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علم الكالم :قدميه وجديده ،تطوره
وأهميته في احلياة املعاصرة

�أ�سماء ال�شام�سية

يف مقاله «علم الكالم :من �إثبات العقائد وبيانها �إىل حل الإ�شكاليات املعا�صرة» للكاتب عبد العزيز راجل ،يبتدئ الكاتب مقاله يف جملة الت�سامح بذكر التعريفات املتعددة
لعلم الكالم و�أ�سباب الت�سمية لفقهاء وعلماء ومفكرين وق�ضاة معا�صرين و�سابقني ،ف�ض ً
ال عن الظروف التي �أدت �إىل ظهور علم الكالم ،ويف احلقبة التي ن�ش�أ فيها ان�صب
اهتمامه على الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية عن طريق �إقامة الأدلة واحلجج على �صحة املعتقدات الدينية .ويعزو الكاتب ظروف ن�ش�أة علم الكالم �إىل ثالثة عوامل
�أولها :مُقاومة ال�شعوب التي فتح بلدانها امل�سلمون عن طريق ت�سلحها بحمالت ثقافية م�ضادة �ضد العقيدة الإ�سالمية للت�شكيك بها و�إ�ضعافها ،ثانيها :اخلالفات حول
الإمامة �أدت لظهور فرق دينية تتجادل حول العقيدة الإ�سالمية ،ثالثها:الآيات املت�شابهات مبهمة املعنى على العامة ،التي يعار�ض بع�ضها ً
بع�ضا يف الظاهر.
ويقوم علم الكالم يف �أ�سا�سه على الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية
من حيث اال�ستدالل عليها بالرباهني العقلية ،وي�أتي-التوحيد -ك�أهم
مو�ضوعات علم الكالم.
وتطورت مناهج و�أ�ساليب علم الكالم بتغري الظروف والتحديات
ال��ت��ي واج��ه��ت عقيدة امل�سلمني �إذ ا�ستخدم املتكلمون يف ب��داي��ات علم
الكالم الأ�سلوب النقلي يف احلجاج وهو اال�ستدالل القائم على ن�صو�ص
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ك�شواهد على الآراء النقدية يف احل���وار ال��دائ��ر بني
الفرق الإ�سالمية� ،أو ردا على ال�شواهد املخالفة لها ال�ضعيف منها
واملنحول ،ويف القرن الثاين للهجرة ن�ش�أ الأ�سلوب العقلي يف احلجاج
على يد املُعتزلة لي�صبح هذا الأ�سلوب الغالب على الفكر الكالمي.
ويف �سياق حديث الكاتب عن �أزمنة علم الكالم وتطوره عرب املراحل
التاريخية ،فقد ظهرت الدعوة لإحياء علم الكالم من الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�شر امليالدي وحتى نهاية الربع الأول من القرن
الع�شرين امل��ي�لادي ،وم��ن مميزات ه��ذه ال��دع��وة لإح��ي��اء العلم تطهري
وج���دان الأم���ة م��ن اخل���راف���ات وت���أك��ي��د دور ال��ع��ق��ل وال��ع��ل��م بو�صفهما
رافدين رئي�سيني لتغذية املعتقد ومن �أعالم هذه الفرتة جمال الدين
الأفغاين وتلميذه حممد عبده.
ثم يف مرحلة الحقة انتقل علم الكالم �إىل طور التجديد من خالل
اال�ستجابة ملتطلبات احل��ي��اة اجل��دي��دة ،وم��ن رواد ه��ذا ال��ط��ور املفكر
الهندي حممد �إقبال.
ويف �أهم مراحل علم الكالم حدث انعطاف منهجي للعلم ب�صدور
كتاب «الأ�س�س املنطقية لال�ستقراء» وفيها يكون علم الكالم قد حترر
من قوالب املنطق الأر�سطي.
ويقتب�س الكاتب على ل�سان املفكر �أحمد قراملكي حتول مو�ضوعات
ع��ل��م ال��ك�لام ب��اخ��ت�لاف امل��رح��ل��ة ،ف��ل��م ي��ق��ف ع��ل��م ال��ك�لام ع��ن��د امل�سائل
ال��ع��ق��دي��ة ف��ق��ط ك�صفات ال��ب��ارئ والأف���ع���ال ال��ن��ب��وي��ة �إمن���ا ت��ع��داه��ا �إىل
الق�ضايا التو�صيفية والأخالقية طبقاً ملُتغريات الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية ،فعلم الكالم اجلديد اعتنى مبو�ضوعات الع�صر الراهن
مثل الأ�سلحة النووية والبيئة الإن�سانية والالم�ساواة االقت�صادية
وح��ق��وق الإن�����س��ان وال��ق�����ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وق�ضية البطالة
وال��ن��زاع العرقي والإج��ه��ا���ض وامل��ي��ول اجلن�سية وغريها من الق�ضايا
ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ت��ط��رح �ضمن اه��ت��م��ام��ات ع��ل��م ال��ك�لام لي�س لأغ��را���ض
جدلية �أو من �أجل �إثبات �أمر بقدر ما هي �أغرا�ض عملية لإيجاد حلول
للم�شكالت املعا�صرة.
ويف ه��ذا ال�سياق يطرح الكاتب اجت��اه��ات جتديد علم ال��ك�لام على
م�ستوى املنهج واملو�ضوع ب�سرد �إ�سهامات املفكرين املعا�صرين فعلى

امل�ستويني ال�سابقني نعر�ض على �سبيل املثال كتاب ال�شيخ حممد عبده
عرب م�ؤلفه «ر�سالة التوحيد»الذي حافظ فيه على البناء املنطقي لعلم
الكالم الإ�سالمي� ،إذ �شرع فيه بذكر مقدمات علم الكالم -ـ الق�ضايا
ال��ع��ق��دي��ة التقليدية ـ اهلل وال���ع���امل ،الإن�����س��ان ،وال��ر���س��ال��ة ،وامل��ع��ج��زت
والوحي ،والقر�آن وعامل الغيب ردا على ال�شبهات املثارة وخا�صة من
قبل العقل الغربي.
والأمر نف�سه ينطبق على كتاب «�أ�صول احلوار وجتديد علم الكالم»
لطه عبد الرحمن ،وكتاب «الإ�سالم يتحدى» لوحيد الدين خان.
وي��ف��رد ال��ك��ات��ب يف مقاله م�ساحة يخ�ص�ص فيها ع��ر���ض اجت��اه��ات
التجديد يف ال�ساحة ال�شيعية ،ب�سبب احلما�س ال�شديد لتجديد علم
الكالم ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أ�صالة علم الكالم لديهم من جهة
وقدرته على حترير امل�سلمني من التبعية الفكرية من جهة �أخ��رى،
وي���ؤي��د ر�أي����ه ب���أدل��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام امل��ذه��ب ال�شيعي ب��ال��ع��ل��م م��ن خ�لال
احت�ضان اجلامعات الإيرانية واحلوزات العلمية الجتاهات جديدة يف
علم الكالم وتت�ضمن هذه االجتاهات ثالث مراحل:
املرحلة الأوىل :مرحلة املواجهة احلرجة بني �إيران والعامل الغربي
يف زمن الثورة الإيرانية يف بداية القرن الع�شرين التي زامنت ظهور
بع�ض تالمذة العالمة الطبطبائي وال�شهيد مرت�ضى مطهر ،وهو �أول
من طرح الفكراجلديد يف الكالم الإ�سالمي وقد اعتنى بطرح جديد
للم�سائل الكالمية القدمية بنحو اب��ت��ك��اري وم�ستقل م�ستفيدا من
العلوم احلديثة .وبالتزامن برز الدكتور علي �شريعتي بتقدميه �صورة
�أيديولوجية عن الإ�سالم ليناف�س بها الأيديولوجيات املعار�ضة للدين
مثل املارك�سية.
املرحلة الثانية :تقدمي الإ�سالم يف عهد الثورة الإيرانية تقدميا
�أيديولوجيا ،من خالل �إحياء الفكر الديني من قبل الإمام اخلميني
وف��ر���ض��ه يف ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،م��ا م�� ّك��ن م��ن �إث�����راء ال��ن��ق��ا���ش ح��ول
م�سائل جديدة بلغت قمته مع م�شروع عبد الكرمي �سرو�ش �صاحب
م�ؤلف»القب�ض والب�سط النظري لل�شريعة».
املرحلة الثالثة :مرحلة مُعاجلة الفكر الإي��راين لإ�شكالية املنهج
واملباين ،ت�ضمنت �أهم م�س�ألة فيهما م�س�ألة القراءات املتعددة للتعاليم
الدينية� ،إذ ت�صاعد تيار الكالم اجلديد بعد ال��ث��ورة الإ�سالمية عام
 ١٩٧٩ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت احل��ك��وم��ة الإ���س�لام��ي��ة،
وظهرت نقا�شات متوا�صلة ح��ول نطاق التجديد ،منها �أن الكالم ال
يطال �إال جوانبَ حم��ددة من جوانب الكالم املعرفية ،و�أخ��رى تقول
�إن الكالم اجلديد يُجدد يف الهند�سة املعرفية ،مع حفاظه على الهوية
الأ�صلية ،ونقا�شات تقول �إن الكالم اجلديد البد �أن ينعتق من هويته

التقليدية ويتزيا بهوية جديدة.
وبعد �سل�سلة من العر�ض الدقيق لتطور علم الكالم من التقليدي
�إىل اجل���دي���د وم��ع��اجل��ة الإ����ش���ك���االت ال���ت���ي واج��ه��ه��ا ي��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب
مالحظات نقدية حول علم الكالم اجلديد على ل�سان �أ.حممد يحيى
كالآتي� :إن علم الكالم اجلديد يفتقد للو�ضوح املنهجي يف التعامل مع
الق�ضايا ،ووقوع العلم يف الأيدولوجيا واملذهبية ،ف�ض ً
ال عن عوم علم
الكالم دون كينونة جتعل منه عل ًما تخ�ص�صياً.
وك�ثر اجل���دل ح��ول علم ال��ك�لام و���ض��رورة تنحيته م��ن التخ�ص�ص
�أو جعله يف متناول اجلماهري ،وما �إذا كانت احلاجة �إىل علم الكالم
قائمة من عدمه راه ًنا ،واق�تراح ت�سميته بـ«فل�سفة الدين» بدال من
و�سمه ب��ـ«ال��ك�لام اجل��دي��د» ،ف�ض ً
ال ع��ن م�شكالت مرتبطة باحت�ضان
علم الكالم اجلديد يف ظل �أزمة امل�ؤ�س�سة العلمية والدينية يف العامل
العربي والإ�سالمي.
ونقول �إن علم الكالم باعتباره منتجً ا �إ�سالميا �أ�صيال ،فقد كان
يف مرحلة ما من ظهوره ميثل �أهمية كبرية حلقبة زمنية و�أخ��رى،
خ�صو�صً ا و�أن الإ�سالم يف �أيام الفتوحات احتاج �إىل تقوية �أدواته لري�سخ
يف املناطق املفتوحة يف ظل الهجمات الثقافية التي تبعت دخول ثقافات
�أخرى ،وبالطبع يف ظل حتوالت اجتماعية و�سيا�سية بعينها تظهرعلوم
وتتطور �أدوات وي�تراج��ع بع�ضها ح�سب احل��اج��ة ،ويف ال��واق��ع جند �أن
علم الكالم �أ�صبح «ترا ًثا» �إذ �إن العامل الإ�سالمي �أ�صبح مت�أث ًرا ب�أ�شكال
احل�ضارة احلالية ،والتي ال�صلة لها تقريبًا مبو�ضوعات ومناهج علم
الكالم ،ولو افرت�ضنا جتديد العلم لي�صبح «كالمًا جديدًا» فالبد �أن
ي�ستقي �أدوات��ه من العلوم احلديثة فال ي�صبح بعدها علم الكالم هو
علم الكالم كما عرف ب�شكله الأو ّ
يل ،حتى ذلك ال��ذي جاء به مفكرو
ال��ق��رن الع�شرين ،و�أج���دين �أم��ي��ل �إىل ال���ر�أي القائل ب���أن علم الكالم
يخو�ض يف موا�ضيع «غيبية وقطعية» يجزم بها من يعتقد بها ،فكيف
ميكن لقطعيات علم الكالم �أن تت�ساوق مع العلوم احلديثة القائمة
على املو�ضوعية وت�أييد العقل والن�سبية؟ وال�س�ؤال الذي يطرح هو �إذا
ك��ان الب��د من ال��وق��وف موق ًفا �إيجابيا من علم الكالم باعتباره �أحد
�أهم و�سائل تطوير املعارف الإ�سالمية التي تنعك�س على و�ضع الأمة
فلماذا مل يتمكن علم الكالم اجلديد من جم��اراة العلوم احلديثة؟
رغم حم��اوالت املجددين وامل�صلحني باالجتهاد على كافة الأ�صعدة؟
و�إذا كان علم الكالم ق��ادرًا على تخطي احل�ضارة الغربية فهل و�ضعه
الغرب مو�ضع النقد والتمحي�ص والدرا�سة باعتباره جماريا لعلومهم
ومتخطيا لها؟�أم �أن ظهور علوم وخفوت �أخ��رى �أمر حتمي البد منه
�ضمن طبيعة ال�صريورة التاريخية؟.
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