
 الملخص

مسألة القيم األخالقية يف علم الكالم اجلديد عند ادلفكر العراقي عبد تتناول الورقة البحثية 
 اجلبار الرفاعي؛ بوصفو أحد أبرز ادلهتمُت بادلوضوع. 

ادلوروث إىل القيم األخالقية؛ اليت تؤسس لقبول ادلخالف وهتدف إىل بيان افتقار علم الكالم 
والتواصل معو. ومن شبة ضرورة ذبديده بالقدر الذي يتجاوز فيو أسباب التمركز حول الذات ادلذىبية 

 والطائفية ضلو االنفتاح واحلوار.

ينية يف وتسعى إىل زلاولة االستفادة من التجارب التجديدية اليت تطال كل احلقول ادلعرفية الد
 العامل اإلسالمي، ومن شبة اإلسهام يف تطوير ادلعرفة الدينية يف جامعتنا وبالدنا.

Summary : 

 The paper deals with the issue of moral values in « Ilm-kalam djadid »of 

the Iraqi thinker Abdul jabbar Rifai. 

 This paper aims to demonstrate the lack of inherited speech science of 

moral values ;which establishes to accept the offender and communicate with 

him . It is therfor necessary to renew it to the extent that it goes beyondthe 

reasons for focusing on the sectarian self towards opennes and dilogue . 

 

It seeks to take advantage of the innovative experiences affecting all fields 

of religious knowledge in the Islamic world, and thus contribute to the 

development of religious knowledge in our university and our contry.  
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 علم الكالم الجديد في فكر عبد الجبار الرفاعيالقيم األخالقية في مشروع 

 الملخص:
اَّتمعات اإلسالمية تراجعا على مستوى القيم األخالقية؛ يظهر يف ضعف العالقات والروابط  تعاين

قيدة يف الدين والع خالفعلى التواصل واالنفتاح والتعايش مع ادلفقدان القدرة يف اإلنسانية، و االجتماعية و 
  .ضرورة حضارية ورلتمعيةىذه الظاىرة معاجلة ؛ ما غلعل البحث يف كيفية والعرق وادلذىب واللون

من بُت ادلصادر اليت يقع عليها التعويل يف  -وعلى رأسها علم الكالم -وتعد العلوم وادلعارف اإلسالمية
مع ادلخالف، بالنظر اليت تعُت على بناء عالقة سوية  ؛األخالقيةوادلباحث بالنظريات واألحباث تزويد الدراسات 

 . لإللو والكون واحلياة واإلنساناإلسالمية يستبطن الرؤية إىل أعلية ىذا العلم؛ كونو العلم الذي 

يف تناول ادلوضوعات وادلباحث ذات الصلة بالقيم  افقرا كبَت يعاين  ؛ىذا العلميلحظ أن غَت أن الناظر 
صناعة أجواء التواصل واحلوار بُت بالقدر الذي مل يعد فيو قادرا على  ؛رىيبا لألبعاد وادلضامُت األخالقيةوفراغا 

الدينية  بل بات مصدرا يغذي القطيعة والتمركز حول الذات ،اَّتمعات اإلسالميةسلتلف ادلكونات الدينية يف 
و زلاولة تشكيل ببحوثهم ودراساهتم ضلالذين توجهوا  ؛وىو ما أدركو بعض ادلفكرين والباحثُت. وادلذىبية والطائفية

 التواصل والتعايش مع ادلخالف. ترعى ، و منظومة كالمية تراعي ادلضامُت األخالقية

يدل على ذلك أحباثو ودراساتو ومؤلفاتو ؛ بذلكادلهتمُت  زر دكتور عبد اجلبار الرفاعي أحد أبويعد ال
البحث األمر الذي دفعنا إىل وحىت منشوراتو على مواقع التواصل االجتماعي؛  ،والندوات اليت يديرىا ويشارك فيها

إلى أي مدى يمكن لمشروع علم الكالم جعلنا نتساءل: ، و يف ىذه احملاولة من أجل كشفها وبيان قيمتها
ولذلك  الجديد في فكر عبد الجبار الرفاعي أن يستدرك غياب القيم األخالقية في علم الكالم الموروث؟

وىي)أي القيم األخالقية في مشروع علم الكالم الجديد في فكر عبد الجبار الرفاعي، ضبلت الورقة عنوان: 
 التالية: طةمن خالل اخلالورقة( اليت أطمع يف أن أضمنها اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة 

 الرفاعي في فكر عبد الجباراألخالقي للمضمون  افتقارهو  قديمعلم الكالم الالمبحث األول: 

 عبد الجبار الرفاعيفي فكر الكالم الجديد والقيم األخالقية المبحث الثاني: 
 م الجديد عند عبد الجبار الرفاعيفي مشروع الكالومنهج تمثلو  قبول المخالفالمبحث الثالث: 
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 علم الكالم القديم وافتقاره للمضمون األخالقي في فكر عبد الجبار الرفاعيالمبحث األول: 

 في الفكر اإلسالميمفهومو وموقعو  -علم الكالم في فكر عبد الجبار الرفاعيالمطلب األول: 
يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية  االيت كان ذلا دور  ؛أحد أىم احلقول ادلعرفية اإلسالميةىو علم الكالم 

للتباري العقالين ومقارعة احلجة ساحة ىو كونو  كان ؽليزهيف بداية نشأتو ويف مراحل تالية من تطوره. وأكثر ما  
 "نظرا اليت تباينت آراؤىا وأسهمت يف ازدىار حركة معرفية  ما أدى إىل نشأة الكثَت من الفرق اإلسالمية؛ باحلجة

إىل  وتنتمي مباحثُ  "و 1" .توفر أرضية مناسبة وشيوع تقاليد ثقافية ترعى حق االختالف وتؤمن بالتعددية الفكريةل
2."أما األخالُق فتنتمي للحكمِة العملية ما ُيصطلح عليو بـ"احلكمة النظرية

  
وػلتل علم الكالم عند عبد اجلبار الرفاعي مرتبة متقدمة بالنظر، ليس فقط إىل طبيعة ىذا العلم ودوره 

والتعليمي أيضا؛  ومكانتو اليت سبقت اإلشارة إليها، بل بالنظر إىل ما يتعلق بطبيعة زبصصو ومساره الدراسي
ستُت وأشرف وناقش أكثر من  ودرَّسو ، فالرجل درس العلوم الشرعية يف احلوزة العلمية وزبصص يف علم الكالم

  3وماجستَت يف الفلسفة وعلم الكالم رسالة دكتوراه

يستبطن رؤية وتصور ادلسلمُت لإللو والكون واحلياة واإلنسان  ؛العلم الذي وىو يف الفكر اإلسالمي يعد
أعليتو تكمن يف إطالق حرية االجتهاد  "و 4أبرز ذبليات العقل اإلسالمي يف تعاطيو مع الوحي." أحد "و 

ادلتكلمون من أغزر علماء اإلسالم اجتهادا وأشدىم تنوعا يف  " ومن شبة ُعدَّ  5العقائدي واختالف ادلقوالت ."
" داخل الثقافة تتجاوز جعلت مركزيتو وىذه ادلكانة  6اآلراء واختالفا يف ابتكار ادلفاىيم االعتقادية وتفسَتىا."

حدود بلورة قواعد العقائد إىل صياغة قواعد الذىن وأصول العقل ودبا يستتبع ذلك من التحكم يف آليات إنتاج 
نظام اخلطاب القابض من الوراء على األبنية العميقة لكل من "وىو بذلك يعترب "  7التفكَت وطرائق إنتاج ادلعرفة."

  8الواقع والعقل."
                                                           

إعداد:  -مناىج ورؤى يف الكالم اجلديد -االجتهاد الكالمي ، ملف العدد:قضايا إسالمية معاصرةرللة الرفاعي، مقدمة:  / عبد اجلبار 1
 .7، دار اذلادي، صعبد اجلبار الرفاعي
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والعيوب اليت أضعفتو  ال تعٍت سالمة علم الكالم من الكثَت من أوجو النقص ،إال أن ىذه ادلكانة
 وأخرت دوره، وعلى رأسها افتقاره للمضمون األخالقي؛ وىو ما يكشفو ادلفكر عبد اجلبار الرفاعي.

 للمضمون األخالقي في فكر عبد الجبار الرفاعيالقديم افتقار علم الكالم المطلب الثاني: 
وجعلتو  أضعفت دور علم الكالم ؛أوجو قصوراليت يُعدىا العناصر غلتهد الرفاعي يف بيان الكثَت من 

الذي  نصرعوىو ال،  1لمضمون األخالقيل علم الكالم فتقارا، ولعل أبرزىا ما أمساه يتخلف عن أداء وظيفتو
الذي ينعكس  ؛وال عن الكثَت من الضعف القيمي واالهنيار األخالقيسئمإىل وضع أضحى فيو  ىذا العلم أوصل

 ثنيات الدينية وادلذىبية والعقدية والعرقية وغَتىا... قائيا على العالقات بُت سلتلف االتل

أضبد ابن حنبل اإلمام اليت أعقبت ما يسمى حبادثة خلق القرآن أو زلنة  ؛الصياغات الكالميةتعد و 
البداية الفعلية رحلة تلك ادل ،كما تعديف فكر الرفاعي الذي طال علم الكالم األخالقيفتقار االأبرز مظاىر أحد 

إىل مساحة لتكفَت وتبديع وتضليل ادلخالف واحلجر حلرية الرأي والفهم  من مساحةٍ وأخرجتو  هحرفت مسار  ؛اليت
أفرزتو تلك احلادثة  ؛وتسلطيعلى رأيو واستباحة دمو وإىدار حقو يف الفهم والتفسَت يف ظل وضع سياسي 

ن ىامش احلرية بدأ يذبل ويضمحل حُت طغت روح التكفَت يف ذىن فقهاء القصر إ. يقول الرفاعي:" الدموية
ل العباسي مع أولئك الفقهاء وفرض ترسيمة كالمية زلددة منحها ادلشروعية فيما حظر أي السلطاين وتعاون ادلتوك

  2وجهة نظر خالفية يف مقابلها."

ترسم التكفَت ألهنا أخطر وثيقة دت يف نظر الرفاعي عُ  ؛وقد مت ترسيم ىذا االضلراف األخالقي يف وثيقة
ترسيم الرؤية الواحدة مت الوثيقة القادرية اليت تنسب إىل اخلليفة القادر، وفيها ُّا ؛ ويقصد وتصادر حق التفكَت

وتبٌت ىذا االعتقاد )يقصد االعتقاد  "إذ يقول:؛ بل واستباحة دم أصحاُّا  ،والتفسَت الواحد وحظر اآلراء ادلخالفة
ادلسلمُت واستباح دماء بعضهم َّرد القادري( رؤية احلنابلة واضلاز بإسراف إىل مواقفهم بينما استهدف بقية 

أن القادر باهلل  "ابن اجلوزي، ومن ذلك ما يرويو كأن يقول خبلق القرآن مثال  3سبسكهم دبعتقد ؼلالف ما جاء فيو."
مث هناىم عن الكالم والتدريس وادلناظرة يف االعتزال  .وا من االعتزالؤ فأظهروا الرجوع وترب  ؛اب ادلعتزلةباهلل استت

 6بذلك."  5وأخذ خطوطهم ،وادلقاالت ادلخالفة لإلسالم 4والرفض

                                                           

 /https://taadudiya.com 01/2018/ 29/ عبد اجلبار الرفاعي، افتقار علم الكالم إىل ادلضمون األخالقي، 1 
  7صمصدر سابق، الرفاعي، االجتهاد الكالمي، عبد اجلبار /  2
 7صالسابق، صدر / ادل 3
عن رفضهم خالفة الشيخُت أيب بكر وعمر رضي / الرفض وصف للشيعة؛ الذين أطلق عليهم تسمية الروافض، وىي تسمية قدحية تعرب  4

 اهلل عنهما حبسب ما يرى خصومهم.
 / أي توقيعاهتم. 5
 287، ص7/ ابن اجلوزي، ادلنتظم يف تاريخ ادللوك واألمم، بَتوت، دار صادر، ج 6
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واعتبار  العقيدة الرمسية للدولة بقوة السيف والقانون يعٍت جعلها ؛العقديةوترسيم الرؤية والفهم للمسألة 
" ويف احلقبة التالية ساد ادلوقف يقول الرفاعي: ما عداىا بدعة وخروجا عن النظام واستهدافا لوحدة األمة؛

وتصنيف أية زلاولة ال تلتقي مع ادلوقف األيديولوجي للسلطة ووعاظها  ،التسلطي يف فرض اآلراء الكالمية
باعتبارىا ابتداعا ومروقا وانشقاقا على وحدة األمة وجرى تقنُت ىذا ادلوقف األيديولوجي بنص كتبو القادر باهلل 

  1واشتهر باسم االعتقاد القادري."
ازدىر فيها الرأي الواحد والفهم الواحد والتفسَت  ؛يف خلق وتأمُت بيئةباهلل  سلوك القادر وبذلك أسهم

حىت صار مع مرور األيام "مصدرا للمواقف الصارمة العنيفة ذباه عامة ادلسلمُت من الذين ينتهجون هنجا  ،الواحد
مغايرا ويستندون إىل العقل يف فهم وربليل قضايا ادلعتقد، وؽلارسون االجتهاد الكالمي ويرفضون الًتسيمات 

ة واصطفاء ما ينهض الدليل على إثباتو ونفي ما األيديولوجية اجلاىزة وػلرصون على غربلة وزلاكمة اآلراء الكالمي
وىو ما عده  3خالقيوذبريد علم الكالم من بعده األ قيميعلى تغييب الوعي الوعمل، يف اآلن نفسو،  2سواه." 
ألمر الذي ا 4قصور علم الكالم التقليدي عن الوفاء بادلتطلبات العقيدية للمسلم اليوم." ئ" مناشأحد  الرفاعي

ؤسس لالنفتاح على الفهوم موضعا ي القيم األخالقيةبادلعٌت الذي تأخذ فيو ادلراجعة والتصحيح؛ اليوم تطلب ي
 م ادلخالف واحًتام معتقده ورأيو بعيدا عن التحيزات الطائفية والقبليات ادلذىبيةه  فَ وتَـ  ،واآلراء والتفسَتات وفهمها 

 مشروعو اخلاص بالكالم اجلديد. يظهر يف مارب العالقات بُت ادلسلمُت، وىو زب ؛ثنية اليتواال

القيم أفقد علم الكالم وما أعقبها؛ حادثة خلق القرآن صاحب ىكذا ينظر الرفاعي إىل أن ما 
ورسخ احلجر على ادلخالف وذبهيلو وتبديعو. فما موقع القيم األخالقية يف مشروع علم  ادلضامُت األخالقيةو 

 الكالم اجلديد يف فكر الرفاعي؟الكالم اجلديد؟ وقبل ذلك ما ادلقصود ب

 عبد الجبار الرفاعي:في فكر والقيم األخالقية  الكالم الجديدالمبحث الثاني: 

 الرفاعي: عبد الجبار في فكر الكالم الجديد المطلب األول: 
علم الكالم  ت طالمعاين التجديد اليتو لعلم الكالم اجلديد من عرض سلتلف يف مقاربت ينطلق الرفاعي

التوجو العام ألغلب ادلفكرين  يف العامل اإلسالمي؛ ال يراعي  حيث يرى أن  تجديد علم الكالم؛صيغة  توأخذ
 .الوحدة العضوية احلاصلة بُت أبعاد العلم الواحد
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 .ليتحول جالد األمس إىل ضحية اليوم الذي انقلب عليهم فيما بعدالسلوك وىو سلطة اخلليفة ادلأمون، 

علم الكالم اجلديد: مدخل لدراسة الالىوت اجلديد وجدل العلم والدين، ضمن كتاب: الرفاعي، سبهيد لدراسة علم الكالم اجلديد، عبد اجلبار /  4
 22ص مصدر سابق، 



 
5 

واستيعاُّا يف إطار ادلنظومة ادلوروثة لعلم  جديدةإحلاق مسائل  يقصد بالتجديد؛من ادلفكرين من ف
ذا ادلعٌت يعٍت معاجلة مسائل راىنة ُّ ؛التجديدف؛ ظلو وتطور علم الكالم نفسو -برأيهم-ينجم عنو ما، وىو الكالم

معاجلة عقدية إسالمية تظهر فيها الرؤية العقدية التوحيدية وخصائصها وفرادهتا وقدرهتا، أو شبهات مستحدثة؛ 
بادلعٌت التصنيفي للعلوم اإلسالمية ضلو مسألة  ؛حىت وإن كانت ىذه ادلسائل تنتمي إىل جوانب الشريعة العملية

أخرى تتعلق بنظام احلكم يف اإلسالم أو غَتىا...ملك اليمُت و ومسألة الربا وشبهات الرق و تعدد الزوجات 
 . الشورى وعالقتها بالدؽلقراطية وحقوق اإلنسان والعالقات الدوليةكوالسياسة الشرعية  

وادلذاىب  اليت تتلخص يف الدفاع عن ادلعتقداتو ادلعروفة ذلذا العلم،  ايةذباوز الغ من يعٍت بو ىناكو 
يعٍت أن التجديد وىذا  .وأثرىا يف حياة اإلنسان ة اإلؽلان ورلمل التجربة الدينيةإىل ربليل حقيق والذىاب ،اخلاصة

 يطال غاية علم الكالم دون بقية األبعاد. 

" توظيف سلتلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية و عن طريق ؛ادلناىجيف تجديد المنهم من عٍت بو و 
من منجزات العقل اإلنساين يف العلم ويف الفلسفة إلقامة الرباىُت العقلية اجلديدة على صدق ىذه االستفادة 

االستعانة بتلك العلوم وادلناىج من أجل إثبات االكتفاء بأي اإلبقاء على أصول العلم وىندستو و  1األصول"
 .)أي صدق أصول العلم( صدقها

اخلروج من االىتمام بقضايا وجود الباري وصفاتو، و  ،يف ادلوضوعالتحول  يف التجديديرون آخرون و 
والنبوة العامة واخلاصة، وادلعاد، إىل نطاق واسع يستوعب كافة القضايا ادلوجودة يف النصوص ادلقدسة، سواء منها 

  ق والقيم.الناظرة إىل الواقع أو الناظرة إىل األخال

االنتقال من لغة ادلتكلمُت القدؽلة تبسيط لغة علم الكالم و أن التجديد ىو إىل ذىب آخرون يو 
 2.ويفهمها ادلخاطب من دون عناء ومعمياهتا وألغازىا، إىل لغة حديثة تعرب بيسر وسهولة عن ادلداليل،

عنصرا لص الرفاعي إىل قصور التجديد ُّذا ادلعٌت؛ الذي يغفل ؼلوبعد عرضو دلختلف معاين التجديد؛ 
أن أي  ؛بينها، ويوحدىا التأثَت ادلتبادلأن أبعاد كل علم تشكل نسيجًا متكاماًل فيما  وىو ،مهما يف بناء العلوم

وحدوث منظومة  وىذا يعٍت زبلخل ادلنظومة السابقة للعلم .يف سائر األبعاد األخرى يف أحدىا يستتبعو ربولٌ  ربوال
يأخذ فيها كل بعد من أبعاد العلم موقعو ادلالئم، ويعاد نظم ادلسائل يف إطار يتسق مع التحوالت اجلديدة  ؛بديلة

 3 .، ومعٌت ذلك ذبديد اذلندسة ادلعرفية لعلم الكالم يف ادلسائل والغايات، وادلوضوع، وادلناىج، واللغة
                                                           

 .125صمصدر سابق،  -مناىج ورؤى متنوعة يف الكالم اجلديد -االجتهاد الكالمي كتابعمارة ، االجتهاد الكالمي، ضمن:زلمد / 1 
انظر على سبيل ادلثال ما كتبو صبال الدين األفغاين يف " الرد على الدىريُت" وزلمد عبده يف كتاب" ووحيد الدين خان يف " اإلسالم /  2

وما كتبو عبد اَّيد النجار وغَته من ادلفكرين يتحدى" وزلمد إقبال يف " ذبديد الفكر الديٍت" ومالك بن نيب يف " الظاىرة القرآنية" 
 .ادلعاصرين

3
  .44صمصدر سابق، مدخل لدراسة الالىوت اجلديد ودل العلم والدين، -عبد اجلبار الرفاعي، علم الكالم اجلديد :نظرا/  
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يطال كل أبعاد العلم، وال يقتصر على أحدىا دون بادلعٌت الذي يورده الرفاعي  التجديدوعليو فإن 
أبعاد كل علم ف ؛التحول الذي يقع يف واحد منها يؤثر بالضرورة يف اآلخرغَت متيسر طادلا أن ذلك اآلخر؛ ألن 

ىل منظومة بديلة وعلم وىكذا طللص إ - كما يقول-تشكل نسيجاً متكاماًل فيما بينها، ويوحدىا التأثَت ادلتبادل،
  جديد.

يرجح الرفاعي أن يكون شبلي النعماين ىو من أوائل الداعُت إىل ذبديد علم الكالم من دون أن و 
؛ الذي أضحى عنوانا لالذباه احلديث يف إعادة بناء علم الكالم علم الكالم اجلديد مصطلح يكون ىو من ضلت

ونشر يف اذلند عام  ،كتاب لشبلي النعماين ضبل ىذا العنوانبالرغم من جزمو أن ادلصطلح ظهر أول مرة يف  
1903 .1 

 عبد الجبار الرفاعي:في فكر  القيم األخالقيةمفهوم المطلب الثاني: 
تعٍت ربديد ادلوقف األخالقي  ؛مرادفات" ادلبادئ األخالقية" وأ "األصول"أو  "القيم" ةتعد ألفاظ وعبار 

أو يراه يف الغَت أكان الغَت حيوانا أو إنسانا أو يصادفو اإلنسان يف حياتو وبيئتو  ،أي عمل يصدر عن الغَتمن 
أو عالقاهتم بالعامل واحمليط  منظومة ترعى وتوجو عالقات الناس بعضهم ببعضوزليطو وعادلو. وبتعبَت آخر ىي 

 والبيئة.

الشرُط الذي يتحّقق بو ظلُط حضوٍر إنساين ذلذا الكائن يف العامل، فهو من دون  "وىي عند الرفاعي 
فاإلنسان كائن أخالقي، ومن دون أخالق يصبح ىو وسائر الكائنات سيان؛ بل أكثر  2"أخالٍق ليس إنسانًا.

احلياة األخالقية اضمحالل ؛ فــــــ" لينتهي إىل الغياب عن العامليف غياب األخالق من ذلك ىو يفقد وجوده 
  3يفضي إىل اضمحالل وجود الكائن البشري وىشاشة كينونتو والذي ينتهي إىل غيابو عن العامل."

" القيم الروحية،  :إىل ثالثة أقسام ىيعموما القيم ولتوضيح مفهومو للقيم األخالقية يقسم الرفاعي 
والقيم األخالقية، والقيم اجلمالية. ولكّل واحدة من ىذه القيم وظيفتها األساسية، وكلٌّ منها ػلّقق كماال 

 4"لإلنسان على شاكلتو، وُيشبُع احتياجات أساسية حلياة الفرد واجلماعة.

جتماعية، وذبعل العالقَة باآلخر تعمل على إقامِة بناٍء سليم للروابط االفهي اليت  ":القيم األخالقيةأما 
ىي تلك اليت يقع عليها  ؛ادلقصود بالقيم األخالقيةوعليو فإن  5"عادلة، تنشد خََت البشرية وأْمَنها وسالَمها.

من أجل أن تكون العالقة بو عالقة واالنفتاح عليو،  التعويل يف تزويد اَّتمع بثقافة التعايش واحلوار وقبول اآلخر
                                                           

 . 45ص ادلصدر نفسو، نظر: ا/  1
 39، ص السابق/ ادلصدر  2
 39، صنفسو / ادلصدر 3
  ttps://taadudiya.com/%D8%h 29/01/2018تعددية،الرفاعي، افتقار علم الكالم إىل ادلضمون األخالقي، عبد اجلبار / 4 

  5/ادلصدر نفسو.

https://taadudiya.com/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84/
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خدمة جلميع البشر ولإلنسانية   ؛األمن والسالمة والتعاون على الرب والتقوى وزلاربة اإلمث والعدوانسليمة ؽلألىا 
 ثنيات.ادلذىب والطائفة والعرق وسائر اإلكافة بصرف النظر عن ادلعتقد والدين و 

 قد ػلدث يف التفريق بُت القيم الروحية واألخالقية؛ فإن الرفاعي يوضح الوظائف اليتاخللط  وألن
نعم ىناك عالقة عضوية وتأثَت متبادل بينهما؛ فالقيم  :"تؤديها كل واحدة منها حىت يسهل التفريق بينها؛ فيقول

القيم األخالقية تنظم بينما لظمأ الذي ػلتاجو للمقدس. ]...[ الروحية تشبع الفقر الوجودي لإلنسان وتروي ا
خَت البشرية لكنها ليست بالضرورة تثري الفقر األبدي احلياة االجتماعية وذبعل العالقات باآلخر سليمة تنشد 

للكينونة البشرية وتروي الظمأ ادلزمن للمقدس والذي ال ػلقق لو االمتالء واالرتواء والسكينة والطمأنينة سوى القيم 
  1الروحية."

ادلزمَن للمقدس  ال تـُْثرِي الفقَر الوجودي للكينونة البشرية، وال تروي الظمأَ  ،"القيَم األخالقيةفهي، أي 
ل ثّ ؽلَُ و  2الذي ترويو القيُم الروحية؛ لذلك أضحى ادلقّدس منبًعا ألمِن النفس، وسكينِة الروح، وطمأنينِة القلب."

اإلؽلان مثال بوصفو قيمة روحية ؽلتلك تأثَتا سحريا تتحول معو األرواح  لذلك من أجل تقريب الفهم فيقول:"
احلب أيضا رغم أنو يساىم يف منح حياتنا االجتماعية وعالقاتنا بالغَت الكثَت لتتسامى وربلق يف عوامل ملكوتية. 

 3من الدفء والسالم لكنو بوصفو قيمة روحية يهبنا ما ال هتبنا القيم األخالقية كالصدق وغَته."

هما إال أن العالقة بين ،وبالرغم من التفريق بُت ادلنظومتُت القيميتُت؛ أقصد القيم الروحية واألخالقية
والذي ؽلثل الرافد  ،يف حاجة القيم األخالقية إىل ادلنبع الذي تستمد منو القوةتلك العالقة وتظهر  تظل وطيدة.

ال ؽلكن للقيم الروحية ، ولذلك اإلشباع الروحي ىو إشباع لألخالقألن هناية الذي يزودىا وأقصد القيم الروحية؛ 
  إال أن تنتج قيما أخالقية.

 وىو ما يعرب عنو الرفاعي ؛بأي شكل من األشكالأو اإلؽلان عن الروح عليو فإن األخالق ال تنفك و 
إذا مل ػلضر الدين ىو مصدر األخالق، و والدين بصفة عامة فاإلؽلان  4"ال أخالق.يف حيايت ال إؽلان ببالقول:" 

تدينا سبثيال زائفا و غدا  قدف ؛اَّتمعل مٍّ وإذا مل يعرب عن نفسو يف أخالق ذبَُ  ،ويف شكل أخالق فال معٌت ل
  .ما يسميو الرفاعي النموذج الإلنساين للتدينوىو  ،يكثر انتشاره يف اَّتمعات اإلسالميةشكالنيا 

بالرعاية والعناية من أجل أن  هودلا كان اإلؽلان ىو منبع األخالق؛ فإن الرفاعي ػلرص على ضرورة تعهد
بتعبَت و ينتج قيما تعيد للعالقات صفاءىا وسالمتها. وال تكون رعاية اإلؽلان إال بالعبادات واإلدمان عليها 

                                                           
 39الرفاعي، علم الكالم اجلديد، مصدر سابق، ص عبد اجلبار / 1
 الرفاعي، افتقار علم الكالم إىل ادلضمون األخالقي، مصدر سابق عبد اجلبار /  2
 . 39الرفاعي، علم الكالم اجلديد، مصدر سابق، ص  عبد اجلبار/ 3
 . 71ص  ،2016، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين،1ط ،الظمأ األنطولوجيالدين و  الرفاعي،عبد اجلبار /  4
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الرفاعي: " ال ؽلتلك اإلؽلان ويتكرس بال مواظبة وإدمان على العبادات، تكرار العبادات والطقوس يسقي اإلؽلان 
إين ال أتذوق حالوة اإلؽلان وال وىذا ما يؤكده على مستواه الشخصي؛ إذ يقول:"  1ره."دباء احلياة ويرسخو وغلذ

تضيء التجربة الدينية روحي من دون أداء الصالة]...[ الصالة والعبادات اليت أؤديها ىي معراج وصايل مع احلق 
  2"إليو يف مدارج التسامي والصعود.وىي جسر عبوري 

الدعوة إىل نفهم منو  ؛ادلداومة على العبادات من أجل امتالك القيم األخالقيةإن تركيز الرفاعي على 
علم الكالم يف  يةالسلوكأو بُت النظر والعمل أو بُت العقيدة ومقتضياهتا لوصل بُت العقيدة والشريعة اضرورة 
هم يسقيهم مطر " الناس يريدون إؽلانا حيا ؽلشي يف األرض؛ يعيش مثلما يعيشون يتحسس أوجاعألن  اجلديد

الرضبة اإلذلية يتضامن معهم عمليا الناس ال يستطيعون العيش من دون عطف وشفقة وتراحم وحنان]...[ وذلك 
الذي يطبعو الرفق بالناس  ،ما ذبسده حياة نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأخالقيات سَتتو العملية وسلوكو الكرًن

تو مرآة ترتسم فيها القيم واألخالق الربانية اليت ربدثت عنها اآليات والعطف عليهم والرضبة ُّم؛ فقد كانت سَت 
   3القرآنية."

نسج عالقات آمنة  -بدرجة كبَتة -تتغيأ ىي قيم عملية ؛إن ما سبق بيانو يظهر أن القيم األخالقية
، وال يكون خاص وادلخالف يف الرؤية والفهم والتفسَت يف األمور العقدية بشكل ،ادلخالف أياًّ كانوسليمة مع 

سلاطر افتقادىا بيان حرص على عده الرفاعي قيمة أخالقية ما  ووى ،بو وقبولواالعًتاف ذلك إال من خالل 
 ومنهج سبثلها يف واقع ادلسلمُت. 

 :عبد الجبار الرفاعيعند  مشروع الكالم الجديدفي  منهج تمثلوالمبحث الثالث: قبول المخالف و 
 : الرفاعيعبد الجبار في مشروع الكالم الجديد عند  قبول المخالفالمطلب األول: 

من  ػلرص عليها لتشكل جزءً يف فكر الرفاعي أىم قيمة أخالقية؛ لذلك وجدناه قبول ادلخالف يعد 
 ،والتفسَتات علم الكالم اجلديد ؛ حيث يرى أنو غلب علينا ذباوز ادلنطق ادلانوي يف رؤية الناس واألشياء وادلواقف

ألن العامل واحلياة فيها أكثر من  ؛وذباوز منطق التصنيف إىل أحد اللونُت أو اجلهتُت أبيض وأسود أو خَت وشر
ال معٌت لسجن كل شيء يف ثنائيات مانوية؛ ىذا منطق قاد اَّتمعات إىل حروب مرعبة  يقول الرفاعي: " .لون

  4شيدت مسَتة البشرية باجلماجم."

التنوع االثٍت والديٍت ادلانوي يف التفكَت؛ يعٍت ذباوز التفسَتات اليت زبتزل فإن ذباوز ادلنطق وعليو 

                                                           
 75/ ادلصدر نفسو، ص 1

 72، صنفسو/ ادلصدر  2
 90، صالسابق/ ادلصدر  3

 27ص، نفسوصدر ادل/  4
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؛ ألن تقًتحها أو تؤمن ُّا أو تضعها صباعة معينة ،وادلذىيب والطائفي احلاصل يف رلتمعاتنا يف أيديولوجية واحدة
مل ؼللق الناس فاهلل تعاىل  1."وحاجتو العميقة لإلصلاز والتميز والفرادة" أمر ترفضو طبيعة الكائن البشري  ذلك

 [111"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن ال يزالون مختلفين." ]ىود/  صور طبق األصل
نشأ من شعور ادلرء بوجود ت يتال "إن أخطر ما يفرزه ادلنطق ادلانوي يف التفكَت ىو شيوع النزعة الوثوقية 

ا يسوقو إىل االعتقاد بامتالك احلقيقة ادلطلقة واستباحة كل وجو واحد للحقيقة وطريق خاص بو الكتشافها وىو م
وىو من شبة "على الضد من حق االختالف بوصفو ينشد التوحيد  2فعل عدواين ينتهك األخالق والدين."

  3القسري ألظلاط التفكَت والتعبَت ومناىضة التعددية دبختلف ذبلياهتا وتعبَتاهتا."
تكريس ىذا ادلنطق يف  -بدرجة كبَتة -علم الكالم القدًن يشاركالرفاعي أن يرى ويف ىذا السياق 

لتضييق على ادلخالف وحرمانو حق الرأي والفهم؛ فهو العلم الذي ادلانوي، ومن شبة ىو ؽلارس أقسى أشكال ا
الرد على أو "   4حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل البدعة."ىو مطلوبو "غايتو وُجعلت 
أي الدفاع على فهم واحد للعقيدة دون  5ادلنحرفُت يف االعتقادات عن مذاىب السلف وأىل السنة."ادلبتدعة 

 تكن يف بداية نشأتو وتأسيسو، مثلما يصرح الفارايب ىي الغاية اليت ملو سواه واعتبار الفهوم األخرى ضالل وبدع. 
 كلّ   وتزييف ادلّلة واضع ُّا صرّح اليت حملدودةا واألفعال اآلراء نصرة على اإلنسان صناعة يقتدر ُّاىو  "بالقول: 

فهم معُت أو رؤية ظهر أن علم الكالم يف بداية نشأتو مل يكن معنيا بالدفاع عن واليت تُ  6." باألقاويل خالفها ما
 اليت تثَتىا باقي ادللل والنحل ؛بقدر ما كان معنيا بالدفاع عن العقيدة اإلسالمية ونصرهتا ضد الشبهات ؛بعينها

  . الكفرية

العمل على بناء علم كالم جديد يسمح للمسلم باالحتفاظ بإؽلانو من  "ما غلعل إن ما سبق بيانو ىو 
عن طبيعة اخللق اليت  تعبَت -يف الواقع -ىو 7جهة والعيش يف عامل يسوده التنوع واالختالف من جهة أخرى."

من أجل أن يتبوأ مكانتو يف ادلساعلة  تصحيح دلسار علم الكالم -يف الوقت نفسو -وىو ،حظي ُّا النوع البشري
ذات حرة مستقلة أو ما يسميها الرفاعي وليس إقصائو وتبديعو، وىذا ػلتاج إىل قبول ادلخالف يف إرساء دعائم 

                                                           
 .27صادلصدر نفسو، /  1
 27، / ادلصدر نفسو 2
  27، ص/ ادلصدر نفسو 3
، 1811، بَتوت، دار الكتب العلمية، 1ادلنقذ من الضالل، وضع حواشيو وخرج أحاديثو وقدم لو: أضبد مشس الدين، طالغزايل ،  أبو حامد/  4
 .23ص

5
بَتوت، دار ، طضبط ادلنت ووضع احلواشي األستاذ: خليل شحادة، مراجعة: الدكتور: سهيل زكار، دعبد الرضبن ابن خلدون، ادلقدمة،  /  
 . 015ص 1002،  والتوزيعفكر للطباعة والنشر ال

6
 .11، ص 1391 ،مكتبة اخلاصلي، القاىرةربقيق: عثمان زلمد علي، إحصاء العلوم، ، أبو نصر زلمد الفارايب، /  

 35ص مصدر سابق، الرفاعي، علم الكالم اجلديد،  عبد اجلبار/ 7
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  اخلاصة".نا األ"

 مشروع الكالم الجديد عند الرفاعيفي  منهج تمثل قيمة قبول المخالفالمطلب الثاني: 
العربية اَّتمعات أغلب وىي يف والتعايش،  واصلاألنا اخلاصة يف فكر الرفاعي ىي اليت ربسن الت

)أي تأطَت  هة والقبيلة ىي من يقوم بتأطَتىا؛ ألن الطائفة وادلذىب والعرق واجلتكاد تكون مفقودةاإلسالمية و 
ترمسها إال يف احلدود اليت التواصل واالنفتاح، امش الذي يوفر ذلا حرية اذلال سبلك ىي لذلك األنا اخلاصة(؛ 

 تسمح ُّا تلك اجلهة. و 

نسان ذاتو اإلمن دوهنا يفتقد و ؛ ىي قوام احلياة الباطنية للكائن البشري -يف األصل -اخلاصةاألنا إن 
ذبري ظلذجة الكل يف سياق صفات ذلك النموذج ؛ حيث ويصَت نسخة مكررة متطابقة مع ظلوذج زلدد سلفا

وىذا ما يعمل على تكريسو جزء كبَت من اخلطاب اإلسالمي ربت عناوين الطاعة والوالء  1ومساتو وخصائصو.
ق إليو األفراد ايس اشكل ظلوذجليردية زلو الذات الفوالرباء وربرًن مساءلة احلكام وما إىل ذلك؛ خطاب ينتهي إىل 

ؽلرق مروق السهم من الرمية؛ والضال الذي ر اخلارج عن ىذا القطيع يف صورة البدعي صو يسوق القطعان، و 
"  وىنا من العقوق داخل األسرة وادلدرسة واجلامعة واَّتمع اصبح زلاوالت االستقالل يف الفهم والفكر ضربولت

ويف ىذا السياق  2فيو أصوات اآلخرين فيما ؼلتفي صوتو اخلاص." ديتنازل الفرد عن ذاتو وال يكون سوى بوقا تًتد
الذي نشهده  ؛أو مشاىدة قنواتو أو متابعة أخباره، أو قراءة كتب أو أديبات ادلخالف يأيت التحذير من مطالعة

 اكزَ بوصفها مر  ؛هوم والتفسَتات والعلوم وادلعارفيف اجلامعات اليت يفًتض فيها االنفتاح على كل الفخاصة 
 للبحث.

عبودية الروح والعواطف تعٍت العقلية اليت من تتبدى فيو العبودية ىو  ،ادلستنسخة صاحب ىذه األنا إن
وربدث فيها االستقالة اجلماعية  ،ىي عبودية تظهر فيها احلياة النيابية اليت تغيب فيها األنا الشخصية ؛والضمَت

  3لألفراد واَّتمعات لتًتك الساحة للشيخ والرئيس ورئيس احلزب أن يفكر ويقرر مكاهنا.

 اإظلا تسهم يف صناعته -الرفاعييرى كما   -األنا احلرة فقط اتصنعهال  ؛ء االنفتاح والتواصلإن أجوا
 تبتعدو  ،إن بدا ذلا زيف ما كانت تعتقد يف الًتاجعشجاعة التعًتف باخلطأ وسبتلك بشكل كبَت أيضا األنا؛ اليت 

دث اىتماما وضجيجا من ربالعيون بكثافة و  ارسم صورة زاىية مشرقة ذلا من أجل أن ترمقهو " تنزيو الذات عن 
ىي يف الواقع ربصيل حاصل  ؛ليت تعًتف باخلطأ وتراجع أفكارىاوىذه الذات ا 4."اونرجسيته ايشبع غرورى احوذل

إن فعًتاف باخلطأ العبد ال ؽلكنو االادلستقل كما يعرب عنها الرفاعي؛ ألن حاصل للذات احلرة أو األنا الشخصي 
                                                           

 15صمصدر سابق، ، األنطولوجي الظمأعبد اجلبار الرفاعي، الدين و /  1

 15ص، نفسو  صدر/ ادل 2
 17، ص نفسوادلصدر / انظر:  3
 31-30ص ادلصدر نفسو، /  4
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  1.اعًتف فقد ربرر

ػلاول الرفاعي تذليلها من  ،إن استعادة الذات " ألناىا اخلاص" يف اَّتمعات العربية دونو عقبات
 منها:دلشروع الكالم اجلديد يعثر عليها القارئ  ؛خالل صبلة من العناصر

  :المتعددة القراءاتاالنفتاح على / 1
يعٍت  ؛ادلتعددة للمشهد الواحد أو الصورة الواحدة أو النص الواحد الذات على القراءاتإن انفتاح 

ىذه  ، وىو يعٍت أناوالتبشَت ُّ اوحفظه ا مت ربضَتىا من أجل اعتناقه؛ اليتمن سجن الرأي أو القراءة ىاربرر 
 اخلاصة.  وقراءهتا الذات ىي يف طور أن تتكون ذلا رؤيتها

التفريق بُت فوضى القراءات وتعدد القراءات؛ ذلك أن البعض لو، ىو ضرورة ينبغي التنبيو غَت أن ما 
" دعوى  فتح الباب على مصراعيو ألي كان أن يقول ما شاء وكيفما شاء؛ فــــــيعٍت  ؛ردبا اعتقد أن تعدد القراءات

قراءات للفوضى التفسَتية وال تفيد تصديق كل ال ال تعٍت ضوءا أخضر ؛إمكان القراءات ادلتعددة للنصوص الدينية
واالصلراف إىل النسبية الباطلة ونبذ الرباىُت واالستدالل وراء الظهور، فالقراءات ؽلكن أن تكون متعددة كواقع 
فعلي لكننا ملزمون بنقدىا وصوال إىل احلقيقة والتأشَت على مواطن اذلفوة والرصانة يف كل قراءة وبذا تشخص قيمة  

القراءة اليت ال تنطوي على براىُت وشواىد كافية تستبعد وتعترب باطلة،  أي أن "  2كل قراءة ودرجة اعتبارىا."
ولكن ىناك أكثر من قراءة واحدة ؽلكن أن تتحلى باألدلة ادلتينة اليت ذبعلها مقبولة وعليو ؽلكن أن تكون ىناك 

فالذات احلرة  3أكثر من قراءة واحدة صحيحة ومقبولة ولكل واحدة من القراءات ادلقبولة أتباعها وأنصارىا."
 .والواعية تصنعها القراءة ادلنضبطة

  العلوم اإلنسانية واالجتماعية:نفتاح على المناىج و اال/ 2

اليت يعد من أىم العوامل  ؛ادلعاصرةاالنفتاح على ادلناىج والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  يرى الرفاعي أن
بالتساؤالت الرفاعي طرح ما يصفها الفرصة لتتيح )أي ادلناىج( ألهنا  ؛" األنا اخلاص"يعول عليها يف صناعة 

من أجل إلغاء ادلسافة الثقافية بُت ادلاضي واحلاضر  يف سياق رىانات العصر " تأويل النصوص الدينيةواجلسورة 
 وربرير النصوص من االغًتاب التارؼلي ومن كل التفسَتات والتأويالت اليت تطمس ما تكتنزه ىذه النصوص من

  4بؤر مضيئة ورؤى ومفاىيم سامية تنتج ألفة وانسجاما وتناغما بُت ىذه النصوص وعصرنا."

                                                           
 ؛اليت تشكل ربيزات معرفية ،اليت تفرزىا الديانات والعقائد والثقافات ،بدور البيئة واحمليط وادلعارف القبليةىذا بالرغم من إقرارنا  نقول/  1
 ومن شبة رفض االعًتاف باخلطأ. شعر أحيانا بنوع من االستعالء والتميز تُ 

 75صمصدر سابق، / زلمد رلتهد شبسًتي، اذلرمونيتيقا الفلسفية وتعدد القراءات، ضمن كتاب: االجتهاد الكالمي،  2
 75صنفسو، ادلرجع /  3
 28-27مصدر سابق، ، األنطولوجي الظمأعبد اجلبار الرفاعي، الدين و /  4
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إن  "إذ يقول:؛ تو خبصوص توظيف العلوم اإلنسانيةيف الدفاع عن رؤيالرفاعي ال يتواىن ويف سبيل ذلك 
الديٍت وعدم التوقف عن طرح ربديث اإلذليات وادلعارف الدينية يتطلب اخلروج من السياقات الكالسيكية للتفكَت 

تساؤالت جسورة والتوكؤ على منهجيات ومفاىيم مستوحاة من ادلكاسب اجلديدة لفلسفة الدين وعلوم التأويل 
  1وفتوحات ادلعارف البشرية."

يتوقف االجتهاد ادلعاصر يف علم الكالم على سبثل روح العصر واالنفتاح ويضيف يف موضع آخر:" 
للعلوم الراىنة خاصة اإلنسانية والتخلص من احلساسية والوجل أو العقدة يف التعامل مع على ادلكاسب اذلائلة 

مع أن الرجل يعي حجم التحيزات ادلعرفية وادلركزية الغربية اليت تطبع تلك ادلعارف  2معطيات العلم احلديث."
وىو  ،ليت ربكم قواعد ادلنهج وتوجهونهاجية اليت ىي اخللفية ا ادلنهج الذي ىو صبلة أدوات وادلِ ويفرق بُت ،والعلوم

ؽلنعنا من االنفتاح عليها  إال أن ذلك ال يراه مربرا "يدرك أن ادلنهج ال ينفك عن خلفيتو العقدية واحلضارية، 
  3وتوظيف ما ىو صاحل منها."

 ؛رىاويف مقابل الذات اليت يراىن الرفاعي على االنفتاح على العلوم اإلنسانية من أجل استعادهتا وربري
يبدي معارضة وزلوىا؛ حيث ا ذبوذلتلك العلوم وتؤدي إىل يتحدث ادلفكر زلمد عمارة عن الذات اليت ستسحقها 

 .انطالقا من أن ىذا التوظيف يتجاىل اخلصوصيات احلضارية والثقافية يف ادلعارف اإلنسانية

بُت وىو يفرق  4وذبول الذات والتقليدفاألمر بالنسبة حملمد عمارة يتجاوز التفاعل احلضاري إىل التبعية 
؛ حيث يرى أن التفاعل احلضاري الذي شهدتو احلضارة اإلسالمية وادلعارف اإلسالمية يف مراحل معينة من تارؼلها

ومل يكن األمر  ،أن ادلسلمُت األوائل استعاروا العلوم وادلناىج التجريبية اليت ال ؼلتلف حوذلا اثنانىو حدث ما 
احلذر الشديد من استعارة فلسفات ادلعرفة الغربية يف العلوم  وعليو البد كما يقول من  ،نسانيةم اإلمتعلقا بالعلو 

فحقائق وقوانُت علوم ادلادة ال تتغاير  ؛اإلنسانية مع فتح األبواب للتفاعل احلضاري فيما ىو مشًتك إنساين عام
قافات واحلضارات ...أما ثقافة عمران النفس ونتائج التجارب فيها ال زبتلف باختالف الث ،بتغاير ادلعتقدات

اإلنسانية فإهنا مع مناىج البحث فيها واقعة يف صلب اخلصوصيات احلضارية ال ادلشًتك اإلنساين العام... وإذا  
كان االنغالق احلضاري يؤدي إىل ذبول الذات احلضارية وتآكلها فإن التبعية احلضارية تعطل ملكات اخللق 

  5إىل الذبول وادلوات.  -عقل األمة، كاالنغالق احلضاريواإلبداع فتنتهي ب
واألخطاء ادلنهجية اليت غلب ادلغالطات من قبيل غَت دقيق، ويعتربه قراملكي ادلفكر وىو الرأي الذي يراه 

                                                           
 97ص ،  نفسو ادلصدر/  1
 14صمصدر سابق، الرفاعي، االجتهاد الكالمي، عبد اجلبار /  2
 15ص، نفسوادلصدر /  3
 نظر: مؤلفاتو يف ىذا اَّال: الغزو الفكري حقيقة أم وىم؟ واالستقالل احلضاري.ا/  4
 136-133صمرجع سابق، نظر: زلمد عمارة، االجتهاد الكالمي، ضمن كتاب: االجتهاد الكالمي، ا/  5
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ليست مذمومة لذاهتا وإظلا العربة بالنتائج  -برأيو-فمناىج العلوم االنسانية واالجتماعية ادلعاصرة ها؛االحًتاز من
 -أثناء توظيف تلك ادلناىج-أن ػلذروا ن ي ادلعاصر ُتادلتكلمولذلك ينبغي على  ادلتوصل إليها من خالل توظيفها.

مع  -علومتلك المع إقراره بأن توظيف من ربويل اإلؽلان والوحي اإلسالمي إىل الصورة اليت ترمسها ادلسيحية 
ىي عملية صعبة لكن التعامل ادلعقول مع ادلسألة الصعبة يتجلى يف السعي ضلو حلها  -احلفاظ على أصالة الوحي

  1ال إلغائها.

  :للعقيدة ر من القراءات األيديولوجيةحر الت/ 3

على تثوير النص وؽلنحو طاقة نضالية ضد قوى  ؛ىي ظلط من التفسَت يعملللعقيدة القراءة األيديولوجية 
الشر واالستبداد يف اَّتمعات اإلسالمية. وىذه القراءة بقدر ما أسهمت يف احلفاظ على اذلوية يف بعض البلدان 

يمنة واالستعباد، إال واَّتمعات وأسهمت يف بث الروح الوطنية يف وقت من األوقات ضد االستعمار وأشكال اذل
وأسهمت يف انغالقها ومعاداهتا  ،واجلهة مرىونة لصاحل الطائفة وادلذىب ذاتاً  -شكل كبَتب-أهنا صنعت
 للمخالف.

زبفيض الطاقة اإلؽلانية أو ادلقدسة يديولوجية على ما يسميو الرفاعي األالقراءة  تعملومن ناحية أخرى 
من حقلو الروحي ادلعنوي القيمي  الدين ترحيل "تعمل على ألهنا قراءة  2.للعقيدةالقيمية إىدار اجلوانب من شبة و 

فيو القانون على الروح ويصبح الدين أيديولوجيا سياسية صراعية هتدر طاقاتو  األخالقي إىل حقل آخر يتغلب
بل  ،قيمة االنفتاحإنتاج عاجزة عن  )أي القراءة األيديولوجية(لذلك تبدوو  3الرمزية واجلمالية والروحية وادلعنوية."

تغيب فيها قيم الًتاحم ا ؛ أفكار اإلسالمنتج أفكارا وشلارسات بعيدة عن روح تىي  ،من ذلك سباماعلى النقيض 
  .وربضر فيها مصلحة الطائفة وادلذىباخلَت والشفقة واحلب و 

يتوجو يف   ذلذا السببيرى يف القراءة األيديولوجية للعقيدة عائقا يتوجب إزاحتو؛ ولذلك فإن الرفاعي 
كثَت من كتاباتو إىل نقد بعض ادلفكرين الذين قرؤوا اإلسالم قراءة أيديولوجية وقصدوا إىل تثوير الدين من أجل 

 4تغيَت واقع اَّتمعات العربية واإلسالمية وزلاربة االستبداد والفقر وما إىل ذلك...

" تعيد  5ةوجودي قراءةقراءتو من أجل ويف مقابل القراءة األيديولوجية والنضالية للدين يرافع الرفاعي 
تبّدد اليأس، وتشفي ادلرء من السوداوية، وتضيء ما ىو مظلم يف عادلو اجلواين، وتبعث لديو التفاؤل، و الثقة باهلل 

                                                           
 299صمرجع سابق، ضمن كتاب: االجتهاد الكالمي، نظر: أضبد قراملكي، االجتهاد الكالمي، ا/  1
.10صمصدر سابق، الرفاعي، الدين والظمأ األنطولوجي،  نظر: عبد اجلبارا/ 2  
 94صادلصدر نفسو، /  3
 / ومن ىؤالء ادلفكرين الذين ينتقدىم يف ىذا اَّال: حسن حنفي وعلي شريعيت ... 4

 انظر منجزاتو الفكرية خاصة منها " الظمأ األنطولوجي للدين" و" إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين." / 5
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ستعادة الذات اليف التأسيس  -من شبة -وتسهم 1." وسبنحو القدرة على عبور ما سبتلئ بو دروب احلياة من أشواك
 " ألناىا اخلاص". 

تؤمن  أخالقية اذاتىو ما يصنع لنا أن " استعادة الذات ألناىا اخلاص" ىكذا ؼللص الرفاعي إىل 
نظام اجتماعي أخالقي ودولة يف بناء يعول عليها تفرض احًتامها و باالختالف وربسن التواصل مع ادلخالف؛ ذاتا 

الفصل بُت و ، كاماحلادلشاركة الشعبية يف االنتخابات وحرية اختيار وبالتداول السلمي على السلطة، ب تؤمن
ضباية ثروات وشلتلكات وأموال الشعب من أيدي رجال و ضباية اَّتمع من تغول السلطة وطغياهنا، و السلطات، 

 وغَتىا...السلطة 

بناء و ال ؽلكن الرىان عليها يف ربقيق الذات ادلرىونة دلصلحة الطائفة وادلذىب والرافضة للمخالف إن 
ترتفع بدرجات -ففي الدول ادلتقدمة "؛ والعريب اإلنسان يف العامل اإلسالمي ػللم بووالنظام الذي اَّتمع والدولة 

معدالت الصدق واألمانة واإلخالص والنزاىة وتقدير قيمة الوقت وادلثابرة على العمل والتعامل مع  -قياسية
بوصفو مواطنا وكفى من دون النظر دلعتقده أو إثنيتو أو عشَتتو أو طبقتو وذلك ما يدعو الناس الذي  ؛ادلواطن

يتعاملون مع ادلؤسسات احلكومية أو غَتىا إىل الشعور بالرضا وعدم ادلظلومية. ويتناسب معدل النمو يف كل دولة 
 2" مع قوة حضور ىذه القيم يف اَّتمع ويًتاجع تبعا ذلشاشة حضورىا.

 
 

 
 

 
 

 الخاتمة:
ءت معظم أفكاره فكرة القيم األخالقية يف مشروع الرفاعي لعلم الكالم اجلديد، وجا ةحثاالب لقد تبنت

يعاد فيو االعتبار لقيمة االنفتاح واالعًتاف  ؛ادلعريف يف تأسيس وبناء علم كالم جديد اوشغفه ورؤاه لتليب رغبتها
ويف أوساط  .تتجسد ىذه الصياغة الكالمية يف جامعتنا وبُت طلبنا أوالحىت  ،حبق ادلخالف يف الرؤية والتفكَت

                                                           

  %/https://www.hafryat.com/ar/blog 2018/ 29/05عبد اجلبار الرفاعي، أضبد سامل، النزعة اإلنسانية يف الدين عند / 1 

 ،03/01/2019، 6103الرفاعي، والدة الدولة يف الفكر السياسي احلديث، احلوار ادلتمدن، ع/ عبد اجلبار  2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0 

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0
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األفراد واَّتمعات اإلسالمية تاليا؛ إذ من غَت ادلعقول أن يستمر احلوار بُت ادلسلمُت بالسالح والعنف وأن يستمر 
ا على حساب وزبزينه ،ادلسلمون يف تطوير قدراهتم العسكرية والتحضَت حلرب بعضهم البعض بشراء األسلحة

وردبا ذلذا السبب كادت الورقة أن زبلو من مناقشة أو نقد  يم وتطوير ادلستوى ادلعيشي للفرد،تطوير الصحة والتعل
 .أفكار الرفاعي يف ىذه النقطة بقدر ما ركزت على صبعها وتوضيحها

 وقد انتهت ىذه الورقة إىل صبلة من النتائج أعرضها يف النقاط التالية:

 إن علم الكالم اليوم مطالب بكشف القصور القيمي واألخالقي يف علم الكالم ادلوروث. / 1

، وىو جزء القيمي يف علم الكالم القدًن ينبهون إىل القصورما فتئوا األوائل الذين من الرفاعي عبد اجلبار يعد / 2
 من مشروعو يف علم الكالم اجلديد وفلسفة الدين. 

غَت أهنا تعد  ؛ىو إشارات ال ترقى إىل أن تكون منظومة أخالقية متكاملة ىذا اَّال / إن ما يقدمو الرفاعي يف3
بناء علم كالم تواصلي حواري من أجل  ،ذه القيمة األخالقية الرئيسيةدبثابة اإلرىاصات اجلدية لتموضع مركزي ذل

 .يؤسس للتعايش

افتقاد الذات يف ظل ليست متاحة  ةاإلسالمي اَّتمعاتيف بادلخالف االعًتاف توطُت قيمة يدرك الرفاعي أن  /4
 .اصاحلرة أو األنا اخل

ومن اص يف فكر الرفاعي يكون عرب تعدد القراءات واالنفتاح العلوم وادلناىج ادلعاصرة، / إن استعادة األنا اخل6
 .للدين ككل القراءة األنطولوجيةللعقيدة واالىتمام بخالل ذباوز القراءة األيديولوجية 

 إن استعادة األنا اخلاص؛ يعٍت صناعة ذات متشبعة بقيمة االنفتاح واالعًتاف بادلخالف./ 7

؛ مرده العجز عن توطُت قيمة االعًتاف عند الرفاعيليت ػللم ُّا اإلنسان عن توطُت الدولة ا عجزإن ال/ 8
 بادلخالف واالنفتاح عليو والتواصل واحلوار معو. 

 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع: 
 المصادر-أوال

، رلموعة مدخل لدراسة الالىوت اجلديد وجدل العلم والدين-علم الكالم اجلديدكتاب ،  عبد اجلبار الرفاعي/ 1
 .2016، بغداد، مركز فلسفة الدين، 1ط، (3موسوعة فلسفة الدين)ضمن  نصوص وحوارات
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رلموعة حوارات ضمن: ،  مناىج ورؤى يف الكالم اجلديد الكالمي:كتاب االجتهاد ،   الرفاعي عبد اجلبار/ 2
 .دار اذلاديبَتوت، ، قضايا إسالمية معاصرة

  .2016ن،، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدي1عبد اجلبار ، الدين والظمأ األنطولوجي، طالرفاعي / 3

 .2018/ 4/5اإللكًتوين اخلاص، بتاريخ عبد اجلبار ، السَتة الذاتية، مرسلة عرب الربيد الرفاعي / 4

 المراجع-ثانيا
 .7ابن اجلوزي، ادلنتظم يف تاريخ ادللوك واألمم، بَتوت، دار صادر، ج/ 1

عبد الرضبن ، ادلقدمة، ضبط ادلنت ووضع احلواشي األستاذ: خليل شحادة، مراجعة: الدكتور: ابن خلدون / 2
 . 2001سهيل زكار، دط، بَتوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .زلمد رلتهد ، اذلرمونيتيقا الفلسفية وتعدد القراءات، ضمن كتاب: االجتهاد الكالميشبسًتي / 3

 .تهاد الكالمي، ضمن كتاب: االجتهاد الكالميجزلمد، االعمارة  /4

، بَتوت، 1الغزايل أبو حامد، ادلنقذ من الضالل، وضع حواشيو وخرج أحاديثو وقدم لو: أضبد مشس الدين، ط/ 6
 .1988دار الكتب العلمية، 

 زلمد ضبد علي  .1931، إحصاء العلوم، ربقيق: عثمان زلمد علي، مكتبة اخلاصلي، القاىرة،  أبو نصرالفارايب / 7

 ضمن كتاب االجتهاد الكالمي ، االجتهاد الكالمي،أضبد  قراملكي/ 8

من نقد ادلمارسة إىل تفكيك نظام ادلعٌت الكامن، –علي ، علم الكالم وسؤال الواقع العريب الراىن / ادلربوك 9
 .ضمن كتاب: علم الكالم اجلديد

  المواقع اإللكترونية: -ثالثا

 ،03/01/2019، 6103الرفاعي، والدة الدولة يف الفكر السياسي احلديث، احلوار ادلتمدن، ععبد اجلبار / 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0 

 01/2018/ 29عبد اجلبار الرفاعي، افتقار علم الكالم إىل ادلضمون األخالقي، / 2
https://taadudiya.com/ 

 13/02/2018، 4791صحيفة ادلثقف، ع  ،عبد اجلبار الرفاعي، علم الكالم واحلياة األخالقية/ 3

-25203http://www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/9  

 29/05/2018 ،عند عبد اجلبار الرفاعي النزعة اإلنسانية يف الدينأضبد سامل، / 4

https://www.hafryat.com/ar/blog/% 

آفاق للدراسات واألحباث، حرر يف زلمد علام، عبد اجلبار الرفاعي: قراءة يف ذبربتو الفكرية، مركز / 5

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623439&r=0
https://taadudiya.com/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84/
https://taadudiya.com/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84/
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/925203-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/925203-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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