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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 10 

 فيرس المحتويات
 الصفحة                          اف البحثعنك 
  مشكمة الحدكد السياسية في القارة الفريقية -1
 12...................................................................عاشكر مسعكد النجار د
 الحياة السياسية لقبائؿ لكاتو في منطقة مسبلتو كظييرىا خبلؿ العصر الكندالي -2
 ـ( 533 –ـ  455)
 33.........................................................................عياد اعبيميكة د.    
 ـ1922 -1911الحكار الكطني في تراث الثقافة السياسية الميبية تحت االستعمار  -3

 السمـ كفض النزاعاتدراسة في التقاطع كالمسار التاريخي لمتجربة الميبية في آليات الحكار كبناء 

 44...............................................................عزالديف عبدالسبلـ العالـ د.   

 سكرة التكبة معاف كأحكاـ فقيية -4

 67..............................................................امحمد عبد الحميد المدني .د
 ف الفبلسفة كالمتكمميف )الفارابي كالكرماني أنمكذجان(       نظرية الفيض بي -5

 99...............................................................د: آمنة عبدالسبلـ الزائدم
)في المنطقة الممتدة مف تاجكراء إلى غرب ر قطع أشجار الغابات كآثاره عمى عممية التصح -6

 مدينة الخمس(

 122............................... ........................... عميكاف م عبد السبلـد. الياد

 في المكاد االستيبلكية مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف استخداـ مشتقات الخنزير-7
 136.........................................................د. عبد العزيز عبد المكلى عمي

 )سكرة البقرة أنمكذجان( الفنٌية لممحذكؼ الممسات -8
 158.............................................................. عمي عبد السبلـ بالنكر د.
 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 11 

 ـ (235 – 192)  أكضاع مدينة لبدة الكبرل خبلؿ حكـ األسرة السيفيرية -9

 189 .................................................................عبد السبلـ عبد الحميد أبك القاسـد.
 العبلقات الثقافية بيف مدينة فاس كبعض أقاليـ العالـ اإلسبلمي -10
 ـ1146-1056ق/448-541 

 208....................................................................................د. فتحية محمد الكداني
 انية الصناعية لمنطقة مصراتوالعبلقات المك -11

 844................................................................................د.ابتساـ عبدالسبلـ كشيب
 ـ2015 كاقع كآفاؽ الخدمات التعميمية لمتعميـ المتكسط لمنطقة الخمس عاـ -12

 832........................................................ك د.أنكرعمر أبكشينة ػيجبشػػير عمراف أبكناد.  
 نمكذج نظرم لتصكر العبلقة بيف االكتئاب كتصكر االنتحار -13

 301........................................................ك أ. زينب محمد حمكدة د. عثماف عمي أميمف
في خفض الضغكط النفسية دراسة أمبريقية عمى  التنبؤ بأثر الرضا الكظيفي، كفعالية الذات -14

 عينة مف أطباء مستشفى زليتف التعميمي
 333............................................ ....................................د. مفتاح محمد أبكجناح

 عبلقات أباضيي كرقمة التجارة مع شماؿ الصحراء كجنكبيا -15

 370...............................................................................ؼ الديفلمياء محمد شر د.
16-Exploring English teachers‘ beliefs about CLT and difficulties 

in  implementing it in Libyan schools 

Rabiah   Mohammed Almalul 414..............................................................  

17-Caravan trade between Kuwait and "markets of Arabian 

Peninsula,  Levant and Southern Iraq" in the pre-oil era 

(A study in modes and relations of production) 
1 

D. Mustafa Ahmed Sakr 481.....................................................................  

 

                                                 
 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 99 

 نظرية الفيض بين الفالسفة والمتكممين )الفارابي والكرماني أنموذجًا(

  *د: آمنة عبدالسالم الزائدي
 تمييد:

ح في تعد نظرية الفيض مف النظريات الفمسفية الميمة التي كاف ليا أثرىا الكاض 
الفكر اإلسبلمي بكجو عاـ، كعند الفبلسفة كالمتكمميف بكجو خاص، كترجع ىذه النظرية 

ليحؿ بيا مشكمة الكثرة كالكحدة، فكما  1إلى األفبلطكنية المحدثة، فمقد لجأ إلييا أفمكطيف
ىك معركؼ عف أفمكطيف؛ أف فمسفتو ىي فمسفة البحث عف الكحدة المكجكدة كراء الكثرة، 

 أفمكطيف عف ىذه الكحدة كاف البد لو مف القكؿ بنظرية الفيض.  كدفاعان مف

كبيذا فقد رفض أفمكطيف القكؿ بالخمؽ عف عدـ، كقاـ بكضع كسيط بيف ا  
كالعالـ، كي ينزه ا عف كؿ نقص؛ كقد أعجب بعض مفكرم اإلسبلـ بيذه النظرية، كأكؿ 

كذلؾ تأثر بيا بعض المتكمميف،  2بي(مف أدخميا إلى الفكر اإلسبلمي المعمـ الثاني )الفارا
 . 4، كىك كاحد مف طائفة اإلسماعيمية3كمف بينيـ الكرماني

                                                 
 جامعة المرقب. –عضك ىيأة تدريس بقسـ الفمسفة كعمـ االجتماع بكمية اآلداب   *
1

ـ ٌؼزجش أفهٕغٍٍ أؽذ أشٓش يغذدي األفالغٍَٕخ، ٔأصجؼ يُٓغّ انفهغفً غشاص رنك انؼصش ٔانؼشة ال ٌؼشفٌٕ 

عكُذساٍٍٍَ َغجخ إنى يذٌُخ االعكُذسٌخ ٔرؼزجش فهغفزّ يضٌغبً انكضٍش ػُّ، ٔنكُٓى ٌؼشفٌٕ يُٓغّ، ٌٔغًَّٕ يزْت اال

ثٍٍ آساء أفالغٌٕ ٔانشٔالٍٍٍ ٔفٍهٌٕ، ًٌٔكٍ رمغٍى فهغفزّ إنى صشصخ ألغبو6 َظشٌخ انفٍط، انُفظ اإلَغبٍَخ، انؼبنى 

د انغبيؼٍخ، انًؾغٕط. اَظش6 ػجذانشؽًٍ يشؽجب، يٍ انفهغفخ انٍَٕبٍَخ إنى انفهغفخ اإلعاليٍخ، دٌٕاٌ انًطجٕػب

 . 828ثٍشٔد، ص
2

و( يٍ أصم فبسعً، ٔلذ عًغ ثٍٍ انًُك 514ْـ ـ 225ـ ْٕ أثَٕصش يؾًذ ثٍ يؾًذ ثٍ غشخبٌ ثٍ أٔصنغ )د

ٔانًٍزبفٍضٌمب، يٍ أْى يؤنفبر6ّ آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، انغٍبعبد انًذٍَخ، انغًغ ثٍٍ سأي انؾكًٍٍٍ أفالغٌٕ 

غفخ فً اإلعالو، رشعًخ6 يؾًذ ػجذانٓبدي، نغُخ انزأنٍف ٔانزشعًخ ٔانُشش، ٔأسعطٕ. اَظش6 دي ثٕس، ربسٌخ انفه

. أٌعب6ً فٍصم ػجبط، يٕعٕػخ انفالعفخ، داس انفكش انؼشثً، ثٍشٔد، انطجؼخ 155و، ص1513انطجؼخ انضبٍَخ،

 . 45و، ص1552األٔنى، 
3

شيبٌ ثفبسط، رهمى ػهٕيّ ثبنًذاسط ْـ(، يٍ يذٌُخ ك411ـ  ثؼذ 218ـ ْٕ ؽًٍذ انذٌٍ أؽًذ ثٍ ػجذهللا انكشيبًَ )

اإلعًبػٍهٍخ، ٔرزهًز ػهى انفٍهغٕف انكجٍش أثٕ ٌؼمٕة إعؾبق ثٍ أؽًذ انغغغزبًَ، ٔيٍ أْى يؤنفبر6ّ ساؽخ انؼمم، 

انشٌبض فً انؾكى، انًصبثٍؼ فً إصجبد اإليبيخ. اَظش6يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ اإلعًبػٍهٍخ، ربسٌخٓب، َظًٓب، 

 . 111و، ص1515و فٍٓب، يكزجخ انُٓعخ انًصشٌخ، ػمبئذْب، ٔؽكى اإلعال
4

ـ اإلعًبػٍهٍخ فشلخ يٍ فشق انشٍؼخ انجبغٍُخ ٔرشعغ رغًٍزٓى ثبإلعًبػٍهٍخ ثٕعّ ػبو إنى صػًٍٓى يؾًذ ثٍ إعًبػٍم 

إعًبػٍم ثٍ عؼفش انصبدق، ٔنٓب انؼذٌذ يٍ األنمبة ٔيُٓب6 انجبغٍُخ، انفبغًٍخ، انًؾًشح انؾشبشٌٕ، انجبثكٍخ، 
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كالفكر اإلسماعيمي ليس بغريب عمى الفكر الفمسفي؛ بؿ يمكننا القكؿ بأف الفمسفة  
تعد مصدران مف المصادر الميمة كاألساسية التي أثرت في الفكر اإلسماعيمي، كيتضح 

مة الصدكر أك الفيض التي سكؼ نرل مف خبلؿ ىذا البحث األثر ذلؾ جميان في مشك
 الفمسفي كاضحان فييا. 

كتكمف مشكمة البحث بالدرجة األكلى في اإلجابة عف جممة مف التساؤالت مف  
أىميا: ماالسبب الرئيس الذم دفع مفكرم اإلسبلـ لمجكء لنظرية الفيض؟ ىؿ قالكا بيا 

الكاحد، أـ أف ىناؾ أسبابان أخرل كراء تمسكيـ  لمحاكلة حؿ مسألة صدكر الكثرة عف
بنظرية الفيض؟ كىؿ كاف قكليـ بيذه النظرية محاكلة منيـ لمتكفيؽ بيف الفمسفة كالديف، 
كىؿ نجحكا في ذلؾ مف خبلليا؟ كىؿ ىناؾ تشابو بيف مكقؼ الفبلسفة كعمى رأسيـ 

لكرماني  أـ أف ىناؾ الفارابي مف نظرية الفيض، كبيف الشيعة الباطنية كعمى رأسيـ ا
 اختبلفان في تناكليـ ليا؟. 

كيكمف سبب اختيارم ليذا المكضكع في محاكلة عرض األثر الكبير لنظرية  
الفيض األفبلطكنية عمى الفكر اإلسبلمي، كذلؾ مف خبلؿ عرض مكقؼ الفارابي الذم 

 يمثؿ اإلتجاه الفمسفي كمكقؼ الكرماني الذم يمثؿ عمـ الكبلـ. 

ج المتبع في ىذه الدراسة فيك المنيج التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ عرض أما المني 
نصكص المفكريف المتعمقة بمكقفييما مف نظرية الفيض، كمحاكلة استنباط كمحاكاة أفكارىما مف 
خبلليا، ككذلؾ المنيج المقارف، كذلؾ مف خبلؿ عرض أكجو التشابو كاالختبلؼ في مكقؼ 

مت ىذه الدراسة إلى مبحثيف، باإلضافة إلى المقدمة، المفكريف مف ىذه النظرية. كقد قس
 كالخاتمة. 

 

                                                                                                                         
لذ أعغذ اإلعًبػٍهٍخ ػهى َظشٌخ انفٍط َغمبً فكشٌبً يزكبيالً. اَظش6 يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ انزؼهًٍٍخ، ٔ

 .  13اإلعًبػٍهٍخ، ص
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 أواًل:المدلول االمغوي والفمسفي لمفيض: 

 المدلول المغوي: 
الفيض في المغة كممة ليا الكثير مف المشتقات، كعمى سعة انتشارىا ليا مدلكؿ كاحد،     

ضكضة، كالفيكضة كىك الكثرة حتى السيبلف كمف مصادرىا الفيض، كالفيكض، كالفي
كالفيضاف، كيقاؿ: فاض الماء؛ أم كثر حتى ساؿ، ككذلؾ فاض النير؛ أم امتؤل حتى 

 . 1طفح

كما كرد لفظ الفيض في العديد مف اآليات القرآنية، ككاف مدلكليا ال يختمؼ عف        
لَّكا كَّأىٍعيينيييـٍ تىًفيضي  المدلكؿ المغكم، الذم ذكرناه؛ ففي قكلو تعالى:  ﴿ ننا  تىكى زى ًمفى الدٍَّمًع حى

كقدثـ تفسيرىا بفيض أعيف الذيف يطمبكف الجياد بالدمكع حزنان لعدـ  2﴾أىالَّ يىًجديكا مىا يينًفقيكفى 
ابي النَّاًر ﴿ . كأيضان: في قكلو تعالى: 3إعطائيـ مطايا تكصميـ لميداف الجياد نىادىٰل أىٍصحى كى

مىٍينى  كا عى نًَّة أىٍف أىًفيضي ابى اٍلجى ـي المَّوي أىٍصحى قىكي زى اًء أىٍك ًممَّا رى كقد ثـ تفسيرىا بمعنى  4﴾ا ًمفى اٍلمى
 . 5صبكا عمينا قميبلن مف الماء، أك النعـ التي غمركـ ا فييا

 المدلول الفمسفي:

لما كانت نظرية الفيض محؿ اىتماـ كبحث الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف المسمميف       
لكثير مف المدلكالت التي تختمؼ حسب نظرة كؿ فيمسكؼ كغير المسمميف، فأصبحت ليا ا

كمفكر ليا، لكف محتكل نظرية الفيض يكمف في تفسير كيفية نشأة المكجكدات المتنكعة 
مف الكاحد الثابت فالكجكد يصدر عنو أم عف الكاحد، كما يصدر النكر عف الشمس 

                                                 
1

 . 222، داس إؽٍبء انزشاس انؼشثً، ثٍشٔد، نجُبٌ، انطجؼخ انضبنضخ، ص14ـ اثٍ يُظٕس، نغبٌ انؼشة، ط
2

 . 58ـ عٕسح انزٕثخ، األٌخ
3

 . 112غش، انمغى األٔل، دٌٕاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٍخ، انغضائش، صـ يؾًذ فشٌذ ٔعذي، انًصؾف انًف
4

 . 14ـ عٕسح األػشاف، األٌخ
5

 . 844ـ يؾًذ فشٌذ ٔعذي، انًصؾف انًفغش، انمغى األٔل، ص
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ؿ، كىكذا الفيض ال يككف تمقائيان، كىذا الفعؿ ضركرم؛ ألنو ناجـ عف طبيعة المبدأ األك 
 عشكائيان؛ بؿ بطريقة منتظمة، فيي تنتقؿ مف الكاحد إلى الكثرة، كمف األكؿ إلى العقكؿ. 

كىكذا فنظرية الفيض في مفيكميا الفمسفي نظرية فمسفية تاريخية كضعيا أصحاب      
ثـ األفبلطكنية المحدثة؛ لتفسير كيفية خمؽ العالـ، ككيؼ صدرت الكثرة عف الكاحد، 

انتقمت إلى العالـ اإلسبلمي فصاغيا فبلسفتيا صياغة جديدة عقبلنية دينية مع المحافظة 
 . 1عمى جكىرىا

 المبحث األول: الفيض عند الفارابي:

الحقيقة أف الفارابي شأنو شأف غيره مف الفبلسفة المسمميف الذيف تمسككا بفمسفة       
ينيـ اإلسبلمي، مف ىنا حاكلكا التكفيؽ كتربكا عمييا، كلكنيـ كذلؾ متمسككف بد 2أرسطك

بيف االتجاىيف المختمفيف )الفمسفي كالديني(، فاالتجاه الفمسفي اليكناني بكجو عاـ 
كاألرسطي بكجو خاص اليعترؼ بالخمؽ مف عدـ، كىذا عمى عكس األدياف السماكية التي 

قؿ كبعض تؤكد عمى الخمؽ مف عدـ، فكاف الفيض ضركريان لمتكفيؽ بيف مقتضيات الع
 الضركرات الدينية. 

 كلكف كيؼ يتـ الفيض عند الفارابي؟ 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ البد أف نتحدث عف جانب مف جكانب نظرية الفيض، كىك       
صدكر المكجكدات أك كيفية الخمؽ، فالمكجكد األكؿ عند الفارابي ىك السبب األكؿ لكجكد 

ىك الذم عنو كجد، كمتى كجد لؤلكؿ الكجكد  سائر المكجكدات، أك كما يقكؿ: "إف األكؿ

                                                 
1

و، 1552ـ يؾًذ ػجذانشؽٍى انضًٌُ، يشكهخ انفٍط ػُذ فالعفخ اإلعالو، دٌٕاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٍخ، انغضائش، 

 . 14ص
2

ق.و( فً عزبعٍشا ًْٔ يغزؼًشح ٌَٕبٍَخ، ٔكبٌ أثِٕ غجٍت ثالغ انًهك ايضٍزبط انًمذًَٔ، 244ٕ فً ػبو )ـ نذ أسعط

ٔثؼذ يٕد ٔانذِ أسعم إنى أصٍُب انًشكض انضمبفً نهؼبنى ال عزكًبل دساعزّ، ٔلذ عًً ثبنًؼهى األٔل؛ ألَّ ْزة ٔعًغ 

ًكٍ رمغٍى يزْت أسعطٕ إنى خًغخ ألغبو 6ًْ انًُطك، يب رفشق يٍ يجبؽش انًُطك ٔيغبئهّ ٔألبو ثُبء يزًبعكبً، ٌٔ

. فٍصم ػجبط، 155انًٍضبفٍضٌمب، انفٍضٌبء، األخالق، انغٍبعخ. اَظش6 دي ثٕس، ربسٌخ انفهغفخ فً اإلعالو، ص

 . 22يٕعٕػخ انفالعفخ، ص
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ذا كانت ىذه المكجكدات قد 1الذم ىك عمى جية فيض كجكده لكجكد شيء آخر" . كا 
فاضت أك صدرت عف األكؿ ، فبلبد أف تككف ىذه المكجكدات أقؿ كماالن مف مكجدىا؛ 

كف أقؿ بؿ إنيا متفاكتة فيما بينيا في درجة الكماؿ، فالذم يصدر عف األكؿ مباشرة يك
 . 2كماالن مف ا كأكثر كماالن مف المكجكدات الصدرة بعده، كذلؾ لقربو مف األكؿ

كما كترتبط نظرية الفيض عند الفارابي ارتباطان كثيقان بنظريتو عف ممكف الكجكد      
، 3ككاجب الكجكد كالتي حاكؿ مف خبلليا أف يسرد سمسمة فيكضات متتالية تكاليان منطقيان 

يبان عف فيمسكؼ صاحب نزعة منطقية، يربط فمسفتو بعضيا ببعض، كيككف كىذا ليس غر 
نسقان متكامبلن، كىذا يتضح مف قكلو: "إف أكؿ المبدعات عنو يككف كاحدان كىك العقؿ 
نو يجب أف يحصؿ في ىذا المبدع كثرة عرضية... ثـ يعمؿ الفارابي ىذه الكثرة  األكؿ، كا 

ؿ ترجع إلى العقؿ األكؿ؛ ألنو ممكف بذاتو، بأنو اليككف مصدرىا المكجكد األكؿ؛ ب
فيحصؿ في ىذا المبدع كثرة عرضية عمى سبيؿ أنو بذاتو ممكف الكجكد، كباألكؿ كاجب 
الكجكد، فإف إمكاف كجكده ىك أمر لو بذاتو، ال لسبب األكؿ؛  بؿ لو مف األكؿ كجكب 

، التشكبو الكثرة الكجكد، فكاجب الكجكد؛ ألنو كاجب بذاتو، فيك كاحد مف جميع الجيات
 بأم حاؿ مف األحكاؿ، أما الكثرة فيي سمات الكاجب بغيره. 

ىكذا يفيض مف األكؿ كجكد الثاني، كىذا الثاني ىك أيضان جكىر غير متجسـ، كال       
ىك في مادة، فيك يعقؿ ذاتو، كيعقؿ األكؿ، كليس مايعقؿ مف ذاتو ىك شيء غير ذاتو، 

كجكد ثالث، كبما ىك متجكىر بذاتو التي تخصو يمـز عنو  فيما يعقؿ مف األكؿ؛ يمـز عنو
كجكد ثالث، كبما ىك متجكىر بذاتو التي تخصو يمـز عنو كجكد السماء األكلى، كالثالث 
أيضان جكىر الفي مادة، كىك بجكىره عقؿ، كىك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما يتجكىر بو 

الثابتة، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو مف ذاتو التي تخصو، فيمـز عنو كجكد كرة الككاكب 

                                                 
1

ثٍشٔد، انطجؼخ انغبثؼخ، ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، لذو نّ ٔػهك ػه6ٍّ أنجٍش َصشي َبدس، داس انًششق، 

 . 11و. ص1542
2

 . 33ـ32و، ص1523ـ عًٍم صهٍجب، يٍ أفالغٌٕ إنى اثٍ عٍُب، يكزجخ انُشش انؼشثً، ثذيشك
3

و، 1552، داس انغٍم، ثٍشٔد، انطجؼخ انضبنضخ، 8ـ اَظش6 ؽُب انفبخٕسي ٔخهٍم انغش، ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ، ط

 . 833و، ص1535شثٍخ اإلعاليٍخ، داس صبدس، ثٍشٔد، . ػجذِ انشًبنً، ربسٌخ انفهغفخ انؼ111ص
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كجكد رابع، كىذا أيضان ال في مادة، فيك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما تجكىر مف ذاتو التي 
 تخصو يمـز عنو كجكد كرة زحؿ، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو كجكد خامس. 

ما يتجكىر بو مف كىذا الخامس أيضان كجكده، ال في مادة، فيك يعؽ ذاتو، كيعقؿ األكؿ في
ذاتو يمـز عنو كجكد كرة المشترم، كبما يعقؿ مف األكؿ يمـز عنو كجكد سادس، كىذا أيضان 
كجكده ال في مادة، كىك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما يتجكىر بو مف ذاتو، يمـز عنو كجكد 

كتنشأ كرة المريخ، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو كجكد سابع، كتتكرر نفس عممية التعقؿ 
عقكؿ كذلؾ أفبلؾ كىي كالتالي، كرة الزىرة ثـ عقؿ ككرة عطارد، ثـ عقؿ ككرة القمر، ثـ 

 . 1عقؿ ىك الحادم عشر، كيقؼ عنده كجكد األجساـ السماكية

كىكذا يتضح مف النص السابؽ أف الفارابي أطمؽ عمى ا أك كاجب الكجكد بذاتو       
ؿ الذم أطمؽ عميو اسـ المكجكد الثاني، كىكذا اسـ المكجكد األكؿ صدر عنو العقؿ األك 

إلى أف يصؿ إؿ المكجكد الحادم عشر؛ أم العقؿ العاشر، كىذه الالعقكؿ العشرة، أك 
المكجكدات اإلحد عشر كميا مكجكدات عارية عف الصكرة كالمادة، ىكذا كاف التعقؿ أك 

و عقؿ آخر. فالتأمؿ التأمؿ كسيمة اإليجاد؛ فمجرد تعقؿ عقؿ ـ المكجكد األكؿ ينشأ عن
 كالتعقؿ ىنا مرادؼ لمخمؽ أك الصدكر. 

كما يعرض الفارابي في كتابو السياسات المدنية صكرة كاضحة لمفيض كترتيب        
المكجكدات ترتيبان تنازليان؛ ففي ىذه الرسالة نجده يقسـ المكجكدات إلى قسميف تبعان لمقسمة 

ماتحت فمؾ القمر، كلكؿ مف العالميف األرسطية، عالـ ما فكؽ فمؾ القمر، كعالـ 
 مكجكداتو الخاصة بو، كالتي تختمؼ عف العالـ اآلخر. 

ففي القسـ األكؿ أك عالـ ما فكؽ فمؾ القمر مكجكدات عارية عف المادة كيرتبيا  
الفارابي كما يمي السبب األكؿ في المرتبة األكلى، األسباب الثكاني أك ما يطمؽ عمييا 

عقكؿ األفبلؾ، كىي تسعة عقكؿ، كىي تحتؿ المرتبة الثانية، ثـ يأتي مبلئكة السماء أك 

                                                 
1

 . 84ـ82ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ،  ص
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العقؿ الفعاؿ في المرتبة الثالثة، فيك يمثؿ ىمزة الكصؿ بيف عالـ العقكؿ كعالـ المادة، أما 
المرتبة الرابعة فتكجد فييا النفس، ثـ الصكرة في المرتبة الخامسة، يمييا المادة في المرتبة 

 السادسة. 

سـ الفارابي مكجكدات العالـ العمكم قسماف، القسـ األكؿ مكجكدات ليست بمادة، يق      
كال في مادة كىي: السبب األكؿ، الثكاني العقؿ الفعاؿ، أما القسـ الثاني فمكجكداتو ىي في 
أجساـ، كليست ذكاتيا أجساـ، كىي: النفس، الصكرة، المادة، كىنا نجد الفارابي في ترتيبو 

قد أعمى مف شاف النفس عمى الصكرة؛ ذلؾ ألنو بالنفس، كليس بالصكرة ليذه المكجكدات 
تتميز المكجكدات الطبيعية الحية عف المكجكدات غير الحية، كذلؾ فضؿ الصكرة عمى 
المادة؛ ألف ما ىك مادة البد كأف يفتقر إلى الصكرة، أما المادة التي تككف بدكف صكرة 

ذىنية. أما مكجكدات العالـ السفمي  ػ عالـ  فميس ليا كجكد بالفعؿ؛ بؿ ىي مجرد فكرة
ماتحت فمؾ القمر ػ فيقسميا الفارابي إلى ستة أجناس، ىي عمى الترتيب: الجسـ السماكم، 
الحيكاف الناطؽ، الحيكاف غير ناطؽ، النبات، ثـ الجسـ المعدني، السماكية، كيطمؽ عمى 

أنو اإللو تعالى، كىك السبب الثكاني األستطقسات األربع. كاألكؿ ينبغي أف يعتقد فيو 
القريب لكجكد سائر العقكؿ، ابتداءن مف العقؿ األكؿ المحرؾ لمسماء األكلى، كحتى العقؿ 
الفعاؿ المحرؾ لعالـ ماتحت فمؾ القمر، أما العقكؿ أك الثكاني فيي سبب كجكد األجساـ 

العقؿ الفعاؿ  السماكية، كيطمؽ عمى الثكاني أك العقكؿ اسـ الركحانيكف كالمبلئكة، أما
 . 1فتأثيره مقتصر عمى العالـ السفمي، فيك حمقة الكصؿ بيف العالـ العمكم كالعالـ السفمي

كلكي يكتمؿ الجانب األنطكلكجي مف نظرية الفيض كاف مف الضركرم أف نتحدث       
عف العالـ حادث أـ قديـ، إذا كاف الفيض عند الفارابي يرتبط بتقسيمو لمممكف كالكاجب، 

لؾ تناكلو لمشكمة العالـ ترتبط بالممكف كالكاجب، فالكاجب ىك القديـ بذاتو، أما ما فكذ
 سكاه، كيعني بو العالـ فيك ممكف، كلذلؾ فيك حادث في ذاتو. 
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 . 2ـ8ْـ ص1242ـ انفبساثً، انغٍبعبد انًذٍَخ، داس انًؼبسف انؼضًبٍَخ، ؽٍذس آثبد ، انطجؼخ األٔل، ىغُخ 
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ذا كانت لفظة الحدكث في نص الفارابي تثير شكان بأنو قاؿ بحدكث العالـ،           كا 
الحدكث، فقاؿ في رسالتو الدعاكل القمبية: فنجده قد أزاؿ ىذا الشؾ، كأكضح ماذا يعني ب

إف العالـ محدث ال عمى أنو كاف قبؿ العالـ زماف لـ يخمؽ ا فيو العالـ، ثـ بعد ذلؾ 
 الزماف خمؽ العالـ، بؿ عمى أف العالـ يعد كجكده محدث بالذات. 

زماف  مف ىنا نستطيع القكؿ إف العالـ عند الفارابي قديـ، بمعنى أنو ال يكجد        
سابؽ عمى كجكده لكنو محدث، أم أنو ممكف بذاتو، ككاجب بغيره، فيك تابع لغيره؛ بمعنى 

 أنو يحتاج في كجكده إلى عمة تخرجو مف اإلمكاف إلى الكجكب. 

كأضؼ إلى ذلؾ أف العالـ معمكؿ  تعالى؛ فا عمتو، كالبد أف يتبع المعمكؿ        
كذلؾ العالـ، لكف ا قديـ بالذات كالزماف، أما العالـ فيك عمتو، كماداـ ا قديـ بالزماف ف

 قديـ بالزماف حادث بالذات. 

كىكذا يمكننا القكؿ إف الفارابي قد بنى نظاـ الككف بأسره عمى نظرية الفيض،  
كما اتبع أرسطك في نظرية قدـ العالـ، كلكي ال يخرج عف العقيدةاإلسبلمية حاكؿ التكفيؽ 

ما عممو أرسطك، كبيف فكرة الخمؽ التي عمميا الديف اإلسبلمي، فيجعؿ بيف قدـ العالـ ك
ف لـ يكف ذلؾ اإلبداع في زماف، كىك بيذا لـ يصؿ في ىذا  العقكؿ مف إبداع ا، كا 

 . 1المكضكع إلى حؿ مرض

أما الجانب المعرفي لفمسفة الفارابي فنجده قائمان كذلؾ عمى فكرتو عف الفيض،  
 نده إلى ما يأتي: كعمى تقسيـ العقكؿ ع

 عقل بالقوة أو العقل الييوالني:  -1
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 . 184ـ ػجذِ انشًبنً، دساعبد فً ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ اإلعاليٍخ، ص
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يعرفو الفارابي بقكلو: "نفس ما، أك جزء نفس، أك قكة مف قكل النفس، أك شيء ما،       
، كتمؾ 1ذاتو معدة، أك مستعدة ألف تنتزع ماىيات المكجكدات كميا، كصكرىا دكف مكادىا"

ت ليس فييا شيء مف صكر الذات شبيية بمادة تحصؿ فييا الصكر، كما دام
المكجكدات، فيي عقؿ بالقكة؛ أم قبؿ دخكلو إلى النشاط العقمي ال يسمى عقبلن إال مف 
قبيؿ المجاز، لذلؾ أضيفت إليو صفة القكة، فيسميو العقؿ الييكالني، كيعرفو تعريفان ال 

 . 2"يخرج عف المعنى السابؽ بأنو "ىيئة ما في مادة، معدة ألف تقبؿ رسـك المعقكالت

 ـ العقل بالفعل أو بالممكة:2
كىذا العقؿ بالفعؿ ىك نفس العقؿ بالقكة، كلكف بعد أف دخؿ فػي نشػاطو العقمػي؛ أم أنػو    

اتحػػػد بالصػػػكر العقميػػػة التػػػي كانػػػت مكجػػػكدة بػػػالقكة فػػػي األشػػػياء كالمكجػػػكدات الخارجيػػػة، ثػػػـ 
ت التػػي انتزعيػػا مػػف انتقمػػت إلػػى الفعػػؿ، أك كمػػا يقػػكؿ الفػػارابي: "فػػإذا حصػػمت فيػػو المعقػػكال

المكاد، صارت تمؾ المعقكالت معقكالت بالفعػؿ، ككانػت قبػؿ أف تنتػزع مػف مكادىػا معقػكالت 
، بمعنػى أف العقػػؿ بالفعػؿ أك العقػػؿ بالممكػة ىػػك العقػؿ الػػذم يػتـ فيػػو نقػؿ المعقػػكالت 3بػالقكة"

قكة فػػػي مػػػف القػػػكة إلػػػى الفعػػػؿ، كبالتػػػالي كػػػاف لممعقػػػكالت عنػػػد الفػػػارابي كجػػػكداف: كجػػػكد بػػػال
األشػػياء قبػػؿ أف تعقػػؿ، ككجػػكد آخػػر ليػػا فػػي العقػػؿ بعػػد أف يػػتـ تجردىػػا بالكميػػة عػػف عبلئػػؽ 

 المادة. 
كممػػا ىػػك جػػدير بالػػذكر ىنػػا أف انتقػػاؿ العقػػؿ بػػالقكة إلػػى العقػػؿ بالفعػػؿ يحتػػاج إلػػى شػػيء    

آخػػػر لػػػيس بػػػالقكة، بػػػؿ ىػػػك ذات مػػػا، جػػػكىر عقػػػؿ مػػػا بالفعػػػؿ، كمفػػػارؽ لممػػػادة، كىػػػك العقػػػؿ 
ؿ، فيذا العقؿ _ كما أشرنا إليو فػي مكاضػع كثيػرة مػف ىػذا البحػث _ ىػك الػذم يفػيض الفعا

عمى العقؿ الييكالني نكران يرل بو المعقكالت، فيصير بعد ذلؾ عقػبلن بالفعػؿ، يقػكؿ الفػارابي: 
"ككمػػا أف الشػػمس ىػػي التػػي تجعػػؿ العػػيف بصػػيرة بالفعػػؿ، كالمبصػػرات مبصػػرات بالفعػػؿ بمػػا 

 .  4ذلؾ العقؿ الفعاؿ ىك الذم جعؿ العقؿ الذم بالقكة عقبلن بالفعؿ"تعطييا مف الضياء، ك
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ـ انفبساثً، يمبنخ فً يؼبًَ انؼمم، ظًٍ "كزبة انًغًٕع يٍ يؤنفابد انفابساثً"، يطجؼاخ انغاؼبدح، انمابْشح، انطجؼاخ  

 .  45و، ص 1543األٔنى، 
2

 .  141ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص  
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 .  14ـ انفبساثً، يمبنخ فً يؼبًَ انؼمم، ص  
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 .  45ـ انًشعغ انغبثك، ص  
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 ـ العقل المستفاد: 3
كىك المرحمة األخيرة مف قػكل اإلدراؾ اإلنسػانية، كذلػؾ أف العقػؿ بالفعػؿ بعػد أف يعقػؿ      

المعقكالت التي ىي صكرة لو، يصبح مف حيث ىي معقكلة لو بالفعؿ، عقبلن مسػتفادان، فيػذا 
دراكػػو لؤلشػػياء، ككضػػكح مدركاتػػو، شػػبييان بػػالعقكؿ السػػماكية، العقػػؿ أ صػػبح لشػػدة تجػػكىره كا 

 التي ال تتعب في استفادتيا لغيرىا مف المعقكالت. 
فالعقػػؿ المسػػتفاد الكاقػػع فػػي أعمػػى المراتػػب بػػيف العقػػكؿ اإلنسػػانية، ىػػك صػػكرة لكػػؿ ىػػذه     

العقػؿ بالفعػؿ؛ كالعقػؿ الػذم  العقكؿ، كىك في الكقت نفسو، مادة لممعقكالت التػي تفػيض مػف
بالفعػػػؿ، مػػػادة لمعقػػػؿ المسػػػتفاد كصػػػكرة لمعقػػػؿ الييػػػكالني، كمػػػف األخيػػػر نيػػػبط إلػػػى الصػػػكر 
الجسػػػمانية الماديػػػة، كمػػػف األكؿ نصػػػعد إلػػػى أكؿ رتبػػػة المكجػػػكدات النكرانيػػػة المفارقػػػة )أم 

حػدان كسػطان  العقػؿ الفعػاؿ(، كبالتػالي أصػبح العقػؿ المسػتفاد الػذم ىػك قيمػة إنسػانية لػيس إال
بمبلحظػػػة تمػػػؾ القمػػػة المفارقػػػة؛ بمعنػػػى أنػػػو أنقػػػص بالنسػػػبة لمػػػا فكقػػػو، كأكمػػػؿ بالنسػػػبة لمػػػا 

 .  1دكنو
 ـ العقل الفعال:  4

إف العقػػػؿ الفعػػػاؿ عنػػػد الفػػػارابي ىػػػك ذات مفارقػػػة لػػػـ تكػػػف فػػػي مػػػادة، تحػػػكم الصػػػكر،     
مػػا تحتػػو، كىػػك كالمعقػػكالت كتفيضػػيا عمػػى المكجػػكدات، كيصػػؿ عػػالـ مػػا فػػكؽ فمػػؾ القمػػر ب

الػػذم جعػػؿ تمػػؾ الػػذات التػػي كانػػت عقػػبلن بػػالقكة عقػػبلن بالفعػػؿ، ككػػذلؾ جعػػؿ المعقػػكالت التػػي 
كانػػت معقػػكالت بػػالقكة معقػػكالت بالفعػػؿ، فنسػػبة ىػػذا العقػػؿ إلػػى العقػػؿ الػػذم بػػالقكة، "كنسػػبة 

 .  2الشمس إلى العيف التي ىي بصر بالقكة مادامت في الظممة"
شبو مػف العقػؿ المسػتفاد؛ إذ فػي كمييمػا صػكر المكجػكدات، إال أف كالعقؿ الفعاؿ قريب ال   

كجكدىا في العقؿ أزلي، كعمى ترتيب آخر األكمؿ فاألكمؿ، كىػذا الشػبو بػيف القػكتيف يفسػر 
لنػا معنػػى االتصػػاؿ ػ عنػػد الفػػارابي ػ فاالتصػػاؿ ال يػتـ إال بعػػد أف تػػتـ عمميػػة اإلدراؾ التػػي 

 حتكاؾ بالعالـ الخارجي كتصكره حسيان. يقـك بيا الحس كالخياؿ؛ أم بعد اال
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ىكذا يبني نظريتو في المعرفة الصكفية عمى نظريتو في العقػؿ، كنظرتػو الميتافيزيقيػة       
الفمكية، فحيف يرقى العقػؿ البشػرم إلػى درجػة العقػؿ المسػتفاد، يستشػرؼ اإلنسػاف إلػى المػؤل 

احيػة، كمػف ناحيػة أخػرل فػإف األعمى؛ فتصبح نفسو جديرة بتمقي الفػيض اإلليػي، ىػذا مػف ن
الفػػارابي يتخيػػؿ نظامػػان فمكيػػان "أساسػػو أف فػػي كػػؿ سػػماء قػػكة ركحيػػة أك عقػػبلن مفارقػػان يشػػرؼ 
عمى حركتيا كمختمؼ شؤكنيا، كآخر ىذه القكل، كىك العقػؿ العاشػر، مككػؿ بالسػماء الػدنيا 

ؿ اإلنسػػاف كالعػػالـ األرضػػي، فيػػك نقطػػة اتصػػاؿ بػػيف العػػالميف العمػػكم كالسػػفمي... فػػإذا كصػػ
. فيػػػذه المعرفػػػة الصػػػكفية 1إلػػػى درجػػػة العقػػػؿ المسػػػتفاد أصػػػبح أىػػػبلن لتقبػػػؿ األنػػػكار اإللييػػػة"

 الميثافيزيقية التي ينعـ بيا اإلنساف آنذاؾ ىي أسمى غاية ينشدىا العقؿ . 
كمػف تمػػؾ االعتبػػارات ػ السػػابؽ ذكرىػػا ػ  قػرر الفػػارابي بأنػػو ال سػبيؿ إلػػى معرفػػة ا       

رفة الحقة إال بتصفية النفس مػف شػكائب المػادة كالمحسكسػات كالقػرب فػي الكقػت تعالى المع
نفسو مف عالـ العقؿ كالمعقكالت: "إذ كمما قربت جكاىرنا منو، كػاف تصػكرنا لػو أتػـ، كأيقػف، 
نمػا تصػير أقػرب  كأصدؽ، كذلؾ أنا كمما كنا أقرب إلى مفارقة المادة كاف تصكرنا لو أتـ، كا 

ذا فارقنا   .  2المادة عمى التماـ يصير المعقكؿ منو في أذىاننا أكمؿ ما يككف"إليو...كا 
فالمعرفػػػة الذكقيػػػة اإلشػػػراقية ال تػػػأتي إال لػػػذكم النفػػػكس الصػػػافية التػػػي تطيػػػرت مػػػف       

الشػػيكات، كتنزىػػت عػػف االنفعػػاالت المتعمقػػة بالبػػدف، عندئػػذ يمكنيػػا الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة 
ذكقيػة باعتبارىػا أحػد مصػادر المعرفػة الرئيسػة، جعػؿ ىػذا العميا؛ فإيماف الفارابي بالمعرفػة ال

النكع مف المعرفة يشكؿ أىـ نقػاط االلتقػاء بػيف الفػارابي كالمتصػكفة، إال أف الفػارابي لػـ يقػؿ 
، أك الفنػػػاء؛ لكنػػػو دعانػػػا فػػػي تصػػػكفو إلػػػى تطييػػػر الػػػنفس مػػػف عبلئػػػؽ 3باالتحػػػاد، أكالحمػػػكؿ

كالنظػػػر العقمػػػي، لػػػذلؾ كػػػاف تصػػػكؼ  الحػػػس، كشػػػكائب الجسػػػد الفػػػاني عػػػف طريػػػؽ التأمػػػؿ،
الفارابي تصكفان عقميان فمسػفيان، كيؤكػد ذلػؾ قكلػو: "مػايفيض مػف ا تبػارؾ كتعػالى إلػى العقػؿ 
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 .  22، ص 1ـ إثشاٍْى يذكٕس، فً انفهغفخ اإلعاليٍخ يُٓظ ٔرطجٍمّ، ط 
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 .  11ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص  
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فً اَخش، فٍشاد ثّ فً اصطالػ انمبئهٍٍ ثّ يٍ انصٕفٍخ  ـ االرؾبد ٔانؾهٕل6 انؾهٕل6 يؼُبِ أٌ ٌؾم أؽذ انشٍئٍٍ
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الفعػػػاؿ، يفيضػػػو العقػػػؿ الفعػػػاؿ إلػػػى عقمػػػو المنفعػػػؿ بتكسػػػط العقػػػؿ المسػػػتفاد، ثػػػـ إلػػػى قكتػػػو 
 .  1"المتخيمة، فيككف بما يفيض منو إلى عقمو المنفعؿ حكيمان فيمسكفان 

كبالتػػالي يمكننػػا القػػكؿ إف نظريػػة الفػػيض كػػاف ليػػا أثػػري كبيػػري عمػػى فكػػر الفػػارابي، فمػػـ       
يكػػػف فقػػػط مػػػف ناحيػػػة الجانػػػب األنطكلػػػكجي كالمعرفػػػي؛ بػػػؿ كػػػاف ليػػػا أثرىػػػا فػػػي فكرتػػػو عػػػف 

 المدينة الفاضمة التي كانت أساس الجانب االجتماعي. 
ي عالـ العقكؿ عمػى اإلنسػاف، يحػاكؿ لذا نجد الفارابي، كىك يقـك بتطبيؽ نظريتو ف 

إبػػراز التشػػابو بػػيف تركيػػب عػػالـ العقػػكؿ المفارقػػة مػػف جيػػة، كعػػالـ اإلنسػػاف باعتبارىػػا نفسػػان 
كبػػدنان مػػف جيػػة ثانيػػة، كعػػالـ االجتمػػاع المػػدني مػػف جيػػة ثالثػػة، فيػػك يػػرل أف اإلنسػػاف لديػػو 

األكؿ ىػك أكؿ العقػكؿ،  أعضاء كثيرةػ، كلكف البد أف يكػكف لػو رئػيس كاحػد، فكمػا أف العقػؿ
كىػػك المسػػيطر عمييػػا، كػػذلؾ العقػػػؿ الفعػػاؿ، كىػػك الػػذم يسػػػكس عػػالـ ماتحػػت فمػػؾ القمػػػر، 

 .  2أيضان البدف نجد فيو عضك رئيس، لو صفات معينة عند الفارابي
رئيس فػػػي البػػػدف ىػػػك بػػػالطبع أكمػػػؿ لػػػكيؤكػػػد عمػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػو: "كمػػػا أف العضػػػك ا 

كلػو مػف كػؿ مػػا يشػارؾ فيػو عضػك آخػر أفضػػميا،  أعضػائو كأثميػا فػي نفسػو كفيمػػا يخصػو،
كدكنو أيضان أعضاء أخرل رئيسة لما دكنيا كرياسػتيا دكف رياسػة األكؿ، كىػي تحػت رياسػة 

 .  3األكؿ ترؤس كترأس
كىكػػذا يتضػػح مػػف الػػنص السػػابؽ كيػػؼ عػػرض الفػػارابي ترتيبػػان ىرميػػان فػػي أعضػػاء  

ئيس كممػا كػاف أكثػر شػرفان مػف الػذم البدف؛ فالسابؽ يرأس البلحؽ، ككمما اقترب العضك الػر 
 يميو، كىذا مانجده في نظؤيتو عف العقكؿ. 

كما حاكؿ الفارابي أف يطبؽ ىذا النظاـ عمى المدينة، فيرتػب أعضػاء المدينػة كمػا  
رتب العقكؿ، فأكمميا ىك الذم يقترب مف الرئيس، ثػـ يتػدرج حتػى نصػؿ إلػى أخسػيا، كىػذا 

كاحػد منيػا ىيئػة كممكػة يفعػؿ بيػا فعػبلن يقتضػي بػو مػاىك  مايؤكده الفػارابي بقكلػو: "كفػي كػؿ
مقصكد ذلؾ الػرئيس، كىػؤالء ىػـ أكلػكا المراتػب األكؿ، كدكف ىػؤالء ىػـ فػي المرتبػة الثانيػة، 
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كدكف ىػػؤالء أيضػػان مػػف يفعػػؿ األفعػػاؿ عمػػى حسػػب أغػػراض ىػػؤالء، ثػػـ ىكػػذا تترتػػب أجػػزاء 
حسػػب أغراضػػيـ، فيكػػكف ىػػؤالء ىػػـ المدينػػة إلػػى أف ينتيػػي إلػػى آخػػر يفعمػػكف أفعػػاليـ عمػػى 

 .  1الذيف يخًدمكف كال ييخدمكف، كيككف أدنى المراتب"
كممػػا سػػبؽ يمكننػػا القػػكؿ إف لنظريػػة الفػػيض كترتيػػب العقػػكؿ جكانػػب متعػػددة؛ منيػػا الجانػػب 
األنطكلكجي، كالجانب المعرفػي، كػذلؾ الجانػب االجتمػاعي المػدني، فيػذا الجانػب مػاىك إال 

 صكرة لعالـ العقكؿ. 
كلكف السؤاؿ الػذم يطػرح نفسػو ىنػا ىػك: ىػؿ كػاف أثػر الفػيض عنػد الكرمػاني كمػا ىػك عنػد 

 الفارابي في جميع نكاحي فمسفتو، أـ أف أثرىا عنده مختمؼ؟
 
المبحث الثاني:   

 الفيض عند الكرماني
عندما نتحدث عف نظرية الفيض عند الكرماني اليمكف فصميا عف نظريتو في      

مرتبط باآلخر أكثؽ اإلرتباط، فإذا كاف ىناؾ فيض أك كما يقكؿ  اإلمامة، فكؿ منيما
الكرماني انبثاؽ أك انبعاثفي عالـ المعقكؿ، فإننا نجد استمراران كمقابمة لو في عالـ الطبيعة، 

 كذلؾ في عالـ الديف. 

ككما ىك معركؼ فإف قضية اإلمامة مف أىـ القضايا التي أثارت جدالن طكيبلن؛ بؿ       
ى القضايا التي انقسمت بشأنيا الفرؽ الكبلمية، كعمى ىذا فيي التمثؿ عند الشيعة مف أكل

بكجو عاـ قضية مصمحية، بؿ قضية عقدية، كلذلؾ كاف اإليماف باإلماـ أصؿ مف أصكؿ 
العقيدة، عندىـ فاإلماـ مؤيد بقكة إليية فيناؾ فيض مف العالـ الركحاني عمى اإلماـ، 

ماـ كاإليماف بو، كما نؤمف بالنبي محمد . صمى ا عميو كلذلؾ كاف البد مف طاعة اإل
 كسمـ ػ كنطيعو. 
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كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ الكرماني قاؿ بالفيض؟ كىؿ آثره ككيفية مف كيفيات 
 الخمؽ؟ 

نجد الكرماني خصص الكرماني المشرع الثاني مف السكر الثالث مف كتابو )راحة العقؿ( 
ككف كجكده عف المتعالي ال عمى طريؽ الفيض، كما يقكؿ عف الفيض تحت عنكاف: "

 الفبلسفة" 

كمف خبلؿ عنكاف ىذا المشركع يتبيف لنا أنو دحض القكؿ بالفيض؛ بحجة أف القكؿ بو 
يجعؿ تشابيان بيف الذم يفيض كالمفاض عنو، كيقدـ الكرماني حججو كالتي تكاد تككف 

حدانية فيقكؿ: "إف مف شأف الفيض أف يككف نفس األدلة التي قاؿ بيا الفبلسفة إلثبات الك 
مف جنس ما منو يفيض كمشاركان لو كمناسبان، كيككف الفيض مف جية ما ىك فيض كعيف 
ما يفيض منو الفيض بككنو كذات الفيض؛ إذ ما يفيض منو الفيض فيو مف طبيعة 

الذم  الفيض مثؿ ما في الفض مف طبيعة، كال فرؽ بينيما مف ىذه الجية، كما أف الضكء
ىك فيض مف عيف الشمس مف جية ما ىك ضكء كعيف الشمس يكجد فييا مف الضكء 
مثؿ ما فاض عنيا كال فرؽ بينيا. مف ىنا يصير الذم منو يفيض الفيض متكثران بما 
يشاركو فيو الفيض كما يختص بو ىك مما اليشاركو فتككف ذاتو مف شيئيف، شيء تشاركا 

و التبايف بينيما، كحصمت الغيرية التي لكالىا لما أمكف أف فيو فمـ يتباينا فيو، كشيء كقع ب
يقاؿ ذاؾ غير ىذا، كىذا غير ذاؾ، كالذم يككف متكثران، متكثرة لحاجة بعض تمؾ األشياء 
التي بيا كانت الكثرة في كجكده إلى البعض اآلخر، فكجكدىما باستناد الكاحد منيما إلى 

بحانو ػ إف كاف ما كجد عنو فيضان متكثران كاقعان اآلخر، كيقتضي ذلؾ أف يككف المتعالي ػ س
 . 1تحت قدرة غيره في كجكده"

كما يدلؿ الكرماني عمى أف المكجكد األكؿ لـ يأت عف طريؽ الفيض، كذلؾ مف      
خبلؿ القكؿ بالبساطة كعدـ التكثر؛ فالبسيط أشرؼ كأكمؿ مف الذم يحكم كثرة، كالفيض 
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يقكؿ الكرماني: "إف مف األكائؿ في العقؿ كأحكامو أف أبسط مف الذم يفيض منو، فنجده، 
الذم يككف أبسط كأعرل مف آيات الكثرة كأقـك بذاتو، فيك أشرؼ مف غيره، كعمى ىذه 
فالفيض أبسط مف الذم فاض منو بككنو شيئان كاحدان، كككف الذم فاض منو شيئيف، كيمـز 

فاض منو لشرفو عميو، بقمة  عف ذلؾ أف يككف الفيض أكلى بأف يككف متقدمان عمى الذم
 . 1الكثرة فيو ككجكد الكثرة في ذلؾ"

كما يقدـ الكرماني دليبلن آخر عمى القكؿ بأف المكجكد األكؿ أك العقؿ األكؿ لـ يخمؽ     
عف طريؽ الفيض، كذلؾ مف خبلؿ فكرة التماـ، تمؾ الفكرة التي استخدميا الفارابي مف 

ثمو شيء، أما الكرماني كبالرغـ مف أنو استخدـ الفكرة قبؿ في التأكيد عمى أف ا ليس كم
نفسيا، أم فكرة التماـ؛ إال أنو كظفيا كظيفة أخرل تتفؽ كنفيو لمصفات، يقكؿ في ذلؾ: 
"الفيض اليككف إال عف تمامية ذات مايفيض منو، كالمتعالى سبحانو قد تسبح عف أف 

يره في معنى مف المعاني، فيمـز مف يككف تمامان أك تامان، فيقع االشتراؾ بو بينو كبيف غ
ذلؾ كجكد ما عنو تككف ىكيتو، إذ التماـ مشارؾ لمتاـ، كالتاـ مشارؾ لمتماـ كمناسبان، 
كالمشاركة كالمناسبة بيف شيئيف يقتضياف ما يتقدـ عمييما. كلككاف لممتعالي سبحانو 

، ثـ لك كاف مشاركة مع غيره في شيء مف األشياء أك مناسبة القتضى مايتقدـ عمييما
لممتقدـ أيضان مشاركة مع غيره في شيء مف األشياء القتضى مايتقدـ عمييما، كيستنداف 
في الكجكد إليو كبلىما، فتؤدم الحاؿ في ذلؾ إم أمر في نيايتو يكجب أف ال تكجد 
لممكجكدات، فمما كاف ىذا باطبلن محاالن بطؿ أف يككف المكجكد عف المتعالي سبحانو 

 . 2فيضان"

ذا كاف         ىكذا يتضح دحض الكرماني القكؿ بالفيض، لكف كيؼ يتـ الخمؽ عنده؟ كا 
 قد رفض الفيض فيؿ رفض المصطمح فقط أـ المضمكف برمتو؟ 

                                                 
1

 . 25ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 34ـ25ـ انًصذس َفغّ، ص
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مف خبلؿ عرضنا لنصكص الكرماني في كتابيو راحة العقؿ كالرياض يتضح لنا أنو       
المحدثة في تناكؿ كيفية قد رفض المصطمح كمفظ فقط، فقد سار عمى نيج األفبلطكنية 

الخمؽ، فنجد ترتيب المكجكدات نفسيا،كلكف نجده يأتي بنص رفض فيو الفيض بقكلو: 
 . 1"فمما بطؿ أف يككف ماكجد عف المتعالي فيضان لـ يبؽ إال أف يككف إبداعان"

 ماذا يعني باإلبداع ىنا؟ ىؿ اإلبداع ىك الخمؽ مف عدـ؟ 

باإلبداع، كيؤكد ذلؾ بقكلو: "قكؿ مبدع األشياء، ال  لكف ىذا ليس ما قصده الكرماني     
 . 2مف شيء فقط ىك، كالشيء معو، لـ يزؿ ينطكم فيو ما اليجكز اعتقاده"

فاإلبداع الذم يقره الكرماني ما ىك إال إصطبلح أطمقو عمى العقؿ األكؿ؛ لككنو ذات      
 . 3المبدع األكؿالفعؿ الصادرة إلى الكجكد عف المتعالي سبحانو، فاإلبداع ىك 

يجب أف نعتقد أنو  كبالتالي إذا كاف الكرماني قد فرؽ بيف اإلبداع كاالنبعات، فبل       
فرؽ بيف خمؽ مف عدـ كفيض، بؿ ىك فرؽ بيف مكجكديف، األكؿ كىك اإلبداع كيعني بو 
المكجكد األكؿ أك العقؿ األكؿ، أما االنبعات فيك المكجكدات التي انبعثت عف األكؿ، 

ذا معنى قكؿ الكرماني: "إف كيفية اإلبداع ال ككيفية االنبعات التي قد أحاطت العقكؿ كى
النيرة بيا فأخرت عنيا؛ إذ لك كانت مثميا لكاف اإلبداع انبعاثان كاالنبعات إبداعان، فبطؿ أف 

 . 4تككف كيي"

عث كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك: كيؼ أبدع ا العقؿ األكؿ؟ ككيؼ انب    
 الثاني، ككيؼ انبعث العقؿ الذم ىك قائـ بالقكة مف العقؿ الثاني؟ ككيؼ انبعثت العقكؿ؟ 

بدأ الكرماني في اإلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ، بقكلو: "إف ا أكؿ ما أبدع كاف العقؿ      
األكؿ الذم ىك المكجكد األكؿ التاـ بالفعؿ، ثـ مف خبلؿ ىذا المكجكد األكؿ التاـ بالفعؿ، 

                                                 
1

 . 52ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 183و، ص1524ـ انكشيبًَ، انشٌبض فً انؾكى، رؾمٍك6 ػبسف ربيش، داس انضمبفخ، ثٍشٔد، عُخ 
3

 . 53ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
4

 . 53ـ انكشيبًَ، انشٌبض، ص
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ـ مف خبلؿ ىذا المكجكد األكؿ تكالت سمسمة الفيكضات كاالنبعاثات، فنكر اإلبداع في ث
المكجكدات أجمع، كىذا العقؿ األكؿ لو جانباف كمف خبلليما تصدر فيكضات؛ فمف جية 
أنو يعد عقبلن يصدر عنو عقؿ قائـ بالفعؿ، كمف جية أنو معقكؿ لذاتو يصدر عنو 

 1ىما المادة كالصكرة".مكجكدات أقؿ شرفان مف، العقؿ ك 

كىنا نجد تشابيا شديدان بيف ما ذىب إليو الكرماني مف جية صدكر مكجكدات عف العقؿ   
بأف العقؿ عندما يعقؿ خالقو يصدر عنو عقؿ،  2كقكؿ الفارابي كغيره مف فبلسفة الفيض

  . 3كعندما يعقؿ ذاتو مف حيث إنيا ممكنة يصدر عنو مكجك أقؿ شرفان مف الصادر األكؿ

كىكذا يؤكد الكرماني ىذه الفيكضات في أكثر مف مكضع في كتاباتو، فيقكؿ: ":إف       
العقؿ األكؿ الذم ىك المبدع األكؿ لما كاف كجكده عف المتعالي سبحانو إبداعان، ككاف 
عقبلن بإبداع ا تعالى إياه كذلؾ، ككاف ككنو عقبلن نسبة، كبككنو معقكالن نسبة أخرل، 

ككنو عقبلن أشرؼ مف جية ككنو معقكالن؛ بككنو مف تمؾ الجية فردان منتسبان ككاف مف جية 
إلى المتعالي سبحانو، كمف جية أنو معقكؿ زكج منتسب إلى ذاتو، ككاف عمة لكجكد 
المكجكدات. لـز عف ذلؾ كجكد شيئيف عنو، بحسب ما عميو ذاتو مف النسبتيف إحداىما 

ة األشرؼ قائمان بالفعؿ عقبلن فردان، كىك مع أشرؼ مف األخرل، كاف المكجكد مف النسب
ككنو ثانيان في الكجكد ػ عند الترتيب ػ أكؿ باإلنبعات؛ كما أف المبدع األكؿ أكؿ باإلبداع، 
ككاف المكجكد عف النسبة األخرل دكف ذلؾ منزلة عقبلن قائمان بالقكة يسمى الييكلى 

 . 4كالصكرة

                                                 
1

 . 141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

ـ يٍ أًْٓى اثٍ عٍُب فمذ عابس ػهاى دسة انفابساثً فاً لٕناّ ثُظشٌاخ انفاٍط أٔ انصاذٔس األفهٕغٍٍُاخ، كًاب عابس ػهاى 

ألعام رناك دسة انفبساثً كزنك يمشسا أَّ ال ٌغٕص أٌ ٌصذس ػٍ انٕاؽذ كضشح، ألٌ رنك ٌؼُى ركضش رارّ ْٔزا يؾبل، ٔ

ٌمشس أٌ يب ٌصذس ػٍ انٕاؽذ ٔاؽذ، ْٕٔ ػمم يفبسق، صٕسح ثذٌٔ يابدح. اَظاش6 يؾًاذ نطفاً عًؼاخ، رابسٌخ فالعافخ 

و، 1555اإلعالو، دساعخ شبيهخ ػٍ ؽٍبرٓى ٔ أػًبنٓى، َٔمذ رؾهٍهً ػٍ آسائٓى انفهغافٍخ،ػبنى انكزات نهُشاش ٔانزٕصٌاغ، 

 .    22ص
3

 .  844انفهغفخ انؼشثٍخ، ص ـ ؽُب انفبخٕسي، خهٍم انغش، ربسٌخ
4

 . 141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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يقاه إلى األرض حيف قابؿ بيف عالـ العقكؿ أك كيحاكؿ الكرماني أف ينزؿ بميثافيز       
مايطمؽ عميو دار اإلبداع كبيف عالـ الديف، فالعقؿ األكؿ الذم يمثؿ عمة لمعقكؿ في عالـ 
اإلبداع ككجكده أمر ضركرم يقابمو الناطؽ في عالـ الديف، فالناطؽ عمة عالـ الديف بما 

في عالـ الديف؛ فالناطؽ النبي ػ أقامو مف السنف كالكضائع، كبسطو مف الحكـ كالشرائع 
صمى ا عميو كسمـ ػ أقامو ا تعالى ىاديان لعباده إلى ما فيو صبلحيـ مف العبادة كالعمـ 

 . 1كالعمؿ، فيو يسد خمؿ عجزىـ عف طمب مصالحيـ دينان كدنيا بأفضالو كيتحمؿ عنيـ

ىما أشرؼ مف األخرل، كبالتالي إذا كاف اإلبداع أك المبدع األكؿ ذا نسبتيف إحدا      
فكذلؾ الناطؽ لو نسبتيف؛ نسبة إلى عالـ القدس، كنسبة إلى عالـ الطبيعة، أحدىما أشرؼ 
مف األخرل؛ فنسبتو إلى عالـ القدس يفيض عنيا الكحي، أما مف جية عالـ الطبيعة 
فيفيض عنو الكتاب كالشريعة، كيؤكد الكرماني عمى ىذه المماثمة بيف المبدع األكؿ 

طؽ، فيقكؿ في راحة العقؿ: "إف العقؿ األكؿ ذك نسبتيف إحداىما أشرؼ مف األخرل، كالنا
كأف المكجكد عنو اثناف بحسب النسبتيف إحداىما أشرؼ مف اآلخر فكاف المكجكد عنو ػ 
صمى ا عميو كآلو كسمـ ػ عمى ىذا النظاـ ناطقان بأف حاؿ ما تقدـ كجكده مما غاب عف 

نو ػ صمى ا عميو كعمى آلو كسمـ ػ سالكان في ترسيـ سنتو الحكاس عمى مثؿ ذلؾ؛ بكك 
ـٍ آيىاًتنىا ﴿ كقكانيف شرعو طرؽ الداللة عمى ىذه األمكر الغامضة، كلذلؾ قاؿ تعالى:  سىنيًريًي

ؽُّ  تَّٰى يىتىبىيَّفى لىييـٍ أىنَّوي اٍلحى ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي فكجكد الكحي كالكتاب المقترف  2﴾ًفي اآٍلفىاًؽ كى
ريعة عنو ينطؽ بأف المكجكد عف العقؿ األكؿ اثناف، كأف أحدىما أشرؼ مف اآلخر، بالش

كأف األشرؼ عقؿ قائـ بالفعؿ، مثمو مثؿ ككف الكحي مثؿ الناطؽ كأف اآلخر ىك قائـ 
بالقكة مزدكج ذاتو، كىك الييكلى كالصكرة المتاف ىما مزدكجتاف مثؿ ماجاء بو الناطؽ الذم 

 . 3"ىك مزدكج كتابان كشريعة

                                                 
1

 . 188ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 12ـ عٕسح فصهذ، األٌخ
3

 . 184ـ188ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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ذا كاف الناطؽ يماثؿ المبدع األكؿ، فكذلؾ الكصي يماثؿ المنبعث األكؿ؛ فالكحي ىك  كا 
أكؿ األئمة في عالـ الشرع كالديف، كذلؾ المنبعث ىك أكؿ العقكؿ المنبعثة في عالـ 
القدس؛ فالمنبعث ىك عقؿ قائـ بالفعؿ مثؿ ما عنو كجد، كالشعاع المكجكد مف الشمس 

 . 1ة الفاعمةالتي ىي مف جنس العم

 2ليذا نجد اإلسماعيمية كعمى رأسيـ الكرماني في مسألة اإلماـ قد خمعكا صفات التقديس
عمى اإلماـ إلى الحد الذم أليك فيو الحاكـ، كنسبكا إليو معرفة الغيب؛ فالعقؿ الكمي الذم 
ىك الخالؽ لكؿ شيء كالذم يطمؽ عميو الكرماني لقب اإلبداع ىك الذم يمقي المعرفة 

ى الناطؽ أك النبي، ثـ يميو األساس أك الكصي الذم يستمد ىذه المعرفة مف ىذا عم
المكاف المقدس، ثـ يميو اإلماـ، كمف ىنا نجد أف المعرفة تستمر مف خبلؿ الفيض، كذلؾ 
الكحي ال ينتيي بانتياء النبكة؛ ألف ىناؾ مف يكمؿ رسالة النبي فميمة النبي كشؼ أسرار 

 .3لنبكة قد انتيى، فإف دكر الكالية ىك دكر اإلماـالديف، فإذا كاف دكر ا

كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك: لكف ىؿ المنبعث األكؿ عف االبداع عف قصد أـ 
 ضركرة؟ 

فكما ذىب الفارابي إلى أف الفيض يتـ ال عف قصد، بؿ ىك ضركرم عف ا         
ج منيا، فكذلؾ ا تعالى، فكما أف الشمس التستطيع أف تحجب أشعتيا عف الخرك 

اليستطيع أف يمتنع عف فيضو، كذلؾ االنبثاؽ عند الكرماني اليتـ عف قصد، بؿ ىك 
نتيجة ضركرية كحتمية الغتباط المبدع بذاتو كتعمقو لذاتو، كمعرفتو لذاتو، إذان االنبثاؽ 
عند الكرماني يصدر عف المبدع ككجكد الشعاع عف إشراؽ الشمس في كجو المرآة 

 .  4ركرم البد منوالصافية ض

                                                 
1

 . 811ـ814ـ ؽُب انفبخٕسي، خهٍم انغش، ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ، ص
2

ٓى انجبغٍُخ، فالثذ ػُذْى يٍ ٔعٕد إيبو يؼصٕو ٌخهف انُجً ٔلذ ـ ٌٔشعغ ٔصفٓى نإليبو ثصفخ اإلنّ إنى رأٌٔالر

 . 113خهؼٕا ػهٍّ صفبد انزمذٌظ. اَظش6 يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ اإلعًبػٍهٍخ، ص
3

 . 112و، ص1531ـ صكً َغٍت يؾًٕد، رغذٌذ انفكش انؼشثً، داس انششٔق، 
4

 . 145ـ141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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ككذلؾ كما ىك الحاؿ عند الفارابي نجد أف القكؿ بالفيض أك االنبثاؽ عند الكرماني يستمـز 
بالضركرة القكؿ بقدـ العالـ، كيقد الكرماني العديد مف األدلة عمى القكؿ بقدـ العالـ، 

بقكلو: "إف  كتستند جميعان إلى فكرتو عف االبداع ككيفية ارتباط المكجكدات بو، كيؤكد ذلؾ
. لذلؾ نجده 1المكجكدات عف االبداع الذم ىك المبدع األكؿ باالنبعات، كجكدىا ال بزماف"

 يقسـ المكجكدات إلى ثبلثة أقساـ: 

 األكؿ: كىك أعمى المراتب كأكمميا، كيطمؽ عمييا اسـ االبداع، كىي تككف ببل زماف. 

 لزماف. الثاني: كيسمى االنبعاث، كىك أكسط األقساـ كتككف مع ا

 . 2الثالث: يطمؽ عميو اسـ األحداث، كىك أدنى المراتب كأخسيا كتككف بزماف

كىنا يتضح التشابو الكاضح بيف الفارابي كالكرماني؛ حيث نجد أف نظرية الفيض عندىما 
 قد تغمغمت في شتى مجاالتيـ الفكرية. 

 الخاتمة:

 لقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج اْلتية: 

ض أكالصدكر التي ابتدعيا أفمكطيف أثر كاضح كخطير عمى الكثير مف لنظرية الفي
مفكرم اإلسبلـ سكاء كانكا متكمميف أك فبلسفة، كيظير ىذا كاضحان مف الناحية 

 األنطكلكجية أك اإلبستمكلكجية لدل الفارابي كالكرماني. 
ت، نجدىا ىناؾ تشابو بيف مكقؼ الفارابي كالكرماني مف ناحية الفيض كترتيب المكجكدا

كاحدة عند كؿ منيما فالفيض أك االنبثاؽ عند الكرماني كاف مزيجان مف نظرية الفيض 
 األفبلطكنية كالفارابية، انتيت إلى أف ا تعالى ليس الخالؽ المباشر لممكجكدات. 

                                                 
1

 . 144ـ انهًصذس َفغّ، ص
2

 . 141ـ144ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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حاكؿ الكرماني اإلسماعيمي أف يضع نظامان يعتمد اعتمادان رئيسيان عمى نظرية الفيض التي 
 تغمغمت في شتى مجاالتيـ الفكرية، التي كانت ستاران إلخفاء نكاياىـ السياسية.  نجدىا قد

يكجد تشابو بيف مكقؼ الكرماني كالفارابي، فقد ذىب الفارابي إلى أف الفيمسكؼ أعمى 
درجة مف النبي، كيتفؽ معو الكرماني في ذلؾ، لكف يختمؼ معو في أف المعرفة  التي 

تككف بالمجاىدة؛ فالفيمسكؼ ال يكحى إليو، فيك يتصؿ بالعقؿ  تأتي لمفيمسكؼ عند الفارابي
الفعاؿ عف طريؽ العقؿ، كليس المخيمة، أما اإلماـ عند الكرماني فالمعرفة تأتي إليو عف 
طريؽ ما تفيض عميو القكة القدسية، فيك يكحى إليو، فالكحي كما يرل الكرماني ال ينقطع، 

 بؿ متكاصؿ مع اإلماـ. 
مف خبلؿ ىذه الدراسة تشابيان كاضحان بيف الفارابي كالكرماني في كثير مف كأخيران يتضح 

 األفكار؛ ألف المصدر في فكرىما كاحد، كىك نظرية الفيض األفبلطكنية. 
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حنا الفاخكرم، خميؿ الجر، تاريخ الفمسفة العربية، دار الجيؿ، بيركت، بدكف طبعة 

 كتاريخ. 
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