الكالم بين قديمه وجديده مقاربة منهجية
علي محمود العمري

(*)

توطئة :تاريخ علم الكالم الجديد:

إنَّـه ملن الصعب منهج ًيا تحديـد تاريخ لبداية
(علـم الـكالم الجديـد)؛ وذلـك لعـدم االتفاق
أصلا على حـده ،وبالتـايل لــم
بين الباحثين ً
يتفقـوا على (تصـور) واحـد للـكالم الجديـد،
فضلا عـن أن يتفقـوا على (التصديـق)
ً
بوجـوده ،ولكـن إذا تكلمنـا عـن بدايـة ظهور
مصطلـح (الـكالم الجديـد) سـنجد أنـه ظهـر
للمـ َّرة األوىل على يـد العامل الرتيك (إسماعيل
حقـي اإلزميريل) يف عـام (1868م) ،والـذي
عنـون كتابـه بــ (الكالم الجديـد) ،فقد ذكر يف
كتابـه ،الذي لــم يرتجـم إىل العربيـة إىل اآلن،
أن الحاجـة تقتيض تجدد علم الكالم بحسـب
تجدد شـبه الخصوم واملعاندين املسرتشـدين؛
(*) كليــة العلــوم اإلســامية ،جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح،
إســطنبول .الربيــد اإللكــروين:
ali.m.omari@gmail.com
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ويكـون هذا التجدد وفقًا ملقتضيات العرص(((.
ولكن لــم يكتب لهذا الكتاب سـعة االنتشـار
يف العـامل اإلسلامي على الرغـم مـن قـوة
طرحـه ،ورمبـا يعـود ذلـك إىل عـدم ترجمتـه
إىل أي مـن اللغـات األخـرى غير العثامنيـة
التـي كتـب املؤلـف كالمـه الجديـد بهـا(((.
ثــم ظهــر يف عــام (1902م) كتــاب آخــر
بالعنــوان نفســه لعــامل هنــدي هــو شــبيل
النعــاين ،وقــد لقــي هــذا الكتــاب مزيــد
اهتــام عــن ســابقه؛ فقــد متــت ترجمتــه إىل
الفارســية عــن طريــق محمد تقــي فخر داعي
الكيــاين ،وطبعــه يف طهــران عــام (١٩٥٠م)
بالعنــوان نفســه ،وكانــت هــذه الرتجمــة
(2) Izmirli Ismail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelâm, (1981), Ankara, Umran Yayınları, p. 4.
((( تتـم اآلن ترجمـة الكتـاب إىل اللغـة اإلنجليزية عـن طريق باحثني
مـن مؤسسـة( ،)KALAMوقـد يظهـر قري ًبا.

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

ســب ًبا الهتــام كبــر مــن الباحثــن اإليرانيــن
بهــذا الكتــاب ،كــا طبــع مرتجـ ًـا إىل العربية
مؤخــ ًرا بواســطة املركــز القومــي للرتجمــة.
وقــد كان شــبيل النعــاين مــن أوائــل الداعــن
إىل تجديــد علــم الــكالم كــا ينقــل عنــه
بعــض الكتَّــاب ،فقــد ذكــر شــبيل النعــاين
يف مطلــع كتابــه هــذا« :إ َّن علــم الــكالم
القديــم يُعنــى ببحــث العقائــد اإلســامية؛
أل َّن شــبهات الخصــوم كانــت ترتكــز عــى
العقائــد فقــط ،بينــا يجــري التأكيــد هــذا
اليــوم عــى األبعــاد األخالقيــة والتاريخيــة
واالجتامعيــة يف الديــن ،وتتمحــور الشــبهات
حــول املســائل األخالقيــة والقانونيــة مــن
الديــن ،وليــس حــول العقائــد ،فــإ َّن الباحثــن
األوروبيــن يعتــرون الدليــل األقــوى عــى
بطــان الديــن هــي مســائل تعـ ُّدد الزوجــات،
والطــاق ،واألرسى ،والجهــاد .وبنــا ًء عــى
ذلــك ســيدور البحــث يف علــم الــكالم الجديد
حــول مســائل مــن هــذا القبيــل ،حيــث
تعتــر هــذه املســائل مــن اختصــاص علــم
الــكالم الجديــد»((( .ولــذا أدرج النعــاين يف
هــذا الكتــاب مســائل جديــدة مثــل :حقــوق
اإلنســان ،وحقــوق املــرأة ،واإلرث ،والحقــوق
العامــة للشــعب ،بجــوار مباحــث وجــود
البــاري ،والنبــوة ،واملعــاد ،والتأويــل ،وغــر
((( شـبيل النعماين ،علـم كالم جديـد ،نقلاً عـن« :علـم الـكالم
ورضورات النهضـة ودواعـي التجديـد» ،بيروت ،مجلـة الحيـاة
الطيبـة( ،العـدد2004( ،)5 /م)( ،ص.)41 /

املحسوســات ،كاملالئكــة والوحــي وغريهــا،
والعالقــة بــن الديــن والدنيــا.
وقــد يعتــر أن كتــاب محمــد إقبــال (تجديــد
الفكــر الدينــي) هــو يف علــم الــكالم الجديــد؛
وذلــك النتقــاده الشــديد لالهوت الكالســييك،
وســعيه يف التأصيــل ملنهــج معــريف جديــد.
ويف عـام (1964م) ذكـر العـامل الهنـدي وحيد
الدين خان يف مقدمة كتابه (اإلسلام يتح ّدى)
املربرات التي دعته لتأليف كتابه هذا ،فشـ ّدد
على رضورة التحـ ّرر مـن منهـج علـم الـكالم
القديـم؛ أل َّن (طريقة الكالم وأسـلوبه قد تغريا
بتغير الزمـن؛ ولذلـك علينا أن نـأيت بعلم كالم
جديـد ملواجهـة تحـ ّدي العصر الحديـث)(((.
أ َّمــا يف الفكــر الشــيعي فظهــر مصطلــح
(علــم الــكالم الجديــد) مــع ترجمــة كتــاب
وتجــى ذلــك بوضــوح يف
ّ
شــبيل النعــاين،
آثــار محمــد حســن الطباطبــايئ وتلميــذه
مرتــى املطهــري ،فقــد ســعى األخــر إىل
بيــان غيــاب علــم الــكالم الكالســييك عــن
الشــبهات املســتجدة يف عرصنــا ،فضـ ًـا عــن
أن الشــبهات املاضيــة أمســت بــا موضــوع
يف هــذا العــر .كذلــك وفّــر التقـ ّدم العلمــي
الكثــر مــن األدلّــة والرباهــن الجديــدة
التــي لـــم يعهدهــا العقــل ســابقًا .مضافًــا
إىل أن الكثــر مــن األدلــة املتداولــة باألمــس
((( وحيـد الدين خان« ،اإلسلام يتحـدى ،مدخل علمـي إىل اإلميان»،
سـوريا ،مكتبـة الرسـالة( ،د .ن)( ،ص.)24 /
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فقـــدت قـيمـتـــها ،من هنا يشــ ّدد املـطهري
عــى لـــــزوم (تأســيس كالم جديــد)(((.
أ َّمــا يف العالـــم العــريب فقــد تأخــر ظهــور
قياســا عــى
مصطلــح (علــم الــكالم الجديــد) ً
الهنــود واألتــراك واإليرانيــن ،فعــى الرغــم
مــن أن بعــض الباحثــن يــرى أن رســالة
التوحيــد للشــيخ محمــد عبــده هــي يف
الحقيقــة علــم كالم جديــد(((؛ فــإن الدكتــور
فهمــي جدعــان كان مــن أوائــل مــن رصح به
كمصطلــح ،وذلــك يف كتابــه( :أســس التقــدم
عنــد مفكــري اإلســام يف العــامل العــريب
الحديــث) ،والــذي صــدرت الطبعــة األوىل
مطول
منــه عــام (1979م) ،حيــث انتقــد فيــه ً
مــا أســاه (علــم الــكالم التقليــدي) أو (علــم
الــكالم الكالســييك) ثــم قــال:
«لقــد أدرك بعــض املفكريــن املســلمني
املحدثــن (إشــكالية) علــم الــكالم ،فراحــوا
يبحثــون عــن (علــم كالم جديــد) -إن أمكــن
القــول ،-علــم للــكالم يكــون للتوحيــد فيــه
علــا (محــر ًرا)
وظائــف جديــدة ،ويكــون ً
وعلــا صاف ًيــا مــن الشــوائب
لإلنســان،
ً
واألكــدار ...وذلــك بالتأكيــد عــى أن املطلوب
ليــس هــو (العلــم باللــه) أي بوجــوده ،وإمنــا
(االتصــال) بــه و(تجديــد الصلــة) بــه عــن
((( انظــر هــذا املوضــوع بالتفصيــل يف :عبــد الجبــار الرفاعــي،
«تطــور الــدرس الفلســفي يف الحــوزة العلميــة» ،سلســلة كتــاب
قضايــا إســامية معــارصة ،الكتــاب التاســع عــر1999( ،م)،
الفصلــن الرابــع والخامــس.
((( انظــر :حســن حنفــي« ،مــن العقيــدة إىل الثــورة» ،القاهــرة،
مكتبــة مدبــويل (د.ن)( ،ج( ،)1 /املقدمــة).

طريــق توفــر الدافــع الداخــي الــذي يجعــل
قلــب املؤمــن (ينتفــض) ويســرد (الحيــاة)
فينتــر عــى الخمــول والعطالــة»(((.
ومؤخــ ًرا انتــر مصطلــح الــكالم الجديــد
بشــكل ملفــت يف األوســاط الثقافيــة العربية،
وظهــرت العديــد مــن الكتــب التــي تحمــل
العنــوان نفســه تقري ًبــا(((.
( )1ما هو علم الكالم؟

اعتبر التفتـازاين أن علـم الـكالم هـو رئيـس
العلـوم الدينية وأرشفها فقـال( :وبالجملة هو
أرشف العلـوم لكونه أسـاس األحكام الرشعية،
ورئيـس العلـوم الدينيـة ،وكـون معلوماتـه
العقائـد اإلسلامية ،وغايته الفوز بالسـعادات
الدينيـة والدنيويـة ،وبراهينـه الحجـج
القطعيـة املؤيـد أكرثها باألدلة السـمعية »(((.
وال شــك أن نظــرة التفتــازاين لعلــم الكالم هي
((( فهمـي جدعـان« ،أسـس التقـدم عنـد مفكـري اإلسلام يف العـامل
العـريب الحديـث» ،القاهـرة ،دار الشروق1988( ،م)( ،ص.)201 /
((( مـن هـذه الكتـب مثلاً :طـه عبـد الرحمـن« ،يف أصـول الحـوار
وتجديـد علـم الـكالم» ،املغـرب ،املركز الثقـايف العـريب (2000م)؛
عبـد الجبـار الرفاعـي« ،علـم الـكالم الجديـد وفلسـفة الديـن»،
بيروت ،دار الهـادي للطباعـة والنشر والتوزيـع2002( ،م)؛
إبراهيـم بـدوي« ،علـم الـكالم الجديـد :نشـأته وتطـوره» ،دار
العلـم للطباعـة والنشر والتوزيـع2002( ،م)؛ محمـد مجتهـد
شبستري« ،مدخـل إىل علـم الـكالم الجديـد» ،بيروت ،دار
الهـادي للطباعـة والنشر والتوزيـع2000( ،م)؛ حبيـب فيـاض،
«التجديـد الكالمـي عنـد الشـهيد الصـدر» ،بيروت ،معهـد
املعـارف الحكميـة2006( ،م)؛ محمـد بـن يعيـش« ،التجديـد يف
دراسـة علـم التوحيـد» ،بيروت ،دار الكتـب العلميـة (2007م).
((( ســعد الديــن التفتــازاين« ،رشح العقائــد النســفية» ،مــع حاشــية
عقــد الفرائــد عــى رشح العقائــد ،باكســتان ،مكتبــة البــرى( ،د.
ن)( ،ص.)24 ،23 /
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النظرة املســتقرة يف الوســط العلمي اإلسالمي
قد ًميــا؛ فجميــع العلــاء يقــرون بــأن رشف
العلــم بــرف موضوعــه ،وموضــوع علــم
الــكالم -كــا ينصــون -هــو ذات اللــه تعــاىل.
قـال السـمرقندي« :علم يُبحث فيـه عن ذات
الله -تعاىل -وصفاته وأسامئه وأحوال املمكنات
يف املبـدأ واملعـاد على قانـون اإلسلام»(((.
ووافقه الجرجاين يف ذلك حيث قال« :وهو
علم يبحث فيه عن ذات الله -تعاىل -وصفاته،
وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد عىل قانون
اإلسالم»((( .فالجرجاين والسمرقندي ومن
قبلهام كرث قيدا التعريف بأنه علم عىل قانون
اإلسالم ،وقد ذكر سبب قيده فقال( :والقيد
األخري إلخراج العلم اإللهي للفالسفة)(((.
وإذا كان العلامء لـم يختلفوا كث ًريا يف تحديد
موضوع علم الكالم ،فهم أيضً ا لـم يختلفوا
كث ًريا يف حده ،فالتفتازاين يعرفه بأنه( :العلم
بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية)((( .وعرفه
العضد اإليجي قريبًا منه فقال« :والكالم علم
يقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بإيراد
الحجج ودفع الشبه ،واملراد بالعقائد ما يقصد
((( شــمس الديــن محمــد الســمرقندي« ،الصحائــف اإللهيــة»،
تحقيــق أحمــد عبــد الرحمــن الرشيــف ،الكويــت ،دار الفــاح،
(( ،)1985ص.)66 /
((( الرشيــف الجرجــاين« ،التعريفــات» ،بــروت ،مكتبــة لبنــان،
(1985م)( ،ص.)194 /
((( الرشيـف الجرجـاين« ،التعريفـات» ،مرجـع سـابق( ،ص.)194 /
((( سـعد الديـن التفتـازاين« ،تهذيب املنطـق والـكالم» ،تحقيق :عبد
القـادر الكـردي ،مصر ،مطبعـة السـعادة1912( ،م)( ،ص.)15 /
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به نفس االعتقاد دون العمل ،وبالدينية
املنسوبة إىل دين محمد صىل الله عليه
وسلم»((( .وقال ابن الهامم« :والكالم معرفة
النفس ما عليها من العقائد املنسوبة إىل
علم وظ ًنا يف البعض
دين اإلسالم عن األدلة ً
منها»((( .وقال ابن خلدون« :هو علم يتضمن
الحجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية
والرد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات
عن مذهب السلف أو أهل السنة»((( .ومن
املعارصين من عرفه بأنه« :مسائل يبحث فيها
عن وجود الواجب وما يجب أن يثبت له من
الصفات وما يجب أن ينقى عنه فيها وما يجوز
أن يوصف به منها وما يتوقف عىل ذلك ،وعن
الرسل من حيث رساالتهم وما يجب اتصافهم
به من الصفات وما يجب نفيه عنهم وما يجوز
اتصافهم به منها»(((.
وقــد تباينــت هــذه التعريفــات فأخــرج
بعضهــا مــا أدخلــه اآلخــر ،وأدخــل بعضهــا
مــا أخرجــه اآلخــر؛ إال أنهــا جمي ًعــا متفقــة
عــى كــون علــم الــكالم موضوعــه ذات اللــه
تعــاىل -مــن حيث إثبــات األحــكام والصفات((( أعضـد الديـن عبد الرحمـن بن أحمد اإليجـي« ،املواقف» ،برشح
الجرجـاين ،بريوت ،دار الجيـل1997( ،م) ،املجلد األول( ،ص.)31 /
((( كــال الديــن محمــد ابــن الهــام« ،املســايرة يف العقائــد املنجيــة
يف اآلخــرة»( ،ط ،)2 .القاهــرة ،مطبعــة الســعادة1347( ،هـــ)،
املجلــد األول( ،ص.)8 /
((( عبـد الرحمـن ابـن خلـدون« ،تاريـخ ابـن خلـدون»( ،ط،)4 .
بيروت ،دار إحيـاء التراث( ،د .ن) ،املجلـد األول( ،ص.)458 /
((( محمـد الحسـيني الظواهـري« ،التحقيـق التـام يف علـم
الـكالم» ،القاهـرة ،مكتبـة النهضـة املرصيـة (1939م)( ،ص.)2 /
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لهــذه الــذات الرشيفــة ،وذلــك مــن خــال
إيـراد األدلــة العقليــة والنقليــة ،باإلضافــة إىل
دفــع الشــبه عــن العقيــدة اإلســامية.
( )2الكالم القديم والكالم الجديد،
تضمن أم تباين؟

مــن الواضــح متا ًمــا عــدم وجــود تصــور واضح
لحقيقــة (الــكالم الجديــد) حتــى مــن قبــل
املنتســبني إليــه واملنظريــن لــه ،وهــل نســبة
التجديــد لهــذا العلــم هــل هــي باعتبــار
الزمــان فقــط ،أم أن التجديــد هــو باملســائل
فقــط ،أم أن األمــر أعمــق مــن ذلــك بكثــر
ليصــل إىل التجديــد يف املناهــج واألســاليب
ـتقل عــن
لتنتــج بالتــايل علـ ًـا جدي ـ ًدا ومسـ ً
الــكالم القديــم؟
فمثـ ًـا يقــول مصطفــى مليــكان أن مفهــوم
التجديــد هــو أمــر نســبي بحــت فيقــول:
«فالــكالم الجديــد اليــوم ســيكون قد ًميــا
بعــد ( 200ســنة) ،والــكالم القديــم اليــوم
لـــم يكــن كذلــك قبــل ( ،200أو ،300
أو  500عــام) .وعليــه؛ فالقــدم والجــدة
حالتــان مرتبطتــان بالزمــان متا ًمــا»(((.
ولكــن أحمــد قراملــي يــرد عــى هــذه
الفكــرة (املضللــة)؛ حيــث إ َّن «الجديد مفردة
مضللــة إىل حــد مــا ،وهــي ال تســتخدم يف
((( مصطفـى مليكان« ،الـكالم الجديد يف إيران» ،بريوت ،مجلة قضايا
إسلامية معـارصة ،العـدد الخـاص بعنـوان« :االجتهـاد الكالمـي،
مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكالم الجديـد»( ،د.ن)( ،ص.)188 /

(علــم الــكالم الجديــد) مبعناهــا النســبي؛
فقــد يتصــور البعــض أن التجــدد حالــة
نســبية يكــون فيهــا الــيء جدي ـ ًدا بالنســبة
إىل املــايض ،وقدميًــا بالنســبة إىل املســتقبل،
وبذلــك ميكــن القــول بــكالم أقــدم وقديــم
وجديــد وأجــد ،ولكــن صفة الجـ ّدة يف (الكالم
الجديــد) ليســت عــى هــذه الشــاكلة»(((.
مـن الواضـح متا ًمـا عـدم وجـود تصـور
واضـح لحقيقـة (الـكالم الجديـد) حتـى
مـن قبل املنتسـبني إليـه واملنظريـن له،
وهـل نسـبة التجديـد لهـذا العلـم هـل
هـي باعتبار الزمان فقط ،أم أن التجديد
هـو باملسـائل فقـط ،أم أن األمـر أعمق
مـن ذلـك بكثير ليصـل إىل التجديـد يف
علم
املناهـج واألسـاليب لتنتـج بالتـايل ً
ً
ومسـتقل عـن الـكالم القديـم؟
جديـدًا

.

وبينــا يذهــب ســعيد فــودة إىل أن التجديــد
يف علــم الــكالم ينحــر يف بعــض املســائل
التــي ال تعــد مــن رضوريــات الديــن أو
قطعياتــه((( ،يــرى محمــد عــارة أن التجديــد
شــامل ليشــمل
ً
الكالمــي ينبغــي أن يكــون
املنهــج واملســائل« ،واالســتفادة مبــا تحقــق
مــن الرتاكــم املعــريف يف هــذا امليــدان،
((( أحمـد قراملكي« ،أزمنـة الكالم الجديـد يف إيران» ،بيروت ،مجلة
قضايا إسالمية معارصة ،العدد الخاص بعنوان« :االجتهاد الكالمي»،
مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكالم الجديـد( ،د .ن)( ،ص.)291 /
((( سعيد فودة« ،علم الكالم والتجديد فيه» ،بحث مقدم ملؤمتر علم
الكالم يف الدولة العثامنية ،إسطنبول ،مؤسسة إيثار( ،يناير .)2015
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وأيضً ــا يف لغــة الخطــاب وأســاليب التأليــف،
ومنطــق الرتتيــب لألبــواب واملســائل
واملقــاالت ،فــا بــد مــن تحــي علــم الــكالم
الجديــد بالبالغــة التــي تراعــي مقتــى
حــال العقــل املعــارص ،إن يف املوضوعــات،
أو أســاليب التعبــر والخطــاب ،أو هندســة
البنــاء املفاهيمــي واملعــريف ألدبيــات
هــذا الطــور الجديــد لعلــم الــكالم»(((.
ويشــخص مصطفــى مليــكان هــذا اإلشــكال
القائــم بــن الجديــد والقديــم بصــورة
عميقــة واســعة حيــث يقــول« :لقــد كان
الــكالم القديــم (إلهــي املحــور) بينــا نــرى
الــكالم الجديــد (إنســاين املــدار) .وألن اللــه
تعــاىل -هــو محــور الــكالم القديــم ،فحينــاكانــوا يريــدون تحريــر الرســائل الكالميــة
أول بإثبــات وجــود اللــه ،ثــم
يبــدؤون ً
صفاتــه ،ثــم أفعالــه .بعدهــا يقولــون :إن مــن
أفعــال اللــه هدايــة البــر ،ثــم يتطرقــون
إىل الســبل التــي تتــم بهــا عمليــة الهدايــة.
وحينــا يكــون الســبيل إىل ذلــك هــو الوحي،
ينتقلــون إىل موضــوع الوحــي والنبــوة ،ومــن
النبــوة العامــة إىل النبــوة الخاصــة ...إلــخ.
أمــا اإللهيــات الحديثــة فــا تبــدأ تسلســلها
مــن اللــه تعــاىل ،وإمنــا تبــدؤه باإلنســان،
فتعمــد إىل تكويــن علــم إنســان معــن أو
معرفــة خاصــة باإلنســان ،ثــم تقــول :إن
((( محمـد عمارة« ،االجتهـاد الكالمـي» ،بيروت ،مجلـة قضايـا
إسلامية معـارصة ،العـدد الخـاص بعنـوان« :االجتهـاد الكالمـي،
مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكالم الجديـد»( ،د .ن)( ،ص.)126 /
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لهــذا اإلنســان حاجــات ذات مراتــب ،وتال ًيــا
تقــرر أن جملــة مــن الحاجــات اإلنســانية
يلبيهــا الديــن دون غــره مــن الظواهــر،
ومــن هنــا تدخــل إىل بحــوث الديــن.
وهكــذا ،فالــكالم الجديــد والقديــم مختلفــان
طب ًعــا مــن حيــث القبليــات»(((.
( )3دواعي التجديد:

رمبــا كان الدافــع للتجديــد الكالمــي هــو
التأثــر بالتجديــد الــذي حصــل يف علــم
الــكالم املســيحي أو مــا يعــرف يف األوســاط
املســيحية (بالالهــوت)؛ فقــد شــمل التطــور
والتجديــد عندهــم أساســيات العقيــدة
ليطــال املناهــج واملســائل عــى حــد ســواء،
وبالتــايل كان يتيــح لهــم هــذا التجديــد
املســتمر االنفعــال املســتمر مــع التقلبــات
الفكريــة املعــارصة ،بــل بلــغ إىل حــد مــن
املرونــة جعلــه يســتوعب كثـ ًرا مــن مقــوالت
مــا بعــد الحداثــة النســبية.
ومــن مظاهــر التجديــد يف الالهــوت
املســـيحي مــا جــاء يف (املجمــع الفاتيــكاين
الثــــاين) مـــن قـــــرارات غيــــر مســبوقة
يف تاريــخ الكنيســـة تتعلــق باالعــراف
بإمـــكان صحــة الديانــات األخــرى ،وإق ـراره
بإمــــكان (الخــــاص) لغــيـــر املســيحي.
وهــذا املوقــف بــا شــك ينبثــق عــن تغيــر
((( مصطفــى مليــكان« ،الــكالم الجديــد يف إي ـران» ،مرجــع ســابق،
(ص.)187 /
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كبــر يف نظــرة الالهــوت املعــارص إىل الديــن،
فبعــد أن كان (الديــن الحــق) عبــارة حقيقــة
مطلقــة ثابتــة ال تســع مخالفتهــا ،أصبــح
(الديــن) مامرســة أخالقيــة؛ وبالتــايل فــإن
نســبة األحقيــة إىل الديــن مســألة نســبية،
فاحتــكار الخــاص ألتباع ديانــة بعينها ترجيح
بــا مرجــح ،وال يخفــى طب ًعــا أثــر فلســفة مــا
بعــد الحداثــة فيــا ســبق.
هــذا التطويــر يف الالهــوت بــا شــك
حــاز عــى إعجــاب الكثــر مــن املفكريــن
املســلمني« ،وجعــل بعض العلــاء واملفكرين
املشــاركني يف الحــوار اإلســامي املســيحي
يضطربــون ويدركــون هشاشــة مقــوالت
الــكالم اإلســامي املعتمــدة يف الحــوار»(((.
ولـــم يكتفــوا باإلعجاب ،بــل طالبــوا بتطبيقه
عــى املنظومــة املنهجيــة العقديــة اإلســامية،
أو مــا يطلــق عليــه (علــم الــكالم القديــم)،
ملــا وجــدوه مــن تقــدم الالهــوت املســيحي
عــى اإلســامي بدرجــات كــا يــرى محمــد
الطالبــي ،حيــث إن التجديــد يف الالهــوت
املســيحي أتــاح لــه أن «أن يكــون باســتمرار
متحــركًا ،وأن ينســجم مــع عــره انســجا ًما
ينمــو يو ًمــا بعــد يــوم»(((.
((( علي مبـارك« ،تجديـد الـكالم يف (اإلمامـة) ودعـاوى تجديـد
علـم الـكالم :رسـالة اإلسلام ورسـالة التقريـب» ،بحـث إلكرتوين
منشـور يف موقـع مؤسسـة مؤمنـون بلا حـدود( ،د .ن)( ،ص.)4 /
((( محمـد الطالبـي« ،اإلسلام والحـوار :أفـكار حول موضوع يشـغل
بال العرص الحديث» ،روما ،مجلة إسلاميات مسـيحيات الصادرة
عـن املعهـد البابـوي للدراسـات العربيـة( ،عـدد( ،)4 /ص.)4 /

( )4نموذج التجديد الكالمي في
فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن:

إذا كان علــم الــكالم هدفــه إثبــات العقائــد
الدينيــة ،فهــو بالتــايل يقــر بوجــود الحقائــق
يف الخــارج ،ثــم يزعــم أنــه يكشــف عنهــا مبــا
يقدمــه مــن أدلــة يقينية .وعليه؛ فــإن كل من
ينادي بنســبية الحقيقــة ،وعدم إمــكان كونها
مطلقــة ال بــد أن يعــرض عــى املنهــج العــام
خصوصــا مــن حيثية
لعلــم الــكالم التقليــدي،
ً
إمــكان إقامــة أدلــة برهانيــة عــى العقائــد.
إذا كان علـم الكالم هدفه إثبات العقائد
الدينيـة ،فهو بالتايل يقر بوجود الحقائق
يف الخـارج ،ثـم يزعـم أنه يكشـف عنها
مبـا يقدمـه مـن أدلـة يقينيـة .وعليـه؛
فـإن كل مـن ينـادي بنسـبية الحقيقـة،
وعـدم إمـكان كونهـا مطلقـة ال بـد أن
يعترض على املنهـج العـام لعلـم الكالم
خصوصـا مـن حيثيـة إمـكان
التقليـدي،
ً
إقامـة أدلـة برهانيـة على العقائـد.

.

ويعتبر طـه عبـد الرحمـن مـن كبـار الداعني
إىل تجديـد علـم الـكالم مـن هـذه الحيثيـة،
ورمبـا يكـون مـن القالئـل الذيـن يقدمـون
تصـو ًرا منهج ًيـا محـد ًدا عـن علـم الـكالم
الجديـد ،منتقـ ًدا مـا يـراه قصـو ًرا يف الـكالم
التقليـدي؛ فالحقيقـة عنده متجددة وليسـت
مطلقـة ،والدليـل العقلي قـارص عـن إثبـات
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أصلا ال تـدرك (بالعقل
العقائـد؛ ألن العقائـد ً
املجـرد) ،فالحقيقة عند الدكتـور طه ،ال ميكن
أن تنحصر يف مصـداق واحـد؛ (ألن الحق هو
نفسـه ،على خلاف الرأي السـائد ،ليـس ثابتًا
ال يتغير ،بـل أصلـه أن يتغير ويتجـدد)(((.
ومـا هـذا التقلـب والتغير للحقيقـة إال ألن
العقـل هو أيضً ـا ليس ثابتًـا؛ «فالعقل ال يقيم
على حال ،وإمنـا يتجدد عىل الـدوام ،ويتقلب
بغير انقطـاع ،فعلى خلاف مـا سـاد ويسـود
بـه االعتقـاد املـوروث عـن اليونـان ،ليـس
مسـتقل قامئًا بنفس اإلنسـان،
ً
العقـل جوهـ ًرا
وإمنـا هـو فاعليـة ،وحـق الفاعليـة أن تتغير
على الـدوام»((( ،فالعقـل يجـب أن يكـون
متكوثـ ًرا((( ،بـل «ال يتكوثـر إال العقـل»(((.
وتتأكــد مســلمة التغــر والتبــدل يف العقــل
عنــد الدكتــور طــه؛ ألن «العقــل فعــل قلبــي
رصيــح»((( ،فالعقــل يقــوم بالقلــب ويحــل
فيــه؛ لذلــك ورد يف الرشيعــة نســبة الفعــل
َــل) إىل القلــب بوصفــه الفعــل الــذي
( َعق َ
يختــص بــه كــا تختــص العــن بفعــل النظــر،
((( طــه عبــد الرحمــن« ،يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكالم»،
املغــرب ،املركــز الثقــايف العــريب)2000م)( ،ص.)20 /
((( طـه عبـد الرحمـن« ،اللسـان وامليـزان ،أو التكوثـر العقلي»،
املغـرب ،املركـز الثقـايف العـريب (1998م)( ،ص.)21 /
((( يشتق طه عبد الرحمن (التكوثر) من مادة كَ َثَ ،والدالة عىل التكاثر.
((( طــه عبــد الرحمــن« ،يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكالم»،
مرجــع ســابق( ،ص.)21 /
((( طــه عبــد الرحمــن« ،ســؤال األخــاق» ،املغــرب ،املركــز الثقــايف
العــريب2000( ،م)( ،ص.)154 /
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وتختــص األذن بالســمع((( ،والقلــب كــا
هــو معلــوم متقلــب وال يبقــى عــى حــال.
فــإذا كان شــأن العقــل هكــذا ،فهــل يجــوز
االعتــاد عليــه يف التأصيــل للديــن؟
يــرى الدكتــور طــه أن العقــل النظــري الــذي
اعتمــد عليــه الفالســفة واملتكلمــون يف بنــاء
نظريتهــم املعرفيــة ،ويف مامرســة النظــر يف
خصوصــا عقــل ناقــص ومحــدود،
اإللهيــات
ً
وال ميكــن أن يقــام برهــان باالســتناد عليــه،
وهــذا العقــل النظــري الفلســفي الــذي تقوم
باالعتــاد عليــه قوانــن علــم املنطــق ،والــذي
أيضً ــا تقــوم عليــه العلــوم التجريبيــة يُطلــق
عليــه اســم «العقــل املج ـ َّرد» ،وهــو «الــذي
يطلــع بــه صاحبــه عىل وجــه من وجــوه يشء
مــا ،معتق ـ ًدا صــدق هــذا الفعــل ،ومســتن ًدا
يف هــذا التصديــق إىل دليــل معــن»(((.
وبخــاف مــا هــو متقـ ِّرر قد ًميــا وحديثًــا مــن
أن العقــل النظــري أو العقالنيــة هــي الحــد
الفاصــل بــن اإلنســان وســائر الحيوانــات
غــر الناطقــة ،يــرى الدكتــور طــه أن (العقــل
املجــرد) مشــرك بــن اإلنســان والبهائــم؛ ألنــه
مجــرد عــن األخــاق ،أمــا مــا مييــزه عــن
البهائــم هــو «العقــل املس ـ َّدد باألخــاق»(((.
((( طه عبد الرحمن« ،سؤال األخالق» ،مرجع سابق( ،ص.)152 /
((( طـه عبـد الرحمـن« ،العمـل الدينـي وتجديـد العقـل» ،املغـرب،
املركـز الثقـايف العـريب (1997م)( ،ص.)17 /
((( انظــر« :ســؤال األخــاق»( ،ص .)14 ،13 /وانظــر أيضً ــا :طــه عبــد
الرحمــن« ،روح الديــن من ضيــق العلامنية إىل ســعة االئتامنية»،
املغــرب ،املركــز الثقــايف العــريب2012( ،م)( ،ص.)16 ،15 /
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لريتقــي بعــد ذلــك يف الكــاالت الحاصلــة
عنــد طريــق التجربــة الحيــة املســتمدة
مــن الــرع ليتحقــق (بالعقــل املؤيــد).
فالعق ــل املج ــرد القائ ــم ع ــى عل ــم املنط ــق
األرس ــطي ال ميك ــن أن يق ــوم علي ــه «عل ــم
ميتافيزيقــي برهــاين» ،ومــا كانــت محــاوالت
الفالس ــفة واملتكلم ــن إال بس ــبب اغرتاره ــم
مبنط ــق أرس ــطو إىل ح ــد أبع ــد م ـ َّـا ذه ــب
إلي ــه اليون ــان أنفس ــهم(((.
وم ــن أب ــرز االنتق ــادات الت ــي يورده ــا ط ــه
عب ــد الرحم ــن ع ــى (العق ــل املج ــرد) ال ــذي
يقـــوم عليـــه علـــم الـــكالم التقليـــدي أنـــه
منطــق ثنــايئ القيمــة ،يأخــذ مببــدأ (الثالــث
املرفــوع) أو (عــدم التناقــض) ،وبالتــايل فــإن
علـــم الـــكالم القائـــم عـــى هـــذا املبـــدأ ال
يصـــح العمـــل بـــه اآلن ،و«أنســـب نســـق
منطقـــي لصـــوغ املناهـــج الكالميـــة ،هـــو
ذل ــك ال ــذي ال يبط ــل فيـــه مب ــدأ الثال ــث
املرف ــوع فق ــط ،ب ــل مب ــدأ ع ــدم التناق ــض...
ويدخ ــل يف بنائ ــه ال األق ــوال وحده ــا ،وإمن ــا
أيضً ـــا أصحابهـــا»((( .إذن ،فاالقتصـــار عـــى
الدليـــل العقـــي ليـــس كافيًـــا يف إثبـــات
املع ــارف عمو ًم ــا ك ــا ي ــرى الدكت ــور ط ــه:
أغلــب املشــتغلني يف املجــال املعــريف
يحــرون األدلــة (بالدليــل العقــي) و«الدليل

الحــي» ،إال أن هنــاك أدلــة ثالثــة ال تقــل
أهميــة عنهــا ،بــل رمبــا تتفــوق ،وهــي:
(خــر النقــل) ســواء كان آحــا ًدا أم متواتــ ًرا،
و(شــهادة العــدل) وهــي اإلخبــار عــن الــيء
مــع ادعــاء العلــم بــه والصــدق يف قولــه،
و(شــعور القلــب) وهــو مــا يجــده اإلنســان
يف قلبــه مــن أحــوال ومعــارف باطنــة(((.
أمــا عنــد الحديــث عــن اإللهيــات تحدي ـ ًدا
فالعقــل املجــرد أقــل مــن أن يتمكــن مــن
إثباتهــا ،فهــي تثبت بالوجــدان ،أو ما يســميه
الشــعور القلبــي:
«يج ــوز أن يحت ــاج االس ــتدالل ع ــى الوج ــود
اإلله ــي إىل دلي ــل أع ــى رتب ــة م ــن حج ــة
العقـــل التـــي جمـــد عليهـــا الـــاأدري،
وق ــد يك ــون ه ــو ش ــعور القل ــب أو الخ ــر
املتوات ــر»((( .فالدي ــن إذن س ــيكون م ــا يق ــوم
يف نفـــس اإلنســـان املتديـــن مـــن عقائـــد
وأخــاق ،ال كونــه عبــارة عــن حقائــق ثابتــة
يف نفســـها؛ ألن الحقيقـــة عنـــده متغـــرة
ك ــا س ــبق ،فيك ــون الدي ــن بالت ــايل أق ــرب
إىل الوجـــود االعتبـــاري منـــه إىل الوجـــود
الخارجـــي؛ لذلـــك يـــرى أنـــه ال أفضليـــة
مطلقـــة ألي ديـــن يف نفســـه ،وإمنـــا فقـــط
تكــون األفضليــة بالنســبة إىل املتديــن فقــط:
«ال رضر يف تعـــدد األفضليـــة؛ ألن األفضليـــة

((( طــه عبــد الرحمــن« ،يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكالم»،
مرجــع ســابق( ،ص.)62 /

((( طـه عبـد الرحمـن« ،روح الديـن» ،مرجـع سـابق( ،ص.)61 ،60 /

((( املرجع السابق( ،ص.)133 /

((( طـه عبـد الرحمـن« ،روح الديـن» ،املرجـع السـابق( ،ص.)61 /
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ليســت مطلقــة إال يف ســياق عالقــة املتديــن
بدين ــه ،مثله ــا يف ذل ــك مث ــل الح ــب ،أم ــا
بالنســبة إىل مــن هــو خــارج هــذه العالقــة،
ف ــإن ه ــذه األفضلي ــة تظ ــل نس ــبية»(((.
( )5تعقيب:

إن مفهــوم التجــدد داخــل أصـ ًـا يف تصورنــا
لعلــم الــكالم؛ فهــو غايتــه كــا نــص العلــاء
(إثبــات العقائــد الدينيــة) ،وجعلــوا لتحقيــق
هــذه الغايــة طريقــن:
( )1إيراد الحجج )2( .دفع الشبه.
ومبـــا أن الشـــبه متجـــددة يف كل عـــر،
ومبـــا أن لـــكل زمـــان شـــبهه؛ فاملتكلـــم
مضطـــر يف كل زمـــان إىل أخـــذ زمـــام
املبـــادرة يف تقريـــر العقائـــد مبـــا يتناســـب
م ــع زمان ــه ،وال ــرد ع ــى الش ــبهات الطارئ ــة
عـــى الســـاحة ،والتـــي أصبحـــت تتخـــذ
أشـــكالً أكـــر عمقًـــا مـــن الســـابق؛ فبعـــد
أن كانـــت الشـــبهات تســـتند يف األغلـــب
عـــى تشـــكيكات فلســـفية ،أصبحـــت اآلن
تط ــرح باس ــم العل ــوم التطبيقي ــة كفيزي ــاء
الك ــم مث ـ ًـا .وع ــدم ق ــدرة املتكلم ــن ع ــى
هاتـــن املهمتـــن ســـتفرغ علـــم الـــكالم
علـــا بـــا
مـــن غايتـــه األساســـية ليصبـــح ً
غاي ــة ،وبالت ــايل رضبً ــا م ــن ال ــرف الفك ــري.
((( املرجع السابق( ،ص.)68 /
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ورمبــا هــذا هــو الغالــب يف الــدرس الكالمــي
املع ــارص ،حي ــث انتق ــل عل ــم ال ــكالم م ــن
كون ــه نظري ــة معرفي ــة إس ــامية إىل مج ــرد
درس أكادمي ــي يلق ــى ع ــى مس ــامع الطلب ــة
دون بي ــان أو متابع ــة للش ــبهات الجدي ــدة،
ونت ــاج م ــا توص ــل إلي ــه اآلخ ــر معرف ًي ــا .ب ــل
رمبـــا أصبـــح أقـــرب إىل الـــدرس التاريخـــي
منـــه إىل الـــدرس الكالمـــي التحليـــي .غـــر
أن التوس ــع يف دع ــاوى التجدي ــد لتط ــال كل
نواحـــي علـــم الـــكالم هـــي أيضً ـــا دعـــوى
عبثيـــة بـــا شـــك؛ فكـــا هـــو املشـــهور
عن ــد أغل ــب العل ــاء ف ــإن العل ــوم تتامي ــز
باملوضوعـــات ،فـــإذا كانـــت موضوعـــات
عل ــم ال ــكالم الجدي ــد مختلف ــة كل ًي ــا ع ــن
الــكالم التقليــدي فإنــه يف الحقيقــة ســيكون
عل ـ ًـا جديــ ًدا ،وبالت ــايل ال معن ــى لتس ــميته
بنفــس مســمى الــكالم علــم ،واألوىل حينئــذ
أن يس ــمى بالفلس ــفة الديني ــة مث ـ ًـا .ك ــا
أن األف ــكار املطروح ــة م ــن قب ــل املنظري ــن
للـــكالم الجديـــد تشـــرك يف دعوتهـــا إىل
إهـــال الجانـــب اإللهـــي يف علـــم الـــكالم،
وبالت ــايل ل ــن يتمك ــن ه ــذا العل ــم الجدي ــد
م ــن اإلجاب ــة ع ــى األس ــئلة الوجودي ــة الت ــي
حـــاول الـــكالم التقليـــدي اإلجابـــة عليهـــا:
هــل للكــون خالــق ،ومــا هــي صفاتــه ،ومــا
وجـــه املباينـــة بيننـــا وبينـــه .فالحاصـــل أن
عــى املتكلــم أن ينــزل مــن برجــه العاجــي،
فينـــزل إىل الســـاحة ،وينخـــرط يف صفـــوف
النـــاس ،ويبحـــث هـــو عـــن الشـــبهات.

