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مفيوم العمم في الفكر اإلسالمي
م.م .ساجد صبري نعمان

ممخص البحث
يضععالقرآعالكلقر عايةلعايمع ل

كمية أصول الدين  /الجامعة العراقية– قسم العقيدة
يعع لرلعلععةللقرعآععلللقرف ععالالععملقحيععاةلعععكلويععقلقرع لعع للقرعآععلةلالععلرعلةل ععللعععلالقرويععل ل

قر ايع ع للقراديععا لاللرعايععععلهلقرال ل ع لالييطععلال المععلرعلةلللقرععاال ع علالآععال االععهلالععملمو ععمل ععلقلقرعلععةللقرف ععالر ع ل
لقصطاولللميعهلع لع لقرعلةلالملقرف القحياعملالملرعلةليخشىلقهلللليعداقالعععقلبامعللليطلعال لعىل

عع لخلآعقلراعلقل

قر لكلقرمايالالملقرع لةللقراب للملرعلةليخاجلعكل عاةلقرااعللقرععلالقرعلعةللكلقرشعا لقرعىلقريلويعاللععكلقرعملايع لقرعىل
قريوااللألااهلقآليلهلقرآالعي لقريمليوقل لىلقرعلعةللع لعيعقللقكلشعاللقرعلعةل عللق لعىلع قايع لقرشعاللالععكليشعالل
ملرعلةلالآالعلللو لللقالاقلعكلقراعيلللع لع ل مياللقوياقةلالملبلل لقرعلسللععدر ل لري ل عالقهلللعل ل

المقدمة

تأتي مفردة (عمم) في القرآن الكريم عمى اشكال عدة فيي تارة نكرة وتارة تأتي معرفة فقد عرضت
في بحثي ىذه التحوالت والتطورات التي لحقت بمفيوم كممة (عمم) في الفكر اإلسالمي بدأ من ما

ورد فييي الكتيياب والسيينة النبوييية وأقيوال كبييار الصييحابة وميين ثييم آرات فالسييفة اإلسييالم والمتكممييين

والتعرض لمتحوالت التي لحقت بالمفيوم في فكر عصر النيضة مع اإلشارة الى اثير مفييوم العميم
عند الغربيين وأثر ذلك في الفكر العربي واإلسالمي الحيديث كميا سيأتطرق اليى اشيكالية التحيوالت

التيي تمير بييا المعياني األساسييية التيي تظيا

إليى ىيذا المفيييوم وقيد تتعيارض اليدالالت بيين عييام

وخاص ومطمق ومقيد وقد تتعدد المعاني وتتناقص من فترة ألخرى ونرى كما سيتضي ان التطيور
التاريخي لممصيطمحات ال يأخيذ بالضيرورة منحيى تقيدميا او ان المصيطم ميع تقيدم اليزمن يصيب

اكثر وضيوحا او اصيطالحية وانميا عميى العكيس مين ذليك تماميا نجيد ان المفييوم قيد يأخيذ معياني
ودالالت متعددة ومع الوقت يصب باألحرى اكثر غموضا بسبب تنوع وتعدد االستخدامات الدالليية

لو ولربما االختالفات بالمقياس الى مفردة مثيل العميم كثييرة االسيتخدامات وكيذلك متعيددة اليدالالت
لين يقي

عنيد الداللية والمعنييى وانميا سييطال الوضييفة والقيمية المرتبطيية بيالمفيوم مين حييث ىييو

معيار القيمة من ناحية ووص

ألسموب تفكيير مين ناحيية اخيرى .وقيد يخصيص المفييوم لتحدييد

نوعية او موضوع المجال الذي يشير الى ذلك .واإلشارة الى تعدد مجال العمم في الفكر اإلسيالمي
بارز من البداية فبعض معاني كممة(عمم) كما توضيفاىا في القرآن الكريم لم يعد يحمميا المفيوم

في سياق استخدامات لكممة العمم اليوم رغم ان معنى التقميدي الفضفاض المفييوم الييزال متيداوال
في اوساط معينة بمعنى ان المفيوم من بدايتو يحمل في جوانبيو شييئا مين تعدديية المعنيى ورغيم
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ان النص القرآني انما حدد مفردة العمم بالوحي الذي انزل عمى النبي(صمى اهلل عميو وسيمم) لكين
مفردة العميم تحميل فيي طياتييا معيانن كثييرة ضيمن مفييوم الفكير االسيالمي اليذي يسيعى لتوضيي

مفيوم العمم عند فالسيفة اإلسيالميين والمتكمميين غيير اننيا سينجد ان محوريية مفييوم العميم ذاتيو
ستكون اقرب الى معالجة وتناول الفالسفة عندما تتعرض ألفكيار عمميات كيالم ذوي نزعية فمسيفية

عقالنييية صييارمة مثييل المعتزليية الييذين يييرون ان العمييم انمييا يحتيياج اليييو ألجييتالب المنييافع ودفييع

المضار فبالعمم تتقدم األمم وتتطور الشعوب وترقى الى اعمى قمم الثقافات وبالعكس تتراجع األمم
بالجيل وأرجو من اهلل التوفيق.

المبحث األول

الفكر اإلسالمي ومصطمحو قراتة تاريخية

المطمب األول :مفيوم الفكر اإلسالمي

وىو كل فكر بشري نتج عن فكر مستقل وينطميق مين مفياىيم االسيالم الثابتيو القاطعية فيي القيران

الكريم والسنة النبوية الصحيحة  ،ال يمكن وصفو بانو فكر اسالمي الن قولنا فكر اسالمي يعني

وصييفنا بصييفة االسييالمي وليييس ميين المنطييق السييميم ان يحسييب فكيير عمييى االسييالم وىييو ليييس

باسييالمي  ،بييل نصييفو بانييو فكيير عييام لييم ينطمييق ميين االسييالم  ،وانمييا انطمييق ميين اديييان وعقائييد
ومناىج اخرى  ،تقترب من االسالم احيانا وتبتعد عنو احيانا اخرى.

وىييذا الفكيير االسييالمي ليييس ىييو االسييالم نفسييو  ،ميين حيييث ىييو وحييي اليييي ثابييت فييي مصييدرية

المعصومين  ،ولذلك فان ذلك الفكر ليس لو عصمة اال نسان نفسو  ،ويجب اال يخمط بو)0(.

ويجب عمى كل مسمم ان يتفكر في خمق اهلل وممكوتة وجبروتة وعظمتة كما قيال سيبحانو وتعيالى
السييماو ي
ات َواألَر ي
ون يفييي َخمي ي
ض)( ، )9أي :يفيمييون ميا فييمييا ميين الح َكييم الداليية عمييى
َ ( :وَيتَفَ َّك وير َ
ق َّ َ َ
عظمة الخالق وقدرتو ،وعممو وحكمتو ،واختياره ورحمتو)1(.الن خمطو بو يؤدي الى اقحام الفكير
البشييري فييي الييوحي االليييي .وقييد جيير ذلييك كثي ي ار ميين االلتباسييات التييي ادت الييى نتييائج فييي غاييية
الخطورة خالل التاريخ  ،وانتيت الى اعاقة المسممين والحضارة االسالمية ،و ذلك الن من اخطير

االمور ان تتحول افكار بشرية في نواحي الحياة الى دين مقدس  ،يحاسب الناس عميو فالنتيجية
ىو الطبيعة لذلك ادخال فساد كبير عمى مبادىت الدين الحق وتشوييو وتحريفو عين الغايية التيي

جات من اجل تحقيقيا في المجتمع االسالمي  )2(.يجب ان يكون التفكر في خمق اهلل  ,واليكيون
في ذات اهلل سبحانو وتعالى  )3( ,لقول النبي (صمى اهلل عميو وسمم ) ( :تفكروا في كل شيت ،

وال تفكروا في ذات اهلل)(.)4
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ان الفكييير االسيييالمي اليييذي نقصيييده البيييد ان ينطميييق مييين ضيييوابط االسيييالم  ،وىيييو عنيييد العمميييات

والمفكرين كاالجتياد يفيد في حل القضايا المشكمة عمى المسمين من المصيدرين األصيمين القيران

الكريم والسنة النبوية الشريفة .

المدخل المنيجي إلى مقاربة ىذا الموضوع ىو تعيين مفييوم الفكير :اليذي نيود البحيث عين

حضوره أو غيابو في ىذا اإلنتاج اإلسالمي ،يتمثل مفيوم الفكر – ىنا – بمعنييين :األول بمعنيى

المنتوج ،والثاني بمعنى إدارة اإلنتاج ،في المفيوم األول ،جممة مين المعيار والتصيورات المبنيية
حول موضوع ميا ،التيي تعيرض نفسييا فيي صيورة منظومية :أي فيي شيكل مين االتسياق المنطقيي

ومن البنات النظري المفاىيمي ،أما في المعنى الثاني ،فيقصد بالفكر جممة اآلليات المعرفيية التيي

تنتج تمك المعار والتصورات ،ويدخل في عدادىا المنيج والنظام المفاىيمي (أو المغة النظريية)،
والنظام المعرفي المرجعي الذي تصدر عنو المفاىيم والفرضيات ...الخ ،ال يكون الفكر فك ار إذا لم

يتمظير في بنية نظرية متماسكة ،واذا لم يقدم نفسو في لغة معرفية مفيومو .وىو ال يكون فكي ار
إذا شط في التفكير ولم ينضبط آلليات اإلنتاج المعرفي ،فضال عين ذليك كميو ،فيان الفكير تحمييل
ونقييد وبنييات (أو إعييادة تركيييب) وليييس آرات جيياىزة ،وانييو وضييعاني فييي طبيعتييو ،وليييس ج يوا نبيييا

ومعيارياً يمفظ أحكام القيمة كيفما اتيفيق.

()5

يستخدم مصطم الفكر لمداللية عميى:ن نتيائج عممييات

التفكييير والتأمييل العقمييي التييي يقييوم بيييا اإلنسييان بوصييفو كائنييا عيياقال مفكي ار ن( ،6فالعقييل اإلنسيياني
ينيتج نتاجيا عمييى قيدر متفيياوت مين الدقيية والعميق والوضييوح والتنظييم والموضييوعية ،نسيميو فكيرا،

وينعكس ىذا النتاج الفكري في صور متعددة واشكال مختمفة وصيغ متباينة ،وينشأ الفكر ويتراكم
وينمو ويتطور بوصفو ثميرة مين ثميار سيعي العقيل اإلنسياني إلدراك طبيعية الظيواىر المحيطية بيو
وفيميا وتفسيرىا ،وصوال إلى لحظية التنبيؤ باحتمياالت المسيتقبل تميييدا لمسييطرة عميييا واليتحكم

بيا كمما كان ذلك ممكنيا .وميا دام الفكير شيرطاً لننسيانية ،مثمميا أن اإلنسيانية شيرط لمقيدرة عميى

التفكييير ،فسيييكون (اإلنسييان) ونتاجييو العقمييي (الفكيير) والعممييي معييا ،شيييئا واحييدا وكييال ال يتج يزأ،
فالفكر والعمل ىما ركنا الوجود اإلنساني وشرطا ديمومتو ،وأي فصل بين ىذا الوجود وأركانو ،أو

بين تمك األركان ،ىو تعس

وقسر ينطمق من أساس لو في الواقع ،وال إمكانية لحدوثو.

()7

لذلك

فإن التفكير أو التأمل العقمي ،أيا كيان موضيوعو ونطياق اىتماميو ،ال يمكين أن يكيون ترفيا ذىنييا
وال ىييو بالنشيياط النظييري المجييرد ،فممفكيير اسييتخداماتو العممييية ونتائجييو التطبيقييية ،بحكييم ارتباطييو
بحياة منتجة (اإلنسان) من حيث ىو انعكاس لموقفو من بيئتو الطبيعية ،وتحديد لطبيعة عالقتيو

بميييا ،وتعيييين ألسييموب تفاعمييو معيييا ،ونوعييية اسييتجاباتو ليمييا )00(.إذا الفكيير بصييورة عاميية ىييو
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مجموعيية ميين اآلرات والمبييادئ واألفكييار السييائدة لييدى مجموعيية بشييرية معينيية ،وخييالل مييدة زمنييية

محييددة ،وألن اإلنسييان فييي معظييم األحيوال ىييو رد فعييل لعصييره ،فييان فكيير اإلنسييان ىييو تعبييير عيين
فرض ال القيم والثقافات واألفكار والنظريات القائمة في مجتمعو ،التي تؤطر تصوراتو تجاه الكون

واإلنسييان والحييياة )00 (.وبييذلك فييان الفكيير ىييو نتيياج إنسيياني البييد لييو ميين أن يعكييس خصييائص
المنتج (اإلنسان) ويعبر عن ظرو

حياتو ويجسد قيمو ومطالبو وأىدافو .أميا بالنسيبة لمصيطم

الفكر اإلسالمي فيو من المصطمحات الحديثة ،وىو يعني كل ما أنيتج فكير المسيممين منيذ مبعيث
رسييول اهلل  إليييى اليييوم مييين المعييار الكونيييية العاميية المتصيييمة بيياهلل سيييبحانو وتعييالى والعيييالم
واإلنسان ،والذي يعبر عين اجتييادات العقيل اإلنسياني فيي تفسيير تميك المعيار العامية فيي إطيار

المبادئ اإلسالمية عقيدة وشرييعة وسيموكا.

()09

وفي ضوت معطيات التحميل السابق ،يعر (عبد

اإللو بمقزيز) الفكر اإلسالمي ،بأنو الفكير اليذي يسيعى إليى إنتياج معرفية بيالنص اليديني وبيالواقع

االجتماعي عمى قاعدة االرتباط بالمنظومية المرجعيية اإلسيالمية الكميية.

()01

وكيل فكير بشيري نيتج

عن فكر مستقل ولم ينطمق من مفاىيم اإلسالم الثابتة القاطعة فيي القيرآن الكيريم والسينة النبويية
الصحيحة ،ال يمكن وصفو بأنو فكر إسالمي ،الن قولنا (فكير إسيالمي) يعنيي وصيفنا إيياه بصيفة

(اإلسالمي) وليس من المنطق السميم أن يحسيب فكير ميا عميى اإلسيالم وىيو لييس بإسيالمي ،بيل

نصفو بأنو فكر عام لم ينطمق من اإلسالم ،وانما انطمق من أديان وعقائد ومنياىج أخيرى ،تقتيرب

من اإلسالم حينا وتبتعد عنو أحيانا أخرى.

()02

ومفيوم اإلسالمي أو اإلسيالمية فيي ىيذا السيياق مين القيرآن الكيريم والسينة الصيحيحة ىيو أنيميا

المصدران الوحيدان المحيددان لميا ييدخل فيي إطيار اإلسيالم أو يخيرج عنيو .وىنياك تعياري

أخيرى

لمصيييطم الفكييير اإلسيييالمي فقيييد وعي ليير َ عميييى انيييو ن القواعيييد الفكريييية التيييي اسيييتنبطيا المفكيييرون
المسييممون ميين العناصيير العقدييية والشييرعية فييي الخطييوط التفصيييمية لممفيياىيم العاميية عيين الكييون
واإلنسان والحياة ن

()03

ويقول (فاضل زكي) إن اسيتخدام تسيمية الفكير اإلسيالمي ،إنميا قصيد منيو

التركيز عمى أن ىذا النوع من الفكر يقوم عمى انصييار جمييع األقيوام ،ومين ضيمنيم العيرب ،فيي
بوتقة واحدة ىي بوتقة الديانة اإلسالمية،

()04

لذلك فان التسمية اإلسالمية تشمل كل األفكار التي

أطمقيا المسممون عربا كانوا أم غير عرب .ويعرفو (سي
الفكر اإلسالمي يتأل

الدين عبيد الفتياح) فيقيول إن ن مفييوم

من مكونين أساسيين :الفكر ،وصفة اإلسالمية ،وكممة الفكر كممة ممتبسة

بعض الشيت ،فقد ينطمق اليبعض فيي الحيديث عين الفكير بمعيزل عين الممارسية ،أو بمعيزل عين
النظم التي تتفاعل معو ...إما صفة اإلسالمية فيي أيضا صفة ممتبسة في عقول اليبعض ،فييذه

الصفة أرتبط بالمرجعية -أي انو البد أن تكيون مرجعيية الفكير مرجعيية إسيالمية -أم أنييا تتصيل
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فينبغيي أن نميييز

تقييوم األفكييار بعييد ذلك،بيييا
بييين مسييتويين فييي صييفة اإلسييالمية ،بييين مسييتوى المرجعييية التييي ا
والمسيييتوى الثييياني وىيييو يشيييمل كيييل ميييا يتعميييق بالمجيييال اإلسيييالمي ،وفضيييات الحضيييارة والتيييراث
اإلسالميين ...إال إن المستوى الثاني الذي يتعمق بالمجال ،قد يكون ممتبسا بعض الشيت فيكون

ميين الضييروري التفريييق فييي التيراث مييا بييين الفكيير واألصييول التييي يسييتقى منيييا ذلييك الفكيير .وىييذا

التميز يأتي أيضا في حقل التراث ،فال يص أن نسمي القرآن الكريم والسينة الشيريفة تراثيا ،وانميا
نسييمييا أص يوال تأسيسييية منزليية بييالوحي.

()06

وفييي الفكيير اإلسييالمي ال يمكيين الحييديث عيين فكيير

إسالمي واحد ،ألن ىذا الفكر يتمثل بإضافة مقادير ثابتة إلى مقادير متغيرة ،وبذلك تكون النتيجة

دائما متغيرة الثوابت اإلسالمية ىيي اليوحي ،والمتغيير ىيو الواقيع ،ومجموعية الميؤثرات المتحولية،
والتغير ىو عقل اإلنسان ،ومعارفو والثقافة السائدة ،وبالتالي يتولد فكر إسيالمي لكيل مرحمية ،وال

يقييدح فييي سييابقو أو الحقييو ،وىييذا الفكيير يصييطبغ بمييا ىييو سييائد فييي الواقييع ،ومييا يحفييل بييو ميين

متغيرات مختمفة ،وىكذا نتمكن من خالل التعر عمى تطيور األفكيار مين قيراتة نميط الواقيع اليذي

انبثقت عنو األفكار.

()07

أما الفكر اإلسالمي فيو أحد فيروع فكير العقيل البشيري ,ويعيد أكثير فيروع

ىذا الفكر تواضعا ،فمقارنتو بعطات الفكر اإلسالمي الخصب في العميوم والرياضييات والفقيو والمغية

والفمسفة وعميم الكيالم ،نجيد أقميو غنيى وخصيبا سيوات فيي النظريية أو فيي التطبييق.

()90

وفيي ىيذا

الصدد يذكر (محمد عمارة) انو ن منذ االنقالب األموي عمى فمسفة الشورى ضمرت إبداعات األمة

واجتياداتيييا فيييي الفقيييو الدسيييتوري والفكييير السياسيييي الييذي يحيييدد أطييير عالقييية الحييياكم بيييالمحكوم

وض يوابطيا ف يي حييين نمييت وازدىييرت إبييداعات الفكيير واجتياداتييو االجتييياد فييي فقييو فييي المبييادئ

األخرىن

()90

ويضي

قائال :ن جات عصرنا الحديث ولدينا ثرات وغنى في (فقو العبادات) ،والشيعائر

الدينييييية يصيييياحبو فقيييير شييييديد فييييي (فقييييو المعييييامالت والفكيييير ) الييييالزم لمواكبيييية الواقييييع الجديييييد

والمسيييتحدثات مييين األميييور ،األمييير اليييذي يبيييرز حاجتنيييا الماسييية إليييى تنشييييط الواقيييع االقتصيييادي
واالجتميياعين()99ويؤكييد (محمييد جييابر األنصيياري) ىييذا التواضييع الييذي يتسييم بييو الفكيير اإلسييالمي،
فيييذكر أن ن الفكيير االجتيييادي لممسييممين لييم يسييتطع حيييال الواقييع المعقييد بنييات نظرييية سياسييية

محددة ومتكاممة ،وانما كان في معظمو تنظي ار أو تبري ار ورفضا مثالييا لححكيام السيمطانية القائمية
ولم تظير أطروحاتو إال في وقت متأخر من بنات الدولة ،فمم يكن تأسيسيا وتنظيميا بقيدر ميا كيان

وصييفيان( ،)91ويضييي

(األنصيياري) ،ن إن المجييال الرحييب الييذي تركييو اإلسييالم مفتوحييا الجتيييادات

المسممين لم تتم االستفادة منو كما ينبغين

()92

وبما أن الفكر اإلسالمي بصورة عامية ن ييدل عميى

أشكال التفكير والتأمل العقمي في الظاىرة السياسية المتجسدة عمميا في السيمطة السياسيية ن(،)93

200

العدد  907المجلد األول 9002

مجلة األستاذ

م  0213هـ

فقد يتضمن الفكر اإلسالمي تحديدا واضحا لطبيعة السمطة السياسيية ،وقيد بيين أسيس ممارسيتيا

تاركا تحديد شكل النظام السياسي لممجتمع اإلسالمي وفقا لظيرو

الزميان والمكيان وذليك انطالقيا

من تصوره لوظيفة الدولة ،فالدولة في الفكر السياسي اإلسالمي أمير واجيب شيرعا لحراسية اليدين

وسياسيية الييدنيا إذ البييد ميين التمكييين لييدين اهلل ونشيير شييريعتو فييي األرض بوصييفيا السييبيل إلييى

خييروج النيياس ميين ظمميات الشييرك إلييى نييور اليداييية والحييق ألن الشييريعة اإلسييالمية قامييت عمييى
التوحييييد واإليميييان باإلليييو الواحيييد خيييالق كيييل شييييت ووضيييعت لننسيييان المسيييمم القواعيييد الخاصييية
بالعبادات والمعيامالت التيي تجعميو عميى صيمة مسيتمرة بربيو( ،)94وأن السياسية تشيير عموميا إليى

عممية تنظيم العالقة بيين الفيرد والسيمطة بميا يتفيق ميع القيائمين بييا.

()95

مميا تقيدم يتكيون ليدينا

مفيوم شامل لمفكر اإلسالمي يمكن تحديده بصيورة مبسيطة عميى انيو ن مجموعية اآلرات والمبيادئ

والنظريات التيي أطمقتييا المجموعية البشيرية اإلسيالمية ،وأن تميك المجموعية مين اآلرات والمبيادئ

والنظريييات تعرضييت لمعالقيية بييين الفييرد والسييمطة ودرسييت ظيياىرة السييمطة فييي نشييأتيا ووجوبيييا أو
جوازىا وتطورىا ومؤسساتيا ووظائفيا وتحركيا في المجال الدولي وماليا ن( ،)96فالفكر اإلسالمي

ىو جانب واحد من الجوانب المتعددة التي ينظميا ىذا الدين العظييم واالنتقيال مين المفييوم العيام

في الفكر اإلسالمي إلى المفيوم الخاص بالدراسة – أي الفكر اإلسالمي المعاصر – نجيد أن ىيذا
الفكر قد تبمور في الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين .لييدل عميى الظيواىر واألطروحيات
الجديدة التي تميزه عن الفكر اإلسالمي الحديث الذي كان يطمق بشكل عام عمى أفكيار المسيممين

منذ الربع األخير من القرن التاسع عشر الميالدي
الفكر االسالمي :

من خالل البحث الذي قمت بو تبين لي ان لمفكر في المغة عدة معاني ومن ىذه المعاني :

فالفكر لغ ًة ىو  ( :اعمال الخاطر في الشيئ ) (. )97

وقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ورد ( ان الفكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ىيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو التاميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ) (.)10

وورد ايضا ان الفكر ىو  ( :تردد القمب في الشيئ ) (.)10
وقيل ىو ( :اعمل العقل فيو ) (.)19

وقيل ايضا ( :اعمال النظر في الشيئ) (.)11

وقيل ىو ( :تردد القمب بالنظر والتدبر لطمب المعاني)(.)12

وقيل ( :الفكر ترتيب امور في الذىن يتوصل بيا الى المطموب)(. )13

وقيل ( :ترتيب امور معمومة لمتأدي الى مجيول)(.)14
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الفكر االسالمي اصطالحاً
المطمب الثاني:

ىو النتاج لمعقل الناشئ فيي المجتميع االسيالمي ،فيي ظيل القيران والسينة ،وسييرة السيم

الصال )15(0
وفي تعري

اخر الفكر االسالمي  :ىوالمحاوالت العقمية من عمميات المسيممين لشيرح االسيالم فيي

مصادره االصمية  :القران والسنو الصحيحة 0

 – 0اما تفقياً واستنباطاً ال حكيام دينيية فيي صيمة االنسيان بخالقيو فيي العبيادة او صيمة االنسيان
باالنسيييان فيييي المعيييامالت او لمعالجييية احيييداث تجيييدت  ،ليييم تعييير بميييذاتيا فيييي تييياريخ الجماعيييو
االسالميو عمى عيد الرسول (صمى اهلل عميو وسمم ) او عيد صحابتو او تبري ار لتصرفات خاصة

صدرت وتمت ,او تصدر تحت تاثير عوامل اخرى.

_ 9واما توفيقاً بين مبادىت الدين وتعاليمو مين جانيب ,وفكير اجنبيية دخميت الجماعية اإلسيالمية
من جانب اخر ,بعد ان قبمت ىذه الفكر كمصدر اخر لمتوجية.

_ 1او دفاعاً عن العقائد التي وردت فييا او ردا لعقائد اخرى مناوئو ليا ,حاولت ان تحتل منزلية
في الحياة االسيالمية العامية لسيبب او الخير ييدعو اليى اعميال الفكير فيي المحافظية عميى الطيابع

االسالمي .كما يراد لو ان يكون او يبقى ذا صبغة اسالمية)16(.

ان مصيييطم الفكييير االسيييالمي مييين الصيييطمحات الحديثييية وىيييو يعنيييي كيييل ميييا انيييتج فكييير

المسييممين منييذ مبعييث رسييول اهلل(صييمى اهلل عميييو وسييمم) الييى اليييوم فييي المعييار الكونييية العاميية
المتصمة باهلل (عز وجل ) والعيالم واالنسيان ,واليذي يعبير عين اجتييادات العقيل االنسياني لتفسيير
تمك المعار العامة فيي اطيار المبيادىت االسيالمية عقييدة وشيريعة وسيموكا(.)17فحتيى يسيتطيع

المفكر االسالمي ان يحافظ عمى عقيدتيو وحضيارتو ونظرتيميا اليى الوجيود اضيطر ان يبحيث عين

مصييطمحات معاصييرة تعبيير عيين كميييات وجزئيييات الصيراع الحضيياري المعاصييرين منظوميية الحضييارة
االسالمية ومنظومة الحضارة الغربية)20(.حارب الفكر االسالمي كل انواع االستغالل واالسيتعباد.
وبشيت من التوضي يقولون يمكن اعتبار مرحمية اليدعوة االسيالمية فيي عييد الرسول(صيمى اهلل

عميو وسمم) مرحمة لمعمل الفكري الجاد ..وقد واجيت ىذه المرحمة صراعا مصييريا شييدت خالليو

الدعوة االسالمية مرحمة النضوج )20(.
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المبحث الثاني

تعر عام بمصطم العمم

المطمب األول:تعري

العمم

العمم:نقيض الجيل.عمم عمما وعمم ىو نفسو ورجل عالم وعميم مين قيوم عمميات فيييا جميعيا قيال

سيبويو :يقول عممات من ال يقول اال عمم قال ابن جني :لما كان العمم قد يكيون الوصي

بيو بعيد

المزاولة لو وطول المالبسة صار كأنو غريزة وليم يكين عين اول دخوليو فييو وليو كيان كيذلك لكيان

متعمم ال عالما( )29وقال يزيد بن الحكم:

ومستقر القصائد والمضاىي

سوات عند عالم الرجال

العمم:اليقييين يقييال(عمم)(يعمم) اذا تيييقن وجييات بمعنييى المعرفيية كمييا جيياتت بمعنيياه ضييمن كييل واحييد
معنى اآلخير الشيتراكيما فيي كيون كيل واحيد بالجييل ال العميم وان حصيل عين كسيب فيذلك الكسيب
مسبوق بالجيل(.)21وفي التنزيل ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭽ المائدة 61 :اي عمميوا ﭧ ﭨ

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭽ األنفال 40 :اي ال تعرفونيم اهلل يعرفيم وقال زىير.واعمم عميم
اليوم واألسس قبمو

ولكني عن عمم ما في غد عمي

وفي(التعريفات)جات العمم:وىو األعتفاد الجازم المطابق لمواقع وقال الحكمات :وىو حصيول صيورة

لمشيت فيي العقيل واألول اخيص مين الثياني وقيياس العميم ىيو ادراكيو عميى ميا ىيو بيو وقييل زوال

الخفات من المعموم والجيل نقيضو وقيل ىو مستغني عن التعري

وقيل العمم صيفة راسيخة ييدرك

بيييا الكميييات والجزئيييات وقيييل العمييم وصييول اليينفس الييى معنييى الشيييت وقيييل عبييارة عيين اضييافة

مخصوصة بين العاقل والمعقول.

وقيل عبارة عن صفة ذات صفة(.)22

العمم ىو ان يدرك األشيات التي من شأن العقل اإلنساني ان يدركيا ادراكا ال يمحقيو فيييا خطيأ وال

زلل(.)23

وكيييذلك يعرفيييو اإلميييام الغزاليييي يقيييول :العميييم ىيييو العميييم بييياألمور الدينيييية واألخرويييية والحقيييائق

العقمية(.)24

ويقول الفرابي في تعريفيو ( :اسيم العميم يقيع عميى اشييات كثييرة إال ان العميم اليذي ىيو فضييمة ميا

لمجزت النظري ىو ان يحصل في النفس اليقين بوجود الموجودات).
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المطمب الثاني:

مفيوم العمم في النص القرآني والحديث النبوي

في القرآن الكريم تأتي مفردة(عمم) عمى اشكال عدة فيي تيأتي تيارة نكيرة وىيو التنكيير اليذي ييأتي
في سياق اإلشارة عمى ان(العمم) اليذكور ىيو مجيرد معرفية قيد تكيون نافعية او قيد تكيون ضيارةﭧ
ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭽ الجاثية91 :
إال ان المفردة غالبا ما تتكرر في صيغة التعري (العمم) لمداللة عمى األرج بذاتو او لنشارة الى
شيت بأسم العمم أو تشريفا ليذا المفيوم في دالالت معينة خاصة ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭬ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭽ آل عميييران 06 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﭴ ﭵ ﭶ
ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ

ﯣ ﭽ سيييبأ 4 :ولقيييد حيييددت ىيييذه اآلييييات

مفيوم العمم عمى انو العمم الذي انزل النبي(صل اهلل عميو وسمم) وعمى انو عمم ييدي الى صراط

العزيييز الحميييد وليييذا فييإن الق يرآن فييي ىييذا السييياق يؤكييد عمييى اىمييية ماحصييموا عمييى ىييذا العمييم
ومنييييزلتيمﭧ ﭨ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭽ فيييياطر96 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﭽ الزمييييير 7 :واإلنحييييي ار

عن(العميييييم) بييييييذه

الصيييغة يييؤدي الييى الييى الجيييل والضييالل والفرقيية ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ابي وقاص(وما اختم

ﮧ ﮨ ﮩ

ﭽ الشورى02 :وقولو صل اهلل عميو وسمم عنيدما حيدث سيعد بين

الذين اوتوا الكتاب :اال من بعد ما جاتىم العمم)( )25وفي احادييث اخيرى

عتو(صييل اهلل عميييو وسييمم) انييو قييال(:العمم نييور وضيييات يقذفييو اهلل فييي قمييوب اوليائييو)( )26وفييي
حديث اخر قولو (صل اهلل عمييو وسيمم)(العمم مجبيول فيي قميوبكم تيأدبوا بيرداب الروحيانيين يظيير

لكييم)(.)27وميين ىييذه األدليية الشييرعية يتض ي لنييا أىمييية العمييم ومكانتييو الكبيييرة فييي مفيييوم الفكيير
اإلسالمي وفي ما ورد عن اإلمام عمي (رضيي اهلل عنيو) وىيو مين اكيابر الصيحابة قوليو (اإليميان
والعمم اخوان ورفيقان ال يفترقان) وقولو رضي اهلل عنو(كمما ازداد عمم الرجل زادت عنايتيو بنفسيو

وبذل في رياضتيا وصالحيا جييده) وكيذلك قوليو:يؤمن ان ىيذا العميم واألدب ثمين نفسيك فاجتييد

في تعمميا فميا ييزد مين عمميك وأدبيك يزييد فيي ثمنيك وقيدرك فيإن بيالعمم تيتيدي اليى ربيك وقوليو:
يتفاضل الناس بالعموم والعقول ال باألموال واألصول وقولو ال يعر الرجل اإل بعممو كما ال يعير

الغريب من الشجر اال عند حضور الثمير فتيدل األثميار عميى اصيوليا وقوليو :ال تسيتعظمن احيدا

حتى تستكش

معرفتو وقولو :راس الخير كمو وقولو :العمم اصيل كيل خيير والجييل اصيل كيل شير
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ويقسم (رضي اهلل عنو) (العمم الى انواع فيقول :العمم عممان :مطبوع ومسموع وال ينفع المسموع
اذا لم يكن مطبوع) ويوض ان العمم مصباح العقل والعمم حجاب من اآلفات ويؤكد(ليس العمم في

السمات فينزل اليكم وال في تخوم األرض فيخرج لكم ولكن العمم
مفيوم العمم عند الفالسفة والمتكممين

ولمعممات رأي في اقسام العمم ايضاً فيذا ابن سينا يحدثنا عن اسيمات( العميم اإللييي وىيو ييرى ان
ىذا العمم يقوم عمى اساس خمسة اقسام اصمية( األقسام األصمية لمعمم اإلليي ىيي خمسية األول

منييا النظيير فييي معرفيية المعيياني العاميية لجميييع الموجييودات ميين اليوييية والوحييدة والكثييرة والوفيياق
والخال

والتضاد والقوة والفعل والعمة والمعمول .والقسم ألثاني ىو النظير فيي األصيول والمبيادئ

مثل عمم الطبيعيين والرياضييين وعميم المنطيق ومناقضية اآلرات الفاسيدة فيييا .والقسيم الثاليث:ىو

النظر في اثبات الحق األول وتوحيده والداللة عمى تفرده وربوبيتو.

القسيم الرابع:ىيو النظير فييي اثبيات الجيواىر األول الروحانيية التييي ىيي مبدعاتيو واقيرب مخموقاتييو

منزلة عنده.

والقسم ألخامس في تسخير الجواىر الجسمانية السماوية واألرضية لتمك الجواىر الروحانية التيي
بعضيا عاممة في محركو وبعضييا امير مرويية عين رب العيالمين َوحييو وأميره ( )30وييرى اإلميام
الغزالي عكس ما يراه ابن سينا ان (العمم عمى قسمين احدىما شرعي واآلخر عقمي .وأكثر العميوم

الشرعية عقمية عند العممات عند عارفيا)( )30ويض لنا(ان العمم ينقسم الى أولي والى مطموب.
فالمطموب من المعرفة ال يقتينص إال بالجيد والمطميوب مين العميم اليذي يتطيرق الييو التصيديق أو
التكذيب ال ينقص إال بالحجة والبرىان وىو القياس)( .)39فمن ىيذا التقسييم لمعميم يتضي لنيا أن

لمعميييم دالالت لفظيييية متنوعييية تيييدخل تحيييت اطيييار مفييييوم العمم.نالحيييظ ىنيييا ان الفيييارابي(-935

117ه730-560/م) يبيين اوالً مفييم العميم عنيد فالسيفة اليونيان كميا فيي قوليو قيال افالطيون

)عطية العمم شبيية بمواىب اهلل جل وعال ألنييا ال تتخيذ عنيد الوجيود ولكنييا تكيون بكاممييا عنيد
مفيدىا وقال  :من فضيمة العمم أنو ال يستطيع ان يخدمك فيو احد كما يخدمك في سيائر األشييات

انما تخدمو بنفسك وال يستطيع احد ان يسمبك اياه كما يسمبك غيره من التقنيات)(.)31

يتناول األشعري فيو مفردة العمم ىي انما تدور في فمك اثبات صفة (العمم) هلل واثبات وجيوده مين
خييالل اقاميية مقارنييات تبسيييطية بأعمييال اإلنسييان غييير اننييا سيينالحظ ان محورييية المفيييوم ذاتييو

تختم ي

عنييد القاضييي عبييد الجبييار المعتزلييي ( )719 -0092(203 -190ميين حيييث مفيوم يو

لمعمم بقولو (:ان العمم يتعمق بالشيت عمى سائر وجوىو وكيذلك االعتقياد والخبير فيال يجيب فييميا
ما ألزمناه في القيدر النييا انميا تتعميق بالشييت عميى وجيو الحيدوث ومين حيق المقيدور ان يكيون
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معييدوما)( .)32ويعمييل ذلييك بقولييو( :ان العمييم يقييع بحسييب النظيير فيجييب كونييو متولييدا دون مييا

عداه)( )33وان(ال فرق بين العمم وغالب الظن واإلعتقاد في انو يص معييا اجميع ان ينظير فيي

الشييييت)( .)34وييييدقق موضحا(يسيييمى العميييم تبيينيييا وتحققيييا واستبصيييا ارً واذا كيييان مسيييتدركاً يعيييد
شكاً)( .)35وعمى طريقة عممات الكالم الجدل والردود والنقول من مقتضيات ىيذا المجيال الفكيري
قال ابين سيينا ( :انيو ميدرك وليوال ذليك ليم وجيد اإلنسيان نفسيو عالميا الن ىيذا الوجيود يرجيع اليى
ادراك العمم وبأن العمم انما وص

بأنيو اعتقياد مين حييث شيبو يعتقيد الجيدل واحكاميو)( )35وىنيا

يعمل القاضيي عبيد الجبيار عميى تأصييل ىيذا المفييوم وتأكييد مفييوم العميم ويجعيل ثوابيت لمفييوم

العمم وضوابطو حيث يذكر(ان العمم قيد يكيون عممياً وان ليم يكين المعميوم ميدركاً وابطالنيا قيول وليم
يصح العمم اال بالمدرك وبيين ان قيوليم السوفسيطائية ودلمنيا عميى ان ميا يتوليد عين النظير عميم

فييي الحقيقيية وان العمييم بيياهلل سييبحانو وتع يالى ولييو بسييائر مييا يمييزم المكم ي

عمييم صييحي )(.)36

ويوض لنا ابن سنا العمم يقول( :العمم ىيئة تحصل في العالم توجد مع وجود المعموم وتبطل ميع

عدمو فبطالن العمم مع عدم ذات الشيت المعموم يعني األمر الذي لو المعموم حقيقية وىيو اليذي
من خارج بل العالميية امير زائيد عميى التضياي

اليذي بينيميا)(()37وكيذلك العميم ىيو لييس وجيود

المعموم في ذاتو إذا ليس وجود الشيت في ذاتو سببا لحصول العمم واال لم يكن عمم بالمعدوم بيل
العمم وجود ىيئة فيي ذات العيالم فالشييت اذ كيان معموميا ثيم يصيير ال معميوم فالحالية تتغيير فيي

العالم ال لنفس أإلضافة المطمقية وفيي نضيرة العميم اعتقياد بيأن الشييت كيذا وال يمكين ان ال يكيون
كذا وبواسطة التوجيو والشيت كيذلك وقيد يقيال بتصيور الماىيية بتحدييد)( )40ويوضي ابين سيينا
لمفيوم العمم فيما اشراقيا فيقول(:العمم ىو حصول صورة المعمومات في الينفس ولييس نعنيي بيو

ان تميييك اليييذوات بيييل اثيييار منييييا ورسيييوم وصيييور الموجيييودات مرتسيييمة فيييي ذات البييياري اذ ىيييي
معمومييات لييو وعممييو ليييا سييبب وجودىييا)( )40ويفسيير لنييا (ليييس لكييل عمييم ببرىييان وان بغييض مييا

بذاتيو يعمييم يعمييم بذاتييو بييال وسييط فتكييون عنييده النيايية فييي التحميييل فيكييون ىييو ومييا يجييري مجيراه
المبدأ الذي تنتيي لو مقدمات البرىيان)( )49ويسترسيل فيي توضييحو لمعميم فيقيول(:ان العميم ىيو

المكتسييب ميين صييور الموجييودات ميين موادىييا وىييي صييور وج يواىر وأغييراض)( )41ونعييود الييى
القاضي عبد الجبار فنراه يقوم بتأسيس اطار عممي لعمم الكالم فيو يؤطر ويؤسس لمفييوم العميم
بما ىو كذلك وذلك عمى األرج بيد

توظيفو فيما بعد كوسيمة او آلة لمعالجة القضايا.

اما انطوان سعادة(ت )0727فأنو يعمل عمى ربط التراث العربي اإلسالمي بيالمفيوم الجدييد لمعميم
في العصر الحديث وابن رشد ينادي بالتوفيق بين اليدين والفمسيفة ولكين طريقتيو فيي ذليك طريقية

جديدة ومختصرىا ىو اوال :أنو يوجب التأوييل لتطبييق اليدين عميى العميم ال العميم عميى اليدين فكيل
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شييت ال يقبمييو العقيل والبرىييان العمميي يجييب تأويمييو وكيان اإلمييام الغزالي(يجييز) التأويييل ال يوجبييو

خوفاً من الوقوع فيي المكيابرة كميا قيال فيي كتابيو( تيافيت التيافيت) فيي (ص )3وذليك متيى ظيير
ظيو ارً واضحاً بأدلة قطعية ولكن اذا كان العقل ال يستطيع نقضيو بأدلية قطعيية فييو ال ييؤول ألن
في مقدورات اهلل كل شيت ممكن .وال يخفى ما بين ىاتين القاعدتين من الفرق والبون وكل واحد
منيما يقوم عمييا بنات عظيم أألولى يبنى عمييا العمم والثانية الدين( )42ويقول) العميم يجيب ان
يوضع في دائيرة العقيل ألن قواعيده مبنيية عميى التسيميم لميا ورد فيي العزييز مين غيير فحيص فيي
اصوليا وليس يوجز ان يقال ان ىذه القسمة الى عقل وقمب بدعة في العميم وىيادم لسيمطانو ألن

العمم يريد البحث في كل شيت وكل اصل فإن العمم نفسو ال ينكر عجزه في بعيض األحييان)()43

وىذا مصطفى عبيد الرزاق(المتيوفى  )0724وىيو مين عمميات األزىير المتقيدمين ييرى ان حاجتنيا
الى العميم ليسيت حديثية ولكين الحيديث ىيو شيعورنا بتميك الحاجية ولتمسينا سينادىا مين كيل سيبيل
وذلك اثر الحياة الناشئة في أمتنا حياة الرقي واألمل وقد كنا غافمين عن فائدة العمم بحكم الفتيور

العام في مشاعرنا القومية مين األميراض االجتماعيية التيي اصيابتنا وليم يبي أر كمييا بعيد ولقيد كانيت
األمة تساق الى العمم باكية كما كانت تساق الى الجندية وسيوات ميا كيان يشييع بيو نحيو العماليية

يسيياق الييى السييخرة ونفيير القرعيية العسييكرية يقيياد الييى حمييل السييالح ومييا كييان يشيييع بييين التالميييذ

يييذىب بييو الييى المدرسيية كانييت األميييات يمبسيين الحييداد ويقميين الفاجعييات والمنييادب وكييان اآلبييات

ويظيييرون ميين الجييزع اشييد مييا تتحممييو الرجولييية ميين مظيياىر الجييزع( )44وىييذا السيييد احمييد خييان

(المتوفى )0544وىو من ممثمي الفكر االسالمي الحديث فيي الينيد وبسيبب ميا جمبيو االسيتعمار
البريطاني من تحوالت عميقية اثيرت فيي بنيية مفييوم العميم نيراه ينيادي ويطاليب(عميكم بيالعمم فيإن

تتعمموا وتستفيدوا فانسيخوا كثيي ار مين عياداتكم القديمية وأخالكيم الوضييعة واىتيدوا بنيور العميم فيي
طريق حياتكم التي تسيرون بيا)( )45وأما فيمسو

الفكر العقالني زكي نجيب محمود فميو نظيرة

في مفيوم العمم فيقول(:إن العمم طريق يسار عميو ولييس نيايية يوصيل اليييا فيالعمم منيياج قبيل

ان يكون نتيجة مقطوعا بصوابيا.العمم تيار متيدفق كيل موجية فييو تتبعييا موجية فيي حركية تيدوم
مادام لمعقل نشاطو .العمم لم يقصره اهلل عمى فرد وال عمى جيل وال عمى عصر وال عمى امة .ففرد

من الناس يكمل ما انجزه فرد اخر وجيل يواصيل طرييق الجييل اليذي سيمفو وعصير يصيح عصي ارً

وأميية تتكامييل بنتاجيييا العممييي مييع نتييائج سييائر االمييم)( .)46ليييذا يؤكييد(ان العمييم يزحي

بوسييائمو

زحفاً سريعاً عمى جوانب الحياة التي كانت متروكة قبل ذلك الرأي وأينما تصي السييادة لمعميم وميا

يقرره ال يكون من حقنا ان نجعمو نيياً لممناقشة واختال

اآلرات فيإذا كيان العميم قيد خطيا خطواتيو

الفسييحة فيي كثيير مين مشيكالت البيرد والظيالم والجيوع واألوبئية والمسيافات فكيي
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ق ارراتو التي يقضي بيا في كل عالقة اجتماعية من تربية الى سياسة واقتصاد)()46وىو يراى ان

التفرقة بيين المثقي

الثيوري ىيي نفسييا التفرقية بيين العميم لمعميم والعميم لممجتميع(.)47

والمثقي

يقدم ابن خمدون( )0204-0119/606-519في مقاربتو لتحديد مفيوم العمم مقاربية تاريخيية
سوسيولوجية فيوض لما استقر االسالم وشجت عروق الممة حتى تناوليا المم البعيدة من ايدي

اىميا.

صراع الكنيسة مع العمم

البد لنا ان نشير الى من وق

في طريق العمم والتعمم عمى عكس االسالم والفكر االسالمي اليذي

كان يربط العمم بالدين والشريعة ويبين مكانة العمم وطالب العمم الذي وردت في حقو اييات قرآنيية
وأحاديث نبوية شريفة الى ان الكنيسة ليا موقي

مين العميم والعمميات ونقصيد المرحمية التيي ميرت

بيا قبل الثورة الصناعية من وكان سمطانيا واسع اذ لم تكتفيي الكنيسية األوربيية لفيرض سيمطتيا

عمى ارواح الناس وأجساميم وأمواليم واحتفاظيا لنفسيا باألسرى التي ال تناقش والعقيدة التي ال

تفيييم بييل تعييدى سييمطانيا عمييى العقييل واألفكييار خوفياً عمييى بنائيييا ميين االنييييار امييام صييوت الحييق

القادم من بمد المسممين وحضاراتيم وقد ارتكبت كنيسة خطأين
فادحين في وقت واحد:أ -تحري

حقائق الوحي وخمطيا بكالم البشر وىذا الخطأ ادى الى تسيرب

الخرافييات الوثنييية والمعمومييات البشييرية الييى كثييير ميين تعيياليم النصيرانية اذ جعمتيييا الكنيسيية عقائييد
اليية تدخل في صمب الدين وصميمو وعدت الكفر بيا كف ار بالوحي والدين.

ب -فرض الوصايا الطاغية عمى ما ليس داخال في دائرة اختصاصيا وىذا الخطأ نشأ عين ضييق
صدر الكنيسة مميا يخيال

تعاليمييا الممزوجية واصيرارىا األعميى عيل التشيبث بييا فكيان االمتيداد

الطبيعي لمطغيان الديني طغياناً فكرياً عاماً وحاسبة الناس ليس عمى معتقدات قموبيم فحسب بيل

عمى نتيائج قيرائحيم وبنيات افكيارىم وتوىميت أن فيي قيدراتيا أن تمتميك ميا ال تسيتطيع أي قيوة ان
تحتكييره وىييو الحقيقيية العممييية فيمييا يتعمييق بالتجربيية المحسوسيية او النضيير العقمييي السييميم وبييذلك

اقحمت الكنيسة نفسيا في متاىات كانت غنيية كيل الغنيى عين عبورىيا وأثيارت عميى نفسييا حربياً

ضروساً ال ىوادة فييا وبما ان الدين صفتو اإللييية ليم ييدخل المعركية فيإن األصي ان نسيمي ميا
حصل في الغرب صراع بين الكنيسة والعميم ولييس بيين اليدين والعميم وأول عميل مارسيتو الكنيسية

في ىذا لمجال ىو احتكارىا لمعمم وىيمنتيا عمى الفكير البشيري بأجمعيو( .)50لقيد كيان مين سيوت

طالع الكنيسية ان النظرييات الكونيية والعمميية سيبقت النظرييات اإلنسيانية فيي الظييور والنظرييات

العممية اثبتت مشيئة اهلل تعالى بمرور االيام صحتيا إجماالً بخال
لمكنيسيية ان تصييطدم بالصييحي قبييل الزائي

النظريات األخيرى وبيذلك قيدر

فممييا خسييرت معركتيييا أمييام الصييحي سيييمت ىزيمتيييا
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امييام الزائ ي ( .)50ان اإلسييالم لييم يعيير تمييك النظييرة الكريييية بييين الييدين والعمييم وال العييداوة بييين

البشر وخالقيم وانما ينظر اإلسالم وعمميات اإلسيالم اليى اكتشيافات الكيون واالبتكيار العمميية عميى
انيا أدوات تعزيز لنيميان وتوجييو لمعقيول فيي االىتيدات اليى اهلل تعيالى ونحين ال نبيرر كفير اوربيا

والحادى يا بييرب العييالمين وال تمردىييا عمييى شييريعة اهلل وال نبييرر كييذلك غطرسيية رجييال الكنيسيية وال

غرور العممات الذين استخدموا العمم في اإللحاد والشر والفساد واإلفساد في األرض(.)59
اليوامش

_0الفكر االسالمي تقويمو وتجديده  ،محسن عبد الحميد ،ط ،0ص0206 ،6-5ىي0765 ،م.
الفكر اإلسالمي
_9سورة ال عمران (. )070
_1تفسييير الق يران العظيييم  ،ابييو الفييدات اسييماعيل بيين عميير بيين كثييير القرشييي الدمشييقي  ،دار طيبيية ، 062/9 ،
0290ىي. 0777 ،
_2الفكر االسالمي تقويمة وتجديدة  ،محسن عبد الحميد ،ص5.
_3الحجيية فييي بيييان المحجيية وشييرح عقيييدة أىييل السيينة ،أبييو القاسييم اسييماعيل ابيين محمييد بيين الفضييل التيمييي
األصبياني ،دار الراية،السعودية  /الرياض0207 ،ىي 0777 -م،ج/ 0ص. 007
 _4جامع األحاديث جالل الدين السيوطي ،ج / 00ص 197
 -5عبد اإللو بمقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربيية ،بييروت ،ط،9009 ،0
ص ص943. – 942
 -6عييامر حسيين فييياض وعمييي عبيياس م يراد ،مييدخل إلييى الفكيير السياسييي القييديم والوسيييط ،دار الفكيير ،بنغييازي،
 ،9002ص04.
 -7عامر حسن فياض وعمي عباس مراد ،مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط ،مصدر سابق ،ص.04
 -00المصدر نفسو ،ص ص.05 –04
 -09فكرت رفيق شفيق ،األصولية دراسة نظرية ،أطروحة دكتوراه غيير منشيورة ،كميية العميوم السياسيية ،جامعية
بغداد ،0776 ،ص74.
 -01محسن عبد الحميد ،الفكر اإلسالمي تقويمو وتجديده ،مطبعة الخمود ،بغداد ،ط ،0765 ،0ص.5
 -02عبد اإللو بمقزيز ،الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،مصدر سابق ،ص943.
 -03محسن عبد الحميد ،الفكر اإلسالمي تقويمو وتجديده ،مصدر سابق ،ص5.
 -04محمد حسين فضل اهلل ،خطاب اإلسالميين والمستقبل ،مطبعة الغدير ،بيروت ،ط ،9000 ،1ص90.
 -05فاضل زكي محمد ،الفكر السياسي العربي اإلسيالمي بيين ماضييو وحاضيره ،سمسيمة الكتيب الحديثية ()003
وزارة اإلعالم ،بغداد ،ط ،0754 ،9ص02.
 -06سيي الييدين عبيد الفتيياح ،فيي نييدوة الفكير اإلسييالمي المعاصير مفيوماتييو ومجاالتيو التداولييية ،عقيدتيا مجميية
قضايا إسالمية معاصرة ،مركز دراسات فمسفة الدين ،السنة  ،6العدد  ،94بغداد ،9002 ،ص092.
 -07ينظر :سي الدين عبد الفتاح ،في ندوة الفكير اإلسيالمي المعاصير مفيوماتيو ومجاالتيو التداوليية ،مصيدر
سابق ،ص093. – 092
 -90نصيير محمييد عييار  ،فييي سييي الييدين عبييد الفتيياح وآخييرون ،نييدوة الفكيير اإلسييالمي المعاصيير مفيوماتييو
ومجاالتو التداولية ،مصدر سابق ،ص002.
 -90عميي احميد عميي الحياوي ،قضيية الوحيدة فييي الفكير العربيي اإلسيالمي الحيديث والمعاصير ،رسيالة ماجسييتير
غير منشورة ،كمية العموم السياسية ،جامعة بغداد ،0776 ،ص09.
 -99محمد عمارة ،اإلسالم وضرورة التغيير ،وزارة اإلعالم ،الكويت ،0775 ،ص002.
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 -92محمد عمارة ،اإلسالم وضرورة التغيير ،مصدر سابق ،ص.002
 -93محميييد جيييابر األنصييياري ،نقيييال عييين :عميييي الحييياوي ،قضيييية الوحيييدة فيييي الفكييير العربيييي اإلسيييالمي الحيييديث
والمعاصر ,مصدر سابق ،ص01.
 -94المصدر نفسو ،ص01.
 -95عامر حسن فياض ،وعمي عباس مراد ،مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط ،مصدر سابق ،ص.90
 -96عطييات محمييد صييال وفييوزي احمييد تيييم ،اليينظم السياسييية العربييي المعاصييرة ،جامعيية ق يار يييونس ،بنغييازي،
 ،0766ص907.
 -97ينظيير :إب يراىيم دسييوقي اباضيية وعبييد العزيييز الغنييام ،تيياريخ الفكيير السياسييي ،دار النجيياح ،بيييروت،0751 ،
ص4.
 -10جياد تقي صادق الحسني ،الفكر السياسي العربيي اإلسيالمي ،دراسية نظريية فيي ابيرز االتجاىيات الفكريية،
مطابع التعميم العالي ،جامعة بغداد ،0771 ،ص.90
_10ابن منظور,محمد بن عبد الكريم ,لسان العرب,طبعة دار صادر,بيروت0734م13./00,
 _91ينظر المصدر نفسو .13/00،
وينظر في في الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،اسيماعيل بين حمياد الجيوىري ،دار العميم لممالييين – بييروت ،
0770م  ،ط. 125/1، 0
_11معجم مقاييس المغة ,ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ،دار الفكر ،ط 224./2
_12المعجيييم الوسييييط ,ابيييراىيم مصيييطفى – احميييد الزييييات – حاميييد عبيييد القيييادر – محميييد النجيييار، -داراليييدعوة ،
. 476/9
_13القاموس المحيط ،محمد يعقوب – الفيروزآبادي. 366/0 ، -
_14المصباح المنير ،احمد بن محمد بن عمي الفيومي المقري ،المكتبة العصرية 126./0،
_15المصدر نفسو . 126/0،
_16معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم ،ابو الفضل عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ،مكتبة االدب القياىرة
 ،مصييييييير ،ط0292، 0ىيييييييي9002،م _17 005/0،محميييييييد البييييييييي  ,الفكييييييير االسيييييييالمي فيييييييي تطيييييييوره ,دار
الفكر,ط,0مصر ,0750,ص5.
_20فؤاد محسن الراوي ,الفكر االسالمي في مواجية الفكر الغربي ,ط،0210 ،0ص12.
_20محسيين عبييد الحميييد ،تجديييد الفكيير االسييالمي ،نشيير المعيييد العييالمي لمفكيير االسييالمي ،فرجينييا0204،ىييي ،
0773م ،ص14.
_29المصدر نفسو ،ص.14
_21خاشييع المعاضييييدي واخيييرون ،دراسييات فيييي المجتميييع العربييي ،مطبعييية جامعييية بغييداد ،مطبعييية اوليييى بغيييداد،
0755م،ص50.
 _22لسان العرب  ،العالمة ابي الفضل جمال اليدين محميد بين كيريم ابين منظيور االفريقيي المصيري  ،ط ، 0دار
الفكر بيروت  ،ج ، 09ص205.
 -23المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرفاعي  ،ج ، 0ص295.
 -24التعريفات  ،عمي بن محمد الشري الجرجاني  ،مكتبة لبنان  ،بيروت  ،ص079._070
-25المجموع المحيط بالتكمي  ،عبد الجبار بن احمد اليمداني  ،تحقيق األب يوس ىوين  ،ج ، 9ص940.
 -26احيييات عمييوم الييدين ابييو حامييد الغزالييي  ،بيييروت دار المعرفيية  ،ودار الكتييب العممييية  ،ج ، 0ج ، 1ج، 2
ص_0201ص.02
 -27عندما حدث سعد بت ابي وقاص رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم ،ما جرى لو في سفره قال لو مصو ارَ جييل
القوم المرسل الييم ،أتيتك من قوم ىم وأ نعاليم سيوات ،فقيال ليو الرسول:صيل اهلل عمييو وسيمم ،ياسيعد أال اخبيرك
بأعجيييب مييين ذليييك قيييوم عميييم مييياجيموا ىيييؤالت ثيييم جيميييوا كجيمييييم ،الفييييض الكميشييياني،قرة العيييين،دار الكتيييب
العممية،برؤت ،ص.926
 -30المصدر نفسو ،ص926.
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 -30المصدر نفسو ،ص.927
 -31ابن سينا ،الشفات األلوىيات ،القاىر ،الييئة العامة لشؤن المطابع األميرية ،ج،0ص.020
 -32الرسالة الدينية ،ابو حامد الغزالي ،مصر المكتبة التجارية(د-ت)،ص.2
 -33المصدر نفسو،ص.4
 -34تقويم السياسة واألخالق اإلختيارية ،ابو نصر  ،محمد الغزالي ،بيروت مكتبة الجامعة األمريكية ،ص.30
 -35المغنييي ،عبييد الجبييار بيين احمييد اليمييداني ،تحقيييق توفيييق الطويييل وسييعيد زايييد ،المؤسسيية المصييرية العاميية
لمتألي والنشر سنة  ،0741ج،6ص.002
 -36المغني ،مصدر سابق ،ج،7ص.60
 -37المغني ،مصدر سابق ،تحقيق ابراىيم مدكور،ج،09ص،7
 -40االمغني ،مصدر سابقن ،ج ،09ص.04
 -49المصدر نفسو ،ص.05
 -41المغني ،تحقيق مصطفى السقة ،مصدر سابق ،ج ،02ص.097
 -42كتاب التعميقات  ،الحسين بن عمي بن سيينا  ،تحقييق حسين مجييد العبييدي  ،بغيداد  ،بييت الحكمية  ،سينة
 ، 9009ص.990
 -43كتاب النجاة  ،الحسين ابن عمي ابن سينا  ،القاىرة  ،ط ، 9سنة  ، 0716ص .65
 -45كتاب التعميقات  ،مصدر سابق  ،ص.005
 -46ابن سينا  ،الشيفات والمنطيق-البرىيان  ،تحقييق عبيد اليرحمن بيدوي  ،القياىرة  ،مكتبية النيضية المصيرية ،
سنة ، 0732ص.44
 -47ابن سينا  ،الشفات/األلوىيات  ،مصدر سابق  ،ج ، 0ص .020
 -50ابن رشد وفمسفتو ،فرج انطوان ،دار الطباعة ،بروت ،سنة ،0764 ،ص.090
 -50المصدر نفسو ،ص.095
 -59فكرت كومنويمث ،مالك ابن نبي ،دمشق  ،دار الفكر سنة ،0770ص.063

Summary
Puts Koran tidy great for science and reason and thought in Islam in terms of prestige
and foremost is the light of science and a decent life for the well-off societies Ataattor
only ignorant of science and knowledge. I knew in my research of this science and
thought the language and idiomatically and showed the status of science in Islamic
thought Fbalalm fear God and are getting it closer and looked forward to the greatness
of his creation of the universe Budaiya in the system , accuracy and science come out of
the darkness of ignorance the light of science Wen polytheism to monotheism and from
slavery to freedom and cited Koranic verses that urges the flag and the honor and
prestige of science is the highest honors it oversees science has gained much luck of the
world and the status of a large and respect in the hearts of people and high status with
Allah .
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