
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 الجامعة المستنصرية

 قسم الفمسفة -كمية اآلداب
 
 

 اآلراء الكالمية والفمسفية والصوفية
 عند ابي الحسن العامري

 
 

 منى فميح حسين إلى مجمس كمية اآلداب  :الطالبة  بيا تأطروحة تقدم 
الدكتوراه في  في  الجامعة المستنصرية وىي جزء من متطمبات نيل درجة

 الفمسفة.
 

 

 إشراف
 الدكتورالمساعد األستاذ 

 فهدعبد عارف 
 
 
 

 م0245                               هـ                                          4136

  



 المستخمص
 اقتضت طبيعة البحث أن يقسم الى أربعة فصول وضمت مجموعة من المباحث والمقاصد .

المبحددث وقددد ضددم مبح:ددين :  -ابددو الحسددن العددامري وتقسدديمو لمعمددوم :ان فقددد جدداء الفصددل األول تحددت عنددو       
التعريف بالفيمسوف ، واما المقصدد ال:داني  -ابو الحسن العامري ، وتضمن مقصدين ، المقصد االول : -االول :

ربعة بعنوان تعريف العمم وأىميتو عند ابي الحسن وتضمن ا -مؤلفات ابي الحسن العامري ، المبحث ال:اني : -:
مقاصد : المقصد االول : تناول ماىية العمم وذلد  لمعرفدة حقيقدة العمدم عندد العدامري  ، أمدا المقصدد ال:داني : فقدد 
تندداول العمددم مبدددأ لمعمددل عنددد العددامري ، واخددتص المقصددد ال:الددث : بدراسددة اىميددة العمددم ، المقصددد الرابدد  : عددر  

سام العموم عندد أبدي الحسدن العدامري ، لمعرفدة مدا إذا كدان بأق -: لثتخصص العممي ، وعني المبحث ال:البيان ال
قد  أقترب في تقسيمو من السابقين عميو من فالسفة اليونان والفالسدفة المسدممين ، وريدرىم وقدد ضدم ىدذا المبحدث 

 -:ال:ة مقاصد :
 -نقداط وىدي :  المقصد االول العموم الممية ، وقد عالجت فيو ما جاء عمى لسان العامري فييدا ، وذلد  فدي أربعدة

 -فوائددد العمددوم المميددة ، رابعددا:   -آلددة العمددوم المميددة ، :ال:ددا : -أقسددام العمددوم المميددة وموقفددو منيددا ، :انيددا : -أوال :
 صفات المشتغمين بالعموم الممية .  

 -العمدددوم الحكميدددة فالفمسددفيةا وموقدددف العدددامري منيددا وجددداء فدددي أربعددة نقددداط ىدددي : -وحدددد المقصدددد ال:دداني :     
 فوائد العموم الحكمية . -آلة العموم الحكمية ، و:ال:ا: -أقسام العموم الحكمية ، و:انيا : -أوال:
 -أوال : -فقددد تندداول العمددوم المذمومددة و أقسدداميا عنددد العددامري ، وىددي عمددى أربعددة : -وأمددا المقصددد ال:الددث :   

 الكيمياء .  -العزائم ، رابعًا: -الوىم ، :ال:ًا: -السحر، :انيا :
الحسددن  عرضددًا آلراء ابددي -مدددخاًل لمعمددوم وأقسدداميا ، فددأن الفصددل ال:دداني سدديكون : -واذا كددان الفصددل االول :  

فكان مدخل الى عمم الكالم عند العامري وىو في  -المبحث االول : -العامري الكالمية، وقد ضم :ال:ة مباحث :
وظيفة ومنيج عمم الكالم ،  -تعريف عمم الكالم وموضوعاتو . والمقصد ال:اني : -أربعة مقاصد المقصد االول :

م عند العامري ومتابعة منيجو الكالمي ، وبعدما تقدم كان فكان اليدف من ىذا المقصد بيان الغاية من عمم الكال
 موقف العامري من عمم الكالم  . -البد من صيارة موقفو من عمم الكالم وىذا ما تناولو المقصد ال:الث :

تحددت عنددوان التوحيددد وىددو يتددألف مددن أربعددة مقاصددد ، كددان اليدددف منددو بيددان رأيددو  -:ددم جدداء المبحددث ال:دداني :  
اهلل واجددب الوجددود  -المقصددد االول : -حيددد ، وصددمتو بالددذات ا،لييددة ، والمقاصددد ىددي عمددى التددوالي :بمسددألة التو 

حقيقدة وجدود اهلل ف  -الذات والصفات عند العامري . المقصد ال:الث : -وبراىين وجوده تعالى . والمقصد ال:اني :
 العناية ا،ليية . -تصورات النفس ا،نسانية لمذات ا،ليية ا. أما المقصد الراب  فيو :

 -العدددل ا،ليدي ونظرياتددو عندد العدامري وقددد احتدوص :ال:ددة مقاصدد .المقصددد االول : -امدا المبحدث ال:الددث فكدان :
 -العدددل لغدددةً  و:انيا:ددد العددددل اصدددطالحًا ، وامددا المقصدددد ال:ددداني : -اواًل : -العدددل االليدددي وقددد تضدددمن نقطتدددين :

عناية اهلل با،نسان وجاءت بد:الث نقداط  -اًل :او  -نظريات العدل االليي وتضمن خمسة نقاط ىي عمى التوالي :
الحسن والقبح  -فكرة الصالح واالصمح ، :ال:ًا : -ىي ، كمال العقل ، ارسال الرسل ، القدرة واالستطاعة ، :انيا:



 -ا ، سادسددًا :ال:ددواب والعقدداب ف الوعددد والوعيددد  -نفددي صدددور القددبح عنددو تعددالى ، خامسددًا : -العقميددين. رابعددًا :
  رؤية مسألة

 اهلل تعالى عند العامري .
المقصدد  -النبوة عند أبي الحسن العامري وقد ضم ىذا المبحث سدبعة مقاصدد : -: الراب  في المبحث  وجاء    

موقف العدامري مدن  -إ:بات المالئكة ، المقصد ال:الث: -موقفو من النبوة واالنبياء ،  المقصد ال:اني : -االول :
برىدددان  –امكددان المعجدددزة  -ا . المقصدددد الخدددامس :مصددفات األنبيددداء ف عمدددييم السددال -:الددوحي ، المقصدددد الرابددد  

الموقد  الجغرافدي  -ف صمى اهلل عميدو وسدمم ا، المقصدد السداب  :  أدلة نبوة محمد  -، المقصدة السادس :-النبوة 
 والنبوة عند العامري .

،  لمعرفدة كيدف عدرف  والصدوفية ي الفمسدفيةآلراء ابدي الحسدن العدامر  -بينما عرضدت فدي الفصدل ال:الدث :      
راءه فددي اىددم موضددوعات الفمسددفة الفمسددفة ومددا الغددر  منيددا . ومدداىي صددفات الفيمسددوف ، بسددطت القددول ألىددم آ

. وىل تاب  السابقين عميو ، ماىي اوجو ىذه المتابعدة ومداىي اوجدو االبدداع وفدذ مدا ذكدره مدن آراء فسوالن العالمك
مباحدددث لكدددل مبحددث مجموعدددة مدددن  اربعددةوقدددد ضددم ىدددذا الفصدددل ، واخيدددرًا عرضدددت الىددم آراءه الصدددوفية  فمسددفية 

مدددخل الددى عمددم الفمسددفة وقددد  -المبحددث االول : -فكددان :والصددوفية المقاصددد والنقدداط التددي توضددح آراءه الفمسددفية 
صدفات الفيمسدوف  -ي :تعريف الفمسفة والغدر  منيدا ، والمقصدد ال:دان -المقصد االول : -ضم مقصدين وىي :

 . 
فكان تحت عنوان ف العالم في فمسفة العامري ا ، وجاء في خمسة مقاصد ، المقصد االول  نياما المبحث ال:ا   
مراتددب الموجددودات ، المقصددد  -قدددم العددالم وحدو:ددو ، المقصددد ال:الددث : -العددالم ومكوناتددو ، المقصددد ال:دداني : -:

 نظرية الفي  .  -سام الموجودات ا ، المقصد الخامس :نظرية الممكن والواجب فاق -الراب  :
 -:المقصددد االول -ة مقاصددد :الدنفس ا،نسددانية وقددد ضددم سددت -تحددت عنددوان : ال:الددثالمبحددث  وقدد درجددت       

المقصددد إ:بددات وجدود الددنفس وطبيعتيددا ،  -: المقصدد ال:الددثحدددوث الددنفس ،  -:المقصددد ال:داني تعريدف الددنفس ، 
 -المعدداد ، المقصددد السدداب  : -:المقصددد السددادس خمددود الددنفس ،  -:المقصددد الخددامس وحدددة الددنفس ،  -:الرابدد  

 . الموت في فمسفة العامري
يبحددث فددي آراء ابددي الحسددن العددامري الصددوفية وقددد حاولددت فيددو ا،جابددة عددن ماىيددة   -الرابدد  : مبحددثامددا ال    

صفات الزىاد ونظريتو فدي االحدوال والمقامدات ولبجابدة عدن كدل  فيواصول التصوف واىم آراءه التصوف عنده 
  -مجموعة من المقاصد :ب مبحثال ىذه التساؤالت جاء

ايتدو عندد العدامري تعريدف التصدوف ور -: :دانيالعامري ، المقصدد ال مدخل الى التصوف عند -االول : قصدالم
صدددورة الصدددوفية عندددد العدددامري ، ال  -: بددد راتصدددوف عندددد العدددامري ، المقصدددد الأصدددول ال -: لدددث، المقصدددد ال:ا

 نظرية االحوال والمقامات .  -: سادسلزىاد عند العامري، المقصد الصفات ا  -: لخامسالمقصد ا
وقددد ختمددت الدراسددة بطائفددة مددن النتددائج سددجمت فييددا أىددم مددا كشددف عنددو البحددث مددن بندداء صددورة تمكنددت مددن     

االطروحددة ان تسددمط الضددوء عمددى شخصددية اسددالمية مغمددورة ، ، اذ تيدددف ىددذه رسددميا عددن أبددي الحسددن العددامري 
وىي تكون بذل  حافزًا لمباح:ين في متابعة ومعرفة ىذه الشخصيات االسالمية واالطالع عمدى مواضديعيم وآرائيدم 

 . الفمسفية 



  



 
 

  -اىم النتائج التي ظيرت من خالل فصول البحث :
يعد ابو الحسن محمد بن ابي ذر يوسف العامري النيسابوري ، من فالسدفة االسدالم فدي القدرن الرابد   -1

اليجري ف العاشر لمميالدي ا ، من رجدال الفكدر المجيدولين فدي تاريخندا المعرفدي . رردم أندو كدان معروفدًا 
رستاني جنبًا الدى جندب في زمانو ، ومن اعالم عصره ، كما يقول ابوحيان التوحيدي ، وكما وضعو الشي

 م  كبار فالسفة االسالم ، ام:ال الكندي ، والفارابي وابن سينا . 
لمعامري مادة فكرية الرنى عنيا لمباحث في تاريخ الفكر االسالمي وقضاياه وتطوراتو ، فبدالررم مدن  -2

ا استطعنا الخو  فييا اننا حاولنا الوقوف عمى آراءه الكالمية والفمسفية والصوفية ، لكن ىذا ال يعني انن
كميا ، فينا  العديد من الجوانب في فكر العدامري لدم يدتم بيانيدا ام:دال نظريدة المعرفدة والجاندب السياسدي 

 نتمنى من الباح:ين الخو  بيا والتعرف عمى آراءه فييا .والجانب الطبيعي واالخالقي 
ل حقددائذ ك:يددرة فددي سددطور قميمددة ، يمتدداز العددامري بأسددموب يغمددب عميددو االجمددال والتركيددز ، فيددو يقددو  -3

 وىذا ما ظير واضحًا في اقوالو التي يبدأ بيا فصول بع  كتبو وخاصة االعالم بمناقب االسالم .
ولمعامري امانة عممية تدعو الى االعجداب ، فيدو يدذكر آراء ريدره بوجدو عدام ، وآراء خصدومو بوجدو  -4

ر  ىددذا الددرأي أواًل ، بددل وأن يشددرح وجيددة النظددر خدداص ، وال يبدددأ فددي مناقشددة رأي ونقددده إال بعددد ان يعدد
 المخالفة لو ، فمذل  كانت مؤلفاتو مصدرًا لمعرفة آراءه وآراء ريره .

عد عتباره اساس العمل ، و العمم با أىميةدنا ان ابي الحسن العامري يذىب الى التأكيد عمى العمم وأقسامو وج -5
لى المعرفة الكمية ، وقد إ شمل لموصوللتمييدية في سبيل معرفة أالخطوة اىي النظرية والعممية معًا ، المعرفة 
:ار الفالسفة المسممين واضحة في تقسيمو لمعموم ، اال أن الجديد الذي ظير عند العامري ىو في دفاعو ظيرت آ

، اذ جاء دفاع العامري عن كل عمم من د أوجو النقد التي وجيت الى كل منياعن كل عمم من العموم وتفني
عموم ، دلياًل عمى نزاىة خمذ العامري وامانتو العممية وانصافو لكل العموم اضافة الى انو كان يرص ضرورة ربط ال

ىذه العموم بالمجتم  االسالمي ربطًا و:يقًا ، لما ليا من آ:ر في العمران والتقدم الحضاري لالمة االسالمية ، 
وىذا يعني ان العامري يرص وجود التكاممية بالمعرفة بين . رفكل عمم لو اىمية واضحة المعالم في التقدم واالزدىا

العموم ، اي كميا م  بعضيا البع  ليا اىمية واضحة في المعرفة الكاممة مما جعمو يداف  عن جمي  العموم 
      دون تعصب او تحيز الحدىا عمى االخر .


