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، للتدت آيرات ثييرتف فري إن معاني العقل في اللغة ترتتط  طرالن ي لالمنرل  لر  مرا ظرل م  رلت        
فضل العقل في اإلسالم للتدت أ اديث تطاينت في دتجة قلت ا لتنل رت مرداتع  لمرال المسرلمين فري 

 الثيفية التي ُدتع ط ا العقل من قطل ا تطعًا لمشاتب ظؤالل العلمال الفلسفية .
. للقررد تعررددت لن ررت الفالسررفة الغتطيررلن  لرر  العمررلم ن ررتات تنل ررت ظرري اعدررت  طاتجاظررات متعررددف  

مثلنات العقل ط سب المدتسة التي دتست ل سب استدتاك ثل من العلمال الذين ن تلا ل ذِه المثلنات 
. لثان ظناك من يت  طأن التفثيت ظل العقل لطعض الطرا يين جعرل ثرل مثرلن مرن مثلناترم ظرل طمياطرة 

ة مثلنررات تررؤدا ل ررا   لطعضرر م قررال إن العقررل جملرر العقررل  ثرراإلدتاك ل الررل ي ل االنتطرراه ل  يتظررا
متطاينة . ليعد التفثيت االستتاتيجي ا رد أنرلاا التفثيرت التري ترت م ط را اإلداتف لتع ري ل را أظميرة فا قرة 
لالسيما في  القتم مل المؤظالت المعتفية ل االدتاثية لالفثتية لالشدصية الم للب تلفتظا في شدص 

ثعنصرت م لرلب التفصريل فيرم لقرد تعرددت التعراتي   االستتاتيجي لتفثيته ، لظذا قاد إل  دتاسة اإلطداا
الملضرل ة لرم لتنل ررت  لر   رردف أسرع ، ثران ثررل من را من لررث لمفثرت أل طا رث فرري  تيقرة دتاسررتم 
 لل اظتف اإلطدا ية ، إذ تنل ت المداتع الفلسفية في االظتمام من ، المنتج اإلطدا ي إل  المطردا نفسرم
إل  العملية اإلطدا ية ، لثان ظذا ناطعًا من  طيعة تثلين المجتمعات التي ُدِتَع فري اإلطرداا ، لمرن يرم 
االشررتقاقات الفثتيررة الترري تطلررلتت مررن نتررا ج ظررذِه الدتاسررات لذلررك تطعررًا ل طيعررة نشررأف ظررذِه المجتمعررات 

لمي طشرثل  رام ، طمرا يسرط  لأظداف ا لتسالت ا ل تيقة تعامل را مرل المثرلن اإلنسراني الرل ني أل العرا
تؤ  م ددف  ل  ظذِه الدتاسات . إن دتاسرة اإلطرداا ل القترم طراإلداتف تع ري ان طا رًا  رن المرد  الرذا 
يجب إن تطلغم إداتف اإلطرداا فري  تيقرة التعامرل مرل المن مرة طشرثل  رام ، مرن ج رة لتعامرل المن مرة 

 القت را طتسرالة المن مرة لاسرتتاتيجيت ا الثليرة مع ا من ج ة أدت  . إذ تن يم إداتف اإلطداا لأظرداف ا ل 
 اإلطداا مل ثافة متافث المن مة إداتفالفت ية ط يث تتلاصل  تلاإلستتاتيجيا

ليصطح اإلطداا  ماًل يلميًا للجميرل ، طغرض الن رت  رن المسرتل  القيرادا أل االمتردادات اعفقيرة لطمرا  
داتف  ردم التأثرد لالثلفرة  يت لب من إيجاد ل ا فًا إلداتف اإلطداا في المن مة تدلرث التشرجيل لال مايرة لار

لأظدا   تلالقياع لتثلين يقافة أطدا ية إليجاد  طقة من مدتال اإلطداا يست يعلن صيا ة استتاتيجيا
 لإلطداا تعم ثافة اتثان المن مة . 

 


