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* أضكٌ ٓؤُّكق ٛكه ٙثُراثةككز ثألةكضج اٝدك س ٓٞا٣سكٖ ػِكك ٠صلؿّكِ ٚدوك ث ر ٛكه ٙثُض ؽٔككز ٝػِك ٠صػك٣ٞذجصٝ ٚثهض ثفجصك ٚثُٔل٤ككرر ؽك ّرثٝ ،هكر ٗذّٜكش ػِكك٠
دؼؿٜج كٞٓ ٢ثؾؼٜج؛ ًٔج أضٌ ثألةضج دّ٘جغ ثُذُؼ ّزثص ٢ػِٓ ٠سجػرص ٚثٌُ ٔ٣ز ك ٢صره٤ن ص ؽٔز دؼؽ ثُؼذجاثس ٝثُٔػطِقجس ك ٢ػِْ ثُلِي ٝؿ٤ك
ُيٝ ٢ٌُّ٘٘ .فر ١أصق َّٔ ٓسؤّ٤ُٝز ٓج هر ٣طٞح ٛهث ثُؼَٔ ٖٓ ٗٞثهع(.ثُٔض ؽْ).
**
صخك ّػ اٝدك س ٓٞا٣سككٖ ٓكٖ ؽككجٓؼضٛ ٢كجاك و ًُٓٞٞٝذ٤ككج٣ٝ ،طكضـَ فجُ٤كج اةكك٤ي ضكؼذز ثُككر ٖ٣دٌِّ٤كز دككٞو Bowdoin College ٕٝكك ٢دٞاصالٗككر
(ثُٞال٣جس ثُٔضّقرر ثألّٓ٤ٌ٣ ٤ز)؛ ف٤ظ ِ٣و ٢واٝة ٚك ٢هؿج٣ج ثُؼِْ ٝثإلةالّ ٝثُٜٞ٤وّ٣زٝ .صض ًّز ثٛضٔجٓجص ٚثُذقغّ٤ز أةجةج ػِ ٠إد ثز ٌٓجٗز ثُؼِْ (ثُؼِكّٞ
ثُطذ٤ؼّ٤ز ٝػِْ ثُلِي دجُخػٞظ) ك ٢ثُ٘ػٞظ ثُرّ٤٘٣ز ثإلةالّٓ٤ز ٝثُٜٞ٤وّ٣ز ًٔج ك ٢صجا٣خ ثُؼِ ّٞثإلةالّٓ٤ز ٖٓ صلسًٝ ٤الّ ٝؿٛ ٤جٝ .هر ٗط أدقجعكج
ي انفكزٌّخ (ثُػجوا ػكٖ وثا اٝصِ٤كرػ ػكجّ ٝ 2007ثُقكجةز ػِك٠
ػر٣رر كٛ ٢هث ثُٔؾجٍ ٖٓ ،أد زٛج ًضجح اإلسالو ٔانعهى ،سٍزح َظبو انذٌٍ انٍُسبثٕر ّ
ؽجةزر ثُس٘ز ك ٢إ ٣ثٕ ػجّ (.)2009ثُٔض ؽْ).

Robert G. Morrison, “Natural Theology and the Qur'an,” Journal of
Qur'anic Studies, Volume 15, Issue 1, 2013, pp. 1-22.
ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّٛ ٢ك ٞهك ث ر ًضكجح ثُطذ٤ؼكز ،ال ًضكجح ثُكٞفٓ ،٢كٖ أؽكَ ٓؼ ككز هُ .1وكر ٗطكع ػِكْ
ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ،٢دٞغلٓ ٚذقغج زث ُٚٝػِٔكج ثإلُّ٤ٜكجس ،وثخكَ صكجا٣خ ثُ٘ػك ثّٗ٤زٓ ،كغ ٓكج أعجاصكٓ ٚوكجـغ ٓكٖ
ثُؼٜر ثُؾر٣ر (ثُ ٓٝجٕ  20 :1ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍ) ٖٓ إٌٓجٗ٤ز ٓؼ كز ه ك ٢ؿ٤جح ثُكٞفّ .2٢
إٕ أضك ٜػٔكَ
ك ٢ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ٞٛ ٢ػَٔ ٤ُٝجّ دج( William Paley ٢ِ٣س )ّ 1805 .دؼ٘كٞثٕ اإلنٍّٓتبد انطجٍعٍّتخ
أٔ أدنّخ ٔجٕد هللا ٔصفبرّ ،جًعذ يتٍ يظتبْز انطجٍعتخٝ .3هذكَ ُكيً ،كجٕ ـٓٞكج

ثإلًكThomas ٢٘٣ٞ

( Aquinasس )ّ 1275 .هر هك ّرّ أوُّكز كك ٢ةك٤جم اٝؿ ثإلُّ٤ٜكجس ثُطذ٤ؼّ٤كز ًٝكجٕ اٝدك س د٣ٞكَ Robert
( Boyleسٜٓ )ّ 1691 .ض ّٔج دجُٔٞؾٞعٝ .4دجُٔغَ٣ ،ط ٤ثُو إٓ إُ ٠ػؾجةخ ثُطذ٤ؼز ك ٢ة٤جم أوُّض ٚػِ٠
ٝؽٞو ه ٝهراصّ .5ٚ
إٕ ٓ٘جهطز ثُو إٓ كط ر ثُذط ٝثُق٘لج (ؽٔغ ف٘٤ق) ،6ؽ٘ذج إُ ٠ؽ٘كخ ٓكغ ثةضقؿكجاٙ
ػؾجةخ ثُخِن دٞغلٜج وُ٤ال ػِٝ ٠ؽٞو ه ٝهراص ،ٚصؼّ٘ ٢
إٔ دؼؽ ٓٞؾكٞػجس ثُوك إٓ ػِك ٠ثألهك َّ ٌٔ٣كٖ
ٓؼ كضٜككج و ٕٝثُ ؽككٞع إُكك ٠ثُككٞفٝ ،٢أّٗككٓ ٚككٖ ثُؾككر ٣ثةضٌطككجف ٓٞؾككٞع ػِككْ ثٌُككالّ ثُطذ٤ؼك ّ ٢ككك ٢ثُلٌك
إٔ ثأل٤ّٔ ٛز ثُؼج ّٓز ُط ٣ؼز ثُٞف ٢كك ٢ثإلةكالّ ٝثُٔكهٛخ ثُخكجظّ كك ٢ثُ٘سكخ ص٘ذّك ٚػِكّ ٠
ثإلةالٓ ّ .7٢ؿّ ٤
إٔ
 1ثٗظ
Matthew Barker, Natural Theology, or the Knowledge of God, from the Works of Creation; Accommodated and
Improved, to the Service of Christianity (London: Printed for Nathaniel Ranew, 1674; accessed through
http://eebo.chadwyck.com), B2v.
٘٣ذـٓ ٢وجاٗز ٛه ٙثُٞثؽذجس دضِي ثُضٗ ٢ؼ كٜج ػٖ ـ ٣ن ثُٞف ٢كوف (دجاً  ،انالْٕد انطجٍعٍ ًّ ،أ ٝ 5ؽً .)ٚضخ دجاً " :أػ٘ ٢دكجُالٞٛس ثُطذ٤ؼك ّ،٢
ٓ ٞٛٝج هر ٣ل ٜٚٔثُؾٔ٤غ ،صِي ثُٔؼ كز دجهلل ٝٝثؽذ٘ج إزث  ،ٙثُض ٢هر ٣وٞو ؾ ٞثُطذ٤ؼز ثإلٗسجٕ إُٝ ،ٚ٤ثُض ٢صضطٌ َّ ٖٓ اٝفك ٚأ٣ؿكجّ .
إٕ غكٞار ه ػ٘كر
ثإلٗسجٕ ك ٢أ ٍّٝخِو ،ٚثُٔؤصٖٔ ػِٜ٤ج كك ٢ثُٔؼ ككز ًٔكج كك ٢ثُورثةكز ٝثُٔؼ ككز ثُضكً ٢جٗكش ٥وّ ػكٖ خجُوكٛ ،ٚك ٢كك ٢ؽكز ٜٓ٘كج ًِٔكز ٓزاٝػكز ٝغكلز
ٝؽٞو ٙثُٔ٘وٞش ك ٢اٝف ،ٚثُه ١ص ؽٔ ٚثُذؼؽ verbum εμφυτoν؛ ٝك ٢ؽز آخ ٛكٗ ٢ضكجػ ٓكج هكر صضٞغّكَ إُ٤ك ٚهكرار ٌِٓضك ٚثُؼوِّ٤كز ثٌُذ٤ك ر ٓكٖ
أػٔككجٍ ثُخِككن؛ إ ٓككٖ خالُٜٔككج ٓؼككج ٣ط ك ّ
ن ـ ٣وكك ٚإُكك ٠ه دٞغككل ٚؿج٣ضكك ٚثُوػككٓٝ ."ٟٞككٖ أؽككَ وػككْ كٌ صكك ،ٚثةضطككٜر دككجاً د ك (ثُ  ٓٝكجٕ .)20 :1
ٓٝقجؾ ثس ؽ٤لٞاو  (www.giffordlectures.org) Giffordك ٢ثةٌضِ٘رث صطٜر ػِ ٠ثالةضٔ ثا ثُقجُُ ٢ؼِْ ثُالٞٛس ثُطذ٤ؼ ّ.٢
;)Romans 1:20 (NRSV

2

ف٤ظ ٗو أ٘ٓ" :ه خِن ثُؼجُْ ّ
ًجٕ ٣ض ّْ ك ْٜهراصٝ ٚـذ٤ؼض ٚثإلُّ٤ٜز ثألزُّ٤ز ٘٣ٝظ إُٜ٤جٓ ،غ أّٜٗج ؿ ٓ ٤ةّ٤ز ٖٓ ،خالٍ ثألض٤ج ثُض ٢خِوٜج".
3

William Paley, Natural Theology, or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity: Collected from the
Appearances of Nature (Albany: Printed for Daniel and Samuel Whiting, 1803).
4

Peter Harrison, ‘Natural Theology, Deism, and Early Modern Science’ in Arri Eisen and Gary Laderman (eds),
Science, Religion, and Society (2 vols. Armonk, NY and London: M.E. Sharpe, 2007), vol. 2, pp. 426–33, at pp.
427–8.
5
ؼ لْ ٝ
ف
ثخكضِالل ِ
كن ثُسَّك لٔج لٝث ِ
صض٘جٛ ٍٝه ٙثُراثةز دؼؿج ٖٓ ٛه ٙث٣٥جس؛ ثٗظ  ،ػِك ٠ةكذ َ٤ثُٔغكجٍ ،ةكٞار ( 3آٍ ػٔك ثٕ) آ٣كز ( ،190إ َّٕ كِك ٢خ ْلِ ِ
س لٝثأللاْ ِ
ُ
ْ
َّ
أ
َّ
ح).
جا ٣٥لج ٍ
س أل ٢ُِ ْٝثألُذلج ِ
ثُِ ْ َِ ٤لٝثُٜ٘ل ِ

ي ُِِرأ ِٖ ٣لفِ٘٤لًج كِ ْ
ن َّ
ط ل رل َّ
ي ثُرأْ ُٖ٣ثُول٤أ ُْ لُٝل ٌِ َّٖ أل ًْغل ل ثَُّ٘ج ِ لال ٣ل ْؼِل ُٕٔٞل )،
هِ ل ُِ ل
 6ةٞار ( 30ثُ  )ّٝآ٣ز ( :30كلعلهِ ْْ لٝؽْ ٜل ل
هِ ثَُّضِ ٢كلطل ل ثَُّ٘ج ل لػِل ْٜ٤لج لال صل ْذ ِر ٣لَ ُِخ ْلِ ِ
إٔ ًِٔز كط ص٘طن د لا ،ال دضج ٓ دٞـزّ ،
٣هً ًال ثٌُِٔض ٖ٤ف٘٤ق ٝكط رٓٝ .غ ّ
كئٕ ثُذ٤ؿج٣ ١ٝوك أ ثٌُِٔكز دٞغكلٜج ثةكٔج (أَتٕار انزُشٌتم (ؽكز ثٕ،
دٝ ٤س :وثا ثٌُضخ ثٌُِّ٤ز ،)1988 ،ػ ،2 .ظ.)220 .
Alistair McGrath, Open Secret: A New Vision for Natural Theology (Oxford: Blackwell, 2009), p. 181:

3

7

ّ
ٝألٕ ثُطذ٤ؼكز صقضك ١ٞػِك ٠دؼكؽ ثألضك٤ج ثُضكٛ ٢ك ٢فك ثّ ،8ككئ ّٕ
صلجغٗ َ٤عّ ثُٞف ٢ال صخِ ٖٓ ٞأّ٤ٔٛز.
ًضجح ثُطذ٤ؼز ُٖ ٣ؤخه ػِ ٠هرّ ثُٔسجٝثر ٓغ ثُط ع.
٣سضٌطككق ٛككهث ثُٔوككجٍ ً٤ككق ّ
إٔ ع ّٔككز أوُّككز ،كك ٢إةككالّ ٓككج هذككَ ثُؼػك ثُقككر٣ظٌٔ٣ ،ككٖ ثُضؼك ّف ػِٜ٤ككج
دٞغلٜج ص٘ضٔ ٢إُ ٠ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ٢أ ٝاٝفكٓ ٚكغ ّ
إٔ ثُٔضٌِّٔكُ ٖ٤كْ ٣سكضخرٓٞث ٛكهث ثُٔػكطِـ كك٢
ُي ثُٞهشٓٝ .غ ُيً ،جٕ ع ّٔز صٔ٤٤ز دٓ ٖ٤ج  ٌٖٔ٣إٔ صخذ دك ٚثُطذ٤ؼكز ػكٖ هٓ ،كغال ػكٖ فٌٔضكٝ ٚهراصكٚ
ٝػ٘ج٣ضٓٝ ،ٚج ُِ ٌٖٔ٣طذ٤ؼكز إٔ صخذك دك ٚػكٖ ثُٞثؽذكجس ثُرّ٤٘٣كز؛ أّ ٝ
إٔ ثُطذ٤ؼكز هكر صخذك دكذؼؽ ثُٞثؽذكجس
ثُرّ٤٘٣ز ثُؼج ّٓز ٌُٖٝ ،دجُضعً٤ر ال ؽٔ٤ؼٜج دجُضلػُ .9َ٤ور ٝؾكغ ٗجغك ثُكر ٖ٣ثُذ٤ؿكج( ١ٝس،)1316/716 .
ٓٞؾٞع ٛهث ثُٔوجٍ ،درٝا ٙه٤كٞوث ػِكٓ ٠كج ٌٔ٣كٖ ُِٔك

إٔ ٣ؼِٔك ٚػكٖ ه وٓ ٕٝسكجػرر ثُكٞفُ( .10٢وكر صك ّْ

صقر٣ر صجا٣خ ٝكجر ثُذ٤ؿج ١ٝك ٢ػجّ  1286/685أ ،111293/692 ٝؿّ ٤
إٔ واثةز فر٣غز صغذش صجا٣خ -6
ٝ .)121316/715ك ٢ثٗٝ٥ز ثألخ ٤ر ،صق ّرط ـجام آؿجٕ ػٖ ثٌُ ٕٞدٞغلً ٚضجدج ٓٞفٓ ٠غَ ثُو إٓ.13
"ال ٣ؼض ف ثإلةالّ دٔؼ كز فو٤وّ٤ز دجهلل خجاػ ثُو إٓ [ًهث!]ٓ ،غ ٤ث غؼٞدجس فو٤وّ٤ز كٝ ٢ؽ ٚأ ّ
ٓ ١لُ ّٜٞؼِكْ ثٌُكالّ ثُطذ٤ؼك ّ٘٣ ."٢ذـك ٢إٔ صػك ّقـ ٘ٛكج
ًِٔز ثُو إٓ دٌِٔز "ثُٞف"٢؛ ؿّ ٤
إٔ ثُو إٓٓ ،ك ّر أخك ٣ ،ٟسكضرػ ٢ثُطذ٤ؼكزٛٝ ،كهث ٛك ٞثُسكذخ ثُكه٣ ١لسّك ُٔكج ث ٗؾكر ٓ٘جهطكجس أٝةكغ كك ٢ةك٤جم ػِكْ
ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ٢ثإلةالٓ ّ ٢ك ٢ػِْ ثُضلسٝ . ٤إ ٣سضطكٜر ٓكجًـ ثط (ظ )182 .دؼٔكَ ا٣ضطكجاو ك ثٗكي ٝٝ Richard Frankهكق ػِكّ ٠
إٔ ػِكْ ثٌُكالّ
 ٌٖٔ٣إٔ ٣طَٔ أ٣ؿج ٓ٘جهطجس ك ٢ة٤جم ثُالٞٛس ثُطذ٤ؼ ّ ،٢كئّٗ ٚهر كّ ْٜ
إٔ ثُـزثُ ٢ال ٘٣ضور ػِْ ثٌُالّ كقسكخٌُّ٘ٝ ،ك٘٣ ٚضوكر ثُؼوالّٗ٤كز دطكٌَ ػكج ّّٛٝ ،كٞ
اأً ١طكق ك ثٗكي ٗلسك ٚز٣لك( ٚثٗظك انغشانتً ٔانًذرستخ اعرتعزٌّخ [دجإلٗؾِ٤زّ٣كز] (وٝاٛكجّ٘ٓ :NC ،طكٞاثس ؽجٓؼكز و٣كٞى)،(Duke University
.)1994
8

Anver Emon, ‘Natural Law and Natural Rights in Islamic Law’, Journal of Law and Religion 20 (2004–5), pp.
351–95, at p. 361.
 ٌٖٔ٣ 9إٔ ٣لٓ ْٜذرأ ثالػضرثٍ ػِٗ ٠ق ٞأكؿَ ٖٓ خالٍ واثةز ثُطذ٤ؼز .ثٗظ
Robert Morrison, Islam and Science: The Intellectual Career of Niẓām al-Dīn al-Nīsābūrī (Oxon:Routledge,
2007), p. 71.
اٝدك س ٓٞا٣سككٖ ،اإلستتالو ٔانعهتتى :ستتٍزح َظتتبو انتتذٌٍ انٍُستتبثٕري (أًٝسككٖ :اٝصِ٤ككرػ ،)2007 ،ظٓٝ .71 .ككغ ُككي ،ال ٌٔ٣ككٖ صقر٣ككر ثُوػككر وٕٝ
ٓسجػرر ثُٞف٢؛ دَ ّ
إٕ واثةز ثُطذ٤ؼز صٌطق ػٖ ػوالّٗ٤ز ثُط ٣ؼز .اثؽغ أ٣ؿج صلس ٤ثُ ثز ١ػِ ٠ةٞار ( 2ثُذو ر) آ٣ز ( 22يفبرٍح انغٍتت ،ثُطذؼكز
ثُغجٗ٤ز ( 32ػ .ك ،16 ٢دٝ ٤س :وثا إف٤ج ثُض ثط ثُؼ د ّ ،٢و ٕٝصجا٣خ) ،ػ ،2 .ظٝ )111 .هر ٛخ إُكّ ٠
إٔ ثُؼالهكز دك ٖ٤ثُٔك ؼ ٝثُطكخّ ٝثُػكقّز
صؼٌي ثُؼالهز د ٖ٤ثُضزثٓجس ثُ٘ج ٝثألكؼجٍ ثُقٔ٤رر ٝثُغٞثح.
10

Lutpi Ibrahim, ‘The Relation of Reason and Revelation in the Theology of az-Zamakhsharī and al-Bayḍāwī’,
Islamic Culture 54 (1980), pp. 63–74 at p. 65.
ى كِ ٤لٔكج ضلك لؾ ل دلْ٤ك٘ل ْْ ُٜعُك َّْ الل ٣ل ِؾكر ْ
ُٝث كِك ٢ألٗلُ ِسك ِْْ ٜ
ي الل ُْ ٣ؤ ُِٕٓ٘ٞل لفضَّ ل ُ٣ ٠لق أٌ ُٔ ٞل
صذرٛ ٝه ٙثُقرٝو دجازر ك ٢صلس ٤ثُذ٤ؿج ١ٝةٞار ( 4ثُ٘سج ) آ٣ز ( ،65كلالل ل ٝلادأ ل
ؿْ٤شل ل ُ٣ٝلسِأ ُٔ ْ
ٞث صل ْسًِِٔ ٤ج).
لف ل ؽًج أٓ َّٔج هل ل
A.H. Johns, ‘Exegesis as an Expression of Islamic Humanism: Approaches, Concerns, and

11

Insights of al-Baydawi’, Hamdard Islamicus 22 (1999), pp. 37–58, at p. 38.
12

’Charles Melville, ‘Qāḍī Bayḍāwī’s Niẓām al-tawārīkh in the Safīna-yi Tabrīz: An Early Witness of the Text
in A.A. Seyed-Gohrab and S. McGlinn (eds), The Treasury of Tabriz: The Great Il-Khanid Compendium
(Amsterdam and West Lafayette, IN: Rozenberg Publishers and Purdue University Press, 2007), pp. 91–102, at
pp. 94–5.
13

Andrew March, ‘The Post-Legal Ethics of Tariq Ramadan: Persuasion and Performance in Radical Reform:
Islamic Ethics and Liberation’, Middle East Law and Governance 2 (2010), pp. 253–73.
ستزا (وٓطكن :وثا ثُقسك٘،ٖ٤
٣قٓ َ٤ؼظْ ٓزث ٢ُٝثُضلسك ٤ثُؼِٔك ّ ٢ثُٔقكرع ٖ٤ػِك ٠ثُذ٤ؿكجٓ ،١ٝقكٞا ٛكهث ثُٔوكجٍ .ثٗظك ثُؼز٣كز فكجؽ ،٢انجٍضتبٔي يف ّ
 ،)2000غعٝ ،81-377 .دجُخػٞظ ظ.377 .
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ّ ،٢ّ ق٤ ثُؼكجُْ ثُٔسك٢ ثُقجٍ ككٞٛ ًٔجٝ
ّ جم كٌك٤ ةك٢ؾكؼش ككٝ ٢ّ ؼك٤جم ػِكْ ثٌُكالّ ثُطذ٤ ةك٢ككئٕ ثألوُّكز كك
١
ظٞ ثُ٘ػكٙكهٛ هكر ةك ّؾِش دؼكؽٝ .14ّكز٤٘٣ر ثُراثةكز ثُر٤ِ ؽز ث ٖٓ صوٛ ثُٔزو٢ّ ِٔع ثُؼٝ  ثُٔطٚ٤أغذـ ك
٢ ككٚا ثإلُكُٝكر

 ثُٔك٣ؼك ّزز صوكر٣ ٕهكجس أِٞكْ ثُٔخٌٜٔكٖ ُل٣ ق٤ً ّز٤ّٓز ٖٓ وثخَ ثُٔؾضٔؼجس ثإلةال٤ِٔثُؼ
.15ُٚج ثإلٜلؼَ د٣ ٢ّز ثُض٤ل٤ٌُ ثٜٚٔؿج ك٣ادّٔج أٝ ثُخِن

ظ ػ٘كرٓج أغكذـٞدجُخػكٝ ،ؿكج٣ّكز أ٤ٓظ ثٌُالٞ ثألوُّز ؽز ث ٖٓ ثُ٘ػٙهٛ َ ًجٗش ٓغ، ف ّر ٓج٠ُإٝ
16

ّ ٞٗ ثُغج٢ّ ثُلِسلٝ ٢ّ ِٔ ُور ثفض َّ ثُض ثط ثُؼ.٢ّ صٞٛ الٚ٘ٓ  أًغ١
ّ وٞؽٝ  ـجدغٝ ّػِْ ثٌُال
ّ ػِكْ ثٌُكال٢ كك١

٢ُثٞ) فك1355/756 . (س٢ؾك٣ٖ ثإل٣ ػؿكر ثُكرٚ أُل١ ًضجح انًٕالف فً عهى انكالو ثُه٢ّز ك٣ٌٓجٗز ٓ ًز
ٞ ٗقكٚو (ٓج ثُٔج ّور؟ ٓغال) ٓ٘كٞؽُٞق ث٤٘ صػٞج أًغ ٗقّٜؽٞٓ ٕ ًج٢ّ  ؽٞٔٗ ٢ّ ٓ ٗعّ ًالٞٛٝ ،1330/730
.  ثُلػكَ ثُسكجو، اإلسالو ٔانعهى،ٖس٣اٞٓ  ثٗظ. وثةٔجٚثكوٞ٣  الٌُّٚ٘ ،١ انزفسٍز انكجٍز ُِ ثزٚ٤ضجدغ ك٣ ٌثٕ غزائت انمزآٞ٘ دؼ،١اٞسجد٤ُ٘ رفسٍز ث14
. (ظٚغكلٝ َؼِّك٣ ١) ثُكهEncyclopaedia of the Qurʾān ٌثُو إٓ" ؾكٖٔ يٕستٕعخ انمتزآٝ ِْ "ثُؼ،ٍّ (أفٔر وال،ٍّؿج ٓوجٍ أفٔر وال٣ثٗظ أ
، ؿكج ـكجام ؽؼلك٣ ثٗظك أ.ّز٤ثُلِسكلٝ ّكز٤ِٔكز ثُؼ٤ ٓكٖ ثُ٘جف٤ أد ز ٓغكجٍ ػكٖ أدِكؾ صلسكٌٚٗٞ) (يفبرٍح انغٍت) د1210/606 .(س١) رفسٍز ثُ ثز551
.)2005 ،َجة٣  ؽجٓؼز:ارٞ ٓ٘ط٤ ؿٙاثّٞز](اةجُز وًض٣ز٤ِسز [دجإلٗؾ
ّ  فٍهسٕف ٔيزكهّى ٔيف:)2120-606 .فخز انذٌٍ انزاسي (د
٠ ا ّو ػِك:ّكز٤ؼ٤ّكز ثُلِسكلز ثُطذ٣ٞٛ"( ْٖ ُِؼِك٣ ٓذكجّٚٗ أ٠ِجّ ػٜ٘ـ٤ًٗٞ ٝ وثكغ أٗرا١ ثُه،ّز٤ؼ٤ دزؽ ٓذقظ ػ ف دجةْ ثُلِسلز ثُطذ،ّز٤ق٤ ثُقؿجار ثُٔس٢ك
اثو ؿ ثٗش"؛ ثٗظٝإو
Andrew Cunningham, ‘The Identity of Natural Philosophy: A Response to Edward Grant’, Early Science and
Medicine 5 (2000), pp. 259–78.
،" إٗؾِضك ث٢ظ كك٣كز ثُؼػك ثُقكر٣ درث٢ّكز كك٤ؼ٤ٖ ثُلِسكلز ثُطذ٣ٞإػكجور صٌكٝ ّّ ثُؼِكْ ثُٔقكٝ ،ٍٞ "ثُلؿك،ٖسك٣اٞٓ ضك٤ؿكج د٣ثٗظك أPeter Harrison,
‘Curiosity, Forbidden Knowledge, and the Reformation of Natural Philosophy in Early-Modern England’, Isis 92
(2001), pp. 265–90.
 ثٗظ15
Nahyan Fancy, ‘The Virtuous Son of the Rational: A Traditionalist’s Response to the Falāsifa’ in Y. Tzvi
Langermann (ed.), Avicenna and His Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy (Brepols: Turnhout,
2009), pp. 217–47.
ّ ٢ّ٘ش كجٗس٤د
. ّ ثُطخ٢ كِٚٔوز ثُػِّز دؼ٤عٝ ٍ ثُذؼظ ًجٗشٞي ف٤إٔ أكٌجا ثدٖ ثُ٘ل
ّ ق٤ً ٍٞؿج (ف٣ثٗظ أ
،)ٖ٤ٌِّٔجم ثُ٘وجش ٓغ ثُٔض٤ ة٢) فً انٍٓئخ ًضخ ك1266/664 . (س١إٔ ًضجح ثألاو
Heidrun Eichner, The Post-Avicennian Philosophical Tradition and Islamic Orthodoxy. Philosophical and
Theological summae in Context (Habilitationsschrift: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2009), p.
285.
16

A.I. Sabra, ‘Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology: The Evidence of the Fourteenth Century’,
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 9 (1994), pp. 1–42.
ؿج٣ثٗظ أ
Josef van Ess, Der Erkenntnislehre des ‘Aḍudaddin al-Īcī(Wiesbaden: Franz Steiner, 1966).
 ثٗظ،ّ ػِْ ثٌُال٢ ك٢ّ ؽُٞٞ ثألٗطٚ ّؽٞا ثُضّٞ ر ثـّالع ػٖ صط٣ُٔز
Eichner, The Post-Avicennian Philosophical Tradition.
ؿج٣ثٗظ أ
A.I. Sabra, ‘Kalām Atomism as an Alternative Philosophy to Hellenizing Falsafa’ in James E. Montgomery
(ed.), Arabic Theology, Arabic Philosophy: Essays in Celebration of Richard M. Frank, Orientalia Lovaniencia
Analecta, 152 (Leuven: Peeters, 2006), pp. 199–272.
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ثألةتِز ثٌُالّٓ٤ز ثُضوِ٤رّ٣ز ( َٛه ػجوٍ؟ ٓغال)ٝ ،هر ًطق ػٖ ٓ ٗٝز ٝثؾقز ك ٢صِٔ ّ
ي ٓلج ْ٤ٛصؾر أغكِٜج
ك ٢ثُؼِْ ٝثُلِسلزُ .17ور ثةضر ٍّ ثإل٣ؾ ٢دجُلؼَ ػِّ ٠
إٔ ٓؼط٤جس ٓسضوجر ٖٓ ثُطذ٤ؼز  ٌٖٔ٣إٔ صخذ ٗكج دطك٢
ٓج ػٖ ه ُٞٝ ،ػٖ ػ٘ج٣ز ه ٝثٛضٔجٓ .18ٚكذٔ٘٤ج ثةضر ٍّ ػذر ثُقٔ٤كر غكذ  ٙػِكّ ٠
إٔ ثإل٣ؾك ٢ػك ّر ثُ٘ظ ّ٣كجس
كئٕ ٓوجُككز ُكك ،٢ةككٞف ص٘ط ك ه ٣ذككج ،صذ كّ ّٖ٤
ثُؼِّٔ٤ككز ٓؾ ك ّو أوٝثس صلسككّ٣ ٤ز ال ٌٔ٣ككٖ إعذجصٜككج ٝال ٗلٜ٤ككج ،19كك ّ
إٔ
ثإل٣ؾ ،٢ك ٢ثُٞثهغ ،ثةضر ٍّ أف٤جٗج ػِّ ٠
إٔ ثُضلس ٤ثس ثُؼِّٔ٤ز هر ال صٌ ٕٞغكق٤قزٝ .20إ ث ًجٗكش ثُضلسك ٤ثس
ثُؼِّٔ٤ز ادّٔج ؿ ٤غق٤قز ،كئّٗ ٚهر ًجٕ دئٌٓكجٕ ثإل٣ؾك ٢إٔ ٣وضك ؿ دكرثةَ أكؿكٌَُّ٘ ،كُ ٚكْ ٣لؼكَٓٝ .كٖ أؽكَ
إٔ ػِّز ٓج ّور ثُسٔج ٝظٞثٛ ٛج  ٞٛه ٝفر ،ٙكئّٗ٣ ٚضّؿكـ ّ
ثالةضرالٍ دطٌَ أه ٟٞػِّ ٠
إٔ ثإل٣ؾك ٢ثخضكجا إٔ
٣سضر ٍّ هرا ثإلٌٓجٕ ؾك ّر أ ّ
ٓ ١قجُٝكز دطك ّ٣ز ُطك ؿ ثُسكٔجٝثسٛٝ ،ك ٢ـ ٣وكز كك ٢ثالةكضرالٍ صؿكغ ٝؾكٞؿ
ثُطذ٤ؼز أٓ ٝؼوّ٤ُٞضٜج ٓٞؾغ ثُسؤثٍٝ .ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍ ،كور ثٗضور ثإل٣ؾٓ ٢ذرأ ػِٔج ثُلِكي ثُكهٓ ١لكجوّ ٙ
إٔ
ثألكالى صضق ّى ف ًز وٝاّ٣ز ٓ٘ضظٔزًٝ .21غ ٖٓ ٤ػذجاثس ثإل٣ؾك ٢ثُضك ٢ثٗضوكرس ػِكْ ثُلِكي فِٔكش أ٣ؿكج،
ٝدئغ ثا ،أفٌجٓج ؿ ٤غق٤قز ػِ ٠ػِْ ثُلِيًٝ ،جٕ ُٜج صعع ٤ك ٢ثُض٘و٤ع ٖٓ فظٞر ػِْ ثُلِي ثُلٌ ّ٣ز،
إٔ ٗػٞظ ثُؼِْ ُْ صٌٖ ٓػراث كقسخ ُِٔضٌِّٔ ،ٖ٤دَ ّ
 ٞٛٝأٓ ٣ذّ ّٖ٤
إٕ ثُٔضٌِّٔ ٖ٤وخِكٞث أ٣ؿكج كك ٢ؽكرثٍ
ٓغ وثاة ٢ثُؼِْ ف٤ً ٍٞق  ٌٖٔ٣إٔ صخرّ ثُطذ٤ؼز ثُ٘ظ ثُؼوِ ّ ٢ف ٍٞه ػِٗ ٠ق ٞأكؿَُ .ور ًجٗش ثألوُّز
ثُضٗ ٢طعس ك ٢ة٤جم ثُالٛكٞس ثُطذ٤ؼك ّ ٢كك ٢خرٓكز دؼكؽ ؿج٣كجس ػِكْ ثٌُكالّ ،ال ؽٔ٤ؼٜكج .ؿ٤ك ّ
إٔ ثُسكؤثٍ
فٓ ٍٞج إ ث ًجٗش ثُٔؼ كز ثُالٞٛصّ٤ز ثُطذ٤ؼّ٤ز ٣وّ٤٘٤ز٘ٓ ٖٓ ،ظٞا ػِْ ثٌُكالًّ ،جٗكش أػوكر ألّٜٗكج هطؼكش دكٖ٤
ث ّوػج ػِْ ثٌُالّ ّ
إٔ ثإلةالّ ُْ  ٌٖ٣ك ٢فجؽز إُ ٠إٔ ٣وذَ و ٕٝصٔق٤ع ٖٓ ؽٜزٝ ،دك ٖ٤فجؽكز ػِكْ ثٌُكالّ
إُ ٠صو٣ٞؽ دؼؽ ٗضجةؼ ثُؼِْ ٝثُض٘و٤ع ٜٓ٘ج ٖٓ ؽٜز أخ ( ٟػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍُ ،ؼذش ثألةذجح وٝاث ّٓٔ ٜج
ك ٢ثُضلس ٤ثس ثُٔو ّرٓزٝ ،إٕ ُْ  ٌٖ٣دجإلٌٓجٕ إعذجس ٝؽٞوٛج دطٌَ هجـغ).
Sabra, ‘Science and Philosophy’, p. 12:
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"ع ّٔز ٓ٤زر أخ  ٟصضّسْ دٜج ٛه ٙثُٔ فِز ثُغجٗ٤ز ٛ ٢ٛهث ثُٔ َ٤ثُٔضزث٣ر ُر ٟثُٔضٌِّٔ ٖ٤إُ ٠ثُخكٞؼ كك ٢أػٔكجٍ ثُلالةكلز ف٤كظ ٣كٞاو ٕٝآاث ٛكْ ٝأوُّكضْٜ
ّ ِ٣ٝخػٜٗٞج ّ ٣ٝو ٕٝػِٜ٤ج".
ٓ 18ؤ٣ر ثُر ٖ٣ثإل٣ؾك( ٢صكـ .ػذكر ثُ فٔكجٕ ػٔ٤ك ر) ،كزتبة انًٕالتف (ٓكغ ضك ؿ ثُؾ ؽكجٗ 3( )٢أؽكزث  ،د٤ك ٝس :وثا ثُؾ٤كَ ،)1997 ،ػ ،2 .غكع.
ً .4-493ضخ ثإل٣ؾ" :٢كسجٍ ثُٔج دجُطذغ إُك ٠ثُٛٞكجو ،كجٌٗطكلش ثُكضالٍ ٓؼجضكج ً ُِ٘ذكجس ٝثُق٤كٞثُٕٝ .كْ ٣كهً ُك ٚةكذخ إال ػ٘ج٣كز ه صؼكجُ ٠دجُقٞ٤ثٗكجس
ٝثُ٘ذجصجس ،إ ًجٕ ال  ٌٖٔ٣صٌّٜٗٞج ٝدوجؤٛج إال دهُي" .أضٌ اٝد س ٓٞا٣سٖ ثُه ١ه ّرّ ُٗ ٢عّ ثإلفجُز ثُؼ دّ٤ز(.ثُٔض ؽْ)
Sabra, ‘Science and Theology’, p. 38:
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"ٛهث ٣لض ؼ اأ٣ج اثةؼّ٤ج (أ ٝثكض ثؾّ٤ج) ك ٢ػِْ ثُلِي ثُ ٣جؾ ّ ٢ك ٢ػػ ."ٙ
 20اٝد س ٓٞا٣سٖٓ" ،ج ثُـج٣ز ٖٓ ػِْ ثُلِي كً ٢ضجح انًٕالف فً عهى انكالو ُإل٣ؾ،"٢
Robert Morrison, ‘What Was the Purpose of Astronomy in Ījī’s Kitāb al-mawāqif fī ʿilm
al-kalām?’, in Judith Pfeiffer (ed.): Tabriz after the Mongol Conquest (Brill, 2013): pp. 201-29.
أضٌ ثُٔؤُّق ثُهٗ ١ذّ٘ ٢ٜإُّ ٠
إٔ ثُٔوجُز هر غراس ث(.ٕ٥ثُٔض ؽْ)
 21ثإل٣ؾ ،٢انًٕالف ،ػ ،2 .ظٝ" :451 .ك ٢ثٌُ َّ ّ
كئٕ ف ًكز ثألككالى إاثوّ٣كز كٔكج ث ٘ٔ٣كغ إٔ صخضِكق دقسكخ ٓكج ٣ضؼجهكخ ػِٜ٤كج ٓكٖ إاثوثس ؽزةّ٤كز؟"
ٝك ٢ثُػلقز ٗلسٜج ٣ ،ؽغ ثإل٣ؾ ٢كطَ ػِٔج ثُلِي كٞٓ ٢ؾٞع ثُضٔجعَ إُ ٠إُقجف ْٜػِ ٠ثُرٝار ثُٔ٘ضظٔز.
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ُور ةذن إٔ اغرس أدقجط فر٣غز دؼكؽ ثُرثاةك ٖ٤ثُكه ٖ٣ةكؼٞث إُك ٠وفكؽ أوُّكز ثُٔضٌِّٔك ٖ٤ثُٔ٘ضوكرر
ُِؼِْ ٝةِّطش ثُؿ ٞػِٝ .22ْٜ٤اوٝو ثُلؼَ صِي صضؼجاؼ صٔجٓج ٓغ ٓٞهق ثإل٣ؾ ،٢ةٞث ًجٗكش كك ٢خرٓكز
ٗظ ٣ز ثُٔؼ كز ثُؼِّٔ٤ز أ٘ٓ ٝضورر ُٜج؛ ٛؤال ثُرثاة٣ ُْ ٕٞلٜٞٔث ثإل٣ؾ ٢ػِ ٠أّٗ٣ ٚوك ّرّ ُٜكْ ٗٞػكج ٓكٖ ثُقك َّ
ثُٞةفُ .23ور ثكض ؾٞث ؾٔ٘ج أّٗ ٚال ٞ٣ؽر ؿ ؼ إلعجار ثُؼجُْ ثُطذ٤ؼ ّ ٢ك ٢ثُ٘ػٞظ ثٌُالّٓ٤ز ٓ ثاث إ ث ُْ
٘ٛ ٌٖ٣جى د ٗجٓؼ إ٣ؾجد ّ ٢ك ٢واثةز ثُطذ٤ؼكز واثةكز ػوالّٗ٤كز ٝوه٤وكزٛٝ .كهث ثُٔوكجٍ ٣قكج ٍٝصٞةك٤غ ٓؼ كض٘كج
دٜه ٙثُٔ٘جهطز ُؼِْ ثُالٞٛس ثُطذ٤ؼ ّ٤ًٝ ٢ق ٝؽرس ٝؽٜز ٗظ ٓخضِلز ػٖ هٔ٤كز ثألوُّكز كك ٢ةك٤جم ثُالٛكٞس
ثُطذ٤ؼ ّ ٢كً ٢ضخ ثُضلسٝ . ٤ػ٘رٓج ٣ضؼِّن ثألٓ دجإلةالّ ،ك ّ
ئٕ أػٔجال ػج ّٓز ػٖ ثُالٞٛس ثُطذ٤ؼ ّ ٢صٔ َ٤إُك٠
فػ ٗلسٜج ك ٢ػِْ ثٌُالّ ٖٓٝ ،ع ّْ ُر ٟدؼؽ ثُٔضٌِّٔ ٖ٤كوف.24
ٛٝككه ٙثُراثةككز ص ًّككز ػِكك ٠ػٔككَ ٗجغ ك ثُككر ٖ٣ثُذ٤ؿككجٝ ،١ٝصوككجإ صؼجُ٤وكك ٚػِكك ٠ثُؼككجُْ ثُطذ٤ؼ ك ّ٢
ٝصؼجاؾٜج كّ ٗ ٢
ػ ٚثٌُالٓ ّٝ ٢كك ٢صلسكٝ .25ٙ ٤ثُذ٤ؿكج ١ٝضخػك٤ز ؽكر ٣ر دجُراثةكز ألةكذجح عالعكز .أ ّٝال،
ًجٕ ٗ ّ
ػ ٚثٌُالٓ ّ ،٢طٕانع اعَٕار ٞٔٗ ،ؽكج دجُ٘سكذز إُك ٠يٕالتف ثإل٣ؾك ٢كك ٢ثُطكٌَ ٝثُٔؿكٔ ٕٞػِك ٠فك ّر
ةٞث  ،دٔج ك ٚ٤ثالٗضوكجوثس ثُؿكّٔ٘٤ز ثُٔٞؽّٜكز إُكٗ ٠ظ ٣كز ثُٔؼ ككز ثُؼِّٔ٤كزٛٝ .26كهث ثالٛضٔكجّ دجُٔ فِكز ثُضك٢
ةذوش يٕالف ثإل٣ؾٓ ٢ل٤ر أ٣ؿج ألّٗ٘ج ٗ ٤ً ٟق ّ
إٔ ًضجح انًٕالف ًجٕ ٓؾ ّ و ػ ؼ د٤جٗجس (ٌُّٜ٘ج ّٓٔ ٜز)
ك ٢صجا٣خ ثُؾرثٍ ف ٍٞأ٤ّٔ ٛز واثةز ثُطذ٤ؼز ٝوٝاٛج كٓ ٢ؼ كز ه واثةز ػِّٔ٤ز.
ع ّٔز ضٜجور ٓٔضجزر ػٖ ً٤ق ٣ؼٌي ًضجح طٕانع االَٕار ٓ فِز ٓذ ٌّ ر ك ٢وٓؼ ثُؼِْ ك ٢ثٌُالّ صٌٔكٖ
ك ٢ا ّو ثُرثاة ٖ٤ثُٔضع ّخ  ٖ٣ػِٓ ٠ج ٝاو ك ٢طٕانع اعَٕار ٖٓ ٗظ كٓ ٢ػرا إضؼجع ثٌُٞثًكخٝ .ثُطكٜجور
 22أعجا غذ  ٙثٗضذج ٙثُذجفغ ٖ٤ك" ٢ثُؼِْ ٝثُلِسلز" ،ظ( 37 .صجدؼج كُ ٢ي ًضجح انًٕالف ،ػ ،2 .ظ )432 .إُك ٠ا ّو ثُسكّ٤ر ثُطك ٣ق ثُؾ ؽكجٗ( ٢س.
 )1413/816ػِ ٠اكؽ أد٘٤ز ػِٔج ثُلِي ثُ ٣جؾّ٤ز دٞغلٜج ٓضخِّ٤زٞ٣ .اوٛج غكذ ًٔ ٙكج ِ٣كٓ :٢ضخِّ٤كز صخكّ٤ال غكق٤قج ككٗ ٢لكي ثألٓك " .ػكٖ اةكجُز
ثُؾ ؽجٗ ٢ثُٔسضوِّز ػٖ 'ٗلي ثألٓ ' ،ثٗظ اؽخ وٝاثٕ" ،اةجُز ٗلي ثألٓ "؛
Recep Duran, ‘Nefsu’l-emr Risaleleri’, Bilim ve Felsefe Metinleri (1992), pp. 77–102.
 23ثٗظ ؽٔ َ٤اؽخ" ،صق  ٣ػِْ ثُلِي ٖٓ ثُلِسلز" ،ظ56 .؛
Cf. F. Jamil Ragep: ‘Freeing Astronomy from Philosophy’, Osiris 16 (2001), pp. 49–71, at p. 56.
ثٗظ أ٣ؿج ٓٞا٣سٖ ،اإلسالو ٔانعهى ،غع ،12-109 .ف ٍٞاكؽ ثُ٘٤سجدٞا ١صػ ّٞا ثُ ثز ١ثُخجـب ُق ًز ثٌُٞثًخ ثُغجدضز.
 24ثٗظك ٓككجًـ ثط  ،McGrathانستز انًفزتتٕ [دجإلٗؾِ٤زّ٣كز] ،ظ .182 .ال ٌٔ٣ككٖ إٔ ٣ؼكز ٟثُٔ٤ككَ إُك ٠ثُضـجؾكك ٢ػكٖ انزفستتٍز دذسكجـز إُكك ٠ؿ٤ككجح
ثالٛضٔكككجّ دجإلةكككالّ؛ ٓقجؾككك ثس ؽ٤لكككٞاو ُ 1992ككك إٓ ٓكككجا ١ضككك َٔ٤ثُضكككٗ ٢طككك س دؼ٘كككٞثٕ فتتتك ريتتتٕس آٌتتتبد هللا :يمبرثتتتخ فٍُٕيٍُٕنٕجٍّتتتخ نإلستتتالو
[دجإلٗؾِ٤زّ٣ككز](ثوٗذك ر٘ٓ :طككٞاثس ؽجٓؼككز إوٗذك ر .)1994 ،ثػضٔككر ٛككهث ثٌُضككجح ػِكك ٠ثُضلسكك ٤ثُو آٗك ّ ٢ككك ٢إعذككجس ّ
إٔ ًغ٤ك ث ٓككٖ ثُٔككؤُّل ٖ٤ثُػككٞكّ٤ز ثُضك٢
ً صً ْٜجٗٞث ٣قج ُٕٞٝك ْٜثُو إٓ؛ ه ّرٓش ضٗ َٔ٤لسٜج صلسٛ ٤ج ثُخجظّ  .ؿ ٤أّٜٗج ُْ ص٘جهص ًغ ٤ث ثُ٘ػٞظ ك ٢إـجا ٓذقظ ثُضلس . ٤ع ّٔز أػٔكجٍ أًغك
صخػّػج (ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍّ ،
والٍ" ،ثُؼِْ ٝثُو إٓ") ض ػش ك ٢واثةز ثُضلس ٤واثةز كجفػز.
ٝ 25إٕ ُْ ٞٓ ٞٛ ٌٖ٣ؾٞع ٛهث ثُٔوجٍّ ،
ستزٌٍ (كك٢
كئٕ ثُذ٤ؿجً ١ٝجٕ أ٣ؿج إٓجّ ثُلو ٚثُطجكؼ ٢ك ٢ض ٤ثز .ثٗظك ضكٔي ثُكر ٖ٣ثُكرؤٝو ،١طجمتبد انًف ّ
ؽككزة ،ٖ٤د٤ك ٝس :وثا ثٌُضككخ ثُؼِّٔ٤ككز ،)1983 ،ػ ،1 .غكع ٘٣ .9-248وككَ ،ككك ٢ثُؾككز ثألًذك ٓككٖ ػ ؾكك ،ٚه ّ
ػككز ػككٖ ثُذ٤ؿككج ١ٝدٞغككل ٚضخػككج
ٓـٔٞاث ك ٢صذ ٣ز ثةضطجع إٔ ٣ق َّ ٓسعُز ٓؼوّرر ك ٢أفر ثُرا ٝكٓ ٢ؾِي ػِْ.
 26إض٘  ،Eichnerانزمهٍذ انفهسف ًّ ثعذ اثٍ سٍُب[دجإلٗؾِ٤زّ٣ز] ،ظ ُِٔ ٌٖٔ٣ .373 .إٔ ٤ً ٟ ٣ق ّ
إٔ دؼؽ ثُٔوجـغ ك ٢انًٕالتف ٛك ٢صلػك٤الس
ُؼذجاثس ٝاوس ٓوضؿذز ك ٢طٕانع اعَٕارٝ .هر الفع غذ '( ٙثُؼِْ ٝثُلِسلز " ،ظٛ )13 .هث ثالاصذجـ أ٣ؿج.
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إٔ ٝؽك ٙٞثُؤك صلضك ؼ ّ
ٗلسٜج ص و كك ٢ثُ٘ػكٞظ ثُضك ٢صِكش دؼكؽ ػذكجاثس ثُذ٤ؿكجٝ .١ٝدكجُ٘ظ إُكّ ٠
إٔ
ثُؤ  ،إ ث ًجٕ ٓ٘ ٤ث ،هر ال  ٤٘ٓ ٌٕٞ٣ث دجُورا ٗلس ،ٚثةضؼَٔ ثُذ٤ؿج ١ٝوُ٤كَ ثُخسكٞف ٓكٖ أؽكَ إعذكجس ّ
إٔ
ثُٔ

هر ال ٣غذش ّ
إٔ ثُؤ ٗ ٞٛػق ٓؿج ٗٝػق ٓظِْٗ ٞٛٝ ،لس٣ ٚرٝا ك ٢كٌِكٝ .27ٚثُقجُكز ٛكه ،ٙكئّٗكٚ

ُْ  ٌٖ٣ع ّٔز ـ ٣وز ُط ؿ ثُظِٔز ثُٔلجؽتز ُِؤ أع٘ج ثُخسٞفٓٝ .الفظز ثُذ٤ؿج ١ٝصؼٌي فر
ػِ ٠أةج

ثُلٌِ،ٖ٤ّ٤

عٕ ثُطكٔي صؿك ٢ثُؤك ّ ٝ
ٓالفظجس ،د ّ
إٔ ٓسكجا ثُؤك ًكجٕ ٓكجةال إُكٓ ٠سكجا ثُطكٔي دخٔكي

واؽككجس٣ٝ .28سككضر ٍّ ضككجاؿ ثُذ٤ؿككجٓ ،١ٝقٔككٞو ثإلغككلٜجٗ( ٢س ،)1348/749 .ثُككه ١صؼٌككي ض ك ٝفجصٚ
إٔ ًسٞكج ٝهغ ك ٢صوجدَ ثُطكٔي ٝثُؤك ّ ،
ثألخ ٤ٓ ٟال إُ ٠ػِْ ثُلِي ،أّٗ ٚإ ث ًجٕ غق٤قج ّ
ككئٕ ػكرّ ٝهكٞع
ثٌُسٞف ك َّ ً ٢صوجدَ هر ٣ر ٍّ ػِّ ٠
إٔ ؾ ٞثُؤك ال ٣كعصٓ ٢كٖ ثُطكٔي .29صذك ز صؼِ٤وكجس ثإلغكلٜجٗ ٢ػِك٠
ٛه ٙثُٔسعُز أّٗ٣ ُْ ٚلّ ْٜ
إٔ ٓسجا ثُؤ ًجٕ ٓجةال إُٓ ٠سجا ثُطٔي دخٔي واؽجسٝ ،ال ثُسذخ ثُكه ١ؽؼكَ
إٔ ُ٤ي ًك َّ صوجدكَ ُِؤك ٝثُطكٔي هكر ٣كؤ ّو ١إُك ٠ثٌُسكٞفٝ .الفوكجٛ ،كخ ثإل٣ؾك ٢إُك ٠ثالةكضرالٍ ػِكّ ٠
إٔ
ؽ ٓ كج آخ ك  ،ؿ ٤ك ثُطككٔي ٝثُؤ ك ٝثألاؼُ ،ؼككخ وٝاث ككك ٢ثٌُسككٞكجسٛٝ ،30ككهث ٣ؼ٘ككّ ٢
إٔ ثإل٣ؾكك ٢اكككؽ
ثُضلس ٤ثُهً ١جٕ هر هذِ ٚثُذ٤ؿجٝ( ١ٝثُـزثُ( ٢س ٖٓ ))1111/505 .ػِٔكج ثُلِكي ػكٖ ثٌُسكٞفًٝ .كٕٞ
صلس ٤ثإلغلٜجُٗ ٢ؼِْ ثُلِي ًجٕ خجـتج ٝثإل٣ؾً ٢جٕ ٓ صجدج دطكٌَ ًذ٤ك ٣ؼ٘كّ ٢
إٔ طٕانتع اعَتٕار هكر ًضكخ
ك ٓ ٢فِز ٓذ ٌّ ر ٖٓ ثُضق ّ ٖٓ ٍٞػِْ ثٌُالّ إُٓ ٠وجادكز أًغك ٝؽٞوّ٣كزٛٝ ،ك ٞصقك ّ ٍٞصضذّؼك٤ٛ ٚكرا ٕٝإ٣طك٘
 Heidrun Eichnerػِٗ ٠ق ٞوه٤ن.31
ٝثُسكذخ ثُغكجٗ ٢ثُكه٣ ١ؾؼكَ ثُذ٤ؿكجٓ ١ٝغ٤ك ث ُالٛضٔكجّ ٛكّ ٞ
إٔ ًكال ٓكٖ ثُذ٤ؿكجٝ ١ٝثإل٣ؾك ٢ثاصذطككج
دجُذالـ ثإلُخجٗ ٢ك ٢صذ ٣ز ٞٛٝ ،ثُذالـ ثُه ١اػ ٠أ٣ؿج هطخ ثُر ٖ٣ثُط ٤ثز( ١سٗٝ )1311/710 .ظكجّ
 27ثُذ٤ؿككج ،١ٝطٕانتتع اعَتتٕار ،صككـ .ػذككج ةككِٔ٤جٕ (د٤كك ٝس :وثا ثُؾ٤ككَ ٝثُوككج ٛر :ثٌُٔضذككز ثألزّ٣ ٛككز ُِضكك ثط ،)1991 ،ظٝ .140 .دطككٌَ ػككج ّّ
إٔ ثُؤ ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣رٝا ك ٢كِي ثُضرّ ٞٛ ٣ٝ
إٕ ثُرُ َ٤ػِّ ٠
(أاةط ،ٞفً انسًبء 290أ)ّ ،
إٔ ٝؽٜج ٖٓ ثُؤ  ٞٛثُٞؽٗ ٚلس ٚثُٔ ة ّ ٢وثةٔج.
 28ك ٢رٓبفذ انفالستفخ ،صك ٓ .كجآٞاث  ،Young University Press, 1997), p. 6) (Provo, UT: Brigham( Marmuraثػضك ف ثُـ ّزثُك٢
ّ
دعٕ ثألوُّز غق٤قز ٓٝؤةّسز ػِ ٠ثُقسجح ٝثُٜ٘رةز٣ ُْ .هً ثُـ ّزثُ ٢وٝا ثُقر كك ٢دك ث ٖ٤ٛػِٔكج ثُلِكيٝ .صؼك ّر فجُكز ثٌُسكٞكجسٓ ،كغ ُكي ،ثُٔغكجٍ
ثُه ١ه ّرٓ ٚثدٖ ة٘٤ج ػٖ ثُقر ك ٢كزبة انجزْبٌ .ثٗظ ثدٖ ة٘٤ج ،انشفب :كزبة انجزْبٌ ،صكـ .أ .ع .ػل٤لك( ٢ثُوكج ٛر :ثُ٤ٜتكز ثُٔػك ّ٣ز ثُؼج ّٓكز ٌُِضكجح،
 ،)1956ظ .259 .ػكٖ إفجُككز أخك  ٟػِك ٠ثُقككر  ،ثٗظك ثدككٖ ةك٘٤ج ،اإلرتتبراد ٔانزُجٍٓتتبد ٓكغ ضك ؿ ٗػكك ٤ثُككر ٖ٣ثُطٞةك ،٢صككـ .ةككِٔ٤جٕ وٗ٤ككج (3
أؽزث  ،ثُوج ٛر :وثا ثُٔؼجاف ،و ٕٝصجا٣خ) ،ػ ،2 .ظٝ .207 .هر ف ّرو وٓض  ١ؿٞصج غٞار ٓؼ ّرُز ٖٓ ثُقر ٓ ٌٖٔ٣ؼٜكج صقػك َ٤ثُقك ّر ثألٝةكف
ٖٓ ثُو٤ج دطٌَ كٞا ّ
 ١أ ٝدٞثةطز ثُلٌ  .ثٗظ
Dimitri Gutas, ‘Intuition and Thinking: The Evolving Structure of Avicenna’s Epistemology’ in Robert
Wisnovsky (ed.), Aspects of Avicenna (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2001), pp. 3–4.
ٓ 29قٔٞو ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر فً رز طٕانع اعَٕار (إةضجٗذ ،)8-1887 :ٍٞظ .265 .صطَٔ ٛه ٙثُ٘سخز ثُٔطذٞػز فجض٤ز ثُسكّ٤ر ثُطك ٣ق
إٔ ثُذ٤ؿجً ١ٝجٕ ػِ ٠غٞثح ك ٢هُٞك ٚإ ّٕ فكرٝط ثٌُسكٞكجس ٣لّ٘كر كٌك ر ّ
ثُؾ ؽجٗ .٢أّ ،١
إٔ ٗػكق ثُؤك هكر ٌ٣ك٤٘ٓ ٕٞك ث ٓكٖ صِوكج ٗلسكٓ ٚكغ وٝاثٕ
دكعٕ ًك َّ ثُٔوكجدالس ال صكؤ ّو ١ؽٔ٤ؼٜكج إُك ٠ثٌُسكٞف هكر ٣ؼ٘كّ ٢
ككئٕ ثُوكّ ٍٞ
ثُؤ ٝ ،ٌُٖ .و ٕٝإٔ ٗعخكه كك ٢ثُقسكذجٕ ٓ٤كَ ٓكرثا ثُؤك خٔكي واؽكجسّ ،
إٔ
ٝألٕ صؼِ٤وجس ثإلغلٜجٗ ٢ثألخ ً ٟطلش ػٖ صؼجـق إزث ثةض٘ضجؽجس ػِٔج ثُلِيّ ،
ّ
كئٕ ثإلغلٜجٗ ٢هكر ٌ٣ك ٕٞثػض٘ك ٠دكرفؽ
ثُطٔي ال صؿ ٢ثُؤ .
إٔ ثألؽك ثّ ثُسكٔجّ٣ٝز ُ٤سكش ٓٞفّكرر  /ٝأّ ٝ
دعٕ ثُؤ ُ٤ي ٓ٘ ٤ث ٖٓ صِوكج ٗلسكّ ٝ ،ٚ
ٓج هر ٣ض صّخ ػٖ ثُوّ ٍٞ
إٔ ثٌُٞثًكخ ثألخك  ٟادّٔكج ُ٤سكش ٓ٘٤ك ر ٓكٖ
صِوج ثصٜج أ٣ؿج ألةذجح ٓؾُٜٞز.
 30ثإل٣ؾ ،٢انًٕالف ،ػ ،2 .ظ.463 .
 31إض٘  ،Eichnerانزمهٍذ انفهسف ًّ ثعذ اثٍ سٍُب [دجإلٗؾِ٤زّ٣ز].
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ثُر ٖ٣ثُ٘٤سجدٞا( ١س .فٞثُٔٛٝ ،)1330/731 ٢ج دجفغجٕ ٓٞةٞػّ٤جٕ ًجٗج ٣غوجٕ صٔجٓج كٗ ٢ظ ٣ز ثُٔؼ ككز
ثُؼِّٔ٤ز ٝثُؼِ ّٞثس ثُػكِز دؼِٜٔكج كك ٢ثُلوكٝ ٚثُضلسك ٤ػِك ٠ثألاؽكـٌٛٝ .32كهثّ ،
ككئٕ ثُٞةكف ثُلٌك ّ
 ١ثُكه١
ػككجش ك٤كك ٚثُذ٤ؿككج ١ٝؾ ك ّْ ػِٔككج ثُلِككي ثألًغ ك ًلككج ر كككُ ٢ككي ثُؼػ ك  ًٝ .كهُي ٘٣ذـكك ُِٔ ٢ك

إٔ ال ٣ـلككَ

ثُط ٝؿ ػًِ ٠ضجح ثنًٕالف (ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغكجٍ ضك ؿ ثُؾ ؽكجٗ( ٢سًٝ ،)1413/816 .كهُي فجضك٤ز ٓ٤ك
زثٛر ثُ( ١ٝ ٜسٝ 33))1689/1-1100 .صؼجـل ْٜثُ٘سذ ّٓ ٢غ ٗضجةؼ ػِْ ثُلِيّ ،
ٝإٕ ٖٓ ضعٕ ٓز٣كر كقكع
إٔ ٣ذ٤ً ّٖ٤ق صؼٌي ًضجدجس ثُذ٤ؿج ١ٝك ٢ثُذالـ ثإلُخجٗٞٓ ٢هلكج وه٤وكج فكٓ ٍٞكج إ ث ًكجٕ ٌٔ٣كٖ ُِطذ٤ؼكز إٔ
ص٘وككَ فوككجةن و ّ٤٘٣كزٝ .ككك ٢ثُٞثهككغّ ،
إٕ ثُذ٤ؿككجٝ ١ٝضككجاف ٚثإلغككلٜجٗ ٢ػِكك ٠ثُسككٞث  ،دٞغككلٜٔج ٓضٌِّٔككٖ٤
أضؼ ٣ ُْ ،ٖ٤ّ٣ضععّ ث أدرث دجُضٔ٤٤ز ثُه ١أهجٓ ٚثدٖ ةك٘٤ج (س )1037/428 .دك ٖ٤ثُٔج٤ٛكز ٝثُٞؽكٞوُٝ .34كْ ٌ٣كٖ
ٓٞهككق ثُٔضٌِّٔككٓ ٖ٤ككٖ ثُؼِككْ ٝثُلِسككلز ٝثفككرث ػِككٗ ٠قككً ٞجٓككَٝ .ثُسككذخ ثُغجُككظ ثُككه٣ ١ككرػ ٞإُكك ٠ثالٛضٔككجّ
دجُذ٤ؿجّ ٞٛ ١ٝ
إٔ دؼرث ّٓٔ ٜكج ٓكٖ ٛكه ٙثُٔ٘جهطكجس ًجٗكش ٓٞؽكٞور كك ٢ثُضلسك . ٤كوكر ًضكخ ثُذ٤ؿكجٗ ١ٝػّكٖ٤
ص٘ج ٍٝكٜٔ٤ج ثُالٞٛس ثُطذ٤ؼ ّ٢؛ ثةضـ م ً َّ ٝثفر ٜٓ٘ٔج ؽجٗذج ٓؼّ٘٤ج ٖٓ ثُٔ٘جهطز.35
ة٘ذرأ د ةجُز ثُذ٤ؿج ١ٝك ٢ػِْ ثٌُالّ ،طٕانع اعَٕار يتٍ يطتبنع اعَظتبر ٝصِوّٜ٤كج ٓكٖ خكالٍ ضك ؿ
ثإلغلٜجٗ( 36٢يطبنع اعَظبر) 37هذَ ثالٗضوجٍ إُ ٠صلس( ٤إَٔار انزُشٌم)ٝ ٖٓٝ .38ؽٜز ٗظ صخػّع ػِكْ
ثٌُالّ ،صؼ ّر ثألؽسجّ ثُسٔجّ٣ٝز ٝع٤وز ثُػِز دجُٔٞؾٞع ٓج وثٓش غك٘لج ٓكٖ ثُٔٞؽكٞوٛٝ .كه ٙثألؽسكجّ صضكعُّق

ٞ٣ 32ةق كجٕ إ  ،انٕسٌز ٔعهًبؤِ [دجألُٔجّٗ٤ز](ك٤سذجوٕ :ك ثٗز ةض ،)1981 ، ٘٤ظٝ 29 .ظ٣ .48 .هً ثإل٣ؾ ٢دجةْ "ػؿر ثُر ٖ٣ػذكر ثُ فٔكجٕ
دٖ أفٔر ثُٔط ّ ز "١ثُه ١ػ ّر ٙكجٕ إ ثإل٣ؾً .٢جٕ ٝثُر ثإل٣ؾٝ ٢أخ ٙٞأ٣ؿج ك ٢ثصّػكجٍ ٓكغ اضك٤ر ثُكر( ٖ٣س .)1319/719 .ػكٖ وٝا كؿكج صذ ٣كز
ك ٢صطٌ َ٤ػِْ ثٌُالّ ػ٘ر ثإل٣ؾ ،٢ثٗظ إض٘  ،Eichnerانزمهٍذ انفهسف ًّ ثعذ اثٍ سٍُب [دجإلٗؾِ٤زّ٣ز] ،ظ.378 .
ٞٓ 33ا٣سٖ ،اإلسالو ٔانعهى ،ظ.110 .
34

Robert Wisnovsky, ‘Avicenna and the Avicennan Tradition’ in P. Adamson and R. Taylor (eds), The
Cambridge Companion to Arabic Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 92–136, at
pp. 112–3.
ُ 35ور غّ٘ق ٤ُٝر غجُـٓ"( ،الفظجس أّ٤ُٝز ف ٍٞإةطـ ثك٤ز ثُضلس ٤ك ٢ثُؼ دّ٤ز :صجا٣خ ٓوجادز ثٌُضجح"[دجإلٗؾِ٤زّ٣ز] ،يجهّتخ انذراستبد انمزآٍَّتخ 12
( ،)2010غع ،40-6 .ك ٢ظ )21 .إَٔار انزُشٌم دٞغلٓ ٚراةز-أةِٞدج ك ٢ثُضلسٝ . ٤فسخ غجُـّ ،
كئٕ ثُٔراةز-ثألةكِٞح كك ٢ثُضلسك ٤ػٌسكش
ٗٞػج ٖٓ ثُؼوالّٗ٤ز ك ٢صعُ٤لٜج ،درٍ إٔ صٌٞٓ ٕٞةٞػّ٤ز.
ً 36جٕ ثإلغلٜجٗٓ ٢ؼ ٝكج ػ٘ر اض٤ر ثُرٖ٣؛ ثٗظ كجٕ إ  ،انٕسٌز [دجألُٔجّٗ٤ز] ،ظ.24 .
 37ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر فً رز طٕانع اعَٕار .وا ثإلغلٜجٗ ٢إُك ٠ؽجٗكخ ثُذ٤ؿكج ١ٝكك ٢صذ ٣كز كك ٢ثُؼوكر ثألخ٤ك ٓكٖ ثُوك ٕ ثُسكجدغ/ثُغجُظ
ػط ٝثُؼور ثأل ٖٓ ٍّٝثُو ٕ ثُغجٖٓ/ثُ ثدغ ػط (إو ٖ٣ٝإً .جُلٝ ٢ُ ٤ؽٔ٤ي  .ٝدُّٞكٞى (صكـٝ .صك  ،).انطجٍعتخ ٔاإلَستبٌ ٔهللا فتً اإلستالو انٕستٍط ًّ:
َ ت ّ عجتتذ هللا انجٍضتتبٔي' ،طٕانتتع اعَتتٕار يتتٍ يطتتبنع اعَظتتبر'ٔ ،يعتتّ رفستتٍز ي ًتتٕد اإلصتتفٓبًَ' ،يطتتبنع اعَظتتبر' ،رتتز طٕانتتع اعَتتٕار (ُ٤ككرٕ
ٝدٞةطٖ :د  ،)2002 ،َ٣ظٝ .Xxix .ثُضلسٗ ٤لس ُْ ٚص٘ضً ٚضجدضك ٚةك ٟٞكك ٢فكرٝو ػكجّ ً( 1330كجُلٝ ٢ُ ٤دُّٞكٞى ،انطجٍعتخ ٔاإلَستبٌ ٔهللا ،ظ.
.Xliii
 38ػٖ ٓز٣ر ٖٓ ثُضؼِ٤وجس ػِك ٠طٕانتع اعَتٕار ،ثٗظك ًكجاٍ د ًِٔٝكجٕ ،رتبرٌ اعدة انعزثت ًّ [دجألُٔجّٗ٤كز] (ُ٤كرٕ :د ٣كَ ،)1943 ،ػ ،1 .ظ.533 .
ٝصلس ٤ثإلغلٜجٗٗ ٢لس ٚأٗضؼ فجض٤ز ٖٓ هذَ ثُؾ ؽجٗٝ ٢فجض٤ز ػِ ٠ثُقجض٤ز ٖٓ هذَ ثُر ّٝثٗ .٢ػٖ الةقز أكؿَ ،ثٗظ اٝد س ك٤س٘ٞكسٌ" ،٢ـذ٤ؼكز
ثُضلسككك ٤ثُلِسكككل ّ ٢ثُؼ دككك ّٗٝ ٢طجهككك ٚكككك ٢ثُضكككجا٣خ ثُلٌككك ّ
 ١ثإلةكككالٓ ّٓ ٢كككج دؼكككر ثُلضككك ر ثٌُالةكككّ٤ٌ٤ز (ػ  :).ّ 1900-1100دؼكككؽ ثُٔالفظكككجس ثأل ّّ٤ُٝكككز"
[دجإلٗؾِ٤زّ٣ز] ،ؾٖٔ ح .أوٓسٖ  .ٙٝدجُضٞةٖ  .ٝ .ّٝف .ةض( ٕٞإض ثف) ،انفهسفخ ٔانعهى ٔانزفسٍز فً انهغبد انٍَٕبٍَّخ ٔانعزثٍّتخ ٔانالرٍٍُّتخ ،ج،1 .
يه ك نُشزح يعٓذ انذراسبد انكالسٍكٍّخ ُ٘( .2-1 :83رٕٓ :ؼٜر ثُراثةجس ثٌُالةّ٤ٌ٤ز ،)2004 ،غع ،91-149 .ك ٢ظ.177 .
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ٓكككٖ ّاثس ؿ٤ككك هجدِكككز ُِوسكككٔز (أؽكككزث ) ظجّ٣ ٛكككج٣ .39ض٘كككج ٍٝثُذكككجح ثُغجُكككظ ٓكككٖ طٕانتتتع اعَتتتٕار ثألؽسكككجّ
ٝأهسجٜٓجٝ .40ػالٝر ػِ ٠ثألؽسجّ ثُٔ ًّذز ،ع ّٔز أؽسجّ دس٤طز ً ّ٣ٝز ٘ٓٝوسكٔز إُك ٠ػ٘ػك ّ٣جس ٝكٌِّ٤كجس،
ٛٝه ٙثألخ ٤ر أكالى ًٞٝثًخ ( ٢ٛٝثُٔو ّرٓكز ثُضك ٢صوك ّٞػِٜ٤كج واثةكز ػِكْ ثُلِكي كك ٢إـكجا ػِكْ ثٌُكالّ).41
ػجور ٓج ٣ضق ّرط ػِٔج ثُلِي ػٖ كِي ٝثفر ٌُ َّ ًًٞخ ،ثُهً ١جٕ ثخضزثال ُٔؾٔٞع ثألكالى ثُض ٢صٔغَّ ؽٔ٤غ
ف ًجس ًًٞخ ٓجٌٛٝ .هثً ،جٕ ٖٓ ثُطجةغ إٔ ٗضقك ّرط ػكٖ ٗظكجّ ًكٓ ٢ّ ٗٞكٖ صسكؼز أككالىٓ ،كغ ةكذؼز أككالى
ُخٔسككز ًٞثًككخ ٗٝؾٔكك ،ٖ٤أفككرٔٛج (ثُغككجٖٓ) ُق ًككز ثٌُٞثًككخ ثُغجدضككز ككك ٢ف ًككز ثُغٞثدككش ،42precession
ٝث٥خ (ثُضجةغ) ُقسجح ف ًز ثٌُ ٕٞثُّ٤ٓٞ٤ز.
ُور ٗكجهص ثُذ٤ؿكج ١ٝدؼكؽ ثةكض٘ضجؽجس ثُلٌِّ٤ك ٖ٤فك ٍٞثُلِكي ثُضجةكغٝ .الفكع ّ
إٔ ٓالفظكجس ثُق ًكز
ثُّ٤ٓٞ٤ز ٌُِ ٕٞه ّرٓش أوُّز ػِ ٠ثُلِي ثُضجةغ ٌُٖ ،ال ػِ ٠ثةض٘ضجػ ثُلٌِ ٖ٤ّ٤ثُهٓ ١لجوّ ٙ
إٔ ثُلِي ثُضجةغ ٣طكَٔ
ؽٔ٤غ ثألؽسجّٝ .43ثُوؿ٤ز ٘ٛج  ٢ٛأه َّ ٓ ّٔج إ ث ًجٕ ثُلِي ثُضجةغ ٣طَٔ ةجة ثألؽسكجّ دٔكج ككُ ٢كي ثألؽك ثّ
ثُغٔجّٗ٤ز ثألخ  ٟػِٗ ٠ق ٞؾٔ٘ ّ٢؛  ٌُٖٝإ ث ًجٗش ثُٔالفظجس ٝفرٛج  ٌٖٔ٣إٔ صٌ ٕٞأةجةج ًجك٤كج كك ٢د٤كجٕ
ٓج إ ث ًجٕ ثُلِي ثُضجةكغ ٣طكَٔ دجُؿك ٝار ًك َّ ضك ، ٢إال أّٗكُ ٚك٤ي ٝثؾكقج ً٤كق ّ
إٔ ثُلِكي ثُضجةكغ ةك٤ق ّ ى
ثألؽ ثّ ثُغٔجٗ٤ز ثألخ  ٟثُق ًز ثُّ٤ٓٞ٤ز إٕ ُْ ٣ ٌٖ٣طِٜٔجٝ .إ ث ُْ  ٌٖ٣ثُلِي ثُضجةغ ٣طكَٔ ؽٔ٤كغ ثألؽسكجّ
ثُسككٔجّ٣ٝز ثألخك  ،ٟكٜككَ ٘ٛككجى دؼككؽ ثألؽسككجّ خككجاػ ثُلِككي ثُسككٔجّ ٝ
 ١ثُضجةككغ؟ ٌُٝككٖ ُٔككج ث ال صٞؾككغ صِككي
ثألؽسجّ ،إ ثً ،ك ٢كِي  ٞٛػِّز ثُق ًكز ثُّ٤ٓٞ٤كز؟ ٝكك ٢ثُٞثهكغ ،اؿكْ ّ
إٔ ثُٔالفظكجس ٝفكرٛج ُكٖ صٌك ٕٞوُك٤ال
ككئٕ ثُٔالفظكجس هكر صسكضِزّ ّ
ًجك٤ج ػِ ٠ثُلِي ثُضجةغٓٝ ،44غ ثكض ثؼ كِي صجةغ  ٞٛػِّز ثُق ًز ثُّ٤ٓٞ٤زّ ،
إٔ
 ١ثُضجةغ ٣طَٔ ؽٔ٤غ ثألؽ ثّ ثألخ ّ ٟ
ٛهث ثُلِي ثُسٔجّ ٝ
ألٕ ً َّ ثألؽسجّ ثُسٔجّ٣ٝز صضق ّ ى ثُق ًز ثُّ٤ٓٞ٤كز.
ُْ ٣و ّرّ ثإلغلٜجٗ ٢أ ّ
 ١صؼِ٤ن ٓغ ثألةق.

 39ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،غع.5-133 .
 40ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.138 .
 41ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظً .138 .ضخ ثُذ٤ؿجّ ١ٝ
إٔ ثألؽسجّ ثُذس٤طز ًجٗش وثة ّ٣ز ،كٗ ٢ظ ثُقٌٔكج ٓ ،كج وثٓكش ثألؽسكجّ ثس ـذ٤ؼكز ٝثفكرر
ال صوضؿ ٢غٞاث ٓضؼ ّرورٝ .هر ٝثكن صلس ٤ثإلغلٜجٗ( ٢يطبنع اعَظبر ،ظ )258 .ػِّ ٠
إٔ ثألؽسجّ ثُذس٤طز ُٜج ضٌَ وثة .ّ١
 42أ ١ف ًز ثالػضرثُ ،Precession of the equinoxes ٖ٤أ ١صسج ١ٝـ ٍٞثُٜ٘كجا ٝثُِ٤كَ ٓك ّص ٖ٤كك ٢ثُسك٘ز(.ثُٔض ؽْ) أضكٌ ثُٔؤُّكق ثُكه ١اثؽكغ
ٛه ٙثُؼذجار ٓوض فج 'ف ًز ثُغٞثدش'.
 43ثُذ٤ؿككج ،١ٝطٕانتتع اعَتتٕار ،ظّ .139 .
إٕ صلسكك ٤ثإلغككلٜجٗ( ٢يطتتبنع اعَظتتبر ،ظ ٝ )258ؾككغٓ ،ككٖ ٝؽٜككز ٗظك ػِٔككج ثُلِككي ،دؼككؽ ثُٔذككجوا
ثُلِسككلّ٤ز ُراثةككز ثألكككالىٝ .صِككي ًجٗككشٗ :سككخ ًك َّ ف ًككز إُكك ٠ؽسككْ ٓضقك ّى دجُككهثس ،ؽسككْ ٣قك ّى ٓككج ٣طٞهكك ٚدككجُؼ ؼّ ،
إٕ ف ًككجس ثألكككالى ثُذسكك٤طز
ٓضّػِزٝ ،ف ًجس ثألكالى ٓ٘ضظٔزٝ ،ثألكالى ال  ٌٖٔ٣إٔ صخض م أ ٝصؼ ّرٍ.
 44ثػض ف ثُطٞة ٢دئٌٓجّٗ٤ز ٗسخ ثُق ًز ثُّ٤ٓٞ٤ز إُ ٠ثٌُ ٕٞدٞغلً ٚالّ كً ٢ضجح انزذكزح .ثٗظ ثُطٞةك ،٢انزتذكزح فتً عهتى انٍٓئتخ ،صكـٝ .صك ٝ .صكغ.
ف .ػ ،اؽخ (ك ٢ؽزةٞ٣ٞ٤ٗ ،ٖ٤اى٤ٛ ،كرُذ ؽ ،دك ُ :ٖ٤ةكذ ٘٣ـ -ك٤ك الؽ،)1993 ،ػ ،1 .ظ .140 .فؾّكز ثُطٞةك ٢كك ٢صلؿك ِٚ٤ثٌُك ١ ٕٞثُضسكؼز
أكالىّ ،
إٔ ٌُِٞثًخ ف ًضٗ ،ٖ٤ظ إُٜ٤ج ثُط ٤ثز ١ػِ ٠أّٜٗج ؿ ٤غق٤قز (فعهذ فال رهى ،إةضجٗذٓ ،ٍٞخطٞـ كجصـٝ 168 ،2/3175 ،ؽ.)ٚ
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ٝهر صؿ ّٔ٘ش ٓ٘جهطز ثُذ٤ؿجُ ١ٝألؽ ثّ ثُسٔجّ٣ٝز ثٗضوجوثس أخ  ٟالكض ثؾجس ثُلٌِٝ ٖ٤ّ٤ثةكض٘ضجؽجصْٜ
ثُض ٢أعجاس ثُ٘وجشُ .ور ًضخ ثُذ٤ؿج ،١ٝػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍُٝ" :وجةَ إٔ ٣و ٍٞإٕ ةِّْ ثةضقجُز ثُخ م ،كِْ ال
٣ؾٞز إٔ ًًٞ َّ ٌُ ٌٕٞ٣خ ٗطجم ٣ضق ّى د٘لس ،ٚأ ٝدجػضٔجو ثٌُٞثًخ ػِٚ٤؟"ّ .45
إٕ كٌ ر ثُذ٤ؿكجٛٝ ،١ٝك٢
كٌ ر ُٜج صجا٣خ ٓٝسضوذَّ ٢ٛ ،
إٔ ٝؽٞو ٗظجّ ٖٓ ثُرٝثة  ،درال ٖٓ ثألؽ ثّ ثُسكٔجّ٣ٝز ،ثُضك ٢هكر صضقك ّى ًك َّ
ٝثفرر ٜٓ٘ج ػٖ ض ٢آخ ؿ ٤ثُ٘لي ٌٖٔ٣ ،إٔ صل ّس ػكٖ ـ ٣كن ثُٔالفظكز صٔجٓكج ٝدسكُٜٞزٝ .46هكر ٗكجزع
ثإلغلٜجٗ ٢ثُذ٤ؿج ،١ٝهجةال إّٗ ٚإ ث ٗظ ٗج ك ٢ػِْ ثُلِي ٝثػضذ ٗكج ثألغك ٍٞثُضك٣ ٢وك ّٞػِٜ٤كج ،ةكٜ٘٤جا ٛكهث
ثالػض ثؼٝ .47ثإلغلٜجٗ ٢ادّٔج ٣و ٍٞإ ّٕ ثػضٔجو ثًٌُٞكخ ػِك ٠ثُكرثة ر هكر صلسّك ف ًكز ثُكرثة ر ثُضك ٢صعخكه
ٌٓجٕ كِي ثُضر ٣ٝثُهٛ ُٚ ١هث ثًٌُٞخ ،ال ف ًز ثُرٝثة (أ ٝثألكالى) ثألخ  ٟثُض ٢ضك ٌِّش ٓؾٔكٞع وٝثةك
كئٕ صِي ثألؽ ثّ ال  ٌٖٔ٣صق ٌٜ٣ج ٖٓ خكالٍ ثػضٔكجو ثًٌُٞكخ ػِٜ٤كج ّ
(أ ٝأكالى) ًًٞخ ٓؼ ٖٓٝ .ّٖ٤ع ّّْ ،
ألٕ
ٓق ّ ًج ٝثفرث ال ٌٔ٣كٖ إٔ ٣قكرط فك ًضٓ ٖ٤خضِلضكّ .ٖ٤
إٕ كقك ٟٞصؼِ٤وكجس ثإلغكلٜجٗ٣ ٢ؼٌكي ثُٔٞهكق ثُكه١
ٓلجوّ ٙ
إٔ ػِْ ثُلِي ُ ٚهٔ٤ز أًذ ػ٘رٓج ٣كرا

ككُ ٢ـضك ٚثُخجغّكزٝ .هكر الفكع ثُؾ ؽكجٗ ،٢كك ٢فجضك٤ض ٚػِك٠

ض ؿ ثإلغلٜجّٗ ،٢
إٔ ثُٔضٌِّٔ ٖ٤ثُه ٖ٣ثٗضورٝث ػِْ ثُلِيٝ ،ثُذ٤ؿجٝ ١ٝثفر ٓ٘٣ ُْ ،ْٜسكضرُّٞث ػِك ٠وػكجْٜ٣ٝ
(ٝؽٞو ثُل ثؽ ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍ) ُْٝ .48صٌٖ ثألوُّز ك ٢ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ٢أه َّ ؽرٝ ٟٝأًغ غؼٞدز
كقسخٝ ،ال ًجٗش أ٣ؿج ٓؼ كز ٓقضِٔز د٤ٜتز ثُسٔج  ،دَ ّ
إٕ ثالةضرالٍ ٖٓ ثُؼجُْ ثُطذ٤ؼ ّٗ ٢لسً ٚجٕ ٓلضجفكج
ُٜهث ثُٔط ٝع.
إٕ ةؤثٍ ً٤ق ّ
ٝأخ ٤ثّ ،
إٔ ةكِٞى ثألؽسكجّ ثُسكٔجّ٣ٝز ٌٔ٣كٖ إٔ ٘٣سكخ إُك ٠ص ً٤ذٜكجٝ ،إُك ٠أ ّ
 ١واؽكز
٣ؼضٔر ُي ثُسِٞى ػِ ٠إاثور ه ٓذجض ر ،هر صض صّخ ػ٘ ٚآعجا ػِٓ ٠ج  ٌٖٔ٣إٔ صو ّرٓ ٚواثةز ثُطذ٤ؼزٗ .جهص
ثُذ٤ؿج ،١ٝك ٢طٕانع اعَٕار ك ٢ة٤جم صقر٣ر ٓج إ ث ًجٗكش ثُسكٔج صضقك ّى دكجُطذغ ف ًكز وٝاّ٣كز ٓ٘ضظٔكز،
ي ػٖ ثُ .٠ُٞ٤ٜكذٔ٘٤ج ٛخ ثُلالةلز إُّ ٠
ٓسعُز ٓج إ ث ًجٕ ُ ٌٖٔ٣ػٞار ثُسٔج إٔ ص٘ل ّ
إٔ ٓغَ ٛهث ثالٗلٌكجى
ي ػككٖ ثُ٤ٜككّ ٝ ،)٠ُٞ
إٕ ثُػككٞار ال ص٘لك ّ
ؿ٤ك ٌٓٔككٖ (هككجُٞث ّ
إٔ ثألؽسككجّ (ٜ٘ٓٝككج ثألؽسككجّ ثألّ٤ُٝككز أ٣ؿككج) ٛكك٢
ص ً٤ذجس ٖٓ ثُػٞار ٝثُٔج ّور ثألّ ،٠ُٝ
كئٕ ثُذ٤ؿج ١ٝاكؽ ٛه ٙثألوُّز ٝكٜٜٔج ػِ ٠أّٜٗج هجٓش ػِك ٠أةكج
هككر ٣سككضر ٍّ ػِككّ ٠
إٔ ةككذخ ثالخضالككجس ككك ٢أػك ثؼ

ٗلكك ٢ثُلؼككَ ثُٔخضككجآٝ .49ككغ ُككي ،ثػضك ف دك ّ
عٕ ثُٔك
 45ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.139 .

 46غذ " ،ٙثُؼِْ ٝثإلُ٤ٜجس" ،ظٗ .35 .جهص غذ  ٙػِ ٠ف ّر ةٞث ةٞثدن كٌ ر ثُكرٝثة كك ٢ك ؾكّ٤جس ثٌُٞثًكخ ػ٘كر دطِٔ٤كٞ
الفوج كً ٢ضجح انًٕالف ػ٘ر ثإل٣ؾ.٢

ٝظٜكٞا ٛكه ٙثُلٌك ر

 47ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر ،ظ.262 .
 48ثُؾ ؽجٗ ،٢حبرٍخ رجزٌذ انعمبئذ (كٛ ٢جٓص يطبنع اعَظبر) ،ظ258 .؛ "كِْ  ٌْٜ٘ٔ٣ثالةضرالٍ دٜج ػِ ٠صِي ثألفٌجّ ثُٔذّ٘٤ز ػِٜ٤ج".
 49ثُذ٤ؿككج ،١ٝطٕانتتع اعَتتٕار ،ظ ظّ .8-137 .
إٕ أفككر ٛككه ٙثألوُّككز ثُٔ كٞؾككز ٛكك ٢أضككٌجٍ ثُوسككٔز ثُّ٤ٔٛٞككز ثُضكك ٢ص٘طكك ١ٞػِكك ٠هسككٔضٜج ثُل٤ز٣جةّ٤ككز
ٝثاصذجـٜج دجُٔج ّور.
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ثألؽسككجّ ثُسككٔجّ٣ٝز ٤ٛٝتجصٜككج ٛكك ٞثخضالكككجس ككك ٢ثُٔككٞث ّو ثُلٌِ ّ٤كز (ٝثخككضالف ثُٔككٞثو ثُلٌِّ٤ككز ةككذخ الخككضالف
ثألػ ثؼ ٝثُ٤ٜتجس) ،50ال ثألػ ثؼ ثُض٣ ٢ؿؼٜج ه ه ٢صِكي ثُٔكٞث ّوٛٝ .كهث ٌ٣طكق ػكٖ اؿذكز ثُذ٤ؿكج١ٝ
ثػضذككجا ضكك ٢آخ ك ؿ ٤ك ٓٞهككق ثُٔضٌِّٔكك ٖ٤ثُككهٓ ١لككجوّ ٙ
إٔ ثألؽ ك ثّ صط ك ٌِّش ٓككٖ ّاثس ّٓ ٞف كرر صخضِككق ككك٢
ثألػ ثؼ ثُضٝ ٢ؾؼٜج ه كٜ٤ج كوف.
٣ذ ز ٓٞهق ثإلغكلٜجٗ ٢ثُخكجظّ ّ
إٔ ع ّٔكز ػِٔكج ال صؼضٔكر أٗسكجه ْٜػِك ٠صٞف٤كر ثُٔكج ّور ثُسكٔجّ٣ٝز .كوكر
ّ
كألٕ ٌُ َّ ٓج ّور ٓخجُلكز دجُٔج٤ٛكز ُٔكج ّور ثُلِكي
ًضخ ٣وٝ" :ٍٞأ ّٓج ثخضػجظ ثألؽسجّ ثُلٌِّ٤ز دػٞاٛج ثُ٘ٞػّ٤ز
ث٥خك [ٝ ]...أ ّٓككج ثألؽسككجّ ثُلٌِّ٤ككز كئّٗٔككج ٣خككضعّ ًك َّ ٝثفككر ٜٓ٘ككج دجٌُ٤لّ٤ككز ثُٔؼّ٘٤ككز ّ
ألٕ ٓج ّوصكك ٚال صوذككَ إال صِككي
ثٌُ٤لّ٤ز"ٌٛٝ .51هثّ ،
كئٕ ثُسؤثٍ ثُٔذجض ثُه٣ ١ط ؿ ٓ ٞٛج إ ث ًجٗش ثالخضالكجس ص ؽغ إُ ٠غٞار ٓ صذطكز
دجُٔج ّور دطذ٤ؼضٜج أٓ ٝج إ ث ًجٗش ثُٔج ّور صخضِق ٖٓ ؽ ّ إُ ٠آخ .
ٌُٝككًٖٔ ،ككج أضككجا ثُذ٤ؿككج ١ٝإُككُ ٠ككي ٓككٖ خككالٍ ٓغككجٍ ثُؼ٘جغك ثألاؾكّ٤زٌٔ٣ ،ككٖ إٔ صٞؽككر ثُٔككج ّور
ثُٔٞفّرر و ٕٝإٔ صضق ّى ثُق ًز ثُرثة ّ٣ز دجُؿ ٝارًٔٝ .52ج د ّٖ٤ثإلغكلٜجّٗ ،٢
إٕ ثُط ٣وكز ثُٞف٤كرر ُضٔ٤٤كز
ثُٔج ّور ثُسكٔجّ٣ٝز ػكٖ ثُٔكج ّور ثُؼ٘ػك ّ٣ز ٛك ،٢إ ث غكقّش ثُؼذكجار ،أ ّٕ إفكرثٔٛج ُٜكج ٓذكرأ ف ًكز ٓٞفّكرر كٜ٤كج،
ٝثألخ ٤ُ ٟي ُٜكج ُكيٝ .ثُ٘ض٤ؾكز ٛكّ ٢
إٔ ٝؽكٞو ٛكهث ثألعك ٘٣طك ١ٞػِكٝ ٠ؽكٞو ثُٔكؤعّ  ،ثُكه٣ ١ؼطكٛ ٢كهث
ثألع  ٖٓٝ .ثُٔغُ ٤الٛضٔجّ ّ
إٔ ثُذ٤ؿج٣ ١ٝوك ّرّ غكٞار ػكٖ ثُسكٔج ٓخجُلكز ُضِكي ثُضكٗ ٢ؾكرٛج ػ٘كر ثإل٣ؾك،٢
ُ ٝي دـ ؼ ثُضعً٤ر ػِّ ٠
إٔ ٓج ّور ثألؽ ثّ ثُسٔجّ٣ٝز ال صوضؿ ٢ف ًز وٝاّ٣ز ٓ٘ضظٔزًٝ .جٕ ُِٔ ٌٖٔ٣

إٔ

٣وض ؿ ف ًجس ؿٓ ٤ضسج٣ٝز ك ٢ثُسٔج ًٔ ،ج كؼَ ثإل٣ؾ٢؛ ٝؿ٤جح ثُ٤و ٖ٤ف ٍٞـذ٤ؼكز ثألعك هكر ٣كؤ ّو ١إُك٠
ػككرّ ثُوككرار ػِكك ٠ثالةككضرالٍ ٓككٖ ثألع ك إُكك ٠ثُٔككؤعّ ٛٝ ،كك ٞثالٛضٔككجّ ثُ ك ة٤ي ُألوُّككز ككك ٢ةكك٤جم ػِككْ ثٌُككالّ
ثُطذ٤ؼ ّٝ .٢الد ّر إٔ ٣هٛخ ثُٔ

ٓذجض ر إُ ٠ثالةض٘ضجػ ثُٞف٤ر ثٌُّٖٔٔ ٞٛٝ ،
إٔ ػِّز ثُق ًكجس ٛك ٞه د٘قكٞ

ٓجٓ ،غ ّ
إٔ واثةز ثُطذ٤ؼز هر ال صضٞغَّ إُٛ ٠كهث ثالةكض٘ضجػ دجُؿك ٝار .كٌِّٔكج هك ّٞؼ ثُٔضٌِّٔك ٕٞػِكْ ثُلِكي
أًغ ٝؿٓ ٖٓ ٙ ٤قجٝالس ثإلٗسجٕ ثألخ  ٟك ْٜثُطذ٤ؼزًِّٔ ،ج ًجٗكش ثألوُّكز كك ٢ةك٤جم ػِكْ ثٌُكالّ ثُطذ٤ؼك ّ٢
أهك َّ هك ّٞرٛٝ .53ككهث ثُٔسككـ ثُٔككٞؽز ُِؼك ؼ ثُككه ١ه ّرٓكك ٚثُذ٤ؿككج ١ٝػككٖ ػِككْ ثُلِككي كككّ ٗ ٢
ػك ٚثٌُالٓك ّٓ ،٢ككغ
ثةضقؿجا ًضكجح انًٕالتف ثُكه ١أُّلك ٚثإل٣ؾك ٢الفوكج٣ ،ذكّ ّٖ٤
إٔ ٓٞهكق ثُٔضٌِّٔك ٖ٤فكٞٓ ٍٞعٞهّ٤كز ثةكض٘ضجؽجس
 50ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.138 .
 51ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر ،ظ ظ[ .7-256 .ثُٔض ؽْ :ثػضٔرٗج ٗط ر وثا ثٌُضذ ،2008 ،٢ظ]120 .
 52ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.140 .
53
ي انزبرٌ [دجإلٗؾِ٤زّ٣ز]٤ٛٞ٤ٗ( ،لٖ ُ٘ٝرٕ :ؽجٓؼز ٣جةَ) ،ظ" :135 .ك ٢ثُٞثهغ ،اؿكْ ٓٞهلك ٚثُسكؾجُ ّ ٢ثُوكّ ٞ
٣ ،١ؼضك ف
والٍّ ،اإلسالو ٔانعهى ٔر ذ ّ
ثإل٣ؾ ٢كٞٓ ٢ثؾغ ػ ّرر دسِطز ٓقض ٟٞضهاثس ٓؼ كّ٤ز وثخِّ٤ز أخ ؽٜج ٖٓ وثة ر ػِْ ثٌُالّٝ .ك ٢أفر ثُٔٞثؾكغ٣ ،سكضخرّ ثإل٣ؾك ٢ك ؾكج ٘ٛرةكّ٤ج ٓكٖ
إٔ ثُٔسعُز ُْ صٌٖ كوف ً َٛجٕ ثإل٣ؾ٣ ٢غن ك ٢ثُؼِْ .ؿّ ٤
ن ك ٢إضجاص ٚإُّ ٠
أؽَ إعذجس ص٘ج ٢ٛثُٔسجكجس"ٝ .والٍ ػِ ٠ف ّ
إٔ ثإل٣ؾ٘٣ ُْ ٢ظك إُك ٠ثُؼِكْ
ٓ٘لػال ػٖ ثٌُالّ ًٔج ثكض ؼ والٍ (ظ ظ ،)3-132 .دَ ّ
إٕ ثُؼِْ ًجٕ ٓ٘جكسج دٞغلٓ ٚػراث ُِ٘ظ ك ٢ه.
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ثُلٌِٝ ٖ٤ّ٤ؾؼش ٖٓ خالٍ ثُسؾجٍ ٓغ صِي ثألوُّز ثُض ٢غ٤ـش ك ٢ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّٝ .٢ةك٘  ،ٟكك٢
رفسٍز ثُذ٤ؿكج ١ٝأَتٕار انزُشٌتمّ ،
إٔ ثألوُّكز كك ٢ةك٤جم ػِكْ ثٌُكالّ ثُطذ٤ؼك ّ ٢فظ٤كش دوكرا ًذ٤ك ٓكٖ ثُؼ٘ج٣كز
ٓٝز٣ر ٖٓ ثالٛضٔجّ ٝثُٔػرثهّ٤ز.
ُْ  ٌٖ٣ػِْ ثُضلسٓ ٤ذقغج ٓضّٔ٤زث كقسخ ،دكَ ًكجٕ ٣طك ٌَّ ثُٔذقكظ ثإلةكالٓ ّ ٢ثُٔ ًكز ّ
ًٔ ،١كج ثةكضر ٍّ
ػُِ ٠ي ٤ُٝر غجُـ دال ًَُِ .54ور ًضخ ثُذ٤ؿج ١ٝصلس ٙ ٤ك ٢صذ ٣ز ك ٢أٝثخ ف٤جص 55ٚصو ٣ذجٓ ،ؤ ًّرث كك٢
ٛهث ثُ٘عّ ّ
إٔ ػِْ ثُضلس ٞٛ ٤أ ّْ ٛثُؼِ ّٞثُرّ٤٘٣ز .56كذٔ٘٤ج ُكْ ُ٣ؼك ف صلسك ٤ثُذ٤ؿكج ،١ٝػِكٗ ٠طكجم ٝثةكغ،
ػِ ٠أّٗ٣ ٚؿ ّْ ٓقض ٟٞػِّٔ٤ج ،كئّٗ٣ ٚسضق ّ
ن ثُراثةز ٌُٔجٕ أّ٤ٔٛز ثُذ٤ؿج ١ٝدٞغلٓ ٚضٌِّٔج أضؼ ّ٣جُ .كْ ٣كهً
ثُذ٤ؿج ،١ٝكٓ ٢و ّرٓز رفسٍز ،ٙأّٗ٣ ٚسضوٓ ٢ؼط٤جس ٖٓ ثُؼِ ّٞثُطذ٤ؼّ٤ز ،ؿ ٤أّٗ ٚهجٍ إ ّٕ ٖٓ ٛك ٞأٗسكخ إُك٠
ك ْٜثُضلسك٘٣ ٤ذـك ٢إٔ ٌ٣ك ٕٞػِك ٠واث٣كز دٔؼط٤كجس ٓكٖ خكجاػ ثُؼِك ّٞثُرّ٤٘٣كزٓٝ .57كغ ُكيّ ،
ككئٕ ٓ٘جهطكجس
ثُذ٤ؿجً ١ٝجٗكش ٓكٞؽزرٌُّٜ٘ ،كج صسكضق ّ
ن ثُراثةكزٗ .كّ ٞو إٔ ٗ٘ظك كك ٢صلسك ٤ثُذ٤ؿكج ١ٝآ٣كجس ص٘كجهص ثُؼكجُْ
ثُطذ٤ؼ ّ ٖٓ ٢أؽَ إٔ ٗ  ٟإُ ٠أ ّ
ٓ ١ر ٟػ ّر ثُذ٤ؿج ١ٝثُضػك ّٞا ثُكه٣ ١و ّرٓك ٚثُؼِكْ ػكٖ ثُطذ٤ؼكز ،ككٓ ٢ذقكظ
ٓخضِق ،ـ ٣وج إُٓ ٠ؼ كز ه.
ّ
إٕ ثُضٔ٤٤ز ك ٢ػَٔ ثُذ٤ؿج ١ٝدٛ ٖ٤هث ثُٔذقكظ أ ٝثى ُك٤ي ٓطِوكج ،إ ع ّٔكز فجُكز ٝثفكرر ػِك ٠ثألهك َّ
ف٤ظ ٗؾر ك ٢صلس ٤ثُذ٤ؿج ١ٝآ٣ز صضؼِّن دجُؼجُْ ثُطذ٤ؼ ّ ٢فهاث ك ٢ثُضؼجَٓ ٓغ ثةض٘ضجؽجس كٌِّ٤ز ضذٜ٤ز دضِي
ن ُل ٌُك ْْ ٓكج كِك٢
ثُضٗ ٢ؾرٛج ككً ٢ضجدك ٚطٕانتع اعَتٕار .كلك ٢صلسك ٙ ٤ةكٞار ( 2ثُذوك ر) آ٣كز  ُٛ( ،29لك ٞثَُّك ِه ١خل ِلك ل
ك ٍ ٢لػِِكٝ ،)ْ٤صقر٣كرث ثُسكٔجٝثس
ؼ لؽ ِٔ٤ؼًج عُك َّْ ثةْكضل ٟٞإُِلك ٠ثُسَّكٔج ِ كل لسك َّٞث َّٖ ُٛلةك ْذ لغ لةكٔجٝث ٍ
س ل ُٛٝلك ٞدِ ٌُكَأ لض ْ
ْثأللاْ ِ
إٔ ع ّٔككز فككرٝوث ُٔككج ٌٔ٣ككٖ إٔ ٣خذك دكك ٚػِككْ ثُلِككي دجُلؼككَٝ .الفككع ّ
ثُسككذغ ،زػككْ ثُذ٤ؿككجّ ١ٝ
إٔ ػِٔككج ثُلِككي
ثخضِلككٞث فكك ٍٞػككرو ثألؽ ك ثّ ثُسككٔجّ٣ٝزٓ ،ضسككجةال ػ ّٔ كج إ ث ًجٗ كش أؽ ك ثّ ثُلٌِ ّ٤ك ٖ٤صطككجدن ثُسككٔجٝثس ثُسككذغ
ثُٔهًٞار ك ٢ث٣٥زُ .ور ًضخ ثُذ٤ؿج ١ٝهكجةال" :ككئٕ ه٤كَ :أُك٤ي ّ
إٕ أغكقجح ثألاغكجو أعذضكٞث صسكؼز أككالى؟
هِش :كٔ٤ج ً  ٙٝضٌٞىٝ ،إٕ غ ّـ كِ٤ي ك ٢ث٣٥ز ٗل ٢ثُزثةر ٓغ أّٗ ٚإٕ ؾ ّْ إُٜ٤ج ثُؼ ش ٝثٌُ ة ّ٣ ُْ ٢ذكن

٤ُٝ 54ر غجُـ ،رش ّكم رمهٍذ عهى انزفسٍز انكالسٍك ًّ؛ رفسٍز انمزآٌ نهثعبنجً [دجإلٗؾِ٤زّ٣ز](ُ٤رٕ ٝدٞةطٖ :د  ،)2004 ،َ٣ظ.2 .
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سزا ،ظ.77 .
ً ثُذ٤ؿج ١ٝػِٔ ٚثٌُالٓ ّ ٢ك ٢صلس .ٙ ٤ثٗظ فجؽ ،٢انجٍضبٔي يف ّ

ٞ٣ 56ةق افٔجٕ" ،ػِْ ثُضع َ٣ٝػ٘ر ثُذ٤ؿج ١ٝكً ٢ضجد ٚأَتٕار انزُشٌتم ٔأستزار انزلٌٔتم" [دجإلٗؾِ٤زّ٣كز] انثمبفتخ اإلستاليٍّخ71 Islamic Culture ،
( ،)1997ك ٢ظ .4 .ثٗظ أ٣ؿج ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ 3 .ػٖ ـذوز ثُضلس ٞٛ" : ٤اة٤ي ثُؼِ ّٞثُرّ٤٘٣ز ٝاأةٜج ٓٝذ٘ ٠هٞثػر ثُطك ع
ٝأةجةٜج".
 57ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ" :3 .ػِّز ٖٓ د ع ك ٢ثُؼِ ّٞثُرّ٤٘٣كز ًِّٜكج أغكُٜٞج ٝك ٝػٜكجٝ ،ككجم كك ٢ثُػك٘جػجس ثُؼ دّ٤كز ٝثُل٘ك ٕٞثألودّ٤كز
دعٗٞثةٜج" .ثٗظ أ٣ؿج غجُـ ،رش ّكم ،ظ ،16 .ف٤ظ أٝاو غجُـ أةٔج ٓٞةٞػجس صلجة ٤ثُو إٓ ٓٝرثاةٜج.
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خالف"ٛٝ .58هث صؼِ٤ن اثةغ ،ألّٗ٣ ٚؼٌي ،ػِٓ ٠ج ٣ذر ،ٝثُسؾجٍ د ٖ٤ػِٔكج ثُلِكيٓٝ ،كٖ د٤ك٘ ْٜثُطك ٤ثز،١
ٓؼجغ ثُذ٤ؿج ،١ٝفٓ ٍٞج إ ث ًجٗش ٘ٛجى ةذؼز أ ٝعٔجٗ٤ز أ ٝصسؼز أؽك ثّ كك ٢ثُسكٔج ًٝ .59ك َّ إؽجدكز ،أ١
ٝؽٞو ً ٕٞدسذؼز ٝعٔجٗ٤ز ٝصسؼز أؽ ثّ ،صل ّس ؽّ٤رث صِي ثُٔالفظكجس ػِك ٠هكرّ ثُٔسكجٝثرً .كجٕ ٛكهث ثُ٘وكجش
ٓغجال ٓٔضجزث ٞ٣ؾّـ ً٤ق ّ
إٔ ٓضٌِّٔج ٓٝل ّس ثٓ ،غَ ثُذ٤ؿج ،١ٝصضذّغ ػٖ ًغخ ثُسؾجالس ثُؼِّٔ٤كز دكٞػ ٢فكج ّو
دٔج ًجٕ ٓط ٝفج ،دَ ٗٝطك ٛكه ٙثُٔ٘جهطكجس ٓكٖ أؽكَ د٘كج وُ٤كَ ٗقكج ثألككن ثُلٌِك ّ ٢ثُٔٞؽكٞو ككٗ ٢ػكٞظ
ثٌُالّٝ .ثُٔوػٞو ّ
إٔ ػِْ ثُلِي ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣وجاح ثُ٤و ٖ٤ثُٔؼ ك ُّ ٢ؼِْ ثٌُالّ إ ث ًكجٕ ػِٔكج ثُلِكي أٗلسكْٜ
ٓخضِل ٖ٤ف ٍٞأٓ أةجة ّ ٢ؽ ّرث ٓغَ ػرو ثألؽ ثّ ثُسٔج٣ٝز ثُٔٞؽٞورٝ .إ ث ُكْ ٌ٣كٖ دئٌٓكجٕ ػِٔكج ثألاغكجو
ثُضكك٤وّٖ ٓكٖ ػككرو ثألؽك ثّ ثُسككٔج٣ٝز ثُٔٞؽككٞور ،كئّٗكُ ٚكْ ٌ٣ككٖ ع ّٔككز ؽككرٓ ٟٝككٖ ٓقجُٝككز ٓؼ كككز ه ٓككٖ خككالٍ
ثُطذ٤ؼزٝ .درال ٖٓ ُي ،ة ٌٕٞ٤ثُط ٣ن ثألٗسخ  ٞٛثةضرػج ةِطز ه ثُٔطِوز دٞغلٜج فالّٝ .ػالٝر ػِ٠
ُيّ ،
إٕ إواثػ ثُذ٤ؿجٛ ١ٝكهث ثُ٘وكجش فك ٍٞػِكْ ثُلِكي ،ثُكه ١وثا كك ٢ثُوك ٕ ثُسكجدغ/ثُغجُظ ػطك ٝ ،ؿ٤ك ٙ
٣ؿكل ٢غكؼٞدز أًذك ػِك ٠ثالٗطذكجع ثُسكجةر ّ
دكعٕ رفستٍز ثُذ٤ؿكجً ١ٝكجٕ ٓؾك ّ و ٗسكخز أضكؼ ّ٣ز ٓكٖ رفستٍز
ثُزٓخط ( ١س.60)1144/538 .
ؿ ٤أّٗ ٚكٌٓ ٢جٕ آخ  ،ػ٘رٓج هذَ ثُذ٤ؿجٓ ١ٝذرأ ثُؾٞثز 'ثُؼجور' ،كئّٗ٣ ُْ ٚلؼكَ ُكي دـك ؼ ثُضوِ٤كَ
ٓ ّٔج ُِٔ ٌٖٔ٣

إٔ ٣ضؼِّٔ ٚػٖ ه ٖٓ خالٍ ثُطذ٤ؼز  ٌُٖٝدـ ؼ إظٜجا ّ
إٔ ه خِن ٗظجٓج ـذ٤ؼّ٤كج ػجوّ٣كج.

جم لٝكِك ٢أل ْٗلُ ِسك ِ ْْ ٜلفضَّك٣ ٠لضلذلكَّٖ٤ل ُلُٜك ْْ ألَّٗكُٚ
ٝصلس ٤ثُذ٤ؿج ١ٝةٞار ( 41كػِّش) آ٣ز  ( ،53لةُ٘ ِ ْْ ِٜ ٣آل٣لجصِ٘لج كِْ ٢ث٥لكل ِ
ْثُ لقن)٣ ،ذ ز ً٤ق ّ
إٔ دؼؽ ثإلواثى ُِؼجور ًجٕ ّٓٔ ٜج ٖٓ أؽَ ثةض٤ؼجح ٓج ٞ٣او ٙثُو إٓ ػٖ ثُٔؼؾزثس.61
ٝػِٗ ٠ق ٞؿٓ ٤لجؽبٗ ،ظ ثُذ٤ؿج ١ٝإُ ٠أفرثط ثُٔجؾ ٢ثُذجازر "ػِٝ ٠ؽ ٚخجام ثُؼجور"ُ ٝ ،كي ٓكٖ
أؽَ ثالةضرالٍ ػِ ٠أّٗ ٌٖ٣ ُْ ٚع ّٔز ـ ٣وز أخ  ٟك ٢ك ْٜثألفرثط ٓغَ ٗؾجفجس ثُٔسِٔ ٖ٤ثألٝثةَ ثُس٤جةّ٤ز
ةكك ٟٞأّٜٗككج ًجٗككش ٗض٤ؾككز ػكك ٕٞه ٝصٞك٤وككٓٝ .ٚككٖ ع ك ّْ ،أضككجا ثُذ٤ؿككج ،١ٝككك ٢صلسكك ٤ػذككجار ثُو ك إٓ "ٝككك٢
 58ثُذ٤ؿكككج ،١ٝأَتتتٕار انزُشٌتتتم ،ػ[ .48 ،1 .ثُٔضككك ؽْ :ثػضٔكككرٗج ـذؼكككز وثا ثُ ضككك٤ر ،وٓطكككن/دٝ ٤س ،2000 /1421،ػ ،1 .ظ ]80 .ثٗظككك أ٣ؿكككج
ٓٞا٣سٖ ،اإلسالو ٔانعهى ،غع 6-115 .ػٖ إفجُز ثُ٘٤سجدٞا ،١ك ٢صلس ،ٙ ٤ػِ ٠ثُٔ٘جهطجس ف ٍٞػرو ثألكالى كٗ ٢ػٞظ ػِْ ثُلِي.
 59هطخ ثُر ٖ٣ثُط ٤ثز ،١فعهذ فتال رهتىٓ ،خطكٞـ ككجصـ ٝ 168 ،2/3175ؽك .ٚثٗظك أ٣ؿكج اؽكخ (صكـٝ ،صك ٝ .صكغ ،).انزتذكزح ،ظّ .390 .
إٕ إفكرٟ
ثُسٔجس ثُؿ ٝاّ٣ز ٌُِ ١ ٕٞثُسذؼز أكالى هر صٌٗ ٕٞلسج ٝثفرر هكر صقّك ى ُكي ثٌُك ٕٞدعًِٔك ٚف ًكز ّ٤ٓٞ٣كزٛٝ ،كهث ٣ؼ٘كّ ٢
إٔ ًك َّ كِكي هكر ٌ٣ك ٕٞػ٘رةكه
٣ضق ّ ى ػٖ ٗلس.ٖ٤
إٔ ٓغَ ٛهث ثُضٞغ٤ق ُِذ٤ؿج ٞٛ ١ٝصٞغ٤ق ثخضزثُك ّّ ٢
 60الفع أٗض ٢ٗٞؽٗٞز (ؽٗٞز" ،ثُضلس ،" ٤ظ )38 .ك ٢إٓ ٝثفر ّ
ٝإٔ ثُذ٤ؿكج ١ٝفظك ٢دوكرا
أًذ ٖٓ ثُضور ٣ك ٢ثُؼكجُْ ثإلةكالٓ ّ٘ٓ ٢كُ ٚكر ٟوثاةك ٢ثإلةكالّ ٓكٖ ثُـك د .ٖ٤ّ٤ع ّٔكز أ٣ؿكج ػٔكَ دكجً ٓؼك ٝف ؽك ّرث فك ٍٞصلسك ٤ثُذ٤ؿكج ١ٝةكٞار 12
(ٞ٣ةق) ٖٓ إٗؾجز أ .ف .ٍ .د٤سضٖ ،رفسٍز انجٍضبٔي عهى سٕرح  21يٍ انمزآٌ [دجإلٗؾِ٤زّ٣ز] (أًٝسلٞاو٘ٓ :طٞاثس ًالاٗرٕ.)1963 ،
ي نهمزآٌ عُذ انًعزشنخ :انكشّبف نجبر هللا ثُزٓخطك ّ
( ١س[ )1144/538 .دجإلٗؾِ٤زّ٣كز] (ُ٤كرٕ ٝدٞةكطٖ :د ٣كَ،
ٝص٘جُٝش أٗرا( ٖ٤ُ ٝانزفسٍز انزمهٍذ ّ
 ،)2006غع )90-89 .ثُؼالهز دً ٖ٤ضجد ٢ثنكشبف ُِزٓخط ّ
ٝ ١إَٔار انزُشٌمٝ .هر ػِّن ُ ٖ٤دو٘٣ ُْ" :ُٚٞؾـ ثُذ٤ؿج ١ٝكّٔ ٜٓ ٢كز "ٗكزع ثُؼ٘جغك
ثالػضزثُّ٤ز" ػٖ ًضجح انكشّبف ة ٟٞؽزةّ٤جّ ،
ألٕ دؼؽ ثُٔؤُّل ٖ٤ثُٔضع ّخ ً ٖ٣ضذٞث أػٔجال أضجاٝث كٜ٤ج إُٓ ٠ج ًجٕ هر أؿلِ ٚأ٘٣ ُْ ٝضذ ٚإُ ٠أّٗ ٛ ٚـوكز".
ٝثُٔوجـغ ثُٔراٝةز كٛ ٢هث ثُٔوجٍ ال صٞؽر ك ٢انكشّبفُ .ور الفكع ٓقٔكر ثُطكج ٛدكٖ ػجضكٞا (انزفستٍز ٔرجبالرتّ (صكٗٞي :وثا ثُسكالّ ،)2008 ،ظ
إٔ ٓؤُّق ثُقٞثض ٢ػًِ ٠ضجح انكشبف ًضخ أ٣ؿج فٞثش ػِ ٠إَٔار انزُشٌمٓ ،ط ٤ث إُّ ٠
ّ )105
إٔ ثُ٘ػ ٖ٤ص ّٔش واثةضٜج ٓؼج.
 61ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ.357 .
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أٗلس ،"ْٜإُ ٠ػؾجةخ ثُذرٕ ثإلٗسجٗ ّٛٝ .٢ه ٙثُؼؾجةكخ ُ٤سكش خ هكج ُِؼكجورٌُّٜ٘ٝ ،كج وُ٤كَ ػِكًٔ ٠كجٍ ثُوكرار،
 ٖٓٝع ّْ ،ك ٢ٜال صضؾجٝز فرٝو ثُلٜكْ ثُذطك ٝ .ّ١ػِك ٠ثُٔ٘كٞثٍ ٗلسك ،ٚكٔ٤كج ٣خكعّ ةكٞار ( 21ثألٗذّ٤كج ) آ٣كز
 ( ،32ل ٝلؽ لؼ ِْ٘لج ثُ َّس لٔج ل لة ْولًج لٓقْ لُٞظًج ل ْْ ُٛٝػ ْلٖ آل٣لجصِٜلج ُٓ ْؼ ِؾُٕٞل !) ،أٝؾـ ثُذ٤ؿكجّ ١ٝ
إٔ ثُؼالٓكجس ثُٔكهًٞار
ًجٗش وُ٤ال ػِٝ ٠ؽٞو ه ٝٝثفرّ٣ضٝ ٚهراصٝ ٚفٌٔض ٚثٌُجِٓز؛ ّ
ٝإٔ دؼؽ ٛكه ٙثُؼالٓكجس ص ّٔكش واثةكضٜج كك٢
ػِٔ ٢ثُطذ٤ؼز ٝثُ٤ٜتزٝ .62ك ٢ثُٞثهغ ،كور هّ َ٤
إٕ ثُذ٤ؿجً ١ٝضخ يخزصز ػِْ ثُ٤ٜتز ًٔج ًضخ ضك فج ػِك٠
فصٕل ثُطٞة٢؛ ٣ ُْٝقضلع دع ّ
ٗ ١عّ ٜٓ٘ٔج.63
ٓٝغ ّ
إٔ ٛه ٙثإلفجالس ػِٓ ٠ذجفظ ٖٓ هذ َ٤ػِٔ ٢ثُلِي ٝثُل٤ز٣ج  ٢ٛإفجالس ٓوضؿذز ،كئّٜٗكج هكجوس
ثُرثاة ٖ٤إُ ٠ثٌُطكق ػكٖ ثُؼالهكز ثُضك ٢ص دطك ٚدٌضكجح يفتبرٍح انغٍتت ُِك ثز( ١ثُٔؼك ٝف دٌضكجح انزفستٍز
64
كن
انكجٍز) أ٣ؿج ؛ ٓ ٞٛٝج ٣ضّؿـ أ٣ؿج ك ٢ض ؿ ثُذ٤ؿج ١ٝػِك ٠ةكٞار ( 2ثُذوك ر) آ٣كز ( :164إِ َّٕ كِك ٢خل ِْ ِ
جا لْ ٝثُلُ ِْ ِي ثَُّضِ ٢صلؾْ ِ ١كِْ ٢ثُذلقْ ِ دِ لٔج ٣ل ْ٘للك ُغ ثَُّ٘كج ل ل ٝلٓكج أل ْٗكزل لٍ َّ
ؼ لْ ٝ
هُ ِٓكٖل
ثخضِ لال ِ
جٝث ِ
ثُ َّس لٔ ل
ف ثَُِّ َِْ ٤لٝثَُّٜ٘ل ِ
س لْ ٝثأللاْ ِ

ؼ دل ْؼ لر لٓ ْٞصِٜلج لٝدل َّ
ح ْثُ ُٔ لسك َّخ ِ دلك ْٖ٤ل
ثُ َّس لٔج ِ ِٓ ْٖ لٓج ٍ كلعلفْ ٤لج دِ ِْ ٚثأللاْ ل
جؿ لٝثُس لَّقج ِ
ظ كِٜ٤لج ِٓ ْٖ ًَُأ ولثدَّ ٍز لٝصلػْ ِ ِ
٣ق ثُ أ ٣ل ِ
س ُِولكك٣ ٍّ ْٞل ْؼوُِِككٕٞل )ٛٝ .ككه ٙث٣٥ككز ًجٗككش ٓ٘جةككذز ُٔخضػك ٓطك ُّ ٍٞؼِككْ ثُ٤ٜتككز كككً ٢ضككجح
ؼ ل٣٥لككج ٍ
ثُ َّسك لٔج ِ لْ ٝثأللاْ ِ
ثُ ثز ١يفبرٍح انغٍتًٝ .65جٕ صلس ٤ثُذ٤ؿجٞٓ ١ٝؽز ؽ ّرثٓ ،ط ٤ث إُّ ٠
إٔ ث٥خك  ٖ٣هكر أكجؾكٞث ككُ ٢كي،
ٌُّ٘ٝك٣ ٚظك َّ ؿّ٘٤كج دجُٔؼِٓٞككجسٝ ،أّٗك٣ ٚؼٌككي ثـّالػككج ػِكك ٠ػِككْ ثُلِككيً .ككجٕ كقكك ٟٞوُ٤ككَ ثُذ٤ؿككجٛ ١ٝككّ ٞ
إٔ
ثُرالُز 66ػِٝ ٠ؽٞو ه ك ٢ةٞار ( 2ثُذو ر) آ٣ز  164صِ ّخػش ك٤ً ٢ق فػَ ّ
إٔ أض٤ج ًغ ٤ر خِوش ػِ٠
ٗقكك ٞخككجظّ ٓككغ ّ
إٔ أٗقكككج ًغ٤كك ر ًجٗككش ٌٓٔ٘ككزُ .67وكككر دككرث ثُذ٤ؿككج ،١ٝككك ٢ثُذرث٣كككزًٝ ،عّٗكك٣ ٚق٤ككَ ػِككك٠
ثُٔػطِقجس ثُلّ٘٤ز ُؼِْ ثُ٤ٜتز ٖٓ أؽكَ ثالةكضرالٍ ػِك ٠أّٗكٓ ٚكغ ٝؽكٞو ٗظكجّ كك ٢ثُطذ٤ؼكزّ ،
ككئٕ ػِكْ ثُ٤ٜتكز
ٝفر ٙال  ٌٚ٘ٔ٣إٔ ٣ؼَِّ ثُ٘ظجّ ثُطذ٤ؼ ّ ٢ثُوجةْ ،كٓ ٢وجدَ ٗظجّ آخ ٌٖٓٔٝ .هر أٗ ٠ٜصلسك ٙ ٤دضكهً ٤دطك ف

 62ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ.69 .
63
ستتز ،اعصتتٕن ًّ ،انًتتزكهّى ،انفمٍتتّ ،انًتتا ّر  ،اعدٌتتت ،صتتبحت انزصتتبٍَف انًشتتٕٓرح (وٓطككن :واث ثُوِككْ،
ٓقٔككر ثُزفِ٤كك ،٢انمبضتتً انجٍضتتبٔي :انًف ّ
سزا ،ظ.84 .
 ،)1988ظ .176 .ثٗظ أ٣ؿج فجؽ ،٢انجٍضبٔي يف ّ

ككئٕ ٝثفكرث ػِك ٠ثألهك َّ ٓكٖ ثُرثاةك ٖ٤ثُٔقكرع ٖ٤هكر الفكع ّ
إٔ أَتٕار انزُشٌتم ُك٤ي صلسك ٤ث كِسكلّ٤ج ٓٞةّكؼج ًٔكج ٛك ٞثُطكعٕ ػ٘كر ثُك ثزّ ،١
ٓ 64غ ّ
إٔ صلسك٤
ثُذ٤ؿج ١ٝثُضوف دجُلؼَ ثُ ٝؿ ثُلِسلّ٤ز ثُٔٞؽٞور ك ٢يفبرٍح انغٍت .ثٗظ ثدٖ ػجضٞا ،انزفسٍز ٔرجبالرتّ ،ظ ظٓٝ .2-100 .كٖ أؽكَ ٓز٣كر ثـّكالع
سزا ،ظ ظ.77-169 .
ػِ ٠ثالاصذجـ د ٖ٤صلس ١ ٤ثُذ٤ؿجٝ ١ٝثُ ثز ،١ثٗظ فجؽ ،٢انجٍضبٔي يف ّ
 65ثُ ثز ،١يفبرٍح انغٍت ،ػ ،4 .ظ ظ.203-177 .
إٕ ثُككرُ َ٤ػِككٝ ٠ؽككٞو ه ٝٝثفرّ٣ضكك ٚكككٛ ٢ككه ٙث٣٥ككجس ٛككً ٢غ٤ك ر ؽك ّرث دق٤ككظ ّ
 66ثُذ٤ؿككج ،١ٝأَتتٕار انزُشٌتتم ،ػ ،1 .ظ .98 .ػِّككن ثُذ٤ؿككج ١ٝهككجةال ّ
إٕ
صلس ٤ث ٓلػّال ةٓ ٌٕٞ٤طّٞال إُ ٠ف ّر ٓج.
 67ثٗظ أ٣ؿج ؽجا ه ثُزٓخطك  ،١انكشّتبف عتٍ حمتبئك انزُشٌتم ( 4أؽكزث  ،د٤ك ٝس :وثا ثُٔؼ ككز ،و ٕٝصكجا٣خ) ػ ،1 .ظ ظ .6-105 .ال ٞ٣ؽكر
صرثخَ د ٖ٤صلس ٤ثُذ٤ؿجٝ ١ٝثُزٓخط .١
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ػِْ ثٌُالٌُّّ٘٘ .68ج ة٘  ،ٟد٘ج ػِ ٠ه ث ر كجفػز ،أ ّٕ اؿذكز ثُذ٤ؿكج ١ٝكك ٢صقر٣كر ثُ٘قك ٞثُكه ١خِوكش دكٚ
ثألض٤ج  ٖٓ ،د ٖ٤إٌٓجٗجس ًغ ٤ر٣ ،ؼّ٘ ٢
إٔ إَٔار انزُشٌم ه ّرّ أوُّز ك ٢غٔ ْ٤ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ.٢
ُور ًضخ ثُذ٤ؿج ١ٝأّٗ ٖٓ" ٚثُؾجةز ٓغال إٔ ال صضق ّى ثُسكٔجٝثس أ ٝدؼؿكٜج ًكجألاؼٝ ،إٔ صضقك ّى
دؼٌي ف ًجصٜج ٝدق٤ظ صػ ٤ثُٔ٘طوز وثة ر ٓجاّر دجُوطذٝ ٖ٤إٔ ال ُٜ ٌٕٞ٣ج أٝػ ٝفؿ٤ؽ أغكال"ّ .69
إٕ
 ٞٛ ١إةوجـ خفّ ثالةضٞث ثألاؾ ّ ٢إُ ٠ثُخكجاػ كك ٢ثصّؾكج ٙثُسكٔج ّ .
 ١وثةك ر صٔك ّ
إٕ أ ّ
خفّ ثالةضٞث ثُسٔجّ ٝ
ػذ ك هطذكك ٢ثُسككٔج ثُطككٔجُ ّٝ ٢ثُؾ٘ككٞد ّ ٢ةككضٌ ٕٞػٔٞو ّ٣كز دجُ٘سككذز إُكك ٠خككفّ ثالةككضٞث ثُسككٔجّ ٝ
ٝ .١ثةككضر ٍّ
ثُذ٤ؿج ًٕٞ ٖٓ ١ٝثُسٔجٝثس ػرٔ٣ز ثألٝػ ٝثُقؿ٤ؽ دطذ٤ؼضٜج ػِّ ٠
إٔ ٝؽٞؤٛكج والُكز ػِك ٠فٌٔكز ه
ٝصؼجُ ٚ٤ػٖ ًَ ٖٓ هر ٣ؼجاؾٝ .70ٚه ّرّ ثُ ثز ١كٌ ر ٓٔجعِز ػ٘رٓج الفكع ّ
إٔ صقر٣كر دؼكؽ ثُ٘وكجـ دٞغكلٜج
صٔغَّ ثُوطذ ٖٓ ،ٖ٤د ٖ٤ؽٔ٤غ ثُ٘وجـ ثُٔٔجعِز ثُٔٞؽٞور ػِ ٠ثُلِيً ،جٕ صؾِّ٤ج ٖٓ صؾِّ٤جس ثُقٌٔز ثإلُّ٤ٜز.71
ٝهر ٣ل ٖٓ ْٜه ٍٞثُذ٤ؿج ١ٝأّٗ ٌٖ٣ ُْ ٚع ّٔز ةذخ ٓل ّٜٞفوّج ػ٘ر ثُذط هر ٣ل ّس ُٔج ث ٝؽرس ثألٓٞا
ػِ ٠ثُ٘ق ٞثُه ٢ٛ ١ػِٝ ،ٚ٤صقر٣رث ُٔج ث ًجٕ خفّ ثالةضٞث خطّج ُالةضٞث ٞ٣ ُْٝؽر ٓوِٞدج ٓغ ثُرثة ر ثُضك٢
ئٕ ثالةكضرالٍ ػِكّ ٠
صٔ ّ ػذ ثُوطذ ٖ٤ثُسٔجٝ .ٖ٤ّ٣ٝػالٝر ػُِ ٠ي ،كك ّ
إٔ خكفّ ثالةكضٞث ٝثُكرثة ر ثُضك ٢صٔك ّ
ػذك ثُوطذكك ٖ٤ثُسككٔجً ٖ٤ّ٣ٝككجٕ ٌٔ٣ككٖ إٔ ٣عخككه أفككرٔٛج ٌٓكجٕ ث٥خك ُٝككْ ٌ٣ككٖ أػِكك ٠ثُسككٔج ٝأةككلِٜج ٓقك ّروث
دجُؿ ٝار٣ ،ه ًّ ٗج دضؼِ٤ن ثإل٣ؾ ٢ثُط ٤ٜثُهٓ ١لكجوّ ٙ
إٔ ثألد٘٤كز ثُ ٣جؾكّ٤ز ُؼِكْ ثُلِكيٓ ،غكَ خكفّ ثالةكضٞث
ً ،١جٗش ٓؾ ّ و خ٤جٍ .72ؿّ ٤
ثُسٔجّ ٝ
إٔ ثُذ٤ؿج ١ٝأؾجف صٞؾ٤قج ّٓٔ ٜج إُ ٠ثُؼذكجاثس ثُسكجدوز ،كك ٢غكرو
صلسكك ٙ ٤ثُسككذخ ثُككه ١ؽؼككَ إاثور ه ٝؾككغ خككفّ ثالةككضٞث ف٤ككظ ٛككٝ ٞثُككرٝثة ثُضكك ٢صؾ ك  ١فكك ٍٞثُوطذككٖ٤
ثُسٔج ٖ٤ّ٣ٝف٤ظ  ٢ٛك ٢ثُٞثهكغ ،ال ٌٔ٣كٖ إٔ صٌك ٕٞإاثور ٓضوِّذكزٝ .هكر ًضكخ ٣وكٛ[" :ٍٞك ]ٞػِكٛ ٠كهث ثُٞؽكٚ
ألٕ خككفّ
 ١ػطككٞثةّ٤جّ ،
ُذسككجـضٜج ٝصسككج ١ٝأؽزثةٜككج"ٝ .73ككك ٢ثُٞثهككغُ ،ككْ ٌ٣ككٖ ٓٞؾككغ خككفّ ثالةككضٞث ثُسككٔجّ ٝ
ثالةضٞث ثألاؾ ّ ،٢ثُه٘ٓ ٞٛ ١طِن خفّ ثالةضٞث ثُسٔجّ ٝ
 ٞٛ ،١أ٣ؿج ثُرثة ر ثُض ٢صؾ  ١ػذ أٓجًٖ ٌٕٞ٣
ككئٕ ثُذ٤ؿكج ١ٝهكر ًك ّ
كٜ٤ج ـ ٍٞثُٜ٘كجا ٝثُِ٤كَ ٝثفكرثٌٛٝ .كهثّ ،
إٔ ثُط ٣وكز ثُضك ٢خِكن ه دٜكج ثٌُك ٕٞكك٢

 68ثُذ٤ؿكج ،١ٝأَتٕار انزُشٌتم ،ػ ،1 .ظ .98 .خكضْ ثُذ٤ؿكج ١ٝصلسك ٙ ٤دجالةضطكٜجو دسكٞار ( 21ثألٗذ٤كج ) آ٣كز ٍُ( ،22لك ْٞلًكجٕل كِ ِٜ ٤لٔكج آلُِٜلكز إِ َّال َّ
هُ ُللل لسك لرصلج
كل ُس ْذقلجٕل َّ
ػلُٕٞل !)
ش لػ َّٔج ٣ل ِ
هِ لاحأ ْثُ لؼ ْ ِ
 69ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.98 .
 70ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.98 .
 71ثُ ثز ،١يفبرٍح انغٍت ،ػ ،4 .ظ.187 .
 72ثُذ٤ؿج ،١ٝيٕالف ،ػ ،2 .ظ .41 .ثٗظ أ٣ؿج غذ " ،ٙثُؼِْ ٝثإلُّ٤ٜجس" ،ظ .37 .أخه غذ ٛ ٙه ٙثُطك ٝفجس دٞغكلٜج صؼٌكي ٓٞهكق ثإل٣ؾك٢
ثُهٓ ١لجوّ ٙ
إٔ صلس ٤ثس ػِٔج ثُلِي ثُل٤ز٣جةّ٤ز ًجٗش ،ك ٢أفسٖ ثألفٞثٍ ،ػجاؾز ٞٓٝهق ثإل٣ؾ ٢ث ٖٓ ٢ّ ُ٥ثُ٘ٔج ػ ثُ٘ظ ّ٣ز ُؼِْ ثُلِي.
 73ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.98 .

26

ثُٞثهغ ًجٗش  ٢ٛثُخ٤جا ثألكؿَٝ .أًغ ٖٓ ُي ،كور خِكن ه ثٌُك" ٕٞػِكٓ ٠كج صسكضرػ ٚ٤فٌٔضكًٔٝ .74"ٚكج
هككجٍ ثُؾ ؽككجٗ ٢كككٝ ٢هككش الفككن ،ككك ٢ا ّو ٙػِكك ٠صٜٔككز ثإل٣ؾكك ٢دك ّ
كعٕ أد٘٤ككز ػِككْ ثُلِككي ثُ ٣جؾكّ٤ز ًجٗككش خ٤ككجال
إٕ ثُككرٝثة ًجٗككش ٓضخِّ٤ككز ػِككٗ ٠قكك ٞغككق٤ـُٝ .75ككٖ صٌكك ٕٞفٌٔككز ه ِٓٔٞةككز إال إ ث ًككجٕ خككفّ
ٓقؿككجّ ،
 ١كؼال خفّ ثةضٞث ةٔجّ١ٝ؛ ّ
ثالةضٞث ثُسٔجّ ٝ
ٝإٕ ٖٓ ضعٕ ثةضٌطجف ثألدّ٘٤ز ثُ ٣جؾكّ٤زٓٝ ،كٖ عك ّْ ُٔكج ث ٛك٢
غق٤قز ،إٔ ٣سل ػٖ صل ٌّ ك ٢ثُقٌٔز ثإلُّ٤ٜز.
أعككجا ثُذ٤ؿككجٓ ١ٝسككعُز ف ًككز ثألاؼ أ٣ؿككج ككك ٢صؼِ٤وكك ٚثُسككجدن ('ٓككٖ ثُؾككجةز ٓككغال إٔ ال صضق ك ّى
ثُسككٔجٝثس أ ٝدؼؿككٜج ًككجألاؼٝ ،إٔ صضقك ّى دؼٌككي ف ًجصٜككج')ً .76ككجٕ ع ّٔككز ٗوككجش ،هذككَ زٓككٖ ثُذ٤ؿككج١ٝ
ٝأع٘ككج ٝ ٙدؼككر ،ٙكككٗ ٢ػككٞظ ػِككْ ثُ٤ٜتككز ػ٘ككر ثُطٞةكك( ٢سٝ ،)1274/672 .ثُطكك ٤ثزٝ ،١ثُ٘٤سككجدٞا١
ٝثُذ ٤ؽ٘ر( ١س )1525/2-931 .فٓ ٍٞج إ ث ًجٕ  ٌٖٔ٣ثُذ ٘ٛز ػٖ ـ ٣ن ثُٔالفظز ػِ ٠ثكضوجا ثألاؼ
إُ ٠ف ًز ّ٤ٓٞ٣ز أٓ ٝج إ ث ًجٕ ثُِؾ ٞإُ ٠ثُسٔجع ثُطذ٤ؼ ّ ،٢دٞغل ٚك ػج ٖٓ ثُلِسكلز ،ؾك ٝاّ٣جٝ .77ػِك٠
ةذ َ٤ثُضٞؾ٤ـ ُْ ،صٌٖ صؤخه ف ًز ثألاؼ ثُسّ٘٣ٞز ف ٍٞثُطٔي دؼ ٖ٤ثالػضذكجاٝ .78هكر ثٗضٜكز ثُذ٤ؿكج١ٝ
ك غز ٛهث ثُ٘وجش ،صٔجٓج ًٔج كؼَ ٓغ ثُ٘وجش ف ٍٞػرو ثألككالىٓ ،كٖ أؽكَ ثُضعً٤كر ػِك ٠أّٗك ٚال ٞ٣ؽكر ةكذخ
٣ل ّس ُٔج ث ُْ ٌ٣كٖ دجإلٌٓكجٕ إٔ ٣خِكن ه أاؾكج ٓضق ّ ًكز؛ ُوكر ًجٗكش كٌك ر ثألاؼ ثُغجدضكز ؾك ٝاّ٣ز ػِك٠
ثإلـالمٝ .ثٗظ ك ٢صلس ٤ثُذ٤ؿج ١ٝةٞار ( 22ثُقؼّ) آ٣ز  ( ،65لِ ْٔ ُ٣ٝس ُ
ؼ إِ َّال
ي ثُ َّس لٔج ل أل ْٕ صلولك لغ لػِلكْ ٠ثأللاْ ِ
دِئ ِ ْ ِٗ ِ ٚإِ َّٕ َّ
هل دِجَُّ٘ج ِ ُل ل ُ ٝف لا ِف" :)ْ٤كضٌك ٕٞهجدِكز ُِٔ٤كَ ثُٜكجدف هذك ٍٞؿٛ ٤كج"ٝ .79دٔكج ّ
إٔ ثُسكٔج ال صوكغ،
إٔ ه خِن أاؾج عجدضزّ ،
ٝدٔج ّ
كئٕ ُر٘٣ج ٓغجال آخ ػٖ صٞثكن ثًضطجكجس ثُؼِكْ ٓكغ ثُقٌٔكز ثإلُّ٤ٜكزٓٝ ،كٖ عك ّْ،
ػٖ ًٜٗٞج صؾِّ٤ج ُٜج.

 74ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.98 .
 75ثُذ٤ؿج ،١ٝيٕالف (ٓغ ض ؿ ثُؾ ؽجٗ ،)٢ػ ،2 .ظ .432 .ثٗظ أ٣ؿج غذ " ،ٙثُؼِْ ٝثإلُّ٤ٜجس" ،ظ.37 .
 76ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.98 .
 77ف .ؽٔ َ٤اؽخ" ،ثُطٞةًٞٝ ٢د ٗ٤ي :ف ًز ثألاؼ ك ٢ثُس٤جم" ؾٖٔ انعهى فً انسٍبق  ،)2001( 14غع.63-145 .
–F. Jamil Ragep, ‘Ṭūsī and Copernicus: The Earth’s Motion in Context’, Science in Context 14 (2001), pp. 145
63.
ّ
إٕ ٗضجةؼ ثُلِسلز (ظ )155 .إه٘جػّ٤ز ،ال ٣وّ٤٘٤ز .ػٖ ثُذ ٤ؽ٘ر ،١ثٗظ اٝد س ٓٞا٣سٖ" ،ثُوسٔز د ٖ٤ثُلِسلز ٝػِْ ثُلِي"
‘The Division Between Falsafa and Astronomy’ in Tzvi Langermann (ed.), Avicenna and his Heritage: A Golden
Age of Science and Philosophy (Turnhout: Brepols, 2009), pp. 307–26, at pp. 321–6.
 78صط ٤آ٣جس ٖٓ ثُو إٓ ثٌُ  ْ٣إُ ٠ضٔي ٓضق ًّز؛ ػِ ٠ةذ َ٤ثُٔغجٍ ةٞار ٣( 36كي) آ٣كجس ّ .40-38
إٕ ف ًكز ثألاؼ ثُّ٤ٓٞ٤كز فكٓ ٍٞكرثاٛج هكر ال
صؼجاؼ ٛه ٙث٣٥جس ثُو آّٗ٤ز ثُض ٢صػق ضٔسج ٓضق ًّز.
 79ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ.95 .
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ؾك لغ ْثُ ِٔ٤كزل ثٕل ) ٝأوُك ٠دٔالفظكز
ُور ك ّس ثُذ٤ؿج ١ٝةٞار ( 55ثُ فٖٔ) آ٣ز  ( ،7لٝثُ َّس لٔج ل لاكل لؼٜلكج ل ٝل ٝل
ػج ّٓز ٓلجوٛج ّ
إٔ ثُخِن  ٌٖٔ٣إٔ ٓ ٌٕٞ٣ػكراث ُِضل ٌّك كك ٢ثألةكج ثُٔ٘طوك ّ 80٢ثٌُكجٖٓ كك ٢ثألكؼكجٍ ثإلُّ٤ٜكز.
إٔ ثُسٔجٝثس ًجٗش ٗوطز درث٣ز ٘ٓ"ٝطكع أهؿك٤ضٓٝ ٚض٘ك ّزٍ أفٌجٓكٓٝ .81"ٚؼ٘كّ ٠
ٝأٝؾـ ثُذ٤ؿج ،١ٝأ ّٝالّ ،
إٔ
ه ٝؾغ ثُٔ٤زثٕ أٗٝ" ّٚكّ ػِٓ َّ ً ٠سضؼ ّر ٓسضقوّٝ ."ٚد ٚأ٣ؿج "ثٗضظْ أٓ ثُؼجُْ" ٝٝؾغ ٗظجّ "ثُقوٞم
ٝثُٔٞثؽخ"ٓٝ .82غ ّ
إٔ ثُذ٤ؿج ١ٝثهض ؿ ٗظجٓج صٌك ٕٞك٤ك ٚثُسكٔجٝثس ةكذذج ٝةكطج دك ٖ٤ثألفكرثط ثألاؾكّ٤ز،
كئّٗ ٌٖ٣ ُْ ٚع ّٔز وُ َ٤ػِ ٠أّٗ ٚهذَ د٘ظجّ ٖٓ ثُض٘ؾ ْ٤ف٤ظ  ٌٖٔ٣إٔ صػ ٤أفٌجّ ه ٓؼوُٞز ٖٓ خالٍ ه ث ر
ثُسٔجٝثسٝ .درٍ ُي ،صو ّٞأٓغِز ٖٓ ثُ٘ظجّ ٝثُضل ٌّك كك ٢ثُطذ٤ؼكز دضذِ٤كؾ أدؼكجو إؾكجكّ٤ز ٓكٖ ثُقٌٔكز ثإلُّ٤ٜكز.
ٝك ٢صلس ٤ةٞار ( 20ـ )ٚآ٣ز ( 53ثَُّ ِه ١لؽ لؼ لَ ُل ٌُ ُْ ْثأللاْ ل
ؼ لٓ ْٜرًث ل ٝلةِليل ُل ٌُك ْْ كِٜ٤لكج ةُكذ ًُال لٝأل ْٗكزل لٍ ِٓكٖل ثُسَّك لٔج ِ
س لض كضَّ٣ ،)٠ق٤ككَ ثُذ٤ؿككج ١ٝػِكك ٠ه دجةككْ 'ثُٔطككجع' ككك ٢ةكك٤جم صلسككٙ ٤
لٓككج ً كلع ل ْخ ل ؽْ ٘لككج دِ ك ِ ٚأل ْز لٝث ًؽككج ِٓك ْكٖ ٗلذلككج ٍ
(كلع ل ْخ ل ؽْ ٘لككج دِك ًِٝ .83)ٚكك ٕٞه أفككرط ثُٔككج ٓككٖ ثُسككٔج ثُضككً ٢جٗككش صقػك دكك ٖ٤ثُؾذككجٍ آٗككهثى ٛكك ٞؽككز ٓككٖ
ثُرالةَ ػِ ٠فٌٔز ه ٝهراصكٝٝ .ٚغكق ه دجُٔطكجع ٣كه ًّ ٗج دٔ٘جهطكز ثُـزثُك ٢وٝا ه ثُسكذذ ّ ٢كك ٢يشتكبح
اعَٕارٝ .84هر ػ ّزز ٝغق ه ػِٛ ٠هث ثُ٘ق ٞأـ ٝفز ثُذ٤ؿج ،١ٝك ٢ضعٕ ةكٞار ( 55ثُك فٖٔ) آ٣كز ،7
ثُضٓ ٢لجوٛج ّ
إٔ دؼرث ٖٓ ُي ثُ٘ظجّ ثُطذ٤ؼ ّ ٞٛ ٢ثُغٞثح ٝثُؼوجح ُألكؼجٍ ثإلٗسجّٗ٤ز .كٌٔج ً ثُو إٓ ثٌُك ْ٣
إٔ ه ػجوٍ ،ثةضر ٍّ ثُذ٤ؿجّ ١ٝ
ّ
إٔ ػرٍ ثإلُ٣ ٚضؾِّ ٠ك ٢ثُؼجُْ ثُطذ٤ؼ ّٝ .85٢هر ًضخ ثُذ٤ؿكج ،١ٝفتً طٕانتع
اعَٕارّ ،
إٔ فٌٔز ه ٝثؾقز ٌُ َّ ٖٓ صل ٌّ ك ٢ػؾجةخ ثُطذ٤ؼز ،ةكٞث ًجٗكش ػؾجةكخ ثُؾسكْ ثإلٗسكجٗ ّ ٢أٝ
أٗظٔز ثألكالى ثُسٔجّ٣ٝز .86ؿّ ٤
إٔ ثُذ٤ؿج ١ٝه ّرّ ك ٢انزفسٍز أٓغِز ػر٣رر ػٖ ً٤ق صضؾِّٛ ٠ه ٙثُقٌٔز ك٢
ثُطذ٤ؼز.
ٝأخ ٤ث ،ػ٘رٓج ٣سضخرّ ثُذ٤ؿج ١ٝثُؼِْ ك ٢صلسك ٤فكرٝط ثُٔؼؾكزثس صلسك ٤ث ػوِّ٤كجّ ،
ككئٕ ٓكٖ ٗض٤ؾكز
أوُّض ٚأّٜٗج صؾؼَ أكؼجٍ ه أًغ ضلجك٤ز .كٓ ٢غجٍ ةٞار ( 17ثإلة ث ) آ٣ز ُ ( ،1ةذ لْقجٕل ثَُّ ِه ١أل ْة ل  ٟدِ لؼ ْذ ِر ُِ ٙلًْ ٤ال
ً 80ضخ ثُ٘٤سجدٞا( ١غزائت انمزآٌ ،ػِكٛ ٠كجٓص ًضكجح جتبيع انجٍتبٌ ُِطذك  ١د٤ك ٝس :وثا ثُٔؼ ككز ،)1992 ،ػ ،1 .ظّ )98 .
إٔ ثةكضؼٔجٍ ثٌُِٔكز
ثُطٜٞثّٗ٤ز كٗ ٢ظ ثُط ٣ؼز صؼٌي ثُٞةف .ثٗظ أ٣ؿج ٓٞا٣سٖ ،اإلسالو ٔانعهى ،ظ.71 .
 81ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ.451 .
 82ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ ظ.2-451 .
 83ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ.49 .
Frank Griffel, Ghazālī’s Philosophical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 253.
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ك ٢ة٤جم ٝغق ثُطجةلز ثُ ثدؼز ك ٢هسْ ثُقؾجح ٖٓ انًشكبح ٟ ٣" ،ثُـزثُ ٢أ ّٕ ثُٔٞؽٞو ثُه٣ ١ؿل ٢ثُٞؽٞو ػِ ٠ؿ٤ك ٓٝ ٙطكجع ٓكٖ هذكَ ٓق ّ ًكجس
ن .دجُلؼَ ،إ ّٕ ه ثُق ّ
ثألؽ ثّ ،كًٞ ٢ةُٔٞٞؽ٤ج ثُلجاثدٝ ٢ثدٖ ة٘٤ج ٞٛ ،أ ٍّٝخِن ُإلُ ٚثُق ّ
ن كؼَ أًغ ٖٓ خِن ثُٔطجع."...
 85دجُلؼَّ ،
إٕ هرار ه ػِ ٠ثُضق ٌّْ كك ٢صػك ّ كجس ثُذطك  ،ككٗ ٢ظك ثُ٘٤سكجدٞآٝ ١كٖ ٝؽٜكز ٗظك صٔ٤كَ أًغك إُك ٠ثُؼِكْ ،هكر أصجفكش ثُٔز٣كر ٓكٖ كك ظ
ثُؼغٞا ػِ ٠أٓغِز ػٖ فٌٔز ه ك ٢ثُؼكجُْ ثُطذ٤ؼك ّ .٢اثؽكغ أ٣ؿكج ،صلسك ٤ثُك ثز ١ػِك ٠ةكٞار ( 2ثُذوك ر) آ٣كز ( 22يفتبرٍح انغٍتت ،ػ ،2 .ظ)111 .
ثُهٛ ١خ إُّ ٠
إٔ ثُؼالهز د ٖ٤ثُٔ ؼ ٝثُطخّ ٝثُػقز صؼٌي ثُؼالهز دٝ ٖ٤ثؽذجس ثُ٘ج ٝثألكؼجٍ ثُقس٘ز ٝثُغٞثح.
 86ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ظ.181 .
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جا ًْ٘لككج لفُ ْٞل ك٣ِ ُُِ٘ ُٚل كِٓ ُٚك ْكٖ آل٣لجصِ٘لككج ،)...ثةضطككٜر ثُذ٤ؿككج١ٝ
ػكك ٠ثَُّ ك ِه ١دل ل
كؾ ِر ْثألل ْه ل
كؾ ِر ْثُ لق ك ل ِثّ إُِلككْ ٠ثُ لٔ ْسك ِ
ِٓككٖل ْثُ لٔ ْسك ِ
دٔؼط٤جس ٖٓ ػِْ ثُلِي ٝثُٜ٘رةز ٖٓ أؽَ إعذجس ُٔج ث ُْ  ٌٖ٣إة ث ٓقٔر ُ٤ال ٓسضق٤ال ،دَ ٌٓٔ٘ج صػ ّٞاٙ
صٔجٓج .كور ًضكخ ثُذ٤ؿكجٝ" :١ٝثالةكضقجُز ٓركٞػكز دٔكج عذكش كك ٢ثُٜ٘رةكز ّ
إٔ ٓكج دك ٖ٤ـ كك ٢هك ظ ثُطكٔي
ؾككؼق ٓككج دكك ٖ٤ـ كككً ٢ك ر ثألاؼ ٓجةككز ٤ٗٝلككج ٝةككضٓ ٖ٤ك ّر ،عك ّْ ّ
إٕ ـ كٜككج ثألةككلَ ٣ػككَ ٓٞؾككغ ـ كٜككج
إٔ ثألؽسجّ ٓضسج٣ٝز ك ٢هذ ٍٞثألػك ثؼ ّ
ثألػِ ٠ك ٢أه َّ ٖٓ عجٗ٤زٝ ،هر د  ٖٛك ٢ثٌُالّ ّ
ٝإٔ ه هكجوا ػِك٠
ً َّ ثٌُٔٔ٘جس ك٤وكرا إٔ ٣خِكن ٓغكَ ٛكه ٙثُق ًكز ثُسك ٣ؼز كك ٢دكرٕ ثُ٘ذك ّ(٢ظ)"٣ .87طكذ ٚصلسك ٤ثُذ٤ؿكج١ٝ
صلس ٤ثُ ثز ٌُّٚ٘ ،١ال ٣طجدوُ .88ٚور الفع ثُ ثز ١ثُ٘سذز ٗلسٜج د ٖ٤فؾْ ثألاؼ ٝفؾْ ثُطٔي ،ؿ ٤أّٗٚ
أؾجف أّٗ ٚػ٘رٓج صط م ثُطٔي ،كئّٜٗج صلؼَ ُي "ك ٢زٖٓ ُط٤ق ة ٣غ"٤ُ ٌُٖ ،ي كك ٢عجٗ٤كز دجُؿك ٝار.
إٔ ه ٣ق ّى ؽسٔج ًذ٤ك ث ؽك ّرث دسك ػز كجةوكز ؽك ّرث دطكٌَ ٣كّ ،٢ّ ٓٞ
ٝدٔج ّ
ككئٕ ٗوكَ ٓقٔكر ٓكٖ ٓ ٌّكز إُك ٠ثُوكر
ة ٌٕٞ٤ةٜال ػِ ٠ثُ٘قٗ ٞلسُ .ٚور ٓ٘ـ ثُؼِكْ صل ٌّك ث أًذك كك ٢ػٔكَ ه؛ ُٝكْ ٌ٣كٖ ثُؼِكْ أدكرث فؾّكز ٓكٖ أؽكَ
ٝهق ثُذقظ ثُؼوالٗ ّ.٢
ٛٝه ٙثُٔوجـغ ٖٓ رفسٍز ثُذ٤ؿج ١ٝثُض ٢ه أس ًضجح ثُطذ٤ؼز ٖٓ أؽكَ ٓؼ ككز ثُٔز٣كر ػكٖ ه ًجٗكش
ٓضّٔ٤زر ألّٜٗج صؼضٔر ػِٗ ٠ضجةؼ ػِكْ ثُلِكي ،دٔكج ك٤ك ٚصِكي ثُضك ٢ثٗػكذّش ػِك ٠واثةكز ثألدؼكجو ثُ٘سكذّ٤ز ُألؽك ثّ
ثُسٔج٣ٝز ثُضّ ٢
٣ضؼها إعذجصٜج ػِٗ ٠قك ٞثةكض٘ذجـ ّٓ ٢قكؽٝ .هكر ثكضكضـ ًضكجح طٕانتع اعَتٕارٓ ،غكَ ؿ٤ك ٓ ٙكٖ
ٗػٞظ ثٌُكالّ ككُ ٢كي ثُزٓكجٕ ،دذكجح كك ٢ثُذ ٛكجٕ ،دـك ؼ صكهً ٤ثُوكجاا ادّٔكج دكجُ٤و ٖ٤ثُذ ٛكجّٗ ٢ؿ٤ك
ثُٔسذٞم ثُه٣ ١و ّرٓ ٚػِْ ثٌُالّٝ .89ػِّن ثُذ٤ؿج ١ٝػِك ٠ثُػكؼٞدجس ثُضك ٢صؼضك ؼ ثُ٘ظك ثُػكق٤ـ أع٘كج
فر٣غ ٚػٖ اأ ١ثُٜٔ٘رة 90ٖ٤ك ٢ثُ٘ظ ثُػق٤ـ ك ٢ػِْ هٝ ،هر ٗلكٞث إٌٓجٗ٤كز ٛكهث ثُ٘ظك ػكٖ ثإلُ٤ٜكج ّس.91
ٝثُٔطٌِز ثُٞف٤رر ثُض ٢ا ًّز ػِٜ٤ج ٛؤال ّ ٢ٛ
إٔ ثٌُ٤جٕ ثأله ح إُ ٠ثإلٗسجٕ  ٞٛاٝف ٚأ ٝاٝفٜجٝ ،دجُ٘ظ
إُ ٠صؿجاح آاث ثُلالةلز ك ٢ػِْ ثُ٘لي ،كٌْ ةضٌٓ ٕٞؼ كض٘ج أه َّ ٣و٘٤ج ػٖ ثُسٔجٝثس ثُض ٢ٛ ٢ض ٢دؼ٤كر
ػٖ ثُذط ُ .وكر ثصّخكه ثُذ٤ؿكجٛ ١ٝكهث ثُٔٞهكق إهك ثاث دٌ٤كق ٌٔ٣كٖ إٔ ٣طكذ ٚثألٓك ثُخكجـب ثألٓك ثُػكق٤ـ

 87ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،2 .ظ .564 .ثٗظ أ٣ؿكج ٓقٔكر دكالٍ فسك ،ٖ٤انمبضتً َصتٍز انتذٌٍ انجٍضتبٔي ٔآراؤِ فتً رفستٍز انمتزآٌ ان كتٍى
(ثُوج ٛر :وثا ثُذػجة  ،)2010 ،ظ .100 .أضجا فس ٖ٤إُٛ ٠هث ثُضؼِ٤ن دٞغل ٚوُ٤ال ػِ ٠ثُضزثّ ثُذ٤ؿج ١ٝدجُؼِْ ٝثػضٔجو ٙػِ ٠صلسك ٤ثُك ثز ١كك٢
إٓ ٝثفر.
 88ثُ ثز ،١يفبرٍح انغٍت ،ػ ،20 .ظ.148 .
 89ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ ظ.69-55 .
 90ادّٔكج ًككجٕ ثُٜٔ٘رةك ٕٞكك ٢ثُٔوككجّ ثأل ّ ٍٝػذككجار ػكٖ ٓؾٔٞػككز ٓككٖ ثُطك ٌّجى ،ال ٓككزثُِ ٖ٤ُٝؼِكك ّٞثُ ٣جؾكّ٤ز .كٜككْ ثإل٣ؾكك( ٢ككجٕ إ٣ككيَ ،ظزٌتتخ انًعزفتتخ
 ،Erkenntnislehreظ ّ )6-274
إٔ ثُٜٔ٘رةككٛ ٖ٤ككْ ضككك ٌّجى ٗلككٞث إٌٓجّٗ٤ككز ثُٔؼ ككككز ثُقوّككز كٔ٤كككج ٝاث ثإلواثى ثُقسكك ّٓٝ .٢ككغ ُكككي٘٣ ،ظكك ثإل٣ؾككك٢
( ،Erkenntnislehreظ )276 .إُٗ ٠لس ٚدٞغل ٖٓ ٚثهض ؼ ًغ ٤ث ٖٓ ثُٜ٘رةزُٝ ،كهُي هكر ٌ٣كٛ ٕٞكؤال ثُٜٔ٘رةك ،ٕٞككٗ ٢ظك ثُذ٤ؿكج ١ٝأ٣ؿكج،
ٓؾٔٞػز ُط٤لز.
 91ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ ظ.6-65 .
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ػ٘رٓج ٣طضـَ ثُٓ ْٛٞغ ثُؼوَٝ .92ػِ ٠ةذ َ٤ثإلضجار إُّ ٠
إٔ ثفض٤جـجس ثُذ٤ؿج ١ٝك ٢ضعٕ ثُٔؼ كز ثُض ٢ال
صو ّٞػِ ٠ثالةض٘ذجـ ُْ صوَِّ ٖٓ ؽج دّ٤ز ثألوُّز ك ٢ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّٝ ،٢هر ػِّن ثإلغلٜجٗ ٢دجُوّ ٍٞ
إٕ
ٗوطز ثالٗطالم دجُ٘سذز إُ ٠ثُذقٞط ثالةضو ثةّ٤ز ف ٍٞه هر صٌ ٢ٛ ٕٞثُؼِ ّٞثُطذ٤ؼّ٤ز.93
ُور ثػض ف ػِٔج ثُلِي د ّ
عٕ دؼؽ ثةض٘ضجؽجص ْٜال  ٌٖٔ٣ثُذ ٘ٛز ػِٜ٤ج دجالةكض٘ذجـٌُٝ ،كّ٘ ْٜهكر ةكٌِٞث
ـ هج أخ  ٖٓ ٟأؽَ ثالةضرالٍ ػِ ٠ثُؤ٤ز ثُقو٤وّّ٤ز /ٝأ ٝثإلعذجصّ٤كزُ٘ 94ضكجةؼ أدقكجعٛٝ .95ْٜكه ٙثألوُّكز ٗؾكرٛج
فجؾ ك ر ككك ٢أَتتٕار انزُشٌتتم (ال ككك ٢طٕانتتع اعَتتٕار)ٝ .ثُذ٤ؿككج ١ٝكقككع ،ككك ٢ض ك ف ٚػِكك ٠ةككٞار ( 3آٍ
س أألُُِ ْٝكْ ٢
ؼ لْ ٝ
ح)٤ً ،كق
كجا ٣٥لكج ٍ
ثألُذلكج ِ
ثخضِالل ِ
جٝث ِ
ن ثُ َّس لٔ ل
ػٔ ثٕ) آ٣ز ( ،190إ َّٕ كِ ٢خل ِْ ِ
ف ثَُِّ َِْ ٤لٝثَُّٜ٘ل ِ
س لٝثأللاْ ِ
 ٌٖٔ٣إٔ صٌ ٕٞػو ٍٞدؼؽ ثُ٘ج أًغ هرار ٖٓ ؿٛ ٤ج ػِ ٠إواثى آ٣جس هرار ه ك ٢ثُطذ٤ؼز ٝكٜٜٔكج ٓكٖ
خالٍ ػِٔ٤جس ؿ ٤ثةض٘ذجـّ٤زٝ .ػِٝ ٠ؽ ٚثُضقر٣كرّ ،
ككئٕ ثُؼوك ٍٞثألًغك صقك ّاث ٓكٖ ضكٞثةخ ثُقكيّ ٝثُكْٛٞ
 ٢ٛثُؼو ٍٞثُٔوػٞور دضِوّٛ ٢ه ٙثُؼالٓجس ْٛ ٖٓٝ .96أهرا ػِ ٠ك ْٜثُٔـزٓ ٟكٖ آ٣كجس ه كك ٢ثُطذ٤ؼكز ٛكْ
أُٝتي ثُه ٌِٕٞٔ٣ ٖ٣أاٝثفج ُْ ص٘ق ف ًغ ٤ث ػٖ كط صٜج ثألغِّ٤زّ .
إٕ ٖٓ ُ ْٜػو" ٍٞخجُػز ػكٖ ضكٞثةخ
ثُقيّ "  ْٛثألٗسكخ ُِكهٛجح أدؼكر ٓكٖ ثالػضك ثف ّ
دكعٕ ثُطذ٤ؼكز ٓظٜك ٓكٖ ٓظكج ٛفٌٔكز ه ٗقك ٞثةكض٤ؼجح
صؾِّ٤جس ثُقٌٔز ثإلُّ٤ٜز ك ٢ثُطذ٤ؼزٝ .هر ٝهق ؿٞصج  Gutasػِّ ٠
إٔ ٓؼ٘ ٠ثُلط ر ثُسِٔ٤ز هر صٌ ٕٞأه ح
إٔ ثُلالةلز ٝثُؼِٔج ٣ؼضوكرّ ٕٝ
إُٓ ٠ؼ٘ ٠ثُقر ٓ ،لض ؾج ّ
إٔ دؼكؽ ثُؼوك ٍٞأٗسكخ إُك ٠كٜكْ ػٔكَ ثُطذ٤ؼكز
أًغ ٖٓ ؿٛ ٤جٝ .97ػَِّ ثُذ٤ؿج ١ٝصلس ٙ ٤دئ ٣ثو فر٣ظ ٣و ٍٞك ٚ٤ثُ٘ذٓ ٢ق ّٔر ُٖٔ َ٣ٝ( :ه أٛج ٣ ُْٝضل ٌّك
كٜ٤ج)٣ .98ه ًّ صلس ٤ثُذ٤ؿج ١ٝدجُؼالٓجس ثُٔهًٞار ك ٢ةٞار ثُذو رُٝ ،هُي الد ّر أًّٗ ٚجٕ ٣ل ٌّك كك ٢ـ ٣وكز
 92ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.67 .
ّ
"كئٕ ٓعخه ثُؼوَ ك ٢ثُٔسجةَ ثإلُّ٤ٜز ٖٓ ثُطذ٤ؼّ٤كجس ثُضكٛ ٢كٓ ٢راًكز دكجُ[ "ْٛٞثُٔضك ؽْ :ثػضٔكرٗج ٗطك ر وثا
 93ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر ،ظ.76 .
ثٌُضذ ،2008 ،٢ظ.]31 .
ً 94ضخ ٗظجّ ثُر ٖ٣ثُ٘٤سجدٞاٞٓ( ١ا٣سٖ ،اإلسالو ٔانعهى ،ظّ )70 .
إٔ ـ ٣وض ٢ثُلوٝ ٚػِْ ثُ٤ٜتز ٓضطجدٜض.ٖ٤
٣ 95ؼ ّر ٓؤّ٣ر ثُر ٖ٣ثألاو( ١س )1266/664 .أًغ ػِٔج ثُلِي ثٛضٔجٓج دػالفّ٤ز ػِْ ثُلِي ثإلدسضُٔٞٞؽّ٤ز .ثٗظ ثألاو( ١صكـ .غكِ٤ذج)ً ،ضكجح انٍٓئتخ
(د٤ك ٝسً ٓ :ككز واثةككجس ثُٞفككرر ثُؼ دّ٤ككز ،)1990 ،ظ .212 .ثٗظك أ٣ؿككج ؽككٞاػ غككِ٤ذج ،انعهتتى اإلستتالي ًّ ٔرشتتكٍم انُٓضتتخ اعٔرثٍّتتخ (ًجٓذ ٣كرػ
ُ٘ٝرٕ٘ٓ :طٞاثس ٓ٤ش ،)2007 ،ظ.106 .
George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (Cambridge and London: MIT
Press, 2007),
ُٔز٣ر ثـّالع ػٖ أوُّز ػِٔج ثُلِي ػِ ٠غقّز ٗضجةؾ ،ْٜثٗظ د ٗجا ا.ؿُٞرةض،ٖ٤
Bernard R. Goldstein, ‘The Arabic Version of Ptolemy’s Planetary Hypotheses’, Transactions of the American
Philosophical Society, New Series 57:4 (1967), pp. 3–55, at pp. 37–8.
 96ثُذ٤ؿج ،١ٝإَٔار انزُشٌم ،ػ ،1 .ظ.195 .
 97وٓض  ١ؿٞصج  ،اثٍ سٍُب ٔانزمهٍذ اعرستط ًّ (ُ٤كرٕ :د ٣كَ ،)1988 ،ظ .170 .صك و ثإلفجُكز ػِك ٠كطك ر ةكِٔ٤ز ؾكٖٔ وككجع ثُؾ ؽكجٗ ٢ػكٖ ػِكْ
ثُلِي ك ٢ثُٔٞثهق؛ ثٗظك غكذ " ،ٙثُؼِكْ ٝثُلِسكلز" ،ظٝ .39 .كك ٢انز فتخ انشتبٍّْخ (دكجا٣ي ٓخطكٞـ ػ دكٝ 8 ،2516 ٢ؽك٘٣ ،)ٚسكخ هك ثا ػِٔكج
ثُلِي ػرّ ثصّذجع ً ٕٞدسذؼز أكالى إُ ٠كط ر ةِٔ٤ز.
 98ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ػ ،1 .ظ.195 .
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صسٔـ ُكذؼؽ ثُ٘كج

دضػك ّٞا ٛكه ٙثألٓكٞا أ ٝإواثًٜكج و ٕٝإٔ ٣ؿكِّ ْٜإواثًٜكْ ثُخ٤كجُ ّٝ ٢ثُقسك ّٝ .٢ثػضٔكجو

إَٔار انزُشٌم أوُّز ك ٢ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼك ّٛ ٢كٗ ٞض٤ؾكز ثػضٔكجو أوُّكز ػِكْ ثُلِكي ٗٝضجةؾك ٚؿ٤ك ثُذ ٛجّٗ٤كز
دٞغلٜج ٗوطز ثٗطالم ك ٢ه ث ر ًضجح ثُطذ٤ؼز.
ٝهككر ثٗػككخّ ثُسككؤثٍ ثألةككج  ،ككك ٢ثُ٘وككجش فكك ٍٞـ ثةككن ػِككْ ثُلِككي ؿ ٤ك ثُذ ٛجّٗ٤ككز ،ػِككٝ ٠ثهؼّ٤ككز
ثُٔٞؽٞوثس ثُؼوِّ٤ز؛ إ أػ ح ثُذ٤ؿج ١ٝػٖ ضٌ ،ًٚٞك ٢ـٔانتع اعَتٕار ،فك٤ً ٍٞكق ٗذك  ٖٛػِكٝ ٠ؽكٞو
ثُٔٞؽٞوثس ثُؼوِّ٤زٝ .أكجو ّ
إٔ 'ثُقٌٔج ' غّ٘لٞث ثُٞؽٞو إُٝ ٠ؽٞو خكجاؽ ّٝٝ ٢ؽكٞو ٘ٛك ّ ،٢كك ٢فك ٖ٤غكّ٘ق
ثُٔضٌِّٔ ٕٞثُٞؽٞو إُٓ" ٠ج ال أ ُّٞ ٍٝؽٞوٓٝ "ٙج ُ ٚأ ّٝ .99ٍٝػِّن ثُذ٤ؿج ١ٝهجةال إّٗ٣ ُٖ ٚوذكَ دٞؽكٞو ضك٢
٘ٛك ّ ٢و ٕٝوُ٤ككَٝ .100أٝؾككـ ثإلغككلٜجٗ" :٢كككئٕ ه٤ككَ٤ً :ككق ٌٔ٣ككٖ ثُطك ّ
ي ككك ٢ثُٞؽككٞو ثُكه ٢ّ ٘ٛػ٘ككر صػك ّٞا
ثُطٝ ، ٢صػّٞا ٙػذجار ػٖ ٝؽٞو ٙك ٢ثُهٖٛ؟ أؽ٤خ د ّ
عٕ صػ ّٞا ثُطكٝ ٢إٕ ًكجٕ ػذكجار ػكٖ ٝؽكٞو ٙكك٢
ثُهّ ،ٖٛ
ٌُٖ صػ ّٞا ثُط ٢ؿ٤

ُي ثُط ، ٢دَ  ٌٕٞ٣زثةرث ػِكُ ٠كي ثُطك ، ٢كك ٌٖٔ٤إٔ ٗطك ّ
ي ككٝ ٢ؽكٞوٙ

ثُه ٢ّ ٘ٛػ٘ر صػ ّٞا ثُطُٜٝ . ٢هث أٌٖٓ إٔ ٌٗ٘ ثُٞؽٞو ثُهُِ ٢ّ ٘ٛطٓ ٢غ ثالػض ثف دضػك ّٞاٝ .101"ٙػِك٠
ٓرثا صِي ثُسطٞاٗ ،ل ٠ثُذ٤ؿجٝ ١ٝؽٞو ثُٔغَ ثألكالـّ٤ٗٞز ػِٗ ٠قك ٞأزُك ّٓٝ ٢كٖ عك ّْ ػِكٗ ٠قك ٞؾك ٝا ّ
١
أ٣ؿج.102
ٝهر أُّكق ٗػك ٤ثُكر ٖ٣ثُطٞةكٛٝ ،٢ك ٞةكجدن ػكٖ ثُذ٤ؿكج ،١ٝاةكجُز ٓكٞؽزر كك ٢فكجٍ ٓكٖ ثُٞؽكٞو
ػ ف دجةْ "ٗلي ثألٓ "ٛٝ .هث ثُقجٍ ٖٓ ثُٞؽٞو ُْ ٣ظ ٜكك ٢طٕانتع اعَتٕار (ٝال كك ٢يٕالتف ثإل٣ؾك،)٢
ٌُّ٘ٝككً ٚككجٕ ّٓٔ ٜكج ػِككٗ ٠قككٝ ٞثؾككـ دٞغككل ٚأةجةككج ُألوُّككز ثُضكك ٢هك ّرٓش ككك ٢ةكك٤جم ػِككْ ثٌُككالّ ثُطذ٤ؼك ّ.103٢
ٝثةضر ٍّ ثُطٞة ،٢ك ٢صِي ثُ ةجُز ػِّ ٠
إٔ ثألكٌجا ثُ ٣جؾكّ٤ز ٌٔ٣كٖ إٔ ٌ٣كُٜ ٕٞكج ٝؽكٞو ٝثهؼك ّ ٢كٔ٤كج ٝاث
ٓلٜٜٓٞج ك ٢ثُؼوَ .104كئ ث فٌْ ضخع ػجهَ ّ
دعٕ هط ثُ دجػ ّ ٢ثألؾالع ُ٤ي ٓطض ًج ٓغ ؾِؼ( ٚدٞغكلٚ
 99ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.6-75 .
 100ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.78 .
 101ثإلغلٜجٗ ،٢يطبنع اعَظبر ،ظ[ .86 .ثُٔض ؽْ :ثػضٔرٗج ٗط ر وثا ثٌُضذ ،2008 ،٢ظ]40 .
 102ثُذ٤ؿج ،١ٝطٕانع اعَٕار ،ظ.83 .
 103ثٗظك غككذ " ،ٙثُؼِككْ ٝثُلِسكلز" ،ظُ .39 .ؼككخ ٓلٜككٗ' ّٞلككي ثألٓك ' وٝاث ككك ٢وكككجع ثُؾ ؽككجٗ ٢ػكٖ ٝثهؼّ٤ككز أد٘٤ككز ػِككْ ثُلِكي ثُٜ٘رةكّ٤ز ؾك ّرث ػِكك٠
ثٗضوجوثس ثإل٣ؾ.٢
 104ػٖ اةجُز إعذجس ؽٓ ٛٞلجام ُِطٞة ،٢ثٗظ
Muḥammad Mudarrisī Zanjānī (ed.), Sargudhast wa-ʿaqāʾid-i falsafī-yi Naṣīr al-Dīn Ṭūsī (Tehran: Intishārāt-i
Dānishgāh-i Tihrān #309, 1957), pp. 169–72.
صك و ثُ ةككجُز ٗلسككٜج أ٣ؿككج ؾككٖٔ ٓقٔككر صوككٓ ٢ككر ّا
 ،)1354غع .7-464 .ثٗظ أ٣ؿج

اؾككج ،١ٝأحتتٕال ٔآرتتبر خٕاجتتخ َصتتٍز انتتذٌٍ انطٕستتً ،ـ( 2 .ـٜك ثٕ :د٤ٗٞككجو ك ٘ٛككؾ إ ٣ك ثٕ،

Robert Wisnovsky, ‘Avicenna and the Avicennan Tradition’ in P. Adamson and R. Taylor (eds), The Cambridge
Companion to Arabic Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 92–136, at p. 127.
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هٞال ٣ؼجاؼ فٌْ ضخع ؽج َٛدعّٜٗج ًهُي)ّ ،
كئٕ ٛهث ٣ؾخ إٔ ٣قػَ ٖٓ خالٍ ثُٔطجدوز ٓغ ض٣ ٢سك ّٔ٠
'ٗلي ثألٓ 'ّ .
إٕ 'ٗلي ثألٓ ' ٓٞؽٞو خجاػ ثُؼوَ ٌُّٚ٘ٝ ،ؿ٤

ٝ ١ؾغ .105إّٗٞ٣ ُْ ٚؽر ٖٓ خالٍ ثٓضالًٚ

ٝؾؼج ألّٗ ٚال ٝ ٌٖٔ٣غل ٖٓ ٚخالٍ ثُٔوكٞالس ٝال ٌٔ٣كٖ دِٞؿك ٚدٞثةكطز ثإلواثى ثُقسك ّٗ'ٝ .٢لكي ثألٓك '
 ٌٖٔ٣إٔ ٞ٣ؽر دهثص ٚو ٕٝثاصذجـ دع ّ
ٞٓ ١ؽٞو آخ ُِٔ ٌٖٔ٣ٝ .

ثُضٞغَّ إُ ٠ثةض٘ضجػ ف ٍٞهطك ثُ دكجػ ّ٢

 ١ادكجػ ّ ٢ثألؾكالعُٝ .ك٤ي 'ٗلكي ثألٓك ' إُٜكجّ ،
 ١ضكٓ ٢كجو ّ
ثألؾالع و ٕٝػور ٓوجاٗز دع ّ
ألٕ 'ٗلكي ثألٓك '
إٔ ه ُكك٤ي ًككهُيٝ ،ال ٣طككجدن 'ٗلككي ثألٓك ' ثُػككٞاّ ،
٣ضؿك ّٖٔ ثُضؼ ك ّرو ككك ٢فككّ ٖ٤
ألٕ ثُػككٞا "ًجٗككش هجةٔككز
إٔ 'ٗلي ثألٓ ' ُ٤ي ًهُيٝ .106خِكع ثُطٞةك ٢إُكّ ٠
دـٛ ٤ج" ك ٢فّ ٖ٤
إٔ 'ٗلكي ثألٓك ' ٛك" ٞػوكَ ثٌُكَّ"،
ثُه ١اأ ٟأّٗٗ ٞٛ ٚلس ٚثُِٞؿ ثُٔقلٞظ ٝثٌُضجح ثُٔذ ٖ٤ثُكه٣ ١ق٤كَ ػِ٤ك ٚثُوك إّٓ .107
إٕ ثُٔوػكٞو ٓكٖ وُ٤كَ
إٔ ٓػرا أدّ٘٤كز ػِكْ ثُلِكي ثُ ٣جؾكّ٤ز ٛك ٞهّ ،
ثُطٞة ّ ٢فٗ' ٍٞلي ثألٓ ' ّ ٞٛ
ٝإٔ ضك٤تج ٓٞؽكٞوث ككٗ' ٢لكي
ثألٓ '  ٞٛغق٤ـ فضّ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٠إعذجس ٝؽٞو ٖٓ ٙخالٍ ثالةكض٘ذجـٓٝ .كغ أّٗ٘كج ُكْ ٗؾكر ثُذ٤ؿكج٘٣ ١ٝكجهص
ٓلٗ' ّٜٞلي ثألٓ ' ك ٢انزفسٍز ،ك ّ
ئٕ هذ ُٚٞدٞغكل ٚفكجٍ ٝؽكٞو هكر ؽؼكَ ثألوُّكز ثُضك ٢هك ّرٓش كك ٢ةك٤جم ػِكْ
ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّٝ ،٢صِي ثُضٗ ٢ؾرٛج ك ٢أد٘٤ز ػِْ ثُلِي ثُ ٣جؾّ٤ز صقر٣رث ،أًغ ٝعٞهج.
إٕ ٓٞهكق ثُذ٤ؿكج ١ٝكك ٢ػِكْ ثٌُكالّ ،ثُكهٓ ١لكجوّ ٙ
ّ
إٔ دؼكؽ ٗظ ٣كجس ػِكْ ثُلِكي ُكْ صٌكٖ ؿ٤ك هجدِكز
ُِذ ٘ٛز ٝفسخ دَ  ٌٖٔ٣إٔ صٌ ٕٞخجـتز أ٣ؿجٗ ،ذغ ٖٓ ٓٞهل ٚثُؿٔ٘ ّ ٢ككّ ٢
إٔ ثُٞؽكٞو ثُكه ٢ّ ٘ٛدكال ٝؽكٞو
خجاؽ ّ٣ ٢وجدِكٛ ٚك ٞأٓك ٓقكجٍٓٝ .كغ ُكيُ ،كْ ٣كرثكغ ثُذ٤ؿكج ١ٝكك ٢طٕانتع اعَتٕار ،ػِك ٠أ ّٕ واثةكز ثُؼكجُْ
ثُطذ٤ؼ ّ ،٢دٔج ك ٚ٤ثُسٔجٝثس ٌٖٔ٣ ،إٔ صؼ ّزز صورٗ ٣ج ثُقٌٔز ثإلُّ٤ٜز ٖٓٝ .ضعٕ ٛه ٙثُراثةز إٔ صٌكٓ ٕٞل٤كرر
أًغ ًِّٔج ًجٗش عوض٘ج أًذ كٗ ٢ضجةؼ ثُؼِْٝ .صلس ٤ثُذ٤ؿج( ١ٝإَٔار انزُشٌم) ٣ذكُ٘ ّٖ٤كج ّ
إٔ ع ّٔكز خطكجح آخك
ف ٍٞثةضخرثّ صخ ّ
ػػجس ػِّٔ٤ز ٖٓ هذ٤كَ ػِكْ ثُلِكي كك ٢ثُ٘ػكٞظ ثُرّ٤٘٣كز ،ألّٗك ٚدئٌٓكجٕ ػِكٓ ،ّٞغكَ ػِكْ
ثُلِي ،إٔ صو ّرّ صلٌ ّث أٝةغ ك ٢خِن ه ٓ ّٔج  ٞٛػِ ٚ٤ثألٓ كٗ ٢ػٞظ ػِكْ ثٌُكالّّ .
إٕ هكرار ثُؼِٔكج ػِك٠
ثالةضرالٍ ك ٢ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ًّ ٢جٕ ٓٞهلج هّ٣ٞج ٣ ٖٓٝؾخ إٔ ٌ٣جكع ػِ ٠ـ ٣وضك ٚثُذ ٛجّٗ٤كز ٛكٓ ٞكٖ
٣سضط٤غ إٔ ال  ٌٕٞ٣ثةضذجـّ٤ج ػِٗ ٠ق ٞغجاّ وثةٔجٝ .إال ً٤ق  ٌٖٔ٣صلس ٤صلؿ َ٤ثُذ٤ؿج ١ٝثُ٘سذ ّ ٢ألوُّز
ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ٢ك ٢إَٔار انزُشٌم؟  ٖٓٝع ّْ٣ ،ؾخ إٔ ٌ٣ك ٕٞثُٔوػكٞو ٓكٖ ثٗضوكجوثس ثُٔضٌِّٔك ٖ٤ثُٔٞؽّٜكز
إُ ٠ػِْ ثُلِي إؾؼجف خػْ ؽر ٣دهُي ثُ٘ور.

 105ثُطٞة ،٢رسبنخ فً إرجبد ،ظ.466 .
 106ثُطٞة ،٢رسبنخ فً إرجبد ،ظ.456 .
 107ثُطٞةكك ،٢رستتبنخ فتتً إرجتتبد ،ظّ .476 .
إٕ صلسكك ٤ثُذ٤ؿككج ١ٝةككٞار ( 85ثُذك ٝػ) آ٣ككز ( 22أَتتٕار انزُشٌتتم ،ػ ،2 .ظ )586 .ثفككضلع كوككف دككع ّٕ
ؾـ ثُذ٤ؿج ،١ٝك ٢صلس ٙ ٤ةكٞار ( 6ثألٗؼكجّ) آ٣كز ( 59أَتٕار انزُشٌتم ،ػ ،1 .ظٝ ،)304 .أٝؾكـ ّ
ثُِٞؿ ثُٔقلٞظ ٞ٣ؽر كٞم ثُسٔج ثُسجدؼزّ ٞ٣ .
إٔ
ثٌُضجح ثُٔذ ٖ٤هر ٣ؼ٘ ٢ػِْ ه أ ٝثُِٞؿ ثُٔقلٞظ.
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س ِا ْزهج ً َُّ ٌُ ْْ) ،أٝؾكـ ثُذ٤ؿكج١ٝ
ٝك ٢ة٤جم صلس ٙ ٤ةٞار ( 2ثُذو ر) آ٣ز ( ،22كلع ل ْخ ل لػ دِ ِِٖٓ ٚل ثُغَّ لٔ ل ث ِ
ألٕ ه خِن ثألةذجح ٗلسٜج دال أةكذجح .108ؿ٤ك ّ
إٔ ه "هجوا إٔ ٞ٣ؽر ثألض٤ج دال أةذجح"ّ ،
ّ
إٔ ثُذ٤ؿكج١ٝ
٣ك  ٟأّٗكك ٚهكر ًككجٕ ػِك ٠أُٝكك ٢ثألدػكجا إٔ ٣ؾك ّروٝث كك ظ كٜٔكْ ػذك ر ه ٝهراصكٓ ٚككٖ خكالٍ هك ّٞر ثُؼِّٔ٤ككجس
ثُطذ٤ؼّ٤ز كوف٤ُ" ٌُٖٝ ،ي ك ٢إ٣ؾجوٛج وكؼكز" .كئ ّٓكج ّ
إٔ ثُذ٤ؿكج٣ ١ٝوك ٍٞإ ّٕ ه ٣كردّ ثٌُك ٕٞكك ٢ثُٞثهكغ ٓكٖ
خالٍ ثُؼِّٔ٤جس ثُطذ٤ؼّ٤ز ٖٓٝ ،ع ّْ ًجٕ  ٌٖٔ٣هلل إٔ ٣خضجا إٔ ال ٣لؼَ ُي ٖٓ ،أؽَ صس َ٤ٜثألوُّكز كك ٢ةك٤جم
إٔ ثُذ٤ؿج٣ ١ٝو ٍٞإّٗكٓ ٚكغ ّ
ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ ،٢أّ ٝ
إٔ ثُٔك

ال ٌٔ٣كٖ إٔ ٣سكضذؼر إٌٓجّٗ٤كز إٔ ٣خِكن ه ًك َّ

ض ٢وكؼزّ ،
كئٕ ع ّٔز ٓزث٣ج ك ٢ثُضلٌ ٤ك ٢صر ّخَ ه ك ٢ثٌُ ٕٞػِٗ ٠ق ٞأه َّ ػ ؾّ٤زٝ .109ك َّ ً ٢ثألفٞثٍ،
ّ
كئٕ ًال ثُ٘ض٤ؾض٣ ٖ٤ر ّػٔجٕ أوُّز ٖٓ ة٤جم ػِْ ثٌُالّ ثُطذ٤ؼ ّ.٢

 108ثُذ٤ؿككج ،١ٝأَتتٕار انزُشٌتتم ،ػ ،1 .ظٝ .37 .كككٝ ٢هككش الفككن ،الفككع ثُذ٤ؿككج ١ٝككك ٢صؼِ٤وجصككّ ٚ
إٔ ثُٔطك ٌ٣كك ٕٞػككٖ ثُـ٤ككٝ ّٞثُسككٔج  ،كؿككال ػككٖ
ثألكالى.
إٕ ٝثفكرث ٓكٖ ثُضٔ٤٤كزثس ثٌُٔٔ٘كز دك ٖ٤ثُٔلسّك ٛ ٖ٣كّ ٞ
 109ه ّرّ ثُك ثز( ١يفتبرٍح انغٍتت ،ػ ،2 .ظ ظ )1-110 .أوُّكز ٓٔجعكزّ .
إٔ ثُك ثز ١خِكن ظٜكٞا
ثألةذجح ثُطذ٤ؼّ٤ز ٝكن ثُؼجور (يفبرٍح انغٍت ،ػ ،2 .ظ ،)111 .كك ٢فك ٖ٤صك ى ثُذ٤ؿكج ١ٝثُٔؾكجٍ ٓلضٞفكج ُِوك ٍٞإ ّٕ ه خِكن ثُوك ّٞر كك ٢ثُٔكج دجُلؼكَ
"دعٕ أؽ  ٟػجوص...ٚأ ٝأٝوع ك ٢ثُٔج هك ّٞر كجػِكز" (أَتٕار انزُشٌتم ،ػ ،1 .ظ .)37 .ػكٖ صلسك ٤ثُك ثز ،١ثٗظك أ٣ؿكج ّ
والٍ" ،ثُؼِكْ ٝثُوك إٓ" ،ظ.
.549
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