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ABSTRACT:
It is not easy for anyone to inquire that Ibn Khaldun wrote in his writings a
deliberate pursuit of a subject, which he dealt with in the structure of
comprehension of the scope of a inclusive assignment. Ibn Khaldun deals
with a method in his approaches that analyzed some of the total
imaginations that combine parts to create a real overview. The cultural
and universal perceptions of Ibn Khaldun do not have to be corrected by
writing a chapter in history and another chapter in politics, and third in
religion etc... But it was suggested that in Ibn Khaldun's vision, all that
comes into being with one model of knowledge comes to mind, beginning
with pure thought to reach the plate. The intensive mechanism of
expertise relates to history, sociology, politics and religion.Considering
that, it has been sought to stand up to Ibn Khaldun's religious writing.
However, in the case of his methodology, we are far from being
conventional, so in particular we offer a special understanding that shouts
from the reading that takes great care of his (Muqaddimah)
Prolegomena, and in its methodological connotation, this paper partly has
intended to address. And we have nothing but the text to evaluate his
narrative to the origin of the religious perception that testifies Ibn
Khaldun.
KEYWORDS: Ibn Khaldun, Muqaddimah, Philosopy, Rationalization,
Doctrine, Methodoligical.
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متهةد

ال يتيسر أبداً ألحد إذا يستفسر إن ابن خلدون قام يف كتاابته ابملطاردة إىل موضوع من
 ذلك أن ابن خلدون،املواضيع متعمدا واليت عاجلها يف هيكل بصرية مدى اضطالع شامل

. جامعة جواهر الل هنرو – نيودهلي – اهلند، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، األستاذ املساعد
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إمنا يتعامل أبسلوب يف مقارابته حتللت إىل مثل من التخيالت الكلية اليت تتجمع األجزاء
بعضها إىل بعض بغية إبتكار حقيقي ذي نظرة عامة .وحسب ذلك فالتصورات الثقافية
واملدنية ما يباشرها ابن خلدون ال تكون لتصلح بكتابتها فصالً يف التاريخ وفصآل آخر يف
السياسة ،واثلثاً يف الدين ...وإمنا أوحي يف تصور ابن خلدون أن أييت كل ما خيتل يف
نفسه بنموذج واحد معريف ،يستهل ابلتفكري اخلال ليصل إىل الصفيحة اآللية احلثيثة
للخربات تتعلق ابلتاريخ وعلم االجتماع والسياسة والدين.
يف األخذ بعني االعتبار وشاهداً على العصر ،هذه هي اخلصوصية اليت أردان الوقوف
عندها يف تناولنا للكتابة الدينية عند ابن خلدون ،غري أننا ويف شأن الرجل ومنهجيته كنا
بعيداً عن املتعارف عليه ،لذلك على وجه اخلصوص نقدم فهماً خاصاً ،يرتزز عن القراءة

تعتين بعناية غزيرة ملقدمته ،ويف داللة منهجه وكتاابته اليت أراد هلا تكون هذه الورقة طرفاً يف
معاجلتها .وليس أمامنا إال الن نقارن حبكايته ألصل إىل الوجه الديين يف الطرح قام به
ابن خلدون للشهادة.
إحصاء على املقدمة
إن املتصفح لكتب التاريخ العريب اليت مت تصنيفها قبل ابن خلدون ،يلحظ ظاهرة ال ختطئها
العني أبداً ...فكل مصنف إمنا يقوم ببدءه من البداية األوىل ،مث يتدرج من بدء اخلليقة إىل
أايم الناس زمن التحرير ،وكأن الكتابة التارخيية إمنا هي من قبيل اكتساب القائم يف الذاكرة
من أخبار وقص ورواايت ،سواء أتسست أخبارها على مصادر يقينية مربهنة ،أو كانت
جمرد أساطري تتدفأ هبا الذاكرة القومية يف جمالس السمر واحلكاايت.
غري أن هذه املالحظة ال ميكن هلا أن تنتق من قيمة املروايت ونصوصها ،أو
تشكك يف مصادرها ،ألهنا استندت يف كثري من رواايهتا إىل أحاديث صحيحة 1...ولكن
الشك يقع على األخبار اليت اقتبسها املؤرخون من مصادر شفاهية تقوم مادهتا على الرواية
 .1فؤاد عبد املنعم أمحد" :ابن خلدون ورسالته للقضاة مزيل املالم عن حكام األانم" ،ط .دار الوطن،
الرايض4141 ،هـ ص.56 .
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وحسب .كما عمد املؤرخون كذلك إىل نظام السنوات ،يروون لكل سنة حوادثها الكربى
اليت أثرت يف واقع الناس ،وحولت وجهة األحداث من طرف إىل آخر.
مل تضغط غزارة املادة التارخيية وتشابك رواايهتا املؤرخ ليقف منها موقف املتفح اجلاد،
ومل ميهله طول الكتاب وضخامته ليقف منه موقف الناقد 2.ورمبا استلذ املؤرخ توارد األخبار
وتتاليها فاستقر لتأرجحها وغرابتها ،دخل يف نفسه فرص االسرتداد هلا ومراجعتها.
ومن مث كانت كتب التاريخ قبل ابن خلدون وبعده خليطاً عجيباً من األخبار والرواايت،
يفرض علينا سؤاله املنهجي:
ـ هل قصد املؤرخون السابقون هذه الطريقة يف اجلمع لتحصيل املادة فقط؟
ـ هل تركوا لألجيال التالية مهمة التخلي عن النقد والتمحي ؟

ـ هل أدركوا أبن الذاكرة القومية لن تستطيع االحتفاظ هبذا الكم اهلائل من املروايت،
فبادروا إىل تدوينها فيما يشبه املوسوعات اإلخبارية اليت نسميها كتب اتريخ؟
إننا إذا قمنا ابإلذعان يف جدارة هذا العرض ،وأتكدان من قيمته العلمية ،لزم علينا أن
نبادر إىل الدرس والتمحي لكل أتليف من هذه التأليفات ،فنستخرج منه الطرق واألمثال
اليت توثق ابجتماع الناس وتداول املمالك واحلكومات .وخري مثال لنا يف هذه العملية ما
تبىن ابن خلدون يف مقدمته.
مل يعمد ابن خلدون البدء مبا ذخر املؤرخون قبله ،فيعتمد مؤلفا من املؤلفات اليت كانت
رائجة ابملادة اخلربية ،وإمنا شعر أبن جيري عليه إعادة الصياغة من جديد ،وفق منظور ال
يبتعد كثرياً عما هو يتواجد قبله ،ولكن ليقع التغيري على طريقة عرض املادة ذاهتا ،وجتاوز
3
التوايل السنوي ،للخلوص إىل الظاهرة من ابتداءها إىل انتهاءها ،كتتبع اتريخ دولة بعينها.
هذا التجديد الذي كان قد طرق قبله ،وجد يف املقدمة فسحة التنظري اليت تتجاوز الظاهرة
 .2نفس املصدر :ص.56 .
 .3عثمان موايف" :ابن خلدون :انقد التاريخ واألدب" مؤسسة الثقافة اجلامعية ،بريوت ،4716 ،ص.
.15
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للخلوص إىل القوانني املتحكمة فيها .بيد أن هذه القوانني مل تسجل يف املقدمة على حنو
متحاكم ،وإمنا ُسجلت وفق رؤية يف غاية الدقة والوضوح ،فقد" :خص ما يقرب من
نصفها األول لبحوث العامل املادي لإلنسان من حضارة واجتماع ،والنصف الثاين لشؤونه
املعنوية .وبذلك كان وفياً للفكر اإلسالمي وعنايته املتوازنة ابإلنسان :دمسه وروحه ،دنياه
4
وآخرته ،عيشه وفكره ،ضروراته األوىل مث كمالياته اليت ال حتد".
لقد انطلقت الرؤية املعرفية اليت كتبت املقدمة من إدراك نوعي للتصور اإلسالمي لإلنسان
الذي يؤطره الدين يف سريه حنو حتقيق احلضارة ومتكني العمران .ذلك االصطالح األثري ند
ابن خلدون ،والذي جعل منه ِّ
مقوماً فكرايً تنتهي إليه حركة احلياة يف سريها حنو اآلخرة.
وابن خلدون إذ يقر هبذه احلركة الكونية لإلنسان ،فإنه" :صريح يف هذه النقطة ،ألنه يعترب
اآلخر هدفاً حلياة اإلنسان املسلم ،ويعترب الدنيا مطية يصل هبا إىل هذا اهلدف .ولكن
5
يعترب أيضاً أن (من فقد املطية فقد الوصول)".
إن تالزم املطية واهلدف يف رؤية واحدة جيعل الدين مندرجاً يف احلياة اندراجاً كلياً يصعب
الفصل بينهما .بل إن عملية الفصل ذاهتا متعذرة لعدم وجود فارق بني الدين واحلياة يف
نظر ابن خلدون .فإذا حتدث عن احلياة ومعاشها وعمراهنا وحوادثها ،فإنه يتحدث عن
الدين وشرائعه وأخالقه 6.إهنا النظرة الشمولية اليت كتبت املقدمة مبنطق واحد ،يسري على
كل قانون استخلصه من األحداث اليت عاينها ،والتجارب اليت خربها.
مفهوم اإلنسان

يفرض علينا هذا الضرب من الفهم ضرورة إدراك مفهوم اإلنسان عند ابن خلدون ،ألننا
سندرك سريعاً أننا لسنا أمام إنسان الفلسفة املتصور يف األذهان ،البعيد عن التحقق الفعلي

 . 4عبد هللا شريط" :الفكر األخالقي عند ابن خلدون" ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط .2:اجلزائر،
ص .167
 .5ابن خلدون :التاريخ واملنه ومغالط املؤرخني" ،دار الفكر بريوت  ،2004ص407 .
 .6عبد العزيز كامل" :الدين واحلياة" ،دار ومطابع الشعب ،القاهرة ،4755 ،ص.442 .
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يف احلياة .بل إننا مع ابن خلدون نعاين اإلنسان الصانع ملصريه ،الباين حلضارته ،الفاعل يف
حياته قصد الوصول إىل آخرته .ودراسة هذا الكائن يف نشأته وقبيلته وعصبيته .يف أشواقه
وعبادته ،فعل سيتسع حتماً إىل كافة جماالت احلياة ،يلوهنا بلونه اخلاص ،ويوجهها وجهته
اخلاصة.
إن العباد ،ال ينفصل البتة عن احلياة ،بل حىت احلركات اليت ال شأن هلا ابلعباد ،تتلبس ثوبه
قصد التمويه وابتغاء الغلبة والتأثري .وقد ساق ابن خلدون أمثلة كثرية يف املقدمة للتدليل
على هذا الوجه من احلقيقة اإلنسانية .ألن التاريخ الذي يروي قصة هذا الكائن يتمظهر
يف وجهني :وجه ظاهرة األحداث واألخبار ،ووجه ابطنه يكشف عن العلل واألسباب اليت
7
حترك الظاهر وتدفع به إىل العيان.
وحني يتحدث ابن خلدون عن وظيفة الدين يف الرتقي ابإلنسان إىل مصاف عليا ،ال جيعل
مهمة الدين حمصورة يف" :هداية اإلنسان إىل العمل من أجل احلصول على نعيم اآلخرة،
فهذا النعيم ليس مقصوداً لذاته ،وإمنا هو جمرد جزاء جراء ملا تفعله يف هذه الدنيا .إن مهمة
الدين احلقيقية هي هداية اإلنسان إىل استكمال إنسانيته العقلية ابلسيطرة على حيوانيته

الغريزية" .8ومن مث يكون كشف األسباب هاد إىل جتلية ذلك النق يف اإلنسان وفضحه
أمام نفسه .بل إن كثرياً من الدارسني أساء فهم تركيز ابن خلدون على بداوة اإلنسان
العريب ،وعلى عدم جتانسه مع احلاضرة لعدم فهمه للرؤية الشمولية اليت تؤطر فهم ابن
خلدون لالجتماع يف كليته.
إن ابن خلدون ينطلق من السلوك الفردي اخلاص إىل السلوك اجلماعي ،وحني يتحدث
عن الفرد مطلقاً ،فإمنا يقدم لنا الصورة اليت تكون عليها اجلماعة اليت ينتمي إليها .وحديثه
 .7شفيق اجلبوري" :علم اجتماع املعرفة عند ابن خلدون :دراسة نظرية حتليلية" ،مكتبة املنهل ،القاهرة،
 ،2042ص.415 .
 .8دمحم اخلضر حسني" :حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته االجتماعية" ،مكتبة الكتب ،2042
ص.25 .
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عن الغرائز الفردية ِّ
يبسط لنا هذا الوعي ،حني يرى أن الدين مل" :يذم الغضب وهو يقصد
فقد االنتصار إىل احلق وبطل اجلهاد.
نزعه من اإلنسان ،فإنه إن زالت منه قوة الغضب َ

وكذا ذم الشهوات أيضاً ،ليس املراد إبطاهلا ابلكلية ،فإن من بطلت شهوته كان نقصاً يف
حقه ،وإمنا املراد تصريفها فيما أبيح له ابشتماله على املصاحل ليكون اإلنسان عبداً متصرفاً
طوع األوامر اإلهلية .وكذا العصبية اليت ذمها الشاعر وقال :لن تنفعكم أوالدكم ،أي حيث
تكون العصبية على الباطل كما يف اجلاهلية ،فأما إذا كانت يف احلق فأمر مطلوب ،وإال
9

بطلت الشرائع نفسها".
إن اإلنسان الذي أرادته الفلسفة فكرة وتصوراً مثالياً ،يتعاىل عن غرائزه ويثور ضدها ساعياً
إىل حموها ،معترباً إايها من الرذائل اليت حتط من قيمته وتزري بشأنه .أو األخرى اليت مل جتد

فيه سوى احليوان الذي جيتهد بياض هناره وسواد ليله يف إشباع الغرائز إىل حدود التخمة
والتلف .إنسان شقي من انحييت اإلشباع واحلرمان 10.غري أن إنسان ابن خلدون إنسان ال
يسعى تدينه أبداً إىل الزج به يف سجن احلرمان وال التطويح به يف متاهات اإلشباع الفاسد،
وإمنا االعرتاف ابلغريزة والتأكيد على قيمتها إن هي ُسددت إىل الوجه اليت ُجبلت عليها
فيما حدده الشرع وأابحه.
والفهم الذي يقدمه ابن خلدون هلذه املسألة الدقيقة فهم جديد ال نصادفه عند الفقهاء
والعلماء من أبناء عصره ،وكأننا مع ابن خلدون نقف يف هناية جولة من جوالت احلضارة

اإلسالمية ،تستلزم جتديد الرؤية للمسائل اليت علق هبا كثري من التهويل أو االستخفاف،
شأن الغرائز عند املتصوفة والزهاد والنساك .أو ما خِّ
اختذ ظاهرايً شارة على الزهد والورع.
غري أننا ال خنل إىل احلقيقة بشكل منهجي إال إذا وقفنا على معىن "الشاهد" الذي
يراقب العصر مطالً على البداايت األوىل للمسرية اإلسالمية .ومن مشاهداته ميكن لنا تبني
 .9ابن خلدون .املقدمة :ص .202 :دار القلم .ط .4751 .6بريوت.
 .10عبد الرزاق مكي" :الفكر الفلسفي عند ابن خلدون" ،مطابع روايل ،بريوت ،4710 ،ص.
.457
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حقيقة رؤيته لإلنسان والدين والعمران.
العصر ومظابر االحنطاط.
يسجل عبد القادر جغلول يف حبثه يف "اإلشكاليات التارخيية يف علم االجتماع السياسي
عند ابن خلدون" مسألة غاية يف الداللة على طبيعة العصر الذي وجد فيه ابن خلدون،
وعلى التحوالت اليت تعصف بذلك العصر شرقاً وغرابً ،قائالً" :وعند هذه النقطة (من
العصر) يكون ابن خلدون مالحظاً وممثالً مميزاً .وعلى هذه اجلبهات الثالث حيث كان

مصري اإلمرباطورية يدور بصورة ملموسة ،كان ابن خلدون يف املقدمة.
ـ سنة  4252يف مدينة قشتالة أمام ملك مسيحي :بيار لو كريل.
ـ يف املغرب العريب.
11

ـ سنة  4104يف دمشق ،أمام تيمورلنك".
إهنا جبهات ثالث تباعد بينها املسافات ،فمن شرق اإلمرباطورية اإلسالمية إىل غرهبا،
متثيالً ملوقف اهلزمية والتفاوض على االنسحاب وأتمني الذات يف غائلة القتل والنهب .وكأن
األمة اإلسالمية تتداعى عليها األكلة من كل جانب وهي سادرة يف عصبياهتا املقيتة من
أجل دويالت ال يتعدى مداها الزمين القرن وبضع من السنني (420سنة تقريبا) .وكأن
الداء يدب فيها منذ مبتدى عهدها ليهدمها يف اجليل الثالث من أمرائها .وهي عني
احلقيقة اليت يلحظها اإلنسان العادي حني يستعرض على نفسه اتريخ الدويالت ،ويشاهد
أبم عينه الصراعات والنعرات اليت تنخر عود الدولة اليت تظلله.
إن الوضعية اليت انتهت إليها األمة اإلسالمية يف عهد ابن خلدون ،تتأتى حسب الباحث
من جهات خمتلفة ،وتضافرت عليها أسباب وعلل وأدواء ،نسجت الواقع الذي انطلقت
منه مالحظات ابن خلدون فسجلت التدهور يف أبشع صوره ،واستدعت يف املقابل من
ذلك ضرورة القيام بشيء لتدارك الرتاجع واالحنطاط .ففي هذا العصر" :شاعت ظاهرة
 . 11عبد القادر جغلول .اإلشكاليات التارخيية يف علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون .ص:
 .22.21دار احلداثة .ط .4752 .2:بريوت.
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املرابطني ،ومقامات األولياء يف اجلزائر .وبدل من تطور العلوم ،حل مكاهنا تعليم العلوم
السرية :علم الفلك ،علم السيمياء 12"..فاخلرافة والدجل يطغيان على اجملالس لصرف
الناس عن العلوم الشرعية والعقلية إىل ما تُستباح به أموال العامة واخلاصة .وصار للظاهر
لبوساً وهيئة متكني يف الواقع الساذج الذي يركن إىل الكرامات واخلوارق .وابن خلدون ـ
مثلما يقول عبد هللا شريط :ابن ثقافة أمته الدينية والفلسفية ،عرض كل ذلك عرضاً أميناً
من خالل تقدمي الظواهر املختلفة وصفاً وتعليقاً ،مرتفعاً عن التحديد والتعيني إىل ضرب
13

من التعميم يصدق معه القانون أخرياً.
تلك هي امليزة اليت يسجلها عبد القادر جغلول بعد حديثه عن املستوى السياسي ،حني
يقول" :هذه اإلمرباطورية اجملزأة تدرجيياً ،انتقلت من احلالة اهلجومية إىل احلالة الدفاعية،
وكانت الدول املختلفة اليت تكوهنا منهوكة بتناقضات داخلية .تراجعت اإلمرباطورية
اإلسالمية على ثالث جبهات:
ـ يف أسبانيا ،كان الغزو يدفع ابملمالك اإلسالمية بال شفقة حنو البحر.
ـ يف مشال إفريقيا مل تستطع هذه الدول أن تفرض بصورة مستمرة سيادهتا على القبائل

البدوية.
14
يف الشرق كان املغول بقيادة تيمورلنك يهددون سورية".
مث يلتفت الباحث إىل عامل آخر يتهدد اإلمرباطورية اإلسالمية ،فيسحب من حتتها بساط
الرخاء وا لسعة االقتصادية ،فيقول" :ومقابل هذا اجلمود ،كانت الرأمسالية التجارية يف كامل
هنوضها يف أورواب الغربية ...وكان جتار جنوة والربتغال قد ختلوا عن البحر األبيض املتوسط
 .12ابن خلدون" :املقدمة" ،ط .جلنة البيان العريب ،4756 ،ص.22 .
 . 13عبد هللا الشريط" :الفكر األخالقي عند ابن خلدون" ،ط .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
4716م ،ص.412 .
 .14عبد القادر جغلول" :االشكاليات التارخيية يف علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون" ،ط .دار
احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع4754 ،م ،ص.56 .
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وحاولوا أن يصلوا بطريقة مباشرة إىل مناطق إنتاج الذهب عن طريق احمليط األطلسي.
إن الداخل واخلارج ال يبشران خبري ،وال يبعثان على أمل ،بل يشيعان يف نفس شاهد
العصر كثرياً من الريبة واحلزن .غري أن اإلقرار ابلواقع على اهليئة اليت وصف البحث ،قد
يكون هلا يف نفس أبيه عاملة ،مارست السياسة والوساطة األجنبية ،ردود أفعال تتجه إجياابً
حنو البناء وتدارك اخللل ،أو على األقل تسطري اإلشارات إىل األجيال اآلتية حىت تستفيد
منها يف ملكها وسياستها وعمراهنا 16.ومن مث كان انقطاع ابن خلدون للتأليف.
تعبرياً عن هذا املوقف يقول عبد القادر جغلول واصفاً وضعية ابن خلدون ..." :مل جيد
هذا الوارث األخري للفكر العقلي ميداانً قائماً ميكن أن يستثمر من خالله .فالعلوم
الوضعية مل تتقدم ،والفلسفة حتولت إىل خطابة .هذا احلصار النات عن االحنطاط ستكون
نتيجته حماولة أتسيس علم جديد .وابلفعل كان ابن خلدون قد أعطى مهمة للفكر
17
العقلي ،وهي نقد احنطاط اجملتمعات املغربية".
الدين واحلةاة

حري بنا أوالً أن نذكِّر أبن ابن خلدون ال يفصل بني احلياة والدين ،وكل حديث عن احلياة
إمنا هو مستمد أوالً وأخرياً من الشرع ،وكل حديث عن الشرع إمنا يصب حتماً يف احلياة.
هذه النظرة املرتابطة يف فكر ابن خلدون هي اليت جعلت التمييز بني الكتابة الدينية
والكتابة االجتماعية مثالً متييزاً ابطالً ،لن يصل إىل شيء أبداً 18.ومنه كانت قراءة املقدمة
مهمة دينية يف أساسها ،حىت وإن انصرف الذهن فيها إىل ما استحصدته احلضارة
اإلسالمية يف مسريهتا من أخطار ،وما علق هبا من ثقافات الغري ،وما اندس فيها من
عادات وأعراف وبدع.
 .15نفس املصدر :ص.51 .
 .16ابن خلدون .املقدمة :ص.112
 .17أنظر .عبد هللا شريط.ص154 :
 .18عبد العزيز كامل" :الدين واحلياة" ،ط .دار ومطابع الشعب ،4755 ،ص.
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بيد أن ملتت بع لفكر الرجل يدرك ـ عرب النصوص ـ أنه يقسم الفكر إىل ثالثة أقسام ،أو هو
ينه فيه بثالثة شروط:
 4ـ أن جنعل من الفكر وسيلتنا اليت هنتدي هبا إىل حتصيل املعاش واحلياة املادية .وهو جمال
التطبيق العلمي واالخرتاع والتكييف.
 2ـ أن يكون الفكر منطلقنا يف تنظيم التعاون مع أبناء اجلنس وذلك بتنظيم احلياة
االجتماعية .وهو جمال سياسة امللك وتسيري شؤون العامة.
 2ـ أن يكون الفكر هو سبيلنا للنظر يف معبودان وما جاءت به الرسل من عنده .وهو جمال
19
تنظيم احلياة الروحية والنفسية.
إن احلياة عند ابن خلدون ـ إذن ـ تقوم على أعمدة ثالثة :العبادة وحتصيل املعاش ،وتنظيم
التعاون .فإذا كانت اإلشارة يف العبادة خالصة لعالقة اإلنسان مع ربه ،فإهنا يف التحصيل
والتعاون ال تبتعد كثرياً عن الفعل العبادي يف جتاوزه للذات إىل احمليط .ومنه يكون إعمار
احلياة تديخناً يف فهم ابن خلدون .ألننا حني نتابع فكرته نقف على وعي خاص قلما
وجدانه عند من سبقه يف الكتابة الدينية:
تفسرياً وفقهاً ...وكالماً ...ألننا جنده مييز بني وجهني لإلسالم :وجه أسسته التقوى ،ووجه
أسسه اخلوف من األحكام .وللوجه األول حيت مبا وقع للصحابة رضوان هللا عليهم من
أخذ" :أبحكام الدين والشريعة .أل ن الشارع ملا أخذ عنه املسلمون دينهم كان وازعهم فيه
أنفسهم ...أيخذون أبحكام الدين وآدابه امللقاة إليهم ،مبا رسخ فيهم من عقائد اإلميان...
وملا تناق الدين يف الناس وأخذوا ابإلحكام الوازعة ،رجع الناس إىل خلق االنقياد
لألحكام السلطانية .واألحكام الشرعية غري مفسدة ألن الوازع فيها ذايت .أما األحكام
20
السلطانية فإن الوازع فيها أجنيب والبد أن تؤثر يف ضعف نفوسهم".
لقد كان التمييز بني التقوى ابعتبارها وازعاً ذاتياً ال حيتاج إىل رقيب خارجي ،واخلوف يف
 .19عبد هللا شريط .الفكر األخالقي عند ابن خلدون .ص.605:
 .20ابن خلدون .املقدمة421 :
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شكل االنصياع الظاهري واالنقياد املنافق ،من أهم االكتشافات اليت بىن عليها ابن خلدون
رؤيته إىل واقع الناس .فلم جيد يف املمالك إال مدارايً وخماتالً ومرتبصاً ومنافقاً ...يتخفى

حتت عبارات الوالء الفارغة اليت تتغلغل عميقاً يف املعامالت فتفسدها أميا إفساد .فإذا
أضفنا إىل ذلك حديثه عن العصبية فقد وجدان السموم اليت تسري يف شرايني األمة
املنهكة.
لقد كانت التقوى املفعل احلقيقي لألخالق اإلسالمية ،والباعثة على التحول يف اجملتمع
اإلسالمي الناشئ ،تنقله من وضعية إىل أخرى ،يقول عنها "ويل ديورانت" :ما من قانون
أخالقي ميكن أن يقع يف النفوس وأن يطاع طاعة تكفل للمجتمع النظام والقوة إال إذا آمن
املطلع على السرائر العامل
الناس أنه منزل من عند هللا" 21احلاضر بني عبادة كل حني،
ِّ

أبفعال عباده .وكأن وازع التقوى عامل حضاري له من القوة ما جيعله قادراً على" :حتويل
الوحوش إىل آدميني ،واهلم إىل مواطنني صاحلني ،والصدور الفارغة إىل قلوب عامرة
22
ابألمل والشجاعة".
ويف املقابل يقوم اخلوف من األحكام السلطانية على زرع اخلنوع واالنقياد املنافق واخلضوع
الباهت إىل السلطان يف حضرته ،أو حضرة جهازه القمعي ،فإذا غاب هذا وذاك سعت
النفوس املريضة يف األرض خراابً إشباعاً لنزواهتا املكبوتة ،وإرضاء ملضمراهتا املختلفة .وكأن
األحكام اليت تُسن واليت ال يؤمن بعدالتها العامة من الناس ،إمنا هي معاول هدم يف كيان
الدولة ،سريعاً ما تنتهي هبا إىل الزوال.
التصوف :الفعل والعقلنة
حني يتحدث ابن خلدون عن التصوف ،فإنه يسلك سبيل الواصف الذي حيدد الظاهرة
وأحواهلا ،وخيرب عنها مبا تتصف به من مقامات وأحوال .وهو صنيع الشاهد الذي ينفصل
 .21ويل ديورانت" :قصة احلضارة" ،ج .42:ص .62:نقالً عن عبد هللا شريط .م.س.ص.156:
 .22عبد هللا شريط" :الفكر األخالقي عند ابن خلدون ج .42:ص62 :
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عن الظواهر اليت يصف فال يتدخل إال بعد استكمال الصورة اليت يريد أن يرمسها ملوضوعه.
لذلك وجدان ابن خلدون يتحدث عن التصوف وعلومه وإدراكاته وروحانياته ،غري أننا
نلمح يف هناية الصورة موقفاً خاصاً شبيهاً ابلذي حددانه مع الدين يف ثنائية التقوى
واخلوف .فهو من التصوف حيدثنا عن ثنائية أخرى ،يسميها االتصاف واالحنراف .وبينهما
يكمن اتريخ التصوف الذي بدأ سلوكاً يتصف به آحاد من الناس إمعاانً يف الزهد وإيغاالً
يف التنسك .فكان التصوف صفة الزمة ألحوال هؤالء منذ العهد األول لإلسالم.
بيد أن بوادر االحنراف دبت للتصوف حني التبس ابلتفلسف والكالم ،واندرج حتت التعدد
املذهيب واختالف الرؤى واألهواء .حينها استقى التصوف كثرياً من مفاهيمه من الفرق
والفالسفة ،حني" :قالوا بقول الشيعة يف النقباء ،حىت أهنم ملا أسندوا لباس خرقة التصوف
ليجعلوه أصالً لطريقتهم وحنلتهم ،وقفوه على علي هنع هللا يضر ،يف حني أن علياً مل خيت من
الصحابة بنحلة وال طريقة وال لبوس وال حال .بل كان الصحابة كلهم أسوة يف الدين
والزهد واجملاهدة ...وملا ظهرت اإلمساعيلية من الشيعة وظهر كالمهم يف اإلمامة وما يرجع
إليها اقتبسوا من ذلك املوازنة بني الظاهر والباطن وجعلوا اإلمامة لسياسة اخللق يف االنقياد
إىل الشرع وأفردوه بذلك ،مث جعلوا القطب لتعليم املعرفة ابهلل ألنه رأس العارفني وافردوا
بذلك تشبيهاً ابإلمام يف الظاهر وأن يكون على وزنه يف الباطن ومسوه قطباً ملدار املعرفة
23
ط" خبط عشواء يف وحل املفاهيم اليت تتداوهلا
"خبَ َ
عليه"  ،وكأن التصوف األخري إمنا َ
الفرق يف اجملالس والكتاابت ،شأن احلاطب ليالً .غري أن املتفح لن ابن خلدون يلمح
جلياً أن املنظرين للتصوف ومقامات رجاله ال يفعلون ذلك اتفاقاً ،وإمنا يقومون برتكيب
يستجمعون فيه ما انتهت إليه الفرق ،وينتحلون له أمساء ومقامات خاصة.
يذهب عبد هللا شريط إىل أن الذي ينكره ابن خلدون يف التصوف" :هو "عقلنة" هذه
التجربة اليت ال تقبل بطبيعتها أن تتعقلن ،ألهنا من جنس الوقائع اليت ال تدرك ابلعقل
وابحلس ،وال تقبل أن يقام عليها برهان أو حىت أن يعرب عنها ابللغة العادية ،وهي عقلنة
 .23ابن خلدون .املقدمة :ص112
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زاد من خطورهتا جهل أصحاهبا ،واحنطاط مستواهم الفكري وقلة بضاعتهم الفلسفية".24
بيد أهنا "عقلنة" غري علمية ما دامت انتقائية تتحني األهواء لتنس لنفسها من رؤى الفرق
أطراً فكرايً خاصة .إنه الوضع الذي مكن من االنسالخ من الدين كلياً ،واعتناق مذاهب
غاية يف الكفر واإلحلاد.
الدين دولة

مل يرتك ابن خلدون مسألة الدين القائم على التقوى من غري أتكيد قوي ،ألن الدولة يف

وجهها اآلخر شكل من الدين ،أو هي متظهر لسالمة التدين .وكأن القياس الفيصل يف
سالمة التدين هو قيام الدولة القوية العادلة .لذلك يقول" :إذا كان فيهم النيب أو الويل
الذي حيثهم على القيام أبمر هللا ويذهب عنهم مذمومات األخالق وأيخذهم مبحمودها
ويؤلف كلمتهم إلظهار احلق مت اجتماعهم وحصل هلم التغلب وامللك .واعترب ذلك بدولتهم
يف امللة ملا شيد هلم الدين السياسة ابلشريعة وأحكامها املراعية ملصاحل العمران ظاهراً وابطناً
وتتابع فيهم اخللفاء عظم حينئذ ملكهم وقوي سلطاهنم" 25فدوام امللك وقوة شوكته
مرهوانن أساساً بطاعة هللا عز وجل وامتثال شريعته .وكأن املسألة األخالقية القائمة على

أوامر هللا عز وجل ونواهيه هي أساس امللك ،وكل حماولة لتأسيسه خارج هذه املعادلة موكلة
إىل الفشل والزوال ،وإن ظهرت حلني من الدهر يف أثواب القوة واملنعة ،إال أن أسباب اهلدم
تفعل فعلها الدسيس يف أوصاهلا.
ذلك هو التعليل الذي يشفع به ابن خلدون هذا الن قائالً" :ولكن انقطعت منهم عن
الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة ورجعوا إىل قفرهم فتوحشوا كما كانوا وأقاموا يف
ابدية قفارهم ال يعرفون امللك وال السياسة ...وقد حيصل هلم يف بعض األحيان غلب على
الدولة املستضعفة كما يف املغرب هلذا العهد فال يكون مآله وغايته إال ختريب ما يستولون

 .24عبد هللا شريط" .الفكر األخالقي عند ابن خلدون".ص605:
 .25ابن خلدون .املقدمة :ص462 :
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من هذا قانوانً خطري الشأن ،مفاده أن نبذ الدين ينتهي إىل

النتائ التالية:
 4ـ نسيان السياسة وفقدان امللك.
 2ـ الرجوع إىل القفر والتوحش.
 2ـ ختريب العمران.
خالصة املقال

فإن العقلنة املذهبية هي القوة الدافعة ميكن تصورها من املنظور اخللدوين ،كما كان ابن
خلدون يرى إن قلب نظام وبناء آخر جديد ،يتطلب عنده شرطني :الشرط األول وجود

عصبية أي حلف أو كتلة ،أو قوة اجتماعية جتمع عدة أطراف هلا نفس املصلحة املشرتكة.
ويضيف ابن خلدون إىل العصبية الدعوة ،أي وجود نظرة عامة أو ما ميكن أن نسميه اليوم
أبيديولوجية تعطي ملا تقوم به هذه الكتلة نوعاً من املعقولية ،نوعاً من املشروعية متكنها من
تعبئة أطراف أخرى متكنها من تكوين سلوكاهتا ومن جماهبة أعدائها أوخصومها .إذن القوة
الدافعة عنده هي العصبية أي هي قوة اجتماعية سياسية ابإلضافة إىل دعوة .عندما يتوفر
هذان الشرطان وعندما يظهر أن هناك جماالت داخل اجملتمع بدأت تنفلت من سيطرة
املقدس ومن سيطرة ما هو اثبت وما هو هنائي تصبح العقلنة عبارة عن عقالنية وتصبح
العقلنة كصريورة مستمرة عبارة عن حركة اجتماعية هي يف نفس الوقت واقع وقيمة أي
تنقل العقلنة من جمرد واقع إىل واقع ضروري ،واقع مشروع ،واقع معقول.
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