عـلـم الـكـالم الـجـديـد
إشكالية التأسيس عند الدكتور قراملكي
عبد العايل العبدوين
الكلمات المفتاحية :أحد قراملكي ،علم الكالم ،الفلسفة ،التيّارات الفكريّة ،فلسفة الدين ،حممد جمتهد شبسرتي.

عرف املشهد الثقايف اإليراين والدة معرفية ج ّد هامة زادت من حرارته يف السنني األخرية ،واألمر يتعلق بظهور
دراسات دينية جديدة آلت على نفسها اجلواب على بعض اإلشكاالت اليت أغفلتها األحباث الكالمية املدرسية،
من قبل تساؤالت احلداثة وأثرها على الفكر الديين وإعادة تفسري القرآن الكريم بلحاظ إعمال اهلريمنيوطيقا،
ونسبية املعرفة الدينية والتعددية الدينية والعقالنية الدينية ،وأثر الواقع على اخلطاب الديين التأسيسي وغريها من
اإلشكاالت واملعارف واليت مل يسبق هلا أن طرحت على بساط البحث يف إطار علم الكالم املدرسي ،سواء يف
إطار الالمفكر فيه أو املستحيل التفكري فيه أو ألن الواقع الثقايف الديين يف حينه مل يطر هكاا شبهات بنف
التدقيق وبنف الزخم الاي يشهده املشهد الثقايف الديين العاملي.
فالغالب على املشهد الثقايف اإليراين منطني من التفكري :منط من التفكري الفلسفي الاي مت توارثه والتفاعل
معه سواء من خالل الرتاث اإلسالمي أو من خالل العطاء الفلسفي الغريب .ومنط من التفكري النصوصي الديين.
ونظرا لتأثر النمط األول بالتفكري الفلسفي دفعه إلثارة الكثري من اإلشكاالت الدينية الكربى أدت إىل وقوع حالة
من التوتر املعريف يف إيران ،ورمبا أن خصوصية املشهد ساعدت على تأجيج هاا التوتر مما دفع ببعض املثقفني إىل
دفع الثمن نتيجة أفكارهم كمحسن كديفر وأغاجاري.
على العموم اجلنبة العقالنية جندها حاضرة بقوة لي فقط عند احلداثيني بل أيضا عند رجال الدين ألن
الفلسفة تشكل بالنسبة إليهم ضرورة من ضرورات البحث الديين داخل احلوزات العلمية .وهاه عني اخلصوصية
اليت يعرفها املشهد الثقايف اإليراين.
وطبعا والدة إشكاالت معرفية جديدة بالضرورة سوف تستفز الكثري من الباحثني للتصدي هلا إن تبنّ يا أو
إبعادا ونقضا ،وأمام هاا الزخم الكبري من الردود مت إعالن والدة علم جديد أريد له من األمساء "علم الكالم
اجلديد" تتبناها فئة ثالثة تدعي وقوع االنسجام مع كلتا الفئتني العظميني ،مما جعل هاه التسمية  -وهاا يظل

طبيعيا  -تتعرض لردود كثرية لي فقط من املفكرين والباحثني املنضوين حتتها ،بل أيضا من املتكلمني املدرسيني
الاين اعتربوا مواضيع البحث املنضوية يف إطار علم الكالم اجلديد ميكن استيعاهبا يف علم الكالم املدرسي
وبالتايل ال داعي لظهور هكاا علم واقعا .لتتناسل الردود بني مؤيدة لتسمية علم الكالم اجلديد ومقرة يف نف
اآلن بظهور علم جديد (أحد فرامرز قراملكي والسيد حممد جمتهد شبسرتي وأمحد هبشيت وحيىي حممد وعبد اجلبار
الرفاعي من العراق) وبني الرافضة لظهوره سواء تلك اليت تريد له أن يسكن قلعة فلسفة الدين (عبد الكرمي سروش
ومصطفى ملكيان وإن بغموض كبري يف التموضع) ،أو اليت تريد إدراجه ضمن علم الكالم املدرسي (آية اهلل عبد
اهلل جوادي آملي ،والسيد كمال احليدري  ،وآية اهلل حممد تقي مصبا يزدي ،والشيخ صادق الرجياين ،وآية اهلل
جعفر السبحاين والشيخ شفيق جرادي وغريهم كثري).
وطبعا لكل تيار من هاه التيارات املشار إليها أعاله مستندات للتصدي للموضوع بلحاظ املدارك املعرفية
املختلفة واليت هلا عالقة بأصل الوالدة وآليات التفكري داخل هاا العلم (اجلنبة املنهجية للعلم) وكاا املواضيع اليت
يهتم هبا هاا العلم (اجلنبة املاهوية للعلم).
لكن أهم اجلنبات اليت جعلت تيارات متكثرة خبصوص هوية علم الكالم اجلديد تتضارب بني القول بالتبين
(سواء يف إطار علم الكالم املدرسي أو يف إطار فلسفة الدين) والقول باالستقاللية ،راجعة إىل أصل اجلنبة
املاهوية لعلم الكالم اجلديد ،مما جيعل االنكباب على نقاش هاه اجلنبة ذو أمهية جد كبرية حملاولة الفصل يف
موضوع "علم الكالم جديد" ،وقد وقع اختيارنا على مفكر أساسي سريعا ما تراجع تأثريه واقعا يف العامل العريب
هو الدكتور أحد فرامرز قراملكي الاي أبدى جمهودا كبريا لتأسي النظرية القائلة بوالدة علم جديد امسه علم
الكالم اجلديد ،يتجلى يف العديد من الكتابات واإلشراف على الكثري من الرسائل واألطروحات لتوطيد هاه
الوالدة ،كما أن جمهوده مل يكن تكميميا وحسب ،بل إنه طفق يرد على اآلراء املخالفة ،وهلاا مت اختياره ألنه
ناقش تقريبا مجيع النقاط املعارضة للوالدة وحاول الرد عليها ،مما جيعله أمنوذجا واجب الرجوع إليه يف هاا الباب.
(أوال) قبل أن نناقشه من
ولكي نوضح أكثر إشكالية التأسي عند املفكر سنقف قليال عند املنظور الاي تبناه ّ

جهة إبداء مواطن القوة والضعف يف أرائه (ثانيا).
أوًل :منظور المفكـر قراملكـي

ما نقصد بالشق املعريف لعلم الكالم اجلديد هو ذاك اهلاج املعريف الاي حيرك هاا العلم ،والاي يدفعه إىل
اجرتا مواضيع واالنكباب عليها وإغفال غريها على أساس القول بالتخصص ،فهي أم اإلشكاالت اليت حترك
املتخصصني للتصدي هلا لتضحي هوية معرفية جتعل من هاا اجملال يستقل عن غريه بشكل ملفت.
مبعىن آخر تركيزه على مواضيع معينة من جهة أمهيتها احليوية وإغفال غريها من املواضيع لتعلقها مبجاالت
معرفية معينة ،فعلم الكالم اجلديد كما يراد له هو جمال معريف يبحث عن االستقالل والتفرد هبوية معرفية ما متيزه
عن غريه ،لالك حاول جاهدا أن يضع مواضيع كربى كعنوان له ،واليت استقاها يف الغالب من الطروحات
الفلسفية الدينية يف الغرب وخصوصا األطروحات املسيحية الربوتستانتية .فالرؤية االستقاللية الثابتة هلاا العلم
جعلته يبحث عن مرتكز معريف تأسيسي له.
ولرمبا أهم من حاول االهتمام هباا النوع من التأسي هو الباحث الفا أحد فرامرز قراملكي يف كثري من
أحباثه سواء املضمومة يف كتابه القيم الهندسة المعرفية لعلم الكالم الجديد أو املشارة يف جمالت متخصصة.
مما جيعلنا نركز كثريا على أعمال هاا املتكلم اجلديد من جهة أنه من املشار إليهم بالبنان يف هاا املقام ،دون أن
نغفل عطاءات باقي املتكلمني وعلى رأسهم كل من الشيخ األستاذ حممد جمتهد شبسرتي واألستاذ عبد اجلبار
الرفاعي وغريمها فيما خيص دفاعهم على والدة العلم من جهة اجلنبة املاهوية.
املتكلمون اجلدد يعرفون جيدا الوضع احملرج الاي يوجدون فيه ،لالك اهتموا بتأسي علم جديد حىت جيدوا
ألنفسهم موطئ قدم معريف يعتمدونه يف تنظرياهتم ،وجييبون بتوسطه على أسئلة معرفية دينية ما كان هلم أن
يتطرقوا إليها حتت دثار علوم متواجدة فعال ،أو على األقل هكاا يعتقدون.
ولالك جند املفكر أحد فرامرز قراملكي يتحدث عن والدة علم كالم جديد من جهة حداثة مسائله على
أساس املقدمة املنطقية "لي العلم إال مسائله" فحيث إن
تعيني حدود علم الكالم اجلديد ومتييزه عن العلوم األخرى مبا فيها علم الكالم التقليدي ،واإلهليات املسيحية
املعاصرة ،وفلسفة الدين ،منوط بالفهم الصحيح هليكلية املسائل الكالمية اجلديدة .والتدقيق يف املسائل الكالمية
اجلديدة ،ودراسة أساسها املعريف ،والتدبر يف معطياهتا ،يشكل مبجموعه اهلندسة املعرفية للكالم اجلديد(.)1

فعلم الكالم التقليدي كان يهتم باجلنبة التقريرية للمعتقدات الدينية ،دون أن يلقي باال للبعد الثاين املرتبط
باآلثار الواقعية املتحققة فعال يف اخلارج ،لالك يكون

الفرق األساسي بني مسائل الكالم اجلديد ومسائل الكالم القدمي يرجع إىل أن القدماء اهتموا بالبعد التقريري
للمعتقدات الدينية ،سواء ما يتناول الواقع أو ما يتناول القيم ،ومل يعملوا تفكريهم بالبعد الثاين .وهاا ما يفسر
القول :إن الت وحيد حمور العلوم الدينية التقليدية ،بينما املعرفة الدينية أو اإلميان هو حمور العلوم الدينية يف العصر
احلاضر .إن حصر االهتمام بالبعد املنطقي للقضايا الدينية يشكل مفهوم التوحيد وما يتعلق به من مباحث .أما
االهتمام بالبعد الواقعي للدين ،فيفرز الدراسات الدينية املعاصرة(،)2

لاا يكون اعتماد املعارف اإلنسانية املتعلقة بالعلوم اإلنسانية على العموم والعلوم االجتماعية على اخلصوص
هو مورد ارتكاز املتكلم اجلديد يف التعاطي مع الشأن الديين ،لكن دون أن نغفل اهلاج الدفاعي للدين عنده
يف تعامله مع العطاءات وعليه فإن املسائل الكالمية اجلديدة املشرتكة مع الكالم التقليدي ،جند أهنا تتفق على
مستوى اللفظ وحسب أما يف كيفية التعامل ورمبا حىت اخلالصات التفصيلية فثمة اختالف كبري.
زبدة القول عند املفكر قراملكي أن املسائل الكالمية اجلديدة تعرف شقني ،كفيلني لوحدمها بضمان
االستقاللية:
املسائل الكالمية اجلديدة املستقلة :واليت لي هلا جاور يف الكالم التقليدي ،ألهنا وليدة األجواء املعاصرة
بالكامل.
املسائل الكالمية اجلديدة املشرتكة :وهي املسائل املعرفية اليت هلا أصول يف الكالم التقليدي ،إال أهنا طرحت
بشكل حديث حاملة لتصورات جديدة غري معهودة.
من مثة يكون علم الكالم اجلديد علما مستقال عن باقي العلوم وإن كان يستفيد منها ،ما دامت مسائله إن
أصال أو تعاطيا معها متخصصة به مصداقا لألصل املنطقي "لي العلم إال مسائله".
صحيح أن املعول عليه يف التصريح بعلم الكالم اجلديد غري متعلق باملسائل وحدها ،كما نوه إىل ذلك املفكر
قراملكي عندما أشار إىل أن
النظرية املختارة يف تفسري تطور علم الكالم نسميها نظرية التجديد يف املنظومة الكالمية واهلندسة املعرفية للكالم.
وعلى أساسها ال يكون التجدد خاصا بضلع واحد من علم الكالم دون غريه ،وإمنا يشمل مجيع األضالع
املعرفية .ومن ناحية ،يبدو التحول يف املنظومة الكالمية داخل إطار هاه النظرية مبعىن الظهور العلمي اجلديد متاما
ملقولة أخرى ،كما أن التحول يف اهلندسة املعرفية ال يستلزم مثل هاه االستحالة يف اهلوية(.)3

أي إ ّن ظهور علم الكالم اجلديد ال يلغي علم الكالم القدمي بقدر ما هو ظهور تكاملي له ،فعلم الكالم
اجلديد علم جديد قائم الاات الستقالل مسائله بالضرورة.
وإن كان سبق للباحث أن أشار إىل أن "العلم لي جمرد جمموعة من املسائل مصفوفة جبوار بعضها ،وإمنا
الاي مينحها صفة العلم ،هو النظام اهلندسي الاي جيمعها ،فلكل عمل نظامه اهلندسي املتكون من أضالعه
املختلفة ،كاملنهج واللغة والتوجهات واملوضوع واملبادئ واملسائل"( .)4إال أنه يعود ويلتف على هاا التقدمة ليصر
بكفاية جتدد املسائل لوالدة علم جديد.
وعليه ،فإن حماولة املفكر على األقل يف كتابه اهلندسة املعرفية للكالم اجلديد كانت حماولة شبه مشولية
لتفكيك علم الكالم اجلديد عن علم الكالم القدمي ،ألن احلساسية كانت أكرب لي فقط لتشابه يف التسمية بني
العلمني ،بل أيضا لتحقق اهلوية الدفاعية عند كل منهما ،وهو تشابه كان خييف األستاذ قراملكي ،لالك جنده
خصص الكتاب برمته هلاه النقطة .إال أن القول باالستقاللية لي متحققا بتفكيك علم الكالم اجلديد عن علم
الكالم املدرسي ،وبعبارة أخرى أن شرط االستقاللية لي تاما باستبعاد علم الكالم املدرسي ،وهو األمر الاي
انتبه إليه قراملكي فيما بعد ،مما دفعه إىل حماولة إمتام مشروعه بتجهيز ورقة تفكيكية عن فلسفة الدين.
ذلك أنه يف مقالة معنونة ب "الكالم اجلديد وفلسفة الدين – رؤية يف السمات املائزة" أراد أن يدافع عن
استقالل علم الكالم اجلديد يف مواجهة فلسفة الدين على أربع مستويات إثباتية ،أوهلا اهلوية الوسائطية لعلم
الكالم اجلديد كما علم الكالم التقليدي "فعلم الكالم وساطة بني الوحي املنزل (الكتاب والسنّة) وبني
املتلقني"( )5وأن املتكلم "عامل متدين" وأن
دور املتكلم يف علم الكالم اجلديد اكتسب مفهوما وشكال غري مسبوق فقد جنح املتكلم إىل تعليم األفكار
الدينية ،وتعريفها والدعوة هلا ،وعرضها بأسلوب برهاين متقن .واختا ألجل ذلك أسلوبا ومنهجا ومرتكزات ولغة
جديدة .إذا فالكالم اجلديد هو ذات الكالم السابق بعد أن اكتسب نظاما جديدا بسبب ضرورة تطابقه مع
األذهان واللغات اجلديدة

()6

خبالف فلسفة الدين اليت تعد منحى من مناحي دراسة الدين أي إن املالك الدفاعي يظل مغيّبا ألن املفروض يف

فلسفة الدين أن تدرس الدين من اخلارج ،وبالتايل ال يتسىن هلا إعطاء وجهة نظر حول حقانية وصدقية شأن ديين

خاص( .)7طبعا دون نسيان أنه ال يشرتط اإلميان يف فيلسوف الدين خبالف املتكلم.

حيث إن منظور األستاذ قراملكي يثري الكثري من املالحظات ،الناقضة لتصوره ،لكننا نرتئي تأجيل إبداء هاه
املالحظات إىل غاية عرض تصور مساحة األستاذ حممد جمتهد شبسرتي حىت يتسىن لنا تكوين رؤية عامة على
استدالالت الفئة الدفاعية عن الظهور.
األستاذ محمد مجتهد شبستري
يف احلقيقة آراء األستاذ شبسرتي خبصوص هوية علم الكالم اجل دي د (وإن كان من املتبنني هلا) تظل جد غامضة،
بل أهنا ظاهرا قد تقودنا إىل آراء القائلني بتعلق علم الكالم اجلديد بفلسفة الدين.
فبمناسبة حوار له أجراه خبصوص علم الكالم اجلديد ،منشور بكتابه مدخل إلى علم الكالم الجديد جنده
يصر بأنه
يكتسب احلديث عن الكالم اجلديد معناه إذا قبلنا أن الغرب شهد يف القرون الثالثة أو األربعة األخرية والدة
جمموعة من الفلسفات والتيارات الفكرية اجلديدة .فإذا تعاطينا مع هاه الفلسفات واألفكار عل حنو أهنا متثل
واقعا قائما ،وأوليناها قيمة ما ،فحينئا يكون هناك معىن للحديث عن الكالم اجلديد ،وخبالف ذلك ال معىن
للحديث عنه(.)8

وأن املتكلمون اجلدد هم الاين ال يرون يف التحوالت املعرفية الفلسفية والتقنية والعلمية والثقافية الغربية احنرافا
عن املسار ،وأن هاه الفئة هي من
كان يعتقد أن ما حصل هو تعبري عن واقع ظهر يف منهج التفكري اإلنساين جيب التعاطي معه جبد .كما كان هاا
التيار يرى أن ظهور املسائل الفلسفية اجلديدة على األخص يف النطاق املعريف ،تسبب مبشكالت جدية للفلسفة
األوىل ،وبالك ال جيب أن تنحصر مهمة بيان الدين وتعريفه واحلديث عن يف قالب الفلسفة األوىل (يقصد
الفلسفة ذات املرتكزات األرسطية) ،بل جيب البحث عن منهج آخر ومقوالت جديدة يصب فيها املوضوع
الديين .فعند هاه النقطة ،انبثق الكالم اجلديد الاي تبناه هاا التيار والتزم به(.)9

فكما هو واضح عند هاا املفكر أن علم الكالم اجلديد هو العلم الاي جييب عن األسئلة الدينية املستعصية
بتوسط املعارف اإلنسانية اليت ظهرت خالل األربعة القرون األخرية يف العامل الغريب.
والواضح أن منظور شبسرتي يركز على منهجية التعاطي مع املوضوع لكي يصر بوالدة علم الكالم اجلديد،
وإن كان هاا االستدالل قد ال يكون كافيا يف اجلزم هباه احلقيقة ،لكنه على األقل عند شبسرتي يراه كافيا بل

حىت أنه يرى علم الكالم اجلديد علم قائم الاات وال حيتاج إىل استدالل حىت ،وإن كان يف مراحله األوىل ومل
ينضج بعد.
فبمناسبة حوار آخر أجراه خبصوص نف املوضوع صر بأن "الكالم اجلديد ال تنحصر مهمته فقط يف
البحث والقراءة لألسئلة اجلديدة ،وإمنا هو عبارة عن منهج جديد يف التفكري والتحليل يتناول اإلسالم كموضوع
أساسي وحموري"( )10مؤكدا يف نف اآلن بأن العلم ال زال يف مراحله األولية وأنه ينتظر اإلنضاج باملراكمة املعرفية
والتنظريية.
نظن بأننا قد أوضحنا وإن بصفة موجزة وضعية علم الكالم اجلديد واملائز فيه عن باقي العلوم كما هي
متصورة عند الطائفة اإلنشائية/الدفاعية ،مما جيعل من املناسب عرض بعض املالحظات اليت استطعنا استخراجها
من هاته الرؤية اجململة.
ثانيًا :المالحـظات
ما جيدر بنا إبداؤه من مالحظات خبصوص منظور املفكر أحد فرامرز قراملكي ،أنه منظور ال زال حيتاج إىل حبث
خضم تأسيسه هلاه الوالدة وقع يف
منهجي أعمق حىت تتجلى مصاديق وجود "علم الكالم اجلديد" ،ألنه ويف ّ
مطب معريف راجع للتجاذب احلاد الواقع بني فلسفة الدين وعلم الكالم التقليدي املدرسي ،فهو حني يدفع

فلسفة الدين عن مرتع علم الكالم اجلديد يوقع هاا األخري يف حضن علم الكالم التقليدي ألنه عقال ال ميكن
اعتبار اختالف اللغة واملنهجية عامالن على والدة علم جديد ،ونف املالحظة تتجلى مبناسبة الدفاع عن مباعدة
علم الكالم التقليدي عن علم الكالم اجلديد إذ جنده يسقط يف موضوعات فلسفة الدين ،ورمبا أنه يعي هاه
املشكلة هلاا جند األستاذ قراملكي يتفضل باستعمال لفظ غامض أال وهو "اهلندسة املعرفية" والاي فشل يف
تفصيل النقاش خبصوصه وجعله حدا .ألن تغري التوجهات واملناهج واملواضيع واملسائل والتوقعات كلها ال تشفع
يف والدة علم جديد ،وإال لتحدثنا على علم فيزياء كالسيكي وعلم فيزياء جديد خبصوص القطيعة املعرفية اليت
وقعت على أكثر من مستوى فيما يهم هاا العلم ،واليت قلبت رأسا على عقب املداليل اإلقليدية واألرسطية،
والشيء نفسه وقع تقريبا يف جممل العلوم إبان الثورة العلمية اليت عرفها الغرب.
ولعل مصداق رأينا يتجلى أكثر يف األعمال الكالمية للعالمة الشهيد حممد باقر الصدر ،كما يتجلى يف
كتابه املعريف الفا األسس المنطقية لالستقراء والاي أشار فيه إىل التجاوز املعريف واملنطقي لليقني األرسطي

مؤسسا منهجية جديدة يف االستدالل على أصول الدين ،وعلى رأسها إثبات وجود الصانع .فالتحول املنهجي ال
يؤدي بالضرورة إىل ظهور علم جديد كما حتول باقي ما أمساها املفكر قراملكي باألضالع اهلندسية ،ورمبا أن له
مقصد آخر من هاا البناء املراد اعتماده ،إال أنه فشل يف ذلك إذ ال زال الغموض هو املسيطر.
رب قائل أن هاه السقطة راجعة إىل الرتمجة واليت رمبا ال تكون موفقة (واحلال أن ال) ،لكن هاا التساؤل
سريعا ما يرتفع إذا علمنا أن نف االستشكال أثاره املفكر مصطفى ملكيان مبناسبة حوار أجراه ،واحلال أنه من
املطلعني على أحباث قراملكي باللغة الفارسية.
إال أن سلسلة املالحظات ال تتوقف عند هاا احلد ،بل جندها تنجر إىل املسائل الكالمية املتحدث على أهنا
مستحدثة ،واحلال أن جمملها سبق له أن طر وإن بدرجة متفاوتة ،فيما خيص اللغة الدينية والتجربة الدينية وتكثر
الفهم والوحي النفسي والوحي اللغوي وغريها من املواضيع اليت يعاد إثارهتا حديثا .فاملسائل ليست مستحدثة
بالشكل الاي حياول أن يفهمنا إياها األستاذ قراملكي ،صحيح أن التقريرات خمتلفة مبعىن أن ما أضحى بديهيا
عند املتكلمني اجلدد مل يكن كالك ولي كالك عند املتكلمني املدرسيني ،لكن هاا األمر لي مسوغا للقول
بأن مثة علمني متمايزين موجودان جنبا إىل جنب ،وإال لوجدنا أنفسنا أمام علوم متشارة على مستوى املدارس
املعرفية املتكثرة داخل كل علم.
ورمبا أن حماولة املتكلمني اجلدد خلق بديهيات فكرية عندهم ،غري متيسرة الدفاع وفق معطيات صر علم
الكالم املدرسي جعلتهم يبحثون عن علم حيشونه رؤاهم وجيعلون من أفكارهم مقدمات معرفية واجبة اإلعتقاد
واالعتبار ،على األقل هاه املالحظة تصدق على عطاءات األستاذ حممد جمتهد شبسرتي املعربة واليت تيسر لنا
االطالع عليها التّصافها باجلزمية.
لكن املأزق اآلخر الاين يقعون فيه متجلي يف اجلنبة الدفاعية عن الدين ،ألن بعض الرؤى الفكرية تتناقض
مع أصل املدعى يف هاه اجلنبة ،بل وتتالقى إىل حد كبري مع املنظور الغريب وفالسفة الدين يف إيران كعبد الكرمي
سروش خبصوص نسبية املعرفة الدينية واهلريمنيوطيقا كما هي متبناة على األقل عند الشيخ شبسرتي ،مما جيعل
املتكلمني يبسطون القول خبصوص التناقض الداخلي بني العطاء الكالمي لبعض املتكلمني اجلدد ومدعاهم
بالدفاع عن الدين .وهلاا السبب بالاات جند الكثري من املفكرين يرفضون االعتقاد بعلم الكالم اجلديد بل ال ترى
فيه إىل فلسفة الدين (كعبد الكرمي سروش ومصطفى ملكيان) حىت ال تقع أطروحاهتا حتت الزمة الدفاع عن
الدين واملعرفة الدينية املهيمنة تقديسا.

بقيت اإلشارة إىل أن هناك جمموعة من التخبطات عند املتكلمني اجلدد ،إذ ال ينفكون على اجرتا
اإلشكاالت اليت يثريها الفالسفة الدينيون ،ويتصدون للجواب عنها ورمبا مبدخلية فلسفية أو حىت من الشأنية
العلمية املعتربة يف االشتباه ،وال يكادون حييلون على نص ديين لتعضيد املوقف.
فاملبارزة املعرفية الدينية عندهم تظل عقالنية دون استدالل نصي ،وهو نف ما الحظناه يف الباب األخري من
كتاب اهلندسة املعرفية للكالم اجلديد ،حيث طفق األستاذ قراملكي يف الرد على منظور فرويد للدين مبدخلية
نفسية دينية ،ومل يشر إىل نص ديين عاضد لطرحه.
واحلال أن هكاا إغفال يظل غري مقبول داخل الصر الكالمي ألن مبتدأ املطارحة تظل نصية قبل أن
يتدخل العقل لتعضيدها ،ولي العك  .وهو ما جنده مغيبا عند قراملكي.
مما جيعلنا نسجل أن هناك مثة أزمة معرفية يعيشها الباحث قراملكي ،تتجلى يف امنحاء احلدية العلمية بني علم
الكالم (جديدا كان أو مدرسيا) ،وبني فلسفة الدين.
فآية اهلل جعفر السبحاين مبناسبة حبثه حول موضوعة علم الكالم اجلديد جنده يردها مجلة وتفصيال مصرحا يف
هاا الباب بأنه
قد شاع على ألسن بعض اجلامعيني اجلدد عنوان "علم الكالم اجلديد" وهم يلهجون به بفم ملؤه اإلعجاب
واالعتبار ،ويبدو ألول وهلة أن هناك علمني خمتلفني أحدمها "الكالم القدمي" واآلخر "الكالم اجلديد" ولكل
تعريف وموضوع ومسائل وغاية.
ولكن احلقيقة غري ذلك ،إذ لي مثة علمان خمتلفان ،من حيث املوضوع والغاية ،بل هو علم واحد يتكامل عرب
الزمان حبسب تكامل احلضارة وتفتح العقول ،ولي ذلك أمرا شاذا يف علم الكالم ،بل هو جار يف سائر العلوم
أيضا(.)11

وأن علم الكالم نفسه عرف تطورا ملحوظا إذ إنه يف بدايته مل يكن إال جمموعة مسائل قليلة عرفت تكثرا مع
متدد الزمان واملكان ،فيكون األحرى تسمية مواضيع علم الكالم اجلديد باملسائل اجلديدة يف علم الكالم.
معتقدا بأن
الغاية من وصف بعض املسائل بالكالم اجلديد ،هو هتميش الكالم اإلسالمي الاي تكامل عرب الزمان بيد
عمالقة الفن وأساتاته بزعم أن املدونات الكالمية ال تليب حاجات العصر وال تشبع رغبة الطالبني.

ولكنه  -يشهد اهلل  -خب حلق هاا العلم ،فإن الكالم اإلسالمي قادر على تلبية حاجات املتكلمني فيما يتبنونه
يف هاه األيام باسم فلسفة الدين وما يرجع إىل املعرفة الدينية(.)12

فعلى هاا األساس يرى العالمة بأن املواضيع املستحدثة ميكن إدخاهلا ضمن علم الكالم املدرسي ،وأن هاا
العلم كفيل مبناقشة جمموع املواضيع املستجدة واجلواب عليها وأخا مناذج من هاه املواضيع لريد عليها كالميا.
واحرتاما ملقام البحث نود أن نأخا عينة من اإلشكاالت الكثرية اليت طرحها العالمة وكيف أجاب عنها،
على أن نبدي مالحظاتنا يف عنوان مستقل.
ما هو السبب لنشأة الدين
هنا جند العالمة بعد أن عرض منظور الفالسفة وعلماء النف هباا اخلصوص والاين جعلوا سبب النشأة مرة
راجع إىل اخلوف (ول ديورانت) ومرة إىل احلفاظ على املراكز االقتصادية (كارل مارك ) وم رة إل ى الطف ول ية
(فرويد) ،ردها مجيعا بوصفها نظريات ساقطة "اليت مل تكن إال دعاوى فارغة من الدليل ،ظهرت لغايات
سياسية"( .)13على أساس أهنا مجيعا أغفلت أن لنشوء االعتقاد علال طبيعية روحية كالفطرة ،أو منطقية وعقلية
كداللة العقل اإلنساين على وجود قوة عليا عندما يواجه هاا النظام البديع.
"فهاه العلل تكشف أن لالعتقاد جاورا واقعية يف العقل والنف وهي اليت دعت اإلنسان يف عامة القرون
إىل االعتقاد بالعوامل الغيبية غري عامل اخلوف من احلوادث الطبيعية املرعبة أو اجلهل بالعوامل الظاهرة أو نظرية
االستغالل أو احلالة الطفولية أو غري ذلك من الف روض اليت حاكها اخليال وأبطلها املنط ق والتاري خ والتجربة"(.)14
فعلى هاا األساس يرى العالمة بأن ال مربر للتصريح بوالدة علم الكالم اجلديد ،ألن األمر يتعلق فقط
مبسائل كالمية جديدة مستحدثة ميكن لعلم الكالم املدرسي أن حيتويها لرد الشبهات املثارة خبصوصها.
طبع ا جممل نظرية العالمة جعفر السبحاين تثري الكثري من اإلشكاالت واملالحظات ،هتم صدقية تطور علم
الكالم املدرسي ،وقابليته للتعامل مع ما أمساه باملسائل الكالمية اجلديدة.
فما حنى إليه العالمة ال مصداق له على املستوى اخلارجي ،كما أنه ال ميكنه تفسري جممل الظواهر الدينية
بتفسريات عامة من قبل استعمال كلمة االحنراف عن اخلط السليم ،واليت يلهج هبا الكثري من املتكلمني أمام
جمموعة من الظواهر الدينية اليت تصادفهم.

بل حىت إن العالمة السبحاين ال ميكنه أن يفسر لنا كيف نشأت األفكار الدينية املنحرفة على مستوى
الوجود اخلارجي هلا ،وخصوصا أنه ال ميكنه أن يسندها إىل الفطرة أو املنطق أو االستدالل العقلي ألن هكاا قول
هو ناقض حلجيتهم.
ذلك أنه حقيقة سوف يعجز عن تفسري ظهور عبادة األوثان يف شبه اجلزيرة العربية باألس الثالثة اليت
اعتمدها ،باإلضافة إىل أن عجزه سيستمر مبناسبة حماولة تفسريه ظهور ما يسمى الطوطم والطابو يف اجملتمعات
البدائية ،والطقوس الدينية والتعبدية حىت من أجل استجالب املطر أو دفع الكوارث الطبيعية ،وهي ظواهر
نشاهدها كثريا يف بعض اجملتمعات التارخيية واليت ال زالت مستمرة إىل تارخيه ،قد تكون معضلة النظريات
اإلنسانية لتفسري نشأة الدين راجعة يف حبثها عن العامل األوحد ،واحلال أهنا جمموعها صحيحة بدرجة معينة .وال
جيب أن ننسى أن أسلوب اإلخافة والطمع من أوثق األساليب املشار إليها يف كتاب اهلل احلكيم فإثنينية الرغبة
والرهبة كثريا ما جندها يف ثنايا اآليات القرآنية.
فسالمة الفطرة واملنطق واالستدالل العقلي يضمحلون أمام هاه التشكالت العقدية ،والغريب أن العالمة يف
كتابه القيّم بحوث في الملل والنحل( )15أشار غري ما مرة إىل دور السلطة السياسية يف الرتويج لبعض األفكار
الدينية املنحرفة كاجلربية ،واليت تشكل الدين كل الدين عند اجلربيني ،حيث أشار إىل أنه "اختا األمويون مسألة
القدر أداة تربيرية ألعماهلم السيئة وكانوا ينسبون وضعهم الراهن مبا فيه من شىت ضروب العبث والفساد إىل
القدر ،قال أبو هالل العسكري" :إن معاوية أول من زعم أن اهلل يريد أفعال العباد كلها"( ،)16والكل بعد أن
أوضح العوامل الثقافية واالجتماعية لنشوء الفرق الكالمية اإلسالمية.
فقد أوضح إىل أن األمور العامة والفاعلة يف نشوء الفرق الكالمية اإلسالمية هي اآلتية:
-

االجتاهات احلزبية والتعصبات القبلية.

-

سوء الفهم واعوجاجه يف حتديد احلقائق الدينية.

-

املنع عن كتابة حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ونقله والتحدث به.

-

فسح اجملال لألحبار والرهبان للتحدث عن قصص األولني واآلخرين.

-

االحتكاك الثقايف واللقاء احلضاري بني املسلمني وغريهم من الفرس والروم واهلند.

-

االجتهاد يف مقابل النص.

رمبا أن املدخليات االجتماعية والنفسية واالقتصادية حىت جيب أخاها بعني االعتبار لدراسة بعض
التشكالت العقائدية وهو ما جنح فيه العالمة يف كتابه املشار إليه سابقا ،ورمبا اإلميان هباه املدخليات جيعل من
علم الكالم املدرسي أكثر تقدما وانفتاحا وحىت تفهما للمنظورات اإلنسانية الغربية ،إال أن األمر ال زال مبكرا
للقول بتحقق هكاا انفتاحية .مما جيعلنا يف خالصتنا نصل إىل حقيقة خمالفة متاما ملا هو موجود من تصورات.
بقيت اإلشارة إىل أن العالمة السبحاين ،والاي سبق له أن صر بأن "علم الكالم وليد احلاجة" ،رفض إال
أن حيتوي املسائل الكالمية اجلديدة يف قوالب معرفية معدة سلفا وغري وافية للغرض .فتكاملية العلم ال تتجلى يف
التعاطي مع املسائل اجلديدة بقدر ما هتم جتديد املناهج واللغة واهلدف ،وهي مسائل جد مغيبة يف مطارحة
العالمة.
ألن احلاجة تفرض اإلحاطة باملبىن الكلي واجلزئي للشبهة املثارة ،وخلفياهتا املعرفية .بغض النظر عن املزايدات
السياسوية أو االجتماعوية اليت قد تتلب مبثري الشبهة .واإلحاطة باملباين يستلزم االطّالع على علم النف وعلم
االجتماع وعلم األديان املقارن وعلم األنرتبولوجيا وعلم اإلثنولوجيا وعلم االقتصاد وفلسفة اللغة وغريها من العلوم
اإلنسانية ،ألهنا وحدها متكننا من مطالعة رأس املسألة الكالمية املثارة ومقاربتها بشكل علمي هادئ ال حيمل
تسخيفا أو هتوينا من صاحبها ،والتدليل على أزماهتا الداخلية واخلارجية.
الخـالص ــة
زبدة القول يف هاا البحث املختصر ،ومع مؤاخااتنا على العالمة السبحاين إال أنه ال زال مبكرا التصريح بوالدة
علم الكالم اجلديد ،ألنه تنقصه اخلصوصيات احلدية املاهوية كما مت التنويه إىل ذلك مبناسبة معاجلة منظور
األستاذ أحد فرامرز قراملكي وهو من هو يف هاا اجملال ،إذ ال زال هاجسا معرفيا يبحث له عن طريق متفرد ،ومل
يصل بعد إىل هدفه .ليظل لنا سيناريو واحد نعاينه  -طبعا وفق ما استطعنا االطّالع عليه باللغة العربية  -هو
تشاركية فلسفة الدين وعلم الكالم املدرسي يف هاا اهلاج املعريف ،وعندما نصر بالتشاركية فهو تصريح بفقدان
هوية مما جيعل جممل املنظورات املتكثرة يف كلتا اجملالني هلا مدخلية يف تشكله ،كما الصراعات املعرفية واخلالصات
املبدئية .فلو توسعت مدارك علم الكالم املدرسي إىل درجة استيعاب العلوم اإلنسانية عندها يضمحل هاا

وإال لو تطورت مدارك فلسفة الدين إىل درجة تبين اجلنبة الدفاعية فسوف يضمحل
املوجود اجلنيين لفائدهتاّ ،
املولود اجلديد داخلها* .
ميكننا أن نصر بأن علم الكالم اجلديد يف احلالة الراهنة يشكل صرخة مترد على األوضاع الفكرية الدينية
الراهنة مطالبا بتوسيع املدارك املعرفية ألحد اجملالني ،وإال اعترب نفسه مولودا خداجا حيمل جمموع املفكرين
املسؤولية الدينية والشرعية حىت على ختبطاته اليت ميكن أن تقع يف املستقبل.
مما يعين عدم ترك األمور على ما هي عليه أي على درجة من املائعية؟ ألن هكاا أوضاع تشكل خطرا على
التصورات الدينية واليت قد تؤدي إىل فقدان اليقني ،مما جيعل من تعميق البحث يف هاا الباب ضروري جدا
وحيوي حىت ،للبت هنائيا يف جنسية املولود ألنه ال يكف عن النمو وبشكل متسارع فلنا أن نتبناه حاال ،أو
يفرض علينا نفسه قسرا لكن بشكل مشوه كما "كازميودو" الباحث عن فاتنته واليت سوف مييتها وميوت معها.
إهنا يف مجيع األحوال هناية مأساوية ال نريدها ال للمولود وال ألحد العلوم املشايخ (علم الكالم املدرسي
وفلسفة الدين).
تعقيب المؤلف :الغريب أن األستاذ عبد اجلبار الرفاعي وهو من املدافعني كثريا عن ظهور علم الكالم اجلديد،
إىل درجة أنه خصص مخ أعداد من جملته قضايا إسالمية معاصرة هلاا املوضوع ،كما جهز اجلزء الثاين من
سلسلة املشهد الثقايف اإليراين ملوضوعة "علم الكالم اجلديد وفلسفة الدين" ،جنده قد أس مركزا معرفيا يف العراق
أمساه مبركز فلسفة الدين ،كما لو أنه أضحى من املدافعني على احتواء علم الكالم اجلديد ضمن فلسفة الدين.
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