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تعكس الحاجة إلى علم كالم جديد أزمة خطيرة عاشها  -وما زال يعيشهها  -الفكهر اسالهالما المعا هر،
ّ
تتمثل فا

دمة حضارية انتابت روّ اد النهضة العربية وتوارثتها األجيال عندما اكتشفوا تخلّفهم وتق ّدم الغهر

عليهم ،وجد الفكر الديناّ نفاله بعد عقود من الجمود واالنغالق غريبا فها الهياق إنالهانا يتقه ّدم ويتطهوّ ر ب هفة
غير متناهية ،ولقد دفع احتكها المالهلمين بغيهرهم مهن الثقافهات ،وانهبال ع هر المعلومهات واال ّت هاالت ومها
يطرحه من تحديات فكرية إلى ظهور أ وات تدعو إلى تجديد علهم الكهالم أو طهرل علهم كهالم جديهد يالهتجي
لتحديات الع ر وحاجيات الماللمين الثقافية.
كههان ال هوعا بالحاجههة التجديديههة و ّي ها وفههاعال عنههد دخههول المالههلمين :علمههاد ديههن ومفكههرين وم ههلحين
والاالة ،فا حوار مع اآلخر ممّن خالفهم المعتقد والتقليد أو ممّن خالفهم المههه والهرأو والت هوّ ر وشهاركهم
الملّة .ولكم نالج المخيال اسالالما ورا نمطية اللبية لهها اآلخر القري البعيد تراكمت عبر التاريخ وحوّ لها
ّ
ويتلههه عامهة النهاس بحكايتهها وترويجهها
المخيال الجمعاّ إلى أالاطير وخرافات يالهتمتع بالهردها علمهاد اله ّدين
ثقافة واللوكا .وعلى هها األالاس كانت

دمة الحوار مع اآلخر

دمة عميقة ألنّ علم الكالم القديم لم يالتطع

من حيث المنهج واألالس التا يقهوم عليهها والمالهاال الكالميهة التها كهان يطرحهها واألههدا

التها كهان يبتغها

تحقيقههها أن يتعامههل مههع مطل ه إنالههاناّ جديههد ح ّتمتههه حاجيههات المجتمههع اسنالههانا المعا ههر والتزامههات الههدول
اسالههالمية الناشههاة الباحثههة دوم ها علههى م ه ّد جهههور التوا ههل وتحقيههق الالههلم واألمههن علههى المالههتويين الههداخلا
والخارجا.
ويمكن فا هها اسطار أن نميّز بين دمتين متمايزين من حيث أطرا الحوار ولك ّنهما متشابهتان مهن
تمثل األزمة والتوق إلى تجاوزها من خالل تجديد الفكر اسالالما عمومها وكالمهه ب هفة أخهتّ ،
حيث ّ
تتمثهل
ههحبت مشههروة الجامعههة اسالههالمية كمهها طرحههها جمههال الههدين

األزمههة األولههى فهها معوّ ههات ثقافيههة وعقااديههة

األفغانا ،وتتجلّى ههه ال عوبات فا وجهود جههل كه ّل طهر
مههبية ديمة وآليات علم كالم هرم

ّن

المخال

إالهالماّ بهاآلخر وتعاملهه معهه مهن خهالل هاكهرة

من أهل القبلة ت نيفات مهينة تتراول بهين مبتهدة وفاالهق

وعات وخار من الملّة وكافر كفر نعمة وكفر شكر وأحيانا كفر ملّة ....فكي
بههين أطههرا
واس

يجهههل بعضهههم بعض ها فيوجّ ههه ك ه ّل طههر

اد والتحقير والتهمهي

االهتلّت مهن جهرا

يمكن لجامعة إالالمية أن تقوم

إلههى اآلخههر أالهههما كالميههة مملههودة بههالته ّكم والههرف

علهم الكهالم القهديم؟ ،ومهن هنها كهان وعها الحاجهة بضهرورة

تطوير مقوالت علم الكالم .ولع ّل هيمنة الهاجس اس الحا الالياالاّ لدى األفغانا حال دون تفكيهر جه ّدو فها
ا ترال مشروة كالما تجديدو النرى بع

مالمحه الحقا مع تلميهه محمّد عبده من خالل تأليفه رالالة تتعلّق

بعلم التوحيد .ولان اعتبر جمع من المفكرين والباحثين أنّ محاولهة عبهده كانهت دون المنشهود ولهم تطهرل فعل ّيها
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مشروعا تجديد ّيا فا علم الكالم فإ ّنها عكالت – حال رأينا – وعيا بأزمة عاشهها الفكهر الهدينا وعمهل بعه
الم لحين فا حدود الممكن الثقافا على تهليلها وتجاوزها.
يبههدو أنّ ت ههاعد مواجهههة المالههلمين لالالههتعمار لكثههرة طغيانههه واالههتبداده واالههتغالله جعلههت المالههلمين
مهن جديهد بعهدما باعهدت بيهنهم

يتحمّالون أكثر لنمط جديد من التفكير يتعارفون من خالله بعضههم علهى بعه
ّ
الهاكرات العقدية المههبية الضيّقة .ولع ّل االتقالل م ر واالتقطابها ألبرز علمهاد المالهلمين مهن مختله
العالم اسالالما ،غربيّه وشر يه ال ّنيه وشيعيّه وإباضهيّه ،و ّفهر الظهرو
المتعلّقة بأزمة الحوار اسالالما  -اسالالما والتقري

بين مختل

أنحهاد

المالامهة لطهرل اسشهكاليات الخطيهرة

ّ
يتنهزل
مجموعاته الدينية .وفا ههها اسطهار

تأاليس دار التقري التا اضطلعت من خالل روّ ادها بمهمّة تجديد مقهوالت الكهالم بطريقهة ضهمنية بعيهدة عهن
ضوضاد المشاريع وضجيج بيانات التجديهد ،ويتجلّهى ههها المنهزة التجديهدوّ مهن خهالل مقهاالت مجلهة لرالهالة
اسالالمل لالان حال ال ّدار ،وتوا ل هها الوعا بضرورة التجديد الكالما فا مشاريع إعالمية وفكرية تقريبية
الحقة وإن كان وعيا ال يماثل ما وجدناه من جرأة وعمق عند الروّ اد األواال.
أمّا ال دمة الثانية فقد أربكت العلماد الماللمين حينما حاوروا بقية األديان ،وخا ة منها الماليحية التها
ّ
متهأثرا بحركهة اس هالل الهدينا ومكااله الحداثهة .إه ا ّتخههت الكنيالهة
االتطاة الهوتها أن يطوّ ر مهن مقوالتهه
الكاثوليكيههة فهها أغل ه المجههامع المالههكونية ههرارات خطيههرة هات بعههد الهههوتا باألالههاس ،ولع ه ّل أخطههر ههههه
القههرارات مهها جههاد فه ا المجمههع األخيههر لالفاتيكههانا الثههانال الهههو اعتبههره مشههير باالههيل عههون لمجمععالتجدجدٌععدل
تجالهعتدًلتوتعععال ع لتلفععًلدعخ ٌللتجسةٌعع لس ع ل 1وتكمههن أهميهة هههها المجمههع حاله عهون فهها طرحههه ضههية
الهوتية خطيرة تتعلّق بالحوار الدينا واالعترا

باآلخر 2وإ راره إمكانية خالت غير الماليحا.

وعلى هها األالاس أ بح اسالالم يحتوو  -كغيره من األديهان  -بعه

ّ
الحهق والخيهر وال هالل،
بههور

وعلى الرغم من محدودية هها التجديد الالهوتا وعدم اعترافه مطلقا بوحا اسالهالم فإ ّنهه جعهل بعه

العلمهاد

والمفكرين المشاركين فا الحوار اسالالما الماليحا يضطربون ويدركون هشاشهة مقهوالت الكهالم اسالهالما
المعتمدة فا الحوار ،ولقد عبّر محمد الطالبا 3عن ههه ال دمة فا كتابه اسالالم والحهوار ،ورأى أنّ
الحوار تكمن أالاالا فا تفاوت درات الطرفين الكالمية الالهوتية ،إه االختال

هعوبة

بينهما يكمن أالاالا لفًلد ج ل

 1يلٛغ باؿٛم ػٌٕ ،األؿؾ انالّْٕتٛة ف ٙبُاء دٕاع انًـٛذٛة ٔاإلؿالو ،صاع انًلغق ،بٛغٔت( 1ٍ ،2003 ،ؿهـهة صعاؿات ٔٔثااقك سؿااليٛة يـاٛذٛة علاى
 ،)6م 13
 2يلٛغ باؿٛم ػٌٕ ،انًغجغ َفـّ ،م م 19-18
ّ
منًّٛالٍ لهلاٙم اناظ٘ دداض
 3بادث ٔيؤعّر تَٕـٔ ٙنض ؿُة  ،1921يٍ يؤؿّـ ٙانجايؼة انتَٕـٛة ،نّ ػ ّضة كتا باانهيت ٍٛانؼغبٛاة ٔانفغَـاٛة دداضثٓا كتااي
ًجّة ػهٗ يـتٕٖ انـادة انثمافٛة انتَٕـٛةٔ .هضع ْظا انكتاي ػٍ ؿغاؽ نهُلغ ؿُة ،2007
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تجدقععدفلفععًلا ععفلتجالهععتطلفععٌ.لتج ع فٌ.

ل 4وآيههة هل ه أنّ علههم الالهههوت المالههيحا لتعععد خأل .لٌمععةفلمعع.ل

متتجهد لج ةظفلتجفس ٌ لتوخ ى لتهسذتلدعةىلج دفٌس لتجمعٌحًل .لٌست.لفخعدم ت لمدح سلخلت .لٌةععجفلمعال
اص هلتةعجخملخلٌةمتلٌتملخلفعدلٌعتفلتهعتلفعًلذجعالٌحعخفظلا عىلتجع تتف لتجدعًلد عدهلاجعىلتوصع لتجصعخفًلفعًل
عةدهخلتٌمةدهخل.5
تطرل مالألة تجديد علم الكهالم عه ّدة ضهايا تتعلّهق بالتجديهد فها حه ّد هاتهه ،فمها المق هود بالتجديهد؟ وههل
يشمل المعانا دون المبانا أو المنهج دون األالس أم تراه يمسّ ك ّل أركان العلم ح ّتى يالتوو علهم كهالم جديهد؟
إلى أوّ مدى تأثرت نزعات التجديد الكالمية باليا اتها الحضارية والتاريخيهة؟ ههل يعنها التجديهد القطهع مطلقها
مع الكالم القديم بك ّل خلفياته الحجاجية والجدلية والتناظرية أم ههو فحاله تطهوير النظهام الكالمها القهديم ح ّتهى
يالههتجي لحاجي هات الفكههر اسالههالماّ المعا ههر؟ أال يعنهها تجديههد علههم الكههالم إعههادة تنظههيم الخطهها اسالههالما
لالحواريةل فيه بحثه ا عهن عقالنيتهه المفقهودة كمها ههه إلهى هله طهه عبهد الرحمهان6؟ ههل يمهسّ هله

ومرات

بخ و يات العلم ومكانته بين العلوم اسالالمية؟ وهل مازال فعال لهها العلم مكانة أمام هيمنة الفقه وأ هحابه
وأربا الفكر الدينا التقليدو المحافظ7؟ هل يمكن لتجديد علم الكهالم أن يالهاهم فها التقريه بهين المجموعهات
اسالالمية المختلفة وأن يع ّدل ال ور المشوّ هة الكامنة فا الهاكرات المههبية والع هبية المغلقهة؟ إلهى أوّ مهدى
يالتطيع الكالم الجديد أن يفرز خطا توا ل ناجع ومفيد يؤمّن التعرّ

والتعار

والتعري  8بما ها حلقات

أالاالية فا التقري

بين المهاه اسالالمية؟ ال ن ّدعا فا هها البحث أن نجي علهى كه ّل هههه األالهالة وغيرهها

ممّا لم نطرل ولكنّ

ارى جهدنا أن نثير ما تختزنهه مهن ضهايا أرّ هت  -ومازالهت تهؤرّ ق  -أ طها التقريه

ودعاته.
إنّ ما طرحناه من ضايا تتعلّق بالتجديد شهغلت مهن الهاهم فها تحريهر مجلّهة لرالهالة اسالهالمل فظههرت
أ ههالم جرياههة طرحههت المالههاال الكالميههة المعهههودة بطريقههة مخالفههة وا ترحههت ضههايا جديههدة االههتجابة لحاجيههات
َ
أخفت وأ ّل جــرأة  -فيما نعتقهد  -مجلّهة لرالهالة التقريه ل إه هيمنهت
الع ر وتبعتها فا هها التم ّشا وب وت
 4يذًض انّانل ،ٙاإلؿالو ٔانذٕاع :دفكاع دٕل يًٕٕع ٚليم بال انؼوغ انذضٚث ،م ،3 ،يجهة سؿاليٛات يـٛذٛات ،ػضص ،4م 4
 5يذًض انّانل ،ٙانًغجغ َفـّ ،م 4
 6دَظغ كتابّ مانذٕاع ٔتجضٚض ػهى انكالوم ،انًغكؼ انثمااف ٙانؼغبا ،ٙاناضاع انلٌٛااءٔ ،2000 ،نماض تذا ّض فا ٙانفوام األّٔل ياٍ كتاباّ ػاٍ انشّااي ٔيغاتا
مانذٕاعٚةم :انذٕاع ،انًذأعة ،انتذأع.
كًا ستى انكتاي بفوم عابغ تذض ف ّٛػٍ مانؼمالَٛة انكاليٛةم بًا ْ ٙمػالهّٛةم ٔميؼالهةم يـتلغفا ماٜفاق انًـتملهٛة نهًًاعؿة انكاليٛةم.
ْ 7ظا انـؤال اإلككان ٍّ ٙغدّ دـٍ يذًٕص انلافؼ ٙف ٙيـتٓ ّم كتابّ مانًضسم سنٗ صعاؿة ػهى انكالوم ،يكتلة ْٔلاة ،انمااْغةٔ ،1991 ،داأل اإلجاباة ػهٛاّ
يٍ سالل ػ ّضة يلادث
 8التغح ْظِ انذهمات انث ال تاج انض ٍٚانٓالن ٙف ٙيمانّ مانتمغٚا فا ٙانفكاغ ٔانٕداضة فا ٙانؼًامم ،اناظ٘ َلاغِ بًجهاة عؿاانة انتمغٚا  ،ػاضص ،60عبٛاغ األٔل
ٔعبٛغ انثاَ2007 ،ٙ
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عليها ضايا الفقهه وعلهوم القهرآن والالياالهة علهى حالها الخطها

الفلالهفا الفكهرو .ولكهن بهل أن نتعمّهق فها

مجههاالت التجديههد فهها المجلتههين ودورههها فهها التقريهه بههين المهههاه اسالههالمية ،ال ب ه ّد أن نقهه بإيجههاز عنههد
ّ
محطهات دعهوات
خ و يات علم الكالم ورحلته من التأاليس إلى االنزيال ،ث ّم الهنعرّ دون إطالهة علهى أهه ّم
التجديد فا التاريخ اسالالما المعا ر ون ل ك ّل هل بمشغل التقري

بما هو الخيط الوا ل بين مباحث هها

العمل.
يجدر بنا التههكير بهأنّ علهم الكهالم لهم يكهن علمها د يقها ومضهبوط المعهالم مهن حيهث كثهرة تالهمياته وتعه ّدد
تعريفاتهه وتداخلههه مههع علهوم الدرايههة والروايههة فهها اآلن هاتهه .ويمكههن لل ّنههاظر فها مههدوّ نات لالعقااههدل اسالههالمية
بمختل

أطيافها الفكرية أن يلحظ هها التع ّدد فا التالميات وربّما فا المالمّيات فيعترضه أحيانا ا هطالل علهم

الكالم أو لالكالم اسالالمال ،وتش ّد انتباهه أحايين أخرى ا طالحات بديلة من بيل الفقه األكبر وأ ول الدين
وعلم التوحيد وعلم العقااد وعلم النظر واالالتدالل ...وباسضهافة علهى ههها التعه ّدد الكبيهر لتالهميات علهم الكهالم
نجده يتداخل ب فة كبيرة مع علوم إالالمية وعقلية أخرى ،فهو من جهة يتداخل مع إلهيات الفلالفة ح ّتهى بهدت
العال ة بينهما فا أطوار تاريخية مختلفة لغخمض لقدلٌعمىل حدهمخلفخعفلتآلخع ل 9كمها ههه إلهى هله محمهد
راملكا فا كتابه لالهندالة المعرفية للكالم الجديدل.10
ولو تتبّعنا مختل

المفاهيم المتعلّقة بعلم الكالم فا ش ّتى مراحل تاريخ الفكر اسالالما لالحظنا مالحظهة

مبداية مفادها أنّ المفهوم تطوّ ر من داللة فقه أ ول ال ّدين فا مقابل الفقه المهت ّم بهالفروة .وههها التأالهيس بنهى
أركانه  -فيما يبدو  -أبو حنيفة النعمان (تـ  )150إه يهه إلى اعتبار الفقه لمع فع لتجعةفملمعخلٌجعتالجهعخلمع.ل
تالادقخدتطلتتجعم ٌخطلتمخلٌجبلا ٌهخ لتمخلٌدع قلمةهخلفخالادقخدٌخطلهتلتجفق لتوسف لتمخلٌدع عقلتمعخلدع عقل
مةهخلفخجعم ٌخطلفهتلتجفق ل .11ولقد تطوّ ر هها المفهوم مع الفارابا (تـ  )339فتحوّ ل من لمع فع لتجعقخدعدلا عىل
دجدهخلفخجسالفل 12إلى

ناعة لٌقدد لفهخلتإلةعخ.لا ىلةص ةلتآل تءلتتوفعخ لتجمحدتدةلتجدًلص حلفهخلتتضال

تجم لتداٌٌع لسع لمعخلخخجفهعخلفخوقختٌع ل 13ولهان شهابه كهالم الفهارابا نظريهة الفقهه مهن حيهث احتهواؤه أحكامها

 9ػلضانكغٚى ؿغٔف ،انملي ٔانلـَ انُظغ٘ نهلغٚؼة ،صاع انجضٚض ،2002 ،م ( .71تؼغ ٚصالل ػلّاؽ)
 10ددًض لغايهك ،ٙانُٓضؿة انًؼغفٛة نهكالو انجضٚض ،صاع انٓاص٘ نهّلاػة ٔانُلغ ٔانتٕػٚغ ،بٛغٔت ،2002 ،م  ،42تؼغ ٚػٍ انفاعؿٛة :دٛاض َجا  ،دـاٍ
انؼًغ٘ ،ػلض انجلاع انغفاػ( ،ٙؿهـهة :قضايا إسالمية معاصرة).
ْ 11ظا يا ٚؤ ّكضِ ددض ػهًاء انذُفٛة انًتأ ّسغ ٍٚيٍ للٛم هاد انلاْض كمال الدييه الييايدز دا ي الريمدز الييدى فا ٙكتاباّ مسكااعات انًاغاو ياٍ ػلااعات
اإلياو دب ٙدُٛفة انُؼًاٌ ف ٙدهٕل انضٍٚم ،صاع انكت انؼهًٛة ،بٛغٔت ،2007 ،تذمٛك :ددًض فغٚض انًؼٚض٘ ،م 31
ٔكظنك انتفتؼاَ ٙف ٙكغح انؼماقض انُـفٛة ،انًكتلة األػْغٚة نهتغا  ،انماْغة ْٕٔ 2000 ،دٌٚا يٍ ػهًاء انذُفٛة
 12ؿؼض انض ٍٚيـؼٕص بٍ ػًغ انتفتؼاَ ،ٙكغح انؼماقض انُـفٛة ،م 54
 13دبٕ َوغ يذًض انفاعاب ،ٙسدواء انؼهٕو ،يكتلة انشاَج ،ٙانماْغة  ،1931م  ،71تذمٛك ػثًاٌ يذًض ػه.ٙ
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نظرية وأخرى عملية ،فإ ّنه انتقل بأ ول الدين من حيّز التعري

بالعقااد إلى مجال الدفاة عنها وكشه

زيه

مخالفها ،ويبدو أنّ مجال الدفاة عن الملّة تطوّ ر مع الغزالا (تـ  505هـ) ليخهتتّ بهـلحفعظلاقٌعدةل هع لتجععة ل
تح تعدهخلا.لد تٌشل ه لتجفدأل .14وكأ ّننا انتقلنا بهها المفهوم من حيّز اآلخر األ

ى الهو يخالفنا المعتقهد

إلى اآلخر األدنى الهو يشاركنا الملّة ويخالفنا المهه والرأو .وهها االنزيال الخطير تهدعّم مهع ابهن خلهدون

15

ّ
المتأخرين.16
و َمن الايره مِن
إنّ هها الالرد ال ّتاريخاّ الوظيفاّ الموجز اليالاعدنا على طرل إشكالية مشروعية تجديهد علهم الكهالم بمها
تعكاله من عوبات إجرااية فا ّ
تمثل العلم على حقيقته ،فهل نأخه بمفاهيمه األولهى كمها فعهل محمّهد عبهده (تهـ
 )1905حينما هه إلى أنّ الكالم أالاالا لا فلٌفحثلفٌ لا.لتجتدلهللالتمعخلٌجعبل .لٌسعت.لا ٌع لتمعخلٌجعتال
.لٌةعبلاجٌ لتمخلٌمدةال .لٌ حقلف ل ،17أم نحافظ على دالالته المتأخرة بما فيهها مهن مجهادالت ومطارحهات
ومناظرات وردود ي ّدعا فيها ك ّل طر

اكتالا أ ول الدين الحقيقيهة ويرمها بالمخهال

المالهلم بهتهم متعه ّددة

كالمبتدة والمارق على ال ّدين.
وهكههها نكتشه
التقري

أهميههة هههها المههدخل المفهههوما لتتبهيّن خلفيههة الههدعوة إلههى تجديههد علههم الكههالم مههن منظههور

بين المهاه اسالالمية وكيفية تعامل روّ اده مع مفاهيمه الشااعة وعملههم علهى ح هر علهم الكهالم فها

مجال التعري

بالعقااد على حقيقتها والتعرّ

علهى عقااهد المجموعهات اسالهالمية األخهرى فها أ هولها وكمها

يراها أهلها دون والاطة الوالطاد وو اية األو ياد.
اهتم فا الع ر الحديث عدد كبيهر مهن المفكهرين وعلمهاد الهدين بتجديهد علهم الكهالم وتطهوير ومقوالتهه،
ويمكن التمييز فا هها اسطار  -تمييزا منهج ّيا  -بين

وتين نهادى األوّ ل بالتجديهد مهن داخهل خطها التقريه

الهو تأالهس ب هفة واضهحة مهع جماعهة التقريه بالقهاهرة وههو

هوت لهم ي هرّ ل  -علهى جرأتهه  -باعتزامهه

التجديد مشروعا ومنهجا وغايهة ،بهل اكتفهى بالتجديهد الضهمنا ال هامت والهنرى مالمحهه فها القالهم اسجرااها
المتعلّق بمقاالت مجلتا رالالة اسالالم ورالالة التقري  ،أمّا ال وت الثانا فكان ينشط خهار إطهار جماعهات
التقري

ولك ّنه كان بدوره يخدم التقري

بطريقة أو بأخرى من خالله ت ريحه بضرورة تجديد علهم الكهالم أو

 14دبٕ دايض انيؼان ،ٙانًُمظ يٍ انٌالل ،يكتلة األَجهٕ يوغٚة ،انماْغة ،1962 ،م  ،132تذمٛك ػلض انذهٛى يذًٕص
َٔ 15نّ تؼغٚفّ انلٓٛغ انًتضأل ب ٍٛانُّاؽ مه علم يتض ّمه الحجاج عده العااددي االسدالمية االيماويدة لاة لّدة العاليدة يالدر ّ علدع الميتيعدة المىحدر يه دز
االعتاا ات عه مذاهب اليلف يأهل اليىّةم (ػلض انغدًاٌ بٍ سهضٌٔ ،انًم ّضية ،صاع انجٛم ،بٛغٔت ،ص.ت) ،م 507
 16يٍ للٛم يا طْ سن ّٛانتٓإَ٘ (يذًض ػه ٙانفاعٔل )ٙف ٙاهّالدات كلاا انفُإٌ ،م م  ،23-22انتٓاإَ٘ يٕؿإػة كلاا اهاّالدات انفُإٌ،
يكتلة نلُاٌ َاكغٌٔ ،1996 ،تذمٛك ػه ٙصدغٔج ،تؼغ ٚػلض هللا انشانض٘ (( ،)2+1ؿهـهة يٕؿٕػات انًوّهذات انؼغبٛة ٔاإلؿاليٛة).
 17يذًض ػلضِ ،عؿانة انتٕدٛض ،صاع انكت انؼهًٛة ،بٛغٔت ،1986 ،م 4
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إيجاد علم كالم جديد يحقق للماللم إنالانيته المفقودة فا كت الجدل والخالفيات وتبادل الالبا
والتكفير المضاد ،وفا ههها اسطهار يههه

بعه

ال ّدارالهين 18إلهى أنّ أوّ ل مهن ألّه

والتهم والتكفيهر

كتابها بعنهوان لا عفلتجسعالفل

تججدٌدل هو شبلا النعمانا 19أحد علماد اسالالم فا الهند وترجمه إلى الفارالية محمد تقا داعا كيالنا وطبع
الـههـنة  1329هههـ1911 /م تحههت العنههوان نفالههه ،ويبههدو أنّ هههها الكتهها اله ّ
هيؤثر الحقها فهها مف ّكههرو إيههران وفهها
مشهدها الثقافا ب فة عامّة .20ومهر ّد ههها التهأثير جهرأة

هاحبه إه اعتبهر أنّ لا عفلتجسعالفلتجقعدٌفلٌعةعىلففحعثل

تجعقخددلتإلعالمٌ لو.ل فهخطلتجخصتفلسخةطلد دسالا ىلتجعقخددلفق لفٌةمخلٌج يلتجدأسٌدلهذتلتجٌتفلا ىلتوفعخدل
توخالقٌ لتتجدخ ٌخٌ لتتالجدمخاٌ لفًلتجدٌ .لحٌثلدعدف لهذهلتجمعخد لم.لتخدصعخ
ويبدو أنّ هها الكتا االتطاة أن يجمع بين هاكرتين فا مشهد فكروّ طري

لا عفلتجسعالفلتججدٌعدل

هاكرة ال ّنية ّ
مثلها

21

اح الكتها

وأخرى شهيعية تجلّهت فها الترجمهة بكه ّل خلفياتهها الثقافيهة ،ولههل انتشهرت دعهاوى لتجديهد الكهالمل أو لالكهالم
الجديدل فا مختله

أنحهاد العهالم اسالهالما بكه ّل أطيافهه ومدارالهه الفكريهة فتحه ّدث حالهن حنفها عهن ضهرورة

التجديد ،إه ردد فا إحدى محاوراته لالل عد ٌال .ل دخ لفًلا فلسالفلجدٌدلدت.ل .ل اعٌشلتجع عفلسخفٌع لفعًل
تجعالقخطلتجدتجٌ لتتجع تفلتجعٌخعٌ لتتالجدمخاٌ لتتجع تفلتجع تسٌ لتم.ل فل ا

لتجدجخ بلتجف

ٌ لم.لخال ل

تودبلتتوم خ لتجعخمٌ لتتج ع لتس لمخلٌعف لا.لتجدجخ بل 22وأثار هها المجال فضول عدد كبير من المفكرين
الماللمين 23فألفوا كتبا تد ّل على وعا حقيقاّ بأهمية التجديد فا مجال علم الكالم اسالالما ،وهها الهوعا هاتهه
النجده بطريقة مختلفة عند رواد التقري بداية من مقاالت مجلّة لرالالة اسالالمل.

 18طْ ْظا انًظْ ػهٗ ؿلٛم انًثال سبغاْٛى انلضٔ٘ ف ٙكتابّ مػهى انكالو انجضٚضَ :لأتّ ٔتّ ّٕعِم ،صاع انؼهى بٛغٔت ،2002 ،م م 68-66
 19كله ٙدل ٛهللا بٍ ؿغاج انضٔنة انُؼًاَ ،ٙيٍ عّٔاص اإلهالح انض ُٙٚف ٙانُٓض ،تٕف ٙؿُة (ْ1332ـ1914 /و)
ًٚ 20كٍ االؿتفاصة فْ ٙظا انًجال يٍ كتاي مانًلٓض انثماف ٙف ٙسٚغاٌ :ػهى انكالو انجضٚض ٔفهـافة اناضٍٚم ،ػلاض انجلااع انغفااػ ،ٙصاع انٓااص٘ نهّلاػاة ٔانُلاغ
ٔانتٕػٚغ2002 ،
 21دسظَا انلاْض َمال ػٍ سبغاْٛى انلضٔ٘ ،ف ٙكتابّ مػهى انكالو انجضٚضَ :لأتّ ٔتّ ّٕعِم ،م م 68-67
 22يٍ دٕاع دجغتّ يؼّ يجهّة انًُّهك ،انهلُاَٛة ف ٙػضصْا  ،120بٛغٔت م 73
َ 23ظكغ ػهٗ ؿلٛم انًثال ْظِ انًذأالت بذـ تاعٚز ظٕٓعْا:
* ٔدٛض انض ٍٚانشاٌ ،تجضٚض ػهٕو انض - ٍٚيضسم نتوذٛخ يـاع انفمّ ٔانتوٕ

ٔػهى انكالو ٔانتؼهٛى اإلؿالي ،ٙصاع انوذٕة1998 ،

* ٍّ ػلض انغدًٍ ،ف ٙدهٕل انذٕاع ٔتجضٚض ػهى انكالو ،انًغكؼ انثماف ٙانؼغب2000 ،ٙ
* ػلض انجلاع انغفاػ ،ٙػهى انكالو انجضٚض ٔفهـفة انض ،ٍٚصاع انٓاص٘ نهّلاػة ٔانُلغ ٔانتٕػٚغ2002 ،
* سبغاْٛى بضٔ٘ ،ػهى انكالو انجضٚضَ :لأتّ ٔتّٕعِ ،صاع انؼهى نهّلاػة ٔانُلغ ٔانتٕػٚغ( ،2002 ،انـهـهة :عالم الفليفة يالعر ان)
* يذًض يجتٓض كلـتغ٘ ،يضسم سنٗ ػهى انكالو انجضٚض ،،صاع انٓاص٘ نهّلاػة ٔانُلغ ٔانتٕػٚغ2000 ،
* دل ٛفٛاى ،انتجضٚض انكالي ٙػُض انلٓض٘ انوضع ،يؼٓض انًؼاع

انذكًٛة2006 ،

* يذًض بُٛؼٛق انتجضٚض ف ٙصعاؿة ػهى انتٕدٛض ،صاع انكت انؼهًٛة2007 ،
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