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ُ
أربعة أسباب ْتقيض ب ّ
ّ
الرتايث
علمية الكالم
ٍ
ِ

طائي�ة الكالم َ
فس ّ
وبس ْ
ُ
احل َد ّ
ايث

د.سنويس سايم

ّ
مقدمة(:طرح اإلشكال):
لقد شهدت الحضارة اإلسالم ّية من تط ّو ٍر ل ُعلومها وبلوغها ذروة درجاتها ،بقَد ِر ما شهدته
ٍ
هبوط إىل حضيض دركاتها .إ ّن تط ّور هذه
سائر الحضارات املعارصة لها يف علومها من
العلوم ـ يف الحقيقة ـ عائد إىل أسباب ومق ّدمات منها الكربى والصغرى ،ومن بني األسباب
الكربى :الدين اإلسالمي بقَولَ ْيه الثقيلني القرآن والس ّنة والصحيحة ،ونحن هاهنا لسنا بصدد
كل العلوم التي شهدت ميالدها مع ظهور الدين الخاتِم ،بل سنقترص كالمنا عىل أرشف
ذكر ّ
رئيسا للعلوم الدينيّة ،أال وهو علم الكالم.
ِعلْم ُع َّد -طيلة تاريخهً -
اإلسالمي يف حدود
لقد اكتملت الهندسة املعرفيّة واملنهجيّة واملنطقيّة لعلم الكالم
ّ
العبايس ،وبلغ آنذاك علم الكالم ذ ْروته ،ومتيَّز عن سائر العلوم الرشعيّة باملبادئ
العرص
ّ
واملناهج واملسائل واألهداف ،وبتَامم هذه األسس واملقوالت التي تقيم العلْم ومت ّي ُزه.
يل
ّ
ت ّم علم الكالم
واستقل مبوضوع العقائد اإلميان ّية ،وبحثها باألدلّة العقل ّية واملنهج الجد ّ
املتجل يف املامرسة التناظريّة أو املناظرة الكالمية ،بقصد معرفة أرشف معبود وتوحيده،
ّ
والذب عن عقيدة التوحيد ض ّد الخصوم ،فكملت صورة علم
وتاليًا الدفاع عن أصول الدين
ّ
جا وأصالة.
الكالم إنتا ً

لكن ،وبعد تقهقر الحضارة اإلسالم ّية ،ستضْ مر علو ُمها –بطريق أوىل ،-وكان علم الكالم
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مسها الركود .ومع مطلع العرص الحديث واملعارص ،نشأت حركة
من بني تلك العلوم التي ّ
األقل محاولة إحياء العلوم الرتاثية
تجديديّة لالجتهاد يف صناعة علوم إسالم ّية جديدة ،أو عىل ّ
وبعثها ،وظهر حينئذ مصطلح «الجديد» صفة للكالم ،وظ ّن أصحابه وناحتوه أ ّن مج ّرد إطالق
مصطلح «علم الكالم الجديد» يشفع مليالد علم آخر قائم بذاته ،لكن هيهات ،إنّنا نرى -يف
الظاهر -أ ّن ال ِ
ج َد َة هنا يف مصطلح «الجديد» ،أ ّما مصطلح «علم الكالم «فهو هو.
يث وسؤاله ،نلخّص
يث ومتامه ،وشُ بهة الكالم الحدا ّ
بنا ًء عىل أصالة علم الكالم الرتا ّ
اإلشكال ونطرحه كاآليت :ما هي املح ّددات املنطق ّية واملعرف ّية واملنهج ّية التي بها نربهن
يث؟ بتعبري آخر؛ كيف السبيل إىل إثبات ِعلْ ِم ّية علم
عىل بطالن دعوى الكالم الجديد والحدا ّ
يث وظ ِّن ّيته ؟
وسفسطائ ّية الكالم الحدا ّ
الكالم الرتا ّ
يث ويقين ّيتهُ ،
ً
والسف َْسطة:
أول :الفُروق املنطق ّية واملعرف ّية بني ال ِعلْم َّ
 - 1املقصود بال ِعلْم وما به َق َوا ُم ال ِعلْم:
نؤسس
ابتدا ًء؛ ال ب ّد من الوقوف عىل مفهمة توضيحيّة ملصطلحات مفتاحيّة ،نرتأي أن ّ
يث
يث و ِعلْميّته ،والكالم الحدا ّ
عليها املقالة التي نبتغي من ورائها التفريق بني الكالم الرتا ّ
علم؟ .إ ّن مفهوم ال ِعلْم وال ِعلْميّة عند املتق ّدمني يختلف
وسفسطائيّته ،فمتى يغدو العلم ً
ُ
وفضل عن املفهوم الرائج للعلم وأضالعه
ً
قليل عن مفهومه عند املتأخّرين ،ذلك أنّه
ً
املعرفيّة واملنهجيّة ،إال أ ّن العلم عند القدامى يتع ّمق أكرث من هذا ،قال املتكلّمون :ال
ب ّد يف العلم من إضافة ونسبة مخصوصة ،بني العالِم واملعلوم بها يكون العامل عامل ًا
املسمة عندهم بالتعلّق.
بذلك املعلوم واملعلوم معلو ًما لذلك العامل ،وهذه اإلضافة هي
ّ
فجمهور املتكلّمني عىل أ ّن العلم هو هذا التعلّق ،إذ مل يثبت غريه بدليل فيتع ّدد العلم بتع ّدد
املعلومات ،كتع ّدد اإلضافة بتع ّدد املضاف إليه ( ،)...وقال الحكامء :العلم هو املوجود
الذهني ،إذ يعقل ما هو عدم رصف بحسب الخارج كاملمتنعات ،والتعلّق إنّ ا يتص ّور بني
ّ
شيئني متاميزين ،وال متايز إال بأن يكون لكل ٍّ منهام ثبوت يف الجملة ،وال ثبوت للمعدوم
يف الخارج ،فال حقيقة له إال األمر املوجود يف الذهن ،وذلك األمر هو العلم»[[[.
[[[ـ التهانوي محمد عيل :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم :رفيق العجم ،تحقيق :عيل دحروج ،مكتبة
لبنان نارشون ،ط ،1بريوت1996 ،م ،ص .1225
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يف الحقيقة ما ذكره املتكلّمون والحكامء هاهنا عن ماه ّية العلم ليس املقصود منه
املفهوم الذائع يف أبجديّات العلوم واملعارف ،لكن يف قولهم الكثري من اإلشارات إىل بناء
ومنطقي ،وهذا ما س ُيضا ُّد الال علم أو السفسطة ،فنحن نقرأ أ ّن
ين وصحيح
العلم بشكل عقال ّ
ّ
رصون عىل العالقة بني العلم واملعلوم ،وكذلك الحكامء يبطلون كون املعدوم
املتكلّمني ي ّ
حقيقي ،والعلم حقيقة ،أو هو مطابقة بني العلم واملعلومات.
علم ،كونه غري
ً
ّ
ومن االصطالحات األساس ّية التي كان يستخدمها األ َّولون ويقصدون بها العلم ،مفردة
الصناعة ،و «عىل هذا قيل :الصناعة يف عرف العا ّمة هي العلم الحاصل مبزاولة العمل،
الخاصة هي العلم املتعلّق بكيفيّة العمل،
كالخياطة والحياكة ( )...ث ّم الصناعة يف عرف
ّ
ويكون املقصود منه ذلك العمل سواء حصل مبزاولة العمل ،كالخياطة ونحوها ،أو ال
مم ال حاجة فيه إىل حصوله إىل
كعلم الفقه واملنطق والنحو ،والحكمة العمل ّية ونحوها ّ
مزاولة األعامل»[[[ ،فإذا كان العلم هو الصناعة عند القدامى ويُشرتط فيه أن يكون حقيقة ما
ِ
ص ْدقيّة يف الذهن أو يف الواقع؛ وهذا لتالزم العالقة بني العلم واملعلوم ،فام هي ال ِعلْميّة
يف ال ِعلم؟.

مستقل عن سائر الصنائع النظريّة
ًّ
ألي علم رشوطًا معرف ّية ومنهج ّية تؤ ّهله ألن يكون
إ ّن ّ
والعمل ّية ،ويف حال توفّر هذه الرشوط تكتمل هويّة العلم ،ويتم ّيز آنذاك مبفهوم يجمع
تقل يح ُّده؛ أل ّن
لكل علم مفهو ًما ُم ْس ًّ
صفاته الجوهريّة والعرضيّة ،ولقد أجمع القدامى أ ّن ّ
لكل علم -عىل حدة -ح ّي ًزا وإطا ًرا يوضّ ح معامله وأضالعه ،وبلغة منطق ّية:
املفهوم يجعل ّ
«الدال عىل ماه ّية اليشء هو الذي ّ
ّ
يدل عىل املعنى الذي به اليشء هو ما هو ،واليشء
تخص أيضً ا ،فإ ّن
إنّ ا يصري هو ما هو بحصول جميع أوصافه الذات ّية املشرتك فيها ،والتي
ّ
اإلنسان ليس هو ما هو بأنّه حيوان ،وإال لكانت الحيوانيّة تحصل اإلنسانيّة»[[[.

ّ
الدال عىل ماهيّة اليشء هو جوهر اليشء،
يل أ ّن
إذًا ،يح ّدد ابن سينا بناء عىل املنطق العق ّ
لكل
أي ما يكون به اليشء هو ما هو ،بطبيعة الحال بصفاته الذات ّية وليس ال َعرض ّية ،ومل ّا كان ّ
[[[ـ التهانوي محمد عيل :املرجع السابق ،ص .1097

[[[ـ ابن سينا :الشفاء ،املدخل ،تحقيق :األب قنوايت ،ومحمود الخضريي ،مكتبة سامحة آية الله املرعيش النجفي،
ط ،2قم /إيران2012 ،م ،ص .38
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يخصه وجب أن يُعرف ذلك العلم مبعلومه ،ال مبعلوم ِعلْمٍ آخر ،لكن بصفة
علم معلوم
ّ
جوهريّة ،لهذا «قد تشرتك العلوم يف بعض األجزاء؛ أعني :املوضوع واملبادئ واملسائل،
وقد تختلف فيها ،ومحال أن يشرتك علامن يف جميع األجزاء؛ أعني :املوضوع واملبادئ
خلف .ويجوز أن يشرتك ِعلْامن يف
واملسائل ،وإال فال غرييّة بينهام فليسا ب ِعلْمني ،هذا
ٌ
املوضوع واملسائل إذا كانت املبادئ مختلفة فيها ،مثل :اشرتاك الفلسفة العمل ّية مع
الفقه ،يف النظر يف أفعال الناس من جهة أنّها كيف تكون مؤ ّدية إىل السعادة يف اآلخرة،
مع اشرتاكهام يف املسائل أيضً ا ،كوجوب العبادات وكيفيّة املعامالت وغري ذلك ،ولك ّنهام
مختلفان باملبادئ ،فأحدهام؛ وهو الفلسفة العمل ّية ،مبادئها مق ّدمات عقل ّية ،وثانيهام ،وهو
الفقه ،مبادئه مأخوذة من صاحب الرشيعة ،وقد يشرتك ِعلْامن يف ذات املوضوع وكثري من
الطبيعي وعلم الهيئة يف النظر يف ِج ْرم ال َعالَم ،لك ّن جهة النظر فيهام
املسائل ،مثل :اشرتاك
ّ
فالطبيعي ينظر فيه من جهة ما له تقدير وشكل»[[[.
مختلفة،
ّ
يستقل
ّ
كل علم
يرفض املناطقة أن ينطبق ِعلْامن يف املبادئ الجوهريّة املح ّددة ملاهيّة ّ
بها عن ِعلم اآلخر ،وإال فإ ّن هذا ينفي االختالف بينهام ،رغم أ ّن هذا ليس مان ًعا بأن تشرتك
أل تدخل يف املسائل الجوهريّة املح ّددة
بعض العلوم يف بضع مبادئ ع َرض ّية رشيطة ّ
املستقل« ،وأ ّما اشرتاك ِعلْمني يف املوضوع
ّ
للموضوع الذي به تقوم ماهيّة العلم ومفهومه
واملبادئ ،فال يجوز أيضً ا؛ أل ّن ذلك يلزمه االشرتاك يف املسائل أيضً ا ،وقد منعنا ذلك،
والعلوم كلّها مشرتكة يف يشء من املبادئ ،مثل :اشرتاكها كلّها يف أ ّن النقيضان ال يصدقان
وال يكذبان»[[[.
لكل
نستنتج من هذا الطرح ،أ ّن ال ِعلم له ماه ّية مت ّيزه عن سائر العلوم مباه ّيتها ،وتال ًيا؛ ّ
علم ـ عند القدامى ،وقد وافقهم الكثري من املح ّدثني ـ أضالع به يكون ما هو ،كاملبادئ
واملوضوع واملسائل؛ وبتعبري آخر ،املوضوع واملنهج والغاية ،وقد تكلّم –سلفًا -ابن
النفيس عن اشرتاك الفلسفة العلم ّية والفقه يف دراسة املعامالت بني الناس ،وتال ًيا يف الغاية؛
[[[ـ ابن النفيس عالء الدين :رشح الوريقات يف املنطق ،تحقيق وتعليق :أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلم ّية،
ط ،1بريوت2015 ،م ،ص .241 240-

[[[ـ املصدر نفسه ،ص .241
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وهي ابتغاء طريق السعادة الدنيويّة واألخرويّة .إ ّن ما يكون به العلم عل ًْم هو املاه ّية والجوهر
وال س ّيام املوضوع واملبادئ ،ومل ّا كان موضوع الفلسفة هو بحث الوجود واملعرفة والقيم
الطب؛ أل ّن مبادئ
يحل الفقه محلّها وال
بصفة شموليّة ،ومببادئ عقليّة ،فال ميكن البتّة أن ّ
ّ
حدها
الفقه هو الرشيعة ،والطب مبادئه التجربة ،والفلسفة مبادئها العقل ،ويف حال حلول أ َ
الرئييس ،وهو املوضوع
مكان اآلخر يتهافت وجود العلم من أساسه ،بسبب تخلخل ركنه
ّ
كل ِعلْمٍ عن علمٍ آخر.
امل َؤ ّسس عىل املبادئ املستقلّة ،وهذا هو مق ّدمة متييز ّ
طي:
 - 2املقصود بالسفسطة أو العلم املُغالِ ّ
املامري هو
حاً لفلسفتهم ـ أ ّن «القياس
ّ
ين رو ً
يرى الحكامء ـ بوصف املنطق الربها ّ
الذي يكون من مق ّدمات ذائعة يف الظاهر ،وليست ذائعة عىل الحقيقة ،أو الذي يكون يف
كل ما كان ذائ ًعا
الظاهر من مق ّدمات ذائعة أو من مق ّدمات من ذائعة يف الظاهر؛ ألنّه ليس ّ
تتبي فيها عىل املكان يف أكرث األمر ملن
يف الظاهر ،فهو أيضً ا ذائع؛ ( )..أل ّن طبيعة الكذب ّ
ً
معه أدىن فطنة،
فضل عن غريه»[[[ ،فتكون إذًا املق ّدمات الذائعة قريبة إىل املامراة منها إىل
الحقيقي؛ أل ّن من أسباب العلم الربهان ،وال ينشأ الربهان إال بأقيسة حقيق ّية ُمن ِتجة،
ال ِعلم
ّ
كل ما شأنه أن يدرك بفكر
إ ّما تصديقًا وإ ّما تص ّو ًرا ،لذا «فالعلم الذي يجب أن يتق ّدم عىل ّ
وقياس ،عىل رضبني :إ ّما علم بأ ّن اليشء موجود أو غري موجود ،وهو اليشء الذي يس ّمى
التَّصديق ،وإ ّما علم مباذا ّ
تصو ًرا»[[[ ،فال ِعلم بعبارة
يدل عليه اسم اليشء ،هو الذي يس ّمى َ
أخرى ،إ ّما تصديق وهو وجود اليشء دون استدعاء داللته ،وإ ّما تص ّور دون استدعاء وجوده،
وكالمها متكامالن ،وهذا هو عني الربهان عند املناطقة واملتكلّمني والحكامء.
العلْم املامري بهذا هو القارص عن بلوغ مرتبة الربهان ،لذا نجد الكثري من ردود ابن
رشد عىل أيب حامد يف كتابه «تهافت التهافت» ،تصف حجة الغزايل بالسفسطة واملامراة،
نبي مراتب األقاويل املثبتة يف كتاب التهافت
يقول ابن رشد« :فإ ّن الغرض يف هذا القول أن ّ
[[[ـ أرسطو طاليس :املنطق ،كتاب املغالطة ،تحقيق :وتقديم :فريد جرب ،مراجعة :جريار جيهامي ورفيق العجم ،دار
ين ،ط ،1بريوت1999 ،م ،ص .636
الفكر اللبنا ّ

نص تلخيص منطق أرسطو ،أنالوطيقا الثاين أو كتاب الربهان ،دراسة وتحقيق :جريار جهامي ،دار
[[[ـ ابن رشدّ :
ين ،ط ،1بريوت1992 ،م ،ص .370 - 369
الفكر اللبنا ّ
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يف التصديق واإلقناع ،وقصور أكرثها عن مرتبة اليقني والربهان»[[[ ،لقد وصف ابن رشد
هاهنا ردود الغزايل عىل فالسفة اإلسالم الفارايب وابن سينا وغريهم من اليونان ّيني بالجدل
حة
والسفسطة ،كون هذه األخرية ليست من اليقني والربهان يف يشء،
ّ
وبغض النظر عن ص ّ
مم يه ّمنا إن كان كالم
مزاعم ابن رشد ،فنحن يه ّمنا قوله يف السفسطة واملغالطة ،أكرث ّ
املغالطي« .إ ّن
الغزايل سفسطة حقًّا .وتشديده عىل يقين ّية ال ِعلْم ،ومضا َّدته للقول الظ ّن ّي
ّ
حقيقة ّ
كل علم مسائل ذلك العلم ،أو التصديقات بها»[[[.
حق
جة قامئة عىل خطأ مقصود مغلّف مبا يوهم أنّه ّ
وبالجملة «إذا كانت مق ّدمات الح ّ
من أجل التمويه والتضليل ،فهي مغالطة من املغالطات ،والغرض منها إبطال الحقائق،
ويصطنعها أهل الباطل وهي مح ّرمة يف اإلسالم»[[[ .ومن مثّ ة فاملغالطة ت ُضا ّد العلم بأركانه
ج ًها إىل
ـ كام تق ّدم إيضاحه ـ ؛ ألنّها تورث الجهل للمخاطب« ،والتغليط إذًا ،باعتباره تو ّ
ٍ
وجاهل
ً
مهتد،
ضال وغري
ًّ
إيقاع املخاطَب يف الغلط ،عائ ٌد إىل جعل هذا املخاطب
وقياسا عىل هذا الكالم ،يتناهى إىل عقولنا أ ّن املغالطة
ومنحبسا»[[[.
رصا،
ً
ً
وعاج ًزا ،ومنح ً
هي من جنس الضالل والجهل الناشئ عن صاحبها ،وتال ًيا هي من قبيل التمويه واملراء،
وبهذا التوصيف فال حقيقة يف السفسطة أو املغالطة ،كام ميكن الجزم أنّها تضا ّد الصدق
والربهان ،فمتى كان العلم برهانيًّا لزم كونه صادقًا ،أي أ ّن رشط الصدق هو الربهان؛ إذ
بالربهان تقطع الظنون كلّها ،ولنا أن نستدل عن التزام الصدق بالربهان يف قوله تعاىل:
ُْ َ ُ ُ َ َ
ْ َ ْ َ َٰ َ َ
َّ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ
أمن يبدأ اللق ث َّم ي ِعيدهُ َومن ي ْرزقكم م َِن السماءِ َوالر ِض أإِلٌ مع اللِ َّ قل هاتوا ب ْرهان
ُ
ك ْم إ ْن ُك ْن ُت ْم َصادق َ
ِني« ،[[[أي أ ّن مع الله إل ًها ،أين دليلكم عليه»[[[.
ِ
ِ
[[[ـ ابن رشد :تهافت التهافت ،تقديم وتعليق :صالح الدين الهواري ،املكتبة العرصيّة ،بريوت ،2003 ،ص .44

القومي،
[[[ـ القنوجي صديق بن حسن :أبجد العلوم ،إعداد :عبد الج ّبار زكّار ،منشورات وزراة الثقافة واإلرشاد
ّ
دمشق1978 ،م ،ص .43
[[[ـ عبد الرحمن حسن حبنكة امليداين :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،دار القلم ،ط ،10دمشق،
2009م ،ص .304

املؤسسة العربيّة للفكر واإلبداع ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .206
[[[ـ حمو النقاري :معجم مفاهيم علم الكالم املنهجيّة،
ّ
[[[ـ سورة النمل ،اآلية .64

[[[ـ الزمخرشي أبو القاسم :تفسري الكشاف ،تخريج وتعليق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،ط ،3بريوت،
2009م ،ص .788
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الحق ،وهي لفظة
ومجمل القول« :السفسطة أمر يعرض لكثري من النفوس ،وهي جحد
ّ
فلم ع ّربت ،قيل :سفسطة»[[[.
مع ّربة من اليونان ّية ،أصلها «سوفسطيا» ،أي حكمة مم ّوهةّ ،
وهي يف مطلق األحوال مج ّرد اعتقاد ،واالعتقاد كام هو معروف يتعلّق مبا أثبته العلم أو
املغالطي أو الال ِعلم.
ين ،فلهذا هبطت السفسطة إىل َد َرك الكالم
أبطله من دون تحقيق برها ّ
ّ
تخص به السفسطة وما
علم ،وما
ّ
وبعد هذه اإلشارات املوجزة ل ِعلْم ّية ال ِعلم وما يكون به ً
كل اعتقاد
منزلتها من العلم ،وعرفنا أيضً ا أن ال قوام لل ِعلم دون رشط ّية الربهان ،الذي يُ ْب ِكت ّ
يئ ،سنتّخذ هذه التوضيحات كقواعد أساسيّة للولوج إىل تحليل الفوارق املنهجيّة
سفسطا ّ
اإلسالمي،
واملعرفيّة بني صناعتني كالميّتني إسالميّتني؛ األوىل هي ما يُعرف بعلم الكالم
ّ
يث ،ويسعنا يف هذا املقام أن نق ّدم محاولة
واألخرى هي ما يُزعم بالكالم الجديد أو الحدا ّ
تعالج مدى اتساع الفروق املعرف ّية واملنهج ّية بني ال ِعلْمني ،ابتغاء م ّنا الربهان عىل بلوغ علم
يث مرتبة العلم والعلميّة الحقيقيّني ،وذلك بناء عىل النواظم والضوابط املنطقيّة
الكالم الرتا ّ
يث عن بلوغ ما بلغه علم الكالم
التي ق ّدمناها آنفًا ،وقصور ما يس ّمى اليوم بالكالم الحدا ّ
األصيل ،من ماه ّية ُمستقلّة ،وموضوع ،ومبادئ ،ومسائل ،ومنهج وغريها.
يث:
يث ،وظ ّن ّية الكالم الحدا ّ
ثان ًيا :املحدّ دات األربعة لعلم ّية الكالم الرتا ّ
يث:
يث ،وغُموض مفهوم الكالم الحدا ّ
حدِّ ُد املفهومَ :جالء مفهوم علم الكالم الرتا ّ
ُ - 1م َ
ال ّ
لكل علم مفهو ًما يح ّدد ماه ّيته الجوهريّة ولواحقه ال َعرض ّية ،وعلم الكالم من
شك أ ّن ّ
قل نظريها ،وبهذا فمفهومه واضح اتفق
العلوم الدينيّة يف حضارتنا اإلسالميّة ،يتمتّع بأصالة َّ
حوله جمهور املتكلّمني والحكامء واملؤ ّرخني ،أ ّما ما يدعى بالكالم الجديد ،فمفهومه
أصل ،وسنورد بعض املحاوالت ملفهمته
ً
غامض ج ًّدا ،بل يف الحقيقة ليس ميلك مفهو ًما
ونبي تهافتها مبقارنتها مبفهوم علم الكالم القديم ،وهاهنا سنحاول أن ننمذج ببعض
ّ
املفاهيم وليس مث ّة حكمة مرج ّوة لإلكثار منها ،طاملا أنّنا لسنا بصدد إحصاء تعاريف علم
يث.
الكالم بقدر ما نحن بصدد ُمبَايَنة إحداها مبفهوم الكالم الجديد أو الحدا ّ
[[[ـ فريد جرب ،رفيق العجم وآخرون :موسوعة مصطلحات علم املنطق عند العرب ،مكتبة لبنان نارشون ،ط،1
بريوت1996 ،م ،ص .413
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االشتقاقي؛ أل ّن «معرفة العقائد
إذًا؛ فث ّمة أدلّة كثرية تربهن لنا قيمة املصطلح ووجوده
ّ
عن أدلّتها التفصيل ّية بـ«الكالم» ،وأل ّن عنوان مباحثه كان قولهم« :الكالم يف كذا وكذا ،وأل ّن
ريا من
ً
مسألة الكالم كانت أشهر مباحثه ،وأكرث نزا ًعا
وجدال ،حتى أ ّن بعض املتغلّبة قتل كث ً
الحق لعدم قولهم بـ»:خلق القرآن» ،وألنّه يورث قدرة عىل الكالم يف تحقيق الرشع ّيات،
أهل
ّ
وإلزام الخصوم ،كاملنطق للفالسفة ،وألنه أ ّول ما يجب من العلوم التي إنّ ا ت ُعلّم وتتعلّم
خص به ،ومل يطلق عىل غريه مت ّي ًزا ،وألنّه إنّ ا
بالكالم ،فأطلق عليه هذا االسم لذلك ،ث ّم
ّ
يتحقّق باملباحثة وإدارة الكالم من الجانبني ،وغريه قد يتحقّق مبطالعة الكتب والتأ ّمل ،وألنّه
أكرث العلوم نزا ًعا وخالفًا ،فيشت ّد افتقاره إىل الكالم مع املخالفني ،والر ّد عليهم ،وألنّه لق ّوة
أدلّته كأنّه هو الكالم دون ما عدا ُه من العلوم ،كام يُقال لألقوى من الكالميني« :هذا هو
الكالم» ،وألنّه البتنائه عىل األدلّة القطعية املؤيّدة أكرثها باألدلّة السمع ّية ،كان هو أشد
ج ْرح ،وهذا
وتغلغل فيه ،فس ّمي بالكالم
ً
ريا يف القلب
ّ
املشتق من «ال َكلِم» وهو ال ُ
العلوم تأث ً
كالم القدماء»[[[.
اإلسالمي،
النص عىل طوله يلخّص لنا ويوضّ ح اشتقاقات مصطلح علم الكالم
إ ّن هذا
ّ
ّ
اإللهي ،وتارة لصناعة الكالم ،وتارة أخرى العتامد أهله عىل مت ّيز الكالم
فتارة من الكالم
ّ
علم ـ يف تقديرنا ـ إ ّن هذه التسويغات كلّها توفّرت
من لهو الحديث وغريه ،وهل ّم جراً ،
حص
يف املامرسة الكالميّة ،وإال فكيف ُع ّددت ؟ ،ليس من قبيل العبث أن ت ُورد لو مل تُ َّ
اإللهي
يف هذا ال ِعلم ،وبالجملة فل ِعلم الكالم ما يربهنه اشتقاق ًّيا ،وذلك ابتدا ًء من الكالم
ّ
وتوس ًعا نحو املنهج والوظيفة وطبيعة املامرسة التي مت ّيز بها العلم عن سائر العلوم
كأصل
ّ
واملشتغلني به وعليه.
يث من حيث املصطلح،
ابتدا ًء؛ إذا كان هناك دليل يربهن عىل وجود علم الكالم الرتا ّ
يث؟
يؤسسوا مصطلحهم الجديد علم الكالم الحدا ّ
فهل مث ّة ما يشفع للمتكلّمني الجدد بأن ّ
أين هي االشتقاقات األم ،أليس هذا العلم الذي يزعمون أنّه جديد ومنقطع الصلة مع القديم
يؤصل به؟ ،فنحن وبالنظر إىل املصطلحني يف الظاهر ،بالكاد نجد تطابقًا تا ًّما ،ما عدا
ّ
[[[ـ سعد الدين التفتازاين :رشح العقائد النسفيّة ،تقديم :مجلس املدينة العلميّة ،مكتبة املدينة للنرش ،ط،2
باكستان2012 ،م ،ص.53
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ين
مصطلح «الجديد» املزعوم ،وهنا نو ُّد أن نذكر تعريفًا للباحث
ّ
الهندي شبيل النعام ّ
بوصفه صاحب أ ّول مص ّنف يحمل مصطلح «علم الكالم الجديد» ،يقول« :لقد كان علم
الكالم القديم منصبًّا فقط عىل بحث العقائد اإلسالميّة؛ أل ّن املخالفني لإلسالم يف ذلك
العهد كانت اعرتاضاتهم تتعلّق بالعقائد ،ولكن يف الوقت الحارض يبحث يف الجوانب
أي دين عند األوروب ّيني ال تكون جديرة
التاريخ ّية ،والحضاريّة واألخالق ّية للدين .إ ّن عقائد ّ
باالعرتاض إىل هذا الح ّد ما مل تكن هذه املسائل قانون ّية وأخالق ّية ،ويف رأيهم أ ّن إباحة
ّ
أي دين ل ُهو أكرب دليل عىل بطالن هذا الدين.
تع ّدد الزوجات والطالق
والرق والجهاد يف ّ
بنا ًء عىل هذا سيت ّم بحث هذا النوع من املسائل يف علم الكالم ،وهذا الجزء بالكامل عن
علم الكالم الجديد»[[[.
ال ّ
بي من جهته مبتغى الكالم الجديد ،مقارنًا إيّاه باإلله ّيات الغرب ّية ،أو
ين ّ
شك أ ّن النعام ّ
ين مل يوضّ ح شيئًا هاهنا ما عدا أنّه
ما يس ّمى بالالهوت
املسيحي بالتحديد .إ ّن شبيل النعام ّ
ّ
دعا إىل تجديد املسائل فقط ،وهل بتجديد املسائل يتج ّدد العل ُم أم ويتط ّور أم يُصنع علم
جديد متا ًما؟ ،ال ب ّد من االنتباه إىل أ ّن مث ّة ٌ
فارق كبري بني الجديد والتَّجديد ،وهذا هو األساس
يث .يف الحقيقة يبدو أ ّن ظاهر
ّ
يف بناء مفهوم
يث عن علم الكالم الرتا ّ
مستقل للكالم الحدا ّ
ين« :ويف
ين هو مج ّرد دعوة للتجديد ال أكرث ،ويف كالمه ح ّ
جة ذلك ،قال النعام ّ
كالم النعام ّ
خاص ،والذين أخذنا عنهم علم
النهاية ،من الرضوري أن نذكر أسامء أولئك العلامء بشكل
ّ
ين،
يل ،وراغب األصفها ّ
الكالم ،وهم :أبو مسلم األصفها ّ
ين ،والقفال وابن حزم ،واإلمام الغزا ّ
يؤصل للكالم
وابن رشد واإلمام
ين ّ
ّ
يل الله الدهلوي» ،واملتأ ّمل يجد النعام ّ
الرازي ،وشاه و ّ
الجديد بعلم الكالم القديم ،بأن دعا املج ّددين إىل التأصيل باملتكلّمني األوائل ،كأمثال
ما ذكر ،وليس املتكلّمني فقط ،بل اتساع املسائل –حسبه -تستوجب التأصيل بالفالسفة
واملتص ّوفني وغريهم من العلامء الكبار ،وقد ذكر منهم ابن رشد والدهلوي.
إذًا ،إنّه ليس من اليسري ضبط مفهوم الكالم الجديد ،لكن من البساطة والبداهة أن نعتمد
حتّى عىل حكيم أو مؤ ّرخ لالستقصاء عن مفهوم علم الكالم القديم .فمن الحكامء ،قال
[[[ـ شبيل النعامين :علم الكالم الجديد ،ترجمة وتقديم :جالل السعيد الحفناوي ،مراجعة :السباعي محمد
القومي للرتجمة ،ط ،1القاهرة2012 ،م ،ص.182 181-
السباعي ،املركز
ّ
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الفارايب« :وصناعة الكالم ملكة يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي
رصح بها واضع امللة ،وتزييف ّ
كل ما خالفها باألقاويل»[[[ ،وعليه ،متّ ت كلامت الفارايب
ّ
يث يف اقتدار اإلنسان عىل االنتصار للعقيدة الحقّة الربهان ّية،
حص ِعلم ّية علم الكالم الرتا ّ
بأن َ
بي النسفي سلفًا ،-أ ّما عند
وتال ًيا تزييفه باقي العقائد الضالّة باألقاويل ،أي بالكالم -كام ّ
املؤ ّرخني فاملشهور هو اعتامد مفهوم ابن خلدون ،يقول« :إنّه علم يتض ّمن الحجاج عن
العقائد اإلميانية باألدلّة العقل ّية ،والر ّد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذهب
ح َّد -من جهته -علم الكالم بالنظر إىل
السلف وأهل الس ّنة»[[[ ،وهاهنا نستفيد أ ّن ابن خلدون َ
رصح بالغاية الدفاع ّية ،واألدلّة العقل ّية.
غايته ،وطبيعة أدلّته ،ف ّ
قياسا عىل هذه املفاهيم؟ أين هو الجديد؟ هل هناك
فأين هو مفهوم الكالم الجديد ً
قائل« :حتّى
الرفاعيً ،
أصل؟ هنا يجيب أحد املتكلّمني الجدد ،وهو عبد الجبار
ً
تجديد
ّ
هذه اللحظة ما زال هناك نقاش بني املهت ّمني حول هاتني املسألتني»[[[ أي مسألة التجديد
يف ماذا؟ ومن هو املج ّدد الذي يعني املتكلّم؟ .فبان إذًا أ ّن املتكلّمني الجدد يفضّ لون
الفكري لخلق مفهوم آخر
القطيعة مع مفهوم علم الكالم القديم ،وهذا ليتّسع لهم الج ّو
ّ
يستقي وجوده من اإلله ّيات املسيح ّية كنحو هذا التعريف لصاحبه مصطفى ملكيان ـ أحد
املتكلّمني الجدد ـ ،يقول« :إ ّن مفهوم الكالم الجديد باملعنى الذي نحمله نحن اإليران ّيني،
يف أذهاننا غري موجود يف أذهان الغرب ّيني ،أ ّما السبب يف قولنا بوجود كالم جديد فهو أ ّن
اإلسالمي توقّف عن النم ّو يف نقطة زمن ّية مع ّينة ،مل يتط ّور ( ،)...املسلمون أيضً ا
الكالم
ّ
حينام اطلعوا يف العرص الحارض عىل اإلله ّيات املسيح ّية ،تساءلوا :إذا كان هذا كال ًما ،فام
ذلك الذي كان لدينا قدميًا؟ ،وإذا كان ذلك كال ًما ،فام الذي نراه اليوم؟ ،ومن هنا عمدوا إىل
تصنيفات وتسميات وجدوها ممتعة ،فقالوا :إله ّيات تقليديّة ،أو كالم قديم ،وإله ّيات حديثة
أو كالم جديد ،وبالتايل فإ ّن تعبري «الكالم الجديد» ،ال يوجد إال يف ثقافتنا نحن املسلمني،
وخصوصا يف إيران حال ًّيا»[[[.
ً
العريب ،ط ،2مرص1949 ،م ،ص .108 - 107
[[[ـ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،تحقيق وتعليق :عثامن أمني ،دار الفكر
ّ
[[[ـ ابن خلدون :املقدّمة ،تحقيق :حامد أحمد الطاهر ،دارالفجر للرتاث ،ط ،1القاهرة2004 ،م ،ص.551
[[[ـ عبد الج ّبار الرفاعي :علم الكالم الجديد وفلسفة الدين ،دار الهادي ،ط ،1بريوت2002 ،م ،ص .25

[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،3علم الكالم الجديد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،ط،1
بغداد2016 ،م ،ص .458
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هذا ترصيح جرئ من أحد املهت ّمني بالكالم الجديد ،وقد ح َّده باإلله ّيات املسيح ّية،

قياسا عىل اإللهيّات املسيحيّة أو اليهوديّة ـ آنذاك ـ
ح َّد علم الكالم الرتا ّ
يث ً
نحن نتساءل :هل ُ

مثل ؟ ملاذا هذه التبع ّية للغرب؟ أليس هذا سب ًبا كاف ًيا لسفسطائ ّية الكالم الجديد؟ ،فلنئ نقول
ً

بتط ّور علم الكالم ومن ّو مسائله أقرب إىل املنطقيّة والعلميّة من أن نزعم أنّه مجرد إلهيّات
مسيح ّية بصبغة إسالم ّية ،ماذا يبقى لإلسالم بدخول املسيح ّية فيه؟ هنا يقول ملكيان م ّرة

أخرى« :إ ّن ما نطلق عليه اليوم يف إيران اسم الكالم الجديد ،هو بالضبط اإللهيّات املسيحيّة

الجديدة ،مع قليل من الجرح والتعديل ،الرامي إىل مطابقتها مع العقيدة اإلسالم ّية ( )...هذه
هي حقيقة ما يس ّمى حاليًّا يف محافلنا بالكالم الجديد ،إنّه يف الواقع اإللهيّات املسيحيّة

الخاصة
املعارصة ،وقد أخذت الصبغة املحلّ ّية ،وت ّم تطبيقها مع املسائل ،واإلشكال ّيات
ّ
بالثقافة اإلسالميّة عمو ًما ،واإلشكاليّات املطروحة يف إيران عىل وجه الخصوص»[[[.

وكل من يف صفِّه وشي َعته يريد الجمع بني العقيدتني املسيح ّية واإلسالم ّية،
كأن مبلكيان ّ
ّ

ين الصارخ أن نكلِّف إنسانًا بأن
يف ما يدعى بالكالم الجديد ،أليس من التناقض اإلميا ّ
وخاصة إذا تعلّق األمر بدينني ُعرف مسبقًا بالتعارض بني
يعتقد بعقيدتني يف اآلن نفسه؟
ّ
إلهيّتهام؟ هل ي ْقلِب الكالم الجديد الثالثة واح ًدا ؟ أليست عقيدة التثليث جوه ًرا يف أصول
اإلله ّيات املسيح ّية؟ ث ّم ملاذا التكلّف يف إيراد املصطلح؟ ملاذا ال يُطلق مصطلح فلسفة

يب يف األ ّول ،وقد تناولت اإللهيّات بنوع
الدين وينتهي األمر؟ عىل ّ
األقل الفلسفة منشؤها غر ّ

من العقالن ّية كام يزعم املتكلمون الجدد اآلن؟ إ ّن القول بالجمع بني العقائد مع االحتفاظ

يل وال الوجدان
باإلميان بعقيدة واحدة ،هو نوع من السفسطة التي ال يقبلها املنطق العق ّ
ين ،وبالجملة بان مع هذه العبارات وما تحمل من معاين وإشارات ،أ ّن علم الكالم
اإلميا ّ

يل املفهوم وواضح التعريف ،أ ّما الكالم الجديد فمفهومه ُمشكل ومامري ،فيه
الرتا ّ
يث ج ّ
من الغموض ما يحمله محمل السفسطة ،وبالتايل ميكن القول إ ّن الكالم الجديد ليس

أصل؟ هذا ما
ً
ينفرد مبفهوم واضح ،واليشء الذي يفتقر إىل مفهوم يوضّ حه هل هو موجود

سنعمد إىل توضيحه ـ بعون الله ـ.
[[[ـ املرجع نفسه ،ص .459
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يث ،واالفتقار إليه يف
 - 2محدّ د املوضوع :موضوع الكَال َم ْي؛ بني االستقالل به يف الرتا ّ
يث:
الحدا ّ
لكل علم موضوع ،وإ ّن موضوع علم الكالم هو العقائد اإلميانيّة عىل جملتها« ،إذ
إ ّن ّ
به تتاميز العلوم ،وهو املعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينيّة ت َعلُّقًا قريبًا أو بعي ًدا،
وقيل :هو ذات الله – تعاىل-؛ إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله يف الدنيا كحدوث العامل،
[[[
ويف اآلخر كالحرش وأحكامه فيهام كبعث الرسول ونصب اإلمام ،والثواب والعقاب»
النص :أ ّن علم الكالم يدور البحث فيه ،عىل ما يعتقده اإلنسان يف
وبالتايل نستفيد من هذا
ّ
الدين ،معا ًدا ومعاشً ا ،فاملعاش كاإلميان بالتوحيد واألنبياء والرسائل ،واملالئكة وغريها
من املسائل األصل ّية يف الدين ،مع عقيدة اإلمامة كأصل عند فرقة الشيعة ،وأ ّما امل َعاد
فالبحث يف السمع ّيات من القول بالجنان والنريان ،وغريها من أخبار الجزاء إ ْن يف الشقاوة
أو يف النعيم ،والتي نزلت أنباؤها يف الكتب السامويّة ونُقلت عن أقاويل األنبياء .ويف
َ
الرسول يف القرآن الحكيم ،وتاليًا األخبار الصحيحة
اإلسالمي ،العقيدة هي ما آىت الله
ديننا
ّ
النبي .
الواردة واملنقولة عن ّ
يث هو ذات الله ـ تعاىل ـ وصفاته بالدرجة
وعليه ،فموضوع علم الكالم األصيل والرتا ّ

األوىل ،أو ما يطلق عليه مببحث «التوحيد» ،ث ّم النب ّوة وما ال ّ
تنفك عنه من أساس ّيات ،ومنها:

امللَك ،ومسألة الوحي ،والعصمة وغريها ،ث ّم يأيت املعاد كمسألة جوهريّة يف علم الكالم
يث ،وما يتّصل به من مقوالت ،كالخلود والج ّنة والنار والرصاط والجزاء والقرب وسؤاله
الرتا ّ

وهكذا ،أ ّما اإلمامة فتأيت عقيدة أصل ّية عند فرقة الشيعة ،وفرع ّية عند سائر الفرق اإلسالم ّية.
ين لإلثبات ،وسائر
إ ّن موضوع علم الكالم ـ بالجملة ـ هو العقيدة اإلسالم ّية كأصل إميا ّ
العقائد كلواحق إميان ّية لإلبطال.

تسليم بعقيدة التوحيد
يث هو العقائد اإلميانيّة،
إذًا ُعلم أ ّن موضوع علم الكالم الرتا ّ
ً
اإلسالم ّية وإثبات ًا لها ،وكف ًرا بباقي العقائد وإبطالً لها ،فام هو يا ترى موضوع الكالم الجديد

يث؟ هنا يُزعم أ ّن «شساعة وضخامة الشبهات وحداثتها أ ّدت إىل اتساع الكالم
أو الحدا ّ
[[[ـ اإليجي عبد الرحمن :املواقف يف علم الكالم ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،ص .7
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خاص لها ،الكالم الجديد يف عرصنا الحارض ال يشتمل
الجديد ،لذلك ال ميكن وضع إطار
ّ

فقط عىل القضايا االعتقاديّة ،بل يتع ّدى ذلك إىل القضايا األخالقيّة واالجتامعيّة ،والثقافيّة،

والسياس ّية ،ويعتني بأصولها ،ولوازمها»[[[ ،فيعني الباحث هاهنا أ ّن الكالم الجديد يزيد عىل
الرئييس الذي هو العقائد اإلميانيّة يف علم الكالم القديم ،مواضيع أخرى ُمورِثة
املوضوع
ّ

للشبهات كحداثة أسئلة القضايا األخالق ّية ،واالجتامع ّية والسياس ّية والثقاف ّية وغريها ،بهذا

تتّسع دائرة الكالم الجديد أكرث من دائرة الكالم القديم ،وتتعاظم مسؤوليّة املتكلّم املعارص
يث ،هذا -بالجملة -تقرير موضوع الكالم الجديد.
عن مسؤول ّية املتكلّم الرتا ّ

لكن ،أليس من الجناية الفكريّة أن يزعم قوم ب ِعلْميّة ِعلْم يقتات يف موضوعه عىل
موضوعات سائر العلوم؟ أمل تكن القضايا األخالق ّية مطروحة يف علم الكالم القديم ،يف

بغض
أفعال العباد أهو يخلقها أم الله –تعاىل -يخلقها؟ واملسؤوليّة والجزاء وغريها؟ ،هذا
ّ
النظر أ ّن تقرير الباحث أعاله املقصود منه تلك القضايا األخالق ّية املحدثة والتي مل يكن

للناس بها عه ٌد ،ث ّم إ ْن كان الكالم الجديد سيتّخذها موضو ًعا؟ فامذا يدرس علم األخالق،

أو فلسفة األخالق؟ أليست فر ًعا قامئًا بذاته ،برصف النظر عن انشطاره عن الفلسفة إال أنّه

ميدان موضوعه القيمة األخالقيّة كيف هي؟ وكيف ينبغي أن تكون؟ ،وباألحرى تس ّمى علم

درسها من زاوية
القيم األخالق ّية؛ وعندما يدرس املتكلّم املج ّدد القضايا األخالق ّية ،إ ْن َ
دينيّة ،فليس هذا بجديد ،كون املتكلّمني األوائل سبقوه إليها وله أن يعود ويقرأ تراثهم الذي
ال يخلو من الكالم يف أفعال العباد خريها ورشها وما ينج ّر عنها معاشً ا ومعا ًدا ،وإن درسها

من زاوية فلسفيّة فهذا من اختصاص الفلسفة األخالقيّة.

ث ّم يواصل الباحث فيقول ،بتوسع دائرة الكالم الجديد إىل القضايا االجتامعيّة ،ولكن

ما هو العمل الذي يبقى لعامل االجتامع؟ أليست من اختصاصاته؟ ،وقد ت ُورث الشبهة

الديني ،واألمر نفسه
الديني ،لكن يكون هذا موضوع عامل االجتامع
بإصباغها املنطق
ّ
ّ
األقل من عمل فيلسوف السياسة،
ّ
للقضايا السياس ّية ،هي من شأن علم السياسة ،أو عىل
[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين :1متهيد لدراسة فلسفة الدين ،مركز دراسات فلسفة الدين،
ط ،1بغداد2014 ،م ،ص .297
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الحقيقي ،فريتفع الزعم وتُف ّند الدعوى بوجود موضوع
كل قض ّية إىل ميدانها
وهكذا ت ُسند ّ
ّ
زعم عن دائرة علم الكالم القديم.
للكالم الجديد يتّسع ً

يث يفتقر إىل موضوع يدور حوله ،ويتناول مسائله
بهذا التوضيح ،نستنتج أ ّن الكالم الحدا ّ
يث ،وإذا كان ذلك فإنّه يبقى من الحكمة
بصفة مستقلّة متا ًما كام كان علم الكالم الرتا ّ
األقل
ّ
الوسط ّية أن يُستبدل مصطلح الكالم الجديد مبصطلح آخر هو فلسفة الدين ،عىل
َ

لوروده من الحضارة الغربيّة من جهة ولتناسبه مع املسائل املطروحة ،كقضايا األخالق
والسياسة واالجتامع والثقافة وغريها من جهة أخرى ،ففيلسوف الدين يتناول هذه املسائل
من زاوية دين ّية وال تقع الشبهة بينه وبني عمل املتكلّم؛ إذ الفلسفة يف األصل أوسع من
ميا ،ولعلّها اآلن كذلك ،فبدل ما يُقحم أصحاب الكالم الجديد أنفسهم يف
علم الكالم قد ً
ظل يتمتّع باالستقالليّة يف املوضوع ،يضطلعون إىل مقاربة
إسالمي أصيل ّ
سفسطة مصطلح
ّ
أي علم هو ينشأ شيئًا
مفاهيميّة مؤ ّداها النظر إىل املوضوع واملناهج املستعلمة ملعرفة ّ
فشيئًا« .إ ّن فلسفة الدين تشري إىل القضايا األساس ّية للدين ،والتي بحثها الفالسفة ،من قبيل:
رش ،قضايا علم املعرفة ،بعض
األبحاث املتعلّقة بوجود الله تعاىل ،ذاته وصفاته ،قض ّية ال ّ
القضايا املتّصلة باألخالق ،والتعاليم الدينيّة ،بعض التساؤالت حول النشاطات الدينيّة
الخاصة ،مثل:
والتص ّوف ،ونظريّات يف باب اللغة الدينيّة ،ونظريّات حول املبادئ الدينيّة
ّ
مستقل للكالم
ّ
مبدأ املعاد ،والتثليث يف املسيح ّية»[[[ .فبان إذًا أ ّن دعوى وجود موضوع

يث هي دعوى ال برهان عليها ليت ّم التصديق بها ،وطاملا األمر هكذا فإ ّن الكالم
الجديد والحدا ّ
الجديد يفتقر -إىل ح ّد اآلن -إىل مقولتني تربهنان ِعلْ ِميّته :املفهوم الواضح ،واملوضوع
املستقل ،يف الوقت الذي متتّع الكالم القديم بجالء املفهوم واسقالل املوضوع.
ّ
يث.
يث ،والدَّ خَالة يف الكالم الحدا ّ
صالة يف علم الكالم الرتا ّ
حدِّ د املنهج :بني األَ َ
ُ - 3م َ
يل ،وبهذا اشت ّد الرصاع بينهم وبني
ظل املتكلّمون األوائل
لقد ّ
ّ
يتوسلون باملنهج العق ّ
غريهم من الفرق اإلسالم ّية املتب ّنية ملسلّمة النقل وتال ًيا املناقضة يف سائر األحوال لجعل
العقل هو الحاكم واألساس يف فهم النقل وتأويله ،وهنا يقول ابن خلدون مح ّد ًدا منهج
[[[ـ عبد الج ّبار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين :1متهيد لدراسة فلسفة الدين ،مرجع سابق ،ص .262
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علامء الكالم ودواعي استدالالتهم« :إنّه علم يتض ّمن ِ
جاج عن العقائد اإلميان ّية باألدلّة
الح َ
العقل ّية ،والر ّد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذهب السلف وأهل الس ّنة»[[[،
ويف هذا التعريف يتّضح أ ّن ابن خلدون أشار إىل مح ّددات منهجيّة ،وهيِ :
جاج ،واألدلّة
الح َ
العقل ّية ،وال َّر ّدِ ،
جاج «ال يعني الربهنة عىل صدق إثبات ما ،أو إظهار الطابع الصحيح
فالح َ
الستدالل ما من وجهة نظر منطق ّية»[[[.
وبالجملة ح َّدد املتكلّمون منهجهم يف ِ
يل وإيراد األدلّة ،وقد بلغ هذا ذروته
الحجاج العق ّ
يف نحو
يف املناظرة .وطاملا أ ّن ّ
لكل علم آليّة منهجيّة يتّخذها يف مساره البنا ّ
يئ واملعر ّ
بلوغ مقاصده وغاياته ،وما دام املدار هاهنا عىل املوضوعات ال َعقديّة -كام بيَّنا سلفًا-
توسل يف ذلك بطرق تتالءم وطبيعة املوضوع ،إذ املنهج ّية تشتغل من الدرجة
فسوف يُ ّ
أخص املناهج
نتوصل إىل أ ّن
ألي علْم ،بغية الوصول إىل معارف هذا العلم[[[ ،وبهذا
ّ
ّ
الثانية ّ
الكالميّة هي تلك التي يلِج أصحابها مبارشة إىل املامرسة اللغويّة املتضايفة واملتوازية مع
يل ـ كام اتضح ـ أبرز هذه املناهج بحكم ابتنائه عىل
القواعد املنطقيّة ،ويُع ُّد املنهج الجد ّ
الفعال ّية الكالم ّية اللفظ ّية من جهة ،وتال ًيا بحكم تع ّرضه للمقايسة املنطق ّية أثناء املامرسة
بني املتكلّمني املتجادلني من جهة أخرى ،ويُربهن عىل ذلك مبظهر م َّيز املامرسة الكالم ّية
اإلسالميّة عن غريها من املامرسات املعرفيّة األخرى ،وهي املناظرة.
كل ما يراه ببصريته ،أو هي إقبال
واملناظرة هي املباحثة واملباراة يف النظر واستحضار ّ
ّ
جة ،وهي املفاوضة عىل سبيل الجدل[[[ ،فام نلتمسه اآلن هو
كل واحد عىل اآلخر بامل ُحا َّ
الحق
كل طرف بات ّباع
أ ّن املناظرة هي محاورة عميقة بني شخصني أو بني فرقتني ،مع التزام ّ
ّ
كل ُم ِ
جة الدامغة حتى ولو كانت من إنتاج الخصم
والصواب ،ومبعنى آخر انقياد ّ
ناظر للح ّ
الحق أو
املفحم ،وبالتايل فاملناظرة هي مامرسة منهجيّة تتطلّب من املتخاصمني إظهار
ّ
[[[ـ ابن خلدون :مصدر سابق ،ص.551

[[[ـ حمو النقاري :التحاجج ،منشورات كلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بالرباط ،ط ،1الدار البيضاء2006 ،م ،ص .56

اإلسالمي ،دراسة يف القواعد املنهجيّة ،ترجمة :حسنني الجمَّل ،مركز الحضارة
[[[ـ رضا برنجكار :علم الكالم
ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .38
لتمنية الفكر
ّ

[[[ـ محمد قامئي وآخرون ،معجم املصطلحات الكالميّة ،املجلّد الثاين ،مجمع البحوث اإلسالميّة ،إيران ،مادّة:
املناظرة ،ص.326
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تأجيل الجدل واملخاصمة إىل وقت آخر ،ث ّم إنّها توجب مستوى معرف ًيا من الجانبني لتجعل
جة واالنتصار يف األخري للمفحم وات ّباع دعواه.
جة بالح ّ
السامعني شاهدين عىل قرع الح ّ
يث مبنهجه جليًّا يف منهج املناظرة العقديّة« ،ومل ّا كان غرض
بهذا ،برز علم الكالم الرتا ّ
ح ّددت لها رشوط عا ّمة ،هي كاآليت:
املناظرة أو البحث هو إظهار الصواب ،فقد ُ
أ -ال ب ّد لها من جانبني.
ب -ال ب ّد لها من دعوى.
ج -ال ب ّد لها من مآل يكون بعجز أحد الجانبني.
ّ
ٍّ
د-
الحدايث ،أين هو املنهج
«لكل من الجانبني آداب ووظائف»[[[ ،ويف منهج الكالم
التناظري وآدابه؟
ّ
التناظري األصيل يف املامرسة الكالم ّية الرتاث ّية إىل
يف الحقيقة ،لقد تح ّول املنهج
ّ
لحل إشكاالت املؤمن املسلم يف
مناهج جديدة عديدة ،ي ّدعي أصحابها أنّها األنسب ّ
العامل املعارص ،وال س ّيام تلك املناهج التي تتعلّق بقراءة النصوص الدين ّية« ،أ ّما املنهج
كل دين ،وبإمكانه أن يساهم يف
التاريخي فهو بدوره يكشف عن مسرية تك ّون ّ
يت
الظاهرا ّ
ّ
عمل ّية تفكيك ذات ّيات الدين عن عرض ّياته ،واإلسالم بوصفه قراءة يستفيد من هذه العلوم
يئ
واملعارف ،ويف الحقيقة إ ّن اإلسالم بوصفه قراءة يحصل عىل توضيح
ّ
ترميزي وسيميا ّ
من النصوص الدين ّية»[[[ ،هذه املناهج الغرب ّية ُ
املسلِّ َمة بتع ّدد القراءات للنصوص ،أ ّدت إىل
كل املتديّنني يف معتقدهم.
ميالد فكرة التع ّدديّة الدين ّية ،والتي يرى أصحابها بفرض ّية أح ّق ّية ّ
نص -يحتمل عند القارئ أكرث من
أي ّيعتقد املتكلّمون الجدد أنّه ال أحد ينكر أ ّن النص ُّ
معنى واحد ،فام بالك عندما يتع ّدد ال ُق َّراء؟؛ إذ كلّام تع َّدد ال ُق ّراء تع ّددت القراءات وتن ّوعت
بي جون هيك أنّه يف حال ما تقوله
التأويالت ،وهذه ـ أيضً ا ـ ُس ّنة يف البرشيّة ،أو كام َّ

ّ
العريب ،ط ،2بريوت2000 ،م ،ص .74
الثقايف
[[[ـ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز
ّ

العريب ،ط،1
مؤسسة االنتشار
ّ
[[[ـ محمد مجتهد الشبسرتي :نقد القراءة الرسميّة للدين ،ترجمة :أحمد القبانجيّ ،
بريوت2013 ،م ،ص .278 - 277
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املسيح ّية صحيح فال يُفرض ذلك عىل اآلخرين من املتديّنني .فهي بالطبيعة ال تقف عند
حد ،ليس فقط يف النصوص ،بل يف الطبيعة كذلك ،ونحن نرى أ ّن القوانني
فهم واحد مو ّ
السائدة يف زمن ما ت ّم تعديلها أو تبديلها متا ًما ،وفيها ما ت ّم دحضه ،وفيها ما بقي عىل شاكلته
األوىل وهكذا ،إذن فالفُهوم -يف اعتقاد رسوش -متع ّددة وس ّيالة ،وهذا املبنى استند فيه
كل دين ميثّل تاريخ تفسريه وفهومه،
إىل نظريّته القبض والبسط يف الرشيعة ،وأورد فيه أ ّن ّ
فاإلسالم يعني تاريخ التفاسري والرشوح التي صدرت عن اإلسالم ،واملسيح ّية تعني تاريخ
التفاسري التي صدرت عنها وهكذا[[[ .ال ّ
شك أ ّن هذه األقاويل هي املؤ ّدية إىل مزالق منهجيّة
وقع فيها املتكلّم املعارص ،وال س ّيام التعميامت عن إعجاب املفكّر بإبداعاته املزعومة،
وأخذ وجوه اليشء دون كنهه ،والخلط بني الدليل والعلّة ،واملزج بني الواقع وتفسريه[[[.
يث الجديد.
هذه سفسطات واضحة عند معتنقي نظريّة الكالم الحاد ّ
يتوسلون باملناهج املعرفيّة الغربيّة لنهضة
هذه مجمل دعاوى املتكلّمني الحداثيّني ،فهم ّ
كالم جديد ،وقد قاربوا مسعاهم هذا مبا أمثرت اإللهيّات املسيحيّة املعارصة من أسس
الهريمينوطيقي ،إ ِذ
يئ -املنهج
ً
ولعل أبرزها
ّ
ومناهج،
فضل عن املنهج الظاهرايتّ والسيميا ّّ
حي ،تنبعث حياته وتتج ّدد كلّام تج ّددت
تؤش إىل أ ّن
«الهريمينوطيقا ّ
ّ
النص املق ّدس كائن ّ
النص من حمولة التفسري ،التاريخيّة التي ينوء بثقلها ،وتحجبه عن
قراءته ،إنّها محاولة لتحرير ّ
التواصل مع العرص الجديد ،وعتقه من سجون السياقات الثقافيّة واالجتامعيّة ،واالقتصاديّة
الخاصة ،بعد أن انغلقت عىل نفسها،
والسياس ّية ،التي ك َّبلته بفهمها ومرشوط ّياتها التاريخ ّية
ّ
بنحو أمست تك ّرر الفهم ذاته الذي يحيك ثقافة مل يعد إنسانها يوجد اليوم ،ومل تعد وقائع
حياته املختلفة حارضة»[[[.
جا
بالرغم من منطقيّة هذا الكالم إال أنّه مل يشفع للكالم الجديد بأن يصنع لنفسه منه ً
[[[ـ عبد الكريم رسوش :الرصاطات املستقيمة ،ترجمة :أحمد القبانجي ،منشورات الجمل ،ط ،1بريوت،
2009م ،ص .14

[[[ـ أحد قرامليك :الهندسة املعرفيّة للكالم الجديد ،ترجمة :حيدر نجف وحسن العمري ،مراجعة :عبد الجبار
الرفاعي ،دار الهادي ،ط ،1بريوت2002 ،م ،ص .161
ّ

الديني للعامل ،مركز دراسات
[[[ـ عبد الجبّار الرفاعي وآخرون :موسوعة فلسفة الدين ،4الهريمينوطيقا والتفسري
ّ
فلسفة الدين ،ط ،1بغداد2017 ،م ،ص .8
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أو مناهج مستقلّة عن املناهج الغرب ّية املعارصة ،فالتقليد ومنطق االنتامء ظاهران يف
مقاالت املتكلّمني الجدد .إ ّن املناهج التي قالوا بها هي فلسف ّية أكرث منها دين ّية ،نشأت مع
يبق للمتكلّمني املعارصين دعاوى
فلسفة اللغة التي من جنسها لغة النصوص الدينيّة ،فلم َ
يتوسلون به يف علمهم املزعوم ،وبنا ًء عىل سفسطائ ّية
يل
ّ
مربهنة تثبت وجود منهج ج ّ
يث
املفهوم واملوضوع ،تكون النتيجة سفسطائ ّية املنهج؛ أل ّن املنهج يف علم الكالم الرتا ّ
يل امل ُت ّوج باملناظرة العقديّة ،أ ّما املنهج يف الكالم
ّ
موجود
يل العق ّ
يتجل يف املنهج الجد ّ
يتجل يف التع ّدديّة الدينيّة وال يف غريها من املسائل؛ وهذا بسبب
ّ
يث فمفقود ،ال
الحدا ّ
ميل هذه املسائل إىل الفلسف ّيات من جهة ،ومحاكاة املتكلّمني الجدد ملقاالت الالهوت ّيني
املسيح ّيني من جهة أخرى ،فأين االستقالل هنا؟
يث ،وقُصور املقاصد يف
ُ - 4محدِّ ُد الغاية :بني املعرفة والدفاع يف علم الكالم الرتا ّ
الكالم الجديد.
إ ّن الغاية األوىل التي ابتغاها املتكلّمون هي معرفة حقيقة واجب الوجود وصفاته وأفعاله
وما يجب –تعاىل -يف حقّه ،وما يستحيل؛ أل ّن «البديهة حاكمة برشف وعل ّو شأنه ،ال ّ
شك
أ ّن رشف العلم تابع لرشف املعلوم ،ومل ّا كان الغرض األقىص من هذا الف ّن معرفة الله تعاىل
وصفاته وكيف ّية أفعاله ،وتأثرياته ،والبحث عن رسله وأوصيائهم ،وأحوال النفس واملعاد،
خصوصا ،وواجب الوجود تعاىل أرشف املوجودات ،فال ِعلم به
وهذه أرشف املطالب
ً
أشف العلوم»[[[ ،إذًا بان أ ّن غاية علم الكالم القصوى هي الوقوف عىل حقيقة املعبود
ْ
وبحق ،وما يأمر به وينهى ،ث ّم معرفة أنباء غيبه عن رسله وأنبيائه والنفس وحالها
الحق
ّ
ّ
يث ،وهي املطالب
يف املعاد ،واإلمام ووجوبهّ ،
كل هذه تجمل لنا غاية علم الكالم الرتا ّ
القصوى التي يقصدها املتكلّم.
هذه الغايات ينبغي ابتداء التفاين يف معرفتها ولكن مع الدفاع عنها ض ّد الخصوم املعاندين
من باقي األديان األخرى وامللل الضالّة ،وهذه هي الغاية األخرى التي م ّيزت املامرسة
املسلّم بها إميان ًّيا ،والوقوف
الكالم ّية عند املتكلّم ،إنّها الغاية ال ّدفاع ّية عن أصول الدين
َ

مؤسسة اإلمام الصادق ،ط ،2قم ،إيران،
ل :نهاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :فاضل عرفانّ ،
[[[ـ العلّمة الح ّ ّ
1430هـ.ق ،ص .7 - 6
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كل املخالفني ومحاججتهم باملناظرة املحتكمة إىل املبادئ العقل ّية واملنطق ّية التي
ض ّد ّ
يب ،بقوله:
يتساوى فيها ّ
كل أهل النظر ،وقد نستفيد حكمة الهويّة الدفاع ّية يف تعريف الفارا ّ
رصح بها
«وصناعة الكالم ملكة يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي ّ
[[[
الفارايب
ص أبو نرص
واضع امللّة ،وتزييف ّ
ّ
كل ما خالفها باألقاويل»  ،يف هذا التعريف ح َ
حدَّهُ بهويّة الدفاع.
الغاية من علم الكالم يف نرصة األراء واألفعال ،ف َ
يث يف معرفة ذات الله –تعاىل-
اآلن وإذا تح ّددت الغاية والهدف من علم الكالم الرتا ّ
وصفاته ،وما يجري مجرى مبحث التوحيد من مقوالت ،والنب ّوة ،واملعاد ،واإلمامة ،بوصفها
العلم املح ّدد برشف املعلوم ،ث ّم تاليًا الدفاع عن هذه األصول ،فام هي غاية الكالم الجديد؟
يف حقيقة األمر كانت الغاية من الكالم الجديد إصابة املسائل املحدثة وإعادة طرح
املسائل الجديدة ،ووضعها عىل بساط البحث ،ومن هذه املسائل ،معالجة النظريّات
التي تحاول تفسري «منشأ الدين ،وإعادة النظر يف املسائل الكالم ّية القدمية ،مثل :الوحي
واإللهام ،وأدلّة إثبات وجود الله ،واإلمامة والقيادة ،ومعالجتها عىل ضوء ما استج ّد من
شبهات وإشكال ّيات»[[[ .إ ّن هذا الزعم مردود يف أصله ،كون الغاية من تحديث املسائل هي
ريا أفصح؛ ليس مث ّة كالم جديد ،بل مث ّة
بالقياس إىل تج ّدد العلم وتط ّوره ،أو إ ّن شئت تعب ً
«والحق
تجديد للكالم ،والتجديد هو لون آخر تأخذه تلك املسائل القدمية فقط ال أكرث،
ّ
أنّنا إذا انتهينا إىل اضطالع علم الكالم ببيان املعتقدات الدينيّة وإثباتها والدفاع عنها ،فال
للتقليدي»[[[.
محيص من ع ِّد الكالم الجديد استمرا ًرا
ّ
يث اليوم هي اشرتاكها بالتطابق والتامثل مع الكالم القديم،
إ ّن ما يف ّند غائ ّية الكالم الحدا ّ
حتّى وإن أنكر املتكلّمون الجدد ،أي حتى لو أنكروا الهويّة الدفاع ّية واالختصاص يف
خاص ّية البحث يف
معرفة جوهر الدين وم ّمن يصدر؟ «بيد أ ّن ما يطبع الكالم الجديد إنّ ا هو
ّ
[[[ـ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،مصدر سابق ،ص .108 - 107

[[[ـ حسن يوسفيان :دراسات يف علم الكالم الجديد ،ترجمة :محمد حسن زراقط ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي ،ط ،1بريوت2016 ،م ،ص .35
ّ

اإلسالمي املعارص ،ترجمة :محمد حسني الواسطي ،دار الكفيل للطباعة
[[[ـ عبد الحسني خرسوبناه :الكالم
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية ،العراق2016 ،م ،ص .26
والنرش ،ط ،1املركز
ّ
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كل من يصل إىل نتيجة عن تلك النتيجة
املعتقد ال الدفاع عنه ،وهذا ال مينع من أن يدافع ّ
توصل إليها ( ،)...ونحن نفرتض -وهو افرتاض صحيح -أ ّن تغيريات طرأت عىل علم
التي ّ
الكالم ليس يف حدود املسائل واملفردات فحسب ،وإنّ ا أيضً ا يف دائرة األسلوب واملنهج،
ربر استحداث علم جديد»[[[.
لكن هذا كلّه ال ي ّ
لهذه األسباب ت ُ َع ُّد الغاية من الكالم الجديد متخلخلة املقاصد ،إذا ما قورنت بالغاية يف
يث ووضوح معاملها يف معرفة أرشف موجود وأوحد معبود ،والدفاع عن
علم الكالم الرتا ّ
أصول الدين املسلَّم بها عقديًّا وإميانيًّا ،وبالجملة ،وبعد الوقوف عىل حقيقة الكالم الجديد
من حيث غموض مفهومه ،وتبعيّة موضوعه ،وتع ّدديّة مناهجه ،وتهافت غايته ،ماذا يبقى
من وجود لهذا الكالم؟ إنّه يف الحقيقة مج ّرد دراسات جريئة ،يزعم أصحابها بتأسيس علم
وبكل عقالن ّية
ّ
فبكل روح علم ّية،
ّ
علم،
جديد ،لكن وبافتقاره إىل األسس التي تقيم العلم ً
يث ،أ ّما من ادعى أ ّن مث ّة كال ًما جدي ًدا ،فكالمه
موضوعيّة ،ال وجود للكالم إال الكالم الرتا ّ
سفسطة ،وال ميكن للسفسطة أن تبلغ مبلغ العلم ،متا ًما كام يقرص الكالم الجديد املزعوم
يث األصيل؛ الذي م َّيزتْه الروح الحواريّة أو املناظرة ،ويف هذا
اليوم أن يبلغ منزلة الكالم الرتا ّ
قول لـ طه عبد الرحمن يف كتابه «يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم»؛
املعرض نورد ً
تجديد علم الكالم ،وليس الكالم الجديد ،يقول« :فال ميكن أن ننفصل عن املامرسة
خاصة أصبحت ت ُع ّد اليوم عنوانًا عىل وعي
الخاصة برتاثنا؛ أل ّن للحوار فضائل
الحواريّة
ّ
ّ
ّ
الرتايث ،وما أحوج املتكلّمني الجدد
حا لعلم الكالم
األ ّمة وتق ّدمها»[[[ .وليس الحوار إال رو ً
إليه اليوم.
 خاتمة(:مجمل النت�اجئ):يسعنا يف هذا املقام أن نق ّدم جملة
بعد هذه املحاولة -عىل تواضعها
العلمي وبساطتهاَ -
ّ
من االستنتاجات تس ّهل عىل القارئ ما قيل يف منت الدراسة ،ويف حدود هذا ارتأينا أن
تبي الغاية من البحث.
نستجمع نتائج موجزة العبارة ،ويف اآلن نفسه ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت،
[[[ـ العقالن ّية اإلسالم ّية والكالم الجديد ،مجموعة من الباحثني ،مركز الحضارة لتنمية الفكر
ّ
2008م ،ص .26-25

[[[ـ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .20
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التصديقي
والسفسطة ،إذ ال ِعلْم -منطق ًّيا -يكتمل بالربهان
ـ ابتدا ًء ،مث ّة متييز بني العلم ّ
ّ
ري ،وأ ّما ما عداه من أقاويل فإنّها تجري مجرى الظ ّن والسفسطة ،وعليه يكون
واليقني التص ّو ّ
املميّز األكرب بني العلم والسفسطة هو الربهان واليقني.
كل ِعلْم بح ِّده (مفهومه) وموضوعه ومنهجه ،وغايته ،وقد ثبتت يف علم الكالم
ـ يُعرف ّ
يث ،وبثبوتها يف األ ّول برهان ل ِعلْم ّيته ،وبتعذّرها
يث ،وتعذّرت يف الكالم الجديد الحدا ّ
الرتا ّ
يف اآلخر إشارة بظ ّن ّيته وسفسطائ ّيته.
يث،
ـ هناك بعض املحاوالت يزعم أصحابها باالنفصال عن علم الكالم القديم الرتا ّ
يستقل بأضالعه املنهجيّة واملعرفيّة ،لك ّن هذه املحاوالت زادت من
ّ
وتأسيس كالم جديد
الظ ّن ّية والسفسطة ،وهذا بسبب اقتيات هذا الكالم املح َدث عىل مواضيع العلوم األخرى
ومناهجها ،وهو األمر الذي أشكل طبيعته أكرث ،ودعا البعض إىل إبدال مصطلحه بفلسفة
الدين.
يث ،أمل ت َر كيف عجز
يث قد بلغ من ال ِعلْم ّية ما عجز عنه الكالم الحدا ّ
ـ إ ّن علم الكالم الرتا ّ
خاص به؟ أمل تقرأ كيف نحتوه من الكالم األ ّول القديم؟ إنّها
أصحابه عن نحت مصطلح
ّ
اإلسالمي؛ إىل علم الكالم األصيل بأن يُصنع منه املصطلح
التبع ّية بوجهيها ،تارة إىل الرتاث
ّ
جه إىل الحداثة الغرب ّية وما أنتجت من مناهج
ويضاف إليه مصطلح الجديد ،وتارة بالتو ّ
متعلّقة بأديانها لالقتيات منها ،وكأ ّن الكالم الجديد يريد أن يصنع وجوده عىل ما ق َّدمته
العلوم الرتاثيّة اإلسالميّة والفلسفات الغربيّة اليوم.
ـ ويف األخري؛ لعلّنا حاولنا أن نربهن من خالل األسباب األربعة ب ِعلْميّة الكالم القديم،
يث باملفهوم
يث الجديد وسفسطائ ّيته ،واألسباب هي امتياز الكالم الرتا ّ
وظ ّن ّية الكالم الحدا ّ
واملوضوع واملنهج والغاية ،ومن مث ّة أصالته واستقالله ،وافتقارها يف الكالم الجديد،
وعليه دخالته وتبعيّته.
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