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ابـــن خلدون� :سقــــوط الأيقونـــــة
حممد ال�شحي

ت�ضج قاعات �أق�سام علم االجتماع يف اجلامعات العربية مبقوالت امل�ؤرخ والفقيه ابن خلدون ،ال�شهري مبقدمته التي �شغلت املهتمني بت�أريخ العلوم ،وال�سيا�سة ،والفكر،
والفل�سفة يف العامل الإ�سالمي قاطبةّ � .إن هذه العجاجة ،وال�شبق ب�صنع الرموز لي�ست حالة خا�صة بالعرب� ،إذ هي حاجة من حاجات النف�س الب�شرية يف طبعها ،و�إال فما
تف�سري انت�شار الظاهرة ذاتها عند خمتلف ال�شعوب يف خمتلف الأزمنةّ � .إن الذي ي�صنع الرمز هو �أمر خارج عن الذات الواعية املُدرِكة للوجود اخلارجي بحقيقته� ،إ ّنها
ذات باحثة عن حتقيقٍ لها يف الو�سط الذي تعي�شه ،باختالف م�ستوياته :املحل ّية ،الإقليمية ،العاملية ،والكونية.
ت�ب��د�أ ال ��ذات ه��ذه بالتحرر م��ن �سطوة ال��رم��ز عند وعيها،
ا�ستفاقتها من �سباتها الفكري ،واعرتافها بو�ضعها كما هو
كائن فعال ،ال كما ينبغي له �أن يكون� .إ ّن هذا االنقالب من
النظرة املعيارية �إىل النظرة الو�ضعية ره ُ
ني الوعي بالآخر،
واالع� ت��راف ب ��وج ��وده ،م��ن ث��م تتجه ب��و��ص�ل��ة ال�ب�ح��ث ناحية
التق�صي ال���ص��ادق ،واالل�ت�م��ا���س امل��و��ض��وع��ي -ق ��در الإم �ك��ان-
للوقائع كما هي؛ بهدف ال�شروع يف نقد الذات ،والعمل على
تطويرها تقدمًا ،لتتقدم عجلة الزمن بحركتها اللولبية ،ال
�أن ندور حول �أنف�سنا يف دوائر مفرغة من املعنى يف حقبة من
التاريخ ال ت�سمح لأحد بالتخلف عن الركب دون �أن ُتدفِعها
ثمن ذلك عبودية من �أ�شكال �أخرى.
�إ ّن الرمزية التي اكت�ست اب��ن خلدون كونه م�ؤ�س�سا لعلم
االجتماع ،تكاد تكون حقيقة علم ّية يف �أذهان كثري امل�شتغلني
ب�ه��ذا ال�ع�ل��م ،وامل�ه�ت�م�ين ب��ه :ق ��راء ،وم�ط�ل�ع�ين ،وب��اح�ث�ين ،بل
وم�ف�ك��ري��ن ك �ب ��ا ًرا ك��ذل��ك .وم ��ن �أج ��ل م���س��اءل��ة ه ��ذه امل�ع��رف��ة
(كونه م�ؤ�س�سا لهذا العلم) ،يت�ساءل الباحث امل�صري حممد
عبدالوهاب جالل ،يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بال�س�ؤال
العري�ض «ه��ل �أ�س�س اب��ن خ�ل��دون علم االج�ت�م��اع؟» ،يت�ساءل
حول �صدقية هذه الدعوى (�أ�سميها دعوى لأ ّنها يف مو�ضع
حماكمة الآن) .لتتعر�ض ال��ذات العارفة ال�ستفزاز ال�س�ؤال
الذي يفكك هذا الرمز ويجعله عر�ضة للتقوي�ض؛ من �أجل
بناء معرفة �أم�تن بناء ،و�أك�ثر مقبولية يف الراهن العلمي.
يقرر الباحث ج�لال ال��دخ��ول على ال�ق��ارئ م��ن حيث يتوقع
اخلروج؛ �إذ يجيب ،بكل �شجاعة ،بـ»�إن الإجابة عندي هي :ال،
فهو مل ي�ؤ�س�س علم االجتماع ،وما كان ينبغي ل��ه» .ليتمكن
من جذب انتباه قارئه حتى نهاية املقال.
ثم ي�شرع الباحث يف تو�صيف �أب��رز امل�شكالت التي يعاين
منها ت��اري��خ العلوم العربية يف م�صر وغ�يره��ا .وي�ق��رر �أنها:
هاج�س ال�سبق ،الأَمْ َثلة ،واعتبار علوم ال�سلف تراثا .ويعني
ب ��الأوىل طغيان الهاج�س بال�سعي �إىل العثور على م��ا يفيد
ب�أن عاملا من علماء امل�سلمني قد �سبق عاملا �أوروبيا يف الك�شف
عن حقيقة علمية ،مما ي ��ؤدي �إىل التع�سف يف ق��راءة الآث��ار،
وحتمليها م��ا ال حتتمل م��ن دالالت و�إ� �ش ��ارات مل ُت�ب�ن على

ال���س��ؤال نف�سه امل �ط��روح الآن ،مم��ا ي�ستتبع ح ��دوث املفارقة
التاريخية.
�إن ه ��ذه امل �ف��ارق��ة ت�ف�تر���ض اخ �ت�راق ت�ل��ك الآث� ��ار ل�ل��زم��ن،
و��ص�لاح�ه��ا ل�ك��ل زم ��ان وم �ك ��ان .ول �ع��ل ه ��ذه ال �ف �ك��رة ام �ت��داد
ل�ف�ك��رة ��ص�لاح�ي��ة ال� �ق ��ر�آن ل�ك��ل زم ��ان وم �ك ��ان؛ ف�ل�ط��امل��ا ك��ان
ال�ع��امل م�سلما ،م�ستدال ب��الآي��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة ،ومهتديا بها -
ف�إنه ي��رى بنور اهلل ال��ذي ال يخ�ضع للزمكان الأر��ض��ي .كما
�أن لهذه املفارقة كذلك �أثرين :معر ّيف ،ونف�سي .ف�أما الأول
فمتمثل يف خلط املفاهيم احلديثة بالقدمية ،و�إغفال تطور
العلم وال�سياقات الإب�ستمولوجية واخللفيات الفل�سفية التي
�أنتجته .و�أم��ا الآخ��ر فمتمثل يف االع�تراف ال�ضمني بالتقدم
ال �غ ��رب ��ي/الأوروب ��ي ع�ل��ى ال���ش��رق��ي/ال�ع��رب��ي ،ج��اع�لا الغربي
مقيا�سا ومرجعية ،و�إن بدا الأمر على خالف ذلك.
و�أما امل�شكلة الثانية ،الأَمْ َثلَة ،فتعني �إ�ضفاء طابع املثالية
على �إنتاج رموز ذلك التاريخ .لي�صبح امل�سا�س ب�إنتاجه م�سا�سا
ب��ذات��ه ،وتعري�ضا للرمز خلطر ال ��زوال .وك ��أن املعرفة التي
�أنتجها هذا الرمز جاءته وح ًيا �سماويا كامال ،نافية عنه �صفة
التاريخية التي ت�صف �أي �إنتاج �آخر ،فيغيب النقد التاريخي
للعلوم .وما هذه الأمثلة �سوى حماولة �صنفرة للذات املقتاة
على ثمار الرمز الذي تعتمد عليه يف م�شيها يف هذا الوجود.
و�أ ّم ��ا امل�شكلة الأخ �ي�رة ،اع�ت�ب��ار ع�ل��وم ال�سلف ت��راث��ا ،فقد
�أو�ضح الباحث �أ ّنه يعني تلك املفارقة بني «العلم» و»الرتاث»،
و�أن �ه �م��ا م�ق��ول�ت��ان ال ت�ل�ت�ق�ي��ان؛ ب��دع��وى �أن ال�ع�ل��وم خا�ضعة
للنقد والدرا�سة والإخفاق ،بينما الرتاث هو مدعاة التبجيل
واالح�ت�رام واملحافظة .وه��ذا الأم��ر مت�سق فقط م��ع �أولئك
الذين ينظرون �إىل الرتاث نظرة غري تاريخية ،و�إين �أخ�شى
�أن ال�ب��اح��ث وق��ع فيما ي��دع��و خل�لاف��ه ه�ن��ا� .إذ ط��امل��ا اعرتفنا
بب�شرية ال �ت�راث ،وب���ش��ري��ة مُنتجيه ،ف��إن��ه ن�صمه بالنق�ص
بال�ضرورة (يف مقابل متامية الن�صو�ص الإلهية) .وبالتايل،
قابلتيه للأخذ والرد ،ومدافعته يف ميدان النقد .وعليه ،ف�إن
ه��ذه لي�ست م�شكلة حقيقية يف ذات�ه��ا� ،إمن��ا امل�شكلة يف ال��ذات
املُ�ؤ ّلهة للرموز والأيقونات.
يتط ّرق الباحث ،من ثمة� ،إىل مراحل �إع��ادة اكت�شاف ابن

خلدون على يد امل�ست�شرقني الأوروب�ي�ين ،و�شيئا ف�شيئا حتى
�أع��اده �إىل العرب كل من رفاعة الطهطاوي وال�شيخ حممد
عبده وطه ح�سني .وقد مر ابن خلدون يف �أيدي الإمربياليني
الفرن�سيني ،واملتنورين امل�سلمني ،حتى مت االلتفات �إليه من
جديد بعد ع�صور االنحطاط العربية .ومنذ تلك اللحظة
التنويرية تردد ا�سم ابن خلدون م�ؤ�س�سا لعلم االجتماع .لكن
�أي علم اجتماع ه��و؟ وه��ل ه��ذا احلكم �سائغ؟ �أ�سئلة ينبغي
الوقوف على الظروف التي �أنتجت علم االجتماع ،وحقيقة
ما حتويه «املقدمة» من مادة اجتماعية.
ففي قراءته لظهور علم االجتماع ،يرى الباحث �أن��ه ن�ش�أ
مع �أوج�ست كانت ،وت�شكل يف بوتقة فكر احلداثة مع فيكو،
ومنت�سكيو ،ورو�سو ،وجون لوك ،و�آخرين .وفكر احلداثة هذا
ّ
يعطل ال�ق��وى الفوقانية يف تف�سري ال�ظ��واه��ر ،وينظر فيها
كما هي يف الواقع .فا�س ُتبعد الدين من الفكر اجلمعي (على
م�ستوى التنظري) ،وظهرت النزعة الفردانية يف الر�ؤية �إىل
الكون ،والذات ،وتف ّردها .وعليه ،مت بناء علم االجتماع ،بعد
انف�صاله عن الفل�سفة ،على �أ�سا�س من �إ�صالح الفرد ،مبا هو
وح��دة بناء اجلماعة� .إ ًذا ،ن�ستطيع القول �إن ال�س�ؤال الذي
انبنى عليه علم االجتماع هو :ما الدالئل الرقمية للظواهر
االجتماعية وك�ي��ف ن�ط��وره��ا ليتطور ال �ف��رد؟ فهل ك��ان ابن
خلدون ي�س�أل ال�س�ؤال ذاته؟
يرى الباحث �أن �شغل ابن خلدون كان من�صبا على ت�أريخ
احل ��ال ��ة ال�ف�ك��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة ،وم� � ��آالت الأو� �ض ��اع
الإ��س�لام�ي��ة ال�سيا�سية ،بعد اجتياح التتار لبغداد ع��ام 656
للهجرة .مدلال على ذلك بعدد غري قليل من الوقائع التي
و ّثقها ابن خلدون .حملال الر�ؤى التي ا ُّتخذت ق�ضية كربى
يف ت�أ�سي�س اب��ن خ�ل��دون لل�سيا�سة ،دورة احل �� �ض��ارات ،ب�أنها
لي�ست ��س��وى ن�ظ��رت��ه ل�ب�غ��داد ال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة ال�ت��ي �سقطت
يف أ�ي��دي التتار� ،أولئك القوم الذين حاربوا العلم والثقافة
(�أو هكذا و ُِ�صفوا) .ليخرج بنتيج ٍة مفادها :ابن خلدون مل
ي�ؤ�س�س علم االجتماع ،ومل يكن ينبغي له ذلك ،بب�ساطة لأن
�س�ؤاله ك��ان خمتلفا عن �س�ؤال علم االجتماع ال��ذي �أ�س�س له
كنت والآخرون.
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