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رزطلععهذهععلدذاسةُاصععخإذاسععاذاظععبيحذاسنةععلذلععةذاإلبالععخذاسولضععوخذااصععلايخذ  عع ُر بذلععةذاس ععبس ي ذ

ذاس لثةذااصلاةذ اسغلثةذا ذخللذطبئوخذاع ذااكعإلب دذاسزبُيةيعخذ اسوإلليعخذ اسزلث يعخممذالغ ع 

ذينغلةذلةذالقةذ اقهذاسولضعوخذااصعلايخذ ذاأل لإ ث ض بذلةذر ص ذاسجبؽشذثأالي ذا  ي ؛ذه ب:ذلبألالإ

 ظلقبر بذاس لزجضخذث جبؽشذاس قيعةحذ األ ع لذ اسإلعلاذ اسز،ع تىذؽزعاذ عبُدذهعلدذاسولضعوخذاع ذ

قذاسولضوةذاسةُعخذاسضباليخ!ذا بذيضزلزاذاألالىذ اسؾبسخذهلدىذاصزلعبعذاؾلك بذاسلئيشذاسليذه ذاس  

ذهعلاذاسرعلطىذلهال عبذصع تذرنولعذذاع ذاعأزقي ذا ع سي مذزاعبذاس عأز ذ ذ زٍاذس بمذلبالةلىذاذاذابذرمَّ كق اٍّ

ذ)اسةُاصبدذا صلايخ(م"ذ)اسولضوخذااصلايخ(ذا ذ   خذاظزجبُهبذ"لإللاًذاصلايبذاأل لىذل  ذالرل ب

ذز ذ"اسولضوخذاسلرينيعخ"ـاس ةُصخذثع اس أز ذاسضبالةذه ذروبييذاخززاس بذلةذابذيض اذلةذربُيخذاسولضوخذ

ذ"اس صيطيخ"م

 زابذاألالذاسضبالةذاسليذيز لعقذثلييعخذ ان غيعخذاسجبؽعشذلعةذثنعبتذيُاصعزاىذل ع ذاقزوعبيدذس ضعل ذ

ذؽضعع ُاًذكجيععلاًذلععةذاسزقليععةذاس ل ععةذاسغلثععةذز ذ هعع ذاضععل ذ"اسزنقيععتذاسو لصععة" ذزكععبيي ةذير ععلتإ

سذلةذاألثؾبسذاس ل يخذ اسوإلليخذاسيع امذزسعمذرجعلزذ)اسو لصخ(ىذ ه ذاةخ ىذيإلبيذيإل نىذارل ظبذزصب

هلدذاسةُاصخىذزيضبىذاةىذاالرغبلذاسزقبسيةذاس ل يخذاسغلثيخذثبسولضوخذااصلايخذلةذرإل ينبر بذ ثلااغ بذ

اسزبُيةيخذ صيبصخذاسرل ذاأل صطيخمذ ثبسضةذا ذذس ىذك ةدذاسولضوخذااصلايخذلعةذاسغبا عبدذلعةذ

اًذ االؾطبطبىذثة ئ ذربُيةيخذ كع اهةذا زجعلحذاع ذا عز عبعذاسوإلعليذاس بسمذااصلاةذاس لثةىذلز ُ

 اس ل ععةذاسيعع اىذؽيععشذسععمذرععلا ػذ عع ُحذاسولضععوخذااصععلايخذانزسز ععبذ اإلبالز ععبذلععةذاسععةُسذاس لثععةذ

ذاس  ب لم

 سئ ذرأالنبذاليّبًذس عةالبدذزالهبذه ذزالذاس و  اذ ظلقبر بذاسغباضخذ اس لزجضخذاهذابذه ذق اةذ

مذ يزؾ، ذا ذهعلاىذرعل ُحذُلعهذهعلدذاسزؾعةيبدذاس رع  يحذ اسؾب علخذظع ذطليعقذ يينةذ للضوة

رؾقيقذاس ةط طبدذاس لثيخذاسقبث خذلةذاسةزاالخذاس لثيخذ اسغلثيخىذل ةذاسطليقذاس  جةذالؾ ذلزؼذزلقذ

اذذثعلس ذيإلع نذذعةيةذا ذرغليؼذااإلبالبدذاض لحذاهذللصوزنبذاسقةاااذ ثل ارنبذ ؽبرعلالبذ اضعزقجلنبم

إلنزنب ذا بسغخذا ضلخذ  ُحذاسولضوخذااصلايخذلةذاسوإللذ اسزبُيخمذلةذاإ



 

  

الل اذلةذهلدذاس ُقخذُ ةذث ع ذظنب علذ اقعهذيُسذاسولضعوخذااصعلايّخذلعةذاسغبا عخذاسؾةيضعخىذ ذسع ذاع ذ

زع ذاس ق تذظلاذانزسزاذثي ذغيلدذا ذاسةُ سذ ظلاذث  ذاسزؾةيّبدذاسزةذر اع اذلةذاألزانخذاسؾةيضخىذ كلس ذ

زي ارعاذث  ذاألي اُذاسزلث يّخذ اس ل يّخذاسزةذيضطلهذث بىذز ذي إل ذزنذيضطلهذث عبىذاع ذزعع ذاغنعبتذاسو عمذ ظلاذ

 كّ ذزّنذرنب لذا ر عذاإلبالخذاسولضوخذااصعلايّخذ ذر صيهذزلقذاسنةلذلةذقضبيبذاس ع يذ اس  للخذ ااالضبنمذ  

 اإلبالز بذلةذربُيخذاسوإللذااصلاّةذا ذع خذزخلىمذذيزأرّاذا ذظلاذاضز يي :ذاإلبالز بذلةذربُيخذاسولضوخذا ذع خى

 هةذلةذكلذاسزبُيةي ذسمذرؾعذث بذرضزؾقّاذا ذاإلبالخذسعةىذزهع ذاس  للعخذااصعلايّي ذ غيعلذااصعلايّي ذاسقعةاااذ

ذ اس ؾةصي م

 سيشذلةذاليّزنبذاسة ضذلةذاسغ االتذاسإلضيلحذ اس  قّعةحذاسزعةذيضيلهعبذاس  رع عذثقعةُذاعبذصنقز،علذهنعبذظلعاذ

اعبذاس إلبالعخذاسزعةذرؾزلّ عبذاسولضعوخذااصعلايّخذاسيع اذلعةذثعلااظذاسولضعوخذذصؤالذاؾّةيىذيةّ،صذاسضؤالذاآلالع،ىذهع :

 اسةُاصبدذااصلايّخ؟ذ االطلقبًذا ذال بذطذا ذاس بس ي ذاسغلثعّةذ ااصعلاّةذظلعاذاسضع اتىذصع تذالجعيّ ذكيع،ذزّنذ

سغبا خذاسؾةيضخىذلةذاسغلةذك بذلعةذاسرعل ىذ انذكعبنذ رع  بذاسولضوخذااصلايّخذ ذرؾزّ ذاس إلبالخذاسلئقخذث بذلةذا

لةذاسغلةذزلض ىذ كي،ذزالّ بذ ذرضطلهىذا ذصّمىذثبس  ّ بدذاسزةذي إل ذزنذرضطلهذث بذظلاذزؽض ذ عامذسإل ذاعبذ

ذاس ق، يذثبسولضوخذااصلايّخ؟

اس نب علذاسزعةذرغلعةذاإلبالز عبذسنجةزذاذنذثزؾةيةذاس و  اذا ذاسولضوخذااصلايّخ؛ذصّمذال  ةذصباليبًذاساذُ ةذث  ذ

لععةذيُسذاسولضععوخذلععةذاس ععبس ي ذاسغلثععّةذ ااصععلاّة؛ذ الؾععب لذصبسضععبًذاس قعع تذظلععاذؽقيقععخذ رعع يّز بذلععةذيُسذ

اسةُاصبدذااصلايّخىذغلثبًذ كلقبًىذاضّغلي ذلعةذكعّ ذذسع ذث ع ذاس لؽةعبدذ اس قبُالعبد؛ذ زخيعلاًىذ لعةذرع تذ

اسولضوخذااصلايّخذ ث  ذزي اُهبذلةذاسةُصي ذاسولضعوّةذ ااصعلاّةذالزبئظذابذصجقىذي إل ذا اع خذصؤالذرؾةيّبدذ

  ث  ذاس  بّاذاسزةذرنزةلذاس رزغلي ذلي بم

1

يطلػذاو  اذاسولضوخذااصلايّخذارإللًذؽقيقيّب؛ذاذذقعةذيز ّصعهذلز،عيلذكعّ ذلإلعلحذاصعلايّخذظنعةذاسعج  ذللضعوخذ

آلخلذص ىذظلاذاأللإلبُذاسزةذاسززاذلي بذز ؾبث بذطلائعقذزللطع نذاصلايّخىذ قةذينؾضلذللذيطلقذظنةذاسج  ذا

كعلذاسوعليقي ذي ز عةانذظلعاذل عمذرعيّقذيجعة ذزّنذ زُصط ذ ر،عّ ُار  بذسل عبسمذ اسزاعبنذ ااالضعبنذ غيعلذذسع مذ 

اذس  ،ذ"ااصلايّخ"؛ذاذذيؾ،علدذاألّ لذلعةذاس قيعةحىذلجعةلذزنذي ّصعهذاس رعزلاذااالضعبالّةذاسنضعجّةذاسعليذرع لّلدذسع

اسولضععوخىذلهالّععاذيغ عع ذاعع ذاس قيععةحذثععأس،ذ  اذاسز ليعع،ذز ذاعع ذاععلهتذا ععيّ ىذ األاععلذصععيّبنىذللضععوخذاطلقععخذكععبالخذ



 

  

س ةزلع،ذانعبؽةذاسؾيععبحذاسنةليّعخذ اس  ليّعخم
1
 سلضععجتذذارعاذيزوعبيادذاسوليععقذاسضعبالةذليوّضع ذ صععمذاسولضعوخذااصععلايّخذذ

ثبسولضوخذاس لثيّخذسإلةذرر  ذزيضبًذاآلُاتذغيلذاس قةيّخذا ذع خذ ابذزالزغاذغيلذاس ضل ي ذثبس لثيّخذاع ذع عخذصباليّعخىذ

لضععوخذاس لثيّععخذ ي يعع ذكضيععلذاعع ذا ضّلععةذهععلاذاس  قعع،ذاسععاذاق،ععبتذاس جبؽععشذاس قةيّععخىذ زؽيبالععبًذزخععلىذر صععمذثبسو

 ااصععلايّخذسإلععةذررعع  ىذظععل حذظلععاذاس جبؽععشذاس قةيّععخىذاسولضععوخذاس إلز ثععخذثغيععلذاس لثيّععخذزيضععبًم
2
 ثععي ذهععلي ذذ

 ظلعمذ اعبذثين  عبذلعةذؽ،لذاو  اذاسولضوخذااصلايّخىذلةذاس ،لذاس صيظىذلةذابذزالزظذا ذلإللذاس و  اي ذي إل ذ

قجع ذاس ضعل ي ذ غيعلذاس ضعل ي ىذلعةذروبظع ذاعهذاسزقبسيعةذاسولضعويّخذاس غبلذااصعلاّةىذثبسلغعخذاس لثيّعخذ غيلهعبذاع ذ

هلدذاسولضوخذالرأدذالزيغخذاالوزبػذ اس ل يّخذاسضبثقخىذ خبّ خذاهذاسزقليةذاسي البالّةىذزخلاذ ُّيامذ ا ذاسنبل ذاسزلكيلذثأّنذ

  ذال زقعةذزالّ عبذيخلعذذز ذاس ضل ي ذظلاذللضوبدذزخلىذظليقخذ ظلاذُزص بذاسولضوخذاسي الباليّخذ اسوبُصيّخذ اس نةيّخمذ

زيخلذىذك بذيالهذظ ذذس ذظلةذصعباةذاسنرعبُذلعةذصعيب ذؽةيضعاذظع ذاس نطعقى
3
ثع ذالعلهتذاسعاذزّنذاااجلاط ُيّعخذذ

ااصلايّخذهةذاسزةذر ّص ذذلر لذذاس نبطقذاسزةذكبالذذرزةا لذلي بذاس لع اذاسولضعويّخىذك عبذزّنذر ّصع  بذلعةذزصعجبةذ

تذاةزلع،ذاسعلخبئلذاسزعةذزالزغز عبذاسؾضعبُادذاألخعلىذ ظلعاذُزصع بذاسإلزعتذاسؾضبُحذع ل بذرز ّصهذزيضبًذلةذعل

اس ل يّخذ زهل بمذ ألّنذسإلّ ذاضز ىذا ذاسزطّ ُذاسؾضبُّيذؽبعبراذ اقزضيبراىذلقةذكبنذا ذاسطجي عّةذزنذرنقع ذاسعاذ

طعقذ اةزلع،ذاس لع اذاس لثيّخذزّ  ًذكزتذاسطّتذ اسزنغيمذسؾبعخذاألالاتذاساذهلي ذاس ل ي ىذصّمذث ةدذالقلذذظلع اذاس ن

اسولضويّخذاألخعلىذثضعجتذرطعّ ُذاسؾبععخذاسي عبذ االإلجعبةذاسنعبسذظلعاذاس لعمذ اسعز لّممذ الزيغعخذا ؽزإلعباذاسضقعبلّةذثعي ذ

اةزل،ذاألق ااذاسلي ذينؾعةُ نذاع ذؽضعبُادذ ييبالعبدذاةزلوعخىذصعبثقخذز ذؽبرعلحىذخبّ عخذلعةذثغعةايذظب ع خذ

ذظةيةحذسغ يّخذ ظقةيّخذ انطقيّخذ للضويّخذ غيلهبمذاااجلاط ُيّخذااصلايّخذظ لدذقضبيبذ اكإلب د

اّنذاسؾضععبُحذا صععلايّخذ ُيضععخذصقبلععبدذ ييبالععبدذظععّةحذكععبنذس ععبذزصلهععبذاسطجي ععّةذظلععاذالرعع تذلععل ذ اععلاهتذذ

 ريبُادذظةيةحذظقةيّخذ للضويّخذ صيبصيّخ؛ذثؾيشذرربثإلذذاآلُاتذ اس علاهتذ ااززععذذاسضقبلعبدذ رنعبؽلدذاسوعل ذ

                                                           
1

ىذظلعاذصعجي ذاس ضعبلىذاسولضعوخذااصعلايّخذاس  ب علحذثأالّ عبذ"اس ضعز ىذاسزأ عيلّةذاسنةعلّيذسغ يعهذاغعب دذاسوإلعلذااصعلاّةذاسؾيع ّيىذـذي عّلتذاؾ عةذاس ضعزيلي

لاّةذلعةذخذاسوإلعلذااصعا عز بظّةذ ا قز،بيّيذ اسضيبصّةذ اسزلثع ّيىذ اسنوضعّةذ اسزعبُيةّةذ اسوق عّةذاسقعبال الّةمذل عةذرأصعيشذسع ع لذاس قةيّعخذ اس ن غيّعخذس ع ع

صعشذاسعةي ىذ سؾليعخذظلقخذظبسمذاسغيتذث بسمذاسر بيحىذ اثلازذسةطبةذك اليَّزاذ ظبس يَّزاىذ الع يَّخذس لمذؽغعبطذا ب علذلعةذاسعلّيذظلعاذاألطل ؽعبدذاس نبليعخذأل

ذ2004ىذ45ذىذاس ةيالكلمةاالةلذاؾ ةذاس ضزيليىذ"اسولضوخذااصلايّخذاس  ب لحذ رؾّةيبدذاس ن ظذاسؾةاصّة"ىذاغلخذ اسزةيّ م"

2
اسي الباليّعخىذألّنذااصعلايّي ىذكعبسغزاسةذ اسر لصعزبالةذ-ـذث ةذزّنذ ص  بذثبسولضوخذااصلايّخىذيضزةُاذثنضبسمذؽ عي ذقعبئلً:ذ" اس،ع اةذزنذالقع لذاسولضعوخذاس لثيّعخ

اسولضوخذقليل بذ كضيلهبىذ زُصط ىذظنعةذاثع ذُكعةىذ اث ذري يخذ اسط صةىذ غيلهمىذ بُظ هبىذ ألّنذاسؾإلي ي ذاسي الباليّي ىذؽضتذاسوبُاثةىذظلي  بذاس   لذلةذ

ًل غاللمللع الم ل ال"ك  ذظنةدذاسؾّق"مذثنضبسمذؽ ي ىذرأّالدذلةذا بُصخذ''اسولضوخ''ذثعبس غلةىذرع  :ذ ىذانرع ُادذكلّيعخذاآلياةذأعمال  داة ا الركال الرلّار

-ا رعهذخخعلذاع ذاس  ع ذالوضعاذيؾعلصذظلعاذرضع يّز بذثبسولضعوخذاس لثيّعخمذ لعةذ67ىذصذ1993ىذ23 اس ل اذااالضباليخذثبسلثبطىذصلضلخذالة ادذ انبظلادذُقعمذ

مذ لةذخخلذلقلحذا ذخبر عخذثؾعشذث نع انذ"هع ذصّ عخذللضعوخذظلثيّعخذؽةيضعخ؟"ذيقع لذزيع ةذزث ييعخ:ذ" زخيعلاًىذي إلننعبذاسقع لذاّنذاصعز  بلذ69ااصلايّخىذاالةلذصذ

ّ غذث بذلياذاسإلوبيخذسلة سخذظلاذاسولضعوخذاس لثيّعخذااصعلايّخىذلي عبذ ذي إلع ذاسؾعةيشذظع ذللضعوخذا،طلؼذ'اسولضوخذاس لثيّخ"ذك بذعبتذلةذظن انذهلاذاسجؾشىذه ذاض

سوإلعلذاسولضعوّةذاسي العبالّةذاصلايّخذخبس،خىذألالّ بذقةذاصز بُدذاس وبهيمذ اس ،طلؾبدذاس لثيّخذاسزةذرّمذالؾز بذ  يبغز بذثبسلغعخذاس لثيّعخذؽ،علاًىذ ذسع ذ صعزي بةذا

الركال اغلّخذذسلؾضبُحذاس لثيّخذااصلايّخمذلهّابذزنذالق لذللضوخذظلثيّخىذز ذللضوخذظلثيّخذاصلايّخ"ذزي ةذزث ذييّخىذه ذصّ خذللضوخذظلثيّخذؽةيضخ؟لةذاس ،لذاسلهجّةذ

ًل الم ل ل ،ةذثبأل ساذظلمذاسإللاذي يّزذظجةذاس غيةذث ذؽ ةحذثي ذللضوخذااصلاذ اسولضوخذااصلايّخىذيق ا ذع زاىذمذ133ىذصذ2007ى141-140ىذظةيذال لغ

المااةا ا الكيٍّلااة بم"ذ"اس لععمذااصععلاّةذاأل ععي "ذثين ععبذي نععةذثبسضباليععخذ"األالةععبُذاس زععأصّلحذثولضععوخذاسي الععبنىذ رةععّصذاسولصععوخذااصععلايّي ذكبسوععبُاثةذ اثعع ذصععين

 19ىذصذ1406/1986ىذاطج خذياُذاس لةىذر الشذغلفلٌقٍة إلى ظهو  األش لٌلة

3
ذ1984هـ/1404ىذثيل د:ذياُذاسن ضخذاس لثيّخىذّنلهج البحث عنة ّركللي اإلسيم ّربُىـذاالةلذظلةذصباةذاسن



 

  

يّخذؽ لذصلطخذاسةاليبذ اسةي مذ  بُذا ذاسطجي ّةذزنذية ضذاسةل،ذلعةذقضعبيبذسعمذيطعل ذاسضعل،ذاسضيبصيّخذ اس قة

إل يّعخذث ةزلع،ذز عنبل بذاسنةليّعخذ اس  ليّعخذسعمذرإلع ذ زثةاًذزث اث بمذ اذاذكبنذ ارؾبًذلةذاسزقبسيةذاسضبثقخذزّنذاس لع اذاسؾك

رإل ذث نأىذظ ذاسولضوخذسةىذقةابتذاسولسذ اس نع يذذانو،لخذظ ذاسولضوخذك بذه ذا ل اىذلهّنذاس ل اذاسةينيّخذزيضبًذسم

 اسي الباليّي ىذث ذسقةذكبنذاسي  يذ اسن،بُىىذلةذاسقل نذاأل ساذس غةتذااصلاىذقةذازع اذر عبسيمذزالجيعبئ مذثعأق الذ

اسولصوخىذ ه ذاألالذالوضاذاسليذ قهذسةىذكضيلذا ذاسول ذااصعلايّخذكبس  ززسعخذ اسرعي خذ األكعبظلحذ اس ز،عّ لخذ

سولصوخذاس ّربئيّ ذ غيلهممذغيلذزّنذهلاذ ذيغ  ذا ذاسولضوخذااصلايّخىذثأّيذؽبلذا ذاألؽ الىذللضوخذيينيّخذ  ذ ا

رأ يلًذللضويّبًذسعةي ذا عيّ ذك عبذذهعتذاسعاذذسع ذاسعج  ى
4
 سعمذيقع،ذاسزعأصيلذسإلنّ عبذقعةذرإلع نذللضعوخذسلعةي ذ سغيعلدمذذ

نةذرقليةذاسولضوخذاألللط اليّخذ األُصطيّخىذث ذطبلذزيضبًذاغعب دذاسولضوّةذ اس ل ّةذاسضبثقذلةذاس ،لذااصلاّةذظ

كضيلحذثةتاًذثبسغةا دذاأل ع سيّخذ األثؾعبسذاس ل يّعخذاسةقيقعخذلعةذاسطعّتذ اسولع ذ اسليبرعيبدذ غيعلذذسع ىذ االز عبتذ

سولضععوخذثبسزععأّالدذاس،عع ليّخذ ااثععةاظبدذاأليثيّععخذ اسزبُيةيّععخذ غيلهععبمذ هإلععلاىذي إلعع ذزنذالععةُطذرؾععذذاضععّ اذا

ااصععلايّخىذث ععلاذاس  نععاىذكضيععلاًذاعع ذااالزععبطذاسولضععوّةذ اس ل ععّةذ األ عع سةذ اس،عع لّةذ األيثععّةذاسععليذروبظعع ذاععهذ

ذااالزبعبدذاسولضويّخذاسضبثقخذظ ذااصلاذثرإل ذاجبكلذز ذغيلذاجبكلم

،ذاسؾعّلذز ذاسإلزبثعخذال نةذثبسولضوخذااصلايّخذرةّ،،بذا يّنبًذلةذاسجؾشذ ذاغب ًذسلزولض لةذاس ،لذاسؾةيشىذ

اسوإلليّخذاس  ص ظيّخمذ اذاذكبنذزا ذاسإلزبثخذاس  ص ظيّخذقةذ سّاذاساذاألثةىذلهّنذاسزولضع،ذااصعلاّةذاسؾعّلذثعة ُدذ ذ

يجة ذا إلنبًذا ذثبصزئنبتذاسنةلذاسولضوّةمذ ه ذزالذيجة ذثة ُدذغيلذا إل ذي نذا تذاسوغع حذاسزبُيةيّعخذاعهذزانعي ذ

 ا اذاسزقليةذاسولضوّةذااصلاّةذاسي العبالّةذاع ذع عخىذ اسعزا ذاسؾعةيشذ اس  ب علذ ا عاذ رقليةي :ذاسزا ذاس برةذ

اسزقليةذاسولضعوّةذاسغلثعّةذث ةزلع،ذرلاك برعاذاع ذع عخذزخعلىمذ ذي إلع ذزنذالنإلعلذزّنذصّ عخذاؾعب  دذعّةيعخذسلزوضعل،ذ

دذرجعة ذانقط عخذاس،علخذظع ذ اصزئنبتذاسنةلذاسولضوّةذلةذاسزا ذااصلاّةذاسؾةيشىذسإلّ ذكضيلاًذا ذرلع ذاس ؾعب  

اسزاني ذا بًذ خبّ خذظ ذرعبُيخذاسولضعوخذااصعلايّخمذهع ذي إلع ذاثعةاعذللضعوخذاصعلايّخذي نذا غزعلاتذاع ذرعبُيخذ

اسولضوخذااصلايّخىذ ه ذي إل ذاالزبطذللضوخذي نذربُيخذاسولضوخ؟ذاّنذاس ق، يذثبسولضوخذاسق ايّخذألّاخذا ذاألاعمذسعيشذ

خذث علدذاألّاعخذ اسزعةذقعةذرنطجعهذثبسولضعوخىذ االّ عبذاس ق،ع يذاسولضعوخذث  عو بذلإلعلاًذك اليّعبًذقعةذال ظبًذا ذاسضقبلخذاسةب ّذ

ينطجهذثضقبلخذانزغياذ ذاس إلعشمذهع ذي إلع ذاسقوعزذظع ذاسزعبُيخذ اسن،ع ص؟ذزق،عةذاعبذاذال علتذاسيع اذظع ذرعبُيخذ

وخذ اس لم؟ذا ذاس ؤّكعةذزّنذاسولضوخذااصلايّخذ ال،   بىذ ا ذصّمىذظ ذاضبه خذاس ضل ي ذلةذاةزل،ذاجبؽشذاسولض

صّ ععخذز ايععبذا ز ععخذكضيععلحذلععةذهععلاذاسزععبُيخ؛ذ س لّععاذس ععلاذاسضععجتىذاعع ذثععي ذزصععجبةذزخععلىذطج ععبًىذسععمذرأخععلذاسولضععوخذ

ذاإلبالز بذاسطجي يّخذلةذربُيخذاسولضوخمذ ذس ذألالّاذثجضبطخذ ذي إل ذاسقوزذظ ذربُيخذكباع ذاع ذااالزعبطذ ااصلايّخذث ةإ

                                                           
4

ذ2ـذاالةلذهبا ذ



 

  

لاّةذغيعلذاس نرع ُذؽينعبًذ غيعلذاس عةُ سذلعةذزؽيعبنذكضيعلحىذلنجنعةذظلعاذزالقعبضذلغع ادذاسولضوّةذ اس ل ّةذااص

ذكضيلحذللضوخذالض  بذثبسولضوخذااصلايّخم

 هإللاىذ ُل بًذسإلّ ذسجشىذلهّنذاس ق، يذثبسولضوخذااصعلايّخىذاسيع اىذرةّ،،عبًذلعةذرعبُيخذاسولضعوخىذ ث  ع،ذ

بطهذثبسضل ُحذاهذاسةُاصبدذااصلايّخذس إلبنذظ قذاسزغلثخذزيّ ذلةذربُيخذاسولضوخذاس صيطيّخىذ ه ذرة،صذيزق

اسولضويّخذلةذااصلاذاسزةذطبسذذز  لذاسةي ذ ز ع لذاسوقعاذ اسز،عّ تذ األيةذثعةُعبدذازوب رعخمذاالّعاذرةّ،عصذ

سلجؾشذسعاذا رع ظبراذ قضعبيبدذ طلائقعاذ سغبرعاذ ؽعة يدذ زي اُدذ ا عبييلدذصع اتذلعةذعبا عبدذاس عبسمذاسغلثعّةذ

دذاس بسمذااصلاّةمذ قةذي زّةذاسؾق ذاسليذيغطّياذهلاذاسزةّ،صذا ذاسوزلحذاس صيطيّخذاساذثةايخذاس ،لذز لةذعبا ب

اسؾععةيشىذلباالزععبطذاسوإلععلّيذسعاععمذ ذينقطععهىذسإلنّععاذقععةذيزععأصّلذصععلجبًذز ذايغبثععبًذثبس رععهذاسزععبُيةّةذاس ععبّامذ ععؾيؼذزّنذ

اةُ صعخذث عبذيإلوعةىذي نذزنذي نعةذهعلاذزّنذاسوزعلحذاسزعةذذاسولضوخذااصلايّخذظللذذلزلحذرلاعهىذ سإلنّ عبذلزعلحذغيعل

ظللذذز ع بذلةذاس ،لذاس صيظذقةذزكعج ذذيُصعبًمذ ُغعمذذسع ىذ لعةذكعّ ذاألؽع الىذيلؽععذزّنذا هز عباذث عبذقعةذ

رزايةذلةذاس ق يذاألخيعلحىذ رطعّ ُدذانعبهظذيُاصعز بذلعةذاس ،علذاسؾعةيشىذ االوزؾعذذزقضعباذاسولضعوخذ اسةُاصعبدذ

 بذزكضلذ زكضلذلةذاس بس ي ذاسغلثّةذ اسرلقّةذظلاذاسض اتمذل  ذرجّ زدذاسولضعوخذااصعلايّخىذ صعيط بذااصلايّخذظلي

ذ ؽةيض بىذاس إلبالخذاسزةذرضزؾّقذلةذهلدذاألقضبا؟

2

الإلععبيذالغععةذزصععلاًذسزةّ،ععصذاضععزقّ ذاصعع اذاسولضععوخذااصععلايّخذز ذاسولضععوخذاس لثيّععخذلععةذكعع تذاسولضععوخذلععةذذ 

اسغبا بدذاسغلثيّخمذ اسزة،ّصذاسليذينةُطذلياذيُسذاسولضعوخذاس لثيّعخىذلعةذؽعبلذ عع يدىذهع ذرةّ،عصذاسولضعوخذ

لعةذاس ؤّصضعبدذاألكبيي يّعخذاسغلثيّعخذسإل ذاس و  اذاسضعبئةىذاسعاذي انعبذهعلاىذظع ذهعلاذاسزةّ،عصذاألخيعلذذاس صيطيّخم

يطلػذارإللً؛ذلقةذرلّصخذلةذزذهبنذاس ز لّ ي ذ اس  لّ عي ذظلعاذاسضع اتىذ انعلذزكضعلذاع ذقعلالي ىذزالّعاذسعمذيإلع ذصّ عخذ

ا ذاسطجي عّةىذ اسؾعبلذهعلاىذزنذر،عيلذاسولضعوخذ ذللضوخذعةيلحذثب هز باذغيلذاسولضوخذاسلرينيّخذلةذاس ،لذاس صيظم

ث  ذاسغبا عبدذالوضع بذاضعطّلحىذخذر بابًذسلولضوخذاسلرينيّخذلةذاسزقبسيةذاسغلثيّخىذاساذيُعخذ عةدذاس صيطيّخذالايل

لةذاس ق يذاألخيلحىذاساذزنذرضي،ذاساذظن انذز ذثبألؽلىذثلالباظذاسولضعوخذاس صعيطيّخذق صعبًذر رعيؾيّبًذك عبذيلعة:ذ

ذTorontoلعةذكع جخذاسولضعوخذثغبا عخذر ُالزع ذذاسولضوخذاس صيطيّخذ)ث بذلي بذاسولضوخذغيعلذاسغلثيّعخ(ىذك عبذهع ذاسؾعبل

اضلًى
5
ذKing’s Collegeز ذاسولضوخذاس صيطيّخذ)ث بذلي بذاسولضوخذاس لثيّخ(ذك بذلةذؽبلذقضمذاسولضوخذثغبا خذسنةنذذ

                                                           
5
ذىذالقلزذاسزةّ،صذاسزبسة:ذ(Toronto University)لةذ ئؾخذاسوليقذاألكبيي ّةذاسليذيزا لذقضمذاسولضوخذثغبا خذـذ

Medieval Philosophyذ(including non western). 

ذاسولضوخىذعبا خذر ُ الز ذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذاالةلذا قهذك جخ



 

  

 غيله بم
6
 س ّ ذزالي ذيظيبذاساذلزؼذهلاذاسق س:ذزّ س  بذ ع يذثبؽعشذازةّ،عصذلعةذللضعوخذغيعلذغلثيّعخىذسنقع ذذ

صععلايّخىذاسععاذعبالععتذرةّ،،ععاذلععةذ"اسولضععوخذاس صععيطيّخ"ىذ هعع ذزاععلذلععلضذهععلدذاارععبلخىذز ذلععةذاسولضععوخذاا

اسز ريؼىذ ا ذس بذكبالذذاسؾبعخذقةذيظذذاساذذس ىذلجغيبثاذقةذيغيتذاسق س؛ذ صبالي  بىذ ه ذاألهّمىذثةايخذؽ،ع لذ

 ذصععّمذؽ،عع لذالعع عذاعع ذ ظععةذثععأّنذاسولضععوخذاس صععيطيّخذررعع  ذزيضععبًذللضععوبدذزخععلىذغيععلذاسولضععوخذاسلرينيّععخىذ اعع

ا ظزلاتذاس ؾزرمذث إلبالخذاسولضوخذااصلايّخذلةذرعبُيخذاسولضعوخمذ سإلنّعاذلعةذكعّ ذاألؽع الذاسزجعبسذ ذاوعّلذانعاذلعةذ

او  اذاسولضوخذاس صيطيّخذلةذاسغبا خذاسغلثيّخذظ  اعبًذيإؾ ع ذليعاذاسةعبّصىذزيذاسولضعوخذاسلرينيّعخىذاؾ ع ذاس عبّاىذزيذ

رؼذزيضبًذلةذاسضيلذاس ل يّخذسإلضيلذا ذاسجبؽضي ذاسغلثيّي ىذاذذالقلزذظنةذث  ذاس رزغلي ذاسولضوخذاس صيطيّخمذ ه ذ ا

ثبسولضوخذااصلايّخذاهز باي ذاةزلوي ذلةذظ،لذ اؽة:ذاسولضوخذاس لثيّخذ اسولضوخذاس صيطيّخىذ كأّنذاسولضوخذاس لثيّعخذ

اطل ػذز لًذظنةذاس زةّ،،ي ذلةذر ضّ ذظ،لاًذخخلذز ذعبتدذا ذك كتذخخلىذلةذؽي ذيجة ذزّنذاس رإل ذغيلذ

اسولضوخذاسلرينّيخذي نذغيلهبذا ذاسولضوبدذاس صيطيّخذاألخعلىىذل عمذيإلزوع نذلعةذصعيلهمذثإلزبثعخذرة،عّصذاسولضعوخذ

.اس صيطيّخذي نذزيالاذؽلط
7
ذذ

خةذذ ا ذاس ارؼذزّنذهلاذاسةلظذثعي ذاسولضعوخذاس صعيطيّخ ُّ  اسولضعوخذاسلرينيّعخذهع ذالزيغعخذاصعز لاُذا قع،ذاعؤ

اسولضوخذقج ذاسقلنذاس رلي ىذاسلي ذسمذيإل ذسةي مذزّيذظلعمذثؾغعمذ ظ عقذاس ضعبه خذاس لثيّعخذ ااصعلايّخذلعةذرعبُيخذ

اسولضوخىذ ا ذصّمذث إلبالز بذلةذربُيخذاسولضوخىذللّيي اذخُاتذث  ذاسةاُصي ذلةذاسقلنذاسزبصعهذظرعلىذاضع ذييذثع ُذ

De Boer
8
ىErnest Renanذ اُالضذذُينبنذ

9
اسلي ذؽإل  اذظلاذاسولضوخذااصلايّخذث ةاذاسغّةحىذ ععبتذغيعلهمذذ

اّ  ذُابهبذر بابًذلةذصلّخذااه بلىذغلثبًذ كلقبًىذل،بُذاسقوزذاجبكلحذا ذاسولضعوخذاسي الباليّعخذاسعاذاسولضعوخذاسلرينيّعخذ

ثبسو عع ذسقععةذظععّ ذاس  قعع،ذاسععليذكّلصععزاذاسغلثيّععخذي نذغيلهععبمذزاععلاًذطجي يّععبًىذلععبخزإزلذرععبُيخذاسولضععوخذلععةذاسولضععوخذ

اسةُاصبدذا صزرلاقيّخذاأل ساذلةذاسقلنذاسزبصهذظرلذا ي نبًذي، تذرغب زدذُغمذاس غ  يادذاسإلجيلحذاسزةذثعلس بذ

اس رععزغل نذلععةذهععلاذاسؾقعع ذلععةذاسقععلنذاس رععلي ذلععةذر،ععؾيؼذهععلدذاآلُاتذ اسزععةسي ذظلععاذذسعع ذثةُاصععخذاسن،عع صذ

                                                                                                                                                                                              
http://www.philosophy.utoronto.ca/people/faculty-by-research-areas/ 

6
ذىذالقلزذاسزةّ،صذاسزبسة:(King’s College)ـذلةذ ئؾخذسلوليقذاألكبيي ّةذاسليذيزا لذقضمذاسولضوخذثغبا خذسنةنذ

Medieval (including Arabic) Philosophy. 

ذالةلذا قهذاسإللّيخىذقضمذاسولضوخىذاسوليقذاألكبيي ّةذظلاذاسلاثظذاآلرة:ا

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/philosophy/people/staff/academic/index.aspx 

7
مذ(لي عبذزظلعمىذثغبا عخذايع اليخ هع ذؽبسيعبًىذ)ذKing’s Collegeظلعاذا قعهذكلّيعخذذPeter Adamsonـذظلاذصجي ذاس ضعبلىذاالةعلذصعيلحذاألصعزبذذثيزعلذزياضع ذ

اسلعلي ذيرععبُكبالاذرةّ،ععصذاسولضععوخذذChristopher Hughes كليضعز للذهععبكشذذThomas Pink ظنعةذزايليععاىذظلععاذصعجي ذاس ضععبلذزيضععبًىذر اععبسذثينع ذ

ظلعاذا قعهذاسإللّيعخذهع ذاسولضعوخذاس صعيطيّخذلعةذصعيله بذاس ل يّعخذذياس صيطيّخىذ ذاسولضوخذاس لثيّخىذ ذالغةذهعلاذاس رعإل ذاطل ؽعبًذز علً؛ذلزةّ،،ع  بذك عبذهع ذ اُ

  اس ق، يذطج بًذاسولضوخذاسلرينيّخذ ذغيلم

8
ذ1981ىذ5ىذرلع خذظجةذاس بييذزث ُيةحىذياُذاسن ضخذاس لثيّخىذثيل دىذطذتل ٌخ الرلّرة فً اإلسيمـذاالةلذييذث ُىذ

9
ذ1957إلزتذاس لثيّخىذاسقبهلحىذىذرلع خذظبيلذزظيزلىذياُذاؽيبتذاساغن  شة  اللشةٌلةـذاالةلذاُالضذذُينبنىذ



 

  

لضباذظ ذاضبه بدذيقيقخذسولصوخذ ظل بتذااصعلاذلعةذاةزلع،ذاسقضعبيبذاس ل يّعخذ اسولضعويّخذاسةقيقعخذ رزجّعهذ اابطخذاس

اضبُادذرنق ذزلإلبُهمذاساذاسغلةذاسلرينّةذ ا اط ذرعأصيلهمىذ اع ذصعّمذاثعلازذؽغعمذاضعبه زمذلعةذاسضع ُحذاس ل يّعخذ

اسقةي عخذيجعة ذكجيعلاًذ ازغعّلُاًذلعةذكضيعلذاع ذاس قبُثعبدذ اسولضويّخذاسؾةيضخمذغيلذزّنذزصلذهلدذاس قبُثعخذا صزرعلاقيّخذ

اسععليذُزىذلععةذاس قععبُثزي ذذDimitri Gutasذاسزععةذهي نععذذلععةذاسقععلنذاس عع اسةىذك ععبذثععيّ ذذسعع ذيازععليذغ رععبس

 ااكلاقيّخىذظلاذصجي ذاس ضبلىذالزبعبًذاجبكلاًذسزل ذاس قبُثخذا صزرلاقيّخذاسقةي عخذ سعمذيزعلّييىذاع ذصعّمىذذاسضزلا صيّخ

لةذ ص   بذثإل ال  بذا ضّلي ذصيّئي ذسلولضوخذاس لثيّخم
10
ذ

 عةىذس علاذاس  قع،ذاسضعلجّةذاع ذاسولضعوخذ  يغتذز ذالضزغلةىذ اسؾبلذهعلاىذانذ ععةالبذلعةذاس عبسمذااصعلاةّذ

ؽزّاذظنةذزكّةذاسنعبسذاالزقعبياًذسلصزرعلا مذ ذسع ذألالّعاذيغعةذيظ عبًذق يّعبًىذثع ذععل ُاًذظ يقعخذلعةذاس برعةذذااصلايّخ

ااصلاّةذزيضبًىذ خبّ خذلةذا ق،ذالهتذز ؾبةذاسؾةيشىذاسليذكبالذذساذاسإلل خذاألخيعلحذلعةذاسزعةالهذاس علهجّةذ

 اسؾللّةذسلنّصىذ يإلبيذيإل نذه ذالوضاذاس  ق،ذذ اسضيبصّةذاسليذظللزاذاسؾضبُحذااصلايّخذثي ذاسزيبُي ذاسزأ يلةّذ

اسععاذعبالععتذهععلاذاس  قعع،ذ ذاسععليذالغععةدذاسيعع اذلععةذ عع ُذزخععلىذظنععةذث عع ذاس زولضععوخذاس ضععل ي ذاس  ب ععلي م

اسزنقي،ّةىذصّ خذا ق،ذرضةي ّةذيق،ذظلاذاسنقي ذا ذاألّ لذلةذاس بسمذااصلاّةذاسؾةيش:ذلعهذاذكعبنذاألّ لذيعلىذ

لضوخذز لًذ زالّ بذر ضّ ذاغزلاةذاسوإللذااصلاّةذظ ذذاراىذلهّنذاسضبالةذيلهتذاساذزّنذاسولضعوخذ ذعةيةذلةذهلدذاسوذزالّا

اذااصلايّخذلةذظ،لهبذاسلهجّةذر ضّ ذغبيخذاس قلاليّخىذ قةذرغيتىذا ذصّمىذظع ذكضيعلذاع ذاألصعئلخذاسؾبرعلحمذ ظلع

ّ لذك بذاس  ق،ذاسضبالةذيرإّللنذا ضّلي ذغلاُذ  ،ذغ ربسذسلضزلا صيّخذ ااكلاقيّخىذي إل ذاسق لذاّنذاس  ق،ذاأل

صيّئي ذظ ذاسولضوخذااصلايّخ؛ذ س ّ ذزالاًذ اؽةاًذيغ هذثين  بذه ذاسغ  ذثقضبيبذهلدذاسولضوخذ اضبه ز بذاسو ليّخذلةذ

اًذزّ  ًىذزالّاذ بُذينةلذاساذاسولضعوخذااصعلايّخذث  عو بذلإلعلربُيخذاسولضوخذ اس لممذ س ّ ذا ذالزبئظذهلي ذاس  قوي ىذ

اصلايّبًذظبّابًىذاساذيُعخذ بُذا اذكضيلذا ذاسإللاذاسليذيإلزعتذثبس لثيّعخىذاسيع اىذلإلعلاًذاصعلايّبًذز ذظلثيّعبًذز ذه عبذ

ا بًذي نذاكزلاطذزّيذظ قذللضوّةذا  بذكبنذر ّع اذ انطلقبرامذ صباليبًىذ ه ذالزيغخذسعّ لىذرّمذ رهذرقبث ذؽبّيذثي ذ

ذغلثيّخ(ذ اسوإللذااصلاّةمذزسيشذهلاذه ذظيناذاس  ق،ذاسضبثق؟اسولضوخذ) اس ق، يذان بذاسولضوخذاس

اعع ذاظزقععةذز ذي زقععةىذظلععاذصععجي ذاس ضععبلىذزّنذارععبلخذاسوإلععلذ ي إلعع ذزنذالرععيلذلععةذهععلاذاس،ععةيذاسععاذزّنذهنععباذ

ااصلاّةذاساذاقّلُذاسولضوخذلةذاسةُسذاسضبال ّيذلةذاس غعلةذزصّعلذصعلجبًذظلعاذاسعةُسذاسولضعوّةذ الزبئغعاذلعةذاسز لعيمذ

س غلثّةمذلةذؽي ذاصزجرلذخخل نذ خزلاق مذقل خذاؾض ثخذظلاذلإللذيل اىذلةذالةلهمىذاعزضبسذاأل بسخذ اسقعيمذا
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- Dimitri Gutas, ‘The Study of Arabic Philosophy in the twentieth Century, An Essay on the Historiography of 

Arabic Philosophy’, British Journal of Middle Eastern Studies      ),(1)  ذ, p. 24 

الركال "يُاصخذاسولضوخذاس لثيّعخذلعةذاسقعلنذاس رعلي :ذاؾب سعخذلعةذزصعطغلاليّخذاسولضعوخذاس لثيّعخ"ذرلع عخذصع يةذاسج صعإلل يىذاغلعخذاالةلذزيضبًذيازليذغ ربسىذ

ذ114ىذصذ2012ىذ159-158ىذاس ةيذال لغً الم ل ل



 

  

اس ؾليّخمذ هلاذاسزقبث ذثي ذاسولضوخذ اسوإلعلذااصعلاّةذاصعز ّلذاسعاذؽعّةذاعبذلعةذاسعةُسذاسغعبا ّة؛ذاذذصعبيذاسنةعلذاسعاذ

اّةىذثع ذاالّعاذلعةذلزعلحذا يّنعخذكعبنذينةعلذاسعاذهعلاذ"اسوإلعلذاسولضوخذااصلايّخذلةذك جخذاسولضوخذظلعاذزالّ عبذلإلعلذاصعل

ااصلاّة"ذذاراذظلعاذزالّعاذاغعّليذايعةي س عيبىذ زّنذاسولضعوخذاسؾقّعخذيغعتذاسز بصع بذلعةذاسوإلعلذاس عبّييذاس بُكضعّةذز ذ

اس ع ييذز ذغيلدم
11
 ا ذهنبذُثّ بذ عبُدذر طعاذقي عخذزكجعلذسلولضعوبدذاسؾةيضعخذ اس  ب علحذلعةذثعلااظذكع تذذ

خمذغيععلذزّنذهععلاذسععمذي نععهذؽضعع ُذيُسذاسولضععوخذااصععلايّخذلععةذكضيععلذاعع ذكلّيععبدذاآلياةذ اس لعع اذااالضععباليّخذاسولضععو

ثؾض ُذزقضباذاسولضوخذلةذعبا عبدذا،علذ ايعلانذ اسرعباذ اس علا ذ اس غعلةذاسإلجيعلىذلعةذؽعي ذيإلعبيذيغيعتذلعةذ

عبا بدذاسةليظذثغيبةذيُسذاسولضوخذظ  ابًىذاذاذاصزضنيبذعبا خذاسإل يذ
12
ذ ذاسإللّيبدذاسقليلخذاألخلىمذ ث ذ

 لععةذكععّ ذاألؽعع الذلععهّنذزقضععباذاسولضععوخذهععةذاسزععةذاؽزضععنذذيُسذاسولضععوخذااصععلايّخذ ذزقضععباذاسةُاصععبدذ

ااصععلايّخذلععةذاس ععبسمذااصععلاّةمذل لععاذظإلععشذاسغبا ععبدذاسغلثيّععخىذ ععبُدذزقضععباذاسولضععوخذهععةذاس إلععبنذاسطجي ععّةذ

اسةُسذااصلاّةذاسزقليةّيمسةُاصخذاسولضوخذااصلايّخذث ةذزنذسوة بذ
13
 اذاذكبنذا قع،ذاسو،ع ذثعي ذاسولضعوخذ ظلعمذذ

اسإللاذه ذاسضبئةذسةىذاسقةابتذ كضيلذا ذاس ؾةصي ىذلهالّاذيغلتذظلاذاسجبؽضي ذلةذزقضباذاسولضوخىذلةذعبا بدذاس عبسمذ

اسولضعوخمذ اظز عبياًذااصلاّةىذاسنةلذاساذظلمذاسإللاذث  واذععزتاًذاع ذاسولضعوخذااصعلايّخذاسعاذعبالعتذاسز،عّ تذ 

ظلاذهلاذاسز،ّ ُذرةُسذاسولضوخذااصلايّخذلةذك تذاسولضوخىذلةذكلّيبدذاآلياةذ اس ل اذااالضباليّخىذسإل ذاعهذايعلتذ

ظنبيخذزكجلذسلولضوخىذلةذؽي ذي سةذاسجبؽض نذلةذكلّيبدذ زقضعباذاسةُاصعبدذااصعلايّخذاهز باعبًذزكجعلذث لعمذاأل ع لذ

ذن بمث  واذي ضّ ذاسغبالتذاأل ي ذا

3

اسولضععوخذااصععلايّخذلععةذاسغبا ععبدذاسغلثيّععخذلععةذهيئععبدذ ثععلااظذاةزلوععخمذاالّععاذيقععةَّاىذزّ  ًىذرعع  ذذيقععةَّاذيُس

ثلالععباظذاسةُاصععبدذاس لثيّععخذ ااصععلايّخذلععةذزقضععباذاةزلوععخذ خبّ ععخذرعع  ذزقضععباذاسةُاصععبدذاسرععلقيّخذ الاكععزذ

ؽضعبُادذاسرعل ذاأل صعظذيُاصبدذاسرل ذاأل صظمذلوةذعبا خذيبئع ىذظلعاذصعجي ذاس ضعبلىذيع لّلذالكعزذسغعبدذ 

ثلالباظذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخىذظل حذظلاذرةّ،صذاسةُاصبدذاسي الباليّخذاس لثيّخذلعةذاسةُاصعبدذاس ليعب؛
14
ذ
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حذـعذ قععةذاالجعلدذث عع ذاسةُاصععبدذاسعاذاسجؾععشذظعع ذظنب علذهععلدذاسولضععوبدذلعةذاسزععلاسذاسولضعوّةذااصععلاّةىذ س ععّ ذزكع لهبذزظ ععبلذطيععتذريزالعةذ ؽضععي ذاععل 

ذ غيله بم

12
ضعوبدذاألخعلى"مذاالةعلذ ع ع ذاع ذثعي ذزهةالعاذ"يُاصعخذاسولضعوخذااصعلايّخذ ظلقبر عبذاعهذاسولذ1966ـذرأّصشذقضمذاسولضوخذثإللّيخذاآلياةذثغبا خذاسإل يعذذظعباذ

ذ/http://arts.kuniv.edu.kw/wsظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذ ا قهذاسإلليّخ

13
 رإّلعلسذاسنةعلذاسي عبذث  عو بذلإلعلاًذذـذسقةذسوة بذاسةُسذاسولضوّةذلةذاسغلةذ سمذر ظذس بذقي عخذرعلكلذلعةذثلااغعاىذك عبذسوة عبذاسعةُسذااصعلاّةذاسزقليعةّيىذثع 

ذيخيلًذ ذيإلبيذي يّزذز ؾبثاذثي ذللصوخذااصلاذ اسولصوخذاسغلثيّي م

14
ذ/http://nelc.yale.eduـذاالةلذا قهذاس لكزذثغبا خذيبئ ذظلاذاسلاثظذاآلرة:ذ



 

  

 لةذعبا خذالي ي ُاىذالغةذاسةُاصبدذااصلايّخذعزتاًذا ذقضمذيُاصبدذاسرل ذاأل صعظ؛
15
 لعةذعبا عخذعع ُطذذ

اصلايّخذاسليذيقةَّاىذظل حذظلاذاضلإلةذااعبزحذ اس بصزلىذرإل يني ذلةذرب نذالغةذقضمذاسلغخذاس لثيّخذ اسةُاصبدذا

اسةكز ُادذزؽةه بذلةذاسلغخذاس لثيّخذ اسضبالةذلةذاسةُاصبدذااصلايّخم
16
 الريلذاساذزّنذثلااظذاسةُاصبدذااصلايّخذذ

اسغبا عبدذاألايليإليّعخذرقةَّاذظبيحذر  ذزقضباذاسزي س عيعبذ كع تذاسةُاصعبدذاسةينيّعخذك عبذهع ذاسرعأنذلعةذكضيعلذاع ذ

 غيلهبىذ انذكبالذذهلدذاسجلااظذرلّكعزذزكضعلذظلعاذظلع اذاسقعلخنذ اسزوضعيلذ اسؾعةيشذ اسوقعاذ اسإلعلاىذ ذاسولضعوخمذ

غيلذزالّاذ ذثإّةذا ذاسزأكيةذظلاذزّنذيُسذاسولضوخذااصلايّخذ ذيضزج ةذزثةاًىذلةذهلدذاألقضباىذظلاذظإلشذ اقهذاسؾبلذ

اّةذك بذصنلى؛ذث ذقةذالغةذزؽيبالبًذازةّ،،ي ذلعةذاسةُاصعبدذااصعلايّخىذ ان عبذاسولضعوخذلةذعبا بدذاس بسمذااصل

ااصلايّخىذثأقضباذاسزي س عيبذ اسةُاصبدذاسةينيّخىذؽزّاذلةذغيبةذثلالباظذلةذاسةُاصبدذااصعلايّخىذك عبذلعةذؽبسعخذ

عبا خذسنةنذظلاذصجي ذاس ضبلم
17
سذزيضبًذلعةذا بهعةذ الاكعزذاضعزقلّخذسلةُاذ ُّ صعبدذااصعلايّخذز ذربث عخذألؽعةذ رة

اسعليذيإ عّةذزؽعةذذMcGill Universityهلدذاألقضبامذ ي إلع ذزنذالعلكلذا  عةذاسةُاصعبدذااصعلايّخذثغبا عخذاغيع 

اس  بهةذاسقليلخذا ذهعلاذاسنع عذلعةذزايلكعبى
18
 الكعزذزكضعو ُيذسلةُاصعبدذااصعلايّخمذ

19
 صّ عخذالكعزذخخعلذيؾ ع ذ 

اس سيةذث ذطللىذربثهذسإللّيخذيُاصبدذخصيبذ اسرل ذاأل صظمذ ه ذاس لكزذذا صمذالوضاذلةذعبا خذكباجليةطىذالكز

الوضاذرقليجبًذاسليذالغةدذلةذعبا خذهبُلليى
20
 اس لؽعذزالّاذيغيتذظن  بذا بًذيُسذاسولضوخذااصلايّخمذك عبذيزع لّلذذ

ا  ةذاسةُاصبدذاسرلقيّخذ االليقيّخذثغبا خذسنةنىذثعة ُدىذظلعاذالكعزذسلةُاصعبدذااصعلايّخ
21
 غيعلذذسع مذ لعةذذ

زس باليبذيؾضلذيُسذاسولضوخذااصلايّخذثقّ حذلةذا بهةذاسةُاصبدذاسرلقيّخمذ ا ذالبل ذاسق لذاّنذثلالعباظذاسةُاصعبدذ
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ذhttp://meis.as.nyu.edu/page/homeزبسة:ذاالةلذا قهذالكزذاسةُاصبدذاسرل ذاأل صطيّخذ ااصلايّخذثغبا خذالي ي ُاذظلاذاسلاثظذاسـذ

16
ذhttp://arabic.georgetown.eduـذاالةلذا قهذقضمذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذثغبا خذع ُطذرب نذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذ

ا قعهذتذ عبا عخذصعيةالةذ غيله عبمذاالةعلذ قةذالق،ذظلاذقضمذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذزيضعبًذخعبُطذاسغبا عبدذاسغلثيّعخ؛ذاذذالغعةدذاعضلًذلعةذعبا عخذرع ذزثيع

ذhttp://humanities.tau.ac.il/arabic_engاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذثغبا خذر ذزثيت:ذ

ذhttp://sydney.edu.au/arts/arabic_islamic ا قهذقضمذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذثغبا خذصيةالة:ذ

17
ذاسةينيّخذثغبا خذسنةنذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذـذاالةلذا قهذقضمذاسزي س عيبذ اسةُصبد

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/trs/index.aspx 

لععبدذاس   ععةذابصععزلذ يكزعع ُادذلععةذاسةُاصععبدذااصععلايّخذ يؾزضعع ذارععبُيهذثؾضيّععخذلععةذ"اس لعع اذاس قليّععخذلععةذااصععلا"ذ "رنقّعع ذ رلع ععخذ رؾععّ لذاسضقبذيعع لّلـععذ18

ذ/http://www.mcgill.ca/islamicstudiesقهذاس   ةذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذاس صيطيّخ"ذ غيلهبمذاالةلذا 

19
ىذ اسزلثيعخذز ذاألالزل ث س عيعبـذ ه ذالكزذاضزقّ ذا زلتذثاىذي لّلذاس لكزذيُ صبًذازنّ ظخىذ ذالغةذثين بذرةّ،عصذاسولضعوخذااصعلايّخذثؾ،علذاس  نعاىذاضع ذ

بليّخذق،عيلحذلعةذاس لثيّعخذاسزإل ي ذاس ضز ّلىذ يُاصبدذاسزن يخىذ اسةُاصبدذاسرلقيّخىذ اسضيبصخذ اس لقبدذاسة سيّخىذ اسزي س عيبمذ يقّةاذاس لكزذيُ صبًذزخلىذارع

ُيةّةذسل عبسمذااصعلاّةذثبكعزلااذاعهذاؤّصضعبدذزخعلىذاسقلخاليّخذ اس لثيّخذاسؾةيضخمذ ساذصلصخذاربُيهذثؾضيّعخذكجيعلح:ذارعل عذزطلعشذي عةتذاسعاذاالغعبزذزطلعشذرعب

خذظبّاععخذلععةذ ثععبؽضي ذا زّ ععي ذاعع ذزععع ذيُاصععخذ"األ عع لذاسوإلليّععخذسلؾضععبُحذااصععلايّخذ اسؾلكععبدذا عز بظيّععخذلععةذاس ععبسمذااصععلاّة"مذ ي،ععةُذاس لكععزذاغلّعع

زل ث س عيععبذ اسض صععي س عيبذ اسقععبال نذ األيةذ اسععةي ذ اسولضععوخذ اس لقععبدذلععةذاؾععب ُذاسزععبُيخذ اسغغلاليععبذ اسضيبصععخذ ا قز،ععبيىذ األالذالة اساالا اإلساايٍّلة

 /http://www.oxcis.ac.ukاسة سيّخذ قضبيبذاسجيئخذ اسزن يخذ زصئلخذاألخل ذاس لرجطخذثبسجؾشذاس ل ّةمذاالةلذا قهذاس لكزذظلاذاسلاثظذاآلرة:ذ

20
ذلاثظذاسزبسة:ـذاالةلذا قهذالكزذاسةُاصبدذااصلايّخذثغبا خذهبُلليذظلاذاس

http://www.islamicstudies.harvard.edu/ 

21
ذىذاالةلذا قهذا  ةذاسةُاصبدذاسرلقيّخذ االليقيّخذثغبا خذسنةنذظلاذاسلاثظذاآلرة:الة اسلا القلآدٍلةي،ةُذاغلّخذـذ

http://www.soas.ac.uk/islamicstudies 



 

   

ااصلايّخذزرؾاذرقليةيّبًذلةذاسغبا خذاألس باليّخذص اتذثرإل ذاضعزقّ ىذاضع ذا  عةذاسةُاصعبدذااصعلايّخذاسعليذينرعظذ

سي ثو بسيّخذلةذاسغبا خذاسؾّلحذثجل
22
 غيلدىذز ذيؾضلذرع  ذثعلااظذ زقضعباذ ا بهعةذزخعلىذاضع ذا  عةذر اعبسذذ

Thomas Instituteثغبا خذك س اليبذ
23
ذ غيلدمذ

 اذاذكبنذؽض ُذاسولضوخذااصلايّخذلةذهلدذاسزإل ينبدذز رؼذ زكجلذا ذكع تذاسولضعوخذلعةذاسغعلةىذا ذزالّعاذ

ظ  ابًذؽض ُذرئي ذاقبُالخذث جبؽشذاسةُاصبدذااصلايّخذاألخلىىذسإلنّاذيزوب دذا ذقضمذاساذخخلذ ا ذعبا عخذ

اسولضوخذااصلايّخذث ةزل،ذاجبؽض بذلةذهعلدذذاساذزخلىمذ ا ذاس ويةذااكبُحذاساذزالّنبذ ذالغةذيائ بًذازةّ،،ي ذلة

األقضباذ اس لاكزىذسلس ذلهّنذيُسذاسولضوخذااصلايّخذيؾضلذغبسجبًذلةذهلدذاسزإل ينبدذثؾض ُذازةّ،صذ يغيعتذ

ثغيبثا؛ذك بذزالّاذغبسجبًذابذرقزلػذرإل ينبدذلةذع االتذا ذاسولضوخذااصلايّخذلعةذاسةُاصعبدذاس ليعبذ ذلعةذاس ضعز يبدذ

خذاأل سامذ قةذيأرةذا هز باذثبسولضعوخذااصعلايّخذظع ذطليعقذاس ،عبيلخذزؽيبالعبًىذ ذسع ذثز ظيع،ذزصعزبذذلعةذاسغبا يّذ

ان،ععتذاسلغععخذاس لثيّععخذز ذاسةُاصععبدذااصععلايّخى
24
ليزّوععقذزنذيإلعع نذاسغبسععتذظلععاذاهز بابرععاذاسجؾضيّععخذاسةعع ضذلععةذذ

اسولضوخذااصلايّخم
25
بتذاس ضل ي ذلةذالاكعزذ ا بهعةىذ اع ذثين عبذ اؤّخلاًذي إل ذزنذاللؽعذاصزض بُذث  ذاألغنيذ

اسغبا خذاسة سيّخذسل ل اذااصعلايّخ
26
 اس لاكعزذاسزعةذيرعلتذظلي عبذاألايعلذاس سيعةذثع ذطعللذظلعاذصعجي ذاس ضعبلمذ

27
ذ

 اس لؽعذزّنذهلدذاس ؤّصضبدذرؾ  ذكضيلاًذا ذص بدذاسغبا بدذاسزقليةيّخذلةذاس بسمذااصلاّةىذ ان عبذظعةاذايلئ عبذ

لذسلولضوخذ اس لع اذاس قليّعخمزهّ يخذرلك
28
ك عبذاللؽععىذاالطلقعبًذاع ذاسن عبذطذاسزعةذز ُيالبهعبىذؽضع ُاًذزكجعلذسلولضعوخذذ

ذلةذثلااظذاسةُاصعبدذاس لثيّعخذز ذااصلايّخذلةذزقضباذ الاكزذيُاصبدذسغبدذ ؽضبُادذاسرل ذاأل صظذ زؽيبالبًذ

سةُاصعبدذااصعلايّخماسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذاناذلةذزقضباذز ذثلااظذز ذا بهةذا
29
 يلؽععذزالّعاذياخع ذهعلدذذ

                                                           
22

اةذـذالرلذاس   ةذاغ  ظخذا ذاسن، صذ خبّ خذلةذظلمذاسإللاذ يُاصبدذكضيلحذا ّ خذ خب خذا ذقج ذ ؽةحذاسجؾشذلةذربُيخذاسوإللذلةذاس بسمذااصل

-http://www.geschkult.fuذمذاالةلذا قهذاس   ةذظلاذاسلاثظذاسزبسة:Sabine Schmidtkeثهكلاتذصبثي ذك يةكزةذ

berlin.de/en/e/islamwiss/index.htmlذ

23
ذhttp://www.thomasinstitut.uni-koeln.de/11471.html?&L=1ـذاالةلذا قهذاس   ةذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذ

24
ذ هةذانب تذاطل ثخذثقّ حذلةذاسغبا بدذاألايليإليّخذظلاذصجي ذاس ضبلمـذ

25
ىذاسعليذيرعلتذظلعاذرإلع ي ذاسةُاصعبدذاسي الباليّعخذاس لثيّعخذاسعاذعبالعتذاسةُاصعبدذاس لثيّعخذ ااصعلايّخىذاضبلذيازليذغ ربسىذزصزبذذاسلغخذاس لثيّخذثغبا خذيبئ ـذ

ذ األاضلخذكضيلحذلةذاسغبا بدذاألايليإليّخم

26
خذاسرعلي خمذ اس لؽععذزّنذاضزقلّخذرزإلّ نذا ذكلّيبدذصلس:ذكلّيخذاسقعبال نذ اسوقعاىذ كلّيعخذاسلغعخذاس لثيّعخىذ كلّيعازةّ،،خذلةذاسةُاصبدذااصلايّخذـذ هةذعبا خذ

يضعخ(ذاسعاذعبالعتذرإل ينعبدذهلدذاسغبا خذرقّةاذرإل ينبًذلةذاسةُاصبدذاس ليبذلةذظلمذاسإللاذ اس نطقذ اسولضوخذ اسوإللذااصلاّةذاس  ب علذ)اقبُالعبدذاعهذاسولضعوخذاسؾة

ةذلعةذثلالباغ عبذلعةذصعل ذااععبزحذ سع ذيُصعبًذ اؽعةاًذلعةذاسولضعوخذزخلىذكضيلحذلةذاسلغخذاس لثيّخذ اسوقاذ اسزوضيلذ ظل اذاسقلخنذ اسؾةيشذ غيلذذسع ؛ذسإلع ذ ذالغع

ذلةذاسزي س عيبمذاالةلذا قهذاسغبا خذظلاذاسلاثظذاسزبسة: ؽيةذذااصلايّخذثبصزضنبتذيُس

http://www.kolieh.com/colperiod.php 

27
زعبثهذسإللّيعخذيُاصعبدذخصعيبذ اسرعل ذاأل صعظذلعةذعبا عخذكباجليعةطمذاالةعلذا قعهذـذزذكعلذان عبذالكعزذاسةُاصعبدذااصعلايّخىذالكعزذاألايعلذاس سيعةذثع ذطعللىذاس

ذhttp://www.cis.cam.ac.ukاس لكزذظلاذاسلاثظذاآلرة:ذ

28
ذـذ ه ذزالذ ارؼذلةذاس لاكزذاس ربُذاسي بم

29
ذلةذاسةي ذي نذاسغ االتذاألخلىذاسزةذزغنذذاسزغلثخذاسؾضبُيّخذااصلايّخمذـذ هلاذيرةذث ي نخذاو  اذا يّ ذسإلصلاذيؾ،لد



 

   

األقضباذيزّمذاسزلكيزذظلاذاسلغخذاس لثيّخذ اس ل اذاسرلظيّخذ لةذزؽض ذاألؽ الذيزّمذرةُيشىذاساذعبالتذا اّيذاسزوضيلذ

 اسؾةيشذ اسوقاىذظلمذاسإللاذث  واذري س عيبذز ذظقيةحذ ذث  واذكلابًىذ كزّبنذابذثي ذاألالي م
30
ذذ

كبالذذاألقضباذز ذاس  بهةذاس ةّ،،خذؽ،لاًذسلةُاصبدذااصلايّخذالبيُحىذ ثبألؽلىذزنذالزؾّةسذذ ظ  ابًىذاذا

ظلعاذاس إلعشذاع ذذسع ذذلعةذاس عبسمذااصعلاةّذظ ذكلّيخذسلةُاصبدذااصلايّخذلةذاس عبسمذاسغلثعّةذظ  اعبًىذلعهّنذاألاعلذ

ظعةياًذكجيعلاًذاع ذاسإللّيعبدذ اسغبا عبدذاسزعةذذ؛ذاذذ ذالغةذزقضبابًذ ثلااظذلةذاسةُاصبدذااصلايّخذلقظىذث ذالغعةر بابًذ

رةُسذاةزل،ذاسزإل ينبدذلةذاسةُاصبدذااصلايّخذثبسة، صمذ الغةذلةذكضيعلذان عبذيُسذاس قيعةحذز ذظلعمذاسإلعلاذ

 لةذزؽيبنذالبيُحذالغةذاضّ اذاسولضوخذااصلايّخذك بذه مذا ذاس  ل اذزّنذسغبا خذاألزهلذق،عتذاسضعجقذلعةذايخعبلذ

صلايّخذاساذثلااغ بذلةذاس ،لذاسؾةيشذانلذاؾ ةذظجةدذ رل يلدذا،عطواذظجعةذاسعلاز مذاّنذاسقعبتذابّيحذاسولضوخذاا

الةلحذصلي خذظلاذكلّيبدذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذاسإلضيلحذ)اسقبهلحىذااصإلنةُيخىذقنبىذطنطبىذاسزقبزيقذاسخ(ذ

غبا عخذاألزهعلىذكويع ذثعأنذيجعيّ ذسنعبذثعأّنذ كلّيبدذز  لذاسةي ذ اسةظ حذ)اس ن،ع ُحىذان ليعخذ غيله عب(ذاسزبث عخذس

ع ي  ععبذيضععّمذقضعع بًذز ذرةّ،،ععبًذيضععّ اذاس قيععةحذ اسولضععوخم
31
ث ؤّصضععبر بذاسععضلسذ لععةذعبا ععخذاسزيز الععخذثزعع الشىذذ

)اس   ةذاس بسةذأل  لذاسةي ذ اس   ةذاس بسةذسلؾضبُحذااصلايّخذ الكزذاسةُاصبدذااصعلايّخذثعبسقيل ان(ىذالغعةذ

 ؽةادذاس ل اذاسرلظيّخذ اسوإللذااصعلاّةذ اسؾضعبُحذااصعلايّخذ ز ع لذاسعةي ىذ سإلع ذ ذزصعلذألقضعباذ  ؽعةادذ

                                                           
30

ةُاصعبدذـذ قةذالغةذث  ذا صزضنبتادذ هةذُاع خذاساذاجبيُحذث  ذاسةاُصعي ذاس زةّ،،عي ذلعةذاسولضعوخذااصعلايّخذاسعاذلعزؼذثعلااظذرإلع ي ذ خبّ عخذلعةذاس

ذظل حذظلاذثلالباظذاسةُاصبدذاس لثيّخذلةذعبا خذيبئ ذاسليذصجقذذااكبُحذاسياماس ليّبذك بذه ذكأنذرةّ،صذاسةُاصبدذاسي الباليّخذاس لثيّخذ

31
كلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذثني ذثبسقبهلحىذالغةذقضمذز ع لذاسعةي ذ يضعّمذرةّ،،عبدذاسزوضعيلذ ظلع اذاسقعلخنذاسإلعليمىذ اسؾعةيشذلةذعبا خذاألزهلىذـذ

ذhttp://www.azhar.edu.eg/bfac/drasat_cairo/dprts.htmيخىذزقضباذاسإللّيخىذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذاالةلذا قهذاسإللّذ ظل ااىذ اس قيةحذ اسولضوخمذ

يّخذسةّليغعةذاألزهعلذظلعاذ لةذكلّيخذاسةُاصبدذاس لييّخذااصلايخذثنبدذثب صإلنةُيّخذالغةذقضمذاس قيةحذ اسولضوخذلةذك جخذز  لذاسةي مذاالةلذا قهذاسلاثطخذاس بس 

ذذذhttp://waag-azhar.org/drasat_3.aspxاسلاثظذاسزبسة:ذ

زيضععبًذقضععمذاس قيععةحذ اسولضععوخذثإللّيععخذذ  ذالغععةذهععلاذاسقضععمذثإللّيععبدذاسلغععخذاس لثيّععخذ)كلّيععخذاسلغععخذاس لثيّععخذثبسقععبهلحىذكلّيععخذاسلغععخذاس لثيّععخذثبسزقععبزيقذ غيلهععب(مذيؾضععل

ذلايّخ(ماسةُاصبدذااصلايّخذثأص انذاساذعبالتذقضع ةذاسزوضعيلذ ظلع اذاسقعلخنذ اسؾعةيشذ ظل اعاذرع  ذكع جخذز ع لذاسعةي مذ)اسعاذعبالعتذكع جخذاسرعلي خذااصع

ذاالةلذا قهذاسإللّيخذظلاذاسلاثظذاسزبسة:

http://www.azhar.edu.eg/derasataswan_bfac/departments.html 

الل األ اي ل   كلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذثني ذثقنبذيضّمذثة ُدذقضم ال قٍةا  الرلّرة  ٌختصل غاللموا  اَتٍاة" لالتودٍاةل المن الل الرلّارةل الت اول

قعععهذاسإللّيعععخذظلعععاذاسعععلاثظذاآلرعععة:ذاالةعععلذا  الملااو  النحاااول التٍااال اا الركلٌلاااة الم ل ااالا لإلاااى  لدااا  لّااامً الترّاااٍل  علااوم القااالآ   الحاااةٌث  علوّااا  

http://www.azhar.edu.eg/bfac/derasat_qena/osol.htm 

قضعمذاسزوضعيلذ ظلع اذاسقعلخنىذ قضعمذاسؾعةيشذ ظل اعاىذ قضعمذزيضبًذثإللّيخذز ع لذاسعةي ذ اسعةظ حذااصعلايّخذثنعي ذثطنطعبذاسعاذعبالعتذقضمذاس قيةحذ اسولضوخذ الغةذذ

ذhttp://www.azhar.edu.eg/osoltanta/departs.htmlقهذاسإللّيخذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذاالةلذا اسةظ حذ اسضقبلخذااصلايّخمذ

لعةذكلّيعخذز ع لذاسعةي ذ اسعةظ حذثبس ن،ع ُحىذاسعاذعبالعتذقضعمذاسزوضعيلذ ظلع اذاسقعلخنذ قضعمذاسؾعةيشذ ظل اعاذ قضعمذذ هلاذاسقضمذ)اس قيةحذ اسولضوخ(ذالغعةدذزيضعبًذ

سذليعاذاع  ُّ اس نطعقذ اسولضعوخذ اسز،عّ تذ األخعل ذ اس لع ذ اسنؾع ذ اسزيعبُادذاس  ب علحذ اسوعل ذ انعبهظذاسجؾعشذايذاسز ؽيعةذ اسةظ حذ اسضقبلخذااصلايّخىذ رة

ذاالةلذا قهذاسإللّيخذ غيلهبمذذا صزرلا  

http://www.azhar.edu.eg/osolbfac_mansora/branches.htm 

ّل ّاتٍل   تتاو اف فاً تخ ل الا"  رضّمذكليخذز  لذاسةي ذث ن ليخذقض ي :ذاسةظ حذ ز  لذاسةي ىذسإلنّ بذرقةاذثؾ صبًىذك بذعبتذلةذييجبعخذا قهذاسإللّيخىذ"لةذ

االةعععععععععلذا قعععععععععهذاسإللّيعععععععععخذظلعععععععععاذاسعععععععععلاثظذاسزعععععععععبسة:ذمذ"ال قٍاااااااااةا  الرلّااااااااارةل  الترّاااااااااٍل  علاااااااااوم القااااااااالآ ل  الاااااااااةعوا  ال قلفاااااااااة اإلسااااااااايٍّة

http://www.azhar.edu.eg/ossol_menouf/koleya.htmlذ



 

   

ثؾشذلةذاسولضوخذااصلايّخم
32
ثّةذا ذااكبُحذاساذزالّعاذُغعمذغيعبةذقضعمذخعبّصذثبسولضعوخذااصعلايّخذلعةذغيلذزالاذ ذ

سذكزةّ،عصذلعةذاس   عةذاس عبسةذأل ع لذاسعةي ذ اس   عةذاس عبسةذسلؾضعبُحذااصعلايّخىذثع ذ ُّ اسزيز الخىذا ذزالّ بذرة

 اذااالضعباليّخذيجة ذزّنذرةُيشذاسولضوخذااصلايّخذؽبرلذثقّ حىذظ  ابًىذلةذعبا بدذر الشذ خبّ خذلعةذكلّيعبدذاس لع

 اآلياة
33

زنذالعلكلذعبا عخذاألايعلذظجعةذاسقعبيُذاقبُالخذثغيلهبذا ذعبا بدذاس بسمذااصلاّةمذ لعةذاسغزائعلذي إلع ذ

سل ل اذااصلايّخذثقضنطينخذثبسغزائلذاسزةذرضّمذصلسذكلّيبد:ذكلّيخذز  لذاسةي ى
34
 كلّيعخذاسرعلي خذ ا قز،عبيىذ

35
ذ

 كلّيخذاآلياةذ اسؾضبُحذااصلايّخى
36

الغةذقض بًذلةذاسولضوخذااصلايّخذلةذثلااظذهلدذاسإللّيبدذ  ذلعةذغيلهعبذذ  

 انذكععبنذيُسذاسولضععوخذااصععلايّخذؽبرععلاًذزؽيبالععبًىذ لععةذاقزععلانذذاعع ذزقضععباذاس لعع اذااصععلايّخذلععةذؽععة يذظل ععةى

 ثةُسذاس قيةحذلةذاسغبست
37

ثغبا عخذقطعلذاسزعةذكلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذلةذ ظلاذاس ن الذالوضاىذ ذالغةذس بذزصلاًذ

رقععّةاذرإل ينععبدذظةيععةحذلععةذاغععب دذاةزلوععخى
38

ا  ععةذيُاصععبدذاس ععبسمذااصععلاّةذثغبا ععخذزايععةذثبااععبُادذ  ذلععةذ

اس لثيّخذاس زّؾّةحذؽيشذال ضلذلةذاسزإل ي ذاألصبصّةذظلاذيُسذلةذاسؾضعبُحذااصعلايّخذظعل حذظلعاذرإل ينعبدذظعّةحذ

لةذاسةُاصبدذاس ليب
39
رةّ،صذاسولضوخذااصلايّخمذ األاعلذيضعليذظلعاذاةزلع،ذزقضعباذذ  ذية لذلي بذثلالباظذز ذ

ذاسةُاصبدذااصلايّخذثغبا بدذاسةليظذاس لثّةم

                                                           
32

اقبُالخذاألييعبنىذذـذ لةذاصزلاريغيّخذاسغبا خذلةذاسجؾشذالغةذظّةحذ ؽةادذك بذيلة:ذ ؽةحذظل اذاسقلخنىذ ؽةحذلق بتذر الشىذ ؽةحذربُيخذعبا خذاسزيز الخىذ ؽةح

لاسذااصععلاّةمذاس   ععةذاس ععبسةذ ؽععةحذرععبُيخذاسقيععل انمذيقععّةاذاس   ععةذاس ععبسةذأل عع لذاسععةي ذرإلعع يني ذزصبصععيّي :ذاس لعع اذاسرععلظيّخذ اسوإلععلذااصععلاّةىذ لنعع نذاسزعع

ثعبسقيل انذذ1990ذسلؾضبُحذااصلايّخذصلصخذرإل ينبدذلةذاسرلي خذ اسؾضبُحذااصلايّخذ ز  لذاسةي مذ يجة ذزّنذالكزذاسةُاصعبدذااصعلايّخذاسعليذزالرعمذظعبا

لةذاسولضوخذااصلايّخمذاالةلذا قهذاس لكزذظلاذاسلاثظذاآلرعة:ذذي زّمذزكضلذثبسقضبيبذاس  ب لح؛ذاذذالغةذ ؽةحذثؾشذلةذربُيخذاسقيل انىذسإل ذ ذزصلذس ؽةادذثؾش

http://www.ceik.rnu.tn/Site_ar/index.phpذ

33
إلليّععبدذاآلياةذ اس لعع اذااالضععباليّخذ ا عز بظيّععخذ ث عع ذاس  بهععةذاس ليععبذثغبا ععبدذرعع الشذ  ععوبقشذرةّ،ععصذاسولضععوخذااصععلايّخذلععةذزقضععباذاسولضععوخذثذي عععةـععذ

 كإللذاألصزبذي ذا ةيذص يةانذ يبصي ذظّ بُيذا ذكلّيخذاس ل اذااالضباليّخذ ا عز بظيّخذثز الشذاسللي ذزلبياالةذث لدذاس  ل ابدمزذ اسقيل انذ غيلهبم

34
ذـذسمذزصزطهذا طّلعذظلاذا قهذهلدذاسإلليّخذثضجتذخل ذلةذاسلاثظم

35
ذـذ رضّمذقضمذاسرلي خذ اسقبال نىذقضمذاسوقاذ ز  ساذ قضمذا قز،بيذ ااياُحم

36
ذ رضمذصلصخذزقضبا:ذقضمذاسزبُيخذ قضمذاسلغخذاس لثيّخذ قضمذاسلغبدذ ذزكضلمذاالةلذا قهذكلّيخذاآلياةذ اسؾضبُحذااصلايّخ:ـذ

http://www.univ-emir.dz/faclettre/indexlettre4.php 

37
لعةذكلّيعخذاس لع اذذكنّبذ ذالغةذاضّ اذاسولضوخذااصلايّخذا ذالبيُاذعّةاىذا ذزالّنعبذقعةذالغعةذاع ايذاع ذقجيع ذاعلاهتذلإلليّعخىذ ر،عّ تىذ ظقيعةحمذك عبذهع ذاألاعلذـذ ان

ذذalger.dz-queislami-www.fac/ ااصلايّخذثغبا خذاسغزائلذ غيلهبمذاالةلذظلاذصجي ذاس ضبلذا قهذاسإللّيخذظلاذاسلاثظذاسزبسة:ذ

سزةّ،عصذاسولضعوخذذرنعخذزصعلاًذ  ذالغةذا ذثي ذاسزةّ،،بدذاس وز ؽخذلةذقضمذاس ل اذااصلايّخذثإللّيخذاس لع اذااالضعباليّخذ ا عز بظيّعخذ اس لع اذااصعلايّخذثغبا عخذثب

ذاسإللّيخذظلاذاسلاثظذاآلرة:ذذااصلايّخذ ذلةذاضل ذااعبزحذ  ذلةذاس بصزلىذ انذكنّبذالغةذيُ صبًذقليجخذان بمذاالةلذا قه

http://fac-shss-islamiques-ar.univ-batna.dz/index.php/formationlicence/licencesiذ 

38
ابعضعزيلذاآلياةذلعةذاسضيبصعخذاس بّاعخذلعةذااصعلاىذثةتاًذا ذيثل اذاسةُاصبدذاس بّاخذ ابعضزيلذاآلياةذلةذاسةُاصبدذااصلايّخذرةّ،عصذاسوقعاذاس  ب علىذ ـذ

زيلذلعةذضزيلذاآلياةذلةذاسوإللذااصلاّةذ اس غز  بدذاس ضل خذاس  ب لحىذ ابعضزيلذاآلياةذلةذاسةُاصعبدذااصعلايّخذرة،عصذاقبُالعخذاألييعبنىذ ابعضع ابع

اس ضعل خذاس  ب علحذ ابعضزيلذاسوإللذااصعلاّةذ اس غز  عبدذذاسز، يمذاسؾضلّيذ اس  بُحذلةذاس غز  بدذااصلايّخىذ ابعضزيلذاس ل اذلةذاسز  ي ذااصلاّةى

يُاصععععخذاس  يععععخذاسةينيّععععخذلععععةذاةزلعععع،ذانععععبؽةذاسؾيععععبحذا عز بظيّععععخذااصععععلايّخذاس  ب ععععلحمذاالةععععلذا قععععهذاسإللّيععععخذظلععععاذاسععععلاثظذاسزععععبسة:ذذزذظلععععايلّكععععاسععععليذ

http://www.qfis.edu.qa/home-arذ

39
عضععزيلذلععةذيُاصعبدذاس ععبسمذااصععلاّةىذ ابعضععزيلذلععةذا قز،ععبيذـعذابعضععزيلذلععةذاسةُاصععبدذاسقضععبئيّخىذ ابعضععزيلذلعةذاسةُاصععبدذااصععلايّخذاس  ب ععلحىذ اب

اس قويّععععععععععخمذاالةععععععععععلذا قععععععععععهذاس   ععععععععععةذظلععععععععععاذاسععععععععععلاثظذاآلرععععععععععة:ذذااصععععععععععلاّةذ ابعضععععععععععزيلذاياُحذاسضععععععععععل ادىذ ابعضععععععععععزيلذلععععععععععةذاسةُاصععععععععععبد

http://www.zu.ac.ae/main/ar/iiws/index.aspذ



 

   

عبا ععخذاسقععل يّي ذلععةذاس غععلةذظعع ذاسغبا ععبدذاسزقليةيّععخذلععةذاس ععبسمذ اذاذكععبنذاألاععلذ ذيةزلعع،ذكضيععلاًذلععةذ

رععلي خذثوععبسىااصععلاّة؛ذثؾيععشذالإلععبيذ ذالغععةذزصععلاًذسلولضععوخذااصععلايّخذلععةذكلّيععخذاس
40
  ذلععةذكلّيععخذاسلغععخذاس لثيّععخذذ

ث ععلاك ىذا ذزّنذكلّيععخذز عع لذاسععةي ذثزطعع انذرنوععليذث ضععل ذعةيععةذاعع ذاضععبس ذااعععبزحذث نعع انذز عع لذاسععةي ذ

سذ ؽةحذاسولضوخذااصلايّخذلعةذاغز ئعةذرعبُيخذاسولضعوخذ زظعلاذاسولضعوخذرع  ذاضعبُذ ُّ  اسز ا  ذاسؾضبُيذية

ؾضبُحذاسليذيزإلّ نذاناذاس ضل ذاساذعبالتذاضبُذز ع لذاسعةي ذ رعبُيخذاألييعبنماسولضوخذ اسوإللذااصلاّةذ اس
41

 

 األالذالوضاذينطجقذظلاذاؤّصضخذياُذاسؾةيشذاسؾضنيّخذاسزةذرقّةاذيُصبًذلةذاسولضوخذااصلايّخذلةذثلااغ بذاسغةيةحذ

م2005انلذظباذ
42
ا ذالؽةخذزّنذصّ خذر ّع بًذعةيةاًىذلةذاس قةذاألخيلىذاساذلزؼذ ؽعةادذاسولضعوخذااصعلايّخذذ  ثةّذذ

ث ةزلع،ذاؤّصضععبدذ زقضعباذاسةُاصععبدذااصعلايّخذ كلّيععبدذز ع لذاسععةي ذلعةذاس غععلةذاألق،عامذ قععةذظلّعذذزقضععباذ

 يذظل ععّةذاسععاذؽععة يذاسةُاصععبدذااصععلايّخذثإللّيععبدذاآلياةذلععةذانععأىذظعع ذرةّ،ععصذاسولضععوخذااصععلايّخذلععةذؽععة

ؽيععشذاظز ععةذثلالععباظذ طنععّةذعةيععةذيرعع  ذ ؽععةرةذاسولضععوخذااصععلايّخذذ2009اا ععلػذاسجيععةاغ عّةذاسضععبالةذظععباذ

 اس لاهتذاسإللايّخذر  ذاضبُذاس قيةحذ اسوإللذااصلاّةذلةذصل ذااعبزحذألّ لذاّلحذلةذرعبُيخذكع جخذاسةُاصعبدذ

ااصلايّخذلةذاس غلةم
43
لذللذزصلذس بذ سمذرةُطىذظلاذاعبذيجعة ىذرع  ذا ظز عبيذاسغةيعةذس علدذزّابذلةذاسضل ذاأل ّذذ

(ذاسليذاطّل ذذظلياذقج ذزيباذقليلخم2017-2014اسضنخذ)
44
ذ

سذاجبؽشذ ُّ  س ّ ذزّ لذابذيلؽعذظلاذثلااظذكلّيبدذ زقضباذاسةُاصبدذااصلايّخذلةذاس بسمذااصلاّةذاسزةذرة

اًذعّةاًذاعبذرعنّصذ علاؽخىذرع  ذثلااغ عبىذظلعاذيُسذاسولضعوخذااصعلايّخمذا ذاسولضوخذااصلايّخىذزّ  ًىذزالّ بذالبيُ

 زالّ بىذصباليبًىذغبسجبًذابذرولغذا ذاؾز اهبذظجلذاصنبيهبذاساذغيلذزهل بىذك بذاللؽعذثرإل ذاجبكلذلةذكضيلذا ذزقضباذ

دذاألزهلىذاقبُالعخذ اؤّصضبدذاسةُاصبدذااصلايّخذلةذاس غلةذاضلًمذ ُغمذؽض ُهبذاسق ّيذاساذؽّةذابذلةذكلّيب

ثجععبقةذزُعععبتذاس ععبسمذااصععلاّةىذلععهّنذاس لؽعععىذصبسضععبًىذزّنذاسولضععوخذااصععلايّخذ ذرععةُسذا ذاقل الععخذثبس قيععةحمذ لععةذ

غبستذاألؽيبنذيزّمذروبييذ  ،ذااصلايّخذث بذلز،يلذظقيةحذز ذللضوخذز ذربُيخذاسولضوخذز ذزظلاذاسولضوخىذليلزعجشذ

سذ اسطبست ُّ ا بًذث،عةيذاعبذيغطّيعاذهعلاذاسعةُسذاسيزعيمذياخع ذرعبُيخذاسولضعوخذاسربصعهذز ذلعةذؽقع ذذاألالذظلاذاس ة

                                                           
40
 هع ذاعبذذالغةذك جخذاسؾةيشذ اسزوضعيلذ ز ع لذاسوقعاذ كع جخذاسوقعاذ اسزرعليهذ اسونع نذاس لرجطعخذث  عبذاعهذاسزلكيعزذظلعاذاسةُاصعبدذاسوق يّعخذ اسقبال اليّعخىذؽيشـذ

ثظذاسزعععبسة:ذاسةُاصعععبدذاسوق يّعععخذ اسقبال اليّعععخذث ضعععبُياذاسز صيعععقذ اسقضعععبتذ اسةُاصعععبدذاسرعععلظيّخمذاالةعععلذا قعععهذكلّيعععخذاسرعععلي خذثوعععبسذظلعععاذاسعععلاذي إلضعععاذاضعععل 

http://www.chariaafes.com/ذ

41
خععل ذك ععبذيقععّةاذاس ضععل ذرإل ينععبًذلععةذاس بصععزلذلععةذاس قيععةحذ اسوإلععلذلععةذاسغععلةذااصععلاّةمذ يرعع  ذاس ضععبُذاألّ لذزيضععبًذاغععز تذاسز،ععّ تذرعع  ذ ؽععةحذاألـععذ

ذ اسز،ّ تمذ سإلكبُحذلهالّاذالبيُاًذعّةاًذابذرةُّسذابيحذاسز،ّ تذلةذاسغبا خذاس غلثيّخم

42
ذزكإللذاألصزبذذلؤايذث ذزؽ ةذا ذاؤّصضخذياُذاسؾةيشذاسؾضنيّخذاسليذزلبيالةذث لدذاس  ل اخمذـ

43
زّنذاسز،عّ تذظ  اعبًذسعمذيغعةذذـذالغةذ ؽةحذاسولضوخذااصلايّخذ زظلا بذ اس لاهتذاسإللايّخذ زظلا بذلةذاضبُذاسوإللذااصلاّةذلةذاسو، ذاسةباشمذ اس لؽع

ث ععععةذاإلبالععععبًذلععععةذهععععلدذاسجععععلااظمذاالةععععلذا قععععهذكلّيععععخذز عععع لذاسععععةي ذثزطعععع انىذعبا ععععخذاسقععععل يّي ىذاألصععععلاذاس  ز ععععةحذثبسإللّيععععخىذظلععععاذاسععععلاثظذاسزععععبسة:ذ

http://www.fod.ma/licence.htmlذ

44
يعلذاسعاذزه يّعخذيُسذاسولضعوخذظ  اعبًذ زصعلدذاآلالعّةذظلعاذاسغبالعتذاس  لعّةىذ هع ذ اذاذكبنذيلؽعذال ظبًذا ذرنباةذز ذظ يحذا الزجبدذلعةذاس غعلةذلعةذاس قعةذاألخـذ

ذلثيّخذلةذاسرأنذاسز لي ّةماألالذاسليذيجة ذزالّاذي ّمذزكضلذز ؾبةذاسقلاُذاسضيبصّةىذا ذزّنذاألالذ ذينّمذظ ذ ع يذاصزلاريغيّخذ ارؾخذاس  بسمذسةىذاسة سخذاس غ



 

   

اسةُاصبدذااصلايّخذظلاذؽّةذص اتمذاّنذاسؾلصذظلاذُثظذاسولضعوخذثبس قيعةحذزلقعةذيُسذاسولضعوخذااصعلايّخذهّ يزعاذ

ااصعلايّخذاع ذع عخذ اإلبالزاذث  واذاجؾضبًذا ذاجبؽشذرعبُيخذاسولضعوخذاع ذع عخىذ اجؾضعبًذاع ذاجبؽعشذاسةُاصعبدذ

ل بذهةذاسزؾّةيبدذاسزةذر اعاذاسي اذيُسذاسولضوخذااصعلايّخ؟ذ اعبذاس  عبّاذاسزعةذي إلع ذزنذرضعطلهذث عبذلعةذزخلىمذ

ذقض ةذاسولضوخذ اسةُاصبدذااصلايّخ؟

4

س ّ ذاسزؾّةيذاألكجلذاسليذي اعاذاسولضوخذااصلايّخذه ذُلهذاسؾي،ذاسليذطبلذاإلبالز بذلعةذرعبُيخذاسولضعوخذاع ذ

ع ععخىذ هعع ذاععبذي إلضععاذثغععلتذ رعع  بذلععةذيُسذاسولضععوخذث  ععو بذللضععوخذاعع ذاسةُعععخذاسضباليععخذز ذلإلععلاًذاصععلايّبًىذ

ؽضع ُهبذاس ؾزرعمذلعةذثعلااظذاسةُاصعبدذذ اإلبالز بذلةذربُيخذاسوإلعلذااصعلاّةذاع ذع عخذصباليعخىذ هع ذاعبذي إلضعا

ااصلايّخذ اسنةلذاسي بذث  و بذري س عيبمذ هلاذثة ُدذالزيغخذسإل نذااالزبطذاسولضوّةذااصلاّةذظعّ ذغيعلذاعةُ سذ

ث بذيإلوةىذ ا ذصّمىذسمذيزمذاثلازذع االتذااثةاعذليامذ س ّ ذيازليذغ رعبسذظلعاذؽعّقذ هع ذيلؽععذزّنذصّ عخذظ علًذ

رزغلي ذلةذؽق ذاسولضوخذااصلايّخذلةذاسقلنذاسؾبييذ اس رلي ذاز نّيبًذزنذرزلّكعزذع ع يهمذ"ظلعاذكجيلاًذينزةلذاس 

رؾقيقذ رلع خذ يُاصخذاس ئبدذا ذاسن، صذاس  ّ خذلةذاسولضوخذاس لثيّخذاسزةذاعّلذظلعاذ ع يهعبذظرعلحذقعل نىذ

يض ؼذسنبذثأنذالإلزتىذلةذاسقعلنذذ ه ذزالذا ذكأالاذزنذي ّ مذاس بّيحذاسضل ُيّخذاسزةذظلاذزصبص بذصنإل نذلةذ ره

اسضبالةذ اس رلي ىذربُيةبًذعّةيبًذسلولضوخذاس لثيّخ"م
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ذ هإللاىذ ألّنذربُيخذاسولضوخذااصلايّخذسمذيإلزتذ سمذيةُسذث ةإذذ

رنقع ذؽإلعمذاسغعزتذاسعاذذا ذاألؽإلعباذاس بّاعخذاس زةا سعخذرجقعاذلعةذاسغبسعتذزؽإلباعبًذص لضعطبئيّخذىذلهّنذكضيلاًذثنؾ ذكبتٍذ

اسإلععّ مذ ععؾيؼذزّنذصّ ععخذرقععّةابًذهععبئلًذؽ،عع ذلععةذاسقععلنذاس برععةذ اطلععهذهععلاذاسقععلنذلععةذهععلاذاسزةّ،ععصىذ ثوضعع ذ

اسزة،ّصذ اغ  يذالةجخذا ذاسةاُصي ذاسعلي ذكّلصع اذؽيعبر مذلعةذاسنعج ذلعةذال،ع صذاسولضعوخذااصعلايّخذرؾقيقعبًذ

  ععلالبذال ععلتذزكضععلذظعع ذزظععلاذ قضععبيبذ لزععلادذذ يُاصععخذ رلع ععخىذلقععةذرععّمذاكزرععبتذ الرععلذال،عع صذكضيععلحى

ربُيةيّخذسمذالإل ذال لتذظن بذكيئبًذكضيلاًذلةذاس برةذاسقليت؛ذث ذسقةذرغيّلدذالةلرنبذكضيلاًذاساذاسولضوخذااصعلايّخىذ

ظلاذالؾ ذايغبثّةىذ رّمذرغب زذكضيلذا ذاألؽإلباذاسضلجيّخذاسزةذكبالذذا ر ظبًذس بمذغيلذزّنذث ضبًذا ذهعلدذاألؽإلعباذ

األص،ذابذزالذيزلّييذثرإل ذز ذثآخلذلةذاس بسمذاسغلثّةذك بذلةذاس عبسمذااصعلاّةىذ س لّ عبذلعةذاس عبسمذااصعلاةذذاه

زكضلذ زخطلذ ذس ذس ةاذاضبيلحذصلظخذايقبعذاسجؾشذاس ل ّةذاسؾةيشىذ سزأصيلهبذاس جبكلذ اسق ّيذظلاذاسلزيذاس بّاذ

لدذاسولضوخذاس إلبالخذاسزةذرضزؾّقذلعةذثلااغ عبمذ اع ذاسطجي عّةذزنذاسليذي ّعاذاسقلاُادذاسجيةاغ عيّخذاسزةذ ذر نؼذس 
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- Dimitri Gutas, ‘The Study of Arabic Philosophy in the twentieth Century, An Essay on the Historiography of 

Arabic Philosophy’, op. cit., p.  5 

 115"يُاصخذاسولضوخذاس لثيّخذلةذاسقلنذاس رلي :ذاؾب سخذلةذزصطغلاليخذاسولضوخذاس لثيّخ"ىذصجقذذكلدىذصذاالةلذزيضبًذيازليذغ ربسىذ



 

   

الغةذ ةىذس لدذاألؽإلباذلةذاسةُاصبدذاسولضويّخذك بذلةذاسةُاصبدذااصلايّخذظلاذاسض اتىذ هةذزؽإلباذرؾ لذي نذ

ذزنذيؾقّقذيُسذاسولضوخذااصلايّخذغبيبراذاسنةليّخذ اسزلث يّخم

ااصععلايّخذي إلعع ذزنذرقعع اذثععة ُذا ععّمذلععةذاغنععبتذيُصععةذاسةُاصععبدذذ س ععّ ذاعع ذاسنبلعع ذاسزععلكيلذثععأّنذاسولضععوخ

ااصلايّخذ اسولضوخذا بًمذ سيشذثةبٍتذزّنذي ُهبذلةذرط يلذاسةُسذااصلاّةذ ذؽة يذسا؛ذاذذي إل ذزنذرضعبهمذلعةذ

ق  عبذرغةيةذاو  ااذ قضبيبدذ طلائقاىذك بذي إل ذزنذرإل نذاويةحذلةذظلمذاسزوضيلذ يُاصعخذاسؾعةيشذ اسوقعاذ طلائ

يُاصخذالقةيّعخمذ ي إلع ذطج عبًذزنذرضعبهمذلعةذاذكعبتذاسؾعّشذاسنقعةّيىذسعةىذاس عز لّمىذ ااعزلاذاجعبيمذاسزوإليعلذاس نطقعّةذ

 رإلععليشذقععيمذا صععزقللذ ا عز ععبيذ اسز ّةييّععخذ اس  رعع ظيّخذ اؽزععلااذاسععلزيذاس ةععبس،ذ غيععلذذسعع مذاّنذاسولضععوخذ

صلايّخذلةذرغةيةذخسيبدذاسو عمذ ر صعيهذزلعقذاسنةعلذ لعزؼذظ  ابًذرضبظةذاس رزغلي ذلةذاةزل،ذؽق لذاسةُاصبدذاا

ثبةذاسزأ ي ذ اسنقةذظلاذا،لاظيامذ اذاذكبنذاألالذكلس ذثبسنضعجخذاسعاذاسعة ُذاسعليذي إلع ذزنذرضعطلهذثعاذاسولضعوخذ

ااصلايّخذلةذيُسذاسةُاصبدذااصلايّخىذل  ذي إل ذر،ّ ُذاضبه خذسلةُسذاسولضوّةذااصعلاّةذلعةذااعبثعخذظع ذ

بذاسولضوخذاس  ب لح؟ذال مىذسإل ذثبسةُعخذذار بذاسزةذيضبهمذثاذاسجؾشذلةذاسولضعوبدذاسقةي عخذ اسلرينيّعخذ رعبُيخذقضبي

اس ل اذلعةذرضعليظذاسضع تذظلعاذقضعبيبذظل يّعخذز ذللضعويّخذز ذلعزؼذخلعب ذعةيعةحذلعةذاسجؾعشمذ  ذاعلاتذلعةذزالّعاذكلّ عبذ

ىذ لعةذاس قبثع ذلعهّنذالةلرنعبذاسي عبذرةعّ ذصعطؾيّخذكلّ عبذر ّرؾذذقضبيبذربُيةيّخذزاإل ذل عمذقضعبيبذخاليّعخذزكضعلذلعأكضل

الزقلدذاساذاس  قذاسزبُيةّةمذغيلذزالّاذ ثّةذا ذاسزنجياذظلاذزالّنبذيغتذز ذالؾّ  ذاسولضوخذااصلايّخذاسؾةيضخذزكضلذاّ بذ

اذاسعاذاألثعةذك عبذرؾز  ىذليغتذز ذالنزةلذان بذاعبثبدذظ ليّخذ خاليّخمذلبس وإّللذسيشذالجيّبًذ ظ،لذاس  صع ظيّخذقعةذ سّع

صجقذذااكبُح؛ذاذذ ثّةذا ذؽ، لذرلاكمذلةذهلاذاسزةّ،صذربُيةبًذ رلع عخذ اثعةاظبًذثبسلغعخذاس لثيّعخذز ذغيلهعبمذ

سقةذزرؾذذاسولضوخذااصلايّخذرةّ،،بًذا ذثي ذرةّ،،بدذزخلىذس بذقضبيبهبذاسزعةذيطّ ُهعبذزهل عبذلعةذروعبظل مذ

ةزل،ذثقبعذاس بسمذ ثلغبدذاةزلوخمص اتذلي بذثين مذز ذثين مذ ثي ذغيلهمذلةذا
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 بذاس  عباذاسزبُيةيّعخذاسزعةذي إلع ذلذ

ذزنذيضطلهذث بذياُص ذاسولضوخذااصلايّخذاسي ا؟

ا ذاس ؤّكعةذزالّعاذسعيشذكعّ ذاعبذينضعتذاسعاذاسولضعوخذااصعلايّخذععزتاًذان عبىذ  ذيإل ع ذي ُهعبذلعةذااعبثعخذظع ذ

اسولصوخذاس ضل ي ذلةذااعبثخذظ ذث  ذاألصئلخذاع ذزالاضذاس ،لذ ززابرامذي إل ذطج بًذزنذرضزض لذاضبه بدذ

انةع ُذرعبُيخذاسولضععوخذ اسوإلعلذظ  اعبًىذسإلعع ذيغعتذزّ  ًذاسز عّلتذظلععاذهعلدذاسولضعوخذ اريبال ععبذاع ذا،عبيُهبذ لععةذ

صيبق بذاسزبُيةّةمذسلس ذرجقاذاسغبيخذاسق، ىذلةذاسزا ذاسلاه ذهةذاظبيحذا ظزجبُذس إلبالخذهلدذاسولضوخذلةذربُية بذ
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يلهبمذ س ّ ذزهّمذاعبذااصلايّخذسمذر ةذرإلزتذاسي اذثبسلغزي ذاس لثيّخذ اسوبُصيّخذلؾضتىذ االّ بذ بُدذرإلزتذزيضبًذثبألس باليّخذ ااالغليزيّخذ اسولالضيّخذ غذلبسولضوخـذ

 خبّ عخذااالغليزيّعخىذ كعلس ذظعةاذايعلتذذقةذيؤخلذاسي اذظلاذابذيإلزتذثبس لثيّخذؽعةيضبًىذظ  اعبًىذاالغلقعاذ ظعةاذاضعبيلراذس عبذينعزظذلعةذاسلغعبدذاأل ُثيّعخذاسؾةيضعخى

اس ل عّةذكعلقبًذ غلثعبًىذ االّ عبذذاس نبيخذاسلزاخذسلغبدذاسقةي خمذ سيشذظيجبًىذطج بًىذز ذالإلزتذثباالغليزيّخىذاسزةذهةذسغخذاس لمذاسي اذاسزةذيقليهعبذكعّ ذارعزغ ذثبسجؾعش

ذماس يتذزنذ ذالضبيلذابذيضزغّةذلةذاسجؾشذاس ل ّةذظلاذاس ضز ىذاسة سةّذ



 

   

ك بذلةذربُيخذاسولضوخذاس بّامذ ؾيؼىذسقةذ لالبذال لتذزكضلذظن بذاّ بذكبنذظلياذاألاعلذلعةذاسقعلنذاسزبصعهذذاسةبصّذ

ظرل؛ذاذذثي ذزيةينبذال، صذ يُاصبدذكضيلحذثلغبدذاس عبسمذاس ةزلوعخىذسإلع ذاس،ع ُحذسيضعذذاع ذاس رع ػذاسإلعبلةذ

رع تذاسعةُسمذسعلس ىذلعهّنذاس  ّ عخذذث ةىذلضّ خذال، صذكضيلحذغيلذانر ُحذ انعبطقذظز عخذكضيعلحذسعمذيضعلّظذظلي عب

اسزبُيةيّخذاأل سعاذاس طل ؽعخذظلعاذظعبرقذاس رعزغلي ذاسيع اذلعةذاسولضعوخذااصعلايّخىذاؤّصضعبدذ زلعلاياًىذهع ذار عباذ

اس رل عذاسليذثةزدذاسل ايذلةذرؾقيقذ اظبيحذرؾقيقذكضيلذا ذاسن، صذ رلع ز بذاساذسغبدذاس بسمىذ خبّ خذاساذ

خةذاسولضوخذرؾةيةاًىذلزأخلذاإلبال بذاسليذرضزؾّقذلةذااالغليزيّخذان بىذسإلةذرإل ُّ  نذلةذازنب لذاس زولضوخذظ  ابًذ اؤ

هلاذاسزبُيخمذزّابذاس  ّ خذاسضباليخىذ هةذالرجطخذثبأل ساذاُرجبطبًذرل ُيّبًىذلزإل  ذلعةذلعزؼذخلعب ذعةيعةحذلعةذاسجؾعشذ

تىذاضلًىذظع ذرلاعلحذاسإلنعةيىذثع ذا ذخلل:ذزّ  ًىذرضليظذاسض تذظلاذع االتذ زظلاذغيلذاةُ صي ؛ذابذاذال ل

ظ ذرلالحذاسوبُاثةذ اث ذصينبذ اث ذُكعةذ غيعلهم؟ذل ع ذاس ؤّكعةذزّنذاكزرعبتذال،ع صذعةيعةحذ رؾقيعقذ يُاصعخذ

اسن، صذاس ةط طخذس ؤ تذاسزلالحذص تذيغيّلذالةلرنبذاساذاسولضعوخذااصعلايّخذ يضعبهمذلعةذر،عؾيؼذكضيعلذاع ذ

اليبًىذرغب زذاسزي عبدذاسزقليةيّعخذ اسةع ضذلعةذقضعبيبذالةليعخذ ظ ليّعخذعةيعةحذز ذاألؽإلباذاسزةذاللّييهبذي نذرضجّذمذ صب

ثنةلذعةيةمذاّنذا ذكأنذاسقضبيبذاس  ليّخذاضلًذاسزعةذزصبُهعبذاسولصعوخذاس ضعل  نىذازإللّ عخذ از،عّ لخذ ازولضعوخىذزنذ

 علذاعهذاصعزض بُذرضبهمذلةذرضليظذاسض تذظلعاذث ع ذاألصعئلخذاسؾبُقعخذاسزعةذيطلؽ عبذاس غز عهذااصعلاّةذاس  ب

ذالزبئظذاسةُاصبدذاسؾةيضخذطج بًم

اّنذيُسذاسولضوخذااصلايّخذسمذيأخلذاإلبالزاذاسإلبالخىذظلاذاس ضز ىذاسجيةاغ عّةىذلةذكلّيبدذ زقضباذاسةُاصبدذ

ىذاصعلايّخذكبالعذذز ذغيعلذاصعلايّخىذثع ذاّنذانبهضعخذاسولضعوخذااصلايّخذثضجتذاصز لاُذاس  ق،ذاس نعبه ذسلولضعوخ

ىذسلس ذينجغةذيظمذهلاذاسةُسذزكضلذلعةذاسإللّيعبدذخذزق ىذزؽيبالبًىذلةذهلدذاألقضباىذألصجبةذظقةيّخذ ربُيةيّخااصلايّذ

اسزقليةيّخذ لةذك تذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذسإلةذيق اذثة ُدذكبالًىذ ذس :ذزّ  ًىذظجلذر ظي،ذازةّ،،ي ذ

ضوخذااصلايّخذظ ذيُسذاس قيةحذا ذخعللذا الوزعبػذذ يذرإل ي ذللضوّة؛ذاهذاسؾلصىذصباليبًىذظلاذل، ذيُسذاسول

ظلععاذكعع تذاسولضععوخذاعع ذع ععخىذ ررععغيهذاالوزععبػذاسجععبؽضي ذلععةذاسولضععوخذااصععلايّخىذلععةذاسقضعع ي ذا ععبًىذظلععاذزقضععباذ

اسغبا بدذاسغلثيّخذ غيلهبذ اصزؾضبُذاسج ةذاسة سّةذلةذزثؾبص مذ زالرطز مذا ذع خذصباليخ؛ذ صبسضبًىذرعةقيقذاس وعبهيمذ

صزلاريغيّخذ ارؾخذسزةُيشذا ايذظل يّخذ ذيظ يّخذ ثطلائقذظل يّخذعةسيّعخذ ذخطبثيّعخ؛ذ س عّ ذزثعلزذاضعبلذ  رهذا

ظلاذهلاذاسؾلصذزالّاذينجغةذرةُيشذظلمذاسإللاذز ذاس قبئعةىذ ذاس قيعةحذثعأس،ذ  اذاسز ليع،ىذروبييّعبًذسإلعّ ذخلعظذثعي ذ

ةذصععيبق بذاسزععبُيةّةذاععهذاغنععبتذيُسذاسولضععوخذاس لععمذ اسععةظ حمذ ُاث ععبًىذا كععزغبلذظلععاذاسن،عع صذ يُاصععز بذلعع

ااصلايّخذثبألي ادذاسضل ُيّخذا ذسغبدذقةي خذي الباليّعخذ لبُصعيّخذ صعليباليّخذ ظجليّعخىذثبارعبلخذاسعاذسغعبدذاس لعمذ

اسؾةيضخىذاهذاصزض بُذالزبئظذاسةُاصبدذاسؾةيضخذاس نر ُحذلةذاةزل،ذاسغبا بدذاسغلثيّعخذث ةزلع،ذاسلغعبدذ اسزوبظع ذ



 

   

يععلاًىذلععزؼذرإل ينععبدذعةيععةحذظلععاذاضععز ىذاس بصععزلذ اسععةكز ُادىذ ررععغيهذرإل ينععبدذ زثؾععبسذاز ععّةيحذا  ععبمذ زخ

ذاسزةّ،،بدذرضزض لذال، صذللصوخذااصلام

اسولضعوخذ اسةُاصعبدذااصعلايّخىذ لعةذكلي  عبذسعمذرغعةذاإلبالز عبذذاّنذقةُذاسولضوخذااصعلايّخذزنذيزنبزظ عبذاغعب 

اسلئقخذث بىذظلاذابذيجة ىذلةذاس بس ي ذاسغلثّةذ ااصلاّةذظلاذاسض اتذاهذاصزضنبتادذقليلخذععّةام
47
 كله عبذيقعّةاذذ

 عو بذري س عيعبمذر،ّ ُاًذاةزلوبًذظن عب:ذينةعلذاسي عبذاألّ لذث  عو بذللضعوخذاع ذاسةُععخذاسضباليّعخىذ يقعّةا بذاسضعبالةذث 

لةُسذاسولضوخذيؾزضعن بذث  عو بذععزتاًذاع ذرعبُيخذاسولضعوخذ لعةذاآلنذالوضعاذ ذي سي عبذا ذاغعب ًذهبارعيّبًذاقبُالعخذ

ثغيععلدذاعع ذاسععةُ سىذاذذرإلععبيذث عع ذاألقضععباذرؾ،ععلهبذلععةذث عع ذال،عع صذاسوععبُاثّةذ اثعع ذصععينبذ اثعع ذُكععة؛ذ

اعع ذرععبُيخذاسوإلععلذ اسؾضععبُحذااصععلايّي ذ ذ يؾزضععن بذز ذ ععبُذيؾزضععن بذيُسذااصععلايّبدذث  ععو بذعععزتاًذ

ذرزغب زذلياذاسولضوخذااصلايّخذظزجخذاس قيةحذ ظلمذاسإللاذلةذاسغبستم

 اذاذكنّبذاللؽعذرزايةذا هز باذثبسولضوخذااصلايّخذلعةذزقضعباذاسةُاصعبدذااصعلايّخذ ررعغيهذاسجؾعشذلي عبذلعةذ

ايّخذلعةذاس عبسمذااصعلاّةىذظ  اعبًىذرؾعب لذاعبذزاإلع ذروبيي عبذاس بسمذاسغلثعّةىذلعهّنذكلّيعبدذ زقضعباذاسةُاصعبدذااصعل

ثرععإل ذاجبكععلذز ذغيععلذاجبكععلذظجععلذُثط ععبذثبس قيععةحذز ذاللاغ ععبذاعع ذاؾز اهععبىذاذاذاصععزضنينبذثععل زذ ظععةذاؾزرععمذ

ثأهّ يز بذهنعبذ هنعباذزؽيبالعبًىذك عبذهع ذاسؾعبلذلعةذرع الشذ اس غعلةذظلعاذصعجي ذاس ضعبلمذ اذاذكبالعذذثعلااظذاسولضعوخذ

سذزكضلذلةذزقضباذ ا بهةذاسةُاصبدذاس لثيّعخذ ااصعلايّخذلعةذاسغبا عبدذاسغلثيّعخىذلهالّ عبذرغعةذذار عبذااصلا ُّ يّخذرة

زكضلذلةذعبا بدذاس بسمذااصعلاّةىذظلعاذاعبذيجعة ىذلعةذزقضعباذاسولضعوخىذ هعةذزقضعباذقليلعخذ اؾ،ع ُحذلعةذكلّيعبدذ

يلحذرنزةلذهلدذاسغبا عبدذظلعاذاضعز يبدذظعّةح:ذؽةيضخذاسنرأحذ غيلذا ّ  خذظلاذع ي  بمذ  كّ ذزّنذاغ  يادذكض

 س ععّ ذظلععاذُزصعع بذرععل ُحذيظععمذ ر صععيهذيُسذاسولضععوخذااصععلايّخذلععةذزقضععباذاسولضععوخذاععهذرععل ُحذر  ععيمذهععلدذ

األخيععلحذظلععاذاةزلعع،ذاسإللّيععبدذاعع ذع ععخىذ االرععبتذثععلااظذ زقضععباذ  ؽععةادذاسولضععوخذااصععلايّخذ ر  ي  ععبذظلععاذ

ةُاصععبدذااصععلايّخذلععةذُثعع عذاس ععبسمذااصععلاّةذاعع ذع ععخذزخععلىمذ سنععبذظعع يحذاسععاذاسغبا ععبدذاسزقليةيّععخذ زقضععباذاس

ذاس  ر عم
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خذز ذاضعزقلّخذاع ذ س ّ ذعبا بدذايلانذررإّل ذهلاذا صزضنبتىذاساذؽّةذاعبىذألصعجبةذربُيةيّعخذسعيشذهنعبذاغعبلذاسةع ضذلي عب؛ذاذذ ذرةلع ذعبا عخذايلااليّعخذؽإل ايّعـذ

اع عزاًذظع ذكع جيّخذذيقعّةاذظلرعبًذيُسذلةذاسولضوخذااصلايّخمذاالةلىذظلاذصجي ذاس ضبلىذاقبسعخذخيعخذحذؽ يعةذُرعبذظع ذ"اسولضعوخذلعةذايعلانذاس  ب علح"؛ذؽيعشذ

ذ:اسولضوخذااصلايّخذ اةاُص بذ ؽض ُهبذلةذاسغبا خذ اس  بهةذاس زةّ،،خذ اس غلّدذ ااظلاذلةذايلان

Hamidreza Ayatollahy, «Philosophy in Contemporary Iran », Revista Portuguesa de Filosofia, T. 62, Fasc. 2/4, Entre 

Razão e Revelação: A'Lógica' daDimensão Semíta na Filosofia / Between Reason and Revelation: The 'Logic' of the 

SemiticDimension in Philosophy (Apr. - Dec., 2006), pp. 811-    



 

   

 الئحة الملا ع"

ًل الم ل لـذزي ةذزث ييخى"ه ذصّ خذللضوخذظلثيّخذؽةيضخ؟"ىذاغلّخذ  2007ىذ141-140ىذظةيذالركل ال لغ

ذ1957اس لثيّخىذاسقبهلحىذتذاسإلزتذىذرلع خذظبيلذزظيزلىذياُذاؽيباغن  شة  اللشةٌلةـذاُالضذذُينبنىذ

ًل غللمللع الم ل لـذثنضبسمذؽ ي ىذ"رأّالدذلةذا بُصخذ'اسولضوخ'ذثبس غلة"ىذر  :ذ ىذانر ُادذكلّيخذأعمل  دة ا الركل الرلّر

 1993ىذ23ضلخذالة ادذ انبظلادذُقمذاآلياةذ اس ل اذااالضباليخذثبسلثبطىذصل

رلع خذص يةذاسج صإلل يىذذاؾب سخذلةذزصطغلاليخذاسولضوخذاس لثيّخ"ذاس رلي :"يُاصخذاسولضوخذاس لثيّخذلةذاسقلنذذـذيازليذغ ربسى

 2012ىذ159-158ىذاس ةيذالركل ال لغً الم ل لاغلخذ

ذ1981ىذ5 ضخذاس لثيّخىذثيل دىذطمىذرلع خذظجةذاس بييذزث ذُيةحىذياُذاسنتل ٌخ الرلّرة فً اإلسيمـذييذث ُىذ

 1406/1986اطج خذياُذاس لةىذر الشذىذالمةا ا الكيٍّلة غلفلٌقٍة إلى ظهو  األش لٌلةظجةذاس غيةذث ذؽ ةحىذـذ

ذ1984/ـه1404س لثيّخىذىذثيل د:ذياُذاسن ضخذاّنلهج البحث عنة ّركللي اإلسيمـذظلةذصباةذاسنّربُىذ

ذ2004ىذ45اس ةيذذىالكلمةـذاؾ ةذاس ضزيليىذ"اسولضوخذااصلايّخذاس  ب لحذ رؾّةيبدذاس ن ظذاسؾةاصّة"ىذاغلخذ

ذ/http://www.oxcis.ac.ukذـذالكزذزكضو ُيذسلةُاصبدذااصلايّخ

ذزبثهذسإللّيخذيُاصبدذخصيبذ اسرل ذاأل صظذلةذعبا خذكباجليةطالكزذاسةُاصبدذااصلايّخىذالكزذاألايلذ سيةذث ذطللىذاسـذ

http://www.cis.cam.ac.uk/ذ

ذhttp://www.kolieh.com/colperiod.phpذـذا قهذاسغبا خذاسة سيّخذسل ل اذااصلايّخ

  ـذا قهذاسلاثطخذاس بس يّخذسةّليغةذاألزهلذ)كلّيخذاسةُاصبدذاس لييّخذااصلايخذثنبدذثب صإلنةُيّخ(

http://waag-azhar.org/drasat_3.aspx 

ذ/http://arts.kuniv.edu.kw/wsذا قهذعبا خذاسإل يذىذكلّيخذاآلياةىذقضمذاسولضوخـذ

ذر ُ الز ىذقضمذاسولضوخـذا قهذعبا خذ

http://www.philosophy.utoronto.ca/people/faculty-by-research-areas/ذ

ذيخذاس ل ىذك جخذاسولضوخا قهذعبا خذسنةنىذكلّذـذ

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/philosophy/people/staff/academic/index.aspx 

ذhttp://www.fod.ma/licence.htmlذاسقل يّي كلّيخذز  لذاسةي ذثزط انىذعبا خذا قهذـذ

 ا قهذكلّيخذز  لذاسةي ذ اسةظ حذااصلايّخذثني ذثطنطبىذعبا خذاألزهلـذ

http://www.azhar.edu.eg/osoltanta/departs.html 



 

   

ذا قهذكلّيخذز  لذاسةي ذ اسةظ حذثبس ن، ُحىذعبا خذاألزهلـذ

http://www.azhar.edu.eg/osolbfac_mansora/branches.htmذ

 ـذا قهذكلّيخذاآلياةذ اسؾضبُحذااصلايّخذثغبا خذاسزيز الخذ

http://www.univ-emir.dz/faclettre/indexlettre4.php 

 ا قهذكلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذثأص انىذعبا خذاألزهلـذ

http://www.azhar.edu.eg/derasataswan_bfac/departments.html 

ذhttp://www.qfis.edu.qa/home-arذا قهذكلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذثغبا خذقطلـذ

ا قهذكلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذثني ذثبسقبهلحىذعبا خذاألزهلذـذ

http://www.azhar.edu.eg/bfac/drasat_cairo/dprts.htmذ

ذ/http://www.chariaafes.comذا قهذكلّيخذاسرلي خذثوبسىذعبا خذاسقل يي ـذ

ذalger.dz/-ueislamiq-www.facـذا قهذكلّيخذاس ل اذااصلايّخذثغبا خذاسغزائل

ذhttp://www.ceik.rnu.tn/Site_ar/index.phpذـذا قهذالكزذاسةُاصبدذااصلايّخذثبسقيل ان

ذـذا قهذا  ةذاسةُاصبدذااصلايّخذثبسغبا خذاسؾّلحذثجلسي 

http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/islamwiss/index.html 

ذ/http://www.mcgill.ca/islamicstudiesذا قهذا  ةذاسةُاصبدذااصلايّخذثغبا خذاغي ـذ

ذذا قهذا  ةذر ابسذثغبا خذك س اليبـذ

http://www.thomasinstitut.uni-koeln.de/11471.html?&L=1 

 زايةذثباابُادذاس لثيّخذاس زؾّةحا قهذا  ةذيُاصبدذاس بسمذااصلاّةذثغبا خذـذ

http://www.zu.ac.ae/main/ar/iiws/index.asp 

 كلّيخذاس ل اذااالضباليّخذ ا عز بظيّخذ اس ل اذااصلايّخذثغبا خذثبرنخىذقضمذاس ل اذااصلايّخذا قهـذ

http://fac-shss-islamiques-ar.univ-batna.dz/index.php/formationlicence/licencesi 

 /http://nelc.yale.eduذا قهذالكزذسغبدذ ؽضبُادذاسرل ذاأل صظذثغبا خذيبئ ـذ

ذذـذا قهذالكزذاسةُاصبدذاسرل ذاأل صطيّخذ ااصلايّخذثغبا خذالي ي ُا

 http://meis.as.nyu.edu/page/homeذ

ذhttp://arabic.georgetown.eduذـذا قهذقضمذاسلغخذاس لثيّخذ اسةُاصبدذااصلايّخذثغبا خذع ُطذرب ن

ذhttp://humanities.tau.ac.il/arabic_engا قهذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذثغبا خذر ذزثيتذـذ



 

   

ذذhttp://sydney.edu.au/arts/arabic_islamicـذا قهذقضمذاسةُاصبدذاس لثيّخذ ااصلايّخذثغبا خذصيةالةذ

 ـذا قهذكلّيخذاسةُاصبدذااصلايّخذ اس لثيّخذثني ذثقنبىذعبا خذاألزهل

http://www.azhar.edu.eg/bfac/derasat_qena/osol.htm 

 http://www.azhar.edu.eg/ossol_menouf/koleya.html ذـذا قهذكلّيخذز  لذاسةي ذث ن ليخىذعبا خذاألزهل

 اسةينيّخذثغبا خذسنةنذا قهذقضمذاسزي س عيبذ اسةُصبدـذ

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/trs/index.aspx 

ذ/http://www.islamicstudies.harvard.eduذا قهذالكزذاسةُاصبدذااصلايّخذثغبا خذهبُلليـذ

ذhttp://www.soas.ac.uk/islamicstudiesذا قهذا  ةذاسةُاصبدذاسرلقيّخذ االليقيّخذثغبا خذسنةنـذ

Dimitri Gutas, ‘The Study of Arabic Philosophy in the twentieth Century, An Essay on the 

Historiography of Arabic Philosophy’, British Journal of Middle Eastern Studies      ),م(    ذ 

Hamidreza Ayatollahy, «Philosophy in Contemporary Iran », Revista Portuguesa de Filosofia, T. 

62, Fasc. 2/4, Entre Razão e Revelação: A'Lógica' daDimensão Semíta na Filosofia / Between 

Reason and Revelation: The 'Logic' of the SemiticDimension in Philosophy (Apr. - Dec., 2006), 

pp. 811-    
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