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Concerning The history of  theology and its implications;

An attempt to establish a complex explanatory model

By: Dr. Abdul Hamid Momen

)1( شغل منصب أستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر اإلسامي بكلية اآلداب، جامعة محمد الخامس، الرباط.

)2( خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية – جامعة القرويين، باحث في علم الكام األشعري.
* أشــكر األســتاذين الكريميــن الدكتــور/ يوســف الــكام، والدكتــورة ناديــة الشــرقاوي علــى مــا قدمــاه مــن مســاهمة فــي تجهيــز هــذا 

الحــوار ليخــرج إلــى القــارئ بتلــك الصــورة. )عبــد الحميــد مؤمــن(.
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السؤال األول:

قبولكــم  علــى  أســتاذي  نشــكركم 
ضمــن  وإدراجــه  الحــوار  هــذا  إجــراء 
انشــغاالتكم المعرفيــة. ولعــل أفضل 
مــا نســتهل بــه الحــوار ســؤال تعريفــي 
حقيقتــه  حيــث  مــن  الــكالم  علــم  عــن 
وأهميتــه والموقــف منــه؛ فمــا حقيقــة 
أهميتــه؟  تتجلــى  وأيــن  الــكالم؟  علــم 
عــن  منــه  اإلســالمي  يميــز  الــذي  ومــا 
)théologie(؟  المســيحي  الالهــوت 
للقيــم  ترجمــة  عــده  يمكــن  وهــل 
الكريــم  القــرآن  التــي كرســها  الكبــرى 
وتمثَّلتهــا التجربــة اإلســالمية األولــى؟ 
أم أن األمــر يتعلــق بخــروج عــن ســيرة 
الســلف، وإقحــام للمجتمــع اإلســالمي 
ــرات المجــردة؟  فــي دوامــة مــن التنظي
فضــًلا عــن اعتمــاده أدلــة خطابيــة غيــر 
حســب  وسوفســطائية  بــل  قرآنيــة، 

التقويمــات؟ بعــض 

علــى  التعــرف  باإلمــكان  ليــس  أنــه  أعتقــد 

طبيعــة أي علــم دون الوقــوف على الظرفية التي 

أوجبــت نشــأته وحــددت مقاصــده. وبخصــوص 

ارتبــط  فكــريٍّ  إنتــاج  بصــدد  نحــن  الــكام،  علــم 

العالــم فــي  ــر وجــه  بحــادث كبيــر غيَّ باألســاس 

وقتــه وأعقبــه تحــّوٌل َشــِمَل كل مناحــي الحيــاة 

الفكريــة واالجتماعيــة والسياســية؛ ذلــك الحــدث 

تمّثــل فــي ظهــور اإلســام كديــن جديــد لــم ُيعتبــر 

أو  زائــٍد  رقــٍم  مجــرد  المؤرخيــن  كل  تقييــم  فــي 

ــل فــي عصــره »انقاًبــا«  حــدٍث عــارض، بــل إنــه مثَّ

علــى ســائر األصعــدة، انقــاب عــم أرجــاء العالــم 

ا فاصــًلا  القديــم واعُتبــر مــن طــرف المؤرخيــن حــدًّ

عصــر  تشــّكل  وبدايــة  القديمــة  العصــور  بيــن 

إلــى  أثــره  بلــغ  وقــد  اإلنســانية،  جديــد شــهدته 

األركان األربعــة مــن العالــم. وعليــه فقــد مّثــل 

اإلســام »ظاهــرة جديــدة« أو مشــروع إصــاح 

ــز عمــا قبلــه مــن  ــد تأســس علــى كتــاب تمّي جدي

ســائر الكتــب الدينيــة بكونــه ليــس رصــًدا لتاريــخ 

شــأن  هــو  –كمــا  معينــة  قبيلــة  أو  »شــعب« 

التــوراة- وال ســرًدا لســيرة شــخصية –كمــا هــو 

مفاهيــم  كتــاب  هــو  مــا  بقــدر  اإلنجيــل-  شــأن 

وقيــم كبــرى بامتيــاز، وتجديــد »لرؤيــة العالــم« 

متميــزة عــن غيرهــا وتخاطــب النــاس كافــة. كمــا 

أن كتــاب اإلســام »القــرآن« لــم يكــن كالكتــب 

ُتتــداول عــادة بيــن الخاصــة، دون  التــي  األخــرى 

باقــي النــاس، أو يجعــل فــي الرفــوف كــي يرجــع 

إليــه مــن شــاء، ولكنــه كتــاب يحمــل مشــروًعا 

يتكيــف  وأن  الواقــع  علــى  يتنــّزل  أن  يطمــح 

معــه، ويتفاعــل مــع شــروطه وإكراهاتــه. ذلــك 

الفكريــة  بأبعــاده  مهــد  اإلســام الذي  هــو 

علــوم  جــل  لنشــأة  واألخاقيــة  والعقائديــة 

اإلســام ومــن جملتهــا علــم الــكام..

ذلــك  أحــدث  قــد  اإلســام  كان  إذا  ثــم 

فــي  يؤثــر  ســوف  الــذي  الكبيــر  االنقــاب 

حركــة التاريــخ، وشــعر بأثــره البالــغ القاصــي 

موازيــن  مــن  غيــر  أن  بعــد  خاصــة  والدانــي، 

القــوى المعاصــرة لــه، فذلــك مــا فــرض علــى 

وســًعا  يّدخــر  أال  اإلســام،  كتــاب  القــرآن، 
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الجديــدة  »لرؤيتــه  وفًقــا  البنــاء  إعــادة  فــي 

النقــد  ضــرورة  علــى  القائمــة  للعالــم« 

وتصحيــح المفاهيم والتبشــير ببديــل فكــري 

واجتماعــي جديــد.. لــذا لــم يكــن بــدٌّ أن يلقــى 

كتــاب اإلســام ومشــروعه الكبيــر معارضــة 

ومقاومــة، خصوًصــا مــن طــرف الذيــن كانــوا 

فــي الماضــي يســتفيدون مــن بقــاء األوضــاع 

علــى  واالقتصاديــة  والسياســية  الدينيــة 

حالهــا، وذلــك مــا يفســر المســاحة الواســعة 

فــي ذلــك الكتــاب لمنهجيــة النقــد والحجــاج 

علــى  البرهنــة  علــى  والحــرص  والمناظــرة 

إلــى  والدعــوة  التقليــد  ونبــذ  البديــل  الطــرح 

إعمــال الفكر وتوجيهــه إلــى النظــر فــي آيــات 

الكــون وظواهــره الطبيعيــة، وغيــر ذلــك ممــا 

تطفــح بــه كل صفحــه مــن صفحــات القــرآن. 

المشــروع  مــن  الجانــب  هــذا  أن  ونظــن 

اإلســامي المتمثــل فــي إبــراز قيمــه وبدائلــه 

عبــر الحــوار والجــدال والحجــاج والنظــر وطلــب 

»االمشــروعية«  يضفــي  الــذي  هــو  البرهــان، 

األســاس  قصــده  جعــل  علــم  نشــأة  علــى 

اإلســامي  المشــروع  هــذا  عــن  الدفــاع 

المتكامــل عقائدًيــا وأخاقًيــا وسياســًيا، وذلك 

مــا يفســر المســاحة الواســعة التــي تحتلهــا 

النقديــة  والمراجعــات  المناظــرة  منهجيــة 

فــي الخطــاب الكامــي كذلــك. فعلــم الــكام 

حاجــة  نتائــج  مــن  ونتــاج  بيئتــه،  ابــن  إًذا 

خصوصيــة  بيــان  إلــى  اإلســامي  المشــروع 

بدائلــه العقائديــة وقيمــه الفكريــة واألخاقيــة 

ومشــروعه االجتماعي والسياســي، وذلك هو 

أســاس مشــروعية نشــأة علــم الــكام، وكل 

عــن  موقفــه  ينــم  إنمــا  فيــه  يطعــن  مــن 

جهــل بالتاريــخ وبظرفيــة حضــور اإلســام 

العالــم. إلــى هــذا 

غيــر أن الظرفيــة الخاصــة بالنشــأة األولــى 

لعلــم الــكام فــي اإلســام لم تكــن فــي األصــل 

بحًثــا محًضــا فــي إشــكاليات نظريــة مجــردة، وال 

خوًضــا فــي »الميتافيزيقــا«، وال »الهوًتــا« كمــا 

بــل  الكنيســة،  آبــاء  يخــوض فيهــا قديًمــا  كان 

كان للمشــروع اإلســامي الطامــح إلــى التنزيــل 

اجتماعــي  بديــل  وإنشــاء  الواقــع،  أرض  علــى 

وسياســي جديــد أثــره الكبيــر فــي نشــأة الخــاف 

الخــاف  نشــأة  فــي  وبالتبعيــة  السياســي، 

والتفســير  التنظيــر  إلــى  طمــح  الــذي  الفكــري 

أول  أن  ذلــك  علــى  أدل  المشــروع، وال  لذلــك 

المفاهيــم الكاميــة نشــأة كان مفهــوم مرتكــب 

الكبيــرة وهــو مفهــوم يحيلنــا فــي أصــل نشــأته 

وأخاقيــة  وسياســية  اجتماعيــة  قضايــا  إلــى 

مــن  بــات  وبالتالــي  الهوتيــة،  قضايــا  وليســت 

الخطــأ الفاحــش والغفلــة عــن منطــق التاريــخ 

 )Théologie( الّاهــوت  مصطلــح  »إســقاط« 

الــكام،  علــم  علــى  المســيحي  التقليــد  فــي 

وهــو مصطلــح كان دائًمــا أبعــد مــا يكــون عــن 

العالــم مــن قضايــا  ينــوب هــذا  بمــا  االهتمــام 

اقتصاديــة. أو  أخاقيــة  أو  سياســية 

مقاصــد  لنــا  توضحــت  إذا  لذلــك  تبعــا  ب- 

لنشــأته  الموضوعيــة  واألســباب  الــكام  علــم 

الــكام  علــم  بــأن  ادعــاء  كل  يســقط  األولــى، 

وإذا  الســلف«!  »منهــج  عــن  خروًجــا  يمثــل 

القــول  أن نفصــل  لنــا  المقــام ال يســمح  كان 
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هــذا  داللــة  حــول  »شــكوك«  إبــداء  فــي  اآلن 

المصطلــح األخيــر، وكذلــك مصطلــح »الســنة« 

والــذي تتقاذفــه اآلراء وتّدعيــه مختلــف التيارات، 

فيكفينــا هنــا دفــع هــذا االعتــراض بمــا ســطره 

أبــو الحســن األشــعري فــي رســالته الموســومة 

باستحســان الخــوض فــي علــم الــكام، التــي 

]فــي  إليــه  نســبتها  صحــة  إثبــات  لنــا  ســبق 

كان  إذا  ثــم  اإلبانــة[.  مجلــة  مــن  األول  العــدد 

ليخــوض  ســيتطور  الــكام  علــم  أن  صحيًحــا 

فــي »دقائــق الــكام« وفــي نظريــات طبيعيــة 

وفلســفية مجــردة، فــإن االعتــراض علــى مثــل 

المتكلــم  أن  لــو  يصــح  كان  »الخــوض«  هــذا 

يعتقــد أن مــا وصــل إليــه باجتهــاد النظــر فــي 

بعينــه  الديــن  هــو  والنظريــات  الدقائــق  تلــك 

ــه  ــه المســلمون؛ أمــا وأن ــن ب ــذي يجــب أن يدي ال

يعتقــد أن »مقاالتــه« الكاميــة مجــرد »فهــم« 

تــأدى إليــه نظــره فــي القــرآن، فهــو عندئــذ نتــاج 

فكــري وتــراث قابــل لألخــذ والــرد، تماًمــا كمــا هــو 

الفقهــي.. المذهبــي  الخــاف  حاصــل فــي 

ُينعــت  مــن  كل  أن  بصحيــح  ليــس  ثــم 

»بالســلف« كان معارًضــا للتــراث الكامي، وهــا 

هــو الفقيــه األندلســي الكبيــر، ابــن رشــد الجــد، 

لــم يقصــر فــي الدفــاع عــن مشــروعية الــكام 

دعــاوى  إلــى  يلتفــت  ولــم  تحديــًدا،  األشــعري 

المعارضيــن لــه خاصــة، منهــم بعــض الحنابلــة. 

»مــا  بوجــود  القــول  أن  إلــى  باإلضافــة  هــذا 

مــع  يتناقــض  قــول  فيــه«  الخــوض  يجــوز  ال 

»قــل  أســاس  علــى  القائــم  القرآنــي  الخطــاب 

صادقين«؛ فالعبــرة  كنتــم  إن  برهانكــم  هاتــوا 

إشــكاالت  أو  قضايــا  فــي  بالخــوض  ليســت 

معينــة، بــل العبــرة فــي أن يتأســس أي قــول 

علــى برهــان ســليم ومعقــول؛ بــل حتــى مســاحة 

مــا ال يمكــن الخــوض فيــه تحتــاج إلــى برهــان 

للداللــة علــى عــدم إمــكان ذلــك..

إلــى  لــي المســارعة  بنــاًء علــى ذلــك تبــدو 

الطعــن فــي مشــروعية علــم الــكام بدعــوى 

المنهجيــة »الخطابيــة« التــي يســلكها، وأنهــا 

وسوفســطائية،  بــل  قرآنيــة،  غيــر  منهجيــة 

فقــط  ليــس  اعتمــاًدا  »داحضــة«،  مســارعة 

ألفهــا  التــي  الجــدل  آداب  كتــب  إلــى  بالرجــوع 

الطابــع  لحفــظ  كضوابــط  الــكام  علمــاء 

الكاميــة،  للمنهجيــة  العقلــي  البرهانــي 

التــي  الدعــوى  هــذه  لدحــض  يكفــي  ولكــن 

رددهــا بعــض الفقهــاء، مثلمــا رددهــا قبلهــم 

الفارابــي فــي كتــاب إحصــاء العلــوم، ثــم بعــده 

حــزم  ابــن  إلــى  الرجــوع  الحفيــد،  رشــد  ابــن 

ذلــك  ومــع  الــكام،  لعلــم  بنقــده  المعــروف 

نــراه يبــادر إلــى الدفــاع عــن منهجيــة المناظــرة 

أو الجــدال والحجــاج فــي القــرآن الكريم، تلــك 

المنهجيــة التــي ميــزت هــذا الكتــاب عــن ســائر 

الكتــب الدينيــة الســابقة عليــه، التــي ســرت إلى 

مــن  أن  حــزم  ابــن  يذكــر  حيــث  الــكام،  علــم 

والمناظــرة  الحجــاج  مشــروعية  فــي  طعــن 

هــو  والتســليم  التقليــد  محــض  إلــى  ودعــا 

غافــل عــن جملــة مواطــن منهجيــة فــي القــرآن 

دالــة علــى أنــه »ال يقبــل قــول إال بحجــة، وأن 

مــن أتــى ببرهــان ظاهــر وجــب االنصــراف إلــى 

قولــه.. »فمــن نهــى عــن المناظــرة والحجــة 
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 للــه «، وأنــه ينتهــي إلــى 
ٍ

فليعلــم أنــه عــاص

تبنــي نفــس منطــق فرعــون الــذي حجــر علــى 

قومــه بقولــه: »مــا أريكــم إال مــا أرى«، وفــي رأي 

ابــن حــزم »إن الذيــن قرنــوا المناظــرة بالشــك 

يلزمهــم أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان شــاكا إذ علمــه 

ربــه تعالــى مجادلــة أهــل الكتــاب وأهــل الكفــر 

وأمــره بطلــب البرهــان وإقامــة الحجة«، وعليــه 

»فقــد صــح أن مــن نهــى عــن ذلــك وصــد عنــه 

فهــو بنــص القــرآن صــد عــن ســبيل هللا تعالــى 

وظالــم«. )انظــر ابــن حــزم اإلحــكام بيــروت دار 

).2(-20 0)19 ص.   ،( الجديــدة: ط.  اآلفــاق 

ونعتقــد مــن جهتنــا أن مــا اُتهــم بــه المعتزلــة 

مــون العقــل  مــن طــرف خصومهــم بكونهــم يحكِّ

علــى  قبولــه  يمكــن  ال  اتهــام  هــو  الشــرع،  فــي 

متكلمــة  مــن  المعتزلــة  ُعــد  لمــا  وإال  عّاتــه، 

اإلســام، والعتبــروا مجــرد فاســفة، وهم الذيــن 

علــى  عــاوة  اليونــان،  الفاســفة  نقــد  فــي  برعــوا 

عــن  غيرهم بالدفــاع  مــن  أكثــر  اشــتهروا  كونهــم 

المشــروع اإلســامي ضــد خصومــه مــن المانويــة 

والزرادشــتية وغيرهــم مــن النوابــت وأهــل األديــان 

بالقضايــا  تلبســهم  إلــى  الســابقة، باإلضافة 

السياســية المعاصــرة لهــم وانخراطهــم الفعلــي 

فيهــا.. وتلــك أدلــة تاريخيــة علــى أن علــم الــكام 

فكــًرا  وال  »الهوًتــا«  يكــن  لــم  نشــأته  أصــل  فــي 

فردانًيــا ال يعكــس واقعــه المجتمعــي، كمــا ادعــى 

ذلــك عبــد هللا العــروي، الــذي ســبق لنــا فــي كتابنــا 

تجليــات الفكــر المغربــي أن فندنــا ترديــده لمثــل 

هــذه اإلســقاطات التــي نقــف علــى مثياتهــا فــي 

القديمــة. االستشــراقية  الكتابــات 

السؤال الثاني:

إلــى  مقاالتكــم  بعــض  فــي  أشــرتم   
العلــوم  حقــل  إلــى  ينتمــي  الــكالم  أن 
الدقيقــة  عــن  تتميــز  التــي  اإلنســانية 
وهــذا  قطعيــات،  تعــرف  ال  بكونهــا 
يعلنــه  لمــا  ظاهــره  فــي  مخالــف 
المتكلمــون مــن كــون أدلتهــم قطعية؛ 
فهــل فــي اختياركــم هــذا رد لمــا ادعــاه 
يتعلــق  األمــر  أن  أم  المتكلمــون؟ 
تتميــز  لمقوالتهــم  أعمــق  بقــراءة 
فيهــا األصــول القطعيــة عــن الفــروع 
االجتهــادات  والعقيدة عــن  الظنيــة؟ 

فهمهــا؟ فــي  المبذولــة 

علــم  عاقــة  عــن  تســاؤلكم  بخصــوص 

البــدء  فــي  أود  اإلنســانية،  بالعلــوم  الــكام 

تصحيــح العبــارة الــواردة فــي بدايــة الســؤال 

القطائــع  بمفهــوم  االهتمــام  يقــع  حيــث 

القطعيــات  بمســألة  المعرفية وليــس 

أعــود  العاقــة  هــذه  ولتوضيــح  العقائديــة.. 

ممــا  انطاًقــا  األهميــة  بالــغ  ا  أمــًر ألؤكــد 

توصلنــا إليــه مــن خــال جوابنــا عــن تســاؤلكم 

اإلنتــاج  أن  المعلــوم  فأقول مــن  األول: 

ــا بعلــم الــكام  الفكــري المصطلــح عليــه غالًب

ارتبــط  إنســاني  فكــري  إنتــاج  إلــى  بــه  يشــار 

واالجتماعيــة  والفكريــة  التاريخيــة  بالتجربــة 

يومنــا  إلــى  نشــأته  منــذ  اإلســامي  للعالــم 

هــذا، فهــو إًذا إنتــاج أو »تــراث« فكــري، وهــو 

الطبيعــة ضمــن  حيــث  مــن  ينــدرج  بالتبعيــة 
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العلــوم اإلنســانية كالفلســفة واألدب واللغــة 

األســاس  الميــزة  إلخ. ولعــل  والتاريــخ، 

غالًبــا  تتمثــل  اإلنســانية  العلــوم  تميــز  التــي 

دائًمــا  تتطلــب  ومفاهيــم  إشــكاالت  فــي 

طرحهــا  وإعــادة  فيهــا  النظــر  تجديــد 

واستشــكالها وقيــام مســاحة واســعة مــن 

الفكريــة  والمشــاركة  والحجــاج  المناظــرة 

بتلــك  المهتميــن  بيــن  فقــط  ليــس  حولهــا، 

بــل  المفاهيــم واإلشــكاالت في عصــر واحــد، 

إن للمتأخريــن مــن المفكريــن والباحثيــن الحــق 

وإشــكاالت  قضايــا  نفــس  طــرح  إعــادة  فــي 

حــوار  فــي  والدخــول  اإلنســانية  العلــوم  تلــك 

ا لكــون تلــك  غيــر مباشــر بيــن األجيــال، اعتبــاًر

وثيــق  ارتبــاط  لهــا  واإلشــكاالت  القضايــا 

»ككائــن  اإلنســان  ــز  وتميُّ اإلنســاني  بالوعــي 

هيدجــر؛  قــول  حــد  العالم« علــى  فــي  موجــود 

قيمتهــا  تفقــد  ال  اإلشــكاالت  فتلــك  ولذلــك 

لــدى اإلنســان فــي أي عصــر، وبالتالــي أضحــت 

اإلنســانية  العلــوم  لتلــك  الكبــرى  المفاهيــم 

ــز بالقــدرة علــى  كالفلســفة وعلــم الــكام تتمي

كان  ثــم  يقال... ومــن  كمــا  والترّحــل  التجــدد 

لإلشــكاالت  والمعاصريــن  المحدثيــن  تأريــخ 

اإلشــكاالت  حتــى  أو  والكاميــة  الفلســفية 

نقديــة  مراجعــات  يثيــر  يفتــأ  ال  الّصوفيــة، 

وينشــئ رؤى جديــدة، ســواء مــن حيــث طبيعــة 

تلــك اإلشــكاالت والمفاهيــم الكبــرى، أو مــن 

بإعــادة  الكفيلــة  المنهجيــة  المقاربــات  حيــث 

الفهــم نشــأة وتطوًرا وتحــوًلا ومــآًلا وواقًعــا 

ا. معاصــًر

حًقا قــد يــرى البعــض أن الفلســفة المعاصــرة 

أضحــت مواكبــة للتطــورات المســتجدة أكثــر ممــا 

ذلــك  التاريخية...ومــع  للتراكمــات  مراجعــة  هــي 

ــي  ــع الت ــًدا عــن القطائ يظــل الفكــر الفلســفي بعي

يعرفهــا الفكــر العلمــي وال يكــفُّ عــن التواصــل مــع 

الفكــر الفلســفي الذي راكمتــه اإلنســانية..

وكذلــك األمــر بالنســبة لعلــم الــكام؛ فابــد 

مــن التأكيــد أن لعلــم الــكام ذاكــرة عميقــة 

فــي التاريــخ، إال أن بــؤرة هــذه الذاكــرة تمثلــت 

نشــأته،  عنــد  ظهــر،  الــكام  علــم  كــون  فــي 

وظهــر  كبــرى،  تاريخيــة  أحــداث  مــع  متفاعــًلا 

مرجعــّي  لنــّص  ومــؤولًا  قارئًــا  ذلــك  أثنــاء 

مكتوب، ومســايرًا لمشــروع اجتماعــي جديــد؛ 

الجديــدة  برؤيتــه  القــرآن  هــو  النــص  وكان 

علــى  رأًســا  غيــرت  التــي  وبمفاهيمــه  للعالــم 

عقــب مــن معالــم ذلــك العالــم القديــم.. إال أنــه 

ظــل نّصــًا عصّيــًا علــى أن يســتأثر بــه أحــد، فقــد 

وبمراجعاتــه  ومصطلحاتــه  بمفاهيمــه  ظــّل 

نًصــا  نًصــا مغلًقــا،  ال  نًصــا مفتوًحــا،  النقديــة 

والتنزيل المتنــوع،  المتجــددة  للقــراءة  قابــًلا 

وذلــك هــو المقصــد مــن بقائــه بيــن أيــدي كل 

النــاس، كمــا شــدد علــى ذلــك المفكــر الهنــدي 

إقبــال. محمــد  الشــهير 

ذلــك مــا يجعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة التمييــز 

االجتهــاد  وبيــن  اإلســامية  العقيــدة  بيــن 

ــا كمــا يتــم التمييــز  الكامــي فــي العقيــدة، تماًم

وبيــن  القطعيــة  الشــرعية  المقاصــد  بيــن 

االجتهــاد  علــى  القائمــة  الفقهيــة  المذاهــب 

حــق  لنــا  يتيــح  مــا  الظنية. وذلــك  واألحــكام 
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النظــر فــي تقديــر كفــاءة وقــدرة هــذا المتكلــم أو 

ذاك علــى اســتيعاب أو االقتــراب مــن فهم ذلك 

المضمون العقــدي، بحســب الزمــان والمــكان، 

وبحســب المســتوى العقلــي والتكويــن العلمي 

وااللتــزام الُخلقــي. وتلــك علــة قويــة مــن علــل 

وأســباب االختــاف واالجتهــاد الكامي الــذي 

كثيــًرا مــا يســاء فهمــه، خاصــة فــي المواطــن 

التــي تلبســت بالخــاف السياســي الباعــث علــى 

النفــور واإلقصــاء.

السؤال الثالث:

كتاباتكــم  فــي  اعتنيتــم  مــا  كثيــًرا 
واالختــالف  الخصوصيــة  بمشــكلة 
التــي  والمغــرب-  المشــرق  -بيــن 
والمعاصــرون  القدمــاء  فيهــا  خــاض 
اليــوم  ونالحــظ  ســواء.  حــد  علــى 
البحــوث  فــي  التضخــم  مــن  نوًعــا 
تعنــى  التــي  المغربيــة  المعاصــرة 
برصــد خصوصيــات الــكالم المغربــي، 
واألشــعري علــى وجــه التحديــد؛ فقــد 
وأنجــزت  نــدوات،  ذلــك  فــي  أقيمــت 
بحــوث جامعيــة كثيــرة. فمــا الســياق 
هــذا  أفــرز  الــذي  والتاريخــي  المعرفــي 
لهــذه  تقويمكــم  ومــا  االهتمــام؟ 
إمكانيتهــا  مــدى  ومــا  الدراســات؟ 
كافيــة؟  مصــادر  غيــاب  ظــل  فــي 
مظهــًرا  بعضهــا  عــد  يمكــن  وهــل 
فــي  الدارســين  مــن مظاهــر ســقوط 
همــوم أيديولوجيــة تســعى إلــى إثبــات 

حســاب  علــى  وإن  مــا  خصوصيــة 
ثــم  والتاريخيــة؟  المعرفيــة  الحقائــق 
كيــف يمكــن تجــاوز الطابــع الســجالي 

الدراســات؟ لهــذه 

الخصوصيــة  بإشــكالية  يتعلــق  فيمــا 

واالختــاف بيــن المشــرق والمغــرب وخــوض 

حــول  وتســاؤلكم  فيهــا  المعاصريــن  بعــض 

ــر  أطَّ الــذي  والتاريخــي  المعرفــي  الّســياق 

االهتمــام بهــذه المشــكلة، أود أن أنبــه إلــى أنــي 

قــد ســبق لــي أن طرحــت هــذه المشــكلة فــي 

بعــض أعمالــي خصوًصــا فــي كتابــي إشــكالية 

الخصوصيــة الثقافيــة عنــد مفكــري الغــرب 

الخطــاب  حــول  كتابنــا  وكــذا  اإلســامي، 

الصوفــي بالمغــرب، وبإمكانــي اختصــار الحديــث 

فــي  هنــاك  أن  إلــى  بالتنبيــه  الموضــوع  حــول 

سياســي  سياقات، ســياق  ثاثــة  الواقــع 

قديــم تمثــل فــي ذلــك االســتقال السياســي 

عــن  والمغــرب  األندلــس  مــن  لــكل  المبكــر 

المتمثلــة  بالمشــرق  السياســية  الســلطة 

فــي دولــة الخافــة العباســية، وقيــام نــوع مــن 

المنافســة السياســية والثقافيــة تبًعــا لذلــك 

ســياق  اإلســامي؛ ثم  العالــم  جناحــي  بيــن 

وقــت  فــي  -خاصــة  طرحــه  معرفــي  حضــاري 

ي الحفيــد فــي الجــزء األول مــن  متأخــر- المقــرِّ

كتابــه أزهــار الرياض حيــن إشــارته إلــى كتــاب 

المعنــون  المغربــي  بــن ســعيد  المــؤرخ علــي 

بيــن  اإلنصــاف  فــي  الثاقبــة  بالشــهب 

المشــارقة والمغاربــة، وقيــام المقــري برصــد 

مظاهــر التراجــع الفكــري فــي الغــرب اإلســامي 
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مقابــل اســتمرار نــوع مــن االزدهــار الفكــري فــي 

المشــرق؛ ثم  بــاد  القيــروان ومــا واالهــا مــن 

إن هنــاك ســياًقا آخــر يتمثــل فــي عــودة بعــض 

المغاربــة المعاصريــن إلثــارة نفــس اإلشــكال، 

اعتبــارات  مــن  انطاًقــا  المــرة  هــذه  ولكــن 

فرضتهــا  نظرنــا  فــي  علميــة  غيــر  إيديولوجيــة 

بعــض التحــوالت السياســية التــي طــرأت علــى 

عامــة. العربــي  العالــم  وعلــى  المغــرب 

ذلــك  وآثــار  مظاهــر  عــن  الــكام  كان  وإذا 

االختــاف السياســي القديــم والســجال الفكــري 

وكنــا  القدامــى،  فيــه  خــاض  الــذي  والعلمــي 

أعمالنــا  بعــض  فــي  فيــه  القــول  بســطنا  قــد 

المشــار إليهــا؛ فــإن تســاؤلكم عــن حضــور هــذه 

اإلشــكالية لــدى بعــض المعاصريــن المغاربــة 

التحــوالت  تلــك  إلــى  اإلشــارة  يقتضــي  تحديــًدا 

وعلــى  المغــرب  علــى  التــي طــرأت  السياســية 

العالــم العربــي خاصــة بعــد هزيمــة ســنة 7)19، 

نعتهــا  نســتطيع  نزعــات  تظهــر  بــدأت  حيــث 

بكونــه »ضــد المشــارقة«، وتمثلــت فــي ســعي 

ــة التــي باتــت منــذ ســنة )197  الجامعــة المغربي

إلــى  راديكاليــة،  تيــارات يســارية  تعــرف هيمنــة 

تســريح جــل أعضــاء بعثــة األســاتذة الجامعيين 

المشــارقة، وفســخ عقــود عملهم بالجامعــات 

المغربيــة، وبــدأت تظهــر أعمــال األســتاذ محمــد 

المشــرقي  الفكــر  النقديــة ضــد  الجابــري  عابــد 

مــا  ثــم  المعاصريــن...  مفكريــه  أعمــال  وضــد 

لبــث محمــد عابــد الجابــري أن تلقــف مــن الفكــر 

المعرفيــة«  »القطيعــة  مفهــوم  الفرنســي 

فــي اإلنتــاج العلمــي الطبيعــي والســيكولوجي 

اإلنتــاج  علــى  إســقاطه  إلــى  وســارع  الغربــي، 

الفكــري المغربي خاصــة كمــا مثلــه ابــن خلــدون 

وابــن حــزم وابــن رشــد والشــاطبي كذلــك.

الــذي  القطيعــة  رأينــا فــإن مفهــوم   وفــي 

طالمــا وظفــه المرحــوم الجابــري فــي توصيفــه 

ينــم  بالمغرب والمشــرق  اإلســامي  للفكــر 

الظرفيــة  تلــك  فرضتــه  واضــح  إســقاط  عــن 

ونعتقــد  بامتيــاز؛  اإليديولوجيــة  السياســية 

جعــل  اإليديولوجــي  الدافــع  هــذا  أن  جازميــن 

ابــن  لفكــر  خصوًصــا  الجابــري،  تأويــات  مــن 

والشــاطبي  الجــد  رشــد  وابــن  والغزالــي  حــزم 

مــن  تشــكو  الفيلســوف،  رشــد  البــن  وحتــى 

ا إلــى أن  الضعــف وعــدم اإلقنــاع دفعتــه مــراًر

يغــض الطــرف قصــًدا عــن »معطيــات فكريــة 

عــن  مفهومــه  ومشرقية تنســف  مغربيــة 

القطيعــة المعرفيــة« مــن األســاس، وهــذه 

اإليديولوجيــة  األهــداف  دخــول  آفــات  إحــدى 

أن  لنــا  ســبق  العلمي...وقــد  البحــث  فــي 

التــي  والصعوبــات  العوائــق  بعــض  تناولنــا 

مفهــوم  الجابري لتطبيــق  األســتاذ  اعترضــت 

القطيعــة فــي العاقــة بيــن الفكريــن المغربــي 

دفعتــه  وصعوبــات  عوائــق  والمشــرقي، 

والمصــادر  النصــوص  »تســميم«  إلــى  أحياًنــا 

فاســًدا.. تأويــًلا  وتأويلهــا  المعتمــدة 

إثبــات  الجابــري  لمحــاوالت  نقدنــا  أن  غيــر 

ــي  ــة بيــن الفكــر المغرب تلــك القطيعــة المعرفي

إمكانيــة  نفينــا  يعنــي  ال  المشــرقي  والفكــر 

البيئــة  فرضتهــا  خصوصيــات  عــن  الحديــث 

السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الغــرب 
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اإلســامي، وقد ظهر ذلــك واضًحــا فــي مجــال 

والفــن  والتصــوف  )النوازلــي(  الفقهــي  اإلنتــاج 

المعمــاري... وإن كان التواصــل بيــن المشــرق 

مجالــي  فــي  وواضًحــا  قوًيــا  ظــل  والمغــرب 

علــم األصــول وعلــم الــكام كمــا توضــح ذلــك 

أعمــال الشــاطبي، وكــذا النصوص الغميســة 

المكتشــفة مؤخــًرا فــي علــم الــكام الراجعــة إلــى 

اإلســامي.. الغــرب 

السؤال الرابع:

إلــى  كتاباتكــم  فــي  أشــرتم  مــا  كثيــرا 
بالمغــرب  الفكــر  تاريــخ  مصــادر  قلــة 
وعســر الوصــول إليهــا، ومــن ثــم وجــود 
فجــوات عريضــة وثغــرات واســعة ال 
تاريــخ  فتــرات  مــن  فتــرة  منهــا  تخلــو 
فــي   – تــرى  فهــل  بالمغــرب؛  الفكــر 
ظــل تنامــي االهتمــام بتحقيــق التــراث 
ــَق 

ِ
ُحق قــد  -أنــه  ودراســته  الكالمــي 

تاريــخ  لتدويــن  كاف  معرفــي  تراكــم 
أكثــر شــموًلا للفكــر الكالمــي بالغــرب 
اإلســالمي؟ ومــا واجــب الباحثيــن اليــوم 

التراكــم؟ هــذا  تجــاه 

الجــواب عــن هــذا الســؤال مــن شــأنه أن 

يلقــي بعــض الضــوء علــى اإلشــكال المطــروح 

فــي الســؤال الســابق؛ إذ مــن المعــروف أن 

فــي  األكاديمــي  والباحــث  المفكــر  مغامــرة 

إعــادة فهــم وتأويــل التــراث الفكــري لمجتمــع 

التــي  العلميــة  المــادة  بتوفــر  أوًلا  رهيــٌن  مــا 

هــذه  غيــاب  وفــي  التأويــل،  بذلــك  تســمح 

المــادة أو الوثائــق اإلثباتيــة المكتوبــة، أو عنــد 

تعتــرض  حولهــا،  المعروضــة  البضاعــة  قلــة 

تفــرض  جمــة  صعوبــات  والباحــث  المفكــر 

وإذا  اســتنتاجاته...  فــي  القطــع  عــدم  عليــه 

كانــت الدراســات التاريخيــة واالجتماعيــة حــول 

المغــرب واألندلــس مــا زالــت تشــكو من وجود 

ــًدا لرفــع  ــا زائ فجــوات وثغــرات تتطلــب ترميًم

الغمــوض المعرفــي الــذي يطالها، فبالتبعيــة 

والفلســفي  الكامــي  الفكــر  تاريــخ  يشــكو 

اإلشــارة  وتكفــي  العوائــق،  هــذه  نفــس  مــن 

الفكــري  تراثنــا  مــن  كبيــًرا  قســًما  أن  إلــى 

المتعلــق  والفلســفي  والكامــي  الفقهــي 

أقســام  رهيــَن  زال  مــا  اإلســامي،  بالغــرب 

المكتبــات  فــي  المتراكمــة  المخطوطــات 

كتــاب  فــإن  واألجنبية. وللتذكيــر  الوطنيــة 

علــى  بشــرحه  المتعلــق  الحفيــد  رشــد  ابــن 

منــذ  إال  يكتشــف  لــم  الغزالــي  مســتصفى 

»اإلســكوريال«  مكتبــة  فــي  قليلــة  ســنوات 

التــي  اإلســبانية مدريد  العاصمــة  بضواحــي 

مــا  إســاميا غميًســا  تراًثــا  تختــزن  زالــت  مــا 

مجهــوًلا  األســف  مــع  منــه  كبيــر  قســم  زال 

اآلن. إلــى  للباحثيــن 

قيمــة  تبــرز  العوائــق  هــذه  ظــل  فــي 

والجامعيــة  األكاديميــة  واألبحــاث  المشــاريع 

التــي مــن شــأنها أن تذّلــل بعــض الصعــاب، التــي 

مــن شــأنها أن تحقــق بعــض التراكــم الكفيــل 

إلنجــاز تاريــخ متكامــل للفكــر الكامــي بالغــرب 

اإلســامي.
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الــذي  األمــل  هــذا  أن  الماحــظ  أن  غيــر 

التــي  المغربيــة  الجامعــة  علــى  معقــوًدا  كان 

شــهدت بالفعــل نهضــة فكريــة حقيقيــة منــذ 

أواســط ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى أواخــر 

كاد  أو  وتوقــف  تبخــر  قــد  منــه،  التســعينيات 

عــن العطــاء بســبب السياســة التــي انتهجتهــا 

الباحثيــن  علــى  بطرحهــا  الدولة المغربيــة 

مشــروعها حــول »المغــادرة الطوعية«؛ حيــث 

الجامعــة  مدرجــات  فكريــة  أطــر  عــدة  غــادرت 

والبحــث العلمــي الجامعي، فاقفــّرت ســاحُتها 

وُدّمــرت أنشــطتها وتشــتتت القــدرات الفكريــة 

للباحثيــن الذيــن كان التواصــل الممــدود بينهــم 

البحــث  روح  يذكــي  ممــا  الجامعــة  رحــاب  فــي 

انقــراض  نشــهد  بتنــا  لديهم، ثــم  العلمــي 

اإلســامي  الفكــر  تاريــخ  فــي  المتخصصيــن 

والفلســفة اإلســامية الــذي صــار عددهــم اليوم 

معــدوًدا علــى أصابــع اليــد الواحدة... ومــع ذلــك 

ال نملــك إال أن نشــيد ببعــض المراكــز البحثيــة 

الفتيــة خــارج رحــاب الجامعــة، التــي أبــدت فــي 

العقــود األخيــرة عنايــة فائقــة بالبحــث والتنقيــب 

فــي تاريــخ الفكــر فــي الغــرب اإلســامي عموًمــا، 

خاصــة منــه تاريــخ علــم الــكام. وال بــد هنــا أن 

أنــوه مــن جديــد بالتراكــم العلمــي الذي اســتطاع 

بتطــوان  األشــعري«  الحســن  أبــي  »مركــز 

البختــي وطاقــم  الدكتــور جمــال عــال  بقيــادة 

بفضــل  يحققــه  أن  معــه،  الباحثيــن  الشــباب 

الغميســة  الكاميــة  النصــوص  مــن  العديــد 

الراجعــة إلــى الغــرب اإلســامي قاطبــة، والتــي 

اعُتنــي بهــا تحقيًقــا ومدارســة؛ وقــد ســد نشــاط 

هــذا المركــز رغــم ضعــف إمكاناتــه الماديــة جانًبــا 

مهًمــا مــن الثغــرات التــي يعرفهــا تاريــخ هــذا 

الفكر. ونفــس التنويــه يجــب أن يشــمل أيًضــا 

»مركــز روافــد« بالقنيطــرة بــإدارة الدكتــور عزيــز 

إلحيــاء  كبيــرة  أهميــة  يولــي  الــذي  الشــرع  أبــو 

واألندلــس. المغــرب  تــراث  ومدارســة 

السؤال الخامس:

اتجاهــات  ثالثــة  بيــن  التمييــز  يمكــن 
ــَدم علــم الــكالم، 

ِ
فــي تعييــن مواطــن ق

اتجــاه يضيــق هــذه المواطــن لتنحصــر 
عنــده فــي المســائل، ومــن ثــم يقتــرح 
إضافــة  الــكالم–  لعلــم  تجديــده  –فــي 
القديمــة،  تلــك  إلــى  جديــدة  مســائل 
التجديــد  أن  يــرى  متوســط  واتجــاه 
المســائل  مــن  كال  يطــال  أن  ينبغــي 
وبنيتهــا،  صياغتهــا  ولغــة  ودالئلهــا 
أعنــي  الــكالم؛  بجوهــر  مســاس  دون 
الــذات  فــي  المتعيــن  موضوعــه 
اإللهيــة وأفعالهــا، وغايتــه المتمثلــة 
وإثباتهــا  العقيــدة  عــن  الدفــاع  فــي 
بأدلــة هــي مظنــة لــرد الشــبهات ودفــع 
هــذا  يقتــرح  عليــه  وبنــاء  الشــكوك، 
مــن  كال  يســتوعب  تجديــًدا  االتجــاه 
والبنيــة،  واللغــة  والدالئــل  المســائل 
واتجــاه ثــالث يــرى أن التجديــد ينبغــي 
أن يتجــاوز هــذه العناصــر األربــع إلــى 
أعنــي  نفســه؛  الــكالم  جوهــر  تجديــد 
الموضــوع والغايــة، وهــذا االتجــاه فــي 
الحقيقــة إنمــا يقتــرح اجتــراح علــم جديد 
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أن  ويمكــن  القديــم.  الــكالم  تجديــد  ال 
نــدرج فــي هــذا االتجــاه األخيــر مشــروع 
حســن حنفــي الــذي عــد نفســه فــي أحــد 
االجتماعــي  لالتجــاه  ممثــًلا  حواراتــه 

الجديــد))(. للــكالم  السياســي 

مــا هــي مواطــن قــدم علــم الــكالم فــي 
نظركــم؟ وهــل تنحصــر فــي المســائل 
فقــط أم تتجاوزهــا إلــى الدالئــل واللغــة 
لالتجاهــات  تقويمكــم  ومــا  والبنــاء؟ 
موضــوع  تجديــد  ضــرورة  تــرى  التــي 
ســلمنا  وإذا  وغايتــه؟  نفســه  الــكالم 
فأيــن  الــكالم،  تجديــد  إلــى  بالحاجــة 
وظيفــة  ومــا  اليــوم؟  أهيمتــه  تتجلــى 

الجديــد؟ المتكلــم 

ثــم هــل يمكــن وضــع تقســيم جغرافــي 
نميــز  الجديــدة  الكالميــة  لالتجاهــات 
فيــه -دون حصــر- بيــن مدرســة هنديــة، 
مصريــة؟  وثالثــة  إيرانيــة،  وأخــرى 
إن  االتجاهــات  لهــذه  تقويمكــم  مــا 
عــن  الحديــث  يمكــن  وهــل  وجــدت؟ 
الجديــد،  للــكالم  مغربيــة  مدرســة 
إعــادة  حاولــت  أو  نجحــت  مدرســة 
وفــق  الكالميــة  اإلشــكاالت  قــراءة 

إلــى  النــاس  أحمــس  أن  أريــد  »أنــا  حنفــي:  حســن  يقــول   )((
للعقيــدة  ســًتا  قواعــد  أجعــل  أن  أســتطيع  هــل  عصرهــم، 
مقاومــة  التخلــف،  مقاومــة  االســتعمار،  مقاومــة  أيًضــا؟ 
القهــر،  مقاومــة  والتشــرذم،  التجزئــة  مقاومــة  الصهيونيــة، 
مقاومــة الفقــر ... هــذه مرحلــة، وأنــا أعــدك بعــد أن ننتهــي مــن 
مقاومــة االســتعمار، والصهيونيــة والتخلــف والقهــر والفقــر 
ونصبــح أعــزة، ارجــع إلــى قواعــد االشــعرية القديمــة، إذا كان 

ص0-29) الكامــي،  االجتهــاد  يريحــك«  ذلــك 

مســتجدات العالــم الحديــث، وبطــرق 
ــة؟ ومــا الخصوصيــات  وأســاليب حديث
هــذه  أعــالم  مشــاريع  طبعــت  التــي 
عبد الرحمــن  طــه  أمثــال  المدرســة 
المجيــد  وعبــد  النجــار  المجيــد  وعبــد 

وغيرهــم؟ الشــرفي 

ســؤالكم المركــب هــذا يطــرح مســألة مــا 

مصطلــح  مــن  وهنــاك  هنــا  البعــض  يتداولــه 

»تجديــد علــم الــكام« ومحاولــة التعــرف علــى 

طبيعــة األصــوات الداعيــة خاصــة إلــى إعــادة 

قــراءه التــراث اإلســامي، ومــن جملتــه التراث 

الجــواب عــن ســؤالكم  الفقهــي والكامــي: إن 

المــزدوج هــذا يقتضــي أوًلا اســتصحاب الوعــي 

بطبيعــة نشــأة هــذا العلم التــي أشــرنا إليهــا، 

التــي مــن شــأنها أن توقفنــا علــى أهدافــه األولــى 

التــي اكتســب منهــا وظيفتــه وطبيعتــه، ومــن 

شــأن ذلــك أن يوقفنــا علــى فائــدة هــذا العلــم 

ومــدى الحاجــة إلــى تجديــده واألبعــاد المتوخــاة 

نســتحضر  أن  بــد  ال  التجديد... وهنــا  هــذا  مــن 

ــخ  ــة التاري ــذي لعبــه علمــاء الــكام طيل ــدور ال ال

اإلســامي، ولعــل تاريــخ المعتزلــة وحــده يبيــن 

لنــا مــدى انخــراط المتكلــم فــي قضايــا مجتمعــه 

الفكريــة والسياســية كذلــك؛ وهــو نفــس الــدور 

نجمهم- عمــوم  أفــول  بعــد   - حملــه  الــذي 

القــرن  منــذ  خاصــة  الســنة  أهــل  متكلمــي 

تقييمــه  خلدون فــي  ابــن  كان  وإذا  الخامــس. 

لعلــم الــكام قــد انتهــى إلــى القــول بــأن منهجية 

رســخها  التــي  والحــوار  والمناظــرة  الحجــاج 

علمــاء الــكام لــم تعــد ضروريــة وال فائــدة فــي 
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»ألهــل  تــم  أن  بعــد  خاصــة  بهــا،  االشــتغال 

الســنة« محاصــرة »المبتدعــة« وتحجيــم دورهم 

فــي المجتمــع؛ فذلــك تقييــم نعتقــد أنــه مجــرد 

انعــكاس لعصــر ابــن خلدون، وهــو العصر الذي 

علــى  اإلســامية  المجتمعــات  انكفــاء  شــهد 

أنفســها بعــد سلســلة طويلــة مــن الصراعــات 

السياســية والجوائــح الطبيعيــة، وخاصــة بعــد 

الهجمــات العســكرية العنيفــة التــي تعرضــت 

التواصــل  المجتمعات، فانقطــع  تلــك  لهــا 

وُدحــر  الخارجــي،  العالــم  وبيــن  بينهــا  كاد  أو 

داخلًيا، فبــدا  اإلســماعيلية  الشــيعة  فلــول 

البــن خلــدون وكأن علــم الــكام الــذي اتخــذ مــن 

الدفــاع عــن اإلســام ضد الخصــوم والمخالفين 

هــو  تقييــم  وهــذا  االجتماعــي.  دوره  فقــد  قــد 

فــي نظرنــا مجــرد انعــكاس لذلــك العصــر، وال 

األزمنــة.  باقــي  علــى  وتعميمــه  ســحبه  يجــوز 

إلــى  الحاجــة  نتبّيــن  يجعلنــا  مــا  هــذا  ولعــل 

منهجيــة الحــوار والمناظــرة الكاميــة فــي ظــل 

المجتمعــات  صــارت  التــي  الحديثــة  العصــور 

غيرهــا  علــى  لانفتــاح  المختلفة مضطــرة 

علــى  بنــاء  المخالــف  مــع  اإليجابــي  والتعامــل 

الــكام  بــرع علمــاء  ضوابــط عقليــة وأخاقيــة 

أن  معالمها... وكمــا  تســطير  فــي  قديًمــا 

علــم الــكام قــد شــهد أوجــه فــي ظــل ازدهــار 

القرنييــن  فــي  خاصــة  اإلســامية  الحضــارة 

الرابــع والخامــس، فحــرّي بــه أن يلعــب اليــوم 

الــدور نفســه فــي ظــل التقــدم الــذي تشــهده 

اإلنســانية فــي العصــر الحديــث مــع مــا يتطلــب 

هــذا التقــدم مــن الحاجــة إلــى انفتــاح علــى اآلخــر 

والتعــرف عليــه والحــوار معــه..

عــن  التســاؤل  أن  شــخصًيا  أظــن  لــذا 

مصير علم الكام هو من جنس التســاؤل 

التــي  األخيــرة  هــذه  الفلســفة،  مصيــر  عــن 

بالرغــم مــن هيمنــة العلــوم الوضعيــة علــى 

ــارة  ــا المعاصــرة إال أنهــا ال تكــف عــن إث حياتن

ــا اإلنســانية الكبــرى، وإن  المشــاكل والقضاي

متجددة، حيــث  ومناهــج  بــرؤى  ذلــك  كان 

اهتمامــا  يبــدي  الفلســفي  الفكــر  زال  مــا 

بالتذكيــر بقيمــة اإلنســان منتقــًدا للعديــد مــن 

التوجهــات الفكريــة واالختيــارات السياســية 

إلــى  باإلنســانية  االنحــدار  إلــى  ترمــي  التــي 

وسياســًيا.. وهذا  أخاقًيــا  الحيوانيــة  مرتبــة 

كذلــك  مهتــم  الفلســفي  الفكــر  أن  يعنــي 

وتقييــم  العلميــة  المعرفــة  تطــور  بتتبــع 

هــذا  فــي  اإلنســاني«  »الوجــود  علــى  آثارهــا 

النشــاط  اســتمرار  أن  ونعتقــد  العالــم. 

اســتمرار  جنــس  مــن  اليــوم  الكامــي 

علــى  أن  الفلســفي، بمعنى  النشــاط 

المتكلــم المعاصــر -أو الــدارس المتخصــص 

فــي العلــوم اإلســامية قاطبــة- أن يتســاءل 

عــن دوره، ومــا يحملــه مــن قيــم وتصــورات 

للوجــود وبدائــل فكريــة تجــاه المصائــر التــي 

انتهــت إليهــا اإلنســانية أو هــي ســائرة إليهــا 

ــك الدارســون المســتقبليون؛  كمــا يتوقــع ذل

إذ االعتنــاء بواقــع المجتمعات اإلنســانية 

الخبــراء  اهتمــام  مــن  جــزء  ومصيرهــا 

ضمنهــا  ومــن  اإلســامية،  العلــوم  فــي 

أن  يجــب  ممــا  ولعــل  الــكام.  علــم  مؤرخــو 

الكاميــة  الدراســات  اهتمــام  فــي  يدخــل 

»أخاقيــات  بمشــاكل  العنايــة  ضــرورة 
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بمختلــف  واإلحاطــة  المعاصــر  الطــب« 

وإشــكاالت  العائلــة،  لنظــام  التهديــدات 

اإلســامية  للجماعــات  المطلــوب  التكيــف 

الغرب، وانعكاســات  بــاد  فــي  الواســعة 

التقــدم العلمــي المعاصــر علــى المجتمعــات 

التطــور  متابعــة  ضمــن  هــذا  كل  الغربيــة؛ 

مقارنــة  »علــم  إليــه  انتهــى  الــذي  الكبيــر 

بــاد  األديــان« والمذاهــب والفلســفات فــي 

الغــرب.. وهــو العلــم الــذي نعتقــد أنــه بــات 

يمثــل اليــوم حقــًلا للبحــث العلمــي المشــترك 

بيــن مفكــري الغــرب ومفكــري اإلســام، مــع 

التوفــر علــى العــدة المعرفيــة التــي تمّكــن مــن 

مــن »مناهــج«  مــا اســتجد  تقييم ومراجعــة 

تطبيقيــة فــي بــاب العلــوم اإلنســانية، لغويــة 

وتاريخيــة. فكريــة  أم  كانــت 

وبتأكيدنــا علــى حاجــة كل التــراث اإلســامي 

إلــى »قــراءات« جديــدة، فلقــد كان المأمــول أن 

تنــأى األبحــاث واألعمــال األكاديميــة المعاصــرة 

عــن كل اصطفــاف إيديولوجــي، غيــر أن الــذي 

»بالقــراءات  ُنعــت  ممــا  العديــد  أن  حصــل 

الصــراع  ذات  يســتعيد  بــات  الجديــدة« 

اإليديولوجــي الــذي عانــى منــه العالــم اإلســامي 

طيلــة القــرن العشــرين، ويكرر نفــس النزعــة 

اإلقصائيــة القديمــة الطاغيــة فــي كتــب »الملــل 

والنحــل«. وهــو مــا نتبّيــن معــه أنــه بالرغــم مــن 

العــدة المعرفيــة والمنهجيــة التــي »حفظتهــا« 

والقــراءات  المحــاوالت  بعــض  ورددتهــا 

اإلســامي  الفكــر  تاريــخ  لكتابــة  المعاصــرة 

عامــة، أصــوًلا وكاًمــا، إال أن نزعتهــا التجديديــة 

قــد اصطدمــت بهمــوم إيديولوجيــة ضاغطــة 

وعلمانيــة(  وســلفية  ) شــيعية  مذهبيــة  أو 

قللــت فــي نظرنــا مــن طابعهــا التجديــدي الــذي 

ناحــظ  يجعلنــا  مــا  وهــو  بــه،  الظهــور  رامــت 

أن محــاوالت إعــادة إنشــاء تاريــخ علــم الــكام 

وعلــم األصــول فــي اإلســام ال تــزال لــم تبــرح 

منطلقهــا األول، وال تــزال متــرددة بيــن عوائــق 

تقليديــة قديمــة و»قــراءات« حديثــة هــي أقــرب 

منهــا  اإليديولوجيــة  والمزالــق  اإلســقاط  إلــى 

إلــى التجديــد.

ونعتقــد أن ال مخــرج مــن هــذا وذاك اال بتحريــر 

كتابــة وقــراءة تاريــخ الفكــر فــي اإلســام من هموم 

ــة  ــارات المذهبي ــات الضاغطــة واالعتب اإليديولوجي

العلمــي  المعرفــي  الهــم  الضيقة، وجعــل 

ــة  ــد القميــن بتفســير المــادة الفكري الهــدف الوحي

المدروســة فــي شــبكة مــن العاقــات والتداخــل 

األخرى، تاريخيــة  المعطيــات  باقــي  وبيــن  بينهــا 

كانــت أول لغويــة أو اجتماعيــة، مــع امتحاٍن متبّصر 

لــكل المناهــج والــرؤى الحديثــة قبــل تنزيلهــا علــى 

قضايــا وإشــكاالت تلــك المــادة..

بنــاًء علــى ذلــك فإنــي أستشــكل إدراجكــم 

أعمــال عبد المجيــد الشــرفي ضمــن محاولــة 

التجديــد فــي علــم الــكام، مــع أنــه فيمــا نعتقــد 

يعــد مــن الرمــوز التــي ســعت إلــى »توظيــف« 

اشــتغالها الفكــري لخدمــة أهداف سياســوية 

األهــداف  عــن  تكــون  مــا  أبعــد  وإيديولوجيــة 

االطــاع  وبإمكانكــم  الخالصــة.  العلميــة 

ومواقــف  ألعمــال  النقديــة  المتابعــة  علــى 

مواطنــه  كتــاب  فــي  الشــرفي  عبد المجيــد 
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قلبي« الــذي  »ليطمئــن  الطالبــي  محمــد 

ى فيــه بوضــوح عــن األهــداف اإليديولوجيــة  عــرَّ

عبد المجيــد  مــن  كل  وأعمــال  لكتابــات 

أركــون، خاصــة فــي عاقــة  الشــرفي ومحمــد 

هذيــن الرجليــن بالنظــام االســتبدادي الــذي كان 

بــكل مــن المخابــرات  ثــم  ســائًدا فــي تونــس 

الفرنســية واألمريكيــة بالعالــم العربي. ويكفــي 

أن نعلــم أن كتــاب عبد المجيــد الشــرفي حــول 

قــد  والتاريــخ«  الرســالة  بيــن  »اإلســام 

أنجــز بنــاء علــى طلــب وتمويــل مــن الســفارة 

الفرنســية بالمغــرب بنــاء علــى خطــة مرســومة 

تتوافــق مــع نتائــج أعمــال االستشــراق القديــم 

اإلســام.. حــول 

ويكفــي الوقــوف كذلــك علــى كتــاب محمــد 

أركــون »مــن مانهاتــان إلــى بغداد« لنــدرك 

دراســة  بــاب  فــي  مجــدد  أمــام  لســنا  أننــا 

ــر  منظِّ أمــام  نحــن  مــا  بقــدر  اإلســام  علــوم 

إليديولوجيــة معينــة ترمــي إلــى ســلب اإلســام 

باعتبــاره ديًنــا ديــن أيــة خصوصيــة، وتصــر أن 

تحكــم عليه ليــس وفــق تاريخــه بــل وتســقط 

الكنيســة،  مــع  الغربــي  الصــراع  تاريــخ  عليــه 

ثــم تأييــده المبطــن لشــرعية الغــزو األمريكــي 

عــن  الكشــف  مقــام  هــذا  للعراق.. وليــس 

أعمــال  وراء  الكامنــة  الكنســية  األهــداف 

اإلســقاطات  بيــان  وال  وأركــون،  الشــرفي 

ــة فــي جــل أبحاثهمــا وال التوظيفــات  الاعلمي

إليهــا.. يطمحــان  التــي  السياســوية 

المفكــر  يكــون  أن  أهميــة  نــدرك  هنــا  مــن 

أو مفكــًرا  المعاصــر- ســواء ســميناه فيلســوًفا 

أو متكلًمــا أو فقيًهــا أو باحًثــا أكاديمًيــا بإطــاق- 

مســافة  يتــرك  وأن  اســتقاليته،  علــى  محافًظــا 

يحــاول »توظيــف« بضاعتــه  مــن  وبيــن كل  بينــه 

المعرفيــة لصالــح هــذه الفئــة أو تلــك، دينيــة كانــت 

سياســية.. أو  مذهبيــة  أو 

السؤال السادس:

كنتــم -أســتاذنا- ممــن نالــوا شــرف 
التمكيــن للفكــر اإلســالمي بكليــات 
ووضــع  بــل  بالمغــرب،  اآلداب 
شــعبة  لفتــح  األولــى  اللبنــات 
بعــد  اإلســالمية.  الدراســات 
هــذا  علــى  قــرن  نصــف  نحــو  مــرور 
للــدرس  تقويمكــم  مــا  التمكيــن، 
المغربيــة  بالجامعــات  الكالمــي 
والعربيــة عموًمــا؟ مــا المكتســبات 
ومــا  الــدرس؟  هــذا  حققهــا  التــي 
ــى  ــره عل األزمــات التــي يتوقــف تطوي
تجاوزهــا؟ وكيــف يمكــن تجــاوز هــذه 
ثــم  وجودهــا؟  ســلمنا  إن  األزمــات 
علــم  فــي  البحــث  أولويــات  هــي  مــا 
الــكالم عمومــا وعلــم الــكالم بالغــرب 

التحديــد؟ وجــه  علــى  اإلســالمي 

تقويمنــا  عــن  تســاؤلكم  بخصــوص 

فــي  الكامــي  الــدرس  وحاضــر  لماضــي 

الجامعــة العربيــة ومنهــا الجامعــة المغربيــة 

فأســتطيع مختصــرا القــول فــي الموضــوع 

العمــل  عاليــا  نثّمــن  أن  الواجــب  مــن  بأنــه 



263حوار مع أ� د عبد املجيد الصغري

األول  النصــف  فــي  دشــنه  الــذي  الرائــد 

مصطفــى  الشــيخ  العشــرين  القــرن  مــن 

عبد الــرازق الــذي كان قــد زاوج بيــن تكوينــه 

فــي  الحديــث  وتكوينــه  األصيــل  األزهــري 

العمــل  وهــو  بباريــس،  الســوربون  جامعــة 

ــة  ــة متكامل ــم رؤي ــة تقدي المتمثــل فــي محاول

وكاًمــا  وأصــوًلا  اإلســامي، فقًها  للفكــر 

كتابــه  وأعتبــر  كذلــك،  وفلســفًة  وتصوًفــا 

اإلســامية  الفلســفة  لتاريــخ  تمهيــد 

انطاقــا لنشــأة مــدارس وقــراءات مختلفــة 

ذلــك  أعقــب  الفكري، وقــد  اإلســام  لتــراث 

غطــت  أصيلــة  وأعمــال  أبحــاث  ظهــور 

مختلــف تجليــات الفكــر اإلســامي بالمشــرق 

تحديــدًا، مــع غفلــة تــكاد تكــون تامــة عــن الفكــر 

أن  اإلســامي. والواقع  بالغــرب  اإلســامي 

تعرفنــا علــى تاريــخ الفكــر اإلســامي، خاصــة 

يرجــع  والتصــوف،  الــكام  علــم  بــاب  فــي 

الفضــل فيــه إلــى تامــذة الشــيخ مصطفــى 

ق.. از عبد الــر

أمــا مــا ينــوب المغــرب والجامعــة المغربيــة 

تحديــًدا فالتذكيــر واجــب بــأن الــدرس الفلســفي 

فــي كليــة آداب الربــاط كانــت تهيمــن عليــة مــادة 

قاطبــة؛  اإلســامي  بالفكــر  الصلــة  مقطوعــة 

فلســفة وكاًمــا وتصوًفــا. كمــا كانــت الســفارة 

ــى إبقــاء مــادة الفلســفة  الفرنســية حريصــة عل

تــدرس باللغــة الفرنســية، إال أن جهــوًدا بذلهــا 

محمــد  ضمنهــم  ومــن  مغاربــة،  أســاتذة 

العربيــة  فرضــوا  أمليــل،  وعلــي  الجابــري  عابــد 

مــع  الفلســفي  الــدرس  لتلقيــن  وحيــدة  كلغــة 

وعلــم  اإلســامية  للفلســفة  العنايــة  إيــاء 

الكام. وكانــت تلــك هــي االنطاقــة التــي أثمــرت 

و»القــراءات«  االجتهــادات  كل  قليــل  بعــد 

اإلسامي، فلســفة  الفكــر  لتاريــخ  المختلفــة 

كامــا.. أو  كان 

االنطاقــة  هــذه  أن  الماحــظ  أن  غيــر 

بظرفيــة  أساًســا  مرتبطــة  كانــت  اإليجابيــة 

سياســية واجتماعيــة ســبق لنــا اإلشــارة إليهــا 

فــي مناســبات غيــر هــذه، كمــا كانــت مرتبطــة 

بأســماء وأشــخاص معينيــن، وحينمــا تبدلــت 

األســماء  تلــك  وغــادرت  الظرفيــة  تلــك 

مدرجــات الجامعــة، إمــا بالوفــاة أو بالمغــادرة 

قــد  الجامعيــة  الســاحة  أن  يبــدو  الطوعيــة، 

اقفــّرت وخلــت مــن أســماء لهــا وزنهــا بعــد 

ــى العالميــن  أن ذاع صيتهــا ووصــل تأثيرهــا إل

والغربــي... العربــي 

انتهــت  الــذي  المصيــر  هــذا  أن  ونعتقــد 

فــي  الفلســفية والكامية  الدراســات  إليــه 

ينســحب  ومغرًبــا،  مشــرًقا  اإلســام،  تاريــخ 

ــذي  ــى ســائر التخصصــات بســبب التراجــع ال عل

بــات مشــاهدا فــي مخططــات التنميــة بالبــاد 

فــي  العلمــي  البحــث  ميزانيــة  العربية، ولعــل 

هــذه البــاد تعكــس هــذا المشــكل بجــاء، غيــر 

أنــه فــي ظــل هــذا التراجــع فــي البحــث العلمــي، 

بالغــرب  الــكام  علــم  تاريــخ  فــي  خصوًصــا 

اإلســامي، ال نملــك إال أن نثمــن المجهــودات 

الكبيــرة والثمــار الواضحــة التــي تحــاول تــدارك 

والثمــار  المجهــودات  العوائق. تلــك  هــذه 

المتمثلــة فيمــا ظهــر خــال العقــود األخيــرة مــن 
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نصــوص كاميــة جــد مهمــة تنتمــي إلــى الغــرب 

إخراجهــا  فــي  نجــح  والتــي  عامــة،  اإلســامي 

األشــعري«  الحســن  أبــي  »مركــز  الوجــود  إلــى 

بتطــوان، ممــا يــدل علــى أن تعميــق البحــث فــي 

تاريــخ الفكــر اإلســامي ينبغــي أن تنخــرط فيــه 

مؤسســات وجمعيــات ومراكــز بحثية مســتقلة.

السؤال السابع:

يالحــظ  أســتاذي  لكتاباتكــم  المتتبــع 
أنكــم تتبنــون فــي تفســير نشــأة الــكالم 
ذا  مركًبــا  تفســيرًيا  نموذًجــا  وتطــوره 
أبعــاد لغويــة واجتماعيــة وسياســية، 
النمــاذج  بعــض  بذلــك  متجاوزيــن 
العــروي  عبــد هللا  كنمــوذج  الجزئيــة 
يعكــس  إنمــا  الــكالم  أن  يــرى  الــذي 
الفكريــة والخلقيــة،  الفــرد  اهتمامــات 
المجتمــع  بهمــوم  عالقتــه  مغفــًلا 
السياســية  ومشــاكله  اإلســالمي 

واالجتماعيــة.

فهــل هــذا وصــف مطابــق لنموذجكــم 
التفســيري؟ وهــل يمكــن بيــان حقيقتــه 
بشــيء مــن التفصيــل؟ ومــا شــواهد 
الكالمــي؟  الفكــر  تاريــخ  علــى  صدقــه 
منــه؛  الشــرعية  األبعــاد  موقــع  ومــا 
الكالميــة  الممارســة  كــون  أعنــي 
ذا  كفائــي  شــرعي  لواجــب  اســتجابة 

واضــح؟ قرآنــي  أســاس 

الفكــري  لمســاركم  المتتبــع  إن  ثــم 
بعلــم  منــه  المتعلــق  –خصوصــا 
ببعــض  اهتمامكــم  يالحــظ  الــكالم- 
النظــر  إعــادة  نحــو  الكبــرى  المعالــم 
والخالفــات  الكالمــي  المصطلــح  فــي 
التوظيفــات  عــن  بعيــدا  الكالميــة 
الــكالم  عالقــة  ورصــد  اإليديولوجيــة، 
والسياســة،  المجتمــع  مــن  بــكل 
ــي مــع  ــراث الكالمــي المغرب ــاء الت وإحي
هــال  خصوصيتــه.  فــي  النظــر  إعــادة 
تفضلتــم بتقريــب القــارئ الكريــم مــن 
ــًدا  معالــم مشــروعكم الفكــري، وتحدي
وهــل  الــكالم.  بعلــم  منــه  تعلــق  مــا 
لمدرســة  امتــداًدا  اعتبــاره  يمكــن 
ســامي  ثــم  عبد الــرازق  مصطفــى 
أبــرز مــن  بيــن  الــذي كان مــن  النشــار 

لــه؟ بالتتلمــذ  شــرفتم 

الــذي  المنهــج  حــول  ســؤالكم  بخصــوص 

ســلكناه فــي تقريــب وقــراءة التــراث الكامــي، 

وكــذا التــراث األصولــي فــي اإلســام، فإذا كان 

المقــام ال يتســع هنــا لتوضيــح ذلــك، فــا أقــل 

المراجعــة  هــّم  أن  الصــدد  بهــذا  القــول  مــن 

تلتمــس  أعمالنــا  كل  طبعــت  التــي  النقديــة 

فــي  ناحظــه  ممــا  وضرورتهــا  مشــروعيتها 

علميــن إســاميين أصيليــن همــا علــم التفســير 

ضّمــا  ُســنّيان  علمــان  الحديث، وهمــا  وعلــوم 

مواقــف وآراء محســوبة علــى الفكــر الســني مــع 

أن بعضهــا بلــغ درجــة مــن الشــذوذ والغرابــة، 

نقديــة  مراجعــة  دون  عليهــا  اإلبقــاء  نعتبــر 
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باإلسام نفســه،  ضــرًرا  يلحــق  أن  شــأنه  مــن 

مــع  مطلًقــا  ويتعــارض  صورتــه،  ويشــوه 

يومنــا  إلــى  عليهــا  واإلبقــاء  القرآنــي.  الخطــاب 

الســني،  بالفكــر  إلــى ما يســمى  هــذا منســوبة 

ودون أن تطالهمــا المراجعــة النقديــة، فيه ثلــٌم 

النظــر  ويكفــي  بمصداقيتــه،  ومــسٌّ  لإلســام 

مــن  الطبــري  تفســير  يتضمنــه  مــا  مبلــغ  إلــى 

روايــات  بعــض  فــي  النظــر  أو  »إســرائيليات«، 

الكريــم«  القــرآن  »جمــع  حــول  الحديــث  أهــل 

أحياًنــا  الفاحشــة  األخطــاء  علــى  للوقــوف 

والشــذوذ الواضــح فــي هــذه األخبــار والنصــوص 

التراثيــة. وإذا كان هــذا حاصــًلا فــي ألصق العلوم 

باإلســامي، فــإن تاريــخ علــم الــكام، كمــا أوضــح 

ذلــك أبــو الحســن األشــعري فــي بدايــة مقــاالت 

اإلســاميين، يبيــن تعــدد األســباب التــي أوجبت 

المجــال. هــذا  فــي  المســلمين  اختــاف 

هــذا عــاوة علــى أمــر أســاس يجــب ماحظتــه 

وهــو أنــه إذا كان القــرآن وراء نشــأة أهــم علــوم 

اإلســام، فــإن القــرآن ذاتــه نمــوذج ســاطع فــي 

بــاب المراجعــات النقدية للتجــارب اإلنســانية 

قبلــه، دينيــة كانــت أو أخاقيــة أو سياســية، ومــن 

هنــا تقــرر عنــد علمــاء الــكام مبــدأ »وجــوب النظــر« 

الــذي ال تخفــى قيمتــه بالنســبة للمفكــر الباحــث 

عــن الحقيقــة..

وهكــذا إذا كان حــق المراجعــة لمختلــف التــراث 

اإلنســاني، دينًيــا كان أو فلســفًيا، حًقــا مضموًنــا 

فــي أصــول اإلســام وفــي بنيــة الثقافــة اإلســامية 

فمــا علينــا إال أن نعتبــر كل »القــراءات« والفهــوم 

الفكــر  تاريــخ  ظــل  فــي  ُأنتجــت  التــي  القديمــة 

اإلســامي اجتهــادات و»قــراءات« قابلة للمراجعة 

والترشــيد وإعــادة النظــر، طبًعــا بنــاء علــى ضوابــط 

منهجيــة يجــب تبريرهــا علمًيــا.. ونعتقــد جازمين أن 

»رؤيــة اإلســام للعالــم« وقيمــه الكبــرى انطاًقــا 

ملسو هيلع هللا ىلص  األميــن  رســوله  وســيرة  الكريــم  القــرآن  مــن 

يشــجع علــى هــذا الموقــف األخاقــي فــي طلــب 

المعرفــة وااللتــزام بالحــق.

واقتــراح  النظــر  إعــادة  إلــى  دفعنــا  مــا  ذلــك 

للخــاف  أفضــل   
ٍ
فهــم إلــى  تقربنــا  »قــراءة« 

الكامــي وللخــاف األصولــي فــي اإلســام، ولــم 

نقلــد فــي ذلــك زيــًدا وال َعمــًرا، وإنمــا كنــا نهتــدي 

واألصــول،  النصــوص  لنــا  تتيحــه  بمــا  ذلــك  فــي 

ونتحصــن أشــد مــا يكــون التحّصــن باســتقالنا عن 

االجتماعيــة  والتكتــات  السياســية  ــلط  السُّ كل 

لــي  ر  ُقــدِّ قــد  كنــت  وإذا  المذهبيــة.  والتصنيفــات 

أتتلمــذ علــى األســتاذ  أن  العلميــة  فــي مســيرتي 

خريــج  النشــار،  ســامي  علــي  المرحــوم  الكبيــر 

لــم  ذلــك  فــإن  عبد الــرازق،  مصطفــى  مدرســة 

  يمنعنــي أن أبــَق بعيــًدا عّمــا انخــرط فيــه هــو

مــن الدفــاع عــن األشــعرية دون باقــي المذاهــب 

جهتــي  مــن  مفضــا  اإلســامية،  واالتجاهــات 

اإلبقــاء علــى مســافة واحــدة مــن تلــك المذاهــب 

مقومــا ومراجعــا بحســب االعتبــارات الفلســفية 

معالمهــا  وأوضحنــا  التــي ســلكناها  والمنهجيــة 

وإشــكالية  األصولــي  الفكــر  مقدمه كتابنــا  فــي 

الســلطة العلميــة فــي اإلســام، ملتزميــن بمبــدأ 

عقلــي وأخاقــي مفــاده أن الحــق مــا نصــره دليلــه، 

ال مــا حمــل علــى أســنة الســيوف وأفــواه المدافــع 

الركبــان. بذكــره  أو صــارت 
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