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 :تعريف بدائرة المعارف اإلسالمية: المبحث األول

تعددد ئائددرة المعددارف اإلسددالمية  اددش مقلددف اسإلطددراهذ   دد  اإل ددال  وادد ا    

العددئ الببيدر مدس  سدا يس المقإلطدرهيس المقدااميس       : يرجع ألسدبا  مإلعددئة ما دا   

في ا، وكبر حجم ا، وتاوع المعارف في ا، واسإلمرارية إخراج ا، وتعددئ لاات دا،   

حيث خرجت باإلنج يزية والفرنقية واأللمانية، وترجمدت إلد  العربيدة واألرئيدة     

إلطدراهذ لد ا ي يقدإلااذ  ا دا     والإلركية وغير ذلك، وتعد بحق خالصة الفبدر اإلس 

 . ي باحث فذ   ش ايسإلطرا 

وهددد رددعر المقإلطددرهوؤ فددذ مددقتمرات ش الدوليددة بالحاجددة إلدد  ئائددرة معددارف  

أل ددالا العددر  واإلسددالا لبددذ تجمددع رددإلان ئراسددات ش  ددا ش بال اددان الدد ال           

  (1)ا وك فوا اوتقما1981واأللمانية واإلنج يزية والفرنقية، فد وا إلي ا فذ ساة 

بإنطائ ا ومطبعة ليدؤ بإصداراا، واسإلعيس بالمجدامع ومقسقدان نطدر الع دش فدذ      

 .(2) وروبا ها بة لإلنفا    ي ا

ا ومس  وائل مدس بدائر ب دا اوتقدما، وحدرر الدراسدان       1891بد  تأليف ا ساة 

، ثددش حددل مح دد  فيمددا بعددد (3)المإلع قددة بالفالفددة الع مانيددة وفددار  وال اددد ال ولاديددة

  . ا1891 اا  (4)فاقاك

، (3)، وافااك(2)، وبوبير(1)، واارتماؤ(5)وتول  تحرير الاقفة األلمانية رائة

، و ردددرف  ي ددداج   ددد  جميدددع (4)وتددول  تحريدددر الاقدددفة الفرنقدددية ريايددد  باسدددة 

 .(5)األبحا  المإلع قة بطمال  فريقيا، ثش خ ف  ابا  ااري

                                                 

تفددرب بال اددان العربيددة والفارسددية والإلركيددة فددذ ( ا1811 –ا 1911)مقإلطددر  اولادددي  : اوتقددما(  1)

الادزاع حدول العقيددة فدذ     )جامعة  وترخت، و  م ا في ، حصل     الدكإلوراه مس ليدؤ     رسدالإل   

، 1/919انظددر األ ددالا ل زرك ددذ )وانإلفددع   ددواج فددذ المجمددع الع مددذ العربددذ بدمطددق،    ( الااإلسدد

، حددرر فددذ الدددائرة  دددة (198-199، وموسددو ة المقإلطددرهيس لبدددوي 9/111المقإلطددرهوؤ ل عقيقددذ 

 (.. القائيانية، والقالجقة)موائ ما ا 

 .. المقإلطرهوؤ ل عقيقذ ( 2)

 .رر  آسيا كإندونيقيا وماليزيا وغيرااالمقإلعمران ال ولادية فذ جاو  ( 3)

مدس  رد ر المقإلطدرهيس و ك دراش إنإلاجداج، تع دش ال ادة        ( ا1818 –ا 1999)مقإلطدر  اولاددي   : فاقاك (4)

العربية و صبح  سإلاذاج فذ جامعة ليددؤ،  لدف معجمداج ل حدديث الابدوي وترجمدة محمدد فدقائ  بددالباهذ          

المعجدش المف در  ل حدديث الابدوي وادو مدس  ك در         ووضع بمقا دة غيدره ( مفإلاح كاوز القاة)وسماه 

-9/118، المقإلطددرهوؤ ل عقيقددذ  1/998انظددر األ ددالا ل زرك ددذ  )المقإلطددرهيس كإلابددة فددذ الدددائرة،   

مائة مإلاو ة وك يدر مدس كإلاباتد  يرجدع      51، حرر (989-998، وموسو ة المقإلطرهيس ل بدوي 199

 . الطريعة اإلسالمية إل  مصائر ي وئية ونصرانية

ئر  ال اان الطرهية و يس  سإلاذاج فذ جامعة ادامبورب  ( ا1819 –ا 1991)مقإلطر   لمانذ : رائة (5)

كإلا  الطدريعة اإلسدالمية،   : وفذ الجامعة المصرية ثش مديراج لدار البإلع المصرية بالقاارة، مس آثاره

الطبعددة مددائة فددذ الدددائرة فددذ  19، وحددرر (1/151، 118 – 9/119انظددر المقإلطددرهوؤ ل عقيقددذ    )

 . األول   غ ب ا فذ ال اة واألئ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 9 - 

 

الدراسددان فأرددرف   دد  جميددع  (6)وتددول  تحريددر الاقددفة اإلنج يزيددة  رنولددد

 .(7)المإلع قة بالبالئ المإلص ة ببريطانيا ما  دا مصر

ثش   د بالمقاين المفإل فة فذ كل موضوع مس موضو ات ا إلد  مقإلطدرهيس   

 .آخريس يوهعوؤ     ما يبإلبوؤ

و صددديع نطدددا  لجادددة الددددائرة بعدددد الحدددر  العالميدددة ال انيدددة بطدددذ  مدددس   

إلأنفت مددس بعددد  ايضددطرا  وه ددذ   دد  بعددا    ددائ ا فددذ سدداحات ا ثددش اسدد     

، باطر  بعدة جديددة   (2)، وليفذ بروفاقال(1)، وجع(8)نطا ات ا بإرراف كرامرز

                                                                                                                                            

ئر  العربيدة وتعديس  سدإلاذاج ل دا فدذ جامعدة بدرليس،        ( ا1811 –ا 1991)مقإلطر   لمانذ : اارتماؤ (1)

ومديراج لمع د ال اان الطرهية ببرليس، وانإلفع   واج فذ مجامع ك يرة ما ا المجمدع الع مدذ العربدذ    

ؤ وانظدر المقإلطدره  )آؤ، وئراسان  س البدو و س الواابييس، تفقير القر: بدمطق، ل  آثار ك يرة ما ا

مائة لمواهع جارافية فذ آسديا، ووصدف العقيددة     15، حرر فذ الطبعة األول  (111-9/111ل عقيقذ 

 . اإلسالمية بالإلطدئ، و عس فذ ئ اة اإلسالا

رسدالإليس فيمدا    لش  جد ل  ترجمدة ووجددن ترجمدة لمقإلطدر   لمدانذ باسدش سدالموؤ بدوبير نطدر         : بوبير (2)

 (. 9/119انظر المقإلطرهوؤ ل عقيقذ )ورا  الطبيعة ل ب  وانذ ولش  جد ل  سوى ذلك، 

 . لش  جد ل  ترجمة (3)

تفددرب مددس مدرسددة ال اددان الطددرهية ببدداري ،  ( ا1891 –ا 1911)مقإلطددر  فرنقددذ : ريايدد  باسددي  (4)

في ددا  ي دداج الحبطددية والإلركيددة   ليدد  تدددري  العربيددة بمدرسددة الئا  الع يددا بددالجزائر وئر     إو سدداد 

ا، 1891  مقتمر المقإلطرهيس فدذ الجزائدر سداة     والبربرية، كإلع فذ مجالن اسإلطراهية  ديدة ور

 ياإل  وزارة الفارجية هاصالج ل ا فذ الجزائدر وانإلفدع   دواج فدذ مجدامع ك يدرة ولد  آثدار بالعربيدة          

انظدددر )ربدددذ هبدددل اإلسدددالا،  والبربريدددة والحبطدددية، كإلدددع  دددس المقددد ميس فدددذ الصددديس والطدددعر الع    

مدائة  دس    91، حرر فدذ الددائرة فدذ الطبعدة األولد  وال انيدة       (1/151، 1/919المقإلطرهوؤ ل عقيقذ 

 . الار  العربذ والبربري وهد ذا م اع اإلماا مالك ووصف  بالإلطدئ وك لك المرابطيس والصوفية

قددد ميس تاريفددداج و ئبددداج تفصدددد بدراسدددة الم( ا1891 –ا 1981)مقإلطدددر  فرنقدددذ : اادددري باسدددي  (5)

انظدر  )واجإلما اج،  ديس مدديراج لمع دد الدراسدان الع يدا بالربدا ، تحدد   دس الادر  وخاصدة الثدار،            

لدش  جدد لد  كإلابدان فدذ الددائرة ولع د         ( 199، مقإلطدرهوؤ لاد ير حمدداؤ    1/998المقإلطرهوؤ ل عقيقذ 

مس هبي إل       ثدر خطدأ   الرجل المطروئ ) ررف مس غير  ؤ يبإلع، ووجدن ل  خارج ا كإلا  وفي  

اادري  : ، انظدر اإلسدالا  ( و جرا يجد نفقد  فدذ وضدعية بائقدة واد ه كاندت حالدة محمدد فدذ فإلدرة مدا           

 . ن. . ترجمة ب يج رعباؤ إصدار  ويدان بيرون ئ 91-91باسي  

تع دش فدذ بريطانيدا وئر     ( ا1819 –ا 1911)مقإلطدر  ومدقرإ إنج يدزي مطد ور     :  رنولد توما  (6)

ذ  ال اد ثش فذ بريطانيا  سإلاذاج فذ تدري  الدراسان العربية فذ مدرسة ال ادان الطدرهية   فذ   يبره ف

الددد وة إلدد  )ر فددذ كإلاباتدد  الإلعصددع لدد  كإلابدد  المطدد ور   ددفددذ لادددؤ ثددش  ميددداج ل ددا إلدد  وفاتدد ، لددش تظ 

، 9/81انظددر األ ددالا ل زرك ددذ    )وتددرجش إلدد   دددة لاددان  إ ددر فيدد  إ جابدد  باإلسددالا،        ( اإلسددالا

، حرر فذ الدائرة فذ الطبعدة األولد    (199، ومقإلطرهوؤ لا ير حمداؤ 9/91قإلطرهوؤ ل عقيقذ والم

 . مائة مإلاو ة 11

 .1/151المقإلطرهوؤ ل عقيقذ (  7)

 مددل ترجمدداؤ ل قددفارة ال ولاديددة فددذ السددإلانة،     ( ا1811 –ا 1981)مقإلطددر  اولادددي  : كرامددرز (8)

ؤ، ثش خ ف فاقاك   د  كرسدذ العربيدة في دا لد  بعدا       و يس  سإلاذا ل إلركية والفارسية فذ جامعة ليد

، حدرر فدذ   (9/191انظر المقإلطدرهوؤ ل عقيقدذ   )البإلع والمقاين فذ الإلاريخ والجارافيا والطريعة، 

مددائة جارافيددة وتاريفيددة وي يظ ددر مددس كإلاباتدد  الإلعصددع بددل ات ددش      15الطبعددة األولدد  مددس الدددائرة   

سدد يماؤ  19/119خ الع مددانييس، انظددر الدددائرة األولدد   المصددائر األوروبيددة بعدددا اإلنصدداف فددذ تدداري 

 . القانونذ
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ع، ـدـ الة جـ ت اسإلقد ـا وهبد 1811ة ـدـ ا ثش اجإلمعت فذ رومدا سا 1811ماقحة ساة 

ثش  (5)، وبرنارئ لوي (4)ورار بيال (3)ونة مس راختـة الإلحرير مبـفأصبحت لجا

 .اؤ مع بقا  ال دف قد بعد ذلك ئوران تإلاير في ا ال ج

 .ا1819 لف ئوير يسإلبمال ا ساة  11وكانت مقسقة روكف ر ماحإل ا 

ا بال ادددان الددد ال ، 1819 –ا 1811فالطبعدددة األولددد  صددددرن خدددالل األ دددواا 

 .(6)ا1855ا 1811وال انية باإلنج يزية والفرنقية فقط 

 : اذ (7)وهد  ربت ئائرة المعارف فذ ثال  إصداران

                                                                                                                                            

، ولد فذ اإلسبادرية وتع دش  (ا1851 –ا 1981)مس  كبر مقإلطرهذ إنج إلزا فذ وهإل ، : اام إلوؤ جع (1)

فذ إنج إلرا، وترحل فذ الدول العربية  مل  سإلاذا ل عربية فذ اكقدفورئ ثدش اارفدارئ األمريبيدة  ديس      

اددوي المصددري و  ددواج فددذ المجمددع العربددذ بدمطددق وبادددائ، كإلاباتدد  فددذ غايددة     ددواج بددالمجمع ال 

الفطورة، حيث كإلع فذ الإلاريخ اإلسالمذ والم ااع اإلسالمية وحاول  ؤ يرئ كل تقدا فدذ اإلسدالا   

انظددر المقإلطددرهيس لبدددوي )إلدد  المقدديحية، كمددا حدداول  ؤ يددرئ األئ  العربددذ إلدد  ال قافددة اليونانيددة،   

 159ة ر، حرر فذ الطبعة ال انية مدس الددائ  (1/159، 119-9/198طرهوؤ ل عقيقذ ، المقإل191-191

 . مائة  غ ب ا تراجش مإلاو ة وهد كإلع مإلاقصاج ألبذ  بيدة رضذ اهلل تعال   ا 

ولددد فددذ الجزائددر وتفددرب فددذ ك يددة ( ا1811 –ا 1981)مقإلطددر  ي ددوئي فرنقددذ : ليفددذ بروفاقددال (2)

يس ضددابطاج فددذ الطددسوؤ اإلسددالمية بددالمار  ثددش  سددإلاذاج بمع ددد   الئا  في ددا، ارددإلر  فددذ الحددر  و دد 

الدراسدان الع يدا بالربدا  ثدش مدديراج لد ، ندال الددكإلوراه فدذ لادة هبائدل ردمال المادر ، ك فإلد  حبومإلدد                

بم اا بيس لادؤ والقداارة والقدد  وئمطدق، كداؤ ك يدر ايردإلاال بالمفطو دان العربيدة، كدوف    د            

بأوسمة  ديدة، و  وية مجمعان  دة ما ا المجمع الع مدذ العربدذ    ج وئه فذ الحر  وايسإلطرا 

= ، والمقإلطدددرهوؤ ل عقيقدددذ9/11انظدددر األ دددالا ل زرك دددذ  )بدمطدددق، والمجمدددع ال ادددوي بالقددداارة،  

مددائة فددذ كددال الطبعإلدديس  ددس الماددر  العربددذ و سددبانياج وي     19، حددرر فددذ الدددائرة  (1/981-199=

 . يظ ر مس كإلابات  الإلعصع

، تفرب فدذ جدامعإلذ برسدالوا وليبدزيج     (ا1818 –ا 1899)مقإلطر  ي وئي  لمانذ : راخت يوسف (3)

و يس  سإلاذا فذ جامعدة فرابدورب، ثدش الجامعدة المصدرية ثدش ئر  فدذ الجزائدر وتجدا  بالبريطانيدة           

وئر  فذ هقش الدراسان اإلسدالمية باكقدفورئ، ثدش ليددؤ ثدش كولمبيدا بأمريبدا إلد  وفاتد ، انإلفدع فدذ            

انظددر األ ددالا  )ة ما ددا المجمددع الع مددذ بدمطددق، ارددإل ر بدراسددة الإلطددريع فددذ اإلسددالا،      مجددامع  ددد 

 19، حددرر فددذ الطبعددة ال انيددة مددس الدددائرة  (151-9/118، والمقإلطددرهوؤ ل عقيقددذ 9/911ل زرك ددذ 

مائة  س الطريعة م يسة بالإلعصع والحقد وادو مدس  ك در البإلدا  المطدببيس فدذ نبدوة الابدذ صد   اهلل          

وهدد ات مد  فدذ  ددا العددل فدذ توزيدع األمدوال و ؤ الزكداة  رف دا الابدذ صد   اهلل   يد                  ي  وسد ش، 

وس ش مس ي وئ المدياة، كما ااجش ك ير مس فق ا  المق ميس كالطافعذ والحااب ة وابس تيميدة وابدس القديش    

 . وااجش ئ وة الطيخ محمد بس  بدالواا 

، ئر  ال ادة العربيدة والبربريدة فدذ الجزائدر ثدش       ا1811مقإلطر  فرنقذ ولد فدذ الجزائدر   : رار بال (4)

ئكإلوراه الئا  مس باري  تق د  دة مااصع   مية فذ مراكش ثش القربوؤ ثش مديراج لققدش الدراسدان   

انظددر )اإلسددالمية فددذ بدداري  لدد  آثددار تقددار  ايربعمائددة فددذ المجددالن الع ميددة وئائددرة المعددارف،       

 . مائة غالب ا  س األئ  11لطبعة ال انية مس الدائرة حرر فذ ا( 115-1/111المقإلطرهوؤ ل عقيقذ 

ا، ئر  الدراسددان الطددرهية ب ادددؤ ثددش ئر   1811مقإلطددر  إنج يددزي ولددد فددذ سدداة  : برنددارئ لددوي  (5)

بجامعات ا واو   و فذ ك ير مس الجمعيدان والجامعدان األوروبيدة المعايدة بالدراسدان الطدرهية لد         

، حرر فدذ الددائرة فدذ    (1/159، 111-9/111طرهوؤ ل عقيقذ انظر المقإل)كإلابان  دة  س اإلسالا، 

 . مائة غالب ا  س الطاا ولش  جد ل  في ا ما يدل     الإلعصع  و ضده 11الطبعة ال انية 

 .(1/159)المقإلطرهوؤ ل عقيقذ ( 6)

ة ثدش  الددائرة ثدش رهدش اإلصددار ثدش الجدز  ثدش الصدفحة ثدش المدائ          :  اد الاقل مس الدائرة يبإلع فذ ال امش (7)

 . الباتع
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ا فددذ خمقددة  طددر  1811هددد بددد  إخراج ددا فددذ سدداة   و :اإلصدددار األو  -1

مج داج، كل مج د يقار  خمقدمائة صدفحة اردإلم ت   د  مدوائ مدس حدرف        

(  ارفذ بارا)األلف حإل   جزا  مس حرف العيس، وبالإلحديد انإل ت بمائة 

 .و بعإل ا ئار الفبر بالقاارة

ا فذ سإلة  طدر مج دداج   1818وهد بد  إخراج ا فذ ساة  :اإلصدار الثاني -9

مج د يقار  سإلمائة صفحة، وارإلم ت مس حرف األلف وحإل   جزا   كل

د ـواذ مطإلم ة   د  مدا وجد   ( دا بفشـخ)مس حرف الفا ، وانإل ت بمائة 

 :ديدة بالرمزـافة فذ الطبعة الجــرة األصل ورمزوا ل موائ الم ـفذ الدائ

.)+( 

مدائة   1819كاتباج، حدرروا   191وهد ب غ  دئ كإلا  الدائرة فذ ك إلا الطبعإليس 

وهددد جع ددت كددل مددائة رمددزاج مقددإلقالج نظددراج يخددإلالف المددوائ والبإلددا  فددذ ئائددرة     

 .المعارف

وهددد   ددق المإلرجمددوؤ وبعددا الف ددال    دد  كددال الطبعإلدديس تع يقددان مفيدددة    

وتابي اج     بعا األخطا  وبقذ ك يدر مدس المالحظدان الإلدذ لدش يع دق   ي دا  و        

 .  ق   ي ا تع يقان غير كافية

ادـ  1119 صدره مركز الطدارهة لإلبدداع الفبدري سداة     : الثاإلصدار الث -1

ا، بالإلعاوؤ مع ايسة البإلا  المصرية وفذ اد ا اإلصددار تدش  مدل     1889

 : التذ

اي إلمائ     اإلصداريس األوليس المإلرجميس بمدا في مدا مدس تع يقدان مدع       -  

المددوائ والمع ومددان والإلع يقددان األهددل  اميددة،  و لبون ددا  بعددااخإلصددار 

ة ل قرآؤ البريش  و لطفد الابذ ص   اهلل   ي  وس ش، وهد بقدذ  غير يئق

 119مج ددد كددل مج ددد هرابددة  99مالحظدان ك يددرة لددش تحدد ف وهددد  خدد ن  

 .صفحة

تمت ترجمة ما بقدذ مدس الددائرة مدس حدرف العديس إلد  حدرف اليدا  مدع            -  

اخإلصددار لب يددر مددس المددوائ األهددل  اميددة، مددع إضددافة بعددا الإلع يقددان        

 .مج د 19مج دان فأصبح المجموع  19الجديدة، وهد ب ات 

ل إي فدذ  اإلصدار ال الث لبوند  األردم   نوهد  دن إل  ت ك الطبعان وا إلمد

فدذ اإلصدداريس األول وال دانذ لبون مدا اخإلصدرن مدس        مواضع ه ي ة ي توجد إي

كما سأرير فذ ال امش بعدد الصدفحان إلد  كاتدع      .اإلصدار ال الث ونب ت   ي ا

 .المائة إذا وجد
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 : تعريف المعإلزلة: المبحث ال انذ

فذ البصرة فذ بداية القرؤ ال انذ ال جري     يد واصل بس المعإلزلة نطأن 

، والمعإلزلة اسش لفرهة هدمت العقدل   د  الاصدوو، وجمعدت بديس  ددة       (1) طا 

تعطيل األسما  والصفان، وإخراب  فعال اإلنقاؤ مس هدر اهلل، : انحرافان  ام ا

وإلدزاا المدول  سدبحان  بإنفداذ و يدده كمدا يافد         ائر فذ الاار، وتف يد  صحا  البب

و دددده، والفدددروب   ددد  الدددوية تحدددت مقدددم  األمدددر بدددالمعروف والا دددذ  دددس     

ولي  يقإلحق  حد ما ش اسش اي إلدزال حإلد    ”: وغير ذلك، هال الفيا . (2)المابر

الإلوحيدددد، والعددددل، والو دددد والو يدددد،  : يجمدددع القدددول باألصدددول الفمقدددة وادددذ 

زلة بيس المازلإليس، واألمر بالمعروف والا ذ  س المابدر، فدإذا اكإلم دت فدذ     والما

 . (3)“اإلنقاؤ ا ه الفصال الفم  ف و معإلزلذ

سدش فرهدة مدس    ا”:(4)فذ تعريدف المعإلزلدة نجدد مدائة المعإلزلدة     ونجد فذ الدائرة 

 اددش الطوائددف الديايددة نطددأن فددذ البصددرة فددذ الاصددف األول مددس القددرؤ ال ددانذ      

طددأت ش وتدداريف ش وفددره ش ثددش يإلحددد   ددس ن د واصددل ابددس  طددا   يددال جددري   دد

 . فيما بعد الفمقة الإلذ ساأتذ   ي او صول م اب ش 

 ن ش مدرسدة فدذ   دش البدالا والقياسدة تددافع  دس        ” :وفذ مائة لوؤ هال  ا ش

 . (5)الدياية ببراايس  ق ية العقيدة

د مد ا هدال  دا ش  ح  والمعإلزلة كم: يقول (6)نجد  ؤ جارئي  وفذ مائة   ش البالا

رجدال ئيددس فدذ المقدداا األول وفالسدفة فددذ     كددانوااإلسدالا   ضددح فددذ كإلابد    مديس  

ااإلمام ش األساسذ بال د وع فدذ الازا دان والماداإران     ثش بيس  ؤ . المقاا ال انذ

مس  جل حماية العقيدة مس زنائهة ذلك العصر واش مدد و الإلحدرر الفبدري الد يس     

قالنيددة اليونانيددة فددذ فإلددرة  انويددة  و مددس العمو الاسددإلمدوا  فبدداراش مددس المزئكيددة   

 .يحقة

                                                 

ادـ،  111واصل بس  طا  الازلذ البصري،  حد الموالذ و حد الب اا ، او ر   المعإلزلة تدوفذ سداة   ( 1)

 رئه الحقس مس مج ق ، نف  صفان اهلل، وهال بالقددر، والمازلدة بديس المادزلإليس والطعدس فدذ  صدحا         

: ر ،  بدالقاار الباددائي، و والفر  بيس الف(. 118-1/119)تاريخ اإلسالا، ال ابذ، : انظر. ]الجمل

 .99: و بقان المعإلزلة، ل مرت  ، و( 11-1/19)والم ل والاحل ل ط رسإلانذ، . 111

 .111-119: ز والفر  بيس الفر  ل بادائي، و(19-18)الم ل والاحل ل ط رسإلانذ : انظر( 2)

 .(195-191)لفيا  اينإلصار والرئ     ابس الروندي الم حد،  بذ الحقيس  بدالرحيش بس محمد ا( 3)

 .(19/8191)الدائرة ( 4)

 .مورابيا( 99/9919)الدائرة ( 5)

مقإلطر  فرنقذ معاصر، ئر  الف قدفة، واادإلش بالإلصدوف، اردإلر  فدذ معظدش المدقتمران        : جارئي ( 6)

انظدددر . ]ايسإلطدددراهية، حدددرر فدددذ الددددائرة الطبعدددة ال انيدددة ثمانيدددة مدددوائ فدددذ الف قدددفة، و  دددش البدددالا   

 .([991-1/999)يقذ المقإلطرهوؤ ل عق
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 . (1)قوؤ مس احإلراا العقلاط ي – ي المعإلزلة  –ثش  خ  يبيس  ن ش 

يافدذ  ؤ يبدوؤ  صدل الإلقدمية ا إلزالد  مج د        ”: وفذ مائة واصل بدس  طدا   

 . “فذ البياؤ والإلبييس (2) الحقس ا إلمائاج     ما كإلب  الجاحظ

ا  خددالف  اددل القدداة فددذ نقددا  ك يددرة  ك ددر ممددا ويعإلددرف  ؤ واصددل بددس  طدد

 .(3)ذكرن المراجع المإلأخرة

والحق  ؤ المعإلزلة فرهة خرجت بعقائد جديدة محدثدة  دس إجمداع المقد ميس،     

 .وما يدافعوؤ  ا  او  س ت ك العقائد ولي  بال رورة  س اإلسالا

 

                                                 

 .جارئي ( 5151-91/5151)الدائرة ( 1)

كإلابدداج، مددس  89 مددرو بددس  مددر صدداحع الإلصددانيف والفاددوؤ،  خدد   ددس الاظدداا، لدد  هرابددة     : الجدداحظ( 2)

سددير   ددالا الاددبال  ل دد ابذ    : انظددر. ]انفرائاتدد   ؤ اهلل ي يدددخل الاددار  حددداج إنمددا اددذ تجدد    ا  ددا       

(. 19/919)وتداريخ باددائ ل فطيدع الباددائي     . 151:  باددائي، و والفر  بيس الفدر  ل (. 11/191)

الف رسدت، يبدس   . 99-99: و بقدان المعإلزلدة ل مرت د ، و   (. 1/51)والم ل والاحدل ل ط رسدإلانذ   

 .[119-111: الاديش، و

 .(19198-19)الدائرة ( 3)
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 (:الإلوحيد)المعإلزلة وتعطيل صفان اهلل تعال  : المبحث ال الث

وممددا يإلفددق   يدد  المعإلزلددة نفددذ الصددفان القديمددة  صددالج، ”: الط رسددإلانذ هددال

فقددالوا اددو  ددالش ب اتدد ، هددائر ب اتدد ، حددذ ب اتدد ، ي بع ددش وي هدددرة وي حيدداة، و ؤ  

 . (1)“كالم  محد  مف و  فذ محمد

م اع المعإلزلدة فدذ صدفان اهلل تعدال  ادو تعطيدل ت دك الصدفان  دس معااادا           

البدريش وإثبدان األسدما  المجدرئة وجع دوا اد ا المعاد          وتأويل ما ورئ فذ القرآؤ

اددو الإلوحيددد حيددث إثبددان ذان مجددرئة مددس الصددفان وباددا    دد  ذلددك  نبددروا  ؤ   

وسبع ذلك تأثراش بالف قفة الإلذ . (2)يبوؤ القرآؤ كالا اهلل وجع وه فعالج مس  فعال 

تجعددل اإللدد  مجددرئ مددس الصددفان، وكدد لك ز م ددش بددأؤ إثبددان الصددفان يقددإل زا      

الإلطبي ، واو يزا با ل بل ي زا مس هدول ش  ؤ إدواار القدرآؤ البدريش تطدبي  بدل       

َلديسَ  َكمث س ثد ث   }ئل القرآؤ البريش     إثبان الصفان ئوؤ  ي اج   د  نفدذ الإلطدبي     

وا ا م اع الق ف الصالح هبل إ دور المعإلزلدة   . (3){َرذسٌ  َوُاَو الَقمثيُع الَبصثيُر

 . وبعداش

مدائة العقيددة يجعدل المعإلزلدة نقديا المطدب ة فدذ صدفان اهلل         وفذ الدائرة فذ 

كمددا تبدديس الدددائرة  ؤ الج ميددة   (4)وبيددا ش الوسددط واددو إثبددان الصددفان بددال كيددف  

 . (5)والمعإلزلة ر وا فذ القول بف ق القرآؤ

وفدذ  . (6)ويبيس  ؤ سبع ا إلاا  المأموؤ ل  ا القول إنمدا ادو ألسدبا  سياسدية    

اد ا القدول بدأؤ المدأموؤ اسدإلال فبدر المعإلزلدة كحدل          مائة المدأموؤ يفقدر الباتدع   

وسط يرضذ الع وييس والمدوالذ بدل وبعدا القداة وليعدوئ إلد  الف قدفة اليونانيدة         

بدل مس الإلرا  الفارسذ، مع  ن  يقول بعد ذلك  ؤ المأموؤ يع ش  ؤ بعدا  فبدار   

 .(7)آؤالمعإلزلة تعد مس الزندهة  اد الفق ا  والمحدثيس ال يس يعارضوؤ خ ق القر

 .(7)آؤالقر

وفذ مائة الج مية ال يس  نبروا  سما  اهلل وصفات  يأتذ الباتدع بالإلطداب  بديس    

 . (8)الج مية وبيس المعإلزلة

وفذ مائة اهلل سبحان  كما ي كر  ؤ سبع إنبار الصفان مس المعإلزلة إنمدا ادو   

 . (1)الاز ة الف قفية

                                                 

 .(1/18)الم ل والاحل ل ط رسإلانذ ( 1)

وانظدر الماادذ فدذ  بدوا      . 119: والفدر  بديس الفدر ، و    .(11-1/18)الم ل والاحدل ل ط رسدإلانذ   ( 2)

 (.5/1)العدل والإلوحيد ل قاضذ  بدالجبار 

 .(11)سورة الطورى، آية ( 3)

 .(91/5119)الدائرة ( 4)

 .(91/5111)الدائرة ( 5)

 .ولش( 91/9919)الدائرة  (6)

 .(9819-99/9815)الدائرة ( 7)

 .قمري وانمونإل( 11/99)ال انذ اإلصدار الدائرة ( 8)
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 .ماكدونالد( 1/919) الدائرة اإلصدار ال انذ( 1)
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 :  صول ش األخرى: المبحث الرابع 

خددراب  فعددال ئ المعإلزلددة الفمقددة، وم فصدد  إالقددول بالعدددل اددو إحدددى مبددائ 

، وذلدك بدد وى   ركاؤ اإليماؤ ل ا يقدموؤ بالقدريدة   حد   البطر مس القدر ال ي او

تازي  اهلل سبحان  وتعال   س  فعال الطر، و ن  ي يظ دش  حدداج، ف دذ  فعدال ش الإلدذ      

 . (1)    الجبرية فعلواو رئ . يع ب ش   ي ا ي فع   سبحان 

ذلك فذ مقبة الر  سبحان  ي تازي   حيث  خرجوا رذ  مدس  ووهعوا بقبع 

مف وهات  وإؤ الطر يقع رغماج  ا  وهد اخإل ف المعإلزلة فدذ تفاصديل بدد إل ش إلد      

 .  هوال  ديدة

و صدول  ”وهد جا  فدذ الددائرة فدذ مدائة المعإلزلدة مدا يطدير إلد  اد ا األصدل           

يابدروؤ فيد  القددر    م اب ش الفمقة فدذ الصدفان والقدرآؤ ثدش هدول ش بالعددل الد ي        

ولبس يالحدظ  ند  يجع  دش فدذ اد ه المقدألة مقابدل         (2)“وي بإلوؤ هلل  ي اج كل حقس

 . الجبرية ئوؤ اإلرارة إل  مس ي بت القدر ئوؤ الجبر

كما جا  فذ الددائرة الددفاع  دس األردا رة مقابدل اجدوا المعإلزلدة، ففدذ مدائة          

وؤ   دد   اددل القدداة   كإلددا  المعإلزلددة يأخدد   ”: يقددول (3)نجددد مددونإلقمري  الجبريددة

األرعرية خاصدة بدأن ش مدس الجبريدة، وفدذ ذلدك القدول مجافداة ل واهدع كمدا يحدظ            

الط رسددإلانذ بحددق ذلددك  ؤ األرددا رة ي بإلددوؤ ل عبددد كقددباج فددذ الفعددل وإؤ كددانوا       

 . (4)يابروؤ حرية اإلرائة

ولش يطر إل  م اع الق ف هبدل األردعرية وبعدده مدس إثبدان القددر مدع حريدة         

 .البقع اإلرائة ئوؤ

                                                 

والماادددذ فدددذ  بدددوا  الإلوحيدددد والعددددل ل قاضدددذ . 11-18: الم دددل والاحدددل ل ط رسدددإلانذ، و: انظدددر (1)

 .115: والإلبصير فذ معالش الديس يبس جرير الطبري، و(. 9/11) بدالجبار 

 .جمرن( 19/8181)الدائرة ( 2)

محمدد فدذ   : إلطر  إنج يزي معاصر،  ميد هقش الدراسان العربية فذ  ئنبدرة، لد   مق: مونإلقمري وان( 3)

مبة، ومحمد الابذ، ات ش الابذ ص   اهلل   ي  وس ش بالادر والط وانية، و ؤ الوحذ مدس مفإل قد  حدرر    

 .(9/119)المقإلطرهوؤ ل عقيقذ : انظر. ]ب عة  طر مائة فذ الدائرة

 .مونإلقمري وان( 9/9111)الدائرة ( 4)
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 (: المازلة بيس المازلإليس)المعإلزلة واإليماؤ : الفام المبحث 

المعإلزلة يروؤ بالمازلة بديس المادزلإليس لصداحع الببيدرة، فدال ادو مدقمس وي        

كافر، ولبس فاسق وإؤ كاؤ فذ الخرة مف دد فدذ الادار إؤ مدان هبدل الإلوبدة، ف دش        

خرة، كمدا  ؤ اإليمداؤ ي   هريبوؤ مس م اع الفوارب، بل اش م    فيما يإلع ق بدال 

واد ه مدس المقدائل الإلدذ لدش      . يزيد وي ياقد، بل او ردذ  واحدد يدزول بالببدائر    

 . (1)يفإل فوا   ي ا؛ بل اذ  سا  نطو  م اب ش فذ مج   الحقس البصري

و ؤ مدد اب ش فددذ ”ونجددد فددذ مددائة المعإلزلددة فددذ الدددائرة تقريددر ادد ا المدد اع   

وي اع ”: يقول  ي اج (3)كما نجد  ؤ ماكدونالد .(2)“اإليماؤ المازلة بيس المازلإليس

المعإلزلة إل   ؤ صاحع الببيرة إؤ كاؤ مق ماج مصدهاج بق ب  ومان هبل الإلوبة فال 

او بمقمس وي او ببافر، وإنما او فاسق يف د فذ الاار، ويوافق ش الفوارب     

 ؤ القدرآؤ   ثش يحبذ م اع  ال القاة والمرجسة، ثش بيس بعد ذلك.. الحبش األخير 

 . (4)“هرر زيائة اإليماؤ ونقصان 

يقدول فاقداك بعدد  ؤ ذكدر ر ي  ادل القداة فدذ الصداائر          (5)وفذ مائة خطيسة

     ؤ الر ي ال ي يجوز لاا  ؤ نعده ممد الج لرا  المقد ميس مدس    ”: والببائر هال

 ال القاة فذ الصاائر والببائر لش ترض  ا  الفرهإلاؤ المفإل فإلداؤ فدذ اتجاا مدا    

 رد ايخإلالف واما الفوارب والمعإلزلة، ف مدا تقدويؤ  ؤ  اهبدة الببدائر العد ا       

 . “األبدي

كمددا  ؤ المعإلزلددة يددروؤ الو ددد والو يددد، واددو  ؤ اهلل  ددز وجددل م ددزا بإنفدداذ   

 . (6)و يده كما او م زا بإنفاذ و ده، ومس ا ا األسا  نفوا الطفا ة

فذ اداتيس المدائتيس هدد  حقدس      واب ا نرى  ؤ اإليماؤ  اد المعإلزلة ال ي ورئ

 . الوصف

 

                                                 

 .1: و بقان المعإلزلة يبس المرت  ، و. 111: الفر  بيس الفر  ل ادائي، و( 1)

 .جمرن( 19/8181)الدائرة ( 2)

مقإلطر   مريبذ، بريطانذ المولد والاطأة،  ررف     الققدش اإلسدالمذ ب دارفرئ، و نطدأ     : مبدونالد( 3)

،   دو بمجدامع ال ادة العربيدة،     مع زويمر مج ة العالش اإلسالمذ، تع ش العربيدة والعبريدة والقدريانية   

انظددر المقإلطددرهوؤ . ]ا1811يظ ددر مددس كإلاباتدد  الإلعصددع ومحاولددة الطعددس فددذ الددوحذ، تددوف  سدداة  

األ ددددالا : وانظددددر. 159: موسددددو ة المقإلطددددرهيس لبدددددوي، و: وانظددددر(. 115-1/111)ل عقيقددددذ 

 .([9/119)ل زرك ذ 

 .ماكدونالد( 1111-1/1111)الدائرة ( 4)

 .فاقاك( 9/199)ار األول الدائرة اإلصد( 5)

 .(1/11)المااذ فذ  بوا  الإلوحيد والعدل، ل قاضذ  بدالجبار ( 6)
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 : المعإلزلة والعقل: المبحث القائ 

بإلقددديش مددا يروندد   قددالج   دد  الاصددوو المحبمددة مددس  بادد  المعإلزلددة مدد اب ش 

البإلا  والقاة، والمعقوين لدي ش او مدا ورثدوه مدس الف قدفة اليونانيدة، وهدد جدا         

 . قفان اليونانيةفذ الدائرة بياؤ ا ه الاز ة العق ية والإلأثر بالف 

.. لبس المعإلزلدة  قالنيدوؤ بدالمعاذ الصدحيح ل ب مدة      : ففذ مائة المعإلزلة جا 

و ؤ  ي تعارض إاار بيس الاد والعقل يجع تأوي د ، ثدش يوضدح  ؤ المإلب مديس     

 . (1)يأخ وؤ بالعقل  خ اج ئوؤ ذلك

يس وهال المعإلزلة صراحة بإلحبيش العقل فذ الاظر الدياذ، ثدش بد  : وفذ مائة اهلل

 . (2)م اب ش و ن ش غ وا فذ نفذ الصفان بقبع ذلك

وفذ مائة   ش البالا وصف  ئمة المعإلزلدة بعدد ذكدر الفدالف بديس البصدرييس       

والبادائييس جا  فذ الدائرة  ن ش جميعاج يا  وؤ مس ذان معيس اإلل اا الواحد واو 

 . (3)العقل

ي داج إلد  إنبدار    والمااين فذ العقل كما  ن ا  ئن إلد   صدول مد اب ش  ئن     

 . (5)وإنبار ه ة ما ش ل جس (4)بع  ش ل قحر

العق ذ وادو  ؤ  .... .... وتجاوز ذلك إل  الطريعة حيث إ رن لدي ش نظرية 

، مفددالفإل ش لجم ددور فق ددا  األمددة   (6)اسددإلدييج واددو سددابق ل طددرع  .... .... العقددل 

 . ك بالعقلالقائ يس بأؤ مدار الإلب يف فذ ذلك     الطرع، وإؤ كاؤ يع ش ذل

كما إ ر ذلك الا و العق دذ والإلدأثر الف قدفذ فدذ تدراجش  ئمدإل ش ففدذ مدائة  بدو          

وهد ج د  بو ال  يل فذ  ؤ يوفق بيس هول القدرآؤ بدالف ق   : ال  يل جا  فذ الدائرة

مددس العدددا ومدد اع  رسددطو فددذ البددوؤ الدد ي يقددول  ؤ العددالش بعددد  ؤ حركدد  اهلل      

 . (7)هديش

 ن  با  آرا ه الدياية      س  مس جدليان : الدائرةوفذ مائة الاظاا جا  فذ 

 . (8)الف قفة الطبيعية واذ تطإلر  مع مق مان ك يرة مس الف قفة ال اوية الفارسية

 

                                                 

 .جمرن( 19/8185)الدائرة ( 1)

 .ماكدونالد( 1/1991)الدائرة ( 2)

 .جارئي ( 91/5151)الدائرة ( 3)

 .ماكدونالد( 19/1118)الدائرة ( 4)

 .ماكدونالد( 11/1919)الدائرة ( 5)

 .راخت( 99/1188)الدائرة ( 6)

 .كارئفوه( 9/199)الدائرة ( 7)

 .جاؤ فاؤ إ  19/8811)الدائرة ( 8)
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 : تراجم أعالمهم: ابعالمبحث الس

 اد ترجمة  ئمة المعإلزلة و  الم دش نجدد فدذ الاالدع ترجمدة مدع  ادش العقائدد         

 : ومس ذلك 

 . (1) طا  بيس إل  تأسي  المعإلزلة ومفالفإل ا ل قاة فذ ترجمة واصل بس -

مفالفإلد  لمدس سدبق  مدس المعإلزلدة فدذ        (3)يبيس كدارئفوه  (2) وفذ مائة العالف -

إن  الم اع :  دئ مس المقائل ي سيما هول  بقبوؤ  فعال  ال الجاة والاار، وهال

 . (4)لةالعجيع،  جمع     رف       المإلب ميس المق ميس معإلزلة وغير معإلز

 . (6)يبيس  ثر الف قفة     آرا ه (5)وفذ مائة الاظاا -

 

 

 

 ن  معإلزلياج فذ البالا والقياسدة ولبدس م ابد      (7)وفذ مائة الجاحظ يبيس بال -

 .(8)ذلك ي تظ ر   ي   ي سمان  صي ة ويبيس هدرات  المفإل فة

                                                 

 .(19/19198)الدائرة ( 1)

ابددو ال دد يل محمددد بددس حمددداؤ بددس ادد يل العددالف، ر   المعإلزلددة بددالغ فددذ إنبددار الصددفان حإلدد  الع ددش  ( 2)

بمقددائل  دددة، ومددس  كإلابدداج، انفددرئ   19والقدددر، لدد  مادداإران مددع المجددو  والددوثاييس، لدد   ك ددر مددس      

: انظدر . ]ادـ 911انفرائات  هول  ببقا  مقدوران اهلل و جزه  س رئاا، ذكره الط رسإلانذ، تدوفذ سداة   

الف رسدت،  (. 1/18)وانظر الم ل والاحدل ل ط رسدإلانذ   . 191-118: الفر  بيس الفر  ل بادائي، و

 .[ 111: يبس الاديش، و

، ئر  العربيدة وئَرسد ا فدذ المع دد البدداثوليبذ     مقإلطدر  فرنقدذ مإلعصدع ضدد اإلسدالا     : كدارئة فدو  ( 3)

مائة،  عس فذ الدوحذ والقدرآؤ، تدوف      11بباري ،  ا  بالف قفة والإلاريخ، حرر فذ الطبعة األول  

 .([ 918-1/919)المقإلطرهوؤ ل عقيقذ : انظر. ]ا1811ساة 

 .كارئفوه( 199-9/118)الدائرة ( 4)

رهة الاظامية، و حد ريوإ المعإلزلة،  نبر معجدزان الابدذ صد      إبراايش بس سبار الاظاا، تاقع ل  الف( 5)

اهلل   ي  وس ش جمع بيس آرا  الفالسفة والمعإلزلة، ل  هرابة  ربعيس كإلاباج ومما انفرئ بد  هولد   ؤ اهلل ي   

الفدر  بديس   . ]كفدره  بدو ال د يل واإلسدبافذ    .... يقدر     الظ دش والطدر،  ك در المعإلزلدة مإلفقدوؤ   د        

الم دل والاحدل ل ط رسدإلانذ    (. 19/111)وسدير   دالا الادبال ، الد ابذ     . 111: باددائي، و الفر ، ال

 .[118: الف رست، يبس الاديش، و. 18:  بقان المعإلزلة، ل مرت  ، و(. 1/11)

 .(19/8811)الدائرة ( 6)

 مقإلطددر  فرنقددذ معاصددر،ولد فددذ الجزائددر تع ددش العربيددة و خدد  الدددكإلوراه مددس جامعددة بدداري     : بددال( 7)

 ثدر   199وئر  فذ القربوؤ، ثش مديراج لققش الدراسان اإلسدالمية فدذ جامعدة بداري ، لد   ك در مدس        

المقإلطرهوؤ ل عقيقدذ  : انظر. ]مائة فذ الطبعة ال انية مس الدائرة 11 ك راا  س األئ  العربذ، حرر 

(1/111-115]). 

 .بال( 9198-8/9189)الدائرة ( 8)
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ومحاولدة  األ   بو   ذ يبيس غ وه فذ إنبار الصدفان   (1) وفذ مائة الجبائذ -

إل  الإلوفيق بيس ر ي  بي  ور ي  ال القاة ففقدر اد ه الصدفان     (2) ابا   بو اارش

كما سا  المااإرة بيس  بذ الحقس األرعري مع الجبائذ فذ ه ية . (3)ب ا  حوال

ه ددية الصددالح واألصدد ح فددذ ثالثددة  ويئ  حددداما مددان صددايراج والخددر مقمادداج   

: هال.  مان الصاير حإل  ي يبوؤ كافراجوال الث كافراج، حيث هال الجبائذ  ؤ اهلل 

وكدداؤ بعددد ادد ا  ؤ ادددى األرددعري إلدد   : إذا لمدداذا لددش يمددت البددافر صددايراج، هددال 

وادد ا حددق  ؤ األرددعري تددر  .  ريددق الحددق، وصددار مددس  اددل القدداة والجما ددة 

 . اي إلزال واهإلر  مس م اع  ال القاة والجما ة

 . (4)ا ه القصةو ؤ كاتع مائة األرعري مونإلقمري وان يطبك فذ 

 ند  نطدأ بباددائ وإدل ب دا       (6)ذكدر سدإليرؤ   (5) وفذ مائة  بدالجبار ال مددانذ  -

حإل  اسإلد اه صاحع الدري ابدس  بدائ الد ي كداؤ مدس غدالة المعإلزلدة فد اع إلد            

 .(7)ااا  وجع   هاضذ الويية

ترجمدة لد  مدع اإلردارة إلد   ند        فذ  (8)هال بروك ماؤمائة الزمفطري وفذ  -

 . (9)وذكر بالغإل  ومقلفات  المإلاو ةلذ، وفقي ُا لاوياج مإلب ش معإلز

                                                 

جبددائذ مددس راو  المعإلزلددة بعددد العددالف، اتفددق معدد  فددذ  ربعدديس    بددو   ددذ محمددد بددس  بدددالواا  ال ( 1)

: الفدر  بديس الفدر  ل باددائي، و    : انظدر . ]ادـ 191مقألة، انإل ت إلي  رئاسة البصدرييس، تدوفذ سداة    

الف رسدت  . 99-99: و بقدان المعإلزلدة ل مرت د ، و   (. 1/59)والم ل والاحدل ل ط رسدإلانذ   . 191

 .[119: يبس الاديش،  و

 بدالقددالا بددس محمددد الجبددائذ تاقددع إليدد  الب طددمية، مددس المعإلزلددة   دد  سددعة بع ددش البددالا،    بددو اارددش( 2)

، وتدداريخ بادددائ ل فطيددع  (1/59)الم ددل والاحددل ل ط رسددإلانذ  : انظددر. ]اخإل ددف مددع  بيدد  فددذ مقددائل  

: و بقددان المعإلزلددة ل مرت دد ، و . 191: ، والفددر  بدديس الفددر  ل بادددائي، و (11/11)البادددائي 

81. 

 .(8/9199)ئرة الدا( 3)

 .مونإلقمري وان( 1/581)الدائرة ( 4)

 بدددالجبار بددس  حمددد ال مدددانذ، ردديخ المعإلزلددة، وصدداحع الإلصددانيف، فقي دداج، رددافعذ المدد اع، ولددذ    ( 5)

وتدداريخ بادددائ  (. 95/951)تدداريخ اإلسددالا  : انظددر. ]اددـ111اددـ  و 111ه ددا  الددري، تددوفذ سدداة    

 .(11/111)ل فطيع البادائي 

طر  بريطانذ معاصر،  سإلاذ الدراسان الطرهية بإكقفورئ ل  كإلابان ك يدر  دس الفدر ،    مقإل: سإليرؤ( 6)

المقإلطددرهوؤ ل عقيقددذ : انظددر]ومددس كإلبدد  تدداريخ القرامطددة، وتدداريخ المدد ااع والفددر  فددذ اإلسددالا،   

(9/111]). 

 .سإليرؤ( 91/5198)الدائرة ( 7)

ئ ال اة العربية وئر  الإلداريخ اإلسدالمذ،   مقإلطر   لمانذ ومس المب ريس فذ الدائرة،  جا: بروك ماؤ( 8)

و دديس  سددإلاذاج لددعئ  العربددذ فددذ ك يددر مددس الجامعددان األوروبيددة، وانإلفددع فددذ مجمددع ال اددة العربيددة فددذ    

الئا  العربيدة فدذ مج دديس، وتداريخ األئ  العربدذ،      :  ثراج بيس كإلدا  وبحدث، لد     111ئمطق،  حص  ل  

و  العربيددة، ي تظ ددر   دد  كإلاباتدد  الإلحامددل، تددوفذ سدداة  واددو مددس  اددش كإلددع  المقإلطددرهيس وتدداريخ الطددع 

وموسددددو ة (. 119-1/191)والمقإلطددددرهوؤ ل عقيقددددذ (. 1/919)األ ددددالا ل زرك ددددذ " انظددددر. ]ا1811

 .[11-15: المقإلطرهيس لبدوي، و

 .بروك ماؤ( 1198-15/1191)الدائرة ( 9)
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 :  ثراش: ال امسالمبحث 

فذ مائة المعإلزلة يبيس تأثر الزيدية والطيعة اإلمامية بدررا  المعإلزلدة ي سديما    

 .(1)فذ الصفان

وك لك فذ مائة الطيعة يبيس تأثر الطيعة بالمعإلزلدة فدذ  ك در العقائدد باسدإل اا       

 . (2)اإلمامة

 ؤ م اب ش اي إلزال فيما يإلع ق بصدفان   (3)رإلروتماؤمائة الزيدية يبيس  وفذ

 . (4)اهلل ولبا  لش يطر إل  سبع ذلك واو  خ  زيد  س واصل بس  طا 

فذ مائة اإلباضية لدش يد كر تدأثراش بالمعإلزلدة، مدع  ند  ذكدر هدول ش  ؤ القدرآؤ          

 . (5)مف و 

ما  إلد  األردا رة، و هدل    لة فذ مائة الماتريدي هال  ن   هر  إل  فبر المعإلز

 . (6)تأثر بالمعإلزلة ما  باألرا رة وكاؤ معإلزلياج هبل  ؤ ياطق  ا ش

إلددد  تدددأثراش   (7)ماسدددايوؤوفدددذ مدددائة القدددالمية وادددش فرهدددة صدددوفية  ردددار      

 .(8)بالمعإلزلة

وي رك  ؤ المعإلزلة  ثروا بطبل مبارر  و غير مبارر      امة مس يعطدل  

ياضية والزيدية وايثا   طدرية كمدا  ؤ األردا رة    صفان المول  سبحان  مس اإل

والماتريدية  ي اج ممس تأثر ب ش بل كانوا معإلزلة هبل ذلك، وبقذ في ش  ثراج يإل ح 

 . فذ تعطيل بعا الصفان والمبالاة فذ األخ  بالعقل

 

 

 

                                                 

 .جمرن( 19/8181)الدائرة ( 1)

 .رإلروتماؤ( 99/1111)الدائرة ( 2)

مقإلطر   لمانذ مإلفصد فذ الفر ، كإلدع  دس الزيديدة وايسدما ي ية وغيرامدا، حدرر       : رإلروتماؤ( 3)

 .([111-9/119)المقإلطرهوؤ ل عقيقذ : انظر. ]مائة 18فذ الطبعة األول  مس الدائرة 

 .رإلروتماؤ( 15/1189)الدائرة ( 4)

 .(18-1/11)الدائرة ( 5)

 .( 98/9819)الدائرة ( 6)

إلطر  فرنقذ اسإلحل  رض الجزائر تإل م      هولدد زي در،  مدل فدذ القداارة،  داف       مق: ماسايوؤ( 7)

العالش اإلسالمذ، تع ش العربية والفارسية والإلركية واأللمانية واإلنج يزية، حصدل   د  الددكإلوراه مدس     

القوربوؤ  س الحالب، ااإلش بالإلصوف،  يس  سإلاذ كرسذ فذ باري  حإلد  تقا دد ثدش  مدل مقإلطداراج      

. ا1819مددائة فددذ الدددائرة، تددوفذ سدداة     11الفرنقددية فددذ رددسوؤ الطددمال اإلفريقددذ، حددرر    ل حبومددة 

، 159-111: وموسددددددو ة المقإلطددددددرهيس لبدددددددوي، و  ( 919-1/911)المقإلطددددددرهوؤ ل عقيقددددددذ  ]

 .191-951: وايسإلطرا  إلئوارئ سعيد، و

 .ماسايوؤ( 15/1119)الدائرة ( 8)
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 مراجع البحث

 .القرآن الكريم -1

دي محموئ حم. ئ: االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري -2

-ادددـ1198زهدددزو ، ئار المادددار، القددداارة، الطبعدددة، الطبعدددة ال انيدددة،     

 .ا1898

اادددري باسدددي ، ترجمدددة ب ددديج ردددعباؤ، تع يدددق مصدددطف     : اإلسدددال  -3

 .الرافعذ ومحمد جوائ مااية،  بع فذ  ويدان، بيرون، ئ ت

هامو  وتراجش، خير الدديس الزرك دذ، ئار الع دش ل ماليديس،     : األعال  -4

 . ا1891 بيرون، الطبعة القائسة

اإلنإلصار والرئ     ابس الرونددي الم حدد،  بدذ الحقديس  بددالرحيش       -5

  (ن.  . ئ) ، بنبيرب، ئار ها: بس محمد الفيا ، تحقيق

 تاريخ اإلسال ،  -6

 حمد بس   ذ بس ثابت الفطيع الباددائي، ئار البإلدا    : تاريخ بغداد -7

 .العربذ، بيرون، ئ ت

، ئار العاصدددمة، ابدددس جريدددر الطبدددري :التبصدددير فدددي معدددالم الددددين -8

 .اـ1191  ذ الطبل، الطبعة األول ، : الرياض، تحقيق

،   دالا المقإلطدرهيس،   (اإلصددار ال دانذ  ): دائرة المعارف اإلسالمية -9

 د صدراا بالعربية  حمد الطاإلااوي، إبدراايش زكدذ خوررديد،  بدالحميد    

 .ا1811يون ، مراجعة محمد م دي  الا، ئار الفبر، القاارة 

،   دالا المقإلطدرهيس،   (اإلصددار األول ): اإلسدالمية دائرة المعارف  -01

تحت ر اية ايتحدائ الددولذ ل مجدامع الع ميدة،  صددراا بالعربيدة  حمدد        

الطدداإلااوي، إبددراايش زكددذ خورردديد،  بدالحميددد يددون ، ئار الطددعع،      

 .ا1818القاارة 

، مركدددز الطدددارهة (اإلصددددار ال الدددث) :دائدددرة المعدددارف اإلسدددالمية  -00

 -ادددـ 1119إلعددداوؤ مدددع ايسدددة البإلدددا  المصدددرية،   لإلبدددداع الفبدددري بال 

 .ا1889

محمد بس  حمد ال ابذ، تحقيق رعيع األرنقو  : سير أعال  النبالء -19

 -اددددـ 1191وآخددددروؤ، مقسقددددة الرسددددالة، بيددددرون، الطبعددددة األولدددد  

 .ا1891
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 حمدد بدس الحقديس بدس المرت د ، تحقيدق سوسدداة       : طبقدا  المعتزلدة   -03

فراندددز ردددإلايار : باددداؤ، الااردددرئيف دددد ف دددزر، الطبعدددة ال انيدددة، بيدددرون ل 

 .ا1895-1195فيقبائؤ، مبإلبة الحياة ، بيرون، لبااؤ 

 بدددالقاار بددس  دداار البادددائي، تحقيددق محمددد   : الفددرق بددين الفددرق  -04

 .(ن.  . ئ)محيذ الديس  بدالحميد، ئار المعرف، بيرون، 

ابس الاديش، ئار المعرفة ل طبا ة والاطر، بيرون، لبااؤ، : الفهرست -11

 .(ن.  . ئ)

نجيدددع  قيقدددذ، ئار المعدددارف، بيدددرون، الطبعدددة     : المستشدددر ون -06

 .الرابعة، ئن

ند ير حمدداؤ، مبإلبدة    : مستشدر ون، سياسديون،جامعيون،معمعيون   -07

 .ا1899اـ، 1199الصديق ل اطر، الطائف، الطبعة األول  

القاضددذ  بددددالجبار، وزارة  : المغنددي فددي أبدددوا  العددد  والتو يدددد    -08

 (ن.  . ئ)ال قافة واإلررائ، مصر 

محمد بس  بدالبريش الط رسدإلانذ، تحقيدق محمدد سديد      :الملل والنحل -09

 .ا1899اـ، 1199كيالنذ، ئار لمعرفة، بيرون، 

 بدددالرحمس بدددوي، ئار الع ددش ل ماليدديس،     :موسددوعة المستشددر ين  -21

 .ا1898 ،بيرون، الطبعة ال انية
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 ف ر  الموضو ان

 الصفحة البيـــــــــــــــــــــــــــاؤ

 1 تعريف بدائرة المعارف اإلسالمية: األول المبحث

 5 تعريف المعإلزلة: المبحث ال انذ

 8 المعإلزلة وتعطيل صفان اهلل : المبحث ال الث

 11  صول ش األخرى: المبحث الرابع

 11 المعإلزلة واإليماؤ : المبحث الفام 

 11 المعإلزلة والعقل: المبحث القائ 

 11 عإلزلةتراجش   الا الم: المبحث القابع

 18  ثراش     الفر  األخرى: المبحث ال امس

 91 المراجع

 91 الف ر  
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