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الـحــج مــرآة الـتــاريــخ الـبـشـــري
رؤيــــــــــــا الــــــــــــدكــــتــــــــــــور رشيـعــــتــــي لـلـحـج
4-3

د .عبد اجلبار الرفاعي

ويبدو ان الهمـوم النضالية لـشريعتي ،ومحاوالته
الواسعـة ألنسنة الدين ،والتشـديد على املضامني
االجـتـم ــاعـي ــة لـالسالم ،هـي الـب ــاعـث مل ــسع ــاه يف
حتـويل االسالم ((من ثقـافة الـى ايديـولوجـيا)).
ورمبـا تـأثـر شـريعـتي بـاطـروحـات جمـاعـة الهـوت
ال ــتح ـ ــري ـ ــر ،ودعـ ـ ــواتهــم ل ــتحـ ـ ــويل ال ـ ــديــن ال ـ ــى
اي ــدي ــول ــوجـي ــا ملـن ــاهـض ــة االسـتعـم ــار ،وحت ــري ــر
األرض ،وتـنـمـيـ ــة اجملـتـمـع ،بعـيـ ــدا عـن م ــشـ ــاغل
الالهوت الكالسيكي.
وممــا الريـب فيـه ان هيـمنــة االيــديــولــوجيــا علــى
وعي البـاحث والوعيـه ،حتول بـينه وبني الـوصول
ال ــى نت ــائج علـمي ــة ،اكثــر مــوض ــوعي ــة وحيــادا يف
تـفكيـره وبحـثه ،ذلك ان االيـديـولــوجيـا تقـود ايـة
عـمليـة تـفكيـر وتـوجههـا الـوجهــة التـي تنـشـدهـا،
وتضاعف التـحيزات واملفروضـات القبلية يف ذهن
الـب ــاحـث ،وت ــسـ ــوقه دائـم ــا ال ــى مـ ــواقف ونـتـ ــائج
محــددة سلفــا ،بــاعـتبــار الـتفـكيــر االيــديــولــوجي
يــسعــى ال ــى تغـيـي ــر العــالـم التف ـسـيــره .ويـنــشغل
انصار االيديولوجـيا يف سكب اجملتمع يف قوالبها
ورؤيـتهــا اخلــاصــة ،ولــذلـك ينــددون بــالـتعــدديــة،
ويكـرهون الـناس علـى تفسـير رسـمي للمعـتقدات
الــديـنيــة واالجـتم ــاعيــة والــسي ــاسيــة ،ويخـنقــون
االسئلـة الكبرى ،ويعملـون على ترسـيخ اجلزمية
والـيقـني ،وبــالـتــالـي بـن ــاء مجـتـمـع مقلــد مـغلق.
وتكـمـن املفــارقــة يف ان ش ــريعـتـي ال ــذي أعلـن عـن
مـطمـحه يف االنتقـال بــاالسالم ((من ثقـافـة الـى
ايـديـولـوجيـا)) تـسـود كتـابـاته نـزعـة تـفكيـر حـرة،
تـرفض اجملـتمع املغلق ،وتـدعـو الـى اصالح الفكـر
االسالم ــي ،واالنفــت ـ ـ ــاح عل ـ ـ ــى مخ ـتـلف األديـ ـ ــان
والثقـافات .وحتكي آثـاره ذائقة فنـان ،وروح شاعر،
وعقليـة ناقـد ،ونزعـة متمـرد .ومثل هـذه السـمات
يف الـ ــشخ ـصـيـ ــة يــتع ـ ــذر علـ ــى االيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــا
االنـسجــام والتــوافق معهــا .واملفـروض ان مـثقفـا
ك ــش ـ ــريع ـتــي ي ـ ــدرك مــثل ه ـ ــذا الــته ـ ــافــت ،ويعــي
االلـتـبـ ــاس بـني الـ ــشخ ـصـيـ ــة االيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــة،
وشخـصيـة املـثقف ،والـشـاعــر ،والفنــان ،والنـاقـد،
لكـن م ــوقفـه ظل ملـتـب ـســا بـني شفــافـي ــة الفـنــان
الرومانسي ،وبني احالم وتطلعات املناضل.

العدة املعرفية للحاج علي

شريعتي

تكرر ذهاب شـريعتي الى ديار الرحمن عدة مرات،
فقـ ــد أدى العـمـ ــرة ثالث م ــرات ،فـيـمـ ــا ادى احلج
اكـثـ ــر مـن مـ ــرة ،يف عـ ــامـي 1970و  1971.وكـ ــانـت
املــش ــاع ــر املــش ــرفـ ــة يف مكـ ــة املك ــرم ــة ،واملــش ــاه ــد
الكـرميـة يف املــدينــة املنــورة ،مصـدر الهــام جلملـة
مـن أفك ــاره ،وانـطـب ــاع ــاته ،وت ــأمالته ،واش ــراق ــاته
الــروحيـة ،الـتي أفــاضهــا يف محـاضــرات وكتـابـات
احتلت مئات الصفحات من آثاره املنشورة.
وحتتل هــذه اجملمـوعــة من اآلثـار أهـميـة فـائقـة،
لـيــس حلجـمه ــا ال ــواسع ،وتـن ــوع م ــاتـن ــاولـته مـن
مــوضــوع ــات ،تتــصل بفلــسف ــة التــاريخ ،وفلــسفــة
العبــادة ،ومقـاصـد الـشــريعـة ،وأهــدافهــا العـامـة،
فقـط ،وامنا ألنهـا تعبـر عن جتربـة مميزة يف أدب
احلج ،و عــمـ ـ ــوم االنــت ـ ـ ــاج الفـكـ ـ ــري ح ـ ـ ــول احلج
والـعمــرة ،بــاعـتبــار صــاحـبهــا مـن القالئل ال ــذين
تـوفروا علـى عدة معـرفيـة ،جتمع بني الـتخصص
األكـ ــادميــي يف علـم االجـتـمـ ــاع وت ـ ــاريخ األديـ ــان،
واالطــالع عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث وآداب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـشــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
االسالمــي ـ ــة،ووع ــي الع ــصـ ـ ــر ،وواقع اجملــت ــمع ـ ــات
االسالمـيـ ــة ،وأح ـ ــوال العـ ــالــم .وقلـمـ ــا جنـ ــد مـن
يتـوافر يف الـوقت نـفسه علـى ذائقة فـنان ،وخـيال
شاعر ،وانفعال انسان رومانسي ،وخبرة يف العلوم
االنـســانيـة اجلـديــدة ،واطالع واسع علــى التـراث
والواقع ،وداعية ومناضل.
يف شخ ـصـيـ ــة علـي شـ ــريعـتــي نلــمح عـ ــدة أبع ــاد،
مت ـثـل ،املفـكـ ـ ــر ،والــبـ ـ ــاحــث ،وامل ــثقـف ،والفــنـ ـ ــان،
والنـاقد ،واملتمرد ،والداعية .وهي ابعاد رمبا يبدو
بعـضه ــا من ــافيــا للـبعـض ،الجتـتمـع وتتــوحــد يف
انسان اال يف حاالت محدودة.
تـلك هي املــواهب الــذاتيـة ،واالمكـانـات اخلـاصـة،
واألدوات املع ـ ــرفـي ـ ــة ،الـتـي ميــتلـكه ـ ــا ش ـ ــريعـتـي،
وفتحت لـه أبوابا ونوافـذ لتأمل وحتليل التجربة
الــديـنيــة للحــاج ،ودراســة الـعنــاصــر الــرمــزيــة يف
امل ــنـ ـ ـ ــاســك ،وأمنـ ـ ـ ــاط الـ ـتـحـ ـ ـ ــوالت الـ ـ ـ ــروح ــيـ ـ ـ ــة
واالنثـروبـولـوجيــة للمـسلم احلـاج .قـد نلـتقي يف
ضيـوف الـرحـمن مع مبـدعني ،وشعـراء ،وفنـانني،
ومـفك ــريـن ،ومــثقفـني ،وأك ــادميـيـني ،وسـي ــاسـيـني،
وعلـم ــاء ديـن ،وع ــرف ــاء ومـتـص ــوف ــة ،ولكـن قلـيال
م ــانــش ــاه ــد اح ــدا تـتجـ ــاور يف شخ ـصـه وتلـتحـم
مجموعة من تلك املواهب.
والريب يف أن الفنان تـتجسد املنـاسك يف وجدانه
بصـورة حتـكي األلــوان ،والتـشـكيالت ،واحلـركـات،
واألصــوات ،وكــأنهــا لــوحــة مـتـنــاسقــة خالبــة ،يف
اطياف ألـوانها ،ومـالمحها اجلمـالية ،وانغـامها.
وهـك ـ ــذا تــب ـ ــدو املــن ـ ــاسـك يف عــي ـ ــون ال ـ ـســي ـ ــاســي،
بــاعـتبــارهــا منــوذجــا لــوحــدة األمــة وتـضــامـنهــا،
ومظهرا لعزتهـا واقتدارها .فيمـا تتجلى املناسك
بصورة ثالثة لدى العارف واملتصوف ،وهكذا.
امــا ل ــو تك ــاملـت مجـمــوعــة مـن ه ــذه الق ــابلـيــات
واالمكــانــات يف فــرد واحــد ،فـس ــوف تتــسع رؤيـته،
لتالمـس طـائفــة من املعـاني والـدالالت الـرمـزيـة
العـمـيقــة الـتـي ت ـشـي به ــا الف ــاعلـيــات املـتـنــوعــة
للحج ،واملـواضع املتعـددة للمـشاعـر ،يصعـب على

غيره استلهامها والتعرف عليها.
لقـد وظف شـريعـتي كل عـدته املعـرفيـة ،وثقـافته
الــواسعــة ،وخيــاله الــرحب يف اسـتجالء املقـاصـد
الـكامـنة وراء مـناسـك احلج ،وأشار الـى ان الوجه
الظاهـر للمناسك بـوسعنا وعيه مبـا نتداولـه من
ادوات ادراك ،لكـن ال ــوجـه اخلفـي يـتعـ ــذر علـيـن ــا
وع ـيـه بـه ـ ـ ــذه األدوات ،ألنـه خـالص ـ ـ ــة ل ـتـج ـ ـ ــرب ـ ـ ــة
وجــدانيـة بـاطـنيــة ،الميكـن قيـاسهــا أواكتـشـافهـا
مبفهـومـاتنـا املتعـارفـة ،كمــا النسـتطـيع التـعبيـر
عــنه ـ ــا ب ـ ــوضـ ـ ــوح ،لق ــص ـ ــور الـلغ ـ ــة عــن حـك ـ ــاي ـ ــة
االنـطـولــوجيـا الــذاتيـة ،ومــاتختـزنـه النفــس من
م ــشـ ــاعـ ــر وأحـ ــاسـي ــس وانـفعـ ــاالت وان ـطـبـ ــاعـ ــات
جوانية.

احلج يخلع معنى على ما ال معنى
له

يعتـرف شـريعـتي بــأنه عنـدمــا يتحــدث عن احلج
امنـا يلخـص فهمه ،وجتــربته اخلـاصـة ،ومـاأدركه
من معـان ،وهي بـالتـأكيـد ليـست كل املعـاني ،فهـو
يــصف كـت ــابــته عــن احلج بـ ــأنه ــا ((نـت ــاج قـ ــدرته
احملدودة على التحليل والتلخيص لعرض رمزي
معج ــز ،ذلك ان املهـيمـن علــى خــشبــة املـســرح يف
احلج هو ذاته املهـيمن على الكـون الواسع .وأقول
بوضوح ،لقـد حاولت ان اسكب بحرا يف كوز! ففي
كل مــرة اذهب الـى احلج احـاول ان اعـود لـتقيـيم
مــا اسـتــوحـيـته مـن املــرة الــس ــابق ــة ،لكـي تـنــضج
رؤيتي .فأكتشف آفاقا وعبرا جديدة)))14(.
وميـثل بــرغـســون الع ــالم بــأنـه ((مبثــابــة مــوشــور
زجــاجي ،المـتنــاهي األبعـاد ،وقـادر علــى تفكـيك
وعـك ــس مـ ــاالنهـ ــايـ ــة لـه مـن ألـ ــوان .وكل ان ــسـ ــان
يقـتبـس مــاهــو مـسـتعــد الدراكـه من تـلك األبعــاد
واأللــوان ،حـسـب شف ــافيــة قلـبه ،وتـســامـي روحه،
وعلـ ــى ايـ ــة ح ـ ــال فهـ ــو اليـ ـسـت ـطــيع ادراك متـ ــام
األلوان واألبعاد)).
وهكـذا هو احلج ،فـانه مشـبع باملعـاني والدالالت،
وه ـ ــو كــمـ ـ ــا يق ـ ــول شـ ـ ــريع ـتــي ،معـلقـ ـ ــا عل ـ ــى رأي
ب ــرغــس ــون :عـب ــارة عـن مجـم ــوع ــة مـن االش ــارات،
وأجلـ ــى وعــي للـحج هـ ــو وعـي اولـئـك القـ ــادريـن
عليادراك ماترمز اليه تلك االشارات)15(.
ويـضيـف :ان منــاسك احلج كــأنهــا شكل زجــاجي
شف ــاف ،مـتع ــدد ال ــزواي ــا واألضـالع ،وكل انــس ــان
عنـدمـا يـنعكـس نــوره علــى ضلع مـن اضالع هـذا
الــشكل الـزجــاجي ،يـتحلل هــذا النـور الــى مئـات
األلـ ــوان .فلـيــس هـنـ ــاك معـن ــى اح ــادي ملـنـ ــاسك
احلـج .وكل انـ ــس ـ ــان تــبع ـ ــا لـ ـ ــذوقه ،ومـ ــش ـ ــاع ـ ــره،
وروحـيــته ،تـ ـس ـطـع علـ ــى مـ ــرآة روحـه اشعـ ــاعـ ــات
ماتفيضه املناسك من انوار)16(.
وبــالتـالـي ليــس من الـصـواب ان يــزعم أحـد بــأنه
وع ــى كـل مق ــاص ــد احلـج ،وتعـ ــرف عل ــى اهـ ــدافه
وفل ــسفــته بـتـمـ ــامهـ ــا .وانه لـي ــس هـنـ ــاك معـن ــى
أومقصد سوى ماوعاه)17(.
ان الالجــدوى ،والالمـعنــى ،والالهــدف ،واحليــرة،
واالرتــي ـ ــاب والـ ـشـك ،مــن اعق ـ ــد املـ ـشــكالت ال ـتــي
تعـانـي منهـا اعــداد غفيـرة مـن البـشــر منـذ فجـر
الـت ــاريخ ،والــدور األعـظـم للــديـن يف احلـي ــاة ،انه

يحرر االنسـان من حيرته ،وارتيابه ،ويخلع معنى
علـى مــاالمعنــى له يف نـظــره ،كمـا يـضع أهـدافـا
عـظـم ــى للحـي ــاة ،ويخلـص الـبــش ــر مـن الــشع ــور
بــالعـبث والالجــدوى .واحلج أحــد أهم الـشعـائـر
التي تبعث يف املسلـم احليوية والفـاعلية ،وترسخ
القيم الفاضلة ،واألهداف اخليرة يف حياته.
قـبل ان يــذهـب املــسلـم ال ــى احلج يجـب ان يكــون
مـستطيعـا اداء هذه الفـريضة ،واالسـتطاعـة ،كما
يفهـمهـا شــريعـتي ،التـعنـي الثـراء وامـتالك املـال
الالزم للسـفر ،ذلك ان احلـج ليس ضـريبـة مالـية
علـى الثروة ،وامنـا هو فـريضة كـالصالة .ومـدلول
االسـتطـاعـة هـو القـدرة ،والفهـم واحلكمـة ،بنحـو
ت ــدرك م ــاتفـعله ،واالسـتـط ــاع ــة ش ــرط ع ــام لـكل
املمارسات الدينية املناطة باالنسان)18(.
ويخـتلط يف مفـهوم عـامة الـناس احلـج بالـزيارة،
فيـفهمـون احلج بـأنه زيـارة الـى بـيت اهلل احلـرام،
غـيــر ان صــاحـبـنــا يــرفـض ه ــذا الفهـم ،بــاعـتـبــار
الــزيــارة تـنتـهي ع ــادة عنــد املقـصــد والغــايــة ،امــا
احلج فهـو عـمليـة دينـامـيكيـة ،وحـراك متـواصل،
واشواق
روحيـة ،وسـعي متــوثب ،وصيـرورة تكـامليـة ،لـطي
مـنـ ــازل ومق ــام ــات يف م ــدارج الــتك ــامـل املعـن ــوي،
واالرتقاء من مرتبة الى اخرى.

احلج حركـة دائبة ،مـستدميـة ،متوثبـة ،من منزل
الـ ــى مـنـ ــزل ،يـ ــواكـب فــيهـ ــا الـت ــسـ ــامــي املعـنـ ــوي
االنــتقـ ــال مـن مـ ـشـعل الـ ــى آخـ ــر .ان احلج يـبـ ــدأ
حـيث يهـبط املـسلـم يف امليقــات ويبـاشـر االحـرام،
ويــظل يـتـص ــاع ــد احل ــاج روحـي ــا مع ت ــوالـي ادائه
للمناسك ،ومكوثه يف املشاعر)19(.
ومن املــزايــا الـتي يـنفــرد بهــا احلج انه مــؤمتــر ال
كاملـؤمترات املـعروفـة ،فعـادة ما يـأتلـف املؤمتـر من
جمـاعـة تـشتـرك يف مـواصفـات تـرتـبط بـاملـوضـوع
الــذي يـنعقــد هــذا االجـتـم ــاع ألجله ،وهـي عــادة
م ــاتـضـم الـنخـب ــة مـن ذوي ال ــرأي .بـيـنـم ــا احلج
ملـتقــى واسع ،يجـمع مخـتلـف اصنــاف اجملتـمع،
وتـسوده اعمال عبادية شاملـة ،ينخرط فيها كافة
احلجـاج ،مـن دون نظـر الـى اعــراقهم ،ومـواقـعهم
الـطـبقـي ــة،وم ـسـت ــوي ــاتهـم الـثق ــافـي ــة ،وم ــراتـبهـم
االجـتماعيـة والوظـيفية .ان لقـاء بشريـا من هذا
ال ــنـ ـ ـ ــوع ال تـعـ ـ ـ ــرفـه أيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــرات أونـ ـ ـ ــدوات
اخـرى،والحتصد مكاسبه الكثير من امللتقيات يف
العالم)20(.
وي ـ ــرجع ش ـ ــريعـتــي احلج الـ ــى شـكل مـن اشـكـ ــال
الـهجرة .انه هجرة مـزدوجة ،فهو مـن جهة هجرة
ذاتيـة أنفـسيـة ،يغــادر فيهـا املـسلم عـامله اخلـاص،
أوالده ،مقـتـنـي ـ ــاته ،مـن ـ ــزلـه ،ممــتلـك ـ ــاته ،كـ ــذلـك

)
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــن دار (
"ابن خلدون ،رائد العلوم االجتامعية واإلنسانية"
دراسة يف فكر ابن خلدون وتراثه املعريف
ابـراهـيم حـاج عبـدي
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــق
يـؤلف كتـاب "ابن خلـدون ،رائـد العلـوم االجـتمـاعيــة واإلنسـانيـة" ،الـذي
صـدر حديثاً عن دار املدى بدمشق ،هـو الباحث واألكادميي العراقي فؤاد
الـبعلي الـذي ولــد ببغـداد ،وتــابع دراسته اجلــامعيـة ومــا قبل اجلــامعيـة
هنـاك .حصل علـى شهادات املـاجستيـر والدكتـوراه يف علم االجتـماع من
الواليات املـتحدة األمريكـية .بدأ حيـاته التدريـسية اجلامـعية عام 1960
يف الواليـات املتحـدة .عمل بجـامعات عـدة منهـا جامعـة بغداد ،وجـامعة
فلوريـدا ،واجلامعة األمريكية ببيروت ،وجامعة الكويت ،وجامعة كنتاكي
الغــربيـة يف الـواليــات املتحـدة حـيث يعـمل حتـى اآلن ،وحـصل من هـذه
اجلـامعـة األخيـرة علـى جـائـزة تقـديـريـة يف التـدريـس .نشـر منـذ نهـايـة
اخلـم ـسـيـنـي ــات مـن الق ــرن امل ــاضـي ع ــدة أبح ــاث ودراس ــات مـن أهـمه ــا:
"الفلـسفـة االجـتمـاعيــة واألخالقيـة عن إخــوان الصفـا"" ،عالقـة النـاس
ب ـ ـ ــاألرض يف جــن ـ ـ ــوب الـع ـ ـ ــراق"" ،وح ـ ـ ــدة الـع ـ ـ ــرب وف ـ ـ ــرق ـتـهــم :امل ـ ـ ــاضــي
واحلاضر""،عـلم تنظيم االجتمـاع السكاني" ،كـما أصدر كتبـا باالشتراك
مع باحثني آخـرين ،ومنها" :مـدخل إلى علم االجتمـاع"" ،علم االجتماع
احلضري"" ،اوجه االنحراف".
والالفت يف سيرة هذا البـاحث هو أن اهتمامه الرئـيس يكاد ينصب على
فكر ابن خلدون ،وتراثه
املعريف ،فـقد اصدر من
قبل كتـبا عـدة عن ابن
خـلـ ـ ـ ــدون ،مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع
كـت ــابه ال ــذي نع ــرض
لـه ،وم ــن أه ــم ه ـ ـ ــذه
الـكتب" ،ابن خلدون
وأمنـ ــاط الــتفـكـيـ ــر
اإلس ــالمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"
بـ ـ ــاالشــت ـ ـ ــراك مع
املفـكـ ـ ــر الع ـ ــراقــي
عـل ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوردي،
وكـ ـ ــذلـك كــتـ ـ ــاب
"امل ـ ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االجـتـم ــاعـي ـ ــة:
الـ ــفـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االج ـتــم ـ ــاعـ ــي
ع ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اب ـ ــن
خ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون"،
و"ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
خ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
االجـتـمـ ــاع
احلديث"،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو يف
كـ ــتـ ـ ـ ـ ــابــه
اجلـديــد
" ابـ ـ ـ ـ ـ ــن

خلــدون ،رائــد العلــوم االجـتمــاعيــة واإلنـســانيــة" يــواصـل البـحث بــشكل
معمق يف فـكر ابن خلـدون ،ويسعـى إلى تـبيان جـوانب مختلفـة من تراث
هـذه الـشخـصيـة العلـميـة البـارزة التـي حتتـاج إلـى املـزيـد من الـدراسـات
واألبحاث ،وهو مـا يؤكده البـاحث إذ يشير يف مـقدمته ،كنوع مـن التبرير
لـبحـثه هــذا ،إلــى مــا يقــوله املـفكــر العــربـي عـبــد اجملـيــد مــزيــان" :إنـنــا
لنـتعجب من الـذين يلـومون عـلى البـاحثني مـبالغـتهم يف االعتنـاء بابن
خلـدون ،إذ مــازلنـا نـرى أن األبحـاث الـتي صـدرت عـنه غيـر كــافيــة حتـى
اآلن لإلحاطـة بجمـيع جوانـب ومهام وأهـداف علم العـمران اخللـدوني"،
وهــو مــا يــؤي ــده الب ــاحث الـبعـلي ويــدفعـه لإلسهــام يف إلقــاء املــزي ــد من
الضوء على نتاج هذا املفكر الكبير ،كما يفعل يف هذا الكتاب.
ابـن خلدون هـو أبو زيـد عبد الـرحمن بن مـحمد بـن خلدون والـي الدين
الـت ــون ـسـي احلـض ــرمـي .ول ــد يف ت ــونــس سـن ــة  1332مـيالدي ــة ،وت ــويف يف
القـاهــرة سنــة  1406ميالديـة .وهـو يعـتبـر أحـد أهـم البـاحـثني يف مجـال
التــاريخ ،وعـلم الـعمــران ،ولعل األثــر األبــرز الــذي تــركه ه ــذا املفكــر هــو
"املقـدمـة" الـشهيـرة ،الفـاعلـة ،واملـؤثـرة ،حتــى اللحظـة ،ويعـود الـسبب يف
ذلـك ،وفق رأي البـاحـثني ،إلــى أن األسئلـة الـتي طـرحهــا الكتـاب ال تـزال
هي األسئلـة املطـروحة علـى التـاريخ حتـى اليـوم .فـ "املقدمـة" يعتـبر أول
نـص يف الـت ــاريخ ي ــربـط األح ــداث ب ــأسـب ــابه ــا االجـتـم ــاعـي ــة واملـن ــاخـي ــة
واجلغ ــرافيــة ،ويق ــول مبب ــدأ "الت ــوليــد" ،مبـعنــى أن األحــداث تــول ــد من
بعــضهــا الـبعــض ،ال يف تعــاقـب زمـنـي ب ـسـيـط ،وإمن ــا يف تعــاقـب تعــددي
م ــركــب .ولعل ابـن خل ــدون ه ــو أول مـن انـتق ــد ،يف شـكل علـمـي ممــنهج،
املـؤرخني املـسلمني الـذين سبقـوه مثل :ابـن اسحق ،والطبـري ،واالشدي،
وال ــواق ــدي...وس ــواهـم ممـن ق ــال عـنهـم يف مق ــدمـته" :إن الـتـ ــاريخ عل ــى
أيــديهم صـور تُج ـرّد من بـوادرهــا .وهم علــى اجلملـة ،إذا تعـرضـوا لـذكـر
دولـة نـسقــوا أخبـارهـا نـسقـا ،محـافـظني علــى نقلهــا وهمـا أو صـدقـا ،ال
يتعرضون لبدايتها .وال آيتها ،وال علة الوقوف عند غايتها".
وفق ه ــذه اآلراء ف ــان ابـن خل ــدون ابــتك ــر مــنهج ــا ج ــدي ــدا
لكتـابة التاريخ ،فلم يـعد األمر يقتصـر على تدوين
الـوقائع فحسب ،بل يف تعليل الـوقائع تعليال علميا
يقوم على املالحظة واملقارنة واملوازنة واملعارضة ،وال
سـيـمـ ــا دراسـ ــة الـبـيـئـ ــة ،وأصـ ــول العـ ــوائـ ــد ،وقـ ــواعـ ــد
الــسيــاســة ،وطبـيعــة الـعمــران .هــذه املـســائـل وغيــرهــا
يـتنــاولهــا الـبعلـي يف كتــابه ،وهــو يـطــرح يف بــدايــة كل
فصل سـؤاال جـوهـريـا من قبـيل :هل ابن خلـدون بعيـد
عـن العلــوم االجـتـمــاعـي ــة؟ هل هــو فـيلــس ــوف؟ هل هــو
مـ ـ ـ ــؤرخ؟ هـل هـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــال ــم اج ــت ــمـ ـ ـ ــاع؟ هـل هـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــال ــم
انثـروبـولـوجيـا؟ هل هـو عـالم جغـرافيــا اجتمـاعيـة؟ هل
هــو عــالـم اقتـصــاد؟ هل هــو عــالـم سيــاســة؟ وســواهــا من
األسـئلة املهمة التي تتـفرع عنها أسئلة ثـانوية ،ثم ميضي
البـاحث مـنقبــا يف املصـادر الكـثيـرة الـتي بلغ عـددهـا اكثـر
مـن ثالثمـائـة مـصــدر ،بحثــا عن األجـوبــة ،محـاوال حـشـد
األدلة الكـافية حـول أي حكم يـصدره ،وهـو حريـص على أن
يــدرج اآلراء اخملـتلفــة ،املـتـبــايـنــة املـتـعلقــة بــشخـصـيــة ابـن
خلـدون اإلشكـاليـة .غيـر أن هذه املـوضوعـية الـتي يتحـلى به
الـبحث ال يسـتطيـع إخفاء إعجـاب املؤلف بـابن خلـدون ،فهو
يـسـتفيـض يف االستـشهـاد بـاآلراء الـتي متــدح ابن خلـدون ،يف
حـني يقلـل من ذكــر تلـك اآلراء النــاقــدة لـه ،ولعل م ــا يبــرر له
ه ــذا التــوجه هــو أن ابـن خل ــدون ،وكمــا يقــول الـبعـلي" ،حـصل
على قليل من القدح ،وكثير من املدح".
واملالحظ أن البـاحث يفرد الـفصل األول للحديـث عن اجلوانب
ال ــذاتيــة يف شخــصيــة ابـن خلــدون وانـتمــاءاتـه ،والنــزعــات الـتي
كــانت متــور يف داخلـه ،وينـطلـق البــاحـث هنــا من ســؤال :هـل ابن
خلــدون عبقـري؟ الكـثيــر من اآلراء أجـمعت علـى هـذه الـصفـة ،إذ
يعتقـد ارنـولـد تـويـنبي صـاحـب "قصـة احلضـارة" بـان "ابن خلـدون
يـسـتحق صفــة العـبقـريــة وذلك إلجنــازاته ومـآثــره الفكـريـة ،فـفي
وقت قـصيــر أنشـأ فلـسفـة تـأريخ ميكـن اعتبـارهـا اعـظم األعمـال يف
هـذا اجملـال ،بحـيث لم يـستـطع أي عقل يف أي مكـان القيـام بهـا من

قبل" ،وثـمة نعـوت كثيـرة قيلت فـيه أجمعت علـى اعتـباره "ظـاهرة فـريدة
يف ميــدان الفكـر االجـتمــاعي" ،وبــأنه من "اعـظـم املفكـريـن النـظــريني"،
و"واسع الـتصـور والـذكـاء" ،و"صـاحـب فكـر عقـالني نفـاذ وتفـكيـر معـريف
خارق"...وسـواها ،وفيمـا يتعلق بأصـله العربي يقـول البعلي بـان "معظم
املــراجع الـتي اعـتمـدنــا علـيهـا ذكـرت ،بـدون تـردد ،أن ابـن خلـدون عــربي
األصـل ،لكـن ع ــددا ضـئــيال مـن املـ ــراجع ذك ــرت أن ابــن خل ــدون لــم يكـن
عـربيـا ،وانه ،حـسـب بعض اآلراء ،ولـد وتـرعــرع يف مجتـمع البـربـر وتـكلم
بلـسان وطنـه البربـر" ،ومن أهم املعـارضني لهـذا الرأي هـو فرانـز روزنتال
ال ــذي يق ــول "إن اصل ابـن خل ــدون العــربـي عـن آب ــائه وأج ــداده ال ميكـن
الـشك فيه ،وإن كـان باإلمكـان وجود دم البـربر واألسـبان يف أوردته أيـضا.
وما يقرر األمر هو اعتقاده بأنه من اصل عربي ،وهذا ،بحد ذاته ،مينحه
هذا اللقب النبيل".
ويـنــاقــش الـبــاحـث م ــوقف ابـن خلــدون مـن الع ــرب ويح ــاجج ب ــان نقــده
للعــرب وللبــداوة ميثل نـوعــا من املـوضــوعيـة يف وصف الـواقع ،وال يعـني
ذلك بـأنه كان يـضمر الـكره جملتمـع يعيش بني ظهـرانيه ،وتختلف اآلراء
كذلك حول تـدين ابن خلدون وتصـوفه .ولكن ما يـتفق بشأنه الـباحثون
يف الشـرق والغرب ،هو "املقـدمة" التي أجنـزها ابن خلـدون والتي حظيت
مب ـ ــدح ك ـبــيـ ـ ــر إذ تع ـتــبـ ـ ــر املق ـ ــدم ـ ــة "عــمال أصــيال يف تـ ــسجــيل احلــي ـ ــاة
االجـتمــاعيـة لـشعــوب شمـال قـارة أفــريقيـا ،مبـا لـه من تقــاليـد وعـادات
وعالق ــات اجـتـم ــاعـي ــة" ،وق ــد اعـتـب ــره ــا بعـض الـب ــاحـثـني "اسـبق دراس ــة
للحـضارة اإلنسـانية وفلـسفة التـاريخ" ،بينمـا ذهب آخرون إلـى القول ان
املقـدمـة "ال تـزال أفـخم واشهـر نـصب تـذكــاري" ،يف حني يقـول تــوينـبي:
"ليس هناك عمل يضاهي املقدمة السيما يف إبداعها".
ويـصل البـاحث يف نهـايـة الـبحث إلـى استـنتـاجـات عـدة منهـا أن غـالـبيـة
الذين كتبوا عن ابن خلـدون كانوا مقتنعني بأنه أنـشأ مجاال جديدا من
املع ــرف ــة لـم يكـن مع ــروف ــا يف زمـنه ،وب ــأنه ع ــالج علــمه "بق ــوة وب ــراع ــة"،
واستخـدم طـرق الـبحث لكـي يشـرح ويحـلل ويصل إلـى تعـميمـات دقيقـة
عن الظـواهر االجتمـاعية ـ الثقـافية املوجـودة يف عصره ،واسـتطاع بتلك
احملـاولــة أن يتفــوق علــى املفكــرين الـذيـن سبقـوه ،وهـذا الـعلم اجلـديـد
يبـحث يف ظــواهــر عــديــدة لهــا عالقــة بــالـعمــران البـشــري واالجـتمــاعي
اإلنسـاني ،كمـا يالحظ البـاحث أن الـعديـد من الكـتابـات التـي بحثت يف
أفـكـ ــار ابــن خلـ ــدون حـ ــاولــت أن تعـ ــرف وت ــشـ ــرح مـ ــوضـ ــوع أو مـ ــادة "علـم
العمـران" ،ونـتيجـة لــذلك فقـد حـصلت عــدة تعمـيمـات شـاملـة بعـضهـا
يفتقـر إلى أدلـة ،وبعضهـا يتـصف بشـروحات قلـيلة غـير مقـنعة .غـير أن
بعـض البـاحـثني رأى بـان مـنهج بحـث ابن خلـدون كـان الـســابق والـرائـد
للبـحوث التـي جاء بهـا بعض املفكـرين فيمـا بعد مـثل فرنـسيس بـيكون،
وسـبـنــس ــر ،ودوركه ــامي ،ويــظه ــر ذلـك واضح ــا يف مح ــاول ــة ابـن خل ــدون
الـوصـول إلـى قـوانـني لتفــسيــر الظـواهـر االجـتمــاعيـة تـشــابه القــوانني
الـطبيعيـة .ويخلص الـباحـث إلى القـول "إن بدايـة أي علم جـديد تـتسم
بـالغـموض .وال يـستثـنى مـن ذلك "علم العـمران" .فـقد كـان ابن خـلدون
متـواضعـا جـدا عنـدمـا اعتـرف بعيـوبه ،وكـان عـاملـا مـوضـوعيـا حني سـأل
طـالب العلـم أن يفحـصــوا كـتــاب ــاته "بعـني االنـتقــاد ال بعـني االرتـضــاء"،
وكان واثقـا بان هناك من يأتي بعده "ممن يؤيده اهلل بفكر صحيح وعلم
مـبني ،يغـوص مـن مسـائله علـى أكثـر ممـا كتـبنـا ،فليـس علــى مسـتنـبط
الفـن إحصـاء مـسـائله ،وإمنـا عـليه تعـيني مـوضع العلـم وتنــويع فصـوله
وما تكلم فيه ،واملـتأخرون يلحقـون املسائل من بـعده شيئا فـشيئا إلى أن
يكـمل" ،وما قـاله ابن خلـدون ينـطبق ،كمـا يشـير الـباحـث ،على مـا حدث
بعـد وفـاة اوغـست كـونت ،حـيث عـانــى علم االجـتمـاع مـن عيـوب عـديـدة،
ولكن مع هذا كان متميزا ،متنوعا ،ومثمرا.
وكــان ابـن خل ــدون واثقــا ب ــأنه اكـت ــشف علـمــا جــديــدا م ـسـتقال بـنفــسه
وموضـوعه ،واسمـاه "العمـران البشـري واالجتمـاع اإلنسـاني" ،وهـو يقول
"الكالم يف هذا الغرض مستحدث الصنعة ،غريب النزعة ،غزير الفائدة،
أعثـر علـيه البحـث ،وأدى إليه الغـوص" ،وقـد سـبقت بعـض أفكـاره الفكـر
االجتـماعـي احلديـث ،وأيا كـانت اآلراء حـول هذا املفـكر فـانه يعـد واحدا
من ابــرز املفكــرين العـرب الــذين تـركـوا تــأثيـرا كـبيــرا علـى مــدارس علم
االجـتمــاع احلــديـث ،وعلـم التــاريخ ،وطــرحــوا أفكــارا نيــرة ال تــزال تـثيــر
اجلدل والنقاش.

يـتحــرر مـن خـطــايــاه ،وم ــوبق ــاته ،ونــوازع ال ـشــر،
واأله ـ ـ ــواء يف نـفـ ـ ـسـه ،ويــت ـ ـطـه ـ ـ ــر مــن األحـق ـ ـ ــاد،
واألغـالل ،والك ــراهـي ــة .الب ــد مـن ان ي ــويف ك ــاف ــة
ديـ ــونه ،وال ــدي ــون هـنـ ــا التقـتــصـ ــر عل ــى األم ــوال
املقتـرضـة ،وامنـا تتجـاوزهـا الـى انتهـاكـات حقـوق
الـن ــاس ومـظ ــاملهـم ،وهـي ال ــدي ــون األهـم يف عـنق
االنـســان .هــذه هـي الهجــرة الــذاتـيــة االنفـسـيــة،
ومبــوازاتهــا يهـاجـر احلــاج هجـرة اخـرى يف عــالم
االنـسـان ،هجـرة خــارجيـة آفــاقيـة ،لـيتعـاطـى مع
الكـثيــر مـن النــاس ،الــذيـن يعــاشــرهم ألول مــرة،
ويـتـ ــوغل يف عـ ــاملهـم ،وثق ــافـ ــاتهـم ،وتق ــالـي ــدهـم،
وطـب ــائـعهـم ،ويــتفـ ــاعل مـعهــم ،مكـت ــشف ــا آف ــاق ــا
متنـوعـة ،وخصـائص عـديـدة ،وظـواهـر مـختلفـة،
يف االجـتـمـ ــاع االسالمــي.انهـ ــا رحلـ ــة وهجـ ــرة يف
عــمق االجـتـمـ ــاع االسالمـي ،ت ــسهـم يف اخــصـ ــاب
وع ــي امل ـ ـ ـسـل ــم ،وتـ ـ ـ ــدمـجـه مبـح ــي ـ ـطـه الـ ـثـقـ ـ ـ ــايف
واالج ـتــم ـ ـ ــاعــي ال ـ ــش ـ ـ ــامـل ،وتـق ـتـلـع مــن نـفـ ـ ـسـه
مشاعراالغتراب)21(.
وتـكـتـ ـسـب الـهجـ ــرة مـ ــدلـ ــوال خـ ــاصـ ــا يف الـ ــوعـي
الـتــاريخـي لـشــريعـتـي ،ذلـك انه يــرتقـي بهــا الــى
مـستـوى القـانـون الفلـسفي واالجـتمــاعي ،وان (
(الـهج ــرة عـ ــامل مـن عـ ــوامل الـتــط ــور والـتـم ــدن
طـ ــوال الـتـ ــاريخ ،فــمجـمـ ــوعـ ــة املـ ــدنـيـ ــات الـ ـســبع
والعشرين يف التاريخ التـي نعرفها الى اآلن ،كلها
وليـدة هجــرات متت مـن قبل ،واليـوجــد استـثنـاء
واحد لـهذه القـاعدة .ومـن هذه الـناحـية التـوجد
قبيـلة واحـدة كانـت بدائـية ،ثـم متكنت صـدفة ان
تـتحــضـ ــر ،وتغـيـ ــرت ثق ــافـته ــا ،وأوجـ ــدت ثق ــاف ــة
جديـدة متقدمة ،من دون أن تتـحرك وتهاجر من
أرضه ـ ــا ال ـ ــى أرض اخ ـ ــرى...فــكل احلــض ـ ــارات يف
العالم ،سواء كانـت آخرها وأحدثها ،وهي حضارة
امريكا احلـديثة ،أوأقدم احلضـارات التي نعرفها،
وهي احلضـارة السـومريـة ،امنا وجـدت كلـها عـلى
أثـر هجـرات .ممــا يعنـي ان اجملتـمع البــدائي ظل
بدائـيا طـيلة بـقائه يف أرضـه ،ومتكن ان يتحـضر،
وتغيـرت حــالته جـذريــا ،بعـدمـا هـاجـر الـى ارض
ث ــانـي ــة وأق ــام فـيه ــا.كل احلـض ــارات ك ــانـت ولـي ــدة
هجرة اجملتمعات البدائية)))22(.
وحتليل مضمـون احلج على انه نـوع من الهجرة،
يـعني ان للحج وظيفـة متدينـية حضـارية ،مـثلما
هـي الـهجـ ــرة ودورهـ ــا يف صـنـ ــاعـ ــة احلــضـ ــارة يف
التاريخ.
ان شعــائــر احلـج هي مــذكــرات هــاجــر وابــراهـيم،
وملخص مــافعلته هـاجـر هـو الهجـرة ،واالنتقـال
من مــرحلـة مــاقبل احلـضـارة الـى احلـضـارة ،وان
أيــة هج ــرة من نــوع هجــرته ــا هي حــركــة بــاجتــاه
احلضارة)23(.
ويـكـ ــرس ش ـ ــريعـتـي عـ ــدتـه املعـ ــرفـي ـ ــة ،وثقـ ــافــته
امل ـتــن ـ ــوع ـ ــة ،ومـفه ـ ــوم ـ ــاته اخل ـ ــاص ـ ــة مل ـ ــوض ـ ــوع (
(الهج ــرة)) وغـي ــره ،ك ــأدوات تف ـسـي ــري ــة ألعـم ــال
احلـ ــاج ،ومـ ــايـ ــؤديه يف مـنـ ــاسـكه مـن ممـ ــارسـ ــات،
ومـاميتـنع عنه مـن محظـورات .بـحيث تغـدو هـذه
املمـارسـات نحــوا من الهجـرة األنفـسيـة اآلفـاقيـة
عند الفحص والتدبر.

شطحات النقطة

شعر  :أديب كمال الدين
()1
أدافع ُعن حرفٍ ليس لي
أدافع ُعن نونٍ لها مالها
وعن جيمٍ تقود طفولتي
نحو فراتٍ من السكاكني
وعن شني مقدسةٍ من تراب.
()2
أخذوا النونَ واستووا عليها
فكانت لهم مركباً طيّبا
ولي سندبادَ خوفٍ ونارٍ وموجٍ وتيه
وأخذوا اجليم
واغتالوا شبابها يف توابيت من خمر
وتوابيت تنضح ماءً
ميرّ من حتت قدميّ املذعورتني
وأخذوا الشني
صارت بأيديهم أساطيرَ من ذهب
ودوالً من سوادٍ وخوف
وتبادلوا الدورَ مع مَن حُمِلَ رأسي اليه
فقالوا وهم يذرفون الدموع :
باسمكَ أيها الرأس املثقل باألسى واحلروف
نؤسسُ مملكةً للحتوف
سنرقصُ فيها على الطبل
ونترككَ يف عطشٍ ترجتف
يف جاللٍ ونورٍ متوت.
()3
كيف لي أن أدافع عن حرفٍ ليس لي
ونخلةٍ لم أعد أجلس حتت أغصانها ؟
كيف لي أن أدافع
عن زمنٍ أزرق له عريه الذهبي
وناره السوداء ؟
عن زمنٍ ليس يعرفني
ليس يعرف أحداً أبدا ؟
كيف لي أن أدافع
عن ملحمةٍ لها شاعرها الذكيّ الدعيّ
وكتابٍ له مؤلفه اللوذعيّ ؟
()4
أدافع ؟
كيف أدافع عن أبجديتي
وأنا الذي رماني السحرةُ بلوحٍ من النار
ورماني الغجرُ بحجارةٍ من سجّيل
ورماني الرماةُ بسهمٍ من احلقد ؟
كيف لي ،
بعد هذا جميعا ،
أن أدافع عن حريف
وأمنحه ماءَ قلبي وشمسَ كينونتي ؟

