
 المحاضرة الثالثة :
 مرحمة تطور المدارس الكالمية واختالطها بالفمسفة .المرحمة الثالثة : 

اآلن وقد انتيينا من استعراض أىم مرحمة في تاريخ المدارس الكالمية، وتمك التي نضجت واستقرت 
الىم التطورات   -تفرضو بعض االعتبارات  –فييا مدارسو الكبرى ، نود أن نعرض بإيجاز شديد 

فيما يمي ذلك من مراحل ، ابتداء من القرن السادس اليجري تقريبًا حتى الوقت الحاضر ، مكتفين 
 برصد الظواىر العامة .

ليكم أبرز الظواىر في المرحمة الثالثة التي تمت مرحمة االزدىار والنضوج ، والتي يمكن أن يقال  وا 
 .(1)السادس اليجري وما بعده حتى نياية التاسع  انيا تشمل القرن
 : (2)الكالمية ذه الفترة فيما يتعمق بتطور المدارسومن ظواىر ى

ن كانت ليم   .1 اختفاء المعتزلة تقريبًا كفرقة كالمية متميزة مؤثرة إال من أفراد عرفوا باالعتزال ، وا 
بعض االنتماءات األخرى أيضا كابن بدران في نيسابور وابن ابي الحديد في بغداد وبعض 

إلى الفرق  المتكممين في بالد ما وراء النير . ولكن منياج المعتزلة وأفكارىم قد تسربت في الحقيقة
 عشرية واالشاعرة . الكالمية األخرى وخاصة الزيدية واالثنا

انتقال مركز البحث في المذىب الماتريدي من منشئو فيما وراء النير إلى خراسان وشبو القارة  .2
لى  حناف في ىذه المناطق ذلك المذىب وانتجوا فيو اسيا الصغرى ؛ إذ عضد العمماء األاليندية وا 

 الكثير .
ألشاعرة تقريبا تبعا لظروف مواتية ليم عمى أكثر مناطق العالم اإلسالمي، ومنيا العالم سيطر ا .3

العربي وفارس ،ومن ىذه المنطقة االخيرة خرج أكثر المتكممين الذين مازالوا يؤثرون بانتاجيم عمى 
اليجي الفكر األشعري في األزىر وغيرىا من الجامعات الدينية حتى اليوم. كالبيضاوي ،والرازي وا

 والتفتازاني والجرجاني والدواني وغيرىم . 
استمر الفكر الزيدي عمى تقاليده االصيمة ،وانقرضت النزعات المتطرفة منو ، وامتزج بتراث  .4

المعتزلة مع وجود تيار محافظ أقرب الى روح السمف ، وبمغ االسماعيميون النزاريون أقصى مراحل 
اعتنقتيا الفرقة منذ البداية فأعمنوا " القيامة الكبرى" في عام  التطرف في اتجاه الفمسفة الباطنية التي

أحد خمفاء الحسن بن صباح في " ألموت" بما يتضمنو ىذا  -ه عمى يد الحسن الثاني 559
من نسخ األحكام الظاىرية لمشريعة اإلسالمية تماما بعد أن كانوا فيما سبق يظيرون  االعالن

 .التشبث بالظاىر والباطن معًا 
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نقرضت فئات الخوارج جميعًا ، ولم يبق إال اإلباضية الذين عاشوا في عمان وشمال افريقية ا .5
وكانت ليم دويالت ىناك ، واقتربوا من أىل السنة في االصول العقائدية وفي االجتياد الفقيي الى 

 حد ما ، مع اعتدادىم باالستقالل المذىبي عن الفرق األخرى .
يد الطوسي وتالميذه ونيض في ىذه الفترة نيوضا واضحا، نضج الكالم االثناعشري عمى  .6

فكرية مع الفكر السني خاصة األشاعرة والحنابمة ، ولكن ظمت ومساجالت وكانت لو صراعات 
العالقات الفكرية بين ىذه المذاىب قائمة ، ويكفي ان نعرف أعظم الشروح الثالثة التي كتب عمى" 

كان أحدىا لتمميذه الشيعي الحسن بن يوسف الحمي واالخران تجريد االعتقاد " لمطوسي االثناعشري 
لسنين بارزين أحدىما القوشجي في ما وراء النير واآلخر ىو األصفياني في مصر ،وقام بالتعميق 

 عميو بعض شيوخ األزىر البارزين أيضًا. 
 الفترة ،كانت المرحمة النقدية التي أثارىا ابن تيمية في الكالم السني من ابرز أحداث ىذه  .7

في مواجية الخمط المسرف لمكالم بالفمسفة ، واستسالم االشاعرة لممناىج االعتزالية ، موجيا نقده 
 .وقد قام تالميذه عمى ىذا الفكر في المراحل التالية 

بدأت طريقة المتون والشروح ، وما يقوم عمييا من حواش وتقارير في ىذه الفترة ، وتبارى في  .8
وسنيين ،  فمن ذلك ما كان بين جالل الدين الدواني األشعري وقطب  ذلك المؤلفون من شيعة

الدين الشيرازي الشيعي من التنافس في شرح " التجريد" فيما عرف بالحواشي القديمة والجديدة 
واألجد ، وأبرز المتون والشروح كمواقف االيجي وشرحيا ،ومقاصد التفتازاني وشرحيا ،وعقائد 

 وشرحو ىي من نتاج ىذه الفترة .العضد وشرحيا، والتجريد 
 
 
 
 
 
 

 المرحمة الرابعة: مرحمة جمود وتقوقع المدارس الكالمية  
اما المرحمة الرابعة فقد غمب عمييا الفتور والتقميد واالكتفاء بإعادة العرض واجترار الماضي، فكان 
جل نتاجيا شرحًا أو تمخيصًا أو نقدًا لمؤلفات السابقين في غالب األمر ، وقد ران ىذا الجمود 

الثاني عشر  والتقوقع عمى الفكر االسالمي بوجو عام خالل القرنين العاشر والحادي عشر وأكثر
حتى ظيرت في المياه الراكدة ىزة جديدة ولدت المرحمة الحديثة التالية ، وأبرز سمات المرحمة 



 :   (3)الرابعة ما يمي
سيادة أسموب الحواشي والتقارير الممحقة بالمتون القديمة وشروحيا عمى المؤلفات الكالمية واساطين  .1

، والخيالي ،والعصام وامثاليم في األوساط السنية  ىذا األسموب من امثال ميرزا خان ،والسيالكوتي
،والخفري والششتري والبدخشي والدشتكي وأمثاليم عند الشيعة ،ىم من رجال ىذه الفترة ، الذين ما 

 تزال تدرس حواشييم في الجامعات الدينية حتى اليوم .
ع االثناعشرية تستقطب استقرار المدرسة االشعرية في مصر وافريقيا والعالم العربي، التي كادت م .2

النفوذ والييمنة عمى الدوائر الكالمية في العالم اإلسالمي ،بجانب النزعة الماتريدية في تركيا وشبو 
سيادة االثناعشرية عمى ايران بعد أن كانت مقرا خصبا لمفكر األشعري السني ،  و القارة اليندية ، 

ن لم يخل االمر من اتصاالت فكرية كما في أمثال بياء الدين  لمدارسبين اصحاب ىذه ا وا 
 العاممي ولكنيا حاالت نادرة بالقياس إلى ما سبق في المرحمة الماضية .

زاد التقارب بين عمم  الكالم والتصوف الذي بدت بوادره في المرحمة السابقة أو قبميا ، حتى صار  .3
الكالم فصوال صوفية االمر  في أن يمحقوا بمؤلفاتيم في -احيانا –متكممو ىذه الفترة ال يجدون بأسًا 

،لكن التصوف الذي كان رائجًا في العالم االسالمي حينذاك أستمر في المرحمة التالية أيضا الذي 
سواء عمى مستوى الفكر او مستوى العمل ، لم يكن إال عامال من عوامل الخمول والتقوقع لألسف 

 الشديد . 
ن قدرا من الحركة والنش شيدت المدرسة الماتريدية  .4 اط بحكم عناية الخمفاء االتراك بيذا المذىب ، وا 

كان من الممحوظ أنيم لم ينشؤا مدارس خاصة لتدريس العقيدة االسالمية الماتريدية كما فعل غيرىم 
من الحكام في مصر والشرق بالنسبة لممذىب األشعري ،وبرزت في ىذه الفترة أسماء الكفوي 

 وكثير غيرىم .والكمنيوي والقسطالني ومال عمي القاري 
 
 
 
 
 األخيرة : الفكر الحديث لممدراس الكالمية الخامسة و  المرحمة

يبدأ الفكر الحديث ، بوجو عام ، مع طمع القرن السادس عشر أو السابع عشر الميالديين ، لكن 
في حالتنا يتأخر إلى منتصف الثامن عشر أي الثاني عشر اليجري ، وذلك بسبب ما ران عمى 
العقل االسالمي والحياة االسالمية من جمود وخمول وتقوقع ، بينما كان الفكر والحياة الغربيان 
يتطوران بايقاع شديد ومتسارع منذ عصر النيضة مما ىيأ لمقوم أن ينتزعوا زمام القيادة العالمية بعد 
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أن بقي في يد المسممين قرونًا عديدة ، بل أن يحكموا الحصار عمى العالم االسالمي نفسو ، 
ا ألمحنا في فكرىم وأنظمتيم كم –بأساليب متنوعة  –ويحتموا معظم أجزائو عسكريا ، ويفرضوا عميو 

 . (4)نياية الفقرة السابقة
ولكن اليجمة الغربية لم تكن ىي العامل الوحيد لتحريك األوضاع الثقافية والفكرية الغافية ، فقد 
قامت حركات النيضة الحديثة بعوامل ذاتية دفعت العقل المسمم الى أن يتمممل من واقعو البائس 

السنوسي والميدي والشوكاني والقاسمي وابن عند  العقيم ، ويستوحي ماضيو العظيم ،كما نجده 
 . (5)باديس وولي اهلل الدىموي واالفغاني ومحمد عبده وغيرىم من الدعاة والمفكرين المعاصرين

 : (6)وسنحاول فيما يمي رصد الظواىر البارزة في ىذه المرحمة 
ة عمى تراث محمد بن ازدىار الفكر الحنبمي واالتجاه السمفي وخاصة بعد قيام الدولة السعودي .1

 عبد الوىاب ، وعاد فكر بن تيمية يمارس دوره لعمو لم يتييأ لو من قبل في العالم االسالمي .
استمر االستقطاب المذىبي بين االثنا عشرية التي سيطرت عمى فارس ، والمذاىب السنية التي  .2

فظت عمى نفوذىا بفضل تقاسمت المناطق السنية من العالم االسالمي : وأوليا االشعرية التي حا
االزىريين ، والماتريدية التي أفادت من نفوذ العثمانيين وبجيود العمماء في شبو القارة اليندية، ثم 
النزعة السمفية الفتية التي انبثقت من التراث الحنبمي ، ىذا مع بقاء طوائف االباضية والزيدية 

 د وجبال المغرب العربي .واالسماعيمية في معاقميم من أطراف الجزيرة وثغور الين
أدى التفاعل الثقافي الجديد، والنفوذ الغربي ، والمواريث الباطنية لغالة الشيعة ومتطرفي  .3

االسماعيمية وصوفية وحدة الوجود الى ظيور أديان جديدة منشقة عن االسالم في جناحو الشيعي 
 .يند كالبابية والبيائية في فارس ، وفي جناحو السني كالقاديانية في ال

أدى الصراع الفكري الذي نشأ خالل ىذه الفترة بفعل الثقافة الغربية الوافدة، وما جاء في ركابيا  .4
من منيج وضعي في التفكير ، ونظرة عممانية الى شؤون المجتمع والدولة ، وتبشير بالدين 

كل ذلك إلى المسيحي ، ومزاحمة التعميم الديني التقميدي بآخر مدني غربي النزعة والروح ، ،أدى 
تتراوح بين الخضوع النسبي ومحاولة عرض المواريث االسالمية باسموب  متباينةظيور ردود فعل 
الرفض المطمق والتجنب الحذر من االوساط المحافظة ، ومحاولة استيعاب  وأدفاعي انيزامي، 

ن تتحرر من  العناصر الصالحة من الفكر الغربي الوافد ورفض الفاسد منيا في نظرة نقدية تحاول ا
. وقد حاول كثير من المفكرين مواجية ذلك من امثال االفغاني الذي واجو الموثة  الثقافة الغربية

المادية في الشرق بكتابو " الرد عمى الدىرية " ومحمد عبد الذي كتب في الرد عمى بعض 
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حاول تفسير القرآن  المستشرقين كتابو "االسالم والنصرانية أمام العمم والمدنية " والسيد أحمد خان
بما يوافق االفكار الوضعية الجديدة ، ومحمد اقبال الذي حاول تجديد الفكر الديني في االسالم ولم 
يسمم كغيره من التأثر بالقيم الجديدة الناجمة عن " نظرية التطور" وغيرىا . وال يزال ىذا الصراع ىو 

وقت الحاضر، كما يقرره أكثر المفكرين القضية األولى لمحياة اإلسالمية فكريا وعمميا حتى ال
 المسممين .

مال بعض المفكرين الى نزعة عقمية اعتزالية في مواجية تمك القضايا والصراعات المحتدمة      .5
، ويمكن أن يذكر في ىذا الصدد األفغاني والشيخ محمد عبده ومدرستيما ، كما يعترف أنصارىما 

 بذلك قبل الخصوم . 
ي في الساحة وقد مثمو العالم التركي المتشبث بيذا المذىب مع تمكن في بقي الفكر الماتريد .6

العموم االسالمية أعني الشيخ محمد زاىد الكوثري ، وبعض عمماء شبو القارة اليندية من امثال 
الشيخ النعماني الذي يعد امتدادا معاصرا لمشيخ ولي اهلل الدىموي ويجمع في شخصو ،مثل الشيخ 

 ات ماتريدية واخرى اشعرية في الوقت نفسو .مصطفى صبري، مؤثر 
لم تكن التطورات الجديدة خالية من الخير ، فإن قيام الجامعات المدنية بأقساميا العممية ،  .7

حياء لمتراث االسالمي . وكشف عن الحمقات المفقودة  ومناىجيا المتطورة أدى الى حركة تجديد وا 
االسالمية المعاصرة من حيوية ونيضة يرجع الى  من تاريخنا الفكري ، ولعل ما تحظى بو الحياة

التأثير الرشيد ليذه المؤسسات ، بجانب معقل الفكر االسالمي االصيل وىو االزىر الشريف ودوره 
 في النيضة الحاضرة لعمم الكالم أساسي ورائد كما تعكسو الفصول السابقة .

 


