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 متهيد:

ذروته منذ أن أصبح  -الذي يظنه أغلب خنبنا وليد القرنني األخريين -بلغ الكالم على اإلصالح
تعداهم إىل كل أمم العامل اليت أدركت خنبها امتناع تنظيم مطلبا ال يقتصر على املسلمني بل ي

املعمورة من دون عالج منزلة املسلمني فيها. وإذا كان من اليسري تعليل هذا االهتمام الكوين 
ابإلصالح اإلسالمي فنرجعه إىل أمهية ما حققته احلضارة اإلسالمية من شروط كونيتها املوضوعية 

تها احملددة ملصري التاريخ الكوين فإن املطلوب يف هذا البحث حتديد اليت أبرز عصر العوملة منزل
عالقة هذه الكونية بضرورة تالزمها مع مبدأي اإلصالح الدائم اللذين ميثالن جوهر اإلسالم 
احلنيف. واملعلوم أن هذين مها مبدأ االجتهاد فرض عني بديال من السلطة الروحية املعصومة يف 

( و مبدأ اجلهاد فرض عني بديال من السلطة الزمانية املعصومة يف 1الفكر النظري والعملي)
( احملققة لشروط احليوية الدائمة اليت يقتضيها التالؤم مع التغري يف 2تطبيقاهتما الطبيعية والتارخيية)

 املكان والزمان.

 فأما شروط الكونية املوضوعية اليت حققها املسلمون فهي:

ورة ويف مقومات القيام املادي للبشرية )ملتقى القارات الثالث منزلتهم يف جغرافية املعم -1
 مبدلوهلا االسرتاتيجي والطاقة والبحار الدافئة مثال(.

منزلتهم يف اتريخ املعمورة ويف مقومات القيام الروحي للبشرية )مشاعر األداين العاملية العاملية  -2
يثة من خالل العالقة بينهم وبني اليوانن مث منزهلا وطبيعيها والوصل بني احلضارتني القدمية واحلد

 بينهم وبني الالتني ( .
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استئناف املسلمني طموحهم إىل حتديد آفاق البشرية الروحية مستقبال لشعورهم ابمتالك  -3
شروط هذا الطموح )التدافع الثقايف ألن احلضارة اإلسالمية تبدو الوحيدة اليت ما تزال صامدة 

  (3أمام تغريب العامل ()

استئناف املسلمني طموحهم إىل حتديد آفاق البشرية املادية مستقبال لشعورهم ابمتالك  -4
شروط هذا الطموح )التدافع االقتصادي ألن األمة االسالمية تبدو الوحيدة اليت مل يبتلعها 

 ( (4االقتصاد الرأمسايل بعد على األقل سلبا بسبب الفشل االقتصادي)

ستند إليها كل تلك املنازل أعين كيفية التعامل مع أصلي احلصانة الروحية وأخريا املنزلة اليت ت -5
لألمة قصدت القرآن الكرمي والسنة الشريفة: فالقرآن الكرمي حدد ثوابت بعد التاريخ وما بعد 
الطبيعة اإلسالميني يف جزئه املكي وحدد وصلهما ابلتاريخ والطبيعة يف جزئه املدين واحلديث 

ج فهم هذين البعدين وطرق حتقيقهما يف احلدث التارخيي )احلديث العادي( الشريف حدد مناه
 ويف املعىن التارخيي )احلديث القدسي(.

وأما ضرورة التالزم بني هذه الشروط واإلصالح املتصل فبيانه يقتضي التمييز بني املنزلتني األوليني 
تني األوليني ال يدور حوهلما جدال واملنزلتني الثانيتني من حيث البداهة وعدمها. فبني أن املنزل

الهنما منزلتان موضوعيتان وجودمها وحده كاف للداللة على صدق القول هبما وضرورة اعتماد 
تواصلهما على اإلصالح الدائم للبقاء فضال عن النماء: فدار اإلسالم يف قلب املعمورة واتريخ 

ما قبل التارخيي ومستقبل اإلنسانية  اإلسالم يصل بني ماضي اإلنسانية كلها ببعديه التارخيي و 
كلها ببعديه احلديث وما بعد احلديث. ولوال هذين الشرطني ملا كان للصراع معىن بل وملا كان  

 ( . 5كالم املتصدين لصحوتنا يف مسائل صالح شؤوننا وفسادها فائدة)

ل يف الكالم لكن املنزلتني األخريني وصلتهما ابألصل وصال به أو فصال معه مها جوهر اإلشكا
على اإلصالح إجيااب وعلى الفساد سلبا يف كل اجلدل الدائر بطوريه ألن استئناف الطموح 
التارخيي ببعديه الروحي واملادي ينتج عنه استئناف الدور اإلجيايب يف التدافع واحلوار العامليني 

الطور الذي حول أهداف العمران البشري وأدواته: الطور املقصور على النخب اإلسالمية مث 
ابتت فيه كل خنب العامل ال تتصور بقاءمها السوي ممكنا من دون املشاركة يف إصالح حال 
املسلمني سلما أو حراب. لذلك فسنحاول يف هذا البحث عالج مسألة اإلصالح ونظريها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



( أو الفساد من منظور هاتني املنزلتني األخريتني يف حاليت الوصل والفصل ابألصل 6السليب)
خراج شروط العالج كما حددهتا نظرايت ابن خلدون بوصفها زبدة عقول املسلمني يف الست

 سعيها إىل استخراج فلسفة العمران البشري املطابقة لفلسفة التاريخ القرآنية. 

وتعاجل هذه الفلسفة وجهني مضاعفني من العمران البشري واالجتماع اإلنساين مبصطلح ابن 
عنامها أي فيلسوف جدير هبذه الصفة رغم أهنما مل يصغهما خلدون مل يغفل عما يقرب من م

صياغة صرحية يف التاريخ اإلنساين إال فيلسوفان مسلمان أحدمها )ابن تيمية( جددمها ذهااب من 
نظرية النظر إىل نظرية العمل فلسفيا ومن العقيدة إىل الشريعة دينيا والثاين )ابن خلدون( حددمها 

 من نظرية العمل إىل نظرية النظر ومن الشريعة إىل العقيدة.  يف اإلجتاه املقابل ذهااب

فأما الوجه األول فهو صورة العمران ببعديها اللذين يعرض هلما الفساد الطبيعي أو الثقايف )أي 
الدولة والرتبية وجمموعها هو اجملتمع السياسي الذي ميثل صورة العمران( ومطلوب البحث حتديد 

 املنظور اخللدوين أصل إصالحهما املتصل من

وأما الوجه الثاين فهو مادة العمران ببعديها اللذين يعرض هلما الفساد الطبيعي أو الثقايف )أي 
االقتصاد والثقافة وجمموعهما اجملتمع املدين الذي ميثل مادة العمران(. ومطلوب البحث حتديد 

 أصل اصالحهما املتصل من املنظور اخللدوين.

ح هذان مؤثرين إال إذا حتقق شرط شروطهما قصدت تناسق العالج وال يكون أصال اإلصال
اخلاص ببعدي صورة العمران )السياسة والرتبية( والعالج اخلاص ببعدي مادته )االقتصاد 
والثقافة( تناسقا يستمد من التطابق مع أصل الوجود العمراين السوي الذي هو عني فطرة هللا 

حقوق اإلنسان الطبيعية و حقوقه الشرعية على األقل يف  اليت فطرت البشرية عليها حيث تتطابق
املفهوم القرآين. لذلك فهذان اإلصالحان ال ميكن تصورمها فعلني اترخييني لإلرادة اإلنسانية 
يكون فيهما املؤثر والفاعل مؤثرا وفاعال قصداي من دون إصالحني متالزمني يف ما بينهما 

اإلنساين العملية وأخالق األمة مبقتضى هذين ومالزمني هلما يسددان فعاليات العقل 
اإلصالحني: إصالح فعالية العقل النظري اجملرد واملطبق وفعالية العقل العملي اجملرد واملطبق. وملا  
كان إصالح هذين النوعني من العقل متالزمني ومالزمني إلصالح صورة العمران ومادته ابت 
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من الواجب أن تكون اخلطة مؤلفة من ثالث مسائل الفصل بينهما ممتنعا عقال ونقال ومن مث ف
 هي:

 املسألة األوىل: إصالح العقلني النظري والعملي مجعا إلصالح فلسفة الدين وفلسفة التاريخ 

 املسألة الثانية: إصالح مادة العمران شرطا عمليا ومثرة إلصالح العقل النظري وفلسفة التاريخ.

 ن شرطا عمليا ومثرة إلصالح العقل العملي وفلسفة الدين.املسألة الثالثة: إصالح صورة العمرا

 

 

 املسألة األوىل

 إصالح فلسفة الدين وفلسفة التاريخ 

 

نسبت يف كل حماواليت السابقة إصالح العقل النظري بداية من أجل إصالح العقل العملي غاية 
العقل العملي نتيجة  إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية. وفسرت ذلك مبيل ابن تيمية إىل اعتبار فساد

لفساد العقل النظري تسليما صرحيا منه أبن فساد العمل وحتريف الشرع انجتان ضرورة عن فساد 
النظر وحتريف العقد. لذلك فهو قد حاول ختليص العقل اإلنساين من ما بعد الطبيعة اليواننية 

حلائلة دون حرية الفعل عامة و األرسطية خاصة العتباره إايها علة القول ابلضرورة واجلربية ا
اإلنساين واملؤدية من مث إىل عقيدة وحدة الوجود النافية لكل القيم.كما نسبت إصالح العقل 
العملي بداية من أجل إصالح العقل النظري غاية إىل ابن خلدون. وفسرت ذلك مبيل ابن 

أبن فساد النظر  خلدون إىل اعتبار فساد العقل النظري نتيجة لفساد العقل العمل تسليما صرحيا
وحتريف العقد انتج ضرورة عن فساد العمل وحتريف الشرع. فهو قد حاول ختليص العقل 
اإلنساين من ما بعد التاريخ اليوانين عامة واألفالطوين خاصة العتباره إايه علة القول ابليتوبيا 

 احلائلة دون عمل التاريخ وعلمه.

إلصالح الشامل الذي يعاجل فساد صورة العمران ( مل أربط ذلك مبسأليت ا7لكين يف احلالتني)
ومادته إال ربطا سريعا مل يربز بوضوح العالقة الوطيدة بني فساد العقلني وفساد ما يناظرمها يف  
كيان العمران البشري واالجتماع اإلنساين من املؤسسات والفعاليات العالقة اليت تتضح عند فهم 
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ريخ. لذلك فقد بقي الكالم على فلسفة الدين وفلسفة العالقة بني فلسفة الدين وفلسفة التا
التاريخ أصال ضمنيا يف احلالتني دون بيان علل كوهنما أصال هلذين التوجهني يف اإلصالح الذي 
عرفته حضارتنا. وحنن نزعم أن هذا الضمري عند كال الفيلسوفني هو سبب إخفاق حماوالت 

مطلبنا يف هذه املسألة األوىل هو إذن بيان داللة اإلصالح املبنية على نظرتيهما إىل حد اآلن. 
الوصل بني اإلصالح الشامل للشأن اإلنساين وفلسفيت الدين والتاريخ مركزين على احلل اخللدوين 

 يف هذه الورقة رغم التناظر العكسي التام بينه وبني حل شيخ اإلسالم.

امليل إىل حصر فكر األول يف فإذا فهمنا علة التناظر العكسي بني فكر الرجلني فهمنا علة 
فلسفة الدين وحصر فكر الثاين يف فلسفة التاريخ عند جل القارئني ألعماهلما. وينبغي أن 
نتجاوز هذين احلصرين ألن ما غلب على فكر أحدمها هو ضمري فكر الثاين: فضمري فكر ابن 

ها. وعلة تيمية فلسفة اتريخ مسكوت عنها وضمري فكر ابن خلدون فلسفة دين مسكون عن
الفشل اإلصالحي يف النهضة )اليت ميكن اعتبار ابن خلدون معينها األول( ويف الصحوة )اليت 
ميكن اعتبار ابن تيمية معينها األول( هو عدم إدراك التالزم بني الفلسفتني الدينية والتارخيية عند 

ثلي النهضة الفيلسوفني. أما عالمة هذا الفشل اليت ال تكذب فهي احلرب األهلية بني مم
)العلمانيني( وممثلي الصحوة )األصالنيني( ألن األولني ينطلقون من فلسفة اتريخ تنفي فلسفة 
الدين أو هي ابألوىل تعتمد على فلسفة دين سلبية وألن الثانني ينطلقون من فلسفة دين تنفي 

 فلسفة التاريخ أو هي ابألوىل تعتمد على فلسفة اتريخ سلبية. 

دين السلبية اليت تغلب على فكر النهضة العلماين حتصر أمر اإلصالح الشامل وبني أن فلسفة ال
يف العالقة بني العقل النظري والعقل العملي من دون فهم لعالقة األول ابلعقد وعالقة الثاين 
ابلشريعة وأن فلسفة التاريخ السلبية اليت تغلب على فكر الصحوة األصالين حتصر أمر اإلصالح 

قد والشرع من دون فهم لعالقة األول ابلعقل النظري وعالقة الثاين ابلعقل العملي. الشامل يف الع
لكن ابن خلدون وابن تيمية بريئان من هذا اخلطأ القاتل: ذلك أن ابن خلدون يصل فلسفته 
التارخيية بفلسفة دينية صرحية كما بينا يف غري موضع وابن تيمية يصل فلسفته الدينية بفلسفة 

 ة كما بينا كذلك.اترخيية صرحي
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ورغم أن املناسبة تقتصر على االحتفال اببن خلدون فإن عملنا ال ميكن أن يهمل هذا التناظر 
بينه وبني ابن تيمية ألن ذلك يفسد العالج الفلسفي الدقيق الذي يستمده لفهم أساس الوحدة 

يخ يف فكرمها املمثل الناجتة عن التعاكس بني املدخلني والتطابق بني فلسفة الدين وفلسفة التار 
جيد التمثيل ألعماق الفكر اإلسالمي األكثر إيغاال: فهذا التطابق يف الفكر اإلسالمي علته ما 
صار يعرب عنه عاميا ودون فهم عميق بعدم الفصل بني الدين والدنيا يف اإلسالم. فسواء انطلقنا 

شرع إلصالح حتريف من إصالح حتريف العقد إلصالح حتريف الشرع أو من إصالح حتريف ال
العقد فإن النتيجة واحدة يف نفس األمر ألن القضية كلها تتمثل يف التالزم بني اإلصالحني وال 
يقع االختالف إال يف التقدمي والتأخري: أبيهما نبدأ؟ هل إبصالح تصورات اإلنسان وفكره أم 

 إبصالح سلوكات اإلنسان وجمتمعه؟ أم هبما معا وابلتالزم؟ 

تعليل التقدمي والتأخري أو اجلمع ليس حبثا عقداي وال هو شرعي بل هو حبث  إن البحث عن
نظري وعملي يؤدي فيه العقد والشرع وظيفة دافع البحث وموجهه ال غري. ففي حال تقدمي 
التصورات والفكر على السلوكات واجملتمع يكون العالج منتسبا إىل الفلسفة النظرية أما يف حال 

تمع على التصورات والفكر فالعالج يكون منتسبا إىل الفلسفة العملية. تقدمي السلوكات واجمل
لكنه يف احلالتني يدرك ضرورة اجلمع بني املدخلني فيفهم طبيعة الثورة اإلسالمية اليت جعلت قيم 
ما بعد التاريخ )فلسفة الدين( ال تتعني فهما وحتقيقا إال آبليات التاريخ )فلسفة التاريخ(. ذلك 

ح يف احلالتني ينبغي أن يتالزم مع ثورة روحية تعاجل أصل الفعاليتني يف مستوييهما أن اإلصال
الفردي واجلمعي أعين إصالح العقل النظري والعقل العملي اإلصالح الذي يعترب شرطا ونتيجة 

 ( :8إلصالح صورة العمران ومادته)

صنع التاريخ ونقد علمه إصالح فعالية العقل النظري: ويتعلق بشروط إبداع العلوم األدوات ل
الذي هو بدوره علم أداة يف العلوم النقلية ولعله أداهتا األساسية. واملعلوم أن ابن خلدون يعرف 
بعدي العقل النظري بعديه اجملرد واملطبق ابلوظيفة الذريعية اخلالصة وينفي عنه كل إمكانية يف 

وم األدوات الصورية بصنفيها أعين إىل جمال املعرفة ما بعد الطبيعية. وتنقسم هذه العلوم إىل عل
علوم اإلنسان الطبيعية )علم اإلحياء والنفس( وعلوم اإلنسان التارخيية )علم السياسة أو علم فعل 

( ( وعلوم األدوات املادية بصنفيها أعين علوم 9قيم العمل وعلم الرتبية أو علم فعل قيم الوجود)
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ملطبق( وعلوم أدوات العمران املادية )علم االقتصاد أو الطبيعة )كل علوم الطبيعة اجملرد منها وا
( (. واألصل يف ذلك كله هو 11( وعلم الثقافة أو علم فعل قيم الذوق)10علم فعل قيم الرزق)

علم التاريخ الطبيعي والثقايف يف وظيفته النقدية والعقدية: فلسفة التاريخ وفلسفة الدين اخللدونيني 
 والتاريخ القرآنيني. ترمجة فلسفية لفلسفة الدين

إصالح فعالية العقل العملي ويتعلق بشروط إبداع األعمال األدوات لصنع التاريخ وعلمه الذي 
هو بدوره عمل أداة ولعله العمل األداة األساسية يف العمران البشري. واملعلوم أن ابن خلدون 

وينفي عنه كل  129")يعرف بعدي العقل العملي بعديه اجملرد واملطبق ابلوظيفة "التجريبية
امكانية يف جمال املعرفة ما بعد التارخيية )نفي التحسني والتقبيح العقليني(. وتنقسم هذه األعمال 
إىل عمل أدوات العمران الصورية بصنفيها الطبيعي )تقسيم العمل مبقتضى مصادر الرزق( 

ي فعل قيم الوجود ذاهتا ال ( والرتبية أ13والتارخيي )السياسة أي فعل قيم العمل ذاهتا ال علمها)
( ( وعمل أدوات العمران املادية بصنفيها الطبيعي )التقنيات والصناعات( والتارخيي 14علمها)

( (. 16( والثقافة أي فعل الذوق ذاهتا ال علمها)15)اإلقتصاد أي فعل للرزق ذاهتا ال علمها)
 الرمزية واإلبداعية الفعلية.  واألصل هو عمل التاريخ الطبيعي والثقايف يف وظيفته اإلبداعية

إصالح عالقة األصلني: وجيمع بني اإلصالحني السابقني إصالح عالقة فعالية العقل العملي 
فعاليته الطبيعية والتارخيية بفعالية العقل النظري فعاليته الطبيعية والتارخيية من حيث حتديد غاايت 

قة فعالية العقل النظري وبفعالية العقل الوجود اإلنساين أعين جوهر فلسفة الدين وإصالح عال
العملي من حيث حتديد أدوات الوجود اإلنساين أعين جوهر فلسفة التاريخ حيث يكون 
اإلبداعان التارخييان الرمزي والفعلي متطابقني يف الفعل اإلنساين من حيث هو تطابق بني 

ل عملي سياسي حدوث الوجود اإلنساين الذي هو فعل عقل نظري فين ومجايل وفعل عق
وحديث الوجود اإلنساين الذي هو فعل عقل نظري وفعل  Geshehenوخلقي مطبقني 

 . Verstehenعملي جمردين 

والتالزم بني احلدوث )ذروة البعد الفعلي( واحلديث )ذروة البعد الرمزي( يف احلدث التارخيي 
ا إال وجهي حتقق وحدة الذي يكون يف احلال أمرا واحدا بعداه الفعلي والرمزي األمسيان ليس

اترخيي اإلنسان الطبيعي والثقايف هذا التالزم هو مفهوم السنة احلية أو فعل السن اجلامع يف 
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احلضارات املبدعة. و السن اجلامع املبدع عندما ميوت بتوقف اإلصالح الدائم لعالج ما يصيب 
ش على نفسها يف العمران البشري من فساد طبيعي أو ثقايف يصبح سنة مجاعة مقلدة تنكم

سبات شتوي شبيه ابملوت اجلماعي إىل أن يصطدم أصحاهبا ابلتاريخ احلي املتجاوز هلم يف 
 احلضارات األخرى فتحصل األزمات التارخيية اليت من جنس ما يعاين منه املسلمون منذ قرنني. 

( الفساد الذي أراد إصالحه حىت نفهم مل كان إصالحه كما 17كيف شخص ابن خلدون)
صفنا أعين إصالحا منطلقا من ثورة يف الفلسفة العملية )=هي عنده فلسفة اتريخ( لتأسيس و 

فلسفة نظرية جديدة )=هي عنده فلسفة دين( ؟ قل أن جيهل أحد كيف ميز ابن خلدون 
موضوع علمه اجلديد عن العلمني النظريين يف الفكرين الفلسفي والديين السائدين يف عصره: فال 

( بل هو اتريخ 19( وال هو موضوع السياسة املدنية)18ام السلطانية)هو موضوع األحك
اإلنسان مبقتضى طبائع العمران. لكن القليل يربط ذلك أبمرين مناظرين هلما يف املقدمة مها فشل 

( . لكن الرتابط بني وجهي احلل املرفوض 21( وفشل الثورات الدينية)20العلماء يف السياسة)
برتابط اثن بني مرضي احلالة املشخصة يف احلل املرفوض: فساد صورة ال يفهم إال عند وصله 

 العمران ومادته فسادمها الذي يريد ابن خلدون إصالحه.

فما العلة يف فشل الفكرين النظريني الديين والفلسفي يف اجملال العملي فشال حال دوهنما 
تاج ابن خلدون إىل وضع والتصدي الرمزي لفساد صورة العمران ومادته تصداي جمردا حبيث حي

نظرية يف علم التاريخ جديدة حتقق ما عجز عنه الفكران الفلسفي والديين نظراي ؟ وما العلة يف 
فشل الفكرين الديين والفلسفي فشال نظراي وعمليا حال دوهنما والتصدي الفعلي لفساد صورة 

 عمل التاريخ جديدة العمران ومادته تصداي فعليا حبيث حيتاج ابن خلدون إىل وضع نظرية يف
حتقق ما عجز عنه الفكران عمليا؟ ومل كان اجتماع الفشلني آيال إىل الفشل الشامل الذي جعل 
احلضارة العربية اإلسالمية تفقد كل قدرة على احلوار والتدافع احلضاريني داخليا فترتدى إىل 

ستعداد للحوار والتدافع احلرب األهلية الدائمة سواء كانت حامية أو ابردة وتصبح عاجزة عن اال
مع اخلارج؟ لن نطيل القول يف الفشلني األولني ألننا سنعود إليهما يف املسألتني املواليتني بل 
سنعمق النظر يف مسألة الفشل الشامل. سنكتفي فيهما إبشارات وجيزة تعد للبحث يف الفشل 

 الذي جعل إصالح شؤون األمة تصبح مسألة التاريخ العاملي احلايل.
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 فشل النظر الفلسفي والديين يف العمل: داء خنب اخلاصة من املتكلمني والفالسفة

علة فشل الفكرين الفلسفي والديين يف نظرية العمل علته جهل طبيعة العلم املطلوب وطبيعة 
موضوعه: خنب اخلاصة من الفالسفة واملتكلمني ليس هلم علم حقيقي ابلتطابق بني فلسفة الدين 

. ذلك هو جوابنا عن سؤال:كيف يثبت ابن خلدون فشل الفالسفة واملتكلمني وفلسفة التاريخ
يف نظرية العمل ؟ ميكن تعليل هذا الفشل جبهل نوعي العلماء بفلسفة الدين اليت تستند إليها 
فلسفة التاريخ املطابقة لعلمه أي إن ابن خلدون يعترب عدم اكتشاف العلم اجلديد داال على هذا 

قول ابن خلدون إن التاريخ ينبغي أن يكون منتسبا إىل احلكمة يظن الكثري من الفشل. فعندما ي
. لكنهم ينسون أن الفكر الفلسفي ظل على رأي  229الناس أنه يقول مبا يقول به الفالسفة)

( . وعندما يقول ابن خلدون إن 23أرسطو الذي يعترب التاريخ دون األدب قراب من الفلسفة)
خيالف الوجود الشرعي يتصور الكثري أنه يقول مبا يقول به  الوجود التارخيي قل أن

( . لكنهم ينسون أن علم الكالم آل ابلتاريخ إىل أدب السري ومن مث فهو قد 24املتكلمون)
 ( . 25جعله مقتصرا على أدب املسامرات واملواعظ)

السياسة ال لذلك فإنه من املفروض أن نفهم أن ابن خلدون يف استثنائه العلماء بصنفيهم من 
يعين العلماء بعلمه اجلديد بل العلماء مبا كان يقوم مقامه من دون حقيقته أعين أصحاب الفكر 
الفلسفي والكالمي يف ما كان يظن شبيها مبوضوع ثورته. وترجع علة اجلهل الذي ينسبه إىل 

لصوا منه السياسة العلماء ابملعىن الفلسفي إىل جتاهلهم دور الغائب وراء التدافع الذي أرادوا أن خي
املدنية )الالمعقول فلسفيا( القتصارهم على العلم ابلكليات الطبعية احلائل دون البلوغ إىل أعيان 
املوجودات التارخيية يف وجهها الالمعقول الذي استثنوه من التاريخ وعلمه حتت مسمى املدن غري 

ى الغضب وبه يسود على الشوق الفاضلة: فهم مجيعا يعتربون املدينة نظاما يسود فيه العقل عل
لصنع التاريخ. أما علة اجلهل الذي ينسبه إىل علماء الدين أي املتكلمني خاصة فهو جتاهلهم 
دور الشاهد وراء احلوار الذي أرادوا أن خيلصوا منه السياسة الشرعية )املعقول فلسفيا( القتصارهم 

ن الظاهرات التارخيية يف وجهها املعقول على العلم ابجلزئيات الشرعية احلائل دون البلوغ إىل سن
الذي استثنوه من التاريخ وعلمه حتت مسمى املدن غري املؤمنة: فهم مجيعا يعتربون املدينة نظاما 

 يسود فيه الشرع على الطبع وبه يسود على الشوق لصنع التاريخ.
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ي بكامل الدقة لكن ابن خلدون وضع نظرية سياسية يتحدد هبا التاريخ الفعلي للنوع البشري ه
العكس التام ملا يقول به الفالسفة واملتكلمون. فاألصل يف التاريخ اإلنساين كله تدافع طبيعي 
ينتظم حبسب منطق يكون فيه "املعقول" معلول "الالمعقول" أو األمسى معلول األدىن وليس علته 

وخصائص اإلنسان  لكونه غاية وليس بداية إذ إن احملدد يف التاريخ الكوين هو الظرف احمليط
الطبيعية أو التناغم بني الفطرتني الطبيعيتني الداخلية واخلارجية خالفا ملا يتصور الفالسفة 

ومنطق  -2منطق حساب القوى  -1واملتكلمون. وهذا املنطق خممس الدرجات املتداخلة: 
ومنطق حساب الضمائر أو اخللق  -4ومنطق حساب األدلة أو احلجج -3حساب املصاحل 

واملنطق اجلامع بينها مجع املعلوم من فواعل التاريخ وهو الغالب على موضوع فلسفة التاريخ  -5
عندما تنفصل عن فلسفة الدين ومجع املكمل للمعلوم ابملتجاوز له أو منطق اإلميان ابلغيب 
استكماال لفلسفة التاريخ بفلسفة الدين وذلك هو الغالب على موضوع فلسفة الدين اليت تعترب 

 اريخ خاضعا يف الغاية ملا بعده أعين للعناية اإلهلية. الت

وكل هذه احملددات هي اليت يتقوم هبا العمران من حيث هو "املن حيث العمران" الذي حيدد 
فاعلية اخلاصيات اإلنسانية اخلمس اليت أحصاها ابن خلدون بوصفها مسائل علمه اجلديد. فقد 

د فقال:" ملا كان اإلنسان متميزا عن سائر احليواانت عينها بدءا ابلغاية وختما ابلظرف احملد
فمنها العلوم والصنائع اليت هي نتيجة الفكر الذي متيز به عن احليواانت  -1خبواص اختص هبا: 

)=أساس فلسفة التاريخ الطبيعي( وشرف بوصفه على املخلوقات )=أساس فلسفة الدين الربويب( 
حلكم الديين( والسلطان القاهر)=صلة ابحلكم ومنها احلاجة احلكم الوازع )=صلة اب -2

الطبيعي( إذ ال ميكن وجوده دون ذلك من بني احليواانت كلها إال ما يقال عن النحل واجلراد 
وهذه وإن كان هلا مثل ذلك فبطريق إهلامي ال بفكر وروية )=احلوار الطبيعي املصاحب للتدافع 

يف حتصيله من وجوهه واكتساب أسبابه ومنها السعي يف املعاش واالعتمال -3الطبيعي( 
)=العقلي الذريعي( ملا جعل هللا فيه من االفتقار إىل الغذاء يف حياته وبقائه وهداه إىل التماسه 

ومنها العمران وهو التساكن والتنازل يف - 4وطلبه قال تعايل "أعطى كل شيء خلقه مث هدى" 
طباعهم من التعاون على املعاش  مصر أو حلة لألنس ابلعشري واقتضاء احلاجات ملا يف
وله يف كل ذلك أمور تعرض من  -5)=الظرف احملدد واملتقدم على كل حمدد( كما سنبينه )..( 
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حيث االجتماع )= مبدأ التفسري األساسي يف فلسفة التاريخ والدين( عروضا ذاتيا له 
د أو )=لإلنسان من حيث هو كائن اجتماعي أو حضاري وليس من حيث هو كائن منفر 

 ( .26طبيعي( ")

 فشل العمل الفلسفي والديين يف العمل: داء خنب العامة من الفقهاء واملتصوفة

علة فشل العملني الفقهي والصويف هو اجلهل بطبيعة العمل املطلوب وشروطه كما حيددها العلم 
الدين اجلديد الذي اكتشفه ابن خلدون: جهل خنب العامة من املتصوفة والفقهاء بعالقة فلسفة 

بفلسفة التاريخ. ذلك هو جوابنا عن سؤال: كيف يثبت ابن خلدون فشل عمل الفكر الفلسفي 
وعمل الفكر الديين يف اجملال العملي ؟ يتبني ذلك من خالل الفصل الذي ينفي قدرة العلماء 
على ممارسة السياسة والفصول اليت خصصها ابن خلدون للثورات الدينية اجلاهلة بشروط الفعل 

 سياسي وقوانينه العمرانية سواء حصلت هذه الثورات بقيادة الفقهاء أو بقيادة املتصوفة. ال

وحصيلة النظرية اخللدونية يف تفسري العمل الفقهي والصويف تعود إىل عدم اجلمع بني شرطي 
 الفعل السياسي املؤثر يف التاريخ اإلنساين: شرط القوة اليت ميكن أن نعتربها املبدأ الغالب على
فلسفة التاريخ عندما تكون منفصلة عن فلسفة الدين وشرط الشرعية اليت ميكن أن نعتربها املبدأ 
الغالب على فلسفة الدين عندما تكون منفصلة عن فلسفة التاريخ. وميكن أن نكتفي بعنوانني 

وط بليغني من فصل املقدمة الثالث يكفيان إلثبات املسألتني اللتني سنركز عليهما يف حتليل شر 
إصالح صورة العمران أعين القوة والشرعية: "يف أن الدعوة الدينية من دون عصبية ال تتم" و "يف 

 أن الدعوة الدينية تزيد العصبية قوة".

 الفشل الشامل أو علل احنطاط احلضارة اإلسالمية: 

 ميكن أن نرجع الفشل الشامل أو احنطاط األمة اإلسالمية إىل عدم فهم املنطق املتحكم يف
التاريخ ويف عالقته مبا بعده سواء من منظور الفكر الديين )فلسفة الدين( أو منظور الفكر 
الفلسفي )فلسفة التاريخ(: تعطيل آليات احلوار والتدافع بني املسلمني التعطيل املؤدي إىل فشلهم 

ضى مابعده جتري املطلق يف احلوار والتدافع العامليني. فالتدافع الذي تعد أنواعه حمرك التاريخ مبقت
حبسب منطق التنافس على أصناف القيم )التدافع الذوقي والتدافع الرزقي والتدافع النظري 
والتدافع العملي والتدافع الوجودي( داخل نفس احلضارة أو بني احلضارات املختلفة مع تقدمي أثر 
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مصري التاريخ الكوين التاريخ اإلنساين الكلي على أثر التاريخ اجلزئي يف مصري اتريخ األمم ويف 
 أي إن اتريخ املعمورة متقدم الفاعلية والتأثري على اتريخ أي أمة. 

ومعىن ذلك أن التاريخ الدويل حمدد للتاريخ الوطين دائما حىت عندما كانت البشرية مقتصرا 
اترخيها على صراع القبائل املتجاورة: فاحملدد هو صراع القبائل الذي يسيطر على الصراع يف 

بائل مبقتضى كوهنا ال تنجح يف األول إال بتأسيس قواعد احلوار والتدافع السلميني يف الثاين. الق
لكأن العامل جمال قوى عام مؤلف من جماالت قوى حملية بقاؤها الداخلي ببقاء حيوية صراعيها 

ماء الداخلي واخلارجي. وقد شبه ابن خلدون ذلك يف التعريف حبركة األمواج اليت حتصل يف بركة 
عندما نلقي احلصى فيها فتتقاطع الدوائر وتتناىف وتتالغى وترتاكب فيكون اجملال الكلي حمددا 

 للمجاالت اجلزئية.

فيكون اتريخ اإلنسان العاملي متقدما على اترخيه القومي لكون األقوام نفسها نشأت حبسب 
يغلب عليه منطق التاريخ املنطق الذي أشران إليه أعين منطق حتقيق شروط التدافع اخلارجي الذي 

الطبيعي بشروط احلوار الداخلي تغليبا ملنطق التاريخ احلضاري. واجلديد يف ما يسمى ابلعوملة 
ليس هذا القانون الذي هو مالزم لتاريخ البشرية بل هو صريورة املعمور املتواصل من املعمورة كل 

ومبقتضى التقدم التقين يف املعمورة بعد أن تقاربت حدود األمم مبقتضى التكاثر البشري 
املواصالت والتواصالت. وقد نضيف إىل ذلك أمرين آخرين كاان دائما موجودين لكن اإلنسان مل 

 يكن واعيا أبثرمها: 

 األول هو عدم أتثري احلدود السياسية واحلضارية يف كونية فاعلية العوامل الطبيعية يف الوجود  -1

 ال األمراض والتحوالت املناخية مثال.اإلنساين كما ميكن أن يثبت ذلك انتق

والثاين هو عدم أتثري تلك احلدود يف كونية فاعلية العوامل الثقافية كذلك كما ميكن أن  -2
 يثبت 

 ذلك انتقال الفنون واملؤسسات والتحوالت اخللقية مثال. 

ا ثقافيا صار وميكن أن جنمع األمرين يف اثلث مؤلف منهما وجيمع بني الثقايف والطبيعي أعين أمر 
مفعوله طبيعيا الختالطه به. فالتلوث مثال ظاهرة ثقافية من حيث املصدر لكنه طبيعي الفاعلية 
ألنه يصبح جزءا من املناخ فيؤثر وكأنه ظاهرة طبيعية. وهو إذن حتول مناخي طبيعي رغم كونه 
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الفواعل  من صنع اإلنسان. لذلك فإنه ميكن اعتباره قنبلة ذرية ذات أتثري بطيء من جنس
المتناهية الصغر اليت ختضع ملنطق كرة الثلج. ولعل املثال الثاين هو أتثري التغيريات الناجتة عن 
اهلندسة احليوية بصورة غري مباشرة من خالل العقاقري واألدوية اليت تغري الظاهرات احلية كما يف 

 ل يف آليات عمل الوراثة.ظاهرة الصمود اجلرثومي لألدوية وبصورة مباشرة كما يف حماوالت التدخ

وقد جيادل البعض يف كلية املسألتني الناجتتني عن األمرين األولني. فأما املسألة األوىل فاجلدل 
فيها يكون ابلتشكيك يف كلية التأثري الطبيعي يف املستقبل من خالل اإلفراط يف اإلميان بقدرات 

املناعة لبعض الشعوب الغنية فال هتتم  التقدم العلمي والزعم أبن العناية الصحية مثال قد حتقق
ابألمراض يف الشعوب الفقرية وترتكها تنقرض فيكون التقدم العلمي مسهما يف االنتخاب 
الطبيعي ابلقضاء على غري املتكيف من البشر. وأما الثانية فاجلدل فيها يكون ابلتشكيك يف كلية 

كوين أمر جديد علته التقدم التقين يف التأثري احلضاري يف املاضي ظنا أن التأثري الثقايف ال
املواصالت والتواصالت. لكن البحث اآلاثري يثبت أن انتقال الفنون واملؤسسات بني الشعوب 

 أمر مالزم للتاريخ البشري حىت وإن كان ذلك مبنطق البطء الذي كان يقاس به التاريخ القدمي.

ة والتارخيية اليت لن جتد هلا تبديال أو فالتاريخ البشري كله خاضع ملنطق واحد هو السنن الكوني
حتويال: إنه جدل الغدو والرواح بني حدين حد البداية الفاصلة مع التاريخ الطبيعي الذي هو 
معني البداية رغم كون التجديد فيه خاضعا ملنطق تداول األجيال الطبيعي ال الثقايف وحد الغاية 

اية الذي يصبح حيا إذا صار التجديد فيه خاضعا الواصلة مع التاريخ الثقايف الذي هو معني الغ
ملنطق تداول املؤسسات واملعايري الثقايف ال الطبيعي. وميكن للتيسري أن نرمز إىل أساس هذه 
اجلدلية اليت حتدد عالقة فلسفة الدين بفلسفة التاريخ ابلعالقة بني املنطق املتحكم يف جتدد قيم 

جتدد قيم العقل حد غاية. فيكون الذهاب واإلايب بني قيم احلياة حد بداية واملنطق املتحكم يف 
احلياة وقيم العقل جمال قيم الصفات الثالث الباقية إذا اعتمدان الصفات اليت يتألف منها معىن 
االستخالف أو اإلنسانية ابملعىن اخللدوين الوارد يف حتديده مفهوم الرائسة اإلنسانية رمزا إىل حب 

 حيث هو إنسان.  التأله عند اإلنسان من

فحب التأله عند اإلنسان هو اآلصرة بني فلسفة التاريخ وفلسفة الدين. إنه أساس السعي إىل 
حتقيق ما ميكن لإلنسان أن حيقق به ذاته ختلقا مبا هو يف مستطاعه من صفات الذات اإلهلية 
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علم الكالم  النفسية كما حيددها القرآن الكرمي وكما تقول هبا فلسفة الدين اليت تعد غاية
( . فمن قيم احلياة إىل قيم العقل جند قيم 27اإلسالمي: الوجود واحلياة والعلم والقدرة واإلرادة )

القدرة ومن قيم العقل إىل قيم احلياة جند قيم اإلرادة وأصل القيم مجيعها هو قيم الوجود الذي 
 يسعى اإلنسان إىل االتصاف تتفرع عنه احلياة والقدرة والعقل واإلرادة صفات ذاتية هلل جل وعال

 ( .28بنزر منها هو علة منزلته الوجودية أو تكرمي هللا له ابالستخالف)

 

 املسألة الثانية

 إصالح مادة العمران أو اجملتمع املدين

( 30( بني الرتكيز على دور العصبية)29راوحت التأويالت احلديثة لفلسفة ابن خلدون التارخيية)
( دون االنتباه إىل التالزم بني وجهيهما اإلجيايب والسليب وإىل 31تصاد)والرتكيز على دور االق

العالقة بني العاملني وعودة األمرين مع تفاعلهما يف االجتاهني )أثر العصبية يف االقتصاد وأثر 
االقتصاد يف العصبية( إىل أصل أعمق متقدم عليهما هو ما يرمز إليه ابن خلدون بعبارة حب 

نسان من حيث هو إنسان أو الرائسة اإلنسانية الفطرية أو معاين اإلنسانية اليت التأهله عند اإل
يفسدها العسف والقهر: ومجيع هذه الصيغ كناايت على موضوع فلسفة الدين اليت تستند إليها 
فلسفته التارخيية. غلب على بعض التأويالت الكالم على ضرورة العصبية دون قصورها وغلب 

كالم على قصورها دون ضرورهتا. ونفس األمر ميكن أن يقال عن االقتصاد على البعض اآلخر ال
ضرورة وقصورا. ويف كلتا احلالتني وقع اإلخالل بفهم النظرية اخللدونية فلم يعد ابلوسع االستفادة 

 ( . 32منها يف فهم العمران أو يف إصالحه)

العصبية وليست هي  فالعصبية ضرورية مبقتضى حاجة السياسة إىل الشوكة اليت هي مثرة
( . وتعد الشوكة الشرط األدايت للسياسي. وهي تتألف من ضربني يعتربان حدين ومن 33إايها)

 ( . فحدا الشوكة مها:34ضربني وسطني بينهما وجيمع بني الضروب األربعة أصلها الواحد)

 القوة العلمية التقنية -1

 بينهما أي:والقوة االقتصادية ووسطاها مها التأثري املتبادل  -2
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أثر القوة العلمية التقنية يف القوة االقتصادية )دور القوة املادية غري املباشرة يف القوة املادية  -3
 املباشرة(

وأثر القوة االقتصادية يف القوة العلمية التقنية )دور القوة املادية غري املباشرة يف القوة املادية  -4
 املباشرة(

إرادة الفعل التارخيي أو حب التملك )من املِلكية إىل  واألصل هو الشوق احليوي أو -5
كية() ََ َل

َ
 ( . 35امل

والعصبية قاصرة مبقتضى حاجة السياسة إىل الشرعية إذ هي من دوهنا تفضي إىل اهلرج. وتعد 
الشرعية الشرط الغائي للسياسي )عندما يكون سواي الهنا قد تنقلب إىل غاية وخاصة يف أواخر 

لف من ضربني حدين وضربني وسطني بينهما وجيمع بني احلدين والوسطني العهود (. وهي تتأ
 ( . فحدا الشرعية مها:36أصلهما الواحد)

 السياسة العقلية -1

 والسياسة الدينية. ووسطاها مها التأثري املتبادل بينهما أي: -2

 ياة الدنيا(أثر السياسة العقلية يف السياسة الدينية )تقدمي مقصد العقل:أو الفوز يف احل -3

( : الفوز يف احلياة 37وأثر السياسة الدينية يف السياسة العقلية )تقدمي مقصد الدين) -4
 اآلخرة(. 

واألصل هو الرائسة اإلنسانية )تقدمي مقصد النفس اجلامعة للمقاصد كلها: من حيث هي  -5
 حرة قادرة على محل األمانة(.

اليت هي مثرة االقتصاد وليست هي إايه. وتعد  واالقتصاد ضروري مبقتضى حاجة السياسة للثروة
الثروة الشرط األدايت للسياسي )عندما يكون سواي وقد تنقلب إىل غاية يف نفس الشروط اليت 
رأينا ابلنسبة إىل العصبية(. وهي تتألف من ضربني حدين وسطني بينهما وأصل الكل. فأما 

 احلدان فهما:

 الثروة املادية -1

 ة أو الفكرية. وأما الوسطان فهما التأثري املتبادل بينهما أي:والثروة الرمزي -2
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أثر األوىل يف الثانية )الثروة تؤدي إىل التفرغ إىل جوهر اإلنسان الذي هو عند ابن خلدون  -3
 املعرفة والفن أي مضمون الباب السادس(

احلضري بدل النمط  وأثر الثانية يف األوىل )املعرفة تساعد على تنمية وسائل اإلنتاج والنمط -4
 البدوي أي مضمون الباب اخلامس(.

أما األصل فهو دور الرزق املادي والرزق الرمزي: فوظيفة الرزق املادي هي قيام احلياة كما  -5
ورد يف سورة النساء ووظيفة الرزق الرمزي هي اجلاه والوجود أو االستغناء عن احلاجة ومن مث فهو 

 الفعلية.رمز احلرية الناجتة عن القدرة 

وبذلك يتبني أن العصبية واالقتصاد ال يهمان ابن خلدون من حيث مها ظاهراتن طبيعيتان 
ومبدآن يف فلسفة التاريخ املبتورة بل مها ال يصبحان عنده منتسبني إىل السياسة إال بسبب 

ملية عمقهما الوجودي أو داللتهما يف فلسفة الدين عندما يتحوالن إىل أداة معربة عن القيم الع
)البعد الفعلي والرمزي يف السيادة( وعن القيم الوجودية )البعد الفعلي والرمزي يف الرائسة( فيكون 

 لكل منهما قانوانن ضابطان حيوالن دون فسادمها الطبيعي وإفسادمها الثقايف: 

 فقانوان العصبية الضابطان مها:

الدولة إىل القوة احملافظة القانون األول: قانون حيافظ عليها من منطلق ضرورهتا حلاجة 
( صلة رحم أو قوة عصبية صلة والء 40( . وميكن أن تكون هذه القوة قوة عصبية)39عليها)

مباشرتني أو غري مباشرتني بفضل الوالء لعصبية الرحم احلقيقي أو الرمزي أو لعصبية الوالء 
( . 41مجاعةكونية()املصلحي أو الوالء العقدي )سواء كانت العقيدة عقيدة مجاعة جزئية أو 

واألحزاب عصبية والء مرتددة بني النوعني األولني وبني النوعني الثانيني: حزب عصبية الرحم 
احلقيقي وحزب عصبية الوالء املصلحي وحزب الوالء العقدي. وشرط بقاء القوة اليت تستمد من 

 لطة واجلاه.صمود عصبية الوالء املصلحة أو العقيدة اليت جيدها املوالون يف نظام الس

القانون الثاين: قانون حيد منها من منطلق عدم كفايتها حلاجة الدولة للشرعية احملافظة على 
فاعلية القوة. وقد حصر ابن خلدون مصدر الشرعية يف مفهوم واحد يقبل التسمية ابلعقد 

اسة االجتماعي مادته تنظيم مصاحل العباد تنظيما ختضع له الدولة وميكن أن يكون أصال لسي
عقلية )طاعة املطاع مشروطة برعاية مصاحل املطيع الدنيوية( أو لسياسة دينية )طاعة املطيع فيها 
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وسيط هي طاعة هللا اليت أمرت بطاعة ويل األمر ذي الوالية الشرعية(. لكن الشرعية تشرتط عند 
هما الناس ومها ابن خلدون السياستني كلتامها يف الواقع الفعلي مع مبدأين حدين قل أن ينتبه إلي

علة فاعلية املبدأين احلاصلني يف الفعل قصدت اخلوف من القوة املادية العنيفة املطلقة يف حال 
الفوضى عند غياب الدولة )ما جيعل القبول ابلظلم أقل الشرين( واخلوف من القوة الروحية 

ني من نفس املطلقة أو حال احلساب يوم الدين )ما جيعل رفض الظلم الدنيوي وحتمله انبع
املصدر لكون العدل السماوي ميكن أن يكون دافعا للثورة أو معزاي عن الواقع(. وشرط بقاء 
الشرعية اليت تستمد من صمود عصبية الوالء انتفاء املضرة اليت جيدها املوالون يف التالعب 

تماعي. ابحلقوق كما حددها الشرع سواء تعلقت ابمللكية أو ابملنازل املعنوية يف السلم االج
 لذلك كان األصل يف احلقيقة فلسفة دينية ضمنية كما أسلفنا.

 وقانوان االقتصاد الضابطان مها:

القانون األول قانون اقتصادي يشرتط لتحقيق العدل احلقوقي حرية السوق واستقالل العملة 
أحدمها لتكون قيم التعاوض يف التبادل عادلة. وكال الوجهني يتعلق أبمر متناقض يف جوهره ألن 

 يبدو مناقيا لتدخل الدولة والثاين مقتضيا إايه: 

فال بد من احلد من تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية حىت يتحقق شرط التحديد  -1
 املوضوعي للقيم املادية 

 )السوق( وحلاملها الرمزي )العملة(. 

لى صدقية قيم وال بد من إطالق تدخل الدولة يف رعاية املعايري املوضوعية للحفاظ ع -2
 التعاوض: محاية 

 املكاييل واملوازين وشروط التعاقد اخل....

القانون الثاين قانون حقوقي شارط للفعالية االقتصادية قانون محاية احلقوق أو استقالل القضاء. 
 وفيه كذلك توجهان متعارضان ألن أحدمها يبدو معارضا لتدخل الدولة والثاين مؤد إليه. 

يتعلق ابحلد من تدخل الدولة يف احلياة التشريعية تشريعا وتنفيذا للقوانني  فالوجه األول -1
 احملددة للحقوق 

 واحلامية هلا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



والوجه الثاين يتعلق بضرورة رعاية الدولة لشروط حرية التشريع ونزاهة التنفيذ فضال عن حرية  -2
 املعامالت 

 بني املواطنني.

االقتصاد كله يف مسألتني وكلتامها تتعلق ابحلل وبذلك ينحصر مشكل العالقة بني العصبية و 
األسلم للتوازن بني قوة اجلذب وقوة الدفع يف مبدئي وجود العمران السياسي واملدين أعين السلطة 

 والثروة احملددين حملركات التاريخ وضابطيهما الرابطني إايمها بفلسفة الدين:

فضل نظام سياسي ميكن استعماله يف كيف حندد نظام اقتسام السلطة واجلاه أو ما هو أ  -1
إقامة جمتمع سياسي حيقق شروط عصبية والء للوطن واألمة يعلو على كل والء؟ ذلك هو دور 
ضابطي العصبية اللذين يؤول إليهما جوهر البعد األول من اإلصالح الذي يدعو إليه ابن 

 تني اإلهلية واإلنسانية.خلدون ويؤسسه على فلسفة دين حتدد طبيعة الصلة الغائية بني احلاكمي

كيف حندد نظام اقتسام امللكية واحلقوق أو ما هو أفضل نظام قانوين ميكن استعماله يف   -2
إقامة جمتمع مدين حيقق التضامن اجلماعي بني فئات اجملتمع حبيث يكون اجلميع مفضال بقاء 

وذلك هو دور اجلماعة ومن مث عامال على منائها بدل السعي إىل فضها وانفراط عقدها. 
ضابطي االقتصاد اللذين يؤول إليهما جوهر البعد الثاين من اإلصالح الذي يدعو إليه ابن 
خلدون ويؤسسه على فلسفة دين ضمنية حتدد طبيعة الصلة األداتية بني احلاكميتني اإلهلية 

 واإلنسانية. 

و شروط وبتحقيق هذه الشروط يكون العمران البشري قد حقق شروط اإلصالح املتصل أ
االستخالف الذي هو رعاية الكون أو استعماره بلغة القرآن الكرمي استعماره مبن يسأهلون وراثة 
األرض. وعندئذ تصدق على العمران مقومات االستخالف اخلمسة التالية كما عرفها ابن 
 خلدون بوصفها اجلسر الرابط بني فلسفة الدين وفلسفة التاريخ يف املقدمة ألن اإلصالح رهني

حتقيق شروط االستخالف أو أتهيل اإلنسان للقيام ابألمانة. وتدور هذه التعريفات كلها حول 
شروط حتقق معاين اإلنسانية يف العمران البشري: إنه مجاع الشروط )فلسفة اتريخ( اليت حتقق 
مفهوم االستخالف )فلسفة دين( الذي اعتربه علة اتصاف اإلنسان ابلعقلني العملي والنظري 

 مث استئهاله الرائسة الكونية يف عامل املخلوقات. ومن 
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فهو أوال يعرف معىن اإلنسانية العملي اخلالص منذ بداية الباب الثاين من املقدمة يف عرضه  -1
لنظرية العمران البدوي وتكوينية الدولة خالل تعليله انقراض األمم املغلوبة فيقول:" وفيه )أي يف 

وبة( وهللا أعلم سر آخر وهو أن اإلنسان رئيس بطبعه مبقتضى إسراع الفناء إىل األمم املغل
االستخالف الذي خلق له, والرئيس إذا غلب على رائسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حىت عن 

 ( .42شبع بطنه وري كبده. وهذا موجود يف أخالق األانسي")

الباب السادس من وهو يعرف اثنيا معىن اإلنسانية العملي املطبق يف القسم الثاين من  -2
املقدمة عند احلديث عن الرتبية املستندة إىل القهر والعسف فيقول:" ومن كان مرابه ابلعسف 
والقهر من املتعلمني واملماليك أو اخلدم سطا عليه القهر وضيق على النفس انبساطها وذهب 

ريه خوفا بنشاطها ودعاه إىل الكسل ومحله على الكذب واخلبث وهو التظاهر بغري ما يف ضم
المن انبساط األيدي ابلقهر عليه وعلمه املكر واخلديعة لذلك. وصارت له هذه عادة وخلقا 
وفسدت معاين اإلنسانية اليت له من حيث االجتماع والتمدن وهو احلمية واملدافعة عن نفسه 
ومنزله وصار عياال على غريه يف ذك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل واخللق اجلميل 

نقبضت عن غايتها ومدى انسانيتها وعاد أسفل سافلني. وهكذا وقع لكل أمة حصلت يف فا
 ( .43قبضة القهر وانل منها العسف")

كما يعرف اثلثا معىن اإلنسانية النظري اخلالص يف بداية الباب السادس من املقدمة عند   -3
علوم العقلية والنقلية احلديث عن مفهوم العقل اإلنساين يف عرضه التارخيي االبستمولوجي لل

فيقول: "واستولت أفعال البشر على عامل احلوادث مبا فيه. فكان كله يف طاعته وتسخره. وهذا 
معىن االستخالف املشار إليه يف قوله تعاىل إين جاعل يف األرض خليفة. فهذا الفكر هو اخلاصة 

األسباب واملسببات يف الفكر البشرية اليت متيز هبا البشر من غريه من احليوان. وعلى قدر حصول 
 ( .44مرتبة تكون إنسانيته")

كما يعرف رابعا معىن اإلنسانية النظري املطبق يف الباب اخلامس من املقدمة عند احلديث   -4
عن نظرية العمل قائال:" ويد اإلنسان مبسوطة على العامل وما فيه مبا جعل هللا له من 

 ( .45االستخالف")
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املعاين مفهوم حب التأله يف اإلنسان أصال لكل حماوالت االتصاف وجيمع بني كل هذه  -5
ابلصفات الذاتية للذات العلية ليس يف اخلالفة مبعناها السياسي )احلاكم( الذي هو فرض كفاية 
فحسب بل يف اخلالفة مبعناها الوجودي )منزلة اإلنسان من حيث هو إنسان( الذي هو فرض 

 قدرة واإلرادة. عني: الوجود واحلياة والعلم وال

فتكون النتيجة احلتمية لألمم اليت أدت سياستها وتربيتها إىل إفقاد اإلنسان هذه املعاين ما نراه يف 
حال املسلمني من االحنطاط والفساد الشامل لشؤوهنم يف جماالت التنافس القيمي مبعانيه 

ى قيم النظر والتنافس اخلمسة: التنافس على قيم الرزق والتنافس على قيم الذوق والتنافس عل
على قيم العمل والتنافس على قيم الوجود. ففيها مجيعا بتنا اتبعني إما ملاض أهلي مل يعد مؤثرا إال 
أتثري آليات الدفاع املرضية أو ملاض أجنيب أتثريه سليب ابلضرورة ألنه جيعلنا دائما يف عربة القطار 

 هلها فتتحول إىل علة التبعية الدائمة.األخرية نقلد إبداعات اآلخرين بعد أن متوت عند أ

 

 املسألة الثالثة

 إصالح صورة العمران أو اجملتمع السياسي

 )وفيها عالج سريع لوضعية املسلمني احلالية( 

 

بينا فلسفيت الدين والتاريخ الضمنيتني يف صورة العمران أي يف السياسة والرتبية ويف مادة العمران 
مها وكيف تتدخل مجيعها يف نظرية اإلصالح املتصل اخللدونية تدخال أي يف االقتصاد والثقافة ما 

سنده صلة فلسفة التاريخ )منظور أدوات حتقيق الوجود اإلنساين خاصة( بفلسفة الدين )منظور 
غاايت حنقيق الوجود اإلنساين(. وملا كانت الصورة واملادة متواجلتني يف األعيان رغم قابلية الفصل 

وكانتا متبادليت التأثري فإن الفصل بينهما يف عملية اإلصالح املتصل أمر ممتنع.  بينهما يف األذهان
لذلك فعالج إصالحهما املتصل ال يكون إال من خالل إصالح تفاعالهتما احملددة بتواصلها 
حيوية العمران اليت تقوى ابلتناغم بني صورته ومادته وتضعف ابلنشاز بينهما النشار الناتج عن 

ملي الصورة ابملادة أو استبداد عاملي املادة ابلصورة. ويصل الفساد غايته عندما استبداد عا
حيصل االستبدادان كما هي حال املسلمني اليوم: فاستبداد صورة العمران سياسة وتربية مبادته 
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هو مفهوم سرطان الدولة البوليسية واستبداد مادة العمران اقتصادا وثقافة بصورته هو مفهوم 
ساد العام يف اجملتمع . وبذلك تنحصر مسائل اإلصالح الشامل كله يف قضيتني سرطان الف

جامعتني لوجهي الصورة )السياسة والرتبية نظرا وعمال( واملادة )االقتصاد والثقافة نظرا وعمال( 
ألن عالجهما حيقق شروط إصالح شأن املسلمني ما دامت مثرته هي حتقيق الصلح بني فكر 

الفكرين اللذين عادا ابألمة إىل احلرب األهلية خاصة منذ أن صار شأن  النهضة وفكر الصحوة
 اإلصالح شأان دوليا:

القضية األوىل هي كيف حنقق شروط القوة الشرعية: كيف حنقق وحدة التنوع اإلنساين يف  -1
خلداع اجملتمع املسلم ابلتغلب على القوة الطاردة حتقيقا يغنينا عن احلاجة إىل الدولة البوليسية وا

العام بعضنا للبعض: ذلك هو جمال التصرف الراشد يف احلقوق املعنوية والرتبية. وبصورة سلبية  
كيف نتغلب عن الطائفية والعرقية اللتني استعرات يف كل أقطار األمة بسبب فساد النظام 

ى السياسي والرتبوي ؟ طبيعة احلل السياسي تكمن يف ضرورة أن يكون رعاة أمر األمة ممن ترض
 عنهم األمة فتختارهم هلذه الرعاية ويف طبيعة احلل الرتبوي التحررية والنقدية.

القضية الثانية هي كيف حنقق شروط الشرعية القوية: كيف حنقق وحدة التنوع اإلنساين يف  -2
اجلماعة املسلمة بتقوية القوة اجلاذبة حتقيقا يغنينا عن احلاجة إىل آليات الفساد يف التعامل 

وض والنفاق العام: وذلك هو جمال التصرف الراشد يف احلقوق املادية والثقافية. وبصورة والتعا
سلبية كيف نتغلب على الصراع الفئوي والظلم اللذين استعرا يف كل أقطار األمة بسبب فساد 
النظام احلقوقي والنظام اإلعالمي؟ طبيعة احلل القانوين احلقوقي تكمن يف ضرورة أن يكون الشرع 

ندا إىل األخالق اإلسالمية ال إىل الفقه مبعناه الذي قضى على خاصية فرض العني يف مست
( دون فكر عميق حول مبادئ األخالق 47التشريع فحوله إىل فرض كفاية يقوم هبا الفقهاء)

اإلسالمية )ال نصوص األحكام الفقهية( اليت يستند إليها التشريع مبادئها العامة يف القرآن الكرمي 
الرسول الكرمي ويف طبيعة احلل اإلعالمي التحرري والنقدي خضوعا ملبدأ التواصي ابحلق يف وسنة 

 ( .48األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)

والقضيتان متالزمتان. فال ميكن حل احدامها من دون حل األخرى أي إن التغلب على القوة 
و: حتقيق وحدة املتنوع واملتعدد ابلطبع الطاردة سلبا وتقوية القوة اجلاذبة إجيااب هدفهما واحد ه
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يف كل مجاعة بشرية تتألف منها أمة شاملة أو أحد شعوهبا دون حاجة إىل اخلداع والنفاق 
العامني. فيصبح املشكل كله شروط حتقيق شروط الرعاية الصاحلة لشؤون األمة وحقوقها تشريعا 

العدل يف توزيع السلطة الزمانية والروحية وتنفيذا ورقابة ومن مث كيفية اختيار رعاة األمر وشروط 
والثروة املادية والرمزية. والقضية األوىل تتعلق بكيفية التغلب على الصراع الطائفي )بعد أن أحياه 
فكر الصحوة ( والعرقي ) بعد أن أحياه فكر النهضة ( يف األمة وكيفية حسم املقابلة الزائفة بني 

 التشريع الديين والتشريع الوضعي.

 احلكم الراشد

ذلك هو رهان النظام العادل من املنظور اإلسالمي الذي ينبغي أال يكون مثاله األعلى النظام 
الدميوقراطي احلايل بل نظام أفضل منه نقدمه لإلنسانية بعد استخراجه من مبادئ رعاية األمر  

وهري بني نظرية كما حددها القرآن الكرمي. فمن األخطاء الفلسفية الشائعة جتاهل التناقض اجل
الدميوقراطية وتبنيها العملي حبجة أهنا أقل املوجود سوءا. فليس من الصدفة أن النظرية الفلسفية 

 تعترب الدميوقراطية أسوأ األنظمة السياسية. إهنا تنبين على أصلني سلبيني ال ينكرمها أحد: 

النتخابية بكل ما يعرتيها األول هو: نفي سلطان احلقيقة والعقل وتعويضهما بسلطان لعبة احلظ ا
 من تالعب وغش.

والثاين هو: التسليم ابمتناع حتقيق شروط النزاهة األفضل للعبة احلظ االنتخابية واالستعاضة عنها 
 بفنيات اخلدع اليت تضفي عليها ظاهرا من املشروعية. 

وقراطي لذلك فكل نظام يتحدد فلسفيا هباتني اخلاصيتني ميكن أن يتصف بصفات النظام الدمي
من حيث هو شكل مؤسسي يعاجل قضااي اجملتمع املدين والسياسي لينقلهما من احلرب األهلية 
احلارة )الصراع الدامي العلين على احلكم بوصفه وسيلة احلصول على القيم والتغري االنقاليب( إىل 

ن الفرق بني احلرب األهلية الباردة )الصراع الدامي غري العلن على احلكم لنفس الغاايت(. فيكو 
السرطان الذي نعاين منه وهذا النظام هو الفرق بني احلرب الباردة يف الداخل من أجل احلرب 
احلارة يف اخلارج ال غري إي إننا لن نصلح شأننا من منطلق القيم القرآنية ابحلل الدميوقراطي بل 

السلم الداخلية من أجل  نقبل مبنطق التاريخ الطبيعي الذي تطبقه الدميوقراطية الغربية. فهي تطبق
احلرب اخلارجية الدائمة. ليست هي إذن إال حراب أهلية كونية تشمل املعمورة خاصة منذ أن 
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أصبحت قرية بفضل التكاثر والتواصل البشريني وتناقص املوارد ومن مث تزايد التنافس عليها تزايد 
أن تكون حياة البشرية خاضعة  قد يؤول ابلبشرية إىل حروب القبائل على املاء والكأل. فهل نريد

ملنطق التاريخ الطبيعي فتبقى يف احلرب األهلية الدائمة أم إن الرسالة اإلسالمية تطالبنا أبن نكون 
شاهدين على العاملني فنقدم هلم السلم األهلية الكونية من منطلق األخوة البشرية ؟ ما العلة يف 

الكوين بصوغ رسالتنا اليت حددها لنا القرآن فقداننا الطموح إىل استئناف دوران يف التشريع 
 الكرمي ؟ 

ال شك أن التفاوض وتقاسم املصاحل مها سبيل التعايش بني األفراد والفئات داخليا. لكنهما مل 
يبقيا كافيني منذ أن أصبح من الواجب تعميمهما على املعمورة ما يوجب التخلص من احلل 

لم الداخلية أداة لتحقيق القوة الداخلية اليت متكن من الدميوقراطي الغريب احلل الذي جيعل الس
احلرب اخلارجية: وذلك هو جوهر احلل الدميوقراطي الغريب الذي توسع اآلن ليشمل كل الغرب  
كما يرمز إىل ذلك توسيع دائرة عمل احللف األطسي. أما ما نريده بديال من تعميم منطق 

 لألقوى فهو احلل الدميوقراطي اإلسالمي الذي يعاجل: التاريخ الطبيعي أعين منطق الصراع والبقاء 

 قضااي اجملتمع املدين وتتعلق ابلسلطة الروحية يف جمال الغاايت حتديدا لقيم الذوق والرزق يف  -1

صلتهما ابلواجب واملثال من القيم املعرفية والوجودية دون أن نقصر ذلك على الداخل بل نعممه 
 على املعمورة

مع السياسي وتتعلق ابلسلطة املادية يف جمال األدوات حتديدا للمتصرفني النافذين قضااي اجملت -2
 إجيااب 

)حكما( وسلبا )ومعارضة( يف قيم الذوق والرزق يف صلتهما ابحلاصل والواقع من القيم املعرفية 
 والوجودية دون أن حنصر ذلك يف الداخل بل نعممه على املعمورة.

من منطلق فلسفة اإلسالم لو ختلصنا من توثني املوجود للبحث وميكن أن حندد أفضل احللول 
على أفضل تعيني للمنشود. فالرهان احلايل يف لعبة احلظ الدميوقراطية الغربية هو تعيني األغلبية 
اليت تتوىل تصريف قيم الرزق والذوق والنظر والعمل والوجود يف مستويي التصرف التشريعي 

املدين )اجملتمع املدين( والسياسي )اجملتمع السياسي( يف الداخل  والتنفيذي حبسب بعدي التمثيل
والعمل بعكسها يف اخلارج. وميكن أن نقول إن هذه اآلليات الدميوقراطية تناوس بني حدين 
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مطلقني مها النسبية املطلقة )تفسد بسرعة ألهنا تعطل القرار التنفيذي( واألغلبية املطلقة )تفسد 
ية التشريعية( مع وسيطني ميزجان بينهما يف التشريع والتنفيذ )النظم بسرعة ألهنا تعطل الرو 

الربملانية اخلالصة( معا أو يف التشريع دون التنفيذ )النظم الرائسية اخلالصة( وأتليفات ال متناهية 
 بني الوسيطني مجعا بني الربملاين والرائسي بغلبة هذا أو ذاك. 

( معياره ليس آلية 49ملؤسسات الدميوقراطية اليت وصفنا)فيتبني من ذلك أن النجاح احلقيقي يف ا
اختيار املتصرف يف الشأن العام بل تعيني كيفيات تقاسم السلطة يف مستوايهتا كلها أو يف 
بعضها تقامسا ابلقوة وليس ابلفعل فيجعل أمل الوصول إليها عند اجلميع رغم علم اجلميع أن 

عمران: هي آليات تدافع القوى املنظمة. ومن مث فكل الوصول إليها خيضع آلليات اثبتة يف كل 
نظام ميكن من تقاسم السلطة يف املستويني املدين والسياسي تشريعا وتنفيدا يتجاوز الدميوقراطية 
الغربية فيشمل كل اإلنسانية وميكن اجلميع ابلقوة إن ليس ابلفعل )وليس ضرورة ابلفعل 

لقيم الذوقية والرزقية والنظرية والعلمية والوجودية يعد الستحالة ذلك( من احلقوق والواجبات يف ا
أفضل نظام مهما كانت التسمية ألن العربة هي ابلتوفيق بني التعدد والوحدة ومن مث ابلعدل 

 واملساواة بني املقومات يف األذهان وقدر املستطاع يف األعيان. 

ي يعترب الوجود كله قائما على لذلك فنحن نقرتح نظاما جديدا يعتمد على القانون القرآين الذ
النسب العددية او القدر الذي خلق مبقتضاه كل شيء. فيكفي أن حيدد هذا النظام نسب 
تقاسم السلطة يف الداخل واخلارج أو النسب التمثيلية حبسب نظام الرتب االجتماعية املرن )أي 

فا حلال املنازل لئال تثبت النظام املفتوح وغري الثابت ومن مث الذي يصاغ بعد فرتات منتظمة وص
فتموت احلركية العمرانية( مجعا بني التعدد الناتج عن األدوات الغالبة على نظام القيم يف احلضارة 
الغربية والتعدد الناتج عن الغاايت الغالبة على نظام القيم يف احلضارة اإلسالمية ليكون البديل 

رت قرية فنتخلص من منطق التاريخ الطبيعي األصلح لرعاية الشأن البشري يف املعمورة اليت صا
لنستعيض عنه مبنطق التاريخ اخللقي. وتسند سلطة التنفيد يف هذا النظام إىل من حيصل اإلمجاع 

كة للجميع على تعاليهم على املقابالت اليت يتحدد هبا التعدد ليكون يف خدمة القيم املشرت 
فنخلص العمران البشري من منطق التقابل والتنايف اجلديل ونستعيض عنه مبنطق التآخي والرتاحم  

 ( .50كما بينا يف هذه احملاولة)
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 شروط جناح احلل الدميوقراطي اإلسالمي:

ذلك هو احلل الذي سيمكن ابلعدل بني القوميات والشعوب من حتقيق الوحدة اإلسالمية 
ق الوحدة البشرية( وهتميش دعاة االنفصال مثال فيجعل قومياته النموذج احلي )منوذجا لتحقي

للنظرية اإلسالمية اليت تعترب التعارف بني الشعوب والقبائل شرط احلياة اإلسالمية اليت نقدمها 
منوذجا اختياراي للبشرية. وإذا كان حيق لنا أن نضرب مثاال حيا عن جمال ساخن لتطبيق هذه 

العراق يعد أفضل األمثلة السلبية وماليزاي أفضل األمثلة االجيابية من عالج القضية.  القاعدة فإن
فالعراق ميكن أن يسرتد عافيته إذا اعرتفت خنبه السياسية حبقائق التأليف املذهيب والعرقي مثل 

دة اعرتاف النخب املاليزية هبما. ذلك هو احلل الوحيد الذي ينقلها من وضعها احلايل النايف لوح
العراق ابحملاصصة الطائفية والعرقية كما يريد العدو إىل التطبيق احلي للمبدأ اإلسالمي الذي يعترب 
الوحدة احلية أتليفا عادال بني عناصر املعادلة الفعلية للشعوب والقبائل اليت يتألف منها مواطنو 

 دولة من الدول. 

لذوق ورمزيهما أي السلطة الزمانية فاملهم اكتشاف املعادلة اليت متكن من اقتسام الرزق وا
)السياسة( والسلطة الروحية )الدين( ابلعدل يف األمة الواحدة ويف املعمورة بني األمم. عندئذ 
سيعرتف اجلميع ابلنخب املتعالية على هذه الفروق إذا كانت ممثلة حبق للعدل بني الفئات 

القوى السياسية والقوى املدنية ابملعىن  واألعراق. وال معىن العتبار الدولة احلديثة املبنية على
احلديث معيارا للوجود العمراين السوي إال إذا بنينا ذلك على تطوير البىن الفعلية للمجتمع 
املعني. ال ينبغي أن نتجاهل أن جمتمعاتنا ال يزال فيها للعشرية والقبيلة والطائفة والعرق الدور 

 التوافق بني البشر ليس األمساء بل املسميات ألن احليوي الذي هلا يف جل أقطاران: ما يهم يف
 حلمة النسيج العمراين أهم من الشعارات. 

فاجملتمعات املزعومة متقدمة نفسها ال تستمد متاسكها من التنظيمات املدنية السطحية بل هي 
 تستمده من الروابط العميقة املستندة إىل مقومات االلتحام األصلي يف العمران البشري: أعين
تقاسم الدور يف عنصري صورة العمران )السياسة والرتبية( ويف عنصري مادته )االقتصاد 
والثقافة(. لذلك فلحمة العمران يف العراق ليست عينة ممثلة للنسيج االجتماعي يف كل أقطار 
الوطن العريب ودار اإلسالم حبسب بل هي ممثلة للحمته يف كل عمران سوي خبالف مظاهر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تصورها التحديثيون شرطا يف التحديث. ولعل أفضل حلظات بروز هذه احلقيقة هي السطح اليت ي
اللحظات اليت تتعرض فيها األمم لألزمات: عندئذ ال تصمد إال اللحمات ذات القيام الفعلي يف 

 الرتابط االجتماعي. 

هي ميكن للدولة أن تكون أحدث ما يكون وأكثر دميوقراطية من الدميوقراطيات احلديثة إذا 
فهمت حقيقة املعىن اإلسالمي لنسيج الشعوب والقبائل النسيج الذي نرى رؤية العني يف العراق 
احلايل صورته املنحطة نكوصا إىل اجلاهلية بسبب نسيان قيم القرآن الكرمي يف التعامل مع 

ل قوة السياسة والرتبية واالقتصاد والثقافة. فالنسيج االجتماعي هو أساس محاية الفرد من استغال
الدولة ضد األفراد أو اجملموعات وهو أساس محاية الدولة الوطنية من العدوان األجنيب واالحتالل 
خبالف مفهوم الفرد اجملرد من هذه الروابط واملقتصر وجوده املدين على الروابط االصطناعية 

ا مببدأ للعمران احلديث. ويكفي أن نعرتف مبقومات النسيج العمراين ومكوانته وأن نعاملهم
التعارف بني الشعوب والقبائل يف نفس الدولة أو يف الدول املختلفة وابلعدل بينها كما يوجب 
ذلك اإلسالم حىت تعود األمة إىل سر قوهتا املادية والروحية فتستأنف دورها التارخيي يف التدافع 

 واحلوار األمميني.

 التشريع الراشد

املقابلة بني التشريع املنزل والتشريع الوضعي يف بالد  كيف ميكن جتاوز املشكل الزائف الناتج عن
اإلسالم؟ كل الفرق اإلسالمية وكل املذاهب الفقهية تتفق على مبدأيني يلغيان القضية من 

 أساسها. 

فاجلميع يؤمن أبن الرسالة خامتة ومن مث فالشرع املنزل مقصور على ما يوجد يف القرآن  -1
 والسنة 

 قابلة للزايدة. وكل حماوالت القياس حىت بعد أن بلغت الذروة يف نظرية وهو جمموعة منغلقة وغري
املقاصد لن حتل هذا املشكل إال ابحلل الزائف الذي يربر استبداد الفقهاء بسلطة التشريع ومنع 

 األمة من القيام بفرض العني يف التشريع املنوط هبا مباشرة أو بتوسط من توكله للقيام ابملهمة.

 يسلم أبن النصوص احملدودة ال حتيط ابلنوازل الالحمدودة ومن مث فال بد من تشريع  واجلميع -2
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تكميلي من وضع األمة إما مباشرة ابلعرف أو بصورة غري مباشرة بتوسط السلطة التشريعية. وال 
ميكن أن يكون ذلك إال إببداع مؤسسة التواصي ابحلق طلبا للحقيقة واحلق للعمل هبما فتكون 

شرع الفعلي يف ما ليس فيه نص خاص مبجاالت التقومي اخلمسة: التقومي الذوقي )قيم األمة امل
اجلمال ( والتقومي الرزقي )قيم االقتصاد( والتقومي النظري )قيم املعرفة( والتقومي العملي)قيم 

 السياسة( والتقومي الوجودي ) قيم ما بعد التاريخ الدينية وما بعد الطبيعة الفلسفية(.

ن احلل مرتددا بني حدين أدىن وأعلى ووسطني وأصل كل هذه احللول اليت حتكم هذه لذلك كا
املعادلة. فأما احلد األدىن مبقياس االعتماد على التشريع الوضعي فهو القائل بوجوب استعمال 
القياس واستقصاء مجع السنن النبوية حىت يتحقق ما أمكن من التناظر بني النصوص والنوازل 

رف واملصاحل املرسلة يف ما عدا ذلك. وأما احلد األقصى بنفس املقياس فهو القائل والقبول ابلع
بوجوب حصر النصوص يف ظاهرها وجتنب القياس واعتبار ما مل يرد فيها من املباح الذي علينا 
عالجه حبسب أخالق التشريع اإلسالمي وقيمه إما سلبا ابملصاحل املرسلة والعرف أو إجيااب 

عي املستجيب للمصلحة. والوسطان طبعا مها حل املقاصد وحل التوفيق بني ابلتشريع الوض
 املذاهب.

لكن ما غاب عن اجلميع هو أن كل هذه املواقف تشرتك يف أصل واحد لو انتبه إليه الفقهاء 
لزال املشكل من أصله. فكل هذه احللول تستمد شرعيتها يف الغاية من إرادة األمة مبعنيي اإلرادة 

ة أو القبول والرفض لشريعة ما كلها أو بعضها. و رغم عدم وجود اآللية اليت تعرب هبا أي الكراه
ألمة عن القبول أو الرفض إذا ما استثنينا األعراض الفوضوية اليت من جنس احلمى يف اجلسد 
الفاقد للمناعة فإن اتريخ التشريع يف كل احلضارات يثبت صحة هذا املبدأ. لذلك فإنه يكفي أن 

هذا املرض إبجياد آليات تعرب هبا األمة عن إرادهتا التشريعية لتعود كل هذه احللول إىل  نعاجل
 الوضع هبذا املعىن املتقدم على تصنيف التشريعات إىل دينية منزلة وعقلية موضوعة. 

وسواء كان قبول األمة ضمريا كما كان عليه الشأن قبل إاثرة املشكل وطلب حله أو صرحيا من 
عالجه الصريح الذي نقرتحه فإن الوضع املتقدم على التصنيف هو الذي جيعل التشريع  إاثرته إىل

الوحيد الذي يقول به اإلسالم هو التشريع الذي تضعه األمة مباشرة أو بتوسط الويل الذي تنوبه 
ابختيار حر لكون اإلسالم حصر العصمة يف إمجاع األمة. فالتشريع املنزل نفسه ال يكون انفذا 
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كون األمة تواضعت على ضرورة تطبيقة وآمنت بقدسيته إذ ال معىن لقدسية ال يؤمن هبا من إال ل
سيخضع هلا خضوعا طوعيا من أغلبية األمة فيوجب خضوع األقلية له كرها حبسب الضرورات 
اليت يقتضيها النظام العام الشرعي. وملا كان الرسول الكرمي قد اعترب األمة معصومة فإن تشريعها 

بح وضعيا ابملعىن املنايف لألخالق والقيم اإلسالمية إال إذا نفت املبادئ العامة هلذه ال يص
 األخالق والقيم ومن مث إال إذا ابت تشريعا دكتاتوراي وليس تشريعا دميوقراطيا.

( . فما مل تؤمن األمة 51وبذلك ينحصر اخلالف يف موقف ال ميكن للعلماين أن يدافع عنه)
يستند إليها التشريع الوضعي )مبعىن التشريع القسيم للتشريع املنزل وليس مبعىن بقدسية القيم اليت 

اإلرادة العامة اليت ختتار صنف التشريع الذي تريد أن حتيا عليه وبه( أعين أخالق األمة وقيمها 
فإنه لن يبقى تشريعا من وضع األمة مباشرة أو بتوسط سلطها الشرعية بل هو عني الدكتاتورية 

و كسته الشكليات الدميوقراطية كما هو الشأن يف كل حماوالت التحديث احلقوقي حىت ول
االستبدادي املستورد والذي طبقته النخب العربية واإلسالمية من فوق فآلت ابألمة إىل 
االستسالم لفقهاء الوضع استسالمها السابق لفقهاء الشرع مع فارق عدم اإلميان بقدسية ما 

 ( . 52ميثله أولئك)

لك فاخلالف بني الوضعيني والتنزيليني خالف لفظي اللهم إال ابلنسبة إىل بعض الوضعيني لذ
الذي ينفون أن يكون التشريع خاضعا ألخالق األمة وقيمها فال يكون شرعا أهليا عندئذ بل 
حكم استعماري مفروض ابلقوة على األمة إذ إن من شروط الشرع الوضعي أن يكون من وضع 

قل من وضع أغلبيتها اليت صارت هلا أهلية التشريع ابمسها يف النظام الدميوقراطي األمة أو على األ
 الذي يتكلمون عليه.

 اخلامتة

اخلامتة عود على بدء. لكن العود يكون من منطلق الغاية. وهي هنا فلسفة الدين القرآنية املطابقة 
مية مبنطق العوملة الرببرية ؟ لفلسفة التاريخ اخللدونية. فكيف نفهم اصطدام منطق الكونية اإلسال

نعود إذن إىل الطابع الكوين لألزمة اليت متر هبا األمة اإلسالمية و العلل اليت ألجلها ابت إصالح 
شأن املسلمني أمرا جوهراي يف السياسة الدولية بكل معانيها. وملا كانت هذه املسألة متثل جوهر 

ارات وصدامها فإننا نعاجلها من مدخل التالزم املسألة اليت تتكرر يف شكل خيار بني حوار احلض
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بني التدافع واحلوار يف التاريخ اإلنساين كما ميكن استشفافه من املنظور اخللدوين أتويال للمنظور 
القرآين. فما احلوارات املالزمة للتدافع واليت حتصل سواء أردان أو مل نرد ملالزمتها أنواع التنافس 

ون احلوار ذا فاعلية حقيقية وليس جمرد ثرثرة عدمية التأثري أعين ما القيمي بني البشر عندما يك
 احلوار املضطر بني البشر حوارهم الذي ال خيلو منه عمران بشري ؟ 

يف القلب يوجد حوار دائم بني ممثلي قيم الرزق وممثلي قيم الذوق مباشرة أي أصحاب التجربة 
الزمانية( وقيم رمز الذوق )السلطة الروحية( أي املباشرة مث بني ممثلي قيم رمز الرزق )السلطة 

أصحاب التجربة غري املباشرة. إنه احلوار الذي ال مفر منه بني ممثلي قيم احلقيقة احليوية ذاهتا 
وممثلي معناها الرمزي يف احلضارات أوال مث يبني احلضارات املتساوقة أو املتوالية يف التدافع الكوين 

األقصى أعين بداية اخلروج من اتريخ اإلنسان الطبيعي إىل اترخيه  الدائم. ويف احلد البدائي
احلضاري تدافع مادي خالص بني البشر على قيم الرزق وقيم الذوق اخلالصني. ويف احلد الغائي 
 األقصى أعين هناية هذا اخلروج تدافع روحي خالص بينهم على رمز الرزق ورمز الذوق اخلالصني. 

نية املطابقة لفلسفته التارخيية جتاوزت هذه املقابلة لتطابق بني األمرين لكن فلسفة اإلسالم الدي
مطابقة مطلقة يف املثال األعلى الذي ال يتحقق إال يف ما ترمز إليها حياة اجلنة اخلالدة بعد 
البعث حيث يزول الفرق بني اتريخ اإلنسان الطبيعي واترخيه احلضاري يف الالاترخيي الوجودي أو 

عيد أو ليفصل بينهما فصال مطلقا يف رمز نقيض خلود اجلنان أي خلود العذاب يف اخللود الس
الالاترخيي العدمي أو اخللود الشقي. أما يف احلدين النسبيني أو ما بني القلب واحلد األول وبينه 

 واحلد األخري فإننا جند ضربني من احلوار املالزمني للتدافع: 

ق والذوق إىل السمو إىل رمز الرزق ورمز الذوق أو فاألول هو حوار سعي أصحاب الرز  -1
مرحلة إبداع سلم املنازل وإبداع الفنون أو توق البدوي إىل قيم احلياة احلضارية. وميثل هذا احلوار 

 حركة التاريخ من الطبيعي إىل الثقايف أو حركتة من شباب اإلنسانية إىل شيخوختها.

ورمز الذوق إىل العودة إىل الرزق والذوق أو  والثاين هو حوار سعي أصحاب رمز الرزق -2
مرحلة طلب املعىن وراء السلم والفنون أي توق املتحضر إىل قيم احلياة الطبيعية. وميثل هذا احلوار 

 حركة التاريخ من الثقايف إىل الطبيعي أو حركته من شيخوخة اإلنسانية إىل شباهبا.
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فالبداوة اتبعة دائما للحضارة يف قيم احلياة لذلك فابن خلدون يتكلم على ضربني من الغلبة. 
احلضرية اليت هي غاية تسعى إليها طلبا للدعة والراحة وسد احلاجات. لكن احلضارة اتبعة دائما 
للبداوة يف قيم احلياة الطبيعية اليت هي بداية حتن إليها طلبا للفتوة والقوة احليوية. لكن الطلب 

دا وجودية عميقة ميكن الرمز إليها بطبيعة التحيز الذي يعرب واحلنني يف االجتاهني يتخذان أبعا
 عنهما. 

فقيم احلياة الطبيعية ميكن مبنطق الفلسفة الدينية والتارخيية أن نرمز إليها بكيفيات ترمجة احليزين 
الطبيعيني )=املكان والزمان( إىل ضروب وجودية لتعني احلياة البشرية فيكون التدافع واحلوار 

ول مسألة تقاسم املكان والزمان والتنافس على احلصص فيهما: فالوجود اإلنساين مدارمها ح
يتعني يف اإلمتداد )احلصة من املكان( واملدة )احلصة من الزمان( الفعليني ويرمز إليهما الدور يف 

ة من الثروة الفعلية والثروة الرمزية لألمم أي مادة العمران اليت تتألف من االقتصاد والثقافة. واحلص
املكان ميكن أن تكون ملكا لقطعة منه أو سلطاان على املكان دون ملكية قطعة منه كما هو 
شأن الشركان العاملية اليت تسيطر على املكان ابلسيطرة على األسواق. كما أن احلصة من الزمان 

ات ميكن أن تكون قياما يف قطعة منه هي املدة أو سلطاان عليه دون قيام كما هو شأن املبدع
 الفكرية اليت تبقى بعد زوال أصحاهبا.

وقيم احلياة احلضرية ميكن الرمز إليها بكيفيات ترمجة احليزين الثقافيني )=سلم املنازل االجتماعية 
والدورة الوجودية( إىل ضروب وجودية لتعني احلياة البشرية فيكون التدافع واحلوار مدارمها حول 

ماعي ويف الدورة الوجودية والتنافس على احلصص فيهما: مسألة تقاسم املنزلة يف السلم االجت
الوجود اإلنساين يتعني يف االمتداد الرمزي )املنزلة يف السلم االجتماعي أو الوجاهة الزمانية بلغة 
ابن خلدون( واملدة الرمزية )النزلة يف املنظور الوجودي أو يف وحدة حتول املوجودات بعضها إىل 

ة الروحية بلغة دينية( ويرمز إىل أوهلما الدور يف السلطة الزمانية وإىل بعض يف أصلها أو الوجاه
 الثاين منهما الدور يف السلطة الرمزية لألمم أي يف صورة العمران اليت تتألف من الدولة والرتبية.

وجيتمع األمران يف التدافع واحلوار اجلاريني يف التعبريات احلضارية الشاملة لوجود األمم الرمزي 
ياغة مسألة الوجود اإلنساين يف عالقته ابلوجود املطلق وذلك هو املعىن العميق لفلسفة الدين لص

املطابقة لفلسفة التاريخ من املنظور القرآين كما فهمه ابن خلدون: فيكون التعبري على التعينات 

This file was downloaded from QuranicThought.com



شكاله املمكنة السابقة يف التعني الرمزي الرئيس أبشكاله األدبية واألسطورية والدينية والفلسفية أ
من التعايل على احملايث بفضل فلسفة الدين وفلسفة التاريخ. ويكون مدار احلوار اإلنساين 
الشامل حول غاايت الوجود ورؤى العامل يف األساطري والفلسفات واآلداب )فلسفة الدين( 

يصبح مصري وأدواته )فلسفة التاريخ( لتكتمل يف خامت األداين الذي يتبني معىن اخلتم فيه عندما 
 البشرية واحدا ليس يف مستوى التمين فحسب بل يف الواقع التارخيي الفعلي كما نعيشه اآلن.

 ــــــــــــــــــــ

 اإلحاالت والتعليقات:

(وهذا املبدأ األول احنرف عن مدلوله اإلسالمي العميق فأصبح املصدر الثاين الهتمام العامل 1)
تهاد قد احنصر يف مدلوله الفقهي بسبب االحنطاط الذي  إبشكالية اإلصالح اإلسالمي. فاالج

كان غاية االحنراف. وما كان بديال من السلطة الروحية الداعية الستقالل عقل املؤمنني السلطة 
اليت نقدها القرآن الكرمي يف األداين احملرفة ابت أصال هلا عند املسلمني. ذلك أن الفقهاء جعلوا 

القياس الفقهي الذي هو وسيلة الستبداد السلطة القضائية  االجتهاد الفقهي مقصورا على
واإلفتائية ابلسلطة التشريعية حبيلة نقل قدسية األصل املقيس عليه إىل الفرع املقيس وابتت كل 
اجتهادات الفقهاء مقدسات وهو ما يسمى بضرورة تطبيق الشريعة أعين السبب األول للتدخل 

هذا هو املهم يف املسألة بل املهم هو قتل مدلول االجتهاد  الدويل يف اإلصالح اإلسالمي. وليس
يف معناه القرآين أعين التواصي ابحلق طلبا للحقيقة يف العلم وللحق يف العمل وليس جمرد شرح 
نصوص األحكام بقواعد أصول الفقه. لكن هذا الشرح رغم كونه جزءا ضئيال من طلب احلقيقة 

الذي هو فرض عني فمات الفكر العلمي والعملي واحلق تضخم إىل حد قتل هذا الطلب 
وأصبحنا حضارة سلطتني مستبدتني: استبد العلماء ابلتشريع واستبد األمراء ابلتنفيذ واستقالت 

 األمة تشريعا وتنفيذا فبات فكرها طائرا مهيضا.

لعامل (وهذا املبدأ الثاين احنرف عن مدلوله اإلسالمي العميق فأصبح املصدر األول الهتمام ا2)
إبشكالية اإلصالح اإلسالمي. فاجلهاد قد احنصر يف مدلوله القتايل يف شكله اخلوارجي بسبب 
االحنطاط الذي كان غاية االحنراف كذلك. وما كان بديال من السلطة الزمانية الداعية الستقالة 

ا عند إرادة املؤمنني السلطة اليت نقدها القرآن الكرمي يف السياسات املنحرفة ابت أصال هل
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املسلمني. ذلك أن األمراء جعلوا اجلهاد الشرعي مقصورا على فعل القتال الذي كان ساتبدت به 
سلطة املرتزقة اليت صارت السلطة التنفيذية املهيمنة على السلطة التشريعية ومن مث ابت كل 

رضت إصالح سياسي ال يتم إال ابخلروج العنيف على من استوىل على احلكم بنفس املنطق وانق
سلطة اخلالفة الشرعية. فكل اإلمارات والسلطنات يف العامل اإلسالمي نتجت عن استبداد 
املرتزقة أو القبائل بقطر من أقطار دار اإلسالم أو الثائرين على اخلالفة يف انحية من نواحيها. 
وبذلك دنست قدسية اجلهاد الذي صار مرادفا للخروج على الشرعية فأصبح التدخل األجنيب 

وظف هذا االحنراف يف ما يسميه ابلفوضى اخلالقة توسال هلا للتدخل يف إصالح شأن ي
املسلمني. ذلك أن اخلروج يف ظرف العوملة ابت يوظف إلحداث الفوضى ووللتدخل للرد عليه 
حتت مسمى اإلرهاب يف عامل مرتابط يف كل شيء. وليس هذا هو األهم بل األهم هو أن 

هوم االجتهاد القرآين أعين التواصي ابلصرب يف طلب احلقيقة علما احنطاط هذا املبدأ قتل مف
وإحقاق احلق عمال وليس جمرد قتال أو زعم خروج على الظلم. ورغم أن القتال جزء ضئيل من 
اجلهاد فإنه قد تضخم إىل حد قتل األبعاد األخرى اليت أشارت إىل بعضها آية الردع استعدادا 

ب القوة غري املباشرة أعين العلم والتقنية واالقتصاد اليت متتنع يف حالة ألعداء هللا واملسلمني أبسبا
اخلروج الدائم الذي يلغي وظائف الدولة احلديثة اخلمس )وظيفة األمن مبعناه العام مث األمن 
الغذائي واألمن الصحي واألمن الرتبوي وشرطها مجيعا قصدت البنية التحتية للمواصالت 

ل الوظائف( وأبسباب القوة املباشرة أعين أدوات الدفاع حبسب العصر والتواصالت الشارطة لك
رمزا إليها برابط اخليل )وهي مشروطة ابلنظام الرتبوي عايل االختصاص فضال عن أصناف األمن 
اليت ذكران ألن اجليش احلديث ال يكون يف جمتمع متخلف أصال(. كل أمة جاهلة وغري منضبطة 

ت بدوية خارج الشروط املعرفية والتقنية واالقتصادية والنظامية يصبح اجلهاد فيها جمرد فزا
 السياسية والعسكرية. لذلك فليس من الغريب أن توصف ابإلرهاب.

(وهذا العامل هو يف احلقيقة أثر العامل األول يف العامل الثاين. ألن احلصة من املكان ترمز 3)
دوات ومن مث فهي تذكري دائم لصاحبها مبا إىل امللكية اليت هي فاعلية اإلنسان املكثفة يف األ

ميكن أن يكون قد نسي من فاعليات الزمان الروحية فتكون اجلغرافيا حبضورها املادي املنبه الدائم 
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لألمم ببطوالهتا التارخيية للتالزم بني املكان والزمان كما هو بني من تذكر املعارك احلامسة تذكرها 
  تصمد يف الباقي من اآلاثر )كاألهرامات مثال(.بساحاهتا وابإلجنازات الكربى اليت

(وهذا العامل هو يف احلقيقة أثر العامل الثاين يف العامل األول. ألن احلصة من الزمان ترمز 4)
إىل فاعلية اإلنسان املكثفة يف الذوات ومن مث فهي تذكري دائم لصاحبها مبا يستطيع مستقبال 

التاريخ مبآثره الروحية املنبه الدائم لألمم إبجنازاهتا املادية  قياسا على ما استطاع يف املاضي فيكون
اليت تربز بقيامها يف املكان للتالزم بني الزمان واملكان كما هو بني من تذكر اتريخ اإلجنازات اليت 
حققتها األمة يف جمال احلضارة املادية. فأي مسلم يزور األندلس مثال يعود إليه الطموح التارخيي 

 از احلضاري.يف اإلجن

(واملتصدون لصحوتنا نوعان كالمها دال بدعواه على طبيعة منزلتنا الكونية الروحية واملادية 5)
منزلتنا اليت هي ليست دعوى ما دامت هي ما اضطر العدو الدعائه حىت يرد عليها من حيث 

وة الروحانية هي واقعة ال مفر من إزاحتها حىت تصح دعواه. فأوهلما يدعي ابطال متثيل ذروة الق
الغربية )اسرائيل( والثاين ابطال يدعي متثيل ذروة القوة املادية الغربية )الوالايت املتحدة(. والغريب 
أن الباطل األول متحكم يف الباطل الثاين فصارت الباطالن متعاوانن على حرب احلق. وقد 

يكا مل يبق منها حاليا يشك البعض يف زعمنا أن دعوى أمريكا ابطلة بطالن دعوى اسرائيل: فأمر 
إىل ما تستمده من امتصاص قوة العامل املادية ألن القوة فيها سواء كانت ممثلة ابلبشر علما وفنوان 
أو ابلرتاث املادي ثورة ومآثر ليست إال مصب خرية ما يف غريها من األمم اليت مل ينتظم بعد 

. وملا كان الباطل زهوقا عندما يصطدم شأهنا ومنها أمم الغرب لكي حتمي ثرواهتا البشرية واملادية
ابلقوة الروحية احلقيقية قصدت اإلسالم فإن مآل املعركة معلوم. مصري أعداء اإلسالم هو مصري 
الباطل: اسرائيل وأمريكا. سينتهي استبدادمها ابلعامل الغريب روحيا وماداي بفضل ثورتنا اليت بدأت 

الغربية والنخب املتغربة من العامل غري الغريب هو الذي  حترر العامل كله ألن سلطاهنما على احلضارة
ميكن هلما يف العامل. وخطة العمل لتحقيق ذلك تبدأ بتحرير أمريكا من إسرائيل ألن أداة إرجاع 

جمرد ملجأ ألقلية دينية منكمشة على نفسها جلأت إلينا هرواب من -إسرائيل إىل حجمها الطبيعي
والقضاء على  -ا هبذا املفهوم كما فعلنا دائما يف اترخينا املزدهرالوحشية األوروبية وحنن نقبله

سلطاهنا العاملي ال يكون إال فيها مث حترير العامل الغريب والنخب املتغربة من أمريكا ألن أداة 
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حتجيم أمريكا تبدأ أبورواب مث حترير العامل من هيمنة احلضارة الغربية بعامل متوازن يكون لنا فيه دور 
 دين على العاملني إن كنا فعلنا صادقني يف الزعم أننا مسلمون.الشاه

(ليس اإلصالح أمرا يطرأ يف الشأن اإلنساين بعد أن مل يكن بل هو مالزم له للتالزم بني 6)
الصالح والفساد يف التاريخ الثقايف التالزم الذي هو من جنس تالزم احلياة واملوت يف التاريخ 

يف التاريخ الطبيعي اكتشفت حال للتغلب على املوت أو الفساد  الطبيعي. ومثلما أن احلياة
الطبيعي يف جتديد األجيال الطبيعي فإن العمران يف التاريخ الثقايف اكتشف جتديد املؤسسات 
واألحكام للتغلب على الفساد أو املوت احلضاري. ومشكل التجديد يف العمران خبالف مشكله 

وليس اضطراراي أي من جنس العمل الطوعي ال الكرهي. لذلك يف احلياة هو أنه يبدو اختياراي 
فإن األمم اليت تتبناه يصبح اترخيها احلضاري إصالحا متواصال لتحقيق التجديد املتغلب على 
الفساد املتواصل يف حني أن األمم اليت تعرض عنه ترتهل مؤسساهتا وجتمد فتصبح األجيال 

ميت من املؤسسات اليت مل تعد مؤثرة. وبذلك يصبح  املوالية يف التجديد الطبيعي حبيسة جيل
التداول احلضاري فيها من جنس التداول احليوي: ال حيصل تغيري إال ابملوت الطبيعي أو العنيف 

 لألجيال وللمؤسسات.

(أنظر أبو يعرب املرزوقي إصالح العقل يف الفلسفة العربية مركز دراسات الوحدة العربية 7)
 .2003ة الثالثة بريوت سلسلة الرسائل الطبع

(أهم مشكل يف إصالح الشأن اإلنساين هو هذا الدور الذي يشبه يف الفعل اإلنساين دور 8)
التأويل يف الفهم اإلنساين أو ما يسمى ابلدور اهلرمينوطيقي. فلكي تفهم ينبغي أن تنطلق من 

والفعل اللذين فهم ولكي تفعل ينبغي أن تنطلق من فعل. لكن الدور ظاهري. ذلك أن الفهم 
تنطلق منهما إىل الفهم والفعل اللذين تسعى إليهما من طبيعتني خمتلفتني. فأنت تنطلق من فعل 
يف ذاتك لتفعل يف العامل وأنت تنطلق من فهم توجهك إىل ما تريد فهمه لتفهمه. فيكون الفهم 

ل هو ضروري: وكل والفعل الشارطني غري الفهم والفعل املشروطني ومن مث فاجلمع بينهما ممكن ب
تعمق يف أحدمها توسيع جملال الرؤية يف الثاين لكأن الثاين يتعلق أبفق الرؤية واألول يتعلق حبال 
الروية ابملعىن الصويف للكلمة. ويف حالة فعل اإلصالح فإن القرآن الكرمي جعل تغيري النفس 

ألحوال املوضوعية من منظور شارطا لتغيري األحوال لكن تغيري النفس تغيري أحوال ذاتية لتغيري ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



النفس املتغرية . لكن النفوس األخرى تراها من خارج فيكون تغيريها من األحوال املوضوعية. 
وبذلك يتالزم الفعالن يف األمم الفتية. والغرب اليوم أمم قد شاخت حيواي حىت وإن كانت ما 

ى وبفتح الباب تزال شابة حضاراي وذلك بسبب ما أشران إليه من امتصاص خنب األخر 
للمهاجرين القادرين على تعويض األجيال شبه املفقود فيه. فإذا حققنا اجلمع بني التشبيب 

 احلضاري والشباب احليوي احلاصل عندان صران قوة ال تقهر.

(وتدور نظرية الرتبية التحررية اخللدونية حول النظرية التعليمية يف حدها األدىن وحول التنشئة 9)
حدها األقصى. واألوىل حيدد فيها ابن خلدون كيفية التعامل مع املتعلم واملوضوع  االجتماعية يف

واملنهج والوسيط الناقل بني املعلم واملتعلم واالتصال الشامل بني اجلماعة العلمية واجلماعة ككل. 
دور والثانية حيدد فيها دور األسرة ابلكالم يف سلطة األب ودور املنشأة ابلكالم يف سلطة املال و 

الدولة ابلكالم يف سلطة القوة ودور اجملتمع ابلكالم يف سلطة الثقافة وخاصة الثقافة الدينية 
)مثال حتول رجال الدين إىل موظفني عند الدولة( واألدبية )مثال ما طرأ على خلق الشعراء من 

 احنطاط ملا انتقل من وظيفة املعرب عن اتريخ األمة إىل وظيفة التكدي(.

رايت الثورية يف مقدمة ابن خلدون نظرية القيمة ونظرية أمناط العيش ونظرية اجلاه (من النظ10)
)استغالل القرابة من السلطة السياسية لتحصيل الثروة بدون عمل( ومجلة القوانني املتعلقة ابملالية 
 العامة واجلباية وحبرية املبادرة واستقالل العملة عن السلطة التنفيذية للسلطان ووضعها حتت
السلطة الروحية للخليفة. وستكون جل إحاالتنا لنص املقدمة معتمدة إما على النشرة املشرتكة 
بني املركز الوطين للكتاب اجلزائر والدار التونسية للنشر الصادرة يف تونس أو على نشرة دار 

 الكتب العلمية الصادرة بريوت لبنان.

من املقدمة نظرية الذوق واللغة  (من أهم موضوعات القسم األخري من الباب السادس11)
 والفنون وخاصة األدب واألسلوب.

(العقل التجرييب ابملعىن اخللدوين ال يعين العقل اجملرب يف العلم فالتجربة هبذا املعىن هي ما 12)
يسميه ابن اهليثم يف كتاب املناظر ابالعتبار بل هو يعين املعىن اخللقي أو العملي من العقل مبا فيه 

 م اخللقية والقواعد السلوكية اليت ال يتعلمها املرء إال ابحلياة يف اجلماعة وابملمارسة.من القي
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( فعل السياسة أو سياسة القوى وكيفية التعامل مع أدايت الفعل السياسي أي القوة العامة 13)
ية واملالية العامة بكل أبعادمها. واملعلوم أن ابن خلدون يكين ابألوىل على أصلها أعين العصب

 وابلثانية على أصلها أعين االقتصاد. 

(فعل الرتبية أي سياسة البحث والتعليم والتطبيقات الصناعية كما هو بني من البابني 14)
 اخلامس والسادس من املقدمة.

(فعل االقتصاد يقتضي حرية امللكية والسياسة اجلبائية التحررية واستقالل العملة عن السلطة 15)
القضاء حلماية احلقوق املادية املعنوية. وكل ذلك يعتربه ابن خلدون شرط منو التنفيذية واستقالل 

األمل الذي هو عنده الدافع األساسي لتكوين الثروة حىت إنه يتكلم يف ما يشبه هروب رأس 
املال احلديث عند الكالم على اهلروب من شطط اجلباة ومصادرة األمالك التعسفي اهلروب إىل 

 دول جماورة مثال.

(فعل اإلبداع يرجعه ابن خلدون إىل حرية الفكر والسياسة الثقافية كما تتبني من أمرين 16)
يؤكد عليهما: رفض الرتبية التعسفية ورفض سيطرة الفكر اخلرايف سواء كان مصدره الفكر 
الفلسفي )نقده السحر والتنجيم واحلروف والسيمياء( أو الدين )نقده التصوف املغايل والكرامات 

 ات الدينية ابسم النهي عن املنكر من غري شروطه(.والفز 

(وكان ميكن أن نعتمد التناظر مع حل ابن تيمية لنكتشف حل ابن خلدون من خالل 17)
اجلواب عن نظريه فنسأل: كيف شخص ابن تيمية الفساد الذي ينبغي إصالحه حىت نفهم مل  

فة النظرية )=فلسفة دين( كان إصالحه كما وصفنا أعين إصالحا منطلقا من ثورة يف الفلس
لتأسيس فلسفة عملية جديدة )=فلسفة اتريخ( ؟ لكننا نكتفي مبدلول التناظر العكسي يف 
وصف اإلصالحني دون الدخول يف جزئيات إصالح ابن تيمية إذ إن املناسبة تتعلق اببن 

 خلدون.

رتبه إمنا هو :" إال أن كالمنا يف وظائف امللك والسلطان و 293(ابن خلدون املقدمة ص.18)
مبقتضى طبيعة العمران ووجود البشر ال مبا خيصها من أحكام الشرع. فليس هذا من غرض كتابنا  
كما علمت فال حنتاج إىل تفصيل أحكامها الشرعية مع إهنا مستوفاة يف كتب األحكام 

طانية فقط السلطانية وإمنا تكلمنا يف الوظائف اخلالفية وأفردانها لنميز بينها وبني الوظائف السل
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ال لنحقق أحكامها الشرعية فليس من غرض كتباان وإمنا نتكلم يف ذلك مبا تقتضيه طبيعة 
 العمران يف الوجود اإلنساين وهللا املوفق". 

:" وما تسمعه من السياسة املدنية فليس من هذا الباب 368(ابن خلدون املقدمة ص. 19)
ل واحد من أهل ذلك اجملتمع يف نفسه وخلقه وإمنا معناه عند احلكماء ما جيب أن يكون عليه ك

حىت يستغنوا عن احلكام رأسا. ويسمون اجملتمع الذي حيصل فيه ما يسمى من ذلك ابملدينة 
الفاضلة والقوانني املراعاة يف ذلك ابلسياسة املدنية. وليس مرادهم السياسة اليت حيمل عليها أهل 

ه املدينة الفاضلة عندهم اندرة أو بعيدة الوقوع. االجتماع للصاحل العام. فإن هذه غري تلك. وهذ
 وإمنا يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير". 

:" فهم )العلماء = املتلكمون والفالسفة حبسب وصف 706( ابن خلدون املقدمة ص.20)
ابن خلدون لنوع علمهم( متعودون يف سائر أنظارهم األمور الذهنية واألنظار الفكرية ال يعرفون 
سواها. والسياسة حيتاج صاحبها إىل مراعاة ما يف اخلارج وما يلحقها من األحوال ويتبعها فإهنا 
خفية. ولعل أن يكون فيها ما مينع من إحلاقها بشبه أو مثال وينايف الكلي الذي حياولون تطبيقه 

ا اختلفا عليها. وال يقاس شيء من أحوال العمران على اآلخر إذ كما اشتبها يف أمر واحد فلعهم
 يف أمور".

:" ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمني بتغيري املنكر من العامة 209(ابن خلدون ص.21)
والفقهاء. فإن كثريا من املنتحلني للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلور 

يف الثواب عليه من هللا من األمراء داعني إىل تغيري املنكر والنهي عنه واألمر ابملعروف رجاء 
فيكثر أابعهم و)املتلبسون( هبم من الغوغاء والدمهاء ويعرضون أنفسهم يف ذلك للمهالك. 
وأكثرهم يهلكون يف تلك السبيل مأزورين غري مأجورين ألن هللا سبحانه مل يكتب ذلك عليهم 

م منكرا فليغريه وإمنا أمر به حيث تكون القدرة عليه. قال صلى هللا عليه وسلم: من رأى منك
 بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطيع فبقلبه". 

:" و)هو=التاريخ( يف ابطنه نظر وحتقيق وتعليل للكائنات 30(ابن خلدون املقدمة ص. 22)
ومباديها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق. فهو لذلك أصيل يف احلكمة عريق وجدير 

 أبن يعد يف علومها وخليق".
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(انظر أرسطو كتاب الشعر الفصل التاسع حيث يعترب التاريخ دون الشعر ألنه قول يف 23)
األحداث احلاصلة اليت هي سلسلة من الظاهرات العينية العارضة. أما الشعر فيتكلم يف املمكن 
منها مبقتضى الطبيعة اإلنسانية لذلك فهو أقرب إىل الفلسفة اليت تطلب الضروري منها يف 

 العملية.الفلسفة 

:" مث إن الوجود شاهد بذلك: فإنه ال يقوم أبمر أمة أو 249(ابن خلدون املقدمة ص.24)
 جيل إال من غلب عليهم. وقل أن يكون األمر الشرعي خمالفا لألمر الوجودي وهللا تعاىل أعلم".

م :" إذ هو )=التاريخ( يف ظاهره ال يزيد عن إخبار عن األاي30( ابن خلدون املقدمة ص. 25)
والدول والسوابق من القرون األول تنمق هلا األقوال وتصرف فيها األمثال وتطرف هبا األندية إذا 
غصها االحتفال)=أدب( وتؤدى لنشأة اخلليقة كيف تقلبت هبا األحوال واتسع للدول فيها 

دب النطاق واجملال وعمروا األرض حىت اندى هبم االرحتال وحان منهم الزوال )اتريخ ممزوج ابأل
وهو املعىن احلقيقي لفن األدب عند العرب وكا عرفه الفارايب يف املقالة الثانية من كتاب 

 احلروف(".

 .31(ابن خلدون املقدمة دار الكتب العلمية بريوت غ.م. ص. 26)

:" 183-182ص. 1956( القاضي عبد اجلبار األصول اخلمسة مطبعة وهبة القاهرة 27)
عاملا  -2قادرا  -1يستحق هذه الصفات األربع اليت هي كونه  فعند شيخنا أيب علي أنه تعاىل

موجودا )يستحقها( لذاته ". وبني أن هذه الصفات أربع لغياب صفة اإلرادة اليت  -4حيا  -3
ال يقول هبا االعتزال. وقد أضفناها ألهنا مما يضيفه الفكر األشعري الذي منيل إليه لوجاهة 

ن يوجد وراءها إرادة ترجح ما يكون من دوهنا بدون مرجح إذ  حجته القائلة أبن القدرة ال بد أ
كان ميكن أن يكون احلاصل له من البدائل منه عقال ال حصر له لوال املرجح )أنظر أبو يعرب 

 (1982املرزوقي مفهوم السببية عند العزايل دار بوسالمة للنشر تونس الطبعة الثانية 

لشرعية ال ميكن أن تكون ذات أتسيس مقبول مبجرد (سبق فبينا يف غري موضع أن املقاصد ا28)
استقراء أجناس مناطات األحكام . فقدمنا بديال هو التأسيس املستند إىل االستنتاج من 
الصفات الذاتية اخلمس اليت ذكران يف اهلامش السابق. فالعقل يستند إىل صفة العلم واملال إىل 

إىل السمعة الناجتة عن السلوك االختياري والدين  صفة القدرة والعرض إىل صفة اإلرادة اليت ترمز
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إىل صفة احلياة والنفس إىل صفة الوجود إذ املقاصد األربعة األول تقوم ابلنفس قيام الصفات 
األربع ابلوجود: فهما يف مقام اجلوهر الذي تقوم به األعراض الذاتية إذا صح لنا استعمال 

 امليتافيزيقا األرسطية. 

نني التاريخ يف معانيه اخلمسة معانيه اليت تعمل يف فكر ابن خلدون حىت وإن مل (وتتعلق بقوا29)
معنياه اخلاصان حبضارة - 2و1يكن واعيا إال بثالثة منها فقط هي املعنيان األوالن واالخري: 

بعينها: مدد التاريخ العادي للعصائب السياسية )األسر احلاكمة( ومدد اتريخ القطائع للعصائب 
 - 4و3)الشعوب املتوالية مثل العرب واألتراك والفرس والرببر( على نفس احلضارة  املتداولة

معنياه العامان لإلنسانية: مدد التاريخ العادي للحضارات العامة )اتريخ احلضارة الواحدة ككل( 
أصل هذه املستوايت  -5ومدد اتريخ القطائع للحضارات العامة )توايل احلضارات املختلفة(. 

الواحد: هو اتريخ اإلنسانية الواحد أو اتريخ العمران البشري و االجتماع اإلنساين الكوين األربعة 
الذي ال خيتلف كثريا عما ميكن أن يعد فلسفة اتريخ. لكن منطقها مجيعا واحد رغم توايل توسع 

يل عمل هذا املنطق يف العصبية الواحدة مث يف توايل العصائب مث يف احلضارة الواحدة مث يف توا
 احلضارات مث يف التاريح الكوين ككل.

(مثاله رسالة اجلابري يف الدكتوراه وفيها يركز املؤلف على حمورية العصبية وليس هو الوحيد 30)
 فأغلب قرائه ميالون إىل هذا الفهم.

(مثاله حماولة ابتسييقا سفيتالان نظرايت ابن خلدون ترمجة رضوان إبراهيم دار املغرب العريب 31)
 .1974تونس 

(فضال عن العامل األعمق يف هذا القصور قصدت صلة اجملالني بصنفي القيم العملية 32)
والرزقية ومن مث صلتهما بضروب القيم الثالثة األخرى. فقيم الرزق أداة لقيم تسمو عليها هي قيم 
الذوق مصدرا لكل شعور ابلوجود والسعادة ماداي ورمزاي من حيث إقامته للحياة )الغذاء( 

لداللته على عالماهتا أعين القوة قدرة وحرية وقيم العمل أداءه لقيم تسمو عليها هي قيم الوجود و 
مصدرا لكل رائسة واملساعدة ماداي ورمزاي )منزلة الشخص يف اجملتمع ومنزلة النوع يف الكون(. 

يف كل  وكل هذه العالقات بوعي اتم أو بشبه وعي غائم ال ميكن أن توجد من دون النوع املركزي
تقومي قصدت قيم النظر أو املعرفة من أدىن مستوايت اإلدراك إىل العلم النظري. وحىت ندرك أن 
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ذلك ليس حتميال لنظرايت ابن خلدون ما ال حتتمل يكفي أن نعلم أنه شرط علمية التاريخ بعلم 
ائه العمران لكونه خربا عنه واشتق خطة علم العمران مما يعرض خلصائص اإلنسان وشروط بق

ومنائه وشعوره بكيانه عروضا ذاتيا من حيث العمران الذي له يعلله مبعنيني أساسيني: مها التعاون 
ومعناه التعاون على حتصيل الرزق خاصة والتآنس ومعناه غاية االستمتاع الذوقي ابحلياة املشرتكة 

رزق والذوق لكوهنما اليت أهم شروطها األداتية الرزق أما الدفاع فهو كال األمرين سلبا أي إن ال
مطلوب اجلميع أصبحا مادة تنافس فجعال الذات معرضة للخطر حتصيال هلما أو محاية ملا 
حصل منهما. واملعلوم أن املقدمة تتألف من مدخل يعاجل الشروط الطبيعية واملناخية اخلارجية 

رين وذلك هو مضمون والشروط الطبيعية والنفسية الداخلية للذات البشرية وتبادل التأثري بني األم
الباب األول يليه الثاين الذي ينتج عن توفر تلك الشروط لينشأ الشكل البدائي من العمران أو 
العمران البدوي تعاوان وآتنسا. وفيه يتخلق التنافس على أصناف القيم اخلمسة فتنشأ شروط 

ليت ستكون العمران صورة الدولة أعين سلطة العصبية وسلطة الرتبية يف القبائل بذرة للدولة ا
احلضري. ذلك أن منوها الطبيعي هو الذي يكون األشكال البدائية من الدول اليت هي يف 
األغلب عصبية مع دين طبيعي أو مساوي. فإذا حصل ذلك نشأت احلواضر فيتكون العمران 

ال احلضري الذي يتولد عنه شروط حتقيق خاصية اإلنسان النوعية قصدت العمل املنتج للرزق بدي
من جمرد أخذه مما تنتجه الطبيعة واإلدراك املنظر الذي يعود على كل ما تقدم ليخضعه خلاصية 
املعرفة النظرية فيكتمل العمران يف ذروة احلضارة قصدت الفنون واآلداب. وذلكما مها أداات 
العمران وغايتاه الذاتيتان لإلنسان من حيث هو حيوان انطق ومدين بلسان أرسطو. وابن 

ون ال يهتم مبا يعنيه أرسطو بل مبا تكون عليه خاصيات اإلنسان من حيث ما حيصل له خلد
 حصوال ذاتيا يف وجوده العمراين ال الطبيعي متييزا للتاريخ احلضاري من التاريخ الطبيعي.

(وبني أن مفهوم الشوكة أوسع من مفهوم العصبية إذا اقتصرت داللتها على أحد أنواع تعني 33)
 عصبية الرحم أو عصبية الوالء. لكن املفهومني ميكن أن يتطابقا إذا أخدان داللة الشوكة أعين

العصبية مبعىن ما به يتقوم السلطان السياسي نقال للعمران من الفوضى إىل النظام. فالغزايل حدد 
الشوكة بكوهنا ما حيقق القبول والطاعة أو املتبوعية: كل من تتوفر فيه هذه اخلصال ميكن أن 

ن حمققا شرط الشوكة وهو الذي يقبل ابلشرعية الرمزية املوجودة أو يرفضها ويعوضها بغريها. يكو 
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أنظر يف ذلك ما يقوله يف فضائح الباطنية وتعليقنا عليه يف كتاب آفاق النهضة العربية. لكن 
بوعا ؟ املسألة اليت وضعها الغزايل دون أن يعاجلها هي مسألة مصدر املتبوعية: مل يكون املتبوع مت

والغزايل ينسب املتبوعية إىل التأييد اإلهلي. فهل هي قضية قوة مادية أم إن املسموعية اليت هي 
من شروط املتبوعية هبة إهلية من جنس الكاريزما أو الزعامة اليت تشبه ما عند الناس من امللكات 

شرعيات؟ مسألة العقلية أو من القدرات البدنية ؟ كيف تتكون الزعامات وكيف تنين عليها ال
 مهمة لكن حمل حبثها آخر.

:" اعلم أن مبىن الدولة على أساسني ال بد منهما. فاألول 230(ابن خلدون املقدمة ص.34)
هو الشوكة والعصبية وهو املعرب عنه ابجلند والثاين املال الذي هو قوام أولئك اجلند وإقامة ما 

 ولة طرقها يف هذين األساسني"..حيتاج إليه امللك من األحوال. واخللل إذا طرق الد

:" وإذا تعني له )للملك( ذلك فمن الطبيعة احليوانية خلق 132(ابن خلدون املقدمة ص. 35)
الكرب واألنفة فيأنف حينئذ من املسامهة واملشاركة يف استتباعهم والتحكم فيهم وجييء خلق التأله 

املستخلف اليت لإلنسان من حيث هو الذي يف طباع البشر )ال امللوك وحدهم ومن مث فهو منزلة 
إنسان رغم أهنا تكون أكثر وضوحا يف امللوك واحلكام( مع ما تقتضيه السياسة من انفراد احلاكم 

 لفساد الكل ابختالف احلكام "لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات"".

جتماع :" اعلم أنه قد تقدم لنا يف غري موضع أن اال239-238(ابن خلدون املقدمة ص.36)
للبشر ضروري وهو معىن العمران الذي نتكلم فيه وأنه ال بد هلم يف االجتماع من وازع حاكم 
يرجعون إليه وحكمه فيهم )=العقد األول( اترة يكون مستندا إىل شرع منزل من عند هللا يوجب 

م ابلثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه )=العقد الثاين( و  اترة إىل سياسة انقياَدهم إليه إمياهنه
عقلية يوجب انقياَدهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك احلاكم بعد معرفته مبصاحلهم. فاألوىل 
حيصل نفعها يف الدنيا واآلخرة لعلم الشارع ابملصاحل يف العاقبة وملراعاته جناة العباد يف اآلخرة 

لدنيا فقط )=مثاله النظام الفارسي وملراعاته جناة العباد يف اآلخرة والثانية إمنا حيصل نفعها يف ا
القدمي(.. مث إن السياسة العقلية اليت قدمناها تكون على وجهني: أحدمها يراعي فيها املصاحل 
على العموم ومصاحل السلطان يف استقامة ملكه على اخلصوص...الوجه الثاين أن يراعى فيها 

وتكون مصاحل العامة يف هذه تبعا  مصلحة السلطان وكيف يستقيم له امللك مع القهر واالستطالة
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)= أعم األنظمة يف العامل(...إال أن ملوك املسلمني جيرون منها على ما تقتضيه الشريعة 
اإلسالمية حبسب جهدهم فقوانينها إذن جمتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانني يف 

داء فيها ابلشرع أوال مث االجتماع طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية واإلقت
 احلكماء يف آداهبم وامللوك يف سريهم )= نظام احلكم الواقع عند املسلمني(".

(بينا يف غري موضع داللة العرض يف املقاصد وضرورة االستغناء عن مقصد النسل. فمقصد 37)
و النسل جزء من مقصد النفس إذ ال معىن للحفاظ على حياة النفس من دون تواصلها وذلك ه

النسل. أما العرض فيتعلق ابلكرامة البشرية أو بشرط كون املرء شخصا خلقيا ذا إرادة مثلما أن 
املال يتحقق بشرط كون املرء شخصا اقتصاداي ذا قدرة. وعالقة التوازي بني الصفات اخلمس 

ه الذاتية هلل سبحانه وتعاىل وبني املقاصد اليت جتعل اإلنسان حياكي صفات هللا يف حب التأل
 ابملعىن اخللدوين هي اليت حتسم القضية كما أسلفنا يف هامش سابق. 

: "وفيه )يف إسراع الفناء لألمم املغلوبة( وهللا أعلم سر آخر 196(ابن خلدون املقدمة ص.38)
وهو أن اإلنسان رئيس بطبعه مبقتضى االستخالف الذي خلق له والرئيس إذا غلب على رائسته 

حىت عن شبع بطنه وري كبده. وهذا موجود يف أخالق األانسي. وكبح عن غاية عزه تكاسل 
 ولقد يقال مثله يف احليواانت املفرتسة وإهنا ال تسافد إذا كانت يف ملكة اآلدميني ".

(وذلك مبنع ميل احلاكم فردا كان أو مجاعة من االستفراد ابلسلطة اجملد داخليا ومبنع تعدد 39)
 رجيا.العصائب أكثر من القدر املقبول خا

(حدد ابن خلدون طبيعة القوة اليت تستمد من العصبية ومثل ملفعوهلا يف عدة مواضع 40)
وخاصة يف ترمجته الشخصية مقاران إايها بقوة طبيعية هي الدوائر اليت حتصل يف املاء عند رمي 
احلصى فيه واعترب قوانني تالقيها من جنس قوانني تالقي األمواج احلاصلة من رمي حصى يف 

اكن خمتلفة من املساحة املائية املتصلة فيكون جمال اعرتاك العصبيات هو املكان املعمور من أم
األرض حيث تتقامسه القبائل واألمم حبسب قوى العصبيات ويتقامسون الزمان حبسب مدة 
بقائها. فأما أصلها النفسي فهو العضب للذات وللقبيل أو احلمية املمتدة من أجل كل ما ميكن 

منه مسا ابلذات والقبيل وأهم جمال االمتداد هو عصبية الدم أو صلة الرحم سواء كانت  أن يفهم
حقيقية أو متومهة. لكنها يف عصبية الوالء أكثر عقالنية ألن جمال امتدادها ال يتعلق مبا له صلة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بكيان الذات كله بل إبحدى صفاهتا قصدت ما يستمد من الوالء من جاه ومكانة ومصاحل. 
ي أقل متانة من عصبية الدم يف منطق التحليل اخللدوين رغم أين اعتربها ذات فاعلية لذلك فه

أكرب ألهنا تستند إىل حساب املصاحل وليست جمرد غضب حيواين عفوي. ومثلما ميكن لعصبية 
الدم أن تكون حقيقية أو ومهية غري واعية بطابعها الومهي فإن عصبية الوالء ميكن أن تكون ذات 

بية الوالء احملسوب وعصبية الوالء غري الواعي وهو األقوى ألنه عصبية والء لعقيدة. فرعني: عص
أما كيف مثل ابن خلدون لطبيعة مفعول العصبية دون متييز بني أصنافها األربعة اليت أشران إليها 
  فيمكن استمداده من قيس هذا املفعول ابألمواج الدائرية اليت حتصل يف املاء عند رمي حصاة فيه
كما أسلفنا. فيكون مركز الدوائر هو مهبط احلصاة بعد الرمي ومتتد الدوائر حبسب قوة الوقع. 
وميكن أن نقول إن احلصاة يف هذه احلالة من أصناف أربعة: صلة الرحم احلقيقية وصلة الرحم 
الومهية وصلة الوالء املباشرة للحاكم الذي تستمد منه املصلحة وصلة الوالء لعقيدة صارت 

رتكة بني احلاكم واحملكوم وأصبح احلاكم ممثال لشرعية الكالم ابمسها. أما وجه الشبة بني صلة مش
الرحم الومهية والوالء للعقيدة فهي طبيعة عالقة مبدأ العصبية بطبيعة التحريك الناتج عنها. فهي 

ا مباشرة كما يف احلالتني انجتة عن التحريك ابلرمز إىل صلة الرحم أو إىل صلة املصلحة وليس هبم
يف حالة الرحم احلقيقي والوالء للحاكم من أجل املصلحة الواعية احملسوبة. ويف احلقيقة فإن مجيع 
األحزاب تتألف من نوعي عصبية الوالء: والء املؤلفة قلوهبم وهو مصلحي خالص ووالء املؤمنني 

م: الرحم العضوي برسالة احلزب. كما أن مجيع القبائل والعروش تتألف من نوعي عصبية الرح
 اخلالص والرحم الرمزي. 

(وملا كانت العصبيات هبذه العدة من األصناف فإن مبادئ القوة السياسية تكون بعدهتا 41)
وهي تتوايل حبسب التطور العمراين الذي يتشكل بغلبة الواحدة تلو األخرى منها. لكن العمران 

امعة بينها كلها واليت هي أصلها مجيعا السوي هو الذي ال بد فيه منها مجيعا مع العصبية اجل
قصدت عصبية الفطرة أو األخوة البشرية عندما تصاغ يف الرسالة اخلامتة كما تشري إىل ذلك آييت 
امليثاق " وإذ أخد ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ 

هذه غافلني* أو تقولوا إمنا أشرك آابؤان من  قالوا: بلى شهدان! أن تقولوا يوم القيمة إان كنا عن
(. فالرسالة اخلامتة 172 -171قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون" ) األعراف 
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من حيث هي فطرة عفوية هي عني العصبية الالواعية للنوع البشري ككل. وهي من حيث هي 
وعي التارخيي املتنايف مع الفطرة )حقيقة فطرة مدركة لذاهتا بفضل مضموهنا النقدي ملراحل ال

مضمون القصص القرآين ( تصبح عني العصبية الواعية للنوع البشري ككل من حيث هو راع 
للكون أو مستخلف فيه أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر حىت يكون خري أمة أخرجت للناس 

د ابلعامل كل املخلوقات يف فتشهد على العاملني أعين كل سكان العامل من املوجودات )واملقصو 
 قبالة اخلالق كما حدد ذلك ابن خلدون يف فصل التصوف من املقدمة(.

 20(ابن خلدون نفس املصدر, الباب الثاين الفصل الرابع والعشرون ص. 42)

 1043-1042( ابن خلدون املقدمة الباب السادس الفصل أربعون ص. 43)

 840-839عشر ص. ( املقدمة الباب السادس الفصل احلادي 44)

 678(ابن خلدون املقدمة الباب اخلامس الفصل األول ص.45)

(لذلك فكل من يتحدث عن الفساد السياسي مقتصرا عليه مل يفهم طبيعة األزمة اليت تعاين 46)
منها األمة. ما مل نفهم أن األزمة ضاربة عروقهما يف أعماق أعماق األخالق املنحطة اليت آل 

لم يف مادة العمران أعين يف االقتصاد والثقافة فضال عن صورته أعين السياسة إليها اإلنسان املس
والرتبية ميتنع عليه أن يدرك طبيعة الداء ومن مث لن يفهم أن املسلمني اليوم حباجة إىل ثورة روحية 
يف هذه اجملاالت كلها ثورة من دوهنا ميتنع أن يصلح حاهلم سياسيا حىت لو قادهم مالك منزل من 

سماء: فال ميكن أن ينصلح حال جمتمع برأس مهما كانت إذا كان كل اجلسم يعاين من حالة ال
 متقدمة من السرطان.

(آبلية القياس اليت تضفي عليهم دور السلطة الروحية املشرعة يف ما ال نص فيه بديال من 47)
داء وظيفة سلطة األمة. وهي آلية غري شرعية ألن مستعملها ليس وكيال عن األمة منتخبا منها أل

التشريع. فالفقيه يرفع هبذا السلوك القياسي وظيفيت القضاء واإلفتاء اللتني مها فرض كفاية إىل 
رتبة وظيفة التشريع اليت ينبغي أن تبقى فرض عني ألن جوهرها هو سلطة األمر ابملعروف والنهي 

لنصوص كافية لالنتقال من عن املنكر رعاية لشأن األمة مبعىن كون اجلميع راعيا. صارت اخلربة اب
سلطة اخلبري إىل سلطة األمري: بدل أن يبقى خبريا يف فهم النصوص صار واضعا ملا مياثلها منزلة 

 ابلقياس عليها.
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( انظر يف ذلك حواران مع الشيخ البوطي بعنوان إشكالية جتديد أصول الفقه سلسة 48)
 .2006ر دمشق ديسمرب حوارات لقرن جديد دار الفكر املعاصر بريوت ودار الفك

( الدميوقراطية الغربية ليست نظام حكم سلمي إال يف الداخل بني املنتسبني إىل اجلماعة 49)
املنغلقة على نفسها من أجل احلرب يف اخلارج: لذلك ميكن القول إن إسرائيل هي الكاريكاتور 

درك عالقة الدميوقراطية الذي يفضح حقيقة الدميوقراطية الغربية. ومن مل يفهم ذلك ال ميكن أن ي
الغربية ابالسرتاتيجية احلربية يف منطق التاريخ الطبيعي املتحكم يف الوجود اإلنساين يف عالقته 
ابلتنافس الكوين على قيم الرزق وقيم الذوق وقيم النظر وقيم العمل وقيم الوجود. إهنا "سرتاجتام" 

ابحلوار والتفاوض من اجل الصراع مع أو خدعة حربية يف الصراع من أجل احلياة توحد الداخل 
اخلارج بكل األسلحة اليت يوفرها اجملتمع املنظم. وقد تقدمت على هذا النظام يف نفس الوظيفة 
الرابطة املعنوية للقبيلة الكبرية ألن الدولة احلديثة ليست يف احلقيقة إال قبيلة كبرية ومن مث فليس 

ة مبنية على الوحدة اإلثنية وأهنا مبجرد أن يطرأ عليها من الصدفة أن تكون الدولة الغربية احلديث
التعدد اإلثين والثقايف يبدأ عقدها يف االنفراط فتعود إىل الصراع العرقي والطبقي كما هو الشأن 
يف ما بلغ فيه منها التعددان مرحلة هتدد فكرة الدولة القومية ابملعىن الغريب احلديثة. وهذه مشكلة 

نها منذ أن طرحت فيه حماوالت حتديد العالقة ابألقليات العرقية )السود مثال( ابت الغريب يعاين م
 أو الثقافية )املسلمون مثال(.

(وليس يف هذا أدىن نزعة يتوبية. فاملعمورة صارت مجاعة واحدة طبيعيا )تكفي ظاهرة انتقال 50)
ما تزال خاضعة ملنطق  األمراض العضوية( وثقافيا )تكفي ظاهرة انتقال األمراض الثقافية( لكنها

اجلماعات املتناحرة. لذلك فال بد من تصور النظام العاملي يف شكل دولة واحدة ليصبح اآلخر 
الذي تتحدد ابإلضافة إليه ليس مجاعة أخرى بل أدواء اجلماعة الطبيعية والثقافية وأغلبها علته 

فس عليها يف مناهج السعي التنافس املرضي على القيم اليت حددان: التعاون عليها وحصر التنا
إليها وحتسني شروط الوصول إليها للجميع. وهذا هو ابلذات ما يطلبه القرآن الكرمي الذي جعل 
مواد التنافس الطبيعية )الرزق والذوق( أدوات متتني عرى األخوة البشرية بدل من أن تكون سبب 

لقية )رمز الرزق أو السلطة الصراع بينهم وذلك بفضل النظام الذي يقرتحه ملواد التنافس اخل
 السياسية ورمز الذوق أو السلطة الروحية(.

This file was downloaded from QuranicThought.com



( لسنا نوافق على دعوة البعض لتطبيق الشريعة من دون مدة متقدمة على ذلك تعادل على 51)
األقل ضعف املدة اليت قضاها الرسول الكرمي يف تربية األمة على األخالق اإلسالمية. لكننا مع 

ريبني من املعارضني بنوعيهما. فسواء كان املعارض من األداين اليت ذلك ال نفهم موقفني غ
يعرتف هبا اإلسالم )أربعة: اثنان منزالن مها اليهودية واملسيحية واثنان طبيعيان مها الصابئية 
واجملوسية( أو من العلمانيني بنوعيهما من يقبل النسبة إىل الصابئة )أي الذين يقولون بدين عقلي 

الدين والدولة( ومن يقبل النسبة إىل املشركني )أي الذين ينفون الدين من األصل ويفصلون بني 
وهم القلة(. ففي أربع حاالت يقتضي الدين اإلسالمي تطبيق الشريعة كل حبسب دينه: السلم 
واليهودي واملسيحي والصابئي. وإذن فكل ملة تطبق شريعتها برعاية الدولة اإلسالمية. ويف 

 حددت إحدى اآلايت القرآنية موقفا إرجائيا فمكنت من إرجاء احلكم يف احلالتني األخريني
اجملوس واملشركني إىل يوم الدين. وإذن فيمكن تطبيق هذه القاعدة ليزول اخلالف من أصله 
ابلنسبة إىل القلة العلمانية ابملعىن املتطرف. وبذلك يتبني أن املشكل كله انتج عن وهم الشرع 

الذي فرضته النزعة اليعقوبية الفرنسية القائلة بكلية القانون وأصبح فقهاؤان  الكلي يف نفس الدولة
الدينيون والوضعيون ومن حيث ال يعلمون يفكرون مثلهم خاصة بعد أن تبنت بعض الدول 
اإلسالمية منوذج قانون انبليون. لكن القانون حىت يف نفس الدين هو عند املسلمني أمر نسيب 

ار احد املذاهب القانونية وليست الدولة هي اليت تفرضه عليك. لذلك إىل املذهب: فأنت ختت
فإين أعجب من سوء نية املسيحيني العرب الذين يعارضون دعوة تطبيق الشريعة بني املسلمني إذا  
كانت هذه الدعوة مثرة طلب دميوقراطي لالغلبية املسلمة لكأن تطبيقها ميسهم من قريب أو 

أن رأيي يف تطبيق الشريعة جيعله مشروطا أبمرين: األول أن تعاد تربية بعيد. أقول هذا مع العلم 
األمة على األخالق اإلسالمية والثاين أال يطبقها إال من وصل إىل احلكم ابلشرعية االنتخابية 
يقبل أن يغادر احلكم عند فقدان الشرعية الدميوقراطية فيكون التطبيق وعدمه مستندا إىل مبدأ 

ألن شرعية التشريع الوحيدة اليت اعتربها الرسول معصومة هي شرعية إمجاع األمة. إرادة األغلبية 
وينبغي أن أضيف شرطا اثلثا: أن يكون هذا التطبيق مستندا إىل فهم جيعله مقصورا على من 

 يطلب ذلك شخصيا تفضيال منه للعقاب الدنيوي على العقاب األخروي
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لقوانني الوضعية يف أرض اإلسالم ليس ألهنا غري (وتلك هي علة الطابع الدكتاتوري لكل ا52)
سليمة بل ألن واضعيها اعتربوها بديال من الشرعية فأصبحت ابلضرورة منافية لإلرادة الشعبية 
جملرد املقابلة بينها وبني الشريعة اليت يقدسها الشعب من أربعة عشر قران. وذلك هو عني 

اسة جعل التشريع حراب على قيم األمة إال عند السخف التشريعي. فما رأيت شعبا يفهم يف السي
املسلمني يف حني أن اجلميع يعلم أن التشريع ال معىن له إال عندما يكون انبعا من سنن األمة 
التشريعية وتقاليدها أو ما يسميه هيجل ابألخالق املوضوعية وهو ال يتطور إال بتطورها. أما يف 

ندا إىل القوة املادية وحدها: وتلك هي علة الطابع احلاالت املغايرة فإن القانون يصبح مست
 البوليسي لكل الدول العربية واإلسالمية.
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