
 

 

 فقه علم الكالم 

Metatheology 

 

طه عبد الرحمن علم الكالم بالدرس، في كتابه " أصول الحوار و تجديد علم الكالم" تناول الفيلسوف  

د على  من حيث القضايا و الر    هلكنه لم يتناول  و " سؤال املنهج" و "اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي"،  

 
 
التجديد و هو يرى أن  اهتم باآلليات املنطقية التي يستعملها املتكلمون.    بلهة للكالم التقليدي،  به املوج  الش

الكالم   علم  اآللياتفي  في  "املناظرة"  يكون  العقدية  كمنهج  للتحديات   
ً
نظرا األخالقية؛  ،  و  كالعلمانيةو   ،

، يعني Metatheology" فقه علم الكالم"  ق عليها  ، و هي مقاربة يطل  الحداثة و التراث، العوملة و العلمنة، إلخ.

جزء الكالم  علم  تحت  يجعل  و  نظر.  موضع  الفلسفة   وضع 
ً
عليه    ا يصطلح  الفلسفي"آخر  الكالم   "علم 

Theology Philosophical  باستعمال اآلليات و املفاهيم و املواضعات هو توسيع لعلم الكالم التقليدي، و

ل بها الفالسفة، و  الحديثة،   اهنة إضافة إلى استعمال األدوات التي يتوس  جاج الر  إدخال نظريات الحوار و الح 

 
 
 .. بيل القضاء و القدر و الحشر.في علم الكالم، و تجاوز مسائل قديمة من ق

الكالم الفلسفي قد ينطلق من مسلمات عقدية   أن علم، في  لكالم و فلسفة الدينبين او يبرز الفرق  

 
 
أن فلسفة الدين ال تنطلق من مسلمات عقدية أو دينية.  و هي تطبيق  حين  في  م بها بعد تبريرها عقليا،  ُيسل

د"، أو العقل الو   عاني  ض  للمنهج و املسلمات الفلسفية، دون التسليم بما يتجاوز العقل الفلسفي أو "املجر 

  
 
 م بالوحي أو الغيب.  الذي ال ُيسل

تقوم املفاهيم و القضايا الدينية على مفهوم "القيمة"، يشتغل العقل املجرد دون قيم، و هذا و بينما  

د" في بيان   لم بشكل عام. لذلك يدعوحال الع   طه عبد الرحمن إلى عدم االكتفاء باستخدام العقل "املجرَّ

د"، الذي يقوم   املفاهيم و القضايا الدينية؛ بل يرى بأهمية استعمال عقل من نوع آخر، و هو العقل "املسدَّ

ستلهمها من أسما عليه "علم الكالم الحقيقي". فالعقل املسدد يجعل من القيمة أو   ء هللا  ل مطلب له، و هو ي 

ل العقل   ى هللا في تحقيق بما أوح  الحسنى، زيادة على أن هذه القيم هي صفات إلهية في األشياء. ففي توس 

د".  القيم  تأييد يأخذ منه العقل صفة العقل "املؤي 

يصل إلى معرفة ال  يشتغل على "فقه املعرفة"، لهو أن    ،و يظهر تحدي علم الكالم الفلسفي اليوم

ة مع بروز    ،املقتضيات العقليةخل ب شريطة أال ي  ،لكن تخدمهتخاصم الدين و   قضايا عقدية خطيرة، خاص 

ها بأن كل  مفادُ   ،  R. Descartesديكارت  فلسفة  إلى  في أصلها  ، تعود  تأسيسية أو مواضعات  على أفكار  تقوم  

ُيثب    ناملعارف ترجع إلى قضايا أولية ال يمك ت العلم اليوم أن األصول املعرفية يمكنها أن دحضها. في حين 

 تتغير، بدعوى أن املقياس العقلي لإليمان ال يجب أن ُيرد إلى مفاهيم تأسيسية ضرورة. 
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