ابن خلدون :محاولة في المنهجية
اإلسالمية

د .عماد الدين خليل

هناك مدى قد يبدو شاسعا بني (املنهج العلمي) و(الروح العلمية) فاملنتهج امنا هو
تقنية عمل يف هذا احلقل او ذاك من حقول املعرفة البشرية للكشف عن حقيقة ما او
مقاربتها حتليال وتركيبا ،وهو هبذا قد يكون مسألة (موضوعية) يتحكم فيها قانون تراكم
اخلربة ويتلقاها الباحث عن اخلارج مضيفا اليها حينا ،ومنفذا مطالبها دومنا أي قدر من
االضافة او التعديل حينا آخر.
وهذا يبدو أكثر ما يبدو يف العصر احلديث الذي تبلورت عربه املالمح االساسية ملنهج
البحث العلمي مبقاطعه ومراحله مجيعا.
اما الروح العلمية فهي أقرب اىل أن تكون أمرا ذاتيا يرتبط ابلباحث نفسه ويصبغ ـ أو
حيكم ـ رؤيته للعامل والظواهر واالشياء ،وهو يتعامل معها حبثا وكشفا وحتليال وتركيبا.
لكننا جيب أن نكون حذرين ،فأن هذه الرؤية اليت قد تبدو ذاتية ليست منفصلة
ابلكلية عن اخلارج ،عن املوضوع ..وبعبارة أخرى فأن البيئة احلضارية اليت ينتمي اليها
الباحث ستلعب دورا مؤثرا يف تشكيل روحه العلمية سلبا واجيااب.
ابلنسبة البن خلدون ،حيث مل يكن منهج البحث العلمي يف التاريخ على وجه
اخلصوص قد قطع شوطا كبريا صوب النضج واالكتمال ،تبدو حماولته يف (املقدمة)
خطوة جريئة مبقدار ما تتضمنه من قدرة على ارتياد آفاق عمل جديدة من أجل
صياغة ،أو اضافة تقنيات وضوابط منهجية يف هذا احلقل وال ريب أن تكون الروح
العلمية يف حالة كهذه ذات دور فعال يف صياغة املنهج ،وأن تكون املرتكزات
االساسية للحضارة االسالمية ذات أتثري ال يقل خطورة.
وهكذا فأن املدى املتباعد بني املنهج والروح سيتقارب هاهنا وسيكون احلديث عنهما

او اعتمادمها كمفردتني أمرا متصال متداخال بقدر ما يتعلق االمر اببن خلدون.
***
مثة مسألة اخرى جيب التأشري عليها قبل املضي يف املوضوع ..أن املنهج نفسه لي
طبقة أو دائرة واحدة وإمنا هو طبقات ودوائر تنداح من بؤرهتا املركزية احلرفية الصرفة
ابجتاه التأثر ابملعطيات احلضارية ذات اخلصوصية ،ومتضي لكي تكون يف مداها األكثر
اتساعا مرادفا للشريعة اليت تتوىل مهمة تنفيذ مطالب العقيدة على أرضية العامل.
اذا بدأان من هاهنا فأننا سنجد القرآن الكرمي يعتمد اللفظة للداللة على هذا املعىن.
ابن كثري ـ مثال ـ وهو يتناول اآلية الثامنة واالربعني من سورة املائدة يفسر قوله تعاىل
(ولكم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ابلسبيل والسنة (أي الطريقة) ،وأن الشرعة هي
الشريعة ..اما املنهاج فهو الطريق الواضح السهل ،والسنن الطرائق ،ويف (صفوة
التفاسري) اننا جعلنا لكل امة شريعة وطريقا بينا واضحا خاصا بتلك االمة .واختالف
املناهج هذا ينصب على االحكام أما املعتقد فهو واحد جلميع الناس :توحيد وإميان
ابلرسل ومجيع الكتب وما تضمنته من املعاد واجلزاء( ،)2أي لكافة املنتمني للدايانت
السماوية يف جوهرها االصيل.
ما الذي يقوله املعجم العريب بصدد املفردة؟
النهج هو الطريق الواضح البني واجلمع هنجات ..وطرق هنجة أي واضحة كاملنهج
واملنهاج..
وأهنج أي أوضح ،قال يزيد العبدي
سبل املكارم واهلدى تعدى

ولقد أضاء لك الطريق وأهنجت

أي تعني وتقوى..
وهنج الطريق أي سلكه ،واستنهج الطريق صار هنجا واضحا بينا..
وأهنج الطريق اذا وضح واستبان..
وفالن استنهج طريق فالن اذا سلك مسلكه..
وطريق انهجة أي واضحة بينة) ..)3
فاملفردة ـ إذن ـ ال تتجاوز هنا حدود اللغوية ابجتاه املصطلح االكثر حداثة والذي يدل
على حرفية البحث العلمي حينا ،كما يدل يف مداه الواسع على رؤية مجاعة ما،
وبرانمج عملها ،أو شريعتها اليت تتوىل مهمة حتويل مفردات الرؤية اىل واقع معاش.
***
مبا أن هذه الورقات ليست حديثا عن املنهج ،وإمنا هي متابعة موجزة ملالمح (العلمية
االسالمية) يف منهج ابن خلدون فأن هذا يكفي ..كل ما هنالك هو ضرورة أن نضع
هذه املسائل يف احلسبان وحنن نتحدث عن الرجل ،فان املنهج عنده مزيج من التقنيات
احلرفية (املوضوعية) اليت لعب دورا كبريا يف إغنائها بل يف أتسيسها ،والروح اليت متثل
حصيلة رؤيته املعرفية (االبستمولوجية) ..مث وهذا هو املهم رؤيته االسالمية اليت طبعت
بصماهتا منهجه وروحه العلمية معا.
ومبا أن املنهج العلمي البن خلدون يف حقول املعرفة عامة ،والتاريخ على وجه
اخلصوص ،قد قل فيه كثريا وكتب كثريا فان الصفحات التالية ستتجاوز هذه املسألة،
قدر االمكان ،صوب حماولة للكشف ،أو التأكيد ،بعبارة أدق على طبيعة االرتباط بني
االسالمية واملنهج يف مقدمة ابن خلدون ،وصوال اىل أن العلمية اليت أخذ هبا الرجل

ودعا اليها ،مل تكن هبة قادمة من الفراغ ،وهي مل تتشكل يف عقل ابن خلدون ابتداء،
ولكنها وليدة البيئة احلضارية االسالمية اليت قدر له ان يكون ابنها البار.
وقد يكون غريبا التأكيد على هذه املسألة اليت قد تبدو للبعض امرا بديهيا ولكننا اذا
تذكران عددا من استنتاجات الباحثني واملفكرين احملدثني واملعاصرين بصدد املقدمة،
عرفنا ان أتكيدا كهذا ضروري كنوع من إعادة االمر اىل نصابه بعد أن جنحت به
التحليالت اخلاطئة اليت مل تقف عند حد إقامة جدار عازل أو حفر خندق عميق بني
االسالمية و(املقدمة) يف املنهج واملعطيات ،وامنا مضت خطوات أكثر تطرفا جبعلها
(املقدمة) بشكل من االشكال ،نقيضة لالسالمية.
اننا جند ـ مثالـ ان احد الباحثني الغربيني وهو دي بوير T. J. de Boer
(اهلولندي) يذكر (ان الدين مل يؤثر يف آراء ابن خلدون العلمية بقدر ما أثرت
االرسطوطاليسية االفالطونية) ويشري ابحث آخر هو اتتنيل مشيت N. Snhmidt
االستاذ جبامعة كورنل ابمريكا اىل ان ابن خلدون «اذا كان يذكر خالل حبثه كثريا من
آايت القرآن ،فلي لذكره عالقة جوهرية بتدليله ،ولعله يذكرها فقط ليحمل قارئه على
االعتقاد أبنه يف حبثه متفق مع نصوص القرآن»( .)5ومثة مستشرق املاين هو فون
فيسندنك  Von Wesendonkيقول ان ابن خلدون «حترر من اصفاد التقاليد
االسالمية يف درس شؤون الدولة واالدارة وغريمها ،وانه حرر ذهنه ـ كذلك ـ من القيود
الفكرية اليت ارتبطت يف عصره ابلعقائد العربية الصحيحة»(.)6
وهبذا سيكون املنهج العلمي البن خلدون متشكال من الفراغ وستكون روحه العلمية يف
حالة انشقاق عن مطالب الرؤية العقيدية لالسالم الذي ينتمي اليه ،وستكون النتيجة
النهائية ان (العلمية) ال صلة هلا (ابالسالمية) بل قد تكون يف حالة اصطراع معها،

وقد يقود هذا اىل تكرار الصورة احملزنة للصراع بني العلم والدين واىل ان يوضع ابن
خلدون يف قائمة واحدة مع برونو ونيكوس وغاليلية ،واىل جعل احلضارة االسالمية
وجها آخر للحضارة النصرانية بقدر ما يتعلق األمر بطبيعة االرتباط بني العلم واالميان.
بل ان التحليل املادي للتاريخ ميضي خطوة أبعد فيحاول ان يصور منهج ابن خلدون
كما لو كان منهجا جدليا ومعطياته كما لو اهنا وليدة رؤية للعامل والظواهر واالشياء ال
عالقة هلا ابالسالمية من قريب أو بعيد ،بل هي نقيضة هلا من أول الرحلة حىت
منتهاها.
إننا نقرأ ـ على سبيل املثال ـ واحدة من احملاوالت االكثر حداثة يف هذا السياق (يف
علمية الفكر اخللدوين)( )7وجند الناشر يلخص احملاولة ابالستنتاج التايل :أن «ثورة ابن
خلدون الفكرية تكمن ،يف انه حرر الفكر التارخيي من هيمنة الفكر الديين ،ابن
اكتشف يف واقعات التاريخ عقلها املادي فأحل ضرورة العمران حمل هللا ـ او ما يشبهه ـ
يف تفسري الظاهرات مجيعا ،فاستبدل التأويل ابلتفسري ،فكان التفسري ابلضرورة ماداي،
وكان علميا من حيث هو مادي ،دون ان يعين هذا رفضا للدين او الشرع ومبادئه،
فالشرع شيء والتاريخ او العمران ـ شيء آخر ،ولي هذا ذاك وال ذاك هذا ولئن دخل
الشرع ،أو الدين :يف حقل العمران او التاريخ كما هو واقع االمر يف املقدمة فكأمر
عمراين او اترخيي مادي ال كأمر غييب أو اهلي .وينظر فيه حينئذ بعني العمران وقوانينه،
ال بعني الدين ومبادئه ،او بعني الشرع واحكامه فلمسائل الشرع منطقها وملسائل
العمران والتاريخ منطقها ،وال يصح ،اخللط بني املنطقني»).) 8
واملسألة يف أساسها ليست لعبة جلر احلبل بني االسالميني والطرف اآلخر نصرانيا كان
أم علمانيا أم ماداي ،لكنها حماولة لالضاءة يتبني من خالهلا املوقع الذي وقف عليه ابن

خلدون ،والدائرة اليت حترك يف إطارها.
ويف حالة كهذه فأن تفنيد حجج االخرين سيتضمن ابتداء – موافقة على الدخول يف
اللعبة .ومن أجل اال منسك ابحلبل من طرفه االخر لكي جنر الينا ابن خلدون بطريقة
متعسفة ،فان علينا ان نتابع بعض املالمح املنهجية واملوضوعية يف معطياته لكي نعرف
االرضية اليت ينشط عليها ،دومنا حاجة القناع االخرين او ارغامهم ـ بقوة الشد ـ على
إعادة الفكر اخللدوين الينا.
واملدى واسع ،وما قاله ابن خلدون يف هذا السياق اوسع بكثري من أن تتحمله
صفحات حبث كهذا .ولذا سيكون االجياز أمرا ال مفر منه وستتحرك املقاطع التالية
على حماور أساسية ثالثة فحسب يف الفكر اخللدوين من بني حماور عديدة اخرى،
مؤشرة على علمية الرجل ،وعلى إرتباط هذه العملية مبنظوره االسالمي االصيل:
النشاط املعريف ،الرؤية الرتبوية ،وحركة التاريخ.
أوال :النشاط املعريف
يف حيث ابن خلدون عن طبيعة النشاط املعريف ،وضوابطه ،ال يكفي أن نقول أبنه كان
ميلك (روحا علميا) ولكن أن نضيف اىل هذا صفة (االسالمية) اليت كانت تشكل
هذه الروح وترسم مالحمها.
يتحدث يف مقدمة له بعنوان (االنسان جاهل ابلذات عامل ابلكسب) عن الفكر مبا انه
اخلصيصة اليت متيز االنسان عن سائر احليواانت ومتكنه من اداء دوره العمراين يف العامل
كخليفة عن هللا سبحانه فيه .وهو هنا يشري اىل ثالثة امناط من النشاط العقلي الذي
ميارسه االنسان ويطرح يف هذا اجملال ـ كما فعل يف جماالت اخرى من الباب السادس ـ

جوانب عديدة من تصوره لنظرية املعرفة ،وال يكاد وهو يتوغل يف املوضوع أن يفارق
طريقته اليت اعتادها :االحساس الدائم ابحلضور االهلي املستمر يف التاريخ ،واالستشهاد
آبايت من كتاب هللا ومها امران هلما داللتهما على عمق املعىن والرؤية الدينية لدى ابن
خلدون (قد بينا أن االنسان من جن احليواانت وأن هللا تعاىل ميزه عنها ابلفكر الذي
جعل له ،يوقع به افعاله على انتظام وهو العقل التمييزي ،أو يقتنص به العلم ابالراء،
واملصاحل واملفاسد من ابناء جنسه وهو العقل التجرييب ،أو حيصل به يف تصور
املوجودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل النظري .وهذا الفكر امنا حيصل
له بعد كمال احليوانية فيه .ويبدأ من التمييز ،فهو قبل التمييز من النطفة والعلقة
واملضغة ،وما حصل له بعد ذلك فهو مبا جعل له هللا يف مدارك احل واالفئدة اليت
هي الفكر .قال تعاىل يف االمتنان علينا (وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة) ،فهو
يف احلالة االوىل قبل التمييز فقط جلهله جبميع املعارف ،مث تستكمل صورته ابلعلم الذي
يكتسبه آبالته فتكمل ذاته االنسانية يف وجودها.
وانظر اىل قوله تعاىل مبدأ الوحي اىل نبيه (اقرأ ابسم ربك الذي خلق ،خلق االنسان
من علق .اقرأ وربك االكرم .الذي علم ابلقلم .علم االنسان ما مل يعلم)» ،أي اكسبه
من العلم ما مل يكن حاصال له ،بعد ان كان علقة ومضغة فقد كشفت لنا طبيعته وذاته
ما هو عليه من اجلهل الذايت والعلم الكسيب ،واشارت اليه اآلية الكرمية تقرر فيه
االمتنان عليه أبول مراتب وجوده وهي االنسانية وحالتاها الفطرية والكسبية يف أول
التنزيل ومبدأ الوحي وكان هللا عليما حكيما)(.)11
بصدد الفلسفة كطريقة للمعرفة يتحدد موقف ابن خلدون املرتبط برؤيته الدينية
الواضحة حتت هذا العنوان(فصل يف إبطال الفلسفة وفساد منتحلها) وهو يرد يف الباب
السادس من مقدمته والذي يتناول فيه (العلوم وأصنافها)( )12حيث يقوده حتليله

العميق اىل القول بتعارض الفلسفة والدين.
وهو موقف اسالمي ذكي مقنع يصدر عن فهم دقيق للعالقات املتبادلة بني العقل
والشرع ،وبني العقل والعامل ،لوال أن ابن خلدون اخطأ العنوان ،أو أن العنوان اخطأ
الرجل ،فجاء هبذه الصيغة التعميمية ،و(التعميم) هو احدى ثغرات (املقدمة).
(إبطال الفلسفة) وللوهلة االوىل يبدو أنه يرفض الفلسفة ابمناطها وحقوهلا
واختصاصاهتا مجيعا ،وملا كانت هناك امناط شىت من الفلسفة ،كفلسفة االخالق
وفلسفة اجلمال ،فلسفة الفن ،وفلسفة التاريخ :اىل آخره ..وكان هو نفسه فيلسوفا
على هذا املستوى االخري ،وان مل يكن مصطلح (فلسفة التاريخ) قد برز بعد وتبلور،
تبدى لنا كيف ان الرجل يناقض نفسه ،وكيف يعلم عن إبطاله للفلسفة وفيها من
الفروع ما هو ضروري جدا للتقدم اجلاد يف حقول املعرفة ،ولفهم االرتباطات الشاملة
بني احلقائق والظواهر اليت تتضمنها هذه احلقول.
لكننا بتجاوز العنوان يتبني لنا ،مبجرد اجتياز االسطر االوىل ،ان الرجل ال يقول اببطال
عموم الفلسفة ،وإمنا نوع واحد منها فقط هو املسمى بفلسفة االهليات أو ما وراء
الطبيعة (امليتافيزيقا) ،مبا أن العقل البشري واالدوات احلسية اليت يعتمدها ،غري قادرتني
على سرب أغوار هذا العامل الذي يتحتم ـ على ذلك ـ ان يبقى يف دائرة اختصاص
الشرائع القومية املوحى هبا من هللا الذي ال خيفى عليه شيء يف االرض وال يف السماء
وايل أحاط ـ سبحانه ـ بك شيء علما.
وطاملا جتاوز العقل وأدواته احلسية حدود اختصاصاهتا املعقولة حيثما انتهى هبما
املطاف اىل الضياع ،وحيثما مورس نوع من التبذير يف الطاقات البشرية اليت كان احرى
هبا ان تتجه للعمل يف ما هو أقرب اليها وأجدى عليها ،وأن ترتك ما وراء العيان

الصحابه احلقيقيني ،فتسلم وتعرف كيف تضع خطاها ،مستمدة الضوء يف تلك الدائرة
الالمتناهية من مصادر اخرى تفوق العقل واحلواس قدرة على رؤية ما جيري هنالك.
أن ابن خلدون يذكران ،مبوقفه امللتزم هذا ،ابلغزايل ،الذي كان فيلسوفا هو اآلخر،
ولكنه سدد ضرابت قاسية للفلسفة مبعناها امليتافيزيقي هذا يف كتابه (هتافت الفالسفة)
على وجه اخلصوص ،ويذكران ـ يف اجلهة االخرى ـ جبهود حشد كبري من الفالسفة
املسلمني :الكندي ،الفارايب ،ابن سينا ..اىل آخره ،كانوا اشبه بظالل لفالسفة اليوانن،
افنوا اعمارهم يف هذا احلقل وكتبوا كثريا يف االهليات ،وأجهدوا عقوهلم يف حتليل
معطيات ما وراء الطبيعة حبثا عن العلة واملعلول وواجب الوجود ومتناهي االول ،ومل
يصلوا ـ يف هناية االمر ـ إال اىل تعميمات وإشارات معقدة غامضة.
صحيح اهنا يف معظمها اكدت التوجه صوب هللا الواحد سبحانه ،إال اهنا استنزفت من
قدرات العقل البشري جهدا اكرب بكثري من النتائج اليت بلغتها النه ضرب يف مي لي
من السهولة مبكان الوصول اىل مرافئه وشواطئه يف وقت كانت الشرائع املوحى هبا من
هللا سبحانه وتعاىل قد حسمته بوضوح وإعجاز ابلغني ،والن جهدا كهذا أحرى أن
يبذل فيما هو أجدى على االنسان والعمران البشري يف تقدمه ورقيه.
وما لنا اال نرجع اىل ابن خلدون نفسه لكي نرى ما الذي يريد أن يقوله« :هذا الفصل
وما بعده( )13مهم الن هذه العلوم عارضة يف العمران كثرية يف املدن ،وضررها يف
الدين كثري ،فوجب أن يصرح بشأهنا ويكشف عن املعتقد احلق فيها ،وذلك أن نوعا
من عقالء النوع االنساين زعموا أن الوجودكله ،احلسي منه وما وراء احلسي ،تدرك
ذواته واحواله ابسبابه وعللها ابالنظار الفكرية واالقيسة العقلية ،وأن تصحيح العقائد
االميانية من قبل النظر (اي العقل) ال من جهة السمع (أي النقل عن الشرائع املوحى

هبا من هللا سبحانه) فأهنا بغض من مدارك العقل.
وهؤالء يسمون فالسفة ،مجع فيلسوف ،وهو ابللسان اليوانين حمب احلكمة .فبحثوا
عن ذلك ومشروا له ووضعوا قانوان يهتدي به العقل يف نظره اىل التمييز بني احلق
والباطل ومسوه ابملنطق وبع أن يعرف ابملنطق يقول « ..مث يزعمون أن السعادة يف إدراك
املوجودات كلها ،ما يف احل وما وراء احل  ،هبذا النظر وتلك الرباهني»).) 11
فهو اذن يرفض ما يريده هؤالء الفالسفة من حتكيم للعقل يف مسائل احل وما وراء
احل  ،ومن إخضاعه ـ حىت ـ للعقائد االميانية اليت تند عن دائرة املعقول واحملسوس،
ويرى يف ذلك ضررا كبريا يلحق ابلدين ،الن هذا املوقف هو يف هناية التحليل جتاوز
لالختصاص الذي اختصت به طاقات االنسان وقدراته وهذا التجاوز سيكون على
حساب املعطيات الدينية اليت وان جاءت يف كثري من جوانبها مساوقة لبداهات العقل
واحل السليمني ،اال اهنا بصدورها عن مصدر هو أكرب بكثري يف رؤيته من العقل
واحل  ،واكثر مشولية وموضوعية واستشراقا ،مبا ال يقبل القياس ،جيعلها ال ختضع
للحصر احلسي أو العقلي واال كانت النتائج اليت ستصل اليها اما خاطئة من االساس،
او اهنا ـ على أقل تقدير ستجعل العقل فوق الدين ،وستفقد االخري ابلتايل الزاماته
الفوقية وابعاده الغيبية ،وجتعله يف هناية االمر لعبة يتلهى هبا الفالسفة يف ضوء معطيات
عقوهلم النسبية دون ان حياول احدهم يوما التزام مقوالهتا ..وحاشا للدين من هذا
املصري
بل حيدث ما هو أبعد من ذلك :رفض لشريعة هللا املوحى هبا اىل انبيائه (عليهم
السالم) واتباع للشرائع اليت يسنها العقل البشري ،وابتكار طريف ملعىن النعيم والعذاب
مل يقل به دين من االداين .وهذا ما يصل اليه ابن خلدون من خالل حتليله لطرائق

هؤالء الفالسفة يف التدرج من احلسي اىل ما وراء احلسي ،ويف احلكم على جمرايت
السماء البعيدة استنادا اىل ما يلحظونه يف االرض القريبة ..يقول «وحاصل مداركهم يف
الوجود على اجلملة ،وما آلت اليه ،وهو الذي فرعوا عليه قضااي انظارهم ،اهنم عثروا
اوال على اجلسم السفلي حبكم الشهود واحل  ،مث ترقى ادراكهم قليال فشعروا بوجود
النف من قبل احلركة واحل ابحليواانت ،مث احسوا من قوى النف بسلطان العقل
ووقف ادراكهم فقضوا على اجلسم العايل السماوي بنحو من القضاء على الذات
االنسانية ووجب عندهم ان يكون للفلك نف وعقل كما لالنسان .مث اهنوا ذلك هناية
عدد االحاد وهي العشر ،تسع مفصلة ذواهتا مجل وواحد اول مفرد وهو العاشر(.)15
ويزعمون ان السعادة يف إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع هتذيب النف
وختلقها ابلفضائل ،وان ذلك ممكن لالنسان ولو مل يرد شرع لتمييزه بني الفضيلة
والرذيلة من االفعال مبقتضى عقله ونظره وميله اىل احملمود منها واجتنابه للمذموم
بفطرته ،وان ذلك اذا حصل للنف حصلت هلا البهجة واللذة ،وان اجلهل بذلك هو
البقاء السرمدي .وهذا عندهم هو النعيم والعذاب يف اآلخرة ..اىل خبط هلم يف
تفاصيل ذلك معروف من كلماهتم»(.)15
فال معىن لنزول االداين اذن ،وال حاجة التصال الوحي ببين آدم عن طريق رسل هللا
سبحانه ،ما دام ان جمموعة الفالسفة قادرة مبنهجها الذي يبدأ من االسفل ويصعد اىل
االعلى ،على منح االنسان الدين الذي يسعده ويبهجه! وهكذا يتبدى لنا الضرر
الذي حذر منه ابن خلدون يف بداية فصله هذا.
إننا هنا قبالة منهج مقلوب :أن نصل اىل الدين السماوي من خال االرض السفلية،
وان حنظى بنعيم الكلي اخلالد من خالل رؤية احملدود الفاين وفضال عن ذلك ،فان هذا
اجلهد املقلوب ،يستنزف من العقول البشرية طاقات كبرية وهي تعمل يف غري حقها،

كان أحرى ان تبذل يف جمال تنمية العمران يف العامل من خالل فهم هذا العامل القريب
وحماولة كشف سننه والسيطرة عليها وتسخريها لصاحل االنسان فيما هو من إختصاص
العقل واحل البشريني.
أما املنهج الديين فهو على العك من ذلك ،جيعلنا نعتمد منهجا يقف دائما يف
وضعه الصحيح :ان السماء هي اليت متنح االرض اهلدى الذي تسري فيه اىل غايتها،
وهللا سبحانه ،الذي هو ادرى خبلقه هو الذي يبحث بوحيه االمني ،بني احلني واحلني،
ينقله االنبياء الكرام اىل أجيال البشرية حقبة يف إثر حقبة حىت خامت االنبياء عليهم
السالم .وهكذا فأن الكلي هو الذي يقود احملدود ،وان اخلالد هو الذي حيدد الفاين،
ما دام عامل السماء ،عامل ما وراء احل واالدراكات العقلية النسبية ،يند عن طاقة
االنسان ،وسعيه فيه ال يعدو أن يكون سعيا ظنيا ،فأحرى ابلعقل واحل البشريني ان
يتجها للعمل يف قلب العامل ،يف دراسة مادته وفهم عالقاته وادراك سننه ..وحينذاك
سيعرف االنسان ،لي فقط الطرائق اليت متكنه من إعمار العامل كخليفة عن هللا فيه،
وإمنا سيزداد إمياننا ابهلل والتزاما بوحيه االمني من خالل إدراكه حلكمة املقصودة يف
خلق هذا العامل ،والتناسق املعجز يف وظائفه وتركيبه ،وهكذا فبينما ينتهي االمر
ابلفلسفة اىل ان تقف نقيضا للعلم اجملدي الفعال ،وأدواته عقال وحواسا ،ينتهي الدين
اىل أتكيد هلذا العلم وتنشيط الدواته.
وبع ان يشري ابن خلدون اىل ان امام هذه الفلسفة الذي استوىف مسائلها هو ارسطو
املسمى ابملعلم االول ،يلتفت التفاتة ذكية بقوله « ....مث كان من بعده يف السالم من
أخذ بتلك املذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل ابلنعل اال يف التعليل ،وذلك الن كتب
اولئك املتقدمني ملا ترمجها اخللفاء من بين العباس من اللسان اليوانين اىل اللسان
العريب ،تصفحها كثري من أهل امللة من منتحلي العلوم (الفلسفية) وجادلوا عنها

واختلفوا يف مسائل تفاريعها وكان من اشهرهم ابو نصر الفارايب وابو علي بن سينا..
وغريمها»(.)17
ولكن مهما يكن من أمر هذه االختالفات فأن فالسفة املسلمني االول ما كانوا أبكثر
من ظالل السالفهم اليوانن ،اتبعوا رؤيتهم يف الفلسفة «حذو النعل ابلنعل».
أيخذ ابن خلدون بعد ذلك مبناقشة وجهات هؤالء الفالسفة وتفنيد ما يستحق
التفنيد ،فيما ال جمال الستعراض تفاصيله( ،)18وخيتتم مناقشته هذه بقوله «فهذا العلم
كما رأيته غري واف مبقاصدهم اليت حوموا عليها مع ما فيه من خمالفة الشرائع
وظواهرها» مث يشري اىل الثمرة الوحيدة اليت حنظى هبا من شجرة الفلسفة هذه تلك هي
شحذ الذهن البشري ومتكينه من ترتيب االدلة املنطقية وسوق الرباهني على ما يسعى
اىل إثباته .وهذا يدل على انفساح صدر ابن خلدون لكل علم بشري ومالحظة
سلبياته وإجيابياته على السواء يف حماولة منه ان أيخذ احلكمة من أي وعاء خرجت كما
علمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ان يكون« ،وأما مضارها ـ أي الفلسفة ـ فهي ما علمت .فليكن
الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبها ،وليكن نظر من ينظر فيها بعد االمتالء من
الشرعيات واالطالع على التفسري والفقه ،وال يكنب أحد عليها وهو خلو من علوم
امللة ،فقل ان يسلم لذلك من معاطبها»( .)11وأما الذين خيتارون ان يتحصنوا ـ أوال ـ
بكتاب هللا وسنة رسوله عليه السالم ،فلهم ان يسريوا حيث يشاؤون ،وان يسربوا غور
الفلسفة ااي كانت ،فأهنم سوف يصلون شاطئ االمان وقد ازدادوا إمياان ويقينا.
اال أن ابن خلدون حيبذ«االعراض عن النظر فيها إذ هو من ترك املسلم ما ال يعنيه»
فأن هذه املسائل «ال هتمنا يف ديننا وال يف معاشنا فوجب علينا تركها»( .)22فكأنه،
انطالقا من موقف االسالم نفسه ،يريد ان حيفظ على العقل البشري طاقته الفعالة فال

تستنزف فيما هو غري جمد ،وال تعمل إال فيما يعود على االنسان املسلم ابخلري يف دينه
ومعاشه ،أي ان ينصب جهدها يف صميم العامل ،ال فيما وراء العامل حيث إختصاص
االداين.
ومن زاوية الرؤية املتسلحة ابلعقل ،نفسها ،يدعو ابن خلدون اىل إبطال خرافة التنجيم،
متاما كما دعا اىل إبطال خرافة فلسفة االهليات وما وراء الطبيعة ..كلتامها خرافة ،مبا
اهنما تقودان العقل البشري اىل مساحة الكون غري املنظور ،مبا مل يتهيأ له أساسا.
واخلرافة مبعىن ما ،هي أن نتحرك اىل اهدافنا بدون الوسائل املنطقية اليت تبلغنا تلك
االهداف .وإذا كانت املمارسة الفلسفية ملا وراء الطبيعة تغطي على عبثها وعقالنيتها
بنوع من املنهجية املدعاة وحبشد من املصطلحات املعماة ،فان التنجيم يضرب هبذا كله
عرض احلائط ،ويعتمد اسلواب يف العلم ما انزلت معطيات العقل واملنطق وبداهاهتما به
من سلطان «فهذه الصناعة ـ يقول ابن خلدون ـ يزعم اصحاهبا اهنم يعرفون هبا
الكائنات يف عامل العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وأتثريها يف
املولدات العنصرية مفردة وجمتمعة ،فتكون لذلك اوضاع االفالك والكواكب دالة على
ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية )21(»..اىل آخر هذا
الغشاء.
وهو ينفي ان يكون االنبياء عليهم السامل قد مارسوا هذا املنهج اخلاصي وحاشاهم «..
ذهب ضعفاء ـ من اصحاب التنجيم ـ اىل ان معرفة قوى الكواكب وأتثرياهتا كانت
ابلوحي ،وهو رأي قائل «خاطئ وضعيف» وقد كفوان مؤونة ابطاله ..ومن اوضح
االدلة فيه ان تعلم ان االنبياء عليهم الصالة والسالم أبعد الناس عن الصنائع ،واهنم ال
يتعرضون لالخبار عن الغيب أال أن يكون عن هللا ،فكيف يدعون استنباطه ابلصناعة
ويشريون بذلك لتابعيهم من اخللق»(.)22

وبعد ان يستعرض ابن خلدون مقوالت بطليموس وتالمذته يف هذا امليدان يتقدم
لتفنيدها حبجج عقلية بينة ويصل اىل القول أبن «تثري الكواكب فيما حتتها ابطل ،اذ
قد تبني يف ابب التوحيد ان ال فاعل اال هللا ،بطريق استاليل كما رأيته ،واحتج له أهل
علم الكالم مبا هو غين عن البيان من أن اسناد االسباب اىل املسببات جمهول الكيفية
والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر ابدئ الرأي من التأثري ،فلعل استنادها على
غري صورة التأثري املتعارف والقدرة االهلية رابطة بينها كما ربطت مجيع الكائنات علوا
وسفال ،سيما والشرع يرد احلوادث كلها اىل درة هللا تعاىل ويبدأ مما سوى ذلك.
والنبوات أيضا منكرة لشأن النجوم وأتثراهتا واستقراء الشرعيات شاهد بذلك مثل قوله
(ملسو هيلع هللا ىلص) «أن الشم والقمر ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته» فقد ابن لك بطالن
هذه الصناعة عن طريق الشرع ،وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل ،كما هلا من
املضار يف العمران االنساين ملا تبعث يف عقائد العوام من الفساد اذا اتفق الصدق يف
إخفائها يف بعض االحايني اتفاقا ال يرجع اىل تعليل وال حتقيق .فليلهج بذلك من ال
معرفة له ويظن اطراد الصدق يف سائر احكامها ،ولي كذلك ،فيقع يف رد االشياء اىل
غري خالقها» .مث يبني ان حظر الشريعة هلذا العبث املدعو علما ،دفع اصحابه اىل
ممارسته مبعزل عن اجلمهور ،وتسرتهم عن الناس كي ال ينكشف امرهم وهذا مما زاده
الغازا وتعيدا.)23(»..
ومن املنطلق نفسه يرفض ابن خلدون الكيمياء ،ال مبفهومها التجرييب املختربي الذي
عرفته مبرور الوقت ،ولكن مبفهومها السحري القدمي القائم على الدجل واخلرافة والذي
كان يطمح بتحويل املعادن الرخيصة اىل مثينة أبساليب سحرية ملغزة ال تقل سخفا يف
تعاملها مع حقائق الطبيعة والكون من امليتافيزيقا او التنجيم»(.)21

ان ابن خلدون يف دعوته اجلادة اىل ابطال تلك الفنون الثالثة ـ وال أقول علوما ـ
امليتافيزيقا والكيمياء السحرية والتنجمي ،بقدر ما ينطلق من رؤية دينية واضحة
وعميقة ،تستمد من كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،بقدر ما يؤكد مدى احرتامه للعقل
البشري ،وانه برفضه هذه الفنون ال يقف مبواجهة العقل والروح العلمية وامنا معها،
وتلك هي طبيعة الرؤية الدينية كما مينحنا إايها كتاب هللا وسنة رسوله عليه
السالم)21(.
***
اثنيا :الرؤية الرتبوية
الرتبية ابجياز شيد ،عمل داينمي يستهدف صقل وتنمية قدرات االنسان العقلية
والروحية واجلسدية والوجدانية ،ومبا ان االنسان ـ ابجياز ايضا ـ هو صانع احلضارة ،فان
الرتبية ـ ابلضرورة ـ تغدو صيغة عمل حضاري حيمل قدرا كبريا من األمهية.
وابن خلدون هو واحد من املفكرين الرواد الذين أولوا املسألة احلضارية أمهية ابلغة،
وجتاوزوا املنظور التسطيحي لقراءة التاريخ البشري صوب التوغل عمقا لفهم أبعاد
معطياته احلضارية ،والقوانني اليت حتكمها ،بدءا وصريورة ومنوا وغناء ..ولي من قبل
الصدفة ـ إذن ـ وال جملرد استكمال احلديث عن كل موضوع وفق نزعة موضوعية
فضفاضة ،كما كان يفعل الكثري من الكتاب قبله ،أو بعده ،لي من هذا القبيل تلك
املساحات الواسعة اليت مينحها الرجل للمسألة الرتبوية يف العديد من شعبها واهتماماهتا
وأنشطتها ما دام ان العمل الرتبوي سعي متواصل يف صميم النشاط احلضاري للجماعة
البشرية.
وهو مينحنا حتليالت طيبة ،وعلى قدر كبري من النضج ،ابملقارنة مع املعطيات الرتبوية

احلديثة :عن القيم واالهداف وحمتوى التعليم وطرائقه وأساليبه ،واملعلم املتعلم ،كما انه
يقف طويال عند (نظرية املعرفة) ذات االرتباط الوثيق ابلرتبية ،ويقدم ـ يف الوقت نسه ـ
رؤية لالنسان من خالل نظرة الرتبية االسالمية اليه.
ومبا أن الرجل هو ابن البيئة االسالمية حلما ودما وفكرا ،فان معطياته الرتبوية كانت
تتشكل ابلضرورة من مادة هذه البيئة وتتداخل مع نسيجها.
بعبارة اخرى ،انه يتحدث عن الرتبية االسالمية على وجه اخلصوص ال عن اية تربية
اخرى ،وضعية او غري وضعية ،كما حاول وحياول بعض الباحثني ،منذ اواخر القرن
املاضي وعرب القرن االخري ،أن يذهبوا ـ كما رأينا ـ لي على مستوى الرتبية فحسب،
بل على كافة املستوايت املعرفية اليت تتضمنها املقدمة.
وتتوزع املادة الرتبوية على مدى املقدمة ،وتنتشر يف أبواهبا الستة لكنها تتكاثف هنا
وتقل هناك ،وفقا لطبيعة الباب ،أو الفصل الذي يتحدث عن (موضوعة) ما قد ترتبط
ابملنظور الرتبوي بشكل مباشر أو غري مباشر ،وقد ال ترتبط به اساسا.
يصدر ابن خلدون يف نظرته لالنسان ،والتعامل الرتبوي معه ابلتايل عن رؤية اسالمية
واضحة تضع هذا الكائن املتفرد يف مكانه احلق من العامل.
وهو يؤكد ويعيد أتكيده املرة تلو املرة ،على متيز االنسان ابلفكر الذي وهبه هللا اايه،
متجاوزا «النظرة التجزيئية لالنسان ،متعامال معه مبكوانته كافة :العقل والروح والوجدان
واحل والغرائز واجلسم ،دومنا عزل أو نفي أو فصل أو تقطيع ،االنسان كما خلقه هللا
سبحانه وكما اراد له ان يكون ..كما يؤكد حتمية النبوات اليت أعان هللا االنسان هبا
على اكتشاف الطريق ،وعلى استخالفه العمراين يف العامل ،وتسخري العامل ،بطاقاته
وسننه ،هلذا املخلوق املستخلف عن هللا يف االرض ،لكي يقدر على مواصلة مهمته يف

التقدم والتحضر واالعمار)26(.
هذه هي اخلطوط االساسية ،أو مراكز الثقل اخلمسة اليت متيز التصور االسالمي
لالنسان ،عن سائر املذاهب والتصورات ،واليت تنبثق عنها ابلضرورة طبيعة الرتبية اليت
يتحتم اعتمادها لتنمية قدرات هذا الكائن ومتكينه من أداء مهمته يف األرض ،كما
تنبثق عنها مالمح وأس نظرية للمعرفة تتميز هي االخرى عن سائر النظرايت
الوضعية ،ابتساع مداها وجتاوزه لظواهر االشياء صوب عامل الباطن والغيب.
وحيمل التعليم قيمته االساسية يف مقدمة ابن خلدون من حيث انه ضرورة من ضرورات
االمجاع البشري ،وأداء البد منها لتمكني اجلماعة من التحقق ابلعيش والرفاهية من
خالل اخلربات والصنائع اليت تناهلا ابلتعليم .بل أن األمر ليتجاوز هذا كله فيغدو التعليم
ضرورة لقبول ما جاء به االنبياء عليهم السالم واالنتماء لدعواهتم .من خالل نظرة
إسالمية مشولية يطل هبا أبن خلدون على قيمة التعليم فيجدها متتد كلي تشمل االرض
والسماء ،الدنيا واالخرة على السواء وتلك هي حبق واحدة من أهم مالمح الرتبية
االسالمية ،بل أمهها على االطالق(.)27
ويقف ابن خلدون طويال «عند قيمة العمل ـ الذي تربجمه وتؤكده املمارسة الرتبوية
التعليمية ـ ويراه ضرورة من ضرورات العمران ،مث هو كعادته يعاجله من زاوية رؤايه
االسالمية ويبلغ به االمر القول أبن قيمة االشياء امنا تقاس مبقدار ما بذل فيها من
عمل ،وهو يربط ـ كذلك ـ بني مبدأ التسخري الذي يعرض له كتاب هللا لالنسان يف
هذا العامل ،وحيثما تلفتنا وجدان الرجل يويل العمل قيمة كربى كواحد من الوسائل
االساسية لتحقيق مهمة االنسان يف االرض واستخالفه العمراين يف العامل على عني اله
وهدى انبيائه عليهم السالم(.)28

حىت اذا ما بلغنا املسائل املباشرة االكثر ارتباطا ابلعملية الرتبوية التعليمية وجدان ابن
خلدون يقدم مادة طيبة ،ويقف وقفات قد تطول وقد تقصر عند هذه املسألة أو تلك
من مسائل الرتبية والتعليم.
انه يرى حتمية وجود (املعلم) كطرف اساسي يف هذه العملية ،سواء استهدفت ختريج
العلماء أم الصناع( .)21لي املعلم فحسب ولكنه املعلم اجليد هو املطلوب لتحقيق
النتيجة االفضل .وجند ابن خلدون يركز املسالة مببدأ واضح بسيط ولكنه ضروري ،أنه
(على قدر جودة التعليم وملكة املعلم يكون املتعلم) وهكذا حيتل املعلم مكانه املناسب.
واملهمة اليت ميارسها املعلم ليست جماال «كيفيا» وال عمل مستقال بذاته ال حيتاج اىل
عوامل مساعدة ،اهنا برانمج مرسوم يتدرج من البسيط اىل املركب ،ومن الضروري اىل
الكمايل ،وهذا حيتاج اىل زمن ،وال يستكمل اسبابه اال بعد تقدم اجلماعة خطوات
واسعة يف حتضرها 32مث أن مهمة املعلم ال تنحصر يف تعليم هذا اجلانب او ذاك
فحسب من أمور املعرفة ،بل متتد لكي تشمل اجلوانب كافة ،أي ما هو علمي وما هو
عملي يف الوقت نفسه(.)31
وهو يعترب التعليم من (مجلة الصنائع) ابعتباره فنا البد من االملام أبصوله وقواعده لكي
يتمكن املعلم الذي ميارسه من أتدية مهمته على الوجه املطلوب( )32أنه يؤكد (مهنية)
املعلم وأن ميارسه لي جمرد علم فحسب وأمنا هو (منهج) للتوصيل خيتلف فيه هذا
املعلم عن ذاك ،ويتباين هذا اجليل عن ذاك(.)33
وابن خلدون يعرف كيف يرتبط بني ما يبلغه فن التعليم من مستوى وبني البيئة
احلضارية اليت ينشط فيها .فالعالقة بينهما طردية ،وحيثما بلغت مجاعة ما شأوا متقدم
يف املضمار احلضاري حيثما تقدم معها فن التعليم ونفق سوقه( .)31أنه جيد فرصته

للحذق واالكتمال يف البيئة املتحضرة بسبب ما تتيحه من جماالت أوسع للمناظرة
واجلدل واحلوار يف مناحي العلوم ،وتسمح به من االحتكاك واالتصال واالخذ والعطاء
بني الطرائق واملناهج هنالك حيث يتألق املعلم وحيث جيد طلبة املعلم مبتغاهم فيمن
يعرف كيف يوصل اليهم املعرفة اليت يطلبوهنا)35(.
والتعليم لي حتفيظا كما أن التعلم لي حفظا وإمنا هو على جانبيه إعمال للقدرات
العقلية وكسب لزمن من أجل التمكن من املعرف يف هذا احلقل او ذاك( .)36إن
غياب املعلم اجليد حيرم الطلبة من الفرص املواتية للتعلم ،كما حيرم اجلماعات من كسب
عامل الزمن يف الصراع من أجل املعرفة(.)37
واذا كان ابن خلدون ـ فيما سبق ـ يقف عند حدود العالقة بني درجة التحضر عموما
ومستوى التعليم والتعلم ،فأنه ال ينسى أن يشري اىل بعض املفردات (املساعدة) اليت
تعني على حتسني العملية التعليمية والرتبوية عموما .منها ـ بطبيعة احلال ـ االكثار من
بناء املؤسسات التعليمية من مدرسة وزاوية ومسجد ورابط ،ومنها وقف االوقاف
املنحلة على هذه املؤسسات من أجل أن تسري العملية بنجاح ،وجيد املعلم واملتعلم
فرصته لتجاوز االهنماك ابلضرورات فيتحرر منها ،ابلضمان املعاشي االكيد ،لكي يتفرغ
ملا هو بصدده :ذاك ملهنته وهذا ملهمته .فحيثما كثرت االوقاف والضماانت وعظمت
الغالت والفوائد حيثما كثر طالب العلم ومعلمه وأحسنوا مهمتهم (ونفقت اسواق
العلوم وزخرت حبارها)(.)38
ومبا ان التعليم يعين توصيل احلقائق املعرفية بني طرفني ،فأن ابن خلدون يقف بعض
الوقت عند نوعني من صيغ التوصيل :الصيغة الشفافية اليت تتم مباشرة بني العلم
واملتعلم ،والصيغة الكتابية اليت تتم بشكل غري مباشر بينهما من خالل الكتب

واملؤلفات( ،)31هي الصيغة االكثر ذيوعا وانتشارا بسبب من أن املؤلف كخزين
للمعرفة اكثر دواما من صاحبه ،واكثر قدرة على االنتشار يف املكان .وهكذا يكون
دور املعلم ضروراي على هذا املستوى كذلك ،مبا أن التدليف حتتاج اىل من يتقن
توصيلها مبهنته املتخصصة يف فنه ،اىل عقول املتعلمني(.)12
وابن خلدون يتخذ ازاء (الكتاب) كواحد من أهم الوسائل التعليمية ،طريقا وسطا
يتميز ابملرونة ،ويالحظ جيدا سايكولوجية التعلم ،والقدرات النفسية للمتعلم فهو من
جهة يرفض فكرة االكثار من التأليف وحتميل املناهج التعليمية ابملزيد من الكتب اليت
تعاجل موضوعا واحدا ،ألن ذلك يعوق الطالب عن التحصيل وحيدث لديه نوعا من
االرابك الذهين( ،)11فضال عن انه يستغرق وقته فيما ال مربر له مث ان اختالف
الكتب يف املادة الواحدة يعين عند ابن خلدون اختالف الطرائق املنهجية يف العرض
والشرح والتعليل االمر الذي يقود اىل السلبيات آنفة الذكر ويرى ،بدال من الدخول اىل
التفاصيل واجلزئيات اليت تكرر نفسها بصيغ خمتلفة ،أن يقدم للطالب جوهر املادة
العلمية وخطوطا العريضة ـ دون احلاح يف االجياز ـ يف كتاب واحد لكي يعينه ذلك على
كسب الوقت والتمكن من االملام ابملالمح االساسية للمادة(.)12
وهو ـ ابملقابل ـ يندد ابلتلخيصات واالختصارات يف املؤلفات املنهجية ويرى أن ذلك
بدوره خيل ابلتعليم بسبب من احلاحه يف االجياز االمر الذي جيعل املادة عسرة على
الفهم برتكيزه املعاين الكثرية يف الفاظ حمدودة(.)13
وال ينسى ابن خلدون ان يقدم تصوره لعقالنية التعلم ،وصي توصل العقل حلقائق
االشياء ،داعيا املتعلم اىل إدراك كنه هذا النشاط لكي يتمكن من جتاوز صعابه
وعقابيله ،ولكي ينفذ اىل املعاين من وراء حجب االلفاظ واالستدالالت املنطقية

الصناعية ابعمال الفكر (الطبيعي) مباشرة يف احلقائق املستغلقة وصوال اىل اجلوهر
واملعىن(.)11
كما انه ال ينسى ان يفرد فصال ملسألة التخصص العلمي ،أو املهين ،أو سايكولوجيته
بعبارة أدق ،ويرى ان املرء اذا اجاد مهنة ما ورسخت يف نفسه فانه قد ال جييد بعدها
مهنة أخرى(.)15
وبصدد املراحل املبكرة للتعليم ،فيما يسمى بتعليم الولدان ،مينحنا ابن خلدون مادة
مقارنة يستمدها من طرائق التعليم االسالمية واختالفها ويكاد يكون تعلم القرآن الكرمي
القاسم املشرتك ،واالساس يف هذه الطرائق مجيعا عرب مراحل التعليم املبكرة .فالقرآن
الكرمي كتاب هذه االمة ،وهاديها ودليلها ،وهو دستور عقيدهتا ،ومنهاج حركتها يف
العامل ..وتعليمه الجيال الناشئة ضرورة حمتومة اذا ما اريد هلذه االجيال ان تكون
مسلمة حقا (.)16
لكن الذي خيتلف فيه بني مصر ومصر ومدرسة وأخرى ،هو منهج التعليم وهاهنا يقدم
ابن خلدون عرضا مقاران هلذا املنهج يف تعليم كتاب هللا يف كل من املغرب واالنل ،
واملشرق ،والنتائج اليت ترتبت عليه يف كل من هذه االقاليم.)17(.
وابن خلدون وهو يتحدث عن حمتوى التعليم يشري اىل صنفني من العلوم عقلي ونقلي
دون أن يغفل عن أن هذا االخري يتحتم ان يتم التعامل معه عقليا ابلقياس والتفريع
واالجتهاد .كما ان الرجل ال يفوته كذلك ان يؤكد هاهنا رؤيته االسالمية وخصوصيته
العقيدية اسوة مبا كان يفعل يف جل مساحات مقدمته اخلصبة ،بصيغ مباشرة حينا
وغري مباشرة حياان اخرى ،فكأنه يرد بذلك على الذين جاءوا يف قرون اتلية لكي
خيرجوه عن الرحم الذي ختلق فيه ،ويضعوه على غري إرادة منه يف دائرة (الوضعية)

هجينا غريبا(.)18

اثلثا :احلركة التارخيية
وضع ابن خلدون (مقدمته) يف االساس ،وكما يؤكد يف متهيده هلا اكثر من مرة()11
لكي تكون اداة أو معيارا يف التعامل مع الواقعة التارخيية .فهناك ،يف نسيج هذه
الواقعة ،ما ميكن قبوله والتسليم به ،وما يستعصي على القبول والتسليم ..ما ميكن ان
يصدق وما خيرج اىل دائرة الكذب والتلفيق.
واذا كان املؤرخون قبله ،يف معظمهم ،قد اكتفوا أبن يكونوا مجاعني للرواية ،أو املادة
التارخيية ،دومنا اخذها مبا يتطلبه من منهج ميحص ويعزل ..يقبل ويرفض ..يثبت
وينفي ..كي ال مير اال ما هو متحقق يف حركة التاريخ ،أو مقارب للحقيقة يف أقل
تقدير ،فأنه رأى أن قد آن االوان العتماد منهج مرسوم لكي يصري النشاط التارخيي
علما منضبطا ال عواطف وحتزابت واهواء وميوال.
ولقد قيل الكثري يف هذه املسألة ،ولذا سنجد انفسنا مضطربني لتجاوزها صوب بعض
التأشريات اليت تؤكد (اسالمية) هذا التوجه (العلمي)يف التعامل مع التاريخ ،واستمداده
الكثري من اخلصائص واملواصفات من البيئة اليت انتمى اليها الرجل ال من أية بيئة
أخرى .وهكذا ستكون النتائج اليت توصل اليها الرجل من خالل منهجه هذا وتساوقه
يف نسيجها العام ،ويف معظم مفرداهتا ،مع املنظور واملعطيات االسالمية.
ابتداء وعى سبيل املثال ،يطرح ابن خلدون هذه املقولة االستقرائية ذات التأثري البالغ

يف صميم احلركة التارخيية للجماعات والشعوب انه ما من دولة (كبرية) اال وأصلها
الدين «اما من نبوة أو دعوة حق» والدول الكبرية اليت يسميها البعض ابالمرباطورايت
ويسميها ابن خلدون (الدول العامة االستيالء ،العظيم امللك) هي الدول االكثر ثقال
وأتثريا يف حركة التاريخ ،لي فقط يف جمرايته السياسية ،بل يف منوه احلضاري ،وهذا هو
االهم.
كيف يفسر ابن خلدون ذلك (أن امللك ـ يقول الرجل ـ امنا حيصل ابلتغلب ،والتغلب
امنا يكون ابلعصبية واتفاق االهواء على املطالب ومجع القلوب وأتليفها امنا يكون
مبعونة من هللا يف إقامة دينه.
قال تعاىل (لو انفقت ما يف االرض مجيعا ما الفت بني قلوهبم)( .)52وسره ان القلوب
اذا تداعت اىل اهواء الباطل وامليل اىل الدنيا حصل التناف ونشأ اخلالف ،واذا
انصرفت اىل احلق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على هللا ،احتدت وجهتها فذهب
التناف وقل اخلالف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت
الدولة(.)51
إنه يتحدث هنا عما ميكن تسميته ابملعامل العقائدي ،وذلك الذي يشد طاقات
اجلماعة البشرية الواحدة اليت تنتمي اىل عقيدة ما ،ويوجهها صوب هدف واحد ..بؤرة
واحدة ،فتزداد قدرهتا على الفعل التارخيي ،متاما كما تزداد قدرة أشعة الشم على
االحراق من خالل جتميعها ابلعدسات الالمة .فالدولة الكبرية ـ إذن ـ هي تعبري اترخيي
عن قدرة امة ما على الفعل املوحد الذي صاغته ووجهته صوب هدفه الواحد ،عقيدة
حيوية آمن هبا اجلميع.
وبعك هذا ،فان غياب الدين يعين تبعثر الفعل وتشتته صوب اهداف متغايرة

متضاربة ،ومن مث تضاؤل دوره التارخيي .فليست اجلماعة اليت ال تربطها عقيدة بقادرة
على ان متتد يف الزمان واملكان ،واذا حث وان امتدت فعال ،فان هذا جييء استثناء
للقاعدة ،وال حيكم عليه ،ومصريه ان يتالشى الول حتد يربز له يف الطريق ،ولن يؤخذ
يوما ابالستثناء.
يف االنتماء الديين مثة حقيقة اخرى يشري اليها ابن خلدون تزيد فاعلية هذا االنتماء..
انه رفض االنقياد للباطل واالقبال على اله .وتلك هي حجر الزاوية يف قدرة االنسان
الفرد واجلماعة البشرية على التجرد الكامل يف مواجهة التاريخ أبقصى قدر من التوتر
والفاعلية والتناغم ،وابقل قدر من اجلذب والشد واالعاقة ..ان القرآن الكرمي يصف
املؤمنني مرارا أبهنم (يسارعون يف اخلريات) 52فيكشف هاهنا البعد الزمين ،البعد
التارخيي ،يف حركة االنسان املؤمن يف العامل لتحقيق اكرب قدر ممكن من االجناز يف أقل
حيز ممكن.
وابن خلدون خيتم مقولته تلك هبذه العبارة ذات الداللة « ..اتسع نطاق الكلمة لذلك
فعظمت الدولة» ،فالكلمة كما هو معروف ،ال تتحول اىل فعل اترخيي اال ابالميان
الذي حييلها اىل طاقة حركية تعرب عن نفسها من خالل اجلماعة املؤمنة وتكون نتيجة
هذا التعبري :دولة عظيمة .وكذلك كانت دولة االسالم االوىل يف أعقاب الفتحات اليت
اختزلت الزمن واملكان ،وكذلك كانت الدول الكربى يف التاريخ.
واذا كان ابن خلدون قد أكد مرارا على مفهوم العصبية ،ابعتباره أساسا لقيام الدول،
فانه مل يغفل عن ان الدعوة الدينية تزيد الدولة يف اصلها قوة على قوة العصبية اليت
كانت هلا من عددها ،كما يقول يف احدى فصول الباب الثالث من مقدمته ..ملاذا؟
وكيف؟ ألن السبب يف ذلك «ان الصيغة الدينية تذهب ابلتناف والتحاسد الذي يف

اهل العصبية وتفرد الوجهة اىل احلق .فاذا حصل هلم االستبصار يف امرهم مل يقف هلم
شيء الن الوجهة واحدة واملطلوب متساو عندهم وهم مستميتون عليه .وأهل الدولة
اليت هم طالبوها ،وان كانوا اضعافهم فاغراضهم متباينة ابلباطل ،وختاذهلم لتقنية املوت
حاصل ،فال يقاوموهنم وان كانوا اكثر منهم ،بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء مبا فيهم
من الرتف والذل كما قدمناه.
وهذا كما وقع للعرب يف صدر الفتوحات االسالمية ..واعترب ذلك يف دوليت املرابطني
واملوحدين ،فقد كان ابملغرب من القبائل كثري من يقاومهم يف العدد والعصبية او يشف
عليهم ،اال ان االجتماع الديين ضاعف قوة عصبيتهم ابالستبصار واالستماتة ،كما
قلناه ،فلم يقف له شيء» .ويواصل ابن خلدون حتليله قائال «واعترب ذلك اذا حالت
صبغة الدين وفسدت ،كيف ينتقض االمر ،ويصري الغالب على نسبة العصبية وحدها
دون زايدة الدين ،فيغلب الدولة من كان حتت يدها من العصائب املكافئة هلا او الزائدة
القوة عليها الذي غلبتهم ،مبضاعفة الدين لقوهتا ولو كانوا اكثر عصبية منها وأشد
بداوة.)53(»..
ان ابن خلدون هنا (حييد) العصبية يف حالة دخول الدين يف الصراع فاذا ما غاب
الدين كان للعصبية ،كقوة عددية واجتماعية ،ان تلعب دورها اما مع الدين فتكون
اشبه ابداة ،او عامل مساعد ،وهذا املوقف خطري النه رغم أتكيدات ابن خلدون
املتكررة على العصبية ،وإقامة اقسام واسعة من نظريته على قواعدها فانه هنا يفوق
الدين عليها وجيعله صاحب الفاعلية االوىل يف الغلبة السياسية ،والفعل التارخيي عموما.
فاذا ما اسرتجعنا اآلن عبارته الدقيقة ذات الداللة ،واليت وردت يف ثنااي مقولته ،مل
ندهش لتأكيد ابن خلدون على دور الدين ،فوالذي ادرك بعمق ابعاد هذا الدور «اذا

حصل هلم االستبصار يف أمرهم مل يقف هلم شيء الن الوجهة واحدة واملطلوب متساو
عندهم وهم مستميتون عليه»
ومن مث ينهار منطق االعداد يف الصراع التارخيي ،ينهار حىت منطق االرتباط النسيب
ابلعصبية والقوة البدائية اجملردة اليت تنبثق عنه ،لكي حيل حملها مجيعا (استبصار) ديين
ملوقف االنسان العامل وعالقته ابهلل خالق الكون واحلياة واالنسان .وعند ذاك يتحول
االنسان املؤمن اىل طاقة حركية متقدة ال يقف هلا شيء ،وهو مع اجلماعة املؤمنة اليت
ينتمي اليها واليت وجهها االميان الديين واالستبصار صوب اهلدف الواحد ،تقلب
املقايي الظاهرية للصراع وتفعل املعجزات.
وبرجوع متبصر اىل واقعة الفتوحات االسالمية ،واىل العديد من التجارب اليت شهدها
التاريخ االسالمي ،ميكن ان نعثر على النموذج التطبيقي الذي أكد عليه ابن خلدون
واستشهد به.
وابملقابل «فان الدعوة الدينية من غري عصبية ال تتم» كما يؤكد الرجل يف فصل آخر
من الباب الثالث ،ويسعى للتدليل عليه حبشد من االدلة املنطقية واالحايث الصحيحة
والوقائع التارخيية «ان كل امر حتمل عليه الكافة البد له من العصبية».
ويف احلديث الصحيح «ما بعث هللا نبيا اال يف منعة من قومه» واذا كان هذا يف االنبياء
وهم اوىل الناس من برق العوائد ،فما ظنك بغريهم؟ اال خترق له العادة يف الغلب بغري
العصبية؟».
انه يشري اىل قدرة االنبياء عليهم السالم على جتاوز التحدايت التارخيية فوق العادة،
كما حدث لكثري من منهم ،لكنهم مع ذلك يعملون يف التاريخ يف صياغة أبعاد
جديدة مستمدة من معطيات الزمان واملكان ،فالبد هلم اذن من االفادة من اسبابه

الذاتية لالنقالب عليه .وحديث الرسول (صلى اله عليه وسلم) هنا يبدو متساوقا مع
معطيات احلركة االسالمية كلها ،تلك اليت جاءت لكي تنقلب على التاريخ من خالل
التاريخ نفسه ،على ضوء برانمج اهلي فوقي هو مبثابة دليل عمل أو (استبصار) ،اذا
اعتمدان تعابري ابن خلدون ،يف هذا االنقالب .ومن أجل مزيد من القانعة يقودان
الرجل اىل عديد من الشواهد التارخيية(.)51
وال ينسى ابن خلدون ان يطرح حتفظه الذكي وهو يتحدث عن دعوات االنبياء عليهم
السالم ..اهنم مؤيدون من هللا سبحانه ابلكون كله لو شاء ،لكنه امنا اجرى االمور
على مستقر العادة ( .)55ان هللا سبحانه قادر ،حيث ال يعجزه شيء يف االرض وال
يف السماء ،على محل رسله بكلمته اليت ال راد هلا اىل |فاق االنتصار النهائي ،لكن
حكمته سبحانه ،وعلمه املسبق مبصائر لدعوات ،يف الوقت نفسه ،شاءت ان يتحرك
رسله يف قلب العامل ،يف صميم التاريخ ،ان يعانوا من اثقاله وعوائقه ،وان يتجشموا
واتباعهم عناء اوهاقه ،واال يبلغوا النصر النهائي اال ابختاذ االسباب اليت متكنهم من هذا
الصراع القاسي الذي ال يرحم احدا وال ينحين الحد .وذلك هو ما يعنيه ابن خلدون
«مبجرى االمور على مستقر العادة» أي سنن التاريخ ونوامي الكون.
ذلك اذن هو التقابل الفعال يف نظرية ابن خلدون :الدين والعصبية ..الرؤية أو
االستبصار االمياين ،واالداة التارخيية .ان العصبية بدون دين ال حتقق شيئا كبريا ،والدين
بدون عصبية ال يتحرك وقتا طويال ..البد من اقرتان اجلانبني .واذا كانت رؤية ابن
خلدون للعصبية حمدودة يف نطاق الروابط القبلية يومذاك فأهنا قد تنسحب يف الفرتات
الالحقة ويف القرن العشرين ،على التنظيمات البشرية اليت تعتمد القوة والعصبية احلزبية
وحتل فيها رابطة الوالء بدال من رابطة النسب ..واالمر سواء.

وال يقف ابن خلدون عند هذا احلد ،بل ان رؤيته الدينية ال تفارق منهجه يف االستقرار
والتحليل وهو يطرح مقوالته ويربهن عليها يف ابواب مقدمته الستة عن مسائل خمتلفة
تتعلق بصريورة الواقعة التارخيية ،ونشاط اجلماعات البشرية وعوامل تكوينها ومؤثرات
سلوكها التارخيي مما ال يتسع اجملال الستعراضه ورمبا تكفي اال حالة عليه(.)56
بل اننا نلتقي يف متهيده للمقدمة هبذا املقطع«اعلم ان فن التاريخ فن عزيز املذهب ،جم
الفوائد شريف الغاية ،اذ هو يوقفنا على احوال املاضني من االمم يف اخالقهم واالنبياء
يف سريهم وامللوك يف دوهلم وسياستهم حىت تتم فائدة االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف
احوال الدين والدنيا»( .)57فمنذ اللحظات االوىل يربز جدوى علم التاريخ كاداة
تستهدف خدمة اجلماعات البشرية وترقية أحواهلا دينيا ودنيا ،جبعلها تتحرك على
هذين املستويني معا ،وهي أكثر ادراكا وأعمق جتربة مبا مينحه التاريخ اايها من قيم
وتعاليم.
ومما يؤكد الرؤية الدينية االصيلة عند ابن خلدون ،وكوهنا مسألة اساسية يف منهجه،
ذلك احلشد من االستشهادات املستمدة من كتاب هللا حينا ،وسنة رسوله عليه السالم
حينا آخر ،وأقوال ومعطيات صحابته الكرام مهنع هللا يضر حينا اثلثا ،واليت طاملا اعتمدها لتعزيز
وجهات نظره وجعل استدالالته اكثر حجية وإقناعا.
وللوهلة االوىل يبدو ان طريقة ابن خلدون هذه ال تعدو ان تكون مسألة تقليدية قد ال
تعين شيئا ،لكن املتمعن يف هذا التكرار املقصود ،ويف النماذج التعبريية اليت ينتقيها
الرجل ،يتضح له ان االمر أبعد من هذا ..وأبعد حىت من جمرد داللته على عمق
االحساس الديين لدى ابن خلدون ،فالرجل ،فضال عن ذلك ،يرى يف حركة التاريخ،
وقائع وسننا ،انعكاسا ملشيئة هللا سبحانه وقدره يف العامل.

ومثة اخريا مسألتان اساسيتان يف نظرية ابن خلدون طاملا اكد عليهما وعلى ارتباطهما
الوثيق بصلب النظرية ومها الرتف وحتمية السقوط ،اذ اننا ال نعتقد انه كان مبعز عن
معطيات القرآن والسنة وهو يتحدث عن هاتني املسألتني اللتني كان هلما يف املصدرين
املذكورين مكان كبري(.)58
هذا على املستوى العام للحركة التارخيية ،اما على مستوى التاريخ االسالمي ،على وجه
اخلصوص ،فأن ابن خلدون ميضي ابملنهج نفسه ،ابلروح العلمية املنضبطة برؤيته
االسالمية واملستمدة من حقائقها ومفرداهتا لكي يناقش وحيلل مسائل شىت تتميز
أبمهيتها وحساسيتها .وهو هاهنا يؤكد موقفه الديين من خالل تفسرياته امللتزمة لعديد
من وقائع اترخينا االسالمي وهو الساحة اليت انصبت جل اختباراته عليها واليت مارس
فيها معظم جوانب استقرائه الذي قاده اىل صياغة قوانينه العديدة اليت ضمنها مقدمته.
وابن خلدون يف هذا االجتاه ميارس حتليال للتاريخ االسالمي ،أو ابالحرى جلوانب من
التاريخ االسالمي ،يلقي املزيد من االضواء على خصائصه وصريورته وفق معايري
منهجية تنحت مفرداهتا وأدواهتا من معطيات هذا التاريخ ولي من أية بيئة اخرى كما
توهم بعض املفكرين والباحثني ممن احملنا اىل بعضهم يف بداية هذه الصفحات(.)51
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 13ـ ابطال صناعة النجوم :املقدمة 1227/6ـ .1215
 11ـ املقدمة 1111/6ـ .1221
 15ـ يشري بذلك اىل نظرية العقول عند الفارايب وبقية فالسفة املسلمني ،انظر ابلتفصيل اهلامش رقم 1322
املقدمة ص.182
16ـ املقدمة .1212/6
17ـ نفسه.
18ـ انظر املقدمة  1222/6ـ .1227
 11ـ نفسه .1227/6
 22ـ نفسه .1223/6
 21ـ نفسه .1227/6
 22ـ نفسه  1227/6ـ .1228
 23ـ عماد الدين خليل :ابن خلدون اسالميا ص 135ـ ( 136املكتب االسالمي بريوت ـ 1183م).
25ـ نفسه ص 136ـ .137
 26ـ عماد الدين خليل :الرؤية الرتبوية يف مقدمة ابن خلدون ،كتاب (من اعالم الرتبية العربية االسالمية)
اجمللد الرابع ص( 128مكتب الرتبية العربية لدول اخلليج ،الرايض ـ .)1181
 27ـ نفسه  131/1ـ .132
 28ـ نفسه .133/1
 21ـ املقدمة .123/3

 32ـ نفسه  123/3ـ .121
 31ـ نفسه .121/3
32ـ نفسه .185/3
د .عماد الدين خليل

