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Abstract:
The science of Kalam played a central role in the epistemic
apparatus of Islam and was long considered to be equivalent
to an Islamic epistemology. Thus based upon the place that it
held historically it is only natural to expect for it to be
effected by the various intellectual stages that took place in
the Arab and Islamic worlds. It is from this vantage point
that we can understand the call to establish a “New Science
of Kalam.” It is methodologically difficult to pinpoint the
historical beginnings of the call to a “New Kalam.” This is due
to the fact that researchers haven’t even agreed upon how
to define it and thus they have not agreed upon its
conceptualization let alone agreeing upon verification of its
existing form. However, if we are talking about the history
of the term “New Kalam”, we find that it appeared for the
first time in the work of the late-Ottoman Turkish scholar
Izmirli Ismail Hakki in 1868 entitled “Yeni Ilmi Kelam” (The
New Science of Kalam). Since then the term has repeatedly
been used within the intellectual, cultural, and academic
circles. This study is an attempt to delve into the depths of
the history of this term so as to discover whether it is really
something new or simply the revival of the old kalam. The
methodology applied in this research is of inductive and
analytical nature
Keywords: Kalam, Religious Revival, Doctrine, New Kalam

امللخص

ّ
ان ٌُٗخبر لؼمً َىٍل٧ و،ُت اإلؾالمُتٞاإلاٗغ
الم صوع عئِس ي في اإلاىٓىمت٨ان لٗلم ال٧
ً
اهت التي ًخمحز بها أن٩ا لهظٍ اإلا٣ٞ ومً الُبُعي و،ت اإلؾالمُتٞبمثابت هٓغٍت اإلاٗغ
ان مً َظا٩ٞ ،ت التي ًمغ بها الٗاإلاحن الٗغبي واإلؾالميٟغٍت اإلاسخل٨ًٟخأزغ باإلاغاخل ال
ً
ّ مىهجُا
جدضًض جاعٍش
 ومً الهٗب."الم الجضًض٨الباب الضٖىة ئلى جأؾِـ "ٖلم ال
ً
ّ
،ٍ بحن الباخثحن أنال ٖلى خض١اٟ لٗضم االج٪الم الجضًض"؛ وطل٨لبضاًت "ٖلم ال
ً
ّ
ّ
ىا ٖلى٣ًٟال ًٖ أن ًخٞ ،الم الجضًض٨واخض لل
""جهىع
ىا ٖلى٣ٟوبالخالي لم ًخ
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"الخهضً "٤بىحىصٍ ،ول ً٨ئطا ج٩لمىا ًٖ بضاًت ْهىع مهُلح "ال٨الم الجضًض"
ؾىجض أهه ْهغ َّ
للمغة األولى ٖلى ًض الٗالم التر٧ي "ئؾماُٖل خ٣ي اإلػمحرلي" في ٖام
1868م  ،والظي ٖىىن ٦خابه ب"ال٨الم الجضًض" .ومً طل ٪الى٢ذ وَظا اإلاهُلح
ًترصص ب٨ثرة في األوؾاٍ األوؾاٍ الٗلمُت والث٣اُٞت واأل٧اصًمُت .وَظا البدث
مداولت للٛىم في جاعٍش َظا اإلاهُلح ،واإلحابت ٖلى الؿإاّ ٫
اإلالح في َظا اإلاىيىٕ:
ِ
َل ٖلم ال٨الم الجضًض َى ٖلم ٢ائم بظاجه ،أم ئهه  ِ٣ٞججضًض للمؿائل ال٨المُت
ال٣ضًمت ؟ واإلاىهج اإلاؿخسضم في َظا البدث َى اإلاىهج اإلاكخمل ٖلى ٖىهغًٍ أولهما
االؾخ٣غاء وزاهيهما الخدلُل.
الكلمات املفحاحيةٖ :لم ال٨الم ،الخجضًض الضًني ،الٗ٣ائضٖ ،لم ال٨الم الجضًض

ثىطئة:
ثاريخ علم الكالم الجذيذ:

ً
مىهجُا ّ
جدضًض جاعٍش لبضاًت "ٖلم ال٨الم الجضًض"؛ وطل٪
ئهه إلاً الهٗب
ً
"جهىع" واخضّ
ّ
ّ
لٗضم الاجٟا ١بحن الباخثحن أنال ٖلى خضٍ ،وبالخالي لم ًخ٣ٟىا ٖلى
ً
لل٨الم الجضًضًٞ ،ال ًٖ أن ًخ٣ٟىا ٖلى "الخهضً "٤بىحىصٍ ،ول ً٨ئطا ج٩لمىا ًٖ
بضاًت ْهىع مهُلح "ال٨الم الجضًض" ؾىجض أهه ْهغ َّ
للمغة ألاولى ٖلى ًض الٗالم
التر٧ي "ئؾماُٖل خ٣ي ؤلاػمحرلي" في ٖام 1868م  ،والظي ٖىىن ٦خابه ب"ال٨الم
الجضًض"٣ٞ ،1ض ط٦غ في ٦خابه ،الظي لم ًترحم ئلى الٗغبُت ئلى آلان ،أن الخاحت
ج٣خط ي ججضص ٖلم ال٨الم بدؿب ججضص قبه الخهىم واإلاٗاهضًً اإلاؿترقضًً؛
ً
وٍ٩ىن َظا الخجضص و٣ٞا إلا٣خًُاث الٗهغ ( .)2ول ً٨لم ً٨خب لهظا ال٨خاب ؾٗت
الاهدكاع في الٗالم ؤلاؾالمي ٖلى الغٚم مً ٢ىة َغخه ،وعبما ٌٗىص طل ٪ئلى ٖضم
جغحمخه ئلى أي مً اللٛاث ألازغي ٚحر الترُ٦ت التي ٦خب اإلاإل٦ ٠المه الجضًض بها(.)3
زم ْهغ في ٖام 1902م ٦خاب آزغ بىٟـ الٗىىان لٗالم َىضي َى قبلي
ُّ
الىٗماوي ،و٢ض ل٣ي َظا ال٨خاب مؼٍض اَخمام ًٖ ؾاب٣ه؛ ٣ٞض َّجمذ جغحمخه ئلى
الٟاعؾُت ًٖ َغٍ ٤مدمض ج٣ي ٞسغ صاعي الُ٨الوي ،وَبٗه في َهغان ٖام ٠٥٩١م
بالٗىىان هٟؿه ،و٧اهذ َظٍ الترحمت ؾببا الَخمام ٦بحر مً الباخثحن ؤلاًغاهُحن بهظا
ً
ً
ال٨خاب٦ ،ما َب٘ مترحما ئلى الٗغبُت مإزغا بىاؾُت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترحمت.
و٢ض ٧ان قبلي ُّ
الىٗماوي 4مً أوائل الضاٖحن ئلى ججضًض ٖلم ال٨الم ٦ما
الىٗماوي في مُل٘ ٦خابه َظاَّ " :
ًى٣ل ٖىه بٌٗ ال٨خاب٣ٞ ،ض ط٦غ قبلي ُّ
ئن ٖلم
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ال٨الم ال٣ضًم ٌُٗنى ببدث الٗ٣ائض ؤلاؾالمُت؛ َّ
ألن قبهاث الخهىم ٧اهذ جغج٨ؼ ٖلى
الٗ٣ائض  ،ِ٣ٞبِىما ًجغي الخأُ٦ض َظا الُىم ٖلى ألابٗاص ألازالُ٢ت والخاعٍسُت
والاحخماُٖت في الضًً ،وجخمدىع الكبهاث خى ٫اإلاؿائل ألازالُ٢ت وال٣اهىهُت مً
الضًً ،ولِـ خى ٫الٗ٣ائضَّ ،
ٞان الباخثحن ألاوعبُحن ٌٗخبرون الضلُل ألا٢ىي ٖلى
بُالن الضًً هي مؿائل ُّ
ً
وبىاء ٖلى
حٗضص الؼوحاث ،والُال ،١وألاؾغي ،والجهاص.
طل ٪ؾُضوع البدث في ٖلم ال٨الم الجضًض خى ٫مؿائل مً َظا ال٣بُل ،خُث
حٗخبر َظٍ اإلاؿائل مً ازخهام ٖلم ال٨الم الجضًض )5(".ولظا أصعج ُّ
الىٗماوي في َظا
ال٨خاب مؿائل حضًضة مثل :خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وخ٣ى ١اإلاغأة ،وؤلاعر ،والخ٣ى١
الٗامت للكٗب ،بجىاع مباخث وحىص الباعي ،والىبىة ،واإلاٗاص ،والخأوٍل ،وٚحر
اإلادؿىؾاث٧ ،اإلاالئ٨ت والىحي وٚحرَا ،والٗال٢ت بحن الضًً والضهُا.
ً
٦ما أن ٦خاب مدمض ئ٢با" 6٫ججضًض ال٨ٟغ الضًني" ٢ض ٌٗخبر أًًا في ٖلم
ّ
ال٨الم الجضًض ،وطل ٪الهخ٣اصٍ الكضًض لالَىث ال٨الؾُ٩ي ،وؾُٗه في الخأنُل
إلاىهج مٗغفي حضًض.
وفي ٖام 1964م ط٦غ الٗالم الهىضي وخُض الضًً زان في م٣ضمت ٦خابه
ًخدضي) اإلابرعاث التي صٖخه لخألُ٦ ٠خابه َظاّ ،
(ؤلاؾالم ّ
ّ
الخدغع
ٞكضص ٖلى يغوعة
مً مىهج ٖلم ال٨الم ال٣ضًم ،ألن "َغٍ٣ت ال٨الم وأؾلىبه ٢ض حٛحرا بخٛحر الؼمً،
جدضي الٗهغ ّ
ولظلٖ ٪لُىا أن هأحي بٗلم ٦الم حضًض إلاىاحهت ّ
الخضًث.)7( ".
ّ
الكُعي ٣ٞض ْهغ مهُلح (ٖلم ال٨الم الجضًض) م٘ جغحمت
أما في ال٨ٟغ
ّ
8
٦خاب قبلي ُّ
الىٗماوي ،وججلى طل ٪بىيىح في آزاع مدمض خؿحن الُباَبائي
وجلمُظٍ مغجط ى اإلاُهغي٣ٞ ،9ض ؾعى ألازحر ئلى بُان ُٚاب ٖلم ال٨الم ال٨الؾُ٩ي
ً
ًٖ الكبهاث اإلاؿخجضة في ٖهغهاًٞ ،ال ٖلى أن الكبهاث اإلاايُت أمؿذ بال
ّ
ّ
ّ
الخ٣ضم الٗلمي ال٨ثحر مً ألاصلت والبراَحن
مىيىٕ في َظا الٗهغ٦ .ظل ٪وٞغ
ً
الجضًضة التي لم ٌٗهضَا الٗ٣ل ؾاب٣ا ،باإلياٞت ئلى أن ال٨ثحر مً ألاصلت اإلاخضاولت
باألمـ ٣ٞـضث ٢ـُمـخـها الُىم ،مً َىا ٌك ّـضص اإلاـُهغي ٖلى ل ــؼوم (جأؾِـ ٦الم
حضًض)".10
ً
أما في الٗالم الٗغبي ٣ٞض جأزغ ْهىع مهُلح (ٖلم ال٨الم الجضًض) ُ٢اؾا
ٖلى ألاجغا ٥و الهىىص وؤلاًغاهُحنٗٞ ،لى الغٚم مً أن بٌٗ الباخثحن ًغي أن عؾالت
الخىخُض للكُش مدمض ٖبضٍ هي في الخ٣ُ٣ت ٖلم ٦الم حضًض11؛ ئال أن الض٦خىع
ٞهمي حضٖان ٧ان مً أوائل مً نغح به ٦مهُلح ،وطل ٪في ٦خابه" :أؾـ الخ٣ضم
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ّ
الخضًث" والظي نضعث الُبٗت ألاولى مىه
ٖىض م٨ٟغي ؤلاؾالم في الٗالم الٗغبي
ً
ٖام 1979م ،خُث اهخ٣ض ُٞه مُىال ما أؾماٍ "ٖلم ال٨الم الخ٣لُضي" أو "ٖلم
ال٨الم ال٨الؾُ٩ي" زم ٢ا:٫
ّ
"ل٣ض أصع ٥بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ اإلاؿلمحن اإلادضزحن "ئق٩الُت" ٖلم ال٨الم،
ٞغاخىا ًبدثىن ًٖ "ٖلم ٦الم حضًض" ـ ئن أم ً٨ال٣ى ٫ـ ٖ ،لم لل٨الم ً٩ىن
ً
ً
ً
ً
للخىخُض ُٞه وْائ ٠حضًضة ،وٍ٩ىن ٖلما "مدغعا" لإلوؿان ،وٖلما ناُٞا مً
الكىائب وألا٦ضاع  ...وطل ٪بالخأُ٦ض ٖلى أن اإلاُلىب لِـ َى "الٗلم باهلل" أي
بىحىصٍ ،وئهما "الاجها "٫به و "ججضًض الهلت" به ًٖ َغٍ ٤جىٞحر الضا ٘ٞالضازلي
الظي ًجٗل ٢لب اإلاإمً "ًيخ "ٌٟوَؿترص "الخُاة" ُٞيخهغ ٖلى الخمى٫
12
والُٗالت".
ً
ومإزغا اهدكغ مهُلح ال٨الم الجضًض بك٩ل ملٟذ في ألاوؾاٍ الث٣اُٞت
الٗغبُت ،وْهغث الٗضًض مً ال٨خب التي جدمل هٟـ الٗىىان ج٣غٍبا.13

.1

ما هى علم الكالم؟
14

اٖخبر الخٟخاػاوي أن ٖلم ال٨الم َى عئِـ الٗلىم الضًيُت وأقغٞها ٣ٞا:٫
"وبالجملت َى أقغ ٝالٗلىم ل٩ىهه أؾاؽ ألاخ٩ام الكغُٖت  ،وعئِـ الٗلىم الضًيُت
 ،و٧ىن مٗلىماجه الٗ٣ائض ؤلاؾالمُت  ،وٚاًخه الٟىػ بالؿٗاصاث الضًيُت والضهُىٍت
15
وبغاَُىه الدجج الُُٗ٣ت اإلاإٍض أ٦ثرَا باألصلت الؿمُٗت".
وال ق ٪أن هٓغة الخٟخاػاوي لٗلم ال٨الم هي الىٓغة اإلاؿخ٣غة في الىؾِ الٗلمي
ً
ؤلاؾالمي ٢ضًما؛ ٞجمُ٘ الٗلماء ً٣غون بأن قغ ٝالٗلم بكغ ٝمىيىٖه ،ومىيىٕ
ٖلم ال٨الم ٦،ما ًىهىنَ ،ى طاث هللا حٗالى.
٢ا ٫الؿمغ٢ىضيٖ":لم ًُبدث ُٞه ًٖ طاث هللا حٗالى ونٟاجه وأؾمائه
16
وأخىا ٫اإلام٨ىاث في اإلابضأ واإلاٗاص ٖلى ٢اهىن ؤلاؾالم".
ووا٣ٞه الجغحاوي 17في طل ٪خُث ٢ا :٫وَى ٖلم ًبدث ُٞه ًٖ طاث هللا حٗالى
18
ونٟاجه  ،وأخىا ٫اإلام٨ىاث مً اإلابضأ واإلاٗاص ٖلى ٢اهىن ؤلاؾالم".
ٞالجغحاوي والؿمغ٢ىضي ومً ٢بلهما ٦ثر َّ
ُ٢ضا الخٗغٍ ٠بأهه ٖلم ٖلى
٢اهىن ؤلاؾالم و٢ض ط٦غ ؾبب ُ٢ضٍ ٣ٞا" :٫والُ٣ض ألازحر إلزغاج الٗلم ؤلالهي
للٟالؾٟت". 19
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وئطا ٧ان الٗلماء لم ًسخلٟىا ٦ثح ًرا في ّ
جدضًض مىيىٕ ٖلم ال٨المٞ ،هم
ً
أًًا لم ًسخلٟىا ٦ثح ًرا في ّ
خضٍٞ ،الخٟخاػاوي ٌٗغٞه بأهه" :الٗلم بالٗ٣ائض الضًيُت ًٖ
20
ألاصلت الُُ٣يُت".
21
وٖغٞه الًٗض ؤلاًجي ٢غٍبا مىه ٣ٞا":٫وال٨الم ٖلم ً٣خضع مٗه ٖلى ئزباث
الٗ٣ائض الضًيُت باًغاص الدجج وص ٘ٞالكبه ،واإلاغاص بالٗ٣ائض ما ً٣هض به هٟـ
22
الاٖخ٣اص صون الٗمل  ،وبالضًيُت اإلايؿىبت ئلى صًً مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم".
و٢ا ٫ابً الهمام ":وال٨الم مٗغٞت الىٟـ ما ٖليها مً الٗ٣ائض اإلايؿىبت ئلى صًً
ً ً
23
ؤلاؾالم ًٖ ألاصلت ٖلما وْىا في البٌٗ منها".
و٢ا ٫ابً زلضونَ":24ى ٖلم ًخًمً الدجاج ًٖ الٗ٣ائض ؤلاًماهُت باألصلت الٗ٣لُت
25
والغص ٖلى اإلابخضٖت اإلاىدغٞحن في الاٖخ٣اصاث ًٖ مظَب الؿل ٠أو أَل الؿىت".
ومً اإلاٗانغًٍ مً ٖغٞه بأهه" :مؿائل ًبدث ٞيها ًٖ وحىص الىاحب وما
ًجب أن ًثبذ له مً الهٟاث وما ًجب أن ًىٟى ٖىه ٞيها وما ًجىػ أن ًىن ٠به
منها وما ًخىٖ ٠٢لى طل ، ٪وًٖ الغؾل مً خُث عؾاالتهم وما ًجب اجهاٞهم به
26
مً الهٟاث وما ًجب هُٟه ٖنهم وما ًجىػ اجهاٞهم به منها ".
و٢ض جباًيذ َظٍ الخٗغٍٟاث ٞأزغج بًٗها ما أصزله آلازغ  ،وأصزل بًٗها ما
أزغحه آلازغ؛ ئال أنها حمُٗا مخ٣ٟت ٖلى ٧ىن ٖلم ال٨الم مىيىٖه طاث هللا حٗالى
مً خُث ئزباث ألاخ٩ام والهٟاث لهظٍ الظاث الكغٍٟت ،وطل ٪مً زال ٫ئًغاص
ألاصلت الٗ٣لُت والى٣لُت ،باإلياٞت ئلى ص ٘ٞالكبه ًٖ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت.

.2

الكالم القذيم والكالم الجذيذ ،ثضمن أم ثباين؟

ّ
جهىع واضح لخ٣ُ٣ت "ال٨الم الجضًض" ختى مً ٢بل
ئن ٖضم وحىص
اإلاىدؿبحن ئلُه واإلاىٓغًٍ له ٧ان الزخالٞهم في وؿبت الخجضًض لهظا الٗلمَ ،ل هي
باٖخباع الؼمان  ،ِ٣ٞأم أن الخجضًض َى باإلاؿائل  ،ِ٣ٞأم أن ألامغ أٖم ٤مً طل٪
ً
ً
ً
ب٨ثحر لُهل ئلى الخجضًض في اإلاىاهج وألاؾالُب لخيخج بالخالي ٖلما حضًضا ومؿخ٣ال
ًٖ ال٨الم ال٣ضًم.
ً
ٞمثال ًغي مهُٟى ملُ٩ان ئن مٟهىم الخجضًض َى أمغ وؿبي بدذ ٣ُٞى:٫
ً
"ٞال٨الم الجضًض الُىم ؾُ٩ىن ٢ضًما بٗض  200ؾىت ،وال٨الم ال٣ضًم
الُىم لم ً٦ ً٨ظل٢ ٪بل  200أو  300أو ٖ 500ام .وٖلُه؛ ٞال٣ضم والجضة خالخان
ً 27
مغجبُخان بالؼمان جماما".
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ول ً٨أخمض ٢غامل٩ي ًغص ٖلى َظٍ ال٨ٟغة "اإلاًللت"؛ خُث َّ
ئن "الجضًض
مٟغصة مًللت ئلى ّ
خض ما ،وهي ال حؿخسضم في "ٖلم ال٨الم الجضًض" بمٗىاَا اليؿبي؛
ً
ّ
ًخهىع البٌٗ أن الخجضص خالت وؿبُت ً٩ىن ٞيها الص يء حضًضا باليؿبت ئلى
٣ٞض
ً
اإلااض ي ،و٢ضًما باليؿبت ئلى اإلاؿخ٣بل ،وبظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ب٨الم أ٢ضم و٢ضًم
وحضًض وأحض ،ول ً٨نٟت ّ
28
الجضة في "ال٨الم الجضًض" لِؿذ ٖلى َظٍ الكا٧لت".
وبِىما ًظَب ؾُٗض ٞىصة ئلى أن الخجضًض في ٖلم ال٨الم ًىدهغ في بٌٗ
اإلاؿائل التي ال حٗض مً يغوعٍاث الضًً أو ُُٗ٢اجهً ،29غي مدمض ٖماعة أن
ً
الخجضًض ال٨المي ًيبػي أن ً٩ىن قامال لِكمل اإلاىهج واإلاؿائل "والاؾخٟاصة بما
ً
جد ٤٣مً الترا٦م اإلاٗغفي في َظا اإلاُضان ،وأًًا في لٛت الخُاب وأؾالُب الخألُ،٠
ومىُ ٤الترجِب لألبىاب واإلاؿائل واإلا٣االثٞ ،البض مً جدلي ٖلم ال٨الم الجضًض
بالبالٚت التي جغاعي م٣خط ى خا ٫الٗ٣ل اإلاٗانغ ،ئن في اإلاىيىٖاث ،أو أؾالُب
الخٗبحر والخُاب ،أو َىضؾت البىاء اإلاٟاَُمي واإلاٗغفي ألصبُاث َظا الُىع الجضًض
30
لٗلم ال٨الم".
وَصخو مهُٟى ملُ٩ان َظا ؤلاق٩ا ٫ال٣ائم بحن الجضًض وال٣ضًم
بهىعة ٖمُ٣ت واؾٗت خُث ً٣ى:٫
"ل٣ض ٧ان ال٨الم ال٣ضًم "ئلهي اإلادىع" بِىما هغي ال٨الم الجضًض "ئوؿاوي
اإلاضاع" .وألن هللا حٗالى َى مدىع ال٨الم ال٣ضًمٞ ،دُىما ٧اهىا ًغٍضون جدغٍغ الغؾائل
ً
ال٨المُت ًبضؤون أوال بازباث وحىص هللا ،زم نٟاجه ،زم أٗٞاله .بٗضَا ً٣ىلىن :ئن
مً أٗٞا ٫هللا َضاًت البكغ ،زم ًخُغ٢ىن ئلى الؿبل التي جخم بها ٖملُت الهضاًت.
وخُىما ً٩ىن الؿبُل ئلى طلَ ٪ى الىحيً ،يخ٣لىن ئلى مىيىٕ الىحي والىبىة ،ومً
الىبىة الٗامت ئلى الىبىة الخانت ...ئلخ.
ّ
الخضًثت ٞال جبضأ حؿلؿلها مً هللا حٗالى ،وئهما جبضؤٍ
أما ؤلالهُاث
باإلوؿانٞ ،خٗمض ئلى ج٩ىًٍ ٖلم ئوؿان مٗحن أو مٗغٞت زانت باإلوؿان ،زم ج٣ى:٫
ً
ئن لهظا ؤلاوؿان خاحاث طاث مغاجب ،وجالُا ج٣غع أن حملت مً الخاحاث ؤلاوؿاهُت
ًلبيها الضًً صون ٚحرٍ مً الٓىاَغ ،ومً َىا جضزل ئلى بدىر الضًً.
ً
31
وَ٨ظا ٞال٨الم الجضًض وال٣ضًم مسخلٟان َبٗا مً خُث ال٣بلُاث".

 .3دواعي الحجذيذ:
عبما ٧ان الضا ٘ٞللخجضًض ال٨المي َى الخأزغ بالخجضًض الظي خهل في ٖلم ال٨الم
ّ
اإلاؿُخي أو ما ٌٗغ ٝفي ألاوؾاٍ اإلاؿُدُت "بالالَىث"؛ ٣ٞض قمل الخُىع والخجضًض
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ٖىضَم أؾاؾُاث الُٗ٣ضة لُُا ٫اإلاىاهج واإلاؿائل ٖلى ّ
خض ؾىاء ،وبالخالي ٧ان ًدُذ
لهم َظا الخجضًض اإلاؿخمغ الاهٟٗا ٫اإلاؿخمغ م٘ الخ٣لباث ال٨ٟغٍت اإلاٗانغة ،بل بلٜ
ً
ّ
ّ
ّ
اليؿبُت.
ئلى خض مً اإلاغوهت حٗله ٌؿخىٖب ٦ثحرا مً م٣ىالث ما بٗض الخضازت ِ
ومً مٓاَغ الخجضًض في الالَىث اإلاؿُخي ما حاء في "اإلاجم٘ الٟاجُ٩اوي الثاوي" مً
٢غاعاث ٚحر مؿبى٢ت في جاعٍش ال٨ىِؿت جخٗل ٤باالٖترا ٝبام٩ان صخت الضًاهاث
ألازغي ،وئ٢غاعٍ بام٩ان "الخالم" لٛحر اإلاؿُخي.
وَظا اإلاى ٠٢بال قً ٪ىبثّ ًٖ ٤
حٛحر ٦بحر في هٓغة الالَىث اإلاٗانغ ئلى الضًًٞ ،بٗض
ِ
أن ٧ان "الضًً الخٖ "٤باعة خ٣ُ٣ت مُل٣ت زابخت ال حؿ٘ مسالٟتها ،أنبذ "الضًً"
ّ
ّ
وؿبُتٞ ،اخخ٩اع
ألاخُ٣ت ئلى الضًً مؿألت
مماعؾت أزالُ٢ت ،وبالخالي ٞان وؿبت
ِ
ً
الخالم ألجبإ صًاهت بُٗنها جغحُذ بال مغجح ،وال ًسٟى َبٗا أزغ ٞلؿٟت ما بٗض
ّ
الخضازت ُٞما ؾب.٤
َظا الخُىٍغ في الالَىث خاػ ٖلى ئعجاب ال٨ثحر مً اإلا٨ٟغًٍ اإلاؿلمحن ،وحٗل
بًٗهم مً اإلاكاع٦حن في الخىاع ؤلاؾالمي اإلاؿُخي بدؿب ػٖهم "ًًُغبىن
32
وٍضع٧ىن َكاقت م٣ىالث ال٨الم ؤلاؾالمي اإلاٗخمضة في الخىاع".
ولم ً٨خٟىا باإلعجاب ،بل َالبىا بخُبُ٣ه ٖلى اإلاىٓىمت اإلاىهجُت الٗ٣ضًت
ؤلاؾالمُت ،أو ما ًُلٖ ٤لُه "ٖلم ال٨الم ال٣ضًم"ِ ،إلاا وحضوٍ مً ج٣ضم الالَىث
اإلاؿُخي ٖلى ؤلاؾالمي بضعحاث ٦ما ًغي مدمض الُالبي ،خُث ئن الخجضًض في
ً
الالَىث اإلاؿُخي أجاح له أن "أن ً٩ىن باؾخمغاع مخدغ٧ا ،وأن ًيسجم م٘ ٖهغٍ
ً
ً
33
اوسجاما ًىمى ًىما بٗض ًىم".

 .4همىرج للحجذيذ الكالمي في فلسفة الذكحىر طه عبذ الرحمن

34

ئطا ٧ان ٖلم ال٨الم َضٞه ئزباث الٗ٣ائض الضًيُتٞ ،هى بالخالي ً٣غ بىحىص الخ٣ائ٤
اإلاُل٣ت في الخاعج ،زم ًؼٖم أهه ً٨كٖ ٠نها بما ً٣ضمه مً أصلت ًُ٣يُت ،وٖلُه؛
ٞان ٧ل مً ًىاصي بيؿبُت الخ٣ُ٣ت ،وٖضم ئم٩ان ٧ىنها مُل٣ت ال بض أن ٌٗترى
ً
ٖلى اإلاىهج الٗام لٗلم ال٨الم الخ٣لُضي ،زهىنا مً خُثُت ئم٩ان ئ٢امت أصلت
بغَاهُت ٖلى الٗ٣ائض.
وَٗخبر الُٟلؿى ٝاإلاٛغبي َه ٖبض الغخمً مً ٦باع الضاٖحن ئلى ججضًض ٖلم ال٨الم
ً ّ ً
ّ ً
مً َظٍ الخُثُت ،وعبما ً٩ىن مً ال٣الئل الظًً ً٣ضمىن
مدضصا ًٖ
جهىعا مىهجُا
ً
ً
ٖلم ال٨الم الجضًض ،مىخ٣ضا ما ًغاٍ ٢هىعا في ال٨الم الخ٣لُضي؛ ٞالخ٣ُ٣ت ٖىضٍ
مخجضصة ولِؿذ مُل٣ت ،والضلُل الٗ٣لي ٢انغ ًٖ ئزباث الٗ٣ائض ،ألن الٗ٣ائض
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ً
أنال ال جضع" ٥بالٗ٣ل اإلاجغص"ٞ ،الخ٣ُ٣ت ٖىض الض٦خىع َه  ،ال ًم ً٨أن جىدهغ في
ً
ّ
واخض؛ "ألن الخَ ٤ى هٟؿهٖ ،لى زال ٝالغأي الؿائض ،لِـ زابخا ال ًخٛحر،
مهضا١
35
بل أنله أن ًخٛحر وٍخجضص".
ً
وما َظا الخ٣لب والخٛحر للخ٣ُ٣ت ئال ألن الٗ٣ل َى أًًا لِـ زابخا؛ "ٞالٗ٣ل ال ًُ٣م
ٖلى خا ،٫وئهما ًخجضص ٖلى الضوام ،وٍخ٣لب بٛحر اهُ٣إٗٞ ،لى زال ٝما ؾاص
ً
ً
وَؿىص به الاٖخ٣اص اإلاىعور ًٖ الُىهان ،لِـ الٗ٣ل حىَغا مؿخ٣ال ٢ائما بىٟـ
ؤلاوؿان ،وئهما َى ٞاٖلُت ،وخ ٤الٟاٖلُت أن جخٛحر ٖلى الضوام"ٞ 36،الٗ٣ل ًجب أن
ً
38
ً٩ىن مخ٩ىزغا  ،37بل "ال ًخ٩ىزغ ئال الٗ٣ل".
وجخأ٦ض مؿلمت الخٛحر والخبض ٫في الٗ٣ل ٖىض الض٦خىع َه ألن "الٗ٣ل ٗٞل ٢لبي
نغٍذ"ٞ 39،الٗ٣ل ً٣ىم بال٣لب وٍدل ُٞه ،لظل ٪وعص في الكغَٗت وؿبت الٟٗل
ََ
"َٖ ٣ل" ئلى ال٣لب بىنٟه الٟٗل الظي ًسخو به ٦ما جسخو الٗحن بٟٗل الىٓغ،
40
وجسخو ألاطن بالؿم٘.
وال٣لب ٦ما َى مٗلىم مخ٣لب وال ًب٣ى ٖلى خا.٫
ٞاطا ٧ان قأن الٗ٣ل َ٨ظا َل ًجىػ الاٖخماص ٖلُه في الخأنُل للضًً؟
ًغي الض٦خىع َه أن الٗ٣ل الىٓغي الظي اٖخمض ٖلُه الٟالؾٟت واإلاخ٩لمىن في بىاء
ّ
ومدضوص ،وال
هٓغٍتهم اإلاٗغُٞت ،وفي مماعؾت الىٓغ في ؤلالهُاث زهىنا ٖ٣ل ها٢و
ًم ً٨أن ً٣ام بغَان باالؾدىاص ٖلُه ،وَظا الٗ٣ل الىٓغي الٟلؿٟي الظي ج٣ىم
ً
باالٖخماص ٖلُه ٢ىاهحن ٖلم اإلاىُ ،٤والظي أًًا ج٣ىم ٖلُه الٗلىم الخجغٍبُت ًُُل٤
ٖلُه اؾم "الٗ٣ل ا َّ
إلاجغص" ،وَى "الظي ًُل٘ به ناخبه ٖلى وحه مً وحىٍ ش يء
ً
ً
41
ما ،مٗخ٣ضا نضَ ١ظا الٟٗل ،ومؿدىضا في َظا الخهضً ٤ئلى صلُل مٗحن".
ّ ً
ًثا مً أن الٗ٣ل الىٓغي أو الٗ٣الهُت هي ّ
ّ
الخض
مخ٣غع ٢ضًما وخض
وبسال ٝما َى ِ
الٟانل بحن ؤلاوؿان وؾائغ الخُىاهاث ٚحر الىاَ٣تً ،غي الض٦خىع َه أن "الٗ٣ل
اإلاجغص" مكتر ٥بحن ؤلاوؿان والبهائم ،ألهه مجغص ًٖ ألازال ،١أما ما ًمحزٍ ًٖ
42
َّ
اإلاؿضص باألزال".١
البهائم َى "الٗ٣ل
لحرج ٤بٗض طل ٪في ال٨ماالث الخانلت ًٖ َغٍ ٤الخجغبت الخُت اإلاؿخمضة مً الكغٕ
ِ
لُخد" ٤٣بالٗ٣ل اإلاإٍض".
ٞالٗ٣ل اإلاجغص ال٣ائم ٖلى ٖلم اإلاىُ ٤ألاعؾُي ال ًم ً٨أن ً٣ىم ٖلُه "ٖلم
مُخاٞحزً٣ي بغَاوي" ،وما ٧اهذ مداوالث الٟالؾٟت واإلاخ٩لمحن ئال بؿبب اٚتراعَم
بمىُ ٤أعؾُى ئلى ّ
43
خض أبٗض مما طَب ئلُه الُىهان أهٟؿهم.
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ومً أبغػ الاهخ٣اصاث التي ًىعصَا َه ٖبض الغخمً ٖلى "الٗ٣ل اإلاجغص" الظي ً٣ىم
ٖلُه ٖلم ال٨الم الخ٣لُضي أهه مىُ ٤زىائي الُ٣متً ،أزظ بمبضأ "الثالث اإلاغٞىٕ" أو
"ٖضم الخىا ،"ٌ٢وبالخالي ٞان ٖلم ال٨الم ال٣ائم ٖلى َظا اإلابضأ ال ًصح الٗمل به
آلان ،و"أوؿب وؿ ٤مىُ٣ي لهى ٙاإلاىاهج ال٨المُتَ ،ى طل ٪الظي ال ًبُل ُٞه
مبضأ الثالث اإلاغٞىٕ  ،ِ٣ٞبل مبضأ ٖضم الخىا ...ٌ٢وٍضزل في بىائه ال ألا٢ىا٫
ً
ّ
44
وخضَا ،وئهما أًًا أصخابها".
ً
ً
ئطن ٞاال٢خهاع ٖلى الضلُل الٗ٣لي لِـ ٧اُٞا في ئزباث اإلاٗاعٖ ٝمىما ٦ما ًغي
الض٦خىع َه:
أٚلب اإلاكخٛلحن في اإلاجا ٫اإلاٗغفي ًدهغون ألاصلت "بالضلُل الٗ٣لي" و"الضلُل
الخس ي" ،ئال أن َىا ٥أصلت زالزت ال ج٣ل أَمُت ٖنهما ،بل عبما جخٟى ،١وهي "زبر
ً
الى٣ل" ؾىاء ٧ان آخاصا أم مخىاجغا ،و"قهاصة الٗض 45"٫وهي ؤلازباع ًٖ الص يء م٘
ئصٖاء الٗلم به والهض ١في ٢ىله ،و"قٗىع ال٣لب" وهي ما ًجضٍ ؤلاوؿان في ٢لبه
46
مً أخىا ٫ومٗاع ٝباَىت.
ّ ً
أما ٖىض ّ
الخضًث ًٖ ؤلالهُاث جدضًضا ٞالٗ٣ل اإلاجغص أ٢ل مً أن ًخم ً٨مً ئزباتها،
ٞهي جثبذ بالىحضان ،أو ما ٌؿمُه الكٗىع ال٣لبي:
"ًجىػ أن ًدخاج الاؾخضالٖ ٫لى الىحىص ؤلالهي ئلى صلُل أٖلى عجبت مً حجت الٗ٣ل
التي حمض ٖليها الالأصعي ،و٢ض ً٩ىن َى قٗىع ال٣لب أو الخبر اإلاخىاجغ".47
ٞالضًً ئطن ؾُ٩ىن ما ً٣ىم في هٟـ ؤلاوؿان اإلاخضًً مً ٖ٣ائض وأزال ،١ال ٧ىهه
ٖباعة ًٖ خ٣ائ ٤زابخت في هٟؿها ،ألن الخ٣ُ٣ت ٖىضٍ مخٛحرة ٦ما ؾب٩ُٞ ،٤ىن
الضًً بالخالي أ٢غب ئلى الىحىص الاٖخباعي مىه ئلى الىحىص الخاعجي ،لظلً ٪غي أهه ال
أًٞلُت مُل٣ت ألي صًً في هٟؿه ،وئهما  ِ٣ٞج٩ىن ألاًٞلُت باليؿبت للمخضًً
:ِ٣ٞ
"ال يغع في حٗضص ألاًٞلُت؛ ألن ألاًٞلُت لِؿذ مُل٣ت ئال في ؾُاٖ ١ال٢ت اإلاخضًً
بضًىه ،مثلها في طل ٪مثل الخب ،أما باليؿبت إلاً َى زاعج َظٍ الٗال٢تٞ ،ان َظٍ
48
ألاًٞلُت جًل وؿبُت".

 .5جعقيب وخاثمة

ً
أنال في ّ
جهىعها لٗلم ال٨الم؛ ٞان ٚاًخه ٦ما
ئن مٟهىم الخجضص صازل
هو الٗلماء "ئزباث الٗ٣ائض الضًيُت" ،وحٗلىا لخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت َغٍ٣حن:
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 -1إيراد الحجج  -2دفع الشبه
وبما أن الكبه مخجضصة في ٧ل ٖهغ ،وبما أن ل٩ل ػمان قبههٞ ،اإلاخ٩لم
مًُغ في ٧ل ػمان ئلى أزظ ػمام اإلاباصعة في ج٣غٍغ الٗ٣ائض بما ًدىاؾب م٘ ػماهه،
ً
ً
والغص ٖلى الكبهاث الُاعئت ٖلى الؿاخت ،والتي أنبدذ جخسظ أق٩اال أ٦ثر ٖم٣ا مً
الؿاب٤؛ ٞبٗض أن ٧اهذ الكبهاث حؿدىض في ألاٚلب ٖلى حك٩ُ٨اث ٞلؿُٟت ،أنبدذ
ً
آلان جُغح باؾم الٗلىم الخُبُُ٣ت ٟ٦حزًاء ال٨م مثال.
ّ
ؾخٟغٖ ٙلم ال٨الم مً ٚاًخه
وٖضم ٢ضعة اإلاخ٩لمحن ٖلى َاجحن اإلاهمخحن
ِ
ً
ً
ألاؾاؾُت لُهبذ ٖلما بال ٚاًت ،وبالخالي يغبا مً التر ٝال٨ٟغي.
ً
ٚحر أن الخىؾ٘ في صٖاوي الخجضًض لخُا٧ ٫ل هىاحي ٖلم ال٨الم هي أًًا
صٖىي ٖبثُت بال ق٪؛ ٨ٞما َى اإلاكهىع ٖىض الٗلماء ٞان الٗلىم جخماًؼ
ً
باإلاىيىٖاثٞ ،اطا ٧اهذ مىيىٖاث ٖلم ال٨الم الجضًض مسخلٟت ٧لُا ًٖ ال٨الم
ً
ً
الخ٣لُضي ٞاهه في الخ٣ُ٣ت ؾُ٩ىن ٖلما حضًضا ،وبالخالي ال مٗنى لدؿمُخه بىٟـ
ً
مؿمى ٖلم ال٨الم ،وألاولى خُيئظ أن ٌؿمى بالٟلؿٟت الضًيُت مثال.
وٍب٣ى ؤلاق٩ا ٫ألا٦بر في صٖىي ججضًض ٖلم ال٨الم هي ٖضم الخدضًض بض٢ت للمُلىب
ججضًضٍ في اإلاؿائلٞ ،ان ٧اهذ اإلاؿائل الجضًضة جسغج ًٖ أؾاؾُاث ؤلاؾالمٞ ،ال
ً
ً
ًم ً٨أن ٌؿمى بأهه ٖلم ئؾالمي أنالًٞ ،ال ًٖ أن ً٩ىن ججضًضا لٗلم ٢ضًم،
و٢ض ونل البٌٗ في صٖىاَم للخجضًض ئلى َظٍ اإلاغخلت ٦مدمض الُالبي وٚحرٍ.
ً
لظلً ٪يبػي مىهجُا ج٣ؿُم الٗلم ئلى مىاهج ومؿائل ،واإلاؿائل ئلى أنى ٫وٞغوٕ،
ً
ٞالخُٛحر في اإلاىاهج أو في أنى ٫اإلاؿائل ال ٌؿمى ججضًضا ،بل َى بمثابت الخأؾِـ
لٗلم حضًض .أما الخُٛحر في الٟغوٕ٧ ،اإلحابت ًٖ قبه حضًضة ،أو ج٣غٍغ ألاصلت
بُغٍ٣ت أ٦ثر ٖهغٍتٞ ،هظا بال ق ٪ججضًض ،ومُلىب.

ھىامش
"" Yeni İlm-i Kelâm
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm (1981), Ankara, Umran Yayınları,

1
2

(p4).

جخم اآلن جغحمت ال٨خاب ئلى اللٛت اإلهجلحزًت ًٖ َغٍ ٤باخثحن مً مإؾؿت " "KALAMو٢ض ًٓهغ

3
٢غٍبا.
ُ
ْ
قبلي الىٗماويَ :ى ِقبلي خبِب هللا بً ؾغاج الضولت الىٗماوي ،أخض أبغػ ٖلماء الهىض في الٗهغ
4
الخضًث ،وأخض أٖالم النهًت األصبُت والٗلمُت بها ،ومً عواص اإلنالح وال٨ٟغ اإلؾالمي الظًً ؾاَمىا
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بجهىص ملمىؾت في خغ٦ت األصب والخاعٍش والضٖىة اإلؾالمُت في قبه ال٣اعة الهىضًتُ .وِلض ِقبلي الىٗماوي في
٢غٍت (بىضو )٫مً أٖما( ٫أٖٓم ٦غة) بالهىض ؾىت  ،1275اإلاىا ٤ٞؾىت  1858م ،ألب مً أنل َ
بغَمي،
ٍ
ٍ
و٧ان ُّ
َ
اٖخى ٤اإلؾالم وحؿمى (ؾغاج الضًً)۔
حضٍ الثالث ٖكغ (ؾُىعاج ؾى٢ )٪ض
َ
حهىص بالٛت في اللٛت الٗغبُت والخٟاّ ٖليها ،و٢ض َّ
ٌ
الٗضًض مً الخهاهُ٠؛ مً أقهغَا:
نى٠
له
َّ
ُّ
ُّ
َّ
ُ
" -1اهخ٣اص جاعٍش الخمضن اإلؾالمي" ،عص ُٞه ٖلى حىعجي ػٍضان الظي أل" :٠جاعٍش الخمضن اإلؾالمي"،
ُ
بٗضما وحض ُٞه ً
والخجاوػاث.
٦ثحرا مً األزُاء الٗلمُت
ؾىىاث َىٍلت.
" -2ؾحرة الٟاعوٖ ١مغ بً الخُاب عض ي هللا ٖىه" ،و٢ض أمط ى في ئٖضاص َظا ال٨خاب
ٍ
َ
َّ
ُ
ٞأ٦مله ؾُض ؾلُمان الىضوي بٗضٍ َّ
ال٨خاب ؾبٗت
ٞخم
" -3الؿحرة الىبىٍت" ،و٢ض ألٟه في ُحؼئحن ولم ًُ ِخ َّمه،
أحؼاء.
ُ
ً
جىفي قبلي الىٗماوي في  30طو الدجت  ،1332اإلاىا 18 ٤ٞهىٞمبر  1914م ًٖ ٖمغ بلٖ 56 ٜاما ،بٗض أن
ُ
كغ٢ت في جاعٍش
ؾاَم
ٍ
بىهِب ٍ
واٞغ في وكغ الضٖىة اإلؾالمُت ،وئبغاػ الٗضًض مً الجىاهب الخًاعٍت اإلا ِ
اإلؾالم.
اهٓغ في جغحمخه :الجىضي ،أهىع ،أٖالم ال٣غن الغاب٘ ٖكغ الهجغي ،ال٣اَغة ،م٨خبت األهجلى مهغٍت،
1970م .و مجلت مىاع اإلؾالم ،الٗضص  - 11الؿىت ( – 9طو الٗ٣ضة َ 1404ـ=أٚؿُـ 1984م)– في هضوة
الٗلماء بالهىض وم٨خبت قبلي الىٗماوي.
ً
قبلي ،الىٗماويٖ ،لم ٦الم حضًض ،ه٣ال ًٖ ٖ :لم ال٨الم ويغوعاث النهًت وصواعي الخجضًض،
5
بحروث ،مجلت الخُاة الُُبت ،الٗضص 2004( ،5م) ( ،م.)41 /
َى ئ٢با ٫ابً الكُش هىع مدمض٧ ،ان أبىٍ ً٨نى بالكُش جتهى أي الكُش طي الخل٣ت باأله ٠ولض في
6
ؾُال٩ىث ئخضي مضن البىجاب الٛغبُت ولض في الثالث مً طي الٗ٣ضة َ1294ـ اإلاىا 9 ٤ٞحكغًٍ
الثاوي هىٞمبر 1877م وَى اإلاىلىص الثاوي مً الظ٧ىع.
أنل ئ٢باٌٗ ٫ىص ئلى أؾغة بغَمُت؛ خُث ٧ان أؾالٞه ًيخمىن ئلى حماٖت مً الُاهضبذ في ٦كمحر،
واٖخى ٤اإلؾالم أخض أحضاصٍ في ٖهض الؿلُان ػًٍ الٗابضًً باصقاٍ  (1421ـ1473م ٢).بل خ٨م
اإلال ٪اإلاٛىلي الكهحر( أ٦بر )وهؼح حض ئ٢با ٫ئلى ؾُال٩ىث التي وكأ ٞيها ئ٢با ٫وصعؽ
اللٛت الٟاعؾُت والٗغبُت ئلى حاهب لٛخه األعصًت ،عخل ئ٢با ٫ئلى أوعوباوخهل ٖلى صعحت الض٦خىاعٍ
مً حامٗت مُىهش في أإلااهُا ،وٖاص ئلى وَىه ولم ٌكٗغ ئال أهه زل ٤لألصب الغ ُ٘ٞو٧ان وزُ ٤الهلت بأخضار
اإلاجخم٘ الهىضي ختى أنبذ عئِؿا لخؼبالٗهبت اإلؾالمُت في الهىض زم الًٗى الباعػ في مإجمغ هللا
أباص الخاعٍخي خُث هاصي بًغوعة اهٟها ٫اإلاؿلمحن ًٖ الهىضوؽ وعأي جأؾِـ صولت ئؾالمُت ا٢ترح لها
اؾم با٦ؿخان ،جىفي ئ٢با1938 ٫
اهٓغhttp://www.allamaiqbal.com :
زان ،وخُض الضًً ،اإلؾالم ًخدضي ،مضزل ٖلمي ئلى اإلًمان ،ؾىعٍا ،م٨خبت الغؾالت( ،ص.ن).
7
(م.)24 /
الؿُض مدمض خؿحن الُباَبائي اإلاٗغو ٝبـالٗالمت الُباَبائي  (29طو الدجت َ 1321ـ / 17
8
ماعؽ  1904مـ  - 17مدغم َ 1402ـ  / 15هىٞمبر ) 1981مً أبغػ ٞالؾٟت و ٖغٞاء وم٨ٟغي الكُٗت في ال٣غن
الٗكغًٍ .اقتهغ بخٟؿحرٍ اإلاٗغو ٝباإلاحزان في جٟؿحر ال٣غآنً .ىحض ٖىه اًًا ال٨خب الٟلؿُٟت ٦بضاًت
الخ٨مت ونهاًت الخ٨مت و٦خابه اإلاٗغو ٝأنى ٫الٟلؿٟت واإلاظَب الىا٢عي الظي جهضي اإلاُهغي لكغخه
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والخٗلُٖ ٤لُه .جسغج مً خل٣ت صعوؽ الُباَبائي ال٨ثحر مً األٖالم ٧اإلاُهغي و الكُش حىاصي
اآلملي و الكُش مهباح الحزصي والبهكتي وٚحرَم .و٢ض ٧اهذ له مىاْغاث مكهىعة م٘ اإلاؿدكغ ١الٟغوس ي
َجري ٧اعبً.
اهٓغBiography of Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabaei by amid Algar, University :
of California, Berkeley, Published by Oxford University Press on behalf of the Oxford Centre for
Islamic Studies
ّ
ي
 9مغجط ى مُهغ )ٖ (1919 - 1979الم صًً وُٞلؿى ٝئؾالمي وم٨ٟغ و٧اجب قُعي ئًغاوي ،ومً
اإلاىٓغًٍ للجمهىعٍت اإلؾالمُت اإلًغاهُتَ .ى أخض أبغػ جالمظة اإلاٟؿغ مدمض خؿحن الُباَبائي و الخمُني.
ناخب اإلاإلٟاث الٗضًضة في ٞغوٕ الٗلىم اإلؾالمُت اإلاسخلٟت ،و٢ض جغحمذ ئلى لٛاث مسخلٟت٧ .ان
مإؾـ اإلاكاع ٥لخؿُيُت ئعقاص التي ّ
حٗض مً أَم مغا٦ؼ وكغ اإلاٗاع ٝاإلؾالمُت ٢بل الثىعة اإلؾالمُت في
ئًغان .وحمُٗت عحا ٫الضًً اإلا٣اجلحن(حمُٗت عوخاهِذ مباعػ) .وبٗض الثىعة اإلؾالمُت في اًغان ،جم حُِٗىه
عئِؿا إلاجلـ ُ٢اصة الثىعة .حٗلذ الخ٩ىمت اإلًغاهُت ًىم قهاصجه ًىم اإلاٗلم في ئًغان.
اهٓغhttp://www.eslam.de :
 10اهٓغ َظا اإلاىيىٕ بالخٟهُل فيٖ :بض الجباع ،الغٞاعي ،جُىع الضعؽ الٟلؿٟي في الخىػة الٗلمُت،
ؾلؿلت ٦خاب ً٢اًا ئؾالمُت مٗانغة ،ال٨خاب الخاؾ٘ ٖكغ1999( ،م) ،الٟهلحن الغاب٘ والخامـ.
 11اهٓغ :خؿً ،خىٟي ،مً الُٗ٣ضة ئلى الثىعة ،ال٣اَغة ،م٨خبت مضبىلي (ص.ن) ,ج(1اإلا٣ضمت).
ٞ 12همي ،حضٖان ،أؾـ الخ٣ضم ٖىض م٨ٟغي اإلؾالم في الٗالم الٗغبي الخضًث  ،3ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الكغو1988( ١م)،
(م.)201 /

ً
 13مً َظٍ ال٨خب مثالَ :هٖ ،بض الغخمً ،في أنى ٫الخىاع وججضًض ٖلم ال٨الم ،اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ
الث٣افي الٗغبي (2000م)ٖ ،بض الجباع ،الغٞاعيٖ ،لم ال٨الم الجضًض وٞلؿٟت الضًً،بحروث ،صاع الهاصي
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ (2002م) ،ئبغاَُم ،بضويٖ ،لم ال٨الم الجضًض :وكأجه وجُىعٍ ،صاع الٗلم
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ (2002م) ،مدمض ،مجتهض قبؿتري ،مضزل ئلى ٖلم ال٨الم الجضًض،بحروث ،صاع
الهاصي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ (2000م) ،خبِبُٞ ،اى ،الخجضًض ال٨المي ٖىض الكهُض الهضع،
بحروث ،مٗهض اإلاٗاع ٝالخ٨مُت (2006م) ،مدمض ،بيُِٗل ،الخجضًض في صعاؾت ٖلم الخىخُض ،بحروث ،صاع
ال٨خب الٗلمُت (2007م).
َ 14ى ؾٗض اإلالت والضًً أبى ؾُٗض مؿٗىص بً ٖمغ بً مدمض بً أبي ب٨غ بً مدمض بً الٛاػي
الخٟخاػاوي الؿمغ٢ىضي الخىٟي ،الُ٣ٟه اإلاخ٩لم الىٓاع األنىلي الىدىي البالغي اإلاىُ٣ي .ولض ب٣غٍت جٟخاػان
ً
ً
مً مضًىت وؿا في زغاؾان في نٟغ ؾىت َ 722ـ في أؾغة ٖغٍ٣ت في الٗلم خُث ٧ان أبىٍ ٖاإلاا و٢ايُا و٦ظا
٧ان حضٍ ووالض حضٍ مً الٗلماء.
٧ان الؿٗض الخٟتزاوي ئماما مً أئمت الخد ٤ُ٣والخض٣ٞ ٤ُ٢ض اهتهذ ئلُه عئاؾت الٗلم في اإلاكغ ١في ػمىه
وٞا ١األ٢غان ،وبغػ في الىدى والهغ ٝواإلاىُ ٤واإلاٗاوي والبُان واألنىلىالخٟؿحر وٖلم ال٨الم وٚحرَا مً
الٗلىم ،و٧ان ًٟتي باإلاظَبحن الكاٞعي والخىٟي واهتهذ ئلُه عٍاؾت الخىُٟت في ػماهه.
وازخل ٠في ؾىت وٞاجه واإلاغجح أنها َ791ـ أو َ792ـ اإلاىا 17 ٤ٞمً ًىاًغ ٖام 1390م
اهٓغ :الخىبلي ،ابً الٗماص ،قظعاث الظَب في أزباع مً طَب ،جدٖ :٤ُ٣بض ال٣اصع األعهاؤوٍ ،صمك،٤
صاع ابً ٦ثحر.)322-319/ 6( ،1986 ،
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ؾٗض الضًً ،الخٟخاػاوي ،قغح الٗ٣ائض اليؿُٟت ،م٘ خاقُت ٖ٣ض الٟغائض ٖلى قغح الٗ٣ائض ،با٦ؿخان ،م٨خبت البكغي

(ص.ن)( ،م.)24- 23 /
قمـ الضًً مدمض ،الؿمغ٢ىضي ،الصخائ ٠اإللهُت ،جد ٤ُ٣أخمض ٖبض الغخمً الكغٍ ،٠ال٩ىٍذ ،صاع الٟالح
16
(( ،)1985م.)66 /

ّ
ٖلي بً مدمض بً ٖلي الخؿُني الجغحاوي ،الؿُض الكغٍَ(740-816 ،٠ـ/1340-1413م )ُٞلؿى ٝومً
17
٦باع الٗلماء بالٗغبُت.

َى مً أوالص مدمض بً ػٍض الضاعي ،ولض في جا٧ى ٢غب أؾتراباط ،وفي ؾىت َ766ـ1365/م شخو
ّ
بالخىحه ئلى مهغ لل٣غاءة ٖلى
ئلى َغاث لُ٣غأ ٖلى ُ٢ب الضًً مدمض الغاػي الخدخاوي الظي هصخه
جلمُظٍ مباع٦كاٍ ّ .
وجمهل الجغحاوي وأ٢ام بهغاث ،زم ؾاٞغ ؾىت َ770ـ1368/م ئلى ٢غٍ مان وَىا٢ ٥غأ
ٖلى مدمض الٟىاعي وؾاٞغ مٗه ئلى مهغ خُث ؾم٘ مباع٦كاٍ وأ٦مل الضًً مدمض بً مدمىص،
وأ٢ام بساه٩اٍ الهىُٞت اإلاؿماةؾُٗض الؿٗضاء أعب٘ ؾىحن زغج بٗضَا ئلى بالص الغوم ٖامَ 776ـ/1374م،
ّ ً
مضعؾا ٞيها ؾىت َ779ـ1377/م .وإلاا
زم لخ ٤ببالص العجم وصزل قحراػ ٞأ٢امه قاٍ شجإ
صزل جُمىعلى ٪قحراػ ؾىت َ789ـ1387/م ّ
ٞغ ئلى ؾمغ٢ىض ،وَىا ٥الخ٣ى الخٟخاػاوي مؿٗىص بً ٖمغ(712-
َ791ـ) وأزظ ٖىه ،زم ٖاص ئلى قحراػ بٗض وٞاة جُمىع َ807ـ1404/م وأ٢ام ٞيها ئلى وٞاجه .وَىاَ ٥م ًْ ط٦غ
أن جُمىع أزظ مٗه الجغحاوي مً قحراػ ئلى ؾمغ٢ىض وحم٘ بِىه وبحن الخٟخاػاوي للمىاْغة.
ً
٧ان الؿُض الكغٍ ٠مخ٣ىا للٗلىم الى٣لُت مً لٛت وخضًث و٣ٞه ،واؾ٘ االَالٕ ٖلى الٗلىم الٗ٣لُت مً
مىُ ٤وخ٨مت و٦المّ ،
جهضي لإل٢غاء واإلٞخاء٢ .ا ٫الكى٧اوي« :وأزظ ٖىه األ٧ابغ وبالٛىا في حُٗٓمه
والؾُما ٖلماء العجم والغوم ٞانهم حٗلىٍ َى والؿٗض الخٟخاػاوي حجت في ٖلىمهما ...ومهىٟاجه هاٗٞت،
٦ثحرة اإلاٗاوي واضخت األلٟاّ ٢لُلت الخ٩ل ٠والخُٗ٣ض.
اهٓغ :الكى٧اوي ،مدمض بً ٖلي ،البضع الُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن الؿاب٘ ،ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب
اإلؾالمي.
 18الكغٍ ٠الجغحاوي ،الخٗغٍٟاث ،بحروث ،م٨خبت لبىان (1985م)( ،م.)194 /
 19الكغٍ ٠الجغحاوي ،الخٗغٍٟاث ،مغح٘ ؾاب( ،٤م.)194 /
 20ؾٗض الضًً ،الخٟخاػاوي ،تهظًب اإلاىُ ٤وال٨الم  ،جدٖ : ٤ُ٣بض ال٣اصع ال٨غصي  ،مهغ ،مُبٗت
الؿٗاصة (1912م)(،1ٍ ،م.)15 /
َ 21ى اإلمام الٗالمت ال٣اض ي ًٖض الضًً أبى الًٟل ٖبض الغخمً بً ع ً٦الضًً أخمض بً ٖبض
الٟٛاع بً أخمض اإلًجي الب٨غي اإلاُغػي الكحراػي ،مً وؿل أبي ب٨غ الهضً ،٤ولض باًج مً
هىاحي قحراػ بٗض ؾىت َ 680ـ وُ٢ل َ 700ـ.
ولض في بلضة ئًج في أ٢ص ى بالص ٞاعؽ ؾىت ( َ 680ـ1281م)ٞ .يؿب ئليها ،وأزظ الٗلم ًٖ قُىر ٖهغٍ،
والػم قُسه ػًٍ الضًً الهى٩ي .و٧ان الٗالمت ًٖض الضًً ً
ئماما في اإلاٗ٣ى ٫واإلاى٣ىً ٫
٢ائما باألنى٫
ً
مد٣٣ا،
واإلاٗاوي والٗغبُت ،هب ٜفي ٖلىم مخٗضصة ٧ال٣ٟه واإلاىُ ٤وٖلم ال٨الم واألنى ٫والبالٚت والىدى،
ً
مض٣٢ا وجهضي لإل٢غاء واإلٞخاء والخضعَـ ،وو ٘٢بِىه وبحن األبهغي مىاػٖاث ومىا٢كاث ،و٧اهذ أ٦ثر
َّ
ئ٢امخه بمضًىت الؿلُاهُت ،وبل ٜمغجبت ٖالُت بحن أمغاء ٖهغٍ ٞىالٍ أبى ؾُٗض  -آزغ أمغاء الضولت
اإلًلخاهُت بٟاعؽ  -الً٣اء بمضًىت قحراػ واعج٣ى ئلى مىهب ٢اض ي الً٣اة .وفي ؾىت َ (756ـ  = 1355م)
و ٘٢زال ٝبحن اإلًجي وأمحر ٦غمان (بلضة بٟاعؽ)ٗٞ ،ؼله مً الً٣اء وسجىه .و٧ان لإلًجي ما٦ ٫ثحر أه٣ٟه
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في عٖاًت َالب الٗلم ،وجخلمظ ٖلى ًضًه ٦ثحر مً الخالمُظ منهم قمـ الضًً ال٨غماوي وؾٗض الضًً
الخٟخاػاوي وؾٗض الضًً بً ٖمغ بً ٖبض هللا وٚحرَم .وحٗض آعاء اإلًجي ُٗٞلم ال٨الم هي الهىعة النهائُت
َ
ل٨ٟغ األقاٖغة التى لم جدٔ بخجضًض أو ئياٞت بٗضٍ .ولإلًجى مهىٟاث ٦ثحرة احؿمذ بدؿً الخيؿُ٤
وص٢ت الٗغى أَمها :اإلاىا ٠٢فى ٖلم ال٨المىجد ٤ُ٣اإلا٣انض وجبُحن اإلاغام وأقغ ٝالخىاعٍش وآصاب البدث
والٗ٣ائض الًٗضًت وٚحرَا .وجىفى اإلًجي في سجىه في ٢لٗت صعٍمُان باًج ؾىت َ (756ـ  = 1355م)
ًٖ )22ض الضًًٖ ،بض الغخمً بً أخمض اإلًجي ،اإلاىا ، ٠٢بكغح الجغحاوي ،بحروث ،صاع الجُل
(1997م) (اإلاجلض األو ،٫م.)31 /
٦ 23ما ٫الضًً مدمض ،ابً الهمام ،اإلاؿاًغة في الٗ٣ائض اإلاىجُت في اآلزغة ،2 ٍ ،ال٣اَغة ،مُبٗت
الؿٗاصة (( ،)ٌ1347اإلاجلض األو ،٫م.)8 /
 24ابً زلضون مإعر مً قما ٫أٞغٍُ٣ا ،جىوس ي اإلاىلض أهضلس ي خًغمي األنلٖ .اف بٗض جسغحه
مً حامٗت الؼٍخىهت في مسخل ٠مضن قما ٫أٞغٍُ٣ا ،خُث عخل ئلى بؿ٨غة وٚغهاَتوبجاًت وجلمؿان٦ ،ما
َج َى َّح َه ئلى مهغ ،خُث أ٦غمه ؾلُانها الٓاَغ بغ٢ىَ ،١وو ل َي ٞيها ً٢اء اإلاالُ٨تَّ ،
وْل بها ما ًىاَؼ عب٘ ٢غن
ِ
ُ ّ
َ
ُ
ً
(َ808-784ـ) ،خُث ج ُى ِف َي ٖام ٖ ًٖ 1406مغ بل ٜؾخت وؾبٗحن ٖاما وص ِ٢ ًٞغب باب الىهغ
بكما ٫ال٣اَغة جاع٧ا جغازا ما ػا ٫جأزحرٍ ممخضا ختى الُىم ،وَٗخبر ُ
َ
ابً َزلضون
مإؾـ ٖلم
االحخمإ الخضًث ومً ٖلماء الخاعٍش واال٢خهاص.
ٖ 25بض الغخمً ،ابً زلضون ،جاعٍش ابً زلضون ،4ٍ ،بحروث ،صاع ئخُاء الترار (ص.ن)( ،اإلاجلض األو،٫
م.)458 /
 26مدمض الخؿُني ،الٓىاَغي ،الخد ٤ُ٣الخام في ٖلم ال٨الم ،1ٍ ،ال٣اَغة ،م٨خبت النهًت اإلاهغٍت
(1939م)(،م)2 /
 27مهُٟى ،ملُ٩ان ،ال٨الم الجضًض في ئًغان ،بحروث ،مجلت ً٢اًا ئؾالمُت مٗانغة ،الٗضص الخام
بٗىىان" :االحتهاص ال٨المي ،مىاهج وعؤي مخىىٖت في ال٨الم الجضًض (ص.ن)( ،م.)188 /
 28أخمض٢ ،غامل٩ي ،أػمىت ال٨الم الجضًض في ئًغان .بحروث ،مجلت ً٢اًا ئؾالمُت مٗانغة ،الٗضص
الخام بٗىىان" :االحتهاص ال٨المي ،مىاهج وعؤي مخىىٖت في ال٨الم الجضًض (ص.ن)( ،م.)291 /
 29ؾُٗضٞ ،ىصةٖ ،لم ال٨الم والخجضًض ُٞه ،بدث م٣ضم إلاإجمغ ٖلم ال٨الم في الضولت الٗثماهُت،
اؾُىبى ،٫مإؾؿت ئًثاع (ًىاًغ .)2015
 30مدمضٖ ،ماعة ،االحتهاص ال٨المي ،بحروث ،مجلت ً٢اًا ئؾالمُت مٗانغة ،الٗضص الخام بٗىىان:
"االحتهاص ال٨المي ،مىاهج وعؤي مخىىٖت في ال٨الم الجضًض (ص.ن)( ،م.)126 /
 31مهُٟى ،ملُ٩ان ،ال٨الم الجضًض في ئًغان ،مغح٘ ؾاب( ،٤م.)187 /
ٖ 32لي ،مباع ،٥ججضًض ال٨الم في "اإلمامت" وصٖاوي ججضًض ٖلم ال٨الم :عؾالت اإلؾالم وعؾالت
الخ٣غٍب ،بدث ئل٨ترووي ميكىع في مى ٘٢مإؾؿت مإمىىن بال خضوص (ص.ن)( ،م.)4 /
 33مدمض ،الُالبي ،اإلؾالم والخىاع :أ٩ٞاع خى ٫مىيىٕ ٌكٛل با ٫الٗهغ الخضًث ،عوما ،مجلت
ئؾالمُاث مؿُدُاث الهاصعة ًٖ اإلاٗهض البابىي للضعاؾاث الٗغبُتٖ ،ضص ( ،4م.)4/
َ 34ه ٖبض الغخمً ُٞلؿى ٝمٛغبي مخسهو في اإلاىُ ٤وٞلؿٟت اللٛت واألزال ١ولض في ٖام 1944
في مضًىت الجضًضة ،وَٗض أخض أبغػ الٟالؾٟت واإلا٨ٟغًٍ في مجا ٫الخضاو ٫اإلؾالمي الٗغبي مىظ بضاًت
الؿبُٗيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ.
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جل٣ى َه ٖبض الغخمً صعاؾخه االبخضائُت بمضًىت" الجضًضة" ،زم جاب٘ صعاؾخه اإلٖضاصًت بمضًىت الضاع
البًُاء ،زم بـجامٗت مدمض الخامـ بمضًىت الغباٍ خُث خهل ٖلى اإلحاػة في الٟلؿٟت ،واؾخ٨مل
صعاؾخه بـجامٗت الؿىعبىن ،خُث خهل منها ٖلى ئحاػة زاهُت في الٟلؿٟت وص٦خىعاٍ الؿل ٪الثالث ٖام
 1972بغؾالت في مىيىٕ اللٛت والٟلؿٟت :عؾالت في البيُاث اللٛىٍت إلابدث الىحىص ،زم ص٦خىعاٍ
الد َجاجي والُبُعي وهماطحه.
الضولت ٖام  ًٖ 1985أَغوخخه عؾالت في االؾخضالِ ٫
َّ
صعؽ اإلاىُ ٤وٞلؿٟت اللٛت في حامٗت مدمض الخامـ بالغباٍ مىظ  1970ئلى خحن ج٣اٖضٍ ٖام  2005.وَى
َ
َ
للدجاج"،
الدجاحُت" وممثلها في اإلاٛغب ،وًٖى في "اإلاغ٦ؼ األوعوبي ِ
ًٖى في "الجمُٗت الٗاإلاُت للضعاؾاث ِ
وَى عئِـ مىخضي الخ٨مت للم٨ٟغًٍ والباخثحن باإلاٛغب .خهل ٖلى حائؼة اإلاٛغب لل٨خاب مغجحن ،زم ٖلى
حائؼة اإلؾِؿ٩ى في ال٨ٟغ اإلؾالمي والٟلؿٟت ٖام ٦ ،2006ما خهل ٖلى حائؼة مدمض الؿاصؽ لل٨ٟغ
والضعاؾاث اإلؾالمُت في ً 13ىاًغ 2014م
ً
اهٓغٖ :بض الغخمًَ ،ه ،الخىاع أ٣ٞا لل٨ٟغ ،اإلاٛغب ،الكب٨ت الٗغبُت لألبدار2013 ،
َ 35هٖ ،بض الغخمً ،في أنى ٫الخىاع وججضًض ٖلم ال٨الم ،2ٍ ،اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي
(2000م)(،م.)20 /
َ 36هٖ ،بض الغخمً ،اللؿان واإلاحزان ،أو الخ٩ىزغ الٗ٣لي ،1ٍ ،اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي
(1998م)( ،م.)21 /
ََ
َ
ٌ 37كخَ ٤ه ٖبض الغخمً "الخ٩ىزغ" مً ماصة ٦ثر ،والضالت ٖلى الخ٩ازغ.
َ 38هٖ ،بض الغخمً ،في أنى ٫الخىاع وججضًض ٖلم ال٨الم ،مغح٘ ؾاب( ،٤م.)21 /
َ 39هٖ ،بض الغخمً ،ؾإا ٫األزال ،1ٍ ،١اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي (2000م) ( ،م.)154 /
َ 40هٖ ،بض الغخمً ،ؾإا ٫األزال ،١مغح٘ ؾاب( ،٤م.)152 /
َ 41هٖ ،بض الغخمً ،الٗمل الضًني وججضًض الٗ٣ل ،2ٍ ،اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي (1997م)،
(م.)17/
ً
 42اهٓغ :ؾإا ٫األزال( ،١م .)14 ،13 /واهٓغ أًًاَ :هٖ ،بض الغخمً ،عوح الضًً ،1ٍ ،اإلاٛغب،
اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي (2012م)( ،م.)16 ،15 /
َ )43هٖ ،بض الغخمً ،في أنى ٫الخىاع وججضًض ٖلم ال٨الم ،مغح٘ ؾاب( ،٤م.)62 /
( 44اإلاغح٘ الؿاب ،)٤م .133
ً
٫
ن
َ 45ظٍ الضٖىي مً َه ٖبض الغخمً في ٧ى الخبر اإلاى٣ى ناص٢ا ،وقهاصة الٗض ٫جُٟض الٗلم
ً
ًيبػي الخىٖ ٠٢ىضَا ٦ثحراٞ ،الىاضح أن
مٛحران للضلُل الٗ٣لي
نض ١الخبر مدخاج ُٞه ئلى ئ٢امت صلُل ٖ٣لي ٖلى أن ناخب الخبر ٌؿخدُل ٖلُه ال٨ظب ،و٦ظا ئٞاصة
قهاصة الٗض ٫للٗلم مخىٟ٢ت ٖلى خ٨م الٗ٣ل بأخىاَ ٫ظا الكاَض ،للخ٨م ٖلُه بأهه ٖض ،٫وبالخالي زبرٍ
مُٟض للٗلم.
َ 46هٖ ،بض الغخمً ،عوح الضًً ،مغح٘ ؾاب( ،٤م.)61 ،60/
َ 47هٖ ،بض الغخمً ،عوح الضًً ،اإلاغح٘ الؿاب( ،٤م.)61 /
( 48اإلاغح٘ الؿاب( ،)٤م.)68 /

