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 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 ابن رشدعند  ينالد  و الفلسفة 
 

 يس عماري :األستاذ

 فلسفة القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 1    .1  

 

 أهداف الدرس : 2
 

إشكاالت الفلسفة الوسيطة  وتحديد بعض األطروحات الجوهرية التي كانت بعض الدرس إلى النظر في يهدف 
أحد  من وجهة نظر شريعةوال حكمةبين الفالسفة وعلماء الكالم السيما في تحديد العالقة بين ال اختالفمحل 
 الفالسفة أهم  

 

 

 ملخص الدرس: 3

اهتمام ي حظيت بالمسائل التأهم  ين أو العقل والنقل أحد أو الفلسفة والد  تعد  مسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة 
مة فصل المقال وتقرير ما بين الحك، وقد خص ص ابن رشد كتاب الفالسفة سواء أكان قبل اإلسالم أو بعده

ين بلتوفيق مسألة اكما هو بي ن من العنوان للنظر في هذا اإلشكال، إذ يعالج هذا الكتاب والشريعة من االتصال 
في: "الفحص على جهة النظر  والمتمث ل بالنظر في الغرض منهابن رشد  هالحكمة والشريعة، لذلك استهل  

لى عالشرعي: هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع؟ أم محظور؟ أم مأمور به على جهة الندب أو 
 . جهة الوجوب؟"
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 يساسا فأشكاالت التي نعتقد أن ها في غاية األهم ية والمتمث لة سنعمل في هذا الدرس على اإلجابة عن بعض اإل
ليها دعا إ هل إن  الشرع قد أبطل االستعماالت أو االستخدامات العقلي ة للنظر في األمور الشرعي ة، أم أن ه قد

ل فبأي  جهة ح   ذا ما سلمنا باألمر الثاني دون األو  م باح أمهو  الشرع على النظر العقلي هل م  ك  وأوجبها؟ وا 
 مأمور به؟

ة بل سنركز على تحديد دالالت المصطلحات الفقهي   ،لن نقتصر في هذا الدرس على النظر في هذه اإلشكاالت
لي ة ة وجدالتي دعا إليها ابن رشد، وسنهتم  أساسا بتبي ن معاني القياسات المنطقي ة، والتفرقة بينها )برهاني  

، لةن الدالعن اإلشكاالت التالية: هل إن  النص  الشرعي بي ن المعالم وبي  وخطابي ة...( كما سنعمل على اإلجابة 
الناس  ؟ أليس تفاوت وباطن ا الغاية من أن يكون للنص  ظاهرفم ،أم له ظاهر وباطن؟ ولم ا بطل األمر األو ل

ر ازدواجية خطاب الشرع؟ أليس من الحكمة مخاطبة الناس   ون؟ أالبما يفقهفي القرائح وتفاضلهم فيما بينهم يبر 
اقض ا التنيستوجب مثل هذا األمر إعادة النظر فيما يبدو لنا متناقضا في الشرع ومتباينا؟ وأليست الغاية من هذ

ن كان األمر كذلك فهل إن  التأويل متاح  أليس لكل  الناس؟ تنبيه الراسخين في العلم على ضرورة التأويل؟ وا 
الحقيقة بالتصريح بحقيقة التأويل لكل  الناس أم أن ه يتوجب التصريح ؟ وهل من الحكمة  قانون و للتأويل شروط

  قدرة على فهم المؤ وَّل؟...  مإال  لمن تكون له
 

 تخطيط الدرس:  4

  ابن رشدعند  ينالد  و الفلسفة 
 مقدمة

 فصل المقال غرض كتاب القسم األّول:
 األحكام الشرعّية -
 القياس الفقهي -
 نقل التواتر -
 المنطقي القياس -

  يالبرهانالقياس 
 القياس الجدلي 
 القياس المغالطي السفسطائي 
 القياس الخطابي 

   التصّور والتصديق -
 التصّور 
 التصديق 

  الناس مراتبالقسم الثاني: 
 باطنالشرع ظاهر و القسم الثالث: 
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 التأويلالقسم الرابع: 
 قانون التأويل  -
 وجوب التأويل -
 ضرورة اقتصار التأويل عند أهل النظر -
 أهل النظر بالتأويل من أهل الفقه أحقّية -

 ضرورة العودة إلى كتب القدامىالقسم الخامس: 
 الفلسفة والشرع القسم السادس:

 الخاتمة
 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 : بيبليوغرافيا موجزة 6 

 المصادر

 بيروت، 1، ط1ق ماجد الحموي، دار ابن حزم، ج تحقي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد، 
1995. 

أحمد عبد بيترورث و شارلز تلخيص كتاب البرهان، تحقيق محمود قاسم، مراجعة وتقديم وتعليق ت ـــــــــــــــــــــــــــ،
 .1982المجيد هويدي، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، 

جهامي،  قيق جيرارة وتحتلخيص منطق أرسطو، كتاب أنالوطيقا األو ل أو كتاب القياس، دراس ـــــــــــــــــــــــــــ،
 . 1992، 1، دار الفكر الل بناني، بيروت، ط 4مجلد 

 يروت، )د. ت(، ب1930تهافت التهافت، تحقيق موريس بويج، المطبعة الكاثوليكية  ـــــــــــــــــــــــــــ،
دير لعلوي، تصالد ين الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق وتقديم جمال ا ــــ،ـــــــــــــــــــــــ

  .1994، بيروت، 1محمد عالل سيناصر، دار الغرب اإلسالمي، ط 
دار  ،مد عمارةحقيق محدراسة وتفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال،  ـــــــــــــــــــــــــــ،
 .2012، سالمال
 .1964، 2 طلمصري ة، اأنجلو  مناهج األدلة في عقائد المل ة، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مكتبة ـــــــــــــــــــــــــــ،
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 تحقيق وتقديم وتعليق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، الحروف كتاب ،(نصر أبو) الفارابي ،
1969. 

  .1986 ،بيروت لبنان، ق،المشر  دار مهدي، محسن وتعليق وتقديم تحقيق أخرى، نصوصو  المّلة ـــــــــــــــــــــــــــ،

 المراجع

   منسية )مقداد عرفة(، الحكمة صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة مقترح في قراءة ابن رشد، ضمن
(، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة، تونس، 2014-2013محاضرات بيت الحكمة )

 .71-33ص 

 Belo Catarina, Averroes the Decisive Treatise, in Islamic Philosophy, Oxford, 2017. 

 Heller-Roazen Daniel, Philosophy before the Law : Averroes’s Decisive Treatise, in Critical 

Inquiry, vol 32, N° 3 (spring 2006), pp. 412-442. 

 Ellul Joseph, Religious discourse and Philosophy Ibn Rušd and Thomas Aquinas, in 

pozanankie Studia Teologiczne, 29 (2015), pp. 27-53. 

 Lèon Gautier, Traité Décisif sur l’accord de la religion et de la Philosophie  suivi de 

l’appendice (Dhamima), 3eme édition : Carbonel, Alger, 1948, (XV) 15. 
 Richard C. Taylor, Ibn Rushd / Averroes « Islamic Rationalism », in Medieval Encounters, 

15 (2009), pp. 225-235. 
 Richard C. Taylor, Truth does not contradict Truth, Averroes and the Unity of Truth, in 

Topoi, vol 19, N° 1, 2000, pp. 3-16. 

 ائمة االشغال التطبيقية :ق 7 .2

مد حقيق مح، دراسة وتفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،ابن رشدالنص األّول: 
 .36-35،  ص 2012عمارة، دار السالم، 

 

محمد  دراسة وتحقيق، فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،ابن رشدالنص الثاني: 
 .39-37 ،  ص2012ار السالم، عمارة، د

محمد  ، دراسة وتحقيقفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال، ابن رشدالنص الثالث: 
 .39-38 ،  ص2012عمارة، دار السالم، 

محمد  ، دراسة وتحقيقفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال، ابن رشد: النص الرابع
 .66-65 ،  ص2012دار السالم،  عمارة،

، دراسة وتحقيق محمد فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال، ابن رشدالنص الخامس: 



 5 

 .67-66 ،  ص2012عمارة، دار السالم، 

، ط لمصري ةا، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مكتبة أنجلو مناهج األدلة في عقائد المّلة ابن رشد، :النص السادس
 .251، ص 1964، 2

ة، ط لمصري  ، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مكتبة أنجلو امناهج األدلة في عقائد المّلة النص السابع: ابن رشد،
 .183-181، ص 1964، 2

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

 المفاهيم أهم  تحديد 

 قراءة النصوص وتحليلها

  ن من النصوص المختلفةكممتناول أكثر حد  

 رشدي ةالتبي ن طرق البرهنة و  والمقارنة بينها النصوص مقارعة
 

 

 
 

 


