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يجمع  وما. كلها أسماء لفرق كالمّية عقدّية ظهرت في تاريخ إلاسالم. إلخ ...شيعة، مرجئة، خوارج، معتزلة، أشاعرة

بين كّل هذه الفرق هـو اشتغالها بأصول الّدين أو بعلم العقائد الذي له اصطالحات كثيرة، بعضها متفق عليه 

 ألصول الّدينوالاصطالح ألاكثر شهرة . بين الفرق واملذاهـب، وبعضها آلاخر مختلف فيه
ً
رغم  - وألاكثر انتشارا

 .»م علم الكال  «الاختالف فيه ــ هو مصطلح 

 

فنحن نجد . سنحاول في هذا املقال أن نتوقف عند بعض إلاشكاالت التي يثيرها هذا العلم في عصرنا الحالي 

ونجد أّن هناك من يفكر في . أن البعض يخلط بينه وبين الفلسفة بشكل عام والفلسفة إلاسالمّية بشكل خاص

 ويغفلون أن كما أن البعض يعتبر علم الك. مبحث فلسفة الّدين من خالل علم الكالم
ً
 خالصا

ً
 إسالميا

ً
الم علما

هوت
ّ
 .املسيحّية عرفت علم العقائد الذي سّمي عندها بالال

؟ وكيف ظهر  ما هو علم الكالم:  وعليه، سنطرح هذه ألاسئلة الّتمهيدّية التي سنحاول أن نجيب عنها في هذه املقالة

مون العنف في العالم إلاسالمّي 
ّ
؟ هل يمكن أن نسّمي علم الكالم بعلم  هل كانت خصومتهم فكرّية ؟ ؟ هل مارس املتكل

هوت املسيحيّ  الخصومة الفكرّية
ّ
؟ وما الفرق بين فلسفة  ؟ هل الكالم هو ميزة خاّصة باملسلمين أم أنهم تأثروا بالال

 ؟ ؟ وهل يمكن الاشتغال في مبحث فلسفة الّدين من خالل الكالم الّدين وعلم الكالم

غة للبحث عن مع نعود مل حين 
ّ
قول، حديث، خطاب يتضّمن   :كالم «نجد ما يلي  »م الكال  «ى كلمة جعمم الل

غة. »مع ى، أصوات متتابعة مفيدة، مجموعة ألفاظ يعبر بها إلانسان عّما بداخله
ّ
إدراك :  وأّما العلم فيع ي في الل

غوي هو إدراكفيكون املع  .الش يء بحقيقته
ّ
ه  لكن أّي قول وأّي كالم[. الكالم]حقيقة القول أو الحديث  ى الل

ّ
؟ إن

سمّية مرتبطة بمسألة خلق . الكالم إلالهي
ّ
فأشهر آلاراء في تسمية علم الكالم بهذا الاسم هو الرأي القائل بأن الت

 .القرآن أو كالم هللا

نجد الفارابي يعرف علم الكالم في كتابه  لذا. معناها الاصطالحي الخاص بها »م علم الكال  «غير أن لعبارة  

ة،“إحصاء العلوم باآلتي 
ّ
تي صرح بها واضع املل

ّ
 صناعة الكالم يقتدر بها إلانسان على نصرة آلاراء وألافعال املحدودة ال

 (.68: ، ص1: الفارابي، إحصاء العلوم، دار ومكتبة الهالل، ط) .وتزييف كّل ما خالفها باألقاويل



لة خلق القرآن قد أثيرت في عهد املأمون العباس ّي، فإن نشوء الفرق الكالمّية أقدم من ذلك ولئن كانت مسأ 

 في اختالف املسلمين في العقيدة. بكثير
ً
والفتنة . إذ أّن الفرق الكالمّية بدأت بالظهور مع الفتنة الكبرى التي كانت سببا

 53كرّية التي أعقبت قتل عثمان بن عفان سنة الكبرى مصطلح يطلق على الصراعات السياسّية واملواجهات العس

ففي عهد ألامويين ظهر المدل . ويمكن أن نقول إن علم الكالم ظهر بشكله الملي والواضح في العصر ألاموي . همرّية

ثم . وفي عصرهم ظهرت الفرق الكالمّية ألاولى كالشيعة واملرجئة والخوارج والقدرّية. الفكري في أمور السياسة والّدين

ه في عصرهم انتشر إلاسالم ودخل لبلدان كثيرة كانت شعوبها تعتنق ديانات مختلفة كاملانوية واملسيحّية 
ّ
إن

 .إلخ.. واملجوسّية

ما 
ّ
يذكر أنتوني بالك في كتابه الغرب وإلاسالم أن الاتصاالت الفعلّية بين املسلمين وألاعاجم وإنجازاتهم الحضارية، إن

وقد قّرب ألامويون شخصيات مسيحّية كيوحنا الّدمشقي . العهد ألاّول من إلاسالم حصلت في عهد ب ي أمية، أي في

والمدير بالذكر هنا أن يوحنا الّدمشقي كان ينظر إلى إلاسالم بوصفه . الذي رفعته الكنيسة إلى مرتبة القديسين

 
ً
فؤاد عبد املطلب، سلسلة عالم :   أنتوني بالك، الغرب وإلاسالم، ترجمة)عقيدة فلسفّية ينبغي الرد عليها فلسفيا

هوت املسيحي في الرّد على إلاسالم (. 02: ، ص593: املعرفة، عدد
ّ
زهدي جارا :  انظر)وقد وظف يوحنا الّدمشقي الال

تي اهتم بها علم الكالم (. 03:  ، ص1:  هللا، املعتزلة، ألاهلية للنشر والتوزيع، ط
ّ
ر في إحدى القضايا الكبرى ال

ّ
ثم إنه فك

 .مي أال ويي مسألة حرّية إلارادة إلانسانّيةإلاسال 

وهكذا يظهر أن يوحنا الّدمشقي من خالل مناظراته الدينّية مع املهرطقين املسيحيين ومع املسلمين كان له  

هوتّية إلاسالمّية، ذلك أنه كان يجادل املسلمين في عقيدتهم، ثم إن مسألة ألايقونات قد 
ّ
دور في تشكل ألافكار الال

 ضم أساقفة لتدارس مسألة عقدّية في الّدين  أثيرت
ً
في عصره، وقد عقد إلامبراطور قسطنطين الخامس مجّمعا

 .وال شّك أن املسلمين كانوا متابعين لهذا المدل املسيحي الكبير. املسيحي ويي مسألة تكريم ألايقونات

هور بعض الفرق الكالمّية، لكن صحيح أن الفتنة الكبرى كانت الشرارة ألاولى لالختالف بين املسلمين ولظ 

 
ً
، وكان الكالم بدوره سياسيا

ً
 عنيفا

ً
أّما الكالم العلمي فقد برز في املناظرات ألاولى في . هذا الاختالف كان سياسيا

فيمكن القول إن الكالم السياس ّي كان عبارة . مجالس ألامويين، ثم ازدهر مع املعتزلة الذين افتتنوا بالفلسفة اليونانّية

 لخصومات فكرية ال تصل للعنف وللقتل، عن خ
ً
صومة عنيفة، في حين أن الكالم العلمي مع املعتزلة أصبح نتاجا

ففرقة املعتزلة نشأت إثر الخالف الفكري بين واصل بن عطاء وحسن البصري حول مسألة مرتكب الكبيرة، وكذلك 

دائرة )المبائي حول مسألة الّصالح وألاصلح الكالم ألاشعري نشأ بسبب خصومة فكرّية بين ألاشعري وشيخه أبي علي 

 (.350 ، ص1: املعارف إلاسالمّية، مجموعة من املؤلفين، املجلد الثالث، كتاب الشعب، ط

هوت املسيحيّ  واملتأّمل في مباحث علم الكالم العلمي يجدها 
ّ
 من موضوعات الال

ً
فإذا كان علم . قريبة جّدا

الكالم يهدف إلى الّدفاع عن إلاسالم من خالل الرّد على الفرق الّضالة من داخل إلاسالم أو من خارجه، فإن 

هوت قد تطّرقت لنفس ألاهداف
ّ
ي إذ نجد القديس أوغسطين في القرن الرابع ميالد. املسيحّية من خالل مباحث الال

ر فيها املسلمون . قد سعى إلى القضاء على الهرطقات املسيحّية وعلى البدع املختلفة
ّ
ولهذا نقد بدعة املانوّية التي فك

 وقاموا بنقدها
ً
والفالغوسّية يي عقيدة مسيحّية انتشرت على  .ثم نقد أوغسطين بدعة الفالغوسّية املسيحّية. أيضا

فقد كان . لها رأي مخالف لرأي الكنيسة املسيحّية حول موضوع الخطيئةوهذه العقيدة . يد الراهب يدعى فالغبيوس



أرمسون، املوسـوعة الفلسفية  .أو.وج)فالغبيوس يرى أن إلانسان يولد بال خطيئة فال ضرورة للتعميد الّدي ي 

 (.43: ، ص1985: مكتبة إلانجلو املصرية، ط. مجموعة مترجمين: املختصـرة، ترجمة

  
ّ
 بين عناوين الرسائل املسيحّية في الرّد على إن الباحث في الال

ً
 كبيرا

ً
هوت املسيحّي يجد أن هناك تشابها

مين املسلمين
ّ
 .أخالق الكنيسة الكاثوليكّية وأخالق املانوّيين: فألوغسطين عناوين كتب مثل .املهرطقة وبين رسائل املتكل

 على املانوّيين
ً
مين أبوا. وكتاب سفر الّتكوين ردا

ّ
الرّد على املجوس واملانوّية والّديصانّية أو الرّد  :ب من قبيلوعند املتكل

حاد
ّ
 .وغيرها من الردود الكالمّية.. على من يقول باالت

إن فلسفة الّدين ال تنطلق من الّدين وليست مرتبطة به كالفلسفة إلاسالمّية أو الفلسفة املسيحّية، ويمكن  

 
ً
دي ي أيضا

ّ
 أن يتطرق ملواضيعها امللحد والال

هوت املسيحّي من حيث ألاهداف 
ّ
هوت املسيحّي أوسع . فإذن هناك تشابه بين علم الكالم العلمي والال

ّ
لكن الال

هوت املسيحي، في جانبه الطبيعي. من الكالم كما عرفه بعض املتكلمين املسلمين
ّ
ضم  Théologie naturelle إذ أن الال

 ومازجها بالّدين
ً
 أن. الفلسفة أيضا

ً
 مع املعتزلة، اختلطت بمسائل  ونحن نجد أيضا

ً
مسائل علم الكالم، خصوصا

عبد السالم الشدادي، خزانة ابن : ابن خلدون، املقدمة، املجلد الخامس، تحقيق)الفلسفة في العالم إلاسالمي 

بن لكن الفلسفة إلاسالمّية برزت أكثر مع الفارابي والكندي وا(. 036: ، ص1: خلدون بيت الفنون والعلوم وآلادب، ط

 ولكنهما 
ً
 وابن سينا إسماعيليا

ً
مين، صحيح أن الكندي كان معتزليا

ّ
سينا وابن رشد الذين يصعب أن نصّنفهم كمتكل

كانا على وعي تام بأن الفلسفة صناعة مستقلة بذاتها، صناعة تعتمد على البرهان وليس على المدل، بل إننا نجد 

لو 
ّ
ثم إن ابن خلدون في تصنيفه للعلوم أدرج . ن من شأن علم الكالمبعض فالسفة إلاسالم مثل الفارابي وابن رشد يقل

.. علم الكالم كعلم مستقل عن علم إلالهيات وباقي العلوم التي تدرس داخل الفلسفة كاملنطق والطبيعيات والطب

ق الكالمّية فإذن رغم انتماءات بعض الفالسفة املسلمين لبعض الفر . إلخ، فميز بالّتالي الكالم عن العلوم الفلسفّية

رون بشكل مستقل عن الكالم
ّ
 .املختلفة فإننا نجدهم يفك

ر فيها فالسفة إلاسالم تقترب من  
ّ
تي فك

ّ
لكن تجب إلاشارة هنا إلى أن الكثير من املواضيع الفلسفّية ال

هوتيون املسيحيون 
ّ
ادة ألاخالقي، فكال الفريقين اهتما باملنطق ألارسطي، وبمفهوم الّسع. املواضيع التي فكر فيها الال

إننا نالحظ أن املسلمين استطاعوا أن يفصلوا بين علم الكالم . وغيرها من املواضيع الفلسفّية.. وبموضوع هللا

هوت والفلسفة ليتشكل 
ّ
 بين العلمين، في حين أن املسيحيين مزجوا بين الال

ً
والفلسفة، رغم وجود بعض الخلط أحيانا

ه Théologie révélée والاعتقاديعندهم مبحث إلالهيات بقسميه الطبيعي 
ّ
 :الذي يعرفه القديس أوغسطين بأن

تي ي . املجادلة باملنطق أو املناقشة بشأن ألالوهّية
ّ
وقد استخدم أفالطون في كتابه الممهورية مصطلح إلالهيات الال

عنه وإضفاء املعقولّية  ويعتقد علماء إلالهيات أن علمهم يساعد على فهم الّدين والّدفاع. » محادثة عن هللا «بمع ى 

 وببعض . إلخ.. على العقائد الّدينّية
ً
هوت املسيحي اهتم بالفلسفة أيضا

ّ
، إال أّن الال

ً
مون أيضا

ّ
وهذا قريب مما يراه املتكل

مباحثها كامليتافيزيقا، ولهذا ظهر في أوروّبا الكثير من الفالسفة الذين كانوا الهوتيين أمثال توما ألاكوي ي وليبنيز 

 .هماوغير 

هوت املسيحي في شقه املتعلق بالرّد على الديانات ألاخرى، :  خالصة القول  
ّ
يبدو لنا أن علم الكالم تأثر بالال

هوت بصيغته إلاسالمّية، وذلك الختالف 
ّ
هوت الاعتقادي، غير أنه ال يمكن أن نقول أن علم الكالم هو الال

ّ
أي في الال

قّدمنا مع الفارابي، هو صناعة يقتدر بها إلانسان على نصرة آلاراء وألافعال  فعلم الكالم، كما. النشأة وأهداف العلمين



ة، وتزييف كّل ما خالفها باألقاويل
ّ
تي صرح بها واضع املل

ّ
هوت املسيحي فهو يشترك مع علم الكالم . املحدودة ال

ّ
وأّما الال

 فلسفة مسيحّية 
ً
ه أيضا

ّ
. نظرت في مفاهيم أخالقّية وفي نظريات عقلّيةباعتباره صناعة لنصرة آلاراء الّدينّية، إال أن

سمّية ــ ينبغي أن يضم علم الكالم والفلسفة إلاسالمّية ليكون 
ّ
هوت إلاسالمي ــ إن صحت الت

ّ
يمكن أن نقول أن الال

 له
ً
هوت املسيحي ومقابال

ّ
 لال

ً
 .مماثال

هوت املسيحّي،  
ّ
وال يفوتنا هنا أن نسمل املالحظة الّتالية ويي إغفال الكثير من الباحثين لتأثر املسلمين بالال

 ما يتم إرجاع نشأة علم الكالم إلى الفتنة الكبرى أو إلى املعتزلة
ً
بل ونجد البعض يعتقد أن علم الكالم هو . فغالبا

(.  33: ، ص9: ، دار املعارف، ط1شأة الفكر الفلسفي في إلاسالم، ج علي سامي النشار، ن)النتاج الخالص للمسلمين 

أال يكون الكالم نشأ على إثر املناظرات املسيحّية إلاسالمّية خاّصة وأن فرقة القدرّية ويي : ولهذا نطرح هذا الّسؤال

هوت املسيحي كما يرى بعض الباح
ّ
عبد !)ثين أمثال زهدي جارا هللا؟من الفرق الكالمّية ألاولى ظهرت على إثر الّتأثر بالال

لعّل البعض يرفض القول بتأثر (. 54: ، ص1: الرحمن سالم، الّتاريخ الّسياس ي للمعتزلة، رؤية للنشر والتوزيع، ط

مين املسلمين بغيرهم ألنه قول املستشرقين الذين يوظفون منهج التأثير والتأثر، ولكن ما العيب في هذا املنهج
ّ
؟  املتكل

ى املسيحيون تأثروا باإلغريق وبفلسفتهم، مثلما تأثرا اليونانيون باألفكار املشرقّية املتعلقة بالتنجيم إن كان حتّ 

 .إلخ.. .والحساب

هوت املسيحي 
ّ
فما هو مبحث  .نأتي آلان ملوضوع فلسفة الّدين بعد أن تناولنا موضوعي الكالم إلاسالمي والال

ه الّتفكير الفلسفي في ألافكار الّدينّية؟ إن فلسفة الّدين مبحث فلسف فلسفة الّدين
ّ
وحين نقول الّتفكير . ي ُيعرف بأن

هوت وعلم . » التأّمل «،» الاستشكال «،» العقل «الفلسفي فنحن نقصد 
ّ
ى الفرق بين فلسفة الّدين والال

ّ
وهنا يتجل

هوت يتأسسان على الفكر الّدي ي الذي بدوره يقوم عل. الكالم
ّ
مات، ويهدف إلى إثبات إذ أن علم الكالم والال

ّ
ى مسل

ماته، فإن الفيلسوف الّدي ي، أي املشتغل في مبحث فلسفة . الحّق 
ّ
هوتي ينطلق من الّدين ومسل

ّ
م أو الال

ّ
وإذا كان املتكل

ما يتأّملها. الّدين، ينطلق من العقل ومن ألاسئلة
ّ
 عن أنه ال يدافع عن القضايا الّدينّية، وإن

ً
 .فضال

تنطلق من الّدين وليست مرتبطة به كالفلسفة إلاسالمّية أو الفلسفة املسيحّية، ويمكن إن فلسفة الّدين ال  

 
ً
دي ي أيضا

ّ
ومن هنا، كان يجب الانتباه لخصوصيات هذا املبحث، فال يتّم الخلط . أن يتطرق ملواضيعها امللحد والال

ها بالدراسة الفلسفة إلاسالمّية صحيح أن بعض محاور فلسفة الّدين تناولت. بينه وبين علم الكالم أو الالهوت

هوتيين 
ّ
ه يبقى أن منهج تفكير الفيلسوف الّدي ي مختلف عن مناهج الال

ّ
، إال أن

ً
ّر مثال

ّ
واملسيحّية كموضوعي الخير والش

مين
ّ
 .واملتكل

 ،
ً
 غير أّنها ال تقابل  ختاما

ً
هكذا نكون قد حاولنا أن نوّضح الفرق بين مباحث فكرّية تقترب من بعضها كثيرا

هوت، وفلسفة الّدين: هذه املباحث يي. بعضها
ّ
هوت عند . علم الكالم، الال

ّ
وإذا كان علم الكالم عند املسلمين والال

تب فيهما مؤلفات كثيرة منذ ظهورهما وازدها
ُ
رهما وتطّورهما، فإن فلسفة الّدين مبحث فلسفي املسيحيين قد ك

 :جديد بدأ الّتفكير فيه بشكل كبير في العقود ألاخيرة، خاّصة بعد أن عرف العالم عودة للّدين بمظاهره املختلفة

 .. الّروحانّية، إلارهابّية، املؤسساتّية
ً
 أو إيجابا

ً
همّية مبحث ومع ألاسف، فرغم أ. إلخ، أو حّتى من حيث الّتفكير فيه سلبا

رجمة
ّ
ثم إن هناك  .فلسفة الّدين، فإن هذا املبحث قليل الحضور في العالم العربي من حيث الّتأليف والّدراسة والت

هوت
ّ
قنا في تبين وتوضيح الفرق بين الكالم، . من يخلط بينه وبين علم الكالم والال

ّ
فنأّمل أن نكون في هذا املقال قد وف

هوت، وفلسفة الّدين
ّ
 .الال


