
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 يف الفكر اإلسالميعلم الكالم والتصوف ومكانتهما 
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 متهيــد

علم التصوف وعلم الكالم علمان من العلوم اإلسالمية العريقة اليت كان هلا دور عظيم يف دفع عجلة الثقافة 
اهجه اخلاصة به ومواضيعه اليت يبحث اإلسالمية بل والعاملية إىل األمام، ومن املعلوم أن كال من هذين العلمني من

فيها، ولكن ملا كانت مناهج هذين العلمني تتداخل مع مناهج الفلسفة، جرت التقاليد من قدمي الزمان أن تصنف 
هذين العلمني ضمن العلوم الفلسفية، ألن املنهج العقلي الذي يعتمد عليه علم الكالم هو منهج فلسفي، كما أن 

في الذي يعتمده أصحاب اخلربة الصوفية منهج استخدم من قبل الفالسفة وإن كان املنهج احلدسي أو الكش
استخدامهم له حمدودا جدا، باإلضافة إىل ذلك فإن كثريا من املتصوفة استخدموا مناهج فلسفية، حىت ظهر يف 

يصنف تاريخ التصوف اإلسالمي ما يعرف بالتصوف الفلسفي، ومن أجل كل ذلك، رأي عدد من الباحثني أن 
 .علم الكالم اإلسالمي والتصوف ضمن العلوم الفلسفية يف اإلسالم

 
وهذا ال يعين قطعا أن مجيع الدارسني للتصوف وعلم الكالم يقتنعون هبذا التصنيف، وذلك أن منهم من يرى أن 

م يعتربونه علما التصوف خمالف متاما للفلسفة، كما أن علم الكالم ال ينبغي أن يكون تابعا ملناهج الفلسفة، إذ أهن
 . نشأ للدفاع عن الدين اإلسالمي

يف حني يرى آخرون أن هذين العلمني ليسا بعلوم إسالمية بل كال منهما دخيل على اإلسالم وليس له صلة ال 
 .من بعيد وال من قريب بالدين اإلسالمي

بل إن يف مناهج هذه العلوم ومن البني أن من الشطط يف القول نسبة هذه العلوم كلها إىل مصادر غري إسالمية، 
وقضاياها واملواضيع اليت تبحث فيها دليل قاطع على أهنا نشأت إسالمية خالصة، وإن كانت هناك بعض 

 .التأثريات األجنبية وهي ليست بذي أمهية كبرية فضال عن أن تنسب هذه العلوم إليها
 

، وامنا الذي يهمنا هو معرفة نشأة هذه العلوم وحنن لسنا هنا بصدد إثبات ما إذا كانت هذه العلوم إسالمية أم ال
وتطورها وعالقتها بالفلسفة، وهل هي حقا من العلوم الفلسفية أم تنتمي إىل علوم أخرى، أم هي علوم مستقلة 
ينبغي أن تدرس لذاهتا؟ ويف الفصول القادمة حناول أن نبني نشأة هذين العلمني وتطورمها وعالقتهما بالفلسفة، 

 .ن ننتهي إىل رأي فيما إذا كان من املمكن ّضم هذين العلمني إىل الفلسفة اإلسالميةمث حناول أ
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 الفصل األول
 النشأة والتطور: علم الكالم

 نشأة علم الكالم. ١
نتيجة للمحاوالت التجديدية اليت قام هبا دعاة نظرية الترتيه وحرية االرادة اإلنسانية، وقد ظهرت هذه الدعوة، 

، واحلسن البصري )هـ١٥٠ت(يدى علماء أجالء، كايب حنيفة النعمان بن ثابت كما مر بنا، بأ
 .، وغريهم)هـ١٢٨ت(، واجلهم بن صفوان )هـ١٢٤ت(، واجلعد بن درهم )م٧٢٨/هـ١١٠ت(

علم "كانت هذه الدعوة يف جتديد التصور الديين لإلسالم قد عرف بامساء ومصطلحات خمتلفة أشهرها مصطلح 
علم التوحيد "أو " علم التوحيد"و" علم العقائد"، و"علم أصول الدين"و" الفقه األكرب"كما عرف بـ" الكالم

 .1"علم النظر واالستدالل"و" والصفات
ويالحظ هنا أن نشأة هذه الدعوة كانت نتيجة لألوضاع السياسية والدينية ابتداء من النصف الثاين للقرن األول 

لعقيدة الذي كان متمثال يف التشبيه والتجسيم والقضاء والقدر، اهلجري، وكانت ثورة ضّد التصور التقليدي ل
وكانت هذه الدعوة حتاول تقدمي تصور جديد للعقيدة كان مرتكزا على نظرييت اإلرادة احلرة، والترتيه املطلق، يف 

 .مقابل القضاء والقدر، والتشبيه والتجسيم
سلمون اجلدد الذين دخلوا يف اإلسالم حديثا مل تكن تروق فاألوضاع السياسية واملكانة االجتماعية اليت تبوأها امل

، باالضافة إىل ذلك فإن التفكري الديين 2هلم، إذ أهنم صنفوا يف ظل احلكم األموي كمواطنني من الدرجة الثانية
ذاك البسيط الذي كان يتمثل بعقيديت القضاء والقدر والتشبيه والتجسيم الذي كان مهيمنا على العقلية العربية آن

 .مل يكن يالئم عقلية املواىل من أصحاب احلضارات القدمية
لقد الحظ حبق عدد من الباحثني أن أول من حبث يف املسائل العقيدية كانوا املسلمني اجلدد أو املواىل، أصحاب 

أن احلضارات السابقة الذين دخلوا يف اإلسالم ومحلوا معهم مبا كان لديهم من أفكار ومعتقدات، ولكن ينبغي 
ال يفهم من ذلك أن نشأة التفكري العقلي يف اإلسالم ظهر نتيجة لعوامل خارجية، ألن هؤالء املسلمون اجلدد 
وإن كانوا حديثي العهد باإلسالم إال أهنم قد بقوا فترة من الزمن حتت تأثري الدين اإلسالمي، بل متكن معظم 

ة االجتهاد يف جماالت الفقه والتفسري وغريمها، وكان هؤالء املواىل من هضم تعاليم اإلسالم إىل أن وصلوا مرتب
الفضل يف نشأة احلركات التجديدية هلؤالء، كما الحظ الباحثون أن أول ما حبث عنه هؤالء املواىل كان مسأليت 

، وإذا أحطنا علما باألوضاع السياسية واالجتماعية والعقيدية للعامل اإلسالمي 3القضاء والقدر ومسألة صفات اهللا
يف النصف األول من القرن األول اهلجري، استطعنا بسهولة ويسر رصد العوامل والدوافع احمللية اليت كانت وراء 

 .البحث يف هاتني املسألتني، من غري أن حنتاج إىل عوامل خارجية عن اجملتمع اإلسالمي
ن اهلجري األول، وكانت فمن املعلوم أن العنصر العريب كان ميثل نواة اجملتمع اإلسالمي حىت منتصف القر

العقيدة السائدة يف تلك الفترة عقيدة بسيطة تتمثل باالميان املطلق للقضاء والقدر والسكوت التام عن صفات اهللا 
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مع التسليم حبقيقة وجودها، فكان مذهبهم يف الصفات نوعا من التشبيه والتعطيل املركب، إذ كانوا يثبتون 
ي املطلق للمثلية عن اهللا، وهو مذهب يشبه على ما نلفاه عند حممد بن الصفات الواردة يف النصوص مع النف

كرام، مؤسس فرقة الكرامية يف منتصف القرن الثالث اهلجري، وكان العرب املسلمون يتصورون هذه الصفات 
 طبقا للتقاليد العربية، فالكرم والقوة والعلم واحلكمة والقدرة وما إىل ذلك صفات هلا وقع حسن يف العقل
العريب، وكان العرب قدميا يثبتون بعض هذه الصفات أو كلها لزعمائهم وكبارهم، فلما جاء اإلسالم أثبت هذه 

 .الصفات هللا، فكانوا يتصورون نسبة هذه الصفات إىل اهللا هبذا املعين الذي عرفوه يف تقاليدهم وحضارهتم
 

اإلسالم جاء بنصوص ميكن أن يستنتج منها أصول أما استيالء فكرة القضاء والقدر على العقلية العربية، مع أن 
مذهب االختيار، فإنه يرجع إىل ما كان شائعا بني اجملتمع العريب قبيل ظهور اإلسالم من إميان مطلق للتنجيم 

 وغري ذلك اليت كانوا يعتقدون أن األقدار تسري على وفقها، وقد نفي 4والتطري أو الطرية، واالستسقاء باألنواء
 هلذه األشياء أثرا فيما يقع يف الكون من حوادث طبيعية وغري طبيعية، وقرر أهنا تكون بقضاء من اهللا القرآن أن

وقدر منه، فكانت هذه الفكرة مالئمة للتفكري العريب البسيط الذي كان ينسب احلوادث اليت تقع يف الكون إىل 
 .حركات الطيور واىل سقوط األنواء أو طلوعها وغري ذلك

 إذن، فهم شيوع هذين املذهبني يف اجملتمع اإلسالمي األول، مع أن القرءان جاء بتعاليم ال ميكن أن فمن اليسري
يوصف بأهنا قدرية أو جربية وإن كانت النصوص اليت تفيد اجلرب أظهر من النصوص اليت تفيد االختيار يف 

 .القرآن، كما ال ميكن القول بأهنا تشبيه أو جتسيم
اإلسالم واستقرت تعاليمه يف نفوسهم، بدأوا يفكرون يف هذه املعتقدات اليت كانت موجودة وملا دخل املواىل يف 

لدى أسيادهم العرب، ويعترب الفترة الواقعة بني أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاين اهلجريني مسرحا هلذا 
ه وزنه وأمهيته وخاصة يف اجملال النشاط العقلي وذلك عند ما أصبح عنصر املواىل يف اجملتمع اإلسالمي عنصرا ل

وإللقاء مزيد من األضواء على نشأة علم الكالم وتطوره ومكانته يف الفكر اإلسالمي، البد لنا . الثقايف والعلمي
من أن نبدأ باستعراض التعاريف املختلفة هلذا العلم، متهيدا لتحليلها، متتبعني املراحل اليت مر هبا طوال تارخيه 

أن نظفر من وراء ذلك ما يعيننا على حتديد مكانته يف الفكر اإلسالمي عامة ويف الفلسفة اإلسالمية املديد، آملني 
 .خاصة
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عرف العلماء هذا العلم بتعريفات خمتلفة متباينة وسوف نورد هنا أشهر هذه التعريفات لعلها تعيننا يف فهم 
ال تارخيه املديد الذي استطاع أن حيافظ على وجوده بالرغم من مدلوالته يف مجيع املراحل اليت مر هبا طو

 :اهلجمات الشرسة اليت كان يشنها أعداؤه عليه، وأشهر هذه التعريفات
علم الفقه " التعريف الذي جنده لدى علماء األحناف ومن حنا حنوهم كاملعتزلة، الذين يسمون هذا العلم بـ:أوالً
 ". األكرب

 
معرفة " أو 5"عرفة النفس ما جيوز هلا من االعتقادات والعمليات، وما جيب عليها منهماأنه م"ويعرفونه بـ. أ

 وعرف الكمال بن اهلمام احلنفي 6"النفس، ما يصح هلا وما جيب عليها من العقائد الدينية
 قال ولذلك" معرفة النفس ما عليها من العقائد املنسوبة إىل دين اإلسالم عن األدلة"بأنه ) م١٤٥٧/هـ٨٦١ت(

 ."7إن هذا التعريف مأخوذ من قول أيب حنيفة "كمال الدين بن أيب شريف 
أنه باب من االعتبار يف أصول الدين يدور النظر فيه على "بـ) هـ٤٠٠ت(ويعرفه أبو حيان التوحيدي . ب

لتجوير، حمض العقل يف التحسني والتقبيح، واالحالة والتصحيح، واإلجياب والتجويز، واالقتدار، والتعديل وا
وبابه ... والتوحيد والتفكري، واالعتبار فيه ينقسم بني دقيق ينفرد العقل به، وبني جليل يفزع إىل كتاب اهللا فيه

جماور لباب الفقه، والكالم فيهما مشترك، وإن كان بينهما انفصال وتباين، فإن الشركة بينهما واقعة، واألدلة 
مل يف قدمه وحدوثه، وإمتداده وإنقراضه، يشاور العقل وخيدمه، أال ترى أن الباحث عن العا. فيهما متضارعة

هل هو مشابه للمال فريد إليه، أو مشابه للحر فيحمل : ويستضييء به ويستفهمه، كذلك الناظر يف العبد اجلاين
 .8"عليه؟ فهو خيدم العقل ويستضيء به

 .9"فة العقائد عن أدلتها بالكالممعر"يف شرح العقائد النسفية بأنه ) هـ٧٩٣ت (ويعرفه التفتازاين . ج
علم يبحث فيه "إذ يعرف بأنه ) م١٤٣١/هـ٨١٦ت(وجند قريبا من هذا التعريف لدى الشريف اجلرجاين . د

العلم بالقواعد "وقيل هو " عن ذات اهللا تعاىل وصفاته، وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد على قانون اإلسالم
 .10"االعتقادية املكتسبة عن األدلة

 
 . التعريف الذي جنده عند علماء األشاعرة ومن سار على منواهلم من املتأخرين:ثانياً

صناعة "، إذ يقول )م٩٥٠/هـ٣٣٩ت(ومن أشهر تعاريفهم تعريف الفيلسوف املسلم الشهري أبو نصر الفارايب 
لة وتزييف كل ما الكالم يقتدر هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملمودة اليت صرح هبا واضع امل

، والفارايب وإن مل يكن أشعريا فإنه الشك تأثر باجلو الفكري الذي كان يعيش فيه وقد كان معاصرا 11"خالفها
 .لألشعري ولعل هذا التعريف مستمد من الواقع الفكري لعلم الكالم يف تلك الفترة
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أن مقصود "، وهو يرى )م١١١١/هـ٥٠٥ت(ويأيت بعد الفارايب اإلمام األشعري الكبري أبو حامد الغزايل . ب
فقد ألقى اهللا إىل عباده على لسان رسوله .  حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش البدعةـ علم الكالم ـ

مث ألقى الشيطان يف . عقيدة هي احلق على ما فيه صالح دينهم ودنياهم كما نطق مبعرفته القرآن واألخبار
فأنشأ اهللا تعاىل طائفة . لسنة، فلهجوا هبا، وكادوا يشوشون عقيدة احلق على أهلهاوساوس املبتدعة أمورا خمالفة ل

املتكلمني وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكالم مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدعة احملدثة على خالف السنة 
 .12"املأثورة، فمنه نشأ علم الكالم وأهله

علم يقتدر "فيعرف علم الكالم بأنه ) م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت(ي ويأيت بعد الغزايل القاضي عضد الدين اإلجي. ج
 .13"معه على إثبات العقائد الدينية، بإيراد احلجج ودفع الشبه

ويعرفه ) م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(ويأيت بعد اإلجيي العامل االجتماعي واملؤرخ األشعري عبد الرمحن بن خلدون . د
العقلية والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن أنه علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة "بـ

 .14"مذهب السلف وأهل السنة
مث يأيت بعد هؤالء عدد من املؤرخني والكتاب املتأخرين الذين تأثروا باملذهب األشعري وإن مل يكن . هـ

، وحممد بن )م١٤٥٧/هـ٩٦٢ت(، وطاش كربى زاده )م١٣٨٩/هـ٧٩١ت(بعضهم أشاعرة، كالبيضاوي 
 . ، وغريهم وتعريفهم لعلم الكالم ال ختتلف عن تعريف ابن خلدون)م١٧٤٥/هـ١١٥٨ت(لى التهاوين ع
 
 . تعريف بعض املتأخرين من علماء املسلمني ومنهم:ثالثاً
العلم بأحكام األلوهية، وارسال الرسل، "الذي عّرف علم الكالم بأنه ) م١٨٥٩/هـ١٢٧٦ت (السنوسي . أ

ما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به وتقرير أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات وصدقها يف كل أخبارها، و
أنه العلم بثبوت األلوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه، وجواز العلم وحدوثه، "وقيل " وحل الشكوك

 .15"وابطال ما يناقض ذلك
وجود اهللا وما جيب أن يثبت له علم يبحث فيه عن "، يعرفه بأنه )م١٩٠٥/هـ١٣٢٣(والشيخ حممد عبده . ب

من صفات وما جيوز أن يوصف به وما جيب أن ينفى عنه، وعن الرسل وما جيب أن يكونوا عليه وما جيوز أن 
 .16"ينسب إليهم وما ميتنع أن يلحق هبم

وعة وقد قسمنا هذه التعريفات إىل أقسام ثالثة ألن كل جمموعة هلا ما مييزها عن غريها من التعريفات، فاجملم
 : األوىل وهي

معرفة النفس، ما يصح هلا "أو " معرفة النفس ما جيوز هلا من االعتقادات والعمليات، وما جيب عليها منهما". ١
 ".وما جيب عليها من العقائد الدينية

 ."معرفة النفس ما عليها من العقائد املنسوبة إىل دين اإلسالم عن األدلة"وتعريف الكمال بن اهلمام احلنفي . ٢
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أنه باب من االعتبار يف أصول الدين يدور النظر فيه على حمض العقل يف "وتعريف أيب حيان التوحيدي . ٣
 ".التحسني والتقبيح، واالحالة والتصحيح، واالجياب والتجويز

 ".معرفة العقائد عن أدلتها بالكالم" وتعريف التفتازاين . ٤
 يفهم منه أن علم الكالم علم حتصيلي مستقل، وظيفته معرفة ما فالتعريف األول اليت يروى عن اإلمام أيب حنيفة،

أما منهجه الذي يعتمد عليه فهو العقل أو النفس، ويفهم هذا من قوله . جيوز أو جيب اعتقاده من املذاهب الدينية
يدة والنفس والعقل يستخدم ملعىن واحد عند املتكلمني والفالسفة، فعلى النفس أن تعرف العق" معرفة النفس"

وقد هنج معظم كبار علماء األحناف وتالميذ أبو حنيفة هذا النهج العقلي . الصحيحة اليت ينبغي هلا أن تؤمن هبا
يف حتصيل العقيدة، والدليل على ذلك أن اإلمام الطحاوي الذي خلص عقيدة كبار علماء األحناف يف كتابه 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة "فقال " لقدما"روي أهنم يثبتون هللا صفة " بالعقيدة الطحاوية"املعروف 
أيب حنيفة النعمان بن ثابت الكويف، وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب : على مذهب فقهاء امللة

عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين رضوان اهللا عليهم أمجعني، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب 
إن اهللا واحد ال شريك له، والشيء مثله، وال شيء يعجزه، : قول يف توحيد اهللا معتقدين بتوفيق اهللان. العاملني

 .17.."وال إله غريه، قدمي بال ابتداء، دائم بال انتهاء
 

قدمي بال "وإذا نظرنا يف هذه الصيغة اليت وضعت العقيدة الطحاوية وجدناها تدور على حمك العقل، فصفة 
 النصوص الدينية، وامنا توصلوا إليها بالعقل احملض، كما أن بقية الصفات وإن وردت يف مل ترد يف" ابتداء

فوحدانية اهللا ونفي الشريك والعجز والنظري عنه كل . النصوص ميكن الوصول إليها عن طريق العقل اخلالص
 .ذلك ميكن الوصول إليه عن طريق العقل من غري حاجة إىل العودة إىل النصوص الدينية

 
وأما يف التعريف الثاين وهو تعريف حنفي أيضا، فهناك إضافة جديدة وهي أن تكون هذه العقيدة اليت يطلب من 
النفس أن تعرف هبا منسوبة إىل دين اإلسالم، وهذه الزيادة مهمة، وذلك أن التعريف األول يلزم النفس 

التعريف الثاين فيلزم النفس أن تستخلص استخالص العقيدة الصحيحة من األديان املختلفة عن طريق العقل، أما 
 .العقيدة الصحيحة من العقائد املنسوبة إىل اإلسالم، ويكون ذلك عن طريق النظر أيضا

 
وهنا يالحظ مدى اتساع حرية الفكر يف عصر أيب حنيفة ومدي ضيقه يف عصر الكمال بن اهلمام، ولكن من 

ة الدينية وخاصة االعتقادية، بقي معتربا طوال هذه الفترة املفيد أن نالحظ أن العقل، كمصدر من مصادر املعرف
أعي الفترة اليت كانت بني عصر أيب حنيفة والكمال بن اهلمام، ولكن هذا ال يعين أن العقل احتفظ على نفس 
 املستوى الرفيع الذي كان يتمتع به يف عصر أيب حنيفة طوال تلك الفترة اليت أشرنا إليها، وذلك أننا جند العقل
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يف التعريف الذي يروى عن أيب حنيفة حرا مطلقا غري مقيد، وكل ما عليه معرفة العقيدة الصحيحة، بينما جند يف 
 .تعريف ابن اهلمام مقيدا بالنصوص الدينية، بل اإلسالمية منها فقط

 
باب "م وأما التعريف الذي جنده عند أيب حيان فهو أقل وضوحا عن هذين التعريفني، فهو يقول أن علم الكال

، ويذكر أيضا أنه يدور على حمك العقل احملض، وبناءا على هذا التعريف فموضوع "من االعتبار يف أصول الدين
، وهذا اللفظ يطلق عادة على ما يقابل الفقه أو أصول الفقه يف الشريعة اإلسالمية، مما "أصول الدين"علم الكالم 

 ذلك أن هذا العلم يدور على حمك العقل احملض ولكنه يعين أنه يقصد أصول الدين اإلسالمي، ويضيف إىل
أي أن العقل والوحي معا " دقيق ينفرد العقل به، وبني جليل يفزع إىل كتاب اهللا فيه"يعقب على ذلك فيقول أنه 

ميثالن مصادر هذا العلم، فالدقيق من هذا العلم ينفرد به العقل، واجلليل الذي يعجز العقل عن الوصول إليه 
فيه إىل كتاب اهللا، ولعل هذا التعريف الذي يعود إىل بداية القرن اخلامس اهلجري ميثل مرحلة سابقة ملا يفزع 

جنده عند ابن اهلمام، وذلك أن العقل يف تعريف ابن اهلمام يظهر مكبال بالنصوص الدينية وليس له أن يتعداها، 
 .عجز الذ برحاب الوحيأما تعريف أيب حيان فعلى العقل بذل قصارى جهده، فإن أحس بال

 
ويالحظ أن سعد الدين التفتازاين " ونأيت بعد ذلك إىل تعريف التفتازاين وهي معرفة العقائد عن أدلتها بالكالم

معرفة العقائد "وهو تلميذ اإلجيي األشعري يعرف علم الكالم تعريفا خمتصرا ال يكاد يبني غرضها، فهل يعين بـ
معرفة "أم يعين " الكالم) قانون(بـ) يف القرآن والسنة(عن أدلتها ) اإلسالمية(ئد معرفة العقا" عن أدلتها بالكالم

؟ ألن لفظي املنطق والكالم استخدما أحيانا "باملنطق) العقلية(عن أدلتها ) إسالمية كانت أو غري إسالمية(العقائد 
 .وكأهنما يدالن نفس املعىن

 
ن تعاريف األشاعرة، وذلك أهنا ختلوا من عبارة تكاد ومهما يكن من أمر فإن تعريف التفتازاين خيتلف ع

احلجاج عن العقائد، أو اكتساب القدرة على "التعريفات األشعرية جتمع عليها، وهي أن وظيفة علم الكالم 
كما سنرى بعد قليل، ولذلك مل نضع تعريف التفتازاين مع تعريفات بقية األشاعرة مع كونه " إثبات العقائد

 .أشعريا
جملموعة الثانية من تلك التعريفات اليت جندها يف كتب املتكلمني وأصحاب املقاالت فهي تلك اليت أوردها وأما ا

وتابه علماء األشاعرة، وهي أشهر تعريف جنده يف كتب الكالم، وهذا " إحصاء العلوم"الفارايب يف كتابه 
، ونص تعريف الفارايب كما مر بنا هو )م٩٥٠/هـ٣٣٩(التعريف يعود إىل القرن الرابع ألن الفارايب تويف عام 

صناعة الكالم يقتدر هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملمودة اليت صرح هبا واضع امللة وتزييف كل ما "
 :، ويتضح من هذا التعريف أمور هي"خالفها
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 .أن الكالم صناعة. أ
 .إن وظيفته نصرة اآلراء واألفعال احملمودة. ب
 .زيف كل ما خالف هذه اآلراء واألفعال احملمودةومن وظائفه ت. ج
 .اآلراء واألفعال احملمودة اليت يدافع عنها علم الكالم ال بد أن تكون مصرحة من قبل واضع امللة. د

وبناءا على هذا التحليل للتعريف الفارايب، فإن علم الكالم ليس خمتصا بالدفاع عن الدين اإلسالمي بل ميكن أن 
 . علم كالم يدافع عنه وينصرهيكون يف كل دين

باالضافة إىل ذلك، ليس هناك يف تعريف الفارايب لعلم الكالم أي إشارة إىل املصادر اليت يعتمد عليها هذا العلم 
أهي العقل فقط أم الوحي أو العقل والوحي معا؟ ومهما يكن من أمر، فمن املمكن جدا أن نتجاوز كل هذه 

ليت قدمها الفارايب، ولكن هناك نقطة مهمة يف هذا التعريف ال ميكن أن منر عليها مّر القضايا اليت تثريها التعريف ا
الكرام، أال وهي أن الفارايب يركز على الوظيفة الدفاعية لعلم الكالم وهذا األمر كان له دوي كبري يف الفكر 

إن " الفكرة؟ أعين الفكرة القائلة اإلسالمي إبتداءا من عصر الفارايب إىل يومنا هذا، فمن أين استقى الفارايب هذه
هذه الفكرة " علم الكالم صناعة وظيفتها نصرة اآلراء واألفعال احملمودة اليت تنص عليها امللة وتزيف ما خالفها

 .ال جند عند من سبق الفارايب من املتكلمني والفقهاء وغريهم
 

ة علم الكالم يف عصر الفارايب؟ ليس هناك والسؤال اآلن من أين استقى الفارايب هذه الفكرة؟ ماذا كانت وظيف
مصدر حمدد هلذه الوظيفة اليت ذكرها الفارايب، كما أننا ال ندري بالضبط وظيفة علم الكالم يف عصر الفارايب، 
ولكننا إذا رجعنا إىل مصادر تلك الفترة جند ما يدل على أن البيئة الثقافية كانت هي اليت أوحت هذا املعىن 

، وهذا يعين أنه كان معاصرا لإلمام )هـ٣٣٩(لكالم للفاريب، وذلك أن الفارايب تويف سنة الدفاعي لعلم ا
، ومن املعروف أن ردة األشعري من االعتزال إىل مذهب ابن كُالب ونصرته 18) هـ٣٣٠(األشعري املتوىف 

كر ابن فورك، أن ، ويروى عن أيب ب"ناصر السنة"ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل على قاعدة كالمية، أكسبه لقب 
) هـ٥٧١ت(هـ، وذكر ابن عساكر ٣٠٠أبا احلسن األشعري رجع عن االعتزال إىل مذهب أهل السنة سنة 

أن أصحاب احلديث اتفقوا على أن أبا احلسن األشعري كان إماما من أئمة أصحاب احلديث، تكلم أصول "
والبدع، وكان على املعتزلة والروافض الديانات على طريقة أهل السنة، ورد على املخالفني من أهل الزيغ 

ومل يكن أبو احلسن األشعري أول متكلم بلسان .. واملبتدعني من أهل القبلة واخلارجني عن امللة سيفا مسلوال
، فزاده حجة وبيانا، ومل يبتدع مقالة 19أهل السنة وإمنا جرى على سنن غريه وعلى نصرة مذهب معروف

 .20.."اخترعها، وال مذهبا انفرد به
ومن هذا النص يتبني لنا أن األشعري اشتهر بالدفاع والنصرة ملذهب أهل احلديث على قاعدة كالمية، وكانت 
السمات العامة للبيئة الفكرية إبتداءا من عصر اإلمام أمحد بن حنبل مسات هجومية أو دفاعية، وفقدت معظم 
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نها، فقدت وظيفتها االستكشافية، وكانت أكرب العلوم مبا فيها علوم الفقه والتفسري واحلديث بعد اكتمال تدوي
وكان احلنابلة يتعصبون ضد . وظيفة للعامل النصرة والدفاع عن جماله ومذهبه الفكري، والوقوف أمام أعدائه
وقد تعرض الكندي وعدد كبري . الشافعية واألحناف يف بغداد، وكذلك أهل احلديث ضد املتكلمني والفالسفة

وكانت التركيبة االجتماعية . هادا ال يقل عن ذلك الذي لقيه اإلمام أمحد بن حنبلمن مفكري املعتزلة اضط
واألوضاع االقتصادية والسياسية أذكت جذوة هذا الصراع الفكري، وذلك أن هزمية املأمون لألمني وقتله إياه 

لشافعي ومالك كانت قد شكلت نصرا للموايل، وهزمية للعرب األقحاح، فكان البد للفقهاء العرب كأمحد وا
 .أن يرفضوا الفكر

، وهكذا 21االعتزاىل الذي كان ميثل فكر املواىل، ويدعوا إىل مذهب السلف الذي هو يف احلقيقة مذهب عريب
 . كان اجلو الثقايف جوا هجوم ودفاع آنذاك

 ركزت على وإذا صح هذا فمن الواضح أن التعريف الذي جنده عند الفارايب وعند مجيع األشاعرة فيما بعد واليت
 .ابداء اجلانب الدفاعي لعلم الكالم مستقاة من البيئة الفكرية اليت كان قد عاشها الفارايب

 
، فال ختتلف كثريا عما أورده )م١١١١/هـ٥٠٥ت(أما تعريف علماء األشاعرة وعلى رأسهم أبو حامد الغزايل 

 وظيفة علم الكالم حفظ عقيدة أهل الفارايب وكلهم يؤكدون اجلانب الدفاعي هلذا العلم، فالغزايل يرى أن
السنة، بل يذهب إىل أبعد من ذلك وهو أن سبب نشأة هذا العلم كان وساوس املبتدعة اليت ألقى هبا الشيطان 

 .أمورا خمالفة للسنة، وهذا أسوء تعليل لنشأة علم الكالم وجدناه يف كتب أصحاب املقاالت قدميا وحديثا
 

اعرة من علم الكالم بعد اإلمام الغزايل، وهذا التطور أيضا تطور غريب ال ونالحظ مثة تطورا يف موقف األش
إثبات العقائد "نعرف له وجها معقوال، وذلك أهنم يؤكدون جانبا آخر لوظيفة علم الكالم أال وهو ما يسمونه 

 باملؤرخ ، ومرورا)م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت(وتأكيد هذا اجلانب جنده ابتداء من القاضي عضد الدين اإلجيي " الدينية
، وحممد بن على التهاوين )م١٤٥٧/هـ٩٦٢ت(وإنتهاء بطاش كربى زاده ) م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(ابن خلدون 

، فهذان العاملان يعرفان علم الكالم تعريفا أشعريا مع أهنما ليسا أشاعرة، ولكنهما )م١٧٤٥/هـ١١٥٨ت(
علم يقتدر معه على إثبات العقائد "عاشا يف عصر كان التقليد قد سيطر على عقول الناس، فعلم الكالم عندمها 

، وهكذا جند أن تعريف هؤالء املتأخرين تكاد جتمع على أن علم 22"الدينية على الغري بإيراد احلجج ودفع الشبه
أي أنه علم وظيفته الدفاع عن العقيدة، والغريب يف هذا " علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية"الكالم 

ة علم الكالم إثبات العقائد مع أن من املعلوم أن العقائد ثابتة بالنص وال حتتاج إىل إثبات التعريف أنه جيعل وظيف
من أي مصدر آخر، وأما من قال إن للعقل دورا يف إثبات العقائد وذلك أنه يثبتها من النصوص ذاهتا، فهذا 
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بار ذلك إثباتا للعقيدة وكل ما الرأي مع كونه مرفوضا عند أهل النص فإنه ال يعين شيئا وذلك أنه ال ميكن اعت
 .هنالك أنه يشرحها ويوضحها من النص الديين الذي ثبتت به

إذن، إن املوقف األشعري من علم الكالم، كما هو واضح من تعريفاهتم، تطور من القول بالوظيفة الدفاعية لعلم 
ته كهذه ال قيمة له لسببني، األول الكالم، إىل القول بوظيفة إثبات العقائد الدينية، ويبدو جليا أن علما وظيف

منهما أن الدين ليس يف حاجة إىل الدفاع عنه والنصرة له يف كل األوقات بل من املمكن أن يكون الدين ظاهرا 
على غريه من املذاهب وامللل والنحل من غري أن يدافع عنه املؤمنون به، مثال ذلك حالة املسلمني اليوم، فإهنم 

من الدفاع عن الدين اإلسالمي والدعوة إليه، ولكن مع ذلك جند اإلسالم ينتشر، وهذا ليسوا يف وضع ميكنهم 
والسبب الثاين أن الدين ثابت ال حيتاج إىل إثبات، وال سيما إذا كان هذا . هو الغالب يف الدين اإلسالمي

 .اإلثبات عن طريق الكالم
ضعه، إبتداء من القرن اخلامس بزعامة أيب عمر ومن هنا كان اهلجوم الذي شنه الفقهاء على علم الكالم يف مو

ومرورا بالشيخ عبد اهللا األنصاري " جامع بيان العلم وفضله"يف كتابه ) م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(بن عبد الرب 
والشيخ موفق الدين بن قدامة املقدسي " ذم الكالم"يف كتابه ) م١٠٨٨/هـ٤٨١ت(اهلروي 

وإنتهاء بكتابات ابن تيمية " نطر يف كتب أهل الكالمحترمي ال"يف رسالته املعنونة ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(
، يف نقدمها للمنطق والكالم والفلسفة )هـ٧٥١ ـهـ ٦٩١(، وتلميذه ابن قيم اجلوزية )م١٣٢٨/هـ٧٢٩ت(

 . مجيعا
 

فهؤالء كلهم أدركوا عدم جدوى تعلم علم الكالم، مادامت وظيفته خمتصرة على نصرة العقائد وإثباهتا، وكانت 
يريدون ﴿، وأنه وعد أن يتم نوره فقال  اهللا سبحانه وتعاىل أثبت دينه عن طريق بعثه حممدا حجتهم أن

  23.﴾ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون
إذن بدأ النظر إىل علم الكالم على أنه علم وظيفته الدفاع أو . 24فلو كان علم الكالم علما لتكلم به اهللا ورسوله

ات العقائد الدينية بعد إنتهاء العصر الذي عاش فيه األشعري، وهو هناية القرن الرابع، وقد الحظ الدكتور إثب
ويبدو أن النظر "عبد الرمحن بدوي اختالف النظر إىل هذا العلم يف املراحل املختلفة الىت مر هبا، فيقول يف ذلك 

ففي .  عنه فيما تال ذلك، وفيما بني املذاهب املختلفةإىل مهمة علم الكالم قد اختلف يف القرون األربعة األوىل
 .25"املرحلة األوىل غلب النظر إىل علم الكالم على أنه علم حتصيلى، وليس جمرد دفاع

 
وبعد هذا القدر من حتليل تعاريف احلنابلة واألشاعرة لعلم الكالم نأيت إىل تعاريف بعض املتأخرين هلذا العلم، 

 األشاعرة من علم الكالم وانتقلنا إىل موقف املتأخرين كالشيخ حممد عبده وإذا تركنا جانبا موقف
، من هذا العلم، وجدنا أنه خيتلف متاما عن الفكر األشعري ويقترب من فكر املعتزلة، )م١٩٠٥/هـ١٣٢٣(
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رر ، حاول أن يبتعد عن النظرة األشعرية لعلم الكالم، إال أنه مل يستطع أن يتح)م١٨٥٩/هـ١٢٧٦(فالسنوسي 
إىل هنا يبدو كالم السنوسي قد " وتقرير أدلتها.. العلم بأحكام األلوهية"منها متاما، فتعريف علم الكالم عنده 

رد الشبهات وحل "ابتعد عن التعريف األشعري قليال، ولكن يضيف إىل ذلك أن من وظائف هذا العلم 
وهذه األخرية هي " ابطال ما يناقض ذلكو.. إنه علم بثبوت األلوهية والرسالة"ويقول أيضا، وقيل " الشكوك

 .تعريف األشاعرة، وعلى هذا فمن الواضح أن النظرة األشعرية ما زالت تسيطر على تفكريه
ويالحظ " البحث يف وجود اهللا وصفاته وعن الرسل وأحواهلم"أما الشيخ حممد عبده، فوظيفة علم الكالم عنده 

مصدره العقل، كما أنه ليس من وظائفه إثبات العقائد وال الدفاع أنه ال يقيد هذا العلم بالنصوص الدينية بل 
وعلى هذا يعترب الشيخ حممد عبده مؤسس التيار االعتزايل احلديث، ولذلك ينتسب إليه أنصار التيار . عنها

 .العقالين يف العامل اإلسالمي يف هذا العصر
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 الفصل الثاين

 ف والتسميةالتطور التارخيي لعلم الكالم ومشكالت التعري
 

هناك تضارب يف أقوال العلماء يف حتديد املراحل اليت مر هبا علم الكالم، إال أنه يفهم من أقوال مجهورهم أهنم 
 :مييلون إىل القول بوجود مرحلتني هلذا العلم

 األوىل هي مرحلة النشأة وهي اليت كانت العقيدة تستند إىل نصوص الكتاب والسنة وكانت السمة العامة هلذه
 .املرحلة التسليم وعدم إقحام العقل يف املسائل العقدية

أما املرحلة الثانية فهي تلك اليت بدأ التأويل يدخل يف جمال العقيدة فظهرت مسائل عقدية انتزعها العقل من 
النصوص الدينية، مما فتح باب االجتهاد يف األصول على مصراعيه وأعقب ذلك نشأة االختالف يف األصول 

هذا التقسيم للمراحل اليت مر هبا علم الكالم هو الذي يفهم من أقوال أصحاب كتب . فرق الكالميةوظهور ال
، والدكتور 27، والبغدادي والشهرستاين وابن خلدون، ومن املتأخرين الشيخ حممد عبده26املقاالت كاألشعري

الدكتور أمحد عبد الرحيم عبد الرمحن بدوي، والدكتور عبد احلميد عرفان، والدكتور عبد احلليم حممود، و
 .السائح، واألستاذ أمحد أمني، وغريهم

 
والسؤال اآلن هو هل علم الكالم مرادف لعلم العقيدة وعلم أصول الدين؟ نسأل هذا السؤال ألن القائلني 
بوجود مرحلتني هلذا العلم يعتقدون بترادف هذه األلقاب اليت يطلق على هذا العلم، فعلم الكالم يف نظرهم 

ادف علم أصول الدين والفقه األكرب وعلم العقيدة، ولذلك يرون وجود مرحلة سابقة من مرحلة البحث ير
العقلي يف العقيدة كان املنهج املعتمد عليه فيها منهج التسليم والتلقي من النصوص، يف حني يرى آخرون أن 

 .املرحلتني الذين أشرنا إليهما ختص فقط مراحل البحث العقلي يف العقيدة
 

وللخروج من هذا االضطراب البد من أن حندد موقفنا من مسألتني هلما صلة مباشرة لتحديد املراحل اليت مر هبا 
أما مسألة التسمية فقد أشرنا فيما " التعريف"وأما الثانية فهي " التسمية"واألوىل من هاتني املسألتني . هذا العلم

علم، وليس هناك سبيل ملعرفة تاريخ هذه األمساء واأللقاب سبق إىل عدد من ألقاب واألمساء يطلق على هذا ال
معرفة يقينية، ولكن من املمكن أن نقول إن هذه األلقاب واألمساء اليت تطلق عادة على هذا العلم ليست مترادفة، 
وذلك أن علم العقيدة خيتلف عن علم الكالم، وكذلك لقب الفقه األكرب خيتلف عن كل من علم العقيدة وعلم 

كالم من الناحية التارخيية، وهكذا، والدليل على ذلك أن علم العقيدة مثال كان موجودا من زمن النيب حممد ال
وكانت النصوص هي املرجع األول واألخري ملعرفة مسائله، والتسليم كان املنهج املتبع فيه، وهذا اإلجتاه هو الذي 
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لمني، كاإلمام مالك والشافعي وأمحد بن حنبل أكده علماء الفقه وأصحاب مذهب النص وأهل النقل من املس
وداود بن على الظاهري وغريهم، ولذلك جند أن أنصار هذا التيار يسمون هذا العلم علم العقائد أو العقيدة، 
فمن الصعب بل من املستحيل أن جتد ابن تيمية وابن عبد الوهاب والشوكاين والصنعاين وابن قيم اجلوزية 

ار النقلي يسمون هذا العلم بعلم الكالم أو علم الفقه األكرب، بل جتدهم يتمسكون وغريهم من أنصار التي
 ".علم التوحيد أو العقيدة"بالتسمية األوىل وهي 

 
فهو لقب يوحي بدخول شيء من التفكري العقلي يف جمال العقيدة، وذلك أن كلمة " الفقه األكرب" أما لقب 

فهذا يعين أننا أدخلنا العقل فيه، " فقه"لعقل، وإذا أطلقنا علم العقيدة بأنه الفقه ذاهتا تعين الفهم، والفهم يكون با
وإن كانت النصوص هي املصدر األول هلذا العلم إال أن للعقل فيه دخل وذلك أنه حياول أن يفهم هذه النصوص 

العقل، فدور ويستخلص منها نوعا من األفكار اليت هي املعتقدات اآلساسية املستخرجة من النصوص عن طريق 
العقل هنا الفهم أو الفقه، وعلم العقيدة يعين هنا ذلك العلم املتعلق باملعتقدات الذي استخرج من النصوص عن 
طريق الفهم أو الفقه، وهو مصطلح يتالءم مع التعريف الذي قدمه أبوحنيفة للفقه األكرب، وهكذا جند هذا 

علم "و" العقيدة"ية أصبح خمتلفا متاما عن مصطلحي املصطلح قد إرتبط باملذهب احلنفي، ومن هذه الناح
 ".الكالم

 
 ونأيت بعد ذلك إىل مصطلح علم الكالم، وهو يف احلقيقة خمتلف متاما عن املصطلحني الذين أشرنا إليهما، 
وذلك أن مصطلح علم الكالم ال يأخذ بعني االعتبار أي قيمة للنصوص بل يعطي األولوية العظمي للعقل أو 

حده، وهذا املصطلح أيضا يتفق مع التعريف الذي جنده عند معظم أصحاب املقاالت، وهو أنه علم النظر و
وظيفته الدفاع عن العقائد باألدلة العقلية، باالضافة إىل ذلك إرتبط هذا التعريف بأصحاب الفرق الكالمية 

 .كاملعتزلة وغريهم، ومن هنا أصبح خمتلفا عن املصطلحني السابقني
 

م حول التسمية جيرنا إىل املشكلة الثانية اليت كان ينبغي أن حندد موقفنا منها وهي مشكلة التعريف، إذن الكال
األوىل وهي اليت نقل عن اإلمام أيب : وإذا رجعنا إىل التعريفات اليت وضعها الباحثون هلذا العلم، جندها نوعني

النصوص واستخراج ما تضمنته من االعتقادات حنيفة، تذهب إىل أن علم الفقه األكرب علم حتصيلي وظيفته فهم 
الصحيحة، بل تدل املسائل اليت أثريت يف القرنني األول والثاين اهلجريني، أن من وظائف هذا العلم شرح 
النصوص وتأويلها للوصول إىل معتقدات مقبولة لدى العقل، ولذلك جند قضايا كاليت أثارها املعتزلة كمسألة 

بني املرتلتني وغريمها تدل داللة واضحة أن وظيفة هذا العلم كانت وظيفة حتصيلية، ولذلك احلسن والقبح واملرتلة 
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ففي املرحلة األوىل غلب النظر إىل علم الكالم على أنه علم "..يقول الدكتور عبد الرمحن بدوي يف هذا الصدد 
 .28"حتصيلى، وليس جمرد دفاع

" الفقه األكرب"ن األربعة األوىل للهجرة النبوية، بني مصطلحي إذن هناك تطابق كبري يف هذه املرحلة، أعين القرو
 :وهذا االتفاق يظهر جليا يف النقاط التالية" علم الكالم"و

إن كال من املصطلحني يرحب بالعقل كآلة فعالة يف البحث يف جمال العقيدة وإن كان هناك تباين بينهما . أوالً
 . يف هذا اجملاليف النسبة اليت ينبغي أن يستخدم هذه اآللة

 
إن هناك تطابقا يف تعرفهما هلذا العلم وهو أن هذا التعريف جيعل وظيفة هذا العلم حتصيلية، وليس للوظيفة . ثانيا

 .29الدفاعية ذكر يف هذه املرحلة
أن املسائل اليت أثريت لدى كل من املعتزلة واألحناف يف فترة مبكرة كمسألة التحسني والتقبيح عند . ثالثا
تزلة ومسألة إثبات بعض صفات اهللا عن طريق العقل عند األحناف، تدل داللة واضحة أن هذا العلم علم املع

 .حتصيلى، غايته تطوير العقيدة وتوضيحها
 

ولذلك جند أن عالقة األحناف باجلهمية . إن كال املذهبني يعتمدان على منهج يقابل منهج التسليم. رابعا
قة وطيدة يف القرون األربعة األوىل، وقد ذكر األشعري أن أبا حنيفة كان يذهب والقدرية أو املعتزلة كانت عال

 .30يف مسائل كثرية إىل ما تذهب إليه املعتزلة، كمسألة خلق القرآن
 

إذا حنن ندعي وجود اتفاق بني القائلني بعلم الفقه األكرب وبني القائلني بعلم الكالم، وبكلمة أخرى بني األحناف 
 قلنا أن هذا االتفاق يف ماهية علم الكالم ووظيفته غلب القرون األربعة األوىل للهجرة، ولكن هذا واملعتزلة، وقد

ليس حتديدا علميا دقيقا، ألن ليس من الواضع ما نعنيه بالقرون األربعة األوىل للهجرة، فهل هذا يعين األربعمائة 
ع؟ أم يعين ابتداء من فترة ما من فترات القرن األول سنة األوىل ابتداء من اهلجرة النبوية وحىت هناية القرن الراب

اهلجري وانتهاء بفترة أخرى من فترات القرن الرابع جمهولة هي األخرى؟ فأما أن نعين باملعىن األول فذلك 
مستحيل ألننا ال نستطيع أن حندد هبذه الدقة تاريخ تطور علم الكالم وتاريخ العالقة اليت كانت قائمة بني املعتزلة 
وبني األحناف، وكل ما ميكن قوله أن الفترة اليت نعين بالقرون األربعة األوىل ينبغي أن يفهم ابتداء من سنة 
األربعني للهجرة وانتهاء مبنتصف القرن الرابع، أما حتديدنا لبداية هذه الفترة، فذلك ألن البحث عن مسائل 

ثمان مباشرة، وذلك أننا وجدنا يف قضية التحكيم اإلميان والكفر وهي مسائل كالمية بدأ بعد وفاة اخلليفة ع
عمرو بن عاص يصر على حتديد موقف خصومه من إميان اخلليفة، ويقول واهللا البد من أن يكون مؤمنا أو كافرا 

أما التاريخ اليت حددنا كنهاية لتلك الفترة . يعين اخلليفة، وكذلك جند أفكار اخلوارج تظهر يف هذه الفترة ذاهتا
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عي أن العلم الكالم كان خيتلف عما كان عليه يف القرون املتأخرة، فهي منتصف القرن الرابع اهلجري، اليت ند
هـ، وحنن نعلم أن ٣٢٤هـ، وتويف أبو احلسن األشعري سنة ٣٣٣وذلك أن اإلمام املاتريدي احلنفي تويف سنة

عركة الدائرة بني التيارات الفكرية، ظهور مذهب األشعري كان إشارة إىل إفالس الفكر االعتزاىل وهزميته يف امل
كما أن ظهور املذهب املاتريدي يف نفس الفترة وانسجامه مع املذهب األشعري كان يعين هناية للتيار احلنفي 
املتميز يف تفكريه ومنهجه العقالين، والفرق بني املاتريدية والفكر احلنفي الذي ساد قبل ظهور املاتريدية، كالفرق 

تزايل والفكر األشعري، باالضافة إىل ذلك فإن احلملة الشرسة اليت قام هبا الفقهاء ضد علم الكالم بني الفكر االع
، وإنتهاء بأمحد بن حنبل )هـ٢٠٤ت(، واإلمام الشافعي )م٧٩٥/هـ١٧٩ت (ابتداء من اإلمام مالك 

دين يف أواخر ، قضت على الفكر املعتزيل وما كان على شاكلته كالتفكري احلنفي يف أصول ال)هـ٢٤١ت(
القرن الثالث، فكان البد من ظهور حركة جتديدية حتل حمل هاذين التيارين يف هذه الفترة ذاهتا مللء الفراغ 
الفكرى الذي كان من املتوقع أن ينشأ من أنقاض االعتزال يف ميدان الفكر، ألن الفقهاء مل يكن لديهم مذهب 

عتزلة، وقد اكتملت هذه احلركة التجديدية اليت ظهرت على يد فكري حمكم يدعون إليه وإمنا كانوا يعارضون امل
 .اإلمامني األشعري واملاتريدي يف منتصف القرن الرابع اهلجري

 
 الطور األول من أطوار علم الكالم. أوالً

إذن هذه هي الفترة األوىل من تاريخ علم الكالم، ولكن هناك مشكالت كثرية تواجه هذا التحديد الذي 
ه الفترة من وجوه كثرية، منها أن بعض كبار الباحثني الذين ال ميكن التجاهل عن موقفهم من تطور حددناه هلذ

، مما يعين أنه مل يكن 31تاريخ علم الكالم يرون أن املعتزلة هم الذين خلقوا علم الكالم وأوجدوه يف اإلسالم
واخر القرن األول اهلجري وذلك أن هناك علم كالم قبل ظهور فرقة املعتزلة، وظهورها يرجع كما نعلم إىل أ

 ).هـ١٣١هـ وتويف سنة ٨٠(مؤسسها واصل بن عطاء ولد سنة 
 

، وإذا 32"أن مبدأ شيوع الكالم كان بأيدي املعتزلة يف حدود املائة من اهلجرة"ولكن طاش كربى زاده يذكر 
اده جيعل علم الكالم صح ذلك فال شك يف أن بداية نشأته تكون قبل ذلك بكثري، مع العلم أن طاش كربى ز

علم "واالعتزال شيئا واحدا، فنشأة االعتزال هي نشأة علم الكالم يف نظره، وذلك غريب، ألنه إما قصد بـ
دلك العلم الذي يدرس العقيدة بالعقل، أو أنه قصد علم الكالم باملعىن االصطالحي احلريف، فإن كان ما " الكالم

ن العلم الذي يدرس العقيدة بالعقل نشأ قبل املعتزلة باتفاق الدارسني قصده هو املعىن األول فذلك غري صحيح أل
هـ، وكذلك ٩٨واملؤرخني، وكان احلسن البصري واإلمام أبو هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية املتوىف سنة

، وغيالن الدمشقي )هـ١٢٤ت(هـ، ومعبد اجلهين ١٠١أخوه اإلمام احلسن بن حممد بن احلنفية املتوىف سنة
، وغريهم قد سبقوا املعتزلة يف اخلوض يف كثري من املسائل الكالمية، مما يدل داللة قاطعة أن )هـ١٢٨ت(
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باملعين " علم الكالم"دراسة العقيدة على منهج عقلى مل يكن وليد احلركة االعتزالية، وأما إذا كان قد عين 
ر تلك الفترة املتقدمة ومل يكن معروفا يف االصطالحي احلريف، فذلك أيضا غري معقول ألن هذا املصطلح مل يظه

زمن واصل، وهبذا تعرف أن كالمه غري دقيق، وأن القول بأن علم الكالم نشأ مع نشأة املعتزلة أمر يؤدي إىل 
 .املفارقة، فهو ليس بصحيح ال من جهة املضمون وال من جهة االصطالح

 
ال مصطلح علم الكالم مل يظهر إال يف القرن الثالث، باالضافة إىل ذلك فإن هناك من الباحثني من يرى أن استعم

باملعىن " الكالم"والواقع أننا ال نكاد نعثر على استعمال "ومن هؤالء الدكتور عبد الرمحن بدوي إذ يقول 
وقد عاش يف معمعان معركة خلق . هـ٢٥٥قبل كتب اجلاحظ املتوىف سنة" املتكلمني"االصطالحي ولقب 

وال . استعمال هذين االصطالحني إمنا يرجع إىل النصف األول من القرن الثالث للهجرةفلهذا نرى أن . القرآن
استعمال هذين االصطالحني، مما جيعل وفاته حدا أول الستعمال ) هـ٢٠٤املتوىف سنة (جند يف كتب الشافعي 

علم الذي يدل ومن البني أن الدكتور بدوي يبحث هنا جمرد تاريخ ظهور املصطلح، وليس تاريخ ال. 33"اللفظ
عليه هذا املصطلح، إال أن هناك فرقا بني املصطلح واملضمون، فنحن نعين بعلم الكالم ذلك العلم الذي يبحث يف 
العقيدة مبنهج عقلي، وال شك يف أن هذا العلم نشأ يف اإلسالم قبل ظهور هذا املصطلح بكثري، ولكنه عرف هبذا 

لدكتور بدوي من منتصف القرن الثالث اهلجري، والذي يهمنا من املصطلح يف فترة متأخرة وهي تبدأ يف نظر ا
هذا أن كالم الدكتور بدوي ال يفهم منه، أن هناك تالزما زمنيا بني نشأة البحث العقلي يف العقيدة وبني ظهور 

 .مصطلح علم الكالم
ال تاريخ نشأة علم بقي لدينا مشكلة أخرى البد لنا أن نوضح موقفنا منها، وهذه املشكلة تتعلق بطبيعة احل

الكالم والغاية اليت وجد من أجلها، وإذا نظرنا أقوال الباحثني وخاصة املتأخرين يف هذه املسألة يكادون جيمعون 
على القول بأن علم الكالم أو البحث العقلي يف العقيدة نشأ بسبب احتكاك املسلمني بغري املسلمني وكان 

نها، والباحثون يف حني أهنم يوردون هذا القول ال يتساءلون ما إذا غرضه األول الدفاع عن العقيدة والذب ع
كان املتكلمون وخاصة القدماء منهم يدافعون عن العقيدة اإلسالمية أم عن مذاهبهم الكالمية، والواضح أهنم مل 

ك أنه مل يكونوا يدافعون عن العقيدة اإلسالمية بقدر ما كانوا يدافعون عن مذهبهم الكالمي، والدليل على ذل
يرد أي نص ثابت من أصحاب املقاالت يدل على أهنم كانوا يدافعون عن العقيدة اإلسالمية، وكل ما وجدناه 
يف كتب املقاالت أن كل مجاعة كانت تدافع عن مذهبها وتدعوا إليها، ولذلك كانوا يناقشون خصومهم 

ن دائما االنتصار منهم والتغلب عليهم باستمرار سواء أكانوا من املسلمني أم من غريهم كما كانوا حياولو
 .ليفرضوا مذهبهم
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وما يروى من أن معبد اجلهين ناقش بعض السمنية، وكذلك ما يقال أن واصل ابن عطاء كان يبعث دعاته إىل 
األمصار ال يثبت، وما ثبت منها كإرسال واصل بعض أصحابه إىل األمصار ال يعين أبدا أهنم كانوا جيادلون 

 . بل كانوا جيادلون املسلمني والغري املسلمني على حد سواء وكان مههم األكرب نشر املذهبالكفار فقط،
 

ويؤيد ما ذكرنا أن الوظيفة الدفاعية لعلم الكالم مل تعرف يف القرون الثالثة األوىل من نشأة هذا العلم وكانت 
الحظة أننا ال جند هذه الدعوى وهي أن واجلدير بامل. النظرة السائدة يف ذلك الوقت أنه علم حتصيلي كما مر بنا

علم الكالم نشأ للدفاع عن العقيدة، يف كتب القدماء من أصحاب املقاالت، كاألشعري يف مقاالته، والبغدادي 
يف كتابه الفرق بني الفرق وأصول الدين، وكذلك ابن قتيبه يف كتابه االختالف يف اللفظ، والشهرستاين يف 

ال جند يف هذه املراجع ما يدل على أن البحث العقلى يف العقيدة بدأ ملواجهة أعداء كتاب امللل والنحل، أقول 
اإلسالم أو للدفاع عن اإلسالم، بل الظاهر من أقوال أصحاب هذه الكتب أهنم يضعون أصحاب هذه التيارات 

 .الكالمية يف مقابل اإلسالم، وجيعلوهنم خصما لإلسالم وأهليه
ي جعل الباحثني يكادون جيمعون على أن الغرض الذي وجد من أجله علم الكالم وإذا كان هذا كذلك فما الذ

 هو الدفاع عن العقيدة اإلسالمية ضد الكفار وأتباع امللل والنحل؟
والظاهر أن سبب ذلك يعود إىل ما أشاعه األشاعرة بعد القرن الرابع من أن وظيفة علم الكالم دفاعية، وأنه ليس 

 .جاج عن العقائد ونصرهتا على قاعدة كالميةهلذا العلم دور سوى احل
 

إذن نشأ علم الكالم فترة مبكرة، تعود إىل منتصف القرن األول اهلجري، وقد كملت شوكته بعد قرن من 
الزمان أي يف منتصف القرن الثاين، وإن مل يدون بصورة كاملة، وذلك أن معظم الفرق الكالمية ظهرت يف تلك 

ملتكلمة القدماء الذين أقيم املذهب االعتزايل على أنقاض آرائهم الكالمية ومن أشهرهم الفترة، فهناك طبقة من ا
، )هـ١٠١ت(، وأخوه احلسن بن حممد بن احلنفية )هـ٩٨ت(اإلمام أبو هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية 

ني للفرق ، ويأيت بعد هذه الطبقة طبقة أخري كانوا الزعماء احلقيقي)هـ١١٠ت(ومنهم احلسن البصري 
الكالمية األوىل اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي، ومن أشهرهم معبد اجلهين، ومن أنصاره غيالن الدمشقي 

، وقتادة بن دعامة السدوسي )هـ١١٦ت(، ويونس األسواري، ومكحول بن عبد اهللا )هـ١٢٨ت(
ة املعتزلة، مث يأيت قدماء ، وعمر املقصوص، فهؤالء هم القدرية األوائل، وينتهي هذا التيار بنشأ)هـ١١٨ت(

، وينتهي هذا التيار أيضا بظهور )هـ١٢٨ت(، واجلهم بن صفوان )هـ١٢٤ت(اجلهمية وهم اجلعد بن درهم 
التيار االعتزاىل، وذلك أن فكر القدرية واجلهمية كان العمود الفقري ملذهب االعتزال، وجبانب هذين التيارين 

أخرى كان هلا أتباع كثريون وقد ظهرت هذه التيارات يف نفس الفترة الكالميني الكبريين جند تيارات كالمية 
، )هـ١١٩(اليت ظهرت القدرية واجلهمية تقريبا وظهر يف هذه الفترة أيضا شخصيات كبيان بن مسعان املقتول 
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ل سنة ، زعيم املغريية، وأيب منصور العجلي املقتو)هـ١١٩(مؤسس فرقة البيانية، واملغرية بن سعيد املقتول سنة 
، زعيم الزيدية، وهو )هـ١٢٥(، مؤسس فرقة املنصورية، وزيد بن على بن أيب طالب املقتول سنة )هـ١٢٠(

، مؤسس مذهب )هـ١٣١ت(من العلماء الذين شجعوا البحث العقلي يف العقيدة، ومنهم وواصل بن عطا 
، زعيم )هـ١٥٠ت(ابت ، مث اإلمام أبو حنيفة نعمان بن ث)هـ١٤٤ت(االعتزال، وزميله عمرو بن عبيد 
 .املذهب احلنفي يف الفقه والعقيدة

 
هـ ٥٠(فإذا نظرنا تسلسل تواريخ وفاة هذه الشخصيات، تبني لنا أن نشأة التيارات الكالمية كان ما بني سنة 

كان ينهى ابنه عن الكالم فلما سأله عن العلة يف ذلك، ) هـ١٥٠(، بل إن أبا حنيفة املتوىف سنة )هـ١٥٠إىل 
يا بين كنا نتكلم وكل واحد منا كأن على رأسه الطري خمافة أن يزل صاحبه، "ان يتكلم هو نفسه، قال وقد ك

، وقد 34"ومن أراد أن يزل صاحبه فكأنه أراد أن يكفر، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه
أن الفرق الكالمية "  أيب حنيفة النعماناخلريات احلسان يف مناقب اإلمام"ذكر ابن حجر اهليثمي املكي يف كتابه 

يف البصرة يف عصر اإلمام أيب حنيفة كانت تزيد عن عشرين ونيف، وأنه كان علم الكالم من أفضل العلوم 
 . 35وأشرفها آنذاك لكونه يف أصول الدين

 
رق الكالمية وإذا صح هذا الكالم فال شك يف أن وفاة اإلمام أيب حنيفة تكون احلد األقصى الكتمال منو الف

ونشأهتا، وقد أصبح علم الكالم بعد هذه الفترة علما يغلب عليه اجلدل واملراء، والدليل على ذلك أن أبا حنيفة 
نفسه بدأ يتوقف بل يتراجع عن اخلوض يف الكالم يف أواخر عمره، والسبب يف ذلك أنه رأى الناس خيوضون يف 

وتكفري املخالف، ويف هذه املرحلة ال شك يف أن موضوع الكالم ال للبحث عن احلقيقة بل من أجل اجلدل، 
علم الكالم كان دراسة العقيدة وفق منهج عقلي حبت لتصبح أفكارا منسقة ومرتبة تسري على ضوء منهج معني، 
وإال فليس هناك تفسري لظهر كل هذه الفرق يف فترة زمنية متقاربة، فهذه التيارات نشأة إلشباع حاجة اجملتمع 

 امللحة آنذاك وهي إجياد أفكار اعتقادية منسقة مرتبة حسب منهاج معني، وجتديد الوضع احلايل اإلسالمي
للعقيدة، فظهرت كل هذه الفرق وأدىل كل ذي رأي رأيه، فكان منهم من اقترب من املفاهيم واملبادئ اليت 

ملتوسط، ولو أردنا أن كانت مقررة يف الكتاب والسنة، وكان منهم من ابتعد عتها كل البعد، وكان منهم ا
نصنف هذه الفرق حسب بعدها أو قرهبا مما يفهم من النصوص ألمكننا أن نضعها يف قائمة تبني ذلك، ولكن 

 .غرضنا هنا هو فقط توضيح النمط السائد لعلم الكالم يف تلك الفترة، وأساليب دراسة اآلراء الدينية
، وتنتهي يف )هـ١٥٠( أما املرحلة الثانية، فتبدأ من سنة إذن هذه هي املرحلة األوىل للعلم الكالم اإلسالمي،

منتصف القرن الرابع اهلجري، وهذه املرحلة هي مرحلة التدوين، ومن أبرز زعماء هذه املرحلة يوسف السمين 
، مؤسس فرقة الضرارية اجلربية، وبشر )هـ١٩٠ت(، مؤسس فرقة السمنية، وضرار بن عمرو )هـ١٨٩ت(
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، زعيم فرقة النجارية وهي جربية أيضا، وأيب اهلذيل )هـ٢٢٠ت(احلسني النجار ، و)هـ٢١٨ت(املريسي 
، زعيم اجلاحظية من فرق )هـ٢٥٥ت(، من رؤوس املعتزلة، وعمرو بن حبر اجلاحظ )هـ٢٢٦ت(العالف 

 .املعتزلة، وحفص الفرد، من كبار القائلني باجلرب
لعقيدة، أما التيار األول من هذين التيارين، فقد تزعمه ويف هذه املرحلة نشأ تياران آخران يف جمال دراسة علم ا

، واإلمام مالك بن أنس )هـ١٥٧ت(، وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي )هـ١٦١ت(الفقهاء كسفيان الثوري 
، وداود بن )هـ٢٤١ت(، واإلمام أمحد بن حنبل )هـ٢٠٤ت(، وحممد بن إدريس الشافعي )هـ١٧٩ت(

دوره يف البحث عن العقيدة أقل بكثري من الفريق السابق، وكان كل ما لديه على الظاهري، وهذا الفريق كان 
أنه وقف معارضا ألصحاب املقاالت الكالمية، واقتصر بالتمسك بظاهر النصوص من غري أن يقدم للعامة أي 

صعب أن منهج جديد لدراسة العقيدة، وملا كان هذا التيار ال يقدم أي جديد يف جمال دراسة العقيدة كان من ال
جيد آذانا صاغية بني اجملتمع اإلسالمي الشغوف لالستماع إىل اجلديد آنذاك، ومل تظهر دعوة هذا التيار إىل 

 .الوجود إال بعد هناية القرن الثالث، أي بعد أن دخل علم الكالم فترة االحنطاط والتدهور
  

 العقلي والرافضني له، وتزعم هذا التيار أما التيار الثاين فهو تيار كالمي حاول أن يتوسط بني أصحاب املنهج
، وابو عبد اهللا القالنسي، وحاول أصحاب هذا )هـ٢٤٢ت(عبد اهللا بن كُالب، واحلارث بن أسد احملاسيب 

التيار أن جيمعوا بني العقل والنص، ولكن اجملتمع اإلسالمي مل يكن مستعدا لقبول مثل هذه احملاولة يف تلك 
لصراع الذي كان قائما بني أصحاب التصور القدمي للعقيدة، وأصحاب التصور الفترة، أضف إىل ذلك أن ا

اجلديد، كان حيتم بطبيعته أن ال يكون هناك جمال لتصور ثالث للعقيدة، وقد تطور هذا التيار ببطء شديد، ما 
، وقد قدر هلذا التيار بني بداية القرن الثاين وهناية القرن الثالث، إىل أن ظهر أبو احلسن األشعري ونصر هذا التيار

فيما بعد أن حيل حمل التيارين القدميني، وذلك أنه كان حيمل يف طياته عناصر من التيار القائل بالتصور القدمي 
 .للعقيدة وعناصر أخرى من التيار الداعي إىل التصور اجلديد للعقيدة

 
و طور القوة، ويبدأ من نشأة علم وبناءا على ما سبق، ميكن أن نقول إن علم الكالم مر بطورين، األول وه

الكالم حىت اكتمل البحث يف مجيع مواضيعه ومشكالته مث أخذ علماؤه يف التدوين وهذا الطور يشمل الفترة 
الواقعة بني منتصف القرن األول ومنتصف القرن الرابع اهلجري، ومن أهم مسات هذا الطور االهتمام بالتجديد 

ية اليت نعرفها اليوم نشأت يف تلك الفترة، وكانت وظيفة علم الكالم التجديد واالكتشاف، ومعظم اآلراء الكالم
واالكتشاف، وميثلها علم الكالم املعتزيل، والطور الثاين هو طور الضعف وهو الطور الذي بدأ علم الكالم 

قدية السائدة، يتخلى عن مناهجه ويتنازل يف كثري من صالحياته، تلبية ملتطلبات الواقع، واستجابة للبيئة الع
وخضوعا لضغوط التدين لدى اجملتمع اإلسالمي آنذاك، وهذا الطور يبدأ من منتصف القرن الرابع اهلجري، 
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ويستمر حىت منتصف القرن الثامن، حيث ظهر من جديد أنصار املذهب التقليدي يف العقيدة، بزعامة أمحد ابن 
، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره املقريزي )هـ٧٥١ت(، وتلميذه ابن قيم اجلوزية )هـ٧٢٨ت(تيمة احلراين 

من أن مذهب األشعري أخذ يف االنتشار ابتداء من سنة مثانني وثالمثائة من اهلجرة، ومل يكن له مذهب خيالفه 
 .، وميثل هذا الطور علم الكالم األشعري36إىل أن ظهر ابن تيمية بعد عام سبعمائة من اهلجرة

لم الكالم إىل مرحلتني، ونقول علم الكالم، وليس علم العقيدة، ألن علم العقيدة يعين وقد قسمنا الطور األول لع
دراسة العقيدة كما جاءت يف النصوص، وعلم الكالم يعين دراسة العقيدة مبنهج عقلي، وهاتان املرحلتان، مها 

تلك الفترة، ومرحلة مرحلة نشأ فيها علم الكالم إىل أن قويت شوكته حىت أصبح أشرف العلوم املعروفة يف 
أخرى بدأ يتراجع ويهبط من مرتلته الرفيعة، وأصبح يف مواجهة مع أنصار املذهب القدمي يف العقيدة، إىل أن فقد 

 .مصداقيته يف منتصف القرن الرابع اهلجري
 
 الطور الثاين من أطوار علم الكالم. ثانياً

إىل مرحلتني هو األخرى، وجيعلون املرحلة األوىل مرحلة وأما الطور الثاين لعلم الكالم فهناك من يرى انه ينقسم 
القوة وهي تلك اليت انتصر لعلم الكالم األشعري علماء أجالء كايب بكر حممد بن الطيب املعروف بالباقالين 

، وابو املظفر طاهر االسفراييين )هـ٤٠٦ت(، وابو بكر حممد بن احلسن املعروف بابن فورك )هـ٤٠٣ت(
، وحجة اإلسالم أبو حامد حممد )هـ٤٧٨ت( احلرمني عبد امللك بن أيب عبد اهللا اجلويين ، وإمام)هـ٤٢٩ت(

، وابو الفتح حممد بن عبد الكرمي )هـ٤٢٩ت(، وأيب منصور عبد القاهر البغدادي )هـ٥٠٥ت(الغزايل 
ائل القرن ، وكان من نتائج اجلهود العظيمة اليت بذهلا أولئك العلماء ابتداء من أو)هـ٥٤٨ت(الشهرستاين 

يف العقيدة، ولكن " مذهب أهل السنة"اخلامس إىل هناية القرن السادس أن اكتسب علم الكالم األشعري لقب 
مع تقديرنا للجهود العظيمة اليت قام هبا أولئك العلماء إال أهنم مل يأتوا جبديد يف احباثهم الكالمية، ومعظم القضايا 

كلمون القدماء وجل ما قاموا به رّد مذهب االعتزال، ودراسة علم اليت تناولوها كانت قضايا قد حسمها املت
الكالم دراسة مدرسية ينقصها عنصر التجديد واالكتشاف، حىت أصبح علم الكالم علما وظيفته احلجاج عن 

 .العقائد الدينية فقط
حلة اليت بدأ علماء الكالم  هي املر37وأما املرحلة الثانية اليت مرهبا علم الكالم األشعري كما يراها بعض الدارسني

، وعضد الدين اإلجيي )هـ٦٩١ت(األشاعرة يدرسون املنطق األرسطي، وميثل هذه املرحلة البيضاوي 
 .، وابن تومرت وابن رشد وغريهم كابن تيمية وابن قيم)هـ٧٠٥ت(

يف هذه املرحلة أي وال جند . ومن مميزاهتا التعمق يف الدراسات الفلسفية وعلم الكالم وحماولة تصنيف موضوعاته
نوع من التجديد يف دراسات علم العقائد، ما عدا آراء ابن تومرت وابن رشد يف تأويل النصوص، وهي حماولة 

 .للخروج من إستاتيكية علم الكالم األشعري الذي بدأ جنمه يصري إىل األفول
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 الفصل الثالث
 تيارات علم الكالم اإلسالمي يف العصر احلديث

 
الشيخ مصطفي عبد الرازق أن حركة علم الكالم يف العصر احلديث بدأ بتنافس بني أنصار الحظ املرحوم 

أما النهضة احلديثة لعلم الكالم فتقوم على نوع "مذهب السلف وبني أنصار مذهب األشاعرة، ويقول يف ذلك 
ي وكتب ابن وإنا لنشاهد تسابقا يف نشر كتب األشعر. من التنافس بني مذهب األشعري ومذهب ابن تيمية

تيمية وتلميذه ابن القيم ويسمى أنصار هذا املذهب األخري بالسلفية، ولعل الغلبة يف بالد اإلسالم ال تزال إىل 
 .38"اليوم ملذهب األشاعرة

وهذا التنافس الذي رآه الشيخ مصطفي عبد الرازق يف أيامه قد حتول إىل صراع مرير يف أيامنا، ومن املعلوم أن 
بح مذهبا حيسب له اليوم ألف حساب بعد أن هنض به أنصار الشيخ اجملدد حممد بن عبد مذهب السلفية أص

الوهاب، ومن املستحسن أن نلقي مزيدا من األضواء على ما آل إليه هذا الصراع الذي بدأ يف منتصف القرن 
 .الثامن عشر

 
 الصراع بني االجتاهات العقدية احلديثة 
، وقد درس ابن عبد )م١٧٩٢/هـ١٢٠٦ ـم ١٧٠٣/هـ١١١٥( الوهاب قاد هذه احلركة الشيخ حممد بن عبد

الوهاب كتب ابن تيمية وخاصة تلك اليت ناقش فيها ابن تيمية علم التوحيد، وحصر التوحيد يف أنواع ثالثة، 
ولكن قبل أن ندخل يف التفاصيل، ينبغي أن نشري إىل أن التصور الذي جنده عند ابن عبد الوهاب لدراسة علم 

يد خيتلف يف بعض نواحيه ذلك الذي جنده عند ابن تيمية ومن كان قبله من املعتزلة وغريهم، فقد كانت التوح
دراسة علم التوحيد عند املعتزلة دراسة نظرية حبتة ال متت بصلة إىل الواقع العملي، كما أن آراء ابن تيمية يف علم 

هذا األخري تصوره لعلم التوحيد بالواقع السياسي التوحيد مل تظهر يف الواقع قبل ابن عبد الوهاب ، فقد ربط 
واالجتماعي جملتمع اجلزيرة، باإلضافة إىل البعد الديين اجملرد لدراسة علم التوحيد، ويف هذه النقطة تكمن عبقرية 
هذا الرجل، بغض النظر عن االهتامات واالنتقادات اليت وجهت إليه، ومن هنا يؤرخ حلركة ابن عبد الوهاب إىل 

ين، األول هو البعد الديين اجملرد وهو ينصب يف تنقية العقيدة وجتريدها عما اعتربه بدعا وشركيات بعد
مستحدثة، أما البعد الثاين فهو ينصب يف تصحيح احلالة السياسية واالجتماعية يف اجملتمع العريب يف اجلزيرة على 

عوة الوهابية منحصرة يف هذين اجملالني، ضوء ذلك البعد األول للتوحيد، ومن هنا كانت انتقادات خصوم الد
 .أعىن، تصور ابن عبد الوهاب للتوحيد اجملرد، وتصوره لالصالحات السياسية واالجتماعية
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 نقد االجتاهات العقدية احلديثة للكالم الوهايب
ة اخلالف يف تفسري التوحيد هو األساس الذي ترجع إليه كل اخلالفات اليت حدثت بني السلفية الوهابي

وخصومها، وقد فسر ابن عبد الوهاب طبقا ملذهب ابن تيمية، وكان هذا األخري قد قسم التوحيد إىل توحيد 
ألوهية وربوبية وتوحيد األمساء والصفات، وقد تابعه يف ذلك حممد بن عبد الوهاب، ومبا أن ابن تيمية كان 

س املذهب الوهايب، واعتربوا ابن تيمية صاحب هذه الفكرة، شرع كثري من نقاد السلفية الوهابية يسمونه مؤس
املؤسس احلقيقي للمذهب الوهايب، مع أهنم على علم أن هذا املذهب ينسب إىل حممد بن عبد الوهاب النجدي 
وهو متأخر عن ابن تيمية مبا ال يقل عن أربعة قرون، وإمنا يقولون ذلك ألن ابن تيمية هو أول من قسم التوحيد 

بية وتوحيد األمساء والصفات، اذ أننا ال جند مثل هذا التقسيم يف كتب القدماء من إىل توحيد ألوهية وربو
املتكلمني وغريهم، وقد تأثر عدد كبري من املفكرين اإلسالميني بآراء ابن تيمية وابن عبد الوهاب فشرعوا 

لغ هبم األمر أن قسموا يقسمون التوحيد إىل أقسام ويذكرون أنواعا كثرية وبدءوا حيللون فكرة التوحيد إىل أن ب
، كما أن 39التوحيد إىل أربعة أقسام أو سبعة، فسيد قطب يذكر نوعا رابعا من التوحيد وهو توحيد احلاكمية

وآلراء هذا " التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"الشيخ جعفر سبحاين ذكر سبعة أنواع من التوحيد يف كتابه 
 ميثل اجتاها طاملا احتدم اجلدل بينه وبني السلفية الوهابية أال وهو املؤلف األخري أمهية كبرية، وذلك أنه أوال

وثالثا، إنه من أهم مفكري . وثانيا، أنه يعترب من الشيعة املعتدلني ال أولئك املغالني يف التشيع. االجتاه الشيعي
ما مبدئيا تقسيم التوحيد الشيعة الذين تأثروا بآراء ابن تيمية وابن عبد الوهاب على األقل من حيث أنه يتفق معه

ورابعا، أنه . إىل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد األمساء والصفات، وإن رأى هذا التقسيم غري كاف
حاول أن يضيف إىل ما توصل إليه هذان الشيخان من نتائج يف دراسة علم التوحيد، بل حاول أن يقدم 

مية وابن عبد الوهاب وسيد قطب، ومن أجل كل ذلك تفسريات جديدة للتوحيد عالوة على ما قدمه ابن تي
 أراء الشيخ جعفر سبحاين يف تفسري التوحيد والتقسيمات اليت سوف نتناول يف الفصل األول من الباب الرابع

 . ، ونقده للمذهب الوهايب".التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"قدمها يف كتابه 
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