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مالمح عامة لعلم الكالم يف الرتاث
الإبا�ضي املغاربي

فاطمة نا�صر

الآتي عر�ضه هنا مقال حممد ال�شيخ املن�شور يف جملة التفاهم (من م�آثر علم الكالم الإبا�ضي ب�شمال �أفريقيا -نظرة �إجمالية) والذي يتناول عر�ضاً عاماً وافياً لهذا العلم
وكيفية تناول الإبا�ضية املغاربة له .وتتجلى �أهمية هذا املقال يف ندرة املادة املتوفرة حول عالقة الإبا�ضية بعلم الكالم وقلة ما يعرفه العامة عن تراث هذا العلم يف املذهب
الإبا�ضي .وقبل �أن ن�شرع يف عر�ض املو�ضوع� ،سوف �أبد�أ بتعريف علم الكالم و�أتبعه ب�أبرز مالمح و�سمات هذا العلم يف الرتاث الإبا�ضي ب�شمال �أفريقيا.
�أو ًال :ما هو علم الكالم ؟
لعلم الكالم �أ�سماء عدة �أبرزها :علم التوحيد ،وعلم �أ�صول
الدين ،وعلم الفقه الأكرب ،وعلم �أ�صول ال�سنة ،وعلم الإميان،
وعلم الأ�سماء وال�صفات.
وقد �أورد ال�شهر�ستاين يف كتابه (امللل والنحل) « :ومن املعلوم
�أن الدين �إذا كان منق�سماً �إىل معرفة وطاعة ،واملعرفة �أ�صل،
والطاعة ف��رع ،فمن تكلم يف املعرفة والتوحيد كان �أ�صولياً،
وم��ن تكلم يف الطاعة وال�شريعة ك��ان فروعياً ،والأ��ص��ول هو
مو�ضوع علم الكالم ،والفروع هو مو�ضوع علم الفقه».
تعريف ابن خلدون « :الكالم علم يت�ضمن احلجاج عن العقائد
الإميانية ،بالأدلة العقلية ،والرد على املبتدعة املنحرفني يف
االعتقادات عن مذاهب ال�سلف و�أهل ال�سنة».
�أم ��ا ال �ف��اراب��ي ف�ي�ع��رف��ه يف ك�ت��اب��ه (ح���ص��ر ال �ع �ل��وم) ب ��الآت ��ي :
«�صناعة الكالم ملكة يقتدر بها الإن�سان على ن�صرة الآراء
والأف �ع ��ال امل �ح��دودة ال�ت��ي ��ص� ّرح ب�ه��ا وا��ض��ع امل�ل��ة وت��زي�ي��ف ما
خالفها بالأقاويل».
ومبقارنة هذه التعاريف ببع�ضها ميكننا القول �إ َّن هذا العلم
�أب��رز ما مييزه �أن��ه علم يعتمد علـى احلجاج العقلي وعر�ض
الأدلة لن�صرة �آراء مذهب معني ،وهو يتناول الأمور املتعلقة
بالأ�صول وهي العقائد الإميانية .وهذا احلجاج البد له من
خ�صم وخم��ال��ف يف وج�ه��ة ال�ن�ظ��ر .ونلم�س م��ن ت�ع��ري��ف اب��ن
خ�ل��دون �أع�ل�اه طبيعة ه��ذا اخل�ل�اف ف�ق��ول��ه« �إن علم الكالم
هدفه الرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب
ال���س�ن��ة و�أه ��ل ال���س�ل��ف» ي��و��ض��ح �أن ع�ل��م ال �ك�لام مي�ث��ل م�ب��ارزة
كالمية وحرباً عقلية بني �أن�صار املذاهب املختلفة.
وهناك الكثري من التعاريف وال�شروحات عن هذا العلم ،وما
�أوردت ��ه هنا لي�س �سوى من��اذج ب�سيطة ال�ه��دف منها تب�سيط
معناه �أمام القارئ لي�سهل عليه فهم احلديث القادم.
علم الكالم الإبا�ضي و�أ�سباب ندرة ح�ضوره:
يعزو الأ�ستاذ حممد ال�شيخ �أ�سباب ن��درة ح�ضور علم الكالم
الإبا�ضي �إىل �سببني يتحدث عنها كعلمني مزدوجني �أحدهما
عام وه��و� :أن علم الكالم الإبا�ضي طاله ما طال علم الكالم
عامة من الإهمال يف حتقيق ن�صو�صه و�إهمال من در�سها ومن
تخ�ص�ص فيها� .أما الآخ��ر اخلا�ص فيتلخ�ص يف ندرة تدوين
هذا العلم من قبل الإبا�ضيني رغم كرثة تدوينهم يف العلوم

الأخ��رى ،وال�سبب الآخ��ر وهو الأك�ثر ت�أثرياً يف نظري ت�شدد
بع�ض علماء الإبا�ضية ،كما قال الكاتب � -ش�أنهم �ش�أن الكثري
من علماء ال�سنة  -يف النهي عن االطالع على كتب املُخالفني
من املذاهب املختلفة وهو ال�شرط الالزم ملمار�سة علم الكالم
 .و�أبرز من قال يف ذلك:
 -١ال�شيخ �أبو الربيع �سليمان بن يخلف النفطي القاب�سي من
علماء القرن اخلام�س الذي ت�شدد يف النهي عن مطالعة كتب
املخالفني خ�شية الفتنة واالختالف.
 -٢ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى الو�سياين وله نف�س توجه ال�شيخ
�أبي الربيع وكان من املعا�صرين له.
وي�ضيف الكاتب �سبباً  -مل يقنعني �شخ�صياً -ومفاده �صعوبة
علم ال�ك�لام ووع ��ورة م ��أخ��ذه ول�ع��ل ه��ذا م��ا جعل الكثري من
العلماء يتوجهون �إىل علم الفروع وال�شريعة كونه الأي�سر.
و��س�ب��ب ع ��دم اق�ت�ن��اع��ي ب�ه��ذا ال �ق��ول �أ َّن ال�ع�ل�م��اء الإب��ا��ض�ي��ة ال
تنق�صهم القدرة العقلية يف الرد على ُمالفيهم بل �إن تراثهم
يعك�س ج��دارت�ه��م العقلية وامل�ع��رف�ي��ة؛ فعلم ال�ك�لام �صعوبته
عامة للعامل الإبا�ضي وغري الإبا�ضي وال �أراه �سبباً من �أ�سباب
ندرة تداول العلم بينهم .وقد �أورد الكاتب كرثة �آثار الإبا�ضية
يف فروع العلم املختلفة من :فقه و�أ�صول وحديث وندرة كتبهم
يف علم الكالم والت�صوف .ويف املجمل كان الإبا�ضية مقلني يف
الت�أليف مقارنة بغريهم من امل��ذاه��ب مما دع��ا العالمة نور
الدين ال�ساملي �إىل الرد مبقالة ( يف كرثة كتب الإبا�ضية) .وال
�أرى �أن ذلك االدع��اء ي�ستدعي ال��رد والدفاع فكتب الإبا�ضية
ك�ث�يرة باملقارنة ب�ع��دده��م .ف ��أع��داد الإب��ا��ض�ي��ة �أق��ل بكثري من
�أع ��داد املنتمني �إىل امل��ذاه��ب الإ�سالمية الأخ ��رى ،ولي�س من
املن�صف مطالبتهم ب�أن يكون �إنتاجهم �أكرث من غريهم.
�أبرز مالمح علم الكالم الإبا�ضي ب�شمال �إفريقيا:
لعل �أبرز مالمح هذا العلم لدى الإبا�ضية �أنه  :كال ُم َم ْن َفى،
وعل ُم �أ َق ّل ّية ،وعلم كِتمانٍ حم�صور به على �أهله حمروم منه
غريهم .وقد ظهر تارة وخفت ح�سب الو�ضع ال�سيا�سي .ومن
الغريب �أن علم الكالم ازده��ر  -كما يرجح الكاتب  -يف عهد
الكمون ولي�س يف عهد ظهور الدولة الر�ستمية التي دامت ما
يقارب قرناً ون�صف والتي ت�صنف ب�أنها الدولة الوحيدة التي �أما �أبرز علماء هذه املرحلة فهما:
جنح يف ت�أ�سي�سها الإبا�ضية ب�شمال �إفريقيا.
� -١أبو عمار عبد الكايف.
مرحلة الظهور وعلم الكالم :
� -٢أبو يعقوب الوارجالين.

مل ي�ك��ن ع�ل��م ال�ك�لام م�ن�ب��وذاً يف ع�ه��د ال��دول��ة الر�ستمية ويف
ذل��ك ي�ق��ول �أب ��و زك��ري��ا ال��وارج�لاين يف كتابه (ك�ت��اب ال�سرية
و�أخ� �ب ��ار الأئ � �م� ��ة)« :وك � ��ان ب �ي��ت ال��ر��س�ت�م�ي�ين ب �ي��ت ال �ع �ل��م يف
جميع فنونه ،ومن الأ�صول والفقه والتفا�سري ،وفنون الرد
على املخالفني ،وع�ل��م اخ�ت�لاف ال�ن��ا���س ،وع�ل��م النحو واللغة
والإع ��راب والف�صاحة ،وع�ل��م ال�ن�ج��وم) وك��ذل��ك م��ا ذك��ره ابن
ال�صغري  -م��ؤرخ الدولة الر�ستمية -يف كتابه (�أخبار الأئمة
الر�ستميني) عن رجل يدعى حممود بن بكر كان يدافع عن
الإبا�ضية »ي��ذب عن بي�ضتهم وي��داف��ع عن دينهم ،وي��رد على
الفرق يف مقاالتهم ،وي�ؤلف الكتب يف ال��رد على خمالفهم».
ومن �أبرز علماء هذا العهد:
-١عي�سى بن علقمة امل�صري� .أبرز �آرائه الكالمية� :أن �أ�سماء
اهلل خملوقة ،و�أن �صفاته حمدثة.
 -٢مهدي النفو�سي الويغوي .له كتاب بالرببرية للرد يف الرد
على الفرقة النفاثية وزعيمها.
 -٣اخلليفة حممد ب��ن �أف�ل��ح� .أب ��رز م�ؤلفاته  ( :ر��س��ال��ة �إىل
امل�سلمني يف الرد على من ال يقول بخلق القر�آن)
مرحلة الكتمان وعلم الكالم:
مت�ت��از ه ��ذه امل��رح�ل��ة ب��و��ض��وح ع�ل��م ال �ك�لام ور� �س��وخ��ه وت ��داول
احل��دي��ث فيه يف بع�ض الأح�ي��ان ب�ين اخلا�صة وع��ام��ة النا�س،
وظ�ه��ور املجال�س واحل�ل�ق��ات ال�ت��ي ي �ت��داول فيها� .إال �أن ��ه من
املثري �أن نعلم �أن �أبرز علمائه ك�أبي الربيع �سليمان بن يخلف
النفطي القاب�سي ك��ان �شديداً على من يقر�أ كتب املخالفني
خمافة الفتنة والفِرقة .ويعزو الكاتب �إحياء هذا العلم �إىل
�أمرين:
�� -١ش��أن داخ�ل��ي :االن�شقاقات الداخلية حيث انق�سموا فيما
بينهم �إىل :وهبية ونكارية وغريها.
� -٢ش�أن خارجي :االختالف املذهبي من حولهم من وا�صلية
و�صفرية و�شيعية وعبيدية واحل�شوية املالكية.
وكان �أئمة الإبا�ضية يدعون من قبل ال�سالطني للتناظر مع
خمالفيهم.
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