعمل به فتعمل ، وهذه الفلسفة تعىن الغاية منها أن تعلم النفس ما : فلسفة عملية  -

  ..مبعرفة األمور املتعلّقة باألشياء املوجودة اليت وجودها باختيارنا وفعلنا 
  :ويرى ابن سينا املوجودات كما يلي 

لذاته ال لشيء آخر ، وهو الذي يلزم حمال من فـرض  ، الواجب الوجود بذاته  -١
  ..ملبدأ األول ، أي اهللا تعاىل عدمه ، وال ميكن أن يكون واجباً بغريه ، وهو ا

وهو الذي لو وضع شيٌء مما ليس هو ، صار واجب : الواجب الوجود ال بذاته  -٢
  ..الوجود ، كالتصور الذهين لألرقام ، وكعالقة عالقة املقدمات بالنتائج 

  ..مل يعرض منه محال  اًأو موجود وهو مىت فُرض غري موجود: لوجود املمكن ا -٣
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نّ اهللا تعاىل هو الطرف األول يف سلسلة العلـل واملعلـوالت ، ألنّ   ويرى ابن سينا أ
التسلسل بالاية باطل ، فالسلسلة مهما امتدت ال بد هلا يف البداية من طرف يكون غري 

  ..معلول بل يكون واجب الوجود بذاته ومن ذاته وهو اهللا تعاىل 
بالنسبة لعلم اهللا تعـاىل ،   ووقف ابن سينا بني رأي أرسطو وبني النظرية اإلسالمية ،

فأرسطو الذي ذهب إىل أنّ اهللا تعاىل عقلٌ يعقل بذاته ، وال يعقل إالّ .. وإحاطته باألشياء 
علم اهللا تعاىل باجلزئيات ال يتفق مع كماله ، ألنّ هذه اجلزئيات مـتغرية   ذاته ، وإىل أنَّ

 تعاىل يعلم الكليـات  وكذلك الفارايب ذهب قريباً من مذهب أرسطو بأن اهللا.. ناقصة 
  ..وحسب 

 ..ابن سينا ذهب مذهباً توفيقياً بني هذه اآلراء ، وبني النظرية اإلسالمية فهـو   ولكن
   : يقول يف كتاب 




 







 ..  
ونظرية الفيض اليت جرف بتيارها الفارايب وغريه من فالسفة املسلمني ، جرف ابـن  

  : ول فها هو يق.. سينا بتيارها هو اآلخر 
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 ..  
إذ يعقل ذاته يفيض عنه عقل واحد ممكن  -حسب ما يذهب ابن سينا   -فاهللا تعاىل  

ود بغريه ، وهو العقل األول ، وهذا العقل األول يعقل مبدأه فيفيض عنه بذاته واجب الوج
عقل ثان ، وهذا العقل يعقل ذاته بأنه واجب الوجود بغريه فتفيض عنه السـماء األوىل ،  
ويتكرر عمل العقل الثاين على هذا املنهج فيفيض عنه عقل ثالث ، وهكذا يستمر الفيض 

  ..يض عند العقل العاشر ، حيث يبدأ الكون بالفساد حىت العقل العاشر ، ويتوقف الف
وعند ابن سينا أن العامل ليس حبادث يف زمان ، والعامل كان موجوداً يف علـم اهللا  .. 

، إىل الوجـود بالفعـل ،   ) أي يف علمه ( تعاىل ، فأخرجه اهللا تعاىل من الوجود بالقوة 
  ..قدمي   – تهأي يف علم اهللا تعاىل وإراد -وهكذا فالعامل بالقوة 

أنه ال يعين أنّ العـامل   وعلى الرغم من أنّ ابن سينا جياري أرسطو يف قدم العامل ، إالَّ
فما يريد ابن سينا قوله هو أنّ العامل موجود قبل .. قدمي بذاته ، أو أنه غري خملوق هللا تعاىل 
  : يقول ابن سينا .. الزمان ، وبالتايل فليس له مبدأٌ زماين 
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 ..  

و أنّ العامل موجود قبل الزمان ، أي أنّ الزمان مستقلٌ إن ما يريد ابن سينا أن يقوله ه
  ..عن مادة العامل 

بقي أن نذكر أنّ ابن سينا نفى الغاية عن أفعال اهللا تعاىل ، وقال إنّ العايل ال غرض له 
  ..فيمن دونه ، واهللا تعاىل ال غاية له يف الوجود ، ألنه هو الغاية لكلِّ موجود 

   
  ..هجرية مبدينة طوس يف خراسان  ٤٥٠ولد سنة 

تعد فلسفة الغزايل ردة فعل على كل الرؤى الفلسفية العربية اإلسالمية اليت سبقته واليت 
الفالسفة العرب ، إما التوفيق بني الفلسفة اليونانية والنظريـة   - كما رأينا - حاول فيها

  ..سالمية من منظار الفلسفة اليونانية اإلسالمية ، وإما النظر إىل النظرية اإل
لقد نظر الغزايل إىل الفالسفة من منظار النظرية اإلسالمية ، ومن زاوية االلتزام بشعائر 

  :الدين ، فرأى الفالسفة على ثالثة أقسام 
دون ، ووصفهم بالزندقة ، ألم ادعوا أنّ العامل مل يزل موجـوداً  : الدهريون  -١

  ..صانع 
وهم الفالسفة الذين آمنوا باهللا وصفاته ، ولكنهم جحدوا بـاليوم   :الطبيعيون  -٢

  ..اآلخر ، ولذلك وصفهم أيضاً بالزنادقة 
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رهم مبسائل كسقراط وأفالطون وابن سينا والفارايب وغريهم ، وقد كفَّ: اإلهليون  -٣
ات دون قوهلم بأنّ اهللا تعاىل يعلم الكلّي - ٢. .قوهلم بأنّ األجساد ال تحشر  - ١: ثالث 

  ..قوهلم بقدم العامل وأزليته  - ٣ ..اجلزئيات 
وكان منهج الغزايل يف نشر فلسفته ، خماطبة اخلاصة بلغة الدليل والربهان والنقد العقلي 

  ..، وخماطبة العامة بلغة التأثري واإلقناع واإلفحام 
 لم والعمل ، إالَّوعلى الرغم من أنّ الغزايل ينتهي إىل طريق الصوفية ، وبأا طريق الع

أنه نقد شوائب القول باحللول واالحتاد وبوحدة الوجود ، وبكل ما هو دخيل على روح 
  ..اإلسالم الصحيح 

الذي شـرح فيـه آراء الفالسـفة     لقد وضع الغزايل كتابه 
: وشبهام واستشكاالم ، تنفيذاً لقوله 
 ..   افـت  ( مث وضع بعد ذلك كتابـه الشـهري

الذي يبين فيه إبطال ما خيالف العقل والدين ، من أقوال الفالسـفة املقـرين    )الفالسفة 
  ..بوجود اهللا تعاىل مع القول بقدم العامل 

ة أن تفتخر به هـو  ومن أروع ما أبدعه الغزايل ، وما حيق للفلسفة العربية واإلسالمي
  : يقول يف هذا الشأن .. قوله عن الزمان 
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فما يريد الغزايل قوله هو أنّ البعد املكاين تابع للجسم ، والبعد الزماين تابع للحركة ، 
ففكرتا الزمان واملكان وجدتا مع العامل وحركته ، وبالتايل فإنّ فكرة الزمان اليت اعتمدها 

  ..الفالسفة أساساً للربهنة على قدم العامل ، ليست صاحلة هلذه الربهنة 
ارس للنظرية النسبية اليت وضع معادالا الرياضية العامل األملاين آينشتاين ، يرى بأم والد

  ..عينه كيف أنّ الغزايل سبق هذه النظرية فلسفةً وتصوراً 
  : ويف رد الغزايل على قول الفالسفة بأنّ الواحد ال يصدر عنه إالّ واحد ، يقول 

 


 


 ..  
الفيض بأنّ املبدأ األول فاض عنه العقل األول ، وبتعقّله وعن قول الفالسفة يف نظرية 

  : يرد عليهم فيقول .. لعلّته فاض عنه عقل ثان وثالث ، وأفالك ونفوس 
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 ..  

 
  ..ولد يف مدينة سرقسطة ، يف أواخر القرن اخلامس اهلجري 

اعترب ابن باجه أنّ العقل أساس السلوك ، وأنّ املعرفة تنال به ، وبواسطته تدرك 
   :وكان معجباً بالفارايب ، وانتقد الغزايل قائالً .. املوجودات من املادة إىل اهللا تعاىل 

          
 ..  

  :ويف نظر ابن باجه فإنّ الغايات اليت يرمقها اإلنسان ثالثة أنواع 
  ..وهي اليت تليب حاجة اإلنسان إذا مل يسمو فوق عامل البهائم : جسدية  -١
  ..وتوصل اإلنسان إىل الفضائل اخللقية والعقلية : روحانية جزئية أو خاصة  -٢
  ..صل اإلنسان إىل الكمال اإلنساين املطلق وتو: روحانية كلّية أو عامة  -٣

 
  ..قليم غرناطة إهجرية يف  ٥٠٦ولد حوايل سنة 

متتاز الرؤية الفلسفية البن طفيل باالعتماد على العقل البشري دون نقل أو تقليد أو 
  ..تعليم أو إرشاد فلسفي أو ديين ، للوصول إىل الكمال التام باعتماد التفكري الذايت 

قادر من غري تعلّم وال إرشاد على  اإلنساينَّ ه هو أنّ العقلَفما يريد ابن طفيل أن يقولَ
إدراك وجود اهللا تعاىل ، وإقامة وبالتايل فإنّ حكمة خماطبة الشـريعة  .. على ذلك  األدلة

للناس على قَدر عقوهلم ، هي احلكمة الكاملة ، ألنّ العقل يعتريه الكلل والعجز حينمـا  
  ..ريد أن يتصور ما هو فوق طاقته ي
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ففي هذه القصـة  ..  وقد أفرغ فلسفته هذه يف قصته املشهورة 
د عـن  عرض مسألة الكشف الباطين إلدراك القوة اإلهليرر اإلدراك العقلي اة ، عرب تطو

ي اخلـالص  بالنظر العقل فما وصل إليه بطل قصته .. الشريعة والتربية 
  ..يوافق تعاليم الدين 

 
  ..هجرية  ٥٢٠ولد يف قرطبة سنة 

كان حمباً ألرسطو لدرجة اعتربه فيها املمثّل األكمل للفلسفة ، وأنه أمسى صورة متثّـل  
رداً على كتاب الغزايل ) افت التهافت ( ولذلك ألّف كتاباً مساه .. فيها العقل اإلنساين 

وقد دافع ابن رشد عن الفالسفة ، حماوالً تربئتهم من الكفر الذي ) .. سفة افت الفال( 
 : وبـين يف كتابـه  .. وصفهم به الغزايل 

  ه ال خالف بنيه ال خالف بني الفلسفة والشريعة ، ألنأن
  ..العقل والدين 

بشرية جمردة عن االنتماءات مبختلف أشكاهلا وصورها والفلسفة عند ابن رشد جتربة 
  ..ويف نظره أنّ الوحي يتمم العقل ، والنبوة تكمل الفلسفة .. 

فيتدرج اإلنسان يف .. ويعتقد ابن رشد أنه بالعلم يتم االتصال بعامل العقول واألرواح 
قوة مث إىل العقل بالفعل ، مسوه من الفضائل العملية إىل العلمية ، ومن احلس إىل العقل بال

  ..مث االتصال بالعقول املفارقة لتلقّي الفيض واإلهلام 
لقد تفلسف ابن رشد يف إيضاح معىن القدم واإلرادة ، ليـربهن علـى أنّ أرسـطو    

يقول ابن رشـد يف  .. والفالسفة كانوا مؤمنني بوجود اهللا ، وبأنه يتصف بصفة اإلرادة 
    : كتابه 
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 ..  

إننا نرى أنّ العثرة اليت وقف عندها ابن رشد والفالسفة الذين يدافع عنهم ، هي عدم 
تصور اخللق من العدم ، وعدم تصور الزمان ، وبأنه ال زمان قبل خلق العامل وحركتـه ،  

ابتداًء مـن النظريـة    هذه العثرة أزاهلا الغزايل بربهانه الفلسفي ، ومن بعده العلم احلديث
  ..النسبية آلينشتاين 

ويقول ابن رشد يف رده على الغزايل من أنّ الفالسفة القدماء قالوا إنّ العامل يصدر عن 
   :يقول .. اهللا على سبيل الطبع بال إرادة 






 






 ..  
إننا نرى أن ابن رشد ينتهي إىل النتيجة اليت انتهى إليها الغزايل نفسه على الرغم من أنه 

عليه  يرد ..ابن رشد بأرسطو وغريِ فاعجابه هلم ه من الفالسفة ، وحب ..الغزايل  ونقد
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لتلك الفلسفات ، هو ما دفع ابن رشد لنقد الغزايل بغض النظر عن النتيجة اليت سيصل 
  : لننظر إىل قوله التايل .. ا إليه
          


 ..  

 
  ..هجرية  ٧٣٢ولد يف تونس سنة 

يوعلى الرغم من .. ابن خلدون علماً من أعالم فلسفة التاريخ واالجتماع احلديث  عد
أنه مل ينكر العقل ، ومل يعرض عن العلوم العقلية ، فإنه أعلن فساد منتحلي الفلسـفة ،  

  ..وبالتايل إنكارها 
 مرحلة لقد وضع ابن خلدون نظرية شاملة تبين انتقال اتمعات من مرحلة البداوة إىل

 –وتعد العصبية .. وبالتايل اعترب أنّ للدول أعماراً كما هو احلال لألشخاص .. احلضارة 
الدافع الذي يدفع اتمعات إىل غاية امللك ، وبعد استقرار امللـك ،   –عند ابن خلدون 

  ..وأركان الدولة ، تضعف العصبية ، وينتقل احلكم إىل شعب آخر أقوى عصبية 
   :يف فلسفة املعرفة بشكل عام ميكننا أن نراه يف نصه التايل  ورأي ابن خلدون


            
          

          


..  



   ٢٠                  

 

  : لننظر إىل نصه التايل .. ورأي ابن خلدون يف الوجود ، يعتمد فيه على دليل احلدوث 





   
أرجحت بني تيارٍ أُعجب بالفلسفة اليونانية فراح ينظر وهكذا نرى أن الفلسفة العربية ت

وبني تيارٍ .. إىل اإلسالم من خالهلا ، كما فعل معظم الفالسفة العرب واملسلمني 
استوعب الفلسفة دون أن جيحد روح اإلسالم ، فوزن الفلسفة مبيزان اإلسالم كما فعل 

  ..الغزايل 
الفالسفة ا وامللفت للنظر يف استعراض أهملعرب أن ه منذ حوايل سبعة قرون مل نر

فقيهاً فيلسوفاً عربياً أو إسالمي اً مميزاً كالغزايل وابن رشد وغريِمها ، ويف الوقت ذاته مل نر
اجتاهاا ليست  الفلسفة العربية بكلّ ويف هذا دليلنا على أنّ.. مميزاً كالفقهاء املعروفني 

لدت يف رحم الفكر اإلسالمي ، ووصلت أوجها الفكر اإلسالمي ، فقد و ة عن مدمستقلّ
يف أوج مد الفكر اإلسالمي  الفكر اإلسالمي ، ووصلت احلضيض يف تراجع مد..  

بعض فالسفة اهلند يعتقدون هم وأتباعهم أم حاملو رساالت  وعلى الرغم من أنّ
من اآلهلة سقراط كان يعترب نفسه مبعوثاً  مساوية إصالحية للبشر ، وعلى الرغم من أنّ

هذه  على الرغم من ذلك فإنّ.. عون احلكمة وليسوا حكماء فاً لتنبيه الناس أم يدومكلّ
رة بنصوص مساوية تكون ميزاناً لفلسفة األمة بعيداً عن الفلسفات مجيعها كانت غري مؤطَّ

  ..أولئك الفالسفة 
حنن ال ننكر أن ايات لرساالت ه من املمكن أن يكون بعض تلك الفلسفات عبارة عن

رمساوية حعظيمةًفت مع الزمن ، ألن نا نرى يف هذه الفلسفات رؤى ورساالت ةًإصالحي 
وال جنحد عظمة تلك العقول اليت أضاءت الكثري من احلقائق ، واليت فتحت آفاقاً .. هامة 
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 –يف تلك الفلسفات  –الفيلسوف  ولكن.. ر ولسمو النفس اإلنسانية جديدة للتفكّ
ابن  ل البشري لفلسفته ، وقد رأينا كيف أنّر عنه النص الفلسفي وبالتايل هو التمثّيصد

اإلنساين  ل فيها العقلُه أمسى صورة متثّرشد اعترب أرسطو املمثل األكمل للفلسفة ، وأن..  
الفالسفة العرب ، على  فكلُّ.. ا يف الفلسفة العربية فال نرى ذلك على اإلطالق أم

هم يوضعون يف ميزان كلّ.. فلسفة الذي يشمل علماء الفقه والعقيدة إطالق مفهوم ال
دراك دالالت ما حيمله القرآن الكرمي من إى القرآن الكرمي ، ودورهم الفلسفي ال يتعد

  ..فلسفة الوجود وفلسفة املعرفة وفلسفة احلياة بشكلٍ عام 
رف بتيارها بعض الفالسفة العرب كالفارافنظرية الفيض اليت ج يب وابن سينا ، مل تلق

من دالالت القرآن الكرمي ،  ذات قيمة يف الفكر العريب ، ألا ليست نابعةً مصغيةآذاناً 
 شيٍء ليست أكثر من حماولة للنظر إىل مفهوم اخلالق الذي خلق كلّ –كما رأينا  –فهي 

 رب أنَّمن منظار فلسفة غريبة عن فكر هذه األمة ، تعت –كما يؤكد القرآن الكرمي  –
الواحد ال يصدر  ، وأنّ باهللا تعاىل مركّ بة عن اهللا تعاىل تقتضي أنّصدور األشياء املركّ

  ..الغزايل على ذلك  واحد ، وقد رأينا كيف رد عنه إالّ
م اهللا علْ ذاته وأنّ اهللا تعاىل ال يعقل إالّ وحماولة ابن سينا للتوفيق بني رأي أرسطو أنّ

تعاىل باجلزئيات ال يتتعاىل يعلم كلَّ اهللا ه القرآن الكرمي من أنّفق مع كماله ، وبني ما يقر 
اهللا تعاىل  للقول بأنّ –كما رأينا  –شيء من اجلزئيات إىل الكليات ، هو ما دفع ابن سينا 

 عقلعقل كما تاألشياء اجلزئية ت أي أنَّ ، يعقل األشياء بسبب توافر علم أسباب وقوعها
  ..بأسباا  الكليات من حيث جتب

العامل يصدر عن اهللا تعاىل على  وحماولة ابن رشد للتوفيق بني الفالسفة القدماء من أنّ
اهللا تعاىل يفعل ما يريد حيث  سبيل الطبع بال إرادة ، وبني صريح القرآن الكرمي من أنّ

  : قال ابن رشد 



   ٢٢                  

 

––
    –

–   
عن فكر هذه األمة ، وإن وجدت آذاناً  هذه احملاولة هي األخرى بقيت بعيدةً.. 
  ..يف أممٍ أخرى  مصغية
إذاً الفلسفة العربية تأرجحت بني النظر إىل الفلسفات األخرى من منظار القرآن .. 

  ..وبني النظر إىل القرآن الكرمي من منظار الفلسفات األخرى الكرمي ، 
  

  ..م  ١٩٩٥: عام .. درعا .. 

 


