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 لقاء د. طه مع اجلمعية املغربية للرتاث
 هـ1415ذي القعدة  15فاس 

 افتتاح د. البوشيخي:
 اللغة هذه مجعية يرأسها د. علي مفضل محودان، رئيس سابق لقسم –ترحيب 

مهها  -اجلمعية مكّونة أساًسا من اجلامعيني ختصصات عربية ودراسات إسالمية ،العربية
وهي تريد أن هتتم به اهتماًما يليق مبقامه، العناية به خمطوطًا املركزي: مسألة النص الرتاثي، 

قق، ويحوثق، وهو يحنشر، وهي عناية قد مت االبتداء فيها من  ويف طور اإلعداد للنشر، وهو ُيح
ئدة األساتذة املعتين احيث اإلجناز وحنن بصدد االنطالق فيها على شكل حماضرات شهرية لف

 ريفة أمنوذًجا.بتأطري مشاهري منهم حممد بنش
لقيام بعدة حماضرات اسنوات مت  3دراسة املصطلح الرتاثي، هذا تصور موجود منذ 

 -من حيث الرؤى–ومتت إقامة ندوة كان اهلدف منها هو تقومي اجلهود اليت بذلك حىت اآلن 
التكشيف، لتقومي اجلهود من مجيع الزوايا تكون حماورها متكفاًل هبا من لدن باحثني مغاربة 

صر فيها اجلهود اليت بحذلت يف العامل اإلسالمي، مث يتم  أوراقريهم يعّدون وغ يف املوضوع ُتح
إىل املرحلة الثالثة أي إنشاء جمموعات حبيث تبتدئ من حيث ينبغي البحث انطالقًا  لاالنتقا

ر عادة الرتتيب إحالة الكلمة للدكتور طه جابإ -من التصور الذي مت ُتديده يف املرحلة الثانية
 والتساؤل عن أوجه التعاون املمكنة.

 د. طه جابر العلواني:
فيما يتعلق باملعهد واهتمامه بقضية الرتاث فمنذ  أشكر األخوة هلذه الدعوة الكرمية.

اللقاء التأسيس للمعهد وموضوع الرتاث يشكل بؤرة من بؤر االهتمام الشديدة يف تشعبها 
ث. فقد اى من تعدد يف املواقف حول الرت طار ما ال خيفإويف إدراك صعوبتها خاصة يف 

 توزعت املواقف جتاهه إىل ثالثة مواقف:
موقف رافض يدعو إىل القطيعة معه حبجة أنه غري نافع. منهم من  -

 خيرج الكتاب والسنة ومنهم من ال خيرجهما.
موقف التبيّن املطلق، وهو موقف فيه مواقف عديدة وال خيفى أنه  -

 موقف ذو عالقة باهلوية.
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قف انتقاء عشوائي ينتقي من الرتاث فتارة ابن رشد وتارة الغزايل مو  -
وهكذا. وهو انتقاء حبسب حاجة أصحابه وما يعزز موقفهم. وهذا موقف يعطي 

 ن هؤالء هلم انتماء وإن كان باهًتا إىل أمة.أانطباًعا ب

يف إطار اهتمام املعهد بإعادة بناء نسق ثقايف شامل متماسك هلذه األمة، بدأ 
هتمام بإعادة النظر يف الرتاث مبقاييس النظر يف الكتاب والسّنة ومقاييس النظر يف  اال

كلّيات اإلسالم ومقاصده. غري أنه لوحظ أن أي حماولة إلحياء الشكل العام بدون 
حمددات منهجية ودون مقاصد حمددة إمنا هو ضرب من الضياع يف حبر قد ال ينتهي أو 

ن الوصول إىل ما ينتقي ليس سهاًل فذلك يقتضي بدوره يعود بطائلة على األمة. كما أ
منهًجا. وقد جرى التعارف بيننا على ضرورة القراءة املعرفية هلذا الرتاث وحنن نفهمها 

 على أهنا االنطالق من الكتاب والسنة والنظر من خالهلا إىل الرتاث.
فرتات وقد طرحت  أمر ثاٍن يف دائرة القراءة املعرفية وهو ضرورة تقسيم تارخينا إىل

 اجتاهات يف التقسيم:
 حبسب القرون. -
 حبسب الدول. -
 حبسب الفرتات احلضارية. -

ولكننا يف سائر األحوال مطالبون بالوصول إىل النموذج املعريف الكامن وراء إنتاج 
 15الرتاث يف مرحلة معينة. مثاًل: إذا أردنا رصد الرازي سوف حنلل أفكاره ونعّدها يف 

 لرازي سوف نقطع يف ذلك أعمارنا.اية. لو أنين أسست مجعية إلحياء تراث فكرة رمز 
وبالتايل فال بد لنا مما أمسيناه قراءة معرفية، وإال فلن نستطيع اإلملام هبذا الرتاث. 

يف حاجة إىل ُتديد فرتات  أنناإضافة إىل  أساسيهنا أمر  فاحملددات املنهجية من
رتات اليت توّقف فيها االجتهاد. وهلذا جند علوًما االنقطاع يف هذا الرتاث، وهي الف

نشأت يف فرتة مث تبلورت مث جاءت فرتة االنقطاع. مثاًل علم أصول الفقه: بدأ برسالة 
 أردناللشافعي. وهذا ال يعين غيب كتب متفردة من بني هذه الكتب ولكنها قليلة. إذا 

 هذا يعين:إًذا بلورة هذا وُتويله إىل منهج للتعامل مع تراثنا ف
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بلورة كيف نصدق القرآن والسّنة، وإعطائهما القدرة على اسرتجاع  .1
 الرتاث يف ضوئهما واألخذ والرد حبسب ذلك.

كيف نقسم فرتات اإلنتاج؟ هل حبسب ُتديد مرحلة التدوين.  .2
باختصار: ُتديد ما هي نقطة بداية اإلنتاج. وافرتض أننا قلنا أن نقطة البداية هي 

االجتهاد مث التقليد، مث الفردية يف  ا هي الفرتة الالحقة؟ هلبداية التدوين فم
ابن رشد( أم ماذا؟ فهذا يدل على كوننا حمتاجني  -ابن خلدون -االجتهاد )الشاطيب

أن نعثر على شذرات  نؤل. وهذا ال ينفي أننا ميكالنقاش كثري لإلجابة عن هذا التس
اء إنتاج العقل املغريب يف هذه يف الطريق كمقدمة ابن خلدون. اليت كانت كامنة ور 

االستقالل، التعليم، احلداثة، األصالة. وهذه بدون شك مؤشرات تكشيفية  -الفرتة
 لكل ما أنتج يف هذه الفرتة.

قق فهذا يعين أننا  3ليت تقول أن مثة اوإذا صحت املقوالت  ماليني خمطوطة مل ُتح
قبل أن يوصل إىل اهلدف. مث من الباحثني  أعمارلو وجدنا كل املثقفني لتحقيقها لفنت 

 عصره؟ أهلعنا وهو مل ينفع ف؟ فلماذا يحتصور أنه سيناإلنتاج قال بسالمة هذا
هلذا فإن قراءتنا هلذا الرتاث جيب أن تتم بوسيلة من الوسائل لتحديد ما نريد 

ال نحستهلك.  أنبالضبط الستعرض مقوالت قصد القيام بالتصفية أمر ضروري إن أردنا 
فكرة القراءة املعرفية هلذا الرتاث اليت تعين التصديق على هذا الرتاث من  بدأت من هنا

 خالل الكتاب والسنة.
حنن نعرف أنه يف عصور معينة كان الرتاث منحصًرا يف العلوم الشرعية. ونعرف 
أيًضا أن هناك عادة من عادات كبار علمائنا حني تريد أن تفحص إنتاج بعضهم جتد أن 

كتاب وما صحت   250الرازي مثاًل: ينسب إليه  -سيطرة على هذا العاملمثة مقوالت م
صفحة  120منذ والدته مؤلف، وإذا حسبنا عمره جند أن عليه أن يكتب  93نسبته 

 ملستحيل.ايف اليوم، وهذا ضرب 
علماء إظهار القدرة مما كان يدفعهم إىل تكرار هذا وإنه قد كان من أهداف ال

أنفسهم يف كثري من األحيان. فأحيانًا ميلي الكتاب إمالًء فيكتبه الطالب ويحعرض عليه. 
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"طويل" فيختصر. مث يقول: قال بعض  يصحح ويضيف، فيقول: قال بعض احملبنيو 
 فيشرح، وهكذا. "غامض"احملبني 

ثنا فال بد من بلورة مناهج الكشف عنه. إذا رمنا البناء على الصاحل من ترا
معرفة تراثنا وبلورة منهج لقراءته والتصديق عليه بالقرآن  أفقضروري إذا بذل اجلهد يف 

لتواصل اوالسّنة )احملّددات املنهجّية( ملعرفة النافع وغري النافع. مث هناك ُتديد فرتات 
عند هذه  انب التقين الوسيلي.واالنقطاع وهذه أمور كلها ُتتاج إىل جهد، فضاًل عن اجل

النقطة حناول أن ندور. وقد بذلنا يف هذا الصدد عدة جهود، وعقدنا عدة ندوات مع 
متخصصني، غري أننا الزلنا نشعر بضبابية يف مناهج التعامل مع الرتاث. حنن يف هذه 

مع الرتاث  املنهج األمثل للتعامل ةجلمعية لبلور االدائرة، ما هي أوجه التعاون بني املعهد و 
 نبين عليه مستقبلنا؟ أنليكون جزًءا من نسقنا الثقايف املعاصر الذي ينبغي 

 د. الشاهد:
 فتح باب املناقشة:

أريد أن أُتاور حول األصل: املنهج. ال بد واهلل  وأنافقد ختم د. طه بسؤال، 
 أعلم من قسمة الرتاث إىل:

لسنة البيان إذا قسم إهلي: املتواتر من الكتاب وهو معّد للدراسة، ا .1
ضابط  عرض السّنة على الكتاب فنحن نثري اقتصرنا على الصحيح مع استحضار 

 أن هذا النص أيًضا إىل حد ما معد للدراسة.
اجلهود اليت قامت على النصني استنباطًا أو بلورة ملناهج خلدمتها إىل  .2

 غري ذلك من أوجه التعاطي مع الكتاب والسنة من لدن املسلمني.

هذين القسمني يقتضي منهًجا خاًصا به يف التعامل. إًذا فاجملهود  نمكل قسم 
لذي يبذل يف االجتاه األول هو جمهود فهم. فهم املكونات اللفظية أواًل مث ما سواها، ا

خر: دراسة الدال فاملدلول يف إطار املفهوم النسقي الشامل الذي ننتهي إليه وال آبتعبري 
دراسة نص السّنة. إًذا اجلهد األساسي هو معرفة هذا اجلزء نبتدئ منه، مث ينبين على هذا 

 الذي به نصدق على ما سواه. مث دراسة عطاء املسلمني.
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وأول ما ينبغي فعله يف هذا الصنف هو توثيقه. فمنهجًيا قبل أن نقول أي كلمة 
 عن شيء فال بد من إثباته من جهتني:

 نسبته إىل منتجه. .1
 توثيق املنت. .2

نسّميه اآلن  أنف ، مما يغرّي صورة النص، وهذا ما ميكن املصحّ فهناك املبتور و 
اإلعداد العلمي للنص، وهذا هو التوثيق ومقتضى القول بالتوثيق الوجود. فما فقد رمحه 
اهلل. وما هو موجود صنفان: منشور وغري منشور. وهذا الثاين ماليني. وحول التساؤل 

 جل هذه النقطة.عن مىت تصل األمة إىل اإلحاطة بكل هذا فنؤ 
وتتحرك بفهم معني  إىل موقع الشهادة على الناس،حالة األمة أهنا ُتاول األوبة 

فسوف  جل التحقق هبذا املقصد. فمن البداية إذا قمنا بالقراءة املعرفيةيف الواقع من أ
أغلب من يتعامل مع النصوص غري مؤهلني لفهمها من  أنتكون انتقائية، وثابت لدينا 

 األسئلة حوله. قل إثارةعلى األ أولتقوميه )أي الرتاث(  ةآللحيث علوم ا
نه من الضرورات التارخيية املنهجية وجوب خروج النص وإال ألعلنا نأيت على 

لرتاث صحيحة اسنكون غيبيني يف تعاملنا مع النص. وحىت تكون الصورة املكّونة حول 
ق يقتضي إظهار املوجود. فاالنتقاء لذا فاجلهد أواًل ينبغي أن ينصرف إىل التوثيق. والتوثي

مر؟ أنا أزعم أن عملية تأيت بعد الوجود. هل املسلمون فعاًل يشق عليهم اإلتيان هبذا األ
هذا ممكن إذا حصل توجيه. فنحن مضطرون إىل العودة إىل النص يف التطور واالنتقاء 

 ق مبا مضى ذكره.ينبغي أن تحسب متأخرةوالتقومي، وال نستطيع جتاوزه. والتصديق عملية 
 د. طه جابر:

 على البدء ببلورة منهج للتعامل مع الرتاث. ملاذا؟ ألنه عندي جتربة التأكيدأوّد 
متواضعة كأستاذ ألصول الفقه أشرفت على ُتقيق كثري من كتب أصول الفقه يف كل من 

زعم أنه أمن كتب األصول وأنا  200جامعة اإلمام سعود وغريها، فقد حّققت حوايل 
ُيدث تقدم يف الفكر األصويل وال قيد أمنلة رغم ُتقيق كل هذه الكتب. ومل أشعر  مل

 400بإضافة نوعية يف هذا الفن، البحر احمليط للزركشي اضطر حمققوه لإلتيان حبوايل 
خمطوط ذحكرت فيه لتحقيقه ولكن مع ذلك مل تكن النتيجة شيًئا كثريًا، لغياب املنهج. 
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عبد اخلالق حني عرضت عليه مواضيع تأليفي رفضها ووجهين الشيخ عبد الغين  أناذكر 
سنوات أنا استفدت ولكن احملصول  8لتحقيق احملصول يف أصول الفقه وقد أخذ مين 

 موجود يف "اآلمد" و"املستصفئ" و"املعتمد". فلو غاب احملصول ملا فقد املسلمون شيًئا.
 نهج.ملمن هنا تتبع ضرورة البدء با

ى ُتقيقها من عدمه، رتب من املخطوطات وترى جدو البدء بفرق حبث تق
قرتابات مقاالت تعريفّية هبذه املخطوطات. فالعقبة الرئيسية هي كيف وتصري هذه اال

امل مع النص الرتاثي، وأقرتح أن يضمن ما راج يف جلستنا هذه عنضع منهاًجا دقيًقا للت
عد تداوهلا واستقرار اآلراء يف ورقة عمل تقدم يف سبيل بلورة منهج للتعامل مع الرتاث ب

قاش مفتوحة لنخرج نيومني، حلقة  أوعلى صالحيتها لتكون حمور حلقة نقاش ليوم 
 لورقة؟اد منهجي يف جمال التعامل مع الرتاث فمىت شمبر 

 د. الغزيوي:
 الوعد بإعداد الورقة وبعثها للدكتور طه.

 د. إدريس الفاسي:
 على الورقة. الندوة املرتقبة تصبح هي الندوة املبنية

 د. أزوغ:
الدراسات اإلسالمية األوىل قامت على أساس إسالمي صرف،  أنأود تبيان 

عدامها ينبغي متحيصه وهنا  فاألصالن مها اللذان يصلحان ألن يكون قاعدة للبناء، وما
أضيف أننا حني نضع منهجية من املنهجيات ال بد أن نكون عملّيني فقراءة املخطوطة 

لندوات وقد تؤثر يف منهج التعامل معه مما يقتضي وجوب وضع قواعد جهد تتلبس به ا
 للتعامل مع النص.

 املكلفون بالورقة: د. حجيج، د. أزوغ، د. عبادي.
 واحلمد هلل.


