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 م7102-7102 :اجلامعيةالسنة 

 



 :مقدمة

 اخللدونّ  ويربز البحث النص الذين أَثْ َرُوا الفكر اإلسالمّي،ابن خلدون يُعّد من علماء املغرب الغريب      
ابن خلدون علم الكالم على أهل السّنة وقد حصر  واملسائل املندرجة ضمنه، املتمّثل يف تعريف علم الكالم

دت وأر ، انالنقلّية والعقلّية يف إثبات قضايا اإلميواجلماعة وباألخص األشاعرة، ورأى ضرورة االستناد إىل األدلة 
الشك أن و من خالل هذا البحث التأكيد على ازدواجية املوقف اخللدون من علم الكالم خالل فرتة حياته، 

الد املغرب منهم ابن فقهاء ب اختذهاحليثيات العصر االجتماعية العامة دورا يف طبيعة املوقف أو املواقف اليت 
علم الكالم وغريه يف العصر املريين وبعده حيث تراجع االهتمام بالعلوم األخرية بني منافح خلدون من 

منها ، فالتشكيك يف شرعية هذه العلوم و ومناهض وبني مؤول ومفوض وبني معرتض جمادل ورافض متشدد
ربز اد ليعلم الكالم قد صاحبها منذ ظهورها على أرض اإلسالم غري أن النقاش حول جدوى علم الكالم ع

حبدة بعد تراجع االهتمام بعلوم الفلسفة بني علماء أهل السنة الذين انقسموا اىل مؤيدين ورافضني ومعتمدين 
ظهر فيه متكلما فكتاب احملصل   ألفكان ابن خلدون   إذاغري أن هناك تساؤال خيطر ببالنا  .ملواقف توفيقية

ني وأن نه الزمن وانقرض بانقراض الشبهات واملتشككع اول مبقدمته أن علم الكالم علم عفأشعريا ليعود ليق
أهل السنة واألشاعرة على وجه األخص قد كفونا من الشبهات مبا طرحوه من القضايا، وعلى الرغم من عدم 

فان املوقف الثان البن خلدون يطرح تساؤال ما هو املوقف الذي ظل صحة هذا الفرض وعدم تصوييب له 
 ة بني تأليف املقدمة ووفاته تتجاوز الثالثني السنة؟عليه ابن خلدون فان الفرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(3001-3333ه(، )808-237) :خلدونابن 

 :والنشأةالمولد -ا

حممد  بن حممد بن إبراهيم بنحممد بن جابر  ابن حممد بن حممد بن احلسن بنهو فقال  1ذكره ابن اخلطيب-
ب يب املذكور يف نبهاء ثوار األندلس، وينتسمن ذرية عثمان أخي كر بن خلدون احلضرمي بن عبد الرمحان 

 .2سلفهم إىل وائل بن حجر

وفيها شب وتعلم فكان أبوه معلمه األول، مث اختلف على العديد من العلماء واملشايخ ولد بتونس برمضان -
الذين استقطبتهم تونس من خمتلف بالد املغرب واألندلس فحفظ عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبعة 

ول ابن والفلسفة وعلوم الطبيعة والرياضة، يققف عنهم علوم الشرع ودرس علوم اللسان مث درس املنطق وتل
)أصله من  يقول ابن خلدون فيه ابن برال"أيب عبد اهلل حممد بن سعد اخلطيب )قرأ القرآن على املكتب "

لى ع قه واملعقول وسائر الفنونوالف ، والعربية3جالية األندلس من أعمال بلنسية وكان اماما يف القراءات (
أيب عبد وابن العريب"، وتأدب بأبيه وأخذ عن احملدث " إمام املقرئني باملغرب الزواويأبو العباس أمحد املقري "

يب عبد ، وحضر جملس القاضي أالذي وصفه ابن خلدون بصاحب الرحلتني "يشيا بن جابر الوادحممد اهلل 
وكتاب  اسحق البنمساعا واجازة األمهات الست وكتاب املوطأ والسري  الذي اخذ عنه اهلل ابن عبد السالم

، وروى عن احلافظ عبد اهلل السطي والرئيس أيب حممد عبد املهيمن احلضرمي، والزم ابن الصالح يف احلديث
ية وأصله من خ العلوم العقلي" يصفه ابن خلدون بشاآلبليحممد بن إبراهيم العامل الشهري "أبا عبد اهلل 

  5انتفع به" ف4لمسانت

 أهلك أبويه ومجيع من أخذ عنهم العلم.ممن ملا بلغ ابن خلدون الثامنة عشر اجتاح تونس الطاعون ف-

                                                           

يلقب بلسان و  املعروف بابن اخلطيب ، قرطيب األصل مث طليطليه مث لوشيه مث غرناطيه يكىن أبا عبد اهلل : محمد بن عبد اهلل بن احمد السلماني -1 
غرب واستعان به السلطان ايب عبد اهلل يف فك رهن ابنه وكان وزير وشاعر السالطني، قرأ القرآن والعربية على يد ثلة من العلماء الدين توسط له ملك امل

البدرية يف الدولة  ة فكتب )اللمحةمنهم أيب عبد اهلل بن عبد الويل العواد وأيب القاسم بن جزي، وكتب يف فنون عدة يف التاريخ والعادات والسياس
بن اخلطيب،  دالنصرية، السحر والشعر، احملبة، الطاعون، البيطرة، الوزارة، مقام السياسة، محل اجلمهور على سنن املشهور( ،املصدر أيب عبد اهلل حمم

، 224، 257، 247، ص ص)5م، ج7112، سنة 0طاإلحاطة يف أخبار غرناطة، مراجعة وتقدمي بوزيان الدراجي، دار األمل للدراسات، اجلزائر، 
225 ،222 ،222) 

 502ص ،4ج املصدر نفسه،-2 
 02ص ، م0222عبد الرمحن بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، منشورات دار الكتاب اللبنان، د.ط، سنة -3 
 70املصدر نفسه، ص -4 
  502ص ،4ج ق،أيب عبد اهلل حممد ابن اخلطيب، املصدر الساب-5 



لقبه السلطان الظاهر برقوق من سالطني املماليك يف مصر عند عهده إياه مبنصب قاضي قضاة املالكية يف -
 م واملسلمني.سنة ولقبه بالوزير والفقيه والرئيس ومجال اإلسال مصر

ه كتابة "العالمة" للسلطان وكانت أول 250يف عهد الوزير أبو حممد بن تافراكني توىل ابن خلدون سنة -
 .1وظيفة يتوالها يف دولة بين حفص

ه هرب ابن خلدون للجزائر وتزوج، ويف فاس عاود ابن خلدون 254عقب سقوط حكم ابن تافراكني يف -
 ء من املغرب وممن وفد عليها من األندلس.بالشيوخ والعلما واالتصالالدرس 

ه واتصل بأمري غرناطة حممد بن يوسف بن األمحر ووزيره األديب 224مث ارحتل إىل غرناطة يف األندلس -
لسان الدين ابن اخلطيب الذين تربطهما بابن خلدون صداقة قوية حيث توىل مناصب عديدة وكان يف كل 

بن اخلطيب انقطع إليها ومبوت الوزير اعن السياسة لكن ولعه هبا يعيده  مرة عرضة للوشاية والعزل فكان يبتعد
 ابن خلدون عن السياسة وانغمس بالكتب وبدأ بالرتحال ليكمل كتاباته ويتعرف على التاريخ.

عمل ابن خلدون عند األمري ايب عبد اهلل بن األمري أيب حفص ببجاية فواله  222يقول ابن اخلطيب يف -
انصرف ف هر عليه ابن عمه األمري أبو العباس صاحب قسنطينة مث اختلف معه بسبب الوشاياتاحلجابة، مث ظ

 2عنه واستوطن بسكرة جبوار أيب العباس بن مزن

وتوىل مشيخة خانقاه  درس باألزهر وأشهر مدارسهاف عهدا من الزمنه وبقي هبا 224انتقل اىل القاهرة -
ه سافر 222ة وتقلد فيها منصب شيخ قضاة املالكية، ويف بيربس الذي كان من أكرب التجمعات الصوفي

ه وكانت آخر رحالته اىل دمشق والتقى فيه بتيمورلنك  217لتأدية فريضة احلج، وسافر اىل القدس سنة 
يصف ابن خلدون ظروف هذا اللقاء أنه كان بالشام وكانت يف حالة هياج واضطراب خوفا  ه،218سنة 

رتجم ج ليال فاستقبل خبيمة تيمورلنك وعرف بانه قاضي املالكية املغرب وكان املمن غزوهم من قبل التتار فخر 
للحوار من بطانته الفقيه عبد اجلبار بن النعمان من فقهاء املالكية خبوارزم سال ابن خلون عن الناس وعن 

كتب يل أن ت هذا وأحبحياته وعن املغرب مث مل يكتف بذلك يقول يف ذلك ابن خلدون )فقال ال يقنعين 
بالد املغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجباله وأهناره وقراه وأمصاره حىت كأن أشاهده، فقلت حيصل ذلك 

                                                           
-0024استمدت التسمية من "أأيب حفص عمر" )طلس ينتمي احلفصيون اىل قبيلة مصمودة الرببرية ومساكنها يف جبال األ : الحفصيون-1

رينيون م( أحد أجداد األسرة ومن رجاالت ابنب تومرت األوفياء، بعد وفاته تنازع أوالده احلكم ويف منتصف القرن الرابع عشر ميالدي استوىل امل0025
 فصية حيويتها ونشاطها مع حكم كل من أيب العباس أمحد وأيب فارس عبد العزيز مث أيب عمر حيي،على البالد بعد جالء املرينيني استعادت الدولة احل

احلمالت  ث، أطلسعرفت هذه الفرتة االستقرار وعم األمن أرجاء الدولة، أصبحت العاصمة تونس مركزا جتاريا )املصدر سامي بن عبد اهلل املغلو 
  (022م، ص 7112، سنة 0الوسطى، مكتبة العبيكان، الرياض، طالصليبية على املشرق اإلسالمي يف العصور 

 (528-527ص ص ) ،4جأيب عبد اهلل حممد ابن اخلطيب، املصدر السابق،  -2 



بسعادتك وكتبت له بعد انصرايف من اجمللس ملا طلب من ذلك وأوعبت الغرض فيه يف خمتصر وجيز قدر اثنيت 
 مث عاد ملصر. هو 1عشرة من الكراريس املنصفة القطع(

 لدون يف السادس والعشرين من رمضان ودفن مبقابر الصوفية بالقاهرة.تويف ابن خ-

 :مؤلفاته-ب

لة ، يعرض فيه ابن خلدون مقدمات وبديهيات ومسألة العلباب احملصل يف أصول الدين، يف علم الكالم-0
لذات واألفعال واألمساء والصفات اإلهلية، ويف السمعيات يتطرق ملسالة النبوة واملعلول والكثرة، ويتعرض ل

 2واملعاد والسماء واألحكام واإلمامة(
املقدمة، والعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ويسمى كذلك "تاريخ ابن خلدون" -7

يف قلعة  وآوى اىل أحد قصور بين عريفعمره اعتزل الناس  )يف اخلامسة واألربعني من مصطفى الشكعةيقول 
، اجلزائرية املغربية عن احلدودالتابعة لوالية تلمسان غري بعيد ، اليت تقع يف مدينة ندرومة احلالية ابن سالمة

أربع سنوات أخرج فيها كتابه "العرب" و "املقدمة" املشهورة اليت هي يف  دةوظل هبا عاكفا على الكتابة مل
حقيقتها مقدمة للكتاب واليت أثارت كثريا من اجلدل ... ومن عجب أن كتابه "املقدمة" مل يستغرق من 

  .3ه(222سنة املؤلف أكثر من مخسة أشهر يف النصف األول من 
وذكر ابن اخلطيب أنه شرح الربدة، وخلص العديد من كتب "ابن رشد"، وكتب للسلطان يف علم املنطق، -8

يف احلساب وشرح الرجز  وألفم("0712ه/212"فخر الدين ابن اخلطيب الرازي )ت وخلص حمصل اإلمام
 .4الذي أصدره ابن اخلطيب يف أصول الفقه

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، وهو عبارة عن سرية ذاتيه عرف فيها ابن خلدون بنفسه وأصله -4
ودروسه وأسفاره  ك خطبهءه من البالط وذكر كذلونسبه ومشاخيه والرسائل اليت كاتب فيها السالطني وأصدقا

تابة وذكر فيه ابن خلدون لقاءه بتيمورلنك والعهد لك العلمية والسياسية وحىت الدينية إلقامة منسك احلج
 5من الصفحات 487واخلرب، والكتاب يقع يف  املبتدأتاريخ وجغرافية املغرب العريب وهو ما مساه املقدمة وديوان 

                                                           

 ( 407-412عبد الرمحان بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص ص)-1 
 راجعه حممد علي أبو ريان، دار املعرفة اجلامعية،حسن سليمان،  حتقيق عباس حممد، عبد الرمحن بن خلدون، لباب احملصل يف أصول الدين -2 

 م،0222سنة  ،اإلسكندرية منشورات مركز الرتاث القومي واملخطوطات، كلية اآلداب، جامعة

 77ص، م0228، سنة 8القاهرة، طالدار املصرية اللبنانية، مصطفى الشكعة، األسس اإلسالمية يف فكر ابن خلدون ونظرياته،  -3 
 582أيب عبد اهلل حممد ابن اخلطيب، املصدر السابق، ص -4 
 (487-480عبد الرمحان بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص ص) -5 



ته على يوضح لنا فيه ابن لدون األسباب والدوافع اليت محل وهتذيب املسائل، يف التصوف شفاء السائل-5
تأليف هذا الكتاب والذي ألفه يف مرحلة متأخرة من عمره أي آخر كتبه على ما يظن يقول يف ذلك )أما 

هاد والفقهاء ز بعد فقد وقفين بعض اإلخوان وصل من عدوة األندلس وطن الرباط واجلهاد ومأوى الصاحلني وال
والعباد خياطب بعض األعالم من أهل فاس ...طالبا كشف الغطاء يف طريق الصوفية أهل التحقق يف التوحيد 
الذوقي واملعرفة الوجدانية هل يصح سلوكه والوصول به إىل املعرفة الذوقية ورفع احلجاب عن العامل الروحان 

له وحيذر ...أم البد من شيخ يبني دالئم الشارحة لكيفتهتعلما من الكتب املوضوعة ألهله واقتداءا بأقواهل
غوائله ومييز للمريد عند اشتباه الواردات واألحوال مسائله ...ونقل مناظرة مريدين جرت يف ذلك ردا وقبوال 
وحشرت معقوال ومنقوال ما بني مسوغ هلذا السلوك من غري شيخ يقتدي املريد به...ومتييز السنن يف األحوال 

من البدع ...فذهبت إىل كشف القناع عن حمل النزاع وايضاح احلق يف الوصول هبذا الطريق أو ة الوارد
، وهل يستغين املريد فيها بالكتب واألوضاع أو البد من اإلمام املتبوع والشيخ املطاع...والكالم يف االنقطاع

ند الصدر األول استقرت ع هذه املسألة يستدعي حتقيق طرق الصوفية ومتييزها من بني سائر الطرق وكيف
مث صاروا إىل جماهدات أخرى وغلب اسم التصوف  االسممنهم يف نوع من العبادة واجملاهدة واختصت هبذا 

عليهم يف  يف نتائج اجملاهدات فقط والرد عليها وهو املشهور عند الكافة، وكيف استعمله بعض املتأخرين
، والكتاب يدل 1ا الغرض واهلل اهلادي إىل الصواب(يتضح الكثري من هذ االصطالحاتذلك، فببيان هذه 

والكتاب  ،على ثقافة ابن خلدون يف علم التصوف واحاطته مبا كتب يف جمال التصوف سواء يف عصره أو قبله
ه(، واليوسي 222ه(، والقباب )ت227عباد)ت البنأضاف له احملقق رسائل ثالثة يف السلوك الصويف ، 

 من الصفحات.782ه(، ويقع الكتاب يف 0018)ت

 :خلدونموقف الباحثين والعلماء من ابن -ج

نفه عدد  كما ص  "،تعددت اآلراء حول أصالة وجدة اإلنتاج املتعلق بعلم الكالم الذي أبدعه "ابن خلدون-0
 ومن ذلك كبري من الباحثني كأحد متكلمي األشاعرة على طريقة املتأخرين

"كلويس جارديه  :الكالمفر على نظرات فاحصة يف جمال علم يتوارأى فيه بعض املعاصرين متكلما أصيال -أ
 وأبو العال العفيفي"  وجورج قنوايت

صول يف األ اأشعريرأى فيه  فقد :""حمجوب ميالدأما ،ابن خلدون أشعري املذهب :""عمر فروخ رأى-ب
ان مبكرا إذ أن كالم  أن اهتمام ابن خلدون بعلم الكاعترب ف"عبد اهلل عنان" ، أما طريقة املتأخرينوينتحل 
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أخرين( الرازي وهو )حمصل أفكار املتقدمني واملتأول مصنف قام بتأليفه كان عن أحد الكتب الكالمية للفخر 
 )لباب احملصل(.: فلخصه ابن خلدون

"كلود هورو" عدم استمرار ابن خلدون يف فتوحاته التارخيية العقالنية والوضعية للعمران يف حني رأى -ج
 1أنه ظل متأثرا باأليديولوجيا الدينية األشعرية اليت كانت سائدة يف عصره ذلك إىل ويرجع البشري

ان هناك جانبني من شخصية ابن خلدون جذبا أنظار القدماء واحملدثني من  : يرى مصطفى الشكعة-7
، ففي (الباحثني )أما اجلانب األول فهو اجلانب الفكري والثقايف، وأما اجلانب الثان فهو اجلانب السياسي

ة يف حني فصيله العديد من العلوم فان ما ميزه بتحصيله هو دراسة املنطق والفلساجلانب الثقايف باإلضافة لتح
مل حيفل العديد من العلماء يف عصره بدراسة هذين العلمني بل حرمت دراستهما، أما يف اجلانب السياسي 

عالمة" نه سلطان تونس مبنصب "كاتب الفقد اجتذبت شخصية ابن خلدون أنظار السالطني والرؤساء فعي
ومل يتجاوز الثامنة عشر، مث عينه السلطان أيب عنان املريين عضوا مبجلسه ومل يتجاوز الثانية والعشرين، وعينه 

مث املظامل، وحني ذهب ابن خلدون لغرناطة أرسله السلطان أبو سامل املريين مبنصب كاتب السر واإلنشاء 
ىل أمري قشتالة ليربم الصلح بينهما، مث ذهب لبجاية وقلد احلجابة وهي أعلى منصب حممد بن األمحر سفريا إ

يف الدولة، مث ارحتل ملصر وبعد عامني عني هبا قاضي القضاة على مذهب اإلمام مالك وقد كان مقربا من 
ي حصل الذو السلطان الناصر فرج الذي اصطحبه معه برحلته لدمشق ملالقاة  تيمورلنك الطاغية املغويل 

 .2بينهما ود فكلفه بكتابة تاريخ وجغرافية مشال افريقيا

يرى أن ابن خلدون جتاوز الفالسفة اإلسالميني يف التفكري املنطقي األرسطي ليبدع منطقا  : علي الوردي-8
ه فائدة للمفكر لال يتسم بالصورية بل يتعداه للواقعية يقول يف ذلك )اعرتف ابن خلدون بأن املنطق القدمي 

هو جيعله بارعا يف ترتيب األدلة واحلجج ولكن ابن خلدون يعود فيقول بأن املنطق القدمي ال يطابق احلياة إذ 
..إن اإلبداع .على من يريد فهم احلياة الواقعية أن ينظر فيها حسب منطق آخرالواقعية وأن الواجب يقضي 

وأن  اع أن يتحرر من املنطق القدميالعظيم الذي جاء به ابن خلدون نشأ فيما أظن عن كون الرجل قد استط
  3يتخذ لنفسه منطقا جديدا(
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 :خلدونعلم الكالم في عصر ابن -

 :وهيهناك ثالثة مواقف لعلم الكالم  

 لدون، ويرى آخرون يفكان البعض يتحدث عن كون الكالم عرف قمته مع ابن خ  إذا األول:الموقف -3
فوقون ين، فالقرن الثامن والتاسع عرفا متكلمني كثر م عرف انتكاسة على يد ابن خلدو هذا العلاملقابل أن 

 ابن خلدون انتاجا وعناية هبذا العلم من )املالكية واألشاعرة وغريهم(

تراجع اجلدال الكالمي الرفيع يف بالد املغرب يف هاته الفرتة واحنصاره داخل املذهب  : الموقف الثاني-7
 نتيجة اقتضاءات ظروف عصرهم وصعود خصوم سنينيتراجع األشاعرة املتأخرين وطرائقهم ويرجع  السين

ين دأقوياء يرفضون النظر الكالمي أصال ومضمونا وطريقة وهم ميثلون التوجه التقليدي األكثر تشبثا مبنابع ال
يل على مرجعيات  فيها أهنا حت اإلسالمي يف أصالته وفطرته رافضني كل تأويل يستفاد من مناهج قد يشتم

ال التداويل اإلسالمي السين العريب وميكن أن نضيف اىل ذلك وضعية العصر االجتماعية وأصول من خارج اجمل
العامة اليت وان عرفت نوعا من االستقرار على عهد بعض املراء احلفصيني واملرينيني الذين شجعوا العلم وأهله 

الطاعون اجلارف تعليم فوشيدوا املدارس اال أنه وبعد منتصف القرن الثامن كثرت األوبئة وتقلص انتشار ال
الذي أصاب املنطقة كان بوصف بناصر البعزايت مصيبة اهنكت قوى اجملتمع املغاريب وميثل الوباء إضافة اىل 
غرق األسطول البحري املغريب يف التاريخ نفسه حادثني يف التاريخ الفكري املغريب حيث مات علماء عديدون 

 وضاعت املؤلفات.

 تمع فيه موقف جي :الثالثالموقف -3

 (يرفضه مبدأ-ب، يتبىن الكالم ممارسة-أ)الرفض والدفاع عن علم الكالم -أ

طبيعة القضايا جيمع بينهما التأويل والوقف معا تبعا ل املوقفني معا(، الوقف، التأويل)جيمع بني طريقيت -ب
  1الثيولوجية املثارة

 :خلدونتعريف علم الكالم عند ابن 

الم جند فيه مدحا كونه حيفظ العقيدة من شبهات املتشككني ويف نفس يف تعريف ابن خلدون لعلم الك
الوقت ترهيبا وجمانبة للخوض يف علم الكالم ويربط ذلك باستخدام العقل يف أمور العقيدة فيورد أدلة الشرع 
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 عن احلجاج يتضمن علم هو) : احملذرة من النظر بالعقل ومغبة ذلك على اميان املسلم يقول ابن خلدون
 وأهل السلف عن مذاهب االعتقادات يف املنحرفني املبتدعة على العقلية، والرد باألدلة اإلميانية، ئدالعقا

 الذوات من كانت سواء الكائنات عامل يف احلوادث أن لماعالتوحيد... هو اإلميانية العقائد هذه وسر السن
 يتم وعنها العادة، مستقر يف تقع هبا هاعلي متقدمة أسباب من هلا بد فال أو احليوانية البشرية األفعال من أو

 األسباب تلك تزال وال أخرى أسباب من له بد فال أيضاً، حادث تلك األسباب من واحد وكل .كونه
 اهلل يلقيها أشياء هي...و سبحانه هو إال إله ال وخالقها، األسباب وموجدها مسبب إىل تنتهي حىت مرتقية

 باألسباب يف الغالب علًما حييط وإمنا وغاياهتا مبادئها معرفة عن عاجز واإلنسان بعضا بعضها يتبع الفكر، يف
فإنه  معها، والوقوف األسباب إىل النظر عن هنيه يف الشارع حكمة ذلك من وتأمل...ظاهرة طبيعة هي اليت

 انقطع ورمبا(يلعبون خوضهم يف ذرهم مث اهلل، قل) حبقيقة يظفر وال بطائل، منه خيلو وال الفكر فيه يهيم واد
 .1(اهلالكني الضالني من وأصبح قدمه، فزلت فوقه ما إىل االرتقاء عن يف وقوفه

 منه:والتي توضح موقفه  المواضيع التي يدرسها علم الكالم حسب تقرير ابن خلدون

 اإلميان هذا لنا وصف الشارع أن واعلمالتوحيد ومسائل اإلميان هي مواضيع علم الكالم يقول ابن خلدون )
 يف واعتقادها بقلوبنا، هبا كلفنا التصديق خمصوصة، أمورًا وعني تصديق، هو الذي األوىل، املرتبة يف الذي

 عن سئل حني وسلم، اهلل عليه صلى قال، الدين يف تقررت اليت العقائد وهي بألسنتنا، هبا اإلقرار مع أنفسنا
 هي وهذه" خريه وشره :بالقدر وتؤمن األخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن" :فقال اإلميان

 2(الكالم علم يف املقررة اإلميانية العقائد
 املوقف من علم الكالم 

 :متناقضينموقف ابن خلدون مضطرب من علم الكالم بين موقفين 

يدافع فيه ابن خلدون عن املوقف األشعري يف العقيدة بقوة ويرد دعاوي اخلصوم ومن  :إيجابيموقف -أ
 م الكالم ومنهجه ضد الرافضني للتأويل من املشبهة وغريهم.ذلك ينافح عن عل

ويظهر ذلك يف عرضه مسألة األمساء والصفات بني املعتزلة واألشاعرة والسلف فينتخب األشاعرة يف هاته     
 بالتنزيه املعبود وصف فيه ورد القرآن)يقول يف ذلك  ويراهم الطرف األوسط بني املعتزلة والسلف املسألة

هبا  اإلميان فوجبباهبا  يف وصرحية كلها سلوب وهي كثرية، آي يف غري تأويل من اهر الداللةاملطلق الظ
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 القرآن يف وردت مث ،ظاهرها على تفسريها والتابعني الصحابة وكالم اهلل عليه صلوات الشارع كالم يف وقعو 
 لكثرهتا التنزيه أدلة افغلبو  السلف فأما، الصفات يف وأخرى يف الذات مرة التشبيه توهم قليلة آي أخرى

 ببحث ملعناها يتعرضوا ومل هبا فآمنوا اهلل كالم من اآليات بأن وقضوا التشبيه استحالة وعلموا داللتها ووضوح
 لتأويلها تتعرضوا وال اهلل عند من بأهنا آمنوا أي جاءت كما اقرأوها :منهم الكثري قول معىن وهذا تأويل وال
 من تشابه ما اتبعوا مبتدعة لعصرهم وشذ، له واإلذعان فيجب الوقف تالءاب يكون أن جلواز تفسريها وال

 بذلك، وردت بظواهر عمال والوجه والقدم اليد الذات باعتقاد يف شبهوا ففريقالتشبيه  يف وتوغلوا اآليات
 غليبوت واالفتقار النقص تقتضي اجلسم معقولية املطلق ألن التنزيه آي وخمالفة الصريح التجسيم يف فوقعوا

 وولع والصنائع العلوم كثرت ملا مث ...داللة موارد وأوضح أكثر هي اليت املطلق التنزيه يف السلوب آيات
 التنزيه هذا تعميم يف املعتزلة بدعة حدثت التنزيه يف املتكلمون وألف سائر األحناء يف والبحث بالتدوين الناس

 يلزم ملا أحكامها، على زائدة واحلياة واإلرادة قدرةوال العلم من املعان بنفي صفات فقضوا السلوب، آي يف
 صفة بنفي وقضوا غريها، وال الذات عني ليست الصفات بأن وهو مردود بزعمهم، القدمي تعدد من ذلك

 عوارض من لكوهنما والبصر السمع بنفي وقضوا للكائنات سبق اإلرادة معناه ألن القدر نفي فلزمهم اإلرادة
 وقضوا املبصر أو للمسموع إدراك هو وإمنا اللفظ، هذا يف مدلول البنية اشرتاط دملع مردود وهو األجسام

 خملوق، القرآن بأن فقضوا بالنفس تقوم اليت الكالم يعقلوا صفة ومل والبصر، السمع يف ما لشبه الكالم بنفي
 الناس حملف أئمتهم، عن اخللفاء بعض ولقنها هذه البدعة، ضرر وعظم خبالفها السلف صرح بدعة وذلك

 أهل النتهاض سبباً  لكذ وكان .ودماؤهم كثري منهم أيسار خلالفهم فاستحل السلف، أئمة وخالفهم عليها
 األشعري احلسن أبو بذلك الشيخ وقام البدع هذه صدور يف دفًعا العقائد هذه على العقلية باألدلة السنة

 عليه قصره ما التنزيه على وقصر املعنوية الصفات وأثبت التشبيه ونفى الطرق بني فتوسط املتكلمني، إمام
 القائم والبصر والكالم والسمع املعنوية األربع الصفات فأثبت لعمومه، املخصصة األدلة له وشهدت السلف
 القول البدع من هلذه مهدوه فيما معهم وتكلم كله، ذلك يف املبتدعة على ورد والنقل العقل بطريق بالنفس

 والثواب والعقاب والنار واجلنة املعاد وأحوال البعثة يف العقائد وكمل والتقبيح، والتحسني واألصلح بالصالح
 جيبوإمنا  اإلميان عقائد من انهإ قوهلم يف اإلمامية، بدعة من حينئذ ظهر ملا اإلمامة، يف الكالم بذلك وأحلق

 قضية أهنا اإلمامة أمر وقصارى األمة على وكذلك له هي ملن فيها العهدة عن واخلروج تعيينها النيب على
 ملا إما :الكالم علم جمموعة ومسوا الفن هذا مبسائل أحلقوها فلذلك بالعقائد، تلحق وال ماعيةتاج مصلحية

 فيه واخلوض وضعه سبب ألن وإما عمل، إىل براجعة وليست صرف كالم وهي البدع على من املناظرة فيه
 بعده من طريقته واقتفى األشعري، احلسن أيب لشيخا أتباع وكثر .النفسي الكالم إثبات تنازعهم يف هو

 وهذهبا طريقتهم، يف لإلمامة فتصدر الباقالن بكر أبو القاضي عنهم وأخذ جماهد وغريه كابن تلميذه،



 وأن واخلالء، الفرد اجلوهر إثبات :مثل وذلك واألنظار األدلة، عليها اليت تتوقف العقلية املقدمات ووضع
 تبًعا القواعد هذه وجعل أدلتهم عليه تتوقف مما ذلك وأمثال ،زمانني ال يبقى وأنه ض،بالعر  يقوم ال العرض

 1املدلول( ببطالن يؤذن الدليل بطالن وأن عليها، األدلة تلك اعتقادها لتوقف وجوب يف اإلميانية للعقائد

، )العقل ن:موحصرت هذا املوقف يف ثالثة مسائل هي عبارة عن حصر آرائه هي مواقف  :سلبيموقف -ب
 (نعدمت أسباب وجودهه واانتفت احلاجة اليفقد استوىف وظيفة  الفلسفة، علم الكالم

قدير وميثل له بامليزان الذي نستطيع به ت ،ورفض أدواته عنه بني الدفاعمتضاربة  : من العقلمواقفه  -0
 البنعلى الرغم من أن ، و األشياء الصغرية بينما نفقد السيطرة عليه يف األجسام الكبرية وميثل لذلك باجلبال 

لة التوحيد ع املوقفني بطريقة احرتافية فمن موقفه من العقل يسوق خلدون موقفني متعارضني فأراه أبدع يف
على  مقتدر أنه مين الفكر لك يزعم مبا تثقن وال) : ومن ذلك قولهوبني الشريعة  االعتقادوفيصل التفرقة بني 

 إدراكك...فاهتم ذلك يف رايه وسفه كله، الوجود تفصيل على والوقوف وأسباهبا بالكائنات اإلحاطة
 مبا وأعلم سعادتك، على أحرص فهو وعملك، اعتقادك يف به الشارع أمرك ما واتبع يف احلصر اتكومدرك

 العقل يف بقادح ذلك وليسعقلك،  نطاق من أوسع نطاق ومن إدراكك، طور فوق من ألنه ينفعك،
 التوحيد أمور به تزن أن تطمع ال أنك غري، فيها كذب ال يقينية صحيح فأحكامه ميزان العقل يل ومداركه

 ذلك ومثال ،حمال يف طمع ذلك فإن طوره، وراء ما وكل اإلهلية، النبوة، وحقائق الصفات وحقيقة واآلخرة،
 امليزان يف أن على .يدرك ال وهذا اجلبال، به يزن أن فطمع الذهب، به يوزن الذي امليزان رأى رجل مثال

 ...وبصفاته باهلل حييط أن له يكون حىت طوره، يتعدى وال عنده يقف حد للعقل لكن صادق، غري أحكامه
 ،تأثرياهتا وكيفيات األسباب إدراك عن هو العجز التوحيد فإذا وينقطع وحيار األوهام بيداء يف العقل فيضل

 هو الذي فقط اإلميان هو فإن ليس التوحيد هذا يف املعترب إن مث...هبا احمليط خالقها إىل ذلك وتفويض
 2(النفسهبا  تتكيف منه، صفة حصول فيه الكمال وإمنا لنفسا حديث من ذلك حكمي، تصديق

فاذا كان رفضه لطريقة املتأخرين عالوة على ما يشوبه من التباس وتردد قد  : نطقوامل موقفه من الفلسفة-7
انبىن أوال على موقفه من امتزاج الكالم بأقوال الفالسفة ومناهجهم، فان موقفه من الفلسفة واملنطق وأهلهما 

يف  3املنطق علم ذلك بعد من انتشر مثيقول ابن خلدون )، بدوره من غموض بني القبول والرفضلو ال خي
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 من احملسوسات... جمردة وهي الكليات بإدراك-احليوانات– عنها اإلنسان يتميز وإمنا...اخلمس باحلواس احملسوسات هو إمنا اإلدراك يف األصل ألن
 احلقيقة يف وغايته .تصديًقا ذلك ويكون له فيثبت أمر على بأمر حيكم بأن وإما األشخاص، تلك ماهية ملعرفة مفيدة الذهنية رةالصو  تلك فتكون

 بطريق يكون قد الفكر من السعي وهذا .احلكمي العلم مقتضى هي اليت األشياء حقائق معرفة هي فإمنا حصل، إذا ذلك فائدة ألن التصور، إىل راجعة



 كما منها األدلة به يسرب فقط، لألدلة ومعيار قانون بأنه الفلسفية العلوم وبني بينه وفرقوا الناس وقرأه امللة
 بالرباهني منها الكثري فخالفوا قدمني،لأل الكالم فن يف واملقدمات القواعد تلك يف نظروا مث ،من سواها يسرب

 سربوها فلما واإلهليات الطبيعيات يف الفالسفة كالم من مقتبس منها كثريًا أن ورمبا إىل ذلك أدهتم اليت
 القاضي، إليه صار كما دليله بطالن من املدلول بطالن يعتقدوا ومل فيها، إىل ذلك ردهم املنطق مبعيار

 الرد فيها أدخلوا ورمبا املتأخرين طريقة وتسمى األوىل، للطريقة حهم مباينةمصطل يف الطريقة هذه فصارت
 من الكثري لتناسب العقائد، خصوم من وجعلوهم العقائد اإلميانية، من فيه خالفوا فيما الفالسفة على

 اإلمام وتبعه اهلل رمحه الغزايل املنحى هذا على طريقة الكالم يف كتب من وأول، ومذاهبهم املبتدعة مذاهب
 الفلسفة كتب خمالطة يف بعدهم من توغل املتأخرون مث ،تقليدهم واعتمدوا أثرهم قفوا ومجاعة اخلطيب ابن

 أن واعلم نوع وهو فيهما املسائل من اشتباه واحًدا، فيهما فحسبوه العلمني يف املوضوع شأن عليهم والتبس
 غالًبا وصفاته، استدالهلم وجود الباري على وأحواهلا بالكائنات أحواهلم أكثر يف يستدلون كانوا ملا املتكلمني

 نظره فيها أن إال الكائنات هذه من بعض هو الطبيعيات، يف الفيلسوف فيه ينظر الذي الطبيعي فاجلسم
على  يدل حيث من فيه ينظر واملتكلم ويسكن، يتحرك حيث من اجلسم يف ينظر وهو املتكلم، لنظر خمالف

 املتكلم ونظر لذاته، يقتضيه وما املطلق الوجود يف نظر هو إمنا اإلهليات يف سوفالفيل نظر وكذا ، الفاعل
 اإلميانية العقائد هو إمنا أهله عند الكالم علم فموضوع وباجلملة ،املوجود على يدل إنه حيث الوجود من يف

 وتزال دعالب فرتفع العقلية، باألدلة عليها يستدل أن ميكن حيث من الشرع، من فروضها صحيحة بعد
 صدرًا فيه الناس كالم تدرج وكيف حدوثه، يف الفن حال تأملت وإذا، العقائد عن تلك والشبه الشكوك

 موضوع يف لك قررناه ما حينئذ علمت واألدلة، احلجج ويستنهض صحيحة يفرض العقائد وكلهم صدر، بعد
 مبسائل الكالم، مسائل لتبستوا املتأخرين، هؤالء عند الطريقتان اختلطت ولقد، يعدوه ال وأنه الفن،

 يف البيضاوي فعله كما كتبهم من طالبه عليه حيصل وال .اآلخر عن أحد الفنني يتميز ال حبيث الفلسفة،
 طلبة بعض ابه يعىن قد الطريقة، هذه أن إال .تأليفهم مجيع العجم يف علماء من بعده جاء ومن الطوالع،

 بعقائد السلف طريقة حماذاة وأما .فيها ذلك لوفور عرفة احلجاج،م يف واإلغراق املذاهب على لالطالع العلم،
 أراد ومن، حذوه حذا وما اإلرشاد، كتاب للمتكلمني، وأصلها القدمية الطريقة يف هو فإمنا الكالم، علم

خمالفة  فيها وقع وإن انهفإ اخلطيب، ابن واإلمام الغزايل بكتب فعليه عقائده، يف الفالسفة على الرد إدخال
 املتأخرين هؤالء طريقة يف ما املوضوع، يف وااللتباس املسائل يف االختالط من فيها فليس القدمي، الصطالحل

                                                           

 فكان من الفاسد، الصحيح فيها العلمية، ليتميز املطالب حتصيل يف الفكر به يسعى الذي الطريق متييز ذلك فاقتضى فاسد، بطريق يكون وقد صحيح
 (( 204-208، ص ص)7عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة تاريخ العالمة ابن خلدون، ج :املصدراملنطق ) قانون ذلك

       



 على العهد هلذا ضروري غري الكالم علم هو الذي العلم هذا أن يعلم أن فينبغي اجلملة، وعلى .من بعدهم
 ودونوا، كتبوا فيما شأهنم كفونا سنةال أهل من واألئمة انقرضوا، قد واملبتدعة امللحدة إذ طالب العلم،

 عن البارئ تنزه كالم إال منها يبق فلم اآلن، وأما .ونصروا دافعوا حني إليها إمنا احتاجوا العقلية واألدلة
 :فقال فيه، يفيضون املتكلمني من هبم مر قوم عن اهلل، رمحه اجلنيد سئل ولقد، وإطالقاته إيهاماته من الكثري

 حيث العيب نفي " :فقال النقص؟ ومسات احلدوث صفات عن اهلل باألدلة ينزهون ومق :فقيل هؤالء؟ ما
 اجلهل السنة حبامل حيسن ال إذ معتربة، فائدة العلم وطلبة الناس يف آحاد فائدته لكن" عيب العيب يستحيل

 1(عقائدها على النظرية باحلجج

  :نتيجة

 :منهاألسباب نذكر الرفض صريح هلذا الفن  ابن خلدون موقفيظهر مما سبق 

ابن خلدون مقتنع بأن حشر املنهج املنطقي يف الغيبيات أمر غري مقبول لذلك سعى إىل ابطال الفلسفة -أ
 يف وبالغوا .السلف واملتكلمني متقدمي من انتحاله على النكري اشتد قد الفن هذا أن اعلملذلك يقول )

 ابن واإلمام لدن الغزايل من بعدهم من املتأخرون وجاء .وتعليمه تعلمه وحظروا منه والتحذير عليه الطعن
 2الشيء( بعض ذلك يف فساحموا اخلطيب،

وجنده يؤاخذ على فالسفة اإلسالم املشائني تقليدهم فالسفة اليونان وخاصة أرسطو ويرفض ابن خلدون -ب
الفالسفة من  تخرجهق ما يسبفكره فرفض العلم الطبيعي املشائي حمتجا بعدم تطاب واالنبهارتعظيم أرسطو 

 ذهنية اعتمادا على حدود وأقيسة منطقية مع ما يوجد يف عامل العياننتائج 

ابن خلدون ال يعدم أدلة مقنعة يف رده مزاعم اليقني لدى الفالسفة ذلك ألن تلك أحكام ذهنية كلية -ج
ارجي الشخصي لي للخعامة، واملوجودات اخلارجية متشخصة مبوادها ولعل يف املواد ما مينع مطابقة الذهين الك

إال ما يشهد له احلس من ذلك فدليله شهوده ال تلك الرباهني غري أن ابن خلدون يسلم هلم بدعاويهم 
العلمية، فثمة أحكام يقينية أو تكاد تنطبق على األشياء املادية احلسية، ولذلك ال يصح أن ننكر كل آرائهم 

ألوىل لكن وان كان جيعل الشك اآلنف حيمل على يف علم الطبيعة، خاصة منها ما يتعلق باملعقوالت ا
 .3عقوالتهراض عن النظر يف العلم الطبيعي مبعاملعقوالت الثوان فقط إال أنه ال يتواىن يف الدعوة اىل اال
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ا فينفي كل فائدة دينية أو دنيوية ترجى من هذابن خلدون يرى احنراف علم الكالم عن مقاصده األوىل -د
ومن ذلك  املنطق ، ليخرج بتأييد رفضوله كالم وحجج ابتىن عليه موقفهض فيه متاما العلم فيجب ترك اخلو 

 كانت طريقتهم العقلية، باحلجج اإلميانية العقائد لنصر الكالم، علم وضعوا ملا املتكلمني أن وذلكقوله )
وامتناع  وحدوثها االعراض بإثبات العامل ثو على حد كالدليل كتبهم يف وذكروها خاصة بأدلة ذلك يف

القدمية  الصفات وأثبات التمانع بدليل التوحيد وكإثبات حادث احلوادث عن خيلو ال وما عنها اجلسام خلو
 االدلة تلك قرروا مث كتبهم يف املذكورة أدلتهم من " ذلك وغري بالشاهد إحلاقًا للغائب االربعة باجلوامع

 ونفي االجسام بني واخلالء الفرد والزمن الفرد اجلوهر إثبات مثل هلا هي كاملقدمات وأصول قواعد بتمهيد
 ال موجودة ملوجود صفة وهي احلال وإثبات زمنني يبقى ال العرض وأن العقلي للماهيات والرتكيب الطبيعة

 والقاضي أبو احلسن الشيخ ذهب مث اخلاصة أدلتهم عليها بنوا اليت من قواعدهم ذلك وغري وال معدومة
 بطل بطلت إذا أهنا مبعىن منعكسة العقائد يف قدح فيها أدلة والقدح أن إىل إسحق أبو واالستاذ بكر أبو

 املنطق علم يف كما هذه أثبتنا وإن...عليها البتنائها العقائد مبثابة أهنا بكر أبو القاضي رأى وهلذا مدلوهلا
 املتقدمون بالغ فلهذا مر، كما العقائد على أدلتهم إبطال إىل فيؤدي املتكلمني من مقدمات كثريا ابطلنا

 يبطل الذي الدليل نسبة على كفرا أو بدعة وعدوه املنطق، على انتحال النكري يف املتكلمني من
 مدلوله، بطالن الدليل بطالن من عندهم يلزم ومل انعكاس األدلة، أنكروا ملا الغزايل لدن من واملتأخرون

 بأن قضوا اخلارج، يف وكلياهتا الطبيعية تووجود املاهيا العقلي الرتكيب يف املنطق أهل رأي عندهم وصح
 من كثري إبطال على يستدلون بل قد أدلتها، لبعض منافيا كان وإن اإلميانية، للعقائد مناف غري املنطق

 أدلة من وغريها، ويستبدلون األعراض وبقاء واخلالء الفرد اجلوهر كنفي الكالمية، املقدمات تلك
 العقائد عندهم يف ذلك يقدح ومل العقلي والقياس بالنظر انهيصححو أخرى بأدلة العقائد على املتكلمني

 1(العهد هلذا وتابعهما والغزايل اإلمام راي وهذا بوجه، السنية
ابن خلدون يقصد الفيزياء األرسطية كما الفلسفة واملنطق املشائيني ولعل أكرب حاجز اعرتض استنبات -ه

إلسالم اإلسالمية كان هو اخللط الذي وقع فيه كثري من علماء ا العلوم وترسيخ قيم البحث العلمي يف البيئة
 السنيني منهم باخلصوص بني الفلسفة املشائية والفلسفة امجاال وبني املنطق األرسطي واملنطق عموما

 حيث مل يستطيعوا التحرر أبدا من اغراء الفكر األرسطي وقوته :املشائنيتيار -0

ر بعض أن ينجح يف تشييد فلسفة ومنطق بديلني اال باستثما بإمكانهالذي مل يكن  :املشائنيتيار غري -7
 األصول األرسطية نفسها أو األفالطونية أو غريمها للتحرر من هيمنة الفكر األرسطي
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ارتبط علم الكالم يف رأي السنيني احلنابلة بالعقيدة اإلعتزالية اليت يرجعون أصوهلا إىل تقاليد يهودية -و
 ناكرين حضور أي عناصر أصيلة لدى املعتزلة واإلسالميني.ونصرانية ويونانية 

ابن خلدون ال ينكر فائدة الفلسفة ومثرهتا شحذ الذهن يف ترتيب األدلة واحلجاج لتحصيل ملكة اجلودة -ز
ينتقد و  كما ال ينكر فائدة املنطق فرياه قانونا يهتدي به العقل للتمييز بني احلق والباطل،  والصواب يف الرباهني

لم للمنطق للتخلص يؤكد حاجة املتعبالغرض و هج الفالسفة ألن الرباهني املنطقية ال ختلو من قصور وال تفي من
 .1عرض ويقرر إمكانية االستغناء عنه لكونه أمرا صناعيا إذامن ورطة فساد استدالل ما 

م الكالم يف احلجاج والدفاع ال ينكر ابن خلدون أمهية عل : مجلة به واالشتغالموقفه من علم الكالم -8
طرح  بالعقائد، كذلك ينتقدكاإلمامة سياسية   ، لكنه رفض دمج مباحث اجتماعية نيعن عقائد اإلسالمي

فعالية هذا  على انتهاء إصراره يوضحالعقائد مبنهج ومباحث الفلسفة، وهذا ما املتأخرين من علماء الكالم 
غم املؤاخذات لعلم الكالم ر وينتخب علم الكالم ببداية عهده ويراه أكمل صورة  باالنتهاءلم واحلكم عليه عال

 بعد اإلميانية العقائد هو إمنا أهله عند مالكال علم فموضوع وباجلملةيقول يف ذلك )، اليت ذكرهتا سابقا
 الشكوك وتزال البدع فرتفع العقلية، باألدلة عليها يستدل أن ميكن حيث من الشرع، من فروضها صحيحة

 صدر، بعد صدرًا فيه الناس كالم تدرج وكيف حدوثه، يف الفن حال تأملت وإذا .العقائد عن تلك والشبه
 الفن، موضوع يف لك قررناه ما حينئذ علمت واألدلة، احلجج هضويستن صحيحة يفرض العقائد وكلهم

 الفلسفة، مبسائل الكالم، مسائل والتبست املتأخرين، هؤالء عند الطريقتان اختلطت ولقد .يعدوه ال وأنه
 الطوالع، يف البيضاوي فعله كما كتبهم من طالبه عليه حيصل وال .اآلخر عن أحد الفنني يتميز ال حبيث

 العلم، طلبة بعض ابه يعىن قد الطريقة، هذه أن إال .تأليفهم مجيع العجم يف علماء من عدهب جاء ومن
 علم بعقائد السلف طريقة حماذاة وأما .فيها ذلك لوفور معرفة احلجاج، يف واإلغراق املذاهب على لالطالع

 إدخال أراد ومن .حذوه حذا وما اإلرشاد، كتاب للمتكلمني، وأصلها القدمية الطريقة يف هو فإمنا الكالم،
 خمالفة لالصطالح فيها وقع وإن انهفإ اخلطيب، ابن واإلمام الغزايل بكتب فعليه عقائده، يف الفالسفة على الرد

 .من بعدهم املتأخرين هؤالء طريقة يف ما املوضوع، يف وااللتباس املسائل يف االختالط من فيها فليس القدمي،
 طالب العلم، على العهد هلذا ضروري غري الكالم علم هو الذي العلم هذا أن يعلم أن فينبغي اجلملة، وعلى

إمنا  العقلية واألدلة ودونوا، كتبوا فيما شأهنم كفونا السنة أهل من واألئمة انقرضوا، قد واملبتدعة امللحدة إذ
 إيهاماته من كثريال عن البارئ تنزه كالم إال منها يبق فلم اآلن، وأما .ونصروا دافعوا حني إليها احتاجوا

 :فقيل هؤالء؟ ما :فقال فيه، يفيضون املتكلمني من هبم مر قوم عن اهلل، رمحه اجلنيد سئل ولقد .وإطالقاته
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 عيب العيب يستحيل حيث العيب نفي :فقال النقص؟ ومسات احلدوث صفات عن اهلل باألدلة ينزهون قوم
 على النظرية باحلجج اجلهل السنة حبامل حيسن ال إذ معتربة، فائدة العلم وطلبة الناس يف آحاد فائدته لكن"

 .1(عقائدها

 موقف ابن خلدون من علم الكالم في كتابه لباب المحصل

تاب واملقدمة الك هذاهذا الكتاب بدوره استغرب الفيصل بني أردت أن أفرد هلذا عنوانا مستقال ألن حمقق 
يالحظ أسلوب ابن خلدون يف ملخصه املسمى "لباب احملصل" خيتلف إىل حد كبري عن أسلوبه يقول احملقق )

امللخصة  سالةهذه الر ص إليه، وتنقسم لسهل يف مقال "املقدمة" األمر الذي جعلنا نشكك يف نسبة هذا امللخا
 إىل مقدمة وأربعة أركان كالتايل 

 يبني ابن خلدون السبب الذي دفعه إىل القيام هبذا التلخيص وقد سبقت اإلشارة إليه قدمةيف امل-0

 ،ت هي حقائق تدرك يف ذاهتا من حيث هي هي دون أي اعتبار أو تصورجاء الركن األول يف البديهيا-7
 معاجلة موضوع التصورات فريى أهنا غري مكتسبة وذلك ألمرينمث حياول 

 .2 (أن تعريف املاهية ال يكون بذاهتا ،وثانيهما، طلوب إن كان مشهورا به طلب حصولهأن امل ،أوهلما-

ا ومعىن هذا أن ابن خلدون يرد على القائلني باملثل من الفالسفة حينممث يشرع يف توضيح ذلك فيقول )
ف األفراد جلواز اختال ، ويرى ابن خلدون استحالة ذلكقو ماهية اإلنسان بالذات أي املنطيقولن إن املثال ه

بلوازم خمتلفة فينظر إىل املاهية على أهنا حتمل كثرة هذه اللوازم ويعود إىل حبث التصور فيشرح معىن أنه غري 
ا سبق ممكتسب قائال إنه إما بديهي أو حسي أو وجدان أو ما يركبه العقل، وهو هنا يعيد إىل األذهان 

طريقنا إىل إدراك هده التصورات وكيف ان هذه التصورات هي أجزاء ذكره يف املقدمة من حيث أن اإلهلام هو 
، ومعاجلة التصديق هنا هي معاجلة منطقية فلسفية مل يتعرض هلا ابن خلدون يف مقدمته، ويستطرد للتصديق

ابن خلدون يف ملخصه فيذكر أن البسيط ال يعرف إذ املركب وحده هو الذي ميكن تعريفه تعريفا حديا أي 
 وهو يقدم األعم ألنه أو العنيخفى جيب أن حنرتز يف نظره عند التعريف بالرسم أو باألبينما باحلد  التعريف

ية هو ما يسميه هو بالتصديق والتصديقات غري بديهأعرف وألن هذا األعم أي التعريف أو احلكم كما نقول 
باق مثل الصفات ليس ب بقاء ما، ويستطرد ابن خلدون يف الرد على الطوسي الذي يرى بينما البساط بديهية

وجود  الوجود احلقيقي يف الزمان هون الثانوية لألشياء قائال بأن هذه العوارض تزول وتفىن مع الزمان وأ
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، وهنا جند ابن خلدون خيتلف يف موقفه هذا عن موقف األشاعرة الذين يرفضون فكرة بقاء اجلوهر يف وهراجل
و للذوات ولآلنات الزمانية اليت خيلقها اهلل ملناسبة الفعل األمر الذي يدل عن الزمان وأن الوجود احلقيقي ه

 و أما قوله بأن احلس ال يستحضر زمانني فهذا موقف أشعريأن بعض حمتويات هذه الرسالة ليست أشعرية 
يربط  ، وكذلك قوله بأننا ال ندرك الكل يف كليته بل ندرك األجزاء  أي الذرات يف آنات منفصلة الصحيح

ئط هي من احملسوسات ومن فقد حسا فقد العلم ويذكر ابن خلدون أن البسا، بينها سوى الفعل اإلهلي
ي ابن خلدون ألنه حينما أراد أن يعط الذي يقول به الطوسي ضعيف من وجهة نظر املقابل له وهذا الرأي

 تضمن هي أربعة أمثلة تأمثلة على البسائط أورد بعض البديهيات كأمثلة عليها أي على البسائط و 

 أن الكل أعظم من اجلزء -7    واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان النفيأن -0

 واجلسم الواحد يف الزمان الواحد ال يكون يف مكانني-4  .ياء املساوية لشيء واحد متساويةاألش-8

عنده هة  أن املطلوبويناقش ابن خلدون الفكرة القائلة بأن الكل أعظم من اجلزء كما يقول الطوسي يرى   
بان الكل هو جمموع األجزاء باإلضافة إىل كليته أي أن صفة الكلية تنضاف على األجزاء كصفة التسليم 

، وهنا جند أن رأي األشاعرة يتلخص يف ان اإلدراك ينصب على اجلزئي دائما وأن الكليات ال ميكن أن زائدة
رد على جزئيات إال بفعل التدخل اإلهلي وهلذا فهو ي تكون هبذه الصفة أي يف صورهتا الكلية املؤلفة من

ناع أو وهو يرى أهنا غري بديهية من حيث اإلمتصاحب احملصل وعلى الطوسي فيما يسميانه بالبديهيات 
، ويستمر ابن خلدون بعد ذلك يف مناقشة البديهيات اليت أوردها صاحب احملصل وقبلها الطوسي العدم

ك الذي ية تلو األخرى على طريقة األشاعرة لينتقل بعد هذا إىل مناقشة حقيقة اإلدرافيتناوهلا بالتفنيد البديه
أن اإلدراك  اليت يتناوهلا ابن خلدون هيهو لباب املعرفة ويضع أدلته يف صورة مسائل وأوىل مسائل اإلدراك 

هوم اإلستدالل ضا مفإمنا يقوم على مقدمات يقينية تفضي بنا إىل نتائج أو قضايا أخرى قائال إن هذا هو أي
أما  ،هليات على خالف ما يراه احلسيونوهبذا يؤكد ابن خلدون أن اإلدراك العقلي صادق يف العلم ويف اإل

معرفة اهلل بغري معلم فابن خلدون يشجبها متاما اتفاقا مع ظاهر الشريعة اإلسالمية اليت تقر بالوحي والنبوة 
ضرورة الوحي بني قول املعتزلة مبعرفة اهلل فقط وقول بعض املعتزلة واألشاعرة ب ونراه يف هذه املسألة بالذات مييز

 1(والنبوة
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ن خلدون يقول ابالكتاب أن الكتاب ال يتوافق متاما مع عقيدة  احملقق بعد دراسة ملباحث ومسائل ويعقب
لدون قد أو ان ابن خ بتها إىل ابن خلدون)وهلذا نرجح كثريا ما يلي إما أن هذه الرسالة مشكوك يف أمر نس

        1استمع إىل ملخصها من شيخه األبلي(

 :الخلدونيالموقف  تقييم

هو وصف واقع أكثر مما هو تنظري وصف احلالة العلمية يف عصره وقبلها ولنا يف وصفه وضعية علوم -0
عية فيه فأخرى ففي وصفه واقع علم اخلالفيات يسجل الفقيه املالكي بكل حياد أن )تآليف احلنفية والشا

أكثر من تآليف املالكية ألن القياس عند احلنفية أصل للكثري من فروع مذهبهم فهم لذلك أهل النظر 
والبحث، أم املالكية فاألثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر فأكثرهم أهل املغرب وهم بادية غفل من الصنائع 

 إال يف األقل(

عد تطور رة اليت جتري بني املذاهب الفقهية فينتبه إىل أنه بويقول عن علوم اجلدل )هو معرفة آداب املناظ-7
 التصنيف يف وغري فقهية، برزت احلاجة إىل احلضارة وانتشار التعليم واملناقشة واخلالف يف عدة مسائل فقهية

هدمه   اليت يتوصل هبا إىل حفظ رأي أو االستداللهذا العلم أي إىل معرفة بالقواعد من احلدود واآلداب يف 
 ان ذلك الرأي من الفقه أو غريه(ك

وهو أمر مرتبط باملسألة األوىل موقف ابن خلدون ليس جديدا ولعل أكرب خالف طبع التاريخ الفكري -8
اخلالف هو الصراع بني تيار العقليني أو أهل الرأي بشكل عام ومتكلمني وفالسفة وفقهاء إلسالمي، وأشد ا

الم واعمال ليني املتشددين خاصة يف اجلانب السين الرافضني للكومفسرين وحمدثني ولغويني وبني تيار النق
 الكالم يف الرأي والقياس ويتشبثون باألخبار والرواية عن السلف، وان كان هذا مينعهم من أن خيوضوا بدورهم

 والفلسفة واملنطق وينتجوا عمليا آراء نظرية عميقة يف هذه العلوم اليت ظلوا متشبثني مبدئيا برفضها.

 عد اجتثاث الفكر الفلسفي املشائي والعقيدة اإلعتزالية من الرتبة السنية بشكل يكاد يكون هنائيا فاحنصرب-4
اخلالف بني األشاعرة واحلنابلة، بني املدافعني عن الكالم والرافضني هلذا العلم فقد ألف أبو احلسن كتاب 

سن كتاب رافضني هلذا العلم فقد ألف أبو احل، بني املدافعني عن الكالم والاإلبانة انتصارا ملذهب احلنابلة
اإلبانة انتصارا ملذهب احلنابلة وارضاءا للعامة على حساب مذهب املعتزلة الذي انغلق يف خنبوية قاتلة وحفظا 
لوحدة اإلسالم واألمة وتفاديا خلطورة الصراع العقدي والسياسي الذي كان قد وصل أوجه بني التيارين 

على أمن واستقرار الدولة واجملتمع اإلسالميني، ويف مقابل كتاب اإلبانة ألف أبو احلسن والنعكاساته السلبية 
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اع عن لكالم هو دفرسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم، وال خيفى أن الدفاع عن الكالم هو دفاع عن ا
مع نقد اجتالنظر واعمال الرأي ضدا على املناهضني للجدل والكالم يف قضايا الدين فال نستغرب اذا 

 األشاعرة واملعتزلة يف وصف احلنابلة باجلهل والتقليد

فلسفة، بأصول املنطق والمؤرخ األفكار ابن خلدون سجل مفارقة يف تاريخ الكالم وامتزاجه التدرجيي -5
لسفة ففي الوقت الذي وصل فيه امتزاج علم الكالم باملنطق والف، ووصل أوجه مع املتأخرين من السنة والشيعة

 مع الغزايل وابن تيمية فهذان الفيلسوفان ينبهان على ضرورة جتنب اخلوض يف هذا العلم  قمته

ظل موقف السنيني التقليديني من هذا العلم الذي استحدثه املعتزلة شائكا فمنذ نشأة علم الكالم العلم -2
ني وظل الصراع دثالذي خيوض يف أمور الدين وسؤال فائدته والتشكيك فيه قائما من الفقهاء واحمل النظري

 بينهم وبني املعتزلة حول إعطاء األولوية للعقل على حساب النقل أو للنقل على حساب العقل.

ويض على حساب للتف ال يرفض ابن خلدون الكالم مجلة بل يرفض كالما معينا وطريقة معينة فال ينتصر-2
ن ره الشيوخ األوائل كأبو احلسالتأويل بل يدعو إىل العودة إىل األصول األوىل ملذهب السلف كما سط

األشعري الذي توسط بني الطرق وانتصر ملذهب السلف باألدلة العقلية ورد البدع املخالفني حبججهم نفسها 
دون أن جيعل من الدليل العقلي وسيلة إلثبات العقائد كما حصل مع األشاعرة املتأخرين فهؤالء حاولوا اثبات 

قيسة املنطقية، فامتزجت مذاهبهم مبذاهب خصومهم املتأخرين وهي عقائد السلف باحلجج العقلية واأل
نظرية ليست يف متناول اجلمهور الذي وجد يف مذاهب مذاهب املتأخرين وهي مذاهب حافلة بتعقيدات 
 أهل احلديث مالذا واطمئنانا على عقائده التقليدية

االهتم املنطقية جهم وسج النظر وحجاولذلك أئمة احملدثني نقدوا املتكلمني بسبب تأويالهتم املغرقة يف-2
البعيدة عن أفهام اجلمهور واألشاعرة املالكية يف بالد املغرب تأثرت بدورها هبذا التوجه النقدي جتاه اجلداالت 

 .1الكالمية الغارقة يف التجريد النظري ورفض اعتماد أصول الفالسفة ومناهجهم

 شعري على طريقة أهل بالد املغرب ودفاعه القوي عنال خيفي توجهه املذهيب املالكي األابن خلدون -2
خنراطا حقيقيا يف اهذه العقيدة ومشاركته يف اجملادالت العقدية اليت كان يثريها أهل زمنه غري أنه ال ينخرط 

 مواجهة خصوم الكالم خصوم العقيدة األشعرية 

 االنتصاردة بني اقفه املرتدلقد اختذ ابن خلدون لنفسه مسلكا انتصر فيه ألشعرية مفوضة عكسته مو -01
احلاجة اليه وهو  اءوالقول بانتفالصريح للتأويل الكالمي واعمال النظر وبني اخلضوع للموقف الرافض للتأويل 
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املوقف الذي بدأ يكتسح الساحة العقدية يف هذا العصر حتت ضغط فقهاء املالكية ووصول صدى املوقف 
  :ذا كان مييل يفاحلنبلي يف صورته التيمية من الشرق، فا

 الكالميموقف أول اىل نكران ضرورة التأويل واحلاجة إىل النظر -أ

الذي هو مؤلف خلص فيه أحد أمهات الكتب العقدية األشعرية اليت  موقف يعكسه مؤلفه لباب احملصل -ب
ل هفهو مييل أكثر لتقرير مذهب أسات الكالمية يف الغرب اإلسالمي كان هلا حضورها القوي يف الدرا

ة من أهل يف املوقف الثان ينتصر للتأويل وأهله يف مواجهة املشبهالتفويض الذي جعله مذهب السلف، فانه 
               1احلديث ال ضدا

 

 :خاتمة

الدقة  العتمادبنفسه خلدون  قاله ابنعلى ما  االعتمادعدة نقاط وحاولت تناولت يف هاته املداخلة 
 اريخ ومتنسكات ، ابن خلدون هو عالمة مغريب وهو مؤرخ وقاضي وسياسي وعامل اجتماع وفيلسوفواملوضوعية

 وقفه، وبعد دراسة موقفه من الكالم اتضح لنا أن موتعرض له بالتحليل أو اإلشارة يرتك علما إال مل صوفيا
 من علم الكالم ينمكن حصره يف نقطتني

املتشككني  دامالنعأنه يراه علما مت التدوين له بشكل كاف مما يرحينا من عناء البحث فيه، باإلضافة -0
 .من اإلبقاء على هذا العلم فقد ولت مرحلتهليس من داع فواملالحدة 

مية عامة اهب اإلسالشعري كأوسط املذأنه يراه علما يدافع على العقيدة اإلسالمية وينتخب املذهب األ-7
      والسلفني أي بني التفويض والتأويل. يلاعتز واملذهبني اإل
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