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 قصة حي بن يقظان/ ابن طفيل

 دراسة حتليلية
 م انتصار خليل حسن.م

  0222/ 62/ 9: تاريخ القبول 0222/ 7/ 02: تاريخ التقديم

 قدـــــةامل

ف ففابنسفف  ذابففففنبنال وففدبنا   يففاب ففييبب،فلسفف ابن ففيب  يففلبفففتبفلسفف اب  في يففا
يب  يلبوذيب نا  ي ابإيبناظدفبنا ذديختبنافيبعذشهبن .بلفنفببفلس يابل عذدضا
فاف بنيبنا لسف ابناعد يفابنمسف ليابوذدفوبلفاب ىفلوبناف ب.بي  لببلثلبففف بنا لسف ا

 ايسوبفف بب،لد لابليبنادضجب  ل وب ج ابفلس اب جلعب ييبنالفنفببنال عذدضا
 فافف بالففذبوففذيبال لسفف ابب، ففلبغذيففابنج لذعيففاب ع ذيايففابنيضففذب،غذيففابلديجيففابف سففب

ابنا ففدوب نالفففنفببنمسفف لياب ففاايلب عففاب،ع نألفوففذدبلففيبىففا ب نسففعبعلفف بنالج لفف
ب،اعل بنافدغ بلفيبنيبناعايفابلفيب لف بنا فدوبوذدفوب دفا ب د سفيذبعفيبنا لسف ب،ندفن ب

ب.بإالبنديذب    بأفوذدًنبفتبنا ج ابس نءب  دوبنا لس ابن بأدود يذ
 عابنيبللدذب   ايابناغذيابنألسذسياب نايفافبلفيبنا  فربند ايدفذبو ذ فابنا  فرب

ب:بنال تعل بناد  ب
 ضفف دذبفففتبنا لييففابناغذيففابب،ي سفف بنا  ففربنافف بث ثففابل ذ ففرب  لييففاب خذ لففا

  دذ ادفذبففتبنال  فربنأل لبنا ييفابنا وديفابنا فتبعذىفدفذبن فيبب،نألسذسيابليبنا ىفا
نلففذبنال  ففربناثففذدتبف ففابعدضففدذبفيففهبدظديففابن ففيب  يففلبفففتبب،  يففلب د ففا بال  سفف ا

نال  ففربناثذاففربف ففابوففذيبييففافبنافف بإ ففدن ببنلففذب،  ىففيلب ند  ففذءبنالعدفففابنمدسففذديا
 لفففيبفدفففذبب، ففففتبإث فففذوب ن ايفففابنا  ي فففاب،غذيففابأسذسفففيابففففتبلىفففاب فففتب فففيبي ظفففذي
 فد بناد فذيجبنا لسف ياب أخيفدًنبللدفذب فاادن بأ.بسل دذبناض ءبعل بفف بنا لس ابنا  في يفا

ب.بفتبخذ لابنا  ر

                                                 

ب/بجذلعابنال ىل.انب/بوليابنآل لس الس بناب
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 املبحث األول

 (راع األضدادص)البيئة الفكرية ووضع املشكل

 الخالفات المنهجية التي عاصرها ابن طفيل: أولا 

يبن يب  يفلبوفذيبلفابىف دبادفذب  فلبلىف هب فتب فيبي ظفذيبعل بنادغ بليبأ
ب– ففف بيد لففوبفففتبنو سففذ هباللعدفففابفففتبج يففًدبلع  اففاب لذلففًذبعففيبناعففذا بناخففذدجتب

وادسففذيبب،يبن ففيب  يففلبفن ففهإالبأب–واالاففابعلفف بندعففان بنالفففثدنوبنا وديففابأيففًذبوذدففوب
 نا لسف اب.بوفذيب البشف بففتبفاف بن فيبعىفد ب ن فيب يي فهبنالج لذعيفاب، ج اب ذا عفلل

فتبخيدب ع يدبعيبنالدذخبنا وديبنال  ا بب،نا تب ضعيذبن يب  يلبفتبلى هبفف 
ب.بنافيبعذىد 

 سفجلبخ ىفابلىفاب فانخلبا نيفدبب،جذءبن فيب  يفلبففتبنا فديبناثفذدتبعشفد
ايسفففجلبخ ىفففابلىفففابب،نافففاييب نا لسففف ابناث ذففففاب  خذدجيفففذبففففتبناث ذففففابناعد يفففاب فففيي

ديخبلفففيبنألاففففبناففف بنايفففذءبففففتبلىففف هبنألا يفففابنا ذديخيفففاب نا فففاب،  ففف دبنا لسففف ابوليفففذ
 ابوذدفوبنا لسف ابناعد يفابنمسف لياب ذا عفلبففتبف.ب(1)نادل يابنا لس ياب تب يبي ظذي
لففعبفافف بناوفف بنايذيففلبلففيبنا ففدنرببب نافففيبي دذسففب، ذجففابنافف بففففنبنالجيفف ابناو يففد

   اوبففتبأ يفذيبوثيفًدبناف بب، ولبلذبفيهبليبنخ  فذوب ىدنعذوبفودياب،ا لس تن
ب.بل لب  دويل

ب:ب(2)لذبأف بناخ فذوبنالديجيابنا تب ولوب  جهبن يب  يلبناد ايبفيتأ

نافيبف بناخف فب فييبب،ناخ فب ييبنا ولاب ناشديعابن ب ييبنا لس اب ناايي .2
لذيبىفففذ ببناشفففديعاب ن سفففذلبناففففيبفففف بناخففف فب فففييبسففف ب،ناع فففلبب ناد فففل

 .بىذ ببنادظدب ذا ى دبنادل يبفتبلىاب تب يبي ظذي

                                                 

،باندبناشف يبناث ذفيابناعذلا،ب غانا،بنا  عابلادتبىذاح:بن يب  يلب لىاب تب يبي ظذي(بب1)
 .ب18،بصب2888نأل ا ،ب

 .ب14-12ناسذ و،بصبب(ببيدظد،بنالىاد2)
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ناخ فب فييبأففلبنادظفدب  فييببنافيبيلثلب،ناخ فب ييبنا  س اب نال ى فا .1
ف بناخ فب فييب فتب فيبي ظفذيبىفذ ببنالشفذفاًب  فييبب ب،أفلببنالشذفاً

 .بن سذلبىذ ببنادظد

دلياب  فففييبأدسففف  بىفففذ ببناخففف فب فففييبن فففيبسفففيدذبىفففذ ببنا لسففف ابنالشففف .4
 .بنا لس ابناي دذديا

 شفففايبنا فففدوب فففييبنا فففذدن تبب،ناخففف فب فففييبن فففيب  يفففلبد سفففهب  فففييبن فففيب ذجفففا .1
ب.ب ناغ ناتبفتبدظديابنالعدفاب ادجذوبناسعذاً

أ ايفففففذءبدعلفففففابن فففففيب ذجفففففاب  فففففييبل لففففففبب(1)ناخففففف فب فففففييبل لففففففبنالفففففدن  يي .5
ب، لفيبناغ نافتبخذىفابأ ايفذءبدعلفابن فيب  يفلبلفيبنا لسف ابعذلفاب(4)نال  ايي

ف ففابأعففذاباففهبنال  ففا يبنالد اففاب نالع  ففذدب عففابنيبوففذيبنالدن  فف يبلففابن دلفف نب
 .بو  هب  دل نب ان ايذب ييبنادذس

 ففف بناخفف فب ففييبب،ناخفف فبنا ففذديختب ففييبأفففلبناظففذفدب  ففييبأفففلبنا ا يففل .6
ب.بس لذيبنال لس ب ظذفدبناشديعاب ن سذلبا ى يدبأفلبنا ا يل

 لفلسفة والفالسفة نقد ا: ثانيا  

وففففذيبن ففففيب  يففففلبفيلسفففف فًذبلففففابجلففففعب ففففييبنالسفففف  دنءب نالسفففف االلبفففففتبدظديففففاب
ولذبوذيبلابجلعب ييبنالعدفابنا سياب نالعدفابناع لياب ند   بلفيب ذىفلبب،نالعدفا

ناجلففعب ففييبنادظففدي ييبنافف بنالعدفففابنا اسففيابنا ففتبفففتبغيففدبنالعدفففابنادظديففابنا ففتب
سف يلببخ صبناد فذيجبلفيبنال فالذوبنا فتبففتلب نسف     بعلف بنالسف  دنءب نالسف اال

نا  س ابنألدس يييبنافييبلدي بفتبدظدبن فيب  يفلبلفيبف سف ابنمسف  بن فيب ذجفاب
يبليبأدنابنا  ي ابفلي ل يذبيب  يلبس يليلذبألدهبوذيبلابدأ بأفل بي  عبن ب، نا ذدن ت

بب.(1)فتبأسدندبنا ولابنالشدليابنا تبفودفذبن يبسيدذ
نا ففتب ىففلوبنايدففذبفففتبو ففببأدسفف  ببيبنا لسفف ايب  يففلبوب الب ظففيبأ ففي فف لبن

فوففففلبفففففف بب.(2) فففففتبو ففففذببناشفففف ذءب  ففففتب يفففففنبناغففففد بنافففففيبأدا ففففهبوب، ففففتبدىففففد أ
                                                 

 .ب14ن يب  يلب لىاب تب يبي ظذي،بصب:ب(ببلادتبىذاح1)

 .ب222 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل2)
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 ن ففيب  يففلبب، ففف ب لفف حبنا  ي ففاب،نا لسفف ذوبالب  ففتب ففذاغد بنافففيبيدشففا بن ففيب  يففل
ىفلبنايدفذبلفيب يربي  لبوب نلذبلذب بب،يبو ببنا ذدن تبوثيًدبناشو  ي  لبىدن ابأ

 لسف ابفيفتبوثيفًدبناشفو  ب لفذب دابلديفذبففتبناب،و ببن تبدىدبفاوثدفذبفتبنالد و
ناللفابنا ذضفلا(ب  فذءبناد ف سبناشفديًدب عفابنالف وبففتبنآل ب)ث وبففتبو فذبف ابأب444

ناسيذسففابنالاديففا(ب اديففذبلد لففاب ىففذيًدبنافف بناعففا ب)ثفف بىففد بفففتب444البديذيففابايففذب
 نديففذبب،خفف و(بشففييًذبلففيبألففدبناسففعذاًبنمدسففذدياو ففذببنأل)ثفف ب ىفففبفففتبشففد ب444

 وفلبلفذبيففودبغيفدب:بث بع ببفا بو لًذبففنبلعدفذ ب444ندلذب و يبفتبفف بنا يذًب
 نا  ي ابنيبففنبنا   لبفتبنآلدنءبليبل لبنا ذدن تبيثيفدبناشف بب.(1)ففنبفي بففيذيبو

 نفيفاب فذالدناببوفا با ب ويبنا لس ابنا تب ىلوبنا بنالغدببليبو ببأدسف  .ب  ذًب
لففيبناوشفففبعففيب  ي ففابن ىففذلبناع ففلب ففذهب   ي ففابنالشففذفاًب نا ضفف دبفففتب فف دب

بب.(2)نا اليا
فا بندهبلفعب دي  فهبناع ليفابناىفذدلابب،لذبن يبسيدذبف ابأعجبب هبن يب  يلأ

 لففعبففففنبب.(3) نيبافف بيوففيبلففاب ف لففهب، نخفففبفففتب ىفف هب،لففاب دسفف بل ففذ بأ اففتبناىففاو
يبسففيدذبالبناشفف ذء(بال فف)فو ففذبب،ن ففيبسففيدذبالب  ففتب ففذاغد بيبفلسفف اإالبأب،نمعجففذب

فلفيبنخفففبففففنبناو ففذبب.بنادففذسبنا ولففابنالشفدليابلففيبنجليففذبي فتب ذاغذيففابنا ففتبي لفب
افف بي ىففلب ففهبنافف بناولففذلب سفف لذبدسفف هبب،علفف بظففذفد با يبنيبيفف   يباسففد ب  ذ دففه
بب.(4)ن يبسيدذبد سهبنا بفا بفتبو ذ هبناش ذء

ب،عدففهبن ففيب  يففلبوب نلففذبو ففببناشففيخبن ففتب ذلففابناغ ناففتبفي فف لب، نلففذبناغ ناففت
 يو دبففتبأشفيذءبب،يد  بفتبل ضعب ي لبفتبآخدب،في ب  سببلخذ   هبالجلي د

 يففربب،ليفف نيبناعلففل() لففابنع فففدبعففيبففففنبنا عففلبفففتبآخففدبو ففذب444ثفف بيد  ليففذب
 دأيبب444دأيبيشففذد بفيففهبناجليفف دبفيلففذبففف بعليففهب:ب ىففبنيبنآلدنءبث ثففابألسففذ 

                                                 

 .ب221 تب يبي ظذيب،بصب:ب(ببن يب  يل1)

،ب1تبنافف بأيففذ بن ففيبخلففا ي،باندبناعلفف بالل يففيي،ب يففد و،ب  ففذديخبنا وففدبناعد فف:ب(ببعلففدبفففد خ2)
 .ب619،بصب2898

،بصب2895،ب4فلسففف ابن فففيب  يفففل،باندبناو فففذببنال دفففذدت،ب يفففد و،ب :ب(ببع فففابنا لفففي بل لففف ا3)
 .ب14

 .ب224 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل4)
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يب  ففييبد سففهب دأيبيوفف يب ففييبنمدسففذب444 يب  سففببلففذبيخذ ففبب ففهبوففلبسففذيلبيوفف
  ىلب ل بب، ذب ذلابلليبسعابناسعذاًبنا ى   الش بعدادذبفتبأيبناشيخبأب444

نال نىلبناشدي ابنال اساباويبو  هبنالضد يب يفذبنالشف للابعلف بعلف بنالوذشف اباف ب
بب.(1) ىلبنايدذبو

يل ا بن يببفي ب انياًبب، س ابنالغدببناعد تإلذبفيلذبي علوب د ابن يب  يلبا 
لففابشففغل هبب ب،إالبنيبو  ففهبدذلىففاب  جيففً بناع ففذًدب، ادففهبىففذ ببففففيبثذلففبب، ذجففا
ا فاايفبي  لبن يب  يلبوب أوثدبلفذبي جفابافهبلفيبنب، ففنبيدذفتب ديوبنالعدفاب،نااديذ

د سفهب لفابىفد بفف بب444لذبو  هبناوذللابفيتب جيً ب أب444فادلذبفتبغيدبوذللاب
بب.(2) فا بو

 املبحث الثاني

 ارتقاء اإلنسان

ا ففتب ففيبباندىففببجففلبنف لففذ بن ففيب  يففلبفففتبناادجففابنأل افف ب ذا يففذًبناع ليفف
 ا ففابلسفف بن ففيب  يففلبب،ي ظففذيبن بلففذبي ىففلب يففذبلففيبنا يففذًبنا  يعيففابن ىففذاًلب ثي ففذًب

أسففذ يع(ب جعففلبوففلبأسفف  ابسفف عب) يففذًب ففتب ففيبي ظففذيبسفف عابألسففذ بن بنا ندبسففلذفذ
  يفففنبيوفف يبن ففيبب.(3)نوبففف  بنا  فف دبناع لففتبا ففتب ففيبي ظففذيبفففتبخلسففييبعذلففذًبسففد ب

 فففف بافففيسبلديجفففًذبدظديفففًذبب،  يفففلبلفففابدسففف بنالفففديجبنال ىفففلبناففف بلعدففففابببنا  ي فففا
 لبف بفضً بعيبفا بلديجًذبعلليًذب  يً بوب ففنبي  ذ بناف بل فاندبلعلف  ب،ف سب

ل ذلب ب،ليبنا لذيبغيدبيسيد بب.(4)وابوليذبعل بففنبنا يذايل فدنحبليبناش نغلب ن 

                                                 

 .ب225-224 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل1)

 .ب221(ببنالىادبناسذ و،بصب2)

(،بب14)(ببلجلابادنسذوبفلس يا،بلس بناادنسذوبنا لس يابفتب يوبنا ولا،بناعدنو،ب غانا،بناعاا3)
 .ب244،بصب1449

ب.ب226 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل4)
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 (1)ـراحل تطور الوعي لدى املتوحد: أواًل

سفف نءبجففذءب ففتب ففيبي ظففذيبلففيبأ فف ييب  ىففلبنافف بناج يففًدبعففيب: ىاألولةةلمرحلةةة ن
فايبنأللدبب، ظد فبلعيداب( خلدبنا يي)ن بد جبعيب ديوبنا  ااب، ديوببناىافا

 اففابعفف اًلب ذلففًذبعففيبناعففذا بناليفف بففف ب جفف ابوففذييبإدسففذدتبلذ ففلبال يففذًبفففتبج يففًدبلع ب
أيبب، فتبفف بنا ذاابس    دبنا يذًبناع لياب ناد  يفابايففنبنمدسفذيبفن يفذًبب،ناخذدجت

ب.ب لع لبعيبأيبلفثدبنج لذعتبن بث ذفتبن بع ذيايبل د ر
ففتبفففنبنافا دب علف بفففنبنمدسفذيبب،د وبناظ يابفتبففنبناا دب تب يبي ظفذي

 ففدي ب)لففيبنا ي ندففذوب  علفف بلديففذبسفف دبع د ففهبل ذوففذًبأىفف نوبنا يفف نيب أاافففبعففاانًب
ب.(2) نسففف علذلبناعىفففذبففففتبنافففافذابعفففيبد سفففهب عفففيبل  فففهب،نا يففف نيب  ففف دوبنألشفففجذد

.بفيتبأل دب  يعيابال ابليب فا ثيذب، ي خللبفف بنالد لابنا فودب نا خيلب ناعذ  ا
ادن بناففد صب  انيففابنا  فف دب   عففلب وذدففوبفففف بنالد لففاب انيففابنال  ظففاب نال ذددففاب ن 

نا ذجففابنافف بنا لذيففاب سففابناففد صب  ففًذب ذا يففذًب ل ذفظففابعلفف بنا  ففذءب ذا لذسفف بلففيب
ب.(3)ناانخلبفتبناخذد ب  ذا يلفاب  فذال لفبإ نءبأخ فذدبنا ييفاب   فايذ يذبلفيبناخفذد 

 فففففنبفففف بنألسففف  ابنأل لبب،  ل فففابففففف بنالد لفففابلفففيب الا فففهبناففف بعلفففدبسففف عبسفففد نو
ب.ب سبب  سي بن يب  يل

  ل فففابلفففيبسفففيبناثذلدفففابناففف بنا ذايفففابب،(نألسففف  ابناثفففذدتب ناثذافففر): نيةةةةالمرحلةةةة ال ا
يبف ذ لب فتب فيبي ظفذيبأب،فتبل لعبففنبناا دبلذ وبناظ يا.ب ناعشدييبليبناعلد
فشففوبىففادفذب  ىففلبنافف بنا لففبب نسفف د جبنيبناففد  ب وفف يبفففتبب،يعففدفبسفف ببل  يففذ

ناجسففايبنيببا ففابنسفف  ذاب ففتب ففيبي ظففذيبفففتبفففف بنالد لففاب علفف بناىففعيا.بنا لففب

                                                 

،ب دظديففففابنا وففففدبنال   ففففاب  ىففففلب ففففابيسفففف خالهب عفففف بنا  سفففف ابنالسففففللييلىففف لحبنال  ببب(1)
يابلشفولابنالعدففاب ناوشففبعفيبلع يفذوبلفذب دنءب لجللبنالشو وبنا لس يابنمس ليا،ب  ذا  ا

نا  يعففاب عففيبلشففذولبنألخفف و،بفيففلبناع ففلبلففذادبعلفف بناوشفففبعففيبفافف ،ب نفنبوففذيبلذىففدًنبعففيب
ب.ب(219يدظد،بلجلابادنسذوبفلس يا،بصب)ببب.بفا بفيلبفدذ ب سيلابأخد 

 .ب644 ذديخبنا ودبناعد تبنا بأيذ بن يبخلا ي،بصب:ب(ببعلدبفد خ2)

 .ب54ن يب  يلب لىاب تب يبي ظذي،بصب:بىذاحب(ببلادت3)
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 ع لفففابوفففلبب، يو شففففب  يعفففاب لذفيفففابوفففلبلديلفففذب،ي ىفففلب فففييبناجسفففابببب نافففد  
فلفيبنا  يعفتبنيب  لدوف بع ن  فهب ف لبب،لذبعل بناىعيابناعذ  تأب،لديلذب ذآلخد

 وفذيبفففنبنا عفابناعفذ  تب ذعثفًذبعلف بب،ناظ يابنا تبلا هب ذا يذًب وذدفوبسف  ًذبا  ذيفه
بب.(1)عل بنالف لذ ب ناش  ابولذبوذدوب ذعثذًبب،ناوشفب نا عدف

لففيب يففربنالف ففدن بال   ففوبب، لففابوذدففوبفففف بنالد لففاب انيففابنا دي ففابناعلليففا
 دجفففابفدفففذبنالسففف  دنءب عففف لبب،لفففيبىفففاوبنال فففد  بدظفففدًنب د يجفففابنا جديفففببعلففف ًب

ب،فففذاد  بفففتبسفف ببنا يففذًب سففدفذب.(2)ناع نلففلبالعدفففابناعذلففلبنا ذعففلبسفف ببناظففذفًد
ب.بناخب444سلعب ناعييب  ىدب فتبنا تب جعلبنألفيب 

.بيلفيبسفيبناثذديفاب ناعشفدييبناف بناثذلدفاب ناعشفديب(نألسف  ابنادن فع): المرحلة ال ال ة
فتبففنبناا دبأاد ب تب يبي ظفذيبناعفذا بنا  يعفتب خىذيىفهبففااد بنيبنألجسفذ ب

يبنا يفف نيبي يففابعلفف بناجلففذاب ذا دوففابنمدنايففاب أب،ف نوبنل ففاناب ث ففلب  دوففابل  سففًد
ديلذبل   ل ذيبفتبعذالدفذب،عدفبوفا بناى ًدب نالذاً بب444 خففبي وفدبففتبثف بأب، ن 

ف وفدب  الففلبب( خففذدب،سفذيلب،ىففلب)ألفدب  ففالبناىف دبنالخ ل ففابعلف بنالففذاًبنا ن فاً
 فوفففففنبن جففففهبال  ويففففدبفففففتبففففففنبب، نسفففف د جبنافففف بندففففهبال ففففاباوففففلب ففففذاربلففففيبل ففففار

 فاربب444لدبففنبنا ذعفلبي  لبن يب  يلبوبفللذبال باهبليبأب.(3)نا ذعل()ناُل ار
ب، ألدففهبافف بيوففيب عففابفففذدوسبعففذا بنا ففسب،اففهبشفف وب ثيففربنافف بلعدف ففهبعلفف بنا  ىففيل

فدآفذبوليذب  وف يب فذًدب   سفابب444جعلبي لببففنبنا ذعلبعل بجيابنال س سذوب
ب.(4)فا د يذبوليذب ند  لوبفود هبنا بنألجسذ بناسلذ يابوب444 ذًدبأخد ب

وذدفففوبنالد لفففابناسفففذ  ابب،45-18ناخفففذلس(بلفففيبسفففدابنألسففف  اب): المرحلةةةة الراب ةةةة
عفدفب فتب.ب  اأبففتبفففنبنافا دبي  وفدبففتبناسفلذءب،لاخلبد  بفلس اب  اًبنا ج ا

                                                 

نا وفدبنا د ف يبعدفابن فيب  يفل،باندبنلفدأ،ب يفد و،بنا  عفاب:ب(ببيدظد،بع ابنألليفدبشفلسبنافايي1)
 .ب41-41،بصب2886ناثذديا،ب

 .ب56ن يب  يلب لىاب تب يبي ظذي،بصب:ب(ببيدظد،بلادتبىذاح2)

 .ب642-644ن يبخلا ي،بصب ذديخبنا ودبناعد تبنا بأيذ ب:ب(ببيدظد،بعلدبفد خ3)

 .ب265-261 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل4)
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ناعفففذا (بل دذفيفففابلجلففف اب) نيبناسفففلذءب،يبناسفففلذءب ناو نوفففببأجسفففذ ففففتبفففففنبنافففا دبأ
ب  دو فففهبالب،  لفففذبنيبناعفففذا بل  فففد ب،يبناعفففذا ب جلل فففهبُل فففاسر أب444ألديفففذبجسففف ب

ألدفهبنيبوفذيبب،ف  اباهبليبل د بايسبففتبجسف ب،يلويبنيب و يبلد عثابليبد سه
فل ففاربففففنبناعففذا بنفيبب.(1) ففففنبشففتءب ذ ففلب،فففتبجسفف بال  ففذ بنافف بل ففاربآخففد

 علفففف بففففففنبالبيلوففففيبنيبيففففاد ب ففففذا سبأليبنا فففف نسبالب ففففاد بنالبب،اففففيسبجسففففيلذًب
سبإالبإ ضفففذدبىفففف دبأليبنا خيففففلبافففيب،ذا خيفففل البيلوفففيبإادنوففففهبنيضفففذب ب،نألجسفففذ 

 نفنبوذيبفذعً بالعذا بفي بال ابنيبيو يبلذادًنب عذالًذب ولبب،نال س سذوب عابغيذ يذ
ي ففف لبن ففففيب  يففففلبوب.ب ففففف بالبل ذافففابسففففذ وبايفففففنبناعفففذا ب ذافففففنوبالب ذا لففففذيب،شفففتء

 لفابدسفخبففتبلل فهبب444عل بدأسبخلسفابأسفذ يعبب،فذد يوب هبنالعدفابنا بفذبنا ا
 ففلبعلذبوذيبفيهبب،لذبشغلهبعيبنا وًدبفتبولبشتءبإالبفيهب،ليبألدبففنبنا ذعل

  ف بىفذدب  يفربالبي فعب ىفد بعلف بشفتءبب،ليب ى حبنال جف انوب نا  فربعديفذ
فيد  ففلب  وففد بعلفف بنا فف دبنافف بب،إالب يففد بفيففهبنثففدبناىففدعابلففيب يدففهب،لففيبنألشففيذء

ب.(2)ناىذدعب ي د بنالىد ابو

ي ف لب.بب18-46لفيبسفدابب(سفذ عنألسف  عذيبناسفذاسب نا): المرحلة الخامسة
 اوففيبب،وبيلفففبنمدسففذيبشفف وابلدىففهب فف لبد سففه:ب(سففدذيتبنألفغففذدت)نالعلفف بناىفف فت

فففتبففففنبناففا دبيد  ففتب ففتبب.(3)يلفف وبل ىففهبإد ففًذبإد ففذبوب–ىففذ ببنا ديففوبب–نألسففاب
 نا فتبوفذيبي   فافذبوللفذبب، يبي ظذيبنا بلد لابنالشذفاًبنا ىف  ب ناسفعذاًبنأل ايفا

ألديفذبأادوفوبب،يبد سفهبغيفدبل س سفاا فابنع  فاب فتب فيبي ظفذيبأ.بدجعبنا بناجسا
يب فاد بنهبأ الذبوذدوبد سهبنآليبل ىلاب جسا بف بيلوفيبب،أشيذءبغيدبل س سا

فلجفابناف بدف ابلفيبب،افا ب ذ لب فتبنيب  فد بد سفهبناجسفابلفل فذًبب،نا دئبليبنالذاً
ب.بناديذضابناد  يابال  دببليبنال ج ابنأل ل

                                                 

 .ب642ديخبنا ودبناعد تبنا بأيذ بن يبخلا ي،بصب:ب ا(ببيدظد،بعلدبفد خ1)

 .ب299 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل2)

ناى في ي،ب دجلاب ي لتبلدايل،بنالشد ابنا  لتبال دجلفا،بنا فذفًد،ب:ب(ببد ً بعي،بإاديسبشذ 3)
 .ب52،بصب1445ا  عابنأل ا ،بن
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يب  فذدوب سف  يعبإادن بنال جف ابنأل لب عفابأففايبنافد سبالب سببن يب  يفلب
اففا بأدناب فتبب،نفنبا ب وفيبلفاب فاأوب لعدف فهبل فلبنيب غفذادبجسفافذب،ناجساببديذييذًب

  ف ب  ىفلبففف بنالشفذفاًبب، يبي ظذيبنيبيادوفهبنالف وب فف بففتب ذافابلشفذفاًبه
 ذ لب فتبنيبيجعفلبد سفهبنلفدببناف ب فذلبناو نوفببنا فتبنع  فاب.ب  ا  ب عابنال و

نج  أب ذاضد ديب:ب  ش هب ذاو نوببفتبنألل دبنا ذاياب،نديذبنلدببنا بنال ج ابنأل ل
ب، أان بنا  ويففدبفففتبنال جفف ابنأل لب، جعففلبيففا دبفففتبناج يففًدب،لففيبنا عففذ ب ناشففدنب

 وفففد بففففتبنا الفففلب  يفففف بناديذضفففابنالجيفففاًبضفففع وب  نسفففهب نسففف  ذابنيبيسففف غدوب 
بب.(1)ناع لت

 ـن شروط حالة االستغراق : ثانيًا

ايسبلديجًذبب،يبنالديجبنال ىلبنا بنا  ي ابعدابن يب  يلفوددذبفيلذبس وبأ
ب:ب فتب، ايفنبنالديجبشد  هبنألسذسياب،يضذ لبف بلديجبعللتبأب،دظديًذبف سب

ل ذلب ذايلابوليذب، ىاوبناع  ب،ى ابناديا ب،علف بنهب فدنحبليبناش نغلب ن 
 ففففففتبف فففففابإاييفففففابالب و سفففففببب،يبناشفففففد بنأل لبفففففف بنا  فففففًدبنالسففففف عاًباففففففا نمبأ

 فف بنا ذاابنا ىف  بلفيبب،فذادذسبل  ذيد يبفتبلادن ي بناففدياب ناد  ياب.(2)نو سذ ذًب
ب.بالبيعيشيذبإالبليبوذيبلس عاًنبايذب   د هب،نالس غدنو

 املنهجية الرتبوية عند ابن طفيل: ثالثًا

ب:بيب  يلبفلس  هبعل بعاابليبنالد ل ذوبنا د  ياب نا تبليبأفليذ د بن 
ل فففف بلففففذب فففف فدوبب،خلففففوبلفففف  اًنب  ذلففففذوب نسفففف عانانوبف ديففففاإيبنمدسففففذيبيُب

وفففا بفففايبناع ففلبنسفف عانابف ففديبب،ناظففد فب ناشففد  بنال ضفف عيابادل فففذب ند  ذييففذ
يب   يفوب نال س سذوبفتبنالعي ذوبافهبعفب،ليب  يع هبناد  ابال  ربعيبنالعدفا

 يففربنع  ففاب ففايبفدففذ بب،وفففا بدظففدبن ففيب  يففلبدظففًدبسففل يابنافف بنالج لففعب،لذفي ففه
لففيبفدففذبعفف لب ففتب ففيبي ظففذيبعففيبب،عففذلً بسففل يًذبفففتبنا د يففابنا ففتبي ففاليذبنالج لففع

                                                 

 .ب641 ذديخبنا ودبناعد تبنا بأيذ بن يبخلا ي،بصب:ب(ببيدظد،بعلدبفد خ1)

 .ب54فلس ابن يب  يل،بصب:ب(ببيدظد،بع ابنا لي بل ل ا2)
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لففففذبعففففيبأب،وذدففففوبفففففف بأففففف بنالد ل ففففذوبنا د  يففففابن بنا لسفففف ابنا د  يففففاب.(1)نالج لففففع
ب،لييفففذبلفففيبخففف لبنا فففدوبببب نألسفففذايبنالديجيفففابنا د  يفففابفسففف فبدسفففل بناضففف ءبع

ب:بنا  نف ب نا دوذوب ناظد فبنال ض عيابنا تبال ابليب  فدفذبا ل حبناغذيا
 لفيبنال سف سبناف بب،نالد  فذلبلفيبنا سفي بناف بنالدوفب: األسةلو الطريقة و  .6

وفا بففايبنالفديجب ضفليبناخ فًدب نا جد فابب، ليبناج يتبنا بناولتب،نالع  ل
 ففففف بففففتبنا دي ففففابب.(2)ويفففبب نالسفففف  دنءب نالسففف د ذ لفففيب يفففربنا  ليفففلب نا دب

فذا فففذد يبب،ناعلليفففابففففتبسفففيبنا ففف ندييبناعلليفففاب نا ىففف لبناففف بسففف ببناظفففذفًد
 .بناعللتبن بنادظديابناعلليابفلذبخ ىابلدن لبل عااًبليبناعلليذوبناعلليا

  فففظبنا  فففذء(ب فففذف ًنبأسذسفففيًذبففففتب)وفففذيبناليفففلبناففف بنا  فففذء: الةةةفوافا والحةةةواف  .0
 نا فذف بب،آخفدبال  ويفدبنا ض لب ناليلبنا بنالعدفاب فذف وفا بفايبب،يدنا  و

نألسذسففتب ناليفف بنآلخففدبففف بنالسفف عاناب نا ففاًدبناففديففاب نا ففتبفففتبلففيب  يعففاب
 ب.(3)نا ودبنمدسذدت

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

                                                 

 .ب11-14نا ودبنا د  يبعدابن يب  يل،بصب:ب(ببيدظد،بع ابنألليدبشلسبناايي1)

 .ب15-11نا د  يبعدابن يب  يل،بصببنا ود:ب(ببيدظد،بع ابنألليدبشلسبناايي2)

 .ب16-15(ببيدظد،بنالىادبناسذ و،بصب3)
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 املبحث الثالث 

 الفلسفة التوفيقية عند ابن طفيل

 فلبوذدفوبب،اييعد بن فيب  يفلبففتبدسفذا هبا ضفيابنا  فيفوب فييبنا لسف اب ناف
يب ففففلبإب.(1)ألديففففذبلشفففولابناعىففففدبناففففيبوففففذيبفيفففهب، لففف بنا ضففففيابففففافًذبلففففيبأفانففففه

آخفففدب فففييبأىففف ذبببفيدفففذ بخففف ف بب،ناخففف فباففف بيوفففيب فففييبنا لسففف اب نافففاييبف سفففب
ب،أيب فففييبنا  سفففيدبنا دففففتب نا  سفففيدبنادلففف يب ذا ا يفففلب،ناظفففذفدب أىففف ذببنا فففذ ي

ابنسفف  ذابن ففيب  يففلبنا  فيففوب ففييب ا ففب، فدففذ بخفف فبآخففدب ففييبنا لسفف اب نا ىفف ف
ب.بفف بنال جذفذوب نا تب  ا بل عذدضا

 بني املنقول واملعقول: أواًل

يبفدففذ بج يففًدبلجففذ ًدباج يففًدب ففتب ففيبي ظففذيبيفففودبن ففيب  يففلبفففتبلىفف هبأ
 وفففذيبي  فففيبففففتبففففف بناج يفففًدبأدفففذسبيع  فففا يبن بيفلدففف يب ا فففا بناع ذيفففابناايديفففاب

لففابدشففاب  لفف بناج يففًدبدجفف يبلففيبأفففلبنا ضففلب بب،ناىفف ي ابنالففاخ فًبعففيبنألد يففذء
 وففذيبسفف لذيبي يفف بناففاييبب،ن ففافلذبيففاع بن سففذلب نآلخففدبسفف لذيب، نادغ ففاب ففذاخيد

 نلفذبن سفذلبب، وبنا ي ب اودهبوذيبياخفب ظذفد ب يجفذديبناعذلفابففتبأعلفذاي بناايديفا
ويفدبفوذيبف بنآلخدبي ي بنافاييبفيلفًذبىف ي ًذب اوفيبوفذيب فهب  فعبناع افاب  فببنا  

افففا بفجففدبن سففذلبج يد ففهب نع فف لبفففتبناج يففًدبنا ففتبعففذ بفييففذبب.(2)  لففببنا ا يففل
 نخ فدبوفلب ن فابلديلفذبب، لفذ بن سفذلب  علفي ب فتبنالغفاب، فدفذبنا  يفذب، فتب فيبي ظفذي

فعل بب،فوذدوبنا  ي اب ن اًبد سيذبعدابولييلذب،ىذ  هب لذب ىلبنايهبليبنا  ذيو
ب،ابلفيبخف لبنا يف بنا فذ يب ناىف يحبالفايينادغ بلفيبنيبن سفذلب  ىفلبناف بنا  ي ف

ب.بإالبنديذبوذدوبل  ذ  ابلعبلذب  ىلبنايهب تب يبي ظذيبعيب ديوبنا  ويد

                                                 

ديخبنا لسففف ابناعد يفففا،بناجففف ءبناثفففذدت،باندبناجيفففل،ب يفففد و،ب:ب فففا(بب دفففذبنا فففذخ ديب خليفففلبناجفففد1)
 .ب498،بصبب2884نا  عاببناثذاثا،ب

 .ب128-128 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببيدظد،بن يب  يل2)
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إفيبفدففذ ب  نفففوب ففذ ب ففييبنا  ي ففابناايديففاب نا  ي ففابنا لسفف ياب نفنبوففذيبفدففذ ب
 نا يفف بنا فذ يبال  ي فابناايديففابو يفلب ا ناففابب،نخف  فبفيف بنخفف  فبظفذفديبافيسبإال

 للذب جفادبنمشفذًدب.ب ليبفدذب  نفوبن سذلبلعب تب يبي ظذيب،دذل بظذفديأيب 
فففايبنال ذددففاب  فف  بعلففف بب،ددففذبعدففالذبد ففذديبفدففذب ففييب فففتب ففيبي ظففذيب ن سففذلنايففهبأ

ولذب دابفتبلىاب تب يبي ظفذيبب،ناع ل()أسذسبنيب تب يبي ظذيبيلثلبنا لس ابب
ب(2) ب فففييبنا ولفففابنالشفففدنلياإالبأددفففذبدجفففابل ذددفففابأخفففدبب.(1)عدفففابنا  فففذءبن سفففذلب  فففت

ب، فففتبفففف بنا ذاففابفففايبن ففيب  يففلبي  دفف بناجذدففببنالشففدنلتب اففيسبنا لسفف اب، نا لسفف ا
ب.ب نا  ًدبنا ذايابو يلاب ا ناابففنبنالا  ذس

 بني احلكمة االشراقية والفلسفة: ثانيًا

عدففففالذبيسفففف عد بن ففففيب  يففففلبآدنءبب،دجففففابفففففف بنال ذددففففابفففففتب انيففففابنا ىففففاب
 ناخىفف بفدففذبففف بن ففيب ذجففابعلفف بنع  ففذدبنيبن ففيب ذجففابيلثففلبب،سففذ  يينا  سفف ابببنا

لففذبن ففيب  يففلبد سففهبفيفف بفدففذبنالففانفعبعففيبنا ولففابأب،نا  سفف ا()أفففلبنادظففدب نا وففد
ب.ب الش بعدادذب ايبن يب  يلبيلثلبففنبنال جذ بأوثدبليب لثيلهبال لس اب،نالشدنليا

نافف ب ففربأسففدندببي فف لبن ففيب  يففلبفففتب انيففابلىففاب ففتب ففيبي ظففذيبندففهبييففاف
 نيبلففيبأدنابنا ففوبنافففيبالبب،نا ولففابنالشففدليابن بنالشففدنليابنا ففتبفودفففذبن ففيبسففيدذ

 ناوفف  ب نضففحبجففاًنب اففيسب  ذجففابب.(3)فعليففهب  ل يففذب ناجففابفففتبنل دذييففذب،جلجلفابفيففه
 ناسففنلبب،فايبن يب  يلبيعليب ليبنا انياب ادهبي  د بنالفففببنالشفدنلتب،نا ب ا يل

بلذبف بل لفبن يب  يلبليبنا لس اب؟:بفدذنافيبي د بد سهب
                                                 

ب.ب116(ببنالىادبناسذ و،بصب1)
فاف ب فايبنال ىف فابيد ل ف يبلفيبب444(ببفدذ بفدوبففتبنالد لفوب فييبنال ىف فاب نالشفدنليييب2)

عداب ابعج بظفذفدبناشفديعا،ب  فايبنالشفدنليييبيد ل ف يبلفيبعدفاب فابعجف بنا لسف ا،بف  فاأب
لفففنفببنا ىفف فب  خ ففتبلفففنفببناففاييب نافف  ت،ب   ففاأبلفففنفببنالشففدنوب  خ ففتبلفففنفبب

فذال ىففففف فابدنفضففففف يباظفففففذفدبناففففف  ت،ب نالشفففففدنلي يبب444ع فففففلبظفففففذفدبنا لسففففف اب لد فففففوبنا
يدظفد،ب.ب)دنفض يباظذفدبناع ل،ب و فلذبدنف باعل بناوف  ب لدفذفجبنال وللفييبففتبنا  فر

ب.ب(21ن يب  يلب لىاب تب يبي ظذي،بصب:بلادتبىذاح
 .ب246 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببيدظد،ببن يب  يل3)
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ويففبيدفضفيذب فف بناففيبأعلفيبب،البيلويبنيبيو يبن يب  يلبدنف بال لسف ا
 نيبنا  ي ففففاب ن ففففاًبسفففف نءبجففففذءوبعففففيب ديففففوبب،عففففيبنا  نفففففوب ففففييبنا لسفففف اب ناففففايي

 فلبيع  دففذبب،إفيبن فيب  يفلبالبيفدف بنا لسف ا.بناع فل()عفيب ديفوبناد ل(بأ )نا  ت
نلففذبلففذب عففابففففنبنا ففابفيفف بلففيبنخ ىففذصبب، د يففتبعدففاب ففابلعففييلد لففابن بد  ففاب
إالبندففهباففيسبفدففذ بنخفف  فب ففييبنا ولففابنالشففدلياب نا لسفف ابلففيبب،نا ولففابنالشففدليا

 عفابنيبيففودبدأيبن فيب ذجفابففتبدفضفهباللشفذفاًبب–ي  لبن فيب  يفلبب، يربناد ذيج
يفففذب  ديفففوبناعلففف بن فففيب ذجفففا(بيد يفففتبناي)وب ففففف بناد  فففابنا فففتبأشفففذدبناييفففذبن ففف ب وفففدب–

 نلفذبناد  فابنا فتبنشفددذبناييفذب.ب الش بندهب لغيذب ا بي خ يذب،نادظديب نا  ربنا ودي
فيتبغيدفذب نيبوذدوبإيذفذب لعد بندهبالبيدوشفبفييذبألسدبعلف بخف فبلفذبب444

بب.(1) ندلذب غذيدفذب  يذاًبنا ض  بوب،ندوشفبفتبفف 
 فدفذبلولفيبب،فيفتبفن يفذبلفذبنا  ي فاأب،إفيبنالخ  فبف  بلفيب يفربنا ضف  

ب،ي فف لبن ففيب  يففلبوبفيففف بنأل فف نلبنا ففتب ىفف يذب،سففدبإعجففذببن ففيب  يففلب ففذ يبسففيدذ
البعلفف بسفف يلبنمادن بب،يباففهبف لففذًبوفف ابندلففذبأدناب يففذبنيب ُبب،ن ففيبسففيدذ()دضففتبنهبعدففه

بب.(2)نادظديبو
ف خيفلبب،ففايبن فيب  يفلبي فا بادفذبلفثً با  ضفي يذب، ا  ديبب جيابنادظفدبففف 

 يفربنسف  ذابنيبي عفدفبعلف بب،إالبندفهبجيفابنا  فًدب،خلفوبأعلف بذًبدذ بشخىنيبف

                                                 

 .ب248 تب يبي ظذيب،بصب:ب(ببيدظد،ببن يب  يل1)

ب.ب248 تب يبي ظذي،بصب:ب(ببن يب  يل2)
ب
ب
ب
ب
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  ف بىفذدبب، ي عدفبعل بأد نابنا ي نيب نالجفذانوب  فدوبنالايدفاب،أشخذصبوثد
 وذيبيعدفبنألا نيب  افذب شفد  بأسفلذييذبب،يلشتب غيدباايلب يعدفبولبليبيل ذ 

فلشفف بففتبلايد ففهبب،دفهبففف حب ىفد ب  فاثوباففهبنادفيفاثفف بأب،  عف ب فا اب ففالبعلييفذ
 ىفذافبنألاف نيبعلف بد ف بب،فل بيجفابألفدًنبعلف بخف فبلفذبوفذيبيع  فا ب،  ذفب يذ

ن فافلذب فذ عبب،دفهبففتبفاف بولفهب فاربافهبألفدنيبعظيلفذيغيدبأب،ىاوبنادس  بعدا 
ف فذلبنادفذظدييبناففييبب، نالففًبناعظيلفاب، يفذاًبففتبنا ضف  ب نالدف   :ب فلذب،اآلخد

  فففذلبب،نا ولفففابنالشفففدليا(بففففتب ذافففابنألعلففف بنأل اففف )اففف بيىفففل نبناففف ب ففف دبنا اليفففا
بب.(1)نادظذدبنافييب ىل نبنا ب  دبنا اليابفتبنا ذاابناثذديا

ولفذبنيبن ففيب  يفلبيع  ففابنيبفدفذ بلففيبنادففذسبلفيبيوفف يبثذلفببنا ىففيًدبغيففدب
ب،ي   بنيبدشيدبفدذبناف بنيبل ضف ابنمادن بناففيبد  فاربعدفه.بل  ذ بنا بنادظد
 فاادن بأففلبنادظففدبب444ي ف لبن فيب  يفلبوب اسفوبنعدفتبب،  يعفاي علفوب لفذب عفاببنا

لففذبيادو دففهبللففذب عففابب،  فاادن بأفففلبنا اليففاب،لففذبيادو دففهبلففيبعففذا بنا  يعففاب،ففذبفدففذ
لفذبب، لبنافيبدعديفهب فاادن بأففلبنادظفدب444فايبففييبنالادوييبل  ذيدذيبب،نا  يعا

 يشف د بففتبإادنويف ب.ب(ذجفان فيب )لثلبلذبأادوفهبن ف ب وفدب،يادو دهبللذب عابنا  يعا
  يديففففبي فففعبنادظيفففدب يدفففهب  فففييبإادن بأففففلبنا اليفففابناففففييبب444فففففنبنيبيوففف يب  فففًذب

بب.(2)وب لفاب عظي ب،يع د يب  ل بنألشيذءب عيديذبلعب يذاًب ض  
ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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Ibn Tufeil / the story of hay bin Yaqthan an 
analytical study 

Intisar Kh.Hassan, M.A 
Abstract 

 
Thoughts imply many facts bated on a fixed reality 

these basements represent  the stone corner in shaping these 
thoughts. Hence, This philosophy is an especial one and it has 
a distinguished and clear methodically and thought which has 
a literary impression. This philosophy is a group of 
fundamental basements lead him to obtain what has concluded 
in his works. This research is considered summer iced result of 
what has presented.  

The methodology followed in this research depends up 
on the critical and analytical method which is an abjective way 
in writing research.  
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This research in Ibn Tofeil's life. Also, the question of 
immortalization is tackled.  
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