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 املقدية
ونعوذ باهلل من , ونتوكل عميو, ونؤمن بو ,إن الحمد هلل نحمده ونستعينو

ومنن يلنمل ومنن , منن يينده اهلل وينو الميتند ,شرور أنفسننا وسنيتات أعمالننا
وأشنيد أن   إلنو إ  اهلل وحنده   شنريك لنو الينادي إلن   ,تجد لنو ولينًا مرشنداً 

لي الصراط المستقيم أرسنمو , عبنده ورسنولو محمنداً وأشنيد أن سنيدنا  ,الحق وا 
الميم صنل  , ودين الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره الكاورون ؛ىاهلل باليد

 عميو وعم  آلو وأصحابو الذين اتبعوا سنتو واىتدوا بيديو إل  يوم الدين .
ى,,,دـوبط

 الحياة الفكرية بين الفكرين قديمًا وحنديثاً  ويوالتأثر  التأثيروإن مولوع 
الوصول إل   وي والثقاوي ريالفكقة أقرب إل  التعاون يالحق ويوأنو  ؛معروف

أن  العممننيومننن طبيعننة البحننث , اإلنسننانية تمشننكامحمننول لالالحقيقننة وايجنناد 
 ىنياننت نسنتطي  أن ننكنر أن الفمسنفة اليونانينة ك و , يتأثر الاحق بالسنابق

كننان إطنناع و ,سننام مننن آراس ومسننفيةوالمعمننم ويمننا تناولننو واسننفة اإلالراتنند 
أخريننات القننرن الول لميجننرة وأواتننل  وننييونانيننة المسننممين عمنن  الفمسننفة ال

ومنن ىنذه الوكنار منا  ,الترجمنة ونيقبل أن تبندأ حنركتيم الكبنرى  الثانيالقرن 
ولم يقتن  المسممون بتمك الشذرات المتفرقنة وأبنوا إ   ,يتصل بمشكمة اللوىية

وعننننوا بالمؤلفنننات  اليونننانيأن ينقمنننوا إلنن  ل ننتيم كننل مننا وجنندوا مننن التننراث 
أو كتنناب   الميتاويزيقننا)وكتنناب   2)لواطننون  1)طيمنناوس )الاىوتيننة وترجمننوا 

                                      
ُ ـؽْٛ فٟ وزبثٗ ٘ظا أْ ٠ؼ١  م١ّع اٌعٍؽ١ّبٚؽ: ر١ٍّظاً ألفالؽْٛ، ٚغغع أفال (2)

، ؽ: ِٕشٛعاد 58اٌطج١عٟ. ] ٠ٕظغ: ع١ْٛ األٔجبء فٟ ؽجمبد األؽجبء الثٓ أط١جعخ طـ 

 صاع ِىزجخ اٌذ١بح، ث١غٚد [ . 

ق.َ، اشزٙغ فٟ اٌجضء ثبٌـ١بؿخ، ٚوبْ أدض أؿبؽ١ٓ  714أفالؽْٛ: ٌٚض فٟ أص١ٕب عبَ  (1)

ع ف١ُٙ، أسظ عٓ ف١ضبغٛعس ٚشبعن ؿمغاؽ فٟ اٌذىّخ اٌشّـخ ِٓ ٠ٛٔبْ وج١غ اٌمض

األسظ عٕٗ، طٕ  وزجبً وض١غح ِٓ أشـٙغ٘ب: اٌجّٙٛع٠خ، ٚاٌّذبٚعاد، ٚرٛفٝ ؿٕخ  

ق.َ. ] ٠ٕظغ: أسجبع اٌعٍّبء ثأسجبع اٌذىّبء ٌٍٛػ٠غ مّبي اٌض٠ٓ أثٟ اٌذـٓ  774

، ؽ:ِطجعخ اٌـعبصح ثّظغ، ٚاٌّٛؿٛعخ اٌفٍـف١خ 27، ٠27ٛؿ  اٌمفطٟ طـ 
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ولننم   2)تاسننوعات أومننوطين )وجننزس مننن   1)كمننا يسننمونو لرسننطو  الحننروف)
 .  3)عم  ىذه الكتب وتعميقاتيفتيم أن يترجموا ما وجدوا من شروح 

ة اميسننيونانيننة قنند انتقمننت إلنن  البيتننة اإلالفمسننفة ال وممننا  شننك ويننو أن
بيننا واسننتفادوا منيننا كثيننرًا وخاصننة  وأعجبننواسننام بننالقبول وتمقاىننا واسننفة اإل

بالفمسننفة   وعمنن  الننرنم مننن تننأثر )ابننن طفيننل  ويمسننوونا المسننمم )ابننن طفيننل
 تعبننر عننن شخصننو التنني ومسننفتولننو  كانننت نننوأ وصننمت إليننو إ  التننياليونانينة 

تو نقصنخنال منن وذلنك  ,اميةنامتاز وييا با بتكار والتنأثر بالبيتنة ا سن والتي
أو )أسرار الحكمنة اإلشنراقية  وىني قصنة ومسنفية   بن يقظاناحي ) المشيورة

 طياتيا وي لمنتت خيالي قصصي بأسموب الفمسفية هآراسو  عرض وييا أوكاره
وكانننت الفمسننفة اليونانيننة مننن أىننم  . واإلسننامي اليونننانينسننيم مننن الفكننر 

 ومسنناتلفيننل وويمننا قدمننو مننن طننرح آراس ابننن طاعتمنند عمييننا  التننيالرواونند 
 .ومسفية

                                                                                                                   

، ؽ: صاع اٌعٍُ، 87غح ٌفؤاص وبًِ ٚآسغ٠ٓ، ِغامعخ/ ػوٝ ٔج١ت ِذّٛص طـ اٌّشزظ

 ث١غٚد، ٌجٕبْ [ . 

٘ٛ أعؿطٛ ؽب١ٌؾ ثٓ ١ٔمِٛبسؾ ثٓ ِبسبْٚ، ٌٚض فٟ ِض٠ٕخ ثب١ٌٛٔبْ رـّٝ  (2)

ق.َ، وبْ أثٖٛ ِزطججبً ٌف١ٍجؾ أثٝ اإلؿىٕضع األوجغ، رزٍّظ عٍٝ  757أؿطبغبع٠ب ؿٕخ 

بئغ رال١ِظٖ ٠ٚـ١ّٗ ثبٌعمً، ٚإٌٝ أعؿطٛؽب١ٌؾ أزٙذ أفالؽْٛ، ٚوبْ ٠ؤصغٖ عٍٝ ؿ

فٍـفخ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ٚ٘ٛ سبرّخ دىّبءُ٘، ٚوبْ ٌٗ ِضعؿخ رعغف ثبؿُ اٌٍٛل١ْٛ أٚ 

ق.َ. ]  711ق.َ ألؿجبة ؿ١بؿ١خ د١ش ِبد ؿٕخ  717اٌّشبئ١ٓ، غبصع أص١ٕب عبَ 

اٌّشزظغح، ، ٚاٌّٛؿٛعخ اٌفٍـف١خ 11، ٠12ٕظغ: أسجبع اٌعٍّبء ثأسجبع اٌذىّبء طـ 

 [ .  70 – 75طـ 

َ، ٚثٙب رعٍُ، صُ اعرذً إٌٝ 107أفٍٛؽ١ٓ: ٌٚض فٟ ١ٌمٛث١ٌٛؾ )أؿ١ٛؽ( عبَ  (1)

اإلؿىٕضع٠خ ٚف١ٙب الػَ أؿزبطٖ )أ١ِٔٛٛؽ( صُ أشغؽ فٟ اٌذٍّخ اٌغِٚب١ٔخ عٍٝ اٌفغؽ، 

 ٌٚىٕٙب ١ِٕذ ثبٌٙؼ٠ّخ ففغ إٌٝ أٔطبو١ب، ِٕٚٙب إٌٝ عِٚب ٚف١ٙب أؿؾ ِضعؿخ أؼُ إ١ٌٙب

َ. ] ٠ٕظغ: أعالَ اٌفىغ اإلٔـبٟٔ 140اٌىض١غ ِٓ ِشزٍ  اٌشعٛة ٚاٌّٙٓ ٚرٛفٝ عبَ

، ؽ: 117، 117/ 2إعضاص ٔشجخ ِٓ األؿبرظح اٌّظغ١٠ٓ، رظض٠غ ص/ إثغا١ُ٘ ِضوٛع: 

َ. ٚفٟ ربع٠ز اٌفٍــفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ص/ عٛع هللا 2657ا١ٌٙئخ اٌّظغ٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة 

:  ، ؽ: صاع اٌطجبعخ اٌّذّض٠خ ثبألػ٘غ، ؽ108دجبػٞ، ٚص/ ِذّض اٌـ١ض ٔع١ُ طـ 

 اٌضب١ٔخ [. 

، ؽ صاع 19/  ٠1ٕظغ: فٟ اٌفٍـفخ اإلؿال١ِخ ِٕٙج ٚرطج١مٗ، ص/ إثغا١ُ٘ ِضوٛع:  (7)

 اٌّعبعف ثّظغ . 
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 وننيقنند نجنن   " إن ابننن طفيننل :يقننول النندكتور/ محمنند عمنن  أبننو ريننان 
  . 1)"  عن التقاس الحكمة المشرقية بالفمسفة اليونانية القصةىذه  ويالتعبير 
حديثننو عننن ومسننفة ابننن  ونني بيننوميمحمنند  يقننول الدكتور/عبنند المعطنن و 
 ,والرسننننطية ,الواطونيننننة :مسننننفة مكننننون منننننإن نسننننيم ىننننذه الف "  :طفيننننل

 . 3) وابن سينا ", والجنيد, والب دادي, ال زاليواإلمام  , 2)والواطونية الحديثة
 ونيى خمفتنو الفمسنفة اليونانينة ذا البحث ليندرس مندى الثنر النذوجاس ى

 الفمسنفي النرأيعنند ابنن طفينل لنقنف عمن  مندى التشنابو بنين  الفمسنفيالفكر 
بتتبنن   اليونننانيلألثننر  ى كننان محنناً ذالنن اإلسننامي الفمسننفي الننرأيو  اليوننناني

 ونننيلتننندعيم آراتينننم ونشنننر معتقنننداتيم وأوكنننارىم  ؛مناىجينننا وأسننناليب تفكينننرىم
 . اإلساميمحاو تيم لمتوويق بين الفمسفة اليونانية والدين 

أثر الفلسفرلاالفنانيننراا سر ا )) :ا البحنث بعننوانذوجاس ى

 فسفلاا

                                      
، ؽ: صاع اٌّعغفخ 847ربع٠ز اٌفىغ اٌفٍـفٟ فٟ االؿالَ، ص/ ِذّض عٍٝ أثٛ ع٠بْ، طـ  (2)

 َ . 2657اٌجبِع١خ 

فٟ ِض٠ٕخ  –  –فالؽ١ٔٛخ اٌذض٠ضخ فٟ اٌعظٛع األٌٚٝ ١ٌّالص اٌّـ١خ ظٙغد األ (1)

اإلؿىٕضع٠خ، ٚؿ١ّذ ثٙظا االؿُ ألٔٙب ١ٌٚضح رعب١ٌُ أفالؽْٛ، ٚرجض٠ض ٢عائٗ، ٚإْ ٌُ 

رذبفع ع١ٍٙب رّبَ اٌّذبفظخ ٚ٘ٝ ِضعؿخ ٚص١ٕخ رفٍـفذ ثب١ٌٛٔب١ٔخ، أؿـٙب 

ٚأعؿطٛ، ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ضْٚ آعائٗ،  )أ١ِٔٛٛؽ(، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ دبٚي اٌزٛف١ك ث١ٓ أفالؽْٛ

َ، ِٚٓ أشٙغ ِؤ٠ض٠ٗ ِٚعزٕمٟ ِظ٘جٗ أفٍٛؽ١ٓ. ] ٠ٕظغ: فٟ ربع٠ز 171ِٚبد ؿٕخ 

، ؽ: 107، 108اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ، ص/ عٛع هللا دجبػٞ، ٚص/ ِذّض اٌـ١ض ٔع١ُ طـ 

 صاع اٌطجبعخ اٌّذّض٠خ ثبألػ٘غ، ؽ: اٌضب١ٔخ [ . 

٘ـ 2725ؽ: اٌضب١ٔخ  99ِذّض ث١ِٟٛ طـ  اثٓ ؽف١ً ٚفٍـفزٗ، ص/ عجض اٌّعطٝ (7)

2664 .َ 
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 خطة انبحث
 مباحث وخاتمة . خمسةمقدمة و  :خطة البحث عم  اشتممتوقد  ىذا
 لو . واختياريوفييا الحديث عن أىمية المولوع  :المقدمةأما 
  :ما يم  ويي المباحثأما 

 .نحي بن يقظا توقصلمحة عن ابن طفيل و  :الول ثنالمبح
 العالم عند ابن طفيل. :الثاني المبحنث
 عند ابن طفيل. وأدلتو وجود اهلل :الثالث المبحنث
 المعروة عند ابن طفيل. :ث الراب نالمبح

 الخاق عند ابن طفيل. :المبحث الخامس
توصننمت إلييننا مننن خننال  التننيوقنند تلننمنت أىننم النتنناتم  :الخاتمننةأمننا 

 .البحث
 استود العوى والتوفيق –تعاىل  –اهلل  وهي
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 املبحث األول
  ٌحي بٍ يقظا هتقص وانتعريف بابٍ طفيم 

 انتعريف بابٍ طفيم :أولا 
ىى:ادمهىومولده

و جعفر محمد بن عبد الممك بن طفيل القيسني الفيمسنوف أببو بكر أىو 
واتل القرن الثاني عشر لممياد وي أوي  :أي ,ىن494ولد نحو سنة  .الطبيب.
  . 1) ندلس الجنوبيقميم نرناطة وي ال إش من آوادي 

ى:ىحواته
وكنل منا يعنرف  ابنن طفينل يناةالمراحنل الولن  منن ح المؤرخنون لم ينذكر

بنندأ حياتننو العامننة بخدمننة المت مننب عمنن  بمننده وادي آش, أحمنند بننن  أنننو عنننو
ىنن. ولمنا سنقطت حكومنة ابنن ممحنان بعند ذلنك  545وني سننة  الطاتيممحان 

بننأعوام قاتننل, انتقننل ابننن طفيننل إلنن  خدمننة الموحنندين, وكتننب لننوال  نرناطننة 
بنن عبند المنؤمن حكنم إشنبيمية,  الموحدي. ولما ول  السيد أبو يعقوب يوسف

التف حولو جماعة من العمماس والمفكرين, كان منيم ابن طفيل. وكنان المينر 
يش ف بمجالس العمم, ويؤثر العمماس بصحبتو. ولما تول  ىذا المينر الخاونة 

 ىن, عين ابن طفيل طبيبو الخاص وكنان ولناً  558عقب وواة أبيو وي سنة 
الخاوينة الدقيقنة, لمنا عبنر الخميفنة أبنو يعقنوب  عن ذلك يندبو لبعض المينام

                                      
٠ٕظغ رغمّزٗ ٚأسجبعٖ فٝ: رذفخ اٌمبصَ الثٓ األثبع، ِذّض ثٓ عجض هللا ثٓ أثٟ ثىغ  (2)

٘ـ(، أعبص ثٕبءٖ ٚعٍّك ع١ٍٗ: اٌضوزٛع/ إدـبْ عجبؽ طـ 985اٌمؼبعٟ اٌجٍٕـٟ )د 

جبع ـإلدبؽخ فٟ أسَ، ٚا2659٘ـ 2709، إٌبشغ: صاع اٌغغة اإلؿالِٟ، ؽ: األٌٚٝ 69

ثٓ عجض هللا ثٓ ؿع١ض اٌـٍّبٟٔ اٌٍٛشٟ األطً، اٌغغٔبؽٟ األٔضٌـٟ، أثٛ اغغٔبؽخ ٌّذّض 

، إٌبشـغ: صاع اٌىزت 777/ 1٘ـ(: 449عجض هللا، اٌش١ٙغ ثٍـبْ اٌض٠ٓ اثٓ اٌشط١ت )د 

، ؽ: صاع اٌعٍُ 176/ 9٘ـ، ٚاألعـالَ ٌٍؼعوٍٟ: 2717اٌعٍّـ١خ، ث١ـغٚد، ؽ: األٌٚٝ 

َ، ِٚعجُ اٌّؤٌف١ٓ ٌعّغ ثٓ عػب ١٠1001ٓ، ؽ: اٌشبِـخ عشغ، أ٠بع / ِب٠ٛ ٌٍّال

، إٌبشغ: ِىزجخ اٌّضٕٝ، ث١غٚد، صاع إد١بء اٌزغاس اٌعغثٟ، ث١غٚد، 186/ 20وذبٌخ 

/ 7٘ـ(: 2709ٚصٌٚخ اإلؿالَ فٟ األٔضٌؾ ٌّذّض عجض هللا عٕبْ اٌّؤعر اٌّظغٞ )د 

 ، إٌبشغ: ِىزجخ اٌشبٔجٟ، اٌمب٘غح . 426
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ىنن, واسنتطالت إقامتنو وني إشنبيمية  566يوسف إل  الندلس وي أواخر سننة 
بلعة أعوام, التف حولو رىط من صفوة العمماس, كان وي مقدمتيم ثاثة منن 

 وتمميننذهأعظننم الطبنناس والفاسننفة المسننممين, ىننم طبيبننو الخنناص ابننن طفيننل, 
 ,وف أبننو الولينند بننن رشنند, والعامننة الطبيننب أبننو بكننر بننن زىننرالقالنني الفيمسنن

وكننان ابننن طفيننل يقننوم بميمننة السننفارة بننين الخميفننة وبننين العممنناس, وينندعوىم 
باسننمو مننن مختمننف القطننار, وينبننو عمنن  أقنندارىم لديننو, ويحثننو عمنن  إكننراميم 
  والتنويو بيم, وىو الذي نوه بفلل تمميذه ابن رشد وبراعتو لدى الخميفة حت

عمت مكانتو لديو. ولما تووي الخميفة أبو يعقوب يوسف وي ربي  اآلخنر سننة 
موقعة شنترين, استمر ابن طفيل وي منصنبو  ويىن, عقب نكبة جيشو  585
لولننده الخميفننة الجدينند أبنني يوسننف يعقننوب المنصننور, ولكنننو لننم  خاصنناً  طبيبنناً 

م ,  1185ىنن ) 581إذ تووي بمنراكش وني أواخنر سننة  يعش بعد ذلك طوياً 
 . 1) وحلر الخميفة جنازتو

  :رلمهىوثػافته
, حكيمنناً  ,أحنند واسننفة المسننممين. كننان متحقًقننا بجمينن  أجننزاس الفمسننفة

شن ووًا بالحكمنة المشنرقية, متصنووًا, طبيبنًا , بالمقا ت واآلراس , عارواً ويمسوواً 
اثرًا, بننارع الدب. وكاتبننًا بمي ننًا, ناظمننًا ننن, ووقيينناً  ,ول العنناجنمنناىرًا ونني أصنن

 .  2)مشاركًا وي عدة ونون

                                      
جبع اٌّغغة ِٓ ٌضْ فزخ األٔضٌؾ إٌٝ آسغ عظغ ـاٌّعجت فٟ رٍش١ض أس٠ٕظغ:  (2)

٘ـ(، رخ: اٌضوـزٛع/ طالح 974اٌّٛدض٠ٓ ٌعجض اٌٛادض ثٓ عٍٟ اٌز١ّّٟ اٌّغاوشٟ، )د 

إٌبشغ: اٌّىزجخ اٌعظغ٠خ، ط١ضا، ث١غٚد، ؽ: األٌٚٝ ، 246 – 244اٌض٠ٓ اٌٙٛاعٞ طـ 

، ٚصٌٚخ اإلؿالَ فٟ 779 - 1/777غٔبؽخ: ، ٚاإلدبؽخ فٟ أسجبع غ1009َ٘ـ 2719

  .426، 410/ 7األٔضٌؾ: 

خ: ـجبع غغٔبؽـ، ٚاإلدبؽـخ فٟ أس249جبع اٌّغغة طـ ـ١ض أسـ٠ٕظغ: اٌّعجت فٟ رٍش (1)

 . 426/ 7، ٚصٌٚخ اإلؿالَ فٟ األٔضٌؾ: 777/ 1
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ىى:أداتذته
 ة عم  أبني محمند الراشناط , وعبندنو والم نيل الحديث والفقندرس ابن طف

الحق بن عطية, ونيرىما من أقطناب العصنر. ولكننو منال إلن  الحكمنة وعمنوم 
 . 1)بكر ابن الصاتغ )ابن باجة  ونيرهالواتل, ودرس الحكمة عم  أبي 

  لوجندناه حي ابن يقظنانكتابو ) ويابن طفيل نفسو  إل ولكن لو رجعنا 
  .  2)ابن باجة  بشخص يخبرنا بأنو لم يمق

وكتنب تتممنذ عمن  كتنب ابنن باجنة  ل قدابن طفيوإن  من أمر   يكنوميما 
 . 3) كالفارابينيره من الفاسفة الذين سبقوه 

  :مؤلغاته
نيف ونني رأيننت لبنني بكننر ىننذا تصننا"  :المعجننب كتابننوالمراكشنني ونني ذكننر 

وي الطبيعيات  أنواع الفمسفة من الطبيعيات واإللييات ونير ذلك. ومن رساتمو
الننوع اإلنسناني  مبندأنرلو وييا بيان   حي بن يقظان) رسالة :رسالة سماىا

م ننر  كبيننرة الفاتنندة ونني ذلننك الفننن. ومننن , عمنن  مننذىبيم, وىنني رسننالة لطيفننة الج 
ولنو  - رحمنو اهلل -ا بخطنو رأيتين  الننفس) تصانيفو وني اإلليينات رسنالة وني
بينت, رأيتنو وني خزاننة القنرويين بفناس  7755)رجز وي الطب  وي أكثر منن 

ننند )الفيمسنننوف  3158)النننرقم    ولنننو شنننعر جيننند وكاننننت بيننننو وبنننين ابنننن ر ش 
 .  4) " مراجعات ومباحث, وي )رسم الدواس  جمعيا ابن رشد وي كتاب

                                      
 /1، ٚاإلدبؽخ فٟ أسجبع غغٔبؽخ: ٠249ٕظغ: اٌّعجت فٟ رٍش١ض أسجبع اٌّغغة طـ  (2)

 . 426/ 7، ٚصٌٚخ اإلؿالَ فٟ األٔضٌؾ: 777

، ؽ: 91فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌزٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ  (1)

 اٌّطجعخ اٌف١ٕخ اٌذض٠ضخ، ؽ: اٌضب١ٔخ . 

، ؽ: صاع اٌّعبعف، ؽ: 79ا١ٌّزبف١ؼ٠مب فٟ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً، ص/ عبؽ  اٌعغالٟ طـ  (7)

 َ. 2652اٌضب١ٔخ 

، ٠ٕٚظغ: األعالَ ٌٍؼعوٍٟ: 249، 244فٟ رٍش١ض أسجبع اٌّغغة ص اٌّعجت  (7)

9/176 . 
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سرار الحكمة أالشييرة وي ة يو الفمسفتلارسإ   كن لم يبق من مؤلفاتوول
 . 1) ىن1299طبعت وي مصر سنة   حي ابن يقظان)المشرقية التي سماىا 

 ىى:وفاته
بمنننراكش سننننة إحننندى وثمنننانين وخمسنننماتة, وحلنننر  ابنننن طفينننل تنننووي
ى. 2)جنازتوالسمطان 

                                      
، 27ٚاثٓ ؽف١ً، ص/ ِظطفٝ غبٌت طـ  ٠1/777ٕظغ: اإلدبؽخ فٟ أسجبع غغٔبؽخ:  (2)

 َ. 2651ؽ: صاع ِٚىزجخ اٌٙالي، ث١غٚد 

 . 779/ 1، ٚاإلدبؽخ فٟ أسجبع غغٔبؽخ: ٠69ٕظغ: رذفخ اٌمبصَ الثٓ األٔجبع طـ  (1)
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 ٌقصة حي بٍ يقظا: ثاَياا 
لنينا  ؛السنفر الخالند  بنن طفينل  نحني بنن يقظنا)ابن طفيل تعد رسالة 
 عرضذات قيمة ومسفية كبيرة  وييوصل إلينا من مؤلفاتو  الثر الوحيد الذى

لنزرع  واإلنسنان اهلل و العنالم ونيأوكاره وآراتنو الفمسنفية من خاليا الكثير من 
ييندف مننن وراس  ,خينالي قصصني بأسننموبوصنانيا  بنزور ومسنفتو اإلشنراقية,

مة اإلنسننان بالعقننل ومبينننًا صن, بننين الندين والفمسننفة ا تفنناقإلنن  تولني   ذلنك
ويثبنت  ,وأراد ويمسنوونا أن يصنل عنن طريقينا إلن  ننور الحقيقنة, الفعال وباهلل

ن اإلنسنان ونإ,  1)ويو أن اإلنسان قادر عم  ا تصال باهلل دون ا تصنال بأحند
إنسان أو مجتم  أو تبم و دعوة يسنتطي   بأييستطي  بمفرده دون أن يتصل 

تأت  بيا الدينان  التييصل إل  الحقاتق  بمحض عقمو ووكره وتدبره ونظره أن
و  المادي الطبيعيالعالم  ويم أسرار وييرق  ىذا الرق  و . 2)عن طريق الرسل

 . 3)  بن يقظان حي)بن وقد رمز ليذا العقل  الروحاني العقميالعالم  أسرار
 ,وال زالني ,وابنن سنينا ,كالفارابيوبدأ رسالتو بنقد الفاسفة الذين سبقوه 

حني ل نويل  ورلين رمزيين لص  بن يقظان حي)ثم تخيل نشأة  ,اجةبوابن 
 ا وتنراض وفني.  جزينرة منن جزينرة الينند ونيوو دتنو واسنتقراره  نبنن يقظناا

لند حني أن طفينل ابنن ينرى :الول وون  ا وتنراض  أب, و  أم بنا الطنين منن تو 
ىني شنقيقة  منن أم مألووناً  جسندياً  أن حي بن يقظان قد ولد تولداً يرى  :الثاني

ممك إحدى الجزر اليندية, ومن أب ىو قريب ليا اسمو يقظان, كاننت شنقيقة 

                                      
، ؽ: ِٕشٛعاد دّض، ٠59ٕظغ: فالؿفخ ِٓ اٌشغق ٚاٌغغة، ص/ ِظطفٝ غبٌت، طـ  (2)

َ، ٚاٌفٍـفخ األسالل١خ األفالؽ١ٔٛخ عٕض ِفىغٞ اإلؿالَ، ص/ ٔبمٟ 2695ث١غٚد 

 َ. 2651، ؽ: صاع األٔضٌؾ، ث١غٚد، ٌجٕبْ، ؽ: اٌضب١ٔخ 787اٌزىغ٠زٟ طـ 

، ٚاإلؿالَ ٚاٌّظا٘ت ٠59ٕظغ: فالؿفخ ِٓ اٌشغق ٚاٌغغة، ص/ ِظطفٝ غبٌت طـ  (1)

َ، 2652، ؽ: األِبٔخ، ؽ: األٌٚٝ 296، 295األسالل١خ، ص/إثغا١ُ٘ ِذّض إثغا١ُ٘ طـ 

 . 787ٚاٌفٍـفخ األسالل١خ األفالؽ١ٔٛخ عٕض ِفىغٞ اإلؿالَ، ص/ ٔبمٟ اٌزىغ٠زٟ طـ 

، 75ٌّذبد ِٓ اٌفٍـفخ اإلؿال١ِخ فٟ اٌّغغة، ص/ أدّض ِذّض ِذّٛص ؿ١ٍّبْ طـ  (7)

 ٌٝ. ؽ: األٚ
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الممك قد تزوجتو خفية عن شقيقيا النذي منعينا منن النزواج, وعنندما ولنعت 
المرأة طفميا خشيت من نقمة شقيقيا الممك, وولعت الطفل وي تابوت وألقتو 

حل جزينرة مجناورة ىني وي البحر. حممت المواج التابوت حت  ألقتنو عمن  سنا
. وصادف أن منرت وني المكنان النذي اسنتقر وينو التنابوت ظبينة الوقواقجزيرة 

 واتجينت نحنوه, الطفنلكانت تبحث عن ابنيا الذي وقدتو وسمعت صوت بكناس 
يكبننر حنني بننن يقظننان و , وكننان أن عثننرت عمنن  حنني الولينند وأرلننعتو وحلنننتو

نيايتيا إلن  حالنة  ويمنيا سب  سنين يصل  لمراحل. كوتمر حياتو وي سب  
 .ويصير عقًا خالصًا وتكون روحو مرتبطة بالعالم العموى  الفناس

وينني إرلنناع الظبيننة لحنني وحلننانتيا ورعايتيننا لننو  :الولنن المرحمننة أمننا 
وواة الظبينة وتشنريحيا منن  ويي :الثانية المرحمةحت  جيل سب  سنوات. أما 

حني المعرونة عنن طرينق  قبل حي لمعروة سبب الوواة, وىنا بدأت تتكنون عنند
وونن  تعمننم  وكانننت ونني اكتشنناف النننار :الحننواس والتجربننة. أمننا المرحمننة الثالثننة

ىننذا النندور أيلننًا اسننتعمال  وننيوتعمننم , اإلنننارة والنندفس والطننب  وننيمناوعيننا 
والتعننرف عمنني بجمننود الحيوانننات  وا كتسنناسالدوات المختمفننة وبننناس الكننواخ 

 الطبيعننننيالعننننالم  حننننيوقنننند أدرك  :بعننننةا المرحمننننة الرامننننأ الحيوانننننات.بعننننض 
كتشننف وا تصننفحو لجمينن  الجسننام التنني كانننت موجننودة حولننو,ب وخصاتصننو

واكتشننف تشننابو وعننرف الصننورة والمننادة الوحنندة والكثننرة, ونني الجسننم والننروح, 
. منن محندث وىنو اهلل لنذلك وأنو  بد الكاتنات وي المادة واختاويا وي الصور

وأن  و أن السننماس والكواكننب أجسننامي اكتشنناووكانننت ونن :أمننا المرحمننة الخامسننة
وأن العنالم بجممتنو  ,وأنيا كروينة, متناىية لنيا جسم  السماس )مجموع العالم

 نياينة لينا و  وبما أن حركنة الجنرام السنماوية   ,محدث من وابد لومحدث 
لن كل حركة منبثقة من جسنم  ؛وا يمكن أن تكون منبثقة من نفسيا انقطاع
ومحندث العنالم ومحنرك الكواكنب  ؛جسنم ونيوابد ليا من محرك لنيس  متناىية
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 م السنابقة عمن  العنالم بالنذات  المنزه عن صفات الجسام وعمة العنال ىو اهلل
 :بدأ حني مرحمتنو السادسنة عند بمونو الخامسة والثاثين من عمرهو  ,لزمانبا

جسند ووني وىي ا ستنتاج بعد التفكير, وتوصل إل  أن النفس منفصنمة عنن ال
بن يقظنان, وني المرحمنة السنابعة احي  ل, يصتوق إل  واجب الوجود. وأخيراً ال

الوجننود  ود الواجنبنعمن  أن سنعادتو تكنون وني ديمومننة المشناىدة لينذا الموجن
 .  1)لنفسوورنبتو وي البقاس داخل حياة رسميا ىو 

  نحي بن يقظنا) رسالتو ويذكرىا  التي بن طفيل  الفمسفية اآلراسوىذه 
منن واسنفة اليوننان  عم  ومسفة السابقين عميو اطاعو إلييا إ  بعدلم يصل 
درسنوا ممنن  الكثينرون يتحندث " :عبد الحميم محمنود يقول الدكتور/و وا سام

بينمننا , بننابن باجننة تننأثرويننزعم بعلننيم أنننو , و بالفاسننفةابننن طفيننل عننن صننمت
التممينذ المخمننص  وينزعم آخنرون أنننو كنان, بالفنارابيينذىب آخنرون إلن  تننأثره 

, حت  أسنماس أبطنال قصنتو شيسبل إنو قد أخذ عن ابن سينا كل ,  بن سينا
تنأثر  أننوب إلن  النزعم مربيم ال ووصل, بال زاليمتأثرًا  ويزعم آخرون أنو كان

 . 2) " بالفرس وبالينود ولًا عن اليونان
يال ن" تأثر ابن طفيل وي مباني رسالتو بخنويقول الدكتور/ محمد ناب: 
  3)يننننا بمننننذاىب أرسننننطو والفيثانوريننننةتابننننن سننننينا وتننننأثر ونننني معانييننننا وآرا

                                      
، ؽ: 970، ٠972ٕظغ: ربع٠ز اٌفىغ اٌعغثٟ إٌٝ أ٠بَ اثٓ سٍضْٚ، ص/ عّغ فغٚر طـ  (2)

الَ، ص/ ِذّض ـَ، ٚربع٠ز اٌفىغ اٌفٍـفٟ فٟ االؿ2657خ ـٓ، ؽ: اٌغاثعـصاع اٌعٍُ ٌٍّال١٠

، ٚإٌؼعخ اٌطج١ع١خ فٟ اٌزغث١خ ٚاٌفٍـفخ عٕض اثٓ ؽف١ً 847 - 840عٍٝ أثٛ ع٠بْ طـ 

 َ. 1028، ؽ: ِجٍخ ٔمض ٚر٠ٕٛغ 24 – 20ؿعض ٚؽفخ طـ األٔضٌـٟ ٌعٍٝ أ

 .  24فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌزٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ  (1)

ِضعؿخ فٍـف١خ ٔشأد فٟ ثالص ا١ٌٛٔبْ دٛاٌٝ اٌمغْ اٌـبصؽ لجً ا١ٌّالص رٕـت إٌٝ  (7)

 ٍـف١خ، ثً وبٔذػع١ُّٙ األٚي ٚأؿزبطُ٘ ف١ضبغٛعس ٌُٚ رىٓ فٟ أٚي أِغ٘ب ِضعؿخ ف

رضعٛا إٌٝ اإلطالح اٌض٠ٕٟ، ِٚىبعَ األسالق. ] ٠ٕظغ: لظخ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ألدّض 

، ؽ: ِىزجخ إٌٙؼـخ اٌّظغ٠ـخ، ؽ: 17، 17ِذّٛص طـ  = = أ١ِٓ ٚطوٝ ٔج١ت

اٌزبؿعخ، ٚفٝ ربع٠ز اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ، ص/ عٛع هللا دجبػٞ، ٚص/ ِذّض اٌـ١ض ٔع١ُ 

 . 92، 90طـ 
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والواطونيننننة الحديثننننة وجنننناست ىننننذه الرسننننالة خياليننننة شننننيقة ونننني صننننورتيا 
وأسموبيا, ومسفية عميقة وي مولوعيا ومراميينا عمن  نحنو رسناتل أواطنون 

يمنة والواطونية الحديثة التني كنان مؤلفوىنا يصنونونيا وني صنيغ أسناطير قد
 . 1)وآراس خصوميم "  آراسىمويخمقون ليا أبطاً  يجرون عم  ألسنتيم 

 ويبسطيا  التي" وومسفتو العامة  :محمد يوسف موس  /ويقول الدكتور
ومسنفات  ونيأن نظنر  كمنا يقنول بنفسنو إ  بعند إليينا يصنلكتابو المنذكور لنم 

 .  2) وابن باجة ونيرىم من مشاىير أساوو وتمثميا كميا " ال زالي

                                      
، ؽ: مّع١خ اٌضمبفخ 77، 78ـفخ االؿال١ِخ فٟ اٌّغغة، ص/ ِذّض غالة طـ اٌفٍ (2)

 االؿال١ِخ . 

 َ. 2687، ؽ: صاع اٌىزبة اٌعغث105ٝربع٠ز األسالق، ص/ ِذّض ٠ٛؿ  ِٛؿٝ طـ  (1)
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 انثاَياملبحـث 
 انعامل عُد ابٍ طفيم 

 أقساو انعامل عُد ابٍ طفيم :أولا 
  . عقميوعالم , لم حس اع :العالم إل  قسمين طفيلقسم ابن 

ى:الطالمىالحدىىىى-1
ويننرى أن الجسننم تحنندث ابننن طفيننل بالنسننبة لمعننالم الحسنن  عننن الجسننم 

الثاثنة, التني لكنل جسنم وينو القطنار  :أمنا ا متنداد, عبارة عن امتداد وممتند
وينو  :أما الممتند ,يكون جسماً    ا متداد اوىذمن الطول, والعرض, والعمق. 

ونظنر ىنل يجند "  :قولنو ويكما  يوجد خال من ا متداد الجسم   اوىذ ,الجسم
حيينا وجمادىنا, ومنم يجند شنيتًا يعنم الجسنام  :وصفًا واحدًا يعم جمي  الجسام

الموجنود وني جميعينا وني القطنار الثاثنة, التني يعبنر  إ  معن  ا متداد .كميا
ىنذا المعنن  ىنو لمجسنم منن حينث أن عنيا بنالطول, والعنرض, والعمنق, وعمنم 

ىو جسم, لكنو لم يتأت لو بالحس وجنود جسنم بينذه الصنفة وحندىا, حتن    
يكون وينو معنن  زاتند عمن  ا متنداد المنذكور ويكنون بالجممنة خمنوًا منن سناتر 

فكر وي ىذا ا متنداد إلن  القطنار الثاثنة, ىنل ىنو معنن  الجسنم ثم ت .الصور
بعينو, وليس ثم معن  أخنر أو لنيس المنر كنذلك, ونرأى أن وراس ىنذا ا متنداد 
معن  أخر, ىو الذي يوجند وينو ىنذا ا متنداد, وان ا متنداد وحنده   يمكنن إن 

واعتبر  .دادامت يقوم بنفسو كما إن ذلك الشيس الممتد,   يمكن أن تقوم دون
ذلننك بننبعض ىننذه الجسننام المحسوسننة ذوات الصننور, كننالطين مننثًا, كننان لننو 

ثم إن تمك الكرة بعينيا لو أخذت وردت إلن   .طول وعرض وعمق عم  قدر ما
شكل مكعب أو بيض, لتبدل ذلك الطنول وذلنك العنرض وذلنك العمنق, وصنارت 

يتبندل, نينر أننو  نير الذي كانت عميو, والطين واحد بعينو لنم ,عم  قدر أخر
  بد لو من طول وعرض وعمق عم  أي قدر كان, و  يمكن إن يعرى عنينا؛ 
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نيننر أنيننا لتعاقبيننا عميننو, تبننين لننو أنيننا معننن  عمنن  حيالننو؛ ولكونننو   يعننرى 
  . 1) " بالجممة عنيا, تبين لو أنيا من حقيقة

وأن أحننندىما   ن الجسنننم مكنننون منننن منننادة وصنننورة أى ابنننن طفينننل ر ويننن
نمننا التت يننر  تتبنندل و    الييننولي وأن المننادة أو عننن الخننريسننت ني  يل تبنندوا 
ة مستشننيدًا بالمثننال السننابق وننالطين مننثًا يتشننكل مننن أشننكال مصننور والت يننر ل

إن الجسننم, بمننا ىننو جسننم,  " :ويقننول وبمقنندار الشننكل وىيتتننو تتحنندد البعنناد
وني ىنذا لكنرة أحندىما يقنوم مننو مقنام الطنين  :ينمعننمنن مركب عم  الحقيقة 

وعمقينا, أو المكعنب, أو أي  اواآلخنر: يقنوم مقنام طنول الكنرة وعرلني .المثال
ين, وان احندىما يننو   يفيم الجسم إ  مركبًا منن ىنذين المعنأو  .شكل كان لو

ولكن الذي يمكن أن يتبندل ويتعاقنب عمن  أوجنو كثينرة,  .  يست ني عن الخر
لجسنام ذوات الصنور, والنذي وىو معنن  ا متنداد يشنبو الصنورة التني لسناتر ا

يثبت عم  حال واحدة, وىو الذي ينزل منزلة الطين وي المثال المتقدم, يشنبو 
وىننذا الشننيس الننذي ىننو  الصننور ذواتمعننن  الجسننمية التنني لسنناتر الجسننام 

وىني  واليينوليبمنزلة الطنين وني ىنذا المثنال ىنو النذي يسنميو النظنار المنادة 
 .  2) " عارية عن الصورة جممة

تطننرأ عمنن  الصننورة ليسننت مننن ذاتيننا  التننيرى ابننن طفيننل أن الت يننرات وينن
نما من عمة  حنيان بطنل قصنتو )نويقول عم  لسن ,ومحدث ليا خارجة عنيا وا 

 صنورة ذلنك, صنورةأنو تتب  الصور التني كنان قند عاينينا قبنل  " : ابن يقظان
ليننا مننن وننرأى أنيننا كميننا حادثننة, وأنيننا   بنند  ,واليننواس والتننراب والنننار  )المنناس
ثم نظر إل  ذوات, الصور, ومم ير أنيا شيس أكثر من اسنتعداد الجسنم  .واعل

 ن يصدر عنو ذلك الفعل, مثل المناس, واننو إذا اونرط عمينو التسنخين, اسنتعد 
وذلك ا ستعداد ىو صنورتو, إذ لنيس ىنا ىننا إ   ,لمحركة إل  ووق وصم  ليا

                                      
 . 60، 62فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌزٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ (2)

 . 62اٌـبثك طـ  (1)
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سننم لننبعض الحركننات جسننم وأشننياس تحننس عنننو, بعنند أن لننم تكننن؛ وصننموح الج
دون بعض, واستعداده بصورتو, و ح لو مثنل ذلنك وني جمين  الصنور, وتبنين 
لو أن الوعال الصادرة عنيا, ليسنت وني الحقيقنة لينا, وانمنا ىني لفاعنل يفعنل 

إلييا؛ وىذا المعنن  النذي  ح لنو, ىنو قنول الرسنول اهلل  بيا الوعال المنسوبة
و الذي يسم  بو وبصره الذي يبصنر كنت سمع " : - عميو الصاة والسام -
وى م  َوَلك نننا الماننَو َقننَتَمي م  َوَمننا َرَمي ننَت إ ذ  نَوَمننم  َتق ت م نن}  :لنم التنزينننوونني محكنن  1)"  بننو

  . 3) "  2){  َرَمي َت َوَلك نا الماَو َرَم 
وتصنف  جمين  الجسننام  " :ويقننولوينرى ابنن طفيننل أن الجسنام متناىينة 

التني كانننت وكرتننو أبندًا وييننا, ورأىننا كمينا تتكننون تننارة وتفسنند التني لديننو, وىنني 
أخرى, وما لنم يقنف عمن  وسناد جممتنو, وقنف عمن  الفسناد أجزاتنو مثنل المناس 

اليواس رآه يفسد بشدة البرد,  وكذلكأجزاسىما تفسد بالنار,  رأىنو إوالرض, و
, ولنم وكذلك ساتر الجسام التني كاننت لدينو ,ثمم ويسيل ماستكون منو يحت  

, ير منيا شيتًا بريتًا عن الحدوث وا وتقار إل  الفاعل المختار, واطرحيا كميا
أن السنماس ومنا ويينا منن كواكنب  وعمنم, وانتقمت وكرتو إل  الجسنام السنماوية

الطنول, والعنرض, والعمنق؛   ينفنك  :أجسام, لنيا ممتدة وني القطنار الثاثنة
م؛ نك عنن ىنذه الصنفة, وينو جسن  ينفن شيس منيا عن ىنذه الصنفة, وكنل منا

ثم تفكر ىل ىني ممتندة إلن  منا   نياينة, وذاىبنة أبندًا  .ويي إذن كميا أجسام
ة, أو ىني متناىينة محندودة بحندود ننياين نينروي الطول والعرض والعمق إل  

? وتحير بعد ذلك  تدادنتنقط  عندىا, و  يمكن أن يكون وراسىا شيس من ا م
أن جسنمًا   نياينة لنو  رأىوطرتنو, وذكناس خناطره, ننو بقنوة إثنم  .بعض الحينرة

                                      
، 9801، دض٠ش علُ 5/208شبعٞ، رخ: ِذّض ػ١٘غ ثٓ ٔبطغ إٌبطغ: طذ١خ اٌج (2)

 ٘ـ. 2711إٌبشغ: صاع ؽٛق إٌجبح، ؽ: األٌٚٝ 

 [. 25ؿٛعح: األٔفبي، ِٓ ا٠٢خ ]  (1)
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  . 1) " ل, وشيس   يمكن, ومعن    يعقلنطأمر با
تقنوى  ": بحجنة الخطنوط ويقنول ويستدل ابن طفيل عمن  تنناى  الجسنام

أمنا  :ىذا الحكم عنده بحجم كثيرة, سنحت لو بينو وبين نفسنو وذلنك أننو قنال
ي تمينني والناحينة التني وقن  عميينا الجسم السماوي ويو متنناه منن الجينة التن

حسنني, ويننذا   شننك ويننو لنننني أدركننو ببصننر, وأمننا الجيننة التنني تقابننل ىننذه 
منن المحنال أن أننو ني أيلنًا أعمنم , وىي التي ينداخمني ويينا الشنك, ونإالجية

تمتنند إلنن  نيننر نيايننة, لننني إن تخيمننت أن خطننين اثنننين, يبتنندتان مننن ىننذه 
مك الجسننم إلنن  نيننر نيايننة حسننب امتننداد الجيننة المتناىيننة, ويمننران ونني سنن

الجسم, ثم تخيمت أن أحد ىذين الخطين, قط  منو جزس كبير من ناحية طروو 
عم   ,وأطبق طروو الذى كان ويو مول  القط المتناىي, ثم أخذ ما بقي منو 

طبنق الخنط المقطنوع مننو عمن  الخنط أشنيس و طرف الخط الذى لنم يقطن  مننو 
ب النذىن كنذلك معيمنا إلن  الجينة التني يقنال الذي لم يقطن  مننو شنيس, وذىن

إنيا نير متناىية, وأما أن نجد خطين أبدًا يمتدان إل  نينر نياينة و  يننقص 
خنر, ويكنون النذي قطن  مننو جنزس مسناويًا لمنذي لنم يقطن  مننو اآل أحدىما عنن

ما أن   يمتد الناقص معو ا  محال؛ و ىو محال, كما أن الكل مثل الجزس شيس و 
معنو, ويكنون متناىينًا, ونإذا رد  قط  دون مذىبو ويقف عن ا متدادابدًا, بل ين

عميو القدر النذي قطن  مننو أوً , وقند كنان متناىينًا, صنار كمنو أيلنًا متناىينًا, 
خننر الننذي يقطنن  منننو شننيس, و  يفلننل عميننو اآلوحينتننذ   يقصننر عننن الخننط 

وينو ىنذه ويكون إذن مثمو وىو متناه, وذلك أيلًا متناه, والجسم الذي تفنرض 
الخطننوط متننناه, وكننل جسننم يمكننن أن تفننرض ويننو ىننذه الخطننوط, وكننل جسننم 

  . 2) " وإذا ورلنا أن جسمًا نير متناه, وقد ورلنا باطًا ومحا ً  ,متناه
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أمنر  وي حي" وعندما نظر : ويقول كروية العالم إل كما ذىب ابن طفيل 
فمنك عمن  شنكل وتبين لو أن ال, داتريحركات الكواكب وجدىا تسير عم  شكل 

 . 1) "الكرة 
" ما رآه من رجوع الشمس والقمر وساتر الكواكب إل   :والدليل عم  ذلك

المشرق, بعد م يبيا بالم رب, وما رآه أيلًا من أنيا تظير لبصنره عمن  قندر 
ونروبينا, وأنينا لنو كاننت حركتينا  واحد من العظم وي حال طموعيا وتوسنطيا

ة وي بعض الوقات, أقرب إل  بصره منيا عم  نير شكل الكرة لكانت   محال
عظامينا تختمنف عنند بصنره أوي وقت آخر, ولو كانت كذلك, لكانت مقاديرىنا و 

ويراىا وي حال القنرب أعظنم ممنا يراىنا وني حنال البعند,  خنتاف أبعادىنا عنن 
شنيس منن ذلنك؛ تحقنق عننده  يكننوممنا لنم  .الول مركنزه حينتنذ بخاوينا عمن 

  . 2) " كروية الشكل

 بجسننم ومننا يحويننو مننن كواكننب أشننبو لعننالما بننأنكمننا اعتقنند ابننن طفيننل 
ووقننف عمنن  أن الفمننك بجممتننو ومننا يحتننوي عميننو,  ": قولننو وننيالحيننوان كمننا 

كشيس واحد متصل بعلنو بنبعض, وأن جمين  الجسنام التني كنان ينظنر ويينا 
كننالرض والمنناس واليننواس والنبننات والحيننوان ومننا شنناكميا, ىنني كميننا ونني  :أو ً 
نو ونينننر خارجنننة عننننو, وأننننو كمنننو أشنننبو شنننيس بشنننخص منننن أشنننخاص لنننم

الحيوان؛ وما ويو من الكواكب المنيرة ىي بمنزلة حواس الحيوان؛ وما ويو من 
لروب الواك, المتصل بعليا ببعض, ىي بمنزلة أعلاس الحيوان؛ وما وي 
داخمننو مننن الكننون والفسنناد ىنني بمنزلننة مننا ونني جننوف الحيننوان مننن أصننناف 

, التي كثيرًا منا يتكنون ويينا أيلنًا حينوان, كمنا يتكنون وني لرطوباتواالفلول 
 . 3) " العالم الكبر
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ة لنننرورة وجنننود الصنننور  ونننيطفينننل بأرسنننطو تنننأثر ابنننن ومنننن ىننننا ننننرى 
وأن  ,يفينم الجسنم إ  مركبنًا منن ىنذين المعنينين ونا, مقترنتنان أبنداً  والييولي
 . 1) عن اآلخر    يست نأحدىما 
صنورة ىمنا أسناس ومسنفة أرسنطو الميتاويزيقينة وبيمنا وال اليينوليىذه و 

ينفصننان وننا صننورة مننن نيننر  والصننورة   الييننوليوقنند رأى أن , شننرح العننالم
, الخننارج يكننون منيمننا وننيوكننل موجننود , مننن نيننر صننورة ىيننولي و , ىيننولي

لنفيميمننا  منفصننمينالننذىن ونحننن نفكننر وييمننا  وننيوىمننا ليسننا منفصننمين إ  
 . 2)وقط

عناصننر  التمييننز بننينأن بننن طفيننل بأرسننطو الننذى ذىننب إلنن  تننأثر ا كمننا
والنننار وميننز بننين الحركننة الطبيعيننة والحركننة  واليننواسالتننراب والمنناس  ىننيأربعننة 

 . 3) نير الطبيعية ورتب العناصر من حيث الثقل والخفة
 كمنا ذكنر الندكتور/ون  قولنو  ابنن طفينلعند يظير الثر الواطون   كما

أمننر حركننات الكواكننب وجنندىا تسننير  ونني  حنني)ا نظننر وعننندم:" ننناجي التكريتنني
 . 4) "أواطونيوتبين لو أن الفمك عم  شكل الكرة وىذا رأى , داتريعم  شكل 

ن الفمنننك متنننناه وأن منننا يحوينننو منننن كواكنننب أشنننبو " إ ووننن  قولنننو أيلنننًا:
بخواص الحيوان وما وي داخمو منن الكنون والفسناد ىني بمنزلنة منا وني جنوف 

, التنني كثيننرًا مننا يتكننون وييننا أيلننًا والرطوبنناتلفلننول الحيننوان مننن أصننناف ا
وينو إذن كنأواطون يشنبو جسنم العنالم , حيوان, كما يتكنون وني العنالم الكبنر

 . 5) كمو بجسم الحيوان
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ى:ىالطػليالطالمىى-2
أن الكواكنب والوناك وينرى  عنن العقمنيتحدث ابنن طفينل بالنسنبة لمعنالم 

وأن تمنك النذوات العارونة , لواجب الوجنودتعرف ذلك الموجود ا ات مجردةو ليا ذ
" ثنم اننو بعند ذلنك نظنر إلن  الكواكنب والوناك ورآىنا : ويقنولمثل ذاتو العاروة 

كميا منتظمة الحركات, جارينة عمن  نسنق؛ ورآىنا شنفاوة وملنيتة بعيندة عنن 
قويًا أن ليا ذوات سوى أجسناميا, تعنرف  حدساً قبول الت يير والفساد, وحدس 

واجننب الوجننود, وأن تمننك الننذوات العاروننة ليسننت بأجسننام, و  ذلننك الموجننود ال
 . 1) " منطبعة وي أجسام مثل ذاتو, ىو, العاروة

نقطنة منن نقناط  ونيبالفمسنفة الواطونينة تأثر ابنن طفينل ومن ىنا نرى 
المكون من عقنول الوناك وارتبناط ىنذا العنالم  العقميومسفتو وى  وكرة العالم 

  . 2)أخرى  جيةمن  الماديالعمم من جية وب اإللييبالعمم 
نمننا الصننمود والنندوام لمعقننل المجننرد دون نيننره: يقننول أواطننون وونن  , " وا 

وىنن  كالعقننل المجننرد , أو المثننل  العقننل المجننرد تسننتقر الموجننودات )الصننحات 
المثنل  ىنيىنذه الصنحات  , يعنرض لينا وسناد تقبنل الننقص و  خالدة داتمنة  

ويينا صنفة  -منثاً -وكنل شنجرة , اليينوليدة أو العميا لكل موجود يتمبس بالمنا
?   نقنص ويينا التنيوأين ىذه الشنجرة , أو صفات باقصة من نعوت الشجرية

, وكنل منا تمنبس بالمنادة منن خصناتص الشنجرية, عقل اهلل مننذ القندم وي ىي
ىو أيلنًا محكناة لبقناس  الموجوداتوبقاس ىذه , ويو محكاة لذلك المثل العم 

 . 3) المثل "
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  عُد ابٍ طفيمقدو انعامل وحدوثه  :َياا ثا
وتبمبمنت , حارت وييا العقول التيمسألة قدم العالم وحدوثو من المساتل 

الفاسننفة القنناتمين  جميننور صننراع عنيننف بننين بسننببياوقنند قننام , وييننا الوكننار
بالزمنان   لو نينر متنأخرومعموً   ل تعابقدم العالم وأنو لم يزل موجودًا م  اهلل 

لنور لمشمس والمعمول لمعمة وتقدم اهلل عم  العالم كتقدم العمة عمن  كمازمة ا
 . 1) المعمول وىو تقدم بالذات والرتبة   بالزمان

 شنيسن العنالم كنل أوقند أجمعنوا عمن   بالحندوث القاتمينوبين المتكممين 
كننل مننا ىننو نيننر اهلل تعننال  ونيننر صننفاتو  نأوعمنن   -  -ىننو نيننر اهلل 

ن صنانعو لنيس بمخمنوق و  مصننوع و  ىنو أوعمن   ,ا زلية مخمنوق مصننوع
  . 2) جزاس العالمأ من شيسمن جنس العالم و  من جنس 

ودحننض أدلننة , سنناقيا مننن وجيننة نظننره التننيوتمسننك كننل وريننق بأدلتننو 
 . بالتناقض واإللحادالفريق اآلخر 

ذىنب جنالينوس وني آخنر نظرًا لصعوبة ىنذه المسنألة وكثنرة اآلراس ويينا و 
إلن  التوقنف وني ىنذه   منا يعتقنده جنالينوس رأيناً ) سماهلكتاب الذي عمره وي ا
 المسألة. 

وربمننا دل عمنن  أنننو   يمكننن أن  ,وأنننو   ينندري العننالم قننديم أو محنندث
ىذه المسألة وني نفسنيا عمن    ستعصاسويو بل  لقصوريعرف وأن ذلك ليس 

 . 3) العقول, ولكن ىذا كالشاذ وي مذىبيم
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المسننألة ويننذكر أن بطننل  ىننذه وننيابننن طفيننل  والن نتسننأل مننا ىننو رأى
ولنم يتنرج  عننده أحند الحكمنين المنر  ونيقند تشنكك   ابن يقظنان حيقصتو )

  .عم  اآلخر
تفكر وي العنالم بجممتنو, ىنل ىنو شنيس حندث  ": حيويحك  عم  لسان 

بعد إن لم يكن, وخنرج إلن  الوجنود بعند العندم? أو ىنو أمنر كنان موجنودًا ويمنا 
ك وي ذلنك ولنم يتنرج  عننده ك? وتش العدم بوجو من الوجوهسمف, ولم يسبقو 

 1)أحد الحكمين عم  اآلخر
.  

 بالقدم اعترلتو عوارض القاتمين بالحدوث القاتمينة نذ بأدلنوإذا أراد الخ
 :  منيا
الننذي اسننتحال عنننده بننو القينناس اسننتحالة وجننود مننا   نيايننة لننو, بمثننل  -1

 .وجود جسم   نياية 

خمو من الحوادث, ويو   يمكن تقدمو عميينا, ومنا     ي الوجودأن ىذا  -2
 .يمكن أن يتقدم عم  الحوادث, ويو أيلًا محدث

ذا أراد   اعترلتو عوارض القاتمين بالقدم ة القاتمين بالحدوثنبأدل ذنالخوا 
  :منيا
أن معننن  حدوثننو, بعنند أن لننم يكننن   يفيننم إ  عمنن  أن الزمننان تقدمننو,  -1

منفك عنو, وإذن   يفيم تأخر العالم عنن  يرونوالزمان من جممة العالم 
  . الزمان

إذا كننان حادثننًا, وننا بنند لننو مننن محنندث؛ وىننذا المحنندث الننذي أحدثننو, لننم  -2
أحدثو اآلن ولم يحدثو قبل ذلك, الطارئ طرأ عميو و  شيس ىنناك نينره, 

? ومنا  احندث ذلنك الت يينر النذي? ونان كنان ومنا  أم لت ير حدث وي ذاتنو
 .سنينك عدة زال يتفكر وي ذل
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 . 1)رج  عنده أحد ا عتقادين عم  اآلخوتتعارض عنده الحجم, و  يتر 
ذا كان ابن طفيل  أي قد تساوت عنده الدلة ومم يترج  لديو دليل عم  وا 

من القدم والحدوث؛ وإننا نراه يتوصل إل  منا ىنو أبعند منن ذلنك, وىنو أن كنًا 
و احتيناج العنالم إلن  منؤثر واحد وىن سيمزم عنيما شي السواسا عتقادين عم  
منزم عنن كنل يومما أعياه ذلنك, جعنل يتفكنر منا النذي "  :ويقول, وىو اهلل تعال 

 .واحد من ا عتقادين, ومعل الازم عنيما يكون شيتًا واحداً 
نو إن اعتقد حدوث العالم خروجنو إلن  الوجنود بعند العندم, ونالازم أورأى 
نو   بد لنو منن أالوجود بنفسو, و نو   يمكن أن يخرج إل  أ, لرورةعن ذلك 

 . واعل يخرجو إل  الوجود
ننو لنم ينزل كمنا أإن اعتقند قندم العنالم, وأن العندم لنم يسنبقو, و  أننوأيلًا 

ىو, وان الازم عن ذلك أن حركتو قديمنة   نياينة لينا منن جينة ا بتنداس, إذ 
 .لم يسبقيا سكون يكون مبدؤىا منو, وكل حركة وابد ليا من محرك لرورة

وانتي  نظره بيذا الطريق إل  ما انتي  إلينو بنالطريق الول, ولنم يلنره 
قدم العالم أو حدوثو, وص  لو عم  الوجيين جميعًا وجود  ويوي ذلك تشككو 

واعل نير الجسم, و  متصل بجسم و  منفصل عنو, و  داخل ويو, و  خنارج 
الجسننام,  اتا تصننال, وا نفصننال, والنندخول, ىنني كممننات مننن صننف :عنننو, إذ

 . 2)وىو منزه عنو 
اتمين القننندم ولمقننناتمين ابنننن طفينننل لنمنننازج منننن حجنننم القننن عنننرض وبعننند
نجنند مننن عباراتننو إنننو   ابننن يقظننان حنني)بطننل قصننتو  عمنن  لسننان بالحنندوث

العننالم كمننو بمننا ونني السننماوات والرض "  :يرتلنن  لنفسننو القننول بالقنندم ويقننول
, وعمننو وخمقننو؛ ومتننأخر عميننو والكواكننب, ومننا بينيننا, ومننا ووقيننا, ومننا تحتيننا

كمنا اننك إذا أخنذت وني قبلنتك  .كاننت نينر مناخرة عميينا بالزمنان بالذات وان
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جسنمًا منن الجسنام, ثنم حركنت يندك, ونان ذلنك الجسنم   محالنة يتحنرك تابعنًا 
لحركة يدك, حركة متأخرة عن حركنة يندك, تنأخرًا بالنذات؛ وان كاننت لنم تتنأخر 

ىما معًا, وكذلك العالم كمو, معمول ومخمنوق لينذا بالزمان عنيا, بل كان ابتداؤ 
ر ه  إ َذا َأرَاَد  } الفاعل ب ير زمان  . 2) "  1) { َأن  َيق وَل َلو  ك ن  َوَيك ون   َشي ًتاإ ناَما َأم 

بنل  ةلم يقنف أساسنًا موقفنًا سنمبيًا إزاس ىنذه الحجنم والدلن ابن طفيلوإن 
 . 3) القول بالقدم عم  أنو يرج  ويما نرى دلياً  تعدإن عبارتو كما أسمفنا 

ة وعمنل نالقنول بالبدين ذىب إلن  القول بالزلية إل  وكما ذىب ابن طفيل
يجعنل  بالبناري العقمنيوارتباط العنالم , العقميذلك بارتباط العالم الحس  بالعالم 
يفننرض وننناس شننيس منننو إ  ارتننبط بننو وننناس  العننالمين ومبنندعيما كننًا واحنندًا  

" وانمننا ارتباطيننا وتعمقيننا بننذات الواحنند الحننق : ىننذا يقننول ونني وىننو, البنناقي
الموجننود الواجننب الوجننود, الننذي ىننو أوليننا ومبنندؤىا وسننببيا وموجنندىا, وىننو 
يعطيينننا الننندوام ويمننندىا بالبقننناس والتسنننرمد؛ و  حاجنننة بينننا إلننن  الجسنننام بنننل 

وانينا ىني مبندييا,  الجسنامولنو جناز عندميا لعندمت  الجسام المحتاجة إلييا
تعنال  وتقندس عنن ذلنك؛   النو  -نو لو جاز إن تعدم ذات الواحد الحنق أكما 

لعدمت ىذه الذوات كميا, ولعندمت الجسنام, ولعندم العنالم الحسني  -!  إ  ىو
ن ا  والعنالم المحسنوس و  ,بآسره, ولم يبق موجود, إذ الكل مرتبط بعلو ببعض
يني مسنت ن عننو وبنريس كان تابعًا لمعالم اإلليي, شنبيو الظنل لنو؛ والعنالم اإلل

نننو منن  ذلننك قنند يسننتحيل وننرض عدمننو, إذ ىننو   محالننة تنناب  لمعننالم إمنننو و
نما وساده إن يبدل,   إن يعدم بالجممة, وبذلك نطق الكتاب العزينز ا  اإلليي, و 

حيثمننا وقنن  ىننذا المعننن  منننو ونني تسننيير الجبننال وتسننييرىا كننالعين والننناس 
رض نينننر ينننوم تبننندل ال  رالبحننناوتفجينننر وتكنننوير الشنننمس والقمنننر,  ,كننالفراش
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 .  1) " الرض والسموات

تأثر ابن طفينل بالفمسنفة الرسنطية وني القنول بقندم العنالم ومن ىنا نرى 
وقنند ذىننب أرسننطو إلنن  أن العننالم قننديم بمادتننو وصننورتو وزمانننو؛ لن الحركننة 
عنده أزلية والمتحرك بيا وىو العالم يكون أزليًا, واهلل ىنو المحنرك لينذا العنالم 
ولكن   كعمة واعمية؛ لنيا تحتاج إل  المماسة والدو  واهلل مننزه عنينا؛ لننو 
نما يحركو كعمة ناية؛ لن اهلل عقل محض وكامل كماً  مطمقنًا  ليس بجسم, وا 

بنناهلل,  ليتشنبووينو المعشنوق لمعنالم يعشننق العنالم كمالنو ويتحنرك حركننة ذاتينة 
إ  عمن  ذاتنو؛ لننو لنو  بينصواهلل عنده عقل وعاقل ومعقول؛ ولكن تعقمو   

 . 2)عقل نيره لكان ناقصًا والعقل والعاقل والمعقول شيس واحد
القنول بالبدينة  ونيالقنول بالزلينة تبعنو  ونيوكما تب  ابن طفيل أرسنطو 

 بالبناري العقمنيوارتبناط العنالم , العقمنيوعمل ذلك بارتباط العالم الحس  بالعالم 
وننناس شننيس منننو إ  ارتننبط بننو  ض  يفننر حنندًا كننًا وا ومبنندعيمايجعنل العننالمين 

 .  3)الباقيوناس 
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 تعقيب
القنول  :ولال  :لن  ثاثنة أقنوالإقندم العنالم وحدوثنو ترقن   ونيالقوال إن 
 القننول التوقننف, أي بعنندم :ثالعننالم. الثالننالقننول بقنندم  :يالعننالم. الثننانبحنندوث 

 .الحدوث وأالقدم ب
ي  أركانو وأجسامو ومنا يشنتمل ن العالم بجم" أ :ةىذه المسأل ويوالحق 

عميو منن أننواع النبنات والحيواننات وجمين  الوعنال والقنوال وا عتقنادات كمينا 
 و  جنوىراً  و  ذاتاً  و  عيناً  يتاً نن لم يكن شأحادث بعد , مخموق كاتن عن أول

والندليل عمن  حندوثيا أنينا تت ينر عميينا الصنفات وتخنرج منن حنال  ,و  عرلاً 
 . 1)"  ة الت يرات أن تبطل حالة وتحدث أخرىنقوحقي ,إل  حال

ثننم إن القننول بقنندم العننالم عمنن  مننا ذىبننت إليننو الفاسننفة يسننمب مننن اهلل 
العالم, ويجعل اهلل مكرىًا مقيورًا؛ لنو يمتن  عندىم  إيجادالقدرة وا ختيار وي 

 تأخير مفعولو عننو,  تخمف المعمول عن العمة التامة, ويمزم أن اهلل   يستطي
 .  2)وىذا يسمب عنو ا ختيار تعال  اهلل عن ذلك 

وصننفيم بننالكفر كمننا ذىننب ال زالنني لقننوليم  نثننم إن الفاسننفة   يسننتحقو
عننن أن  -  -بقنندم العننالم؛ لن الباعننث ليننم عمنن  ىننذا القننول تنزيننو البنناري

يكننون محننًا لمحننوادث وننأكثر مننا يوصننفون بننو إن لننم نننواوقيم أنيننم مجتينندون 
 . 3)مخطتون 
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 بحـث انثانثامل
 وجود اهلل وأدنته عُد ابٍ طفيم 

ومحاولنننة البرىننننة عمننن  وجنننودة منننن  -تعنننال  –اهلل  وجنننودمسنننألة تعننند 
و القنول بقندم العنالم نالمولوعات التي ش مت بال ابن طفيل بالرنم من ترجيحن

عم  حدوثو؛ وإن سنبب ذلنك أن ابنن طفينل يحناول أن ينربط بنين المجنالين أو 
تعنال   -العالم وقدمو ومشنكمة التندليل عمن  وجنوده  المشكمتين مشكمة حدوث

برباط وثيق رد وعل من جانبو عم  ما ذىب إليو ال زالي منن أن الفيمسنوف  -
النننذى يقنننول بقننندم العنننالم لنننيس منننن حقنننو أن يننندلل عمننن  وجنننود اهلل ويعتبنننره 

وأنو يؤدى بو إل  مذىب الدىرية ويقول وي كتابو تياوت الفاسفة:  متناقلًا,
فاسننفة وقنند رأوا أن العننالم قننديم ثننم أثبتننوا لننو منن  ذلننك صننانعًا, وىننذا أمننا ال"

إلنن  مننذىب ويننؤدى  , 1) "المننذىب بولننعو متننناقض   يحتنناج ويننو إلنن  إبطننال
  عمة لمعالم و  صان  لجسامو بل ىنو كمنا ىنو عمينو لنم طالما أنو " الدىرية

ذه الجسنام يزل قنديمًا كنذلك بنا عمنة أعنني الجسنام. ومنا معنن  قنوليم إن ىن
 .  2) "? وجودىا بعمة وىي قديمة

يفنننرق بنننين منننا يقصنننده المننناديون  لعمنننو   ال زالنننيإن  :وخاصنننة القنننول
قنندم المننادة  والفاسننفة يقصنندون بالقنندم, ومننا يقصننده الفاسننفة بالقنندم, بالقنندم

  أركانننو وأجسننامو يعنند يننأن العننالم بجم ويننرونأمننا المنناديون  ,الولنن  أساسنناً 
 قديمًا . 
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ىنذا وقننال بعند أن أورد الشننكوك  ال زالنياطمن  عمنن  رأى ابنن طفيننل ولعنل 
بالحندوث  كل منن القندم والحندوث إنننا سنواس قمننا بالقندم أو عم وا عترالات 

 .  1)-تعال   -وإن الازم عن كل منيما أمد واحد وىو وجود اهلل
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 : معُد ابٍ طفي أدنة وجود اهلل

ابنن  حني) ل إلييا بطنل قصنتوتوص التيذكر ابن طفيل العديد من الدلة 
قنال  التنيسماس معيننة لألدلنة د أولكنو لم يحد ؛وجود اهللعم   يقظان  لمبرىنة

يننا مننا ويمكننن اسننتخاص ثاثننة أدلننة عمنن  وجننود اهلل مننن خننال كتابننو من بيننا
ومنيا ما يعتمد ويو عم  وكرة التفرقة بين المادة , الحركةيعتمد ويو عم  وكرة 

ونقول وبناهلل . تمد ويو عم  وكرة ال اتية والعناية اإللييةومنيا ما يع, والصورة
 .التوويق

ى:دلولىالحركظىى:أواًل
 وأن خارجنو, من يحركو شيس إل  مفتقر الموجود أن عم  الدليل ىذا يقوم
  .اهلل وىو الول المحرك إل أن تنتي    بد المتحركات

حنندوث عمنن  أسنناس تصننوره لمقنندم وال ىننذا النندليلوقنند أقننام ابننن طفيننل 
د نننو إن اعتقنند حنندوث العننالم خروجننو إلنن  الوجننود بعننوننرأى أ" :بالنسننبة لمعننالم

مكنن أن يخنرج إلن  الوجنود بنفسنو, ننو   يأ ,لنرورة ,العدم, والازم عن ذلنك
, وان ذلك الفاعل   يمكن إن يندرك نو   بد لو من واعل يخرجو إل  الوجودوأ

لكنننان جسننمًا منننن لننو أدرك بشنننيس مننن الحننواس  لنننو ؛بشننيس مننن الحنننواس
الجسننام, ولننو كننان جسننمًا مننن الجسننام لكننان مننن جممننة العننالم, وكننان حادثننًا 

حتناج إلن  واحتاج إل  محندث, ولنو كنان ذلنك المحندث الثناني أيلنًا جسنمًا,  
 .محنندث ثالننث, والثالننث إلنن  رابنن , ويتسمسننل ذلننك إلنن  نيننر نيايننًة وىننو باطننل

ذا لنم يكنن جسنمًا ومنيس إلن  إدراكنو  وإذن  بد لمعالم من واعل لنيس بجسنم, وا 
أو منا لشيس من الحنواس سنبيل, آلن الحنواس الخمنس   تندرك إ  الجسنام, 

ذاً  ,يمحق الجسام ن التخينل لنيس مكن أن يحس وا يمكن أن يتخينل, ل   ي وا 
ذاً  يكنن جسنمًا وصنفات  لنم شيتًا إ  إحلار صور المحسوسات بعند نيبتينا, وا 

ول صننفات الجسننام ىننو ا متننداد ونني الطننول كميننا تسننتحيل عميننو, وأ الجسننام
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والعرض والعمق, وىو مننزه عنن ذلنك, وعنن جمين  منا يتبن  ىنذا الوصنف منن 
ذا كنان وناعًا لمعنالم وينو   محالنة قنادر عمينو وعنالم بنو  .صفات الجسام  }وا 

يف  ال َخب ير   َمم  َمن  َخَمَق َوى َو الماط   . 2)" 1){ َأَ  َيع 
وجنود إلن  الوجنود يعند دلنيًا  العالم من مرحمة النا إخراجوىذا اإلخراج " 

  . 3) " إلو أي, محركه الحركة بدورىا يمزميا ىذ عم  حركة العالم و

 بطنان وكنرة عمن  والمتحنرك المحنرك دلينل وني طفينل ابنن وقند اعتمند

 .الول المحرك إل  ا نتياس من بد   وأنو ات,كوالمتحر  اتكالمحر  وي التسمسل
إن اعتقد قدم العالم, وأن العدم لنم يسنبقو, واننو لنم ينزل كمنا أيلًا أنو  "

ىو, وان الازم عن ذلك أن حركتو قديمنة   نياينة لينا منن جينة ا بتنداس, إذ 
لم يسبقيا سكون يكون مبدؤىا منو, وكل حركة وابند لينا منن محنرك لنرورة 

ك أمنا جسنم المتحنر  - والمحرك أما أن يكون قوة سارية وي جسم من الجسام
وامننا أن تكننون قننوة ليسننت سننارية و   -نفسننو, وامننا جسننم أخننر خننارج عنننو 

وكننل قننوى سننارية ونني جسننم وشنناتعو ويننو, وانيننا تنقسننم  .شنناتعة ونني جسننم
 .المحرك إل  السفل .بانقسامو, وتتلاعف بتلاعفو, مثل الثقل بالحجر مثاً 

ر وان زينند عميننو أخننر مثمننو, زاد ونني الثقننل أخنن .وانننو إن قسننم الحجننر نصننفين
مثمو, وان أمكن أن يتزايد الحجر إلن  نينر نياينة, كتزايند ىنذا الثقنل إلن  نينر 
نياية, وان وصل الحجر إل  حد منا منن العظنم ووقنف, وصنل الثقنل إلن  ذلنك 
الحد ووقف, لكنو قد تبرىن أن كنل جسنم واننو   محالنة متنناه, ونإذن كنل قنوة 

وعنًا   نياينة لنو,  ونان وجندناىا قنوة تفعنل .وي الجسم ويي   محالة متناىية
نياينة لينا و   ويي قوة ليست وي جسم, وقد وجدنا الفمك يتحرك أبدًا حركنة  

انقطاع إذ ورلناه قديمًا   ابتداس لو والواجنب عمن  ذلنك أن تكنون القنوة التني 
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ويني إذا لشنيس بنريس عنن  .تحرك ليست وي جسمو, و  وي جسم خنارج عننو
ف الجسنمية, وقند كنان  ح لنو وني الجسام, ونير موصوف بشيس من أوصنا

نظره الول وي عالم الكون والفساد إن حقيقنة وجنود كنل جسنم, إنمنا ىني منن 
جية صورتو التي ىي اسنتعداده للنروب الحركنات, وان وجنوده النذي لنو منن 
جينة مادتنو وجنود لننعيف   يكناد يندرك؛ وننان وجنود العنالم كمننو إنمنا ىنو مننن 

بريس عن المادة, وعن صنفات الجسنام, جية استعداده لتحريك ىذا المحرك ال
ذا كننان ونناعًا نالمنننزه عننن أن يدركننو حننس, أو يتطننرق إليننو خيننال, سنن بحانو, وا 

لحركننات الفمننك عمنن  اخننتاف أنواعيننا, وعننًا   تفنناوت ويننو و  وتننور ويننو و  
  . 1) " قصور, ويو   محالة قادر عمييا وعالم بيا

 تنناىي وكنرة النا عمن  متحنركوال المحنرك دلينل وني ابنن طفينل وقند اعتمند
 وننإن ومننن ثننم, أن الحركننة ليسننت صننادرة مننن الجسننم ويننرىبالحركننة,  الخاصننة

 القنوة كاننت القنوة ولنو ىنو العنالم يحنرك النذي لن, المحرك لمعنالم لنيس جسنماً 

 نع ئبر  أنو كما, لكنو ليس جسماً متناىية, تكون أن , ويجبالجسم عن صادرة
 .لخيا إليو يتطرق أو حس يدركو أن

أثر بأرسطو و  القول بندليل الحركنة  حينث تومن ىنا نرى أن ابن طفيل 
 منن لنو بند   متحنرك كنل إن" : عند كامو عن دليل الحركنة يقنول نجد أرسطو

 مننن حركتننو يسننتمد آخننر محننرك إلنن  يحتنناج أن يمكننن   المحننرك وىننذا م حننر،ك,
 محنرك إل  المر ينتيي أن من بد وا نياية؛ نير إل  المر وا   لتسمسل نيره,
 كننان َلَمننا وا   ب يننره, ينفعنل و  نيننره ونني يفعننل أو و  يتحنرك, ي حننر،ك أزلنني أولني
 . 2)"  ىو اهلل الول المحرك وذلك أوً ,

إن وكرة ىذا الدليل تأثر ويو ابن طفيل بأرسنطو ونينره منن السنابقين كما 
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ول بقندم العنالم, ىنذا الندليل يمكنن اسنتخراجو منن القن نالقاتمين بقدم العالم؛ ل 
ولنو يقوم عم  وكرة الا تناى  الخاصة بالحركة؛ إذ أنيم   يسممون بالبداية 

 الزمنية التي يعتمد عمييا القاتمون بحدوث العالم.
أما القول بحدوث العالم وا يتأثر بو ىنذا الندليل إ  بطرينق نينر مباشنر 

الخننروج مننن وىنن  موجننودة عننند ابننن طفيننل, حيننث اوتننرض حنندوث العننالم لن 
العدم إل  الوجود يعد حركة عم  نحو ما, ولكنيا والحة وبارزة وحاسنمة وني 

 .  1)اوتراض قدم العالم 
ىى:دلولىالمادةىوالصورةى:ثانوًا

أو حنندوث جننود اهلل عمنن  وكننرة المننادة والصننورة  عمنن  ابننن طفيننلاسننتدل 
 برىنتننو عمنن  العاقننة بننين المننادة والصننورة وننيمعتمنندًا  الصننورة عننن محنندث

, جمي  الموجودات تتركب منن منادة وصنورةإن و, وحاجة كل منيما إل  اآلخر
وتبنين لنو , وكل صورة تحتاج إلن  محندث وواعنل, وكل مادة تحتاج إل  صورة

وون  ىنذا  اوتقار جمي  الموجودات وي وجودىا إل  ىذا الفاعل وىو اهلل تعنال 
ذ   تقنوم إ  بينا ولما كانت المادة وي كل جسم مفتقرة إل  الصورة, إ ": يقول

و  تثبت ليا حقيقة دونيا, وكاننت الصنورة   يصن  وجودىنا إ  منن وعنل ىنذا 
الفاعل تبين لو اوتقار جمي  الموجودات وني وجودىنا إلن  ىنذا الفاعنل وأننو   

سننواس كانننت  قيننام لشننيس منيننا إ  بننو ويننو إذن عمننة ليننا, وىنني معمومننة لننو,
كاننت ا بتنداس لينا منن جينة الزمنان,  محدثة الوجود, بعد أن سبقيا العدم, أو

نيا عم  كنا الحنالتين معمولنة, ومفتقنرة إلن  الفاعنل, إبقيا العدم قط, ونولم يس
متعمقة الوجود بو, ولو  دوامو لم تدم, ولنو  وجنوده لنم توجند, ولنو  قدمنو لنم 
تكن قديمة, وىو وي ذاتو نني عنيا وبريس منيا! وكينف   يكنون كنذلك وقند 
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درتنو نينر متناىينة, وأن جمين  الجسنام ومنا يتصنل بينا أو يتعمنق تبرىن أن ق
 . 1) بيا, ولو بعض التعمق, ىو متناه منقط 

ومن ىنا نرى أن ىذا الدليل عند ابن طفيل يعتمد وي بعض جوانبو عم  
بعض المبادئ الفيزيقية والميتاويزيقية الخاصنة بالعاقنة بنين المنادة والصنورة 

 . 2) الصورة وي ومسفة أرسطو وكيفية تشوق الييولي إل 
عمنن  الييننولي والصننورة اعتمننادًا كميننًا ونني تفسننيره  أرسننطويعتمنند حيننث 

لت يرات ىذا الوجود وما يحندث وينو منن كنون ووسناد وعمن  ىنذا السناس قندم 
الجديندة وني الميتاويزيقنا منن خنال التفسنير لمعاقنة بنين المنادة  هأرسطو آراس

القوة والوجنود بالفعنل حينث صنور لننا العنالم والصورة أو العاقة بين الوجنود بن
الطبيعنني عمنن  أنننو ذلننك العننالم الننذى يحتننوي عمنن  كاتنننات وأشننياس ذات مننادة 
وصنورة, وكمننا أن الصنورة تتسمسننل إلنن  أعمن  مراتبيننا حتنن  نصنل إلنن  صننورة 

بننل إن  . 3)خالصننة   مننادة وييننا ىنني صننورة اإللننو المحننرك الننذى   يتحننرك 
نحوه ويتحرك إليو, وون  ىنذا يقنول أرسنطو: " إن  الشيس يشتاق إليو وينجذب

السننموات تشننتي  أن تحيننا حينناة شننبيية بحينناة المحننرك مننا أمكننن, ولكنيننا   
الحركنننة  ىنننيتسننتطي  لنينننا مادينننة وتحاكيينننا بنننالتحرك حركننة متصنننمة داتمنننة 

  . 4)الداترية " 
ى:ىدلولىالعائوظىوالطناوظىاإللؼوظى:ثالثا ًُ

وال اية وي الكنون مسنتبعدًا  بدليل العناية جود اهلل عم  ابن طفيلاستدل 
حكننام ينندل عمنن   بننذلك وكننرة المصننادوة بننل إن العننالم عمنن  مننا ويننو مننن دقننة وا 
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 أثٛ ثىغ عجض إٌّعُ إثغا١ُ٘ ِذّض اٌظجذٝص.     عٍٝ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً أصغ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ

 

  222              َ  1029 اٌضالصْٛاٌغاثع ض٠ٓ ثأؿ١ٛؽ ،اٌعضص أطٛي اٌِجٍخ و١ٍخ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

القصد من خمقة من قبل خالق حكيم, والنذى ياحنظ عمن  اسنتد ل ابنن طفينل 
وني  وتنوناي ةعناينًا منن اآلينات القرآنينة التني تثبنت دبيذا الدليل أنو ساق عند

اوة إل  إيراده الكثير من المثمة والشواىد عم  ذلك, وىذا يندل ىذا الكون, إل
إن جمي  الموجودات  رأىومما " عم  وجود خالق صان  حكيم وو  ىذا يقول: 

وعمننو, تصننفحيا مننن بعنند ذا تصننفحًا عمنن  طريننق ا عتبننار ونني قنندرة واعميننا؛ 
قنل أوالتعجب من نريب صنعتو, ولطيف حكمتنو, ودقينق عممنو وتبنين لنو وني 

شننياس الموجننودة, ولننًا عننن أكثرىننا مننن أثننار الحكمننة, وبنندات  الصنننعة, مننا ال
قل  منو كل العجب, وتحقق عنده إن ذلك   يصدر إ  عن واعل مختار وي 

ث َقننال  َذراة  و نني الساننَماَوات  َوَ  و نني نايننة الكمننال ووننوق الكمننال  } َ  َيع ننز ب  َعن ننو  م 
َ ر  م ن  َذل   َر ض  َوَ  َأص  َبر  { ال  َك َوَ  َأك 

(1 .  
" أعطن  كنل شنيس خمقنو, ثنم أمل وي جمي  أصنناف الحينوان, كينف ت ثم

التني خمقنت لنو وني  العلناس سنتعمالو, ومنو  أننو ىنداه  سنتعمال تمنك  ىداه
وجوه المنناو  المقصنود بينا, لمنا انتفن  بينا الحينوان, وكاننت كنًا عمينو, وعمنم 

  -من ونيض ذلنك الفاعنل المختنار  .بذلك أنو أكرم الكرماس, وارحم الرحماس
ومن وجوده, ومن وعمنو, وعمنم أن النذي ىنو وني ذاتنو أعظنم منينا, وأكمنل,  -
 . 2) و   نسبة ليذه إل  تمكتمم وأحسن, وأبي  وأجمل وأدوم, وأنوأ

أثر بأرسطو و  القول بندليل الحركنة  حينث تومن ىنا نرى أن ابن طفيل 
ن اهلل إ" : يقنول العناينة اإلليينة وأ عمن  دلينل ال اتينةعند كامنو  نجد أرسطو

وكما يكون خير الجنيش , ىذا الوجود المشتمل عم  النظام ويىو عمة الخير 
 ىنيوكنذلك ناينة العنالم الذاتينة , ة ذلنك النظناموون  قاتنده لننو عمن نظامنو وي
 . 3)عمة ذلك النظام وى  المحرك الول "  ىيالخارجية امو ونايتو نظ
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وأول مننن تننأثر بنو ابننن طفيننل أرسننطو " :/ عنناطف العراقنيكتوردقنول الننوي
 "تنلم إل  العمة المادية والصورية والفاعمة كعمة رابعة بعمة ناتيةالذى يقول 

(1 . 
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 نرابعاملبحث ا
 املعرفة عُد ابٍ طفيم 

 نجد أن الفيمسوف ابنن طفينل منن خنال كتابنو المعروة ويبالنسبة لرأيو 
 :ولن ال  :يشير إل  وجود ثاث طنرق لموصنول إلن  المعرونة  حي ابن يقظان)

عنن طرينق الكشنف  :والثالثنة, عن طرينق العقنل :والثانية, عن طريق الحواس
 .والمشاىدة واإلشراق الروحي 

ى:ىالمطرفظىرنىطروقىالحواسى:ػظىاألولىالطرو
 ,عمنن  حواسننو ونني تحصننيل المعننارف وييننا اإلنسننان مرحمننة يعتمنندىنني و 

ابن طفيل من خنال كتابنو حني ابنن يقظنان يشنير إلن  أن  الفيمسوفونجد أن 
 مننا وىنن    تنندرك إ , مصنندرىا الحننواس الخمننس المعروننة عننن طريننق الحننواس

السننم ,  :وتصننف  حواسننو كميننا وىنني ": جسننم ويقننول وننيكننان جسننمًا أو حنناً  
والممنس, ونرأى أنينا   تندرك شنيتًا إ  جسنمًا, أو منا  والبصر, والشم, والذوق,

ىننو ونني الجسننم, وذلننك أن السننم    ينندرك المسننموعات, وىنني مننا يحنندث مننن 
تمننوج اليننواس عننند تصننادم الجسننام, والبصننر إنمننا ينندرك اللننوان, والشننم ينندرك 

م, والممنننس يننندرك المزجنننة والصنننابة والمنننين, النننروات , والنننذوق يننندرك الطعنننو 
لنو طنول  والخشونة والماسة, وكذلك القوة الخيالية   تدرك شيتًا إ  أن يكون

وعرض وعمق؛ وىذه المدركات كميا من صفات الجسام, وليس ليذه الحواس 
أدراك شننننيس سننننواىا, وذلننننك لنيننننا قننننوى شنننناتعة ونننني الجسننننام, ومنقسننننمة 

 تنندرك إ  جسننمًا منقسننمًا,  ن ىننذه القننوة إذا كانننت بانقسنناميا, وينني لننذلك  
شاتعة وي شيس منقسنم, ونا محالنة أنينا إذا أدركنت شنيتًا منن الشنياس, واننو 

كل قنوة وني جسنم, وانينا   محالنة   تندرك إ  جسنمًا  وإذنينقسم بانقساميا؛ 
 .  1) " أو ما ىو جسم
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با ختبار صل تحالخمس ن طريق الحواس أن المعروة ع ويرى ابن طفيل
وي موالي  عدة,  ويتجم  ىذا ؛ويما يتعمق بالجسام والمقارنةوتكرار التجربة 

يكتشف حي ما وي داخل الظبية من أعلاس داخمية و منيا تشري  حي لمظبية
كنان يختبننر و., ثنم اختبناره لقننوة الننار 1) "ومعروتنو بالقمننب  ووظاتفينا وصنفاتيا
يينا, ويراىنا مسنتولية عمينو أمنا بسنرعة جمين  الشنياس بنأن يمقيينا و قوتيا وني

  2) " واما ببطس بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان يمقيو لاحتراق أو لعفو
وأن , ومتعننددة مننن جيننة أخننرى, كمننا أدرك أن الكاتنننات كميننا وحنندة مننن جيننة

, منن العنراض وناشن أما تعددىا , يتخمف الذى   وحدتيا ناشتة من جوىرىا
والعننراض , اولننة التمييننز بننين الجننوىر الواحنند الثابننتوقنند دوعننو ىننذا إلنن  مح

وأنتجت ىذه المحاولة اىتداسه إل  أن كل كناتن مؤلنف منن , المتعددة المتنقمة
, والصننورة والفننرق بينيمننا الييننوليوعننندما أدرك , ثابتننة وصننورة حاتمننة ىيننولي

, صننورة أو صننورتين وننيوأدرك أن بعننض الكاتنننات يشننترك منن  الننبعض اآلخننر 
   الكناتن آثناراً  ونيوأن لينذه الصنورة الزاتندة , ثالثة أو رابعنة ويعو ويختمف م

 . 3) يشتمل عمييا من الكاتنات توجد ويما  

جمين   ونين طرينق الحنواس معرونة عامنة ويرى ابن طفيل أن المعروة ع
 .  4)ناقصة  قاصرةولكنيا  ؛الناس

رووه إ  معرونة الدنيا لم يستطيعوا أن يع ويمعروة اهلل  اوالعامة إذا حاولو 
بعد الحصول عم  تمك المعروة الناقصة حصل لينم الشنوق  ماتواوإذا , ناقصة

 . 5)شقاس داتم "  وي اوأصبحو إليو وقصرت بيم معروتيم عن الوصول 

                                      
 . 50 - 44فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌزٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ  (2)

 . 50اٌـبثك طـ  (1)

 . 82اٌفٍـفخ االؿال١ِخ فٟ اٌّغغة، ص/ ِذّض غالة طـ  (7)

 .  977، 978سٍضْٚ، ص/ عّغ اٌفغٚر طـ ربع٠ز اٌفىغ اٌعغثٟ إٌٝ أ٠بَ اثٓ  (7)

 ، ؽ: صاع ِٚىزجخ اٌٙالي، ث١غٚد. 19اثٓ ؽف١ً، ص/ ِظطفٝ غبٌت طـ  (8)
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ىى:ىالمطرفظىرنىطروقىالطػلى:الطروػظىالثانوظ
جربنة تالمعرونة عنن طرينق الحنواس والمنن حني وى  مرحمة يرتقن  ويينا 

من التجربنة وني عنالم الرض إلن   ا ستنتاجالعقمية القاتمة عم   إل  المعروة
سنناقو التأمننل وقنند  ,جننودالو  وجننوب لمعروننةبأسننره  والعننالمالتأمننل ونني السننماس 

العقمي إل  وكرة كمال اهلل ونقص اإلنسان وذلك وي حندود خمسنة أسنابي  منن 
 بالعالم المعقول وتعمقعمره, وانزعم من العالم المحسوس 

" ومننا زال : ابننن يقظننان  حننيطفيننل عمنن  لسننان بطننل قصننتو ) ويقننول ابننن
يتتب  صفات الكمال كميا, ويراىا لو وصادرة عنو, ويرى أنو أحق بينا منن كنل 

وتتبنن  صننفات النننقص كميننا وننرآه بريتننًا منيننا, ومنزىننًا  .مننا يوصننف بيننا دونننو
عنيا؛ وكيف   يكون بريتنًا منينا ولنيس معنن  الننقص إ  العندم المحنض, أو 

? وكيننف يكننون العنندم تعمننق أو تمننبس, بمننن ىننو الموجننود  تعمننق بالعنندممننا ي
المحض, الواجب الوجود بذاتو, المعطي لكنل ذي وجنود وجنوده, ونا وجنود إ  

ويو الوجود, وىو الكمنال, وىنو التمنام, وىنو الحسنن, وىنو البيناس, وىنو  :ىو
معرونة وانتينت بنو ال القدرة, وىو العمم, وىو ىو, و" كل شيس ىالك إ  وجينو

إل  ىنذا الحند, عمن  رأس خمسنة أسنابي  منن منشنتو, وذلنك خمسنة وثاثنون 
عامًا, وقد رس  وي قمبو من ىذا الفاعل, منا شن مو عنن الفكنرة وني كنل شنيس 
إ  ويننو, وذىننل عمننا كننان ويننو تصننف  الموجننودات والبحننث عنيننا, حتنن  صننار 

, ومنن بحيث   يق  بصره عم  شيس من الشياس, إ  وينرى وينو أثنر الصننعة
اشتد شوقو  حت حينو, وينتقل بفكره عم  الفور إل  الصان  ويترك المصنوع, 

إليو, وانزعم قمبو بالكمية عن العالم الدن  المحسنوس, وتعمنق بالعنالم الرون  
 .  1) "المعقول 
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 أثٛ ثىغ عجض إٌّعُ إثغا١ُ٘ ِذّض اٌظجذٝص.     عٍٝ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً أصغ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ

 

  222              َ  1029 اٌضالصْٛاٌغاثع ض٠ٓ ثأؿ١ٛؽ ،اٌعضص أطٛي اٌِجٍخ و١ٍخ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــظى ــظىالثالث ــقىالكذــهىوالمذــاهدةىواإلذــراقىىىىىىى:الطروػ ــنىطرو ــظىر المطرف
 : الحدس()ى(1)الروحي

بنية عم  الكشف واإلليام من خنال إدراك قنوانين الوجنود ىذه الطريقة م
وينو  طمب ليا من طريق الحواس أو طريق البراىين العقميةحدس من نير بال

الننفس نينر  أي منا ىنو نينر محسنوس عنن طرينق ذاتنو لمعروة  حي)طريق 
المتصننل بننالحواس وذلننك عننندما أدرك أن ىننناك موجننودًا يبنناين كننل الموجننودات 

جسنمانيًا تفكنر كينف وصنل إلن  معرونة ىنذا الوجنود النذى  أو وأنو ليس جسنماً 
يمكننن أن يكننون قنند وصننل إليننو بيننذه الحننواس لن  يننذكر أنننو   ,بمنناديلننيس 

 بند أن يكنون قند أدركنو  ؛جسم ويالحواس   تدرك إ  ما كان جسمًا أو حاً  
 تأمل واجب ويوأن سعادتيا إنما تكون بقوة نير مادية وى  نفسو الروحانية 

ومما حصل لو العمم بيذا الموجود الروي  الثابت الوجود النذي  " :ويقولالوجود 
  سبب لوجود جمي  الشياس, أراد أن يعمنم بنأي شنيس حصنل لنو ىنذا العنالم, 

السننم , والبصننر,  :وتصننف  حواسننو كميننا وىنني :وبننأي قننوة أدرك ىننذا الموجننود
جسنمًا, أو منا ىنو وني والشم, والنذوق, والممنس, ونرأى أنينا   تندرك شنيتًا إ  

الجسننم, وذلننك أن السننم    ينندرك المسننموعات, وىنني مننا يحنندث مننن تمننوج 
اليواس عند تصادم الجسام, والبصر إنما يدرك اللوان, والشنم يندرك النروات , 
والننذوق ينندرك الطعننوم, والممننس ينندرك المزجننة والصننابة والمننين, والخشننونة 

لنو طنول وعنرض  شنيتًا إ  أن يكنونوالماسة, وكنذلك القنوة الخيالينة   تندرك 
وعمق؛ وىذه المدركات كميا منن صنفات الجسنام, ولنيس لينذه الحنواس أدراك 
شيس سواىا, وذلك لنيا قوى شاتعة وي الجسام, ومنقسمة بانقساميا, ويي 
لننذلك   تنندرك إ  جسننمًا منقسننمًا,  ن ىننذه القننوة إذا كانننت شنناتعة ونني شننيس 
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، ؽ: ا١ٌٙئخ اٌعبِخ 247ف١خ . ] ٠ٕظغ: اٌعجُ اٌفٍـفٟ ٌّجّع اٌٍغخ اٌعغث١خ طـطٛ

 َ [ . 2646٘ـ 2766ٌشئْٛ اٌّطبثع األ١ِغ٠خ 
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أدركت شيتًا منن الشنياس, واننو ينقسنم بانقسناميا؛ منقسم, وا محالة أنيا إذا 
وقد  .وإذن كل قوة وي جسم, وانيا   محالة   تدرك إ  جسمًا أو ما ىو جسم

تبين إن ىذا الموجنود الواجنب الوجنود, بنريس منن صنفات الجسنام منن جمين  
ا تجاىات, وإذن   سبيل إل  إدراكو إ  بشنيس لنيس بجسنم, و  ىنو قنوة وني 

 تعمننق لننو وجننو مننن الوجننوه بالجسننام, و  ىننو داخننل وييننا و  خننارج جسننم, و 
وقنند كننان تبننين لننو أن أدركننو بذاتننو,  .عنيننا, و  متصننل بيننا و  منفصننل عنيننا

ورسخت المعروة بو عنده, وتبين لنو بنذلك أن ذاتنو التني أدركنو بينا أمنر نينر 
 جسماني, و  يجوز عمينو شنيس منن صنفات الجسنام, وان كنل منا يدركنو منن

نينا ليسننت حقيقنة ذاتنو, وانمنا حقيقنة ذاتنو ذلننك إظناىر ذاتنو منن الجسنمانية و
 . 1) "الشيس الذي أدرك بو الموجود المطمق الواجب الوجود 

بعد  المعروة الحدسية التي ينكشف وييا المر لمنفسأن  طفيليرى ابن و 
 عنن طرينقتنأت   الوجود إ  الواحد القينوم ويوالعزوف عن كل ما  الذات وناس

 ومنا" : ويقنول الذي يسنتوطن القمنب, ويسنتدل بنو عنن طرينق الحندس  الحال)
زال يطمب الفناس عن نفسو واإلخاص وي مشناىدة الحنق حتن  تنأت  لنو ذلنك, 
ونابنننت عنننن ذكنننره ووكنننره السننننموات والرض ومنننا بينيمنننا, وجميننن  الصننننور 

لذوات الروحانية والقوى الجسمانية, وجمي  القوى المفارقة لممواد, والتي ىي ا
بننالموجود الحننق؛ ونابننت ذاتننو ونني جممننة تمننك الننذوات, وتاشنن  الكننل  العاروننة

والننمحل, وصننار ىبنناًس منثننورًا, ولننم يبقنن  إ  الواحنند الحننق الموجننود الثابننت 
نو لما وني عن ذاتو وعن جمي  الذوات ولنم ينر وني الوجنود إ  , ... الوجود وا 

نيار عندما آوناق منن ة الماحظإل   الواحد القيوم, وشاىد ما شاىد, ثم عاد
حالننة تمننك التنني شننبيية بالسننكر, خطننر ببالننو أنننو   ذات لننو ي نناير بيننا الحننق 

 .  2) " تعال 
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الفطنرة  بنذويولكنو خاص ,  وا شراق عند ابن طفيل من الحدس )القمب
معروة خاصة ببعض البشر وقط ممن يختارىم اهلل ويشاس ليم  ويي  1)الفاتقة 

نوره عم  قمنوب النذين يختنارىم منن خمقنو وينؤدى إلنييم وقد يشرق اهلل ب: ذلك
حقيقيًا صحيحًا ومعروة بال يب أيلًا ويطمعيم عم  حقناتق  عمماً بيذا ا شراق 

 .  2)كميا "  المور
 أطننوار المعروننة بالفمسننفة اليونانيننة وننيابننن طفيننل  تننأثر ومننن ىنننا نننرى

ي أطوار المعرونة ووالحًا  الرسط  ثرال ونجد  ,والفمسفة المشرقية والتصوف
" أعقنب المؤلنف عمن  بطنل  :محمند نناب /يقنول الندكتور كمناعند ابن طفيل 

تبدأ بنادراك الحسنيات ثنم تنتقنل منينا إلن   التيروايتو أطوار المعروة المختمفة 
يتخننذ  الننذىأرسننطو  بننرأيمتننأثر  الننرأيوىننذا , إدراك المعقننو ت المننؤثرة وييننا

وينننم  ونننيويسنننتخدم المحسنننات , بيعنننةالطبيعنننة وسنننيمة إلننن  إدراك منننا وراس الط
 . 3) "المعقو ت

نظنر أرسنطو عمومنًا  ويوإن الطريق إل  معروة الكم  أو المبدأ أو العمة 
محسنوس ثنم مننو ينتقنل إلن  معرونة الكمن   جزتيوردى  ىويبدأ من معروة ما 

ل  الكم  ترج  جمي  العموم   . 4)وا 
طفيننل عننندما  ن" ومننن المؤكنند أن ابنن: مصننطف  نالننب /ويقننول النندكتور

يتحنندث عننن اهلل يننورد بعننض الوكننار الواطونيننة والرسننطية ومننن المننذاىب 
 . 5)ومن التصوف "  ةندرانيالسك

ويقننول النندكتور/ عمننر وننروخ: " إن ابننن طفيننل أطمننق عمنن  ىننذه الفمسننفة 
المبنية عم  التأمل اسم )الحكمة المشرقية  وى  كما يبدو ومسفة مبنية عمن  

                                      
 .  978، ص/ عّغ اٌفغٚر طـربع٠ز اٌفىغ اٌعغثٟ إٌٝ أ٠بَ اثٓ سٍضْٚ (2)

 . 978اٌـبثك طـ  (1)

 . 80اٌفٍـفخ االؿال١ِخ فٟ اٌّغغة، ص/ ِذّض غالة طـ  (7)

  279اٌفٍـفخ اٌمض٠ّخ ثعض أفالؽْٛ، ص/ ِظطفٝ إٌشبع طـ  (7)

 . 17اثٓ ؽف١ً، ص/ ِظطفٝ غبٌت طـ  (8)



 

 أثٛ ثىغ عجض إٌّعُ إثغا١ُ٘ ِذّض اٌظجذٝص.     عٍٝ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً أصغ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ

 

  222              َ  1029 اٌضالصْٛاٌغاثع ض٠ٓ ثأؿ١ٛؽ ،اٌعضص أطٛي اٌِجٍخ و١ٍخ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صننر مننن التفكيننر ىنديننة واسننكندرانية ممننا كنننا نعروننو ونني التأمننل ممزوجننًا بعنا
 . 1) " التصوفالمشرق, ثم ىي ثمرة من ثمرات 

 
 

                                      
  .977ربع٠ز اٌفىغ اٌعغثٟ إٌٝ أ٠بَ اثٓ سٍضْٚ، ص/ عّغ اٌفغٚر طـ  (2)
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 املبحث اخلايس
 عُد ابٍ طفيم  األخالقياجلاَب 

ى:ىرندىابنىطغولصدرىاإللزامىالخلػيىم
" يعني إلزام اإلنسان نفسو وي سنموكو بمثنل أعمن  يعمنل  :اإللزام الخمقي

 .  1)ناوي معو " تما ي العملن ويتجنب م ,بمقتلاه
عم  أىمية اإللزام الخمقي ودوره وي  مىوقد اتفق عمماس الخاق ومفكرو 

وقد كان لكل مذىب رأينو  ,لكنيم اختمفوا حول مصدره ,استقامة الحياة الخمقية
 عنند ابنن طفينلونحاول أن نمقي اللنوس عمن  ذلنك  ,وي مصدر اإللزام الخمقي

 وباهلل التوويق ., ونقول
يننرى أن " العقننل الخمقيننة عمنن  تحكننيم العقننل و ترتكننز ومسننفة ابننن طفيننل

وبو ندرك أسس الفلاتل وأصول الخاق العممية عم   ,الخمقيمصدر اإللزام 
كمنا نندرك أىمينة إعطناس القينادة العامنة لمعقنل  ,وا جتمناعي الفنرديالمستوى 

  . 2)الجسد "  ورنباتالذى يجب أن تخل  لو الشيوات 
 " :بن يقظان قناتاً  حيمعرض حديثو عن  وين طفيل إل  ىذا وبشير اب

وأقبموا عمن  إن الناس لو ويموا المر عم  حقيقتو لعرلوا عن ىذه البواطل 
 ,ولم يكن لحد اختصاص بمال يسأل عن زكاتو ,واست نوا عن ىذا كمو ,الحق

وكننان  ,أو تننذىب النفننوس عمنن  أخننذه مجنناىرة ,عمنن  سننرقتو اليننديتقطنن   أو
 ,وأذىننان ثاقبننة ,أن الننناس كميننم ذووا وطننر واتقننة ذلننك ظنننو وننيذى أوقعننو النن

 النرأيولم يكن يدرى ما ىنم عمينو منن النبادة والننقص وسنوس  ,ونفوس عازمة
 .  3) "وأنيم كالنعام بل ىم ألل سبيا  ,ولعف العزم

                                      
 َ. 2685، ؽ: األٔجٍٛ اٌّظغ٠خ 5ِجبصئ األسالق، ص / ِب٘غ وبًِ طـ  (2)

، ؽ: صاع ِغمبْ 156رأِالد فٟ اٌفىغ االؿالِٟ، ص/ِذّض وّبي إثغا١ُ٘ معفغ طـ  (1)

 َ . 2650ٌٍطجبعخ 

 . 214فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌزٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ  (7)
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اإلنسان عند ابن طفيل إذا استخدم عقمو عمن  أحسنن وجنو توصنل إلن  و
 ,ويبعده عن كل ما ىو شر ,ىو خير بيا يصل إل  كل ما تيالحقاتق المور 
 وطرىم وأذىانيم وعزاتميم . وي ختاف الناس 

ى:ىالغضولظىرندىابنىطغول
إلنن  دراسننة الخنناق الفالننمة اتجاىننًا كننامًا يتلنن  مننن  ابننن طفيننلاتجننو 
كنننون بفعننل مننا ىننو خيننر ونفننن  الفلننيمة إنمننا يالخنناق  حصننولخاليننا أن 

ويشنير ابنن  ,بالنسبة إل  الجمين  وبدو  ما ويو شر وأذى جمي بالنسبة إل  ال
 ألنزم نفسنو أن  "  :بن يقظان قاتاً  حيمعرض حديثو عن  ويطفيل إل  ىذا 

وىننو  ,أو ذا عنناتق مننن الحيننوان أو النبننات ,يننرى ذا حاجننة أو عاىننة أو ملننرة
 يقدر عم  إزالتيا عنو إ  ويزيميا ومتن  وقن  بصنره عمن  نبنات قند حجبنو عنن

أو عطنش عطشنًا يكناد يفسنده  ,الشمس حاجب أو تعمق بنو نبنات آخنر يؤذينو
 المننؤذيووصننل بينننو وبننين ذلننك  ,ال عنننو ذلننك الحاجننب إن كننان ممننا يننزالز أ

ومتنن  وقنن  بصننره عمنن   ,مننا أمكنننو بالسننقيوتعيننده , المننؤذييلننر  بفاصننل  
 وننيأسننقط  أو ,أو تعمننق بننو شننوك ,قنند أرىقننو سننب  أو نشننب بننو ناشننب حيننوان

تكفل بإزالة ذلك كمنو عننو  ,أو مسو طما أو جوع, يؤذيو سشيأذنيو  أو وينيع
ومتن  وقن  بصنره عمن  مناس يسنيل إلن  سنق  نبنات أو , جيده وأطعمنو وسنقاه

أو جنرف أنينار  ,عناتق منن حجنر سنقط وينو عاقنو عنن ممنره ذلنك وقندحينوان 
 .  1) " عميو أزال ذلك كمو عنو

ى:ىرندىابنىطغولىالدطادة
 :قولو وياىدة كما نا تصال باهلل ودوام المش ىيعادة نابن طفيل السيرى 

دوام المشنناىدة ليننذا الموجننود الواجننب الوجننود حتنن  يكننون  ونني سننعادةالن إ "

                                      
 . 227زٗ )دٟ ثٓ ٠مظبْ(، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً ٚعؿبٌ (2)
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والنذي يشناىد ىنذه المشناىدة قند نابنت  ... بحيث   يعنرض عننو طرونة عنين
 . 1) " وتاشت نفسو وونيت ذات عنو

تخمص الننفس منن أدران " إنما تكون بن والسعادة القصوى عند ابن طفيل
المادة وتطييرىا من شواتبيا حت  تستطي  الوصول إل  العالم المفارق ومتن  
وصمت إل  درجة معينة من التأمل أصبحت أىًا لتمق  الفيولات اإلليية عن 
طريننة اإلشننراق, أمننا كيفيننة الوصننول النننفس إلنن  ىننذه الدرجننة وقنند تقننرر عننند 

منننل الطوينننل, والثننناني العمنننل النننداتب بطنننريقين: أحننندىما النظنننر الخنننالص والتأ
 .  2) والتحمي بجمي  الفلاتل "

الجسند ومنن  ربقنات التحرر منويكون بن "  السعادة ىذهي إلوأما السبيل 
 .  3) الريالة الفكرية " واعتمادالرنبات والشيوات 

, التشننبو بنناهلل واجننب الوجننود وننيالسننعادة العظمنن   طفيننلوقنند جعننل ابننن 
وسناتل لموصنول إلن   -عدا ىذا التشبو بناهلل  –ن الخرى واعتبر أوعال اإلنسا

  . 4)وى  دوام المشاىدة هلل تعال " , ىذه السعادة القصوى
تحقيقيننا لكننل الننناس بننل    يمكنننويننرى ابننن طفيننل أن السننعادة القصننوى 
عمننن   ى  يقنننو " إن الحقيقنننة  : لخاصنننتيم وىنننم الفاسنننفة المتصنننووين ويقنننول

دراكيا سوى قمة من ممن لينم قنوة  المتوحدين )الفاسفة المتصووين  طمبيا وا 
 .  5)"  عن مطالب البدن وحاجات الدنيا التخميعم   ا رادة والقدرة

 ونيالدنيا حتن  يعرووىنا  ويأما العامة وا يستطيعون أن يعرووا السعادة 
, الندنيا ونيوعم  العامة أن يتمسكوا بظاىر الشريعة حت  تصم  حاليم  اآلخرة

                                      
 . 220، 206اٌـبثك طـ  (2)

 . 727صعاؿبد فٟ فٍـفخ األسالق، ص/ ِذّض عجض اٌـزبع ٔظبع طـ  (1)

إٌؼعخ اٌطج١ع١خ فٟ اٌزغث١خ ٚاٌفٍـفخ عٕض اثٓ ؽف١ً األٔضٌـٟ، ٌعٍٝ أؿعض ٚؽفخ طـ  (7)

 َ.  1028، ؽ: ِجٍخ ٔمض ٚر٠ٕٛغ 206، 220

ؽ: صاع اٌفىغ اٌعغثٟ  64، 65ِمضِخ فٟ عٍُ األسالق ص/ ِذّٛص دّضٞ ػلؼٚق، طـ  (7)

 َ. 2667ؽ: اٌغاثعخ 

 . 841ربع٠ز اٌفىغ اٌفٍـفٟ فٟ االؿالَ ص/ ِذّض عٍٝ أثٛ ع٠بْ، طـ  (8)
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وانفعننا ت , الكننون والفسنناد ومننا ويننو مننن شننيوات عننالما وودعننوا ثننم إذا منناتو 
يناليا  أمن وطمأنينة   ويشريرة تقودىم إل  التيمكة والبوار أصبحت أنفسيم 

مرتبنننة  ىنننيذلنننك  ونننيتعنننرف السنننعادة كنننون مرتبنننة العامنننة  عنننذاب ولكنننن  
 . 1)البياتم

 ,خاقنيوني الجاننب ال ابنن طفينل بالفمسنفة اليونانينةتنأثر ومن ىنا نرى 
سنيرة )حني  العممينة, وويينا تحنل ابن طفيل يعن  عناية خاصة ب أن حيث نجد

الريالننات الصننووية عمنن   ,محننل العبننادات التنني ورلننتيا الشننريعة اإلسننامية
كمننا أوصنن  بيننا , و ا التنني  تننزال متبعننة بننين أىننل الطننرق ونني الشننرقيصننورت

ونني الطننور  واطننون وأىننل المننذىب الواطننوني الجدينند, ويلنن  )حنني  لنفسننوأ
الساب  من حياتو منيجًا وي الخناق عمينو مسنحة منن المنذىب الفيثنانورى, 

ممننو ىنني أن يننتممس وقنند تبننين لحنن  أن ال ايننة التنني يجننب أن يبت ييننا مننن ع
, وأن يتصننل بننالموجود المطمننق القنناتم بذاتننو, وىننو يننرى الواحنند ونني كننل شنن 

مطالنب جسنده المادينة ويما يتعمق ب  حي)الطبيعة بحذاويرىا تنزع إليو, ويمتزم 
, أمنا روحنو ويني )معيشنتو جانب الزىند والتقشنف مقتصنرًا عمن  منا يقنيم الود

مرتبطة بالجانب العموى, وىو يتشنبو بينذا العنالم, ويحناول أن يفيند منا حولنو, 
 متناسنقةوأن يحيا حياه بريتنة منن شنواتب المنادة, ويحناول أن يجعنل حركاتنو 

بالتندرج   حني)السنماوية, وىكنذا يصنب    عوج ويينا, مماثمنة لحركنات الجنرام
 ,قننادرًا عمنن  أن يسننمو بنفسننو وننوق الرض والسننماس حتنن  يصننير عقننًا صننرواً 

تسنننتطي  عقولننننا ادراكينننا, والتننني تعجنننز عنننن   الفنننناس التننني  ةحالنننىننن  وىنننذه 
 .  2)تصويرىا ميارتنا وخيالنا " 

                                      
 . ٠19ٕظغ: اثٓ ؽف١ً ص/ ِظطفٝ غبٌت، طـ  (2)

١ِخ ٚاٌغغث١خ، ص / ِظطفٝ فىغح األ١ٌ٘ٛخ عٕض أفالؽْٛ ٚأصغ٘ب فٟ اٌفٍــفخ اإلؿـال (1)

 ، إٌبشغ: ِىزجخ ِضثٌٟٛ، ؽ: اٌضب١ٔخ. 168دـٓ إٌشبع طـ 
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فعنل التشنبو بال ونيأن السنعادة الكاممنة  ون كما تأثر ابنن طفينل بأرسنطو 
" الحينناة الشننريفة وننوق طاقننة اإلنسننان أو أن اإلنسننان  :قولننو وننيكمننا  اإللينني

بنل منن حينث وينو شنيتًا قدسنيًا من حيث ىو إنسنان  يعيش ىكذا عم  القل  
وعنل  عن المركب الملاف إليو يكنون سنمو القدسيوبمقدار سمو ىذا الصل 

ا كنان الفينم أمنرًا نير أنو إذ, ىذا الصل عند كل وعل مطابق لمفليمة أيا كان
قدسيًا بالنسبة لبقية شخص اإلنسان وتكون حياة الفيم الخاصة حيناة قدسنية 

 . 1) " لإلنسانيةبالنسبة لمحياة العادية 
ووقننًا لطبيعتننو  بالحينناةعمنن  اإلنسننان أ  يكتفنن   ينب نني"  : ويقننول أيلنناً 

 اإلنسنانية وحسننب بننل عمني اإلنسننان الكامننل أن يسنع  إلنن  الخمننود وأن يحقننق
الكفيمننة بتحقيننق  الحينناة بقنند طاقتننو تمننك الحينناة اإللييننة وتمننك الحينناة وحنندىا

 .  2)السعادة الكاممة " 
تحقنننق السنننعادة عمننن   التنننيوالتفكينننر  التأمنننل وقننند قصنننر أرسنننطو حيننناة

" إن المثننل العمنن  لمسننعادة  : التنناليينندل عمنن  ذلننك القننول الفاسننفة وحنندىم 
نظنرة طبقينة كاننت سناتدة  أو طبقنيعمن  أسناس  ينطنويالبشرية عند أرسنطو 

 . 3)ذلك الوقت "  وي اليونانيالمجتم   وي

                                      
، 789/ 1عٍُ األسالق إٌٝ ١ٔمِٛبسٛؽ ألعؿطٛ، رغمّخ: ص/ أدّض ٌطفٝ اٌـ١ض:  (2)

 َ. 2617، ؽ: صاع اٌىزت اٌّظغ٠خ ثبٌمب٘غح 784

بفخ ٌٍٕشغ ٚاٌزٛػ٠ع ، ؽ: صاع اٌضم775اٌفٍـفخ عٕض ا١ٌٛٔبْ، ص/ أ١ِغح دٍّٝ ِطغ طـ  (1)

2659 .َ 

 َ. 2662، ؽ: صاع اٌضمبفخ ثبٌمب٘غح 211فٍـفخ األسالق، ص/ إِبَ عجضاٌفزبح إِبَ طـ  (7)
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 تعقيب
تسننع   والتننينايننة مننن الطراوننة  وننيآراتننو الخاقيننة  وننيكننان ابننن طفيننل 

داتمنننًا إلننن  تحقينننق الخينننر العنننام لممجتمننن  ولمصنننال  العنننام منننن أجنننل تقننندميم 
معروة ما ىو  وي العقميالمنيم  عم يعتمد  الخاقيإ  أن منيجو  وتحسنيم

 " الخاق عنند ابنن طفينل منن حينز العقنل   :التالييدل عم  ىذا القول  خير
 . 1)من حيز الدين " 

لن العقننل البشننرى ميمنا كننان لدينو مننن قننوة   أن ىننذا رأى خناطشنك  و 
رشناد س عناجز عنن معرونة حقيقتينا بندون توجيناإلدراك والتمييز بين الشيا و وا 

إن مننن أجننل نعننم اهلل عمنن  "  :التنناليا القننول ينندل عمنن  ىننذ مننن الشننرع إليننو
ويميننز بننين الننناو  , ليصننح  بيدايتننو خطننأ الحننواس ؛اإلنسننان أن زوده بالعقننل

ولكنن  ,الكنون منن حقناتق وأسنرار ونيويعرف عم  ىداه ما أودع اهلل  ,واللار
, ثننم ىننو يخطنن  كمننا تخطنن  الحننواس ,العقننل محنندود ومجننال نشنناطو محنندود

وننا  ,والعننادات ,كنناليوى والمننرض, والبيتننة ,اديننةويخلنن  لمننؤثرات نفسننية وم
ل ويلنل ويقنود بنل ينز, من  الخينر وو  يمتقن  اتجاىن ,يستقيم حكمو م  الحق

ويسنننتخدمو , وكثينننرا منننا تحكمنننو ال راتنننز ,صنناحبو إلننن  مزالنننق النننذلل واللنننال
 ,وون  ىدايتنو اللنال ,عممو الشرور وو  نفعنو اللنرر ويويكون  ,الشيطان

حسنانو, هلل عم  الناس ورحمتنو بينمومن ثم كان ولل ا إلنييم أن يتعيندىم  وا 
ويقيمنوا بنو انحنراف الفطنرة , ليصححوا بيا خطأ العقل والحنواس ؛بيداية الدين
وَرَىنا *  َوَنف نس  َوَمنا َسنوااَىا } :كما قنال الحنق تعنال ,  2)وال راتز "  َوأَل َيَمَينا و ج 
وخمقيننا وعنندل , ى سننوى النننفس" ىننو الننذ : تفسننيرىما وننيجنناس   3) { َوَتق َواَىننا
أو طاعنة أو , ليا أن تأت  أو تذر من خينر أو شنر ينب يوبين ليا ما , خمقيا

                                      
 . 971ربع٠ز اٌفىغ اٌعغثٟ إٌٝ أ٠بَ اثٓ سٍضْٚ، ص/ عّغ اٌفغٚر طـ  (2)

 ، ؽ: صاع االعزظبَ. 21اٌض٠ٓ عٕض هللا، ص / عجض اٌغد١ُ فٛصٖ طـ  (1)

 [.  5، 4ا٠٢زبْ ]  ؿٛعح: اٌشّؾ، (7)
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حتنن  , واتبنناع ىننداه, وابنند مننن استلنناسة العقننل بنننور الننوح  .  1)معصننية " 
ن العقل يجب أن يخلن  , الرذاتل " إن الدين ىاد  لمعقل وييسمم من الوقوع  وا 

 .  2)"  اإللييلموح   ويسجد
مجنال الخناق وحناول أن يلن  القنانون  وني" العقل إذا عمنل  :وكما أن

  . 3)وإن عجزه يظير وقصوره يتل  "  ,تفاصيموبكل  الخاقي
اإلسام تتحقق لإلنسان الميتدى بنور اإليمان باتباع  ويثم إن السعادة 

الكون  ىذا ويوالتأمل والتدبر ما أمر بو القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة 
 سنننعادة عامننة لجمينن  البشنننرية   ويننيمننن حيننث الصننن  واإلبنننداع واإلحكننام 

" إن سنعادة اإلنسنان  : التناليذلك القنول  عم يختص بيا أحد دون آخر يدل 
ما يصدر عنو من أوعال بحسب الروية والتميينز وعمن  منا يقتلنيو العقنل  ىي

دة لدى اإلنسنان جوعم  ذلك والسعادة مو , الذى امتاز بو عن بقية المخموقات
وى  تتحقق لكل ورد من أونراد , العامل بالكتاب والسنة, الميتدى بنور اإليمان

وا يختص بو أحد دون آخر منن حينث إننو بشنر مخمنوق , اإلنسانيالمجتم  
  .  4)"  سوى

                                      
، 787/  17ٛص شبوغ: ـمبِع اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمغآْ ٌإلِبَ اٌطجغٞ، رخ / أدّض ِذّ (2)

 َ. 1000٘ـ 2710ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ   : ؽ

 ، ؽ: صاع اٌىزت اٌذض٠ضخ. 12اإلؿالَ ٚاٌعمً، ص/ عجض اٌذ١ٍُ ِذّٛص طـ  (1)

خ اٌّذّض٠خ، ؽ: األٌٚٝ ، ؽ: صاع اٌطجبع15أساللٕب، ص/ ِذّض عث١ع مٛ٘غٞ طـ  (7)

 َ. 2658٘ـ 2708

، ؽ: ِطجعخ 265اٌعم١ضح اإلؿال١ِخ ٚاألسالق، ص / ِذ١ٝ اٌض٠ٓ اٌظبفٟ ٚآسغ٠ٓ طـ  (7)

 مبِعخ األػ٘غ. 
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 اخلامتة
تتم الصالحات, والصاة والسام عمن  منن ختمنت  بنعمتوالحمد هلل الذى 

محمد وعم  آلو وصحبو والتابعين لينم بإحسنان إلن  ينوم سيدنا  ,بو الرسا ت
 الدين.                             

 ,,,أيا بعد
أحمد اهلل ) تعال    عم  ما ووقن  إليو من الكتابة و  ىنذا البحنث حتن  

وو  ختام ىذه الدراسة أقوم باستخاص أىم النتناتم التن   ,خرج بيذه الصورة
 البحث والت  تتمثل ويما يم  :انتييت إلييا من خال ىذا 

التنني اعتمنند عمييننا واسننفة تعتبننر الفمسننفة اليونانيننة مننن أىننم الرواونند  -1
وقند اسنتفاد واسنفة المسنممين , طنرح ومسنفيويما قندموه منن ا سام 

منننن آراس ومنننذاىب واسنننفة اليوننننان كثينننرًا, ونننا يخفننن  عميننننا جميعنننًا 
الفمسننفية اليونانيننة محنناو تيم المسننتمرة لمتوويننق بننين تمننك النظريننات 

 والدين اإلسامي.

 عم  الثقنة المفرطنة بالعقنل  نحي بن يقظا)ن ابن طفيل بن  قصتو إ -2
الوصنول إلن  حقناتق  ونيياحظ أنو يقرر استقال العقنل ب ير حدود و

 مستقًا عن الشريعة . والمعروة والخاق الشياس كالوجود واإللو 
ماتيننننا مننننن الواقنننن  نشننننأتيا كانننننت تسننننتمد مقو  وننننيإن ىننننذه القصننننة  -3

 .  ت والمبال اتاالمصحوب بالخي

وأن كنان , مسنألة قندم العنالم وحدوثنو ونيكنان ملنطربًا ن ابن طفيل إ -4
القننول بقدمننو  وننيتننأثرًا بأرسننطو م, يميننل إلنن  القننول بقدمننو وبأزليتننو

 وأزليتو . 

الحننس والتخيننل إلنن  التعقننل ومنننو إلنن  مننن المعروننة عننند حنني  تنندرج -5
حيث تنكشف لو الحقاتق وتمأل نفسو السنعادة  الكشف الذوقي والفناس
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 .بمشاىدة الحق

وختاما ىذا منا خطنر بفكنرى ونإن كننت قند ووقنت ونذلك منن اهلل لننو ىنو 
ن كانت الخرى ومن نفس  ومنن الشنيطان والكمنال هلل وحنده ,أىل التوويق  ,وا 

ا إلن  صنال  العمنل ويتقبنل مننا وأدعو اهلل تعال  أن ي فنر النذلل ويووقننا جميًعن
وصنننم  اهلل عمننن   ,وآخنننر دعواننننا أن الحمننند هلل رب العنننالمين ,فلنننمو وكرمنننوب

 سيدنا محمد وعم  آلو وصحبو أجمعين
 

 
 
 
 
 



 

 أثٛ ثىغ عجض إٌّعُ إثغا١ُ٘ ِذّض اٌظجذٝص.     عٍٝ فٍـفخ اثٓ ؽف١ً أصغ اٌفٍـفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ

 

  222              َ  1029 اٌضالصْٛاٌغاثع ض٠ٓ ثأؿ١ٛؽ ،اٌعضص أطٛي اٌِجٍخ و١ٍخ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائًة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم ) جل من أنزلو   .  **
ابن طفيل وومسفتو, د/ عبد المعط  محمد بيومي, ط: الثانية  -1

  م.1997ىن 1418
, ط: دار ومكتبة اليال, بيروت ابن طفيل, د/ مصطف  نالب -2

  م.1982
محمد بن عبد اهلل بن سعيد السمماني لاإلحاطة وي أخبار نرناطة  -3

الموشي الصل, ال رناطي الندلسي, أبو عبد اهلل, الشيير بمسان 
, الناشر: دار الكتب العممية, بيروت, ىن 776الدين ابن الخطيب )ت 

 .ىن1424ط: الول  
ر الحكماس لموزير جمال الدين أبي الحسن يوسف أخبار العمماس بأخبا -4

 القفطي, ط: مطبعة السعادة بمصر.
أخاقنا, د/ محمد ربي  جوىري, ط: دار الطباعة المحمدية, ط:  -5

  م.1985ىن 1455الول  
  اإلسام والعقل, د/ عبد الحميم محمود, ط: دار الكتب الحديثة. -6
إبراىيم, ط: المانة,  اإلسام والمذاىب الخاقية, د/ إبراىيم محمد -7

 م.1981ط: الول  
أعام الفكر اإلنساني إعداد نخبة من الساتذة المصريين, تصدير:  -8

 م. 1984د/ إبراىيم مدكور, ط: الييتة المصرية العامة لمكتاب 
/  أيار ,ط: الخامسة عشر, : دار العمم لممايينط ,العام لمزركمي -9

 .م2552مايو 
المؤلف: ادوارد كرنيميوس وانديك )ت  ,بوعاكتفاس القنوع بما ىو مط -15

الناشر: , صححو وزاد عميو: السيد محمد عمي البباوي, ىن 1313
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 .م1896ىن 1313مطبعة التأليف )اليال , مصر
تاري  الخاق, د/ محمد يوسف موس , ط: دار الكتاب  -11

  م.1953العرب 
دار  تاري  الفكر العربي إل  أيام ابن خمدون, د/ عمر الفروخ, ط: -12

 م.1983العمم لممايين, ط: الرابعة 
تاري  الفكر الفمسفي وي ا سام, د/ محمد عم  أبو ريان, ط: دار  -13

  م .1984المعروة الجامعية 
تأمات وي الفكر ا سامي, د/ محمد كمال إبراىيم جعفر, ط: دار  -14

  م .1985مرجان لمطباعة 
  بل ينناليالكفرق ية عن النة الناجنوتمييز الفرق الدين وي يرنالتبص -15

, كمال يوسف الحوتالسفراييني, ت /  طاىر بن محمد المظفر
  .م1983ىن 1453: الول  , طلبنان ,الناشر: عالم الكتب

بن البار, محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القلاعي  تحفة القادم  -16
إحسان  /أعاد بناسه وعم ق عميو: الدكتور, ىن 658البمنسي )ت 

 .م1986ىن 1456ط: الول  , دار ال رب اإلسامي الناشر:, عباس
حامد محمد بن محمد ال زالي الطوسي )ت   بل تياوت الفاسفة -17

 ,الناشر: دار المعارف, القاىرة, سميمان دنيا /: الدكتورت  ,ىن 555
 .ط: السادسة

جام  البيان وي تأويل القرآن لإلمام الطبري, ت  / أحمد محمود  -18
  م.2555ىن 1425لة شاكر, ط: مؤسسة الرسا

  دراسات وي ومسفة الخاق, د/ محمد عبد الستار نصار. -19
)ت  محمد عبد اهلل عنان المؤرخ المصريلدولة اإلسام وي الندلس  -25

  . الناشر: مكتبة الخانجي, القاىرة, ىن 1456
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  الدين عند اهلل, د / عبد الرحيم ووده, ط: دار ا عتصام. -21
الناشر: دار , بن ناصر الناصر: محمد زىير , ت صحي  البخاري -22

  .ىن1422الول  , ط: طوق النجاة
العجم الفمسفي لمجم  الم ة العربية, ط: الييتة العامة لشتون  -23

  م .1979ىن 1399المطاب  الميرية 
العقيدة اإلسامية والخاق, د / محي  الدين الصاوي وآخرين, ط:  -24

  مطبعة جامعة الزىر.
س لرسطو, ترجمة: د/ أحمد لطف  عمم الخاق إل  نيقوماخو  -25

  م.1924السيد, ط: دار الكتب المصرية بالقاىرة 
عيون النباس وي طبقات الطباس  بن أصيبعة, ط: منشورات دار  -26

  مكتبة الحياة, بيروت .
عبد القاىر بن طاىر بن ل الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -27

 تاييني, أبو منصور )محمد بن عبد اهلل الب دادي التميمي السفر 
  .م 1977ط: الثانية , بيروت ,الناشر: دار اآلواق الجديدة, ىن 429

وكرة اللوىية عند أواطون وأثرىا وي الفمسفة اإلسامية وال ربية, د  -28
  / مصطف  حسن النشار, الناشر: مكتبة مدبولي, ط: الثانية.

د, واسفة من الشرق وال رب, د/ مصطف  نالب, ط: منشورات حم -29
 م.1968بيروت 

ومسفة الخاق, د/ إمام عبدالفتاح إمام, ط: دار الثقاوة بالقاىرة  -35
  م.1991

الفمسفة الخاقية الواطونية عند مفكري اإلسام, د/ ناجي  -31
  م.1982التكريتي, ط: دار الندلس, بيروت, لبنان, ط: الثانية 
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  ا سامية.
الفمسفة القديمة بعد أواطون, د/ مصطف  النشار, ط: دار النصر  -33

  لمنشر والتوزي .
الفمسفة اليونانية مقدمات ومذاىب, د/ محمد بيصار, ط: مطبعة  -34

  مخيمر, ط: الول .
  م.1986الفمسفة عند اليونان, د/ أميرة حمم  مطر, ط: دار الثقاوة  -35
 , د/ عبد الحميم محمود, نحي بن يقظا) ومسفتو ابن طفيل ورسالتو -36

  ط: المطبعة الفنية الحديثة, ط: الثانية .
الفمسفة اإلسامية منيم وتطبيقو, د / إبراىيم مدكور, ط دار  وي -37

  .المعارف بمصر 
وي تاري  الفمسفة اليونانية د/ عوض اهلل حجازي, ود/ محمد السيد  -38

  الثانية . نعيم, ط: دار الطباعة المحمدية بالزىر, ط:
قصة الفمسفة اليونانية لحمد أمين وذك  نجيب محمود, ط: مكتبة  -39

 النيلة المصرية, ط: التاسعة.
قلية التوويق بين الدين والفمسفة عند مفكري اإلسام, د/ مح   -45

ىن 1398ين أحمد الصاوي, ط: مطبعة الزىر, ط: الول  دال
  م.1978

د/ أحمد محمد محمود لمحات من الفمسفة اإلسامية وي الم رب,  -41
  سميمان, ط: الول .

اهلل كتاب وي نشأت العقيدة اإلليية لعباس محمود العقاد, ط: دار  -42
  المعارف بمصر.

  م.1958مبادئ الخاق, د / ماىر كامل, ط: النجمو المصرية  -43
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  بدون طباعة.

اسفة اإلسام, د/ عم  حسن محمد عم  ط: مذاىب بعض و -45
  م.2558ىن 1429

المعجب وي تمخيص أخبار الم رب من لدن وت  الندلس إل  آخر  -46
)ت  الواحد بن عمي التميمي المراكشي,عبد ل عصر الموحدين

الناشر: المكتبة , صاح الدين اليواري /: الدكتور, ت ىن 647
 .م2556ن ى1426ط: الول  , بيروت, العصرية, صيدا

 -الناشر: مكتبة المثن  , عمر بن رلا كحالةلمعجم المؤلفين  -47
 .بيروت ,بيروت, دار إحياس التراث العربي

مقدمة وي عمم الخاق د/ محمود حمدي زقزوق, ط: دار الفكر  -48
  م.1993العربي, ط: الرابعة 

الموسوعة الفمسفية المختصرة لفؤاد كامل وآخرين, مراجعة / زك   -49
  ط: دار العمم, بيروت, لبنان . نجيب محمود,

الميتاويزيقا وي ومسفة ابن طفيل, د/ عاطف العراقي, ط: دار  -55
  م.1981المعارف, ط: الثانية 

النزعة الطبيعية وي التربية والفمسفة عند ابن طفيل الندلسي لعم   -11
  م.2515أسعد وطفة, ط: مجمة نقد وتنوير 

 


