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 النزعات التوافقية بين الفلسفة والدين االسباب والغايات
 د. محمد ابو بكر ابو عزه 

 التربية العجيالتكلية  –الفلسفةقسم 
 الزاويةجامعة 

 :مقدمة
حفل تاريخ الفلسفة االسالمية بمسألة التوفيق بين الدين والفلسفة أو بيين المليو والحةمية ةميا 
يسميها الفارابي، هذه النزعة التي بدأت منذ أن وطأت الفلسفة أقدامها في ديار االسالم، وبدأت هيذه 

ذ  (، اليي870و 801=  256و 185النزعيية مييل فيلسييوب الوييرب االول ابييو يوسييب يو ييوب الةنييد   
قرأ وترجم وألب في فلسفة اليونان، حيث واجو خصومو من ف هاء عصيره بأيأن حةيم دراسية الفلسيفة 
والتييأليب فيهييا وانتحالهييا، اال ان رييياع هييذه الواصييفة سييرعان مييا هييدأت وتالأييت عنييدما ةتييب الةنييد  

 ي تهيييا رسييالة عاجلييية الييا السيييلطان الموتصييم بييياا الوباسييي، أيييارحا  لييو فيهيييا عيين الفلسيييفة االولييا ح
 واهميتها وعالقتها بالدين، ومنذ ذلك الوقت ب ت الفلسفة وتمةنت عند الفارابي وابن سينا وابن رأد.
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اال ان هذا لم يستمر أةثر من قرنين من الزمان حتيا جياء الثالثية اليذين وقفيوا فيد الفلسيفة 
=  1110/ھ557( وابييييييين الصيييييييالع  1057=  605/ھ450والمنطيييييييق وهيييييييم ابيييييييو حاميييييييد ال زاليييييييي  

م(، وييييييأتي ابييييين خليييييدون عيييييام 1269/1334( 727/ھ661( وابييييين تيمييييييو الحرانيييييي  1187/ھ634
م(، ويفييل فصييال  فييي م دمتييو بونييوان  ابطييال الفلسييفة وفسيياد 1404 –م 1332( ھ804 - ھ732 

 ، مما يزيد من ابتالء الفلسفة.(1 منتحلها(
قفهم تبيياين سيينورفو هييءالء هييم أأييهر ميين وقييب فييد الفلسييفة دراسيية وانتحيياال ، اال ان فييي مييوا

 حين نتحدث عن موقب ف هاء الدين تجاه الفلسفة.
هييذا الوييداء لييم يثنييي الفلسييفة والفالسييفة عيين الييدفاا عيين انفسييهم وعيين الفلسييفة ف ييد صييمدت 

دفاعييا  و الفالسييفة ميين مسييألة التوفيييق ردا   حيييث وقييب الفلسييفة بفالسييفتها امييام هييذه الحمييالت الوييدا ي
علماء الدين، وهذه التوفي ات والنزعات لها خصوصيتها عند ةل فيلسوب لهم، عما اباع بو الف هاء و 

حسيييب الحالييية السياسيييية واالجتماعيييية لوصيييره، وةيييذلك ةانيييت النزعيييات متباينييية مييين فيلسيييوب  خييير، 
 وةذلك ةانت أهمية هذا البحث هو :

 توفيح ح ي ة الوداء للفلسفة من جانب الف هاء وعلماء الدين . .1

 لدى الفالسفة.التوافقية تبين حيثيات النزعات  .2

 ةما يةأب لنا هذا البحث أثر الوداء في الفةر الفلسفي االسالمي والولمي. .3

 

 

 تساؤالت البحث 
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  ؟هل هذه النزعات التواف ية تدعوا الا جمل الفلسفة والدين في دراسة واحدة او قسم واحد -1

فييياء واصيييحاب السيييلطة ةييييب يمةييين التوافيييق بيييين الفلسيييفة واليييدين بوييييدا عييين تيييدخل االميييراء والخل -2
 ؟واصحاب ال رار

الفالسيفة والمتوصيبين   -ماهو الحيل االمثيل اليذ  يمةين أن يةيون مواف يا ويرفيي طرفيي النيزاا -3
 ؟دينيا من وجهة نظر ابن خلدون

 ؟اهي اسرارها ومن وراء تلك الدعوةماهي ح ي ة الدعوة ال زالي فد الفلسفة وتةفيره للفالسفة وم -4

 أهداف البحث :
البحث ال يمةن تح ي و اال اذا تم رصد حرةة الوداء للفلسيفة منيذ ميالدهيا وتتبوهيا منيذ ان هدب  .1

 م(.1404م( حتا عصر ابن خلدون  870عصر الةند   

 تحليل مفمون الخطاب الف هي الداعي لرفض الفلسفة وتةفير الفالسفة . .2

 منهجية البحث :
نه  التحليليييي ومييينه  تحلييييل ان مثيييل هيييذه الدراسيييات واالبحييياث لييييال لهيييا مييين مييينه  اال المييي

 المفمون الذ  يتومق في نه  الةلمة والفةرة والوبارة الا اقصا حد ومونا.
 وعلا هذا االساال قسم البحث الا :

 أوال  : المبحث االول : موقب الف هاء من الفلسفة ي المواقب الراففة للفلسفة.
 فلسفة.ثانيا  : ردود ودفاا الفالسفة  دعاة الموقب التواف ي(عن ال

ابن خلدون ةفيلسوب ناقد للفلسفة وةف يو منصب لها  مالميح التوافيق الخليدوني بيين ثالثا  : 
 .الدين والفلسفة 

 الخاتمة والنتا  .
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 المبحث االول : المواقف الرافضة للفلسفة، موقف فقهاء الدين.
اء لييم تةييد الفلسييفة تحييط رحالهييا فييي ديييار االسييالم، حتييا واجهييت موارفيية ميين بوييض الولميي

 والف هاء وعلماء النحو وبوض من علماء الفلك في زمن الةند .

 أواًل: ابو معشر جعفر بن محمد البلخي الفلكي.
قيييال عنيييو صييياحب الفهرسيييت هيييو مييين اصيييحاب الحيييديث ةيييان يفيييا ن الةنيييد  وي ييير  بيييو 

مير اليذ  جويل ، هيذه المفيا نة أقل يت نفسيية وحالية الةنيد  اأ(2 الوامة، ويأنل عليو بولوم الفلسفة
الةند  يفةر في الخالص منو وابواده عن هذه المةايد، فداّل عليو الةند  مين حّسين ليو النظير فيي 

ره عن النجوم، فان طل أّ  أحةامعلم  إلاعلوم الحساب والهندسة، فدخل في ذلك فلم يةمل لو، فودل 
ي عيين الةنييد  يب ييا . وبانصييراب البلخيي(3 الةنييد  بنظييره فييي هييذا الولييم أنييو ميين جيينال علييوم الةنييد 

الموتصم باا وهو الم يرب الييو داخيل قصير الخالفية، فميا ةيان مين عليا  اأميرمام الةند  موقب أ
سييالطين  بل ييتحتهييا قييد  ن راا  ن يفةيير ةيييب يصييرب نظييره عيين هييذه الأييا وة خاصيية و أال إالةنييد  

وليال  يبيين ليو فيهيا اأ الموتصيم فيي لالفلسيفة إليامراء الدولة الوباسية فاسرا الةند  بةتابة رسالة أو 
 أمور عديدة حول الفلسفة منها :

وليا التيي نميا هيو للفلسيفة اأإعلا علا فروا الفلسفة ن الفلسفة عنده أرب عظيم، والأرب اأإ .1
 .(4 هي علم الحق اأول الذ  هو علة ةل حق

ود تبين للةند  صدق المتفلسفين من  ير الورب وهو هنا ي صد ارسطو، حين قالوا أن ةل جهي .2
الناال ت صر عن الوفاء بةيل ميا يسيتاهلو الحيق مين جهيد، حتيا وان اليبوض ليم ينيل منيو أيي ا ، 
وهييو اذ يحييال بهييذا النسييب الييذ  يييربط بييين طييالبي الحييق، يأييور الأييوور التييام بواجييب الأييةر 
للمت دمين ممن يةأب أي ا  من الح ي ة، ولو ةان يسيرا ، وبما للمت يدمين مين ففيل وديين، وهيو 
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هيذا البياب ميا أثيره ارسيطو مين قوليو بوجيوب الأيةر أبياء جياءوا بأييء مين الحيق  يستحسن فيي
 .(5 ففال  عن وجوبو أبنا هم

 ،وسيل مين طاقية الفيردأوي ول الةند  فيي هيذا المونيا لواجيب الأيةر للسياب ين مورفية الحيق 
أةبيير سييباب منافونييا الصيي ار الهزلييية فةيييب بالييذين هييم أحييد أحييق االلتييزام ميين ةييان وميين أوجييب اأ

ن قصييروا عيين بوييض الحييق، ف ييد ةييانوا لنييا انسييابا  ا  نهم و إسييباب منافونييا الوظييام الح ي ييية الجدييية، فييأ
 .(6 وأرةاء فيما افادونا من ثمار فةرهم التي صارت لنا سبيال  وآالت مءدية إلا علم ةثير

 يير هذا بيان وافح ودفاا عن الفلسيفة اليونانيية بأنهيا فلسيفة تيدعو إليا الحيق ولييال أيي ا  
الحق، وةأنو يريد أن يربط بين النسب المتساوون فيو الفالسفة وعلمياء المسيلمين حيول مفهيوم الحيق 

ن الفلسييفة ليسييت فييارة بالييدين بيييل أمييير الموتصييم بيييقنيياا اأإذلييك فهيييو يريييد  إليياذ يأييير إ.. وهييو 
 الفلسفة تدعو إلا الحق.

سيتهان الحيق أن ال يستحي مين أالموتصم في رسالتو ل ينب ي  إلاثم ي ول مسترسال  ةالمو 
 أولييانييو الأيييء أال اصييية واالمييم المباينيية لنييا، ف اأجنيياالتييا ميين أن ا  قتنيياء الحييق ميين أييين أتييا، و ا  و 

حفيارة وفلسيفة اليونيان باعتبارهيا مين االميم البوييدة  إليا، فهذه إأارة منو  (7 بطالب الحق من الحق
 عنا والمختلفة عنا في الو يدة والدين.

 مفطرون لدراستها.خصوم الفلسفة  .3

وذلك أنو بافطرار يجب عليا السينة المفيادين لهيا اقتناءهيا، وذليك انهيم ال يخليون مين أن 
 يجب.ال ي ولوا ان اقتناءها يجب أو 

 فان قالوا يجب وجب طلبها عليهم.
 .(8 وان قالوا انها ال تجب وجب عليهم ان يحفروا علا ذلك وان يوملوا علا ذلك برهانا  
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د  خصييوم وموارفييي الفلسييفة بالحجيية والبرهييان فييان قييالوا ال يجييب علينييا هنييا يحيياج  الةنيي
 دراسة الفلسفة، فيلزمهم باإلتيان بالسبب والحجة البلي ة بالحق.

 واذا قالوا يجب دراستها فوليهم بدراستها.
 الةند  قلل وعلل في رسالتو إلا الموتصم.

 سالم دين الحق .ن اإلأن الفلسفة هي علم الحق، و أفبين  .1

ن الفةر االنساني هو فةر تتناقلو االجناال من بوفها البوض، فيءخذ ما هو حق ويترك أبين و  .2
 ما هو  ير ذلك.

ن أبيوا إن يدرسيوها، فيأيوارفيوا الفلسيفة قبيل  الّ أن خصيوم الفلسيفة علييهم أةما وفيح للموتصيم  .3
مجيادلتهم، ن عانيدوا طليب مينهم حجية وبرهيان عيدم دراسيتها، لةيي ييتم ا  س لوا لماذا لم تدرسيوها و 

 واقناعهم.

وقييد فهييم الموتصييم رسييالة الةنييد  بمييا تحويييو فبييذلك ات ييا الةنييد  أيير الموتصييم ميين انييو قييد 
 يةون  ير م تنل برسالتو، وبذلك أفلح الةند  ذلك بأنو :

 ات ا أر فررين. .1

 وح ق لنفسو  رفين. .2

 و.ف د ات ا وتخلص من أر المخاصمين للفلسفة وات ا خوفو من الموتصم اال يستجب ل -

 وح ق  رفو في انتصاره علا خصومو وح ق زيادة ت ربو من بالط قصر الموتصم. -

ةانييت هييذه أول موارفيية فييي تيياريخ الفةيير الفلسييفي ميين قبييل ابييو موأيير البلخييي وةيييب رد 
ودافيل الةنيد  وةيييب حياول اطفيياء فتنية ةيادت ان تأيييل فيي ذلييك الوصير بيين الفلسييفة واليدين، ومنييذ 

تييدرال فييي ديييار االسييالم وخاصيية أيييام حةييم هييارون الرأيييد والمييأمون ذلييك الحييين اصييبحت الفلسييفة 
 .الوباسي
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 م(1111 – 1058=  ھ450/505ثانيًا : ابو حامد الغزالي ) عاش فيما بين 
هو الف يو والفيلسوب، والمنط ي، وهو حجة االسيالم، وهيو مين اةبير خصيوم الفالسيفة، وأليد 

 أعداء الفلسفة، ةتب ةتابو لتهافت الفالسفةل ناقدا  ومةفرا  الفالسفة في مسا ل دينية هي : 
 في قول الفالسفة ي دم الوالم. .1

 وقولهم بان اا ال يولم الجز يات. .2

 وقولهم بإنةار حأر االجساد. .3

هذه المسا ل الثالثية وسيبوة عأير مسيألة أخيرى بيّدا وأينل ال زاليي الفالسيفة إلقيدامهم عليا 
 الخوض في االلهيات، في ةتابو تهافت الفالسفة الذ  انتأر في جميل بالد الوالم االسالمي آنذاك.

 ألب ال زالي هذا الةتاب واودا فيو سبب تأليفو وهو:
 ماء ةس راط وب راط وافالطون وارسطو طاليال.اعراض البوض عن الدين بسبب سماعهم اس .1

 بلوغ حسن سموة الفالسفة لبوض المنخدعين. .2

 .(6 رده ون د علا الفالسفة يونان ومسلمين .3

 المسا ل الثالثة التي ةفر فيها ال زالي الفالسفة:
 قدم العالمبأواًل : قول الفالسفة 

وبالتيييالي رفيييض ال زاليييي ال زاليييي منهجيييو اأيييور  سيييني، وهيييذا الميييذهب ي يييول بحيييدوث الويييالم 
قولهم ب دم الوالم النهم ي ولون ال يستحيل صدور حادث من قيديم مطل يا ، أن اذا فرفينا ال يديم وليم 

 .(7 يصدر عنو الوالم مثال ، فان لم يصدر أنو لم يةن للوجود مرجح
 ويرد عليهم ب ولو ل ولةن استوبدتم حدوث حادث من قيديم والبيد لةيم مين االعتيراب بيو، فيان

 .(8 في الوالم حوادث ولها اسباب، فان استندت الحوادث الا الحدث الا  ير نهاية فهو محال
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 ثانيًا : حشر االجساد
يتهميييال زالي الفالسيييفة بيييأنهم انةيييروا بويييث االجسييياد ورد االرواع اليييا االبيييدان، ووجيييود النيييار 

ةيل امثلية فيربت لويوام  الجسمانية ووجود الجنة وحور الوين، وسيا ر ميا وعيد بيو النياال، وقيولهم ان
مخالب العت اد المسلمين  ذاالخلق لت يهم ثواب وع اب روحانيين هي اعلا مرتبة من الجسامين، وه

ةافة، وقالوا ان النفال تب ا بود الموت ب اءا  سرمديا  اما في لذه ال يحيط الوصب بها لوظمها، واميا 
 .(9 في ألم ال يحيط الوصب بو لوظمو

 ة، بان اهلل يعلم الكليات دون الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمان.ثالثًا: قول الفالسف
ف د اتف وا علا ذلك فان من ذهب منهم الا انو توالا ال يولم اال نفسو، فال  يقول الغزالي :

يخفييا هييذا ميين مذهبييو، وميين ذهييب ميينهم الييا ال ييول انييو توييالا يولييم  يييره، وهييو الييذ  اختيياره  ابيين 
االأيياء علميا  ةلييا  ال ييدخل تحيت الزميان، وال يختليب بالمافيي والمسيت بل  سينا(، ف د زعم انيو يوليم

واالن ومل ذلك زعم انو ال يورب عن علمو مث يال ذرة فيي السيموات واالرض اال انيو يوليم الجز ييات 
 .(10 بنوا ةلي

وي ول في آخر ةتابول وأما نحن فلسنا نءثر الخيوض فيي تةفيير أهيل البيدا، وميا يصيح منيو 
 .(11 صح، ةي ال يخرج الةالم عن م صود هذا الةتابوماال ي

: و  فان قيال قا يلهذه هي المسا ل التي ةفر فيها ال زالي الفالسفة حين قال في نهاية آخر ةتاب -
 قد فصلتم مذهب هءالء، افت طوون ال ول بةفرهم ووجوب ال تل لمن يوت د اعت ادهم؟

 قلنا : تةفيرهم، البد منو في ثالث مسا ل : 
 دم الوالم، وقولهم : ان الجواهر ةلها قديمة قمسألة  .1

 ان اا توالا، ال يحيط علما  بالجز يات الحادثة من االأخاص. .2

 انةارهم بوث االجساد وحأرها. .3
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فهيييذه المسيييا ل اليييثالث ال تال يييم االسيييالم بوجيييو وموت يييدها موت يييد ةيييذب االنبيييياء صيييلوات اا 
 .(12 عليهم وسالمو

 ا اتهام ال زالي بالةفر للفالسفة قا ال  :ويولق سليمان دنيا عل
ان هذا الرأ  فهم خاص في عبارة الفالسفة وان الوبارة محتملية  –في مسألة علم اا بالجز يات  .1

 لسواه فاليصح ال طل بةفرهم.

امييا مسييألة حأيير وبوييث االجسيياد فهييو ايفييا  خيياص فييي عبيياراتهم، اذ ان فييي عبيياراتهم تصييريحا   .2
 ال طل بةفرهم. ببوث االجساد فال يصح

نمييا ينزلييون هييذه النصييوص  .3 امييا مسييألة قييدم الوييالم فالفالسييفة ال يةييذبون بهييا نصييوص االنبييياء، وا 
ةيييرهم، وامييا المسييألتان االخريييان فليييال فيهمييا فةييالخلق والفوييل علييا المونييا الييذ  هييداهم اليييو ت

 .(13 تةذيب وال تأويل

ليي اليذ  ي يول فيي أحيد مءلفاتيو  ال ةما ذهب سليمان دنياالا ال ول متوجبيا  مين فتيوى ال زا 
ينب يي ان يةفير بويض النظيار بوفيا ، بيأن ييراه  الطيا  فيميا يوت يده برهانييا ، فيان ذليك لييال اميرا  هينييا  

 .(14 سهل المدرك
ولنرجل قلييال  اليا اليوراء عنيد عبيارة ال زاليي التيي قيال فيهيا ميا موناهيا انيو ةفير الفالسيفة فيي 

المسا ل االخرى فأهل البدا اليريد ان ينأ ل بمجادلتهم ما يصح  ثالث مسا ل وبدعهم وأنوهم في
منو وما يصح ةيي ال يخيرج الةيالم عين م صيود هيذا الةتياب ولن يب هنييو عنيد ةلماتيو االخييرة وهيي 
 ةييي ال يخييرج الةييالم عيين م صييود هييذا الةتيياب( نريييد ان نبييين ان ال زالييي مت ييير فييي م صييودة ميين 

 ت علا قول واحد .ةتابو تهافت الفالسفة و ير ثاب
ففييي الوقييت الييذ  افتييتح فيييو ةتابييو بأهييداب وا ييراض ةتابتييو التييي اأييرت اليهييا فييي ثييالث اهييداب  -

اساسييية واجرا ييية منط ييية نجييده يفييل اهييداب اخييرى مذهبييية طا فييية سياسييية بحسييب قييول محمييد 
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مييا  الجيابر  اليذ  ذهيب اليا ال يول بيان ال زالييي هدفيو مين وراء ةتابيو تهافيت الفالسيفة هوبحسيب
قييال ال زالييي بنفسييو لييم تةيين نيتييي فيمييا ةتبتأفييي ذلييك الوهييد أ  لييم تةيين خالصييةلوجو اا بييل عنهييا 
ومحرةهيا طلييب الجيياه وانتأيار الصيييت وةنييت فييي ذليك الزمييان أنأييرالولم اليذ  بييو يةسييب الجيياه، 

 .(15 وأدعو اليو ب ولي وعملي وةان ذلك قصد  ونيتي(

وففييييا ح الباطنييييية بييييأمر وبطلييييب ميييين الخليفيييية  ل ييييد ألييييب ال زالييييي ةتابييييو تهافييييت الفالسييييفة
المستظهر ، ايام ةان ال زالي استاذا  في مدرسة نظامية ب داد التي است دمو اليها نظام الملك ليةيون 

، ومن الموروب ان بيت الحةمة التي يفم مدارال عديدة، ةيان (16 الناطق االيديولوجي باسم الدولة
إأييراب الدوليية الوباسييية وةييان هييدب ووجهيية برامجهييا لم اوميية ال زالييي مدرسييا  فيهييا وةانييت المدرسيية ب

 .(17 التوليم الأيوي، ونأر مذهب أهل السنة، ومناصرة المنه  االأور  في عصر ال زالي
اذن ةان ال زالي من ةتابو التهافت هو الطاعة للسلطان فيما يأمر بيو، وهيذا امير ال يخالفيو 

بيييأمر مثيييل هيييذا وهيييو الةتابييية فيييد الميييذهب االسيييماعيلي ال زاليييي أ  ال يخيييالب وليييي االمييير اذا أميييره 
 الأيوي الذ  يتبوو ابن سينا .

 ولذلك جاء ةتاب التهافت ليفرب عصفورين بحجر واحد .

 اواًل : محاربة المذهب المضاد للمذهب االشعري.
الفالســفة فــي قضــايا متنوعــة ومتعــدد  وبالتــالي جــاء كتــاب التهافــت ملــ   ثانيــًا : نقــد

التي بدا وأيل فيها ال زالي الفالسفة علا اخطاءهم، النظرية والو لية بالمسائل الفلسفية المطولة، 
والمنهجية، نجد ان ةتاب تهافت التهافت البن رأيد قيام بيالرد عليا هيذه التوارفيات وسيوب نويرض 

 الفصل الالحق.لهذه المسا ل في 
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باسيتثناء ال زالييي ليم يليق المنطييق م( 1187ه/634=  1110/ھ557ثالثـًا : ابـن الحــال  )
قبيييوال  ليييدى ف هييياء الميييذاهب عليييا اخيييتالب مأييياربهم، وهيييذا الف ييييو الحيييافظ ابييين الصيييالع أحيييد ف هييياء 

فتتحييا  ةالمييو الحنابليية الييذ  أصييدر فتييواه بتحييريم الفلسييفة والمنطييق تولمييا  وتوليمييا  دراسيية وتدريسييا ، م
بمسألة يظهر انها افترافيية حيول االأيت ال بيالمنطق في يول لمسيألة فييمن يأيت ل بيالمنطق والفلسيفة 
تولمييا  وتوليمييا ، هييل المنطييق جمليية وتفصيييال  ممييا أبيياع الأييرا تولمييو وتوليمييو، والصييحابة والمتييابوون 

ا وسيو وه أم ال؟ وهيل يجيوز واأ مة والمجتهدون، والسلب الصيالح: ذةيروا ذليك وأبياحوا االأيت ال بهي
أن تسييتومل فييي اثبييات االحةييام الأييرعية االصييطالحية المنط ييية؟ والواجييب علييا ميين تلييبال توليمييو 
وتولم متظاهرا  بو، وما الذ  يجب علا سلطان الوقتفي أمره؟ واذا وجد في بوض البالد أخص من 

لولم، فهيل يجيب عليا سيلطان أصل الفلسفة موروفة بتوليمها واقترافها وهو درال دراسة من مدارال ا
، هذه هي تسياءالت ابين الصيالع حيول المنطيق والفلسيفة والتيي يرييد (18 البلد عزلو وةفاية الناال أره

 ان يصل في تساءالتو التحريم أةثر من التحليل.
وقيييد سييييأل سييييءاال فييييو نظيييير وتأمييييل .. حييييول قوليييو هييييل المأييييرا ابييياع تولييييم وتوليييييم الفلسييييفة 

ا  ومونييا عيين الفلسيييفة فظييالأييرا وهييو ال ييرآن والسييينة .. يبيييح صييراحة ل والمنطييق، ال أدر  ةيييب ان
 ( .والمنطق في ذلك الوقت عند نزول الوحي علا النبي  

وةيييرر السيييءال ثانيييية ب وليييو والصيييحابة والتيييابوين .. فمييين أيييين لهيييم فيييي ذليييك الوقيييت بمورفييية 
وتمةين فيي الدولية الوباسيية فييي  الفلسيفة والمنطيق الليذين دخيال بييالد االسيالم بويد قييام الدولية االموييية

م( وي ابليو فيي ال يرن التاسيل 870/م801=  ه256/ھ185أ  زمين الةنيد    –ال رن الثاليث للهجيرة 
( سنة هجرية دخلت الفلسفة والمنطق وترجميت اليا الل ية الوربيية، 250أ  بود حوالي   –الميالد  

 ةان ذلك في عهد الدولة الوباسية الثانية.
 صالع عن االس لة ف ولو :اما اجابة ابن ال
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واالنحييييالل، ومييييادة الحيييييرة والفييييالل ومثييييارالزي ، وميييين (19    اجيييياب : الفلسييييفة رأال السييييفو
تفلسب عميت بصيرتو عن محاسن الأريوة المءيدة بالحج  الظاهرة والبراهين البارة، ومن تلبال بها 

فن يوصيي صياحبو، أظليم قلبيو تولما  وتوليما  قارنو الخذالن، واستحوذ عليو الأيطان، وأ  آخر من 
 .(20 ( ةلما ذةره الذاةرين و فل عن ذةره ال افلينعن نبوة نبينا  

 من خالل فتوى ابن الصالع نالحظ ا تي:
االس لة التي اثارها ابن الصالع فان اجابتها وافحة يريد منهيا ابطيال الفلسيفة والمنطيق وتحيريم  -

 االأت ال بها تولما  وتوليما  .

استومل ابن الصالع في تساءالتو االحةام الأرعية من قبل المباع والواجبلةي يصل اليا تحيريم  -
 الفلسفة والمنطق.

اقحييم الساسيية ورجييال الدوليية فييي التصييد  ومواقبيية ةييل ميين يييتولم الفلسييفة والمنطييق باي افييو عيين  -
 التوليم.

 م(1269/1337=  661/729رابعًا ابن تيميه )

د قبلييو ال زالييي، فييان ابيين تيميييو لييم ي بلييو علييا االطييالق، وةييذلك اذا ةييان المنطييق االرسييطي 
الفلسفة، ف د ألب ابن تيميو ةتابا  في هذا الأأن عنونو بييلالرد عليا ع ا يد الفالسيفةل وأليب ةتابيا  عين 
المنطيق ل نصيييحة اهييل االيمييان فييي اليرد علييا منطييق اليونييان ل ةمييا أليب حييول الو ييل والن ييل محيياوال  

. وهيو توفييق بييين (21 جيد أ  تويارض او اخيتالب بينهميا حيين أطليق درء الو لوالن يللاثبيات انيو ال يو 
 الو ل الطبيوي االيماني وبين الأرا.

 موقف ابن تيميه من الفلسفة والفالسفة.
 يصب ابن تيميو الفالسفة بالفالين. -
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ت نييييل وان المتفلسييييفة قييييالوا : ان ال ييييرآن جيييياء بييييالطرق الخطابييييية والم ييييدمات االقناعييييية التييييي 
 .(22 الجمهور، ويدعون انهم أهل البرهان الي يني

 سفة بانهم ال يف هون السنة.ةما يصب ابن تيميو الفال -

ي ول ل ان الموظمين للفلسفة والةالم الموت دين لمفومنها ابود عين مورفية الحيديث وأحواليو 
 .(23 ون مراده( وما لم ي لو وال يولموبواطن أموره ونجدهم ال يميزون بين ما قال الرسول  

ةالمهيم  الذ  يرمي الييو ابين تيمييو هيو انيو يجيب عليا الفالسيفة االقتيداء بيال رآن والسينة،في
وةتاباتهم فهم بويدين بودا  أاردا  عن ذليك، وابين تيمييو ييدرك جييدا  بيان الفالسيفة هةيذا اعتيادوا عليا 
تفسير االأياء ع ليا  دون الرجوا الا المصادر السموية من قرآن وسنة، وهم في ذلك يسيرون عليا 

 ووا بو.طري ة فالسفة اليونان الذين لم يوتمدوا علا أ  مصدر سواء عرفوه او سم

 كتاب )درء تعارض العقل والنقل(.
هذا الةتاب هو مين تيأليب ابين تيمييو اراد بيو توجييو التوفييق بيين اليدين والو يل ولييال  ع يل 

سفة( وانما هو الو ل االيماني الطبيوي، وليال الو ل الفوال الفلسفي، ايفا  هو الو يل االنسياني الفال
نبياءه، وليال الو ل الوهمي الصناعي الخيالي الذ  يويش الفطر  الموحد ا والمءمن باا وبرسلو وا

 فوق ال مر.
م( حــــاحب المـــوقفين تجــــاه الفلســــفة 1404/ھ804م = 13632/ھ732خامســـا: ابــــن خلـــدون )

 والمنطق:
هييو آخيير ميين ن ييد الفلسييفة فييي آخيير ال ييرون الوسييطا فييي ةتابييو ل الم دميية ل التييي اودا فيهييا 

ييية، والدينييية، والتربوييية، والفلسييفية، وهييذه االخيييرة خصييص لهييا ةثييير ميين المسييا ل التاريخييية والج راف
 فصال  بونوان ل ابطال الفلسفة وفساد منتحلها.
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ويفتتح ابن خلدون فصلو هذا ب ولو ل هذا الفصل وما بوده مهم الن هذه الولوم عارفة في 
د الحييق الومييران ةثيييرة فييي المييدن، وفييررها فييي الييدين ةثييير، فوجييب ان يصييدا ويةأييب عيين الموت يي

 .(24 فيها
 اواًل الموقف االول : إبطاله للفلسفة ونقده لها.

ممييا ت ييدم ذةييره حييول موقييب ابيين خلييدون ميين الفلسييفة فهييو موقييب يلييوع فيييو بوييدم رفيياه عيين 
 الفلسفة أنها :

 لها فرر علا الدين. .1

 انو واجب عليو ةأب ح ي ة هذه الفلسفة واي اب فررها عن الدين. .2

الفييرر الييذ  لحييق بالييدين ميين اسييتاذه الييذ  درال علييا يديييو الفلسييفة او اال انييو لييم يبييين لنييا 
الفالسفة الذ  قرأ لهم فما اليذ  جوليو ي يرر ذليك وهيو قيد قيرأ الفلسيفة عليا أييخ الوليوم الو ليية اليذ  

 .(25  يفتخر بو وهو  االبلي(
هييب ابين خليدون أأييور  الميذهب مثليو مثييل ال زاليي وليذلك فةانييو يليوع ابين خلييدون اليا ميا ذ .3

اليو ال زالي حول االسباب التي دعت ال زالي الا تأليب ةتياب تهافيت الفالسيفة اليذ  أأيار 
اليو ابين خليدون بطري ية  يير مباأيرة حيين قيال لهيذه ثميرة هيذه الصيناعة ميل االطيالا عليا 

 .(26 مذاهب اهل الولم وآراءهم ومفارها ما علمت

 سطي.ر قبول ابن خلدون المنطق اال 
خلييدون ال زاليي ف يد قبليو ةمييا قبليو ال زاليي بيل ومدحييو قيا ال  ل فهيذا الوليم ةمييا ليم يخيالب ابين 

رأيتييو  ييير واب بم اصييدهم التييي حومييوا عليهييا مييل مييا فيييو ميين مخالفيية الأييرا ل وظواهرهييا، وليييال لييو 
فيميييا علمنيييا اال ثميييرة واحيييدة وهيييي أيييحذ اليييذهن فيييي ترتييييب اأدلييية والحجييي  لتحصييييل ملةييية الجيييودة 

 .(27 اهينوالصواب في البر 
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 ير ان من خالل ما سبق ذةره انو ن د المنطق واظهير ال صيور فييو وعيدم صيحة البيراهين، اال  -
 انو مدحو بفا دتو في ص ل الو ل وزيادة ملةة الوعي والذةاء في الحج  وترتيب اأدلة.

ةما ذهب ابن خلدون الا وصب الفالسفة والمنطق بوبيارات مين قبييل : ان ميا فوليوه هيو باطيل  -
واب م صيودهم ووصييب اقيوالهم بييالزيب والميردود علييهم، ال مييوض الفةيارهم الفلسييفية، اال   يير

 انو استبود وصفهم بالتةفير ةما فول ال زالي.

وفي آخر الفصيل يتراجيل ابين خليدون فيي ن يده للفالسيفة وييذهب اليا الحيث عليا دراسية الفلسيفة  -
 ييول ل فليةينالنيياظر فيهييا متحييرزا  بأيرط مسييبق دراسيية الف ييو االسييالمي وفييي هييذا الأييأن الصييريح ي

جهييده ميين مواطيهييا، وليةييبن نظيير ميين ينظيير فيهييا بوييد االمييتالء ميين الأييرعيات واالطييالا علييا 
التفسير والف و، واليةبن احيد عليهيا وهيو خليو مين عليوم الملية فيي ةتياب اا، ف يل ان يسيلم ليذلك 

لييذ  يمةيين ان نسييميو .هييذا وسييوب نخصييص صييفحات لهييذا التراجييل الخلييدوني ا(28 ميين مواطيهييا
 الخلدوني بين الدين والفلسفة في المبحث الالحق. مالمح التوافق

 دعا  الموقف التوافقي: المبحث الثاني 

 أواًل الكندي: ومحاولة دفاعه عن الفلسفة
م( ةتب رسالة للموتصم باا 801/870=  ھ185/256ةتب الةند  الذ  عاش فيما بين  

أييأنها ل اطييال اا عمييرك وب يياءك يييابن ذر  السييادات ... ان اعلييا يمييدع فيهييا الفلسييفة ويوظييم ميين 
الصيناعات االنسيانية منزلية واأيرفها مرتبيية صيناعة الفلسيفة، التيي حييدها عليم االأيياء بح ا  هيا ب ييدر 
طاقييية االنسيييان، الن  يييرض الفيلسيييوب فيييي علميييو اصيييابة الحيييق وفيييي علميييو الوميييل الحيييق ال الفويييل 

 .(29 سرمدا  
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 ال ليلة الساب ة اأارات، منها :من االسطر 
 توريب بالفلسفة و رض الفيلسوب. .1

 الحق ةل الحق هو حةمة وفالة الفلسفة. .2

الفلسفة صناعة فةريية ونأياط وظياهرة انسيانية محفية أيريفة الن االنسيان او الفيلسيوب يجتهيد  .3
 من اجل الحق.

 وي ول في موفل اخر:
نييا الصي ار الهزلييية، فةيييب بالييذين هييم ومين أوجييب الحييق أال نييذمأ مين ةييان أحييد أسييباب منافو

أةبر اسباب منافونا الوظام الح ي ية الجدية، فانهم وان قصروا عن بوض الحق ف يد ةيانوا لنيا انسيابا  
 .(30 وأرةاء فيما افادونا من ثمار فةرهم التي صارت لنا سبال  

منفويية يظهيير ميين ةييالم الةنييد  انييو يريييد ان يفصييح عيين عييدم نةييران الجميييل فميين ي ييدم لنييا 
بسيطة، فما بالك بالذ  ي دم لنا فةرا  او علما  او فنا  فةيب نجحده وننةره وحتا وان ةيان فةيرهم فييو 

 قصور او خالب فهم متأارةون مونا في النسب الفةر  أ  ةلنا ننسب الا الفةر والولم.
خيذ بةيل ثم ينت ل الةند  الا مسألة علم الربوبية وعلم الوحدانيية وعليم الففييلة، حيثييرى اال

علم نافل والسبيل اليو والبود عن ةيل عليم فيار واالحتيراال منيو، واقتنياء هيذه جميويا  هيو اليذ  اتيت 
بييو الرسييل الصييادقة عيين اا جييل ثنيياءه، فييان الرسييل الصييادقة صييلوات اا عليييهم انمييا اتييت بيياالقرار 

فيييا ل فييييي ذواتهييييا بالربوبيييية ا وحييييده وبليييزوم الففييييا ل المرفييياة عنييييده وتييييرك الرذا يييل المفييييادة للف
 .(31 وآثارها

يالحيييظ ان الةنيييد  وظيييب فةرتيييي الففيييا ل والرذا يييل وهيييي مصيييطلحات فلسيييفية وظفهيييا فيييي 
رسييالتو لةونهمييا متفييادتان فالففييا ل هييي االخييالق خييير، وصييدق، وعييدل، امييا الرذا ييل فهييي أيير،  

ا الففيا ل وةذب، وظلم، حييث يير  ان الففيا ل االخالقيية اتيت بهيا الرسيل ةيذلك الفلسيفة تيدعو الي
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وييييرى محميييد ابيييو رييييان، ان هيييذه الرسيييالة ان الةنيييد  ي يييرر صيييراحة مواف ييية الو يييل للن يييل او الفلسيييفة 
 .(32 للدين

وإلقنياا الموتصيم  اذن نالحظ مما سبق ان الةند  عيرض فيي رسيالتو مالميح ثيالث للتوافيق
 بان الفلسفة تخدم الدين:

 عرفو لفةرة الحق ة اسم مأترك بين الفلسفة والدين. : أوالً 
 : طرحو مسألة الث افة الوافدة وفا دة االستفادة منها وترك ما هو  ير قابل لالستفادة منو. ثانياً 
 : الففا ل واالخالق ةموافيل تدرسها الفلسفة والدين. ثالثاً 

ا بفا يييدة الفلسييفة وانهيييا ال وبنيياء عليييا هييذه المالميييح الييثالث، جويييل الخليفيية الوباسيييي االقتنييا
تفر الدين وانها تتوافق موو في ةثير مين المسيا ل والموفيوعات وال اييات واالهيداب، االمير اليذ  
سييهل علييا الةنييد  اقناعييو، وبالتييالي اصييبحت الفلسييفة ميين عهييد الةنييد  فييي ةنييب السييلطة الحاةميية 

بلهيا او ترففيها، وهيذا ماحيدث وحمايتها وبمونا أخر فالسلطة هيي ا ميرة اميا ان تحميي الفلسيفة وت 
في فترات من التاريخ االسالمي حيث اصبح الوداء للفلسفة مرجوو الا الخليفية او الحياةم هيو اليذ  

 اما جماعة ف هية سنية او جماعة فلسفية منط ية. –ي رر وذلك حسب الجماعة التي ينتمي اليها 
الييا الخليفيية المتوةييل وتييذةر المصييادر ان الةنييد  عاصيير خلفيياء بنييي الوبيياال حتييا وصييل 

الذ   فب علا الةند  بسبب النزعة الو لية للةند ، التي يرففها المتوةل الذ  ساند أهل السنة 
 .(33 في حربهم علا الةند 

قييرار يتخييذه فييد الفلسييفة،  أ ل ييد ةييان الةنييد  مسييرعا  فييي ت ييديم رسييالتو للموتصييم تفاديييا  
وبالتالي ف د ةان لهذه الرسالة االثر االيجيابي لميا يرييده الةنيد  مين قبيول الفلسيفة وعيدم رففيها مين 

 امير الدولة آنذاك، الذ  ةان م ربا  منو. 
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وهةذا قد وفل الةند  مأةلة الصراا بين الفلسفة واليدين فيي وفيوها الصيحيح واتخيذ مين 
سييفي وحاميييا  لحمييا الفلسييفة فييد علميياء الييدين المتوصييبين الييذين ال يييدرةون نفسييو ممييثال  للفةيير الفل

، ةفةرة الوجود وال اية منهيا ( 37 حاجة الأريوة إلا الو ل والتفلسب لبيان أمور ةثيرة من امور الدين
 من خالل آيات ال رآن الةريم.

عليا رءسياء  واتخذ بل وسيلك الةنيد  الطرييق السيليم فيي أنيو عيرض مسيألة رسيالتو الفلسيفية
 الدولة، ولم يةن لو سوى ذلك ونجح في تح يق رسالتو.

 م(950م/871=  ھ332/ھ26ثانيًا : الفارابي )
 .مالمح توفيقه بين الحكمة والملة

ةميا ةتيب ةتابيو الجميل بيين  ؟هل الفارابي ةتيب ةتابيا  مخصصيا  للتوفييق بيين اليدين والفلسيفة
 ونصوص أخرىل.  ةتابا  حول ل الملةالحةيمين؟ بالطبل والتأةيد ال، فلم يةتب اال

هنا الةتاب يبين فيو الفيارابي انيو لييال عالقية باليدين وان لفيظ  الملية( تونيي ل مجموعية آراء 
وأفوييال م ييدرة وم يييدة بأييرا ط يرسييمها للجمييل   أ  لهفييراد ( ر يسييهم االول ويلييتمال باسييتومالهم لهييذا 

اتجاهيييات أو ميييذهب ليييو أيييروط يفيييوها ر ييييال  . فالملييية هيييي :(38  رفيييا  ليييو فييييهم او بهيييم محيييددا  ل
نالحييظ ان المليية هييي مجموعيية افييراد يترأسييهم ر يييال  –بجماعيية، ةمييذهب او طا فيية يفرفييها عليييهم 

 يأتمرون بأمره ونواهيو.
ثم يحدد الفارابي بان الملة هيي فيرا مين الفلسيفة وتسيتمد آراءهيا وافةارهيا مين الفلسيفة، أنهيا 

. فهييييي ليسييييت اال مثيييياال  (39 فييييي الفلسييييفة او رسييييومها أو خياالتهييييا ليسييييت اال صييييورة االأييييياء الييييواردة
للفلسفة فتةون صحيحة اذا ةانت تابوة لفلسفة ةاملة، وتةون فاسدة لفلسفة مظنونو أو مموهة، وهذه 

.ثم ان الفيارابي قيد اسيتثنا بويض (40 ليست م صورة علا ملة صحيحة بل حتا لو ةانت ملة ظاللو
الحيياالت التييي تسييبق فيهييا المليية الفلسييفة، وهييذا مييا حييدث عنييد الوييرب حييين عرفييوا االسييالم قبيييل ان 
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يطلووا علا فلسفة اليونان، وهنا يظهر جليا  ان الملة عند الفارابي تيرادب اليدين ويخيرج عين السيياق 
 .(41 الذ  ةان قد حدده في ان الملة هي تابوة للفلسفة

وممييا تجييدر االأييارة اليييو ان الحييديث عيين المليية هييو حييديث عيين المييذهب بحسييب مفهومنييا 
المواصر، فالفلسفة اليوم ليست ةفلسفة االمال بال ميذاهب، فالفلسيفة المواصيرة هيي فلسيفة الميذاهب 
واالتجاهات والملل، ولربما ي صد الفارابي الدعوة منهالا انأياء وتأسييال ميذاهب فلسيفية متخصصية 

هييدافها و اياتهييا، ولةييي نةييون علييا بينييو وقاعييدة صييحيحة يجييب ان نوييرب ان فلسييفة الفييارابي تخيدم ا
 تتصب بنزعات اما متناقفة او  ير متس ة او  ير واعيو :

 –انو الب المدينة الفافلة، واوجب لها ونظمها حسب ما ورد في ةتابو بوجود النزعة االولى :  .1
حيث االميام يمثيل اليدين والفيلسيوب يمثيل  –لمدينة إمام ديني، وفيلسوب، وهذان ي ومان بحةم ا

 الفلسفة وفسرت فةرتو هذه او نظريتو بالتوفيق بطري ة  ير مباأرة.

بأأن الوالقة بين الدين والفلسفة، او قيمة المورفة الفلسفية بال يياال اليا المورفية  النزعة الثانية: .2
هيا اعليا منزلية واةثير ي ينييو مين تليك السموية او الن لية  الوحي( قد ففيل المورفية الو ليية وجول

الموتمدة علا الدين، وييرى سيامي نصير لطيب انيو بير م ت ديسيو لدرجية النبيوة وانهيا عنيده اعليا 
مرتبيية يبل هييا انسييان فييي الومييل والمولييم اال ان ذلييك لييم يخلييي بينييو وبييين تففيييلو للمورفيية الو لييية 

. ويو ييب (42 نصيييب االوفيير للييدينالخالصيية، ويييرى ثانييية ان تففيييلو ال يتوييارض مييل اعطيياء ال
بال ول ةييب ال يتويارض بيل هيو تنياقض صيارع فيي اعال يو مين أيأن المورفية الو ليية الوفيوية 

والمورفيية النبوييية مهمييا بييال  فييي ت ديسييو فيجييب اال يولييي ميين أييأن  علييا المورفيية الولوييية االلهييية
 المورفة الو لية علا الدينية.
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نا اليها منذ قليل فهو مرة يجولها جزءا  من الفلسفة، ثم يتراجل والتي أأر  ة،فكرته او نزعته الملي   .3
االسيالمي، فهيو ليم يحيدد الملية تحدييدا  دقي يا ، ويبيين مونياه  ويجولها مذهبا  دينيا  وي صد بو الدين

 يأخذ بودة تأويالت مختلفة. ويفوو في موفوو الصحيح االمر الذ  جول تأويل الملة

يهييا الفييارابي وافييحا  ةييل الوفييوع ولربمييا اخفييا ذلييك لحةميية هييذه النزعييات الييثالث لييم يةيين ف
 يولمها هو، او ترةها لل ارئ يستأب ويح ق موانيها.

ففي مدينتو الفافلة جمل بين الفيلسوب واالمام، ب صد خدمة مدينتو الفافلة التي يرييد ان 
التييي ربمييا يريييدها لترسييخ حةييم المدينيية الفافيلة  يءسسيها علييا مبييادئ دينيية مرتبطيية بالفلسييفة سيياعيا  

 علا  رار جمهورية افالطون.
وعلا هذا االساال لم تةن فلسفة الفارابي التوفي ية بين الدين والفلسفة وافيحة بينية ةتوفي يو 
بين ارسطو وافالطون، الذ  الب ةتابا  عنوانو   الجمل بين رأيي الحةيمين ( وهو سيبب تأليفيو قوليو 

ل بيييين رأييهميييا واالبانييية عميييا ييييدل علييييو فحيييوى قوليهميييا   اردت فيييي م يييالتي هيييذه ان اأيييرا فيييي الجمييي
انو، ويزول الأك واالرتياب عن قلوب الناظرين في ةتبهما، وابيين  ليظهر االتفاق بين ما ةان يوت د

 .(43 موافل الظنون ومداخل الأةوك في م االتهما
ام مييا هييي اال واخيييرا  فييان محاولتييو الجمييل والتوفيييق فييي مدينتييو الفافييلة بييين الفيلسييوب واالميي

رسييالة مفادهييا توحيييد السيييلطة الحاةميية فييي المدينييية بفيلسييوب وامييام، والجمييل بينهميييا ةمييا جمييل بيييين 
ارسطو وافالطون، وبذلك وافق بين الدين في أخصية االمام والفلسفة في أخصية الفيلسوب، ومن 

بيية هيو نظيرة او فةيرة هذا المنطلق يرى الباحث ان تحديد امام وفيلسوب لحةم المدينة الفافيلة الفارا
 يأوبها الويب والن يصة للدين بالذات.

ففةرة الفارابي هذه تنم عن ان االمام تن صو الحةمة .. وهذا را   ير سيديد وم الطية خطيأ 
( وةيانوا خلفياء فادع ان يصدر من فيلسوب فةييب حةيم الصيحابة رفيوان اا علييهم بويد النبيي  
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بمةان ان يحةم المدينة امام عادل ةما يسميو وفيلسوب، فاإلمام (؟ انو من االستحالة رسول اا  
الويادل هيو حةييم الن صيفة الوييدل هيي صيفة الفيلسيوب الحةييم، وبالتييالي فيان تيولا السيلطة رجييالن 

 أمرا  مستحيال  في أ  مدينة ةانت وفي عصر ةان.
ب ولييييال هيييذا فحسيييب قيييد نظيييم واسيييال مدينتيييو عليييا  يييرار جمهوريييية افالطيييون ولةييين بتوظيييي

جديد،  ير انو يويرب ان افالطيون اقتيرع لجمهوريتيو الحةيم ان يةيون فيلسيوفا  ف يط وعنيده الفيلسيوب 
عنيييد (44 الح ي يييي هيييو المحيييب للحةمييية، ليييذلك فيييان تسيييليم م الييييد السياسييية اليييا الفالسيييفة هيييو االنجيييح

 افالطون.
 م(595/1198 – 1126/ھ520ثالثًا ابن رشد )

ابيين رأييد هييو الفيلسييوب والف يييو االةثيير تأليفييا  فييي الف ييو ف ييد ةتييب وألييب مييا ي ييرب ميين ثمانييية 
ةتييب حييول موافييل دينييية وبييين ةتبييو الدينييية بداييية المجتهييد ونهاييية الم تصييد، ومختصيير المستصييفي 

 في أصول الف و.
ا  نيي هذا يدل علا ان ابن رأد ةان قد تأبل ف ها  حتا انو وصل الا مرحلة التأليب وهيذ

عين البيييان فةتبيو تأييهد لييو بيذلك . والييذ  جولنييا نفتيتح الحييديث عنيو بنزعتييو الف هييية، لنبيين انييو علييا 
دراييية ةامليية بالجانييب الف هييي علييا  ييير الفالسييفة السيياب ين الييذين ةييانوا  ييير مبييالين بالجانييب الييديني 

افل بو عن الفلسفة وهو الف هي، ذلك ان الجانب الف هي عند ابن رأد سنراه وافحا  في ةتابو الذ  د
 ل فصل الم ال فيما بين الحةمة والأريوة من االتصال ل.

 مالمح كتاب فحل المقال :
ان عنيوان الةتياب يحمييل بيين ةلماتييو اسيباب التييأليب والةتابية وهييو ي صيد انهييا ازمية ومسييألة 

أد هو ف يو وفيلسيوب الوالقة الودا ية التي يطل ها الف هاء وعلماء الدين علىالفلسفة والفالسفة. ابن ر 
وسوب يرد علا الف هاء وبل ة الف و في ول في مسيتهل ةتابيو وبأسي لة مثيارة مين جانبيو، ل هيل أوجيب 
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فييان ال ييرض ميين هييذا ال ييول ان نفحييص علييا وجهيية نظيير الأييرا، هييل النظيير فيييي  ؟الأييرا الفلسييفة
ندب واما علا جهية الفلسفة وعلوم المنطق مباع بالأرا، ام محظور، أم مأمور بو، اما علا جهة ال

 الوجوب.
هذه التساءالت الرأدية هي ل ة الف هاء فهو يخاطب الف هاء الذين انةروا الفلسيفة، فخياطبهم 
بصييي  تسيياءلية ال ييرض منهييا تبييين االحةييام الأييرعية الف هييية، بييأن هييذه االحةييام متوييددة فيجييب ميين 

 حةم الأرا علا الفلسفة.يحةم علا الفلسفة او الفالسفة ان يرجل الا هذه االحةام، وما هو 
ويالحييظ ان ابيين رأييد يخاطييب ف يية الف هيياء وعلميياء الييدين بمصييطلحاتهم الف هييية وباأحةييام 

 الأرعية بويدا  عن ل ة الفلسفة والمنطق.
 استشهاده باآليات القرآنية :

يسيلك ابين رأييد فيي طرييق منهجييو البرهياني االقنياا فييي ةالميو موتميدا  علييا ا ييات ال رآنييية 
يث النبوية، وهو اذ يستخدم ذلك فهويبرهن علا دعم ةالمو بالنص الدينيفمثال  يستأهد ب ول واالحاد

وا َيا أأوِلي اَأْبَصارِ اا توالا  َفاْعَتِبرأ
 45). 
وا ِفيي َمَلةأيوِت السويَمَواِتَواَأْرِض َوَميا َخلَيَق اللويوأ ِميْن وبآية أخرى قول اا عز وجل  َأَوَلْم َينظأيرأ

َأْيء  
 46). 

ففيي ا ييية االولييا يبيين ابيين رأييد انهيا نييص علييا وجيوب ال ييياال الو لييي والأيرعي موييا  وفييي 
 .(47 ا ية الثانية انها نصت بالحث علا النظر في جميل الموجودات

ان ال رض من ابن رأد في ذلك ليوفح ان النظر في ةتب ال دماء واجب بالأرا اذا ةيان 
،  ةميا يفيل ابين رأيد فتيوى هيي (48 اليذ  حثنيا الأيرا علييوم زاهم في ةتبهم وم صدهم هو ال صد 

 –لةييل  –أيرعية النظير فيي ةتيب ال يدماء عموميا  وهييي أيرعية وجيوب، وهيذه الأيرعية ليسيت مطليق 
الناال بل ف ط لمين هيو أهيل للنظير فيهيا ويأيترط لهيذه الفتيوى، ان يةيون عنيده ذةياء الفطيرة والودالية 
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. لذلك ةان يوت د ان ابن رأد ةان يءمن ايمانيا  صيادقا  ويوت يد (49 الأرعية والففيلة الولمية والخل ية
اعت ادا  راسخا  في انو ةان هدفو التوافق، بل التطابق الذ  ةان ييراه بيين مايسيتفاد مين ظياهر الأيرا 
وما ي يرره الوليم االرسيطي والنظيام الفلسيفي المأييد علييو، ول يد ةيان يراهميا بح ي ية واحيدة وليذلك قيال 

 .(51 ، ل والحق ال يفاد الحق بل يواف و ويأهد لو ل(50 هما من الحق بوينوبصددهما ان
مما تجدر االأارة اليو ان هذا ال ول االخير البين رأيد بأيأن الحيق قيد لمسيناه ووجيدناه عنيد 
الةند  الذ  سبق ابن رأد في ذلك بان الحيق هيو قاسيم مأيترك بيين اليدين والفلسيفة ويمةين الرجيوا 

 للةند  في ذلك.
جماال  لل ول ف د ةان ابن رأيد فيي رده عليا ال زاليي قيد اتبيل اسيلوب الف هياء أنيو ف ييو بيل وا

وفالل في الف و، وةان قد اتبل اسيلوب اليدفاا أنيو ةيان قافييا  متمرسيا  فيي ذليك االمير اليذ  جوليو 
 متمةنا  في الرد علا من تهجم علا الفلسفة والفالسفة.

نظييره حييق وواجييب ان يييتولم النيياال الفلسييفة ومنط هييا  ليييال حبييا  جمييا  فييي الفلسييفة بييل هييو فييي
باعتبارها نأاط ع لي انساني يبحث عن الوجود وما وراءه من اسرار الهيية وت يرب االنسيان مين ربيو 

 وتزيده ت وى وايمانا .
 كتاب التهافت البن رشد : 

هييييذا الةتيييياب خصصييييو ابيييين رأييييد للييييدفاا عمييييا قييييام بييييو ال زالييييي ميييين تهجييييم علييييا الفلسييييفة  
 : ين مسألة وهذه المسا ل الثالث هيالسفة، ادى بو الا تةفيرهم في ثالث مسا ل من بين عأر والف
 مسألة قدم العالم وفيها يقول الغزالي : –اواًل 

ي ول ابن رأد   قال ابيو حاميد حاةييا  داللية الفالسيفة فيي قيدم الويالم .... قيولهم : يسيتحيل  
 ديم ولم يصدر منو الوالم مثال ، فإنما لم يصدر أنو حدوث حادث من قديم مطل ا  الن اذا فرفنا ال

 .(52  لم يةن للوجود مرجل، بل ةان وجود الوالم ممةن عنو امةانا  صرفا  (
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يييرد ابيين رأييد علييا هييذا االدعيياء ميين قبييل ال زالييي فهييو يييرى انييو حييادث وقييديم، فهييو ي ييول 
ين، ولةنييو اظهيير فييي محاولتييو هييذه ال زالييي وال ييول ب دمييو تمأيييا  مييل المأييا  بالحييدوث تمأيييا  مييل رأ 
يد  الا ال ول بيان ابين رأيد حياول هو . وفي نفال السياق يذهب يحي (53 ابتوادا  عن الموقب االول

 .(54 الوقوب موقب الوسط بين الحدوث وال دم
ويصييب ابيين رأييد ال زالييي بالمجييادل ب ولييو ل قلييت : هييذا وال ييول هييو قييول فييي اعلييا مراتييب 

موصل البراهين الن م دماتو هي عامة أ  ليست محموالتها صفات ذاتية الجدل. وليال هو واصال  
 .(55 بموفوعاتها والوامة قريبة من المأترةة. وم دمات البراهين هي من االمور الجوهرية المناسبةل

الوالم ةالم ين صو البرهان. الن  أ  بحسب ابن رأد فان اتهام ال زالي الفالسفة ب ولهم ب دم
االأاعرة والذ  ينتسب اليهم ال زالي الا دحض نظريتهم بحدوث الوالم. النهم  ابن رأد دحض قول

ابتودوا عن روع ال رآن وآياتو. ةما انهم أ  االأياعرة اعتميدوا عليا نظريية الجيوهر الفيرد او الجيوهر 
 .(56 الجز ي الذ  هو من االستحالة بمةان البرهان عليو

اعرة وهو اثبيات الصيانل في يول ميا دام الهيدب هذا وقد وفل ابن رأد البديل عما فولو االأ
هو اثبات الصانل فلين م بيذلك مباأيرة ولنسيتدل بالويالم، ةميا هيو موجيود أمامنيا منظميا  مرتبيا  ل ولييال 
بحدوثو المفترض علا ان لو صانوا ، وهذه في نظر ابين رأيد هيي الطرييق التيي سيلةها ال يرآن وهيي 

 .(57 ك الطري ة الةالمية المو دة التي ال تففي الا ي ينالتي قصد الأرا حمل الجهود عليها، ال تل
 المسألة الثانية –ثانيًا 

 ان اا يولم الةليات دون الجز يات:
هذه المسألة لم يحفل بها ابن رأد ةثيرا  الن هذا ال ول ليال من قول الفالسفة، ةما قال فيي 
رده علا هذه المسألة ةما عرض هذه المسألة ايفا  في ةتابو لفصل الم الل ف ال والا هذا ةلو ف يد 

ال اسيمو نرى ان أبا حامد قد  لط علا الحةماء المأا ين فيما نسب الييهم مين انهيم ي وليون انيو ت يد
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ال يولم الجز يات أصال . بل يرون انيو تويالا يولمهيا بوليم  يير مجيانال اصيال  لولمنيا بهيا. وذليك ان 
علمنا بها مولول للمولوم بو. فهو يحيدث بحدوثيو ويت يير بت ييره ان ذليك الوليم منيزه عميا ان يوصيب 

. ل ييد ةييان (58 رهمبةلييي أو جز ييي، فييال مونييا لالخييتالب فييي هييذه المسييألة : أعنييي تةفيييرهم او التةفييي
ابن رأد في طليوة ال وم تنزيها  لولم اا، بل قال في  ير موفل من ةتبو ان علم البرهان انما هيو 

 .(59 وحي اا
 حشر االجساد دون االنفس واالروا  –ثالثًا 

ي ول ال زاليي ل ان الفالسيفة ينةيرون حأير االجسياد ل ورد علييو ابين رأيد ب وليو ل هيذا أييء 
د ممييين ت يييدم فييييو قيييول، ان الأيييرا ل ةلهيييا اتف يييت عليييا وجيييود اخيييرو  بويييد الميييوت، وان ميييا وجيييد لواحييي

اختلفت في صفة ذلك الوجود ... وةذلك متف ة في االفوال التي توصل الا السيوادة التيي فيي اليدار 
االخييرة وميين قييال بحأيير االجسيياد هييم انبييياء بنييي اسييرا يل الييذين أتييوا بوييد موسييا عليييو السييالم وثبييت 

 .(60 االنجيلايفا  في 
وي ييول فيييرد آخيير ل ان الفالسييفة االولييين الييذين سييب وا النبييوة اذا انةييروا البوييث عيين الييروع او 
الجسد ال حرج عليهم النهم توصيلوا اليا هاتيو الح يا ق عين طرييق ع يولهم او حواسيهم ميا جويل مين 

رفيوا النبيوة فهيم الوسير عليهم ان يصلوا ح ي ة ت ر انو اليمةن حأر طرب دون الثاني. اما اليذين ع
 .(61 يءمنون بحأر االجساد وبالبوث الروحي والجسد 

 اذا يحاججابن رأد ال زالي في افةار الفالسفة للحأر:
 بان ال يمةن ذلك الن الأرا ل السماوية قد أقرت ذلك . .1

وبالنسيبة لمين هيم قبيل النبيوة وليم يصييل الييهم اليوحي فهيم مجتهيدون بو يولهم وبحواسيهم وال حييرج  .2
 في تةفيرهم.عليهم 

 هذه ةانت محاوالت ابن رأد التواف ية بين الفلسفةوالدين.
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 ابن خلدون وموقفه من الفلسفة والدين
ابيين خلييدون ةسييلفو ال زالييي لييم تسييلم الفلسييفة ميين قلمييو الناقييد لهييا ولفالسييفتها ف ييد اودا فييي 

ذا الفصيل ردود ةثييرة م دمتو المأهورة فصال  بونوان ل ابطيال الفلسيفة وفسياد منتحلهيا ل. ول يد أثيار هي
 وتفسيرات وتأويالت حول ح ي ة ما ي صده ابن خلدون من هذا االبطال للفلسفة.

اال ان اأييهر هييذه الييردود هييي انييو يسييير علييا خطييا سييلفو االأييور  ابييا حامييد ال زالييي فييي 
 .(62 رففو للفلسفة والفالسفة

وني فهميييا  دقي يييا   ييير ان هيييذا التأوييييل والتفسيييير  يييير صيييحيح وذلييك لويييدم فهيييم الييينص الخليييد
 والتح ق منو وفحصو وتحليلو ومورفة ةنهو وابواده من اول الةلمة الا اخر ةلمة في الفصل.

 ولنبدأ بإيفاع وتحليل ما قالو ابن خلدون في فصلو االبطال:
 انو ناقد للفلسفة وموارض لها لةون الفلسفة في نظره انها :  -أوال 

 .(63  فارة بالدين، او فررها في الدين ةثير. .1

 .(64 الفلسفة من الولوم الوارفة في الومران ةثيرة في المدن .2

 عزم ابن خلدون ان يةأب ح ي ة موت دها والحق فيها .  .3

 هذه هي الم دمات الثالثة التي تصدرت فصلو الذ  يريد ان يبطل فيو الفلسفة ومنتحلها.
 ل من قبيل :بود هذه الم دمات دخل ابن خلدون في مناقأة ون د الفالسفة في مسا 

 الفةرية واالقيسة الو لية. باأنظارالوجود الحسي وما وراء الحسي وادراةو من جانب الفالسفة  .1

وحومييوا علييا اصييابة ال ييرض منييو.  –أ  الوجييود ومباحثييو  –قولييو ان الفالسييفة قييد أييمروا لييذلك  .2
 .(65 ووفووا قانونا  يهتد  بو الو ل الا التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق
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اأييار الييا التجريييد او المجييردات باعتبارهييا طري يييا  موصييال  الييا تحصيييل الولييوم عنييد الفالسيييفة.  .3
والمو ييوالت الثيواني وهييي مييا يحمليو االنسييان ميين جييواهر  لإلنسييانحييث تجييرد المو ييوالت االوا يل 

 واعراض ةلون، وطول، وفحك، وقارئ، وةاتب... الخ .

. (66 يةون منها تجريدا  بود هذا وهي االجناال الوالييةوهذه تجره الا المرحلة الثالثة التي ال 
ويخييتم ابيين خلييدون ن ييده لهييذا الموفييوا ب ولييو ل واعلييم ان هييذا الييرأ  الييذ  ذهبييوا اليييو باطييل بجميييل 

 .(67 وجوهو
 .(68 وي ول في مسألة الطبيويات انها ال تهمنا في ديننا وال مواأنا فوجب علينا ترةها .4

ات ل أو الروحانييييات  وعليييم ميييا بويييد الطبيوييية ب وليييو فيهيييا ل ان ذواتهيييا اميييا الوليييم االلهيييي ل االلهيييي .5
 .(69 مجهولة رأسا  وال يمةن التوصل اليها وال البرهان عليها

ثييم تطييرق فييي ن ييده الييا البييراهين المنط ييية والييا موفييوا السييوادة، وقبييل ان يخييتم قييال ابيين 
ب بم صييودهم أو م اصييدهم التييي خلييدون حييول هييذه المسييا ل و يرهييا فهييذا الولييم ةمييا رأيتييو  ييير وا

 حوموا عليها مل ما فيو من مخالفة الأرا ل وظواهرها .
 ثم يختم ويقول:

وليييال لييو فيمييا علمنييا اال ثمييرة واحييدة وهييي أييحذ الييذهن فييي ترتيييب االدليية والحجيي  لتحصيييل 
فيي . وهيو هنيا ي صيد عليم المنطيق اليذ  مدحيو بأنيو ذو مييزة (70 ملةة الجودة والصيواب فيي البيراهين

 االحةام واالت ان ةما أرطوه في صناعتهم المنط ية.
أ  الفلسيفة  –عين الفلسيفة فلينظير فلييةن النياظر فيهيا  –اما مسك الختام لفصلو فةان قولو 

هيا ولييةن نظير مين ينظير فيهيا بويد االميتالء مين الأيرعيات واالطيالا عليا بمتحرزا  جهده مين مواط
خلييييو ميييين علييييوم المليييية ف ييييل ميييين ان يسييييلم لييييذلك ميييين  التفسييييير والف ييييو، وال يةييييبن احييييد عليهييييا وهييييو

 . ةمسا ل خلق الوالم وصفات اا والوجود... الخ .(71 هابمواط
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 ولن ب عند ةالمو االخير هذا عن الفلسفة.
 ها.بقولو فلينظر الناظر فيها متحرزا  جهده من مواط –أواًل 

وهيذه الةلمية  –هيا بمواط أ  من يريد ان يدرال الفلسفة ويتولمها علييو الحيذر واالحتيراز مين
صييووبة فهييم مسييا لها وموافيييوها وخاصيية الميتافيزي ييية  –هييا( لهييا دالليية ي صييد بهييا باالخيييرة  مواط

 االلهية الما وراء الطبيوة.
يوييد ابيين خلييدون ويةيرر في ييول ل وليييةن نظير ل ةلميية مرادفيية فيي دراسيية للبصيير او االبصييار أ   -

دراسة الفلسفة وان يتولمهاعلييو دراسية عليوم الأيرعيات َفّةروقّرر بمونا اخر وليةن من فةر في 
 من ةتب التفسير لل رآن وةتب الف و. قبل تولم الفلسفة.

ويحيييذر ابييين خليييدون وي يييرر أيييرط لدراسييية الفلسيييفة والمنطيييق ب وليييو وال يةيييبن أحيييد عليهيييا ل أ  ال  -
ن سابق علم عنده يدرال الفلسفة وال يتولمها واختار ةلمة   يةبن ( الن االنةباب ياتي عادة بدو 

في ييل فييي المحظييور. ولييذلك نبييو ابيين خلييدون الييا عييدم تولييم الفلسييفة وفةييره خييال  وفييارغ ميين علييوم 
لتراجل ابين خليدون حيول ابطاليو بيّين ووافيحهيا ... هيذا بالملة االسالمية... ف ّهنيسلم مين مواط

 للفلسفة .

عليوم ال يرآن والسينة والف يو. وقرر ان من يريد تولم الفلسفة فيال حيرج علييو بأيرط واحيد هيو توليم  -
لةي تحصنو وتحفظو من مخاطر الفلسفة ومسا لها المتأوبة .. ومما تجدر االأيارة الييو انيو ليم 

الييا هييذا التوافيق الخلييدوني بييين الفلسييفة وعلييوم  باإلأييارةاجيد فييي ةتييب الفلسييفة وتاريخهييا مين قييام 
ي ييول ان هنيياك توفيييق بييين الييدين. فهييو توافييق وتطييابق وليييال توفي ييا  ةمييا ذهييب اليييو بوييض ميين 

الفلسفة والدين، وبان التوفيق يحيدث وييتم بيين اثنيين للتصيالح بينهميا ولةين هيذا توافيق ييأتي مين 
 بالتوفيق. والي بلون فهم جانب واحد .. الن الجانب االخر وهم الف هاء وعلماء الدين
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 ابن خلدون والنزعة االشعرية 
و تلوب دورا  بارزا  فيي الفةير الفلسيفي االسيالمي، تلوب المذهبية في زمن ابن خلدون وما قبل

في الفةر االسالمي خاصة. فابن خلدون ما لةي المذهب مثلو مثل ابن رأد، فأما ال زالي  بل أيفا  
ال زالييي فييي موقفييو ميين  فهييو يجمييل المييذهب االأييور ، والتصييوب، وابيين خلييدون يسييير علييا خطييا

ب ابين خليدون ةميا سيبق أن عرفينا ليو وعرفنياه بانيو الفلسفة، ويوافق علا قبول المنطق إال أن موق
موقب التوافق بين  الفلسفة والدين ولذلك فهو يخالب ال زالي في ذلك، ويتبل ابين م ربيو  ابين رأيد( 

 الذ  ةان يسوا إلا التوافق بين الحةمة والأريوة.
" وهـو بهـذا يحـذو حـذو وعلا هذا االساال ي ول احد المفةرين المهتميين بفةير ابين خليدون 

.وهذا ححيح إلى حد ما.إال أن ابن خلدون كان يحتمي خلف هيبـة الغزالـي -كما يقال –ابن رشد 
 .(72 لنظريا ذو حذو ابن رشد عندما يبرر منهجهحعندما كان االمر يتعلق بتاريخ الميتافيزيقا وي

 الذ  يالحظ علا الةالم السابق هو أن .
إلا أن هناك دراسات اوربيية تأيير إليا أن ابين خليدون عنيده مالميح إأارة منو  )كما يقال(قولو  .1

 التوافق بين الفلسفة والدين.

أييهادة  البيةييا( التييي يوفييح فيهييا ان ابيين خلييدون متوافييق مييل ابيين رأييد فييي تواف ييو بييين الولييوم  .2
الو ليييية والن ليييية الن  ابييين خليييدون وابييين رأيييد ليييم يةييين همهيييم التوفييييق بيييل ةيييان سيييويهم للتوافيييق 

 ابق بين الحةمة والأريوة عند ابن رأد وبين الولوم الو لية والولوم الن لية عند ابن خلدون.والتط

وي رر أبن خلدون لدراسة وتولم الفلسفة.أن يتولم الدارال قبيل دراسيتها عليوم اليدين ةالتفسيير 
وي يول والف و فهو يأولي الدين بحيث ال يوليا علييو. وهيذا ثابيت فيي مبيادئ اال أيورية وفيي افةيارهم، 

.ولةيين الييذ  عرفنيياه فييي فةيير ال زالييي (73 محمييد آيتحمييو فييال نولييم فييي مييذاهبهم رأيييا ب ييير هييذا المونييا
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 ييير ذلييك ف ييد ةفيير الفالسييفة ونبييذ وحييرم الفلسييفة بينمييا ابيين خلييدون أجيياز دراسيية الفلسييفة بأييرط تولييم 
 الدين وهذا لم يوهد عند ال زالي الذ  ةان يمثل قمة الهرم في الفةر اال أور .

وفييي جميييل االحييواأن االتجيياه اال أييور  قييد يت ييير فةييره ميين مفةيير أو أيييخ او أمييام  خيير 
 حسب الظروب المختلفة التي تواجو االتجاه اال أور . 

 ومما تجدر االأارة إليو ان
تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفةر الفلسفي لم يأهد لو أنيو حيارب او هياجم اليدين فيي أ  عصير  .1

 من الوصور.

الفةير الفلسيفي يثبيت ويةأيب لنيا أن موفيوا اليدين  االلهييات( هيو مين أهيم مباحثهيا تاريخ  .2
 للمورفة اا والوجود والةون والخلق واالبداا االلهي.

الفلسييفة نأيياط إنسيياني محييض ال يوييرب التةفييير وال الزندقيية فهييو فةيير مورفييي حةمييو  ناقييد  .3
 ومسالم ال يواد  أ  دين من االديان ولو ةان وفويا .

 -ج البحث :ئتمة ونتاالخا
ل يييد عرفنيييا أن الفلسيييفة وروحهيييا المنطيييق قيييد توملهيييا ودرسيييها جيييل الف هيييا، وعلمييياء اليييدين فيييي 

ر ييم أنهييم  -عصييور الحفييارة االسييالمية إال أن التأييدد والتطييرب وسييوء فهييم الفلسييفة علييا ح ي تهييا
ميين اول ييك ف ييد حرموهييا ومنووهييا علييا ابنيياءهم وميين يييأتي بوييدهم وأن هييذا أيييء عجيياب   -درسييوها 

ذو  الو ييول وااللبييابر  ييير أن واحييدا  ميين هييءالء قييد أييق عصييا الطاعيية عيينهم وسييمحواجاز بدراسيية 
الفلسيييفة والمنطيييق وهيييو بيييذلك يوطيييي الحريييية الفةريييية لةيييل مييين يرييييد ان ييييتولم ويصييي ل ويأيييحذ ذهنيييو 

 علمية..... الخ  –تاريخية  –إجتماعية  –بالموارب الدينية و ير الدينية. فلسفة 
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 نتائج البحث فهي كاآلتي : أما
ل ييد ةأييب البحييث عيين السييبب الح ي ييي للوييداء الييذ  جوييل ال زالييي يييتهجم  علييا الفلسييفة ويةفيير  .1

 والسياسي موا  . –فالسفتها بأنو عداء ةان مبوثو ودافوو التوصب المذهبي 

ييوم  ل د ةانت االسباب التي دعيت الفالسيفة للنزعية التواف يية هيو لتوفييح ان الفلسيفةلم تةين فيي .2
ةمييا ان الفهيم الخياطف لمفهييوم الفلسيفة ليدى الف هيياء  –مين االييام عييدوة اليدين بيل هييي خادمية ليو 

 ةان سببا  لتوفيح ح ي ة الفلسفة بأنها علم يبحث عن الحق والي ين.

 اما ال اية الفلسفية هي الدفاا عن الفلسفة وفالسفتها ودحض فةرة التةفير والتأنيل بالفلسفة. -

عيييي التوافيييق بيييين الفلسيييفة واليييدين فيييي ان ةالهميييا ييييدعون اليييا الحيييق علميييا ،  وال ايييية الثانيييية
 واخالقا  وسلوةا .

ةما توصل البحث إليا نتيجية تواف ييو مين قبيل ابين خليدون وبيذلك ينفيم إليا اليذين يوف يون بيين  .3
 الدين والفلسفة.

 ا  ومنط يا .ةان التوافق الخلدوني تواف ا عادال  وموتدال والأرط الذ  اأترطو ع ليا  وأرعي .4

إن الحمةةالخلدونيو من هذا التوافق هو تحصين ةل من يريد توليم ودراسية الفلسيفة باليدين حتيا  .5
يسلم من مواطيها وبذلك يوتبر ابين خليدون المفةير الوحييد اليذ  اهتيدى إليا هيذا التوافيق بةيفييو 

 ترفي الف هاء وترفي من يريد ان يدرال الفلسفة.

همة وهي خدمة الدين فهذا يجب ان يكون من اولوياتها اال ان هذا ال يعني ان الفلسفة لها م .6
من مهام البحث الفلسفة المعروفـة مثـل التحليـل والتفسـير والتوضـيح والنقـد البنـاء والوحـول 

 الى معارف يقينية حادقة 
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 التوحيات :
علييا فييوء النتييا   التييي توصييل إليهييا البحييث وفييوت الدراسيية بوييض ميين التوصيييات التييي 

 تأمل ان تجد طري ها إلا التنفيذ والومل بها. ومن هذه التوصيات.
االلمام بولوم الذين ةتفسيير ال يرآن وعليوم الف يو والحيديث وعليم الةيالم، ةوليوم اساسيية للتحصيين  .1

 من مواطب الفلسفة.

 ال بد أن يةون علا اأراب أستاذ ليةون واعيا  بالوالقة بين الفلسفة والدين. أخذ وتولم الفلسفة .2

إذا توييدر لةييل دارال فلسييفة عليييو الرجييوا أسييتاذأخذ االستأييارة فييي ةييل مييا يأييةل علييا الييدارال  .3
 للفلسفة.

توصي الدراسة الجاموات والةليات الا تدريال الفلسفة الا جانب التربية االسالمية ودمجها فيي  .4
حد، حتا يةون الطالب او الخري  ملما  بولوم الفلسيفة واليدين، بحييث توظيب الفلسيفة فيي قسم وا

 خدمة الولوم الدينية تفسيرا  وتوفيحا  وتباينا  لةل ما هو  امض.

والفلسفة ليست علما  او فنا  فد الدين بل هي تخدم الدين وتفسيره تفسيرا  ع ليا  ولةن بتولم علوم  .5
 تفسيرها لولوم ال رآن تفسيرا  نصيا  وع ليا  وعلميا . وظفت نفسهاقد الدين تصبح الفلسفة 

 :هوامش البحث
 ، ص.2005ابن خلدون، م دمة ابن خلدون، تح يق : محمد تامر، بيروت، مةتبة الث افة،  .1

 .386ابن النديم، الفهرست، دار المورفة، بيروت،  د.ت(، ص .2

 نفسو، نفال الصفحة. .3

 .7، ص1978، ال اهرة، 2، ط1محمد الهاد  ابو ريدة، جالةند  رسا ل الةند ، تح يق:  .4
 .8نفسو، ص .5

 .32نفسو، ص .6



 د. محمد ابو بكر ابو عزه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 127 -
 

 .34نفسو، ص .7

 .36نفسو، ص .8

 .40ابو حامد ال زالي، تهافت الفالسفة، تح يق سليمان دنيا، مةتبة ذخا ر الورب،  د.ت(، ص .9

 .90نفسو، ص .10

 .9نفسو، ص .11

 .282نفسو، ص  .12

 .206نفسو، ص .13

 .310نفسو، ص .14

 .309-308نفسو، ص .15

 نفال الصفحة.نفسو،  .16

 .307نفسو، ص .17

ابييو حاميييد ال زالييي، المن يييذ ميين الفيييالل، تح ييييق : جميييل صيييليبا، وةامييل عيييياد، دار االنيييدلال،  .18
 .160، ص1985بيروت، 

محمد عابد الجابر ، تهافت التهافت، انتصار للروع الولمية وتأسيسو الخالقيات الحوار، مرةيز  .19
 .15، ص1998دراسات الوحدة الوربية، بيروت، 

اسيييماعيل محمييييد، بييييت الحةميييية واثيييره فييييي الحرةييية الولمييييية فيييي الدوليييية الوباسيييية، رسييييالة  رفييييدة .20
 .113، ص2009ماجستير، جاموة الخرطوم، 

، 2002مصيييييطفا لبييييييب عبيييييد ال نيييييي، نصيييييوص واصيييييطالحات فلسيييييفية، دار الث افييييية للنأييييير،  .21
 .122ص

 نفسو، نفال الصفحة. .22

 .123نفسو، ص .23

، 2008، 1فييي الويييالم االسييالمي، دار الهييياد ، ج ييالم حسييين اليييدياني، حرةيية الفةييير الفلسييفي  .24
 .20ص



 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النزعات التوافقية بين الفلسفة والدين االسباب والغايات

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 128 -
 

 .203، ص1979محمد ابو زهره، ابن تيميو، حياتو، وبوض آراءه الف هية، دار الفةر الوربي،  .25

، ھ1435، دار ابيين الجييوز ، 1، ج2افييواء علييا فتيياو  ابيين تيميييو، اقتبيياال صييالح الفييوزان، ط .26
 .400ص

 ، ص .3، ج3وآخرون، دار نهفة مصر، ط ابن خلدون، الم دمة، تح يق: علي عبد الواحد .27

ابن خلدون: ةتاب التوريب بابن خلدون ورحلتو عربا  وأرقا ، تح يق: محمد بن تاريت الطنجي،  .28
 .22-21، ص 1951لجنة التأليب والترجمة، ال اهرة، 

 .1227ابن خلدون، الم دمة، عبد الواحد وافي، مصدر سابق، ص .29

 .1216نفسو، ص .30

 .1217نفسو، ص .31

 . 32رسا ل الةند ، مصدر سابق، صالةند ،  .32

 .32نفسو، ص .33

 .104نفسو، ص .34

، 2000محمييد ابييو رييييان، تيياريخ الفةييير الفلسييفي فيييي االسييالم، دار المورفييية الجاموييية، بييييروت،  .35
 .317ص

، ايفيييا : 248راجيييل : محميييد البهيييي، الجانيييب االلهيييي فيييي الفةييير االسيييالمي، دار المورفييية، ص .36
 .144دار الموارب، مصر  د.ت(، ص ابراهيم مذةور، في الفلسفة االسالمية،

 .48، ص1977سامي نصر لطب، نماذج من فلسفة االسالميين، مةتبة سويد رأفت، ال اهرة،  .37

ابيييييو نصييييير الفيييييارابي، ةتييييياب الملييييية ونصيييييوص أخيييييرى، ح  يييييو : عليييييي فيييييوز  متييييير ، المطبوييييية  .38
 .43، ص1964الةاثوليةية، 

 .33نفسو، ص .39

الفيارابي، اسيبابها، اهيدافها، رسيالة ماجسيتير، جاموية تونسية بجاو ، النزعة التوفي يية فيي فلسيفة  .40
 . 39، ص2014-2013الجزا ر، 

 .42نفسو، ص .41



 د. محمد ابو بكر ابو عزه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 129 -
 

 .204سامي نصر لطب، نماذج من فلسفة االسالميين، مرجل سابق، ص .42

ابييو نصيير الفييارابي، ةتيياب الجمييل بييين رأيييين الحةيمييين، تح يييق: امييير نصيير  نييادر، المطبويية  .43
 .73، ص1960الةاثوليةية، بيروت، 

 .138، ص2012أفالطون، جمهورية افالطون، ترجمة : حنا خباز، دار هنداو ، ال اهرة،  .44

 الوجوب : أد الواجب، هو الفول الذ  يثاب علا فولو، ويواقب علا ترةو. ×( 

 .2سورة الحأر، االية :  .45

 .185سورة االعراب، االية:  .46

و، البيير نصير  نيادر، دار ابن رأد، فصل الم ال فيما بين الحةمة والأريوة مين التصيال قيدم لي .47
 .33، ص2000، 8الأروق، بيروت، ط

 .28نفسو، ص .48

 .62نفسو، ص .49

 .119محمد عابد الجابر ، تهافت التهافت، مصدر سابق، ص .50

 .28ابن رأد، فصل الم ال، مصدر سابق، ص .51

ابن رأيد، فصيل الم يال وت ريير فيميا بيين الأيريوة والحةمية مين االتصيال، تح ييق : محميد عابيد  .52
 .62، ص1997رةز دراسات الوحدة الوربية، بيروت، الجابر ، م

 .562، ص1964ابن رأد، تهافت التهافت، تح يق: سليمان دنيا، دار الموارب، مصر،  .53

 .506محمد ابو ريان، تاريخ الفةر الفلسفي في االسالم، مرجل سابق، ص .54

، 1972يحييييي هويييييد ، دراسييييات فييييي علييييم الةييييالم والفلسييييفة االسييييالمية، دار النهفيييية، ال يييياهرة،  .55
 .176ص

 .67ابن رأد، تهافت التهافت، مصدر سابق، ص .56

 .122، ص1998محمد عابد الجابر ، سيرة وفةر ابن رأد، مرةز دراسات الوحدة الوربية،  .57

 .124نفسو، ص .58

 .40-39ابن رأد، فصل الم ال، مصدر سابق، ص .59



 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النزعات التوافقية بين الفلسفة والدين االسباب والغايات

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 130 -
 

 .38، ص2015عباال محمود الو اد، ابن رأد، مءسسة هنداو ، ال اهرة،  .60

 .865-864فت التهافت، مصدر سابق، ص ابن رأد، تها .61

رقاقده سمراء، مخلوفي فاطمة، ل الوالقية بيين اليدين والفلسيفة عنيد ابين رأيد ل، رسيالة ماجسيتير،  .62
 .46، ص2015جاموة قاصد  برباع، ورقلو، الجزا ر، 

حمييد، ابيين خلييدون بيين ن ييد الفلسييفة واالنفتيياع علييا التصييوب، دار الطليويية،  انظير : محمييد آيييت .63
 .24، ص2010بيروت، 

 .1209ابن خلدون، الم دمة، تح يق: علي عبد الواحد وافي، مصدر سابق، ص .64

 .1209نفال المصدر السابق، ص .65

 .1210نفسو، ص .66

 .1210نفسو، ص .67

 .1212نفسو، ص .68

 .1213نفسو، ص .69

 .1213نفسو، ص .70

 .1216نفسو، ص .71

 .1217فسو، صن .72

، 1980جييورج البيةييا، السياسيية عنييد ابيين خلييدون، توريييب موسييا وهيبييو، دار الفييارابي، دمأييق،  .73
 .79-70ص

محميييد آييييت حميييو، ابييين خليييدون، بيييين ن يييد الفلسيييفة واالنفتييياع عليييا التصيييوب، مصيييدر سيييابق،  .74
 . 32ص

 

 


