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وحدة املعرفة بني العلوم
هاجر ال�سعدية
ع َّرج بنا �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي ،الباحث وامل�ؤرخ حممود �إ�سماعيل يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم حتت عنوان» دار الإ�سالم بني الفقه والتاريخ واجليوبوليطيقا» �إىل ت�أكيد
حقيقة بدهية وهي «وحدة املعرفة» بني العلوم ،وي�ؤكد على �أهمية درا�سة وت�سليط ال�ضوء على ما يعرف الآن بـ«العلوم البينية» .يد ّلل الباحث على حقيقة وحدة املعرفة من كون
الفل�سفة منذ الع�صور القدمية �إىل بدايات الع�صر احلديث ،كانت حتوي كافة املعارف حتى نعتت ب�أنها (�أم العلوم) ثم خفت �صوت الفل�سفة  -ن�سب ًيا -بعد ذيوع ظاهرة التخ�ص�ص
العلمي ،ولكن جندها حال ًيا ا�ستعادت مكانتها من خالل ما �أ�سفر عن التخ�ص�ص العلمي الدقيق من ظاهرة العلوم البينية� ،أو العلوم امل�ساعدة ك�ضرورة منهجية ناجتة عن
ت�شابك احلقول املعرفية بحيث ي�ستحيل ح�صر معارف كل علم يف حقل واحد .على �سبيل املثال درا�سة مو�ضوع علم االجتماع قد يتداخل مع مو�ضوعات تدخل يف اخت�صا�ص علمي
الأنرثوبولوجيا والفلكلور .ودرا�سة التاريخ  -منهجيا -تقت�ضي الإفادة من مو�ضوعات علوم �أخرى كالآثار واالقت�صاد ال�سيا�سي واالجتماعي وغريها.
فنجد درا�سة حممود �إ�سماعيل ا�ستهدفت �إبراز حقيقة العالقة
اجلدلية بني حقول معرفية ثالثة وه��ي :الفقه ،والتاريخ،
واجليوبوليطيقا� .سواء على ال�صعيد املنهجي �أو على امل�ستوى
الإب�ستمي .وين ّوه الباحث �إىل نقطتني �أ�سا�سيتني هما:
�أو ًال� :إن ه ��ذه ال ��درا� �س ��ة م ��ا ه ��ي �إال حم����ض �إط�ل�ال ��ة ع��ام��ة
ت�ستعر�ض اخليوط الأولية التي تغني عن اال�ستطراد يف ذكر
التف�صيالت.
ثان ًيا :علم الفقه وثيق ال�صلة بعلمي التاريخ واجليوبوليطيقا
�إىل درج��ة جعلت امل��ؤرخ�ين الفقهاء يتفوقون على نظائرهم
من امل�ؤرخني املحدثني ،كما �أ َّن علم اجليوبوليطيقا ولد من
رحم علم الفقه الذي يعد �أهم �إجنازات الفكر الإ�سالمي.
ول �ق��د ب��ره��ن ال �ب��اح��ث ع�ل��ى ال �ع�لاق��ة اجل��دل �ي��ة ب�ين احل�ق��ول
املعرفية ال�ث�لاث��ة  -ال�ف�ق��ه،ال�ت��اري��خ ،اجليوبوليطيقا -وف ًقا
للآتي:
العالقة اجلدلية بني الفقه والتاريخ
لقد ارتبطت ن�ش�أة علم ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي بع�صر التدوين
وت�صنيف العلوم� ،إذ اقت�صرت قبل ذلك على مرويات �شفهية
تدور حول �سرية الر�سول ومغازيه والق�ص�ص العربي القدمي
وت��راث القبائل العربية يف اجلاهلية والإ�سالم وذل��ك بف�ضل
الإخ� �ب ��اري�ي�ن .وج� ��رى ج �م��ع امل � ��ادة ال �ت��اري �خ �ي��ة م ��ن م�ظ��ان�ه��ا
واعتمدها امل�ؤرخون الرواد مثل الطربي وامل�سعودي وغريهم
يف تدوين التاريخ وكتابته .وازدهر علم التاريخ ب�صورة �أكرب
م��ن خ�ل�ال ث�ل��ة م��ن امل ��ؤرخ�ي�ن ال�ث�ق��ات م��ن �أم �ث ��ال :م�سكويه
والبريوين وابن حيان الأندل�سي.
وم��ا يعنينا هنا هو �إث�ب��ات �أث��ر الفقه يف ازده��ار علم التاريخ،
لقد كان م�ؤرخو ع�صر االزده��ار من الفقهاء ،فنقلوا مناهج
الفقه يف التحقيق والنقد والقيا�س واال�ستنباط �إىل حقل
ال� �ت ��اري ��خ .ع �ل ��ى � �س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال:

يعزى �إىل امل�سعودي الف�ضل يف تقدمي ر�ؤية �شمولية للتاريخ
بحيث ت�ضمن مو�ضوعه درا�سة املا�ضي بكل جوانبه ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة .وي�ع��د
ال�ب�يروين �أول م��ن اكت�شف القوانني املو�ضوعية التي حتكم
حركة التاريخ يف �سريورتها و�صريورتها.
تعد الأمثلة �أعاله بالغة الداللة على حقيقة ت�أثري الفقه يف
تطوير علم التاريخ.
ت�أثري التاريخ يف الفقه
تعد ب�ضاعة امل ��ؤرخ بالغة الأهمية للفقيه .ف�إ�صدار الأحكام
ال�شرعية يف جمال املعامالت يواجهها ر�صد امل��ؤرخ للأو�ضاع
االقت�صادية والأح��وال االجتماعية .كما �أ َّن فقه النوازل كان
ي�ستلزم مثل هذه املعلومات لإيجاد حلول مل�شكالت م�ستجدة
مل يجر الت�شريع لها من قبل .ناهيك عن �أهمية التاريخ فيما
كتب عن طبقات الفقهاء والق�ضاة ،مبا ي�ؤكد حقيقة العالقة
اجلدلية بني الفقه والتاريخ.
وك��ان هناك فقه خا�ص بالعمران؛ كتخطيط امل��دن وحتديد
�أم��اك��ن ب�ن��اء امل�ن��ازل وع ��دد ط��واب�ق�ه��ا� ...إل ��خ .وم��ن امل��راف��ق ما
أ�سي�سا على معلومات تاريخية .ناهيك
جرى تعقيده فقهيا ،ت� ً
عن �أهمية التاريخ فيما كتب عن طبقات الفقهاء والق�ضاة،
مبا ي�ؤكد حقيقة العالقة اجلدلية بني التاريخ والفقه.
�صلة الفقه بعلم اجليوبوليطيقا
ث �م��ة ع�ل�اق ��ة ج��دل �ي��ة ب�ي�ن ال �ف �ق��ه واجل �غ ��راف �ي ��ا وب �ي�ن ال�ف�ق��ه
وال�سيا�سة .ف ��إذا ك��ان��ت اجل�غ��راف�ي��ا ت��وج��ه ال�ت��اري��خ فتن�سحب
عالقتها به على الفقه باملثل .انت�شار املذاهب الفقهية يتفاوت
م��ن �إق�ل�ي��م و�آخ ��ر ،ومل يكن ج��زاف��ا �أن ينت�شر فقه املعار�ضة
اخلارجية وال�شيعية يف �أط ��راف العامل الإ��س�لام��ي؛ بل حتت
ت��أث�ير اجلغرافيا ج��رى تطوير الفقه  -انفتاحا وج�م��ودا -
ح�سب طبيعة ال�ن���ش��اط االق�ت���ص��ادي والأح� ��وال االجتماعية
والأو�ضاع ال�سيا�سية .مثال ذلك �أن مذهب الإمام مالك الذي

�ضيق باب االجتهاد يف احلجاز ،فتحه على م�صراعيه يف بالد
املغرب والأندل�س .كذلك مل يكن جزافا �أن يتعاظم فقه �أبي
حنيفة يف الأقاليم التي راج فيها الن�شاط التجاري  -كبالد ما
وراء النهر� -أكرث من انت�شاره يف بالد العراق.
العالقة بني التاريخ واجليوبوليطيقا.
ثمة �صلة وثيقة بني التاريخ واجلغرافيا ،بحيث جمع بع�ضهم
بينهما و�أب ��دع ،كما هو احل��ال مع اليعقوبي �أول من كتب يف
جمال اجلغرافيا ال�سيا�سية والتاريخية .ويزهو امل�سعودي ب�أن
جل معلوماته عن التاريخ احل�ضاري ا�ستقاها �إب��ان رحالته
ريا و�أ�شد وثو ًقا،
اجلغرافية ،ف�صلة التاريخ بال�سيا�سة �أكرث ت�أث ً
و�صدق من قال ب��أن »:التاريخ هو �سيا�سة املا�ضي ،وال�سيا�سة
تاريخ احلا�ضر» .
خال�صة القول تعد وحدة املعرفة حقيقة بدهية .حيث ميكننا
ت�صنيف العلوم وفق تخ�ص�ص �أحادي م�ستقل ولكن حني درا�سة
وت�ت�ب��ع ال�ظ��واه��ر وامل���س��ائ��ل املتعلقة بتخ�ص�ص م��ا ي�ستوجب
اال�ستعانة مبفاهيم �أو منهجية �أو معلومات تت�صل بتخ�ص�ص
�آخر ،ال ميكننا فهم ظاهرة يف املجتمع دون تتبع الأثر النف�سي
علم النف�س -والأث��ر االقت�صادي  -علم االقت�صاد -والأث��رالديني  -درا�سة الأديان -والأثر االجتماعي  -علم االجتماع-
والأثر ال�صحي  -ال�صحة -والأثر ال�سيا�سي  -ال�سيا�سة -وهلم
جرا .هذا ما يعني �أن درا�سة ظاهرة يف جمال ما بحاجة �إىل
اال�ستعانة بفل�سفة ومنهج تخ�ص�ص �آخر ،واجلدير بالذكر �أ َّن
ظاهرة العلوم البينية ال تقت�صر على العلوم االجتماعية فيما
بينهاً � ،
أي�ضا يحدث بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية
 الأ�سا�سية -على ال�سواء� ،أي �أ َّن هناك عالقة ت�أثر وت�أثريوهذا ما يو�صلنا �إىل حقيقة وحدة املعرفة يف العلوم.
ع�ل��م ال�ف�ق��ه يبحث يف م��و��ض��وع ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،ف�ه��و م�ن��وط با�ستنباط
الأحكام ال�شرعية من مبادئ القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
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