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علم الكالم الجديد
في الفكر اإلسالمي
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سيف الوهيبي  

وجد الفكر الديني نف�سه بعد عقود من اجلمود واالنغالق غريب ًا يف �سياق �إن�ساين يتقدم ويتطور ب�سرعة ال متناهية ،ولقد دفع احتكاك امل�سلمني بغريهم من الثقافات مع انبالج
ع�صر املعلومات� ،إىل احلاجة لو�ضع حد حلاالت الركود التي �سيطرت على �أغلب علوم الدين الإ�سالمي منذر ًة بتال�شيها وخبوتِها ،منها نناق�ش يف املقالة «علم التفكري الكالمي» الذي
يعد �أحد �أقدم العلوم الإ�سالمية ،وقد دعت احلاجة للتجديد والتحديث بهذا العلم لإعادة طرح الق�ضايا الدينية ،وحماولة رد االعتبار لأهم م�سائلها �أو مبعنى �آخر البحث يف
�أ�صول الدين وع�صرنتها مبا يقت�ضيه الوقت الراهن املختلف ،ال�سيما بعدما مر على جغرافيا احل�ضارة الإ�سالمية عديد من اال�ستعمارات وذلك بعد �سقوطها وت�ضع�ضعها .نناق�ش
ذلك يف مقال الكاتب حممد توفيق املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «جتديد الدر�س الكالمي املعا�صر».

يف �أ�صل علم الكالم
يف ج�م�ل��ة ال �ب ��دء ال مي�ك�ن�ن��ا ت �ع��ري��ف ع �ل��م ال �ك�ل�ام كعلم
م�ضبوط امل�ع��امل وا��ض��ح الأرك ��ان؛ ن�ظ��راً لكرثة ت�سمياته
وت �ع ��دد ت �ع��ري �ف��ات��ه وت ��داخ �ل ��ه م ��ع ع �ل ��وم �أخ� � ��رى ،ومي�ك��ن
ل �ل �ن��اظ��ر يف م� ��دون� ��ات ال �ع �ق ��ائ ��د الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة مب�خ�ت�ل��ف
�أطيافها الفكرية� ،أن يلحظ هذه التعددات يف الت�سميات
فيعرت�ضه �أح�ي��ان�اً م�صطلح ال�ك�لام الإ��س�لام��ي �أو الفقه
الأك�ب�ر ،و�أ��ص��ول ال��دي��ن ،وعلم التوحيد ،وعلم العقائد،
وعلم النظر واال�ستدالل ،وعلم الإميان�...إلخ ،بالإ�ضافة
�إىل تداخل علم الكالم ب�صفة كبرية مع علوم �إ�سالمية
وعقلية �أخ��رى كعلم �إلهيات الفل�سفة� ،أما يف املجمل فهو
ال�ع�ل��م ال ��ذي ي�ق��وم ع�ل��ى ب�ح��ث ودرا� �س ��ة م���س��ائ��ل العقيدة
الإ� �س�لام �ي��ة ب ��إي ��راد الأدل� ��ة وال�ب�راه�ي�ن ث��م احل �ج��ج على
�إثباتها ،ومناق�شة الأق ��وال والآراء املخالفة لها ،و�إثبات
بطالنها ،ودح�ض ونقد ال�شبهات التي تثار حولها ودفعها
باحلجة والربهان.
تاريخ التجديد الكالمي
ب��ام �ت��داد ال �ت��اري��خ م��ر ع�ل��م ال �ك�لام ب ��إ� �ص�لاح��ات ك�ب�يرة
وعميقة على م�ستوى العقل الكالمي وكان على �أكرث من
�صعيد بدءاً ب�أبي حنيفة النعمان (80هـ699/م) الذي فيما
يبدو �أنه باين �أركان هذا الت�أ�سي�س باعتباره �أول من طور
دالل��ة الفقه املهتم بالفروع� ،إذ يذهب �إىل اعتبار الفقه
«م�ع��رف��ة النف�س م��ا ي�ج��وز لها م��ن اع�ت �ق��ادات ،وم��ا يجب
عليها� ،أما ما يتعلق بها من اعتقادات فهو الفقه الأكرب،
وما يتعلق منها بالعلميات فهو الفقه» ،ولقد تطور هذا
املفهوم بعدها مع الفارابي (260ه �ـ874/م) فتحول « من
معرفة العقائد على �أدل�ت�ه��ا بالكالم �إىل �صناعة يقتدر
بها الإن���س��ان على ن�صرة الآراء والأف �ع��ال امل�ح��دودة التي
�صرح بها وا��ض��ع امللة وتزييف ك��ل م��ا خالفها ب��الأق��اوي��ل
» ،ث��م ال �غ ��زايل (450ه � � � � �ـ1058/م) ،وغ�يره��م ال�ك�ث�ير من
العلماء مثل ابن باجة وابن ر�شد و�أبي بكر الكندي...الخ،
وا�ستمرت رياح البحث والتجديد يف علم الكالم  -بيد �أن

الن�شاط الكالمي مع مرور الزمن  -توجه �صوب الداخل،
حيث تخا�صم متكلمو اال�سالم و�شهد علم الكالم انق�سام
املنت�سبني �إل�ي��ه ،ب��ل وب�ل��غ الأم ��ر ح��د تكفري بع�ض الفرق
بع�ضاً ،حتى ب��ات علم ال�ك�لام م�ساحة ملزيد م��ن الت�شتت
والتفرقة وال�ضياع.
احلاجة �إىل التجديد
� ّإن البحث يف بعث وجتديد معامل �أ�صالتنا وخ�صو�صيتنا
احل���ض��اري��ة ي �ك��اد ي �ك��ون م�ت�ع�ي�ن�اً ع�ل��ى امل���ش�ت�غ�ل�ين بالفكر
ال�ك�لام��ي وال�ف�ل���س�ف��ي ،ول�ق��د ب ��د�أ ه ��ذا ال�ه��اج����س ي�سيطر
ع �ل��ى م �ط��ال��ع ي�ق�ظ�ت�ن��ا ون�ه���ض�ت�ه��ا احل��دي �ث��ة ،وه ��و ي ��زداد
�إحل ��اح �اً ب�ع��دم��ا مت��اه��ت ال �ف ��وراق وال�ت�ب�ع�ي��ة واال��س�ت�ق�لال
احل �� �ض��اري ،وب ��ات امل��وق��ف ال�ب��دي��ل ه��و م��وق��ف ال�ت�ن��ازالت
ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ت�لام����س ح ��دود وث ��واب ��ت ال �ه��وي��ة ،وو��ض��ع
القومية مو�ضع اال�ستفاهم ،والعروبة مو�ضع الت�شكيك،
والإ� �س�لام ردي�ف�اً للرجعية� .أ��ض��ف �إىل ذل��ك الكم الهائل
م��ن الأف �ك��ار وال�ن�ظ��ري��ات الفل�سفية وال�ك�لام�ي��ة الغربية
التي نواجها يف حقبتي احل��داث��ة وم��ا بعد احل��داث��ة ،ويف
مثل هذا املوقف ي�صبح التجديد مبثابة طوق النجاة لنا
وو�سيلة الثبات قبل عملية االن�سحاق احل�ضاري وال�ضياع
ال �ف �ك��ري وال �ث �ق ��ايف ،ب��دل�ي��ل ان�خ�ف��ا���ض م �ع ��دالت التنمية
وازدي ��اد م�ستوى الفقر ،وغ�ير ذل��ك من معوقات التقدم
واال�ستقالل.
�أهداف التجديد يف علم الكالم
م��ن امل�ه��م التنبيه وال�ت��ذك�ير ب� ��أن ال �ه��دف امل��رج��و ل��دى
احلري�صني على ه��ذا العلم هو بث ال��روح فيه ،وتزويده
بالو�سائل ال�ت��ي تعينه على اال��س�ت�م��رار يف �أداء وظيفته،
وتخلي�صه من العوائق التي جتعله عاجزاً عن املواجهة،
و�إذا كان علم الكالم القدمي قد ت�سلح بالفل�سفة واملنطق
يف م��واج�ه��ة خ���ص��وم��ه ،و�إذا ك ��ان ق��د ق ��ام ب��درا� �س��ة �أف �ك��ار
املخالفني وعقائدهم كي َّ
يطلع على موطن �ضعفها ،ف�إن
علم الكالم يحتاج �إىل �أن يت�صل ات�صا ًال وثيقاً بالواقع
الفكري والعلمي ال��ذي ي�شتبك معه وي�ح��اوره وي��رد على

م�ق��والت��ه ون�ظ��ري��ات��ه ،يف حم��اول��ة ل���ش��رح وت �ب ّ�ين املفاهيم
الإعتقادية بال�صورة املنا�سبة القادرة على احتواء ا�ستيعاب
امل�ضمون �إىل �أبعد احل��دود ،ونقله ب�أمانة ودق��ة ،ومن ثم
حت�ج�ي��م وت�ق�ل�ي����ص الأخ �ط ��اء وال���ش�ب�ه��ات ال �ت��ي مي�ك��ن �أن
ي�سببها �سوء �أو ق�صور اخلطاب ،والعر�ض الكالمي .وي�أتي
هنا دور حتديد امل�صطلح ال�سليم ال��ذي يبعد عن حدوث
التدخالت ،بحيث يعك�س بو�ضوح ما يريد �أن يحكي عنه
ب�أقل قدر من االنفالت والت�ض َّيق ،ومن ثم حماولة �إثبات
املفاهيم االعتقادية و�إقامة الأدل��ة والرباهني عليها من
خ�لال توظيف خمتلف �أن ��واع الإث �ب��ات��ات امل�ع�ت�برة قيا�ساً
وا�ستقرا ًء على امل�ستوى العقلي والن�صي �أو التاريخي.
خامتة
مل ي �ج��ر يف ع �ل��م ال �ك�ل�ام اجل ��دي ��د ت��أ��س�ي����س م��و��ض��وع��ات
مل ي�ك��ن ل�ه��ا ��س��اب��ق ب�ح��ث وح���ض��ور يف ال���س��اح��ة الفكرية
والإ�سالمية دائماً ،مبعنى �أن �أ�صحاب االقرتاح مل يقوموا
بت�أ�سي�س جمموعة من الق�ضايا واملباحث الكالمية التي
لي�س لها �سابق وج��ود و�إمن ��ا نظموا م�سائل علم الكالم
اجلديد على �أ�سا�س عملية جتميع لأبرز املو�ضوعات التي
ظهرت �أمام املفكرين امل�سلمني يف الآونة الأخرية ،وم�ست
امل�سائل الفكرية والعقائدية اجلذرية من دون �أن تكون
حم�صورة بعلم معني كعلم الفقه �أو الأ�صول مث ً
ال بحيث
تكون م�س�ألة �أ�صولية �أو فقهية بطبيعتها ،وه��ذا ي��ؤدي
بطبيعته � -إذا مل جت ِر عملية حتديد م�سبق ملو�ضوع هذا
العلم� -إىل حتويل علم الكالم �إىل علم جتميعي مل�سائل
متفرقة وهموم خمتلفة ،تغدو مع الأيام خليطاً متناق�ضاً
من مو�ضوعات واهتمامات ال رابط بينها ،وهذا قد ي�ؤدي
على املدى البعيد �إىل افتقاده املنهج الوا�ضح املحدد ،ومن
الالزم الإ�شارة هنا �إىل �أن العناوين واملو�ضوعات الكالمية
اجلديدة ذات ت�شعبات عديدة وذات قابلية للقراءة يف �أكرث
من جانب ،فمن ال�ضروري ال�سعي لتحديد املحور الذي
ي ُعنى بعلم الكالم وا�ستيعابه ونقده ليتقدم ويتطور.
saif.alwahaibi15@gmail.com

