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وموجهاته
بنية اخلطاب اخللدوين
ّ
�أمين البيماين
قبل �أكرث من �س ّتة قرون ،قال ابن خلدون يف مقدّمته امل�شهورة حول تف�سريه للتاريخّ �« :إن �أحوال العامل والأمم وعوائدهم ونِحلهم ال تدوم على وترية واحدة ومنهاج
م�ستق ّرّ � ،إنا هو اختالف على الأيام والأزمنة ،وانتقال من حال �إىل حال» .وهذا االنتقال ال يكون � ّإل بالعقل والفعل واحلركة ،ولذلك فقد �أغرى ابن خلدون الق ّراء على
�سرب �أغوار املقدّمة اخللدونية ب�سبب حديثه عن العقل والعقالنية واملعنى واملنطق والتي ت�ؤ ّثر يف �سري التاريخ الب�شري من حني لآخر ،وهو ما حمل يف الوقت ذاته الكثري
من الباحثني على �إخراج ابن خلدون من عامله املعريف ،و�سياقه الديني ،ووجوده التاريخي .وهنا يقدّم لنا الكاتب «�سعيد بن�سعيد العلوي» ونناق�ش معه مقاله املن�شور يف جم ّلة
الت�سامح حول (امل�صطلح الأ�صويل يف اخلطاب اخللدوين).
احلقيقة �أنّ املقدّمة مل تكن مبن�أى عن العقل واملعقولية غريب النزعة ،عزيز ال�ف��ائ��دة ،وه��و العمران الب�شري ال��ذي
ال ّلذين يعتربان حمكومني بالأ�س�س الإب�ستمولوجية التي يت�سارع وميتزج مع العلمني الإ�سالميني ال�ساميني� :أ�صول
اعتمد عليها ابن خلدون ،ونو ّد الإثراء هنا �أي�ضاً مب�صادر ابن الفقه و�أ�صول الدين.
وخا�صة امل�صادر الأ�صولية ك�أ�صول الدين
خلدون ومرجعياته
ّ
ثانياً :مكانة الأ�صول يف التاريخ:
و�أ�صول الفقه ،وهو ما يقودنا �إىل �أهمية امل�صادر الإ�سالمية
لعل علم الكالم هو �أب��رز ما يو�ضح لنا االعتقاد الكالمي
يف الفكر اخللدوين ،وكذلك اللغة الأ�صولية التي تعترب الباب
ً
�أمام القارئ لولوج املقدّمة ،وال نزيد هنا على التذكري ببع�ض اخل �ل��دوين ،ح�ي��ث ي�ق��ول م�ع� ّرف�ا ع�ل��م ال �ك�لام« :ع�ل��م يت�ض ّمن
امل�ف��اه�ي��م ال�ك�لام�ي��ة والأ� �ص��ول �ي��ة فيها ح�ي��ث نق�سم احل��دي��ث احلِجاج» ،وهو ما ميكن اعتباره العماد النظري لعلم الكالم.
وق��ول �أب��ي حامد ال�غ��زايل ب��أن �أ��ص��ول الدين هو العلم الك ّلي
لثالثة �أق�سام عند �أبي زيد:
من العلوم الدينية ،ولذلك فالعلوم الدينية الكربى مرجعها
�أو ًال :فن التاريخ يف اخلطاب اخللدوين:
رغ��م �أنّ ال�ت��اري��خ يعترب العماد ال��ذي ق��ام��ت عليه مقدّمة و�أ�سا�سها علم الكالم .وتتف ّرد يف علوم الكالم �أ�صول االعتقاد،
اب ��ن خ �ل ��دون ،ل�ك� ّن��ه يف ت�صنيفه ل�ل�ع�ل��وم ذك ��ر الآت � ��ي« :اع�ل��م وك ّليات العلوم الدينية ومباد�ؤها ،والقول بالإمامة العظمى
�أن ال�ع�ل��وم امل�ت�ع��ارف��ة ب�ين �أه ��ل ال�ع�م��ران ع�ل��ى �صنفني :علوم (اخلالفة).
كما �أنّ ال�صلة ب�ين علم ال�ك�لام وع�ل��م ال�ت��اري��خ حا�ضرة يف
مق�صودة بالذات كال�شرعيات من التف�سري واحلديث والفقه
وعلم ال�ك�لام وكالطبيعيات والإل�ه�ي��ات م��ن الفل�سفة ،وعلوم املفردات الأ�صولية عند �أبي زيد ،ونذكر منها للتنبيه ولي�س
ه��ي و�سيلة �آل�ي��ة بهذه العلوم كالعربية واحل�ساب وغريهما للح�صر وال�شمول التايل:
 .1عند حديث �أب��ي زي��د ع��ن �أخ�ط��اء امل ��ؤ ّرخ�ين عند نقلهم
لل�شرعيات كاملنطق للفل�سفة» .وهنا نالحظ �أ ّنه مل يرد ذكر
التاريخ بني العلوم ،فلو ك��ان اب��ن خلدون بالفعل قد �أق�صى ل�ل�أخ�ب��ار �أ ّن �ه��م مل ي�ع��ر��ض��وه��ا ع�ل��ى �أ��ص��ول�ه��ا ،ومل يقي�سوها
التاريخ من مقدّمته لغدت كتاباتها عبثاً ،ولكنه ذكر يف مو�ضع ب�أ�شباهها ،وال ح ّتى �سربوها مب�سبار احلكمة والعقل ،ولذلك
�آخر« :فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال» .فنحن هنا �أم��ام �آلية �أ�صولية ك�برى وه��ي �آلية القيا�س ،وال
ولذلك كان ذك��ره �ضمنياً ولي�س �صريحاً يف ت�صنيف العلوم ،نكتفي بالقيا�س فقط و�إمن��ا كذلك نقوم بتف�صيلها وتق�سيم
وهكذا فال يُحمل �أن يخرج التاريخ من دائ��رة العلوم الكلية امل�س�ألة �إىل �أجزاء �صغرية يتم �سرب كل جزء منها بدقة كبرية.
 .2غاية القيا�س الأ��ص��ويل وثمرته هوالتمييز بني املتفق
والأولية ،و�إمنا هو علم مق�صود بالذات.
ثم ندخل هنا يف جدل �آخر؛ فهل التاريخ ي ّت�صل بال�شرعيات واملختلف وتعليلهما والغو�ص يف �أ�صول كل خرب وعر�ضه على
�أم ين�سب للطبيعيات والإل �ه �ي��ات؟ وللموقفني م��ا يربرهما القواعد والأ�صول ،ولذلك فال�شروط الواجب توافرها عند
يف املقدّمة؛ فمن جهة حت�دّث عن طبائع الأ�شياء والعمران املجتهد يف كتابة التاريخ هي نف�سها املفرو�ضة على امل�ؤ ّرخ عند
ال �ب �� �ش��ري مم ��ا ي�ج�ع��ل ال �ت ��اري ��خ يف ع� ��داد ال �ع �ل ��وم ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة عر�ضه للأخبار.
ثالثاً :التاريخ الب�شري وم�ستقر العادة:
والفل�سفية ،وم��ن جهة �أخ��رى ف ��إنّ حديثه يتطرق للمعارف
جمع اب��ن خلدون بني ر�أي اب��ن ر�شد �أنّ لكل حادثة �سبباً،
والق�ضايا والعلوم الإ�سالمية ،ولذلك ن��رى الأف�ضل الأخ��ذ
بقول �أه��ل الفكر ال�سيا�سي يف الإ�سالم ك��امل��اوردي وغ�يره ب�أنّ ور�أي الغزايل �أنّ الأ�سباب تقع على م�ستقر العادة .مبعنى �آخر
التاريخ ين�سب لل�شرعيات والعلوم الطبيعية والفل�سفية معاً� .أنّ لكل حادث �سبباً ،ولهذا ال�سبب �أ�سباب �أخرى ،وهكذا ترتقي
وملا كان ابن خلدون ميلك وعياً حاداً؛ فقد ا�ستحدث علماً تلك الأ��س�ب��اب لت�صل ملرجعها وه��و اخل��ال��ق م�سبب الأ�سباب

وموجدها جميعها ،وتف�سرياً لهذا نقف على الأمثلة التالية:
 الع�صبية م ��وج ��ودة وت �ت �ف��اوت ب�ين ال �ق��وة وال �ت ��أث�ير منجهة ،وبني الظهور وال�ضمور من جهة �أخ��رى ،ولذلك فهي
قوة كامنة لي�س لها �أن تعمل بذاتها ،و� ّإن��ا فاعلها اجلماعة
بذاتهم ومد ّبرها وموجدها �إرادة اخلالق ع� ّز وج � ّل .ولذلك
نقول �إنّ املُلك -كمثال -يح�صل بالتغ ّلب ،و�إنّ التغ ّلب يح�صل
بالع�صبية ،وهكذا فالع�صبية هي الدعامة الأ�سا�سية للحكم.
والع�صبية �أو الع�صبة عند ابن خلدون لي�ست مطلق اجلماعة،
و� ّإن� ��ا ه��ي راب �ط��ة ال ��دم �أو راب ��ط ال� ��والء ب�ين جم�م��وع��ة من
الأف ��راد من �أج��ل التفاعل االجتماعي فيما بينهم ،وت�ستمر
وتتف ّرع با�ستمرار حياة ه��ؤالء الأف��راد وذريتهم ،فين�ش�أ منها
تع�صب الفرد لأهل ع�صبته بحيث ي�شعر �أ ّنه جزء ال يتج ّز�أ من
ّ
اجلماعة ،فتذوب �شخ�صيته يف �شخ�صية اجلماعة ،وهي القوة
التي متنح �أولئك الأفراد القدرة على املطالبة واملواجهة.
 الأث��ر احلا�سم لق�ضية الع�صبية يف مقدّمة اب��ن خلدونهو الف�صل املعنون (الدعوة الدينية من غري ع�صبية ال تتم)،
فكل �أمر جتعل عليه الكا ّفة فال بد له من الع�صبية.
وهكذا فم�ستقر العادة �أن اهلل �أج��رى الأم��ور بحيث ت�صبح
�شيئاً ن�ألفه ،ويقبل املعرفة من خالل �سنن اهلل التي �أوجدها يف
الل ا َّلتِي َق ْد َخلَتْ مِ نْ َق ْب ُل َو َلنْ
(�س َّن َة َّ ِ
هذا الكون ،يقول تعاىلُ :
الل َت ْبدِ ي ً
ال) (�سورة الفتح ،)23 :ويقول كذلك:
ت� َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
َِ
توِيال)ً
(�س َّن َة َمنْ َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا َق ْبلَ َك مِ نْ ُر ُ�س ِل َنا َوال َِ
ت ُد ل ُِ�س َّن ِت َنا َ ْ
ُ
(�سورة الإ�سراء.)77 :
وف�ه��م م�ستقر ال �ع��ادة يف امل�ق� ّدم��ة اخل�ل��دون�ي��ة وق�ي��ام الع ّلة
م��ن ج�ه��ة ،و�إرادة اهلل م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى؛ جميعها ت� ��ؤدّي �إىل
�سرب �أغ��وار طبائع الأ�شياء وخبايا التاريخ دون التعدّي على
امل�شيئة الإلهية و�سننه يف هذا الكون .فالفهم يقت�ضي ح�ضور
العقل ،والتعليل ي�ستدعي الآلية الأ�صولية التي تك�سب ذلك
العقل املعنى والفكر ،وهذا ما يحكم بنية اخلطاب اخللدوين
ويوجهه.
albimani92@hotmail.com

