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ّ
امللخص
اإلسالمي هو ف ّن البحث يف العقائد اإلميان ّية ،دفاعاً وإقناعاً،
علم الكالم
ّ
العقدي الباحث يف اإلله ّيات والنب ّوات والسمع ّيات،
وهو املتم ّيز باملوضوع
ّ
وقد تكَ َّرمت الحضارة اإلسالم ّية بإنتاج املتكلّمني تكرميا كبرياً ،ولكن اليوم
وبعد تكاثر الشبهات حول اإلسالم واملسلمني ،أضحى سؤال تجديد علم الكالم
أي وقت مىض.
فريضة عىل علامء األ ّمة أكرثمن ّ

الكلمات املفتاحية

ّ
ّ
ّ
اجلديل}
اإليماني�ة ،املناظرة ،املنهج
{جتديد علم الكالم ،املتكلمون ،العقائد
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ILM-KALAM Renewal, MOTAKALIMINES, Doctrine
Faiths, Debate, the Method Argumenta 
Dr _ Sami Snouci
Abstract 

Islamic ILM-KALAM is the art of researching faiths, defense, and
persuasion, and is distinguished by the doctrinal subject whom it
researches in divinity, prophecies, and hearings. Islamic civilization has been honored by producing MOTAKALIMINES (speakers) with great honor, but today, after some suspicions concerning
Islam and Muslims, the question of renewing ILM-KALAM is an
obligatory task for the nation scientists than ever before.
Keywords: Renewing ILM-KALAM, MOTAKALIMINES, doctrine beliefs, debate, dialectic method 
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ّ
مقدمة:
ن تحــت
ـي املعــارص بعــن البصــرة ،ألفينــا ُه ي ـ ّ
لــن تأ ّملنــا واقعنــا الدينـ ّ

رضبــات متتاليــة تــأيت مــن جبهــات متعــ ّددة ،تســتهدف عقيــدة التوحيــد
رأســاً ،لهــذا بــات ســؤال تجديــد علــم الــكالم ســؤاالً مســؤوالً[[[ ،عــى
ـكل يــوم نســمع الجديــد عــن إيــذاء
علــاء األ ّمــة اليــوم ،ســؤال الســاعة ،فـ ّ
اإلســام واملســلمني ،بــل ونــرى يف كل حــن اغتصــاب حرمــات أهــل القبلــة
ـي للحــرث والنســل ،ومحاربــة الديــن الحنيــف
املؤمنــن ،هــذا اإلهــاك العلنـ ّ
واســتباحة دمــاء املؤمنــن دا ٍع كبــر ،وأذان يف آذان العلــاء بتجديــد أركان
علــمٍ تصـ ّدى لهــذه الحمــات العدائيّــة يف بواكــر تطـ ّور الحضــارة اإلســاميّة،
إنّــه علــم الــكالم الــذي مــا انفـ ّ
ـك علــاؤه يقومــون بنــرة عقيــدة التوحيــد،
حتــى اشــتهروا عــن غريهــم بال ـذَّود عــن الديــن وإقنــاع الخصــوم بســاحته.
ال يختلــف اثنــان يف رضورة علــم الــكالم ،ومــدى أه ّميّتــه الحضاريّــة
يف القــرون األوىل الهجريّــة ،و ِمــن ث َــ َّم فــا يختلفــان اآلن يف أ ّن املنــوط
ِ
املســتهدفة
بالتجديــد هــو العلــم ذاتــه ،أل ّن دوره بــارز والحمــات الشــنيعة
ـدي وعــدم الــر ّد امل ُفحــم ،لهــا دليــل قاطــع عــى عجــز الفقهــاء
للديــن التوحيـ ّ
واملفكّريــن الرائجــن عــن ر ّدهــا ،والســبب األوحــد هــو غيــاب املتكلّمــن
الحقيق ّيــن ،أو بالــكاد غيــاب مــن يطرحــون ســؤاالً تجديديّ ـاً لعلــم الــكالم،
املغريب ،و ُمفاده :ذلك السؤال
[[[ السؤال املسؤول :اصطالح من وضع طه عبد الرحمن
ّ
الفلسفي،
االختالف
يف
يب
العر
(الحق
الذي يسأل عن وضعه بقدر ما يسأل عن موضوعه،
ّ
ّ
ّ
الكالمي ،فينبغي
ص ،)14وقد وقف اختيارنا عىل هذا املصطلح ،ملناسبته وضع السؤال
ّ
لسؤال تجديد علم الكالم أن يكون مسؤوالً عن نفسه قبل موضوعه ،وتالياً يتح ّمل مسؤول ّية
السؤال ،وثقل األمانة يف التجديد ومقتضياتها الدفاع ّية عن الدين .تجديد علم الكالم سؤال
مسؤول ،واملجدّد سائل مسؤول كذلك.
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مــا عــدا بعــض املحــاوالت التــي ال تــزال يف رفــوف املكتبــات التجاريّــة
تلــق حتّــى عرضــاً
والتخصصــات
التخصــص
للطــاب يف
ّ
والجامع ّيــة ،ومل َ
ّ
ّ
القريبــة.
أي
ـوري فنقــول -وباللــه التوفيــق :-إىل ّ
نــأيت عــى ذكــر اإلشــكال املحـ ّ
مــدى بلغــت حاجتنــا لســؤال تجديــد علــم الــكالم اليــوم ؟ ويف هــذا املضــار
نتســاءل :فيــم متايــز علــم الــكالم عــن ســائر العلــوم الدينيّــة؟ مــا موقــع
ـي اليــوم؟ كيــف أثّــرت شــبهة التع ّدديّــة الدين ّيــة يف
املناظــرة يف اإلنتــاج الكالمـ ّ
ميــاد ســؤال تجديــد علــم الــكالم ؟

أ ّوالً :امتيازات علم الكالم يف دائرة العلوم الدين ّية.

لــن تســاءلنا عــن مميّــزات ِعلــمٍ ّمــا ،فإنّنــا ال نفتــأ نقــف عــى مــا يُغا ِيـ ُره
كل العلــوم ،أو يف دائرتــه الضيقــة
عــن ســائر العلــوم ،إ ْن يف دائرتــه الكبــرة مــع ّ
يف فلــك العلــوم القريبــة إليــه ،ويُع ـ ُّد علــم الــكالم أبــرز العلــوم اإلســام ّية،
ـا ميايــزه مــا يــأيت:
تاليـاً أشـ ّدها متايُــزا ً يف دائــرة العلــوم الدين ّيــة ،ومـ ّ
العقدي يف املوضوع:
 – 1االمتياز
ّ

ال يختلــف اثنــان مــن أصحــاب االختصــاص يف موضــوع علــم الــكالم،
وهــو العقائــد اإلميان ّيــة ،أو باألحــرى :البحــث يف العقائــد الصحيحــة،
تحصي ـاً ،إثبات ـاً وإبطــاالً لِـــا ال يفيــد منهــا« ،فعلــم الــكالم هــو بيــان كيف ّيــة
حــة الرشائــع
االســتدالل عــى تحصيــل عقائــد صحيحــة جازمــة برتتيــب ص ّ
عليهــا ،أو االســتدالل عــى عقائــد ورشائــع مخصوصــة»[[[.
كل املتكلّمــن اتّفقــوا –عــى اختــاف مذاهبهم
كــا ال يفوتنــا إيضــاح أ ّن ّ
وتع ّدديّــة ِف َر ِقهــم -عــى موضــوع العقائــد اإلميانيّــة تخصيص ـاً لعلــم الــكالم،
اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان نارشون،
[[[ سميح دغيم :موسوعة مصلحات علم الكالم
ّ
1998م ،ص .841
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حــح لنيــة االعتقــاد،
فهــو الحافــظ لقواعــد الديــن مــن شُ ـ َبه امل ُبطلــن ،وامل ُص ّ
والغايــة كلّهــا الفــوز بســعادة الداريــن[[[ ،فامتــاز عمــل املتكلّــم ببحــث
يل
العقائــد اإلميانيّــة ،وخ َّ
ُــص بهــا أساســاً دون الفقيــه وامل ّ
ُفــر واألصــو ّ
ـكازي ،وهــو أمــر قــد ف ُِطــر
ـري ارتـ
ّ
واملــؤ ّرخ والفيلســوف« ،فالتوحيــد أم ـ ٌر فطـ ّ
اإلنســان عليــه مهــا كابــر وغالــط ،وقــد تركّــز يف أعــاق نفســه وانطــوى
عليــه ضمــره بطبعــه مــن دون تكلّــف ،وال حاجــة لالســتدالل»[[[ .وكان عمــل
املتكلّــم هــو التحقيــق يف موضــوع العقيــدة اإلســاميّة مــن الداخــل مدارســة
ومامرســة ،و َر ُّد الحمــات املتهافتــة مــن الخــارج مــن ســائر املعتقديــن بأديــان
أخــرى ،ســاويّة أو أرض ّيــة ،وبهــذا االشــتغال أطلــق أغلــب املتكلّمــن ورجال
الديــن عــى علــم الكالم  -علــم أصــول الديــن ،كــون املتكلــم ذاتــه يحــرص
عــى بنــاء التديّــن عــى أصــول وقواعــد يقينيــة ال تتعـ ّرض للشــكوك امل ُبطلــة
حــة فروعــه
حــة أصــول الديــن تعنــي بالــرورة ص ّ
واألســاطري املضلّلــة ،وص ّ
مــن فقه ّيــات ورشع ّيــات عمل ّيــة ونظريّــة.

إذا ً؛ متايَــز علــم الــكالم بالعقيــدة عمومـاً ،وبالعقيــدة اإلســاميّة تخصيصاً،
«فهــو علــم يقتــدر معــه إثبــات العقائــد الدين ّيــة بإيــراد الحجــج ودفــع الشُّ ـ َبه،
واملــراد بالعقائــد مــا ُيقصــد بــه نفــس االعتقــاد دون العمــل ،وبالدين ّيــة املنســوبة
إىل ديــن محمــد  ...،إذ بــه تتاميـ ُز العلــوم ،وهــو املعلــوم مــن حيــث يتعلــق
بــه إثبــات العقائــد الدين ّيــة»[[[.

وبالجملــة ،أردنــا بيــان أ ّن العمــل الرئيــس للمتكلّــم هــو بحــث العقائــد
ـر وال غريهــا،
اإلميانيّــة ،وليســت هــذه األخــرة مــن عمــل الفقيــه وال امل ُفـ ّ
الحسيني ،اإلمامة يف أه ّم الكتب الكالميّة وعقيدة الشيعة اإلماميّة،
عىل
امليالين السيّد ّ
ّ
[[[
ّ
ط ،1قم ،مطبعة سيد الشهداء1413 ،هـ ،ص .12

[[[ الطباطبايئ الس ّيد الحكيم :أصول العقيدة ،ط ،1دار الهالل2006 ،م ،ص .55

اإليجي عضد الدين :املواقف يف علم الكالم ،د.ط ،بريوت ،عامل الكتب ،دون
[[[
ّ
تاريخ،ص.7
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وبهــذا متايــز علــم الــكالم يف دائــرة العلــوم اإلســام ّية بأنّــه علــم يتعلّــق
بأصــول الديــن الحافظــة تالي ـاً لفروعــه ،وهــو بهــذا ميتــاز باأله ّم ّيــة القصــوى
ـوري يف حيــاة اإلنســان معاش ـاً ومعــادا ً ،املعــاش
بالنظــر إىل موضوعــه املحـ ّ
بعقيــدة صحيحــة ســليمة ،واملعــاد يف دار ســعيدة خاليــة مــن الشــقاوة.
وبنــاء عــى مــا ســبق؛ حــاز علــم الــكالم رشف رئاســة العلــوم الدينيّــة
قياسـاً عــى رشف معلومــه ،وهــو «أنّ رشف العلــم بــرف املعلــوم ،فمهــا كان
املعلــوم أرشف كان العلــم الحاصــل بــه أرشف ،ومعلــوم علــم الــكالم هــو ذات
البــارئ تعــاىل وصفاتــه ،ومــا يجــب لــه ومــا يســتحيل عليــه ،فنســبة رشف علــم
الــكالم إىل رشف ســائر العلــوم كنســبة رشف معلــوم علــم الــكالم إىل رشف
معلــوم ســائر العلــوم ،لكــن ال نســبة لــرف البــارئ إىل رشف ســائر املعلومات،
فــا نســبة لــرف علــم الــكالم إىل رشف ســائر العلــوم )...( ،جميــع العلــوم
محتاجــة إليــه ،وهــو غــر محتــاج إىل يشء منهــا؛ فهــو إذاً أرشف مــن غــره»[[[.
هــذه املجــزوءة تــرح لنــا مكانــة علــم الــكالم بــن العلــوم الدينيــة بالنظــر إىل
موضوعــه ومعلومــه الرئيــس ،وهــو الــذات العليّــة املق ّدســة ،مــا يجــب لهــا
ـا كان موضوعــه أرشف موضــوع ،كان أفضــل العلــوم
ومــا يُ ْســلب عنهــا ،ولــ ّ
جههــا ومرشــدها عــن الســقوط والضــال.
ورئيســها ورشيفهــا ومو ّ

ـل ،-فبمعرفتــه
ورئاســة علــم الــكالم متوقّفــة عــى معرفــة البــارئ –عـ ّز وجـ ّ
تكتمــل ســائر املعــارف« ،فــإذا ثبــت ذلــك ،فالنظــر يف طريــق معرفــة اللــه تعاىل
واجــب؛ ألنّــه ال طريــق إىل معرفــة اللــه تعــاىل ّ
إل النظــر ،وقــد ثبــت أنّ معرفــة
اللــه تعــاىل واجبــة»[[[ .هاهنــا امتــاز املتكلّمــون عــى غريهــم مــن علــاء
الديــن ببحــث املســائل النظريّــة الغيب ّيــة يف صميــم العقيــدة ،ابتــدا ًء مبعرفــة
[[[ الرازي فخر الدين :اإلشارة يف علم الكالم ،تحقيق :هاين مح ّمد ،ط ،1األزهر ،املكتبة
األزهريّة للرتاث ،دون تاريخ ،ص .30-29
التخصيص
الطويس مح ّمد بن الحسن :متهيد األصول يف علم الكالم ،تحقيق :املركز
[[[
ّ
ّ
ملؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،منشورات الرائد1394 ،هـ ،ص .45
لعلم الكالم التابع
ّ
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اللــه تعــاىل أو التوحيــد ،ثـ ّم الغايــة مــن الرســل والرســاالت ،أو النبـ ّوات ،ثـ ّم
املعــاد أو الســمع ّيات ،وأخــرا ً مســألة اإلمــام واإلمامــة.

وبالجملــة «أرشف العلــوم إنّ ــا هــو العلــم املل ّقــب بعلــم الــكالم ،الباحــث
عــن ذات واجــب الوجــود وصفاتــه وأفعالــه ومتعلّقاتــه»[[[ ،هــذه أ ّم املســائل
العقديّــة التــي اختــص بهــا املتكلّمــون وامتــاز عــى إثرهــا علــم الــكالم علـاً
عقديّــاً رصفــاً ،وســؤال التجديــد اليــوم مرهــون باالحتفــاظ مبقولــة الــرف
الكالمــي الكبــر مــا يســ ُّد حاجتنــا إىل التجديــد
لهــذا العلــم ،ففــي تراثنــا
ّ
ذاتــه ،لكــن ينبغــي التفكــر أساســاً يف كيف ّيــة التجديــد ،إذ فيهــا يحــدث
التخليــط ،وال ب ـ ّد مــن النســج عــى املنــوال ذاتــه الــذي ســلكه املتكلّمــون
األوائــل ،وبرهــان ذلــك نجاحهــم يف رســالتهم الدفاعيّــة عــن العقيــدة الحنفيّــة
التوحيديّــة ،والشــهادة تقــال إىل يــوم الديــن.
يل يف املنهج:
 – 2االمتياز الجد ّ

مــن بديه ّيــات القــول أ ّن لــكل علــم منهجـاً مي ّيــزه عــى غــرار موضوعــه،
لكــن مث ّــة علــوم تتفاضــل بقــ ّوة مناهجهــا مــن حيــث طبيعتهــا املتفــ ّردة،
والجــدل هــو إحــكام الــكالم مــن حيــث دقّــة االختيــار وتدبّــر النظــام ،وهــو يف
املقــام عالقــة موســومة بالشـ ّدة والــراع والخصــام ،وهــو مــن حيــث املــرام
ـق ،أو نِشــدان الظفــر واالنتصــار ،ويف الحالــن مع ـاً هــو
رغبــة يف إظهــار الحـ ّ
ر ّمــا يف ذهــن املجــا َدل مــن مواقــف وأحــكام»[[[ .وأمــا منهــج الجــدل
تغي ـ ٌ
ـدي أو
الــذي م ّيــز املامرســة الكالم ّيــة ،ف ُيعــد القاعــدة الرضوريّــة للحــوار العقـ ّ
ـل الطابــع املم ّيــز للمتكلّمــن يف جداالتهــم الكالميــة.
املناظــرة الكالم ّيــة ،وظـ ّ
وهــو مــا مل تعهــده ســائر العلــوم كمنهــج ُمم ّيــز لهــا ،كالفقــه والتفســر وغريهــا

املزيدي ،ط،1
اآلمدي سيف الدين :غاية املرام يف علم الكالم ،تحقيق :أحمد فريد
[[[
ّ
ّ
بريوت ،دار الكتب العلم ّية2004 ،م ،ص .13

الجديل خصائصه الف ّن ّية وتشكّالته األجناس ّية ،ط ،1دون ذكر
ّ
[[[ البهلول عبد الله :الحجاج
مكان2013 ،م ،ص .137
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ـري أو
مــن العلــوم اإلســام ّية ،ولكــن ملــاذا مت ّيــز علــم الــكالم باملنهــج التناظـ ّ
ـدي؟
الحــوار العقـ ّ
ي
يل يف طابعــه العمــ ّ
يف حقيقــة الحــال :علــم الــكالم علــم جــد ّ
والتطبيقــي ،فــا ميكــن تصــ ّور مناظــرة دون كالم مــن الطرفــن ،لقــد تولّــد
ّ
الجــدل مــن هــذه املامرســة مــن الجانبــن ،لهــذا فالجــدل عنــد املناطقــة
واملتكلّمــن هــو القيــاس امل ُشــكَّل مــن مق ّدمــات مشــهورة« ،ومنافعــه يف
الرياضــة واملناظــرة وعلــوم الفلســفة ،فأ ّمــا منفعتــه يف املناظــرة فمــن ِق َبــل أنّــا
تخصهــم ،ال
إذا أحصينــا آراء الجمهــور كانــت مخاطبتنــا إ ّياهــم مــن اآلراء التــي
ّ
ـا نراهــم ال يصيبــون القــول فيــه»[[[ .وإشــارة
مــن األشــياء الغريبــة ،لننقلهــم عـ ّ
ـن الحجــاج
أرســطو حــول نقــل الجمهــور مـ ّ
ـا نراهــم مخطئــن فيــه ،هــو َعـ ْ
الكالمــي عــن طريــق الجــدل ،وبهــذا فــا يختلــف الجــدل بــن علــم الــكالم
والفلســفة إذا كان يُبنــى يف كِال الصناعتــن مــن مق ّدمــات ذائعــة غرضهــا اإلقناع
ـدي هــو اختصاصــه –كام
أو الدفــاع ،ولكــن مــا ميّــز علــم الــكالم بالجــدل العقـ ّ
تتوســع موضوعــات
تـ ّم بيانــه ُمســبقاً– باملوضــوع العقـ ّ
ـدي رأسـاً ،وليــس كــا ّ
الفلســفة ،ويبقــى الجــدل هــو املشــرك يف ذلــك.
يل ،ومل تتاميــز بــه
وبالجملــة :متايــزت صناعــة الــكالم باملنهــج الجــد ّ
ـا فاضــل املتكلّمــن بدرجــة أخــرى عــاوة عــى متايزهــم
ســائر العلــوم ،مـ ّ
رضوري يف تجديــد علــم
العقــدي ،ولإلشــارة فــإ ّن املنهــج
باملوضــوع
ّ
ّ
ـي الرصــن ،يشــتغل
الــكالم ،املنهــج الجــد ّ
يل القــايض بإقامــة الحــوار الكالمـ ّ
ـس كرامــة األ ّمــة وال سـيّام تلــك التــي
بــه املتكلّمــون عــى القضايــا التــي متـ ّ
ـي ســؤال مســؤول
تتعلّــق بالعقيــدة التوحيديّــة .أعنــي أ ّن ســؤال املنهــج الكالمـ ّ
مــن طــرف الســائل أو املتكلّــم املج ـ ّدد.
النص الكامل للمنطق ،الجدل ،املغالطة ،تحقيق :فريد جرب ،ط ،1املجلّد،5
[[[ أرسطو:
ّ
ين1999 ،م ،ص .638
بريوت ،دار الفكر اللبنا ّ
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الدفاعي يف املقاصد:
 – 3االمتياز
ّ

يئ مــن وجــود علــم الــكالم هــو الدفــاع عــن عقيــدة
إ ّن املقصــد الغــا ّ
والــذب عــن أصــول الديــن الحنيــف « ،وال يخفــى الــدور
الحــق ونرصتهــا،
ّ
ّ
الكبــر يف تاريــخ اإلســام لعلــاء الــكالم الذيــن اســتضاؤوا بهــدى اللــه وبنــور
ـذب عــن عقائــد املســلمني ،إذ مل يو ّفــروا طريقــة أو خطّــة أو
رســوله  يف الـ ّ
الحــق وإبطــال الباطــل ،ومــا زال
مســلكاً برهان ّيــاً كان أو إقناع ّيــاً ،يف إحقــاق
ّ
هــذا دأبهــم ح ّتــى جــاءت مســالكهم القدميــة طافحــة بالحجــج والرباهــن التــي
قطعــت أعنــاق املبتدعــن»[[[ .
ـدي،
فليــس مــن صميــم الحكمــة أن يوصــف علــم الــكالم بالعلــم العقـ ّ
يل بطريــق املناظــرة ،مــع التغافــل عــن مقصــده الكبــر
ذي املنهــج الجــد ّ
والرئيــس ،الــذي بواســطته مت َّيــز املتكلّمــون وعلــم الــكالم عــن ســائر العلــوم
الدين ّيــة وعلامئهــا  -بــرف الدفــاع عــن الديــن ،فمــن املؤ ّرخــن واملتكلّمــن
جــه إىل إعطــاء ماهيّــة علــم الــكالم بنــا ًء عــى مقاصــده
والفالســفة مــن تو ّ
الدفاعيّــة ُمعرضــاً عــن هويّتــه العقديّــة والجدليّــة غــر ُمن ِكــ ٍر لهــا بطبيعــة
الحــال.
يب -وهــو مــن أشــهر فالســفة اإلســام« :-وصناعــة
يقــول أبــو نــر الفــارا ّ
الــكالم ملكــة يقتــدر بهــا اإلنســان عــى نــرة اآلراء واألفعــال املحــدودة التــي
كل مــا خالفهــا باألقاويــل ( )...وهــي غــر
رصح بهــا واضــع امللّــة ،وتزييــف ّ
ّ
رصح بهــا واضــع امللّــة ُم َسـلَّم ًة،
الفقــه؛ ألنّ الفقيــه يأخــذ اآلراء واألفعــال التــي ّ
ويجعلهــا أصــوالً ،فيســتنبط منهــا ،األشــياء الالزمــة عنهــا ،واملتكلّــم ينــر
التــي يســتعملها الفقيــه أصــوالً مــن غــر أن يســتنبط منهــا»[[[ .و ِمــن ث َـ َّم وقــف
الغزايل أبو حامد :إلجام العوا ّم عن علم الكالم :إعداد :مركز دار املنهاج للدراسات ،ط،1
ّ
[[[
بريوت ،دار املنهاج2017 ،م ،ص .12
[[[ الفارايب أبو نرص :إحصاء العلوم ،تحقيق :عثامن أمني ،ط ،2مرص ،دار الفكر العريب،
 ،1949ص .108-107
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يب عــى ماه ّيــة علــم الــكالم الدفاع ّيــة نافي ـاً إيّاهــا عــن صناعــة الفقــه،
الفــارا ّ
إذ الفقيــه يســتنبط األحــكام مــن أصــول امللّــة ال غــر ،وال يدافــع عــن تلــك
األصــول ،وعــى العكــس مــن ذلــك يدافــع املتكلّــم عــن أصــول الديــن أو
امللّــة دومنــا اســتنباط منهــا.
إذا ً؛ علــم الــكالم هــو -مــن جهــة املقاصــد -فــ ّن الدفــاع عــن الثغــور
العقائديّــة[[[ ،وهــو أداة يقتــدر معهــا املعتقــد عــى نــرة عقيدتــه ،وهــذا
ـي ،وغريهــم
املقصــد أشــار إليــه الفــارا ّ
يب والجرجــا ّ
ين وعضــد الديــن اإليجـ ّ
الخاص ّيــة
ـل
مــن مص ّنفــي كتــب علــم الــكالم ،وبالجملــة فــإ ّن الدفــاع الــذي ظـ ّ
ّ
كل مراحــل علــم الــكالم؛ يُعــ ّد األســاس يف حفــظ
املميّــزة للمتكلّمــن يف ّ
ي مــن جهــة أخــرى ،يك
العقيــدة مــن جهــة ،وإقنــاع الخصــوم بالربهــان العقـ ّ
ال يــروج الظـ ّن بــأ ّن الدفــاع لذاتــه فقــط ،وبهــذا فالهويّــة الدفاعيّــة هــي املبعث
الرئيــس والجــا ّد الــذي يفتقــر إليــه علامؤنــا اليــوم.
بنــا ًء عــى املقــاالت الســابقة نســتنتج يف هــذه املق ّدمــات :أ ّن علــم
ـامي إ ْذ متيّــز يف دائــرة العلــوم اإلســاميّة ،فــإ ّن متايُــزه شــوهد
الــكالم اإلسـ ّ
يف ثــاث هويّــات ،أو خصائــص تهن ـ َدس بهــا ،يف حــن تفتقــر إليهــا ســائر
ـدي يف املوضوع،
العلــوم الرشع ّيــة القريبــة والبعيــدة منــه ،وهــي :االمتيــاز العقـ ّ
ـي يف املقصــد ،وبهــذا تـ ّم العلــم قامئـاً بذاتــه،
والجــد ّ
يل يف املنهــج ،والدفاعـ ّ
تحتاجــه ســائر العلــوم األخــرى ،وتشــت ّد الحاجــة اليــوم إىل إعــادة تجديــده
وفــق هــذه الهويّــات ،وهــذا بداعــي نَظرتهــا وعــدم فنائهــا ،فالعقيــدة بقيــت هي
هــي ،والجــدل هــو هــو ،والدفــاع هــو هــو ،وال سـ ّيام الدفــاع ،فهــو الفريضــة
التــي وجــب تجديدهــا والربــاط يف ســبيلها؛ أل ّن العقيــدة اإلســاميّة اآلن
أي وقــت مــى ،ويف كلمــة شــاملة
مســتهدفة مــن طــرف الخصــوم أكــر مــن ّ
ـي كســؤال مســؤول عــن أمــراض األ ّمــة اآلن.
 :رفــع رايــة الســؤال الكالمـ ّ
[[[ أحد قرامليك :الهندسة املعرفية للكالم الجديد ،ترجمة :حيدر نجف وحسن العمري،
ط ،1بريوت ،دار الهادي ،2002 ،ص .50
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ثانياً :أه ّم ّية املناظرة يف تجديد علم الكالم:
 - 1يف مفهوم املناظرة:

املناظــرة عمومــاً هــي ُمحــاورة تتــ ّم بــن طرفــن يســعيان إىل تحقيــق
كل طــرف الطــرف
الهــدف يف ميــدان مــن مياديــن املعرفــة ،حيــث يواجــه ّ
اآلخــر بدعــوى ي ّدعيهــا ،ويدعمهــا بجملــة مــن األدلّــة املناســبة ،مواجه ـاً يف
ـر ومهـذّب يقــوم عــى مقارعــة
ذلــك اعرتاضــات الخصــم ،فهــي حــوار متحـ ّ
ـق ونرصتــه.
جــة[[[ ،ابتغــاء الوصــول إىل الحـ ّ
جــة بالح ّ
الح ّ

كل ُمناظــر (فــردا ً أو
وهــي املباحثــة واملبــاراة يف النظــر واســتحضار ّ
جــة،
جامعــة) مــا يــراه ببصريتــه ،أو هــي إقبــال ّ
كل واحــد عــى اآلخــر باملحا ّ
وهــي املفاوضــة عــى ســبيل الجــدل[[[ ،فــا نلتمســه اآلن هــو أ ّن املناظــرة
كل طــرف
هــي محــاورة عميقــة بــن شــخصني أو بــن فرقتــن ،مــع التــزام ّ
جــة الدامغــة
ـق والصــواب ،ومبعنــى آخــر :انقيــاد ّ
بات ّبــاع الحـ ّ
ح ّ
كل مناظــر لل ُ
ِ
املفحــم ،و ِمــن ث َــ َّم فاملناظــرة هــي
حتّــى ولــو كانــت مــن إنتــاج الخصــم
ـق أو تأجيــل الجــدل
مامرســة منهجيّــة تتطلّــب مــن املتخاصمــن إظهــار الحـ ّ
واملخاصمــة إىل وقــت آخــر ،ث ـ ّم إنّهــا توجــب مســتوى معرف ّي ـاً مــن الطرفــن
جــة واالنتصــار يف األخــر
جــة بالح ّ
لتجعــل الســامعني شــاهدين عــى قــرع الح ّ
ِ
للمفحــم وات ّبــاع دعــواه.
وقــد امتــاز علــم الــكالم مبنهــج املناظــرة ،كونــه العلــم امل ُم ّيــز بالــكالم
كفعــل ،والفعال ّيــة الكالم ّيــة األلســن ّية ،يجــري بــن املتخاصمــن مجــرى
الخطابــة بــن الخطيــب وســامعيه ،إلّ أ ّن املتكلّمــن أشــد بالغــة وتبليغــاً،

[[[ سالمي عبد اللطيف :املدخل إىل ف ّن املناظرة ،ط ،1قطر ،دار بلومزبري2014 ،م ،ص
. 44
[[[ قامئي مح ّمد وآخرون ،معجم املصطلحات الكالميّة ،املجلّد الثاين ،مجمع البحوث
اإلسالم ّية ،إيران ،مادّة :املناظرة ،ص.326 ،
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الحــواري ناشــئاً بــن الطرفــن بصفــة جدل ّيــة متبادلــة ،وهــي
كــون الفعــل
ّ
الســمة البــارزة عنــد املســلمني ،ليــس يف علــم الــكالم فقــط ،بــل يف جميــع
الصناعــات ،وقــد ذكــر طــه عبــد الرحمــن جملــة مــن االصطالحــات القريبــة
منهــا عــى ســبيل التمثيــل فقــط ،فقــال« :باإلضافــة إىل لفظــي املناظــرة
واملحــاورة ،املخاطبــة ،واملجادلــة ،واملحاججــة ،واملناقشــة ،واملنازعــة،
واملذاكــرة ،واملباحثــة ،واملجالســة ،واملفاوضــة (يف معناهــا القديــم)،
واملراجعــة واملطارحــة ،واملســاجلة ،واملعارضــة ،واملناقضــة ،واملداولــة،
واملداخلــة ،وأخــرى غريهــا كثــر»[[[.
منهــج منتــج للمعرفــة ،وتاليــاً هــو األنســب
نســتنتج إذا ً أ ّن املناظــرة
ٌ
للمامرســة الكالميــة املتميّــزة بالجــدل ،ويف تقديرنــا املتواضــع :ال ميكــن
ـأي حــال إنتــاج علــم كالم جديــد ،أعنــي تجديــدا ً لعلــم الــكالم مبنــأى عــن
بـ ّ
ـدي وضبــط آدابــه املنهج ّيــة
تنشــيط املناظــرة ،أو طــرح ســؤال الحــوار العقـ ّ
تأســس ابتــدا ًء بهــذا النمــط
واملعرفيّــة .ال شــك أنّنــا نعلــم أ ّن علــم الــكالم ّ
الحــواري يف حلقــات العلــم ،وكان ذلــك يف تشــكُّالته املبكّــرة.
ّ
 – 2املناظرة روح لعلم الكالم:

ملــاذا املناظــرة أساس ـاً؟ ملــاذا املناظــرة بالضبــط وليــس مثّــة بديــل
يســ ُعنا أن نســتجمع الرباهــن عــى رضورة املناظــرة ،وعمــق
عنهــا؟ هنــا َ
أه ّميّتهــا يف إعــادة تفعيــل علــم الــكالم ،ومســؤوليّة املتكلّمــن املعارصيــن
اليــوم يف ذلــك:
ابتــدا ًء؛ إذا كان الجســم يفقــد الحيــاة بفقــده الــروح ،فــإ ّن علــم الــكالم
ـي النشــط لهــذا العلم،
يفقــد وجــوده بفقــده للمناظــرة ،كونهــا امل ُحـ ّرك املنهجـ ّ
ـامي بهــذا املنهــج مثلــا أخــذ علــم الــكالم،
«ومل يأخــذ ّ
ـي إسـ ّ
أي مجــال علمـ ّ
ّ
الثقايف
[[[ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط ،2بريوت ،املركز
يب2000 ،م ،ص .69
العر ّ
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هــذا العلــم الــذي قــام عــى تواجــه العقائــد ســوا ًء بــن أصحــاب امللّــة الواحــدة
ـق أن ُيدعــى ((علــم
أو بــن أصحــاب امللــل املختلفــة ،ح ّتــى إنّنــا نــرى أنّــه أحـ ّ
ـدي)) مــن أن يُدعــى باســم آخــر»[[[.
املناظــرة العقـ ّ
فثبــت إذا ً أ ّن املناظــرة هــي امل ُفاعلــة الح ّيــة للمبــاراة الكالم ّيــة ،الباعثــة
ـر واملنتــج ،ومتــى اســتطاع إليهــا علامؤنــا
املقتــدرة لفعــل الحــوار املتحـ ّ
مؤسســة يف ســبيل تجديــد علــم الــكالم .فــا
اليــوم ،اســتطاعوا بنــاء قواعــد ِّ
منــاص -إذن -مــن املناظــرة كــرط واجــب الوجــود لالنطــاق يف عمليــة
الكالمــي.
التجديــد أو البعــث أو اإلحيــاء للســؤال
ّ
 – 3رشوط املُجدّ د لعلم الكالم عند طه عبد الرحمن:

ح ـ ّدد طــه عبــد الرحمــن يف كتابــه ((يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم
الــكالم)) ضوابــط معرف ّيــة ومنهج ّيــة وجــب توفّرهــا يف مج ـ ّدد علــم الــكالم
ـي ويتح ّمــل تاليـاً مســؤول ّية األمانــة يف
حتّــى يتأ ّهــل إىل طــرح الســؤال الكالمـ ّ
يف مــن ل ُدنــه .فيجــب عليــه مــا يــأيت:
اإلنتــاج املعــر ّ

جــل الــكالم أن يكــون معتقــدا ً مبــا ورد يف
أ ـ أن يكــون معتقــداً :ال ب ـ ّد لر ُ
كتــاب اللــه -تعــاىل -والس ـ ّنة املح ّمديّــة ،لهــذا س ـ ّمي هــذا العلــم مــن طــرف
علــاء الــكالم بــ(علــم التوحيــد)[[[ ،وســ ّمي بــ(علــم الــذات والصفــات)
فاختــص بــأرشف مباحثــه ،وهــو البحــث يف ذات اللــه -تعــاىل -وصفاتــه،
واملعتقــد يعتقــد بالــذات والصفــات عــى قانــون اإلســام.

ب ـ أن يكــون محــاوراً :ال بــ ّد كذلــك للمتكلّــم مــن املحــاورة ،فــا
خطــاب إلّ بــن اثنــن فأكــر ،ورمبــا هــذه الحقيقــة التــي رفعــت تســمية علــم
الــكالم -الــذي هــو مــن املكاملــة التــي تحــدث بــن اثنــن -إىل تســميته
[[[ طه عبد الرحمن :يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .70
[[[ املرجع نفسه :ص.71
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بــ(مقــاالت اإلســام ّيني)[[[.

ج ـ أن يكــون ناظــراً :والنظــر هــو طلــب الفكــر لــيء مخصــوص ســالكاً
إليــه طرق ـاً مخصوصــة يعتقــد أنّهــا قــادرة عــى الظفــر بــه ،لهــذا نجــد النظــر

ـص علــم الــكالم ،فسـ ّمي بــ(علــم النظــر واالســتدالل)[[[.
خـ ّ

فهــذه رشوط منهجيــة صارمــة ت ُرشــد الســائل عــن تجديــد علــم الــكالم،
وبالجملــة :فــإ ّن املســؤول ّية اليــوم يف التجديــد منوطــة بدراســة ذاك االمتيــاز
حصلــه
البــارع الــذي حــازه املتكلّمــون« ،إنّ املســتوى الرفيــع الــذي ّ
املتكلّمــون يف ضبــط املناهــج العقل ّيــة واألخــذ بالقويــم مــن األدلّــة املنطق ّيــة،
يفــوق املســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم مــن علــاء املســلمني اليــوم بالتصــدّ ي
ّ
يتــول ِمــن
للمذاهــب الفكر ّيــة غــر اإلســام ّية ،كــا يفــوق مســتوى َمــن
مفكّــري العــرب املعارصيــن َمه ّمــة تجديــد التنظــر ملناهــج البحــث يف اإلنتــاج
اإلســامي»[[[.
ّ
ُ – 4مف ِْسدَ ات املناظرة الكالم ّية:

إســامي أصيــل وبــارز،
للمناظــرة الكالم ّيــة ضوابــط ناظمــة إلنتــاج
ّ
ولكــن مثّــة مــا يحيــد بهــا عــن جــا ّدة الصــواب ،ومــا ال يجــوز أن يرتكبــه رجــل
املناظــرة أو املتكلّــم أو نقــول املجــ ّدد الســائل واملســؤول ،إن كان قصــده
إنتــاج معرفــة منهجيّــة تصبــو إىل كشــف الحــق واتباعــه ،فكانــت امل ُفســدات
هــي:
أ ـ املصــادرة :هــي مــا يُجعــل يف الصــدر ،والصــدر املقــ ّدم واأل ّول
والســابق ،واســتخدم مفهــوم املصــادرة منطق ّي ـاً إلفــادة القض ّيــة أو الحكــم أو
[[[ طه عبد الرحمن :مرجع سابق :ص.71
[[[ املرجع نفسه :ص.71

[[[ املرجع نفسه :ص .72 - 71
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االعتقــاد الــذي يوضــع مق ّدمــة وأ ّوالً وســابقاً ،يع ـ ّد غــر محتــاج إىل برهنــة،
أو إثبــات مــن جهــة ويكــون مــن جهــة أخــرى دلي ـاً يســتند إليــه يف إثبــات
قضايــا أو أحــكام أو اعتقــادات[[[.
وهــي نتيجــة الدليــل ومق ّدمتــه يف اآلن نفســه ،مــع تغيــر يف اللفــظ إليهام
ين -فالغــرض مــن املصــادرة إيهــام املسـ ّ
ـتدل
الســامع -حســب حبنكــة امليــدا ّ

خصمــه مبغايــرة النتيجــة للمق ّدمــة ،لذلــك فهــي وظيفــة ممنوعــة غــر مقبولــة
يف االســتدالل ،وللخصــم دفــع الدليــل بعلّــة املصــادرة فيــه[[[.
إذن :فاملصــادرة ممنوعــة يف املامرســة الكالميّــة التناظريّــة ،ويف إطــار
املناظــرة ،ألنّهــا برهــان باملقلــوب مــن جهــة التمويــه ،وهــذا يحـ ُّ
ط مــن قيمــة
املتكلّــم مــن جهــة الدعــوى املحاجــج هــو عليهــا ،وكــذا يكــون اإلنقــاص
مــن قـ ّوة البالغــة واالســتدالل ،وطاملــا أ ّن البالغــة هــي مــن البيــان واإلبــاغ،
كل مصــادرة عــن املطلــوب هــي خــروج عــن جــا ّدة اإليضــاح والتبليــغ
فــإ ّن ّ
الصائــب ،وتصبــح املناظــرة بهــذا شــكالً مــن املــاراة اللفظ ّيــة البعيــدة عــن
ـي ،وتاليـاً يصبــح املناظــر مم ّوهـاً وبعيــدا ً
منهج ّيــة االســتدالل والنظــم املنطقـ ّ
عــن أخــاق املناظــرة الحقيقيّــة والهادفــة.

ب ـ الغصــب :وهــو أخــذ امل ِ
ُناظــر وظيفــة االســتدالل عــى بطــان دعوى
للخصــم قبــل أن يــرك لــه فرصــة إقامــة الدليــل عليهــا ،كقــول املعلّــل :هــذا

وكل
ـر ّ
يل ،ويقــول الســائل ،هــذه الدعــوى باطلــة؛ أل ّن الكــون متغـ ّ
الكــون أز ّ
ـر حــادث[[[ ،فنحــن نالحــظ أ ّن املعلّــل مل يق ـ ّدم حجج ـاً ودالئــل عــى
متغـ ّ
دعــواه ،والســائل غصــب يف إبطــال موقفــه.

املؤسسة العربيّة للفكر
[[[ النقاري حمو :معجم مفاهيم علم الكالم املنهجيّة ،ط ،1بريوت،
ّ
واإلبداع ،2016 ،ص.478
امليداين عبد الرحمن حسن حبنكة :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،ط،4
ّ
[[[
دمشق ،دار القلم1994 ،م ،ص.451

امليداين عبد الرحمن حسن حبنكة :مرجع سابق ،ص .453 - 452
ّ
[[[
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ـق :يــراد مــن املجادلــة :املنازعــة ال ألجــل
ج ـ املجادلــة ال إلظهــار الحـ ّ
ـق ،بــل ألجــل االنتصــار عــى الخصــم ،بإلزامــه أو إفحامــه ،وهــي
إظهــار الحـ ّ
ممنوعــة رشعـاً[[[ ،وقــد نزلــت ســورة قرآنيّــة باســم املجادلــة؛ ألنّهــا نــوع مــن
للحــق ،بــل االنتصــار فيهــا يكــون لفرقــة أو ألهــواء
املــراء دون االنتصــار
ّ
وهكــذا ،فهــي ليســت مــن املناظــرة يف يشء.

د ـ املكابــرة :هــي املنازعــة ال إلظهــار الصــواب ،وال إللــزام الخصــم،
ولكــن إلظهــار الفضــل ،ومــن املكابــرة نقــض الدليــل بــا شــاهد ،أو منــع
البديه ّيــات وعــدم التســليم بهــا[[[.

هـــ ـ املعانــدة :هــي -يف اصطــاح أهــل هــذا الفــ ّن -املنازعــة بــن
شــخصني ال يفهــم أحدهــا كالم صاحبــه ،وهــو يعلــم مــا يف كالم نفســه
مــن الفســاد ومجانبــة الصــواب[[[ ،وهــي أيضــاً مــن السفســطة واملــراء يف
املناظــرة ،ومــن أســباب إنقــاص مقاصدهــا.

يل :هــو مــا يذكــره املجيــب وهــو يعتقــد بطالنه ،ســواء
و ـ الجــواب الجــد ّ
أكان باطـاً يف الواقــع ونفــس األمــر أو غــر باطــل ،وطاملــا أ ّن املقصــود منــه
واضــح التمويــه فهــو ال يجــوز يف املناظــرة[[[؛ ألنــه ينقــص مــن عمــل املتكلّم
للحق.
يل بوجــه التحقيــق واالنتصــار
ّ
ـي واالســتدال ّ
اإلقناعـ ّ

يتوســل بهــا املج ـ ّدد
وبالجملــة :ت ُع ـ ّد املناظــرة الــروح املنهجيّــة التــي ّ
لعلــم الــكالم ،فهــي الناظمــة واملرشــدة للمتكلّــم قبــل تجديــده للــكالم ،وقــد
األخالقــي فيهــا ،وطاملــا أ ّن
الحظنــا ســابقا الــروط املعرف ّيــة واملمنــوع
ّ
املتكلّمــن األوائــل حــازوا براعــة وعبقريّــة منقطعــة النظــر ،فــا منــاص مــن
[[[ املرجع نفسه :ص.453

[[[ املرجع نفسه :ص .454
[[[ املرجع نفسه :ص .454

امليداين عبد الرحمن حسن حبنكة :مرجع سابق :ص.454
ّ
[[[
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يث األصيــل ،واســتنطاق مضامينــه الحبــى
ـي الــرا ّ
العــودة إىل النـ ّ
ـص الكالمـ ّ
بالفيــوض املعرف ّيــة ،الراشــدة للعقــول يف ســبيل ر ّد الشــبهات املتكـ ّ
ـرة اليــوم.
ثالثاً :شُ بهة التعدّ ديّة الدين ّية من دواعي تجديد علم الكالم.

تشــت ّد حاجتنــا إىل تجديــد علــم الــكالم يومــاً بعــد يــوم ،بــل وبــات
أي وقــت مــى ،وال س ـ ّيام والشُّ ــبهات
ســؤال التجديــد مســؤوالً أكــر مــن ّ
امل ُعاديــة للعقيــدة تتفاقــم وتتكاثــر برسعــة قصــوى ،فاملتت ّبــع ألحــوال الفكــر
ـس الباحثــن مــن شــطط
ـامي املعــارص ال يخفــى عليــه مــا مـ ّ
ـي اإلسـ ّ
الدينـ ّ
يف ،وهــذا بســبب مــا توافــد عــى عقولهــم مــن أفــكار وشــبهات منشــؤها
معــر ّ
ـل أبرزهــا أســطورة التع ّدديّــة الدين ّيــة ،فــا املقصــود
يف بــاد النصــارى ،ولعـ ّ
حــت عــى تجديــد علــم الــكالم
بهــا؟ وملــاذا كانــت الشــبهة الكــرى التــي أل ّ
بغيــة التص ـ ّدي لهــا؟
 – 1معنى التعدّ ديّة الدين ّية:
كل
التع ّدديّــة الدينيّــة ميــدان يقبــل واقعـاً متعـ ّدد التجــارب الدينيّــة ،ويســع ّ
حلُهــم ،إذن« :تعنــي أطروحــة البلورال ّية:
متديّنــي العــامل مهــا كانــت ِمللهــم ونِ َ
االعــراف برســم ّية التعـ ّدد والتنـ ّوع يف الثقافــات واألديــان واللغــات والتجــارب
كل املجتمعــات دون اســتثناء ،والبلوراليّــة -أي :التع ّدديّــة
البرشيّــة ،يف ّ
بالشــكل املوجــود حاليّــاً -تعــ ُّد مــن نتاجــات الحضــارة الجديــدة ،وتبحــث
يف مجالــن ُمه َّمــنِ :أحدهــا مجــال األديــان والثقافــات ،واآلخــر املجــال
ـي ،فهنــاك بلورال ّيــة يف املعرفــة الدين ّيــة ،وبلورال ّيــة يف املجتمــع ،أي
االجتامعـ ّ
يل»[[[ ،و ِمــن ث َـ َّم فالديــن ال ب ـ ّد أن يكــون
يل واملجتمــع البلــورا ّ
الديــن البلــورا ّ
أي شــخص عــى عقيــد ٍة ّمــا ،ومــن هنــا تســود
إنســانيّاً ،فــا ميكــن إرغــام ّ
الح ّريّــة الدين ّيــة واالجتامع ّيــة التــي تحفــظ مــن الــراع وتقـ ّوي -تاليـاً -فلســفة
القبانجي ،ط ،1بريوت،
[[[ رسوش عبد الكريم :الرصاطات املستقيمة ،ترجمة أحمد
ّ
منشورات الجمل2009 ،م ،ص .11
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ـلمي[[[.
الحــوار والتعايــش السـ ّ

فهــذا بيــان مضلّــل ومتهافــت ي ّدعــي وجــود تع ّدديّــة يف الديانــات يف
وكل منهــا تتم ّيــز مبقوالتهــا ،وحضارتهــا امل ُحت ِكمــة -طبعــاً -إىل
العــاملّ ،
معايــر كلّ ّيــة أو مرصوصــة مــع ســائر التع ّدديّــات« ،كــا أنــه يوجــد ارتبــاط
وثيــق بينهــا (املجتمــع ،والديــن)؛ مبعنــى أ ّن األشــخاص الذيــن يذهبــون
إىل القــول بالتع ّدديّــة عــى املســتوى الثقــايف والدينــي  -ال ميكنهــم التن ُّكــر
ملقولــة التع ّدديّــة االجتامع ّيــة»[[[ .

ين املعــارص والداعــم لنظريّــة
لهــذا يســتند رسوش (املفكّــر اإليــرا ّ
التع ّدديّــة الدين ّيــة) إىل توضيــح أ ّن ُســ ّنة االختــاف موجــودة منــذ وجــود
املجتمعــات األوىل يف التاريــخ ،مبعنــى :أينــا يكــون املجتمــع تتشّ ــكل فيــه
صــدق عــى عــ ّدة قضايــا ،ســواء تعلّــق األمــر بالديــن أو
تع ّدديــة كمفهــوم يَ ْ
غــره «ورغــم أ ّن فكــرة البلوراليّــة أو التع ّدديّــة تبــدو جديــدة مــن حيــث اللفــظ،
ـري ،ليــس عــى مســتوى تاريــخ
ّ
إل أنّهــا متت ـ ّد يف أعــاق تاريــخ الفكــر البـ ّ
ـري
ـامي فحســب ،بــل متت ـ ّد جذورهــا يف التاريــخ الفكـ ّ
الفكــر العــر ّ
يب اإلسـ ّ
يب
للبرشيّــة أيض ـاً لـ ّ
ـكل املجتمعــات ،ومــن الطبيعــي أن يحظــى الطابــع العــر ّ
ـامي يف هــذه األطروحــة -بالنســبة لنــا -بجاذبيــة أكــر ،وركــز إذن رسوش
اإلسـ ّ
الــكالم حــول التع ّدديّــة الدين ّيــة؛ وذلــك أل ّن هــذه األطروحــة يف األصــل تعتمد
عــى دعامتــن :إحداهــا التنــوع يف اإلفهــام االجتامع ّيــة بالنســبة للمتــون
[[[ .
الدينيّــة ،واألخــرى التنــوع يف تغيرينــا للتجــارب الدينيّــة»

القبانجي ،ط ،1بريوت ،منشورات
[[[ رسوش عبد الكريم :الرتاث والعلامن ّية ،ترجمة :أحمد
ّ
الجمل2009 ،م ،ص .98

[[[ املصدر نفسه ،ص .11

[[[ رسوش عبد الكريم :الرصاطات املستقيمة ،مصدر سابق ،ص .12

ٌ
سؤال جتديد علم الكـالم ُسـؤال َمسؤول

193

 2ـ اعرتاض علم الكالم عىل دعوى التعدّ ديّة الدين ّية:
ليــس جديــدا ً أن يعــرض املتكلّمــون عــى التع ّدديّــة الدينيّــة ،بــل
كان ذلــك يف أبــكار املناظــرات الكالم ّيــة ،بينهــم وبــن ســائر الفــرق غــر
حــة مــا تعتقــد ،وعــى تعــ ّدد مذاهــب الخصــوم
اإلســام ّية التــي ت ّدعــي ص ّ
مــن املعتقديــن لغــر ديــن اإلســام ،مــن :يهــود ونصــارى ومجــوس وصابئــة،
وغريهــم ،فقــد تص ـ ّدى املتكلّمــون وأبطلــوا مقاالتهــم بدعــوى أح ّقيّــة ديــن

اإلســام فقــط ،وتهافــت مزاعــم مــا عــداه مــن املعتقــدات الســاويّة الســابقة
بداعــي التحريــف مــن جهــة ،وبداعــي نســخ اإلســام لباقــي الرشائــع مــن
ـق يف األديــان ،بــل مثّــة ديــن
جهــة أخــرى ،فــا عــاد مثّــة تع ـ ّدد وكــرة للحـ ّ
ـق وهــو ديــن اإلســام.
واحــد حـ ّ

ولكـ ّن الرواســب الوثنيّــة يف النرصانيّــة اقتضــت أن متــارس التضليل باســم
ـق وح ّريّــة التديّــن ،لتُفــي يف األخــر إىل التكثــر أو البلوراليّــة كــا
تعـ ّدد الحـ ّ
كل جهــة -للتوحيــد ،فكيــف
مل تســلم مــن قبــل مــن التثليــث املنــايف –مــن ّ
يص ُمــدون أمــام أســطورة التثليــث؟ «وألزمهــم أ ْن قالــوا :إنّــه متب ّعــض ذو أبعاض
ـح بطــان قولهــم بــأ ّن
ثالثــة ،بأنّــه جســم متغايــر وبأنّــه محــدث ،)...( ،فقــد صـ ّ
متســكوا بــه لزمهــم تــرك
الحيــاة بعضــه ،أو غــره ،فــإىل ّ
أي موقــف مــن ذلــك ّ
ـي فقــد أقـ ّروا بالتوحيــد»[[[.
النرصان ّيــة ،)...( ،وإن قالــوا إ ّن الحيــاة هــي الحـ ّ

أي وقــت
ح ـاً أكــر مــن ّ
وبالجملــة بــات ســؤال تجديــد علــم الــكالم ُمل ّ
ولعــل إشــكاالت التع ّدديّــة الدين ّيــة وأســاطريها مــن أكــر الشــبهات
ّ
مــى،
إل بتجديــد
التــي ال منــاص مــن ولوجهــا باألســس الكالم ّيــة ،وال ســبيل إليهــا ّ
علــم الــكالم ،إذ هــو العلــم املقتــدر عــى معالجــة األمــراض العقديّــة الجديدة
يف عاملنــا اليــوم.
[[[ القايض عبد الج ّبار :املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،تحقيق :مح ّمد خرض نبها ،ط،1
املجلّد 4و ،5جزء الفرق غري اإلسالميّة ،بريوت2012 ،م ،ص.97 ،
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خاتمة:
ـا ســبق تحليلــه وإيــراده بخصــوص الحاجــة إىل تجديــد ســؤال علــم
مـ ّ
الــكالم ،مــن املفيــد أن نســتجمع أهــ ّم النتائــج ،ونحــرص عــى ترتيبهــا يف

شــكل نقــاط يك يتســ ّنى للقــارئ فهــم مقاصــد الدراســة يف أســطر وجيــزة،
فنقــول:
ـل مبم ّيــزات جعلتــه علـاً مســؤوالً عــن الربــاط
ـ متايَــز علــم الــكالم وظَـ ّ
فاختــص بالعقيــدة اإلســام ّية دفاعــاً وإقناعــاً،
يف ســبيل نــرة عقيدتنــا،
ّ
وبســائر العقائــد نقض ـاً وإبطــاالً ،فحــاز رشف رئاســة العلــوم الدين ّيــة ،ونحــن
ـي بالنظــر إىل هــذه التاميــزات
اليــوم بحاجــة ّ
ماســة إىل تفعيــل الســؤال الكالمـ ّ
امل ُســترشِفة والداعيــة إىل تجديــد علــم الــكالم.
ـ مســؤوليّة تجديــد علــم الــكالم تقــع عــى عاتــق علــاء األ ّمــة اليــوم
اإلســامي كلّــه،
ُســ ّنة وشــيعة كلّهــم ،أل ّن الشــبهات الــواردة تجتــاح العــامل
ّ
وتحــاول رضب صميــم العقيــدة اإلســام ّية ،لهــذا فيجــب عــى العلــاء طــرح
كل
ســؤال تجديــد علــم الــكالم ،وتح ّمــل مســؤوليته أمــام التحديــات املتناميــة ّ
يــوم.
ـ تجديــد علــم الــكالم ليــس هــو ســخافة علــم الــكالم الجديــد؛ أل ّن
املســيحي
الفــارق شاســع جــ ّدا ً ،فــاأل ّول محــاوالت تقلّــد علــم الالهــوت
ّ
املبنــي عــى القــراءة املتعــددة للنصــوص اإللهيّــة واإلنســانيّة ،أمــا تجديــد
ّ
علــم الــكالم فهــو إعــادة بعــث الــروح الحواريــة يف كالمنــا األصيــل ،دون
االســتناد إىل سفســطات النصــارى التــي أطلقــوا عليهــا اآلن فلســفة الديــن/
األديان.
ـ تُع ـ ُّد املناظــرة منطلق ـاً منهج ّي ـاً بالــغ األه ّم ّيــة ،كونهــا امل ُح ـ ّرك امل ُم ّيــز
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الــذب عــن العقيــدة
لعلــم الــكالم األ ّول ،وقــد ثبــت نجاحهــا الكبــر يف
ّ
ي لعلــم الــكالم ،يك يتــ ّم
وإفحــام ّ
كل الخصــوم ،وتاليــاً هــي الوجــه العمــ ّ
الكالمــي مجــ ّرد مقــاالت تجريديّــة فحســب.
النــص
إبطــال دعــوى كــون
ّ
ّ

ـ الشــبهات الكبــرة هــي الداعــي املناســب واألســاس يف مســاءلة علــاء
األ ّمــة اليــوم ،ومنهــا سفســطات التع ّدديّــة الدينيّــة ،وشــبهاتها امل ُغريــة ِ
لضعــاف
العقيــدة ،وقــد وقــف اختيارنــا عليهــا كنمــوذج عــن الشُّ ـبَه؛ أل ّن االشــتغال بهــا
يتكاثــر ويــؤ ّدي إىل فــرض نــوع مــن مرشوع ّيتهــا ،لــذا يُعظّــم ســؤال تجديــد

علــم الــكالم وأمانتــه مســؤول ّية علــاء األ ّمــة الحقيق ّيــن.
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