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  جمعان ظاهر ماضى الحربش  اســم الباحـث
مشكلة االفتراق فى الفكر اإلسالمى أسبابها وطرق   عـنـوان البحث

عالجها مع التركيز على فكر القرنين األول والرابع 
  عشر الهجريين

    القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  لسفة اإلسالميةالف  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
طرق أسباب وعالج مشكلة االفتراق فى الفكر اإلسالمى خالل القرنين 

  األول والرابع عشر الهجريين
  منهج الدراسة

المنهج المتبع فى كتابة البحث فقد تعدد بحسب سعة الموضوع وتعدد 
د اتبع البحث فى جانبه النظرى منهج تحليل النصوص اتجاهات القضايا، فق

وتركيبها الستخراج ضوابط فهم القضية أو المطلب، وفى األبواب األخرى 
حيث كان للحدث التاريخى أثره الفكرى فقد اتبع البحث المنهج االستقرائى 

  .التاريخى بالقدر المتصل ببيان تطور الفكرة والمقولة وصلتها بالحدث المؤثر
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  تنتاجات الدراسةاس
ومن الواضح أن الرؤية الشمولية المفسرة للوجود، هو نتاج تفكير 

يستند إلى عقل ، أو نقل، أو كليهما ينتهى إلى هذه الشمولية فى الرؤية، ومن 
  .ذلك نخلص إلى أن لكل حضارة فكرا جوهريا تتمحور حوله وتتطبع به 

الشرعية، إما أن الفكر اإلسالمى هو الفكر المتفاعل مع النصوص 
بالتلقى إذا ما كان النص قاطعا فى داللته صريحا فى معناه، وهى داللة 

  .النص
فى مجال التفاعل مع النصوص، واألحكام هناك ميادين لالختالف قد 
تكون سببا لالفتراق، فإن الفكر اإلسالمى لما كان مرتبطا بالنص، ومن ثم 

 إلى هذا الفكر يجب أن يرتبط بالكم الثابت بهذا النص فإن االفتراق المنسوب
بحيثيات هذا النص إن بمصادره ومكانتها من مصادر المعارف األخرى، أو 

  .بدالالت هذا النص، أو بمنهج إثبات هذه األحكام استناداً إلى هذه النصوص
المنهج وهو السبيل الفكرى والطريقة المتبعة الستخالص هذه األحكام 

فيصل فى بيان حقيقة اختالف الفرق والبحث عن الحقيقة، ألن المنهج 
والمدارس فى ظل االتفاق القائم بينها على الموضوع والمصدر لذا قيل إن 
سبب االفتراق يكمن فى المنهج الذى تتبعه كل مدرسة أو كل فرقة، غير أننا 
نجد فى من يعتبر المنهج القرآنى فى اإلخبار عن الغيب هو ما جعل هذا 

  .ت الفكر اإلسالمىاالختالف ضرورة من ضرورا
  

  
  
  


