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الذراساث اإلسالهيت وقضايا  رينظن هختب

  الوستقبل

 بوجدةجبامعة دمحم األول كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف  
 أبملانيا  مونسرتامعة والرتبية الدينية جباإلسالمية الدراسات  كليةبشراكة مع  

 :ة بعنوانـندوة دولي
ة في علن الكالم وتكاهل ذاالتجاهاث الجذي "

  " اإلسالهيتالعلوم 

 :ديباجة
ىـ( موفقا عندما أعلن عن هناية علم الكالم يف عهده، بدعوى أن ادللحدة  08:ىل كان ابن خلدون )ت 

وللتقليل من أمهية علم الكالم يف  وادلبدعة انقرضوا، وأن األئمة من أىل السنة كفوان شأهنم فيما كتبوا ودونوا،
سئل عن قوم مر هبم من ادلتكلمني يفيضون فيو،  -و هللرمح-زمانو، يذكر ابن خلدون أن شيخ العارفني اجلنيد 

فقال: ما ىؤالء ؟ فقيل: قوم ينزىون هلل ابألدلة عن صفات احلدوث، ومسات النقص، فقال: نفُي العيب حيث 
 ( 99;/3 ) مقدمة ابن خلدونيستحيُل العيب عيٌب. 

علم معتربة، إذ ال حيسن حبامل السنة لكن ابن خلدون يعود فيقرر أن فائدة علم الكالم ابلنسبة لطالب ال
 اجلهل ابحلجج النظرية على عقائدىا. 

ىـ( إىل أمهية علم الكالم وخطورتو يف الوقت  505الغزايل)ت أبو حامد اإلمام حجة اإلسالم وقد أشار 
هم نفسو، فبعد أن قرر أن اخلوض يف علم الكالم مهم يف الدين، قرر أن اخلوض يف قضااي ىذا العلم ليس دب

 ابلنسبة لبعض الناس، بل ادلهم ذلم تركتو. 
ويقرر اإلمام الغزايل وىو يضع للمسلمني كتااب سلتصرا جامعا ألمهات العقائد اإلميانية أن أدلة ادلتكلمني 
"ذبري رلرى األدوية اليت يعاجل هبا مرض القلوب، والطبيب ادلستعمل ذلا إن مل يكن حاذقا، اثقب العقل، رصني 

 (.:: الصفحة) االقتصاد يف االعتقاد، ما يفسده بدوائو أكثر شلا يصلحو"الرأي، كان 
ال شك أن الدارس لعلم الكالم القدمي يشعر خبطورة ىذا العلم ابلنسبة لصنف من الناس، شلن ليسوا من 
 أىل االختصاص، ومن مث رأينا بعض العلماء ادلعاصرين يبحثون عن علم كالم جديد يناسب الوقت، ولعل العامل



 

2 

 

دون أن  "علم الكالم اجلديد"( كان سباقا لوضع كتاب بعنوان51;5-5:95اذلندي السين شبلي النعماين )
يتنكر لعلم الكالم القدمي، وقد الحظ شبلي النعماين أن علم الكالم ظل يطلق على رلموعة مسائل سلتلطة، يف 

 األىداف:  حني أن ىناك قسمني من علم الكالم ظل منفصلني، ومها سلتلفان من حيث
: علم الكالم الذي نشأ نتيجة النزاع الذي دار بني الفرق اإلسالمية، فرتة من الزمن، وانتشر القسم األول

على نطاق واسع، وظلت ادلعارك الكالمية زلتدمة بسببو، ومل يستعمل فيها القلم فحسب بل استخدم السيف  
 كذلك.

الم من أجل مواجهة الفلسفة اليواننية، أما ادلزج بني : علم الكالم الذي اخرتعو علماء اإلسالقسم الثاين
الكالمني فيعزى لإلمام أيب حامد الغزايل، مث جاء من بعده اإلمام فخر الدين الرازي فطورمها، مث جاء ادلتأخرون 

ترمجة وتقدمي  15)علم الكالم اجلديد، شبلي ص:. فجمعوا بني الفلسفة والكالم وأصول العقائد يف موضوع واحد
 .(1051الطبعة األوىل  ،الل السعيد احلفناوي، مراجعة السباعي دمحم السباعي، ادلركز القومي للرتمجة، القاىرةج

ويعترب مشروع علم الكالم اجلديد الذي بشر بو شبلي النعماين امتدادا للقسم الثاين لعلم الكالم الذي بدأ 
مع اإلمام الغزايل كما سلف القول، ويف ىذا القسم يتحدث شبلي النعماين عن مسألة الدين والعلوم احلديثة، 

 منحها اإلسالم لغ ر ادلسلمني، والتأويل، وفطرية التدين، والعقاب واجلزاء، وحقوق اإلنسان، واحلقوق اليت
  ...والتحضر والرقي

يش ر ادلفكر العريب فهمي جدعان وىو يتحدث عن نشأة علم الكالم وتطوره:" إننا نعلم أن مصطلح "علم و 
الكالم" يطلق على ذلك اجلهد العقلي أو النظري الذي يهدف إىل الدفاع أبدلة عقلية خالصة عن العقائد 

 يف وجو خصومها أو يف وجو البدع والنحل الزائفة اليت ميكن أن تولد داخل اجملتمع اإلسالمي. اإلسالمية
أما التطور فقد آل بو إىل أن يصبح رلموعة من العقائد الفلسفية/الدينية اليت ،ىكذا على األقل كانت بدايتو

بادئ األساسية اليت ال يكون إنسان ما أريد ذلا أن متثل بشكل أو أبخر على صعيد النظام ادلنطقي اجملرد صورة للم
مسلما إال إذا أخذ هبا. واإلنسان ىنا ال يكون يف احلقيقة مسلما إبطالق وإمنا من خالل مذىب معني... ألن ما 
حدث يف التاريخ فعال ىو أن ىذا العلم قد نشأ يف أحضان الفرق اإلسالمية اليت ولدهتا اخلالفات السياسية األوىل 

أسس التقدم ) ما اكتمالو فلم يتم إال يف أحضان الفلسفة اذليلينية ادلنحدرة إىل العرب من اإلغريق.يف اإلسالم. أ
الطبعة العربية لألحباث والنشر، ب روت،  الشبكة 5;5:الصفحةعند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث، 

  .(1050 :الرابعة
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الذباىات عن بعض اجلوانب ادلتعلقة اب ستكشفاليت ولية من ىذا ادلنطق أييت تنظيم ىذه الندوة العلمية الد
مع الوقوف عند بداايت ذبديد علم الكالم يف ظل التطور الذي عرفتو مناىج العلوم ،  ، علم الكالماجلديدة يف 
 .زلاور ثالثةخالل وذلك من 

 :اور الندوةـحم
 .ورهـو وتطـعلم الكالم نشأت :احملور األول
 .اذباىاتوىندستو و اجلديد  المعلم الك: احملور الثاين
 .  وتكامل العلوم اإلسالميةعلم الكالم  :احملور الثاين

 .;105يوليوز  53و  51: اجلمعة والسبت يومي :التاريخ املقرر لتنظيم الندوة
 .بوجدةجبامعة دمحم األول  اإلنسانية والعلوماآلداب  بكليةنداء السالم احملاضرات قاعة  :مكان انعقاد الندوة

 :اجلهات املنظمة للندوة
  بوجدةجبامعة دمحم األول خمترب الدراسات اإلسالمية وقضااي املستقبل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 

 امعة مونسرت أبملانيا.والرتبية الدينية جباإلسالمية  الدراسات كلية 

 :التنظيميةة ـاللجن
 راط. ـذ. نور الدين ق 
 .ذ. عبد القادر بطار 
  .جامعة مونسرت./السالم أمحد عبدذ 
  .دمحم املصلح.ذ 
 جناة مديوين. .ةذ 
 .محيد مسرار.ذ 

 :العلميةة ـاللجن
 .ذ. نور الدين قراط 
 جامعة مونسرتمهند خورشيد. ذ/. 
 ذ.عبد القادر بطار. 
 .ذ.دمحم الطرباين 
 ذ. مجال عالل البخيت. 
 .ذ.خالد زهري 

 
 عبذ القادر بطار./ر النذوةهنسق 

 




