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الفوائذ العلميت يف املوروثاث الكالميت
(*)

أ.م.د .وليد جبار إسواعيل

ملخص البحث

بعد ىذه الدراسة في فيم موروثنا الكالمي يمكن ان نسجل اىم النتائج التي نستخمصيا من ىذا
البحث وىي عمى النحو التالي :

ٔ -الفيم الصحيح والسميم لموروثنا الكالمي بكل ما فيو من اختالف وأراء وأفكار يعطينا مدى
واسعا من التسامح واحترام الرأي والرأي االخر .

ٕ -ىذا االختالف ال يصل الى األصول الدينية وااليمانية وانما ىو واقع في رؤى وأفكار نابعة من
الفكر االنساني التي ىي من طبيعة اإلنسان وحقيقة تكوينو .

ٖ -التسامح سمة حقيقية لمعنى الدين والعقيدة االسالمية  ,واي تعصب او ضيق في التفكير نابع
من فيم االنسان نفسو وقمة عممو ال من روح العقيدة .

ٗ -االختالف في تاريخنا االسالمي ىو مصدر قوة وليس مصدر ضعف وما عمينا اال فيمو
والوقوف اما االسباب الدافعة لو  ,وال نخشى من الخوض في اسبابو .

٘ -البد من تغيير فيمنا لتاريخنا االسالمي  ,واالبتعاد عن كل االراء التي ال تعطينا مجاال لرؤية
الحقيقة  ,اضافة الى تجديد كتابة عمم الكالم بما ينسجم مع روح التسامح الديني وواقع حياتنا

وعصرنا .

(*) أستاذ هساعد في كلية اإلهام اعأعمن/ييووى
ٔ

الفوائد العلوية في الووروثات الكالهية
وليد جبار إسواعيل.د.م.أ

Asst .Pro. Dr. Walead Jabar Ismail

ABSTRACT
After this study to understand the faith heritage, we can record the
most important results that concluding from this research are as follows:
ٔ- The right and proper understanding of the faith heritage with all its
differing views and ideas give us a wide range of tolerance and respect
the opinion and the other opinion.
ٕ- This difference is not up to religious faith origins but it is a reality in
the visions and ideas result from human thought, which is the nature of
human and the fact that its composition.
ٖ- tolerance is a real feature of the meaning of religion and the Islamic
faith, intolerance or narrow in thinking results from the understanding of
human and lacks of knowledge but is not the spirit of faith.
ٗ- incompatibility in our Islamic history is not a default; rather it is a
point of strength we have nothing but to understand it ,realize its hidden
reasons and moreover to be indulged in these reasons without any
hesitation.
٘- we must change our understanding of Islamic history, and stay away
from all views that do not see the truth, in addition to renewal writing of
theology with the spirit of religious tolerance and the reality of our lives
and era.
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املقذمــــــــــــــــت

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى حبيب الحق سيدنا محمد وعمى الو

وصحبو أجمعين وبعد :

فإن األُمة لم تكن بحاجة إلى إحياء تراثيا واظيار موروثيا الفكري والثقافي وابراز معاني التسامح

التي ىي من اىم سمات ديننا الحنيف مثل ما ىي عميو اآلن  ,فقد أخذت تحيط باألُمة أشكال

مختمفة من التحديات الفكرية والثقافية واالجتماعية  ,مما يدفع إلى إظيار الفيم الصحيح لمموروث

الفكري والعقدي واحياء روح الدين الحنيف في نفوس أبنائنا وابعادىم عن اي تعصب يشوه
معاني العقيدة االسالميو.

فأن دراسة الدور الذي يقوم بو الموروث الكالمي بكل ما في ـ ـ ــو من اش ـ ــكاالت

ضرورة,ألنيا دراسة عن القيمة التاريخية لمفكر اإلسالمي .

وخالفات فكرية

ومن ىنا فان الخطوة األولى التي البد منيا في بناء الشخصية الفكرية لممسمم ىي توعيتو بتراثو

الكالمي و العقدي ألنيا جزء ال يتج أز من تكوين اإلنسان المؤمن.

وليــذا فالبــد مــن النظــر الــى المــوروث الكالمــي عمــى انــو وســيمة لفيــم ىــذا الــدين العظــيم  ,و

التفريــق بين ــو وبــين م ــا ى ــو وحــي الي ــي ومــن ثواب ــت األم ــة مــن القــران والســنة الص ــحيحة الن ى ــذا

الموروث الكالمي من صنع الفكر اإلنساني وليس فيو لموحي وقدسيتو شي .

فضال عن التعرف عمى جذور كل فكر من األفكار والمراحل التاريخية التي مر بيا وما ىي

الظروف السياسية و االجتماعية التي دفعت لظيور تمك األفكار و اآلراء.

ففيمنا ليذا التراث والخالفات التي وقعت فيو األمة أساس في حل الكثير من المواقف وفيم

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ يارات التي نعيشيا في عصرنا الحديث ليمكن لنا تحميميا والوقوف عمى حقيقتيا ,اذ ان عدم
الوعي ليذه الموروثات ال تمكننا من تفسير اإلحداث بشكل حقيقي الن الحاضر ىو انعكاس
لمماضي فإذا لم ندرك ماضينا ال نستطيع الكشف عن حقيقة حاضرنا ومستقبمنا.

وال ىمية ىذا البحث أحببت الكالم فيو من خالل تسميط الضوء عمى أساسيات ميمة في الفيم

الصحيح لمورثنا الكالمي وىي كاألتي :
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املبحث األول  -:التعذد يف األفكار هو مصذر قوة وثراء

املبحث الثاوي  -:اخلالف البذ ان يكون واضحا ال غموض فيه
املبحث الثالث  -:اخلالف

املبحث الرابع  -:أفكار كالميت البذ مه تغريها

ان ىذه األساسيات او المباحث التي أظيرتيا في ىذه الدراسة ىي العمدة في تكريس روح

التسامح في فيم حقيقة اي خالف وقع في فكرنا الكالمي عمى طول تاريخنا اإلسالمي ,وتعطينا

روح حقيقية تدفعنا الى التعايش مع الرأي المخالف من غير اي تعصب او سمبيات تنعكس عمى
روح التسامح الديني الذي ىو حقيقة الدين والعقيدة التي جاء بيا نبي الرحمة واإلنسانية عمية

أفضل الصالة واتم التسميم

ثم ختمت ىذا البحث بأىم النتائج التي توصمت الييا من خالل ىذه الجولة في دراسة فكرنا

وموروثنا الكالمي .

املبحث األول

( التعذد يف األفكار مصذر قوة وثراء)

ان اختالف العقول و اآلراء و التقديرات سنة من سنن اهلل تعالى في الخمق و ليس ىناك إي

مجال لتجاوز ىذه السنة وااللتفاف عمييا ﭧ ﭨ ﭼ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗﭘ ﭘ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭬ ﭮ ﭼ (ٔ) .

وىذا من الواضح واألكيد ان الخالف الذي يخرج الناس من رحمو اهلل تعالى ويجعميم عرضة

لميالك ىو الذي يكون في حقيقة األصول و الثوابت  ,واما االختالف في المسائل الشرعية و
الفكرية فيو واقع لدى كافة الناس)ٕ( .

اذا ادركنا ان االختالف سنة ربانية  ,ما عمينا اال ان نتممس طرق التعامل معو والمنيج السميم

في فيم ىذا االختالف ليكون سبب قوة ال محل نزاع و شقاق .
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لو نظرنا نظرة حيادية في االختالف الفكري بين المدارس الكالمية لوجدنا تعدداً لآلراء في

مسائل عدة  ,من فيم الصفات واالختالف في حقيقتيا ,الى تأويل الصفات ,ومفيوم اإلمامة
وغيرىا من المباحث الكالمية)ٖ( .

وىذا االختالف نابع من تفسير بعض النصوص او تأويميا بما ينسجم مع أراء ىذه المدرسة او

تمك  ,ولكل نظرتو الخاصة في تحميل تمك النصوص والوقوف عمى معانييا وىو من سعة وحرية
ديننا وقوتو وىو طبيعة كل المجتمعات في فيميا لحقيقة عقيدتيا  ,فكل مدرسة توكد عمى معنى

ترى انو اصل المعاني  ,فمثال المدرسة االعتزالية تركز عمى معنى واحد في جميع اصوليا العقدية
وىو مفيوم التوحيد  ,وىي تعارض بفكرىا وحسب ما تعتقده كل شيء يشوه ىذه الصورة وىذا

المعنى  ,حتى وصل بيم الكالم الى القول انيم اىل التوحيد وىم حماة حقيقتو وغيرىم عمى باطل
وكفر  ,وبنو الكثير من اآلراء واألفكار ,ودفعوا الكثير من النصوص النيا فييا شبية التعدد وتشوه

اصل التوحيد(ٗ).

فمثال في مجال فيم الصفات اإلليية وتعريف كل صفة وعالقة ىذه الصفات االليية بالذات

العمية و ىو مبحث من المباحث الكالمية الدقيقة ,فقد وقع الخالف و النزاع في تفسير معنى

الصفات بين الفرق اإلسالمية  .فالمعتزلة كاول مدرسة كالمية اسست قواعد عمم الكالم االسالمي
تـ ـ عرف مفيوم الصفة االليية عمى انيا نفس الذات وقالوا :ان صفة العمم ىي نفس الذات  ,وصفة
الحياة ىي نفس الذات وصفة القدرة ىي نفس الذات واالرادة نفس الذات وىكذا ,اي ليس ىناك

مفيوم لمذات مختمف عن مفيوم الصفات فالذات و الصفات ىي شي واحد )٘(.

وىذا الكالم ىو فكر المعتزلة وىو مبني عمى فيميم لحقيقة التوحيد و االبتعاد عن دائرة التعدد

النو شبو لموقوع في الشرك ,والتأكيد عمى التوحيد الخالص الذي جاء بو الدين الحنيف .

واما فكر المدرسة االشعرية التي تمثل فكر اىل السنة والجماعة فنجد ان مناقشة تعريف

مفيوم الصفة حدث من قبل عمماء ىذه المدرسة وقالوا ان الصفة ىي ليست ىي الذات وال ىي
غير الذات واستخدموا في توضيح ىذه العالقة النصوص الدالة والقاطعة في اثبات الصفات

االليية ﭧ ﭨ ﭼ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ()ٙ
٘
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ىذه وغيرىا من اآليات الصريحة عمى معنى الصفات الواجبة الوجود هلل تعالى  ,وكما يثبت

العقل ان الصفة غير الذات الن الصفات شيء والذات شيء اخر ولكن ليست الصفات ىي الذات
وال ىي غيره كما بينيا عمماء ىذه المدرسة  ,فال يجوز عقال ان تكون الصفة ىي الذات كما ذكر

ذلك المعتزلة)ٔٗ(.

فيذا مثال واحد يبين االختالف في مسألة من مباحث فمسفة أصول الدين وحقيقة فيم التوحيد ,

في إطـ ـ ـ ـ ار المدارس الكالمية ولو اننا دققنا النظر في ىذه المسألة او غيرىا من المسائل عمم
الكالم  ,ألدركنا ان األصول االيمانية تكون ذات تفريعات كثيرة  ,وحينما يقع اإلجماع فأنو يقع

عمى أصل المسألة  ,وىي في المثال السابق االيمان بالصفات اإلليية لورودىا في النصوص
القطعية التي ال يقع فييا اي شبو او اشكال  ,واما مفيوم ىذه الصفات فيو من المسائل التي دار

فيو العقل و اعطى الفكر الحمول المقبولة او الغير مقبولة عند جميور عممائنا  ,فالبحث و التأمل

كمما اتجو نحو المسائل االكثر فرعية صرنا نجد االختالف في الرؤى واألفكار )ٔ٘( .
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وذلك بسبب إعمال الفكر والعقل في مسائل لم تفصل من قبل الشارع وليس ىناك دليل قاطع

في تفسير معنى (الصفة) كما في المثال السابق .

وليذا السبب دفع السمف الصالح من الصحابة و التابعين الى عدم الخوض في مجال تعريف

الصفة االليية مثال لعدم ورود دليل قاطع عمى ذلك  ,والنيا من مسائل الغيب التي ال يجوز
الخوض فييا ما لم يرد فييا دليل من القران والسنة حفاظا عمى صفاء العقيدة ونقائيا  ,واالبتعاد

قدر اإلمكان من الدخ ـ ـ ـ ـول في مسائل ال مجال لمعقل في فيميا لقصوره وعدم إحاطتو بيا )ٔٙ(.

وكذلك الحال في مسألة الصفات الخبرية الواردة في القران الكريم و السنة الشريفة  ,وما حصل

فييا من خالف في التأويل و التفويض في تفسير معاني اآليات و األحاديث  ,فيذا الخالف ال

يجب ان يكون سبب ضعف االمة واختالفيا ,بل البد من فيمو بشكل صحيح النو من طبيعة

اإلنسان في فيم النصوص وال يجوز التعصب الى فكر او رأي دون اخر  ,الن ىذا التعدد
واالختالف عالمة عمى سعة افق ديننا الحنيف  ,فعمينا ان نقف تجاه ىذا التعدد في ىذه المسألة

و غيرىا من المسائل الكالمية عمى انيا من سماحة وسعة االسالم و حرية الفكر في نظره الى
المسائل التي لم يأتي دليل قاطع في تفسيرىا )ٔٚ(.

فما دام االختالف سنة ربانية  ,فما عمينا اال ان نتممس طرق التعامل مع ىذا االختالف

والمنيج الوسط الذي يجعمنا ننجح في تعاممنا في ضوء ىذا االختالف  ,ونجتاز تحديات اختالف

الرؤى و األفكار في إطار فكرنا االسالمي وان نقف تجاه االفكار في المسألة الواحدة ونركز
عمى ادنى عامل مشترك وخط وسط لحميا او ابعاد الناس عن سوء الفيم ليا .

وىذا الكالم نكرسو في الكثير من الموضوعات و احتماليا لمتفسير والتأويل  ,وكما تمميو عمينا

طبيعة لغتنا التي نتواصل ونفكر من خالليا وىي لغة القران الكريم )81(.
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املبحث الثاوي

( اخلالف البذ ان يكون واضحا ال غموض فيه)

ان من الميم دائما ان نسعى الى جعل الخالف الذي في تراثنا الكالمي واضحأ وبيناً وال

غموض فيو  ,الن الغموض في فيم الخالف و اسبابو وعدم إدراك المسألة او موضوع الخالف

بين العمماء ىو سبب الداء واساسو .

وكثي ار ما يكون ىذا الغموض في الخالف سببا الى النزاع و االضطرابات و الحساسية بين

المختمفين انفسيم مما يصعب عمى اي شخص ان يعالج ىذا الخالف  ,ومما يؤدي الى اثار سيئة
عمى المتعممين فضال عن غيرىم  ,وليذا السبب البد من وضوح اساس الخالف وأسبابو  ,وان
موروثنا الكالمي مميء في ثناياه بالخالفات الفكرية و الكالمية  ,والتي مع االسف بقيت بدون
تحميل او تحقيق ألسباب كثيره منيا سياسية او اجتماعية او ثقافية  ,وقمنا بالركون الى العاطفة و

العصبية في الحكم و التفكير بدال من التحميل العممي ليذه المسائل ,مما انعكس سمبا عمى المتعمم

قبل غيره في اضطراب في الفيم و التقدير )ٜٔ(.

فمن الميم الوقوف عمى اسباب االختالف  ,و الحيادية في معالجة كل مسالة بعيدا عن

التعصب او العاطفة ,مما يدفع الى التسامح الفكري والديني )ٕٓ(.

ومن ىنا نقول ان دراس ـ ـ ـة الموروثات الكالمية باعث الى الوقوف عمى اسباب الخالف  ,وىو

يؤدي الى الفيم الصحيح ليذا الكم الفكري و الكالمي .

فمثال في فيمنا السباب الخالف في فتنة خمق القران  ,وما وقع في ىذه المسألة الفكرية من

خالف  ,ومن تعصب لفكر دون اخر ومن ترجيح لرأي دون غيره  ,وما حصل في تاريخنا من

قتال وفتنة في ىذه المسألة  ,وىو معموم لصاحب االختصاص وغيره )ٕٔ( .

فأذا وقفنا عند ىذه المسألة ورجعنا الى الدافع الحقيقي واألساسي وراء حصول ىذه الفتنة  ,و

اشعال نار التعصب بين المسممين من قصد او غير قصد  ,لوجدنا ان السياسة و التعصب

السياسي في فيم الدين ىو الدافع األساسي في ىذه الفتنة  ,فأن السياسة كانت ليا االثر الكبير في
ٛ
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اثارة مسألة خمق القران و السمطة ىي التي قامت بفرض فيم معين عمى الناس بالقوة  ,وان كان

الشخـ ـ ـ ـ ـص ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافق فيم ما تريده السمطة فال بد ان يعذب ويقير حتى يقر بيذا الفكر)ٕٕ( .

فيذه الفتنة في تاريخنا االسالمي  ,اذ أدركنا اطار وجودىا وأسباب ظيورىا  ,كان سيال عمينا

فيم ما وقع من خالف في ضوء ىذه المسألة  ,الن الفكر ميما اختمف و تباين في الرؤى ال يصل
بحد الى اقصاء االخر وطرده من الحياة او قتمو او تعذيبو  ,بل الذي يوصل الى ىذا ىو التعصب

الى فكر معين و ميل السياسة واصحاب النفوذ اليو.

فموضوع خمق القران وما حصل فيو من خالف ,ال ُيوجب ما وصل اليو من فتنة بقيت تُذكر
طوعو اصحاب السياسة و
الى يومنا ىذا في تراثنا الكالمي لكن الذي اشعل ىذا الخالف و ّ

السمطة والنفوذ )ٕٖ(.

وليذا فان العمماء المعاصرين أروا مسالة خمق القران راجعة الى فيم الصفات االليية  ,فمو ان

المعتزلة كمدرسة قالت بالكالم النفسي كما ذىب اليو االشاعرة عموما لما وجدنا ان ىناك اي
خالف  ,الن الكالم النفسي واثباتو ىو الفاصل في ىذه المسألة وىو قديم وما دل عميو كمو حادث

ومخموق  ,وىذا فحوى ما ذكره الدكتور عبد الممك السعدي في شرحو لمنسفية )ٕٗ(.

ويقول ابو الحسن الندوي في معرض كالمو في ىذا الموضوع  :احتضنت الدولة العباسية

الكبرى في عيد ممك – المامون – من اقوى مموكيا واعظميم شأنا وسمطانا ,عقيدة ال يفيميا
العامة  ,وال يوافق عمييا الشعب  ,وفرضتيا عمى الجميور ,وجعمتيا فارق بين الكفر واإليمان

والشرك والتوحيد  ,وأمرت بإقصاء كل من ال يدين بيا او يخالفيا وامتحانو وتعذيبو  ,فكانت محنة
عظيمة عمى االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ,وفكرة فمسفية ضاق عنيا تفكير العامة  ,وضاقت بيا نفوسيم )ٕ٘( .

ويضيف كذلك ابو الحسن الندوي فيقول  :وىكذا رأى المعتزلة ان االسالم يتركز في االعتقاد

بخمق القران وحمموا رأس الحكومة االسالمية –المامون –عمى حمل المسممين عمى ىذا العقيدة ,

فحمل الناس عمييا سنة  ٖٔٛىـ وبدأ ذلك بارسال كتاب الى والي بغداد – اسحاق بن ابراىيم –

ذكر فييا  ,ان خميـ ـ ـفة المسممين واجب عميو حفظ الدين واقامتو والعمل بالحق في الرعية  ,وذكر
ان القائمين بقدم القران والمنكرين لخمقو  ,شر االمة ورؤوس الضاللة  ......واحق من يتيم في
ٜ
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صدقو ,وتطرح شيادتو  ,وال يوثق بقولو وال عممو  ,فانو ال عمل اال بعد اليقين  ,وال يقين ال بعد

استكمال حقيقة االسالم واخالص التوحيد  ,وامره بجمع الناس وامتحانيم في ىذه العقيدة  ,وعزل
كل من ال يوافق عمييا وال يدين بيا )ٕٙ( .

وربما يسأل سائل لماذا اذن ىذا التي ـ ـ ـويل في ىذه المسالة وما جرى فييا من نزاع وفرقة ؟
الذي يجيب عن ىذا التساؤل ىو ان التعصب الى فكر دون غيره  ,ودخول السياسة في دعم

فكر واألخذ بو دون غيره  ,ىو ما اوصل ىذا الموضوع الى ما وصل اليو  ,ثم في زمن الفتنة
تكون الرؤيا الي موضوع غير واضحة ,وفييا الكثير من الغموض  ,ولكن بعد التحميل والتدقيق

ووضوح الخالف واسبابو تتجمى حقيقة ومضمون الفكرة ,وىذا يجري في كل المسائل اذا انجمى

الخالف فييا وابتعدن ا عن التعصب في فيم اي نص كان او اي مسألة او اي موضوع  ,الن
التعدد في االفكار النقدية سبب من اسباب النجاح والقوة .

فدراسة الموروث الفكري  ,و فيم االسباب و الدوافع في كل مسألة يجعل القارئ عمى بصيرة في

فيم مادار في تاريخنا  ,وكيف نستطيع ان نعالج الخالف الفكري اذا نشب في اي وقت وزمان ,لذا
فان ما يمكن ان يستنتج من فيم و افكار وقعت في الماضي تكون لنا درساً في حاضرنا
ومستقبمنا  ,فكمما كان الفكر الخالفي اكثر وضوحأ و تحديدا كان اقرب الى الفيم المتبادل ,

ويمكن عالجو او الوقف قريبا منو  ,الن قوة الفكر في تعدده ال في تطابق االفكار  ,الذي ىو

مرض خطير يرجع الى حالة من الكبت و الجيل .

املبحث الثـالث

( اخلــــالف )

ان الكالم في اختالف اآلراء في األصل الواحد مثل االيمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسولو و

اليوم االخر و القدر خيره وشره  ,شي غير طبيعي  ,ويدل عمى مرض وضالل في االعتقاد ,
ونقص في االيمان و خروج عن دائرة االسالم .

ان ثقافتنا ترى في

االتفاق وعدم االختالف مصدر من مصادر وحدة االمة و قوتيا ضد اعدئيا و المتربصين بيا ,
وترى كذلك من اختالفنا ضعف وىزيمة و دليل عمى تمزق عقد والوحدة  ,ىذا الفيم تمقيناه
ٓٔ
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من خالل تربيتنا و مجتمعنا الذي اسس لدينا االعتقاد بان االصل ىو االتفاق و عدم االختالف

وان االختالف شي غير مرضي وطاري وخالف االصل  ,مع ان الحقيقة ليست كذلك فكل من

االتفاق و االختالف لة مجالو الخاص بة.

فاألصول االيمانية وغيرىا مما عمم من الدين بالضرورة يعتبر الخالف فية خروج عن عقيدة

االيمان)ٕٚ( .

واما االختالف في المسائل المتفرعة من األصول اإليمانية كاالختالف في تعريف الصفات و
مفيوم أول واجب عمى المكمف  ,و حقيقة االيمان ىل أصمو القمب ام القمب مع المسان ام القمب

مع المسان مع افعال الجوارح وغيرىا من المسائل الكالمية التي تناقش و تدرس في عمم العقيدة
فال يعتبر الخالف فييا خروج عن عقيدة االيمان ,بل ىو دليل عمى سعة االسالم )ٕٛ(.

وربما كان خوفنا من الخالف راجع الى تجارب وقعت في تاريخنا االسالمي من تسمط السياسة

و تدخميا في فرض اجواء من الريبة و الشك بين المسممين  ,حيث كان التعبير عن تعدد االراء

سببا في كثير من االحيان الى االقتتال وسفك الدماء  ,وىنا تتجمى في تراثنا فكر الخوارج وما

حصل من تسمط عمى الناس وقتاليم وفرض اراء خاصة بيذا الفكر عمى الناس بالقوة والشدة ,

ونبذ غيـ ـ ـ ـ ـرىا من ا الفكار والحكم عمى مخالفييم بالردة و الكفر  ,مما دفع الناس الى نبذىم و
قتاليم  ,النيم فرضوا فكرىم بالقوة و القير و السعي الى السمطة بكل ما اوتوا من قدرة  ,وكذلك ما

حصل من المعتزلة بتسمطيم عمى الناس و فرض ارائيم عمييم بما يرونو ويعتقدونو )ٕٜ(.

فيذه األمثمة و غيرىا دفعت الكثير الى طمس معالم ثقافة الحوار التي جاء بيا القران الكريم

من المحاورة بالتي ىي احسن  ,و استثمار اختالف الرأي في فتح قنوات لمشاركة كافة الناس في

ابداء أفكارىم و أرأئيم التي مبناىا عمى اصول صحيحة و سميمة .

فمثال توغل السياسة بالدين كان السبب الحقيقي وراء رد فعل المسممين من الفكر االعتزالي

و الفكر الخارجي النيما صبغوا انفسيم و افكارىم بالسمطة و السياسة و ابتعدوا عن فيم وعقول

المسممين و الناس  ,التي تميل نحو عدم فرض االفكار واالراء النيا من اسباب الضعف ال
القوة)ٖٓ(.
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فالتعدد مصدر قوة و ثراء فكري  ,و التطابق في وجيات النظر ال تحدث و ال تتولد اال من

حالتين :

األولى  -:اقفال الفكر و اطباق الجيل .

الثانية  -:سيطرة القير و اإلكراه و التعصب الفكري .
وىما حالتان مرضيتان مكروىتان بسبب منافاتيما لجوىر االنسان الذي كرمو اهلل تعالى و خمقو

في احسن تقويم .

فمن خالل ىذا الكالم البد من تفيمنا ل ْاري االخر ,ولو خالفناه  ,فالمعتزلة و الخوارج و

الشيعة كميم فرق نابعة من تراثنا االسالمي و ال يمكن باي حال من االحوال ان نتجاىل ىذه

الحقيقة  ,والبد من فيم المعاني المشتركة و ترك المسائل التي وقع فييا خالف  ,لما يختاره
الناس من المج ـ ـ ـ ـادلة بالتي ىي احسن مادام واقع في دائرة االسالم ولم ُيخرج صاحبو من ىذا
الدين  ,فالخوف من تع ـ ـ ـ ـ ـدد الرؤى و االفكار عالمة عمى تعصب فكري و ضيق في الثقافة
والوعي .

املبحث الرابع

(أفكار كالميت البذ مه تغريها )

ي حيا اإلنسان في بيئة مشحونة باألفكار و التقاليد  ,ومن تمك األفكار تتكون ثقافة اإلنسان

في اي زمان و مكان  ,ومن ىذه الثقافة تتولد رؤيتو ألصول كثيرة  ,فال نستطيع ان نبعد االنسان

من محيطو و بيئتو التي ولدت أفكاره واجتياداتو العممية و الفكرية  ,وفي كل زمان أسموبو و
منيجو في طرح األفكار واآلراء .

فمن مورثاتنا الكالمية  ,افكار نشأة ألسباب كثيرة البد من معرفة تمك االسباب  ,والنظر الى

تمك الموروثات الفكرية بتجرد دون اي تعصب  ,فمن االفكار التي التصقت بموروثنا الكالمي
عدم احترام الرأي االخر  ,وليس فقط عدم احترامو  ,وانما محاربتو بكل ما امكن  ,وىذا موجود

عند المتعممين فضال عن غيرىم  ,فالتعصب الفكري مرض خطير  ,ينبيء عن الجيل و قمة
االدراك  ,او عدم ادراك الشي عمى حقيقتو  ,وىذا التعصب يدفع الى الطعن و المعن و التكفير و
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اخراج الناس من رحمة اهلل تعالى  ,فيذا مما يجب ان يغير او يبتعد عنو  ,النو سبب الثارة
الضغينة واالحقاد  ,وىذا من السمبيات التي يجب ان نبتعد عنيا في دراسة الموروثات الكالمية ,
وان نجمع قدر ما امكن وال نفرق  ,وان نبتعد قدر ما امكن عن التشيير بالمخالف و القدح بو و

اطالق الفاظ غير سميمة عميو النو مخالف لنا فيما رأيناه من اجتياد او فكر (ٖٔ) .

وكذلك من المسائل التي يجب فييا التغيير  ,ىي اقحام الكثير من الموضوعات التي ىي

بعيدة عن العقيدة و عمميا  ,الذي ىو يقوم عمى ايراد الحجج ودفع الشبة و اثبات العقائد الدينية

باالدلة اليقينة  ,فادخال الكثير من المباحث في صمب عمم الكالم  ,فيذا االقحام وادخال مسائل
عممية نظرية بحتة يقع فييا االختالف  ,وجعميا من مسائل او مبادئ عمم الكالم و يبنى عميةا

ادلة  ,بما يجب النظر فيو و اعادة صياغتيا بشكل يوافق عصرنا وما توصل اليو من عموم و
ونظريات)ٖٕ(.

فمثال في اثبات حدوث العالم  ,يبني اغمب عمماء الكالم دليل حدوث العالم عمى اثبات

وجود الجوىر الفرد عممأ ان مسألة الجوىر الفرد مسألة فيزيائية عممية ليست ىي من العقيدة
بشي)ٖٖ(.

فترى عمماء الكالم خصوصأ المتاخرين منيم ياتون بأدلة كميا مبنية عمى الظن في اثبات

الجزء الذي ال يتجزء الذي ىو جوىر الفرد او بتعبير اخر الذرة ,حتى ياتي عالم من االعالم وىو
االمام الرازي  ,ويضعف كل االدلة النظرية عمى اثبات الجزء الذي ال يتجزء او جوىر الفرد)ٖٗ(.

فادخال المسائل العممية والنظريات الفكرية في عمم الكالم مما ال حاجة لو فضال عن اضافة

المباحث والمقدمات الفمسفية في ىذا العمم  ,حتى صار المتكمم معروف بالفمسفة اكثر من معرفتو

بالعقائد االيمانية .

فيذة من المجاالت التي البد من تغييرىا في ىذا العمم من اقحام الفمسفة واستخدام االسموب

المعقد في شرح موضوعاتو .
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فاستخدام األسموب والمغة العربية السيمة إليصال االفكار ودفع الشبو بأوضح تعبير بعيدا عن

التعقيد الذي ىو من اسباب غموض الفكرة ومخالفتو لالسموب العممي في ايصال المعمومة الننا في
عصر المعمومة والوصول الييا ال تزيينيا وابعادىا عن متناول القارئ .

وىناك بعض العمماء من المعروفين في تاريخنا االسالمي من خالل كتبيم تجد المغة

الصعبة في رد عمى المخالفين ,ونسبة المخالف الى الفسق والضالل وربما الكفر  ,وىذا من
المنيج الخاطئ في الدفاع عن العقيدة والفكر الحق  ,الن االسموب العممي البد ان نجده في كتب

عمم العقيدة والبعد عن الطعن وشحن افكار الناس باشياء ليست مجاليا ىذا الفن الراقي  ,الذي ىو
اشرف العموم واسماىا النو يتعمق بالمباحث االليية ومباحث الرسالة واالمور السمعية التي جاء بيا

القران والسنة المطيرة  ,فعمى الباحث ان يتحمى بالكممة الطيبة والحكمة في الرد عمى المخالف من

داخل دائرة االسالم  ,او من ىم خارج ىذا الدين  ,وىو معنى التسامح الديني والفكري الذي جاء
بو نبينا صمى اهلل عميو وسمم )ٖ٘( .

هوامش البحث:

(ٔ) سورة ىود:اية ٔٔٛـٜٔٔ
(ٕ) جدد عقمك .صٚٚ

(ٖ) شـ ــرح المواقـ ــف  .ج ٔص ٕٕ ج  ٛصٖٗـ ـ ـٚٚـ ـ ـٕٕٔ,شـ ــرح المقاصـ ــد.ج ٔص , ٕٛشـ ــرح
النسفية صٖٕـ٘ٗـ٘.ٚ

(ٗ) الفرق,صٙ

(٘) الباقالني واراه الكالمية,ص ٔٔ.
( )ٙسورة االنعام :اية ٓٓٔ
( )ٚسورة الشورى  :ايةٔٔ
( )ٛسورة البقرة :اية ٕ٘٘

( )ٜسورة الفرقان :اية ٘ٛ

(ٓٔ)سورة النساء :اية ٗٔٙ
ٗٔ

الوجلد التاسع

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
العدد()1/17

1439هـ  2018 -م

(ٔٔ) سورة فصمت :اية ٘ٔ

(ٕٔ) سورة الذريات :اية ٘ٛ
(ٖٔ) سورة يس :اية ٕٛ

(ٗٔ) العقيـــدة اإلسـ ــالمية  ,د .مصـ ــطفى سـ ــعيد الخـــن ود .محـ ــي الـ ــدين ديـ ــب .ص ٘ ,ٙوالعقيـ ــدة
اإلسالمية  ,عبد الرحمن جنكة الميداني ,صٜ٘

(٘ٔ) العقيدة اإلسالمية ومذاىبيا  ,د .قحطان عبد الرحمن الدوري  ,صٙٙ
( )ٔٙاالقتصاد في االعتقاد ,صٕٖ
( )ٔٚالقرآن والفمسفة ,صٔٔ

( )ٔٛاالقتصاد في االعتقاد ,صٗٛ
( )ٜٔدور اإلصــالح العقــدي فــي النيضــة اإلســالمية ,صٕٖ ,المســئوليات التربويــة لمعمــم التربيــة
اإلسالمية في التعميم العام ,صٙٚ

(ٕٓ) أثر إستراتيجيتين تعميميتين في تصحيح الفيم الخاطئ لممفاىيم العقدية ,صٕٕ
(ٕٔ)االرشاد ,صٔٗٙ

(ٕٕ) المواقف ,صٕٕٔ
(ٖٕ) رجال الفكر االسالمي ,ص ٜٔ٘

(ٕٗ) شرح النسفية ,د.عبدالممك السعدي,صٜ٘
(ٕ٘)رجال الفكر االسالمي ,صٙٙ
( )ٕٙالمصدر نفسو

( )ٕٚكتاب التوحيد,صٚٙ
( )ٕٛالمصدر نفسو
( )ٕٜالمصدر نفسو

(ٖٓ) التمييد في تاريخ الفمسفة اإلسالمية ,ص٘٘
(ٖٔ) جدد عقمك ,صٜٙ
٘ٔ

الفوائد العلوية في الووروثات الكالهية
أ.م.د.وليد جبار إسواعيل

(ٕٖ) حول التربية والتعميم ,صٜٙ
(ٖٖ) المصدر نفسو

(ٖٗ) شرح النسفية  ,سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ,صٖٗ
(ٖ٘)شرح السنوسية ,صٔٚٛ

قائمت املصادر

ٔ .أثــر اســتراتيجيتين تعميميتــين فــي تصــحيح الفيــم الخــاطئ لممفــاىيم العقديــة لــدى طمبــة قســم عمــوم
الق ـرآن الك ـريم والتربيــة اإلســالمية وتنميــة تفكيــرىم الناقــد  ,أزىــار طــالل حامــد الصــفاوي  ,أُطروحــة

دكتــوراه فــي العمــوم التربويــة والنفســية  ,ط ارئــق تــدريس القـرآن الكـريم والتربيــة  ,كميــة التربيــة ,جامعــة
الموصلٖٖٔٗ ,ىـٕٕٓٔ-م.

ٕ .الباقالني وآراؤه الكالمية  ,د .محمد رمضان عبد اهلل  ,مطبعة األُمة  ,بغداد ٜٔٛٙ ,م.
ٖ.التمييد في تاريخ الفمسفة اإلسالمية  ,د .مصطفى عبد الرزاق  ,القاىرة ٜٔٗٙ ,م.

ٗ.حقــوق اإلنســان والطفــل والديمقراطيــة د .مــاىر صــالح عــالوي ود .رعــد نــاجي ود .ريــاض عزيــز
ود .كامــل عبــد العنكــود ود .عمــي عبــد الــرزاق ود .حســان محمــد شــفيق  ,دار ابــن األثيــر لمطباعــة

والنشر  ,جامعة الموصل ٕٜٓٓ ,م .

٘.حول التربية والتعميم  ,د .عبد الكريم بكار ,طٖ,دار القمم ,دمشق ٕٖٗٔىـ ـٕٔٔٓم .

.ٙدور اإلصــالح العقــدي فــي النيضــة اإلســالمية  ,عبــد المجيــد النجــار  ,مجمــة إســالمية المعرفــة
يصدرىا المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي  ,العددٔ  ,السنة األُولى .

. ٚشــرح المقاصــد  ,ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني  ,تحقيــق عبــد الــرحمن عمي ـرة  ,طٔ ,
بيروت ٜٔٗٓ ,ىـ ٜٜٔٛ -م .

.ٛشرح المواقف  ,عمي بن محمد الجرجاني  ,طٔ  ,دار الطباعة العامرة  ,مع حاسبة حسن جمبي
وعبد الحكيم السيالكوتي .

.ٜش ــرح النس ــفية  ,س ــعد ال ــدين مس ــعود ب ــن عم ــر التفت ــازاني  ,طٔ  ,الش ــركة العثماني ــة لمطباع ــة ,

ٖٕٔٙىـ .
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ٓٔ.العقيدة اإلسالمية  ,د .مصطفى سعيد الخن ود .محي الدين ديب  ,ط٘  ,دار الكمـم الطيـب ,

دمشق ٕٔٗ٘ ,ىـ ٕٓٓٗ -م .

ٔٔ.العقيــدة اإلســالمية  ,عبــد الــرحمن جنكــة الميــداني  ,دار القمــم  ,بيــروت  ,طٕٔ ٕٔٗ٘ ,ىـ ـ -

ٕٗٓٓم .

ٕٔ.العقيـ ــدة اإلسـ ــالمية ومـ ــذاىبيا  ,د .قحطـ ــان عبـ ــد الـ ــرحمن الـ ــدوري  ,طٔ  ,لبنـ ــان  ,بيـ ــروت ,

ٕٖٗٔىـ ٕٓٔٔ -م .

ٖٔ.القرآن والفمسفة  ,د .محمد يوسف موسى  ,طٗ  ,دار المعارف  ,القاىرة ٜٕٔٛ ,م .
ٗٔ.كتاب التوحيد  ,الشيخ عبد المجيد الزنداني  ,طٕ  ,دار الخير  ,دمشق ٜٜٜٔ ,م .

٘ٔ.القتصاد في االعتقاد  ,محمد بن محمد الغزالي  ,مكتبة الشرق الجديد ,بغداد  ,د.ت .
.ٔٙالمواقف  ,عضد الدين عبد الغفار اإليجي  ,عالم الكتب  ,بيروت  ,د.ت .

 .ٔٚالمسـ ــئوليات الت ـ ـ ـ ـ ـ ـربوية لمعمـ ــم التربيـ ــة اإلسـ ــالمية فـ ــي التعمـ ــيم العـ ــام  ,د .سـ ــعيد بـ ــن فـ ــالح

المغامسي  ,طٔ  ,دار العمم والحكم  ,سوريا  ,دمشق ٕٔٗٗ ,ىـ ٕٓٓٗ -م .

ٔٚ

