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تكامل العلوم التراثية األصلية مع العلوم المنقولة
علم الكالم وأصول الفقه أنموذجا
أم كلثوم الفارسية
نتناول يف مقالنا هذا ما كتبه الباحث يف الفقه و�أ�صوله -بالل �شيبوب -يف بحثه العميق مبجلة التفاهم واملعنون بـ«التكامل املعريف بني الفل�سفة وعلم
الرحالة (مفهوم ال ِعلَّة �أمنوذج ًا)»؛ فلقد ر�صدت ال�ساحة الفكرية من خالل ما م�ضى وعي ًا كبري ًا ب�أهمية
الكالم وعلم �أ�صول ال ِفقه من خالل املفاهيم ّ
احلثيث �إىل ت�أطريه علمي ًا م�شددين على �أن ح�صول التكامل بني ِعلْمني ف�صاعد ًا يجب �أن يكون
التكامل املعريف عند ُمفكري الإ�سالم ،جت ّلى يف �سعيهم
ِ
بناء على حاجات علمية ملحة ،ال على �سبيل الرتف �أو التزويق؛ ملا يف ذلك من ان�شغال بالف�ضول وت�ضييع للأ�صول ،وكفى بذلك ت�ضييع ًا لبنية العلم،
ً
و�سلب ًا لو�صف العلمية منه.
فالتكامل امل�ع��ريف � �ض��رورة ،وه��و �آي��ل يف معناه ال�ع��ام �إىل
تعاون العلوم واخلواطر على بيان �أمرٍ ما ،وهذه حقيقة
ينطق بها تاريخ العلم؛ ف ��إن كثرياً من العلوم ما كانت
لت�صل �إىل مراحل متقدّمة من ن�ضجها لوال تكاملها مع
غ�يره��ا .واجل��دي��ر بالذكر �أن الإم ��ام ال�غ��زايل م��ن �أوائ��ل
الذين �سعوا �إىل ت�أ�سي�س م�شروع تكامل العلوم الرتاثية
الأ�صلية مع العلوم املنقولة ما دامت ال تتعر�ض بالنق�ض
للأ�صول التداولية الإ�سالمية ،عائباً على فئة مناوئة
م��ن امل�ج�ت�م��ع الإ� �س�لام��ي رده ��ا ح�ق��ائ� َق يف �أ� �س ��رار ال��دي��ن
بكونها من كالم الأوائل ،ف�إن �صاحب التخ�ص�ص العلمي
ال��واح��د ال ي�ستطيع ال��وف��اء بجميع م�سائل علمه متى
ُ
وجدان عِ ْل ٍم م�ستقل بر�أ�سه،
اكتفى بعلم واحد؛ لأنه يع ّز
ال يتكامل مع علوم �أخرى .وك�أن ُي�ست�ضر يف العلوم فاق ًة
و َع� َوزاً .ويقول ابن حزم يف حق �صاحب التخ�ص�ص «و�إنه
�إن مل ي�ضف غ�يره من العلوم �إىل علمه ك��ان ناق�صاً ،ال
ُينتفع به».
فعلم ال �ك�لام �أح ��د �أب ��رز ال�ع�ل��وم الإ��س�لام�ي��ة ال ��ذي يهتم
مببحث العقائد الإ�سالمية و�إثبات �صحتها والدفاع عنها
بالأدلة العقلية والنقلية؛ �إذ ُي َع ُّد � -إىل جانب علم �أ�صول
الفقه  -انعكا�ساً ملنهج التفكري الإ��س�لام��ي ،وجتلياً من
جتلياته العقلية .فهو  -يف بع�ض م�سمياته -علم النظر
واال�ستدالل ،وقد �سمي بذلك لقيامه على القول بوجوب
النظر العقلي عند كثري من املُتكلمني ،وا�شتغاله ب�آليات
اال�ستدالل العقلية على امل�سائل الإميانية .وهو علم يعنى
مبعرفة اهلل تعاىل والإميان به ،ومعرفة ما يجب له وما
ي�ستحيل عليه وما يجوز ،و�سائر ما هو من �أركان الإميان
ال�ستة ويلحق بها ،وهو �أ�شرف العلوم و�أكرمها على اهلل
تعاىل ،لأن �شرف العلم يتبع �شرف املعلوم لكن ب�شرط
�أن ال ي�خ��رج ع��ن م��دل��ول ال �ك �ت��اب ،وال���س�ن��ة ال�صحيحة،
و�إجماع العدول ،وفهم العقول ال�سليمة يف حدود القواعد
ال�شرعية ،وق��واع��د اللغة العربية الأ�صيلة .ويقوم علم
ال�ك�لام على بحث ودرا� �س��ة م�سائل العقيدة الإ�سالمية

ب ��إي��راد الأدل ��ة وع��ر���ض احل�ج��ج ع�ل��ى �إث�ب��ات�ه��ا ،ومناق�شة
الأق��وال والآراء املخالفة لها ،و�إثبات بطالنها ،ودح�ض
ون �ق ��د ال �� �ش �ب �ه��ات ال �ت ��ي ت �ث ��ار ح ��ول �ه ��ا ،ودف �ع �ه ��ا ب��احل�ج��ة
وال�بره��ان .فمثال �إذا �أردن��ا �أن ن�ستدل على ثبوت وجود
خالق لهذا الكون ،وثبوت �أنه واحد ال �شريك له ،نرجع
�إىل ه��ذا ال�ع�ل��م ،وع��ن ط��ري�ق��ه ن�ت�ع��رف ع�ل��ى الأدل ��ة التي
ي��ورده��ا ال�ع�ل�م��اء يف ه ��ذا امل �ج��ال .وه �ن��اك ع ��دة تعريفات
لعلم الكالم ،تختلف يف ظاهرها يف املفهوم امل�أخوذ منها،
ولكنها يف حقيقتها ترجع �إىل حقيقة واحدة ،منها تعريف
الفارابي ب�أنه «ملكة يقتدر بها الإن�سان على ن�صرة الآراء
والأف�ع��ال املحمودة التي �صرح بها وا�ضع امللة ،وتزييف
كل ما خالفها بالأقاويل» .ويعرفه ع�ضد الدين الإيجي
يف املواقف بقوله« :علم يقتدر معه على �إثبات العقائد
الدينية ب�إيراد احلجج ودفع ال�شبه ،وامل��راد بالعقائد ما
يق�صد به نف�س االعتقاد دون العمل ،وبالدينية املن�سوبة
�إىل دين حممد ف�إن اخل�صم و�إن خط�أناه ال نخرجه من
علماء ال�ك�لام» .و�إذا ك��ان ك��ل م��ن ال�ف��اراب��ي والإي�ج��ي قد
جعل علم ال�ك�لام يقوم على ن�صرة العقيدة الإ�سالمية
دون متييز بني الفرق الإ�سالمية ،ف�إننا جند ابن خلدون
يف مقدّمته يح�صر التعريف يف ن�صرة االع�ت�ق��ادات على
مذهب ال�سلف و�أه��ل ال�سنة ويخرج باقي الفرق فيقول
يف تعريفه لعلم ال�ك�لام« :ه��و علم يت�ضمن احلجاج عن
العقائد الإمي��ان�ي��ة ب��الأدل��ة العقلية وال��رد على املبتدعة
املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب ال�سلف و�أهل ال�سنة،
و�سر ه��ذه العقائد الإميانية هو التوحيد» .وه��و يف هذا
ي��واف��ق م��ا ذه ��ب �إل �ي��ه ال �غ ��زايل يف امل�ن�ق��ذ م��ن ال���ض�لال.
وهناك تعريفات �أخرى للكالم حتدده مبو�ضوعه لتف�صل
بينه وب�ين ال�ع�ل��وم الأخ ��رى ال�ن��اظ��رة يف الإل�ه�ي��ات ،منها
تعريف ال�شريف اجلرجاين له بقوله« :علم يبحث فيه
عن ذات اهلل و�صفاته و�أح��وال املمكنات من املبد�أ واملعاد
على ق��ان��ون الإ� �س�ل�ام» .ويبقى تعريف ال�ف��اراب��ي الأك�ثر
�سعة و�شمو ًال حيث �أوكل للم�شتغلني بعلم الكالم الدفاع

ع��ن ال��دي��ن الإ��س�لام��ي بكامله :ت�صورا ومم��ار��س��ة ،علما
وع�م�لا �أو ع�ق�ي��دة و��ش��ري�ع��ة .وه��و الأم ��ر ال ��ذي غ��اب عن
جل التعريفات .ولكن هذا اجلمع للعقيدة وال�شريعة ال
يعني خلطا بني علمني متميزين و� ّإن��ا هو عقد لل�صلة
ب�ي�ن�ه�م��ا وه� ��ذا م ��ا ن �ق ��ر�ؤه ب��و� �ض��وح يف م ��ا ي �ل��ي م ��ن ق��ول
للفارابي« :وه��ذه ال�صناعة تنق�سم جزئني �أي�ضاً :جزء
يف الآراء وجزء يف الأفعال (وهي غري الفقه) لأن الفقيه
ي�أخذ الآراء والأفعال التي �ص ّرح بها وا�ضع امللة م�س ّلمة
ويجعلها �أ�صوال في�ستنبط منها الأ�شياء الالزمة عنها.
واملتكلم ين�صر الأ�شياء التي ي�ستعملها الفقيه �أ�صو ًال من
غري �أن ي�ستنبط منها �أ�شياء �أخ��رى .ف ��إذا اتفق على �أن
يكون لإن�سان م��ا ق��درة على الأم��ري��ن جميعاً فهو فقيه
متكلم .فتكون ن�صرته لها مب��ا ه��و متكلم ،وا�ستنباطه
منها مبا هو فقيه».
�إذن ،الفارابي مل يخلط بني العلمني ،و� ّإنا ربط ال�صلة
بينهما ،مع حدِّهما ،فعامل الكالم ينت�صر لعقيدة املتدين
وملمار�ساته العملية ،يف حني الفقيه ينطلق من العقائد
وم��ن املمار�سات التي ي�ضعها ال�شارع ك�أ�صول لي�ستنبط
منها الأح �ك��ام الفقهية ،وق��د ي�ك��ون ع��امل ال�ك�لام فقيها
لي�س لأن��ه ع��امل ك�لام ،و�إ ّ
من ��ا لأن��ه ا�ستنبط �أح�ك��ا ًم��ا من
الأ�صول ،وكذلك الفقيه قد يكون عامل كالم ،لي�س لكونه
فقيها و� ّإنا لأنه يدافع عن الدين عقيدة و�شريعة.
ذل��ك الف�صل وال��و��ص��ل ب�ين علم ال�ك�لام وال�ف�ق��ه ،وجعل
عامل الكالم يدافع عن الآراء والأفعال هو من الأ�سباب
التي ت�ضع تعريف الفارابي لعلم الكالم يف مقدمة كل
ال �ت �ع��ري �ف��ات ال �ت��ي �أُديل ب �ه��ا يف حت��دي��د م�ف�ه��وم��ه ن �ظ � ًرا
ل�شموليته للعلم والعمل ،وع��دم متذهبه ،فالدفاع عن
الدين يف مـفهوم الفارابي لعلم الكالم هو ن�صرة للدين
�ضد التحديات العقدية ب�صفة عامة بدون حتديد ملنطلق
م��ذه�ب��ي ب�ع�ي�ن��ه ،خ�لاف �اً جل��ل ب��اق��ي ال�ت�ع��ري�ف��ات .ون�ظ��رة
��س��ري�ع��ة �إىل �أه �م �ه��ا ع�ب�ر خم�ت�ل��ف الأزم� �ن ��ة ي�ث�ب��ت �سعة
و�شمولية تعريف الفارابي وبالتايل �أف�ضليته.
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