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ماذا تعرف
عن علم الكالم؟

فاطمة بنت ناصر

ال ُيعد م�صطلح علم الكالم من امل�صطلحات ال�شائعة بني عا َّمة النا�س ،فهو لي�س كالفقه والإفتاء وال�شريعة .وال�سبب قد يعود �إىل ظهوره اخلجل والنادر يف الوقت
الراهن ،على عك�س العلوم الإ�سالمية الأخرى التي كان لها وجود قدمي والزال حتى اليوم تتداول ويتم تدر�سيها ،ولهذا حني ميوت عامل من علمائها يخلفه تالميذ
ُكرث .فهناك جامعات وم�ؤ�س�سات معنية بتدري�س ال�شريعة والفقه و�أ�صول الإفتاء وغريها من الأمور� ،أما علم الكالم ،فلم يكتب له ُعمر طويل؛ فقد عا�ش حني مل
تدخل الدولة يف اخلالفات بني املدار�س العلمية ومات حني حتيزت الدولة يف �صف �أحدها� .إال �أن بدايته كانت قوية وم�ؤثرة حيث تداخل وتفاعل مع علوم كثرية
�أبرزها علوم �أ�صول الدين ،حيث كان ي�صعب التفريق يف وقت من الأوقات بني الكالمي والأ�صويل ،وذلك يعود اللتقاء العلمني يف حتكيم الدليل ،فالأ�صويل يحتج
بالدليل والكالمي يحتج به كذلك .يف هذا املقال تلخي�ص ومراجعة ملا كتبه حممد عمر يف جملة التفاهم من بحث بعنوان «امل�صطلح يف علم الكالم».
تعاريف علم الكالم
تتعدد التعاريف لهذا العلم �إال �أنها جتمع يف احلفاظ وحرا�سة
العقيدة والدفاع عنها من امل�شوهات والتزييف
فبح�سب الفارابي� :صناعة علم الكالم ملكة يقتدر بها الإن�سان
على ن�صرة الأف �ع��ال امل���ص��رح بها وا��ض��ع امل�ل��ة ،وت��زي�ي��ف ك��ل ما
خالفها من الأقاويل.
وه ��و ع�ن��د اب ��ن خ �ل ��دون :ع�ل��م ي�ت���ض�م��ن احل �ج��اج ع��ن ال�ع�ق��ائ��د
الإميانية ب��الأدل��ة العقلية ،وال��رد على املبتدعة املنحرفني يف
االعتقادات عن مذاهب ال�سلف.
�أم��ا الغزايل فيقول :حفظ عقيدة �أه��ل ال�سنة ،وحرا�ستها من
ت�شوي�ش �أهل البدعة.
وم��ن التعريفات احلديثة قولهم�« :إن��ه نقل اللفظ من املعنى
الذي ا�ستعمل فيه �أول مرة �إىل معنى �آخر جمازي ا�صطالحي
ب�سبب وجود عالقة بينهما».
�أما عن �سبب ت�سميته بعلم الكالم فيعود
�أو ًال :الرت�ب��اط ه��ذا العلم بكالم اهلل وال��دف��اع عنه أ�م��ام ما قد
يناق�ضه.
ث��ان�ي�اً :كما �أن الق�ضية الأب ��رز يف م�ن��اظ��رات علم ال�ك�لام منذ
ن�ش�أته هي ق�ضية هل كالم اهلل حمدث �أم خملوق؟
ثالثاً� :أ�ضف �إىل ذل��ك �صفة الكالم التي هي من �أب��رز �صفات
اهلل.
امل�صطلح الكالمي ر�سوخ وجذور
�إن علم ال�ك�لام يعد م��ن العلوم امل�ؤ�س�سة يف ال��دي��ن الإ�سالمي
فهو �أحد الروافد الأ�سا�سية لعلم �أ�صول الفقه ،الذي ي�ستند يف
الكثري من مباحثه على موا�ضيع علم الكالم.
�أم ��ا امل���ص�ط�ل��ح ال�ك�لام��ي ف�ق��د ت �ك��ون م�ن��ذ ن���ش��أة ع�ل��م ال �ك�لام.
ونق�صد بامل�صطلح الكالمي هو جمموعة التعبريات واملفاهيم
والألفاظ املعنية بعلم الكالم والتي ي�ستخدمها امل�شتغلون بهذا
العلم .وهذه املفاهيم وامل�صطلحات اكت�سبت �صبغة علم الكالم
وق ��د الت �ك��ون ب��ال���ض��رورة م�ع�برة مل�ع�ن��اه��ا يف امل�ع��اج��م وامل��راج��ع
الأخ��رى .لهذا فامل�صطلح الكالمي مكت�سب تطور ون�ش�أ بن�ش�أة
علم الكالم .وهذا يدل على عمق اال�شتغال يف هذا العلم بالقدر
الذي تكونت فيه م�صطلحات �شائعة لها معنى واحد متعارف

عليه ب�ين العاملني واملعنيني ف�ي��ه .ومي�ك��ن تعريف امل�صطلح
بالآتي« :كل لفظ ب�سيط ومركب لفظي ق�صد به التعبري عن
ماهية امل�ف�ه��وم»� .أم��ا القا�ضي عبداجلبار فيعرفه ق��ائ� ً
لا :قد
تنقل اللفظة من �أ�صل
اللغة �إىل �ضرب من التعارف على حال ما تعرفه من حال كثري
من الألفاظ» .ويقول اخلوارزمي « :امل�صطلح مفتاح العلوم».
�ضبط امل�صطلح الكالمي
لقد تنبه امل�شتغلون بعلم ال�ك�لام �إىل �أهمية �ضبط امل�صطلح
الكالمي .فهو ال يعد فقط �إ�ضافة لغوية مهمة ولكنه بال�ضبط
ي�ؤدي �إىل ر�سوخ علم الكالم و�إىل ت�أ�سي�سه بالأ�سا�س املكني الذي
يبنى عليه وال خوف عليه من الت�صدع.
�أهم امل�صنفات واملقدمات يف امل�صطلح الكالمي
نظراً لعدم تداول هذا العلم يف الوقت احلايل وتغييب معانيه
ومقا�صده ،فمن ال�ضروري �إر��ش��اد القراء املهتمني بتتبع هذا
العلم و�أ�صوله ب�أن ن�ضع بني �أيديهم �أهم الكتب التي مت ت�أليفها
يف امل�صطلح الكالمي:
كتاب التعريفات .ل�صاحبه :اجلرجاين.
كتاب الزينة يف الألفاظ العربية الإ�سالمية ،وكتاب الكليات.
ل�صاحبه :النفوي.
كتاب ا�صطالحات الفنون .ل�صاحبه التهاوين.
ك�ت��اب احل ��دود يف ع�ل��م �أ� �ص��ول ال�ف�ق��ه .ل���ص��اح�ب��ه� :أب ��ي ال��ول�ي��د
الباجي.
كتاب احلدود .ل�صاحبه :ابن فورك.
ك �ت ��اب احل � ��دود ال �ك�لام �ي��ة وال �ف �ق �ه �ي��ة ع �ل��ى ر�أي �أه� ��ل ال���س�ن��ة
الأ�شعرية .ل�صاحبه� :أبي حممد بن �سابق ال�صقلي.
كما تكرث مقدمات امل�ؤلفات الفقهية التي حتتوي على و�صف
دق�ي��ق ل�ع�ل��م امل�صطلح ال�ك�لام��ي خ��ا��ص��ة يف امل ��ؤل �ف��ات الفقهية
والكالمية والأ�صولية .و �أبرز من كتبها:
الإمام الغزايل .يف باب احلد الذي ورد يف كتابه امل�ست�صفى.
الإم� ��ام ال�ب��اج��ي .يف م�ق��دم��ة ك�ت��اب��ه �إح �ك��ام ال�ف���ص��ول يف �أح�ك��ام
الأ�صول.
ت�أثري علم الكالم على غريه من العلوم
من �أهم امل�ؤ�شرات على ت�أثري علم الكالم على غريه من العلوم
هو وج��ود مفاهيمه يف ن�صو�ص العلوم الأخ��رى .و�أب��رز العلوم

ال�ت��ي ا�ستخدمت مفاهيم علم ال�ك�لام ه��و علم �أ��ص��ول الفقه.
و�أب� ��رز ت�ل��ك امل�ف��اه�ي��م :ال�ع�ل��ة ،وال�ت�ع�ل�ي��ل ،وال �ك�ل�ام ،وال��و��ض��ع،
واحلاكم.
ولهذا الت�أثر �أ�سباب عديدة �أهمها:
تداخل العلوم الإ�سالمية ب�شكل كبري ،وهناك علوم �أكرث ت�أثراً
ببع�ضها من غريها كالت�أثري احلا�صل بني علم الكالم وعلم
�أ�صول الفقه.
مل ي�ن�ح���ص��ر اه �ت �م��ام امل�ت�ك�ل�م�ين ب�ع�ل��م ال �ك�لام ب��ل ا��ش�ت�غ�ل��وا يف
علم �أ��ص��ول الفقه ،مم��ا �أدى �إىل نقلهم للعديد م��ن املفاهيم
التي تنتمي يف الأ�صل �إىل علم الكالم .و �أب��رز ه ��ؤالء العلماء
قا�ضي ال�سنة �أبوبكر الباقالين و قا�ضي املعتزلة عبداجلبار
الهمذاين .ومم��ن �شهدوا لهم بهذا ال��دور العظيم ا إلم��ام بدر
ال��دي��ن الزرك�شي ال��ذي ق��ال« :وج ��اء م��ن بعدهم �أي ال�شافعي
وال�صدر الأول فبينوا و �أو�ضحوا ،و�ضبطوا و�شرحوا ،حتى جاء
القا�ضيان -قا�ضي ال�سنة �أبوبكر بن الطيب ،و قا�ضي املعتزلة
عبداجلبار  -فو�سعا العبارات وفكا الإ��ش��ارات ،وبينا الإجمال،
فرفعا الإ�شكال ،واقتنع النا�س ب�آرائهم ،و�ساروا على �أخذ نارهم،
فحرروا وق��رروا ،و�صوبوا و��ص��وروا ،فجزاهم اهلل خري اجلزاء
ومنحهم كل م�سرة وهناء».
ختام ًا
ق��دم امل�ق��ال م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ت�ق��دمي�اً ب�سيطاً ج ��داً للراغبني
املبتدئني يف معرفة بع�ض امل�لام��ح ال�ع��ام��ة ل�ه��ذا العلم ولكنه
جت��اه��ل وغ����ض ال �ط��رف مت��ام �اً ع��ن ب�ع����ض ال�ع�ل�م��اء املتحدثني
لعلم الكالم لدرجة �أو�صلتهم �إىل تكفري امل�شتغلني به و�إل�صاق
تهمة الزندقة بهذا العلم .وال�سبب �أن املحدثني ال يحاجون
�إال باملكتوب من الأحاديث �أو القر�آن وال يتدبرون بعقولهم وال
يتفكرون ،فهم ي�ؤمنون بالنقل فقط وع��دا ذل��ك كفر وزندقة.
وال���س��ؤال ال�ي��وم ه��ل جن��د يف الأح��ادي��ث ج��واب�اً لكل م�ستجدات
الع�صر من م�سائل؟! كيف ن�ستطيع القيا�س �إن مل نعمل العقل؟
ولعلنا يف مرحلة فارقة من التاريخ حيث تزداد كل يوم الق�ضايا
ال�ت��ي ت�شغل ال�ن��ا���س ،ب��ل �إن�ن��ا يف وق��ت ن��رى ت�ل��ون بع�ض العلماء
وتغري بع�ض قناعاتهم� .إننا يف �أم�س احلاجة لبعث علم الكالم
بروح الع�صر احلديث التي تقنعك بالعقل �إىل جانب الن�صو�ص.
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