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 )فمسفتي الكندي وأبن خمدون(  21المحاضرة 

 

  -ولنتخذ نموذجين من الفالسفة لدراستنا وهما :

 هـ ( 151-251الكندي )  -2

وىي التي كان رائدىا الكندي ، إذ أشتغل الكندي وأصحابِو بالطب والرياضيات ثم أتصموا 
المشتغمون بيا بالكفر واإللحاد ، رتياب وُأتيم ن الفمسفة كان ُينظر ليا بعين االبالفمسفة وذلك أل

فمم يكن يتسنى لمدولة أن ترعاىا مباشرة أو بغير مباشر ، فكان الفالسفة يعقدون مجالسيم 
 نما بضعة أشخاص.ورىم ولم يكن عدد أتباعيم كبير وا  الفمسفية في د

مسممين( ، وُلِقَب الكندي بالعديد من األلقاب منيا )أبا الحكماء( و)فيمسوف العرب( و)فيمسوف ال
إذ حاول أن يوفق بين الفمسفة والدين حيث اعتبر جميع النصوص يمكن أن تُفيم بالمقاييس 

 العقمية .

 -كما وقد ظهر أثر الفمسفة اليونانية بوضوح في فمسفتِه ، وذلك من حيث أنُه :

 نزع الكندي في الرياضيات منزعًا فيثاغوريًا. -1

 األفالطونية. أعتمد في عمم النفس عمى الكثير من اآلراء -2

 أستقى األخالق من تعاليم سقراط وأفالطون -3

أخذ الكثير من آراء أفالطون في اإللييات بأستثناء ما يتصل باهلل وصفاتِو وبقضية ِقدم العالم أو  -4
خمقِو ، إذ أتجو أتجاىًا )معتزليًا( واعيًا واعتمد عمى العقل ولجأ إلى التأويل العقمي في تفسير 

 القرآن والحديث.
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 أبن خمدون -1

 -: فهو يبحث عنُيعتبر أبن خمدون فيمسوفًا تاريخيًا فيو يستسقي التاريخ من جذورِه الفمسفية ، 

 )ماىية وكيفية األحداث( ويبحث عن العالقة بين العمل والواقع االجتماعي . -1

 يعدَّ أبن خمدون رائد المفيوم الحديث لمتاريخ. -2

الجتماع والواضع األساسي لنظرياتِو في كتابِو ويعتبر أبن خمدون المؤسس الحقيقي لعمم ا -3
 )المقدمة(.

 

 -أما أهم آرائِه الفمسفية والجوانب االجتماعية التي اعتمدها أساسًا في كتابتِه التاريخية ،هي:

 قدم نظريتِو )نظرية العمران( حول كيفية قيام المجتمع فأعتبر العمران ىو األصل. -1

 ثالثة ) ظاىرة نفسية ،وظاىرة االقتصادية ،وظاىرة السياسية(أن االجتماع البشري يستمزم ظواىر  -2

 قدم نظريتِو في قيام الدولة والمسماة بنظرية )األطوار واألجيال أو التعاقب الدوري لمحضارات(. -3

أن االجتماع البشري يقوم أصاًل عمى الحاجة والضرورة بين أبناء المجتمع مخالفًا ألرسطو في أن  -4
اجتماعي بطبعِو ، فقد عمل أبن خمدون أن اإلنسان اجتماعي بالضرورة أي  اإلنسان االجتماعي ىو

 لتمبية حاجاتِو الضرورية المتعمقة باآلخرين.

البايولوجية( والتي مفادىا ) إن الكائنات المادية  –يعتقد أبن خمدون بأساس نظرية )وحدة المادة  -5
قي تدرجًا تصاعديًا( ، فاإلنسان يتصل بعضيا مع البعض اآلخر أتصااًل مباشرًا وتتدرج في الر 

 ِنتاج لمطبيعة وأعمى ِنتاج ليا.

دافع أبن خمدون عن وجود قوانين موضوعية تسير الطبيعة والمجتمع والتزامِو بمبدأ الحتمية  -6
 المناقض لمجبرية.

 أقام أبن خمدون نظريتِو السياسية في قيام الدولة عمى العصبة )العصبية(. -7


