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المقدمة:
()1
ّ
ينفك اإلنسان منذ نشأته عىل هذه املعمورة من آراء ومبانٍ فكريّ ٍة
مل
ويتمسك بها ،وهذه الرؤى واألفكار هي التي تُك ّون منظومة اإلنسان
يعتقدها
ّ
املعرفيّة ،وهي مبثابة املحرك الوحيد لجميع فعاليات اإلنسان وأنشطته
حا ،أكانت
املاديّة واملعنويّة ،فرتاه ينافح ويدافع ّ
عم التزم به واعتقده صحي ً
ٍ
ٍ
ومعتقدات.
وصناعات أو ر ًؤى
أعاملً
()2
الخاصة باملبدأ واملعاد من أه ّم معتقدات اإلنسان؛
تع ُّد املعارف الدين ّية
ّ
إذ بها النجاة والخالص من الهالك ،وهذه املعارف يف عملية صريورتها
وتك ّونها واجهت من جه ٍة خصو ًما أش ّداء ،ومن جه ٍة أخرى سو َء فهمٍ أو
مم كان سب ًبا لقيام أرباب الدين بعملية
التباساً من ِقبل
ّ
الصف الداخيلّ ،
الدفاع ورفع الستار مبوازاة عملية التأصيل والتبيني والدعوة.
هذه العمليّة تس ّمى يف العامل اإلسالمي بعلم الكالم املتكفّل بتبيني
ح
املعارف الدين ّية العقديّة والدفاع عنها ،وهو وإن تأخّر يف الظهور كمصطل ٍ
لك ّنه مورس منذ بزوغ الدعوة اإلسالمية عىل نطاقٍ واسعٍ.
()3

إ ّن املصدر األ ّول لعلم الكالم اإلسالمي هو القرآن الكريم ،إذ تكفّل
برسم املعامل العا ّمة للعقيدة الصحيحة التي يجب االلتزام بها لكل مسلمٍ .

املصدر الثاين هو الرسول األمني حيث تعترب سريته القولية والفعلية
حا وبسطًا للمصدر األول.
حا وتوضي ً
العقدية رش ً
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املصدر الثالث هو العرتة الطاهرة ابتدا ًء من سيّدها أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب 8الذي انتهل من ذلك املنهل العذب ،وارتوى
منه إثر التزامه الدائم به منذ نعومة أظفاره وإىل وقت انتقال الرسول
األعظم Jإىل املأل األعىل.
كان 8يقول( :وقد علمتم موضعي من رسول الله Jبالقربة القريبة
واملنزلة الخصيصة ،وضعني يف حجره وأنا ولي ٌد يض ّمني إىل صدره،
وي ّسني جس َده ،ويُش ّمني عرفَه ،وكان ميضغ اليشء
ويكنفني يف فراشهُ ،
ثم يُلقمنيه ،وما وجد يل كذب ًة يف قو ٍل وال خطل ًة يف فعلٍ ...
يوم َعلَامً من
ولقد كنت أتّبعه ات ّباع الفصيل أثر أ ّمه ،يرفع يل يف كل ٍ
أخالقه ،ويأمرين باالقتداء به ،ولقد كان يجاور يف كل سن ٍة بحرا َء فأراه،
ٍ
يومئذ يف اإلسالم غري رسول اللهJ
بيت واح ٌد
وال يراه غريي ،ومل يجمع ٌ
وخديجة وأنا ثالثهام ،أرى نور الوحي والرسالة ،وأشم ريح النبوة ،ولقد
سمعت رنّة الشيطان حني نزل الوحي عليه ،Jفقلت :يا رسول الله ،ما
هذه الرنّة؟ فقال :هذا الشيطان ،قد أيس من عبادته ،إنك تسمع ما أسمع،
بنبي ،ولكنك وزي ٌر ،وإنّك لَ َعىل خريٍ)[[[.
وترى ما أرى ،إال أنّك لست ٍّ
ومم يؤيد مصدرية العرتة الطاهرة للعقائد اإلسالم ّية وعلم الكالم،
ّ
حديث الثقلني املتواتر الدال بألفاظه املختلفة واملتقاربة عىل أ ّن
رسول الله Jقد خلّف يف األمة كتاب الله والعرتة ،وأنَّهام لن يفرتقا حتى
يردا عليه الحوض ،وأ ّن املتمسك بهام لن ّ
يضل أب ًدا[[[.
[[[   -نهج البالغة ،الخطبة 192 :القاصعة  .
[[[   -سيأيت يف محلّه البحث عن سند الحديث ودالالته .
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املصدر الرابع هو العقل القويم حيث إنّه حجة الله الباطنة ،وكام أن
الحجج األوىل الظاهرة ميكن أن تُغيَّب وتُقهر من ِقبل املناوئني   -كام 
يشهد بذلك التاريخ   -فهذه الحجة الباطنة ميكن لها أن ت ُقهر وت ُغيَّب أيضً ا
من قبل األهواء واآلمال فتتصدأ مرآتها ويخبو نورها ،وهنا يأيت دور الحجة
الظاهرة لرتفع الستار وتنري املصباح.
وقد أشار أمري املؤمنني 8إىل هذه الحالة فقال..( :فبعث فيهم ُر ُسلَه،
وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكِّروهم َم ْن ِ
سَّ  نعمته،
جوا عليهم بالتبليغ ،ويثريوا لهم دفائن العقول)[[[.
ويحت ّ
فالعقل عندما يستيضء بنور اإلميان ،ويص ّدق حجج الرحمن ،يكشف
الطريق الصحيح والسبيل القويم ،إذ العقل ى   -سواء النظري أو العميل  
   آل ٌة يعمل بحسب نوعية الوقود الذي يتقد به ،فالوقود النوراين ينتجإل املكر والشيطنة كام 
حا ،والوقود الظلامين ال ينتج ّ
ً
استدالل عقل ّياً صحي ً
وصف أمري املؤمنني 8معاوية بذلك.
ويؤيد ذلك أيضً ا ما ورد عنه 8حيث قال( :واعلم أ ّن لكل عملٍ نباتًا،
وكلُّ  ٍ
نبات ال غنى به عن املاء ،واملياه مختلفةٌ ،فام  طاب سقيه طاب
غرسه وحلت مثرته ،وما خبث سقيه خبث غرسه وأم ّرت مثرته)[[[.
فالعقول التي تستقي من مياه العرتة الطاهرة تجتني مثارا ً عطرةً ،والتي
تستقي من ميا ٍه آسن ٍة ال تنتج سوى الشبهات[[[.

[[[   -نهج البالغة ،الخطبة األوىل.
[[[   -نهج البالغة ،الخطبة .154
[[[   -سيأيت مزي ٌد من التوضيح عن الدليل العقيل يف محلّه  .
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فالكل يشرتك فيها,
ّ
يخص النظريات ،أ ّما البديهيات العقلية
هذا يف ما
ّ
وهي التي تدرك يف البداية لزوم الخلق والنبي يك ال يلزم الدور.
()4

نعتقد وباالعتامد عىل ما م ّر أ ّن علم الكالم الصحيح هو الذي يعتمد عىل
متسكت
هذه املصادر ،ومبا أ ّن الشيعة اإلمامية هي الفرقة الوحيدة التي ّ
بالقرآن والعرتة الطاهرة (األمئة االثني عرش) ،نريد أن نستقرئ تاريخ علم
الكالم اإلسالمي طبقًا لرؤيتها يف رحل ٍة بحثي ٍة طويل ٍة.
علم بأ ّن هذه الرحلة البحثية ال ميكن إنجازها كجزير ٍة مستقلّ ٍة مبعز ٍل
ً
عن سائر املدارس والتيارات الكالمية ،إذ عىل الرغم من استقاللية الكالم
الشيعي عن سائر الفرق واملذاهب واملدارس الفكريّة اإلسالم ّية وغري
اإلسالم ّية املتن ّوعة ،غري أنّه قد ُولد وترعرع يف بيئ ٍة مليئ ٍة باآلراء واملعتقدات
املختلفة ،وقىض شطرا ً من مسائله يف الجدل مع تلك املعتقدات ،وقام
بالتأسيس والرد واألخذ واالقتباس يف عملي ٍة متكامل ٍة تنطلق من الذات
وتستفيد من اآلخر سلباً وإيجاباً ،إذ العلم ليس حرك ًة جامدةً ،بل ينمو
ويستمر بالفعل واالنفعال والتأثري والتأث ّر.
مست الحاجة إىل التع ّرف عىل باقي اآلراء املطروحة يف الساحة
وعليه ّ
ّ
حاق الكالم الشيعي وواقعه ،والتع ّرف عىل نقاط
العقدية ،الستجالء
االشرتاك واالختالف والتأسيس واالقتباس.
()5

إ ّن املتكلّمني يف تدوين علم الكالم اتخذوا طرقاً مختلفةً ،فمنهم من
رت ّب كتابه عىل مسائل الكالم أو أصول الدين ،ومنهم من بدأ من امللل
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والنحل والفرق وذكر معتقدات كل فرق ٍة وتط ّوراتها ،ومنهم من ك ّرس جهده
وتوسع فيها وهكذا ،ونحن هنا يف بحثنا هذا سوف
عىل مسأل ٍة واحد ٍة
ّ
نتط ّرق بإذن الله تعاىل إىل أدوار علم الكالم باالعتامد عىل العقل والنقل،
مع تقسيم كل َد ْو ٍر إىل أهم املسائل الكالمية املطروحة فيه.

ٍ
واحد من املعصومني
بكل
واألدوار التي رت ّبناها يف زمن الحضور تتعلّق ّ
حيث نبدأ بالرسول Jوننتهي باإلمام املهدي ،8أ ّما يف زمن الغيبة
الكربى    -بدايات القرن الرابع الهجري   -فسيت ّم تقسيم األدوار بحسب
أسسوه من مدرسة كالمية مع تالمذتهم      .
األعالم وما ّ
وال بد قبل البدء باألدوار من تقديم مباحثَ تتض ّمن املبادئ التصوريّة
ٍ
تعريف
والتصديق ّية لعلم الكالم ،واملباحث العامة املتعلقة به من:
ٍ
ومناهج وغريها من املباحث العامة لتكون مقدم ًة
وأهداف
وموضو ٍع
َ
متهيدي ًة ألصل املرشوع.
وهذا ما سنطرحه يف هذا الكتاب الذي سميناه (املدخل إىل علم
الكالم) عىس أن يوفقنا الباري لتكميله يف أجزاء قادمة تسلّط الضوء عىل
أدوار علم الكالم عند اإلمامية.
وختا ًما أقول :هذه بضاعة ُمزجاة تح ّملت جمعها من مختلف الكتب
واملصادر ،وقمت برشحها وتبويبها عىس أن تكون نافعة إلخواين املؤمنني
ومنهالً عذباً يف هذا البحر املتالطم مبختلف االفكار واآلراء   .
وقد تعمدت من اإلكثار يف النقل واإلقتباس من املصادر الكالمية القدمية
بدل التلخيص والتحليل ،يك يستفيد الباحث من نصوص الرتاث الكالمي
وميكنه اإلحالة عليها يف بحوثه ودراساته ،إذ رمبا ال تتوفر لديه معظم املصادر.

 1ـ تعريف علم الكالم:
الكالم :يف أصل اللغة هو األصوات املفيدة ،وعند املتكلمني :املعنى
ٍ
بألفاظ ،ويف اصطالح النحاة :الجملة املركبة
القائم بالنفس الذي يُعبَّ عنه
مم يكتفي بنفسه[[[.
املفيدة أو شبهها ّ
والكالم هو ال َق ْول ،وقيل :إ ّن الكالم ما كان مكتف ًيا بنفسه وهو الجملة،
والقول ما مل يكن مكتف ًيا بنفسه وهو الجزء من الجملة[[[.
هذا هو املعنى اللغوي ،وما يه ّمنا هنا املعنى االصطالحي للكالم
املستعمل كعلمٍ عىل ح ّد ٍة ،يتط ّرق إىل تأصيل العقائد الدين ّية والدفاع عنها.
وال يخفى أننا ال نعلم بالضبط تاريخ نحت هذا املصطلح أي (علم
ٍ
تعريف منسجمٍ له يف القرن األول والثاين الهجري،
الكالم) ،فلم نعرث عىل
ٍ
تعريف منسجمٍ ومتكاملٍ
إذ إ ّن املتكلمني آنذاك ما كان يه ّمهم تقديم
عن عملهم ،بقدر ما كانوا مهتمني باملناقشات واملناظرات مع مختلف
املذاهب والفرق وكذلك األديان.
فعلم الكالم كان مامرساً منذ بداية الدعوة اإلسالمية عىل يد رسول
الله Jومن ث َ ّم أصحابه سوا ًء يف زمنه أو بعد رحيله ،فهذا البغدادي (ت
429هـ) يصف أمري املؤمنني 8بأنه أول متكلّمٍ فيقول( :أ ّول متكلمي

أهل السنة من الصحابة عيل بن أيب طالب ملناظرته الخوارج يف مسائل
[[[   -املعجم الوسيط /كلمة  .
[[[   -لسان العرب ،البن منظور /كلم  .
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الوعد والوعيد ،ومناظراته القدري َة يف القدر واملشيئة واالستطاعة)[[[.
ويشهد أيضً ا لذلك ما ذكره التفتازاين (ت 793هـ) حيث قال( :ودخل
علم علامء الصحابة بذلك [أي باالعتقادات] فإنّه كال ٌم وإن مل يكن س ّمي
يف ذلك الزمان بهذا االسم)[[[.
ح يف مبحث نشأة علم الكالم اإلسالمي عن هذا
وسيأيت مزي ُد توضي ٍ
األمر ،أ ّما هنا فسوف نتط ّرق إىل تعريف علم الكالم بحسب التسلسل
الزمني.
ٍ
ٍ
ووصف لعلم الكالم وصل إلينا هو ما ورد عن
تعريف
-1-1أقدم

نفيس وجوه ٌر
علق
الجاحظ (ت 255هـ) حيث قال( :إ ّن صناعة الكالم ٌ
ٌ
ِ
ّ
رصف ما بني الرشيّن من النقصان ،وعىل فضل
ستدل عىل
مث ٌ
ني ..وب ِه يُ

ما بني الخريين من الرجحان ،والذي يضع يف العقول من العبارة

وإعطاء اآللة مثل صنيع العقل يف الروح ،ومثل صنيع الروح يف البدن،

وأيُّ يش ٍء أعظ ُم من يش ٍء لوال مكانه مل يثبت للرب ربوبيةٌ ،وال للنبي

حجةٌ ،ومل يُفصل بني حج ٍة وشبه ٍة ،وبني الدليل وما يتخيل يف صورة

الدليل ،وب ِه يعرف الجامعة من الفُرقة ،والسنة من البِدعة ،والشذوذ

من االستفاضة ...واملتكلّم اسم يشتمل عىل ما بني األزرقي والغايل،

وعىل ما دونهام  من الخارجي والرافيض ،بل عىل جميع الشيعة

[[[   -أصول الدين للبغدادي ،307 :املسألة العارشة.
[[[   -رشح املقاصد ،للتفتازاين . 29 :1
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وأصناف املعتزلة ،بل عىل جميع املرجئة وأهل املذاهب الشاذة)[[[.
فإنه أشار يف تعريفه إىل كون الكالم صناع ًة أي علامً   -كام يذكره الفارايب
أيضً ا   -ويجعل مهمته إثبات الباري والنبوة ور ّد الشبهات ،أي يعطيه وظيف ًة
مزدوجةً :التأصيل ،والدفاع ،كام أنّه يُرشك جميع الجهود العقدية اإلسالم ّية
خاص ٍة ،كام صنع بعض املتكلمني.
خصصه بفرق ٍة
ّ
بالكالم ومل يُ ّ
-2-2ثم يتلوه ما ذكره أبو نرص الفارايب (ت 339هـ) حيث قال يف كتابه
إحصاء العلوم( :وصناعة الكالم َملَكة يقتدر بها اإلنسان عىل نرصة اآلراء
رصح بها واضع امللة ،وتزييف كل ما خالفها
واألفعال املحدودة التي ّ
باألقاويل)[[[.
مستقل يناظر سائر
ًّ
علم
أي ً
نالحظ أولً أ ّن الفارايب جعل الكالم صناع ًة ْ
مثل
العلوم كالفقه وغريه ،بخالف من مل يجعله يف عداد العلوم كالغزايل ً
يف إحياء علوم الدين حيث يخرجه عن تصنيف العلوم.
واملالحظة الثانية هي أنّه جعل وظيفة علم الكالم .1 :نرصة اآلراء
واألفعال أي التأصيل والتثبيت .2 .تزييف اآلراء املخالفة أي الرد والنقض،
علام بأن للجاحظ يف رسائله األدبية رسال ًة حول «تفضيل
[[[   -رسائل الجاحظ الكالميةً ,58 - 53 :
النطق عىل الصمت» يبني فيها فضل الكالم أي النطق والحديث عىل الصمت والسكوت ,ثم يختم
الرسالة بعبارات توهم أنّها  يف علم الكالم حيث يقول « :فصل منه :فأيُّ يش ٍء أشه ُر منقب ًة وأرف ُع درج ًة
سبب لتع ّرف حقائق األديان ,والقياس
من يشء لوال مكانه مل يثبت لله ربوبيةٌ ,وال لنبي حجةٌ ..والكالم
ٌ
يف تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة ,وأكرب الظن أنّه يقصد النطق دون علم الكالم وأ ّن هذا املقطع يُع ّد
«فصل منه :أي مام 
ٌ
خالص ًة ملا ذكره يف فضل النطق وال عالقة له بعلم الكالم ,كام بدأ املقطع بقوله:
ذكره سابقاً وتأييدا ً له ,عىل خالف ما توهمه محقق الرسائل حيث جعل عنوان املقطع علم الكالم,
تعريف لعلم الكالم من ِقبل الجاحظ.
وكذلك عىل خالف ما فهمه فان إس حيث زعم أنه
ٌ
[[[   -إحصاء العلوم ،للفارايب.41 :

تعريف علم الكالم

15

فَلِ ِعلم الكالم عند الفارايب وظيف ٌة مزدوج ٌة تدور بني اإليجاب والسلب.
رصح به واضع امللّة
  واملالحظة الثالثة هي أنّه خصص املصطلح مبا ٍّ
مجادالت عقدي ٍة عند أرباب
أي بالدين اإلسالمي ،وكأنه أخرج ما يدور من
سائر األديان من أن يكون كال ًما ،فال يطلق عليها علم الكالم عىل ح ّد
تعبري الفارايب .وهذا ّ
يدل عىل أنّه علم اسالمي بحت نشأ يف أحضان األمة
اإلسالمية من دون تأثريات خارجية ،وسيأيت مزيد توضيح بهذا الخصوص.
-3-3التعريف الثالث ما ورد عند أيب حيان التوحيدي (ت 414هـ) حيث
باب من االعتبار يف أصول الدين يدور النظر فيه
قال( :أ ّما علم الكالم فانّه ٌ
عىل محض العقل يف التحسني والتقبيح ،واإلحالة والتصحيح ،واإليجاب
والتجويز ،واالقتدار والتعديل والتجوير ،والتوحيد والتكفري ،واالعتبار فيه
ينقسم بني دقيقٍ ينفرد العقل به ،وبني جليلٍ يفزع إىل كتاب الله تعاىل فيه،
ثم التفاوت يف ذلك بني املتحلّني به عىل مقاديرهم يف البحث والتنفري
والفكر والتحبري ،والجدل واملناظرة ،والبيان واملفاضلة ،والظفر بينهم
ٌ
ٌ
ومجال ،وبابه مجاو ٌر لباب الفقه ،والكالم
سجال ،ولهم عليه مك ٌر
بالحق
ٌ
ٌ
انفصال وتباي ٌن ،فا ّن الرشكة بينهام  واقع ٌة
مشرتك ،وإن كان بينهام 
فيها
واألدلّة فيها متضارعةٌ)[[[.
يالحظ يف تعريفه أنّه أورد املنهج أيضً ا يف التعريف حيث جعله عقل ّياً،
يستقل العقل به والبعض اآلخر يستعني بالوحي ،كام أنّه يجعل
ّ
فبعضه
مهمته اإلثبات والدفاع أيضاً.
[[[    -مثرات العلوم.23: ،
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-4-4قال الربذوي (ت 493هـ)( :وعلم الكالم الذي اختلفوا يف تعلّمه
وتعليمه والتصنيف فيه :هو بيان املسائل التي هي أصول الدين التي
فرض عنيٍ)[[[ .فقد اقترص عىل مسألة التأصيل ومل يذكر الدفاع
تعلُّ ُمها
ُ
ور ّد الشبهات ،كام أنّه أشار إىل الخالف القائم يف حلّ ّية الخوض يف علم
الكالم من عدمها ،واتخذ موقف القول بالوجوب العيني  .
-5-5قال الغزايل (ت 505هـ)( :املتكلّم هو الذي ينظر يف أهم األشياء وهو

املوجود ..ث ّم ينزل بالتدريج إىل التفصيل ،فيثبت به مبادئ سائر العلوم

الدينية :من الكتاب والس ّنة وصدق الرسول ..فإذًا الكالم هو املتكفّل

بإثبات مبادئ العلوم الدين ّية كلّها ،فهي جزئي ٌة باإلضافة إىل الكالم ،فالكالم
هو العلم األعىل يف الرتبة ،إذ منه النزول إىل هذه الجزئيات)[[[.

فهو يدخل املوضوع (=املوجود) يف تعريف علم الكالم ،كام يجعله

مهيمناً عىل سائر العلوم الدينية واملتكفّل بإثبات املصادر األوىل للدين.

وهذا التعريف ال يتناىف مع موقف الغزايل السلبي لعلم الكالم ،إذ إ ّن

موقفه السلبي يعتمد عىل «الجام العوام عن علم الكالم» مع اعرتاف بلزوم
وجود علامء يدافعون عن الدين أمام الشبهات الواردة ،مع اختالفه أيضاً مع
سائر املتكلمني يف الطريقة واملنهج – كام سيأيت يف مبحث ذم الكالم.

-6-6ينقل الشهرستاين (ت 548هـ) عن بعض من سبقه من املتكلمني يف

تعريف علم الكالم ،قوله( :قال بعض املتكلمني :األصول معرفة الباري

[[[   -أصول الدين ،للربذوي. 15 :
[[[    -املستصفى من علم األصول . 14 - 13 :1
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تعاىل بوحدانيته وصفاته ،ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم)[[[.
وهو وإن مل يح ّدد الفرتة الزمن ّية لهذا التعريف ومن القائل ،غري أنّه يفيدنا

يف تبن ّيه لهذا التعريف وحرص وظيفة الكالم بالتوحيد والنبوة ،كام انّه مل
يتط ّرق إىل مسألة الدفاع ويقترص عىل اإلثبات والتبيني.

-7-7وقال القايض أرشف الدين الربيدي اآليب (ق ( :)7الكالم صناع ٌة

علميّ ٌة بها ينظر صاحبها تحقيق العلم بالصنع والصانع ،وما يجوز عليهام 
وما ال يجوز)[[[ .وهو كام ترى تعريف عام وشامل ،إذ العلم بالصانع من

صميم وظائف علم الكالم ،أما العلم بالصنع أو املصنوع وما يجوز عليه

وما ال يجوز فرمبا يشرتك مع غريه من العلوم أيضاً.

-8-8قال الفخر الرازي (ت 606هـ)( :أما علم األصول فاملطلوب منه معرفة

ذات الله تعاىل وصفاته وأفعاله ،ومعرفة أقسام املعلومات من املعدومات

واملوجودات) ،ثم قال بعد أن ذكر ٍ
آيات تتعلق بالتوحيد والنبوة والرد عىل

عبدة األوثان وأصناف املرشكني ،وبعد أن ذكر مجموعة ٍ
آيات ّ
تدل عىل

الخالق تعاىل وصفاته( :وأنت لو فتّشت علم الكالم مل تجد فيه إال تقرير

ّب عنها ودفع املطاعن والشبهات القادحة فيها) ،ثم نَقَل
هذه الدالئل والذ ّ

مناظرات األنبياء %وقال بعدها( :وكل من سلمت فطرته علم أ ّن علم
الكالم ليس إال تقرير هذه الدالئل ،ودفع األسئلة واملعارضات عنها)[[[.
[[[   -امللل والنحل ،للشهرستاين. 122 :
[[[   -الحدود والحقائق :رقم . 115
[[[   -تفسري الرازي /98 - 96 :2 :سورة البقرة آية. 21 :
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وقد ذكر يف كتابه نهاية العقول بأ ّن (الغرض األهم واملطلوب األعظم

من علم الكالم معرفة ذات الله تعاىل وصفاته وكيفية أفعاله)[[[ ،فهو هنا

مل يكن بصدد تعريف علم الكالم ،إنّ ا أشار إىل الغرض األهم منه يف

توسع يف التعريف
معرض الحديث عن رشف هذا العلم .ومهام يكن فإنّه ّ
نو ًعا ما ،فأدخل فيه املباحث العامة املتعلّقة بالوجود والعدم ،كام  أنّه

يؤكّد أيضً ا عىل الوظيفة املزدوجة لعلم الكالم يف اإلثبات والرد.

-9-9قال السمرقندي (ت بعد 690هـ)( :انّه عل ٌم يُبحثُ فيه عن ذات الله
تعاىل وصفاته وأسامئه وأحوال املمكنات يف املبدأ واملعاد عىل قانون
اإلسالم)[[[ ،ويظهر انّه أ ّول من أدخل قيد (عىل قانون اإلسالم) يف التعريف

ليخرج الفلسفة  .

  - 10أما العالمة الحيل (ت  726هـ) فهو بعد أن يذكر العلوم وأ ّن

أرشفها ما يتطرق إىل معرفة الواجب تعاىل ،يقول« :والعلم املتكفّل به

هو علم الكالم ،الناظر يف ذات الله تعاىل وصفاته ،واملعلوم فيه كيفية

تأثرياته» [[[.وقال أيضاً يف مكان آخر بعد أن أشار إىل أن أهم املعارف
ما يوجب النجاة ،وأ ّن أرشف املوجودات هو الله تعاىل ،فالعلم به

أجل من كل علم وعليه فإ ّن العلامء «أوجبوا عىل كل مكلّف بذل

الوسع يف تحصيل املعارف ليحصل األمن من املخاوف وذلك إنّ ا

[[[   -نهاية العقول ،للرازي . 97 :1
[[[   -املعارف يف رشح الصحائف . 352 :1
[[[  -مناهج اليقني ،82 :ونحوه كشف املراد.24 - 23 :
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هو بعلم الكالم ،فوجب معرفته عىل الخاص والعام»[[[.
فالعالمة الحيل وإن مل يتط ّرق إىل التعريف بشكل واضح ومنسجم ،غري

أنّه أشار إليه من خالل الغاية التي توجب النجاة ،وكذلك ذكر أبرز مسائله

أي التعرف عىل ذات الله تعاىل وصفاته ،كام مل يغفل مسألة وجوبه عىل
الجميع بالنظر دون التقليد.

  - 11قال الجيطايل النفويس (ق( :)8أ ّما الكالم فهو علم املتكلمني

الذين يتكلّمون يف تحرير األدلّة إلثبات التوحيد والصفات ،وتفصيل

السكون والحركات ،والجواهر واألعراض والحدوث والقدم وأشباه ذلك،

ويضعون األدلّة يف الرد عىل أهل البدع ونقضها عليهم)[[[.

  - 12قال اإليجي (ت 756هـ) يف املواقف( :والكالم علم يُقتدر معه عىل

إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه ،واملراد بالعقائد ما يُقصد
به نفس االعتقاد دون العمل ،وبالدينية املنسوبة إىل دين مح ّمد ،Jفإ ّن
الخصم وإن خطّأناه ال نخرجه من علامء الكالم)[[[.

وقال الجرجاين (ت 816هـ) يف رشحه له :وها هنا أبحاثٌ :
األول :إنّه أراد بالعلم معناه األعم أو التصديق مطلقًا ليتناول إدراك

املخطئ يف العقائد.

[[[  -نهاية املرام.5 :
[[[   -قناطر الخريات للنفويس. 86 :
[[[   -املواقف لاليجي.7 :
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الثاين :إنّه نبّه بصيغة االقتدار عىل القدرة التا ّمة ،وبإطالق املعيّة عىل

املصاحبة الدامئة ،فينطبق التعريف عىل العلم بجميع العقائد مع ما

يتوقّف عليه إثباتها من األدلّة ور ّد الشبه..

الزم،
والثالث :إنّه اختار «يقتدر» عىل «يثبت» أل ّن اإلثبات بالفعل غري ٍ

واختار «معه» عىل «به» مع شيوع استعامله تنبي ًها عىل انتفاء السببية

الحقيقية املتبادرة من الباء ها هنا ،واختار «إثبات العقائد» عىل تحصيلها
إشعا ًرا بأ ّن مثرة الكالم إثباتها عىل الغري ..وال يجوز حمل اإلثبات ها هنا

جا عن
عىل التحصيل واالكتساب ،إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خار ً

علم الكالم مثرة له وال ّ
شك يف بطالن ِه[[[.

الرابع :إ ّن املتبادر من الباء يف قوله (بإيراد) هو االستعانة دون السببية..

وليس املراد بالحجج والشُّ َبه ما هي كذلك يف نفس األمر ،بل بحسب

زعم من تص ّدى لإلثبات بنا ًء عىل قصد املخطئ ،ومل يرد بالغري الذي
ريا معي ًنا حتى يرد أنّها إذا ثبتت عليه مر ًة مل يبق اقتدا ٌر
يثبت عليه العقائد غ ً
عىل إثباتها قط ًعا فيخرج املحدود عن الحد.

الخامس :إ ّن هذا التعريف إنّ ا هو لعلم الكالم ال ملعلوم ِه وإن أمكن تطبيقه

عليه بنو ٍع تكل ٍ
ّف فيقال :علم أي
معلوم يقتدر معه أي مع العلم ...إلخ[[[.
ٍ

[[[   -وهو هنا يرد عىل التفتازاين حيث حمل معنى اإلثبات عند االيجي عىل التحصيل واالكتساب،
راجع :رشح املقاصد للتفتازاين.29 :1 ،
[[[   -رشح املواقف للجرجاين. 40 :1 ،
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  - 13قال التفتازاين (ت 793هـ) يف رشح العقائد النسفية( :وس ّموا ..

معرفة العقائد عن أدلّتها بالكالم)[[[.

وقال يف رشح املقاصد :الكالم هو العلم بالعقائد الدينيّة عن األدلّة
اليقين ّية.
وقال يف رشح هذا التعريف بعد تقديم مقدم ٍة حول تصنيف العلم وأسباب

تسمية علم الكالم بالكالم :فظهر أنّه العلم بالقواعد الرشعية االعتقادية

املكتسبة من أدلّتها اليقين ّية .وهذا هو معنى العقائد الدينية أي املنسوبة إىل
دين مح ّم ٍد Jسوا ًء أتوقف عىل الرشع أم ال ،وسوا ًء أكان من الدين يف
الواقع ككالم أهل الحق أم ال ككالم املخالفني ،وصار قولنا :العلم بالعقائد

الدين ّية عن األدلّة اليقين ّية مناس ًبا لقولهم يف الفقه أنه العلم باألحكام الرشعية

الفرعية عن أدلّتها التفصيلية ..وخرج العلم بغري الرشعيات وبالرشعيات

الفرعية ،وعلم الله تعاىل وعلم رسول الله Jباالعتقادات ،وكذا اعتقاد
علم ،ودخل علم علامء الصحابة بذلك ،فانّه كال ٌم وإن
املقلّد فيمن يس ّميه ً

مل يكن ُس ِّمي يف ذلك الزمان بهذا االسم ،كام أ ّن عملهم بالعمليات فق ٌه وإن

مل يكن مثة هذا التدوين والرتتيب ،وذلك إن كان متعلّقًا بجميع العقائد بقدر

مكتسباً من النظر يف األدلّة اليقين ّية أو كان ملك ًة يتعلّق بها بأن
الطاقة البرشيّة،
َ

يكون عندهم من املآخذ والرشائط ما يكفيهم من استحضار العقائد عىل

ماهو املراد بقولنا( :العلم بالعقائد عن األدلّة)[[[.
[[[   -رشح العقائد النسفية للتفتازاين .16:
[[[   -رشح املقاصد للتفتازاين . 79 ،27 :1
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  - 14قال ابن خلدون (ت 808هـ)( :هو عل ٌم يتض ّمن الحجاج عن العقائد

اإلميان ّية باألدلّة العقل ّية ،والرد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات
عن مذهب السلف وأهل الس ّنة)[[[.

والجديد يف تعريفه أنّه يحرص علم الكالم مبا توافق عليه السلف وأهل

الس ّنة ،فكأنَّه يُخرج عمل جميع من خالفه من املعتزلة والشيعة والخوارج

من علم الكالم.

  - 15قال الجرجاين (ت 816هـ)( :علم الكالم عل ٌم باحثٌ عن األعراض
الذاتية للموجود من حيث هو عىل قاعدة أهل اإلسالم)[[[.
وقال يف مكانٍ آخر( :الكالم عل ٌم يُبحث فيه عن ذات الله تعاىل وصفاته،

وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد عىل قانون اإلسالم ،والقيد األخري

إلخراج العلم اإللهي للفالسفة ،الكالم عل ٌم باحثٌ عن أمو ٍر يُعلم منها املعاد

وما يتعلّق به من الجنة والنار ،والرصاط وامليزان ،والثواب والعقاب .وقيل:

الكالم هو العلم بالقواعد الرشعية االعتقادية املكتسبة عن األدلّة)[[[.

فالتعريف األول هو تعريف باملوضوع   -كام سيأيت  ، -كام أ ّن قيد (عىل

قانون اإلسالم) أو (عىل قاعدة أهل اإلسالم) مل يخرج الفالسفة فحسب

رصح به الجرجاين ،بل يخرج العمل العقدي عند النصارى واليهود
كام  ّ
أيضً ا عن دائرة علم الكالم.
[[[   -املقدمة ،البن خلدون.339 :
[[[   -التعريفات ،للجرجاين.131 :
[[[   -التعريفات ،للجرجاين.155 :
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  - 16قال املقداد السيوري (ت 826هـ)( :وعلم األصول هو ما يبحث

فيه عن وحدانية الله تعاىل وصفاته وعدله ،ونبوة األنبياء واإلقرار مبا جاء

به النبي ،Jوإمامة األمئة ،8واملعاد)[[[.

كتاب آخ َر بلغ ٍة أدب ّي ٍة بليغ ٍة حيث قال( :وعلم الكالم
وصاغ التعريف يف
ٍ
كاشف عن أستار الجربوت ،و ُمطَّ ِلع عىل مشاهدات امللك ومغيبات
ٌ

ٌ
وفارق بني أهل الهداية والضاللة ،و ُمطَّ ِل ٌع عىل صفات
امللكوت،
املختارين للرسالة واإلمامة،
ومبي أحوال السعداء واألشقياء يوم القيامة[[[.
ٌّ
فهو قد جمع التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة واملعاد يف كالمه هذا.

  - 17قال عبد الرزاق الالهيجي (ت 1072هـ) بعد اإلشارة إىل تعريف
التفتازاين والجرجاين ونقل كالمهام( :األَ ْوىل أن يُقال :الكالم صناع ٌة
نظريّ ٌة يُقتدر بها عىل إثبات العقائد الدين ّية)[[[.

وقال يف كتابه گوهر مراد ما تعريبه( :والكالم عند القدماء صناع ٌة يقتدر

بها عىل الحفاظ عىل أوضاع الرشيعة بالدالئل املؤلفة من املقدمات
املسلّمة املشهورة عند أهل الرشايع ،سوا ًء أَنْتهت إىل البديهيات أم ال،

وهذه الصناعة ال تشارك الحكمة ال يف املوضوع وال يف الدالئل وال يف
الفائدة).

[[[   -النافع يوم الحرش ،للسيوري ،9 ،ونحوه بحذف املعاد يف االعتامد يف رشح واجب االعتقاد :
.42
[[[   -اللوامع اإللهية.80 :
[[[   -شوارق اإللهام .51 :1
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ثم قال( :وقال املتأخرون يف تعريف الكالم :إنّه عل ٌم بأحوال املوجودات

عىل نهج قوانني الرشع ،وبهذا القيد احرتزوا عن علم الحكمة ،إذ ال يُعترب
يف علم الحكمة موافقة قوانني الرشع مبعنى ابتناء األدلّة عىل املقدمات

املسلّمة أو املشهورة عند أهل الرشع ،إذ املسلامت واملشهورات ال

يلزم أن تكون يقينيّةً ،فإذا كانت يقينيّ ًة بحسب االتفاق استعملوها من هذه

وإل فالظنيات مل تكن معترب ًة عندهم يف املسائل العلم ّية ..كام 
الحيثيةّ ،
رص يف
ُعلم أ ّن طريق تحصيل املعرفة بحيث ال تكون مشوب ًة بالتقليد منح ٌ

طريقة الربهان وابتناء الدالئل عىل املقدمات اليقين ّية سوا ًء ُس ِّمي حكمة

أم كالماً)[[[.

  - 18قال البيايض الحنفي (ت 1097هـ) يف رشح الفقه األكرب املنسوب

إىل أيب حنيفة( :فهو معرفة النفس عن األدلّة ما يصح لها وما يجب عليها من

العقائد الدينية ،واملتبادر منها املعتقدات املنسوبة إىل دين مح ّمد (عليه

الصالة والسالم) توقفت عىل رشعه أو ال ،فخرج املعرفة باملرشوعات
الفرعية وبغري الدينيات ،وخرج علم الله والرسول باملعتقدات لعدم كونه

عن األدلّة ،واعتقاد املقلّد لذلك ،ودخل علم الصحابة بها وما يثبت
بدالئل العقل الرصيح كبعض مسائل التنزيه والتفاريع الخالفية)[[[.

تعاريف عرثنا عليها يف ط ّيات الكتب الكالمية املطبوعة،
هذه مجموع ُة
َ

وأنت ترى أنّها تشرتك يف إعطاء صبغة التأصيل والدفاع لعلم الكالم ،وعليه
[[[   -كوهر مراد ،الالهيجي.43 :
[[[   -إشارات املرام.31 :
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فال وجه ملا زعمه عبد الرحمن بدوي من القول بالتفصيل يف مهمة علم

الكالم يف القرون األربعة األوىل وما بعدها ،فاملرحلة األوىل امتازت

اختص علم الكالم بالدفاع
بالتأصيل والدفاع ،أ ّما يف املرحلة الالحقة فقد
ّ
عىل ما زعمه ،حيث قال( :ففي املرحلة األوىل غلب النظر إىل علم الكالم

عىل أنّه تحصييلٌّ وليس مجر َد دفاعٍ ..يف القرون الثاين والثالث والرابع

فكان يغلب عىل علم الكالم البحث يف فهم اإلميان ،وإدراك مضمون
العقيدة ،وتحديد املعاين الغامضة التي وردت يف الكتاب والسنة)[[[.

فهو وإن كان يف مقام الرد عىل مزاعم املسترشق غاردي ،من أ ّن الكالم

اإلسالمي ليس له حظٌّ يف التأصيل والتفهيم بل يقترص عىل الدفاع ،ولكن

مع هذا فإ ّن علم الكالم مل ّ
ينفك منذ نشأته األوىل وإىل يومنا الحارض من

التأصيل والدفاع سوي ًة وال وجه للتفصيل يف مراحله.

والتعريف املختار عندنا أ ّن علم الكالم علم يتكفل إثبات العقائد الدينية

والدفاع عنها ورد الشبهات املثارة ،وأصول هذه العقائد هي إثبات الذات

اإللهية وصفاتها من توحيد وعدل وقدرة وغريها ،والنبوة واإلمامة واملعاد،
وما يتف ّرع من هذه األصول بحسب مستجدات كل زمان ومكان ،ليدخل

متس هذه
الكالم الجديد ومسائله الجديدة يف هذا العلم أيضاً ،إذ طاملا
ّ

املسائل الجديدة العقائد الدينية ،فالخوض فيها كالم وإن استجدت
املناهج واملسائل.

[[[   -مذاهب اإلسالميني.14 - 13 :
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الكالم عند القدماء واملتأخرين:
ويف ختام هذا املبحث ال بد من اإلشارة إىل إ ّن بعض املتكلمني
أو مؤرخي علم الكالم ،قد ف ّرق بني كالم القدماء وكالم املتأخرين،
فهذا التفتازاين (ت 793هـ) يقول يف رشحه عىل العقائد النسفية بعدما
يع ّرف علم الكالم بأنّه معرفة العقائد عن أدلّتها ،وبعدما يرشح سبب
تسمية علم الكالم بالكالم ،يقول( :وهذا هو كالم القدماء).
ثم يقول( :ملا نُقلت الفلسفة إىل العربية وخاض فيها اإلسالميون،
ريا
حاولوا الرد عىل الفالسفة فيام خالفوا الرشيعة ،فخالطوا بالكالم كث ً
من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها ،وهل ّم ج ًّرا إىل
أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات واإلله ّيات ،وخاضوا يف الرياضيات
حتى كاد ال يتم ّيز عن الفلسفة الشتامله عىل السمعيات ،وهذا هو كالم
املتأخرين)[[[.
وقريب منه ما ذكره عبد الرزاق الالهيجي (ت 1072هـ) حيث قال
ٌ
يف تعريف الكالم عند القدماء( :إنّه صناع ٌة يُقتدر بها عىل الحفاظ عىل
أوضاع الرشيعة بالدالئل املؤلفة من املقدمات املسلّمة املشهورة
عند أهل الرشايع سوا ًء أنتهت إىل البديهيّات أم ال ،وهذه الصناعة ال
تشارك الحكمة ال يف املوضوع وال يف الدالئل وال يف الفائدة).
أما الكالم عند املتأخرين فهو( :العلم بأحوال املوجودات عىل نهج
قوانني الرشع ،وبهذا القيد احرتزوا عن علم الحكمة ،إذ ال يعترب يف
[[[   -رشح العقائد النسفية للتفتازاين ،18 - 17 :وقريب منه ما ذكره ابن خلدون يف املقدمة. 345 :
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علم الحكمة موافقة قوانني الرشع مبعنى ابتناء األدلّة عىل املقدمات
املسلّمة أو املشهورة عند أهل الرشع.[[[)..
فهو يتحد مع التفتازاين يف دخالة الفلسفة عند القدماء واملتأخرين،
يفصل الفرق بني الكالمني ،غري
كام ا ّن الشهرستاين (ت 548هـ) وإن مل ّ
أنّه يشري إىل أخذ املعتزلة من الفالسفة فيقول( :ثم طالع بعد ذلك شيوخ
فست يف أيام املأمون ،فخلطت مناهجها
املعتزلة كتب الفالسفة ،حني ّ
مبناهج الكالم ،وأفردتها ف ّناً من فنون العلم وس ّمتها باسم الكالم)[[[.
وهذا الرأي يؤيد ما ذهبنا إليه من أ ّن هذه العملية أي إثبات العقائد
والدفاع عنها ورد الشبهات تسمى علم الكالم ،وإن تط ّورت مناهجها
ومسائلها عرب الزمن ،فالكالم قبل ظهور الفلسفة كالم وبعد ظهورها
وامتزاجها به كالم أيضاً ،ويف ميتافيزيقا الحداثة يف العقائد الدينية كالم
أيضاً ،إذ الغاية والهدف واحد.

[[[   -كَوهر مراد ،الالهيجي.43 - 42 :
[[[   -امللل والنحل للشهرستاين.109 :

 - 2أسماء علم الكالم:
أُطلقت أسامء ع ّدة عىل علم الكالم من قبل الفقهاء واملتكلّمني
القدامى ،ونشري يف ما يأيت إىل أه ّمها:

-1 -1علم الكالم:
وهو أشهر األسامء ،وقد م ّر يف تعريف علم الكالم أ ّن أ ّول من استخدمه
بشكلٍ منتظمٍ هو الجاحظ (ت 255هـ) ث ّم الفارايب (ت 339هـ) ،وإن كان
االصطالح مستخد ًما قبل زمانهام ،ويحدثنا الشهرستاين (ت 548هـ) بأ َّن
املعتزلة بعدما خلطت مباحثها بالفلسفة س ّمت ذلك كال ًما[[[.
ولكن مع هذا يبقى التع ّرف عىل بدايات نحت هذا املصطلح واستخدامه
يف لفاف ٍة من الغموض ،وقد ورد يف بعض الروايات استخدام اصطالح
الكالم أو املتكلّم ،فمثالً عندما جاء ابن أيب العوجاء ليناظر اإلمام
(إن شاهدت العلامء وناظرت
الصادق 8اندهش ومل يتكلّم وقالَّ :
املتكلّمني ،فام ت ُداخلني هيبة قط مثلام ت ُداخلني من هيبتك)[[[.

نص آخ َر أمر اإلمام الصادق 8يونس بن يعقوب وقال له( :ا ُخرج
ويف ٍّ

رجل
إىل الباب فانظر من ترى من املتكلمني فأدخلهـ)[[[ .وذلك ملا جاء ٌ
شامي ليناظر اإلمام ،8وهذا يدل عىل شيوع املصطلح يف بدايات
ٌّ
القرن الثاين.
[[[   -م .ن. 109 :
[[[   -الكايف للكليني.60 - 59 :1 ،
[[[   -م .ن . 171 :1
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وقد اهتم بعض املسترشقني بالبحث والتنقيب عن هذا األمر ،يقول
ولفسون( :وال يوجد   -يف ما أعلم   -ما يجعلنا نعرف عىل وجه الدقة متى
أصبح لفظ الكالم يُستخدم بهذا املعنى االصطالحي)[[[ ،ثم يرشح كيفية
إطالق الكالم عىل املعتزلة ،ويستشهد بفقرات من ابن سعد وابن قتيبة  
ليدلّل عىل استخدام اصطالح (متكلّمني) و (يتكلّم) قبل ظهور املعتزلة[[[.
أما املسترشق فان إس فانّه يق ّرب الفكرة من جه ٍة ويبعدها من جه ٍة أخرى
عىل نهج املسترشقني ،حيث يدع القارئ يف حري ٍة ،فانّه يف البداية يعزو
نشأة علم الكالم إىل املناظرات األوىل التي حدثت يف املناخ اإلمياين
واإلثبات العقدي ويقول( :كانت املناظرات هي الوسيلة الحاسمة يف
إسالمي باملعنى
نرش وتكريس وجهات النظر الدينية ،من هنا تط ّور فق ٌه
ٌّ
الصحيح ،علم الكالم)[[[ ،ومل يح ّدد فرتة ظهور هذه املناظرات ،ثم
ٍ
يستقرب ظهورها بشكلٍ
هادف ومنتظمٍ قبل سقوط األمويني ،ثم يتساءل

ويقول( :ولكن كيف نشأت تسمية املتكلّمني وما املقصود بها بالضبط؟)
ويستشهد بورود كلمة (متكلمني أو كالم أو يتكلم) يف بعض املصادر
القدمية أمثال «رسال ٌة يف الصحابة» البن املقفّع ،لكنه يستقرب أنّها جاءت
مبعناها اللغوي أي التح ّدث والنطق دون االصطالحي[[[.
ٍ
مؤثرات غريِ إسالمي ٍة ليناظر بني مصطلح علم الكالم
ث ّم يحاول أن يع ّرج عىل
ٍ
ٍ
وتأثريات مسيح ّي ٍة ويقول( :يف ظل املسيح ّية كان مثة
ومصطلحات يونان ّي ٍة
[[[   -فلسفة املتكلمني ،ولفسون .34 :1
[[[   -م .ن .44 :1
[[[   -علم الكالم واملجتمع ،فان إس . 79 :1
[[[    -م .ن . 83 - 80 :1
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علامء دين كتبوا بالعربية يف ٍ
وقت مب ِّكرٍ ،ولكنهم تكلّموا أيضً ا السورية بالتأكيد
وشاركوا يف لعبة الكالم) ،ليشكك وينفي بعد أسط ٍر ع ّد ٍة هذا التأثري ويقول:
(ولكن عىل املرء أن يعي يف مثل هذه الفرضية ا ّن نقل املصطلح ال ميكن
إثباته بصور ٍة قاطع ٍة يف الوقت الحارض ،ورمبا لن ميكن إثباته أب ًدا)[[[.
أما أسلوب الكالم وطريقته التي هي املحاججة ،فريجعها فان إس يف
ٍ
محاججات
البداية إىل القرآن ،ثم تضعيفاً لهذا الرأي يشري إىل وجود
ٍ
ومناظرات مسيح ّي ٍة يف سوريا( :حيث وفّرت املناخ للخالف عىل

املسيحية وبنيتها الديالكتيكية ،وحيث بدأ من هناك التأثري عىل اإلسالم)
ثم يستشهد بعمل تيودور بار كوين الذي عاش يف بدايات العرص العبايس
يف العراق ،وما كتبه دفا ًعا عن املسيحية ضد اإلسالم ،ثم ينفي فان إس
كالم بالضبط وإنّ ا حوارا ً تعليم ّياً،
ما ا ّدعاه ليقول( :مل يكن هذا
أسلوب ٍ
َ
مستعمل مبا يكفي ليجيز التفكري يف تبادل الصيغ) ،لينتهي يف آخر
ً
ولكن
املطاف قائال( :وهكذا ال يبقى لنا اآلن سوى أن نشري إىل أ ّن أسلوب
الكالم يعلن عن نفسه يف القرآن)[[[.
وأنت ترى هذه املنهجيّة امللتوية واللف والدوران والتشويش عىل
ٍ
تأثريات خارج ّي ٍة.
أي
القارئ لينتهي إىل استقاللية الكالم اإلسالمي عن ِّ
فهو عند نفسه ومن وجهة نظ ٍر أكادمي ّي ٍة حافظ عىل املوضوع ّية العلم ّية،
لكنه ألقى أطنانًا من التشكيكات وتشويه األمر يف البني لريبك القارئ
ويبعد ُه عن أصل املطلب.
[[[   -م .ن .88 - 87 :1
[[[   -م .ن .90 - 89 :1
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وسبب هذا كله عند فان إس وغريه من املسترشقني ،أتباع منهجيّة
رصح به بعدما
رصح باستخدامها فان آس ،هو ما ي ّ
(الخيال الواسع) التي ّ
يرشح الخالفات السياسية بعد رحلة النبي األكرم Jإىل املأل األعىل
حة املصادر للتعرف عىل األسس واملباين( :فلم تبق لنا يف مجال
وش ّ
إل تلك
النظريّات السياسيّة التي دار النقاش حولها بني املتكلمني ّ
ٍ
خالصات
إل
املؤلفات املذهبية الخالصة ،التي ال نستطيع أن نجد فيها ّ
ري كافي ٍة ،حيث نكون مضطرين لنتز ّود بخيا ٍل واسعٍ حتى منثّل
شحيح ًة وغ َ
طبيعة النشأة األوىل لتلك النظريات ،ولهذا السبب ليس مبقدوري أن أق ّدم
ري شبك ٍة مليئ ٍة بالثغرات والنقائص)[[[.
هنا غ َ
وإىل نفس هذه املدرسة واملنهج ينتمي املسترشق ألكسندر تريجر،
فانّه بادئ ذي بد ٍء يُرجع األسلوب الكالمي إىل الجدل واملناظرة ،وا ّن
هذا الجدل واملناظرة يف املناخ الديني كان موجو ًدا عند املسيحيني قبل
الفتوحات ،ثم ينقل ألكسندر عن كوك أ ّن املسلمني اعتمدوا هذا النمط
بعد أن تعلّموا من النصارى يف جدالهم معهم ،أو بأث ٍر من اعتناق بعض
النصارى  ـ الذين مهروا يف هذه التقنية الجدلية ـ  اإلسالم.
هذا األمر يق ّوي عند املؤلف نظريّة (الفرض ّية املسيح ّية العرب ّية) لعلم
الكالم اإلسالمي التي طرحها املسترشق تنوس حيث ذهب إىل ا ّن البيئة
أنسب قناة تنتقل من خاللها
املسيحية العربية يف سورية والعراق كانت
ٍ
تقنية األسلوب الكالمي يف الحجاج إىل املجتمع املسلم ،ليعلو الحقًا
نجم هذا األسلوب بنشأة علم الكالم.
[[[   -بدايات الفكر اإلسالمي ،فان آس.101 :

32

ّ
اإلمامية
أدوار علم الكالم عند

ٍ
مقاربات ملصطلح علم
ث ّم بعد هذا العرض يحاول ألكسندر أن يجد
الكالم وما يشابهه يف الرسيانية واليونانية ليقول( :ويوافق مصطح كالم        -
يف األصل   -مصطلح ( )mamllaالرسياين ،ويعني الخطاب واملحادثة أو
املناظرات ،كام يوافق أيضً ا املصطلحات اليونان ّية ( dialexisوdialektos
أو )dialektikeوهي جمي ًعا مبعنى املجادلة)؛ ولكن بعد هذا العرض املؤيد
لنظرية تنوس يقوم بالتشكيك فيها .ويقول« :وعىل الرغم من القيمة التفسريية
للفرضية املسيحية العربية لتنوس ،وا ّن لها وجهاً آمن االحتامل معتربا ً،
فانّها مل تزل بحاجة إىل التمحيص والتوثيق ،أل ّن األدلّة املسوقة لدعمها
غري مبارش ،وهي مستلّة من مصادر متأخّرة وعىل الرغم من ا ّن لالعتبارات
ال ِف ْقلُغَويّة التي فصلناها آنفاً وجاهة ال تنكر ،فانّها ال تحسم األمر حسامً
[[[
نهائياً ...ولذلك ال ميكن لهذا املبحث أن ينتهي إىل قول فصل».
ومن الطريف ما ذهب إليه ماكدونلد (ت1943م) ،فانّه بعدما مل يجد يف
الرتاث اإلسالمي العقدي ما يدلّل عىل تأثري املسيحية يف علم الكالم،
رصح بتأثري املسيحية عىل رسول الله Jيف مجال الزهد والتقشّ ف
ي ّ

النساك واملتعبدين يف الصحراء ،ثم يقول( :ولكن مل يتوقف
عن طريق ّ
تأثري املسيحية عند هذا الحد ...انّه من املحال أالّ نلحظ تأثري األعامل
الجدلية لالهوت البيزنطي الذي تط ّور يف املدارس الشامية والبيزنطية يف
نشأة املرجئة والقدرية)[[[.

هذه هي املوضوعية العلمية عند هؤالء املسترشقني ،وهذه هي
[[[   -أصول الكالم ،ألكسندر تريجر (ضمن كتاب املرجع يف علم الكالم) . 98 - 91 :1
[[[   -تط ّور الدولة والفقه والكالم يف اإلسالم ،ماكدونلد. 136 :
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منهجيتهم امللتوية يف معالجة التاريخ اإلسالمي وعلومه ،وهذا هو
يفسون من خالله تاريخنا االسالمي ،وليس العجب
الخيال الواسع الذي ّ
منهم ملا يحملونه من ٍ
إيديولوجي يف خلفياتهم الفكرية واملعرفية
بعد
ٍّ
تجاه اإلسالم ،ولكن العجب كل العجب م ّمن يقتفي أثرهم من املسلمني
والعرب ،ويتلقّى آراءهم بالقبول ويعتمد عليها يف البحث والتدريس.
ح يف سبب تسمية هذا العلم بعلم الكالم.
وسيأيت مزيد توضي ٍ

-2 -2أصول الدين:
وهو أشهر األسامء بعد علم الكالم ،وقد أرجع أمري معزي استخدام هذا
املصطلح إىل القرن الثالث ،حيث نسب مقال ًة عنوانها (أصول الدين) إىل
نقل عن الكنتوري يف كتابه كشف الحجب[[[.
اإلمام الرضاً 8
وهذه الرسالة مل ت ُس َّم بهذا االسم حينذاك بل أُطلِق عليها االسم الحقًا،
إذ ما ورد يف عيون أخبار الرضا 8للشيخ الصدوق رحمه الله هو أ ّن
املأمون طلب من اإلمام الرضا 8أن يكتب له محض اإلسالم عىل
اإليجاز واالختصار ،فكتب له 8تلك الرسالة.

ولكن مع قطع النظر عن هذا عندما نراجع املعاجم الكالمية نرى
ٍ
فرتات مختلف ٍة ،من قبيل :األصول
كتب أُلِّفت بهذا االسم يف
مجموع َة ٍ
ليحيى بن الحسني الهادي الزيدي (ت 298هـ) ،واألصول للمرتىض
محمد بن يحيى الهاشمي اليمني (ت 310هـ) ،واإلبانة عن أصول الديانة
[[[   -بوادر الكالم الشيعي ،معزي (ضمن كتاب املرجع يف تاريخ علم الكالم) . 174 :1
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لألشعري (ت 324ه أو 330هـ) ورشح األصول الخمسة للقايض عبد
الجبار (ت 415هـ) ،وأصول الدين لعبد القاهر الجرجاين (ت 429هـ)،
ري.
والشامل يف أصول الدين للجويني (ت 478هـ) وغريها كث ٌ
ٌ
ري بني املتكلمني يف تعداد هذه األصول بني اثنني
وقد حصل
خالف كب ٌ
إىل ثالث ٍة إىل أربع ٍة وإىل خمس ٍة ،مع االختالف أيضً ا يف أسامء األصول.
فالقايض عبد الجبار (ت 415هـ) جعلها خمس ًة وألّف كتاب رشح
األصول الخمسة يف ذلك :التوحيد ،العدل ،الوعد والوعيد ،املنزلة بني
املنزلتني ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
أ ّما الغزايل (ت 505هـ) فع ّدها ثالث ًة وقال( :وأصول اإلميان ثالثة:
اإلميان بالله ،وبرسوله ،وباليوم اآلخر ،وما عداه فروعٌ)[[[.
فصل الرشيف املرتىض (ت 436هـ) األمر وقال جواباً عن سؤا ٍل
وقد ّ
ورده عن عدد أصول الدين( :إ ّن الذي سطّره املتكلّمون يف عدد أصول
الدين أنّها خمسة :التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،واملنزلة بني
املنزلتني ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومل يذكروا النبوة ،فإذا
قيل :كيف أخللتم بها؟ قالوا :هي داخل ٌة يف أبواب العدل ،من حيث كانت
لطفاً كدخول األلطاف واألعراض وما يجري مجرى ذلك.
فقيل لهم :فالوعد والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر أيضً ا من باب األلطاف ،ويدخل يف باب العدل كدخول
مفصل ًة ومل تكتفوا بدخولها يف جملة أبواب
النبوة ،ثم ذكرتم هذه األصول ّ
[[[   -فيصل التفرقة للغزايل.79 :
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فصلتم املجمل ومل تكتفوا باإلجامل أفال فعلتم
العدل مجملةً ،وحيث ّ
ذلك بالنب ّوة؟
ٌ
سؤال راب ٌع ،وبها اقترص بعض املتأخرين عىل أ ّن أصول الدين
وهذا
داخل يف أبواب
ً
اثنان التوحيد والعدل ،وجعل باقي األصول املذكورة
العدل ،فمن أراد اإلجامل اقترص عىل أصلني ،التوحيد والعدل ،فالنبوة
واإلمامة ،التي هي واجب ٌة عندنا ومن كبار األصول ،هام داخلتان يف أبواب
العدل .ومن أراد التفصيل والرشح وجب أن يضيف إىل ما ذكروه من
خل ببعض األصول،
األصول الخمسة أصلني :النبوة واإلمامة ،وإلّ كان ُم ًّ
بي ملن تأ ّمله)[[[.
وهذا ّ
ومع قطع النظر عن عدد األصول سع ًة وضيقاً ،فقد قام بعض املتكلمني
بتعريف أصول الدين ،فأبو إسحاق الصفّار البخاري (ت 534هـ) بعدما
يشري إىل أ ّن أبا حنيفة س ّمى علم الكالم بالفقه األكرب يقول( :فإن شئت
س ّميته الفقه األكرب ،وإن شئت س ّميته أصول الدين ،وإن شئت علم الكالم.
فإن س ّميته أصول الدين احتجت إىل معرفة األصل والفرع ،فنقول( :إ ّن
الس َم ِء)[[[ ،فأصل
(أصلُ َها ث َاب ٌ
ِت َوفَ ْر ُع َه ِ
األصل مأخو ٌذ من قوله تعاىلْ :
ا ف َّ

الشجرة يوصل إىل األغصان والثمرة ،ولقد قيل يف ذم أقوام :ليس لهم
فضل ،أرادوا باألصل الحسب ،فك ّنوا عنه باألصل أل ّن الحسب
ٌ
أصل وال
ٌ
يوصل املرء إىل املآثر وأرادوا بالفضل اللسان.
الس َم ِء) فأصل
أ ّما الفرع فانّه ما ينشأ من األصل من قولهَ ( :وفَ ْر ُع َه ِ
ا ف َّ
[[[   -الرسائل للسيد املرتىض .166 - 165 :1
[[[   -إبراهيم.24 :
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الشجرة يوصل إىل الفرع ،والفرع ينشأ من األصل ،فعلم أصول الدين
يوصل إىل تحقيق العلم بالله ،وأما سواه من [العلوم] الدين ّية ففر ٌع له ألنّه
ال قوام ملا سواه من العلوم الدينية إلّ بهذا العلم .وقيل :إن الفرع ما يبني
عىل غريه واألصل ما يُبنى عليه غريه)[[[.
ثم يأيت من بعده الشهرستاين (ت 548هـ) حيث ينسب إىل بعض
املتكلمني عدد األصول وتعريفها بقوله( :قال بعض املتكلمني:
األصول :معرفة الباري تعاىل بوحدان ّيته وصفاته ،ومعرفة الرسل بآياتهم
يتعي الحق فيها بني املتخاصمني فهي
كل مسأل ٍة
وب ّيناتهم ،وبالجملة ّ
ّ
من األصول)[[[ ،فهو يجعل ِمالك األصل واملرجع يف تعيينه وفصله عن
الفرع ،ما يعتمد عليه لفك النزاع بني املتخاصمني.

ث ّم ا ّن ابن ميثم البحراين (ت 699هـ) يشري إىل املعلومة نفسها التي
نقل عن املتكلمني ،ويضيف أ ّن إطالق هذا االسم عىل
ذكرها الشهرستاين ً
علم الكالم هو عرف املتكلمني[[[.
وم ّمن أعطى تعريفًا منتظامً ألصول الدين قطب الدين الشريازي (ت
710هـ) حيث قال ما ترجمته( :وكل ما أمكن إثباته بالدليل العقيل        -
وكل ما ال
سوا ًء أمكن إثباته بالنقل أم ال   -يقال له علم أصول الدينّ ،
ميكن إثباته إلّ بدليل السمع فهو علم فروع الدين)[[[ ،ثم يجعل األصول
[[[   -تلخيص األدلّة للصفار.148 :
[[[   -امللل والنحل للشهرستاين.122 :
[[[   -قواعد املرام البن ميثم( .20 :وإذا كان املتكفّل ببيانها هو العلم املسمى يف عرف املتكلمني
بأصول الدين.)...
[[[   -درة التاج للشريازي.165 :
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أربعةً :معرفة الباري ،معرفة صفاته ،معرفة أفعاله ،ومعرفة النب ّوة.
ونرى عند املقداد السيوري (ت 826هـ) تفصيالً أكرثَ بشأن التعريف،
إذ يقول( :واألصول جمع األصل ،وهو ما يبتنى عليه غريه ،والدين لغة
الجزاء ..واصطالحاً هو الطريقة والرشيعة وهو املراد هنا ،وس ّمي هذا
الفن أصول الدين أل ّن سائر العلوم الدينية :من الحديث والفقه والتفسري
متوقف عىل
مبتنية عليه ،فإنّها متوقف ٌة عىل صدق الرسول ،وصدق الرسول
ٌ
ِ
املرسلِ وصفاته وعدله وامتناع القبيح عنه .وعلم األصول هو ما
ثبوت
يبحث فيه عن وحدانية الله تعاىل وصفاته وعدله ،ونبوة األنبياء ،واالقرار
مبا جاء به النبي Jوإمامة األمئة 8واملعاد)[[[.

-3-3الفقه األكرب:
وقد نُسب إىل ايب حنيفة (ت 150هـ) إطالق هذا االسم عىل علم
الكالم ،حيث قال :والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها ،وما يتعلّق منها
باالعتقاديات هو الفقه األكرب)[[[.
متسك أبو إسحاق الصفار يف وجه تسمية الكالم بالفقه ،باملعنى
وقد ّ
اللغوي حيث جعله من تفقّى اليشء وتفقّى الجرح إذا انفتح رأسه ،وتفقّأت
األكامم وتفقّهت إذا انفتح ما فيها ،فيكون الفقه مبعنى (انكشاف الغطاء
[[[   -النافع يوم الحرش للسيوري ،9 :ونحوه إرشاد الطالبني له أيضً ا ،14 :وكذلك االعتامد،43 - 42 :
وذكر قريب منه ابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق )10يف كتابيه :رشح عىل الباب الحادي عرش ،112 :1
ومجيل مرآة املنجي .256 :1
[[[   -راجع :إشارات املرام للبيايض ،31 - 30 :تلخيص األدلّة للصفار  البخاري ،151 ،148 :كشّ اف
االصطالحات للتهانوي .29 :1
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عن مكنون األشياء ،فإذا انكشف الغطاء عن مكنون اللفظ حصل فهم
املعنى ،فانتظم اسم الفقه عىل علم التوحيد ألنّه األصل يف الكشوف)[[[.

-4-4التوحيد:
وهو أيضً ا من األسامء الشائعة لعلم الكالم ،حتى ُسميت املعتزلة بأهل
العدل والتوحيد ،وقد قال الغزايل (ت 505هـ)( :اللفظ الثالث التوحيد
جعل اآلن عبار ًة عن صناعة الكالم ،ومعرفة طرق املجادلة ،واإلحاطة
وقد ُ
بطرق مناقضات الخصوم والقدرة عىل التش ّدق فيها بتكثري األسئلة وإثارة
طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل
الشبهات وتأليف اإللزامات ،حتى لقّب
ُ
والتوحيد ،وس ّمي املتكلّمون :العلامء بالتوحيد)[[[.

-5-5علم النظر واالستدالل:
نسبه التهانوي (ق  )12إىل كتاب مجمع السلوك يف التصوف للشيخ
سعد الدين الخري آبادي (ت 882هـ) حيث قال( :ويف مجمع السلوك:
يس ّمى بعلم النظر واالستدالل أيضً ا)[[[.

-6-6علم التوحيد والصفات:
أطلقه عىل علم الكالم التفتازاين (ت 793هـ) يف رشح العقائد
[[[   -تلخيص األدلّة.150 :
[[[   -إحياء العلوم للغزايل  40 :1ونحوه أيضً ا يف معاين التوحيد ودور املتكلمني يف الدفاع عن عقيدة
العوام يف كتاب التوحيد والتوكل .179 :4
[[[   -كشاف االصطالحات .29 :1
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النسفية حيث قال( :إ ّن مبنى علم الرشائع واألحكام وأساس قواعد
عقائد اإلسالم هو علم التوحيد والصفات املوسوم بالكالم)[[[.

-7-7علم العقائد:
مستعمل بكرث ٍة ملا يشتمل عليه علم الكالم من تبيني العقائد
ٌ
وهو أيضً ا
كتب كثري ٍة تحمل اسم
والدفاع عنها ،وقد تركت لنا كتب املعاجم أسامء ٍ
العقيدة أو العقائد ،من قبيل :العقيدة الطحاوية للطحاوي (ت 331هـ)
أو قواعد العقائد للغزايل (ت 505هـ) وكذلك تجريد االعتقاد للمحقق
الطويس (ت 671هـ) وكذلك العقائد النسفية للنسفي (ت 357هـ) وغريها
الكثري.
هذه مجموعة من أسامء ا ُطلقت عىل هذا العلم ،واألسم األول أي علم
الكالم هو األوىل من غريها ،إذ أنه اسم عام وشامل يغطي جميع األسامء
األخرى ،فهو كالم يف أصول الدين ،والتوحيد والعقائد والنظر واالستدالل،
مم
كام أنّه قد ورد بهذا االسم واستعمل يف كالم األمئة األطهارّ %
يعطي تأيي ًدا ضمن ّياً لهذا االسم ،كام ا ّن للشهرة أيضاً قسط من الثمن.

[[[   -رشح العقائد النسفية.13 :

 - 3سبب التسمية بعلم الكالم:
كرث الكالم يف وجه تسمية هذا العلم بعلم الكالم ،وكل األقوال املطروحة

قطعي ،وأقدم من رأيته
دليل
هنا استحساناتٌ وأوج ٌه تقريبي ٌة مل يقم عليها ٌ
ٌّ

تعرض لذلك أبو إسحاق الصفّار البخاري (ت 534هـ) يف كتابه «تلخيص
األدلّة» ،وبعده الشهرستاين (548هـ) يف «امللل والنحل» ،ثم تط ّرق
بعدهام بعض علامء الكالم لذلك ،وقد أسهب فيه التفتازاين (793هـ)،
ويف ما يأيت نورد ما ذكره العلامء يف وجه تسمية هذا العلم بعلم الكالم:

-1-1ذهب كثري من املتكلمني إىل ا ّن أهم مسأل ٍة تكلّم فيها العلامء،

هي مسألة الكالم اإللهي حيث كرث فيها الكالم ،واختلفت األقوال،
وأُريقت الدماء ألجلها ،فلذلك س ّمي هذا العلم بها ،قال الشهرستاين
(ت548هـ)( :إ ّما أل َّن أظهر مسأل ٍة تكلّموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة

الكالم ،فس ّمي النوع باسمها)[[[.

ويور ُد عليه أوالً أ ّن باقي الصفات اإللهية كالقدرة واإلرادة كرث

الكالم فيها أيضً ا ،بل سبقت مباحثها مباحث الكالم ،وثانياً أ ّن

إطالق املتكلّم عىل علامء الكالم سبق زمن ظهور الخالف يف

مسألة الكالم اإللهي ،وقد رأينا ا ّن اإلمام الصادق  8أطلق ذلك
[[[   -امللل والنحل للشهرستاين ،109 :ونحوه اإليجي (ت 756هـ) يف املواقف ،9 :والتفتازاين (ت
793هـ) يف رشح املقاصد  ،28 :1ورشح العقائد النسفية ،16 :وابن خلدون (ت 808هـ) يف املقدمة:
 344غري أنّه جعله الكالم النفيس ،والجرجاين (ت 816هـ) يف رشح املواقف  ،66 :1واملقداد السيوري
(ت 826هـ) يف إرشاد الطالبني ،15 :وابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق )10يف املجيل  256 :1ورشح
الباب الحادي عرش  ،112 :1وقد استقرب البدوي (ت 2002م) هذا الوجه يف مذاهب اإلسالميني.32 :
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عىل بعض أصحابه قبل زمن املأمون بكثري.
-2-2السبب اآلخر الذي أشار إليه أكرث املتكلّمني أيضً ا هو انّه يورث
القدرة عىل الكالم ،إذ إ ّن املتكلّم يخوض يف املناظرات والجدل

وإقامة الحجج وتبيني الرباهني ،فيصبح الكالم والنطق عنده ملكة[[[.

ربا
ويُو َرد عليه أ ّن غريه من العلوم يورث القدرة عىل الكالم أيضً ا ،بل ّ

تكون أوىل منه بهذه التسمية ،وذلك كالخطابة إلقاء القصائد والشعر يف
املحافل واملجالس وكذلك التحديث واالفتاء والتدريس .بل رمبا كان

الفقه والفقهاء أكرث انشغالً بالنطق والتحديث من غريهم البتالئهم باإلفتاء

وحل مشاكل الناس الفقه ّية يف الصغرية والكبرية.
ّ

ولذا صاغ العالمة الحيل (ت 726هـ) الدليل بوج ٍه آخ َر فقال( :هذا
العلم ُّ
أدق من غريه من العلوم ،والقوة املميزة لإلنسان وهي النطق إنّ ا

تظهر بالوقوف عىل أرسار هذا العلم ،فكان املتكلّم فيه أكمل األشخاص
البرشية ،فس ّمي هذا بالكالم لظهور ق ّوة التعقّل فيه)[[[.

وميكن ألصحاب الفلسفة أن يعرتضوا عىل هذا الوجه ،إذ ظهور ق ّوة

رث وأش ُّد.
التعقّل فيها أك ُ

[[[   -أشار إىل هذا الوجه كل من اإليجي(ت 756هـ) يف املواقف ،9 :والتفتازاين (ت 793هـ) يف
رشح املقاصد  ،28:1ورشح العقائد النسفية ،16 :والجرجاين (ت 816هـ) يف رشح املواقف ،67 :1
واملقداد السيوري (ت 826هـ) يف إرشاد الطالبني ،15 :وابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق )10يف املجيل
 ،255 :1ورشح الباب الحادي عرش .113 :1
[[[   -نهاية املرام للحيل .9 :1
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-3-3قيل أ ّن السبب هو رشوع مسائله يف :الكالم يف كذا  ..الكالم يف
كذا  ..لذا س ّمي بعلم الكالم لذلك[[[.

-4-4وقيل ألنه أكرث العلوم خالفًا ونزا ًعا فيشت ّد افتقاره إىل الكالم مع
املخالفني والرد عليهم[[[.
وذكر العالمة الحيل (ت 726هـ) رأياً قريباً منه حيث قال( :إ ّن
العارفني بالله تعاىل يتم ّيزون عن غريهم من بني نوعهم ملا شاهدوه
من ملكوت الله تعاىل ،وأحاطوا مبا عرفوه من صفاته ،فطالت ألسنتهم
عىل غريهم فكان عملهم أوىل باسم الكالم)[[[.
-5-5ومن األوجه املذكورة أيضً ا مقابلة الفالسفة حيث كان لهم علم
املنطق ،قال الشهرستاين (ت548هـ)( :وإ ّما ملقابلتهم الفالسفة يف
تسميتهم ف ّناً من فنون علمهم باملنطق ،واملنطق والكالم مرتادفان)[[[.
وقال الجرجاين (ت 816هـ) يف رشح هذا الوجه( :يعني أن لهم
علم ناف ًعا يف علومهم س ّموه باملنطق ،ولنا أيضً ا عل ٌم ناف ٌع يف علومنا
ً
إل أ َّن نفع املنطق يف علومهم بطريق اآللية
سميناه يف مقابلته بالكالمّ ،
وربا يس ّمى رئيسها
والخدمة ،ومن مث ّة يس ّمى خادم العلوم وآلتها،
ّ
[[[   -ذكر هذا الوجه كل من :اإليجي (756هـ) يف املواقف ،9 - 8 :والتفتازاين (ت 793هـ) يف
رشح املقاصد  ،28 :1ورشح العقائد النسفية  ،16والجرجاين (ت 816هـ) يف رشح املواقف :1
 ،66واملقداد السيوري (ت 826هـ) يف إرشاد الطالبيني ،14 :وابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق  )10يف
املجيل  ،256 :1ورشح الباب الحادي عرش .112 :1
[[[   -ذكره التفتازاين (ت793هـ) يف رشح العقائد النسفية ،17 :ورشح املقاصد  ،29 - 28 :1وابن
خلدون (ت 808هـ) يف املقدمة ،344 :ونحوه ابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق  )10يف املجيل .256 :1
[[[   -نهاية املرام .9 :1
[[[   -امللل والنحل للشهرستاين ،109 :وتبعه اإليجي (ت 756هـ) يف املواقف.8 :
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نظ ًرا إىل نفاذ حكمه فيها ،ونفع الكالم يف علومنا بطريق اإلحسان
ال رئيساً لها)[[[.
واملرحمة فال يس ّمى ّ
وفيه أ ّن التع ّرف عىل املنطق والفلسفة كان متأخ ًرا عىل ظهور االسم

واستخدامه.

-6-6ذكر التفتازاين وج ًها آخر حيث قال( :وألنّه أ ّول ما يجب من

العلوم التي إنّ ا ت ُ َعلَّم وتُتعلَّم بالكالم ،فأطلق عليه هذا االسم لذلك ث ّم
خص به ،ومل يطلق عىل غريه متييزا ً)[[[.
ّ

-7-7قال العالمة الحيل (726هـ)( :هذا العلم يُوقَف منه عىل مبادئ
سائر العلوم ،فالباحث عنه كاملتكلّم يف غريه ،فكان اسمه بعلم الكالم

أوىل)[[[.

-8-8وقال العالمة الحيل أيضً ا( :العادة قاضي ٌة بتسمية البحث يف دالئل
وجود الصانع تعاىل وصفاته وأفعاله ،الكالم يف الله تعاىل وصفاته،

فس ّمي هذا العلم بذلك ،وال استبعاد يف تخصيص بعض األسامء
ببعض املس ّميات دون بعض)[[[.

-9-9وأضاف الحيل أيضً ا( :أنكر جامع ٌة البحث يف العلوم العقلية
والرباهني القطعية ،فإذا ُس ِئلوا عن مسألة تتعلّق بالله وصفاته وأفعاله
[[[   -رشح املواقف .66 :1
[[[   -رشح العقائد النسفية.16 :
[[[   -نهاية املرام 9 :1 :ونحوه باختصار ابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق  )10يف املجيل .256 :1
[[[   -نهاية املرام  ،8 :1ونحوه املجيل .255 :1
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والنبوة واملعاد قالوا :نُهينا عن الكالم يف هذا العلم ،فاشتهر هذا العلم
بهذا االسم)[[[.

أسبق من غريه يف املرتبة،
-1-10وقال رحمه الله أيضً ا( :هذا العلم
ُ
فالكالم فيه أسبق من الكالم يف غريه ،فكان أحق بهذا االسم)[[[.

-1-11أضاف التفتازاين (ت 793هـ) أيضً ا( :وألنّه إنّ ا يتحقّق بالتكلّم
باملباحثة وإدارة الكالم من الجانبني ،وغريه قد يتحقّق بالتأمل ومطالعة

الكتب)[[[.

-1-12وله أيضً ا( :وألنّه لق ّوة أدلّته صار كأنه هو الكالم دون ما عداه من
العلوم ،كام يقال لألقوى من الكالمني هذا هو الكالم)[[[.

ج ْرح ،وقيل
ٌ -1-13
رأي آخ ُر :إ ّن أصل الكالم مأخوذ من ال َكلْم وهو ال َ

يف وجه الشبه والتسمية( :ألن للكالم من التأثري يف إظهار الخفي

والفصل بني الحق والباطل والحسن والقبيح ما للجرح يف قطع الجلد
والفصل بني جز ٍء وجز ٍء ،وإظهار ما خفي يف الجلد من الدم واللحم

والعظم)[[[ ،وذهب التفتازاين (ت 793هـ) إىل هذا الوجه أيضً ا وقال يف
سبب التشبيه( :وألنه البتنائه عىل األدلّة القطعية املؤيد أكرثها باألدلّة

[[[   -نهاية املرام  ،8 :1ونحوه ابن أيب جمهور يف املجيل .256 :1
[[[   -نهاية املرام للحيل .9 :1
[[[   -رشح العقائد النسفية.17 :
[[[   -رشح العقائد النسفية ،17 :ونحوه رشح املقاصد .29 :1
[[[   -تلخيص األدلّة للصفار البخاري.145 :
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ريا يف القلب وتغلغالً فيه ،فسمي بالكالم
السمعية ،أشد العلوم تأث ً
ج ْرح)[[[.
املشتق من ال َكلْم وهو ال َ

ٍ
جديد آخ َر ،ونسب
-1-14أ ّما الشيخ السبحاين فقد ذهب إىل وج ٍه
ذلك إىل خُطب وكالم أمري املؤمنني 8وقال( :والظاهر أ ّن خطب
اإلمام وكلامته كانت هي األساس يف التسمية وتدوين علم الكالم،
يل 8يف كذا وكذا حتى س ّمي
فاملتكلّمون كانوا يستدلّون بكالم ع ٍّ
مجموع املسائل بعلم الكالم)[[[.

هذه أهم الوجوه التي أوردها املتكلّمون يف وجه تسمية هذا العلم
بالكالم ،وهي كام ترى ال تستند إىل دليلٍ
قطعي ،بل هي وجو ٌه تقريبيّ ٌة
ٍّ
ميكن دمج بعضها مع ٍ
التوسع فيها وذكر أوج ٍه أُخرى.
بعض ،وميكن
ّ
وقد اعتمد املتأخرون عىل هذه األوجه ،ونقلوها كام  هي مع بعض

التعاليق أو تقريب وج ٍه عىل آخ َر ،وعىل سبيل املثال ما ذهب إليه مصطفى

عبد الرازق (ت 1947هـ) حيث استقرب وجهني يف سبب التسمية ،الوجه

ٍ
مالك يف وصفه ألهل البدع ،وأنّهم يتكلمون
األول ما اعتمده عىل مقولة
يف ما سكت عنه الصحابة( :فالكالم ضد السكوت ،واملتكلّمون كانوا

يقولون حيث ينبغي الصمت اقتدا ًء بالصحابة والتابعني الذين سكتوا عن

مم ذكره العالمة الحيل
املسائل االعتقادية ال يخوضون فيها) .وهذا
قريب ّ
ٌ

وأوردناه يف الفقرة رقم (.)9

[[[   -رشح العقائد النسفية.17 :
[[[   -معجم طبقات املتكلّمني .11 :1
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ٍ
مالك أيضً ا من قوله :ال أحب الكالم إلّ فيام 
والوجه الثاين ما أخذه عن
عمل ،فكالمهم
عمل (فاملتكلّمون قو ٌم يقولون يف أمو ٍر ليس تحتها ٌ
تحته ٌ
فعل ،بخالف الفقهاء الباحثني يف األحكام الرشع ّية
نظريٌّ  ال يتعلّق به ٌ
العمل ّية)[[[.
وقد استقرب عبد الرحمن بدوي (ت 2002م) الوجه األول وقال( :وال
ب ّد أ ّن مسألة خلق القرآن وموقف املعتزلة منها ،ومعاضدة املأمون ثم
املعتصم والواثق لهم يف ذلك املوقف ضد موقف ابن حنبل ،وما أ ّدى
ٌ
مخلوق،
وتعذيب وتنكيلٍ مبن ال يقول بأ ّن القرآن
إليه ذلك من اضطها ٍد
ٍ
هو الذي جعل من الرضوري إيجاد تسمي ٍة لهذا اللون من البحث وملن
يخوضون فيه)[[[.
والحق انّه ال ميكن حسم املوقف بهذا الخصوص ،وا ّن املصطلح
(=علم الكالم) ولد ج ّراء ع ّدة عوامل تعاضدت لنحته وتداوله ومبرور
الزمن أصبح َعلَامً لهذا العلم .وإذا أردنا أن نستغرب األوجه ،فرمبا يكون
ما ذهب إليه العالمة الحيل رحمه الله يف الفقرة  8و 9اوىل من غريه ،حيث
انّه شاع بني الناس والنخب ا ّن فالن يتكلّم يف الله أو يف صفاته وأفعاله ،أو
تكلّم يف كذا وكذا من املسائاللعقدية التي سكت عنها السلف ،مضافاً إىل
ورود روايات – سواء كانت صحيحة أو ضعيفة – يف النهي عن الخوض
يف املسائل العقدية تداولها الناس فياما بينهم ،أو ما ورد من النهي عن
الجدل واملراء يف الدين والجدل هو كالم ونطق ،فهذه االمور وغريها
[[[   -متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالم ّية. 390 - 386 :
[[[   -مذاهب اإلسالميني. 32 :
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التي دارت يف ضمري املجتمع االسالمي آنذاك بلورت شيئاً فشيئاً هذا
املصطلح وأصبح يقال ملن تكلّم يف املسائل العقدية متكلّامً ومبرور
الزمن تم نحت مصطلح علم الكالم ملجموعة علوم وأدلة يستعان بها
إلثبات العقائد الدينية املتعلّقة باملبدأ أو املعاد.
ومعنى هذا ا ّن اطالق لفظ املتكلّم عىل من يخوض يف مسائل العقيدة
سبق نحت مصطلح علم الكالم لهذا العلم ،وقد ذكر الشهرستاين ا ّن املعتزلة
هي التي نحتت هذا املصطلح بعد ما اطلعت عىل كتب الفالسفة ،فتأمل.

 - 4ضرورة علم الكالم ووجوبه:
اختلفت اآلراء يف الجدوى من علم الكالم ،وهل توجد مندوح ٌة للخوض فيه،

وهل له ٌ
وفضل وفائدةٌ ،ناهيك عن الجدل بني املتكلمني وأهل الحديث
ٌ
رشف
مفصَّل.
ً
يف ِح ِل َّية ولزوم علم الكالم أو حرمته وكراهته ،كام سيوافيك بيانه
رصحوا بوجوبه
وقد أطبقت آراء علامء الكالم عىل لزوم االهتامم به ،بل ّ
ورضورته ،حيث إ ّن الكثري منهم ابتدأ كتابه بلزوم النظر واملعرفة ،وهل إ ّن
ذلك يُدرك بالعقل أم النقل ،وسيأتيك بيانه الحقاً أيضً ا.
والذين ذهبوا إىل وجوب علم الكالم ورضورته ،استدلّوا عىل ذلك
ٍ
بعبارات ع ّد ٍة:
بدليل العقل والنقل ،أ ّما الدليل العقيل فقد صاغوه
ح ،وأ ّن الجهل صف ُة ذ ٍّم،
-1-1ال خالف بني العقالء بأن العلم صف ُة مد ٍ
وما من عاقلٍ يف السامء واألرض إلّ وهو يرغب اجتناء صفة العلم
وات ّقاء صفة الجهل ،وأوىل العلوم العلم بالله (عز وجل) بالدليل
املؤدي إىل اليقني ،فعلم أصول الدين املؤدي إىل اليقني هو كنز
ح ِر َم
العلوم ومعدنها ،ومثمر كل فائد ٍة يف الدين والدنيا واآلخرة ،ومن ُ
مقصا يف تحقيق معاين سائر العلوم يف الفروع ،إذ علم
هذا العلم كان ّ ً
الفروع ال يتم ّ
إل بعد علم األصول[[[.
-2-2إ ّن معرفة الله تعاىل واجبةٌ ،وكذا معرفة صفاته وما يجب له
إل بهذا العلم ألنّه املتكفّل
ويستحيل عليه ،وال تتم هذه املعرفة ّ
إل به فهو
بذلك ،وما ال يتم الواجب املطلق ّ
واجب[[[.
ٌ
[[[   -تلخيص األدلّة أليب إسحاق الصفار (ت 534هـ).107 :
[[[   -نهاية املرام للعالمة الحيل (ت 726هـ) .14 - 13 :1
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التحل بالعلوم
ّ
-3-3إ َّن ما يخرج اإلنسان من صفة الحيوانية هو
الحقيقية واألعامل املرضية ،وإلّ لكان اإلنسان كسائر الحيوانات،
ومبا أ ّن العناية اإللهيّة تقتيض تخليص اإلنسان من هذه املعايب أيّده
التحل
ّ
بالنفس الناطقة املدركة للمعقوالت ،فام يوجب الخالص هو
بهاتي الصفتني ،فاحتاج كلُّ  عقلٍ إىل ذلك غاية الحاجة ،ووجب
ْ
[[[
بطريق العقل وأيّده النقل الرشيف .
أ ّما النقل فقد استشهد العالمة الحيل (رحمه الله) باآليات الدالة
عىل النهي عن التقليد و َذ ّمه ،وكذلك اآليات الدالة عىل التفكّر
الس َم َو ِ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
ض) أو
والتعقّل ،كقوله تعاىل( :قُلِ ا نْظُ ُروا َما َذ ِ
ا ف َّ
وا ف أَنْف ُِسه ِْم) وغريها من اآليات [[[.
قوله تعاىل ( :أَ َول َْم َي َت َفكَّ ُر ِ
ثم ا ّن العالمة الحيل (رحمه الله) يرى أن الوجوب عىل قسمني :الوجوب
وجوب
العيني والوجوب الكفايئ ،ويذهب إىل أ ّن وجوب علم الكالم
ٌ
عيني بدليل النهي عن التقليد يف العقائد.
ٌّ

ث ّم يح ّدد مقدار العينيِّ من علم الكالم ويقول( :واعلم أ ّن القدر الواجب
عىل األعيان من هذا العلم هو معرفة الله تعاىل بالدليل ،ومعرفة ما يجب
معرفته من صفاته الثبوت ّية والسلبية ،ومعرفة آثاره التي تتوقّف عليها بعثة
الرسل ،ومعرفة الرسل وصدق األنبياء ،ومعرفة املعاد واإلمام .وال يجب
تت ّبع الجواب عىل الشبهات ،ومقاومة الخصوم عىل األعيان ،بل ذلك
واجب عىل الكفاية)[[[.
ٌ
[[[   -املجيل البن ايب جمهور (ق  ،255 :1 )10بترصف.
[[[   -نهاية املرام .14 :1
[[[   -نهاية املرام .14 :1

 - 5الغاية من علم الكالم:
ٍ
فكري أو غ ِ
ال ب ّد قبل الخوض يف أيِّ  عملٍ
فكري ،من
ري
وجهد
ٍّ
ٍّ
التعرف عىل غاية ذلك العمل أو العلم والوقوف عىل فوائده ،وإلّ
كل علمٍ هي التي تح ّدد
أصبح العمل عبثًا ،مضافًا إىل أ ّن الغاية يف ِّ
موضوع العلم وتعريفه[[[.
ٍ
ٍ
وغايات لعلم
أهداف
من هذا املنطلق رسم علامء الكالم مجموعة
الكالم ،نوجزها ضمن النقاط اآلتية:
-1-1الوصول إىل السعادة األخروية[[[ ،إذ إ ّن النجاة يوم القيامة منو ٌ
ط
يتوصل
مم
ّ
باإلميان واالعتقاد بالله وما جاء به عىل ألسنة أنبيائه ،وذلك ّ
إليه بعلم الكالم.

الحل القول يف ذلك ،واستعان مبا أورده الفالسفة من
ّ
وقد بسط العالمة
كون اإلنسان مدن ّياً بالطبع ،يفتقر يف معاشه إىل اجتامع مجموع ِة أمو ٍر ال
ح َذ ًرا من الهرج
تتحقّق ّ
إل ضمن املجتمع ،وال ب ّد لهذا املجتمع من قانونٍ َ
واملرج ،وهذا القانون لو وضعه الناس لحصل االختالف ،لذا ت ّم إرسال
الرسل برشائ َع تقتيض نظام الوجود ،ومجازاة املتمثل لها باإلحسان ومقابلة
املخالف بالعذاب األخروي ،وعليه فعلم الكالم( :هو املتكفل مبعرفة
املجازَى وكيفيّة آثاره وأفعاله وتكاليفه عىل اإلجامل ،وذلك هو سبب السعادة
األبدية والخالص عن الشقاء األبدي ،وال غاية أه ّم من هذه الغاية)[[[.
[[[   -معجم طبقات املتكلمني للسبحاين .17 :1
[[[   -املسالك يف أصول الدين للمحقق الحيل . 34:
[[[   -نهاية املرام للعالمة الحيل .13 - 12 :1
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-2-2الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية ،وهذا ما ذهب إليه التفتازاين
واضح حيث إ ّن علم
يف إحدى أقواله[[[ ،واملراد من السعادة الدين ّية
ٌ
يخص املعتقدات
الكالم بعدما ينري الطريق الصحيح لإلنسان يف ما
ّ
الدين ّية ،يصل اإلنسان إىل السعادة الدينية بعد االلتزام بها ،وأ ّما
السعادة الدنيوية فهي اإلحساس باألمن والهداية واالطمئنان الداخيل
من جه ٍة ،وتنظيم الحياة الدنيوية وفقًا للنظرة الكونية الدين ّية ،إذ بهام 
تحصل السعادة الدنيويّة.
-3-3ر ّد شبهات الخصوم ،وقد ذهب إليه الشعراين (ت 973هـ) حيث
قال( :اعلم رحمك الله أ ّن علامء اإلسالم ما ص ّنفوا كتب العقائد ليثبتوا
يف أنفسهم العلم بالله تعاىل ،وانّ ا وضعوا ذلك ردعاً للخصوم الذين
جحدوا اإلله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة مح ّمد Jبالخصوص،
مم ال يصدر إلّ من
أو اإلعادة يف هذه األجسام بعد املوت ونحو ذلك ّ
كافرٍ ،فطلب علامء اإلسالم إقامة األدلّة عىل هؤالء لريجعوا إىل اعتقاد
وجوب اإلميان بذلك ال غري.[[[)..

-4-4تكميل النفس باملعارف الحقة ،وذلك( :لتصل بها إىل كاملها
املمكن لها ،لتُشابِه األنوار املج ّردة وتتصل بالعامل املق ّدس ،وتتّصف
بالقرب إىل الحرضة الربوبية ،فتنال السعادة األبدية والبهجة الرسمدية[[[.
-5-5تحلية اإلميان باإليقان ،مبعنى( :أن يصري اإلميان والتصديق
[[[   -رشح العقائد النسفية .19:
[[[   -اليواقيت للشعراين . 28:
[[[   -املجيل ألبن ايب جمهور .254 :1
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باألحكام الرشعية متي َّق ًنا محك ًَم ال تزلزله شبه املبطلني)[[[.
-6-6حفظ العقيدة من البدع والشبهات ،وقد ذكر هذا القول الغزايل
وخصصه بعقيدة أهل الس ّنة حيث قال( :ومقصوده حفظ
(ت 505هـ)
ّ
عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة ،فقد ألقى الله
تعاىل إىل عباده عىل لسان رسوله عقيد ًة هي الحق عىل ما فيه صالح
دينهم ودنياهم ،كام نطق مبعرفته القرآن واألخبار ،ثم ألقى الشيطان
يف وساوس املبتدعة أمو ًرا مخالفة للسنة ،فلهجوا بها وكادوا يش ّوشون
عقيدة الحق عىل أهلها ،فأنشأ الله تعاىل طائفة املتكلّمني ،وح ّرك
ّب يكشف عن تلبيسات أهل البدعة
دواعيهم لنرصة السنة
بكالم مرت ٍ
ٍ
املحدثة عىل خالف السنة املأثورة)[[[.

[[[   -رشح املقاصد للتفتازاين .37 :1
[[[   -املنقذ من الضالل  ،62 - 61 :وباختصار يف إحياء العلوم .97 ،40 :1

 - 6فوائد علم الكالم ومنافعه:
عىل الرغم من أ ّن الفوائد واملنافع رمبا تتحد مع الغايات ،غري أنّنا أفردنا
مستقل تب ًعا لبعض املتكلّمني ،إذ انّهم اهتموا بذكر الفائدة دفعاً
ً
لها عنوانًا
للعبث وزياد ًة يف الرغبة إليه[[[ ،أما الفوائد واملنافع التي رسمها املتكلمون
فهي:
-1-1تكامل النفس اإلنسان ّية ،حيث (ملا كان هذا العلم أرشف العلوم ،وكان
الغرض األقىص من العلم هو تكميل النفس اإلنسانية لتحصل لها السعادة
األخروية ،كان هذا من أعظم منافع هذا العلم)[[[.
-2-2الرتقّي من حضيض التقليد إىل ذروة االيقان ،وهذا ما ذهب إليه
االيجي (ت 756هـ)[[[ ،ثم استشهد بقوله تعاىل( :يَ ْر َفعِ اللَّهُ الَّ ِذي َن آ َم ُنوا
ِمنك ُْم َوالَّ ِذي َن أُوتُوا الْ ِعل َْم َد َر َج ٍ
ات)[[[ ،وعلّق الجرجاين (ت 816هـ) عىل

(خص
اآلية الكرمية رغم دخول العلامء يف ضمن أصحاب اإلميان بقوله
ّ
العلامء املوقنني بالذكر مع اندراجهم يف املؤمنني رف ًعا ملنزلتهم ،كأنه
وخصوصا هؤالء األعالم منكم)[[[.
قال:
ً
-3-3الفوز بنظام املعاش ونجاة املعاد ،وقد ذهب إليه التفتازاين (ت
793هـ) حيث قال( :ومنفعته يف الدنيا انتظام أمر املعاش باملحافظة عىل
[[[   -املواقف لإليجي.8 :
[[[   -األرسار الخفية للعالمة الحيل. 412 :
[[[   -املواقف. 8 :
[[[   -املجادلة.11 :
[[[   -رشح املواقف  ،57 :1عن الالهيجي يف شوارق اإللهام . 71 :1

54

ّ
اإلمامية
أدوار علم الكالم عند

العدل ،واملعاملة التي يحتاج إليها يف بقاء النوع عىل وج ٍه ال يؤ ّدي إىل
الفساد ،ويف اآلخرة النجاة من العذاب املرتب عىل الكفر وسوء االعتقاد[[[.
-4-4تأصيل العقائد ور ّد الشبهات ،وقد أشار إليهام اإليجي (ت 756هـ)
حيث قال يف ضمن ع ّده لفوائد علم الكالم( :الثاين :إرشاد املسرتشدين
بإيضاح الحجة ،وإلزام املعاندين بإقامة الحجة .الثالث :حفظ قواعد
الدين عن أن تزلزلها شبه املبطلني)[[[.
أ ّما الغزايل (ت 505هـ) فانّه اقترص عىل الوجه الثاين ،أي ر ّد الشبهات
وحراسة العقيدة من إشكاالت املبتدعة ،وهذه هي املنفعة الوحيدة التي
يتص ّورها الغزايل لعلم الكالم ،أ ّما مسألة التأصيل وكشف الحقائق فينفيها،
ويزعم أ ّن التخبيط والتضليل فيه أكرث من الكشف والتعريف ويقول بعد
هذا( :بل منفعته يش ٌء واح ٌد وهو حراسة العقيدة   -التي ترجمناها عىل
العوام   -وحفظها عن تشويشات املبتدعة بأنواع الجدل)[[[.
يتمسك بالشق األول أي العلم بالحجج
أ ّما ابن خلدون (ت 808هـ) فانّه ّ
ري
والتع ّرف عليها ،ألنّه يرى أا ّن الشق الثاين  -أي ر ّد الشبهات   -أصبح غ َ
رضوريٍّ يف عهده آنذاك ،أل ّن املالحدة واملبتدعة قد انقرضوا ،لذا يقول:
(فائدته يف آحاد الناس وطلبة العلم معتربةٌ ،إذ ال يحسن بحامل السنة
الجهل بالحجج النظرية عىل عقائدها)[[[.
[[[   -رشح املقاصد . 37 :1
[[[   -املواقف ،8 :عن رشح املواقف للجرجاين  ،57 :1شوارق اإللهام للّهيجي .71 :1
[[[   -إحياء العلوم .97 :1
[[[   -املقدمة. 346 :
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-5-5انبناء العلوم الرشعية عليه ،فإنّه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها،
فقد ذكر هذا الوجه اإليجي (ت 576هـ)[[[ ،ورشحه الجرجاين (ت 816هـ)
مل قاد ٍر مكل ٍ
ّف مرسلٍ للرسل ُمن ِّز ٍل
بقوله( :فإنّه ما مل يثبت وجود صانعٍ عا ٍ
ٍ
للكتب ،مل يُتص َّور عل ُم تفسريٍ
وحديث وال عل ُم فق ٍه وأصوله ،فكلها متوقف ٌة
عىل علم الكالم مقتبس ٌة منه ،فاآلخذ فيها بدونه كبانٍ عىل غري أساس)[[[.
-6-6صحة النيّة واالعتقاد ،إذ بها يرجى قبول العمل[[[.

[[[   -املواقف. 8 :
[[[   -رشح املواقف . 57 :1
[[[   -املواقف.8 :

 - 7شرف علم الكالم وفضله:
ات ّفق املتكلمون عىل أ ّن علم الكالم أرشف العلوم وأفضلها عىل
اإلطالق ،وذكروا لذلك مجموعة أدلّ ٍة نوجزها يف ما يأيت:
-1-1ذهب أغلب املتكلمني إىل أ ّن سبب رشف هذا العلم كون معلومه
أرشف املطالب واألمور ،قال العالمة الحيل (ت 726هـ)( :ال ّ
شك يف
أ ّن رشف العلم تابع لرشف املعلوم ،وملا كان الغرض األقىص من هذا
الفن معرفة الله تعاىل وصفاته وكيفية أفعاله وتأثرياته عن رسله وأوصيائهم
خصوصا أو واجب
وأحوال النفس واملعاد ،وهذه أرشف املطالب،
ً
الوجود تعاىل أرشف املوجودات ،فالعلم به أرشف العلوم)[[[.
-2-2وثاقة الربهان ،وهو السبب الثاين يف أرشفية علم الكالم ،حيث( :إ ّن
مقدمات العلوم قد تكون قطعيّ ًة وقد تكون ظنيّةً ،ويحصل باألول اليقني
وبالثاين الظ ّن ،واألول أرشف ،ومقدمات هذا الفن قطعيّ ٌة يقينيّةٌ ،إ ّما بديهيّ ٌة
َ
أوثق من غريه فيكون
أرشف)[[[.
أو كسبيّ ٌة راجع ٌة إليها ،فتكون براهينه َ

-3-3ش ّدة الحاجة إليه لنيل السعادتني ،وذلك( :أ ّن اإلنسان خلق ال كغريه
محل لخطاب الله تعاىل وتكليفه لينال السعادة
ًّ
من الحيوانات ،بل ُجعل
أجل املطالب وأت ّم املقاصد ،وال ّ
شك يف أ ّن نيل هذه
األخروية ،وهي ّ
السعادة إنّ ا يحصل باإلميان بالله تعاىل ورسله واليوم اآلخر ،وذلك كلّه

[[[ -نهاية املرام  6 :1ونحوه الفخر الرازي (ت 606هـ) يف نهاية العقول  ،97 :1والتفسري ،59 :2
وكذلك اإلشارة ،53 :كام ذكره اآلمدي (ت 631هـ) يف غاية املرام ،4 :واملقداد السيوري (ت 826هـ)
يف إرشاد الطالبني ،15 :والقطب الشريازي (ت 710هـ) يف درة التاح.178 :
[[[ -نهاية املرام للعالمة الحيل  ،7 :1ونحوه الرازي (ت 606هـ) يف نهاية العقول  ،97 :1املقداد
السيوري (826هـ) يف إرشاد الطالبني ،15 :وابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق )10يف املجيل ،258 :1
والقطب الشريازي (ت 710هـ) يف درة التاج.180 :
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إنّ ا يحصل مبعرفة هذا الفن فيكون أرشف السعادة الدنيويّة ال ميكن
تحصيلها إلّ بالحكمة العملية املعلوم فيها معرفة أحوال نظام العامل،
والعلوم السياسيّة واملدنيّة واألخالق املحمودة واملذمومة ،لتكمل النفس
باستعامل تلك والتن ّزه عن هذه ،وذلك إنّ ا يحصل بالرغبة يف الثواب
والرهبة من العقاب ،وإنّ ا يستفادان من هذا العلم)[[[.
-4-4توقُّف سائر العلوم الدين ّية عليه ،وذلك أنّ( :العلوم الدين ّية كلّها متوقف ٌة
عىل صحة هذا العلم ،ألنّه املتكفّل إلثبات الصانع تعاىل ،وإثبات قدرته
واملفس للكتاب العزيز
ويتيس للفقيه واملح ّدث
ليصح تكليفه،
وعلمه
ّ
ّ
ّ
وغريهم من العلامء الخوض يف علومهم ،وإذا ثبت استغناؤه عن غريه
َ
واحتياج غريه إليه كان
أرشف)[[[.
-5-5خساسة ض ّده ،حيث (أ َّن للضد مدخالً يف حسن الضد اآلخر وقُبحه
 ،فإذا كان الخطأ يف هذا العلم كفرا ً وبدع ًة  ،وهام  من أقبح األشياء
وأخسها ،وجب أن يكون هذا العلم الذي يحصل به إصابة الحق ،من
ّ
[[[
أرشف األشياء وأحسنها) .
-6-6موضوعه أع ّم املواضيع ،وذلك ا ّن( :موضوعات سائر العلوم
بديهي الثبوت ،فجميع العلوم
راجعة إىل هذا العلم ،وموضوعه
ّ
[[[   -نهاية املرام العالمة الحيل  ،7 :1ونحوه الفخر الرازي (ت 606هـ) يف نهاية العقول 98 :1
والتفسري  ،96 :2والقطب الشريازي (ت 710هـ) يف درة التاج.179 :
[[[ -نهاية املرام  ،7 :1ونحوه الفخر الرازي (ت 606هـ) يف نهاية العقول  ،98 :1وتفسريه ،95 :2
واإلشارة ،54 :والتفتازاين (ت 793هـ) يف رشح العقائد النسفية ،19 :واملقداد السيوري (ت 826هـ)
يف إرشاد الطالبني ،15 :والقطب الشريازي (ت 710هـ) يف درة التاج.178 :
[[[ -نهاية املرام  ،8 :1ونحوه الفخر الرازي (ت 606هـ) يف نهاية العقول  ،96 :1وتفسريه   ،96 :2
واإلشارة ،54 :وكذلك القطب الشريازي (ت 710هـ) يف درة التاج.179 :
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محتاجة إليه ومبادئها مستندة إليه ،فيكون أرشف) [[[.
(-7-7إ ّن هذا العلم ال يتط ّرق إليه النسخ والتغيري ،وال يختلف باختالف
األمم والنواحي بخالف سائر العلوم ،فوجب أن يكون أرشف العلوم)[[[.
-8-8انّه عادة األنبياء %فيكون أرشف وأفضل ،ذكر هذا الوجه قطب
الدين الشريازي (ت 710هـ) ثم ذكر بعد ذلك مجموعة مناظرات يف
أصول الدين لألنبياء %ابتدا ًء من نوح 8وانتها ًء بالنبي[[[.J

-9-9االستشهاد بالقرآن عىل أرشفية علم الكالم ،قال الفخر الرازي (ت
أقل من ستامئة آي ٍة،
606هـ)( :إ ّن اآليات الواردة يف األحكام الرشعية ّ
وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد عىل َع َبدة األوثان وأصناف
املرشكني ،وأما اآليات الواردة يف القصص فاملقصود منها معرفة حكمة
صه ِْم ِع ْبَة ِ
َص ِ
ول ْ
اب)
الَلْ َب ِ
 ف ق َ
الله تعاىل وقدرته عىل ما قال( :لَ َقدْ كَانَ ِ
ٌ لُ ِ
ّ
ُ
العلم
فدل ذلك عىل أنّ هذا
أفضل)[[[.
َ

وقد ذكر القطب الشريازي (ت 710هـ) وج ًها استحسانيّاً آخ َر ،حيث
رضع إىل الله تعاىل آيات
ذهب إىل أ ّن الناس يقرأون يف الدعوات والت ّ
الكريس و(شهد الله) و (آمن الرسول) ومل يقرأوا آيات البيع والرشاء
والتجارة وما شاكل ،وهذا دليل عىل أ ّن آيات علم األصول أفضل من آيات
ُ
علم الفروع ،فعلم األصول
أفضل)[[[.
[[[ -نهاية املرام  ،8 :1واملجيل ألبن أيب جمهور (ق .257 :1 )10
[[[ -الفخر الرازي (ت 606هـ) يف التفسري  ،96 :2واملقداد السيوري (ت 826هـ) يف إرشاد الطالبني:
 ،15وابن أيب جمهور (ق )10يف املجيل  ،258 :1والقطب الشريازي (ت710هـ) يف درة التاج.179 :
[[[ -درة التاج.212 - 183 :
[[[ -تفسري الفخر الرازي .96 :1
[[[   -درة التاج.179 :

 - 8موضوع علم الكالم:
هناك ٌ
جدل واس ٌع بني علامء الكالم وعلامء األصول والفالسفة واملناطقة
حول موضوع العلوم ،فبينام  األكرثية منهم يرون لزوم وجود موضو ٍع
للعلم يُبحث فيه عن عوارض ذلك العلم الذاتية وأ َّن به تتاميز العلوم ،يرى
بعضهم عدم رضورة وجود موضو ٍع للعلم.
وبهذا الخصوص فقد ذهب السيد الخميني (قدس الله روحه) إىل
عدم وجود رضورة للموضوع ،حيث يرى أ ّن العلوم سوا ًء أكانت علم ّي ًة
أم حقيقيّ ًة أم اعتباريّ ًة قد تكاملت مبرور الزمان وتح ّولت من النقص إىل
مسائل ع ّد ًة
َ
الكامل ،فإنّها كانت يف أول يومها الذي ُد ّونت وانترشت
متشتتةً ،ثم جاء الخلف بعد السلف يف القرون الغابرة ،وقد أضافوا إليها
ما متكنوا حتى بلغ ما بلغ ،فالعلوم إذا ً مل تكن إال قضايا قليل ًة قد تكاملت
مبرور الزمان ،فلم يكن املوضوع عند املؤسس املد ّون مشخَّصاً حتى
يجعل البحث عن أحواله.
ثم يستنتج بعد هذا العرض ويقول( :فتلخص أن االلتزام بأنه ال بد لكل علمٍ
من موضو ٍع جامعٍ بني موضوعات املسائل ،ثم االلتزام بأنه ال بد من البحث
ٍ
تكلفات غريِ تا ّم ٍة لتصحيحه والذهاب إىل
عن عوارضه الذاتية ،ثم ارتكاب
استطراد كثريٍ من املباحث املهمة التي تقيض الرضورة بكونها من العلم،
حا له وال قام به برهانٌ ،بل الربهان عىل خالفه)[[[.
مام ال أرى وج ًها صحي ً
ومن املتكلمني املعارصين ذهب الشيخ خرسوﭘناه أيضً ا إىل أ ّن علم
[[[   -تهذيب األصول  ،16 :1ونحوه أيضا مناهج األصول .40 :1
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الكالم ال موضوع له[[[ ،كام أ ّن الشيخ املطهري (رحمه الله) مييل إىل
هذا الرأي أيضً ا ،ويعلّله بأ ّن لزوم وجود املوضوع والحكم بتاميز العلوم
بحسب املوضوع ،إنّ ا يتحقق يف العلوم التي تكون بني مسائلها وحد ٌة
حقيق ّيةٌ ،أ ّما العلوم التي تكون وحد ُة مسائلها اعتباريّ ًة كعلم الكالم ،فال
ٍ
واحد له ،فلذا نرى تداخل مسائل الكالم مع
حاجة للبحث عن موضو ٍع
الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتامع[[[.
وظائف
الحل (ت 726هـ) أرب َع
ّ
إذا عرفت هذا فقد ح ّدد العالمة
َ
ملوضوع العلم:
-1-1البحث عن العوارض الذاتية التي تلحق العلم.
-2-2التاميز بني العلوم حذ ًرا من االمتزاج والخلط بني علمني أو أكرث.
رثا ،لكن برشط
-3-3ال يُشرتط أن يكون املوضوع واح ًدا بل قد يكون متك ً
ّ
يت كالخط والسطح
تناسب تلك األشياء
املتكثة ،إ ّما بأن تتشارك يف ذا ٍّ
والجسم إذا جعلت موضوعات الهندسة ،فانّها تشرتك يف الكم املتصل
يض كبدن اإلنسان وأجزائه وأحواله
القار الذات وهو جنس لها ،أو يف َع َر ٍّ
جعلت جمي ًعا موضوعات علم الطب،
واألدوية واألغذية وما شاكلها ،إذا ُ
فانّها تتشارك يف كونها منسوب ًة إىل الصحة التي هي الغاية يف ذلك العلم.
-4-4رجوع موضوعات املسائل إليه حيث يكون جام ًعا لها[[[.
[[[ -الكالم اإلسالمي املعارص .19 :1
[[[ -مجموعة مؤلفات الشيخ املطهري  /63 - 62 :3علم الكالم.
[[[ -نهاية املرام  ،10 - 9 :1وأنظر أيضا رشح املقاصد للتفتازاين  ،31 :1شوارق اإللهام للّهيجي
.52 :1
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وعىل الرغم من اتّفاق أكرث علامء الكالم عىل رضورة وجود موضو ٍع له،
اختلفوا يف تحديد املوضوع إىل أقوا ٍل ع ّد ٍة:
ألف :أصول الدين
ذهب إليه الشهرستاين (ت 548هـ) حيث إنّه بعدما ع ّرف أصول الدين  
نقل عن بعض املتكلمني   -بأنّه معرفة الباري تعاىل بوحدانيته وصفاته،
 ًومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم قال( :واألصول هو موضوع علم الكالم[[[.
ب :العقائد اإلميانية:
قريب من األول ،وقد ذهب إليه ابن خلدون (ت 808هـ) حيث
وهذا
ٌ
قال( :فموضوع علم الكالم عند أهله انّ ا هو العقائد اإلميانية بعد فرضها
ّ
يستدل عليها باألدلّة العقلية،
صحيح ًة من الرشع   من حيث ميكن أن
فرتفع البدع وتزول الشكوك والشُّ ب َه عن تلك العقائد ،وإذا تأملت حال الفن
يف حدوثه ،وكيف تد ّرج كالم الناس فيه صد ًرا بعد صدرٍ ،وكلّهم يفرض
ٍ
حينئذ ما ق ّررناه لك
العقائد صحيح ًة ويستنهض الحجج واألدلّة ،علمت
يف موضوع الفن ،وأنّه ال يعدوه)[[[.
ج :ذات الواجب تعاىل وصفاته:
ذهب إليه سيف الدين اآلمدي (ت 631هـ) حيث قال( :وأرشف العلوم
إمنا هو العلم امللقّب بعلم الكالم ،الباحث عن ذات واجب الوجود
وصفاته وأفعاله ومتعلّقًاته ،إذ رشف كل علم إنّ ا هو تاب ٌع لرشف موضوعه
[[[ -امللل والنحل.122 :
[[[ -املقدمة البن خلدون.345 :
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الباحث عن أحواله العارضة لذاته ،وال محالة أ َّن رشف موضوع هذا العلم
يزيد عىل رشف كل موضوعٍ ،ويتقارص عن حلول ذراه كل موجو ٍد مصنوعٍ،
إذ هو مبدأ الكائنات ،ومنشأ الحادثات ،وهو بذاته مستغنٍ عن الحقائق
والذوات ،[[[)..ونسب التفتازاين (ت 793هـ) هذا القول إىل القايض
األرموي (ت 656هـ) أيضً ا[[[.
كام أن السمرقندي (ت بعد 690هـ) له الرأي نفسه مع بعض االختالف،
ٍ
أوصاف ذاتي ٍة لذات الله
حيث قال( :إذا ُعلم أن بحثنا يف علم الكالم عن
ٍ
أوصاف ذاتي ٍة لذات املمكنات من حيث إنّها
تعاىل من حيث هي ،وعن

محتاج ٌة إىل ذات الله تعاىلُ ،علم أ ّن موضوع علم الكالم ذات الله تعاىل
من حيث هي ،وذات املمكنات من حيث إنّها محتاج ٌة إىل الله تعاىل ملا
كل علمٍ ما يُبحث فيه عن أوصافه الذاتية)[[[.
علم فيام مىض أ ّن موضوع ِّ
وقد استشكل اإليجي (ت 756هـ) عىل هذا الوجه و أورد عليه إشكالني:

-1-1أنّه قد يبحث فيه عن غري ذات الله وصفاته وأفعاله كالجواهر
واألعراض ال من حيث هي مستن ٌد إليه تعاىل ،ثم قال :ال يقال ذلك عىل
سبيل املبدئية ،ألّنا نقول :ليس ذلك من األمور البي ّنة بذاتها فال بد من بيانه
يف علمٍ  ،فإ ْن بُ ّي يف هذا العلم فهو من مسائله ،فوجب أن يكون راج ًعا
إىل أحوال موضوعه وليس كذلك ،أو يف علمٍ آخ َر كان مثة عل ٌم أعىل
تبي املبادئ يف علمٍ أعىل غريِ
منه
تبي فيه مبادئه ،إذ ال يجوز أن ّ
رشعي ّ
ٌّ
[[[ -غاية املرام ،4 :ونحوه باختصار يف أبكار األفكار . 68 :1
[[[ -رشح املقاصد .42 :1
[[[ -املعارف يف رشح الصحائف .355 :1
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باطل ات ّفاقًا.
رشعي أعىل من علم الكالم ٌ
رشعي ،وإن ثبوت علمٍ
ٍّ
ٍّ
يبي فيه وجوده ،وذلك ألن املطلوب املبني يف
-2-2إ ّن موضوع العلم ال ّ
العلم إثبات األعراض الذاتية ملوضوعه ،وال ّ
متوقف عىل وجوده،
شك أنّه
ٌ
وإل لزم توقُّفه عىل نفسه ،فيلزم إذا
فال يكون وجوده عرضً ا ذات ّياً مب ّي ًنا فيه ّ
كان موضوع الكالم ذاته إما كون إثبات الصانع ب ّي ًنا بذاته فال يحتاج إىل
بيانٍ
أصل ،أو كونه مبيَّ ًنا يف علمٍ أعىل ،والقسامن باطالن[[[.
ً
قائل( :وال يجوز أن
الحل (ت 726هـ) أيضً ا ً
ّ
وبهذا استشكل العالمة
يكون هو ذات الله تعاىل ،ألن يف هذا العلم يُ ّ
ستدل عىل وجوده ،أل ّن إثباته
يبي يف علمٍ آخر ،وأل ّن هذا العلم يبحث عن
ليس مبستغنٍ عن البيان ،وال ّ
املفارقات للامدة ،وقد الح يف الطبيعيات كون البارئ تعاىل مج ّر ًدا عن
املادة وكل جه ٍة ،فلهذا العلم بحث عنه ،ونحن قد منعنا أن نثبت موضوع
العلم فيه)[[[.
وقد ر ّد التفتازاين (793هـ) عىل اإلشكال األول بأ ّن ذلك قد يكون عىل
سبيل االستطراد قص ًدا إىل تكميل الصناعة ،بأن يُذكر مع املطلوب ما
له نوع تعلّقٍ من اللواحق والفروع واملقابالت وما أشبه ذلك ،كمباحث
املعدوم والحال وأقسام املاهية والحركات واألجسام ،أو عىل سبيل
الحكاية لكالم املخالف قص ًدا إىل تزييفه كبحث علّة اليقني واآلثار
العلوية والجواهر املجردة ،أو عىل سبيل املبدئية بأن يتوقف عليه بعض
املسائل فيذكر لتحقيق املقصود ،أما ما سوى ذلك فريى التفتازاين أنّه
[[[ -املواقف لإليجي 7 :مع رشح الجرجاين . 52 - 50 :1
[[[ -االرسار الخفية. 410 :
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من باب فضول الكالم يقصد به تكثري املباحث.
يبي فيه مبادئ العلم الرشعي ال
أ ّما اإلشكال الثاين فريد عليه بأ ّن ما ّ
علم رشع ّياً ،لإلطباق عىل أ ّن علم
علم أعىل ،وال أن يكون ً
يجب أن يكون ً
ويبي فيها بعض مبادئه ،إذ تق ّرر أ ّن مبادئ العلم
األصول يستم ّد من العربية ّ ُ
فتبي يف
ً
تبي يف علم
ري ب ّين ٍة ّ
أصل ،وقد تكون غ َ
قد تكون بين ًة بنفسها فال ّ
يبي يف ذلك العلم ،أو يف علمٍ أدىن لدن ّو
علمٍ أعىل بجاللة محله عن أن ّ
يبي يف ذلك العلم)[[[.
شأنه عن أن ّ
د :املعلوم:
ذهب إىل هذا الرأي كل من اإليجي (ت 756هـ) والتفتازاين (ت 793هـ)
والجرجاين (ت 816هـ).
قال اإليجي( :موضوعه هو املعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد
الدينية تعلّقًا قري ًبا أو بعي ًدا)[[[ .وقال الجرجاين( :وذلك أل ّن مسائل هذا
العلم إ ّما عقائ ُد دينيّ ٌة كإثبات ال ِق َدم والوحدة للصانع ،وإثبات الحدوث

وصحة اإلعادة لألجسام ،وإ ّما قضايا تتوقّف عليها تلك العقائد كرتكيب
األجسام من الجواهر الفردة ،وجواز الخالء ...والشامل ملوضوعات هذه
املسائل هو املعلوم املتناول للموجود واملعدوم والحال ،فان حكم عىل
املعلوم مبا هو العقائد الدينية تعلّق به إثباتها تعلّقًا قريبًا ،وإن حكم عليه
مبا هو وسيل ٌة إليها تعلّق به إثباتها تعلّقًا بعي ًدا)[[[.
[[[ -رشح املقاصد .44 - 43 :1
[[[ -املواقف ،7 :ونحوه رشح املقاصد للتفتازاين .35 :1
[[[ -رشح املواقف .46 - 45 :1
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هـ :املوجود:
ذكر هذا الوجه الغزايل (ت 505هـ) حيث قال( :املتكلّم هو الذي ينظر
ٍ
وحادث،
فيقسم املوجود أولً إىل قديمٍ
يف أعم األشياء وهو املوجودّ ،

ٍ
يقسم العرض إىل ما تشرتط
يقسم امل ُحدث إىل جوه ٍر
وعرض ،ثم ّ
ثم ّ
فيه الحياة من العلم واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبرص ،وإىل ما
ويقسم الجوهر إىل الحيوان والنبات
يستغني عنها كاللون والريح والطعم،
ّ
فيبي
ويبي ا ّن اختالفها باألنواع أو األعراض ،ثم ينظر يف القديم ّ
والجامدّ ،
ّ
يتكث وال ينقسم انقسام الحوادث ،بل ال ب ّد من أن يكون واح ًدا
انّه ال
ٍ
بأوصاف تجب له ،وبأمو ٍر تستحيل عليه،
وأن يكون متم ّي ًزا عن الحوادث
وأحكام تجوز يف حقه وال تجب وال تستحيل ،ويف ّرق بني الجائز والواجب
ٍ
يبي أ ّن أصل الفعل جائز عليه ،وأ ّن العامل فعله
واملحال يف حقّه ،ث ّم ّ
الجائز ،وأنّه لجوازه افتقر إىل ِ
محد ٍ
ث ،وأ ّن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة،
وأنّه قاد ٌر عليه ،وعىل تعريف صدقهم باملعجزات وأ ّن هذا الجائز واق ٌع.

رصف العقل ،بل العقل ّ
يدل عىل
عند هذا ينقطع كالم املتكلّم وينتهي ت ّ
صدق النبي ،ثم يعزل نفسه ويعرتف بأنّه يتلقّى من النبي بالقبول ما يقوله يف
الله واليوم اآلخر ،مام ال يستقل العقل بدركه وال يقيض أيضً ا باستحالته..
فهذا ما يحويه علم الكالم ،فقد عرفت من هذا أنّه يبتدئ نظره يف أه ّم األشياء
وهو املوجود ،ثم ينزل بالتدريج إىل التفصيل الذي ذكرناه ،فيثبت فيه مبادئ
سائر العلوم الدينية من الكتاب والس ّنة وصدق الرسول  ...فإذًا الكالم هو
املتكفّل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلّها ،فهي جزئ ّي ٌة باإلضافة إىل الكالم،
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فالكالم هو العلم األعىل يف الرتبة إذ منه النزول إىل هذه الجزئيات)[[[.
ٍ
اختالف مع
وقد ذكر هذا الوجه أيضً ا العالمة الحيل (ت 726هـ) بأدىن
حذف الزوائد ،غري أنّه جعل املوضوع الوجود املطلق بدل املوجود[[[،

وأشار إليه التفتازاين (ت 793هـ) أيضً ا[[[.

ث ّم إنّه ملا كان هذا املوضوع أي( :املوجود مبا هو موجو ٌد) مشرتكًا مع
الفلسفة ،ذكر املتكلّمون قي ًدا ليتاميز ال ِعلْامن ،وهو أن يكون البحث فيه
عىل قانون اإلسالم ،إذ الفلسفة تبحث عن األمور بشكلٍ مطلقٍ من دون
لحاظ أيِّ قانونٍ مس َبقٍ .
قال الالهيجي (ت 1072هـ)( :ثم ملا كان متايز العلوم بتاميز
املوضوعات ،ق ّيدوا املوجود ها هنا بحيث ّية كونه متعلّقًا للمباحث
املسمة بالدين وامللّة
الجارية عىل قانون اإلسالم ،أي الطريقة املعهودة
ّ
والقواعد املعلومة قط ًعا من الكتاب والسنة ..التي يقطع بها اإلسالم
دون الفلسفة ،فيتم ّيز الكالم عن اإللهي بهذا االعتبار)[[[.
وقد اعرتض اإليجي (ت 756هـ) عىل جعل املوجود موضوعاً لعلم
الكالم ،وق ّدم عليه إشكالني:
-1-1إ ّن علم الكالم قد يبحث عن املعدوم والحال ،وعن أمو ٍر ال
[[[ -املستصفى من علم األصول للغزايل .14 - 13 :1
[[[ -نهاية املرام .11 :1
[[[ -رشح املقاصد . 38 :1
[[[ -شوارق اإللهام  ،58 :1وقد أشار إىل قيد (قانون اإلسالم) اإليجي (ت 756هـ) يف املواقف،8 :
والتفتازاين (ت 793هـ) يف رشح املقاصد  ،38 :1والجرجاين (ت 816هـ) يف رشح املواقف .53 :1
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باعتبار أنّها موجود ٌة يف الخارج كالنظر والدليل ،أ ّما الوجود يف الذهن
فهم ال يقولون به.
-2-2إ ّن قانون اإلسالم ما هو الحق من هذه املسائل مبعنى أ ّن املسائل
الباطلة خارج ٌة عن قانون اإلسالم قط ًعا ،فإن زعم هذا القائل أ ّن الكالم
ٍ
حينئذ ال تسبب متايز علم
هو هذه املسائل الحقّة فقد يرد عليه بأنّها
الكالم عن غريه ،والحال أ ّن أصحاب املسائل الحقة واملبطلة كلٌّ 
باطل قط ًعا أل ّن املخطئ
ٌ
ي ّدعي بأ ّن مسائله عىل قانون اإلسالم مع أنّه
من أرباب الكالم أيضً ا مسائله من مسائل الكالم وإن كُفّر أو بُ ّد َع[[[.
وقد اعرتض التفتازاين (ت 793هـ) عىل الوجه األول بأ ّن املراد من موافقة
قانون اإلسالم هو املحافظة يف جميع املباحث عىل القواعد الرشعية ،من
دون مخالفة القطعيات كام يحصل عند أرباب العقول القارصة   -عىل
ما هو قانون الفلسفة   -وليس املراد أن تكون جميع املباحثُ ح ّق ًة يف
نفس األمر منتسب ًة إىل اإلسالم بالتحقيق ،والّ ملا صدق التعريف عىل
املجسمة واملعتزلة والخوارج وغريهم.
أول بأنّا
أ ّما اإلشكال الثاين بخصوص الوجود الذهني فريى التفتازاين ً
ال نسلّم بأ ّن هذه املباحث من مسائل الكالم ،بل مباحث النظر والدليل
مثل من مبادئه ،وبحث املعدوم والحال من لواحق مسألة الوجود
ً
حا للمقصود .وثان ًيا ال يراد من املوجود من حيث هو    -عند
توضي ً
القائلني به    -املوجود يف الخارج برشط اعتبار وجوده ،بل املوجود
عىل اإلطالق؛ ذهنيًا كان أو خارجيًا واجبًا أو ممك ًنا جوه ًرا أو عرضً ا أو
[[[ -املواقف ،8 - 7 :مع رشح الجرجاين يف رشح املواقف  54 - 53 :1بتلخيص .
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ريا من املتكلّمني يقولون بالوجود الذهني[[[.
غري ذلك .وثالثًا إ ّن كث ً
هذه األوجه املختلفة هي غاي ُة ما قيل يف موضوع علم الكالم ،ويرى
الشيخ السبحاين أ ّن سبب هذا الخالف يرجع إىل كيفية تعريف علم الكالم
ووظائفه ،وكذلك غايته واملهام التي ترس ُم له ،فبتغيري التعريف والغاية
مثل أ ّن علم الكالم هو املتض ّمن لالحتجاج
يتغي املوضوع ،فلو قلنا ً
ّ
عىل العقائد اإلميانيّة باألدلّة العقلية والرد عىل املبتدعة ،كان موضوع
علم الكالم هو العقائد اإلميان ّية بعد فرضها صحيح ًة من الرشع ،وكذلك
لو جعلنا غاية علم الكالم معرفة الله تعاىل وصفاته وأفعاله مبا فيه معرفة
ٍ
حينئذ التخاذ املوجود مبا هو موجود
املعاد والرسالة واإلمامة ،فال معنى
موضو ًعا لعلم الكالم.
تغيت عرب الزمان:
والسبب يف ذلك هو أ ّن وظائف علم الكالم قد ّ
(ففي القرون األوىل كان الهدف هو الدفاع عن العقائد اإلميانية فقط ،ومل
ٍ
غرض سوى ذلك ،ولكن مبرور الزمن واحتكاك الثقافات
يكن هناك أي
وازدهار الفلسفة مل يجد املتكلّمون ب ّدا ً من التوسع يف املعارف الكونية
من الطبيعيات والفلكيات ،والبحث عن القواعد العامة يف األمور الهامة
وغري ذلك ،وبذلك اختلفت كلمتهم يف بيان موضوع العلم)[[[.
وما نستقر به هو لزوم وجود موضوع للعلوم يك تتاميز فيام  بينها،
وموضوع علم الكالم سابقاً والحقاً هو العقائد الدينية املتحدثة عن الله
تعاىل وصفاته وأفعاله ،وعن النبوة واإلمامة إذ هام السبب املتصل بني
بترصف ،وعنه الالهيجي يف شوارق اإللهام . 62 - 61 :1
[[[ -رشح املقاصد ّ 41 - 39 :1
[[[  -معجم طبقات املتكلمني  ،17 - 13 :1املقدمة بقلم الشيخ السبحاين .
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األرض والسامء ،وعن أصل املعاد ورضورته وما يتعلّق به .وما ذهب إليه
التوسع يف وظائف علم الكالم بسبب
الشيخ السبحاين وجه وجيه غري ا ّن
ّ
ظهور مسائل جديدة ومستحدثات عقدية أو شبهات جديدة مل تطرح
تتغي املناهج
يغي يف موضوع علم الكالم بل رمبا
ّ
سابقاً ،كل هذا ال ّ
توسع يف
وتتوسع املسائل ،أما املوضوع فيبقى ثابتاً ،إذ املتكلّم حتى لو ّ
الطبيعيات والفلكيات – كام ذكر الشيخ السبحاين – غري انّه يبحث عن
هذه األمور من منطلق ديني ليزن نسبتها مع العقائد الدينية ،ومدى تأثريها
عليها سلباً أو إيجاباً .واملتكلّم رمبا يبحث عن مباحث كثرية ال عالقة لها
مبارشة مبسألة العقائد وإثبات الباري وباقي مسائل أصول الدين ،كباحث
الوجود والعدم ،والعلم واملعرفة ،والجواهر واألعراض ،فليست هذه
املباحث هي التي تح ّدد املوضوع ،إذ إ ّن املتكلّم يتطرق إليها من باب
املقدمة وكتمهيد رضوري قبل الولوج يف أصل العلم.

 - 9مسائل علم الكالم:
جه إليه
إ ّن الهدف من ذكر املسائل هو تنبيه الطالب أو القارئ إىل ما يتو ّ
من املطالب تنبّ ًها موجبًا ملزيد استبصاره يف طلبها[[[.
ث ّم إ ّن نوعيّة التعريف ،وكذلك نطاق املوضوع ،ورسم األهداف
والغايات ،كلها تؤثر يف مسائل علم الكالم سع ًة وضيقًا ،وهذا هو السبب
يف اختالف املتكلّمني حول املسائل.
وعىل سبيل املثال فإ ّن ابن خلدون (ت 808هـ) يرى أنّ( :مسائل علم
الكالم إمنا هي عقائ ُد متلقا ٌة من الرشيعة ،كام نقلها السلف من غري رجو ٍع
ٌ
معزول
إل به فإ ّن العقل
فيها إىل العقل وال تعويلٍ عليه ،مبعنى انّه ال تثبت ّ
عن الرشع وأنظاره ،وما تح ّدث فيه املتكلّمون من إقامة الحجج فليس
بحثًا عن الحق فيها ،فالتعليل بالدليل بعد أن مل يكن معلو ًما هو شأن
ج ٍة عقل ّي ٍة تعضد عقائد اإلميان ومذاهب
الفلسفة ،بل إنّ ا هو التامس ح ّ
السلف فيها ،وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أ ّن مداركهم فيها
عقل ّيةٌ ،وذلك بعد أن ت ُفرض صحيح ًة باألدلّة النقلية كام تلقاها السلف
ري ما بني املقامني)[[[.
واعتقدوها ،وكث ٌ
ري من املسائل عن نطاق علم الكالم ،وسببه
فعىل هذا املبنى تخرج كث ٌ
ما ذهب إليه ابن خلدون من تعريفه لعلم الكالم وتحديد نطاقه ومهامه  
ـ كام م ّر ـ .
[[[   -رشح املواقف للجرجاين  . 60 :1
[[[   -املقدمة.382 :
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ث ّم إن املتكلمني اختلفوا يف تحديد وتعريف املسائل ،هل هي األحكام
أو القضايا النظرية أم تشمل البديهيات أيضً ا ،ذهب اإليجي (ت 756هـ)
والتفتازاين (ت 793هـ) إىل األول حيث قال االيجي يف تعريف املسائل:
ملعلوم هو من العقائد الدين ّية أو يتوقف عليه
نظري
(وهي كلُّ  حكمٍ
ٍ
ٍّ
إثبات يش ٍء منها)[[[ .وقال التفتازاين( :مسائله القضايا النظرية الرشعية
االعتقادية)[[[.
أ ّما الجرجاين (ت 816هـ) فإنّه مييل إىل الرأي الثاين أيضً ا ،فجعل
التقييد بالنظري هو الغالب ،وقال( :ووصف الحكم بكونه نظريّاً بنا ًء عىل
الغالب ،إما الحتياجها إىل تنبيه يزيل عنها خفاءها أو لبيان لـم ّيتها)[[[.
ولكن يرى التفتازاين أن ورود البديهيات يف مسائل الكالم لبيان اللم ّية،
يجعلها كسبي ًة ال بديهي ًة[[[ ،ويستشهد بنصري الدين الطويس (ت 672هـ)
القائل بأ ّن املسائل( :هي ما يطلب الربهان عليها فيه إن مل تكن ب ّينةً)[[[.

وعىل هذا املبنى تدخل أحوال املعدوم ،والحال ،ومباحث النظر
والدليل يف ضمن مسائل الكالم ،ورمبا يكون هذا هو الفرق بني كالم
املتق ّدمني واملتأخرين كام م ّر بيانه.
وال يخفى ا ّن أصول مسائل علم الكالم عند اإلمامية خمسة ال تتع ّداها،
[[[   -املواقف. 8 :
[[[   -رشح املقاصد .36 :1
[[[   -رشح املواقف . 62 :1
[[[   -رشح املقاصد .37 :1
[[[   -تجريد املنطق.55 :
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وهي :التوحيد  ،العدل ،النبوة ،اإلمامة واملعاد .أما ما يتف ّرع منها من
مسائل فرعية ،فهي غري مح ّددة ،بل رمبا تزيد بتطور العلوم وورود أسئلة
أو شبهات جديدة مل تكن مطروحة من ذي قبل ،فتتوسع املسائل بتطور
الزمان وتق ّدم العلوم وظهور نظريات جديدة.
ومن هذا ظهر مصطلح «علم الكالم الجديد» إذ يتط ّرق إىل مسائل
جديدة مل تبحث من ذي قبل ،أثارها تق ّدم العلوم وتط ّورها ،وتغيري نظرة
االنسان من السامء إىل األرض ج ّراء معطيات الحداثة.

 - 10مناهج علم الكالم:
النهج لغ ًة هو الطريق ،واملنهج واملنهاج هو الطريق الواضح[[[ ،قال
 ش َع ًة َو ِم ْن َها ًجا)[[[.
تعاىل( :لِك ٍُّل َج َعلْ َنا ِم ْنك ُْم ِ ْ
حا فهو مجموع القواعد العامة التي تحكم عمليات العقل
أما اصطال ً
جا
معيٍ ،وميكن لإلنسان أن يستخدم منه ً
خالل البحث والنظر يف مجا ٍل َّ
مناهج لتوصله إىل مبتغاه.
واح ًدا يف بحثه أو ع ّدة
َ
رث عند تط ّور العلم وتشكُّله،
ث ّم إ ّن الحاجة إىل املنهج تربز بشكلٍ أك َ
كام أ ّن مناهج العلم غال ًبا ما تُدرس يف علمٍ آخ َر ،فاملباين املنهجية للفقه
ت ُدرس يف األصول ،واملباين املنهجية للفلسفة تُدرس يف املنطق وهكذا،
خاص ليبحث فيه يف مناهجه،
أما بخصوص علم الكالم فلم يد ّون عل ٌم
ٌّ
نعم قد ت ّم الحديث عن بعضها يف املنطق واألصول ،ولكن من دون نظر ٍة
شمولي ٍة لجميع مباحث الكالم ،ونظ ًرا ألهمية املنهج يف الوصول إىل
املبتغى سيام يف علم الكالم الذي ت ُع ّد مسائله سببًا للنجاة أو الهالك،
نئ لصحة املعتقد.
نحن بحاج ٍة إىل مزيد
ٍ
اهتامم مبسألة املنهج لنطم ّ
مناهج متع ّدد ًة الستنباط العقائد،
واملتكلمون القدامى وإن سلكوا
َ
لكنهم مل يعتنوا بفرز هذه املناهج والبحث عنها بشكلٍ
مستقل ،فمن
ٍّ
يعكف عىل النص وال يتع ّداه إمنا يتبع املنهج النقيل ،وكذلك من يقوم
بتأويل النصوص أو ترك العمل مبضمونها أو ترك الخرب الواحد إنّ ا يتبع
[[[   -لسان العرب البن منظور /نهج.
[[[   -سورة املائدة. 48 :
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املنهج العقيل يف االستنباط ،ولكن ال هؤالء وال أولئك بيّنوا بالتفصيل
سبب اتخاذ هذا املنهج دون ذاك ،وكذلك مل يشريوا إىل املباين الفكرية
واملعرفية الداعية إىل اتخاذه ،كام تركوا سائر الجزئيات املناهجية التي لها
دخل تا ٌّم يف عملية استنباط العقائد.
ٌ
ونحن هنا نحاول أن نشري بشكلٍ موج ٍز إىل املناهج املعتمدة الستنباط
ٌ
مجال آخ ُر.
العقائد ،إذ للتفصيل

مناهج ع ّد ٍة ،منها:
عندما نراجع الكتب الكالمية املتأخرة نراها تشري إىل
َ
املنهج العقيل ،املنهج النقيل ،املنهج الجديل ،املنهج الفلسفي ،املنهج
التأوييل ،املنهج التاريخي ،املنهج التجريبي اإلسالمي ،منهج القياس
الفقهي ،ولكن إذا أردنا أن نجعل جام ًعا لهذه املناهج ميكننا االكتفاء
باملنهج العقيل واملنهج النقيل ،أما سائر املناهج املذكورة فتدخل نو ًعا
ما ضمن هذين املنهجني ،وسنتكلم هنا عن هذين املنهجني بنو ٍع من
التفصيل ،ونتط ّرق إىل باقي املناهج بشكل موجز.
 - 1املنهج العقيل:
جمعت قوامئه ...وكذلك
عقلت البعري إذا
العقل يف اللغة مأخو ٌذ من
َ
ُ
عقل ألنه يعقل صاحبه
ا ُعتُ ِقل لسانُه إذا حبس عن الكال َم ،وس ّمي العقل ً
عن التورط يف املهالك أي يحبسه[[[.
حا فقد اختلفت األقوال يف تفسري العقل بحسب املباين
أما اصطال ً
الفكرية واملعرفية التي يحملها كلُّ  تيا ٍر يف املشهد الثقايف اإلسالمي،
[[[   -لسان العرب البن منظور /العقل.
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ٍ
َّ واحد منهم يستشهد
فرتى املح ّدث واألصويل واملتكلم والفيلسوف ،كل
بالعقل ويرسم له نطاقًا وحدو ًدا تختلف سع ًة وضيقًا من تيا ٍر إىل آخ َر،
خارج عن
بيد أ ّن الخوض يف جميع هذه التيارات واملدارس الفكريّة
ٌ
مهمة هذا البحث ،ونحاول أن نقترص عىل ما ينفع يف التع ّرف عىل املنهج
العقيل الستنباط العقائد.
وسيتم الحديث يف ضمن محاو َر ع ّد ٍة:
حا.
املحور األول :تعريف العقل اصطال ً
املحور الثاين :حجيّة الدليل العقيل.
املحور الثالث :نطاق العقل.
املحور الرابع :تعارض العقل والنقل.
املحور األول :تعريف العقل اصطال ًحا
ٍ
اللب ،القلب،
ورد استخدام العقل وما يرادفه من
مصطلحات ـ من قبيلّ :
ريا يف القرآن ،ويجمعها العالمة الطباطبايئ تحت معنى اإلدراك
العلم ،ـ كث ً
والفهم بشكلٍ عا ٍّم ،إذ يقول بعد ذكر اآليات املرتادفات( :فقد تبني من جميع
ما ذكرنا أ ّن املراد بالعقل يف كالمه تعاىل هو اإلدراك الذي يتم لإلنسان مع
ي اللَّهُ لَك ُْم آَيَاتِ ِه لَ َعلَّك ُْم
سالمة فطرته ،وبه يظهر معنى قوله سبحانه( :كَ َذلِكَ يُ َب ِّ ُ
تَ ْع ِقلُونَ)[[[ ،فبالبيان يتم العلم ،والعلم مقدمة للعقل ووسيلة إليه كام قال
[[[   -البقرة.242 :

76

ّ
اإلمامية
أدوار علم الكالم عند

اس َو َما يَ ْع ِقلُ َها إِ َّل الْ َعالِ ُمونَ)[[[.
َضبُ َها لِل َّن ِ
تعاىلَ ( :وتِلْكَ ْالَ ْمث َُال ن ْ ِ
ث ّم عندما نُع ّرج عىل الروايات الرشيفة ،نراها تستعمل العقل مبا يقابل
ٍ
شاهد عىل
ري
الشهوات واألهواء واآلمال ،وحديث جنود العقل والجهل خ ُ

ٌّ وشامل ،ويكون مبثابة النور الذي
ٌ
ذلك ،فالعقل يف االستعامل الروايئ عام
الحواس والقوى ،وهذا
يدرك حقائق األشياء إما مبارش ًة أو مبعونة سائر
ّ
العقل هو الحجة الباطنة الذي يناظر النبوة يف الحجية والعصمة.
علوم كلي ٍة رضوري ٍة
أما املتكلمون العدلية فقد ع ّرفوا العقل مبجموعة
ٍ
وبديه ّي ٍة تصوغ العقل عند اجتامعها .قال السيد املرتىض (ت 436هـ):
(العقل علو ٌم رضوري ٌة من فعله تعاىل)[[[ ،وذهب نصري الدين الطويس (ت
علوم كل ّي ٍة بديه ّي ٍة)[[[.
672هـ) إىل انّه( :عبار ٌة عن
ٍ
فصل يف نوعية هذه العلوم ،وذكر بعض املصاديق من قبيل:
وهناك من ّ
العلم بالحسن والقبح والتفريق بينهام ،وكذلك االستدالل بالشاهد عىل
الغائب وغريها من البديهيات الفطرية ،قال الشيخ الطويس (ت 460هـ):
 ي َّيز بها بني القبيح والحسن ،وميكن معها
(العقل مجموع ُة
ٍ
علوم رضوري ٍة ُ
االستدالل بالشاهد عىل الغائب)[[[.
عقل إىل ثالثة
يقسم العلوم التي تس ّمى ً
ث ّم إ ّن الشيخ الطويس رحمه الله ّ
أقسام:
[[[   -امليزان للطباطبايئ .250 - 247 :1
[[[   -الحدود والحقائق للمرتىض 740 :رقم .103
املحصل للطويس.163 :
[[[   -نقد
ّ
[[[   -تفسري التبيان للطويس .281 :2

مناهج علم الكالم

77

-1-1العلم بأصول األدلّة.
-2-2ما ال يتم العلم بهذه األصول إال معه.
-3-3ما ال يت ّم الغرض املطلوب إّال معه.
مصاديق لكل علمٍ ويقول( :والذي ّ
يدل عىل ا ّن ذلك هو
ث ّم يذكر
َ
عاقل
ً
عاقل وال يكون
ً
العقل ال غري ،أنّه متى تكاملت هذه العلوم كان
ّ
إل وهذه العلوم حاصل ٍة)[[[.
وعندما نع ّرج عىل الغزايل الصويف األشعري نراه يعتقد برشف
العقل ،وأ ّن رشفه يُدرك بالرضورة وال يحتاج إىل تكلّف يف إظهاره،
كيف وقد ظهر رشف العلم من قبل العقل ،والعقل منبع العلم ومطلعه
رشف
وأساسه ،والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة ،فكيف ال ي ّ
ما هو وسيلة السعادة يف الدنيا واآلخرة؟[[[.
والغزايل يرى أيضً ا ا ّن العقل اسم يطلق باالشرتاك عىل أربعة معانٍ ،
ٍ
فال ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حدٍّ 
واحد ،بل يُفرد كل قسمٍ
بالكشف عنه:
-1-1الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائم ،وهو الذي استع ّد به
لقبول العلوم النظريّة ،وتدبري الصناعات الخفية الفكريّة.
-2-2العلوم التي تخرج إىل الوجود يف ذات الطفل املميّز بجواز
الجائزات واستحالة املستحيالت ،كالعلم بأ ّن االثنني أكرث من الواحد،
[[[   -االقتصاد.117 :
[[[   -إحياء علوم الدين للغزايل  83 :1الباب السابع.
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ٍ
وأ ّن الشخص الواحد ال يكون يف مكانني يف ٍ
واحد.
وقت
-3-3علو ٌم تستفاد من التجارب مبجاري األحوال ،فا ّن من ح ّنكته
عاقل يف العادة.
التجارب وهذّبته املذاهب يقال أنّه ٌ
-4-4أن تنتهي قوة تلك الغريزة إىل أن يعرف عواقب األمور ،ويقمع
الشهوة الداعية إىل اللذّة العاجلة ويقهرها ،فإذا حصلت هذه الق ّوة
عاقل ،من حيث ا ّن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه
ً
س ّمي صاحبها
النظر يف العواقب ال بحكم الشهوة العاجلة[[[.

فيقسم
ث ّم إ ّن العالمة الطباطبايئ يلخّص آراء الفالسفة يف العقل،
ّ
أنواع التعقّل يف كتاب بداية الحكمة إىل ثالث ٍة:
عقل بالق ّوة ،أي ال يكون شيئًا من املعقوالت بالفعل ،وال
-1-1أن يكون ً
له يش ٌء من املعقوالت بالفعل لخل ّوه عن عامة املعقوالت.

ٍ
معقوالت كثري ًة بالفعل مم ّي ًزا بعضها من
معقول واح ًدا أو
ً
-2-2أن يعقل
بعض مرتباً لها ،وهو العقل التفصييل.

ٍ
عقل بالفعل من غري أن مييّز بعضها من
معقوالت كثري ًة ً
-3-3أن يعقل
عقل
بعض ،وإنّ ا هو عقل بسيط إجاميل فيه كل التفاصيل ،ويس ّمى ً
إجامليّاً[[[.

فيقسمها إىل:
ث ّم يذكر بعد هذا مراتب العقلّ ،
[[[   -م ن . 86 - 85 :1
[[[   -نهاية الحكمة للطباطبايئ .171 :2
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-1-1العقل الهيوالين ،وهي مرتبة كون النفس خالي ًة من جميع
املعقوالت ،وتس ّمى العقل الهيوالين لشباهتها الهيوىل األوىل يف
خل ّوها من جميع الفعليات.

-2-2العقل بامللكة ،وهي مرتبة تعقّلها للبديهيات من تص ُّو ٍر وتصديقٍ ،
فا ّن العلوم البديه ّية أقدم العلوم لتوقّف العلوم النظرية عليها.

-3-3العقل بالفعل ،وهي مرتبة تعقّلها للنظريّات باستنتاجها من
البديه ّيات.
حصلته من املعقوالت البديه ّية أو النظرية املطابقة
-4-4تعقّلها لجميع ما ّ

جهها إليها
لحقايق العامل العلوي والسفيل ،باستحضارها الجميع وتو ّ
ي ،فتكون عال ًَم علم ّياً مضا ِه ًيا للعامل العيني،
من غري شاغلٍ ما ِّد ٍّ
وتسمى العقل املستفاد.

يل مفارق
ث ّم إ ّن مفيض الصور العقلية الكلّية إنّ ا هو جوه ٌر عق ٌّ
للامدة ،عنده جميع الصور العقلية الكلية ،وهو العقل الفعال[[[.
هذه جول ٌة مخترص ٌة يف مختلف األقوال مبختلف االتجاهات الفكرية،

جحه
وباقي األقوال ال تخرج عنها ّ
متس الجوهر ،وما نر ّ
إل يف جزئيات ال ّ

هو العقل باملعنى الذي ورد يف القرآن الكريم والروايات الرشيفة بوصفه

نورا ً عا ّماً وشامالً ينطلق من الفطرة السليمة ويدرك الكليات والبديه ّيات
جة.
أو األمور الراجعة إىل البديه ّيات ،وهو املعيار والح ّ

[[[   -م ن .175 - 173 :2
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املحور الثاين :حجية العقل.
ٌ
خالف عند املتكلمني يف حجية العقل الستنباط العقائد
ال يوجد
إل من انتمى إىل الحشوية التي ال تقيم للعقل وزنًا ،إنّ ا الخالف بني
ّ
املتكلّمني يف نطاق العقل سع ًة وضيقًا ،فهناك من ض ّيق دائرة حجيته
توسع فيها كاملعتزلة ،وهذا ما سنبحثه يف
كاألشاعرة ،وهناك من ّ
املحور الثالث.
املحور الثالث :نطاق حجية العقل.
ميكن تصنيف موقف علامء اإلسالم تجاه املنهج العقيل يف استنباط
ِ
طوائف كربى:
ثالث
العقائد ،ضمن
َ
الطائفة األوىل :اإلنكار.
هذه الطائفة تنفي دور العقل واملنهج العقيل يف استنباط العقائد
بتاتًا ،وتكتفي باملنهج النقيل وال تتع ّداه ،وهم الحشوية وأصحاب
الحديث املنضوون تحت عنوان السلفية العام.
الطائفة الثانية :القبول املرشوط.
هذه الطائفة تقبل باملنهج العقيل ،ولكن يف ضمن حدو ٍد وضواب َ
ط
مح ّدد ٍة بحيث تقيّده بالسمع ،وترفع عنه االستقاللية واالنفراد يف
إل يف ما ال بد منه يك ال يلزم الدور مثل إثبات
الوصول إىل العقائد ّ
الواجب تعاىل وأصل الرسالة.
ميثّل هذه الطائفة جميع األشاعرة وبعض الشيعة ،وما مي ّيزهم عن
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الطائفة األوىل هو الفسح يف املجال للعقل ،ومحاولة املزاوجة
بينه وبني السمع مع تقديم السمع عليه ،ويف ما يأيت نشري إىل بعض
كلامتهم:
قال الشيخ املفيد رحمه الله (ت 413هـ)( :واتفقت اإلمامية عىل أن
ٍّ
ري
العقل
منفك عن سمعٍ
ٌ
محتاج يف علمه ونتائجه إىل السمع ،وأنّه غ ُ
ينبّه العاقل عىل كيفية االستدالل ،وأنّه البد يف أول التكليف وابتدائه
يف العامل من رسو ٍل ،ووافقهم يف ذلك أصحاب الحديث ،وأجمعت
املعتزلة والخوارج والزيدية عىل خالف ذلك ،وزعموا أ ّن العقول تعمل
مبجردها من السمع والتوقيف ،إال أ ّن البغداديني من املعتزلة خاصة
يوجبون الرسالة يف أول التكليف ويخالفون اإلمامية يف علّتهم لذلك،
علل يصححها اإلمامية ويضيفونها إىل علتهم فيام وصفناه[[[.
ويثبتون ً
فالشيخ املفيد رحمه الله ال ينفي املنهج العقيل العقدي بل يق ّيده
بالسمع ويفسح له مجال االستنباط يف هذه الدائرة.
وعندما نصل إىل الغزايل (ت 505هـ) نراه يعطي فسح ًة صغري ًة للعقل

يك يثبت لإلنسان الرسالة ،ث ّم ينحيه من دائرة االستدالل ويبعده ،أل ّن
طريق اآلخرة ،وفهم دقائق سنن الرشع وآدابه وعقائده ،ليس يف سعة

العقل وق ّوته ،و (كام أ ّن العقول تقرص عن إدراك منافع األدوية مع أ ّن

سبيل إليها ،فالعقول تقرص عن إدراك ما ينفع يف الحياة اآلخرة
ٌ
التجربة
مع أ ّن التجربة غري متط ّرقة إليها ..فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك

[[[   -أوائل املقاالت للمفيد.44 :
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إىل صدق النبي Jويفهمك موارد إشاراته ،فاعزل العقل بعد ذلك

رصف والزم االتباع فال تسلم ّ
إل به)[[[.
عن الت ّ

فالغزايل إذا ً يفسح املجال للمنهج العقيل إلثبات اإللوهية والرسالة،

ث ّم يربطه بالسمع ويلزمه أن يدور مداره.

ث ّم إن أبا إسحاق الصفّار (ت 534هـ) املاتريدي ،يرى أ ّن الدليل

سمعي ،ويق ّدم العقل يف أمور مثل
يل وإ ّما
املؤدي إىل اليقني إ ّما عق ٌّ
ٌّ

إثبات الواجب تعاىل ،كام  يرى أ ّن العقل يف بعض العلوم متبو ٌع

والسمع تاب ٌع له ،كام أ ّن السمع يف بعضها اآلخر متبو ٌع والعقل تاب ٌع

له ،مع اعرتافه بأ ّن السمع ال يستغني عن العقل ،ألنّه ال يُعرف السمع
الصحيح إلّ بالعقل[[[..

ث ّم إ ّن موقف ابن خلدون (ت 808هـ) وإن يشبه الطائفة األوىل ،غري
صحيح وأحكامه
أنّنا نورده هنا ألنّه يعرتف بالعقل ومداركه ،وأنّه ميزا ٌن
ٌ
يقين ّي ٌة ال كذب فيها ،لك ّنه مع هذا يعزله عن ساحة التوحيد وأمور
اآلخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات اإللهيّة[[[.
وذلك أنّه يرى أنّ( :مسائل الكالم إنّ ا هي عقائ ُد متلقَّا ٌة من الرشيعة
كام  نقلها السلف من غري رجو ٍع فيها إىل العقل وال تعويلٍ عليه،
[[[   -إحياء علوم الدين للغزايل . 31 :1
[[[   -تلخيص األدلّة.115 :
[[[   -املقدمة البن خلدون.341 :
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ٌ
معزول عن الرشع وأنظاره)[[[.
مبعنى أنّها ال تثبت إلّ به ،فا ّن العقل
وسبب عدم اعرتافه بالعقل يف مسائل الكالم يعود أولً إىل أنّها
خارج نطاق إدراك العقل ،فدخوله فيها يس ّبب الضالل والدخول يف
األوهام[[[ ،وثان ًيا أ ّن مدارك صاحب الرشيعة أوس ُع التساع نطاقها
عن مدارك األنظار العقل ّية ،فهي فوقها ومحيط ٌة بها ،الستمدادها من
األنوار اإللهيّة[[[.

يل للرد عىل
ومع هذا فابن خلدون يعرتف باملنهج العقيل كمنه ٍ
ج آ ٍّ
الخصوم فقط من دون أن يكون له استقاللية باألمر[[[.
وعندما نع ّرج عىل الشعراين (ت 973هـ) نراه يعرتف بالدليل العقيل
ويص ّنفه ضمن القطع ،ويقول( :فال يصح أن يكون يف العقائد إلّ ما
صح من طريق القطع ،إ ّما بالتواتر وإ ّما بالدليل العقيل)[[[.
ريا الفيض الكاشاين (ت 1097هـ) الذي ينقل عن بعض
وأخ ً
إل بالرشع ،والرشع
الفضالء رأياً ويرتضيه بأ ّن( :العقل ال يهتدي ّ
س والرشع كالبناء ولن يثبت بنا ٌء
ال ّ
يتبي إلّ بالعقل ،والعقل كاألُ ّ
ج ،والعقل رش ٌع من
ما مل يكن إس  ..وأيضً ا فالرشع ٌ
عقل من خار ٍ
داخلٍ  ،وهام يتعاضدان بل يتحدان ...واعلم ا ّن العقل بنفسه قليل
[[[   -م ن.382 :
[[[   -م ن. 341 :
[[[   -م ن. 382 :
[[[   -م ن. 382 :
[[[   -اليواقيت للشعراين.37 :
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يتوصل إلّ إىل معرفة كليات اليشء دون جزئياته..،
ال َغ َناء ،ال يكاد
ّ
ويتبي ما الذي يجب أن
والرشع يعرف كليات اليشء وجزئياته،
ّ
يعتقد يف يش ٍء يش ٍء ..فالرشع نظام االعتقادات الصحيحة واألفعال
املستقيمة ،والدال عىل مصالح الدنيا واآلخرة ،من َع َدل عنه فَ َق ْد
ظل سواء السبيل[[[.
َ
الطائفة الثالثة :القبول املطلق.
هذه الطائفة ترى استقاللية العقل يف استنباط العقائد ،بل تق ّدمه
عىل الدليل النقيل عند التعارض ،فإما أ ْن تر ّد الدليل النقيل أو تؤوله
مبا يتناسب مع الدليل العقيل.
وقد أشار الشيخ املفيد (رحمه الله) إىل هذا الرأي ونسبه إىل
املعتزلة والخوارج والزيدية ،حيث إنّهم (زعموا ا ّن العقول تعمل
مبج ّردها من السمع والتوقيف)[[[.
كام أ ّن الفالسفة عندما يبحثون يف اإللهيّات يُص َّنفون ضمن هذه
الطائفة ،حيث إنّهم يبحثون عن الدليل الربهاين القطعي املنبني عىل
املقدمات الربهان ّية القطعية العقل ّية وإن خالف ظواهر النصوص.
املبحث الرابع :تعارض العقل والنقل.
يرتبط هذا املبحث باملبحث الذي قبله ،إذ لو ح ّددنا نطاق حجية
الدليل العقيل ودوره ومدى صالحيته ،أمكننا تحديد املوقف هنا أيضً ا.
[[[   -علم اليقني للفيض الكاشاين  ،916 :2ومثله يف املحجة البيضاء .187 :1
[[[   -أوائل املقاالت.44 :
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فالطائفة األوىل املنكرة للمنهج العقيل يف العقائد ،تق ّدم الدليل
ٍ
تعارض يف البني.
بأي
النقيل دامئًا وال تعتقد ِّ
أ ّما الطائفة الثالثة فهي تق ّدم العقل دامئًا ،وتؤ ّول النصوص عىل وفقه
فينحل التعارض عندها .يرى الفياض الالهيجي (ت 1072هـ) أنّ:
ّ
(الواجب أن يُصار إىل مقتىض العقول الرصيحة واآلراء الصحيحة،
ويُرجع إىل قوانني النظر واالستدالل الربهاين املوجب لليقني املبتني
الصفة ،ملن أراد الرتقّي عن
عىل املقدمات الربهانية القطعية العقلية ِّ
حضيض التقليد إىل ذروة التحصيل ،وإن أ ّدى إىل ترك الظواهر ورفض
املتبادر ،الستقالل العقل يف أحوال املبدأ وسائر العقليات ،بخالف
ما يتعلّق بالعمليات واألمور التي ال يستقل مجرد العقل فيها)[[[.
أ ّما الطائفة الثانية التي متثّل رشيح ًة كبري ًة من املتكلمني فلم تتفق
ٍ
واحد ،فمنهم من يق ّدم النقل دامئًا كالطائفة األوىل ،يقول ابن
رأي
عىل ٍ
خلدون (ت 808هـ)( :فإذا هدانا الشارع إىل َم ْدرِك فينبغي أن نق ّدمه
عىل مداركنا ونثق به دونها ،وال ننظر يف تصحيحه مبدارك العقل ولو
عم مل نفهم من
عارضه .بل نعتمد ما أمرنا به اعتقا ًدا
وعلم ونسكت ّ
ً
ذلك ونف ّوضه إىل الشارع ونعزل العقل عنه)[[[.
وكذلك الشعراين (ت 973هـ) يرى لزوم الجمع بني العقل والنقل
عند التعارض ،وإلّ يلزم االعتقاد بدليل النص وترك دليل العقل[[[.
[[[   -شوارق اإللهام . 60 :1
[[[   -مقدمة ابن خلدون.382 :
[[[   -اليواقيت.37 :
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استقل
ّ
يفصل بني ما يستقل العقل بإدراكه وبني غريه ،فإذا
ومنهم من ّ
العقل بيش ٍء كان التق ّدم له عند التعارض ،يقول الفخر الرازي (ت
(فكل ما يتوقف العلم بصدق الرسول عىل العلم به ال ميكن
ّ
606هـ):
وإل لزم الدور)[[[.
إثباته بالنقل ّ
ولكن الخالف يأيت يف ما ميكن إثباته من خالل العقل والنقل م ًعا
لحل
كمسائل املعاد واإلمامة وغريهام ،فال بد هنا من إعامل النظر ّ
ري من التعارضات وإن بدت يف
التعارض ،وعند التحقيق تنحل كث ٌ
الوهلة األوىل متعارضةً ،إذ التعارض يقع بني الدليل العقيل القطعي
وبني الدليل النقيل القطعي ،وهذا ما ال يتحقق عاد ًة لوجود قانون
املالزمة( :كلُّ ما حكم به الرشع حكم به العقل وكلُّ ما حكم به العقل
ينحل بعد إمعان النظر.
ّ
حكم به الرشع) ،فالتعارض البدوي
ولكن لو فرضنا مع هذا حصول تعارض بني الدليل العقيل القطعي
والدليل النقيل القطعي ،فهنا ال بد من تقديم الدليل العقيل ،أل ّن إثبات
شخص النقل
أصل النقل   -أي رضورة الرسالة   -كان بالعقل ،فلو ق ّدم
ٌ
خل ٌْف.
هنا ،لنقض األساس وأدى ذلك إىل نقض النقل أيضً ا وهذا ُ
هذه اهم املحاور النظرية التي تطرح يف املنهج العقيل ،اما كيفية
االستدالل العقيل ،واملعترب منه وغري املعترب وطريقة تك ّون االستدالل
من البديهيات والنظريات ،وكذلك طرق اثبات املحمول للموضوع
  املحصل ،143 :وانظر تلخيص املحصل للمحقق الطويس. 68 :[[[
ّ
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يف املنهج العقيل ،فهي جميعاً مباحث منطقية البد وأن تبحث يف
علم املنطق ،كام أن تفاصيل املنهج النقيل يبحث يف علمي الرجال
والدراية وال صلة له بعلم الكالم.
 - 2املنهج النقيل:
أ ّما املنهج النقيل فهو الذي يعتمد عىل النقل يف استنباط العقائد،
إما أن يلغي العقل نهائ ّياً ،وإما أن يعتمد عليه جزئ ّياً ،وخري من رشح
املنهج النقيل الفارايب (ت 339هـ) حيث قال:
(وأما الوجوه واآلراء التي ينبغي أن تنرص بها امللل ،فإن قو ًما من
املتكلمني يرون أن ينرصوا امللل بأن يقولوا أن آراء امللل وكل ما فيها
من األوضاع ليس سبيلها أن متتحن باآلراء والروية والعقول اإلنسية،
إلهي ،ألن فيها أرسارا ً
ألنها أرف ُع رتب ًة منها؛ إذ كانت مأخوذ ًة عن
ٍ
وحي ٍّ
إلهيّ ًة تضعف عن إدراكها العقول اإلنسية وال تبلغها.
وأيضً ا فإن اإلنسان إمنا سبيله أن تفيده امللل بالوحي ما شأنه أن ال
يدركه بعقله وما يخور عقله عنه ،وإال فال معنى للوحي وال فائدة إذا
كان إمنا يفيد اإلنسان ما كان يعلمه وما ميكن إذا تأمله أن يدركه بعقله.
ولو كان كذلك لوكل الناس إىل عقولهم ،وملا كانت بهم حاج ٌة إىل
وحي .لكن مل يفعل بهم ذلك ،فلذلك ينبغي أن يكون ما
نبو ٍة وال إىل
ٍ
تفيده امللل من العلوم ما ليس يف طاقة عقولنا إدراكه ،ثم ليس هذا
فقط بل وما تستنكره عقولنا أيضً ا ،فإنه ليس كل ما كان أشد استنكا ًرا
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عندنا كان أبلغ يف أن يكون أكرث فوائد ،وذلك أن التي تأيت بها امللل
مام تستنكره العقول وتستبشعه األوهام ليست هي بالحقيقة منكر ًة وال
محالةً ،بل هي صحيح ٌة يف العقول اإلله ّية.
فإن اإلنسان وإن بلغ نهاية الكامل يف اإلنسانية ،فإن منزلته عند ذوي
ح َدث وال ِغ ْمر عند اإلنسان الكامل .وكام 
العقول اإللهية منزلة الصبي وال َ
ريا من الصبيان واألغامر يستنكرون بعقولهم أشيا َء كثري ًة مام ليست
أن كث ً
ري ممكن ٍة ،فكذلك
ري ممكن ٍة ،ويقع لهؤالء أنها غ ُ
يف الحقيقة منكر ًة وال غ َ
منزلة من هو يف نهاية كامل العقل اإلنيس عند العقول اإللهية.
وكام  أن اإلنسان من قَ ْبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشيا َء كثري ًة
ويستبشعها ويُخ َّيل إليه فيها أنها محالةٌ ،فإذا تأدب بالعلوم واحتنك
بالتجارب زالت عنه تلك الظنون فيها ،وانقلبت األشياء التي كانت
عنده محالة ،فصارت هي الواجبة وصار عنده ما كان يتعجب منه
قدمياً يف حد ما يتعجب من ضده ،كذلك اإلنسان الكامل اإلنسان ّية ال
ري ممكن ٍة من غري
ميتنع من أن يكون يستنكر أشياء ويخيل إليه أنها غ ُ
أن تكون يف الحقيقة كذلك.
فلهذه األشياء رأى هؤالء أن يجعل تصحيح امللل :فإن الذي أتانا
ٌ
صادق وال يجوز أن يكون قد كذب.
بالوحي من عند الله جل ذكره
ويصح أنه كذلك من أحد وجهني :إما باملعجزات التي يفعلها أو
تظهر عىل يده؛ وإما بشهادات من تقدم قبله من الصادقني املقبويل
األقاويل عىل صدق هذا ،ومكانه من الله ،جل وعز ،أو بهام جمي ًعا.
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فإذا صححنا صدقه بهذه الوجوه ،وأنه ال يجوز أن يكون قد كذب،
ُ
مجال العقول،
فليس ينبغي أن يبقى بعد ذلك يف األشياء التي يقولها
وال تأ ّم ٌل ،وال رؤيةٌ ،وال نظ ٌر.
فبهذه وما أشبهها رأى هؤالء أن ينرصوا امللل.
وقو ٌم منهم آخرون يرون أن ينرصوا أولً جميع ما رصح به
واضع امللة باأللفاظ التي بها عرب عنها ،ثم يتتبعون املحسوسات
واملشهورات واملعقوالت :فام وجدوا منها أو من اللوازم عنها وإن
بعد ،شاه ًدا ليش ٍء مام يف امللة نرصوا به ذلك اليشء ،وما وجدوا
منها مناقضاً ليش ٍء مام يف امللة ،وأمكنهم أن يتأ ّولوا اللفظ الذي به
تأويل
ً
عب عنه واضع امللة عىل وج ٍه موافقٍ لذلك املناقض   -ولو
ّ
بعي ًدا   -تأولوه عليه .وإن مل ميكنهم ذلك ،وأمكن أن يزيف ذلك
املناقض وأن يحملوه عىل وجه يوافق ما يف امللة فعلوه؛ فإن يضا ّد
املشهورات واملحسوسات يف الشهادة مثل أن تكون املحسوسات
أو اللوازم عنها توجب شيئًا ،واملشهورات واللوازم عنها توجب ضد
ذلك ،نظروا إىل أقواهام شهاد ًة ملا يف امللة فأخذوه واطرحوا اآلخر
وزيفوه.
فإن مل ميكن أن تحمل لفظة امللة عىل ما يوافق أحد هذه ،وال أن
يحمل يش ٌء من هذه عىل ما يوافق امللة ،ومل ميكن أن يطرح وال أن
يزيف يش ٌء من املحسوسات وال من املشهورات وال من املعقوالت
التي تضا ّد شيئًا منها ،رأوا حينئذ أن ينرصوا ذلك اليشء بأن يقال أنه
حقٌّ ألنه أخرب به من ال يجوز أن يكون قد كذب وال غلط .ويقول
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هؤالء يف هذا الجزء من امللة ما قاله أولئك األولون يف جميعها.
فبهذا الوجه رأى هؤالء أن ينرصوا امللل.
وقو ٌم من هؤالء رأوا أن ينرصوا أمثال هذه األشياء ،يعني التي يخيل
فيها أنها شنعة ،بأن يتتبعوا سائر امللل فيلتقطوا األشياء الشنعة التي
فيها .فإذا أراد الواحد من أهل تلك امللل تقبيح يشء مام يف ملة
هؤالء ،تلقاه هؤالء مبا يف ملة أولئك من األشياء الشنعة فدفعوه بذلك
عن ملتهم.
وآخرون منهم ملا رأوا أن األقاويل التي يأتون بها يف نرصة أمثال
هذه األشياء ليست فيها كفاي ٌة يف أن تصح بها تلك األشياء صح ًة
تام ًة حتى يكون سكوت خصمهم لصحتها عندهم ال لعجزه عن
مقاومتهم فيها بالقول ،اضطروا عند ذلك إىل أن يستعملوا معه
رصا أو
ً
األشياء التي تلجئه إىل أن يسكت عن مقولتهم إما
خجل وح ً
خوفًا من مكرو ٍه يناله.
وآخرون ملا كانت ملتهم عند أنفسهم صحيح ًة ال يشكون يف
صحتها ،رأوا أن ينرصوها عند غريهم ويحسنوها ويزيلوا الشبهة
بأي يش ٍء اتفق .ومل يبالوا بأن
منها ،بأن يدفعوا خصومهم عنها ِّ
يستعملوا الكذب واملغالطة والبهت واملكابرة ،ألنهم رأوا أن من
يخالف ملتهم أحد رجلني :إما عدوٌّ   -والكذب واملغالطة جائز أن
يستعمال يف دفعه ويف غلبته ،كام يكون ذلك يف الجهاد والحرب
   -وإما ليس بعد ٍّو ،ولكن جهل حظ نفسه من هذه امللة لضعف
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عقله ومتييزه .وجائز أن يحمل اإلنسان عىل حظ نفسه بالكذب
واملغالطة ،كام يفعل ذلك بالنساء والصبيان)[[[.
وما ذكره الفارايب هو التلخيص الصحيح ألهم التيارات املوجودة
يف املنهج النقيل يف وقته وبعده ،غري ا ّن الذي يهمنا هنا يف املنهج
النقيل أمران :األول ما يتعلّق بالسند ،والثاين ما يتعلّق بالداللة.
-1 -1املباحث السندية:
أما بخصوص السند فال خالف يف القرآن ،وإنّ ا الخالف يقع يف
ٌ
مقبول عند جميع املتكلّمني،
الروايات ،حيث ا ّن الخرب املتواتر
ويبقى الخالف يف الخرب الواحد هل هو حج ٌة يف استنباط العقائد
أم ال؟!
فأهل الحديث واإلخباريون عىل حجيته ،واختلف الباقون بني قائلٍ
ٍ
رافض لها باعتبار لزوم العلم واليقني يف العقائد ،والخرب
بحجيته وبني

عمل.
علم وال ً
الواحد ال يوجب ً

قال الشيخ املفيد (ت 413هـ)( :إنّه ال يجب العلم وال العمل بيش ٍء
إل أن
من أخبار اآلحاد ،وال يجوز أن يقطع بخرب الواحد يف الدين ّ
يقرتن به ما ّ
دل عىل صدق راويه عىل البيان .وهذا مذهب جمهور
ٌ
خالف
الشيعة وكثريٍ من املعتزلة واملحكمة وطائفة من املرجئة ،وهو
ملا عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي)[[[.
[[[   -إحصاء العلوم للفارايب. 43 - 41 :
[[[   -أوائل املقاالت. 130 :
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كل من ص ّنف من
وقال السيد املرتىض (ت 436هـ)( :قد علمنا أ ّن َّ
يختل وال يشتبه
ّ
علم ،فمذهبه الذي ال
علامء هذه الطائفة كتاباً ود ّون ً
وال يلتبس ،أ ّن أخبار اآلحاد ليست بحج ٍة يف الرشيعة)[[[.
رصح يف مكانٍ آخ َر بأ ّن إثبات القرآن والنبوة ال يجوز من خالل
وي ّ
الخرب الواحد[[[.
أ ّما الشيخ الطويس (460هـ) فيختلف عنهام ،ويج ّوز العمل بالخرب
الواحد اإلمامي ويقول( :إن الخرب الواحد إذا كان واردا ً من طريق
أصحابنا القائلني باإلمامة ،وكان ذلك مرويّاً عن النبي صىل الله عليه
وآله وسلم أو عن أحد األمئة  ،%وكان ممن ال يُطعن يف روايته،
ويكون سديدا ً يف نقله ،ومل يكن هناك قرين ٌة تدل عىل صحة ما تضم ّنه

الخرب ،ألنه إذا كان هناك قرينة تدل عىل صحة ذلك كان االعتبار
بالقرينة ،وكان ذلك موجباً للعلم كام تقدمت القرائن ،جاز العمل به،
والَّذي يدل عىل ذلك إجامع الفرقة املحقة)[[[.

ث ّم إ ّن الشيخ الطويس (رحمه الله) يف مقام الجمع بني رأيه ورأي
أستاذيه املفيد واملرتىض ،يجيب عن سؤال من يستشكل عليه من أ ّن
املعلوم من حال الطائفة أنّها ال ترى العمل بخرب الواحد فكيف ي ّدعي
اإلجامع ،فيجيب بقوله( :املعلوم من حالها الذي ال يُنكر وال يُدفع،
أنّهم ال يرون العمل بخرب الواحد الذي يرويه مخالفهم يف االعتقاد
[[[   -رسائل السيد املرتىض  /25 :1التبيانات .
[[[   -الذريعة. 370 :
[[[   -العدّة.204 :
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ويختصون بطريقه ،فأ ّما ما يكون راويه منهم وطريقة أصحابهم ،فقد
ّ
ب ّينا أ ّن املعلوم خالف ذلك)[[[.

ويؤكد هذا بعد صفح ٍة ويقول( :من أرشت إليهم من املنكرين ألخبار
اآلحاد ،إنّ ا كلّموا من خالفهم يف االعتقاد ،ودفعوهم عن وجوب العمل
مبا يروونه من األخبار املتض ّمنة لألحكام التي يروون هم خالفها،
صحيح عىل ما ق ّدمنا ،ومل نجدهم اختلفوا فيام بينهم)[[[.
وذلك
ٌ

وقريب منه ما ذهب إليه املريزا القمي(ت 1231هـ) من أ ّن سبب
ٌ
القول بعدم حجية الخرب الواحد كان ألجل إفحام الخصوم وإسكاتهم
يف ما يستدلّون به علينا حيث قال( :ميكن دفع االستبعاد بأن اإلمامية
ملا كانوا مخالطني مع املخالفني ،وكان املخالفون من مذهبهم
وضع األحاديث كام  ال يخفى ...وما كانوا متمكنني عن الترصيح
بتكذيبهم ومنع قبول أخبارهم من حيث إنّها أخبارهم ،فاحتالوا فيه
مناصا واعتمدوا يف احتجاجاتهم عىل أن خرب الواحد ال يفيد العلم
ً
فال يثبت به يش ٌء ،وتخلصوا بذلك عن تهمتهم ،فاشتهر بينهم هذا
املطلب بهذا االشتهار حتى ظ ّن السيد ونظراؤه أ ّن ذلك كان مذهبًا
لهم يف خرب الواحد ،وإن كان من طرق األصحاب يف فروع املسائل.
الحق أ ّن الغفلة إمنا وقع من السيد يف التعميم.[[[)...
مبا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الطويس (رحمه الله) ما ورد يف كالم
ور ّ
[[[    -م ن.205 :
[[[   -م ن.206 :
[[[   -قوانني األصول . 455 :1
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الشيخ املفيد حول خرب الواحد املقبول ،حيث قال رحمه الله( :فأما
دليل يفيض بالناظر
الخرب الواحد القاطع للعذر ،فهو الذي يقرتن إليه ٌ
فيه إىل العلم بصحة مخربه ،ورمبا كان الدليل حج ًة من عقلٍ  ،ورمبا
ٍ
ٍ
خلف ،فمتى خال خرب
عرف ،ورمبا كان إجام ًعا بغري
كان شاه ًدا من
حة مخربه ،فإنّه كام ق ّدمناه ليس
الواحد من دالل ٍة يُقطع بها عىل ص ّ
عمل)[[[.
علم وال ً
بحج ٍة وال
ٍ
موجب ً
فكالمه حول لزوم وجود قرينة تفيض إىل العلم للقبول بخرب الواحد،
يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الطويس ،حيث أ ّن رواية اإلمامي العدل من
أفضل القرائن الدالة عىل صحة الخرب.
-2-2املباحث الداللية:
إ ّن داللة الخرب إذا كانت قطعي ًة فال إشكال يف األخذ بها واالعتامد

يستقل النقل باإلخبار عنها،
ّ
عليها ،ألنّها إما أ ّن تكون من األمور التي

وإما إرشادية إىل حكم العقل ،ففي كال الحالتني يعمل بها ،والداللة

القطعية إما أن تكون آي ًة محكم ًة أو حديثاً متواتِرا ً أو ما بحكمه.

يصح أن تعتمد يف
إنّ ا الكالم يقع يف الداللة الظنيّة ،وأنّها هل
ّ
استنباط العقائد أم ال؟ وقد اختلف العلامء هنا عىل قولنيٌ ،
قول يقول

بالجواز ،وآخر ينفي ذلك.

ألف :عدم جواز العمل بالظن:
[[[   -أوائل املقاالت.44 :
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كل من ذهب من العلامء إىل حجية خرب الواحد يف الرشعيات

والفروع العملية ،فهو بطريق أوىل ينفي ذلك يف االعتقادات ،وقد

رأينا ترصيح السيد املرتىض رحمه الله يف ذلك ،وأ ّن خرب الواحد ال
يفيد يف إثبات القرآن والنب ّوة.

وقد ذكر الفخر الرازي (ت606هـ) وجوهاً ع ّد ًة يف عدم جواز

التمسك بالخرب الواحد يف معرفة الله تعاىل ،وأقام عىل ذلك أدلة
ع ّدة:

 .1إ ّن أخبار اآلحاد مظنونة.
أجل الرواة هم الصحابة وقد طعن بعضهم يف بعض ،فالطاعن
 .2إ ّن ّ

جه الطعن إىل املطعون ،وإن كذب توجه إىل الطاعن.
إن صدق تو ّ

 .3إ ّن املحدثني متسكوا ببعض املوضوعات التي أدخلها

املالحدة ،فكيف يوصف الله تعاىل مبا يقدح يف اإللهية؟.

 .4إ ّن الرواة ما كتبوا املحتوى مبارشةً ،بل كانوا ينقلون عن الحفظ

بعد عرشين سنة أو أكرث ،فنقطع بأ ّن بعض األلفاظ مل تكن من

رسول الله Jبل رمبا دخله التشويش ،فال يعتمد عليه يف االعتقادات.
ث ّم بعد هذا الرسد يقول الفخر الرازي( :انّه ال يجوز التمسك يف

أصول الدين بأخبار اآلحاد)[[[.
[[[   -أساس التقديس. 313 - 305 :
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وقال نصري الدين الطويس (ت 672هـ)( :الظن ممكن الزوال،

ويف زواله خط ٌر عظي ٌم ،وقد ورد النص الرصيح باألمر باالحرتاز عن
فتعي األمر بتحصيل اليقني قط ًعا)[[[.
الخطر،
ّ

وكذلك الفيض الكاشاين (ت 1091هـ) قال( :أنّه ال يجوز التعويل

عىل الظن يف االعتقادات ،وال اإلفتاء عليه يف العمليات ،سوا ًء حصل

ذلك الظن مبج ّرد اتباع الهوى واستحسان العقل والقياس الفقهي،

أو اجتهاد الرأي أو الشهرة ،أو اتفاق الجامعة ،أو الرباءة األصلية ،أو

استصحاب الحال ،أو غري ذلك من وجوه االستنباطات)[[[.

ومنهم أيضً ا اآلخوند الخراساين (ت 1329هـ) حيث يقول( :هل

عقل يف الفروع العملية املطلوبة فيها
الظن كام يتبع عند االنسداد ً

أول العمل بالجوارح ،يتبع يف األصول االعتقادية املطلوب فيها
ً

عمل الجوانح من االعتقاد به ،وعقد القلب عليه ،وتح ّمله واالنقياد

له ،أو ال؟ الظاهر ال ،فإ َّن األمر االعتقادي وإن انس ّد باب القطع به،

إجامل مبا هو واقعه واالنقياد له وتحمله غري
ً
إلّ أ ّن باب االعتقاد
منس ّد.[[[)...

كام أ ّن العالمة الطباطبايئ (ت 1402هـ) ينفي األخذ بالخرب الواحد
ّ
ويستدل عىل ذلك بقوله( :أ ّن الحجية
يف العقائد دون الفروع،
املحصل. 56 :
[[[   -تلخيص
ّ
[[[   -األصول األصيلة /149 :األصل الثامن.
[[[   -كفاية األصول.331 :
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رشعي يف املورد
العقلئية ،فتتبع وجود أث ٍر
ً
الرشعية من االعتبارات
ٍّ
يقبل الجعل واالعتبار الرشعي ،والقضايا التاريخية واألمور االعتقادية
رشعي ،وال معنى لحكم الشارع
ال معنى لجعل الحجية فيها لعدم أث ٍر
ٍّ
علم وتعبيد الناس بذلك)[[[.
بكون غري العلم ً
ب :جواز العمل بالظن:
وبعض
أصحاب الحديث واإلخباريون
يذهب إىل هذا الرأي جميع
ُ
ُ
األصوليني واملتكلّمني ،وقد أشار الشيخ األنصاري(ت1281هـ) إىل
أقسام
وقسم القائلني باعتباره إىل
ٍ
مسألة اعتبار الظن يف أصول الدينّ ،
ع ّد ٍة:
-1-1كفاية الظن مطلقًا ،وهو املحيكُّ  عن جامع ٍة ،منهم املحقق
الطويس يف بعض الرسائل املنسوبة إليه ،وحىك نسبته إليه يف فصوله،
وعن املحقق األردبييل وتلميذه صاحب املدارك ،وظاهر شيخنا
البهايئ والعالمة املجليس  واملح ّدث الكاشاين وغريهم قدس الله
أرسارهم.
ح ِ
ك عن
-2-2كفاية الظن املستفاد من النظر واالستدالل دون التقليدُ ،
شيخنا البهايئ رحمه الله يف بعض تعليقاته عىل رشح املخترص أنّه
نسبه إىل ٍ
بعض.
مم حكاه
-3-3كفاية الظن املستفاد من أخبار اآلحاد ،وهو الظاهر ّ
العالمة قدس رسه يف النهاية عن اإلخباريني من أنّهم مل يع ّولوا  يف
[[[   -امليزان . 351 :10
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أصول الدين وفروعه إلّ عىل أخبار اآلحاد ،وحكاه الشيخ يف ع ّدته يف
مسألة حجية أخبار اآلحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث.
مستقل لكن
ًّ
-4-4كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واج ًبا
معف ّوا ً عنه ،كام يظهر من ع ّدة الشيخ قدس رسه[[[.
هذه مجموعة األقوال التي ذكرها الشيخ األنصاري قدس رسه ،أما
يقسم مسائل أصول الدين إىل قسمني:
هو فيذهب إىل التفصيل حيث ّ

-1-1ما يجب عىل املكلف االعتقاد والتدين به غري مرشو ٌ
ط بحصول
العلم ،كاملعارف ،فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب املطلق
فيجب.
-2-2ما يجب االعتقاد والتديّن به إذا اتفق حصول العلم به كبعض
تفاصيل املعارف.
أما القسم األول فيقع الكالم فيه تار ًة بالنسبة إىل:
ألف :القادر عىل تحصيل العلم.
ب :العاجز عن تحصيل العلم.
أما القادر عىل تحصيل العلم فحكمه التكليفي عدم جواز االقتصار
عىل الظن ،فمن ظ ّن بنبوة محمد صىل الله عليه وآله أو بإمامة ٍ
أحد
من األمئة  %فال يجوز له االقتصار ،والدليل عىل ذلك جميع
اآليات والروايات الدالة عىل وجوب اإلميان والتفقه والعلم واملعرفة

[[[   -فرائد األصول  332 - 331 :1دليل االنسداد .
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والتصديق ،وعدم الرخصة يف الجهل والشك ومتابعة اليقني .فهذا
حكمه التكليفي ،وأما حكمه الوضعي فاألقوى فيه بل املتعني الحكم
املفسة لإلميان باإلقرار والشهادة والتدين
بعدم اإلميان ،لألخبار
ّ
واملعرفة وغريها من العبائر الظاهرة يف العلم.
أما العاجز فيقع الكالم فيه تار ًة يف تحقّق موضوعه يف الخارج،
وأخرى يف أنّه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم ال،
وثالثه يف حكمه الوضعي قبل الظن وبعده.
أ ّما األول فقد يقال بعدم وجود العاجز ،وأ ّن من تراه عاج ًزا عن العلم
قد متكّن من تحصيل العلم بالحق ولو يف زمانٍ ما ،ولكن اإلنصاف
ري آثمٍ  .أما
شهادة الوجدان بقصور بعض املكلفني ،فيكون معذو ًرا غ َ
الثاين فالظاهر فيه عدم  وجوب تحصيل الظن عليه ألنّه عاج ٌز ،نعم لو
رجع الجاهل بحكم هذه املسألة إىل العامل ورأى العامل منه التمكّن
من تحصيل الظن بالحق ،ومل يُخَف عليه إفضاء نظره الظني إىل
الباطل ،فال يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ،أل ّن انكشاف الحق ولو ظ ّناً
أوىل من البقاء عىل الشك فيه.
أ ّما الثالث فان مل يق ّر يف الظاهر مبا هو مناط اإلسالم فالظاهر كفره،
أ ّما امل ُقرُّ ظاهرا ً ،الشاكُّ باط ًنا غري املظهر لشكّه فهو غري كافر.
أ ّما القسم الثاين الذي يجب االعتقاد به إذا حصل العلم به ،فحيث
كان املفروض عدم وجوب تحصيل املعرفة العلمية ،كان األقوى القول
بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله ووجوب التوقف فيه،
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لألخبار الكثرية الناهية عن القول بغري علمٍ واآلمرة بالتوقّف ،وال فرق
حا أو غريه[[[.
ربا صحي ً
بني أن تكون األمارة الواردة يف تلك املسألة خ ً
فأنت ترى أ ّن الشيخ األنصاري قدس رسه يض ّيق دائرة جواز العمل
بالظن يف العقيدة ،ويوافق عىل الجاهل العاجز من تحصيل العلم،
أفضل من الشك.
ُ
فيمكنه االعتامد عىل الظن ألنّه
ومن القائلني بالتفصيل أيضً ا من املتأخرين السيد الخويئ قدس رسه،
عقل كمعرفة
حيث يرى عدم جواز االكتفاء بالظن يف ما يجب معرفته ً
الباري ،أو رش ًعا كمعرفة املعاد الجسامين ،فال بد من تحصيل العلم
ري مكل ٍ
ّف
واملعرفة مع اإلمكان ،ومع العجز عنه ال إشكال يف أنّه غ ُ
مستقل بتقبيح التكليف بغري املقدور ،كام أنّه ال
ٌّ
بتحصيله ،إذ العقل
ري معذو ٍر ومستح ّقاً للعقاب يف ما إذا كان عجزه عن
إشكال يف كونه غ َ
املقص.
املعب عنه بالجاهل
تقصريٍ منه وهو
ّ
ّ
وأ ّما إن كان الظن متعلّقًا مبا يجب التباين وعقد القلب عليه والتسليم
واالنقياد له ،كتفاصيل الربزخ وتفاصيل املعاد ووقائع يوم القيامة
مم ال يجب معرفته ،وإنّ ا
وتفاصيل الرصاط وامليزان ونحو ذلك ّ
الواجب عقد القلب عليه واالنقياد له عىل تقدير إخبار النبي صىل الله
عليه وآله به ،فإن كان الظن املتعلّق بهذه األمور من الظنون الخاصة
الثابتة حجيتها بغري دليل االنسداد فهو حجةٌ ،مبعنى أنّه ال مانع من
االلتزام مبتعلّقه وعقد القلب عليه ألنّه ثابت بالتعبد الرشعي.
[[[   -م ن . 347 - 332 :1
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وإن كان الظن من الظنون املطلقة الثابتة حجيتها بدليل االنسداد،
فال يكون حجةً ،مبعنى عدم جواز االلتزام وعقد القلب مبتعلّقه لعدم
متامية مق ّدمات االنسداد[[[.
-3-3منهج القياس الفقهي:
هذا  املنهج مل يكن مبعز ٍل عن املنهجني السابقني :العقيل والنقيل،
إذ هو يستلهم منهام ،وإنّ ا أفرده املتأخرون وبعض املسترشقني بالبحث
واملراجعة ،وهذا املنهج هو االستدالل بالشاهد عىل الغائب ،أو ر ّد
الفرع إىل األصل املستعمل ،وهو القياس املستخدم يف الفقه السني.
يرى هاري ولفسون أ ّن املتكلّمني األوائل استعاروا من الفقه منهج
القياس ،ويسميه املامثلة ،الذي كان مستخد ًما يف مسائل األحكام
واملعامالت الرشعية ،ث ّم ط ّبق بعد ذلك عىل مسائل االعتقاد[[[ .كام 

يعتقد أ ّن منهج املامثلة كان سابقًا عىل ظهور االعتزال[[[.

علامً بأن املنهج القيايس غري معترب فقهياً عند الشيعة اإلمامية ،إذ
الرشع تابع للنص او ما يقوم مقامه من األدلة االستنباطية املعتربة وال
يخضع للرأي.
أما استخدامه يف مجال علم الكالم فإنه إما ان يعود اىل املنهج
النقيل وإما اىل املنهج العقيل ،وقد مر الكالم فيهام بالتفصيل.
[[[   -مصباح األصول .269 - 266 :2
[[[   -فلسفة املتكلمني .49 :1
[[[   -م ن.65 - 60 :1 :
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-4-4املنهج الجديل:
يرى العالمة الحيل (ت 726هـ) أ ّن القياسات الجدلية ليس الغرض
منها الحق والباطل ،بل هو طلب ما يفحم به الخصم يف املناظرة
واملجادلة ويقطعه عن االحتجاج ،ويظهر به عىل خصمه عند السامعني
سوا ًء كان ح ّقاً أو غريه ،ثم يع ّرف الجدل بقوله( :فح ّد القياس الجديل
أنّه صناع ٌة علميّ ٌة يقتدر معها عىل إقامة الحجة من املق ّدمات املسلّمة
مطلوب أُريد ،وعىل محافظة أيِّ  وضعٍ يتفق عىل وج ٍه ال
أي
ٍ
عىل ّ
جه املناقضة عىل محافظة وضعه بحسب اإلمكان).
يتو ّ
قائل :فقولنا( :علمي ٌة يُقتدر معها) يخرج عنها اآلخر،
ث ّم يرشح ذلك ً
وقولنا( :عىل محافظة أي وضعٍ يتفق) عنى بالوضع الرأي املعتقد
أو امللتزم كاملذهب وامللل ،وقولنا( :بحسب اإلمكان) إشار ٌة عىل
أ ّن عجز املجادل عن تحصيل بعض املطالب املتعذّرة ال يقدح يف
صناعة الجدل ،كعجز الطبيب عن إزالة بعض األمراض[[[.
فالجدل نقيض الربهان ،إذ الربهان يعتمد عىل اليقينيات للوصول إىل
الحق كام هو ،بينام الجدل يعتمد عىل املسلامت واملشهورات ،إذ هدفه
تبكيت الخصم والغلبة عليه ،وهذا األمر من أهم األسباب يف الطعن عىل
علم الكالم سوا ًء من قبل الفالسفة أو املتصوفة أو أهل الحديث.
فهذا عبد الرزاق الالهيجي (ت 1072هـ) عندما يذكر تعريف علم
الكالم ويذكر إلزام املتكلّمني أنفسهم بالسري عىل قانون اإلسالم يف
[[[   -الجواهر النضيد. 351 - 350 :
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مسائل علم الكالم ،ويقول( :وهذا االعتبار هو الذي أخرج األدلّة
الكالمية من الربهان إىل الجدل ...فالواجب أن يصار إىل مقتىض
العقول الرصيحة واآلراء الصحيحة ،ويرجع إىل قوانني النظر
واالستدالل الربهاين املوجب لليقني املبتني عىل املقدمات الربهانية
القطعية العقلية الرصفة ،ملن أراد الرتقي عن حضيض التقليد إىل ذروة
التحصيل ،وإن أ ّدى إىل ترك الظواهر ورفض املتبادر.[[[...
وسبق أن ذكرنا مقولة الفارايب (ت 339هـ) حيث ذكر قو ًما من
املتكلّمني حاولوا نرصة مذهبهم كيفام اتفق ،فلم يتح ّرجوا من استخدام
الكذب واملغالطة والبهت واملكابرة[[[.
وأكرث من هذا يرى ابن خلدون (ت 808هـ) أ ّن املتكلّمني إنّ ا
احتاجوا إىل األدلّة العقلية يف مقام الدفاع ،مبعنى أ ّن حاجتهم إليها آلي ٌة
وليست استقاللي ًة تنبع من أهم ّية األدلّة العقل ّية ،يقول( :واألدلّة العقل ّية
إنّ ا احتاجوا إليها حني دافعوا ونرصوا)[[[.
قريب منه
ويؤيده املسترشق األملاين فان إس حيث يذهب إىل
ٍ
ريا ،لكونهم مل
ويقول( :لقد كان اعتقاد املتكلمني يف قدرة العقل كب ً
يستطيعوا مامرسة الجدال مع الكفار باالقتصار عىل القرآن أو السنة)[[[.
ث ّم إن الغزايل (ت 505هـ) يرى أ ّن املتكلمني( :كان أكرث خوضهم
يف استخراج مناقضات الخصوم ،ومؤاخذاتهم بلوازم مسلامتهم)[[[.
[[[   -شوارق اإللهام . 60 - 59 :1
[[[   -إحصاء العلوم.43 :
[[[   -املقدمة. 346 :
[[[   -بدايات الفكر اإلسالمي.25 :
[[[   -املنقذ من الضالل.63 :
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كام يذهب إىل أ ّن صنعة الكالم هي املجادلة واملناظرة باملناقضات
واإللزامات[[[.
يعرتض ابن ميمون (ت 600هـ) عىل املتكلّمني ويصف أدلتهم
بالخيال ،وذلك عندما يذكر مقولة (تامسطيوس) من أ ّن الوجود ليس
تابعاً لآلراء بل اآلراء تابع ٌة للوجود ،ث ّم يعرتض عىل املتكلّمني الذين
يخالفون هذه القاعدة ويقول بأ ّن قاعدتهم أن ال اعتبار مبا عليه الوجود
ألنّها عاد ٌة يجوز يف العقل خالفها ،ث ّم يقول( :وهم أيضً ا يف مواض َع
عقل)[[[.
كثري ٍة يتبعون الخيال ويس ّمونه ً
ومل يقترص قرف الكالم بالجدل عىل القدماء فحسب ،بل تط ّرق
إليه املعارصون أيضً ا ،فهذا حسن حنفي يذهب إىل أ ّن علامء الكالم
يل للدفاع عن النفس ،وتفنيد حجج
استطاعوا تأسيس منطقٍ جد ٍّ
علم للجدل[[[.
الخصوم حتى أصبح علم الكالم كله ً
ٍ
محض ،ألنّه ال
يقيني ،بل لعلمٍ ظ ّن ٍّي
جا لعلمٍ
والجدل ال يكون منه ً
ٍّ
طريق ِظ ٌّني ال يوصل إىل اليقني ،ومل يستطع
يوصل إلّ للظن ،فالجدل
ٌ
علم ،بل كان كل ما انتهى إليه من قبيل الظن،
علم الكالم أن يكون ً
علم
علم إلّ إذا كان ً
والظن ال يغني من الحق شيئًا ،والعلم ال يكون ً
يقينيّاً
موصل إىل اليقني[[[.
ً
[[[   -إحياء علوم الدين  /89 :1بيان تفاوت النفوس يف العقل.
[[[   -داللة الحائرين.188 :
[[[   -من العقيدة إىل الثورة .103 :1
[[[   -م ن .105 :1
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-5-5املنهج التجريبي اإلسالمي:
وأسس له الدكتور عيل سامي النشار (ت1980م)،
ذهب إىل هذا املنهج ّ

وهو يف تأسيسه املنهجي هذا ،مل يقترص عىل علم الكالم فقط ،بل يرى
أنّه منهج الحضارة اإلسالمية.

يعرتض النشار عىل مؤرخي املنطق وعلامء املناهج ،إنكارهم ألن يكون

مستقل ،بل يرون أ ّن املسلمني اتخذوا املنطق
ٌّ
بحثي
منهج
للمسلمني
ٌ
ٌّ

جا ألبحاثهم ،وأنّهم خضعوا لسيطرة الفكر اليوناين ،وأنّهم
األرسطي منه ً

عاشوا مبهورين يف ضوء هذا الفكر ،كام يعرتض عىل الدكتور إبراهيم

بيومي مدكور الذي أيّد هذه الفكرة ،وذهب إىل أ ّن منطق أرسطو سيطر عىل
جميع دوائر الفكر اإلسالمي :فالسفة وعلامء وفقهاء ومتكلّمني.

وهذا املنهج هو املنطق االستقرايئ أو املنهج التجريبي اإلسالمي،

ج يف البحث يخالف املنهج
وذلك أ ّن املسلمني أدركوا لزوم وضع منه ٍ

اليوناين ،وهذا املنهج   -عىل ح ّد تعبري النشّ ار   -اطلع عليه روجر

بيكون ،وأخذ به أيضً ا جون ستيوارت مل ،فاملسلمون كانوا اسميني
حسيني تجريبيني قبل مل وغريه.

ث ّم إن النشار يعقد مقارنة بني بعض القضايا يف منهجه املقرتح وما

ليبي أ ّوال اختالف املنهجني ،وثانيًا أفضليّة
ورد يف املنطق األرسطيّ ،

أسسه هو ،فتط ّرق إىل مسألة الح ّد أو التعريف ،والقضايا،
املنهج الذي ّ

ومباحث االستدالل ،والعليّة ،ثم يقول بعد هذا( :هذه هي بعض أسس
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كامل ،وقد نشأ
ً
جا
املنهج اإلسالمي التجريبي ،أقامه املسلمون منه ً

وتط ّور نشأ ًة إسالم ّيةً ،يدعو إليه القرآن والسنة.[[[)...
-6-6املنهج الحداثوي:

مستقلً ،بل هو خلي ٌ
مناهج غربي ٍة
ط من
ّ
جا
مل يكن هذا املنهج منه ً
َ
كثري ٍة استخدمها الحداثيون يف املناخ اإلسالمي العريب ،وطبقوها عىل
العلوم اإلسالميّة توفيقاً للدين مع العرص الحديث ،ومن رحم هذه
املناهج ولدت مباحث فلسفة الدين والكالم الجديد.
فقد استخدم هؤالء الحداثيون املنهج الهرمنيوطيقي ،والتاريخاين،
وغريهام من املناهج اللغويّة والنفس ّية والفلسف ّية ،وأخضعوا النصوص
الدين ّية مبا فيها من أصول وفروع لهذه املناهج.
وقد بلغ الشطط بأحدهم حتى ذهب إىل القول بأ ّن تأسيس علم
اإلنسان أوىل وأهم من تأسيس علم الكالم ،أل ّن الكالم ورد يف القرآن
خمسا وستني مرة[[[ .حتى أنّه أراد أن
ثالث مرات ،أما اإلنسان ذكر
ً

يس ّمي كتابه (علم اإلنسان) لكنه عدل إىل عنوان (من العقيدة إىل
الثورة) ملا يف األول من إيحاءات غربية[[[ ،لكنه عىل الرغم من تغيري
ٍ
وإيحاءات غربي ٍة يف األسس
العنوان فالكتاب ميل ٌء بالنزعة اإلنسانية
واملباين ،وتدوير الدفة من الله إىل اإلنسان.
[[[   -نشأة الفكر الفلسفي . 34 - 28 :1
[[[   -من العقيدة إىل الثورة ،حسن حنفي /54 :1الهامش.
[[[   -م ن  /38 :1الهامش .44

مناهج علم الكالم

107

إ ّن حنفي يستشكل عىل مقدمات كتب الكالم حيث يبدأ املؤلف
بالثناء عىل الله تعاىل ،ث ّم يع ّرج بعد أسطر إىل الثناء عىل السلطان،
ويعلّق عىل هذا الثناء الذي هو ثناء عىل السلطة الدين ّية والسلطة
السياس ّية بأنّ( :كالهام  قضاء عىل الذاتية ،ذاتية األفراد وذاتية
ٍ
صفحات ع ّد ٍة( :فإذا كان هذا
الشعوب)[[[ ،ثم يقول بكل وقاح ٍة بعد
املحتوى الرئييس  للمقدمات اإلميانية التقليدية التي تدعو إىل الله
وإىل السلطان م ًعا وتس ّبح بحمدهام م ًعا ...فإ ّن عرصنا الحايل عرص
جيل تغيريٍ وثور ٍة ،وكتّابه ال يتملّقون
ح ونهض ٍة ،وجيلنا الحايل ُ
إصال ٍ
السلطان اإللهي أو السلطان السيايس ،بل يدافعون عن مصالح
الشعوب ضد جميع السالطني .هذه هي املسؤولية (من العقيدة إىل
الثورة) ومقدمته األوىل)[[[ ،كربت كلمة تخرج من أفواههم.
ومن املعامل األخرى لعلم اإلنسان عند حنفي هو (التأصيل
ٍ
جديد
الواقعي) ،والتأصيل الواقعي يعني عنده أن( :يرتبط التوحيد من
بالعمل ،والله باألرض ،والذات اإللهية بالذاتية اإلنسانية ،والصفات
اإللهية بالقيم اإلنسانية ،واإلرادة اإللهية بالحرية اإلنسانية ،واملشيئة
اإللهية بحركة التاريخ  ...يهدف التأصيل الواقعي إذا ً إىل إعادة بناء
علم أصول الدين بحيث تتح ّول العقيدة إىل ثورة للدفاع عن البالد)[[[.
وامل َ ْعلَم الثالث عند حنفي هو تطبيق العقل املصلحي يف العقائد،
[[[   -م ن .21 :1
[[[   -م ن . 30 - 29 :1
[[[   -م ن . 32 - 31 :1
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فالعقائد اإلصالحية هي الوحيدة التي ترتكز عىل دور العقائد يف تغيري
حياة الناس ،وتصوراتهم وأساليب حياتهم من أجل تغيري األنظمة
االجتامعية والسياسية وإعادة التوحيد)[[[.
إ ّن هدف كتاب (علم اإلنسان) أو (من العقيدة إىل الثورة) هو
محاولة إلعادة بناء علم أصول الدين القديم[[[ .فيصبح رشف العلم

ال يف املوضوع كام قاله القدماء ،بل من األثر والقدرة عىل تحريك
الناس وتجنيد الجامهري ،والدخول يف حركة التاريخ[[[ .والنتيجة التي
نصل إليها من خالل هذا النهج املعكوس التف ّوه والتأييد الضمني
اغرتاب
خاص يف املجتمعات النامية
بأنَّ( :التفكري يف الله كموضو ٍع
ٍّ
ٌ
مبعنى ا ّن املوقف الطبيعي لإلنسان هو التفكري يف املجتمع ويف
العامل ،وكل حديث آخر يف موضوع يتجاوز املجتمع والعامل ،يكون
تدل عىل ٍ
تعمي ًة ّ
وتست
نقص يف الوعي بالواقع  ..إذا كان من الناس،
ّ
عىل الواقع إذا كان من السلطة السياس ّية ...الدين هنا يستعمل أفيونًا
للشعب من السلطة الحاكمة ،وإن مل يُستعمل بع ُد رصخ ًة للمضطهدين
يف تراث املعارضة)[[[.
يتوصل إليها هذا املنهج
ومن النتائج واملساوئ األخرى التي
ّ
املعكوس ،الزعم بأ ّن علم الكالم القديم يضع ذات رسول الله صىل
الله عليه وآله مع ذات الله ،كالهام موضوعان رشيفان ،والحال أ ّن هذا
[[[   -م ن.35 - 34 :1 :
[[[   -م ن . 46 :1
[[[   -م ن . 37 :1
[[[   -م ن . 84 :1
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من نسيج خياله ،ومل يضع أح ٌد الذات النبويّة رديفًا للذات الربوبيّة ،وال
تساويهام يف الرشف والرتبة ،لكن حنفي غيو ٌر عىل الله تعاىل فيعرتض
نقص يف تنزيه الذات اإلله ّية.
عىل هذه التسوية الخيال ّية ،ويزعم أنها ٌ
ثم يعرتض أيضً ا لينفي أي رشف للذات النبوية فيقول( :إ ّن الذوات
ُ
أرشف من
اإلنسانيّة ال تتفاضل أيضً ا فيام بينها ،فال توجد ذاتٌ إنسانيّ ٌة
ٍ
رش ...وليس
ذات إنسان ّي ٍة أخرى حتى ولو كانت ذات النبي ،الكل ب ٌ

إل التبليغ الذي ميكن أن
للنبي وظيف ٌة زائد ٌة عىل وظائف سائر البرش ّ
أي إنسانٍ .[[[)...
يقوم به ّ
غيض من ٍ
فيض من ترهات هذا الرجل ،ولو أردنا نقل جميع كالمه
هذا
ٌ
يف مجلدات كتابه الخمسة لطال بنا املقام ،وبه كفاية عن التع ّرض
لغريه إذ النتيجة واملؤدى واح ٌد ،وإن اختلفت العبائر واأللفاظ.
والحق ا ّن جميع املناهج – عدا املنهج الحداثوي التشكييك –
يحتاجها املتكلّم يف مقام التأصيل والدفاع ،إذ استخدام املنهج
يتبع نوعية املسألة ،فهناك مسائل ال ينفع فيها إلّ املنهج العقيل،
واستخدام املنهج النقيل يؤدي بنا إىل الدور كإثبات أصل الخالقية
والنبوة ،وهناك مسائل ال ينفع فيها ا ّن املنهج النقيل كتفاصيل مسائل
املعاد ،وكإثبات ختم النبوة ،وهناك مسائل يشرتك فيها العقل والنقل
كإثبات اإلمامة وبعض تفاصيلها ،كام  ا ّن املنهج الجديل ينفع يف
مقام املناظرة وإفحام الخصوم .فمسألة املنهج تضيق وتتسع بحسب
املسألة ونوعية حاجة املتكلّم.
[[[   -م ن . 108 :1

 - 11التقليد في أصول الدين:
وقد أثار هذا البحث جدلً واس ًعا بني اإلخباريني واألصوليني
واملتكلّمني ،وهو يتأثر بشكلٍ كبريٍ بالبحث الذي مىض حول حجية
الظن يف االعتقاد أم عدم حجيته ،وقد اختلفت أقوال القوم ،وميكن
أقسام:
تصنيفها ضمن ثالثة
ٍ
-1-1اإلنكار.
-2-2التأييد.
-3-3القول بالتفصيل.
-1-1اإلنكار:
لقد أنكر متكلّمو الشيعة واألشاعرة واملاتريدية واملعتزلة التقليد يف
أصول الدين ،وأوجبوا لزوم النظر واالستدالل.
فمن الشيعة قال السيد املرتىض (ت436هـ)( :اعلم أن معتقد الحق
ٍ
عارف بالله تعاىل ،وال مبا أوجب عليه من
ري
عىل سبيل التقليد غ ُ
املعرفة به .فهو كاف ٌر إلضاعته املعرفة الواجبة)[[[.
وقال الشيخ الطويس (ت460هـ)( :التقليد إن أريد به قبول قول الغري
قبيح يف العقول)[[[.
من غري حج ٍة وهو حقيقة التقليد ،فذلك ٌ
وقال يف الع ّدة( :إ ّن عىل بطالن التقليد يف األصول أ ّدل ًة عقل ّي ًة ورشعي ًة
[[[   -رسائل الرشيف املرتىض . 316 :2
[[[   -االقتصاد.26 :
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كتاب وسن ٍة وغري ذلك ،وذلك ٍ
كاف يف النكري  [هذا] إذا كان للمكلف
من
ٍ
طريق إىل العلم إما جمل ًة أو تفصيالً ،ومن ليس له القدرة عىل ذلك أصال
ٌ
فليس مبكل ٍ
ّف وهو مبنزلة البهائم التي ليست مكلف ًة بحال.[[[).
وقال الحميص الرازي (ق( :)7فإن قيل :مل ال يجوز أن يُعرف تعاىل
بالتقليد عىل ما ذهب إليه طائفة من الحشوية وأهل الحرية؟ قلنا:
التقليد ليس طريقًا إىل تحصيل املعرفة)[[[.
وقال العالمة الحيل (ت726هـ)( :طلب الله تعاىل من املكلّف
اعتقا ًدا جاز ًما يقين ًّيا مأخوذًا من الحجج واألدلّة ،وذلك يف املسائل
األصولية)[[[.
وقال املقداد السيوري (ت826هـ)( :وال يجوز معرفة الله تعاىل
بالتقليد)[[[.
أ ّما األشاعرة فجميعهم أوجب النظر واالستدالل ،غري أنّهم
جعلوا وجوبه الرشع دون العقل خالفًا للمعتزلة.وقال الفخر الرازي
ٍ
(ت606هـ) بعد رسد ٍ
وروايات يف لزوم النظر واالستدالل( :كل
آيات
ذلك ّ
يدل عىل وجوب النظر واالستدالل والتفكري وذم التقليد ،فمن
دعا إىل النظر واالستدالل كان عىل وفق القرآن ودين األنبياء ،ومن دعا
[[[)( -العدّة /748 ،746  :الباب الحادي عرش  .
[[[   -املنقذ من التقليد .263 :1
[[[   -الرسالة السعدية  :9حرمة التقليد.
[[[   -النافع يوم الحرش.13 :
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إىل التقليد كان عىل خالف القرآن وعىل وفاق دين الكفار)[[[.
وقال التفتازاين (ت793هـ) بعد إثبات لزوم النظر( :والحق أ ّن املعرفة

ني ال مخرج
فرض ع ٍ
بدليلٍ إجاميلٍّ به يرفع الناظر عن حضيض التقليدُ ،

ٍ
عنه
ألحد من املكلفني)[[[.

أ ّما املاتريدية فقد قال أبو املعني النسفي (ت508هـ)( :التقليد ليس

مم يعرف به صحة األديان)[[[ ،كام ذهب إىل أ ّن املقلّد مؤم ٌن وإن كان
ّ

فساق أهل امللّة
عاصيًا برتك النظر واالستدالل ،وحكمه حكم غريه من ّ
من جواز مغفرته أو تعذيبه بقدر ذنبه ،وعاقبة أمره الجنة ال محالة[[[.

وقال أبو إسحاق الصفار (ت534هـ)( :وقع التكليف عىل الدليل

املؤ ّدي إىل اليقني ،وكذلك ال يجوز أن يقع التكليف عىل التقليد يف

األصل ...فال يظهر الحق بالتقليد ،بل بالوجه الذي ب ّي ّنا من الدليل

املؤدي إىل الحق.[[[)..

أ ّما املعتزلة فقد ذهب جميعهم إىل لزوم النظر وترك التقليد يف أصول
الدين ،قال القايض عبد الجبار (ت415هـ)( :إ ّن التقليد هو قبول قول
الغري من غري أن يطالبه بحج ٍة وبيّن ٍة حتى يجعله كالقالدة يف عنقه ،وما
[[[   -تفسري الرازي .100 - 99 :2
[[[   -رشح املقاصد .117 :1
[[[   -تبرصة األدلّة . 152 :1
[[[   -م ن . 158 - 157 :1
[[[   -تلخيص األدلّة. 116 - 115 :

التقليد في أصول الدين

113

هذا حاله ال يجوز أن يكون طريقًا للعلم)[[[ وقال يف بيان فساد التقليد:
(اعلم أ ّن القول به يؤدي إىل جحد الرضورة)[[[.
ّ
استدل أصحاب هذا القول إلثبات م ّدعاهم بالعقل والنقل
وقد
واإلجامع.
الدليل العقيل:
-1-1أدلة التقليد متكافئ ٌة:
إ ّن األقوال املختلفة عند املقلّد متكافئ ٌة متساويةٌ ،فليس االعتقاد
بالصانع أوىل من نفيه ،كام أ ّن عابد الوثن وكذلك أصحاب الديانات
ٌ
محال ،أو
األخرى يدعي تقليد أسالفه ،فإ ّما أن يعتقد الجميع وهو
ٍ
ٌ
حينئذ ترجيح
محال أيضً ا ،كام ال ميكن
يتوقّف عن الكل للتساوي وهو
الكرثة أو بإظهار الصالح والعبادة ،أل ّن ذلك قد يتفق بالحق والباطل،
وليس بأمار ٍة عىل أحدهام ،فليس تقليد جه ٍة بأوىل من األخرى[[[.
ح:
ج ٍ
-2-2لزوم الرتجيح بال مر ِّ
إذا تساوى الناس يف العلم واختلفوا يف املعتقدات ،فإ ّما أن يقلّد
املكلّف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتامع املتنافيات ،أو البعض دون
جح هو
ج ٍ
ح أو ال ،فإن كان األول فاملر ّ
بعض ،فإ ّما أن يكون ملر ِّ
[[[   -رشح األصول الخمسة. 31 :
[[[   -املغني . 122 :12
[[[   -الذخرية للسيد املرتىض ،164 :تلخيص األدلّة أليب إسحاق الصفار ،116 :ونحوه االقتصاد
للشيخ الطويس ،27 :تفسري الفخر الرازي. 99 :2
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ٌ
محال[[[.
ح وهو
ج ٍ
الدليل ،وإن كان الثاين فيلزم الرتجيح بال مر ِّ
-3-3لزوم التناقض:
لو كان التقليد جائ ًزا لزم أن يكون الحق يف يش ٍء ونقيضه ،فيكون
عابد الوثن يقلّد أسالفه ،وكذلك اليهودي واملسيحي يقلّد أسالفه،
ٍ
باطل بال
وكل فريقٍ يعتقد أ ّن اآلخر عىل خطأٍ وضال ٍل ،وهذا ٌ
خالف[[[.
-4-4لزوم التسلسل:
إ ّن املقلّد ال يخلو من أن يكون عامل ًا بأ ّن املقلَّد محقٌّ أو ال يعلم
ذلك ،فإن كان ال يعلم ج ّوز كونه مخطئًا وقبح تقليده ،ألنّه ال يأمن
محق ،مل يخل من أن يعلم
الجهل والخطأ ،وإن كان عامل ًا بأ ّن من قلّده ٌّ
ذلك رضور ًة أو بدليلٍ  ،وعلم الرضورة معلو ٌم ارتفاعه ،وإن علمه بدليلٍ
ال يخلو من أن يكون ذلك الدليل غري التقليد وهو القسم الصحيح ،أو
يكون بالتقليد وهذا يوجب أ ّن املقلّد أيضً ا ما علم صحة ما ذهب إليه
ّ
إل بالتقليد ،ويؤدي إىل إثبات املقلّدين ال نهاية لهم[[[.
-5-5لزوم التبخيت:

يكفي لفساد التقليد أنّه يجري مجرى التبخيت الذي ال يؤمن معه
ٍ
خالف التبخيت  -لتساوي الحق
اإلصابة والخطأ معا ،فكام يقبح بال
والباطل فيه   -فكذلك التقليد[[[.

[[[   -النافع يوم الحرش للسيوري. 13 :
[[[   -التبيان للشيخ الطويس  ،192 :9ونحوه تبرصة األدلّة للنسفي.152 :
[[[   -املغني للقايض عبد الجبار  ،123 :12الذخرية للسيد املرتىض ،165 :تبرصة األدلّة للنسفي:
 ،152املنقذ من التقليد للحميص الرازي . 263 :1
[[[    -املغني للقايض عبد الجبار  ،124 :12الذخرية للسيد املرتىض. 165 :
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-6-6لزوم عبثية املعجزة:
رسول إلّ مبعجز ٍة ،فلو كان التقليد حقًّا لكان
ً
إ ّن الله تعاىل مل يبعث

أوىل من يحسن تقليده الرسل  ،%ويف بطالن ذلك دالل ٌة عىل أ ّن

العمل عىل النظر ،ولوال صحة النظر ،وأ ّن العمل يف تع ّرف الحق عليه
مل يكن بني املعجز الواقع من األنبياء  %وبني أكلهم ورشبهم

الكل سوا ٌء يف أنّه ال يؤ ّدي إىل معرفة نبوتهم،
فصل يف أ ّن َّ
ٌ
رصفهم
وت ّ
ٍ
حينئذ عبثًا[[[.
فتكون إظهار املعجزة
-7-7لزوم أن يكون الجميع مصي ًبا:
ملذهب من غري جهته لج ّوزناه مخطئًا ،فإذا
إنّا لو علمنا زي ًدا معتق ًدا
ٍ

يتغي ما ج ّوزناه ،ألنّه قد ي ّدعي ما يعلم وما ال يعلم،
ا ّدعى كونه محقًّا مل ّ
ولو كان دعواه حقًّا لكان اعتقاده كمثل ،ولو كان اعتقاده حقًّا لكانت

مصيب فيام يظهر
أفعاله كمثل ،وذلك يوجب القطع عىل أ ّن كل واحد
ٌ
قول واعتقا ًدا أو ترصفًا ،وذلك ظاهر الفساد[[[.
منه من األفعال ً

-8-8تقليد املبطل للتقليد:
وهو أشبه باألجوبة النقضية ،حيث يقال للمقلّد :ملاذا مل تقل ببطالن

فبأي يشء أجاب بطل التقليد[[[.
التقليد؛ تقلي ًدا ملن أبطله؟ ّ

[[[    -املغني للقايض عبد الجبار  ،124 :12ونحوه باختصار الذخرية للسيد املرتىض. 165 :
[[[   -املغني للقايض عبد الجبار .124 :12
بترصف.
[[[   -تبرصة األدلّة للنفيسّ 152 :

ّ
اإلمامية
 116أدوار علم الكالم عند

-9-9لزوم الجزم بالخالص:
رصف املالك
إ ّن أكرث املسلمني ملا ذهبوا إىل أ ّن الله تعاىل هو املت ّ
لخلقه ،يعذّب من يشاء ويرحم من يشاء ،وأ ّن الطاعة واملعصية ال أثر
لهام يف استحقاق الثواب والعقاب ،امتنع منهم الجزم بالخالص ،ومن
قلّد من ال يجزم خالص نفسه كيف يحصل له الجزم بسالمته؟ وهل
إن قلّدت فالنًا من
يقبل الله تعاىل عذر املكلّف غ ًدا لو اعتذر وقالّ :
غري أ ْن أعلم صدقه وال يعلم فالن صدق نفسه أيضً ا؟[[[.
الدليل النقيل:
ّ -1-1
يدل عىل عدم صحة التقليد يف أصول الدين اآليات الواردة يف
األمر بالنظر والتفكّر من قبيل قوله تعاىل يف سورة يونس( 101 :قل
انظروا) ويف سورة األعراف( 184 :أومل يتفكروا)[[[.
-2-2اآليات الناهية عن اِت ّباع الظن ،كقوله تعاىل يف سورة األنعام:
( 116إِنْ يَ َّت ِب ُعونَ إِ َّل الظَّ َّن) ويف سورة النجم( 28 :إنَّ الظَّ َّن َ
 ل يُ ْغ ِني
ح ِّق شَ ْي ًئا)[[[.
ِم َن الْ َ

-3-3قال تعاىل يف سورة الزخرف( 22 :بَ ْل قَالُوا إِنَّا َو َجدْ نَا آَبَا َءنَا َع َل
أُ َّم ٍة َوإِنَّا َع َل آَثَا ِر ِه ْم ُم ْهتَدُ ونَ ) ويف آية أخرىُ ( :م ْقتَ ُدونَ) فذ ّم تعاىل
التقليد[[[ ،وكذلك قوله يف سورة البقرة( 170 :أَ َولَ ْو كَانَ آَ َبا ُؤه ُْم لَ

[[[   -الرسالة السعدية للعالمة الحيل.13 :
[[[   -الرسالة السعدية للحيل ،10 :تفسري الرازي  ،99 :2تلخيص األدلّة للصفار البخاري. 118 :
[[[   -م ن.10 :
[[[   -التبصري يف الدين لالسفرايني ،155 :تفسري الرازي . 100 :2
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يَ ْع ِقلُونَ شَ ْي ًئا َو َل يَ ْهتَدُ ونَ ) فلو جاز التقليد مل يتوجه إليهم التوبيخ[[[.
-4-4قال تعاىل يف سورة البقرة ( :111هاتوا برهانكم) أي حجتكم ،ويف
اآلية دالل ٌة عىل فساد التقليد ،ألنّه لو جاز التقليد ملا ألزم القوم أن يأتوا
فيام قالوه بالربهان[[[.
 ف
يم ِ
اج إِبْ َرا ِه َ
-5-5قال تعاىل يف سورة البقرة( 258 :أَل َْم تَ َر إِ َل الَّ ِذي َح َّ
ِيت ق َ
َر ِّب ِه أَنْ آَتَا ُه اللَّهُ الْ ُملْكَ إِ ْذ ق َ
َال أَنَا
حيِي َو ُي ُ
َال إِ ْب َرا ِه ُ
ب الَّ ِذي ُي ْ
يم َر ِّ َ
شقِ َفأْ ِ
يت ق َ
ت ِب َها
ت بِالشَّ ْم ِ
أُ ْحيِي َوأُ ِم ُ
س ِم َن ا ْل َم ْ ِ
يم َفإِنَّ ال َّلهَ يَأْ ِ
َال ِإبْ َرا ِه ُ
ِت ا َّل ِذي كَ َف َر) وفيها دالل ٌة عىل فساد التقليد وحسن
ِب َف ُبه َ
ِم َن ا ْل َم ْغر ِ
املحاجة والجدل[[[.

-6-6قال تعاىل يف سورة األنعام ( 150ق ُْل َهل َُّم شُ َهدَ ا َءك ُُم الَّ ِذي َن يَشْ َهدُ ونَ
أَنَّ اللَّهَ َح َّر َم َه َذا َفإِنْ شَ هِدُ وا ف ََل تَشْ َهدْ َم َع ُه ْم َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َء الَّ ِذي َن كَ َّذ ُبوا
ِبآَيَاتِ َنا َوالَّ ِذين َ
َ ل يُ ْؤ ِم ُنونَ ب ْ
ِالَ ِخ َر ِة َوه ُْم ِب َربِّه ِْم يَ ْع ِدلُونَ ) وفيها دالل ٌة عىل

فساد التقليد ،ألنّه لو كان التقليد جائزا ً ملا طالب الله الكفار بالحجة
عىل صحة مذهبهم ،وملا كان عجزهم عن اإلتيان بها دالل ًة عىل بطالن
ما ذهبوا إليه[[[.

-7-7قال تعاىل يف سورة البقرةَ ( 78 :و ِم ْن ُه ْم أُ ِّم ُّيونَ َ
اب
 ل َي ْعلَ ُمونَ الْ ِك َت َ
ان َوإِنْ ه ُْم إِ َّل يَظُ ُّنونَ ) وفيها دالل ٌة عىل ا ّن التقليد يف معاين
إِ َّل أَ َم ِ َّ
[[[   -التبيان للطويس . 78 :2
[[[   -التبيان للطويس  ، 470 :1مجمع البيان للطربيس .350 :1
[[[   -التبيان للطويس . 318 :2
[[[   -التبيان للطويس  ،313 :4مجمع البيان للطربيس . 189 :4
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ري جائزٍ ،وأ ّن االقتصار عىل الظ ّن يف
الكتاب ،وفيام  طريقه العلم غ ُ
أبواب الديانات ال يجوز ،وأ ّن الحجة بالكتاب قامئ ٌة عىل جميع الخلق
وإن مل يكونوا عالِ ِمني إذا متكّنوا من العلم به ،وأ ّن الواجب أن يكون
التعويل عىل معرفة معاين الكتاب ال عىل مج ّرد تالوته[[[.

-8-8قال تعاىل يف سورة النساءَ ( 82 :أف ََل َيتَدَ َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر َآنَ َولَ ْو كَانَ ِم ْن
ِع ْن ِد غ ْ ِ
خ ِت َلفًا كثريًا) تض ّمنت اآلية الداللة عىل بطالن
َي اللَّ ِه لَ َو َجدُ وا ِفي ِه ا ْ
التقليد ،وصحة االستدالل يف أصول الدين ،ألنّه دعا إىل التفكري
والتدبّر وحثّ عىل ذلك[[[.
-9-9اآليات الدالة عىل األمر باملجادلة كقوله تعاىل( :ا ْد ُع إِ َل َسبِيلِ
َر ِّبكَ بِالْ ِ
ح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َسنُ) وال ّ
شك
حكْ َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َ
يف أن املراد بقوله (بالحكمة) أي بالربهان والحجة ،فكانت الدعوة
بالحجة والربهان إىل الله تعاىل مأمو ًرا بها ،وقوله( :جادلهم بالتي هي
أحسن) ليس املراد منه املجادلة يف فروع الرشع ،أل ّن من أنكر النبوة
فال فائدة يف الخوض معه يف تفاريع الرشع ،ومن أثبت نب ّوته فإنّه ال
يخالفه ،فعلمنا أ ّن هذا الجدال كان يف التوحيد والنبوة[[[.
 ف اللَّ ِه ِبغ ْ ِ
َي ِعل ٍْم) َذ َّم من
وكذلك قوله تعاىلَ ( :و ِم َن ال َّن ِ
جا ِد ُل ِ
اس َم ْن يُ َ
يجادل يف الله بغريِ علمٍ  ،وذلك يقتيض أ ّن املجادل بالعلم ال يكون
حا ،وأيضً ا حىك الله تعاىل ذلك عن قوم نوح
مذمو ًما بل يكون ممدو ً
[[[   -مجمع البيان للطربيس . 277 :1
[[[   -مجمع البيان للطربيس . 142 :3
[[[   -تفسري الرازي . 99 :2

التقليد في أصول الدين

119

ت جِ دَ الَ َنا)[[[.
ْث َ
يف قوله ( :يَا ن ُ
ُوح َقدْ َجا َدلْ َت َنا َفأَك َ ْ
-1-10اآليات الدالة عىل وجود منافقني ،كقوله تعاىل يف سورة محمد:
َ ( 30ولَ ْو نَشَ ا ُء َ
حنِ الْ َق ْولِ )
يمه ُْم َولَ َت ْع ِر َف َّن ُه ْم ِ
 ف لَ ْ
 لَ َريْ َناكَ ُه ْم َفلَ َع َر ْف َت ُه ْم ب ِِس َ
الصدَ ق ِ
َات) وغريها
 ف َّ
وكقوله يف صورة التوبةَ ( 58 :و ِم ْن ُه ْم َم ْن يَلْ ِم ُزكَ ِ
من اآليات الكثرية.
ٍ
بألفاظ مختلف ٍة( :أنا
ويدعمها روايات الحوض :أي قول رسول اللهJ
الحوض أقوا ٌم أعرفهم ويعرفونني ،ثم
ل
َ
فَ َرطُكُم عىل الحوض ...ول ِ َ
َي َد َّن َع َ َّ
يحال بيني وبينهم ،فأقول :إنهم من أمتي ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدك ،فأقول :سحقًا سحقًا ملن بدل بعدي.

ُ
والنفاق ما ارتفع ولن يرتفع ،وإذا كان هذا حال
فكيف يجوز التقلي ُد،
الصحابة مع أنهم الصدر األول يف اإلسالم ،فكيف حال غريهم؟[[[.
  - 2التأييد:
لقد أيّد التقليد يف االعتقاد وأفتى بجوازه جميع أهل الحديث واإلخباريني
وبعض املتصوفة ،حتى أ ّن بعض أهل الحديث ح ّرم النظر واالستدالل،
واكتفى بظاهر النصوص كأحمد بن حنبل.
وقد ذهب الغزايل (ت505هـ) إىل أ ّن الله تعاىل قد م َّن عىل اإلنسان
حيث رشح صدره يف أول نشوئه لإلميان من غري حاج ٍة إىل برهانٍ وحج ٍة،
فأصبحت جميع مبادئ العوام عىل التلقني والتقليد املحض ،ث ّم إ ّن
[[[   -م ن . 99 :2
[[[   -الرسالة السعدية للحيل.16 - 15 :
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ٍ
ضعف فال بد من تقويته يف
االعتقاد الحاصل من التقليد ال يخلو من
نفس العا ِّميِّ أو الصبيِّ حتى يرتسخ وال يتزلزل ،وليس طريق تقويته تعلّم
صنعة الجدل والكالم ،بل بتالوة القرآن وتفسريه وقراءة الحديث ومعانيه
واالشتغال بالعبادات.
كام يرى الغزايل أنّه ينبغي لإلنسان أن يحرس سمعه من الجدل والكالم
مم مي ّهده ،وما يفسده أكرث مام 
غاية الحراسة ،فإ ّن ما يش ّوشه الجدل أكرث ّ
يصلحه ،وإثباتًا لهذا يعقد الغزايل مقارن ًة بني عقيدة عوام الناس وبني عقيدة
املتكلّمني ،ليستخلص أ ّن عقيدة العوام كالطود الشامخ يف الثبات ال تحركه
الدواهي والصواعق ،أما عقيدة املتكلّم الحارس اعتقاده بتقسيامت الجدل
ٍ
مرسلٍ يف الهواء تح ّركه الرياح م ّر ًة هكذا وم ّر ًة هكذا.
كخيط َ
ودليل الغزايل عىل ما م ّدعاه أ ّن الرشع مل يكلّف أجالف العرب أكرث
من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد ،أ ّما البحث والتفتيش وتكلّف نظم
أصل[[[.
ً
األدلّة فلم يكلّفوه
وإىل نحوه ذهب ابن عريب (ت638هـ) يف الفتوحات  -نقالً عن اليواقيت
رش ٍع صحيح ٌة سليم ٌة من الشُّ َبه
للشعراين   -بأ ّن عقائد العوام بإجامع كلِّ مت ِّ
التي تطرق املتكلّمني ،وهم عىل قواعد اإلسالم وإن مل يطالعوا كتب الكالم،
أل ّن الله سبحانه أبقاهم عىل صحة العقيدة بالفطرة اإلسالمية التي فطر الله
املوحدين عليها ،إ ّما بتلقني الوالد املترشع وإ ّما باإللهام الصحيح[[[.
[[[   -إحياء علوم الدين  ،94 :1قواعد العقائد الفصل الثاين.
[[[   -اليواقيت للشعراين. 30 :
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وقال أيضً ا بأ ّن مدار صحة العقائد عىل حصول الجزم بها ،حتى أ ّن

وأوثق م ّمن يأخذ إميانه
من أخذ إميانه تقلي ًدا جاز ًما للشارع كان أعص َم
َ

عن األدلّة ،وتأ ّم ْل كالم العقالء تج ْدهم إذا نظروا واستوفوا يف نظرهم

االستقالل ،وعرثوا عىل أوجه الدليل ،أعطاهم ذلك األمر العلم باملدلول،
يل أو أشعريٍّ بأم ٍر
ث ّم تراهم يف زمنٍ آخ َر يقوم لهم خص ٌم من طائف ٍة كمعتز ٍّ

آخ َر يناقض دليلهم الذي كانوا يقطعون به ويقدح فيه ،فريون أ ّن ذلك
األول كان خطأً ،وأنّهم ما استوفوا أركان دليلهم ،وأنّهم أخلّوا بامليزان يف

ذلك ،وأين هذا م ّمن هو يف علمه عىل بصري ٍة بتقليده الجازم للشارع ،فإنّه

كرضوريات العقول ال ت َ َر ُّدد فيه[[[.

وقد ذهب الفيض الكاشاين (ت1091هـ) إىل أ ّن العا ِّم َّي ال بد أن يقلّد

املجتهد ،ويأخذ دينه عنه ،ويتبع قوله يف األصول والفروع ،فيكفي للعا ِّميِّ 
ِ
مل متديّنٍ يحسن اعتقاده فيه،
إجامل ولو
ً
حصل العقائد الحقّة
بتقليد عا ٍ
أ ّن يُ ّ
وال يجب عليه معرفة التفاصيل وال النظر فيها من جهة الربهان والدليل زياد ًة

عىل ما ورد يف الرشع سوا ًء يف ذلك الفروع واألصول .وما اشتهر بني متأخّري

وأن للعقول
مم يخالف ذلك فلم يثبت ،إذ ال دليل عليه يُعت ُّد به ،كيف ّ
أصحابنا ّ

العامية واآلراء الضعيفة النظر واالستدالل يف املعارف ،نعم النظر الواجب عىل

العامي أن ينظر يف من يقلّده ويعتمد عليه يف دينه ،هل له أهلية ذلك بإتصافه

دليل يف حقّه وفتواه برهانًا عنده[[[.
بالعلم والورع أم ال؟ فيصري قوله ً
[[[   -م ن. 36 :
[[[   -علم اليقني . 906 - 905 :2
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ث ّم إ ّن القايض عبد الجبار املعتزيل (ت415هـ) قد أورد أدلّ ًة عقلي ًة
ونقلي ًة م ّمن طعن يف صحة النظر وأجاب عليها ،ونحن نذكر بعض تلك
األدلّة ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب املغني[[[.
-1-1إ ّن الشبهة تقتيض انتفاء العلم[[[.
-2-2لو ولّد النظر العلم مل يختلف حكم العقالء يف ذلك ،وقد وجدنا
املتق ّدم يف علم الكالم يخالف املبتدئ بالنظر فيه ،والذيك يخالف
وجليل الكالم يخالف حك ُمه دقيقَه[[[.
ُ
البليد ،والرسيع يخالف البطيء،
-3-3لو سلّمنا صحة النظر مل تجب الثقة به ،ألنّه يجب أن يجوز أن
ال يتمكّن منه عىل الوجه الصحيح ألم ٍر يرجع إلينا ،كام ال يصح نظم
الشعر من كل من يعرف اللغة[[[.
-4-4إذا ثبت أ ّن النقص إذا لحق اآللة منع من أن يفعل بها ما هي آلة فيه،
أو من أن يقع بها الفعل عىل وجه يصح ،وكان العقل آلة يف فعل النظر
فيجب أن يكون نقصانه يؤثر يف صحته ،وال ميكنكم دفع ما يلحق العقل
من النقص يف أكرث العقالء ،فيجب أن ال يثق أحد م ّنا بصحة النظر[[[.
-5-5قد يجد العاقل ش ّدة حرصه عىل أن يعلم بالنظر األمور ،ومع
متسكه بالنظر قد ال يصل إىل العلم ،وإن كان غري
وفور دواعيه وش ّدة ّ
[[[   -املغني  /175 ،125 :12ذكر شبه من نفى صحة النظر .
[[[   -م ن. 126 :12 :
[[[   -م ن. 134 :12 :
[[[   -م ن. 143 :12 :
[[[   -م ن. 146 :12 :
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ح[[[.
ّ
ري صحي ٍ
مخل بالنظر ،وال وجه لذلك إلّ كون النظر غ َ

ْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم) فيجب
-6-6قال تعاىل يف سورة املائدة( 3 :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُ
أن ال يحتاج إىل النظر يف أصول الدين وال يف فروعه[[[.

اب تِ ْب َيانًا لِك ُِّل
-7-7قال تعاىل يف سورة النملَ ( 89 :ونَ َّزلْ َنا َعلَ ْيكَ الْ ِك َت َ
ش ٍء) فيجب بطالن النظر والرجوع إىل الكتاب[[[.
َْ
-8-8الرجوع إىل النظر يقتيض التق ّدم بني يدي الرسول ،وقد منع الله
من التق ّدم بني يديه تعاىل وبني يدي رسوله[[[.

-9-9قال تعاىل يف سورة املائدةَ ( 101 :يا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آَ َم ُن َ
وا ل ت َْسأَلُوا َع ْن
أَشْ َيا َء) والقول بصحة النظر يقتيض السؤال عنه وعن أحواله فيجب
بطالنه ،ومتى ح ّرم تعاىل السؤال وجب أن يحرم النظر ملساواتهام يف
بي األمور[[[.
ّ
التوصل بهام إىل ّ

-1-10قال تعاىل يف سورة األنبياءَ 27 :
(ل َي ْس ِبقُونَهُ بِالْ َق ْولِ َوه ُْم ِبأَ ْمرِِه
َي ْع َملُونَ ) فيجب أن نقول يف األمور عىل قوله دون النظر واالستدالل[[[.

ث ّم قال القايض عبد الجبار بعد رسد هذه األدلّة( :واعلم أ ّن ذكر
اآلي واألخبار يف هذا الباب ال يفيد ،ألنّا قد بيّنا أنّه لوال صحة النظر
[[[   -م ن 148 :12
[[[   -م ن 159 :12
[[[   -م ن 160 :12
[[[   -م ن 161 :12
[[[   -م ن 162 :12
[[[   -م ن 164 :12

.
.
.
.
.
.
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فضل عن أن
ً
صح أن نعرف صحتها
مل يفد الكتاب وال السنة ،وملا ّ
ّ
وتوصل
واستدل
نتعلّق بهام يف هذا الباب ،وأل ّن املتعلّق بهام قد نظر
ّ
بذلك إىل إبطال النظر بزعمه ،ألنّه ال ميكنه أن يبطل النظر بذلك إلّ
ّ
صح االستدالل مع ما فيه من االشتباه ،فام الذي
بأن
يستدل به ،فلو ّ
يصح التعلّق
مينع من صحة سائر رضوب النظر والقياس؟ وكيف
ّ
باليشء يف إفساد النظر ومعلو ٌم من حاله أنّه لوال صحة النظر ملا
ٍ
إل بعد صحة
يصح ّ
اعرتاض ال
صح ذلك اليشء؟ وقد ُعلم أ ّن كل
ّ
ّ
ما يعرتض به ،فيجب فساده أل ّن صحته تقتيض صحة ما يعرتض به
عليه ،ويف صحة ذلك فسا ٌد لالعرتاض[[[.
-3-3القول بالتفصيل:
يصح أن نقول بالتفصيل يف األمر ،ونسلك مسلكًا وسطًا يختلف
رمبا
ّ
الحكم فيه باختالف املسائل واألشخاص وهو الرأي املختار.
فهناك من املسائل الكالمية ما ال ميكن تحصيلها بالتقليد ،بل بحاج ٍة
إجامل ،كإثبات الله تعاىل ولزوم
ً
عقل وبالنظر والتأمل ولو
إىل إثباتها ً
النبوة ،وإال لزم الدور أو التسلسل.
إل بالسمع أو
أما باقي املعارف والجزئيات والتفاصيل التي ال تثبت ّ
بالعقل والسمع ،فيمكن التقليد فيها باالعتامد عىل قول الرسول صىل الله
عليه وآله واإلمام املعصوم  ،8أو علامء األمة األبرار.

ولذا مل يَ ُع َّد املتكلّمون متابعة النبي صىل الله عليه وآله واألمئة %
[[[   -م ن . 169 :12

التقليد في أصول الدين

125

حا
تقلي ًدا ،قال الحسن الديلمي (ق( :)8فإن قال :كيف يكون التقليد قبي ً
من العقالء املميزين ،وقد قلّد الناس رسول الله صىل الله عليه وآله يف
ما أخرب به عن رب العاملني ،وريض بذلك عنهم ومل يكلّفهم ما ت ّدعون؟
فقل :معاذ الله أن نقول ذلك أو نذهب إليه ،ورسول الله صىل الله
يرض من الناس التقليد دون االعتبار ،وما دعاهم إلّ إىل
عليه وآله مل
َ
الله باالستدالل ،ونبّههم عليه بآيات القرآن ...فلو كان إنّ ا دعا الناس إىل
التقليد ومل ير َّد االستدالل ،مل يكن مع ًنى لنزول هذه اآليات ،ولو كان أراد
يحتج إىل أن يكون
أن يص ّدقوه ويقبلوا قوله تقلي ًدا بغري تأ ّملٍ واعتبارٍ ،مل
ْ
عىل يده ما ظهر من اآليات واملعجزات .فأ ّما قبول قوله صىل الله عليه
ٍ
بتقليد ،وكذلك قبولنا
وآله بعد قيام الداللة عىل صدقه فهو تسلي ٌم وليس
ملا أتت به أمئتنا  %ورجوعنا إىل فتاواهم يف اإلسالم.
فإن قال :فَأَ ِب ْن لنا ما التقليد يف الحقيقة وما التسليم ليقع الف ْرق؟ فقل:
التقليد قبول من مل يثبت صدقه ومأخو ٌذ من القالدة ،والتسليم هو قبول من
إل ببين ٍة وحج ٍة)[[[.
ثبت صدقه ،وهذا ال يكون ّ
وكذلك األمر عند القايض عبد الجبار (ت415هـ) حيث قال( :فإن قيل:
ألستم ج ّوزتم تقليد الرسول فقد دخلتم يف ما عبتم علينا ،قلنا :معاذ الله أن
يكون ذلك تقلي ًدا ،أل ّن التقليد هو قبول قول الغري من غري أن يطالبه بحج ٍة
وبين ٍة ،ونحن إنّ ا قبلنا قوله لظهور العلم املعجز عليه)[[[.
[[[   -اعالم الدين للديلمي. 39 - 38 :
[[[   -رشح األصول الخمسة. 34 :
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هذا كله بخصوص املسائل ،أ ّما بخصوص األشخاص ،فالحكم فيه
يختلف يف مقام الثبوت واالثبات فيلزم النظر للجميع يف ما يتوقف ثبوت
الرشع عليه يف مقام الثبوت ونفس األمر ،أ ّما يف مقام اإلثبات ويف الواقع
العميل فيختلف األمر باختالف األشخاص ،إذ أكرث الناس ال قدرة لهم عىل
النظر واالستدالل ،وإنّ ا يأخذون عقائدهم تقلي ًدا من اآلباء واألمهات،
فمن ُولد يف بيئ ٍة شيعي ٍة أصبح شيع ًّيا ،ومن ولد يف بيئ ٍة سني ٍة أصبح سن ًّيا،
وهكذا يف سائر املذاهب واألديان.
وهؤالء وإن كان املطلوب منهم النظر واالستدالل يف مقام الثبوت ،غري
ٌ
مقبول منهم بحسب طاقتهم واستطاعتهم ولزوم املعذّرية لهم،
أ ّن هذا
ولكن هذا ال يعني ترك البحث والنظر إذا سنحت لهم الفرصة ،أو إذا هيّأ
ٍ
فحينئذ يلزم البحث واالستدالل للوصول
الله تعاىل لهم طريق الصواب.
إىل الحق واليقني.
ا ّن الله تعاىل آىل عىل نفسه أن يقيم الحجة لخلقه وال يرتكهم عىل
الضاللة ،وهذه الحجة إما الرسول أو اإلمام املعصوم ،أو الفطر ،والوجدان،
لئل تكون لهم
أو أن يهيئ مناخاً يتمكن منه اإلنسان التع ّرف عىل الحقّ ،
الحجة عىل الله تعاىل يوم القيامة ،فمن مل تقم له تلك األدلة فهو معذور
أمام الله يف تقليده .وسيأيت مزيد توضيح يف مبحث النظر واالستدالل.

 - 12نشأة علم الكالم:
سبق أن أرشنا إىل أ ّن علم الكالم   -مبعنى التأصيل والدفاع العقدي   -
ظهر مع ظهور اإلسالم والدعوة النبوية من خالل اآليات القرآنية ،والسلوك
النبوي صىل الله عليه وآله يف الدعوة إىل الدين وتبيني أسسه ،واإلجابة
وتوسع
عن األسئلة الدينية والعقدية ،ور ّد الشبهات املثارة ،واستمر بعده
ّ
بسبب مختلف الظروف.
غري أ ّن بداية تدوين هذا العلم وأسباب نشوئه كمنظوم ِة مفاهي َم متتالي ٍة
ومسائل منتظم ٍة ،وكذلك بداية نحت هذا املصطلح لهذا العلم ،تبقى يف
َ
حالة الغموض ،وقد اجتهد العلامء – كل بحسبه   -لوضع فرضيات يف
ذلك ،نوجزها يف ما يأيت:
-1-1دور الخلفاء:
يرى الغزايل (ت505هـ) أ ّن الخلفاء األوائل كانوا فقهاء ،ومل تكن لهم حاج ٌة
أقوام تولوها بغري
إىل وجود فقهاء يعينونهم ،ولكن بعدما انتقلت الخالفة إىل ٍ
استحقاق وال علمٍ بالفتاوى واألحكام ،احتاجوا إىل الفقهاء وإىل استصحابهم،
فرشع الناس آنذاك يف طلب علم الفقه لنيل الحظوة عند الخلفاء.
ث ّم ظهر بعدهم من الخلفاء من يسمع مقاالت الناس يف قواعد العقائد،
فأكب الناس عىل علم الكالم وأكرثوا
ويخوض يف املناظرات والجدل،
ّ
الذب عن الدين وقمع املبتدعني[[[.
فيه التصانيف ،وزعموا أ ّن غرضهم
ّ
[[[   -إحياء علوم الدين  ،42 - 41 :1الباب الرابع.
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وأنت ترى أ ّن هذا السبب رمبا يكون من أسباب انتشار علم الكالم ،لكنه

مل يذكر بداية نشأته ،بل ّ
يدل عىل انتشار مسائل الكالم قبل هذه الفرتة ،ث ّم
مالت قلوب بعض الخلفاء إليها فانترش االهتامم بالكالم.
-2-2ظهور البدع:
أشار بعض املتكلّمني إىل أ ّن ظهور البدع والفنت يف اإلسالم أ ّدى إىل

نشوء علم الكالم ،لإلجابة عىل الشهبات املثارة[[[ ،وهؤالء مل يذكروا ما

هي تلك البدعة ،بل أطلقوا القول هكذا ،وميكن الوقوف عليها من خالل

سائر النقاط.

-3-3ظهور املعتزلة:
ٍ
خالفات سياسي ٍة عقدي ٍة
يشري الشهرستاين (ت548هـ) إىل مجموع ِة

ظهرت يف صدر اإلسالم ،ثم يقول بعدها( :ثم طالع بعد ذلك شيوخ

فست يف أيام املأمون ،فخلطت مناهجها
املعتزلة كتب الفالسفة حني ّ

مبناهج الكالم ،وأفردتها ف ّناً من فنون العلم وس ّمتها باسم الكالم)[[[ .وتبعه
ابن ميمون (ت600هـ) وقال بأ ّن املعتزلة هم أ ّول فرق ٍة من اإلسالم ابتدأت
بهذه الطريقة[[[ .كام يشري التفتازاين (ت793هـ) إىل أ ّن املعتزلة أ ّول فرقة

أسست قواعد الخالف[[[.
ّ

[[[   -راجع :املنقذ من الضالل للغزايل ،62 :رشح العقائد للتفتازاين 15 :ورشح املقاصد له أيضً ا .25 :1
[[[   -امللل والنحل.109 :
[[[   -داللة الحائرين.186 :
[[[   -رشح العقيدة النسفية.17 :
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مناهج كالمي ٍة قبل
وأنت ترى أ ّن نص الشهرستاين يشري إىل وجود
َ
مراحل
َ
جا جدي ًدا ،فهو يدل عىل
املعتزلة ،غري أ ّن املعتزلة ّ
أسست منه ً
ري دقيقٍ إذ ال يذكر ما هي هذه القواعد
متأخر ٍة ،كام أ ّن نص التفتازاين غ ُ
أي فرت ٍة زمني ٍة كانت وكذلك مدعى ابن ميمون.
التي أسستها املعتزلة ،ويف ّ
ولكن عىل الرغم من هذا يح ّدد طاش كربى زادة (ت968هـ) ظهور علم
الكالم عىل أيدي املعتزلة والقدرية يف حدود املائة من الهجرة[[[.
-4-4مسألة خلق القرآن:
أشار إىل هذا السبب الجرجاين (ت816هـ) يف معرض كالمه عن
أسباب تسمية علم الكالم بالكالم ،فقال( :أو أل ّن مسألة الكالم يعني قدم
القرآن وحدوثه أشهر أجزائه وسبب أيضً ا لتدوينه)[[[  .وهو أيضً ا يشري إىل
التدوين دون النشأة.

-5-5اآليات املتشابهة يف القرآن:
ذهب إىل هذا الرأي ابن خلدون (ت808هـ) حيث يرى بأ ّن الشارع
كلّفنا اإلميان بالله تعاىل وتنزيهه وتوحيده ،وكذلك اإلميان بالنبوة
وبي هذه األمور كلّها يف القرآن ،وكذلك وردت يف السنة ،وأخذ
واملعادّ ،
ٌ
خالف يف تفاصيل هذه
العلامء أدلّتهم منهام ،غري أنّه عرض بعد ذلك
العقائد بسبب وجود اآليات املتشابهة ،فدعا ذلك إىل الخصام والتناظر
[[[   -مفتاح السعادة .148 :2
[[[   -رشح املواقف . 66 :1
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واالستدالل بالعقل زيادة إىل النقل( :فحدث بذلك علم الكالم)[[[.
-6-6ترجمة كتب اليونان:
ال ّ
شك يف أ ّن ترجمة الفلسفة اليونانية إىل اللغة العربية ،كان لها الدور
قسم الكالم إىل مرحلتني:
الكبري يف تط ّور علم الكالم ،حتى أ ّن بعضهم ّ
مرحلة ما قبل الرتجمة ومرحلة ما بعدها ،فس ّمى األوىل بالكالم عند
املتقدمني ،والثانية بالكالم عند املتأخرين[[[ .ومىض كالم الشهرستاين

يف أ ّن املعتزلة خلطوا مناهج الفلسفة مبناهج الكالم ،وسيأيت البحث عن
التأثريات الخارجية عىل علم الكالم ،ونتط ّرق إىل هذه املسألة الحقًا.
خاص ،وأرجع جميع
غري أ ّن ابن ميمون اليهودي (ت600هـ) انفرد برأي
ٍّ
ذلك إىل اليونانيني والرسيانيني ،ورأى أ ّن علم الكالم كله مأخو ٌذ من هناك،
فقال( :واعلم أ ّن كل ما قالته [فرق]  اإلسالم يف تلك املعاين ،املعتزلة
ٍ
مقدمات ،تلك املقدمات مأخوذ ٌة
منهم واألشعرية ،هي كلها آراء مبني ٌة عىل
من كتب اليونانيني والرسيانيني الذين راموا مخالفة آراء الفالسفة ودحض
أقاويلهم ،وكان سبب ذلك أنّه ملا ع ّمت امللّة النرصانية لتلك امللل...
وكانت آراء الفالسفة شائع ًة يف تلك امللل ،ومنهم نشأت الفلسفة ونشأ
ملوك يحمون الدين ،رأوا علامء تلك األمصار من اليونان والرسيان ،أ ّن
هذه دعاوى تناقضها اآلراء الفلسفية مناقض ًة عظيم ًة ب ّينةً ،فنشأ فيهم هذا
ٍ
مقدمات نافع ٍة لهم يف اعتقادهم ،وير ّدوا عىل
علم الكالم ،وابتدأوا ليثبتوا
تلك اآلراء التي ته ّد قواعد رشيعتهم ،فلام  جاءت ملّة اإلسالم ونقلت

[[[   -املقدمة. 343 :
[[[   -رشح العقائد النسفية للتفتازاين.18 - 17 :
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إليهم كتب الفالسفة ،نقلت إليهم أيضً ا تلك الردود التي ألّفت عىل كتب

مبطلب عظيمٍ بحسب رأيهم ،واختاروا
فتمسكوا به وظفروا
الفالسفة..
ٍ
ّ
أيضا من آراء الفالسفة املتقدمني كل ما رآه املختار أنّه ناف ٌع)[[[.
وأنت ترى ما يف هذا الكالم من دعا َوى دون إثباتها خرط القتاد ،إذ

الكتب املرتجمة آنذاك مذكور ٌة ومد َّون ٌة ومل يرد فيها أسامء كتب النصارى

علم بأ ّن املسلمني آنذاك كان لهم نظا ٌم َعقديٌّ 
العقدية املرتجمة،
ً
منسج ٌم ،وإن مل يتبلور بشكلٍ منتظمٍ  ،يغنيهم عن األخذ من النصارى،
فصول
ً
خصصوا
ث ّم إ ّن موقف املتكلمني كان سلب ّياً تجاه النصارى ،وقد ّ

من كتبهم للرد عليهم ،فكيف يعقل اعتامدهم عليهم وتكوين علم الكالم
باالقتباس منهم؟!

-7-7التأثري املسيحي:
ذكرنا عن ابن ميمون أ ّن مقدمات الكالم أخذها املسلمون من النصارى

عندما ر ّدوا عىل الفالسفة دفا ًعا عن العقيدة ،فانتقلت هذه الكتب بعد

عرص الرتجمة وأخذها املسلمون ود ّونوا علم الكالم.

وسع املسترشقون هذه الفرية ،فهذا املسترشق غولدتسهري يذكر
وقد ّ

التأثريات املسيحية عىل علم الكالم[[[ ،كام  ينقل لنا الكسندر تريجر

مجموع َة أقوا ٍل من املسترشقني أمثال كوك وتنوس تؤيد هذا امل ُ َّدعى[[[.
[[[   -داللة الحائرين. 186 :
[[[   -العقيدة والرشيعة. 129 :
[[[   -املرجع يف تاريخ علم الكالم ،مبحث أصول الكالم  92 :1فام بعد.
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وسيأيت مزيد بيانٍ يف املبحث اآليت حول علم الكالم والعلوم األخرى.
-8-8املناظرات:
ذهب إىل هذا الرأي املسترشق األملاين املعارص فان آس ،حيث
تعليم دين ًّيا كانوا يُس َّم ْون يف
يرى أ ّن األشخاص الذين كانوا يحملون
ً
القرن األول الق ّراء ،ثم بعد ذلك بدأ التاميز وتش ّعبوا إىل فقهاء ومفرسين
ومتكلّمني ،وكانت العلوم آنذاك تُتناقل شفه ًّيا ومن خالل املحارضة أو
الدرس أو الخطبة واملناظرة( :كانت املناظرات هي الوسيلة الحاسمة يف
إسالمي باملعنى
نرش وتكريس وجهات النظر الدينية ،من هنا تط ّور فق ٌه
ٌّ
الصحيح ،علم الكالم)[[[.
وال ّ
شك ا ّن للمناظرات والجدل ديني ،مدخلية يف نشأة علم الكالم،
غري أنّها مل تكن السبب الوحيد ،مضافاً إىل أنّه مل يح ّدد الفرتة الزمنية،
ريا من املسائل الكالمية طرحت زمن النبي (ص) وأمري املؤمنني
مع ا ّن كث ً
كقواعد تأصيلية ال عالقة لها باملناظرات والجدل الديني.
-9-9االنقالب األموي:
ذهب إىل هذا الرأي املسترشق اليهودي غولدتسهري (ت1921م) حيث
يقول( :كان االنقالب األموي أوىل الفرص التي سنحت يف اإلسالم إلثارة
مسائل كالمي ٍة إىل جانب الحالة السياسية والدستورية الجديدة ،للحكم
َ
عىل األنظمة الجديدة ،مع رعاية وجهة نظر املطالب الدينية)[[[.
[[[    -علم الكالم واملجتمع . 79 - 77 :1
[[[   -العقيدة والرشيعة. 111 :
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ويرشح م ّدعاه بأ ّن بني أمية مل يكونوا متدينني وال متظاهرين بالتقوى،
وكانت حياتهم ال تحقق ما كان ينتظره األتقياء من رؤساء الدولة اإلسالمية
طبقًا ملا روي من خصا ٍل للوايل يف الحديث ،ومع ذلك كان هؤالء
الحكام يرون أنفسهم عىل رأس الحكومة الدينية ومن البديهي( :إ ّن هناك
ريا بني الطريقة التي كانوا يفهمونها عن حكومة األمة اإلسالمية وما
فرقًا كب ً
كان ينتظره منهم الزهاد).
ث ّم إ ّن األمويني كانوا يتعاملون مع من خرج عليهم معاملة الثائر عىل
اإلسالم ،لذا( :كان األمويون إذا ما حاربوا العصاة املتمردين والثائرين
ألسباب ديني ٍة يف رأيهم ،كانوا يعتقدون يقي ًنا بأنّهم من
الذين كانوا يثورون
ٍ
أعداء اإلسالم ،وأنّه من الواجب أو من صالح عظمة اإلسالم وبقائه أن
يؤدبوهم بالسيف).
ث ّم إنّه (كان من واجب الحزب الديني املتمسك برأيه أن يحارب إىل
النهاية أمثال هؤالء الناس ،أو عىل األقل أن يتخذ بإزائهم موقفًا سلب ًّيا).
ومن هنا ظهرت إشكالي ٌة جديد ٌة يف أ ّن مخالفي الرشيعة هل هم كفا ٌر أو
مؤمنون عىل الرغم من معصيتهم ،فقد ظهرت فرقة املرجئة ج ّراء هذا
الجدل [[[ .فهكذا ظهر علم الكالم اإلسالمي عند غولدتسهري.
ريا من املسائل الكالمية كالقضاء والقدر ،أما ما يتعلق بالتوحيد
وفيه ا ّن كث ً
قد وردت يف املصادر ملا قبل هذه الفرتة ،وكتاب نهج البالغة مشحون
مبسائل عقدية ذكرها أمري املؤمنني .8
[[[   -م ن. 118 - 112 :
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-1-10العامل السيايس:
ٍ
واحد من الباحثني إىل أ ّن العامل السيايس كان له دو ٌر بار ٌز يف
ري
أشار غ ُ

نشأة علم الكالم ،وأ ّن الكالم السيايس ُولد قبل الكالم العقدي أو اإلمياين.
فقد مىض ما قاله غولدتسهري من أ ّن االنقالب األموي ،وما دار حوله من

معنى اإلميان ،وهل املذنب مؤم ٌن أم ال ،كان سبب ظهور علم الكالم وهو

سيايس بامتيازٍ ،إذ الحاكم إذا كان كاف ًرا بارتكاب املعايص فال يستحق
أم ٌر
ٌّ
الخالفة وال بد من عزله.

كام  أ ّن ماجد فخري يرى أ ّن الصلة الوثيقة بني السياسة والدين يف
ٍ
مناظرات ديني ًة سياسي ًة معقّد ًة م ّهدت لها
اإلسالم ،ولّدت منذ البداية

عوامل أخرى يف نشوء
َ
النزاعات السياسية األوىل[[[ وإن أشار الحقًا إىل
علم الكالم.

كام أشار الجابري إىل سبق العامل السيايس والكالم السيايس عىل علم

الكالم العقدي أو اإلمياين ،لكن اختلف موقفه يف تحديد هذا العامل،
فتارة جعله قضية التحكيم حيث قال( :بعد حادثة التحكيم التي أنهت

الحرب بني عيل ومعاوية ،بدأ الكالم يف السياسة بتوسط الدين ،لقد كانت
املواقف السياسية –وهي جزئي ٌة بطبيعتها    -يُبحث لها عن ٍ
سند عا ٍّم من
أسست ما سيطلق عليه
الدين ،وكان ذلك أوىل الخطوات التنظريية التي ّ

فيام بعد اسم علم الكالم ،وإذًا فعلم الكالم يف حقيقته التاريخية مل يكن
[[[   -تاريخ الفلسفة اإلسالمية. 81 :
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كالم يف العقيدة ،بل كان مامرس ًة للسياسة يف الدين)[[[.
مج ّرد ٍ
لكنه يف مكانٍ آخ َر يستلهم من الشهرستاين ليجعل أول مامرسة الكالم
ٍ
خالف
هو ظهور الخالف زمن النبي Jوالخلفاء األوائل ،ليجعل أول
بعد زمن أمري املؤمنني هو الخالف السيايس أولً يف اإلمامة وثان ًيا مسائل
القدر[[[.
عوامل مختلف ٌة:
َ
-1-11مجموع ُة
لفيف من الباحثني إىل أ ّن ظهور علم الكالم ونشأته ،كان خليطًا
ذهب ٌ
وأسباب مختلف ٍة ،تتفاعل هذه العوامل بني داخل البيئة اإلسالمية
عوامل
َ
من
ٍ
عوامل خارجي ٌة . -
ُ
عوامل داخلي ٌة   -وخارج اإلسالم   -أي
ُ
  أييرى الدكتور عيل سامي النشار (ت1980م) أ ّن ميتافيزيقيا القرآن هي
الفلسفة اإلسالمية الحقيقية ،وهي تب ًعا للقرآن كانت فلسف ًة عملي ًة ترى
السيطرة عىل الحياة ومتلّكها ،ومنها تك ّون املذهب التجريبي اإلسالمي،
وهذه الفلسفة كانت نقيض الفلسفة اليونانية التي احتقرت التجربة
والتجريب ،فاملسلمون من اليوم األول أدركواأا ّن مسائل الجوهر واملاهية

بالخواص.
والكنه مل تكن مورد اهتاممهم ،بل اهتموا فقط
ّ

كام انّهم رأوا أ ّن طبيعة عملهم الذي رسمه القرآن لهم هو تحقيق األفعال
اإلنسانية ،وتج ّنب املسائل االعتقادية الجدل ّية ،هذه هي نشأة الدراسات
الفلسفية اإلسالمية الحقّة   -أو قل علم الكالم   -حتّى تطورت بعد ذلك،
[[[   -تكوين العقل العريب.347 :
[[[   -مقدمة الكشف عن مناهج األدلّة البن رشد ،بقلم الجابري.13 :
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أول يف نطاق العمل فقط[[[ ،فاإلسالم عند النشار مل
ولكن تط ّورها كان ً
عوامل خارجي ٌة
َ
يَ ْد ُع إىل قيام تفسريٍ مليتافيزيقياه ،ولكن حدثت مجموع ُة
وداخلي ٌة لقيام هكذا تفسريٍ باالستناد إىل القرآن الكريم[[[.
أما العوامل الخارجية فقد ع ّدها النشار كام يأيت:
ٍ
مناقشات عقلي ٍة عنيف ٍة داخل املناخ
-1-1اليهودية وما أحدثت من
اإلسالمي.

فٍّ يف بداية الدعوة ،وبعد
-2-2املسيحية وما نجم من رصا ٍع
فكري ِخ َل ِ
ٍّ
وصول اإلسالم إىل الشام والعراق ومرص ،حيث بدأ التفكري الفلسفي
الحقيقي يف اإلسالم آنذاك.

يبي
َ
-3-3الفلسفة اليونانية وما أحدثت من
مسائل كان لإلسالم أن ّ
موقفه منها.
-4-4املذاهب الغنوصية الرشقية ،وكانت من أخطر املذاهب.
فاملسلمون اتصلوا بكل هذه الثقافات ،وبدأت بينهم وبينها مناقشاتٌ

ع ّدةٌ ،وخالل هذه املناقشات تك ّونت العقائد اإلسالمية الفلسفية أو
علم الكالم.
أما العوامل الداخلية فهي:
[[[   -نشأة الفكر الفلسفي .53 :1
[[[   -م ن . 55 :1
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-1-1العوامل السياسية إذ بدأت بعد وفاة رسول الله صىل الله عليه وآله.
-2-2العوامل اللغوية سيام حول املفاهيم القرآنية.
-3-3العوامل االقتصادية من قبيل االختالف حول الكنوز ،وأ ّن املال
فكرت الجرب
هل هو مال الله أو مال املسلمني ،وما استتبعه من ظهور
َِ

واالختيار[[[.

أقول :هذه مجموع ُة أقوا ٍل ذُكرت يف نشأة علم الكالم ،وهي كام 

ترى مل تح ّدد بالضبط تاريخ النشأة وسببها ،والحق كام ذهبنا إليه هو

أ ّن علم الكالم نشأ ُوولد مبيالد اإلسالم وبجهود رسول الله صىل الله
عليه وآله يف تأصيل الدين الجديد ،واإلجابة عىل األسئلة املثارة ور ّد
بأسباب
الشبهات ،أما مسألة تدوين الكتب فهو يرجع إىل مرحل ٍة متأخر ٍة
ٍ

مختلف ٍة ،وحيثام يكون الحديث ممنو ًعا من التدوين – وهو مبكانٍ من

األهمية – فناهيك بغريه من العلوم ،وهذا ال يعني عدم التداول الشفهي

لبعض مسائل علم الكالم بعد وفاة النبي صىل الله عليه وآله ،فام تب ّناه

أمري املؤمنني  8يف خطبه وكلامته الغ ّراء من تبيني املوقف العقدي
ري دليلٍ عىل تداول مسائل الكالم
بحسب حاجة املجتمع اإلسالمي ،خ ُ
بني املسلمني آنذاك.

ا ّن ظهور املصطلح (=علم الكالم) لإلشارة إىل منظومة فكرية
[[[   -م ن  ،57 - 56 :1وللمزيد راجع :معجم طبقات املتكلّمني تقديم الشيخ السبحاين ،72 :1
املداخل إىل دراسات علم الكالم للدكتور حسن الشافعي ،47 :املرجع يف علم الكالم ،تحرير زابينه
اشميتكه  49 :1فام بعد.

ّ
اإلمامية
 138أدوار علم الكالم عند

منسجمة لتأصيل القضايا العقدية والدفاع عنها ور ّد الشبهات ،كان
متأخرا ً ورمبا حدث يف نهاية القرن األول وبدايات القرن الثاين.

وكام سبق فقد أرشنا إىل ا ّن وجود كلامت من قبيل (متكلم)( ،يتكلّم)،

(تكلّم) وما يرادفها يف مصادر قدمية ،ال يعني ظهور مصطلح (علم

الكالم) كعلم منسجم ،بل رمبا هذه الكلامت ظهرت وتم تداولها قبل
ظهور املصطلح ،وانّها كانت سبباً لنحته الحقاً واطالقه عىل منظومة
علمية متكاملة.

 - 13علم الكالم والعلوم األخرى:
سبق أن ذكرنا أ ّن املناطقة ذهبوا إىل أ ّن متايز العلوم إنّ ا يكون باملوضوع،
ما يعني وجود ٍ
رتك ٍة يف الغاية واألهداف مثالً أو غريها بني علمٍ
نقاط مش َ

وآخ َر ،ولكن ما مييّز هذه العلوم هو املوضوع.

وعلم الكالم أيضً ا كذلك حيث يشرتك مع بعض العلوم بالغاية أو املسائل

أو املنهج أو غريها ،وسنحاول هنا اإلشارة املوجزة إىل عالقة علم الكالم

بالعلوم املشابهة األخرى ،ومدى التأثري والتأث ّر الحاصل بينهام.
-1-1علم الكالم والفقه:

ريا من العلوم مبا فيها علم الكالم،
كان الفقه عنوانًا عا ًّما يشمل كث ً

حتى أ ّن أبا حنيفة س ّمى كتابه الكالمي املنسوب إليه بالفقه األكرب.

ولكن بعدما متايزت العلوم وبدأ التدوين ،انفصل الكالم عن الفقه،
ٍ
مستقل.
ً
منهام علم
واحد
كل
وأصبح ُّ
ً
-2-2علم الكالم وأصول الفقه:
ال يوجد تراب ٌ
إل يف بعض املسائل
ري بني هذين العلمنيّ ،
ط كب ٌ
املرتبطة باستنباط العقائد ،من قبيل هل ميكن االعتامد عىل خرب

ب وحج ٌة يف مسائل
الواحد يف العقائد ،أو هل الدليل الظ ّني معتَ َ ٌ
العقيدة ،وكذلك مسألة استصحاب املسائل العقدية ،وهو أم ٌر رمبّا
يتعلّق مبسألة املنهج كام ذكرناه سابقًا ،ومل يحظ بعناي ٍة تام ٍة لحد اآلن.
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-3-3علم الكالم والفلسفة:
ريا بني مختلف التيارات
ً
أثار دخول الفلسفة يف العامل اإلسالمي
جدل كب ً
ٍ
ٍ
ورافض وقائلٍ بالتوفيق بينها
مؤيد
الفكرية اإلسالمية ،حيث انقسموا إىل
وبني الدين .وكلٌّ منهم يستند إىل أدل ٍة لتربير موقفه ،ومل ينت ِه هذا الجدل
إىل يومنا الحارض عىل الرغم من تط ّور العلوم وتغيري املناهج وتن ّوعها.
علم بأ ّن دخول الفلسفة إىل العامل اإلسالمي كان منعطفًا تاريخ ًّيا لعلم
ً
الكالم ،بحيث تم تقسيمه إىل كالم املتق ّدمني ملا قبل االختالط بالفلسفة،
وكالم املتأخرين ملا بعد االختالط[[[.
ونقطة الخالف رمبا تكمن يف مسأل ٍة جوهري ٍة ،وهي هل الفلسفة تخالف
الدين أو تتوافق معه؟!
لقد ذهب بعضهم إىل ا ّن الفلسفة استم ّدت معاملها من مشكاة النبوة،
فهذا الشهرستاين (ت548هـ) يرى أ ّن الفالسفة أخذوا من نبي الله شيث
(غاذميون) القول باملبادئ الخمسة :أي الباري تعاىل ،العقل ،النفس،
يقسم الفلسفة
املكان والخالء ،وبعدها وجود املركَّبات[[[ .كام أنّه بعدما ّ
أو الحكمة إىل عملي ٍة وعلمي ٍة ،يذهب إىل أ ّن األنبياء %أُيّدوا بأَمدا ٍد
روحان ّية لتقرير القسم العميل وبعض القسم العلمي ،فكل ما ورد به أصحاب
إل من أخذ علمه من مشكاة النبوة ،فانّه
الرشائع وامللل مق َّد ٌر عند الفالسفةّ ،
رمبا بلغ إىل ح ّد التعظيم لهم وحسن االعتقاد يف كامل درجتهم)[[[.

[[[   -رشح العقائد النسفية للتفتازاين ،18 - 17 :املقدمة البن خلدون ،345 :كَوهر مراد لالهيجي.42 :
[[[   -امللل والنحل. 409 :
[[[   -م ن. 424 :
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بعض الفالسفة الذين أخذوا من األنبياء ،فَأنباذقلس أخذ من
ث ّم إنّه يذكر َ
داوود ولقامن عليهام  السالم[[[ وفيثاغورس أخذ من سليامن[[[ ،كام  أ ّن
سولون الشاعر ع ّده الفالسفة من األنبياء العظام[[[.
وإىل هذا الرأي يذهب الفيض الكاشاين (ت1091هـ) ويرى أ ّن أكرث
علم الفلسفة مأخو ٌذ من الوحي النازل عىل األنبياء ،%إلّ أ ّن الفالسفة
مل يبلغوا يف يش ٍء من علومهم مبلغ األنبياء ،ولكن عىل الرغم من هذا

يرى الفيض أ ّن ما هو موجو ٌد منها عند الناس اليوم ليس بعينه ما كان
اختل بعضها وتط ّرق إليه التحريفات من ِقبل املتأخرين
ّ
بني القدماء ،بل
بسبب سوء الفهم واإلخالل برشائط التحصيل ،وعليه ينصح باإلعراض
عنها وعدم الخوض فيها إال ملن أحكم العلوم الدينية ،وذلك أل ّن طريقة
الفالسفة كثرية الخطر واملهالك ،وهذا هو سبب مدح الفلسفة أو ذمها عن
البعض[[[.
قريب منه،
ويذهب معارصه عبد الرزاق الالهيجي (ت1072هـ) إىل
ٍ
ويقول( :وأكرث األصول الثابتة عند اإلمامية عن أمئتهم املعصومني صلوات
مطابق ملا هو الثابت من أساطني الفالسفة ومتق ّدميهم،
الله عليهم أجمعني،
ٌ
ومبنيٌّ عىل قواعد الفلسفة الحقّة كام ال يخفى عىل املحققني[[[.
وقد اعرتض –يف من اعرتض   -عىل هذا التصور ،الدكتور عيل سامي
[[[   -م ن. 435 :
[[[   -م ن. 477 :
[[[   -م ن. 477 :
[[[   -املحجة البيضاء . 72 - 71 :1
[[[   -شوارق اإللهام . 50 - 49 :1
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قصص ورواياتُ كتبها مؤلفون
النشار (ت1980هـ) ،حيث قال( :انترشت
ٌ
عالئق بني أنبياء بني إرسائيل وبني فالسفة اليونان،
يهو ٌد تقول :إ ّن هناك
َ
بعض
وإ ّن هؤالء األخريين أخذوا من معدن النبوة ،كام سيعرب عن هذا
ُ
ٍ
بإرسائيليات) [[[،كام يرى
مؤرخي الفلسفة اليونانية من اإلسالميني متأثرين
أقوال عىل لسان هرمس أو إدريس [[[ .8وقد
ً
أ ّن مؤرخي الفلسفة وضعوا
ذكر مصطفى عبد الرازق (ت1947م) بعض األقوال للمؤيدين والنافني[[[.
ومهام كان األمر فإ ّن ما يه ّمنا هو أ ّن الرتجمة قد حصلت ،وأ ّن الكالم
اختلط بالفلسفة ،ورمبا أ ّدى ذلك يف بعض األحيان إىل عدم إمكان التمييز
بينهام( :فصارت كأنّها ف ٌن واحد)[[[.
عملية الرتجمة:
ي ّدعي الدكتور عيل النشار أ ّن الفلسفة أ ّول ما دخلت إىل العامل العريب
ٍ
كان يف الفرتة الجاهلية بشكلٍ
ضعيف وعىل يد النظر بن الحارث ابن عمة
النبي صىل الله عليه وآله وغريه ،ويضيف أنّها مل ترتك أث ًرا يف تفكري العرب
الجاهيل[[[.
أ ّما يف الزمن اإلسالمي فتتفق املصادر عىل أ ّن خالد بن يزيد بن معاوية
(ت90هـ) أ ّول من بدأ برتجمة بعض كتب الكيمياء والطب إىل اللغة
[[[   -نشأة الفكر الفلسفي .72 :1
[[[   -م ن . 115 :1
[[[   -متهيد لتاريخ الفلسفة.122 :
[[[   -املقدمة البن خلدون.381 :
[[[   -نشأة الفكر الفلسفي .104 :1
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العربية[[[(وهو األمري األموي الذي تح ّول إىل درس الكيمياء ليسلو عن
ضياع حقه يف الخالفة)[[[.
وهكذا استمرت بعده عملية الرتجمة للرتاث اليوناين والفاريس والهندي،
بحسب الحاجة وظروف كل مرحلة وبالش ّدة والضعف ،ويف عهد املأمون
منسجم مع بذل أموا ٍل طائل ٍة ،وتكليف
العبايس (ت218هـ) أخذت طاب ًعا
ً
مرتجمني ،وإنشاء معاه َد خاص ٍة لذلك.
من هنا جاء اختالط الكالم بالفلسفة ،قال ابن خلدون (ت808هـ):
(واختلطت الطريقتان عند هؤالء املتأخرين ،والتبست مسائل الكالم
مبسائل الفلسفة بحيث ال مي ّيز أحد الفنني من اآلخر)[[[.
نحن ال نعلم بالضبط الغاية النهائية للمتكلمني من هذا املزج ،ولكن
رمبا يكون بدواف َع ديني ٍة ،قال الغزايل (ت505هـ)( :ملا نشأت صنعة
الكالم وكرث الخوض فيه وطالت امل ّدة ،تش ّوق املتكلّمون إىل محاولة
الذب عن السنة بالبحث عن حقائق األمور ،وخاضوا يف البحث عن
ّ
الجواهر واألعراض وأحكامها ،لكن ملا مل يكن ذلك مقصود علمهم ،مل
يبلغ كالمهم فيه الغاية القصوى ،فلم يحصل منه ما ميحو بالكلية ظلامت
الحرية يف اختالفات الخلق)[[[.
والتفتازاين (ت793هـ) أيضً ا يشري إىل الدواعي الدينية فيقول( :ث ّم ملا
[[[   -راجع الفهرست البن النديم .242 :1
[[[   -تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري. 34 :
[[[   -املقدمة البن خلدون. 381 ،346 - 345 :
[[[   -املنفذ من الضالل. 63 :

ّ
اإلمامية
 144أدوار علم الكالم عند

نُقلت الفلسفة إىل العربية وخاض فيها اإلسالميون ،حاولوا الر ّد عىل
ريا من الفلسفة،
الفالسفة فيام  خالفوا فيه الرشيعة ،فخلطوا بالكالم كث ً
ليتحققوا مقاصدها فيتمكّنوا من إبطالها ،وهل ّم ج ًّرا إىل أن أدرجوا فيه
معظم الطبيعيات واإللهيات ،وخاضوا يف الرياضيات حتى كاد ال يتم ّيز
عن الفلسفة لوال اشتامله عىل السمعيات ،وهذا هو كالم املتأخرين)[[[،
ويقول ابن خلدون (808هـ)( :واملتكلّمون إنّ ا دعاهم إىل ذلك كالم أهل
اإللحاد يف معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية ،فاحتاجوا إىل الرد
عليهم من جنس معارضاتهم ،واستدعى ذلك الحجج النظرية ومحاذاة
العقائد السلفية بها)[[[.
كام أ ّن النشار (ت1980م) يجعل أهم األسباب لهذا االختالط هو محاولة
الرد عىل النصارى[[[.
ٌ
فوارق بني العلمني سيام 
وعىل الرغم من هذا االختالف بقيت هناك
يف املنهج وطريقة معالجة املسائل ،فاملتكلّم ينطلق من املنطلق الديني
ٍ
واحد من املتكلمني
ري
ملعالجة األمور بخالف الفيلسوف ،وقد أشار غ ُ
إىل هذا األمر ،قال التفتازاين (ت793هـ)( :إ ّن نظر العقل يتبع يف امللّة
هداه ويف الفلسفة هواه)[[[ .وأيضً ا( :فتم ّيز الكالم عن اإللهي بأ ّن البحث
املسمة بالدين
فيه إنّ ا يكون عىل قانون اإلسالم ،أي الطريقة املعهودة
ّ
وامللّة ،والقواعد املعلومة قط ًعا من الكتاب والسنة والجامعة ...وأن

[[[   -رشح العقائد النسفية.18 :
[[[   -املقدمة. 382 :
[[[   -نشأة الفكر الفلسفي . 46 :1
[[[   -رشح املقاصد .23 :1
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يحافظ يف جميع املباحث عىل القواعد الرشعية ال يخالف القطعيات
منها جريًا عىل مقتىض نظر العقول القارصة عىل ما هو قانون الفلسفة)[[[.
وقال الالهيجي (ت1072هـ)( :إ ّن مبادئ األدلّة الكالمية يف الكالم
يجب أن يكون عىل قانونٍ يطابق ما ثبت من ظواهر الرشيعة ،بخالف
مبادئ العلم اإللهي ،فإنّها ال يعترب فيها مطابقة ظواهر الرشع ،بل املعترب
فيها مطابقة القوانني العقلية الصِّ ْفة ،سوا ًء طابقت الظواهر أم ال ،فإ ْن

طابقت فذاك ،وإلّ فيؤ ّولون الظواهر إىل ما يطابق قوانني املعقول ،فهذا
هو الفرق بني الكالم واإللهي)[[[.

ومن الفوارق أيضً ا ما يشري إليها ابن خلدون (ت808هـ) من أ ّن املتكلّمني
كانوا يستدلّون يف أكرث أحوالهم بالكائنات وأحوالها عىل وجود الباري
وصفاته ،وكذلك كان املتكلّم يتكلّم عن الجسم الطبيعي من حيث ّ
يدل
عىل الفاعل ،أما الفيلسوف ينظر فيه من حيث إنّه يتح ّرك ويسكن ،وكذلك
إنّ  نظر الفيلسوف يف اإللهيات إنّ ا هو نظ ٌر يف الوجود املطلق وما يقتضيه
لذاته ،أما نظر املتكلّم يف الوجود من حيث إنّه ّ
يدل عىل املوجد [[[.
كام إ ّن مسائل علم الكالم عنده متلقا ٌة من الرشع من غري رجو ٍع فيها
ٌ
معزول عن الرشع ،وما تح ّدث
إىل العقل وال تعويلٍ عليه ،فإ ّن العقل
فيه املتكلّمون من إقامة الحجج ليس من باب االعتداد بالدليل ،بل
والتامسا لحج ٍة عقلي ٍة تعضد عقائد اإلميان،
هو للرد عىل امللحدين
ً
[[[   -م ن  ،39 :1وأشار إليه باختصار الجرجاين يف رشح املواقف .53 :1
[[[   -شوارق اإللهام . 70 :1
[[[   -املقدمة. 345 :
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وتدفع شُ بَه أهل البدع الذين زعموا أ ّن َمداركهم عقلي ٌة[[[.
ث ّم إ ّن الفوارق رمبا تتع ّدى نطاق املنهج لترسي حتى يف املسألة
ي ،فهو
الواحدة ،كام يشري املسترشق فان إس إىل مسألة املذهب ال ّذ ّر ّ
ين األصل وقائ ٌم عىل مفهوم الصدفة التي وحدها تتحكم يف
يرى أنّه يونا ُّ
انبثاق األجسام املنسجمة واملتآلفة ،لكن املعتزلة أخذوا هذا املذهب:
ٍ
جديد ...إ ّن
(ومل يقبلوا االقتباس منه ّ
إل ألجل إعادة صياغته داخل نسقٍ
القصدية الكامنة وراء املذهب املعتزيل الذري ،إنّ ا هي الربهنة عىل
شمول القدرة اإللهية ،ودوام ارتباط العامل املخلوق بتلك القدرة وكذا
حدوثه)[[[.
املعتزلة والفلسفة:
تذكر املصادر أ ّن املعتزلة كانت أ ّول فرق ٍة من فرق اإلسالم استخدمت
الفلسفة يف أعاملها الحجاجية ،يشري إىل هذا الشهرستاين (ت548هـ)
بتفصيلٍ  ،حيث يقول( :ثم طالع بعد ذلك شيوخ املعتزلة كتب الفالسفة

حني ف ُّستْ يف أيام املأمون ،فخلطت مناهجها مبناهج الكالم ،وأفردتها
ف ّناً من فنون العلم وسمتها الكالم)[[[.
وم ّمن يذكرهم الشهرستاين من املعتزلة وتأث ّرهم بالفلسفة :أبو
ّ
الهذيل
العلف حيث وافق الفالسفة يف أ ّن الباري تعاىل عاملٌ بعلمٍ
وعلُمه من ذاته ،وإبراهيم ال ّنظّام حيث غال يف تقرير مذاهب الفالسفة،
[[[   -م ن. 382 :
[[[   -بدايات الفكر اإلسالمي.146 - 145 :
[[[   -امللل والنحل.109 :
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وبرش بن املعتمر وقد مال إىل الطبيعيني من الفالسفة[[[.
ويذكر تأث ّر الواصلية أصحاب واصل بن عطاء بالفالسفة[[[ وكذلك أبو

هذيل العالف[[[ .وكذلك مع ّمر بن عباد وميله إىل الفالسفة[[[ .والجاحظ
ريا من مقاالتهم،
ريا من كتب الفالسفة ،وخلط ور ّوج كث ً
حيث طالع كث ً
ومذهبه بعينه مذهب الفالسفة ،إلّ أ ّن امليل منه ومن أصحابه إىل الطبيعيني
منهم أكرث منه إىل اإللهيني[[[.
كام أنّه ال ينىس من اتخاذ املوقف السلبي تجاه هذا العمل فيقول( :إنّهم
سمعوا كال ًما من الفالسفة وقرؤوا شيئًا من كتبهم ،وقبل الوصول إىل كنه
ج)[[[.
حقيقته مزجوه بعلم الكالم غري نضي ٍ
كل ما قالته املعتزلة آراء مبني ٌة
ويرى ابن ميمون اليهودي (ت600هـ) أ ّن َّ
ٍ
مقدمات مأخوذ ٍة من كتب اليونانيني والرسيانيني الذين ر ّدوا عىل
عىل
الفالسفة[[[.
ويشري ولفسون إىل اثنني من املسترشقني ،يع ّدهام من أكرث الدارسني متيّ ًزا
يف إظهار التأثري الفلسفي عىل علم الكالم ،وهام :هوروفتس وهورتن[[[.
[[[   -م ن.110 - 109:
[[[   -م ن.127 :
[[[   -م ن.130 :
[[[   -م ن.146 :
[[[   -م ن.153 - 152 :
[[[   -نهاية االقدام.159 :
[[[   -داللة الحائرين. 186 :
[[[   -فلسفة املتكلمني .125 :1
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األشاعرة والفلسفة:
ٍ
ونقد
ج عليها
إ ّن األشعرية وإن ُولدت كردة فعلٍ عىل املعتزلة وخرو ٍ
َّ
تنفك من التأثر بالفلسفة ،وقد قرفها ابن ميمون اليهودي
لها ،غري أنّها مل
(ت600هـ) بأنّها كنظريتها  -أي املعتزلة   -قد استقت من كتب اليونانيني
وردود الرسيانيني[[[.
ريا من
كام  ا ّن ابن خلدون يشري إىل أ ّن املتأخرين منهم اقتبسوا كث ً
الرباهني من كالم الفالسفة يف الطبيعيات واإللهيات ،كام أنّهم ر ّدوا عىل
الفالسفة فيام خالفوا العقائد اإلميانية ،ويذكر أ ّن أول من صنع هذا الغزايل
وتبعه الفخر الرازي[[[.
ويف زمن الفخر الرازي تم تغيري ترتيب الحكامء يف مسائل الطبيعيات
واإللهيات ،حيث ت ّم مزجها فصارت ف ًّنا واح ًدا ،وجعل الرازي الرشوع
باألمور العامة ثم الجسامنيات وتوابعها ،ثم الروحانيات وتوابعها إىل آخر
العلم[[[.
ويذكر التفتازاين أ ّن اإلسالميني  ـ ويقصد بهم األشاعرة ـ بعدما ت ُرجمت
ريا من الفلسفة ليحققوا مقاصدها فيتمكنوا من
الفلسفة ،خلطوا بالكالم كث ً
إبطالها ،إىل أن أدرجوا فيها معظم الطبيعيات واإللهيات ،وخاضوا يف
الرياضيات[[[.
[[[   -داللة الحائرين. 186 :
[[[   -املقدمة. 345 :
[[[   -م ن. 381 :
[[[   -رشح العقائد النسفية ،18 :وأشار إليه الالهيجي يف شوارق اإللهام . 49 - 48 :1
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الشيعة والفلسفة:
حى آخ َر يختلف متا ًما عن سائر
أخذت املدرسة الشيعية منذ البداية من ً
املدارس العقدية ،إذ باتت تنمو وتتنفّس تحت املظلّة التي رسمها أهل
البيت  ،%فلم يُص ْبها ما أصاب سائر املدارس من الترشذم والفوىض
الفكرية .وكام  سيجيء الحقًا ،فا ّن األمئة  %رسموا خارط ًة عقدي ًة
مستحكم ًة منذ البداية ،وطلبوا من شيعتهم السري عليها وعدم تخطّيها.
غري أ ّن هذا ال يعني عدم اطالع أتباعهم وتالمذتهم عىل اآلراء الفلسفية،
كيف والبناء والتأصيل ال ميكنه أن يتم مبعز ٍل عن الشبهات واآلراء األخرى
املثارة آنذاك ،فهذا هشام بن الحكم (املتوىف أواخر القرن الثاين ما بني
وكتاب عىل
كتاب يف الرد عىل أصحاب الطبائع،
199 - 179هـ) له
ٌ
ٌ
أرسطاليس يف التوحيد[[[ وللفضل بن شاذان (ت260هـ) كتاب يف الرد

عىل الفالسفة أيضً ا[[[.

وقد تبلور األمر بشكلٍ
أوضح وأوسع يف مزج الفلسفة والكالم عىل يد
َ
بني نوبخت أيام الغيبة الصغرى ،فهذا الحسن بن موىس النوبختي (املتوىف
أواخر القرن الثالث) يذكر ابن النديم (ت حوايل380هـ) بأنّه متكلِّ ٌم
ٌ
فيلسوف ،كان يجتمع إليه جامع ٌة من ال َّنقلَ َة لكتب الفلسفة مثل أيب عثامن

الدمشقي ،وإسحاق وثابت وغريهم ،وله مصنفاتٌ يف الكالم والفلسفة،
وذكر له من الكتب :كتاب اختصار الكون والفساد ألرسطاليس[[[.
[[[   -الفهرست البن النديم .176 :1
[[[   -رجال النجايش. 306 :
[[[   -الفهرست .177 :1
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ملسائل
َ
وهكذا بدأت املدرسة الكالمية الشيعية يف بغداد تتع ّرض
فلسفي ٍة يف أعاملها الكالمية ،فرنى مباحث الجوهر والعرض وبعض
الطبيعيات وردت يف تراث الشيخ املفيد (ت413هـ) والسيد املرتىض
(ت436هـ) ،إىل أن امتزجت الفلسفة بالكالم نهائ ًّيا عىل يد نصري الدين
الطويس (ت672هـ) واستمر األمر عىل يد تالمذته.
-4-4علم الكالم واملنطق:
شهدت عالقة علم الكالم باملنطق جز ًرا وم ًّدا ،ودارت بني اإلنكار
والقبول بل التب ّني التا ّم ،كام اختلفت اآلراء يف تحديد قيمته العلمية ،هل
مستقل.
ٌّ
ومنهج ،أو إنّه فنٌّ وعل ٌم
هو آل ٌة لالستدالل
ٌ
وبطبيعة الحال فإ ّن املعتزلة األوائل كانوا مطلعني عىل كتب املنطق،
ولكن هل تأثروا باملنطق تأثرهم بالفلسفة أم ال؟ يبقى السؤال بحاج ٍة
ِ
وربا نعرث من خالل كالم الشهرستاين
بحث واستقصا ِء املصادر،
إىل
ّ
(ت548هـ) عىل ما يفيد تأث ّر املعتزلة بعلم املنطق حيث يقول( :وأخذوا
من أصحاب املنطق واإللهيني كالمهم يف تحقيق األجناس واألنواع.[[[)...
ريا لعداء الشهرستاين مع املعتزلة أوال،
ّ
وربا هذا الكالم ال يُعبأ به كث ً
وعدم تحديد الفرتة الزمنية ،إذ كالمنا إنّ ا هو بخصوص املعتزلة األوائل
إبّان ترجمة الكتب ،وللشهرستاين إشار ٌة أخرى مجمل ٌة ال يُفهم منها موقف
أسسوا علم
املعتزلة من املنطق بالضبط ،غري أنّه يدعي أ ّن املعتزلة ّ
الكالم بعدما خلطوا مناهجهم مبناهج الفلسفة ،وس ّموا علم الكالم كال ًما:
[[[   -نهاية االقدام. 159 :
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(ملقابلتهم الفالسفة يف تسميتهم ف ًّنا من فنون علمهم باملنطق ،واملنطق
والكالم مرتادفان)[[[.
أما بخصوص األشاعرة فريى ابن خلدون (ت808هـ) أ ّن املنطق ما
رشا بشكلٍ ج ّي ٍد أيام األشعري وتلميذه الباقالين( :فلم يأخذ به
كان منت ً
املتكلّمون ملالبستها للعلوم الفلسفية املباينة للعقائد الرشعية بالجملة،
فكانت مهجور ًة عندهم لذلك)[[[.
ولكن مل يدم هذا النكري طويالً إذ ينترش استخدام املنطق زمن إمام
حى آخ َر عند الغزايل
الحرمني الجويني األشعري (ت478هـ) ،ويأخذ من ً
والفخر الرازي[[[.
ولكن ما هو سبب هذا االنقالب بني الرفض والقبول ث ّم التب ّني التام؟
نستشف من ابن خلدون سببني لهذا األمر:
ّ
ري ومنهجي ٍة خاص ٍة بهم كانت تغنيهم عن املنطق،
-1-1وجو ُد معاي َ
وهو قياس الشاهد عىل الغائب أو سائر األدلّة املستوحاة من العقل
والنقل ،يذكر ابن خلدون أ ّن الباقالين (ت402هـ) ط ّور هذه األدلّة
ووضع لها املق ّدمات العقلية التي تتوقّف عليها األدلّة واألنظار ،ولكن
عىل الرغم من هذا يرى ابن خلدون أ ّن تلك األدلّة كانت ضعيف ًة وعىل
أول كان غري معروف متا ًما آنذاك عند
الوجه الصناعي ،أل ّن املنطق ً
[[[   -امللل والنحل.109 :
[[[   -املقدمة. 345 :
[[[   -م ن.345 :
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األشاعرة ،وثانيًا ألنّهم كانوا يرونه مخالفًا للعقائد فأنكروه[[[.
فلذا بعدما لَ ْم تُلَبِّ تلك املناهج واألدلّة حاجة املتكلّم يف التأصيل
ووسع باألمر ،وبدأ
والدفاع ،جاء إمام الحرمني الجويني (ت478هـ) ّ
علم املنطق باالنتشار وتم فصله عن الفلسفة ،وأصبح مقبوالً كقانونٍ
ومعيا ٍر يُسرب به غور األدلّة فقط .فهذا هو أحد أسباب اإلنكار والقبول.
تنص عىل أنّ( :بطالن
-2-2أما السبب الثاين فهو قاعد ٌة وضعها األشاعرة ّ
الدليل ّ
يدل عىل بطالن املدلول) .قال ابن خلدون( :ثم ذهب الشيخ
أبو الحسن ،والقايض أبو بكر واألستاذ أبو أسحاق إىل أ ّن أدلّة العقائد
منعكسةٌ ،مبعنى أنّها إذا بطلت بطل مدلولها ،ولهذا رأى القايض أبو
قدح يف العقائد البتنائها عليها)[[[.
بكر أنّها مبثابة العقائد ،والقدح فيها ٌ
ثم يذكر ابن خلدون أ ّن قواعد املنطق آنذاك كانت تخالف األدلّة التي
وتفصيل( :وإ ْن أثبتنا
ً
وضعها أوائل األشاعرة ،وتهدم أركان املنطق جمل ًة
ريا من مقدمات املتكلّمني ،فيؤدي إىل
هذه كام يف علم املنطق أبطلنا كث ً
إبطال أدلّتهم عىل العقائد ،فلهذا بالغ املتقدمون يف النكري عىل انتحال
املنطق وع ّدوه بدع ًة وكفرا ً)[[[.
لكن ملا جاء إمام الحرمني الجويني وبعده الغزايل أنكرا قانون انعكاس
األدلّة ،ومل يلزم عندهام من بطالن الدليل بطالن املدلول ،لذا قَضَ يَا بأ ّن املنطق
ري ٍ
مناف للعقائد اإلميانية ،ودخل املنطق يف الكالم األشعري عىل مرصاعيه.
غ ُ
[[[   -م ن. 345 :
[[[   -م ن. 379 :
[[[   -م ن.379 :
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فبينام كان يراه الغزايل (ت505هـ) معيا ًرا وآل ًة لالستدالل( :بل هو النظر
يف طرق األدلّة واملقاييس ،ورشوط مقدمات الربهان وكيفية تركيبها،
ورشوط الح ّد الصحيح وكيفية ترتيبه)[[[ ،جعله الفخر الرازي (ت606هـ)
ومن جاء بعده ف ًّنا برأسه ال من حيث إنّه آل ٌة للعلوم[[[ .بل جعله بعض
العلامء من فروض العني ،لكونه موقوفًا عليه معرفة الواجب تعاىل ،وهي
واجب ٌة فكذا ما يتوقف عليه الواجب[[[.
-5-5علم الكالم والعرفان:
ونظري ،والنظري هو التأصيل العقيل
يتم تقسيم العرفان إىل :عميلٍّ 
ٍّ
للمواجيد والكشوفات واإللهامات ،والعرفان النظري وإن اشرتك مع علم
الكالم يف املحتوى ،أي البحث عن الله تعاىل وصفاته وأفعاله والنبوات
والوالية واملعاد ،غري أنّه يختلف عن الكالم يف املنهج وطريقة استنباط
العقائد ،فالكالم يعتمد عىل العقل والنقل ،بينام  العرفان يعتمد عىل
الكشف والشهود.
لذا نرى اختالف املدرستني يف بدايتها ،فلم نر متكل ًّم عارفًا ،كام مل نر
عارفًا متكل ًّم ،ورمبا كان بينهام تناف ٌر وتباع ٌد نو ًعا ما ،ويُنسب إىل الحارث
املحاسبي (ت243هـ) أنّه رفض أن يرث أباه ألنّه كان يقول بالقدر[[[.
ولكن زال هذا األمر شيئًا فشيئًا ،وبدأ العرفان يقرتب من علم الكالم
[[[   -املنقذ من الضالل. 71 :
[[[   -املقدمة البن خلدون. 378 :
[[[   -مفتاح السعادة لطاش كربى زاده  /265 :1الدوحة الثانية.
[[[   -موسوعة الصوفية. 79 :
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والفلسفة ،وقد ت َ َع ْقلَ َن عىل يد ابن عريب (ت638هـ) ،ومن بعده حدثت
محاوالت لدمج الثالثة بعضها مع بعض.
يشري ابن خلدون (ت808هـ) إىل هذا الدمج ويقول( :وكذا جاء
املتأخّرون من غالة املتص ّوفة املتكلّمني باملواجد أيضً ا ،فخلطوا مسائل
الف ّنني [أي الكالم والفلسفة] بف ّنهم ،وجعلوا الكالم واح ًدا فيها كلها ،مثل
كالمهم يف النبوءات واالتحاد والحلول والوحدة وغري ذلك ،واملدارك يف
هذه الفنون الثالثة متغاير ٌة مختلفةٌ)[[[.
وم ّمن اشتهر بهذا األمر عند الشيعة السيد حيدر اآلميل (ق)8
حيث يشري يف مقدمة كتابه «جامع األـرسار» بأنّه منذ عنفوان شبابه
كان ُم ِ
ج ًّدا يف التوفيق بني عقائد أجداده بحسب الظاهر ـ عىل ما
هي عليه الرشيعة عند الشيعة ـ   وبحسب الباطن ـ عىل ماهي عليه
املتصوفة ـ[[[.
وكذلك ابن أيب جمهور اإلحسايئ (ق )10حيث ألّف كتابه املجيل
مشحونًا بالكالم والعرفان ،كام يشري إليه يف املقدمة.
أما عند أهل السنة فيمكن اإلشارة إىل ابن عريب حيث يقول يف
الفتوحاتِ ( :من شأن أهل الله تعاىل أنّهم ال يجرحون عقائد ٍ
أحد من
املسلمني ،وإنّ ا شأنهم البحث عن َم َنازع االعتقادات ليعرفوا من أين
تجل لها حتى اعتقدت ما اعتقدت ،وهل يؤث ّر
انتحلها أهلها ،وما الذي ّ
[[[   -املقدمة.382 :
[[[   -جامع األرسار.111 - 110 :
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ذلك يف سعادتها أم ال ،هذا حظّهم من البحث يف علم الكالم[[[.
ومل يبق األمر بهذا املستوى ،بل جاء بعده تالمذته وط ّوروا األمر أكرث،
حتى أ ّن الشعراين ألّف كتاب «اليواقيت والجواهر» لهذا الغرض ،فقال
يف املق ّدمة( :حاولت فيه املطابقة بني عقائد أهل الكشف وعقائد أهل
جح كفّة علامء
الفكر)[[[ ،وعندما ال يتمكّن من التوفيق فإما أن يتوقف أو ير ّ
الكالم.

-6 -6علم الكالم والالهوت املسيحي:
باتت مسألة التأثري والتأث ّر بني علم الكالم اإلسالمي والالهوت
املسيحي مثار جد ٍل واسعٍ بني املسترشقني ،وباملراجعة إىل ما كتب
يف هذا املوضوع ،وبحسب الكتب املتوفرة لدينا ،ميكن تقسيم األقوال
املطروحة بهذا الخصوص يف ثالثة:
والكل.
ّ
ألف :القول بالتأثري الشامل
ب :القول بالتأثري يف بعض املسائل.
ٍ
مزيد من
جـ    -الرت ّدد وعدم اتخاذ املوقف ،وإيكال األمر إىل لزوم
البحث.
ألف :التأثري الشامل:
لعل أقدم من تع ّرض لهذا  -يف ما عرثت عليه   -ابن ميمون اليهودي
ّ
[[[   -راجع اليواقيت للشعراين  ،30:نقلً عن الفتوحات يف الباب الثالثني.
[[[   -م ن. 3 :
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(ت600هـ) حيث يقول( :واعلم أ ّن كل ما قالته [فرق] اإلسالم يف تلك
ٍ
مقدمات .تلك
املعاين ،املعتزلة منهم واألشعرية ،هي كلّها آراء مبن ّي ٌة عىل
املقدمات مأخوذ ٌة من كتب اليونانيني ،والرسيانيني الذين راموا مخالفة
آراء الفالسفة ودحض أقاويلهم ،وكان سبب ذلك أنّه مل ّا ع ّمت امللّة
النرصانية لتلك امللل ،ودعوى النصارى ما قد علم ،وكانت آراء الفالسفة
شائع ًة يف تلك امللل ،ومنهم نشأت الفلسفة ،ونشأ ملوك يحمون الدين،
رأوا علامء تلك األمصار من اليونان والرسيان ،أ ّن هذه دعاوى تناقضها
اآلراء الفلسفية مناقض ًة عظيم ًة ب ّينةً ،فنشأ فيهم هذا علم الكالم ،وابتدأوا
ٍ
مقدمات نافع ًة لهم يف اعتقادهم ،وير ّدون عىل تلك اآلراء التي ته ّد
ليثبتوا
قواعد رشيعتهم ،فلام  جاءت ملّة اإلسالم ونُقلت إليهم كتب الفالسفة،
نُقلت إليهم أيضً ا تلك الردود التي أُلّفت عىل كتب الفالسفة ،فتمسكوا
وظفروا مبطلب عظيم بحسب رأيهم.[[[)...
أول أنّه مل يسند ُم ّدعاه إىل شواه َد بل
ويُالحظ عىل ما ذكره ابن ميمون ً
اكتفى مبج ّرد االدعاء ،وثانيًا أ ّن نشأة علم الكالم سبقت هذه الفرتة التي
يتح ّدث عنها ابن امليمون ،سيام عىل ما نذهب إليه من أنّها بدأت مع
فجر الدعوة املحمدية صىل الله عليه وآله ،وثالثًا أ ّن منهج املتكلّمني
مبختلف توجهاتهم هو الرجوع إىل األدلّة القطعية سوا ًء كانت عقلي ًة
أو نقليّ ًة ثابتةً ،سوا ًء أكان ذلك يف تأصيل وتأسيس املسائل أم يف الرد
عىل الخصوم ،ومل تكن لهم حاج ٌة لالستفادة من غري تراثهم ،نعم مبا أ ّن
حا آنذاك وسببت الفتوحات اختالط الثقافات
املجتمع اإلسالمي كان منفت ً
[[[   -داللة الحائرين.186 :
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والديانات ،فبطبيعة الحال كان املتكلّم يتناول أمو ًرا من باقي األديان بغرض
اقتباس وتأث ّ ٌر .وراب ًعا ال
الرد عليها باالعتامد عىل دينه ،وال يقال لهذا أنّه
ٌ
أشخاصا ِ
ضعافًا تأث ّروا ببعض اآلراء والديانات ولكن هؤالء
ننكر أ ّن هناك
ً
ال يشكّلون األغلبية ،بل كانوا شُ ذَّاذًا يطردهم املجتمع ،ورمبا تص ّدى لهم
الحكّام إذا تجاوز غيّهم ح ّده ،وهؤالء ال يُحسبون عىل جمهور املتكلّمني
ٍ
ني ال يعني
واحد أو اثن ٍ
وخامسا لو سلمنا بصحة امل ُ َّدعى ،فتأث ُّ ُر
والعلامء.
ً
تأث ّ َر املنظومة الكالمية بذلك.
كتاب نرشه عام
ث ّم ا ّن املسترشق ولفسون ينقل لنا اعرتاض شمولدرز يف
ٍ
1842م عىل ابن ميمون ويزيّف دعواه ،ويرى بأ ّن املرء عندما يفحص أعامل
املتكلّمني ،يرى أنّه ال توجد صل ٌة بينهم وبني من كانوا مدافعني عن املسيحية.
غريب ،وال يعبِّ ُ عن جوهر
كام  يُنقل عن مابيو أ ّن كالم ابن ميمون
ٌ
ري عن مج ّر ِد تشابُ ٍه ،ثم يستقرب أن يكون علم الكالم
الحقيقة ،بل هو تعب ٌ
استعاروا من املسيحيني بعض الحجج يف مناهضة الفلسفة فقط[[[.
حتى أ ّن ولفسون نفسه عىل الرغم من كونه من املدافعني عن نظرية
ِ
يرتض مقولة ابن ميمون ،ويرى أ ّن التأثري كان
التأثري املسيحي ،غري أنّه مل
حى آخ َر[[[.
من من ً
وم ّمن يؤيد التأثري الشامل املسترشق دي بور (ت1942م) حيث يقول:
(وال ّ
بعوامل نرصاني ٍة أبل َغ
َ
شك يف أ ّن مذاهب املتكلّمني االعتقادية تأث ّرت
[[[   -فلسفة املتكلّمني . 115 :1
[[[   -م ن .116 :1
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التأثّرِ ،فتأث ّرت العقائد اإلسالمية يف تك ّونها مبذاهب امللكانية واليعاقبة يف
[[[
دمشق ،كام تأث ّرت يف البرصة وبغداد باملذاهب النسطورية والغنوسطية
ثم يستشهد مبسألة االختيار ،ويزعم أ ّن املسلمني أخذوها من النصارى
الرشقيني.
ٍ
واحد إلثبات
وهو كام  ترى ي ّدعي مدعى الشمولية ،ويستشهد مبور ٍد
حة ما يقول ،فهو ال ّ
يدل عىل التأثري الشامل ،وسيأيت
ذلك ،ولو افرتضنا ص ّ
مزي ُد بيانٍ لذلك.
ب :التأثري الجزيئ:
ذهب إىل هذا الرأي رمبا أكرث املسترشقني ،ويؤيده ما ذكره ولفسون من
أ ّن (كل املؤرخني املح َدثني اآلخرين للفلسفة العربية ولإلسالم عمو ًما،
مسيحي عىل علم الكالم ...التأثري الذي
ري
يوافقون عىل أنّه قد ُوجد تأث ٌ
ٌّ
يظهر باألحرى يف صياغة بعض العقائد اإلسالمية التي أصبحت بالتايل
مسائل خالفي ًة بني املتكلّمني)[[[.
َ
مسائل ع ّد ٍة يف هذه النقطة أي التأثري الجزيئ،
َ
لقد أشار املسترشقون إىل
وهي:
-1-1مسألة االختيار والقدر.
لعل أقدم من تط ّرق إىل هذا األمر من املسترشقني فون كرمير (ت1889م)
ّ
ومسيحي حول
حيث يشري إىل يوح ّنا الدمشقي ،وأنّه عقد مناظر ًة بني مسلمٍ
ٍّ
[[[   -تاريخ الفلسفة يف اإلسالم. 75 :
[[[   -فلسفة املتكلّمني . 116 :1

علم الكالم والعلوم األخرى

159

هذه املسألة يف كتابه( :مناظر ٌة بني مسيحيٍّ ومسلمٍ ) وفيها يدافع املسيحي
ويتمسك املسلم بالجرب[[[.
عن االختيار،
ّ
ولكن يعرتض عىل هذا الرأي فان إس ويقول( :إنّه من غري املعقول أن
نرجع األفكار القدرية إىل تأثريٍ
مسيحي)[[[ ،كام أ ّن ألكسندر
يهودي أو
ٍّ
ٍّ

تريجر ينفي هذا الزعم ،ويرى أ ّن املشاكلة بني املسيحية والقدرية يف
دليل عىل أ ّن األخرية متأثر ٌة باألوىل،
القول بحرية اإلرادة اإلنسانية ال تقوم ً
مضافًا إىل تشكيكه يف صحة نسبة املناظرة امل ّدعاة إىل يوحنا الدمشقي،
بل يرى أ ّن األرجح كونها متأخّر ٌة ونسبها إىل أيب قرة (ق )3املشهور بنقده
ملذهب الجرب يف اإلسالم ،ثم يقول( :إ ّن موضوع حرية اإلرادة كان قليل
الورود نسبيًّا يف املجادالت املسيحية اإلسالمية ،وكذلك يف األطروحات
جهت ضد اإلسالم ،والخالصة أ ّن
الجدلية  -الرسيانية والعربية   -التي و ّ
القول بتأثري األفكار املسيحية يف القدرية مل يزل ممك ًنا  ...غري انّه ال دليل
ٍ
صفحات( :إ ّن القول بوجود أث ٍر
يف الوقت الحايل يؤكده)[[[ ،ويضيف بعد
مباش للجدل املسيحي املناوئ لإلسالم يف الخالف يف مسألة القدر  -
ٍِ
مثلام رأى بعض املتقدمني   -بَ َدا وا ِه َي األساس)[[[.
-2-2مسألة الصفات:
ينقل ولفسون أيضً ا يف هذه النقطة أقوال املسترشقني الذين يرون أ ّن
[[[   -الحضارة اإلسالمية كرمير ،70 :ونقله ولفسون يف فلسفة املتكلمني  117 :1عن كرمير وعن
مجموعة مسترشقني آخرين.
[[[   -علم الكالم واملجتمع .183 :1
[[[   -املرجع يف تاريخ الكالم  /101 :1مبحث أصول الكالم.
[[[   -م ن . 104 :1
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أصل مسيحيًّا .ثم ال يفوته أن يذكر رأيًا معارضً ا
ً
إلنكار املعتزلة للصفات
نسبه إىل سويتامن حيث انّه جمع عام 1945م كل ما قد قيل عن موضوع
ليبي أنّه ال املسيحي وال املسلم
الصفات خارج دائرة اإلسالم ،وذلك ّ
احتكر األفكار يف املوضوع عىل أيِّ نحوٍ ،وسوا ًء يف الديانة املسيحية أو
مدارس مختلف ٌة من التفكري[[[.
الديانة اإلسالمية ،فانّه توجد
ُ
-3-3مشكلة القرآن:
وبهذا الخصوص ينقل لنا ولفسون آراء املسترشقني الذين يعتقدون بأ ّن
االعتقاد ب ِقدم القرآن نشأ بتأثري اللوغوس املسيحي ،كام ينسب ذلك إىل
يوحنا الدمشقي يف تلك املناظرة التي ذكرناها سابقا .ث ّم ينقل ولفسون رأي
ج ّيوم عام 1924م حيث ينكر حدوث نظرية القرآن بسبب يوحنا الدمشقي،
بل إنّها كانت قبل تلك الفرتة .كام ينقل عن فنسنك با ّن رأي املعتزلة يف
ناشئ من اعتقادهم بأ ّن الله وحده هو القديم[[[.
القرآن
ٌ
جـ   -الرتدّد وعدم اتخاذ املوقف:
إ ّن املسترشق ألكسندر تريجر ،يتط ّرق يف بحثه أصول الكالم إىل مسألة
التأثري والتأث ّر بني املسيحية واإلسالم ،ويبحث ذلك من ناحيتني .1 :ناحية
األسلوب .2 .ناحية املحتوى.
ففي ناحية األسلوب والطريقة ينقل عن ميشيل كوك بأ ّن ِسامت الحجاج
الكالمي اإلسالمي كانت موجود ًة يف الجدل الرسياين ،فهو كان يبدأ
[[[   -فلسفة املتكلّمني . 118 :1
[[[   -م ن . 120 :1
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بسؤا ٍل تخيرييٍّ  هكذا( :أتعتقدون يف س ،نعم أم ال؟ أو تعتقدون يف
س أم ع؟) ثم يأيت الجواب( :فإن قالوا :س ،سألناهم  ..وإن قالوا :ع،
سألناهم )..وهذا نفسه استخدم يف الجدل اإلسالمي (فإن قال كذا قيل
له كذا) ث ّم يرى كوك بأ ّن املسلمني اعتمدوا هذا النمط بعد أن تعلّموه من
النصارى يف جدالهم معهم ،أو بأثر من اعتناق بعض النصارى اإلسالم.
ثم ينقل عن ﭼـاك تنوس تأييده لفرضية كوك ،ويذكر أنّه تب ّنى (الفرضية
املسيحية العربية) الدالّة عىل أ ّن البيئة املسيحية يف سوريا والعراق كانت
أنسب قنا ٍة لنقل األسلوب الكالمي إىل العامل اإلسالمي[[[.
لكن تريجر مل يقتنع بهذا ،ويعتقد بأ ّن فرضية تنوس مل تزل بحاج ٍة إىل
ري مبارش ٍة ،وهي مستلّ ٌة
التمحيص والتوثيق ،أل ّن األدلّ َة امل َُسوق َة لدعمها غ ُ
من مصاد َر متأخّر ٍة ،كام أ ّن االعتبارات اللغوية الفيلولوجية مل تتمكّن من
حسم األمر نهائ ًّيا ،ولهذا ال ميكن لهذا البحث أن ينتهي إىل قو ٍل فصلٍ ،
إىل(درس ٍ
ٍ
وئيد)[[[.
وأ ّن هذه املسألة بحاجة
تعصبه وكيف أ ّن نفسه مل تطب بإعطاء استقاللية للفكر
فانظر إىل
ّ
اإلسالمي ،بل ال بد من أن يكون تب ًعا دامئًا يف املنظومة االسترشاقية ،فهو
رصح بعدم التأثري املسيحي،
عىل الرغم من اعرتافه بأ ّن األدلّة غ ُ
ري كافي ٍة ال ي ّ
جل األمر عىس أن يكتشف الحقًا هو أو غريه ما يؤيد نظرية التأثري.
بل يؤ ّ
مع العلم أ ّن هذه النظرية  -أي التأثري األسلويب   -هي مبرتب ٍة من السذاجة
[[[   -املرجع يف تاريخ علم الكالم /94 - 92 :1بحث :أصول الكالم.
[[[   -م ن . 98 - 97 :1
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بحيث دعت إىل رفضها من قبل فان إس املختص بالكالم اإلسالمي أيضً ا.
فإنّه بعدما يذكر مجموع َة أدلّ ٍة عىل أ ّن املناظرات األوىل بني املسلمني
حول تفسري القرآن ،كانت هي الوسيلة الحاسمة يف نرش وتكريس وجهات
النظر الدينية ،ومن هنا نشأ علم الكالم اإلسالمي[[[ ،يستنتج فان إس بعد
هذا العرض املط ّول بأ ّن (أسلوب الكالم يعلن عن نفسه يف القرآن كام يف
سرية ابن إسحاق)[[[.
وعالو ًة عىل هذا يشري فان إس إىل مجموعة آراء تحاول البحث عن
مصطلح( :كالم ،تكلّم ،متكلّمون) يف اليونان وتربط بينهام لتثبيت التأثري
وعدم االستقاللية ،غري أنّه يتخذ موقفًا صار ًما أمام هذه املحاوالت ويقول:
(عىل املرء أن يعي يف مثل هذه الفرضية أ ّن نقل املصطلح ال ميكن إثباته
بصور ٍة قاطع ٍة يف الوقت الحارض ،ورمبا لن ميكن إثباته أب ًدا)[[[.
هذا كلّه بخصوص األسلوب ،أما من ناحية املحتوى ،فينقل تريجر
مسائل كالمي ٍة ،ويشكّك
َ
ما ذكرناه سابقًا من التأثري الجزيئ يف مجموع ِة
يف صحتها ويقول( :إ ّن القول بتأثري األفكار املسيحية يف القدرية مل يزل
ممك ًنا  ..غري أنّه ال دليل يف الوقت الحايل يؤكده)[[[ .فهو يبقى مرتددا ً بني
هذا وذاك ،وال يسمح له تعصبه وموضوعيته العلمية بحسم املوقف ،بل
يرجئ األمر إىل املستقبل عىس أن يجد من يأيت بعده من املسترشقني
املوضوعيني ،ويجد شاهد من هنا أو هناك لدعم نظرية التأثري والتأث ّر.

[[[   -علم الكالم واملجتمع . 79 :1
[[[   -م ن . 90 :1
[[[   -م ن . 88 - 87 :1
[[[   -املرجع يف تاريخ علم الكالم /101 :1بحث أصول الكالم .

ّ - 14
ذم الكالم:
ريا بني املتكلّمني وغريهم من الفقهاء واإلخباريني بل
قد بات الجدل كب ً
وكل
وحتى الفالسفة واملتص ّوفة ،يف رشعية علم الكالم أو ذ ّمه وحرمتهُّ ،
ٍ
واحد يستند عىل أدلّ ٍة لدعم م ّدعاه ،وقد تط ّور البحث من التشاجر اللفظي

إىل التأليف وتدوين الكتب وإىل الحكم بالتضليل والتكفري ،ف َكتَب األشعري
(ت330هـ) «استحسان الخوض يف علم الكالم» ،وكَتَب عبد الله األنصاري
الهروي (ت481هـ) «ذم الكالم» ،وكتب الغزايل (ت505هـ) «إلجام العوا ّم
عن علم الكالم» ،وكتب السيوطي (ت911هـ) «صون املنطق والكالم عن
فن املنطق والكالم» ،وهكذا تستمر القامئة قرنًا بعد قرنٍ  ،وجيالً بعد جيلٍ.

وبهذا الصدد يقول الغزايل (ت505هـ)( :اعلم أ ّن للناس يف هذا غل ًّوا
وإرسافًا يف أطراف ،ف ِمن قائلٍ أنّه بدع ٌة وحرا ٌم وأ ّن العبد إن لقى الله عز
ري له من أن يلقاه بالكالم ،ومن قائلٍ أنّه
وجل بكل ٍ
ِّ ذنب سوى الرشك خ ٌ
وفرض ،إ ّما عىل الكفاية أو عىل األعيان ،وأنّه أفضل األعامل
واجب
ٌ
ٌ
ٌ
ونضال عن دين الله تعاىل)[[[.
تحقيق لعلم التوحيد،
وأعىل القربات ،فإنّه
ٌ
كل هذا الجدل يكشف عن عمق الخالف بني التيارين :التيار املؤيّد،
والتيار الناقد ،وإن كان عمل التيار الناقد ،ونوع ّية استدالالته ،هو صنع ٌة
كالمي ٌة بح ّد ذاتها أيضً ا .ونحاول هنا تلخيص ما دار حول هذه املسألة،
واالقتصار عىل أهم أدلّة النفاة مع اإلشارة إىل بعض املالحظات الجزئية
عىل كالمهم.
[[[   -إحياء علوم الدين .95 :1
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استند الذامون لعلم الكالم بأدلّ ٍة ع ّد ٍة:
-1-1اآليات القرآنية:
ا ضبُو ُه َلكَ إِ َّل َج ً
دَل)[[[ وكذلك قوله تعاىل:
وذلك كقوله تعاىلَ ( :م َ َ
ِض َع ْن ُه ْم)[[[ وغريها من اآليات.
 ف آَ َياتِ َنا َفأَ ْعر ْ
( َوإِ َذا َرأَ ْي َ
ت الَّ ِذي َن َيخُوضُ ونَ ِ
يالحظ عليه :أ ّن الجدل عىل رضبني :جدل بالحق وجدل بالباطل،

أ ّما األ ّول فهو مأمو ٌر به ومح َّبذٌ ،وقد أمر الله تعاىل نبيه صىل الله عليه
وآله بذلك يف قولهَ ( :و َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َسنُ)[[[ وأمر الله تعاىل جميع
اب إِ َّل بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َسنُ)[[[.
جا ِدلُوا أَه َْل الْ ِك َت ِ
املسلمني بذلك أيضاًَ ( :و َل تُ َ

أما الجدل الباطل فهو الجدال يف آيات الله لدفعها وإيقاع الشبهة فيها،
 ف َآيَ ِ
ات اللَّ ِه أَ َّ
صفُونَ )[[[.
جا ِدلُونَ ِ
كقوله تعاىل( :أَل َْم تَ َر إِ َل الَّ ِذي َن يُ َ
ن يُ ْ َ
أما اآلية الثانية ،فاملراد بالخوض فيها هو اللجاج والعناد وعدم االنصياع

إىل الحق ،وليس املراد منها النظر واالستدالل الصحيح[[[ ،مضافًا إىل أ ّن
ِ
ومحاججات األنبياء مع خصومهم[[[.
القرآن ميل ٌء مبناظرات
[[[   -الزخرف . 58
[[[   -االنعام . 68
[[[   -النحل .125
[[[   -العنكبوت .46
[[[   -غافر  ، 69تصحيح االعتقادات للمفيد.68 :
[[[   -تفسري الرازي . 105 :2
[[[   -راجع كتاب درة التاج للقطب الشريازي ،184 :فقد ذكر مناظرات األنبياء ومناظرات نبينا صىل
الله عليه وآله.
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-2-2الروايات:
ٍ
روايات زعموا أنّها ّ
تدل عىل ذم علم
متسك نفاة علم الكالم مبجموع ِة
ّ
ٍ
مجموعات،
الكالم والنهي عنه ،وقد ص ّنفها الهروي (ت481هـ) ضمن

ّ
تدل عىل أ ّن األمم السابقة ملا خاصموا ضلّوا وهلكوا،
منها رواياتٌ
ورواياتُ كراهية تشقيق الكالم ،وروايات ذم الجدل واملراء ،ورواياتُ ذم
الرأي ،وغريها من الروايات الكثرية[[[.
حظ عليه أ ّن بليّة منع تدوين الحديث من ِقبل جهاز الخالفة يف
يال َ
فوض عارم ٍة عند أهل الس ّنة ،إذ بعدما ت ّم السامح
صدر اإلسالم ،أ ّدى إىل
ً
ري من املدخول بالصحيح ،س ّيام  وأ ّن أيام التدوين
بالتدوين ،امتزج كث ٌ
كل تيا ٍر يستشهد لنرصة
كانت محتدم ًة بالرصاعات السياسية والدينية ،وكان ُّ
مذهبه بالقرآن والسنة ،مضافًا إىل كرثة املتزلّفني لهذا أو ذاك ،ما هيّأ مناخًا
خص ًبا لوضع الحديث لصالح هذا أو ذم ذاك ،مضافًا إىل عروض النسيان
للرواة والحفظة ،ما أفقد النص قرائنه الحالية أو املقال ّية ،وكان سب ًبا يف
التقديم والتأخري أو النقل باملعنى.
حصني بن سربة وعمر بن
فهذا زيد بن أرقم قد جاءه يزيد بن حيان و ُ
مسلم له وقالوا له بعدما مدحوه( :حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله
َبتْ س ّني ،وقدم عهدي،
صىل الله عليه وآله ،قال :يا ابن أخي والله لقد ك ِ َ
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صىل الله عليه وآلهـ)[[[.

[[[   -راجع ذم الكالم لألنصاري الهروي 82 ،55 ،49 ،39 ،35 :وباقي األبواب أيضً ا.
[[[   -صحيح مسلم  232 :8ح /36كتاب فضائل الصحابة.
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خاص،
فهذه الروايات الذامة لعلم الكالم أو لفئ ٍة دون أخرى أو لتيا ٍر
ٍّ
إل بعد الفحص
التي ُد ّونت بعد فرت ٍة طويل ٍة ،ال ميكن االعتامد التام عليهاّ ،
والتدقيق ،حتى أ ّن مثل الغزايل (ت505هـ) يقول يف الروايات املنسوبة
إىل النبي صىل الله عليه وآله يف الصفات ،وما يلوح منها من تجسيمٍ
وتشبي ٍه أو غريهام ،يقول( :وإنّ ا كرثت الروايات الشاذة الضعيفة التي ال
صح نقلها عن العدول فهي آحاد
يجوز التعويل عليها ،ث ّم ما تواتر منها إن ّ
ٍ
وإشارات
إل مع قرائ َن
كلامت ،وما ذكر صىل الله عليه وآله كلمة منها ّ
يزول معها إيهام التشبيه ،وقد أدركها الحارضون املشاهدون ،فإذا نقل
األلفاظ مج ّرد ًة عن تلك القرائن ظهر اإليهام.[[[)...
تخص الجدل
ري ناظر ٍة إىل علم الكالم ،بل
ّ
ريا من هذه الروايات غ ُ
ث ّم إ ّن كث ً
املفس ،أو أ ّن
مثل ،وهام مذمومان سوا ًء عند املتكلّم أو الفقيه أو
واملراء ً
ّ
بعضها ميكن تفسريه وتأويله بغري ما فهمه نفاة علم الكالم.

متسكوا به من
وعىل سبيل املثال يذكر الفخر الرازي (ت606هـ) ما ّ
قول رسول الله صىل الله عليه وآله( :عليكم بدين العجائز) ويرى أ ّن معناه
تفويض األمور كلّها إىل الله تعاىل واالعتامد يف كل األمور عىل الله[[[.
أما ما ورد عندنا فقد ذكر الشيخ الصدوق (ت381هـ) يف كتابه االعتقادات
رواياتٌ ّ
تدل عىل النهي عن الجدل يف الدين ،وقد ر ّد عليه الشيخ املفيد
ٍ
روايات ّ
تدل عىل أمر األمئة  %باملحاججة ومناظرة
(ت413هـ) وذكر
املخالفني ،من قبيل قول اإلمام الكاظم  8ملحمد بن حكيم( :كلِّمِ الناس

[[[   -إلجام العوام عن علم الكالم.50 :
[[[   -تفسري الرازي . 105 :2
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وبي لهم الضاللة التي هم عليها[[[.
وبَيِّ لهم الحق الذي أنت عليهّ ،
-3-3أ ّن النبي صىل الله عليه وآله والصحابة مل يناظروا:
يرى الغزايل (ت505هـ) أ ّن رسول الله صىل الله عليه وآله والصحابة
جة مسلك املتكلمني يف تقسيامتهم
بأجمعهم ما سلكوا يف املحا ّ
وتدقيقاتهم[[[ .كام  نُقل عن أهل الحديث قولهم :بأ ّن الصحابة مع انّهم
ُ
وأفصح برتتيب األلفاظ ،ما سكتوا عن علم الكالم إلّ
أعرف بالحقائق
ُ

لعلمهم مبا يتولّد منه من الرش ،وأ ّن ذلك لو كان من الدين لكان أه َّم ما
يأمر به رسول الله صىل الله عليه وآله ويعلّم طرقه ويُثني عليه وعىل أربابه،
كام  أ ّن مصطلحات الكالم أمثال الجوهر والعرض وغريهام  ما كانت
معهود ًة آنذاك[[[.

ويالحظ عليه أ ّن القرآن ميل ٌء مبحاججات الرسول صىل الله عليه وآله
مع مختلف األديان والفرق والتيارات الفكرية السائدة آنذاك يف الجزيرة
العربية ،وهذا املقدار يكفي إلثبات جواز املحاججة يف الدين.
مضافًا إىل أ ّن عدم استخدام بعض األدلّة أو بعض املصطلحات يف
الصدر األ ّول ال ّ
يدل عىل الحرمة ،إذ إ ّن الشبهات تط ّورت شيئًا فشيئًا،
ٍ
ري وتأث ُّ ٌر متبا َد ٌل،
وكلّام اختلط املسلمون
بأناس مختلفني ،حصل بينهام تأث ٌ
ٍ
ومناهج جديدةً.
أدوات
فالحاجة هي التي كانت متيل استخدام
َ
[[[   -تصحيح االعتقادات.71 :
[[[   -إلجام العوام. 36 - 35 :
[[[   -إحياء العلوم  ،95 :1وأنظر أيضا الخطط املقريزية .188 :4
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ث ّم إ ّن حال الكالم حال سائر العلوم اإلسالمية التي نشأت وتط ّورت
تدريج ًّيا ومبرور الزمن ،ولحقها مصطلحاتٌ وأدلّ ٌة مل تكن يف الصدر
األول ،كعلم الفقه واألصول وعلوم القرآن وما شاكل.
-4-4نهى الفقهاء األربعة عن علم الكالم:
ينقل طاش كربى زاده آراء أمئة املذاهب األربعة يف نقد علم الكالم،

فينقل عن أيب حنيفة أنّه نهى ابنه عن علم الكالم ،وكذلك يذكر تراجعه عن

علم الكالم بعدما كان مول ًعا به ،أما مالك فكان ال يجيز شهادة أهل البدع

واألهواء أي أهل الكالم ،وكان يرى الشافعي يف أهل الكالم أن يُرضبوا
بالجريد ويُطاف بهم يف العشائر والقبائل .أما أحمد فقد كان يرى أ ّن
مرض[[[.
صاحب الكالم ال يفلح ،وأ ّن املتكلّم يف قلبه
ٌ

أقول :إ ّن اإلنسان إما أن يأخذ بكالم هؤالء عن نظ ٍر واستدال ٍل أو عن
ٍ
تقليد ،فإن كان األول فهو املطلوب فقد ثبت صحة الخوض واالستدالل،

وإن كان الثاين فليس تقليد هؤالء بأوىل من تقليد غريهم م ّمن يجيز
الخوض يف علم الكالم بل يوجبه .هذا أوالً.

ٌ
محمول عىل أهل البدعة[[[ ،أو املتعصب
وثان ًيا :إ ّن نهي هؤالء السلف

يف الدين ،القارص عن تحصيل اليقني ،والقاصد إفساد عقائد املسلمني[[[،

أو إ ّن املذموم عند األمئة إما الفلسفة التي اشتبهت بالكالم ،أو كالم أهل

[[[   -مفتاح السعادة .138 - 135 :1
[[[   -تفسري الرازي . 105 :2
[[[   -رشح العقائد النسفية للتفتازاين ،19 :رشح املقاصد . 38 :1
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االعتزال ،أو كال ٌم يدخل صاحبه العجب والهوى[[[.
هذه أربع طوائف من األدلّة ذكرها خصوم الكالم يف طيات كتبهم ،وأنت

ترى انّها ال تنهض لذم علم الكالم الداعي إىل تأصيل العقائد والدفاع عنها
فضالً عن الداللة عىل تحرميه .وقد سبق لنا أن ذكرنا يف مبحث التقليد يف

أصول الدين ما يتعاضد مع هذا املحور ،حيث ا ّن نفاة علم الكالم يدعون

إىل التقليد ،وذكرنا يف مبحث رضورة علم الكالم أدلّة القائلني بوجوبه أو
رضورته ،فراجع.

[[[   -مفتاح السعادة طاش كربى زاده .143 ،139 :2

 - 15النظر واالستدالل:
إ ّن مباحث النظر واالستدالل تُع ُّد من أهم املباحث التي تط ّرق إليها أكرث

املتكلّمني ،كام أنّها تع ُّد من املباحث التمهيدية التي ت ُبحث يف مقدمات

العلم ،وأهم املحاور التي يُبحث عنها يف هذا املورد هي:
-1 -1التعريف.
-2 -2وجوب النظر وأنّه أول الواجبات.
سمعي.
-3 -3وجوب النظر عقيلٌّ أو
ٌّ
-4 -4إ ّن النظر يولّد العلم.
-5 -5حكم ترك النظر.
- -1التعريف:

اعلم أ ّن النظر لف ٌ
ٌ
مشرتك بني معانٍ مختلف ٍة :فقد يُذكر ويُراد منه النظر
ظ
بالعني ،كقولك :نظرت إىل الهالل فلم أره .وقد يُذكر ويراد منه االنتظار،
ميسة) أي انتظار .وقد يُذكر ويراد منه العطف
كقوله تعاىل( :ف َن ِظرة إىل َ َ
والرحمة ،قال تعاىل( :وال يكلمهم وال ينظر إليهم يوم القيامة) أي ال
يرحمهم .وقد يذكر ويراد به املقابلة ،تقول العرب :داري تنظر إىل دار
فالن أي تقابلها ،وقد يذكر ويراد به التفكري بالقلب ،قال الله تعاىل:
(أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت) أي أفال يتفكرون يف خلقها[[[.
[[[   -راجع رشح األصول الخمسة للقايض عبد الجبار ،19 :باختصار  .
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ث ّم إ ّن املائز بني هذه املعاين هو القرائن والشواهد الحافّة بالكالم،
ولكن املراد من النظر عند املتكلمني هو املوصل إىل العلم واملعرفة،
وهذا ما اختلفت عبائر القوم يف تعريفه.
قال الشيخ املفيد (ت413هـ)( :هو استعامل العقل يف الوصول إىل
الغائب باعتبار داللة الحارض)[[[.
وقال السيد املرتىض (ت436هـ)( :النظر وإن كان لفظه مشرتكًا بني
أمو ٍر مختلف ٍة ،والذي نريده من هذا املوضع هو الفكر ،وأحدنا يجد
يبي ما ذكرناه أ ّن كل
نفسه مفك ًرا بقلبه يف أمور الدنيا واآلخرة ،والذي ّ
إل مفك ًرا ،ف ُعلم بذلك
مف ّك ٍر يُس ّمى ناظ ًرا بقلبه ،والناظر بقلبه ال يكون ّ
أ ّن النظر يف هذا املوضع الفكر ،والفكر هو التأ ّمل لليشء املفكَّر
فيه بينه وبني غريه ،وهذه الحال متميّز ٌة من سائر أحوال الحس ،لكونه
معتق ًدا ومري ًدا)[[[.
وقال نصري الدين الطويس (ت672هـ)( :النظر هو االنتقال من أمو ٍر
حاصل ٍة يف الذهن إىل أمور مستحصل ٍة هي املقاصد ،والفكر بحسب
االصطالح كاملرادف للنظر)[[[.
(والحق أ ّن النظر عبار ٌة عن انتقال
قال ابن ميثم البحراين (ت699هـ):
ّ
الذهن من املطلوب إىل مبادئه التي يحصل منها طالبًا لها ،ث ّم منها
إىل املطلوب .وتحقيقه يف املثال املذكور( :ا ّن من كان مطلوبه العلم
[[[   -النكت.21 :
[[[   -الذخرية ،158 :ونحوه الشيخ الطويس يف االقتصاد.158 :
املحصل. 49 :
[[[   -نقد
ّ
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بأ ّن العلم ممك ٌن ،فنظره لتحصيله هو انتقال ذهنه منه إىل مقدمات
دليله املذكور بأجزائها وترتيبها املستلزم النتقال ذهنه إىل النتيجة التي
نس ّميها قبل النظر مطلوبًا ،فمجموع تلك االنتقاالت هو املس ّمى فك ًرا
ٍ
يتبي أ ّن الرتتيب املذكور من لوازم النظر ال حقيقته)[[[.
ونظ ًرا،
وحينئذ ّ
يتوصل منها
ترتيب أمو ٍر ذهني ٍة
وقال العالمة الحيل (ت726هـ)( :هو
ّ
ُ
إىل آخر)[[[.

هذه بعض األقوال املذكورة يف تعريف النظر وما تركناه أكرث ،وقد
زعم عميد الدين العبيديل (ت754هـ) أ ّن تعريف العالمة ِ
الحلِّ ّ أشمل
ٌ
شامل
ٌ
منقول عن األوائل وهو
التعريفات حيث قال( :وهذا التعريف
وشامل للصحيح والفاسد،
ٌ
للنظر يف التص ّورات والتصديقات بأرسها،
َّب ما منها ،أعنى
ومشتمل عىل العلل األربع للنظر التي ال يخلو مرك ٌ
املادية والصورية والغائية.
أما املادية فهي األمور الذهنية التي تتألّف منها الحدود والرسوم
املفيدة للتص ّور ،والرباهني املفيدة للتصديق ،وأما الصورية فهي الهيئة
كل
ترتيب بل َّ
كل
الحاصلة بالرتتيب ،وأشار إليها بذكر الرتتيب ،فإ ّن َّ
ٍ
ٍ
تأليف فهو مستلزم لحصول هيئ ٍة ،وأما الفاعلية فالرتتيب أيضً ا ّ
يدل عليه
مرتب .وأما الغائية فهي التأدي إىل أمر آخر
المتناع حصوله من غري
ٍ
الذي هو املطلوب)[[[.
[[[   -قواعد املرام ،24 :ونحوه املقداد السيوري يف اللوامع اإللهية.81 :
[[[   -مناهج اليقني.186 :
[[[   -إرشاق الالهوت.7 :
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-2 -2وجوب النظر وأنّه أول الواجبات:
اتفق املتكلّمون عىل وجوب النظر ،واختلفوا يف كونه هل هو أ ّول
الواجبات أم ال؟! أما كون النظر واج ًبا فأل ّن املعرفة متوقف ٌة عليه ،بيان
خامس لها:
ذلك :إ ّن الطرق إىل املعرفة أربع ٌة ال
َ
-1-1أن يُعلم اليشء رضور ًة لكونه مركوزًا يف العقول ،كالعلم بأ ّن
االثنني أكرثُ من الواحد.
-2-2أن يُعلم من جهة اإلدراك واملشاهدة والحس.
-3-3أن يُعلم بالخرب.
-4-4أن يُعلم بالنظر واالستدالل.
-5-5فاملعرفة بالله تعاىل وصفاته ال يحصل من الطريق األول ،أل ّن
ٌ
خالف بني
الرضوري ال يختلف العقالء فيه ،ويف العلم بالله تعاىل
العقالء ،وليس اإلدراك واملشاهدة أيضً ا ألنّه تعاىل فوق ذلك وال
حس ،والخرب أيضً ا ال يكون طريقًا ،أل ّن الخرب املوجب للعلم هو
يُ ّ
ما كان مستن ًدا إىل مشاهدة وهذا أبطلناه ،والخرب الذي ال يستند إىل
ٍ
إدراك ال يوجب العلم ،فإذا بطلت هذه الوجوه ثبت أ ّن طريق املعرفة
هو النظر واالستدالل[[[.

أما بخصوص كونه من الواجبات فقد اختلفت األقوال:
ذهب البرصيون من املعتزلة إىل أ ّن أول الواجبات هو النظر ،وتبعهم
[[[   -االقتصاد للطويس ،25 :املنقذ من التقليد للحميص .261 - 260 :1
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أبو إسحاق االسفرايني األشعري ،وذهب سائر املعتزلة إىل أنّه القصد إىل
النظر ،واختاره إمام الحرمني الجويني األشعري ،ونقل عن أيب الحسن
األشعري أ ّن أول الواجبات هو معرفة الله تعاىل ،وإليه ذهب الشيخ املفيد
أيضً ا[[[ ،كام أنّه مذهب البغداديني من املعتزلة ،وذهب أبو هاشم إىل أ ّن
ّ
الشك[[[.
أول الواجبات هو
ث ّم إ ّن الحميص الرازي (ق )7بعد أن يجعل النظر أول الواجبات ،يدلل
عليه بأ ّن الواجبات منقسم ٌة إىل عقلي ٍة وسمعي ٍة ،والسمعيات متأخرة عن
العقليات من حيث إنّه ال ميكننا العلم بصحة الرشع إلّ بعد العلم بالله
ٍ
وتروك ،فالرتوك نحو
تعاىل وتوحيده وعدله ،والعقليات تنقسم إىل أفعا ٍل
االمتناع من الظلم والكذب والعبث واملفسدة ال تر ّد عىل املدعى ألنّها
أفعال ،وكالمنا يف أ ّول فعلٍ يجب عىل املكلّف ،واألفعال نحو ر ّد
ً
ليست
ري من املكلّفني
الوديعة وقضاء الدين عليه ،وشكر املنعم ،وقد يخلو كث ٌ
من وجوب ر ّد الوديعة وقضاء الدين أما  شكر املنعم ,فإذا كان الله تعاىل
سمعي ،وهو متأخ ٌر
فهو متأخ ٌر عن معرفة الله تعاىل ،وإن كان لغريه فهو
ٌّ
عن وجوب النظر ،فثبت أ ّن النظر هو ُ
أول فعلٍ
واجب عىل املكلف[[[.
ٍ
أما الفخر الرازي (ت606هـ) فقد جعل الخالف لفظ ًّيا حيث قال( :وهو
ٌ
لفظي ،ألنّه إن كان املراد أ ّول الواجبات املقصودة بالقصد األول،
خالف
ٌّ
فال ّ
شك أنّه هو املعرفة عند من يجعلها مقدورةً ،والنظر عند من ال يجعل
[[[   -النكت يف مقدمات األصول.20 :
[[[   -راجع :أنوار امللكوت للعالمة الحيل.17 :
[[[   -راجع :املنقذ من التقليد  268 :1باختصار.
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العلم مقدو ًرا ،وإن كان املراد أول الواجبات كيف كانت فال ّ
شك أنّه
القصد)[[[.

سمعي؟!
عقيل أم
-3-3وجوب النظر ٌّ
ٌّ
سمعي ،أما العدلية :املعتزلة
ذهبت األشاعرة إىل أ ّن وجوب النظر
ٌّ
يل ،وقد نقل املحقق الطويس (ت672هـ) عن
والشيعة ،فريون أنّه عق ٌّ
القفّال الشايش من أصحاب الشافعي وكذلك بعض الفقهاء الحنفية
بالوجوب العقيل[[[.
أما الشيعة فإنّها وإن قالت بالوجوب العقيل ،غري أنّها ال تنفي داللة
السمع عىل ذلك أيضً ا ،فهذا الشيخ الطويس (ت460هـ) يستشهد ببعض
نَّ ف
اآليات القرآنية ويقول بأنّها تدل عىل وجوب النظر ،كقوله تعاىل( :إِ ِ
ف ال َّل ْيلِ َوال َّن َها ِر َليَ ٍ
خ ِت َل ِ
السَّم َو ِ
ول ْ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
اب)[[[.
خل ِْق
ض َوا ْ
َ
الَ ْل َب ِ
ات لِّ ُ ِ
َ
وكذلك قوله تعاىل( :أَف ََل يَتَدَ بَّ ُرونَ ا ْل ُق ْرآنَ ۚ َو َل ْو كَانَ ِم ْن ِعن ِد غ ْ ِ
َي ال َّل ِه َل َو َجدُ وا
ريا)[[[ ،وكذلك قوله تعاىل (فاعلم أنّه ال إله إال الله) واألمر
ِفي ِه ا ْ
خ ِت َلفًا كث ً
للوجوب[[[.

أما دليلنا عىل الوجوب العقيل فهو أ ّن معرفة الله تعاىل واجب ٌة بدليلني:
ألف :دفع الرضر املحتمل .ب :شكر املنعم.
املحصل ،59 :والعالمة الحيل يف
  املحصل ،136 :وتبعه عىل ذلك املحقق الطويس يف نقد[[[
ّ
ّ
أنوار امللكوت ،17 :واملقداد السيوري يف إرشاد الطالبني.113 :
املحصل.58 :
[[[   -نقد
ّ
[[[   -تفسري التبيان . 76 :3
[[[   -م ن . 270 :3
[[[   -النافع يوم الحرش للسيوري.11 :
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أما دفع الخوف والرضر املحتمل ،فهو أ ّن املكلّف يرى اختالف العقالء
يف إثبات الصانع ونفيه ،وأحوال املعاد والقيامة وغريها من االختالفات،
ٍ
ِّ واحد من األقوال،
فهنا يحصل له الخوف واحتامل الرضر يف اعتقاده ألي
وال طريق إىل التخلّص من ذلك إلّ النظر.
أما شكر املنعم فاإلنسان يرى كرثة النعم التي أعطاها الله تعاىل إياه،
يتحصل من دون
واجب بالفطرة والرضورة ،والشكر ال
وشكر املنعم
ّ
ٌ
معرف ٍة ،واملعرفة متوقف ٌة عىل النظر.

-4-4النظر يفيد العلم.

من املسائل الهامة التي دار الحديث حولها يف كتب الكالم ،أ ّن النظر
الصحيح هل يفيد العلم أم ال؟ ذهب املتكلّمون إىل األول ،وذهبت
السمنية واملهندسون  -فيام يخص اإللهيات   -إىل الثاين.
ث ّم إ ّن إفائدة العلم للنظر هل هي عىل سبيل التوليد أو العادة؟ ذهبت
العدلية :الشيعة واملعتزلة إىل األول ،واألشاعرة إىل الثاين.
توضيح ذلك:
ّ
الشك
إ ّن النظر الصحيح ال بد أن يفيد العلم وال يجوز أن يفيد
حا واملؤ ّدي إىل القبيح
والجهل وال الظن ،ألنّه لو أفاد ذلك لكان قبي ً
إل أن نلتزم باأل ّول.
قبيح ،فلم يبق ّ
ٌ
السمنية   -وهم قوم من حكامء الهند البوذيني   -فقد ذهبوا إىل
أما ُ
رصا.
أصل ،وأ ّن الذي يفيد العلم هو
ً
أ ّن النظر ال يفيد العلم
ّ
الحس ح ً
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ري ٍ
مفيد يف اإللهيات،
وكذلك ذهب قوم من املهندسني إىل أ ّن النظر غ ُ
وقرصوا إفادة العلم يف الرياضيات كالحساب والهندسة ال غري.
جت السمنية لدعم مدعاها بأدلّ ٍة ع ّد ٍة:
احت ّ
ألف :لو كان النظر مفي ًدا للعلم لكان العلم بكونه مفي ًدا للعلم إما
باطل فاملق َّدم
أن يكون مستفا ًدا من الرضورة أو النظر ،والتايل بقسميه ٌ
ري رضوريٍّ فأل ّن العقالء اختلفوا يف هذه املسألة ولو
مثله ،أما أنّه غ ُ
كان رضوريًّا ملا حصل االختالف ،أما أنّه ال يستفاد من النظر ألنّه يلزم
إثبات اليشء بنفسه ويلزم التسلسل أيضً ا ،وهام محاالن.
ض مبثله ،فإ ّن العلم بعدم إفادة النظر العل َم إما
الجواب :هذا معا َر ٌ
باطل فاملق َّدم
أن يكون مستفا ًدا من الرضورة أو النظر ،والتايل بقسميه ٌ
ري رضوريٍّ فأل ّن املتكلّمني وهم عقالء باعرتاف الجميع
مثله ،أ ّما أنّه غ ُ
خالفوا يف ذلك وا ّد َع ْوا إفادة النظر ،أما بطالن الثاين فألنّه يستلزم إبطال
ٍ
علم أي بكونه
اليشء بنفسه ومناقضة الدعوى ،ألنّه
حينئذ أفادنا النظر ً
غري ٍ
ْض.
مفيد للعلم .وهذا
ٌ
جواب نَق ِ ٌّ
حلٌِّّ  ،وهو أنّه يجوز أن يكون العلم بإفادة النظر
وهناك
جواب آخ ُر َ
ٌ
للعلم رضورةً ،وال نسلّم لزوم اشرتاك جميع العلامء فيه ،لجواز خفاء
اليشء من تص ّورات هذه القضية ،أل ّن الرضوريات قد تخفى لخفاء
ري قادح ٍة ،ألنّهم مكابرون.
تص ّوراتها ،كام أ ّن مخالفة السمنية غ ُ
ولو سلّمنا مدعاهم فإنّه ميكن أن يكون إفاد ُة العلم نظريًّا وال يلزم
حاصل من مق ّدمتني :إحداهام أ ّن النظر يلتجئ
ٌ
التسلسل ،وذلك أنّه
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إليه العقالء يف الوصول إىل مقاصدهم املجهولة دامئًا أو يف األكرث،
والثانية أ ّن ما يلتجئ إليه العقالء يف مقاصدهم هو مفي ٌد للعلم ،ينتج
عن ذلك أ ّن النظر يفيد العلم ،والعلم بإفادة هذا النظر للعلم رضوريٌّ 
يحصل من نفس تص ّوره فينقطع التسلسل.
ب :ومن شُ َبههم أيضً ا أ ّن النظر لو أفاد العلم لكان مفي ًدا لهم يف
التع ّرف عىل أقرب األشياء إليهم وهي النفس ،وقد وقع االختالف فيها
وتع ّددت األقوال.
الجواب :إ ّن االختالف ال ّ
يدل عىل عدم إفادة النظر للعلم بشكلٍ
ربا ّ
يدل عىل أ ّن بعض املسائل املختلَف فيها ال توصل
مطلقٍ  ،بل ّ
ٍ
إىل العلم ،بسبب االعتامد عىل رشائ َ
ومقدمات غريِ
ط فاسد ٍة أو باطل ٍة
يقيني ٍة ،أما النظر الجامع للرشائط املعتربة فيفيد العلم ال محالة.
ٌ
محال أل ّن املطلوب إن كان معلو ًما
ج :شبه ٌة أخرى لهم ،قالوا :النظر
جه النفس إليه ،ولو
ُ
لَ ِز َم
تحصيل الحاصل ،وإن كان مجهوال استحال تو ّ
فرض حصوله فكيف تعرف النفس أ ّن الحاصل هو املطلوب؟
الجواب :ميكن افرتاض قسمٍ آخ َر وهو أن يكون معلو ًما من وج ٍه
ومجهول من وج ٍه آخ َر ،فباعتبار الوجه املعلوم تكون النفس شاعر ًة به
ً
ويصح طلبها له وتعرف عند حصوله أنّه املطلوب ،وباعتبار املجهول
ّ
ال يكون تحصيل الحاصل[[[.
بعدما سلّمنا أ ّن النظر يفيد العلم ،فهل إفادته من باب العادة كام عند
بترصف واختصار  .
[[[   -راجع :إرشاق الالهوت للعبيديلّ 21 - 16 :
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األشاعرة ،أو التوليد كام عند العدلية ،أو الطبع كام عند الجاحظ؟
مستند األشاعرة عىل دعواهم ،أنّهم أسسوا قاعد ًة تقول( :ال مؤثر يف
الوجود إال الله) والعلم الحاصل بعد النظر حادثٌ وبحاج ٍة إىل مؤثِّرٍ،
فإذًا طبقًا للقاعدة ال بد أن يكون املؤثر فيه هو الله تعاىل ويكون من
ري
فعله ،ولكن مبا أنّه ال يجب يش ٌء عىل الله تعاىل فحصول العلم غ ُ
يوم ،وذلك أ ّن أفعال الله
ٌّ وعادي كطلوع الشمس َّ
واجب بل أكرثي
ٍ
كل ٍ
ٌّ
املتكررة يقال فيها أنّه فعلها بإجراء العادة ،وكل ما ال يتك ّرر أو يتك ّرر
قليل فهو خارق للعادة أو ناد ٌر ،فهذا دليلهم.
ً
أما العدلية فهم عىل خالف ذلك ويقولون بأ ّن العلم الحاصل من
واجب حصوله بعد النظر كحصول
النظر يكون عىل سبيل التوليد ،وهو
ٌ
يقل بقلّته ويكرث بكرثته ،فلوال
املعلول بعد العلّة التامة[[[ ،كام أ ّن العلم ّ
أنّه متولّ ٌد عنه ملا وجبت هذه القضية فيه ،ومبثل هذه الطريقة علمنا أ ّن
اإلصابة متولّد ٌة من الرمي ،واألمل متولّ ٌد عن الرضب[[[.

-5-5حكم ترك النظر:
إ ّن املتكلّمني بعدما أوجبوا النظر وأبطلوا التقليد يف الوصول إىل
العقيدة الصحيحة ،ش ّددوا عىل من ترك النظر ،ووصفوه بأش ّد التعابري.
فالسيد املرتىض (ت436هـ) حكم بكفر تارك النظر واملكتفي
ري
بالتقليد ،حيث يقول( :اعلم أ ّن معتقد الحق عىل سبيل التقليد غ ُ
[[[   -نقد املحصل لنصري الدين الطويس 60 :بترصف.
[[[   -املنقذ من التقليد للحميص الرازي .274 :1
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ٍ
عارف بالله تعاىل ،وال مبا أوجب عليه من املعرفة به ،فهو كاف ٌر إلضاعته
املعرفة الواجبة ،وال فرق يف إضاعته الواجب عليه من املعرفة ،بني أن
ٍ
معتقد ليش ٍء ،أو
جاهل معتق َد الحق ،وبني أن يكون شاكًّا غري
ً
يكون
حاصل
ٌ
بني أن يكون مقلّ ًدا ،أل ّن خروجه من املعرفة عىل الوجو ِه كلِّها
يف إطاعته لها ثابتة ،وهو كاف ٌر أل ّن االخالل مبعرفة الله ومعرفة من
إل كف ًرا[[[.
يجب العلم به ال يكون ّ
هذا الحكم الشديد قد ت ّم تعديله نو ًعا ما عىل يد املحقق الحيل
ّ
الشك يف
(ت676هـ) حيث جعل امل ُِخ َّل بالنظر عاص ًيا ،وإذا قدح

عقيدته وأزالها فهو كافر ،كام انّه اكتفى من املعرفة بأوائل األدلّة وقدر
يناله كل مبتىل بالتكليف يف الزمان اليسري بحيث ال يسبّب يف تعطيل
املصالح الدنيوية[[[.
أقل ش ّدةً،
وعندما نع ّرج عىل الكراجيك (ت449هـ) نرى أ ّن الصور َة عنده ُّ
حيث إنّه يحكم باستحقاق العقاب ملن ترك النظر واقترص عىل التقليد،
ولكن مع هذا فإنّه إن كان مقلِّ ًدا للمحق نرجو له العفو ،وال نرجوه ملن
قلّد املبطل ،كام أ ّن الكراجيك يحكم عىل املقرص الضعيف الذي ليس
له استنبا ٌ
متسكه بالجملة بظاهر ما عليه املسلمون[[[.
ط
صحيح ،بكفاية ّ
ٌ
والحق لزوم الفصل بني العلامء وعا ّمة الناس ،حيث إ ّن الله تعاىل يكتفي
من العامة وضَ َعفَة الناس مبا ال يكتفي به من الخاصة ،كام نعتقد بأ ّن الله
[[[   -رسائل املرتىض . 316 :2
[[[   -الرسائل التسع.292 :
[[[   -كنز الفوائد  ،218 :1وتبعه الديلمي يف إعالم الدين.38 :
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للحق عنوانًا وأنّه تعاىل يكشف ذلك لكل ٍ
أحد يك ال يكون
تعاىل جعل
ّ
له حج ٌة أمام الله تعاىل ،فمن رأى الحق وأنكره معاند ًة واكتفى بالتقليد أو
ري معفوٍّ عنه.
استمر عىل ضالله ،فهو غ ُ
كام يجب الفصل بحسب الزمن أيضً ا ،فالزمن الذي تكرث فيه الشبهات،
ويستخدم الخصوم شتّى أنواع وسائل التضليل ومتويه الحق وتشويه
الصورة ،يختلف حكمه عن الزمن الذي ال تكون فيه هذه الشبهات أو
مل تكرث ،ونحن نرى يف زماننا اليوم عىل الرغم من تن ّوع أدوات التواصل
أي معلومة من
االجتامعي ج ّراء الثورة املعلوماتية ،وإمكان الوصول إىل ّ
خالل النت ،غري أنّنا نواجه بالوقت نفسه عوملة الشبهات ومتويه الحق
من قبل رؤوس األموال وأروقة االستخبارات العاملية مبا تُ يل عليهم
مصالحهم الخاصة ،فال ميكن تعميم الفتاوى القاسية والحكم بالتكفري
والخلود يف النار للمخالف عقديًّا ،إلّ إذا وصله الحق وكابر وعاند ،وهذا
ال يعني القول بالتعددية الدينية وأ ّن الجميع عىل الحق كام ال يخفى ،بل
رسع يف الحكم وإرجاء األمر إىل الله تعاىل.
هو التوقّف عن الت ّ
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-2-26أصول الدين ،أبو اليرس محمد الربذوي (ت493هـ) ،املكتبة األزهرية 2003م تحقيق د.
هانز بيرت لنس.
-2-27إشارات املرام من عبارات اإلمام ،كامل الدين أحمد البيايض الحنفي (ت1097هـ)،
املكتبة األزهرية 2019م تحقيق يوسف عبد الرازق.
-2-28فلسفة املتكلمني ،هاري أ .ولفسون ،املركز القومي للرتجمة2009 ،م ط 2ترجمة
مصطفى لبيب عبد الغني.
-2-29علم الكالم واملجتمع ،جوزيف فان آس ،منشورات الجمل 2008م ترجمة ساملة صالح.
-3-30بدايات الفكر اإلسالمي األنساق واألبعاد ،جوزيف فان آس ،منشورات الفنك 2000م
ترجمة عبد املجيد الصغري.
-3-31رسائل الجاحظ ،عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ) ،دار ومكتبة الهالل ،تحقيق د .عيل
بو ملحم.
-3-32املرجع يف علم الكالم ،مجموعة مؤلفني ،تحرير زابينه شميتكه ،ترجمة أسامة شفيع
السيد ،مركز مناء 2018م.
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-3-33تط ّور الدولة والفقه والكالم يف اإلسالم ،دانكن بالك ماكدونالد (ت1943م) مركز مناء

 ،2018ترجمة محمد سعد كامل.

-3-34فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،أبو حامد الغزايل (ت505هـ) ،دار كريانيس 2014م
تحقيق اسعد جمعة.
-3-35تلخيص األدلّة لقواعد التوحيد ،أبو إسحاق الصفّار البخاري (ت534هـ) ،املكتبة
األزهرية 2012م تحقيق د .عبد الله محمد عبد الله إسامعيل.
-3-36دُرة التاج ،قطب الدين الشريازي (ت710هـ) منشورات حكمت 1427ه تحقيق سيد
محمد مشكوة.
-3-37إرشاد الطالبني إىل نهج املسرتشدين ،املقداد السيوري (ت826هـ) ،مكتبة املرعيش
1433ه ،تحقيق السيد مهدي الرجايئ.
-3-38مجيل مرآة املنجي ،محمد بن عيل بن أيب جمهور اإلحسايئ (ق ،)10جمعية ابن أيب
جمهور اإلحسايئ1434ه ،تحقيق رضا يحيى بور فارمد.
-3-39رشح الباب الحادي عرش ،محمد بن عيل بن أيب جمهور اإلحسايئ (ق ،)10جمعية ابن
أيب جمهور اإلحسايئ1435ه ،تحقيق رضا يحيى بور فارمد.
-4-40رسائل السيد املرتىض علم الهدى عيل بن الحسني (ت436هـ) ،دار القرآن الكريم،
تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي الرجايئ.
-4-41كشّ اف اصطالحات الفنون والعلوم ،محمد عيل التهانوي (ق ،)12مكتبة لبنان ،نارشون
1996م ،تحقيق عيل دحروج.
-4-42إحياء علوم الدين ،أبو حامد الغزايل (ت505هـ) ،دار املعرفة بريوت.
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-4-43أصول الكايف ،محمد بن يعقوب الكليني (ت328هـ) ،نسخة مكتبة أهل البيت
االلكرتونية.
-4-44متهي ٌد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ،مصطفى عبد الرازق (ت1947م) ،املكتبة اإلسكندرية
 2011تحقيق محمد حلمي عبد الوهاب.

-4-45معجم طبقات املتكلمني ،إعداد اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق (عليه
السالم) ،تقديم وإرشاف الشيخ جعفر السبحاين1424 ،ه.
-4-46اليواقيت والجواهر يف بيان عقائد األكابر ،عبد الوهاب الشعراين (ت973هـ) دار الكتب
العلمية  ،2012تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد عيل.
-4-47األرسار الخفية يف العلوم العقلية ،العالمة الحيل الحسن بن يوسف (ت726هـ) بوستان
كتاب 1430ه.
-4-48غاية املرام يف علم الكالم ،سيف الدين اآلمدي (ت631هـ) وزارة األوقاف مرص 2012م
تحقيق حسن الشافعي.
 -4-49اإلشارة يف أصول الكالم ،فخر الدين الرازي (ت606هـ) مركز نور العلوم2007 ،م
تحقيق محمد العايدي و ربيع العايدي.
-5-50تهذيب األصول ،روح الله الخميني (ت1989م) ،مطبعة مؤسسة العروج ط1423 ،1ه،
تقرير الشيح جعفر سبحاين.
-5-51مناهج األصول إىل علم األصول ،روح الله الخميني (ت1989م) ،مطبعة العروج1415 ،ه .
-5-52الكالم اإلسالمي املعارص ،عبد الحسني خرسوﭘناه  ،ط1438 1ه ،املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيجية.
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-5-53أبكار األفكار يف أصول الدين ،سيف الدين اآلمدي (ت631هـ) ،دار الكتب والوثائق
القومية مرص  2012تحقيق د .أحمد محمد املهدي.
-5-54املعارف يف رشح الصحائف ،محمد بن أرشف السمرقندي (ت بعد 690هـ) ،املكتبة
األزهرية ،تحقيق عبد الله اسامعيل.
-5-55املستصفى من علم األصول ،أبو حامد الغزايل (ت505هـ) تحقيق د .ناجي السويد.
-5-56مجموعة آثار أستاد شهيد مطهري ،نرش صدرا 1434ه.
-5-57تجريد املنطق ،نصري الدين الطويس (ت672هـ) ،ط1408 1ه ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
-5-58الحدود والحقائق يف رشح ألفاظ املصطلحة بني املتكلمني اإلمامية ،القايض أرشف
الدين صاعد الربيدي اآليب(ق ،)6مطبوعات مكتبة ديوان آل الخاليص ،تحقيق حسني عيل
محفوظ.
-5-59الحدود والحقائق ،عيل بن الحسني املرتىض (ت436هـ) تحقيق محمد تقي دانش

كتب كالمي ٍة يف ذكرى ألفية الشيخ الطويس.
بزوه ،مطبوع مع أربع ِة ٍ

-6-60التبيان يف تفسري القرآن ،محمد بن الحسن الطويس (ت460هـ) ،نسخة مكتبة أهل البيت
(عليه السالم) اإللكرتونية.
-6-61االقتصاد يف ما يتعلّق باالعتقاد محمد بن الحسن الطويس (ت460هـ) ،دار األضواء
1406ه .
-6-62نهاية الحكمة ،محمد حسني الطباطبايئ ،مؤسسة النرش اإلسالمي 1434ه ،تحقيق الشيخ
عباس الزارعي السبزواري.
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-6-63أوائل املقاالت ،محمد بن محمد بن النعامن املفيد (ت413هـ)1431  ،ه منشورات الهدى.
-6-64علم اليقني يف أصول الدين ،محمد بن املرتىض املعروف بالفيض الكاشاين
(ت1091هـ) انتشارات بيدار 1426ه محسن بيدارفر.
-6-65املحجة البيضاء يف تهذيب األحياء ،محمد بن املرتىض الفيض الكاشاين (ت1091هـ)
دفرت نرش إسالمي ،تحقيق عيل أكرب الغفاري.
محصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من الحكامء واملتكلمني ،محمد بن عمر الفخر
-6-66
ّ
الرازي (ت606هـ) ،املكتبة األزهرية 1411ه ،تحقيق د .حسني أتاي.

املحصل ،نصري الدين الطويس (672هـ) دار األضواء1405 ،ه  .
-6-67تلخيض
ّ
-6-68الذريعة إىل أصول الرشيعة ،عيل بن الحسني املرتىض(ت436هـ) ،دار التوحيد ،تحقيق
السيد عبد الكريم املوسوي وآخرون.
-6-69العدّة يف أصول الفقه ،محمد بن الحسن الطويس (ت460هـ) 1432 ،بوستان كتاب،
تحقيق محمد رضا األنصاري القمي.
-7-70قوانني األصول ،أبو القاسم بن محمد حسن القمي (ت1231هـ) املكتبة اإلسالمية
1378ه.
-7-71أساس التقديس ،محمد بن عمر الفخر الرازي (ت606هـ) املكتبة األزهرية2011 ،م
تحقيق عبد الله محمد عبد الله.
-7-72األصول األصيلة ،محمد حسن الفيض الكاشاين (ت1091هـ) نرش املؤمتر العاملي
للفيض الكاشاين ،تحقيق السيد أبو القاسم النقيبي.
-7-73كفاية األصول ،محمد كاظم الخراساين (ت1329هـ).
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-7-74امليزان يف تفسري القرآن ،محمد حسني الطباطبايئ (ت1402هـ) ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
-7-75الجوهر النضيد رشح منطق التجريد ،الحسن بن يوسف املطّهر الحيل (ت726هـ)
منشورات بيدار 1431ه.
-7-76من العقيدة إىل الثورة ،حسن حنفي ،املركز الثقايف العريب 1988م.
-7-77داللة الحائرين ،موىس بن ميمون (ت600هـ) منشورات الجمل2011م حسني أتاي.
-7-78نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،عيل سامي النشار (ت1980م) ،دار السالم 2013م.
-7-79فرائد األصول ،الشيخ مرتىض األنصاري (ت1281هـ) مطبعة إسامعيليان 1383ش.
-8-80مصباح األصول ،السيد أبو القاسم الخويئ ،تقرير السيد محمد البهسوي1422 ،ه
مؤسسة نرش الفقاهة.
-8-81املنقذ من التقليد ،سديد الدين محمود الحميص الرازي (ق )7منشورات جامعة
املدرسني 1414ه.
-8-82الرسالة السعدية ،الحسن بن يوسف املطهر الحيل (ت726هـ) مكتبة السيد املرعيش
1410ه تحقيق عبد الحسني البقال.
-8-83التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكني ،أبو املظفر االسفرايني
(ت471هـ) ،املكتبة األزهرية 2017م ،تحقيق محمد زاهد الكوثري.
-8-84املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،القايض عبد الجبار املعتزيل (ت415هـ) دار الكتب
العلمية 2012م تحقيق خرض محمد نبها.
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-8-85رشح األصول الخمسة ،القايض عبد الجبار املعتزيل (ت415هـ) دار إحياء الرتاث
العريب2012 ،م.
-8-86تبرصة األدلّة يف أصول الدين ،ميمون النسفي (508هـ) املكتبة األزهرية ،2011 ،تحقيق
محمد األنور حامد عيىس.
-8-87مجمع البيان يف تفسري القرآن ،الطربيس (ق )6نسخة مكتبة أهل البيت ()%
اإللكرتونية.
-8-88أعالم الدين يف صفات املؤمنني ،الحسن الديلمي (ق )8نسخة مكتبة أهل البيت()%
اإللكرتونية.
-8-89مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ،طاش كربى زاده (ت968هـ) دار
الكتب العلمية 2002م.
-9-90العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،غولدتسهري (ت1921م) منشورات الجمل 2009م ترجمة
محمد يوسف موىس.
-9-91تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،دار املرشق 2000م.
-9-92الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة ،ابن رشد ،تقديم وتعليق محمد عابد الجابري،
مركز دراسات الوحدة العربية 2007م.
-9-93تكوين العقل العريب ،محمد عابد الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية2011 ،م.
-9-94املدخل إىل دراسة علم الكالم ،حسن الشافعي ،مكتبة وهبة 2013م.
-9-95الفهرست ،ابن النديم محمد بن إسحاق (380هـ) الهيأة املرصية العامة 2011م ،تحقيق
محمد عوين ،إميان السعيد.
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-9-96رجال النجايش ،أحمد بن عيل النجايش ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
1365ش.
-9-97نهاية اإلقدام يف علم الكالم ،محمد بن عبد الكريم الشهرستاين
(ت548هـ) ،مكتبة زهران ،تحقيق الفرد جيوم.
-9-98موسوعة الصوفية ،الحسيني معدّي ،كنوز للنرش والتوزيع2013 ،م.
-9-99جامع األرسار ومنبع األنوار ،السيد حيدر اآلميل (ق ،)8دار املحجة
البيضاء2007 ،م.
-1 -100تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ،دي بور (ت1942م) ترجمة محمد ابو ريده،
الهيأة املرصية 2010م.
-1 -101الحضارة اإلسالمية ومدى تأث ّرها باملؤثرات األجنبية ،فون كرمير (1889م)
دار الفكر العريب ،تعريب مصطفى طه بدر.
-1 -102ذم الكالم ،عبد الله األنصاري الهروي (ت481هـ) ،دار الفكر اللبناين
1994م.
-1 -103صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري (261هـ) تحقيق
محمد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية.
-1 -104إلجام العوام عن علم الكالم ،أبو حامد الغزايل (ت505هـ) املكتبة
األزهرية 1418ه.
-1 -105صحيح اعتقادات اإلمامية ،محمد بن محمد بن النعامن املفيد (ت413هـ)
منشورات الهدى.
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-1 -106الخطط املقريزية ،أحمد بن عيل املقريزي (845هـ) دار الكتب العلمية
1418ه ،تحقيق خليل املنصور.
-1 -107النكت يف مقدمات األصول ،محمد بن محمد بن النعامن املفيد
(ت413هـ) منشورات الهدى.
-1 -108مناهج اليقني يف أصول الدين ،الحسن بن يوسف املطهر الحيل
(ت726هـ) بوستان كتاب .1432
-1 -109إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت ،عميد الدين عبد املطلب العبيديل
(ت754هـ) مركز نرش مرياث مكتوب 1381ش ،عيل أكرب ضيايئ.
-1 -110أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،الحسن بن يوسف بن املطهر الحيل
(726هـ) ،دار املحجة البيضاء2011 ،م.
-1 -111الرسائل التسع ،املحقق الحيل.
-1 -112كنز الفوائد ،الكراجيك.

