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  املقدمة
  

  ١.ه الَّذي هدانا لهـذَا وما كُنا لنهتدي لَوال أنْ هدانا اُهللالّلْحمد لاَ
 للتدريس  معدهذا الكتاب الذي نضعه بني أيدي القراء احملترمني هو كتاب           

لى الطريقة البحثية يف حتصيل املطالب اليت يتصدى هلا، وموضوعه هو           يعتمد ع وهو  
وما عرِف بني املسلمني، بعلم الكـالم علـى         ). فلسفة الدين (علم الكالم اجلديد    

    ،ـا         ٢األقلّ يف القرن الثاين اهلجرية وإثباهو علم يتولّى شرح املعتقدات اإلسالمي 
الفقه «:  غري اسم علم الكالم مثل     ٣ أخرى وقد أخذ هذا العلم أمساء    . والدفاع عنها 

 يف مقابل الفقه األصغر الذي يتولّى بيان التكاليف العملية وكلّ ما يرتبط             ٤»األكرب
                                                                                                                             

 .٤٣اآلية : )٧ (سورة األعراف .١
صـلى اهللا عليـه     ( بدأ استعماله يف عصر النيب       »الكالم«يرى بعض الباحثني أنّ مصطلح       .٢

حممد عبـد   : انظر( هذه الكلمة    ؛ وذلك باالستناد إىل بعض األخبار اليت وردت فيها        )وآله
تـاريخ  : دراسة منـشورة يف   حمسن جهانگريی،   : ، الترمجة الفارسية  »کالم قدمي «احلليم،  

 ).١٣٣-١٣١، ص ١، بإشراف السيد حسني نصر، ج فلسفه اسالمی
قواعد املـرام يف    ؛ ابن ميثم البحراين،     ١، ص   تلخيص احملصل نصري الدين الطوسي،    : انظر .٣

؛ عبد الرزاق   ١٦٤، ص   ١، ج   شرح املقاصد ؛ سعد الدين التفتازاين،     ٢٠، ص   الکالم علم
 .٦، ص شوارق اإلهلامالالهيجی، 

 وحممد بن   )  ه١٥٠ت  (أبو حنيفة   : األمر الذي فعله اثنان من متقدمي فقهاء أهل السنة مها          .٤
: انظر (الفقه األکرب: ، إذ عنونا كتابيهما يف العقيدة بعنوان)  ه٢٠٤-١٥٠(إدريس الشافعي 

،  عبـداهللا  ؛ حممد بن يسن بـن     شرح الفقه األکرب لإلمام أيب حنيفة     علي القاري القادري،    
هذا وجتدر اإلشـارة إىل الـشك يف   ). لإلمام الشافعي الکوکب األزهر شرح الفقه األکرب    

کشف الظنـون   حاجي خليفة،   : انظر(صحة نسبة هذين الكتابني إىل أيب حنيفة والشافعي         
نشأة الفکـر   ؛ علي سامي النشار،     ١٢٨٨-١٢٨٧، ص   ٢، ج   ب والفنون الکت عن أسامي 

 ).٢٣٨، ص ١، ج الفلسفي فی اإلسالم



 دي      الکالم اجلد٢

، »علم أصـول الـدين  «، و»علم التوحيد والصفات«  بفروع الدين، كما عرِف ب    
لـم  وهذه التسميات املتعددة تكتسب مربرها من املوضوعات اليت يعاجلها هذا الع          

، وعلى رأسها مسألة التوحيد     »أصول الدين «وهي البحث يف العقيدة اإلسالمية، و     
  .وصفات اهللا تعاىل

االسم ب وقد ذكر الباحثون يف هذا العلم واملؤرخون له، وجوها عدة لتسميته          
  : ومن هذه الوجوه ما يأيت»علم الكالم«األكثر شهرة 

 هذا العلم كانت تبتدئ مباحثها       إنّ الكتب الكالمية األوىل اليت دونت يف       )أ
 فكانوا جيعلون هذه العبارة مؤشرا يدلّ على بداية مبحـث    »...الكالم يف «: بعبارة
  ١.جديد

 إنّ البحث يف كالم اهللا وقدمه وحدوثه، كان من أهم مباحـث هـذا               )ب
  .العلم وأوهلا وأكثرها إثارة للجدل والنقاش

  . القدرة على الكالم يف أمور العقيدة إنّ حتصيل هذا العلم يكِْسب صاحبه)ج
 مسائل هذا العلم والنتائج اليت يتوصل إليها العلماء فيه تتـصف بـالقوة              )د

  .واملتانة فكأنها هي الكالم ال غري
 الرأي اخلامس الذي ميكن أن يشار إليه يف سبب التسمية هو أنّ علمـاء               ) ه

 الذي يعـد    »املنطق«السفة كان هلم    الدين حاولوا التأسي بالفالسفة، فكما أنّ الف      
مقدمة للفلسفة ومنطلقًا هلا، اختاروا أن يكون هلم علم يشبه املنطق يف امسه وآثاره،              
فكما أنّ املنطق يعطي طالب الفلسفة القدرة على البحث والـتكلّم يف العقليـات              

  ٢.كذلك الكالم يعطي متعلّمه القدرة على الكالم والبحث يف الشرعيات
                                                                                                                             

أبو احلسن األشـعري،    : تالحظ هذه السمة يف الكتب اليت دونت يف القرن الرابع اهلجري           .١
ر ؛ القاضي أبو بکاللمع فی الرد علی أهل الزيغ والبدع؛ األشعري، اإلبانة عن أصول الديانة

 .املغين؛ القاضي عبد اجلبار املعتزيل، األوائل متهيدالباقالين، 
؛ القاضي عـضد الـدين      ٣٠، ص   ١، ج   امللل والنحل حممد بن عبد الکرمي الشهرستاين،       .٢

؛ ١٦٥ -١٦٤، ص   ١، ج   شرح املقاصد ؛ سعد الدين التفتازاين،     ٩-٨، ص   املواقفاإلجيي،  
وانظر . ١٥، ص   ية الکستلي علی شرح العقائد    حاش: ، يف شرح العقائد النسفية  التفتازاين،  

 .٤٩٧، ص ١، ج خلدون تاريخ ابنعبد الرمحان بن خلدون، : أيضا



 ٣       املقدمة

 على علـم    »جديد«دأ العلماء والباحثون يف عصرنا هذا بإضافة صفة         وقد ب 
وسوف نشرح املقصود من هذا     . »علم الكالم اجلديد  «: الكالم ما ولّد هذه العبارة    

التركيب املستجد، ونبين الفرق بني علم الكالم هذا، وبني مفاهيم قد تبدو علـى              
، )علم الكالم الفلـسفي    (»الالهوت الفلسفي «، أو   »فلسفة الدين «: صلة به مثل  

  .وذلك يف الفصل األول من هذا الكتاب
وبعد ما قدمناه عن تعريف املصطلح نرى من املناسب أن نبـدأ يف الكـالم     
على خصوصيات هذا الكتاب ومساته، وتقدمي بعض التوصيات الـيت ـدف إىل             

  :ظاتحسن االستفادة منه فنلفت عناية القارئ الكرمي إىل جمموعة من املالح
 ال نبتغي من تدوين هذا الكتاب تدوين كتابٍ تعليمي يف هـذه املـادة               .١

الدراسية فحسب؛ بل دف إىل اإلسهام يف البحث العلمي يف هـذا املوضـوع،              
ةغربي وحماولة أقلمته بعد أن اصطبغ البحث فيه بصبغة. 

 االختصار والـشمول؛ حبيـث  :  جتتمع يف فصول هذا الكتاب مستان مها      .٢
يرى القارئ يف طيات األحباث املطروحة يف هذا الكتاب مـا ال يـراه يف كتـب                 

وقد أدى اجلمع بني االختصار والشمول يف هذا الكتـاب إىل           . ودراسات مفصلة 
صعوبة مطالعة الكتاب للقراء من الطالب اجلامعيني وخباصة أولئك الذين ال مييزون            

وقد التزمنا بـاجلمع بـني هـاتني    . م الذايتبني الكتاب التعليمي وبني كتاب التعلّ    
، حتى يف املباحث الفرعية واهلامشية؛      »اختصار القول « و »مشول البحث «السمتني  

فسوف يالحظ القارئ الكرمي أنّ بعض اهلوامش يف احلاشية أو بعـض النـصوص              
املوضوعة يف إطارٍ يف ثنايا بعض الدروس، هي حصيلة ساعات من البحـث مـع               

  . من الربامج اإللكترونية املتخصصةاالستفادة
 سعينا قدر اإلمكان ألن حنيل القارئ إىل الكتب املصنفة مـن الطبقـة              .٣
وقد راعينا يف اإلحالة من ال يعرف اللغة العربية أو غريها فأحلنا إىل جانب              . األوىل

 مجة ال الكتاب األصلي إىل ترمجته الفارسية، مع اإلشارة هنا إىل أنّ اإلحالة إىل التر            
  .تعين بالنسبة لنا تأييد الترمجة أو املوافقة عليها



 دي      الکالم اجلد٤

  جعلناها يف إطارات مربعة يف بعض الدروس        دف من وراء املطالب اليت     .٤
       تـشري   النصوصفهذه  . إىل تشجيع الطالب على املشاركة وتفعيل نشاطهم العلمي 

ويف حـاالت   أحيانا إىل نقطة تكميلية، وقد تكون يف بعض احلاالت اسـتطرادا،            
ومـا نتوقّعـه مـن      . نتاملأخرى قد يكون اهلدف منها تعميق املعرفة مبا ورد يف           

األساتذة الكرام الذين يستخدمون هذا الكتاب كمقررٍ دراسي أن ال ميروا علـى             
أضف إىل ذلك أنّ هذه املواد تضفي علـى مطالـب           .  املواد دون االهتمام ا    ههذ

    س فرصة االستغناء عن بعض املطالـب أو تكليـف          الكتاب مرونةً؛ إذ تعطي املدر
  . مبتابعتها بشكلٍ شخصيدراسينال

 حيتاج تدريس هذا الكتاب إىل وقت يعادل أربع وحدات تعليمية علـى             .٥
ولكن ميكن لألساتذة تقدير غري ذلك حبسب املرحلة الدراسية اليت يستخدم           . األقلّ

  .سبقة للطالبفيها هذا الكتاب، وحبسب اخلربة الذاتية امل
ويف اخلتام أرى من واجيب أن أقدم الشكر لكلّ من أسهم يف ظهـور هـذا                
العمل وإجنازه، وخباصة الدكتور أمحد أمحدي، والدكتور حممود فتحعلي، اللـذين           

كما كانت ملتابعة السيد أيب الفضل احلسين،       . استفدت كثريا من مالحظاما البناءة    
 »مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام مخينـی     «ية يف   مدير قسم تدوين الكتب الدراس    

، وزمالئه الكرام، كمـا للمـسؤولني       )مؤسسة اإلمام اخلميين التعليمية والبحثية    (
سازمان مطالعه و تدوين کتـب علـوم انـسانی           (»مست«احملترمني يف مؤسسة    

حق الشكر  ) ]مؤسسة دراسة وتدوين الکتب اجلامعية للعلوم اإلنسانية       [ها دانشگاه
  .جلهود اليت بذلوها يف سبيل إجناز هذا العملعلی ااالمتنان الوافرين و

وقد طالت مدة تأليف هذا الكتاب مخس سنوات ولو مع شيء من التوقّف             
مخسة فصول من فـصوله االثـين       (وقد عد نصف الكتاب تقريبا      . الطويل أحيانا 

بـاحثني يف   ، من قبل مؤمتر ال    ش.  ه١٣٨٣البحث األفضل يف موضوعه عام      ) عشر
  ).پژوهان کشور کنگره دين(األديان يف إيران 

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  حسن يوسفيان




