


 

 

 

 

 

الحمد هلل الذي أنعم علٌنا بالقوة واإلرادة ونور البصٌرة فً طلب العلم والتعلم والذي لن 

 .تسعنا السماء واألرض شكر له على ما أكرمنا

 .أهدي هذا العمل إلى الركٌزة األساسٌة والقدوة المثالٌة أمً الحنونة

وإلى منبع قوتً الذي جعلنً أعتمد على نفسً فً مواجهة الصعاب كما أتمنى له الشفاء 

 .العاجل الولد عزٌز

كما أتوجه بأحر التهانً إلى إخوتً الذكور واإلناث على مساندتً فً مشوار دراستً 

 .وأتمنى لهم السعادة والهناء

 .وأٌضا إلى روح جدتً وأمً رحمها هللا وأسكنها فسٌح جنانه

إلى أعز األصدقاء الذٌن كانوا إخوة فً حٌاتنا الدراسٌة أمثال 

 .وسام،إٌمان،أمٌرة،وصال،لمٌاء، سهٌلة ، نورٌة ،حورٌة،خدٌجة،شهٌرة

 .وإلى األصدقاء األعزاء على قلبً كل من أسامة،محمد،نبٌل،حمٌد

 .وفً األخٌر أهدي هذا العمل إلى كل من لم تحملهم ورقتً وٌحملهم قلبً
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 12:ٌوسف(ومن ٌشكر فإنما ٌشكر لنفسه،ومن كفر فإن هللا غنً حمٌد):قال هللا تعالى

أشكر المولى جل عاله على أنه وفقنً وسدد خطاي،فله الحمد حتى ٌرضى،وله الحمد حتى 

 .إذا رضً،وله الحمد بعد الرضا وله الحمد على كل حال

الذي لم ٌبخل علٌا بنصائحه " مخلوف بشٌر"أتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذ المشرف 

 .وكان نعم الموجه فشكرا كل الشكر واالمتنان

بوصوار،سباعً لخضر،قواسمً مراد،براهٌم :كما ٌتسنى لً أن أتوجه بالشكر إلى األساتذة

أحمد،بن جدٌة محمد،والشكر الخاص إلى األستاذ عمارة الناصر وزوجته وكل أساتذة قسم 

 .عمارة غنٌة،عالمً خالد،بورزاق ٌمٌنة،قاٌد طٌطح:الفلسفة وطلبة الدكتورة 

كما أتوجه الشكر إلى مدٌر ثانوٌة شرٌف ٌحً وطاقمها اإلداري،وباألخص إلى األستاذة 

 .التً كان لها بلٌغ األثر فً إنجاز هذا العمل" شٌبان أمال"
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 مقدمة

كٌفأنأمةنجبتمفكرامنأروعماأنتجتهاإلنسانٌةثمتطمسإنالمرءلٌعجب

معالمه،والٌتركوراءهمنٌؤخذبآرائهوالإتباعاٌواصلونطرٌقهكماهوالحالعند

جمٌعالمفكرٌنالذٌنخلقواثورةووضعوابذورثورةعلمٌةفًكلالعصوروعندكل

.األمم

ولقدكانألفالطونوأرسطوإتباعكماكانلدٌكارتوكومتوماركسإتباع

أماابنخلدونفلمٌتركإتباعالهإالالمقرٌزيوبعض.مدارسساٌرتمذاهبهموطورتها

المفكرٌن،ولكنخطتهمزالتبموتهمولمٌكتببذلكآلراءابنخلدونأنتتطوروتزداد

لقدسارأملابنخلدونمندونأن:"ولعلهذاماأدىباألستاذدوبوٌرأنٌقول.قٌمة

ٌخلفهمنٌتمبحثهولكنوقعذلكفًغٌراإلسالم،فكماأنهكاندونسلففكذلكبقًدون

".خلف

لقدجالابنخلدونفًالوطنالعربًغرباوشرقاوتعرفعلىجمٌعالحكاموالمجتمعات

المختلفةقصدتفهمهاواستخالصالقوانٌنالتًتسٌروتإثرفٌها،فمنخاللهذاالجوالن

لقدعاشمنالبدوفًفقرهموخٌامهموعاشمعالحكام,شاهدوساهمفًتحركالمجتمعات

فًقصورهم،كمامثلالحكامكصالحلحلاألزماتوالمشاكلالتًتعترضالدول،فاتصل

بالعربوبغٌرالعرب،كماكانتلهمراسالتعدٌدةمعمفكريعصرهوخاصةمعصدٌقه

لسانالدٌنبنالخطٌبعنالحالةاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالسٌاسٌةفًبالدهم،كماشارك

فًمإامراتعدٌدةفصحبالبدوفترة،وانتقلمنبالدإلىبالد،ثمانزوىلٌتؤملفًما

إنعزلتهفًقلعة.شاهدهوٌمحصاألخبارلٌستنتجالقوانٌنالعامةالتًتتحكمفًالمجتمع

بنًسالمةهًعزلةالعالمفًمخبرهوقدجمعكلالوسائلالالزمةإلجراءتجاربه

ثمٌإديفرٌضةالحجقصدالتعرففًعٌنالمكانعلىطائفة.واستخالصالقوانٌنالعامة

أخرىمنالبشرتعٌشنمطاآخرمنالحٌاة،إذتواجهٌومٌاالرمالوكذلكألنجمعامن

ونجدهفً.الناسمنبالدمختلفةتقصدهذاالمكانفتستنتجلهالمقارنةوالتدقٌقفًالحكم

األخٌرٌزورمصروقداكتملتلهتجربةالعالموحنكةالسٌاسًورزانةالرجولةلٌبدأفً
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إنالمقدمةحدثعظٌمفًالتراث.المختلفة تدرٌسآرائهالتًاقتنعبهابعدالتنقٌحاتا

العربًوالعالمبوجهعام،إذبٌنتألولمرةبؤنالتارٌخعلمٌمكنأنٌدرسككلالعلوم

فابنخلدونمن.الطبٌعٌةأيلهموضوعهالخاصوطرٌقتهالخاصةوقوانٌنهومشاكله

العبقرٌاتالعالمٌةالتًتستحقكاملالتقدٌروإنقٌمتهالعلمٌةالتتجلىفقطفًالنتائجالتً

توصلإلٌهاولكنفًمحاولتهالثورٌةفًعهدامتازبالركودوالجمودالفكريفًالوطن

إنهذاالمفكرظهركنجمٌتؤلقفًعصرسرىفٌهاالنحاللفًالمجتمعالعربً.العربً

إنالنجمابنخلدون:"اإلسالمًواضمحلفٌهالتفكٌر،ولعلهذاماأدىباألستاذتوٌنًٌقول

إنابنخلدونٌبدووحدهنقطةالضوءالوحٌدةفًذلك...ٌبدوأكثرتؤلقافًكثافةالظالم

...".األفق

إنالروحالعلمٌةالتًٌتسمبهاالرجلعائدإلىحباالطالعوالشغفبالمعرفة

وهذاماٌفسرلناتنقالتهالمتعددةقصدجمعالظواهرالتًتثٌراهتمامه،والصبر.الحقٌقٌة

والدقةفًانتقائهالغاٌةالفهموالتجربةواستخالصالقوانٌنثمالنزاهةالتًالتزمبها

علم"إنابنخلدونأنشؤعلماجدٌداهو.والشجاعةوالمخاطرةفًالتصرٌحبها

أنهتوصلإلٌهكغاٌةأوكوسٌلةلتصحٌحالتارٌخ،غٌرأنبزوغهذاالعلمالجدٌد".العمران

لقد.لمٌغٌرنظرتهإلىالتارٌخفحسببلالنظرةإلىكلماٌدعىالٌومبالعلوماإلنسانٌة

رأىبؤنعلمالعمرانككلهوالمقٌاسالحقٌقًلفهمالتارٌخوالمجتمعاتالحاضرةوالتنبإ

.بمستقبلها

إنابنخلدونمعاصرلبوكاسودوغكالنووتٌمورلنكوغٌرهمأنهذهاألسماء

وحدهاتجعلنانفكرفًتطورعلمًوأزمةسٌاسٌة،ثمعلٌناأننتذكرحربالمائةسنةالتً

إنابنخلدونلمٌكنمنعزالعنهذهاألحداثالتً.ثمالحروبالصلٌبٌة-تزعزعتالغرب

ثمانقراضالسٌادةالعربٌةعلى-أوعلىاألقلفًالبالدالمجاورةله–تدورفًالعالم

كلهذهاألحداثجعلتمنابنخلدونالشاهد,األندلسوأفولنجمعهاإالفًغرناطة

.الحقٌقًلألزمةاالجتماعٌةالتًٌعٌشهاالمجتمعالعربًإزاءهذهالمواقف
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لقدعاصركذلكمرحلةعلمٌةهًازدهارالعلومالطبٌعٌة،أماالمادةالتًاستهوته

واستهوتكثٌرامنالفالسفةهًالرٌاضٌاتألنأحكمهاٌقٌنٌةومنهجهامنطقً

النظرٌةكعنوانللبحث:واضح،فؤخذبالعقالنٌةالرٌاضٌةفًأبحاثه،وتتبعالشكلاآلتً

"الستور"والشرحكبرهانعلىصحةالنظرٌة،ولعلنانجدفًهذاالصددفكرةاألستاذ

بؤنكلالثورةالعلمٌةتلحقهافلسفةعظٌمةأوتفكٌر"لٌنٌنوالفلسفة"الذيٌرىفًكتابه

حقالقدمسابنخلدونكلالظواهرالتًصادفهافًبحثهمناقتصادٌةوثقافٌة...عظٌم

أيعمرانٌةبالمفهومالخلدونًالشمولً،ولعلهذاهو-جغرافٌة-وسٌاسٌةوصناعٌةوطقسٌة

الذيأدىبالباحثٌنلٌكتبواعنهمحاولٌنإٌجادمنٌضاهٌهفًدراسةكلظاهرةمن

الظواهر،ولكنابنخلدونلمٌفصلذلكألنهٌرىبروزظاهرةتستدعًحتمابروز

ظواهرأخرى،أوعلىاألقلتغٌرفٌها،وأمادراستنافتهدفإلبرازالتفكٌرالخلدونًكما

.هو،ونعتقدحتىولوالتقىفًبعضالنقاطمعأولئكالمفكرٌنالسابقٌنالذكرى

إنابنخلدونهوولٌدالحضارةاإلسالمٌةفدرسمجتمعاخاصا،وفًظروفخاصة،

.وأظهرمكوناتهذاالمجتمعوذلكبطرٌقةالعالمالبطرٌقةالمصلح

كيف يتحدد الخطاب التاريخي عند ابن :ومنخاللماسبقنطرحاإلشكالاآلتً

خلدون؟

ابنخلدونٌعتبرمنأهمالمفكرٌنالعربالتًتمٌزعنباقًاطالعهعلىالمجتمعالعربً

والغربًفًأوضاعهاالقتصادٌةوالسٌاسٌةواالجتماعٌةوغٌرها،وهومإسسعلم

االجتماع،وأنارأًٌالشخصًجامعةمستغانموزارةالتعلٌمالعالًوالبحثالعلمًٌضعوا

برنامجٌدرسفٌهابنخلدونعلىاألقلالسداسًاألول،ابنخلدونمهملمنطرفالتعلٌم

الجزائريعامةوجامعةمستغانمخاصة،علىالطالبأنٌهتممفكرٌنالعربوجزائرٌٌن

وأنااخترتهذاالموضوع.أصبحوافًخبركانمثلمالكبننبًومفديزكرٌاوغٌرهم

لٌسمعرفةكل.نظرٌةالتارٌخعندابنخلدونلمعرفةالتراثالعربًالعرٌقواإلسالمً

شًءعنابنخلدونبسهولةأكبرعنغٌرعادةأرىمعرفةالتارٌخعندهٌحتاجإلى

دراساتوتحلٌالتمنسابقٌه،ابنخلدونٌعتبرمفكروفٌلسوفوعالمعنباقًوموسوعً
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فًعلومهوأبحاثه،وهوأولمناستخدمفلسفةالعلومفًالتؤكدمناألخبارالمنقولةعبر

الكتبأوالجرائدأوالمجالتوغٌرها،فابنخلدونوضعقواعدوأسسكتابةالنص

التارٌخًفًشكلهالصحٌحوالٌقٌن،مماجعلمنابنخلدونٌنقدمإرخٌنسابقٌنفً

كتابتهمتارٌخالعالممثلمسعوديوطبٌريوغٌرهم،وأخطاءالذٌنارتكبوهافًجمع

األحداث،وانتهجمجموعةمنالمناهجمثلالتارٌخًوالتحلٌلًوالتفسٌري،قسمابنخلدون

أولهاطبقة:فًبداٌةعملهالنقديوالتنظٌريالمإرخٌنالعربالمسلمٌنإلىطبقاتثالث

وهمقلٌلونالٌتجاوزون"الذٌنذهبوابفضلالشهرةواألمانةالمعتبرة"الثقاةأوالفحول

عدداألناملكابنإسحاقوابنالكلبًوالطبريٌكادونوالمسعوديوغٌرهممنالمشاهٌر

ولكنهحتىهإالءالٌمكناالطمئنانتماماإلٌهم،وٌجبذماستبعاد.المتمٌزٌنعنالجماهٌر

إنالناقدالبصٌر"رواٌاتهمعنالنقدالذيٌرتكزإلىمعٌارالعمران،حٌثٌقولابنخلدون

قسطاسنفسهفًتزٌٌفهمفٌماٌنقلونأواعتبارهم،فللعمرانطبائعفًأحوالهترجعإلٌها

أماالطبقةالثانٌةفهًطبقةالمتطفلٌنالذٌنأخلطوا.األخباروتحملعلٌهاالرواٌاتواآلثار

بدسائسمنالباطلوهموافٌهاابتدعوها،وزخارفمنالرواٌاتالمضعفة"أخبارالثقاة

أماالطبقةالثالثةتمثلهابقٌةالمإرخٌنالذٌناقتفواآثارالمتطفلٌن،ونقوا".لفقوهاووضعوها

لمٌالحظواأسبابالوقائع"أخبارهمدوننقدوتمحٌص،فهممتطفلونعلىالمتطفلٌن

فالتحقٌققلٌل،وطرف.واألحوالولمٌراعوهاوالرفضواترهاتاألحادٌثوالدفعوها

والتقلٌدعرٌقفًاآلدمٌٌن.التنقٌحفًالغالبكلٌل،والغلطوالوهمنسٌبلألخباروخلٌل

وسلٌل،كماأنالتطفلعلىالفنونعرٌضوطوٌل،ومرعىالجهلبٌناألناموخٌم

والحقالٌقاومسلطانه،والناقلإنماٌملًوٌنقل،والبصٌرةتنقدالصحٌحإذا.وبٌل

".ٌمقل،والعلمٌجلوالهاصفحاتالصوابوٌصقل

إنإيمحاولةنظرٌةلتشكٌلنصحولعلمالتارٌخ،تندرجضمننظامابستٌمولوجٌا

إلىالتفسٌر-باإلضافةإلىعرضمادةتارٌخٌة-التارٌخ،وذلكمنحٌثكونهاتهدف

،كمبدعللنصلالستعانةبمنظومةالمفاهٌم"المإرخالمنظر"والتعلٌل،وفًسبٌلذلكٌضطر

أوالمعانً،التًتجعلمنهذاالنصذاطابعتجرٌدينسبٌا،وإالسٌفتقدقدراكبٌرامن

.المواصفاتالعلمٌة
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فنظامالنصالتارٌخً،ٌفترضاالرتكازعلىمستندعقلًما،فًمحاولةمقاربتهللحدث

التارٌخً،وهذامنشؤنهأنٌطرحإشكالٌةمننمطإبستٌمولوجًصرف،وهًإشكالٌة

،"األثرالمزدوجالذيٌكتنفمسؤلةالكتابةالتنظٌرٌةللتارٌخ،ونقصدبذلكاألثرالمزدوج

،حٌثٌصٌرمنالصعوبةبمكانالتوفٌقبٌنهما،لماٌحدثانهمنتوترداخل"الواقعوالحقٌقة

،وبٌنموضوع"كموضوعدراسًٌنزعإلىاكتسابالصفةالعلمٌة"العالقةبٌنالتارٌخ

ذلكأنالواقعةالتارٌخٌةتفترضقدرامن".كحدثأوواقعةزمنٌةخالصة"التارٌخ

ومعذلكفإنالمإرخ."التعمٌم،المطلوبتوفرهفًأيحقٌقةتدعًحقاالتصافبالعلمٌة

أيٌمٌزوٌفكك،وٌفصلبغرضتحقٌققدرمنالتعمٌم:علىصعٌدالكتابةالتارٌخٌةٌحلل

التارٌخ"فالتجرٌدلٌسفقطمماٌمكنتفادٌه،بلهوضروري،ألن(...)والتخصٌص

.موضوعتفكٌر،وأنكتابتهفاعلٌةذهنٌة

النقدالذيٌقوم(...)إنآلٌةالنهضةالتًترومٌمكنجزءمنهافًممارسةالنقدكمانرى

واقعنا،وٌفسركثٌرامنمظاهرجمهورهوتخلفهمنخاللتقوٌمهللماضًوأحداثهلوشائج

االرتباطالوثٌقالتًتجمعبٌنهما،إذٌبدوأنأسبابالعدٌدمنمظاهرالجمودوالتقلٌد

والتراجعتعودإلىتلكالصورالمصنعة،والقوالبالفكرٌةوالسٌاسٌةواالجتماعٌةالتً

أورثهالناالتارٌخ،ومنساهمفًصنعهوتدوٌنهحكاماومإرخٌن،منهمآخرٌنمتطوعٌن

ودراستناالتارٌخٌةالمعاصرةالٌمكنلهاأنتتخلىعن.غافلٌن،أودويأغراض

مسإولٌاتهاتجاههذهالمهمةإذاأردناألنفسناتارٌخاعلمٌالهحظمتمٌزفًالنهضةودور

.فاعلفًخلقها

وفًاألخٌرنستنتجأنابنخلدونمفكرومإرخفصلبٌنالتارٌخالحقٌقًوالتارٌخ

 .المزٌفونظرإلىالتارٌخنظرةنقدٌةفًالحٌاةالبشرٌة
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 تمهٌد

 لقد اهتم العرب بداٌة تارٌخهم وتراثهم خاصة فً اآلونة األخٌرة،واتخذت اإلشكالٌة 

إلخ،فقد كانت ...الثنابٌات تمثلت فً التقلٌد والحداثة،األصالة والمعاصرة،الرافد والموروث

مسؤلة تراثٌة تؤصٌلٌة،ٌسجلون األحداث والوقابع التارٌخٌة،فلم ٌتركوا جانبا من جوانب 

التراث اإلنسانً إال سجلوا تارٌخه حتى تحفظ مصنفاتهم من االندثار،فقد نبهوا إلى ابن 

خلدون،وضع منهج البحث التارٌخً بعدما كان التارٌخ عندهم مجرد رواٌات ؼٌر مدونة 

فً العصر الجاهلً،ٌعد ابن خلدون مهد الطرٌق إلحداث قفزة فرٌدة من نوعها،وقؾ تحققت 

فما المقصود بالتارٌخ؟وما هً الظروؾ التً .هذه القفزة فً إعادة نظر الكتابة التارٌخٌة 

 ساعدت ابن خلدون فً اكتشاؾ العمران البشري؟ 
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 الروافد المؤثرة فً الفكر الخلدونً:المبحث األول: 

 :أصالة ابن خلدون وتجدٌده فً بحوث التارٌخ

 :تبدو هذه األصالة وٌبدو هذا التجدٌد فً أمور كثٌرة ٌرجع أهمها إلى ما ٌلً

أجرى ابن خلدون فً الكتاب الثانً من تؤلٌفه تحقٌقات علمٌة هامة على تراث أسالفه   -

من المإرخٌن الذٌن كتبوا على تارٌخ العرب واإلسالم كابن هاشم وابن إسحاق 

والواقدي والبالذري وابن عبد الحكم والطبري والمس
1

عودي وابن األثٌر،فاستبعد 

بعضها على أنه محض اختالؾ ؼٌره ممكن الحدوث بحسب طبابع األشٌاء وقوانٌن 

وقد بنى هذه التحقٌقات على ما .العمران،وشك فً صحة الكثٌر منها على أن موقع رتبه

قرره فً مقدمته بصدد االجتماع اإلنسانً ومناهج البحث العلمً وقواعد التحري 

 1.التارٌخً

صحٌح أنه قد سبق ابن خلدون فً هذا الفن كثٌر من المإرخٌن العربوأدبابهم،كالٌاقوت  -

،ولسان الدٌن بٌن الخطٌب المعاصر ابن خلدون "معجم األدباء" حموي فً كتابه

، والحافظ ابن حنجر، معاصر ابن كتلك "إحاطة فً أخبار ؼرناطة"وصدٌقه فً كتابه

ولكن هإالء وؼٌرهم من تصدوا قبل ابن ".رفع األسر عن قضاة مصر"فً كتابه 

 .خلدون للترجمة عن أنفسهم قد افتتحوا تراجم موجزة

أما ابن خلدون فهو أول باحث عربً ٌكتب عن نفسه ترجمة رابعة مستقلة ٌتحدث  -

 2.فٌها عن تفاصٌل ما جرى له،وما أحاط به من حوادث

 

 

                                                           

د )،(د ط)علً عبد الواحد وافً،عبد الرحمان ابن خلدون حٌاته وآثاره ومظاهر عبقرٌته،مكتبة مصر للنشر والتوزٌع،1

 .234-233،ص ص(س

 .236-235 مرجع نفسه ص ص 2
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تؤثر بمجموعة من المإرخٌن والشٌوخ الذٌن قاموا بتعلٌمه فً مختلؾ حٌاته،وألؾ العدٌد 

من المإلفات وأخذها عن مشاهٌر أتمتها فً المؽرب فً ذلك العهد،فدرسه على المحمدٌن 

البن عبد البر،درس على محمد "الشافعً األحادٌث الموطؤ"سعد بن براك األنصاري كتاب

بن جابر بن السلطان القبرسً صحٌح مسلم ماعدا قسما ٌسٌرا من كتاب الصٌد،وموطؤ مالك 

وسمع .من أوله إلى آخره،وطابفة من صحٌح البخاري وسنه ابن داوود والترمٌذ ي والنسابً

على محمد بن عبد السالم موطؤ مالك وأخذ على محمد بن عبد المهٌمن الخضر مٌسمعا 

.وإجازة وؼٌرها من المإلفات التً تؤثر بها
1 

حرص ابن خلدون إذن على تنبٌهنا إلى أن كتابه لٌس تارٌخٌا كونٌا،وإذا كان قد قال مرة - 

فإننا نعتبر هذا القول مجرد طرٌقة فً الكالم ال تنطبق ألفاظها على "شمل لخلٌفة"بؤن كتابه

مقاصده،ذلك أن إلقاء نظرة سرٌعة على فهرسة كتاب العبر ٌإكد بؤنه ارتكز على موضوع 

أولهما أن كل :أساسً هو تارٌخ المؽرب والبربر،وتوارٌخ أخرى وعالج فٌه شرطٌن اثنٌن

،وثانٌهما أن تلك التوارٌخ لها (...)تارٌخ خاص البد أن ٌتموضع بالنسبة للتارٌخ الكونً

عالقة بتارٌخ العرب والبربر وهً عالقة المعاصرة،لذلك فهو ٌشٌر باختصار إلى التوارٌخ 

 2.لٌتمكن من موضعه فً مختلؾ حقبات التارٌخ الشعبً المؽربً

 

 

 

 

 

                                                           

 .262-261 علً عبد الواحد وافً،عبد الرحمان ابن خلدون حٌاته آثاره ومظاهر عبقرٌته،مرجع سابق،ص ص 1

 .135،ص1985، 3 علً أوملٌل،الخطاب التارٌخً دراسة منهجٌة ابن خلدون،دار التنوٌر للطباعة والنشر،بٌروت،ط2
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تلقى ابن خلدون على مشاٌخ قراءة القرآن وتالوته،بقراءات العشٌرة وٌستظهرون 

سوره،قبل أن ٌتقن إلى دراسة النحو واللؽة،ودراسة شًء من التفسٌر والحدٌث والفقه،ؼٌر 

أن والد ابن خلدون ٌظل معلمه األول،وقد نشؤ الفتى حرٌصا على الدرس الشفوي للعلم،كان 

مولعا بتحصٌل ثقافات أخرى طوال حٌاته،وقد قص علٌنا ابن خلدون فً سٌرته 

بتفاصٌل حكاٌة هذه الفترة األولى من حٌاته،وعدد لنا أسماء معلمٌه "الكتاب التعرٌؾ"الذاتٌة

وشٌوخه فً كل علم وفن وزودنا بترجمة لكل أستاذ من أساتذته،تكشؾ عن مزاٌا كل واحد 

.منهم،كما عدد لنا أسماء الكتب التً تطلع علٌها
1 

لسنا بحاجة إلى تعدٌد أسماء الشٌوخ والمإلفات المدروسة علٌهم،وٌكفٌنا من أن نعلم أن - 

أساتذة ابن خلدون كانوا أشهر أساتذة تونس فً عصره،قد كانت بالد تونس فً ذلك العصر 

مركزة على العلوم واآلداب فً المؽرب العربً،كما تؤثر الفتى بمجموعة من العلماء 

األندلس النازحٌن من المؽرب الشرقً،وبذلك أنتج الفتى مجموعة من العلوم فً دراسة 

 2.الحدٌث والفقه الملكً والعلوم اللؽة والشعر،وقد شهد له أساتذته بذلك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .35-34،ص ص 2002،(د ط) صالح أشٌر،ابن خلدون،دار الشرق العربً للنشر والتوزٌع،لبنان1

 .36-35 مرجع نفسه،ص ص2
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وفً أواخر القرن السادس هجري كانت دولة الموحدٌن قد انهارت وقامت على أكتافها فً 

 :المؽرب العربً ثالث دول صؽٌرة،تحكمها ثالث أسر حاكمة

 .وتشمل تونس وما ٌجارها(كانت تسمى اإلفرٌقٌة)بنو حفص فً المؽرب األدنى .1

 .بنو عبد الوادي فً المؽرب األوسط وكانت تلمسان عاصمتها .2

 بنو مرٌن المؽرب األقصى، وكانت عاصمتها مدٌنة فاس، وكانت دولة بنو مرٌن  .3

أقوى من الدول الثالث،كما كانت دولة بنو عبد الوادي أضعفها،وكانت تتنافس بٌن هذه 

الدول فً القرن الثامن هجري من عصر ابن خلدون،وكان كل من هذه الدول ٌتنازعون 

فٌما بٌنهم من أجل توسٌع رقعتهم على حساب اآلخر،كما كان أفراد كل أسرة من أسر 

الثالث الحاكمة ٌتصارعون على الحكم والملك،وٌخوضون الحروب األهلٌة من أجل 

 1.ذلك

وقد سجل التارٌخ حروبا بٌن اإلخوة وأبناء العم،وحروب بٌن األبناء واآلباء للفوز 

بالحكم مثل هذا المحٌط عاصر ابن خلدون هذه الظروؾ واالضطرابات فً المؽرب 

 2.اإلسالمً وكان كل من الوزراء ٌنقلبون على حكامهم وبعض األحٌاء ٌقتلون ألجل ذلك
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 الظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة فً العصور الوسطى للمغرب اإلسالمً: المبحث الثانً

 :من الناحٌة التارٌخٌة- أ

ٌشٌر إلى أن شمس  (الرابع عشر المٌالدي)كان كل شًء خالل القرن الثامن الهجري-

سواء إال الحٌاة , فلم ٌكن ناطر أٌنما توجه ٌبصره, أخذته فً األفول,الحضارة اإلسالمٌة

ٌستطٌع أن ٌنشق أي تسوٌق من النور أي ٌضٌق من , السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة

حقٌقة التقهر , تفرض نفسها فرضا. بل أنه كان ٌصدم بكل مجاالت بحقٌقة مرة, األمل

 .والتراجع واالنحطاط

وبالرؼم من تستر , ولكن مع ذلك, نعم لقد بدأت بوادر هذا التراجع قبل هذا القرن بكثٌر

وعلى الرؼم من حمالت الصلٌبٌٌن , ضعؾ االنحالل إلى الخالفة العباسٌة قبل بضع قرون

 .هناك برٌق األمل, ولقد كسى ٌلوج من حٌن آلخر

 (الموحدٌن فً المؽرب, صالح الدٌن األٌوبً فً المشرق)أبشر االنقاذ
1

 

لقد توالت فٌه على العالم . أما فً هذا القرن فإن التقهر أصبح حقٌقة ٌالمسها الخاص والعام

ضعؾ , تتقلص حكم المسلمٌن فً األندلس ؼربا, اإلسالمً كوارث عدٌدة هجومات الشرق

األسر الحاكمة والتنافس فٌها ودخولها بعضها بعض فً مإتمرات وحروب ال ؼاٌة وال 

انتشار التفكٌر الخرافً وسٌطرة , طاعون جارؾ الذي خلؾ خسابر ودمار, نهاٌة لها

 (...)الجمود الفكري

كل ذلك خلق أوضاع مرتبكة تسودها الفوضى من كل ناحٌة وٌعمها االضطراب من كل 

الشًء , وذلك االضطراب كان أشد وأقوى, جانب ولقد خط البالد المؽربٌة من هذه الفوضى

, وهو آخر مبة ثمانٌة, وأما لهذا العهد:" الذي عبر عنه ابن خلدون أبلػ تفسٌر إذ كتب بقوله

وتبدلت اعتضاض أجٌال عن أجٌال البربر , فقد انقلبت أحوال المؽرب الذي نحن شاهدوه
                                                           

مركز الدراسات الوحدة , (معالم نظرٌة الخلدونٌة فً تارٌخ اإلسالم )ابن خلدون والعصبٌة والدولة, محمد عابد الجابري-1

  19ص , 1ط, بٌروت, العربٌة للنشر والتوزٌع
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على التقدم بمن طرأ فٌه البلدان فً القرون السابقة من أجٌال الؽرب بما كسروهم وؼلبوهم 

هذا إلى ما نزل , شاركوهم فٌما بقً من البلدان فً ملكهم, وانتزعوا منهم عامة األوطان

بالعمران شرقا وؼربا فً منتصؾ هذه مبة ثمانٌة من طاعون جارؾ الذي تحبق أمم وذهب 

وجاء للدول على عٌن مرارها وبلوغ ؼاٌة , وطوى كثٌرا من المحاسن عمران, بؤهل الجٌل

فقلص من ضاللها وفل من حدها وقد وهن من سلطاتها وتداعت إلى التالشً , من مداها

واالضمحالل أحوالها وتقلص عمران األرض باالنتقاص فً البشر فخربت مصانع 

 .وضعفت الدول والقبابل, دراسة سبلة ومعالم ومنازل والدٌار, والعمران

وكؤننً بالمشرق قد نزل به مثلما نزل بالمؽرب لكن على نسبته فمقدار , وتبدلت المساكن

" كؤنها لنسال الكون فً العالم بخمول وانقباض فبادر باإلجابة, عمرانه
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ص , مرجع سابق, (معالم نظرٌة الخلدونٌة فً تارٌخ اإلسالم )فكر ابن خلدون والعصبٌة والدولة, محمد عابد الجابري - 1

20  
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 : اإلعالم مفهوم التارٌخ

ووجهته تورٌخا , أرخت التارٌخ تؤرٌخا: ٌقال, أو تعرٌؾ الوقت المطلق, هو بالوقت: لغة

أو أمرها , دولة, من ظهور ملة, بٌنت وقت كتابته بإسناده إلى أول حدوث أمر شابع, أي 

مما ٌندر وقوعه وهو تعٌٌن الوقت لٌنتسب إلٌه الزمان مطلقا سواء كان ذلك الزمان قد 

 .مضى أو حاضر أو سٌؤتً

 هو معرفة أحوال الطرابق وبلدانهم ورسومهم وعادتهم وطبابع :والتارٌخ فً مصطلح

أشخاصهم وأنسابهم ووفٌاتهم إلى ؼٌر ذلك
1

 

, هو إخبار عن كابنات سابقة فً العالم والحداثات: ومن معانً علم التارٌخ ما قاله القرمانً

وكٌؾ حال , فهو سبٌل إلى معرفة األخبار من ما مضى من األمم, سواء عهد حالها أو تفاقم

وكشؾ عن عورات الكاذبٌن وتمٌٌز , بمعاند سخط وؼضب قال أمره إلى التفلسؾ والعطب

حال الصادقٌن
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ص , 2005, بٌروت, 1ط, دار القلم للنشر والتوزٌع, الموقؾ من التارٌخ اإلسالمً وتؤصٌل هوٌته, حامد محمد خلٌفة-1

13 

 
 13نفس المرجع ص- 2
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 :المغرب العربً اإلسالمً

وقد أسهم منذ , ٌمثل المؽرب العربً اإلسالمً الجناح الؽربً ألقالٌم الدولة اإلسالمٌة

وٌمتد من بوفه شرقا حتى المحٌط , اعتناق أبنابه اإلسالم فً بناء صرح الحضارة اإلسالمٌة

 .األطلسً ؼربا ٌطل على البحر المتوسط شماال

ولقد اختلؾ الجؽرافٌون , والمراد بلفظ المؽرب هو كل ما ٌقابل المشرق من البالد

وجعله البعض ٌشمل بالد شمال إفرٌقٌا باإلضافة , والمإرخون المسلمون فً تحدٌد مدلولٌته

وجمٌع ممتلكات اإلسالمٌة فً الحوض العربً للبحر  (األندلس)إلى إسبانٌا اإلسالمٌة

سردٌنٌا وكورسٌكا وجزر بالٌار أو جزر , جنوب إٌطالٌا, مدخل صقلٌة, األبٌض المتوسط

وبابة, ومنورقة, شرقٌة هً مٌورقة
1

 

بمعناها العام على المنطقة الواقعة ؼرب مصر  (العرب)واستخدم بعض المإرخٌن لفظ 

ممتدة من البرقة حتى المحٌط األطلسً وذكر ابن حنقل أن المؽرب آخرون من مصر 

, بٌنما أطلق لفظة المؽرب على األقالٌم, والبرقة إلى إفرٌقٌا وناحٌة تنس إلى تبسة وطنجة

وفً أٌام العباسٌٌن زاد مدلول المؽرب اتساعا إلى بالد الشام أٌضا ضمن المؽرب
2
 

وٌشتمل مصر , إذ ٌروي مسعودي أن العباسٌٌن قسموا ممتلكاتهم إلى قسمٌن هما المؽرب

 3.والمشرق وٌشمل بالد فارس وماٌلٌها شرقا, والشام وإفرٌقٌا وٌلٌها ؼربا

 

 

 

                                                           

  09ص , 2008, 1ط, القاهرة, دار الكتاب الحدٌث للنشر والتوزٌع, المؽرب العربً اإلسالمً, محمد حسن العٌدروس-1
  11ص , مرجع نفسه- 2

 13, مرجع نفسه- 3
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, األمٌن والمؤمون والمإمن: وعلى هذا األساس قسم هارون الرشٌد ممتلكاته على أبنابه

 .المؽرب األقصى, المؽرب األوسط, المؽرب األدنى

لقد طرح الؽازي توبة فً مقاله الذي نشر بالمجلة رإى فً عددها الخامس والعشرٌن عدة 

تساإالت حول انحطاط العلوم العربٌة انطالقا من النتابج المتوصل إلٌها فً دراسة ومقارنة 

واآلن ٌبرز تساإل : حٌث كتب قابال, ذلك مع الكتابات مالك بن نبً ومحمد عابد الجابري

وكانت األحكام التً توصل إلٌها مالك بن نبً ومحمد عابد الجابري : المشروع التالً

وؼٌرهما ناتجة عن اختالؾ فً مناهج البحث أما جاءت نتٌجة قصور فً التحري 

الموضوعً واإلقصاء العلمً عند السابقٌن وهل تتلقى الدعوة الدكتور صلٌبا  فكرة ونقاش 

.صاؼٌة عند الباحثٌن العرب
1

 

 إن فكرة انحطاط الحضارة اإلسالمٌة لٌست بجدٌد فقد تطرق إلٌها ابن خلدون فً كتابه

والحظ العالم اإلسالمً بعد تراجع العصبٌة العربٌة ووصوال إلى القبلٌة  (العمران)

وقد عبر ابن خلدون عن . العسكرٌة ممثلة فً األتراك والبربر إلى قٌادة األمم اإلسالمٌة

وقد خلص إلى تراجع الحضارة اإلسالمٌة فً زمنه سبب سٌطرة البداوة فً ذلك , ذلك

 ؼٌر أن الفكر الخلدونً فً ظل أكبر األحٌان فً ظن –العصر والهجران التركٌة والهاللٌة 

.النسٌان وهو ما ٌجعله ٌعتبر من سوسٌولوجٌا الفشل
2

 

 

 

 

 

                                                           

  43ص , 2008, دون ط, مستؽانم, دار الثقافة للنشر والتوزٌع, دراسات تارٌخٌة والفكرٌة, عمارة عالوة- 1
 44ص , مرجع نفسه- 2
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لقد طرحت عدة تساإالت حول عصر انحطاط والتراجع واإلنتاج العلمً للمسلم منذ أزٌد 

لقد راجعت فكرة عصر الجهود , من قرنٌن فً الفكرة دعا النهضة اإلسالمٌة الحدٌثة

واتهام العنصر التركً , واالنحطاط وارتبطت بوجود التركً العثمانً بالمشرق والمؽرب

واتهام العنصر التركً بنشر نمط البداوة وأسلوب االستبداد , العثمانً بالمشرق والمؽرب

 " كواكب االستبداد" كما نجده عند صاحب

وهناك من ٌقسم الحضارة اإلسالمٌة إلى فترات مختلفة , أو عند دعاة القومٌة العربٌة

مرتبطة صراعات بٌن البرجوازٌة العربٌة وبرولٌتاري المحلٌة لٌصل إلى قرن الرابع 

هجري عاشر مٌالدي كفترة حاسمة اتسمت بوصول القادات العسكرٌة القبلٌة إلى الحكم 

وهً الفكرة , بالتالً تكوٌن برجوازٌة الثانٌة قبل وصول إلى مرحلة انهٌار الفكر اإلسالمً

التً روج لها محمود اسماعٌل
1

 

لكنه , إن مابعد الموحدٌن هو مشلوال سٌاسٌا إذا ما أخذنا بعٌن االعتبار رأي مالك بن نبً

إن المرحلة التً بدت الحركة الموحدٌة هً , هو إنسان منتج ألفكار ومقلد فً نفس الوقت

فقد شكلت نحة علمٌة . المرحلة األكثر ازدهارا للعلوم والمعارؾ فً تارٌخ بالد المؽرب

, وبجاٌة, تونس, تحت لواء المشاٌخة المعروفة بمختلؾ الحواظر بالد المؽرب خصوصا

وقد انتقدت هذه الحواضر من الموروث األندلسً بعد استقرار برٌتات , وفاس, وتلمسان

وبالفعل فكر تجدٌدي الذي أحدثه الفكر األصولً الجدٌد الذي جاء , األندلسٌة المتمٌزة بها

.من المشرق
2

 

 

 

 

                                                           

  19ص , دراسات تارٌخٌة وفكرٌة مرجع سابق, عمارة عالوة- 1
 51 50ص ص , مرجع نفسه- 2
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 :من الناحٌة السٌاسٌة

قرنا التفكك فً جملة من الوحدات السٌاسٌة الكبرى , لقد كان هذا القرن من الناحٌة السٌاسٌة

, فالدولة العباسٌة أصبحت أثر بعد العٌن, التً حملت مشعل الحضارة اإلسالمٌة بالمؽرب

الهجومات البدو تزداد حدة وضؽط , واإلمبراطورٌة الموحدٌة بدورها تالشت اضمحلت

والحروب بٌن الدوٌالت واإلمارات ال تهدأ إال ضؽطا مسٌحً فً األندلس , على أطراؾ

كذلك فً الشواطا اإلفرٌقٌة تزداد تركٌزا ومطالبة بالملك لم تعد تستند إلى أي أساس 

على الشوكة وإتباع ولؽٌر ابن خلدون على العصبٌة , نظري أو دٌنً وإنما على القوة فقط

.وحدها
1

 

أما فً ؼرب العامل اإلسالمً فإن الحالة فً هذا القرن كانت أسوأ بكثٌر فقد تقلص ظل 

اإلسالم فً األندلس وانحصرت رقعته على ؼرناطة وما ٌلٌها شرقا وجنوبا حٌث كانت 

الدولة بنً أحمر أواخر ملوك األندلس تحاول المحافظة على كٌانها المتداعً أمام هجومات 

, طورا إلى الدولة المؽرب العربً تستنجد بها, اإلسبان ملتجبة تارة إلى قواها الذاتٌة

وهً المنطقة التً , أما فً البلدان المؽربٌة, متحالفة مع بعضها البعض مع األعداء الؽسبان

ومن ثم المنطقة التً تهمنا أكثر من , عاش فٌها ابن خلدون الطالب العلمً ورجل السٌاسة

فلم تمضً , فلقد كانت األوضاع فٌها شاذة بلؽت منتهاها من الفوضى واالضطراب, ؼٌرها

إلى سنوات قلٌلة على هزٌمة اإلمبراطورٌة الموحدٌة فً رقعتها العقاب المشهورة فً 

,  هجري حتى استبدالها بالسلطة فً تونس والجزابر وبنو عبد الوادي609األندلس 

والقبابل بنو مرٌم لنقضً على الحكم الموحدي نهابٌا , مركز دوٌالتها, وتحركت بالمؽرب

( 609مابٌن أول زحؾ للمرٌٌن سنة ) سنة 50بعد الحروب المرٌرة دامت أكثر من 

 2. هجري668وإنشابهم على مراكش عاصمة الموحدٌن سنة 

                                                           

1
مركز الدراسات الوحدة العربٌة للنشر , (معالم نظرٌة الخلدونٌة فً التارٌخ اإلسالمً )فكر ابن خلدون العصبٌة والدولة, محمد عابد الجابري- 

  20ص , 2014, بٌروت, 1ط, والتوزٌع

  21 20ص ص , مرجع نفسه- 2
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السٌطرة على إمبراطور رٌتهم , أمل الدولة الموحدٌة, ولكً ٌضمن بنو عبد المإمن

خصوصا منها البالد اإلفرٌقٌة التً كانت مٌدان للفوضى واالضطراب , المتزامنة األطراؾ

هذه القبابل الوافدة من : " كما ٌقول ابن خلدون- بسبب جموع قبابل بنً هالل وبنً سلٌم

وهم , كان ٌستعملونها بنو ؼابٌة بإفرٌقٌا, صعٌد مصر بعد أن هاجرت من مواطنها بالحجاز

أقول لكً ٌضمن بنو عبد المإمن سٌطرتهم " تشوٌش على الموحدٌن, من الٌقبة المرابطٌن

على هذه المنطقة عاهدوا فً عهد الخلٌفة الناصر إلى وضع والٌة تونس تحت إمرأة أبً بن 

ولعبد المإمن , ولٌد ٌمنى للمهدي تومروت زعٌمهم, أبً حفص عمر شٌخ الموحدٌة

.المإسس
1

 

تولى الحفصٌون اإلمارة , وهكذا فٌها تعاقب بنو عبد المإمن على خالفة الموحدٌن بمراكش

إلى أن عظم شؤنهم واتسعت نفوذهم وأصبحوا ٌطالبون فً انتزاع . (تونس )على إفرٌقٌا

ولكً ٌحققوا , الخالفة من بنو عبد المإمن الذٌن سرعان ما أدى إلى ضعؾ فً صفوفهم

لجؤو إلى التشوٌش على الدولة الموحدٌة بتحرٌك القبابل المقٌمة , الحفصٌون رؼبتهم فً ذلك

.والطاؼٌة فً خصوم الصحراوٌة جنوب المؽرب والجزابر
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  14مرجع نفسه ص - 1
 15مرجع نفسه ص - 2
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بدأ حٌاته السٌاسٌة بالعمل لدى , لقد قدر البن خلدون أن ٌعٌش هذه األحداث والمؽامرات

ثم على بالط بنً أحمر باألندلس ,لٌنتقل بعد ذلك إلى قصور المرنٌٌن بفاس, صاحب تونس

ثم لٌعتزل السٌاسة بعد ذلك لٌلجؤ إلى , التً عاد منها لٌتولى منصب الحجابة لدى أمٌر بجاٌة

إلى أن انتهى به , القبابل العربٌة مساندا صاحب تلمسان طورا وصاحب فاس طورا أخر

المطاؾ إلى قلعة بن سالمة حٌث شرع فً تؤلٌؾ كتابه العبر قبل أن ٌنتقل إلى تونس أوال 

.وإلى مصر ثانٌا حٌث توفً هناك
1 
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 :ابن خلدون ومفهوم العمران البشري:المبحث الثالث

ربما ٌوجه إلٌنا التساإل عن السبب فً االهتمام بدراسة فكر ابن خلدون،واالجتهاد فً 

تحدٌد علمه االجتماعً من مقدمته التً اشتهر بها،وٌمكن اإلجابة عن ذلك أن ابن خلدون 

هو المإسس األول لعلم االجتماع فً العالم أجمع،شرقهوؼربه،وقد سبق فً ذلك 

الذي ٌعٌده الؽربٌون أول مإسس لعلم االجتماع فً الؽرب،وذلك بحوالً "أوؼٌستكونت"

خمسة قرون ونصؾ،إنه أول من تكلم عن علم االجتماع بوصفه علما مستقال،أي له 

.موضوع ومسابل،ومنهج،وأسلوب علمً ٌتمٌز به
1 

الطبٌعة الخاصة لعلم العمران تجعله إلتقانه وهو تقنٌة العلوم األخرى بخاصٌة أنه ال ٌخضع 

إن العلماء من البشر أبعد عن السٌاسة "للقٌاس،هذا ما ٌعتبرها بقول ابن خلدون

،والسبب فً ذلك أنهم معتدون النظر الفكري والؽوص على معانً وإنتزاعها من "ومذاهبها

المحسوسات وتجرٌدها فً الذهن،أمور كلٌة عامة،ٌحكم علٌها باألمر على العموم على 

 2.أشباهها وأمثالها،بما اعتادوه من القٌاس الفقهً

اعلم أن حقٌقة التؤرٌخ أنه بر عن االجتماع اإلنسانً الذي "وٌإكد ابن خلدون بقوله

،وٌقصد بهذا أن العمران "هو عمران العالم،وٌعرؾ لطبٌعة ذلك العمران من األحوال

 .البشري ٌتكون من خالل مراحل الذي تطور فٌها من ما قبل التارٌخ إلى ما بعد التارٌخ

 

 

                                                           

  1، ص1972، 1حسن الساعاتً،علم االجتماع الخلدونً قواعد المنهج،دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع، بٌروت، ط-1

جمال شعبان وآخرون، فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهٌمنة، مركز دراسات الوحدة العربٌة للنشر والتوزٌع، -2

  74، ص 2007، 1بٌروت، ط

  47مرجع نفسه، ص -3 
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فن التارٌخ فن ؼزٌر المذهب،شرٌؾ الؽاٌة،إذ هو ٌوقفنا :"وٌعرؾ ابن خلدون علم العمران

على أحوال الماضٌٌن من األمم فً أخالقهم واألنبٌاء فً سٌرهم،والملوك فً دولهم 

 3وسٌاستهم حتى تتم فابدة اإلقتداء بهم،لمن ٌروه فً أحوال الدٌن والدنٌا

لم ٌكشؾ ابن خلدون فً كتابه للتارٌخ بسرد الوقابع ونقلها كما فعل المإرخون الذٌن 

سبقوه،بل عمد إلى التساإل عن أسباب وقوعها وعن االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة 

 .التً تحكم فٌها

وعلم العمران البشري ال ٌخضع للقواعد والقوانٌن،وانطالقا من ذلك ٌمكن دراسة الظواهر 

الطبٌعٌة واالجتماعٌة بكل موضوعٌة وواقعٌة الستنباط العبر والدروس،فواقعٌة علم 

العمران تكشؾ عن التطور الحقٌقً لمجتمع دار اإلسالم فً المراحل المتعددة 

 :واالنتقالٌة،وهنا ٌمكن وضع أسس علم العمران فً ثالث حركات للوعً

 .حركة الوعً بالذات-1

 .حركة الدولة-2

.الوعً الكونً-3
1

 

كمرحلة منتكسة فً نشؤة (الرابع عشر مٌالدي)إن نفكر فً القرن الثامن هجري تحدٌدا

القروسطٌة لبلدان المؽرب الحدٌث،معناه أن نفكر فٌه أٌضا كوعاء آلثار مستدٌمة ذلك،أو 

تحتوي معالمه عمقا تارٌخٌا من حٌث إنها تظهر وتعمل فً زمن "أركٌولوجً"كدلٌل 

وهذه اآلثار والمعالم ٌمكن أن تإكد وتوصؾ بواسطة سٌمٌابٌة .متوترا أو ذي دٌهوٌة مدٌدة

تارٌخٌة لن نعرفها مإقتا بؤنها موقؾ بحثً مهم وحساس بعمل العالمات 

 ،وهذه السٌمٌابٌة ألنها تارٌخٌة،فهً مضطرة(الممارسات،الوقابع والمإسسات)المكتوبة

                                                           

15جمال شعبان وآخرون، فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهٌمنة، مرجع سابق، ص-
1
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حسب رجاء فردٌنان دي سوسٌر،إلى اإلقامة قلبا فً حضن الحٌاة المجتمعة،والبحث هناك 

،إن حماٌة الحرم العالمة من المجتمعٌٌن ٌعنً حرمانها (...)على مبادبها وؼاٌتها وتطبٌقاتها

من مجال تمظهرها واعتمادها الطبٌعً،كما ٌعنً ذلك أن السٌمٌابٌة إن هً إال مٌدان 

. معرفً صوري ال ٌعتبر شٌبا من المعالم،وبالتالً ال ٌقول شٌبا عنه
1

 

وحول القدرات تكٌفة لإلنسان المؽربً الوسٌط،وحول المعنى الذي اضطر إلى 

إعطابه،بحكم الضرورة لوجوده،ٌمكن أن نقرأ سبٌل المثال واحدة من اللوحات التً رسمها 

وأما من أهلها المدٌنة فً ذاتهم واحدا على الخصوص فمن الكد والتعب :"ابن خلدون قابال

فً حاجات العوابد والتلون بؤلوان الشرؾ تحصٌلها وما ٌعود على النفس من الضرر بعد 

تحصٌلها بحصول لون آخر من ألوانها فلذلك ٌكثر منهم الفسق والشر والفلسفة والتخٌل على 

تحصٌل المعاش من وجه ومن ؼٌر وجه،وتعرؾ النفس إلى الفكر فً ذلك والؽوص علٌه 

.واجتماع حٌلة له
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

131، ص 1998، 1سالم حمٌش، الخلدونٌة فً ضوء فلسفة التارٌخ، دار الطلٌعة للنشر والتوزٌع، بٌروت، ط-1
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 هل ابن خلدون مؤسس علم االجتماع؟

لقد شكل هذا التساإل قضٌة دار حولها الجدل بٌن مفكري الؽرب والشرق،فمفكري الؽرب 

ٌرون أن أوؼٌست كونت وعلى رأسهم فٌكو اإلٌطالً أنه هو مإسس علم االجتماع وأنه هو 

أحق بهذا اللقب،لكن علماء الشرق المسلمٌن،وحتى بعض علماء الؽرب ٌرون أن ابن 

أنجز :"خلدون أحق بهذا اللقب ألنه هو مإسس علم العمران البشري،إذ ٌقول جاستونبوتول

ابن خلدون مإلفا تارٌخٌا ؼٌر كامل،وكتب كتب عدٌدة وقعت فً الزلل بسبب مبالؽته فً 

تجزبته للتارٌخ شمال إفرٌقٌا واألسر البربر،ولكن مإلفه الربٌسً الذي جعله رابد علم 

فقد استعرض فٌها ".المقدمة "االجتماع هو مقدمته ٌعتبر كتاب تارٌخً والذي أعطاه عنوان 

جاء ابن خلدون فكان أول من : جمٌع الظواهر االجتماعٌة المعروفة لدٌه،ٌقول دي بور

حاول أن ٌربط بٌن تطور االجتماع اإلنسانً وبٌن العلة العربٌة مع حسن إدراك لمسابل 

حسن والهواء والوجوه،الكسب ونحوها :البحث وتقدٌره مإٌدة بؤدلة متقنة،فهو ٌنظر إلى

وٌعرها مع بٌان تؤثٌرها فً التكوٌن الجسمً والعقلً لإلنسان والمجتمع،وهو ٌرى أن 

.للمدٌنة والعمران البشري قوانٌن ثابتة ٌسٌر علٌها كال منها فً تطوره
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 63 ، ص2008، 1خالد حامد، مدخل إلى علم اجتماع، دار الجسور للنشر والتوزٌع، الجزابر، ط- 
1
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 :العمران البشري

عمر الرجل عمرا،وعمارة وعمرا وعمر ٌعمر وٌعمر،أي عاش وبقً زمنا طوٌال :"لغة

وٌقال عمر هللا بك منزلك ٌعمره عمارة وأعمره جعله آهال،وأعمرها لمكان،واستعمره فٌه 

سورة هود اآلٌة ){هو أنشؤكم من األرض واستعمركم فٌهاج}:جعله ٌعمره،قال تعالى

".،أي أذن لكم فً عمارتها واستخراج قومكم منها وحولكم عمارها(61
1

 

العمران عند ابن خلدون هو االجتماع البشري الذي ٌقوم على العالقة بٌن ": اصطالحا

اإلنسان واألرض من جهة وعلى صلة البشر بعضهم ببعض من جهة أخرى وما ٌترتب 

على ذلك من محاولتهم التؽلب على مصاعب البٌبة أوال ثم تطلعهم لتوفٌر الراحة والترؾ 

. واستنباط الصناعات واستخراج القوانٌن وترتٌب العالمات
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-510الدولة الموحدٌة نموذجا من سنة- سواكري منٌر،أسس قٌام الدولة فً المؽرب اإلسالمً،وفق نظرٌة ابن خلدون1

م،مذكرة مقدمة لنٌل شهادة ماجستٌر فً تارٌخ المؽرب قسم التارٌخ وعلم اآلثار،جامعة أبً 1163-ه558مإلى 1116

 541،ص2014-2013بكربلقاٌد،تلمسان،السنة الجامعٌة

 1862،ص1985، 4 عصت شرقاوي،فً فلسفة الحضارة اإلسالمٌة،دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع،بٌروت،ط



 الفصل األول                                                                                لمحة تاريخية

 

20 

 

هذا هو النهج الذي سار علٌه ابن خلدون فً معالجة التارٌخ،وكالمه على تطور المجتمع 

البشري،وطبٌعة العمران انتهى به علم جدٌد أال وهو علم العمران
1

،بحٌث ٌعتبره أهم قاعدة 

ٌضبط بها التارٌخ على أساس أنه موضوعه،لذلك فإن تمحٌص التارٌخ إنما ٌكون بمعرفة 

طبابع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها فً تمحٌص األخبار وتمٌٌز صدقها من 

كذبها
2

،لذلك نجده ٌفتخر على أنه من قام باكتشاؾ هذا العلم وواضعه،كما كما أكد على أن 

هذا العلم قد ألهمه هللا إٌاه إلهاما من ؼٌر تعلٌم أرسطو وال إفادة موبذان
3

،وهنا ٌعنً أنه لم 

ٌستفد فً إنشابه من علوم الٌونان وال كتب الفرس
4

. 

علم مستقل بنفسه،فإنه ذو موضوع وهو :"حٌث ٌصؾ ابن خلدون علم العمران على أنه

العمران البشري واالجتماع اإلنسانً،وذو مسابل،وهً بٌان ما ٌلحقه من العوارض 

واألحوال لذاته واحدة بعد أخرى،وهذا شؤن كل علم من العلوم وضعٌا كان أو عقلٌا،وٌقصد 

بذلك أن علم العمران علم مستقل قابم بنفسه ٌهتم بدراسة المجتمع اإلنسانً من حٌث ما 

ٌطرأ علٌه من تطور وتؽٌٌر فً أحواله،وهذا ما ٌإكده ابن خلدون على أن المجتمع ال ٌدوم 

على وتٌرة واحدة،وأنه حقٌقة حٌة شؤنها شؤن الكابن الحً الذي ٌتطور وٌضمحل وفقا 

. لقوانٌن محددة
5

 

 

 

 

 

                                                           

 3901 أحمد نابل جٌوري،الفلسفةاإلسالمٌة،مرجع سابق،ص

،ص 1983، 3 محمد عبد الرحمان مرحبا،من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسالمٌة،منشورات عوٌدات،بٌروت،ط

 7762-775ص

 1373،ص1990، 1 هاشم ٌحً المالح،المفصل فً فلسفة التارٌخ،دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع،بٌروت،ط

 134،ص1996، 1 عبد الرحمان البدوي،ملحق موسوعة الفلسفة،المإسسة العربٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،بٌروت،ط

 635 عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،دراسة واعتناء أحمد زؼبً،مصدر سابق،ص
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مجموع القواعد التً "من منطلق أنه -علم العمران-ما دام أن ابن خلدون أسس علمه الجدٌد

تفهم بها الظواهر التارٌخٌة
1

،وهو ما ٌطرأ على المجتمع اإلنسانً من تطور وتؽٌٌر لذلك 

أعلم أن حقٌقة التارٌخ أنه خبر عن االجتماع اإلنسانً الذي هو عمران :نجده ٌقول

العالم،وما ٌعرض لطبٌعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتآنس والعصبٌات 

،وسابر ما ٌحدث فً ذلك العمران بطبٌعته (...)وأصناؾ التؽلبات للبشر بعضهم على بعض

.من األحوال
2

 

علم مستحدث الصنعة،ؼري بالنزعة،ؼزٌر الفابدة،أعثر علٌه :"وٌقول ابن خلدون أٌضا أنه

البحث وأدى إلى الؽوص،ولٌس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقٌة،فإن موضوع 

الخطابة إنما هو األقوال المقنعة النافعة فً استمالة الجمهور إلى رأي أوصدهم عنه وال هو 

(...)أٌضا من علم السٌاسة المدنٌة 
3

،وهذا داللة على أن ابن خلدون ٌعلن أسبقٌة اكتشافه 

لهذا العلم،وذلك من خالل مقارنته بالعلوم األخرى عند القدماء،كونه علما وضعٌا الؽرض 

 .منه توفٌر سبل تصحٌح أو إبطال األخبار التارٌخٌة

 

 

 

 

 

 

                                                           

خلٌل شرٌؾ الدٌن،فً سبٌل موسوعة فلسفٌة،منشورات دار المكتبة هالل للنشر -1

 158،ص(دط)،1985والتوزٌع،بٌروت،

 66أحمد زؼبً،مصدر سابق،ص:عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،دراسة اعتناء-2 

 69مصدر نفسه،ص- 3
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والسٌاسة فً كل زمان ومكان كانت موضوع بحث وتفكٌر،ولكن ابن خلدون ٌقول أن ما "

كتبه أرسطو وابن المقفع والطرطوشً مثال لٌس مقنعا وال مستوفً المسابل،إنما هو نقل 

وتركٌب شبٌه بالمواعظ،التفكٌر السٌاسً الذي ال ٌنبنً على دراسة حقٌقة للحكم ال ٌمكن أن 

ٌكون مستوفٌا فعلم العمران وحده قادر على الكشؾ عن طبٌعة الحكم السٌاسً وعلى 

اإلرشاد فً مجال العمل السٌاسً
1

،وأما ابن خلدون فإنك إذا تؤملت كالمه فً فصل الدول 

والملك وأعطٌته حقه من التصفح والتفهم عثرت فً أثنابه على تفسٌر ما جاء عنده 

.ؼامضا،وتفصٌل إجماله مستوفى بؤوعب بٌان وأوضح دلٌل وبرهان
2

 

فمن خالل ما ذكرنا سابقا على أن علم العمران وحده كاؾ للكشؾ عن طبٌعة الحكم 

السٌاسً،مما ٌعنً أن الكتابة السٌاسٌة التً ال ترتكز على البحث الوضعً فً واقع الحكم 

. والدول ال ٌمكن أن تكون برهانٌة محققة وقابمة على أسس متٌنة
3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 73جمال شعبان وآخرون،فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهٌمنة،مرجع سابق،ص- 1

  797محمد عبد الرحمان مرحبا،من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسالمٌة،مرجع سابق،ص- 2

ناصٌؾ نصار،الفكر الواقعً عند ابن خلدون تفسٌر تحلٌلً وجدلً لفكر ابن خلدون فً بنٌته ومعناه،دارطلٌعة للنشر - 3

 137،ص3والتوزٌع،بٌروت،ط
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كؤنه علم مستنبط النشؤة،ولعمري لم أقؾ على الكالم فً منحاه ألحد :"كما ٌقول ابن خلدون

من الخلٌفة،ما أدري ألؽفلتهم عن ذلك؟ولٌس الظن بهم أو لعلهم كتبوا فً هذا الؽرض 

وما أوتٌتم }:واستوفوه ولم ٌصل إلٌنا من العلوم أكثر مما وصل،وهنا ندرج قوله عز وجل

{من العلم إال قلٌال
1

 (.85:اإلسراء)

كما ٌإكد ابن خلدون من خالل اكتشافه لعلم العمران على أنه ال بد من ضرورة االجتماع 

االجتماع اإلنسانً ضروري،وٌعبر الحكماء عن هذا :"اإلنسانً فٌه بحٌث ٌقول ابن خلدون

اإلنسان مدنً بالطبع أي ال بد من االجتماع الذي هو المدنٌة فً اصطالحهم وهو :بقولهم

معنى العمران
2

،فالبشر ال ٌمكن أن تكون حٌاتهم ووجودهم إال اجتماعهم وتعاونهم على 

"قوتهم وضروراتهم وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 69أحمد زؼبً،مصدر سابق،ص:عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون،دراسة االعتناء- 1

 73مصدر نفسه،ص- 2

 74محمد عبد الرحمان مرحبا،من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسالمٌة،مرجع سابق،ص- 3
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بمعنى أن ابن خلدون ٌشٌر إلى أن اإلنسان ال ٌستطٌع تؤمٌن وسابل العٌش لنفسه دون "

استخدام قواه وإمكانٌاته أثناء عملٌة العمل وٌجد التعاون المتبادل بٌن الناس وتقسٌم العمل 

بٌنهم
1

حاجة البشر إلى التعاون من أجل الدفاع عن النفس ودفع أذى "،باإلضافة إلى 

الحٌوانات المفترسة
2

،فالواحد من البشر ال تقاوم قدرته قدرة واحد من الحٌوانات العجم سٌما 

المفترسة،فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة
3

،فاإلنسان بطبعه محب للبقاء  وقد مٌزه هللا 

سبحانه عن سابر الكابنات األخرى بالفكر والٌد للدفاع عن نفسه لما فً الطبٌعة الحٌوانٌة 

من الظلم والعدوان بعضهم على بعض،وذلك ٌكون بفضل التعاون للحفاظ على النوع 

وإذا كان التعاون حصل له القوت وللؽذاء :"اإلنسانً وبقابه،وهنا ندرج قول ابن خلدون

والسالح للمدافعة وتمت حكمة هللا فً بقابه وحفظ نوعه فإذن هذا االجتماع اإلنسانً 

ضروري للنوع اإلنسانً
4

  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أٌمن أبو شاعر،دار التقدم للنشر :أكادٌمٌة االتحاد السوفٌاتً،دراسات فً تارٌخ الثقافة العربٌة،ت ر- 1

 353،ص 1989والتوزٌع،موسكو،

 139هاشم ٌحً المالح،المفصل فً فلسفة التارٌخ،مرجع سابق،ص-2 

 74أحمد زؼبً،مصدر سابق،ص:عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون،دراسة واعتناء-3 

 47مصدر نفسه،ص- 4
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المجتمع بحاجة إلى السلطة من أجل تنظٌم التعاون بٌن أفراد "وزٌادة على ذلك نجد أن

"المجتمع ومنع بعضهم من العدوان على بعض
1

ثم إن هذا :"، وهنا ٌقول ابن خلدون

االجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه،وتم عمران العالم بهم فال بد من وازع ٌدفع بعضهم 

عن بعض لما فً طباعهم الحٌوانٌة من العدوان والظلم،فٌكون ذلك الوازع واحدا منهم 

ٌكون علٌهم الؽلبة والسلطان والٌد القاهرة حتى ال ٌصل أحد إلى ؼٌره بعدوان وهذا هو 

معنى الملك
2

. 

كما أن هناك عوامل مإثرة فً المجتمع  وهً اإلقلٌم والمناخ والتربة،بحٌث ٌإكد ابن "

خلدون أن المجتمعات تختلؾ عن بعضها البعض،وذلك راجع إلى أنهم ال ٌعٌشون فً إقلٌم 

واحد وموزعون على أقالٌم متعددة تختلؾ عن بعضها البعض فً طبٌعة  التربة واألرض 

"والهواء مما ٌإدي إلى اختالؾ وجوه المعاش وطرٌقة الحٌاة
3

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 139هاشم ٌحً المالح،مفصل فً فلسفة التارٌخ،مرجع سابق،ص- 1

 48-47عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،دراسة واعتناء أحمد زؼبً،مصدرسابق،ص ص - 2

 14نظلة أحمد نابل جبروي،الفلسفةا إلسالمٌة،مرجع سابق،ص- 3
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 :أنواع العمران

بدوي وحضري،وقد أرجع ظهور هذٌن النوعٌن :لقد قدم لنا ابن خلدون العمران على نوعٌن

اعلم أن اختالؾ األجٌال فً أحوالهم :"إلى اختالؾ طرٌقة عٌش الناس فً كل منهما فقال

"إنما هو باختالؾ نحلتهم من المعاش
1

فما ٌكون بدوٌا هو الذي ٌكون  فً الضواحً "،

والجبال وفً الحلل المنتجعة للقفار وأطراؾ الرمال،ومنه ما ٌكون حضرٌا وهو الذي 

"باألمصار والقرى والمدن والمداشن لالعتصام بها والتحصن بجدرانها
2

،أي فالحضارة 

،فً حٌن تعنً البداوة حٌاة أهل البدو بمختلؾ {حٌاة المدن}تشمل كل ما له عالقة بالعمارة

هذٌن :تجلٌاتها التً قد تراوح من البدو الناجعة إلى تحضر حٌاة الفلح مرورا بإنصاؾ البدو

المصطلحٌن ٌدالن على حالٌن مختلفٌن تماما من أحوال الوجود االجتماعً هما العٌش فً 

الحاضر والعٌش فً البادٌة
3

  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 132عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ص- 1

 352أكادٌمٌة العلوم االتحاد السوفٌاتً،دراسات فً تارٌخ الثقافة العربٌة،ترجمة أٌمن أبو شعر،مرجع ساٌق،ص- 2

، 1جورج الٌسكا،السٌاسة والدٌن عند ابن خلدون،تعرٌب موسى وهنً شوقً،دارالفرابً للنشر والتوزٌع،بٌروت،ط- 3

 45،ص1980
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 :الطور البدوي-أ

إن البدو فً نظر ابن خلدون أسبق فً الظهور من العمران الحضري،ألن العمران البدوي "

"بسٌط
1

فالبدو مكتفون فً حٌاتهم بالضروري والحضر هم تجاوز االكتفاء بالضروري "،

إلى الكمالً
2

فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق علٌهما ألن أول :"،حٌث ٌقول ابن خلدون

مطالب اإلنسان الضروري وال ٌنتهً إلى الكمال،والترؾ إال إذا كان الضروري 

حاصال،فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة،ولهذا نجد التمدن ؼاٌة للبدوي ٌجري إلٌها 

"وٌنتهً بسعٌه إلى مقترحه منها
3

"فالبداوة سابقة للحضارة وطبٌعٌة"،
4

 . ،وأصل لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 139هاشم ٌحً المالح،المفصل فً فلسفة التارٌخ،مرجع سابق،ص- 1

عبد الؽانً مؽربً،الفكر االجتماعً عند ابن خلدون،ترجمة محمد شرٌؾ،المإسسة الوطنٌة للكتاب للنشر والتوزٌع - 2

 34،ص1984،(د ط)الجزابر،

 138عبد الرحمان محمد ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ص-3 

 159خلٌل شرٌؾ الدٌن،فً سبٌل الموسوعة الفلسفٌة،مرجع سابق،ص- 4
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ودلٌل ابن خلدون فً ذلك أن البدو ٌكتفون فً معاشهم بالضروري البسٌط من الطعام "

،ومع اختالؾ (...)والكساء والمؤوى،والقٌام على الحٌوان من الؽنم والبقر والمعز لنتاجها

المتسعات فٌما ٌهطل فٌها من األمطار تتعدد معاش أهل البدو بٌن رعاٌة المواشً وزراعة 

"األرض
1

،حٌث نجد ابن خلدون ٌشٌر هنا إلى العمران البدوي ٌقوم على نوعٌن من اإلنتاج 

فمنهم من ٌستعمل الفلح من الفراسة :"وهما تربٌة المواسً وكذا الزراعة،وهناٌقول

..."والزراعة ومنهم من ٌنتحل القٌام على الحٌوان من الؽنم والبقر والمعز
2

. 

وقد الحظ ابن خلدون أن حٌاة البدو تتسم بالتقشؾ واالكتفاء بالضروري من الحاجات،كما "

أن حٌاتهم صعبة وتحتاج إلى قدرة عالٌة على تحمل المشاق،ألن رعً الحٌوانات وبخاصة 

"اإلبل ٌتطلب العٌش فً البداوة والتنقل فٌها تنقال دابما
3

. 

لذلك كان البدو أشد الناس توحشا وٌنزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش ؼٌر المقدور "

"علٌه والمفترس من الحٌوان العجم
4

،وأهل البادٌة كذلك بواسل ومقاتلون ألنهم ٌعٌشون 

جماعات منعزلة ومنتقلة على الدوام بحكم ظروؾ معٌشتهم وطرٌقتهم المستعملة فً اإلنتاج 

،فكل عضو من أعضاء (...)وفوق ذلك كله فإنهم لٌسوا فً حاجة إلى أسوار وال إلى أبواب

"الجماعة القبلٌة أو العشابرٌة جندي متمرس بالفن العسكري
5

، بٌنما أهل المدن ٌعتمدون فً 

أسباه ذلك على األسوار التً تحٌط بمنازلهم وبمدنهم،وعلى الحامٌة والشرطة
6

،ألن أهل 

البدو أكثر تهٌبا للخٌر من أهل الحضر وأن الحٌاة فً البادٌة تجعل أهلها أقرب إلى الشجاعة 

من أهل الحضر
7

،باإلضافة إلى ذلك ٌرٌد ابن خلدون أن ٌوضح لنا أن العصبٌة هً الظاهرة 
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الظاهرة األبرز،وهً الصورة التً تعكس المجتمع البدوي
1

،وتعرؾ على أنها كلمة عربٌة 

األصل فهً مصطلح مشتق من لفظ عصب الذي ٌعنً حرفٌا ربط وتجمع وشد وأحاط 

فكلمة :،وهناك عددا من الكلمات المشتقة من نفس األصل وتتضمن نفس الفكرة(...)واجتمع

عصب معناها جعل شخص على رأس حزب،تعصب تعنً عصب رأسه بعصابة،كان 

متعصبا،ان عصب تعنً أصبح قاسٌا،عصب تعنً عمامة،عصابة تعنً جماعة من الرجال 

(...)ومعصب تعنً زعٌم وسٌد
2

،فمفهوم العصبٌة ٌشكل بحق عصبا من األعصاب 

الربٌسٌة،بحٌث ال ٌتسنى لقبٌلة ما أن تستولً على الحكم وال ٌمكن لها أن تتحضر إال إذا 

"زودت بالعصبٌة
3

، لٌصل فً األخٌر إلى أن الملك هو ؼاٌة العصبٌة
4

. 
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وعلى العموم فإن العصبٌة عند ابن خلدون هً تلك الرابطة االجتماعٌة التً تربط أبناء "

القبٌلة أو أٌة جماعة أخرى بعضهم إلى بعض،وتجعلهم ٌتعاونون وٌتكاتفون فً السراء 

والضراء،والعصبٌة قوٌة كل القوة فً البداوة
1

العصبٌة تعنً التماسك "،وبمعنى آخر 

"االجتماعً أو روح التضامن
2

إذن هً رابطة اجتماعٌة سٌكولوجٌة،شعورٌة وال شعورٌة "،

معا،تربط أفراد جماعة ما،قابمة على القرابة،ربطا مستمرا ٌبرز وٌشتد عندما ٌكون هناك 

خطر ٌهدد أولبك األفراد كؤفراد أو كجماعة
3

،هذه هً الصورة التً تهم ابن خلدون،وعالوة 

على ذلك فإن مإلفنا النسبً والثاقب النظر ٌدرك أن ظاهرة الترابط واالتحاد هذه ال ٌفهمها 

"العالمان الرٌفً والحضري بنفس المعنى
4

. 
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القوة القادرة على حفاظ الترابط عند المجتمع البدوي والقبٌلة،كما أنها "العصبٌة إذن هً

القوة الالزمة لالنتقال من العمران البدوي إلى العمران الحضري،وكذا الوصول إلى الملك 

واالحتفاظ به،الذي ٌعد الهدؾ األسمى للعصبٌة فً المجتمع البدوي
1

،والتً ٌقصدها ابن 

خلدون لٌست عصبٌة الجاهلٌة ومنازعها،وإنما هً العصبٌة الطبٌعٌة فً الحماٌة والموافقة 

والمطالبة وكل أمر ٌجتمع علٌه
2

،وبدورها تإدي إلى االتحاد وااللتحام بٌن أفراد النسب 

فهذه تعتبر عصبة ممدوحة ألن الرجل ٌدافع عن "الواحد،وبها ٌكون التعاضد والتناصر،

شرفه وعابلته التً ٌنتسب إلٌها لٌبعد عنها الخطر،وقد دعا اإلسالم إلى ذلك،وما جعل هللا 

فً قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم موجودة فً الطبٌعة البشرٌة
3

. 

وذلك أن صلة الرحم طبٌعً فً البشر إال فً األقل ومن صلتها :وهنا ٌقول ابن خلدون

"النعرة على ذوي القربى وأهل األرحام أن ٌنالهم ضٌم أو تصٌبهم هلكة
4

  . 
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أما العصبٌة المذمومة التً أنكرها اإلسالم فهً التً تضر باإلنسان والمجتمع الذي ٌعٌش "

فٌه وال ٌنسجم مع مبادئ اإلسالم،وهذه العصبٌة تجلت فً الجاهلٌة وخلدتها أشعارهم ولعل 

انصر أخاك ظالما :أبرز دلٌل على ذلك هو حرب البسوس،وهذا لقوله علٌه الصالة والسالم

"اردعه:انصره مظلوما،قال:أو مظلوما،قٌل
1

. 

"والعصبٌة ال تكون مذمومة إال عند استعمالها للباطل وفً تفرٌق األمة"
2

،فال عجب أن ابن 

خلدون ٌعلق على العصبٌة أهمٌة عظمى وٌعتبرها العامل الجوهري لقوة المجتمع السٌاسً 

ولكن كان من أهم مبادئ اإلسالم إلؽاء تلك العصبٌة المبنٌة على صلة الرحم وتشدد بعض 

اآلٌات القرآنٌة النكٌر على أولبك الذٌن ٌباهون بنسبهم أو ٌعتمدون علٌه،ولقد كان من 

ؼاٌات اإلسالم أن تدمج جمٌع الشعوب العربٌة بادئ بدء،ومن ثم تدمج كل الشعوب األخرى 

"فً تعب واحد ٌكون شعاره اإلٌمان باهلل ونبٌه صلى هللا علٌه وسلم
3

هذا هو السبب فً أن "،

ابن خلدون ٌبذل جهده لٌثبت أنه إذا كان ٌعلق أهمٌة كبٌرة على روابط الدم فإنه ال ٌتعدى 

"بذلك حدود الدٌن،وذلك من خالل القرآن الكرٌم
4

. 

 

 

 

 

                                                           

جهاد علً السعادة ،دراسة تحلٌلٌة نقدٌة للمآخذ فكر ابن خلدون فً نظرٌته للعرب ونظرٌتً العصبٌة والدولة والمنهج -1

 .505الذي اتبعه ،مرجع سابق ،ص 

  .94علً الوردي ،منطق ابن خلدون فً ضوء حضارته وشخصٌته ،مرجع سابق ،ص-2

 .86محمد عبد هللا عنان ،مرجع سابق ،ص:طه حسٌن ،فلسفة ابن خلدون النقدٌة تحلٌل ونقد ،نقله إلى العربٌة -3

 .87-86المرجع نفسه ،ص ص -4

 
 
 
 



 الفصل األول                                                                                لمحة تاريخية

 

33 

 

واعتبر ذلك فٌما حكاه القرآن الكرٌم عن إخوة ٌوسؾ علٌه السالم حٌن قالوا :"حٌث ٌقول

،معناه أن (14:ٌوسؾ){لبن أكله الذبب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون}:ألبٌهم فً قوله تعالى

"ال ٌتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له
1

. 

وفضال عما تقدم،فإن العصبٌة ال تقتصر وظٌفتها على الحماٌة والمدافعة،بل تمتد إلى 

المطالبة بالرباسة والملك،وذلك أن الرباسة ال تكون إال بالؽلب، والؽلب إنما ٌكون 

بالعصبٌة،فالبد فً الرباسة على القوم أن تكون من عصبٌة ؼالبة لعصبٌاتهم واحدة ألن كل 

عصبٌة منهم،وإذا أحست بؽلب عصبٌة الربٌس،أقروا باإلذعان واإلتباع
2

،وهنا ٌتحدث لنا 

فال بد أن :"...ابن خلدون عن دور الربٌس فً الجماعة القبلٌة المزودة بالعصبٌة حٌث قال

،وهذا التؽلب هو الملك وهو أمر زابد على (...)ٌكون متؽلبا علٌهم بتلك العصبٌة

الرٌاسة،ألن الرٌاسة إنما هً سإدد وصاحبها متبوع،ولٌس له علٌهم قهر فً أحكامه،وأما 

الملك فهو التؽلب والحكم بالقهر،وصاحب العصبٌة إذا بلػ إلى رتبة طلب ما فوقها فإذا بلػ 

رتبة السإدد واإلتباع ووجد السبٌل إلى التؽلب والقهر ال ٌتركه ألنه مطلوب 

"فالتؽلب الملكً ؼاٌة للعصبٌة:(...)للنفس
3

 . 
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ومهما كان من تؤٌٌد العصبٌة للربٌس،وانتصاره الربٌس ألهل عصبٌته فإن األمر ال ٌدوم "

"فً وجهة نظر ابن خلدون
1

أن العصبٌة ترتبط ارتباطا وثٌقا "،ذلك راجع لما قدمه على

باألمر البدوٌة القوٌة فإذا أتٌح إلحدى هذه األسر أن تصل إلى درجة من القوة تمكنها من 

قهر األسرة التً تحكم الدولة بسبب تفككها واستسالمها لعوامل الترؾ،فإن هذه األسرة 

"الجدٌدة تخلؾ األسرة القدٌمة فً حكم الدولة
2

. 

وبناءا على ذلك،فإن القبابل التً ٌكون لها ربٌس قوي ومستبد هً التً تتوصل وحدها إلى "

"تؤسٌس دولة إمبراطورٌة أعنً تستطٌع أن تتحضر
3

،فما دام أن العصبٌة جوهر أساسً فً 

القبٌلة البدوٌة،وفً الوقت نفسه قاعدة نظامها ومصدر تقدمها،إال أنها ؼٌر كافٌة ألن تدفع 

بها إلى نهاٌة تطورها الطبٌعً ألنه البد من شرط ثانوي لكن ضروري للوصول إلى الملك 

"كشخص مقطوع األعضاء:كما ٌقول ابن خلدون"ومن دونه تصبح العصبٌة،
4

. 
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والفضٌلة "وهً صفة الفضٌلة باعتبارها ضرورة البد منها للربٌس وحتى القبٌلة لبقابها،

التً ٌقصدها ابن خلدون لٌست الصفات التً ذكرتها كتب األخالق وإنما ٌجب من ٌطمح 

"إلى الملك أن ٌكون عادال جود ٌجل العلماء وأساطٌن الدٌن
1

فالواجب أن ٌكون الملك "،

إن الملك خلٌفة هللا فً أرضه وأن :مرآة تعكس صفات الروح الفاضل لإلنسان،كذل كٌقول

هللا قد اختاره لٌنفذ أوامره وٌإٌد دٌنه ٌسٌر بالناس بعدله إلى حٌاة ٌستحقون معها سعادة 

"اآلخرة
2

. 

وإذا قال ربك للمالبكة إنً جاعل }:ودلٌل ذلك كله نجد قوله سبحانه وتعالى فً كتابه الكرٌم

 (.30:البقرة){فً األرض خلٌفة
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 :الطور الحضري-ب

العمران الحضري هو طبٌعً كالعمران البدوي،فهو عمران متؤخر عنه وؼاٌة "

"له
1

فاالجتماع الحضري ٌتطور من االجتماع البدوي،وفٌه تستبحر الحضارة وتنشؤ "،

"الدولة
2

ومما ٌشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم علٌه إنا إذا :"، بحٌث ٌقول ابن خلدون

فتشنا أهل األمصار وجدنا أولٌة أكثرهم من أهل البدو الذٌن بناحٌة ذلك المصر،وعدلوا إلى 

الدعة والترؾ الذي فً الحضر،وذلك ٌدل على أن أحوال الحضارة ناشبة عن أحوال البداوة 

"وأنها أصل لها
3

وعودة إلى البدو نقول بؤنهم إذا تؽلبوا على بالد سعوا إلى خرابها فهم "،

إن رزقهم فً ظالل :"ٌعرفون بانتهاب ما فً أٌدي الناس،حٌث وصفهم ابن خلدون بقوله

الحق بالسٌؾ والعاجز ٌرٌد شهود،وكذلك :رماحهم،ومن األمثال الشابعة لدٌهم قولهم

"الحالل ما حل بالٌد:قولهم
4

. 
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 الفصل األول                                                                                لمحة تاريخية

 

37 

 

وعلى نقٌض ذلك نجد بؤن الملك إذا حصل للبدو نتٌجة اصطباؼهم بصبؽة دٌنٌة "

وؼٌرها،فإن عصبٌتهم تتحول إلى أداة حضارٌة للبناء إن كانت أداة هدم وٌتحول هإالء 

"البدو إلى أناس ٌسهل انقٌادهم واجتماعهم وتعاونهم على البناء والتعمٌر
1

،وهذا طبقا لما 

"فٌسهل عالجهم من عالج الحضر:"قاله ابن خلدون
2

. 

فهذا الطور هو الذي تحقق فٌه الحضارة وتنشؤ الدولة بانقالب الرباسة بالعصبٌة ملكا "

والذي ٌحصل بالؽلب من قبل صاحب العصبٌة على من تحت ٌده وإلى قهرهم حتى ٌحملهم 

على طاعته،وبهذا ٌكون قد اضطلع بمهام الحكم،وبعد اعتدال األحوال وتثبٌت أركان الملك 

اندفع ٌدعو إلى العمران بنزول األمصار وإنشابها طلبا للدعة والسكون وحبا بالترؾ مع 

"االعتمار من بناء الدور وإنشاء البساتٌن
3

،والحضارة إنما هً التفنن فً الترؾ وأحكام 

"الصنابع
4

"،وباتساع الملك فً الحضر تنشؤ الدولة على الحقٌقة وتستقر
5

،وإذا كثر التؤنق فً 

األحوال المنزلٌة ٌجد اإلنسان نفسه مطٌعا لشهواته،فتتلون النفس من تلك العوابد بؤلوان 

كثٌرة ال ٌستقٌم حالها معها فً دٌنها ودنٌاها،وبالتالً فساد أهلها فً ذاتهم واحدا واحدا،وإذا 

كثر ذلك فً المدٌنة أو األمة تؤذن بخرابها وانقراضها
6

وإذا أردنا }:، وهو معنى قوله تعالى

سورة ){أن نهلك قرٌة أمرنا مترفٌها ففسقوا فٌها فحق علٌها القول فدمرناها تدمٌرا

 (.16:اإلسراء

وأهل الحضر لكثرة ما ٌعانون من فنون المالذ وعوابد :"وفً هذا الجانب ٌقول ابن خلدون

الترؾ واألقٌال على الدنٌا والعكوؾ على شهواتهم منها،قد تلوثت أنفسهم بكثٌر مذمومات 

لما أخذتهم به عوابد السوء فً التظاهر بالفواحش ...الخلق والشر وبعدت علٌهم طرق الخٌر

،فعوابدهم فً معامالتهم على (...)قوال وعمال،وأهل البدو،وإن كانوا مقبلٌن على الدنٌا مثلهم
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نسبتها وما ٌحصل فٌهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل 

"بكثٌر،فهم أقرب إلى الفطرة
1

هنا ٌمكننا القول أن ؼاٌة العمران هً الحضارة "،

والترؾ،وأنه إذا بلػ ؼاٌته انقلب إلى الفساد بل نقول أن األخالق الحاصلة منها عٌن الفساد 

ألن اإلنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه،ودفع مضاره،واستقامة خلقه للسعً 

فً ذلك،والحضري ال ٌقدر على مباشرة حاجاته،إما عجزا لما حصل له من الدعة أو ترفعا 

"لما حصل له من المربى فً النعٌم والترؾ،وكال األمرٌن ذمٌم
2

  . 
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الحضر ٌحتاج الملك إلى عصبٌة جدٌدة لقهر رعٌته على "باإلضافة إلى ذلك نقول بؤن فً 

طاعته فٌحتاج إلى من ٌساعده وٌعاونه فً الحكم والدفاع عن الملك وبهذا تنشؤ المرافق 

المختلفة من القضاء والجباٌة والجٌش واألسطول،وتلك هً الدولة التً تنشؤ على الحقٌقة 

"وتستقر بإرادة الملك والدفاع عنه ضمن نطاق أرضها
1

. 
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 ابن خلدون وفلسفة التارٌخ: المبحث الرابع

التً تعنً , *خلٌق بنا أن نتطرق إلى مفهوم فلسفة التارٌخ سنتناول بإٌجاز مفهوم الفلسفة

على إنها تحلٌل لعملٌات الفكر بمعنى أن العقل الذي ٌشتؽل بالفلسفة ال ٌقنع بمجرد التفكٌر 

"فً الشًء المادي وإنما فٌما وراءه
1

والفٌلسوؾ لٌس ذلك الشخص الذي ٌتمتع بآراء نافذة " 

وأفكار ثاقبة بل هو أٌضا الذي ٌحب الحكمة محبة تجعله ٌعٌش حسب منطوق أوامره وٌحٌا 

,والثقة فً أنه كان بمقدوره فقط أن ٌجد الحكمة, حٌاة البساطة واإلستقالل وعزة النفس
2

 

.فالفلسفة ضرورٌة للتارٌخ وكذلك ألي علم أخر ٌحب االرتقاء
3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٌدل اللفظ فً األصل الٌونانً محبة الحكمة: الفلسفة لؽة*
, فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرٌة والعملٌة, انطلق قدٌما على دراسة المبادئ األولى وتفسٌر المعرفة عقلٌا: اصطالحا- 

, المعجم الفلسفً, مجمع اللؽة العربٌة, مصطفى حسن علً. الخ...وقصرها الرواقٌون على المنطق واألخالق والطبٌعة

 138ص , 2000, مصر, الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة
 18ص , مرجع سابق, دروس فً فلسفة التارٌخ, بن مزٌان بن شرقً- 1
- 21ص ص , (د ط), (بلد, د ), عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة, تفسٌر مسار التارٌخ, رأفت الشٌخ- 2

22  

 18ص , مرجع سابق, دروس فً فلسفة التارٌخ, بن مزٌان بن شرقً- 3
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حٌث ٌقصد , وٌعتبر العالمة عبد الرحمان ابن خلدون أول من استخدم تعبٌر فلسفة التارٌخ

كما قصد بها التعلٌل لألحداث , بها البعد عن السرد وتسجٌل األحداث دون ترابط بٌنها

عن التارٌخ فً :"حٌث ٌقول, التارٌخٌة وهو فً هذا ٌمٌز بٌن الظاهر والباطن فً التارٌخ

وفً باطنه , (...)ظاهره ال ٌزٌد على أخبار عن األٌام والدول والسوابق من القرون األولى

فهو لذلك , نظر وتحقٌق وتعلٌل للكابنات ومبادبها دقٌق وعلم بكٌفٌات الوقابع وأسبابها عمٌق

.وجدٌر بؤن ٌعد علومها خلٌق, أصٌل فً الحكمة عرٌق
1
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كان أول من صاغ مصطلح فلسفة التارٌخ فً القرن " الفٌلسوؾ الفرنسً فولتٌر "كما أن 

وقد قصد بها دراسة التارٌخ من وجهة نظر , الثامن عشر من بٌن الفالسفة األروبٌٌن

أي دراسة عملٌة تحلٌلٌة ناقدة ترفض الخرافات وتنقح التارٌخ من األساطٌر , الفٌلسوؾ

.والمبالؽات من أجل نشر الحرٌة والتنوٌر العقلً
1

 

فلسفة التارٌخ فً أبسط تعرٌؾ لها عبارة النظر إلى والوقابع التارٌخٌة " وٌمكن القول أن 

والعمل على , ومحاولة معرفة العوامل التً تتحكم فً سٌر الوقابع التارٌخٌة, بنظرة فلسفٌة

استنباط القوانٌن العامة الثابتة التً تتطور بموجبها األمم والدول على مر القرون 

 .2"واألجٌال

فعال هذا فً اعتقاد العدٌد من كبار , ابن خلدون هو مإسس فلسفة التارٌخ" كما ٌمكن القول

مفكري العالم أن ابن خلدون هو منشا هذا الفرع من فروع الفلسفة ومن هإالء نجد 

 ومن مفكري العرب نجد األستاذ الجلٌل ساطع, توٌبٌنٌوجاستونبوتول وكرادي فو وآخرون
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"الحصري واألستاذ  محمد عبد هللا عنان وؼٌرهم
1

 فابن خلدون لم ٌؤخذ من المفكرٌن 

ألن جل اهتمامهم كان التركٌز على العالقة التً تربط هللا بالتارٌخ , العرب السابقٌن علٌه

كما استخدموا التارٌخ استخدامات دٌنٌة ومعنوٌة وعملٌة من خالل تقدٌمه للناس , اإلنسانً

فابن خلدون قد وجه اهتمامه إلى الدراسات الخاصة بالمادة , 2"نصابح ومواعظ وتعلٌم

وهو فً هذا , من خالل القوانٌن التً تسٌطر على الطبٌعة والمجتمع (الرواٌات )التارٌخٌة 

حٌث , ٌستلهم منهجه من المسلمٌن فً مطالبتهم بالصدق والدقة فً نقل المعلومات التارٌخٌة

 .كان منهجهم التجرٌح والتعدٌل

كابن سٌنا والفارابً وابن رشد فكانت دراساتهم تتجه أساسا " أما بالنسبة للفالسفة المسلمٌن

وإلى علوم الدٌن ولم تدرس عندهم مسؤلة , إلى علوم الطبٌعة وما بعد الطبٌعة والموضوعٌة

" كما نشٌر إلى أنه , المجتمعات وتطورها والقوانٌن التً تحكمها كما حدث عند ابن خلدون

فمعروؾ , لم ٌؤخذ من التراث الٌونانً أفالطون وأرسطو فً الكتابٌن الجمهورٌة والسٌاسة

وبالتالً ٌستحٌل أن ٌكون ابن خلدون قد اطلع , أنه لم ٌقؾ علٌهما العرب فً ذلك العصر

 3.علٌهما
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حد إلٌه ولم ٌطلع , أنه لم ٌسبقه, إن ابن خلدون من ناحٌة المنهج التارٌخً نجده قد صرح

فؤنشؤت فً التارٌخ كتابا رفعت به من أحوال الناشبة من األجٌال : على وجوده إذ قال

"وأبدٌت فٌه األولوٌة الدول والعمران علال وأسباب, ...حجابا وفصلته فً األخبار اعتبارا
1

 

فابن خلدون انتقد بشدة المإرخٌن العرب والمسلمٌن قبله  لجهلهم بالحقابق التارٌخٌة وتلك 

الطرٌقة فً التؤوٌل والتفسٌر التارٌخٌٌن تؤكٌدا علة أنهم أخذوها ممن قبلهم من مإرخً 

دون إخضاعها لما ٌسمى بالنقد والتمحٌص ومن بٌنهم , الرومان الٌونان والرٌان وؼٌرهم

حٌث أعاب علٌه اعتماد رواٌة مشبوهة وخرافٌة , المسعودي فً كتابه مروج الذهب" نجد 

  2" فً تؤسٌس مدٌنة اإلسكندرٌة على ٌد االسكندر المقدونً

بحٌث ٌعتبرها خرافة ال ٌحمل العقل على تقلبها والشًء نفسه بالنسبة لعدد جٌوش بنً 

 .إسرابٌل فً التٌه وؼٌرها
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فقد اتسمت كتابات ابن خلدون بالواقعٌة واالستقرابٌة وهً سمات التارٌخ كما انه ابتعد عن 

ولم تخضع آراإه لمذهب فلسفً معٌن ورؼم , الفلسفة بمفهومها التقلٌدي القابم على الجدل

"ذلك ال تخلو أراء ابن خلدون من الفكر الفلسفً
1

 

والتارٌخ لم ٌكن بالنسبة إلٌه مجرد تسجٌل للحوادث بل كان وصفا للعالقات االجتماعٌة " 

ومن ثم وجدنا أن ابن خلدون ٌتجاوز النظرة إلى , الداخلٌة والخارجٌة ٌتسم بالدقة والواقعٌة

األحداث فً ظاهرها إلى باطن الوقابع واألحداث لٌدرك حقابقها وٌكشؾ عن أسبابها 

نظر " , 2 – أي التارٌخ بمفهومه –وفً باطنه :.. والقوانٌن التً تحكمها وذلك فً قوله

فهو لذلك , وعلم بكٌفٌات الوقابع وأسبابها عمٌق, وتحقٌق وتعلٌل للكابنات ومبادبها دقٌق

ففً هذا العالم نجد وقابع , 3"أصٌل فً الحكمة عرٌق وجدٌر بؤن ٌعد فً علومها خلٌق

فبمقدار ما نستطٌع من رد الوقابع , (...)ٌمكن البحث عن برهانها وٌمكن كشؾ عللها

التارٌخٌة إلى أسبابها ومن كشؾ قوانٌنها ٌكون التارٌخ أهال ألن نسمٌه علما حقٌقٌا وجزءا 

  4.من الفلسفة
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إن ابن خلدون قد وقؾ جهده على تدوٌن التارٌخ من خالل دراسته كعلم ٌستحق الدرس 

ومن ثم كتابته على أسس علمٌة منهجٌة تعتمد المالحظة والمقارنة والشرح والتحلٌل 

فكان , والوقوؾ عند دواعٌها وصوال إلى قوانٌنها العامة, وظواهره لمعرفة أسبابها, ألحداثه

ولٌس سردا لها , بهذا صاحب نظرٌة فً التارٌخ تقوم على اعتبار التارٌخ تحلٌال ألحداث

"لهذا عرؾ التارٌخ بؤنه علم من علوم الفلسفة موضوعه االجتماع اإلنسانً
1

 

كشؾ عنها , وٌمكن الحدٌث على أن ابن خلدون أثناء دراسته لكتب التارٌخ للسابقٌن علٌه

األمر , العدٌد من األخطاء واألكاذٌب عند نقلهم ألخبار دون تمحٌصها وإعادة النظر فٌها

, وقانون التطور, الذي دفع به إلى بناء ووضع قوانٌن للبحوث التارٌخٌة كقانون السببٌة

 .وكان هدفه سالمة تارٌخ المإرخ من األخطاء إذ ما اتبعها, وقانون المقارنة

ألنه ال ٌورد من أخبار فً التارٌخ إال ما ٌطلع , كما أن ابن خلدون كان أمٌنا فً كتابه"

وٌتحقق من صحته وفً الوقت نفسه ال ٌقبل باألخبار المتناقلة ألنها قابلة لمجافاة , علٌه

الواقع 
2

 

ونقد األخبار نقدا , فمنهج ابن خلدون فً التارٌخ المإسس على النقد واالستقصاء والمالحظة

ودقة , ومناقشة الرواٌات والمقارنة بٌنهما, ونقد الطرق المتبعة عند المإرخٌن, علمٌا

نقول أن منهجه هذا قاده إلى , (...)المالحظة التً تكشؾ عن األمور الثابتة والعرضٌة

 3" التطرق ألسباب التً تإدي بالمإرخٌن الوقوع فً األخطاء والكذب فً األخبار
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 :المتمثلة فً

أعطته , فإنه إذا كانت على حال االعتدال فً قبول الخبر, التشٌعات آلراء والمذاهب- "1

وإذ خامرها تشٌع لرأي أو نحلة قبلت , حقه من التمحٌص والنظر حتى بٌن صدقه من كذبه

وكان ذلك المٌل والتسٌع عطاء على عٌن بصٌرتها عن , ما ٌوافقها من األخبار ألول وهلة

" االعتقاد والتمحٌص فتقع فً قبول الكذب ونقله
1

 

"وما ذلك لولوع النفس بالؽرابب: " وهذا ما ٌقوله ابن خلدون فً كتابه المقدمة
2

وٌقول , 

والسٌما فً إحصاء العداد من األموال والعساكر إذا : " كذلك فٌما ٌخص المبالؽة فً الكذب

" إذ هً مظنة الكذب ومطٌة الهذر, عرضت فً الحكاٌات
3

والمعنى أن أول أسباب  , 

الكذب فً التارٌخ هً أن اإلنسان أكثر إلى تصدٌق األخبار باتفاقها مع رأٌه أو إٌمانه 

 .بمذهب ما دون تمحٌص

الثقة بالناقلٌن وتمحٌص ذلك ٌرجع إلى التعدٌل والتجرٌح وهذا السبب كما ٌقول لنا - 2

ومع ذلك فكرة التعدٌل والتجرٌح ٌدل على أن , ساطع الحصري ؼٌر مشروع بطرٌقة وافٌة

"المقصود منها هو الخطؤ الذي قد ٌقع فٌه المإرخ نتٌجة لثقته بالناقل أو الراوي
4

, 

 

 

 

 

 
                                                           

1
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وهنا ٌقول ابن خلدون ومن األسباب المقتضٌة للكذب فً األخبار أٌضا الثقة بالناقلٌن 

" وتمحٌص ذلك ٌرجع إلى التعدٌل والتجرٌح
1

. 

ففً المسابل التارٌخٌة ٌجب أال نستخدم التجرٌح والتعدٌل إال بعد التحقق من أن واقعة ما " 

إذ من العبث وإضاعة الجهد أن نبحث عن مبلػ الثقة التً ٌصح , تتفق من طبابع العمران

إذ كانت مستحٌلة فً نفسها أو متناقصة لزمان , أن نضعها فً تلك الواقعة ومن رواها

والمكان والظروؾ التً حدثت فٌها
2

بمعنى أنه على المإرخ أن ٌجتنب هذا الخطؤ وٌعمل , 

وذلك ٌكون عن طرٌق ما ٌسمى , وصدق الرواٌة وسالمتها, على التؤكد من صحة الخبر

 .بالبحث والنقد

ومإداها , طرٌقة التعدٌل والتجرٌح هذه الطرٌقة ابتدعها رواة السنة النبوٌة الشرٌفة" أي أن 

فتجمع المعلومات التً , البحث الدقٌق الذي ٌجب إجراإه للتحقق من أمانة المحدث وصدقه

"وكلما أرٌد التحقق من صحة الحدٌث روجعت تلك المعلومات, ٌنتجها هذا البحث
3

فابن , 

 خلدون عند تطبٌقه هذا المنهج على الرواٌات التارٌخٌة كان هدفه معرفة صحٌح الرواٌات
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بمعنى عدم تقبل أي رواٌة أو أي خبر تارٌخً دون التؤكد من صدقه وأمانة , من كذبها

 .الرواٌة

الذهول عن المقاصد فكثٌر من الناقلٌن ال ٌعرؾ القصد بما عاٌن أو سمع وٌنقل الخبر - " 3

بمعنى أن المإرخ عند نقله لنا الخبر لٌس , "وتحمٌنه فٌقع فً الكذب, على ما فً ظنه

وقد ٌكون هذا التصور , بإدراكه له عند سماع وإنما على حسب تصوره للرواٌة أو الخبر

 .خاطبا وهو ٌظن أنه سلٌم

"وإنما ٌجًء فً األكثر من جهة الثقة بالناقلٌن, توهم الصدق وهو كثٌر- " 4
1

بمعنى أن , 

المإرخ قد ٌنقل لنا الخبر كاذب دون أن ٌقوم بتمحٌصه ألن فً اعتقاده أنه صحٌح وهذا 

 .مرجعه الثقة بالناقلٌن ثقة عمٌاء

الجهل بتطبٌق األحوال على الوقابع ألجل ما بداخلها من التلبس والتصنع فٌنقلها - " 5

"وهً بالتصنع على خٌر الحق فً نفسه, المخبر كما رآها
2

وٌقصد بذلك أن المإرخ قد , 

فإذا تم نقله لها كما هً وجد نفسه قد نقل , ٌنخدع بتزٌٌؾ التارٌخ على األحداث لعدم االنتباه

 .ما هو كذب دون قصد منه
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وهو داء , الذهول عن تبدل األحوال فً األمم واألجٌال بتبدل األعصار ومرور األٌام- " 

" فال ٌكاد ٌتفطن له إال اآلحاد من أهل الخلٌقة, شدٌد الخفاء
1

بمعنى أنه على المإرخ أن , 

بل هً تختلؾ باختالؾ األٌام , ٌدرك بؤن أحال العالم واألمم هً لٌست على وتٌرة واحدة

كما ٌقول ابن خلدون أن لكل ظاهرة فً الوجود سواء كانت ظواهر طبٌعٌة أو , واألزمنة

لذا على المإرخ أٌضا أن ٌكون , إنسانٌة لها قوانٌن تتحكم بها من حٌث التؽٌر والثبوت

 .لكً ٌستطٌع التمٌٌز بٌن الخبر الصادق والخبر الكاذب, حرٌصا على تلك القوانٌن

تقرب الناس فً األكثر ألصحاب النحل والمراتب بالثناء والمدح وتحسٌن األحوال - " 7

فالنفوس مولعة بحب الثناء , فتستٌقض األخبار بها على ؼٌر حقٌقة, وإشاعة الذكر بذلك

والناس متطلعون إلى الدنٌا وأسبابها من جاه أو ثروة ولٌسو فً األكثر براؼبٌن فً 

"وال متنافسٌن فً أهلها, الفضابل
2

أي أن محاولة التقرب ألصحاب السلطة والمناصب , 

لتحقٌق منفعة دنٌوٌة ما من جانب المإرخٌن ٌإدي بهم إلى تملق هإالء بإشاعة أخبار , العلٌا

"كاذبة عنهم لمجرد إرضابهم
3

. 

وهنا ابن خلدون ٌرٌد أن ٌكشؾ الطبٌعة اإلنسانٌة من حب الذات والتملق والطمع والجري 

 فاإلنسان بطبعه تتنازعه , ولو كان ذلك على حساب الحقٌقة, وراء المصالح الذاتٌة 
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"وهو بطبعه أقرب إلى الشر منه إلى الخٌر, قوتان قوة الخٌر وقوة الشر
1

كما أن هناك , 

وكثٌرا ما وقع : " سببان آخران للكذب فً الخبر التارٌخً ٌذكره ابن خلدون فً قوله

وال قاسوها , لم ٌعرضوها على أصولها, للمإرخٌن والمفسرٌن وأبمة النقل ؼثا أو سمٌنا

وتجكٌم النظر , والوقوؾ على طبابع الكابنات, وال سبروها بمعٌار الحكمة, بؤشباهها

"وتاهوا فً بٌداء الوهم والؽلط, والبصٌرة فً األخبار فضلوا عن الحق
2

. 

"قٌاس الماضً على الحاضر قٌاسا مطلقا" أما السبب الثانً فهو 
3

بمعنى أنه على المإرخ , 

إذا ما قاس الحاضر على الماضً علٌه أن ٌنتبه على الخالؾ الذي بٌنهما ومن فاق لعدم 

 .الوقوع فً الؽلط من حٌث األساس

وبعد أن استعرض ابن خلدون األسباب التً جعلت المإرخٌن ٌبتعدون عن الموضوعٌة 

وكل قارئ , األمر الذي دفعه القول بؤنه كان البد من أسس وضوابط ومعاٌٌر على المإرخ

وهً معرفة طبابع , للتارٌخ أن ٌحرص علٌها لتمحٌص األخبار وتمٌٌز صدقها من كذبها

وهذه المعرفة تتطلب أٌضا دراٌة بقواعد , العمران وأثرها فً أخالق البشر ومناحً حٌاتهم

والمذاهب تبعا , والعادات, والعلم باختالؾ األمم األخالق, السٌاسة وطبابع الموجودات

واإللمام بؤسباب قٌام الدول ودواعً ازدهارها وموجبات انحاللها , الختالؾ الزمان والمكان

واإلطالع على أحوال القابمٌن بالدول والملل وسٌرهم وأخبار اإلحاطة بؤصول المذاهب 

"وكٌفٌة تشبعها
4

. 
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بؤن ابن خلدون سجل لنا المعٌار الذي نحتكم إلٌه فً تصدٌق ما نسمع " ضؾ إلى ذلك نجد

وكان المعٌار عبارة عن قاعدة هً مطابقة األخبار عن , من أخبار فً ردها أو رفضها

"الوقابع بالوقابع ذاتها
1

"وقٌاسها بؤشباهه, أي البد من عرض الرواٌات على األصل, 
2

 

وذلك على ضوء فهم عقلنا وحسنا اآلدمً إلمكانٌة واالستحالة فً أحوال وطبابع االجتماع "

وإذا فعلنا ذلك كان لنا قانونا فً تمٌٌز الحق من الباطل فً , (...)البشري الذي هو العمران

"األخبار والصدق من الكذب بوجه برهانً ال مدخل للشك فٌه
3

. 

إذ أخذ من الفلسفة نظرتها , وهكذا ٌمكن أن نحدد موقؾ ابن خلدون من الفلسفة ومن التارٌخ

العقلٌة التعمٌمٌة ومن التارٌخ واقعٌته واإلستردادٌة فً منهجه لٌكون منها علما واحدا ٌجذب 

فٌه التارٌخ الفلسفة إلى عالم الوقابع حتى ال تلحق إلى سماء الٌوتوبٌات وتعمق فٌه الفلسفة 

"من التارٌخ حتى الٌصبح مجرد رواٌات وسرد أخبار
4

. 
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 :نخضع آراء ابن خلدون لمقوالت فلسفة التارٌخ على النحو اآلتً" وهنا ٌمكن أن 

وأن تكون النتابج ,  الكلٌة ومعناها ارتباط المقدمات بالتارٌخ العالمً أي البشرٌة عامة:أوال

وبالنسبة لمقدمات أو مادة ابن خلدون فؽن لدٌه حصٌلة واسطة من المعلومات عن , كلٌة

وإن كانت األمثلة التً , تارٌخ العرب فً المشرق والمؽرب وعن اإلمبراطورٌات القدٌمة

"ٌذكرها ابن خلدون فً الؽالب مستقاة من تارٌخ شعوب مؽرب األندلس
1

" وعلى أٌة حال . 

فإن العبرة الكلٌة بالنتابج التً توصل إلٌها ابن خلدون ومدى انطباق قضاٌاه الكلٌة التً 

استخلصها على ؼٌر ما درسه من مجتمعات بل مدى انطباق نظرٌته العامة فً التعاقب 

"على سابر الحضارات (تدهور- تحضر- بداوة )الدوري
2

. 

إنا شاهد هذا العالم بما فٌه من المخلوقات كلها على هٌبة : التعلٌل فٌقول ابن خلدون" :ثانٌا

واتصال األكوان باألكوان واستحالة , وربط األسباب بالمسببات, من الترتٌب واألحكام

وتكاد العناوٌن التً جعلها عناوٌن على الفصول تتخذ طابع , بعض الموجودات إلى بعض

"وتعلٌل فً آراء ابن خلدون خصابص أهمها, القضاٌا الكلٌة القابمة على التعلٌل
3

أنه : " 

أنه ٌمتاز بؤنه تعلٌل باطنً من , لٌس تعلٌال جزبٌا لحوادث فردٌة لها اعتبارها زمانا ومكانا

"ولٌس تعلٌال ظاهرٌا كما هو الحال فً العلوم الطبٌعٌة, خلق أحداث التارٌخ الظاهرة
4

, 
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"وتعلٌل للكابنات ومبادٌها دقٌق, وفً باطنه نظر وتحقٌق:"... وفً هذا ٌقول ابن خلدون 
1

. 

ٌمتاز التعلٌل عند ابن خلدون أٌضا بؤنه أقرب إلى التعلٌل األصولٌٌن الذٌن طبقوه " كما 

قٌاس األشباه , إذ ٌستخدم مصطلحاتهم مثل قٌاس الؽابب على الشاهد, على قضاٌا الشرع

كما ٌمتاز بؤنه ٌتخذ صفة الضرورة األمر الذي جعل , تعلٌل المتفق والمختلؾ, والنضابر

وفً ذلك , إذ ٌإكد دابما ما حدث هو سنة هللا فً خلقه, نظرٌته تتصؾ بالحتمٌة التارٌخٌة

كان كالهرم , إذا كانت الدولة فً دورها هرمها وانحطاطاها: ٌقول ابن خلدون فً مقدمته

"فً اإلنسان أمرا طبٌعٌا
2

فما ٌمكن قوله هو أنه ال ٌمكن تفسٌر التارٌخ بدون تعلٌل , 

والتعلٌل التارٌخً الذي نقصده وعلى المإرخ المفسر للتارٌخ إتباعه هو ذلك التعلٌل الباطنً 

 .الظاهري والبحث خلؾ الوقابع الظاهرة
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وٌتلخص فٌما , نظرٌة ابن خلدون قد انفردت بمنهج خاص بها" إلى جانب ذلك نجد بؤن 

 :ٌلً

 الدٌنامكٌة: أوال

وهً قوانٌن ٌمكن , اعتبر ابن خلدون المجتمع كابنا تارٌخٌا ٌتطور وفق قوانٌن خاصة به

وذلك عن طرٌق دراسة مجموع الظواهر االجتماعٌة إذن الحٌاة , مالحظتها وتحدٌدها

"االجتماعٌة متطورة ال تقؾ
1

" أي دٌنامٌكٌا , بمعنى أن المجتمع ٌتؽٌر وفً حركة دابمة, 

وٌقول فً ذلك ابن خلدون إن أحوال العالم واألمم وعوابدهم ونحلهم ال تدوم على وتٌرة 

..." ومنهاج مستقر إنما هو اختالؾ على األٌام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال, واحدة
2

 

وهذا ما ٌجعلنا ندرج نظرٌة فً فلسفة التارٌخ ال علم االجتماع ذلك أنه مع تسلٌمه بوحدة " 

الطبٌعة اإلنسانٌة وهو ما أشار إلٌه من سبب ألؼالط المإرخٌن حٌث الجهل بالطبٌعة 

ومن ثم كان البد , (...)البشرٌة وطبٌعة المجتمعات أو الجهل بطبابع األحوال فً العمران

وذلك من خالل الكشؾ عما بٌن المجتمعات من , من التفطن إلى تبدل أحوال األمم واألجٌال

"وفاق أو ما بٌنهما من خالؾ
3

وٌتضح هذا من فهم فلسفة التارٌخ على أنها عبارة عن , 

 النظر إلى الوقابع التارٌخٌة بنظرة فلسفٌة ومحاولة معرفة العوامل األساسٌة التً تتحكم فً
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والعمل على استنباط القوانٌن العامة الثابتة التً تتطور بموجبها ألمم , سٌر الوقابع التارٌخٌة

"والدول على مر القرون واألجٌال
1

. 

والقول باعتبار ابن خلدون منشا فلسفة التارٌخ وجدنا بؤنه استخلص قواعد عامة تسٌطر 

وذلك لتؤثر , وذلك أساس أنها دابمة الحركة والتؽٌر وال ثبات لها, على تطور المجتمعات

هذا األمر الذي جعل أفكاره تتمٌز بالنظرة , أفكاره بالعوامل المإثرة فً مسار التارٌخ

 .الدٌنامٌكٌة للمجتمعات على مر العصور التارٌخٌة

 الدٌالكتٌة: ثانٌا

ٌمكن أن نستخلص الدٌالكتٌة من نظرٌة ابن خلدون فً تعاقب الحضارات وتتمثل فٌما قاله 

والمتمثل فً العصبٌة التً بها , أن عامل قٌام الحضارة هو نفسه عامل تدهورها وفنابها

"تكون الحماٌة والمدافعة
2

وال الرٌاسة ال تكون إال فً أهل أقوى العصبٌات ومعناه , 

ال تطٌب الرٌاسة إال " ولكن نجد بؤنه, العصبٌة تنقل المجتمع من البداوة إلى التحضر

وٌشعرونهم بؤنهم الذٌن مكنوهم من الحكم , باستؽناء عن العصبٌة حتى ال تتزاحم الملوك

"واإلدارة
3

وثانً عامل هو الترؾ الذي ٌزٌد الدولة فً أولها قوة إلى قوتها إنه ؼاٌة , 

ولكن الترؾ مإذن بالفساد باعتباره علة أساسٌة فً تدهور الدولة , الحضارة والملك

 .وهرمها

هو علم القوانٌن العامة الشاملة للحركة وللتطور بالنسبة للطبٌعة - فً اختصار- والدٌالكتٌك

مبدأ : وللدٌالكتٌك عند ابن خلدون خاصٌتان ربٌسٌتان هما, والمجتمع والفكر على سواء
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التؤثٌر المتبادل واالرتباط الكونً بٌن كل الظواهر سواء فً الطبٌعة أو فً المجتمع وثانً 

"والتطور الذي ال ٌتوقؾ أبدا, مبدأ هو التؽٌر الكونً
1
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 :ابن خلدون والمنهج النقدي التارٌخً - أ

واستخدم الموحدٌن فً توثٌق بارتكاز , ارتبط المنهج النقدي التارٌخً بالعلوم الدٌنٌة

وكان الهدؾ هو التمٌٌز بٌن األخبار الصحٌحة , االستناد القابم على الجرح والتعدٌل

خاصة األخبار الصادرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم لكونها أساس إصدار الحم , والزابفة

وساهمت الصراعات السٌاسٌة والمذهبٌة التً عرضتها الدولة اإلسالمٌة . الدٌنً الشرعً

فً القرن الثانً للهجرة فً الوصول المنهج إلى مستوى من النضج حٌث كان كل طرؾ 

فتكللت تلك الشواهد مادة خامة للمإرخٌن لتطوٌر هذا , ٌستند على شواهد إلثبات ادعاءاته

وقد تطرقت طفرة نوعٌة فً المنهج النقدي التارٌخً فً الكتابة التارٌخٌة العربٌة . المنهج

اإلسالمٌة على ٌد ابن خلدون الذي رفض استناد وربط منهج الكتابة التارٌخٌة بطبابع 

, العمران والعلم بقواعد السٌاسة وطبابع وعوابد تبشٌر مقاٌٌس وتمحٌص األخبار ورواٌات

فعمد إلى وضع دراسة نقدٌة للتارٌخ على أساس راسخ من المعرفة الجؽرافٌة والسٌاسٌة 

فقواعد التً تستند إلٌها مثل هذه المعرفة كذلك القوامٌس التً تسٌطر علٌها . والثقافٌة

تمد دارس , هً فً أساس عقلٌة وطبٌعٌة, األحداث والظواهر التً ٌدور علٌها التارٌخ

ٌوجه برهان ال , التارٌخ بقانون فً تمٌٌز الحق من الباطل فً األخبار الصدق والكذب

.مدخل للشك فٌه 
1
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 المنهج التارٌخً

من أجل إعادة , ٌرتبط المنهج التارٌخً ارتباطا وثٌقا جدا بدراسة أحداث الماضً ووقابعه

كذلك توقع الظواهر المستقبلٌة اعتمادا , تنظٌمها وتركٌبها وسٌرها لتساعد الفهم فً الحاضر

وعلى هذا األساس فإننا نجد , فً ذلك على معطٌات ووثابق حدثت فً فترة زمنٌة معٌنة

مورٌس انجرس ٌعرؾ المنهج التارٌخً على أنه إعادة بناء الماضً بدراسة األحداث 

وٌتضمن المنهج التارٌخً كؤي منهج , فمعتمد فً األساس على الوثابق واألرشٌؾ, الماضٌة

ٌنبؽً على الباحث القٌام فٌه بجمع الوثابق المتنوعة ثم ٌقوم بتفرٌؽها أو , مسعى خاص

...تقدٌمها
1

 

بل إن , ولٌس المعنى هذا االقتصار المنهج التارٌخً على الدراسات التارٌخٌة فحسب

ولعل أهمٌته هذه تنبعث من مبدأ مإداه أنه , استعماله جد شابع فً مجال علم االجتماع

ٌصعب فهم الحاضر دون فهم الماضً بالنسبة لشًء المراد دراسته وذلك ألن الحاضر هو 

فؤكثر ما , فمن خصابص الظاهرة االجتماعٌة عدم الثبات والسكون (...)نتاج الماضً

ٌمٌزها هو التؽٌر المستمر الذي تدٌر عجلته عوامل ٌجب أن تطرح لنقاش العلمً من أجل 

الوصول إلى قواعد تتحكم فً وجود الظاهرة ٌتردد وقوعها بتوفر تلك الشروط التً تتوفر 

.فً األرض الخصبة لقٌامها
2

 

 

 

 

                                                           

دار , أبو زٌد الحمراوي وآخرون: تر , تدرٌبات العامة , منهجٌة الحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة, مورٌس أنجرس- 1
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ال ٌزٌد عن أخبار :" ولعل هذا ما جعل مفهوم تارٌخ معنى مزدوجا عند ابن خلدون على أنه

أما المعنى , وهو المعنى الظاهري للتارٌخ" على األٌام والدول والسوابق من القرون األولى

نظر وتحقٌق وتحلٌل للكابنات ومبادبها الدقٌقة وعلم " الباطنً بالمقابل فإنه ٌتمثل فً 

ومن ثم كانت دراسة التارٌخ حسب ابن خلدون ال  (...)بالكٌفٌات الوقابع وأسبابها العمٌقة

بل إن , تقتصر فقط على سرد الحقابق وإعادة صٌاؼتها على سبٌل الرواٌات والقصص

دراساته تتم عن وجود عالقة سببٌة وطٌدة بٌن ماضً أفراد وحاضرهم الذي ٌعتبر امتدادا 

.وشواهد المادٌة خلتها أحداثه, لهذا الماضً
1
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 :المشكل االبستٌمولوجً فً مشروع ابن خلدون -ب

صحٌح أن إشكالٌة ابن خلدون هً إشكالٌة تارٌخٌة أساس تطرح نفسها على مستوى فلسفة 

ولكنها فً الوقت ذاته تتحرك داخل منظومة فكرٌة , وفلسفة التارٌخ النقدٌة (التؤملٌة )التارٌخ

تعنً بذلك الفكر العربً لالبستمً واشكالٌاته النظرٌة التً , عامة لها وإشكالٌاتها الخاصة

إن الخطاب االبستمولوجً الخلدونً منظورا . حددنا معالمها األساسٌة فً دراسته السابقة

, ٌعالج من خالل موضوعه الخاص, إلٌه من هذه الزاوٌة سٌكون بالضرورة خطابا مزدوجا

 .موضوعا أعم ٌستقً منه مبادئ ومنطلقاته, المباشر

ٌدرس ابن خلدون العالقة بٌن النقل , (...)وهكذا فمن خالل معالجة أضاؾ المدركٌٌن

وفً الوقت ذاته ٌستقً من هذه العالقة كما ٌتصورها مبادبه , بٌن الفلسفة والدٌن, والعقل

وضع ابستمولوجٌا خلدونٌة فً , (...)المعرفٌة التً ٌصدر عنها فً دراسته الجانب الروحً

.مكانها داخل مشروع الذي نشره وشرحه فً المقدمة
1

 

بعد هذا التوضٌح حول موضوع هذه الدراسة لننتقل إلى توضٌح آخر ٌتناول هذه المرة 

بل عادٌة فً حركة تؤلٌؾ العالم العربً اإلسالمً , مقدمة ابن خلدون كظاهرة نقول فرٌدة

إن مقدمة ابن خلدون كمقدمة نظرٌة ابستمولوجٌا لكتاب ٌتناول . فً القرون الوسطى

 بل إنها إحدى مقدمات ابستمولوجٌا. موضوعا محددا أو علما معٌنا لم تكن فرٌدة إطالقا

نجدها فً مستهل معظم مإلفات فً فكر العربً اإلسالمً األمر الذي ٌدل دالته , كثٌرا

أي تؤسٌس , واضحة على األهمٌة الكبٌرة التً ٌوالٌها أسالفنا للبحث االبستمولوجً

.دراساتهم ومناقشاتهم على مبادئ واضحة ٌتم التصرٌح بها واالتفاق علٌها
2
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 التارٌخً فً ابستٌمولوجٌا الخلدونٌة- البعد االجتماعً

بل , ال ٌقتصر ابن خلدون فً ابستٌمولوجٌاته على التارٌخ لكل علم تقنٌاته وأسسه ومبادبه

" ٌنظر إلى العلوم كلها كظواهر إنسانٌة تخضع مثلها مثل الظواهر اإلنسانٌة األخرى 

, وهكذا فالعلوم تتوقؾ فً نشؤتها وتطروها على نحو وتطور المجتمع" . لطبابع العمران

 .وعلى نوع اإلٌدٌولوجٌة المهٌمنة, على نوع السلطة السابدة فٌه

االقتصادٌة للباحث نفسه تإثر فً رتبته - بل إن الوضعٌة االجتماعٌة, لٌس هذا وحسب

إذا ٌبعد البعد األخر فً , ٌتعلق األمر, فً هدفه من البحث الذي ٌقوم به, كباحث

قبل مناقشة أهم القضاٌا التً تطرحها هذه , االبستٌمولوجٌا الخلدونٌة البد من االطالع علٌه

وأٌضا بالنسبة إلى اهتماماتنا الفكرٌة , االبستٌمولوجٌا بالنسبة إلى تطور الفكر اإلسالمً–

.المعاصرة
1

 

وأن ضمان , بوضوح أن النشاط الفكري الالحق للنشاط العلمً, لقد أدرك ابن خلدون, فعال

إن ربط العلوم بقٌام الدولة - الحاجٌات الضرورٌة للعٌش شرط لظهور الفكر النظري

وتتفرغ . أموال الدولة" وازدهار العمران معناه ربط المعرفة النظرٌة بقٌام الطبقة تعٌش من

واكتشاؾ ابن خلدون . أو إضاء حب البحث وقصول المعرفً, لخدمة الدولة, للعمل الفكري

بل كان ٌكفٌه أي ٌتتبع , لهذه الحقٌقة لم ٌكن ٌتطلب منه الكثٌر من البحث أو خارق الذكاء

.نشؤة العلوم فً الدولة اإلسالمٌة وتطورها إلى وقته
2

 

 :القواعد العلمٌة فً الكتابة عند ابن خلدون 

: هً , للمنهج الذي استخدمه ابن خلدون وكشؾ به علمه االجتماعً ست قواعد أساسة

وتحكٌم أصول العادة وطبٌعة , الواقعٌة االجتماعٌة المتشخصة بموادها, الشك والتمحٌص

                                                           

1
  325مرجع سابق , نحن والتراث قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسفً, محمد عابد الجابري- 

2
 326ص , مرجع نفسه- 
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والحٌطة عند تعمٌم وعرضها فٌما ٌلً فً , سٌر وتقسٌم, وقٌاس بالشاهد بالؽابب, العمران

 .ثم نحللها ونعلق علٌها, نصوص التً وردت فً المقدمة

 :الشك والتمحٌص- 1

خلفه له إثنان من الكبار أنه فقه إسالمً وهو , لقد ورث ابن خلدون مٌراثا من الشك العقلً

 إذ أن –فؤما الؽزالً فقد شك فً قدرة العقل فً إدراك الحق , وابن تٌمٌة, أبو حامد الؽزالً

كما أنه عاجز مثله عن فهم , معرض للخطؤ كإدراك حسً تماما, اإلدراك العقلً فً نظره

وأما ابن تٌمٌة فقد شك فً صحة الكلٌات العقلٌة , كثٌر من الحقابق التً ٌزج بها الكون

وٌعتمدون علٌها اعتمادا ال ٌقبل , منطقٌة, التً كانت المناطق قبله ٌجعلونها مقدمات, العامة

كما ٌعتقدون أنها أمور , وهو ٌرى أن هذه المقدمات  ؼٌر ضرورٌة وؼٌر صحٌحة, الجدل

وٌرى ابن تٌمٌة أٌضا أن , قد الٌكون كذلك عند آخرٌن, نسبٌة وٌختلؾ الناس فً تقدٌرها

وأن العلم ’ لٌس لها كٌان خارجً قابم بذاته, الكلٌات العقلٌة موجودة فً أذهان الناس

ولٌس ,الصحٌح هو الذي ٌستمد حقابقه من األشٌاء الجزبٌة المتبعة بؤشخاصها من الخارج

.من الكلٌات العقلٌة الموجودة فً الذهن
1
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 الواقعٌة االجتماعٌة المتشخصة بموادها- 2

أو , ذكرنا أن ابن خلدون اعتمد فً االستقراء معظم أفكاره من الواقع االجتماعً المحسوس

أن ٌمٌز طبٌعة الممكن , وأنه ٌنصح الباحث عند تمحٌص األخبار, الواقع االجتماعً المادي

, وما ٌخرج عن هذا النطاق فٌرفضه, بما ٌمكن أن ٌدخل فً نطاق اإلمكان فٌقبله, والممتنع

بل اإلمكان بحسب المادة لشًء الخارجً , وأن المراد لٌس اإلمكان العقلً المطلق

ووضحنا التشابه - أي بكٌانه وبنٌته ومكوناتها الملموسة, المحسوس الذي ٌتشخص من مواده

التً اهتدى إلٌها ابن خلدون فً , الكبٌر بٌن هذه الفكرة الجدٌدة فً البحث االجتماعً العلمً

.فكرة وضعٌة التً ناد بها أوؼست كونت , أواخر القرن الرابع عشر
1

 

 التحكٌم أصول العادة وطبٌعة العمران- 3

رما كانت القاعدة المنهجٌة التً كانت مفتاح الباب المإدي إلى علم العمران البشري الذي 

وضعه ابن خلدون من تحكٌم أصول المادة وطبٌعة العمران لمعرفة البحث من السمٌن من 

ذلك ألن الحقابق التً ٌجمعها الباحث عن مختلؾ نواحً االجتماعً , الرواٌات واألخبار

ولم تحكم أصول العادة وقواعد , الذي اعتمد فٌها على مجرد معاجم الوفٌر منها, اإلنسانً

سٌاسته وطبٌعة العمران األساسٌة ولذلك ٌرى أن الباحث ٌحتاج إلى العلم بقواعد أساسٌة 

وطبابع الموجودات واختالؾ األمم والبقاع وأعصار فً سٌر واألخالق والعوابد والنحل 

واإلحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بٌنه وبٌن الؽابب من , والمذاهب السابرة األحوال

وقٌام على أصول الدول والملك , والتعلٌل المتفق منهما والمختلؾ, وقابع وما ٌخالؾ بٌنهما

.ودواعً كونها وأحوال القابمٌن بها وأخبارهم, ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها, 
2
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 القٌاس بالشاهد وبالغائب - 4

وكذلك تقدٌره , وهذا ٌتناول شًء معٌن بنظٌره المعٌن. القٌاس فً اللؽة تقدٌر الشًء بؽٌره

ولهذا كان مطبقا , ذلك ألن لكل مثال فً الذهن لجزبٌاته. ألمر الكلً المتناول له وألمثاله

وٌفٌد , والقٌاس بالشاهد على الؽابب مبنً على القاعدة أن الحكم شًء حكم مثله, مواقؾ له

وباعتبار الؽابب الشاهد طرٌقة من - أي البرهان على قضٌة كلٌة, ذلك فً معرفة األسباب

فالنفس نحم بواسطتها علمها أن . طرق استدالل باستخدام ما ٌعرؾ بالقٌاس التمثٌل والتعلٌل

وقٌاس تمثٌل هو انتقال الذهن من حكم معٌن إلى حكم معٌن , ذلك الؽابب مثل هذا الشاهد

 –ألن ذلك الحكم ٌلزم ذلك المشترك الكلً , أخر باشتراكهما فً ذلك المعنى المشترك الكلً

ثم , ثم ٌنتقل إلى الزهما وهو مشترك, وهما األصل والفرع, فهنا ٌتصور الذهن المعٌن أوال

فكل قٌاس البد فٌه من قضٌة كلٌة إجابٌة ٌعلم صدق كونها . إلى الزم الالزم وهو الحكم

فٌمكن جعل ذلك الكلً , وكلمابه ٌعلم ذلك أن الحكم الالزم لذلك الكلً المشترك.كلٌة

 .المشترك جامع بٌن األصل والفرع

ألنه إنتقال من , والقٌاس فً الحقٌقة هو نتاج ؼٌر مباشر الذي هو فً الحقٌقة إنتاج حقٌقً

 .قضٌتٌن أو عدة قضاٌا إلى قضٌة نهابٌة هً النتٌجة

وقد استخدم ابن خلدون القٌاس القاعدة الرابعة من قواعد المنهجٌة الستدالل على صحة 

رأٌه االجتماعٌة والبرهنة على قوانٌنه التً كونت دعابم أساسٌة لعلمه االجتماعً الذي 

.استخدمه
1
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 السٌر والتقسٌم - 5

ربما كان السٌر والتقسٌم أهم قاعدة من قواعد المنهج التً اعتمد علٌها ابن خلدون فً علمه 

ذلك ألنهما عملٌتٌن عقلٌتٌن أساسٌتٌن لبرهان بوصؾ ما مسلكٌن أو دلٌلٌن إلثبات , الجدٌد

تلك العملٌة التً - وهاتان العملٌتان هما محور عملٌة الفكر الكبرى عند ابن خلدون, العلة

وال ٌمكن فهم , تشمل على العملٌات العقلٌة الصؽرى هً النظر وتؤمل وتفطن والؽوص

عملٌتً السٌر والتقسٌم إلى فً إطار فهمنا لعملٌة الفكر الكبرى ولها ابن خلدون عناٌة 

وكتب فٌها ثالث فصول كمدخل لذلك القسم الهام الذي خصص شق , خاصة فً مقدمته

لقد كانت القاعدة السٌر والتقسٌم التً هً محور . العلوم النقلٌة والعقلٌة وتعلٌم طرقه

وهو مقدمة , حجر الزاوٌة فً ذلك البناء الفكري العالق, استبطان اجتماعً عند ابن خلدون

استقراء , استطاع أن ٌخرج من مشكله, أضاؾ تلك القاعدة الخامسة وهً الحٌطة عند تعمٌم

التً أسسها أساسها انتقال من الجزء إلى الكل أي من الحوادث المشاهدة إلى الحوادث 

وفٌما ٌلً بٌان هذه القاعدة وإال أي حد بلػ حذر ابن خلدون فً , األخرى التً لم تشاهد

صٌاؼة قوانٌنه االجتماعٌة وبلورة نظرٌاته العمرانٌة واستقراها لمشاهدته ومطالعته وهنا 

.استطاع أن ٌحصل على الخبرة فً مختلؾ العلوم والفنون
1

 

 الحٌطة عند التعمٌم- 6

من المعروؾ أن طرق استقراء ال تحٌز تعمٌم من الحوادث التً تمت مشاهدتها إلى 

ولكنها تبرهن على صحة الفروض بنسبة إلى الحقابق المشاهدة ال , الحوادث التً لم تشاهد

ومما الشك فٌه أن ال معنى للبرهان بالعلوم الطبٌعٌة المادٌة عناصر إال إذا كان , ؼٌرها

فلٌس فً صدق األحكام التً ٌمكن التوصل إلٌها عن هذا , مشتمال على التحقٌق التام

ألنها مبنٌة على إقصاء جمٌع الحقابق الخاصة بكل الظواهر المعلومة لدى , الطرٌق شبٌهة

وما على من ٌرٌد أن ٌصؾ إلى , وما على من ٌرٌد أن ٌصؾ إلى النظر الباحث, الباحث
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وهذا , النظر فً أحوال جزبٌة التً تطبق علٌها تحقٌق من وجودها فً جمٌع األفراد

ولما كان ابن خلدون قد . التحقٌق ممكن مادام أجرام والمواد والمعادن معروفة محدودة العدد

وعلى استقراء من مالحظته , اعتمد أساسا على استقراء أحداث تارٌخ ذوات كانت أو فعال

فإنه قد وجد , لتوصل إلى قوانٌن وأحكام ومبادئ ونظرٌات فً العمران البشري وصٌاؼتها

وطبابع اجتماع العمران , الزما علٌه كعالم منبه إلى عملٌة استقراء الناقص من جهة

أن ٌحتفظ عند التعمٌم كما تظهر حٌطة ابن خلدون عند التعمٌم فً العناوٌن بعض , البشري

فإنما تظهر كذلك وبوضوح أكثر فً سٌاق وشرحه ألرابه والبرهنة , الفصول فً مقدمته

.علٌه
1
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 خالصة الفصل

وظروؾ , نستنتج أن ابن خلدون مهد وعرق التارٌخ وجاء بدوره بمنهج بحث تارٌخً

سٌاسٌة وتارٌخٌة للمؽرب اإلسالمً الذي جعل منه باحث تارٌخً وفٌلسوؾ فً الحدث 

وجعله من المإرخٌن دور فً تدوٌل األخبار واألحداث التارٌخٌة وأخٌرا نقول أن , العربً

 .ابن خلدون فٌلسوؾ فً فلسفة التارٌخ ومإسس علم االجتماع
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 :تمهٌد

لقد تلقى ابن خلدون قراءات معاصرة فً حٌاته ،ونقده بٌن معاصرٌه من خبلل 

أعطى المؤرخ وفٌلسوف ابن خلدون أشٌاء ال تقدر بثمن ،كل .األصالة ومعاصرة والحداثة 

ال تنكر .جابري وعبد القادر جغلول وعلً أوملٌل :من دراسات التً قدم فً دراسته أمثال 

ما قدمه لكن هناك فرق كبٌر بٌن معاشه وما نعٌشه فً حٌاتنا الٌوم ما بٌن ماضً والحاضر 

 .فما هً انتقادات التً توجه إلٌه؟.
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محمد عابد الجابري، عبد القادر جغلول، )قراءة محاضرة للفكر الخلدونً : المبحث األول

 (علً أوملٌل

 لكً تدرك عظمة اإلنجاز العلمً الذي أنجزه ابن خلدون، ٌنبغً أن تصور الحقٌقة 

العامة لعصره، ومستوى تفكٌر العلماء، فهذه العملٌة تقدم بإمكان حدوث الخوارق فً 

الطبٌعة، ألٌس لدٌه قابما على معجزات األشٌاء الخارقة قوانٌن الطبٌعة؟ وإذا كانت النبوات 

قد حتمت فإن كرامات األولٌاء ممكنة الظهور بٌن الحٌن واآلخر على ٌد أولٌاء إلى أال 

فهم ٌخرقون قوانٌن الزمان والمكان، فٌظهرون فً الهواء لٌصلوا إلى مكة أو : األحٌقتاء

القدس وٌجودون فً رهنته عٌبه إلى قواعدهم، وٌمتنون فوق أمواج الجار، وٌمسحون 

إلخ، ثم إن هذه العقلٌة تؤمن ...بأٌدٌهم المباركة على أعٌن األعمى فٌبصر، والمقعد فٌمشً

بتدخل قدرة هللا سبحانه لخرق القوانٌن الطبٌعٌة من شاء، فبل استقرار لهذه القوانٌن، فلٌبق 

إذا ٌمكن قٌام علم بقوانٌنه الطبٌعٌة؟
1

 .

 ابن خلدون كتب عن المعجزات كتابه من ٌؤمن بإمكانها، لكنها لم تزحزح إٌمانه 

إن المعجزات ال تقاس علٌما األمور العادٌة، وال »: بالعلم الموضوعً، وقوانٌنه، فهو ٌقول

ٌعترف بها، مدعما الموضوعٌة العلمٌة لعمله العمرانً الجدٌد، والتً ال تتعارض مع 

. «اإلٌمان بالقدرة اإللهٌة ألن قوانٌن الطبٌعة هً شبة هللا ال تتغٌر

 إال أن الجدٌد عند ابن خلدون هو أن نقل هذه العقبلنٌة إلى العمران البشري أو 

االجتماع اإلنسانً حسب مصطلحه، فالمجتمع هو أٌضا موضوع للعلم كما هً الطبٌعة ألنه 

إن سٌاقٌه من الٌونان والمسلمٌن لم ٌسبقوه إال : طبٌعً، وابن خلدون محق حٌث ٌقول

 (...)إدراكه؛ وهو أن المجتمع شًء طبٌعً، له قوانٌنه الذاتٌة التً تقام علٌها علم جدٌد 

ولذلك ابن خلدون حٌث بحث عن ثمرة علمه الجدٌد، أي محال تطبٌقه، فغنه لم ٌتجه إلى 

المجتمع كموضوع طبٌعً لعلمه المستحدث، بل اتجه إلى التارٌخ كمجال التطبٌق مع العلم 

.نقد األخبار وتحججها، وكتابة التارٌخ على الوجه الصحٌح
2
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 :''ناصٌف نمار''ابن خلدون فً منظور الحداثة  -

لٌس من المستغرب أن ٌذهب انتباه القارئ الذي سٌتوقعه عنوان الدراسة ابن خلدون 

فً منظور الحداثة إلى التفكٌر فً إمكانٌات تفسٌر فكر ابن خلدون وتقٌٌمه من موقع الحداثة 

األوروبٌة، ألٌست الحداثة فً جمٌع األدٌان التً تناولها تارٌخ الفكر والحضارات من تحدٌد 

الحداثة األوربٌة؟، ثم ألٌس ابن خلدون أقرب المؤلفٌن العرب فً القرون الوسطى إلى روح 

هذه الحداثة بعقبلنٌته ونظرٌاته حول التارٌخ والمجتمع اإلنسانً؟ 

، ال ٌرمً ''فً منظور الحداثة'' إذا فإن حدٌثنا، فً هذه الدراسة عن فكر لبن خلدون 

إلى الكشف عن أسباب جدٌدة لئلقتحار بحداثة خلدونٌة للمعاٌٌر األوربٌة، وال إلى البحث 

عن أصول للحداثة األوروبٌة فً فكر ابن خلدون، وإنما ٌرمً إلى التأمل مع ابن خلدون فً 

فكرة الحداثة، هذا ٌعنً أننا سنذهب إلى نص ابن خلدون من دون أن تقسم فٌه، وستأتً به 

إلٌنا من دون أي توهم حول إمكانٌة إقامته بنن، أي إننا فً عبارة أخرى، سنحاور مع ابن 

.خلدون محترمٌن الفارق التارٌخً بتناوبه، وبٌن عالمه وممومه، وبٌن عالما وممومنابر
1

   

 وبالنظر إلى المناسبة التً ٌنعقد فٌها هذا الحوار، فإننا سنكتفً من التأمل معه فً 

الفكر الحداثة بالتساؤل والتحلٌل والتأوٌل دون استفاضة فً آرابنا فً المسألة ولكن كٌف 

تتأمل مع ابن خلدون فً فكرة الحداثة، ولفظة الحداثة غاببة تماما عن النص الخلدونً؟، 

هذا السؤال ٌشٌر قضٌة الفكرة والتعبٌر اللفظً عنها، ومعلوم أن هذه القضٌة مفتوحة عن 

كثٌر من الحاالت المتنوعة، فقد ٌكون غٌاب اللفظ دلٌبل على غٌاب الفكرة، وقد ال ٌكون، 

.(...)حٌث إن الفكرة تجد ما ٌؤدٌها أو ٌشٌر إلٌها على نحوها، فً ألفاظ قرٌبة 
2

 

 وبناء علٌه، فإنه ٌتعٌن علٌنا قبل أي شًء أن نبٌن مدى حضور فكرة الحداثة فً 

ثناٌا النص الخلدونً، أو نبٌن ما نستطٌع وضعه تحت لفظة الحداثة انطبلقا من معطٌات 

.النص الخلدونً
3
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 :ابن خلدون فً ضوء المادٌة التارٌخٌة -

كٌف تستطٌع إدراك أهمٌة الفكر الخلدونً للعلم االجتماعً فً الوقت الحاضر وذلك  

بمقارنته المادٌة التارٌخٌة؟ 

 ألن معظم الدراسات المخصصة البن خلدون ٌؤدي إلى إٌضاح العبلقات تقرٌبا :أوال

المثبتة بٌن المعانً والمناهج التً أنتجها ابن خلدون وماركس، هذه المقارنة لٌست نتٌجة 

الدقة، أن صحة المفاهٌم األساسٌة ومنهج العلم االجتماعً المؤسسة من قبل ماركس، قد 

تأكدت فً التطبٌق وحصونتها النظرٌة أكثر فأكثر معروفة فً مٌدان مختلف العلوم 

اإلنسانٌة، فمن الطبٌعً أن ٌكون إلقاء الضوء على أهمٌة اإلنجاز الخلدونً بالرجوع إلى 

المادٌة التارٌخٌة، إن مظاهر هذا البحث فً العبلقات بٌن إنجاز ابن خلدون وإنجاز ماركس 

.ال تقوم فً مٌدان ابستمولوجً وتارٌخ العلوم
1

 

 : حدود االكتشافات الخلدونٌة -

إن اإلدراك أهمٌة تارٌخٌة البن خلدون ال ٌمكن أن ٌتم بانحراف الوهمً إلنجازه 

عن العالم االجتماعً الحافر بل اعتراف لمكتشفاته وحدوده الموضوعٌة، فهً نتاج للبٌبة 

الثقافٌة والنمو الضعٌف لعلوم العصر، وللرقعة الطبٌعٌة البن خلدون وخاصة لبنً التكوٌن 

.االجتماعً التً كانت فٌها ابن خلدون
2

 

 :حضو ابن خلدون -

ألي شًء ٌمكن أن ٌعٌد الٌوم فً الجزابر إنجاز ابن خلدون؟ هل ٌمثل أكثر من فابدة 

تارٌخٌة، وهل ٌجب أن ٌحبس فً متحف األنظمة العظمى التً ال ٌمكن تجاوزها؟ هل 

 (...)ٌمكن بالعكس أن ٌستعمل كقاعدة لبحث البنى االجتماعٌة فً الجزابر الحالٌة؟ 

 بعض المؤلفٌن اعتقدوا أنهم أثبتوا أن االكتشاف الجدٌد البن خلدون ٌمكن أن ٌكون 

فً خاتمة كتابه، '' مغاربً''قاعدة انطبلقا العلم االجتماعً فً الجزابر، وهذا ما ٌشٌر إلٌه 

بعد أن أعلن بأصح حجة من جهة أخرى، على األقل فً األوقات األخٌرة، عن هزال علم 

هل ٌوجد كبلم أمام هذه اللوحة الحزٌنة؟، نحن »: االجتماع الجامعً الجزابرٌٌن فهو ٌقول

                                                           
 عبد القادر جغلول، االستنتاجات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، دار الحداثة، دٌوان المطبوعات 1

 .74، ص1981، الجزابر، 2فٌصل عباس، ط: الجامعٌة، ترجمة
 .81 مرجع نفسه، ص2
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نجٌب بالتأكٌد بدون أي تردد، وابن خلدون نفسه أتى بها لنا، حقا، ٌمكن أن ترث منه 

.«*خطوته العلمٌة الموضوعٌة والعقبلنٌة الحمٌمٌة، االرتباطات البراكسٌبس
1

  

ٌعنً دراسة اإلنسان من '' فهم الحالة االجتماعٌة لئلنسان'' هذه لها كمبدأ ممٌز هو 

رؤٌة متعددة األبعاد، زٌادة عن ذلك فهً تتمٌز باللٌونة والتدقٌق الواقع لجهاز مدراء لتطابق 

متوافق دابما مع الواقع، ومع العٌنً، تستطٌع أٌضا أنه نبى مع تصور ابن خلدون اإلنسانٌة 

العلمٌة التً تعترف لئلنسان بمكانته فً الوجود، وإمكانٌة الخلق بحرٌة وتأمل، من جهتنا 

وهً التفكٌر الدقٌق للعبلقة الموجودة بٌن . فإننا نرتبً أنه من الجواب ٌستحق لحظة تردد

.المعانً والمنهج الخلدونً من جهة وواقع المجتمع الجزابري المعاصر من جهة أخرى
2

 

 إذا كان ابن خلدون ٌستطٌع أن ٌساعدنا بعض الشًء فً السٌطرة على عناصر 

م، فهذا على األخص هام جدا لمعرفة حقبة 1973الماضً التً ٌعٌش بعضها فً الجزابر 

ربٌسٌة من تارٌخنا، أن المشرع الخلدونً، الذي ٌجب إال ننساه ذ، كتابة التارٌخ البرٌر بهذه 

الصفة، فإن إنجازه ٌحتوي على منبع من المعلومات المعتبرة لتارٌخ المغرب العربً ووراء 

تغلٌف التارٌخ االستعماري فالرجوع إلى المنبع الخلدونً ٌقدم فابدة مضاعفة على مستوى 

.تراكم المواد الضرورٌة لبناء تارٌخ وطنً وعلمً
3

 

 هذه العودة البن خلدون ٌمكن أن تسمح فً الحقٌقة لبلكتشاف من جدٌد لعناصر 

االستكشاف غٌر المستخدمة من قبل المؤرخٌن االستعمارٌٌن، ال تتوقف مع إرادتهم فً 

* ''قبلً''إنكار وجود حضارة لدولة المغرب العربً، وٌمكن أن ٌساعد كذلك فً إزالة 

التارٌخ الرسمً متٌحا أن نرى وبنظرة جدٌد غٌر ملوثة باإلٌدٌولوجٌة االستعمارٌة، كٌف 

.أن اإلنسان المغرب العربً الرابع عشر ٌحلل مجتمعه
4

  

                                                           
 القادر جغلول، االستنتاجات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، دار الحداثة، دٌوان المطبوعات 1

 .88- 87، ص ص 1981، الجزابر، 2فٌصل عباس، ط: الجامعٌة، ترجمة

فً الفلسفة الماركسٌة هً مجموع النشاطات التً ٌستطٌع أن تحول العالم مثل المعرفة التً تستكشف : البراكسٌبس* 

. األشٌاء، أو عبلقات اإلنتاج التً تشترط االجتماعٌة
 .88 القادر جغلول، االستنتاجات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص2
.  91 مرجع نفسه، ص3
. 92 المرجع نفسه، ص4

معنى قطري أو غرٌري، أو ناشا من النشاط '' معنى قبلً''سابقا على التجربة سبق منطقٌا أو ما ال ٌفسر تجرٌبٌا : قبلً*

 .التلقابً للعقل دون اإلهانة بالتجربة



الفصل الثاني                                               ابن خلدون من منظور معاصر  
 

75 
 

 والحقٌقة على هذا المستوى ٌكون اإلسهام الخلدونً هو األعظم واألكثر استعماال فً 

الوقت الحاضر، لحقبة تارٌخنا، الجزابر الوسٌطة، فاالستناد إلى ابن خلدون ٌكون أكثر 

استعماال فهو ال بد منه، فهو فً الحقٌقة قد أنتج عددا معٌنا من التصورات التً ال تثٌر إلى 

مشاكل جوهرٌة لهذه الحقبة، إذا كان ابن خلدون قد بٌن لنا أن الحركة الظاهرة لمجتمع 

المغربً العربً هً حركة دورٌة للكتب المعلق، فهو لم ٌفسر لنا السبب لهذا الشكل 

الدابري للحركة االجتماعٌة، عند هذا المستوى تكون العودة إلى ابن خلدون به شك األكثر 

خصومة وتظهر فٌه من جدٌد الحدود الموضوعٌة المقاربة الخلدونٌة، للظواهر 

 1االجتماعً

قراءة فً التراث الخلدونً من رؤٌة بنائٌة جدٌدة عن التعبٌر فً النظام العالمً  -

 :(كوكس نموذجا*)

إذا كانت اتجاهات مادٌة علماتٌة قد أسقطت تأوٌبلتها على التراث الخلدونً سواء 

من داخل علم االقتصاد أو علم السٌاسة، أو علم االجتماع فإن االتجاهات ذات الجذور 

ولكن من داخل علم العبلقات الدولٌة، وتعد - أٌضا– الماركسٌة جدٌدة قد أدت بمدلولها 

: معبرة عن رافد من روافد هذا التوجه،، وهو ما ٌسمى (روٌزن بٌبلٌوكوكس)دراسة 

النظرٌة النقدٌة أو الثنابٌة الجدٌدة التً تفسح مكانا لؤلفكار فً دراسة التمٌز الدولً وٌنقذ 

األوضاع المهٌمنة، وتدعو إلى التفكٌر فً بقٌة تفسٌرها، وحٌث إن الهٌمنة المفاهٌمٌة أو 

.الحضارٌة هً من صمٌم اهتمامها بتعدد التقالٌد الحضارٌة
1

 

أنه أعد أسباب اهتمامه بإعادة فحص ابن خلدون أنه واجه '' كوكس'' ولهذا ٌرى 

القضٌة نفسها التً ٌواجهها العلماء اآلن، أي أنه كان واعً ومدركا بأنه ٌصٌب وٌتحرك 

فً مرحلة تعتبر تارٌخً، وهً مرحلة تفكك للهٌاكل السٌاسٌة واالجتماعٌة، التً اتسم بها 

عصر المجد واالستقرار، وكذا أراد أنه ٌفهم أسباب مدة األحداث التارٌخٌة، حتى ٌصبح هذا 

.الفهم مرشدا للحركة فً المستقبل
2

 

 :فً باب دراسة األبحاث حول ابن خلدون -

                                                           
. 151، ص2007، 51 فتحً حسن ملكاوي، مجلة فصٌلة محكمة الفكراء، بٌروت، العدد1
 .154 نفس المرجع، ص2
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، وفٌه اطبلع واسع على األدبٌات الخلدونٌة، بسٌمتها وحتى 1981عزٌز العظمة لندن - (أ

حثها، ومداره كما تقرأ فً التوطبة لٌس ابن خلدون فً ذاته بل مختلف القراءات والتأوٌبلت 

ألعماله، خصوصا من المقدمة، أما ثلث حجمه فهو جرد معٌن لؤلدبٌات الخلدونٌة، بما فٌها 

: المقاالت وبعض األطروحات المخطوطٌة، وبهذا قد ٌعنً عن مقاالت ببٌلٌوغرافٌة مثل

.هنري برٌس
1

 

م، والمؤلف عبارة عن دروس ألقاها هذا المؤرخ التونسً فً 1983أحمد عبد السبلم - (ب

كوبٌج دي فرانس، وهو رغم أهمٌته ال ٌتطرق فٌه صاحبه بما ٌكفً من السٌر للقراءات، 

بعضها وٌتناسى أخرى، هذا فضبل عن أسلوب المعالجة عنده ٌغلب  (معتذرا)كما أنه ٌهمل 

علٌه عموما الوصف والتقرٌر، وال ٌحفل كثٌرا باالختبار النقدي للقراءات ثم إننا ال نرى 

لماذا ٌعتبر المؤلف باحثٌن غرٌبً مماطلة حسٌن وكامل كٌاد فً الفصل الثانً المتعلق 

بالقراءات االستشراقٌة
2

، أما تقٌٌم الباحث العام القابل بدرة التوجه الفلسفً فً األعمال حول 

. باستثناء عمل ناصف نصار، فبل ٌسعنا هنا إال أن تثمنه وندلل علٌه- ابن خلدون– 

ٌمكن االستعانة بعبد الرحمان بدوي، مؤلفات ابن خلدون، رغم أنه ٌكتفً لعنوانه - (ج

.األبحاث حول ابن خلدون وٌعمل على طرٌقته المعتادة فً الركن والتجمٌع
3

 

 ومن هنا نصل إلى نقطة ذاته فً مسٌرة الجابري الفكرٌة لفتت نظري منذ مدة، وهً 

أنه على الرغم من أنه مٌوله األولى انصرفت إلى ابن خلدون، الذي دشن به دراساته 

للتراث العربً، فإن تعلقه بصاحب المقدمة لم ٌؤثر فً نظرته اإلٌجابٌة إلى الفلسفة والعلم، 

وهذا مما ٌجهد له، فهو لم ٌتأثر بالنقد العنٌف إلى وجه ابن خلدون إلى العلوم البرهانٌة، 

، بمثابة سابق ألوان ابن خلدون من (...)وإلى إسهام الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة فٌها 

أشعرته وتفوقه، لكن لٌس معنى هذا أننا تنعنً وجود : الجهتٌن اللتٌن أشهمتا فً تكوٌن فكرة

.أي تأثٌر البن خلدون على الجابري
4

  

                                                           
 .236، ص2007، [ط.د] بن سالم حمٌش، الخلدونٌة فً ضوء فلسفة التارٌخ، دار أبً قوافز للنشر والتوزٌع، الرباط، 1
 .236 بن سالم حمٌش، الخلدونٌة فً ضوء فلسفة التارٌخ، مرجع سابق، ص2

 . مرجع نفسه 3
قراءات فً أعمال محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربٌة ) أحمد برقاوي وآخرون، التراث والنهضة 4

 .209-208، ص ص 2004، 1للنشر، بٌروت، ط
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 بل العكس صحٌح، لقد وحدت مؤشرات عدٌدة تدل على أن صاحب المقدمة ترك 

بصمات قوٌة علٌه، بصمات تحملنا على القول بوجود قدر كبٌر من الخلدونٌة فً تفكٌره 

ومنهجٌته، وإن كانت ال تطفو على السطح، فإقصاؤه المحتوى المعرفً للفلسفة العربٌة 

اإلسبلمٌة لصالح المحتوى اإلٌدٌولوجً ومٌوله إلى التصنٌف والتركٌب بأدوات مثل البٌبة 

وبحثه عن الفلسفة خارج الفلسفة، وتنقٌبه عن أثر العمران فً  (...)واإلٌبستٌمً والقطٌعة 

الثقافة والسٌاسة والفلسفة، كل هذا وغٌره ٌبرهن على أنه كان واقعا تحت تأثٌر خلدونً ال 

تخطبه العبر، وهذه المؤشرات تحمل على القول بأن البٌبة المنهجٌة للفكر الجابري، وال 

.سٌما جانبها التركٌبً والنقدي، هً فً جوهرها خلدونٌة، أو األخرى خلدونٌة جدٌدة
1

 

 واضح من كبلم ابن خلدون هنا أنه درس على كتب فلسفٌة أخرى فهو قبل دراسته 

لمحصل الرازي وشرح الطوسى علٌه، فما هً الكتب؟ ومن منهم الفبلسفة الذٌن تعرف ابن 

أما التعرٌف فهو كما أسلفنا القول،  (...)خلدونٌة على أرابهم قبل دراسته للمحصل وبعدها؟ 

.ٌغفل الحدٌث عن تفاصٌل دراسة ابن خلدون للعلوم العقلٌة
2

 

 ولكن مع ذلك، فإننا من خبلل بعض الفقرات الواردة فً التعرٌف نستطٌع أن نتعرف 

على ما ٌمكن أن ٌكون قد درسه على أستاذه األٌلً من كتب الفلسفة قبل دراسته لمحصل 

الرازي، من ذلك كتاب اإلشارات والتقاء البن سٌنا وبعض الكتب التً لخص فٌها ابن رشد 

.فلسفة أرسطو عبلوة على كتب الحساب والهٌبة والفوابض
3

 

 إن فكر ابن خلدون ٌمثل نقطة تحول فً المسار الحضاري لؤلمة، فقد بقً لغزا أما 

الباحثٌن والمفكرٌن عبر التارٌخ من دون الوصول إلى كشف أسراره، هذا ما دفع بً 

للبحث والتأمل فً بعض المقدمة، فعكفت على دراسته بضع سنٌن وقدمت بذلك بحثا جدٌدا، 

ومجددا فً طرٌقة فهم هذا النص الفلسفً، وأعتقد أن هذه الطرٌقة فً فهم فكره سٌكون لها 

                                                           
 .209قراءات فً أعمال محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص) أحمد برقاوي وآخرون، التراث والنهضة 1
 محمد عابد الجابري، فطر ابن خلدون العصٌبة والدولة لمعالم نظرٌة خلدونٌة فً التارٌخ اإلسبلمً، مركز دراسات 2

 .42، ص2014، 1الوحدة العربٌة للنشر، بٌروت، ط
 محمد عابد الجابري، فطر ابن خلدون العصٌبة والدولة لمعالم نظرٌة خلدونٌة فً التارٌخ اإلسبلمً مصدر سابق، 3

 .42ص
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أثر كبٌر فً فهم تارٌخً وأوضاعنا الحالٌة ورسم معالم مستقبلنا تمثل هذا المقالة عن بحث 

.حول فكر ابن خلدون
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .69 جمال ثعبان وآخرون، فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهٌمنة، مرجع سابق، ص1
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 .مشروعٌة الوظٌفٌة للنموذج تحلٌلً فً بالد المغرب:المبحث الثانً -

 :أفكار حول إسهام التراث الخلدونً فً الفكر الدولً والنظرٌة الدولٌة -

: خرٌطة االتجاهات واإلشكالٌات ومدى االقتراب من مجال العالقات الدولٌة: أوال

 قدمت العدٌد من الدراسات فً نطاق تعاملها مع إحدى زواٌا التراث الخلدونً، 

تعرٌف بالزواٌا التً أسهمت فٌها دراسات أخرى، كما تجهت بعض االعتٌادات إلى تقدٌم 

تصورات عن حالة الدراسة الخلدونٌة ومسار تطورها، وعن موضعها من خرٌطة تطور 

سواء العربٌة، أو الغربٌة، فمع تعدد المجاالت : المدارس واالتجاهات المعرفٌة والنظرٌة

المعرفٌة التً جمع بٌنها التراث الخلدونً االجتماع والتارٌخ، والسٌاسة، واالقتصاد، إذ أن 

نظرٌته العمران الحضارٌة شاملة كلٌة العتبارها من النظرٌات الكبرى، كان هناك أٌضا 

فً تعدد المدارس التً اختلفت منها حٌثٌتها وتطورها، وللوعد، فٌعد العلم الواعد، فمن 

.«تأصٌبل نظرٌا لفكر ابن خلدون العمرانً»: اإلسبلمٌٌن الذٌن قدموا
1

  

 ولهذا فإنه من الضروري قراءة الدراسات الخلدونٌة، للكشف عن قدر التراكم 

المتحقق فٌها ٌتصل بدراسة العبلقات الدولٌة، ولو ٌكن مباشرا، وسواء فٌما ٌتصل 

: بالمنهجٌة أو المحتوى، وقد كشفت هذه القراءة عن مجموعتٌن من المبلحظات المنهجٌة

تتعلق المج 

موعة األولى باإلشكالٌات المنهجٌة فً الدراسات الخلدونٌة، وتتعلق المجموعة الثانٌة 

السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، : بمسابل وموضوعات نظرٌة العمران فً أبعادها المختلفة

وغٌرها، وكٌفٌة انتظامها فً رؤٌة كلٌة، وموقع النظرٌة السٌاسٌة الخلدونٌة عامة فً 

.أبعادها الداخلٌة، والخارجٌة، من البنٌان الكلً للنظرٌة العمرانٌة
2

 

 وإذا كان تركٌز الدراسات الغربٌة على إسهامات ابن خلدون فً فلسفة التارٌخ 

والحضارات، فإن التوجه العام فً األدبٌات العربٌة هو التركٌز على إسهاماته فً علم 

االجتماع، وبناءا على ذلك فإن الدراسة أسباب اختفاء المدرسة اللٌبرالٌة والعلمابٌة الحدٌثة 

ولهذا فإن السٌنارٌو . ، ٌفكر ابن خلدون كما هو حال المدرسة القومٌة اللٌبرالٌة(فً مصر)

                                                           
 .131- 130، ص ص 2007، 51 فتحً حسن ملكاوي، مجلة فضٌلة محكمة للفكر اإلسبلمً، بٌروت، العدد 1
 .131 مرجع نفسه، 2
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على صعٌد المدارس الغربٌة، أما الجهود التً حاولت إسهامات ابن خلدون - أٌضا– متكرر 

.آنذاك فقد اختلف فً تفسٌراتها
1

 

 وإذا كان علماء السٌاسة ٌتناولون النظرٌة السٌاسٌة البن خلدون مستقلة عن 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والعكس صحٌح، فإن الرؤٌة الكلٌة لنظرٌة العمران، ال ٌمكن أن 

تفهم هذه األبعاد، فالنظر السٌاسً لمفهوم العصٌبة، ومفهوم الدولة، والسلطة، والملك، لٌس 

غاٌة فً حد ذاته ولٌس وسٌلة، ولكنه مكون من مكونات عملٌة التطور البشري والمجتمعً، 

ومن ثم ال ٌمكن عد التنظٌر السٌاسً مستقبل أو منفصبل عن التنظٌر الدولً فً التراث 

الخلدونً لن ٌكون افتباكا آخر على تراث ابن خلدون وال ٌحاول أن ٌستنطقه ما ال ٌوجد 

.فٌه، ذلك ألن من الباحثٌن
2

 

 :تقوٌم الباحثٌن المعاصرٌن لعلم العمران -

ٌرى المؤلف أن األعمال النقدٌة التً تناولت فكر ابن خلدون قد تمٌزت بشًء من التنوع، 

وتماٌزت بمقدار إسهامها فً غناء فكرة وٌمكن تصنٌف مثل هذه األعمال فً مجموعات 

: منها

 ما ٌمكن إدراجه تحت موضوع النقد اإلٌدٌولوجً كالتً وجهها المستشرقون :األولى

وأتباعهم أمام الفكر العلمً التوحٌدي، الذي ٌجمع بٌن شروط العلم والعقٌدة بضوابطها 

.الشرعٌة
3

 

ما ٌنطوي تحت موضوع النقد التخصصً، من زواٌاه المختلفة التارٌخٌة أو فلسفٌة : والثانٌة

أو أصولٌة، ولعّل ما سّطره المرزوقً فً هذا المجال ٌعد األبرز، وفً هذا المجال ٌمكن 

ٌّة والدولة، ونحن  إلحاق جهود الجابري وانتقاداته التً ظهرت ثمارها فً مصنفاته، كالعصب

والتراث، وهناك دراسات نقدٌة أخرى ال تقل أهمٌته، لكنها ال تدخل فً االهتمامات 

منهجٌة ابن خلدون التارٌخٌة وتأثٌرها فً ''األساسٌة لهذا الموضوع، منها بحث بالعنوان 

، لمحمد الطالبً، وغٌره من الباحثٌن، وهناك ما ٌمكن تصنٌفه فمن دراسات النقد ''المقدمة

                                                           
 .132 مرجع نفسه، 1
 .06 جغلول عبد القادر، اإلشكالٌات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص2
دراسات تحلٌلٌة لئلنسان :  منوش صالح بن طاهر، علم العمران الخلدونً وأثر الرؤٌة الكونٌة التوحٌدٌة فً صٌاغته3

 .10، ص1المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً، ط: والمعرفة عن ابن خلدون، فرجٌنٌا
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الشامل، أو ما ٌخص النقد الفكري العام، كالتً تركز على األطر والمفاهٌم الكلٌة التً 

.تخص الفكر الخلدونً
1

 

 ولعلنا بواقفنا الصواب إزاء تعدد هذه القوى الجدٌدة واختبلف اتجاهاها ومشاربها 

الفكرٌة والمذهبٌة والسٌاسٌة عن العبلقة اإلسبلمٌة، سواء فً المغرب أو المشرق، إسقاط 

المنسوبة إلى العبلمة  (Socio Politiqueالسوسٌو سٌاسٌة )إحدى النظرٌات التارٌخٌة 

فً أن األوطان الكثٌرة »: ، وتنص نظرٌته(م1332- هـ732)عبد الرمان ابن خلدون 

القبابل والعصابب فبل أن تتحكم فٌما دولة، والسبب فً ذلك اختبلف اآلراء واألهواء وأن 

وراء كل رأي وهوى عصبٌة تمانع دونها، فٌكثر االنتفاض على الدولة والخروج علٌها فً 

كل وقت، وإن كانت ذات عصبٌة، ألن كل عصبٌة ممن تحت ٌدٌها تظن فً نفسها متعة 

.«وقوة
2

 

 وفً هذا السٌاق ٌعلق أحد المفكرٌن على هذه النظرٌة بأن الحقٌقة عند ابن خلدون 

لٌست عرقٌة بقدر ما هً طاقة فاعلة وفعالة، مستمدة من القوة البشرٌة التً تحركها، وعلى 

هذا األساس فإن قوة الدولة تتمثل فً االنسجام والتوافق االتجاهات المذهبٌة اإلٌدٌولوجٌة، 

وطموحات مؤسسة منظومة العصبٌة، والعكس ٌقع التعارض والتناقض تتفاقم األعضاء 

.وتعجز سلطة الدولة على مواجهتها والسٌطرة على زمام األمور
3

  

ال بأس أن نورد نظرٌة من - ٌهدف المقاربة- وهذا اإلطار هذا النسق من الطرح، 

النظرٌات الحدٌثة والتً عالجت قضٌة قوة الدولة حسب التحوالت السٌاسٌة العضوٌة، 

والتً تصب فً نفس السٌاق الذي تناولته نظرٌة ابن خلدون، ولكن بشًء من االختبلف، 

 pounٌؤكد دوران '' Poucer Cycle théoryدورة القوة ''وترتكز هذه النظرٌة على 

صاحب هذه النظرٌة على مفهوم القوة النسبٌة والذي ٌتجسد فً نصٌب الدولة من مصادر 

القوة المجتمعة وهذا المفهوم هو جوهر فكرة بٌنة النظام، حٌث إن نظرٌة دورة القوة تهتم 

. أساس بالهٌكل المتغٌر النسق

                                                           
 .11- 10 منوش صالح بن طاهر، علم العمران الخلدونً وأثر الرؤٌة الكونٌة التوحٌدٌة فً صٌاغته مرجع نفسه، ص1
، 2004، 1 ابن خلدون، المقدمة، تحقق نصوصه، وخروج أحادٌثه، وعلق علٌه عبد هللا دروٌش، دار الٌلخً، دمشق، ط2

 .68، ص1ج
 .68 محمود إسماعٌل، دراسة الحقابق جدٌدة، ص3
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 عكس النظرٌة البنٌوٌة، من حٌث أن نظرٌة دورة إدراك تصورات رجال السٌاسة 

واهتماماتهم اتجاه األبنٌة المتغٌرة، ومن ثم نذهب إلى التوقعات المستقبلٌة للسٌاسة فً 

ارتباطها بالقوة النسبٌة، وتقدم آلٌة نسبٌة مهمة تربط النسق بالقرار مع ظهور تحول فً 

.موجات التارٌخ بصورة متاحٌة وغٌر متوقعة
1

 

 وبالفعل لقد بقً العمق الجغرافً والبشري للدولة اإلسبلمٌة فً كل من آسٌا الوسطى 

أما تحقٌق الوحدة السٌاسٌة للعالم - إلى وقتنا الحاضر– وببلد المغرب، أحد العوابق الكبرى 

.اإلسبلمً الكبٌر
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Charles F.Doran :’’pouclr cycletheory and clobal politie’’. International political 

science.revieu 24 ou I(janury 2003).ISSN1592-3444 G2015 the SAIS Europ journal 

of global. Affairs www.sais journal. P13. 
 رباحً امٌنة، تأثٌر التحوالت اإلستراتٌجٌة فً النظام الدولً على التسٌٌر فً العبلقات الدولٌة، مجلة األكادٌمٌة 2

 .30، ص2011، 6، عدد 3للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة، الجزابر 

http://www.sais/
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 الفكر الخلدونً فً الفكر المعاصر أهمٌة : المبحث الثالث

 :الخلدونٌة كعناوٌن لواقع تعٌشه وال تتحدث عنه -

الواقع أنه مهما عرض على مراعاة المسافة الزمنٌة التً فصلت عن الطرف 

التارٌخً  

الحضاري العمرانً الذي عاشه ابن خلدون ومهما عملنا على إبراز الثغرات فً منطقته 

ومنهاجه، فإننا ال نستطٌع أن نحصن أنفسنا من ذلك االنبهار الذي تثٌره فً مقدمته كلما 

. تصفحناها أو طالعنا بعض فصولها

 إن الستة القرون الماضٌة التً تفصلنا عن ابن خلدون ال تشكل حاجزا بٌنها وبٌن 

مقدمته كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤلفات األخرى التً تركها لنا أسبلفنا سواء الذٌن 

عاشوا قبل ابن خلدون أو بعده والتً تناول شتى الموضوعات، بل لعل ال تبالغ إذا قلنا 

إن المقدمة تكاد تكون المؤلف العربً الوحٌد الذي نحس عند مطالعته بأن تحدث فعبل 

.إلٌنا، وبأنه فعبل هنا وإلٌنا شعر بأنه أكثر معاصرة من األنفس وواقعنا
1

 

 والحقٌقة ما كان ابن خلدون أن ٌولد من جدٌد فٌلسوف ومعاصرا، بدون فكر وجهد 

باحثٌن أكادٌمٌٌن ٌلقون الضوء على هذه الجوانب من فلسفته على المعاصر منها أو 

.النقل أنهم ٌلقون ضوء المعاصرة علٌها
2

 

 :الوضع الطبقً البن خلدون -

ٌجب االنتباه إلى هذه النقطة، وهً أن ابن خلدون لم ٌحاول محاربة هذا التٌار، وإنما  

بالعكس، من حٌث كونه القاضً المالكً فإنه جعل من نفسه المدافع عنه، هذا الموقف 

اإلٌدٌولوجً الذي ٌمكن أن ٌظهر متناقضا مع ممارسته كمؤرخ ال ٌفهم إال على حساب 

. وضعٌته االجتماعٌة

 لقد رأٌنا أن ابن خلدون كان ارستقراطٌا وبصفته هذه كان ٌرى أحٌانا تطور المجتمع 

من خبلل الهوشور المنشود لموقعه الطبقً، فً الحقٌقة كان ٌمٌل إلى أن ٌطابق تطور 

قد بٌن جٌدا أن مقدمته لدخول '' توًٌ''أن . طبقته مع التطور العمرانً الحضاري فً عملٌته
                                                           

 محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات معاصرة فً التراث الفلسفً، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، 1

 .390، ص2006، 1ط
، 1 جمال ثعبان وآخرون، فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهٌمنة، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، ط2

 .8، ص2007
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لغلى المغرب العربً فً القرن الحادي عشر فً ٌوم ظبلمً ال تفسر بكونه قد * ''الهبللٌٌن''

حصل غزو وقلب من األساس بٌن المغرب العربً بل ألن دخول بنً هبلل قد أعمر قوة  

*.''الزٌرٌدٌة''الدولة واألرستقراطٌة 
1

 

 :تقٌٌم لنظرٌات ابن خلدون السٌاسٌة -

فً الواقع أن كل ما تقدم لٌس كل ما قدمه ابن خلدون من نظرٌات سٌاسٌة، فله  

نظرٌات أخرى تتعلق بأفضل الحكم، وهً الحكومة الدٌنٌة التً ٌرأسها الخلٌفة، والخبلفة 

فً نظره وكالة الخلٌفة ٌمثل النبً دابما فٌما ٌتعلم بالسلطة السٌاسٌة والدٌنٌة ولٌس له أي 

، *امتٌاز عن باقً المسلمٌن، واختٌاره واجب على المؤمنٌن بشروط معٌنة ال ٌمكن مخافتها

وٌوافق على وجود خلٌفتٌن للمسلمٌن فً وقت واحد لكل منهما ملك مستقل، فالضرورة فً 

نظر ابن خلدون قد تتطلب ذلك، فالدولة إذن ما كانت شاسعة ٌقتصر الملك حماٌتها 

والضرورة تقتضً على كل والٌة أن تحسن الدفاع عن تقسٌمها وأن تنظم شؤونها، ولم ٌرد 

.اإلسبلم قط أن ٌفرض على العالم مبادئ ال ٌمكن تطبٌقها
2

 

وله أٌضا نظرٌة خاصة وعامة فً تحصٌل العلوم، وأسلوب التعلٌم ومن هذه 

األسالٌب التعلٌمٌة الذي ٌنصح ابن خلدون باستخدامها لكً ٌحصل العلم تحصٌبل جٌدا، 

وسلٌما، إٌثار التدرج، مراعاة استعداد الطالب، المقاربة بٌن الدروس، تعلٌم الفنون واحد، 

ترك التوسع فً العلوم اآللٌة، وٌحدثنا عن السٌاسة التعلٌمٌة، فٌعدد مساوئ الشدة، وٌقر بأنه 

.من أحسن مذاهب التعلٌم استخدام أسلوب الترهٌب
3

  

وفً النهاٌة ال نستطٌع إنكار وجود بعض العٌوب واألخطاء لدٌه، إال أنها من قبٌل 

الهنات والزالت التً ٌمكن أن تغفر له خاصة إذا ما قٌست بما أسدى للفكر البشري من 

خدمات ال ٌنكرها إال مكابر، وأهم نقد البن خلدون هو اقتصاره استقرابه ومقارنته على 

                                                           
، 2 عبد القادر جغلول، اإلشكالٌات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، دار الحداثة للنشر والتوزٌع، ط1

. 85، ص1981الجزابر، 

، بعد المٌبلد من طرف الخلٌفة المستنصر لتحارب ضد التمرد فً شرق 1049قبٌلة عربٌة، أرسلت سنة : الهبللٌٌن*

. إفرٌقٌا الشمالٌة، قد قدر لهم أن ٌدمروا الببلد

. اسم لدولة برٌدٌة التً حكمت فً شرقً إفرٌقٌا الشمالٌة فً نهاٌة القرن العاشر على أواسط القرن الثانً عشر: الزرٌدٌة*

 .وٌتضح لنا فً اتفاق ابن خلدون هو أساس نظام الحكم اإلسبلمً كما قدمنا من قبل*
 .138- 127طه حسٌن، فلسفة ابن خلدون االجتماعٌة، ص ص . أنظر، د2
 .121- 145 كمال الٌازجً،النهوض فلسفة ابن خلدون مسٌرة من تراث العرب الفكر، عن المقدمة، ص3
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العرب والبربر فً شمال إفرٌقٌا وإن كان صحٌحا فإنه ال فسر ابن خلدون فً شًء، بل 

هذه هً الطرٌقة المثلى فً دراسة المجتمعات، وهً الطرٌقة التً تقطع بٌبة محددة أو 

.مجتمعا معٌنا بالذات وتحصر الدراسة فٌه تخرج نتابج دقٌقة
1

 

وٌكفً ابن خلدون هذه الشهادة التً إن دلت على شًء، فإنما تدل على أنه، مازال 

البن خلدون أثر على المفكرٌن الغربٌٌن وما علٌنا نحن إال نعٌد النظر مرة أخرى فً تراث 

هذا المفكر العظٌم، وأعتقد أننا بعد هذه الرحلة داخل فلسفة اإلسبلم السٌاسٌة وما رأٌناه من 

إن لدٌنا فكر سٌاسٌا بتحقق الدراسة وأكثر : آراء لدى فبلسفته السٌاسٌة، تستطٌع القول اآلن

.من ذلك فهو جدٌر بالتطبٌق إن كنا نؤمن فعبل باألصالة والمعاصرة
2

 

 

 

 

 :نظرٌة ابن خلدون الحضارٌة -

ال ٌمكن لنا أن تعتبر ابن خلدون مجرد كاتب صاحب رأي، أو مؤرخ له وجهة نظر  

فقط اتجاه الحضارة، فهو صاحب مشروع فكري كبٌر متنوع ومتكامل عن التارٌخ 

والحضارة تتناول فٌه الظواهر الكلٌة والجزبٌة، متحدة ومتفرقة، متحركة وساكنة باحثا عن 

أسباب اتحادها وتفرقها وعن أسرار حركتها، وسكونها، وعن خلل قوتها وضعفها، وعن 

.قوانٌن حٌاتها وموتها فً ذلك اإلطار ٌسمى بالدولة أو الحضارة
3

 

 حاول ابن خلدون أن ٌبدأ مع بداٌة الحركة التارٌخٌة وتأسٌس الدولة وظهور 

الحضارة، فحاول رصد تهلهلها وهً فً خطوتها األولى وفً مرحلتها الجٌنٌة قبل والدتها، 

.متتبعا ألبرز مراحلها منذ ظهورها إلى غاٌة اختفابها
4

  

                                                           
 .843، ص1970 محمد عبد الرحمان مرجبا، من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسبلمٌة، منشورات عوٌدات، بٌروت، 1
 مصطفى الشارد، تطور الفلسفة السٌاسٌة من صولون ابن خلدون، الدار المصرٌة السعودٌة للنشر والتوزٌع، بٌروت، 2

 .213- 112، ص ص 2005، [ط.د]
، مستغانم، [ط.د] بن براهٌم الطٌب، مواقف وأفكار متنوعة بٌن مالك بٌنً وابن خلدون، دار مدٌن للنشر والتوزٌع، 3

 .77، ص2008الجزابر، 
 .77 هنى، مرجع ص4
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 ٌعتبر ابن خلدون من أقدم المنظرٌن القابلٌن بنظرٌة الدورة الحضارٌة قبل أن ٌقول 

.بها غٌره من أعبلم الفكر األوروبً الحدٌث أمثال فٌكو وغٌره
1

  

 ومن جهة ثانٌة تعتبر هذه الحدود معلما من معالم عظمة ابن خلدون، فبل متاحة من 

. توكٌدها وفهمها

 إن التكرٌم األفضل الذي ٌمكننا تقدٌمه فً الوقت الحاضر البن خلدون لٌس بإعادته 

بعماء بل بتكملة مشروعه على أسس جدٌدة، معرفة قوانٌنه التطور االجتماعً بطرٌقة 

.موضوعٌة
2

 

 :عملٌاته السٌاسٌة وحدودها -

ٌأتً ابن خلدون بحل لهذه المسألة معمقا الفرق األساسً الذي ٌجري بٌن العالم اإللهً 

. المعقول باإلٌمان والعالم المحسوس المعقول بالعقل

 إذا كان تدخل الدٌن فً العالم ال ٌمكن أن ٌدوره عقلٌا فً ماهٌته، فٌمكن دراسته فً 

. تجلٌاته وظواهره وبهذه الصفة، ٌكون غامضا للمقاربة العلمٌة

 إن الفكرة األولى التً تظهر بوضوح تام من المقدمة هً أن الدٌن ال ٌمكن قوة 

، فالدٌن وحده ال ٌستطٌع أن ٌتنافس القوة، السٌاسٌة الطبٌعٌة، العمٌقة، (...)السٌاسة مستقلة 

وإن محاولة االستٌبلء على السلطة التً لٌس لها كقوة إال ذكاء الدٌنً تكون محكومة 

.بالفشل
3

 

المختار : قراءة فً التحلٌل الخلدونً للمجتمع القروي المغاربً: القبٌلة والدور العصٌبة- 

** الهراس

 إن الرجوع إلى ابن خلدون فً سٌاق السعً الراهن إلى إعادة النظر فً مفهوم 

القبٌلة وتحدٌد طبٌعة النٌة القبلٌة فً الفترة ما قبل الرأسمالٌة، ٌبدو للوهلة األولى موقفا 

تارٌخٌا ال ٌتعدى نطاق التذكٌر بأحد أهم المعالم التً عرفتها الحٌاة الثقافٌة المغاربٌة فً 

العصور الوسطى، باعتبار أن النسق النظري البن خلدون من وجهة تتاح لها لما قام به 

المؤلف من استقراءات فً التارٌخ العربً اإلسبلمً القروسطً، ومن جهة أخرى تتاح 

                                                           
 .77 نفس المرجع، ص1
 .95 عبد القادر جغلول، اإلشكالٌات التارٌخٌة فً علم االجتماع السٌاسً عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص2
 .158- 157 مرجع نفسه، ص3
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لبلحتكاك بانعكاسات أحداث الفن الرابع عشر المٌبلدي، لمعاٌنتها وللمشاركة فً بعضها، 

باعتبار كذلك أن النموذج الخلدونً افتقد الكثٌر من شمولٌته فٌما تبل من فترات وغضب 

الخاصة لما استولى األتراك على تونس والجزابر، وأصبحت السلطة السٌاسٌة فً المغرب 

. ابتداء من العدٌد من اختصاصها الشرفاء
1

 

 لكن على الرغم من المسافة التً تفصلنا فً الوقت الحاضر على التجربة التارٌخٌة 

التً ارتبط بها النموذج الخلدونً على الرغم من هذه التعدٌبلت التً مرأت علٌه، فبل ٌنبغً 

أن تكون هذه المعطٌات الجدٌدة مدعاة إلهماله أو إسقاطه من دابرة نقاشاتنا الراهنة، ذلك 

أنه إذا كان النموذج النظري قد تحور تارٌخٌا ولم ٌعد ٌتسم بصبلحٌة تفسٌر أو استجبلء 

وقابم النصف الثانً من القرن التاسع وأوابل القرن العشرٌن، فإن مثبل هذا الحكم ال ٌنطبق 

مع ذلك على بعض عناصره ومفاهٌمه التً تفقد إلى تلك الحٌن صلتها بسٌرورات القبٌلة، 

وال حتى فً اللحظة الراهنة، نفسها، حٌث إن الرموز والقٌم الٌدوٌة التً تحدث عنها ابن 

خلدون مازالت متنوعة فً أغوار النفوس ومؤثرة فٌما ٌصدر عن اإلنسان معاصر من 

.مواقف وأنماط السلوك
2

  

 :أسس النظرٌة الخلدونٌة -

بقطع النظر عن موقف الباحث من المفكر الخلدونً، وقد كان محل اهتمام عدد ال ٌحصى 

من الدراسات منذ بداٌة القرن الفابت، فإن أهم ما ٌمٌزه هو التكامل بٌن مختلف المفاهٌم 

المكونة لنظرٌته وترابطها والتً مثلت المقدمة خاصة إطار لبحثها، ولذلك جاءت نظرٌة 

: لآلخر ضمن

تصّوره العالم لنشأة الحضارات وتكون الدول، إذا ان اإلنسان مدنً، بالطبع عاجز  -

عن تلبٌة حاجاته بمفرده وهو ما جعل من االجتماع اإلنسانً ضروري كان من 

 .انتاج ذلك أن كانت فكرة العمران البشري المركزٌة هً كتاب المقدمة

                                                           
 أزاد أحمد علً وآخرون، الفكر االجتماعً الخلدونً المنهج والمفاهٌم واألزمة المعرفٌة، مركز دراسات الوحدة  1

 .143، ص2004، 1العربٌة للنشر والتوزٌع، لبنان، ط
 .144 أزاد أحمد علً وآخرون، الفكر االجتماعً الخلدونً المنهج والمفاهٌم واألزمة المعرفٌة، مرجع سابق، ص2
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الراسخة فً تطور التارٌخ البشري، بل التنبٌه إلى خطورة '' ابن خلدون''قناعة  -

السهو عن ذلك، ومن اجل ذلك عمل على إثبات فكرة الحضارات ودافع عن نظرٌة 

.التطور الكونً، الكامل بناءا على تراكم تجارب المجتمعات المختلفة
1

  

ولعله من المفٌد هنا اإلشارة إلى أن فضل صاحب المقدمة هو تعمٌق هذا التصور 

ودعمه بإثباتات تارٌخٌة من خبلل نماذج محددة من التارٌخ اإلنسانً بها أن ما ذهب إلٌه لم 

ٌكن فً واقع غٌر تتوٌج إلرهاصات الحت معالمها لدى عدٌد المفكرٌن العرب المسلمٌن 

منذ القرن الثالث للهجرة، هذا ما وحاول الباحث التونسً محمد الطالبً إثباته فً بحثه حول 

الفكر التارٌخً عند ابن خلدون عندما أكد أن فكرة حتمٌة التطور التً دافع عنها صاحب 

المقدمة لٌست فً الواقع من إنتاجه بل ترقى إلى أبً عمرو الجاحظ، ثم تبناها من بعده 

إخوان الصفا ودافع عنها مكوٌه، وابن سٌناء والبٌروتً، وغٌرهم، إذا رغم اختبلف 

عن '' مراتب الموجودات''متطلباتهم الفكرٌة فقد كانت مكانة اإلنسان فً الكون ومرتبة بٌن 

.ضوء بقوة لدٌهم جمٌعا
2

 

 

 .خالصة الفصل

نقول أن قراءة البن خلدون معاصرون ٌقدمون بأنه مؤرخ عاصر مجموعة من 

ظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة التً جعلت منه ٌؤلف مقدمة التً تبٌن أنه عاٌش مجموعة من 

العرب والبربر فً المغرب اإلسبلمً ،لذلك نقول أن ابن خلدون قدم موروث ٌعتمد علٌه 

 .أجٌال القادمة والمستقبل فً حٌاتها اجتماعٌة وسٌاسٌة 

 

                                                           
 .21-20ص , (ط.د) إبراهٌم حسنٌن، المؤرخون العرب فً الوطن العربً، دار التعلٌم الجامعً، مصر، 1
 .21 نفس المرجع، ص2
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: خــــــاتمـــة

 مما تقدم ذكره نستنج أن التارٌخ لم ٌق عند سرد الوقائع من حٌث اإلعالم بالوقت 

والتعٌٌن والبحث عن األحداث التارٌخٌة الماضٌة وتسجلها، بل كٌفٌة التعامل مع األحداث 

من سبب وقوع األحداث واستنتاج العبر، وما ٌؤكده ابن خلدون على أنه البد من نقد 

وتمحٌص األخبار وتعلٌلها، وهذا من ممٌزات المؤرخ باعتباره مرآة عاكسة لجهوده 

. العلمٌة

 وعلٌه وجدنا بأن ابن خلدون انطلق من موقف المفكرٌن العرب والٌونان، وقد كان 

موقفه إٌجابٌا، وذلك الهتمامهم البلٌغ بالغة الفلسفٌة فً كتاباتهم أكثر من التارٌخ، فهو هنا 

حاول رد االعتبار للتارٌخ أوال ككتابة وثانٌا كفلسفة، ومنه أصبحت لدٌه ما ٌسمى فلسفة 

. التارٌخ التً بدورها ٌعتمد فٌها العقل على المالحظة والمقارنة والشرح والتحلٌل

لتمٌٌز صدقها من - كما ذكرنا سابقا–  فهنا عندما ٌقوم المؤرخ بتمحٌص األخبار 

كذبها وذلك من خالل معرفته أسباب الغلط التً ٌقع المؤرخٌن فٌها من خالل نقلهم األحداث 

. التارٌخٌة الماضٌة

وهذا ما ٌدفع للقول :  فالكتابة التً ٌدعو إلٌها ابن خلدون كتابة فلسفٌة فائقة الجودة

على أنه مبدع لنظرٌة فلسفة التارٌخ فً تارٌخ الفكر اإلنسانً من حٌث بعدها الفلسفً العام 

فً كل عالم ٌنام '': واالجتماعً، أي ٌمكن القول عنه مؤرخا، فٌلسوفا ومفكرا، كما ٌقال

. ''فٌلسوف
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 :التوصيات -

على الرغم من هذا االهتمام الكبٌر البن خلدون وفكره وكل ما وضعه وأوجده من 

مؤلفات، إال أن هناك قصور كبٌر اتجاه الثروة المعرفٌة التً خلفها خاصة عالمها العربً، 

فهناك العدٌد من األشخاص الذٌن لم ٌسمعوا به قط ولٌس لدٌهم أدنى فكرة عنه وعن فكره 

مع أنه عربً األصل، فً جهة لو تطرقنا إل '' العمران''وأنه المؤسس األول لعلم االجتماع 

العالم الغربً نجد اهتمامهم الكبٌر فٌه من خالل اكتشاف مقدمته الشهٌرة وإعداد األبحاث 

والدراسات حول ما جاء به وعقد المقارنات بٌنه وبٌن العدٌد من الباحثٌن فً هذا المجال 

حتى أن هناك بعض الجامعات الغربٌة أوجدت برامج خاصة فً أقسامها وكلٌاتها تحمل 

.اسمه، أما نحن فال نجد حتى مسابق واحد، وبرامج تعطٌه اهتمام خاص ومنفرد
1

 

: وٌمكن الحد من هذا القصور من خالل ما ٌلً -

 .إنشاء برامج دراسة الخاصة بابن خلدون فً الجامعات المحلٌة- (1

وضع مسافات خاصة بابن خلدون وما جاء فٌه فً أقسام علم االجتماع فً الجامعات - (2

. المحلٌة

. تضمٌن المناهج الدراسٌة المدرسٌة الركائز األولٌة لعلم ابن خلدون وفكره- (3

. عقد المزٌد من المؤتمرات والندوات التً تحاول تسلٌط الضوء على أهم إنجازاته- (4

تأسٌس جمعٌات ومؤسسات ثقافٌة تحمل اسم ابن خلدون والتً ٌمكن من خاللها العمل - (5

على رفع نسبة معرفة الناس به، فتقوم بإصدار مطبوعات ومنشورات بسٌطة ٌمكن أن 

.تحمل اسمه وأقواله وعلى ما ٌساهم فً إعطائه المنزلة التً ٌستحقها
2

 

 

                                                           
، 08/11/2012، [ب.د]، [ع.د] أالء محمد الحاج حمد، الفطر الخلدونً بٌن الفلسفة والواقع، جامعة الحاج الوطنٌة، 1

 .34ص
. 34 نفس المرجع، ص2

 .(الرباط)أستاذ شٌعة فلسفة واالجتماع وعلم النفس، قسم االجتماع، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، المغرب، **
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علً أوملٌل،الخطاب التارٌخً دراسة منهجٌة ابن خلدون،دار التنوٌر للطباعة -6
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حياة ابن خلدون 
 

هـ، وتوفً بمصر 732ولد ابن خلدون أعظم فالسفة التارٌخ فً الشرق والغرب فً تونس 

هـ، فهو من عظماء القرن الثامن الهجري808
1

هو ولً الدٌن أبو زٌد عبد الرحمان بن ''، 

م، تلقى على أبٌه وعلى 132 ماي 27ابن خالد ابن الخطاب، ولد بتونس ...محمد بن محمد

بعض علماء تونس والواردٌن إلٌها القران العظٌم حفظا وتفسٌرا، ثم الحدٌث والفقر واللغة 

''والنحو وكثٌرا من الشعراء
2

انطلق من الواقع وهو ابن بٌئته وكل أفكاره هً ترجمة للبٌئة . 

''...التً عاش فٌها، التً لم تترك مجال للتأمل والتصور والتخٌل
3

ذكر المؤرخون أن له ''. 

كتبا مختلفة فً الحساب والمنطق والتارٌخ وغٌر ذلك، ٌهمنا منها كتابه المشهور فً التارٌخ 

كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

: السلطان األكبر، وٌهمنا فٌه الجزء األول المعروف بالمقدمة وأقسامه

 .وفٌها ٌذكر أنه طالع كتب المؤرخٌن فوجدها بعٌدة عن التحقٌق: الدٌباجة -

فً فضل علم التارٌخ وتحقٌق مذاهبه، واإللماح لما ٌعرض للمؤرخٌن من '': المقدمة -

 .''المغالط وذكر شًء من أسبابها

الباب األول : وهو ستة أبواب (االجتماع البشري): الكتاب األول فً طبٌعة العمران -

: فً العمران البدوي، الباب الثالث: فً الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة، الباب الثانً

فً المعاش : فً العمران الحضري، الباب الخامس: فً الدولة، الباب الرابع

، والكسب من وظائف الدول ومن ...ووجوهه وما ٌعرض فً ذلك كله من األحوال

فً : الخ، الباب السادس...الفالحة والتجارة والصناعات كالبناء والتجارة والخٌاطة

العلوم وأصنافها، والتعلٌم وطرقة وسائر وجوهه، وما ٌعرض فً ذلك كله من 

.''األحوال
4
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