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 .مفهوم التجديد: أوال

التجديد لغة من جدد يجدد تجديدا، وفي الصحاح للجوهري جدده صيره  :ـ التجديد في اللغة1

جديدا وفي لسان العرب جدده واستجده أي؛ صيره جديدا، والجدة نقيض البلى، ويأتي الجديد 

بمعنى الذي ال عهد لك به، واللفظ هنا دال على شيء سابق يكون موضوع التجديد وليس 

 .أمرا إبداعيا، أو ابتداعيا

إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة عام لهذه األمة من :" ورد في الحديثومنه ما 

 ".يجدد لها أمر دينها

أحدهما بمعنى القطع : وتذهب المعاجم اللغوية إلى حصر داللة التجديد في معنيين أساسيين

ه، تجدد الضرع إذا ذهب لبنه، وجد الشيء يجده جدا قطع: وهو المعنى األصلي للكلمة، يقال

 .وحيل جديد أي مقطوع

ضد البلى يقال جد الثوب والشيء يجد بالكسر صار جديدا وأجده وجدده واستجده : والثاني

جد الوضوء والعهد، والجدة بالكسر مصدر جديد وهي نقيض :أي صيره جديدا، ومثل ذلك 

الموت البلى، واألجدّان والجديدان الليل والنهار، والجديد ما ال عهد لك به، ولذلك وصف 

 .بالجديد

ومن الجدة التجديد على وزن تفعيل فيه طلب واستدعاء؛ إذ التاء للطلب فيكون تجديد الشيء 

 .يعني كلب جدته بالسعي والتوسل إلى ما يجعله جديا

 :وبهذا فالتجديد يؤول إلى ثالثة معان أساسية هي

 .ـ أن الشيء المجدد كان موجودا وللناس به عهد1

 .طرأ عليه ما غيره وأباله وصار قديماـ أن هذا الشيء قد 2

 .ـ أن الشيء قد أعيد إلى حالته األولى قبل ان يبلى ويخلق3

 :أما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة التجديد في ثمانية مواضع منها

 (5/ الرعد" )وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد:" قوله تعالى

 (15/ق" )الخلق األول بل هم في لبس من خلق جديدأعيينا ب:" قوله تعالى

 (11/فاطر" )إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد:" قوله تعالى

إن هللا يبعث لهذه األمة على :" وفي السنة النبوية وردت كلمة التجديد في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 "ارأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينه
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الحديث ان التجديد من خصائص الدين اإلسالمي باعتباره آخر الرساالت ومما يفيده هذا 

السماوية؛ فالتجديد هو العمل الذي يؤكد استمرارية هذه الهداية اإللهية للناس وصالحية 

رسالة اإلسالم لكل زمان ومكان، كما يفيد تدخل العناية اإللهية وأنها هي التي تتولى هذه 

العمل التجديدي الذي يتواله مجددون يقيضهم هللا سبحانه األمة بالرحمة فينهض أناس ب

 ..وتعالى  للقيام بعملية التجديد

ألنه سبحانه وتعالى لما جعل :" وهذه المعاني ذكرها المناوي في شرحه للحديث إذ قال

المصطفى خاتمة األنبياء والرسل وكانت حوادث األيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام 

لى يوم التناد، ولم تف ظواهر النصوص ببيانها البد من طريق واف بشأنها الدين  الزمة إ

اقتضت حكمة الملك العالم ظهور علم من العالم غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث إجراء 

 "لهذه األمة مع علمائها مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم

التجديد يعني :" هذا الحديثجاء في عون المعبود في شرحه على  :ــ التجديد في االصطالح2

ولما كان التجديد في علم " إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة واألمر بمقتضاها

التجديد ليس معناه التغيير لهذه األصول وال تجاوز أي منها :" الكالم يعرفه دمحم عمارة بقوله

رية ـ وهي غير االبتداع ـ عن وإنما معناه ـ أحيانا ـ إزالة الطوارئ واالنحرافات والبدع الفك

 "هذه األصول لتعود إلى حقائقها وفاعليتها

معناه في أحيان أخرى االستفادة من منجزات العقل اإلنساني في العلم الكوني :" وقال أيضا

 ".وفي الفلسفة إلقامة البراهين العقلية الجديدة على صدق هذه األصول

 يدوعليه يتحدد لنا التعريف بعلم الكالم الجد

لقد اعتبر علم الكالم الجديد على أنه ليس بالعلم الجديد؛ إذ هو ليس إال علم الكالم القديم 

ألن التجديد ظاهرة قديمة في علم الكالم إذ عرف عدة محطات . متجددا في جانب من جوانبه

 :تجديدية على النحو الذي أشار إليه الدكتور دمحم عابد الجابري وهي

وهي اللحظة التأسيسية األولى لعلم الكالم هند المسلمين وارتبطت ـ لحظة واصل بن عطاء، 

 .بتأسيس أول فرقة كالمية وهي المعتزلة

وهي اللحظة التجديدية األولى داخل المذهب االعتزالي وفيها . ـ لحظه أبي الهذيل العالف

 صار المتكلمون يناقشون دقيق الكالم بعدما كانوا يناقشون جليله

وهي محطة تجديدة مهمة تم فيها تأسيس علم الكالم داخل . األشعري ـ لحطة أبي الحسن

 الدائرة السنية
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وهو من متأخري األشاعرة كانت له إسهامات تجديدة داخل المذهب . ـ لحظة اإلمام الرازي

 .األشعري

 . وإذا كان هذا التحول متحققا في التاريخ فهذا دليل على أن علم الكالم كان دائما في تجدد

ك من ذهب إلى أن الكالم الجديد علم مستحدث ال صلة له بالقديم إال االشتراك في وهنا 

 .اللفظ

بما أن العملية التجديدية تعد نوعا من االجتهاد طرح حكم التجديد غي علم الكالم  :حكمه

االجتهاد في أصول الدين فإنه لن يمثل مشكلة وال محظورا وال عقبة أمام العقل المسلم :" فقيل

 :بناء على ما تقدم يمكن اإلشارة إلى المالحظات التالية".حن حددنا نطاق هذا االجتهادإذا ن

ـــــ يذهب بعض المفكرين إلى أن مفهوم التجديد مفهوم من الصعب ضبطه في لحظة معينة 

لكونه مرتبط بسيرورة الزمن وتحوالت األحداث  ولذلك ال يمكن ضبط التجديد في لحظة 

إن حركة تطور أي علم من العلوم من البطء :" ل مصطفى ملكيانيقو. تاريخية معينىة

والالمحسوسية بحيث ال يستطيع احد الزعم أن العلم الفالني كان قبل التاريخ الفالني قديما 

"وغدا بعده جديدا
1
 

ـــــ يالحظ على الفعل التجديدي أنه نال حظا وافرا من اهتمام الشيعة ولذا يقول مصطفى 

كالم الجديد ال يوجد إال عند المسلمين خاصة اإليرانيين منهمال" ملكيان بأن 
2
 

ـــــ  ارتبط التجديد في علم الكال بالشبهات التي أثارها العلم الحديث حول الدين خاصة الدين 

المسيحي ثم عممت الشبهات بحكم ان الرؤية العلمية ترى أن الدين هو الدين ولم تفرق بين 

 ما نطلق عليه اليوم  في إيران اسم الكالم الجديد هو بالضبط" ديانة وأخرى ولذا قال ملكيان

اإللهيات المسيحية الجديدة مع قليل من الجرح والتعديل الرامي إلى مطابقتها مع العقيدة 

"اإلسالمية
3
. 

 .مبررات التجديد: ثانيا

ها مبررات واقعية وتاريخية تقضي لتراكمت العديد من األسباب والعوامل التي شكلت بتكام 

الدرس الكالمي إلى هذه  بضرورة التجديد في علم الكالم، وقد أشار المهتمون بتجديد

 :ها فيما يليحاولوا حصرالمبررات و

                                                           
علم الكالم الجديد، : مابعد به علم الكالم الجديد، حوار ضمن كتاب جماعي بعنوان: ـ مصطفى ملكيان1

دراسات فلسفة الدين، بغداد،  ، مركزجدل العلم والدين، إعداد وتحرير عبد الجبار الرفاعي مدخل لدراسة
 .754، (م6112) 1ط
 .754ـ  المرجع نفسه، ص 2

 .754ـ المرجع نفسه، ص 3
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: وهو عامل أحسب أول من أشار إليه شبلي النعماني في كتابه :ـ قصور التراث الكالمي1

ففي رجوعه إلى علم الكالم القديم ومحاولة بيان أهميته من عدم أهميته " علم الكالم الجديد"

الكالم بلغ عمره إثنى عشر قرنا لكنه لم يصل إلى  على الرغم من أن علم:" يقول النعماني

"مرتبة الكمال بعد
4

ويعدد شبلي النعماني األسباب التي جعلت من علم الكالم القديم ناقصا أو . 

ومن   ،قاصرا عن مواكبة الشبهات الجديدة واحتوائها والرد عليها أو التعاطي معها بشكل عام

 :هذه األسباب التي جعلته قاصرا

أي السلطة السياسية التي لم تؤسس لمناخ حرية الفكر والنظر، ويذكر  :ود السياسةأ ـ قي

شبلي النعماني أن العهد العباسي امتاز بشيء من الحرية التي يمدح عليها ولكنها لم تكن كافية 

ويذكر رد فعل الفقهاء والمحدثين ورد فعل  العامة وموقفهم من علم الكالم عموما، وكيف 

لبية عملت على خنق مناخ الحرية وحالت دون الجرأة على الخوض في علم أنها مواقف س

الكالم باستثناء المعتزلة الذين لم يكونوا وعاظا
5

، وهذا الرأي الذي ذهب إليه شبلي النعماني 

هو ما نجده عند بعض المفكرين المعاصرين الذين اشتغلوا بنقد وتقييم التراث مثل دمحم عابد 

لى التراث اإلسالمي عموما بأنه لف في بطانة إيدولوجية، ويقصد الجابري الذي يحكم ع

بذلك اإليدولوجبا السياسية
6
 

وكثيرا ما يشار إلى المأمون الذي فتح الباب أمام المعتزلة، ونظام الملك فيما بعد حينما فتح 

الباب أمام األشاعرة، فبعد عودة اإلمام الجويني من الحرمين وجد نظام الملك السلجوقي 

بنى :" صل إلى السلطة وعمل على إرجاع األشاعرة الذين كانوا قد غادروا ديارهم فـ و

مدرسة ببغداد، ومدرسة ببلخ، ومدرسة بتيسابور ومدرسة بهراة، ومدرية بأصبهان، 

"ومدرسة بالبصرة، ومدرسة بمرو، ومدرسة بآهل طبرستان، ومدرسة بالموصل
7

، وهنا 

لجويني لوضع كتاب يعتمد في تدرسي العقيدة ويكون تجدر اإلشارة إلى أنه دعي اإلمام ا

والنظامية نسبة للوزير نظام " العقيدة النظامية" بمثابة مقرر مدرسي فوضع اإلمام كتاب 

. الملك صاحب المشروع المذهبي الجديد الذي يهدف إلى ترسيم األشعرية في مجال العقائد

سيم الموحدين لألشعرية مذهبا وعلى غرار ذلك كان األمر في المغرب اإلسالمي من تر

رسميا للدولة، وصدرت مراسيم باعتناق األشعرية؛ فقد جاء في بعض رسائل عبد المؤمن بن 

ويؤمر طلبة الحضر ومن في معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعهدها على سبيل :" علي

وحفظها وتفهمها  ةالمرشدالتفهم والتنبه والتبصر، ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة 

                                                           
السباعي دمحم : ترجمة وتقديم جالل السعيد الحفناوي، مراجعة علم الكالم الجديد، : ـ شبلي النعماني4

 .176ص ( م6116)السباعي، المركز القومي للترجمة ، القاهرة 
 .171ـ 176علم الكالم الجديد، ص : ـ شبلي النعماني5
 ، التراث والجداثة.ابريـ دمحم عابد الج6
 .الكبرىطبقات الشافعية : ـ تاج الدين السبكي7
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"وأشمل في هذا االلتزام الرجال والنساء واألحرار والعبيد، وكل من توجه عليه التكليف
8

أو  

ما إلى ذلك من محطات في تاريخ علم الكالم تؤكد ارتباطه بالسياسة التي ابتعدت به عن 

 طابعه المعرفي

والء سياسيا وإقصاء  من المفكرين المعاصرين أيضا الذي رأوا في سيادة المدرسة السنية

 مذهبيا للمخالف دمحم أركون في كتابته المختلفة

وهذه مسألة أشار إليها شبلي النعماني إذ يفهم من كالمه  :ب ـ طبيعة تصور علم الكالم القديم

أن علم الكالم القديم لم تفرد له مصنفات كافية ألن تجعل منه علما ينهض بالمهمة المنوطة به 

إحداهما إثبات العقائد اإلسالمية، واألخرى : اني في مهمتين أساسيتينوالتي حصرها النعم

الرد على فلسفة المالحدة والمذاهب األخرى
9

ال يوجد اآلن مؤلف واحد من :" ، ثم يقول

مؤلفات علم الكالم عند القدماء وإن كان يذكر نتفا متفرقة من أقوال القدماء في التفسير الكبير 

ل والنحل، ويجب جمع هذه األقوال وفحصها ودراستها ألنه يرد فيها ، والكتب الكالمية والمل

"أهم مسائل علم الكالم
10

، وهذا كالم يفهم منه أن علم الكالم لم تخصص له المدونات كما 

خصصت للفقه مثال ولعل ما جعل شبلي النعماني يقول هذا الكالم أن زمنه لم يعرف حركة 

قيق وهو ما أنعش حركة البحث في التراث؛ تلك الحركة الطباعة التي أدت إلى االهتمام بالتح

 .التي مكنتنا من المصادر الكالمية األساسية التي هي بين أيدينا اليوم

وهذا مأخذ سلبي يؤاخذه النعماني على القدامي حينما ركزوا على : ج ـ مراعاة ذوق العامة

هل الحقيقة سلكوا هذا كان من بين المتأخرين أناس من أ:" مطلب العامة يقول النعماني

المسلك فكانوا يؤلفون الكتب الدراسية وفقا للذوق العام وكانوا يظهرون معتقداتهم وأفكارهم 

"في كتب أخرى، وكانوا يؤكدون على عدم إظهارها للعوام
11

، قد يؤيد ما استند إليه شبلي 

لعوام ومنها ما النعماني قول الغزالي الذي ذكر فيه أن من كتبه ما هو ألجل حراسة عقيدة ا

هذا العلم شرحناه على طبقتين سمينا الطبقة القريبة منها الرسالة :" يقول الغزالي.  لغير ذلك

القدسية، والطبقة التي فوقها االقتصاد في االعتقاد ومقصود رسالة هذا العلم حراسة عقيدة 

يتعلق الكتاب  العوام عن تشويش المبتدعة، وال يكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق وبجنسه

الذي صنفناه في تهافت الفالسفة والذي أوردنا في الرد على الباطنية في الكتاب الملقب 

                                                           
م، 1445المهدي ابن تومرت، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت : عبد المجيد النجار  ـ  نقال عن8

 .717ص
 .77ـ المصدر نفسه ، ص9

 .144ـ المصدر نفسه، ص  10
 .144علم الكالم الجديد، ص: ـ شبلي النعماني11
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بالمستظهري وفي كتاب حجة الحق وقاصم الباطنية وكتاب المفصل للخالف في أصول 

"الدين
12
. 

لو أنني كشفت الحقائق األصلية أمام الناس فإن :" ويصرح الغزالي في موضع آخر قائال

"هامهم لن تستوعبها، وتلحق بهم األضرار، وربما يعتقد المرء أن هذه هي حالة العوامأف
13

 ،

يتجلى من هنا :" وهذا الوضع الذي كان يراعى فيه ذوق العامة يقول عنه شبلي النعماني

"بوضوح أن إظهار الحقائق األصلية تغضب الجمهور
14

، ولعل هذا أحد المثالب التي جعلت 

 .بقصور التراث الكالميالنعماني يحكم 

كما أن المواقف المناهضة لعلم الكالم في القديم كرست النزرة السلبية لهذا العلم ما تزال لها 

تجليات حتى في هذا الزمان فكثيرا ما كانت الكتابات القديمة تنقل لنا موقف اإلمام مالك مثال 

حينما سئل عن مفهوم االستواء فقال بأنه بدعة
15

من طلب الدين : ا أنه قال، وأثر عنه أيض

بالكالم فقد تزندق
16

كما حفظ لنا مؤرخو علم الكالم موقف اإلمام الشافعي الشهير الذي . 

مازال يردد إلى اليوم وهو في شكل فتوى يستند إليها الرافضون لعلم الكالم حتى في زماننا 

العشائر  حكمي في أصحاب الكالم أن يضربوا بالجريد و يطاف بهم في:" هذا وهي قوله

"هذا جزاء من ترك السنة وأخذ بالكالم: والقبائل ويقال
17

، والموقف نفسه نجده عند اإلمام 

ال يفلح صاحب كالم أبدا، وال ترى أحدا ينظر في كالم إال في قلبه :" أحمد حيث يقول

"مرض
18
. 

مين إن هذه المواقف الفقهية من علم الكالم تاريخيا كان لها تأثيرها في تصور عامة المسل

وتداعت هذه المواقف المناهضة لعلم الكالم بعد األئمة المذكورين ووضعت في ذلك 

صون المنطق والكالم عن للحافظ الهروي، وفي وقت الحق  ذم الكالمالمصنفات على شاكلة 

وهذه . إلجام العوام عن علم الكالموكتب الغزالي . لإلمام السيوطي  فن المنطق والكالم

 .لها تأثيرها السلبي على علم الكالم القديم المواقف وغيرها كان

وفلسفة اليونان فلسفة قديمة في إشكالياتها في مبانيها وفي  :د ـ التأثر بالفلسفة اليونانية

أدواتها التحليلية، وعليه فعلم الكالم تقادم بحكم تقادم هذه الفلسفة التي تأثر بها، وقد تأثر بها 

على حد سواء، أما الموضوع فقد شكل موضوع على مستوى الموضوع ومستوى المنهج 

                                                           
 .61، ص(م6117) 1، اعتناء دمحم عبد السالم شاهين،  دار الكتب العلمية، طجواهر القرآن:: ـ الغزالي12
 :ـ الغزالي13
 .141علم الكالم الجديد، ص: ـ شبلي النعماني14
 .162، ص 1، ج(م1414)نقال عن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، القاهرة  ـ اإلمام مالك15
 .42نقال عن السيوطي ، صون المنذق والكالم عن فن المنطق والكالم، ص  ـ اإلمام مالك16
نقال عن طاش كبري واده، مفتاح السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، طبعة حيدر : الشافعيـ اإلمام 17

 .62، ص6آباد، ج
 .62، ص 6نقال عن مفتاح السعادة، ج: ـ اإلمام أحمد18
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األلوهية مثال أحد مسائلها األساسية، وهو الموضوع الرئيس في العقيدة ولذا كانت شبهات 

الفلسفة اليونانية وطبيعة نظرتها لأللوهية أحد األسباب التي جعلت اإلمام الغزالي مثال يحكم 

وقال بكفر الفالسفة في المسائل " سفةتهافت الفال" بتهافت الفالسفة وكتب في ذلك كتابه 

علم هللا بالكليات دون الجزئيات، كما أنه من مواضيعها موضوع الوجود ومبحث : الثالثة

الوجود مبحث عقدي أيضا وقد ذهبت الفلسفة اليونانية إلى القول بقدم العالم في حين أن 

ه المسألة أيضا، ومما تبحث العقيدة تقضي بخلق هللا للعالم وقد كفر الغزالي الفالسفة في هذ

فيه الفلسفة أيضا مصير اإلنسان وهو عقيدة المعاد وقد ذهب الفالسفة إلى القول بأنه يكون 

روحانيا ال جسمانيا في حين أن العقيدة تثبت أنه بالروح والجسد على حد سواء وكفر الغزالي 

أصحابها فيها الفالسفة في هذه المسألة أيضا وباقي المسائل حكم الغزالي بضالل 
19

هذا . 

نموذج إسالمي قديم وقف على تحديات فلسفية فكانت منه هذه الردود التي تمثل شيئا من 

التفاعل سلبا وإيجابا مع الفلسفة اليونانية سواء في صفحتها الرسمية أو من خالل امتدادها في 

لسجال الفلسفي ما يالحظ على هذه المواضيع أنها لم تعد تطرح في مجال ا. المجال اإلسالمي

 .أو في مجال الفكر الفلسفي الجديد والفعال والذي يكون مثار الشبهة في بعض األحيان

باإلضافة إلى إشكاليات الفلسفة نجد آلتها األساسية وهي المنطق الصوري الذي يعد من 

المعارف اليونانية التي كن لها الحضور القوي في الفضاء المعرفي اإلسالمي، ومن العلوم 

تي توسلت بالمنطق الصوري علم الكالم؛ فقد استعان المتكلمون بالقياس المنطقي مثال في ال

االستدالل على المسائل والمقوالت واآلراء، وصار كل صاحب رأي يحاجج متوسال 

مقوالت :" بالمنطق األرسطي، ويرد عليه بالمنطق األرسطي أيضا وهذا ألن كال منهما يعتبر

االستدالل حقائق نهائية، يرقى بعضها إلى البديهيات التي ال نقاش هذا المنطق ومناهجه في 

"فيها
20
. 

إن هذه المكانة التي احتلها المنطق الصوري وهذه االحتفاء الذي لقيه من طرف المتكلمين 

والذي امتد قرونا عديدة ، في نطر دعاة التجديد لم يعد هناك مبرر لوجودها وهذا ببتع 

قد تراجع هذا العلم في مجاله التداولي أي في البيئة المعرفية وضعية علم المنطق ذاته؛ ل

األروبية وصار محل انتقاد بعدما كان اآللة التي تعصم الذهن من الزلل
21

لقد تراجع المنطق  

الصوري أمام المنذق الرياضي ولم تعد له ذات الفعالية  وهذا منذ لحطة ديكارت في الفكر 

وهكذا تغير الموقف العام من . كانط  وهيجل وغيرهماالفكر األروبي ، وبعده إيمانويل 

المنطق األرسطي فبعدما كان آلة تنظم الفكر وتساعد على تجاوز السفسطة صار يوصف 

                                                           
، 1تقديم وتعليق وشرح الدكتور علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، ط. تهافت الفالسفة: الغزالي ـ19
 .من المسائل العشرين التي انتقد فيها الغزالي الفالسفةم، والكتب تض1447)

 .61علم الكالم الجديد، ص : ـ عبد الجبار الرفاعي20
 .11إحصاء العلوم، مركز اإلنماء القومي، د ط، د ت، ص : ـ  أنظر الفارابي21
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بالعقم وبعدم اإلنتاج وخاصة مجاله الواسع االستعمال أقصد القياس الذي قيل عنه بأن تكرار 

 .في معظم الحاالت

ذي آل إليه المنطق الصوري يجعل من المعارف التي إن هذا الوضع ـ وضع التجاوز ـ ال

أسس عليه أو تتوسل بمقوالته وأدواته معرفة متجاوزة أيضا ولذا قيل عن علم الكالم القديم 

بأنه علم قاصر عن مواكبة التحوالت المعرفية التي يجب أن يهتم بها المتكلم الجديد، واألمر 

تطرقها الفلسفة اليونانية كقضية األلوهية والوجود نفسه بالنسبة للقضايا الفلسفية التي كانت 

 .وغيرها...والمعاد 

كما أن شدة تأثر المتكلمين المسلمين بالمنطق اليوناني أدى إلى النتيجة ذاتها التي عرفت عند 

اليونان وهي االهتمام بالحكمة النظرية على حساب الحكمة العملية، ولذا اتجهت معظم 

رحلة من مراحل علم الكالم إلى التوحيد و الصفات وغيرها، في المناقشات الكالمية في م

إيغال العقل اإلسالمي في التجريد :" حين أهملت الطبيعيات ومسائل الحكمة العملية، وكان

منشأ لتغليب النظر على العمل، واعتبار العلوم النظرية أرفع من المعارف العملية، والحط 

"الحكمة األخرى من شأن الطبيعيات بالمقارنة مع علوم
22

وهذا ما أدى في اللحظة التجديدية . 

إلى صدمة العقل المسلم لما أتيح له االطالع على الفلسفة الحديثة والمعرفة الحديثة التي 

اتجهت إلى الجانب العملي وأنتجت العلوم التطبيقية التي اغتر بها العقل الحديث وصارت 

كلت ثناشية العلم والدين كإحدى إشكاليات علم نتائجها مستفزة للرؤية الدينية، وهي التي ش

 .الكالم الجديد

ظاهرة الخالف في الكالم القديم ظاهرة مستفحلة بل إن :  هــ تكريس ظاهرة الخالف

الذي بدأ يتشكل في " لخالفا:"مؤرخي الفرق كالشهرستاني نجده يربط منشأ علم الكالم بـ

محطات أساسية للخالف في اإلسالم أوالها  الملة اإلسالمية في وقت مبكر جدا، ويذكر عشر 

في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآخرها في عهد اإلمام علي والذي أفضى إلى نهاية الخالفة الراشدة
23

، ثم 

يأخذ الخالف منحى آخر في العهد األموي فينحصر في اتجاهين اثنين على حد ما قال 

ول، ثم يبين أن الخالف في اإلمامة خالف في اإلمامة وخالف في األص: الشهرستاني

انحصر في تيارين اثنين أحدهما قال بالنص والتعيين وهم الشيعة، وتيار آخر يقول بأن 

 .اإلمامة تثبت بالشورى واالتفاق وهم أهل السنة والجماعة

أما الخالف في األصول؛ أي في القدر فيربطه الشهرستاني بظهور معبد الجهني وغيالن 

األسواري الذي والقول بالقدر وحرية اإلرادة  وهذه ممهدات االعتزال الدمشقي ويونس
24

 .

وهذا الموقف الذي كان للشهرستاني قديما له تجليات في كالم المفكرين المعاصرين 
                                                           

 .62علم الكالم الجديد، ص: ـ عبد الجبار الرفاعي22
 .وما بعدها 66، ص 1ج.الملل والنحل: ـ الشهرستاني23
 .ـ المصدر نفسه والصفحات24
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والحق أن ظهور المتكلم وهو المثقف يومئذ ال يمكن أن يتم إال بظهور :" فالجابري مثال يقول

المتنوعة المختلفة، لقد ظهر علم الكالم إذن مع طهور الخالف وظهور اآلراء المتعددة 

"الخالف
25
 

وبعدما نضجت مقاالت المتكلمين وتحدد موضوع علم الكالم وارتفع إلى مستوى العلم برزت 

ويلمس متصفح المصادر الكالمية . فيه تيارات هي المدارس الكالمية فاستأنفت الخالف أيضا

ود المعتزلة على األشاعرة بل أحيانا يكون الرد ردود األساعرة على المعتزلة مثال ورد

داخليا كما فهل ابن الرازندي مع مذهبه األصلي االعتزال، وما فعل معه الخياط إذ رد عليه 

وغير ذلك من ...بكتاب االنتصار، ثم نجد ردود السنة على الشيعة وردود الشيعة على السنة 

 .القديمأوجه الخالف العديدة التي احتواها علم الكالم 

ثم تطور هذا الخالف إلى درجة أن صارت توضع المصنفات لتكريس الخالف ال لتجاوزه  

وذلك ما أفرز االنتصار للمذهب ال للحق هذا ما أشار إليه اإلمام الغزالي في كتابه االقتصاد 

 :"في االعتقاد إذ يقول

العيوب والمثالب في نظر مجددي الدرس الكالمي تعد من " الخالف"= إن هذه الخاصية 

التي جعلت علم الكالم ينحصر عوض أن يتقدم ألن هذه الخالفات بقيت تحرص على كل ما 

يقوله المخالف ألجل الرد عليه عوض أن تنظر إلى أيعد من ذلك إلى تأسيس أفق كالمي 

يؤسس إلطار نظري بعيد يستوعب تقديم اإلسالم والدفاع عنه في إطار التحوالت المعرفية 

ولذا عدّ علم الكالم القديم . مكن أن يعيشها اإلنسان والتي ينبغي على المسلم أن يعيهاالتي ي

مكرسا للخالف غير داع لتجاوزه وهذه من المؤاخذات التي جعلت بعض النقاد ينظرون إليه 

 .أن ذلك مظهر من مظاهر القصور فيه

ديد يحكمون بقصور إن هذه األحكام التي حكم بها على التراث الكالمي جعلت دعاة التج

التراث الكالمي والقول بعدم كفاءته وعدم قدرته على التعاطي مع اإلشكاليات الجديدة التي 

:" تجابه العقيدة اإلسالمية ولذا ذهب حسن حتفي إلى القول بتاريخية علم الكالم القديم فيقول

خ وتطور علم الكالم إذن باعتباره قواعد للعقائد علم تاريخي محض، تشكل في التاري

"ميالد وتطور واكتمال ونهاية: بتطوره، ويمكن تتبع مراحله مثل تتبع أية ظاهرة حية
26
 

طبيعة النظر إلى العلم الطبيعي؛ فقد كان قديما يأتي  ويقصد بها :ـ التحوالت المعرفية2

بعد الفلسفة ولكنه صار المعول عليه لدى اإلنسان الحديث، و صارت نتائجه معول عليها في 

حين لم يعد الدين لدى اإلنسان الحديث يحتل نفس المكانة التي كان يتمتع بها عند اإلنسان 

                                                           
مه لكتاب  الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة البن رشد، مركز دراسات يـ دمحم عابد الجابري  تقد25

 .11، ص(م1444) 1الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط
 .665تاريخية علم الكالم، ص : ـ حسن حنفي  26
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النعماني في كتابه علم الكالم الجديد الذي تطرق فيه من الذين تتبعوا هذا األمر شبلي . القديم

شيء مخالف "إلى صراع الكنيسة مع العلم، هذا الصراع الذي أفرز تعريفا للدين مفاده انه 

"للحقيقة
27
. 

ويعد وحيد الدين خان أحد الذين استوعبوا التحديات التي تمثلها المعارف الحديثة سواء 

بيعية، و لذا استشعر خطورة الشبهات التي يثيرها العلم المعارف اإلنسانية أو المعارف الط

الحديث لدى اإلنسان خاصة العلم الطبيعي الذي أوصلت نتائجه اإلنسان الغربي إلى بتاء 

الحضارة الحديثة وعلى أساس ذلك صار يدعوا إلى عدم االلتفات إلى الدين لطبيعة قضاياه 

أسئلة اإلنسان، ولذا يرى وحيد الدين خان  المتعالية خالف العلم وقدرته على اإلجابة على

ضرورة التركيز على العلوم الطبيعية والوعي بشبهاتها والرد عليها ويدعو الباحثين 

المسلمين الذين يريدون الرد على شبهات اإللحاد في العصر الحديث أن ال تغيب عنهم 

فسيرات علميةالتفسيرات التي يقدمها بعض العلماء الغربيين والتي يزعمون أنها ت
28

 ، 

كما أنه عرج على الدراسات النفسية التي لم تبتعد هي األخرى عن إثارة الشبهات ويمثل 

لذلك بموضوع الوحي والنبوة الذي يعتبره نفاة الوحي بأنه ال يعدو أن يكون تجلي من تجليات 

الالشعور ويستحيل اعتباره مسألة حقيقية
29
. 

رة إلى العلم فال يكون موضوعا علميا وال تكون المادة من أهم التحديات المعرفية طبيعة النظ

المدروسة موصوفة بالعلمية إال إذا تمت معالجتها تجريبيا فإن لم تكن قابلة للتجريب فال يعاد 

بها في مجال المعرفة الحديثة ، وهذا الذي رثع من شأن العلوم الطبيعية في العصر الحديث 

إن هذا الموقف وهذه . ن ثم كان االبتعاد عن الدينوزهد اإلنسان في المعارف النظرية وم

 :النظرة إلى العلم كرست نتائج كبيرة جدا ضارة بالدين منها

لقد تفشت هذه الظاهرة بشكل كبير مع مطلع النهضة الحديثة، ولذا يقول  :ـ ظاهرة اإللحاد

لحاد في وحيد الدين خان إلى أن العصر الحديث يمكن أن يسمى عصر اإللحاد، وأن هذا اإل

نظر أصاحبه ليس محض ادعاء بل هو منجز علمي تأسس على قواعد معرفية وتؤيده العلوم 

الحديثة
30

، وقد ترتب على هذه الرؤية مواقف عدائية للدين حيث ينظر إليه بأنه تصورات لم 

تقم على أسس علمية وبالتالي فهي مرفوضة في نظر العلم، وفي أحسن األحوال يعد شأنا 

ا كانت هذه الرؤية تأسست بالدرجة الولى في الدائرة المسيحية نتيجة للصراع وإط.فرديا 

                                                           
 .144ص ، علم الكالم الجديد: ـ شبلي النعماني27
حدى،  تعريب ظفر اإلسالم خان، مراجعة عبد الصبور شاهين، مكتبة يتاإلسالم : ـ وحيد الدين خان28

 5الرسالة د ط، د ت، ص
 .ـ المرجع نفسه والصفحة29
 .5اإلسالم يتحدى ، ص: ـ وحيد الدين خان30
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الذي عرفته المسيحية مع العلم  إال انها  عمت فصارت هذه الرية تطال األديان جميعا بما في 

 .ذلك اإلسالم

إذا كان اإللحاد معتقد وموقف من الدين فمما ترتب على الغرور العلمي   :ـ تعريف آخر للدين

عريف آخر للدين، ففي ضوء نتائج العلوم الطبيعية التي أكسبت اإلنسان غرورا كبيرا ت

شيء ال حقيقة : وجعلته يتخذ منها مرتكزا لنزعة اإللحاد صار الدين في نظر المالحدة بأنه

له
31

، أي أنه أنه لم يزد على مستوى الخرافة التي كانت تسكن العقل القديم ولذا تخلى عنها 

إنجازاته المعرفية التي حققها ؛ ففي محاولة لتصنيف مراحل التفكير البشري إلنسان بفعل 

المرحلة الالهوتية، : نجد الفيلسوف الفرنسي أوجيست كونت يقول بقانون الحاالت الثالث

المرحلة الميتافيزيقية ، ثم المرحلة الوضعية، وهذه األخيرة هي خالصة ما أوصله إليه العلم 

 .فسير السببي للظواهر بعيدا عن الرؤية الدينية التي كان يحملهاالطبيعي الذي كرس الت

لقد غدت هذه الجدلية إحدى إشكاليات الفكر المعاصر في عصر النهضة  :ـ جدل العلم والدين

ومازالت تستجد حتى اليوم وفي كل مرة تأخذ لونا جديدا وتستند إلى أدنى شبهة علمية من 

أن اإلسالم يجل العلم ويرفع من شأن العلماء لكن في اجل محاصرة الدين، وعلى الرغم من 

نظر علماء الطبيعة وعلماء المادة الدين ال يصمد أمام حقائق العلم، ومما يؤاخذه الفكر المادي 

على الدين واهتمامه بالغيبيات التي ليست من مواضيع العلم الطبيعي، يقول صادق جالل 

 :"العظم في تنكر ظاهر  لمعتقدات دينية

المعرفة والوجود : حدد مجالها بأنه الفلسفة نمط من المعرفة اإلنسانية :التحوالت الفلسفية ـ3

والقيم، وإذا فما فكك هذا التحديد نجدها تستوعب اإلنسان في أبعاده المختلفة منها البعد الديني 

لشمولية وهذه اإلحاطة وهذه ا. العلم بالموجود بنا هو موجود: ولذلك من تعريفاتها القديمة هي

هما اللتان جعلت الفلسفة قديما هي منتهى المعرفة، والفلسفة التي التقى بها الدرس الكالمي 

في القديم وتقاطع معها و تعاطى معها سلبا وإيجابا هي فلسفة اليونان القديمة التي إشكالياتها 

نجاعته وأهميته  مسائل العقيدة الدينية، ونتيجة هذا التقاطع الموضوعي أثبت علم الكالم القديم

وكانت ردود المتكلمين القدامى على الفالسفة بشيء من التفلسف وبشيء من الممارسة 

الكالمية التي كانت من قبيل التأسي لبعض المباحث الكالمية من قبيل دقيق الكالم أو الفيزياء 

الكالمية كما قال الجابري
32
. 

عصر النهضة الذي أفرز تحوالت  ظلت الفلسفة مصدر تحدي بالنسبة للمعتقد الديني، حتى

حتى على مستوى الدرس الفلسفي، فالفلسفة الحديثة تحولت موضوعيا إلى حد كبير فلم تعد 

تهتم باإلشكاليات الميتافيزيقية كما كانت في الفكر القديم فشكلت فلسفة العلوم و الفلسفة النقدية 

 .في الرؤية الكونيةونظرية المعرفة وغير ذلك وتبع ذلك تغير في فلسفة القيم و
                                                           

 .11ـ المرجع نفسه، ص 31
 .66رشد، ص  ـ أنظر تقديم الجابري لكتاب الكشف عن عقائد الملىة البن32
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وحينما نأتي مثال إلى فلسفة األنوار التي أروت  مسألة العلماني وتعمل على التأسيس لها  

وتدافع عنها بأدوات علمية وفلسفية جعلت من القول بحاكمبة الدين من األمور التي لم تعد 

فلسفة الحديثة، مسلم بها وبذلك جوبهت العقيدة اإلسالمية بهذا التحدي الذي هو من نتائج ال

كما ان مبحث الوجود الذي كان في صدارته موضوع األوهية توحوح في الفلسفة المعاصرة 

وصار الدرس الفلسفي الحديث يبحث في نزعة األنسنة وأعطت لها كإشكال فلسفي االهتمام 

الكبير، ولذا صار الداعون للتجديد الكالمي يقولون بأن موضوع األلوهية لم يعد من 

 .علم الكالم الجديد موضوعات

من ناحية أخرى شهدت الفلسفة تحوال آخر فتأسست فلسفة العلوم التي تعمل على دراسة 

الموضوعية لكل مسائلها نزع بها نحو العلمية، وهكذا لم تعد الفلسفة مجرد تأمالت 

ميتافيزيقية، ومواضيعها القديمة التي شكلت صداما مع الدين لم تعد هي ذاتها في تاريخها 

الحديث والمعاصر، بل تحولت مواضيعها مثل المواضيع التي فتحتها الماركسية والوضعية 

وغيرها وهذا أدى إلى تحول تحديات الفلسفة للدين ومن ...والفلسفة الوجودية كفلسفة معاصرة

 .ثم يصبح أمر التجديد في علم الكالم هو نوع من االستجابة للتحوالت الفلسفية

فالثقافة الحديثة تتباين عن ؛ أفرزت التحوالت السابقة الذكر نمطا ثقافيا .ـ التحوالت الثقافية4

الثقافة القديمة، يمكن القول أن التحول الثقافي الذي جابهته المعارف اإلسالمية ومنها علم 

الكالم أنه ارتبط بالحركة االستعمارية التي تعرض لها العالم اإلسالمي، فهذا المستعمر له 

 .يختلف في مرجعيته وفي آفاقه عن الوجود الثقافي اإلسالميوجود ثقافي 

لقد فتح التقاطع الثقافي اإلسالمي الغربي مواضيع جدية تعلقت بقضايا التعليم والفن 

وصارت مواضيع . وموضوع المرأة وقضايا الحياة االجتماعية والعمل السياسي وغير ذلك

يع لم يدركها العقل المسلم، فكتب علي واضحة في الرؤية اإلسالمية تناقش على أنها مواض

اإلسالم وأصول الحكم الذي نفى فيه وجود النموذج الديني للحمن : عبد الرزق مثال كتابه

وكان . وأثار ردود أفعال كثيرة شغلت الرأي اإلسالمي وحتى مؤسساته كالمؤسسة األزهرية

 .الدائرة اإلسالمية هذا الموقف من المواقف األولى التي طرحت إشكالية العلمانية في

من جهة أخرى فتح االتحول الثقافي موضوعا لم يفتح بذات الطريقة التي عرفها في العصر 

التحول الثقافي وهو موضوع المرأة والذي كتب فيه الطاهر حداد كتابه امرأتنا في الشريعة 

 وهو من الكتب التي لقيت اهتماها كبيرا أيضا وصار موضوع المرأة أحد. والمجتمع

المواضيع التي ارتقت إلى النقاش الكالمي وبعدها غدا موضوع المرأة احد موضوعات علم 

 .الجديد

كما أن سياسة التعليم التي أخذ بها االستعمار أتاحت االطالع على الثقافة الغربية وما كانت 

تطرحه في مجال الدب والفن واإلعالم وحقوق اإلنسان و قضايا األسرة وكلها مواضيع وهي 
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ليدة التحوالت الثقافية اثرت على سوك المسلمين وأخالقهم ورؤيتهم لها، وقد يقول قائل وما و

عالقة هذه المواضيع بعلم الكالم؟ هنا ينبغي االنتباه إلى ان هذه المواضيع كموضوع المرأة 

أو األسرة أو الخالق أو غيرها كلها مبنية أحكامها على نصوص شرعية وبالتالي مناهضتها 

طالها هو إبطال للنص ومن ثم فهي تثير شبهات حول النص فيكون من مسوغات أو إب

االشتغال الكالمي إنجاز ردود عليها، وهكذا كانت التحوالت الثقافية مؤثرة في تجديد علم 

 .الكالم

  .ـ أزمنة التجديد3

 .ما قبل التجديد أو اإلرهاصات األولى. 1ـ3

الكالمي بكتاب علم الكالم الجديد  لشبلي النعماني، ارتبط الفعل التجديد على مستوى الدرس 

لكن هناك أعمال سبقته عدت ( علم الكالم الجديد)= والذي يعد أول من وظف هذا المصطلح 

 :من قبيل إرهاصات مسألة التجديد في علم الكالم مثل

(م1181/م1111)للكاتب الهندي أحمد خان "  تبيان الكالم" ـ  كتاب 1
33

الذي طرح في  

تطرق فيه إلى موضوع  ،الت غير مسبوقة في تأويل النصية عدت تأوابه هذا رؤى جديدكت

ألف هذا األخير عدة كتب لعل أهمها ألّف  الوحي وقدم فيه رؤية مخالفة للسائد عند المسلمين

الذي اتخذ فيه منحًى تأويلياً، واهتم فيه بقراءةِ آياِت القرآن في ضوِء  تفسيره للقرآن الكريم 

وهذا تماشيا مع العلم الحديث ونتائجه التي أثرت كثيرا على فكر اإلنسان  المعارف الحديثة،

ً بديالً لبعض العقائد، واقترح في كتابه  الدينية؛ ؤيةوعلى الر فقدّم في ضوء هذا المنهج فهما

وكأنه ينتصر للمشترك  .”إنسانية األديان”نظريةً جديدةً اصطلح عليها بـ” تبيان الكالم“

 .اإلنساني كما يطرح في راهن الفلسفي

مما ذهب إليه أحمد خان في كتباته كموقف جديد قوله في الوحي أي القرآن الكريم خاصة 

جالُل الدين  ي أشار إليه اإلمامذا الرأوه. ما اللفظ فللنبي ملسو هيلع هللا ىلصزل معنى فقط أفذهب إلى أنه أن

 علماء من المتقدّمين لبعضونسبه  "نالقرآ علوم يف اإلتقان“في  ـه 811السيوطي المتوفى 

كما أنه هو الرأي الذي تقول به القراءات الجديدة للقرآن الكريم متوسلين في ذلك  .اإلسالم

 .بالمعارف اإلنسانية التي تتوسل بها األن فلسفة الحداثة

 

للمفاهيم الكالمية،  هتأويل منأحمد خان،  كان لهذا الموقف ولهذه اآلراء التي قدمها قدو

كان لهده الرية الجديدة ردود فعل قوية في زمانها فتشكلت مواقف ودعوتُه للمذهب الطبيعي، 

وبثت فيه روح الحركة بعد سكون استمر التفكيَر الكالمي  جدلية وعقدت مناظرات حركت 

التعاطي مع استشكاالت عديدة وهذا في الهند خاصة  على العقل المسلموفرضت ، طويال

                                                           
صالح الديني في الهند في القرن التاسع عشر ، هو من أس  جامعة عليكرة في إلـ هو  أحد رجاالت ا33

 .م1444م، وتوفي سنة 1414الهند، ولد سنة 
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هذه اإلستشكاالت التي تعد جديدة بالنسبة للعقل ، البالد اإلسالمية رليصل بعدها إلى سائ

يف وتصدى نولهذا لقيت آراؤه رد فعل ع ،الكالمي الذي لم يتعود عليها في علم الكالم التقديم

أكبُر حسين اإلله آبادي، والسيدُ جمال الدين األفغاني،  :نقد من أمثالله بعض العلماء بالرد وال

للميالد فاتحة عهد جديد في البح الكالمي  18وهكذا كانت هذه المجادالت في القرن  .وغيُرهم

 .وهي التي كانت إرهاصات تشكل صفحة جديدة في علم الكالم

الذين ساهموا في هذه المرحلة أحد ( م1181/م1133)بعد ذلك يعد جمال الدين  األفغاني 

سواء من خالل رده على احمد خان أو من خالل متابعته للشان الفكري أو للشبهات التي 

)= كانت تثار وتلحق ضررا بعقائد اإلسالم كشبهة اإللحاد التي أفرد لها رسالته الشهيرة 

والتي تناول فيها وذهب التيتشرية( رسالة الرد على الدهيريين
34

كمذهب إلحادي مبينا  

أباطيلهم ومتتبعا تاريخيا األمم التي ظهر فيها الدهريون، وموقفهم من العقائد الدينية وغير 

 .ذلك

تطرق األفغاني إلى هذه الطائفة التي أرجع أصولها إلى الفلسفة الطبيعية عند اليونان قبل 

والفلسفة  (turalismena le) الميالد وهي التي أنتجت الفلسفة الطبيعية في العصر الحديث 

، وانتهى إلى أنها من منكري األلوهية  الذين تمذهبوا في (matirialisme le) المادية 

عشرة مذاهب وهم المعرفون بالدهريين والماديين
35

واهم ما ينبغي التركيز عليه في هذه  

ح الكالم أن العنوان فيه شيء من رو" الرد على الدهريينرسالة : " الرسالة التي عنونت بـ

التقليدي وهي عملية الحجاج والدفاع وهي وظيفة علم الكالم كما هي عند القدامى لكن مسحة 

الجدة تكمن في طبيعة الشبهة التي ألبست لبوس العلم فالمرحلة التي عاشها األفغاني كانت 

مرحلة انتصر فيها العلم الطبيعي انتصارات كبيرة جدا، تلك اإلنتصارات أكسبت العقل 

ادي غرورا كبيرا جعلته يستأنف موقفه الرافض لإليمان متخذا العلم الطبيعي مرجعية له الم

 .بدل الفلسفة كما كان األمر في القديم

ولعل من أكثر المواقف الملفتة لالنتباه في تلك المرحلة نظرية داروين، لقد تناولها األفغاني 

ردة، ورد على فكرة التطور التي قال معتبرا داروين رأس القائلين بأن اإلنسان من ساللة الق

بها فافترضها في عالم النبات والموجودات البحرية، والحيوان وغير ذلك ورد عليه ردودا 

لو سئل داروين عن األشجار : " بما يبطل الشبهة التي أثيرت فوقف عند النبات مثال قائال

يدة ال يحددها التاريخ إال ظنا القائمة على غابات الهند والنباتات المتولدة فيها من أزمان بع

وأصولها تضرب في بقعة واحدة وفروعها تذهب في هواء واحد، وعروقها تسقى بماء واحد 

فما السبب في اختالف كل منها عن اآلخر في بنيته وشكل أوراقه وطوله وقصره، وضخامته 

الف ورقته، وزهره وثمره، وطعمه ورائحته وعمره، فأي فاعل خارجي أثر فيها حتى خ

"بينها مع وحدة المكان والماء والهواء؟ أظن ال سبيل إلى الجواب إال العجز عنه
36
. 

 

                                                           
 هي طائفة هندية : ـ  النيتشرية34
دار الشهاب رسالة الرد على الدهيين، ترجمها عن الفارسية الشيخ دمحم عبده، : ـ جمال الدين األفغاني35

 .وما بعدها 174باتنةـ الجزائر، ص 
 .112ـ المصدر نفسه، ص36
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وهكذا كانت له ردود أخرى على الدهريين فيها تتبع للشبهة وبعدها الطبيعي الذي غذته نتائج 

العلم الطبيعي كما سبقت اإلشارة، وهذا النوع من الردود هو رد على شبهات جديدة لم تكن 

ال شبهات الفسلفة اليونانية مثال التي رد عليها أبو حامد الغزالي في زمانه مثال، على منو

ولذا يمكن القول أن جمال الدين الفغاني يعد من ممثلي هذه المحطة التجديدية فبعد رده على 

احمد خان نجده يرد على الدهريين، ألن شبهاتهم اتجهت إلى نقض األصل األأول في العقيدة 

 .هو األلوهيةاإلسالمية و

 

كما تطرق األفغاني إلى شبهات الدهيريين التي طالت  عقيدة األلوهية ، وكان رد األفغاني 

على ذلك من خالل بيان األثر السلبي الذي ينعكس على المدنية حينما يغيب اإليمان باهلل، 

سواء على مستوى األخالق او على مستوى المجتمع أو غير ذلك
37

 ، وينتهي األفغاني بعد

عملية سبر وتقسيم إلى  ضرورة  اإليمان باهلل  من خالل وقوفه عند شبهة الدهريين عند  

بحثهم عن السعادة، وهو موضوع فلسفي قديم متجدد  فأثبت أن مصدرها الوحيد هو الدين 

فلم تبقأن الدين هو السبب الفرد لسعادة اإلنسان، فلو قام الدين على قواعد :" يقول األفغاني

لهي الحق ولم يخالطه شيء من أباطيل من يزعمونه وال يعرفونه فال ريب انه ان األمر اإل

"يكون في السعادة التامة والنعيم الكامل
38
 

الذي كانت له ( م1113/م1181)في هذه الفترة أيضا ظهر األمير عبد القادر الجزائري 

بأن يذكر بها  إسهامات في كالمية وإن كان للتصوف أميل لكن جهوده في هذا المجال جديرة

كإسهام جزئي في رد بعض الشبهات أو في اإلجابة على التساؤالت العقدية التي كانت تطرح 

 .في ذلك الوقت

المقراض الحاد، وذكرى : وقد ترك لنا األمير عبد القادر في هذا المجال كتابين اثنين هما 

قادر مسألة الوفاء بالعهد العاقل وتنبيه الغافل، ففي كتابه المقراض الحاد طرق األمير عبد ال

كما أقرها اإلسالم وهي مسألة الداعي إلى الكتابة فيها شبهة أثارها اإلستشراق الحديث إذ 

زعم بعض المستشرقين أن اإلسالم دين ال يحفظ العهود فطلب من األمير الرد فألف هذا 

كالم، في هذا الكتاب الذي عنوانه يحمل داللة الرد والحجاج وهي المهمة المنوطة بعلم ال

الكتاب خصص األمير الجزء األخير منه ألحكام اإلسالم المتعلقة بالوفاء بالعهد حتى مع غير 

فشرع اإلسالم مشهور :" ...المسلمين، وحتى في حالة الحروب يقول األمير عبد القادر

"بالمحافظة على الوفاء بالعهد وصدق الوعد وفيه أحكام شديدة في ذلك
39

واستدل األمير . 

لى ذلك بالكثير من النصوص الشرعية ووقائع السيرة النبوية وسير الصحابة عليهم ع

الرضوان بما يكفي لرد الشبهة المثارة
40
. 

وموضوع االستشراق وشبهاته التي أثارها على أكثر من مستوى في الساحة الثقافية 

ما بعد  اإلسالمية وكان يومها مرتبطا باالستعمار هذا الموضوع كانت له تداعيات حتى
                                                           

 .وما بعدها 147رسالة الرد على الدهيريين، ص : ـ جمال الدين األفغاني 37
 .145ـ المصدر نفسه، ص38
المقراض الحاد لقطع لسان متنقص دين اإلسالم بالباطل واإللحاد، : ـ األمير عبد القادر الجزائري39

 .661 بن عبد ا هل الخالدي المغربي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت لبنان، د ط، د ت، صدمحم: تحرير
 وما بعدها 661ـ المصدر نفسه، ص 40
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االستعمار ومن المسائل التي أفرزها ثنائية اإلسالم والغرب والتي غدت إحدى أهم إشكاليات 

 .علم الكالم الجديد

من جهة أخرى عاش األمير عبد القادر شبهات العلم المادي شأنه في ذلك شأن األفغاني ، 

نتصارات التي حققها وبدأت تتعالى أصوات بإمكانية عدم الحاجة إلى الوحي والنبوة بحجة اال

فال تجعلوا الكمال وقفا على :" العقل فوقف األمير عند هذه الشبهة أيضا ورد عليها قائال

"العقل، فوراء كمال العقل كمال آخر أعلى من كمال العقل
41

، وراح األمير يستدل بالعقل أنه 

ي بعض يقر في بعض األحيان أنمه لم يستوعب بعض المدركات ، وأنه يعجز عن التنبؤ ف

األحيان، باإلضافة إلى ما يجربه اإلنسان من نفسه مثل الرؤى التي تكشف له فيها أمور ال 

يمكن أن تفسر تفسيرا سببيا على النحو الذي يقره العقل المادي الحديث
42
. 

إن هذه المسائل التي طرقها األمير عبد القادر وغيرها تعد استئنافا للقول الكالم وانشغاال 

العقيدة  التي يمكن تصنيفها اهتماما بقضايا العقيدة واالنخراط في الدفاع عنا جديدا بمسائل 

بكيفية جديدة فيها شيء من التجاوب مع مستجدات العصر وبالتلي  فهي شيء من العودة إلى 

عمل الكالم بعد أن قال عنه ابن خلدون فيما سبق بأن لم تعد حاجة للمسلمين به ألنه حقق ما 

ألجله كان
43
 

فكتابه ( م1885/ م1188) جهود التجديدية في هذه المرحلة جهود الشيخ دمحم عبدهمن ال

لم يبتعد عن إثارة مسألة الدين والعلم وهي الشبهة التي جوبهت بها العقيدة  رسالة التوحيد

اإلسالمية في ذلك الوقت، ولذا فالشيخ دمحم عبده في كتابه هذا يعد عارضا للمسائل العقدية مع 

لتزام بمذهب كالمي معين، وهذا ملمح تجديدي ألن الدرس الكالمي القديم كان التحرر باال

يدافع أو يشرح مسائل العقيدة أو يستدل عليها وفقا لضوابط المذهب الذي ينتمي إليه الكاتب أ 

 .المتكلم

الذي يمكن  (1818 – 1111)من الجهود المتميزة في هذه المرحلة ما قام به شبلي النعماني 

علم الكالم :" نه عمله كان خالصة هذه المرحلة ترك شبلي النعماني كتابا بعنوانالقول أ

وهو . م1888م وطبع بعد سنة من ذلك أي سنة 1883وهو كتاب فرغ من تأليفه سنة " الجديد

كتاب يشكل محطة مركزية عند المهتمين بتاريخ علم الكالم وعند المهتمين بعلم الكالم الجديد 

استشعر فيه صاحبه خطر الشبهات على العقائد اإلسالمية في القديم وهي . على الخصوص

التي رد عليها المتكلمون القدامى، وفي العصر الحديث  وهي األخطر، وقد ذهب إلى أن 

المخاطر التي واجهت اإلسالم أيام الدولة العباسية ال تقارن بمثيلتها في العصر الحاضر
44
 

لكالم في نظر شبلي النعماني، عاد النعماني إلى علم الكالم وهذا من دواعي التجديد في علم ا

إسالمية وهي التي صنفت عند / القديم فوجده ينقسم إلى قسمين أحدهما أسس ألسباب إسالمية

غير إسالمية وهي التي كانت بسبب / مؤرخي علم الكالم باألسباب الداخلية، والثانية إسالمية

                                                           
ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، تحقيق وتقديم ممدوح حقي، مكتبة : ـ  األمير عبد القادر الجزائري41

 .44دار اليقظة العربية، د ط، د ت، ص / الخانجي
 وما بعدها 44المصدر نفسه، صـ 42
 .724 ، ص(م1444/هـ1744) 4، دار القلم بيروت، لبنان، ط المقدمة: ـ ابن خلدون43
علم الكالم الجديد، ترجمة وتقديم جالل السعيد الحفناوي، المركز القومي للترجمة، : ـ شبلي النعماني44

 .12ص ، (م6116)1القاهرة، ط
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، ويرى شبلي النعماني أن الواقع يحتم على المسلمين انيةمؤثرات خارجية ومنها الفلسفة اليون

أن ال يعودوا لالهتمام بالقسم األول
45
وذلك ما يجعلنا نعرف أن سبب التجديد في علم الكالم  .

وهي الشبهات التي . هو الشبهة الخارجية الجديدة وليست الخالفات الداخلية في زمن النعماني

لعلم الطبيعي، والبعض منها بناء على التحوالت السياسية تم تأسيسها باالستناد إلى نتائج ا

التي عرفها العالم الجديد والتي وصلت إليها فلسفة األنوار وغيرها والتي حملت إلى 

المسلمين عن طريق اآللة االستعمارية التي توسلت في مسعاها هذا باإلستشراق إلى حد كبير 

 .كآلة ثقافية

لوظيفة الجديدة لعلم الكالم الجديد قياسا على دوره في من جهة أخرى يستشرف النعماني ا

ذكر :" القديم فهذا العلم في صفحته القديمة هو الذي حرر المسلمين من فلسفة اليونان فيقول

أكثر الكتاب األروبيين أن المسلمين عموما كانوا يقلدون أرسطو تقليدا أعمى لدرجة أن أحد 

حمالي عربة أرسطو، ويجب أن يعلم قصار النظر  كتابهم تطاول وذكر أن المسلمين كانوا

أنهم لو قرأوا  مؤلفات ابن تيمية و اآلمدي واإلمام الرازي واإلمام الغزالي وأبي البركات 

"بدال من الفارابي وابن سينا لوجدوا أن الفلسفة فلسفة المسلمين
46
. 

 

ة في زمانه من األمور التي استشعرها شبلي النعماني كقضايا معرفية وهي مصدر شبه

وحتى اليوم إنجازات العلم المادي التي صارت تستغل في محاصرة الدين، وحتى الفلسفة 

المعاصرة بما صارت تتوفر عليه من مالزمة للعلم واإلفادة منه ولذا فأسئلتها لم تعد تلك 

األسئلة الميافيزيقية التي كانت المحور الرئيس للفلسفة القديمة
47

ني أن ومما انتهى إليه النعما 

قراءة الدين بالعلم أمر ال يستقيم وقراءة الدين بالعلم أيضا ال يستقيم على أساس أن كال منهما 

الحقيقة أن حدود الدين والعلم منفصلة تماما؛ :" له موضوعه الذي يستقل بهي وقل النعماني

مصلح للعلم فالموضوع الذي تناوله العلم ال عالقة له بالدين، واألشياء التي يبحثها الدين ال 

"فيها
48

لكن النعماني يبين أن هذا الفصل وحتى الخطاء العلمية التي وقع فيها علماء الشريعة . 

ال يمكن أن تخل بالدين وذلك ألنهم بينوا وظائف النبياء عليهم الصالة والسالم على أنها 

غرض من ليس لألنبياء أي مصلحة أو :" هداية البشؤ وليس البحث في العلوم الطبيعية يقول 

"شيء سوى تهذيب األخالق
49
 

 

وهذا الموقف الفاصل أحسب أنه سيكون له األثر السلبي على بحوث اإلعجاز العلمي التي تم 

التوسل بها كثيرا في علم الكالم بعد شبلي النعماني خاصة في نهاية القرن العشرين وبداية 

 .القرن الواحد والعشرين للميالد

 

                                                           
 .61ـ المصدر نفسه، ص45

 .114علم الكالم الجديد، ص: مانيـ شبلي النع 46
 .وما بعدها 146ـ المصدر نفسه، ص  47
 .145ـ المصدر نفسه، ص  48
 .144ـ المصدر نفسه ، ص  49
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لتي تمثل العلم الحديث وهي التي تقود النهضة الحديثة  تساءل وبما أن أوروبا هي البالد ا

النعماني لماذا أوروبا تخالف الدين ووقف على اإلجابات التي قدمها علماؤها والتي تصب في 

مصب واحد وهو كون الدين مخالف للعلم وال يمكن للعلم أن يستمع للدين بعد أن تحرر منه
50
 

 :مما انتهت إليه هذه المحطة ما يلي

ـــ استشعار الحاجة إلى التجديد، وذلك ما يبدو من خالل العبارات التي تنم عن قلق أصحابها 

 إزاء الشبهات الجديدة التي أفرزتها التحوالت العلمية

ـ أفرز هذا الشعور المصطلح مصطلح علم الكالم الجديد، الذي ظهر ألول مرة كخالصة 

احمد خان، او األفغاني أو غيرهما لم يتضمن  للمواقف التي سبقت شبلي النعماني؛ فما كتبه

 .مصطلح علم الكالم الجديد على النحو الذي تبلور فيما بعد

ـ تهيئة علماء اإلسالم للتعاطي مع إشكاليات جديدة، هي إشكاليات علمية بالدرجة األولى، 

م الحديثة فبعد أن كان السائد في الرؤية اإلسالمية أن الدين علم وأن العلم دين، صارت العل

وهذه النتائج هي التي هيأت للجيل الذي جاء بعد . تطرح صنائة العلم والدين كثنائية ضدية

شبلي النعماني ليتعاطى مع الموضوع بشكل آخر وبالتالي يدخل في مرحلة جديدة من مراحل 

 .التجديد الكالمي

ند، فقد كان احمد خان ــ ما يالحظ أيضا أن مسألة التجديد الكالمي تبلورت أساسا في بالد اله

واألفغاني ثم شبلي النعماني  جميعا من الهند، وفي مرحلة أخرى صار االهتمام بالتجديد من 

طرف اإليرانيين أكثر من غيرهم ليأتي بعد ذلك مركز فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد في 

 .الكالمالعراق الذي يعد من أهم المؤسسات القائمة على العملية التجديدية في علم 

 

 :المرحلة األولى

 
وهي المرحلة التي  كانت  في عقب األسئلة التي طرحت في نهاية القرن التاسع عشر 

واستمرت حتى الربع األول من القرن العشرين  من روادها الشيخ دمحم عبده ورشيد رضا 

قضايا العقيدة الذي تناول فيه " رسالة التوحيد" وغيرهما فقد رتك الشيخ دمحم عبد كتابه الشهير

بطريقة ركز فيها على فاعلية العقيدة، وهذا ما أشار إليه دمحم عمارة في تحقيق لرسالة التوحيد 

وفي هذه الرسالة تبدو الروابط بين العقائد وبين وظائفها في واقع اإلنسان؛ فاأللوهية :" فيقول

كانة سامية في دور عظيم في تحرير روح اإلنسان وعقله المر الذي جعل لهذا اإلنسان م

"اإلسالم؛ مكانة الخليفة عن هللا المدعو ألن يتخلق بأخالق هللا
51

وفي كل مسائل الرسالة  

تقريبا بدا الشيخ دمحم عبده مدركا للقضايا العلمية في عصره من قضيا النبات والفلك 

. علم والبيولوجيا وغيرها وكلها  استعان بها على عرض المسائل العقدية مبينا تجاوبها مع ال

من جهة أخرى نجد الشيخ دمحم رشيد رضا يعالج بعض القضايا التي صارت في مرحلة 

الحقة من مواضيع علم الكالم الجديد كموضوع المرأة، وأهم موضوع ناقشه من منظور 

علمي هو موضوع الوحي وهو موضوع عقدي بامتياز؛ إذ تتبع فيه مختلف الشبهات التي 

                                                           
 .147/145ـ المصدر نفسه، ص  50
 .4/4، ص (م1447)،1ـ دمحم عماره، مقمته لرسالة التوحيد،دار الشروق، ط51
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يبي اشتد اإلنكار له مع استفحال شبهة اإللحاد التي وردت و وموضوع الوحي موضوع غ

سبق الحديث عنها ولذا كانت ترد الشبهات على الوحي باعتباره موضوعا غيبيا 
52
 . 

اإلسالم يتحدى ـ / وهذا المنحى التجديدي استأنفه من المعاصرين وحيد الدين خان في كتابه

للقول الكالمي بآلية العلوم التطبيقية مدخل علمي إلى اإليمان ـ فالعنوان يوحي بأنه اسئناف 

ولذا عد وحيد الدين خان من مجددي الدرس الكالمي يقول مسشعرا التوافق بين العلم والدين  

أشعر بأن المضمار الفسيح الذي هيأته الدراسات العلمية الحديثة :"وأنه ال صدام بينهما 

"إلثبات الدين هو تصديق لما جاء في القرآن
53
 

 

يز هذه الرحلة أن  أصحابها أرادوا طرح قضايا العقيدة في ضوء العلم الطبيعي، و مما م=  

 .ألنه العلم الذي شغل اإلنسان في بداية العملية التجديدية

 

ويمثلها التيار الذي تعاطى مع الظاهرة الفلسفية في الغرب من أمثال دمحم  المرحلة الثانية

تمثل ( م1831-م1111)قبال إدمحم جهود إقبال مالك بن نبي ومرتضى مطهري؛ لقد كانت 

س لرؤية تأويلية عميقة تنم عن رؤية الفيلسوف سفأ  وعيا بالتحديات الفلسفية الجديدة

بمنطٍق أعمق، ورؤًى أكثف وأبعد غوراً، فقد  المستوعب للتحدي والناظر إلى األفق البعيد

سعى لزحزحة علم الكالم القديم، وتمحورت جهودُه حول محاولِة بناء فلسفة بديلة للدين، 

وقد تنّوعت . ليست مكتفيةً بذاتها، وإنما اغتنت بما استوعبته وتمثلته من معارف اآلخر

مقوالِت الفالسفة، وأخرى يتعاطى مع مرجعياُت التفكير الكالمي عند إقبال، فهو تارة يستلهم 

خبرةِ الالهوت المسيحي الجديد، وثالثة يستعين بعلماِء النفس، أو االجتماع، ورابعة ينهل من 

وهو بذلك يتخلص من حالة الوجل والخوف حيال معطيات الالهوت . التصوف الفلسفي

كتب دمحم إقبال .سالميين اليومالجديد، والعلوم اإلنسانية الحديثة، التي استبدّت بتفكير معظم اإل

، وهو أوُل نّص في فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد، لكن ”تجديد التفكير الديني في اإلسالم“

  .حضوَره وتأثيره مازال هامشياً في الدراسات الدينية بالعربية

 

هٍم خاصة ما أنجزه دمحم إقبال من ف -تهمقوالُت مدرسوقد كان لخط دمحم إقبال تداعيات و  

 -”سالمالجتهاد بوصفه مبدأ الحركة في اإلا”للوحي، وختٍم النبوة، والتجربِة الدينية، و

: وأعاد انتاَجها كلٌّ من استأنفها أحدُ أبرز تيارات التفكير الديني في إيران، فبنى عليها

وكذا مالك  .الكريم سروش، ودمحم مجتهد شبستري مرتضى مطهري، وعلي شريعتي، وعبد

 .خالل الظاهرة القرآنية الذي يصنف في هذا اإلطاربن نبي من 

ومنه الفكر الكالمي وذلك بالتمكن  التفكير الديني جديدقبال في تإوهكذا تواصلت رؤى دمحم 

عمدت إلى بناء :" من األصل وبالوعي بالمستجد يقول دمحم إقبال عن كتابه تجديد الفكر الديني

                                                           
 .وما بعدها 44ص  (م1444)الجزائر تب ، كالوحي الدمحمي، دار ال: ـ دمحم رشيد رضا52

 .4اإلسالم يتحدى، ص : ـ  وحيد الدين خان 53
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حها اإلسالمية األصيلة من ناحية مسترشدا بأحدث الفلسفة الدينية اإلسالمية محافظا على رو

"التطورات في مختلف ميادين المعرفة اإلنسانية من جهة أخرى
54
 

 

وأهم ما تميزت به هذه المرحلة أنه أصحابها تعاملوا مع الزاهرة الفلسفية مي الغرب، كما = 

 .أن هذه المرحلة شهدت خروج علم الكالم من طور البعث إلى طور التجديد

 

ويمثلها التيار الذي يعمل على التأسي المنهجي لعلم الكالم ،  ويمكن القول  :المرحلة الثالثة

أنه من ممثليها دمحم باقر الصدر  لذا عدت كتباته منطوية على ميزة منهجية
55

ويقصد بكتاباته  

 المنطقية األسس المنطقية لالستقراء، فلسفتنا، وموجز في أصول الدين: خاصة

الصدر أتى في كتابه فلسفتنا على الفلسفة الماركسية وقام بنقد المناهج التجريبية  كما أن ياقر 

وقد تميز في ذلك إذ عد في نظر الدارسين قد وفق إلى اكتشاف المذهب الذاتي في مجال 

 .المعرفة

بروز منحى منهجي في علم الكالم، وبداية تحرر علم الكالم : مما تميزت به هذه المرحلة= 

 .الصوري من المنطق

  

ويمثلها بعض المفكرين المعاصرين من أمثال طه عبد الرحمان بداية :المرحلة الرابعة

في أصول الحوار وتجديد علم الكالم الذي يعد من بواكير كتاباته في هذا الموضوع : بكتابه

ثم كتباته الخرى التي أبرز فيها مقدرة متميزة في نقده لفلسفة الحداثة مثل كتابه روح الحداثة 

غير ذلك؛ ففي كتابه في أصول الحوار تطرق إلى مسائل عديدة لعل وكتابه بؤس الدهرانية و

من أهمها مسألة المناظرة كأسلوب قديم في التراث الكالمي وكيف يمكن استثماره في علم 

التي صارت مطلبا من مطالب الفكر المعاصر ، " الحوارية"" الكالم الجديد تحت تسمية 

نجدد فيها الصيل أو نؤصل فيها الجديد في فأصالته وتطويرها لتصبح محاورة هو عملية 

البحث الكالمي 
56
 

من المعاصرين أيضا الذين اشتغلوا بتجديد علم الكالم دمحم أركون من خالل فتحه لمواضيع 

الالمفكر : جديدة كموضوع األنسنة، أو من خالل توظيفه لجهاز مفاهيمي نقدي مثل مقوالت

تميز أركون كونه يراهن في قراءاته على علوم فيه، الحدث القرآني، الخطاب النبوي، وقد 

 .اإلنسان وفلسفة اللغة واإلستيمولوجيا وغيرها 

 

 .مستويات التجديد: رابعا

 
                                                           

دار / تاب المصريكتجديد الفكر الديني في اإلسالم، ترجمة دمحم يوسف عد ،، دار ال: ـ دمحم إقبال54

 ,11، ص (م6111. )الكتاب اللبناني
، ص (هـ1141)  1للدراسات اإلسالمية،طعلم الكالم المعاصر، المركز العالمي : ـ حيدر حب ا هل  55

114. 
في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركز الثقافي العربي ، المملكة المغربية، : ـ  طه عبد الرحمان56

 .وما بعدها 76، ص (م6111) 1ط
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 :ـ التجديد في الموضوع1
كان موضوعه العقائد الدينية ألن من خالل وقوفه على موضوع علم الكالم القديم الذي 

يرى شبلي النعماني أن علم الكالم الجديد يجب الشبهات كانت ترد على العقائد من خالل ذلك 

أن يتعلق باإلضافة إلى العقائد يتعلق بالجوانب التاريخية والحضارية واألخالقية للدين، 

وعلى المتكلمين الجدد أن يصلوا إلى العامة خالف ما كان عند القدامى كما سبق الذكر
57
 

لحديث الذي ال يعترض على الدين من ويقترح النعماني ذلك بالنظر لطبيعة العقل األوروبي ا

حيث كونه معتقد بقدر ما يعترض عليه إذا ما صار منظومة قانونية ولهذا هناك مسائل هي 

في التصنيف المعرفي اإلسالمي مسائل تبحث في مجال الفقه ولكنها بالنظر للشبهات الحديثة 

د، تعدد الرق، الجها: التي  حامت حولها يمكن أن تناقش مناقشة عقدية مثل

وغيرها...الزوجات
58
 

حقوق اإلنسان، قضايا المرآة ، : وعليه صار علم الكالم الجديد ينادي بإدراج مسائل منها 

موضوع اإلنسان، ثنائية اإلسالم والغرب مسألة التنمية، افستبداد السياسي، وقد أفضا الدكتور 

 . يدة إلى الثورةحسن حنفي في ذكر هذا المواضيع المستجدة في مقدمة كتابه من العق

 

يحتاج إلى لغة خاصة  علم الكالم بما أنه علم نظري :ب التجديد على مستوى المنهج

وجهاز مفاهيمي خاص حسبما تقتضيه العملية الحجاجية التي يتوفر عليها علم الكالم، ودائما 

نلمس المقترح التجديدي عند شبلي النعماني بالعودة إلى الوراء أي بالمقارنة بعلم الكالم 

حات منطقية كان يستخدم مقدمات معقدة ومتشابكة ومصطل:" القديم؛ فهذا األخير في نظره

وأفكار دقيقة وحساسة جدا فكان المخالف يصمت بعد أن يصاب بالرهية ولكن ال يوقر في 

"قلبه حالة من الوجدان واإليمان
59
 

وهذا كالم ال يمكن أن يؤخذ على إطالقه ألن علم الكالم علم نظري حجاجي والحجاج 

كلم القديم كان بالدرجة موضوع عقلي وآلته المقوالت واألدوات العقلية، ولذا فتعامل المت

األولى على مستوى العقل ألن الشبهة التي كانت تثار تقتضي الدليل العقلي ، ولذا يحتاج 

المتكلم إلى طاقة تجريدية تمكنه من استيعاب شبهة الخصم وكيف تبلورت لديه فيلم بها من 

يقة إذا أدركها مختلف جوانبها ويبطالها إبطاال عقالنيا يترتب عليه إلزام روحي؛ ألن الحق

 .العقل تتشربها بعد ذلك النفس فتستقر في الفؤاد

ولذا تغير منهجه فصار ينادي بتجاوز المنهج األحادي واالنفتاح على المناهج المتعددة تعتمد 

 ..الفلسفة، علوم اإلنسان، التأويل: على 

فتجاوزت تجددت غاية علم الكالم في لحظته التجديدية  .ـ التجديد على مستوى الغاية3

الشرح، االستدالل والدفاع، إلى تحليل حقيقة اإليمان، وتحليل التجربة الدينية : الغايات القديمة

 :كما فعل دمحم إقبال وهذا ما يتيح

 ــ فسح المجال لتقبل أي تطوير، وهذا ما يتيح تقدم العلم

                                                           
 .141ص .علم الكالم الجديد: شبلي النعمانيـ 57
 .141/146ـ المصدر نفسه ، ص 58

 .146ـ المصدر نفسه ، ص  59
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حث في عمله النقدي لم ــ ترسيخ نطاق األنا العلمي، األمر الذي يتيح اقبل النقد الذاتي؛ ألن الب

 .يعد يقلد غيره في عمله النقدي

 


