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 لمقّدمةا

 

تنهض الكتب المقّدسة بالدور األّول في صياغة حياة المؤمنين الروحّية 
وتحديد الطقوس التي ُتَهْيِكُلها والقيم التي تتطّلع إلى تحقيقها. لكّنها ما إن 

بعد تثبيت نصوصها وتعميمها على المؤمنين  والتفسيرة تصبح مهّيأة للقراءَ 
متكّفلة لكتاب المقّدس خادمة لعلى هامشها علوم متعّددة في ظّلها و حّتى تنشأ 

في تأسيس  ، فيلتجئون إليهاّية واالجتماعّيةالمؤمنين الروححاجات  تلبيةب
 .ّيةعقدالسياسّية والوتبرير اختالفاتهم  هم وممارساتهمتامشروعّية اعتقاد

بتوضيح العقائد تكّفل الثقافة اإلسالمّية، ُأطلق على العلم الذي وفي 
 (Theology)، وهو نظير الثيولوجيا «م الكالمعل»وتبريرها والدفاع عنها اسم 

المعرفة الكالمّية التقليدّية في  لت قدرةتضاءَ لئن و المسيحّية. اليهودّية و في 
مشاكل المؤمنين حّل في العصر الحديث على االستمرار وعلى المساعدة 

فإّن تأثيرها في ألّن الحداثة غّيرت حياتهم بصورة عميقة،  ،ّيةجتماعالعقدّية واال
تشهد على ذلك الصراعات السياسّية  ،اقوي  ال يزال عورهم والشعورهم ش

ة من العالم والتي تأخذ في كثير يدجري في أماكن عدالتي تَ والتجاذبات الثقافّية 
 ا. ي  مذهبا ديني   من األحيان شكاًل 

عقائده وأنساِقِه و وهذا يعني أّن إنجاَز بحٍث تأليفي نقدي في علم الكالم 
الفكري والديني  ضعُيْحِوُج إليها الفهُم العميُق للو وعملّية ضرورٌة معرفّيٌة  ،وِفَرِقهِ 

الراهِن في العاَلَمْيِن العربي واإلسالمي، إذ ليس باإلمكان الماضي و والسياسي 
مل في هذين العالمين اليوم من أحداث وصراعات فكرّية وسياسّية فهُم ما يعت

واجتماعّية وما يشهدانه من نموِّ تّياراٍت دينّيٍة جديدٍة وَتَراُجِع تّياراٍت أخَرى بوتيرة 
إاّل إذا ربطنا ذلك كّله  ،من ثورات سياسّية عميقة يعرفه بعضهاوما  ،سريعة
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ة التي عرفتها الجماعة اإلسالمّية في القرون المبّكر الكالمّية و بالتجارب السياسّية 
بين الماضي والحاضر  ،أخرى ا حيًنا والخفي أحيانً  ،األولى. إّن الترابط الجلي

يجعل من دراسة علم الكالم مقّدمة تاريخّية ونظرّية ال غنى عنها لكّل من يريد 
 فهم حاضر المسلمين ويتطّلع إلى تصّور أفضل لمستقبلهم. 

ا تاريخً علم الكالم المهتّمة برئ المعاصر ال ُتعوزه الدراسات ولئن كان القا
إاّل  ظَ حْ لم يَ لعّله آخر  وجهٌ الكتاب في هذا به  1، فإّن ما أُعَنىتمقاالومدارس و 

في صلته بالمجتمع علم الكالم  دراسة ذلكبأَعِني  ين،باحثبالقليل من اهتمام ال
عنصر من من حيث هو الذي أنتجه وبالمعارف المعاصرة له، أي دراسته 

ن من مكّونات المنظومة المعرفّية القديمةو  النشاط االجتماعيعناصر   ،مكوِّ
وقيمته  ووظائفهوتطّوره ه ظاموننشأته في  المدّقق وهو ما يتطّلب النظرَ 

عارف التي كانت له بها والمالعلوم على ضروب تفاعله مع  فَ الوقو و  ،الروحّية
المنزلة التي كانت له في المجتمع اإلسالمي  تعّرف علىال دَ ْص قَ  ،صلة وثيقة

والحدود التي  اأضافهاإلضافة التي الذي نهض به و التاريخي الدور على و القديم 
 . وقف عندها

بين الدواعي وصراع تجاذب  عنيه منيبما السياسي والديني  جدل ولّما كان
العلمّية لقيمّية و اوالدواعي  ،من جهةوالثقافّية ّية مذهبّية والشخصّية واالجتماعال

تستقطب أهّم  ،من جهة ثانيةوالفهم التمّثل النظر و سمّو الروح و لى القائمة ع
شكالّياته قضايا  هاّتجاهاتلمسائله و  الرئيَس  دَ إذ كانت المحدِّ  - علم الكالم وا 

ا الجدل وألّن هذ لبحث.هذا الا محورً  أّتخذها رأيُت أنْ  ،- التاريخي مآلهو وأطواره 

                                                           
ع جرت العادة بأن يستخدم الباحث األكاديمي حين يتحّدث عن نفسه ضمير المتكّلم الجم 1

ا على أّنه ال يشتغل بمفرده في الميدان. ولئن ا عن تواضعه العلمي وتنبيهً تعبيرً  ،)نحن(
براز  ،فّضلت هنا رغم ذلك استخدام ضمير المتكّلم المفرد )أنا( فليس ذلك من باب االّدعاء وا 

 ا من الموقف السلبي من الفرد السائد في ثقافتنا. الذات، بل تحّررً 
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خصائصه الخاّصة و إلى ظروفه التاريخّية  وانكفاءً ا صعودً العلم  حركة د  رُ ي
 وجهٍ  نْ فأدرس مِ ، األمرينبين هذا في عملي أجمع  أنْ  تُ ارتأيْ  ،امعً مّية ياإلبست
 ،وما يقوم عليه من أسس الخاّصِ ا هَ نظامِ  لِ وتشك  الكالمّية المعرفة  ءِ انبنا كيفّيةَ 
هذا دور  فيمحيطها الفكري واالجتماعي و تأثيرها في  في رَ آخَ  وجهٍ  نْ مِ  نظروأَ 

نضاجها  المحيط ادني هذا االختيار المزدوج إلى ق. و وتوجيههافي تشكيلها وا 
ي معرفمن حيث هو ظاهرة تاريخّية وواقعة اجتماعّية ونسق  ،الكالمعلم دراسة 

 كتفيوأن أ ،تأليفّية جهةً وكان من الطبيعي أن أتوّخى في العمل وِ . ثقافي نشاطو 
بجزئّيات تاريخ علم التعريف ألّن هدفي ليس  ،بما هو ضروري لتفاصيل من ا
 . عاّم عنهفلسفي تصّور  بل بناءُ  الكالم،

 ،اإلجابة عنها تُ ها في هذا اإلطار وحاولْ تُ وكانت أبرز األسئلة التي واجهْ 
المراحل الكبرى التي ي: ما الحاجات التي استدعت ظهور علم الكالم؟ ما ما يأت

وما خصائصها؟ ما العوامل المؤّثرة فيه؟ هل توّصل القائمون  هوسمت تطّورَ 
التي الدينّية  المدارسعليه إلى إنشاء بنية نظرّية تمّيزه عن غيره من العلوم؟ ما 

ي مصيره؟ ما المكانة التي حظِ  ؟ وأّي دور كان لها في تحديدتبلورت في إطاره
لة مّثلها بالنسبة إلى دال بها في المحيط االجتماعي والعلمي الذي نشأ فيه؟ أيّ 

 وأّي معنى أضفاه على حياتهم؟  ؟المسلمين

تواجهه عقبات المعرفّية المتشّعبة التاريخّية و إّن الضارب في هذه الدروب 
أحكام  منها حّتى ال ينقاد إلىا محتاطً  ،بهاا بنيوّية يحتاج إلى أن يكون واعيً 

 : هي ،ثالث باتالعقولعّل أبرز تلك  .واستنتاجات متسّرعة خاطئة

  ياع أغلب الكتابات الكالمّية المبّكرة وكثيٍر من الكتابات المتأّخرة، ال َض
ا. شأنً  األقلِّ  ومصّنفاتِ  في العلمبين مصّنفات ذوي الشأن ا أحيانً فرق في ذلك 

لم  ،مثل األزارقة والصفرّية والسبئّية والمرجئة ،انسبي  ا ق التي اندثرت مبّكرً رَ فالفِ 
. اجميعً  لكّن أصولها ضاعت نصوصكانت لها أو  ،وص مكتوبةن لها نصتك
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 ،مثل النصيرّية واإلباضّية ،لالضطهاد ةطويل مّدةتي تعّرضت وبعض الفرق ال
لى إخفاء عقائدهااضطُ  وهو  تظاهرت بخالف ما تعتقد،ورّبما  ،ّرت إلى التكّتم وا 

التي الدراسات  بالرغم من وفرةو . عنها الكثير من اآلراء الخاطئة ما سمح بشيوع
فإّن مسألة ظهوره وتأسيسه  اماًل أو شا جزئي  ا تعريفً  علم الكالم بقضايا عّرفتُ 

معرفتنا بتفاصيل حياة  ال تزالو . غامضة ال تزالوبعض مراحل تطّوره وتأصيله 
. مستعصيةا أصحابها من المتقّدمين والمتأّخرين على السواء منقوصة وأحيانً 

بالبحث في المضاّن غير الكالمّية ا الصعوبة جزئي  على أّنه يمكن تذليل هذه 
، مثل كتب التاريخ مفيدةواجتماعّية كالمّية وتاريخّية معطيات  التي تضّمنت

باإلضافة إلى المصّنفات ، األثرّية نقائشومثل العمالت وال ،واألدب واالقتصاد
لرّد على على وجه ابلغات شّتى التي صّنفها أرباب الديانات المنافسة لإلسالم 

 فِ اتُ كَ إلى تَ  تحقيُقهُ  ِوجُ ُيحْ  وهذا عمل واسع وطويل النَفسِ عقائده ونقد مذاهبه. 
ة شهم  كما أّن موقف التكّتم لدى بعض أتباع الفرق الم. عديِد الباحثين جهودِ 

العقدّية  هامّما سمح بنشر الكثير من نصوصا شهد في السنوات األخيرة انحسارً 
لبحث الكالمي والديني أمام اجديدة ا هو ما يفتح آفاقً ، و والتاريخّية المهّمة

من الكتابة ا طّوروا جنسً القدامى  المتكّلمينومن حسن الحّظ أّن . والتاريخي
على تعريف شامل بمقاالت  شتملأّنه ي هُ خاّصّيتُ  ،يمكن تسميته بالخالصات

 ، مثل كتابالفرقة ومقاالت خصومها في جميع المسائل الكالمّية المهّمة
 لعبد الجّبار بن أحمد غنيالم  كتاب ( و 406/1015ك )تورَ البن فُ  دالمجر  
(. كما 756/1355)ت لعضد الدين اإليجي المواقفكتاب ( و 415/1024)ت

علم تاريخ »ـل اعتباره البداية الحقيقّيةآخر من الكتابة يمكن ا طّوروا جنسً 
سّلط الضوء على الديانات ، خاّصّيُتُه أّنه يتعّدى الدائرة اإلسالمّية وي«األديان

الِفَصل في كتاب مثل  ،التي كان للمسلمين اّطالع عليهااألخرى والفلسفات 
 لحَ لل والنِّ المِ وكتاب  (456/1063)ت لعلي بن حزم لحَ لل واألهواء والنِّ المِ 

 (. 548/1153)ت لعبد الكريم الشهرستاني
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  َالخصوم،  لِ بَ من قِ  للتحريف والتشويه ض األفكار الكالمّية باستمرارٍ ر  عَ ت
يفّية التي ُتنسب إليهم، ة مقاالت إلى فرق وأشخاص لم يقولوا بها بالكبَ سْ ونِ 

 همبعضوُتدين  همتزّكي بعض ومأثوراتٍ  أحاديَث نبوّيٍة وشهاداتٍ  واختالق
الطريف أّن و  .من هذا السلوك العدوانيا وقد عانت كّل الفرق تقريبً  ؛اآلخر
 ِهمْ آراِء شيوخِ  نْ مِ  األتباعُ  هُ دَ رَ إلى ما أوْ حّتى  اتسّرب واالضطرابَ  طَ لْ الخَ 

بما دون نقاش من  مَ يسلِّ الباحث أاّل  إّن هذه الظاهرة توجب على. 1المتقّدمين
وُتلزمه  ،وما تنسبه إلى المتكّلمين من آراء أخبارٍ  نْ تورده المصادر القديمة مِ 

أّن التحذير من  غيرَ . نِ يْ للنقد والتمحيص التاريخي   الماّدة القديمةخضع يُ بأْن 
االنطالق من كتابات األقدمين، من للمحدثين ا يشّكل مانعً ال ذاتّية القدامى 

خضاعهو  ،نقدّيةً تحليلّية  دراسةً ودراستها   الممّيزمي الواسع ا لألفق المعرفي والقيا 
ا تحليلي   الكالمّية تناواًل الِفَرق  تناولي إلنتاجعلى ذلك سيكون  بناءً و عصرنا. ل

ا، يستوي عندي في هذا المقام الخوارج والمعتزلة والشيعة وأهل السّنة نقدي  
 وغيرهم. 

  الطابع المقتَضب للمقالة الكالمّية واألسلوب التجريدي إلى حّد االلتباس
ستهان به من اآلراء والمواقف ال يُ  عددٍ  للخطاب الكالمي ووصولُ ا أحيانً 

المعرفّية  حلقاتِ الا و هَ لِ ك  شَ تَ  ومراحلِ ها ظهورِ  مبتوتًة عن مالبساتِ الكالمّية 
القدامى  مؤّرخي الفكرلقد كان المطلب األهّم في نظر المتكّلمين و ها. الممّهدة ل

 ا، أي مدى توافقهامدى استقامتهبيان و  افي حّد ذاته ةالكالميّ  مقالةهو تحديد ال
ألحيان مع ما يعتقدون أّنه الحّق في المجال المدروس. ذلك جعلهم في أغلب ا

                                                           
 وكالهما أشعري  -مطّرف الضّبي األستراباذي وأبي بكر بن فورك  مثل اختالف محّمد بن 1
، ابن فوركمن:  66، 6، 5في ضبط بعض مقاالت أبي الحسن األشعري. راجع الفصول  -

... ومثل تخطئة الخّياط لتلميذ إبراهيم النّظام أبي عثمان الجاحظ ولتلميذ معّمر بن مجّرد
، الخّياط. راجع: النّظاما روياه من آراء عّباد أبي عبد الرحمان الشافعي في بعض م

 . 52-51، ص ص...االنتصار
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 ،ي واالجتماعي واالقتصادي والشخصيدة من سياقها الفلسفمجر   يوردون اآلراءَ 
عليه  تشتملامكانها من جدول المسائل والمذاهب واآلراء الذي  ويكتفون بتحديد

ولعّل المطلوب من الباحث المعاصر هو قطع الطريق التي سلكها . مْ هُ تُ ثقافَ 
ذلك بمحاولة رّد المقاالت واآلراء و  ،سكو معالّتجاه االالقدامى ولكن في 

ها الفلسفي والتاريخي واالجتماعي. والمذاهب واألنساق القديمة إلى سياق تشّكل
إاّل إذا أحسن توظيف للدارس يتحّقق وما من شّك في أّن هذا المسعى ال 

 األدوات والمنطلقات والمعارف التي تمّده بها العلوم الحديثة. 

 تاريخه الطويل، رَ بْ عَ ا كثيرً  ائفهوظرت غيّ تالم و علم الك أوضاعلت دّ لقد تب
في هذا ا حاسمً ا منعرجً ( 808/1405)ت َخلدون بن عبد الرحمان لحظة  ْت لَ ث  ومَ 

حالة إلى  اهَ رَ إثْ قبلها تمام النضج واالكتمال، وانقاد علم الكالم  عرفالتاريخ، إذ 
أتوّقف  أنْ  تأيتُ ارْ لذا . جموده التامّ أّدت في النهاية إلى الذبول و  ضمورمن ال

إلى سبعة عملي  قّسمتوبناًء على ذلك  .اأتجاوزه ه اللحظة والهذ عند حدود
 : على النحو اآلتيرّتْبُتها فصول 

فيه أهّم  ت، درسالتاريخّية في حّد علم الكالم ومنزلته الفصل األّول: -
منزلة التي وال ،علم الكالمالقدامى لالتي يثيرها تعريف ّية بستيمولوجقضايا اإلال

 . التي مّر بهاالتاريخّية األطوار ب فتُ عر  و  ،كانت له في الثقافة اإلسالمّية
فيه البدايات الكالمّية األولى  ، درستالكالم السياسي الفصل الثاني: -

 ها. عن ْت رَ ب  التي عَ  فرق وال مقاالتالا و هَ تْ هَ وج  المنطلقات التي و 

فيه الظروف والعوامل  ست، در المنعرج المعتزلي الفصل الثالث: -
 خطابإلى نضالي سياسي  خطابالتي أّدت إلى تطّور الكالم من واألطراف 

 . ، وأبرزت على نحو خاّص دور المعتزلة في ذلكاستدالليعلمي 
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من  ْت فيه المقّومات التي جعلَ  ، درستالعلمي كالمال الفصل الرابع: -
ُمْحَكًما بالمعنى القديم ا علمي  ا نسقً يه الثانية والثالثة في مرحلتَ الفكر الكالمي 

 . للعلمّية
، درست فيه الِفَرَق الكالمّية التي المدارس الكالمّية الفصل الخامس: -

 ّية، فتبّينُت خصائصهاعقدالالعلمّية رأيت أّنها تتمّتع بخصائص المدرسة 
 ونظرُت في العالقات الرابطة بينها. 

 ،المتكّلمين أنواعت فيه رصد، نيالمتكّلم أصناف الفصل السادس: -
والعلمّية  السياسّيةواألدوار  ،اتهملشخصيّ نة المكوِّ  ّومات العاّمةالمقووقفت على 
 . وا بهااضطلعالتي  واالجتماعّية

فيه الوظائف التي نهض  ، درستّيةالكالمروحانّية ال الفصل السابع: -
ي ل التيوالسب التي احتضنته مدارسواختالفها باختالف ال ،يالكالم الفكربها 
 .الروحّية ينات المؤمنتطّلعفي تحقيق منها  كل  ها سلك

 مساكن
 2011سبتمبر  أيلول/ 28
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 المقّدمة

ا تقّلبً لم َيْعِرْف في الثقافة اإلسالمّية التي سادت من العلوم الدينّية ا لعّل علمً 
واسٍع  مختلفة أّدت إلى تغييرٍ  الكالم. فقد مّر بأطوارٍ  علمُ  هما عرف رَ دْ قَ ا واختالفً 
 مواقفَ  منه الدولةُ  ْت . ووقفَ ومباحثه ومناهجهوأدواته لغته تسميته و في 

أخرى ا أحيانً  هُ تْ هم، وناهَض أفكارَ  ْت ه ورّوجَ أهلَ  ْت مَ وحَ ا متناقضة، فدّعمته حينً 
واختلف  ل.التداوُ  نَ مِ  مْ هُ بَ تُ كُ  ْت عَ نَ ومَ  دريَس عليهم الت ْت رَ ظَ وحَ صحاَبُه أ ْت رَ وحاَص 
، هبالحاجة الماّسة إليوأقّر  من أثبت شرعّيتهالدين في شأنه، فمنهم  علماءُ 
 وأدان المشتغلين به.  على االعتقادا خطرً ورأى فيه من حّرمه ومنهم 

النظر في  تقليبإلى  االختالف حالة من االلتباس تدعووقد أحدث هذا 
المعرفّية والدينّية ته مكانمراجعة تصّوراتهم لو  ،القدماء لعلم الكالمتعريفات 

. اوالتمّعن في المحّطات الحاسمة منه تاريخه التي عرفهاالكبرى المراحل رصد و 
حّد علم الكالم،  ل القول في ثالث مسائل:فّص أأن  رأيت لهذه الحاجاتا تحقيقً و 
 . علم الكالم طّورمراحل تو ، «المحنة»أبعاد و 

 حّد علم الكالم -1

بالرغم من أّن ظاهرة الكالم قديمة في التاريخ اإلسالمي فإّن تعريفها لم 
عرف َمْن َحد  علَم الكالم قبل القرن الرابع. أ إاّل في وقت متأّخر، إذ ال  ُدْث حْ يَ 

، بل وضعه فيلسوف هو أبو متكّلمٌ  هُ للكالم لم يضعْ  معلومٍ  دٍّ حَ  أّولَ  والطريف أن  
فيرجع إلى  متكّلمٌ  هُ عَ َض وَ معروٍف  حدٍّ (. أّما أقدم 339/950)ت رابينصر الفا

(، وهو سّني أشعري. 756/1355)ت القرن الثامن، صاغه عضد الدين اإليجي
وضعه هو ذاك الذي في العصر الحديث ا األكثر شيوعً تعريف مع ذلك فإّن الو 

معتزلي  عثر على أّي تعريفأ ولم  ،في مقّدمته( 808/1405)ت َخلدون ابن 
 بالرغم من أّن المعتزلة هم المؤّسسون الحقيقّيون لعلم الكالم. 
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الثالثة األعالم بتحليل تعريفات هؤالء  السياقا أكتفي في هذ هذا السببل
وقيام األشاعرة بذلك لعلمهم  في وضع تعريفٍ ولعّل تأّخر المتكّلمين  .ونقدها

ا العلم في الثقافة اإلسالمّية وعن ق لهذعن الوضع القلِ  انيعّبر ِبَأَخَرٍة من الزمن 
ظهره ، األمر الذي تُ تحويله إلى أداة في خدمة منظومتهمنجاح أهل السّنة في 
إلمكانّية وجود ا مطلقً ا ال يعني نفيً  فسيرعلى أّن هذا التبوضوح تعريفاتهم له. 

  .اتعريفات أخرى أقدم لم تصلنا أو لم أّطلع عليها شخصي  

 ارابيحّد الف -أ

على  بها اإلنسان   ر  دِ تَ ملكة َيق  »ها بكونها وحد   ،الفارابي الكالَم صناعةعّد 
ما  وتزييِف كلِّ  المّلةِ  ع  ها واِض بِ  حَ ر  التي َص  المحدودةِ  واألفعالِ  اآلراءِ  ةِ رَ ص  ن  

م يتعّلق سْ : قِ نِ يْ مَ سْ قِ تكّون ِمْن ، ورأى أّن هذه الصناعة ت«خالفها باألقاويلِ 
 . 1ق باألفعالم يتعلّ سْ باآلراء وقِ 

 : يتعلى النحو اآل تفصيلهايمكن  ركانببنية رباعّية األ حدّ يتمّيز هذا ال

ِدر  صاحَبها على فعل   صناعة  أو  ة  كَ لَ مَ الكالم   مخصوص   ت ق 

لعبارة الفرنسّية او  (hexis)قابل العربي للعبارة اليونانّية الملكة هي المإّن 
(état, habitude)،  في اليونانّية عبارة  هلقابتوضّدها العدم، و(steresis)  وفي

استخدم شارح أرسطو اإلسكندر األفروديسي قد . و (privation)الفرنسّية 
(Alexandre d’Aphrodise)  العقل بالملكة»عبارة م( 200)ت حوالي» (noûs 

koth-hexin)  للداللة على المرحلة العقلّية االنتقالّية التي تتحّول فيها الحقائق
 عبارةالمدلول الفلسفي لإّن . )Intellect in actus( 2ة إلى عقل بالفعلاألّوليّ 

تحّول يألن  لٍ قابِ  مٍ كَ حْ مُ  قدرة على إنجاز فعلٍ مرء امتالك الإلى يشير « ملكة»

                                                           
 . 41، صإحصاء العلوم، الفارابي 1

 2 Leaman, Malaka, EI2, t6, p214. 



 18 

جراءُ و . 1ئهبكيفّية إجرا نظرّيةً  معرفةً  هُ إذا اكتسب صاحبُ وذلك  ،«صناعة»إلى   ا 
العملّية  فِ رَ في باب الصناعات والحِ  هُ ِخلُ ُيدْ هذين المفهومين على علم الكالم 

وُيخرجه من دائرة ، أصحابها ةِ وكفاءَ  التي تستمّد قيمتها من جدواها االجتماعّيةِ 
ووسائل برهانّية ال يستطيع  بطرقٍ األشياء  حقائقعن  الكشفُ ها العلوم التي دورُ 
تحقيق أجل ُتتعل م من  مهارةً  علم الكالمّد عُ الفارابي يَ ف .رّدها عاقل منصفٌ 

 . غير معرفّية أغراض

 
 «التزييف»و «النصرة»على  قداراإلهي الكالم ة وظيف

 في حركتين متقابلتينعلم الكالم  تعريف وظيفةَ من ال هذا الجزءُ يحصر 
هذه  نُ يِّ بَ وتُ لها.  اآلراء المخالفةِ  وتزييفُ  المّلةِ  ، نصرةُ والتزييفُ  هما النصرةُ 

 هُ عملَ أّن و  لالمتكّلم شخص مجادِ أّن و  ياجِ جَ حِ  مٌ لْ عِ  الكالم أنّ الوظيفة المزدوجة 
الدائر بين القوى السياسّية  امتداد مباشر للصراع السياسي والعسكري 

األهداف المعرفّية  منظومة العلوم ذاتن ا مءً زْ جُ  هُ نَ وْ كَ  وتنفي، واالجتماعّية
اجتماعّية تجري بين ممارسة من هذا المنظور إّن علم الكالم ة. خالصال

 ع الكالمطبيالوصف أو مجاِدل ومجاَدل، وهذا  محاِجج ومحاَجج :نِ يْ َخْصمَ 
امتالَكهم القدرة التاّمة  أصحابهيضع موضع شّك اّدعاَء  طيبطابع سجالي مغالِ 

بطال الباطلعلى إظهار   . الحّق وا 

 المحدودة الشرعّية «واألفعال   اآلراء  »الكالمي  لحجاجا موضوع

                                                           
لمصطلَحْي الملكة والصناعة، وذلك في أيًضا  ابن خلدون هذا المعنى أّكده تعريف  1

حرف وبّين سبب عسر اجتماع موضعين من مقّدمته، موضع تكّلم فيه على الصناعات وال
اثنين منها في إنسان واحد، وموضع تكّلم فيه على اللغة وفنونها ومّيز بين القدرة العملّية 

، 488-487ص ص، 2ج، المقّدمةعلى استعمالها والمعرفة النظرّية بقوانينها وأحكامها. 
729 . 
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ابتداًء د مقي  فهو  ،المعرفّيةعريف تبعّية المتكّلم الت الجانب من ُيظهر هذا
ليها يعود ،بآراء واضع المّلة وهو  ،مبادئه بنفسهه و آراءَ وال ينشئ  ،منها ينطلق وا 

ّب عنها ذُ التي يَ ألّن المّلة و . ومدافع عنها (الشارعالغير )قوال ر ألمجّرد مبرِّ 
أيًضا  لم الكالم مشتماًل كان ع« محدودة»تشتمل على أمور نظرّية وأمور عملّية 

، في آن ةعمليّ صناعة و  ةنظريّ  صناعةفهو  على الصنفين من المشاغل.
والمالحظ أّن هذه  .من غير تمييزالشرعّية « األفعال»و« اآلراء»عن حاجج ي

واألفعال موصوفة بصفة المحدودّية، بمعنى أّنها غير مْطَلقة، وال صّحة  اآلراءَ 
التطل ِع إلى المبادئ و  علم الكالم بين هذا َيُحولُ  لها إاّل في حّيز مخصوص. كلّ 

واألّولّيات والمجّردات التي هي موضوع العلم األرفع في تصنيف الفارابي 
 للعلوم، أي اإللهّيات. 

 «األقاويل»هي الكالمي  الحجاج اةأد

التحقيرّية إلى صناعة ارابي من التعريف عن نظرة الف ءُ يعّبر هذا الجزْ 
البرهانّية للقيمة المنطقّية ا فاقدً ا كالمً  هفي تعريف «األقاويل» عنيإذ تالمتكّلمين، 

إلى اإليهام والتمويه ه ءاالمشهور من المعارف والتجلى إه استنادبسبب 
(، وأعطاها 428/1036)ت وقد أخذ بهذه النظرة بعده ابن سينا والمغالطة.

في كتاَبْيِه  (595/1198)ت صيغتها القصوى فيلسوف قرطبة أبو الوليد بن رشد
حسب بإّن الكالم . الكشف عن مناهج األدّلة في عقائد المّلةو تهافت التهافت

هذا التعريف أقاويل جدلّية مبنّية على مقّدمات مشهورة أو مسّلمة، أي مقّدمات 
بنى الفارابي هذا . 1التسليمو بل عموم االعتراف  ،الحّقّيةو  اليقينال يتوّفر فيها 

ا معتبرً  ،نواع الخطاب ولعالقة بعضها ببعضتصّور عاّم أل التقرير على أساس
في تحديد طبيعة كّل منها ودرجة ا جوهري  ا تأثيرً ا الترتيب الزمني لظهورها مؤّثرً 

بحسب األسبقّية الزمنّية على النحو « القوى »اإلحكام فيها. فرّتب الخطابات أو 
                                                           

  .553، ص«الجدل»، ماّدة 1، جكّشاف اصطالحات الفنون ، التهانوي  1
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ة والسفسطائّية(، تليها ي: الفلسفة المظنونة أو الممّوهة )=القوى الجدليّ اآلت
الفلسفة اليقينّية أو البرهانّية )=األرسطّية(، تليها المّلة )=اإلسالم(، تليها صناعة 
ن كانت هذه  الكالم. وفي رأيه أّن الفلسفة اليقينّية أعلى من الفلسفة المظنونة وا 

َمْتَها ِلُتَمهَِّد لها طريق التفّتح وا ّنما َتَقد  على مثال »لنماء تتقّدمها في الزمن، وا 
ِم  أّما المّلة فلئن كانت «. زهرة الشجرة للثمرة»أو تقّدم « غذاء الشجرة للثمرةَتَقد 

 إّنما تعلِّم األشياءَ »فوق الفلسفة المظنونة فإّنها دون الفلسفة البرهانّية ألّنها 
حسب استقراء الفارابي بولّما كان ظهور اإلسالم «. النظرّية بالتخييل واإلقناع

بعد اكتمال الفلسفة البرهانّية اليقينّية ممث َلًة في األرسطّية كانت هذه المّلة ا قعً وا
وال ينطبق هذا الوصف على المّلة التي يكون «. صحيحة في غاية الجودة»

ظهورها بعد الفلسفة المظنونة أو الممّوهة، فإّن هذه الفلسفة يداخلها الكثير من 
فإذا »ى األدّلة الخطبّية والجدلّية والسفسطائّية، اآلراء الكاذبة بسبب اعتمادها عل

 . 1«كاذبة كثيرة أنشئت مّلة ما بعد ذلك تابعة لتلك الفلسفة وقعت فيها آراءُ 

المظنونة بعد ظهور الفلسفة ا صناعة الكالم واقعً  ولّما كان نشوءُ 
هذه  كانت الفلسفة البرهانّية )األرسطّية( والمّلة الصحيحة )اإلسالم()السفسطة( و 

الفلسفة ودونها قيمة في اآلن نفسه. كانت دون ا الصناعة متأّثرة بها جميعً 
وأقامت صرحها  ،ب طرائقها في االستدالل والبرهنةألّنها لم تستوع البرهانّية
وكانت دون المّلة «. أقاويل إقناعّية ومقّدمات مشهورة وطرق خطبّية»على 

أّنها على »لألشياء الت وخياالت التي هي مجّرد تمثي ،هاتقريراتألّنها أخذت 
أو دونها ألّنها  المظنونةالفلسفة وكانت في درجة . «هي الحّق ال أّنها مثاالت

 منهاما هو أضعف  إليها تأضافرّبما و  ،الضعيفةائق السفسطائّيين بطر  تأخذ
داعهم ومحاولة خِ بالتخجيل والتحصير والتخويف،  المخالفينإسكات وأسوأ: 

ُتشعر  أالّ  هذاومن الطبيعي بعد «. لطة والبهت والمكابرةالكذب والمغا»بـ

                                                           
 . 154-153، 132، ص صكتاب الحروف، الفارابي 1
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 [ه المتكّلمـ]ـأقصى ما يبلغ»وأن يكون ، «بغير األشياء المقنعة»صناعة الكالم 
  .1اجدلي   واإلبرام نقضالأن يجعل الرأي في  «من التوثيق

إّن اعتماد الحجاج الكالمي على المقّدمات المشهورة واألقاويل اإلقناعّية 
خرجه من دائرة العلوم البرهانّية. ويُ والجدل ِخله في باب الخطابة والبالغة ُيد

ة األساسّية التي حاول الفارابي إثباتها في كالمه على نتيجكانت هذه هي ال
وقد أّيدها بعض الدارسين المحدثين وعليها أقاموا  ي،الكالم الحجاجأدوات 

 . 2نظرتهم إلى الحجاج والبالغة العربّيين
 اإليجي وابن خلدون  ادّ حَ  -ب

ا، كبيرً ا نجاحً رغم طابعه االستنقاصي لقي تعريف الفارابي لعلم الكالم 
مالحظته يمكن  ، وهو ماّيةرباعفنسج على منواله الالحقون واحتفظوا ببنيته ال

( وعبد 756/1355)ت عضد الدين اإليجيا ، هما تعريفَ نِ يْ رَ متأخِّ  نِ يْ في تعريفَ 
 (. 808/1405الرحمان بن َخلدون )ت

ي قتَدر معه على إثبات العقائد الدينّية »ا الكالم بكونه علمً  حّد اإليجي
 »، ونّبه على أّن المقصود بالعقائد «هِ بَ ودفع الش   جِ جَ بإيراد الح   [على الغير]

المنسوبة إلى دين محّمد  العقائد «الدينّية»، وبصفة «عملدون ال هنفساالعتقاد 
 عنها أو عدمِ  ا والتعبيرِ هَ في فهمِ الحق   المتكّلمِ  عن إصابةِ  النظرِ  بقطعِ 
أدخلها اإليجي مهّمة مضمونّية تعديالت عن يكشف هذا التعريف  إنّ . 3هِ تِ إصابَ 
 : يةتاآل ربعالنقاط األفي إجمالها يمكن  ،تعريف الفارابيعلى 

                                                           
 .  43-42ص ، صإحصاء العلوم؛ 133-131ص ، صنفسه 1
 ، فصل )لو كان فيهما آلهة إاّل هللا...(، صاالستدالل البالغي، المبخوتراجع:  2

 . 208-159ص
. واإلضافة الموضوعة بين معقوفتين من 31ص، 1ج، شرح كتاب المواقف، الجرجاني 3

 . 29، ص1، ج«علم الكالم»، ماّدة كّشاف اصطالحات الفنون ، ي التهانو 
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ة مهار التي تعني أّن الكالم مجّرد  «الملكة» تخّلى اإليجي عن مفهوم -
 .تاّم الشروط «اعلمً »اعتبره و ، مة والتعل  بَ رْ بالد   شخاصبعض األيكتسبها عملّية 

نافح يال ُتسَتغَرب من متكّلم  ّية لعلم الكالمإبستيمولوجويعني هذا العدول ترقية 
 ح لجميع المسلمينتام في نظر اإليجي علمٌ الكالم فتخّصصه. مجال عن 

إليه َيشترط في المنتسبين  ملو  ،لسّني والشيعي والمعتزلي وغيرهميستوعب ا
ويجعل المتكّلم  ،فوق المذاهب التحديد يجعل علم الكالمهذا إّن  .الحقّ  إصابةَ 

ن كان منتميً  ،أحد العلماء معرفي واسع  مجالٌ فالكالم إلى مذهب خاطئ. ا وا 
 هم. مذاهبآرائهم و  كّل الن ّظار المسلمين على اختالفيّتسع لومتعّدد، 

هي المناسبة ته وظيفلم تعد  ،تاّم الشروطا علمً  الكالم صاربعد أن  -
هي  وظيفته ، بل أصبحتالمذهبين بالجدل الالئقا «التزييف»و« النصرة»
، وبما تقتضيه من وجود بما تعنيه العبارة من دّقة وصرامة ويقين« اإلثبات»

في إطار ولئن احتفظ الكالم . طرفين متعارضين أحدهما محّق واآلخر مبطل
المعرفّية ألّن ه قيمت منما يحّد ذلك فليس في الجديد بوظيفته الجدالّية هذا الفهم 

 . 1ةفلسففي الهو غير الجدل المذموم كما يفهمه أصحابه الجدل الكالمي 

لم يحتفظ تعريف اإليجي بالفهم الشمولي لعلم الكالم الذي يجعل  -
على ظره نمجال قصر بل ، امعً  الشرعّية آلراء واألفعاللا مستوعبً  هموضوع

هذا التدقيق مهّم ألّنه يؤّهل الكالم إّن . األفعال للفقه سألةما تاركً األمور النظرّية 
، وهو والطبيعّيات لهّياتمثل اإل، ائقالعلوم الناظرة في الحق أحدأن يكون إلى 

 . ما لم يشأ الفالسفة المسلمون اإلقرار له به

                                                           
الذي هو من الصناعات »، بل الجدل «مطَلَق الجدل»، ال يلحق الذم  التهانوي حسب  1

، 1، ج«الجدل»، ماّدة كّشاف اصطالحات الفنون «. الخمس التي هي من أقسام القياس
 . 553ص
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، مثل غالطتو  شّككتُ يعتمد على أدوات الحجاج الكالمي  بعد أن كان -
إيراد الحجج ودفع »على  قومي أصبح ،والسفسطائّيةاإلقناعّية الخطبّية  األقاويل
ن كان والحّجة والشبهة في لغة المتكّلمين لفظان متقابالن. «الشبه قد هما أحد وا 

عني تو  َت للصواب،َت للخصم المثبِ المسكِ  الدليلَ  الحّجةُ عني ت .1يلتبس باآلخر
أّنها  مُ وهِ تُ وَ  قِّ الحَ  ةِ ورَ ي ُص فِ  رُ هَ ظْ ، فهي تَ حقيقةه للالمموِّ  لباطلا الدليلالشبهة 

 تفاؤليقوم على اإليجي إّن تقرير . عنه ةٌ ي  رِ ، لكّنها في الحقيقة عَ يلٍ بِ سَ بِ  هُ نْ مِ 
ذا أمر تدحضه ، وه2سّلم بإمكاِن إثباِت العقائِد الدينّيِة عقلي اي فهو ،مباَلغ فيه

 ومناقضات بعضهم لبعض.  اختالفات المتكّلمين

ا مً لْ عِ ي، فاعتبره مذهبه النتماءَ يقة تعكس ابطر الكالم فحّد  لدون خَ  نُ بْ اأّما 
عن العقائد اإليمانّية باألدّلة العقلّية والرد  على المبتدعة  يتضّمن الحجاجَ »

                                                           
تشّبه مقبلة »للفتنة بأّنها  ليمان من وصفٍ ما جاء في حديث حذيفة بن ا ابن منظورفّسر  1

شب هت على القوم وأرتهم أّنهم على الحّق حّتى يدخلوا فيها »بالقول إّن الفتنة « وتبّين مدبرة
م من دخل فيها أّنه كان على ويركبوا منها ما ال يحّل. فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها فعل

ا لاللتباس، وفّسر ى ابن منظور فيها مرادفً وبسبب هذا الطابع المخاتل للشبهة رأ«. أالخط
فيلتبس أمرها على  ،اقول العرب في األمور المشكلة إّنها مشتبهة بكون بعضها يشبه بعًض 

«. خّلط عليه األمر حّتى اشتبه بغيره»بمعنى « شّبه عليه»الناس بسبب ذلك. وفّسر قولهم 
ا أّن الشبهة تعني حينً  الخّياطوُيفهم من كالم . 2190-2189، ص ص4، جلسان العرب

ا . وتعني حينً 106، 16، 8...، ص صاالنتصارالحّق الملتبس بقليل أو كثير من الباطل، 
، 119، 111، 109-108، ص صنفسه. ة المستعملة في إثبات الرأي الخطأآخر الحجّ 

 .  .EI2, t9, pp511ubhaSh, RowsonE. K ,- 512: راجع أيضا. 124، 121

فقّرر بثقة ال يعتريها شّك أّن غاية علم الكالم هي هذا التفاؤل، ًضا أي التهانوي أّكد  2
رشاد المسترشدين بإيضاح الحّجة لهم، » الترّقي من حضيض التقليد إلى ذروة اإليقان، وا 

لزام المعاندين بإقامة الحّجة عليهم، وحفظ قواعد الدين عن أن يزلزلها شبهُة المبطلين «. وا 
  .31، ص1، ج«علم الكالم»اّدة ، مكّشاف اصطالحات الفنون 
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هذا التعريف . إّن 1«المنحرفين في االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السّنة
ته في ويحصر مهمّ  ،أهل السّنةأداة بيد فرقة محّددة هي  م الكالمعليجعل من 

 هذاقد سبقه إلى و  .ق المخالفة لهارَ عتقادات الفِ ا  ودحضِ الدفاع عن معتقداتها 
للعلوم العاّمة في إطار مراجعته  (505/1111)ت الغزاليأبو حامد االختزال 

  .2الدينّية

ن واقع المعرفة في عصر ابن ّبر عيعأفق النظر الكالمي  منإّن التضييق 
واالقتصار من الفكري واستبعاد التعّدد  المذهبياالنغالق ب المّتسم خلدون 
نساني اإلفق األإلى  عطل  تال حّد منوي ة على ما يؤّكد االعتقاد ويكّرسهالمعرف
 :والمشتمل على عبارات المقّدمةصاحب الذي وّظفه  المعجمُ ف. بالرحي

يترك في  ،السّنة أهل، السلف مذاهب، نحرفون الم، المبتدعة، الردّ ، الحجاج
ور رحاها بين ِشّقين من معركة طاحنة تد في غمار بأّنها نفس القارئ انطباعً 

علم باستناد  تعريف ابن َخلدون ِشقٍّ ُمِحقٍّ وآخَر ُمْبِطٍل. ولئن أقّر  المسلمين،
بالمعنى الدقيق ا عقلي  ا الكالم إلى األدّلة العقلّية فإّن ذلك ال يجعل منه علمً 

مجّرُد أداة خارجّية يمكن االستغناء عنها حالما  هألن العقل في تعريف ،للكلمة
في بالفعل ه حصولابن خلدون يزول خطر الملحدة والمبتدعة، وهو ما أّكد 

كما  لحّجةامفهوم  تتجّلى في الكالم علمل ةاألداتيّ  ةالشكليّ  قيمةإّن ال. 3عصره

                                                           
 . 557ص، 2ج، المقّدمة، ابن خلدون  1
حفظ عقيدة أهل السّنة على أهل السّنة وحراستها »علم الكالم في  مقصودَ  الغزالي رَ َص حَ  2

أهل السّنة إليه بكون الشيطان لّما ألقى على لسان  ، وبّرر التجاءَ «عن تشويش أهل البدعة
 طائفة المتكّلمين وحّرك دواعيهم لنصرة السّنة بكالم مرّتب يكشف أنشأ هللا»المبتدعة وساوسه 

«. عن تلبيسات أهل البدع المحَدثة على خالف السّنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكالم وأهله
؛ 378، ص4؛ ج70، ص1، جإحياء علوم الدينا: . انظر أيًض 16ص، المنقذ من الضالل

 . 21، صالقرآن ودرره جواهر؛ 43-42، ص صاالقتصاد في االعتقاد
 . 567ص، 2ج، ةالمقّدم، ابن خلدون  3
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ليست كذلك، أي حّجة، لداللتها  عندهمفهي  .لملعيفهمها أصحاب هذا اكان 
 ْت مَ زِ حّجة إذا لَ  حّجةال تكون قد ف .صّحة ما يزعمه المتكّلم المجاِدلعلى ا دائمً 

ن كانت خاطئة في حّد  مَثاًل تكون  بأنْ  الخصمَ  مأخوذة من أقواله ومسّلماته وا 
 . 1ذاتها

لمعرفة ا ينّسقكبار مثالثة من خلص من التعريفات التي وضعها أ
 ية: تة اآللثالثالقديمة إلى االستنتاجات ااإلسالمّية 

  تعريف علم الكالم اختالفَ  فييعكس اختالف الحدود الموضوعة 
الوظائف التي نهض  وتغّيرَ  ّية واالجتماعّية ألصحابهابستيمولوجالمنطلقات اإل

رحلة التي الفارابي تعريفه من الم استمدّ فقد . بها هذا العلم عبر تاريخه المتقّلب
واستمّد اإليجي  أدوات الصراع السياسي واالجتماعي.كان فيها الكالم أداة من 

ابن  واستمدّ  .أعلىا شرعي  ا ها الكالم نفسه علمً من المرحلة التي فرض فيتعريفه 
 فيه تضُمر و اإلسالمي فيها االجتماع  انحسرمن المرحلة التي تعريفه لدون خَ 

 . الموتوشارفت على  العقلّية المعرفة

  ُوظائفه  وتحديدِ بتعريف علم الكالم الشديد ألهل السّنة  جّسد االهتمام
مذهبّية ال همرؤيتخدمة في في االستحواذ على هذا العلم وتسخيره  همنجاحَ 

ا منهجي  ا تأخذ طابعً  ى الكالمعلالسّنّية . وقد بدأت محاوالت الهيمنة الخاّصة
 مع ابن فورك ثّم تدّعمت ،(324/935)ت الحسن األشعري منذ أبي ا ومؤّسساتي  

رغم ( 478/1085)ت والجويني (429/1037)ت والبغدادي (406/1015)ت
وبلغت مداها  ،قيام معارضة عنيدة لهذا العلم في الفضاء السّني منذ وقت مبّكر

 . بن َخلدون واواإليجي األقصى مع الغزالي 

                                                           
قارن بمعنى  .29، ص1، ج«علم الكالم»، ماّدة كّشاف اصطالحات الفنون ، التهانوي  1

؛ 324، ص1، ج«البرهان»ماّدة ، نفس المرجعالحّجة كما يفهمها الفالسفة والمناطقة في: 
 . 622، ص1، ج«الحّجة»ماّدة 
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  ّية سنّ لعقائد العلم الكالم في إثبات ا وظيفةَ ال يعّبر حصر أهل السّنة
المبتدعة عن الدور الفعلي الذي نهض به الكالم عبر آراء والرّد على الجاهزة 
أّن تؤّكد تعريفاتهم فبقدر ما يعّبر عن لحظة تراجعه وانغالقه.  ،المتشّعب هتاريخ

ثبات صّحتهْعِدي  بَ المتكّلم الحقيقة معطى جاهز يجتهد  وال يساهم  ،ا في تبريره وا 
مّما  ،الكالم بالنسبة إلى الدين خارجّيةَ  هذا التأكيدُ يكّرس و كيله. في إنتاجه وتش
ا أمرً  - كما طالب به كثير من المحّدثين والفقهاء - عنه يجعل االستغناءَ 

مجمل العقائد واألفكار  التي تثبت أنّ يخالف معطيات التاريخ كما أّنه ا، ممكنً 
ن نجحوا في إثبات شرعيّ من صنع المتكّلمين أنفِسهم حّتى و  كانتالكالمّية   تهاا 
 . بالنّص 

 أبعاد المحنة -2

ما منزلة هذا العلم الذي اختلف القدامى في تعريفه أّيما اختالف من 
 أم ُرِمَي به خارجَ  ؟ضمن العلوم الشرعّية ُأدِرجمنظومة العلوم اإلسالمّية؟ هل 

بالنسبة مّثل هل و هل أقّر المسلمون بضرورته كما أقّروا بضرورة الفقه؟ ها؟ دائرتِ 
 لمسيحّية؟ ا بالنسبة إلىيولوجيا ثإلسالم ما مّثلته الا إلى

أن يثبت أّن  (Joseph Van Ess)حاول المستشرق األلماني يوسف فان آس 
لما هو الحال في المسيحّية. ا الكالم ظاهرة غير صميمة في اإلسالم، خالفً 

كراسي التدريس  ْمَنحْ لم تُ  «العصور الوسطى»فذّكر بأّن المدارس اإلسالمّية في 
ّنما ُمِنحَ  . والحظ أّن اإلسالم في أّيامنا هذه فقهاءلل ْت فيها لعلماء الكالم، وا 

فإّنه ال يفعل ذلك بتمّرسه »م الحديث مع متطّلبات العالَ  عندما يحاول التكّيفَ 
ّنما بتوفيره حلوالً  ، أي «جديدة لمشكالت شرعّية بالمفاهيم الكالمّية والفلسفّية، وا 

هم لتاريخ الفكر اإلسالمي . وعاب على عاّمة المستشرقين فهمَ واسطة الفقهب
على المسيحّية، مع أّنه كان ا بالدرجة األولى قياسً  وفلسفةٍ  كالمٍ  باعتباره تاريخَ 



 27 

الكالم اإلسالمي  . وشّدد على ما بين مصطلحيْ 1فقهٍ  في الحقيقة تاريخَ 
 . 2يولوجيا المسيحّية من اختالفثوال

الكالم ف بما حظي به علم أن يعتر رأي من هذا البأخُذه فان آس  ولم يمنع
قبل استقرار الحياة العقلّية  ،القرون اإلسالمّية األولىخالل اهتمام كبير من 

ذوي نفوذ قوي في بالط العّباسّيين لم  بوجود علماءَ  أن يقرّ ، ومن كاماًل ا استقرارً 
ّنما كانوا مجّرد تضل ٌع في يكن لهم  متكّلمين. وفّسر هذه األهّمّية المبّكرة الفقه وا 

فقد جعلت المحنة  ،إاّل بعد المحنة «سحر علم الكالم»على  غَ طْ بكون الفقه لم يَ 
، «اختالف الرأي فيه ال يوجب الحظر والمقاضاة»ألّن  «علم األمان»من الفقه 

. ومن المعلوم أّن الكالم لم «رةياللعبة الخط»أّما علم الكالم فاكتسب صفة 
لإلسالم ا اعترف بأّنه ظّل مالزمً ف ،فان آس ذلك ْر كِ نْ بعد المحنة، ولم يُ  يتالَش 

بحيث لم يكن بوسع اإلسالم ا ا، لكّنه مع ذلك لم يعتبره ضروري  على الدوام تقريبً 
 )orthopraxie(إلى اإلقرار بأّن العمل القويم  وقاده هذا التحليل. 3االستغناء عنه
 . )orthodoxie( 4أكثُر أهّمّية من االعتقاد القويم ،حّيةللمسيا خالفً  ،في اإلسالم

ألّن اإليمان ظّل ا يهً جِ وَ الظاهري ْيِن  تناسقهمتانته و على هذا الرأي  د  ال أعُ 
ن اختزله  ،األساس األّول للحياة الدينّية عند جميع المسلمين ن يالمحّدثبعض وا 

ه وكتبه ورسله واليوم اآلخر اإليمان باهلل ومالئكتك ،والفقهاء في عناصر محدودة
 ،يؤّكدها تاريخ جميع األديان التوحيدّية همل حقيقةً يُ وهو والقدر خيره وشّره. 

ذات  نظرّيةٍ  ة من تاريخه إلى معرفةٍ طّور حاجة كّل دين في مرحلة متتتمّثل في 
وتصوغ عقائده  ،ّيةلناجمة عن نشأته العفو من تناقضاته ا تخّلصه طابٍع عقلي

                                                           
-، ماي25، العدد 4، الجزائر، ساألصالة، مجّلة الكالم في اإلسالمنشأة علم ، فان آس 1

 . 199ص، 1975جوان 
 . 201، صنفسه 2
 . 200، صنفسه 3

 4 Van Ess, Prémices…, p22.  
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وتجيب عن التحّديات  ،تناسب التقّدم الحضاري والعلمي الحاصل صياغة جديدة
 الفكرّية الجديدة التي ال مناص من ظهورها ألسباب داخلّية وخارجّية. 

ة هم حاجكان األقدر على االنتباه إلى هذه الفي الفضاء اإلسالمي و 
ها. فروع تنافس بينالظهور بعد نضج العلوم الدينّية و ال سيما المتكّلمون، 

 مهمٍّ  ا تأكيدهم على اعتبارٍ وْ فأّكدوا المكانة المركزّية التي يحتّلها علمهم، وبنَ 
األشرف ألّنه ينظر في األعلى و يتمّثل في اإلقرار بأّن الكالم هو العلم الشرعي 

، مُ كَ حْ المُ  ، وألّن معارفه يقينّية قاد إليها النظرُ ، وهي هللاأعّم الموجودات وأجّلها
ا الرأي ا. عّبر عن هذهَ دِ أُلُسِس العلوم الدينّية األخرى وقواعِ وألّنه هو الضابط 

( حين جعل 415/1024)ت عبد الجّبار بن أحمدالمتكّلُم المعتزلي  بوضوحٍ 
، من العلوم ه َأْوَلى من اإلمعان في غيرهمنالغاية  في الكالم وبلوغَ  اإلمعانَ 

. وذهب إلى هذا 1عالهالثالثة المذكورة أ االعتبارات على ذلك واعتمد في تقرير 
( وعضد 478/1085)ت ، مثل أبي المعالي الجوينياألشاعرةكبار أيًضا الرأي 

 علي بن محّمد الجرجانيشارحه ( و 756/1355)ت الدين اإليجي
 . 2(1158/1745)ت ومحّمد علي التهانوي  (816/1413)ت

التفسيَر ِلُعُلوِّ علِم الكالم يكشف عن البنية الالهوتّية التي تستند إّن هذا 
، وتتمّيز بثالث خصائص في الثقافة اإلسالمّية القديمة علوميا الإبستيمولوجإليها 
  :عاّمة

                                                           
ألّن كّل علم َيْشُرُف ِبَشَرِف معلوِمِه ومعلوُم علِم المتكّلمين هو هللا تعالى وما يختّص به، » 1

ه من العلوم قد يختلف وغير  ،ف األعصار واللغات واألحوالف باختالوألّن هذا العلم ال يختل
«. بذلك، وألّن هذا العلم أصٌل لسائر العلوم الدينّية يستقّل بنفسه وليس كذلك سائر العلوم

 . 183، ص...فضل االعتزالبن أحمد،  عبد الجّبار
، جرجانيالمواقف بشرح ال، اإليجي؛ 237-236صص ، ...اإلرشاد، الجوينيانظر:  2
، «علم الكالم»، ماّدة كّشاف اصطالحات الفنون ، التهانوي ؛ 43-41، 37ص، ص 1ج
 . 31، ص1ج
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اإلقرار بأّن المعارف العلمّية غير متساوية القيمة هي  الخاّصّية األولى
المتكّلمون بمفهوم الشرف الذي هو في وأّنها تخضع لسّلم تفاضلي عّبر عنه 

 الميتافيزيقي ينإلى المجالا الحقً األصل مفهوم اجتماعي انتقل استعماله 
. ومعيارهم في تحديد درجة شرف العلم هو الوجود الخارجي يبستيمولوجاإلو 

على هذا المعيار يكون  لموضوعه، وليس لغَة العلم أو منهَجه أو نتائَجه. وبناءً 
على  فَ قِ لعلم باهلل والعلم باإلنسان كالفرق بين هللا واإلنسان. وحّتى نَ الفرق بين ا

ون قصائد الغزل عّير أن نتخّيل نّقاد الشعر ييمكننا  ،غرابة هذا التصّور
على أساليب القصيدة وفّنّياتها، وليس باالعتماد على جمال المرأة الممدوحة 

 . في الواقع ُب بها أجملَ ب  شَ المرأة المُ ا كانت إذالقصيدة أجمَل  ن و يعتبر ف

ربط الحقيقة بالثبات والتعالي عن الظروف المتقّلبة هي والخاّصّية الثانية 
ة إلى التغّير والنسبّية. فالحقيقة عند القدامى يَ ِض فْ واألشكال اللغوّية الخاّصة المُ 

، والخطأ ال يمكن أن يصبح أتنقلب في يوم من األّيام إلى خط ال يمكن أن
. إّن المعرفة الحق  هي التي ال تتأّثر بالعصر واللغة ف حقيقةً تحت أّي ظر 

إاّل إذا كان موضوعها ال يختلف باختالف لها ف، وهذا ال يتحّقق و والظر 
هل بوسع معرفة إنسانّية ما  العصور واللغات والظروف، وليس ذاك إاّل هلل. لكنْ 

ك لمجّرد كون ف؟ هل يتحّقق لها ذلو أن تتخّطى عامل التاريخ واللغة والظر 
 ا؟ ا؟ هل تكون المعرفة مفارقة إذا كان موضوعها مفارقً موضوعها مفارقً 

النظر إلى منظومة العلوم باعتبارها شجرًة متفّرعَة هي والخاّصّية الثالثة 
ٌس له غيُر متوقٍِّف عليه،  ،األغصاِن بعُضها فرٌع تابع لغيره وبعُضها أصٌل مؤسِّ

أو صنٍف من  موجودٍ  . فكل  بعِضها ببعضٍ  ةِ قكموجودات العاَلم في عالا تمامً 
وحده هو  هللاوجوده، ول يكون عّلةً منه أعلى  آخرَ  عن موجودٍ  متفّرعٌ  الموجوداتِ 

أن  الهرميا التصّور العّلة األخيرة التي ال عّلة فوقها. ومن الطبيعي في ظّل هذ
لغيره  أصاًل ( كالمال )= علمله ا ُيَعد  العلُم الذي يّتخذ أعلى الموجودات موضوعً 
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المعرفة العلمّية أّنه مؤثٌِّر فيها غيُر متأثٍِّر بها. غيَر أّن ُيْعَتَقَد وأن  من العلوم
ظروف الثقافة وال العلوم األخرى هي سليلةُ وكل  الكالم علم تقّر بأّن الحديثة 

يفّيات وكفيها ِبِنَسٍب  أّثرتبها و  تأّثرتفي ظّلها،  التاريخّية الخاّصة التي َنَمْت 
 . سياسّية وثقافّية وماّدّية ها عوامل عديدةتحّدد

يدفعني ال ، لكّن ذلك علم الكالمأوضاع في ا أّثرت كثيرً لمحنة ال شّك أّن ا
وتمكيِن الفقه الكالم مجاراة فان آس في قوله إّنها أّدت إلى محاصرة إلى 

راء االستقهي في ذلك  حّجتي، و 1ر النهائي عليهلنصوالحديث من تحقيق ا
التاريخي البسيط. فالنسق المعتزلي لم ينضج ولم يكتمل إاّل مع أبي علي 

، أي بعد المحنة 2(321/933)ت ( واْبِنِه أبي هاشم303/915)ت الجّبائي
خالل ذلك  االعتزالُ وأنتج  ،نِ يْ القرنَ  ةَ رابَ قُ  فاعاًل ا وبقي بعَدهما حي   ،قرن ال ىبحوال
على ا قادرً ال يزال كان علم الكالم أيًضا لمحنة وبعد ا. 3ومنّظريه يهِ رِ مفكِّ  كبارَ 

                                                           

 1 Van Ess, Prémices…, pp120-121.  

وضع األمور في نصابها التاريخي قد  (Gimaret) جيمريهأّن المستشرق الفرنسي ال شّك  2
حيث النضج الفكري والصياغة  الصحيح حين اعتبر المرحلة األهّم في تاريخ االعتزال من

النسقّية لمبادئه تبدأ من الثلث األخير من القرن الثالث وتتواصل إلى أواسط القرن الخامس. 
 قال في ذلك: 

«…cette première période, que nous appellerions volontiers la période "héroïque", 

ou celle des "grands ancêtres", n’est pas – à nos yeux, du moins - la plus importante- 

C’est après seulement que se situe, du point de vue de l’élaboration et de la 

systématisation de la doctrine, la période faste du Mu’tazilisme, celle qu’on peut 

qualifier de "classique", et qui va approximativement du dernier quart du IIIe/IXe 

siècle jusque vers le milieu du Ve/XIe (autrement dit, jusqu’à l’arrivée des 

Saldjûkîdes). On pourrait presque dire, toutes proportions gardées, que, par rapport à 

des hommes tels qu’Abû ‘Alî et Abû Hâshim al-Djubbâ’î, les Mu’tazilites de la 

première période sont dans la situation des présocratiques par rapport à Platon et 

Aristote. D. Gimaret, Mu’tazila, EI2, t7, p786.  

 (319/931)ت وأبي القاسم الَبْلخي (913؟/300)ت مثل الُجب اِئي ْيِن وأبي الُحَسْين الخّياط 3
وأبي إسحاق  (369/980)ت وأبي عبد هللا الَبْصري  (326/938)ت وأبي بكر بن اإلخشيد

والقاضي عبد الجّبار بن  (1009؟/400)ت وأبي رشيد الن ْيسابوري  (386/996)ت بن عّياش
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قرون.  إنتاج مدارس جديدة شيعّية وسّنّية هيمن بعضها على الفكر الكالمي مّدةَ 
التشّيع اإلمامي  ، وكذا1فالتشّيع الزيدي أنتج كبار متكّلميه زمن المحنة وبعدها

، 3بعد المحنة كّلهم ميهوكباَر متكلّ  التسّنن ِفَرَقُه الكالمّيةَ وأنتج  .2ثنا عشري اإل
  .4وكذلك أمر اإلباضّية، بل الشأن فيهم أظهر

 مْ هُ سَ فُ نْ لكالم أَ علم ابزمن طويل وجد الخصوم التقليدّيون ل وبعد المحنة
فصّنف أبو يعلى  .مضطّرين إلى اإلدالء بدلوهم فيه وتأليف الكتب في مسائله

وبناه على  صول الديند في أالمعتمَ كتابه ( 458/1065)ت بن الفّراء الحنبلي
( 728/1327)ت بن تيمّيةأحمد ، وصّنف تقي الدين طريقة المتكّلمين األشاعرة

                                                                                                                                        

وأبي محّمد الحسن بن  (436/1044)ت وأبي الُحَسْين البصري  (415/1025)ت أحمد
 . (469/1076)تَمت َوْيه

ويحيى بن  (270/884)ت والحسن بن زيد (246/860)ت لرّسيمثل القاسم بن إبراهيم ا 1
 . (298/911)ت الحسين الهادي إلى الحقّ 

والشريف  (413/1022)ت والشيخ المفيد (311/924)ت مثل أبي سهل النوبختي 2
 (. 459/1067)ت ( وأبي جعفر الطوسي436/1045المرتضى )ت

وأبي بكر  (333/944)ت ريديوأبي منصور الماتُ  (324/935)ت كأبي الحسن األشعري  3
 وأبي المعالي الُجَوْيني (406/1015)ت وأبي بكر بن ُفوَرك (403/1012)تالباِقاّلني 

-756)ت وعضد الدين اإليجي (606/1209)ت وفخر الدين الرازي  (478/1085)ت
1355) . 

ذكر كان ظهور أكبر متكّلمي اإلباضّية بعد القرن الرابع، ولعّل من أكثر من يستحّق ال 4
، أبا يعقوب (570/1174)ت قبل  منهم في هذا المقام: أبا عّمار عبد الكافي التناوتي

، أبا زكرّياء يحيا بن الخير بن أبي الخير (570/1174)تيوسف بن إبراهيم الوارجالني 
، أبا طاهر إسماعيل بن (5/6)ق ، تبغورين بن داود بن عيسى الملشوطي(5/6)ق الغّناوني

، أبا (792/1389)ت ، أبا ساكن عامر بن علي الشّماخي(750/1349ت) موسى الجيطالي
)ت بداية (، أبا حفص عمر بن جميع 9/15)ت بداية ق الفضل أبا القاسم البّرادي الدّمري 

، أبا سعيد محّمد سعيد (928/1522)ت ، أبا العّباس أحمد بن سعيد الشّماخي(15/ق9ق
 فّيش المعروف بالقطب. ، محّمد بن يوسف أط(11/17)ق األزدي القلهاتي
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السّنة لعلم أهل و واإلباضّية كتبه الجدلّية وعقائده الكثيرة. إاّل أّن تبّني الشيعة 
أّدى إلى إضعاف منزعه  ،في سياق الصراع المذهبي والتنافس السياسي ،الكالم

لى وظيفته السجالّية و مضمونه العقدي و وتضخيم المعرفي العقلي  طويعه تا 
فخسر الكثيَر من فاعلّيته النقدّية وابتعد عن خصائصه  ،لمذهبّيةا غراضلأل

ة والمسؤولّية االنشداد إلى قيم الحّري هاوأبرزُ بها،  المعتزلةُ  هُ عَ بَ األولى التي طَ 
ئج المنطقّية لالستدالل ل النتاالفردّية وتقديم العقل على السمع وتحم  النزعة و 

 كانت. ا أي  السليم 

الكارثي المزعوم في علم الكالم  هذا التأثيرَ  ثَ دِ حْ ولم يكن للمحنة أن تُ 
هو المركزّية الدولة. فمن المعلوم أّن مركزّية السلطة بسيط، لسبب سياسي 
مباشرة، وأخذت ( 193/809)ت بعد موت هارون الرشيد هاوى العّباسّية بدأت تت

طق البعيدة تستقّل عن المركز، وانتهى األمر بالخالفة إلى فقدانها السيطرة المنا
عن المناطق  العراق وفارس والشام فضاًل  :الفعلّية على أقرب المناطق إليها

السلطنات بدأت تظهر الدويالت و القرن الرابع حين أواسط منذ  ، وذلكالبعيدة
ا ستهالكلٍّ منها سي تكانالدول أّن هذه  واإلمارات العسكرّية الجديدة. ومعلومٌ 

 ما، ةعلى رؤية كالميّ ا الدينّية والعلمّية الخاّصة، وهي سياسات تتّكئ غالبً 
 محمواًل  ، بحكم ذلك،فكان علم الكالم .أو إباضّية معتزلّية أو شيعّية أو سّنّية

يديولوجّية الجديدة إلى جانب ر والنهوض بوظائفه السياسّية واألعلى االستمرا
 ه المعرفّية القديمة. وظائف

بين سلطة ا شرسً ا وسياسي  ا فكري   نزااًل في واقع الحال كانت المحنة  لقد
أدركت أّن مشروعها السياسي والحضاري ال يتحّقق إاّل  ،نخبوّيةسياسّية 

خضاعها  المتعّددة المشارب االنفتاح الواسع على النزعات اإلنسّية والعقلّيةب وا 
 تّسسأة صاعداجتماعّية و فكرّية و دينّية  قّوةبين ، و إرادتها وتوّجهاتهاإلى 
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ومن الطبيعي . 1سند ونصير خير العاّمةوجدت في و وحده شرعّيتها على النّص 
من  لنفسه واالنتقامَ  أن يحاول الطرف الثاني، بعد وضع المحنة أوزارها، الثأرَ 

م كان قد بلغ المستطاع. إاّل أّن الكال رَ دْ خصومه المتكّلمين والتضييق عليهم قَ 
بعض  منإاّل استئصاله بخصومه تسمح لكن تم لدرجة من التجّذر واالنتشار 

 هادَ شهِ  ،أعمقثقافّية واجتماعّية  إلى تحّوالتٍ ا كّلي   هِ تِ حركَ  ، واحتاج إخمادُ وائردال
 . بداية من الغزو المغولي خاّصة المجتمع اإلسالمي

ال  حقيقةً  الفقهِ  واستمرارُ متأّخرة في العصور ال الكالمِ  علمِ  ولئن كان انحسارُ 
العامل إلى إلى المحنة أو  َهاد  رَ  فليس من الصواب في رأيي ،فيها جداليمكن ال

 منها لغُة كلٍّ من الكالمِ  ،عديدةا إلى أسباب السياسي فحسب، بل ينبغي رّده
إليه  يعتمد لغة بسيطة ومباشرة وُيحتاج وموضوُعُهَما ووظيفُتُهَما. فالفقهُ  والفقهِ 

 وليست لغةُ  ،ّدة مّرات وفي كّل تفاصيل الحياةعا في العبادات التي ُتقام يومي  
 . ثّم إّن الفقهاءَ االّتساعإليه بهذا  وال الحاجةُ  على هذه الصفةِ  الكالمِ  علمِ 
ي العاّمَة عن دراسة الكالم نِ ا ُتغْ غً يَ أوجدوا ِص من كّل المذاهب ين حّدثوالم

عن تعقيدات ا من تحقيق إيمانهم بعيدً  مْ هُ نُ كِّ مَ تُ وَ ومتابعة مسائله العويصة 
، مثل النطق بالشهادتين والتسليم القلبي بجملة من العقائد المحترفين المتكّلمين

حديث اإليمان واإلسالم كالذي تضّمنه  ،المصوغة في شعارات وجيزة

                                                           
تّتضح طبيعة هذا الصراع من الكتاب الذي أرسله المأمون إلى نائبه ببغداد أبي الحسين  1

ا يأمره فيه ببدء المحنة، مّتهمً  218بتاريخ ربيع األّول  (235/849)ت إسحاق بن إبراهيم
وسفلة العاّمة  الجمهور األعظم والسواد األكبر من حشو الرعّية»ها بكونهم العاّمة وعلماءَ 

، «بنور العلم وبرهانه مّمن ال نظر له وال رؤية وال استدالل له بداللة هللا وهدايته وال استضاءَ 
وأّنهم استطالوا على الناس فكّفروا مخالفيهم  ا ضاال  ا عليهم أّنهم ذهبوا في القرآن مذهبً آخذً 

في دوائر الدولة ومن القعود ا بامتحانهم وبمنع من لم يستجب منهم من العمل وبّدعوهم، آمرً 
ا يشهده العدول وُيْؤَخُذ على الممتَحِن فيه  رسمي  ا بإعطاء االمتحان شكاًل لتعليم الدين، موصيً 

  . 183-181، ص صكتاب بغداد، ابن طيفورإقرار كتابي برأيه. انظر نّص الكتاب في: 
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لم ذلك ل. أو االعتقادان القادري والقائميفي الصالة دعاء التشّهد أو  1واإلحسان
 ّتخذَ يأن و  ،بةلمتأّخرة كتابة العقائد المقتَض في العصور ا روجأن تَ ا يكن غريبً 

وأن تزدهر كتابة الشروح والحواشي على المصّنفات  ،2فتوى الها شكل بعُض 
 . ةمبّكرة والوسيطال

التمييز تسمح بكن تالمنطقّية التي لم ته يَ نْ الكالم بِ علم أسباب تراجع  منو 
دراك ابين العقائد وال  َعد  قد ف .لطابع التاريخي والنسبي لكلتيهماحقائق وا 

ْمَر في حقائَق ثابتًة أمَضْوا العُ  المتكّلمون ما توّصلوا إليه من مقاالت عقدّية
بطال االعتراضات عليها.  الذبِّ  ذا كان موضوع علم الكالم هو هللا و عنها وا  ا 

تكّلمين لنمط المعرفة وكانت هذه األمور تخضع في رأي الم ،والعالم واإلنسان
ة تبقى لهذا العلم بعد احي عن حقائقها، فأيّ  هم كشفوا فعاًل اليقينّية واعتقدوا أنّ 

إليه إاّل بتقويض الرؤية  نبض؟ وهل باإلمكان إعادة النجاحه في الكشف عنها
المعرفّية والطبيعّية القديمة وتأسيس رؤية جديدة على أنقاضها؟ أّما الفقه فكان 

عن مصير علم ا ديمة، مختلفً لرغم من احتفاظه ببنيته المنطقّية القمصيُره، با
استطاع رغم التقادم االحتفاَظ ببعض حيوّيته وقدرته على التجّدد فقد  الكالم.
جديدة ا فتاَوى وأحكامً  تتطّلبٌم مرتبط بالوقائع والنوازل المتجّددة التي ألّنه علْ 

، وهو ما مراجعة شاملةند إليها التي يستة مراجعة أسس المعرف انتظاردون من 
 تضاؤلَ إّن . لدى المسلمين عّمق ظاهرة التناقض في الوعي الديني المعاصر

                                                           
  .30، ص1، ج«كتاب اإليمان»، الجامع الصحيح، مسلمراجع نّصه في:  1
، وهو (660/1261)ت السلمي بن عبد السالمالعقيدة التي كتبها عّز الدين مثال ذلك  2

 استفتاءا عن فقد كانت جوابً ، الم لحة في اعتقاد أهل الحقّ  أشعري المذهب، تحت عنوان
وّجهه إليه بعض الحنابلة لإليقاع به لدى الملك األشرف موسى بن الملك العادل بن أّيوب. 

ونشرتها دار الفكر  ،218ص، ص 8، جطبقات الشافعّية الكبرى في:  السبكيأوردها 
« مجموعة رسائل في التوحيد»، بتحقيق إياد خالد الطّباع، ضمن: 1995سنة  1بدمشق، ط،

 للعّز بن عبد السالم. 
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الدوِر المعرفي واالجتماعي للمتكّلم منذ عصِر ابن َخلدون واستمراَر دوِر الفقيِه 
يُه يجّر هشاشَة َوْضِع المتكّلِم َوَقَلَقُه مقارنًة بوْضِع الفقيه. فالفقيعكسان اليوم إلى 

فيمّده بأسباب البقاء ه، محتاج إلى تشريعات المجتمع ه ألنّ المجتمع بأسره وراءَ 
بات السياسة وانتكاسات الحضارة. أّما المتكّلم فليس له من َسَنٍد َيْحِميِه رغم تقلّ 

ويمَنُحُه أسباَب االستمراِر سوى فئة الخاّصة المتنّورة والمقتنعة بجدوى النظر 
النتكاس كبيرة. فكان من الطبيعي أن وا عطبلل ة هذه الفئةقابليّ  العقلي، إاّل أنّ 

 هُ تْ دَ هِ يأخذ دوُر المتكّلم بفعل التراجع السياسي والحضاري العاّم الذي شَ 
َيْفِقَد في أن ، و اإلسالمّية بدايًة من القرن السابع في التقّلص أّواًل  مجتمعاتال

 . هامشحال إلى اليُ نهاية المطاف مبّرراِت وجوِدِه و 

على شديدة االنفتاح المعرفة الكالمّية في بدايات ظهورها كانت  لئنو 
 المعرفي من االزدهارا عصورً عبر تاريخها وشهدت  ،الثقافّيةمصادر مختلف ال
ألّنها َرِضَيْت بأن تبقى محدودة ف ،إلى الجمود واالنغالق في النهايةثّم آلت 

ه. ولم يمنعها ذلك من أن تكون بحدود العصر القديم أسيرة لمناهجه ومنطلقات
أمور من المفروض أن ال ُتتناول إاّل باحتراز »شديدة االّدعاء قاطعَة الحكِم في 

. وما تأكيُد ابِن َخلدون عدَم حاجِة الناِس إلى علِم الكالِم بحّجِة 1«وتواضع
إاّل  2في العمرانا طبيعي  ا شأنً ذلك واعتباره انقراِض الملحدِة والمبتدعِة في عصرِه 

االغترار بتحّجر التفكير في عصره والظّن بأّنه ظاهرة إيجابّية، »وجٌه ِمْن ُوُجوِه 
 . 3«بينما هو مؤّشر على الجمود الذي يسبق الموت

بعلم الكالم، ا خاص  لم يكن القاتم هذا المصير على أّنه يجب اإلقرار بأّن 
كشفّية و َدَر كلِّ معرفٍة عقلّيٍة بل َعم  جملَة العلوم في الثقافة اإلسالمّية. فكأّن قَ 

                                                           
 . 186، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخ، الشرفي 1

 . 567ص، 2ج، المقّدمة، ابن خلدون  2
 . 184ص، م بين الرسالة والتاريخاإلسال، الشرفي 3
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تؤول إلى في هذه الثقافة أْن  أدركت درجة متقّدمة من النضجنقلّية وحّتى 
بمرور الزمن ثّم اختفيا  التضاءَ . فالفلسفة والكالم االنغالق فاالنحسار فالتالشي

في الفعلي وكّفت عن التأثير تجّمدت أصول الفقه و من معظم األمصار. 
إلى ُطُرِقي ٍة َمْهُووَسٍة بفكرِة الطاعِة انقلب التصّوف و اء. اجتهادات الفقه

 العلوم الطبيعّية والشرعّيةو واالنصياِع مهمومٍة بالوظائِف االجتماعّيِة اليومّيِة. 
 هذا المآل الُمْحِزن إّن إلى ُمُتوٍن َوَأَراِجيَز جامدة ُتْحَفُظ عن ظهر قلب.  تحّولت
وقعت منذ  ا الذاتيوضعَفه ات اإلسالمّيةمجتمعوضَع النخبِة الهش  في ال يعكس
وذلك في خضّم  ،وخوفها من السلطة قواِلِبَها الجاهزِة وأطماِعها الخاّصةفريسة 

الصراع السياسي واالجتماعي والثقافي الذي خاضته أو أجِبرت على خوضه، 
جاتخّلت عن دورها و  ،بالنفسثقتها  تفقدف واإلخالص  خطأفي مواجهة ال عالش 
خصال ال ذهوه االجتماعّية والثقافّية.بالمسؤولّية  االضطالعمعرفة والحقيقة و لل

ضرار بن عمرو أبي حنيفة النعمان و أمثال  ،المتكّلمين المبّكرينمّيزت هي التي 
براهيم العاّلف و أبي الهذيل واصل بن عطاء و و   ،المريسيِبْشر النّظام و ا 

 . وأكسبتهم ثقة الناس واحترام السلطة
 ار علم الكالمأطو  -3

لى طرق ا استنادً  إلى نوع المشاغل التي جعلها المتكّلمون محور اهتمامهم وا 
االستدالل التي توّخوها والوظائف التي أسندوها إلى نشاطهم وحجم تقّبل 

إلى خمس مراحل، تفصيُلها كما  تاريخ علم الكالميمكن تقسيم  ،المجتمع لهم
 : يأتي

 الكالم السياسي طور -أ

( إلى 35/655)ت ن ظهور االختالف على عثمان بن عّفانمتّد مي
ممارسة من الا مزيجً منتصف القرن الثاني. كان الكالم في هذه المرحلة 

منه في االنخراط في الوقائع السياسّية الكبرى الممارسة تمّثل جانب ي والتنظير.
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متعّددة الوقائع الحربّية الالتي شهدها المجتمع اإلسالمي في هذه المرحلة، مثل 
ت طيلة حكم ستمرّ بمقتل عثمان والتي اا التي شهدها المجتمع اإلسالمي بدءً 

ومثل الحركات السياسّية  ّية ويمكن وسمها بالحرب األهلّية،علي وبني أم
بمطالبها السياسّية التي تمّيزت المتعّددة الخارجّية والشيعّية واإلرجائّية والقدرّية 

والخطابات في جملة الشعارات والمواقف منه ظري ل الجانب النيتمثّ و المتباينة. 
شيعة و خوارج ِمْن ا ساهمت في إنتاجها األطراف الفاعلة سياسي  التي والنصوص 
  ..ومرجئة وقدرّية.وعثمانّية 

 يميتافيزيقالالعلمي أو الكالم  طور -ب

أعني بصفة متّد من منتصف القرن الثاني إلى منتصف القرن الخامس. ي
للمقاالت  زِ يِّ مَ الذاتي والتجريبي المُ  الطابعِ  المتكّلمين تجاوزَ  ولةَ محا «لعلميا»

للتأّكد من صدق  موضوعّيةً  ا نظرّية لالستدالل ومعاييرَ قً رُ طُ  مْ َعهُ ْض وَ وَ  ،األولى
للطبيعة والعالم. وقد  «علمّية»على رؤية العقائد الدينّية  مْ هُ الدعوى وتأسيسَ 

النسبي عن المسائل  مْ هِ لمي بفضل ابتعادِ هذا الطابع العتمّكنوا من اكتساب 
على التقاليد الفلسفّية السابقة  مْ هِ بالمسائل المجّردة وانفتاحِ  مْ هِ العملّية وانشغالِ 

 في عصر إبراهيم النّظامبشكل واضح . بدأ ذلك يحصل لهم والمعاصرة
ترجع جذوره المبّكرة  (، لكنّ 227/841)ت ( وأبي الهذيل العاّلف221/835)ت
النزعة  مؤّسَس البعض  الذي اعتبره( 128/746)ت صفوانالجهم بن إلى 

كان اّطالع المتكّلمين المبّكر على الفكر . 1ة في اإلسالمثَ األفالطونّية المحدَ 
األخبار ا. فعلمي  ا ساعدهم على إكساب صنعتهم طابعً ا مهم   الفلسفي عاماًل 

ا عديدة من تصنيف بً تُ م كُ أّن الخليفة المأمون تلّقى من إمبراطور الرو  رُ كُ ذْ تَ 
هذه األخبار تؤّكد كسب وّده، و لا إّياه أهداهفالسفة اليونان وأطّبائهم ومهندسيهم 

في الفلك والنجوم والطّب والمنطق بدأ قبل ال سيما أّن البحث عن كتب األوائل 
                                                           

 1 R. Frank, The divine attributes…, in Le Muséon, LXXXII, 3-4, 1969, p456-458.   
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رّجح أّن اّطالع ألكّني  .1عصر الخليفة هارون الرشيد مؤّسس بيت الحكمة
ى الفكر الفلسفي كان يعتمد إلى أواسط القرن الثالث على مصادر المتكّلمين عل
إلى ا المتكّلمين لها احتاج لَ ث  مَ إلى العربّية وتَ  «األوائل»كتب  نقلشفوّية ألّن 

 . نصف قرن على األقلّ 
 الكالم المختلط بالفلسفة طور -ج

 لدون بن خَ عبد الرحمان متّد من منتصف القرن الخامس إلى عصر ي
بالفلسفة من ابتكار  المتأّخر (. ليست فكرة امتزاج الكالم808/1405)ت

ا لدون أساسً القدماء واعتمدها ابن خَ  ظاهرة الحظهاالدارسين المحَدثين، بل هي 
عنيه بالكالم المختلط بالفلسفة ليس مجّرد أ ما إّن تحقيب تاريخ هذا العلم. في 

ا ممّ عارة مصطلحها ومفاهيمها التأّثر العاّم بالفلسفة والتمّثل لبعض قضاياها واست
عني به نزوع علم أ بل  ،وآراء فلسفّيةمين من مقاالت المتكلّ أيدي إلى  وصل

 أيوالمنهج،  ة في الموضوع والمسائل والمصطلحالكالم إلى التطابق مع الفلسف
لدون من حيث هي نسٌق معلوُم النصوِص والقضايا واآللّيات. ولئن ربط ابن خَ 

باإلمكان  ( فإنّ 505/1111)ت بشخص أبي حامد الغزاليبداية هذه المرحلة 
 2(436/1044)ت مبّكرة في كتابات أبي الحسين البصري ال هامالحظة تجّليات

 (. 478/1085)ت أبي المعالي الجوينيو وأبي علي بن الوليد 

                                                           
 .BaltyM. G-؛ 24-23، ص صإخبار العلماء بأخبار الحكماء، ابن الِقفطيانظر:  1

Guesdon, Le Bayt Al-Hikma de Bagdad, Arabica, t39, 1992, pp134-135  . انظر و
، ص نفس المرجعتاريخ نقل كتب أرسطو إلى العربّية أو السريانّية في: ابن القفطي، 

 . 31-26ص
في بيان موقف بعض الشيعة من  (494/1100ت) الجشمي الحاكمقال المعتزلي الزيدي  2

دّنس نفسه بشيء وكان ألصحابنا عنه نفرة لشيئين، أحدهما أّنه »أبي الحسين البصري: 
وثانيهما ما رّد به على المشائخ في بعض أدّلتهم في كتبه وذكر  ،كالم األوائلمن الفلسفة و 
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 والشروح والحواشي المختصرات طور -د

 ّمد عبدهمحرجل اإلصالح المصري لدون إلى نشر متّد من عصر ابن خَ ي
أبرز أعالم هذا إّن . 1315/1897سنة  «رسالة التوحيد» (1323/1905)ت

 أبو عبد هللا محّمد بن يوسف بن عمر السنوسي التلمساني الحسنيهم:  الطور
 (، وعبد السالم بن إبراهيم اللقاني المصري المالكي895/1490)ت
ل (، وجال1236/1820)ت ومحّمد بن شافع الُفضالي(، 1078/1668)ت
(، وشيخ الجامع 1240/1825)ت ن محّمد بن أسعد الصديقي الدوانيالدي
 للُفضاليا وكان تلميذً  -( 1277/1860)ت ألزهر إبراهيم بن محّمد الباجوري ا
ة هؤالء األعالم أّنهم خاّصيو . 1(1303/1886)ت ، وعبد القادر السنوسي-

متكّلمون ومناطقة. فقهاء ومفّسرون و  متعّددو االهتمامات الدينّية، فهم في آنٍ 
الفقه وهذا يعني أّن الكالم لم يكن هو السمة الرئيسة الممّيزة لهم، بل كان 

تجد كانت سائر العلوم  ماوفي إطاره ،الغالبة عليهمالسمة  والتصّوف هما
معناها ووظيفتها. أّما التصنيف الكالمي عندهم فكان يقتصر على جنَسْي 

لكّنهما أصبحا  ،لُ بْ قَ  نْ مِ  نِ يْ كانا معروفَ الشروح والمختصرات، وهذان الجنسان 
ن للتصنيف. ويكشف هذا التطّور عن انغالق يْ ن الوحيدَ يْ في هذه المرحلة الشكلَ 

علم الكالم واكتفاء أصحابه باالستعادة االختزالّية لبعض ما أنتجه القدامى في 
 . المسائلكبرى 

 «الكالم الجديد» طور -هـ

                                                                                                                                        

، ...شرح عيون «. أّن االستدالل بذلك ال يصّح، فبهذين األمرين لم يباَرك في علمه
 . 387ص

معجم ، كّحالةانظر تراجمهم وعناوين مؤّلفاتهم الكالمّية على التوالي في: عمر رضا  1
، 1؛ ج48-47، ص ص9؛ ج60، ص10؛ ج222، ص5؛ ج132، ص12، جالمؤّلفين

 . 288، ص5؛ ج84ص
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ديني تجديد الفكر ال (1357/1938)ت البدأ من ظهور كتاب محّمد إقبي
تواصل إلى اليوم. إّن يم، و 1930في طبعته اإلنجليزّية األولى سنة  في اإلسالم

في  نِ يْ هو التسمية التي أطلقها بعض الباحثين على اّتجاهَ  «الكالم الجديد»
الفكر اإلسالمي المعاصر يسعى أحدهما إلى الدفاع عن وجهة النظر 

سائل الكالمّية القديمة بتوظيف مناهج العلوم الحديثة اإلسالمّية في الم
، ومن أعالمه مرتضى مطّهري وصادق الريجاني ومصطفى َمَلْكيان ومعارفها

اآلخر إلى تجاوز اإلشكالّيات الفكرّية القديمة االّتجاه ويسعى ومحّمد شحرور، 
لك بن ما، ومن ممّثليه ِبَمْوَضَعة الوعي الديني في سياق فلسفي وروحي حديث

وأبو يعرب  مجتهد شبستري وعبد الكريم سروش وطه عبد الرحماننبي و 
. ولئن كانت منطلقات االّتجاه األّول والنتائج التي ومحّمد الطالبيالمرزوقي 

وهو ما يجعله نسخة من الفكر الكالمي  -ا يسعى إلى تحقيقها معروفة سلفً 
تتضّمن من الجّدة والجرأة  ، فإّن مساعي االّتجاه الثاني- أثواب حديثةبالقديم 

ما قد يمّكنها من إنجاز ثورة حقيقّية في الوعي الديني اإلسالمي، وهذا والطرافة 
  .1األّيام ه قادمُ ه أو خطأَ صّحتَ  ْظِهرما سيُ 

                                                           
علم الكالم ضرورات ، تأليف جماعيانظر نماذج من مفّكري االّتجاهين وأهّم آرائهم في:  1

؛ عبد 2004، 1، بيروت، ط5، الكتاب «الحياة الطّيبة»، سلسلة النهضة ودواعي التجديد
، 1، دار الهادي، بيروت، طالجديد وفلسفة الدين علم الكالم)إعداد ونشر(،  الرفاعيالجّبار 
، سلسلة االجتهاد الكالمي مناهج ورؤى متنّوعة في الكالم الجديد)إعداد(،  نفسه؛ 2002

القبض ، سروش؛ عبد الكريم 2002، 1، دار الهادي، بيروت، ط«قضايا إسالمّية معاصرة»
، قراملكي؛ أحمد 2002، 1ط، تع. دالل عّباس، دار الجديد، بيروت، والبسط في الشريعة

، تع. حيدر نجف وحسن العمري، دار الهادي، بيروت، الهندسة المعرفّية للكالم الجديد
مقّدمة إبستيمولوجّية لعلم الكالم الجديد: نظرّية القبض ، بوهاللمحّمد  ؛2002، 1ط

  ؛286-269، ص ص2007، 1، مسكيلياني للنشر، تونس، طوالبسط
Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy, edited by Joshua 

Cohen and Deborah Chasman, Princeton University Press, 2004 ; Rachid Benzine, 

Les nouveaux penseurs de l’islam, éd. Albin Michel, 2004 ; Abdolkarim Soroush, 
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تقريبّية  ةالخمس هذه األطواربين الفاصلة عن البيان أّن الحدود  ي  نِ غَ و 
المدارس المناطق و الف ن باخت، وأّن طولها وتوزيعها يختلفاوليست قاطعة

ت االنتباه إلى أّن اإلنتاج الكالمي في شكله التقليدي فِ لْ وأَ  الدينّية في اإلسالم.
متواصل إلى اليوم من خالل نشاط كثير من علماء اإلباضّية  ،التكراري المنغلق

سيما في حوزات إيران والعراق،  في عمان، وكثير من علماء الشيعة الال سيما 
أنّوه . و مصرسوريا والمغرب األقصى و في ال سيما ن علماء أهل السّنة وعدد م

 الطورأترك األولى، و  ةالثالثاألطوار لى إ لكتابفي هذا ا نظري  ّددسأ ينبأنّ 
 الخامس طورالأّما  .«عصر االنحطاط»لعناية المهتّمين بما يسّمى  الرابع

 . خاّصة دراسةب فرادهعسى أن أجد الوقت والطاقة الالزَمْيِن إلف

 

 الخاتمة

 رِ ثَ في أَ  نظرن الومِ  ،ر تعريفات علم الكالمن التحليل اآلنف ألشهَ بّين مِ تَ 
ومن االستعراض العاّم ألطواره  ،مصيرهتحديد و  ة هذا العلمالمحنة في مكان
 الكبرى أمران: 

 ألّول هو عمق التحّوالت التي شهدها علم الكالم عبر تاريخهألمر اا 
ه لم يهّيئ لاألمر الذي  ،سياسّية واجتماعّية وثقافّية بفعل عوامل متنّوعة

ّن هذه المالحظة إ. اعمق تأثيرهم و و الزدهار العل يناالستمرار الالزماالستقرار و 
 ،على الدارسين عدم إصدار تقريرات عاّمة ومطلقة بشأن علم الكالم فرضت
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 أو فرقةمن حقب الفكر الكالمي محّددة حقبة ب هاتخصيصتدعوهم إلى و 
شروط التعميم  عند توّفرا إاّل هوأاّل يعّممو  ،من فرق المتكّلمينمخصوصة 

 العلمي. 

  العقدي والمنزع السياسي الثاني هو ترّدد علم الكالم بين المنزع األمر و
مختلف إلى مرآة تنعكس فيها  هِ لِ و  حَ تنّوعه الداخلي وتَ عن  ِبينمّما يُ  ،المعرفي

تحّقق الغلبة النهائّية للمنزع العقدي شّك أّن  الو  .والنظرّيات المذاهب واآلراء
تراجع المعرفة العقلّية في الثقافة في نطاقه يساعد على تفسير الدغمائي 
 . يلطالئعاالفكري  عن أداء دورهاالعالمة ونكوص النخبة  اإلسالمّية


