
 )المحاضرة الثانية(
 لثانيالمبحث ا

 بدايات ظهور المدارس الكالمية وتطوراتها
في إجمال ألىم المراحل في بدايات ظيور المدراس الكالمية وتطوراتيا منذ سوف نعرض ىنا 

نشأتيا حتى الوقت الحاضر مبرزين بعض الخصائص والتطورات التي تتميز بيا كل مرحمة ، 
أىم المدارس واالتجاىات التي نشأت في نطاق البحث الكالمي ، وما  آممين أن نمقي الضوء عمى

 تعرضت لو مواقفيا وآراؤىا من تطور ، وما ألم بيا من مؤثرات .
 وىذه المراحل المتميزة ىي في نظرنا خمس تتمثل عمى النحو التالي : 

 مرحمة النشأة ، وتستغرق زمنيا القرن اليجري األول وأوائل الثاني . .1
لتدوين وظيور المدراس الكالمية ، وتستغرق زمنيًا القرون األربعة منذ أوائل الثاني حتى مرحمة ا .2

 نياية الخامس تقريبًا . 
 مرحمة التطور واالختالط بالفمسفة ، وتشغل القرون من السادس حتى التاسع اليجريين . .3
 مرحمة الفتور والتقميد من العاشر حتى نياية الثاني عشر . .4
 ثم المرحمة الحديثة ، وتشمل القرنين األخيرين.  .5

 أوال : مرحمة النشأة .
ونقصد بيا المرحمة التي بدأت فييا النقاشات والمباحثات حول المسائل االعتقادية، ونشأ عن بعض 
المناقشات والمباحثات خالفات في الرأي تحولت بعد حين إلى اتجاىات ومدارس تتبناىا بعض 

ات ،ولكن ىذه المباحثات لم تدون كميا ، واالتجاىات الناجمة عنيا لم تتحول الطوائف أو الجماع
مكتممة ليا أراؤىا في كافة المسائل االعتقادية أو أكثرىا كما سيحدث فيما بعد ، بل  مدارسالى 

أقتصر األمر عمى أبداء الرأي في مسألة معينة أو عدة مسائل متفرقة ، وتغمب الطابع السياسي 
 .(1)تجمعات دون الطابع الفكري ، وأظير مثال عمى ذلك حالة الخوارج عمى ىذه ال

 العوامل الرئيسة  في تكوين هذه المرحمة .
 أوال : عامل النص 

ويحوي ىذا القسم الحديث عن المصدرين الرئيسين عند المسممين قاطبة وىما الكتاب والسنة 
 .  الكثيرةالمطيرة ، وبينيما شيء من التمايز رغم المشتركات 

 القرآن الكريم . أ
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أثر ال ينكر عمى نشأة المدارس الكالمية سواء في بوادرىا األولى أو في مراحل الكريم كان لمقرآن 
 :  (2)نموىا التالية ، وذلك من نواحي عدة

من حيث بيانو لمعقائد اإلسالمية في شأن األلوىية والنبوة والبعث ، واستداللو عمييا بالبراىين  .1
 الممزمة لمعقول المناسبة لمفطرة .والحجج 

ومن حيث مناقشتو لمعقائد واألفكار المضادة ، كالدىرية ، والوثنية ، والييودية ، والمسيحية ،  .2
 وغيرىا تمييزا لمعقيدة الدينية الخالصة ونفيًا لمشبو عنيا .

ا ذلك ، ليكون ومنيا إطالقو لمعقول من قيودىا ، ودعوتو إياىا لمنظر والتفكير ، بل إيجابو عميي .3
 اإليمان عن بينة ولتطمئن القموب بالحنفية السمحة .

ومنيا احتواؤه عمى المحكم والمتشابو من اآلي ، األمر الذي أعطى فرصة لالختالف حول معنى  .4
 النوع الثاني منيما )المتشابو(  .

 السنة النبوية  المطهرة . . ب
بقولو وفعمو أتم بيان  د وبينيا الرسول الكريم لعقيدة كميا في كتابو المجيبعد أن استوفى اهلل أصول ا

يحاور أىل الكتاب ، ويجادل المشركين ، ويجيب عمى أسئمتيم،   -عميو الصالة والسالم–، وكان 
إذا لم تظير عمييا سمة الجدل والعناد ، وكانت تتناول أدق مسائل العقيدة : في معرفة اهلل ، والقدر 

 . (3)والروح ، والبعث والجنة والنار ، والنبوة ، وحقيقة اإليمان ، وعالقة اإلسالم باألديان األخرى
يوردون عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما يشكل  »حابة كما يقول ابن القيم : بل كان الص

عمييم من األسئمة والشبيات فيجيبيم عنيا بما يثمج صدورىم ، وقد أورد عميو صمى اهلل عميو وسمم 
وىو األسئمة أعداؤه واصحابو : أعداؤه لمتعنت والمغالبة ، وأصحابو لمفيم والبيان وزيادة اإليمان ، 

 (4)«يجيب كال عن سؤالو ، إال ما ال جواب عنو كسؤال عن وقت قيام الساعة 
إذن فقد كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يكره الخالف والجدل من المسممين خاصة في مسائل ال 
يصل العقل فييا وحده إلى اليقين كمسألة القدر ، ولكن تعرض لمكثير من األسئمة حول العقيدة من 

وغير المسممين ، وكان المشركين يستعينون بأىل الكتاب في وضع مثل ىذه األسئمة المسممين 
 وكان يجيبيم بما فتح اهلل بو عميو أو ينزل بو الوحي . –صمى اهلل عميو وسمم –الختباره 

ىي ما جاء في وبالجممة فقد مضى زمن النبي صمى اهلل عميو وسمم والمسممون عمى عقيدة واحدة 
أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبو ،وأزال نور الصحبة عنيم ظمم »نيم كتاب اهلل ، أل
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ه 1392نشأة اآلراء واملذاىب والفرق الكالمية ،حيىي ىاشم حسن فرغل ،من مطبوعات جممع البحوث االسالمية ، (3)
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 .(5)«الشكوك واألوىام 
إذن فقد أسيمت السنة المطيرة في وضع أسس االستدالل العقمي والمناظرة المشروعة حول مسائل 

دائما بنور  ، بغرض البحث عن الحقيقة ، مع االستيداء عند أصحاب المدارس الكالمية العقيدة
 الوحي . 

 ثانيا : عامل طبيعة العقل اإلنساني 
، في معياتفاعل العقل المسمم في ىذه المرحمة و  المشاكل التي أثيرت ، واآلراء التي طرحتإن 

ذاتو ، ذلك أن الذي يجد نفسو أمام ترجع إلى طبيعة العقل اإلنساني  عصر الصحابة والتابعين إنما
يدفعيا عن نفسو ، وال يممك إال أن يفكر فييا وأن يسعى إلى تقديم حل أسئمة ممحة ال يستطيع أن 

ليا . فمن جممة األسئمة نجد التساؤل الخاص بـ : ما أصل العالم ، وما عمتو ، وما ىي الحركة 
والسكون ؟ ..وىل األنسان مجبر أم مخير ؟ ثم ما ىي النفس وما ىي الروح وما عالقتيما بالبدن ؟ 

: ىل بالجسم أم بالنفس أم بيما معا ؟ إلى آخر ىذه األسئمة ..كل ذلك من شأنو  وما حقيقة البعث
أن يدفع العقل البشري إلى النظر والبحث والتأمل سواء في الكون أو في النص الديني الذي تحدث 
عن ىذا الكون وغيره . ولقد ىيأ القرآن الكريم ، وىيأت االوضاع السياسية إلى حد كبير ، المناخ 

 (6)ري المالئم لمعقل اإلنساني األمر الذي أدى الى نشأة عمم الكالم والمدارس الكالمية. الفك
 العوامل المساعدة التي ظهرت في أواخر هذه المرحمة ثالثا : 

وقد كانت ىناك بعض العوامل المساعدة التي ظير ليا أثر في أخريات ىذه المرحمة وبما تزيد فيما 
 . : (7)بعد ، ومن ذلك

 الفتوحات االسالمية ،وما أدت إليو من مزيد من االحتكاك بثقافات وأديان مختمفة . اتساع .1
 التطورات السياسية واالجتماعية والثقافية المتدافعة داخل المجتمع االسالمي . .2
أضف إلى ذلك اتجاه بعض العناصر المغموبة إلى إثارة فتن ومؤامرات تيدف إلى بمبمة العقائد  .3

 ية في الصف المسمم وزلزلة الوحدة الفكر 
 المشكالت .من نماذج 

خالف في جممة من المسائل العممية االجتيادية  كان  ، في ىذه الفترة المبكرة وقد وقع 
دامة مناىج الدين. »كما يقول الشيرستاني :   -الغرض منيا   (8)«إقامة مراسم الشرع، وا 

 إال ان بعض تمكم الخالفات العممية ارتفع شأنيا وتعاظم خطرىا حتى صارت ذات صمة بمسائل 
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 العقائد ، واساسا لقيام كثير من المدارس الكالمية فيما بعد .  ويمكن إجماليا في النقاط اآلتية :
مباشرة كان أخطر خالف  حدث عقب وفاة النبي  –خالف الصحابة  حول مسألة اإلمامة  .1

ختالفيم في حكم أمتو ..؟ رجل من االنصار الذين آووا ونصروا ..أم رجل من الياجرين الذين ىو ا
..ثم  -عمييم السالم  –سبقوا إلى اإلسالم  وأوذوا وصبروا ..أم رجل من عترة النبي وآل بيتو 

، وبذلك سكن الخالف ، ليعود قويا متشعبا ، ويصبح سببا  استقر الرأي عمى استخالف أبي بكر
خالف الصحابة حول قتال المرتدين ومانعي الزكاة أضف إلى ذلك  (9)الفتراق المسممين فيما بعد .

، وما سولتو السبئية وغيرىا من الخروج ، مما كان في عيد الخميفة أبي بكر ، والفتنة عمى عثمان 
ناحية أساسا لما حدث في عيد أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب من بعده ،من أمر الخوارج من 

 والعثمانية من ناحية أخرى .
القضاء والقدر التي أثارىا معبد الجيني وتوالىا من بعده غيالن الدمشقي ومسألتي ) مسألة   .2

خمق القرآن ( و) والصفات الخبرية ( المتين اثارىما الجعد بن درىم وتوالىما من بعده الجيم بن 
 صفوان .

الذنوب ، ىل ىم مؤمنون ما يزالون أم كفار مسألة عصاة المؤمنين أو مرتكبي الكبائر من  .3
 والتي أثارىا الخوارج . مخمدون في النار ؟

 المرحمة الثانية : مرحمة التدوين وظهور المدراس الكالمية.
منذ أوائل القرن الثاني اليجري بدأت بحوث المسممين حول العقيدة تدخل في طور جديد، فُتعقد ليا 
حمقات مخصصة، وتنشأ فييا اتجاىات واضحة ، وتتحول إلى مدارس متكاممة ، ليا أراؤىا المتميزة 

أو  في مختمف مسائل العقيدة ال في واحدة منيا فحسب ، وغالبًا ما تعتنق ىذه المدارس فرق
جماعات ،فييا القادة ، وفييا األتباع ، ال يقتصرون عمى وضع أصول المدرسة نظريًا أو اعتناقيا 
فكريًا ، بل قد ينزعون أيضا إلى تطبيقيا عمميًا في جوانب حياة المجتمع المسمم الروحية والسياسية 

ب العممي من نشاط واالجتماعية والفنية ، وقد اتجيت بعض الدراسات الحديثة إلى رصد ىذا الجان
المتكممين السابقين ، أعني دراسة ىذه المدارس كحركات أو تيارات فكرية وفنية وسياسية ىيمنت 

 . (12)عمى حياة المجتمع المسمم –وال يزال ليا تأثيرىا  –حينًا 
ولما كان أبرز ظواىر ىذه المرحمة كما أسمفنا ظيور المدارس الكالمية واستقرارىا ، وبمورة أصوليا 
العقائدية وتدوينيا ، فإننا سنحاول التعرف عمى أىم المدارس التي نمت وازدىرت في ىذه الفترة 

التي اعتبرناىا ممثمة لكل االتجاىات في شكل ما أو منظومة معينة ؛ يتوسطيا الموقف ،و الخصبة 
خاصة أو القرآني ، وىو األصل الذي أنبثق عنو الجميع، وبو تقاس أفكارىم ، ولذا فال يعد مدرسة 
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نما ىو األصل والمرجع كما قمنا ، وىو أيضا الوسط المتوازن الذي ال  مذىبا ضمن المذاىب ، وا 
يميل وال ينحرف ، ووضعنا عمى الجانب األيمن منو خمس مدارس : ىي الحشوية ، والحنابمة ، 

ة ، والظاىرية ، واألشاعرة والماتريدية ، وعمى الجانب األيسر منو خمسًا أخرى : المعتزل
األثناعشرية ، الخوارج ،والزيدية ، واألسماعيمية ، ذلك عمى أساس غمبة النزوع إلى اإلثبات أو 
التشبيو في الجانب األيمن ، وغمبة الميل الى التأويل والتنزيو في الجانب األيسر من حيث الطابع 

مى أساس النزوع كل مجموعة من ىذه المدارس ، وخاصة في المسائل اإلليية ، ثم ع –العام آلراء 
 (11).الميل نحو العقل في الجانب األخرإلى التمسك بالنص في الجانب األيمن ، وزيادة 

وقد راعينا أن يوضح الشكل أفقيًا مدى االقتراب واالبتعاد عن الموقف القرآني الجامع لكل  -ىذا 
وت ىذه المدارس في من العقل والنقل واإلثبات والتنزيو ، وأن يوضح رأسيًا بطول السيم وقصره تفا

التزام كل من النقل واإلثبات أو العقل والتنزيو ، فمثاًل الزيدية ىم أقرب إلى الموقف القرآني بين 
المدارس اآلخرة بإحكام العقل والتنزيو وأقميا إيغاال في ذلك ، بينما يمثل اإلسماعيمية أكثر المدارس 

ن كان  التزاما لمعقل وايغاال لمتفمسف في حقيقة أمرىم حتى ليذىبون إلى حد النفي والتعطيل وا 
 (12)يسترون ذلك بغطاء الباطن والتأويل .

ومن جية أخرى فإن أقرب الناس في رأينا لمموقف القرآني من أىل اإلثبات والنقل ممن يطمق 
وىم يتساوون في األخذ بالنقل واإلثبات ثم تتدرج  عمييم أحيانا " أىل السنة والجماعة " ىم الماتريدية

المدارس األخرى في ذلك حتى أبعدىم من الموقف القرآني وىم الحشوية الذين ىم في الوقت نفسو 
 . (13)أكثرىم إلتزاما بالنقل واإلثبات
 العقل الموقف القرآني النقل
 التنزيو اإلثبات

 
 الحشوية

 الحنابمة    
 الظاىرية        
 االشاعرة  الماتريدية           
 

 
 يمثمو السمف

)أئمة آل البيت األطيار،  
الصحابة،  التابعين ، أئمة 

 المذاىب األربعة (

 
 االسماعيمية                    

 المعتزلة                 
 االثناعشرية           

 الزيدية الخوارج
  

عمى أننا سنكتفي في فصول قادمة بذكر اىم أصول كل مدرسة كالمية بقدر ما يميزىا عن غيرىا 
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، مع لمحة عن تطورىا ، وقد يتضمن ذلك ذكر بعض رجاليا ، وأشير مؤلفاتيم أو أقواليم دون 
 الدخول في التفاصيل التي ال يسمح ليا المقام.

ن كان من الضروري ذكر بعض من مثموا ىذا الموق ف القرآني المتسم بالوسطية واالعتدال ، وا 
الجامع لمصحة الشرعية والدقة العقمية ، فيم في نظرنا ، عمماء الصحابة والتابعين وتابعييم من 
القرون الثالثة األولى وخاصة األئمة المجتيدون المؤسسون لممذاىب الفقيية المعروفة لدى أىل 

نيجيم ،في قصد ، واخالص، دون تفريط أو افراط  السنة ،وكذا أئمة آل البيت األطيار ،ومن سمك
،من طوائف المحدثين والفقياء  والمتكممين ، وسائر العمماء في كل جيل وقبيل ، وباهلل 

 .(14)التوفيق
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