
 )الحاضرة الرابعة (
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 ندرس المدارس الكالمية كيف
إذا اردنا معرفة كيفية دراسة المدارس الكالمية ال بد أن نقف عمى غايات ىذا العمم وفوائده ،وغايات 
دراسة ىذا العمم وفوائده تتنوع ، بتنوع زوايا معالجة موضوعو ، ومن ىنا كان البد من عرض 

 .(1)تفصيمي لمجموع الغايات 
 الغاية الوظيفية:  .1

تقرير األسس المعرفية التي تبنى عمييا األصالة الحضارية لؤلمة يقتضي تخمية العقول والقموب 
 –وتنقيتيا من المعرفة الدخيمة وىذا يفرض الخوض في المشاكل المعرفية المعاصرة ، التي ألغمبيا 

 أصل ثقافي سابق  كان لسمفنا شرف الرد عمييم وبحثو بشكل يثير االعجاب–كما ىو معموم 
يقتضي المطارحة الموضوعية من أىم والنخوة لمدفاع عن ميراثنا الثقافي بتوظيف تمك الردود ، إن 

التمييز بين األصيل والدخيل في المسألة الثقافية والحضارية،  ودراسة المدارس الكالمية يخدم ىذا 
الديني المقصد ويساىم بشكل واضح في تمييز األصيل من الدخيل ، كما يسيم في الفصل بين 

عن الزمني الوقتي المرحمي الذي يبطمو أو يصوبو البحث الثقافي المعرفي الجديد  (2)المستمر البقاء
 .(3)أو المتجدد

مثال ذلك : بحث مسألة أصالة مذىب المعتزلة ، وقد قيل فيو ما قيل ،فيل نبقى مكتوفي األيدي 
عمنا نظفر بموقف جديد يجمع بين آراء مسّممين بما قالو كل من سبق؟ أم أننا يجب أن ندلي بدلونا ل

 سابقة أو يتبني وجية نظر جديدة .
 الغاية المعرفية التفصيمية :   .2

دراسة المدارس الكالمية بمنيج موضوعي مؤسس عمى تقوى اهلل ، سيفضي في الغالب األعم 
 بصاحبو الى المعرفة الحقيقية ألسباب االختالف بغرض توقييا ، والكشف عن دواعي الخالف

 التي يتشبث بو بعض عمماء المدارس الكالمية .
 معرفة مقاصد الشريعة : .3

الحكم عمى الشيء جزء من تصوره ، ليذا ال يتسنى الحكم عمى درجة انضباط مدرسة كالمية أو 

                                 
 (56اىل ص 41ينظر تفاصيل ذلك : مدخل اىل دراسة الفرق )ص (1)

البقاء ال يؤثر فيها عامل املبادئ األساسية يف القرآن الكرمي والسنة وأعمال السلف بل وحىت ممارسته للعبادة مستمر  (2)
الزمن ، فهي مبادئ معاصرة دوماً، وال ميكن ان يأيت اليوم الذي تستغين فيه البشرية عن احلاجة إليها ، ولعل من أبرز تلك 

 املبادئ احلرية ، والسلم ، واألمن ، وحنوها .

 (43-42مدخل اىل دراسة الفرق )ص (3)



 أخرى بالمقاصد اال اذا عرفنا المقاصد المعتبرة  عند الشارع الحكيم .
بيا لدى المدارس الكالمية حين التعامل مع النص أو وبيذا يمكن معرفة أسباب أىماليا أو الجيل 

أحداث الزمان .. وأوضح مثال عمى ذلك قول البعض عن تساؤل  المعتزلة عن مسائل الذات 
 والصفات أو ما يقرب منيا مخالف لمقاصد الشارع .

 معرفة دور العقل : .4
لتفريط فيو ، ليذا شاع في بعض المدارس الكالمية االفراط في العقل كما شاع في شطر آخر ا

يجب العمل عمى معرفة دور العقل في االسالم ، ألنو بمثابة المعرفة الحاسمة لدور العقل مع 
 .النص ) المتيقن من صحتو عقال ( 

ولعل أبرز ما يمثل بو في ىذا السياق ما قيل في مغاالة المعتزلة ومحققي االشاعرة في العقل ، 
تخاذ موقف موضوعي من الفريقين ، وىذا يفرض قراءة وفي مغاالة فريق آخر ضد العقل ، وا

 المدرستين  والحكم الصادر في حقيما ثم المقارنة والترجيح .
 اكتشاف الحدود الفاصمة بين الدين والتراث المعرفي االسالمي  .5

ترجع كثير من خصومات المدارس الكالمية إلى عدم التمييز ما بين الدين والتراث المعرفي 
ال طريق أمامنا لتجاوز ىذه المشكمة غير الكشف عن الحدود الفاصمة بين الدين االسالمي ، و 

والتراث المعرفي الديني في مجال المصادر المعتبرة  بيدف تجاوز الخمط المقصود حينًا وغير 
مقصود حينا آخر ، ألن النص القطعي الثبوت والداللة تخضع لو االعناق ضرورة ،أما ما سوى 

ن كان مؤثرا من جية االلتزام فإنو دون ذلك فإنو ال يتعد ى دائرة االجتياد ،وما كان ىذا شانو فإنو وا 
 تمك المرتبة من جية إلزام االخر بما حواه .

ومثال ذلك :  مسألة االمامة عند الشيعة  أصل مذىبي من اصول مذىب التشيع  ، بمعنى ان من 
أنكرىا ال يكون شيعيا ، ال أنو ال يكون مؤمنا أو مسمما  . النيا مسألة أجتيادية في حدود المذىب 

 . 
 النزعة الوظيفية لمتفريق بين الدين والخبرات في العموم الشرعية  .6

د الفاصمة بين الدين والخبرة المعرفية في العموم الشرعية حال تمكن التقوى تعد معرفة الحدو 
بمضمونيا المعرفي أىم الموانع من استعمال ألفاظ التبديع والتفسيق والتضميل والتكفير ، وما شاكل 
ذلك من االحكام وىو مدعاة لمتقارب وفق أسس موضوعية تبتعد عن التأليف في مسمكين أحدىما 

المحمي بين أفراد المذىب وثانييما لمتصدير )لآلخر ( ويبتعد فيو الوصف الحقيقي لالستيالك 
 لممذىب ، مما يسيم في فيم غير صحيح لتمك المذاىب االخرى .

لعل من أبرز من عبر عن الحدود الفاصمة بين الدين والخبرات المعرفية االسالمية  قول شيخ 
والدليل عميو أن نقول:  نكفر أحدًا من أىل القبمة.والذي نختاره أن ال  »االسالم ، حيث قال : 

المسائل التي اختمف أىل القبمة فييا، مثل أن اهلل تعالي ىل ىو عالم بالعمم أو بالذات؟ وأنو تعالي 



ىل ىو موجد ألفعال العباد أم ال؟ وأنو ىل ىو متحيز وىل ىو في مكان وجية؟ وىل ىو مرئي أم 
الدين معرفة الحق فييا أو ال تتوقف، واألول باطل، إذ لو كانت ال؟ ال يخمو إما أن تتوقف صحة 

معرفة ىذه األصول من الدين لكان الواجب عمي النبي صمي اهلل عميو وسمم أن يطالبيم بيذه 
المسائل، ويبحث عن كيفية اعتقادىم فييا، فمما لم يطالبيم بيذه المسائل، بل ما جري حديث في 

لسالم، وال في زمان الصحابة والتابعين رضي اهلل عنيم، عممنا أنو ال ىذه المسائل في زمانو عميو ا
ذا كان كذلك لم يكن الخطأ في ىذه المسائل  ىذه األصول. تتوقف صحة اإلسالم عمي معرفة وا 

 (4)«قدحًا في حقيقة اإلسالم، وذلك يقتضي االمتناع من تكفير أىل القبمة.
 التنبيه الى محتوى الدراسات الشرقية . .7

أىتم المستشرقون بدراسة المدارس الكالمية من زاويتي المنيج والموضوع ، فذىب بعضيم الى 
مناصرة مدرسة كالمية عمى حساب اخرى ،ومال آخر إلى نقيض ذلك الرأي ..وىكذا دواليك ، 
وفحص مختمف اآلراء وتحميميا تحميال موضوعيا ، يسمح بفيم خبرات أسالفنا فيمًا صحيحًا بطريقة 

 ة تمغي كل الوسائط غير األمنية أو المشبوىة . مباشر 
لو خير اإلنسان السوي الطبع ، بصرف النظر عن ثقافتو ودينو ، بين العمم بفكرة وجيميا ،الختار  .8

العمم ،ذلك ان االنسان فضولي بطبعو ، وعمم المدارس الكالمية مشبع لفضول اإلنسان العاقل 
 البحث صمة وثيقة بميمتو الرسالية.فضال عن الباحث الرسالي الذي لموضوع 
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