
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ب/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  19  - جانفي  2018 . ص 193 - 200  

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ماهية علم الكالم؛ دراسة وصفية تارخيية

ملخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد "ماهية علم الكالم" من خالل مختلف التعريفات التي أعطيت 
له، وما تتضمنه من دالالت معرفية ومنهجية تتعلق بموضوعه ومنهجه والغاية منه، وذلك من منظور 
وصفي تاريخي، يتتبع تطور التعريفات وتغيرها من مرحلة تاريخية إلى أخرى. وتهدف إلى اكتشاف 
وتأكيد حركية هذا العلم وتفاعله مع المستجدات التي مر بها المجتمع المسلم والحضارة االسالمية 
وحقول المعرفة االسالمية ككل، مما يفتح المجال إلى العمل على تجديده مضمونا ومنجها بناء على 

ا لمستجدات المعرفية واالجتماعية والواقعية، ليمارس دوره الذي أنيط به في كل مرحلة.
الكلمات  الدالة : الالهوت اإلسالمي / الكالم، تعاريف مختلفة، المعرفة اإلسالمية، األساليب، محتويات 

دالالت، وصفية، دينامية، العقيدة، المفاهيم.

Abstract 

The main task of this study is to identify the Essence of Kalam by analyzing the various definitions assigned to this field 

of study. It tries also to find out the epistemic and methodological connotations related to the subject matter, approach 

and objectives of Kalam.  In order to achieve the above mentioned objectives, this paper adopts the descriptive historical 

method to analyze the evolution and transformation of the definitions from one historical stage to another. 

Accordingly, the dynamism of Kalam and its interaction with the developments experienced by the Muslim society and 

civilization could be uncovered and confirmed, as well as its relationship with other Islamic fields of knowledge. 

As a result of that, the renewal of the content and methodology of Kalam could be reinitiated, based on the epistemic, 

social and actual developments, in order for Kalam to exercise its role in our contemporary situation.  

Keywords: Islamic theology/ Kalam, Various Definitions, IIslamic Knowledge, Methods, Contents Connotations, Descriptive, 
Dynamism, Creed, Conceptions.
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مقدمة

يف  اإلسالمية  احلضارة  يف  العلوم  كسائر  الكالم  علم  نشأ 
أن  فبعد  للهجرة،  الثاني  القرن  وبداية  األول  القرن  نهايات 
احلضارة  حركة  وبدأت  واجملتمع  املسلمة  اجلماعة  تأسست 
النظر  ميارسون  املسلمون  انطلق  حيث  العلوم.  نشأة  وتوالت 
احلضارة  يف  املختلفة  العلوم  ونشأت  واالعتبار،  واالستدالل 
النشأة وسعة  وزمن  األهمية  بينها يف  تفاوت  اإلسالمية على 
تعبري  حد  على  العامة)1(  أو  اخلاصة  بني  وقبوهلا  انتشارها 
لعوامل  نتيجة  الكالم  علم  فنشأ  اهلل.  رمحه  الشافعي  اإلمام 
عدة، داخلية أهمها القرآن الكريم، وخارجية أهمها خمالطة 
األفكار  على  ووقوفهم  املخالفة،  الديانات  ألصحاب  املسلمني 
فتكاملت  الدين.  إبطال  على  تعمل  كانت  اليت  األجنبية 
العلوم،  من  كثري  ظهور  يف  واخلارجية  الداخلية  العوامل 
العلوم  من  فكان  واحد)2(.  لعامل  نشأتها  نسبة  ميكن  ال  حبيث 
التصورات، ومنها  التصرفات، ومنها ما اجته إىل  ما توجه إىل 

ما اجته إىل احلادثات والنوازل. 
والنحو  والتفسري  واحلديث  الفقه  علوم  نشأ  ما  أول  فنشأ 
والطبيعيات،  والفلسفة  الكالم  وعلم  والقراءات  والبالغة 
وكان الكالم العلم الذي اجته إىل التصورات وما يتعلق بها من 
تصرفات؛ أي االعتقادات وما ينبين عليها من أحكام، وما تقوم 

عليه من أدلة. 
هاما  دورا  اإلسالمية  البيئة  يف  السياسية  األحداث  أدت  وقد 
كل  حاول  إذ  بالعقائد.  الرتباطها  وذلك  الكالم،  علم  نشأة  يف 
ذلك  فأدى  الدين،  يف  أساسا  له  يوجد  بأن  رأيه  مناصرة  فريق 
القرآنية مبا يتفق مع مذهبه. كما اضطر  إىل تأويله لآليات 
امتداد  بعد  بهم  التقوا  الذين  خمالفيهم،  جملادلة  املسلمون 
مناقشات  فكانت  وغربًا.  شرقا  كثرية  لبلدان  اإلسالمي  الفتح 
السماوية،  والديانات  الشرقية،  الديانات  أصحاب  وبني  بينهم 

وغريهم)3(.
ويف هذه الورقة البحثية نسعى إىل حتديد "ماهية علم الكالم" 
من خالل خمتلف التعريفات اليت أعطيت له، وما تتضمنه من 
والغاية  ومنهجه  مبوضوعه  تتعلق  ومنهجية  معرفية  دالالت 
منه، وذلك من منظور وصفي تارخيي، يتتبع تطور التعريفات 
وتغريها من مرحلة تارخيية إىل أخرى، مبا يدل على حركية 
املسلم  اجملتمع  بها  مر  اليت  املستجدات  مع  وتفاعله  العلم  هذا 
واحلضارة االسالمية وحقول املعرفة االسالمية ككل، وهو ما 
يفتح اجملال إىل العمل على جتديده مضمونا ومنجها بناء على 
دوره  ليمارس  والواقعية،  واالجتماعية  املعرفية  املستجدات 

الذي أنيط به يف كل مرحلة.
تعددت  ملاذا  التالية:  األسئلة  عن  لإلجابة  الورقة  تسعى  وهلذا 
الكالم،  لعلم  التارخيية  التطورات  هي  وما  الكالم؟  علم  أمساء 
وما  الكالم  علم  ماهية  هي  وما  دالالت؟  من  حتمله  وماذا 

موضوعه ومنهجه؟

أواًل- علم الكالم وتعدد أمسائه

من  حوته  وما  اإلسالمية  العلمية  املعرفة  حقل  يف  الناظر  إن 
علوم جيلب انتباهه كثرة األمساء اليت مسي بها علم الكالم)4(؛ 
فقد مسي علم الكالم؛ وهو أشهر أمسائه. كما أنه مسي الفقه 
النعمان  حنيفة  أبي  إىل  املنسوب  الكتاب  عنوان  وهو  األكرب؛ 
رضي اهلل عنه. ومسي العقيدة؛ ومن ذلك عقيدة السلف أصحاب 
الناجية أهل  الفرقة  احلديث للصابوني )ت449هـ()5(، وعقيدة 

السنة واجلماعة حملمد بن عبد الوهاب )ت1206هـ(.
بكر  ألبي  احلديث  أئمة  اعتقاد  ذلك  ومن  االعتقاد؛  ومسي 
السنة  أهل  اعتقاد  أصول  وشرح  )ت371هـ(،  اإلمساعيلي 
للبيهقي )ت458هـ(،  واجلماعة لاللكائي )ت418هـ(، واالعتقاد 
وكتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد للجويين 
)ت278هـ(، وكتاب اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي 

)ت606هـ(، وملعة االعتقاد البن قدامة املقدسي )ت 620هـ(.
)ت505هـ(،  للغزالي  العقائد  قواعد  ذلك  ومن  العقائد؛  ومسي 
والعقائد  )ت792هـ(،  للتفتازاني  النسفية  العقائد  وشرح 
اإلسالمية  والعقائد  )1889-1940م(،  باديس  البن  اإلسالمية 
كتاب  ذلك:  ومن  التوحيد؛  ومسي  )ت1421هـ(.   سابق  لسيد 
وكتاب  256هـ(،  )ت  للبخاري  الصحيح  اجلامع  يف  التوحيد 
التوحيد وإثبات صفات الرب البن خزمية )ت 311هـ(، وكتاب 
َمنَده  التوحيد البن  وكتاب  333هـ(،  )ت  للماتوريدي  التوحيد 
)ت845هـ(،  للمقريزي  التوحيد  جتريد  وكتاب  359هـ(،  )ت 

وكتاب التوحيد حملمد بن عبد الوهاب )ت1206هـ(.
حنبل  بن  ألمحد  السنة  كتاب  ذلك:  ومن  السنة؛  ومسي 
)ت  حنبل  بن  أمحد  بن  اهلل  لعبد  السنة  وكتاب  241هـ(،  )ت 
داود  ألبي  السنة  وكتاب  )ت311هـ(،  للخالل  والسنة  290هـ(، 
)ت 275هـ(. ومسي أصول الدين؛ ومن ذلك: كتاب اإلبانة عن 
واإلبانة  الشرح  وكتاب  324هـ(،  )ت  لألشعري  الديانة  أصول 
عن أصول الديانة البن بطة )ت 378هـ(، وكتاب أصول الدين 
سعيد  ألبي  الدين  أصول  يف  والغنية  )ت429هـ(،  للبغدادي 

النيسابوري )ت 478هـ()6(.
العلوم  يف  العادة  خالف  على  األخرى،  التسميات  جانب  إىل 
أهل  وتواضع  التسمية،  فيها  استقرت  اليت  األخرى  اإلسالمية 

العلم فيها على القبول باسم أو امسني للعلم.
وقد  عديدة،  دالالت  حيمل  العلم  تسمية  يف  االختالف  وهذا 
تكون متناقضة، فتعدد األمساء اليت هي اصطالحات أو ترميزات 
ثقافية ختضع ملا يتصوره كل فريق يف هذا العلم،  وتنبئ عن 

اخللفية اليت ينطلق منها كل تعريف. 
تدل  العلم  هذا  اسم  يف  االختالف  كثرة  فإن  ذلك،  على  وبناء 
من جهة على عمق االختالف يف العلم ذاته، ومن جهة أخرى 
فإنها تدل على الثراء والتنوع؛ إن على مستوى مسائله وقضاياه 
)موضوعه(، وإن على مستوى مصطلحاته ومفاهيمه وطرائقه 

)مناهجه(. 
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من  التعريفات  من  لعينة  تناولنا  عند  تبينه  ميكن  ما  وهذا 
خمتلف املدارس الكالمية عرب خمتلف مراحله التارخيية.

ثانيًا- تعريفات علم الكالم وتطورها التارخيي

أبو  اإلمام  يأتي  بالتعريف  العلم  هذا  تناول  من  صدارة  ويف 
حنيفة عليه رمحة اهلل )ت 150هـ(، إذ مساه بالفقه األكرب)7(، 
وهو الفقه يف الدين كما جاء يف كتاب "الفقه األكرب" املنسوب 
من  أفضل  الدين  يف  "الفقه  أن  يرى  حيث  نفسه،  حنيفة  ألبي 
العلم  يف  والفقه  أصل  الدين  يف  الفقه  "ألن  العلم")8(؛  يف  الفقه 
شارح  يرى  كما  معلوم")9(  الفرع  على  األصل  وفضل  فرع، 
"الفقه األكرب"، هذا الفقه األكرب موضوعه االعتقادات )10(. إن 
الفقه يركز فيه على اجلانب  إمام يف  يأتي من  التعريف  هذا 
العملي وارتباط االعتقادات باألعمال، من خالل إعطاء أهمية 
لالعتقاد جتعله مقدمة ال تنفصل عن العمل باالعتقاد، ولذلك 

فهو فقٌه أكرب، يلحقه فقه أصغر. 
حقل  من  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  آخر  تعريف  بعده  يأتي 
الفارابي  نصر  أبي  الفيلسوف  تعريف  وهو  خمتلف،  معريف 
يقتدر  الكالم  "وصناعة  بقوله:  العلوم"  "إحصاء  يف  )ت339هـ( 
بها اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملدودة اليت صرح بها 
امللة وتزييف كل ما خالفها باألقاويل، وهذه الصناعة  واضع 
تنقسم جزئني أيضا: جزء يف اآلراء، وجزء يف األفعال. وهي غري 
الفقه ألن الفقيه يأخذ اآلراء واألفعال اليت صرح بها واضع امللة 
مسلَّمة، وجيعلها أصواًل، فيستنبط منها األشياء الالزمة عنها. 
واملتكلم ينصر األشياء اليت يستعملها الفقيه أصواًل من غري أن 

يستنبط منها شيئا آخر")11(. 
فتعريف  الفن،  أو  الصناعة  عن  حديثا  جند  التعريف  ويف هذا 
عليها  يقوم  وصناعة  فنا  الكالم  علم  من  جيعل  الفارابي 
امللة.  صاحب  وضعها  اليت  اآلراء  نصرة  مهمتهم  متخصصون 
واملالحظ أن الفارابي ال يركز النظر على علم الكالم اإلسالمي 
بقدر ما يعطي تعريفا عامًا ألي علم كالم سواء تعلق باإلسالم 
أم بغريه من األديان، وسواء أكان صاحب امللة النيب صلى اهلل 

عليه وسلم أم غريه من أصحاب امللل والنحل املختلفة. 
خالل  من  بل  اإلسالم"  قانون  "على  ليس  الفارابي  فتعريف 
الكالمي  النظر  التمييز بني منطلق  للدين، وهذا  نظر فلسفي 
املتكلمني،  عند  بعد  فيما  سنجده  الفلسفي  النظر  ومنطلق 
حينما يفرقون بني املنهج الفلسفي واملنهج الكالمي عند تناول 

قضايا مشرتكة.
بداية  يف  املتويف  الغزالي  ذكر  اهلجري،  اخلامس  القرن  ويف 
يف  الكالم  لعلم  تعريفا  )ت505هـ(  اهلجري  السادس  القرن 
حفظ  منه  املقصود  "وإمنا  بقوله:  الضالل"  من  "املنقذ  كتابه 
فقد  البدعة.  أهل  تشويش  عن  وحراستها  السنة،  أهل  عقيدة 
احلق  هي  عقيدة  رسوله  لسان  على  عباده  إىل  تعاىل  اهلل  ألقى 
على ما فيه صالح دينهم ودنياهم، كما نطق مبعرفته القرآن 
واالخبار. ثم ألقى الشيطان يف وساوس املبتدعة أموراً خمالفة 

فلهجوا بها، وكادوا يشوشون عقيدة احلق على أهلها، فأنشأ اهلل 
مرتب  بكالم  السنة  لنصرة  دواعيهم  وحّرك  املتكلمني  طائفة 
يكشف تلبيسات أهل البدعة احملدثة على خالف السنة املأثورة، 

فمنه نشأ علم الكالم وأهله")12(.
ويف "جواهر القرآن" عند حديثه عن أقسام العلوم، ذكر أن علم 
الكالم يقوم على "حماجة الكفار وجمادلتهم"، كما أنه مقصود 
"لرد الضالالت والبدع وإزالة الشبهات". غري أن الغزالي يذهب 
وأخرى  قريبة  أخرى  طبقتني،  على  أنه  إىل  العلم  حتديد  يف 
القدسية"، وأما  "الرسالة  القريبة فقد كتب فيها  فوقها؛ فأما 

اليت فوقها فقد كتب فيها "االقتصاد يف االعتقاد". 
عقيدة  "حراسة  فإنه   ، الغزالي  عند  العلم،  مقصود  وبشأن 
بكشف  مليا  العلم  هذا  يكون  وال  املبتدعة،  تشويش  عن  العوام 
عقيدة  حراسة  أجل  من  ألَّف  أنه  إىل  يشري  كما  احلقائق"، 
الفالسفة،  الفالسفة" ردا على  "تهافت  السنة كتبا، منها  أهل 
و"املستظهري"، و"حجة احلق"، و"قواصم الباطنية" يف الرد على 

الباطنية، و"كتاب مفصل اخلالف يف أصول الدين")13(. 
أما فيما يتعلق مبنهج العلم فإن الغزالي يقول "وهلذا العلم آلة 
يعرف بها طريق اجملادلة بل طريق احملاجة بالربهان احلقيقي 
وقد أودعناه كتاب حمك النظر وكتاب معيار العلم على وجه 
احلجة  حبقيقة  يثق  وال  واملتكلمني  للفقهاء  مثله  يلفي  ال 

والشبهة ما مل حيط بهما")14(. 
وإذا كان الغزالي جيعل املنطق معيارا للعلم وحمكا للنظر، فإن 
ذلك من أجل "حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش 
أهل البدعة")15(، إذ ملا "ألقى الشيطان يف وساوس املبتدعة أمورا 
خمالفة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة احلق عن 
أهلها، فأنشأ اهلل طائفة املتكلمني وحرك دواعيهم لنصرة السنة 
بكالم مرتب يكشف تلبيسات أهل البدعة احملدثة على خالف 
أهل السنة املأثورة، ومنه نشأ علم الكالم")16(، فهذا الكالم املرتب 
الذي ُيرد به على املبتدعة حيتاج إىل آلة تنظمه، وهي املنطق، 
املعرفة  حقل  ضمن  املنطق  إدراج  إىل  الغزالي  سعى  ولذلك 
الغزالي  وألهمية  السنة.  أهل  نصرة  يف  لتوظيفه  اإلسالمية 
العلم  الكالم خاصة، فإن تتبع حتديداته هلذا  العلمية يف علم 

مهمة جدا؛ لتبني ماهيته.
ولقد ذكر الغزالي رمحه اهلل عند تقسيمه للعلوم يف مقدمة 
"املستصفى" أن علم الكالم هو "العلم الكلي من العلوم الدينية 
هو الكالم، وسائر العلوم من الفقه وأصوله واحلديث والتفسري 
الكتاب خاصة،  املفسر ال ينظر إال يف معنى  علوم جزئية؛ ألن 
واحملدث ال ينظر إال يف طريق ثبوت احلديث خاصة، والفقيه 
ال ينظر إال يف أحكام أفعال املكلفني خاصة، واألصولي ال ينظر 
إال يف أدلة األحكام الشرعية خاصة. واملتكلم هو الذي ينظر يف 

أعم األشياء وهو املوجود")17(. 
أو  العلم،  علم  بأنه  الكالم  علم  يعرف  أن  يريد  الغزالي  وكأن 
أم العلوم، مبا يوفره من أساس ملختلف العلوم األخرى، إذ جتد 
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فيه مبادئها األوىل مربهنة بأدوات علم الكالم. ونظرا ألهمية 
ما تناوله الغزالي يف هذا الشأن فإننا ننقل نصه على الرغم من 
طوله بعض الشيء، فهو يقول "واملتكلم هو الذي ينظر يف أعم 
األشياء وهو املوجود. فيقسم املوجود أواًل إىل قديم وحادث، ثم 
يقسم احملدث إىل جوهر وعرض. ثم يقسم العرض… ويقسم 
اختالفها  أن  ويبني  واجلماد،  والنبات  احليوان  إىل  اجلوهر: 
باألنواع واألعراض، ثم ينظر يف القديم… ويفرق بني اجلائز 
عليه،  جائز  الفعل  أصل  أن  يّب  ثم  حقه،  يف  واحملال  والواجب 
وأن العامل فعله اجلائز، وأنه لفعله افتقر إىل حمدث، وأن بعثة 
الرسل من أفعاله اجلائزة، وأنه قادر عليه، وعلى تعريف صدقهم 
باملعجزات، وأن هذا اجلائز واقع، عند هذا ينقطع كالم املتكّلم 

وينتهي تصرف العقل")18(.
التصور  حيدد  الكالم  علم  فإن  السابق  الغزالي  قول  خالل  من 
بعد  العلم  هذا  أن  أي  تعاىل،  باهلل  وعالقته  الوجود،  عن  الكلي 
إىل  للموجود  وتقسيمه  موجود،  هو  من حيث  املوجود  يف  حبثه 
القديم،  املوجود  وأفعال  صفات  يف  النظر  وإىل  وحادث،  قديم 
وجواهر وأعراض املوجود احلادث، مستعمال العقل، ينتقل إىل 
موقف معريف آخر، يف نفس أهمية املوقف املعريف األول، إذ أن 
العقل يف املوقف األول يتبنّي من القضايا الكلية ومن صدقها، 
فإذا تبنّي له صدقها، انتقل إىل موقف املدافع عنها واملثبت هلا، 

أي املؤمن بها، ومن هنا فإن العقل يصري تبعا للوحي. 
يقول الغزالي يف شأن العقل يف موقفه املعريف الثاني: "بل العقل 
يتلقى  بأنه  ويعرتف  نفسه  يعزل  ثم  النيب،  صدق  على  يدل 
من النيب بالقبول ما يقول يف اهلل واليوم اآلخر، مما ال يستقل 
الشرع  يرد  فقد  باستحالته،  أيضا  يقضي  وال  بدركه،  العقل 
العقل  مبا يقصر العقل عن االستقالل بإدراكه، إذ ال يستقل 
بإدراك كون الطاعة سببا للسعادة يف اآلخرة، وكون املعاصي 
سببا للشقاوة، لكنه ال يقضي باستحالته أيضا، ويقضي بوجوب 
صدق من دلت املعجزة على صدقه، فإذا أخرب عنه صدق العقل 
به بهذه الطريق، فهذا ما حيويه علم الكالم")19(، وهلذا فهو علم 
كلي؛ أوال ألنه استخدم العقل والنقل أداتني إثبات موضوعاته، 
وثانيا ألنه يثبت مبادئ سائر العلوم الدينية، من الكتاب والسنة 

وصدق الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 
و"ال جياوز أحد من أصحاب العلوم اجلزئية قول الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم وفعله، فإن الكتاب إمنا يسمعه من قوله، واإلمجاع 
يثبت بقوله، واألدلة هي الكتاب والسنة واإلمجاع فقط، وقول 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنا يثبت صدقه وكونه حجة يف 
علم الكالم، فإًذا الكالم هو املتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 

كلها")20(.
ويف كتاب "العلم" من "اإلحياء"، جيعل الغزالي من علم الكالم 
حتتاجها  اليت  الكفائية  الصناعات  جمموعة  من  صناعة)فنا( 
مجلة  من  صار  الكالم  "فإن  بقوله:  يؤكد  فإنه  وهلذا  األمة، 
عن  العوام  لقلوب  حراسة  الكفاية  على  الواجبة  الصناعات 
لو  البدع…لذلك  حبدوث  ذلك  حدث  وإمنا  املبتدعة،  ختيالت 

ترك املبتدع هذيانه ملا افتقر إىل الزيادة على ما تعوهد عليه يف 
عصر الصحابة رضي اهلل عنهم")21(. فعلم الكالم ال دور له إال 
الرد على املبتدعة، فلو ترك املبتدع بدعته، ملا وسعه إال أن يتبع 
ولذلك  االتباع.  وهو  عنهم،  اهلل  رضي  الصحابة  عليه  كان  ما 
يشدد الغزالي على أهمية أن يعي املتكلم دوره وحدوده، "فليعلم 

املتكلم حّده من الدين وأن موقعه منه موقع احلارس")22(.
أما يف النصف األول القرن السادس اهلجري فإن الشهرستاني 
)ت548هـ( يسمي علم الكالم بعلم األصول، وذلك بقوله: "قال 
بعض املتكلمني األصول معرفة البارئ تعاىل بوحدانيته وصفاته 
ومعرفة الرسل بآياتهم وبّيناتهم وباجلملة كل مسألة يتعنّي 
أن  املعلوم  ومن  األصول.  من  فهي  املتخاصمني  بني  فيها  احلق 
أصل  واملعرفة  وطاعة،  معرفة  إىل  منقسما  كان  إذا  الدين 
أصوليا،  كان  والتوحيد  املعرفة  يف  تكلم  فمن  فرع،  والطاعة 
هو  فاألصول  فروعيا،  كان  والشريعة  الطاعة  يف  تكلم  ومن 

موضوع علم الكالم والفروع هو موضوع علم الفقه")23(. 
هذا التعريف من الشهرستاني يرجع به إىل مفهوم أبي حنيفة، 
هو  الفقه  كان  فبينما  التعريف،  يف  حدث  قد  حتوال  أن  غري 
األكرب  الفقه  بني  ويدور  حنيفة،  أبي  عند  التعريف  حمور 
هو  الشهرستاني  عند  التعريف  حمور  فإن  األصغر،  والفقه 
"التكلم"، الذي يدور بني التكلم يف املعرفة والتوحيد وبني التكلم 
العلم  بني  حصل  قد  فصال  فإن  وعليه،  والشريعة.  الطاعة  يف 

والعمل.
بتعريف  )ت631هـ(  اآلمدي  يأتي  اهلجري،  السابع  القرن  ويف 
هو  اآلمدي  عند  الكالم  فعلم  الفلسفي،  املصطلح  عليه  يغلب 
أشرف العلوم، وذلك بقوله: "وأشرف العلوم إمنا هو العلم امللقب 
وأفعاله  وصفاته  الوجود  واجب  ذات  عن  الباحث  الكالم  بعلم 
وصفاته  اهلل  ذات  اآلمدي  عند  العلم  فمدار  ومتعلقاته")24(، 
ارتباطا  أكثر  بلغة  ولكن  الذات،  بهذه  يتعلق  وما  وأفعاله 
بالفلسفة، وليس مبا عهدناه عند أوائل املتكلمني. وهذا حاصل 
من اختالط مباحث العلمني؛ الكالم والفلسفة، عند املتأخرين 

كما سيأتي بيانه عند حتليلنا للتطور التارخيي للعلم.
يف حني أن اإلجيي يف القرن الثامن اهلجري )ت 756هـ( يعرفه 
بأنه "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج 
ودفع الشبه، واملراد بالعقائد: ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون 
السالم")25(. عليه  حممد  دين  إىل  املنسوبة  وبالدينية  العمل، 

كما يعرفه بقوله: "علم الكالم املتكفل بإثبات الصانع وتوحيده 
يف األلوهية وتنزيهه عن مشابهة األجسام… وإثبات النبوة")26(، 
وإن كان  هذا التعريف يستند إىل التعريف بالغاية من العلم، 
ذات  ومنها  الدينية،  العقائد  هو  موضوعه  أن  إىل  يشري  فإنه 
العلم  النبوة، وهذا  إثبات  وأفعاله، وكذلك  تعاىل وصفاته  اهلل 
يقوم على اإلثبات، ومل يفرده اإلجيي للحجاج كما سبق عند 
الرد  وال  املخالفة،  اآلراء  تزييف  أو  الكفار،  جمادلة  أو  غريه، 
على املبتدعة. ولعل ذلك انتقال من املوقف السليب  إىل املوقف 
اإلجيابي، فبدل الدفاع واحلجاج يأتي اإلثبات، وهو ما ال جنده 
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ماهية علم الكالم؛ دراسة وصفية تارخيية

يف تعريف ابن خلدون - كما سيأتي- الذي يقصره على الرد 
واحلجاج باألدلة العقلية.

والنبوة  التوحيد  فأهمها  الدين  أصول  أو  الدينية  العقائد  أما 
واليوم  ورسله  وكتبه  تعاىل  باهلل  االميان  باألحرى  أو  واملعاد 
ذات   – تعاىل  اهلل  حول  مجيعًا  املسائل  هذه  وتدور  اآلخر، 
وصفات وأفعال-. وهلذا يقول اإلجيي: "وقيل موضوعه هو ذات 
اهلل تعاىل إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله يف الدنيا كحدوث 
الرسل  كبعث  فيها  وأحكامه  كاحلشر،  اآلخرة  ويف  العامل، 

ونصب اإلمام" )27(.
الثامن اهلجري )ت792هـ(  القرن  التفتازاني يف نهايات  أن  غري 
يف سياق حديثه عن سبب تسمية علم الكالم بهذا االسم، فإنه 
عن  حديثه  عند  والصفات  بالتوحيد  متعلقا  علما  منه  جيعل 
الشرعية  األحكام  أن  "اعلم  فيقول:  الشرعية،  األحكام  أنواع 
ومنها  عملية،  فرعية  وتسمى  العمل  بكيفية  يتعلق  ما  منها 
والعلم  اعتقادية،  أصلية  وتسمى   االعتقاد،  بكيفية  يتعلق  ما 
األوىل يسمى علم الشرائع واألحكام… والثانية علم التوحيد 

والصفات")28(. 
ويف شرحه للمقاصد يعرف التفتازاني علم الكالم بأنه: "العلم 
موضوعه  وأما  اليقينية")29(،  األدلة  عن  الدينية  بالعقائد 
فالقضايا  مسائله  أما  إثباتها،  به  يتعلق  حيث  من  املعلوم  فإنه 
الشرعية االعتقادية، وغايته حتلية اإلميان باإليقان، ومنفعته 
الفوز بنظام املعاش وجناة املعاد، وغاية الكالم أن يصري اإلميان 
شبه  تزلزله  ال  حمكما  متيقنا  الشرعية  باألحكام  والتصديق 

املبطلني)30(.
فعلم الكالم هو العلم بالعقائد مستدال بها عن طريق الدالئل 
العقلية، وليس احلجاج عن هذه العقائد كما هو معروف عند 
بعض املتكلمني، وإن كان ال خيلو من الرد على املبطلني. وهلذا 
فإن ما اشتهر عنه بأنه علم حجاجي، ينبغي معاودة النظر فيه، 
بل إن علم الكالم منه ما هو للحجاج، ومنه ما هو لإلثبات والبيان 
كما هو شأن التفتازاني. وهذا ما يفتح الباب إلعادة النظر يف 

غاية العلم وموضوعه، ومنهجه كذلك.
كما يعرف ابن خلدون يف القرن التاسع )ت807هـ( علم الكالم 
بأنه "علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية 
والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف 
التوحيد")31(،  هو  اإلميانية  العقائد  هذه  وسر  السنة،  وأهل 
فابن خلدون يف تعريفه يذكر عدة أمور؛ أواًل، أن العلم يقوم 
خمالفا  العقلية  باألدلة  اإلميانية  العقائد  عن  احلجاج  على 
العقائد  أن مركز هذه  وثانيًا،  التفتازاني،  إليه  ما ذهب  بذلك 
الذي تدور عليه، كما يذكر ثالثًا أن  السر  التوحيد، وهو  هو 
العقائد اإلميانية املقصودة هي ما ذهب إليه السلف وأهل السنة 

دون غريهم من الفرق اإلسالمية األخرى. 
املبتدعة  ضد  موجه  الكالم  علم  أن  على  خلدون  ابن  ويركز 
يف  العلم  أن  على  يدل  مما  للكفار،  ذكرا  جند  وال  املنحرفني، 

زمانه قد اجته حنو الداخل، أي إىل ما ظهر من بدع واحنرافات 
العقيدة يف اجملتمع اإلسالمي، ومل يعد ما يشغله خارجه،  عن 

وكأن حتدي الكفار قد زال وزالت شبههم وافرتاءاتهم.
ويفرق ابن خلدون بني علم الكالم والفلسفة بقوله: "واعلم أن 
املتكلمني ملا كانوا يستدلون يف أكثر أحواهلم بالكائنات وأحواهلا 
على وجود الباري وصفاته، وهو نوع استدالهلم غالبًا، واجلسم 
الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف يف الطبيعيات، وهو بعض 
من هذه الكائنات، إال أن نظره فيها خمالف لنظر املتكلم، وهو 
ينظر يف اجلسم من حيث يتحرك ويسكن، واملتكلم ينظر فيه 
من حيث يدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف يف االهليات 
إمنا هو نظر يف الوجود املطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر املتكلم 
يف الوجود من حيث إنه يدل على املوجد")32(. فإشارة ابن خلدون 
هامة يف الداللة على أن املتكلم إذا عاجل موضوعات من صميم 
مباحث الفلسفة كاجلسم الطبيعي واحلركة فإمنا يعاجلها 

باعتبارها ادوات معرفية ليدعم بها موقفه الكالمي .
يف  )ت816هـ(  أيضا  اهلجري  التاسع  القرن  يف  اجلرجاني  أما 
كتابه "التعريفات" الذي يعد قاموسا ومعجما للتعريفات، فإنه 
يورد جمموعة من التعريفات لعلم الكالم؛فيعرف علم الكالم 
بأنه "علم ُيبحث فيه عن ذات اهلل تعاىل وصفاته وأحوال املمكنات 
من املبدأ واملعاد على قانون اإلسالم، والقيد األخري إلخراج العلم 
بنا  يرجع  اجلرجاني  من  التعريف  هذا  للفالسفة")33(.  اإلهلي 
منطقية  لغة  على  يقوم  فهو  واآلمدي،  اإلجيي  تعريف  إىل 
كان  ما  وهذا  اليونانية،  والفلسفة  املنطق  أدوات  مستعمال 
أشار  الذي  خلدون  ابن  يذكر  كما  املتكلمني  متأخري  من 
الكالمية  املباحث  ضمن  الفلسفية  االهليات  مباحث  إدراج  إىل 
املتأخرين")34(  "طريقة  أمساه  ما  وظهر  مباحثهما،  فاختلطت 

من املتكلمني. 
غري أن اجلرجاني جيعل البحث يف أعراض املوجود على قاعدة 
اإلسالم، مما جيعله خيتلف عن اإلهليات اليت تبحث يف الوجود 
احملض على قاعدة الفكر املطلق، أي دون أن تنطلق إلثبات شيء 

تؤمن به أو الدفاع عنه كما شأن الكالم. 
كما يورد تعريفا آخر، بقوله أنه "علم باحث عن أمور يعلم منها 
املعاد وما يتعلق به من اجلنة والنار والصراط وامليزان والثواب 
العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية  الكالم هو  والعقاب، وقيل 
األخريين  التعريفني  هذين  يف  وهو  األدلة")35(.  عن  املكتسبة 
املنطقي  املرتكز  ذي  السابق،  التعريف  على  يستدرك  كأنه 
الفلسفي، الذي ساد "طريقة املتأخرين"، ويتحول إىل استعمال 

مصطلحات "طريقة املتقدمني" بتعبري ابن خلدون)36(.
962هـ( يسميه  العاشر، جند طاش كربي زادة )ت  القرن  ويف 
"أصول الدين" بقوله: "علم أصول الدين املسمى علم الكالم")37(، 
ومبا أنه علم ألصول الدين فهو من صميم العلوم الشرعية، وهلذا 
فغايته ختتلف عن غاية العلوم الفلسفية رغم اشرتاكهما يف 
املوضوع، لذا أشار إىل التفرقة من حيث الغاية بني علم الكالم 
والفلسفة، فقال: "وقيل موضوعه – أي علم الكالم- الوجود من 
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حيث هو موجود. وإمنا ميتاز عن العلم االهلي الباحث عن أحوال 
الوجود املطلق، باعتباره الغاية، ألن البحث يف الكالم على قواعد 
الشرع، ويف اإلهلي على مقتضى العقول")38(. فاملتكلم يستند إىل 
العقلية  يلتمس هلا احلجج  ثم  اعتقادات  الدين من  به  ما جاء 

اليت تدعمها)39(.
أن  يؤكد  )ت976هـ(  الشعراني  أيضا  العاشر  القرن  يف  وجند 
"علماء الكالم ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا يف أنفسهم العلم 
باهلل تعاىل، وإمنا وضعوا ذلك ردعا للخصوم الذين جحدوا اإلله 
اهلل عليه وسلم  أو رسالة حممد صلى  الرسالة  أو  الصفات  أو 
باخلصوص أو اإلعادة يف هذه األجسام بعد املوت وحنو ذلك مما 
ال يصدر إال من كافر. فطلب علماء اإلسالم إقامة األدلة على 

هؤالء لريجعوا إىل اعتقاد وجوب اإلميان بذلك ال غري")40(.
ويف القرن احلادي عشر يأتي صاحب كشف الظنون )ت1067هـ( 
وينظر إىل علم الكالم من خالل ما يتناوله من التكاليف القلبية 
أو البدنية، فيقول: "ثم أن التكاليف منها بدني ومنها قليب وهو 
يعتقد  أن  جيب  ال  وما  يعتقد  أن  جيب  وما  باإلميان  املختص 
احلشر  وأمور  والصفات  الذات  يف  اإلميانية  العقائد  هي  وهذه 
والنعيم والعذاب والقدر، واحلجاج عن هذه باألدلة العقلية هو 
علم الكالم")41(، هذا التعريف الذي يأتي يف القرن احلادي عشر 
العقلية  باألدلة  للحجاج  الكالم علما  اهلجري جيعل من علم 
بأنها  عنها،  احملتج  العقائد  يف  ويفصل  اإلميانية،  العقائد  عن 
ويف  والقرب،  والعذاب  والنعيم  احلشر  وأمور  والصفات  الذات 

موضع يضيف "النبوات")42(.
أيضا، ما ورد عن  العلم  العلماء هلذا  اليت دونها  التعاريف  ومن 
التهانوي يف القرن الثاني عشر اهلجري )ت 1158هـ( الذي عرف 
الدينية  العقائد  إثبات  على  معه  يقتدر  "علم  بأنه  الكالم  علم 
على الغري بإيراد احلجج ودفع الشبه")43(، فالعلم عند التهانوي 
إما  وذلك  الغري،  على  بإثباتها  يقوم  الدينية  العقائد  موضوعه 

بأن يورد حجة أو يدفع شبهة. 
بنوع معني، بل جيعله مفتوحًا  التهانوي االحتجاج  وال حيصر 
الدينية.  العقائد  إثبات  أنواع احلجج، اليت ميكن بها  على كل 
فاملتكلم حسب التهانوي يتخذ العقائد الدينية قضايا مسلمًا بها، 
ثم يستدل عليها بأدلة العقل، حتى وإن أمكن االهتداء إىل هذه 
"جيب  التهانوي:  يقول  وهلذا  عنها)44(.  مستقال  بالعقل  العقائد 
أن تؤخذ العقائد من الشرع ليعتد بها، وإن كانت مما يستقل 
العقل فيه"، ويف ذلك ما مييز علم الكالم عن الفلسفة)45(. وإذ 
أو  التوحيد  العلم بعلم  تدور مسائله حول اهلل تعاىل مسي هذا 

األمساء والصفات)46(.
عبده  حممد  الشيخ  اهلجري  عشر  الرابع  القرن  يف  وجند 
)ت1323هـ( يفضل اسم التوحيد على اسم علم الكالم، فريى أن 
له  يثبت  أن  جيب  وما  اهلل  وجود  عن  فيه  يبحث  علم  "التوحيد 
من صفات وما جيوز أن يوصف به وما جيب أن ينفي عنه وعن 
الرسل إلثبات رسالتهم وما جيب أن يكونوا عليه وما جيوز أن 
ينسب إليهم وما ميتنع أن يلحق  بهم")47(. فعلم التوحيد يبحث 

يف وجود اهلل تعاىل وصفاته، والنبوات. 
كما يبني الشيخ عبده أن التوحيد أهم مباحث هذا العلم، ولذلك 
"مسى هذا العلم به تسمية له بأجزائه، وهو إثبات الوحدة هلل يف 
الذات، والفعل يف خلق األكوان، وأنه وحده مرجع كل كون، 
عبده  حممد  الشيخ  اختيار  إن  ويبدو  قصد")48(.  كل  ومنتهى 
الكالم  علم  تسمية  على  تفضيال  بالتوحيد،  العلم  هذا  تسمية 
ملا استقر عليه العلم يف العصور املتأخرة من تسميته بالتوحيد. 
حتاول  كانت  اليت  اإلصالحية  التجديدية  باملدرسة  وتأثرا 
جتاوز تراكمات اجلدل الكالمي حلو مسمى العلم وموضوعاته 
ومنهجه، والرتكيز أكثر على مضمون رسالته يف بناء تصور 

عقلي لعقيدة التوحيد اليت هي جوهر اإلسالم.
ثالثًا-  ماهية علم الكالم وموضوعه وغايته

ومن خالل حتليلنا لعينة من تعاريف علم الكالم، فإنه ميكن أن 
خنرج بتصور ملاهية العلم. ونقول أن علم الكالم يتناول املسائل 
مسي  ولذلك  للدين،  الكربى  األصول  أي  الكربى،  االعتقادية 
التوحيد؛  هو  االعتقاد  أساس  أن  ومبا  الدين")49(،  أصول  "علم 
"علم  أيضا  مسي  الكالم  علم  فإن  وصفاته،  ذاته  يف  اهلل  توحيد 
التوحيد والصفات". ومن هنا تتضح ماهية وطبيعة املوضوعات 
اليت يتناوهلا علم الكالم، فهو يتناول كل املوضوعات املتعلقة 

بذات اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله. 
وبالضرورة فإن تناول مباحث األلوهية يستتبعه تناول مباحث 
أخرى تتصل به، فأفعال اهلل تعاىل تتضمن خلق العامل، واخلري 
الرسل  وإرسال  وامليعاد،  واحلشر  والقدر،  والقضاء  والشر، 
اليت  األدلة  أن  كما  املوضوعات.  من  وغريها  واألنبياء… 
اإلسالمية  االعتقادية  األصول  لتدعيم  املتكلمون  استخدمها 
قد دعتهم يف الكثري من األحيان إىل تناول موضوعات طبيعية 

كاجلوهر الفرد، والسببية، وغريها. 
هو  أنه  على  الكالم  علم  إىل  الباحثني  من  كثري  ينظر  وهلذا 
الفلسفة اإلسالمية احلقة، وأن املتكلمني هم فالسفة اإلسالم 
األصالء )50(، ألن يف مباحثهم الكالمية نلتقى بنظريات دقيقة 
تقل  وال  الفلسفي،  البحث  صميم  من  هي  حمكمة  ومذاهب 
ولكن  ونظرياتهم.  املشائني  الفالسفة  مذاهب  عن  وعمقا  دقة 
إطار  يف  الكالم  علم  تناوهلا  اليت  املوضوعات  تلك  مجيع  تظل 
خدمة املسائل الكربى للعقيدة اإلسالمية وتأييدها بالرباهني 

العقلية )51(.
فمن  ومقصوده،  العلم  هذا  غاية  يف  اختالفا  هناك  وإن  هذا، 
العلماء من جيعل احلجاج عن العقائد اإلميانية أساسا مع وجود 
غايات ثانوية أخرى تدور يف فلك الغاية األساس، وهناك فريق 
آخر جيعل الغاية األساس لعلم الكالم إثبات العقائد اإلميانية 

وجيعل له غايات أخرى أيضا تدور يف فلكه. 
قيامه  معناه  ذلك  فإن  احلجاج،  هي  الغاية  كانت  إذا  وهلذا، 
أما  والكفار.  واملبطلني  املبتدعة  شبه  لرد  منهجا  احلجاج  على 
إذا كانت غايته اإلثبات، أي االستدالل على العقائد اإلميانية 
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أو العقلية، كان منهجه استدالليا مبا يقوم  اليقينية  باألدلة 
عليه االستدالل.

فإنه  السابقة،  التعاريف  ملختلف  مستفيضة  بدراسة  ولكن 
ميكن القول أن له جمموعة من الغايات واألهداف. 

فأوهلا وأساسها الدفاع عن العقائد اإلسالمية ضد املبطلني، ثم 
تأتي بقية األهداف، واليت منها إثبات هذه العقائد للمريدين، 
اإلميان،  مدارج  يف  بالرتقي  للمؤمن  الذاتية  واالستفادة 
العلوم  أسس  ووضع  اإلسالم،  إىل  بالدعوة  العامة  واالستفادة 
الشرعية األخرى، وتوجيه معاش اجلماعة اإلسالمية يف الدنيا 

وجهة اإلسالم، والفوز بالسعادة يف اآلخرة)51(.
خامتة

إن اخلامتة اليت ميكن أن خنتم بها هذه الورقة البحثية، أن علم 
الكالم علم إسالمي أصيل، نشأ ضمن علوم كثرية يف احلضارة 
االسالمية، حموره األساس العقائد االسالمية؛ أي أصول الدين 
ال فروعه، ومثله مثل بقية علوم املعرفة اإلسالمية شهد نشأة 
وتطورا وازدهارا وتدهورا، ثم مجودا، ثم حماولة إحياء وانبعاث 

من جديد.
وتنوع  بتعدد  واملتعلق  الورقة  عاجلته  الذي  اإلشكال  أن  كما 
الكالم  علم  أن  على  يدلنا  التارخيي،  وتطورها  التعريفات 
وقضاياه  وموضوعه  مسماه  يف  الكبري  اجلدل  من  وبالرغم 
ومضمونه ومناهجه، فإنه مل يكف عن معاجلة القضايا العقدية 
اليت واجهت االنسان املسلم يف كل مرحلة تارخيية، ولذا فإن 
غالب حاله هو الدفاع، فهو علم دفاعي لرد الشبهات عن العقائد 
االميانية، ومحاية املضمون العقدي الذي يأخذه املسلمون من 
ألصول  واملناقضني  املبطلني  حجج  ومناقشة  والسنة،  القرآن 

اإلميان.
والضعف،  القوة  بني  التاريخ  عرب  تراوح  وإن  الكالم  علم  وأن 
وبني التلبس بطرائق املتقدمني البعيدة عن التفلسف، والتلبس 
منهجية  حلاجات  بالتفلسف،  املتلبسة  املتأخرين  بطرائق 
النقد  بعني  يؤخذ  بأن  جدير  علم  فإنه  تارخيية،  وعوامل 
والتمحيص، إلحيائه وبعثه من جديد، مبا حيقق هدف محاية 
وذلك  الراهنة،  التحديات  من  اإلسالمي  العقدي  املضمون 
بالتوسل بأمرين مهمني؛ أوهلما خربة األمة العلمية التارخيية 
يف مواجهة الشبهات املثارة ضد االسالم، واستثمار تلك اخلربة 
يف تطوير قواعد أصيلة هلذا العلم. أما ثانيهما، فالتوسل بسقف 
املعرفة املعاصرة وما وصلت إليه املناهج املعاصرة يف البناء املعريف 
االنسانية  اخلربة  على  منفتحا  العلم  هذا  جيعل  مما  والنقد، 
العامة، توظيفا هلا خلدمة املضمون العقدي االسالمي، محاية 

له، وتعريفا به للعامل. واهلل اعلم.
اهلوامش
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