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9 .................................. عبد الرحمن السالمي   لماذا هـذا الكتاب؟ 
11 .....................................................  رشدي راشد   فاتحة  
15 .......................................  عبد الله بن محمد السالمي   مقدمة  

17 علم الكالم .............................  ريتشارد م. فرانك   الفصل األول :   

الفصل الثاني :  مالحظات حول علم الكالم    
51 .............  مقداد عرفة منسية   في »المقّدمة« البن خلدون 
54   ................................ حقيقة علم الكالم وتأريخه  أوالً :   
54   .................................... 1 ـ تعريف علم الكالم 
55   ....................................... 2 ـ العقائد اإليمانّية 
55   ..................................... 3 ـ البعد االحتجاجي 
56 4 ـ تاريخ علم الكالم ......................................  
66 علم الكالم والفلسفة والمنطق .............................   ثانياً :   
66   ..................... 1 ـ طبيعة علم الكالم وطبيعة الفلسفة 
68 2 ـ علم الكالم والمنطق ...................................  
72   .................................. علم الكالم ونظام التعليم  ثالثاً :   
72   ................................. 1 ـ الفائدة من علم الكالم 
73   ....................... 2 ـ ابن خلدون والنظرّيات الكالمّية 
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الفصل الثالث :  الّذات والجسد عند معتزلة البصرة    
83 ...  صوفيا فاسالو   أو الكالم المعتزلي والخوف من االبتذال 

الفصل الرابع :  موقف مدرسة األشعرية    
117 .........................  أحمد العلمي   من نظرية األحوال 

120   .............................. األحوال ووحدة معنى الصفة  أوالً :   

126 االتجاه االسمي لدى شيوخ األشعرية ......................   ثانياً :   

133 الباقالني: الفعل المطلق والفعل المخصوص ..............   ثالثاً :   

140 الجويني والتناسب .........................................   رابعاً :   

146   .............................. الشهرستاني والمعقول الثاني  خامساً :   

الفصل الخامـس :  تأثير المعتزلة في نشأة    
155 .................  جمال كولوغلي   البالغة العربية وتطورها 

159   ................... المصادر المعتزلية غير المباشرة للبالغة  أوالً :   
159   ...................................... 1 ـ الموقف التأويلي 
162   ...................................... 2 ـ البعد االستداللي 

165   ....................... المصادر االعتزالية المباشرة للبالغة  ثانياً :   
165   .................... 1 ـ مشكلة المعنى المجازي )المجاز( 
170   ................................. 2 ـ أطروحة إعجاز القرآن 
175   ...... 3 ـ بخصوص الجرجاني )هل هناك بالغة أشعرية؟( 

الفصل السـادس :  المساواة أمام الشرع: قبح كذب اإلنسان والله    
179 )األخالق عند القاضي عبد الجبار( .........  صوفيا فاسالو  

183   ............................. الرّد األشعري: تأجيج الصراع  أوالً :   

185 إطار الصراع:  المنافع والنتائج في نظرية القاضي عبد الجبار   ثانياً :   

ثالثاً :  دور الواجب في األخالق:    
190   ...................... البرهنة على وجود الباعث األخالقي 

رابعاً :  لطف الله: غاية أم وسيلة؟    
198   ..................... الواجب والغاية في التصّرفات اإللهية 
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209 .  ريتشارد م. فرانك   األنطولوجيا األشعرّية: الذوات األّولّية  الفصل السابع :   

285 ...  ميشيل مرموره   إعادة النظر في عالقة الغزالي باألشعرية  الفصل الثامن :   

307 الـكـنـــدي: نظرات حول الزمان ...............  جان جوليفه   الفصل التاسع :   
310 نصان أساسيان .............................................   أوالً :   
313   ........................................ اآلن وطبيعة الزمان  ثانياً :   
316   .............................. المدة الزمانية والأزلية العالم  ثالثاً :   
320 الله والزمان ................................................   رابعاً :   
324   ........................... تمامية العالم أو أفضل العوالم؟  خامساً :   

الفصل العاشر :  الكندي والمعتزلة:    
331 ...........  بيتر أدمسون   الصفات اإللهية واإلبداع والحرية 
337 الصفات اإللهية ............................................   أوالً :   
346   ..................................................... الخلق  ثانياً :   
356   ...................................... حرية الفعل اإلنساني  ثالثاً :   

الفصل الحادي عشر :  من الكندي إلى الفارابي:    
 معرفة ابن سينا التدريجّية لكتاب »ما بعد الطبيعة« 

369 ..........  أموس برتوالشي   ألرسطو بحسب سيرته الذاتية 
374   .. اإلشارة األولى إلى علم  ما بعد الطبيعة في السيرة الذاتّية  أوالً :   
380   ... اإلشارة الثانية إلى علم  ما بعد الطبيعة في السيرة الذاتية  ثانياً :   
384   ........................ فصوص في رسالة ابن سينا إلى كيا  ثالثاً :   

رابعاً :  »األلف الصغرى« )1 ـ 2( و»الالم« )6 ـ 10(    
390   ............ من بين فصوص كتاب أرسطو »ما بعد الطبيعة« 
394   . تلخيص ثامسطيوس لمقالة »الالم«  باعتباره أحد الشروح  خامساً :   
402   ..... العالقة بين »األلف الصغرى« 1 ـ 2 و»الالم« 6 ـ 10  سادساً :   

سابعاً :  من طريقة الكندي إلى طريقة الفارابي في قراءة كتاب    
405   ................................... أرسطو »ما بعد الطبيعة« 
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415 ...................  دومينيك ماليه   كتاب التحليل للفارابي  الفصل الثاني عشر :   
420   ......................... كتاب »التحليل« وكتاب »الجدل«  أوالً :   
425 كتاب »التحليل« وكتاب »التحليالت األولى« ..............   ثانياً :   
429   .................................................. المواضع  ثالثاً :   
429 1 ـ المواضع والمقدمات ..................................  
432   .................................. 2 ـ المواضع والقياسات 

الفصل الثالث عشر :  الكندي بين الفلسفة والرياضيات:    
437 ...........  رشدي راشد   شرح مساحة الدائرة ألرشميدس 
444   ............................................... نّص الكندي  أوالً :   
448   .............................................. شرح الكندي  ثانياً :   
449 1 ـ األشكال الكثيرة األضالع المحيطة بالدائرة ............  
452   ....... 2 ـ األشكال الكثيرة األضالع التي تحيط بها الدائرة 
457   ........................ مآل شرح الكندي: »ُنَسخ فلورنسا«  ثالثاً :   

 رسالة الكندي إلى يوحنا بن ماسويه 
465   ................................. في تقريب الدور من الوتر 

475   ..................................................................... فهرس  




