
 د/ زبيدة الطيب

 قسنطينة. -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 قسم العقيدة ومقارنة األديان.

 المحور الرابع:

 علم الكالم الجديد.اإلنسان كغاية في عنوان المداخلة: 

 اإلشكالية: 

يحظى اإلنسان بمنزلة عظيمة في نصوص القرآن الكريم والسنة؛ فهو الخليفة والمكلف بالعمارة 
الذي خصو اهلل تعالى بالعقل وكرمو وحملو في البر والبحر. في الوقت نفسو نلحظ أن وىو والعبادة، 

الذي لم يحظ فيو اإلنسان  ؛حجبو في أغلب العلوم اإلسالمية، ولعل أبرزىا علم الكالممبحث اإلنسان تم 
وربما كان لهذا الحجب أسبابو ومبرراتو؛ إذ إن علم بتلك المكانة التي تظهر في نصوص القرآن والسنة. 

 الكالم كان قد نشأ وتطور استجابة ألسباب وعوامل لم يكن موضوع اإلنسان حاضرا فيها. 

مرورا بمرحلة النهضة إلى  ،مصر غير أن االحتكاك بالحضارة الغربية بدءا من حملة نابليون على
في الفكر  "موت اإللو"الذي رفعتو إلى مرتبة اإللو على أنقاض  ؛اليوم كشف للمسلمين محورية اإلنسان

 ،وعلم الكالم على وجو الخصوص ،وفي الوقت نفسو كشف لهم مأزق الفكر اإلسالمي القديمالغربي. 
يب منزلة اإلنسان في القرآن الكريم والسنة ردحا من الذي حجب اإلنسان عن اىتماماتو، وبالتالي تم تغي

 الزمن في جل العلوم اإلسالمية. 

ىتمام بو في الفكر أو حجب اال هوتأخير  ،معطى تأليو اإلنسان في الفكر الغربيوفي ضوء 
علم الكالم اليوم مطالب بالقطيعة مع الوظيفة التي عزلت اإلنسان في علم الكالم . ىل بات اإلسالمي

ىل يمكن و في الوقت ذاتو؟  إلى الدينالوجودية حاجتو ل نكريت ؛القديم، والقطيعة مع الفكر الغربي الذي
حاجتو إلى وضع أفضل تجيب عن تساؤالتو وتلبي أن يشكل موضوع اإلنسان واالىتمام بو غاية أو وظيفة 

 داخل المنظومة الدينية؟ 



 التالية:سيكون ضمن العناصر واإلجابة على تلك اإلشكالية  

  موقع اإلنسان في علم الكالم القديم:/ 1

علم الكالم ىو أحد العلوم النصية التي تستند في بنائها وتخريجها إلى نصوص : التعريف بعلم الكالم/ 1
نظرا للمكانة التي يحتلها ىو من بين أكثر العلوم اإلسالمية أىمية و القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

بوصفو العلم الذي يستبطن التصور اإلسالمي ويحدد نظرة المسلمين إلى اهلل والكون والحياة واإلنسان. 
وقد أفصحت الكثير من التعريفات التي أعطيت لهذا العلم عن موضوعو ومسائلو ولغتو ومنهجو وغايتو؛ 

ـى( في 051أول تعريف أعطي لعلم الكالم وىو تعريف اإلمام أبو حنيفة )ـت في  ىذه األخيرة التي تبدو في 
الذي يقول فيو: " إعلم أن الفقو في أصول الدين أفضل من الفقو في فروع األحكام والفقو ىو القرن الثاني 

اديات ىو معرفة النفس ما يجوز لها من االعتقادية والعمليات وما يجب عليها منهما وما يتعلق منها باالعتق
وتسمية " الفقو األكبر" ىي ما يقابل "الفقو األصغر" الذي  1الفقو األكبر وما يتعلق بالعمليات فهو الفقو."

يعنى ببحث فروع العبادات والمعامالت. وفيو ) أي في التعريف( تظهر غاية ىذا العلم وىي بيان أصول 
 وإيضاح فروعو.الدين ومسائلو تماما مثلما ىي غاية "الفقو األصغر" بيان 

وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري برز "الفقو األكبر" بوجو جديد وتسمية جديدة بدخول     
اآللة العقلية التأويلية على يد المعتزلة؛ فصار يسمى "علم الكالم". وىذه التسمية تعود، على أرجح 

"خلق القرآن" التي بحث فيها الم عتزلة كالم اهلل تعالى وخرجوا بكون القرآن  األقوال، إلى حادثة القول ـب
كالم اهلل تعالى مخلوق مثلما يصرح بو القاضي عبد الجبار المعتزلي: "... وأما مذىبنا في ذلك فهو أن 

 2القرآن كالم تعالى ووحيو وىو مخلوق محدث."

لعقيدة وقد شكل البحث في مسألة كالم اهلل تعالى أحد أكبر التحديات التي تعرضت لها ا     
اإلسالمية في ذلك الوقت من قبل المسيحيين. وىو األمر الذي جعل المعتزلة يمتشقون سيف العقل من 
أجل الرد على شبهة الطعن في التوحيد اإلسالمي بالقول بقدم كالم اهلل تعالى المتمثل في القرآن الكريم 

                                                           
، زمزم 0من عبارات اإلمام، حقق نصوصو وعلق عليو وضبطو: يوسف عبد الرزاق،ط إشارات المرامالبياضي كمال الدين أحمد، /  0

  . 42ص ،4112ببليشر، كراتشي، باكستان، 

541، ص 0211، القاىرة، مكتبة وىبة، 4األصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان، ط القاضي عبد الجبار، شرح/  2  



ن اإلقرار بصفة الكالم كان يشعرىم،  حتى يكون القدم صفة خاصة باهلل تعالى وال يشاركو فيها أحد؛ ذلك أ
كما يقول المستشرق جولد تسيهر "... بتصدع في وحدة اهلل الخالق إذ يروا في صفة الكالم شيئا أقل من 

وىو ما رأوا أنو حماية لعقيدة التوحيد التي ىي أخص ما جاء بو  3حذف أو إلغاء وحدة الذات اإللهية."
وىذا ما يُظهر أن غاية علم الكالم ىي الدفاع عن العقيدة  4نبياء.النبي صلى اهلل عليو وسلم وسائر األ

اإلسالمية ضد الشبهات التي أثارىا المسيحيون، على وجو الخصوص، بغرض التشويش على عقيدة 
 المسلمين.

وىي الدفاع عن عقيدة  غايتوإن ظهور علم الكالم على يد المعتزلة، بتلك الصورة التي حددت      
( في332ما دعا الفارابي) ـتالتوحيد، ىي  أن يعطيو تعريفا يتالءم وتلك الغاية؛ حيث يقول:" القرن الرابع  ـى
 المّلة واضع بها صّرح التي المحدودة واألفعال اآلراء نصرة على اإلنسان بها تدريقصناعة علم الكالم 

لما جاء في كتاب اهلل وسنة  والمراد باإلنسان ىو المسلم الذي ينتصر 5." باألقاويل خالفها ما كلّ   وتزييف
النبي صلى اهلل عليو وسلم )واضع الملة( من خالل كشف زيف العقائد المناوئة ومن ثمة إبطالها باالستعانة 

 بالجدل العقلي.

أبي حامد الغزالي؛ الذي يظهر أن غاية علم الكالم توسعت  نعثر على تعريفالقرن السادس وفي 
إذ لتشمل الدفاع عن العقيدة ضد المبتدعة داخل الملة إلى جانب أصحاب األقاويل الباطلة من خارجها؛ 
 6يقول عن غاية علم الكالم: "... إنما مطلوبو حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل البدعة."

ىو علم يتضمن الحجاج عن العقائد  الذي نجده عند ابن خلدون الذي يقول:"وىو نفس التعريف 

                                                           

010، ص 0292/ جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم، ترجمة: محمد يوسف موسى، دط، بيروت، دار الرائد العربي،  3  
بالرد على المسيحيين وإنما كان  امتعلقاألمر فيها لم يكن  حادثة خلق القرآنأن  لمفكر المغربي محمد عابد الجابرييرى ا/ 2

فيها المعتزلة. فالموضوع سياسي تم استدعاء الديني من أجل  موضوعا أثير من أجل القضاء على أصوات معارضة للمأمون واستعمل
، بيروت، 3ط ،بل ونكبة ابن رشدمحنة ابن حنالمثقفون في الحضارة العربية:أداء دوره في التجييش.) أنظر: محمد عابد الجابري، 

(.8002مركز دراسات الوحدة العربية، أفريل    

.11، ص 1391 ،مكتبة الخانجي، القاىرةتحقيق: عثمان محمد علي، إحصاء العلوم، ، أبو نصر محمد الفارابي، /   5   
، بيروت، دار الكتب 0وضع حواشيو وخرج أحاديثو وقدم لو: أحمد شمس الدين، ط/ الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضالل، 9

. 34ص، 0211العلمية،   



 7اإليمانية باألدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات عن مذاىب السلف وأىل السنة."
فاع عن وإن كان البعض يعتبر ذلك انحرافا عن الغاية األولى التي بدا بها علم الكالم أول ظهوره؛ وىي الد

بهذا المفهوم من حّيز اآلخر األقصى الذي يخالفنا  نانتقللقد ا"... العقيدة اإلسالمية. يقول أحد الباحثين: 
   8" المعتقد إلى اآلخر األدنى الذي يشاركنا المّلة ويخالفنا المذىب والرأي.

إن تلك التعريفات تكشف عن أن غاية علم الكالم في أول ظهوره كانت ىي الدفاع عن العقيدة   
أي المخالفون من المعتزلة والشيعة والخوارج في الداخل؛ لعقيدة أىل السنة اإلسالمية سواء ضد المناوئين 

 وغيرىم ...أو المناوئون في الخارج من الملل غير اإلسالمية. 

اإليمان بوجود اهلل تعالى وتوحيده وتنزيهو عن التشبيو اإلسالمية كل ما يتعلق ببالعقيدة المراد و 
فرق التي ظلت غاية ؛ وىي الإرضائو تعالىعبادتو و والتجسيم والشرك وأدلة إثباتو وطرق رده والسعي إلى 

ل ىو الغاية أي اهلل عز وج .وتتجادل بشأنها وإثباتهاوبيانها ها حر شالمتكلمين ردحا من الزمن تتنافس في 
وىي الغاية نفسها التي ظلت ترافقو منذ فترة قوتو إلى حين ضعفو  ،التي من أجلها نشأ علم الكالم وتطور

ولم يبد اإلنسان كغاية لهذا العلم أو موضوع اىتمام ودراسة المتكلمين والفرق التي كتبت وألفت وتراجعو. 
صفاتو رىنة على وجود اهلل تعالى وتوحيده و المودنات والمؤلفات الكبرى في البحث واالستدالل والب

تم شكل مقصدا وغاية يللقرآن الكريم يلحظ أن اإلنسان  مع أن القارئ ؛وأفعالو والدفاع عن كل ذلك
 تغييبها في علم الكالم. وىو ما سنراه في العنصر الثاني.

  القرآن الكريم:في غاية كنسان  اإل/ 2

الكون اهلل تعالى ألجلو خلق ؛ غاية التشريعو ىو غاية خلق الكون في القرآن الكريم اإلنسان  ظهري
 ؛ وىو ما توضحو النصوص واآليات.ومضت الرسل في الدعوةوالقوانين، التشريعات سنت وألجلو 

 غاية الخلق: ىو اإلنسان 

                                                           

ضبط المتن ووضع الحواشي: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دط، بيروت، دار الفكر  عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، /02
020ص ، للطباعة والنشر والتوزيع   

8
رسالة "و "رسالة اإلسالم" :تجديد علم الكالم في التقريب بين المذاىب اإلسالمية من خالل مجّلتيْ دور ، علي بن مبارك/ 

  "التقريب
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لَُّكم مِّْنُو َشَراٌب َوِمْنُو ُىَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء :" ؛ قال تعالىاهلل تعالى الكون وسخر خلقفألجلو 
ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ   ِفي َذِلَك آليًَة لَِّقْوٍم َشَجٌر ِفيِو ُتِسيُموَن* يُنِبُت َلُكم ِبِو الزَّرَْع َوالزَّيـْ

َهاَر َوالشَّْمَس  َر َلُكُم اللَّْيَل َواْلنَـّ ُروَن* َوَسخَّ َفكَّ َراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يـَتـَ َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ
ُروَن* َوُىوَ  َر اْلَبْحَر  يـَْعِقُلوَن* َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْخَتِلفًا َأْلَوانُُو ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيذَّكَّ الَِّذي َسخَّ

ُغوْا ِمن فَ ِلَتْأُكُلوْا ِمنْ  َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِو َوِلَتْبتـَ ْلَبُسونـََها َوتـَ ْضِلِو َوَلَعلَُّكْم ُو َلْحمًا َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوْا ِمْنُو ِحْلَيًة تـَ
َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم وقال في شأن الحيوانات التي سخرت لإلنسان :" . 14 -10 /لنحلا." َتْشُكُرونَ 

َها تَْأُكُلوَن* َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن* َوَتْحِمُل أَثـَْقاَلكُ ِفيَها  َلٍد ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ ْم ِإَلى بـَ
رَْكُبوَىا َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما لَّْم َتُكوُنوْا بَاِلِغيِو ِإالَّ ِبِشقِّ األَنُفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم* َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل  َواْلَحِميَر ِلتـَ

َوالّلُو أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِو اأَلْرَض بـَْعَد وفي شأن الجمادات قال:" 8 -5 /النحل."اَل تـَْعَلُمون
َر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَسخَّ "وقال:  .65/ النحل." َمْوتَِها ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيْسَمُعونَ 

َهاَر  وقال:".13 /الجاثية ."َجِميًعا ِمْنوُ  َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَـّ وا  (32)َوَسخَّ َوَآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّ
ْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ   34 /32إبراىيم: ."ارٌ نِْعَمَة اللَِّو اَل ُتْحُصوَىا ِإنَّ اإْلِ

، واالستمتاع بلذة العلم للتفكر وليكون فضاءا إلعمال العقل لإلنسان ليكون مساحة وقد خلقو 
ة وجوده من خالل التعرف على قيإدراك حق. ومن ثمة والوصول إلى حقيقة الوجود اإللهي واإليمان بو

ْلُمْؤِمِنينَ َخَلَق اللَُّو السََّماَواِت " حكمة الخلق؛ قال تعالى:   /العنكبوت." َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََيًة ِل
ْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء  :" قال. و  44 ًقا فـََفتـَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانـََتا رَتـْ ُكلَّ َشْيٍء َأَوَلْم يـَ

َفاَل يـُْؤِمُنوَن  ْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن  30َحيٍّ َأ  31َوَجَعْلَنا ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبِهْم َوَجَع
َآيَاتَِها ُمْعِرُضوَن  َهاَر َوالشَّْمَس  32َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا َوُىْم َعْن  َواْلَقَمَر  َوُىَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنَـّ

َلٍك َيْسَبُحونَ  ألجل خلق الكون  تلك اآليات وغيرىا كثير تدل على أن اهلل 33 /30األنبياء: ."ُكلٌّ ِفي فـَ
 .  ويستمتع بنعمة العلم اإلنسان لينتفع بو في حلو وترحالو ويتفكر فيو ويعمل عقلو

 :التشريعغاية ىو اإلنسان 

الكتب السماوية ما يدل على أن الرسل قد أرسلوا إلى لم يرد في القرآن أو السنة أو حتى باقي 
فالرسل أرسلوا إلى اإلنسان ليضعو اهلل  9غير اإلنسان، أو أن مختلف التشريعات قد خص بها غير اإلنسان.

                                                           
/ مع أن القارئ للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يلحظ أن ىناك تشريعات موجهة للحفاظ على الحيوانات والجمادات  9

والنباتات، ولكنها المقصود من المحافظة عليها ىو اإلنسان وليس مقصودىا أن تحفظ لذاتها ولكن ألنها مسخرة لإلنسان. وىذا 



أمام مسؤولياتو ويتحمل تبعات أعمالو انطالقا من حرية اإلرادة التي وىبها إياه؛ فقال تعالى: " رسال تعالى 
فلقد سبق وأن أعلن )أي  .165النساء/ مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل." 

  .134طو/  اإلنسان( أن " لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى."

التي يتلبس بها والقصور محدودية المن منطلق ومساعدتو  إلى اإلنسان لتوجيهوالرسل أرسلوا و 
فإنو يبقى  ،من قدرة عقلية وميزة في التفكير والفهم خالفا لبقية المخلوقاتأوتي مهما اإلنسان ؛ فالعقل

وفي  " وما أوتيتم من العلم إال قليال."قال تعالى: األسرار خاصة الغيبية منها. من عاجزا عن إدراك الكثير 
سبيل ذلك عانوا وتحملوا المصاعب وصبروا، ولم يحدث في تاريخ األنبياء ودعوات الرسل أن رحب 

 اإلنسان بدعوة الرسول، بل يظل الرسول يكابد ويجاىد ويعرف اإلنسان بخالقو وبحقيقتو وبمصيره.   

وكما أن الرسل ألجل اإلنسان ابتعثوا؛ فإنو ألجلو جاءوا بالتشريعات والتوجيهات التي تنظم حياتو 
وعالقتو بالطبيعة. فقد وسعت تلك التشريعات في اإلسالم اإلنسان وعالقتو باهلل تعالى وعالقتو باإلنسان 

عا وجنينا، بل وقبل أن يكون وبعد مجتمأسرة و وشيخا ومراىقا وكهال وفقيرا وغنيا وفردا و رجال وامرأة وطفال 
 يسمى ما يشمل وىذا والعام، الخاص سلوكو في فردك  اإلنسان، وقد شملت التشريع اإلسالمي أن يموت

 ورضاع، ونفقات، وطالق زواج من األسرة بأحوال يتعلق مافي ووشمل.واإلباحة الحظر أو ”والحرام الحالل“
 بتبادل يتصل وما والتجارية، المدنية عالقاتو في ووشمل ونحوىا. والمال النفس على ووالية وميراث،
 والحوالة، والرىن، والمداينات، والقروض، واإلجارات، البيوع من عوض، بغير أو بعوض والمنافع، األموال

 والقصاص، كالحدود  شرعا المقدرة وعقوبتها بالجرائم يتصل مافي ووشمل وغيرىا. والضمان والكفالة،
 وواجب المحكومين، نحو الحكومة بواجب يتعلق مافي ووشمل كالتعازير.  الشأن ىلأ لتقدير والمتروكة

 السلم في الدولية العالقات ينظم مافي ووشمل .الطرفين بين الصلة وتنظيم الحكام، نحو المحكومين
  10.اإلسالمي فقهنا في الجهاد أو السير كتب  بو عنيت مما وغيرىم، المسلمين بين والحرب

؛ كما الحياتيةواألخالقية  التعبدية الروحية و كما شملت التشريعات اإلسالمية اإلنسان في الجوانب 
 الحياة ومعرفة وأشواقها، وتطلعاتها دوافعها وحقيقة اإلنسانية، النفس معرفة على مبنيةتشريعات وأحكام 

  .خالقيةواأل الدينية بالقيم التشريع وربط وتقلباتها، احتياجاتها وتنوع البشرية
 غاية اليوم اآلخر: ىو اإلنسان 

                                                                                                                                                                                     

اإلضرار حيوانات مثال في الفكر الغربي الذي يسارع ويقيم الدنيا وال يقعدىا من أجل ىو الفرق بين دعاوى الحفاظ على ال
 بالحيوان في الوقت الذي ال يقتل اإلنسان.
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، ومن أجل إثابة المطيع ومعاقبة العاصي جهزت الجنة خلق اهلل تعالى الجنة والنار اإلنسان ألجلو 
وأعدت النار بما يستحقو العاصي من العقاب. بما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، 

فلم يرد في أي ولتلك الغاية تنصب الموازين ويقف الديان سبحانو لكي ينفذ وعده بالجنة ووعيده بالنار؛ 
جاء في أن اهلل تعالى قد وعد مخلوقا آخر غير اإلنسان بالجنة أو توعده بالنار. سماوية نص أو شريعة 

خاطبهم، ىم يرون ربهم يوم ي –إن اهلل تعالى يقول ألىل الجنة حديث للنبي صلى اهلل عليو وسلم:" ]
ىل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعِط أحدًا من خلقك، فيقول: أنا  -القيامة 

واني، فال أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا ربي وأي شيئًا أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رض
  [.أسخط عليكم بعده أبدا"

اإلنسان في القرآن الكريم ىو المقصود من خلق الكون وىو ق أن ما سبمن خالل لقد تبين لنا 
المقصود من إرسال الرسل وإنزال التشريعات واألحكام، وىو المقصود من خلق الجنة والنار. وىو ما 
يجعلنا نمتلك مشروعية التساؤل حول أسباب غياب أو تغييب اإلنسان في علم الكالم في صورتو 

، وتجاوز في علم الكالم القديم منزلة اإلنسان في العقيدة اإلسالميةكما تبين أيضا أن إغفال . القديمة
 حضوره المكثف في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

 / أسباب غياب اإلنسان كغاية في علم الكالم القديم:4

 ؛نها بفكر المتكلميناستبدت غاية الدفاع عن العقيدة اإلسالمية ورد الشبهات واألباطيل علقد 
دراساتهم. وربما كان لذلك مبررات موضوعية تتعلق مقوالتهم و ولم يظهر أن اإلنسان يحظى بأي اعتبار في 

صورة اهلل عز وجل في العقيدة فيها  والتي بدت ،ات التي طغت على الساحةخاصة بطبيعة التحدي
وأعداء العقيدة اإلسالمية عموما؛ فالناظر في أسباب نشأة علم اإلسالمية  كهدف للمناوئين والمخالفين 

مكونات فكرية وثقافية استطاع أن الكالم التي سبق عرضها يلحظ أنو كان علما نشأ وتطور في ضوء 
ت لم يكن موضوع اإلنسان جزء يستوعبها في إطارىا الزماني والمكاني ولحظتها التاريخية. وىي مكونا

 على ترتكز كانت  الخصوم شبهات ألنّ  اإلسالمية العقائد ببحث يعنى القديم الكالم علم "...منها؛فـــــ
 الدين... في واالجتماعية والتاريخية األخالقية األبعاد على اليوم ىذا التأكيد يجري بينما فقط العقائد
11الجديد." الكالم علم اختصاص من المسائل ىذه تعتبر حيث

باالىتمام مطالبة علم الكالم ولذلك فإن  
التي والعوامل وتجاوز لألسباب فكري لم تشكل تحديا ثقافيا أو فكريا أو عقديا ىو شطط  وضوعاتمب
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أظهرت أن ىذا العلم نشأ في كنفها وبسببها. وعلى العكس من ذلك سيكون االنكفاء على تلك 
جهود المتكلمين ل ىدارالموضوعات في زمن لم تعد فيو تحديا ىو نوع من الجمود وقتل لهذا العلم وإ

 . والستمرارية علم الكالم القدامى

التي حداثي عن الوضع الكارثي لإلنسان، و خطر الحداثة -كشف الفكر المابعدمن جهة ثانية  
تسببت في قطيعة بين اإلنسان واهلل بعد أن نادت بموت و أدخلت اإلنسان في حربين عالميتين متتاليتين 

اإللو. األمر الذي جعل الفكر الغربي غير قادر على تقديم نموذج أو تجربة بخصوص اإلنسان يمكن 
ما جعل الفكر اإلسالمي المعاصر يحاول أن يبحث عن إعادتها أو االستفادة منها في السياق اإلسالمي. 

 .م الجديدموضع لإلنسان في علم الكال

علم الكالم جديد يكون اإلنسان غايتو، وتكون لم الكالم يجتهد في إرساء قواعد وىنا نجد ع
سعادة اإلنسان وأمن اإلنسان في الدنيا واآلخرة ىي مبتغاه ومنتهاه. وفي ىذا السياق نعثر على العديد من 
الموضوعات التي يعمل الفكر اإلسالمي على تطويرىا وإنضاجها من أجل إدخالها ضمن الموضوعات 

رغم من أنها ال تبدو من الموضوعات الكالمية بمنظور علم الكالم القديم، الكالمية التي تتغيأ اإلنسان بال
 وىي موضوعات من صلب اىتمامات اإلنسان المعاصر. 

 اإلنسان في علم الكالم الجديد... استفاقة محمودة: / 4

العديد من المفكرين والباحثين من أجل إرساء دعائم علم كالم ال يبتعد عن اإلنسان يجتهد 
اتو وآمالو وطموحاتو وأوجاعو بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية أو اللغوية أو غير ذلك من واىتمام

مجملها في خدمة اإلنسان واالرتقاء بوضعو في جملة من المباحث تصب إدماج من خالل  التباينات
لتكوين؛ فاإلنسان طين الديني والطيني معا. انطالقا من طبيعة التكوين ومن ثمة ترتيب الحاجة على طبيعة ا

وروح، جسد وروح وعقل ولكل مكون من تلك المكونات حاجاتو التي ال ينبغي أن تطغى واحدة منها على 
  ومن ذلك: األخرى

 :للدين أ/ موضوعات خادمة للحاجة الوجودية والروحية



والحفاظ على أشكال التدين التي ال تصادم قطعيات العقيدة والشريعة وال  الحاجات الروحية-
تتجاىل الحاجات الروحية لإلنسان فالمقوالت الكالمية تجربة ذاتية للتعلق باهلل تعالى؛ تعرضها، وتمثل 

ورغبتو في التعلق بالمطلق؛ ألن المتكلم"... ال يهتم بالروح والقلب وال ينفك عن إغراق عقل المسلم 
"... المنطق العقلي الذي اعتمده المتكلمون أىمل  وىذا 12بجداالت ومحاججات ذىنية تجريدية."

الكشف عن الجذور النفسية لالعتقاد، وأخفق في التعرف على: أن اإليمان حالة تعاش ال فكرة تناقش وأن 
يوقد القلب وال  اإليمان ضرب من التوق أو االنجذاب أو العشق ]...[ وأن التشبث بأدلة المتكلمين ال

وىو بهذا الصنيع أىدر روحانية اإليمان،  13يكشف عما تختزنو العواطف وال يتوغل في أشواق الروح."
وأعطى الفرصة لظهور التصوف الذي يراه الرفاعي"... رد فعل على ما طغى في علم الكالم من نسيانو 

  14قة وتجاىل ما ىو األىم في أعماقو."للذات ولمقام اإلنسان في العالم وتغييب أبرز حوافز سلوكو العمي

؛ التي ىي إحدى لوازم ضوعات الوصل بين اإليمان والعملمو كما أغفلت المقوالت الكالمية  
وصار يعنى اإليمان الحقيقي، وأخفق علم الكالم في تأطير الحياة بهذه الصلة أو بهذه الالزمة. "... 

وىو ما شكل عجزا لعلم الكالم أضحى  15 فتو الحقيقية.بالتأكيد على البعد النظري وينزلق بعيدا عن وظي
بو علما تجريديا قاصرا عن االلتحام بواقع المسلم. بعد أن " ... تغلبت بالتدريج النزعة التجريدية الذىنية 

وأسهم، بذلك، في الفصل بين اإليمان ومقتضياتو التي يؤكد  16على المنحى الواقعي في التفكير الكالمي."
عليها القرآن الكريم في قولو تعالى:" الذين آمنوا وعملوا الصالحات." التي ذكرت أكثر من عشر مرات 

 في تسع سور في القرآن الكريم.

ت رأب إن تلكم الثغرات ىي التي يحاول علم الكالم اليوم أن يتجاوزىا؛ وذلك عن طريق محاوال
الصدع بين علم الكالم والتصوف وتجاوز الخصومات المفتعلة بينو وبين العقيدة اإلسالمية في سبيل 

"... الصورة  تعالى تتحكم فيهاللروح أن تجد لها موضعا في زمن أضحت فيو العالقة باهلل إفساح المجال 
رق ب العديدة بين الفالنمطية لإللو، التي تشكلت في سياق الصراعات الدامية، والفتن والحرو 

ترسيخ صورة رحمانية لإللو، تستلهم ما يتحلى بو من صفاتو الجمالية، وأسمائو  ]بغرض[والمذاىب
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".الحسنى، ورحمتو التي وسعت كل شيء
17

بعد "... ما أنهك أرواحنا دين يبدو فيو اهلل عدوا للحب  
مع خالقنا، أنهكت أرواحنا صورة  والجمال والفرح والسالم، أنهك أرواحنا دين يضعنا في معارك مزمنة

اإللو المحارب الدموي."
18
بتحويلها من صراع مسكون ما يعيد الدفء إلى عالقة المسلم باهلل تعالى؛ وىو  

؛ تلك العالقة بالخوف والرعب والقلق، إلى عالقة تتكلم لغة المحبة، وتبتهج بالوصال مع معشوق جميل
بعثها وإحيائها الجماعات المسلحة التي تستل معظم أفكارىا  قضى عليها الكالم القديم وتعمل علىالتي 

الصالت القوية بين التجربة اإليمانية والعمل أو بين العقيدة؛ بوصفها الدفاع عن وعن طريق  ومقوالتها منو.
طاقة إلنتاج اإليمان وبين العمل واألخالق والسلوك اليومي والحياتي لإلنسان المسلم. ومن ثمة تمكين 

ن من توجيو السلوك، وجعلو معطى عمليا فاعال مفعما بالحيوية عبر دمج النظر بالعمل وعدم الفصل اإليما

بين اإليمان كحالة وجدانية والسلوك اإلنساني."
19

تلك العالقة التي كان اإليغال في توظيف المنطق  
  اآلرسطي أبرز أسبابها.

 ب/ موضوعات خادمة للكرامة البشرية: 

ي ما يعيد لإلنسان فموضوع حقوق اإلنسان؛ والتي قصد بو بعض المجددين البحث  وعلى رأسها
أّن علم فهو يرى حقوقو وكرامتو، وقد كان حسن حنفي من أوائل من دعا إلى رد االعتبار إلى اإلنسان؛ 

حّرر الكالم الجديد ىو الّتعبير عّما تريده الحركة اإلصالحية في كّل العالم اإلسالمي، وكّل حركات الت
الوطني، فإذا كان علم الكالم قديًما انبرى للدفاع عن العقيدة فعلم الكالم حالًيا للّدفاع عن المسلمين 

؛ من منطلق إلنسانومقاربة الوجود االجتماعي والسياسي واالقتصادي ل، وقضاياىم االجتماعية والسياسية
لتحريره من الظلم والقهر الذي تلحقو بو أن اإلسالم في حقيقتو جاء إلسعاد اإلنسان في الدنيا واآلخرة و 

وىو قد صرح بما يعني أن علم الكالم اليوم معني بتجاوز موضوعات الدفاع عن العقيدة إلى قوى الشر. 
الدفاع عن اإلنسان، ومن ثمة ضرورة إدخال الموضوعات التي تعني اإلنسان وتوسيع مجال موضوعاتو 
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 كالم  علم في أدخل أن أستطيع ال... :"ن بدرجة أولى؛ إذ يقوللتشمل كل ميادين الحياة التي تهم اإلنسا
 السلوكية والعلوم واالجتماعية السياسية والعلوم الدولية العالقات في كخبير  العلم أعيش أن دون جديد
 "20التجارب عن يعّبر ما وكلّ  والشعر العامية واألمثال األدب خالل من البشرية التجارب أعرف ثمّ  ومن

ما يستدل حسن حنفي ومن حذا حذوه في الموضوع بالنصوص القرآنية كقولو تعالى:" ونريد أن نمن  وكثيرا
لم "يقول حسن حنفي: (05)القصص/ على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين."

موروثنا الثقافي الديني تتحول حقوق اإلنسان إلى ثقافة شعبية عامة ربما نظرًا لتهميش تراث اإلنسان في 
 21".القديم. فقد غاب مبحث اإلنسان كمفهوم مستقل في تراثنا القديم

ىو الهدف والغاية من منجزه الذي حمل عنوان" من ومن ثمة كان اإلنسان عند حسن حنفي 
لرسالة وتكملة  العقيدة إلى الثورة" والذي يعتبره محاولة إلعادة بناء أصول الدين أو تجديد لعلم الكالم

والذي يريد  22التوحيد لمحمد عبده ويدور في معظمو حول أفكار اإلنسان والتاريخ والمجتمع والحكم.
أن ينتقل فيو بوضع اإلنسان من اإلنسان المسخر لعبادة اهلل تعالى والدفاع عنو إلى وضع اإلنسان الثائر 

 الزمة االختيار والحريةقا من انطال الرافض للظلم والمدافع عن نفسو ضد كل أشكال القهر واالغتراب
اإلسالم دين تنويري يقوم على العقل ويؤكد حرية ؛ فــــــ"... التي تميز نظرة العقيدة اإلسالمية إلى اإلنسان

نسان على السيطرة على قوانين الطبيعة بعد ة االجتماعية والمساواة وقدرة اإلاالنسان ومسؤوليتو والعدال
 23االصطفائية والمسيحية القلبية المخلصية".اليهودية االختيارية 

مع أن طروحات حسن حنفي بخصوص ما يسميو الالىوت اإلسالمي، والتي يجعل اإلنسان و  
محوره ليست محل ترحيب من قبل العديد من المفكرين اإلسالميين. إال أنها في نهاية المطاف تعبير عن 

واإلسالمي في وقت أضحت بعض التيارات تشرعن لو موقف يتغيأ تغيير وضع اإلنسان في العالم العربي 
 اإلذالل والخنوع.

 للمجتمع اإلنساني:ج/ موضوعات خادمة 
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موضوعات الحرية الدينية وتعدد العالقات مع المخالفين، و وتجسير  :الحوارو  السلم واألمنموضوعات 
وحوار الحداثة واإلسالم األديان وموضوعات الديانات المقارنة، وموضوعات التقييم الكالمي للحداثة 

ودراسة وتقييم ثقافات الحوار وحوار الثقافات واألديان وما إلى ذلك... من الموضوعات ذات العالقة ؛ 
والتي تصب في مجملها في البحث في وضع أفضل لإلنسان في ىذا العالم بعيدا عن الحروب والتجويع 

االستعباد التي تمارس ضد اإلنسان اليوم بغض والخوف واإلقصاء والهيمنة وسلوكات اإلذالل واإلىانة و 
 النظر عن الخلفية العقدية أو المذىبية أو الدينية أو العرقية أو الجنسية لإلنسان.

سواء الذي شاركو الملة والمعتقد  ؛فعلم الكالم القديم انبنى في األصل على العالقة مع اآلخر  
ويخالفو الفهم أو المذىب أو ذاك الذي يخالفو المعتقد والملة من اليهود والنصارى والثنوية والمانوية 

، مساحة بالرغم مما رسم لها من صور نمطية سلبيةوغيرىم من الملل. وقد نسج نوعا من العالقة مثلت، 
من الضروري أن ينتقل علم الكالم الجديد إلى البحث في نسج  ومن ثمة كان أو فضاء للجدل والمناقشة.

أو إقامة عالقة صحية مع اآلخر سواء المخالف في الرأي والفهم والتفسير والمذىب أو المخالف في 
؛ عالقة يتعرفون فيها على بعضهم البعض بعيدا العلمي الدين والمذىب تقوم على االحترام والتفهم والنقاش

تضليل والتبديع التي تجر اإلنسان في العالم اإلسالمي والعالم إلى حروب وصراعات دموية عن التكفير وال
 مدونات الفرق اإلسالمية.علم الكالم القديم و بمقوالت مستلة في أغلبها من جراب كتب 

نسان المحورية ومعالجاتو من منطلق أن "... تلوث البيئة اليوم أصبح يشكل أزمة اإل االىتمام بالبيئة:
بعض ولئن كان موضوع الحفاظ على البيئة والعناية بها وحمايتها يدرجو  24تو الدائمة والملحة."تشكل حاج

ليجعلوا من مقاصد الشريعة الحفاظ عليها كما يفعل  ؛المعاصرين ضمن موضوعات أصول الفقو والمقاصد
وحفظها من مقررات أصول  سالمة البيئةعبد الستار أبو غدة عندما يتحدث عن الموضوع تحت عنوان: "

." ويقرر أن مقاصد الشرع التي حددىا أساطين العلماء في خمس ضروريات وىي: الدين والنفس الفقو
أبو غدة:" ...وزاد بعضهم حفظ النسب فبلغت ستة؛ وبهذ المقصد السادس والعقل والمال والنسل. قال 

فإن  25ب مفتوح إلضافة مقاصد أخرى."المزيد ظهر أن ىذا الحصر ليس قطعيا، بل ىو مبدئي، وأن البا
السلم واألمان الذي تنشده العقيدة اإلسالمية لإلنسان إدراجها ضمن موضوعات الكالم أقرب؛ ذلك أن 
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ال يتحقق فقط بين اإلنسان واإلنسان أو بينو وبين اهلل تعالى بل أيضا بينو وبين الطبيعة والكون انطالقا من 
األرض ذلوال لإلنسان سخرىا اهلل عز وجل لو ليستفيد منها وليتمتع تلك النصوص القرآنية التي تجعل 

بخيراتها ولتكون لو فضاء للتفكير وللجمال وغير ذلك. وىو ما يحتم عليو المحافظة عليها وحبها والعناية 
 بها وأن تكون عالقتو بها ال تستند إلى الصراع الذي قامت عليو عالقة اإلنسان بالطبيعة في الفكر الغربي

وىي العالقة التي أفضت على القضاء على البيئة وأدت إلى كوارث بيئية بات اإلنسان اليوم يبحث لها عن 
حلول من خالل المؤتمرات واللقاءات والدراسات التوعوية التي تهدف إلى رسم عالقة طبيعية وىادئة مع 

 .الطبيعة

الفكر الغربي، والتي بدأت كما يقول وضمن ىذا المنظور ينتقد النجار طرح المعالجات البيئية في  
بعد الثورة الصناعية التي أىلكت الحرث والنسل، وجلبت لإلنسانية دمارا وخرابا للبيئة وعجلت بفسادىا؛ 

ويرد  26ألنها لم تتوغل في البحث عن األسباب الحقيقية، بل اكتفت بأسباب ىي أقرب ما تكون نتائج.
روبي؛ خلل يطال التصور الديني والفلسفي للبيئة السبب المباشر إلى خلل في التصور األو 

وحينما نتأمل في األسباب الحقيقية التي أفضت إلى الخلل البيئي الذي أحدثتو الثورة الصناعية فيقول:"...
فإننا نلفي تلك األسباب ال تتعلق بذات تلك الثورة من حيث ىي نشاط إنساني من أنشطة التعمير]...[ 

ب تضرب بجذور عميقة في البنية الثقافية لإلنسان من حيث التصور الديني أو وإنما تلفي تلك األسبا
الفلسفي للبيئة في تلك البنية، فذلك التصور ىو الذي يكيف التصرف اإلنساني في البيئة ويوجو ذلك 

وىو ما يجعل أو يبرر جدوى إدخال موضوعة البيئة ضمن موضوعات الكالم الجديد التي  27التصرف."
 ا اليوم.يسعى إليه

إن تلك الموضوعات، بالرغم مما يبدو بينها من تباعد، إال أن اجتماعها حول اإلنسان واىتمامها 
لمسائل متفّرقة وىموم مختلفة بو يدحض ما يثار حول علم الكالم الجديد وموضوعاتو؛ كونو علما تجميعيا 

العكس من ذلك إن تلك  بل علىخليطًا متناقضًا من موضوعات واىتمامات ال رابط فيما بينها، و 
الموضوعات تمتلك من من التناسق والتناغم ما يدعم التوجو نحو تبني تلك الموضوعات في علم الكالم 

 الجديد اليوم.
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 الباحث عن وضع أفضل. وىي من صلب اىتمامات اإلنسان المعاصر
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وحاصل األمر أن المشروع اإلصالحي المرتقب له يتحقق بالرجوع إلى اإلشكاالت الكالمية "

 صرة(ولد اباه، تجديد علم الكالم من منظور فلسفات التأويل والعلوم اإلنسانية المعا.")القديمة
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