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 الفصل األول
 بحوث مميدة 

 مباحث :  خمسة وفيو 
 المبحث األول : تعريف المدارس الكالمية

 المبحث الثاني : بدايات المدارس الكالمية وتطوراتيا 
 المبحث الثالث: كيف ندرس المدارس الكالمية 

 موقفنا من المدارس الكالميةالمبحث الرابع : 
 المبحث الخامس : نظرة عامة )حديث االفتراق( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 )المحاضرة األولى ( 
 المبحث األول 
 االسالمية التعريف بالمدراس الكالمية

 تمهيد:
الكالمية في عصر التدوين في القرن الثاني اليجري ، وشكل كل منيا تيارًا في  تبمورت اإلتجاىات

األمة اإلسالمية، لو زعماؤه وأتباعو ، ووضع عمماء كل اتجاه اصوال ومعالم ميزت طريقيم عن 
 غيرىم ، وبذلك تكونت المدراس الكالمية .

ن يقصد بيا طريقة ينتيجيا المتكمم ، وال يراد بالمدرسة الكالمية بناء يتدارس فيو عمم الكالم ، ولك
 فيأخذىا عنو غيره ، ويتابعونو عمييا ، وبذلك تصبح تيارًا  ومسمكًا ُيْعَرُفون بيا دون غيرىم .

 أوال : لماذا استعمل مصطمح مدرسة ؟
 استعمل مصطمح مدرسة في مقابل االتجاه أو المذىب أو الفرقة.

يفضل استعمال مدرسة عمى اتجاه ألنيا أكثر تدقيقًا في ضبط التوجو الفكري الذي  تحددت -
 سماتو عمى أيدي اتباعو . 

 تم استبعاد  كممت مذىب ألنو غالبًا يطمق عمى المذىب الفقيي. -
يفضل تجنب استخدام مصطمح فرقة ألنو تعبير قديم استخدمو من كتب في الممل والنحل  -

(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) وفيو معنى التفرقة ، واإلسالم نيى عن التفرق:والعقائد،  

رغم أننا وقعنا في التفرق ،   [31]الشورى:(  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) [301ل عمران:]آ
 ومازلنا نتخبط في أحضانو إلى اليوم .

 ثانيا: أهمية بيان المدراس الكالمية
ُخصت المدارس الكالمية بالبيان وااليضاح ألن الموضوع يعني ، في الدرجة األولى ،بالجانب  

العقائدي الفمسفي اإلسالمي ، ويحاول تجنب الخوض في المسائل السياسية ،أو التوقف عندىا 
 –كثيرا.  ومعموم أن مبحث اإلمامة ، أساسًا ،ىو مبحث فقيي أضيف إلى عمم الكالم ألن الشيعة 

جنحوا بو إلى العقيدة وجعموه أصال من أصوليم االعتقادية، بل ركيزة  –ىم مستحدثو ىذا المبحث و 
 اعتقادىم ، وىو مجال الخالف الرئيسي بينيم وبين السنة وغيرىم . 

 ثالثا : تعريف المدراس الكالمية : 
العقائد فيم  طياويربيقصد بالمدارس الكالمية : االتجاىات التي تتبنى ما يسمى بعمم الكالم ، 

في المعرفة ومباحث التوحيد والنبوات والسمعيات )   اإلسالمية المعمومة فيما مميزًا نتج عنو نظرية
  فمن انتمى إلى ىذه المدرسة سمي متكممًا.، والجبر واالختيار..( واإلمامة 

 


