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تأريخ الكالم وتكليم التاريخ ..مقاربة معرفية
زينب الكلبانية
َ
ناق�ش الكاتب والباحث يف الفكر الإ�سالمي والفل�سفة احل�سان �شهيد مبقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -طبيعة الن�ش�أة التاريخية للعلوم الإ�سالمية وتفاعالتها مع مواقع الوجود
الإن�ساين� ،إىل ح�ضور البعد العقدي يف الكتابات العلمية ملفكري الإ�سالم؛ لذلك يكاد ينعدم وجود �أحد من العلماء جمردا عن ر�ؤية عقدية من الر�ؤى واالجتاهات املعروفة عرب
تاريخ علم الكالم ،وحتى الذين �سلكوا منهم طريقا جمانبا للبحث يف العلوم الأكرث ارتباطا بعلوم ال�شريعة كالفقه والأ�صول واملقا�صد ،ونحو ذلك ي�شملهم هذا احلكم ،كابن خلدون
مثال ،الذي ا�شتهر بالكتابة التاريخية والعمرانية.مما ُيوحي -كما يقول الكاتب -بعدم �إمكانية �إغراق البحث التاريخي يف جدليات حتقيق احلكايات واقتفاء الروايات ،يف غياب
�أنفا�س عقدية تف�سر كتابة الأحداث وتدوينها ،وقد تردد �أكرث من باحث يف حتديد االجتاه الكالمي البن خلدون.

كعمر فروخ يف كتابه «الفكر العربي �إىل �أي��ام ابن خلدون» .ت�أتي
ه��ذه الدرا�سة للنظر يف م��دى كالمية اب��ن خلدون وح��دود تالزم
االرت�ب��اط الكلي بتلك الت�صنيفات التقليدية ،وللبحث يف �أبعاد
ال�ت��داخ��ل العلمي ب�ين ع�ل��م ال �ك�لام وع�ل��م �أ� �ص��ول ال �ت��اري��خ ،ث��م يف
نطاقات اال�ست�صحاب العقدي يف درا�سات ابن خلدون.
ويقوم اختيار الأمنوذج اخللدوين يف عر�ض مباحث هذا املو�ضوع
على �أ�سا�س قوته يف التاريخ ،وهيمنته يف العلم ،وو�ضوحه يف املنهج؛
لأن احل�ضرمي مهد لكتابته التاريخية مبقدمة منهجية عليا يف
مقامها ،وب�ين �أ�س�سها ت�أ�صيال للمعرفة التاريخية ،كا�شفا فيها
منهجه وم��زواج��ا ب�ين التاريخ لعلم ال�ك�لام ،وا�ستح�ضار املعرفة
الكالمية وخلفيته العقدية يف تلك الكتابة؛ لذلك ف�إن العمل على
ك�شف �أ�س�س املو�ضوع و�أ�صوله لدى ابن خلدون �سيفتح لنا جماال
وا�سعا على طرق �أبواب مناذج عملية �أخرى ،من الدرجة نف�سها �أو
دونها� .أوال :تاريخ الكالم وتكليم التاريخ ،وهو ما �سرنكز عليه يف
مقالنا ه��ذا ،وثانيا :اال�ستدالل التاريخي على الكالم� ،أم��ا ثالثا
فتكليم التاريخ.
�أوال :ت�أريخ الكالم وتكليم التاريخ
احلديث عن التكامل املعريف بني علمي الكالم والتاريخ هو حماولة
رب��ط علم التاريخ بالكالم من حيث مبد�أي الإم��داد واال�ستمداد
بينهما .وذلك على ثالثة م�ستويات :الأول :حول ت�أريخ الكالم،
والثاين :حول اال�ستدالل التاريخي على الكالم ،والثالث :حول
تكليم التاريخ.
�أ -ت��أري��خ ال�ك�لام :املق�صود بت�أريخ ال�ك�لام ه��و عر�ض علم الكالم
على التاريخ ،وب�سط مداخله الأوىل ،بداية من تعريفه ون�ش�أته
ومدار�سه واجت��اه��ات��ه ،وفل�سفة ت�ط��وره ،وينق�سم ذل��ك �إىل ثالثة
عنا�صر:
 -1تاريخ الدر�س الكالمي:
ق��د ال ي���ص��ل م���س�ت��وى و� �ض��وح ال �ت��داخ��ل امل �ع��ريف ب�ين ع�ل��م ال�ك�لام
والتاريخ �إىل ذلك التقاطع واملنهجي الكبري ،الذي ح�صل بني علم
الكالم وباقي العلوم ال�شرعية املطلوبة بالق�صد الأ�صلي؛ كالفقه
والأ�صول واحلديث وغريها؛ وذلك لأ�سباب عدة منها� :أن البداية
املحت�شمة لعلم التاريخ وغري املن�ضبطة �-إىل �أن ا�ستوت �سفينتها
على �شاطئ الفكر اخللدوين خ�صو�صا مع كتابه «املقدمة»َّ � -أجلت
من بروز ذلك التداخل والتكامل املعريف.
ك�م��ا �أ َّن ع�ل��م ال�ك�لام ع�ل��م مق�صود وم�ط�ل��وب ،م��ن ح�ي��ث ارت�ب��اط��ه
املبا�شر مع التمثل التعبدي يف حياة الإن�سان ،عك�س �أ�صول التاريخ

الذي ال يحوز الدرجة نف�سها؛ لذلك ف�إن �أوجه التداخل ي�صعب
�إدراكها ور�سم معاملها .كذلك ف�إن املعرفة العقدية غالبا ما ت�سري
ب�ين ت�ضاعيف الكتابات العلمية وال�ت��اري�خ�ي��ة� ،إال م��ا ظهر منها
انت�صارا ملواقف عقدية� ،أو تف�سريا لظواهر اجتماعية وتاريخية.
وتبدو وثاقة العالقة بني علمي الكالم و�أ�صول التاريخ يف التف�سري
ال�ع�ق��دي ل ل��أح ��داث وال �ت �ط��ورات ال�ت��اري�خ�ي��ة امل���ش��روط��ة ب��ال��ر�ؤي��ة
والت�صور اخل�ل��دوين؛ حيث نلم�س ح�ضور البعد املذهبي يف علم
العقيدة بني ثنايا الكتابات اخللدونية؛ لأنه كما وقع الت�صنيف يف
علم �أ�صول الفقه مثال على اعتقاد امل�صنف؛ فال �شيء مينع وقوعه
ووروده بالأثر نف�سه على الكتابة التاريخية ،وهذا ما يظهر جليا
يف املقدمة �أي�ضا.
كما �أ َّن النب�ش التاريخي يف ق�ضايا علم الكالم �سيك�شف ال حمالة
عن بع�ض امل�سائل اخلا�ضعة لتطورها؛ كق�ضية الإمامة مثال ،التي
يطلعنا ابن خلدون كيف ارتبط تاريخها بهذا العلم؛ رغم �أنها مل
تكن ج��زءا م��ن ح�ين ن�ش�أته ،ي�ق��ول «:وق�صارى �أم��ر الإم��ام��ة �أنها
ق�ضية م�صلحية اجتماعية وال تلحق بالعقائد ،فلذلك �أحلقوها
مب�سائل هذا الفن و�سموا جمموعه علم الكالم.
 -2تطور الدر�س الكالمي:
ج ��رت ع� ��ادة اب ��ن خ �ل ��دون يف ت���ص�ن�ي�ف��ات��ه ل �ل �ع �ل��وم وال� �ت� ��أري ��خ لها
بالبحث يف ظ��روف ن�ش�أتها وتطور عمرانها العلمي ،وه��و ما قام
به بخ�صو�ص علم الكالم ،من حيث النظر يف منظور تطور هذا
العلم ،وال�ت�ح��والت التاريخية ال�ت��ي عرفتها م��دار��س��ه ،وال ميكن
للناظر يف ت��اري��خ علم ال�ك�لام معرفة �أوج ��ه ال�ت��داخ��ل والإ��ض��اف��ة
واللحاق ملباحث كانت �أو �أ�ضيفت �إىل ذلك العلم� ،إال �إذا كان مطلعا
متبحرا فيه.
لذلك؛ ك��ان ح�سن اط�لاع اب��ن خلدون على التاريخ وعلم الكالم
ون���ش��أت��ه الأث ��ر ال�ك�ب�ير يف ف�ق��ه �أ��س����س ال�ت�ف���س�ير ال�ت��اري�خ��ي لعلم
الكالم .يقول -وهو يتحدث عن ظهور علم الكالم وظروف ن�ش�أته
وتطوره« :و�إذا ت�أملت حال هذا الفن يف حدوثه ،وكيف تدرج كالم
النا�س فيه �صدرا بعد �صدر ،وكلهم يفر�ض العقائد ال�صحيحة،
وي���س�ت�ن�ه����ض احل �ج��ج والأدل� � ��ة؛ ع�ل�م��ت ح�ي�ن�ئ��ذ م��ا ق ��ررن ��اه ل��ك يف
مو�ضوع الفن و�أنه ال يعدوه«.
ث��م يتابع يف ر�صد تلك التحوالت بظهور �أب��ي احل�سن الأ�شعري
م�ؤ�س�س النظرية الأ�شعرية ،وا�صفا احليثيات التاريخية التي ظهر
فيها الإم��ام ،ومبينا الأ�س�س العلمية واملعرفية التي تقوم عليها
نظريته يف علم الكالم ،واجلوانب املعرفية املحيطة به ع�صره..

 -3فل�سفة تاريخ الدر�س الكالمي:
مل يكتف اب��ن خ�ل��دون بر�صد التطور التاريخي لعلم ال�ك�لام يف
ف�صله املقت�ضب واجلامع مل�سار هذا العلم ،و�إمن��ا نظر يف فل�سفة
تاريخه وامل�ت�غ�يرات املعرفية ال�ت��ي ح�صلت يف مبادئه وم�سائله،
متوقفا عند احل��دود العلمية ملبادئ الكالم ،والق�ضايا الدخيلة
عليه؛ م��ن حكمة وفل�سفة ،مم��ا �أدى �إىل لب�س طغى على �أفهام
النا�س الذين ين�شدون احلقيقة العقدية؛ من غري ا�ست�صحاب
الأن �ظ��ار العقلية املتكفلة يف ال�ب�ي��ان ،ي�ق��ول« :و��ص��ار علم الكالم
خمتلطا مب�سائل احلكمة ،وكتبه حم�شوة بها ك ��أن الغر�ض من
مو�ضوعها وم�سائلها واحد ،والتب�س ذلك على النا�س وهو �صواب؛
لأن م�سائل علم الكالم �إمنا هي عقائد متلقاه من ال�شريعة كما
نقلها ال�سلف؛ من غري رجوع فيها �إىل العقل وال تعويل عليه».
ال�صعب ت�سجيل غياب البعد الكالمي يف البحث
وختاما ..من َّ
ال �ت��اري �خ��ي م�ن��ه ع�ن��د اب ��ن خ �ل ��دون �أو ع�ن��د غ�ي�ره م ��ن ال�ع�ل�م��اء؛
ف�إنتاجات مفكري الإ�سالم كانت عادة مت�أثرة بالر�ؤية العقدية؛
ب��ل �إن�ه��ا كانت �أح��د ال��دواف��ع الأ�سا�سية يف الكتابة عندهم؛ لكن
الذي ينبغي ت�سجيله يف ختام هذه الدرا�سات امللحوظات الأ�سا�سية
الآتية:
�أوال� :أن ال�ن��زع��ة الكالمية ح��ا��ض��رة ب�ق��وة يف الكتابة التاريخية
اخللدونية؛ �إذ ي�صعب التجرد من اخللفية العقدية يف الكتابات
العلمية ،وقد مت ت�صريفها لدى ابن خلدون ب�شكل وا�ضح ودقيق
ين�سجم مع قناعاته وميوالته ،وهذا لي�س عيبا منهجيا؛ لأنه من
الطبيعي �أن يجري الت�صنيف على اعتقاد الكتاب وامل�صنفني.
ثانيا� :أن البن خلدون فل�سفة تاريخية خا�صة للدر�س الكالمي
ت� �ب ��د�أ م ��ن حت �ق �ي��ق ق �� �ض��اي��اه ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وف� ��ق ال ��ر�ؤي ��ة
التاريخية ،وتنتهي �إىل ر�صد املتغريات العلمية العار�ضة للمعرفة
الكالمية ،وامل� ؤ�ث��رات الداخلية واخلارجية التي وجهت الدر�س
الكالمي ،وه��ذه الق�ضايا كلها تبني مدى متكن احل�ضرمي من
املعرفة الكالمية ،وا�ستيعابه البني للفل�سفة واملقا�صد الغائية
التي قامت عليها.
�أخ �ي��را :ق��د ال جن��ان��ب ال �� �ص��واب �إذا م��ا ق�ل�ن��ا� :إن م�ن�ه��ج النظر
اخل �ل��دوين لفل�سفة ال�ع�ل��وم الإ��س�لام�ي��ة حت��دي��دا ميثل �أمن��وذج��ا
ب��دي�ع��ا مي�ك��ن ع ��دُّ ه �إر� �ش��ادي��ا «ب��رادي �غ �م��ا« يف ف�ق��ه ن�ظ��ري��ة املعرفة
الإ��س�لام�ي��ة ،يف عالقاتها مب�س�ألتي ات�صال وانف�صال العلوم �أو
بنظرتي الإمداد واال�ستمداد.
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