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  مقدمة:

بدايات التفكير  إلىتحتكم ىذه المادة عمى مجمكعة مف الدركس التي تتطرؽ   
مجرد  أمرهيككف في حقيقة  أفالفمسفي عند المسمميف كال يعدك ىذا السند التربكم 

 ،مرشد ك دليؿ يساعد الطالب ما يقدمو ليـ مف معمكمات جاىزة منظمة ك مبسطة 
 األستاذدكر  أف إلى اإلشارةتغنييـ عف التيو في مراجع كثيرة عديدة كالبد مف 

فيك الذم يستطيع بفضؿ الممارسة المستمرة ك االحتكاؾ اليكمي  كأساسيضركرم 
 ،كتتبعو الدائـ لتطكر مستكاىـ الثقافي كمشاغميـ الفكرية اف يقدـ ليـ ما  ،بطالبو 

 ريقة المناسبة . كبالط ،ىك مناسب في الكقت المناسب 

عمى ضكء ىذه االعتبارات كميا ككفؽ البرنامج الجديد كانت ىذه دركسا ال 
يكتنفو  أفكالبد ،،يشكبو نقص  أف،فيو صاحبو البد  أبدعك الدرس ميما  أكثراقؿ كال 

 . تفكتو مسائؿ أفغمكض كالبد 

شيء طبيعي كيتناسب مع تككينو الركحي  اإلنسافالتديف في  إف 
 ،ىذا التديف لـ يسر دائما في اتجاه كاحد كلذلؾ مبرراتو  أف إال ،’كالفيزيكلكجي 

ىذه الديانات جميعيا حسب  أففالديانات السماكية تختمؼ عف الديانات الكضعية كما 
ا كىذا تيارات فكرية متصارعة فيما بيني إلىقد تعرضت عبر الزمف  األديافتاريخ 

كىذا ما حدث في  ،الفركع  أك األصكؿجزئية سكاء في  أكالصراع جاء بصكرة كمية 
ما صاحب حركة الترجمة مف آراء  إلى باإلضافة األكلىفي بداياتيا  اإلسالميةالدكلة 

مف شحنة  األفكاركثيرة كانت محؿ جدؿ كتصارع لما كانت تحممو ىذه  أفكارك 
كاف لزاما عمى المفكريف المسمميف االخد بو ك محاكلة ك سياسية كىذا كمو  إيديكلكجية

كىذا ىك جكىر الفمسفة  ، إنسانيالتكفيؽ بيف ما ىك سماكم رباني كما ىك كضعي 
  .اإلسالمية
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 :األكؿالمحكر 
  

 كالتاريخ النشأة اإلسالميةالفمسفة 
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 التفكير العقمي عند المسممين : نشأة-1

 األدبيةك آثرىـ  ،جاءت الدعكة المحمدية كلـ يكف العرب في سذاجة الشعكب البدائية 
 ،ك بعد القرآف الكريـ اصدؽ صكرة عف حالة العرب مف الناحية الفكرية  ،شاىدة عمى ذلؾ 

كمف ثمة جاءت معجزة القرآف الكريـ في جانبيا البالغي كتحد لتمؾ الكضعية الفكرية البيانية 
فصاحة يقكؿ  أرباببالغة ك  أصحابيشيا العرب  في شبو جزيرة العرب فيـ التي كاف يع

ياتكا بمثؿ ىذا القرآف ال ياتكف بمثمو  أفك الجف عمى  اإلنسا تعالى :)) قؿ لئف اجتمعت 
 1كلك كاف بعضيـ لبعض ظييرا((

كما كاف  ،جماعة بدائية ساذجة  أمالعرب كانكا عمى عكس  أفكؿ ىذا يدؿ عمى  
حاكالت لمتفكير ك التعقؿ ك ىي في غالبيا تتسـ بالطابع الديني ك كاف يغمب عمييا ليـ م

الذم  اإلسالـ مجيءبداية التفكير الديني بمفيكمو الصحيح بدا مع  أف إال ،االتجاه الركحي 
 ،فيو ال تتبدؿ بالنسخ  فاألصكؿ ، أنبيائوجميع  إلىالديف الحؽ كاحد كىك كحي ا  أفقرر 

يقكؿ ا تعالى  ،كمف عمييا  األرضيرث ا  أف إلىؼ فييا الرسؿ كىي ىدل ك الل يختم
عمييـ غير المغضكب عمييـ كال  أنعمتالصراط الذيف  ،: )) اىدنا الصراط المستقيـ 

 الضاليف((.

 فإذا ،كىي ىدل ما لـ تنسخ  األنبياءالشرائع العميمة بفركعيا فيي  متفاكتة بيف  إما 
يندمج في الالحؽ ك بدييي ذلؾ الف المصدر أف نسخت لـ تبقى ىدل كالبد لمديف السابؽ 

ما قد قيؿ لمرسؿ مف  إالفا ىك عمة المكجكدات يقكؿ ا تعالى: )) ما يقاؿ لؾ  ،كاحد 
: )) شرع لكـ مف الديف ما  أيضاكيقكؿ  ،ربؾ لذك مغفرة ك ذك عقاب اليـ (( إف ،قبمؾ 

الديف  أقيمكا إفك مكسى كعيسى  إبراىيـك ما كصينا بو  إليؾ أكحيناالذم كصى بو نكحا ك 

                                                           
1
 66 : اآلٌة اإلسراءسورة  - 
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 إليومف يشاء ك ييدم  إليوا يجتبي  إليوك ال تتفرقكا فيو كبر عمى المشركيف ما تدعكىـ 
  1مف ينيب((

يرل  ،بشريعة العقؿ  أكتميز بشريعة السابؽ  اإلسالـبدء التفكير الديني قبؿ  إف 
الكحي كما تعبده قبؿ  يأتيو أفالنبي كاف عمى شريعة العقؿ قبؿ  أف ـاإلسالبعض عمماء 

التشريع فيما  أصكؿمف  أصالعمى العقؿ  اإلسالـ ابقيليذا  ،العقؿ  إمعانودليؿ  إالالكحي 
فمصادر الحكـ في عيد النبي صمى ا عميو كسمـ لـ تكف ضيقة حتى  ،لـ ينزؿ فيو القرآف 

 تساير ماتستمزمو حاجات الجماعات مف معامالت ك عبادات.  

فمما انتيت  ،كالعباسية  األمكيةظير التفكير العقمي كاضحا كجميا في الدكلتيف  
نشأة العمـك ك حيث  ،الصمة بيف دكلتيـ كالشرع  إلحكاـالعباسييف نيضكا  إلىالخالفة 

الفقو دكرا ميما في  أصكؿككاف لعمـ  ،كة التدكيف فتككنت المذاىب الفقيية ازدىرت حر 
 2الفقيية خاصة مع ظيكر الخالفات  بيف المذاىب في الفركع األحكاـتحديد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 31سورة الشورى: اآلٌة  - 

2
  97، دار الكتب ، لبنان ، د.ت، ص اإلسالمًمحمد الجمٌل : التفكٌر الفلسفً  إبراهٌموهٌب اسطاسً ،  - 
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 المدارس الفقيية: نشأة أسباب

, باإلنسافالنص الديني عبر مسيرتو التاريخية , بقدر ما ارتبط بفعؿ القراءة , ارتبط حتما 
, المتالكو آليات السمع ك البصر ك العقؿ , مف القدـ كالى اليكـ,  أخيراك  أكالبكصفو قارئا 

صكرا عديدة , تحددت في ضكء المرحمة التاريخية ك ظركفيا, كافقيا  اتخذكذلؾ االرتباط 
 الترؾ. أكالفعؿ  إلىدائما تجده بحاثة عف مرجع ما, يحثو ك يدفعو  اإلنساف, الف  يرفالمع

 زاكياك النص القرآني ىك حتما كذلؾ , قراه المسمـ ك غيره قديما ك حديثا , مف  
تابع حتما لزاكية القراءة. ك تمؾ  ألنومختمفة , لذا اختالؼ المضمكف المعرفي المقركء , 

المضاميف المتكصؿ  أكالتطكر ك التجديد, سكاء عمى مستكل المنيج ,  عمييا يطرأ الزكايا
نقطة  إلىيصؿ  أفزاكية لمنظر , ال يمكف بحاؿ  آلممنيج  أم أف, لذا يتسمى القكؿ  إلييا

 .1ابتدائية  أكليةىي  اإلنسافكؿ محاكالت  أفاالكتماؿ النيائي , عمى اعتبار 

النبكم , كمع نزكؿ القرآف الكريـ , كبيانو في في العيد  اإلسالميلقد بدا التشريع  
الحركة الفقيية بالظيكر  بدأتالشرع في جميع شؤكف الحياة . ثـ  أحكاـالسنة النبكية, لمعرفة 

ك  األئمةبعد كفاة النبي صمى ا عميو كسمـ , ك قاـ الصحابة ك التابعكف ,  كمف بعدىـ 
الفقيية مف المصادر الشرعية ,كشمركا عف حكاـ األ  باستنباطالمجتيدكف كالعمماء ك الفقياء 

 االجتيادسكاعدىـ الستخراج حكـ المسائؿ ك القضايا مف الكتاب الكريـ, كالسنة الشريفة, ك 
الدنيا حكما  تعالى , ك  أمكرمف  آمر آكلكؿ قضية  أفقية المصادر , العتقادىـ ببكاسطة 

 ا تعالى عف ذلؾ. أماـ, ك مسؤكلكف  األحكاـالمكمفكف ببياف ىذه  أنيـ

استجد بحث,  أككقع نزاع,  أكقضية,  أثيرت أكحادثة ,  طرأت أك, أمرحدث  فإذا 
العمماء ك الفقياء ك المجتيديف لمعرفة حكـ ا تعالى في ذلؾ ,  إلىرجع الناس ك الحكاـ 

في كتاب  ك المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيـ ,فنظركا األمانةالعمماء بكاجبيـ نحك ىذه  كأحس

                                                           
1
 97, ص 5933المغرب,ن -الشرق أركون, إفرٌقٌا:القراءات الجدٌدة للقرآن الحكٌم قراءة محمد  محمد كنفودي - 
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السنة دراسة كبحثا ك  إلىا , فاف كجدكا فيو نصا صريحا بينكه لمناس, كاف لـ يجدكا رجعكا 
ككقفكا عندىا , كاف لـ يجدكا نصا في كتاب  أعمنكىاسؤاال, فاف كجدكا فييا ضالتيـ المنشكدة 

اف مف ك ال سنة شرعكا في االجتياد كبذؿ الجيد ك النظر في الكتاب ك السنة ك ما يتضمن
المصادر  إلىضمنية  أكصريحة  إحالة, كمف أصيمة كأحكاـقكاعد مجممة , كمبادئ عامة , 

, كيعممكف عقكليـ في فيـ النصكص كتفسيرىا , ك تحقيؽ مقاصد الشريعة ,  األخرلالشرعية 
الفقيية كبياف الحالؿ ك الحراـ,  األحكاـاستنباط  إلىالعامة , ليصمكا مف كراء ذلؾ  كأىدافيا

 كمعرفة حكـ ا تعالى.

الشرعية ك الفركع الفقيية , ك قامكا  األحكاـكتككف مف عمميـ مجمكعة ضخمة مف  
في حياة  اإللييقياـ في مسايرة التطكر, ك مكاكبة الفتكح , ك رسـ المنيج  أحسفبكاجبيـ 

 كبيرة. آكالشرعية في كؿ صغيرة  كاـباألحالفرد ك المجتمع ك الدكلة , لتبقى مستظمة 

بدا مف الفركع ك الجزئيات , كاستمر عمى ىذا  اإلسالميالفقو  أفكيظير مف ذلؾ   
, ك ظير خالؿ القرف الثاني عكامؿ جديدة , كطرؽ  األكؿالمنكاؿ طكاؿ القرف اليجرم 

الزمف, ك  مسابقة إلىمختمفة , ك تطكرات مممكسة , منيا ظيكر الفقو االفتراضي الذم اتجو 
الشرعية ,  أحكاميابياف لاستبراؽ الحكادث, ك افترض القضايا ك ما يستجد مف المسائؿ , 

, ك تميزت اجتياداتيـ , ك تحددت قكاعدىـ ك أحكاميـالمذاىب الذيف دكنكا  أئمةكما ظير 
 , األحكاـفي االستنباط ك االجتياد , ك استقؿ كؿ مذىب بمنيج معيف في بياف  أصكليـ

 التي يسيركف عمييا. األصكؿمعتمديف عمى القكاعد ك 

 مف القكاعد, كىي: أنكاعكىنا برزت لمكجكد ثالثة  

قكاعد االستنباط ك االجتياد , كىي السبؿ التي يعتمد عمييا المجتيد, ك يستعيف بيا  -1
 الفقو. أصكؿمف المصادر , كىي قكاعد عمـ  األحكاـفي معرفة 
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, ك تدكيف السنة , كضبط  األحاديثالعمماء لركاية  قكاعد التخريج , التي كضعيا -2
الضعؼ , ك الجرح ك  أك, كالحكـ عمييا بالصحة  األسانيدالركايات , ك قبكؿ 

التعديؿ, لالعتماد عمى الصحيح في االجتياد ك االستنباط, كترؾ الضعيؼ , كتجنب 
 أصكؿ أكالكاىي , ك الحذر مف المكضكع, ك ىذه القكاعد ىي: مصطمح الحديث, 

, كىي القكاعد التي صاغيا العمماء , ك األحكاـقكاعد التحديث.قكاعد  أكالحديث, 
المتماثمة, ك المسائؿ  األحكاـك مجتيدكا المذاىب , لجمع  األئمة إتباعبخاصة 

بينيا, ثـ ربطيا في عقد منظكـ, يجمع شتاتيا, ك يؤلؼ  الشبو أكجوالمتناظرة, كبياف 
متضامنة,  أسرة, لتصبح عائمة كاحدة , ك أطرافيالقربى في , كيقيـ صمة ا أجزائيابيف 

 . 1 الفقييةالقكاعد  آك,  اإلسالميكىي القكاعد الكمية في الفقو 

الشريعة المحمدية اشتممت عمى  إفالقرافي عف كجكد ىذه القكاعد فيقكؿ : ))  اإلماـيحدثنا 
 قسماف: أصكلياك فركع , ك  أصكؿ

 األحكاـقكاعد  إالليس فييا  أمرهالفقو, كىي في الغالب  بأصكؿاحدىما : المسمى  
 األمرمف النسخ ك الترجيح, كنحك : األلفاظالعربية ك كما يعرض لتمؾ األلفاظ الناشئة عف 

 الخ.…لمكجكب, ك النيي لمتحريـ

 أسراركالقسـ الثاني : قكاعد كمية جميمة ك كثيرة العدد, عظيمة المدد, مشتممة عمى  
و لكؿ قاعدة مف الفركع في الشريعة ما ال يحصى ,  كلـ يذكر منيا شيء في الشرع ك حكم

 2…((, كيبقى تفصيمو لـ يتحصؿاإلجماؿىناؾ عمى سبيؿ  إليياالفقو, كاف كاف يشير  أصكؿ

 

 

                                                           
1
 513-51, ص اإلسالمًالتعرٌف بالفقه د. مصطفى شلبً : المدخل فً - 

2
 5-3القرافً: الفروق, ص - 
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 االجتياد الفقيي و ظاىرة االختالف:

ذاالناس يختمفكف في تفكيرىـ  أف الثابتةمف الحقائؽ  إف   أفكاف العمماء يقكلكف  كا 
الصكر  أفنقكؿ  أفالككف فالبد  إلىينظر نظرات فمسفية  اخذمنذ كقت نشأتو  اإلنساف
كما يثير  أنظارىـختالؼ ماتقع عميو باالتي تثيرىا تمؾ النظرات تختمؼ في الناس  كاألخيمة
خطكات في سبيؿ المدنية كالحضارات اتسعت فرجات  اإلنسافككمما خطا  ، إعجابيـ

 . 1الخالؼ حتى كلدت مف ىذا الخالؼ المذاىب الفمسفية كاالجتماعية كاالقتصادية المختمفة

 : أمريفكبياف الخالؼ  ،كالسياسة  ،مذاىب في االعتقاد  إلىالمسمميف اختمفكا  إف 

فمـ يكف االختالؼ في كحدانية ا تعالى كال في  ،االختالؼ لـ يتناكؿ لب الديف  أف: األكؿ
نزؿ  مف عند ا كانو معجزة النبي الكبرل كال في انو يركل بطريؽ متكاتر نقمتو القرآف  أف

نما… كميا جيال بعد جيؿ  اإلسالمية األجياؿ كال  األركافالتمس  أمكراالختالؼ في  كا 
 العامة . األصكؿ

ىذا االختالؼ بال ريب شر بالنسبة لالختالؼ حكؿ بعض العقائد كحكؿ  إفالثاني : 
ذا… السياسة االختالؼ  أفنقرر  أفكاف االفتراؽ حكؿ العقائد في جممتو شر فانو يجب  كا 

الفقو في غير ما جاء بو مف الكتاب كالسنة لـ يكف شرا ك بؿ كاف دراسة عميقة لمعاني 
 .2الكتب كالسنة كما يستنبط منيا مف اقيسة 

ظيكر الفقيية خاصة مع  األحكاـالفقو دكرا ميما في تحديد  أصكؿككاف لعمـ  
العراؽ  أىؿفكاف  األصكؿ إلىليمتد في بعض الحاالت  ،الخالفات بيف المذاىب في الفركع 

 أىؿحنيفة ك كاف  إماميـ أبكك  ،يتسعكف في استعمالو ما لـ يتكسع غيرىـ  الرأم أىؿىـ 
م عمى أكما ترتب غمى ذلؾ مف قمة استعماليـ لمر  ،الحديث لكفرة حظيـ منو  أىؿالحجاز 

ماـ ،التشريع  أصكؿمف  أصؿ بأنوالرغـ مف اعترافيـ   ،الحديث ىك مالؾ بف انس  أىؿ كا 
                                                           

1
 95فً السٌاسة والعقائد وتارٌخ المذاهب الفكرٌة ، دار الفكر العربً ، القاهرة ، مصر ،د.ت، ص اإلسالمٌة: تارٌخ المذاهب  زهرة أبومحمد  - 

2
 35المرجع نفسه: ص - 
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الشافعي كىك طريقة االستنباط  إدريسالحديث محمد بف  أىؿك  الرأم أىؿكتكسط بيف 
كما نشا مذىب احمد بف  ، األصكؿمف  أصؿالفقو ك حدد مجاؿ كؿ  أصكؿالشرعي مف 

 .1في احتراـ الفقو باإلفراط وإتباعحنبؿ الذم تميز بعض 

عدـ اتفاؽ المسمميف ك  أثارىاالمشاكؿ الفكرية كالتشريعية التي  أىـيمثؿ االجتياد  
التي تنتج عنو ك ذلؾ منذ  لألحكاـاختالفيـ حكؿ ضركرة ممارستو ك حكؿ المشركعة الدينية 

كؿ عمؿ تشريعي ناتج عف  ،مثال  ،مالؾ  اإلماـ أنكر. لقد  اإلسالميةفجر الحركة الفكرية 
 أف.يقكؿ ابف خمدكف : " كاعمـ  اإلجماع) ما عدا الرسكؿ )ص( بما فيو  اإلنسافاجتياد  
الديني عف االجتياد.كمالؾ رحمو ا تعالى لـ يعتبر  األمرىك االتفاؽ عمى  إنما اإلجماع
 المدينة مف ىذا المعنى ." أىؿعمؿ 

 ،مشركعا دينيا  ، اإلجماع أم األئمةجتياد ا أفىناؾ مف العمماء مف كانكا يركف  
القياس طائفة  أنكركعممكا بو عمى خالؼ مالؾ لكنيـ رفضكا القياس.يقكؿ ابف خمدكف:" ثـ 

كجعمكا مدراؾ الشرع كميا مختصرة في  ،العمؿ بو كىـ الظاىرية  كأبطمكا ،مف العمماء 
 أىؿلحديث كاف " قميال في " كىناؾ مف عمؿ بالقياس كاىؿ العراؽ الف اكاإلجماعالنصكص 

   2كميركا فيو .  القياسفاستكثركا مف  ،العراؽ 

كىك يستند في عممو  ،كاجتياد مشرع اك فقيو  ،اجتياد مفسر  ،االجتياد نكعاف  إف 
لذلؾ فاالختالؼ في مسالة االجتياد في عمقو اختالؼ حكؿ مسالة دكر الفكر  ، األكؿعمى 

 التشريعية. كاألحكاـة التي تتمثؿ  في معرفة النصكص القرآنية البشرم في بناء المعرفة الديني

يككف  أفالفكر البشرم يجب  أفالفريؽ الذم قاؿ باالجتياد ىك الفريؽ الذم يرل  إف
الجديد ك بعد مالحظة كاقع حياة المسمميف  ،ىذا الفريؽ  أصحابمصدرا لممعرفة الدينية .

ال يمكنيـ االكتفاء بالكحي  بأنيـاقتنعكا  ،بسبب تطكر ك تغير ثقافة الناس ك منظكمة قيميـ 

                                                           
1
 97كٌر الفلسفً اإلسالمً ، مرجع سابق، صإبراهٌم محمد الجمٌل : التف -وهٌب اسطاسً - 

2
  37، ص 5933،  5رزٌقة عدنانً: تعطٌل العقل فً الفكر اإلسالمً، إفرٌقٌا للشرق، المغرب ، ط - 
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القكانيف  أتصكرضركرة االعتماد عمى فكرىـ  إلىفي عممية التشريع ك تنظيـ المجتمع كانتيكا 
د الفريؽ الذم ينكر االجتيا إما. 1الشرعية التي يحتاجكف الييا لمكاجية ذلؾ التغيير 

بيا الكحي ك كقفكا مكقفا معارضا مف  أتىال يريدكف معرفة تشريعية غير التي  فأصحابو
في صفكؼ كؿ مف  أيضاالفكر كمصدر لممعرفة التشريعية . كاف كاف االختالؼ قائـ 

الفريقيف بسبب عدـ اتفاقيـ حكؿ درجة استعماؿ ىذا الفكر ك المكاضيع التي يمكف لو 
آخره مف التفاصيؿ . كاف يقكؿ احدىـ ارفض  إلىالستعمالو  أىالكمف ىـ  ، إليياالتطرؽ 

 أفبشرط  أكفي ىذه المسالة  إالكيقكؿ البعض ارفض الفكر  ،تدخؿ الفكر بصكرة مطمقة 
في ىذه المسالة  إاليقـك بو مف تتكفر فيو ىذه الشركط كيقكؿ البعض اآلخر استعمؿ الفكر 

كاف  ،مسالة ما  أكاالجتياد في مسائؿ ما في تمؾ المسائؿ. ككانت حجة كؿ مف يعارض  أك
الفكر البشرم مصدرا لممعرفة  اتخاذبيا الكحي معناه  أتىالتي  األحكاـتغيير في  أم

 التشريعية ك الدينية بدؿ الكحي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 59المرجع السابق، ص  - 
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 :التمييز بين القياس الفقيي و القياس البرىاني

حكـ المسائؿ  إلىكىك مصدر لمكصكؿ  ، األصكؿالقياس باب كاسع عند عمماء  
كما انو  ،عممو كجيمو  ،يككف فييا حكـ  عز كجؿ  أفكؿ مسالة البد  أفحيث  ،المستجدة

 فقد قاؿ: الجكيني:  ،مصب لالجتياد ك الكصكؿ لمحكـ

ك ىك  ،الشريعة  أساليبكمنو يتشعب الفقو ك  ،الرأم" القياس مناط االجتياد كاصؿ 
 .1كقائع مع انتفاء الغاية ك النياية"ال أحكاـاالستقالؿ بتفاصيؿ  إلىالمفضي 

بمقاصد الشريعة الغراء مف جمب  اإلحاطة إلىك الكسيمة  ، األحكاـ"فيك المرشد لعمؿ  
 .2تمؾ المقاصد التي شرع ا سبحانو ك تعالى ،األناـالمصالح ك درء المفاسد عف 

قدره  أذاكاقتباسو ك قيسو  ،قاس الشيء يقسو قيسا كقياسا ،القياس في المغة مف قاس ك قيس 
 3عمى مثالو

 إلىالقياس: رد الشيء  ،قاس الشيء بغيره ك عمى غيره كاليو قيسا ك قياسا: قدره عمى مثالو
 4نظيره

 كجاء في معجـ مقاييس المغة:

ك  يدؿ عمى تقدير شيء ثـ يصرؼ فتقمب كاكه ياء أصؿقكس:القاؼ ك الكاك ك السيف 
ك تقمب  ،يقدر بيا المذركع  ألنو ،كسميت يذلؾ  ،: الدراع  فالقكس ،المعنى في جميعو كاحد

                                                           
1
 3775-، 3لبنان، ط–، بٌروت أبو المعالً عبد المالك بن عبد هللا بن ٌوسف : البرهان فً أصول الفقه، تعلٌق عوٌضة ، دار الكتب العلمٌة  - 

2
 4-3منون، عٌسى منون: نبراس العقول فً تحقٌق القٌاس عند علماء األصول،مطبعة التضامن االخوي، ص  - 

3
 5992، 1ابن المنظور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم: لسان العرب ، مادة :قٌس ، دار صادر ، بٌروت، ط - 

4
 :المعجم الوسٌط، مادة : قاس، باب:القاف، دار الدعوةإبراهٌم مصطفى الزٌات وآخرون - 
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كمنو القياس: كىك  ،: قدره  أم ،فيقاؿ : بيني ك بينو قيس رمح ،الكاك لبعض العمؿ ياء 
 .1تقكؿ ؾ: قايست مقايسة ك قياسا ،ك المقدار : مقياس  ،تقدير الشيء بالشيء 

مالنص با إماالفيـ مف القرآف يتـ  أف إلىيشير الشافعي   بيما معا  أك ،باالستدالؿ  كا 
مانصا  إماا تعالى الكاردة في كتابو المبيف  أحكاـكاف مناط العمـ ىك   .2استدالال كا 

الشافعي قد استعمؿ لفظ )النص ( بمكازاة لفظ ) االستدالؿ ( بانيا  اإلماـكبذلؾ يككف  
مف خاللو لخمقو ما  أبافا تعالى  أفعمى ىذه المقدمة ككف القرآف ) بيانا( مف حيث 

 كاف ىذا البياف جاء عمى كجكه: ،تعبدىـ بو

 فمنو ما جاء نصا. -1
 تبيف كيفيتو اة تفصيمو أفكترؾ لمسنة النبكية  ،كمنو ما جاء )مجمال(  -2
 أساسمما ليس  فيو )نص( عمى  ،يسنو أفكمنو ما ترؾ لمرسكؿ ) ص(  -3

 ا طاعة رسكلو مف كتابو. إيجاب
حسب ما نصب لو مف العالمات ك الدالئؿ  ،ستدالؿ العقميكمنو ما تركو لال -4

 عمى معرفة الحؽ المطمكب.

 ،بياف ال أبكابالشافعي في الباب الرابع مف  اإلماـكىذا االستدالؿ ىك القياس . لذلؾ قاؿ 
 .   3معناه ىك المعنى القياس أفكىك االجتياد: 

 أفالشرعية في كتابو ) الرسالة ( األحكاـ ألدلةالشافعي  اإلماـكنستخمص مف تحميؿ  
 الشرع صنفاف: إحكاـ

 السنة  أكصنؼ منصكص عميو بالكتاب  -
 صنؼ متركؾ لالجتياد كلالستدالؿ الذم ىك القياس -

                                                           
1
 3757أبو الحسن احمد بن فارس بن زكرٌا ، مادة : قوس ، تحقٌق :عبد السالم هارون، دار الفكر، لبنان، - 

2
 37اإلمام الشافعً: الرسالة، تح ، احمد محمد شاكر، ص - 

3
 255المرجع نفسه، ص - 
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متكسطا بيف طرفيف :طرؼ االحتماؿ لممعنى  األصكلييفكبذلؾ يصبح النص في عرؼ 
 كطرؼ تعييف المعنى الكاحد بغير خالؼ . ،كغيره

يقبؿ شيئا  تخصيصو عمى خالؼ محكـ الذم ال أكالنص  تأكيؿ بإمكانيةكالذيف يقكلكف 
مف  التأكيؿ إليواشتراط كجكد ما يستند  أساسعمى  اإلمكافيقكلكف بذلؾ  ،مف ذلؾ 
 مبادئ .

 أك اإلسالميةبالنسبة لمثقافة  األصكؿمكاصفات )النص(تتحد سكاء داخؿ الفقو ك  إف 
 معرفي آخر بالشركط التالية: إطار أمداخؿ 

مقكمات مككنة لو كمحددة لمضمكنو .كىي المغة الدالة كالمعنى   أربعةلمنص  إف -1
 الداللة كسياؽ الداللة. إلىالمدلكؿ كقصد القائؿ 

لمنص بحكـ تمؾ المقكمات قكة الكجكد المبيف عف المقصكد قائمو كانو بيذه  إف -2
االستقالؿ بذاتو عف قائمو مف حيث  حد إلى   الصفة يكتسب اليكية ك الفاعمية

 الحضكر كاالستمرار.
 إقامتياالمغة الدالة في النص تتقبؿ سمطة العقؿ في تقدير مقاصد القائؿ ك  إف -3

ك قانكف عدـ التناقض في  ،عمى مبادئ المنطؽ العقمي. كىي قانكف الذاتية 
 كقانكف الثالث المرفكع. ،الراية

فيناؾ  ،طبيعة )النص( الذم يكاجيو  قاكاليدرؾ  آفيو ىذا المنطؽ العقمي عم أفلكف يبدك 
النص المعرفي )االستداللي( الذم يعبر عف خبرة العقؿ نفسو في البحث عف المجيكؿ مف 

   خالؿ عدد مف المعطيات المعمكمة .

طمبا لتحقيؽ  ، إباحة أكنيي  أك أمركىناؾ النص التشريعي) الحكمي( الذم يعبر عف 
مقاصد ذلؾ التشريع ك ىناؾ النص )الشعرم( )التخيمي( الذم يعبر عف خبرة انفعالية 

بث االنفعاؿ نفسو في ذات المتمقي . كىناؾ النص)الخطابي(  غالىبصيغة تيدؼ 
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( الذم ييدؼ اإلعالميكالتكجيو. كىناؾ النص الكصفي ) اإلقناع إلىالتحضيرم الذم ييدؼ 
 ب ك تمثمو كما ىك .استحضار الغائ إلى

مف النصكص تستكجب التفرقة فيما بينيا مف حيث القراءة ك التحميؿ  األنماطىذه  إف 
 إلىك النص الذم ييدؼ   ،يخاطب العقؿ ،االستدالؿ إلىك الحكـ. فالنص الذم ييدؼ 

التكجيو يخاطب العاطفة. ك النص  غالىاالنفعاؿ يخاطب الخياؿ. ك النص الذم ييدؼ  أثارة
مف  بيمنانقتصر عمى ما  أفكحسبنا  ،ك الضمير اإلرادةالتشريع يخاطب  إلىييدؼ  الذم

  1.األصكليكفكىك الذم يعني بو الفقياء ك  ،ىذا السياؽ . كىك النص التشريعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 492، مرجع سابق، ص محمد كتانً: جدل العقل والنقل - 
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: 

 : مشكمة اإلمامة و الخالفة

قد طاليما،  مف خالؿ التقصي عٌما يعنيو مصطمحا اإلمامة كالخالفة كجدنا أفَّ الخالؼ
أيضا، فيما عند البعض بمعنى كاحد، كعند آخريف لكؿ منيما معنى خاصا بو، كلبياف ما 
يعنيو كؿ مصطمح منيما كبحسب الفكريف المقارف بينيما في ىذا البحث، سنتعرض لبياف ما 
تعنيو الخالفة، كاإلمامة، في المغة كفي االصطالح، كألجمو سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، 

ناكؿ في المطمب األكؿ بياف المعنى المغكم لكؿ منيما، كنستعرض في الثاني بياف نت
 معناىما االصطالحي كما يراه الفكر الشيعي ككذلؾ الفكر السٌني.

  اإلمامة لغة:

اإلماـ كاإلمامة: "بالكسر كؿ ما أتـ بو قـك مف رئيس أك غيره، كاإلماـ الخيط الذم يمٌد 
كيسكل عميو ساؼ البناء، كاإلماـ الطريؽ الكاسع ألنو يؤـ كيتبع، عمى البناء فيبنى عميو، 

 .31كاإلماـ قيـ األمر المصمح لو

ك"كؿ مىف ايقتدم بو كقيدـ في األمكر فيك إماـ، كالنبي إماـ األمة كالخميفة إماـ الرعية، 
ماـ الغالـ ما يتعممو كؿ يكـ، كاإلماـ الطريؽ، كاإلماـ ب منزلة القداـ، كالقراف إماـ المسمميف، كا 

، أم يقدميـ، كاإلمامة النعمة  .2)فيقاؿ( فالف يـؤ القـك

"كاإلماـ بالكسر عمى )كزف( ًفعاؿ الذم يؤتـ بو، كجمعو أئمة، كسيمي اإلماـ إماما ألنو 
ماـ الشيء مستقبمو كىك ضد الخمؼ كىك ظرؼ لذا يذٌكر كيؤٌنث عمى معنى  قدكة لمناس، كا 

 .3الجية"

                                                           
  316ص  ،بيركت  ،مكتبة الحياة  ،6ج  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،محمد مرتضى الزبيدم-1

 257ص  ، 5ط ، 6ج  ،مؤسسة دار اليجرة  ،كتاب العيف ،الخميؿ بف احمد الفراىيدم -2

3
 397ص  ، ،مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية  ،5ط ، 3ج  ،مجمع البحريف  ،فخر الديف الطريحي   -
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كالـ المغكييف، أف معنى اإلمامة ىك االنقياد، فإذا كانت في كيمكف أف نستظير مف 
 المجاؿ اإلنساني فتعني االنقياد خمؼ إنساف كاالقتداء بو.

كقد كردت لفظة اإلماـ في القراف الكريـ كفي مكاضع عديدة، كأخذت معاف متعددة 
 كذلؾ، كىذه بعضيا:

 . 1يناه في إماـ مبيف(أحص شيءاألكؿ: المكح المحفكظ، كما في قكلو تعالى: )ككؿ 

الثاني: الكتاب السماكم، كما في قكلو تعالى: )كيتمكه شاىد منو كمف قبمو كتاب مكسى 
 . 2إماما كرحمة(

ف كاف  الثالث: الطريؽ الكاضح، كما في قكلو تعالى بشأف قكمي لكط كشعيب: )كا 
نيما لبإماـ مبيف ( ،أصحاب األيكة لظالميف  . 3فانتقمنا منيـ كا 

السالـ  ماقادة اليداية، كما في قكلو تعالى بشأف إسحاؽ كيعقكب عمييالرابع: 
 . 4)كجعمناىـ أئمة ييدكف بأمرنا كأكحينا إلييـ فعؿ الخيرات(

الخامس: قادة الضالؿ، كما في قكلو تعالى بشأف فرعكف كمف معو: )كجعمناىـ أئمة 
، كفي قكلو 6مكا أئمة الكفر(، كقكلو تعالى: )فقات5يدعكف إلى النار كيكـ القيامة ال ينصركف(

يكـ ندعك كؿ أناس بإماميـ فمف أكتي كتابو بيمينو فأكلئؾ يقرءكف كتابيـ كال )تعالى: 
داللة عمى أف  7كمف كاف في ىذه أعمى فيك في اآلخرة أعمى كأضؿ سبيال( ،يظممكف فتيال

 .ـ ضالؿلكؿ قـك إماما يدعكف بو يـك القيامة، كىك إما أف يككف إماـ ىداية، أك إما

 الخالفة لغة:

                                                           
1

 35 سورة: ٌس: اآلٌة -
2

  35سورة هود: اآلٌة  -
3

  54-56سورة الحجر: اآلٌة  -
4

  51سورة األنبٌاء :اآلٌة -
5

  23سورة القصص: اآلٌة -
6

  35سورة التوبة: اآلٌة  -
7

  55-53سورة اإلسراء: اآلٌة  -
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"الخمؼ، ما جاء مف بعد، يقاؿ ىك خمؼ سكء مف أبيو، كخمؼ صدؽ مف أبيو، كالخمؼ 
اقصر أضالع الجنب، كالخمؼ ما استخمفتو مف شيء، كالخػيمؼ بالضـ االسـ مف اإلخالؼ 
كىك في المستقبؿ، كالكذب في الماضي، كالًخمؼ بالكسر، حممة ضرع الناقة، كيقاؿ خمؼ 

 .1فالنا إذا كاف خميفتو، كخمفتو جئت بعده، كاستخمفو أم جعمو خميفتو"فالف 

 .2"الخالفة اإلمارة كىي الخميفي، كفي حديث عمر بف الخطاب، لكال الخميفي ألذنت"

كتجمع عمى خمفاء، قاؿ الزٌجاج، جاز أف يقاؿ لالئمة خمفاء ا في أرضو. كعمى 
 بعضكـ بعضا. خالئؼ، قاؿ الفٌراء، خالئؼ في األرض يخمؼ 

كمما تقدـ يتبيف أف معنى الخالفة، ىك ما يجيء مف بعد، كما أنيا تأتي بمعنى النيابة 
 .3عف الغير، فقد قاؿ مكسى ألخيو )اخمفني في قكمي

كقد ذكرت في القراف في عٌدة مكاضع، كالبعض ييدرجيا في المعنى االصطالحي 
إذ االصطالح مف شأف البشر لفيـ  كارل أف إدراجيا في المعنى المغكم انسب، ،لمخالفة

فياميا.  العمـك كا 

ف ينكب عنو، كيقـك مقامو في تحمؿ ر عف اصطفاء ا مى قد ذكرت في القرآف لتعبٌ ك 
كتسخير مقدراتيا كخيراتيا، مف أجؿ السير بالبشرية نحك سعادتيا  مسؤكلية إعمار األرض

 .الحقيقية

، كالبعض يعتبرىا درجات كقد جاء االستخالؼ في القراف عمى ثالثة أنكاع
 لالستخالؼ، كىذه األنكاع ىي:

 :استخالؼ النكع اإلنساني: أوال

                                                           
1

 بن  3134، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت_لبنان، ص 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة، ج  إسماعٌل حمادي الجوهري : -
2

   62لبنان، ص  6، دار إحٌاء الثرات العربً، بٌروت7ابن منظور: لسان العرب، ج -
3

  325سورة األعراف: اآلٌة  -
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، لتميزه عف باقي المخمكقات كعناصر الككف األخرل مف مالئكة، كجفٌ  كذلؾ 
كحيكانات، كنباتات، كجمادات، كما في قكلو تعالى: ) كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر 

)ىك الذم ، ك 1يبات كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال(كالبحر كرزقناىـ مف الط
ذ قاؿ ربؾ لممالئكة إني جاعؿ في  ، ك2(جعمكـ خالئؼ في األرض فمف كفر فعميو كفر )كا 

قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء كنحف نسبح بحمدؾ كنقدس لؾ  ،األرض خميفة
اآلية األخيرة، ككما ىك في اآليات التي قبميا كاالستخالؼ في ، 3(قاؿ إني أعمـ ما ال تعممكف

نما لمنكع اإلنساني )بني آدـ(، ألف  سفاكا  لـ يكف مفسدا في األرض، كالادـ ليس لشخص، كا 
لمدماء، ككاف ذكره في اآلية األخيرة بكصفو اإلنساف األكؿ عمى ىذه األرض، كالذم جعؿ 

 عمى عاتقو مسؤكلية خالفة ا في األرض. 

 :استخالؼ قـك أك جماعة بشرية معينة: ثانيا

مف بيف األقكاـ أك الجماعات البشرية األخرل، كألف  أم استخالؼ جماعة معينة
حمؿ ىذه  االستخالؼ أمانة إليية، فإف القـك المستخمفيف في حالة مخالفتيـ لمقتضيات
قكلو تعالى: األمانة، سيتمقكف العقاب اإلليي، كتتحكؿ الخالفة عنيـ إلى قـك آخريف كما في 

)ثـ جعمناكـ خالئؼ في األرض مف بعدىـ ، 4)إف يشأ يذىبكـ كيستخمؼ مف بعدكـ ما يشاء(
ف تتكلكا يستبدؿ قكما غيركـ ثـ ال يككنكا أمثالكـ(، 5لننظر كيؼ تعممكف(  . 6)كا 

كمف أمثمة ىذا االستبداؿ قكلو تعالى بشأف قـك نكح: )فنجيناه كمف معو في الفمؾ 
 .7كأغرقنا الذيف كذبكا بآياتنا(كجعمناىـ خالئؼ 
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كبشأف قـك ، 1كقكلو تعالى بشأف قـك عاد: )كاذكركا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد قـك نكح(
، كبشأف بني إسرائيؿ: )يا بني إسرائيؿ 2ثمكد: )كاذكركا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد قـك نكح(

: )ص(مة محمد ، كبشأف أ3(اذكركا نعمتي التي أنعمت عميكـ كأني فضمتكـ عمى العالمي
 .4س()ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا لتككنكا شيداء عمى النا

 :: استخالؼ قائد ربانيثالثا

عف بقية أبناء قكمو تككف خالفة ا متكجة فيو، كمصكنة بو مف  شخص معيف لتميزك 
جعمناؾ خميفة في  خطر اإلفساد في األرض، كسفؾ الدماء كما في قكلو تعالى: )يا داكد إنا

)ليككف الرسكؿ ك ،5(حكـ بيف الناس بالحؽ كال تتبع اليكل فيضمؾ عف سبيؿ ااألرض فا
 . 6.شييدا عميكـ

نما ىـ خمفاء  كألف القكـ المستخمفيف ىـ ليسكا المالؾ الحقيقي لما استأمنكا عميو، كا 
كالسمطات  المالؾ األصمي، كىك ا، فيـ ليسكا مطمقي الحرية كالتصرؼ باإلمكانات

قائد رباني، فإنيـ سينحرفكف تماما عف الخط اإلليي  كما أنيـ لك لـ يكف بينيـ ،ليـالممنكحة 
، لما تزخر بو النفس اإلنسانية مف نزكات، كأطماع، كحب التسمط.   المرسـك

عف الخالفة، كىك  يكىذه الدرجات الثالث تمثؿ بمجمكعيا مفيـك اإلسالـ األساس
صالحيايتمخص بإنابة النكع اإلنساني في إعمار األر  تميز أمة  ككف ذلؾ مف خالؿك  ،ض كا 

استبداليـ( لمدعكة إلى ا، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف  أك قـك يختاركف )مع إمكانية
 اني يحكـ الناس بالشريعة اإللييةالمنكر، عمى رأسيـ قائد رب
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 حركة الترجمة: 

خالؿ اك في اقؿ مف قرنيف مف الزمف بسط  اإلسالميةاستطاعت الحضارة العربية  
مف الصيف شرقا  اإلسالـحيث امتدت بقعة  ،عمى مناطؽ كاسعة مف العالـ  كنفكذىاسيادتيا 

تحات كيمكف  القكؿ اف المسمميف لـ يقفكا عند حدكد ىذه الف ،غربا  األطمسيالمحيط  إلى
الذم  اإلرثاستعابيـ لذلؾ  ةىك محاكل أكلياكاف  أخرل الجغرافية كفقط بؿ سطركا أىدافا

كىنا كاف لزاما عمييـ كحتى يفيمكا كيستكعبكا خالصة ىذه  ، األخرلالحضارات  أكجدتو
الحضارة العربية  إلىالحضارات مف آلية تمكنيـ مف نقؿ ىذه التجارب مف حضاراتيا 

كيمكف حصر لغات ىذه  اإلرثكىنا طرحت مسألة الترجمة كآلية لنقؿ ىذا  اإلسالمية
  ،كاليندية  ،السريانية  ،ارات اليكنانية كالفارسية الحض

كاف منبعيا الثاني الترجمة  اإلسالميةالقكة التي اكتسبتيا الحضارة  إفكيمكف القكؿ  
الحديث عف نقؿ العمـك عند المسمميف كترجمتيا ال  أف( كما اإلسالـ) األكؿبعد المنبع 

النقؿ  أفيقاؿ :  أفلنقؿ . كربما صح في مرحمة مف المراحؿ ا إال ،يقتصر عمى التعريب 
كممة ترجمة لـ ترد كاضحة في  أفرغـ  ،بالمفيـك الذم مر ذكره  ،كاف مف باب الترجمة 

كلذا قيؿ : الترجماف ىك  ، أخرل إلىكىك الناقؿ مف لغة  ،يتعمؽ بالترجماف  إال ،المعاجـ 
كعميو فاف  ،كالمترجـ ىك الناقؿ كتابة  ،كربما تسمى اليـك الترجمة الفكرية  ،الناقؿ مشافية 

لمفيـك كاحد ك ذم دقة متناىية في  يأتيفي ىذا البحث  كالترجمةاستعماؿ مصطمحي النقؿ 
 1اختالفا كاضحا.’ كلكنيما ليسا مختمفيف في الداللة  ،فيما ليسا مترادفيف  ،التفريؽ بينيما 

 كالنقؿ : مراحؿ لمترجمة  أربعةىناؾ  أفيذكر المعني المعنيكف  

المغة  إلىكترجمتو  ،كالمصرم  ،كالفارسي  ،كاليندم  اإلغريقي: نقؿ الفكر ىاألكلالمرحمة 
 عف طريؽ المغة السيريانية . أكمباشرة  إماالعربية 

                                                           
1
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المغة الالتينية ك المغات  إلىبالمغة العربية كترجمتيا  اإلسالميةالمرحمة الثانية : نقؿ الثقافة 
 مباشرة . األخرل األكركبية

المغة  إلىكالثقافة الييكدية بالمغة العربية كترجمتيا  اإلسالميةالمرحمة الثالثة : نقؿ الثقافة 
 العبرية .

المغة  إلىكالثقافة الييكدية بالمغة العربية كترجمتيا  اإلسالميةالمرحمة الرابعة: نقؿ الثقافة 
 .1الالتينية 

ككاف  المأمكفعباسييف كخاصة عمى يد عمى يد ال ابتدأتالتي  ىاألكلالتجربة  إف 
الترجمة الحرفية( التي تركز  أم)األمينةالمسممكف في البداية يعتمدكف عمى طريقة الترجمة 

الكتب المنقكلة كتبا فمسفية في  را ك المعنى ينساب منيا ككانت آنذاؾعمى  الشكؿ كثي
فكاف  ،رف الخامس عشر في الق إالالتخصص كفطاـ العمـك لـ يبدأ  أفعمى اعتبار  األساس

   2بكاسطة عمماء السيرياف… المسممكف قد اىتمكا بنقؿ عمـك اليكناف كترجمتيا

 اإلسالميةالترجمة في الحضارة العربية  نشأة آفنقكؿ  أفكمف الناحية التاريخية يمكف  
 : مختمفيف زاييف ىغالتنقسـ 

لحركة  الكلي الجذكر الرأيافكيقكؿ ىذا  ، األمكمالعصر  أكائؿ إلىترجع  أنياالرأم األكؿ: 
خالد بف يزيد بف  أفحيث ذكر في المصادر  ،العصر األمكم  أكائؿالعربية في  إلىالترجمة 
في طمب بعض الكتب في الطب  اإلسكندرية إلى أرسؿكالممقب بحكيـ آؿ مركاف  ،معاكية 

نازؿ عف الخالفة طكاعية كذلؾ بعدما ت ،العربية  إلىكعمـ الصنعة )الكيمياء(  لترجمتيا 
 بإحضار فأمر ،حكيـ آؿ مركاف كاف فاضال في نفسو كلو محبة في العمـك  أفكيذكر 

مف  اإلسالـنقؿ في  أكؿككاف ىذا  ،جماعة مف اليكناف الذيف نزلكا مصر كتفصحكا بالعربية 

                                                           
1
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الذيف استكممكا الترجمة بعدة خالد بف يزيد "عمر بف  األمكيكف أيضا الخمفاءلغة كمف  إلىلغة 
احد عمماء مدرسة  المدينةالخالفة في  إلىمعو عند ذىابو  اصطحبعبد العزيز "حيث 

كقد قاـ الخميفة عمر بف  ،كاعتمد عميو في صناعة الطب  ،كيسمى ابف ابجر  اإلسكندرية
 .إنطاكيةمدرسة  ىبال اإلسكندريةعبد العزيز بنقؿ عمماء المدرسة 

في عيد الرسكؿ صمى ا عميو  اإلسالـصدر  إلىحركة الترجمة ترجع  أفالثاني:  الرأم
 أشيرفنقؿ عف الصحابة قكلو :" مف عرؼ لغة قكـ امف شرىـ " مف  ،كسمـ كبتكميؼ منو 

 مف تعمـ السيريانية ىك "زيد بف ثابت" كتعمـ كذلؾ الفارسية كالركمية .

كالخبر في تاريخ  المبتدأفي مقدمتو لكتابو"العبر كديكانو يشير العالمة ابف خمدكف  
ىناؾ عالقة عممية  أف إلى" األكبرالعرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف 

كىذا  ،كفكرية قكية كغير مباشرة في البدا بيف العرب كاليكناف جاءت عف طريؽ السيرياف 
تقـك عالقة مباشرة بيف اليكناف  أفيعني اف ىناؾ عالقات قكية بيف اليكناف كالسيرياف قبؿ 

 ،السيريانية  األلفاظكفي المغة العربية مجمكعة مف  ،بيف السيرياف كالعرب  أك  ،كالعرب 
 1سيرياني  أصؿمف نصؼ الكممات الدخيمة في المعاجـ العربية ذات  أكثرحيث يكجد 

د عمى المغة السيريانية اف الترجمات السريانية مف اليكنانية لـ تكف دقيقة كال كما يؤخ 
العربية صاحبت ترجمات شيء مف الخمط ك  إلىكعندما بدا النقؿ مف السيريانية  ،كاضحة 

 ،قميال حتى عرفكا ما في الترجمات السيريانية مف ضعؼ  إالفمـ يمبث العرب  ، 2الغمكض .
كذلؾ مف  ،اليكناني ينقمكف منو مباشرة دكف كسيط ثالث  التراثعمى فعدلكا عنيا كاقبمكا 

 أليياكساعدىـ ىذا في استخراج الكتب النادرة التي يحتاج  ،خالؿ تعمـ المغة اليكنانية مباشرة 
المسممكف في دراساتيـ النظرية كالفمسفية كفي تجاربيـ الكيميائية كالطبية كبيذا التفكير 

 العممي يستقيـ . 
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في  رألالعربية تتسع كتزداد قكة في العصر العباسي الذم  إلىت حركة الترجمة اخد 
كمدعما  ،كىيمنتيا عمى الحياة الثقافية  كنفكذىاحركة الترجمة جزء مف شرعية الدكلة 

في العصر  المترجميف أشيركمف  ،العممية  كاألنشطةلسمطتيا كراعية لمعمـك كالفنكف 
الحجاج بف  ، مأسكيةيكحنا بف  ،جكرجيس بف جبرائيؿ  ،الرىاكمالعباسي " ثيكفيؿ بف تكما 

 كىك كبيرىـ". إسحاؽكحنيف بف  ،كثابت بف قرة  ،يكسؼ الككفي 
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 :المحكر الثاني
 الفمسفة 

 ك
 قضاياىا 
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 تعريف الفمسفة )تعريف الفالسفة المسممين بالمقارنة مع اليونانيين(:      

في كجيات النظر ك كاف لكؿ فيمسكؼ نظرة مف زاكية  اإلسالـاختمفت فالسفة  
الحكيميف ( لتعريؼ الفمسفة  رأييكقد عرض الفارابي في كتابو ) الجمع بيف  ،خاصة لمفمسفة 

ك طبيعية ك  إلييةحكمة  إلىكقسميا  ،العمـ بالمكجكدات بما ىي مكجكدة" إنيافقاؿ : "
ك لمفمسفة  إال شيءف مكجكدات العالـ ليس بي بأنواالعتقاد  إلىمنطقية ك رياضية ك ذىب 

 أك ، بالتأمؿك بيذا المعنى تدخؿ الفمسفة في معرفة المكجكدات دخكال مباشرا  ،فيو مدخؿ 
العقؿ  أماـما كراء الطبيعة ك ذلؾ عندما تنكسر الحدكد  إلى   غير مباشر بنقؿ المعارؼ

   1البشرم

استكماؿ النفس البشرية  بأنيافمسفة ك ذىب ابف سينا في رسائمو التسع في تعريؼ ال     
بمعرفة حقائؽ المكجكدات عمى ماىي عميو عمى قدر الطاقة البشرية بمعنى طمبيا كفؽ 

 يدركيا ك يتعامؿ معيا. أفطبيعتيا التي يمكف لمعقؿ البشرم 

ك  ،كىي معرفة الكجكد الحؽ  اإللييك اعتقد الفارابي باف الفمسفة الحقيقية ىي الجانب      
لمتفكير الفمسفي  االسميكلعؿ ىذه ىي الغاية  ،الكجكد الحؽ ىك كاجب الكجكد بذاتو 

 مجاليا الخصب في الكالـ ك التصكؼ. اإلسالميةكمف ىنا تجد الفمسفة  اإلسالمي

 :اإلسالميةغاية الفمسفة 

لعقيدة ك معرفة ا ،ىي الخير المطمكب لذاتو  تحقيؽ السعادة ة إلى اإلسالميةتميؿ الفمسفة    
 إمفي  تطرأك االستعداد لكشؼ المغالطات التي قد  ،معرفة عقمية ك الدفاع عنيا بالبراىيف 

ك بالنظر العقمي المجرد يبمغ الفيمسكؼ درجة  ،جية كانت  أمكمف  األكقاتكقت مف 

                                                           
1
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ك يتمكف مف اتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ ك ىك مجرد  االالىية األنكارك يتقبؿ  األكىاـالفيض ك 
 ،ك ربو )كما ينظر الفارابي( اإلنساففاصؿ معنكم بيف 

 إلىالنفكس الطاىرة التي تصؿ بالتعبد ك التطير  أصحاب إالالسعادة ال يصميا  إف   
العقمي الباطني ك  التأمؿمراتب التصكؼ الحؽ الذم ىك عيف السعادة الذم يجمع بيف 

 . الشيءمنافع ك مضار  برازإالتيجد ك 

 ك المستشرقكف: اإلسالميةالفمسفة 

فمسفة يكنانية مشكىة  اإلسالميةالفمسفة  ،عد الفالسفة المستشرقكف ك النقاد الغربيكف      
فكؽ  ،عبركا عنيا بطريقة ناقصة ك كاف ذلؾ كاضحا عندما ترجمكا الفمسفة اليكنانية  ألنيـ

لمعمكمات كما كقع التمفيؽ ك التغميب عمى مستكل المنيج التحريؼ ك التشكيو عمى مستكل ا
كما زعـ الفالسفة  ،ك العقؿ  اإلسالميالديف  ك ذلؾ عندما حاكلكا التكفيؽ بيف قكاعد

المستشرقيف حينما قالكا بكجكد  كبؿ العقؿ ك بالغ بعض اإلسالميالديف  إفالغربيكف 
ك  ،الجنس اآلرم  إلىينتمكف  كفاألكربيالجنس السامي ك  إلىفالعرب ينتمكف  األجناس

ىك عقمي ك مف ىنا ابتعد العرب ك  االبتعاد عف كؿ ما إلى تركفطبيعة الجنس السامي 
   1المسممكف عف الفمسفة.

فالكاقع يؤكد عكس ذلؾ حيث   ، التناقضاتالكقكع في  إلى بأصحابيا أدتىذه المزاعـ     
ك ابف رشد شاىد  أنفسيـ األكربيكفنظريات عجز عنيا حتى  أبدعك  اإلسالميتحرر العقؿ 

بالفمسفة اليكنانية لكف ىذا  اإلسالميةالفمسفة  تأثرالكاقع الفمسفي يؤكد  إف ،حي عمى ذلؾ 
ليا منيجيا ك ليا مكاضيعيا التي  اإلسالميةفالفمسفة  ،لـ يكف نسخا ك ال ذكبانا  التأثر

عمما  ،لمعقؿ مكانتو  أعطتالتي  اإلسالميةءت مع العقيدة جا ألنيا ،يتناكليا الفكر اليكناني 
تتكفر فيو كؿ  أفباف العقؿ يخطئ كما يصيب ك البد ليذا مف مكجو ىذا المكجو مف 

                                                           
1
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عمى قمكبيـ  أـيتدبركف القرآف  أفاليقكؿ ا تعالى ))  ،الشركط حتى يككف متبكعا ال تابعا 
ك اختالؼ الميؿ ك النيار  العارضفي خمؽ السماكات ك  إف: )) أيضاك يقكؿ   1((أقفاليا
الذيف يذكركف ا قياما ك قعكدا ك عمى جنكبيـ ك يتفكركف في خمؽ  ، األلباب ألكليآليات 

 2ربنا ما خمقت ىذا باطال سبحانؾ فقنا عذاب النار(( األرضالسماكات ك 

 آراء الغربييف المحدثيف :

الى قسميف فريؽ اإلسالمية حاضر في التعبير عف الفمسفة ينقسـ الغربيكف في العصر ال     
 المستشرؽ "عكنو" ك يقرر ىذا الفريؽ الحدكد الفاصمة بيف العقؿ نماذجيمكف اف نعتبر مف 

ديف قكم في ساميتو فال  اإلسالـثـ يبيف اف  ،السامي ك العقؿ اآلرم حتى ال تتالقى منازعيـ
 إفكىنا يقاؿ: "  ،اليكنانية القكية في آريتيا  يمكف تصكر نظاـ اشد منو معارضة لمفمسفة

في ممارستو  ابدكالـ يالكا جيدا في القياـ بكاجبيـ مف ىذه الناحية كقد  اإلسالمييفالفالسفة 
فيما بيف  رأييـعمى ما فيو دقة ك عناء خصاال منقطعة النظير مف ميارة ك بعد نظر ك 

 ".اإلسالميةىذه الفمسفة اليكنانية  الشريعة ك الحكمة مف اتصاؿ ىك معقد الطرافة في

فقد كضعكا  تأممكىاك  اإلسالميةالفريؽ الثاني مف الغربييف كىـ الذيف درسكا الفمسفة  أما    
 3عبرت كاقعية كجكدىا . أنيا إاللـ تكف منصفة  إفك  أحكاما

 العربية : األمةك  اإلسالميةالفمسفة 

ما:" األمـالقاسـ في كتابو طبقات  أبكيقكؿ القاضي      ا عز ك  عمـ الفمسفة فمـ يمنحيـ كا 
يكسؼ بف  إالجؿ شيئا كال ميا طباعيـ لمعناية بيـ كال اعمـ مف صميـ عربي شير بو 

 الكندم". إسحاؽ
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2
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مف عمـ الفمسفة ك طباعيـ  شيءكيقكؿ محمد الحسف اليمداني :" لـ يكف عند العرب     
 نادرا". إالذا العمـ لي التييؤخالية مف 

قميمة  شرذمةيرستاني في كتابو الممؿ ك النحؿ : " ك منيـ حكماء العرب ك ىـ شك يقكؿ ال
 ". بالنبكاتفمتات الطبع ك خطرات الفكر ك ربما قالكا  أكثرىـالف 

كؿ كالـ لمفرس ك كؿ معنى  أف إالك قاؿ الجاحظ في كتابو البياف ك التبييف :"       
 لجاحظ يصؼ العرب بسرعة الذكاء كحدة الذىف ك عمؽ الحكمة.لمعجمي ". ك ا

 لإلنساف: صنؼ طبيعي 1صنفيف  إلىك يقسـ ابف خمدكف العمـ المتعمؽ بالفمسفة        
 بفكره كصنؼ نقمي ياخده عف مف كضعو. إليوييتدم 

كالثاني ىي العمـك النقمية كيذىب بعد ذلؾ ابف  ،ىك العمـك الحكمية الفمسفية  األكؿ     
 عف الفمسفة . إسالميـالتي صرفت العرب في جاىميتيـ ك  السبابالبحث عف  إلىخمدكف 

 : اإلسالميةمصادر الفمسفة 

لـ يكف لمعرب في جاىميتيـ حظ مف الفمسفة مف حيث ىي عمـ لو مكضكعو ك       
ك  ، اإلسالميةالسابقة التي تبحرت في المعارؼ  األمـعمى عكس  ،منيجيتو في البحث 

 التاريخية ك الكاقعية .  أسبابولذلؾ 

مف عنى بيا )العمـك العقمية( في  اكسر أفيقكؿ ابف خمدكف في المقدمة : " ك اعمـ      
ىما : فارس  اإلسالـالعظيمتاف في الدكلة قبؿ  اآلمتاف ، أخبارىـالذيف عرفنا  األجياؿ
"  ،كالرـك

مف نقؿ المعارؼ الفمسفية في العيد العباسي  أخبارعف ابف النديـ   1كجاءت في الفيرست   
 الفكر العربي بالفكر اليكناني. تأثرك ىذا دليؿ عمى  ،عف اليكناف ك فارس ك اليند 

                                                           
1
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ذلؾ الفارابي ك البد ىنا مف  إلى أشاراسـ الفمسفة يكناني دخيؿ عف العربية كما  إف      
 أفك غيرىـ مف اجؿ  ،التي تناكلت مفيـك الفمسفة عند المسمميف  التعاريؼ أىـ إلىالعكدة 

 ال؟ أـفمسفة  اإلسالـكاف في  إذانحدد ما 

 أكك التحريؼ الذم كقع في كتب الفمسفة عف الجيؿ  الخطأ إلىىنا  اإلشارةك البد مف     
يقكؿ  ، اإلسالميةالعربية  عبر مراحؿ الفمسفة اإلسالميكفذلؾ المؤلفكف  إلىكلقد نبو  ،العمد 

الغزالي في كتابو تيافت الفالسفة : " ثـ المترجمكف لكالـ ارسطاليس لـ ينفؾ  كالميـ عف 
 أقكميـك  ،نزاعا بينيـ  أيضاذلؾ  اثأرحتى  ، التأكيؿالتفسير ك  إلىالتحريؼ كتبديؿ محكج 

 النصر ك ابف سينا".  أبكالفارابي  اإلسالـبالنقؿ ك التحقيؽ مف المتفمسفة في 

 إيثار أمك اسـ الفمسفة كما قاؿ الفارابي يكناني دخيؿ عف العربية )فيالسكفيا(        
المتمقي تخضع لمفركؽ  أكالحكمة ك محبتيا ك الحكمة بطبيعة كجكدىا سكاء عند المرسؿ 

 . إليوتنقؿ  أكنيمؿ ىنا المحيط الذم تنشا فيو  أفالفردية دكف 
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 :اإلسالميةقضايا الفمسفة 

 ا-1

كىي  ، أخرلتارة كلالعتقاد تارات  لمتأمؿتخضع  اإلسالميمسالة ا في الفكر  إف
 بالخالؽ تكاد بدييية. األرضمنذ كجكده عمى  اإلنسافك ارتباط  ،مرتبطة بفكرة التديف 

فا مرتبط بكجكد مطمؽ  ،(لإلنساف إليا الخترع إلياالـ يقؿ احد المفكريف )لك لـ يكف  
ك الخمفيات العقدية ك الثقافية ك  إالىذا الكجكد  نتأمؿ أفنستطيع  ال أنناكىنا بعني 
 تحاصرنا مف كؿ الجكانب. اإليديكلكجية

اعتقادا كيؼ  إماجدال ك  إماالذيف يركدكف البرىنة  أكلئؾكىنا نساؿ بؿ نتساءؿ مع  
 نتصكر ا في فكرنا .

 رأسيافي مجمكعة مف المسائؿ كعمى  بأرسطك تأثركا اإلسالـفالسفة  أفمف البدييي  
 ،ىي مجرد نقؿ مشكه لمفمسفة اليكنانية  اإلسالميةنحف ال نسمـ بالقكؿ باف الفمسفة  ،االلكىية 

 .اإلسالميةالفمسفة اليكنانية في الفمسفة  تأثيرننكر  أفكال يمكننا 

 ،ثير مف الجدؿ ك المغالطات المنطقيةشابو الك أسماءهكجكد ا ك  أدلةبحث  إف 
نبرىف عف كجكد ا منطقيا ) بمفيكـ  أفعمما اف القرآف الكريـ فكؽ المنطؽ ك ليذا ال يمكف 

 (.األرسطيالمنطؽ 

ك  اإلسالـالفالسفة قد اثركا كثيرا في فالسفة  أفال ننكر البتة  إننايكضح فيصؿ : "  
  إليو .لميكنانييف فيما ذىبكا نفرا منيـ تابع  أفننكر  أفال يصح لنا 
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كلعؿ االختالؼ ككؿ االختالؼ  ،جؿ المفكريف لـ يختمفكا عمى كجكد ا  أفنشير  أفكال بد 
" حيث يقكؿ: أرسطكمصطفى النشار في كتابو" فمسفة  أكدهكىذا ما  ،كصفاتو  أسماءهفي 

كلكنيـ اختمفكا في  ، األكؿ )اتفؽ الفالسفة اليكناف باف ا ىك العمة الفاعمة لمعالـ ك المحرؾ
العقؿ ك النقؿ  إثباتيدرؾ سريعا  اإلسالميفي الفكر  المتأمؿك  ،ك الخمؽ  اإليجادقضية 

كما  ،لفكرىـ  أساس كمبدأمف التكحيد  تبدأالخمسة عند المعتزلة  فاألصكؿ ،في كجكد ا 
كمف  ،ا فيي تحصيؿ حاصؿ  إثباتاليبالغكف في قضية  ،كالماتكليدية  ،نجد االشاعرة 
في كتابو "  مدككر إبراىيـيقكؿ  ،كالسنة النبكية الشريفة ،القرآف الكريـ  أثبتياالبديييات التي 

السمؼ يصكركف االلكىية  أف إلىنشير  أف إلى" : )لسنا في حاجة اإلسالميةفي الفمسفة 
رسمكا صفة قد تعرض مف تصكيرا شبييا بذلؾ الذم قاؿ بو جماعة السابقيف لسقراط الذيف 

 كمف تمت الخركج مف الممة . ،الزندقة  أك ،التفسيؽ  أك ،التكفير  إلىيقكؿ بغيرىا 

ا ليس بمادة كال قكامو في مادة  إفالمدينة الفاضمة" : )  أىؿيقكؿ الفارابي في كتابو"آراء   
صكرة الف  أيضاكمف كؿ مكضكع كال  ،بؿ كجكده خمك مف مادة   ،صال كال في مكضكع أ ،

 في مادة(. إالتككف  أفيمكف  الصكرة ال

في كجكد ا عندما تشار مسالة رؤية ا تعالى))ىؿ رؤيتو ممكنة  تأمال األمريزداد  
 ،الصكرة ك المادة بالمفيكـ الزماني كالمكاني  إشكاليةيطرح  فاألمر  ،في الدنيا كاآلخرة؟((

لـ يمد كلـ  ،ا الصمد  ،الكريـ ))قؿ ىك ا احد جاء في القرآف  ،كا تعالى ليس كذلؾ 
 . 1يكلد كلـ يكف لو كفؤا احد((

مع  األدلةكجكد ا ككانت تتناسب ىذه  تنبثكبراىيف  ، أدلةلقد قدمت الدعكة المحمدية 
جداف كما صدح  أربعةيكضع بيف  أففا اكبر مف  ،عقمية العرب في شبو الجزيرة العربية 

قصكل لمبراىيف الككنية عمى كجكد ا  أىميةليذا نجد مف يكلي  ،عبد المطمببيا حمزة بف 
البراىيف عمى كجكد ا ىك البرىاف الككني كىك الذم ينظر  كأقدـ أكؿيقكؿ فيصؿ عكف:" 

                                                           
1
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ثـ ينتيي مف  ،الحركة  أك ،المكاف  أك ،كالزماف  ،في الككف كيركز عمى ظاىرة مف ظكاىره 
 مكجكد ال بزماف". أكمحرؾ  أك ،القكؿ بضركرة كجكد عمة  إلىذلؾ كمو 

الضركرة العقمية  إفيقكؿ الكندم))  األكؿا ىك المحرؾ  أفيذا اعتمد الفالسفة عمى مقكلة ل
كاف العالـ حادث مف جية  فإذالكؿ معمكؿ عمة كلكؿ مسبب سببا  أفالمنطقية تقكؿ لنا 

كىك  إال األكؿ المبدأنسمـ بكجكد  أفكيبقى  ،ة كميا فاف الحدكد ىي البداي األجساـحدكث 
)) كؿ حادث لحدكثو  حامد الغزالي في كتابو " االقتصاد في االعتقاد أبككجكد ا يقكؿ 

 لو سببا((.    أفسبب كالعالـ حادث فيمـز منو 
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 الوجود: -

بضـ الجيـ لغة  ،كجكدا،يجده،الذم اشتقت منو الكممة الفعؿ  كجد األصؿ –لغة 
 1عامرية ال نظير ليا في باب المثاؿ

 أغناه اكجدالغني ك ،ك الكجكد 

نماكال يقاؿ كجده ا تعالى   ،ككجد مف العدـ فيك مكجكد  2ا تعالى اكجديقاؿ   كا 

 إالكال منتيي  كليس ذلؾ  ،لو  مبدأمكجكد ال ،ك قاؿ بعضيـ المكجكدات ثالثة اضرب  
ك ليس لو منتيى  مبدأككجكد لو  ،ك منتيي كالجكاىر الدنيكية مبدألو  ككجكد ،البارئ تعالى 
 . النشأةكالناس في 

 ،في التجربة  أكفي الخارج ك منو الكجكد المادم  أكفي الذىف  الشيء اصطالحا_ تحقؽ
الماىية ىي  أفالذات باعتبار  أكالمنطقي يقابؿ عند المدرسيف الماىية  أككالكجكد العقمي 
 3كاف الكجكد ىك التحقؽ الفعمي لو لمشيءالطبيعة المعقكلة 

 اإلطالؽفعؿ الككف في كؿ المفاىيـ التي تستعمؿ فييا الكممة عمى  ،ك الكجكد

 ،كاقع الكجكد بمعزؿ عف المعرفة أمكجكد بذاتو -ا
 أكفي كعيو  األنا إدراؾكاقع الكجكد الماثؿ حاليا في  أمكجكد في التجربة  -ب

كالكممة بيذيف  ،كمكضكع اختبار ضركرم عمى الرغـ مف ككنو غير راىف المثكؿ
المعنييف تتعارض مع الجكىر مثمما يتعارض كاقع الكجكد مع طبيعة الكجكد ك مف 

 4تتعارض ك العدـ أخرجانب 
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 :ابن رشد عندالوجود 
اىتـ ابف رشد بالبحث في مسالة الكجكد كما اىتـ بيا القدماء ك السابقيف عميو مف فالسفة 

حكؿ قدـ  اآلراءك ابف سينا فتعارضت  الفارابياليكناف ك كذلؾ فالسفة العرب منيـ الكندم ك 
فالسفة العرب قاؿ بحدكث العالـ في مقابؿ حدكثو عند  أكؿفالكندم ك ىك  ،ك حدكث العالـ 

 بي ك ابف سينا ك ساندىما في ذلؾ ابف رشد اال اف دليمو يختمؼ عف تدليميما الفارا

ابف  أفنقكؿ  أفالعالـ بؿ الصحيح  ابف رشد يقكؿ بحدكث أفنقكؿ  أفك ليس مف الصحيح 
كاف ىناؾ مبررا عمى الغزالي ك الدفاع  إالك  ، األكلىرشد كاف صريحا بالقكؿ في قدـ المادة 

 1عف الفالسفة

التي قدميا ابف رشد لمرد عمى تيافت الفالسفة بالنسبة لمغزالي تتمثؿ  األدلةيخص  فيما أما
 :في 

الغزالي _ باستحالة صدكر حادث عف مطمؽ ك  رأميقكؿ الفالسفة _ حسب  ، األكؿالدليؿ 
 يرد ابف رشد انو لك لـ يصدر العالـ القديـ لكاف ىناؾ عدـ كجكد مرجع لمكجكد

لـ يتحدد ك في حالة عدـ تحدد المرجع  أكيتحدد مرجع  أف إماحدث بعد ذلؾ لـ يخؿ  فإذا" 
 2…"الصرؼ كما كاف قبؿ ذلؾ  اإلمكافيبقى العالـ 

فقد حاكؿ  ؟ا  أـاىك العالـ  اآلخرمتقدـ عف  أييمااسبؽ ك  بأييمايتعمؽ  ،الدليؿ الثاني 
 متأخرالعالـ  أفاف الفالسفة قد زعمكا ك إذاالغزالي عرض ىذا الدليؿ عمى النحك التالي " 

يراد بو انو متقدـ بالذات ال بالزماف كتقدـ  أف إماعف ا. ك ا متقدـ عميو فاف ىذا ال يخمك 
يككف  أفتقدـ البارئ عف العالـ ىذا المعنى فانو يمـز  بو أريدفادا … الكاحد عف االثنيف 

  3قديميف " أكحديثيف 
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باف ىذا الدليؿ ليس برىانا قكيا الف التفرقة بيف ا ك العالـ مف حيث الزماف  ،يرد ابف رشد 
العالـ شانو يككف في ذلؾ ك ىنا نميز نكعيف  أما ،يككف في زماف  أفكاجبة فا ليس شانو 

كالكجكد ليس في طبيعة  ،كجكد في طبيعة الحركة ال ينفصؿ عف الزماف  ،مف الكجكد 
 مزماف ال يخضع ل أزليالحركة 

 إمكانيةكاف العالـ قبؿ  إذا"  ، أزليتوكجكد العالـ ك  إمكانيةيتعمؽ حكؿ  ،الدليؿ الثالث 
 1" أزليايككف  أفلو فالبد  أكؿال  إمكاناكجكده ممكنا 

 أفيرد ابف رشد عمى ىذا الدليؿ بالقبكؿ الف مف يسمـ باف العالـ قبؿ كجكده ممكنا يستمـز 
 . أزليايككف العالـ 

ممكف ك ممتنع ك  إلىيتعمؽ بالمادة التي ىي الحادث ك حكؿ تقسيـ العالـ  ،الرابع الدليؿ 
 كاجب

ك  إليوفالبد مف محؿ يضاؼ …ممكف كممتنع ككاجب  إلى"كقد قسـ الفالسفة كؿ حادث 
 2" إليياالمادة فيضاؼ  إالىذا المحؿ ال يككف 

 مكقؼ ابف رشد مف نظرية الفيض البف سينا 

ك ابف  الفارابيد رفض نظرية الفيض ك عارض القائميف بيا مف ابف رش أفيتضح لنا 
في التسكعات التي تتمثؿ في  يفأفمكط بآراء أرسطك أراءاخمطا  األنيم الفيمسكفيفسينا الف 

 .ك ذىب في عرض رده عمى الغزالي في مؤلفو تيافت التيافتات،نظرية الفيض 

 إلىمف القكة  إخراج إال شيءيصدر عنو  الفاعؿ فيما يرل ابف رشد ال أف" كمعنى ذلؾ 
نماالفعؿ ك ليس في ىذه ك بالتالي ليس ىناؾ فعؿ   عقؿ  كمعقكؿ ك مستكمؿ  كمستكمؿ  كا 

 1بو عمى الحاؿ التي تستكمؿ الصانع بعضيا ببعض"
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 النفس:-

جانبا ميما مف جكانب الدراسات الفمسفية لدل  ،يعد البحث في النفس ك الجسد  
ك ممف اثر مف فالسفة  ،جانبا ،مف فالسفة اليكناف  أرسطك أشيرىـالفالسفة عمكما كمف 

الف مكضكعو ىك  ،ىذا البحث جزء مف العمـ الطبيعي  أففيك يرل  ،نجد ابف سينا  اإلسالـ
ف اتحادا جكىريا . كيعتبر النفس ك الجسد مف حيث ككنيما عنصريف لجكىر كاحد ك متحدي

مخمكؽ مركب مف  اإلنسافالنفس . كيعد  بأمراىتماما  اإلسالـفالسفة  أكثرابف سينا 
الركح تكجد في الجسد في يشبو  أفك  ،كال مادم ىك الركح  ،عنصريف : مادم ك ىك الجسد 

شخص بما  ك كؿ ،جكىر لو كيانو المستقؿ  أنيا إالال مادية  أنياكمع  ،الحمكؿ  أكالتقمص 
ك لكنو الركح التي ىي حقيقتو ك جكىره . ك بحيث ال تخمك  ،ىك كذلؾ ليس جسما 

كاف ىذه  ،فييما ك التنظير ليما  التأكيؿاالعتقادات القديمة ك الفمسفات المتنكعة مف 
ستساىـ في  ،الدراسات المغكية ك االصطالحية التحميمية لمفيـك النفس ك مفيـك الجسد 

 الجكانب المعرفية في البحث. تحديد الكثير مف

 إلىذلؾ يعكد  أفك ال شؾ  االىتماـ،لقد كاف لمشكمة النفس ك الجسد كافر مف  
 إفك  معيف،كؿ نفس تمتمؾ طمكحا ك حبا بالنسبة لجسـ  أفك نجد  باإلنساف.عالقتيما 

فاف  كبالتالي، جكدىا.جسد محدد لتحقيؽ ك  إلىتحتاج  إنياالنفس ال تدرؾ دكف الجسد ك 
االصطالحية في معاجـ المغة ك المكسكعات العممية  التعريفاتالغرض ىنا ىك البحث عف 

 التصكؼ.المتخصصة في الفمسفة ك عمـ النفس ك 

 مفيكـ النفس:

النفس في كالـ العرب  إفلغة : يعرفيا ابف المنظكر في كتابو " لساف العرب " بقكلو :) 
 أفك في نفس فالف  ،ركحو  أمفالف  احدىما قكلؾ خرجت نفس ،يجرم عمى ضربيف 
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كما تطمؽ النفس عمى  1ك حقيقتو " الشيءمعنى جممة  األخرك الضرب  ،يفعؿ كدا 
 ،األخك النفس  الدـ،النفس  التمييز،ك النفس ما يككف بو  الركح،معاني متعددة .: النفس 

س حتى ادـ نف إنسافك كؿ  الجسد،النفس الركح الذم بو حياة  النفكس،ك النفس كجمعيا 
  2سكاء. كاألنثىالذكر  ،عميو السالـ 

مف االفاظ المشتركة مثميا مثؿ كثير مف كممات القراف ك  ،النفس في القراف الكريـ 
 . السياؽالتي يعرؼ المقصكد بيا حسب مكانتيا في  ،الحديث 

كؿ مرة عمى معنى  فيك دلت  ،ة جيبكريـ مرات عككردت كممة النفس في القراف ال     
ك ىي  ،النفس ا  إلى كاإلشارة ، اإللييةالذات  إلى اآلياتتشير في بعض  ،معيف 

نذكر منيا قكلو تعالى :  )) يكـ تجد كؿ  ، اآلياتكاردة بشكؿ كاضح في ككثير مف 
بعيدا  أمدابينيا ك بينو  أفنفس ما عممت مف خير محضرا ك ما عممت مف سكء تكد لك 

 3 نفسو ك ا رؤكؼ بالعباد((ك يحدركـ ا

قؿ ا كتب نفسو  األرضككذلؾ قكلو تعالى :)) قؿ لمف ما في السمكات ك         
  4فيـ ال يؤمنكف(( أنفسيـيكـ القيامة ال ريب فيو الذيف خسركا  إلىالرحمة ليجمعنكـ 

في قكلو تعالى : )) مف  ، اإلنسافلمداللة عمى ذات  أخرل آياتك كما كردت في       
 فكأنما رضاألفساد في  أكانو مف قتؿ نفسا بغير نفس  إسرائيؿاجؿ ذلؾ كتبنا عمى بني 
ينات ثـ الناس جميعا ك لقد جاءتكـ رسمنا بالب أحيا فكأنما أحياىاقتؿ الناس جميعا ك مف 

كقكلو تعالى  )) ك اتقكا يكما التجزم  ،  5لمسرفكف (( األرض يكثيرا منيـ بعد ذلؾ ف إف
  6منيا عدؿ ك ال ىـ ينصركف (( يؤخذنفس عف نفس شيئا ك ال يقبؿ منيا شفاعة ك ال 
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كسعيا ليا ما كسبت ك عمييا ما اكتسبت ربنا  إالك قكلو تعالى : )) ال يكمؼ ا نفسا  ،
حممتو عمى الذيف مف كما  إصراربنا ك ال تحمؿ عمينا  أخطانا أكنسينا  إف تؤاخذناال 

مكالنا فانصرنا عمى  أنتقبمنا ربنا ك ال تحممنا ما ال طاقة لنا بو ك اغفر لنا ك ارحمنا 
   1القـك الكافريف((

 أييافي قكلو تعالى . )) يا  ،ك كما كردت لمداللة عمى نبي ا آدـ عميو السالـ      
رجاال كثيرا زكجيا كبث منيما  الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس كاحدة ك خمؽ منيا

  2ا كاف عميكـ رقيبا (( إف األرحاـك اتقكا ا الذم تساءلكف بو ك  ساءانك 

 ئمة ف اآليات لمداللة عمى طكية االالقرآف الكريـ كممة النفس في كثير م أكردك    
كقكلو تعالى : )) لو معقبات مف بيف يديو ك مف خمفو يحفظكنو مف  ،ك جكىره  سافنكاإل
ه ا بقـك سكءا فال مرد أراد إذاك  بأنفسيـا ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما  أفا  أمر

ك نعمـ ما  اإلنساف)) ك لقد خمقنا  جؿ:. ك قاؿ عز ك 3مف دكنو مف كاؿ(( أىـك ما 
 .4مف حبؿ الكريد (( إليوتكسكس بو نفسو ك نحف اقرب 

ك  ،كىي النفس المطمئنة  ، أنكاعالنفس في القرآف الكريـ ك كردت  إشارةك كردت       
النفس  أيتيافي قكلو تعالى )) يا  األكلى ماأك النفس المكامة .  ،بالسكء  األمارةالنفس 

  ((ربؾ راضية مرضية ك ادخمي في عبادم ك ادخمي جنتي  إلىالمطمئنة ارجعي 

النفس  إفنفسي  أبرئبالسكء في قكلو تعالى : )) كما  األمارةالنفس  إشارةك كردت   
كجاء ذكر النفس المكامة في  ، 5ربي غفكر رحيـ (( إفمف رحـ ربي  إالبالسكء  ألمارة

 ،6قكلو )) ك ال اقسـ بالنفس المكامة ((
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لمتصكفيف كلعؿ ىذه المدلكالت المختمفة ىي التي جعمت بعض العمماء مف ا     
القمب يظؿ  كاف ،بالسكء  أمارةالنفس  إففقالكا : "  ،يفرقكف بيف النفس ك الركح 

 ، التأرجحفيتدخؿ العقؿ في ىذا  ،بالسكء ك الركح النبيمة  األمارةبيف النفس  جحامتأر 
كاذا  ،فاذا كاف االنساف مرضيا عنو تغمبت الركح السامية عمى النفس االمارة بالسكء 

 كاف مغضكبا عميو مف ا تعالى حدث العكس .
تعتبر النفس عند اىؿ التصكؼ مف المبادئ االساسية في تحقيؽ التجربة     

اذ ال يمكف لمعارؼ اف يشاىد الحؽ اال اذا صفت نفسو ك ترفعت عف كؿ  ،الصكفية 
ب ك بؿ افردكا ليا كت ،المتصكفة في الكالـ عنيا  أفاضلذلؾ  ،سكل ا  شيء

ك تركيضيا ك حمميا  ،تربتيا  إلىك قد كاف ىميـ ك اىتماميـ متكجا  ،رسائؿ كثيرة 
 عمى مخالفة الجسد ك تزكيتيا .

ك كذلؾ  إليو، اإلشارةالصكفية مف  فال تخمك رسائؿ ك كتب النفس،تعريؼ  ماأ ك     
ك سنختار بعض التعريفات  التصكؼ.القكاميس التي اىتمت بمصطمحات  المعاجـ ك

 التي ستككف جامعة لكؿ مذىبيـ .
 ،يرل القشيرم في كتابو المشيكر " الرسالة القشيرية " ب )النفس ( بفتح الفاء    

النفس ىك تركيح القمكب بمطائؼ  أف إذ ،ك مقاميا ىك المنتيى  األنفاسفيك جمع 
فكاف صاحب الكقت مبتدئا  ، األحكاؿمف صاحب  أرقى األنفاسك صاحب  ،الغيكب 

  1بينيـ األحكاؿمنتييا ك صاحب  األنفاسك صاحب 
ك  أخالقوالعبد ك مذمكما مف  أكصاؼالنفس فيي " ما كاف معمكما مف  أماك     
العبد عمى الضربيف : احدىما يككف كسبا لو  أكصاؼالمعمكالت مف  إفثـ  ،أفعالو

عالجيا  فإذا ،مذمكمة  أنفاسنافيي في  الدنيئة أخالقوكالثاني  ،كمعاصيو ك مخمفاتو 
لذلؾ تؤكد  2عمى مستمر العادة " األخالؽتمؾ  ،العبد ك نازليا تنتفي عنو بالمجاىدة 
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 أف إلىك يشير القشيرم  ،بتزكية النفس  إالالعبد  أخالؽالصكفية عمى انو ال تستقيـ 
ك نعامميا عمى  ،النفس شيئا حسنا  أفنعتبر  أفالذم يمكف تكىمو ىك  الخطأاكبر 
النفس عند الصكفية تكنى بمرادفات كثيرة  أف. كما 1فيذا في كصفو مف الشرؾ ، أثره

منيا قكليـ : البدنة :" كىي كناية عف  ،تداكلكىا بينيـ  ،ترمز لمعاني خاصة عندىـ 
 .2القاطعة لمنازؿ السائريف ك مراحؿ السالكيف " ،في السير  األخذةالنفس 

 األصؿك الكرقاء ىي الحمامة الرمادية في  ،ذلؾ ب " الكرقاء " ك كما انو تكنى ك  
ك  ،كناية عف " النفس الكمية " التي ىي قمب العالـ  أنياك يقكؿ الكشاني  ،المغكم 

  3المكح المحفكظ ك الكتاب المبيف 
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 حدكث العالـ عند االشاعرة :       قدم العالم:-

تطمؽ عمى ا  األكلىك  ،قسميف : قديـ ك محدث  إلىتنقسـ المكجكدات عند االشارعة     
ا تعالى ىك القديـ  أففيـ يقرركف حسـ ك كضكح  ،ك الثانية تطمؽ عمى العالـ  ،عز كجؿ 

العالـ فيك كؿ مكجكد سكل  أما ، أزليتوالكاجب ذاتو المنفرد بسره مديتو ال يشاركو احد في 
 ، أعراضمؤلفة مف جكاىر ك  أجساـك ىك  ،كمف حادث مالعالـ _  أمكىك _  ،عالى ا ت

 1ا تعالى مف عدـ محض أحدثو ،لـ يكف  أفك ىك كائف بعد 

مف خالؿ الثنائية المعركفة لدييـ بقكليـ : " ليس في  إالك االشاعرة ال يركف الكجكد       
فا تعالى قد  2"أعراضك كؿ ما في الككف سكل جكاىر ك  ،الخالؽ ك خمقو  إالالكجكد 

 الكجكد.  إلى(  الشيءمف العدـ ) مف  أم ، أبدعواكجد ىذا الككف ك 

حيث يقكؿ : " القديـ ىك المتقدـ في الكجكد عمى  عند البمقاني أكثريتضح  األمرك لعؿ      
ذلؾ قكليـ : بناء قديـ يعنكف بو دليؿ  ،ك قد يككف لـ يزؿ ك قد يككف مستفتح الكجكد  ،غيره 

ك  ،ك ىك القديـ جؿ ذكره  ،غير غاية  إلىك قد يككف متقدما  ،انو المكجكد قبؿ الحادث 
 ألؼمائة  أكفيقاؿ انو العالـ بعاـ  ،غاية يؤقت بيا  عمىلك كاف متقدما  ألنو ،صفات ذاتو 

 3تكقيت كجكده انو معدـك قؿ ذلؾ الكقت ك ا يتعالى عف ذلؾ " ألفاد ،عاـ 

ثـ  ، أكؿك محدث لكجكده  ،يرل باف المكجكدات عمى قسميف : قديـ لـ يزؿ  إذففيك       
يدؿ  ،الباقالني _ فيقكا : " المحدث ىك المكجكد مف عدـ  أميعرج عمى المحدث فيعرفو _ 

 ،لـ يكف  أفكجد بو بعد  إذا ،صداع  أك ،مرض عمى ذلؾ قكليـ : حدث بفالف حادث مف 
فعؿ ما لـ يكف مف قبؿ  أم،ىذه العرضة بناء إحداث فالف فيك  ،ك حدث بو حدث المكت 
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ببياف المقصكد بمفظ العالـ فيقكؿ : "  أردفوعرؼ "الباقالني"  " المحدث "  أف. ك بعد  1"
 2" اعني الجكاىر ك األعراض ،جميع العالـ العمكم ك السفمي ال يخرج عف ىذيف الجنسيف 

ك  ، أعراضك جكاىر ك  أجساـتحديد لفظ " العالـ " عنده ىك كؿ ما سكل ا مف  إذف    
الحرميف الجكيني حيث يقكؿ : " الجسـ في اصطالح المكحديف  إماـنفسو نجده عند  األمر

 .3كؿ كاحد مؤتمؼ مع الثاني " إذ ،تآلؼ جكىراف كانا جسما  فإذا ،التآلؼ 

 آففيقكؿ : "  ،ك الغزالي يطرح المكضكع مف ناحية كاجب الكجكد ك ممكف الكجكد       
يتعمؽ بغيره  آفك ممكف الكجكد البد  ،ممكف الكجكد  أكيككف كاجب الكجكد  أف إماالمكجكد 

 .4فيتعمؽ بكاجب الكجكد" ،ممكف الكجكد  بأسرهك العالـ  ،كجكدا ك دكاما 

ك ىك ا سبحانو  ،كاجب الكجكد بغيره  أصبح_ كاف ممكنا ثـ  فالعالـ _ حسب قكلو       
 ك تعالى .

ك في ىذا يضيؼ الغزالي  ،اما ا سبحانو  كتعالى فيك مستغف عف جميع الكائنات        
فيك سبحانو ك تعالى فاعؿ ال  ،ا تعالى فال تتعمؽ بو الكائنات عمى ىذا الكجو  إما: "… 
يخمؽ  أفىك ا تعالى قبؿ  ،ك ليس كاجبا بغير  ،كاجب بذاتو  ،عمة ال معمكؿ  ،منفعؿ 

فاف ا تعالى كاجب الكجكد ىذا سكاء كجد  أخرلبعبارة  ،ىك سبحانو  إالالعالـ لـ يكف ثـ 
 5لـ يكجد" أكالعالـ 

 ،فاعؿ ال منفعؿ  ألنولـ يكجد  أكفالغزالي يرل كاجب الكجكد بذاتو سكاء كجد العالـ  إذف    
بخالؼ باقي الكائنات فاف عالقتيا ببعضيا تختمؼ عف عالقتيا با تعالى  ،كعمة ال معمكؿ 

 عمة ك معمكلة في الكقت ذاتو. ،عالقة الكائنات فاعمة ك منفعمة  أف إذ ،
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ك بيف  ،البارئ  بإيجابضركرة التمييز بيف كجكب العالـ  إلى" الشيرستاني " فيذىب  أما    
مكجده " فصكاب مف  بإيجاد الشيءالقكؿ ب " كجكد  أففيرل  ،البارئ  كجكد العالـ يايجاد

الممكف معناه  أفك ذلؾ  ،المكجب  بإيجاب الشيءبخالؼ كجكب  ،حيث المفظ ك المعنى 
نما ،ال جائز كجكبو ك جائز امتناعو  ،انو جائز كجكده ك جائز عدمو  استفاد مف المرجح  كا 

 1كجكده ال كجكبو"

 ،جائز  ،: كاجب  أقساـال يخرج عف احد ثالثة  األمرحسب " الشيرستاني " فاف  إذف     
الجائز  أما ،ك المستحيؿ ىك ضركرم العدـ  ،فالكاجب ىك الضركرم الكجكد  ،كمستحيؿ 

 كليس جكاز الكجكب ك جكاز االمتناع . ،جكاز الكجكد ك جكاز العدـ  أمرفيك 

فعرض لو  ،كاجب الكجكد  بإيجاد: " كجد العالـ  أكثرثـ يضيؼ الشيرستاني مكضحا        
ك  ،الكاجب ك الممتنع طرفاف  أفذلؾ  ،ك ال يقاؿ كاجب يغيره ممكف بذاتو  ،الكجكب 

 ،ىك جائز الكجكد ك جائز العدـ  إنماك  ،الممكف كاسطة بينيما ال ىك كاجب ك ال بممتنع 
 .2بإيجابو لقد انحرؼ كالىيـ _ الفالسفة _ بقكليـ كجب كجكد العالـ

ذاتو عنو كائف بسيط تككف  يعقؿك ىك حينما  ،تعالى عقؿ  اأف الفارابي يرل  إف     
_  األكؿالعقؿ  أم_  األخيركىذا  ، األكؿك ىذا ىك العقؿ  ،طبيعتو قريبة مف طبيعتو 
كمف ىنا يككف تفكيره  ،انو يعقؿ ذاتو ك يعقؿ كاجب الكجكد  إذ ،يختمؼ عف كاجب الكجكد

 أفك بالتالي ال يمكف  ،في نفسو  إالبخالؼ كاجب الكجكد )ا( الذم ال يفكر  ،متشبعا 
ىذا العقؿ الذم فاض عنو فانو بتفكيره في نفسو ك تفكيره في كاجب  أما ،تصدر عنو الكثرة 

ككب مف كمع كؿ عقؿ يككف ك ،ك ىكذا حتى العقؿ العشر  ،الكجكد انبثؽ عنو عقؿ ثالث 
ك  ،عند فمؾ القمر  األمريصؿ  أف إلى ،الككاكب السيارة : كالمشترم ك زحؿ ك الشمس 
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ثـ مف الفمؾ العاشر ك يككف الككف  ،حتى ىنا تككف ىذه المكجكدات ركحية بعيدة عف المادة 
 اك عالـ الفساد كما يسميو الفارابي.

متفرقة  أكجونجدىا عمى  إذ’ ية الفارابي بدا إبداعكىذه النظرية كما نالحظ ليست مف     
كلكف الفارابي لـ ياخدىا جاىزة بؿ عدليا  ، كأفمكطيف ، أفالطكفك  أرسطكعند كؿ مف 

فالفارابي بيذه  ،القائـ عمى التسميـ باف الككف مخمكؽ  تعالى  اإلسالميلتناسب الطرح 
فيك مف جية يرضي الجانب  ، األىميةىما عنده غاية في  أمريفالنظرية حاكؿ لف يحقؽ 

يرضي قناعتو الفمسفية ك تفكيره  أخرلك مف جية  ،الككف مخمكؽ  تعالى  أفالديني بقكلو 
نتيجة عدـ استساغة ىذا التيار مف الفالسفة لمقكؿ  أتتنظرية الفيض قد  أف إذ ،العقمي 

حدث اآلف كلـ  حدث كلـ أيففمف  ،قيؿ باف العالـ حادث  إذافيـ يقكلكف  ،بحدكث العالـ 
فميكف العالـ  ،يحدث قبمو  احدث اآلف ال مف جية ا فاف جاز حادث مف غير محدث 

فمـ حدث  ،ا بإحداثحدث  إففرؽ بيف حادث ك حادث ك  فأم إالك  ،حادثا ال صانع لو 
فتفتقر  اإلرادةلعدـ  أك…طبيعة  أك ،غرض  أك ،قدرة أك ،اآلف ك لـ يحدث قبؿ  العدـ آلة 

  1غير نياية إلىكيتسمسؿ  ، األكلى اإلرادةككذا  ادةاإلر 

ىذا القكؿ مف استبداؿ الفالسفة المسمميف القائميف بقدـ العالـ في معرض ردىـ عمى       
 أفمنيا :   إشكاالت_ يطرح عدة  رأييـ_ حسب ألنو ،خصكميـ القائميف بحدكث العالـ 

 آك ،) عمى الخمؽ (  إشكاالتذلؾ فيذه كميا  إلىكما  تأخرفمـ  ،بالزماف  تأخر إذاالخمؽ 
يطرحكنيا عمى خصكميـ  إشكاالتيذه كميا ف ،ذلؾ  إلىلعدـ تكفر الغرض مف الخمؽ ك ما 

نسبة  إلىالقكؿ بالحدكث فيؤدم  أما ،العالـ قديـ قدـ ا  أفتعني بالضركرة  أنيايركف  ،
 ا تعالى ك كىذا ال يميؽ. إلىالنقص 

كىذا ما يراه ىؤالء  ،صدكر الكثرة عف الكاحد  إلىيؤدم  أيضالقكؿ بالحدكث ا أفكما       
ك ىـ الذيف تشبعكا بالفمسفة  استساغتوك كيؼ يمكنيـ  ،الفالسفة ال يكافؽ العقؿ كال المنطؽ 
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كخاصة ىذه  ،كافمكطينية ، كأرسطية أفالطكنية ،اليكنانية عمى اختالؼ مشاربيا ك مدارسيا 
مع  ،عنيا الفارابي كمف حذا حذكه نظرية " الفيض"  أخداالفمكطينية_ التي  أم_  األخيرة

حيث انو  ،التكفيؽ بيف الديف ك الفمسفة  إلىبيذا يسعى  إذافيك  ، أسمفنا االتعديؿ عمييا كم
كاحد  أصؿحتى انو يقكؿ: " فالديف ك الفمسفة يصدراف عف  ،بينيما لي تعارض  أفال يرل 

بيف  ، كاألنبياءكال خالؼ بيف الحكماء   ،مف ثـ فال فرؽ جكىرم بينيما ك  ،ىك العقؿ الفعاؿ 
الديف  أفنابع مف اعتقاده  ،ىذا القكؿ مف الفارابي  ،. كطبعا  1"اإلسالـك رسكؿ  أرسطك
ك ىك العقؿ الفعاؿ _كما يقكؿ_ ك الفمسفة كذلؾ  ،مصدره كاحد  أفك  ،الحقيقة  إلىيؤدم 

كحتى ك  ،لتالي فاف الحديث عف التناقض بينيما غير صحيح كبا ،نابعة مف المصدر نفسو 
ما يبدك  إزالةبغية  التأكيؿ إلىلذلؾ يجب المجكء  ،فانو يككف في الظاىر  ،كجدناه  أف

 تعارضا بينيما .

 قدـ العالـ بالزماف ك حدكثو بالذات عند الفارابي: 

لقد تبنى الفارابي نظرية الفيض التي فييا كيفية خمؽ العالـ مف خالؿ صدكر              
ك  ،العالـ قديـ قدـ ا تعالى  أفنتيجة  إلىكىذا ما يؤدم  ،المجكدات عف كاجب الكجكد

 أمبالذات فيك حادث  أما ،بؿ يرل انو قديـ بالزماف فقط  ، إطالقوعمى  األمرلكنو ال يترؾ 
كلكف حركة  ،كة كاحد فزماف الحر  ،األصبعحركة اليد عمى الخاتـ حيف يكضع في كتقدـ 

عف كجكد ثـ  يتأخر أفالف صدكر المكجكدات ال ينبغي  ،الخاتـ معمكلة بعمة ىي حركة اليد
كاف العالـ محدث ال عمى انو كاف قبؿ العالـ زماف يخمؽ  ، األزؿبؿ ىك مكجكد منذ  ،كجد
العالـ كجكده بعد كجكد  أفبؿ عمى  ،انقضاء ذلؾ الزماف خمؽ العالـ  ثـ بعد ،العالـ  فيا 

 2ا بالذات"
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)ا( مكجكد بذاتو كليس لكجكده األكؿالمكجكد  أفالفارابي يرل  أففبما  إذف            
تستمد  ألنيا ،_المكجكدات_ حادثة بالذات  فإنيا ،بؿ ىك سبب لكجكد المكجكدات  ،سبب

 األكؿك بدؤه ىك  ،قكلو:"ك لمزماف بدء  أيضا إليوك يؤكد ما ذىب  ،كجكدىا مف غيرىا )ا( 
ىك مركب في الحقيقة مف بسيطيف ك  إنماككؿ العالـ … الشيءا _ ك بدء  أمالمحض _

العالـ  أجزاءك  ،ك كذلؾ فساده بال زماف  ،فككنو كاف بال زماف  ،ىما المادة  كالصكرة 
 المبدع لمكؿ ال ككف لو ك ال فساد" الحؽك ا تعالى الذم الكاحد  ،نة في زمافمتكك 

انو_  أالالعالـ قد صدر عف كاجب الكجكد _بالكسائط التي سبؽ ذكرىا_  أففرغـ          
يصبح  فمنى تتقطع صمتو بو فانو ،مكجده  إلىفيك مفتقر  ،العالـ_ ممكف الكجكد بغيره أم

كىذا معنى "الككف" ك فساده معناه  ،كما انو مركب مف بسيطيف: مادة ك صكرة ،معدكما 
 زكالو. اندثاره ك

تعالى ال بداية  ك ا ،ىك ا _ ليس لو بداية الف ابتداءالفارابيك الزماف_ حسب           
 لو.

عميو ك عمى مف  أخدىك الذم بو ’ كىذا الكالـ الذم سبؽ عرضو مف كالـ الفارابي        
عدـ الفصؿ بيف الخالؽ ك المخمكؽ بالزماف يجعمو مثبتا  أفذلؾ  ،القكؿ يقدـ العالـ  رأيوتبنكا 

ك ىك ما جعؿ سيؿ االستنكار ك التشنيع ينياؿ عميو ك عمى الفالسفة الذيف تبنكا  ،لقديميف 
د ليـ كتابا في الرد حامد الغزالي" الذم افر  أباكمف ابرز المنتقديف نجد " ، األقكاؿمثؿ ىذه 

 ،افتقطعكف القكؿ بتكفيرىـ ،خطاىـ في عشريف مسالة  ،عمييـ سماه "تيافت الفالسفة"
 في ثالث مسائؿ:  ،البد منو ،ككجكب القتؿ لمف يعتقد اعتقادىـ قمنا : تكفيرىـ

لى ا تعا إفك الثانية قكليـ:  قديمة.الجكاىر كميا  إفك قكليـ:  ،: مسالة قدـ العالـإحداىا
بعث  إنكارىـ الثالثة:ك  األشخاص،. ك  األشخاصمف  ،يحيط بالجزئيات الحادثة  ال

كمعتقدىا معتقد كذب  ،بكجو  اإلسالـ تالءـال  ،فيذه المسائؿ الثالث حشرىا.ك  األجساد
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تمثيال لجماىير  ،ذكركه عمى سبيؿ المصمحة  إنيـصمكات ا عمييـ ك سالمو_ ك األنبياء 
             1الذم لـ يعتقده احد مف فرؽ المسمميف ،ك ىذا ىك الكفر الصراح  ،الخمؽ ك تفييميا 
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 السببية:-5

 السببية: مبدأ

كؿ مكجكد في الطبيعة يخضع  أف أم ، أربعة إلى األسبابيقسـ  ،قديما  أرسطككاف  
لسبب  أكالكرسي فاف كجكده يخضع  بإزاء ،مثال  ،كنا  فإذا ، أسباب أربعة إلىفي كجكده 

 أككثانيا لسبب صكرم كىك الشكؿ  ،الخ(  ،حديد ،مادم كىك المادة التي صنع منيا )خشب 
كثالثا لسبب فاعؿ كىك جممة الكسائؿ ك الحركات التي  ،الصكرة التي يكجد عمييا الكرسي 
شكمو المعركؼ )المطرقة كالنجار الخ( .كرابعا لسبب  إلىحكلت الكرسي مف مادتو الخشبية 

 غائي كىك متمثؿ في الغاية التي مف اجميا صنع الكرسي )الجمكس(.

متصالف بطبيعة الشيء كاحتفظا  ألنيماالباحثكف السببيف الصكرم كالمادم  أىمؿكقد  
كمع ذلؾ  ، األشياءكضكحا في حدكث  أكثريمعباف دكرا  ألنيمابالسببيف الفاعؿ ك الغائي 

 1فالنزاع محتدـ بيف المناطقة قديما كحديثا حكؿ قيمة كؿ سبب مف ىذيف السببيف  .

 :االصطالحالسبب كالعمة في 

 في اصطالح الفالسفة:

كذلؾ الشيء يسمى  ،في كجكده أكفي ماىيتو  أماالشيء  إليوالسبب: ىك ما يحتاج  
العمة يطمقاف عمى المعنى كاحد عند البقاء)) كالسبب ك  أبكيقكؿ  ،مسببا ك ترادفو العمة

يطمقاف عندىما  فإنيماككذا المسبب ك المعمكؿ  ،ر إليو شيء آخيحتاج  كىك ما ،الحكماء 
عمـ المعاني يطمقكف العمة عمى ما يكجد  أصحابكلكف  ، آخرشيء  إلىعمى ما يحتاج 

 ،العمة الفاعمية  لألكؿك الحكماء يقكلكف  ،شيئا ك السبب عمى ما يبعث الفاعؿ عمى الفعؿ 
 كلمثاني العمة الغائية((
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 إلىالسبب ما يفضي  إفىك :  ،مف كجو آخر  ،يفرؽ بينيما مف كجو آخر  أفكما يمكف 
كبيذا يككف  ،ك المناسبة  التأثيربينما يراد بالعمة ما يفضي الشيء مع  ،الشيء بالجممة 

 فكؿ عمة سبب ك لكف ليس كؿ سبب عمة . ،بينيما عمـك ك خصكص 

باف العمة كصؼ في  ،كيكضح الدكتكر الجابرم الفرؽ بيف معنى كؿ مف العمة ك السبب 
رابطة بيف  أكالسبب ىك مجرد كاسطة  أففي حيف  ، التأثيرالشيء مؤثر فيو نكعا مف 

كرغـ ذلؾ فقد جرل عمى السنة الفقياء ك المتكمميف ك النحاة استعماؿ  ،لو تأثيرالشيئيف ك ال 
 ، تأثير إلىعندما يفضياف  إالكاف ىذا غير مقبكؿ في الحقؿ الفمسفي  إفك  ،االصطالحي 

 ك في ىذه الحالة يستعمؿ لفظ عمة في معنى السبب ك ليس العكس .

 لمسبب معاني ىي:  إف الفمسفي،كقد ذكر الدكتكر صميبا في معجمو   

غير شعكرية تؤثر  أككيطمؽ عمى كؿ حالة شعكرية كانت  ،العامؿ في كجكد الشيء  - أ
باعثا ك  األكؿيسمى  ،كىك قسماف : عقمي ك انفعالي  ، اإلرادمفي حدكث الفعؿ 

 .تدفعاالثاني 
كىك ما  ،غيره إلىكىك ما يتكصؿ بو  نظريا،الذم يفسر الشيء تفسيرا  المبدأ - ب

 1في كجكده. أكيحتاجو الشيء في ناىيتو 
 لمحؽ،كىك مرادؼ  يبرره،الفعؿ ك  إلىما يفضي  األخالؽك السبب عند عمماء 

 بغير حؽ. أم، سبب،فالف يبغضني بغير  تقكؿ:
الصمة بيف حادثتيف  أم: المسبب،كالسببية ىي تمؾ العالقة بيف السبب ك  

ال تعدك  أنيا أك تسبب،ك  تأثيرىؿ ىذه الصمة صمة  إما بانتظاـ،مطردتيف 
 مجرد اقتراف مطرد دكف كجكد ما ال تدركو الحكاس ؟ فيذا مكطف خالؼ فييا.

 األصكلييف:في اصطالح 
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ثـ تناكليا  كالمي،في مسبباتيا  أثرىاك  األسبابالكالـ في  أصؿ  
الفقو تعريؼ  أصكؿ. كقد تناكؿ عمماء  أصكليةالعمماء بعد ذلؾ مف كجية 

 ك العمة في مبحث القياس . الكضعي،اب الخط أقساـالسبب عند كالميـ عف 
كقد ذكر  ،في تعريؼ السبب األصكلييفىذا كقد تعددت عبارات   

 تعريفيف اثنيف: األصكليةلمسبب مف الكجية  إف األصكلييفاعرة مف شاال
: ىك الكصؼ الظاىر المنضبط الذم دؿ السمع عمى ككنو معرفا لمحكـ األكؿ

 كجكب الصالة.كجعؿ دلكؾ الشمس معرفا ل ،الشرعي 
كىك اختيار  ،مكجبا  إياهكلكف بجعؿ الشرع  ،الثاني: ىك المكجب ال لذاتو 

 الغزالي.
المعتزلة فيقكلكف في تعريؼ السبب ىك : المكجب لذاتو ك  أصكليك أما 

 ال يتكقؼ عمى جعؿ جاعؿ .
 أفالسنة تعريفات ليا تقارب تعريفاتيـ لمسب منيا :  أىؿالعمة فقد ذكر  أما

كما ذكر  ،: الكصؼ المعرؼ لمحكـ الشرعي  أم ،العمة ىي المعرؼ لمحكـ 
 1بجعؿ الشارع ال لذاتو.  األحكاـالعمة ىي الكصؼ المؤثر في  أف

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 34المرجع السابق ، ص  - 



51 
 

 نظرية الصدور:-6

العالـ ك طبيعتو مكضكعا ىاما ك مركزيا حيث نجده في كؿ  أصؿيعتبر البحث في 
المالحظ ىك ذلؾ  الشيءك  ،كالغربية حديثيا ك معاصرىا ، اإلسالمية ،الفمسفات اليكنانية 

طبيعة مكضكع البحث  إلى باألساساالختالؼ الشديد بيف الفالسفة المفكريف ك الذم يرجع 
عمى  كلإلجابةمحدث؟  أـكالذم يصاحبو سؤاؿ: ىؿ الككف قديـ  ،الذم ىك طبيعة الككف 

حيث انقسمكا عمى  ،عالـ ك حدكثو ىذا السؤاؿ كضع الفالسفة نظريات مختمفة حكؿ قدـ ال
القكؿ بقدـ العالـ ك ليـ في ذلؾ حججيـ كتبريراتيـ ك يذىب القسـ  إلىبيف مف يذىب أنفسيـ 
فياىك  اإلسالميةكىذا االختالؼ نجده بقكة في الفمسفة  ،القكؿ بحدكث العالـ  إلىالثاني 

 أيضاالعالـ مخمكؽ كليس قديما كاف ا ىك خالقو كمبدعو مف العدـ ك يرل  أفالكندم يرل 
 ألنويككف بال نياية  أفكؿ قديـ المتناه ال بداية لو كال نياية كالزماف ليس قديما كال يمكف  أف

صاحب نظرية الفيض يقكؿ  الفارابيك ىاىك  أيضالك كاف بال نياية لكانت الحركة بال نياية 
ك يقكؿ باف عمة كجكد العالـ ىي ا لكف العالـ قديـ ك مع ا كليس مخمكقا ك بقدـ العالـ 
فالمكجكد ك نظرية الفيض  أرسطكتطكير آراء  إلىكجكد العالـ ذىب  الفارابيلكي يفسر 
 . األفالطكنية

ابف رشد انو ال يكجد في النص  رأللقد حاكؿ ابف رشد التكفيؽ بيف القدـ ك الحدكث حيث 
 مبدأىا ىنا  أف إلىالبرىاف  أداىـ)لما  ،ا خمؽ العالـ مف عدـ محض أفمى القرآني ع
يككف غير متراخ عف  أففعمو يجب  أفك  ،ليس لكجكده ابتداء ك ال انتياء  أزليامحركا 
فمـ  ،كاف فعمو ممكنا ال ضركريا  إالك  ،كالحاؿ في كجكده  مبدأيككف لفعمو  أفلـز  ،كجكده 
كالحاؿ في  مبدألكجكده ليس بيا  مبدأالفاعؿ الذم ال  افعاليككف  أف فيمـز أكال مبدأيكف 

 . 1كجكده(
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قد  أنيـفيقكؿ باف الفالسفة بما  ،نتيجة  إلىفيك في ىذا النص يطرح مقدمات ليصؿ       
فاف فعمو  ،محركا فاعال)ا تعالى( ليس لو بداية ك النياية  مبدآفي الكجكد  أفبرىنكا عمى 

" فكيؼ يمتنع عمى ،محدثة  أفعالوصارت  إالك  ،عف كجكده  متأخرسيككف بالضركرة غير 
كيمر ذلؾ في  ،ك قبؿ ذلؾ الفعؿ فعؿ  ،يككف قبؿ الفعؿ الصادر عنو اآلف فعؿ أفالقديـ 
فاف مف ال يساكؽ كجكده  ،غير نياية  إلىكما يستمر كجكده ،غير نياية   إلى أذىاننا

يككف فعمو ال يحيط بو الزماف ك ال يساكقو  أفيحيط بو مف طرفيو يمـز ضركرة  الزماف كال
فعمو بجية  أففقد كضع  ،حادث  إالالقديـ ك ال يصدر عنو  أفكمف يضع  ،زماف محدكد 
  1كانو ال اختار لو مف تمؾ الجية مف فعمو" ،ما مضطر 

يصدر عف القديـ قبؿ الفعؿ  أفابف رشد يتساءؿ عف استحالة  أفمف ىذا القكؿ نرل     
ذلؾ اف  ،ما ال نياية  إلىك يبقى ىكذا  ،ما ال نياية  إلىالراىف فعؿ ك قبمو فعؿ في تسمسؿ 

القديـ ال يصدر عنو  أفكمف يعتبر  ،ك ال يصاحبو زماف محدكد  ،مف ال يرتبط بزماف 
ينفي عنو ك ىك بيذا  ،فعمو )فعؿ ا( مضطر  إففقد اعتبر بطريقة ما  ، األحاديث

 االختيار بيذا االعتبار .

بؿ نراه  ،العقمية ك البرىنة عمى قكلو بقدـ العالـ  أدلتوك ابف رشد ال يكتفي بسرد        
في كثير مف آياتو ما يثبت  أفليثبت مف خالؿ  ،كذلؾ يعرض نصكصا مف القرآف الكريـ 

 إلىدكث العالـ يضطركف ك اف القائميف بح ،باف العالـ محدث لكف مادتو ك زمانو قديماف 
 إذافاف ظاىر الشرع  ،الف ىذه "اآلراء ليست عمى ظاىرة الشرع  ،بعض اآليات  تأكيؿ

كاف  ،صكرتو محدثة بالحقيقة  أفالعالـ  إيجادعف  اإلنباءتصفح ظير مف اآليات الكاردة في 
  2اعني غير منقطع " ،نفس الكجكد ك الزماف مستمر مف الطرفيف 
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ك يستدؿ ذلؾ قكلو  ،ىذا العالـ مسبكؽ  أفرشد _ يؤيد  _ كما يقكؿ ابف فظاىر الشرع    
 1ك كاف عرشو عمى الماء (( أياـفي ستة  األرضتعالى: )) كىك الذم خمؽ السمكات ك 

 ،كزمانا قبؿ ىذا الزماف  ،ك ىك العرش ك الماء  ،كجكدا قبؿ ىذا الكجكد  أفيقتضي بظاىره 
  2اعني المقترف بصكرة ىذا الكجكد )كىك العرش ك الماء ( الذم عدد حركة الفمؾ.

يقتضي  3السماء كىي دخاف (( إلى استكلقكلو تعالى: )) ثـ  أف إلى أيضاكما يشير        
 أفالنصية صريحة في بياف  األدلة أففيك يرل  إذف 4السمكات خمقت مف شيئ. أفبظاىره 

المتكمميف القائميف بخالؼ ىذا القكؿ ال يستدلكف  أفك  ،قديمة العالـ مخمكؽ مف مادة 
عكس ما  إلى إالالف ظاىرىا ال يشير _حسبو_  التأكيؿ إلىا ؤ لج إذا إالبنصكص الكحي 

 يقكلكف .
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 تعريف التصوف وموضوع التصوف:

ال اف  ،الذم يبنى عمى ابعاد معرفية فمسفية  ،تعريؼ التصكؼ يؤسس لمفيكمو  إف    
 عمى ضركب شتى نذكر منيا:  أصموالباحثيف في 

الديف الذيف تخمكا عف  أىؿالخاصة مف  أكلئؾ إلىالصكفية مشتقة مف الصؼ نسبة  - أ
 استعدادا لمدار الباقية . أنفسيـالف ا طير  ،الدنيا ك متاعيا 

ـ قـك مف النساؾ كانكا بالمدينة الصؼ ك ى أىؿ إلىالصكفية نسبة  أفقيؿ  - ب
ليـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ )صفة(خارج  فبنيالمنكرة ككانكا ممف ال بيكت ليـ 

 مسجد المدينة .
ا تعالى عند بيتو الحراـ  بخدمةرجؿ قيؿ انو انفرد  إلىك نسبت الكممة تارة  - ت

 يجمعيمالذم ك القاسـ المشترؾ ا إليوك اسمو "الغكث بف مر" فانتسبت الصكفية 
 االنقطاع ك التفرغ لمعبادة.

سكفيا اليكنانية كىي محبة الحكمة ك  إلىك ذكر التصكؼ عمى انو منسكب  - ث
 يا.ؿ التعبد ليحؿ اسـ التصكؼ محؿ سكفالعرب عمى رجا أطمقياكاف قد 

التكاضع ك الزىد كىك لباس  إلىالصكؼ لككنو اقرب  إلىيككف منسكبا  أف     - ج
 عمييـ السالـ. األنبياء
مكسى عميو السالـ عندما كمـ ربو كاف عميو جبة مف  أف األثركلقد جاء في     

 أفكما  ،الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف يمبس الصكؼ  أفك لقد ركم  ،الصكؼ 
 أفاالشتقاقات السابقة تبيف لنا  إلىنظرنا  إذاك  ،كانكا يمبسكنو زىدا ك تقربا  األكلياء

 .1أخرليبرره البعد المغكم مف جية ك الكاقع مف جية ىذا االشتقاؽ 
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 التصكؼ: أطكار
 أحكاليـيختمؼ باختالؼ المتصكفيف ك  ألنوكاضحة  أصكؿلـ تكضع لمتصكؼ     

فالصكفي ال يؤمف بقانكف كال  ،ك عمى قدر فطرتيـ ك مبمغيـ مف العمـ ك العرفاف 
 أبكبني آدـ قاؿ  أنفس كعدد ا إلىك لقد قيؿ اف الطريؽ  ،تحده حدكد ك ال قيكد

لك كاف رسما  ألنوك لكنو خمؽ  ،الحسف النكرم:" ليس التصكؼ رسما ك ال عمما 
 إفا ك  بأخالؽك لكنو تخمؽ  بالتعميـلحصؿ بالمجاىدة كلك كاف عمما لحصؿ 

 رسـ . أكبعمـ  اإلليية األخالؽتستطيع عمى 
فرقة  ك الصكفية ليست مذىبا ك ال ،ك ىذا ما تؤكده سيرىـ ك طرقيـ العجيبة      

مستقمة كاىؿ السنة ك المعتزلة ك الشيعة بؿ ىي نزعة مف النزعات ك قد يككف 
الشخص معتزليا ك صكفيا ك شيعيا ك صكفيا ك ييكديا كصكفيا ك  نصرانيا ك 

ناخد في الحسباف  أفالتصكؼ دكف  أطكاركليذا كمو ال يمكننا الحديث عف  ،صكفيا
 . المعطياتىذه 

 إلىدكر المجاذيب  إلى األكؿفي العصر  اإلسالـيبتدئ تاريخ التصكؼ في       
ك  أطكارخمسة  إلىك يمكف تقسيـ ىذه الحقبة الزمنية  ،القرف العاشر لميجرة  أكاسط

 . 1اإلسالميذلؾ حسب التغيرات التي تركت آثارىا في تاريخ الفكر 
دكر التسامي عف الحياة المادية ك االتجاه الى الزىد ك التكاضع ك يعد كؿ ذلؾ  -1

فالمكاظبة عمى العبادة ك الخكؼ مف ا ك البعد عف  ،لممتصكفيف  األكؿ األساس
ىذا الدكر مف حياة الرسكؿ صمى ا  يبدأك  ،التمتع بالحياة سمة متالزمة لممتصكؼ 

م كاف يتقطع لمعبادة في غار حراء كىك يحيا بذلؾ عميو كسمـ   قبيؿ بعثتو ك ىك الذ
حياة ركحية خالصة يناجي ربو قالت عنو قريش بعد مراقبتيا لو في غدكه ك ركاحو 

 )اف محمدا يعشؽ ربو(.
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صمى ا عميو كسمـ تقربا مف ا في العبادة ك  كبعد نزكؿ الكحي ازداد محمد
بيا لكنيـ  أصحابوكاؼ اال انو لـ يمـز االجتياد في طمبيا في الصـك ك التيجد ك االعت

كلقد بيف القرآف الكريـ حقارة الدنيا  ،عف الدنيا  اإلعراضقدكة كمثال في التقشؼ ك  اتخذكه
الحياة الدنيا لعب ك ليك ك زينة ك تفاخر بينكـ ك تكاثر في  إنماعندما قاؿ: )) اعممكا 

ج فتراه مصفرا ثـ يككف حطاما كفي الكفار نباتو ثـ ييي أعجبكمثؿ غيث  األكالدك  األمكاؿ
  .1متاع الغركر(( إالة الدنيا يااآلخرة عذاب شديد ك مغفرة مف ا ك رضكاف كما الح

ذكر ا حمقة ال يجب اف تنقطع  ،نفسو  اإلنسافا فرضتو طبيعة  إلىاالتجاه  إف 
 إليوالف انقطاعيا انقطاع عف الكجكد الذم ال يعكضو احد )) كاذكر اسـ ربؾ ك تبتؿ 

)) كاصبر نفسؾ مع الذيف يدعكف ربيـ بالغداة ك العشي يريدكف كجيو ك ال تعد  ،تبتيال(( 
كفية آراءىـ التي تبرر كثيرة استمد منيا الص  آيات ،عيناؾ عنيـ  تريد زينة الحياة الدنيا ((

 إليو.ما ذىبكا 

كقد سار الصحابة عمى ىذا المنياج فكانكا عبادا متصكفيف في منطؽ طبيعي فطرم     
كالحراـ  ،ككاف عندىـ الحالؿ حالال  ، أقكاليـمعرضيف عف الدنيا كزخرفيا فترجـ سمككيـ 

المسمميف ك اشتغؿ  فثارت الفتف بيف ،الصحابة  عميوكلـ يدـ الحاؿ عمى مكاف  ،حراما 
بكر الصديؽ رضي  ا تعالى عنو ك كثر  أبيالناس بالدنيا ك جاءت حركب الردة في عيد 

تركت آثارىا السمبية عمى  أحداثكعمي في  ،كعثماف ،كما قتؿ عمر  ،المغط ك الجدؿ 
( التاريخية ،االجتماعية ،السياسية  ،كعمى جميع المستكيات )العقيدية  اإلسالميةالحضارة 

كفييا قبر الرسكؿ  ،ينة المنكرة دكانتياؾ حرمات الم األحزاب ،ككاف النزاع بيف الطكائؼ 
ربو  إلىالمسمـ التقي أف يفر بدينو  إلى أكحىكؿ ىذا كغيره  ، كأصحابوصمى ا عميو كسمـ 

 الدنيا شركة في ىذه الفتف. أمكرمقتنعا أف المشاركة في 
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 59سورة : الحدٌد،اآلٌة - 
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مائة ركعة ك كاف يقكؿ:" عندما قتؿ  خمسةكاف اليمذاني يصمي في اليكـ ك الميمة  
ك لما  ،في شيء مف قتمو فصميت مائة ركعة دخمتعثماف بف عفاف حمدت ا أف ال أككف 

كقع الجمؿ ك الصفييف حمدت ا أف ال أككف دخمت في شيء مف تمؾ الحركب ك زدت 
 لـ أشيدىا ك زدت مائة ركعة" . إذير حمدت ا فمما كانت فتنة الزب ،مائتي ركعة

كيعكد  ،القرف الثاني اليجرم  أكائؿكبعد الحسف البصرم زاىد المسمميف كناسكيـ في  
تصكفو يمثؿ فمسفة جديدة في جنبيا  أفكما  ،لو الفضؿ في انتشار التصكؼ في البصرة 

الصكر الشكمية في ظيكرىا الحياة الركحية الخالصة ميمال  إلىفيك الذم ينزع  ،الركحي 
مثقاؿ مف الصـك ك  ألؼكىك الذم يقكؿ :" مثقاؿ ذرة مف الكرع السالـ خير مف  ، كأدائيا

 كالثاني . األكؿككاف لمثؿ ىذا القرينيف  ،الصالة "

غمكا  أكثرزىدا ك  أعظـة كانكا كيبدأ ىذا الطكر قبؿ نياية القرف الثاني ك فيو جماع -1
عف الدنيا كعف  اإلعراضاالعتزاؿ ك  إلى كأميؿ أنفسيـكاقسى عمى  ،في الفعؿ 
كىذا يمثؿ حدا فاصال بيف الزىاد مف رجاؿ التصكؼ كبيف غيرىـ ممف  ،مكردىا 

صكفية معظميا معقدة كغامضة  إشاراتكما ظيرت رمكز ك   ،ساركا سيرة السمؼ
يا انعكس المبالغة في تحقير الدن أف إالباحثة عف مكانيا الذم يميؽ بمحبة الخالؽ 

بف ادىـ  إبراىيـ أمثاؿككاف ليذا االتجاه ركاد مف  ،سمبا عمى حياة العامة مف الناس 
 أكثرك رابعة العدكية التي كانت  ،ق(227كبشر الحافي )ت. ،ق( 161) ت.

في المعنى ك ذك النكف المصرم  أعمؽالمتصكفيف كالما في الحب االليي ككانت 
 اإلطالؽرجاؿ الصكفية عمى  أحؽ يف :" ىكق( الذم قاؿ فيو احد الغربي245)ت.

الصكفية  أشاراتمف فسر  أكؿكىك  ،التصكؼ  أسسباف يطمؽ عميو اسـ كاضع 
 كتكمـ في ىذا الطريؽ". 

 : 1أقساـثالثة  إلىكيقسـ ذك النكف المعرفة  

                                                           
1
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كمعرفة ثالثة ىي  ،معرفة مشتركة بيف عامة المسمميف كمعرفة خاصة بالعمماء كالفالسفة     
كثيرة في فمسفة التصكؼ كالذم يعده عمـ باطف خاص  أقكاؿا بقمكبيـ كلذم النكف  ألكلياء

 بالخكاص كذلؾ عندما يفرؽ بيف تكبة العكاـ كتكبة الخكاص تككف مف الغفمة.

 ،ك كرياضة النفس  التأمؿ إلىدكر االبتعاد عف التقشؼ ك الزىد ك العبادة  -1
كمف ابرز   شخصيات  ،بع اليجرييف كالرا ،القرف الثالث أكاخرمف  كيبدأ

كاختمفت اآلراء بيف مؤرخي  ،ىذا الدكر الحالج الحسيف بف مقصكر 
كقطع آخركف  ،المحققيف  األكلياءفبعضيـ عده مف  ،الصكفية في الحالج

لحادهبكفره    .كا 
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 طرق التصوف:

 : طرق التصوف)بوصفو تجربة ذاتية(

اإلسالمي قد نشأ في بيئة إسالمية، مصدرىا الكتاب قد عممنا فيما سبؽ أف التصكؼ 
جماع األمة، كأنو مف ىذه المصادر استسقى معارفو، كقٌعد قػكاعده.  كالسنة كا 

ذ عمـ ىذا فيك "مف عمـك الشريعة الحادثة في المٌمة، كأصمو أف طريقة ىؤالء القـك لـ  كا 
ـ طريقة الحؽ كاليداية تزؿ عند سمؼ األٌمة ككبارىا مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدى

كأصميا العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى تعالى كاإلعراض عف زخرؼ الدنيا كزينتيا 
كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف لٌذة كماؿ كجاه كاالنفراد عف الخمؽ في الخمكة لمعبادة 

لثاني كما بعده ككاف ذلؾ عاٌما في الصحابة كالسمؼ فمما فشا اإلقباؿ عمى الدنيا في القرف ا
 .1كجنح إلى مخالطة الدنيا، اختٌص المقبمكف عمى العبادة باسـ الصكفية كالمتصكفة"

في حيػاتو الركحية؛ إذ ىك  إتباعوفالتصكؼ اإلسالمي إذف يمٌثؿ المنيج، الذم ينبغي لمسالؾ 
 كالتابعكف بعدىـ. **المنيج الذم سمكو الصحابة رضكاف ا عمييـ

كؼ امتدادا ليذا المنيج الذم سمكو الصحابة؛ ألف إذا رجعنا إلى كمف ىنا يعتبر التص
سيرىـ كحياتيـ كجدناىـ "ىـ الذيف ألقكا في باطف، الحياة الركحية بذكر المقامات كأكلكيات 

كأف نظريات التصكؼ المختمفة لـ يبتكرىا ألكؿ كىمة صكفية القرف  األحكاؿ كاألذكاؽ،
نما تمٌيدت سبميا لدل مف  . "2سبقكىـ في القرنيف األكليف الثالث، كا 

                                                           
1

 .225: ص ،(02ج) ،عاتك يشجع، تحك: عثذ هللا يحًذ انذسٔٚش، مقدمةالاتٍ خهذٌٔ،  -

ج نهصٕفٛح ، انزٍٚ صاسٔا ًَار-سضٕاٌ هللا عهٛٓى–اتٍ أتٙ طانة  ، ٔعهٙأيثال: أتٕ رس انغفاس٘، ٔحزٚفح تٍ انًٛاٌ** 

داس انًُاْم نهطثاعح ، اإلسالميصفحات مكثفة من تاريخ التصوف  ،كايم يصطفٗ انشٛثٙ. أَظش: فًٛا تعذ ٔأعٕج نٓى

 .40-39: .صصـ و(1997/ ـ1418ْ) ،(01ط)، تٛشٔخ ٔانُشش
2

 .344ص:  ،انمغى انثاَٙ ،(1ج)، يشجع عاتك، اإلسالميموسوعة التصوف  ،عثذ هللا انشارنٙ -



61 
 

حػيف قاؿ: "صحبكا  -كٌرـ ا كجيو كرضي عنو -كاألدٌؿ عمى ذلؾ قػكؿ اإلماـ عمي    
"إف  –رضي ا عنو-كقكؿ سمماف الفارسي  1الدنيا باألبداف أركاحيا معٌمقة بالمنظر األعمى."
 2العبد إذا زىد في الدنيا استنار قمبو بالحكمة."

مف المكاشفات كاألحكاؿ التي  الشيء الكثير –رضكاف ا عمييـ-يرىـ كقد ركم في س
 مٌف ا عمييـ بيا بعد أف حققكا مقاـ القرب.

مف المكافقة  –رضي المػو عنو–كيكفي في ذلؾ ما كاف يجريو ا عز كجؿ عمى لساف عمر 
  3في األحكاـ لرب العالميف.

لمقامات كاألحكاؿ كاألذكاؽ إال بصدؽ ما نالكا تمؾ ا -رضكاف ا عمييـ-فالصحابة 
ألف "الطاعة  كالتخمي عف كؿ ما يشغؿ العبد عف ربو زىدا كتجردا؛ ،التكجو إلى ا عز كجؿ

: ما -رضي ا عنو-مع الزىد كسيمة مف كسائؿ نيؿ العمـ المدني، مثمما قاؿ ابف مسعكد 
ككأننا بو يمفت أنظار  تح لو.دمت في صالة فأنت تقرع باب الممؾ، كمف يقرع باب الممؾ، ييف

 4العابديف إلى الجكانب الذكقية المستمدة مف الحؽ سبحانو كتعالى."

التي كرثيا الصكفية عف أسالفيـ كاف التصكؼ فييا  –أم مرحمة الزىد–ففي ىذه المرحمة    
 سمككا عممٌيا.

مف أحكاؿ  كمع مجيء القرف الثالث ابتدأ التأليؼ في التصكؼ فعمد ركاده إلى ما كجدكه
كأسرار كأذكاؽ معبدة جاىزة إلى نقميا كالعبكر بيا مف العمؿ إلى تنظير التصٌكؼ ألف آثار 

 5الصحابة بشيء مف التحرير صارت نظريات في المذىب الصكفي.

                                                           
1

يكتثح  ،تٛشٔخ -داس انفكش ٔانطثاعح نهُشش، وطبقات األصفياء األولياءحلية  ،أتٕ َعٛى أحًذ تٍ عثذ هللا األصفٓاَٙ -

 .80: ص ،(01ج )، و(1996/ـ1416ْ)د.ط(، )انماْشج، -انخاَجٙ 
2

 .80: ص ،انمغى األٔل، (01ج )، غاتكانًشجع ، اناإلسالميموسوعة التصوف  ،َمال عٍ عثذ هللا انشارنٙ  -
3

 .38(، ص: 01، انًشجع انغاتك، ج )حلية األولياءأتٕ َعٛى،  -
4

 .280: ص ،انمغى األٔل، (01)، جغاتكانًشجع ، اناإلسالميموسوعة التصوف  ،عثذ هللا انشارنٙ -
5

 .355: ص ،انمغى انثاَٙ -(01ج )، غاتكانًشجع ، اناإلسالميموسوعة التصوف  ،عثذ هللا انشارنٙاَظش: -
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كعيرؼ التأليؼ في ىذه المرحمة بكتابة الرسائؿ القصيرة بمغة عممية مسمكعة فييا يعالج 
* لنكع كاحد مف فركع العمـ عمى غرار ما فعؿ حاتـ األصـالمؤلؼ مكضكعا محددا كيعرض 

 .1الذم صٌنؼ في المعامالت

اتجو التصكؼ في ىذه المرحمة منحى آخر حيث  1322سنة  كبعد قياـ دكلة بني العباس
 عيرؼ لو طابعاف:

طابع كرث االستقامة عف عصر الزٌىاد، ثـ داف بالشرع كأخمص لو، كطابع: مزج بيف " 
 ***، ثـ نشط عمى أيدم الحالج**كالفمسفة كبدأ ىادئا عمى أيدم البسطاميالتصٌكؼ 

 ****فارض كابف عربيالبف اكقكل عمى أيدم السيركردم، ثـ بمغ أكجو عمى أيدم 
 3كتالميذىما."

؛ إذ انحرؼ شيئا ما عف الطابع المكركث الفمسفيىذا الطابع الذم يمكف أف نسميو التصكؼ 
كعمى كٌؿ فقد عرؼ *، بداية القرف الرابع اليجرم مع الحالجككاف ذلؾ مع  الصافي،

 التصكؼ في ىذه القركف بالتصكؼ الفردم.

                                                                                                                                                                                     

، ياخ فٙ ، يٍ لذياء يشاٚخ خشعاٌ، يٍ أْم تهخْٕٔ أتٕ عثذ انشحًٍ حاتى تٍ عُٕاٌ تٍ ٕٚعف األصى األصىحاتى * 

 طبقات الصوفية ،عثذ انشحًٍ انغهًٙأَظش:  يٍ انطثمح األٔنٗ. ،ـ237ْتشيز، عُح  د( يٍ لشٖ يا ٔساء انُٓش يٍ)ٔاشجش

 .30: ص ،يشجع  عاتك
1

 .357: انمغى انثاَٙ، ص ،(01ج )انغاتك،  انًشجع ،اإلسالميموسوعة التصوف  ،عثذ هللا انشارنٙاَظش: -
2

 .بص: ، )د.خ(،(07انماْشج، ط)، يكتثح انُٓضح انًصشٚح، اإلسالمضحي  ،أحًذ أيٍٛ -

طشٚك َٛغاتٕس ٔنّ ، انثغطايٙ، يٍ أْم تغطاو تهذ عهٗ تٕ ٚضٚذ طٛمٕس تٍ عٛغٗ تٍ عشٔشإٌْٔ أ البسطامي:** 

طبقات  ،عثذ انشحًٍ انغهًٙ. ْـ(234ْـ( ٔلٛم عُح )261، ياخ عُح )أخٕاٌ آدو ٔعهٙ، ٔانثالثح ٚعتثشٌٔ صْادا ٔعثادا

 .25ص : ،غاتكانًشجع  ان ،الصوفية

، ٔاختهف ط َشأ تٕاعظ ٔانعشاق ٔصحة انجُٛذانحغٍ تٍ يُصٕس انحالج يٍ أْم تٛضاء ٔفاسأتٕ يغٛث : الحالج*** 

 .103 - 102: َفظ انًشجع، ص.ص ْـ( يٍ انطثمح انثانثح.309عُح ) فٙ أيشِ لتم تثغذاد

ذٍٚ تٍ : انشٛخ انعاسف انكايم انًحمك أحذ أكاتش انعاسفٍٛ تاهلل عٛذ٘ يحٙ انلال عُّ انشعشاَٙ أَّ بن عربي: ****

: أحًذ عثذ تحك، الطبقات الكبرى ،عثذ انْٕاب انشعشاَٙ .ْـ683انعشتٙ ْكزا األنف ٔانالو ٔانًعشٔف تذَٔٓا ياخ عُح 

 .329ص: ،(01ج ) (،و2005ْـ /1426، )(01ط ) ،يكتثح انثمافح انذُٚٛح ،تٕفٛك عهٙ ْٔثحانشحٛى انغاٚح ٔ
3

 .396، ص :انمغى انثاَٙ ،(01ج ) ،انًشجع انغاتك ،اإلسالميموسوعة التصوف  ،عثذ هللا انشارنٙ -
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كانت سببا كما يرل البعض في صمبو  اإلشارةالصكفية المعقدة الرمزية ك  أفكار أف
يقكؿ  ،القتؿ ك الصمب اىتمامو بالحكاـ ك نشاطو السياسي  إلىبو  أدلكلعؿ الذم  ،كقتمو 

 ابف النديـ في الفيرست:" كاف الحالج جسكرا عمى السالطيف يرـك انقالب الدكؿ".

مف القرف الخامس ىجرم  كيبدأدكر تنظيـ التصكؼ كادعاء الكرامات :  -2
كمف  ،كيمتاز ىذا الدكر بكثرة الشطط في التفكير ك القكؿ بكحدة الكجكد ،

الغزالي الذم يرل  ماـاإلالمع الشخصيات الصكفية المعتدلة في ىذا القرف 
الصكفية عمـ كعمؿ بالتعمـ ك بالتذكؽ كالسمكؾ كقد تكمـ عف الصكفية  أف

الصكفية ىـ السالككف لطريؽ ا خاصة كاف  أفعممت يقينا  إذافقاؿ:" 
السير كطريقيـ كسكناتيـ في ظاىرىـ كباطنيـ مقتبسة مف  أحسفسيرتيـ 

نكر يستضاء  األرضمى كجو كليس كراء نكر النبكة ع ،نكر مشكاة النبكة
 بو.

ثـ استغرؽ القمب بالكمية في  ،الطريقة فتطيير القمب عف سكل ا تعالى  أكؿ أما
 عمـك الديف. إحياءكما جاء في  ،ذكر ا ك آخره الفناء في ا 

المبني  الشؾ ،اليقيف  إلىكالـ الغزالي جاء بعد رحمتو مف الشؾ  أفكالمالحظ  
المحطة  إلىالنقمية بعد الكصكؿ  األدلةاليقيف الذم تعززه  إلىفية عمى التساؤالت فمس
 1االيمانية الخالصة

كمف المع الشخصيات الصكفية في ىذا الدكر شخصيتاف ليما مكانتيما المعرفية عند 
 ك غيرىـ. المسمميف

يقاؿ انو قاؿ بكحدة   ،ق(: كىك اشعر شعراء الصكفية العرب632ابف الفارض )ت.   
  1االبتعاد عف الحمكؿ  إلىغير ما مرة في رمزيتو  أكدانو  إال ،كبالحمكؿ الكجكد 

                                                           
1
 156ص   -3757-3ط–دار االندلس  –الفلسفة االخالقٌة االفالطونٌة عند مفكري االسالم  -ناجً التكرٌتً - 
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اتجاه فمسفيا قائما عمى كحدة  اإلسالميلمتصكؼ  أعطىابف العربي: كىك الذم  
نثرا ك  األدب إلىالكجكد ككانت ليذه الفمسفة الجديدة آثارىا عمى الفكر الصكفي كانتقمت 

الترديد ليا عادة فكرية مف بترجمت  بأفكارتشبعت ف ،القكؿ ال حدكد لو فأصبح ،شعرا 
 الصعب التخمص منيا.

 ،العجيبة كتصرفاتيـ الشاذة في ممبسيـ  كأفعاليـدكر المجاذيب الغريبة   -3
كنطقيـ ككاف ذلؾ في القرنيف التاسع كالعاشر  ، كمأكميـ ،كمجالسيـ 
 اليجرييف.

 أعراض إالىي  ما ،ك الكبت عند ىؤالء  التأمؿ أفالتي يتنزه عنيا العقالء تؤكد  أعماليـ إف
كلعؿ ىذا الدكر يناسب الحالة التي كاف عمييا  ، اإلسقاطمرضية كنفسية كجدت طريقيا في 

منيـ المستعمر  أخدبعدما  ،العرب ك المسمميف عامة مف انحطاط عمى جميع المستكيات 
 النضج الفكرم. أسبابكؿ 
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 61ص-الحب والتصوف عند العرب -عادل كامل االلوسً - 
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 (:واإلشارةالمغة الصوفية )مفيوم الرمز 

الفكر ، كبذلؾ يغدك الرمز  إعماؿالرمز في الفكر الصكفي كالمغز الذم يستكجب  إف
ك الجكاز يحمميا المؤكؿ  اإلمكافقانكنا تأكيميا يجعؿ الرمكز " كيانات سابحة في فضاء 

اسقية انبثاقيا بمقامات  إلىردت  إذا إالخكاص داللية ال تستقيـ حقائؽ  في كيانات المتقبميف 
ىك الذم جعؿ بعض الدارسيف يعتبركف المبدعات الصكفية محدثات ال  األمرعرضيا كىذا 

محمكالتيا الفمسفية كمنابتيا التعاقدية التي تبني جيازىا النظرم  إلىردت  إذا إالتفيـ، 
 .1"اإلشاراتكرصيدىا المعجمي كتستبطف لطائؼ 

الديف بف عربي فيعرؼ الرمز عمى انو " معنى باطؿ كفي  نفس االتجاه ياخدنا محي  
. كيضيؼ في مكاف آخر مف نفس الكتاب 2 أىمو إالمخزكف تحت كالـ ظاىر كال يظفر بو 

 .3المغز ىك الكالـ الذم يعطى ظاىره ما لـ يقصده قائمو " أكفيقكؿ :" الرمز 

قصرت العبارة عف  إذاالصكفية  إليوالرمز بالنسبة لممتصكفة ىك متنفس يغدك  إف 
الرمز شديدة كال غنى  إلىبالمعنى كالداللة المرجكة، كمف ىنا فحاجة المتصكفيف  اإلحاطة

يمكف لمغة االعتيادية  عنيا" الف التجميات التي تنكشؼ في ذات الصكفي ، ىي مما ال
صؼ التجربة الصكفية في ذاتيا تجربة مجازية ال تك  أفعنيا بطريقة الحقيقة ، كما  اإلخبار

 .4بالرمكز" إلييا اإلشارةكصفا مجازيا عف طريؽ  إال

يتكاصمكا مع متمقييـ  أفكمع عز المغة المعيارية عف الكفاء بشركط التكاصؿ حاكؿ الصكفية 
تعبيرية منسكجة عمى مناكيؿ سابقة مما ترسب في الذاكرة الجماعية لجميكر المتمقيف  بأشكاؿ

التعبير ، فشحنكا ىذه النتاجات الشعرية  أساليبمف ، كاستميمكا ما خمفتو الشعرية العربية 
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 إشكالية –شكؿ تعبيرم مناسب  -إليجادبرمكز يقاربكف مف خالليا معانييـ الركحية " ككاف 
، فالمغة التي يتحدث بيا الناس العاديكف لـ تكف قادرة  اإلسالـكبرل في تاريخ التصكؼ في 
 . 1عمى ترجمة معاني الصكفية "

 أكيف الرمز كما يتحرؾ محكه" ليست عالقة قائمة عمى التشابو العالقة ب إف 
عالقات داخمية خفية ذات  إلىمرجعيا  إنمااالختالؼ، كال ركابط حسية ليـ بمكضكعيا ، 

تككينيا،  كأسباببعض مككنات  أدرؾطبيعة خاصة ال يحيط بتفاصيميا حتى مبدعيا كاف 
 أماـكالكشؼ عنيا سيضعو  إدراكيا ألجؿ ايممس المتمقي لتمؾ العالقات ، ككذٌ  أفكال ريب 

 .  2المتداخمة  األخيمةكالرؤل ك  األفكارارث ثقيؿ مف 

يؼ الرمز في الخطاب الصكفي كثيرة كمتعددة بتعدد التجارب ظلقد كانت دكاعي تك  
الصكفية ،كاف المتتبع لمرصيد الرمزم في الخطاب الصكفي تستكقفو الكثافة الرمزية في 

يمكف لمغة بمحدكدية داللتيا التعبير عف الجماؿ  ال آذمدكنات الصكفية قديما كحديثا ، 
 سكس .مف تجاكز الظاىر كالمح حينئذالمطمؽ ، فالبد 

 أسماءالصكفية رمكزا كثيرة في خطاباتيـ النثرية كالشعرية ، كتداكلكا بكثرة  أقحـلقد  
المعشكقات الشييرة في المكركث العربي، كتعتمد المتصكفة ابتكار معجـ خاص يقـك عمى 
الرمز الصكفي ، كيحمؿ خبايا المغة الصكفية التي قصد بغمكضيا اف تبقى مصطمحاتو 

الذكؽ ، كاستطاعكا مف خالؿ ىذا  أىؿمف كاف مف  إالال يمـ بيا  لطائفةا أىؿكاضحة بيف 
كالخكض في اخطر المسائؿ في  كاإلشاراتتركيض المغة عمى الطكاعية لمرمكز  األسمكب
يقييـ مف الخطر ، كيييئ ليـ مكجبات السالمة فالرمز في المغة الصكفية يقكـ  كحذرتحفظ 

 عمى نقؿ التجارب. 
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 :والباطنىر مفيوم الظا

القكؿ بالظاىر ك بالباطف ظير عمى يد  أف األذىاف إلىكربما كاف مما يتبادر  
فالتقى التصكؼ ك التشيع في القكؿ باف الشرعة ليست  ،عمى يد الشيعة قبميـ  أك ،الصكفية 

مطية لغايات اخرل . ك نحف  ال  أكىي كسيمة  إنماك  ، ألييابالغاية التي ينتيي المسمـ 
نمامف تحدث عف ظاىر كباطف  أكؿكف الشيعة يك أفننكر  مف  أكؿالقرآف كاف  أفنعتقد  كا 

بيذا الكصؼ الذم يميز بيف  ك باطف ك ظاىر.  اإللييةكصؼ الذات  إلىلفت الفكر المسمـ 
 . 1ك الظاىر ك الباطف(( األكؿكذلؾ في قكلو تعالى: )) ىك 

ك يظير مف السمكؾ  األفعاؿما يتراءل مف  إلى أيضاما لفت الفكر  أكؿككاف القرآف  
القمكب ك النكايا  كالسرائر . فقاؿ تعالى : )) ك  إعماؿكما يختفي مف  ،الجكارح  إعماؿمف 

) ك  اإلثـكقاؿ تعالى )) كذركا ظاىر    2ال تقربكا الفكاحش ما ظير منيا كما بطف(
 .3باطنو((

ؤمنيف يـك القيامة القرآف يصؼ المنافقيف في تعمقيـ بالم أف أيضاكمما يمفت النظر  
بيذا الكصؼ العجيب : ))يـك يقكؿ المنافقكف ك المنافقات لمذيف آمنكا انظركانا نقتبس مف 

فضرب بينيـ بسكر لو باطنو فيو الرحمة ك ظيره  ،قيؿ ارجعكا كراءكـ فالتمسكا نكرا  ،نكركـ 
 4مف قبمو العذاب((

 كف.يستكعب كؿ حقيقة مف حقائؽ الك أفىذا الزكج الذم يمكف  

لـ يفعؿ شيئا  اإلسالميمحكـك بيذه الثنائية الحتمية . ك الفكر  كأنويقدـ لنا الكجكد بكمالو ك 
ك  ،مف مالحقة ىذه الثنائية تارة يحياىا ك يعيشيا كازدكاجية كما عند بعض الصكفية  أكثر

نفسو حيف يقذؼ بنفسو في الكحدة كما عند  االستالـتارة يتخمص منيا فيتخمص مف ربقة 
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كحده عالـ  ألنوكال يقكؿ بغير الظاىر  ،مف الصكفية . ك تارة يتمرد عمييا  أخرلائفة ط
 1الظاىر. أىؿالتكميؼ ك االبتالء . كما يقكؿ 

التي ظيرت في  األقكاؿبعض  إلىك  ، األكلىالنصكص  إلى أخرلك نعكد مرة   
 عيد النبي صمى ا عميو كسمـ  حكؿ الظاىر كالباطف.

االلكسي انو مما ركم عف الحسف السبط رضي ا عنو انو قاؿ :  اإلماـفقد ذكر المفسر 
ك لكؿ حرؼ حد ك لكؿ حد  ،قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ )) لكؿ آية ظير ك بطف 

العمـ بالظاىر . كباطنيا ما  ألىؿظير مف معانييا  ظاىر اآلية ما إفمطمع((. قاؿ : ))
الحقائؽ . ك قيؿ )) الظير التفسير ك  ارتابالتي أطمع ا تعالى عمييا  األسرارتضمنتو مف 

 ((.التأكيؿالبطف 

في بداية القكؿ  القكؿ بالظاىر كالباطف انصرؼ أففاف ثبتت ىذه المركيات فمعناه  
غير اننا ال نميؿ  ،ك مقامو مف العمـ  ،ك ذلؾ باعتبار الناظر فيو ،تفسير القرآف  إلى ييما
في  اإلسالميلـ تكف مما يتالءـ مع طبيعة الفكر  ألنيا ،بظيكر ىذه الفكرة يكمئذ  القكؿ إلى

ك ىك  ،القكؿ بيذا يعني التمييز بيف المعرفة االستداللية ك المعرفة العرفانية  أف. ذلؾ  نشأتو
 ،بالثقافات الشرقية القديمة كالثقافة اليندية  التأثرظير فيما بعد ذلؾ بظيكر  إنماتمييز 

التمييز بيف المعرفة االستداللية العقمية القائمة عمى البرىاف  أفكاليكنانية. اعني  ،كالفارسية 
نية المباشرة الناشئة مف مكاشفة دكبيف المعرفة )العرفانية( الم ،ك المنطؽ ك التجربة ك القياس 

 أككر ف إعماؿ آك ،غيره مف غير دليؿ برىاني  أكقذؼ نكر في القمب يتمقاه الصكفي  أك
 ،بعد فترة طكيمة تبمكر فييا التشيع االمامي في نسؽ فكر معيف  إالركية. لـ يكف ليظير 

 كما تبمكر فييا التصكؼ العرفاني في نسؽ متميز .
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كىكذا يككف التمييز بيف الظاىر       1.أستارىاكيكشؼ لمقمب  ، إليياالذم يكصؿ  
نماكالباطف ليس تصكرا لمككف فقط ،  انو حقيقة ،  أمىك نفس الكقت تصكر ك منيج ،  كا 

 كاف ليذه الحقيقة منيجيا
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 مفيوم الحال والمقام:

( 1406-1332تبعا لما كرد في مقدمة ابف خمدكف ) ،لمعمـك  اإلسالميالتصنيؼ  إف 
الدخكؿ في مذىب الصكفية ك  بالتصكؼيضع الصكفية مف بيف ))العمـك الشرعية ((كيقصد 

كنجد المفظ ) صكؼ ( الذم اشتؽ منو الصكؼ . كلفظ التصكؼ  ،االنخراط في سمكيـ 
المذىب  إلىكزانو كزاف التسنف ))كىك اتخاذ المذىب السني (( كالتشيع الذم ىك االنتساب 

تسنف مف المفظيف المذككريف : التشيع ك ال أم إلىالتصكؼ اليمكف رده  أف إالالشيعي . 
الف المذىب الصكفي يشتمؿ عمى اىؿ السنة كما يشتمؿ عمى الشيعة : فمف بينيـ جميعا 

مصطمح  أف. كيالحظ ىنرم كرباف  األلداء ادعاؤهمريدكه االكثر تحمسا كما مف بينيـ 
 ،ابتداء مف القرف الثامف عشر لعدـ استخدامو  إيرافالتصكؼ قد زاؿ كخرج مف التداكؿ في 

فحؿ محؿ التصكؼ اصطالح العرفاف )الالىكت  ،مما افقده ركنقو  كطكؿ العيد بذلؾ
( كاف المكانة التي يحتميا التصكؼ في تصنيؼ ابف اإلشراؽالصكفي ( ك العرفاء )حكمة 

 اإلسالميخمدكف لذات داللة عظيمة غمى الفارؽ : بيف عمـ الكالـ كىك الالىكت 
 ،كخياالت  ، أحالـالـ ك اضغاث االرثكدكسي الكالسيكي كبيف عمـ تعبير الرؤيا )مف ك

كغرائب الصكر( كنقصد بتعبير الرؤيا دراسة المسائؿ التي تضعيا الحكاس  ،كانفعاالت 
التنبؤ بما يجرم عمى  إلى: فيذه المكانة الكسطى تؤدم ىذه المكانة  التكاصؿالثانكية حيف 

 .1الباطني التياكيؿالعالقات التي يربطيا المذىب الصكفي مع  أنكاع

يتصكر لو رسـ بيف الدائرتيف  أفكىذه المكقؼ الدقيؽ الحرج لدل الصكفية يمكف  
مف النماذج ك  مقاصدنفتاح عمى اال ، اإلسالـالقطبيتيف لمفكر الديني : العقؿ كالنقؿ في 

كمف  ،ىذا مف جية  ،كعمى المعاني الثانكية مما تقتضيو النصكص المقدسة  ،المئؿ الكاممة 
تنير  أفتمؾ التي تككف قادرة عمى  ، اإلسالـعند  األجنبيةعمى الثقافات  جية ثانية االنفتاح

الىكت  أم اإلليية األسرار) رجاؿ تجربة  أنيـطريؽ الصكفي (( ككما يقكؿ لكيس غاردم 
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كراء الخطاب(( يقكؿ  صكفي معاش( كتتكج ىذه التجربة في صمت ىذا الحديث ))ما
 الحالج:

 ا ليس ىناؾ تفسير لما بيني كبيف 

  إقناععالمات  برىاف كال ال 

 فخد ما تجال مف انكشاؼ ا 

 الساطع كالؤلؤ  ذاتيمشرقا في  

 مقاـ كحاؿ (  زلحالة )مخمكؽ  إلىانو االنتقاؿ مف حالة السقكط في كحؿ المادة  

كما  ،فمسفيا الىكتيا مثؿ عمـ الكالـ تأمال  األمرالنزعة الصكفية في بادئ  إذفلـ تكف 
كالىي حكمة مشرقية بالمعنى المعاصر ليذا  ،عند فركيد الشاـكما ىك  لالحتالـ تأكيالليست 

ىي نكع طريقة في الحياة كفي  ،الصكفية ىي قبؿ كؿ شيء تجربة داخمية أفالمصطمح. 
 1السمكؾ.

 األكفاء إلىتعبر))عف رجاء كتطمع  فإنيا(( األعماؽكلما كانت )) سفرا قاصدا في  
 إلىكالخركج عف الذات  ،كحشة الباطف. داخؿ الخمكة حيث يشرؽ حضكر ا إلىكاالستكانة 

القمب  حاؿ كانقباض إلىكتقمب مف حاؿ  ،كقمؽ ،ذبذبة كاضطراب  ،عف طريؽ الكجد الحؽ
 إلى األىميةيكلكف بالغ  المتصكفكف مذىبية مف شيكخ األكثركففي خفقانو كانبساطو. كحتى 

   2يره.مف صياغة تفك أكثرحياة المتصكؼ 
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 الكامل: اإلنسانمفيوم 

 ،آخره غالى أكلوالكجكد مف  أفالؾالكامؿ ىك القطب الذم تدكر عميو  اإلنساف إف 
 ،ثـ لو تنكع في مالبس كيظير في كنائس  ،ابد اآلبديف غالىكىك كاحد منذ كاف الكجكد 

الذم ىك لو محمد  الصاليفيسمى بو باعتبار لباس ك ال يسمى بو باعتبار لباس آخر قاسمو 
 أسامي أخرلثـ لو باعتبار مالبس  ،ك كنيتو ابك القاسـ ككصفو عبد ا كلقبو شمس الديف 

 . 1كلو في كؿ زماف اسـ ما يميؽ بمباسو في ذلؾ الزماف  ،

 فاألديبتمكف النبي صمى ا عميو كسمـ مف التصكر بكؿ صكرة  اآلمرسر ىذا  إف 
رآه في  إذاك  ،تي كاف عمييا في حياتو فانو يسميو باسمورآه في الصكر المحمدية ال إذا

ثـ ال يقيع ذلؾ االسـ  ،باسـ تمؾ الصكرة  إالصكرة ما مف الصكر كعمـ انو محمد فال يسميو 
 .2عمى الحقيقة المحمدية  إال

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لو مف التمكيف في التصكر لكؿ صكرة حتى يتجمى في ىذه  إف
ليعمي شئنيـ  أكمميـالصكرة كقد جرت سنتو انو اليزاؿ يتصكر في كؿ زماف بكؿ صكرة 

 فيـ خمفاءه في الظاىر ك في الباطف حقيقتيـ . ،كيقيـ ميالنيـ

 ،فيقابؿ الحقائؽ العمكية بمطافتو  ،ة بنفسو الكامؿ مقابؿ لجميع الحقيقة الكجكدي اإلنساف إف
 ،ما يبدك في مقابمتو لمحقائؽ الخمقية يقابؿ العرش بقمبو فأكؿ ،كيقابؿ الحقائؽ السفمية بكثافتو 

كيقابؿ صدرة  ،(( كيقابؿ الكرسي بانيتو،قاؿ عميو الصالة كالسالـ :)) قمب المؤمف عرش ا
كيقابؿ العناصر  ،كيقابؿ المكح المحفكظ بنفسو ،بعقمو األعمىكيقابؿ القمـ  ،المنتيى بمقامو

يزاؿ يقابؿ كؿ حقيقة مف  فال… كيقابؿ البياء بحٌيز ىيكمو ،بقابميتوكيقابؿ الييكلية  ،بطبعو
 .3حقائؽ الكجكد برقيقة مف رقائقو
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 539، دار الكتب العلمٌة، بٌروت _لبنان ، ص واألوائل األواخرالكامل فً معرفة  اإلنسان:  الجٌلً إبراهٌمعبد الكرٌم بن  - 

2
 539نفسه: ص  - 

3
 535نفسه، ص  - 



73 
 

نسخة الحؽ تعالى كما اخبر صمى ا عميو كسمـ حيث قاؿ: )) خمؽ ا آدـ  إف
ا تعالى  أفعمى صكرة الرحمف(( كفي حديث آخر )) خمؽ ا آدـ عمى صكرتو(( كذلؾ 

الخ فاليكية تقابؿ …حي عميـ  اإلنسافككذلؾ  ،حي عميـ قادر مريد سميع بصير متكمـ 
كالخصكص  ،كالشمكؿ بالشمكؿ ،كالكؿ بالكؿ  ،ت بالذات كالذا ،كاالنية باالنية  ،اليكية

 يقابؿ الحؽ بحقائقو الذاتية . أخرلكلو مقابمة  ،بالخصكص

 األصالةاستحقاؽ  الالىيةالذاتية كالصفات  األسماءالكامؿ الذم يستحؽ  اإلنساف إف
كجب الكامؿ ىك مرآة الحؽ فاف الحؽ تعالى ا اإلنساف إف،كالممؾ بحكـ المقتضى الذاتي 

الكامؿ كىذا معنى قكلو تعالى : ))  اإلنساففي  أال ،صفاتو كال أسماءهترل  ال أفعمى نفسو 
منيا كحمميا  كأشفقفيحممنيا  أف فأبيفكالجباؿ  كاألرضعمى السمكات  األمانةعرضنا  إنا

جيكال   ،يعني قد ظمـ نفسو باف انزليا عمى تمؾ الدرجة ،1انو كاف ظمكما جيكال(( اإلنساف
 كىك ال يدرم . اإلليية األمانةمحؿ  ألنوبمقداره 

 ،لو قسميف: قسـ يككف عف يمينو  كاألسماءالكامؿ تنقسـ جميع الصفات  اإلنساف إف
 ، كاألزليةكقسـ يككف عف يساره  ،كالبصر  ،كالسمع  ، كاإلرادةكالقدرة  ،كالعمـ  ،كالحياة 
راء الجميع لذة سريانية تسمى لذة االلكىية يجدىا في كيككف لو ك  ،كاآلخرية كالكالية ، كاألبدية

كال  ،بعض الفقراء تمنى استرسالو في تمؾ المذة  أفبحكـ االنسحاب حتى ،كجكد جميعو 
الكامؿ فراغ مف  لإلنسافكيككف  ،فانو ال معرفة لو بيذا المقاـ  ،يغرنؾ كالـ مف يزيؼ ىؤالء

 .2نظر  إلييـفال يككف لو  ،كالصفات  كاألسماءمتعمقاتو 

 

 

 
                                                           

1
 55: اآلٌة األحزابسورة - 

2
 531، مرجع سابق، ص’الكامل اإلنسانالجٌلً:  إبراهٌمعبد الكرٌم بن  - 
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 في:ويل الصو مفيوم التأ

إف طبيعة التأكيؿ كالتفسير في بعدييما التاريخي كالمعرفي أٌدت إلى تعدد التعريفات، 
بؿ المفاىيـ التي خٌمفت مف كرائيا نظريات كاتجاىات، فقيؿ:"التفسير يتعمؽ بالركاية كالتأكيؿ 

عمى الرغـ مف النسبة التباينية بينيما. ليذا نجد مف يركز عمى تبييف ما جاء  1يتعمؽ بالدراية،
كال مجاؿ أف يعترض  2في كتاب ا تعالى مستعينا بالسنة النبكية الصحيحة، فسٌماه تفسيرا.

عميو أحد باالجتياد مثالن. كىكذا كرد التأكيؿ باستنباط العمماء لمعاني الخطاب، الماىركف في 
 .3ـآالت العمك 

َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمناا ِبِو ُكلٌّ ۗ  َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُو ِإالا الماوُ تأٌممينا في قكلو تعالى:﴿ 
 .4﴾مٍّْن ِعنِد َربٍَّنا

المقاربة عديدةه، كمرٌد البعض منيا إلى أصكؿ  فاالختالفات الكاردة أثناء المقارنة أك
إلى الخطاب الديني ذاًتو. ليذا نجد التأكيؿ يستعمؿ عمى أكجو مختمفة،  التفسير، كقد تتعٌداه

فكممة كيفر »مرة بصيغة الجمع الذم يفيد العمكـ، كمرة بصيغة المفرد الذم يفيد الخصكص. 
تستعمؿ في الجحكد المطمؽ، كتارة في جحكد ا خاصة، كاإليماف المستعمؿ في التصديؽ 

 5«لحؽ تارة.المطمؽ تارة، كفي تصديؽ ديف ا

كمفيـك التفسير في االصطالح عمـ ييعرىؼ بو فيـي كتاب ا المنٌزؿ عمى الٌنًبيِّ محمد 
، كبياف معانيو كاستخراج أحكامو كحكمو باالستناد عمى عمـ المغة  ـى ٌم مٍيو كسى صٌمىى اي عى

                                                           
 969ص  ،  4ج ،   اإلتقان فً علوم القرآن،  جالل الدٌن السٌوطً   1
 نفس الصفحة. ،  نفسه   2
 نفس الصفحة. ،  نفسه     3
 7أآلٌة   ،   سورة آل عمران    4
 949ص  ،   2ج، البرهان فً علوم القرآن ، بدر الدٌن الزركشً   5
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إسالمية،  ليذا نجد عمـ التفسير يتقاطع مع عمـك 1كمعرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ.
 كعمى رأسيا عمـ أصكؿ التفسير كعمـ أصكؿ الفقو.

فإذا انطمؽ الباحث مف معطى أٌكلي حكؿ التفسير الذم يقكؿ بو كثير مف المشتغميف 
ما مجازا، كالتأكيؿ تفسير  بو، كالذم يىنص عمى أف التفسير بياف كضع المفظ إٌما حقيقة كا 

لمراد كالتفسير إخباران عف دليؿ المراد، ألف المفظ باطف المفظ، يككف التأكيؿ إخباران عف حقيقة ا
 2يكشؼ عف المراد كالكاشؼ دليؿ.

إٌف إشكالية البحث تتطمب مناقشة الفرضيات الكاردة في ثنايا البحث، كال بٌد مف 
 الكقكؼ عمييا مف أكجييا:

 االختالؼ بيف التفسير كالتأكيؿ سطحي.-

 التفسير يختمؼ عف التأكيؿ. -

 التفسير كالتأكيؿ.ال فرؽ بيف  -

 المنيجية تتطمب مناقشة الفرضيات المحتمؿ ظيكرىا في الدراسة، كىي:

التأكيؿ بعينو، كال يمكف التفريؽ بينيما إاٌل  االتفاؽ: يعتقد بعض العمماء أف التفسير ىك -أ
 عمى مستكل بنية المغة، كذلؾ ما ييًقرُّ بو الدرس المغكم، مستشيديف بتسمية القرآف نفسو الذم
سيٌمي بالكحي تارة، كبالذٍٍّكًر تارة، كبالفرقاف كبالتنزيؿ تارة أخرل. فاألسماء تعددت بأكجو 

 3لغكية كالمقصكد كاحد. كىنا نالحظ أف التأكيؿ كالتفسير أصبحا مترادفيف.

 إف ىذا الطرح، عند القائميف بو، ينطمؽ مف: 

                                                           
  91ص  ،   9ج،   المرجع السابق    1
 91ص ،   مرجع سابق ، 9ج،  اإلتقان فً علوم القرآن،  جالل الدٌن السٌوطً   2
 .269ص  ،  9991 ، 2ط ،  لبنان ، بٌروت ،  مؤسسة الرسالة،  الكلٌات ،   أبو البقاء   3
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ًؿ يسعى إلى فيـ معنى النص. فالقىٍصدٌية تفرض  كحدة -1 الغاية: إف كأل مف المفسر كالػميؤكِّ
عدـ الفصؿ بيف الذات كالمكضكع. فالذات كالمكضكع ال يمكف فصميما، كعندىا يتحٌتـ قراءة 

إاٌل القدرة عمى التالعب بالنٌص  ر"، التأكيؿ ما ىكيالنص قراءة فينكمينكلكجية. كعند "غادم
 1لغكيا.

  2﴾ِإناا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لاَعماُكْم َتْعِقُمونَ كحدة المغة:لقد نزؿ القرآف الكريـ بالمغة العربية،﴿ -2

فنزكؿ القرآف الكريـ بالمغة العربية، ال يككف فيمو إاٌل داخؿ ما تحممو ىذه المغة 
ؿ مطالباف بالبحث كاالجتياد في ا  لمبنى كالمعنى لمغة قبؿ النص.نفسيا. فالميفسِّر كالميؤكِّ

كحدة المكضكع: ييعد النص مكضكعا مشتركا بيف التفسير كالتأكيؿ، فيـ النص ينطمؽ  -3
ف اختمفت النتائج المتكصؿ إلييا.  مف مبادئ كاحدة كا 

كحدة الكقائع التاريخية: ارتباط النص القرآني بكقائع تاريخية يحتـ عمى المفٌسر كالمؤٌكؿ  -4
كالتركيز عمييا، كتسمى عند عمماء التفسير "بأسباب النزكؿ"، كالقرآف الكريـ عدـ إىماليا 

﴿َوَفْوَق ُكلٍّ ِذي ِعْمٍم يشير إلى لفظ التفسير كأشار إلى لفظ التأكيؿ كربطيا بذاتو المقٌدسة 
كمنو يصبح التفسير مرادفا لمتأكيؿ. جاء عمى لساف "اإلماـ الشافعي"إف األٌمة تشرح  3﴾ َعِميمٌ 
 4، ألف "جميع ما تقكلو األمة شرح لمٌسنة، كجميع ما تقكلو السٌنة شرح لمقرآف"رآف بالٌسٌنةالق

قبؿ الخكض في المستكل التاريخي لمتفسير.  البٌد مف اإلشارة إلى مفيـك التاريخية
فيذا المصطمح قد تشٌكؿ مع الحركة الفكرية التي تطٌكرت مع مشركع الحداثة، كما بعد 

مف مصطمح التاريخ الذم يحيؿ الماضي كالقبمي، سكاء تعمؽ المكضكع الحداثة، كاشتقت 

                                                           
،  ناشرون ، الدار العربٌة للعلوم،  مقاربات آللٌات الفهم والتفسٌر ، التأوٌل والترجمة ،  إبراهٌم أحمد وآخرون   1

 298ص ،  2009لبنان ،  منشورات االختالف
 2اآلٌة  ،   ٌوسف سورة   2
 76 اآلٌة ،   ٌوسف سورة   3
 6ص  ،   مرجع سابق،  البرهان فً علوم القرآن ،  بدر الدٌن الزركشً   4
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كىذا يحدث في »باألحداث كالكقائع، أك باألفكار كالتصكرات، أك باإلنساف كالمجتمعات. 
التصكرات كالمفاىيـ التقميدية التي قامت عمى أساس التطٌكر الخٌطي لألحداث كالكقائع 

 1«كاألفكار في الزمف.

شارة إلى أف دىٍلتاٍم أعطى دفعة حقيقية لالىتماـ الحديث بيذا المصطمح، ذلؾ كال بٌد مف اإل
 2«بالتاريخية تجد الييرمنيكطيقا الحديثة أسسيا التاريخية.»أف 

كال بد قبؿ الحديث عف تاريخية تفسير النص في الفكر اإلسالمي أف نتطرؽ إلى حاجة  
 في سببيف: القرآف الكريـ إلى التفسير. كيمكف حصر ىذه الحاجة

نما كاف نزكلو كتبميغو في ظرؼ زمف  السبب األول ىك أف القرآف لـ ينزؿ دفعة كاحدة، كا 
كضعيو مختمؼ تماما، فيك مف جية لـ يكتبو  كاسع، في مدة ثالث كعشريف سنة. فالقرآف

الشخص الذم أكحي إليو بو، كىك سيدنا محمد عميو الصالة كالسالـ، بؿ كاف يتمقاه قراءة 
كمع أنو قد اتخذى كيٌتابا يكتبكف ما يقرأه عمييـ مف القرآف، فإف المرجع في »كيبٌمغو قراءة. 

اؤه، أم الذيف يحفظكنو عف ظير مسألة حفظو مف الضياع كاف في الدرجة األكلى ىـ قر 
قمب، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فمع أنو نزؿ مينٌجما، أم ميقٌسما، فإف ىذه المدة ىي 

، حيث كاف القرآف الكريـ ينزؿ منجما عمى أجزاء مع فكاصؿ 3«جزء فقط مف عمر جيؿ كاحد
البعض اآلخر،  ككاف نزكلو في تقٌدـ بعض أجزائو كتأخر»زمنية متراخية بيف تمؾ األجزاء. 

ألف ترتيب تاريخ النزكؿ كاف منظكرا فيو  4«عمى ترتيب معركؼ يختمؼ عف ترتيبو التعبدم
إلى مناسبة الظركؼ كالكقائع، مناسبة ترجع إلى ركف مف أركاف مطابقة الكالـ لمقتضى 
الحاؿ، كترتيب التالكة أك الترتيب التعبدم كاف منظكرا فيو إلى تسمسؿ المعاني كتناسب 

                                                           
  914ص  ،  2001 لبنان ، بٌروت ،  دار النهضة العربٌة ،  مدخل إلى الهٌرمنٌوطٌقا ، فهم الفهم ،  عادل مصطفى   1
 .909ص  ،  نفسه   2
 91ص ،  9992 ، المغرب ،  دار النشر المغربٌة ،  9ج ، مدخل إلى القرآن الكرٌم ،  محمد عابد الجابري   3
ص  ، 9992المغرب  ،  دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،  قل فً مناهج التفكٌر اإلسالمًجدل العقل والن ،  محمد الكتانً   4
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اء الكالـ بعضيا مع بعض، كذلؾ يرجع إلى ركف آخر مف أركاف مطابقة الكالـ لمقتضى أجز 
ككال الترتيبيف راجع إلى الكحي، ككالىما كقع بو التحٌدم اإلعجازم، إاٌل أٌف أكليما »الحاؿ. 

كالترتيب اآلخر )ترتيب التالكة(  1«مؤقت زائؿ بزكاؿ مالبساتو مف الكقائع كاألزمنة كاألمكنة.
بدم باؽ ألنو في ذات الكالـ، يدركو كؿ كاقؼ عميو كتاؿو لو مف األجياؿ المتعاقبة، بينما التع

الترتيب التاريخي ال يدركو إال شاىد العياف لتمؾ المالبسات مف الجيؿ الذم كاف معاصرا 
لنزكؿ القرآف الكريـ، ممف كانت ليـ تمؾ المالبسات دالئؿ كقرائف عمى ما أيريدى مف المعاني 

استفادكىا مف التراكيب القرآنية. كمف ىنا نجد "محمد عابد الجابرم" يخص "الظاىرة  التي
بثالثة أبعاد: بعد ال زمني يتمثؿ في عالقتيا بالرساالت السماكية، كبعد ركحي  2القرآنية"

يتمثؿ في معاناة النبٌي لتجربة تمٌقًي الكحي، ثـ بعد اجتماعي دعكم يتمثؿ في قياـ النبٌي 
 3رسالة كما ترتب عف ذلؾ مف ردكد الفعؿ.بتبميغ ال

كالبحث في ىذه األبعاد كالكالـ قديـ قدىـ البحث في عمـك القرآف. كقد خٌص القدماء 
جزءان كبيرا مف ىذا النكع مف البحث كالكالـ باصطالح خاص عبركا عنو "بدالئؿ النبٌكة"، كقد 

المثاؿ ال الحصر:"دالئؿ النيبٌكة" أيٌلفت كتب كثيرة تحت ىذا العنكاف، نذكر منيا، عمى سبيؿ 
لمبييقي، ك"دالئؿ النبٌكة" ألبي نعيـ األصبياني. كىذا االصطالح يتقاطع مضمكنو مع كثير 
مف المسائؿ التي تندرج فيما ندعكه ىنا "بالظاىرة القرآنية"، كمع ذلؾ فمفيـك ىذا المصطمح 

عاصرا لمقدماء كىك أكسع، أكسع، كىك أيضا "معاصره لنا" بقدر ما كاف المصطمح اآلخر م
كمعاصر لنا ألف مفيكـ "الظاىرة"في اصطالحنا يغٌطي عدة مجاالت، فيك يكظؼ كمفيكـ 
إجرائي. نحف نتحٌدث عف الظاىرة الطبيعية كالظاىرة االجتماعية كالظاىرة الثقافية كغيرىا...، 

                                                           
 100ص ،  نفسه   1
ٌقصد الجابري بالظاهرة القرآنٌة كالم هللا ومجموع الموضوعات العامة التً تهتم ألمر المسلمٌن. فهو ٌقول ونحن    2

بل فٌها أٌضا مختلف  ، نقصد بالظاهرة القرآنٌة لٌس فقط القرآن كما ٌتحدث عن نفسه فً اآلٌات التً ذكرنا من قبل
ٌّدوها ألنفسهم قصد االقتراب من وأنواع ال ، الموضوعات التً تطرق إلٌها المسلمون فهم والتصورات "العالمة" التً ش

 [96ص ، مدخل إلى القرآن الكرٌم ،  مضامٌنه ومقاصده ]الجابري
 97ص  المرجع السابق،       3
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فإف مفيكـ  فإف أردنا أف نستحضر في أذىاننا عالقة القرآف الكريـ بيذه الظكاىر مثال
  1"الظاىرة القرآنية" يفي بالغرض، غرًضنا المعاصر، أكثر مما يفي بو مفيـك "دالئؿ النبٌكة."

كمف ىنا كانت المطالبة بالرجكع إلى المعارؼ المنقكلة عف تكاريخ نزكؿ اآليات 
القرآنية كمجاليا، كالمناسبات التي جاءت فييا لالستعانة بذلؾ عمى استيضاح المعاني 

كدة مف التركيب استعانة فقط، ألف لمتراكيب دالالتيا الذاتية التي ال تحددىا، كال تتحكـ المقص
ف كانت مًعينة عمى استجالئيا، كذلؾ ما يرجع إلى األخبار  في تكييفيا تمؾ المناسبات، كا 
المتعمقة بكؿ جزء مف أجزاء القرآف الكريـ، كىذا عف طريؽ تعييف تاريخو كمحمو، كتصكير 

لتي اتصمت بو، كىي المعارؼ التي تيسٌمى "أسباب النزكؿ"، كما ىي إاٌل مناسبات الحادثة ا
ف سيٌميت أسبابا عمى طريؽ التسامح.  2ال أسباب حقيقية، كا 

كالذم يؤخذ بو عمى ما فيو مف شمكؿ كاتساع، فإف العمماء متفقكف  إف الكالـ القرآف،
المالبسات الظرفية التي اتصمت  عمى ما يدٌؿ عميو مف خالؿ داللتو ال يضيؽ منو مراعاة

بتاريخ نزكلو، كىك معنى قكؿ عمماء أصكؿ الفقو "أف العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص 
 السبب."

، مف عمـك عقمية كنقمية،  ال بد مف اإلشارة إلى ما قاـ بو ابف خمدكف في تقسيمو لمعمـك
ما ىك نقمي كعمـ الركاية كعمـ كعمـك آلية مساعدة لكمييما. فيناؾ مف العمـك اآللية المساعدة لً 

الحديث كعمـ السيرة... كىي ضركرية لفيـ القرآف الكريـ. كمف ىنا نفيـ الحاجة الممٌحة 
، فيي تفيدنا في ضبط التكاريخ، خاصة تكاريخ النزكؿ كعالقات تمؾ  لضركرة ىذه العمـك

ـى، كمكاقعيا مف نسبة  ٌم مٍيو كسى بعضيا لبعض بالتقدـ التكاريخ بحياة الٌرسكؿ صٌمىى اي عى
كالتأخر، كمكاقعيا مف تفاصيؿ األحكاؿ العامة كالخاصة التي اتصمت بيا، فكاف ذلؾ عنصرا 
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أثريا نقميا يرتبط بأخبار السنة كالسيرة، ىك أحد عنصرم التفسير الذم نشأت الحاجة إليو مف 
 السبب األكؿ مف السببيف.

التي ىي كاضحة بكضكح ما  فيك أف دالالت القرآف األصمية الثانيأما السبب 
محؿ  يقتضيو مف األلفاظ كالتراكيب تتبعيا معافو تككف داللة التركيب عمييا محؿ إجماع أك

لمعافو متباينة يتصٌكر فييا معناه األصمي، كال  إبياـ، إذ يككف التركيب صالحا عمى الترديد
المنٌزؿ عمى نبٌيو محمد التفسير عمـ ييفيـ بو كتاب ا »يتبيف المراد منو. يقكؿ الزركشي:

، كبياف معانيو، كاستخراج أحكامو كحكمو، كاستمداد ذلؾ مف عمـ المغة  ـى ٌم مٍيو كسى صٌمىى اي عى
كالنحك كالتصريؼ كعمـ البياف كأصكؿ الفقو كالقراءات، كيحتاج لمعرفة أسباب النزكؿ، 

 1«كالناسخ كالمنسكخ.

منظكر األصكلي، كالذم ينظر  ككجب أف النظر إلى القرآف مف منظكر الفقيو أك
أٌكليما إلى استنباط األحكاـ كالثاني إلى المنيج العاـ، مما يحيمنا إلى مستكييف مف التعبير 

 عمى حسب المضاميف المكجية إلى المخاطىبيف:

* المستكل األكؿ: كىك ما سماه القرآف الكريـ ميٍحكىمان، كذلؾ إلصداره األحكاـ التشريعية 
القية التي تحمؿ ألفاظييا عمى معاني الشرع أك معاني العرؼ أك معاني كالتكجييات األخ

﴿ُىو الاِذي َأنَزَل َعَمْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت  المغة بغير خالؼ. كفي ىذا يقكؿ ا تعالى:
 .2﴾ۗ  مُّْحَكَماٌت ُىنا ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت 

القرآف الكريـ متشابيا، كىك المتعمؽ بحقائؽ الككف الغيبية  المستكل الثاني:كىك ما سٌماه *
كاإلخبار عف الغيكب كالصفات اإلليية مما يفكؽ طبيعة العقؿ التي تيحمىؿ األلفاظ في سياقيا 
عمى معاني المجاز كالتمثيؿ كالرمز مما يقع االختالؼ في فيمو كتحديده، كيصؼ ا في 
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لَ القرآف الكريـ بقكلو: ُىو الاِذي ﴿كيقكؿ أيضان:  1َأْحَسَن الَحِديِث ِكتابًا ُمَتشاِبيًا﴾ ﴿اُ َنزا
ِذيَن ِفي َفَأماا الا  ۗ  َأنَزَل َعَمْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُىنا ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت 

َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُو ِإالا  ۗ  ُقُموِبِيْم َزْيٌغ َفَيتاِبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو 
ُر ِإالا ُأوُلو َوَما َيذاكا  ۗ  َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمناا ِبِو ُكلٌّ مٍّْن ِعنِد َربٍَّنا  ۗ  الماُو 

 2﴾(7) اأْلَْلَباِب 

* باإلضافة إلى السببيف المذككريف سابقا، ىناؾ سبب ثالث لمتفسير، كىك الخركج مف 
 3المعنى الفقيي كاألصكلي إلى المعنى الكالمي المعرفي.

يتعمؽ بالقراءة التاريخية لمتفسير، كىي عمى عالقة بالناحية الكجكدية * السبب الرابع 
لإلنساف، كال يمكف فصميا عنو، ذلؾ أنو ال يمكف لنص متضمف لإلعجاز متصؿ بحياة 
اإلنساف العقمية كالنفسية كاالجتماعية إاٌل أف يقرأه كؿ جيؿ كفي كؿ عصر بقدر كسعو مف 

ف كزماف(، كذلؾ بقدر سعة منظكره إلى الككف كالحياة الفيـ )صالحية النص القرآني لكؿ مكا
 اإلنسانية كالغاية مف الحياة كما يتـ كشفو عف طريؽ العمـك كالمناىج مف حقائؽ كمعارؼ.

ككجب التنكيو إلى أف قراءة محمد أرككف تيدؼ إلى ربط النص القرآني بظرفو 
الزمكاني، حتى يسيؿ التعرؼ عمى دالالتو المكتنزة في ثنايا خطابو بطريقة تزامنية بعيدا عف 
منيج "التقٌكؿ التعسفي"، فإنيا رأت أف الخطاب القرآني يسعى دائما، مف خالؿ مجمكعة مف 

 .4الـ تاريخية ليظير ككأنو متعاؿ)فكؽ تاريخي(اآلليات، إلى طمس مع

إف أصدؽ دليؿ عمى قياـ ىذه الحاجات كميا إلى التفسير ىك المكتبة التفسيرية 
لمقرآف، ىذه المكتبة الضخمة التي برغـ ما يطبعيا مف تكرار المضاميف كالمعارؼ، فيي 
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ذا جاز ىنا أف نستنتج م ف ىذه الظاىرة التاريخية دليؿ عمى القراءات القرآنية المتعددة. كا 
حقيقة ما، فيي أف القراءات القرآنية المغكية المتكاترة كالمشيكرة في النص القرآني ليست سكل 
ظاىرة لمباطف، كىذا الباطف ىك القراءات المعنكية لمنص القرآني التي كجدت فيو آفاقا رحبة 

 1لكؿ معرفة ينشدىا اإلنساف بقمبو أك عقمو أك تجاربو.

ىك الدِّيف الذم يعبدي بو الناسي اى منذ أف خمؽ آدـ كىبكطو إلى األرض. كقد اإلسالـ 
تتابع األنبياء كالٌرسؿ إلقامة حياة الناس عمى ىذا الديف، كختـ ا رساالتو إلى الناس برسالة 
، كالتي جاءت تالية لرساالتو ككتب إليية سابقة جاء بيا  ـى ٌم مٍيو كسى سيدنا محمد صٌمىى اي عى
رسؿه إلى أقكاميـ طالبيف أخذىىا كالحفاظى عمييا. إاٌل أف المالحظة التاريخية تحيطنا بما لًحؽ 
ىذه الرساالت مف تغيير كتبديؿ كحذؼ ألشياء منيا كزيادة أخرل لـ يؤذف بيا. يقكؿ 

نا ِمْنُيْم َلَفِريًقا َيْمُووَن َأْلِسَنَتُيم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمنَ تعالى اْلِكَتاِب َوَما ُىو ِمَن اْلِكَتاِب  :﴿ َواِ 
  2َوَيُقوُلوَن ُىو ِمْن ِعنِد الماِو َوَما ُىو ِمْن ِعنِد الماِو َوَيُقوُلوَن َعَمى الماِو اْلَكِذَب َوُىْم َيْعَمُموَن﴾

كمف ىنا كجب االنتباه إلى أف مفيكـ الكحي بمعناه الديني لـ يكف مف معيكد العرب 
الشيء الذم ال بد أف يككف قد سٌيؿ عمى خصكـ الٌدعكة المحمدية الٌدعاية المغكم كالثقافي، 

ضدىا لصرؼ الناس عنيا، ذلؾ أننا إذا تصفحنا المعاجـ المغكية العربية فإننا نجد أف لفظ 
"الكحي" فييا يدؿ عمى عٌدة معافو تشمؿ اإلشارة كالكتابة كالرسالة كاإللياـ كالكالـ الخفي، 

غيرؾ. أٌما المعنى الديني ليذه الكممة فال تشير إليو معاجمنا إاٌل بالعالقة ككؿ ما ألقيتو إلى 
كما أف الصفة الغالبة بيف نصكص القرآف كالسنة ىي صفة الكحي، كىنا نيفٌرؽ  3مع القرآف.

بيف الكحي النظرم كالكحي العممي: فاألكؿ ىك النص القرآني، أما الثاني فيك السٌُّنة، كىنا 
 عضكية بينيما.تنشأ العالقة ال
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ناُو َلَتْنِزيٌل َمْن  مف أسماء القرآف "التنزيؿ" مف الفعؿ "نزؿ"، كما في قكلو تعالى: ﴿َوا 
كالكصفية في ىذا االسـ أقكل مف االسمية، كما ىك الشأف في جميع أسماء  1َربٍّ الَعَمِمين﴾

مؾ صاحب القرآف األخرل التي ذكرىا الزركشي، كقاؿ: إف القاضي أبا عزيز بف عبد الم
 2كتاب"مشكالت القرآف" قد أكصميا إلى خمسة كخمسيف اسما.

إف اسـ التنزيؿ لمقرآف في ىذا السياؽ يحيمنا إلى طبيعتو التاريخية بإزاء التأكيؿ الذم 
ىك ذم طبيعة تاريخية. كىنا ننٌكه إلى أف العالقة الجديدة بيف المطمؽ كالنسبي تتمثؿ في 

 سالمية في القرآف كفي تفاسيره المختمفة.أكسع دالالتيا داخؿ الثقافة اإل

ينطمؽ محمد أرككف في دراستو التاريخية لمنص القرآني مف ضركرة ىدـ المسٌممة التي 
ما تـٌ جمعو في المصحؼ صحيح صٌحة »ينطمؽ منيا التفسير المكركث كمفادىا أٌف 

تككيف  ىذا أٌدل إلى غمؽ الحديث بصفة نيائية عف مرحمة ىاٌمة مف مراحؿ 3«مطمقة
المصحؼ نتيجة إنشاء سياج دغمائي مغمؽ، كاف ال بٌد مف إعادة البحث فييا انطالقا مف 
مسٌممة أخرل كالقائمة عمى أف القراءة التي نبمكرىا ال تيسٌمـ بصٌحة شيء ما، سكاء انتمى إلى 
دائرة الماديات أك دائرة المعنكيات، إاٌل إذا أخضٍعتو إلى محؾ النقد كالبحث كالتحٌرم 

 التاريخي.

حتى لك كاف األمر مسٌمما  4إذف ىي قراءة قائمة عمى مبدأ النقد كالشؾ في كٌؿ شيء  
بو عند الجميع منذ زمف، كما ىك األمر عند معشر المسمميف الذم تشكؿ كعييـ كمعتقداتيـ 
في ضكء ما بمكرتو األمة المفسرة، فإنيا تدعك إلى إعادة النظر النقدم في كيفية تشكؿ 

النص القرآني كفي كيفية انتقالو مف مرحمة ككنو خطابا شفييا إلى مرحمة ككنو نٌصا كتثبيت 
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مكتكبا قصد الكصكؿ إلى جممة نتائج، أفضى إلييا البحث المكضكعي، تسيـ في تصحيح 
 1نظرتنا إلى القرآف.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم

 
  كالترجمة،  مقاربات آلليات الفيـ كالتفسير،  الدار إبراىيـ أحمد كآخركف،   التأكيؿ

،  ناشركف،  منشكرات االختالؼ،  لبناف   2009العربية لمعمـك
 1983،  األميريةمدككر ، المعجـ الفمسفي، الييئة العامة لشؤكف المطابع  إبراىيـ  ، 
 مصطفى الزيات كآخركف:المعجـ الكسيط، مادة : قاس، باب:القاؼ، دار  إبراىيـ

 دعكةال
  ،لساف العرب ، مادة :قيس ،  أبكابف المنظكر : الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر

 2004، 3دار صادر ، بيركت، ط
  كاألمثمةالعامية  باأللفاظ: التقريب لحد المنطؽ كالمدخؿ اليو  األندلسيابف حـز 

 ، 1984، 7الفقيية، تح: احمد فريد المزيرم ،دار الكتب العممية لبناف ، ط
  رشد : فصؿ المقاؿ ك تقرير ما بيف الشريعة ك الحكمة مف االتصاؿ ، تقديـ ك ابف

تعميؽ : د . البير نصرم نادر ، دار المشرؽ ) المطبعة الكاثكليكية( ، بيركت ، 
  2لبناف ، ط

 عف كتاب دراسات في عمـ الكالـ ك الفمسفة  121: تيافت التيافت ، ص  ابف رشد(
 المرزكقي( –

 ف فارس بف زكريا ، مادة : قكس ، تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف، ابك الحسف احمد ب
 1979دار الفكر، لبناف،

 الفقو، تعميؽ  أصكؿالمعالي عبد المالؾ بف عبد ا بف يكسؼ : البرىاف في  أبك
 1992-، 1لبناف، ط–عكيضة ، دار الكتب العممية ، بيركت 

 يا ، دار المعارؼ ، مصر ، حامد الغزالي : تيافت الفالسفة ، تحقيؽ: سميماف دن أبك
 ، بدكف سنة  4ط
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  ،دار الفكر حمية األولياء وطبقات األصفياءأبك نعيـ أحمد بف عبد ا األصفياني ،
ـ(، ج 1996ىػ/1416القاىرة، )د.ط(، )-بيركت، مكتبة الخانجي  -كالطباعة لمنشر

(01) 
 دار العمـ ، 4حمادم الجكىرم : الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ج  إسماعيؿ

 لممالييف، بيركت_لبناف، 
 ات عكيدات،بيركت كر ،منش األكؿالالند ،مكسكعة فمسفية ،المجمد  ريواند 
 2بدر الديف الزركشي،  البرىاف في عمـك القرآف، ج 
  : لنيؿ شيادة دكتكراه " النفس بيف الخطابيف الفمسفي ك  أطركحةبف عيسى خيرة

  2015،2016، المكسـ الجامعي :  2الصكفي " جامعة ك ىراف 
  رياف  أبك_د. محمد عمي  اإلسالـتاريخ الفكر الفمسفي في 
 لمشرؽ  إفريقياكالمتصكفة ، تر:عبد القادر قنيني،  جاف شك قمبي: التصكؼ

 1999المغرب،لبناف، 
  أبك البقاء،    الكميات،     1السيكطي،  اإلتقاف في عمـك القرآف،  ججالؿ الديف

 1993،  2مؤسسة الرسالة،   بيركت،  لبناف،   ط
  ، حنا الفاخكرم ك خميؿ الجر : تاريخ الفمسفة العربية في الشرؽ ك الغرب، دار الجيؿ

 ـ 1993،  2بيركت ، لبناف، ط
 2، ط 8سة دار اليجرة ، ج الخميؿ بف احمد الفراىيدم،كتاب العيف ، مؤس  ، 

  2، افريقيا لمشرؽ، المغرب ، طاإلسالميرزيقة عدناني: تعطيؿ العقؿ في الفكر  ،
2015 ، 

    ،عادؿ مصطفى،   فيـ الفيـ،  مدخؿ إلى الييرمنيكطيقا،   دار النيضة العربية
 2003بيركت،  لبناف 

 عاطؼ العراقي، النزعة العقمية في فمسفة ابف رشد 
  بيركتاألندلسعاطؼ جكدت نصر ، الرمز الشعرم عند الصكفية، دار،-

 3،1983لبناف،ط
  الجيمي : النادرات العينية _مع شرح النابمسي_ تح: يكسؼ  إبراىيـعبد  الكريـ بف

 1988لبناف، -زيداف، دار الجيؿ ، بيركت
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  اقرأ_ دار  األزرؽشمس الديف _ الفكر التربكم عند ابف خمدكف كابف  األميرعبد  ،
 ،  1986_2ط

 1986،الكطنية لمكتاب الجزائر ،_ الغزالي بيف الديف ك الفمسفة  عبد الحميد خطاط 
  ،(، القسـ الثاني1، ج)موسوعة التصوف اإلسالميعبد ا الشاذلي 
 ك  اإلشكاؿ: الحجاج ك الحقيقة كآفاؽ التأكيؿ _بحث في  عمي الشبعاف

 2010ت _لبناف، االستراتيجيات، دار الكتاب الجديد، بيرك 
  مطبكعات الممؾ  اإلسالميةالنممة : النقؿ كالترجمة في الحضارة  إبراىيـعمي بف  ،

 ، 2006، 3فيد الكطنية ، الرياض ،ط
  مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية 2، ط 1فخر الديف الطريحي ، مجمع البحريف ، ج ، 
  القاسـ عبد الكريـ : الرسالة القشيرية ، دار السالـ لمطباعة ك النشر ك  أبيالقشيرم

 ـ2003،  3التكزيع ك الترجمة ، القاىرة ، ط 
  ،دار المناىؿ صفحات مكثفة من تاريخ التصوف اإلسالميكامؿ مصطفى الشيبي ،

 ـ(1997ىػ/ 1418)(، 01لمطباعة كالنشر بيركت، ط)
 سفة ، دار النشر المغربية ، الدر البيضاء ،المغرب، : دركس الفم حمد عابد الجابرمم

1971  
  محمد ابف اسحاؽ النديـ_الفيرست حققو ك قدـ لو د.مصطفى الشكيمي_ المؤسسة

  1985الكطنية لمكتاب الجزائر _ 
  في السياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب  اإلسالمية: تاريخ المذاىب  زىرة أبكمحمد

 دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر ،د.ت،  الفكرية ،
    ،محمد أرككف،   القرآف مف التفسير المكركث إلى تحميؿ الخطاب،  دار الطميعة

 ،  2005،  2بيركت، لبناف،    ط
 أرككف،   مف فيصؿ التفرقة إلى فيصؿ المقاؿ،  أيف ىك الفكر اإلسالمي  محمد

 3،  ط2006المعاصر،  تر: ىاشـ صالح،  دار السافي،  بيركت لبناف،  
  دار الثقافة لمنشر ك اإلسالميمحمد الكتاني : جدؿ العقؿ كالنقؿ في مناىج التفكير ،

 1992التكزيع، الدار البيضاء ،المغرب،، 



88 
 

  دار المتكف لمنشر ك –العرفاف  إلىمف الرمز  اإلسالميالتصكؼ  –يكة محمد بف بر
 200-1ط–الترجمة 

 دار النشر المغربية،   1محمد عابد الجابرم،   مدخؿ إلى القرآف الكريـ،  ج   ،
 1992المغرب،  

  مكتبة الحياة ، 8محمد مرتضى الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس ، ج ،
 بيركت 

 في العصر الحديث، دراسة  اإلسالميالسببية في الفكر  مبدأيد نفيسة:محمكد محمد ع
  2010تاصيمية مقارنة ، دار النكادر ، دمشؽ،  بيركت، 

  المكية كالممكية، تقديـ  األسرارمحي الديف بف عربي: الفتكحات المكية في معرفة
 العربي، بيركت _لبناف التراث إحياءمحمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار 

  مطبعة األصكؿمنكف، عيسى منكف: نبراس العقكؿ في تحقيؽ القياس عند عمماء،
  . األخكمالتضامف 

 األندلسدار  – اإلسالـعند مفكرم  األفالطكنية األخالقيةالفمسفة  -ناجي التكريتي –
 1997-1ط
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 الفيرس:

 11ص..…………………………………………………….…………مقدمة

 10ص.…………………………والتاريخ اإلسالمية النشأة: الفمسفة األولالحور 

 10ص...……………………………………التفكير العقمي عند المسممين نشأة

 10ص..…………………………………………المدارس الفقيية نشأة أسباب

 10ص...……………………………………االجتياد الفقيي وظاىرة االختالف

 11ص..…………………………التمييز بين القياس الفقيي و القياس البرىاني

 10ص..………………………………………………واإلمامةمشكمة الخالفة 

 01ص..………………………………………………………حركة الترجمة 

 00ص………………………………………الفمسفة وقضاياىا: المحور الثاني 

 06ص.………تعريف الفمسفة)تعريف الفالسفة المسممين بالمقارنة مع اليونانيين(

 01ص.………………………………………………اإلسالميةقضايا الفمسفة 

 01ص……………………………………………………………………ا

 03ص..………………………………………………………………الوجود

 00ص…………………………………………………………النفس

 30ص………………………………………………………قدم العالم

 01ص..………………………………………………………السببية
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 00ص…………………………………………………نظرية الصدور

 06ص………………………………………المحور الثالث : التصوف

 05ص.……………………………………التصوف وموضوعو تعريف

 60ص.……………………………طرق التصوف)بوصفو تجربة ذاتية(

 65ص..………………………( واإلشارةالمغة الصوفية ) مفيوم الرمز 

 66ص....………………………………………مفيوم الظاىر والباطن

 50ص...…………………………………………مفيوم الحال والمقام

 50ص.....………………………………………الكامل اإلنسانمفيوم 

 50ص...………………………………………الصوفي التأويلمفيوم 

 00ص....……………………………………قائمة المصادر والمراجع

 61ص....……………………………………………………الفيرس


