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الكالم بين قديمه وجديده مقاربة منهجية

علي محمود العمري)*(

 توطئة: تاريخ علم الكالم الجديد:
ه ملن الصعب منهجيًا تحديـد تاريخ لبداية  إنَـّ

)علـم الـكام الجديـد(؛ وذلـك لعـدم االتفاق 

بـن الباحثـن أصـًا عـى حـده، وبالتـايل لــم 

يتفقـوا عـى )تصـور( واحـد للـكام الجديـد، 

)التصديـق(  عـى  يتفقـوا  أن  عـن  فضـًا 

بوجـوده، ولكـن إذا تكلمنـا عـن بدايـة ظهور 

مصطلـح )الـكام الجديـد( سـنجد أنـه ظهـر 

للمـرَّة األوىل عـى يـد العامل الريك )إسـاعيل 

والـذي  )1868م(،  عـام  يف  اإلزمـريل(  حقـي 

عنـون كتابـه بــ )الكام الجديـد(، فقد ذكر يف 

كتابـه، الذي لــم يرجـم إىل العربيـة إىل اآلن، 

أن الحاجـة تقتي تجدد علم الكام بحسـب 

تجدد شـبه الخصوم واملعاندين املسرشـدين؛ 

كليــة العلــوم اإلســامية، جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح،   )*(

اإللكــروين: الريــد  إســطنبول. 

ali.m.omari@gmail.com

ويكـون هذا التجدد وفًقا ملقتضيات العر)2(. 

ولكن لــم يكتب لهذا الكتاب سـعة االنتشـار 

قـوة  مـن  الرغـم  عـى  اإلسـامي  العـامل  يف 

طرحـه، ورمبـا يعـود ذلـك إىل عـدم ترجمتـه 

إىل أي مـن اللغـات األخـرى غـر العثانيـة 

بهـا)3(. الجديـد  كامـه  املؤلـف  كتـب  التـي 

ثــم ظهــر يف عــام )1902م( كتــاب آخــر 

ــبي  ــو ش ــدي ه ــامل هن ــه لع ــوان نفس بالعن

ــد  ــاب مزي ــذا الكت ــي ه ــد لق ــاين، وق النع

اهتــام عــن ســابقه؛ فقــد متــت ترجمتــه إىل 

الفارســية عــن طريــق محمد تقــي فخر داعي 

ــام )1950م(  ــران ع ــه يف طه ــاين، وطبع الكي

بالعنــوان نفســه، وكانــت هــذه الرجمــة 

)2( Izmirli Ismail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelâm, )1981(, Anka-

ra, Umran Yayınları, p. 4.

تتـم اآلن ترجمـة الكتـاب إىل اللغـة اإلنجليزية عـن طريق باحثن   )3(

مـن مؤسسـة)KALAM(، وقـد يظهـر قريبًا.
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ســببًا الهتــام كبــر مــن الباحثــن اإليرانيــن 

بهــذا الكتــاب، كــا طبــع مرجــًا إىل العربية 

ــة. ــي للرجم ــز القوم ــطة املرك ــرًا بواس مؤخ

وقــد كان شــبي النعــاين مــن أوائــل الداعــن 

إىل تجديــد علــم الــكام كــا ينقــل عنــه 

ــاين  ــبي النع ــر ش ــد ذك ــاب، فق ــض الكتَّ بع

يف مطلــع كتابــه هــذا: »إنَّ علــم الــكام 

ــامية؛  ــد اإلس ــث العقائ ــى ببح ــم يُعن القدي

ألنَّ شــبهات الخصــوم كانــت ترتكــز عــى 

ــد هــذا  ــا يجــري التأكي ــط، بين ــد فق العقائ

ــة  ــة والتاريخي ــاد األخاقي ــى األبع ــوم ع الي

واالجتاعيــة يف الديــن، وتتمحــور الشــبهات 

حــول املســائل األخاقيــة والقانونيــة مــن 

الديــن، وليــس حــول العقائــد، فــإنَّ الباحثــن 

األوروبيــن يعتــرون الدليــل األقــوى عــى 

د الزوجــات،  بطــان الديــن هــي مســائل تعــدُّ

والطــاق، واألرسى، والجهــاد. وبنــاًء عــى 

ذلــك ســيدور البحــث يف علــم الــكام الجديد 

حــول مســائل مــن هــذا القبيــل، حيــث 

ــم  ــاص عل ــن اختص ــائل م ــذه املس ــر ه تعت

ــاين يف  ــذا أدرج النع ــد«)1(. ول ــكام الجدي ال

هــذا الكتــاب مســائل جديــدة مثــل: حقــوق 

اإلنســان، وحقــوق املــرأة، واإلرث، والحقــوق 

العامــة للشــعب، بجــوار مباحــث وجــود 

ــر  ــل، وغ ــاد، والتأوي ــوة، واملع ــاري، والنب الب

الـكام  »علـم  عـن:  نقـاً  جديـد،  كام  علـم  النعـاين،  شـبي   )1(

الحيـاة  بـروت، مجلـة  التجديـد«،  النهضـة ودواعـي  ورضورات 

.)41 )ص/  )2004م(،   ،)5 )العـدد/  الطيبـة، 

املحسوســات، كاملائكــة والوحــي وغرهــا، 

ــا. ــن والدني ــن الدي ــة ب والعاق

وقــد يعتــر أن كتــاب محمــد إقبــال )تجديــد 

الفكــر الدينــي( هــو يف علــم الــكام الجديــد؛ 

وذلــك النتقــاده الشــديد لاهوت الكاســيي، 

وســعيه يف التأصيــل ملنهــج معــريف جديــد.

ويف عـام )1964م( ذكـر العـامل الهنـدي وحيد 

الدين خان يف مقدمة كتابه )اإلسـام يتحّدى( 

املررات التي دعته لتأليف كتابه هذا، فشـّدد 

عـى رضورة التحـّرر مـن منهـج علـم الـكام 

القديـم؛ ألنَّ )طريقة الكام وأسـلوبه قد تغرا 

بتغـر الزمـن؛ ولذلـك علينا أن نـأيت بعلم كام 

جديـد ملواجهـة تحـّدي العـر الحديـث()2(.

ــا يف الفكــر الشــيعي فظهــر مصطلــح  أمَّ

ــاب  ــة كت ــع ترجم ــد( م ــكام الجدي ــم ال )عل

ــوح يف  ــك بوض ــّى ذل ــاين، وتج ــبي النع ش

ــذه  ــايئ وتلمي ــن الطباطب ــد حس ــار محم آث

مرتــى املطهــري، فقــد ســعى األخــر إىل 

ــن  ــيي ع ــكام الكاس ــم ال ــاب عل ــان غي بي

ــا، فضــًا عــن  الشــبهات املســتجدة يف عرن

ــا موضــوع  ــة أمســت ب أن الشــبهات املاضي

يف هــذا العــر. كذلــك وفـّـر التقــّدم العلمــي 

الجديــدة  والراهــن  األدلّــة  مــن  الكثــر 

ــا  ــابًقا. مضافً ــل س ــا العق ــم يعهده ــي لـ الت

ــة باألمــس  ــة املتداول ــر مــن األدل إىل أن الكث

وحيـد الدين خان، »اإلسـام يتحـدى، مدخل علمـي إىل اإلميان«،   )2(

سـوريا، مكتبـة الرسـالة، )د. ن(، )ص/ 24(.
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فقـــدت قـيمـتـــها، من هنا يشـــّدد املـطهري 

جديــد()1(. كام  )تأســيس  لـــــزوم  عــى 

ــور  ــر ظه ــد تأخ ــريب فق ــم الع ــا يف العالـ أمَّ

مصطلــح )علــم الــكام الجديــد( قياًســا عــى 

ــم  ــى الرغ ــن، فع ــراك واإليراني ــود واألت الهن

مــن أن بعــض الباحثــن يــرى أن رســالة 

التوحيــد للشــيخ محمــد عبــده هــي يف 

ــور  ــد)2(؛ فــإن الدكت ــم كام جدي الحقيقــة عل

فهمــي جدعــان كان مــن أوائــل مــن رصح به 

كمصطلــح، وذلــك يف كتابــه: )أســس التقــدم 

العــريب  العــامل  يف  اإلســام  مفكــري  عنــد 

الحديــث(، والــذي صــدرت الطبعــة األوىل 

منــه عــام )1979م(، حيــث انتقــد فيــه مطواًل 

مــا أســاه )علــم الــكام التقليــدي( أو )علــم 

ــال: ــم ق ــيي( ث ــكام الكاس ال

املســلمن  املفكريــن  بعــض  أدرك  »لقــد 

ــوا  ــكام، فراح ــم ال ــكالية( عل ــن )إش املحدث

يبحثــون عــن )علــم كام جديــد( -إن أمكــن 

ــه  ــد في ــكام يكــون للتوحي ــم لل ــول-، عل الق

ــررًا(  ــًا )مح ــون عل ــدة، ويك ــف جدي وظائ

الشــوائب  مــن  صافيًــا  وعلــًا  لإلنســان، 

واألكــدار... وذلــك بالتأكيــد عــى أن املطلوب 

ليــس هــو )العلــم باللــه( أي بوجــوده، وإمنــا 

ــن  ــه ع ــة( ب ــد الصل ــه و)تجدي ــال( ب )االتص

انظــر هــذا املوضــوع بالتفصيــل يف: عبــد الجبــار الرفاعــي،   )1(

»تطــور الــدرس الفلســفي يف الحــوزة العلميــة«، سلســلة كتــاب 

قضايــا إســامية معــارصة، الكتــاب التاســع عــرش، )1999م(، 

الفصلــن الرابــع والخامــس. 

ــرة،  ــورة«، القاه ــدة إىل الث ــن العقي ــي، »م ــن حنف ــر: حس انظ  )2(

)املقدمــة(.  ،)1 )ج/  )د.ن(،  مدبــويل  مكتبــة 

طريــق توفــر الدافــع الداخــي الــذي يجعــل 

ــاة(  ــرد )الحي ــض( ويس ــن )ينتف ــب املؤم قل

والعطالــة«)3(. الخمــول  عــى  فينتــر 

ومؤخــرًا انتــرش مصطلــح الــكام الجديــد 

بشــكل ملفــت يف األوســاط الثقافيــة العربية، 

وظهــرت العديــد مــن الكتــب التــي تحمــل 

ــا)4(.  ــوان نفســه تقريبً العن

)1( ما هو علم الكالم؟ 

اعتـر التفتـازاين أن علـم الـكام هـو رئيـس 

العلـوم الدينية وأرشفها فقـال: )وبالجملة هو 

أرشف العلـوم لكونه أسـاس األحكام الرشعية، 

معلوماتـه  وكـون  الدينيـة،  العلـوم  ورئيـس 

العقائـد اإلسـامية، وغايته الفوز بالسـعادات 

الحجـج  وبراهينـه  والدنيويـة،  الدينيـة 

القطعيـة املؤيـد أكرها باألدلة السـمعية «)5(.

وال شــك أن نظــرة التفتــازاين لعلــم الكام هي 

فهمـي جدعـان، »أسـس التقـدم عنـد مفكـري اإلسـام يف العـامل   )3(

العـريب الحديـث«، القاهـرة، دار الـرشوق، )1988م(، )ص/ 201(.

مـن هـذه الكتـب مثـاً: طـه عبـد الرحمـن، »يف أصـول الحـوار   )4(

وتجديـد علـم الـكام«، املغـرب، املركز الثقـايف العـريب )2000م(؛ 

عبـد الجبـار الرفاعـي، »علـم الـكام الجديـد وفلسـفة الديـن«، 

)2002م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  الهـادي  دار  بـروت، 

دار  الـكام الجديـد: نشـأته وتطـوره«،  »علـم  إبراهيـم بـدوي، 

مجتهـد  محمـد  )2002م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  العلـم 

دار  بـروت،  الجديـد«،  الـكام  علـم  إىل  »مدخـل  شبسـري، 

فيـاض،  حبيـب  )2000م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  الهـادي 

معهـد  بـروت،  الصـدر«،  الشـهيد  عنـد  الكامـي  »التجديـد 

املعـارف الحكميـة، )2006م(؛ محمـد بـن يعيـش، »التجديـد يف 

دراسـة علـم التوحيـد«، بـروت، دار الكتـب العلميـة )2007م(.

ســعد الديــن التفتــازاين، »رشح العقائــد النســفية«، مــع حاشــية   )5(

عقــد الفرائــد عــى رشح العقائــد، باكســتان، مكتبــة البــرشى، )د. 

ن(، )ص/ 23، 24(.
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النظرة املســتقرة يف الوســط العلمي اإلسامي 

ــأن رشف  ــرون ب ــاء يق ــع العل ــا؛ فجمي قدميً

العلــم بــرشف موضوعــه، وموضــوع علــم 

الــكام -كــا ينصــون- هــو ذات اللــه تعــاىل.

قـال السـمرقندي: »علم يُبحث فيـه عن ذات 

الله -تعاىل- وصفاته وأسائه وأحوال املمكنات 

اإلسـام«)1(. قانـون  عـى  واملعـاد  املبـدأ  يف 

»وهو  قال:  حيث  ذلك  يف  الجرجاين  ووافقه 

علم يبحث فيه عن ذات الله -تعاىل- وصفاته، 

وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد عى قانون 

ومن  والسمرقندي  فالجرجاين  اإلسام«)2(. 

قبلها كر قيدا التعريف بأنه علم عى قانون 

)والقيد  فقال:  قيده  ذكر سبب  وقد  اإلسام، 

للفاسفة()3(.  اإللهي  العلم  إلخراج  األخر 

وإذا كان العلاء لـم يختلفوا كثرًا يف تحديد 

يختلفوا  لـم  أيًضا  فهم  الكام،  علم  موضوع 

)العلم  بأنه:  فالتفتازاين يعرفه  كثرًا يف حده، 

بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية()4(. وعرفه 

العضد اإليجي قريبًا منه فقال: »والكام علم 

يقتدر معه عى إثبات العقائد الدينية بإيراد 

الحجج ودفع الشبه، واملراد بالعقائد ما يقصد 

»الصحائــف اإللهيــة«،  الســمرقندي،  الديــن محمــد  شــمس   )1(

ــت، دار الفــاح،  ــف، الكوي ــد الرحمــن الرشي ــق أحمــد عب تحقي

 .)66 )ص/   ،)1985(

الرشيــف الجرجــاين، »التعريفــات«، بــروت، مكتبــة لبنــان،   )2(

.)194 )ص/  )1985م(، 

الرشيـف الجرجـاين، »التعريفـات«، مرجـع سـابق، )ص/ 194(.  )3(

سـعد الديـن التفتـازاين، »تهذيب املنطـق والـكام«، تحقيق: عبد   )4(

القـادر الكـردي، مـر، مطبعـة السـعادة، )1912م(، )ص/ 15(. 

وبالدينية  العمل،  دون  االعتقاد  نفس  به 

عليه  الله  صى  محمد  دين  إىل  املنسوبة 

معرفة  »والكام  الهام:  ابن  وقال  وسلم«)5(. 

إىل  املنسوبة  العقائد  من  عليها  ما  النفس 

البعض  األدلة علًا وظًنا يف  دين اإلسام عن 

منها«)6(. وقال ابن خلدون: »هو علم يتضمن 

الحجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية 

االعتقادات  يف  املنحرفن  املبتدعة  عى  والرد 

عن مذهب السلف أو أهل السنة«)7(.  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 عى ذلك، وعن 

الرسل من حيث رساالتهم وما يجب اتصافهم 

به من الصفات وما يجب نفيه عنهم وما يجوز 

اتصافهم به منها«)8(.

وقــد تباينــت هــذه التعريفــات فأخــرج 

ــا  ــل بعضه ــر، وأدخ ــه اآلخ ــا أدخل ــا م بعضه

ــة  ــا متفق ــا جميًع ــا أخرجــه اآلخــر؛ إال أنه م

عــى كــون علــم الــكام موضوعــه ذات اللــه 

-تعــاىل- مــن حيث إثبــات األحــكام والصفات 

أعضـد الديـن عبد الرحمـن بن أحمد اإليجـي، »املواقف«، برح   )5(

الجرجـاين، بروت، دار الجيـل، )1997م(، املجلد األول، )ص/ 31(. 

كــال الديــن محمــد ابــن الهــام، »املســايرة يف العقائــد املنجيــة   )6(

ــعادة، )1347هـــ(،  ــة الس ــرة، مطبع ــرة«، )ط. 2(، القاه يف اآلخ

املجلــد األول، )ص/ 8(. 

 ،)4 )ط.  خلـدون«،  ابـن  »تاريـخ  خلـدون،  ابـن  الرحمـن  عبـد   )7(

 .)458 األول، )ص/  املجلـد  ن(،  )د.  الـراث،  إحيـاء  دار  بـروت، 

علـم  يف  التـام  »التحقيـق  الظواهـري،  الحسـيني  محمـد   )8(

الـكام«، القاهـرة، مكتبـة النهضـة املريـة )1939م(، )ص/ 2(. 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 248

ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــذات الرشيف ــذه ال له

إيــراد األدلــة العقليــة والنقليــة، باإلضافــة إىل 

ــدة اإلســامية. دفــع الشــبه عــن العقي

)2( الكالم القديم والكالم الجديد، 
تضمن أم تباين؟

مــن الواضــح متاًمــا عــدم وجــود تصــور واضح 

ــل  ــى مــن قب ــد( حت ــكام الجدي ــة )ال لحقيق

املنتســبن إليــه واملنظريــن لــه، وهــل نســبة 

التجديــد لهــذا العلــم هــل هــي باعتبــار 

الزمــان فقــط، أم أن التجديــد هــو باملســائل 

ــر  ــك بكث فقــط، أم أن األمــر أعمــق مــن ذل

ــاليب  ــج واألس ــد يف املناه ــل إىل التجدي ليص

ــن  ــًدا ومســتقًا ع ــًا جدي ــايل عل ــج بالت لتنت

ــم؟ ــكام القدي ال

ــوم  ــكان أن مفه ــى ملي ــول مصطف ــًا يق فمث

ــد هــو أمــر نســبي بحــت فيقــول: التجدي

اليــوم ســيكون قدميًــا  الجديــد  »فالــكام 

بعــد )200 ســنة(، والــكام القديــم اليــوم 

 ،300 أو   ،200( قبــل  كذلــك  يكــن  لـــم 

والجــدة  فالقــدم  وعليــه؛  عــام(.   500 أو 

متاًمــا«)1(. بالزمــان  مرتبطتــان  حالتــان 

ولكــن أحمــد قراملــي يــرد عــى هــذه 

الفكــرة )املضللــة(؛ حيــث إنَّ »الجديد مفردة 

ــتخدم يف  ــي ال تس ــا، وه ــد م ــة إىل ح مضلل

مصطفـى مليكان، »الـكام الجديد يف إيران«، بروت، مجلة قضايا   )1(

إسـامية معـارصة، العـدد الخـاص بعنـوان: »االجتهـاد الكامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد«، )د.ن(، )ص/ 188(. 

)علــم الــكام الجديــد( مبعناهــا النســبي؛ 

حالــة  التجــدد  أن  البعــض  يتصــور  فقــد 

نســبية يكــون فيهــا الــيء جديــًدا بالنســبة 

ــتقبل،  ــبة إىل املس ــا بالنس ــايض، وقدميً إىل امل

ــم  ــدم وقدي ــكام أق ــول ب ــن الق ــك ميك وبذل

وجديــد وأجــد، ولكــن صفة الجــّدة يف )الكام 

ــاكلة«)2(. ــذه الش ــى ه ــت ع ــد( ليس الجدي

.
مـن الواضـح متاًمـا عـدم وجـود تصـور 
واضـح لحقيقـة )الـكام الجديـد( حتـى 
مـن قبل املنتسـبن 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 بكثـر ليصـل إىل التجديـد يف 
املناهـج واألسـاليب لتنتـج بالتـايل علًا 
جديـًدا ومسـتقًا عـن الـكام القديـم؟

وبينــا يذهــب ســعيد فــودة إىل أن التجديــد 

ــائل  ــض املس ــر يف بع ــكام ينح ــم ال يف عل

الديــن أو  التــي ال تعــد مــن رضوريــات 

قطعياتــه)3(، يــرى محمــد عــارة أن التجديــد 

ــمل  ــامًا ليش ــون ش ــي أن يك ــي ينبغ الكام

ــق  ــا تحق ــتفادة مب ــائل، »واالس ــج واملس املنه

امليــدان،  هــذا  يف  املعــريف  الراكــم  مــن 

أحمـد قراملـي، »أزمنـة الكام الجديـد يف إيران«، بـروت، مجلة   )2(

قضايا إسامية معارصة، العدد الخاص بعنوان: »االجتهاد الكامي«، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد، )د. ن(، )ص/ 291(.

سعيد فودة، »علم الكام والتجديد فيه«، بحث مقدم ملؤمتر علم   )3(

الكام يف الدولة العثانية، إسطنبول، مؤسسة إيثار، )يناير 2015(.
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وأيًضــا يف لغــة الخطــاب وأســاليب التأليــف، 

واملســائل  لألبــواب  الرتيــب  ومنطــق 

واملقــاالت، فــا بــد مــن تحــي علــم الــكام 

مقتــى  تراعــي  التــي  بالباغــة  الجديــد 

حــال العقــل املعــارص، إن يف املوضوعــات، 

ــة  ــاب، أو هندس ــر والخط ــاليب التعب أو أس

ألدبيــات  واملعــريف  املفاهيمــي  البنــاء 

الــكام«)1(. لعلــم  الجديــد  الطــور  هــذا 

ويشــخص مصطفــى مليــكان هــذا اإلشــكال 

بصــورة  والقديــم  الجديــد  بــن  القائــم 

عميقــة واســعة حيــث يقــول: »لقــد كان 

ــرى  ــا ن ــي املحــور( بين ــم )إله ــكام القدي ال

ــه  ــدار(. وألن الل ــد )إنســاين امل ــكام الجدي ال

-تعــاىل- هــو محــور الــكام القديــم، فحينــا 

كانــوا يريــدون تحريــر الرســائل الكاميــة 

ثــم  اللــه،  وجــود  بإثبــات  أواًل  يبــدؤون 

صفاتــه، ثــم أفعالــه. بعدهــا يقولــون: إن مــن 

ــون  ــم يتطرق ــرش، ث ــة الب ــه هداي ــال الل أفع

ــة.  ــة الهداي ــا عملي ــم به ــي تت إىل الســبل الت

وحينــا يكــون الســبيل إىل ذلــك هــو الوحي، 

ينتقلــون إىل موضــوع الوحــي والنبــوة، ومــن 

ــخ. ــة... إل ــوة الخاص ــة إىل النب ــوة العام النب

ــدأ تسلســلها  ــا تب ــة ف ــات الحديث ــا اإللهي أم

مــن اللــه تعــاىل، وإمنــا تبــدؤه باإلنســان، 

ــن أو  ــان مع ــم إنس ــن عل ــد إىل تكوي فتعم

معرفــة خاصــة باإلنســان، ثــم تقــول: إن 

قضايـا  مجلـة  بـروت،  الكامـي«،  »االجتهـاد  عـارة،  محمـد   )1(

إسـامية معـارصة، العـدد الخـاص بعنـوان: »االجتهـاد الكامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد«، )د. ن(، )ص/ 126(.

ــا  لهــذا اإلنســان حاجــات ذات مراتــب، وتاليً

ــانية  ــات اإلنس ــن الحاج ــة م ــرر أن جمل تق

يلبيهــا الديــن دون غــره مــن الظواهــر، 

الديــن. بحــوث  إىل  تدخــل  هنــا  ومــن 

وهكــذا، فالــكام الجديــد والقديــم مختلفــان 

طبًعــا مــن حيــث القبليــات«)2(.

)3( دواعي التجديد:

رمبــا كان الدافــع للتجديــد الكامــي هــو 

علــم  يف  حصــل  الــذي  بالتجديــد  التأثــر 

ــا يعــرف يف األوســاط  ــكام املســيحي أو م ال

املســيحية )بالاهــوت(؛ فقــد شــمل التطــور 

العقيــدة  أساســيات  عندهــم  والتجديــد 

ليطــال املناهــج واملســائل عــى حــد ســواء، 

التجديــد  هــذا  لهــم  يتيــح  كان  وبالتــايل 

ــات  ــع التقلب ــتمر م ــال املس ــتمر االنفع املس

ــن  ــد م ــغ إىل ح ــل بل ــارصة، ب ــة املع الفكري

املرونــة جعلــه يســتوعب كثــرًا مــن مقــوالت 

ــبية. ــة النس ــد الحداث ــا بع م

الاهــوت  يف  التجديــد  مظاهــر  ومــن 

ــكاين  ــع الفاتي ــاء يف )املجم ــا ج ــيحي م املسـ

الثــــاين( مـــن قـــــرارات غيــــر مســبوقة 

باالعــراف  تتعلــق  الكنيســـة  تاريــخ  يف 

ــراره  ــات األخــرى، وإق ــكان صحــة الديان بإمـ

بإمــــكان )الخــــاص( لغــيـــر املســيحي.

وهــذا املوقــف بــا شــك ينبثــق عــن تغيــر 

مصطفــى مليــكان، »الــكام الجديــد يف إيــران«، مرجــع ســابق،   )2(

.)187 )ص/ 
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كبــر يف نظــرة الاهــوت املعــارص إىل الديــن، 

فبعــد أن كان )الديــن الحــق( عبــارة حقيقــة 

مطلقــة ثابتــة ال تســع مخالفتهــا، أصبــح 

)الديــن( مارســة أخاقيــة؛ وبالتــايل فــإن 

ــبية،  ــألة نس ــن مس ــة إىل الدي ــبة األحقي نس

فاحتــكار الخــاص ألتباع ديانــة بعينها ترجيح 

بــا مرجــح، وال يخفــى طبًعــا أثــر فلســفة مــا 

بعــد الحداثــة فيــا ســبق.

شــك  بــا  الاهــوت  يف  التطويــر  هــذا 

ــن  ــن املفكري ــر م ــاب الكث ــى إعج ــاز ع ح

املســلمن، »وجعــل بعض العلــاء واملفكرين 

املشــاركن يف الحــوار اإلســامي املســيحي 

مقــوالت  هشاشــة  ويدركــون  يضطربــون 

الــكام اإلســامي املعتمــدة يف الحــوار«)1(.

ولـــم يكتفــوا باإلعجاب، بــل طالبــوا بتطبيقه 

عــى املنظومــة املنهجيــة العقديــة اإلســامية، 

ــم(،  ــكام القدي ــم ال ــه )عل ــق علي ــا يطل أو م

ملــا وجــدوه مــن تقــدم الاهــوت املســيحي 

ــرى محمــد  عــى اإلســامي بدرجــات كــا ي

الطالبــي، حيــث إن التجديــد يف الاهــوت 

املســيحي أتــاح لــه أن »أن يكــون باســتمرار 

ــع عــره انســجاًما  متحــركًا، وأن ينســجم م

ــا بعــد يــوم«)2(. ينمــو يوًم

تجديـد  ودعـاوى  )اإلمامـة(  يف  الـكام  »تجديـد  مبـارك،  عـي   )1(

علـم الـكام: رسـالة اإلسـام ورسـالة التقريـب«، بحـث إلكروين 

منشـور يف موقـع مؤسسـة مؤمنـون بـا حـدود، )د. ن(، )ص/ 4(.

محمـد الطالبـي، »اإلسـام والحـوار: أفـكار حول موضوع يشـغل   )2(

بال العر الحديث«، روما، مجلة إسـاميات مسـيحيات الصادرة 

البابـوي للدراسـات العربيـة، )عـدد/ 4(، )ص/ 4(. عـن املعهـد 

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

ــد  ــات العقائ ــه إثب ــكام هدف ــم ال إذا كان عل

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 

لعلــم الــكام التقليــدي، خصوًصــا مــن حيثية 

ــة برهانيــة عــى العقائــد. إمــكان إقامــة أدل

.
إذا كان علـم الكام 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 
يعـرتض عـى املنهـج العـام لعلـم الكام 
التقليـدي، خصوًصـا مـن حيثيـة إمـكان 
العقائـد. عـى  برهانيـة  أدلـة  إقامـة 

ويعتـر طـه عبـد الرحمـن مـن كبـار الداعن 

إىل تجديـد علـم الـكام مـن هـذه الحيثيـة، 

يقدمـون  الذيـن  القائـل  مـن  يكـون  ورمبـا 

الـكام  علـم  عـن  محـدًدا  منهجيًـا  تصـورًا 

الجديـد، منتقـًدا مـا يـراه قصـورًا يف الـكام 

التقليـدي؛ فالحقيقـة عنده متجددة وليسـت 

مطلقـة، والدليـل العقـي قـارص عـن إثبـات 
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العقائـد؛ ألن العقائـد أصـًا ال تـدرك )بالعقل 

املجـرد(، فالحقيقة عند الدكتـور طه، ال ميكن 

أن تنحـر يف مصـداق واحـد؛ )ألن الحق هو 

نفسـه، عـى خـاف الرأي السـائد، ليـس ثابتًا 

ويتجـدد()1(. يتغـر  أن  أصلـه  بـل  يتغـر،  ال 

ومـا هـذا التقلـب والتغـر للحقيقـة إال ألن 

العقـل هو أيًضـا ليس ثابتًـا؛ »فالعقل ال يقيم 

عـى حال، وإمنـا يتجدد عى الـدوام، ويتقلب 

بغـر انقطـاع، فعـى خـاف مـا سـاد ويسـود 

ليـس  اليونـان،  عـن  املـوروث  االعتقـاد  بـه 

العقـل جوهـرًا مسـتقًا قامئًا بنفس اإلنسـان، 

وإمنـا هـو فاعليـة، وحـق الفاعليـة أن تتغـر 

يكـون  أن  يجـب  فالعقـل  الـدوام«)2(،  عـى 

العقـل«)4(. إال  يتكوثـر  »ال  بـل  متكوثـرًا)3(، 

ــل  ــدل يف العق ــر والتب ــلمة التغ ــد مس وتتأك

عنــد الدكتــور طــه؛ ألن »العقــل فعــل قلبــي 

ــل  ــب ويح ــوم بالقل ــل يق ــح«)5(، فالعق رصي

ــل  ــة نســبة الفع ــك ورد يف الرشيع ــه؛ لذل في

)َعَقــَل( إىل القلــب بوصفــه الفعــل الــذي 

يختــص بــه كــا تختــص العــن بفعــل النظــر، 

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )1(

املغــرب، املركــز الثقــايف العــريب(2000م(، )ص/ 20(.

العقـي«،  التكوثـر  أو  وامليـزان،  »اللسـان  الرحمـن،  عبـد  طـه   )2(

.)21 )ص/  )1998م(،  العـريب  الثقـايف  املركـز  املغـرب، 

، والدالة عى التكاثر. يشتق طه عبد الرحمن )التكوثر( من مادة كَرََ  )3(

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )4(

مرجــع ســابق، )ص/ 21(.

طــه عبــد الرحمــن، »ســؤال األخــاق«، املغــرب، املركــز الثقــايف   )5(

.)154 )ص/  )2000م(،  العــريب، 

كــا  والقلــب  بالســمع)6(،  األذن  وتختــص 

ــب وال يبقــى عــى حــال. ــوم متقل هــو معل

ــل يجــوز  ــذا، فه ــل هك ــإذا كان شــأن العق ف

ــن؟ ــل للدي ــه يف التأصي ــاد علي االعت

يــرى الدكتــور طــه أن العقــل النظــري الــذي 

اعتمــد عليــه الفاســفة واملتكلمــون يف بنــاء 

ــر يف  ــة النظ ــة، ويف مارس ــم املعرفي نظريته

ــص ومحــدود،  ــل ناق ــا عق ــات خصوًص اإللهي

ــه،  ــتناد علي ــان باالس ــام بره ــن أن يق وال ميك

وهــذا العقــل النظــري الفلســفي الــذي تقوم 

باالعتــاد عليــه قوانــن علــم املنطــق، والــذي 

أيًضــا تقــوم عليــه العلــوم التجريبيــة يُطلــق 

ــذي  ــه اســم »العقــل املجــرَّد«، وهــو »ال علي

يطلــع بــه صاحبــه عى وجــه من وجــوه يشء 

مــا، معتقــًدا صــدق هــذا الفعــل، ومســتنًدا 

معــن«)7(. دليــل  إىل  التصديــق  هــذا  يف 

وبخــاف مــا هــو متقــرِّر قدميًــا وحديثـًـا مــن 

أن العقــل النظــري أو العقانيــة 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 

د باألخــاق«)8(.  البهائــم هــو »العقــل املســدَّ

طه عبد الرحمن، »سؤال األخاق«، مرجع سابق، )ص/ 152(.  )6(

طـه عبـد الرحمـن، »العمـل الدينـي وتجديـد العقـل«، املغـرب،   )7(

.)17 )ص/  )1997م(،  العـريب  الثقـايف  املركـز 

انظــر: »ســؤال األخــاق«، )ص/ 13، 14(. وانظــر أيًضــا: طــه عبــد   )8(

الرحمــن، »روح الديــن من ضيــق العلانية إىل ســعة االئتانية«، 

.)16  ،15 )ص/  )2012م(،  العــريب،  الثقــايف  املركــز  املغــرب، 
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ــة  ــاالت الحاصل ــك يف الك ــد ذل ــي بع لرتق

املســتمدة  الحيــة  التجربــة  عنــد طريــق 

مــن الــرشع ليتحقــق )بالعقــل املؤيــد(.

ـــم املنطـــق  ـــم عـــى عل ـــل املجـــرد القائ فالعق

األرســـطي ال ميكـــن أن يقـــوم عليـــه »علـــم 

ميتافيزيقـــي برهـــاين«، ومـــا كانـــت محـــاوالت 

ـــم  ـــبب اغراره ـــن إال بس ـــفة واملتكلم الفاس

ـــاَّ ذهـــب  ـــد م ـــد أبع مبنطـــق أرســـطو إىل ح

ـــهم)1(. ـــان أنفس ـــه اليون إلي

ـــه  ـــا ط ـــي يورده ـــادات الت ـــرز االنتق ـــن أب وم

ـــذي  ـــد الرحمـــن عـــى )العقـــل املجـــرد( ال عب

يقـــوم عليـــه علـــم الـــكام التقليـــدي أنـــه 

منطـــق ثنـــايئ القيمـــة، يأخـــذ مببـــدأ )الثالـــث 

املرفـــوع( أو )عـــدم التناقـــض(، وبالتـــايل فـــإن 

علـــم الـــكام القائـــم عـــى هـــذا املبـــدأ ال 

يصـــح العمـــل بـــه اآلن، و»أنســـب نســـق 

ــة، هـــو  منطقـــي لصـــوغ املناهـــج الكاميـ

ذلـــك الـــذي ال يبطـــل فيـــه مبـــدأ الثالـــث 

ـــض...  ـــدم التناق ـــدأ ع ـــل مب ـــط، ب ـــوع فق املرف

ـــا  ـــوال وحدهـــا، وإمن ـــه ال األق ويدخـــل يف بنائ

ــى  ــار عـ ــا«)2(. إذن، فاالقتصـ ــا أصحابهـ أيًضـ

الدليـــل العقـــي ليـــس كافيًـــا يف إثبـــات 

ـــه: ـــور ط ـــرى الدكت ـــا ي ـــا ك ـــارف عموًم املع

املعــريف  املجــال  يف  املشــتغلن  أغلــب 

يحــرون األدلــة )بالدليــل العقــي( و»الدليل 

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )1(

مرجــع ســابق، )ص/ 62(.

املرجع السابق، )ص/ 133(.  )2(

ــل  ــة ال تق ــة ثاث ــاك أدل ــي«، إال أن هن الح

أهميــة عنهــا، بــل رمبــا تتفــوق، وهــي: 

ــرًا،  ــاًدا أم متوات ــواء كان آح ــل( س ــر النق )خ

و)شــهادة العــدل( وهــي اإلخبــار عــن الــيء 

ــه،  ــدق يف قول ــه والص ــم ب ــاء العل ــع ادع م

و)شــعور القلــب( وهــو مــا يجــده اإلنســان 

يف قلبــه مــن أحــوال ومعــارف باطنــة)3(.

ــًدا  ــات تحدي ــن اإللهي ــث ع ــد الحدي ــا عن أم

ــن  ــن م ــن أن يتمك ــل م ــرد أق ــل املج فالعق

إثباتهــا، فهــي تثبت بالوجــدان، أو ما يســميه 

الشــعور القلبــي:

ـــاج االســـتدالل عـــى الوجـــود  »يجـــوز أن يحت

اإللهـــي إىل دليـــل أعـــى رتبـــة مـــن حجـــة 

العقـــل التـــي جمـــد عليهـــا الـــاأدري، 

ـــر  ـــب أو الخ ـــعور القل ـــو ش ـــون ه ـــد يك وق

ـــر«)4(. فالديـــن إذن ســـيكون مـــا يقـــوم  املتوات

ــد  ــن عقائـ ــن مـ ــان املتديـ ــس اإلنسـ يف نفـ

وأخـــاق، ال كونـــه عبـــارة عـــن حقائـــق ثابتـــة 

يف نفســـها؛ ألن الحقيقـــة عنـــده متغـــرة 

ـــرب  ـــايل أق ـــن بالت ـــون الدي ـــبق، فيك ـــا س ك

إىل الوجـــود االعتبـــاري منـــه إىل الوجـــود 

الخارجـــي؛ لذلـــك يـــرى أنـــه ال أفضليـــة 

مطلقـــة ألي ديـــن يف نفســـه، وإمنـــا فقـــط 

تكـــون األفضليـــة بالنســـبة إىل املتديـــن فقـــط:

»ال رضر يف تعـــدد األفضليـــة؛ ألن األفضليـــة 

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، مرجـع سـابق، )ص/ 60، 61(.  )3(

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، املرجـع السـابق، )ص/ 61(.  )4(
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ليســـت مطلقـــة إال يف ســـياق عاقـــة املتديـــن 

بدينـــه، مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل الحـــب، أمـــا 

بالنســـبة إىل مـــن هـــو خـــارج هـــذه العاقـــة، 

ـــبية«)1(. ـــل نس ـــة تظ ـــذه األفضلي ـــإن ه ف

)5( تعقيب:

ــا  إن مفهــوم التجــدد داخــل أصــًا يف تصورن

لعلــم الــكام؛ فهــو غايتــه كــا نــص العلــاء 

)إثبــات العقائــد الدينيــة(، وجعلــوا لتحقيــق 

هــذه الغايــة طريقــن:

))( إيراد الحجج. )2( دفع الشبه.

ومبـــا أن الشـــبه متجـــددة يف كل عـــر، 

ومبـــا أن لـــكل زمـــان شـــبهه؛ فاملتكلـــم 

زمـــام  أخـــذ  إىل  زمـــان  كل  يف  مضطـــر 

املبـــادرة يف تقريـــر العقائـــد مبـــا يتناســـب 

ـــة  ـــبهات الطارئ ـــى الش ـــرد ع ـــه، وال ـــع زمان م

عـــى الســـاحة، والتـــي أصبحـــت تتخـــذ 

أشـــكااًل أكـــر عمًقـــا مـــن الســـابق؛ فبعـــد 

أن كانـــت الشـــبهات تســـتند يف األغلـــب 

عـــى تشـــكيكات فلســـفية، أصبحـــت اآلن 

تطـــرح باســـم العلـــوم التطبيقيـــة كفيزيـــاء 

ـــى  ـــن ع ـــدرة املتكلم ـــدم ق ـــًا. وع ـــم مث الك

هاتـــن املهمتـــن ســـتفرغ علـــم الـــكام 

مـــن غايتـــه األساســـية ليصبـــح علـــًا بـــا 

ـــري. ـــرف الفك ـــن ال ـــا م ـــايل رضبً ـــة، وبالت غاي
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ورمبـــا هـــذا هـــو الغالـــب يف الـــدرس الكامـــي 

املعـــارص، حيـــث انتقـــل علـــم الـــكام مـــن 

ـــرد  ـــامية إىل مج ـــة إس ـــة معرفي ـــه نظري كون

ـــة  ـــى مســـامع الطلب ـــى ع ـــي يلق درس أكادمي

ـــدة،  ـــبهات الجدي ـــة للش ـــان أو متابع دون بي

ـــل  ـــا. ب ـــه اآلخـــر معرفيً ـــا توصـــل إلي ـــاج م ونت

رمبـــا أصبـــح أقـــرب إىل الـــدرس التاريخـــي 

منـــه إىل الـــدرس الكامـــي التحليـــي. غـــر 

ـــال كل  ـــد لتط ـــاوى التجدي ـــع يف دع أن التوس

نواحـــي علـــم الـــكام هـــي أيًضـــا دعـــوى 

ــهور  ــو املشـ ــا هـ ــك؛ فكـ ــا شـ ــة بـ عبثيـ

ـــز  ـــوم تتاي ـــإن العل ـــاء ف ـــب العل ـــد أغل عن

باملوضوعـــات، فـــإذا كانـــت موضوعـــات 

علـــم الـــكام الجديـــد مختلفـــة كليًـــا عـــن 

الـــكام التقليـــدي فإنـــه يف الحقيقـــة ســـيكون 

ـــميته  ـــى لتس ـــايل ال معن ـــًدا، وبالت ـــًا جدي عل

بنفـــس مســـمى الـــكام علـــم، واألوىل حينئـــذ 

أن يســـمى بالفلســـفة الدينيـــة مثـــًا. كـــا 

ـــن  ـــل املنظري ـــن قب ـــة م ـــكار املطروح أن األف

للـــكام الجديـــد تشـــرك يف دعوتهـــا إىل 

إهـــال الجانـــب اإللهـــي يف علـــم الـــكام، 

ـــد  ـــم الجدي ـــذا العل ـــن ه ـــن يتمك ـــايل ل وبالت

ـــي  ـــة الت ـــة عـــى األســـئلة الوجودي مـــن اإلجاب

ــا:  ــاول الـــكام التقليـــدي اإلجابـــة عليهـ حـ

هـــل للكـــون خالـــق، ومـــا هـــي صفاتـــه، ومـــا 

وجـــه املباينـــة بيننـــا وبينـــه. فالحاصـــل أن 

عـــى املتكلـــم أن ينـــزل مـــن برجـــه العاجـــي، 

فينـــزل إىل الســـاحة، وينخـــرط يف صفـــوف 

النـــاس، ويبحـــث هـــو عـــن الشـــبهات.


