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تقـــديـم

 ،  Unesco World Social Science Report الجتماعية  العلوم  حول  اليون�سكو  تقرير  ي�سري 
الثانية  العاملية  احلرب  منذ  الجتماعية  العلوم  عرفته  الذى  الكبري  الزخم  اإىل   1999 عام  ال�سادر 
-خا�سة يف املجتمعات املتقدمة- واإىل التقدم الهائل الذى حظيت به هذه العلوم على امل�ستويني 
النظري واملنهجي، وكان من الطبيعي اأن يقع اإحياء الفكر اخللدوين يف ظروف هذا النفجار املعريف 

الذى �ساهدته ومازالت العلوم الجتماعية فى مقدمة الهتمامات البحثية واملعرفية.
ذا  اأي�ًسا  كان  بل  عمران،  وعامل  موؤرًخا  فقط  يكن  املعرفة ومل  مو�سوعي  كان  املقدمة  ف�ساحب 
والنف�ض  والقت�ساد  ال�سيا�سة  بعلوم  اليوم  ي�سمى  فيما  ا  ًـّ ومنهجي ا  ًـّ نظري واأ�سيل  متني  معريف  زاد 
والأنرثوبولوجيا والل�سانيات كما ت�سهد بذلك عناوين ومنت ف�سول ون�سو�ض اأبواب املقدمة، وهو ما 
جعل تراثه واإبداعه الفكري -رغم مرور اأكرث من �ستة قرون ون�سف على مولده- مازال حمتفًظا مبوقعه 
الفريد واملتميز بني املنتج الفكري والثقايف للح�سارة الإ�سالمية، بل يتبواأ مقاًما رفيًعا بني منتجات 

وتراث الفكر العاملي.
القرن،  على  يزيد  ما  منذ  خلدون«  »ابن  اكت�ساف  اإعادة  يف  املبادرة  �سرف  له  الغرب  كان  واإذا 
اأمامنا  -حيث انكب -ومازال علماوؤه- على درا�سة فكره ونقده وحتليله وال�ستفادة منه- فما يزال 
درا�سته ومالحظاته فى كتابه  »ابن خلدون« ومو�سوع  الإ�سالمية، -موطن  فى جمتمعات احل�سارة 
ال�سهري«العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب«- جهد طويل يف الهتمام الر�سني والعلمي بدرا�سة هذا الفكر 
وحتليله وتطويره فى �سياق التطورات الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية التى متر بها جمتمعاتنا مبا 
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مييزها من �سمات ثقافية واجتماعية. يف هذا ال�سياق جاءت احتفالية مكتبة الإ�سكندرية بعاملية »ابن 
نظمها  التي  للثقافة-  الأعلى  املجل�ض  مع  بالتعاون  دي�سمرب 2006-  من 7-5  الفرتة  فى  خلدون« 

منتدى الإ�سالح العربي مبكتبة الإ�سكندرية.
التي دارت يف  البحثية، والنقا�سات واحلوارات  الكتاب حم�سلة وخال�سة الأوراق  وي�سم هذا 
هذا املحفل العلمي، والتي �سعت مكتبة الإ�سكندرية من خالله اإىل اأن تقدم للقارئ العربي -خا�سة 
العربية والإ�سالمية، كنموذج  ابن املجتمع واحل�سارة  بـ »ابن خلدون«  ال�سباب- تعريًفا  اأجيال  من 
على ما اأ�سهمت به ح�سارتنا فى الفكر الإن�ساين، حتى نبعث فى هذا اجليل ال�ساب الأمل واحلافز 
اأ�سبح  اإ�سهامات علمية ومعرفية فى بناء �سرح احل�سارة الإن�سانية بعد ما  على و�سل ما انقطع من 

العامل كله مبثابة القرية الواحدة.
يف هذا ال�سياق تاأتي الحتفالية بعاملية »ابن خلدون« ذات �سمة خا�سة، توؤكد جوهر فكر وفل�سفة 
»ابن خلدون« الداعية لإعمال العقل والنقد والإبداع فى النظر اإىل الأ�سياء كمخرج وحيد لنه�سة 
جمتمعاتنا، التي �سبق اأن اأ�سهمت بالكثري يف اإنتاج وتطوير املعارف واحل�سارة الإن�سانية. وميثل اإنتاج 

»ابن خلدون« العلمي املبدع اإحدى ثمارها دائمة الن�سرة، والع�سية على الذبول والن�سيان.
ويحاول هذا الكتاب اإلقاء ال�سوء على اأهم اجلوانب يف حياة »ابن خلدون«؛ حيث يتناول الف�سل 
الأول �سرية حياة ابن خلدون، التي تعتمد يف تفا�سيلها على ترجمة »ابن خلدون« لنف�سه وحلياته، كما 
ي�سعى هذا الف�سل لالقرتاب من واقع احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية لع�سر »ابن خلدون«، 
الذي كان -بال �سك- مبثابة اخللفية الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية التي اأثرت يف اإبداعه واإنتاجه 
العلمي. وهي خلفية تتمثل يف كتابات معا�سريه من الرحالة واملفكرين مثل »ابن حجر الع�سقالين« 
املحدث واملوؤرخ الكبري، و»تقي الدين املقريزي« املوؤرخ العالمة �ساحب كتب اإغاثة الغمة بك�سف 
واآراء  باأفكار  الغمة، ال�سلوك يف دول امللوك، واخلطط والآثار، الذي تاأثر كثريا فى كتابته التاريخية 
بردى«  تغرى  بن  املحا�سن  »اأبو  كذلك  الجتماعي،  بالتاريخ  يتعلق  ما  خا�سة  خلدون«  »ابن 
املوؤرخ امل�سري �ساحب كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك م�سر والقاهرة، و»اأبو العبا�ض القلق�سندي« 

�ساحب كتاب �سبح الأع�سى.
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ويتناول الف�سل الثاين اإ�سهام »ابن خلدون« الفكري يف تاأ�سي�ض فل�سفة التاريخ؛ حيث نظر اإىل 
التاريخ على �سوء منهج  اأن يكتب  اأراد  وقد  فقط.  تروى  الدر�ض ل كرواية  ي�ستحق  التاريخ كعلم 
جديد من ال�سرح والتعليل، فانتهى به التاأمل والدر�ض اإىل و�سع منهج وفل�سفة جديدة فى الكتابة 
التاريخية يقراأ على �سوئها التاريخ، وتفهم وقائعه وحتلل اأحداثه وظواهره، فلم يكن هاج�ض التمييز بني 
ال�سحيح واخلطاأ من املعلومات من ابتكار »ابن خلدون«، فهذا الهاج�ض قدمي قدم املعرفة الإن�سانية، 
التى  التاريخية  والأخبار  املوؤمتنة  التاريخية  الأخبار  بني  للتمييز  �سعيه  الفذ  املفكر  لهذا  يذكر  لكن 

لي�سح ملوؤرخ اأن يثق بها، وو�سعه منهجية هذا التمييز.
تاأ�سي�ض علم جديد كان هو  فى  »ابن خلدون«  اإ�سهام  الكتاب  ي�ستعر�ض  الثالث  الف�سل  وفى 
رائده ووا�سع لبناته الأوىل، وهو علم الجتماع الذي اأطلق عليه علم العمران الب�سرى، وهو العلم 
الذي جعل فيه »ابن خلدون« املجتمع الن�سانى مبا فيه من ظواهر مادة للتاأمل والفح�ض والتحليل، 
حيث يلخ�ض مادة علم الجتماع ومو�سوعه يف مقدمته قائاًل اإنها »ما يعر�ض للب�سر فى اجتماعهم من 
اأحوال العمران فى امللك والك�سب والعلوم وال�سنائع بوجوه برهانية، يت�سح بها التحقيق فى معارف 

اخلا�سة والعامة، وتدفع بها الأوهام وال�سكوك«.
وي�سعى الكتاب يف الف�سل الرابع اإىل تناول ما قام به »ابن خلدون« يف و�سع اأ�س�ض علم ال�سيا�سة، 
وكيف اأنه جتاوز �سابقيه الذين ح�سروه فيما يتعلق ب�سفات و�سمات احلاكم اأو بع�ض املرا�سم والتقاليد 
ودورها فى عملية  امللك  و�سلطة  بالدولة  يتعلق  ما  ابن خلدون يف مقدمته  تناول  ال�سلطانية، حيث 

ال�سبط الجتماعي وعوامل قوتها و�سعفها ثم انهيارها.
مازال  الفكر اخللدونى  تناول جانب جديد يف  اإىل  الف�سل اخلام�ض  الكتاب يف  ي�سعى  كذلك 
املنظمة  للقوانني  خلدون  ابن  بروؤية  اخلا�ض  اجلانب  وهو  والبحث  الدرا�سة  من  الكثري  اإىل  يحتاج 

للعالقات الدولية واجتاهات تطورها.
ويف الف�سل ال�ساد�ض الأخري ي�ستعر�ض الكتاب كيف اأعاد علماء الغرب اكت�ساف تراث »ابن 
قاموا  وكيف  كتابتها،  من  طويلة  ع�سور  بعد  املقدمة  التي جاءت يف  الجتماعية  ونظريته  خلدون« 
  R. Altamira مبقارنتها بكثري من نظريات علماء الغرب املحدثني. ويكفي هنا اأن ن�سري اإىل ما اأكد عليه
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- وهو واحد من اأبرز علماء الغرب الذين اهتموا برتاث ابن خلدون - حني اأكد على اأن مقدمة »ابن 
خلدون« هي:

ُفْقُه يف الأهمية وحتى اأيامنا اأي موؤلف  ـَ »يف احلقيقة موؤلف يف الجتماع والفل�سفة التاريخية مل ي
اآخر« )1(

والأمل اأن يكون هذا اجلهد قد جنح يف اإلقاء �سوء جديد على ابن خلدون: الإن�سان ورجل الدولة 
والعامل الفقيه، والع�سر الذي عا�ض فيه والعوامل التى اأثرت فى فكره واإبداعه، وجوانب هذا الجناز 
ـًا  العلمي، مع �سعينا لربط ما اأجنزه »ابن خلدون« بالت�ساوؤلت والإ�سكاليات التي مازالت ت�سكل حتدي

للعلماء والباحثني العرب يف خمتلف فروع العلوم الإن�سانية خا�سة التاريخ والجتماع وال�سيا�سة. 
العلم  عاكًفا على �سنعة  م�سر،  الأخري من حياته يف  ال�سطر  ق�سى  قد  »ابن خلدون«  كان  واإذا 
والفكر لهذا فالحتفاء به فى مكتبة الإ�سكندرية -ومن خالل منتدى الإ�سالح العربي- واحلوار 
حول اأفكاره واإ�سهاماته بني نخبة من العلماء واملتخ�س�سني العرب والأجانب، هو ا�ستلهام لروح ع�سر 
»ابن خلدون« ولتقاليده، حيث كان العلماء امل�سلمون والعرب ينتقلون بني اأقطار العامل الإ�سالمي 
دون النظر اإىل حواجز اأو قيود يعمقون روؤيتهم يتحاورون ويتبادلون اخلربة واملعرفة ويتعلم بع�سهم من 
بع�ض، وهو ما ت�سعى اإليه مكتبة الإ�سكندرية اعرتاًفا باأهمية خلق اأو�سع فر�ض للحوار وتبادل الآراء 

واخلربة بني العلماء العرب والعامل.
ول ي�سع مكتبة الإ�سكندرية اإل اأن ت�سكر كل الباحثني الذين �ساهموا باأوراقهم البحثية القيمة، 
مدار  على  امتد  الذي  والر�سني  اجلاد  احلوار  اإليها  ا�ستند  التي  اخللفية  الأوراق  مبثابة  كانت  التي 
جل�سات الحتفالية و�سارك فيه نخبة من املفكرين والباحثني الذين اأثروا احلوار، فلهم جميًعا جزيل 

ال�سكر.
                                                                                                   اإ�سماعيل �سراج الدين

R. Altamira, Historia de Espana  y  de la Civilizacion Espanola, T.II.P358   )1(



»ابن خلدون« العامل وال�سيا�سي 
نتاج للح�سارة الإ�سالمية

الف�صـــل الأول





كما يقول علماء الجتماع فالإن�سان ابن بيئته ت�سنعه وت�سكله وتلقي بظاللها على اأفكاره وروؤيته 
الإ�سالمية  احل�سارة  كانت  ع�سر  ظهر يف  فقد  ذلك،  من  ا�ستثناء  »ابن خلدون«  يكن  ومل  للحياة. 
مازالت فيه قادرة على العطاء والإ�سافة لالإجنازات الإن�سانية، رغم اأنها كانت يف بدء مرحلة الأفول. 
ابن خلدون  فيه  ن�ساأ  الذى  الع�سر  �سمة  كان  بال�سراعات  وامل�سحون  بالتناق�ض  اململوء  الو�سع  هذا 

والذي ميكن تلم�ض اأثره ب�سكل وا�سح يف �سرية حياته واإجنازه العلمي.

اأواًل: »ابن خلدون« حياة ممتدة يف خدمة العلم وال�سيا�سة
ا�ستهر موؤلف املقدمة بني النا�ض ويف بيئات العلم والأدب با�سم »ابن خلدون« ولكن ا�سمه الفعلي 
كان »عبد الرحمن«، وا�سم والده »حممد«، واأما تلقيبه بلقب »ابن خلدون« فكان ن�سبة اإىل ا�سم اأحد 
اأجداده القدماء، خلد املعروف بخلدون)2( وهو اجلد الذي دخل الأندل�ض مع جند اليمانية، قبل 

ولدة موؤلف املقدمة مبدة ل تقل عن اأربعة قرون.
هكذا ينتمي »ابن خلدون« اإىل اأ�سرة عربية عريقة من مين ح�سرموت، وكان جده الأعلى »خالد« 
املعروف بخلدون من بني القادة الع�سكريني الذين �ساركوا يف فتح الأندل�ض حتت قيادة »طارق بن 
زياد« يف �سنة 92 هـ )711م(. ومنذ هذا التاريخ ا�ستقرت اأ�سرته يف مدينة اأ�سبيلية واأ�سبحت من 
اأكرث الأ�سر العربية نفوًذا وثروة ومكانة اجتماعية، حتى اإنها خالل القرن الثالث الهجري )التا�سع 

)2 (   ا�سم خلدون هو �سيغة تفخيم من ا�سم خالد، لأن الواو والنون يف اآخر اللفظ تنزل على التفخيم اأو الكبري واإظهار علو 
مكانة ال�سخ�ض، وهي ماأخوذة من املقطع الإ�سباينan  اأوun يف اآخر الكلمة. وهناك اأ�سماء اأندل�سية تاأثرت بهذه ال�سيغة 
مثل زيدون وحف�سون وعبدون...اإلخ، راجع: اأحمد خمتار العبادي، »ثالثة رموز عاملية مغربية يف القرن الثامن الهجري 
)الرابع ع�سر امليالدي(«، ورقة مقدمة اإىل ندوة عاملية ابن خلدون، مكتبة الإ�سكندرية، منتدى الإ�سالح العربي، 7-5 

دي�سمرب 2006.
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وقد  »بنو حجاج«.  اأخرى هي  مينية  اأ�سرة  املدينة ومنطقتها مع  تتقا�سم حكم هذه  امليالدي( كانت 
عرف من بني اأفراد »بني خلدون« عدد كبري من رجالت ال�سيا�سة وامل�ساركة يف الن�ساط الجتماعي 
والعلمي على طول القرون التالية حتى منت�سف القرن الثالث ع�سر امليالدي، حينما اأحلت القوى 
مثل  الكربى  املدن  اأيديهم  يف  ف�سقطت  الع�سكرية،  باحلمالت  الأندل�ض  على  الإ�سبانية  امل�سيحية 
قرطبة وغريها. وحينئذ راأى اأعالم اأ�سرة »بني خلدون« اأن يهاجروا من وطنهم اإىل املغرب، ف�سكنوا 
وكان  احلف�سيني)3(.  دولة  حتكمها  كانت  التي  تون�ض  اإىل  انتقلوا  ومنها  ق�سرية،  لفرتة  �سبته  مدينة 
من اأوائل هوؤلء املهاجرين »حممد« جد« ابن خلدون« املبا�سر، الذي توىل بع�ض املنا�سب الكربى 

ل�سلطان تون�ض. واأما اأبوه »حممد« فقد اآثر ال�ستغال بالعلم بعيًدا عن ال�سيا�سة. 
ولد »عبد الرحمن بن خلدون« يف �سنة 732 هـ )1332 م(، ووجهه اأبوه لطلب العلم منذ �سباه 
املبكر، فح�سر جمال�ض علماء تون�ض الذين كان منهم كثريون من مهاجري الأندل�ض، حيث تعلم 
وحفظ القراآن وهو يافع على يد ال�سيخ »اأبى عبد اهلل حممد بن �سعد«، ودر�ض العربية على يد اأبيه 
وعلى يد عدد اآخر من العلماء وامل�سايخ منهم »عبد اهلل حممد بن العربي احل�سايرى«، و«عبد اهلل 
بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  الدين  »�سم�ض  ال�سيخ  على  احلديث  وقراأ  الزرزاىل«،  ال�سوا�ض  بن  حممد 
جابر«، واأخذ الفقه عن »اأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اجلياين« وغريه، ولزم اآخرين اأخذ عنهم 
اأخذ عنه املنطق و�سائر الفنون  اإبراهيم الآبلي« الذي  العلوم العقلية مثل »اأبي عبد اهلل حممد بن 
احلكمية والتعليمية، حيث لزمه »ابن خلدون« ملدة ثالث �سنوات بعد وفاة والديه يف 749 هـ يف 
اآنذاك)4(. كما وا�سل »عبد الرحمن بن خلدون« ح�سوره  الطاعون اجلارف الذي عم بالد العامل 
جمال�ض العلم على يد نخبة من كبار الأ�ساتذة الذين رافقوا ال�سلطان املغربي »اأبا احل�سن املريني« يف 
غزوته لتون�ض يف �سنة 748 هـ. وحينما عاد الكثريون من هوؤلء اإىل املغرب قرر »عبد الرحمن« اأن 
يلحق بهم هناك لكي ي�ستكمل تكوينه العلمي معهم. وقد بداأ »ابن خلدون« حياته العملية مبكًرا، 

)3( احلف�سيون من �ساللة خالفة املوحدين يف مراك�ض.
املجل�ض  ابن خلدون«  »موؤلفات  بدوي:  الرحمن  عبد  اإىل  الرجوع  ابن خلدون ميكن  التفا�سيل عن حياة  من  )4(  ملزيد 

الأعلى للثقافة، 2006، �سـ9.
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فقد عمل وهو يف تون�ض مع »حممد بن تافراكني« حاكمها يف عام 752 ككاتب للعالمة اأو امل�سئول 
عن و�سع توقيع وختم ال�سلطان على املرا�سيم التي ي�سدرها، وهو يف نحو الع�سرين من عمره، وهكذا 
جمع بني طلب العلم وال�ستغال بال�سيا�سة. ويف فا�ض ا�ستدعاه ال�سلطان املريني »اأبو عنان فار�ض« 
لكي يتوىل الكتابة له، فعمل يف خدمته مدة منذ اآخر �سنة 756 هـ، حيث �سمه ال�سلطان  اإىل هيئة 
ـًا ل�سئونه  علمائه التي تبحث يف امل�سائل الدينية والنحوية بح�سرة ال�سلطان ، ثم عينه بعد ذلك اأمين
ال�سيوخ  كبار  من  والتعلم  والقراءة  النظر  يف  فا�ض  يف  وجوده  خلدون«  »ابن  وا�ستغل  )�سكرترًيا(، 

والعلماء من اأهل املغرب والأندل�ض الوافدين على فا�ض بغر�ض ال�سفارة اأو الزيارة.
والتاآمر  ال�سابق،  بجاية  ولية  �ساحب  الأمري »حممد«  مع  بالتحالف  اتهم  لو�ساية  نتيجة  اأنه  اإل 
�سد ال�سلطان »اأبى عنان« الذي اأ�سدر اأوامره بالقب�ض عليه، ومل يفرج عن »ابن خلدون« اإل الوزير 
»احل�سن بن عمر« الذي قام باأعمال الدولة بعد وفاة ال�سلطان »اأبي عنان« عام 759 هـ. وحينما خرج 
»اأبو  اأمريهم  لدى  ـًا  كاتب وعمل  »ابن خلدون«  لهم  ان�سم  عمر«  بن  الوزير«احل�سن  على  مرين  اأهل 
�سامل«، يف عام 760، وا�ستمر على هذا ملدة اأربع �سنوات. توجه بعدها يف عام 764 هـ اإىل ال�سلطان 
»حممد اخلام�ض الغني باهلل«، »اأبى عبد اهلل حممد بن يو�سف بن ن�سر« ثامن ملوك بني الأحمر يف 
غرناطة، وكان قد تعرف عليه حينما خلع عن عر�سه، ونفي اإىل املغرب ما بني �سنتي 759 و761 هـ، 
وانعقدت بينه وبني ال�سلطان الأندل�سي ووزيره »ل�سان الدين بن اخلطيب« عالقة �سداقة، دفعت فيما 
ال�سلطان »حممد اخلام�ض«  ا�سرتد  اإىل غرناطة، حينما  الرحيل  اإىل  الرحمن بن خلدون«  بعد »عبد 
عر�سه حيث احتفل به ال�سلطان ووزيره، وقدرا له كفاءته ال�سيا�سية. ومكنته اإقامته يف املغرب طوال 
تلك ال�سنوات من الطالع على اأحوال هذه البالد ال�سيا�سية وعالقتها بدول اجلوار يف �سمال اإفريقيا 
ويف الأندل�ض، لهذا قرر ال�سلطان »اأبو عبد اهلل حممد بن يو�سف بن ن�سر« اإر�ساله يف �سفارة اإىل ملك 
ق�ستالة امل�سيحية، لكي يعقد معه معاهدة �سلح و �سالم، وكان مقر امللك الق�ستايل«بدرو« -املعروف 

بالقا�سي- يف اأ�سبيلية موطن »بني خلدون« القدمي.
اأدى »ابن خلدون« مهمته ال�سيا�سية بنجاح حمل امللك الق�ستايل -لإعجابه به- على اأن يعر�ض 
عليه البقاء يف بلده، واأن يعينه م�ست�ساًرا له، واعًدا اإياه اأن يرد اإليه اأمالك اأ�سرته القدمية يف اأ�سبيلية. 
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اأن »ابن خلدون« اعتذر عن عدم قبول هذا العر�ض وعاد اإىل غرناطة)5(، حيث بالغ ال�سلطان  غري 
»حممد الغني باهلل« يف اإكرامه واحلفاوة  به)6(. لكن »عبد الرحمن ابن خلدون« الذي عرف ما يف 
هذه الأجواء ال�سيا�سية من د�سائ�ض وموؤامرات خ�سي من مناف�سة الوزير »ابن اخلطيب« - على الرغم 

من عالقات املودة الظاهرة بني الرجلني - فاآثر البتعاد عن الأندل�ض.
يف ذلك الوقت كتب اإليه »اأبو عبد اهلل« اأمري بجاية )يف املغرب الأو�سط( ي�ستدعيه لكي يتقلد 
من�سب احلاجب اأو رئي�ض الوزارة لديه، لكن القدر مل ميهل »ابن خلدون« كثرًيا، حيث اندلع ال�سراع 
اأبى العبا�ض« �ساحب ق�سنطينة  بني ال�سلطان  »اأبي عبد اهلل« �ساحب بجاية، وابن عمه »ال�سلطان 
الذي هزم �سلطان بجاية الذي اعتمد على »ابن خلدون« يف جمع املزيد من ال�سرائب واملغامن لتعوي�ض 
خ�سائر احلرب من قبائل الرببر بو�سائل مالت اإىل ال�سدة والق�سوة، وهو ما دفع هذه القبائل لل�سكوى 
ـًا لتاأزم العالقة بينه وبني ال�سلطان،  وال�سعي �سد »ابن خلدون« عند ال�سلطان »اأبو عبد اهلل«. وحت�سب
وخ�سية تعر�سه مرة ثانية ملحنة ال�سجن طلب اإعفاءه من العمل والرحيل فاأذن له ال�سلطان، اإل اأنه 
�سرعان ما قب�ض على �سقيق »ابن خلدون« و�سادر اأمواله وممتلكاته، وهو ما دفع »ابن خلدون« للفرار 

من بجاية قا�سدا ب�سكرة.
وعندما علم بذلك ال�سلطان »اأبو حمو« �ساحب تلم�سان الذي اندلع ال�سراع بينه وبني �سلطان 
بجاية »اأبى عبد اهلل« اأر�سل يف ا�ستقدام »ابن خلدون« وطلب منه اأن ي�سبح حاجبه واأن ي�ساعده يف 
مل �سمل القبائل لبناء حتالف يف حماولة لال�ستيالء على ولية بجاية، وهو ما جنح فيه »ابن خلدون«. 
ان�سغال  فر�سة  ا�ستغالل  الأق�سى وحماولة  املغرب  العزيز« �ساحب  »عبد  ال�سلطان  ا�ستنفار  اأن  اإل 
ال�سلطان »حمو« باحلرب مع بجاية يف ال�ستيالء على تلم�سان، واإق�ساء ال�سلطان »حمو« عن حكمها، 

)5 (  حممود مكي »ابن خلدون: اأ�سدق �ساهد على ع�سره« ورقة مقدمة اإىل ندوة عاملية ابن خلدون، مكتبة الإ�سكندرية ، 
منتدى الإ�سالح العربي، 5-7 دي�سمرب 2006.

)6 (   يروى اأنه اأهداه جارية اإ�سبانية تدعى هند ت�سرى بها هناك ، وقد داعبه �سديقه الوزير ابن اخلطيب �سبيحة اليوم التايل 
بر�سالة من الأدب املك�سوف اأو املجرد، ملزيد من التفا�سيل راجع، نفح الطيب من غ�سن اأندل�ض الرطيب، ج8، �سـ280 

وما بعدها، طبعة حميي الدين عبد احلميد.
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وقيامه بالفعل بال�ستيالء على مراك�ض يف طريقه لتلم�سان، دفع »ابن خلدون« للفرار اإىل الأندل�ض 
لدى ملك غرناطة. 

الهرب  بتعنيفه على حماولته   ال�سلطان  العزيز« قب�سوا عليه، وقام  ال�سلطان »عبد  اأعوان  ولكن 
»اأبى مدين« حيث  الويل  ال�سيخ  اإىل  »ابن خلدون«  فلجاأ  بعد،  فيما  اأطلق �سراحه  ثم  الأندل�ض  اإىل 
تلم�سان  على  ا�ستيالئه  بعد  العزيز«  »عبد  ال�سلطان  اأن  اإل  واخللوة.  للعلم  النقطاع  مف�ساًل  لزمه 
طلب منه يف عام 772 هـ اأن يقطع خلوته وعزلته واأن يقوم مبهمة جمع �سمل قبائل »رياح« بب�سكرة 
للتحالف معه ، وهي املهمة التي ا�ستجاب لها »ابن خلدون« ونفذها بنجاح انتهى با�ستقرار الأمور 
لل�سلطان »عبد العزيز«، والق�ساء على حالة عدم ال�ستقرار والفنت باملغرب الأو�سط. واأثناء اإقامة »ابن 
خلدون« بب�سكرة بلغه خرب فرار الوزير »ابن اخلطيب«من الأندل�ض وقدومه على ال�سلطان »عبد العزيز 
»يتلم�سان عام 772هـ وانتقاله معه اإىل فا�ض. ويف 12 ربيع الأول 774 توفى ال�سلطان »عبد العزيز« 
بفا�ض وخلفه ابنه الطفل »اأبو بكر ال�سعيد حممد«. وو�سل »ابن خلدون« اإىل فا�ض يف جمادى 774 
العلم  قراءة  اإقامته على  ابن خلدون وعكف طوال  وا�ستقر  غازي«.  ابن  بكر  »اأبو  الوزير  به  فرحب 
»اأبو  ال�سلطان  وتوىل  حممد«  ال�سعيد  بكر  »اأبو  الطفل  ال�سلطان  عزل  اأن  بعد  حدث  ثم  وتدري�سه. 
العبا�ض اأحمد ابن اأبى �سامل املريني« عام 776 هـ. ووزر له »حممد ابن عثمان« الذى كان يحقد 
واأطلق  الرحمن« تدخل  »عبد  الأمري   بالقب�ض عليه. لكن  ال�سلطان  اأغرى  اأن  »ابن خلدون«  على 
تارًكا الأو�ساع امل�سطربة  الثانية،  اإىل الأندل�ض للمرة  اإىل الرحيل  �سراحه، مما دعاه بعد تلك املحنة 
يف فا�ض ب�سبب فرار الوزير »ابن اخلطيب« واتهامه باخليانة، الذي �سرعان ما قب�ض عليه مما ا�سطر معه           
»ابن خلدون للعودة اإىل املغرب يف حماولة لإنقاذه، ولنفي تهمة ربط ا�ستقراره يف الأندل�ض مبحاولة 
بناء حتالف بني  �سلطان الأندل�ض والأمري »عبد الرحمن« يف مواجهة ال�سلطان »اأبو العبا�ض« الذي 
�سبق واعتقل »ابن خلدون«، اإل اأن »ابن خلدون« ف�سل يف م�سعاه لإنقاذ »ابن اخلطيب الذي قتل 

مبحب�سه خنقا عام 776 هـ.
اأثرت هذه الأحداث املوؤملة على نف�سية »ابن خلدون«، وجعلته ميل ال�سيا�سة واحلياة العامة ويوؤثر 
العتزال والتفرغ للعلم، لذلك عندما طلب منه ال�سلطان »حمو« �ساحب تلم�سان اأن يقوم مرة ثانية 
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من قبله مبهمة جمع �سمل قبائل »الذواودة« للتحالف معه، ورغم عدم رغبة »ابن خلدون« يف القيام 
ا مدبًرا فراره اإىل قلعة »ابن �سالمة« من بالد بني توجني،  ًـّ بهذه املهمة اإل اأنه ا�سطر للموافقة ظاهري
على بعد خم�سة كيلومرتات من مدينة فرندة احلالية فى ولية وهران غرب اجلزائر، حيث حلق به اأهله 

بعد ذلك، وانقطع بها اأربع �سنوات ا�ستطاع خاللها اأن ينجز كتابة املقدمة كتابه الأ�سهر.
ويف �سنة 779 هـ قرر »ابن خلدون« العودة اإىل تون�ض فا�ستاأذن �سلطانها »اأبا العبا�ض احلف�سي« 
يف الوفود عليه، ف�سمح له وو�سلها يف 780 هـ، وهناك انهال عليه طالب العلم، و وهو ما اأثار غرية  
ال�سيخ »حممد بن عرفة« اإمام اجلامع و�سيخ فقهاء تون�ض الذي حتول طالبه لـ »ابن خلدون«، وكان 
وثيق ال�سلة ببطانة ال�سلطان، حيث طلب منها ال�سعي بالو�ساية بـ«ابن خلدون« لديه. لكن ال�سلطان 
مل ي�ستجب لو�سايتهم، وكلفه باأن يعكف على ا�ستكمال كتابه العرب،  فاأكمل منه اأخبار الرببر وزناتة 
وكتب عن اأخبار الدولتني قبل الإ�سالم وما و�سل اإليه منها، واأكمل منها ن�سخة رفعها اإىل ال�سلطان 
ي�سافر لأداء  اأن  ال�سلطان  »ابن خلدون« من  الو�ساية طلب  ا�ستمرار حماولت  العبا�ض«. ومع  »اأبى 
التي و�سل  الإ�سكندرية،  اإىل  تون�ض  �سفينة غادرت  فري�سة احلج يف عام 784 هـ/1382 م. على 
برقوق«  »الظاهر  ال�سلطان  ليال فقط من جلو�ض  ليلة، وبعد ع�سر  اأربعني  ا�ستغرقت  اإليها بعد رحلة 
على عر�ض م�سر. ي�سف »ابن خلدون« - يف �سريته الذاتية - القاهرة يف اأول نزوله بها باأنها »حا�سرة 
الدنيا وب�ستان العامل، وحم�سر الأمم .... واإيوان الإ�سالم وكر�سي امللك«، وي�سيد بق�سورها وم�ساجدها 

وجمال�ض العلم فيها.
ملا دخل »ابن خلدون« القاهرة جتمع عليه طلبة العلم يلتم�سون الإفادة فجل�ض للتدري�ض باجلامع 
الأزهر، ثم ات�سل بال�سلطان »الظاهر برقوق« فاأكرمه وت�سفع لدى ال�سلطان »اأبي العبا�ض احلف�سي« 
يف اأن ي�سمح لأهله باأن يلحقوا به يف م�سر، بعد اأن منعهم اأماًل يف عودة »ابن خلدون« اإىل تون�ض مرة 
ا�ستئذانه)7(.  القاهرة دون  فى  ال�ستقرار  فري�سة احلج ل  تاأدية  بذريعة  غادرها  ، وذلك لأنه  اأخرى 

ا يف ذلك الع�سر، ولعل ما حدث ل�سديقه »ابن اخلطيب« الذي  ًـّ )7(   ل �سك اأن ال�ستئذان يف مثل تلك الأحوال كان مهم
غادر غرناطة اإىل املغرب دون ا�ستئذان �سلطانه »حممد اخلام�ض الغني باهلل«، الذي كان اأحد اأ�سباب قتله ما يوؤكد اأهمية 

هذا، خا�سة يف ع�سر عرف موؤامرات الق�سور وا�سطراب الأو�ساع.
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وحينما تويف بع�ض املدر�سني مبدر�سة القمحية التي كانت تقع بجوار م�سجد »عمرو بن العا�ض« كلف 
ال�سلطان »الظاهر برقوق« »ابن خلدون« بالتدري�ض بها، وفى نف�ض الوقت �سخط ال�سلطان على قا�سي 

املالكية، فعزله ووىل »ابن خلدون« من�سبه ، حيث كان يجل�ض للحكم باملدر�سة ال�ساحلية.
ويتحدث »ابن خلدون« عن عمله يف تلك الفرتة كقا�ٍض قائاًل »... فقمت مبا دفع اإىل من ذلك املقام 
املحمود، ووفيت جهدي مبا اأمنني عليه من اأحكام اهلل، ل تاأخذين يف احلق لومة لئم، ول يزيغني 
ـًا يف ذلك بني اخل�سمني، اآخذ بحق ال�سعيف من احلكمني، معر�ًسا عن  عنه جاه ول �سطوة، م�سوي
ـًا اإىل التثبت يف �سماع البينات، والنظر يف عدالة املنت�سبني  ال�سفاعات والو�سائل من اجلانبني، جانح
لتحمل ال�سهادات، فقد كان البار منهم خمتلًطا بالفاجر، والطيب ملتب�ًسا باخلبيث، واحلكام مم�سكون 
عن انتقادهم، متجاوزون عما يظهرون عليه من هناتهم، ملا ميوهون به من العت�سام باأهل ال�سوكة«. 
ومي�سى »ابن خلدون«يف بيان ف�ساد الق�ساء يف ذلك الع�سر وما اختطه من جانبه لتحقيق العدالة يف 
الق�ساء، ممار اأثار عليها الأحقاد وال�سغب، حتى اأظلم اجلو بينه وبني اأهل الدولة وتوافق ذلك مع غرق 
اأ�سرته بكاملها يف عر�ض البحر عند جميئهم م�سر وفقدانه لزوجته واأولده وثروته يف عام 787 هـ)8(، 
مما �ساعف من اآلمه ورجح لديه العودة اإىل العزلة والزهد يف احلياة، فطلب من ال�سلطان اأن يعفيه من 

من�سبه كقا�ٍض. وبالفعل ا�ستجاب ال�سلطان لطلبه، واأعاد املن�سب اإىل القا�سي ال�سابق.
وتفرغ »ابن خلدون« للعلم والتدري�ض والقراءة والتاأليف، حتى خرج اإىل احلج عام 789هـ/1387م 
عاد »ابن خلدون« من احلج للعمل بوظيفة تدري�ض احلديث مبدر�سة »�سرغتم�ض« التي كانت تقع اإىل 
جوار جامع »اأحمد بن طولون« بالقاهرة ، ووله ال�سلطان مهمة التدري�ض بها عام 791 هـ، ثم عينه 
ناظًرا خلنقاه »بيرب�ض« عو�ًسا عن »�سرف الدين عثمان الأ�سقر«، ثم قلده من�سب قا�سي املالكية يف 
801 هـ ونتيجة �سرامته ونزاهته وت�سدده يف اإقامة العدل عزل يف �سهر حمرم  عام 803هـ، و�سافر اإىل 
بالد ال�سام يف منت�سف ربيع الأول؛ حيث ت�سري املراجع اإىل وجود »ابن خلدون« فى دم�سق اأثناء 
ح�سار » تيمور لنك« لها يف عام 803هـ/1400م. فا�ستعمل احليلة وتدىل من اأ�سوارها بحبل حتى 
ـًا منه اإنقاذ دم�سق وعدم ا�ستباحتها وتدمريها. وهنا تظهر اأ�ستاذية  يخرج، وق�سد »تيمور لنك« راجي

ـًا )ال�سرية الذاتية (، �سـ 249. ـًا و�سرق )8( حممد ابن تاويت الطنجي: التعريف بابن خلدون ورحلته غرب
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»ابن خلدون«وخربته بالعالقات الدبلوما�سية وباأ�ساليب التعامل مع احلكام، فقد كان يعلم اأن »تيمور 
لنك« كان يعتمد على اأقوال املنجمني والأطباء ويقربهم اإليه حتى قيل اإنه ل يتحرك حركة اإل بعد 
للتاأثري على »تيمور لنك«  فا�ستخدم »ابن خلدون« هذا املدخل  راأيه،  الفلكي وا�ستطالع  ا�ست�سارة 
فذكر له املنجم والطبيب اليهودي امل�سهور »اإبراهيم ابن زرزر«، والذي تعرف عليه باأ�سبيلية يف بالط 
كما  عاًما،  ع�سرين  من  اأكرث  منذ  لنك«  »تيمور  وعلو  بظهور  تنباأ  اأنه  وكيف  القا�سي«،  »بدرو  امللك 
ا�ستخدم »ابن خلدون« العبارات التي جتذبه فاأخربه باأنه كان ي�سمع به ويتمنى لقاءه منذ اأربعني �سنة 
اأنه قرر اأن ي�ستبقيه يف خدمته فلم  اأثار ذلك اإعجاب »تيمور لنك« لدرجة  منذ اأن تاألق جنمه. وقد 
يرف�ض »ابن خلدون« واإمنا ا�ستاأذنه فى اأن يذهب اإىل القاهرة ليعود باأهله وكتبه فاأذن له، فرحل اىل 
م�سر وهو ل ي�سدق النجاة »)9(. وكان قد اأ�سيع فى م�سر اأنه هلك، فلما رجع اأعيد مرة اأخرى اإىل 
من�سب قا�سي املالكية يف اأواخر �سعبان من نف�ض العام، وا�ستمر فيه اإىل رجب عام 804 هـ وعزل 
جمدًدا ثم اأعيد، وهكذا تكرر الأمر حوايل �ست مرات حتى وافاه الأجل وهو قا�سى املالكية يف عام 
808 هـ/1406 م. ودفن يف مقربة ال�سوفية خارج باب الن�سر بالقاهرة فى اجتاه الريدانية )العبا�سية 

ا()10(. ًـّ حالي
ال�سنوات الأربع والع�سرين الأخرية من حياته ، كان فيها   هكذا ق�سى »ابن خلدون« يف م�سر 
مو�سع تكرمي من ال�سلطان »برقوق« يف وليته على م�سر بني �سنتي 784 هـ و801 هـ ، وهى تعد اآخر 
اإذ مل يكد يلي امللك ال�سلطان »فرج بن برقوق« حتى  ع�سور الزدهار لدولة املماليك اجلرك�سية، 
تفاقمت اأحوال البالد، وانت�سرت الفنت والثورات واأ�ساب ال�سلل اأجهزة ال�سلطة احلاكمة. وتعد فرتة 
حكم »فرج ابن برقوق« من اأ�سواأ فرتات التاريخ اململوكي، حتى اأن »املقريزي« تلميذ »ابن خلدون« 
 ، هـ  �سنة 808  اأيدي ع�ساكره يف  مقتوًل على  الأمر  به  وانتهى  الإ�سالم«،  ملوك  »اأ�ساأم  باأنه  ي�سفه 
وهي نف�ض ال�سنة التي اأ�سلم فيها »ابن خلدون« روحه اإىل بارئها، وعلى امتداد حياته التي ا�ستمرت 
ثالثة اأرباع القرن اإل �سنة واحدة ق�سى منها 24 �سنة يف تون�ض، 26 �سنة متنقال بني اأرجاء املغرب 

والأندل�ض، 24 �سنة يف م�سر وال�سام واحلجاز.

)9(    ثالثة رموز عاملية مغربية، مرجع �سابق.
)10( »موؤلفات بن خلدون«، مرجع �سابق، �سـ27/11
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والبحث،  والدر�ض  والق�ساء  واخلطابة،  وال�سيا�سة  الإدارة  ميادين  خلدون  ابن  ن�ساط  غطى 
والتدري�ض والتاأليف، تنعم بالق�سور وذاق مرارة العتقال وال�سجن، ودخل غمار احلياة العامة قبل 
اأن يبلغ الع�سرين من عمره. وتنقل على امتداد عمره بني وظائف كتابة ال�سر، وخطة املظامل، و�سار 
ـًا. وقد مار�ض كل ذلك بني �سل�سلة من احلوادث  ـًا وخطيب ـًا، وقا�سي ـًا، و�سفرًيا ومدر�س وزيًرا، وحاجب
ا�سرتاًكا  ا�سرتك  التي  ال�سيا�سية  والنقالبات  واملخا�سمات  املناف�سات  من  �سروب  وبني  وامل�ساكل 
ا يف عدد غري قليل منها. وقد �ساعده ذلك كثرًيا يف اإثراء تاأمالته عند كتابة مقدمته)11( حيث  ًـّ فعلي
مكنته هذه اخلربة احلياتية العميقة من اكت�ساب معرفة دقيقة باأحوال العامل الإ�سالمي كله، بل جتاوز 
ال�سرقية  اأو يف حدوده  اأوروبا  الغربية يف  العامل، �سواء على حدوده  اإىل معرفة ما يحيط بهذا  ذلك 
»ابن  لـ  والثقايف  الفكري  التكوين  على  الأثر  اأكرب  لها  كان  ما  وهو  الترتية،  لالإمرباطورية  املتاخمة 
خلدون« الذي انعك�ض بعد ذلك يف عمله املو�سوعي »العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب« - ول�سيما اجلزء 
الأول منه املعروف باملقدمة - فقد كان ح�سري املولد واملعي�سة والتفكري حيث ق�سى معظم حياته 
بني تون�ض والقاهرة وغرناطة، والقد�ض ودم�سق وفا�ض، وغرناطة واأ�سبيلية، وهى مدن عريقة مزدهرة 

بالعلوم والفنون.
اأفق تفكريه،  اأن عي�سة »ابن خلدون« يف تلك املدن �ساهمت يف تو�سيع  ولي�ض هناك من �سك 
واأتاحت له فر�ًسا فريدة لالنفتاح الذهني نتيجة لالت�سال بعلماء ذوي ثقافات فرعية خمتلفة داخل 
الإطار ال�سالمى ال�سامل، وما حدث خالل ذلك من احتكاك يف الآراء لبد اأنه قد انبعثت منه 
نت  »ابن خلدون« من مطالعة العديد من الكتب  �سرارات الإلهام يف �ستى اأنحاء العلوم التي مكَّ
التي األفت اأو �سنفت فيها ، تلك الكتب التي زخرت بها املكتبات العامة واخلا�سة يف تلك املدن.
كذلك �ساعدته اإقامته وعزلته يف قلعة »ابن �سالمة« على التفرغ والتاأمل الذي يتيح جولن الفكر يف 
الذهن املليء باملعرفة يف �سفاء نظر وروية تنظري. كما اأن مقامه الطويل بالقاهرة مكنه من تنقيح كتاب 
العرب ، واإ�سافة تاريخ امل�سرق اإليه واإعادة النظر يف مقدمة كتابه وزيادة اإ�سافات كثرية عليها على درجة 

ـًا« املجل�ض الأعلى للثقافة/2006 �سـ13-11 )11( �سامية ال�ساعاتي »ابن خلدون مبدع
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كبرية من الأهمية. كذلك فاإن ال�سراعات ال�سيا�سية وقرب ابن خلدون منها، بل م�ساركته يف بع�سها 
�ساعده كثرًيا على �سياغة اآرائه حول �سالح املجتمعات وتطورها وانهيارها.

ـًا: احلياة االقت�سادية واالجتماعية فى ع�سر »ابن خلدون« ثاني
ح�سارة  مالمح  حتدد  التي  فيه،  ال�سائدة  احلياة  واأ�ساليب  وطرائقه  وعاداته  قيمه  ع�سر  لكل 
الفكري  الإنتاج  هذا  يعك�ض  كما  ومثقفيه.  لعلمائه  الفكري  الإنتاج  يعك�سها  والتي  الع�سر،  هذا 
اأي�سا يتاأثر بهما، لهذا ترتبط عملية ا�ستيعاب وفهم  اإليها فهو  مالمح احل�سارة والع�سر التي ينتمي 
بالتعرف على ظروف ع�سره ومالحمه القت�سادية  الإجناز العلمي والفكري للعالمة »ابن خلدون« 

والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.
فالع�سر الو�سيط الذي ينتمي اإليه »ابن خلدون« مل تعرف جمتمعاته الطبقات الراأ�سية - كما هو 
احلال اليوم - بل كانت طبقات ومراتب واأ�سناًفا اأفقية على طول امتداد العامل الإ�سالمي. فهناك 
طبقة اجلنود و طبقة العلماء وطبقة التجار وطبقة املت�سوفة ... اإلخ. وكان اأفراد كل طبقة يتعاطفون فيما 
بينهم بغ�ض النظر عن اختالف جن�سياتهم، مهما بعدت بهم امل�سافات وفرقت بينهم ال�سيا�سات، 
ـًا لطبيعة البنية  مبعنى اأن العاملية والوحدة كانتا من �سمات الع�سر الو�سيط)12(. وهو اأمر كان مالئم

ال�سيا�سية والن�ساط القت�سادي لذلك الع�سر.
ـًا يف بالد املغرب العربي،حيث  فقد كان الن�ساط التجاري من اأكرث الأن�سطة القت�سادية رواج
كانت قوافل التجار تقطع فيايف هذه البالد. وي�سري »ابن بطوطة« املعا�سر لـ »ابن خلدون« يف رحالته 
-ويف اأكرث من منا�سبة- اإىل اأنه كان ي�سري يف قوافل ب�سحبة جتار. وعلى �سبيل املثال، ي�سري اإىل اأنه 
ارحتل مع رفقة من التجار من تون�ض، وذلك من مليانة اإىل بجاية)13(. وكذلك كان يف قافلته، عند 

اأو بيرب�ض الرتكي ما دام  اأو جوهر ال�سقلي املغربي  )12(   لي�ض غريًبا يف ذلك الوقت اأن يحكم م�سر مثاًل كافور احلب�سي 
تاريخ  »فى  العبادي  اأحمد خمتار  التفا�سيل:  من  ملزيد  ذلك.  بعد  جاءت  القوميات  فكرة  انت�سار  اأن  مبعنى  م�سلًما، 

احل�سارة العربية الإ�سالمية، دار املعرفة اجلامعية.
) 13(   اأبو عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة امل�سماة حتفة النظار يف غرائب الأم�سار وعجائب 

الأ�سفار، حتقيق، عبد الهادي التازي، الرباط، مطبوعات اأكادميية اململكة املغربية رحلة ابن بطوطة، �سـ 161/1.
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مغادرته مدينة ق�سنطينة، جمموعة من التجار، رافقوه اإىل مدينة بونة)14(. وبطبيعة احلال، فاإن التجارة 
مل تكن تقت�سر على الأجزاء الداخلية للمغرب العربي ح�سب، بل كانت الب�سائع جتلب من خمتلف 
الأماكن املجاورة، مثل الأندل�ض، وبالد ال�سام، وم�سر، وجنوب ال�سحراء. فقد اأ�سار »ابن بطوطة« اإىل 
اأن حاكم ق�سنطينة اأمر له بثوب بعلبكي)15(، مما يدل على جتارة الأقم�سة، وا�ستريادها من بالد ال�سام. 
وكانت مدينة ق�سنطينة بالذات -ح�سبما ي�سري الرحالة  »خالد البلوي«- مدينًة تتوفر فيها الأرباح، 
ويف اأقطارها يلتقي التاجر والفالح)16(، الأمر الذي ي�سري اإىل وجود حركة جتارية، ون�ساط زراعي فيها. 
فاإن هذه الأمثلة، هي  اأعاله،  التجارة اقت�سرت على ما ذكرناه  اأن  اإن هذا ل يعني  وبطبيعة احلال، 
بع�ض ما اأورده الرحالة، ولكن هناك –بالتاأكيد- مدنًا اأخرى ا�ستهرت بالتجارة، مثل تلم�سان، التي 

كانت مق�سد جتار الآفاق)17(، وغريها مما مل يذكره الرحالة.
ومن املعلومات وامل�ساهدات الواردة يف رحالت »ابن بطوطة« ميكن اأخذ فكرة جيدة عن الأو�ساع 
القت�سادية يف املغرب، حيث تعر�ض لالأ�سعار، وقارنها مع بلدان اأخرى، مثل بالد ال�سام وم�سر. فهو 
الرغم من �سغر حجمها، وي�سري -على �سبيل  فوائدها كثرية على  اأن  املغرب، ويرى  ي�سف دراهم 
فال  من  ال�سَّ »واأما  املغرب  مثيالتها يف  من  بكثري  اأغلى  م�سر  الأغنام يف  �سعر حلوم  اأن  اإىل  املثال- 
يوجد مب�سر يف اأكرث الأوقات، والذي ي�ستعمله اأهل م�سر من اأنواع الأدام ل ُيلَتفت اإليه باملغرب«. 
ثم يورد لنا حديًثا طريًفا عن �سحون م�سر، وقدورها الرا�سيات،  مبا حتتوي عليه من عد�ض، وحم�ض، 
وقرع، وبقل، وزيت، و�سريج. ويقول، اإن هذا كله متي�سر يف املغرب، لكن اأغنى اهلل عنه بكرثة اللحم، 
وال�سمن، والزبد، والع�سل، و�سوى ذلك. اأما بالد ال�سام ، فعلى الرغم من كرثة الفواكه بها، لكنها 
من  رطل  بح�ساب  بها  يباع  الذي  العنب،  ذلك؛  على  مثاًل  وي�سرب  ثمًنا.  اأرخ�ض  املغرب  ببالد 

)14 ( امل�سدر ال�سابق، �سـ164/1 .

) 15( امل�سدر ال�سابق، �سـ164/1 .
)16(  خالد بن عي�سى البلوي ،)حتقيق( احل�سن ال�سائح« تاج املفرق يف حتلية علماء امل�سرق« ، ن�سر �سندوق اإحياء الرتاث 

الإ�سالمي امل�سرتك بني املغرب  والإمارات، املحمدية، مطبعة ف�سالة، �سـ160/1 .
) 17(   اأحمد بن يحيى بن ف�سل اهلل العمري، م�سالك الأب�سار يف ممالك الأم�سار، حتقيق، م�سطفى اأبو �سيف اأحمد، الدار 

البي�ساء، �سـ135 .
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النقرة ي�ساوي �ستة دراهم من دراهم  الدراهم احل�سنة اجليدة(، والدرهم  نقرة )اأي  اأرطالهم بدرهم 
املغرب)18(. واأما الرمان وال�سفرجل، فتباع احلبة منه بثمانية فلو�ض، وهي درهم من دراهم املغرب. 
واأما اخل�سر والفواكه، فيباع بالدرهم النقرة منها اأقل ما يباع بالدرهم ال�سغري، وكذلك اللحم. ويخل�ض 

»ابن بطوطة«، اىل اأن بالد املغرب، هي اأرخ�ض البالد، واأكرثها خريات، واأعظمها فوائد)19(.
وبخالف الن�ساط التجاري الرائج كان هناك ن�ساط زراعي  وا�سع يف بالد املغرب الأق�سى حيث 
ي�سف »ابن بطوطة«، و«ابن احلاج النمريي« مدينة مكنا�ض املغربية، وما يكتنفها من ب�ساتني، وخ�سرة 
الب�ساتني  البلوي«  »خالد  وو�سف  جانب)20(.  كل  من  بها  املحيطة  الزيتون  جّنات  ل�سيما  يانعة، 
ت�سوًرا جيًدا  اخلطيب«  »ابن  قّدم  الثمار)21(. كذلك  اليانعة  الأ�سجار  امللتفة  بجاية،  مبدينة  املحيطة 
من جمامع  مو�سى  �سور  مدينة  فعند حديثه عن  املغرب.  بالد  والتجاري يف  الزراعي  الن�ساط  عن 
دكـالة)22(، اأ�سار اإىل حوزها، الذي يتميز بكرثة املا�سية، ل�سيما الثريان امل�ستخدمة يف حراثة الأر�ض، 
التي بلغ عددها، ح�سب تقديره، ثالثة اآلف زوج. كما اأ�سار اإىل ال�سوق اجلامعة خارج �سور املدينة، 
والتي ُيح�سر النا�ض اإليها �سحى، ويتقاطرون من كل جانب، حيث ت�ستمر العمليات التجارية من بيع 

و�سراء يف هذا ال�سوق اإىل غروب ال�سم�ض.
ويبدو اأن ا�ستثمار الأرا�سي للزراعة كان يدّر مدخالت طيبة، الأمر الذي �سّجع »ابن اخلطيب« 
على حماولة �سراء اأر�ض زراعية، وا�ستثمارها يف منطقة تام�سنا)23(. وقد خاطب »ابن بطوطة«، الذي 

)18(   ي�ساوي مثقال الذهب )4.6 غم( يف املغرب 60 درهًما من الكبار، و120 درهًما من ال�سغار. وحني يذكر الدرهم 
جمرًدا، فهو يعني الدرهم ال�سغري، انظر: م�سالك الأب�سار يف ممالك الأم�سار، امل�سدر ال�سابق، �سـ126-125

)19( ابن بطوطة ،�سـ196-95 .
)20( امل�سدرال�سابق، �سـ 230-1.

)21( تاج املفرق، �سـ 153-1.
اجلنوب  ومن  الربيع،  اأم  نهر  ال�سمال  من  يحدها  الأق�سى.  املغرب  وليات  من  وولية  بربرية،  قبيلة  ا�سم  دكالة     )22 (

ا بال�سكان.  تن�سيفت، ومن الغرب املحيط الأطل�سي، وهي اآهلة جدًّ
اإىل  الرباط  الأطل�سي، من  املحيط  �ساحل  املمتدة على  الأرا�سي  الب�سيط اخلايل، وهي  بالأمازيغية  تعني  ) 23(   تام�سنا 

اأزمور، عند م�سب نهر اأم الربيع .
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اأ�سبح قا�سًيا يف هذه املنطقة، بعد انتهاء رحالته، وله اأرا�ٍض وا�سعة م�ستغلة فيها، ي�ست�سريه يف هذا 
الأمر ويطلب جواره، وذلك بر�سالة موجهه اإليه ، ي�ست�سف منها اأنه لي�ض اأول من فكر بذلك، بل 
الزراعة،  موارده يف  وا�ستثمر  وجوده،  فا�ستغل  تام�سنا،  قا�سًيا يف  اأ�سبح  الذي  بطوطة«،  »ابن  �سبقه 
التي راآها بفكره الثاقب، ونتيجة جتاربه، اأنها اأف�سل ما ميكن العمل به، ل�سمان بقية حياته، والعي�ض 
برفاهية و�سالم)24(. ولنقراأ ما قاله »ابن بطوطة« يف هذا اخل�سو�ض، موؤيًدا لهذه الفكرة، وذلك بعد 
واألقيت   « 750هـ/1349م:  �سنة  �سعبان  �سهر  اأواخر  فا�ض،  مدينة  يف  عنان  اأبي  بال�سلطان  التقائه 
�سيار ببالده ال�سريفة، بعد اأن حتققت اأنها اأح�سن البلدان، لأن الفاكهة بها متي�سرة، واملياه  ع�سى التِّ

والأقوات غري متعذرة، وقّل اإقليم يجمع ذلك كله. ولقد اأح�سن من قال:
الغرُب اأح�سُن اأر�ٍض                  ولـي دليٌل عليـه

   البْدر ُيْرَقُب منــُه                 وال�سم�ُض ت�سعى اإليه)25(
التي عرفت  البلدان  الرخاء القت�سادي على م�ستوى ونوعية احلياة يف تلك  انعك�ض هذا  وقد 
اأي�سا نه�سة عمرانية كبرية اأ�سارت كتب الرحالة اإىل اأبرز معاملها مثل مدر�سة الكتبيني بتون�ض، التي 
بناها الأمري »اأبو زكريا احلف�سي« املتوفى عام 700هـ/1300م)26(، وجامع الزيتونة يف تون�ض، ومدينة 
�سو�سة التي و�سفت على » اأنها �سغرية ح�سنة مبنية على �ساطئ البحر)27(، وكذلك مدينة �سفاق�ض، 
وطرابل�ض. ويف املدينة البي�ساء )اأي فا�ض العا�سمة( حيث ي�سف »ابن بطوطة« جامع احلمراء يف فا�ض، 
وما يتميز به من ح�سن واإتقان للبناء، واإ�سراق النور، وبديع الرتتيب)28(. كذلك و�سفه للمدر�سة 
قائاًل:  فا�ض،  ق�سبة  جوار  بالق�سر  املعروف  باملو�سع  756هـ/1355م،  عام  بناوؤها  مت  التي  الكربى 

)24(  راجع ر�سالة ابن اخلطيب اإىل الرحالة ابن بطوطة قا�سى تام�سنا يخربه فيها ب�سراء اأر�ض بجواره )راجع ابن اخلطيب« 
نفا�سة اجلراب »حتقيق اأحمد خمتار العبادي، �سـ141-137(.

)25( رحلة ابن بطوطة، �سـ195-4.

) 26( امل�سدر ال�سابق، �سـ 164-1.
)27( امل�سدر ال�سابق، �سـ 169-1.
)28( امل�سدر ال�سابق، �سـ4- 202.
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هي املدر�سة التي »ل نظري لها يف املعمور ات�ساًعا وح�سًنا واإبداًعا، وكرثة ماء، وح�سن و�سع، ومل اأر 
يف مدار�ض ال�سام وم�سر والعراق وخرا�سان ما ُي�سبهها«)29(. وو�سف اأي�ًسا عمارة الزاوية العظمى، 
التي تقع على غدير احلم�ض، خارج املدينة البي�ساء، وهي التي ل مثيل لها يف عجب و�سعها وبديع 
اإىل  اأ�سار  مراك�ض،  مدينة  ويف  حياته)30(.  راآها يف  زاوية  اأبدع  هي  الزاوية  هذه  باأن  ويذكر  �سنعها. 
م�سجد الُكتبيني، و�سومعته الهائلة العجيبة، التي �سعد اإليها، فراأى من فوقها كل اأطراف املدينة. 
كذلك و�سف مدر�سة مراك�ض التي بناها ال�سلطان »اأبو احل�سن«، التي متيزت بح�سن الو�سع، واإتقان 
ال�سنعة. ومن اجلدير بالذكر اأن »ابن بطوطة« �سبه مدينة مراك�ض مبدينة بغداد، »اإل اأن اأ�سواق بغداد 
اأح�سن«)31(. ومالحظته هنا يف حملها، نظًرا لتقارب الطق�ض، وكرثة اأ�سجار النخيل يف املدينتني. ويف 
مدينة مكنا�ض ي�سيد »ابن اخلطيب« بالزاوية القدمية ذات املئذنة ال�سامية، واملرافق املتي�سرة، والتي 
يال�سقها اخلان البديع، اخلا�ض بال�سابلة واجلوابة يف الأر�ض، ويقابلها غربًا الزاوية احلديثة، التي تتميز 
بالف�سحة يف املكان، والتفنن يف البناء، والزاويتان من بناء ال�سلطان »اأبى احل�سن املريني«)32(. وعند 
زيارته ملدينة اأغمات، ي�سري اإىل م�سجدها العتيق، الكبري امل�ساحة، الرحيب الكنف، املتجدد الألقاب، 
وي�سف مئذنته على اأنها ل نظري لها يف معمور الأر�ض، وذلك من باب ال�سخرية والتهكم فقد كانت 
فى الأ�سل مربعة ال�سكل ثم �سار اأهلها يبخ�سون الذرع ويجحدون العر�ض حتى �سارت جم�سًما كاد 
يجتمع يف زاوية املخروط، فقبحت حتى ملحت، وا�ستحقت ال�سهرة والغرابة)33(. كذلك ُي�سهب يف 
و�سف قرب املعتمد بن عّباد، الذي يقع خارجها، واإىل جانبه قرب زوجته اعتماد الرميكية، حيث وقف 

هناك وترحم عليه، واأن�سد ق�سيدة مطلعها:
            قد زرت قربك عن طوع باأغمات                 راأيت ذلك من اأوىل املُهمات)34(

)29( امل�سدر ال�سابق، �سـ202-4.
)30( امل�سدر ال�سابق، �سـ 204-4.
)31( امل�سدر ال�سابق، �سـ 230-4.

)32( امل�سدر ال�سابق، �سـ 372-371.
)33( امل�سدر ال�سابق، �سـ55.
)34( امل�سدر ال�سابق، �سـ57.
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ويعّد الو�سف من اأهم العنا�سر التي طغت على اأ�سلوب الرحالة  »اإبراهيم بن احلاج النمريي«، 
الذى قدم �سورة رائعة لالآثار املعمارية، واملظاهر احل�سارية الأخرى. ويقدم لنا يف اأثناء هذا الو�سف 
اأحياناً معلومات عن اآثار ل نعرف عنها �سيًئا، مثل الزاوية املتوكلية، التي اأمر اأبو عنان ببنائها على 
والعلماء  امل�سايخ  بنائها، وعن  والتى خ�س�ض �سفحات كثرية للحديث عنها، وعن  غدير احلم�ض، 
اأثًرا بعد عني)36(.  اليوم، واأ�سبحت  الزاوية  الذين �سكنوها، وتواجدوا فيها)35(. وقد اندثرت هذه 
نريان  بها  تخمد  ل  للطبخ،  معدة  اأخرى  دار  وتقابلها  الواردين،  لنزول  معدة  دار  بها  يت�سل  وكان 
القرى)37(. وقد قامت باإزاء هذه الزاوية �سانية بديعة الأ�سكال، لكن ال�سلطان »اأبا عنان« راأى اأن هذه 
ال�سانية ل تفي بالغر�ض، ، لهذا اأمر بعمل ناعورة، اأ�سهب ابن احلاج يف و�سفها واحلديث عن ح�سنها 
منظًرا،  »اأبدع  فجاءتا  باإحداثهما،  عنان«  »اأبو  اأمر  اأخريني،  ناعورتني  وجودة عملها)38(. كما و�سف 
واأطيب مك�سًرا، واأ�سفى جوهًرا ... »)39(. وقد حتدث »ابن احلاج النمريي« اأي�ًسا عن املدار�ض القائمة 
بجوار �سالة، وو�سفها على اأنها »�ساخمة البناء، وثيقة الأ�سا�ض، منف�سحة الأرجاء، حيطانها كالأ�سوار، 
و�سقفها كالفلك اإل اأنه لي�ض بالدوار...«)40(. كذلك اأعطانا »ابن احلاج«  �سورة عن املار�ستان الذي 
ي�سح  فيه كال�سافر  واملقيم   ... يفارقه عليل  »فمبناه �سحيح، ل  ال�سلطان«اأبو عنان« يف �سال:  اأن�ساأه 

ويغنم، وباقتبال الأجر والعافية ينعم ...«)41(.
وقد قدم نف�ض الرحالة معلومات وافية عن الق�سور، واحل�سون، التي �سكنها الأعراب، وهي مباٍن 
وملي�ض،  طولقة،  ق�سر  مثل  القاحلة)42(،  ال�سحراء  عرب  متناثرة  املنظر،  رائعة  ال�سنع،  بديعة  �ساخمة 

)35(  حممد ابن �سقرون )حتقيق( في�ض العباب واإفا�سة قّداح الآداب يف احلركة ال�سعيدة اإىل ق�سنطينة والزاب، الرباط، 
�سـ 47 فما بعدها.

)36( ينظر مقدمة املحقق ابن �سقرون، امل�سدرال�سابق ،�سـ 70.
)37( في�ض العباب، �سـ 49.

)38( امل�سدر ال�سابق، �سـ 20، 52-51.

)39( امل�سدر ال�سابق، �سـ22 فما بعدها.
)40( امل�سدر ال�سابق، �سـ40.
)41( امل�سدر ال�سابق، �سـ43.
)42( امل�سدر ال�سابق، �سـ72 .
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وتقاو�ض، وفرفر، وغريها من الق�سور واحل�سون املنيعة)43(. وقد �سور لنا »ابن احلاج« �سكلها وحمتواها، 
ومواد بنائها، وكثرًيا من العنا�سر املكونة لبنيتها. ففي ق�سر »عثمان بن علي الرياحي« مثاًل، الذي 
يعد اأمنوذًجا من مناذج الق�سور يف الع�سر املريني؛ كان �سكله مربًعا، حماًطا باأ�سوار من احلجر املنجور 
امل�سمى بالعي�سوي، الذي من خ�سائ�سه اأنه ل ي�ستجيب لقذائف املنجنيق، ويحيط بالق�سر حدائق 

خ�سراء من الأع�ساب والأ�سجار والزهور)44(. 
ومل تقت�سر مظاهر النه�سة العمرانية على ذلك فقط، حيث ي�سري الرحالة اأي�ًسا اإىل الكثري من 
الطرق الربية والبحرية التي ي�سرت لهم �سبل التنقل، فـ«ابن بطوطة« �سلك يف رحلته الطريق الربي 
ال�ساحلي من طنجة و�سوًل اإىل الإ�سكندرية، وذلك عرب املغربني الأو�سط والأدنى. يف حني اأن »خالًدا 
ل البحر للو�سول اإىل الإ�سكندرية. وهو ي�سف  البلوي« اتبع الطريق ذاته، و�سوًل اإىل تون�ض، لكنه ف�سّ
لنا هذا الطريق، الذي اأقلّته فيه اإحدى املراكب ال�سخمة، التي تت�سع لنحو األف راكب)45(. وهذا 
اخلط البحري كان مير عرب جزر البحر املتو�سط التي ي�سيطر عليها الروم. فكان الإقالع من تون�ض اإىل 
جزيرة قو�سرة، ثم اإىل مالطة، واأقريط�ض )كريت(، وبع�ض اجلزر ال�سغرية الأخرى و�سوًل اإىل قرب�ض، 
بالن�سارى كاجلزر التي قبلها«)46(. ومن هذه اجلزيرة كان الإقالع  التي هي »جزيرة كبرية معمورة 
ا، بدليل �سدة  اإىل الإ�سكندرية مبا�سرة)47(. ويبدو من و�سف »البلوي« اأن هذا اخلط كان مطروًقا جدًّ
الطلب عليه، كم ُيفهم اأي�ًسا اأن بع�ض خطوط املوا�سالت البحرية كانت متر مبراكز غري اإ�سالمية، الأمر 
الذي كان ماألوفاً للم�سافرين، مما يدل على اأن حركة النقل والتجارة، مل تكن تخ�سع لقيود اأو موانع 
ا�ستقل يف طريق عودته من  »ابن بطوطة«،  اأن  امل�سلمني. ويوؤيد هذا  بني عامل الإ�سالم، وبالد غري 
تون�ض اإىل املغرب الأو�سط، �سفينة عائدة للقطالنيني، �سارت به اإىل �سردانية، وهي من »جزائر الروم«، 

)43( امل�سدر ال�سابق، �سـ 218، 242، 256.
)44( امل�سدر ال�سابق، �سـ218-217.

)45( تاج املفرق، �سـ194-1.
)46( امل�سدر ال�سابق، �سـ 195-1.

)47( امل�سدر ال�سابق، �سـ197-196.
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ا اإىل تلم�سان)49(. وكان قبل  ومنها اإىل تن�ض، ثم اإىل مازونة، واأخرًيا اإىل مر�سى م�ستغامن)48(، ومنه برًّ
هذا قد ا�ستقل �سفينة متوجهة من م�سر اإىل تون�ض، لكنه نزل يف جزيرة جربة)50(. و�سلك »خالد 
اأثناء رجوعه من الإ�سكندرية، لكنه نزل يف مر�سى احلمامات، وهي  اأي�ًسا يف  البلوي« هذا الطريق 

بليدة قريبة من تون�ض)51(.
الع�سر.  امل�ستخدمة يف ذلك  ال�سفن  اأنواع  اأنها عرفتنا بع�ض  البحرية،  واملهم يف هذه الرحالت 
فال�سفينة التي اأقّلت ابن بطوطة من م�سر اإىل تون�ض، كانت »قرقورة �سغرية لبع�ض التون�سيني«)52(. 
واملفرو�ض بال�سفن التجارية من هذا النوع اأن تكون كبرية، لأن القرقورة تتاألف عادة من طابقني اأو 
ثالثة طوابق. وهذا النوع الكبري كان تابًعا لأ�سطول جنوة، التي كانت متتلك هذه ال�سفن التجارية 
العاملة يف امل�سرق. ورمبا كانت اإ�سارة ابن بطوطة لل�سفينة التي ركبها من م�سر، على اأنها �سغرية، قد 
جاءت لتمييزها عن ال�سفن اجلنوية. ومن اجلدير بالذكر، اأن ابن بطوطة قد اأ�سار نف�سه اإىل هذه ال�سفن 
الكبرية التي ركبها من الالذقية متوجًها اإىل بر »الرتكية« املعروف ببالد الروم)53(. ويبدو اأن ال�سفينة 
التي ا�ستقلها خالد البلوي من تون�ض اإىل الإ�سكندرية، كانت اأي�ًسا من نوع »القرقورة« الكبرية، لأنها 
التي  »القرقورة«  املكان)54(. يف حني ذكر  نوعها يف هذا  تت�سع لألف راكب، لكنه مل يذكر  كانت 
اأقلته من ميناء هنني )بني �ساف( باجلزائر احلالية، اإىل ميناء املرية بالأندل�ض)55(. وي�سري الرحالة يف 
رحالتهم اإىل امتالك الإمارات املغربية للعديد من الأ�ساطيل والقطع البحرية التي كانت ت�ستخدم 
فى اأغرا�ض ال�سفر وغريها مثل الطرائد، وال�سياطئ، وال�سفن ال�ستطالعية، وال�ساللري، والقوارب، 

وال�سفائن التي حتمل الأفالك والأمالك، وال�سواين، واملراكب، واحلراقات.

)48( تقع مدينة م�ستغامن، يف اجلزائر احلالية، على �ساحل البحر املتو�سط.
)49( رحلة ابن بطوطة، �سـ 190-4.
)50(  امل�سدر ال�سابق، �سـ 184-4.

)51( تاج املفرق، �سـ93-2.
)52( رحلة ابن بطوطة، �سـ4-184، وكلمة قرقورة تعنى فى العامية امل�سرية ال�سيء �سغري احلجم.

)53( امل�سدر ال�سابق، �ض 160-2.
)54( امل�سدر ال�سابق، �سـ 218، 242، 256.

)55( تهنني ميناء �ساحلي �سغري يبعد نحو اأربعة ع�سر مياًل عن تلم�سان، وكانت ترتاده ال�سفن التجارية القادمة من البندقية.
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»ابن  بها  ق�سى  التي  -البلد  م�سر  يف  والجتماعية  القت�سادية  احلياة  اأو�ساع  تختلف  ومل 
العربي من حيث ازدهار  الربع قرن الأخري من حياته- كثرًيا عن احلياة فى بالد املغرب  خلدون« 
احلياة القت�سادية وهو ما يظهر بو�سوح فى النطباعات اخلالقة التي اأوردها ابن بطوطة من خالل 
اأثناء رحلته، وو�سفه مل�سر احل�سارة التي بهرته مثلما بهرت معا�سره  و�سفه لهذه البالد التي زارها 
ابن خلدون، فبداأ بو�سف جمال الإ�سكندرية وقوة اأ�سوارها واأبوابها ومنارتها وعمود ال�سواري فيها، 
واأرباح طائلة.  واأموال  فيها من مراكب وب�سائع وجتار من خمتلف اجلن�سيات،  وفنادقها ومينائها وما 
وحينما زار القاهرة بهره النيل بعذوبته وات�ساعه، وقال اإنه لي�ض يف الأر�ض نهر ي�سمى بحًرا غريه قال 
ا وهو البحر، ثم  ًـّ تعاىل »واأوحينا اإىل اأم مو�سى اأن اأر�سعيه فاإذا خفت عليه فاألقيه يف اليم«، ف�سماه مي
قال ويف النيل من املراكب �ستة وثالثون األًفا لل�سلطان والرعية متر �ساعدة اإىل ال�سعيد ومنحدرة اإىل 
ـًا  الإ�سكندرية ودمياط)56(. وقد اتهمه البع�ض باملبالغة، ولكن ثبت اأنه كان �سادًقا يف اأقواله وم�سيب
يف اأحكامه لأن مثل هذه الأرقام ذكرها الرحالة الإيطايل Frescobaldi الذي زار م�سر �سنة1384م 
بعد »ابن بطوطة« بنحو خم�سني �سنة، حيث يقول اإنه »لو جمعت جميع املراكب التي �ساهدتها يف 
جنوه والبندقية وانكونا.. ملا عادلت ثلث املراكب التي �ساهدتها هنا)57(. ثم اإن »ابن بطوطة« يقدر 
عدد ال�سقاءين على اجلمال يف م�سر باثني ع�سر األف �سقاء واملكارين بثالثني األفا. فاإذا قابلناه بتقدير  

نراه يقدر عدد اجلمال واحليوانات التي تنقل املاء يف املدينة مبائة وثالثني األفا)58(.  Frescobaldi

• • •

ـًا: احلياة الثقافية وال�سيا�سية يف ع�سر »ابن خلدون«  ثالث
ل ميكن الف�سل بني الإجناز العلمي الذي قدمه »ابن خلدون« لالإن�سانية وبني طبيعة احلياة الثقافية 
والفكرية وال�سيا�سية التي عا�سرها »ابن خلدون« و�سكلت مالمح فكره وتكوينه املعريف. فقد كان 
»ابن خلدون« جت�سيًدا يف �سخ�سه لوحدة علمية وثقافية �سملت العامل العربي الإ�سالمي، كما كان 

)56( رحله ابن بطوطة، ج1 ، �سـ232.
)57( رحلة ابن بطوطة   مرجع �سابق ،جـ1.

) 58( ثالثة رموز عاملية مغربية، مرجع �سابق. 
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جت�سيًدا يف فكره لفل�سفة التاريخ الإ�سالمية، وممثاًل حلال الثقافة العربية الإ�سالمية يف ع�سر توهجها 
الأخري. حيث عا�ض يف زمن »كان« العرب وامل�سلمون فيه  ما يزالون يقودون الب�سرية �سوب التقدم 
الذي  »التجميع«،  »ابن خلدون« هو ع�سر  فيه  الذي عا�ض  الع�سر  اأخرى كان  ناحية  والرقي. ومن 
اأكرث من حماولت  اأنتج املو�سوعات الكربى، ع�سر التوهج الأخري الذي �سهد حماولت »اجلمع« 
»الإبداع«؛ فقد كتب النويري »نهاية الأرب يف فنون الأدب«، وكتب العمري »م�سالك الأب�سار«، 

وكتب القلق�سندى »�سبح الأع�سى«... كما كتب غريهم موؤلفات ومو�سوعات ومعاجم »جامعة«.
ما بني  التاريخية  الكتابة  اأمناط  وتنوعت  العربية،  التاريخية  الكتابة  ازدهرت  اأخرى،  ناحية  ومن 
الذي يخت�ض  والتاريخ احل�سري  امللكية،  وال�سري  الواحد،  املو�سوع  والر�سائل ذات  العامة،  الكتب 
الثقافة  الع�سر الأخري من ع�سور  ابن  »ابن خلدون« هو  البلدان، واخلطط. كان  ما، وف�سائل  مبدينة 
العربية الإ�سالمية )القرن التا�سع الهجري/ اخلام�ض ع�سر امليالدي(. ففي القرن التايل مبا�سرة كانت 
الدولة العثمانية قد اأحكمت �سيطرتها على معظم بلدان العامل العربي. واحلقيقة اأن العثمانيني مل 
يكونوا م�سئولني عن حالة اجلمود التي خيمت على الفكر والثقافة العربية، ولكنهم مل ي�ستطيعوا اأن 
يبعثوا فيها نه�سة اأو يقظة. لقد حافظ العثمانيون على العامل العربي عدة قرون بعيًدا عن ال�سيطرة 
ال�ستعمارية الأوربية ؛ بيد اأن هذا كان ل�سالح ال�سلطان العثماين وحكومته؛ ومل يكن ل�سالح البالد 
العربية التي �سهدت نوًعا من الركود، الذي وقف بها على حدود الع�سور الو�سطى، حتى حماولت 

النهو�ض التي بداأت يف خالل القرن الع�سرين وما تزال متعرثة حتى الآن.
امليالدي،  ع�سر  الرابع  للهجرة  الثامن  القرن  اأن  على  والأندل�سي  املغربي  الفكر  موؤرخو  ويتفق 
وهو الع�سر الذي عا�ض فيه »ابن خلدون«، كان قرنًا خ�سًبا كثري الإنتاج، عميق البحث. فهو الع�سر 
الذي عا�ض فيه فطاحل العلماء والفقهاء، وفحول ال�سعراء والأدباء، الذين ان�سهروا يف بيئة ال�سمال 
يتميز  اإنتاًجا  واأنتجوا  وكتبوا،  وعّلموا،  وتناظروا،  وا�ستفادوا،  فاأفادوا  معينها،  من  ونهلوا  الإفريقي، 
باأ�سالته، وجّدته. وقد احتفظت لنا خزائن الكتب يف املغرب العربي بكثري من هذا الإنتاج، الذي مل 
ا. ونذكر من هوؤلء العلماء -اإ�سافة اإىل  »ابن خلدون«- »ابن اخلطيب«،  ُين�سر منه اإل جزء �سئيل جدًّ
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و»ابن مرزوق«، و»ابن البناء املراك�سي«، و»ابن ُر�َسـْيد ال�سبتي«، و»اإبراهيم بن احلاج النمريي«، و»ابن 
بطوطة«، وغريهم من الأعالم الذين تواجدوا على ال�ساحة العلمية والأدبية للمغرب العربي)59(.

الغرب  يف  الفكر  لعمالقة  العلمي  الإنتاج  بغزارة  اأ�سلفنا-  -كما  متيز  قد  الع�سر  هذا  كان  واإذا 
الإ�سالمي، اإل اأنه ميكن القول، باأن اأدب الرحالت هو من اأهم الآثار الرتاثية التي مّيزت هذه احلقبة. 
فقد جاب عدد كبري من الرحالة املغاربة والأندل�سيني ال�سمال الإفريقي طوًل وعر�ًسا، وجا�سوا فيه 
خالل الديار، وفح�سوا اأغواره، واإجناده، وا�سفني لنا بدقة الأحوال ال�سيا�سية، والثقافية، والتاريخية، 
والجتماعية، والقت�سادية، والعمرانية لهذه البالد. وبطبيعة احلال، فاإن روؤية هوؤلء الرحالة للح�سارة 
العربية الإ�سالمية يف �سمال اإفريقيا، واملغرب العربي بالذات، تختلف من راحل اإىل اآخر، ح�سب 
احلج  اإىل  الرحلة  تاأتي  املنطقة، حيث  هذه  فيها يف  بقي  التي  واملدة  منها،  والغر�ض  رحلته،  طبيعة 
اإىل مكة املكرمة. وكان بع�ض هوؤلء  يف مقدمة الأ�سباب التي دفعت املغاربة والأندل�سيني للتوجه 
الراحلني، ي�سف املراحل والأماكن التي مير بها، فيذكر نبذة عن املواقع التي ي�سلكها، ويدون ذلك. 
اأهمية  هذه  الرحالت  ولكتب  احلجازية«.  »بالرحالت  الرحالت  هذه  ت�سمية  على  ا�سُطلح  وقد 
ق�سوى)60(، ل�سيما اأنها ت�سف امل�سالك واملمالك، وامل�ساهد واملاآثر، واملعامل، واحلفالت، واملنا�سبات 
اخلا�سة، والأعياد، والعادات والتقاليد، واملناظر الطبيعية، وغري ذلك مما يدخل يف اإطار جتولهم، ويقع 

حتت �سمعهم واأب�سارهم، كل ح�سب تكوينه، ومقا�سده، وعاداته، وطبعه)61(.
وبالإ�سافة اإىل احلج، هناك العديد من الأ�سباب الأخرى التي كانت تدفع للقيام بالرحلة، مثل 
طلب العلم، فالرحالت العلمية كانت �سائعة بني الغرب الإ�سالمي وامل�سرق)62(. وكان هدف هذه 
الرحالت هو ال�ستفادة من العلماء بزيارة الأم�سار الإ�سالمية التي ُعرفت بتبحرها يف العلوم املختلفة. 

)59(  عبد الواحد ذنون طه »روؤية رحالة �سمال اإفريقيا للح�سارة العربية الإ�سالمية يف ع�سر ابن خلدون« ورقة مقدمة اإىل 
ندوة عاملية  ابن خلدون ، مكتبة الإ�سكندرية، منتدى الإ�سالح العربي، 5-7 دي�سمرب 2006.

)60( حممد مو�سى ال�سريف،  املختار من الرحالت احلجازية اإىل مكة واملدينة النبوية، جدة، دار الأندل�ض، 1421هـ.
)61( حممد بن اأحمد بن �سقرون، مظاهر الثقافة املغربية، الرباط، 1970 ،�سـ 182.

اأندل�سية،  امل�سرق والأندل�ض، بحث �سمن كتاب: درا�سات  العلمية بني  الرحالت  اأهمية  الواحد ذنون طه،  )62(  عبد 
بريوت، دار املدار الإ�سالمي، 2004، �سـ200-189.
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وقد عرّب عبد الرحمن بن خلدون)63(، عن هذا الجتاه ب�سكل �سريح يف مقدمته امل�ســــهورة بقوله 
» فالرحلة ل بد منها يف طلب العلم لكت�ساب الفوائد، والكمال بلقاء امل�سايخ، ومبا�سرة الرجال...«. 
وهناك اأنواع اأخرى من الرحالت، مثل الرحالت ال�سيا�سية، التي غالًبا ما يقوم بها الرجال الذين 
اختلف  لهذا  التجارية)65(.-  والرحالت  ال�سياحية،  والرحالت  ال�سفارات)64(،  مبهمة  ي�سطلعون 
رحالة هذا الع�سر يف نظرتهم لالأو�ساع الثقافية والهتمام بها، فمنهم من مل يحاول اأن يرى يف رحلته 
ـّّد الفهري«،  �سوى العلماء الذين التقى بهم، ودّون ما تي�سر له من معلومات عنهم، مثل »ابن ُر�َسي
على  وهذا  بهم.  التقى  الذين  الع�سر  علماء  منها عن  ُيقراأ  ومكتبة  وافًيا،  �سجاًل  رحلته  تعّد  الذي 
رحلته  تدوين  ق�سًدا يف  املو�سوع  هذا  يق�سد  الذي مل  النمريي«،  احلاج  بن  »اإبراهيم  من  العك�ض 
الهتمام  عليه  اأملت  التي  هي  الطارئ  الحتكاك  وظروف  اخلا�سة،  الظروف  واإمنا  العباب،  في�ض 
بال�سخ�سيات العلمية التي ذكرها. اأما »ابن بطوطة« فقد كان يتق�سى البحث عن العلماء، ويكرث من 
احلديث عن الق�ساة والفقهاء، ويح�سيهم يف املدن التي مير بها. فعند مروره مبدينة تون�ض، يف طريق 
العلم، وتوؤويهم،  اأنه نزل بها يف مدر�سة الكتبيني)66(، التي كانت حتت�سن طلبة  اإىل  اأ�سار  الذهاب، 
وهي من بناء الأمري »اأبي زكرياء احلف�سي« املتوفى �سنة 700هـ/1300م. كما عرفنا بقا�سي اجلماعة 
فيها، »اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي العبا�ض اأحمد« املعروف بـ »ابن الغّماز«)67(. وكذلك و�سف لنا 
طريقة جمل�ض اإفتاء اأحد فقهائها »اأبي علي عمر بن علي بن قّداح الهواري«، الذي توىل اأي�ًسا ق�ساء 
املدينة، وكان من اأعالم العلماء )ت734هـ/1333م(. وكان هذا العامل ي�ستند كل يوم جمعة بعد 
�سالتها اإىل بع�ض اأ�ساطني اجلامع الأعظم املعروف بجامع الزيتونة، الذي يعّد من اأبرز املراكز الثقافية 
يف الغرب الإ�سالمي. وكان النا�ض ي�ستفتونه يف امل�سائل، فاإذا ما اأفتى يف اأربعني م�ساألة، ان�سرف عن 

جمل�سه ذلك)68(. 
)63( املقدمة، �سـ541.

)64(  حممد بن عثمان املكنا�سي« الإك�سري يف فكاك الأ�سري »، حتقيق، حممد الفا�سي، ن�سر املركز اجلامعي للبحث العلمي، 
الرباط، 1965.

)65( ح�سني فهيم، اأدب الرحالت، �سل�سلة عامل املعرفة، )138(، الكويت، 1989،�سـ 90.
)66( رحلة ابن بطوطة مرجع �سابق ، �سـ16-1.

)67( امل�سدر ال�سابق ، �سـ168.  
)68( امل�سدر ال�سابق، �سـ 168-1.
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وقد اأ�سار »خالد البلوي« يف رحلته اإىل دور هذا اجلامع العلمي، واأنه �سمع فيه من بع�ض العلماء، 
اأمثال الفقيه »حممد بن اأبي قا�سم بن عبد الرب التنوخي«، وعندما دخل تون�ض يف طريق رجوعه، 
الفقهاء،  من  ي�سم  كان  من  وعّدد  املريني«،  احل�سن  »اأبو  ال�سلطان  بطوطة« جمل�ض  »ابن  لنا  و�سف 
ل�سيما الإمام »اأبو عبد اهلل ال�سّطي«  )ت 750هـ/1349م(، والإمام »اأبو عبد اهلل حممد بن ال�سباغ« 
)ت 750هـ/ 1349م(، وقا�سي تون�ض »اأبو علي عمر بن عبد الرفيع«، و»اأبو عبد اهلل بن هارون« 

)ت 750هـ/1349م ()69(. 
ولقد ر�سم لنا »خالد بن عي�سى« �سورة اأكرث و�سوًحا عن علماء تون�ض الذين لقيهم، �سواء يف 
رحلة الذهاب اأم الإياب. ومن هوؤلء، »اأبو احل�سن علي بن املنت�سر ال�سديف« )ت742هـ/ 1342م(، 
الذي نزل يف داره، واأفا�ض يف احلديث عن علمه)70(. كما ذكر اأ�سماء علماء اآخرين، در�ض عليهم 
اأو اأخذ عنهم الأحاديث، واأ�سهب يف الكالم عنهم)71(. واأ�سار اإىل تقاطر النا�ض عليهم للتعلم منهم 
والنتفاع بعلمهم)72(، الأمر الذي يدل على غنى هذه املدينة بالعلماء. وقد اأعطانا »خالد البلوي« 
تف�سيالت اأخرى عن مدر�سة الكتبيني التي نزل فيها »ابن بطوطة«، فاأ�سار اإىل التقائه بخطيب اجلامع 
الأعظم »اأبي عبد اهلل بن عبد ال�ستار«، الذي كان يدّر�ض العلوم يف مدر�سة الكتبيني بتون�ض، التي 
ا�ستوطنها، ف�سمع عليه »البلوي« كثرًيا من التف�سري واحلديث، والفروع والأ�سول، وغري ذلك)73(. 
وقد ا�ستفاد »البلوي« اأي�ًسا من �سرح علمي اآخر يف تون�ض، هو مدر�سة ال�سماعني، التي نزلها عند 
عودته من رحلته امل�سرقية عام 739هـ/ 1338م فاجتمع هناك بزمالئه من الطلبة واملدر�سني. ويبدو 
من حديثه، اأنه كان قد نزل فيها اأي�ًسا يف طريق الذهاب)74(. ومن اجلدير بالذكر، اأن هناك مدار�ض 
التوفيقية،  اأو  املعر�سية،  املدر�سة  مثل  »البلوي«،  اأو  بطوطة«  »ابن  اإليها  يتطرق  تون�ض، مل  اأخرى يف 

ومدر�سة الهواء)75(.
)69( امل�سدر ال�سابق، �سـ197-4 .

)70( تاج املفرق، �سـ168-1.
)71(  امل�سدر نف�سه، �سـ187-169/1 .

)72( امل�سدر نف�سه، �سـ184-1 .
)73( امل�سدر نف�سه، �سـ 169-1 .

)74( امل�سدر نف�سه، �سـ93-2 .
)75( رحلة ابن بطوطة، �سـ85.
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اأما مدار�ض وزوايا ومار�ستانات املغرب، فقد حظيت بن�سيب اأكرب من اهتمام »ابن بطوطة«، و«ابن 
التي  فا�ض  العنانية يف مدينة  املدار�ض  بناء  اإىل  الأول  اأ�سار  فقد  و«ابن اخلطيب«.  النمريي«،  احلاج 
امتازت عن مدار�ض امل�سرق بالت�ساع وكرثة املياه، هذا اإىل جانب بناء املار�ستانات )امل�ست�سفيات( يف 
كل بلد وتعيني الأطباء فيها وعمارة الزاوية العظمى على غدير احلم�ض خارج املدينة)76(، اأما »ابن 
احلاج النمريي« فقد اأ�سهب يف ذكر الزاوية العظمى التي »اأعجز و�سفها كل بليغ«)77(. كما و�سف 
زوايا ومدار�ض اأخرى، منها الزاوية التي اأمر ال�سلطان »اأبو عنان« ببنائها للفقراء وامل�ساكني يف مدينة 
 )Chella( �سالة  الأطل�سي)78(. وكذلك مدر�سة  املحيط  املغرب على  باأق�سى  الواقعة   )Sale( �سال 
مدحه  معر�ض  ويف  مرين«)79(.  »بني  مدافن  وبها  �سال  مدينة  �ساحية  هي  و�سالة  البناء،  �ساخمة 
لل�سلطان »اأبي عنان«، ي�سف لنا جمال�ض العلم التي كانت تعقد بح�سوره يف م�سجد ق�سر ال�سلطان 
يف كل يوم بعد �سالة ال�سبح، وهو امل�سجد الكبري الذي بناه »يعقوب املريني« عام 677هـ/1278م، 
بفا�ض اجلديدة. وكان ُيقراأ بني يديه تف�سري القراآن العظيم، وحديث الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، وفروع مذهب الإمام »مالك«، وكتب املت�سوفة)80(. وقد ظل هذا امل�سجد اإىل الوقت احلا�سر 

يتوفر على الكرا�سي العلمية اخلا�سة بالعلوم اأعاله، اأي التف�سري واحلديث والفقه والت�سوف)81(.
اأنحاء املغرب  اأما »ابن اخلطيب«، فقد اهتم بتدوين املعلومات عما راآه من الزوايا واملدار�ض يف 
هذه  يف  جيدة  كانت  العلمية  احلركة  اأن  ويبدو  مكنا�ض؛  مدينة  يف  زاويتني  لنا  فو�سف  الأق�سى. 
املدينة، ويوؤيد ذلك وجود ثالث مدار�ض لبث العلم فيها، ف�ساًل عن توفر خزائن للكتب، ووجود عدد 
ا من العلماء الذين ذكرهم »ابن اخلطيب«، واأ�سار اإىل اهتماماتهم والعلوم التي در�سوها، كما  كبري جدًّ

)76( رحلة ابن بطوطة، �سـ4 -202.
)77( في�ض العباب، �سـ 47 وما بعدها.

)78( امل�سدر نف�سه، �سـ 42.
)79( امل�سدر نف�سه، �سـ40.

)80( رحلة ابن بطوطة، �سـ4198.
)81(   عبد الهادي التازي »جامع القرويني/ امل�سجد واجلامعة مبدينة فا�ض«، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 1973،

          �سـ 399-2، 697-684-3.
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اأ�سار اإىل اهتمام الدولة بهوؤلء من حيث اجلراية ال�سارية عليهم، وعلى املتعلمني من الطلبة)82(. ومّر 
»ابن اخلطيب« ب�سكل �سريع على ذكر زاوية مدينة اآ�سفي، ومدر�ستها)83(، يف حني اأ�سهب يف الكالم 
عن علماء مدينة مراك�ض، الذين لقيهم فيها، وذكر العلوم التي برزوا فيها، ل�سيما رواية احلديث، 
والتاريخ، وعلم الكالم، والفقه، والنحو، ونظم ال�سعر)84(. وقد اأ�سار »ابن بطوطة« اإىل م�سجد مدينة 
مراك�ض الأعظم املعروف مب�سجد الُكْتبيني)85(، لكنه مل يتطرق اإىل دوره التعليمي، ومركزه اخلا�ض، 

كاأحد اأماكن احلركة العلمية يف املدينة.
ورغم ما توؤكده كتب الرحلة من ازدهار احلركة العلمية والثقافية فى ع�سر »ابن خلدون« جندها 
ت�سري اأي�ًسا اإىل مالمح احلياة ال�سيا�سة فى تلك احلقبة، وهي املالمح التي اأثرت على روؤية »ابن خلدون« 
الفكرية، والتي يعك�سها كتابه »العرب فى ديوان املبتداأ واخلرب« بجميع اأجزائه. ففي هذا العمل و�سع 
يتلخ�ض يف  الذي  ال�سامل  مبعناه احلقيقي  التاريخ  فهم  وبرز كموؤرخ  »ابن خلدون« خال�سة جتاربه، 
اأن احلدث التاريخي اأكرب من اأن يكون حدًثا �سيا�سًيا فقط، بل هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل 
ال�سيا�سية واجلغرافية والقت�سادية والجتماعية، وكذلك النف�سية اأي�ًسا، وهذا مما دعا »ابن خلدون« 
ـًا لالأمم وال�سعوب بدًل  اإىل الكالم عن مفهوم التاريخ على اأنه اأ�سبه مبفهوم احل�سارة، اأي جعله تاريخ
من �سري امللوك والأمراء وطبقات الأعيان)86(، لهذا ل ميكن ف�سل روؤية »ابن خلدون« عن اأ�سباب 
قيام احل�سارات والدول وانهيارها مبعزل عن واقع احلياة ال�سيا�سية فى ع�سره بكل تعقيداتها والتي 
اإمارات  الع�سر  الإفريقي يف هذا  ال�سمال  بع�سها، فقد حكمت  ـًا يف  نف�سه طرف »ابن خلدون«  كان 
متيزت اإىل حد ما بالرفاهة والقوة واملنعة، وهي الإمارات التي جتزاأت اإليها دولة املوحدين بعد �سقوطها 

عام 667هـ/1268م. ومن اأهم هذه الإمارات )87(:

)82(   اأحمد خمتار العبادي )حتقيق(، عبد العزيز الأهواين )مراجعة( »نفا�سة اجلراب يف غاللة الغرتاب« الدار البي�ساء، 
دار الن�سر املغربية ال�سميمة رقم )1( : 371-372، وال�سميمة رقم )2( : 378-374.

)83( امل�سدر نف�سه، �سـ 72.
)84( امل�سدر نف�سه، �سـ 63-62، 67-66.

)85( رحلة ابن بطوطة، �سـ199ِ.
)86( �سعد زغلول عبد احلميد، »تاريخ املغرب العربي«، جـ1، �سـ32-30.

)87(  عبد الواحد ذنون طه، »روؤية رحالة �سمال اإفريقيا للح�سارة العربية الإ�سالمية يف ع�سر ابن خلدون«، ورقة مقدمة اإىل 
ندوة عاملية ابن خلدون، مكتبة الإ�سكندرية، منتدى الإ�سالح العربي، 5-7 دي�سمرب 2006.
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التي امتدت من طرابل�ض يف  تون�ض )625-941هـ/1228-1534م(،  - اخلالفة احلف�سية يف 
ليبيا احلالية، اإىل بجاية يف املغرب الأو�سط )اجلزائر حالًيا( ،  وكان اأمري الدولة عند مرور »ابن بطوطة« 
اأبا بكر الثاين املتوكـل على اهلل« )718-747هـ/1318- »اأبا يحيى  فيها عام 725هـ/ 1324م( 
1346م(، ثم خ�سعت تون�ض بعد ذلك لبني مرين لفرتة ق�سرية، اإثر ال�سيطرة عليها من قبل ال�سلطان 
)731-750هـ/1331-1348م(،  املريني  احلق  عبد  بن  يعقوب  بن  عثمان  بن  علي  احل�سن  اأبي 

الذي كان ي�سعى لتوحيد بالد املغرب العربي. وقد كان هذا ال�سلطان موجوًدا يف تون�ض)88(.
- اإمارة بني زيان وكانت م�سيطرة على اجلزء الغربي من املغرب الأو�سط، ، من نهر امللوية، اإىل 
مدينة وهران. وا�ستمرت حتكم هذه املنطقة بني عامي )633-924هـ/1236-1518م(. ولكن هذه 
الإمارة كانت واقعة بني اأطماع بني حف�ض يف تون�ض، وبني مرين يف املغرب الأق�سى، وكان لبد لها 

من الكفاح ملقاومة هاتني الإمارتني)89(. 
املرينية )591-957هـم 1195-1550م( وكانت حتكم املغرب الأق�سى، وبنو مرين  الدولة   -
فخذ من زناتة)90(، وعلى الرغم من اخلالفات واحلروب واملكائد التي حكمت العالقة بني �سا�سة 
الأمة  ظلت  فقد   - العربي  املغرب  اإمارات  خا�سة   - الع�سر  ذلك  يف  الإ�سالمي  العامل  وحكام 
الرحالة  املختلفة وحدة متما�سكة مرتابطة)91(. وهو ما تعك�سه رحالت  ب�سعوبها  نف�سها  الإ�سالمية 
ـَْيد الفهري«، »ابن اخلطيب«، »ابن النمريي«، و»ابن بطوطة« وغريهم  العرب امل�سلمني مثل »ابن ُر�س
مبا ت�سرده من عادات وتقاليد واأمناط حياتية وثقافية. ولكن »ابن بطوطة« الذي مل ي�ستطع اأن يتجرد 
متاًما، من الولوج يف عامل ال�سيا�سة، اأو اأن ينف�سل عن املحيط الذي يكتنف جمال حتركه، كان غالبا 

)88( رحلة ابن بطوطة، �سـ186 - 187.
)89(  عبد خليل اإبراهيم ال�سامرائي، الأو�ساع ال�سيا�سية للعامل الإ�سالمي من خالل رحلة ابن بطوطة، بغداد، دار احلرية 

للطباعة، 1986، �سـ 20.
)90(  اإ�سماعيل بن الأحمر، رو�سة الن�سرين يف دولة بني مرين، حتقيق، عبد الوهاب بن من�سور، ط2، الرباط، املطبعة 

امللكية، 1991، �سـ 17.
)91( ح�سني موؤن�ض، »ابن بطوطة ورحالته«، القاهرة، دار املعارف، 1980، �سـ22 .
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ما ي�سري اإىل حاكم البلد الذي مير به، ويكتب عنه ما تي�سر من مدح اأو قدح، ح�سب نظرته له، واأحيانًا 
ح�سب الظروف املحيطة به. فبالن�سبة للمغرب الأق�سى، مل يكن بالإمكان جتاهل الإ�سارة اإىل �سلطان 
الثاين« )710-731هـ/1310-1331م(،  عثمان  �سعيد  »اأبي  ال�سهرية  برحلته  قيامه  وقت  الع�سر 
والإ�سارة اإىل اآبائه واأجداده، من بني مرين، والرتحم عليهم)92(. ويف طريق رجوعه اإىل املغرب، �سمع 
يف القاهرة، كما يقول، اإن  »مولنا اأمري املوؤمنني ونا�سر الدين املتوكل على رب العاملني »اأبا عنان« 
اأيده اهلل تعاىل قد �سمَّ اإليه ن�سْز الدولة املرينية، و�سفى بربكته بعد اأ�سفائها البالد املغربية ... فت�سوفت 
النفو�ض اإىل املثول ببابه، واأَِمَلْت لثم ركابه...«)93(. ويف ذلك اإ�سارة اإىل ا�ستب�سار »ابن بطوطة« بتوحيد 

بالد املغرب.
وهكذا نلم�ض تغري اأ�سلوبه يف الكالم، فبعد اأن كان ناقًدا لكل ما راأى اأو لقي من امللوك والروؤ�ساء، 
ف�سلطان  وا�سحة.  مبالغة  املحا�سن، يف  اإل  ال�سلطان  لهذا  يذكر  ل  املغرب،  اإىل  يرجع  اأن  منذ  نراه 
املغرب »اأبو عنان املتوكل املريني« هو: » مولنا الأعظم والإمام الأكرم، اأمري املوؤمنني املتوكل على 
رب العاملني »اأبي عنان« و�سل اهلل ُعلُّوه وكبَت عدّوه ...«)94(. وعلى الرغم من اأن »اأبا عنان« كان 
�سلطانًا جيًدا بالن�سبة ملقايي�ض ع�سره، ل�سيما اأنه اجتهد يف توحيد بالد املغرب، ولكن اإدارته، مثل 
بقية اإدارات كل الدول الزناتية يف املغرب، كانت م�سطربة، ت�سودها الفو�سى، وقد انحلت ُعرا اململكة 
من بعده، فال حمل لهذا الإ�سراف يف مدحه، اللهم اإل اإذا كان الغر�ض من ذلك املديح، هو ك�سب 
عطف ال�سلطان، واللتفات اإىل مراعاته، والإنعام عليه)95(. وقبل هذا ت�سرف »ابن بطوطة« ب�سكل 
مماثل مع والد »اأبي عنان«، ال�سلطان »اأبي احل�سن«، الذي كان يف تون�ض عند عودة »ابن بطوطة« اإليها 
خالل رحلته ، فاأ�سار اإىل وجوده و�سيا�سته قائاًل: »وكانت تون�ض يف اإيالة مولنا اأمري امل�سلمني ونا�سر 
الأجواد  ، وجواد  الآ�ساد  اأ�سد  امللوك،  واأوحد  الأعالم  العاملني علم  �سبيل رب  املجاهد يف  الدين، 

القانت الأواب اخلا�سع العادل »اأبي احل�سن...«)96(.
)92( رحلة ابن بطوطة ، �سـ157-1.

)93( امل�سدر نف�سه، �سـ 184-1.
)94( امل�سدر ال�سابق، �سـ192.

)95( ابن بطوطة ورحالته، �سـ  218.
)96( رحلة ابن بطوطة، �سـ 186-1.
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وقد تواترت يف رحالت الرحالة يف تلك الفرتة الإ�سارة اإىل ال�سراعات ال�سيا�سية بني الإمارات 
ـًا  املتنازعة وجهود بع�ض احلكام لتوحيدها ،كما فى رحالت »ابن احلاج النمريي« الذي اأبدى اهتمام
اأنه رافق ال�سلطان »اأبا عنان«يف رحلته اإىل ق�سنطينة والزاب، التي  ا بالو�سع ال�سيا�سي خا�سة  خا�سًّ
-الأدنى  املغربني  باإخ�ساع  وذلك  واحدة،  راية  حتت  الإ�سالمي  املغرب  كلمة  توحيد  ا�ستهدفت 
والأو�سط- حلكمه. فاأ�سار »النمريي« اإىل جهود   »اأبي عنان« يف هذا ال�سبيل، وتوظيفه لقوات هائلة، 
برية وبحرية، للو�سول اإىل غايته)97(، فحقق ن�سًرا كبرًيا، ويف اإ�سارة اأخرى لت�ساعد ال�سراعات بني 
حكام الإمارات يف منطقة املغرب يذكر »ابن بطوطة« يف رحلته اأنه عند و�سوله اإىل مدينة تلم�سان 
عا�سمة اإمارة بني زّيان، كان هناك حماولة من العاهل احلف�سي لتون�ض )اإفريقية(، »اأبي يحيى اأبي 
بكر بن زكريا الثاين«، لإقناع »تا�سفني« ب�سحب م�ساندته للمناوئني له. لهذا اأر�سل ر�سولني اإىل »اأبي 
تا�سفني«، وهذان الر�سولن هما قا�سي الأنكحة مبدينة تون�ض »اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن علي 
بن اإبراهيم النفزاوي«، وال�سيخ »اأبو عبد اهلل حممد بن احل�سني بن عبد اهلل القر�سي الزبيدي«. وقد 

خرج ابن بطوطة يف رفقتهما عند انتهاء مهمتهما يف تلم�سان)98(.
وبجانب ال�سراعات ال�سيا�سية النا�سئة بني حكام الإمارات وما اأدت اإليه من ا�سطراب �سيا�سي، 
اإىل  واأدت  ال�سيا�سية  ال�سلطة  �سعف  عن  جنمت  التي  القبلية  ال�سراعات  م�سكلة  اأي�سا  هناك  كان 
خروج العديد من القبائل عليها وممار�ستها لعمليات ال�سلب والنهب. يذكر »ابن النمريي« يف رحلته 
بعقبة  ا�سطدمت  حلكمه  والأو�سط  الأدنى  املغربني  اإخ�ساع  فى  عنان«  »اأبي  ال�سلطان  جهود  اأن 
–كاأداء- هي املعار�سة ال�سديدة التي لقيها على يد اأعراب الزاب، واأعراب اإفريقية، مبختلف قبائلهم 
وبطونهم. وهذا هو اأحد الأ�سباب الرئي�سة لرحلته اإىل النواحي ال�سرقية، حتى ُيخ�سع هوؤلء ل�سلطته، 
منهم  واأخذ  اإفريقية،  اأعراب  اأيدي  على  ف�سرب  بال�سلطة.  وعبثهم  وف�سادهم  فتنتهم  على  ويق�سي 
الرهائن ل�سمان ولئهم، وعدم تكرار ف�سادهم، وقطعهم للطرق)99(، وقد اأثار »ابن بطوطة« مو�سوع 

)97( في�ض العباب، �سـ 58 ، 60-64 ، 72، وينظر مقدمة املحقق، �سـ 52، 184.
)98( رحلة ابن بطوطة، �سـ 158-157/1 .

)99( امل�سدر نف�سه، �سـ 164.



ابن خلـدون - اإجناز فكري متجدد38

الأعراب، ومهاجمتهم للقوافل يف اأكرث من موقف يف رحلته يف �سمال اإفريقيا، واأو�سح كيف اأنه جنا 
من هذه الهجمات)100(. كذلك اأ�سار »خالد البلوي« يف رحلته)101( اإىل مهاجمة الأعراب للقافلة 
العقد  »ابن بطوطة«، ويف  بونة)102(. وقبل رحلتي  بعد خروجهم من مدينة  ي�سافر معها،  التي كان 
حممد  بن  اهلل  عبد  حممد  »اأبو  ا�ستكى  امليالدي،  ع�سر  الرابع  للهجرة/  الثامن  القرن  من  الأول 
اأثناء رحلته عانى من بع�ض طوائف هوؤلء الأعراب يف اإفريقية قائاًل: »وجور  التجاين«)103( اأنه يف 
هذه الطائفة املعروفة بدلج يف فعلها وعيثها يف البالد واأهلها، اأ�سهر من اأن ن�سري اإليه، اأو ندل بعبارة 
خمت�سرة عليه«. واحلقيقة اأن هوؤلء الأعراب كانوا ي�سكلون م�سكلة كبرية يف ال�سمال الإفريقي. وقد 
اأ�سار اإليهم »ابن خلدون«، واأطنب يف احلديث عنهم، وهو اأي�ساً �ساهد عيان للع�سر، فن�سب اإليهم كل 
رذيلة، جاعاًل اإياهم م�سدر كل خراب ودمار، ويئ�ض من اأن ياأتي اخلري على اأيديهم، واأ�سار باخل�سو�ض 

اإىل املغرب، وتغلبهم على الدول امل�ست�سعفة فيه)104(.
ا وا�سًحا يف ا�ستقرار بع�ض الإمارات اأو التعجيل بانهيارها، وهو  ًـّ لهذا لعبت هذه القبائل دوًرا �سيا�سي
ما ي�ست�سف على �سبيل املثال من كالم »ابن اخلطيب« فى رحلته  عن قبيلة هنتاتة امل�سمودية)105(، 
ال�سيا�سية يف  احلياة  القبيلة يف  اأهمية دور هذه  الهنتاتي)106(، وعن  وزعيمها عامر بن حممد علي 
املغرب الأق�سى، ولهذا كانت منازلها مو�سع رعاية وعناية من �سالطني دولة بني مرين. ونظًرا لأهمية 
تلك  و�ساه  البقعة،  تلك  »عميد  خماطبة  على  اخلطيب  ابن  حر�ض  فقد  القبيلة،  هذه 

)100(  رحلة ابن بطوطة، �سـ 161/1، 171، 174، 192/4.
)101( تاج املفرق، �سـ165-164.

)102( هي مدينة عنابه يف املغرب الأو�سط، �سّميت مبدينة العّناب لكرثة العنّاب فيها. 
)103( حممد عبد اهلل بن حممد التجاين، »رحلة التجاين«، ليبيا- تون�ض، الدار العربية للكتاب، 1981، �سـ16-15.

)104( املقدمة، مرجع �سبق ذكره، �سـ152-151.
)105( هنتاتة ا�سم جبل يطلق على اأحد جبال الأطل�ض، كما ُيطلق على القبيلة املقيمة فيه، وهي فرع من م�سمودة. 

)106(   ل�سان الدين اأبي عبد اهلل حممد ابن اخلطيب)حتقيق حممد عبد اهلل عنان(، »الإحاطــة يف اأخبار غرناطة«، ط2، 
القاهرة، مكتبة اخلاجنى، 1973،�سـ216-1 .
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الرقعة«)107(، ليقوم بتوجيه الدعوة اإليه، لغر�ض زيارته، بغية اأن يك�سب �سداقة هذا ال�سيخ القوي، 
فيجد يف بالده حمًى واأمًنا من الفنت واملخاوف التي كان يجتازها)108(.

كذلك ت�سري كتب الرحلة فى تلك الفرتة اإىل ظلم وا�ستبداد احلكام ونهبهم للمحكومني بدون اأي 
رادع ، فعلى �سبيل املثال ويف بجاية، التي كانت يف ذلك الع�سر واجهة لالإمارة احلف�سية يف تون�ض، 
النا�ض احلاجب«،  »اأبي عبد اهلل حممد بن �سيد  انتقاده لأمريها  اأن يكتم  »ابن بطوطة«  ي�ستطع  مل 
الذي انتزع مبلغ ثالثة اآلف دينار، كانت وديعة عند اأحد التجار ليو�سلها اإىل ورثة اأحد اأ�سدقائه يف 
تون�ض. فعّلق ابن بطوطة قائاًل : »وهذا اأول ما �ساهدته من ظلم عمال املوحدين وولتهم«)109(. على 

اعتبار اأن الإمارة احلف�سية تعود باأ�سلها اإىل ما قبل النق�سام اإىل الدولة املوحدية.
كان العامل الإ�سالمي خالل الع�سر الو�سيط يعاين اأي�ًسا من اأعداء �سليبيني ل�سيما يف املغرب 
والأندل�ض، حيث كثرًيا ما جلاأت الأندل�ض ل�ست�سراخ اإخوانها املغاربة للجهاد �سد امل�سيحيني، اإل 
اأنها يف نف�ض الوقت كانت تتوج�ض خيفة من اأطماع ملوك بني مرين يف بالدها وتخ�سى اأن يفعلوا 
�سالمة  قبل)110(. كذلك كانت غرناطة حري�سة على  واملوحدون من  املرابطون  فعل  ما  معها مثل 
م�ساحلها املرتبطة مع جريانها امل�سيحيني اأمثال ق�ستالة واأراجون. ولهذا مل تلتزم يف �سيا�ستها اخلارجية 
جانًبا واحًدا من هذه القوى املحيطة بها، بل كانت تتغري وتتبدل يف حر�ض وحذر ح�سب الظروف 
املغرب �سد  اأخرى تقرتب من  وتارة  املغرب،  ق�ستالة �سد  فتارة تقرتب من  بها،  املحيطة  اخلارجية 
ق�ستالة واأراجون، وتارة ثالثة تتقرب من ملوك اأراجون �سد ملوك ق�ستالة اأو العك�ض وهكذا. فهذه 
ال�سيا�سة املاهرة املاكرة التي �سلكتها مملكة غرناطة مكنتها من الحتفاظ با�ستقاللها مدة تزيد على 

قرنني من الزمان لأنها عرفت كيف ت�ستفيد من احلزازات القائمة بني هذه الدول ل�ساحلها.

)107( نفا�سة اجلراب يف غاللة الغرتاب ، مرجع �سابق .
)108( ح�سني موؤن�ض، »تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف الأندل�ض«، الدار البي�ساء،، دار الن�سر املغربية ،�سـ 591 .

)109( موؤلفات بن خلدون«، مرجع �سابق، �سـ 161/1 .
)110( ال�سالوى، »ال�ستق�سا لأخبار دول املغرب الأق�سى«، جـ2، �سـ24.
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من هذا نرى اأن و�سع هذه اململكة ال�سغرية و�سط هذه القوى الثالث )ق�ستالة واأراجون واملغرب( 
قد جعل �سيا�ستها مرتبطة بتلك الظروف ال�سيا�سية التي حولها. ولعل هذا هو ال�سبب يف اأن عدًدا 
من ملوك غرناطة ووزرائها قد راحوا �سحية متاديهم يف التزام جانب �سيا�سي واحد دون تقدير العواقب 
املرتتبة على جتاهلهم اجلوانب الأخرى. مثال ذلك الوزير »حممد بن علي« املعروف بـ »ابن احلاج 
ولهذا  ب�ساأنهم  ومهتًما  واأخبارهم  و�سريهم  بلغتهم  عاملا  ق�ستالة  مللوك  مداخاًل  كان  الذي  املهند�ض« 
نهج �سيا�سة مواليه لهم. وانحرف يف ذلك انحراًفا مل يقبله اأهل غرناطة فثاروا �سده واتهموه مبمالأة 
احلال)111(.  يف  بعزله  اأمر  ن�سر«  اجليو�ض  »اآبا  �سلطانه  اأن  لول  يقتلونه  وكادوا  ق�ستالة  ملك 
اأن »ابن اخلطيب« وقع يف نف�ض اخلطاأ حينما دفعته �سيا�سته املغربية اإىل ر�سم �سيا�سة موحدة  ويبدو 
ـًا لأن�سار القوى ال�سيا�سية الأخرى. ثم جاءت حمنته حينما  للمغرب والأندل�ض دون اأن يعمل ح�ساب
كرثت ال�سعايات �سده وتلبد اجلو بينه وبني �سلطانه »حممد اخلام�ض ابن الأحمر«، ففر اإىل املغرب 

�سنة773ه/1371م يف كنف �سلطانه »اأبي فار�ض عبد العزيز املريني«.
اأما اجلناح ال�سرقي للعامل ال�سالمى فقد كان يتعر�ض خلطر هجمات التتار الذين احتك بهم 
»ابن خلدون« بنف�سه ، مع ظهور »تيمور لنك« يف املنطقة وان�سياب الترت يف بالد ال�سام، الأمر الذي 
الأول  ربيع  بتاريخ  ذلك  وكان  الترتي.  الزحف  لوقف  فرج«   »النا�سر  امللك  م�سر  �سلطان  حرك 
803/نوفمرب 1400، حيث قام »ابن خلدون« بدور ال�سفري من اأجل تطويق حركة الترت يف املنطقة، 

فلقد كان امل�سريون يف حاجٍة اإىل طلِب ال�سالم من امللك الترتي تيمور لنك!
ويذكر املوؤرخ الأمريكي ويل يورانت Will Durant يف كتابه »ق�سة احل�سارة« اأن »ابن خلدون« 
عر�ض على »تيمور لنك« ما كتبه عن الأ�سباب التي حملت الترت على مهاجمة بخارى واجتياح 
�سفراء »جنكيز خان«  اأ�ساء معاملة  �ساه«  الدين بن خوارزم  الأمري »جالل  اأن  وتتلخ�ض يف  بغداد، 
الذي كان يتوق اإىل ربط عالقات جتارية مع دار الإ�سالم... فعو�ض اأن يقوم جالل الدين بدرا�سة 
كبريٍة  �سخ�سيٍة  بني  التاريخي  اللقاء  هذا  اأن  ول�سك  ال�سفراء)112(.  قتل  اإىل  ت�سرع  العر�ض 

)111( اأحمد خمتار العبادي، »�سور من حياة اخلرب واجلهاد فى الأندل�ض، من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية، �سـ234.
)112( ويل ديورانت، »ق�سة احل�سارة«، جملد 26، �سـ 74-47.



اأثر ملحوظ يف اأدبيات العالقات بني  كـ«ابن خلدون« مع �سخ�سية مهمة كـ » تيمور لنك« كان له 
دولة املماليك واململكة املغربية من جهة، وبني الزعامة التتارية من جهٍة اأخرى عالوة على ما خلفه 

من اأ�سداء هنا وهناك.
• • •

كتب  التي حملتها  خلدون«  »ابن  عا�سره  الذى  للمجتمع  ال�سيا�سية  احلالة  �سورة  تلك  كانت 
التي جاب فيها عامل الإ�سالم  بنف�سه من خالل حياته امل�سطربة  ، والتى مل�سها  امل�سلمني  الرحالة 
من اأق�سى الغرب يف الأندل�ض واملغرب الأق�سى اإىل اأق�سى امل�سرق مزاوًل يف جميع ممالك الإ�سالم 
ن�ساًطا �سيا�سًيا ملحوًظا، اإذ توىل اأعلى املنا�سب يف جميع تلك املمالك، وخرب خفايا �سيا�ستها واأطلع 
على دقائق اأحوالها. وكان ذلك مما اأك�سبه معرفة دقيقة باأحوال العامل الإ�سالمي كله، بل جتاوز ذلك 
اإىل معرفة ما يحيط بهذا العامل، �سواء على حدوده الغربية يف اأوروبا اأم يف حدوده ال�سرقية املتاخمة 
لالإمرباطورية الترتية. وكان »ابن خلدون« دائم التاأمل يف اأحوال ممالك الإ�سالم التي عاي�سها وعرفها 
واإن مل  هذا  ال�سواء،  على  وال�سرق  الغرب  املمالك يف  تتهاوى هذه  راأى كيف  وقد  الداخل،  من 
الظاهرة  اأن هذه  والغريب  الأخري،  انطفائها  قبل  ال�سمعة  توهج  ت�سبه  عابرة  نه�سة  تخل من فرتات 
تكررت يف معظم البالد التي عا�ض فيها، فالأندل�ض يف ظل »حممد الغني باهلل« يف الن�سف الثاين 
اإىل  اأف�ست  اأن  التا�سع  القرن  الثامن الهجري كانت متر بفرتة ازدهار  مل تلبث مع بداية  القرن  من 
تدهور �سريع، وهو ما �سهده اأي�سا يف دولة بني مرين يف املغرب الأق�سى، اإذ اأ�ساب النحالل هذه 
الدولة بعد ال�سلطان »اأبي احل�سن املريني« اآخر ملوكهم العظام، ويتكرر امل�سهد نف�سه يف تون�ض بعد 
ال�سلطان »احلف�سي« الذي عا�ض يف ظله، ثم يف م�سر التي كان »النا�سر حممد بن قالوون« هو اآخر 
�سالطينها من املماليك العظام، وقد ظلت بقايا ازدهار الدولة ماثلة يف اأيام »الظاهر برقوق«، ولكنها 
كانت انتفا�سة عابرة مل حتل دون ال�سقوط الذي اأعقب وفاته. وم�ست دولة املماليك يف احت�سار 

بطيء خالل القرن التا�سع الهجري حتى الفتح العثماين. 
• • •
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رابًعا: االإنتاج العلمي لـ »ابن خلدون«
اأتت على  و�سط هوؤلء العلماء، وفى تلك البيئة العلمية الزاخرة باملدار�ض ومعاهد العلم التي 
ذكرها كتب رحالة هذا الع�سر، ويف ظل هذا الو�سع ال�سيا�سي غري امل�ستقر، عا�ض »ابن خلدون«وتعلم 
وو�سع نف�سه على طريق العلماء ونهج نهجهم منذ بداية �سبابه. فبداأ بو�سع كتابه الأول »لباب املح�سل 
يف اأ�سول الدين« وهو عبارة عن اإعادة كتابة لكتاب »حم�سل اأفكار املتقدمني واملتاأخرين من العلماء 
واحلكماء واملتكلمني« لـ »فخر الدين حممد بن عمر الرازي« املعروف بـ »ابن اخلطيب« واملتوفى يف 
�سنة 606 هـ، الذي يعد من اأهم كتب علم اأ�سول الدين، وكان قد تعلمه وقراأه على يد اأ�ستاذه 

»اأبي عبد اهلل حممد بن اإبراهيم الآبلي« )113( �سيخ العلوم العقلية يف املغرب يف ذلك الزمن.
ـًا  ـًا واإ�ســـهاب وكان »ابن خلدون« قد لحظ اأن كتاب املح�سل لـ«فخر الدين الرازي »به »اإطناب
اأهل ع�سره »لهذا عمل على اخت�ساره وتهذيبه«. وهو ما دفع قبله الإمام الكبري  اإليه همم  ل مييل 
اأن الكتاب »ا�سمه غري  اإىل التعليق عليه ، حيث راأى  »ن�سري الدين الطو�سي« املتوفى يف 672 هـ 
مطابق ملعناه، وبيانه غري مو�سل اإىل دعواه، وهم يح�سبون اأنه يف ذلك العلم كاف، وعن اأمرا�ض اجلهل 
والتقليد �ساف، احلق اإن فيه من الغث وال�سمني ما ل يح�سى واملعتمد عليه يف اإ�سابة اليقني بطائل 
ل يحظى، بل يجعل طالب احلق بنظره فيه كعط�سان ي�سل اإىل ال�سراب، وي�سري املتحري يف الطرق 
ـًا من الظفر بال�سواب«)114(. لهذا �سعى »ابن خلدون« اإىل اإعادة كتابة الكتاب حتى  املختلفة اآي�س
يقوم على حد قوله بـ »...ك�سف القناع عن وجوه اأنظار خمدراته، ولبيان اخللل يف مكامن �سبهاته، 

والتدليل على غثه و�سمينه، وليبني ما يجب اأن يبحث عنه من �سكه ويقينه«.
ورغم اأن الكثريين من العلماء قدموا �سروًحا لهذا الكتاب فاإن ما كتبوه كما يرى«ن�سري الدين 
الطو�سي«  مل يجر اأكرثهم على قاعدة الإن�ساف، ومل تخل بياناتهم عن امليل والعت�ساف«. وهو ما 
حاول اأن يتجنبه »ابن خلدون« عند اإعادة كتابته ملوؤلف »الرازي«، فبجانب �سعيه اإىل التخل�ض من 

)113( الآبلى ن�سبة اإىل مدينة اآيلة �سمال غرب مدريد.
)114(  ن�سري الدين الطو�سي، »تلخي�ض املح�سل« طبعة اجلمايل اخلاجنى، باملطبعة احل�سينية، القاهرة، 1323هـ، 

�سـ3-2.



الإ�سهاب والألفاظ التي ل طائل من ورائها، وتهذيب الكتاب واخت�ساره و�سياغة جمله يف اإيجاز 
�سديد، اأ�ساف اإليه اأي�ًسا ما اأمكن من �سروح الإمام الكبري »ن�سري الدين الطو�سي« خا�سة اعرتا�ساته 
على بع�ض ما جاء يف كتاب »الرازي«، بالإ�سافة اإىل بع�ض اآراء  »ابن خلدون« ال�سخ�سية. وقد اتبع 
يف ترتيب الكتاب نف�ض الرتتيب والبنيان الذي كتبه به الإمام »فخر الدين الرازي« كاتبه الأ�سلي. 

وقد اأنهى »ابن خلدون« هذا املوؤلف وعمره ت�سعة ع�سر عاًما، وكان اأول اأعماله.
وي�سري الدكتور عبد الرحمن بدوي اإىل اأن ابن خلدون رغم حداثة �سنه اأدرك بثاقب ذهنه زبدة 
»املح�سل »على ما فيه من ع�سر وتعقيد، وا�ستطاع اأن ي�ستخل�سها  على هذا النحو، وهو ما كان يعد 

نوًعا من التمرين العقلي لطالب جمتهد حم�سل اأكرث منه تاأليًفا نا�سًجا)115(.
اأهل  يتناول  امل�سائل« وهو كتاب  ال�سائل لتهذيب  الثاين هو »�سفاء  وكان كتاب »ابن خلدون« 
ال�سوفية  املذاهب  فيه  ويتناول  فا�ض  مدينة  اأهل  من  وزهادهم  اأعالمهم  واأبرز  املغرب  يف  ال�سوفية 

كطريق للمعرفة الذوقية والوجدانية من خالل اأقوالهم ال�سارحة)116(.
فقد  اأبوابه-  اأو�سع  من  التاريخ  خلدون«  »ابن  به  دخل  الذي  الكتاب  -وهو  الثالث  كتابه  اأما 
ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام  واخلرب يف  املبتداأ  ديوان  »العرب يف  كتاب  كان 
ال�سلطان الأكرب«، وهو كتابه العمدة الذى �سم خال�سة جتارب »ابن خلدون« بو�سفه املوؤرخ الذي 
فهم التاريخ مبعناه احلقيقي ال�سامل، الذي يتلخ�ض يف اأن احلدث التاريخي اأكرب من اأن يكون حدًثا 
�سيا�سًيا فقط، بل هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل ال�سيا�سية واجلغرافية والقت�سادية والجتماعية، 
اأ�سبه  اأنه  على  التاريخ  مفهوم  الكالم عن  اإىل  »ابن خلدون«  دعا  ما  وهذا  اأي�ًسا.  النف�سية  وكذلك 
ـًا لالأمم وال�سعوب بدًل من �سري امللوك والأمراء وطبقات الأعيان، فقد  مبفهوم احل�سارة اأي جعله تاريخ
اعتاد املوؤرخون حتى ظهور »ابن خلدون«على تناول تاريخ احلكام و�سريهم وما قاموا به من حروب  
تاريخ توليهم احلكم حتى زوال دولتهم ، وقد ي�سمل  اأركان حكمهم بداية من  وجهودهم لتوطيد 

)115( »موؤلفات ابن خلدون«، مرجع �سابق، �سـ6-3.
)116( املرجع ال�سابق، �سـ25-12.
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ذلك التاأريخ لأكرث من حاكم ينتمون لنف�ض الدولة اأو النظام ال�سيا�سي مثل التاأريخ حلكام الدولة 
الفاطمية، اأو الطولونية اأو العبا�سية ... اإلخ، وفى اأحيان اأخرى قد يتناول بالت�سجيل التوثيقي �سري اأهم 
العلماء اأو املفكرين اأو اأرباب الدولة حلقبة معينة. وكان يغيب عن �سفحات تلك الكتابات التاريخية 
طبيعة العالقات والتفاعالت الجتماعية وتاأثري اأنظمة احلكم املختلفة على حياة املحكومني واأن�سطة 
املختلفة،  ال�ستبداد  اأ�سكال  املحكومني  هوؤلء  يقاوم  كان  وكيف   ، والثقافية  القت�سادية  حياتهم 
وطبيعة التطورات والتغريات الجتماعية والقت�سادية التى ت�ساحب كل حقبة تاريخية  اأو قيام دولة 

من الدولة وعالقتها بقوة تلك الدولة اأو انهيارها. 
كتاب  يف  الآن  عليه  املتعارف  مبعناها  التاريخية  الكتابة  ملفهوم  الروؤية  هذه  انعك�ست  وقد 
»ابن خلدون« كتاب »العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�سرهم من 
ذوى ال�سلطان الأكرب« الذي ينق�سم اإىل ثالثة اأق�سام. ي�ستمل الق�سم الأول على مقدمة »ابن خلدون« 
ال�سهرية التي تعد من الأعمال الكربى يف الفكر الإن�سانى على مر الع�سور، والتي و�سع فيها الأ�س�ض 
الأوىل لعلم جديد هو علم العمران، الذي هو مزيج من علم ال�سيا�سة وفل�سفة التاريخ وعلم الجتماع 
باملعنى احلديث، وتناول فيه بال�سرح والتحليل فكرة الع�سبية كفكرة �سيا�سية و كمفهوم اجتماعي، 
كما �سطر اآراءه القت�سادية والجتماعية يف اأحوال الك�سب واملعا�ض. ونظر للدول وما يطراأ عليها من 
تغريات �سيا�سية يف �سياق التطور التاريخي لأو�ساعها القت�سادية والجتماعية. وانتهى يف خال�ستها 
اإىل اأن الجتماع الب�سري ممثاًل يف الدولة هو مبثابة الكائن احلي يولد ثم ينمو ثم ين�سج ثم ي�ستهلك 
نف�سه ثم ميوت. وحدد لهذا الكائن الع�سوي عمًرا يف نظره اأربعة اأجيال، واجليل اأربعون عاًما. وربط 
بني هذا الكائن وبني الظروف املحيطة جغرافية وجوية واإقليمية)117(. ويف الق�سم الثاين يتناول تاريخ 
العرب وغريهم من ال�سعوب منذ بدء اخلليقة اإىل القرن الثامن، ويت�سمن الق�سم الثالث تاريخ الرببر، 

وهو ينتهي عند ترجمة حلياته بعنوان »التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا و�سرًقا«)118(.

)117( موؤلفات ابن خلدون، مرجع �سابق، �سـ33-29.
)118( حممد تاويت الطنجي )ن�سر وحتقيق(، »التعريف بابن خلدون ورحلته غربا و�سرقا«.



وهناك اإ�سارات لكتابات اأخرى لبن خلدون لكن مل يتم حتى الآن العثور على خمطوطاتها، 
مثل تلخي�ساته لكتب »ابن ر�سد« التي اأ�سار اإليها »ابن اخلطيب« يف كتابه »الإحاطة يف اأخبار غرناطة«، 
واإن مل يحدد هذه الكتب التي قام بتلخي�سها، وكتاب اآخر يف املنطق، وكتاب يف احل�ساب، و�سرح 
ذكره  وقد  اخلطيب«.  بن  الدين  »ل�سان  لـ  الفقه  اأ�سول  يف  رجز  �سرح  اإىل  بالإ�سافة  الربدة، 
»�سهاب الدين اأحمد بن حممد املقري« يف »اأزهار الريا�ض يف اأخبار عيا�ض »)119(. هذا بالإ�سافة 
اإىل كتاب �سغري موجز يف و�سف بالد املغرب اأعده بناء على طلب »تيمور لنك« يف  803 هـ. وعلى 
الرغم من اأن »ابن خلدون« نف�سه اأ�سار اإىل هذا الكتاب فاإنه يبدو اأنه مل يكتب منه غري ن�سخة واحدة 

تلك التي �سلمها لـ »تيمور لنك«)120(.
وبالإ�سافة لالإ�سهامات الفكرية التي ت�سمنها كتاب العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب، وبخا�سة ق�سمه 
الأول امل�سهور باملقدمة ،كان ملجمل اأعماله الفكرية الف�سل يف الك�سف عن الإ�سهام الفار�سي يف 
جمال املعرفة والعلوم من الإ�سارة لكتابات الطو�سي  والرازي وغريهم، فاإذا كانت اآ�سيا الإ�سالمية 
فاإنهم  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الوجهة  واملغول من  بالأتراك  امليالدي حمكومة  ع�سر  الرابع  القرن  يف 
ا�ستخدموا اللغة الفار�سية كلغة ر�سمية، كما ازدهر الأدب الفار�سي يف بالطهم. لي�ض هذا فقط بل 
اإنه ك�سف اأي�ًسا يف كتاباته عن جملة من الكت�سافات العلمية والتكنولوجية التى كان للعرب ال�سبق 
يف التو�سل اإليها، فقد اأ�سار يف كتابه »العرب« اإىل اأن املغاربة يف اأواخر القرن ال�سابع الهجري تو�سلوا 
وتدك  كالرعد  وفرقعة  ا  ًـّ دوي املدفع حيث حتدث  ت�سبه  النارية  الأ�سلحة  نوع جديد من  اإىل اخرتاع 
احل�سون وتهدمها كال�سواعق ال�سماوية. حقيقة اأن اأهل ال�سني تو�سلوا من قدمي اإىل اخرتاع الأ�سلحة 
با�ستخدام  مرة  لأول  اإليها  تو�سلوا  قد  املغاربة  اأن  يبدو  التي  الدفع  قوة  ينق�سها  كان  ولكن  النارية 
خليط من النفط وملح البارود اأو الن�سادر والكربيت وح�سى احلديد، يف درجة حرارة عالية يف �سكل 
كرة حمماة تلقى على الهدف فتدمره. وفى هذا ال�سدد يروي »ابن خلدون« �سلطان املغرب اأن »اأبو 
يو�سف يعقوب املريني« هاجم مدينة �سلجما�سة )تافياللت احلالية  جنوب املغرب الأق�سى( �سنة 

)119( ملزيد من التفا�سيل راجع، »موؤلفات بن خلدون«، مرجع �سابق، 2006، �ض11-9.
)120( املرجع ال�سابق، �سـ240-239.
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672 هـ /1272م ون�سب عليها هندام »اآلة« النفط القاذف بح�سى احلديد ينبعث من خزانة اأمام 
النار املوقدة فى البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال اإىل قدرة بادئها)121(، يف الوقت الذي مل تعرف فيه 
اأوربا ال�سالح الناري اإل بعد ذلك بفرتة طويلة ت�سل اإىل اأربعة و�سبعني عاًما من بدء ظهوره يف املغرب 
حني كان اأول ا�ستخدام له فى موقعة كري�سى )Crecy( عام 1346 اأثناء حرب املائة عام بني اجنلرتا 

وفرن�سا، التي انت�سر فيها الإجنليز ب�سبب تو�سلهم اإىل هذا الكت�ساف. 
واخلال�سة اأن حياة واأعمال »ابن خلدون« وكتاباته مل تكن فقط جمرد تعبري عن متكنه من اأدواته 
كموؤرخ وعامل ا�ستطاع اأن ميزج اآراءه الفكرية بخربته العملية كرجل دولة تنقل بني خمتلف اأرجاء 
اإىل  العامل ال�سالمى وخرب م�سكالت وموؤامرات احلكم والإدارة، ومل تكن فقط توثيًقا �سعى فيه 
يف  �سواء  كيفية  نقلة  �سكل  ـا  علميًّ اإ�سهاًما  كانت  لكنها  ع�سره،  لتاريخ  الدقة  درجات  اأكرث  التزام 
لعلم الجتماع،  الأوىل  البدايات  بو�سع  اأو  التاريخ،  فل�سفة  لعلم  بتاأ�سي�سه  التاريخية  الكتابة  جمال 
الذي اأطلق عليه العمران الب�سرى، وهي الإ�سافة التي �سوف تبقى لبن خلدون كعامل عربي مازال 

ح�سوره قائًما واأفكاره موؤثرة، رغم القرون التي مرت على وفاته. 

)121( العرب، اجلزء 7، �سـ188.



فل�سفة التاريخ عند »ابن خلدون«
وحتدي اإعادة كتابة التاريخ العربي

الف�صـــــل الثـــاين





»اأما بعد، فاإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وت�شد اإليه الركائب والرجال 
والدول  الأيام  عن  اأخبار  على  يزيد  ل  ظاهره  يف  هو  اإذ  والإغفال....  ال�شوقية  معرفته  اإىل  وت�شمو 
دقيق،  ومباديها  للكائنات  وتعليل  وحتقيق،  نظر  باطنه  ...يف  اأنه  ...اإل  الأول  القرون  من  وال�شوابق 
فى  يعد  باأن  وجدير  عريق  احلكمة  فى  اأ�شيل  لذلك  فهو  عميق،  واأ�شبابها  الواقع  بكيفيات  وعلم 
علومها وخليق، واأن فحول املوؤرخني فى الإ�شالم قد ا�شتوعبوا اأخبار الأيام وجمعوها، و�شطروها يف 
�شفحات الدفاتر واأودعوها، وخلطها املتطفلون بد�شائ�س من الباطل وهموا فيها اأو ابتدعوها، وزخارف 
من الروايات امل�شعفة لفقوها وو�شعوها. واقتفى تلك الآثار الكثري ممن بعدهم واتبعوها، واأدوها اإلينا 
كما �شمعوها، ومل يالحظوا اأ�شباب الوقائع والأحوال ومل يراعوها، ول رف�شوا ترهات الأحاديث ول 

دفعوها، فالتحقيق قليل، وطرق التنقيح يف الغالب قليل، والغلط والوهم ن�شيب لالأخبار وخليل«.
ابن خلدون
 املقدمة، �شـ 285
ا�شم  حتت  والرببر،  والعجم  العرب  تاريخ  يف  ال�شخم  كتابه  خلدون«   بن  الرحمن  »عبد  و�شع 
»العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�شرهم من ذوي ال�شلطان الأكرب«. 
وكان ذلك يف اأوائل الربع الأخري من القرن الرابع ع�شر امليالدي ،  وملا كان ما كتبه من الوقائع التي 
ا لتاريخ تلك املنطقة يف ع�شره والع�شور  ًـّ حدثت يف بالد املغرب من اأدناه اإىل اأق�شاه، م�شدًرا رئي�شي
ال�شابقة، فقد عد من كبار املوؤرخني امل�شلمني العرب الذين تركوا م�شنفات تاريخية مو�شوعية كبرية 
ومعادن  الذهب  »مروج  كتاب  وا�شع  و«امل�شعودي«  وامللوك«،  الأمم  »تاريخ  �شاحب  »الطربي«  مثل 
اجلوهر«، و«املقريزي« م�شنف كتاب »املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار« الذي تتلمذ على يد 

»ابن خلدون«.
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العرب  كان  زمن  يف  ا،  حقًّ الإ�شالمي  العربي  الفكري  النتاج  من  جزًءا  اخللدوين  الفكر  كان 
ينتجون يف كل جمال؛ ومن ثم كانت درو�س »ابن خلدون« يف مدار�س القاهرة فر�شة تبلورت فيها 

مواهب املوؤرخني الذين تتلمذوا عليه، واأ�شهرهم املوؤرخ »تقي الدين اأحمد بن علي املقريزي«.
لقد اأجلَّه معا�شروه، وعرفوا قدره، وتعلموا منه، وقرءوه جيًدا. ومن يقراأ كتابات »املقريزي« وغريه 
»ابن  قراءة  اأح�شنوا  الزمان  العرب يف ذلك  املوؤرخني  اأن  »ابن خلدون« ف�شيدرك  لـ  املعا�شرين  من 
خلدون«. ففي »اخلطط« املقريزية، ويف »ال�شلوك ملعرفة دول امللوك«، ويف كتابه ال�شغري املده�س »اإغاثة 
الأمة بك�شف الغمة« يك�شف »املقريزي« عن موهبة موؤرخ فذ متكن من الإفادة من اأ�شتاذ فذ. وحني 
ه، وي�شتويل على اإعجابه، يف عبارات تفي�س  يتحدث عن »ابن خلدون« يتحدث عن اأ�شتاذ يخلب ُلبَّ
اإجالًل وتقديًرا. وحني يحلل »املقريزي » اأ�شباب التدهور ال�شيا�شي، والرتاجع القت�شادي، وال�شمور 
العلمي والثقايف الذي ات�شحت معامله يف زمانه، ت�شمع �شوت »ابن خلدون« يف حلقات الدر�س التي 

كان يح�شرها »املقريزي« وغريه من موؤرخي زمانه.
حتفظ  بال  املديح  يكيل  زمانه  يف  والفكري  العلمي  الرتاجع  ينعي  الذي  »املقريزي«  اإن 
اإن »املقريزي« نف�شه كان جت�شيًدا لنجاح موؤرخي ذلك الزمان يف قراءة »ابن  »ابن خلدون«؛ بل  لـ 
اإىل  كموؤرخ  دوره  يتجاوز  التاريخية  الدرا�شات  حقل  يف  الفكري  اإ�شهامه  كان  الذي  خلدون«)1(، 
فيل�شوف اأ�ش�س لعلم فل�شفة التاريخ، لهذا يجب التوقف عند الإ�شهام العلمي لـ » ابن خلدون« يف 

هذا املجال. 
قبل»ابن خلدون«كان هم كبار املوؤرخني نقل الأخبار والراويات باأمانة، وت�شجيلها بدقة وحت�شيل 
منه  والعربة  مفيدة  قراءته  يجعل  وا�شًحا  اأميًنا  ت�شويًرا  املا�شي  ت�شوير  على  تعني  منها،  وفرية  مادة 
منها  �شنفوا  التي  املادة  وغزارة  النقل  اأمانة  يف  الف�شل  القدامى  للموؤرخني  كان  ولئن  اأكيدة)2(، 

كتبهم، فاإن »عبد الرحمن بن خلدون«  قد اأ�شاف لذلك ف�شاًل اآخر ظهر يف ناحيتني: 

)1(   قا�شم عبده قا�شم، »ابن خلدون واملوؤرخون امل�شلمون« ورقة مقدمة اإىل ندوة عاملية بن خلدون ، مكتبة الإ�شكندرية،                  
منتدى الإ�شالح العربي، 5-7 دي�شمرب 2006.

)2( ح�شن ال�شاعاتي »علم الجتماع اخللدوين قواعد املنهج«، دار املعارف �شـ69.
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الأوىل: يف تفريقه بني التاأريخ وفل�شفة التاريخ اأو التاريخ التحليلي.
الثانية: ت�شاوؤله الدائم عن علل احلوادث والوقائع واأ�شبابها، وحماولة الو�شول اإىل اإجابات منطقية، 

م�شتمدة من معرفته بطبائع العمران)3(.
وهو ما �شاعده على الهتداء اإىل ظاهرة التغري الجتماعي؛ حيث يقرر يف مقدمته اأن »اأحوال 
على  اختالف  هو  اإمنا  م�شتقر،  ومنهاج  واحدة  وترية  على  تدوم  ل  ونحلها  وعوائدها  والأمم  العامل 
والأم�شار  والأوقات  الأ�شخا�س  ذلك يف  يكون  وكما  اإىل حال.  وانتقال من حال  والأزمنة  الأيام 
فكذلك يقع يف الآفاق والأقطار والأزمان والدول.)4( فمن الوا�شح اأن »ابن خلدون« قام اأوًل بكتابة 
تاريخه »الِعرب وديوان املبتداأ واخلرب«، ثم اأعقب ذلك بو�شع كتاب »املقدمة«، التي اأفرغ فيها ع�شارة 
عقله اجلبار، وخال�شة جتربته التاريخية وخربته املبا�شرة يف عامل الواقع وال�شيا�شة. وهي جتربة وا�شعة 
�شملت املغرب العربي وم�شرقه، كما جتاوزت حدودهما غربًا و�شرًقا. وهكذا، مل تقت�شر جتارب »ابن 
ولكنه  الإ�شالمي،  العامل  داخل  يف  ال�شيا�شة  واملخاطر  الإدارة  اأعباء  معاناة  على  خلدون«العملية 
ات�شل مبا�شرة باأقطاب القوى اخلارجية التي كانت تهدد العامل الإ�شالمي من الغرب وال�شرق على 
ال�شواء. من ذلك ن�شتبني اأن جتربة »ابن خلدون« احلياتية كانت عميقة معقدة، فخرب �شوء الأحوال 
ال�شيا�شية  يف الداخل وف�شادها، الأمر الذي جعله يدرك ويعاين بنف�شه ما يعانيه املجتمع الإ�شالمي 
من �شعف وانحالل اأمام جمتمعات اأجنبية  اأ�شد قوة و متا�شًكا، و�شاهد كيف ت�شقط الدول بعد قوة 
وحت�شر، وتنه�س اأخرى كانت من قبل اأقل �شاأنًا وحت�شًرا. ولي�س غريًبا اأنه اأطلق كلمة »اخلرب« عنوانًا 
اأن  لها، وحاول  خ  اأرَّ الإ�شالمية، كما  الدول  قيام و�شقوط  بظاهرة  واأن عقله كان من�شغاًل  لتاريخه؛ 

ينتهي اإىل اأ�شبابها وعللها يف املقدمة.
طبيعة  خمتلفان  عمالن  اأنهما  »املقدمة«  يف  ودرا�شته  »التاريخ«  يف  َـّفه  موؤل قراأ  من  كل  ويدرك 
ومنهًجا. واإذا قراأنا عبارته امل�شهورة يف افتتاحية »املقدمة« التي يقول فيها: »اإن فن التاريخ....يف ظاهره 
ـَظٌر وحتقيق وتعليل  ل يزيد على اإخبار عن الأيام والدول ال�شوابق يف القرون الأوىل...، ويف باطنه ن

ـًا«، مرجع �شابق، �شـ17. )3( »ابن خلدون مبدع
)4( املقدمة، �شـ 32.
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للكائنات ومبادئها دقيق، وعلٌم بكيفيات الوقائع واأ�شبابها عميق«. وينتهي باأنه من علوم احلكمة – 
– اأدركنا اأن هذه العبارة ت�شدق يف ت�شوير الفرق بني العملني. فكتاب »العرب« ميثل  اأي الفل�شفة 
التاريخ يف ظاهره، وهو بذلك من العلوم النقلية؛ يف حني اأن كتاب »املقدمة« ميثل التاريخ يف باطنه، 
»املقدمة« كان  اأقدم على كتابة  »ابن خلدون«، حني  اأن  العقلية. ووا�شح  العلوم  ويكون بذلك من 
دة فيه، فلم يرتدد يف مهاجمة ورف�س اأ�شلوب املوؤرخني ال�شابقني من  مدرًكا لأهميته وقيمته ووجهة اجلَّ
اأمثال ابن اإ�شحق والطربي والكلبي والواقدي وامل�شعودي وغريهم ؛ ثم يعلن عن نف�شه فيقول: وملا 
ـَة الغفلة.... و�شْمت  طالعت كتب القوم، و�شربُت غور الأم�س واليوم، نّبهت عني القريحة من �ِشـن
ـًا، ورفعت فيه عن اأحوال النا�شئة حجابًا .... واأبديت فيه لأولية  الت�شنيف، فاأن�شاأت يف التاريخ كتاب
ـًا.... و�شلكت تبويبه وترتيبه م�شلًكا غريًبا، واخرتعته من بني املناحي  الدول والعمران علال ًواأ�شباب
ا مبا �شمنته من العلوم الغريبة واحلكم املحجوبة«. فلم يكن  مذهًبا عجيًبا....فجاء هذا الكتاب فذًّ
ـًا كان اأم فعاًل، ول مبجرد كيفية حدوثه، بل  »ابن خلدون »كموؤرخ يقنع مبجرد الك�شف عما وقع، حدث
كان مولًعا بالبحث عن العلل الكامنة والتفتي�س عن الأ�شباب اخلفية والظاهرة)5(. ولالقرتاب اأكرث 
من منهج«ابن خلدون« يف الكتابة التاريخية وحماولة اكت�شاف الأ�ش�س التي و�شعها لفل�شفة كتابة 
التاريخ يتعني علينا مقارنة منهجه يف التاأريخ مبنهج من �شبقوه، اأو معا�شريه. ومتكننا مراجعة مقدمات 
كتب كل من الطربي وامل�شعودي واملقريزي -وهم من املوؤرخني الكبار الذين يت�شاوون يف الأهمية 
تاريخه  اإليه كل منهم يف كتابة  ا�شتند  الذي  العلمي  املنهج  التعرف على  »ابن خلدون«– من  مع 

املو�شوعي، حيث نتبني: 
1-  اأن »الطربي« -على �شبيل املثال- وقف عند امل�شاهدة واكتفى بالنقل عن الرواة نقاًل اأميًنا 
دون اأن ي�شكك يف رواياتهم واأخبارهم. ويقول �شارًحا منهجه يف كتابة التاريخ«وليعلم الناظر يف كتابنا 
هذا اأن اعتمادي يف كل ما اأح�شرت ذكره فيه والآثار التي اأنا م�شندها اإىل رواتها فيه دون ما اأدرك 
بحجج العقول وا�شتنبط بفكر النفو�س اإل الي�شري القليل منه اإذا كان العلم مبا كان من اأخبار املا�شني 

وما هو كائن من اأنباء احلادثني غري وا�شل اإىل من �شاهدهم ومل يدرك زمانهم«.

ـًا«، مرجع �شابق، �شـ19. )5(  »ابن خلدون مبدع
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املوؤرخني موقف  �شبقه من  »الطربي« لأنه وقف ممن  ارتقى درجة عن  فقد  »امل�شعودي«  اأما   -2
الناقد، فاأثنى -على �شبيل املثال- على »ابن قتيبة« و«الطربي« لغزارة مادتهم وتنوع الأخبار التي 
لي�س  ما  وا�شتنهج  لي�س من �شناعته  ما  انتحل  قرة اجلرجاين« لأنه  »�شنان بن  ونقد  حوتها كتبهم، 
من طريقته واعتمد يف كتابه على ثقاة املوؤرخني. ويوؤكد على منهجه هذا قائال«ومل نذكر من كتب 

التواريخ والأخبار وال�شري والآثار اإل ما ا�شتهر م�شنفوها وعرف موؤلفوها«.
3- اأما املقريزي فيتقدم خطوة اأخرى يف اإثراء م�شادره البحثية، فبالإ�شافة اإىل ما كتبه ال�شابقون، 
فاإنه يعتمد على الرواة الذين عا�شروا الأحداث، بالإ�شافة اإىل ما عاينه بنف�شه كاأحد م�شادر الكتابة 

التاريخية.
 هكذا جند اأن املوؤرخني ال�شابقني على »ابن خلدون« يتفقون يف:

البدع  من  وتنقيتها  ومتحي�شها  منها  والتحقق  وروايات  اأخبار  من  اإليهم  و�شل  ما  انتقاد  -  عدم 
والأباطيل وما ينفيه العقل واملنطق.

وروايات  اأحداث  به من  ملا جاءوا  والعلل يف حتليلهم  الأ�شباب  بالبحث عن  اهتمامهم  -  عدم 
خا�شة تلك التي اأدت اإىل ن�شوء الدول وانهيارها وبداية العمران وظواهره)5(.

ا وا�شًحا يف جتاوز  ًـّ على العك�س من هذا �شنجد يف كتاب »العرب » لـ »ابن خلدون« جهًدا فكري
املوؤرخني الذين �شبقوه، ففي كتابه هذا، الذي تناول فيه التاريخ العام منذ بدء اخلليقة اإىل نهاية القرن 

الثامن، نلم�س بو�شوح �شعي »ابن خلدون« للتميز عمن �شبقوه عرب:
1- تعديل خطة اإعداد الكتاب، فلم يتنبَّ طريقة الرتتيب ال�شنوي لالأحداث،  وق�شم تاريخه اإىل 
ف�شول عديدة تكلم يف كل منها عن التاريخ الكامل لدولة اأو اأ�شرة حاكمة. ولهذا جند يف م�شنفه هذا 

اأنه جتاوز مناهج الكتابة التاريخية املعتادة عند املوؤرخني القدماء، التي �شنفها اإىل نوعني:
مثل  الإ�شالم  و�شدر  الإ�شالم  قبل  ما  اأي  والإ�شالم،  اجلاهلية  للدولتني،  عامة  مناهج  اأ  - 
الثانية مما ل يخلو من تقريظ ومدح وكما نفعل نحن هذه  اإىل  التحول من الأوىل  لبيان  امل�شعودي 

الأيام يف تاأريخنا لالنقالبات وحركات الت�شحيح ما قبلها وما بعدها.

)6( علم الجتماع اخللدوين، مرجع �شابق،�شـ72/70
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املوؤرخ  فيها  عا�س  التي  الدولة  وهى  فقط،  واحدة  دولة  لتاريخ  مقيدة  اأو  خا�شة  مناهج  ب - 
القريوان. لذلك  ابن رقيق لأفريقية ودولة  وتاريخ  الأموية  ابن حيان لالأندل�س والدولة  تاريخ  مثل 
كان املوؤرخون العاملون يف الدولة، موؤرخني ل�شلطانها مما يقود اإىل غياب املو�شوعية واحلياد والنقد، 

والكتفاء بذكر املحامد واملفاخر دون املثالب والعيوب)7(.
2- متيز كتابه كذلك باملعلومات الوافية التي قدمها عن الرببر وهم �شكان اأفريقية ال�شمالية ول 
�شيما منذ ات�شالهم بالعرب، وكذلك عن البلدان واملمالك املجاورة لهم، وهي تكاد تكون اأ�شدق ما 
كتب عنهم حتى الع�شور احلديثة فقد عا�س »ابن خلدون« بني تلك القبائل فعرفها اأكرث من اأي موؤرخ 
عربي اآخر، تلك املعاي�شة التي تبلورت فيما بعد يف مناهج البحوث الجتماعية يف الع�شر احلديث 
الظواهر الجتماعية وحتليلها من داخلها وعدم  املعلومات وفهم  اأ�شاليب احل�شول على  اأهم  كاأحد 

الوقوف عند مرحلة اأو حالة الر�شد الظاهري.

نقد �ملوروث �لثقايف
اهتم »ابن خلدون »بدرا�شة اآراء وكتب كل من �شبقه من الفال�شفة والعلماء واملوؤرخني والفقهاء 
املو�شوعية عند كتابة  روؤيته  اأثر ذلك فى  نلم�س  الذين توفرت له خمطوطاتهم.  -عربًا وغري عرب- 
املقدمة اعتماًدا على املوروث الإ�شالمي. ويذكر من الفال�شفة ابتداء من اأكرثهم تكراًرا عنده اإىل 
ثم  »اجلاحظ«  ثم  »الكندي«  ثم  »املجريطي«  ثم  ر�شد«  »ابن  ثم   »الفارابي«  ثم  �شينا«  »ابن  اأقلهم: 
»ابن ال�شابغ«، ومن املتكلمني »الباقالين« و»البي�شاوي« و»الهروي«، و»اجلويني«، ومن العلماء »ابن 
حيان« و»اخلوارزمي« و«ابن الهيثم« و«الطو�شي«، ومن ال�شوفية »ابن عربي« و»الغزايل« و»الب�شطامي« 
و»ال�شهروردي« و»ابن الفار�س« و»الكرماين«... اإلخ. ويالحظ اأن »ابن خلدون« يكرث من ذكر من 
اخلطيب«،  و»ابن  و»الطربي«،  »امل�شعودي«،  يذكر  املوؤرخني  ومن  العلمي.  العقالين  التيار  ميثلون 
و»الزخم�شري«، و»الواقدي«، ومن الفقهاء »ال�شافعي«، و»مالك«، ثم »اأبا حنيفة«، ثم »ابن العربيط«، 
ثم »ابن حنبل«، ثم »الثعالبي« و»اأبا مع�شر«، ثم »ال�شفرايني« و»الباجي« و»ال�شبكي«، و»الأ�شفهاين« 

)7( املقدمة �شـ 5. 
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و»الطرطو�شي«. ومن النحاة »�شيبويه« و»ابن ر�شيق«، ثم »الزجاج«، ثم »ابن جني« و»الزبيدي« و»بن 
نوا�س«...  و»اأبا  و»جرير«  و»كثري«  الرمة«  و»ذا  ربيعة«  اأبى  »ابن  ال�شعراء  ومن  و»قدامة«،  ال�شكيت« 

اإلخ)8(.
كما تعر�س ابن خلدون للموروث الفل�شفي القدمي، فرتد عنده اإ�شارات اإىل الهند وال�شني وفار�س 
واملجو�س، ولكن على نحو جغرايف من اأجل و�شف اجلناح ال�شرقي للعامل الإ�شالمي، دون اأن ي�شري 
اإ�شارته  القليل، مثل  اأقل  اإل يف  اأو حكمتهم  �شرائعهم  اأو  دياناتهم،  اأو  اأو ح�شاراتهم   ثقافاتهم  اإىل 
اأن املجو�س لي�س لهم كتاب)9(. اأما بالن�شبة للوافد اليوناين فـ »ابن خلدون« يذكر »اأر�شطو« كثرًيا 
بالرغم من �شك »ابن خلدون« يف ن�شبة الكتاب اإليه كما تك�شف عن ذلك عبارة »كتاب ال�شيا�شة 
املن�شوب اإىل اأر�شطو«)10(. كما يذكر-طبًقا للتكرار من الأكرث اإىل الأقل احلكماء ثم »اأفالطون«، ثم 
و»ثاودو�س«  »اإقليد�س«  و  »ثاودو�شيو�س«  ثم  »جالينو�س«  ثم  و»الإ�شكندر«  و»ميالو�س«  »بطليمو�س« 

و»هرم�س« و»ثام�شطيو�س« و»اأبولوينو�س« و»بقراط« و»اأومريو�س«)11(.
ورغم مو�شوعية »ابن خلدون »التي ُتظهر تعدد روافد ثقافته فاإنه تعامل مع الإنتاج الفكري لكل 
من �شبقه من موؤرخني وفال�شفة وعلماء بروح نقدية، فالنقد اأكرث من التاأييد، واملراجعة والتحقيق اأظهر 
من املوافقة والنقل. فعلى �شبيل املثال يذكر »ابن خلدون« ر�شالة »الكندي« يف احلدثان التي نقلها 
»الطربي«، مما يدل على اأهمية »الكندي« ، ويذكر اأحياناً »اأر�شطو« يف معر�س التقرير مثل »وهذا هو 
مذهب كبريهم اأر�شطو«)12(. واأحيانًا يف معر�س املوافقة ال�شمنية مثل: »وقد ذكر »اأر�شطو« اأن ال�شر 
يف ذلك )الآن( اإرهاب العدو يف احلرب«، اأو »وهو مذكور يف كتاب ال�شيا�شة ُيعرف به الغالب من 

) 8(  ح�شن حنفي، »هل ا�شتطاع ابن خلدون اأن يخرج عن الأ�شعرية؟ ...قراءة معا�شرة ملقدمـة ابن خلـدون«، ورقة مقدمة اإىل ندوة 
عاملية ابن خلدون، مكتبة الإ�شكندرية، منتدى الإ�شالح العربي، 5-7 دي�شمرب 2006.

) 9( املقدمة، �شـ44. 
) 10( املقدمة، �شـ515. 

)11 ( ح�شن حنفي، هل ا�شتطاع ابن خلدون اأن يخرج عن الأ�شعرية؟..مرجع �شبق ذكره.
)12 ( املقدمة، �شـ515. 
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ا من »اأر�شطو« اأو مما حلق  ًـّ ـًا اأخرى كالعادة ياأخذ »ابن خلدون« موقًفا نقدي املغلوب«)13(. ولكن اأحيان
به من اآراء عزاها املنتحلون اإليه مثل »هذه كلها مدارك للغيب غري معزو اإىل اأر�شطو عند املحققني ملا 
فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق والربهان)14(. اإذ كان لدى ابن خلدون اإح�شا�س باجلدة بالن�شبة 
اإىل علمه ب�شرف النظر عن »اأر�شطو«. فقد ح�شل »ابن خلدون« على علمه لي�س نقاًل من »اأر�شطو« اأو 
غريه ممن قراأ لهم وتاأثر بهم، بل بالتنظري املبا�شر للواقع. يقول »ابن خلدون« »وفى الكتاب املن�شوب 
»لأر�شطو« يف ال�شيا�شة املتداول بني النا�س جزء �شالح منه، اإل اأنه غري م�شتوف ول معطى حقه من 
الرباهني وخمتلط بغريه. وقد اأ�شار يف ذلك الكتاب اإىل هذه الكلمات التي نقلناها عن »املوبذان« 
و»اأنو�شروان« وجعلها يف الدائرة القريبة«)15(.  فـ»ابن خلدون« هنا يك�شف عن اقتبا�س »اأر�شطو« يف 
كتاب ال�شيا�شة من امل�شادر الفار�شية. و�شواء كان ذلك واقعة تاريخية اأم ل، فاإن احل�شارة الإ�شالمية 
اأخرى  باأقوال غريه، واجلمع بني حكمة اليونان وحكمة الفر�س يف حكمة  »اأر�شطو«  اإكمال  اأرادت 
جامعة ميكن ا�شتخدامها للتعبري بها عن احلكمة الإ�شالمية اجلديدة يف »جامع احلكمتني«. ويقول 
الت�شفح  واأعطيته حقه يف  وامللك،  الدول  ف�شل  تاأملت كالمنا يف  اإذا  »واأنت  اأي�شا  »ابن خلدون«  
بيان  باأوجب  بّينا  م�شتوفى  اأحمالها  وتف�شيل  الكلمات  تف�شري هذه  اأثنائه على  والتفهم، عرثت يف 

واأو�شح دليل وبرهان، اأطلعنا اهلل عليه من غري تعليم لـ »اأر�شطو« ول اإفادة »موبذان«)16(.
وبالرغم من ا�شت�شهاد »ابن خلدون« باأقوال احلكماء يف اأن الإن�شان مدين بالطبع، ويقتب�س اآراءهم 
بالن�شبة  اجلغرافيا  يف  »بطليمو�س«  كتاب  على  ويعتمد  العامل،  اأحوال  وفى  والطبيعيات  النبوة  يف 
ا  ًـّ لعمران الأر�س، ويجد خرب ال�شد الذي بناه »الإ�شكندر« يف القراآن)17(، فاإنه يقف اأي�ًشا موقًفا نقدي
اأو اأتباعه، فينقد اآراء »جالينو�س« و«الكندي« يف تف�شري خفة ال�شودان  اأحيانًا من املوروث اليوناين 
باأن ذلك ل�شعف اأدمغتهم وما ين�شاأ عنه من �شعف عقولهم. »وهذا كالم ل حم�شل له ول برهان 

)13(  املرجع ال�شابق، �شـ114/258. 
)14(  املرجع ال�شابق، �شـ116. 
)15(   املرجع  ال�شابق، �شـ39. 
)16(   املرجع ال�شابق، �شـ40. 

)17(   املرجع ال�شابق، �شـ79/45/331/303/52/49/44/43/39. 
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فيه«)18(. كما ينقد اآراء »بطليو�س« يف تاأثريات النجوم على الأر�س يف م�شائر الب�شر وجريان اأحداث 
بل  فقط،  اليونانيني  الفال�شفة  لكتب  النقدية  القراءة  عند  خلدون  »ابن  يتوقف  ومل  التاريخ)19(. 
يف  �شينا«  »ابن  ا�شتدلل  اأوجه  بع�س  يرف�س  فهو  امل�شلمني  الفال�شفة  لآراء  اأي�ًشا  النقد  مار�س 
ئ »ابن ر�شد« يف زعمه اأن خط ال�شتواء معتدل، واأن ما وراءه يف اجلنوب  »حي بن يقظان«)20(. ويخطِّ
مبثابة ما وراءه يف ال�شمال فيعمر منه ما عمر من هذا. فهذا واإن كان غري ممتنع من جهة ف�شاد التكوين، 
واإمنا هو ممتنع فيما وراء خط ال�شتواء يف اجلنوب)21(. فابن خلدون اجلغرايف يحاكم وي�شحح اأخطاء 

الفيل�شوف واأحكامه يف الأنواء.
اأخرى  لهذا ل جتد يف كتابته التاريخية �شيًئا من تلك اخلرافات املبتذلة التي تفي�س بها كتب 
مثل »مروج الذهب« لـ »امل�شعودي« و«الكامل« لـ »ابن الأثري« وغريهما من الكتب)22(، حيث يرى 
اأكيدة  طريقة  و�شع  يجب  فهمه  يح�شن  اأن  ولأجل  �شحيًحا  التاريخ  يكون  لكي  اأنه  »ابن خلدون« 
لتحقيق الوقائع التاريخية وعر�س القوانني التي تعمل طبقها النظم الجتماعية ب�شكل وا�شح، حيث 
يقول يف مقدمته »اإذ هو »التاريخ« يف مظاهره ل يزيد على اأخبار عن الأيام والدول، وفى باطنه نظر 
وحتقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع واأ�شبابها عميق، فهو لذلك اأ�شيل 
ما  بتحقيق  »ابن خلدون«  اهتم  لهذا  علومها وخليق«)23(.  يعد يف  باأن  وعريق، وجدير  يف احلكمة 
يرى  حيث  جمرد،  عقلي  نقد  دون  ونقلها  التاريخية  الروايات  اإيراد  ورف�س  ووقائع،  اأخبار  من  نقله 
ال�شيا�شة وطبيعة  وقواعد  العادة،  اأ�شول  النقل، ومل حتكم  فيها على جمرد  اعتمد  اإذا  »الأخبار  اأن 
العمران يف الجتماع الإن�شاين،  ول قي�س الغائب منها بال�شاهد، واحلا�شر بالذاهب، فرمبا مل يوؤمن 
فيها من العثور ومزلة القدم، واحليدة عن جادة ال�شدق. وكثرًيا ما وقع للموؤرخني واملف�شرين واأئمة 

)18(  املرجع ال�شابق، �شـ87. 
)19(   املرجع ال�شابق، �شـ114/111. 

)20(   املرجع ال�شابق، �شـ414. 
)21(  املرجع ال�شابق، �شـ52-51. 

)22(  طه ح�شني، »فل�شفة ابن خلدون الجتماعية حتليل ونقد«، ترجمة حممد عبد اهلل عنان، مكتبة الأ�شرة عام 2006، �شـ 33.
 )23( »فل�شفة ابن خلدون الجتماعية«، املرجع ال�شابق، �شـ40 .
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ا اأو �شميًنا؛ مل يعر�شوها على  النقل، املغالط يف حكايات الوقائع لعتمادهم فيها على جمرد النقل غثًّ
اأ�شولها ول قا�شوها باأ�شباهها، ول �شريوها مبعيار احلكمة، والوقوف على طبائع الكائنات .... ف�شلوا 

عن احلق، وتاهوا يف بيداء الوهم والغلط، �شيما يف اإح�شاء الأعداد والأموال والع�شاكر«.
بهذا يكون »ابن خلدون« قد �شبق - منذ القرن الرابع ع�شر - املذاهب احلديثة التي ترمي اإىل 
ا. وهو يرى اأن علم فل�شفة التاريخ الذي اأن�شاأه ل يقت�شر على اأن ي�شرب  ا اأدبيًّ جعل التاريخ علًما ل فنًّ
ا  اأي�ًشا حيث« ل ي�شطر القارئ اأن يعتقد اعتقاًدا عامًّ اأغوار املا�شي، بل ميكن من التنبوؤ بامل�شتقبل 
فيما يقدم اإليه من الق�ش�س، وفى و�شعه اأن يقف على اأحوال من قبله من الأيام والأجيال، بل يف 
ا�شتطاعته اأن يتكهن مبا قد يحدث يف امل�شتقبل. ويرى »ابن خلدون« اأنه اإذا كان املتكلمون والفال�شفة 
ي�شتخدمون املنطق يف درا�شة علومهم، والفقهاء ي�شتخدمون اأ�شول الفقه حلل امل�شكالت ال�شرعية 
فلم ل ين�شئ علًما لدرا�شة التاريخ؟ وهذا العلم اإمنا«ثمرته يف الأخبار فقط )اأي حتقيقها( كما راأيت 

واإن كانت م�شائله يف ذاتها وفى اخت�شا�شها �شريفة  لكن ثمرته ت�شحيح الأخبار وهى �شعيفة«.
وي�شيف »ابن خلدون« اإنه لأجل اأن ت�شري الكتابة التاريخية يف طريقة ح�شنة ولأجل اأن جتتنب 
اإىل هذه  اأدت  اأن يبحث الأ�شباب التي  الأغالط التي وقع فيها املوؤرخون يجب -بادئ ذي بدء- 

الأغالط ، وهو يعدد لذلك �شبعة عوامل جتتمع يف ثالث اأمور هي:

حم�سة نف�سية  وهى  �ملوؤلف  • ت�سيع 
وقد تن�شاأ من اعتقاد يجرد الكاتب من حريته يف احلكم وي�شطره اأن ي�شري بكل �شيء اإىل تاأييد 
اأ�شباب الكذب يف الأخبار«الت�شيعات لالآراء  اأن من  اإىل  هذا العتقاد. لذلك ينبه »ابن خلدون« 
واملذاهب. فاإن النف�س اإذا كانت على حال العتدال يف قبول اخلرب اأعطته حقه من التمحي�س والنظر 
حتى ي�شتبني �شدقه من كذبه. واإذا خامرها ت�شيع لراأي اأو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول 
قبول  فيقع يف  والتمحي�س  والت�شـّيع غطاًء على عني ب�شريتها عن النتقاد  امليل  وهلة، وكان ذلك 

الكذب ونقله«.
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�لناقلون يرويه  ملا  �ملوؤرخ  •  ت�سديق 
وهو ما ي�شطره اأن يقبل كل ما يروى دون فح�س، اإذ يوؤكد »ابن خلدون« اأن الكذب يف الروايات 
نف�شية تعك�س قدًرا كبرًيا من   املوؤرخ على مقولت  يعتمد  املوؤرخني، حيث قد  اأخطاء  اأ�شباب  من 
املغالة واملبالغة والتهويل وخرافات العامة واخليال والذهول ... اإلخ. فالهدف من املغالة والزيادة 
يف الأعداد والتفخيم يف املناظر، بهدف التاأثري يف النفو�س واإحداث الإغراب الالزم لالإقناع، حما�ًشا 
وعظ.  رواية  وكل  التب�شري،  طابع  يحمل  تاريخ  فكل  للهمم.  و�شحًذا  العامة،  لروح  وتقوية  للن�شر، 
العربية  للجزيرة  وغزوهم  اليمن  ملوك  اأخبار  من  الدنيوي  التاريخ  من  مناذج  »ابن خلدون«  ويعطي 
الوهم  عريقة يف  ال�شحة،  عن  بعيدة  اأخبار  كلها  وهى  ال�شني!  اآ�شيا حتى  واأوا�شط  اأفريقيا  و�شمال 
التاريخية عن  الروايات  اإىل اجلغرافيا لنقد  يلجاأ  الق�ش�س املو�شوعة. كما  باأحاديث  واأ�شبه  واخللط، 
الفتوحات التي كان الهدف منها تدوين الفرح بالن�شر و�شحذ العزائم، وهو ما حاولته اأي�شا مدار�س 
النقد احلديثة يف روايات الإجنيل خا�شة »مدر�شة تاريخ الأ�شكال الأدبية«)24(. وقد يحدث اخلطاأ 
نتيجة اخللط بني الأخبار ال�شادقة والأخبار الكاذبة، وعدم التحقق من �شدق الرواية يف الواقع �شواء 
كان ذلك الواقع يف طبائع العمران اأو يف جمرى العادات، كما هو احلال عند »ابن حزم«، اأو مع قوانني 
التاريخ كما ير�شدها »ابن خلدون«. وقد ن�شاأ ذلك من »اتباع املتقدمني دون ذكر للنا�شئني«، اأي من 
نقل الأخبار عن القدماء دون مراجعتها من املحدثني)25(. لهذا  ينتقد »ابن خلدون« الأخبار التي 
النـزول والنا�شخ واملن�شوخ،  اأ�شباب  الوقائع، وفى ذهنه  اإىل  الرجوع  النقل وحده دون  تعتمد على 
وكل مقايي�س ال�شحة التاريخية يف علم اأ�شول الفقه، و�شرط التواتر يف علم احلديث من اتفاق الرواية 
مع احل�س والعقل وجمرى العادات. وملا كان »ابن خلدون« موؤرًخا، فاإن الواقع لديه هو كل التاريخ، 
طبيعة العمران واأحوال الأمم. حيث يقي�س الغائب على ال�شاهد كما يفعل الأ�شوليون، ويرجع اخلرب 

القاهرة  امل�شرية،  الأجنلو  �س522-487،  فل�شفية«،  درا�شات  يف  الأدبية  الأ�شكال  تاريخ  »مدر�شة  حنفي:  )24(   ح�شن 
 .1988

)25( املرجع ال�شابق، �شـ 5. 
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امل�شرية،  الأجنلو  الثانية،  الطبعة  وال�شيا�شة«، ترجمة ح�شن حنفي �س326-265،  الالهوت  »ر�شالة يف  ا�شبينوزا،     )26(
القاهرة 1976. 

)27(  املقدمة، �شـ14-13. 
)28( املقدمة، �شـ15-14. 

اإىل اأ�شله يف الواقع، ويقي�شه بالأ�شباه والنظائر، ويرجعه اإىل العقل اأي احلكمة وطبائع العمران، اأي 
الواقع الجتماعي، خا�شة فيما يتعلق بالروايات التي تنقل م�شائر الب�شر ومواقع احلروب، واأعداد 
اجليو�س وبالء املقاتلني، ويعطى مناذج من روايات »امل�شعودي« عن جيو�س بني اإ�شرائيل كما فعل 

»ا�شبينوزا« بعد ذلك يف حتققه من �شدق روايات التوراة اعتماًدا على العقل واحل�س)26(. 
ول فرق يف ذلك بني التاريخ الديني والتاريخ الدنيوي، بل اإن متحي�س روايات التاريخ الدنيوي 
عند »امل�شعودي« مثاًل هو بدايات لتمحي�س روايات التاريخ الديني يف روايات �شرية »ابن ا�شحق« 
اأو »ابن ه�شام«، حيث يوؤكد على �شرورة األ يثق املوؤرخ مبا يلقى اإليه و�شرورة اأن يتاأمل الأخبار، واأن 
يعر�شها على القوانني ال�شحيحة ليقع له متحي�شها باأح�شن وجه«)27(. ويعطي »ابن خلدون« مناذج 
من التاريخ الديني مما ينقله املف�شرون من تف�شري �شورة الفجر {اأمل تر كيف فعل ربك بعاد، اإرم ذات 
العماد} )89 : 706( وخطئهم يف تف�شري »اإرم« باأنها مدينة اأعمدتها ومكانها، ذهبها وف�شتها، وهى 
حكايات اأي�شا اأ�شبه بالأقا�شي�س املو�شوعة. وهى اأقرب اإىل الكذب املنقول يف عداد امل�شحكات)28(. 
هي حكايات واهية يتنـزه عنها كتاب اهلل لبعدها عن ال�شحة.وي�شتند »ابن خلدون« هنا اإىل علوم 
ـًا لنقل العلوم النقلية اإىل علوم عقلية، وناقًدا علوم التف�شري القدمية  القراآن واحلديث والتف�شري، �شاعي

عند »الطربي« و»الثعالبي« و»الزخم�شري« مبا يف ذلك التف�شري »العتزايل.« 
ويرى »ابن خلدون« اأن اأجنع و�شيلة لجتناب هذا النوع من اخلطاأ هي اأن ت�شتخدم للتمحي�س مع 
كثري من العناية والـتاأمل طريقة يعرفها امل�شلمون جيًدا هي طريقة اجلرح والتعديل التي ابتدعها رواة 
ال�شنة النبوية، وموؤداها البحث الدقيق الذي يجب اإجراوؤه للتحقق من اأمانة املحدث و�شدقه فتجمع 
املعلومات التي ينتجها هذا البحث. وكلما اأريد التحقق من �شحة حديث روجعت تلك املعلومات 
اخلا�شة مبن رواه من املحدثني. وقد انتهى الأمر باأن جعل من تلك املعلومات �شبه معاجم ي�شتطيع 
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مراجعتها كل عامل، في�شتخرج منها بع�س القواعد التي ت�شاعد يف تقدير قيمة كل حديث وتوؤلف 
ـًا يعرف »مب�شطلح احلديث«، ويرى »ابن خلدون« �شرورة تطبيق هذا النهج عند  هذه القواعد علم

رواية الوقائع التاريخية.

�لعمر�ن يف  �لأحو�ل  بطبائع  • �جلهل 
وذلك حينما ل يلم املوؤرخ بطبائع املجتمع الذي يكتب عنه )29(، والقوانني التي حتكم حركته، 
فكثرًيا ما يخّطئ املوؤرخني لوقوعهم يف التف�شري الذاتي للتاريخ، وتف�شري حوادثه بعالقات الأفراد اأو 
اأخالق الأمراء، مع اأن التاريخ له اأ�شبابه املو�شوعية امل�شتقلة عن �شلوك الأفراد. ويعطي »ابن خلدون« 
منوذًجا على ذلك من الق�ش�س عن نكبة »الربامكة«، التي يعتربها املوؤرخون نتيجة لق�شة حب بني 
»العبا�شة« اأخت »الر�شيد« مع »جعفر الرب مكي«، مع اأن ال�شبب يف نكبة »الربامكة« هو ا�شتبدادهم 
بالدولة، واأخذهم اأموال اجلباية، وو�شع اأولدهم يف املنا�شب الرئي�شية يف الدولة واأخذ الهدايا ون�شر 
اأخرى من  مناذج  »ابن خلدون«  وال�شيا�شة. ويعطي  ال�شيطرة على القت�شاد  –بلغتنا-  اأي  الف�شاد، 
يف  الأ�شوليني  منهج  وهو  مو�شوعي.  اجتماعي  نحو  على  تف�شريها  يعيد  ثم  »الطربي«  لـ  روايات 
التحقق من �شدق الرواية باإرجاعها اإىل احل�شن، وهو اأحد �شروط التواتر. كما يعطي »ابن خلدون« 
مناذج من روايات تاريخ الفرق الكالمية لت�شويه اآراء اخل�شوم ال�شيا�شيني. وعندما يتدخل اخليال يف 
الرواية، فاإن ال�شبب يف ذلك تطهري ال�شخ�شيات الدينية من واقعها الدنيوي وحتويلها من واقع اإىل 
مثال، ومن ب�شر عاديني اإىل قدوة ح�شنة. بينما يتم حتويل �شخ�شيات اأخرى مكروهة من املثال اإىل 
الواقع، ومن القدوة اإىل اأقل من الب�شر فتختلط احلكايات الدينية باحلكايات اجلن�شية، وتنقلب الرواية 
اإىل اأدب �شعبي، ويكرث الت�شوير باجلن�س واخلمر والد�شائ�س مما ي�شور البيئة ال�شعبية اأكرث مما ينقل 
احلقائق. لذلك جعل »ابن خلدون« الأخالق �شرط الرواية وكما هو احلال يف علم اأ�شول الفقه فيما 

يتعلق بعدالة الراوي.

)29( »فل�شفة ابن خلدون الجتماعية«، مرجع �شابق، �شـ46-44
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)30( املقدمة، �شـ23. 
)31( املرجع ال�شابق، �شـ 32. 
)32( املرجع ال�شابق، �شـ 28. 

و�أخبار �أن�ساب  دون  �مللوك  �أ�سماء  بذكر  �لكتفاء  مع  �لخت�سار  يف  • �لإفر�ط 
كما فعل »ابن ر�شيق« يف »ميزان العمل« دون مذهب اأو فائدة، جمرد ح�شر دون دللة اأو معنى، 
مع اأن الن�شب التاريخي املجرد ل قيمة له يف تقييم الأ�شخا�س اإل على نحو اإدراك العمق التاريخي 
من  مزيًدا  لإعطائهم  التاريخ،  يف  لهم  وتاأ�شياًل  الأ�شخا�س  من  خوًفا  اإل  الأن�شاب  تذكر  ول  لها. 
ال�شرعية، خا�شة لو انتهى الن�شب اإىل الر�شول. ويعطي »ابن خلدون« مثاًل على ذلك بن�شب »اإدري�س 
الأول« موؤ�ش�س مدينة فا�س)30(. واإن ذكرت اأن�شاب امللوك اإمنا يكون اأحيانا تغطية ملقا�شدهم وتوجيًها 
للتاريخ. لذا يكون من املهم ذكر الواقع الجتماعي الذي يعي�س فيه ال�شخ�س. »اإن التاريخ اإمنا هو 
ذكر الأخبار اخلا�شة بع�شر اأو جيل. فاأما ذكر الأحوال العامة لالآفاق والأجيال فهو اأ�شا�س للموؤرخ 

تنبني عليه اأكرث مقا�شده وتتبني به اأخباره«)31(.

�أو مغزى ذلك ، ودون  �أو �سبب  �أو قانون  �إدر�ك دللة  �لتاريخ �سرًد� دون  •  نقل حو�دث 
بحث يف �لعلل و�لأ�سباب

التاريخ.  علم  ول  التاريخ  فل�شفة  تقم  مل  التاريخ،  ُي�شبط  ومل  احلكمة  تتاأ�ش�س  مل  اإذا  وبالتايل 
دون  امللك  عرب  احل�شر  اإىل  البدو  من  النتقال  بر�شده  ذلك  على  منوذًجا  خلدون«  »ابن  ويعطي 
اكتفاء بر�شد حوادث من تاريخ العرب والرببر. ويتطلب ذلك نظرة وا�شعة للمو�شوع و�شم التاريخ 
التاريخ العام. وقد �شم »ابن  اإىل  الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي وال�شناعي واملهني والثقايف 
خلدون« علم العمران اإىل علم التاريخ، ليوؤ�ش�س التاريخ الجتماعي. ويقوم ب�شرح اأحوال العمران 
)الظواهر الجتماعية( والتمدن )الظواهر احل�شارية( وما يعر�س يف الجتماع الإن�شاين من العوار�س 
الذاتية )الظواهر املتغرية(. فكما ل توجد فل�شفة بال تاريخ، ل يوجد تاريخ بال فل�شفة. اإن من اأ�شباب 
الغلط يف التاريخ »الذهول عن تبدل الأحوال يف الأمم والأجيال بتبدل الإع�شار ومرور الأيام«)32(. 
فال يوجد عامل تاريخ ل يدرك قانون التغري. فاملوؤرخ لبد اأن يكون فيل�شوًفا له روؤية للتاريخ. وبلغتنا 
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ا ... اإلخ. لذلك اأغفل القدماء ن�شاأة  ا اأو مارك�شيًّ ا اأو بنيويًّ ا اأو داروينيًّ املعا�شرة لبد اأن يكون هيجليًّ
بعموم  املعرفة  هذه  اإن  بل  و�شقوطها.  الدولة  قيام  عن  الأخبار  ذكرهم  من  بالرغم  وتطورها  الدولة 
الأ�شباب ت�شاعد على التحقق من �شحة خ�شو�س الأخبار تطبيًقا للكل على اجلزء، وقيا�ًشا للجزء 

على الكل، وو�شع ال�شاذ و�شط القاعدة، واإدراج اخلارج على القانون �شمن القانون.
ول ين�شى »ابن خلدون« الربط بني علم التاريخ ومقا�شد ال�شريعة. فقوانني التاريخ هي مقا�شد 
ال�شريعة، وقيام الدول هو حتقيق هذه املقا�شد، وانهيارها هو اإبطال مقا�شد ال�شريعة. وقد ي�شاعد ذلك 
فاأخطاء  النا�س.  باأ�شلوب وا�شح، وبطريقة يفهمها كل  على اخت�شار �شرد احلوادث، والتعبري عنها  
املوؤرخني ت�شححها مقا�شد ال�شريعة، وعدم فهمهم ملغزى التاريخ تو�شحه ال�شريعة. وبهذه الطريقة 
التي يبني بها »ابن خلدون« اأخطاء املوؤرخني، اإمنا يحدثنا عن منهجه يف التاريخ، وكاأن ال�شلب يحيل 
اإىل الإيجاب. وبالتايل ميكن ر�شد منهج »ابن خلدون« العلمي عن طريق القلب، قلب اأخطاء املوؤرخني 
ال�شابقني، وحتويل عك�شها اإىل �شمات للمنهج العلمي. وفى مقدمة ذلك، التحقق من �شدق الروايات 
يف الواقع احل�شي والتاريخي، ملا تبني اأن اأ�شباب التحيز يف التاريخ والكذب يف اخلرب هو الت�شيع لالآراء 
واملذاهب يف نقل الأخبار، والثقة بالناقلني دون تعديل اأو جتريح، والذهول عن املقا�شد يف الأخبار، 
الأحوال  بطبائع  واملدح، واجلهل  بالثناء  واملراتب  التّجلة  النا�س لأ�شحاب  ال�شدق، وتقرب  وتوهم 
)الرتك  وال�شمال  واملغرب،  ال�شرق  اإىل  والأ�شفار  الرحالت  اإىل  ذلك  دفعه  وقد  العمران)33(.  يف 
والفرجنة(، ل�شتكمال الأخبار، والعتماد على املنهج ال�شتقرائي ملعرفة قوانني التاريخ واإدراك العلل 

والأ�شباب.وبالتاىل فمنهج »ابن خلدون« يف الكتابة التاريخية ي�شتند اإىل:
قانون العلية )ربط ال�شبب بامل�شبب( حيث �شعى اإىل التحقق من وجود ارتباط �شروري بني   -1

الظواهر الجتماعية ل ميكن بدونه فهم ا�شتمرار املجتمع وتطوره. 
قانون الت�شابه حيث اكت�شف »ابن خلدون« اأن املجتمعات الب�شرية كلها تت�شابه من بع�س   -2
الوجوه الجتماعية، ب�شبب الوحدة العقلية للجن�س الب�شرى، ووحدة الأ�شل الإن�شاين بالإ�شافة اإىل 

التقليد الذي قد يكون تقليد الرعية للحاكم اأو املغلوب للغالب اأو الغالب للمغلوب.

)33( املرجع ال�شابق، �شـ 35. 



�بن خلـدون - �إجناز فكري متجدد64

)34( »فل�شفة ابن خلدون الجتماعية«، مرجع �شابق، �شـ 52-46.

ب�شفة مطلقة، بل  متماثلة  لي�شت  املجتمعات  اأن  »ابن خلدون«  يرى  التباين حيث  قانون   -3
توجد بينها فروق يجب اأن يالحظها املوؤرخ، وهي الفروق التي ترجع اإىل اأ�شباب جغرافية واقت�شادية 
و�شيا�شية. فمجتمع البدو غري جمتمع احل�شر، وجمتمع يقوم على الزراعة وحياة ال�شتقرار والرخاء 

غري جمتمع  يعانى من الفقر واجلدب، فاملجتمعات تتاأثر بكل هذه املوؤثرات .
ويرى ابن خلدون اأن املوؤرخ الذي يلم بهذه القوانني ومبوؤثراتها يكت�شب نوًعا من ح�شن التقدير 

ي�شتطيع معه اأن يحكم على الوقائع التاريخية  وي�شتطيع بالأخ�س متييز احلقيقة من اخلطاأ.)34(
التاريخية  الكتابة  يف  خلدون«  »ابن  ملنهج  النظري  الإطار  ت�شكل  ال�شابقة  املبادئ  كانت  واإذا 
ف�شوف جند  التزامه ال�شارم يف مقدمته وباقي  اأجزاء كتابه العرب بهذا املنهج حيث قلل من اعتماده 
على الن�شو�س الدينية. كان ا�شتخدام »ابن خلدون« لهذا النهج التحليلي يف كتابته للمقدمة هو 
ما ميزها بحيث اعتربت تاأليًفا اأكرث منها جتميًعا، تقوم على التحليل العلمي لقوانني التاريخ وعلى 
الو�شف املو�شوعي لالأحداث، وكاأنه ينظر للتاريخ تنظرًيا مبا�شًرا دون اعتماد على ال�شابقني اإل من 
قوانني  »ابن خلدون« عقلي ح�شي خال�س، يحاول معرفة  ال�شابقة. فمنهج  الروايات  اأجل متحي�س 
التاريخ اعتماًدا على بداهة العقل وروؤية الوقائع التاريخية، دون العتماد على ال�شواهد النقلية من 
ال�شابقني. لذلك كان »ابن خلدون« اأكرث تنظرًيا من ناحية و�شف الظواهر الجتماعية وحتويلها اإىل 
قانون تاريخي، الأمر الذي انعك�س على الأ�شلوب وطريقة التحرير. فخرجت اأبواب املقدمة وف�شولها 
فقرات طويلة مت�شلة تك�شف عن ات�شال داخلي، وتخ�شع ملنطق ذاتي من�شق يخلو من التق�شيمات 
املقامات.  اأدب  بال�شجع الأدبي، كما هو احلال يف  اأ�شلوبه  ات�شم  والت�شعيبات اخلارجية. ومع ذلك 
ومل ي�شفع له ذلك يف ا�شتعمال اأ�شلوب عربي جاف اأقرب اإىل الأ�شلوب العلمي، واإن مل يخل من 
بع�س �شمات الأ�شلوب الأدبي، ي�شت�شهد قلياًل بال�شعر، ويبدو اأ�شلوبه ركيًكا اأحيانًا، ملا يت�شم به من 
اأ�شلوب علمي دقيق يقيم فيه العمران-وامللك اأحد مكوناته-على علم التاريخ. ويوؤ�ش�س التاريخ على 
اجلغرافيا، ويجمع بينهما يف علم واحد.لهذا فـ »ابن خلدون« عامل اجتماع يوؤ�ش�س علمه الجتماعي 
على فل�شفة التاريخ.وهو يخفف من غلواء احلتمية التاريخية باإنهاء فقراته بعبارات توحي بالحتمال 
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»وفوق كل ذي  اأعلم«،  »واهلل  الب�شرية مثل  املعرفة  تبني حدود  قراآنية،  باآيات  وال�شت�شهاد  وال�شك 
علم عليم«. ومع ذلك مل يتخل »ابن خلدون« عن الدقة العلمية �شواء فيما يتعلق بذكر الن�شو�س 
اأم يف مو�شوعية التحليالت خا�شة وهو يك�شف اأخطاء املوؤرخني ال�شابقني، لهذا كانت مكانة »ابن 
املقريزي« ويف  اأثر منهجه يف »خطط  ال�شيا�شي الإ�شالمي الالحق موؤكدة. فقد  الفكر  خلدون« يف 
»املنهل ال�شايف« لبن تغرى بردى، ويف »رفع الإ�شر عن ق�شاة م�شر« للحافظ بن حجر، ويف »ال�شوء 
اأعيان القرن التا�شع« لل�شخاوي بالرغم من عداء الآخرين له. ومع ذلك مل يطرح اأحد  الالمع يف 
�شوؤال »ابن خلدون« كيف تقوم الدول وتنهار اإل يف فجر النه�شة احلديثة، مع اأنه يف نهاية املقدمة كان 

لديه اإح�شا�س باأن هناك من �شيخلفه وي�شتكمل ما بداأه)35(.
وهو ما حدث بالفعل من قبل علماء الدرا�شات التاريخية الالحقني، فعلى الرغم من اأن »ابن 
خلدون«  كان له ال�شبق من حيث اإدراكه حلقيقة تاريخية هامة تتلخ�س يف اأنه »من الغلط اخلفي يف 
التاريخ، الذهول عن تبدل الأحوال يف الأمم والأجيال بتبدل الإع�شار ومرور الأيام. وهو داء دوي 
َـّن له اإل الآحاد من اأهل اخلليقة.  و�شديد اخلفاء، اإذ ل يقع اإل بعد اأحقاب متطاولة، فال يكاد يتفط
ذلك اأن اأحوال العامل والأمم، وعوايدهم نحلهم ل تدوم على وترية واحدة ، اإمنا هو اختالف على 

الأيام والأزمنة، وانتقال من حال اإىل حال«. 
امل�شتغلني  معظم  �شملت  ثم  اأوًل،  فرن�شا  اجلديد« يف  »التاريخ  مدر�شة  رّواد  لها  تنبه  فكرة  وهي 
بالتاريخ يف اأوربا وغريها. والفكرة تهدف اإىل تغيري نظرتنا اإىل درا�شة التاريخ، فال ينبغي اأن تقت�شر 
التاريخ حركة مت�شلة،  اأن  اأهميتها وخطرها. ذلك  التاريخ مهما بدت  اأحداث  التاريخ على  درا�شة 
واحلادثة يف التاريخ هي نتيجة لتطور �شابق عليها، رمبا امتد عدة مئات من ال�شنني �شابقة على احلادثة. 
وحتى نفهم حركة التاريخ فهًما �شحيًحا، يجب اأن يتجه فكر املوؤرخ اإىل تق�شي اأي ظاهرة تاريخية من 

.)36( Le Goff كما يقول -  La longue durée – »كل جوانبها على »املدى الطويل

)35( هل ا�شتطاع ابن خلدون اأن يخرج عن الأ�شعرية؟... مرجع �شبق ذكره.
Jacque Le Goff، Is Politics Still the Backbone History، Daedalus،1971  )36(
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اأحقاب  التاريخ على مدى  اإدراًكا كاماًل لظاهرة تبدل الأحوال يف  »ابن خلدون«  اإدراك  ورغم 
املحدثني يف  املوؤرخني  بع�س  وموقف  العقلي حيالها  موقفه  بني  َبّيًنا  اختالًفا  نالحظ  فاإننا  متطاولة، 
الغرب؛ حيث يرى  »ابن خلدون« اأن ن�شاأة الدول واحل�شارات، ومنوها ثم ا�شمحاللها واأفولها، قانون 
طبيعي، تكرر حدوثه يف التاريخ مراًرا. وعلى ذلك فهو اأمر لزم، ول حيلة لالإن�شان فيه ويف عبارته: 
اأمام  عاجًزا  الإن�شان  يجعل  �شلبّي،  موقف  عباده«، وهو  اهلل يف  �شنة  الدول،  منه يف  بد  اأمر ل  »اإنه 
– كما  الظاهرة  اأدركوا  الذين  الغرب  املوؤرخني يف  يرف�شه كثري من كبار  ما  التاريخ وهذا  اأحداث 
بها  والت�شليم  املعرفة  ملجرد  لي�س  وحتليلها،  درا�شتها  على  – وتوافروا  وغريه  خلدون«  »ابن  اأدركها 
ولكن للتعرف على اأ�شباب حدوث التحول وم�شببات الف�شاد يف جمتمع م�شى مما اأدى اإىل �شعفه 

وا�شمحالله، بهدف جتنب حدوث ذلك يف احل�شارة الغربية احلديثة.
 ونالحظ هذا املوقف العقلي الإيجابي منذ القرن الثامن ع�شر، كما متثل يف عمل املوؤرخ »اإدوارد 
جيبون« حني ت�شدى لدرا�شة »ا�شمحالل و�شقوط الإمرباطورية الرومانية«. وحدث ذلك يف القرن 
النق�شام  هو  ال�شابقة  احل�شارات  �شقوط  يف  ال�شبب  اأن  مارك�س«  »كارل  اأعلن  حني  ع�شر  التا�شع 
الطبقي. ويف بداية القرن الع�شرين، توافر املوؤرخ الأملاين »�شبنجلر« على درا�شة اأمرا�س املجتمع يف 
اأوروبا يف ذلك الوقت. ويف منت�شف القرن الع�شرين، ذهب املوؤرخ الربيطاين »اأرنولد توينبي« اإىل اأن 
ا منها وعجزت عن الت�شدي لها.  احل�شارات يف العامل ت�شقط اإذا واجهت حتدًيا من ح�شارة اأكرث رقيًّ
واأخرًيا، دعا موؤرخو مدر�شة »التاريخ اجلديد« لدرا�شة الظاهرة التاريخية يف املدى الطويل لإمكانية 
معرفة اأ�شبابها ومكوناتها ليمكن التعامل معها مبا يحقق م�شلحة املجتمع الإن�شاين. اإن هذا املوقف 
العقلي احلديث يف الغرب ل يرف�س الت�شليم بحتمية التغري التاريخي على نحو ما فعل »ابن خلدون«، 

ولكنه ي�شعى اإىل التحكم يف حركة التاريخ واإنقاذ احل�شارة الإن�شانية وا�شتمراريتها.
وكما كان الع�شر الذي ظهر فيه »ابن خلدون« هو ع�شر التوهج الأخري يف تاريخ الثقافة العربية 
التوهج  هذا  اأ�شاءت  التي  امل�شاعل  من  م�شعاًل  كان  ال�شهرية  مقدمته  يف  كتبه  ما  فاإن  الإ�شالمية، 
اأننا مل  التاريخية  الدرا�شات  والعاملني يف حقل  املعا�شرين  العرب  من  العديد  يرى  الذي  الأخري 

ن�شتفد منه حتى الآن على الوجه الأكمل نتيجة:
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1- اأن القرن التايل مبا�شرة لع�شر »ابن خلدون« ا�شتطاعت فيه الدولة العثمانية اأن حتكم �شيطرتها 
على معظم بلدان العامل العربي. واحلقيقة اأن العثمانيني مل يكونوا م�شئولني عن حالة اجلمود التي 
خيمت على الفكر والثقافة العربية ولكنهم مل ي�شتطيعوا اأن يبعثوا فيها نه�شة اأو يقظة. لقد حافظ 
العثمانيون على العامل العربي عدة قرون بعيًدا عن ال�شيطرة ال�شتعمارية الأوربية ؛ بيد اأن هذا كان 
ل�شالح ال�شلطان العثماين وحكومته؛ ومل يكن ل�شالح البالد العربية التي �شهدت نوًعا من الركود، 
الذي وقف بها على حدود الع�شور الو�شطى، حتى حماولت النهو�س التي بداأت يف خالل القرن 

الع�شرين وما تزال متعرثة حتى الآن.
2- عندما بداأت الدرا�شات احلديثة يف العامل العربي باإن�شاء اجلامعة امل�شرية كانت الروؤية الأوربية 
هي ال�شائدة يف جمال التاريخ والجتماع والقت�شاد... وغريها. وكان طبيعًيا اأن تن�شاأ الدرا�شات يف 
جمال العلوم الإن�شانية والجتماعية ن�شاأة جتعلها تبدو امتداًدا لجتاهات هذه الدرا�شات يف اجلامعات 
العرب وكاأنها رجع ال�شدى ملا يجري يف  الباحثني  اأن تظل درا�شات  اأي�ًشا  ا  ًـّ الأوربية. وكان طبيعي
اأوربا. ومع مرور الوقت حتررت اجلامعة من �شيطرة الأ�شاتذة الأوربيني ولكنها مل تتحرر من �شيادة 
الرتجمة  على  فيها  اعتمد  والتي  خلدون،  ابن  عن  ح�شني  طه  ر�شالة  تكون  ورمبا  الأوربي،  الفكر 

الفرن�شية للمقدمة، مثاًل وا�شًحا على هذا .
3- مل يكن الفكر التاريخي ا�شتثناء يف هذا بطبيعة احلال؛ فمنذ البداية مت بناء ق�شم التاريخ يف 
اجلامعة امل�شرية )اأول جامعة عربية حديثة عام 1908( على اأ�شا�س من الروؤية الأوربية للتاريخ. ذلك 
اأن تق�شيم الع�شور التاريخية اإىل اأق�شام ثالثة اأو اأربعة )التاريخ القدمي - والتاريخ الو�شيط- والتاريخ 
احلديث واملعا�شر( تق�شيم اأوربي الن�شاأة والهدف، وهو تق�شيم يجعل من احل�شارة الأوربية احل�شارة 
املرجعية على الرغم من حداثتها الن�شبية. ومن اجلامعة امل�شرية انتقل هذا التق�شيم اإىل كافة اأق�شام 

التاريخ يف اجلامعات العربية الأخرى.
روؤى  نف�شها على  تفر�س  التاريخ  وفل�شفة  التاريخي  التف�شري  بداأت مدار�س  اأخرى،  ناحية  ومن 
تلك، من  اأو  الأوربية  املدر�شة  اإىل هذه  النت�شاب  بع�شهم  وبينما حاول  واآرائهم.  العرب  املوؤرخني 
التحدي  بنظرية  ياأخذون  ومن  رانكه  فون  مدر�شة  واأتباع  )املارك�شيون  الأوربية  التاريخ  مدار�س 
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وال�شتجابة التي طرحها اأرنولد توينبي(، ظل البع�س يكتبون بطريقة ل تختلف كثرًيا عن كتابات 
تت�شح  بداأت  الزمن  مرور  ومع  راأي.  اأو  روؤية  لهم  تكون  اأن  دون  زمانه  موؤرخي  من  وغريه  اجلربتي 
حماولت لقراءة »عربية« لتاريخ العرب، وظهرت هنا وهناك حماولت فردية ج�شورة لخرتاق اأ�شوار 

ال�شتبداد الثقايف الذي فر�شته ظروف ال�شتبداد ال�شيا�شي الذي يحكم العامل العربي عامة.
• • •

وبعد، فقد حدثت زيادة كمية مده�شة يف اأعداد املوؤرخني العرب، وحدث تراكم مثري يف اإنتاجهم 
الكمي نتيجة للطفرة التي حدثت يف اأعداد اجلامعات العربية بعد ال�شبعينيات من القرن الع�شرين، 
ولكن هذا التطور الكمي املده�س مل يكن يواكبه تطور كيفي يف جمال الفكر التاريخي ذاته. وعلى 
الرغم من احلراك املهم الذي اأحدثته مراكز الدرا�شات التاريخية وجمعيات املوؤرخني على امتداد 
العامل العربي من م�شرقه )اخلليج( اإىل مغربه )املغرب العربي(، فاإن الفكر التاريخي العربي ما يزال 
التاريخي  الفكر  ن�شتهلك  اأننا ما زلنا  بال�شكل الإيجابي. مبعنى  غري قادر على قراءة »ابن خلدون« 
الذي ينتجه الغرب الأوربي والأمريكي ب�شكل خا�س. ومل تقم حتى الآن حماولة جادة لقراءة تراثنا 
الذي ميثله ابن خلدون قراءة جديدة جتعلنا نحاول �شياغة الفكر التاريخي الذي يعرب عن حركتنا 
الجتماعية وال�شيا�شية والفكرية. ول ميكن لأحد حتى الآن اأن يزعم اأن هناك »فكرة تاريخ« عربية.

ول ميكن اأن يكون هذا ناجًتا عن ق�شور اأو عيب خلقي يف املوؤرخني العرب بطبيعة احلال، ولكن 
ظروف العامل العربي الذي يعانى ال�شتبداد ال�شيا�شي، وير�شخ لنوازع ال�شتهالك القت�شادي،ويئن 
اأبًدا ، هذه  اإىل كهوف ما�س وهمي مل يوجد  تيارات تخا�شم احلا�شر وامل�شتقبل وجترنا  حتت وطاأة 
الظروف جميًعا هي التي حتول بني املوؤرخني العرب وبني القراءة ال�شحيحة لفكر »عبد الرحمن بن 

خلدون«، الذي كان جت�شيًدا لثقافة تنتج ول ت�شتهلك ما ينتجه الآخرون.
احلا�شر  يف  »�شيكون«  وعما  »كائن«  هو  عما  الأ�شئلة،  تطرح  اأن  ينبغي  ال�شحيحة  القراءة  اإن 
العربية  والثقافة  خلدون«،  »ابن  ميثله  »كان«  مبا  �شتكتفي  اخلاطئة  والقراءة  اأحوالنا،  من  وامل�شتقبل 

الإ�شالمية التي »كانت« البيئة احلا�شنة التي اأجنبت ابن خلدون.
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والآن يف زمن تتزايد فيه املخاطر الوجودية، وتثور اأ�شئلة قلقة عما »يكون« وما »�شيكون« يف دنيا 
العرب وامل�شلمني؟ يبقى ال�شوؤال م�شروًعا؛ كيف يعيد املوؤرخون العرب قراءة فكر »ابن خلدون«؟ 
وهل ميكن اأن ينجحوا يف الإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة مبا هو كائن، ومبا �شيكون يف زمن نرى فيه اخلطر 
يهدد وجودنا ؟)37(. هل بالإمكان اأن تاأخذ الأجيال املعا�شر موقع الريادة ل لت�شع  �شوؤال النهيار 
النه�شة  �شوؤال  لت�شع  بل  التالية،  ال�شبعة  القرون  يف  التوقف  �شوؤال  اأو  الأوىل  ال�شبعة  القرون  بعد 

للقرون ال�شبعة التالية)38(.

         

)37( »ابن خلدون واملوؤرخون امل�شلمون«، مرجع �شابق.
)38( »هل ا�شتطاع ابن خلدون اأن يخرج عن الأ�شعرية؟«،  مرجع �شابق.





»ابن خلدون« وتاأ�سي�س علم االجتماع

الف�صل الثالث





»و�علم �أن �لكالم يف هذ� �لغر�ض م�صتحدث �ل�صنعة، غريب �لنـزعة، غزير �لفائدة، �أعرث عليه 
�لبحث و�أدى �إليه �لغو�ض... وكاأن هذ� علم م�صتقل بنف�صه، فاإنه ذو مو�صوع وهو �لعمر�ن �لب�صري 
و�لجتماع �لإن�صاين، وذو م�صائل وهي ما يلحقه من �لعو�ر�ض و�لأحو�ل لذ�ته و�حدة بعد �أخرى 
...وكاأنه علم م�صتنبط من �لن�صاأة. ولعمري مل �أقف على �لكالم فى منحاه لأحد من �خلليقة. ما 
�أدرى �ألغفلتهم عن ذلك ؟... ونحن �ألهمنا �هلل �إىل ذلك �إلهاما، و�أعرثنا على علم جعلنا بني بكره 
فتوفيق  و�أنحاءه،  �أنظاره  �ل�صنائع  �صائر  وميزت عن  م�صائله،  ��صتوفيت  قد  فاإن كنت  وجهينة خربه، 
من �هلل وهد�ية. و�إن فاتني �صيء يف �إح�صائه و��صتبهت بغريه م�صائله، فللناظر �ملحقق �إ�صالحه ويل 

�لف�صل لأين نهجت له �ل�صبيل و�أو�صحت له �لطريق و�هلل يهدي بنوره من ي�صاء«.
من مقدمة »�بن خلدون«
�صـ .31/29
ا وح�صب ، بل يعد �أي�صا  مل يتوقف �لإبد�ع �لعلمي لـ«�بن خلدون« على كونه فيل�صوًفا تاريخيًّ
ر�ئًد� لعلم �لجتماع وو��صًعا لأ�ص�صه �لتي مل ي�صبقه �إليها �أحد، حيث كان يف مقدمة �ملفكرين �لذين 
�إىل فكره �ملبدع   Toynbee �أدركو� حقائق �لعمر�ن �لأوىل يف تاريخ �لفكر �لب�صري. وي�صري توينبي 
قائاًل »�إنه عبقري عربي �أجنز يف فرتة عزلته �لتي تقل عن �أربع �صنو�ت عمل �لعمر كله يف �صكل قطعة 
من �لأدب ميكن �أن تقارن مع ثو�صيديد  �أو ميكافيلى �صو�ء من حيث �لت�صاع �أم عمق �لنظرة �أم من 

حيث �لقدرة �لثقافية«)1(.

Toynbee )A.J(: A Study of History، London، 12 Vol.، 1935/ 1961    )1(
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فقد قدم »�بن خلدون« لكتابه » �لعرب يف ديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب« مبقدمة علمية �صخمة هي �جلزء 
�لأول من هذ� �لكتاب �لذي �حتوى على �صبعة �أجز�ء ، يف هذه �ملقدمة �أن�صاأ »�بن خلدون« علًما 
جديًد� مل ي�صبقه �إليه �أحد،  ل من مفكري �ل�صرق ول من مفكري �لغرب، على �ختالف در��صاتهم 
ا يكتفي بر�صد  و�جتهاد�تهم �لأ�صيلة يف �صتى ميادين �لعلوم، فلم يكن »�بن خلدون« موؤرًخا عاديًّ
�لأحد�ث، و�إمنا كان مفكًر� نافذ �لنظرة عميق �لفكر، يحاول �أن يربط �لأ�صباب بالنتائج، و�أن يجد 

تف�صرًي� للظو�هر �لتي كانت تلوح �أمام عينيه يف ميادين �ل�صيا�صة و�لجتماع و�لفكر.
وتبدو فل�صفته �لتاريخية يف مقدمته لكتاب »�لعرب« �لذي �صجل فيه تاريخ �لإ�صالم منذ ظهوره 
حتى نهاية �لقرن �لثامن �لهجري، حيث يرى �أن �حلو�دث ل تتعاقب على �ملجتمع دون �نتظام �أو 
م�صادفة �أو منف�صلة عن بع�صها، بل �إنها تتعاقب وفق قو�نني ت�صري �حلركة �لجتماعية وتوؤثر يف حالة 
�ملجتمع، لهذ� يجب �لبحث عن تلك �لقو�نني ودر��صتها يف مو�صوع م�صتقل �صماه »�بن خلدون »علم 
�لعمر�ن«، حيث تدر�ض �لظو�هر �لتي يرتتب وجودها على وجود �ملجتمع  ول توجد م�صتقلة عنه. 
ويرى »�بن خلدون« �أن هذ� �لعلم �لذي و�صعه علًما م�صتقاًل لأن له مو�صوعه �خلا�ض ، وم�صائله وغايته 
، وهو علم متميز عن �لبالغة و�ل�صيا�صية و�ملنطق، و�إن كانت بع�ض �مل�صائل �لتي يبحثها  تتناولها علوم 
تدر�ض يف علم  �ملثال  �صبيل  فاللغة على  �لغاية،  لنف�ض  �أو  �لطريقة  بنف�ض  تتناولها  �أخرى، لكنها ل 
�أ�صول �لفقه ولكن لي�ض على �أنها ظاهرة �جتماعية، لكن بغر�ض �إي�صاح �لقو�عد �لتي يجب مبقت�صاها 
فهم �لقر�آن، وعلم �لكالم يتناول مو�صوع �حلكومة ، ولكن ذلك نتيجة لطبيعة �خلالفة كنظام ديني، 

�أما �أ�صكال �حلكومات �أو كون �حلكومة ظاهرة �جتماعية فهذ� ما ل يهم علماء �لكالم)2(.
ويرى »�بن خلدون« �أن �حلاجات �لإن�صانية تلعب دوًر� بارًز� يف ن�صاأة �لعمر�ن وتطوره وبقاء �لإن�صان 
ي�صمن  �لذى  �لغذ�ء  �أو  �لقوت  �أ�صا�صيني هما  باأمرين  مرهون  �أن ذلك  ويرى  �لب�صرية،  و�جلماعات 
�حلياة  و�لدفاع �لذى يقي �لإن�صان من �أخطار �لطبيعة  وحتدياتها، و�أن كال �لأمرين يقت�صى �لجتماع 
�لب�صرى بني �ملرء وبني جن�صه، و�لتعاون من �أجل �حلفاظ على ��صتمر�ر بقاء هذ� �لتجمع �لإن�صاين.

)2(  »فل�صفة بن خلدون �لجتماعية«، مرجع �صابق، �صـ 60-59.
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ويو�صح »�بن خلدون« ما �صبق باإ�صارته �إىل ق�صور قدرة �لو�حد من �لب�صر على حت�صيل حاجته 
من �لغذ�ء،  و�صرورة �لجتماع �لإن�صاين من �أجل حت�صيل �لغذ�ء �لذى به قو�م وجوده  فيقول: »�إن 
�هلل �صبحانه خلق �لإن�صان وركبه على �صورة ل ي�صح حياتها وبقاوؤها �إل بالغذ�ء وهد�ه �إىل �لتما�صه 
قا�صرة على حت�صيل  �لب�صر  �لو�حد من  قدرة  �أن  �إل  �لقدرة على حت�صيله  فيه من  ومبا ركب  بفطرته 
حاجته من ذلك �لغذ�ء غري موفية له مبادة حياته منه -ولو فر�صنا منه �أقل ما ميكن فر�صه وهو قوت 
هذه  من  و�حدة  وكل  و�لطبخ،  و�لعجن  �لطحن  من  بكثري  �إل  يح�صل  فال  مثاًل-  �حلنطة  من  يوم 
�لأعمال �لثالثة يحتاج �إىل مو�عني و�آلت ل تتم �إل ب�صناعات متعددة من حد�د وجنار وفاخوري، 
ا �إىل �أعمال �أخرى �أكرث من هذه،  ًـّ ا من غري عالج فهو �أي�صا يحتاج فى حت�صيله حب ًـّ َوَهْب �أنه ياأكله حب
من �لزر�عة و�حل�صاد و�لدر��ض �لذي يخرج �حلب من غالف �ل�صنبل ويحتاج كل و�حد من هذه 
�إىل �ألآت متعددة و�صنائع كثرية  �أكرث من �لأوىل بكثري، ي�صتحيل �أن توفى بذلك كله �أو بع�صه قدرة 

�لو�حد. فال بد من �جتماع �لقدر �لكثري من �أبناء جن�صه ليح�صل �لقوت له ولهم«.
بينهم ل�صناعة  �لنا�ض فيما  �أي�صا �صرورة �لجتماع �لإن�صاين وتعاون  »�بن خلدون«  كما يو�صح 
�لآلت �ملعدة للدفاع و�صد �لوحو�ض  �ملفرت�صة فيقول« وما مل يكن هذ� �لتعاون فال يح�صل له -�أي 
لالإن�صان- قوت ول غذ�ء  ول تتم حياته ملا ركبه �هلل تعاىل عليه من �حلاجة �إىل �لغذ�ء يف حياته ول 
يح�صل له �أي�صا دفاع عن نف�صه لفقد�ن �ل�صالح فيكون فري�صة للحيو�نات  ويعاجله �لهالك عن مدى 

حياته ويبطل نوع �لب�صر«.
�إىل  �لب�صري  �لعمر�ن  عليها  يطلق  �لتي  �لإن�صاين  �لجتماع  ظاهرة  من  خلدون«  »�بن  وينطلق 

مناق�صة وتناول كل �لظو�هر �لجتماعية �ملرتبطة بها مثل:
•���صرورة وجود �لو�زع للب�صر وهو �لقوة �لتي متنع �لتغالب بني �آحاد �لنا�ض نظًر� ملا يف طباعهم 
يتفرع  وما  �ملدنية  �ل�صلطة  وجود  �لو�زع يف  هذ�  وتبلور  تطور  وقد  و�لظلم،  للعدو�ن  ميل  من 

عنها من وجود �حلاكم  �أو �ل�صلطان و�أ�صكال �حلكم و�أ�ص�صه ووظائف �حلكم و�صروطها.  
�ل�صيا�صية  �ل�صلطة  وقيام  وقوتها  �لدولة  لن�صاأة  كاأ�صا�ض  �لدم  �صلة  على  �لقائمة  •���لع�صبية 
و�حرت�م  للحاكم  و�للتز�م  �لطاعة  على  �لنا�ض  بحمل  ترتبط  �لتي  و�صعفها  قوتها  و�أ�صباب 

�حلقوق و�أد�ء �لو�جبات.
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�لنا�ض  طاقة  توجيه  خالل  من  �لدولة  دعائم  توطيد  �صمان  فى  وفعال  موؤثر  كعامل  •���لدين 
للجهاد ون�صر �لدعوة بدل من �لتناف�ض و�خلالف، ومتتني �أو��صر �لع�صبية وحتريرها من مظاهر 

�لأنانية  و�لتع�صب لالأن�صاب.
�مللك  �إىل  �ل�صعي  بطور  تبد�أ  �لتي  و�لهرم  �ل�صيخوخة  �إىل  �لطفولة  من  �لدولة  تطور  •���أطو�ر 
طور  يتلوه  �لذي  �ملناف�صني،  ومد�فعة  بامللك  و�لنفر�د  �ل�صتبد�د  طور  ثم  بالغلبة،  به  و�لظفر 
�لفر�غ و�لدعة لتح�صيل ثمر�ت �مللك، �لذي يوؤدي �إىل �لطور �لر�بع وهو طور �لقنوع و�مل�صاملة 
و�أخرًي� طور �لإ�صر�ف و�لتبذير �لذي يتميز -كما ي�صري   »�بن خلدون«- �إىل �أن �صاحب �لدولة 
يف هذ� �لطور ي�صبح »متلفا ملا جمع �أولوه فى �صبيل �ل�صهو�ت و�ملالذ و�لكرم على بطانته وفى 
جمال�صه و��صطناع �أخد�ن )�إخو�ن( �ل�صوء وخ�صر�ء �لدمن وتقليدهم عظيمات �لأمور �لتي ل 
ي�صتقلون بحملها ول يعرفون ما ياأتون ويذرون منها م�صتف�صًد� لكبار �لأولياء من قومه و�صنائع 
�صلفه حتى ي�صطغنو� عليه ويتخاذلو� عن ن�صرته م�صيًعا من جنده مبا �أنفق من �أعطياتهم يف 
�صهو�ته، وهادًما ملا كانو� يبنون. وفى هذ� �لطور حت�صل يف �لدولة طبيعة �لهرم، وي�صتوىل عليها 

�ملر�ض �ملزمن �لذى ل تكاد تخل�ض منه ول يكون لها معه برء �إىل �أن تنقر�ض«)3(.
ينتج عن هذ� من  و�ملعا�ض، وما  �لرزق  �أعمال لك�صب  �لب�صر من  ينتحله  مبا  �لعمر�ن  •���رتباط 
�لعامل  و��صتقر�ر �حلكم  قوة  فيه  يلعب  �لذي  �ل�صيا�صي  باجلانب  و�رتباط هذ�  و�صنائع  علوم 
�لأهم، ومن َثمَّ دور و�أهمية وعمق عالقات �لتفاعل بني �لعو�مل �لقت�صادية و�ل�صيا�صية يف 

�لتطور �لجتماعي �ل�صيا�صي و�لتاريخي للمجتمع،  وما يرتبط بذلك من مر�حل.
وقد �نعك�ض تناول »�بن خلدون« للظو�هر �ملرتبطة بالجتماع �لإن�صاين يف ت�صنيفه لف�صول �ملقدمة 
مبعنى  �لب�صري«  »�لعمر�ن  ي�صميه  �لذي  �جلديد  �لعلم  لهذ�  �ملقدمة  ف�صول  من  عدًد�  يفرد  حيث 
�لجتماع �لإن�صاين، ن�صاأته ومنوه وتطوره، ويبدوؤه بعبارة ل تخلو من طر�فة، وهي قوله »�إن �لجتماع 
�أي ل بد من �لجتماع  لالإن�صان �صروري، ويعرب �حلكماء عن هذ� بقولهم �لإن�صان مديّن بالطبع. 
�لذي هو �ملدينة يف ��صطالحهم وهو معنى �لعمر�ن«. وهو و�إن ن�صبها �إىل »�حلكماء« �أي �لفال�صفة 

)3( �ملقدمة، مرجع �صبق ذكره، �صـ665.
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باجلمع فهي عبارة م�صهورة لـ« �أر�صطو« يف بد�ية كتابه يف �ل�صيا�صة، وهي قوله )�لإن�صان حيو�ن مدين 
بالطبع(، ويتاأكد فيها �لت�صور �ليوناين للمجتمع �لإن�صاين �لأمثل يف نظام دولة �ملدينة polis. ولعل 

»�بن خلدون« قر�أها عند »�بن ر�صد« �أعظم �صارح لأعمال �أر�صطو طيلة �لع�صور �لو�صطى. 
�أنه بعد ��صت�صهاده بعبارة »�أر�صطو«، و�لنابعة عن ت�صور  ولكن �لأمر �لغريب عند »�بن خلدون« 
يوناين حم�ض، يتحول �إىل فكره �مل�صتمد من معرفته بالتجربة �ل�صيا�صية �لعربية، فيعقد ف�صاًل »يف �أن 
�لبدو �أقدم من �حل�صر و�صابق عليه، و�أن �لبادية �أ�صل �لعمر�ن و�لأم�صار ومدد لها »)4(،وف�صل »يف 
�أن �أهل �لبدو �أقرب �إىل �خلري من �أهل �حل�صر« ثم ف�صل ثالث »يف �أن �أهل �لبدو �أقرب �إىل �ل�صجاعة 
ا يف و�صف تطور �أو�صاع �أهل �لبدو، فيعقد ف�صاًل »يف �أن �صكنى  من �أهل �حل�صر«. ويتحول تدريجيًّ
ة �إمنا تكون من �للتحام بالن�صب �أو ما  ـّ ـّة«، ويوؤكد �أن »�لع�صبي �لبدو ل يكون �إل للقبائل �أهل �لع�صبي
يف معناه«. وينتهي بعد ذلك »يف �أن �لغاية �لتي جتري �إليها �لع�صبية هي �مللك«. وي�صل تطور �لبدو 

ـْك و�لدولة �لعامة » حت�صل بالقبيلة و�لع�صبية و�ل�صوكة«)5(. ل ـُ ذروته عندما ي�صلون �إىل �مل
وتعد �إ�صافات »�بن خلدون« يف هذ� �ملجال �إ�صافات �أ�صيلة مل ي�صبقه �إليها �أحد حيث فرق بني 
و�لأحو�ل  �لبيئة  تاأثري  ور�صد   ، منهما  نوع  لكل  در��صته  وفى  �حل�صري  و�لعمر�ن  �لبدوي  �لعمر�ن 
�أنه و�صع مفهوم �لع�صبية وهى مزيج من �لعن�صرية   �أبد�ن �لب�صر و�أخالقهم، كما  �لقت�صادية على  
و�لقومية �ملحدودة، و�إن كان �أدخل يف معنى �جلن�ض Race معنى �جلماعة �لقومية ، لأنها »�إمنا تكون 
من �للتحام بالن�صب �أو ما يف معناه«، فالع�صبية –�إذن- تقوم على فكرة �لدم ل �لأر�ض، و�أن غاية 

�لع�صبية هي �مللك و�لدولة.
وتبدو �لأ�صالة كذلك  يف فكرته عن عمر �حل�صارة ، فـ«�بن خلدون« يرى �أن »�لعمر�ن كله -من 
بدو�ة وح�صارة وملك و�صوقة- له عمر حم�صو�ض، كما �أن لل�صخ�ض �لو�حد عمًر� حم�صو�ًصا وتبني يف 
�ملعقول و�ملنقول �أن �لأربعني لالإن�صان غاية يف تز�يد قو�ه ومنوها، و�أنه �إذ� بلغ �لأربعني وقفت �لطبيعة 

)4( ملزيد من �لتفا�صيل: �ملقدمة، �صـ278-223.
�إطار �لفكر �لتاريخي«، ورقة مقدمة �إىل ندوة »عاملية �بن خلدون«، مكتبة �لإ�صكندرية،                )5(  م�صطفى �لعبادي«، �بن خلدون يف 

منتدى �لإ�صالح �لعربي، 5 -7 دي�صمرب 2006.
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عن �أثر �لن�صوء و�لنمو برهة، ثم تاأخذ بعد ذلك يف �لنحطاط ، فلتعلم �أن �حل�صارة يف �لعمر�ن �أي�صا 
كذلك، لأنها غاية ل مزيد من ور�ئها، وذلك �أن �لرتف و�لنعمة �إذ� ح�صال لأهل �لعمر�ن  دعاهم 
�أحو�له   �إىل مذ�هب �حل�صارة و�لتخلق بعو�ئدها. و�حل�صارة هي �لتفنن يف �لرتف  و��صتجادة  بطبعه 
هذه  يف  �لتاأنق  بلغ  و�إذ�   .... �ل�صنائع  من  فنونه  و�صائر  �أ�صنافه  من  توؤنق  �لتي  بال�صنائع   و�لكلف 
�لأحو�ل �لغاية تتبعه طاعة �ل�صهو�ت، فتتلون �لنف�ض من تلك �لعو�ئد باألو�ن كثرية ل ت�صتقيم حالها  
�حل�صارة   بفل�صفة  وترتبط  �أ�صيلة  خلدون«  »�بن  لدى  �لفكرة  وهذه   .)6(« دنياها  ول  دينها  يف  معها 
مبعناها يف هذ� �لع�صر  خ�صو�صا عند »��صبنجلر« و�إن كانت �لفكرة عند »�بن خلدون« تتلون باللون 

�لديني على عادته يف كل �ملقدمة)7(.
ومنهًجا،  فكًر�  �لجتماع  لعلم  �لأول  �ملوؤ�ص�ض  هو  خلدون«  »�بن  يعد  وغريها  �لإ�صافات  لهذه 
�حل�صارة،  يدل على كمال  م�صتقل  علم  وهو  �لب�صرى،  �لعمر�ن  علم  �أو  �ملعا�صرة،  علم  عليه  و�أطلق 
تو�صل �إليه »�بن خلدون« قبل »�أوج�صت كونت« باأربعمائة و�صتني عاًما)8(. فقد و�صع نظرية للتطور 

�لجتماعي تقوم على �لتمييز بني حالت ثالث للمجتمع يف تطوره هي:
ن�صيب  �حلالة من  �أ�صلوب حياة �حليو�نات، وكانت هذه  �لقريبة من  �لبد�ئية  �لتوح�ض  •��حالة 

�لب�صر جميًعا يف قدمي �لزمان. 
•���لعمر�ن �لبدوي وهو �لذي يكون يف �ل�صو�حي و�جلبال و�حللل �ملنتجعة يف �لقفار و�أطر�ف 

�لرمال.
بجدر�نها. و�لتح�صن  بها  لالعت�صام  و�ملدن  و�لقرى  بالأم�صار  �لذي  وهو  �حل�صري  •���لعمر�ن 

ويرجع »�بن خلدون« �ختالف مر�حل تطور �ملجتمعات تلك �إىل �لن�صاط �لقت�صادي  و�ملناخ 
و�لظروف �لطبيعية. وي�صري �إىل �أن �حلياة يف �ملجتمع �لبدوي بد�ئية، وتقوم على �لقت�صاد �لطبيعي 
ا  مثل �لرعي و�لزر�عة، وهو �قت�صاد منخف�ض �لإنتاجية، و��صتهالك �صكانه حمدود، وهو خا�صع �صيا�صيًّ

)6( �ملقدمة، �صـ353.
)7( ملزيد من �لتفا�صيل ر�جع �ملقدمة، �صـ 33-29.

)8 ( »�بن خلدون مبدعا«، مرجع �صابق، �صـ 7-5.
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ا ملجتمع �ملدينة �أو �حل�صر، �لذي يتميز بن�صاط �قت�صادي �أكرث تنوًعا ) جتارة، و�صناعة( و�أكرث  و�قت�صاديًّ
�إنتاجية، و�صكانه �أكرث ��صتهالًكا ورفاهية. وهو جمتمع �أ�صا�صه �لعمل �لفردي ل�صغار �ملنتجني �لذين 
من  �ملبا�صر  �لفردي  لال�صتهالك  �أ�صا�ًصا  يتم  ل  هنا  فالإنتاج  عملهم،  منتجات  بينهم  فيما  يتبادلون 
قبل �ملنتج ، ولكن للتبادل، مبعنى �أن �لقت�صاد هنا قائم على �لتبادل �ل�صلعي ومبقد�ر حجم �لإنتاج 

�ملطروح للتد�ول تتحدد رفاهية �ملجتمع ومدى تطور �حلياة �لجتماعية)9(.
ويعالج »�بن خلدون« �لظو�هر �لجتماعية يف مقدمته حتت ��صم و�قعات �لعمر�ن �لب�صري �أو �أحو�ل 
�لجتماع �لإن�صاين، يف �إ�صارة �إىل �لظو�هر �لجتماعية �لتي يق�صد بها جممل �لقو�عد و�لجتاهات 
�لعامة �لتي يتخذها �أفر�د جمتمع ما �أ�صا�ًصا لتنظيم �صئونهم �جلماعية وتن�صيق �لعالقات �لتي تربطهم 
بغريهم. ويبدو مما كتبه يف مقدمته �أنه كان لديه فكرة و��صحة عن �ت�صاع نطاق �لظو�هر �لجتماعية، 
فلقد عر�ض يف �لبابني �لأول و�لر�بع من �ملقدمة للظو�هر �ملت�صلة بطريقة �لتجمع �لإن�صاين، �أي للنظم 
ـًا يف �لباب �لأول �أثر �لبيئة �جلغر�فية يف هذه �لظو�هر  �لتي ي�صري عليها �لتكتل �لإن�صاين ذ�ته، مبين
ويف غريها من �صئون �لجتماع. وهذ� �لق�صم هو ما �أطلق عليه �إميل دوركامي �ملورفولوجيا �لجتماعية 
�أو علم �لبنية �لجتماعية، حيث ظن �أنه �أول من عني بدر��صة م�صائلها و�أول من �أدخلها يف م�صائل 

علم �لجتماع، ومل يدر �أن »�بن خلدون« قد �صبقه �إىل ذلك باأكرث من ثالثة قرون()10(.
وي�صطنع »�بن خلدون« �لأ�ص�ض �لعامة لدر��صة �لظاهرة �لجتماعية حمرًز� يف ذلك �صبًقا على كل 

علماء �لجتماع �لغربيني �ملحدثني و�ملعا�صرين، فهو يرى:
�أنه كذلك،  يتاأكد بو�صوح  �أن  �إل بعد  �أنه حق،  �أل يقبل �صيًئا على  �لباحث يجب عليه  •����أن 
�صوء  يف  ونقدية  علمية  بطريقة  تتم  �لتي  �ملبا�صرة  �ملالحظة  على  �لعتماد  يجب  لذلك 

�لتجربة �ل�صخ�صية و�لتجربة �لإن�صانية للظاهرة �ملدرو�صة.

)9( »�بن خلدون مبدًعا«، مرجع �صابق، �صـ 76-59.
.J.H. Abraham »Thee Origins and Growth of Sociology« London، 1973، p. 30 )10 (
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لأن  �صبـبي،  �قرت�ن  من  و�حلو�دث  �لظو�هر  بني  ما  �إظهار  على  �لباحث  يعمل  �أن  •���ينبغي 
�لظو�هر و�حلو�دث يرتبط بع�صها ببع�ض �رتباط �لعلة باملعلول.

�صرورة  �أي  وحا�صرها،  �لظاهرة  ما�صي  بني  �ملقارنة  منهج  �لباحث  ي�صتخدم  �أن  بد  •��ل 
�لعمر�نية  �لظاهرة  لأن  وذلك  تاريخية  دينامية  در��صة  �لجتماعية  �لظاهرة  تطور  در��صة 
متطورة متبدلة، �أي �إنه يجب على �لباحث �أن يحر�ض على تف�صري وتعليل �لظاهرة �لعمر�نية يف 
حالتي ��صتقر�رها �أو تطورها ومنوها وفًقا لالأ�صا�ض �لذي ينادي به �أ�صحاب �ملدر�صة �لجتماعية 

�حلديثة)11(.
 ويحدد »�بن خلدون« ما متتاز به �لظو�هر �لجتماعية من �صمات وخ�صائ�ض، م�صرًي� �إىل �أنها:

و�لأمم  �لعامل   �أن«�أحو�ل  موؤكًد�  و�ل�صعوب  �لع�صور  باختالف  �لتغري  :د�ئمة  •���ديناميكية 
على  �ختالف  هو  »�إمنا  م�صتقر،  ومنهاج  و�حدة  وترية  على  تدوم  ل  ونحلهم  وعو�ئدهم 
و�لأوقات  �لأ�صخا�ض  فى  يكون ذلك  �إىل حال. وكما  و�نتقال من حال  و�لأزمنة  �لأيام  مر 

و�لأم�صار فكذلك يقع يف �لآفاق و�لأقطار و�لأزمنة و�لدول«)12(.
�لظاهرة  و�إلز�مية  جربية  يف  �ملحدثني  �لجتماع  علماء  خلدون«  »�بن  �صبق  •��كذلك 
�أنه  ،كما  �جتماعية  عقوبة  من  عليها  �خلروج  �أو  خمالفتها  على  يرتتب  وما  �لجتماعية، 
يوؤمن مببد�أ �حلتمية بالن�صبة للظاهرة �لعمر�نية  وبالن�صبة للفل�صفة �لتاريخية، �إذ يقرر �أن للمدنية 
و�لعمر�ن �لب�صرى قو�نني ثابتة ي�صري عليها كل منهما يف تطوره، فاحلو�دث �لجتماعية لي�صت 
�أو خا�صعة لأهو�ء �لأفر�د، ولكنها نتيجة لبو�عث وقو�نني ثابتة يتعني  نتيجة �ل�صدفة �لبحتة 

على عامل �لجتماع �أن يك�صف عنها.
بع�ض  توؤثر  متكاملة  وحدة  �ملجتمع  �أن  �لجتماعية  نظريته  يف  كذلك  خلدون«  »�بن  •��يرى 
�صاماًل  تعلياًل  �لجتماعية  �حلو�دث  نعلل  �أن  يجب  لذلك  بع�ض،  يف  �ملختلفة  ظو�هره 

)11( �أحمد �خل�صاب: »�لتفكري �لجتماعي /در��صة تكاملية للنظرية �لجتماعية«، د�ر �ملعارف،1970، �صـ 306/304.
)12( �ملقدمة، مرجع �صبق ذكره، �صـ253.



81  �لف�سل �لثالث - �بن خلدون وتاأ�سي�س علم �الجتماع

بالرجوع �إىل �ملوؤثر�ت �ملختلفة من بيئية ودينية و�صيا�صية ... �إلخ، وهو ما ي�صابه مبد�أ »دور كامي« 
�لذي يف�صر �لظاهرة �لجتماعية بظاهرة �جتماعية �أخرى)13(.

وي�صتعر�ض �بن خلدون يف مقدمته )يف �لبابني �لثاين و�لثالث( �لظو�هر �ملت�صلة بو�صع �لعمر�ن 
يف �لبدو و�حل�صر ، و�صروط تكوين  �لعمر�ن �لبدوي و�لأمم �لوح�صية و�لقبائل و�صروط �لتجاوز �إىل 
�لعمر�ن �لالحق من حيث �لغاية و�لعالقات و�لأمناط و�لعو�ئق، و�أ�صول �ملدنيات ونظم �حلكم و�صئون 
�ل�صيا�صة و�لظو�هر �لقت�صادية و�لرتبوية و�لق�صائية وغريها، ويخ�ص�ض �لأبو�ب �لالحقة من �لر�بع �إىل 
�ل�صاد�ض للحديث عن معايري �لتمدين من خالل �لأ�ص�ض )�ل�صروط �لعمر�نية و�لثقافية �لفاعلة يف 
�لتو�جد �لإن�صاين( و�ملظاهر )�ل�صناعات و�أوجه �لك�صب( و�ملنجز�ت )�لعلوم و�لتعليم و�لثقافات(، 

مع �لرتكيز على نقاط و�أ�ص�ض ودينامكية �لنتقال من منط عمر�ين لآخر)14(.
وقد عمل »�بن خلدون« يف در��صته لكل ظاهرة على �أن يتناولها يف حالتي ��صتقر�رها وتطورها 
للعمل  نظم  منها يف �صورة  يبدو  وما  و�لفهم   �لتفكري  قو�لب  منها يف  يتمثل  ما  و�أن ميزج بني  مًعا، 
ن�صاأتها وتطورها  وما  �لظو�هر يف  لها هذه  �لتي تخ�صع  �لقو�نني  و�ل�صلوك، يف حماول للك�صف عن 

يعر�ض لها من �أحو�ل)15(.
للدر��صة يف حماولة  �لجتماعية  �لظو�هر  �إخ�صاع  يف  �ل�صبق  �صاحب  خلدون«  »�بن  يعد  لهذ� 
لتحليلها و�لك�صف عن طبيعتها للتعرف على  �لقو�نني �لتي حتكمها ك�صائر �لظو�هر �لطبيعية �لأخرى، 
متجاوًز� يف هذ� طر�ئق �لأقدمني �لتي كانت تتوقف عند جمرد و�صف هذه �لظو�هر �أو �لدعوة �إىل 
�لتم�صك بها �أو �لإ�صارة �إىل ما ينبغي �أن تكون عليه بح�صب �ملبادئ �ملثالية)16(، ويف هذ� يقول »�بن 
خلدون« عن �لذين بحثو� يف �لق�صايا �لجتماعية قبله �إنهم كانو� يتبعون منهج �لوعظ �أو �خلطابة، �أي 

)13(   علي عبد �لو�حد و�يف: »�بن خلدون �أول موؤ�ص�ض لعلم �لجتماع«، �أعمال مهرجان �بن خلدون من�صور�ت �ملركز �لقومي 
للبحوث �لجتماعية و�جلنائية، �لقاهرة، 1965، �صـ61.

)14(   �أحمد نبيل �صادق، »�لعالقات �لدولية يف فكر �بن خلدون«، ورقة مقدمة �إىل ندوة عاملية �بن خلدون، مكتبة �لإ�صكندرية،   
منتدى �لإ�صالح �لعربي، 5-7 دي�صمرب 2006.

)15( »�بن خلدون مبدًعا«، �صـ84-79.
)16( �ملرجع �ل�صابق ، �صـ88-86.
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�إنهم »كانو� يحاولون �لإتيان بالأقو�ل �ملقنعة يف ��صتمالة �جلمهور �إىل ر�أي �أو �صدهم عنه، �أو يف حملهم 
على منهاج يكون فيه حفظ �لنوع وبقاوؤه«)17(.  �أما هو فلم يوؤلف مقدمته لهذ� �لغر�ض �أو ذ�ك »فلي�ض 
همه �أن يعظ �جلمهور �أو يدعوهم �ىل �إتباع �لطريق �لقومي و�لأخالق �ملحمودة، بل كان ق�صده فيها �أن 
يبحث فى طبيعة �حلياة �لجتماعية لكي يكت�صف �لقو�نني �لتي ت�صيطر عليها، �صو�ء يف ذلك �أكانت 
تلك �لقو�نني ذميمة �أم حميدة«)18(. و ل يجوز �أن ن�صتهني بهذ� �لقول �لذى جاء به »�بن خلدون«. 
فلو �أن �أحًد� من �ملفكرين يف ع�صرنا جاء به �ليوم ملا وجدنا فيه كبري �صاأن ، �إذ هو من �لأ�ص�ض �لتى 
تقوم عليها �لعلوم �لجتماعية �حلديثة. و�ملعروف عن هذه �لعلوم �أنها تبتعد عن �لتقييم �لأخالقي 
يف �أبحاثها �لجتماعية، فهي تدر�ض �لو�قع كما هو بغ�ض �لنظر عن كونه حمموًد� �أو غري حممود. �أما 
فى ع�صر »�بن خلدون« فلم يكن �لأمر كذلك حيث كان �ملفكرون يعتقدون �أن و�جبهم يقت�صي �أن 
يقومو� بن�صح �ملجتمع لكي يتخل�ض من و�قعه �ل�صيئ ل �أن ي�صفو� ذلك �لو�قع ويكت�صفو� قو�نينه 
وعللها �لتي قد تنتج هذه �لأو�صاع �ل�صيئة)19(. بل �إن »�بن خلدون« نف�صه يدرك هذ� �ل�صبق وي�صري 
�إليه يف مقدمته قائاًل »و �علم �أن �لكالم يف هذ� �لغر�ض م�صتحدث �ل�صنعة، غريب �لنزعة....وكاأنه 

علم م�صتنبط �لن�صاأة، ولعمري مل �أقف على �لكالم يف منحاه لأحد من �خلليقة »)20(.
�أي�ًصا  �صعى  فقد   ، در��صته  �لجتماع وجمال  علم  �كت�صاف  »�بن خلدون« يف  لإجناز  بالإ�صافة   
-وعلى �متد�د �صفحات مقدمته وفى ��صتعر��صه لتاريخ �لعرب و�لرببر- �إىل و�صع مناهج هذ� �لعلم 

وقو�عده، �لتي �عتمدت على:
�أئمة  لكبار  �لدينية  در��صته  من  ورثه  �لذي  �لعقلي  �ل�صك  على  �ملبني  و�لتمحي�ض  •����ل�صك 
�لفقه �ل�صالمى مثل »�أبو حامد �لغز�يل« �لذي �صكك يف قدرة �لعقل على �لإدر�ك �حلق، 
و»�بن تيمية« �لذي �صكك يف �صحة �لكليات �لعقلية �لعامة �لتي كان �ملناطقة قبله يجعلونها 

)17( �ملقدمة، مرجع �صبق ذكره، �صـ266.
)18( �ملرجع �ل�صابق، �صـ129/128.

)19(   على �لوردي، منطق �بن خلدون يف �صوء ح�صارته و�صخ�صيته، علي �لوردي/�ل�صركة �لتون�صية للتوزيع، 1988، �صـ10.
)20( �ملقدمة مرجع �صبق ذكره، �صـ117.
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مقدمات لأقي�صتهم �ملنطقية، وما ورثه من در��صته لعلم �حلديث من طرق �لتثبت من �صحة ما 
يروى من �أحاديث عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم. هذ� �لرت�ث �لعلمي يف�صر ملاذ� مل يكن   
»�بن خلدون« �صكاًكا فح�صب، بل باحًثا مدقًقا وناقًد� حمقًقا، حيث ماز�ل �ل�صك �لعقلي �أحد 
�لدقة  �إىل حتري  �لباحث  �لتي حتفز  �لعلوم �لجتماعية  �لعلمي يف  �أهم قو�عد منهج �لبحث 
و�لإمعان يف �لتق�صي. وهكذ� يوؤكد  »�بن خلدون« يف مقدمته »�أن �لإن�صان ينبغي �أن يهيمن 
على نف�صه فيميز بني طبيعة �ملمكن و�ملمتنع ب�صريح عقله، فما دخل يف نطاق �لإمكان قبله 

وما خرج عنه رف�صه«)21(. 
يف  عليه  هي  ما  على  �لجتماعية  �لظو�هر  ور�صد  مالحظة  به  ويق�صد  �ملادي  •����لت�صخي�ض 
ترتبط  �لب�صري  و�لعمر�ن  �لإن�صاين  �لجتماع  لظو�هر  �ملادي  �لت�صخي�ض  وفكرة  �لو�قع. 
�لر�ئد  يعد  �لذي  دوركامي«  »�إميل  عند  و�ملو�صوعية  كونت«  »�أوج�صت  عند  �لو�صعية  بفكرة 
»�إميل  فقد ذهب  �ملو�صوعية.  بفكرة  �رتباًطا  �أكرث  �أنها  �إل  �لغرب،  �لجتماع يف  لعلم  �لثاين 
دوركامي« �إىل �أن �لظو�هر �لجتماعية يجب �أن تعالج كما لو كانت �أ�صياء. و�إذ� �أردنا �لربهنة 
على �صدق هذه �لق�صية، فل�صنا يف حاجة �إىل در��صة طبيعة هذه �لظو�هر در��صة فل�صفية  �أو �إىل 
مناق�صة �أوجه �ل�صبه بينها وبني �لظو�هر �لطبيعية �لأقل مرتبة يف �لوجود، ويكفي يف هذه �حلالة 
�أن نعلم �أن هذه �لظاهرة هي �ملادة �لوحيدة �لتي ميكن �تخاذها مو�صوًعا لعلم �لجتماع، فاإن 
�ل�صيء هو حقيقة ما يقع حتت مالحظتنا �أو هو ما يقدم لها، �أو هو بالأحرى ما يفر�ض نف�صه 
عليها فر�ًصا)22(، وقد �أكد »�بن خلدون« قبل ذلك مبا يقرب من خم�صة قرون يف مقدمته »�أن 
للعمر�ن طبائع يف �أحو�له«)23(. وي�صتطرد قائاًل »و�أنه يجب �أن ننظر فيه و�أن منيز ما يلحقه من 

�لأحو�ل لذ�ته  ومبقت�صى طبعه وما يكون عار�ًصا ل يعتد به«)24(.

)21( رحلة �بن بطوطة، جـ4، مرجع �صابق، �صـ286-285.
)22(  ملزيد من �لتفا�صيل »علم �لجتماع �خللدوين قو�عد �ملنهج«، مرجع �صابق. 

)23( �ملقدمة، �صـ4.
)24( �ملقدمة، �صـ27.
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�لرو�يات  من  �ل�صمني  من  �لغث  ملعرفة  وذلك  �لعمر�ن  وطبيعة  �لعادة  �أ�صول  •��حتكيم 
�أن هذ� هو �لقانون  �إذ يرى »�بن خلدون«  �إملاًما و��صًعا من �لباحث،  و�لأخبار وهو ما يتطلب 
يف متييز �حلق من �لباطل يف �لأخبار  عرب تطبيق قاعدة �لإمكان �أو �ل�صتحالة �ملرتبطة بطبيعة 

�ملجتمع �لب�صرى وقو�نينه وعادته وطبائع �أهله.
كطريقة  مثله  حكم  �ل�صيء  حكم  �أن  قاعدة  على  و�ملبني  وبالغائب  بال�صاهد  •���لقيا�ض 
يف  هو  �لذي  �ملبا�صر  غري  �ل�صتنتاج  هو  �حلقيقة  يف  و�لقيا�ض  �لقيا�ض،  عرب  لال�صتدلل 
حقيقته ��صتنتاج حقيقي، لأنه �نتقال من ق�صيتني �أو عدة ق�صايا �إىل ق�صية نهائية هي �لنتيجة، 
وهى طريقة يتم �للجوء �إليها حينما يكون �ل�صتنتاج �ملبا�صر غري ممكن، لهذ� فالقيا�ض ��صتدلل 
ي�صتهدف يف �صميمه �لك�صف عن �لأ�صباب، �صاعيا �إىل �لربط بني �لعلل و�ملعلولت. و�ملبد�أ 
�لنوع  على  ي�صدق  �جلن�ض  على  ي�صدق  ما  باأن  �لقائل  �ملبد�أ  هو  �لقيا�ض  �إليه  ي�صتند  �لذي 
وعلى جميع �أفر�ده)25(. وقد ��صتخدم علماء �مل�صلمني �لقيا�ض -خا�صة علماء �أ�صول �لفقه- 

ل�صتنباط �أحكام �ل�صريعة فيما ي�صتجد من ق�صايا.
دليلني  �أو  م�صلكني  بو�صفهما  للربهان  �أ�صا�صيتان  عقليتان  عمليتان  وهما  و�لتق�صيم  •���ل�صرب 
يف  توجد  �لتي  �لأو�صاف  ح�صر  هو  �ل�صرب  �أن  �إىل  �ملناطقة  ي�صري  حيث  �لعلة،  لإثبات 
�لأ�صل، و�لتي ت�صلح للعلية يف بادئ �لر�أي ، �أما �لتق�صيم فهو �إبطال ما ل ي�صح منها فيتعني 

�لباقي للعلية )26(.
يختلف  وهو   �لعلمي،  بال�صتقر�ء  يعرف  �لذي  �ملو�صع  �ل�صتقر�ء  �أو  �حلذر  �لتعميم  •��يولد 
منها  ينتهي  ثم  �لأحو�ل �جلزئية،  بتفح�ض  يبد�أ  �لذي  �لعام،  كل �لختالف عن �ل�صتقر�ء 
ا منظًما،  ًـّ �إىل قو�نني و�أحكام ونظريات عامة، بعد �ختبار عدد حمدود من �حلالت �ختباًر� علمي
ميكن من �لنتقال من �حلكم على �حلقائق �مل�صاهدة، �أي على بع�ض �أفر�د �ل�صيء، �إىل �حلكم 

)25( »�بن خلدون مبدعا«، �صـ161.
)26(   �صامي علي �لن�صار، »مناهج �لبحث عند مفكري �لإ�صالم ونقد �مل�صلمني للمنطق �لأر�صططالي�صي«، د�ر �لفكر �لعربي، 

�لقاهرة، 1947، �صـ92.
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على �حلقائق غري �مل�صاهدة، �أي على جميع �أفر�د �ل�صيء. وي�صمى هذ� �ل�صتقر�ء �لناق�ض �أو 
غري �لتام  ��صتقر�ء مو�صًعا، لأن �لفكر ل يتقيد فيه باحلدود  �ملقررة، بل يو�صع نطاق �لتجربة 
�لناق�ض  �أو  �ملو�صع  �ل�صتقر�ء  فنتائج  لهذ�  �ملحدود.  غري  �إىل  �ملحدود  من  وينتقل  و�ملالحظة 
ا على ��صتقر�ء �أحد�ث  ًـّ لي�صت يقينية د�ئًما، وملا كان »�بن خلدون« قد �عتمد �عتماًد� �أ�صا�صي
فقد  �لب�صرى و�صياغتها،  �لعمر�ن  ونظرياته ومبادئه يف  و�أحكامه  قو�نينه  �إىل  للتو�صل  �لتاريخ 
وجد لز�ما عليه كعامل متنبه �إىل طبيعة عملية �ل�صتقر�ء �لناق�ض من جهة وطبائع �لجتماع 
�ملو�صع  �أو  �لناق�ض  نتائج �ل�صتقر�ء  �لتعميم لأن  �أن يتحفظ عند  �أخرى،  �لإن�صاين من جهة 
وبخا�صة يف حميط �لتجمعات �لب�صرية �ملتفاعلة غري يقينية، و�إن كانت قريبة من �ليقني، �إذ� 
ا على تكر�ر �أحد�ث �لتاريخ �ملت�صابهة و�إف�صائها �ىل نتائج مت�صابهة. ولذلك كان  ًـّ كان ذلك مبني
يحتاط عند �صياغة قو�نينه  ومبادئه و�أحكامه ونظرياته، في�صتخدم كلمات مثل »يف �لغالب« 
للتاريخ �لجتماعي يف  روؤيته  »�بن خلدون« يف عر�ض  �عتمد  و»يف �لأكرث« و«رمبا«)27(. وقد 

�ملقدمة على بنية �صد��صية على �لنحو �لآتي:
•��»يف �لعمر�ن �لب�صري على �جلملة« �أي يف طبيعة �لتجمعات �لب�صرية من حيث هي كذلك 

على وجه �لعموم«.
•��»يف �لعمر�ن �لبدوي و�لأمم �لوح�صية و�لقبائل« �أي و�صف حالة �لبدو وهو �لتجمع �لب�صري 

�لأول �لطبيعي �لربي قبل حالة �لتح�صر و�ملدنية.
و�ل�صلطة. و�مللك  �لدولة  يف  �أي  �ل�صلطانية«،  و�ملر�تب  و�خلالفة  و�مللك  �لعامة  �لدول  •��»يف 

فيها  ما  وكل  �لبدو،  حالة  بعد  �حل�صر  حالة  يف  �أي  �لعمر�ن«،  و�صائر  و�لأم�صار  �لبلد�ن  •��»يف 
من مظاهر �لبناء و�لت�صييد للهياكل و�ملدن.

�أنو�ع �ملهن و�ل�صناعات وم�صادر �لرزق  �أي يف  •��»يف �ملعا�ض ووجوبه من �لك�صب و�ل�صنائع«، 
وتق�صيم �لعمل.

)27( ملزيد من �لتفا�صيل ميكن �لرجوع �إىل: »علم �لجتماع �خللدوين قو�عد �ملنهج«، مرجع �صابق.
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يف  ين�صاأ  وما  �لثقايف  �لتاريخ  يف  �أي  وجوهه«،  و�صائر  وطرقه  و�لتعليم  و�أ�صنافها  �لعلوم  •��»يف 
�ملجتمعات من علوم ريا�صية وطبيعية و�إن�صانية ودينية و�صرعية ومناهج �لرتبية و�لتعليم.

ويالحظ على هذه �لبنية �ل�صد��صية  �أن كل مو�صوع ُيدر�ض ما يعر�ض يف ذلك �ملو�صوع »من 
�صاكنة، كذلك  ثابتة  ولي�صت  باعتبارها حية متغرية  �لظو�هر �لجتماعية  �إنه يدر�ض  �أي  �لأحو�ل«، 
مثل  �لفقه  �أ�صول  مفاهيم  على  �عتماًد�  �لأخ�ض  �إىل  �لأعم  من  �لظو�هر  لتلك  در��صته  يف  �نتقل 

�ل�صروري و�لتكميلي )�حلاجي و�لتح�صيني(.
بالعمر�ن  �ملرتبطة  للظو�هر  �لقو�عد -�صو�ء يف حتليله  »�بن خلدون« وتطبيقه لهذه  ��صتنباط  كان 
�لب�صرى �أم حتقيقه للحو�دث �لتاريخية- مبثابة ثورة منهجية حقيقية، على �إثرها بد�أ �لعامل و�لعلماء 
يتحولون يف تناولهم �لعلمي للظو�هر �لجتماعية و�لوقائع �لتاريخية من ��صتخد�م �ل�صحر و�مل�صعوذ�ت 
و�لدين و�ملعتقد�ت و�لرو�يات �خلر�فية �لتي تركها �لأقدمون للرتكيز على جانب كان مهماًل للغاية 
يف تلك �لفرتة من �لع�صور �لو�صطى وهو �لنـزعة �لعقالنية �ملنطقية. لهذ� مثلت مقدمة »�بن خلدون« 
�لبد�ية و�مليالد �حلقيقي لعلم �لجتماع و�لعمر�ن يف ع�صره، و�إىل �لآن. فقد �أتى مبفاهيم مل ياأت �أحد 
بها من بعده، ما ز�لت ذ�ت �أهمية وحمل در��صة �إىل �لآن، خا�صة و�أنه �أثار يف كتاباته عدًد� من �لق�صايا 
ذ�ت �لأهمية �لق�صوى يف عهده، فقد عا�ض »�بن خلدون« يف فرتة تدهور و�نق�صام �لعامل �لإ�صالمي  
بل �إن هذه �ل�صطر�بات �ل�صيا�صية   و�لأحد�ث �ملوؤملة �لد�مية �لتي عمت �ملغرب وما تعر�ض له »�بن 
خلدون« من حمن �صخ�صية �أثرت فيه كثرًي� ، وكانت ور�ء قر�ره بالعتز�ل و�لنطو�ء �أربع �صنو�ت، 
وهي �لفرتة �لتي تفرغ فيها لكتابة مقدمته �خلالدة، و�لتي على حد قوله: »�صالت فيها �صاآبيب �لكالم 
و�ملعاين على �لفكر حتى �متخ�صت زبدتها، وتاألفت نتائجها على هذ� �لنحو �لغريب �لذي �هتديت 
�لذ�تية  جتربته  مع  خلدون«  »�بن  ع�صر  مالمح  ر�صم  �لذي  �لعام  �لو�صع  هذ�  �خللوة«،  هذه  �إليه يف 
جعلت منه  موؤرًخا وفيل�صوًفا عميق �لتفكري تغلب �لطابع �لإ�صالحي على �آر�ئه بحيث حتدث يف ثلث 

�ملقدمة عن منظومته �لفكرية فيما يخ�ض �لرتبية و�لإ�صالح، و�ملو�طنة �صاأنه �صاأن »�أفالطون«)28(.

)28( »�لعالقات �لدولية يف فكر �بن خلدون«، مرجع �صابق.
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�إ�صافة �أخرى �نفرد بها »�بن خلدون«  يف ع�صره وهي ما تناوله يف مقدمته يف �لباب �لأول بعنو�ن  
»يف �لعمر�ن �لب�صري على �جلملة« �لتي ي�صع فيها �أ�ص�ض نظريته �جلغر�فية �لتي يف�صر بها �لعمر�ن. 
نظريته  بعر�ض  »�بن خلدون«  يتفرد  �لإن�صاين �صروري«  �لجتماع  �أن  »يف  �لأوىل  �لفكرة  فبا�صتثناء 
�جلغر�فية)29(. فنجده يتحدث عن ق�صط �لعمر�ن من �لأر�ض، وي�صري �إىل بع�ض ما فيه من �لأ�صجار 
ويرجع  �جلنوبي،  �لربع  �أكرث عمر�نًا من  �لأر�ض  �ل�صمايل من  �لربع  �أن  و�لأقاليم. ويالحظ  و�لأنهار 
�لقدمي  للعامل  خريطة  به  وير�صم  �جلغر�فيا،  عن  �لكالم  ويف�صل  و�حلر�رة.  �لربودة  ت�صاد  �إىل  ذلك 
�آ�صيا و�أفريقيا و�أوروبا، �لتي وحدها �لإ�صالم حول حو�ض �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط. فالنت�صار يجعل 
�ل�صعب �ملنت�صر و�صط �لعامل. كما يتحدث عن �ملعتدل من �لأقاليم و�ملنحرف وتاأثري �لهو�ء يف �ألو�ن 
�لب�صر و�لكثري من �أحو�لهم. ويق�صم �لطق�ض �إىل بارد وحار ومعتدل، �إىل طرفني وو�صط. كما يبني �أثر 
�لهو�ء يف �أخالق �لب�صر ويف�صر به �لرق�ض عند �لأفارقة وغناء �حلمام. ويف�صل يف �ختالف �أحو�ل 
بلغة  وكاأنه  و�أخالقهم،  �لب�صر  �أبد�ن  �لآثار يف  من  ذلك  ين�صاأ عن  وما  و�جلوع  �خل�صب  �لعمر�ن يف 
ع�صرنا مارك�صي يبد�أ من �لقت�صاد ويف�صر به �ل�صلوك �لب�صرى. ثم ينتهي بتحليل �أ�صناف �ملدركني 
من �لب�صر بالفطرة �أو �لريا�صة، ويتطرق �إىل مو�صوع �لوحي و�لروؤيا و�لنبوة، وكاأنه يف�صر �لنبوة تف�صرًي� 
على  ويبدو  �لغيب.  مد�رك  من  ذلك  وغري  �لعر�فني  و�صاأن  �لكهانة  حقيقة  ويذكر  ا.  جغر�فيًّ
»�بن خلدون« �أنه قد جمع مادة من �جلغر�فيا و�لتاريخ و�لفل�صفة و�لت�صوف دون �أن ي�صري �إليها و�صمها 

كلها يف �إطار �لنظرية �جلغر�فية)30(.
هذه �لإطاللة �ل�صريعة على �إ�صهام »�بن خلدون« وريادته يف و�صع علم �لعمر�ن �لب�صرى ت�صري 
�إىل �لدور �لذي قام به هذ� �لعامل �لعربي يف تاأ�صي�ض علم للمجتمع و�حل�صارة. ويتجلى ذلك عند 
�لفل�صفي  �ملفهوم  ح�صب  �لإن�صانية  للح�صارة  �لأ�صا�صية  للخ�صائ�ض  �خللدونى  �لفكر  ��صتعر��ض 
�لتقليدي، بد�ية من تعريفه لالإن�صان باأنه حيو�ن �صيا�صي. ومن هذ� �لتعريف ��صتخل�ض »�بن خلدون« 

)29( �ملقدمة، �صـ44-41. 
)30( ح�صن حنفي، »هل ��صتطاع �بن خلدون �أن يخرج عن �لأ�صعرية؟«، مرجع �صبق ذكره.
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نقطتني �أ�صا�صيتني لن�صوء �ملجتمعات و�حل�صار�ت، �لأوىل �أن �ملجتمع �صرورة حلياة �لإن�صان ، و�لثانية 
�أن �ملجتمع �لب�صري �ملرتكز على �لتعاون من �أجل توفري مقومات �حلياة و�لدفاع عن �لأفر�د، لبد من 

�أن يخ�صع لقوة �صيا�صية)31(.
وتظهر �لأمم كمركز �لهتمام لدر��صات »�بن خلدون« �صو�ء يف حتليالته �لب�صرية �أم رو�ياته �لتاريخية، 
فالأمة طبًقا لتعريفه هي كيان عرقي و�صيا�صي وثقايف يف نف�ض �لوقت، وهي منوذج ميثل �لكيان �لب�صري 
باملفهوم �لو��صع دون �عتبار للحدود �لدينية �أو �لإقليمية �أو �ملكانية . وعلى هذ� �لأ�صا�ض ��صتعر�ض »�بن 
خلدون« �لعديد من �لأمم كمثال لنموذجه مثل �لعرب�نيني، و�لقبط، و�ليونان، و�لرومان، و�لبيزنطيني، 
و�لفر�ض، و�لفرجنة، و�ل�صينيني، و�ل�صقالبة و�لرتك، و�لعرب، و�لرببر، و�ل�صود�ن. ومفهوم �بن خلدون 
حول �لأمة ميكن و�صفه باأنه تاريخ حي، ففي تاريخه �لكوين، يبد�أ بتمييز �لأمم ح�صب �أن�صابها ر�جًعا 
�إىل �أ�صل كل �أمة �أو قبيلة ، وبالرغم من عدم قبوله بكل هذه �لأن�صاب، فاإنه ي�صتخدمها كاإطار عام 
لت�صنيف كل �أمة )على �أ�صا�ض �لعرق( وربط �ملجموعات �لب�صرية �لتي تنتمي �إىل �أ�صول خمتلفة، 
متيز منطقة  �لتي  و�لثقافية �خلا�صة  �ملادية،  �لظروف  �ملتولدة من  )�مللك( -  و�ل�صلطة  و�لثقافة  فاللغة 
وحمددة- هي �ملكونات �حلقيقية �ملعرفة لالأمم. وهكذ� �بتعد »�بن خلدون« عند و�صعه �لأمم كهدف 
لرو�ياته �لتاريخية عن �لنماذج �لتاأريخية �ل�صابقة، �صو�ء �مل�صتخدمة من قبل �مل�صيحيني �لبيزنطيني �أم 

�لغربيني يف �لع�صور �لو�صطى، �أم �مل�صتخدمة يف �صياق �لثقافة �لإ�صالمية.
�لعديد من علماء �لجتماع  و�لربهنة عليها  تناوله لآر�ئه و�صرحها  »�بن خلدون« يف  �صبق  وقد 
�ملحدثني، فهو يف بحثه للظو�هر �لجتماعية يجتاز مرحلتني �أولهما فى مالحظات ح�صية وتاريخية 
لظو�هر �لجتماع �لإن�صاين �أو بعبارة �أخرى تتمثل يف جمع �ملو�د �لأولية لبحثه عرب �مل�صاهد�ت ومن 
بطون �لأحد�ث �لتاريخية، وتتمثل �لأخرى يف عمليات عقلية يجريها على هذه �ملو�د �لأولية ي�صل 
بف�صلها �إىل �لغر�ض �لذي ق�صد �إليه من هذ� �لعلم، وهو �لك�صف عما يحكم �لظو�هر �لجتماعية 

)31( عبد �ل�صالم �صد�دي،« عامل �بن خلدون«، ترجمة خالد عزب، �صـ45.
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من قو�نني. هذ� �ملنهج يف �لبحث ماز�ل هو منهج �لبحث �لأ�صا�صي يف علم �لجتماع)32(. �إذ كان 
�ل�صائد قبل »�بن خلدون« نزعتني �لأوىل تخيلية يوتيبية يف حتديد �صفات وخ�صائ�ض �ملدن �لفا�صلة �أو 
�ملثالية، ونزعة دينية متثلها �لآر�ء �لجتماعية �لتي �نطوت عليها كل من �لفل�صفة �مل�صيحية و�لفل�صفة 
�لجتماعية،  و�لظو�هر  �لإن�صانية  �لعلوم  معاجلة  عند  ماألوفة  �لو�قعية  �لنـزعة  تكن  ومل  �لإ�صالمية. 
هنا تاأتي �أهم  �لإبد�عات، و�لإ�صافات �لعلمية �لأ�صيلة لهذ� �ملفكر، �لذي مل يرق له ما كان يتبعه 
جمهور �لفال�صفة  و�ملوؤرخون من مناهج قيا�صية نظرية دون �للتجاء �إىل ��صتقر�ء �لو�قع و��صتخد�م 
�لأ�صاليب �لنقدية، لذلك �أعلن ت�صككه فى �إمكان �لو�صول للحقيقة �ملو�صوعية بدون تق�صى �أ�صباب 
�لظو�هر وعللها وبدون جترد من �لنحياز�ت لالآر�ء �أو �ملذ�هب �أو �لأفكار �لذ�تية �ل�صابقة على �لدر��صة 
�ملو�صوعية �حليادية. لهذ� متيزت در��صة �بن خلدون لطبائع �لعمر�ن بالت�صكك و�ملو�صوعية و�حليطة 
و�لتحقيق  و�ل�صتقر�ء،  �لتاأمل  مثل  �ملنهجية  �لقو�عد  من  للعديد  متبًعا  وكان  �لتعميم)33(.  عند 
�إطارها �لزمني.  �لعلمي و�لتحقيق �حل�صي، و�صوؤ�ل �خلرب و�ملقارنة، و�لتجربة و�لنظر يف �حلو�دث يف 
لهذ� فاإن �لكثري من �لقو�نني و�لأفكار �لتي �نتهى �إليها »�بن خلدون« ل تكاد ت�صدق �إل على �لأمم 
�لتى لحظها ودر�ض تاريخها  وهي �صعوب �لعرب و�لرببر، بل �إنها ل تكاد ت�صدق على هذه �لأمم �إل 
يف مرحلة خا�صة من مر�حل تطورها �لتاريخي. وهى تلك �لتي �صاهدها �أو �نتهى �إليه علمها. و�حلقيقة 
�لقوى  � حول  ـًا وجادًّ وقبل كل �صيء- عماًل جريئ -�أوًل  ذ�تها  �ملقدمة متثل يف حد  �إذ� كانت  �أنه 
�ملحركة للمجتمع �لعربي ككل، فاإنها �أي�ًصا تعد �لدر��صة �لجتماعية �لعلمية �ل�صاملة و�لوحيدة �لتي 
�لذي  �لجتماعي  �لفكر  �أن  خا�صة  �لآن،  حتى  �لكبري  �لعربي  �ملجتمع  عربي حول  عامل  بها  قام 
ت�صمنته �ملقدمة هو ثمرة مبا�صرة ملالحظات »�بن خلدون« نف�صه لالأحد�ث �ملختلفة، بالإ�صافة �إىل 
جتاربه �ل�صخ�صية �لتي خا�صها ولم�ض من خاللها و�قع �حل�صارة �لعربية �لإ�صالمية عن قرب.كل 
نه�ض  كيف  �خل�صو�ض:  وجه  على  �لعربي  �ملجتمع  حول  �جتماعية  بنظريات  �ملقدمة  �أثرى  ذلك 
وكيف تر�جع؟ ما هو دور �لع�صبية و�لدين يف ت�صكل هذ� �ملجتمع وتفككه؟ وما �لذي يجعل �ملغلوب 

)32( علي عبد �لو�حد و�يف: »عبد �لرحمن بن خلدون« �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، 1975، �صـ 182/181.
)33(  ح�صن �ل�صاعاتي، »�ملنهج �لعلمي يف مقدمة �بن خلدون«، �أعمال مهرجان �بن خلدون، من�صور�ت �ملركز �لقومي للبحوث 

�لجتماعية و�جلنائية، �لقاهرة، 1965، �صـ209.
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مياًل لتقليد �لغالب؟ وكيف نف�صر �لنمط �لدوري �لق�صري �لعمر �لذى حتكم فى م�صرية منو وتطور 
�لدولة �لعربية؟ ويف �صوء ما تقدم يعتقد �لكثري من علماء �لجتماع �أن علم �لعمر�ن �خللدوين ميثل 
مدر�صة م�صتقلة بذ�تها يف علم �لجتماع عن بقية �ملد�ر�ض �ل�صو�صيولوجية �ملعا�صرة. ونظًر� لطابعها 
�لعربي �خلا�ض فاإنها رمبا تكون �أقدر من �أى مدر�صة �أجنبية لعلم �لجتماع بالن�صبة لتوفري فهم �أقوم 

لق�صايا عديدة.



ابن خلدون وعلم ال�سيا�سة

الف�صل الرابـــع





وات�ساًعا وتعبرًيا عن جوهر  واملفاهيم �سمواًل  الظواهر  اأكرث  ال�سيا�سية من  واملفاهيم  الظواهر  تعد 
االجتماع االإن�ساين والعمران الب�سري يف مقوماته الثابتة وفاعليته احلركية من ناحية، ويف التعبري عن 

كافة جوانب العمران بالبناء والهدم اأو بالت�سييد والف�ساد من ناحية اأخرى.
فال�سيا�سة ظاهرة حا�سرة يف كل ظاهرة، �ساغطة على كل مفهوم، حم�سورة يف كل فعل وحركة، 
لهذا  ال ميكن قراءة الرتاث اخللدوين دون التوقف عند اجنازه وما اأ�سافه يف هذا املجال، بل ميكن 
القول اإن اإ�سهامات  »ابن خلدون« يف علم ال�سيا�سة هي اأحد اأبرز اإجنازاته كمفكر، وهى االإجنازات 
التي ميكن اتخاذها جمااًل للتعرف على مدي عاملية »ابن خلدون« واإدراك مدى اأ�سالته العلمية فيما 
واأنواع امللك وكيف  خطه من ف�سول يف املقدمة عن الدول واأحوالها وتطورها  والتملك والتغلب 
ي�سري اإليه االنحالل. فقد اأمتاز عن �سائر من �سبقوه يف الكتابة ال�سيا�سية عن الدولة -مثل اأفالطون 
واأر�سطو والفر�ض- باأنه انتقل بالكتابة عن ال�سيا�سة  من م�ستوى الواجب اأو املفرت�ض اإىل م�ستوى 
الواقع املعا�سر اأو املعا�ض يف التجربة التاريخية، ولهذا كان بحث »ابن خلدون« مبثابة العلم الو�سعي 
باملعنى احلديث للفظ. فحتى ع�سر »ابن خلدون« كانت ال�سيا�سة عند العرب تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام 
خمتلفة  ميكن ت�سمية اأولها باخللقي ومو�سوعه العالئق بني ال�سلطان والرعية، والثاين عملي ويحدد 
ت�سرف احلكومة نحو االأفراد فيما يتعلق بامل�سائل العامة، ويكون جزًءا من الت�سريع، والثالث نظري 
امل�سلمني يف وراثة  اآراء  الدين والعقل، وخمتلف  واأ�سا�سها من  ويخت�ض بنظام اخلالفة  و�سرورتها، 
ال�سلطة واأ�سرة اخللفاء، واحتمال وجود خليفتني، حيث ميثل كل ذلك جزًءا من علم الكالم. ويعد 
»ابن خلدون« اأول من ا�ستطاع اأن ي�ستخل�ض االأبعاد ال�سيا�سية من االعتبارات الدينية،  واأول من 
ا�ستطاع اأن ي�سرحها بطريقة اأ�سح من الوجهة العلمية ، ولغاية لي�ست عملية من وجهة ما، ولو اأن 
»ابن خلدون« مل يزد على اأن جعل ال�سيا�سة مو�سوًعا لعلم نظري لكان �ساأنه يف هذا اأقل بكثري من 
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اأر�سطو واأفالطون اإذا مل يكن له ر�سوخهما.كما اأنه مل يعرف اإال �سكاًل واحًدا للحكومة، هو �سكل 
احلكومة املطلقة الذي يختلف كثرًيا عن النظم اليونانية. اإال اأن »ابن خلدون« كان يرمي من وراء 
كتابته يف ال�سيا�سة اإىل غاية اأخرى اأو�سع بكثري من ذلك، فقد كان يريد اأن ي�سرح تاريخ االإن�سانية  

باأو�سع معاين الكلمة، وفى هذا تتفوق فكرته االجتماعية.
على اأنه ال يجب اأن ن�ستنتج من ذلك اأن »ابن خلدون« قد ا�ستخرج �سيا�سته االجتماعية من 
العدم، اأو اأنه اأوحتها اإليه عبقرية خارقة، ولئن مل يع االأقدمون فل�سفة اجتماعية بهذه الغزارة، فاإن 
ال�سبب اجلوهري يف ذلك  بال ريب هو نق�ض معارفهم عن اخلليقة، وهي املعارف التي اأخذت تظهر 
ب�سكل وا�سع يف م�سر يف ع�سر »ابن خلدون« حيث عا�ض بها فرتة طويلة اأدخل خاللها الكثري من 
وفيها عرف  العام،  التعليم  نحو  امليل  الهجري  ال�سابع  القرن  منذ  بداأ  وحيث  كتابته،  على  التطوير 
اأن ي�سرح كل املعارف التي عرفت حتى  التاريخ االإ�سالمي الأول مرة موؤلًفا -هو النويري- حاول 
ع�سره، من اأدبية وعلمية وجغرافية وتاريخية بل خرافية اأي�سا وذلك يف موؤلفه »نهاية االأرب« الذي 
ومن  وغريهما.  االأع�سى  �سبح  يف  القلق�سندى  بعده  عرفت  ثم  جملًدا،  وثالثني  واحد  من  يتكون 
ـًا له يف تو�سيع فكرته اجلوهرية،  املحتمل اأن »ابن خلدون« قد اطلع على هذه املو�سوعات وكانت عون

ودعمها)1(.
ولعل هذا هو ما جعله يفخر قائاًل عن هذا العلم الذي اأبدعه اأو على حد تعبريه اأطلعه اهلل عليه 
»من غري تعليم اأر�سطو وال اإفادة موبذان ».... حيث اإن كل من �سبقه« حوم على الغر�ض ومل ي�سادفه  

وال حتقق ق�سده  وال ا�ستوفى م�سائله«)2(.
اأنواع  بني  مييز  وهو  تعبريه،  العمران على ح�سب  اأمر  بها  ينتظم   « »ابن خلدون  لدى  فال�سيا�سة 
ال�سيا�سات ح�سب طبيعة االأ�س�ض التي ت�ستند اإليها وامل�سالح التي تقوم على رعايتها ما بني �سيا�سة 
» طبيعية«، و�سيا�سة » عقلية » و�سيا�سة »�سرعية ».  وهكذا تدلنا قراءة املقدمة على روؤيته عن عموم 

)1(  فل�سفة بن خلدون، مرجع �سابق، �سـ66/63
)2( املقدمة، مرجع �سبق ذكره، �سـ39.
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التطبيقي  االإطار  عن  تخرج  عاملية  عامة  كمفاهيم  الب�سري  للعمران  املوجبة  واأنواعها  ال�سيا�سات 
للمقدمة يف عالقتها بتاريخ املغرب العربي. بتعبري اآخر يجب عند حتليل روؤيته ودرا�ستها اأال نقت�سر 
من  خلدون«  »ابن  طرحه   فما  العرب؟  كتاب  احتواها  التي  والتاريخية  املعرفية  االأبعاد  على حدود 
اأبعاد معرفية وروؤى منهجية تتجاوز بكثري طبيعة االجتماع العربي االإ�سالمي يف القرن الرابع ع�سر 
امليالدي، ومن ثم ميكننا �سحب »ابن خلدون« اإىل جمال العاملية يف الروؤية واملنهج والق�سايا، وهنا يربز 

االإ�سهام العلمي احلقيقي له.
ويقت�سى التعرف على موقع ال�سيا�سة من الظاهرة العمرانية يف فكر »ابن خلدون« التوقف عند  

ثالث نقاط مرتابطة ومتتابعة على النحو التايل:
اأواًل: ما يت�سل بال�سروط واملقت�سيات الطبيعية والب�سرية التي متيز االجتماع االإن�ساين وتقود اإىل 

ظهوره ابتداء) ن�ساأة االجتماع ال�سيا�سي(.
ثانًيا: ما يت�سل بالتقاء ال�سروط الطبيعية والب�سرية من انفتاح على العمران الب�سري )دور ال�سيا�سة 

الناظمة للعمران، ودور الع�سبية املحركة لفاعليته(.
ثالًثا: ما يت�سل بالعالقة بني مكونات االجتماع الب�سري عموًما، خا�سة عالقات اخلا�ض/العام.

�أواًل: ن�ساأة �الجتماع �ل�سيا�سي: ب�سار�ت �لعمر�ن وحمدد�ته.
بداية ملاذا يتحدث »ابن خلدون« عن املعمور من االأر�ض، فرغم اأنه ي�ستند اإىل املعارف اجلغرافية 
ال�سائدة يف ع�سره، مبا ال ي�سكل نوًعا من التفرد وال االإبداع يف عر�ض تلك االأمور اجلغرافية، فاإنه ال 
يفعل ذلك ملجرد التمهيد للرتكيز على معمور االإقليم الرابع مو�سوع درا�سته باعتباره اأو�سط االأقاليم 
واأعدلها طبيعية واأغناها عمرانًا وفنونًا و�سناعة واأنها اأر�ض الفكر والر�سل والديانات، بل كان ا�ستخدامه 
للمدخل اجلغرايف هذا مربًرا للحديث عن اأي اجتماع ب�سري تتوافر فيه خ�سائ�ض العمران. فهو من 
خالل اإ�سارته اإىل اختالف العمران من اإقليم الآخر، من حيث الكرثة والقلة واالزدهار وال�سعف، 
مع بيان العوامل التي اأدت اإىل ذلك االختالف، وهي العوامل التي �سيجعل منها -مع قليل من 
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يوؤكد  الواحدة)3(.  واملنطقة  الواحد  االإقليم  يف  العمران  اأحوال  الختالف  اأ�سا�ًسا  التعديل- 
»ابن خلدون« عاملية االجتماع االإن�ساين وتنوع مناذجه واأمناطه، ا�ستناًدا اإىل اختالف طبيعة العوامل 
التي تقود اإىل العمران من حيث اخل�سب واجلدب والتي اأدت اإىل اختالف وتنوع �سكل العمران 
واأحواله باجلملة من مكان الآخر ومن منطقة الأخرى، تاأكيًدا على منطق التعدد واالفتقار، ومن ثم 

احلاجة وال�سرورة لالجتماع واالنفتاح على اأنواع متدرجة من العمران الب�سري.
الب�سر  اأحوال  باختالف  يرتبط  االأر�ض  من  املعمور  عن  »ابن خلدون«  فاإن حديث  اآخر  بتعبري 
االفتقار  منطق  تاأكيد  يف  �سروري  اأمر  وهو  املعا�ض،  يف  نحلتهم  اختالف  اإىل  ا�ستناًدا  واجلماعات 
ظاهرة  اإىل  اأخرى  ناحية  من  العمران  وحتويل  ناحية،  من  االإن�ساين  لالجتماع  املوؤ�س�ض  والتبادل 
متحركة ترتبط بال�سرورة بنمط حياة اجلماعة الب�سرية ومنط حركتها على االأر�ض، فالقيام على رعي 
االإبل -على �سبيل املثال- يتطلب التوغل يف ال�سحراء مبا يجعل االجتماع �سيًقا حرًجا غري قابل 
لالت�ساع اأو االنفتاح الأنه اجتماع ب�سيط �سروري راكد. وهو االأمر الذي يعد من ب�سارات العمران 

عند »ابن خلدون«.
العمران  على  االنفتاح  مفهوم  على  وب�ساراته  العمران  منطق  يوؤ�س�ض  خلدون«  »ابن  كان  وملا 
االإن�ساين من خالل منوذج افرتا�سي لالجتماع االإن�ساين االأول الذي يقوم على ظاهرتني متكاملتني 
هما التبادل واملدافعة، تفرزان ظاهرة ثالثة هي احلاجة اإىل الوازع اأو ال�سلطة كواقع اجتماعي ، حيث 
يفرت�ض يف الظاهرة االأويل منطق االفتقار  -التبادل يف اأدنى درجاته- الذي يقود اإىل تبادل املنافع 
واملدافعة  ال�سبط  من  ما  نوع  اإىل  يحتاج  التبادل  لكن  االآخر.  على  االنفتاح  طريق  واخلدمات عن 
الذي يقوده اإىل غايته وال يخرجه عنها ظلًما وال عدوانًا، ومن ثم حاجة االجتماع الب�سري يف اأدين 
درجاته اإىل اآلية ما ل�سبط التبادل ومدافعة ما يعوق االنفتاح على االآخر، من اأمور تخرجه عن غايته 

من اال�ستعمار وخالفة االأر�ض.

)3( حممد عابد اجلابري، فكر ابن خلدون الع�سبية والدولة - معامل نظرية خلدونية يف التاريخ االإ�سالمي، �سـ 143.
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ومن ثم فهو يوؤكد تلك املقدمات من خالل افرتا�ض �سرورات االجتماع العمراين االأول على 
النحو التايل:

وتعاي�ض. تعاون  عالقات  على  ينطوي  اأن  البد  اجتماعي  وجود  كل  • اأن 
وتدرج. تفاوت  عالقات  على  ينطوي  اأن  البد  اجتماعي  وجود  كل  • اأن 

الب�سري. للعمران  املالزم  التفاوت  عن  الواقعي  التعبري  لكونها  اجتماعي  واقع  ال�سلطة  • اأن 
ت�سويغها  م�ساألة  يطرح  /التفاوت  التعاون  جدلية  اإىل  ا�ستناداً  ال�سلطة  وجود  •  اأن 

وم�سروعيتها)4(.
ذلك الأن وجود ال�سلطة يعني بداهة -اأول ما يعني- احلمل على قبول اأنها قائمة على اأ�سا�ض، 

وهذا االأ�سا�ض لت�سويغ ال�سلطة يبدو من خالل جانبني متالزمني:
- اأنها تعبري عن اإحدى م�سلمات الطبيعة الب�سرية وتظهر يف كل اجلماعات الب�سرية على كافة 

م�ستويات تطورها.
اأنها تن�ساأ لغاية اجتماعية ت�سفي على تلك العالقة ال�سلطوية الطابع ال�سيا�سي، وتربر عن�سر   -

الق�سر املالزم لطبيعتها من خالل املق�سد الذي ت�سكلت من اأجله يف املجتمع.
وهو ما يوؤكده مرة ثانية من باب املقابلة، من خالل الربهنة على مربرات وعلل عدم انفتاح االأمم 
اأو التعارف بني اجلماعات،  املوغلة يف التوح�ض على العمران، لعدم الوعي واإدراك منطق التبادل 
اإىل ما ي�سميه »ابن خلدون«  التبادل حتى  ال يخرج عن نطاقه املعتاد  اإىل �سبط ذلك  وال احلاجة 
بالفو�سى، حيث ي�سود مفهوم اال�ستغناء عن االآخر ، وعدم اإدراك احلاجة اإىل منطق التبادل- ولو يف 
حدوده الدنيا- العتيادهم ال�سظف وخ�سونة العي�ض فا�ستغنوا عن غريهم ، ثم غلبة منطق » االنتهاب« 

واالأخذ دون مقابل اأو عو�ض لعدم وجود ما يبادل به من حاجات ومعارف اأو لعدم اأهمية التبادل.

)4(   ملزيد من التفا�سيل انظر حميي الدين حممد قا�سم، ال�سيا�سة ال�سرعية ومفهوم ال�سيا�سة احلديث، )القاهرة: املعهد العاملي 
للفكر االإ�سالمي، �سل�سلة الر�سائل اجلامعية )27(، 1997، �سـ 51 وما بعدها.
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هكذا يف�سر »ابن خلدون« ن�سوء اأ�سباب ال�سراعات بني اجلماعات البدوية اأو املتخلفة نتيجة لعدم 
القيام بواجب املدافعة املالزمة للعمران الب�سري ، على اأ�سا�ض عدم حتقق فكرة الوازع اأ�ساًل )داخل 
القبيلة الحتياج الرئي�ض اإليهم اأو بني االأفراد واجلماعات االأخرى لتجايف عما �سوى االنتهاب من 
االأحكام بني النا�ض ودفع بع�سهم عن بع�ض( اأو ل�سكلية الوازع لعدم الق�سد )اختزال عن�سر اجلزاء 
اأكرث  اأنهم  ذلك  يف  »ال�سبب  اأن  مو�سًحا  هذه  لفكرته  خلدون«  »ابن  وي�سري  املالية(.  العقوبات  يف 
بداوة من �سائر االأمم، واأبعد جمااًل يف القفر، واأغنى عن حاجات التلول وحبوبها العتيادهم ال�سظف 
وللتوح�ض،  ذلك  الإيالفهم  لبع�ض  بع�سهم  انقياد  ف�سعب  غريهم  عن  فا�ستغنوا  العي�ض،  وخ�سونة 
وترك  ملكتهم  اإح�سان  اإىل  م�سطًرا  فكان  املدافعة،  بها  التي  للع�سبية  غالًبا  اإليهم  ورئي�سهم حمتاج 

مراغمتهم، لئال يختل عليه �ساأن ع�سبيته، فيكون فيها هالكه وهالكهم«. 
امللك  �سيا�سة  اأن  موؤكًدا  املجتمعات  تلك  يف  ال�سلطة  جوهر  مو�سًحا  خلدون«  »ابن  ينتقل  ثم 
وال�سلطان تقت�سي اأن يكون ال�سائ�ض وازًعا بالقهر واإال مل ت�ستقم �سيا�سته. واأي�ًسا فاإن من طبيعتهم 
-كما قدمناه- اأخذ ما يف اأيدي النا�ض خا�سة والتجايف عما �سوى ذلك من االأحكام بينهم ودفاع 
بع�سهم عن بع�ض. فاإذا ملكوا اأمة من االأمم جعلوا غاية ملكهم االنتفاع باأخذ ما يف اأيديهم وتركوا ما 
�سوى ذلك من االأحكام بينهم. ورمبا جعلوا العقوبات على املفا�سد يف االأموال حر�ًسا على تكثري 
اجلبايات وحت�سيل الفوائد، فال يكون ذلك وازًعا، ورمبا يكون باعًثا بح�سب االأغرا�ض الباعثة على 
املفا�سد، وا�ستهانة ما يعطي من ماله يف جانب غر�سه. فتنمو املفا�سد بذلك ويقع تخريب العمران، 
فتبقى تلك االأمة كاأنها فو�سى م�ستطيلة اأيدي بع�سها على بع�ض، فال ي�ستقيم لها عمران وتخرب 

�سريعاً �ساأن الفو�سى«.
ومن ثم ميكن وفًقا لروؤية »ابن خلدون« تاأ�سي�ض العمران الب�سري على االإطالق من خالل املنطق 
االإيجابي الذي يقوم على التبادل ابتداء من احلاجات املادية االأويل املفرت�سة يف اأي اجتماع ب�سري 
مب�سط و�سيق يقت�سر على جمرد تبادل ال�سروري املقيم الأود اجلماعة الب�سرية واحلافظ عليها حياتها، 
مروًرا بتبادل املنافع والقيم والثقافات والعلوم، و�سواًل اإىل منطق التعارف احل�ساري يف اأ�سمى درجات 
العمران الكوين املج�سد لدالالت اال�ستخالف يف االأر�ض، وذلك الأن منطق التبادل يفرت�ض اأن 
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ي�سود يف اقت�ساد اإنتاجي طبيعي يقوم فيه كل فرد وجماعة واأمة بدور ما يف اإدراك واإنتاج ما يحتاجه 
فالعك�ض  التبادل،  اإنتاج ما يقوم عليه  البداية يف حتديد  اأن  االآخر حا�سر منذ  االآخر. وعلى حني 
�سنجده يف االقت�ساد القائم على الغزو والنهب، حيث هناك درجة متدنية من الوعي باأهمية احلفاظ 
على ما يكفل ويقود اإىل منطق التبادل، هنا يربز املنطق ال�سلبي الذي يقوم على التدافع، ويخلق 
احلاجة الطبيعية للمدافعة )�سلطة متار�ض قدًرا مقبواًل من القهر( ك�سرط الزم ل�سبط التبادل حول 
طلب م�سرتك حتى ال يخرج عن اأغرا�سه واأهدافه اإىل ف�ساد املطلوب، تلك املدافعة )ال�سلطة( التي 
ت�ستند اإىل روؤية حمددة للقوانني وال�سرائع املو�سحة لطبيعة احلق والواجب يف منطق التبادل ، الأن 
عدم اإدراك احلاجة اإىل ما ي�سبط منطق التبادل يقودنا حتًما اإىل جعل الكلمة العليا يف العالقات 
داخل الدولة الواحدة اأو بني الدول املختلفة للقوة الغا�سمة غري امل�ستندة اإىل منطق املدافعة، مبا يعني 
والتدمري  النهب  )�سيا�سات  لالآخر  احل�سارية  املنجزات  املحافظة على  اأهمية  اإدراك  ذلك من عدم 
للبيئة والعلوم والثقافات والقيم والرموز(، اأو التعامل مع االآخر مبنطق ال�سيء )مبعني حتويله هو ذاته 
اإىل اأداة لالإنتاج ولي�ض طرًفا يف عملية التبادل(، اأو مبنطق االإحلاق والتبعية بزعم �سمو ما يعرب عن 
الذات من قيم وثقافات، وهو اأ�سلوب ي�سعى املغلوب اإىل تقليده. بل قد ي�ستند اإىل منطق التبادل 

كمربر لغزو االآخر واإخ�ساعه كما يف ظاهرة اال�ستعمار االأوروبي)5(.

م�ستوى  الدولية يف  العالقة  اأطراف  فيها  يكون  بني حالة  كبرًيا  فارًقا  هناك  »باأن  ميل  �ستيوارت  عنه جون  يعرب  ما  )5(  وهو 
ح�ساري واحد اأو متقارب، وحالة اأخرى يكون فيها اأحد اأطراف العالقة يف م�ستوى عال واالآخر يف م�ستوى منخف�ض 
االأوىل؛ هي  احلالة  العالقة يف  التي حتكم  الدولية  والقوانني  العرفية  القواعد  باأن  والتقرير  التطور االجتماعي.  �سلم  يف 
ذاتها التي حتكم العالقة يف احلالة الثانية؛ مثل هذا التقرير يعد خطاأً ج�سيًما يف التناول و التحليل«. كذلك ال ميكننا اأن 
نتجاهل تاأثري وجود اختالفات يف امل�ستوى احل�ساري بني ال�سعوب االآ�سيوية وبني القبائل االأفريقية على ت�سور اجلماعة 
  Humanité Civilisée متمدينة  عام 1883-ت�سم جماعات  لورمير  راأي جيم�ض  – يف  الب�سرية  فاجلماعات  الدولية. 
واأخرى بربرية  Humanité Barbare  وثالثة متوح�سة Humanité Sauvage   وهو نف�ض ت�سور Franz Von Liszt فى 
Volkerrecht عام 1898، فال�سعوب لديه قد تكون: Civilises  اأو Civilises -Simi وNon- Civilizes مبا يرتتب على 

تلك التق�سيمات من تاأثري على منطق التبادل واملدافعة.  ملزيد من التفا�سيل،  حميي الدين قا�سم، نظم العمران: موقع 
ال�سيا�سة من الظاهرة العمرانية، ورقة مقدمة اإىل ندوة »عاملية ابن خلدون«، مكتبة االإ�سكندرية، منتدى االإ�سالح العربي، 

5-7 دي�سمرب 2006.
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اأي  يف  املفرت�ض  ال�سراع  ل�سبط  متدرجة  اآلية  هي  خلدون«-  »ابن  يراها  -كما  هنا  واملدافعة 
اجتماع ب�سري مب�سط و�سيق يقت�سر على تبادل ال�سرورات، مروًرا بتدافع الع�سبيات واجلماعات 
درجات  اأ�سمى  يف  احل�ساري  التدافع  منطق  اإىل  و�سواًل  الب�سري،  العمران  من  مت�سامية  مناذج  يف 
العمران الكوين املج�سد لدالالت عدم االإف�ساد يف االأر�ض وعدم االإكراه الذي تتدرج تطبيقاته، 
حفاظاً على ما هو اإن�ساين يف الوجود الب�سري، ابتداء من عدم املحاكاة وتقليد االآخر -ولو من قبيل 
الغلبة- وانتهاء بعدم االإكراه يف الدين املحافظ على حرية االإرادة االإن�سانية يف اأ�سمى درجاتها، وعرب 

موؤ�س�ساتها املج�سدة لها )�سوامع وبيع وم�ساجد(.

ثانيا: دور �ل�سيا�سة �لناظمة للعمر�ن، ودور �لع�سبية �ملحركة لفاعليته
توازن  اإحداث  خالل  من  اأمره  النتظام  واحلافظ  الب�سري  العمران  �سورتي  بني  اجلامع  املنطق 
فيه  مبا  االإن�ساين  لالجتماع  املكونة  االإرادات  تنوع  حقيقة  بني  لالنهيار  وقابل  ومتغري  وه�ض  دقيق 
ت�ستند  عليها  متفق  اجتماعية  وقاعدة  اأ�سا�ض  اإيجاد  �سرورة  وبني  وتفاعالت،  وقوى  ع�سبيات  من 
اإليها ال�سلطة على نحو تتجاوز من خالله منطق ال�سراع حولها، ومن ثم تتحول اإىل �سلطة م�سروعة 
جتد اأ�سا�سها يف حتقيق ال�سالح العام، ب�سيا�سات متدرجة تراعي م�سلحة ال�سلطان ثم امل�سالح العامة 
ما -تتفاوت  وامل�سالح ملجتمع على درجة  اإىل خالفة احلق وكفالة اخللق ومراعاة االأحكام  و�سواًل 

ح�سب متغريات عدة)6(- من التجان�ض.
 اإن التاأكيد على حمددات وب�سارات العمران الب�سري على اجلملة ال تتناق�ض ما تعارف عليه 
فال�سفة وفقهاء االإ�سالم من خ�سو�سية االجتماع الب�سري االإ�سالمي، مبا له من خ�سائ�ض فريدة متيز 
بها من حيث املق�سد والن�ساأة وطبيعة التفاعالت العمرانية يف اإطاره وذلك من خالل التاأكيد على 

عدة اأمور نالحظها عند »ابن خلدون« وغريه من مفكري االإ�سالم مثل:

)6(   منها على �سبيل املثال درجة اال�ستب�سار، خالل اخلري املالزمة للملك، قوة الع�سبية ذاتها، االأم�سار كثرية الع�سبيات، 
االنتقال بني اأ�س�ض م�سروعية ال�سلطة من ع�سبية الدم اإىل ع�سبية الوالء اإىل ع�سبية العادة، وغريها من املتغريات التي 

يقوم عليها جممل الباب الثالث من الكتاب االأول.
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اال�ستخالف  والغاية:  واملنهج  للبداية  املت�سمنة  االأوىل،  باأ�سوله  الب�سري  العمران  •   اإحلاق 
عند  واال�ستخالف  املنهج،  و�سبطت  البداية  حكمت  غاية  فهي  والعبادة،  واال�ستعمار 
»ابن خلدون« يطرح من خالل حامله على ثالثة م�ستويات ت�سكل اجلماعة العمرانية بكل 
االأر�ض(  امل�ستخلف يف  )االإن�سان  الفرد  اإىل  يتوجه  اإن�ساين  مفهوم  فهو  وفعالياتها،  عنا�سرها 
ومفهوم جماعي يتوجه اإىل االأمة �ساحبة العاملية وال�سهود احل�ساري، ومفهوم �سيا�سي يتوجه 
اإىل ال�سلطة )اخلالفة(، ولعل توافق حركة عنا�سر االأمة الثالثة تلك )الفرد/االأمة/ال�سلطة( 

هو املوؤ�سر الواقعي لفاعلية اجلماعة ال�سيا�سية.
الب�سري،  الوجود  اإن�ساين يف  هو  ما  احلفاظ على  هو  الب�سري  العمران  غاية  اأن  •  التاأكيد على 
فكرة  خلدون«  »ابن  فيها  يطرح  التي  املوا�سع  بني  اجلمع  خالل  من  لنا  يت�سح  ما  وهو 
االإن�سانية داخل املقدمة، وي�سفها اأبو يعرب املرزوقي مبقومات اال�ستخالف اخلم�ض. فاالإن�سان 
�سيد يف االأر�ض، ومن اأجله خلق كل �سيء فيها، وهو اأعلى من كل القيم املادية، فال يجوز 
اأن يعتدي على اأي مقوم من مقومات اإن�سانيته وال اأي قيمة من قيمه لقاء ك�سب مادي، فكل 

املاديات م�سخرة من اأجل اإن�سانيته ومن اأجل تقرير وجوده.
•  اأن القيام باأعباء اخلالفة وعمارة االأر�ض ال ميكن اأن يتحقق بعيًدا عن فقه الت�سخري وعلومه، 
مبعنى القدرة على اكت�ساف قوانني الكون ومعرفة االأ�سباب والعلل والتحقق مبعرفة �سنن اهلل 
التي حتكم الكون ومالحظة اإطرادها، الأن غياب اأو عدم و�سوح هذه العالقة يجعلها مق�سًدا 
يف حد ذاتها بهدف ال�سيطرة على الطبيعة واالإن�سان مًعا، حيث يقود غياب تلك العالقة اإىل 
انقالب نظام القيم وحتول االأدوات اإىل غايات ومقا�سد بحد ذاتها، وت�سخم التقنيات على 
ح�ساب �سائر القيم االأخرى. فال ميكننا احلكم على تطور العلوم والتقنيات يف نطاق ح�سارة ما 
دون مراعاة احلاجات التي يبغى اإ�سباعها ومقا�سدها وعالقتها مبنطق اال�ستخالف اأو التملك، 

والدور احليوي لالإن�سان اأو تبعيته يف اال�ست�سالح والعمارة.
الب�سرية  للحركة  املتكامل  االإطار  ذلك  ت�سكل  تعاىل  اهلل  عن  تلقيها  يف  ال�سرعة  وحدة  •  اأن 
التنظيم  من دالالت  انطالًقا  املختلفة  وم�ستوياتها  اأبعادها  كافة  وفى  وجزئياتها  عموميتها  يف 
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وربانيتها  امل�سدر  حيث  من  با�ستقاللها  اأنها  كما  للحركة،  الوا�سح  واملنهاج  امل�سبق  االإلهي 
متثل معيار التقومي واحلكم على تلك احلركة ولو يف اإطارها الكلى. فاإن مناط ال�سرعية للفعل 
احل�ساري عموًما يكمن يف التوافق ومقت�سيات اال�ستخالف مبداأ وم�ساًرا ومق�سًدا، ومبا يجعل 
احلركة مبا يوافق ال�سرع جوهًرا لل�سيا�سة اجلامعة على نحو مطلق بني ال�سيا�سة وال�سرع، وبحيث 
ي�سبح مناط ال�سرعية للحركة ال�سيا�سية هو مفهوم ال�سرع املوؤكد لتمايزها مبنى ومعنى واملحدد 

خل�سائ�سها على نحو من�سبط)7(.

ـًا:�ل�سيا�سة �لناظمة الأمر �لعمر�ن �لب�سري ثالث
يفرد »ابن خلدون« يف املقدمة  ف�ساًل بعنوان » ف�سل يف اأن العمران الب�سري البد له من �سيا�سة 
ينتظم بها اأمره«، فكاأن مق�سد ال�سيا�سة هو انتظام اأمر العمران، ومن ثم فهي �سيا�سة »موجبة » للعمران، 
يخرج منها بداهة ما فهمه »ابن خلدون« عن »ال�سيا�سات املدنية«)8(، الأن ال�سيا�سات املوجبة للعمران 
النوع  فاإن  اآخر  وبتعبري  العامة«.  امل�سالح  االجتماع يف  اأهل  عليها  يحمل  التي  »تلك  الب�سري هي 
الطبيعي من العمران الب�سري ينبني على الع�سبية، لكن النوع الذي يتطور اإليه العمران وي�سعى 
ا، بحيث اإن الع�سبية حتتاج اإىل م�سروعية ت�ستمدها من القوانني  ا اأو �سرعيًّ اإليه ميكن اأن يكون عقليًّ
�سواء كانت قوانني عقلية اأم قوانني دينية، االأمر الذي يجعل العمران الب�سري ينبني على مبداأين: 
اأمره  انتظم  اإذا  اإال  ا  وي�سبح عمرانيًّ ي�ستقر  الطبيعي ال  املبداأ  هذا  لكن  الع�سبية،  وهو  طبيعي  مبداأ 

)7(   انظر يف خ�سو�سية النموذج العمراين الذي عرفته اخلربة االإ�سالمية: »ال�سيا�سة ال�سرعية ومفهوم ال�سيا�سة احلديث«، 
مرجع �سابق، �سـ 112.

)8(  حيث فهم ال�سيا�سة املدنية على اأنها »تدبري املنـزل اأو املدينة مبا يجب مبقت�سى االأخالق واحلكمة، ليحمل اجلمهور على 
منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاوؤه«، »وما ت�سمعه من ال�سيا�سة املدنية فلي�ض من هذا الباب، واإمنا معناه عند احلكماء ما 
يجب اأن يكون عليه كل واحد من اأهل ذلك املجتمع يف نف�سه وخلقه حتى ي�ستغنوا عن احلكام راأ�ًسا. وي�سمون املجتمع 
مرادهم  ولي�ض  املدنية  بال�سيا�سة  ذلك  يف  املراعاة  والقوانني  الفا�سلة،  باملدينة  ذلك  من  ي�سمى  ما  فيه  يح�سل  الذي 
ال�سيا�سة التي يحمل عليها اأهل االجتماع بامل�سالح العامة، فاإن هذه غري تلك. وهذه املدينة الفا�سلة عندهم نادرة اأو 

بعيدة الوقوع، واإمنا يتكلمون عليها على جهة الفر�ض والتقدير«.
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�سيا�سة عقلية اأو دينية)9(. فهل ميكننا التعرف على موقع ال�سيا�سة يف االإطار العمراين االأ�سمل املوؤكد 
لدورها وحيويتها من خالل: املق�سود بال�سيا�سة، اأنواع ال�سيا�سات املنفتحة على العمران الب�سري، 
الدور املنوط بال�سيا�سة يف االجتماع االإن�ساين، فاعليات ال�سيا�سة ومدي �سدق تعبريها عن طبيعة 

االجتماع الذي تنتظم اأمره.
يري »ابن خلدون » اأن ال�سيا�سة املنفتحة على العمران الب�سري نوعان:

النوع االأول: �سيا�سة م�ستندة اإىل �سرع منـزل من اهلل تعايل يوجب انقيادهم اإليه اإميانهم بالثواب 
والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه.

النوع الثاين: �سيا�سة عقلية يوجب انقيادهم اإليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك احلاكم بعد معرفته 
مب�ساحلهم، وهي كذلك نوعان: �سيا�سة مبنية على احلكمة، وهي تلك التي تراعي فيها امل�سالح على 
العموم وم�سالح ال�سلطان يف ا�ستقامة ملكه على اخل�سو�ض، و�سيا�سة مبنية على القهر، وهي التي 
يراعى فيها م�سلحة ال�سلطان وكيف ي�ستقيم له امللك والقهر واال�ستطالة، وتكون امل�سالح العامة يف 
هذه ال�سيا�سة تابًعا. من ثم فاإن ال�سيا�سة املنفتحة على اأمور العمران الب�سري عند »ابن خلدون« ثالثة 

اأنواع:
1- �سيا�سة »طبيعية«: وتعني حمل الكافة على مقت�سى »الغر�ض« و«ال�سهوة«.

2-  �سيا�سة »عقلية«: وتعني حمل الكافة على مقت�سى »النظر العقلي« يف جلب امل�سالح الدنيوية 
ودفع امل�سار.

3-  و�سيا�سة »�سرعية«: وتعني حمل الكافة على مقت�سى »النظر ال�سرعي« يف م�ساحلهم االأخروية 
نوع  فئات  عرب  وا�سح  جدول  �سكل  على  اجلابري  ي�سعها  والتي  اإليها.  الراجعة  والدنيوية 
النحو  على  التطبيق،  وجمال  واملرتكز،  الهدف،  والو�سيلة،  اال�ستجابة،  ونوع  ال�سلطة، 

التايل)10(:

فل�سفة  فهم  احل�ساري: حماولة يف  التاريخ  ومنطق  الطبيعي  التاريخ  منطق  بني  احل�سارات  املرزوقي، حوار  يعرب  )9(     اأبو 
التاريخ القراآنية، موقع ملتقى الفكر، 7 مايو 2006.

)10(  حممد عابد اجلابري، الرتاث واحلداثة، مرجع �سابق، �سـ 231.
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جدول رقم )1(

�أنو�ع �ل�سيا�سات
نوع ال�سلطة

نوع اال�ستجابة
و�سيلتها

هدفها

مرتكزها

جمال تطبيقها

�سيا�سة �سرعية
الوازع:

حاكم خارجي

االنقياد وجوبًا
ثواب/عقاب

امل�سالح يف الدنيا 
والنجاة يف االآخرة

�سرع منـزل

عهد اخلالفة

�سيا�سة عقلية )1(
الوازع:

حاكم خارجي

االنقياد وجوبًا
ثواب/عقاب

م�سالح ال�سلطان ثم 
م�سالح العموم

حكمة

الفر�ض

�سيا�سة عقلية )2(
الوازع:

حاكم خارجي

االنقياد وجوبًا
ثواب/عقاب

م�سالح ال�سلطان وهي 
تت�سمن م�سالح العموم

قهر وا�ستطالة

ملوك العامل

�سيا�سة مدنية
الوازع

موجه ذاتي

االنقياد طوًعا
اأخالق

اال�ستغناء عن 
ال�سلطان

قوانني مدنية

مدينة فا�سلة

وهو ما ميكننا متثيله على النحو التايل املو�سح لطبيعة ال�سيا�سات العمرانية وما يخرج عن نطاق 
العمران من �سيا�سات:

مدنية

�سيا�سات

�سرعية عقلية طبيعية

�لعمر�ن

�خلالفة �مللك 
�ل�سيا�سي

�مللك 
�لطبيعي

�مل�سلحة �لتغلب و�لقهر
�لعامة

�مللك يف 
�الإ�سالم

خالفة �حلق وكفالة �خللق ورعاية 
�مل�سالح
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كما يدلنا تاأمل هذا ال�سكل على عاملية هذه االأنواع الثالثة من ال�سيا�سات، وذلك من خالل 
اإ�سارة »ابن خلدون« اإىل:

عقلية  �سيا�سة  اإىل  احلكام  فيها  ي�ستند  ال  التي  ال�سعوب  فيه جميع  ت�سرتك  االأول  النوع  •  اأن 
اأو �سيا�سة �سرعية.

�سيا�سية  قوانني  اإىل  ي�ستندون  كانوا  الذين  الفر�ض  عن  عرف  مما  العقلية  ال�سيا�سة  مناذج  •  اأن 
مفرو�سة من العقالء واأكابر الدولة وب�سرائها.

امل�سلمني  ملوك  فاأ�سبح  تطور  قد  االإ�سالمي  باالجتماع  اخلا�ض  ال�سرعية  ال�سيا�سة  نظام  •  اأن 
والقوانني  اخللقية  واالآداب  ال�سرعية  االأحكام  من  جمتمعة  قوانني  على  �سيا�ستهم  يجرون 
الطبيعية لالجتماع و�سرورات مراعاة ال�سوكة والع�سبية، فهي »تغلب باحلق وقهر الكافة على 

الدين ومراعاة امل�سالح«.
على اأن هناك فارًقا مهًما بني التاأكيد على عموم ال�سيا�سات واأنواعها املوجبة للعمران الب�سري 
على االإطالق وبني خ�سو�سية ال�سيا�سات التي قام عليها االجتماع والعمران االإ�سالمي. ذلك اأن 
االإقرار بخ�سو�سية ما عر�سه »ابن خلدون« وق�سر مواد ا�ستدالله عليه ال يقدح يف تكري�ض عموم تلك 
االأنواع واإمكانية مد حتليله الأبعاد وم�سائل تتجاوز ما طرحه من مناذج تطبيقية. فعلينا من ناحية اأخري 
االإقرار باأن تاأكيد عموم ال�سيا�سات واأهميتها لنظم العمران االإن�ساين ال يعني ت�ساويها، اإذ يظل لكل 
نوع منها من املقومات واالأ�س�ض وموا�سع فاعليتها وحركتها ما مييزها ويرفعها درجة على غريها من 

ال�سيا�سات ، ومن ثم ميكننا االإ�سارة اإىل عدة مالحظات عن موقع ال�سيا�سة من العمران االإن�ساين:
اأن االإ�سالح وعدم الف�ساد يف االأر�ض ي�سفي على ال�سيا�سة وعلي العمران الناظمة الأمره   )1(
منطق الوحدة عرب تعدد م�ستويات احلركة واملمار�سة، فهي تتعدد دون اختالف وتتفاوت دون تناق�ض، 
واأن علينا اأن نركز على هذا اخلط الناظم للعمران عرب التفاعالت التي و�سفها »ابن خلدون » بالدوائر 
املتدرجة واملتقاطعة واملت�سابكة الناجمة عن اإلقاء حجر يف بركة ماء، وعلينا اأن نتلم�ض موقع ال�سيا�سة 
باعتبارها فاعلية حركية تقوم على اال�ست�سالح يف ارتباط مبق�سد ال تنفك عنه، وحيث احلكم على 
بقدر  يكون  اإمنا  ومف�سدة،  له  مدمرة  اأم  للعمران  حمققة  كانت  اإذا  وما   ، و�سرعيتها  وجودها  �سبب 



�بن خلـدون - �إجناز فكري متجدد106

تاأكيدها على مقا�سدها، فال �سيا�سة دون اإ�سالح وال �سيا�سة اإن مل ت�سع لالإ�سالح مق�سًدا وو�سيلة 
ومنهاًجا.

وال�سيا�سة �سعي لتحقيق ال�سالح العام، وامل�سلحة عماد ال�سيا�سة وجوهرها، وغالًبا ما تعرف   )2(
ال�سيا�سة باملقا�سد التي تتوخاها )م�سلحة ال�سلطان- امل�سالح العامة يف الدنيا – امل�سلحة ال�سرعية(، 
�سيا�سة -مهما كانت  واأن على كل  اإن�ساين،  لل�سيا�سة من جوهر  ما  »ابن خلدون« على   تاأكيد  مع 

ا بتحقيق جوهر الوجود االإن�ساين. طبيعتها اأو تباينت اأطرها املعرفية- واجًبا م�ستمرًّ
اأنها نوع من االإلزام »حمل الكافة« مبا يعنيه  اأمناط ال�سيا�سات العمرانية  اأن ما يجمع كل   )3(
ذلك من دالالت القاعدة القانونية يف عرفنا: عموم اخلطاب، االإلزام، اجلزاء على املخالفة، فهي حتمل 
املعني العام لالإلزام للكافة، اإذ هي قوانني مفرو�سة ومو�سوعية ي�سلم بها وباإلزامها الكافة وينقادون 
اإىل اأحكامها، تتوىل عملية التنظيم الو�سعي ل�سلوك االأفراد واجلماعات يف عالقاتهم املتبادلة، �سواء 
ات�سلت تلك العالقات مب�سالح فردية اأو عك�ست ما هو مرتبط بامل�سلحة العامة. »واإذا خلت الدولة 
من مثل هذه ال�سيا�سة مل ي�ستتب اأمرها، وال يتم ا�ستيالوؤها: »�سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل«. 
العقلية  )ال�سيا�سات  واأولية  اأ�سا�سية  ب�سفة  �سواء  العامة،  امل�سلحة  من  معينة  درجة  تراعي  اأنها  كما 
التي تراعي امل�سلحة العامة ابتداء( اأم ب�سفة تبعية )ال�سيا�سات العقلية التي تراعي م�سالح ال�سلطان 
اأ�ساًل وحتقق هام�سا من امل�سلحة العامة تبًعا لها( اأم ب�سفة �سرعية )ال�سيا�سة ال�سرعية التي تراعي 
مطلق امل�سلحة االإن�سانية()11(. وتقوم كل �سيا�سة منها على مقت�سى النظر واالجتهاد، واإن اختلفت 
مناهجها فيما تقوم عليه من نظر عقلي حمقق مل�سلحة ال�سلطان ابتداء اأو امل�سالح الدنيوية للعامة ودفع 
امل�سار اأو امل�سالح االأخروية والدنيوية املراجعة اإليها. واإن كان ما يجري عليه العمل يف ع�سره هي اأمور 
جامعة جمموعة من اأحكام �سرعية واآداب خلقية وقوانني االجتماع طبيعية ومراعاة اأحكام ال�سوكة 

)11(  ثم اإن ال�سيا�سة العقلية التي قدمناها تكون على وجهني: اأحدهما يراعى فيها امل�سالح على العموم، وم�سالح ال�سلطان 
يف ا�ستقامة ملكه على اخل�سو�ض. وهذه كانت �سيا�سة الفر�ض وهي على جهة احلكمة. وقد اأغنانا اهلل تعاىل عنها يف امللة 
ولعهد اخلالفة، الأن االأحكام ال�سرعية مغنية عنها يف امل�سالح العامة واخلا�سة واالآداب، واأحكام امللك مندرجة فيها. 
الوجه الثاين اأن يراعى فيها م�سلحة ال�سلطان وكيف ي�ستقيم له امللك مع القهر واال�ستطالة، وتكون امل�سالح العامة يف 

هذه تبعاً. وهذه ال�سيا�سة التي يحمل عليها اأهل االجتماع التي ل�سائر امللوك يف العامل من م�سلم وكافر«.
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والع�سبية، وهي كلها مفاهيم مركزية ودالالت حتتاج اإىل درا�سة مف�سلة للتعرف على الطبيعة احلركية 
لل�سيا�سات يف العمران االإن�ساين العام.

اأنه رغم احلديث عن جوانب التفا�سل بني االأنواع الثالثة من ال�سيا�سات، فاإنها كلها -وبال   )4(
ا�ستثناء- »مما ال يقوم عمران اإال به«، فهي كلها �سيا�سات – رغم اختالفها فيما تراعيه من م�سالح 
وحتفظه من مقا�سد- مما تن�سبط به اأمور العمران، وهذا ما يبعدها بكل فئاتها عما تعارف عليه النا�ض 
بال�سيا�سة املدنية. و�سنجد »ابن خلدون »هنا يذم ال�سيا�سة الطبيعية اأ�ساًل لتعلقها باالأهواء« والقهر 
والتغلب واإهمال القوة الع�سبية ويف مرعاها فجور وعدوان، فهي مما ال يقوم عليه عمران دائم، وكذلك 
يذم ال�سيا�سة العقلية، »الأنها نظر بغري نور اهلل«. الأن ال�سارع اأعلم مب�سالح الكافة فيما هو مغيب عنهم 
من اأمور اآخرتهم، واأعمال الب�سر كلها عائدة عليهم يف معادهم، من ملك اأو غريه. قال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »اإمنا هي اأعمالكم ترد عليكم«، واأحكام ال�سيا�سة اإمنا تطلع على م�سالح الدنيا فقط، »يعلمون 
ال�سرائع حمل  مبقت�سى  فوجب  اآخرتهم  بالنا�ض �سالح  ال�سارع  ومق�سود  الدنيا«.  احلياة  من  ظاهًرا 
وهم  ال�سريعة  احلكم الأهل  هذا  وكان  واآخرتهم.  دنياهم  اأحوال  ال�سرعية يف  االأحكام  على  الكافة 

االأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم اخللفاء.
لنظم  الأهميتها  ذمها،  رغم  العقلية  ال�سيا�سة  مرتبة  بارتفاع  يقر  ذلك  رغم  »ابن خلدون«  اأن  اإال 
العمران وملالزمة ملوك العامل لها، حتى ملوك امل�سلمني، وذلك بالنظر اإىل ثالثة اأمور مرتابطة هي 
مراعاة امل�سلحة العامة، التزام العدل والن�سفة بني اخلا�سعني الأحكامها رغم اأنها مو�سوعة على اجلور 
واأنها خلدمة اأحكام واأغرا�ض لي�ض على �سيء منها برهان، واأن اجلور املرتب اأقوى من العدل املهمل، 
نتاج  وهو  العام،  اخلري  عليه  يطلق  ما  اأو  العامة  امل�سالح  من  متفاوتة  درجات  تراعي  �سيا�سات  فهي 
اتفاق االإرادات املتعار�سة وتعبري عن توازن امل�سالح يف وقت ما، االأمر الذي يقود اإىل جعل ال�سراع 
حول ال�سلطة- باعتبارها اأداة حتقيق اخلري امل�سرتك- حموًرا لل�سيا�سات العقلية وتكويًنا جلوهرها)12(.
)12(  انظر تفا�سيل ذلك يف خامتة درا�سة ال�سيا�سة ال�سرعية ومفهوم ال�سيا�سة احلديث، املرجع ال�سابق، �ض 162، ويعود ذلك 
باالأ�سا�ض اإىل تعدد االإرادات التي جتعل من م�ساحلها اجلزئية حقاً عاماً يف مواجهة م�سالح غريها من الفئات. فال يوجد 
حق واحد تقوم عليه كافة اأنواع واأ�سكال امل�ستويات واحلقوق االأخرى، واإمنا هناك تعددية يف احلقوق الو�سعية ح�سب 
تعدد االإرادات والفئات امل�سكلة للمجتمع. فكل جماعة تنتج حقاً خا�ساً بها وال تعرتف ب�سرعية اأي حقـوق خا�سة =  
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كما اأنها �سيا�سات تلتزم منطق امل�ساواة والعدالة يف التطبيق مبا يكفل عموم القاعدة القانونية ور�سا 
اخلا�سعني الأحكامها عن القائمني عليها، لقيام كل �سيا�سة على منطق ما من العدالة املقبولة داخل 
االجتماع االإن�ساين اخلا�ض بها)13(. ويرى»ابن خلدون« اأن ال�سيا�سات العقلية هي البديل االأ�سلح 
حلفظ العمران االإن�ساين يف حالة غياب ال�سيا�سات ال�سرعية املعربة عن العدل، ابتعاًدا عن منطق 
– يف  – رغم و�سفها باجلور  الفو�سى وخراب العمران وتاأكيداً على دور تلك ال�سيا�سات العقلية 

ترتيب ونظم العمران الب�سري)14(.

= باجلماعات االأخرى. االأمر الذي يقود اإىل املناف�سة بني ما ي�سميه بوردو باأفكار احلق، والفكرة التي تتو�سل اإىل فر�ض 
نف�سها ت�ستفيد من اأجل حتقيقها من ال�سلطة. كما تبدو ن�سبية اخلري العام الذي ي�سكل جوهر ال�سيا�سة العقلية جلياً لو 
ت�ساءلنا عن كيفية ت�سعيد اأحد الت�سورات املتعار�سة تلك وجعله مناطاً خلري م�سرتك عام،   فما هي اأ�س�ض هذا الت�سعيد 
وجهة االختيار و�سمان �سحته ومتثيله للخري العام. االأمر الذي يعنى تزييف مفهوم ال�سالح العام و�سكلية قيام ال�سيا�سة 

على اأ�سا�سه، فهي لي�ست اأداة خلري م�سرتك بقدر ما ترتجم ت�سور فئة ما لبناء جمتمع كامل ح�سب م�ساحلها اخلا�سة.
)13(   واإن كان ن�سبية مفهوم العدالة هنا يجعل من التنظيمات التي تقوم عليها ال�سيا�سة العقلية تعبرًيا عن تقابل قوي وتعار�ض 
م�سالح، االأمر الذي يبقي دائًما قدًرا من عدم التنا�سب اإذ ال ميكن لفكرة العدالة هنا على اأكرث تقدير اإال اأن تخفف من 

مطالب الطرف االأقوى، فت�سبح ال�سيا�سات تعبرًيا عن و�سع القوي املجابهة اأكرث من تعبريها عن العدالة.
)14(  وهي يف حقيقة االأمر ماأخوذة عن الطرطو�سي الذي يعرفها باأنها »�سيا�سات عقلية اأو ا�سطالحية تعرف باأنها ما ا�ستح�سنته 
عقول العقالء واحلكماء، وهى التي هرم عليها الكبري، ون�ساأ عليها ال�سغري، وبعيد اأن يبقى �سلطان اأو ت�ستقيم رعية - يف 
حالة كفر اأو اإميان - بال عدل قائم اأو ترتيب لالأمور الذي ي�سبه العدل. فال�سيا�سة مما يبقى بها نظام العامل واإن مل ت�سلح 
بها اأمور االآخرة«، انظر اإىل داللة الرتتيب املالزم لل�سيا�سة ولو من قبيل ال�سبه بالعدل.ثم التاأكيد على �سرورتها لعموم 
العمران االإن�ساين بقوله: »وال�سلطان الكافر احلافظ ل�سرائط ال�سيا�سة اال�سطالحية اأبقى واأقوى من ال�سلطان املوؤمن العدل 
يف نف�سه، امل�سيع لل�سيا�سة النبوية العدلية. واجلور املرتب اأقوى من العدل املهمل ». فهي »جور« من ناحية الأنها تعبري عن 
م�سالح جزئية وفئوية ترتفع اإىل درجة ادعاء ال�سالح العام، مع افتقاد عن�سر الوجهة اأو الرابطة احليوية للعمران االإن�ساين 
»ترتيب«  اأخري  ناحية  اأول ما جتهل فيه فكرة اال�ستخالف. لكنها من  الأنها ت�سكل عدوانًا على طبيعة االإن�سان وجتهل 
يحمل داللة التنظيم والقبول ب�سرعية تبادل ال�سلطة والت�سليم بدورها يف خلق توازنات موؤقتة وه�سة من حتقيق امل�سالح 
املتعار�سة، االأمر الذي يحولها اإىل »لعبة �سيا�سية« ولكن لها »قواعد وترتيبات« متفق عليها وعلى �سرعيتها. اأو كما يقرر              
ا�ستقامة  ال�سلطان يف  العموم وم�سالح  العقلية ما روعيت فيه م�سالح  ال�سيا�سة  ابن االأزرق: »واجلاري على احلكمة من 
ملكه خ�سو�ًسا، كاملنقول عن الفر�ض. وقد اأغنى اهلل عنهم باأحكام امللة االإ�سالمية ال�ستمالها على امل�سالح العامة واخلا�سة 
واندراج اأحكام امللك فيها. نعم اإن اأهمل العمل مبا ا�ستملت عليه من ذلك،  فاإن ال�سيا�سة العقلية اأنفع منها يف الدنيا«.  = 
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ثالثا: دور �لع�سبية يف �لعمر�ن �لب�سرى)15(
تعددت تاأويالت روؤية »ابن خلدون« للع�سبية ودورها يف العمران الب�سري، ورغم اأنها »متثل حجر 
الزاوية فى نظريته ، واآراوؤه فيها طريفة و مبتكرة ومتما�سكة وتكاد ت�سكل نظرية قائمة بذاتها، ولكنها 

لي�ست غاية يف حد ذاتها، واإمنا هي جتري اإىل غاية معينة هي امللك)16(.
وهناك من يرى اأن »الع�سبية اإن مل تكن حمرك التاريخ، فهي على االأقل قوة تن�ساأ عنها التناق�سات 
وبها تن�سط اجلدلية التي يقوم عليها الت�سور اخللدوين لتطور احلياة، فكاأنها كائن ب�سري يولد وينمو ثم 
تخور قواه في�سمحل بعد اأن يعطى احلياة لكائنات اأخرى تنفي هي االأخرى م�سدرها مقابل اأن ينفيها 
غريه بدورها. اإنه نفي ين�سب على املفرد ليثبت ا�ستمرار العام وتطوره، فالعام ال يتطور اإال مبقدار ما 

ي�سعى اإىل جتاوز ما هو خا�ض، ومبجرد ما يت�سرب التفرد اإىل العام ت�سمحل ع�سبيته فيموت)17(.
ومن ثم فاإذا اأردنا اأن نتعرف على موقع الع�سبية من العمران الب�سري، علينا بداية تعيني ومالحقة 
واجلمع بني جممل االإ�سارات التي طرحها »ابن خلدون« للع�سبية، بهدف الو�سول اإىل مفهوم جامع 
لها ولدالالتها، ثم ربط هذا املفهوم االأَويل للع�سبية مبفاهيم العمران واالجتماع االإن�ساين، على النحو 

التايل الذي ميثل جمرد عينة غري متكاملة من االإ�سارات التي حتتاج اإىل متابعة ودرا�سة.

ويبقى الت�ساوؤل قائًما حول مربرات عدم ذكر ابن خلدون ملنطق اال�ستبدال هذا رغم اطالعه على كتاب �سراج امللوك. انظر: 
اأبو بكر حممد بن الوليد الطرطو�سي، �سراج امللوك واخللفاء ومنهاج امللوك واالأمراء، )القاهرة: املطبعة االأزهرية، 1319هـ، 
�ض 45 �ض 47 . عبد اهلل بن االأزرق، بدائع ال�سلك يف طبائع امللك، حتقيق على �سامي الن�سار، )بغداد: دار احلرية، 1977، 

�سـ192.
)15( موقع ال�سيا�سة من الظاهرة العمرانية، مرجع �سبق ذكره.

)16( انظر حممد عابد اجلابري، فكر ابن خلدون، الع�سبية والدولة، مرجع �سبق ذكره، �سـ 120.
)17(  هناك روؤى متعددة ومتناق�سة اإىل حد كبري لدى علماء االجتماع العرب حول طبيعة الع�سبية ومقوماتها ودورها يف العمران 
اأعمال امللتقى الدويل حول ابن خلدون والذكرى  اأو�سع. انظر على �سبيل املثال:  اأعمق وتناول  اإىل روؤية  الب�سري، حتتاج 
املئوية ال�ساد�سة ملقدمته، اجلزائر: املركز الوطني للدرا�سات التاريخية، 1982. عبد القادر جغلول، االإ�سكاليات التاريخية يف 
علم االجتماع ال�سيا�سي عند ابن خلدون، ترجمة في�سل عبا�ض، )بريوت : دار احلداثة، 1981( .تي�سري �سيخ االأر�ض، علم 
االجتماع ال�سيا�سي عند   ابن خلدون، جملة الرتاث العربي، �ض 8، ع 29، ت�سرين االأول/اأكتوبر 1987، �سـ 178-160.
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يف  الع�سبية  مبفهوم  خلدون«  »ابن  اهتمام  مدى  على  �سادًقا  موؤ�سًرا  ال�سابقة  املفاهيم  جدول  ميثل 
وهدًما  اإن�ساء  الب�سري  العمران  اإزاء  ومنطق حركتها  وعالقاتها  وغاياتها  واالأخالقية  التكوينية  عنا�سرها 
واإ�سالًحا واإف�ساًدا، وهي مفاهيم ودالالت متكاملة جتمع بني عنا�سر اجلماعة الواحدة )الفرد/ اجلماعات 
اجتماعية/ نف�سية/عمرانية/  )موؤ�سرات  االجتماعية  اأن�سطتها  اأ�سعدة  كافة  وبني  الدولة(   / الب�سرية 
اقت�سادية / نظامية/ ثقافية / دينية اإىل غري ذلك من فاعليات املجتمع االإن�ساين(، مثلما ت�سم املعايري 
التي اإذا حتققت عند جمموعة ب�سرية ما �ساهمت الع�سبية يف اإقامة العمران، واإذا غابت حتولت الع�سبية 

اإىل عامل ف�ساد وتدمري للعمران.

مقومات 
�لع�سبية

اللحمة
الن�سب

النعرة
الن�سرة
الوالء
احللف

اال�سطناع

حركة
�لع�سبية

الن�سرة
الريا�سة
ال�سوؤدد
اخل�سونة
الب�سالة
ال�سوكة
املطالبة
احلماية
املدافعة

غاية
�لع�سبية

امللك
اال�ستبداد

الدعوة 
الدينية
الوجهة

اال�ستب�سار
الوازع

ال�سيا�سات
احلكم بالقهر
جتدد الدولة

عالمات
�مللك

خالل اخلري
مراعاة 

امل�سالح
الوفاء 

بالعهود
اإنزال النا�ض 

منازلهم
العدل 

واالإن�ساف
اخلالفة

اأنواع امللك
ال�سيا�سات
املوؤ�س�سات

ال�سارات

�لعالقات مع 
�لع�سبيات
اال�ستظهار
اال�سطناع
اال�ستتباع

طبائع �مللك

خالل اخلري
املدن واالأم�سار
االنفراد باملجد
الرتف والدعة
وفور العمران
اأطوار الدولة

املرتزقة
اجلبايات

العلوم
ال�سناعات

الرتبية
الثقافات

ف�ساد �لع�سبية

الرتف
ال�سكون والدعة

التاأنق
املذلة

االنقياد
املغارم
الظلم

املكر واخلديعة
الف�ساد

فقد االأمل
فوت العمل

خراب العمران
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ويدور اهتمام »ابن خلدون« بالع�سبية حول دورها العمراين للع�سبية، وال يتناول من عنا�سرها 
التكوينية اإال بالقدر الذي ت�سكل فيه عنا�سر دافعة للعمران اأو معوقة له.حيث يرى اأن عنا�سر الوجود 
الطبيعي للع�سبية ال تكتمل اإال من خالل »خالل اخلري«، من قبيل مكارم االأخالق واإنزال النا�ض 
مكانهم والعدل واالإن�ساف، االأمر الذي يحول دون ازدواج املعايري وحتول النعرة والن�سرة اإىل مفهوم 
وتطبيق داخلي يقت�سر على الع�سبية اأو الدولة اأو اجلماعة الب�سرية، بينما هي قوة غا�سمة ت�سعي اإىل 
اإفناء االآخر املختلف حتت اأي م�سمى )الن�سب- الدين- االأمة –العرق- اجلن�ض- الدولة- االنتماء 
التوح�ض  يف  موغلة  كانت  -مهما  وفئة  وقوم  ع�سبية  فلكل  العمران.  واإف�ساد  والثقايف(،  الفكري 
والبدائية واالنعزال- مدخلها اإىل امل�ساركة يف العمران االإن�ساين، �سواء من خالل مقوماتها الوجودية 
الطبيعية اأم ما حتمله من خالل اخلري اأم -وهو االأهم- من اأمانة الدعوة الدينية. فلكل ع�سبية – اإن 
فارقة  حلظة  يف  الب�سري،  العمران  على  االنفتاح  اإىل  تدفعها  التي  ا�ستب�سارها  حلظة  القول-  �سئت 

وحمددة ملاهية العمران الالحق على االتفاق على املطالبة. 
فاعليتها  اختلفت  واإن  االإن�ساين،  االجتماع  اأمناط  كل  يف  فاعل  وجود  للع�سبية  يكون  وهكذا 
تكتفي  حيث  امللك(،  )دالالت  احل�سري  العمران  عن  الريا�سة(  )دالالت  البدوي  العمران  يف 
الع�سبيات الواهنة و�سيقة االإدراك بالبقاء داخل عمرانها البدوي، وال ترت�سي الع�سبيات القوية اإال 
بامللك واملجد والدول العامة، ومن ثم علينا مالحظة اأوجه االختالف من حيث الطبيعة واالآليات 
�سراع  اأنها  على  وامللك  الع�سبية  بني  العالقة  فهم  البني  اخلطاأ  من  تلك.حيث  العمران  اأوجه  بني 
بني عمران بدوي وعمران ح�سري،  فقد نظر »ابن خلدون« اإىل العمران البدوي ال على اأنه نقي�ض 
بالن�سبة له م�ساألة تدرج يف �سلم احل�سارة  فامل�ساألة  اأ�سل له ومادة،  اأنه  العمران احل�سري، بل على 

واملدنية،   ال م�ساألة �سراع بني منطني للحياة)18(.

)18( فكر ابن خلدون، الع�سبية والدولة ، مرجع �سابق ، مرجع �سبق ذكره، �سـ 120
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فاعليات �لظاهرة �لعمر�نية  

ويتمثل ب�سكل وا�سح  اإبداع »ابن خلدون« يف مالحظة العوامل التي تقود اإىل وهن الع�سبية 
بعد املطالبة وبناء العمران احل�سري والدولة، واأنها عوامل طبيعية من قبيل التناف�ض على ما ي�سمى 
بال�سلع االجتماعية من جاه ومكانة ومنـزلة وما يرتتب عليها من ترف ودعة و�سكون، ومنها ما يت�سل 
االنفتاح  الدولة عرب  اأركان  وتثبيت  املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  اإىل  االجتاه  ذاتها حيث  الدولة  بطبيعة 
على الع�سبيات االأخرى، وهو اأمر على خالف الطابع املب�سط الذي كان عليه االجتماع البدوي، 
القهر واالإلزام  فيها من دالالت  مبا  العمران  اأمور  وانتظام  ال�سيا�سة يف �سبط  واالأهم من ذلك دور 
تاأنف  تاألفها بل  اأمور ال  املو�سوعية واجلزاء املرتتب على خمالفتها، وهي  بالقوانني  وعموم املخاطبة 
منها الع�سبية االأوىل. فالع�سبية تتحول اإىل قوة دافقة ودافعة للعمران من خالل دالالت االأم�سار 
والثقافات والعلوم وال�سنائع، ومن خالل القبول الوا�سع للع�سبيات االأخرى لالأفكار واملوؤ�س�سات 
التي متثلها الع�سبية القائد يف دولة ما اأو نظام دويل حمدد، فال تنقلب الع�سبية اإىل منط من ال�سيطرة 
املادية املكرهة واملكروهة، واإمنا اإىل منط م�سابه ملفهوم الهيمنة يف فقه العالقات الدولية، وهو مفهوم 
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»الغلب« »الأن االجتماع والع�سبية مبثابة املزاج يف املتكون، واملزاج يف املتكون ال ي�سلح اإذا تكافاأت 
العنا�سر، فال بد من غلبة اأحدها و اإال مل يتم التكوين)19(.

فاملزاج عند »ابن خلدون« مفهوم ي�سري اإىل الطريقة التي توؤ�س�ض بها القوى االجتماعية الرائدة - 
�سمن �سياق اجتماعي حمدد- لنمط عالقاتها مع القوى االجتماعية التابعة لها، ومن ثم فهي �سيء 
اأكرث من جمرد حتالف �سيا�سي وال يعتمد على ما لدى الع�سبية من قوة مادية، واإمنا هي موؤ�سر على 
تكامل واٍع ومدرك من قبل كل االأطراف، وت�سبح مقدرة الع�سبية الغالبة على �سناعة منط مقبول من 
الغلبة هو معيار انفتاحها على العمران احل�ساري. اإال اأن الع�سبية يف اأطوارها االأخرية ت�سبح ع�سبية 
ي�سكل  ما  كل  على  االنقالب  اإىل  وت�سعى  اجلاه(   / )املرتزقة  طبيعية  غري  قوى  اإىل  ت�ستند  هوجاء 
من خالل دالالت  للعمران  مف�سدة  اأداة  اإىل  الع�سبية  فتنقلب  �سرعيتها،  وم�سدر  وجودها  اأ�سا�ض 
الرتف والف�ساد والظلم، هي دالالت عامة تندرج �سمن عالقة العام/ اخلا�ض من ال�سيا�سات. والتي 
يحكمها اأن ال�سيا�سة يف جمالها اخلا�ض ال ميكنها اأن متت�ض يف حياتها اأو ت�ستوعب يف ن�ساطها كافة 
والعلوم  والدين  االقت�ساد  مبيادين  يت�سل  ما  خا�سة  االأخرى،  االجتماعي  الن�ساط  واأنواع  اأ�سكال 
مركز  بكونها  اكتفت  اإذا  للعمران  و�ساعية  نافعة  �سيا�سة  ت�سبح  واإمنا  واالأ�سرة،  وال�سناعات  والفنون 
ا�ستقطاب وتن�سيق لكل تلك االأن�سطة مبا ال يتعار�ض مع ما لهذه االأنواع املختلفة يف املجال العام 
اأكرب واأقوى التنظيمات  اأن ال�سيا�سة يف جمالها اخلا�ض تتمثل يف  من ماهية وجوهر منف�سلني.كما 
وال�سلطات واأكرثها مركزية و�سبًطا، ومن ثم فلي�ض هناك من �سبب يحول دون اأن ت�ستفيد كافة اأن�سطة 

)19(  وانظر كذلك الف�سل العا�سر من الباب الثالث يف اأن من طبيعة امللك االنفراد باملجد وذلك اأن امللك كما قدمناه 
اإمنا هو بالع�سبية، والع�سبية متاآلفة من ع�سبيات كثرية تكون واحدة منها اأقوى من االأخرى كلها فتغلبها وت�ستويل 
عليها، حتى ت�سريها جميعاً يف �سمنها، وبذلك يكون االجتماع والغلب على النا�ض والدول. و�سره اأن الع�سبية 
العامة للقبيلة هي مثل املزاج للمتكون، واملزاج اإمنا يكون عن العنا�سر، وقد تبني يف مو�سعه اأن العنا�سر اإذا اجتمعت 
وتوؤلفها  الكل حتى جتمعها  على  الغالبة  هي  منها  واحدة  تكون  اأن  بد  ال  بل  اأ�ساًل،  مزاج  منها  يقع  فال  متكافئة 
وت�سريها ع�سبية واحدة �ساملة جلميع الع�سائب، وهي موجودة يف �سمنها. وتلك الع�سبية الكربى اإمنا تكون لقوم 
اأهل بيت وريا�سة فيهم، وال بد اأن يكون واحد منهم رئي�ًسا لهم غالًبا عليهم، فيتعني رئي�ًسا للع�سبيات كلها لغلب 

منبته جلميعها.
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املجال العام )االقت�ساد-العلوم-ال�سناعات- الرتبية( اأق�سى ا�ستفادة منها، فلل�سيا�سة بحكم �سلطانها 
اأن تتدخل يف احلياة االقت�سادية -على �سبيل املثال- تنظيًما الأحوالها واإ�سراًفا على جمرياتها دون اأن 

تق�سي على جوهر هذا الن�ساط االقت�سادي وتلقائيته، وكذلك االأمر يف �سائر االأن�سطة االأخرى.
ومن ثم فاإن املعيار الفا�سل بني �سعي ال�سيا�سة نحو العمران اأو توجهها اإىل خرابه، رهن باإقامة 
ومالحظة ومتابعة ذلك التوازن الدقيق واله�ض واملتغري بني حقيقة تنوع االإرادات املكونة للمجتمع 
)مادة العمران( من ناحية وبني اإيجاد اأ�سا�ض وقاعدة اجتماعية ت�ستند اإليها الدولة )�سورة العمران( 
على نحو تتجاوز من خالله ال�سراع حولها، ومن ثم تتحول اإىل �سلطة م�سروعة جتد اأ�سا�سها يف حتقيق 
ال�سالح العام ملجتمع على درجة ما من التجان�ض. اإن عدم مراعاة ذلك التوازن الدقيق بني العام 
اأن�سطته من  اأو على  واخلا�ض، �سواء بالتدخل يف املجال العام ب�سكل يق�سي على ما له من وجود 
يحول  املت�سارعة،  الع�سبيات  بني  حكًما  وجعلها  الدولة  ب�سلطة  الت�سامي  عدم  اأو  وتلقائية،  فاعلية 
اأ�سباب  »ابن خلدون« عن  للعمران مدمرة ملادته، وهو ما ي�سكل حمور بحث  قاتلة  اأداة  اإىل  الدولة 
انحطاط الدول، حيث اأرجعها اإىل ظاهرة اأ�سا�سية وهي ظاهرة االآليات والت�سرفات التي جتعل �سورة 

العمران )الدولة( قاتلة ملادته ومدمرة له ومف�سدة.
باملادة،  ال�سورة  عالقة  حتكم  التي  والت�سرفات  واالآليات  املعيار  هو  ي�سغلنا  ما  فاإن  ذلك  وعلى 
والتي من خاللها ميكن للع�سبية اأن ت�سبح اأداة النفتاح العمران اأم لف�ساده، مع اتخاذ مفهوم الدافع 
اأن »ابن خلدون« يف تناوله لهذه  والتدافع حموراً حلركة الع�سبية والدولة يف هذا املجال. ويالحظ 
الق�سية ي�ستخدم االآليات على اأنها معايري حاكمة مفتوحة على كل النتائج ح�سب حركة الع�سبية 
اأو الدولة، فهي بداية معايري م�ستقلة عن حركة الفاعلني دون اأن تت�سامى عنهم، وهي معايري �سابطة 
وملمو�سة ولها نتائج مبا�سرة وحا�سمة، وهو ما يعرب عنه بدقة اللفظ القراآين ب�سنن اهلل تعاىل ، ولننظر 
)الع�سبية(  القدرة  مقوماتها:  خالل  من  الع�سبية  عنا�سر  اكتمال  عن  حديثه  املثال  �سبيل  على 
والقدوة )خالل اخلري(، وبالتايل احلكم عليها بال�سالحية واال�ستحقاق خلالفة احلق وكفالة اخللق 
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وامللك »فيمن ح�سلت له الع�سبية الكفيلة بالقدرة، واأون�ست منه خالل اخلري املنا�سبة لتنفيذ اأحكام 
اهلل يف خلقه، فقد تهياأ للخالفة يف العباد وكفالة اخللق، ووجدت فيه ال�سالحية لذلك«)20(.

وهذه اأمور خا�سعة للمالحظة التجريبية والربهان العملي،« فاإذا نظرنا يف اأهل الع�سبية ومن ح�سل 
لهم الغلب على كثري من النواحي واالأمم، فوجدناهم يتناف�سون يف اخلري وخالله من الكرم والعفو عن 
الزالت، واالحتمال من غري القادر، والقرى لل�سيوف، وحمل الكل وك�سب املعدم، وال�سرب على 
املكاره والوفاء بالعهد،.... علمنا اأن هذه خلق ال�سيا�سة قد ح�سلت لديهم، وا�ستحقوا بها اأن يكونوا 
�سا�سة ملن حتت اأيديهم، اأو على العموم، واأنه خري �ساقه اهلل تعاىل اإليهم منا�سب لع�سبيتهم وغلبهم، 

ولي�ض ذلك �سدى فيهم، وال وجد عبًثا منهم«.
ا�ستحقاق  وعدم  الدولة  زوال  منطق  عليه  يرتتب  الفاعليات  تلك  عن  التخلي  اأن  على حني   
الع�سبية خلالفة احلق وكفالة اخللق وهو جوهر فكرة امل�سئولية عن تعهد العمران ورعايته، »وبالعك�ض 
الرذائل،  اأمة حملهم على ارتكاب املذمومات وانتحال  بانقرا�ض امللك من  تاأذن اهلل  اإذا  من ذلك 
و�سلوك طرقها، فتفقد الف�سائل ال�سيا�سية منهم جملة، وال تزال يف انتقا�ض اإىل اأن يخرج امللك من 
اآتاهم من امللك، وجعل يف  نعًيا عليهم يف �سلب ما كان اهلل قد  اأيديهم، ويتبدل به �سواهم ليكون 
اأيديهم من اخلري:{واإذا اأردنا اأن نهلك قرية اأمرنا مرتفيها فف�سقوا فيها فحق عليها القول، فدمرناها 
االأمم  وتتبعه يف  ذلك  »وا�ستقرئ  والربهان،  والتجربة  للمالحظة  يخ�سع  اأمر  وهو كذلك  تدمرًيا}. 

ال�سابقة جتد كثرًيا مما قلناه ور�سمناه. واهلل يخلق ما ي�ساء ويختار«.
وميكن اأن ن�ستخل�ض من روؤية »ابن خلدون« اأن هناك معيارين �سابطني يحكمان طبيعة العالقة 
بني الدولة واملجتمع من خالل حركة الع�سبية، التي ميكننا من خاللها احلديث عن اأطوار الدولة 

ومنط واآليات واأ�سباب االنتقال من طور الآخر و�سواًل اإىل �سقوط الدولة وخراب العمران)21(:
)20(  الف�سل الع�سرون من الباب الثاين: يف اأن من عالمات امللك التناف�ض يف اخلالل احلميدة«. كما ميكن تتبع ا�ست�سهاد 
ابن خلدون ب�سنن اهلل يف عباده، وتق�سي �سالتها باملعايري ال�سابطة للعمران الب�سري يف �سبعة ع�سر مو�سًعا داخل 

املقدمة.
املنظور  يف  ومادته  العمران  �سورة  جدل   : املت�سل  االإ�سالح  املرزوقي،  يعرب  اأبي  درا�سة  عن  املعايري  هذه  )21(  اأخذنا 

اخللدوين، موقع امللتقى الفكري .
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ورعاية  اخللق  وكفالة  احلق  )خالفة  العمران  يف  العدل  قيم  بكفالة  يت�سل  اإيجابي  1-   معيار 
االأخرى(  االجتماعية  االأن�سطة  وفاعلية  ا�ستقالل  على  )احلفاظ  املادي  بجانبيها  امل�سالح(، 

واملعنوي )احلفاظ على تنوع وتعدد االإرادات االجتماعية(.

معايري �لعالقة

قيم العدل املعنوي
) املكانة/املنازل(
قيم العدل املادي
)الظلم/العدل(

عالقات التدافع
)�سلمية/�سراعية(

موؤ�سرات العمران
)االأمل/العمل/العمران(

�لطور �الأول

اإنزال النا�ض منازلهم

التعفف عن اأموال النا�ض
العدالة يف التوزيع

م�ساركة واعية و�سلمية ملنافع ال�سلطة

جدة االأمل
ال�سعي والك�سب

تو�سع العمران

�لطور �الأخري

اجلاه والنفوذ
املرتزقة

اجلبايات)22(
مزاحمة النا�ض اأرزاقهم)23(

الوظيفة م�سدر للرزق)24(
اال�ستبداد والتع�سف وقهر النا�ض)25(

ع�سبية اال�ستظهار واال�سطناع

ذهاب االآمال)26(
القعود عن ال�سعي

خراب العمران / الفو�سي

)22(  عالقة اجلبايات بالظلم يف قوله :» وال حت�سنب الظلم اأمنا من اأخذ املال اأو امللك من غري عو�ض، بل الظلم اأعم من ذلك: 
االحتكار/   / باالأعمال/الت�سلط  والتكليف  ال�سخرة  النا�ض/االغت�ساب/  االعتداء/االنتهاب/املنع حلقوق  اجلباية/ 

االإكراه يف البيع وال�سراء وهي كلها موؤ�سرات ملفهوم الظلم املادي للرعية باب واحد وهو الرزق«.
)23( الف�سل االأربعون يف اأن التجارة من ال�سلطان م�سرة بالرعية.

)24( الف�سل الثالث يف اأن اخلدمة لي�ست من املعا�ض الطبيعي، واالإمارة لي�ست مبذهب طبيعي للمعا�ض.
النا�ض يف  ت�ستحوذ على احلظوة وال يهمها �سوى االنتهاب ومزاحمة  التي  املتخلفة  النخب  ف�ساد احلكم  اأ�سباب  )25(  من 
معاين  فتفقدهم  النف�ض،  عن  والدفاع  ال�سدق  على  القدرة  وتفقدهم  والنفاق  الكذب  ويعم  النا�ض  فتذل  اأرزاقهم، 

االإن�سانية ذاتها وترتكهم »عيااًل« على غريهم من االأمم وال�سعوب.
)26( » واإن تكرر ذلك عليهم اأف�سد اآمالهم يف العمارة، وقعدوا عن ال�سعي فيها جملة فاأدى اإىل انتقا�ض العمران وتخريبه«.
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2-  معيار �سلبي يت�سل مبنع الف�ساد يف االأر�ض من خالل مفهوم التدافع واملدافعة وارتفاع ال�سراع 
على ال�سلطة لتوؤدي دورها يف العمران.

االأمل/ الثالث:  خلدون«  »ابن  متالزمات  يف  ممثلة  ال�سابقني  املعيارين  حم�سلة  هناك  3-  ثم 
العمل/العمران.

واأخرًيا يجب علينا اأن نرى طبيعة العالقات الديناميكية يف اجلدول ال�سابق عرب مفهوم الدفع 
والدافعية اأو التدافع وهو مفهوم ميتلك من املقومات املو�سوعية ما يجعله بحق معياًرا للعمران وعدم 
االإف�ساد يف االأر�ض. وقد ا�ست�سهد »ابن خلدون« باآية الدفع يف موا�سع حتكيماً لها كمعيار فيما يقوم 
)ال�سيا�سة  باملجتمع  الدولة  عالقات  يف  اأو  اخلا�سة(  )ال�سيا�سة  الع�سبيات  بني  عالقات  من 

العامة()27(.
فمن �سمات املفهوم املو�سحة حلاكميته االن�سباط وانفتاح الغايات وارتباط و�سائله بغاياته، حيث 
يبغي منع الف�ساد يف االأر�ض )قيم العدل املادي( ومنع التعدي على حرية العبادات )قيم العدل 
املعنوي(، فال يجوز ا�ستخدام العدوان بهدف منع الف�ساد يف االأر�ض، وال اإنكار حرية العبادة اتقاء 

االعتداء على ما ميثلها من بيع و�سوامع وم�ساجد .
اأو�ساعها بعد اكتمال منوها،  انهيار الدول وتدهور  اأ�سباب  اأن  اإىل  وهكذا يخل�ض »ابن خلدون« 
ـُغري م�سارها من النماء اإىل اجتاه معاك�ض نحو الرتاجع  ـُنبئ عن حتول ي نتيجة  ما يطراأ عليها من تطور ي
واال�سمحالل، وذلك ب�سبب ما ين�ساأ فيها من موقف �سيا�سي معقد، يلخ�سه »ابن خلدون« يف اأن 

التدافع  التكوين تعبرًيا عن عالقات  الغلب واملزاج يف  الثاين يف م�ساألة عالقة  الباب  الثامن ع�سر من  الف�سل   )27(  يف 
بني الع�سبيات عرب الع�سبية الكربى التي تفر�ض منطاً من القبول الواعي وال�سلمي لعالقات ال�سلطة وفاعلياتها من 
ناحية. ويف الف�سل الثاين ع�سر من الباب اخلام�ض يف دور الف�سل يف االأحكام يف ا�ستقرار العالقات االجتماعية بني 
النا�ض خا�سة يف جمال الرزق. » واأما من كان فاقًدا للجراأة واالإقدام من نف�سه، وفاقد اجلاه من احلكام، فينبغي له 
اأن يجتنب االحرتاف بالتجارة، الأنه يعر�ض ماله لل�سياع والذهاب، وي�سريه ماأكله للباعة، وال يكاد ينت�سف منهم، 
الأن الغالب يف النا�ض -وخ�سو�ًسا الرعاع والباعة- �سرهون اإىل ما يف اأيدي النا�ض �سواهم، متوثبون عليه. ولوال وازع 
االأحكام الأ�سبحت اأموال النا�ض نهًبا {ولوال دفع اهلل النا�ض بع�سهم ببع�ض لف�سدت االأر�ض، ولكن اهلل ذو ف�سل 

على العاملني}.
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ـُلك االنفراد باملجد. وي�سف هذا التحول على النحو التايل »املجد بالع�سبية، والع�سبية  من طبيعة امل
اأقوى من االآخريات  كلها، فتغلبها وت�ستويل عليها  متاألفة من ع�سبيات كثرية، تكون واحدة منها 
ها ع�سبية واحدة �ساملة جلميع الع�سبيات.... وتلك  ـُ�سريرّ ـُـ�سريها جميًعا يف �سمنها.... وت حتى ت
الع�سبية الكربى اإمنا تكون لقوم اأهل بيت ورئا�سة فيهم. وال بد اأن يكون واحد منهم رئي�ًسا لهم غالًبا 
الطبيعة  له ذلك. )ومن(  تعـنيرّ  واإذا  منبته بجميعها،  لغلب  للع�سبيات كلها  رئي�ًسا  فيتعنيرّ  عليهم، 
احليوانية خلق الكرب واالأنفة، فياأنف حينئذ من امل�ساهمة وامل�ساركة يف ا�ستتباعهم والتحكم فيهم، 
ه الذي يف طباع الب�سر، مع ما تقت�سيه ال�سيا�سة من انفراد احلاكم ... فيجدع  رـّ ُق التاأل ـُ ل ـُ ويجيء خ
اأنوف الع�سبيات ويكبح �سكاميهم عن اأن ي�سموا اإىل م�ساركته يف التحكم ويقرع ع�سبيتهم عن ذلك، 
وينفرد به ما ا�ستطاع حتى ال يرتك الأحد منهم يف االأمر ناقة وال جماًل. فينفرد بذلك املجد بكليته....
وقد يتم ذلك لالأول من ملوك الدولة، وقد ال يتم للثاين اأو الثالث على قدر ممانعة الع�سبيات وقوتها. 

رـّة اهلل يف عباده«. ن ـُ اإال اأنه اأمر البد منه يف الدول، �س
بالغة يف علم ال�سيا�سة ونظم احلكم، جند »ابن  اأهمية  بال�سلطة من  ونظًرا ملا لظاهرة تفرد احلاكم 

خلدون«وبداية اإقبال الدولة على الهرم  ويرجع ذلك اإىل ثالثة اأ�سباب:
 االأول: مادام املجد م�سرتًكا بني الع�سابة )= اجلماعة (، وكان �سعيهم له واحًدا، كانت هممهم 
يف التغلب على الغري والذب عن احلوزة، اأ�سوة يف طموحها وقوة �سكاميها ومرماهم اإىل العزرّ جميع. 
فهم ي�ستطيبون املوت يف بناء جمدهم ويوؤثرون الهلكة على ف�ساده. واإذا انفرد الواحد منهم باملجد، 
قرع ع�سيهم وكبح من اأعنتهم وا�ستاأثر باالأموال دونهم، فتكا�سلوا عن العز )الغزو(، وف�سل ريحهم 
ورميوا املذلة واال�ستعباد. ثم ُربيرّ اجليل الثاين على ذلك، يح�سبون ما ينالهم من العطاء اأجًرا من 
ال�سلطان .... وتقبل  )الدولة( به على مناحي ال�سعف والهرم لف�ساد الع�سبية بذهاب الباأ�ض من 

اأهلها.
اأعطياتهم،  نفقاتهم على  وتزيد  والرتف،  الدعة  اإىل  متكاثر  ميل  التحول  هذا  ي�ساحب  الثاين: 
ـَغرق عطاوؤه برتفه. ثم يزداد ذلك يف  �ست ـُ وال يفي دخلهم بخرجهم، فالفقري منهم يهلك واملرتف ي

اأجيالهم املتاأخرة .... مما يوؤدي اإىل ا�سطراب االقت�ساد واالإدارة، مع ازدياد االنحراف.
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العوايد  �ساأن  ة  رـّ وجبل طبيعة  ذلك  لهم  �سار  وخلًقا  ماألًفا  والراحة  الدعة  اتخذوا  واإذا  الثالث: 
الباأ�ض.... �سدة  من  امللك  بها  كان  التي  البداوة  عوايد  وين�سون  التوح�ض  خلق  وينقلب  كلها.... 
وركوب البيداء..... حتى يعودوا عيااًل على حامية اأخرى اإن كانت لهم.....ويتخريرّ �ساحب الدولة 
اأ�سرب على احلروب،  اأن�ساًرا و�سيًعا من غري جلدتهم، ممن تعودوا اخل�سونة، فيتخذهم جنًدا يكونون 

واأقدر على معاناة ال�سدائد .... للرتف.
مه »ابن خلدون« اأنه كان �سديد الت�ساوؤم ملا اآل اإليه حال العامل  يتبني من هذا التحليل الذي قدرّ

االإ�سالمي على زمانه من التخلف وال�سعف، بعد العزرّ واملجد القدمي. 
هنا يجب التوقف قليال عند الروؤية التى يقدمها »ابن خلدون« لبدء ن�سوء الدولة ، فبع�ض العلماء 
واملفكرين يرى اأن تلك الروؤية ترتبط بحقل جغرايف –تاريخي حمدد، ومن ثم ال جمال الأي حديث 
عن نظرية »ابن خلدون« عن الدولة على اإطالقها، فهي دولة حمدودة االأ�سل واملجال، ف�ساًل عن اأنه 
ال ميكننا اأن نفهم قانون تطور الدولة عند »ابن خلدون«دون ربطها باأ�سا�سها القبلي، فال معني للن�ساأة 
وال للمراحل التي يحددها »ابن خلدون« للدولة اإال اإذا كانت ذات اأ�سا�ض قبلي، ومن هنا نفهم ملاذا 
تكون هذه الدولة اخللدونية حمدودة يف الزمان ال تتعدي اأجيااًل معدودة وال تبتعد كثرًيا عن قاعدتها 
القبلية)28(. بتعبري اآخر فالدولة اخللدونية حمكومة يف ميالدها وتطورها مبحيطها القبلي وبالتناق�ض مع 

فئات معينة، ومن ثم فال معنى اإذن للبحث عن تقييم للنظرية املتعلقة بها خارج هذا االإطار)29(.
وهناك من ي�ستند من العلماء والدار�سني اإىل املربرات التي ترى اأن الظروف والعوامل املوؤثرة يف 
ن�ساأة املجتمعات والدول يف املنطقة العربية قد جتاوزت بكثري موقف »ابن خلدون«، واأن حماوالت 
اال�ستفادة من حتليالت »ابن خلدون« قد توقفت عند حدود املرحلة اال�ستعمارية، اأي اإنها مل تتمكن 

)28( يعرب عن هذا الراأي علي اأومليل، ابن خلدون والفكر العربي املعا�سر: م�سادر ابن خلدون يف املعرفة والتنظري، تون�ض: 
املجلة العربية للثقافة، �ض1، ع 1، اأيلول / �سبتمرب 1981، �سـ30.

)29( املرجع ال�سابق، �سـ 30 .
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من تتبع اآليات التطور الطارئ على هذه املجتمعات يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار. و اأن متغريات التاأثري 
يف الدولة مل تعد الع�سبية والبدو والعمران، واإمنا هي عوامل جديدة ذات عالقة بنمط االقت�ساد 
وتوزيع الرثوة وتركيبة املجتمع الطبقية والتاأثريات ال�سيا�سية اخلارجية املفرو�سة)30(. وهناك من يرى 
حمدودية املفاهيم اخللدونية فى هذا املجال مقارنة مع املدار�ض النظرية التي بداأت تفر�ض نف�سها، 
مثل مدر�سة الفكر املارك�سي، والتى يرى هذا الفريق اأنها من حيث املنظومة اال�سطالحية املعا�سرة 
مبوؤهله اأكرث من غريها لتحليل دينامكية هذه املجتمعات اجلديدة التي ال �سلة لها باملجتمعات التي 
اهتم بها »ابن خلدون«، حيث اختفت البنية القبلية التقليدية، وتغريت قواعد ومرتكزات قيام الدولة 
وتوزع ال�سلطة على الف�ساء االجتماعي، و من ثم مل يعد ال�سراع القبلي و�سراع الع�سبيات حمرًكا 

للمجتمع املعا�سر)31(.
ويرى هذا الفريق من العلماء اأن تطبيق الفهم اخللدونى لطبيعة الدولة على املجتمعات العربية 
اإذ »االقت�ساد  تناولها،  التي  املماثلة مع املجتمعات  باب  النفطية، من  الراهنة، وباالأخ�ض يف احلقبة 
النفطي هو من قبيل االقت�ساد الريعي، وهو اقت�ساد ي�سخ ثروة هائلة من خارج العملية االإنتاجية اإىل 
املجتمع املعني، وهو اقت�ساد نا�سب ال حمالة، ويغري باال�ستهالك الرتيف، �سواء يف مواقع ال�سفوات 
احلاكمة اأم الفئات اأدنى منها، وهى ثروات ظهرت فجاأة وبدون اأن ت�سبقها نقلة ح�سارية حقيقية)32(. 
املقدمات،  لتلك  املنطقية  النتائج  على  يرتتب  الذي  التخوف  من  قدًرا  يفر�ض  الفهم  هذا  تطبيق 
التي تقوم  »ابن خلدون« عن ا�سمحالل هذه احل�سارة  اإليه  انتهى  العلمي الذي  القانون  و«تطبيق 
على اقت�ساد غري اعتيادي هو النفط، والذي يت�سم بنـزعة ا�ستهالكية ترفية حممومة تزكيها خمططات 

)30(   عرب عن هذا الراأي املن�سف ونا�ض، املنظومة اال�سطالحية اخللدونية )مقاربة نظرية للم�سطلح عند ابن خلدون(، 
اأزاد حممد علي )واآخرون(، الفكر االجتماعي اخللدوين: املنهج واملفاهيم واالأزمة املعرفية، �سل�سلة  �سمن كتاب 

كتب امل�ستقبل العربي )31(، )بريوت: مركز درا�سات الوحدة العربية(، مار�ض 2004، �سـ 80-79.
)31( املرجع ال�سابق، �سـ 8.

)32(  انظر على فهمي، التحليل اخللدوين يف العلوم االجتماعية بني تقدي�ض الرتاث وحتديث املحاولة: روؤية فكرية، جملة 
�سئون اجتماعية، �ض4، ع 13، ربيع 1987، �سـ 67-66.
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الغرب اال�ستعماري والراأ�سمالية العاملية، وهو ما ي�سحب عليها القانون العلمي اأو النبوءة اخللدونية 
على واقع ح�سارتنا الراهنة يف ظل احلقبة النفطية التي توؤذن باالنتهاء«)33(.

اإال اأنه رغم ما تثريه الروؤية اخللدونية فى علم ال�سيا�سة من جدل يبقى اأنها تقدم  مناذج معرفية 
وتاريخية اإال اأنها ال يجب التعامل معها باعتبارها مناذج معرفية قيا�سية ت�سلح للتطبيق على كل واقع 
اأو املماثلة يف العوامل واملقومات، مع االأخذ يف االعتبار عنا�سر  يفرت�ض فيه بع�ض عنا�سر الت�سابه 
لالجتماع  خلدون«  »ابن  حتليل  بخ�سو�سية  ناحية  من  القول  فاإن  هذا  ورغم  واملغايرة.  االختالف 
الب�سري االإ�سالمي فح�سب، وتركيزه على االأمثلة وال�سواهد امل�ستقاة من ذلك االجتماع، ال يجب 
اأن يحجب عنا اأمرين بديهيني: » اأن االأمثلة التي يوردها ملو�سوع علمه اجلديد ال تقت�سر على املجتمع 
االإ�سالمي، واإن كانت االأخرية هي الغالبة لعلة عملية، وهذا يتما�سى مع �سمول املو�سوع وهو العمران 
ا معيًنا من ناحية)34(، واأن هذه االأمثلة يف كل احلاالت تاأتي لتاأكيد  الب�سري ولي�ض اجتماًعا اإن�سانيًّ
حتليل نظري عام تتاأخر عنه لتو�سيحه، وال تتقدم عليه لتاأ�سي�سه، اإنها اإذن �سواهد ولي�ست مبادئ، وهو 

ما يوؤكده ابن خلدون عند االإ�سارة اإىل �سروط تاأ�سي�ض اأي علم من العلوم)35(.

)33( املرجع ال�سابق، �سـ 67.
)34(  فهو علم م�ستقل بنف�سه، ذو مو�سوع وهو العمران الب�سري واالجتماع االإن�ساين، وذو م�سائل وهي بيان ما يلحقه من 
العوار�ض واالأحوال لذاته واحدة بعد اأخرى، وهو ما يفرت�ض عموم النظر الذي ال يقدح فيه خ�سو�ض التطبيق، خا�سة 
من خالل حديث ابن خلدون عن كيفية ا�ستنباطه العلم، »مل اأترك �سيًئا يف اأولية االأجيال والدول، وتعا�سر االأمم االأول 
واأ�سباب الت�سرف واحلول يف القرون اخلالية وامللل وما يعر�ض يف العمران من دولة وملة ومدينة وحلة وعزة وذلة وكرثة 
وقلة وعلم و�سناعة وك�سب واإ�ساعة واأحوال متقلبة م�ساعة وبدو وح�سر وواقع ومنتظر اإال وا�ستوعبت جمله واأو�سحت 

براهينه وعلله.
)35(  اأبو يعرب املرزوقي، االجتماع النظري اخللدوين، مرجع �سبق ذكره، �سـ 43.





»ابن خلدون« وعلم العالقات الدولية
من منظور ح�ضاري

الف�صل اخلام�س





حتدث الباحثون عن »ابن خلدون« موؤرًخا وفيل�صوًفا ورجَل اقت�صاد وعامل اجتماع، ولكنهم مل 
يهتموا بجانب هام من اجلوانب التي اأخذت بلب »ابن خلدون«، وهى تعلقه بر�صد العالقات الدولية، 
التي كان يتتبعها تلم�ًصا منه للمحطات التي كانت تهدف اإىل �صلة املغرب بامل�صرق، و�صلة كل من 

هذين اجلناحني بالعامل امل�صيحي من الغرب والترت من ال�صرق .
هذا اجلانب البارز يف مقدمة »ابن خلدون«، وتاريخ »ابن خلدون« ي�صكل وحده مرجًعا ذا اأهمية 
كربى حول العالقات االإ�صالمية  اأو العالقات االإ�صالمية امل�صيحية، وكذلك بدء االحتكاك بجحافل 
الترت، ومنط التفاعالت ال�صيا�صية بني الدول واالإمارات التي عا�صرها، خا�صة اأنه كان على �صلٍة جيدة 
بهذا اجلانب من التاريخ، فقد عمل مع عدٍد من امللوك وال�صالطني، حيث وجدناه يف بالط تون�س، 
وبالط فا�س وق�صر غرناطة وق�صر ا�صبيلية ويف بجاية وق�صنطينة، ومع اأمري تلم�صان وملك م�صر وزعماء 
دم�صق واأخرًيا مع الترتي "تيمور لنك". وقد اأتاح له ذلك امل�صاركة فى عدد كبري من اال�صتقباالت 
واالحتفاالت واللقاءات التي تخ�ص�س عادة لعلية القوم، بل ح�صر عدًدا كبرًيا من اجتماعات القمة 
بني امللوك والقادة والزعماء، و�صارك يف جمال�س على م�صتوًى عاٍل من التفكري والتدبري، وكانت وراء 

ال�صيا�صة والقرار. 
ا ور�صواًل بني الكثري من احلكام بهدف عقد االتفاقيات واإقامة  ًـّ بل عمل »ابن خلدون« دبلوما�صي
التحالفات، ولعل من اأبرز ما قام به فى هذا املجال مفاو�صته للقائد الترتي »تيمور لنك« الذي اجتاح 
اأغار بجحافله على  التخريب والفظائع ما مل ي�صبق له مثيل. عندما  واأوقع فيها من  بالد االإ�صالم، 
�صمال بالد ال�صام، وراأى ال�صلطان امل�صري اأن ي�صري للقائه، وا�صطحب معه عدًدا من م�صاوريه ومن 
الفقهاء ومنهم »ابن خلدون«. فلما قرب من حلب راأى نف�صه عاجًزا عن مواجهة القائد الترتي فاأراد 
اأن يعقد ال�صلح معه، واأوكل هذه املهمة اإىل وفد من العلماء كان »ابن خلدون« من اأبرزهم. وي�صف 
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تفاو�صه  اأن  املتعددة معه، ويذكر  الذاتية وجمال�صه  "تيمور لنك" يف �صريته  لقاءاته مع  موؤرخنا  لنا 
معه اأعان على تخفيف وطاأته على امل�صلمني، واإن مل مينعه ذلك من تخريب مدن ال�صام- وال�صيما 

دم�صق- تخريًبا �صديًدا)1(.
هذه اخلربة املرتاكمة لدى »ابن خلدون« فتحت له اآفاًقا ما كان ميكن اأن تفتح لغريه من مطلق 
النا�س. وكان يكفي– نتيجة لذلك- اأن يتحدث اإىل جلي�صه حلظاٍت قليلٍة ليكت�صف فيه هذا اجللي�س 
منجًما ثرياً خلبرٍي يف التطورات العاملية  وال�صالت الدولية، اإىل جانب اأن اجلال�س اإليه ي�صعر باأنه اأمام 

حتفٍة يف باب املفاكهة واملوؤان�صة وامل�صانعة واملكاي�صة واملحاورة واملراجعة.
 ومل يقف اهتمام »ابن خلدون« عند حدود  ر�صد وحتليل العالقات الدولية التي كانت الدولة 
االإ�صالمية طرًفا فيها كما يزعم الربوف�صور بوتول Bouthoul الذي يذكر اأن »ابن خلدون« مل يهتم 
اأوروبا  اإىل  يعود  ما  كل  م�صتحقًرا  االإ�صالمية  والديانة  االإ�صالمي  العامل  نطاق  عن  يخرج  مبا  اأبًدا 
الن�صرانية)2(، بل اإن قارئ املقدمة يجد اهتماًما من كاتبها مبدينة روما عندما ي�صفها بالعظمى ويذكر 
املباين  من  فيها  ما  اإىل  وي�صري  االأعظم،  بطريركهم  البابا  وم�صكن  الفرجنة  ملك  كر�صي  كانت  اأنها 
ال�صخمة والهياكل الهائلة والكنائ�س العادية، باالإ�صافة اإىل حديثه عن مدينة الق�صطنطينية كر�صي 
القيا�صرة، وعن �صارات امللك وال�صلطان يف االأمم الن�صرانية، هذا اإىل حديثه عن االأ�صاطيل الن�صرانية 
يف نهاية االأمر وعن اهتمامات " هيالنة" اأم "ق�صطنطني"، باالإ�صافة اإىل حديثه امل�صهب عن ا�صم 
البابا يف امللة الن�صرانية وا�صم الكوهن عند اليهودية. ومما جتب مالحظته اأن هذا احلديث عن "البابا" 
املوؤمنني، ويت�صمن هذا احلديث  واإمارة  و"الكوهن" ياأتي مبا�صرة عقب ف�صول اخلالفة االإ�صالمية 
مقارنة بني اخلالفة يف االإ�صالم وبني رئي�س امللة عند الن�صارى. وا�صتمد »ابن خلدون« جزءا كبريا 
من معلوماته تلك من م�صاهداته خالل رحلته اإىل القد�س �صنة 789هـ/1387م. وتظهر تلك الرحلة 
ما  �صاهده خالل  ي�صرد  االإن�صانية جمعاء حيث  العلمية فى رحاب  »ابن خلدون« ونظرته  �صماحة 

)1(   حممود علي مكي، »ابن خلدون اأ�صدق �صاهد على ع�صره«، ورقة مقدمة اإىل ندوة »عاملية بن خلدون«، مكتبة االإ�صكندرية، 
منتدى االإ�صالح العربي، 5 -7 دي�صمرب 2006.

)2(   ملزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع اإىل جا�صتون بوتول، ترجمة عادل زعرت، دون نا�صر، بدون تاريخ.
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حيث  حلم  بيت  اإىل  ذهابه  اأثناء  عليه  ومروره  ال�صالم  عليه  اخلليل  ملدفن  زيارته   من  تلك  رحلته 
القيا�صرة  عليه  �صيدت  امل�صيح،  ميالد  مو�صع  يف  عظيم  بناء  "اإنها  قائاًل  ي�صفها  التي  كني�صتها  زار 
بناء ب�صماعني )اأي �صفني( من العمد ال�صخور منجدة )م�صطفة( مرقوًما على روؤو�صها �صور ملوك 
القيا�صرة  وتواريخ دولهم  مي�صرة ملن يبغى حتقيق نقلها  بالرتاجمة  العارفني  الأو�صاعها، وهو ما ي�صهد 

بعظم ملك القيا�صرة و�صخامة دولتهم".
والقوط  والالتني  والروم  اليونان  دولة  عن  ف�صوٍل  �صل�صلة  الثاين  املجلد  يف  كذلك  و�صنالحظ 
وغريها من االأمم، مبعنى اأن الرجل مل يقت�صر حديثه على املجتمعات االإ�صالمية. ويف املجلد الرابع 
جند ف�صاًل يحمل عنوان اخلرب عن "اأ�صل ملوك بني اأدفو�س من اجلاللة بعد القوط، ولعهد امل�صلمني، 
واأخبار من جاورهم من الفرجنة والب�صكن�س والربتغال". ويقارن وبفارق بني الت�صابه يف �صري االأمور 
اأوقات  يف  واملناف�صة  اخلالف  من  ركبهم  وقد  فيقول:  امل�صلمني  ملوك  وعند  الن�صرانية  ملوك  عند 
�صعفهم واختالف ملوكهم كالذي ركبه امل�صلمون. هذا كله اإ�صافة اإىل  ما يالحظه القارئ يف خمتلف 
املجلدات من حديٍث عن االأخبار املتعلقة بامل�صيحيني وامل�صلمني و اأخبار عن ال�صراعات التي كانت 
تن�صب اأحيانا بني هذا الفريق اأو ذاك. وهكذا نتاأكد اأن »ابن خلدون« مل يكن عاكًفا على نف�صه، بل 

اإنه كان منفتًحا على عامله، ورجل بيئته.
اإن اإعادة قراءة تراث »ابن خلدون« والدرا�صات اخللدونية ت�صري اإىل اإ�صهام تراث »ابن خلدون« يف 
جمال العالقات الدولية تنظرًيا وحركة، �صواء كان ذلك بطريقة مبا�صرة اأم غري مبا�صرة، و�صواء من 

داخل علم العالقات الدولية اأم من خارجه)3(.
اأن تتم من خالل املداخل املقارنة -احل�صارية منها على  اإعادة قراءة هذا الرتاث يجب  اأن  اإال 
وجه التحديد-فواقع  التطور يف م�صار علم االجتماع ب�صفة عامة، والعلوم ال�صيا�صية ب�صفة خا�صة يف 
املنظورات، االقرتابات، املدار�س، وذلك على  اأ�صحى يف�صح جماال لتعدد  مرحلة ما بعد احلداثة؛ 

)3(  نادية حممود م�صطفى، »اأفكار حول اإ�صهام الرتاث اخللدوين يف الفكر الدويل والنظرية الدولية«، ورقة مقدمة اإىل ندوة 
»عاملية  ابن خلدون«، مكتبة االإ�صكندرية، منتدى االإ�صالح العربي، 5-7 دي�صمرب 2006.
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العلوم من منظورات احلداثة  �صاد وهيمن على هذه  ملا  التي جرت وما زالت جتري  املراجعة  �صوء 
والعلمانية والو�صعية الغربية.

اآخر،  العتبار  اخللدونى  الرتاث  قراءة  اإعادة  فى  املقارن  احل�صاري  املدخل  هذا  اأهمية  وتت�صح 
وهو تطبيق االإ�صهام الذي حققته اجلماعات البحثية يف جمال العلوم ال�صيا�صية على �صعيد جمال 
التطور  اأن  خا�صة  الدولية،  العالقات  وبالذات يف جمال  املقارنة،  احل�صارية  واملنظورات  الدرا�صات 
يف واقع العالقات الدولية خالل العقدين املا�صيني، ويف قلبه عمليات اإعادة الت�صكيل "الداخلية، 
والعالقات البينية، والعالقات عرب القومية، والعالقات العاملية" التي ت�صهدها مناطق العامل، قد اأبرز 
بدوره �صعود وجتدد االهتمام باالأبعاد الدينية والثقافية واحل�صارية، يف ت�صابكها مع نظائرها ال�صيا�صية 
مما  ال�صائدة  منظوراته  تنطلق  )الغربي(  الدولية  العالقات  علم  اأن  االقت�صادية– الع�صكرية. خا�صة 
ي�صمى "النموذج املعريف الغربي" اأي النموذج املعريف للحداثة )املادي، العلماين، النفعي، املطلق( 
مقارنة مبا ي�صمى النموذج املعريف "احل�صاري اأو االإن�صاين اأو القيمي" )ومن اأمثلته االإ�صالمي()4(، اأو 

ما ي�صمى "النموذج املعريف املتاأرجح" مقارنة مبا ي�صمى النموذج الراأ�صي)5(. 
ومن ناحية اأخرى كان من اأهم خمرجات مراجعة حالة العلم يف مرحلة ما بعد احلداثة وما بعد 
درا�صة  والتاريخ يف  واالجتماع  بالفل�صفة  االهتمام  اإىل جتدد  الدعوات  تلك  اأولهما  اأمران  الو�صعية 
العالقات الدولية ك�صبيل لعالج ق�صور وعيوب ال�صلوكية االإمربيقية املفرطة التي ف�صلت يف التنبوؤ 
بنهاية احلرب الباردة و�صقوط االحتاد ال�صوفيتي، وثانيهما هو جتدد االهتمام بالقيم على نحو ي�صاهم يف 
التخفيف من غلواء الو�صعية ال�صاعية لعلم خاٍل من القيم، ومن غلواء علمانية العلم وماديته ال�صاعية 
واالقت�صادية  منها  ال�صيا�صية  املادية  االأبعاد  يف  م�صتغرًقا  واحل�صارة،  والثقافة  الدين  عن  بعيد  لعلم 
والع�صكرية، وهي الغلواء املركبة التي كانت جت�صد وتتطابق مع اجتاهات الهيمنة وال�صيطرة على اأر�س 

وحترير(،  )تقدمي  امل�صريي  الوهاب  عبد  يف:  التحيز  فقه  امل�صريي،  الوهاب  عبد  اإىل  الرجوع  ميكن  التفا�صيل  من  )4(  ملزيد 
اإ�صكالية التحيز، املعهد العاملي للفكر االإ�صالمي، القاهرة، 1995. اجلزء االأول.

)5(  منى اأبو الف�صل، النظرية االجتماعية املعا�صرة: نحو طرح توحيدي يف اأ�صول التنظري ودواعي البديل، اإ�صالمية املعرفة، 
العدد 6، �صبتمرب 1996، ترجمة د. ن�صر عارف، �صـ 69- 109.
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الواقع. بعبارة اأخرى: كان من اأهم مالمح مراجعات ما بعد احلرب الباردة وما بعد الو�صعية ملمحان 
اأ�صا�صيان اأولهما: بروز اأهمية الدين والثقافة يف درا�صة العالقات الدولية، بعد اأن حازت االهتمام 
واالأولوية يف ظل �صيادة املنظور التقليدي الق�صايا واالأبعاد الع�صكرية- االأمنية، ثم تالها يف مرحلة 
تالية ق�صايا االقت�صاد ال�صيا�صي الدويل. وثاين هذه املالمح هو مراجعة املنهج االإمربيقي- الو�صعي- 
ال�صلوكي الذي رفع �صعار "علم خاٍل من القيم" -وهي املراجعة التي قادت اإىل رد االعتبار للقيم- 
على اأ�صا�س اأن اأحد اأهم اأ�صباب عدم الو�صول اإىل نظرية عامة اأو عدم وجود منظور �صائد هو كما 

يقول "هاليداي" و"هول�صتي" على �صبيل املثال، هو اإهمال القيم، التاريخ، الفل�صفة. 
لهذا كان الف�صل بني البعد القيمي والبعد املادي يف درا�صة العالقات الدولية ال�صابقة مو�صع 
منت�صف  )منذ  اجلدل  وا�صتمرار  وامتداد  عمق  اإن  اإذ  اأي�ًصا،  ال�صلوكية  بعد  ما  مرحلة  يف  هام  نقد 
حالة  ت�صهد  مازالت  الدولية  العالقات  درا�صة  اأن  كيف  تبني  االأمرين  هذين  حول  الثمانينيات( 
مراجعة قادت اإىل احلديث عن "اإعادة تعريف ال�صيا�صي)6(، فاملداخل القيمية والثقافية واحل�صارية 
)اإىل جانب الدينية( �صاهمت يف اإعادة تعريف م�صتوى التحليل بعيًدا عن امل�صتوى التقليدي )الدولة 
والنظام الدويل(، واإعادة حتديد نطاق مو�صوعات العلم نحو مو�صوعات جديدة. فاإذا كانت مرحلة 
ما بعد ال�صلوكية التي �صهدت تناف�س منظوري الواقعية والتعددية قد اأدت اأي�ًصا اإىل درجة من اإعادة 
تعريف ال�صيا�صي نتيجة اجتاه االهتمام نحو فواعل جديدة من غري الدول ونحو ق�صايا جديدة ذات 
االإهمال  لتجاوز  وت�صعى  ت�صتجيب  العلم  منظورات  تطور  من  الراهنة  املرحلة  فاإن  اقت�صادية،  اأبعاد 

ال�صابق  للمتغريات الدينية والثقافية يف حماولة لتجاوز مرحلة علمانية ومادية العلم املفرطة.
اأهمية  لتقدمي من قلب الثقافة االإ�صالمية عن العالقات الدولية،  لكل تلك االعتبارات هناك 
العالقة بني االإ�صالم وامل�صلمني وبني  واأن ق�صايا  العامل،  امل�صلمني ميثلون خم�س �صكان  اأن  خا�صة 
الغرب حتتل االهتمام العاملي، كما اأن الو�صول اإىل "عاملية" علم العالقات الدولية يفرت�س م�صاركة 
منظورات اأخرى غري الغربية، وهو االأمر الذي يتيحه اإعادة قراءة تراث "ابن خلدون" الذي و�صع 

)6(  نادية حممود م�صطفى: اإعادة تعريف ال�صيا�صي يف حقل العالقات الدولية )يف( نادية حممود م�صطفى )حمرر(: علم 
ال�صيا�صة، مراجعات نظرية ومنهجية، �صل�صلة ال�صمينار العلمي لق�صم العلوم ال�صيا�صية، كلية االقت�صاد، 2004.
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نظرية العمران الب�صرى. فامل�صاحة التي توقف عندها  »ابن خلدون« يف نظرية العمران حتمل مواطئ 
لدرا�صة  ح�صاري  منظور  اأبعاد  مالمح  حتديد  يف  جمموعها  يف  ت�صاهم  الدويل،  للبعد  كثرية  قدم 
العالقات الدولية ، خا�صة واأن الرتاث اخللدوين يف جمموعه هو تعبري عن روؤية كلية �صاملة متعددة 
االأبعاد للظاهرة االجتماعية باأو�صع معانيها. ولعل هذه الكلية، دون االجتزاء اأو اجلزئية اأو اال�صتقاللية 
هي من اأهم �صمات "التاأ�صيل االإ�صالمي للظواهر اأو للعلوم"، وهى الكلية التي تتجاوز الثنائيات 
وتتخطاها مفندة ال�صراع اأو الت�صاد بني جانبي الثنائية، وباحثة عن تكاملية اأو توافقية اأو اندماجية 
مع  يتواجه– ال�صيا�صي  اأو  يت�صاد  –وال  ويتفاعل  يت�صابك  وبذا  جديًدا.  ين�صئ  نحو  على  بينهما 
اخلارجي،  مع  والداخلي  التاريخ،  مع  والواقع  املادي،  مع  القيمي  وكذلك  واملجتمعي،  االقت�صادي 
وال�صراعي مع التعاوين، والفكري مع احلركي؛ فكيف انعك�س هذا النمط من التاأ�صيل بدوره على 
من  الدويل  للتغري  التنظري  اإ�صهاما يف  قدم  الذي  »ابن خلدون«  فكر  الدولية يف  العالقات  م�صاحة 

مدخل ح�صاري.
على امتداد املقدمة ميكن ر�صد روؤية »ابن خلدون« للمنهج احلاكم لقواعد ومنط العالقات بني 

الدول والذي و�صعه  من خالل حتليل م�صمون ف�صوله التالية :
كان  وح�صية  االأمة  كانت  "اإذا  عنوان:  حتت  الثاين  الباب  من  والع�صرون  احلادي  •���الف�صل 

ملكها اأو�صع".
تزيد  ال  واالأوطان  املمالك  من  ح�صة  لها  دولة  "كل  الثالث:  الباب  من  ال�صابع  •���الف�صل 

عليها".
على  اأمدها  وطول  نطاقها  وات�صاع  الدولة  عظم  اأن  "يف  الثالث:  الباب  من  الثامن  •���الف�صل 

ن�صبة القائمني بها يف القلة والكرثة".
ت�صايقه  ثم  اأواًل  الدولة  نطاق  ات�صاع  " يف  الثالث:  الباب  من  واالأربعون  الثامن  •���الف�صل 

طوًرا بعد طور".
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امل�صتقرة  الدولة  على  ت�صتويل  اإمنا  امل�صتجدة  الدولة  اأن  "يف  الثالث:  الباب  من  ف�صل  ��•
باملطاولة ال باملناجزة".

وهو التحليل الذي ي�صري اإىل ما ميكن اأن يقال عنه نظرية متكاملة يف العالقات الدولية)7( عند                   
ال�صائدة والتي  القراءات  »ابن خلدون« يتطلب حتديد معاملها قراءة مغايرة للن�س اخللدونى تتجاوز 

ترتاوح بني: 
واخل�صائ�س  العالقات االجتماعية  معلومات عن  تعتمد على جمع  اأوروبية كولونيالية  •��قراءة 

ال�صاللية لل�صكان املحليني وعن ظروف حياتهم ون�صاطهم االقت�صادي.  
اأمثال  من  واآخرين،  خلدون«  »ابن  الأفكار  الظاهري  الت�صابه  على  تعتمد  عن�صرية  قراءة  ��•

مونت�صكيو" وغريهم. دانتي،  كونت،  "مارك�س، 
هي  الغربية  املثل  اعترب  ح�صني" الذي  "طه  قراءة  مثل  عربي:  كاتب  من  اأوروبية  •��قراءة 
املثل العليا، ونزل بها على اأفكار »ابن خلدون«، الرجل الذي عا�س قبل النه�صة االأوروبية يف 
الع�صور الو�صطى، وبكل تاأكيد فقد حمل يف ذهنه مفاهيم تختلف دالالتها الثقافية عن تلك 

امل�صتخدمة من جانب "طه ح�صني".
�صهدت  التي  العربية،  للقومية  احلقيقية  النواة  »ابن خلدون« هي  اأفكار  اأن  ترى  قومية  •��قراءة 

ذروتها وجمدها يف فرتة ال�صتينيات من القرن املا�صي)8(.
ومعظم هذه القراءات وقعت بني االإفراط والتفريط، فهناك من قّول »ابن خلدون«ما مل يخطر 
بباله، وهناك من هبط على اأفكاره مبفاهيم ح�صارية تختلف عن احل�صارة واملفاهيم التي كان يتبناها 
حتليله  يف  املو�صوعية  اأفقدته  يثبتها  اأن  اأراد  معينة  فر�صية  عليه  �صيطرت  من  وهناك  خلدون«  »ابن 

مكتبة  خلدون«،  ابن  »عاملية  ندوة  اإىل  مقدمة  ورقة  خلدون«،  ابن  فكر  يف  الدولية  العالقات   « �صادق،  نبيل  اأحمد     )7(
االإ�صكندرية، منتدى االإ�صالح العربي،5 -7 دي�صمرب 2006.

)8( حممد اأحمد الزعبي، »الفكر االجتماعي اخللدوين«، بريوت، مركز درا�صات الوحدة العربية، مار�س 2004، �صـ14.
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الإثبات هذه الفر�صية، وهناك من تعاطف معه فمنعه هذا التعاطف من التحليل املو�صوعي وو�صع 
عليه هالة قد�صية متنعه من اخلطاأ، مما حجب النظر عن بع�س اأخطاء وقع فيها "ابن خلدون" فى حتليله 
لالأحداث التاريخية، على الرغم من اأن »ابن خلدون«ذاته اأكد يف نهاية املقدمة اأن ما قام به يف هذه 
املقدمة اإمنا هو اجتهاد ل�صخ�صه، وينا�صد كل من ياأتي بعده ويدقق النظر يف هذا العمل اأن ي�صلح ما 

ا اأكرث من »ابن خلدون« نف�صه. به من خلل، لهذا ميكن القول اإن البع�س كان خلدونيًّ
ويوؤكد »ابن خلدون« يف نظريته -التي ميكن ر�صدها ب�صكل متكامل من خالل الف�صول ال�صابق 
االأخرى،  الدول  مع  عالقاتها  وطبيعة  منط  حتديد  الدولة" يف  "لقوة  احلا�صم  الدور  اإليها-  االإ�صارة 
وعوامل بقائها وفنائها، فقد اأكد اأن لكل دولة حدوًدا طبيعية تتطابق مع ن�صيبها من املمالك واالأوطان 
الذي يتم حتديده بناًء على قوة الع�صبية )مبعنى كرثتها عند »ابن خلدون«(. ففي حالة وجود ع�صبية 
قوية يف دولة ما ، فاإنها تتو�صع يف حدودها وتغري على ن�صيب جريانها من املمالك واالأوطان ، وقد 

اأعطى اأمثلة كثرية على ذلك. 
ومل تكن قوة الع�صبية هي الفي�صل يف ات�صاع ن�صيب الدولة من املمالك واالأوطان، لكن اأي�صا 
وح�صية االأمة فقد اأكد »ابن خلدون« اأن االأمم الوح�صية لها ن�صيب اأكرب من املمــــالك، ويعــــــزو 
فري�صتها، كذلك  تنق�س على  التي  املفرت�صة  احليوانات  مثل  يكونون  اأنهم  اإىل  »ابن خلدون« ذلك 
فهم اأقل ارتباًطا بوطن معني اأو بلد بعينها، ويجنحوا اإىل اأوطان يف اأطراف البالد واالأقاليم البعيدة، 
للدولة،  الطبيعية  احلدود  قد حتددت  تكون  املمالك  هذه  على  الع�صبية  توزيع  بنفاذ  اأنه  تاأكيده  مع 
وجتاوز  والردع"،  "اجلباية  الدولة  اأحكام  اإم�صاء  بغر�س  واالأوطان  املمالك  على  الع�صبية  وتوزيع 
احلدود الطبيعية للدولة اأو االعتداء عليها يعني عدم وجود ع�صبية الإم�صاء اأحكام الدولة يف املمالك 

اجلديدة، وبالتايل يتم تعري�س هذه املماليك لالإغارة من العدو، وتكون البداية لنهاية الدولة)9(.

)9( حممد عابد اجلابري، فكر بن خلدون: الع�صبية والدولة - معامل نظرية خلدونية يف التاريخ االإ�صالمي )يناير 1992(، 
�صـ215-212.
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اأو مل  التغلغلية  وظيفتها  لتاأدية  الطبيعية  بحدودها  التزمت  الدولة  كانت  اإذا  عما  النظر  وبغ�س 
تلتزم، فاإن لكل دولة اأجاًل حمتوًما مثل االإن�صان؛ الأن الدولة بعد اأن ت�صتقر لع�صبيتها االأمور وتزداد 
جباياتها واأموالها، ينتقل اأهل ع�صبيتها من طور البداوة اإىل طور الرتف واحل�صارة، فرتق اأخالقهم 
ومييلون للك�صل واجلنب، فيبداأ كل اأمري ينظر ملا يف يد اأخيه، فيتنازعوا الريا�صة، ويقتل بع�صهم بع�ًصا 
�صاأن قابيل وهابيل، ويقل عدد االأمراء وتنك�صر �صوكة الدولة وي�صيبها اخللل االأول، كذلك تقود 
احل�صارة والرتف عند »ابن خلدون« لزيادة امل�صروفات عن االإيرادات والبذخ، فيحاول القائم على 
التي  الدولة  مركز  و�صعف  بقوتهم  االأطراف  اأهل  في�صعر  وامل�صروف،  الدخل  بني  يوازن  اأن  االأمر 

ينت�صبون اإليها، وتقوم الدولة امل�صتجدة على ح�صاب الدولة امل�صتقرة)10(.
لكْن لع�صبية الدولة امل�صتجدة حاالن، االأوىل اأن يكونوا على اأطراف الدولة وع�صبيتهم ال�صعيفة 
ال تتطلع الأكرث مما متلك على االأطراف، اأي اإنها ال تتطلع ملركز الدولة، اأما الثاين حال الدعاة اخلوارج 
على مركز الدولة وقلبها فهم يتطلعون لل�صيطرة على القلب، لكنهم �صرعان ما يرتدون الأن الدولة 
امل�صتقرة يف ت�صورهم الزالت اأقوى ملا لها من جباية ثابتة وجذور را�صخة واإن �صعفت. عندئذ يلجاأ 
اأهل ع�صبية الدولة امل�صتجدة اإىل املطاولة والركون، حتى يتمكن الهرم من الدولة ويق�صي اهلل اأمًرا 
كان مفعوال، فينك�صف حال الدولة امل�صتقرة الأهل امل�صتجدة الذين عزلوا ملعار�صاتهم وملا تبني منهم 
من اخلروج على احلاكم، فتنبعث همة الدولة امل�صتجدة لتق�صي على ما تبقى من الدولة امل�صتقرة 

بالقتال)11(.
كذلك فالع�صبية حتدد عمر الدولة بطريق غري مبا�صر، حيث اإن قوة الع�صبية حتدد ن�صيبها من 
املمالك، ومن َثمَّ ات�صاع الدولة، فالع�صبية القوية تعني دولة مت�صعة. وعند انتهاء عمر الدولة طبقاً 
لدورة »ابن خلدون«، تبداأ بفقدان االأطراف، واإذا كان فقدان كل طرف يعنى بنق�صان الزمن، اأي 
يتخذ قدًرا من الزمن، فالدولة املت�صعة يطول عمرها عن الدولة حمدودة الرقعة، هذا اإذا ما كان اأهل 

)10( املقدمة ، مرجع �صبق ذكره »،  �صـ 265- 267.
)11( املرجع ال�صابق، �صـ271-268.
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ع�صبية الدولة امل�صتجدة يف اأطراف الدولة، اأما اإذا كانوا من اخلوارج والدعاة يف قلب الدولة، فتكون 
نهاية الدولة امل�صتقرة بنهاية مركزها. 

يف و�صط ما �صبق طرح »ابن خلدون« فكرة قوة ووظيفة الدولة يف املركز واالأطراف، ففي البداية 
قال: اإن هزمية مركز الدولة تعني النهاية الفورية لها، بينما هزمية االأطراف تعني اللجوء للمركز، ثم عاد 
م�صتبعداً اأو قائاًل اإنه نادراً ما يهزم مركز الدولة الأن قوة املركز يف الدولة اأكرث كثرياً من اأن تهزم، واأن 
االأطراف هي التي قد تهزم ب�صهولة ويتم �صلبها من الدولة �صواء من الوالة املوكلني من جانب الدولة 
يف مركزها، حيث اأن بعدهم عن املركز ي�صجعهم على اخلروج عليه، اأو ي�صهل على العدو االإغارة على 

الطرف و�صلبه من الدولة عن املركز)12(.
فيما  الدولية  العالقات  لطبيعة  روؤيته  التي حتدد  »ابن خلدون«  اأفكار عن  ن�صتقي عدة  �صبق  مما 

يلي:
اأ.  للدولة حدود طبيعية حتددها قوة ع�صبيتها، ووح�صية اأهل الع�صبية.

ب.  للدولة عمر حمدد حتدده قوة ع�صبيتها، وقد تطرق لعمر الدولة يف ف�صل اآخر وا�صعاً عمر 
الدولة يف قالب حتمية خلدونية حيث يرتاوح من 100: 120 �صنة، �صواء قامت بوظيفتها 

التغلغلية اأم ال.
املمالك  ت�صبح  عنها  غفلت  واإذا  الع�صبية،  عليها  تقوم  واأوطانها،  ممالكها  يف  وظيفة  جـ.  للدولة 

مطمًعا لالأعداء، هذه الوظيفة هي "اجلباية والردع".
البداوة  مرحلة  يف  كانت  اأن  بعد  واحل�صارة  الرتف  مبراحل  ت�صتقر-  اإن  -ما  الدولة  د.  متر 

واخل�صونة.
هـ. تتغلب الدولة امل�صتجدة على الدولة امل�صتقرة باملطاولة يف البداية ثم املناجزة فيما بعد.

و. عمر الدولة هو –باالأ�صا�س- �صنة اهلل يف خلقه)13(.

)12( املرجع ال�صابق، �صـ145.
)13( العالقات الدولية يف فكر ابن خلدون، مرجع �صبق ذكره.
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هنا يجب التنبه اإىل اأنه عند البحث عن العالقات الدولية يف فكر»ابن خلدون« البد اأن نحرت�س 
جيًدا، بحيث ال ن�صقط على »ابن خلدون« وع�صره معنى العالقات الدولية احلالية. فمعنى الدولة 
اليوم، والتي حتكمها  نعنيها  التي  القومية  الدولة  »ابن خلدون« يختلف �صكال وم�صمونًا عن  لدى 
قواعد القانون الدويل كما هو مفرت�س. فكما راأينا اإنه يتعامل معها كاإن�صان بنظرته الع�صوية لها، واأن 
القانون احلاكم لها يف عالقاتها مع الدول االأخرى هو قانون الغاب والقوة. مالحظة اأخرى اأن »ابن 
خلدون« نبه يف ع�صره اإىل العالقة الوا�صحة بني القوة الذاتية للدولة واأمنها، فمفهوم القوة الذاتية 
لديه املتمثل يف قوة الع�صبية كثرية العدد ذات املال وال�صالح، التي تعي�س طور البداوة، هو العامل 
احلاكم فيما يت�صل بق�صر وطول عمر الدولة، ويف مفهومه للع�صبية اأ�صار اإىل متا�صك الع�صبية الواحدة 
وعدم التنازع وال�صراع بني قادتها، واأكد دور االإميان يف حالة بداية الدولة االإ�صالمية، وتاأثريه على 
فقد  امل�صتقرة،  الدولة  امل�صتجدة على  الدولة  ا�صتيالء  فيما يخ�س  قواعده  امل�صلمني الأحد  اخرتاق 

كانت اأداة امل�صلمني املناجزة ولي�صت املطاولة ملا لديهم من اإميان وقوة وعزم.
لهذا فاإن القراءة اجلامعة الأفكار »ابن خلدون«يجب  اأن ت�صعى اإىل البحث عن تطور هذه الفكرة 
عند مفكرين اآخرين، يف "جامعية الفكرة"، وهى االأفكار التي تطورت عند من جاء بعده، حيث 
يرى بع�س الباحثني اأن اأفكار "ميكيافيللي" عن القوة واال�صتعمار هي �صدى الأفكار "ابن خلدون" 

عن القوة  يف العالقات الدولية.
فمفهوم القوة عند »ابن خلدون« يركز على قوة الدولة، وقوة الدولة هي قوة مزاجها وقوة املزاج 
»ابن خلدون«  للجانب  اأن هذا ال يعني عدم تدارك  اإال  قلة وكرثة،  الع�صبية وقوة عددها  هي قوة 
املعنوي للقوة وتاأثريه، حيث يرى اأن هناك اأي�صا معنى دينيا للع�صبية، وكتابته ف�صل حتت عنوان "لن 
يكون للعرب ملك اإال بالدين .." اأبلغ دليل على هذا، لذلك فمفهوم الع�صبية )املفهوم االأ�صا�صي 
عنده( مفهوم ح�صاري حممل بالقيم")14(، واإذا حاولنا متابعة تطور مفهوم القوة يف املدر�صة الواقعية 
ف�صنجد اأنه �صاد و�صيطر لفرتة طويلة على العالقات الدولية، مبعنى اأن القوة "عالقة �صببية يقوم فيها 

)14(  فكر ابن خلدون: الع�صبية والدولة مرجع �صبق ذكره ، �صـ215-212.
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اأن العديد من  فاعل معني بالتاأثري يف �صلوك واجتاهات ومعتقدات فاعل اآخر حتى يف قدرته"، اإال 
منظري املدر�صة الواقعية االأحدث رف�صوا هذا التعريف، منهم "كينيث والتز" مثاًل، الذي اعرت�س 
على هذا التعريف ب�صبب فكرة ال�صببية، ويقرتح تعريًفا اآخر يرى فيه اأن "القوة هي اأن الفاعل اأقوى 
مبقدار ما يوؤثر على االآخرين اأكرث مما يوؤثرون عليه"، واقرتح مقومات القوة للدول بناًء على جمموعة 
عوامل: حجم املكان – امل�صاحة – املوارد الطبيعية – املقومات االقت�صادية – القوة الع�صكرية – 

اال�صتقرار – الكفاءة)15(.
ويف تعريف اآخر "لنيكوال�س �صبيكمان" يرى اأن "القوة هي القدرة على الدفع بفرد اأو جماعة يف 
اجتاه معني مرغوب فيه عن طريق االإقناع – ال�صراء - ا�صتخدام الو�صائل االقت�صادية – املقاي�صة – 
القهر". اأما "اأرنولد ولفرز"  فرياها  "القدرة على دفع االآخرين ليقوموا مبا يريده فاعل ما وميتنعوا عن 
ما يريدهم اأن ميتنعوا عنه". ويفرق بني القوة والنفوذ، فالقوة تتم عن طريق القهر واحلرمان اأو التهديد 
القوة تت�صمن  "روبرت جيلربت" اأن  اأو الهبات. ويرى  بالوعود  بهما، والنفوذ عن طريق الرتغيب 
اأما املكانة فهي ت�صور الدول االأخرى عن  املقومات الع�صكرية واالقت�صادية والتكنولوجية للدولة، 

مقومات قوة الدولة وقدراتها وا�صتعدادها للتعبري عنها)16(.
وعلى تعدد تعريف القوة يف املدر�صة الواقعية اإال اأنها تنح�صر يف اأ�صكال حمددة هي:

القوة. به  تتمتع  الذي  االحرتام  •�املكانة: 
االآخرين. قرارات  يف  التاأثري  على  القدرة  •�النفوذ: 

القرارات. يف  للتاأثري  املادية  الو�صائل  ا�صتخدام  •�االإجبار: 
تاأثري  اأي  منه  يتلقى  وال  اآخر  فاعل  قرارات  اأغلب  على  ما  فاعل  يوؤثر  عندما  •��ال�صيطرة: 

تقريًبا.

)15( العالقات الدولية يف فكر ابن خلدون، مرجع �صبق ذكره. 
)16( املرجع ال�صابق
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بالتاأثري يف  الدول  قيام  ي�صاوي  وهو  الدول،  بني  املتبادل  االعتماد  مفهوم  برز  ال�صياق  نف�س  يف 
قرارات دول اأخرى ولو ب�صكل عمدي. ومفهوم االعتمادية ي�صمل عالقة تت�صمن االعتماد الكامل 

اأو �صبه الكامل من فاعل على اآخر يف اإمداده مبوارد معينة.
للنقل  قابلة  لي�صت  اأنها  كما  مبوقف معني،  يربطها   الدولية ال  العالقات  القوة يف  فمفهوم  اإذن 
والتحويل ب�صهولة �صديدة كاملال اإال اأنها لي�صت جامدة متاماً، و كل مكون من مكوناتها قابل للتحول 
يف مواقف معينة اأكرث من غريه من املكونات، فال ميكن ت�صنيف الدول كقوى عظمى و�صغرى اإال 

حيال مواقف معينة.
ويذكر "مي�صيل �صوليفني" يف حماولته جتميع اجلهود املختلفة يف قيا�س القوة اأن االأنواع اأو االأمناط 
ما  عادة  الكربى  الدول  واأن  القوة.  مقيا�س  بنف�س  تف�صريها  ميكن  ال  الدويل  ال�صلوك  من  املختلفة 
على  القوة  مقايي�س  بجانب  واأنه  القاعدة،  لهذه  ا�صتثناءات  هناك  اأن  اإال  تاأثرياً،  االأكرث  هي  تكون 
م�صتوى النظام - مثل ع�صوية التحالفات واملنظمات وتوزيع مقدرات الدول داخل تلك املنظمات 
والتحالفات - نالحظ اأن »ابن خلدون« عند حديثه عن الع�صبية اأكد اإمكانية االنت�صاب لع�صبيات 
مل يكن االأفراد منت�صبني لها، واأن الع�صبية ال�صعيفة قد تع�صد نف�صها باالنت�صاب اإىل ع�صبية اأخرى 
يف اإ�صارة منه اإىل التحالف، كذلك يجب اأن نفرق بني القوة ال�صاكنة والديناميكية، فالبعد ال�صاكن 
هو املتعلق بتحديد مقوماتها وركائزها ومقارنتها بني اأكرث من فاعل، اأما البعد الديناميكي فهو املتعلق 

بتعبئة القوة عرب خلق هدف حمدد اأو م�صاألة اإ�صرتاتيجية.
 اأخرًيا جاء "جوزيف ناي" ليعرف القوة واأنواعها: فاأكد اأن هناك نوعني من القوة:

وغريها. وع�صكرية  اقت�صادية،  قوة  من  امللمو�صة  االأمور  يف  املتمثلة  ال�صلبة:  •�القوة 
خالل  من  لها  االآخرين  جذب  على  الدولة  قدرة  وهي  تعبريه،  حد  على  الرخوة:  •��القوة 

م�صروعية ال�صيا�صات لهذه الدول والقيم التي ت�صكل اأ�صا�صاً لها.
وتقا�س مثل هذه القوة مبوؤ�صرات خمتلفة، وقد تبدو غريبة للغاية مثل ا�صتطالعات راأي ال�صعوب 
عن دور هذه الدول يف ق�صايا االأمن، ال�صالم، التنمية، الفقر، اال�صتماع لالإذاعات التي تبثها هذه 
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الدولة، وبهذا ال تكون القوة الرخوة �صعبية تزول �صريًعا، بل هي عدة اأ�صاليب وتوجهات للح�صول 
على النتائج)17(.

يف  القوة  ومعنى  لتعريف  تطور  اإظهار  من  اأكرث  لي�صت  ال�صابقة  الفكرة  جامعية  فاإن  النهاية  يف 
العالقات الدولية، وعالقتها بفكر »ابن خلدون«، واأن هذا التطور كان ذا طابع تراكمي ولي�س متناق�ًصا 
ا بني روؤية  مع ما طرحه »ابن خلدون« الذي اأدرك معنى القوة املادي واملعنوي. وهكذا جند ت�صابًها جليًّ
كل من »ابن خلدون« و"ميكافيللي" فيما يخ�س العالقات الدولية، فقد اتفقا على اأن قانون القوة 
والغابة الواقعي هو احلاكم للعالقات بني الدول، وكان هذا هو املدخل الطبيعي الذي تاأ�ص�صت عليه 
فيما بعد املدر�صة الواقعية، فالعالقات الدولية تناف�صية و�صراعية يف جوهرها، ومن يفوز بها هو االأكرث 
قوة ومهارة. وبينما راأى »ابن خلدون« اأن الدين واالأخالق م�صدران للقوة، راأى "ميكيافيللي" اأن 
ا للتخلي عن االأخالق يف اأي وقت، فاالأنبياء اأنف�صهم مل ينت�صروا اإال  االأمري البد اأن يكون م�صتعدًّ
حني كانوا مي�صكون بال�صالح يف اأيديهم. ويف حني اأكد "ابن خلدون" اأن اإ�صابة الدولة بالهرم يوؤدي 
اإىل طمع االآخرين فيها، وافقه "ميكيافيللي" موؤكًدا على اأنه اإذا مل تكر�س الدولة جهدها لال�صتعمار 

ف�صت�صبح هي ذاتها هدًفا للتو�صع من جانب االآخرين.
اجلنود  من  اأنه حذر  اإال  الع�صبية،  مفهوم  عن  يتحدث  اأن"ميكيافيللي" مل  من  الرغم  وعلى   
املرتزقة الأنهم لن ي�صتميتوا يف الدفاع عن البالد، الأن الديار لي�صت ديارهم، وبهذا يكون متفًقا مع 
»ابن خلدون«الذي اأكد على الع�صبية واأهميتها، هذه الع�صبية القائمة على الن�صب وتتمثل ثمراتها 

يف النعرة والن�صرة.
واأخرًيا فاإنه رغم ت�صابه التجربة التي مر بها كل منهما، تظل التجربة املجتمعية واأهداف كل منهما 
خمتلفة، وهو االأمر الذي انعك�س ب�صدة يف اأفكارهما وتكوينهما العام، واملقارنة بينهما تبقى حمفوفة 
باملخاطر ما مل يقراأ الباحث الذي يجري املقارنة كل كاتب يف اإطاره جتربته، اإال اأن »ابن خلدون« قد 
اأفاد  رجال ال�صيا�صة يف ع�صره ويف ع�صرنا من خالل و�صعه قواعد لفهم العالقات الدولية، خا�صة 

فيما يتعلق:
 Joseph S. Nye، Jr. ،«the America’s soft power: why Washington should worry«، Foreign Affairs، Vol. )17 (

.39-83، May، June 2004، p. 35
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•��ن�صيب الدول من املمالك واالأوطان، فعلى �صبيل املثال جند اأن  الدولة عند »ابن خلدون« 
واأن ما يحكم تو�صعها على غريها من  الت�صرف،  اأحادية  الدولة  يف ت�صرفها يف عالقاتها هي 

الدول هو ع�صبيتها مما يعني فو�صوية يف النظام الدويل يف هذا الع�صر. 
الدولة  اأطراف  تدفع  فاإنها  بها  تقم  مل  واإذا  بها،  القيام  عليها  يجب  التي  الدولة  •��وظائف 
وحديث  العدو،  جانب  من  للعدوان  تعري�صها  اأو  الوالة،  جانب  من  عليها  للخروج  اإما 
املركزية  عن  يتحدث  وكاأنه  االأطراف  و�صعفها يف  مركزها  الدولة يف  قوة  عن  »ابن خلدون« 

والالمركزية يف ع�صره.
وفى عودة مرة اأخرى للمقدمة وحماولة قراءة اإجناز »ابن خلدون« فى جمال العالقات الدولية، 
�صنجد اأن »ابن خلدون« كان م�صدرا اأ�صا�صيا للمعلومات عن العالقات املتو�صطية االأوروبية اعتمد 
عليه كل الذين كتبوا عن العالقات بني  الغرب واالإ�صالمي فى تلك احلقبة. منوذج ذلك املو�صوعة 
�صواء يف  التجارية  العالقات  املوثق عن  تاأليفه  De mas latrie يف  الكونت  اأ�صدرها  التي  ال�صاملة 
ا للمعلومات عن اأنواع  ًـّ "املخت�صر")18(، كما كانت مقدمته م�صدًرا غني "املدخل" اأو"املتـن" اأو 
الهدايا املتبادلة بني قادة الدول على اختالف دياناتهم ومذاهبهم، وهي الهدايا التي كانت ب�صكل 
ما تعرب عن املظاهر احل�صارية ملختلف الدول التي كانت تعي�س حول البحر املتو�صط الذي كان يطلق 
عليه »ابن خلدون« ا�صم البحر الرومي اأو البحر ال�صامي. وعن طريق»ابن خلدون« اأي�ًصا عرفنا اأ�صماء 
ال�صّكة )العمالت( التي كانت رائجًة يف هذا الوقت مبختلف اجلهات. وما من �صك يف اأن العمالت 
ا يف درا�صة التوا�صل االقت�صادي بني العامل العربي واالإ�صالمي والعامل  تكون وحدها عن�صًرا مهمًّ

االأوربي.
 ومن املهم التاأكيد على اأن "املقدمة" ومعها كتاب التاريخ كانت حترتم ثقافات وعقائد الدول 
االأخرى،   فلم ينل»ابن خلدون« من اأحد، بل على العك�س من ذلك كان يعرف املّلة االإ�صالمية 
مبا توجد عليه امللل االأخرى متعّمداً تعريف هذه باأولئك، اإميانًا منه باأن ذلك مما ي�صاعد على معرفة 

Le compte de mas latrie: relation et commerce de l'Afrique septentrionale avec les nation cetiennes 

age، 1886، p. 274- 275.
)18(
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اأحوال  عليه  تقوم  كانت  "املقدمة" و"التاريخ" ما  من  اأوروبا  ا�صتفادته  مما  وكان  واحرتامهم.  الغري 
الدول املتجاورة من اإبرام اتفاقياٍت ومعاهداٍت تقوم على بنود مرقمة منظمة جعلت الدول االأخرى 
ت�صتفيد من فقهها وقوانينها، وهو ما يوؤكد اأن االأمة االإ�صالمية كان لها اإ�صهامها فى القانون الدويل. 
ولكن  ال�صرد،  اأجل جمرد  من  لي�س  التاريخية  النوازل  ببع�س  خلدون«االإتيان  »ابن  تعمد  كذلك 
ليثبت �صرورة احلوار من اأجل الو�صول اإىل وفاق، وليوؤكد اأن الفكرة التي تقوم على  اأحادية القرار 
فكرة " مارقة" م�صريها اإىل الف�صل، حيث اإن جميع اإفاداته كانت ت�صب يف �صرورة اإن�صاف االإن�صان 
لالإن�صان ومعرفة االإن�صان الأخيه!! لهذا كان »ابن خلدون« يف �صدر املفكرين الذين يوؤمنون بجدوى 
وحدة "القيادة" من اأجل عامل اأف�صل، قراأنا هذا عنده وهو يتحدث عن اأن اأمر احلكم ال ميكن اأن 
يقوم على راأ�صني اثنني..! ومن هنا مل جند له حول تعدد احلكم يف االأقطار االإ�صالمية ما يدل على اأنه 
ير�صم حدوًدا للف�صاء الذي يحكم فيه هذا احلاكم اأو ذاك، بل اإننا وجدناه يت�صور اأن بالد املغرب مثاًل 
بجميع �صرائحها تكون اأمة واحدًة عليها اأن تتاآلف وال تتخالف. وقد ظل يعمل على ا�صتئالف هذا 
الفريق من اأجل اأن يعي�س مع الفريق االآخر. لقد عا�س »ابن خلدون« بع�س فرتاته يف حمنة اأن ي�صهد 
عدًدا من احلكام، كل منهم يرى اأنه االأَوىل باحلكم، وكان يحتار حول اأيهم يختار! كان ال يرى مربراً 
لكي تختلف م�صر مع طرابل�س وتون�س وبجاية وتلم�صان وفا�س، واأن اخلالف من اأجل اأمر ال يليق 
بالعقالء، فقد كان  �صعوره وتعامالته -�صواء اأكان يعي�س بتون�س اأم تلم�صان اأم فا�س اأم القاهرة- اأنه 
ينتمي اإىل وطٍن واحد... اإىل اأمٍة واحدة... كان يرى اأن اخلالفات روؤية قا�صرة، ولهذا فاإن اأحكامه 
كلها كانت نتيجة ما كانت عيونه تقع عليه.كان »ابن خلدون« يرى اأن الديانات ال يجب اأن يخاف 
بع�صها من بع�س، ولهذا حتدث عن اليهود وكاأنه كان يعي�س معهم يف بيعتهم، وحتدث عن الن�صارى 
وكاأنه كان يعي�س معهم يف الكني�صة، فكان م�صدًرا ومرجًعا لكل الديانات يف كل اجلهات. وقد اأكد 
هو �صرورة ن�صر هذا الوعي عندما و�صل به املطاف اإىل اأنه يالحظ باأم عينه كيف اأن مالمح هذا العامل 
اأخذت تتغري اأثناء القرن الثامن الهجري )الرابع ع�صر امليالدي(، بحكم الكوارث التي نزلت باملنطقة 
تلك ال  روؤيته  فى  وقد كان  وم�صلم.  وم�صيحي  يهودي  فرق بني  ال�صخ�صيات ال  فغيّبت كثرًيا من 
ينطلق من موقف �صيق حمدود ولكن من منطلق ف�صاء يعرفه ويعي�صه هو ف�صاء البحر املتو�صط بكل 



141 �لف�ضل �خلام�س - �بن خلدون وعلم �لعالقات �لدولية من منظور ح�ضاري

ال�صرائح التي تعي�س من حواليه، ال فرق بني دين ودين وال كني�صة وبيعة وم�صجد، ومن هنا كانت 
.)19( ونحلة  نحلة  بني  فرق  ال  للجميع  وم�صدًرا  للكل،  مرجًعا  تكون  لكي  "مقدمته" �صاحلًة 

اإن ا�صتعرا�س الرتاث اخللدونى يف جمال العالقات الدولية ي�صري اإىل اأن  »ابن خلدون« ا�صتطاع 
ا مغايًرا يف العالقات الدولية يخالف منوذج املدر�صة الواقعية ، وهو ما ميكن  ًـّ اأن يقدم منوذًجا معرفي

تلم�صه من اجلوانب  االأ�صا�صية التي ت�صكل مالمح هذا النموذج وهي: 
االإ�صالم  اأ�صول  يف  القومية  واجلماعة،  االأمة  مبفهوم  وعالقتها  وخ�صائ�صها  طبيعتها  •��الدولة: 

ويف الرتاث الفقهي. 
وغري  م�صلمني  بني  عالقات  فقط  هي  هل  الدولية:  العالقات  اأطراف  ت�صنيف  •��معايري 
اأع�صائه  الدويل ودرجة جتان�س  الهيكل  تنبع من خ�صائ�س  اأخرى  اأم هناك معايري  م�صلمني، 
)دول عظمى، كربى، �صغرى، غنية اأو فقرية، متقدمة اأو متخلفة، قائدة ومهيمنة اأم تابعة...(.

هذه  واأهداف  الدولية  العالقات  حتكم  التي  واملبادئ  واالأ�ص�س  القيم  �صلم  •��ترتيب 
العالقات.

التعامل  يف  امل�صلحة  القوة  ا�صتخدام  وزن  وانهيارها،  �صعفها  وعنا�صر  الدولة  قوة  •�عنا�صر 
الدويل )هدف الدولة من ا�صتخدامها ودوافعها بالنظر اإىل قيمة اجلهاد ون�صر الدعوة وكذلك 

حماية وحتقيق امل�صالح( اأ�صباب ال�صراع والتناف�س، اأ�صباب التحالف، الت�صلط والهيمنة.
ا�صتخدام  اأولوية  على  املوؤثرة  والعوامل  �صيا�صاتها،  وتنفيذ  اأهدافها  لتحقيق  الدولة  •��اأدوات 

هذه االأدوات )الع�صكرية، االقت�صادية، الدبلوما�صية(.
•��مو�صوعات وق�صايا التعامل الدويل يف ظل ال�صراع اأو التعاون ويف اأوقات ال�صلم اأو احلرب، 
الدولية  العالقات  لظاهرة  كبري  اختزال  فيه  الع�صكري  ال�صراع  ق�صايا  على  االقت�صار  الأن 

وق�صرها على جانب واحد.
)19( ابن خلدون اأ�صدق �صاهد على ع�صره، مرجع �صبق ذكره.
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فعالية  وبني  داخلي(  متا�صك  اأو  �صراعات  )انق�صامات،  الداخلية  البيئة  طبيعة  بني  •��العالقة 
يف  تابع  اأو  ثانوي  اأو  قائد  دور  وتراجع،  تقل�س  اأو  وانت�صار  )فتوح  للدولة  اخلارجية  احلركة 

النظام الدويل(.
لي�س هذا فقط، بل اإنه ا�صتطاع فى منهجه هذا اأن يخلق حالة من التكامل بني معطيات التاريخ 
بني  يجمع  الذي  احل�صاري  املنهج  وهو  واالقت�صادية،  االجتماعية  ال�صيا�صية  املتعددة  االجتماعي 
املادي والقيمي، وبني الداخل واخلارج، وبني الفكر واحلركة، وذلك على عك�س املناهج الغربية. لهذا 
فاالجتاهات املتنازعة فى ن�صبة فك ر»ابن خلدون« نحو املادية والعلمانية، التي تركز على زاوية واحدة 
من زوايا االأطروحات اخللدونية– يف نطاق نظرية العمران- اأي تركز اإما على االأبعاد االقت�صادية اأو 
ال�صيا�صية اأو االجتماعية؛ تقع عند التحليل يف اإ�صكالية الثنائيات املت�صادة، ناهيك عن انف�صالها عن 
ال�صياق الثقايف االإ�صالمي الذي حكم فكر »ابن خلدون«. وهو ما ت�صعى االجتاهات ال�صاعية للتاأ�صيل 
االإ�صالمي لنظريات »ابن خلدون« لتجاوزه بالقفز على هذه الثنائيات وا�صفة الفكر اخللدوين بالروؤية 
احل�صارية ال�صاملة، باملنهج احل�صاري، واأن االأ�صول االإ�صالمية لنظريات ابن خلدون هي التي تف�صر 

روؤيته الكلية؛ ذلك الأنه)20(:
بكل  اجلامد  الواقع  �صغط  اأ�صري  يقع  ومل  والطبيعية،  واالإن�صانية  ال�صرعية  العلوم  بني  •��مزج 
على  قادًرا  كان  ولذا  االإ�صالمية.  املرجعية  مب�صادر  املبا�صر  االت�صال  اأح�صن  ولكن  اأثقاله، 
التفاعل اخلالق بني الواقع وبني االأ�صل، حيث يبقي ال�صلة وثيقة بني االأحداث وبني الفكر 
والرتاث، ولكن باأ�صلوب جتديدي يك�صر اجلمود ويجتهد يف التف�صريات )بالرتكيز على عوامل 

مادية( يف �صوء الر�صيد الثقايف والثوابت احل�صارية ودون جتاهل معطيات الواقع.
االإن�صان  من  وتبداأ  كاماًل،  مزًجا  االإن�صانية  املعرفة  جوانب  بني  متزج  �صمولية  منهجية  •��قدم 
تف�صري  يف  املادية  وغري  املادية  العوامل  بني  متزج  كما  احل�صارة،  اإىل  الدول  اإىل  اجلماعة  اإىل 
ال�صعود واالنحالل. كما اأن منهجية علم التاريخ، ومو�صوعه العمران ير�صحان ويلتقيان، فلقد 

)20(  عبد احلليم عوي�س، التاأ�صيل االإ�صالمي لنظريات ابن خلدون، كتاب االأمة، العدد 50، 1416هـ، وزارة االأوقاف 
وال�صئون االإ�صالمية، قطر، �صـ100-69.
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اأ�صبح مو�صوع التاريخ هو االجتماع، واأ�صحت منهجية درا�صة االجتماع هي فل�صفة التاريخ، 
وكالهما عند »ابن خلدون« ح�صاريان �صامالن ولي�صا ماديني اأو دنيويني فقط، فهو ال ينف�صل 

يف فهمه لهما عن الدين.
اإلهية )كما  تنفيذ الأوامر  – جمرد  ابن خلدون  لدى  احلركة االجتماعية -  قوانني  تكن  •��مل 
كما  ب�صيًطا(،  اأحادًيا  تف�صرًيا  التاريخ،  الأحداث  تف�صريهم  عند  واجلربيون  القدريون  يعتقد 
مل تكن قوانني احلركة تلك ذات ا�صتقاللية واإرادة ووعي )كما يرى املاديون والطبيعيون(، 
ولكنها كانت لدى ابن خلدون �صنن اهلل االجتماعية التي ت�صري اإىل عوامل مادية ال ت�صتطيع 
اأن تكون مبفردها هي امل�صبب، الأن االأ�صباب يف حد ذاتها لها �صبب، وهو اإرادة اهلل. وبذا؛ فاإن 
»ابن خلدون« مل يف�صل بني الدين واالجتماع االإن�صاين، واإن بدت حتليالته غري ذلك يف نظر 

البع�س، الذين ركزوا على االأبعاد االقت�صادية املادية مقتطعة من �صياقها وروؤيتها الكلية.
لهذا يجب النظر اإىل االإ�صهام اخللدوين باعتباره علم عمران متتزج فيه علوم ال�صيا�صة واالجتماع 
وفل�صفة التاريخ، ومل يكن هذا اإال تعبرًيا عن الروؤية االإ�صالمية التي تنظر لالإن�صان واملجتمع نظرة كلية 
تت�صافر على �صعيدها جميع املناحي، اأي اإن اجلوانب احل�صارية تتكامل وتتعاون وال تت�صاد.ولهذا 
التحليل)21(- فاإن منظومة »ابن خلدون« تبداأ من الدين، ومن غري ع�صبية ال  هذا  يخل�س  –وكما 
تقوم له دولة، فالع�صبية هي العامل االجتماعي الثاين وال�صروري بعد عامل "الدين". اأما العامل 
الثالث فهو العامل االقت�صادي. وهذا الرتتيب �صروري يتعني االلتزام به الأنه مق�صود ولي�س جمرد 
جمع، اإذ اإنه يعك�س مدى اأولوية العوامل، واإن كان ال يف�صل بينها اأو ي�صع العالقة بينها يف عالقة 

�صببية جامدة.
والتاريخ)22(تتحدد  واملجتمع  االإن�صان  و  واملعرفة  والعلم  للعامل  خلدون«  »ابن  روؤية  واقع  ومن 

�صمات روؤيته للكون والوجود بكونها:

)21( املرجع ال�صابق ،�صـ94.
)22(  فتحي ح�صن امللكاوي: روؤية العامل عند عبد الرحمن بن خلدون، درا�صة قدمت اإىل موؤمتر ابن خلدون والبعد الفكري 

االإ�صالمي الذي نظمته جامعة الزيتونة يف تون�س يف فرباير 2006.
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•���اإميانية: يظهر فيها »ابن خلدون« كعامل عربي م�صلم ملتزم بفهم ال�صنة واجلماعة على املذهب 
املالكي والكالم االأ�صعري ولذا فيتوقع اأن تت�صف روؤيته مبجمل اخل�صائ�س العامة لروؤية العامل 

الدينية االإ�صالمية.
ال�صابق. والع�صر  ع�صره  علماء  اأكرث  مثل  مو�صوعي  عامل  الأنه  •��مو�صوعية: 

فاإن  ولذا؛  بحثه.  مو�صوعات  حول  معرفته  مل�صادر  و�صمولية  كلية  نظره  اعتمد  حيث  •��كلية: 
دور  اأكد  واإمنا  واحد،  �صبب  اأو  واحد  م�صدر  على  يقت�صر  مل  االجتماعية  للظواهر  تف�صريه 

التداخل والتفاعل بني االأ�صباب املختلفة.
دائم  تغري  حالة  يف  العامل  راأى  ولكن  معينة،  حلظة  يف  ثباته  يف  العامل  ير  مل  فهو  •��تطورية: 

تختلف باختالف االأزمنة، وظروف البيئة الطبيعية واالجتماعية
يف  ينح�صر  مل  فهو  ولذا  مثاًل،  والروحي  املادي  بني  املت�صادة  الثنائيات  تتجاوز  •��تكاملية: 
العامل  اإىل  اإ�صافة  روحانًيا  وعاملًا  نف�صانًيا  عاملًا  هناك  الأن  املبا�صرة،  املدارك  اأو  املح�صو�س 

املادي. 
التاريخ  اإىل  ا  ا ح�صاريًّ اإ�صالميًّ منظوًرا  بخ�صائ�س جت�صد  تت�صم  اخللدونية  املنهجية  اأن   هكذا جند 
مقارنة بخ�صائ�س املنظورات االأخرى. وتتلخ�س اأبعاد املقارنة بني منظور اإ�صالمي للتاريخ ومنظورات 

اأخرى وظفت جميعها التاريخ يف درا�صة "التغري الدويل" فيما يلي:
التاريخية  القيا�صي الذي مت يف �صوئه درا�صة م�صار اخلربة  الن�صق  اأو  1- طبيعة االإطار املرجعي 
وتقييم نتائجها: هل هناك غاية يتم ال�صعي اإليها؟ وهل هناك قواعد حتقق هذه الغاية اأو االبتعاد عنها 
اأخرى: كيف ينعك�س االإطار املرجعي )اأو م�صدر الروؤية( على حتديد الهدف  عرب التاريخ؟ بعبارة 
البحثي يف التاريخ وت�صميم اإ�صكاليات البحث حول الفواعل والق�صايا واأمناط التفاعالت؟ وهنا جند 

اأمامنا ثالث حاالت: 
احلالة االأوىل: حالة املنظور الغربي برافده الراأ�صمايل الذي يعرب عن منوذج نظام الدول اأو نظام 
الليربايل.  اأو الفكر  الواقعي واملاركنتيلي  فواعل من الدول وغري الدول، وينطلق من جذور الفكر 
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ومن ثم يربز قيم اال�صتقرار والتوازن الذي ي�صمن هيمنة القوى القائدة من خالل ال�صراع اأو قيم 
االعتماد املتبادل الذي ت�صمن هيمنة قوة قائدة من خالل منوذج تناف�صي متداخل. 

احلالة الثانية: حالة الرافد املارك�صي يف املنظور الغربي، الذي يعرب عن منوذج "النظام العامل" 
والذي ي�صتمد جذوره من الفكر املارك�صي، ومن ثم فاإن نطاق تاأمله هو الراأ�صمالية كنظام واآليات 

وتفاعالت �صعودها وهبوطها يف ظل تطور �صراع م�صالح الطبقات واأمناط الهيمنة االإمربيالية.
احلالة الثالثة: حالة املنظور االإ�صالمي الذي انطلق من النظام –االأمة االإ�صالمية: االأمة م�صتوى 
لدرا�صة التفاعالت البينية االإ�صالمية ومنطلًقا للتفاعالت مع االآخر، انطالًقا من االأ�صول االإ�صالمية 
حول اأ�صل تاأ�صي�س العالقة مع االآخر )هل احلرب اأم االإ�صالم اأم الدعوة؟( وحول القواعد واملبادئ 

واالأ�ص�س احلاكمة للعالقات اخلارجية للدولة االإ�صالمية وللعالقات البينية االإ�صالمية.
للتحول  املحركة  العوامل  روؤية  املنظور على  وم�صدر  املرجعي  االإطار  انعكا�س طبيعة  2- كيفية 
الكلي وعن وزن املتغريات املادية وغري املادية املوؤثرة يف هذا التحول. فمن احلالة االأوىل التي تدور 
حول ال�صراع من اأجل القوة وامل�صلحة القومية )�صواء القوة الع�صكرية اأم االقت�صادية، و�صواء كان 
ال�صراع الذي اأداته احلرب اأم ال�صراع الذي تديره االأداة االقت�صادية(، اإىل احلالة الثانية التي تدور 
حول ال�صراع الطبقي، اإىل احلالة الثالثة التي تدور حول الدعوة كمحرك تتم اإداراتها باأدوات احلرب 
اأو ال�صالم حتقيًقا لغايات التدافع احل�صاري. ومن هنا يظهر كيف اأن تف�صري عوامل القوة اأو ال�صعف، 
ال�صقوط اأو ال�صعود يف احلالتني االأوىل والثانية تظل اأ�صرية املتغريات املادية، اأي عوامل القوة املادية اأ�صا�ًصا، 

يف حني يربز على �صعيد هذا التف�صري يف احلالة الثالثة وزن العوامل غري املادية اإىل جانب املادية.
3- كيفية انعكا�س طبيعة االإطار املرجعي وم�صدر املنظور على روؤية اجتاه التطور يف التاريخ. فاإذا 
كانت املدر�صة املارك�صية تقدم منوذًجا عن التطور اخلطي وعن احلتمية التاريخية، واإذا كانت املدر�صة 
تقدم  االإ�صالمية  الروؤية  فاإن  التاريخية،  والهيكلية  الدورانية  عن  مناذج  قدمتا  واملاركنتيلية  الواقعية 
اأنه  التح�صني مبعنى  بالنموذج  اأ�صماه  ما  االإ�صالمية( -  الروؤية  البع�س)23()من خارج  يرى  –كما 

)23(  البان. ج. ويدجري، التاريخ وكيف يف�صرونه، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 
1996، اجلزء االأول، �صـ 163- 164.
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متى تزايد اإقبال االأفراد وال�صعوب على الطاعة الإرادة اهلل، حت�صنت االأمور. ويتم�صك امل�صلمون باأنهم 
فعلوا ذلك يف املا�صي، و�صيوا�صلون فعله يف امل�صتقبل، وذلك الأن االإ�صالم هو الذي �صيفوز بالظفر يف 
النهاية. ويف املقابل؛ فاإن تف�صريات اأخرى تظهر من داخل الدائرة االإ�صالمية وتقدم طرحني مغايرين 
وهما الطرح االأ�صعري، والطرح املعتزيل)24(. ويف الفهم االأ�صعري كل حلظة من حلظات التاريخ اأ�صواأ 
من �صابقتها البتعادها عن حلظة الف�صل التي هي حلظة النبوة واخلالفة الرا�صدة. وهذا الفهم يتفق 
مع ت�صور خطي هابط. ولقد بنى االأ�صاعرة هذا الفهم القائم على مفهومي االنف�صال والف�صل على 

جمموعة من االأحاديث من مثل "خري القرون قرين..".
اأف�صل  كان  فاإذا  املوازنة،  مفهوم  بدله  فاأن�صاأوا  التف�صيل  مفهوم  املعتزلة  طور  اأخرى  ناحية  ومن 
حلظة عن اأخرى تتحدد – لدى االأ�صاعرة – بالقرب اأو البعد من اللحظة املثال، فاإن مفهوم املوازنة 
يقوم على اأن حركة التاريخ تبني اأنه ميكن ت�صور وجود حلظات قريبة من حلظة الف�صل توقف حركة 
االنهيار بدرجة معينة.ولهذا يتحدث بع�س املفكرين عن التطور ال�صرطي وفق ال�صنن، اأي عن ال�صنن 
ال�صرطية )يف االأ�صول: قراآنًا و�صنة(، التي ت�صاعد يف و�صف وحتليل وتف�صري وتقومي اأ�صباب تقلبات 
التاأ�صيل  قلب  يف  تقع  ال�صنن  فاإن  والهوان.  الذل  وحال  والتمكني  العز  حال  بني  احل�صارية  االأمم 
درا�صة  مدخل  فاإن  ثم  ومن  وم�صريته.  احل�صاري  الفعل  اإىل  للنظر  منهًجا  باعتبارها  ح�صارية  لروؤية 
اأبعاد منظومة مدخل القيم كاإطار لفهم وتف�صري وتقومي العالقات الدولية من  اأحد  ال�صنن)25( يعد 
منظور اإ�صالمي. والفهم  التاأ�صيلي لل�صنن ينبثق عن الروؤية العقدية الكلية لالإن�صان والكون واحلياة، 
باالإن�صان  ذلك  كل  وارتباط  االإحكام  وقواعد  التكليف  ونظرية  االإرادي  باملجال  مرتبطة  باعتبارها 
– هذا املعنى التاأ�صيلي يو�صح لنا كيف اأن مفهوم ال�صنن ال�صرطية يعرب عن طبيعة اجتاه التطور يف 
التاريخ )يف الروؤية االإ�صالمية( وهو االجتاه الذي يختلف عن احلتمية اخلطية ال�صاعدة اأو الهابط، الأنه 

يقرتب من عملية االختيار، وهي القيمة التي ترتبط بخلق االإن�صان وتكرميه.

)24(   عبد اللطيف املتدين، اإمارة التغلب يف الفكر ال�صيا�صي االإ�صالمي، ر�صالة ماج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية، كلية االقت�صاد 
والعلوم ال�صيا�صية، اإ�صراف  �صيف الدين عبد الفتاح، جامعة القاهرة، 1998، �صـ 84.

)25(  حول تعريف ال�صنن وت�صنيفها وم�صادرها وو�صعها من منظومة مدخل القيم لدرا�صة العالقات والدولية يف االإ�صالم: 
انظر مدخل القيم: اإطار مرجعي..، مرجع �صبق ذكره.
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ال�صرطية" يقع فهم العالقات الدولية كمجال بحثي  "ال�صنن  الت�صور عن  و�صمن عنا�صر هذا 
حيث ميكن ا�صتخدام النهج ال�صنني يف تف�صري النماذج التاريخية املمتدة والتباينات يف اأحوال القوة 

وال�صعف من منظور قيمي.
4- ويدور املحور االأخري يف املقارنة حول العالقة بني اأ�صل اأو ن�صق قيا�صي وفقه التاريخ، وبني 
فقه الواقع وفقه امل�صتقبل. فاإذا كانت النماذج الغربية لتوظيف التاريخ تنطلق من خ�صائ�س الواقع 
وم�صكالته نحو التاريخ �صعًيا للتنبوؤ بامل�صتقبل، فاإنها تفتقد ن�صًقا قيا�صًيا، اأو اأ�صاًل يتم -يف �صوء غايته 
وقواعده- الت�صخي�س للقائم والتف�صري للتاريخ والتقومي واالإر�صاد الإحداث التغيري. ويف املقابل فاإن 
املنظور االإ�صالمي كمنظور قيمي ذي طبيعة خا�صة، اأي منظور ال ي�صيغ فقط مثااًل يجب اأن يقوم، 
ولكن ي�صع منظومة قيم للت�صخي�س والتف�صري وكذلك للتغيري، يقدم هذا الن�صق القيا�صي، االأ�صباب 
املف�صرة ملدى ابتعاد اأو اقرتاب واقع العالقات االإ�صالمية عن االأ�صل )وحدة االأمة، طبيعة العالقة 

مع االآخر( واإمكانيات التغيري وو�صيلته.
ولعل هذا االإطار املقارن ميكنه اأن ي�صيف مزيًدا من ال�صوء على كيفية فك اال�صتباك حول مدى 
وعلى  عليه.  وال�صابق  له  التاريخ" املعا�صر  "واقع  بتف�صري  اهتم  الذي  خلدون«  »ابن  فكر  اإ�صالمية 
»ابن  منهجية  خ�صائ�س  اإىل  وبالنظر  التاريخ،  توظيف  منهجيات  بني  املقارنة  اخل�صائ�س  هذه  �صوء 
خلدون« التاريخية، وروؤيته للتاريخ وللعامل يت�صح طبيعة اإ�صهامه يف "املدر�صة التاريخية االجتماعية" 
باعتباره موؤ�ص�ًصا الأحد اجتاهات التف�صري االإ�صالمي للتاريخ اأو الفل�صفة االإ�صالمية للتاريخ، وهو االجتاه 
ناحية  من  ترتجم  للتاريخ  خلدون«  »ابن  فروؤية  االإ�صالمي.  التف�صري  هذا  يف  احل�صاري  العمراين، 
"النظر يف  وبني  االأخبار  وذكر  ك�صرد  التاريخ  بني  متييزه  بالطبع عن  ف�صاًل،  للعامل  روؤيته  خ�صائ�س 
علل احلوادث واأ�صباب وقوعها" )فل�صفة التف�صري(، وبذا فلقد كان يهدف اإىل التو�صل اإىل ال�صنن 
والقوانني يف ظل الوعي بتبدل اأحوال االأمم واالأجيال بتبدل ومرور االأيام. ولذا فاإن الروؤية الكليـــة 
لـ »ابن خلدون« انعك�صت يف كتابته التاريخ من خالل منهجية ناقدة توؤرخ لالأحداث ولكن بو�صفها 
تعبرًيا عن ظاهرة اجتماعية، وكان  »ابن خلدون« يهدف اإىل فهمها وتف�صريها يف تبدلها وتغريها، ولذا 
كان يبحث عن اأ�صباب تف�صريية تقوم على اأعمال النظر والتدبر واإعمال العقل يف ظل "املرجعية" 

التي �صكلت ابتداء روؤيته للعامل، وهي املرجعية االإ�صالمية.
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يف نهاية هذا العر�س عن االإ�صكاليات املنهجية يبدو منا�صًبا اأن جنيب على هذا ال�صوؤال: ما الذي 
وجده البع�س يف فكر "ابن خلدون" ليدعم به اإ�صقاطاته العلمانية الو�صعية املادية على هذا الفكر؟ 
وكيف ميكن تفنيد هذه االإ�صقاطات من واقع روؤية »ابن خلدون« ذاتها؟ هل ترجع االإ�صقاطات اإىل 
فهم خاطئ لالإ�صالم باعتباره ديًنا  ال يعطي م�صاحة للعقل وقراءة الكون اإىل جانب الن�س والوحي، 
يكون  اأن  –وبال�صرورة-  للتف�صري البد  املادية  واالأ�صباب  والواقع  العقل  من  ينطلق  فمن  ثم؛  ومن 

خارج الدائرة االإ�صالمية؟
كان »ابن خلدون« "واقعًيا"، اإال اأنه اأي�ًصا كان "اإ�صالمًيا"؛ الأن "االإ�صالمية" لي�صت قيمية مثالية 
من  انطلقت  واإن  روؤية  وهي  واقعية،  قيمية/  روؤية  هي  اإ�صالمية  مرجعية  من  الروؤية  ولكن  جمردة، 
ثوابت، اإال اأنها ت�صتجيب اأي�ًصا للمتغريات. ولعل هذه واحدة من اأهم االإ�صكاليات املنهجية لدرا�صة 
العالقات الدولية بني املنظور الواقعي "ال�صائد" واملنظورات االأخرى البديلة الناقدة التي قد تبدو 
–غري واقعية- الأنها تنطلق من معايري وقيم يف تعاملها مع فهم واإدراك "الواقع". ومن ثم فاإن تراث 
اب�صتمولوجية  يقدم  للمنظورات– تراكًما  الفل�صفية  باجلذور  يت�صل  –فيما  ي�صيف  خلدون«  »ابن 
ومنهجية مادية/ قيمية، واقعية/ مثالية. وبذا ي�صاهم على هذا ال�صعيد –من مرجعية اإ�صالمية- مع 
توجهات اأخرى تتجه نحو نف�س املنحى املعريف واملنهاجي بعيًدا عن اال�صتقطاب التقليدي بني طريف 
هذه الثنائيات. فاإن "النظرية االجتماعية للعالقات الدولية" التي متثل واحدة من اأحدث االجتاهات 
الواقعية،  )املثالية/  الثنائيات  من  جمموعة  حول  اأطروحات  تقدم  اإمنا  الدولية  العالقات  نظرية  يف 
"الواقعية- عن  طرحها  اأخرى  غربية  نظرية  جهود  وقدمت  �صبق  كذلك  القيمية()26(.  املادية/ 
املثالية")27( مما يجعلنا نت�صاءل اأمل جتد هذه االأطروحات جذوًرا لها يف "الفكر اخللدوين" ولو ظلت 
هذه االأطروحات يف اإطار اأكرث مادية وعلمانية من اإطار »ابن خلدون« الذي ال ميكن ف�صله عن م�صادر 
مرجعيته االإ�صالمية؟ ومن ثم من املفيد التذكرة مبا �صبقت االإ�صارة اإليه من اأهمية البحث عن مناطق 

 Alexander Wendt: : Social theory of International Politics، Cambridge University Press، 1999. PP. )26 (
.44-22

.Robert Adams: A new age of International Relations، International  Affairs، Vo. 67، No. 3، 1991 ) 27(
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»ابن  اإ�صهام  ودرا�صة  الدولية.  العالقات  لدرا�صة  اإ�صالمي  منظور  وبني جهود  بينها  وا�صرتاك  تقاطع 
خلدون« ب�صفة خا�صة؛ يطرح فر�صة الختبار االإ�صكاليات املنهجية امل�صرتكة بني اجلانبني.

اإن جمال درا�صة العالقات الدولية - بحالته الراهنة - يقدم فر�صة لتج�صري الفجوة بني املدار�س 
املتنازعة على درا�صة »ابن خلدون« الأن "التغري الدويل من منظور ح�صاري" هو اأحد اأهم اهتمامات 
هذا املجال يف املرحلة الراهنة من تطور علم العالقات الدولية، وهو ما  يجد �صنده  من واقع اإ�صهام 

درا�صات دولية اأخرى اقرتبت بدورها من"ابن خلدون"، ولو من منطلقات خمتلفة.
فنجد البع�س)28( وهو يوؤ�صل ملحددات واأبعاد العالقة بني االإ�صالم والغرب بعد نهاية احلرب 
»ابن  ي�صتدعي  �صبتمرب،  من  ع�صر  احلادي  وتداعيات  العوملة  حلالة  ت�صخي�صه  �صوء  وعلى  الباردة، 
اأنه واإن  التقاء بني عدد من التخ�ص�صات،  اأنه نقطة  خلدون« مبيًنا دواعي ا�صتدعائه وهي كاالآتي: 
كان م�صدًرا للتنظري الأفكار كربى طرحتها رموز فكرية ونظرية غربية )مارك�س، فيرب، دوركامي، جلرن( 
خالية  لي�صت  ومفاهيمه  موؤمًنا  كان  اأنه  هو   ، وبينهم  خلدون«  »ابن  بني  اأ�صا�صًيا  فارًقا  هناك  اأن  اإال 
اأنه ربط بني ماآل التنظيم االجتماعي  "املو�صوعية العلمية"، كما  اأُخَذ عنه يف  من القيم بالرغم مما 
نحو االأزمة وبني تاأزم منظومة القيم، وقدم دالالت بالن�صبة للحوكمة من خالل نظرية للعالقة بني 
الف�صاد والطغيان. كما اأن خربته احلية يف ظل ثقافات متنوعة، وانتقاله من مكان اإىل مكان، يقدم 
منوذًجا م�صاًدا ملا قدمه طرح هانتجتون، انهيار الع�صبية يرجع الأ�صباب داخلية مما يدفع للت�صاوؤل عن 
مغزى اال�صتهداف الراهن للعوملة باعتبارها امل�صئولة عن م�صاكل العامل، واأخرًيا الدعوة للحاجة اإىل 
منظور –ما بعد خلدوين لدرا�صة "املجتمع العاملي" Global Society يف القرن الواحد والع�صرين 

اأ به لالأديان واحل�صارات. وا�صتك�صاف نظرية عامة تت�صدى للتجدد غري املتوقع وغري املتنبَّ
اأما البع�س االآخر)29(، في�صتدعي يف معر�س تقييمه ملدر�صة علي املزروعي -اأوجه الت�صابه من 
الدولية  للعالقات  الغربية  الدوائر  االهتمام يف  اأو عدم  االهتمام  املنهجية ومن حيث داللة  حيث 

 Akbar Ahmed: Ibn Khaldun's Understanding of civilizations and the dilemmas of Islam and the  )28(
.4-West today، Middle East Journal، Vo. 56، No. 1، Winter 2002، PP. 20

 Seifudein Adem Hussein and Ali A. Mazrui: A postmodern Ibn Khaldun، Journal of Muslim   )29(
 .Minority Affairs، Vo. 23، No. 1، April 2003، PP. 127- 145
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باأعمال كل منهما. ومن اأوجه الت�صابه يف املنهجية، اجلمع بني عدة جماالت معرفية، عدم الف�صل 
اجلامد التع�صفي بني اال�صتقراء واال�صتنباط. من ناحية اأخرى و�صع هذا التحليل يده على اأمر هام 
وهو اأن ا�صتبعاد املزروعي من نطاق املنظرين الرواد يف جمال العالقات الدولية، لي�س الأنه يركز كثرًيا  
دون  ال�صغرى  الدول  على  يركز  الأنه  ولي�س  ولغوية،  اجتماعية  اأبعاد  وعلى  املقارن  الداخلي  على 
القوى الكربى، ولي�س الأنه من روافد "البنائية االجتماعية" غري ال�صائدة، ولي�س الأنه اأدخل جمال 
التحول يف املنظورات الثقافية، ولكن الأنه لي�س من ال�صفوة املختارة االأكادميية؛ ومن ثم حدث جتاهل 
مق�صود لتوجهاته -غري التقليدية الناقدة للتوجهات ال�صائدة- وكذلك الأنه م�صلم من اأ�صل نيجريي 
فال يحوز ما يحوزه امل�صيطرون واملهيمنون من اأ�صل اأجنلو �صاك�صوين. لهذا كله مت ا�صتبعاده من مكانة 
الرواد على ال�صعيد االأكادميي. ولهذا ي�صت�صهد �صاحب هذا الراأي ببع�س االآراء التي تناولت هذه 
الظاهرة اأي عدم ذكر املفكرين الرواد غري الغربيني بني النماذج التي تقدمها االأدبيات عن الرواد 
يف جمال العالقات الدولية، مما يعني حتيًزا �صد الروؤى غري الغربية وعلى نحو ينال من عاملية علم 

العالقات الدولية.
ولعل املقارنة يف الدرا�صة ال�صابق االإ�صارة اإليها عن علي املزروعي تعيدنا مرة اأخرى اإىل التاأكيد 
ل�صيادة  نظًرا  الكايف،  بالقدر  »ابن خلدون«  الإ�صهام  يتطرقوا  الدولية مل  العالقات  منظري  اأن  على 
"االقرتابات غري احل�صارية" حتى وقت قريب، اإال اأن مراجعة حالة العلم - كما �صبق اأن اأ�صرنا - 
اأعطت فر�صة لظهور اآثار خلدونية لدى املدر�صة النقدية والبنائية االجتماعية، وكذلك تبلور االهتمام 
لتقدمي  املطلوب  االجتهاد  من  الكثري  هناك  اأن  اإال  الدولية.  العالقات  لدرا�صة  احل�صارية  باملداخل 
اإ�صهام فكر »ابن خلدون« يف عدة م�صائل هامة بالن�صبة للتنظري الدويل )من مدخل ح�صاري(، على 
اعتبار اأن هذا املدخل من املنظور اخللدوين هو الذي يقفز على احلدود بني التخ�ص�صات، ويجعل 
امل�صتقبل، ويجمع يف روؤية كلية بني االأبعاد املختلفة  للتاريخ �صعًيا نحو  التوجه  النظرية  من وظائف 
اأحادية الروؤية العلمانية - كل مبفرده -  اأو  للظاهرة، ويبحث يف عدم مالءمة اأحادية الروؤية االإميانية 
لفهم التحديات التي تواجهها االإن�صانية، ويقدم واقعية وعقالنية ر�صيدة واإن انطلقت من "خ�صائ�س 
الواقع" اإال اأنها ال ت�صقط القيم مراعية يف ذلك الطبيعة املتعددة لالإن�صانية التي ميكن اأن تولد اأمناًطا 

خمتلفة من العقالنية التي تتجاوب كل منها مع منط حمدد من االحتياجات االإن�صانية.
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باالنتقال من الروؤية الكلية اإىل اجلزئيات – التي تقع مبا�صرة يف �صميم اهتمام منظري العالقات 
الدولية- ميكن اأن نر�صد جمموعة من امل�صائل املت�صلة باملفاهيم اأو الق�صايا اأو العمليات اأو القواعد 

العامة واالأمناط )ال�صنن(، والتي ميكن البحث عن تاأ�صيلها اخللدوين ومنها ما يلي:
العاملية  اجلماعة  مبفاهيم  مقارنة  االأمة  ومفهوم  القومية  الدولة  مبفهوم  مقارنة  الدولة  •��مفهوم 

واملجتمع العاملي.
اخلارجية. ووظائفها  وا�صتقرارها  الدول  قوة  •��عنا�صر 

القوة. اأ�صحاب  اأو  امل�صالح  اأ�صحاب  اأو  الطبقة  اأو  القومية  مبفهوم  باملقارنة  الع�صبية  •��مفهوم 
الدويل. بالتغري  باملقارنة  احل�صاري  التغري  •�مفهوم 

ابن  لدى  احل�صارة  مفهوم  �صوء  )على  احل�صاري  والهبوط  احل�صاري  ال�صعود  •��موؤ�صرات 
خلدون(.

الدورات  مبفهوم  )باملقارنة  للتغيري  كاأدوات  الثورة(  )مثل  العنف  اأدوات  من  وغريها  •��احلرب 
عقب احلروب الكربى، يف نظريات تطور النظم الدولية(.

واملغلوب. الغالب  بني  الهيمنة  عالقات  على  واأثرها  الفكري  اال�صتتباع  •��ق�صية 
       بالرغم من اأن كل من النقاط ال�صابقة يف حاجة لتاأ�صيل تف�صيلي، اإال اأنه ميكن تقدمي ت�صور 
خمت�صر عن اأبعاد هذه اخلريطة واخليوط التي تربط بينها لتقدمي روؤية متكاملة عن البعد الدويل يف 

الفكر اخللدوين وتتواىل عنا�صر هذا الت�صور كاالآتي)30(:
1- القاعدة املنهجية االأ�صا�صية يف الر�صد والتحليل والتف�صري عند »ابن خلدون« هي مراعاة �صنة 
التغري وتبدل االأحوال يف االأمم واالأجيال بتبدل االأع�صار ومرور االأيام، ومنه ي�صري اإىل نظرية الثورات 
التاريخية اأو االنقالبات يف اأحوال االأمم وم�صارات الدول، ومنه اأي�ًصا �صنة التدرج يف التغري من حال 

اإىل حال.
)30( املقدمة، مرجع �صبق ذكره، �صـ 196-47
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2-التاريخ هو خرب عن االجتماع االإن�صاين الذي هو عمران العامل واأحواله ودوله ونحله.
3-نظرية فقه الواقع عند »ابن خلدون« تتكون من العلم بطبائع )قوانني( العمران وتاأ�صي�س الدول 
وداللة  مبقا�صد  العلم  اجلزئية،  االأحداث  ومتابعة  االأخبار  متحي�س  التغريات،  وا�صتيعاب  وحركتها 

املرئي وامل�صموع.
4-املدخل املقا�صدي نظرية اأ�صا�صية م�صتنبطة وم�صتحكمة عند »ابن خلدون«.

5-�صرورة اجلغرافيا لفهم العامل ودوله واأحوالها واإمكانياتها واملحال من اأمرها، حتليل االأحوال 
والنحل واخل�صائ�س االجتماعية واالإن�صانية بظروف اجلغرافيا. 

6- منظومة مفاهيم: العمران، االجتماع/ املجتمع، احل�صارة، البداوة، ومنظومة مفاهيم اأخرى: 
والنفوذ عن حب وبني  ال�صيا�صة  )التفرقة بني  املعا�س  ال�صيا�صة،  الرئا�صة،  الع�صبية،  امللك،  الدولة، 

الرئا�صة واأ�صا�صها القهر والباأ�س والغلب(.
الب�صرية  الطبيعة  اإىل  االأمم  يرد طبائع  االأمم، وهو  االأمة وبني  ال�صيا�صي داخل  ال�صراع  نظرية   -7
القتال �صرورة  قاعدتني:  اإىل  ثم ي�صل  والعدوان( ومن  الظلم  ال�صر  اأخالق  ال�صريرة )ومن  الفردية 

للملك وكل يحتاج اإىل "الع�صبية"، وهذه هي قاعدته الكربى. 
8- ونظرية الع�صبية تت�صح يف قيام الدول )ع�صبية الن�صب وع�صبية الدين(، وا�صتمرار الدول 

)الع�صبية طبيعة و�صرورية(، قوة الدول )الع�صبية انتماء قومي ووطني ووالء(.
9- املقارنة بني االأمم ومراتبها على اأ�صا�س "التدرج احل�صاري" من البداوة اإىل الفلحية اإىل التح�صر 
ال�صناعي والتجاري. ويف هذا يثري ابن خلدون ق�صايا: ال�صخ�صية القومية لكل دولة/ اأمة، عنا�صر قوة 

الدولة املادية واملعنوية وعلى راأ�صها الع�صبية، الوظائف احليوية للدولة، امل�صالح احليوية القومية.
اأربعة لالأمة: الباين املوؤ�ص�س، التابع املبا�صر  10-نظرية االنحدار والتطور ال�صيا�صي وفق اأجيال 

لل�صلف، املقّلد، الهادم امل�صيع.
11-نظرية ال�صراع الدويل )التغالب بني االأمم( واأ�صا�صها الع�صبية، �صراع القوى، توازن القوى.



153 �لف�ضل �خلام�س - �بن خلدون وعلم �لعالقات �لدولية من منظور ح�ضاري

12-نظرية التبعية واال�صتتباع: عاقبة التبعية الرا�صية يكون االن�صهار وامل�صخ، وفقدان الع�صبية 
موؤذن بانقياد ومذلة وعزلة، واملغلوب مولع باتباع الغالب، وهنا تبدو منظومة مفاهيم: االمتداد، االنقياد، 
اجلباية  نظرية  اأمران:  اال�صتتباع  بنظرية  اأي�ًصا  ويرتبط  باالقتداء.  الولع  االنقالب،  الغلبة،  التقليد، 

الدولية  وطبائع �صيا�صات الدول التابعة وهي التبعية املختارة وما تعنيه من احتالل وا�صتيالء.
13-اأثر اخلارجي على الداخل ودور الوطنية ووظيفتها يف االإطار احل�صاري ، ودور الدين ال�صيا�صة 

والعالقات الدولية.
روابطها،  اإىل  وبالنظر  املادية،  منها وغري  املادية  ال�صابقة،  اخلريطة  اجلامعة بني عنا�صر  وبالقراءة    
ميكن اأن تت�صح لنا خ�صائ�س "املنهجية اخللدونية". واإذا كانت هذه اخلريطة يف حاجة لدرا�صة اأخرى 
لتعميقها للو�صول اإىل روؤية »ابن خلدون«عن االمتدادات الدولية للظاهرة االجتماعية الداخلية، فاإنه 
للتنظري  املنهجية  االإ�صكاليات  �صعًيا ال�صتك�صاف  �صبق  ما  اإذا كان  التايل:  ال�صوؤال  يجدر هنا طرح 

فماذا عن املردود بالن�صبة للحركة؟
بعبارة اأخرى اإذا كان »ابن خلدون« قد اجته للتاريخ من اأجل "احلركة" )وهذه هي اإحدى مقومات 
منهاجيته( فلماذا نتجه نحن اإىل تراث »ابن خلدون«؟ هل التنظري غاية يف حد ذاته؟ مما ال �صك فيه 
ا من الدرا�صات اخللدونية كان يربر احلاجة لدرا�صة »ابن خلدون« مبتطلبات تف�صري الواقع  اأن عدًدا مهمًّ
العربي واالإ�صالمي الراهن واإمكانيات تغيريه. ولكن اأال يجدر لنا اأن ن�صاأل اأنف�صنا االآتي: ملاذا ف�صلنا 
طوال �صتة قرون يف اال�صتفادة من عبقرية »ابن خلدون« يف ت�صخي�س وتف�صري اأ�صباب االنحدار ملنع 
ازدياده؟ وهل ما نحن عليه االآن )وابتداء منذ ما يزيد عن القرنني حني بداأت االأزمة الثانية الكربى 
واملمتدة للم�صلمني بعد اأزمتي احلروب ال�صليبية واحلروب املغولية( يناظر حال االأمة منذ 600 عام 
اأي خالل ع�صر »ابن خلدون«، وهل طبيعة التحديات )ولي�س منطها( يف الع�صرين )القرن التا�صع 
الهجري، والقرن اخلام�س ع�صر الهجري( ميكن املقارنة بينها حتى ميكننا الت�صاوؤل كيف ن�صتفيد؟ اأم 

اأن نظريات »ابن خلدون« مازالت �صاحلة للتف�صري؟
الدرا�صات  من  اآخر  م�صتوى  تقدم  اأخرى  درا�صات  الإجابة يف  حتتاج  مفتوحة  اأ�صئلة  كلها  تلك 
اخللدونية اأي من واقع كتابه يف التاريخ، ولي�س مقدمته، ومن واقع خ�صائ�س ع�صره، ولي�س جمرد 
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�صياقه االإقليمي. فع�صر »ابن خلدون« مل يكن يف جممله انحداًرا و�صقوًطا، ومهما كان حال �صمال 
اأفريقيا واالأندل�س )مواطن اخلربة املبا�صرة ال�صيا�صية االأوىل لـ »ابن خلدون«( فهو مل يكن يقارن بحال 
اأرجاء اأخرى من االأمة، مثل م�صر اململوكية، يف نف�س الوقت الذي كانت تنمو فيه ال�صلطنة العثمانية 
وتت�صكل فيه اإرها�صات دولة �صفوية. فاإذا كان مركز قوة اإ�صالمية قد بداأ يتفكك وينهار )االأندل�س( 
فلقد كانت مراكز اأخرى م�صتمرة ناهيك عن مراكز اأخرى �صاعدة. كذلك مل يكن االإجناز احل�صاري 
االإ�صالمي يف جمموعه قد بداأ منحنى االنحدار، ومل يكن هناك فراغ فكري عارم يناظر ما ت�صاعد 
بالتدريج عرب القرون ال�صت التي اأعقبت »ابن خلدون«. بعبارة اأخرى فاإن ع�صر »ابن خلدون« كان 
نقطة البداية يف مرحلة االنحدار، ومن هنا عبقريته يف الت�صدي لهذا االأمر– اإذا افرت�صنا اأن نظريته 
عامة وال تنبثق عن حال موطنه فقط. هذا ولقد تولت درا�صات جادة مناق�صة هذا االأمر اأي متى بداأ 
انحدار احل�صارة االإ�صالمية وتدهور عنا�صر قوة الدول االإ�صالمية؟ وهل يرجع ذلك الأ�صباب داخلية 
اأم لتاأثريات خارجية اأي�ًصا، وهل بداأ االنحدار من ال�صيا�صي يف حني مل يكن االجتماعي والثقايف 

قد بلغ ذروته بعد؟ وهل كانت البداية مع العواقب املدمرة للهجمة املغولية؟
وتتجدد عبقرية »ابن خلدون« – بالنظر اإىل ع�صره – من حيث اإنه و�صع يده على بيت الداء وهو 
اأن االنحدار يبداأ من الداخل واأن تاأثري املادي والقيمي ال ينف�صالن. وهما اأمران ظال ي�صتحكمان 
بت�صاعد تدريجي –يف فكر اخللف لـ »ابن خلدون« من فقهاء وعلماء االأمة الذين ت�صدوا – ولو 
التاأثريات  فيه  ت�صاعدت  ع�صور  وذلك يف ظل  االأمة،  انحدار  – مل�صاكل  التنظري  من  اأقل  بدرجة 

اخلارجية، على عك�س ع�صر »ابن خلدون«.
ويكفي القول اإن »ابن خلدون« حني �صاقت به االأندل�س واملغرب اجته اإىل م�صر ودم�صق، والقد�س 
ومكة، ومل يتجه مثل االأفغاين اأو حممد عبده وغريهما اإىل اأوروبا )اإال فيما يت�صل باأعمال من�صبه 
كموفد اإىل ملك ق�صتالة واأ�صبيلية اأو تيمور لنك(، ومل يكن االآخر –لديه- متج�صًدا يف االأوروبي 
ولكن حديثه عن الغالب واملغلوب كان حديًثا ظل بينًيا. فلم يكن تاأثري اخلارجي )غري احل�صاري 
االإ�صالمي( �صواء الع�صكري اأو ال�صيا�صي اأو االقت�صادي بل والثقايف قد و�صل اإىل ما و�صل اإليه فيما 

بعد من تاأثريات �صلبية.
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 اإن اإعادة قراءة الفكر اخللدوين - خا�صة فى جمال العالقات الدولية كما نرى - ميكن اأن ي�صهم 
املركزية  تلك  يعالج  نحو  على  التاريخ  يوظف  منظور    ، الدولية  للعالقات  اإ�صالمي  منظور  بناء  فى 
بعد  التدهور  حتليل  اإ�صكاليات  وهي  مل�صاحلنا  حيوية  اأكرث  الإ�صكاليات  ويت�صدى  الغربية  االأوروبية 

ال�صعود، وكيفية اإحياء عملية ال�صعود؟
لنا  قدمت  قد  ال�صابقة  النماذج  كانت  فاإذا  تطورية،  منهجية  ذي  منظور  اإىل  بحاجة  اإذن  نحن   
مناهج متنوعة، ابتداء من الدائرية اإىل اخلطية ال�صاعدة اأو الهابطة، وجميعها تنبع من روؤى ح�صارية 
غربية عن ماهية التاريخ وطبيعته وكيفية تف�صريه، فالبد واأن نت�صاءل: ما هي الروؤية االإ�صالمية عن 
القراءة املتعمقة للرتاث  اأن ت�صاعدنا فيه  التاريخ واجتاه تطوره وكيفية تف�صريه. وهو  ما ميكن  طبيعة 
يرتبط  الدولية-  العالقات  نطاق علم  –يف  الغربية  التاريخية  توظيف اخلربة  واأن  اخللدوين، خا�صة 
باأهداف احلركة يف الواقع واحتماالت امل�صتقبل، وخا�صة ما يت�صل باحلرب وال�صالم وبالتغريات يف 
موازين القوى العاملية وو�صع القوى الغربية القائدة فيها، حيث احتلت ظاهرة اندالع احلروب اهتماًما 
وبالقيم  الغربية  الهيمنة  با�صتمرار  تت�صل  التي  القواعد  البحث يف  الغاية هي  فاإن  ثم؛  كبرًيا. ومن 
االأمريكية العاملية، حيث اإن جل الدرا�صات التي وظفت التاريخ على م�صتويات خمتلفة هي اإنتاج 
اأجنلو �صاك�صوين باالأ�صا�س. ومن ثم فاإن "اجلنوب" ب�صفة عامة كان على هام�س هذه الدرا�صات التي 
تركز على القوى القائدة للنظام العاملي ، ولذلك ي�صبح من املهم بناء منظور جديد للعالقات الدولية 
قد  والتي  املارك�صية..(؛  الليربالية،  الواقعية،  الفكرية؛  واملدر�صة  املرجعي  االإطار  اأو  املنظور  يتجاوز 
تركز على متغريات اال�صتقرار وعدم اال�صتقرار، مثل متغريات القوى الع�صكرية والقوة االقت�صادية 
واأثرهما على حتديد القوى املهيمنة وتعاقبها �صعوًدا وهبوًطا، اأو متغريات النمو والرتاجع االقت�صادي 

واأثرها على توايل دورات الهيمنة.
اأ�صا�ًصا(  نحن كذلك بحاجة اإىل منظور جديد يعيد االعتبار اإىل املتغريات غري املادية )القيمية 
التي مل حتز ن�صيًبا بني متغريات مناذج املجموعة الكلية/ اال�صتاتيكية، اأو املجموعة الكلية/ التطورية 
من مناذج توظيف التاريخ يف درا�صة تطور النظام الدويل. واملق�صود هنا باإعادة االعتبار لالأبعاد غري 
املادية لي�س جمرد  القواعد norms املنظمة لتفاعالت النظام الدويل  ولكن القيم Values التي متثل 
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االإطار املرجعي احلاكم لهذه التفاعالت، والتي يتم على �صوئها تقييم نتائجها بعًدا اأو قربًا من هذه 
القيم.

فل�صفة  اأو  "علم احل�صارة  البع�س  ي�صميه  الذي  العمران  لعلم  اأ�ص�س  قد  »ابن خلدون«  اإذا كان 
علم  اأو  فقط  التاريخ  فل�صفة  تاأ�صي�س  �صاحة  اإىل  العمران  نظرية  ي�صرقون  من  على  قفًزا  احل�صارة" 
االجتماع فقط؛ فاإن ما هو مطلوب باإحلاح  هو  ا�صتدعاء  تراث »ابن خلدون« ذي الطابع ال�صمويل 
احل�صاري لالإ�صهام يف درا�صة العالقات الدولية من مدخل ح�صاري �صامل يوظف التاريخ واالجتماع، 
ويف جمال اأ�صا�س اأي درا�صة "التغري الدويل". وبذا يتحقق الرتاكم املطلوب على هذا ال�صعيد اأي 
م�صاركة الرتاث االإ�صالمي يف حتقيق الرتاكم العلمي على �صعيد علم العالقات الدولية يف مرحلة 
التجدد يف  امتزاج  االإ�صارة-  �صبقت  �صماتها -كما  اأهم  من  مراجعات،  ت�صهد  التي  الراهنة  تطوره 
االهتمام باالأبعاد القيمية )املنهجية( مع االهتمام باالأبعاد احل�صارية اأي باالأبعاد املتنوعة )ال�صيا�صية 
+ االقت�صادية + االجتماعية...( املرتابطة يف ن�صيج ح�صاري متكامل. وهذه امل�صاركة من جانب هذا 
اجلزء من الرتاث االإ�صالمي )اخللدوين( ذات خ�صي�صة اأ�صا�صية متيزها -مقارنة بغريها من امل�صاركات 
مو�صع  ثم  ومن  خلدون«،  »ابن  عند  احل�صارة  فل�صفة  من  الدين  مو�صع  وهي  )الغربية(-  احل�صارية 
الدين يف درا�صة التغري الدويل من مدخل ح�صاري اأي من درا�صة دورة �صعود وهبوط الدول واالأمم 

واحل�صارة.



»ابن خلدون« وتاأثريه على علماء الغرب 
والعلماء العرب

الف�سل ال�ساد�س





اأنه )ابن خلدون( مل يتاأثر باأي من �ضابقيه ومل يجد من ي�ضاهيه من  »يف ن�ضاطه الفكري يبدو 
معا�ضريه، ومل يرث فكره الريادي اأي رد فعل بني من جاءوا بعده. ومع ذلك فاإنه يف املقدمة وكتاب 
الذي مل  الفكرية يف جمالها  الأعمال  اأعظم  بدون �ضك  تاريخ هي  فل�ضفة  و�ضاغ  ت�ضور  قد  العرب  

يتو�ضل اإليها بعد اأي عقل ب�ضرى يف اأي زمان ويف اأي مكان«.
Arnold Toynbeeِ

.The study of History، London، Oxford Un. Press، P. 372

املتحدة  بالوليات  كورنيل  جامعة  من   N.SHMIDT �ضميدت  الربوف�ضور  ن�ضر   1930 عام  يف 
الأمريكية كتاباً عن تاريخ تعرف اأوربا والغرب على مقدمة »ابن خلدون«، وقد ا�ضتهل كتابه بهذه 
العبارات«اأربعمائة �ضنة مرت على موت »ابن خلدون« عندما ظهرت بع�ض القطع من كتاباته ون�ضرت 
عام 1806 مرتجمًة اإىل الفرن�ضية من قبل البارون دي �ضا�ضي .De Sacy وخالل تلك القرون العديدة 

املديدة كان اأعظم موؤرخي العرب يكاد يكون جمهوًل يف اأوروبا!«.
اآثار »ابن خلدون« كانت معلومة يف اأ�ضبانيا خالل القرن اخلام�ض ع�ضر،      ويعتقد �ضميدت اأن 
فـ »ابن  خلدون« نف�ضه زار الأندل�ض مرتني، اإل اأنه يبدو اأن ما تعر�ضت له املخطوطات العربية من 
عمليات الإحراق كانت وراء عدم انتقال اآثار »ابن خلدون« اإىل اأوروبا منذ ذلك الوقت. ولبد اأن 
نذكر هنا اأن اأول ذكٍر ل�ضم »ابن خلدون« يف البالد الأوروبية جرى بوا�ضطة كتابني الأول الِكتاب 
ن�ضه  وطبع  الدم�ضقي«،  عرب�ضاه  بن  »اأحمد  ملوؤلفه  تيمور«  اأخبار  املقدور يف  »عجائب  با�ضم  امل�ضهور 
العربي عام 1636 على يد امل�ضت�ضرق الهولندي املعروف »جاكوب كوليو�ض«)1(، ون�ضرت ترجمته 

 ،32 �ضـ   ،1987 ثالثة  بريوت،  الإ�ضالمي،  الغرب  دار  التازي،  حتقيق،  ال�ضالة  ماجد  ابن  تاأليف  بالإمامة،  املن  )1(  تاريخ 
تعليق1. 
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 Samuel ومتت ترجمته اإىل الالتينية عام 1767 على يد ،P.Vatier الفرن�ضية عام 1658 على يد
Manger. اأما الكتاب الثاين الذي نقل ا�ضم »ابن خلدون« اإىل الغرب فهو كتاب »ك�ضف الظنون« 

الذي ترجم اإىل الالتينية والفرن�ضية.
املوؤلفات مل يكن كافًيا لإخراجه من منطقة الظلِّ والإهمال  لكن ذكر »ابن خلدون« يف تلك 
اإىل اأن اأتى القرن التا�ضع ع�ضره. ففي عام 1806ن�ضر دي �ضا�ضي ترجمًة فرن�ضية لأبحاث »البيعة« 
ن�ضر عام 1810 بع�ض الأبحاث الأخرى، لكن كل ذلك مل يكن كافًيا  و«�ضارات امللك«... كما 
 Purgstal للفت النظر اإليه كمفكر م�ضلم مرموق ، اإىل اأن قام امل�ضت�ضرق النم�ضاوي هامر بورج�ضتال
عام 1812 بن�ضر ر�ضالٍة باللغة الأملانية عن بع�ض النواحي من تاريخ الإ�ضالم اأ�ضار فيها اإىل بع�ض اآراء 
»ابن خلدون« ولقبه بلقب »مونت�ضكيو العرب«  .Ein arabische Montesquieu ثم ن�ضر بعد ذلك 
مقاًل يف املجلة الآ�ضيوية باللغة الفرن�ضية عام 1822 عن املقدمة  ا�ضتلفت به اأنظار امل�ضت�ضرقني  اإليها 
قائاًل »اإن اإ�ضابة احلكمة و�ضالمة النقد اللتني ت�ضودان املقدمة ، تبهر اأنظار كل من يطالعها«. واأ�ضاف 
»ابن  موؤلف     بقدر  تامة-  الرتجمة -ترجمة  ي�ضتحق  ما  ال�ضرقية  املوؤلفات  بني  يوجد  »قلما  قائاًل: 
خلدون« هذا«. وتاأييًدا لراأيه ن�ضر هامر بورجتال عناوين الأبواب اخلم�ضة الأوىل منها. ومل مت�ِض مدة 
طويلة على ن�ضر مقاله حتى عقب عليها Garchin de Tassy  قائاًل اإنه وجد يف املكتبة امللكية بباري�ض 

ن�ضخة كاملة منها ون�ضر عناوين ف�ضول الباب ال�ضاد�ض التي مل تكن موجودة يف مقالة هامر.
ويف عام 1825 قام �ضولتز Schulz بدعاية قوية ملقدمة »ابن خلدون« حيث ن�ضر يف املجلة الأ�ضيوية 
مقاًل حول املوؤلف التاريخي النتقادي الكبري لـ » ابن خلدون« دعا فيه اإىل طبع املقدمة وترجمتها 
بكاملها، وانتقد �ضولتز اخلطة التي كان ي�ضري عليها امل�ضت�ضرقون اإذ ذاك، قائاًل: »اإنهم يهتمون بال�ضعراء  
اأبحاثهم توجه اهتماًما مت�ضاوًيا نحو اأ�ضخف الآثار  بوجه خا�ض  ويهملون املوؤرخني  واملفكرين، اإن 
واأهم الأخبار ، فال متيز كثرًيا بني الأ�ضطورة  التي ل تفيد �ضيًئا، والفل�ضفة التي ت�ضتحق انتباه جميع 
الذين ينزعون اإىل التعمق والتاأمل«. ووجدت كتابة �ضولتز �ضدى عميًقا بني امل�ضت�ضرقني وحملتهم 
على نقل وترجمة بع�ض ف�ضول املقدمة. اإل اأن هذا مل يتم بال�ضرعة الكافية اإىل اأن اأقدم امل�ضت�ضرق 
الفرن�ضي كاترمري Quatremer على طبع املقدمة يف ثالثة جملدات �ضنة1858.ثم �ضرع بعد ذلك يف 
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ترجمتها وا�ضتكمل مهمته -بعد وفاته- البارون De Slane وطبع الرتجمة مع مقدمة طويلة و�ضروح 
وتعليقات يف ثالثة جملدات، ظهر الأول منها �ضنة 1862 والأخري �ضنة 1868.

وعلى امتداد اأكرث من قرنني ومنذ اكت�ضاف اإجناز »ابن خلدون« مت حتقيق كتابه »العرب يف ديوان 
املبتداأ واخلرب« اأحد ع�ضر حتقيًقا، بع�ضها حتقيق كامل لكل اأجزاء الكتاب وبع�ضها لأجزاء منه. وبالن�ضبة 
للمقدمة مبفردها مت حتقيقها ثمانية ع�ضر حتقيًقا بني الكامل واجلزئي خالل الفرتة بني 2005:1910. 
ومازال الباب مفتوًحا حول  »ابن خلدون« واإعادة حتقيق اأعماله التي طبعت فى القاهرة، بريوت، 
منها  يوجد  والتى  اآلف  منها  طبع  التي  املقدمة  خا�ضة   ، باري�ض   ، تون�ض   ، اجلزائر   ، مكة  دم�ضق، 
العديد من املخطوطات حمفوظة فى اأهم مكتبات العامل. هذا الهتمام باإعادة حتقيق وطبع موؤلف 
»ابن خلدون« دليل بال ريب على عاملية »ابن خلدون« فهناك ع�ضرات الرتجمات للمقدمة بالرتكية، 
وهي الرتجمة الأوىل وقد متت يف بداية القرن الـ17. هذا اإىل جانب الرتجمات الفرن�ضية والإجنليزية 
دليل  والأ�ضبانية.  واليطالية  والأملانية  والهند�ضية  واليابانية  والربتغالية  والعربية  والأردية  والفار�ضية 
اآخر علي عاملية »ابن خلدون« جنده يف الأعداد ال�ضخمة من املن�ضورات والكتب واملقالت التي ل 
حت�ضى، وهناك كتب ببليوجرافية متخ�ض�ضة باأعمال »ابن خلدون » لـ »في�ضل« و »جابربيك« و«برييز 
لأزمي«، والأخري جمع قائمة حتليلية بـ800 اإ�ضارة بيبليوغرافية حول »ابن خلدون« وهناك الآلف 

من الإ�ضارات البيبليوغرافية حول »ابن خلدون« على الإنرتنت)2(. 
اإىل دائرة  ال�ضيقة  امل�ضت�ضرقني  اإخراجها من دائرة  »ابن خلدون« وراء  كان طبع وترجمة مقدمة 
واملفكرين  العلماء  اأثر كبري على  ذات  املقدمة  كانت  الأو�ضع، حيث  والعلماء  واملفكرين  الباحثني 
من  يجدونه  ما  اإىل  الأنظار  يلفتون  والجتماع  والتاريخ  القت�ضاد  علماء  واأخذ  عليها  اطلعوا  الذين 
النظريات القيمة حول العديد من امل�ضائل التي  مل يفرغوا هم من درا�ضتها وبحثها اإل موؤخًرا، وهو 
ما ا�ضتدعى قيامهم بتغيري كثري من املعلومات على �ضوء احلقائق والآراء وال�ضتخال�ضات الفكرية 
فل�ضفة  فكر يف  من  اأول  هو  »فيكو«  اأن  قباًل  يزعمون  كانوا  فقد  املقدمة.  وجدوها يف  التي  العميقة 

  Maria J. Viguera Molins »Ibn Khaldun his Universality«، an International Perspective، Bibliotheca  )2(
Alexandrina 5- 7 December 2006
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التاريخ، ولكنهم اكت�ضفوا اأن »ابن خلدون« فعل ذلك قبله مبدة تزيد على ثالثة قرون. نف�ض ال�ضيء 
بالن�ضبة لـ«كونت« وعلم الجتماع، اإذ اإن »ابن خلدون« و�ضع اأ�ض�ضه قبل ذلك مبدة تزيد على اأربعة 
قرون ون�ضف. ووجدوا  اأن الكثري من الآراء واملبادئ التي قال بها علماء القت�ضاد و الجتماع مثل 
»جان بات�ضيت �ضاى«، و»كارل مارك�ض« ، و»باكونني« يف اأوا�ضط القرن التا�ضع ع�ضر كانت م�ضطورة 
يف املقدمة  التي كتبها »ابن خلدون« يف القرن الرابع ع�ضر تارة يف حالة بذور وف�ضائل �ضغرية، وطوًرا 

يف حالة اأغرا�ض نامية كاملة)3(.
كتابه  ال�ضتعمار يف  »مكيافيللي« عن  اأفكار  وا�ضًحا بني كثري من  ت�ضابًها  اأن جند  كذلك ميكن 
»الأمري« واأفكار »ابن خلدون« على ن�ضيب الدول من املمالك والأوطان.  و»مكيافيللي« هو الذي 
بذر البذور احلقيقية للمدر�ضة الواقعية يف العالقات الدولية، و«ابن خلدون« كان �ضابًقا عليه، فقد 
كانت اأفكار »ابن خلدون« لها عالقة قوية باملدر�ضة الواقعية فى ال�ضيا�ضة الدولية ، خا�ضة نظرية »ابن 
مبوجبه   الدولة  تت�ضرف  لديه،  حموري  كمفهوم  الع�ضبية(  )قوة  الدولة  لقوة  مفهومه  عن  خلدون« 

ب�ضكل اأحادي.
كذلك اأثر »ابن خلدون« على اأحد اأهم العلماء الذين اأثروا على معظم املفكرين الإ�ضالميني فى 
الع�ضر احلديث وهو الإمام »حممد عبده«، وجند الت�ضابه بينهما عند احلديث عن الرتبية كمنظومة 

فكرية.
اأي�ًضا ت�ضبب »ابن خلدون« ب�ضكل غري مبا�ضر يف م�ضكلة منهجية لزلنا نعاين منها حتى اليوم 
الدولة كوحدة  للظواهر، وهي »مركزية ظاهرة  وال�ضيا�ضي  التحليل الجتماعي  العربي يف  يف عاملنا 
للتحليل« واإهمال الظواهر الجتماعية الأخرى يف املجتمع كوحدات للتحليل. واإذا كان ذلك مربًرا 
للدولة  طبًقا  مق�ضم  الإ�ضالمي  فالتاريخ  نعي�ضها،  حقيقة  اأ�ضبح  فاإنه  خلدون«،  »ابن  لع�ضر  بالن�ضبة 
»را�ضدة، اأموية، عبا�ضية ..« على عك�ض التاريخ الأوروبي الذي يعك�ض يف م�ضمياته حال املجتمع 

الأوروبي »ع�ضر النه�ضة والتنوير، ع�ضور الظالم«)4(. 

)3( �ضاطع احل�ضري »درا�ضات عن مقدمة ابن خلدون« مكتبة اخلاجنى، القاهرة 1961، �ضـ253
)4(  حممد ب�ضري �ضفار، حما�ضرات لطلبة املاج�ضتري يف العلوم ال�ضيا�ضية، كلية القت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية، غري من�ضورة، 

.2006/2005
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ورغم اأن املقدمة مل ترث اهتمام امل�ضت�ضرقني اإل بعد العقد الثاين من  القرن التا�ضع ع�ضر، ومل 
تخرج من �ضاحة ال�ضت�ضراق اإىل �ضاحة اأبحاث العلماء اإل بعد العقد ال�ضابع من نف�ض القرن، اإل اأن  
علماء الغرب ا�ضتطاعوا  عرب درا�ضاتهم املتنوعة ملقدمة »بن خلدون« التعرف عن قرب على حقيقة 
اجنازه العلمي وتعيني منـزلته  يف م�ضرية علمي التاريخ والجتماع على وجه اخل�ضو�ض حيث اعترب 

-وعن جدارة- مبثابة الأب املوؤ�ض�ض لفل�ضفة التاريخ ولعلم الجتماع.
 وميكن تق�ضيم ما كتبه الغربيون عن«ابن خلدون« ومقدمته اإىل ثالثة اأنواع رئي�ضية:

�ضكل  على  مبا�ضًرا،  عر�ًضا  وعر�ضها  خلدون«  »ابن  اآراء  حتليل  ت�ضتهدف  التي  الدرا�ضات   -1
كتاب قائم بذاته اأو يف �ضورة مقالة يف جملة علمية، ومن اأهم الدرا�ضات املن�ضورة يف هذا املجال تلك 
التي كتبها �ضميدت،   وروزنتال Rosenthal، وفون كرمير Von Kremer، ولوين Lewine، وبوتول 
ن�ضرت  التي  وغريهم،  وجمبلوفيت�ض،   ،R.Maunier ومونييه   ،Gabrieli وجابريللي   ،G.Bouthoul

باللغات الإجنليزية والأملانية والرو�ضية والفرن�ضية والإيطالية.
2- الأبحاث التي تخ�ض�ض لـ »ابن خلدون« ومقدمته يف الكتب التي تناولت الفل�ضفة الإ�ضالمية 
اأو تاريخ البالد الإ�ضالمية اأو تاريخ العلوم عند العرب وامل�ضلمني بوجه عام مثل درا�ضة كارا دى فو 
كان  التي    De Boer بوي  دى  ودرا�ضة  الإ�ضالم«،  »مفكرو  ا�ضم  التي حملت   ،Carra de Vaux

عنوانها« تاريخ الفل�ضفة يف الإ�ضالم«، وكتاب ري�ضرت G.Richter »موؤرخو العرب«، بالإ�ضافة لكتاب 
هوارت Cl، Huart »الأدب العربي«، ونيكول�ضون Nicholson عن »تاريخ الأدب العربي«، وكذلك 

كتاب G.Faure-Bigue عن »تاريخ اإفريقيا ال�ضرقية يف عهد احلكم الإ�ضالمي. 
اأو  التاريخ  العامة عن  العلمية  اآراء »ابن خلدون« ونظرياته يف الكتب  الواردة عن  3- الأبحاث 
كتابه  يف    R.Flint فلينت  كتبه  ما  اأهمها  ومن   ، العلوم  هذه  تاريخ  عن  اأو  الجتماع  اأو  القت�ضاد 
عن« تاريخ فل�ضفة التاريخ »، وكذلك ما كتبه F.L. Vard عن »علم الجتماع النظري«، ورابابورت 

Ch.Rappaport عن »فل�ضفة التاريخ«، وتوينبي يف موؤلفه الكبري درا�ضة يف التاريخ.
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ول حاجة لبيان اأن الأبحاث املدونة يف النوع الأول من الكتابات واملوؤلفات هي الأكرث اأهمية، 
لأنها الأكرث تو�ضًعا والأعمق حتلياًل والأدق بحًثا لخت�ضا�ضها بدرا�ضة املقدمة بهيئتها املجموعة اأو 
من ناحية من نواحيها املختلفة. غري اأن ما يكتب عن املقدمة يف النوع الثالث من الكتب يكون اأكرث 
قيمة منها لها لأنها تعني منـزلة  »ابن خلدون« يف العلم وتاريخ العلم ب�ضورة اأهم واأمت من غريها، فهي 
الأعمال التي متنح«ابن خلدون« مكانته التي ي�ضتحقها يف تاريخ العلوم والأفكار، خا�ضة واأن موؤلفات 
النوع الأول ل تخرج كثرًيا عن نطاق مطالعة الخت�ضا�ضيني على عك�ض النوع الثالث الذي ينت�ضر 

بني املفكرين واملثقفني بوجه عام.
 ففي بحث مهم للعامل الجتماعي جمبلوفيت�ض Gumplovitz عن نظريات »ابن خلدون« بعنوان 
»مفكر اجتماعي عربي يف القرن الرابع ع�ضر اأكد جمبلوفيت�ض Gumplovitz على اأن »ابن خلدون« 
ا بكل معاين الكلمة من وجوه عديدة حيث »اإنه مل يقع يف اخلطاأ الذي  ًـّ يجوز اأن يعترب مفكًرا ع�ضري
وقع فيه مفكرو القرن الثامن ع�ضر يف �ضدد تقرير من�ضاأ الفروق التي ت�ضاهد بني الأقوام«....«كما اأنه 
ا لي�ض قبل  در�ض احلوادث الجتماعية بعقل هادئ ورزين، واأبدى يف هذا املو�ضوع اآراء عميقة جدًّ
»اأوج�ضت كونت«فح�ضب، بل قبل »فيكو« اأي�ضا«....وي�ضيف »يف احلقيقة اأن ما كتبه »ابن خلدون«، 
ن�ضرها عام  التي  درا�ضته  اأكد عليه كول�ضيو يف  ما  ، وهو  اليوم علم الجتماع«   ن�ضميه نحن  ما  هو 
1914 يف جملة العامل الإ�ضالمي الفرن�ضية، والتي اأ�ضار فيها اإىل اأنه« لي�ض لأحد اأن ينكر اأن »ابن 
اأنه  »�ضبق »ميكافيللي«  خلدون« اكت�ضف مناطق جمهولة يف علم الجتماع«..واأ�ضاف على ذلك 
و«منت�ضكيو« و«فيكو« اإىل و�ضع علم جديد هو النقد التاريخي.  »وت�ضري درا�ضة كول�ضيو ال�ضابقة اإىل 
اأن »ابن خلدون« و�ضع يده على  مبادئ العدالة الجتماعية والقت�ضاد ال�ضيا�ضي قبل كوندر�ضيه 
ومارك�ض وباكونني بخم�ضة قرون، حيث يوؤكد كول�ضيو Colosio انه«اإذا كانت نظريات »ابن خلدون« 
يف حياة املجتمع املعقدة ت�ضعه يف مقدمة فال�ضفة التاريخ، فاإن ما يعزوه من �ضاأن كبري اإىل دور العمل 

وامللكية والأجرة جتعله اإماًما و�ضلًفا لقت�ضاديي هذا الع�ضر«)5(.

)5( »ابن خلدون مبدًعا«، مرجع �ضبق ذكره، �ض 200 – 202.
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من  كل  قبل  ثابتة  قوانني  اإىل  وتطورها  املجتمعات  حركة  تبعية  اكت�ضاف  �ضبق  له  كان  كما 
»منت�ضكيو«  و«فيكو« ، وهو ما اأ�ضار اإليه بو�ضوح فارد F.L. Vard يف كتابه »علم الجتماع النظري 
 De وذلك يف الباب اخلا�ض مببداأ التعيني واحلتمية الجتماعية، وهو ما ف�ضله واأكد عليه دي بوير
Boer الأ�ضتاذ بجامعة اأم�ضرتدام يف بحثه عن تاريخ الفل�ضفة يف الإ�ضالم، والذي جاء يف خامتته اأن 

»ابن خلدون« كان اأول من حاول اأن يربط بني تطور املجتمع الن�ضانى وبني علله القريبة مع ح�ضن 
الإدراك مل�ضائل البحث وتقريرها بالأدلة املقنعة)6(.

وكانت الدرا�ضات التي كتبها توينبي -الأ�ضتاذ بجامعة اأك�ضفورد- عن فل�ضفة التاريخ من اأ�ضمل 
الأعمال العلمية التي اأعدت يف هذا املجال، وقد تناول توينبي  فيها عدة مرات اآراء »ابن خلدون« 
واأ�ضار اإليها حيث يعده من العباقرة، ويرى يف مقدمته دللة �ضاطعة على �ضعة النظر وعمق البحث 
وقوة التفكري. ويختتم راأيه يف »ابن خلدون« ومقدمته قائاًل اإن »ابن خلدون« يف املقدمة التي كتبها 
اأعظم عمل من نوعه خلقه اأي  اأدرك وت�ضور واأن�ضاأ فل�ضفة للتاريخ، هي بال �ضك  لتاريخه العام قد 

عقل يف اأي زمان ومكان«.
وتعد اأطروحة »طه ح�ضني« للدكتوراه التي ن�ضرت حتت عنوان: »فل�ضفة »ابن خلدون« الجتماعية 
حتليل ونقد«، من اأوائل الدرا�ضات العلمية العربية لفكر »ابن خلدون« التي فتحت الباب اأمام مئات 
الدرا�ضات الأخرى، والتي مازالت تطرح الأهمية املتجددة لإعادة قراءة ودرا�ضة »املقدمة« من قبل 
املفكرين والعلماء العرب، وهى العملية التي تتجدد مع الحتفاء بذكر »ابن خلدون«، ومبرور �ضتة 
قرون على كتابته لهذا العمل املو�ضوعي، الذى يتميز بثالث �ضمات مبدئية، وهى اأنه اإجناز فكرى 
ذو طبيعة عاملية ومو�ضوعية ومعا�ضرة متداخلة ومرتابطة، وهو اإبداع فكرى احت�ضنته واعتزت به كل 

الأقاليم التي انت�ضب اإليها »ابن خلدون« اأو عرب عنها وعن تفاعالتها احل�ضارية)7(.

)6( املرجع ال�ضابق، �ض 204.
)7(  منها على �ضبيل املثال ندوة بيت احلكمة بقرطاج بعنوان »ابن خلدون ومنابع احلداثة« يف الفرتة 13-18 مار�ض 2006، 
وندوة املعهد العايل للعلوم الإن�ضانية بجامعة تون�ض، املنار، 12-14 اإبريل 2006، وندوة جامعة موؤتة بالأردن 16 اإبريل 
اخللدوين وخطاب  »الفكر  بعنوان  البحرين  وموؤمتر جامعة  الإن�ضاين«،  الفكر  واإ�ضهاماته يف  »ابن خلدون  بعنوان   2006
الإ�ضالح« يف الفرتة من 9-11 مايو 2006، وندوة جامعة ابن خلدون تيارات باجلزائر بعنوان »القيم العاملية يف فكر ابن 
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�ضعيها   خلدون«  »ابن  بفكر  احتفت  التي  احلديثة  العربية  الدرا�ضات  يف  النتباه  ي�ضرتعي  وما 
امللح وراء البحث عما اإذا كان ما يطلق عليه تيار » اخللدونية« ل زال ميثل اأحد روافد علم الجتماع 
العربي والإ�ضالمي اأم ل؟ وهل الإ�ضكاليات التي فكر فيها وحترك من داخلها »ابن خلدون« مازالت 
قائمة؟ فالرجل �ضهد احل�ضارة الإ�ضالمية يف اآخر حلظاتها قبل النحطاط، وهو م�ضهد �ضبيه ملا نعا�ضره 
الآن، وبالتاىل فاإن روؤيتنا لفكر »ابن خلدون« واإعادة قراءته ب�ضكل خالق  قد ميثل خمرًجا لإي�ضاح 
ما نحن فيه، وتوفري ال�ضروط ال�ضرورية للتجاوز واحلل؟ ولو من قبيل اإح�ضاء ما مل يح�ضه �ضاحب 

فن العمران من م�ضائل.
ولعل من نافلة القول اإن �ضمات العاملية واملعا�ضرة كانت حا�ضرة عند »ابن خلدون« مرتني، اأولهما 
يف وعيه بوجود اإ�ضكالية عاملية، والثانية يف �ضعوره بامل�ضئولية عن اإي�ضاح الأزمة التي ر�ضدها، واإيجاد 
حلول لها تتنا�ضب مع طبيعتها. ففي راأيه اأن الأزمة عاملية مل تقت�ضر على امل�ضرق ول املغرب، وهي 
اأزمة عامة تعددت يف اأ�ضبابها ودوافعها، واإن متازجت وانتهت اإىل نتائج مت�ضابهة اإن مل تكن واحدة 
التعر�ض  لغريه  �ضبق  التي  الأزمات  قبيل  لي�ضت من  فارقة  اأزمة   - َثمَّ العمران(. وهي -من  )ف�ضاد 
لها-من قبيل تداعي الدول واملجاعات واحلروب- واإمنا اجتمعت لها من الأ�ضباب والدوافع ما جعل 
منها اأزمة م�ضتحكمة. فكاأنه كان على مفرتق طرق، حيث يوؤكد يف مقدمته« على ما نزل بالعمران 
�ضرًقا وغربًا يف منت�ضف هذه املائة الثامنة من الطاعون اجلارف الذي حتيف الأمم وذهب باأهل اجليل،  
مداها  الغاية من  وبلوغ  هرمها  للدول على حني  وجاء  العمران وحماها،  كثرًيا من حما�ضن  وطوى 
فقل�ض من ظاللها، وفل من حدها، واأوهن من �ضلطانها وتداعت اإىل التال�ضي وال�ضمحالل اأموالها، 
وانتق�ض عمران الأر�ض بانتقا�ض الب�ضر، فخربت الأم�ضار وامل�ضانع، ودر�ضت ال�ضبل واملعامل، وخلت 

= خلدون« يف الفرتة من 15-16 مايو 2006، وندوة مركز الأبحاث الإ�ضالمية باإ�ضطنبول حتت عنوان »ابن خلدون من 
اإىل امل�ضتقبل« يف 3-4 يونية 2006، وندوة احتاد الأدباء والكتاب العرب ب�ضنعاء اليمن يف 28 يوليو 2006،  املا�ضي 
وندوة اجلامعة الإ�ضالمية مباليزيا يف الفرتة من 20-22 نوفمرب 2006 بعنوان »تراث ابن خلدون وانطباعاته املعا�ضرة«، 
وندوة املجل�ض الأعلى للثقافة بالقاهرة يف الفرتة من 3-5 دي�ضمرب بعنوان »وحدة املعرفة عند ابن خلدون«، و�ضوًل اإىل 

خامتة اللقاءات مبكتبة الإ�ضكندرية يف الفرتة من 5-7 دي�ضمرب 2006 بالإ�ضكندرية. 
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نزل  ما  به مثل  نزل  بامل�ضرق قد  ال�ضاكن، وكاأين  وتبدل  والقبائل،  الدول  واملنازل و�ضعفت  الديار 
باملغرب، لكن على ن�ضبته ومقدار عمرانه، وكاأمنا نادى ل�ضان الكون يف العامل باخلمول والنقبا�ض 
فبادر بالإجابة، واهلل وارث الأر�ض ومن عليها«. والأهم من ذلك هو ال�ضعور بامل�ضئولية عن مالحظة 
تلك الأزمة اإذ »تبدلت الأحوال جملة، فكاأمنا تبدل اخللق من اأ�ضله وحتول العامل باأ�ضره وكاأنه خلق 

جديد ون�ضاأة م�ضتاأنفة وعامل حمدث«.
ورغم تباري املفكرين العرب يف تبيان وا�ضتي�ضاح طبيعة اإ�ضهام »ابن خلدون«العلمية والفكرية، 
اأبعاد  اإىل  الو�ضول  بغية  تطويعه  على  العمل  فخ  يف  وقعت  التي  الدرا�ضات  من  العديد  هناك  فاإن 
تتنا�ضب مع ما يرونه من نظريات  من ناحية، اأو ما يعتقدون اأنه ميثل تطويًرا غري متناق�ض مع روؤيته 
من ناحية اأخرى، وهو ما يطرح على املفكرين العرب م�ضئولية اإعادة قراءة ودرا�ضة الفكر اخللدونى 
مبا ل ي�ضكل التفاًفا اأو اإ�ضقاًطا جلوانب معرفية اأو واقعية راهنة على تراث »ابن خلدون«، اأو القت�ضار 
يف روؤية »ابن خلدون« على حدود الأبعاد املعرفية والتاريخية التي احتواها كتاب العرب. فما طرحه 
»ابن خلدون« من اأبعاد معرفية وروؤى منهجية تتجاوز بكثري طبيعة الجتماع العربي الإ�ضالمي يف 
القرن الرابع ع�ضر امليالدي، ومن ثم ميكننا �ضحب »ابن خلدون« اإىل جمال العاملية يف الروؤية واملنهج 

والق�ضايا.
هذا الإبداع واجلهد العلمي العربي الإ�ضالمي املطلوب يف اإعادة قراءة وبحث فكر »ابن خلدون« 
اأعطى  اإىل املعا�ضرة قد  التوق  باأن  اآخر، فكثرًيا ما ن�ضهد  الوقوع يف منـزلق  اأن يتجنب  اأي�ًضا  يجب 
من  لها  يتهياأ  اأدواًرا مل  ليتحمل  تطويًعا  وطوعه  احلقيقية)8(،  اأبعاده  غري  اأبعاًدا  اخللدوين  للخطاب 
قبل، واأنه قد جئ باملعا�ضرة اإىل اخلطاب اخللدوين، رغم اأنها مل تكن هاج�ضه الرئي�ضي، فاأ�ضبح اأول 
عامل اجتماع وموؤ�ض�ض املادية اجلدلية ... اإلخ وغريها من امل�ضميات التي ي�ضعب اأن جند لها موطًنا 

)8(   اأحمد نبيل �ضادق، »العالقات الدولية يف فكر ابن خلدون« ورقة مقدمة اإىل ندوة »عاملية ابن خلدون«، مكتبة الإ�ضكندرية، 
منتدى الإ�ضالح العربي، 5-7 دي�ضمرب 2006.
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يف اخلطاب اخللدوين، ومن ثم ي�ضبح علينا البحث عن موطئ قدم داخل اخلطاب اخللدوين لكل 
النظريات احلديثة)9(.

اإن هذه القراءة اجلديدة للفكر اخللدوين تتيح اأي�ًضا اإمكانية اأن جند يف علم العمران الب�ضري من 
خالل املقومات واملنهج ما يقبل التطبيق خارج الإطار اخللدوين، ولو حتت م�ضميات غريبة من قبيل 
»علم اجتماع الدول النامية«)10( اأو »علم اجتماع التخلف« اأو علم الجتماع ال�ضتعماري)11(، اأو 
املعا�ضر ككل)13(،  العربي  الواقع  على  التطبيق  اإمكانية  اإىل  الطموح  َثمَّ  ومن  الأنرثوبولوجيا)12(، 

)9(   انظر املن�ضف ونا�ض، حدود املعا�ضرة يف اخلطاب اخللدوين، جملة درا�ضات عربية، �ض 24، ع 11، اأيلول/�ضبتمرب 
1988،    �ضـ 50.

)10(  اإدري�ض خ�ضري، التفكري الجتماعي اخللدوين وعالقته ببع�ض النظريات الجتماعية، )اجلزائر : ديوان املطبوعات 
اجلامعية، 1992(، وكذلك حممد اأحمد الزعبي، حول الإرث ال�ضو�ضيولوجي لبن خلدون : مدخل عام، �ضمن 
كتاب الفكر الجتماعي اخللدوين : املنهج واملفاهيم والأزمة املعرفية، املرجع ال�ضابق، �ض 11-37، حيث يري 
�ض 34 اأن ال�ضو�ضيولوجية اخللدونية ميكن اأن تتداخل مع علم اجتماع البلدان النامية باملقدار الذي يتبني فيه اأن 
البنيات الجتماعية )باملعني الوا�ضع( التي و�ضفها وحللها وتعامل معها ابن خلدون، اأي البنيات القرو�ضطية ما 
تزال موجودة يف العامل الثالث ول�ضيما العامل العربي والإ�ضالمي بهذه الدرجة اأو تلك، وبهذه ال�ضورة اأو تلك 
. واأن غالبية الذين در�ضوا املقدمة من هذه الزاوية يقبلون اأن كثرياً من البنيات الجتماعية والعقلية القرو�ضطية 
ما تزال �ضارية املفعول بدرجات متفاوتة يف بلدان العامل الثالث. بل اإن وجود هذه البنيات هو اأحد اأبرز مظاهر 
التخلف يف البلدان املتخلفة، ولذلك فاإن مقدمة ابن خلدون ما تزال »معا�ضرة » لنا يف كثري من مقولتها ونظرياتها. 

وهو منتقد بالطبع من حيث الأ�ضباب التي ي�ضوقها ملعا�ضرة ابن خلدون.
)11(  اإذ من الطريف اأن الدرا�ضات ال�ضتعمارية قد ا�ضتفادت من نظريات ابن خلدون و�ضعت اإىل مدها خارج اإطارها 
البدوي  الجتماع  بني  ما  املماثلة  خالل  من  الأوروبي،  غري  الب�ضري  الجتماع  مناذج  كافة  لت�ضمل  التقليدي 
لالجتماع  مغايرة  الب�ضري  والعمران  لالجتماع  اأ�ضكاًل  تطرح  التي  املجتمعات  تلك  واأن  البدائي،  والجتماع 
الأوروبي تت�ضف بالتوح�ض والرببرية مربًرا لإخ�ضاعها للنمط الأوروبي للتمدين واحل�ضارة، بل وتاأكيد �ضرعة انهيار 

النماذج غري الغربية من الجتماع والدولة ا�ضتناًدا اإىل روؤية ابن خلدون. 
)12(  انظر على �ضبيل املثال درا�ضة عبا�ض اأحمد، ابن خلدون والأنرثوبولوجيا الجتماعية، جملة �ضئون اجتماعية، �ض 
قراءة  الأنرثوبولوجيا الجتماعية:  ابن خلدون يف  تاأثري  اأحمد حامد،  15، ع 58، �ضيف 1998، �ض 56-37. 

اأنرثوبولوجية للمقدمة، جملة العلوم الجتماعية، �ض 15، ع 3، خريف 1987، �ض 187-171.
)13(  ملزيد من التفا�ضيل انظر: حممد عزيز احلبابي، ابن خلدون معا�ضًرا، ترجمة فاطمة اجلامعي احلبابي، بريوت: دار 
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خا�ضة اأن النماذج املعرفية والتاريخية التي طرحها »ابن خلدون« قابلة –لطبيعة املنهج– للتحول اإىل 
مناذج معرفية قيا�ضية ت�ضلح للتطبيق على كل واقع يفرت�ض فيه بع�ض عنا�ضر الت�ضابه اأو املماثلة يف 
العوامل واملقومات، مع الأخذ يف العتبار عنا�ضر الختالف واملغايرة، خا�ضة تلك التي طرحها »ابن 

خلدون« على �ضكل قوانني عامة لالجتماع الب�ضري.
فالقول من ناحية بخ�ضو�ضية حتليل »ابن خلدون« لالجتماع الب�ضري الإ�ضالمي فح�ضب، وتركيزه 
على الأمثلة وال�ضواهد امل�ضتقاة من ذلك الجتماع، ل يجب اأن يحجب عنا اأمرين بديهيني:« اأن 
الأمثلة التي يوردها ملو�ضوع علمه اجلديد ل تقت�ضر على املجتمع الإ�ضالمي، واإن كانت الأخرية هي 
ا  الغالبة لعلة عملية، وهذا يتما�ضى مع �ضمول املو�ضوع وهو العمران الب�ضري ولي�ض اجتماًعا اإن�ضانيًّ
عنه  تتاأخر  عام  نظري  حتليل  لتاأكيد  تاأتي  احلالت  كل  الأمثلة يف  هذه  واأن  ناحية)14(،  من  معيًنا 
لتو�ضيحه، ول تتقدم عليه لتاأ�ضي�ضه، اإنها اإذن �ضواهد ولي�ضت مبادئ، وهو ما يوؤكده »ابن خلدون« 

عند الإ�ضارة اإىل �ضروط تاأ�ضي�ض اأي علم من العلوم)15(.
على اأنه يجب من ناحية اأخري �ضرورة التاأكيد على خطورة املماثلة التي حتاول اأن تلب�ض »ابن 
خلدون« ثياب املعا�ضرة والعاملية، مبا يقود اإىل اإ�ضقاط الواقع العربي الراهن على نظريات »ابن خلدون« 
بادعاء وجود عنا�ضر املماثلة بني املجتمعات العربية يف القرنني الرابع ع�ضر الهجري وامليالدي من 

احلداثة، 1984. وانظر اأبو يعرب املرزوقي، الجتماع النظري اخللدوين والتاريخ العربي املعا�ضر، )طرابل�ض الغرب/
اإىل  واأفالطون  اأر�ضطو  واقعية  العربية من  الفل�ضفة  العقل يف  اإ�ضالح  للكتاب، 1983(، وكتاب  العربية  الدار  تون�ض: 
ا�ضمية ابن تيمية وابن خلدون، �ضل�ضلة اأطروحات الدكتوراه )25( ، بريوت، مركز درا�ضات الوحدة العربية، 1994 

ف�ضاًل عن مقالت على موقع امللتقى على �ضبكة الإنرتنت.
)14(  حيث يوؤكد يف مقدمته باأنه علم م�ضتقل بنف�ضه، ذو مو�ضوع وهو العمران الب�ضري والجتماع الإن�ضاين، وذو م�ضائل 
وهي بيان ما يلحقه من العوار�ض والأحوال لذاته واحدة بعد اأخرى، وهو ما يفرت�ض عموم النظر الذي ل يقدح فيه 
خ�ضو�ض التطبيق، خا�ضة من خالل حديث ابن خلدون عن كيفية ا�ضتنباطه العلم، »مل اأترك �ضيًئا يف اأولية الأجيال 
والدول، وتعا�ضر الأمم الأول واأ�ضباب الت�ضرف واحلول يف القرون اخلالية وامللل وما يعر�ض يف العمران من دولة وملة 
ومدينة وحلة وعزة وذلة وكرثة وقلة وعلم و�ضناعة وك�ضب واإ�ضاعة واأحوال متقلبة م�ضاعة وبدو وح�ضر وواقع ومنتظر  

اإل وا�ضتوعبت جمله واأو�ضحت براهينه وعلله«.
)15(  اأبو يعرب املرزوقي، الجتماع النظري اخللدوين، مرجع �ضابق، �ضـ 43.



�بن خلـدون - �إجناز فكري متجدد170

ناحية والواقع الراهن من ناحية اأخرى ، وبالتاىل تغريب »ابن خلدون« وجعله رجل كل الع�ضور ، فهو 
»دور كامي« و»كونت« و»هيجل« و»مارك�ض«... وهو ما ي�ضلب الرجل خ�ضو�ضية واأ�ضالة اإجنازه الفكري 
الذي به نعتز، ويجعل فكره جامًعا لكل املتناق�ضات، وتوؤ�ض�ض داخل مقدمته كافة النظريات التي 
ل تقبل بطبيعتها ل الدمج ول اجلمع، لهذا يجب اأن يتوقف �ضعينا اإىل اإيجاد موطئ قدم لكل فكرة 
وكل نظرية وكل منوذج معريف داخل تراث »ابن خلدون«)16(، ولو من قبيل اإح�ضاء بع�ض امل�ضائل 

التي مل يح�ضها م�ضتنبط علم العمران الب�ضري.
يالحظ اأي�ضا اأن  منهج »ابن خلدون« على درجة كبرية من ال�ضمول، فهو يتناول الظاهرة العمرانية 
يف كل مقوماتها التكوينية وفاعليتها احلركية، وي�ضكن كل ظاهرة ومفهوم يف موقعها املنا�ضب داخل 
مع  واختالط،  تخبط  ول  دون جمود  واحلركة  الفكر  عنا�ضر  بني  جامعة  �ضورة  العمراين يف  اإطاره 
الوعي باأن ال�ضورة الكلية ل ميكن اإدراكها اإل كما تدرك �ضورة بحرية ماء عقب اإلقاء حجر فيها. علينا 
اأن نري الظاهرة كما اأرادها لنا »ابن خلدون« بال�ضبط... ما ي�ضكل مقوماتها الثابتة ... وما يعرب عن 
عنا�ضر حركتها وفاعليتها، ومدى تاأثرها وتاأثريها على غريها من الظواهر الأخرى، والأهم هو موقعها 

داخل الإطار العمراين ال�ضامل.

)16(  انظر على �ضبيل املثال الطاهر عبد اهلل، نظرية الثورة من ابن خلدون اإىل مارك�ض، املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�ضر، 
ابن  العروي،  اهلل  د.عبد  الهمذاين، 1984.  دار  للتاريخ،  املادي  التف�ضري  وبدايات  ابن خلدون  العاين،  منري   .1979
خلدون وماكيافيللي، ترجمة خليل اأحمد خليل، دار ال�ضاقي، 1990. ح�ضن ال�ضموين، الدولة بني راأي ابن خلدون 
ال�ضاقي،  دار  خلدون،  ابن  وعبقرية  الأنرثوبولوجيا  مذاهب  اخلوري،  فوؤاد   .1961 القومية،  الدار  ميكيافيللي،  وراأي 
1992 . �ضليمان فيا�ض، ابن خلدون اأبو علم الجتماع، مركز الأهرام، 1992. ح�ضن جوين، ابن خلدون بطل علم 
التاريخ، دار العودة، 1974 . حممد كامل، ابن خلدون العبقري الذي ظلمه العرب واأن�ضفه الغربيون، املكتب العاملي، 
1988. فوؤاد البعلي، ابن خلدون وعلم الجتماع احلديث، دار املدى، 1997. ح�ضني هنداوي، التاريخ والدولة ما بني 
ابن خلدون وهيجل، دار ال�ضاقي، 1996. عبد العزيز عزت، درا�ضة مقارنة بني ابن خلدون ودوركامي، مكتبة الأجنلو 
امل�ضرية، 1952. حممد وقيدي، العلوم الإن�ضانية من ابن خلدون اإىل اأوغ�ضت كونت، درا�ضات عربية، �ض 17، ع 6، 
ني�ضان/اإبريل 1981، �ضـ 19-47. زاهد رو�ضان، ال�ضببية احلتمية عند ابن خلدون، املجلة العربية للعلوم الإن�ضانية، �ض 

10، ع 37، �ضتاء 1990، �ضـ 126-92.
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ولعل  اخللدونية،  بالدرا�سات  ي�سمي  فيما  اإ�سافات جديدة  ي�سهد  العلمي  البحث  عامل  الزال 
ما قدم يف عاملية »ابن خلدون« من درا�سات واأبحاث منوذج دال على ذلك. فقد �سارك العديد من 
املفكرين والباحثني، الذين تعددت مو�سوعات اأبحاثهم وزوايا روؤيتهم وتناولهم لفكر »ابن خلدون 
»ففي حماولة لتحديد مكانه ومكانته يف املنظومة العلمية والفكرية التي عا�سرها وعا�ش يف ظلها، مروًرا 
بدار�سة فكر »ابن خلدون« من منظورات متعددة يف علم االجتماع، االقت�ساد، التاريخ بجانب االأدب 
واللغة والفل�سفة والعالقات الدولية. وتاأتى اأهمية هذه االحتفالية بـ »ابن خلدون« من اللحظة التي 
متر بها جمتمعاتنا، خ�سو�ًسا الرياح العاتية التي تهب على منطقة ال�سرق االأو�سط، فهناك ت�سكيك 
دائم يف موروثنا الثقايف وجوانب قوته وقدرته على اأن يكون دافًعا لتجاوز واقع التخلف الذي نعاين 

منه.
فرتة  خ�سم  يف  األقي  الذي  املثقف  لذلك  بارًزا  مثااًل  كان  اأنه  اإىل  خلدون«  »ابن  �سرية  وت�سري 
اآخر يف حال حتول قبالة ع�سر  ـًا  م�سطربة متقلبة يف تاريخ االأمة العربية االإ�سالمية وهي تواجه عامل
النه�سة.  ووجد الرجل نف�سه مكرًها على خو�ش غمار هذا الزخم ال�سيا�سي خا�سة بعد اأن عانى 
العديد من التقلبات التي كادت تع�سف بحياته. لقد كان رجل دولة انخرط يف العمل ال�سيا�سي 
البحث  ل�سئون  تفرغ  متاأماًل  ـًا  عامل كان  كما  املغرب،  ببالد  عقدين  على  تزيد  مدة  احلكم  و�سئون 
ـًا وفقيًها  ومعلًما الأكرث  اأربع �سنوات باجلزائر، وكان كذلك قا�سي والكتابة يف قلعة ابن �سالمة ملدة 
من ربع قرن مب�سر. هذه احلياة املمتدة التي مار�ش فيها »ابن خلدون« اأدواًرا ووظائف متنوعة �ساهمت 
يف تو�سيع اأفق مالحظاته وتنمية معلوماته واإثراء خربته العملية ب�سئون الب�سر واحلياة، كما اأثرت يف 
العلم  والفقهاء، وطالب  والعلماء  والقادة  ال�سا�سة  تاأثرًيا عميًقا، حيث خالط  اأ�سلوب فكره  تكوين 

والباحثني عن العدل.
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كذلك كان الع�سر الذي عا�سه »ابن خلدون« ع�سر التحول واالنتقال يف اأرجاء العامل املتمدين 
املجتمع  كان  الذي  الوقت  يف  النه�سة،  وانبعاث  ونتائجها  مبناهجها  واالأخذ  العلوم  ت�سجيع  نحو 
العربي االإ�سالمي يتجه نحو التفكك واالنحطاط. ففي ذلك الوقت بداأ ظل الدولة االإ�سالمية يف 
الرتاجع من بالد االأندل�ش، وانت�سرت الثورات والفنت يف �سمال اإفريقيا، وبداأ اجتياح التتار للم�سرق 
اال�سالمى حتى و�سلوا اىل ال�سام. اأما الثقافة العربية فقد تاأثرت بف�ساد وا�ستبداد احلكام واأ�سابها 
من التدهور ما اأ�ساب جوانب املجتمع العربي االإ�سالمي. وقد �ساهمت تلك املوؤثرات جمتمعة يف 
توجيه فكر »ابن خلدون« الذي �سعى عرب تاأمالته وحماولته لكتابة التاريخ ب�سكل �سليم اإىل امل�ساهمة 
يف اإ�سالح املجتمع، ومتكني احلاكم من ح�سن تدبري االأمور، وهو ما ي�سفى على اآراء »ابن خلدون« 

ا)1( باالإ�سافة اإىل اأ�سالته العلمية. ًـّ طابًعا تقدمي
كان »ابن خلدون« يعترب نف�سه منا�ساًل يت�سلق التالل كي ي�ستك�سف من عٍل بواطن االأمور، مع 
ما يف هذا الن�سال من خربة نادرة، غري اأن هذه املهمة الوعرة مل تكن رفيقة بحال املعلم املرجتى، الذي 
ي�سمح له بالدرا�سة املتاأنية لالأحداث ولت�سخي�ش الظواهر واخلروج بالقواعد واال�ستخال�سات. لهذا 
كان الرجل فى كل مرة ينـزلق فيها اإىل دوائر ال�سيا�سة وما يتعلق بها من مكائد كان يتمنى اأن يعود 
اإىل حياته الثقافية وطلب العلما)2(. لهذا جاء كتابه »العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب« عاك�ًسا خلال�سة 
العربي وم�سرقه، كما  الواقع وال�سيا�سة ، وهي جتربة وا�سعة �سملت املغرب  املبا�سرة يف عامل  جتربته 

جتاوزت حدودهما غربًا و�سرًقا اأي�سا يف ال�سفارات التي كلف بها)3(. 
وي�سري ا�ستعرا�ش حياة »ابن خلدون« اإىل اأن جتاربه العملية مل تقت�سر على معاناة اأعباء االإدارة 
واملخاطر ال�سيا�سة يف داخل العامل االإ�سالمي، ولكنه ات�سل مبا�سرة باأقطاب القوى اخلارجية التي 
»ابن  جتربة  اأن  ن�ستبني  ذلك  من  ال�سواء.  على  وال�سرق  الغرب  من  االإ�سالمي  العامل  تهدد  كانت 
خلدون« احلياتية كانت عميقة معقدة، فخربته  ب�سوء االأحوال ال�سيا�سية  يف الداخل وف�سادها جعلته 

)1( غريب حممد �سيد اأحمد : تاريخ الفكر االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، االإ�سكندرية ، 1994،�سـ 110/109.
)2( طاهر احلمامي: »حياة ابن خلدون ون�ساطه ال�سيا�سي«، ترجمة اإ�سحق عبيد، بدون دار ن�سر، �سـ320.

)3( »ابن خلدون يف اإطار الفكر التاريخي«، مرجع �سبق ذكره.
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يعاين بنف�سه ويدرك  ما يعانيه املجتمع االإ�سالمي من �سعف وانحالل اأمام جمتمعات اأجنبية  اأ�سد 
قوة و متا�سًكا. و�ساهد كيف ت�سقط الدول بعد قوة وحت�سر، وتنه�ش اأخرى كانت من قبل اأقل �ساأنًا 

وحت�سًرا.
لها،  خ  اأرَّ كما  االإ�سالمية  الدول  و�سقوط  قيام  بظاهرة  من�سغاًل  كان  عقله  اأن  غريبا  لي�ش  لهذا   
وحاول اأن ينتهي اإىل اأ�سبابها وعللها يف املقدمة وهي اجلزء االأول من كتابه، والتي تختلف يف مادتها 

عن باقي الكتاب.
اأ�ساًل كتاب يف التاريخ ويقارنه بدرا�سته  َـّفه »العرب فى ديوان املبتداأ واخلرب » وهو  فمن يقراأ موؤل
امل�سهورة يف  قراأنا عبارته  واإذا  اأنهما عمالن خمتلفان طبيعة ومنهًجا.  »املقدمة« ف�سيجد  وتاأمالته يف 
االأيام  عن  اإخبار  على  يزيد  ال  ظاهره  التاريخ....يف  فن  »اإن  فيها:  يقول  التي  »املقدمة«  افتتاحية 
ـَظٌر وحتقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلٌم  والدول ال�سوابق يف القرون االأوىل...، ويف باطنه ن
بكيفيات الوقائع واأ�سبابها عميق«. ثم ينتهي باأنه من علوم احلكمة – اأي الفل�سفة – اإذا قراأنا تلك 
العبارة اأدركنا اأنها ت�سدق على ت�سوير الفرق بني العملني. فكتاب »العرب« ميثل التاريخ يف ظاهره، 
بذلك  ويكون  باطنه،  التاريخ يف  ميثل  »املقدمة«  كتاب  اأن  النقلية؛ يف حني  العلوم  من  بذلك  وهو 
من العلوم العقلية. ووا�سح اأن »ابن خلدون«، حني اأقدم على كتابة »املقدمة« كان مدرًكا الأهميته 
اأمثال »ابن  ال�سابقني من  اأ�سلوب املوؤرخني  دة فيه. فلم يرتدد يف مهاجمة ورف�ش  وقيمته ووجه اجلَّ
اإ�سحق«: و«الطربي« و«الكلبي« و«الواقدي« و«امل�سعودي« وغريهم ؛ ثم يعلن عن نف�سه فيقول« وملا 
ـَة الغفلة.... و�سْمت  طالعت كتب القوم، و�سربُت غور االأم�ش واليوم، نّبهت عني القريحة من �ِسـن
الت�سنيف، فاأن�ساأت يف التاريخ كتاباً، ورفعت فيه عن اأحوال النا�سئة حجابًا .... واأبديت فيه الأولية 
ـًا .... و�سلكت تبويبه وترتيبه م�سلًكا غريًبا، واخرتعته من بني املناحي  الدول والعمران علال ًواأ�سباب

ا مبا �سمنته من العلوم الغريبة واحلكم املحجوبة«. مذهًبا عجيًبا .... فجاء هذا الكتاب فذًّ
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اإال اأن الكتاب مبجمله ي�سكل روؤية متكاملة جلوانب الفكر اخللدونى واإبداعاته، والتى تك�سف 
عن اأنه :  

والنبط  وال�سريان  الفر�ش  مثل  التاريخ  مر  على  االأمم  من  عدًدا  يذكر  »ابن خلدون«  اأن  • رغم 
بها  جاء  التي  م�سر  دولة  ثم  والفرجنة،  والعرب  والروم  واليونان  والقبط  اإ�سرائيل  وبني  والتتابعة 
اأيدي �سواهم من العجم مثل  االإ�سالم، وما حدث لها عندما خرج االأمر من يد العرب و�سار يف 
الرتك بامل�سرق والرببر باملغرب واالإفرجن بال�سمال ، فالغالب على ثقافته هو اإملامه امل�ستفي�ش بتاريخ 
اأن جميع م�سادره عربية  قليلة منها. كما  باأطراف  ُيِلّم �سوى  فلم يكد  اأما ما عداه  االإ�سالم ودوله، 
بة من الكتب املرتجمة وخا�سة من علوم اليونان ، ولي�ش هناك ما يدل اأنه عرف لغات غري  َعرَّ ـُ اأو م
العربية، اأو اأنه اأحاط بتاريخ غري التاريخ االإ�سالمي، فهو ال يكاد يعرف �سيًئا من تاريخ اليونان والرومان 
ة ارتباط تاريخهم بتاريخ دول �ساطئه االإفريقي اإىل  على ال�ساطئ ال�سمايل للبحر املتو�سط رغم �سدَّ
اجلنوب. وال�سبب يف ذلك اأن حركة الرتجمة اإىل العربية مل ت�سمل كتب التاريخ وال االأدب اليوناين 

والروماين.
 وكان لهذا القيد اأثر بالغ على اأفقه املعريف، فانح�سر يف التجربة التاريخية للعرب واالإ�سالم، ومل 
يعلم اأن هناك تواريخ قدمية اأخرى تختلف عنها اختالًفا كبرًيا.فقد اقرتن تاريخ اليونان والرومان على 
�سبيل املثال بوحدة دولة املدينة، وبنظم �سيا�سية غري نظام اخلالفة؛ ومل يرتبط تاريخهم بوحدة القبيلة، 
ومبداأ الع�سبية، وفطرة البداوة التي يرتكز عليها كثري من الفكر التاريخي عند »ابن خلدون«. ورغم 
هذا القيد على اأفق معرفته التاريخية، التي اقت�سرت- اأو كادت- على التجربة العربية االإ�سالمية، 
فقد ا�ستطاع بف�سل منهجه العقلي وح�سه املرهف بالطبيعة الب�سرية ومقدرته الفذة على حتليل الظاهرة 
ا، اأن يقدم يف كتاب »املقدمة« منهاًجا جديًدا لدرا�سة وفهم التاريخ  ا ودينيًّ ا واجتماعيًّ التاريخية �سيا�سيًّ
فى جمال  االإن�سانية خا�سة  العلوم  من  العديد  وتطور  تاأ�سي�ش  اأمام  الباب  فتح  ما  وهو  االإ�سالمي، 

البحث التاريخى اأو قواعد املنهج يف علم االجتماع االإن�ساين والعمران الب�سرى.
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ـًا للتاريخ،  • حاول بع�ش الباحثني قراءة »ابن خلدون« قراءة متع�سفة فمنهم من جعله مف�سًرا مادي
ـًا للبعد الديني  ـًا، ال يقيم وزن ورائًدا لالجتاه املادي يف علم االجتماع، ومنهم من جعله مفكًرا علماني
َلـيَّ عنق بع�ش االآراء واملفاهيم  يف نظريته عن جمرى التاريخ االإن�ساين كما حاول البع�ش االآخر 
ملفاهيم  املتع�سفة  القراءات  القومية. هذه  ملفهوم  مرادًفا  الع�سبية  اأنه جعل مفهوم  لدرجة  اخللدونية 
فى  قد ظهر  يكن  معنى جديًدا مل  الإلبا�سها  اإال حماولة  احلقيقة  فى  تكن  »ابن خلدون« مل  واآراء 
ع�سره اأو حتدد فى زمانه، وهو ما حذر منه »ابن خلدون« نف�سه حينما قال »اإن اال�سطالح )امل�سطلح( 

ال ينبغي اأن يحمل اإال على ما كان يحمل يف ع�سرهم، فهو األيق مبرادهم«.
ومن هوؤالء الباحثني من حاول اإنكار املنطلق اال�سالمى لفكر ابن خلدون  ونظرياته ، واإلغاء البعد 
الديني يف مقدمته وانتزاعه من ثقافته االإ�سالمية، فيــذكر دى بويرDe Boer  اأن »الدين مل يوؤثر يف 
اآراء   »ابن خلدون« العلمية بقدر ما اأثرت االأر�سطوطالي�سية  االأفالطونية«. ويقرر فيما ي�سبه التاأكيد، 
اأن »ابن خلدون«  الرغم من  اأثرتا يف ذهنيته على  اأفالطون« وفل�سفة »فيثاغور�ش« قد  اأن »جمهورية 
ـًا واحًدا يجايف تعاليم االإ�سالم، بل اإن مفاهيمه املتطورة كانت تطويًعا  على �سعة اأفقه مل ي�سدر راأي

للمجتمع من منطلق روح املبادئ االإ�سالمية.
• رغم اأن »ابن خلدون« كان  ب�سدد اإعداد كتاب فى التاريخ عن تاريخ العرب والعجم والرببر  
ومن عا�سرهم من ذوي ال�سلطان االأكرب، اإال اأنه الحظ اأن االأخبار التي اأوردها املوؤرخون قبله تختلط 
باالأ�ساطري والروايات، بحيث يغدو م�ستحياًل التمييز بني ال�سحيح  والباطل من االأخبار التاريخية. 
ا معيًنا ميكنه من عملية التمييز هذه وكان يف هذه  ًـّ وهنا حاول »ابن خلدون« اأن ي�سطنع منهًجا علمي
املحاولة �سباًقا اإىل اكت�ساف علم العمران بلغته وعلم االجتماع بلغتنا، اإذ ذهب اإىل اأن معرفة القوانني 
واالنتظامات التي حتكم حركة املجتمع هي ال�سرط امل�سبق اأو هي املحك الذي ي�ستطيع من خالله 
املوؤرخ اأن مييز بني ال�سحيح  والباطل من االأخبار. يعك�ش هذا املثال التاريخي اإىل حد بعيد العالقة 
الوثيقة بني علم االجتماع وعلم التاريخ، فلقد اكت�سف »ابن خلدون »علم االجتماع خالل البحث 
يختلط  الب�سرى،  العمران  بقوانني  معرفة  اأو  اجتماعية  روؤية  بدون  التاريخ  اأن  لكنه وجد  التاريخي، 
فيه الباطل بال�سحيح اإىل الدرجة التي ميكن القول فيها اأنه اكت�سف علم التاريخ احلقيقي باكت�سافه 
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لعلم االجتماع اأو الروؤية االجتماعية لالأحداث والوقائع التاريخية. فعلم االجتماع ميد املوؤرخ بروؤية 
اجتماعية �سرورية لر�سد االأحداث  وحتليلها وتقييمها وقيا�ش مدى اإمكانية حدوثها فى �سوء املرحلة 
االجتماعية التي حدثت فيها، وفى �سوء املجتمع والنظم االجتماعية والثقافية. فاملوؤرخ ال ير�سد 
اأحداثا معينة وقعت يف الفراغ، بل يف �سياق اجتماعي وثقايف. وهذه الروؤية االجتماعية هي التي 
ـًا ال ميكن اأن يقع  ـًا معين متكنه من احلكم على �سحة اخلرب اأو زيفه، بحيث ي�ستطيع اأن يقول اإن حدث
يف اإطار جمتمع له خ�سائ�ش معينة وميكن اأن يقع يف اإطار �سياق اجتماعي اآخر له خ�سائ�ش اأخرى. 
هكذا يقدم علم االجتماع للموؤرخ الروؤية االجتماعية التى ي�ستطيع من خاللها اأن يرى االأحداث 
املنهجية،  واالأدوات  واملقوالت  املفهومات  له  يقدم  الطبيعي، كما  االجتماعي  �سياقها  واالأخبار يف 
كمفهوم القوة االجتماعية اأو القوة وال�سلطة والطبقة والفئة والتغري واال�ستقرار وال�سراع وغريها من 

املفاهيم واملقوالت التى ي�ستخدمها املوؤرخ ذو الب�سرية االجتماعية.
ويعك�ش هذا االعتماد املتبادل بني التاريخ وعلم االجتماع الرتابط الذى ميثل الفعل االإن�ساين 
اأن ي�ستمد التاريخ من  ـًا  فهو فعل اجتماعي وفعل تاريخي يف الوقت ذاته، ولذلك ال ي�سبح غريب
علم االجتماع املبادئ النظرية واملفهومات والت�سورات لي�ستخدمها كاأدوات للبحث التاريخي اإىل 
الدرجة التي اأ�سبح فيها املنهج االجتماعي يف درا�سة التاريخ هو املنهج االأكرث احرتاًما وعلمية بني 
مناهج البحث التاريخي املختلفة. ومن ناحية اأخرى ي�ستمد علم االجتماع من التاريخ املادة التي 
علم  التاريخي يف  املنهج  فيها  اأ�سبح  التي  الدرجة  اإىل  الراهنة  االجتماعية  االأو�ساع  فهم  تعني يف 
االجتماع هو اأكرث املناهج احرتاًما وعلمية... هناك اإذن يف علم التاريخ منهج اجتماعي، وهناك منهج 

تاريخي يف علم االجتماعا)4(.
ا  ًـّ اأن ينتج يف مقدمته فكًرا �سيا�سي ا�ستطاع  امل�سلمني،  ابرز املفكرين  اأحد  • يعد »ابن خلدون« 
تبنى يف  واملجتمع، حيث  بالدولة  يت�سل  ما  مبعا�سريه خا�سة  باملقارنة  الن�سج  قمة  ميثل  ا  ًـّ واجتماعي
مقدمته نظرة كلية �ساملة لق�سايا العمران الب�سرى واالجتماع االإن�ساين. ومن خالل نظرته تلك �ساغ 
روؤيته للنظام ال�سيا�سي بو�سفه واحًدا من النظم التي تقوم بدور حموري يف البنية االجتماعية، اأو 

)4( علي الوردي، »منطق ابن خلدون يف �سوء ح�سارته و�سخ�سيته«، ال�سركة التون�سية للتوزيع، 1988، �سـ70/39.
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فيما اأ�سماه »اأحوال العمران الب�سرى على اجلملة«.  ومعنى ذلك بعبارة اأخرى اأن »ابن خلدون« كان 
حمدد االجتاه، وا�سح الهدف، فهو يريد اأن يناق�ش بنية املجتمع يف جملتها من منظور وا�سع النطاق. 
االأمر  التاريخ، وحقيقة  لعلم  اكت�سافه  يقدمه هو  الذي  االإ�سهام  اأن  ت�سور  اأنه  اإىل  ورمبا  يرجع ذلك 
ا للتاريخ، مما يعني اأنه كان يدرك اأن البحث يف �سئون العمران على اجلملة  ًـّ اأنه قدم تعريًفا اجتماعي
يقت�سى روؤية تاريخية قادرة على ا�ستيعاب كافة العوامل البيئية واالقت�سادية، وال�سيا�سية، والثقافية 
التي توؤثر يف العمران باعتبارها املقومات االأ�سا�سية لتحليل البنية االجتماعية، بدًءا ولدرا�سة النظرية 

االجتماعية من �سورة املجتمع البدوي و�سوال اإىل �سورة اأخرى اأكرث تقدًما هي املجتمع احل�سري.
الدولة  بني  للعالقة  وحتليالته  ال�سيا�سية  خلدون«  »ابن  اآراء  اأن  على  التاأكيد  هنا  املهم  ومن 
واملجتمع قد ا�ستندت اإىل بيانات تاريخية ودينية وجغرافية زودتها بها ثقافته، وباالإ�سافة اإيل معلومات 
اإليها من خالل رحالته وجتاربه ومعاي�سته للمجتمعات واجلماعات  وحقائق واقعية مبا�سرة تو�سل 
املختلفة، وبالتايل فاملعرفة التي يقدمها  »ابن خلدون« هي يف احلقيقة انعكا�ش لوقائع التاريخ من جهة 

وللمتغريات االجتماعية والثقافية من جهة اأخرى ولي�ست وليدة التـاأمل وامليتافيزيقا.
• با�ستعرا�ش جوانب الفكر اخللدوين كما جاء يف مقدمته �سنجد اأنه ينطلق من »روؤيته لظهور 
�سور واأ�سكال التنظيم االجتماعي باعتبارها من  احلقائق املرتتبة على حاجة االإن�سان للتعاون لتوفري 
احتياجاته االأ�سا�سية  وللدفاع عن نف�سه وعدم قدرته على احلياة مبفرده، فتحقق حاجة االإن�سان تلك 
املجتمع  ما تربر �سرورة وجود  النوع، وهى  البقاء وحفظ  التى متكنه من  والتعاون هي  التجمع  اإىل 
لالإن�سان. وهذا املجتمع باأحواله واأطواره هو مو�سوع علم االجتماع اأو العمران الب�سري. واإذا تاأ�س�ش 
املجتمع على هذا النحو ك�سرورة لتنظيم عملية التعاون بني الب�سر ل�سد احتياجاتهم من اأجل البقاء 
العالقات  ينظم  لكي  وال�سيادة  وال�سلطة  القوة  له  تتوفر  �سيا�سي  نظام  وجود  لزاما  اأ�سبح  والدفاع، 
املتبادلة بني الب�سر. وهكذا ظهرت �سرورة ن�سوء جهاز الدولة. وي�سف »ابن خلدون« �سكل التفاعل 
بني الدولة واملجتمع بقوله »الدولة وامللك للعمران مبثابة ال�سورة للمادة، وهو ال�سكل احلافظ بنوعه 
لوجودها، وقد تقرر يف علوم احلكمة اأنه ال ميكن انفكاك اأحدهما عن االآخر، فالدولة دون العمران 
ال تت�سور، والعمران دون الدولة وامللك متعذر.... فاختالل اأحدهما موؤثر يف اختالل االآخر،كما اأن 

عدمه موؤثر يف عدمه«.
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بب�سريته االجتماعية ال  فاإنه  الدولة واملجتمع  التالزم بني  »ابن خلدون« على هذا  تاأكيد  ورغم 
ا ي�سلح لكل اأمناط املجتمعات االإن�سانية فالوازع الذى ميثل  ًـّ ا عام ًـّ يذهب اإىل اأن هناك نظاًما �سيا�سي
ال�سلطة االجتماعية اإمنا ي�ستمد خ�سائ�سه من منط احلياة االجتماعية ال�سائد، وطاملا اأن اأ�ساليب احلياة 
اأو االأ�ساليب املعي�سية )و�سائل االإنتاج وحت�سيل الرزق والرثوة( تختلف بني منوذجني رئي�سيني فى 
املتوقع ان تختلف كذلك �سورة  واأ�سلوب احل�سر- فمن  البداوة  اأ�سلوب  راأى »ابن خلدون«- هما 

الوازع ودوره)5(.
باأربعة  »اأوج�ست كونت«  ال�سبق علـى  الرحمن بن خلدون«  العربي »عبد  للمفكر  •  اإذا كان 
العمران  طبائع  فيها  يناق�ش  التي  مقدمته  يف  واكت�سافه،  االجتماع  علم  بدايات  و�سع  يف  قرون 
تاريخ  يف  االأ�سلي  الكتاب  �سهرتها  فاقت  التي  املقدمة  وهي  االإن�ساين،  املجتمع  وقوانني  الب�سرى 
العرب والعجم والرببر، وعالج فيها »ابن خلدون« معظم الق�سايا وامل�سكالت التي تعالج يف اإطار علم 
االجتماع، لكن جهده العلمي يف هذا املجال مل يكتب له االت�سال واال�ستمرار ذلك الأنه واكب 
�سقوط احل�سارة العربية واالإ�سالمية و�سعود احل�سارة الغربية التي اأخرت تعرف املفكرين الغربيني 
على اأعمال ابن خلدون واإجنازاته. ولذلك كانت الن�ساأة الغربية لعلم االجتماع على يد »اأوج�ست 
كونت« مرتبطة اأ�سد االرتباط بظروف التحول االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سى والفكري التى 
كان مير بها املجتمع االأوربي وظهور املجتمع ال�سناعي. ومعنى هذا اأن علم االجتماع الغربي بكافة 
التحول احل�ساري  للتطورات وامل�سكالت االجتماعية يف مرحلة  ا�ستجابة  اجتاهاته وفروعه قد تطور 
واالجتماعي التي �سهدتها اأوربا واحل�سارة الغربية. كما كان ا�ستمراره و�سيطرة مناهجه واأدواته تعبرًيا 
ا، فالقراءة املتفح�سة لفكر »ابن خلدون » ت�سري اإىل  ًـّ ا عن انت�سار و�سيطرة هذه احل�سارة عاملي ًـّ مو�سوعي
اأن الذهنية التي خلقها والتي انعك�ست يف منهجه يف الكتابة والبحث مل جتد من ير�سخها ويكر�سها 
بحيث ت�سبح مدر�سة لها اأتباع وجمددون. وي�سدق ذلك خا�سة على اإ�سافته االأ�سيلة يف جمال علم 
العمران الب�سرى، وهو ما ال ميكن تف�سريه بق�سور الذهنية العربية )وهي التي اأجنبت ابن خلدون( 

النظرية  االأ�س�ش  الثالث(ج1،  العامل  يف  واملجتمع  )ال�سيا�سة  ال�سيا�سي  االجتماع  علم  اأ�سول  حممد،  علي  )5(  حممد 
واملنهجية، دار املعرفة اجلامعية، االإ�سكندرية، �سـ119.
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ولكن بدخول العامل العربي االإ�سالمي يف حقبة طويلة من التخلف والتدهور واال�ستبداد ال�سيا�سي 
االجتماعي  والتطور  النمو  فيها  اأجه�ش  التي  اال�ستعمارية،  احلقبة  اإىل  بعد  فيما  اأ�سلمته  والتي 

واحل�ساري للمجتمعات العربية.
الدولة  ع�سور  كل  على  �ساهًدا  واخلرب«  املبتداأ  ديوان  يف  »العرب   « خلدون  »ابن  كتاب  • يعترب 
العامل،  لتاريخ هذا  الـ 14، وهو خال�سة مكثفة  القرن  اأواخر  االإ�سالمية منذ ظهور االإ�سالم حتى 
ا يف تاريخ املغرب ، ويذكر لـ »ابن خلدون« تطويره لعلم الكتابة التاريخية،  ًـّ كما يعد م�سدًرا اأ�سا�سي
لي�ش فقط من حيث و�سع اأ�س�ش علم فل�سفة التاريخ ولكن اأي�ًسا اهتمامه بالتاريخ  باملفهوم احل�ساري، 
من حيث هو تاريخ لالأمم وال�سعوب بداًل من �سري امللوك واالأعيان. كما اأن اإحاطته ب�سيا�سة العامل 
ال�سيا�سي  الواقع  ا�ستيعاب تطور  اأق�سى م�سرقه �ساعدته على  اإىل  اأق�سى مغربه  االإ�سالمي كله من 
واالجتماعي للعامل االإ�سالمي، حيث كان يرى هذا العامل الذي كان يف وقت من االأوقات قوياً 
-خا�سة خالل القرن الرابع واخلام�ش الهجريني-ب�سبيله للتداعي واالنهيار من حوله، وهو ما �ساعده 
على ا�ستخال�ش نظريته يف م�ساألة ن�سوء الدول وازدهارها ثم ا�سمحاللها وهبوطها، وهى النظرية التي 

تقوم علي الدورة يف تاريخ احل�سارات.
• تنبه »ابن خلدون اأي�ًسا اإىل اأثر البيئة، الأنه راأى يف املجتمعات االإ�سالمية كيف توؤثر البيئة يف 
توجيه حياة هذه املجتمعات، ويف توجيه ال�سيا�سة، وهي النظرية التي اأخذ بها بعد ذلك »ايبوليتني« 
اأواخر القرن الـ19، والذي نادي بنظرية ت�سبه متاما  الذي كان من النقاد الفرن�سيني امل�سهورين يف 

نظرية »ابن خلدون« يف تاأثري البيئة على املجتمعات وعلى احل�سارة. 
• رغم االإ�سافات االأ�سيلة التي جاء بها الفكر اخللدوين يف جمال علم العمران الب�سري وما نطلق 
عليه االآن علم االجتماع ال�سيا�سي فاإن هناك العديد من االنتقادات التي توجه لهذا الفكر، فالأن 
القبيلة كانت مبثابة االأ�سا�ش لن�ساأة الدولة اخللدونية، فال معنى للن�ساأة وال املراحل التي يحددها ابن 
خلدون للدولة، فالدولة اخللدونية، ق�سرية العمر ال تتعدى اأجيااًل حمدودة وال تبتعد كثرًيا عن قاعدتها 
القبلية، وميالدها ياأتي نتيجة للتناق�ش بني البدو واحل�سر، ومن ثم ال معنى للبحث عن تقومي للنظرية 
املتعلقة بالدولة خارج ذلك االإطار، وهو اإطار العالقة بني البدو واحل�سر. وثمة من يرى اأن الظروف 
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تغريت واأن حماولة اال�ستفادة من حتليالت »ابن خلدون« تقف عند حدود املرحلة اال�ستعمارية، واأن 
التغريات املوؤثرة يف بنية وتطور الدولة املعا�سرة مل تعد للع�سبية وال للبدو وال العمران، واأن هناك 
متغريات اأخرى من قبل االقت�ساد وتوزيع الثورة وتركيبة املجتمع الطبقية والتاأثريات اخلارجية، وهي 
اأنها �ساحلة  املتغريات االأوىل بالدرا�سة. اإال اأن  هناك من يقبل حتليالت »ابن خلدون« ولكن يرى 
فقط للمجتمعات العربية، التي تعاين من اال�ستبداد والرتف »خا�سة املجتمعات النفطية«، ومن ثم 
تنطبق عليها مقوالت« ابن خلدون« املعروفة. ففي هذه املجتمعات التي يقوم اقت�سادها على النفط، 
وهو اقت�ساد ريعي غري منتج ي�سجع على اال�ستهالك الرتيف، هو الذي ينطبق عليه قول »ابن خلدون« 
من اأن »الرتف موؤٍد اإىل خراب العمران« وهو اأمر ي�سل اإىل درجة التعبري عن العالقات االجتماعية 
ولي�ش العالقات املالية فقط. كذلك فالظلم واال�ستبداد واحلكم الفا�سد ينطبق اأي�سا عليه مقولته اإن 
»الظلم موؤٍد بخراب العمران«. هذه اجتاهات تقبل انطباق حتليالت »ابن خلدون« على الواقع املعا�سر 

للعامل العربي. 
اإن عاملية فكر »ابن خلدون« و�سمولية اأو مو�سوعية االأفكار التي وردت يف مقدمته واأ�سالتها يجب 
اأن جتعلنا يف منتهى احلذر  عند التعامل معها وقراءتها حتى ال ي�سبح »ابن خلدون« هو رجل كل 
التى ال تقبل بطبيعتها ال الدمج و ال اجلمع.  النظريات  الع�سور، عندما جنعل نظريته جامعة لكل 
منوذج لهذا �سعى البع�ش للبحث فى املقدمة عن موطئ قدم لكافة النظريات التي ظهرت يف علم 

االجتماع الغربي بزعم عاملية »ابن خلدون«.
»ابن  طرقها  التي  والتاريخية  املعرفية  النماذج  ا�ستدعاء  عند  التناول  يف  اخلطاأ  من  فاإنه  كذلك 
خلدون« التعامل معها ب�سفتها قابلة بطبيعة املنهج للتحول اإىل مناذج قيا�سية معرفية ت�سلح للتطبيق 
على كل واقع تعر�ش فيه بع�ش عنا�سر امل�سابهة اأو املماثلة، اأو على العك�ش من ذلك التاأكيد على 
اأن االأمثلة التي اأتى بها »ابن خلدون«  تقت�سر فقط على املجتمعات العربية االإ�سالمية. لهذا علينا 
اأن منيز بني ما هو خا�ش وحملي، وبني ما هو عام ويرتبط بالقانون الب�سري يف جمال علم العمران. اإن 
�سبط ق�سايا التناول البد اأن نراه كما يراه »ابن خلدون« و هي الظاهرة العمرانية ككل يف مقوماتها 
املنا�سب  املوقع  اأن ن�سع كل نظرية وكل مفهوم يف  اأن البد  فاعليتها احلركية حيث  التكوينية و يف 

داخل االإطار العمراين.
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املزيد  بدورها   االأخرى  هي  تطرح  اخللدوين  الفكر  قراءة  اإعادة  تثريها  التي  االإ�سكاليات  هذه 
من الت�ساوؤالت حول تراثه ، وهل كان اإ�سهامه االأ�سا�سي يف  تاأ�سي�ش علم االجتماع اأم علم فل�سفة 
التاريخ؟  وما درجة اجلديد الذي قدمه يف كال املجالني: االجتماع والتاريخ؟ اأم هو تاأ�سي�ش لعلم 
العمران الذي يجمع بني التاريخ واالجتماع؟ وهل يندرج فكر »ابن خلدون« يف تاأ�سيل اإ�سالمي اأم 
قد خرج عن هذا التاأ�سيل؟ وما العالقة بني الفكر الديني والفكر العلمي؟ ومن ثم اأي�ًسا ما طبيعة 
منهاجيته من حيث تقدمي العوامل املادية –مقارنة بالقيمية– عند ت�سخي�ش وتف�سري الظواهر التي 
ا؟ واإذا كان البع�ش )وهذا هو التوجه العام  ًـّ ا و�سعي ًـّ تناولها؟ وهل قدم »ابن خلدون » فكًرا واقعي
يف االأدبيات الغربية( قد ركز على اإ�سهام »ابن خلدون«يف فل�سفة التاريخ واحل�سارات؛ فاإن البع�ش 

االآخر )وهذا هو التوجه العام يف االأدبيات العربية( قد ركز على اإ�سهامه يف بناء علم االجتماع.
هذا وتقِدم بع�ش الدرا�سات تف�سريها لهذين التوجهني، كما تقدم ر�سدها ملو�سع واأ�سباب احتفاء 
املدر�سة الليربالية والعلمانية احلديثة بفكر »ابن خلدون«، ثم احتفاء املدر�سة القومية والي�سارية اأي�ًسا 
التي  بع�ش اجلهود  ناهيك عن  اأي�ًسا.  الغربية  املدار�ش  يتكرر على �سعيد  الذي  ال�سيناريو  به، وهو 
حاولت اأن تنزع عن »ابن خلدون« اإ�سهامه ابتداء؛ وهو االأمر الذي اختلفت تف�سرياته.هذا اجلدل 
حول البعد املنهاجي يف تراث »ابن خلدون«، اإمنا يقع يف �سميم اجلدل امل�ستمر الذي �سهدته نظرية 
املعرفة، والنظرية االجتماعية؛ ومن ثم نظريات العلوم االجتماعية.وهو ما ي�سهد بحد ذاته مبدى جتدد 
وحيوية الفكر اخللدونى،  الذى �سعى �ساحبه اإىل و�سف اأ�سباب االنهيار، فهل ي�ستطيع جيلنا اأن 

ي�سع �سروط النه�سة.





كلمة مدير مكتبة �لإ�سكندرية
احل�سور الكرمي مرحًبا بكم يف مكتبة االإ�سكندرية ، و ي�سرفني اأن حتتفل املكتبة مبرور �ستة قرون 
ي�ستحق  من  والعلماء  والفال�سفة  املفكرين  من  فهناك  خلدون«،  بن  الرحمن  »عبد  العالمة  على 
التعظيم والتقريظ الأنه كتب الكلمة االأخرية يف مو�سوع من املو�سوعات، وهناك من ي�ستحق التحية 
الأنه فتح بابًا جديًدا من اأبواب املعرفة، لكننا عندما نتوقف عند »ابن خلدون« �سنجد اأننا نقف اأمام 
ـًا واحًدا للمعرفة، واأن ت�سق طرًقا ولي�ش طريًقا واحًدا يف  ـًا ولي�ش باب عبقرية فذة متكنت اأن تفتح اأبواب

العمل املنهجي ويف فروع خمتلفة من الدرا�سات االإن�سانية.
فهو بحق من اأوائل من اأعملوا العقل يف درا�سة التاريخ واأ�س�ش ما ميكن اأن ن�سميه علم فل�سفة 
اأو تف�سريه  اأحداث �سيا�سية   التاريخ باملفهوم احلديث، حيث التزم بالربهان يف �سرحه ملا راأى من 
لت�سرفات امللوك وال�سا�سة، اأو ل�سعود وانهيار الدول واحل�سارات املختلفة. وهو موؤ�س�ش علم االجتماع 
وعلم الدرا�سات ال�سيا�سية وما تفرع عنهما من علوم حديثة بعد اأن اأخذت م�سارها يف التطور على 
يد من خلفوه من العلماء واملفكرين. وهو باالإ�سافة اإيل هذا كله كان رجاًل يعي�ش يف عامله يتفاعل مع 
�سناع القرار يتنقل من مكان الأخر، وي�سارك فى �سنع اأحداث التاريخ، لعب اأدواًرا عدة كرجل دولة 
، وكدبلوما�سي تارة، وكعامل وفقيه وقا�ش تارة اأخرى ، وترك لنا ذخرية  خربته وع�سارة جهده فى 
عمله املو�سوعي والتاأ�سي�سي »العرب يف ديوان املبتداأ واخلرب« الذي ا�ستهر با�سم جزئه االأول »املقدمة«، 

والذي يعد اإىل يومنا هذا من اأعظم ما كتب، لي�ش فقط باللغة العربية.
فمرحًبا بكم يف مكتبة االإ�سكندرية التي ت�سعى الأن تكون ملتقى للفكر واحلوار، واأن تكون �ساحة 
لقاء ملختلف اأنواع املعرفة، حتى ت�سبح بحق نافذة العامل علي م�سر ونافذة م�سر علي العامل، وهو 
ما ينطبق على رحلة »ابن خلدون« العلمية واالإن�سانية ، والذي عا�ش وتنقل وعمل يف دول خمتلفة 
، لكنه ق�سى اأخر عقدين  من حياته يف م�سر ، حيث ترك لنا من اأثاره ما نناق�سه حتى يومنا هذا. 
فمرحباً بكم ال�ستمرار احلوار البناء الذي بداأمتوه يف القاهرة، ومرحباً بكم الإحياء مكتبة االإ�سكندرية 

بوجودكم.
                                                                                             �إ�سماعيل �سر�ج �لدين
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املوؤمتر الكرمي، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ح�سًنا فعلت مكتبة االإ�سكندرية حني ا�ست�سافت 
هذا املوؤمتر املتميز يف املنا�سبة املئوية ال�ساد�سة لرحيل العالمة املتميز »عبد الرحمن بن خلدون« الذي 
عا�ش ما بني عامي 1332 و1406. جتربة حياة حافلة باالأحداث واملتغريات يف عامل البحر املتو�سط 
�ساعدته على �سياغة فكر جديد وفل�سفة جديدة لتف�سري حركة الب�سر و�سناعة احل�سارة. وو�سع اأ�سول 
مناهج علمية جديدة، هي االأ�سا�ش الذي تقوم عليه مناهج البحث يف التاريخ وعلم االجتماع اإيل 
اليوم. اإن هذا التميز هو الذي جعل املوؤرخ الربيطاين امل�سهور »اأرنولد توينبي« ي�سف مقدمة »ابن 

خلدون« باأنها اأعظم عمل من نوعه اأنتجه اأي عقل يف اأي زمان اأو مكان.
ال�سيدات وال�سادة، اإن »ابن خلدون« العربي امل�سلم الذي ينتمي اإىل اأ�سول مينية والذي ينتمي 
ن�سبه اإىل »وائل بن حجر«، والذي ولد وعا�ش طفولته و�سرخ �سبابه بتون�ش وتنقل بني بالد املغرب 
واالأندل�ش وم�سر اإمنا تنقل يف عامل البحر املتو�سط باملفهومني اجلغرايف والثقايف، فتدبر اأحوال ذلك 
العامل وامتد ب�سره اإىل كل ما حوله لي�سع التجربة االإن�سانية املعا�سرة على املحك، ونفذت ب�سريته 
اإىل عمق االأحداث وما وراءها فكتب املقدمة التي ت�سكل اجلزء االأول من كتابه التاريخي املو�سوعي، 
وهو العمل الذي خلده بني املوؤرخني وعلماء االجتماع والفل�سفة. فاحلقيقة اأن اإنتاجه الفكري كان 
فقد  اليوم،  اإىل  يقتاتون عليه  الباحثون  املجتمعات، ظل  لدرا�سة  العلمي  املنهج  ثورة يف عامل  مبثابة 
اخلرب  نقد  منهج  اإيل  اخلرب  مل�سداقية  اأ�سا�ًسا  كان  الذي  والتعديل  اجلرح  منهج  خلدون«  »ابن  جتاوز 
ذاته والتحقق من م�سداقيته، وهو ما يعرف يف املناهج احلديثة بالنقد الظاهري والنقد الباطني. كما 
جتاوز التف�سري ال�سيا�سي للتاريخ وا�سًعا يف االعتبار املوؤثرات البيئية واملجتمعية والنف�سية واالقت�سادية 
كعوامل حمركة وحاكمة حلركة املجتمع و�سناعة االأحداث التاريخية. لهذا يعترب »عبد الرحمن بن 
خلدون« �سابًقا لزمانه الأن اأفكاره ال تزال ماثلة بيننا اإىل اليوم. وظهر ذلك بقوة فى منت�سف القرن 
الع�سرين حني تبلورت اأفكار املوؤرخني اجلدد ون�سج علم االجتماع، فالكتابات التي ن�سرت حول »ابن 
خلدون« حتر�ش دائما على عقد مقارنات بينه وبني الفال�سفة ورواد علم االجتماع يف الع�سر احلديث 
من اأمثال »مونت�سكيو وهيجل ومارك�ش وكانت و�سبن�سر ودوركامي« لتوؤكد على اأن ما جاء به هوؤالء 
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وغريهم اإمنا يعتمد على االأ�س�ش التي و�سعها »ابن خلدون« لدرا�سات علم االجتماع، والدرا�سات 
التاريخية لن�ساطات اجلماعات الب�سرية وعوامل تكوينها واملوؤثرات على �سلوكها التاريخي. لقد ر�سخ 
»ابن خلدون« اأ�سول املنهج اال�ستقرائي القائم على درا�سة الواقع كما هو بعيًدا عن اأية افرتا�سات 
ذهنية، وال تزال اأفكاره �سامدة اإىل اليوم حول اآلية ال�سوق واآلية احلكم واأثر العدل يف دميومته، وهو 
الذي حدد عمر الدولة بثالثة اأجيال كما اأنه هو الذي حتدث عن نظرية التطور. اإن هذا االأثر املمتد 
لعمله الفذ يف الفكر االإن�ساين على امتداد تلك ال�سنوات ي�ستند باالأ�سا�ش اإىل اأن اإنتاجه الفكري 
كان قائًما على جتربة ثرية وخربة ثقافية عميقة، وهو ما مكنه من اأن يقدم لنا خطوطاً وا�سحة متكننا 
نواجهها يف  التي  االإ�سكاليات  والتعامل مع  العاملي  امل�سهد  والتفاعل مع  فى �سعينا نحو االإ�سالح 
مبو�سوعية  احلا�سر  واقع  لنعرف  التاريخ  اإىل  نظرتنا  نغري  الأن  اليوم  احلاجة  اأم�ش  اإننا يف  جمتمعاتنا. 
لنا عن  تعز  قد  التي  والرومان�سية  اخليال  بعيًدا عن  للما�سي  وتب�سر  بوعي  امل�ستقبل  ونر�سم �سورة 
احلا�سر، اإننا يف اأم�ش احلاجة اليوم اإىل اأن ن�ستمع اإىل »ابن خلدون« وهو يحذر من خطر الرتف املوؤذن 

بخراب العمران، فهو يدعونا اإىل اأن نعمل واأن نتناف�ش من اأجل بناء احل�سارة االإن�سانية. 

                                                                                                                          ح�سن نذير 
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كلمة �أمني عام �ملجل�س �لأعلى للثقافة
 تفق عدد كبري من موؤرخي الرتاث العربي ومنظريه على اأن تراثنا ينطوي علي اأربعة اجتاهات 
راأ�سهم  علي  املتكلمني  من  وطوائف  الفال�سفة  ميثله  الذي  النقدي  العقالين  االجتاه  هي  رئي�سية، 
املعتزلة، واالجتاه الثاين هو االجتاه العلمي التجريبي الذي يربز فيه »اأبو بكر اأبو زكريا الرازي« و«جابر 
التيار  كثريون،  وغريهم  الهيثم«  ابن  »احل�سن  اأمثال  بالعلم  اهتموا  الذين  من  وغريهما  حيان«  بن 
اأما التيار االأخري فهو التيار ال�سلفي الذي بداأ منذ  الثالث هو التيار ال�سويف الذي تعرفونه جميعا، 
انقالب »املتوكل« يف الدولة العبا�سية وظل م�ستمًرا وال يزال اإىل اليوم. والعالقة بني هذه التيارات 
تكامل  كانت عالقة  العربي  التاريخ  امتداد  على  وال�سلفي  وال�سويف  التجريبي  والعلمي  العقالين 
اأحيانا وعالقة ت�سارع يف اأحيان اأخري. وعندما نتاأمل هذه العالقة �سوف جند »ابن خلدون« طرفا فيها، 
فهو اأوال ينت�سب اإيل التيار العقالين النقدي، �سحيح يتحدث البع�ش عن اأ�سعريته التي قد تناأى به 
ا واأن يتاأمل االأ�سياء واأن  ًـّ عن ذلك التيار العقالين، لكن �ساعريته مل متنعه من اأن ينحو منحًى فل�سفي
يبحث عن العلل وعن االأ�سباب على نحو يجعل منه منت�سبا اإىل التيار العقالين النقدي بامتياز. 
ولذلك عندما نتحدث عن »ابن خلدون« فاإننا نتحدث عنه بو�سفه اأحد املمثلني اال�ستثنائيني للتيار 

العقالين النقدي. هذه واحدة. 
باالإ�سافة اإىل هذا فاإن جميئه يف قرن متاأخر -وهو القرن الثامن واأوائل التا�سع- جعله ي�ستفيد من 
كل االإجنازات ال�سابقة عليه. وقد حتدث البع�ش عن تاأثره بر�سائل اإخوان ال�سفا وعن تاأثره بكتابات 
امل�سعودي املوؤرخ وغري ذلك كثرًيا، اأي اأنه ا�ستفاد من كل الرتاث ال�سابق عليه وه�سمه واأعاد متثله 
اأو تلك.  اإال يف هذه اجلزئية  اإليه وال ينت�سب للرتاث ال�سابق عليه  بناًء جديًدا ينت�سب  و�ساغ منه 
ولذلك فاإن البناء النظري الذي اأكمله يف املقدمة بالدرجة االأوىل هو بناء ابتكاري ينت�سب اإليه وال 
ينت�سب للرتاث ال�سابق عليه اإال يف بع�ش اجلزيئات التي يتم�سك بها كل من يريد اأن يتتبع االأ�سول. 
وهذا اإن دل على �سيء فيدل على اأنه لي�ش هناك اإبداع من فراغ واإمنا االإبداع دائما ياأتي من درا�سة 

ما �سبق واالإفادة منه واالنطالق اإىل بعد ما انتهى اإليه ال�سابقون. 
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ا، ملاذا؟ الأنه جاء يف القرن  لهذا من املهم التاأكيد على اأن اإجناز »ابن خلدون« كان اإجناًزا ا�ستثنائيًّ
الثامن وهو قرن خراب ودمار وهزائم متالحقة وظالم ال مثيل له، ولكنه ا�ستطاع رغم هذه ال�سروط 
ال�سعبة من هزائم وانك�سارات وظلم وا�ستبداد اأن يغو�ش حتى اأعماق ع�سره، وينتقل من الركام 
الظاهر لالأحداث والوقائع واملالحظات اإيل اجلوهر الذي يكمن حتتها باحثا ومنقبا. ولقد جنح يف اأن 
يكت�سف العالقات التحتية بني الظواهر، وهو االأمر الذي قاده الكت�ساف عدد من القوانني االأ�سا�سية 
التي تت�سم بقدر بارز من ال�سمول والتجريد، االأمر الذي جعل اأفكاره ال تنطبق علي زمنه وحده واإمنا 
تنطبق على اأزمنة اأخرى غريها. لذلك فن�ش »ابن خلدون« ن�ش مفتوح على ع�سره وعلى ع�سرنا 
وعلى ع�سور غرينا يف الوقت نف�سه، فالرجل مبا و�سل اإليه من قوانني تت�سم بنوع من اأنواع ال�سمول 
والتجربة اأتاح لنا اأن نتاأمل جانبا من اجلوانب االإن�سانية ملفكر عربي مل يتقوقع يف زمنه ومل يقت�سر 
عليه، واإمنا ا�ستطاع بب�سريته النافذة اأن يرى فما وراء حدود ع�سره ويجاوز هذا الع�سر اإىل غريه من 
التحدث  اأن  ما ميكن  بقدر  يعا�سرنا  الذي  »ابن خلدون«  بثقة عن  التحدث  لذلك ميكن  الع�سور. 
عن »ابن خلدون« الذي ينت�سب لالإن�سانية كلها، والذي ميكن اأن جتد فيه االإن�سانية كلها زاًدا وغذاًء 
ومو�سوعات للتاأمل والتفكري. فالقوانني التي انتهى اإليها »ابن خلدون« ذات جانبني، جانب يقت�سر 
على ع�سره ويتقل�ش فيه وال يغادره، وجانب اآخر يجاوز ع�سره، ولذلك عندما نقراأ لـ »ابن خلدون« 
يجب اأن نقراأه على م�ستويني، امل�ستوى املحلي املرتبط باأحداث ع�سره وت�سوراته وروؤاه التي انتهت 
قيمتها، والتي مل تعد معرتًفا بها اأو منظوًرا اإليها بالقدر نف�سه من التعليم والت�سديق، ويف هذا �سوف 
جند عددا من االأمور التي ال حمل لها من االإعراب حتى ع�سرنا هذا. ولكننا اإىل جانب ذلك �سوف 
جند »ابن خلدون« يجاوز املحلي اإىل العاملي ويجاوز ما ينت�سب اإىل زمنه فقط اإىل زمننا. ومن ثم فاإن 
قراءة فكر »ابن خلدون« يجب اأن تركز على اجلوهر الباقي الذي ي�سافح االإن�سانية والذي يجاوز زمنه 
اإىل غريه من االأزمنة، ولعل هذا هو ال�سبب الذي جعل »ابن خلدون« م�سدر اإلهام لعدٍد ال باأ�ش 
به من املفكرين املحدثني يف هذا الزمان. ولذلك قالوا اإن نظرية »توينبي« عن التحدي واال�ستجابة 
تتلهي عليه وفيها من قوى  مبا  قوية  تبداأ مندفعة  التي  الع�سبية  »ابن خلدون« عن  تت�سابه مع فكرة 
تدفعها اإىل االأمام ومن نار تظل ملتهبة اإىل اأن تخمد هذه النار فتفرت الع�سبية وت�سقط الدولة، وكاأنها 

نوع من ال�سياغة القدمية لفكرة التحدي احلديثة التي �ساغها »توينبى«. 
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جانب اآخر يربز يف فكر »ابن خلدون« هو وعيه املكاين باملعمورة االإن�سانية يف زمنه، فحينما نقراأ ما 
كتبه ن�سعر باأنه رجل ال ينتمي لقطر بعينه، واإمنا ينت�سب اإيل املعمورة االإن�سانية كلها، ويوازي اإح�سا�سه 
املعمورة  تنتجها  وكانت  اأنتجتها  التي  االإن�سانية  املعرفة  بوحدة  الواعي  اإح�سا�سه  باملكان،  الواعي 
االإن�سانية التي عرفها. ولعل كلمة املعمورة االإن�سانية ذات �سلة من ال�سالت بكلمة العمران التي 

حتدث عنها، اإما على م�ستوى اال�ستقاق والداللة واإما على م�ستوى النظر والروؤية.
اأما فيما يخ�ش عالقة املثقف بال�سلطة ف�سنجد اأن »ابن خلدون« عا�ش مثل غريه من املفكرين 
قا�ش، وو�سط حكام مل يكونوا يرتددون يف  والغرب و�سط �سروط زمن  ال�سرق  ال�سابقني عليه من 
اأو رمبا الأقل و�ساية، هذا الو�سع املاأزوم الذي عا�سه »ابن خلدون«  االإطاحة بالرقاب الأوهى �سبب، 
يجعلنا نتاأمل وننتبه اإىل ما ميكن اأن نرى يف كتاباته من ازدواج يف الداللة ومن حتايل ينطبق على 
وال�سك  بالن�ش.  موجودة  قرائن  من  ن�ست�سفه  اأن  ميكن  الذي  الكالم  من  عنه  امل�سكوت  من  نوع 
اأن هذا املاأزق الذي عا�سه »ابن خلدون« يف ع�سره مل ينته متاًما يف ع�سرنا فال يزال املثقف العربي 
نتحدث عن  اأحيانًا -خ�سو�ًسا عندما  ت�سعه  التي  ال�سرورة  �سروط  ويعاين من  نف�سه  املاأزق  يعي�ش 
هذه االأيام- بني مطرقة اجلماعات املتطرفة واحلكومات املت�سلطة، وهو و�سع قا�ش ال يتيح للمثقف اأن 
يتاأمل طوياًل واأن يكمل البناء الذي بداأه. اإن هذا االزدواج الهائل الذي يالحظه قارئ »ابن خلدون« 
بني مقدمته وكتاب التاريخ، ميكن اأن يدفع القارئ اإىل ت�سور اأن الذي كتب املقدمة �سخ�ش، والذي 
كتب التاريخ �سخ�ش اآخر خمتلف كل االختالف عن الذي كتب املقدمة، ورغم اأن هناك عدًدا من 
التف�سريات التي يقول بع�سها اإنه كتب التاريخ اأواًل ثم املقدمة ثم مل يتح له الوقت لرياجع التاريخ 
يف �سوء املقدمة اأو العك�ش، اإال اأن ال�سبب االأ�سلي واالأ�سا�سي باعتقادي يف هذا االزدواج بني تاريخ 
تقليدي ال يخرج متاما عن التاريخ الذي نقده »ابن خلدون«، وبني تنظري لفل�سفة التاريخ وكيفية كتابته 
ما ورد يف املقدمة، يرجع اإىل املاأزق الذي عا�سه املثقف، فـ »ابن خلدون« مل يجد الفر�سة وال الوقت 
لكي يتاأمل عمله واأن يكمله متاًما. نحن نعرف اأن املفكر البد اأن يناأى عن ع�سره كي يرى واأن يعمل 
مبثل ما اأ�سار اإليه ال�ساعر »�سالح عبد ال�سبور« عندما قال: »اأجافيكم الأعرفكم« اأو ال�ساعر القدمي: 
»�ساأطلب ُبعد الدار عنكم لتقربوا«. ومل يكن »ابن خلدون« بحكم املاأزق الذي فر�سه عليه ع�سره، 
والذي جعله يتنقل من بلد اإىل بلد، ومن نظام اإىل نظام، ومن �سلطان اإىل �سلطان اأ�سد �سوًءا ورداءة، 
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مل يكن هذا املاأزق يتيح له اأن يتاأمل طوياًل واأن يراجع املقدمة على التاريخ اأو يراجع التاريخ على 
املقدمة. ومن هنا انتهى االأمر اإىل هذا االزدواج الذي يبدو معه وكاأنه  م�ساب بانف�سام يف ال�سخ�سية، 
�سخ�سية الفيل�سوف املتاأمل الذي يبني مقدمة ا�ستثنائية ال نظري لها و�سفها توينبي باأنها اأعظم كتاب 
يف التاريخ، والتاريخ الذي هو تقليدي اإىل اأبعد حد ال يختلف يف طرائق اإ�سناده ويف ذكره للمعلومات 
عن كتب التاريخ التي اأدانها »ابن خلدون« ورف�سها يف ظني اأن هذا هو ال�سبب االأ�سا�سي الذي مل 
يعط لهذا املثقف فر�سة الإمتام عمله والو�سول بهذا العمل من الناحية العقلية والفل�سفية اإىل منتهاه. 
ولذلك ال جند يف كتابة ابن خلدون ما بني التاريخ واملقدمة هذا القدر من التكامل الذي جنده لدى 
الفال�سفة االأوروبيني الذين عا�سوا يف ظروف خمتلفة اأف�سل من الظروف التي عا�سها »ابن خلدون«. 
تخيلوا مثاًل اأن هذا املفكر العظيم كان عليه اأن يعي�ش يف ظل �سلطان طفل »فرج بن برقوق« وكان 
ي�ستجيب اإىل و�سايات احلا�سية املحيطة به ويفعل كل �سيء يطلب منه، وال يرتدد يف �سفك الدماء 
وحتى بدون ب�سبب، ت�سوروا اأن هذا املثقف كان عليه اأن يعي�ش حتت و�ساية هذا ال�سلطان بعد اأن 
»تيمور  يدي  بني  االأحداث  به  تلقي  اأن  اإىل  وهكذا  �سوًءا،  اأقل  لي�سوا  �سالطني  و�ساية  عا�ش حتت 
لنك«، في�سطر اإىل اأن يناور واأن يحاور واأن يداور حفاًظا على رقبته وحفاًظا على راأ�سه ليكمل عمله، 
ومع ذلك مل ي�ستطع الرجل اأن يكمل عمله وظل عمله ناق�ًسا، ولهذا فاملقدمة يف واٍد والتاريخ يف 

واٍد اآخر.
ـًا  هذا املاأزق يف تقديري هو امل�سئول عن هذه االزدواجية، لكنه من ناحية اأخرى خلق توتًرا مركب
�سخ�سية  لي�ست  فهي  بعد،  من  يتاأملها  من  ب�سهولة  يكت�سفه  اأن  ميكن  »ابن خلدون«،  �سخ�سيه  يف 
م�سطحة باملعنى الروائي يف ا�سطالح النقد االأدبي اإمنا هو �سخ�سية متكررة االأبعاد مت�سابكة اجلوانب 
متباينة امل�ستويات، �سخ�سية ثرية من حيث تناق�ساتها ومن حيث تعار�ساتها ومن حيث الت�سارب 
بني اأهدافها واجتاهاتها. ولهذا ال�سبب يف تقديري كان  ابن خلدون جاذبًا لالإبداع احلديث فكتب عنه 
كتاب الق�سة روايات مثل رواية »العالمة » لـ »�سامل بن حمي�ش«، كما جذبت �سخ�سيته  »�سعد اهلل 
ونو�ش« الكاتب امل�سرحي ال�سوري فو�سفها و�سًفا بديًعا يف م�سرحيته »منمنمات تاريخية«، وجعلنا 
نتاأمل كيف يحل »ابن خلدون« العامل ما ي�سميه ورطات الدنيا، وهو جوهر ما كان يحركه، فلم يكن  
»ابن خلدون« يعرف يف اأوقات كثرية كيف يواجه ورطات الدنيا، ولكنه مع ذلك ا�ستطاع اأن يتغلب 
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انتزاًعا من و�سط هذا الطوفان  انتزعها  اأوقات  نافذة ويف  على هذه الورطات واأن ينفذ منها بب�سرية 
اأي�ًسا، وهى الكوارث  املرتاكم من الكوارث ال�سخ�سية التي عاناها والكوارث اجلمعية التي عاناها 
ا وجعلته مفكًرا جماوًزا ال�سفة العربية اإىل ال�سفة  ا ا�ستثنائيًّ واالأحداث التي جعلت منه مفكًرا عربيًّ

ا. االإن�سانية ومن ثم ي�سبح مفكًرا يتاأمله العامل ويعرفه ب�سفته مفكًرا عامليًّ
واأظن اأن عنوان هذا املوؤمتر يف مكتبة االإ�سكندرية عن عالقات »ابن خلدون« بالعامل يحمل و�سًفا 
ا بكل معنى  ًـّ اأبعد حد عن هذا اجلانب االإن�ساين الذي جعل »ابن خلدون« مفكراً عاملي دقيًقا اإىل 
الكلمة ح�سب معطيات ع�سره وي�سيف اإيل العامل ما جعل العامل يعيد اكت�سافه ويتاأمله طوياًل. ومل 
يكن من قبيل امل�سادفة -واالأمر كذلك- اأن ٌيكت�سف »ابن خلدون« للمرة االأوىل يف فرن�سا يف القرن 
التا�سع ع�سر واأن يتبع اكت�ساف فرن�سا له اكت�ساف اجنلرتا واإيطاليا وغريها من الدول االأوروبية، واأن 
ا ينت�سب اإىل العامل كله  يحتفي به الدار�سون يف خمتلف اأقطار العامل الذين وجدوا فيه مفكًرا عامليًّ
وال يقت�سر على االنت�ساب اإىل عاملنا العربي باملعنى ال�سيق. اأظن هذه هي القيمة االأ�سا�سية التي 
جتعلنا اليوم نحتفل بـ »ابن خلدون« املفكر العاملي من ناحية، و�ساحب الن�ش املفتوح على التاأويالت 
»ابن خلدون« من  نقدر  اأخرى  اأخرى، وهذا م�سدر غنًى يجعلنا مرة  ناحية  التاأويالت من  و�سراع 

ا بكل معنى الكلمة. ًـّ حيث ثراء الكتابة ومن حيث اجلانب االإن�ساين الذي جعله مفكًرا اإن�ساني
ا�سمحوا يل يف النهاية اأن اأوؤكد فخري يف اأن اأ�سارك بهذه الندوة يف مكتبة االإ�سكندرية ملا ترمز 
له من وحدة الرتاث االإن�ساين ومن نافذة مفتوحة مل�سر على العامل ومن نافذة مفتوحة للعامل على 
م�سر والعامل العربي. فكاأننا حني نحتفل بـ »ابن خلدون« والعامل اأو بعاملية »ابن خلدون« يف مكتبة 
ا من املعاين التي قامت عليها مكتبة االإ�سكندرية والتي تعمل من  ًـّ االإ�سكندرية نوؤكد معنًي اأ�سا�سي
اأجلها، من اأجل اإخاء عاملي دائم ومن اأجل معرفة توؤكد وحدة املعارف االإن�سانية التي اأكدها »ابن 
التع�سب  بها حمالت  لنقاوم  تاأكيدها، خا�سة يف �سنواتنا تلك  اإىل  ن�سعى  نزال  خلدون« والتي ال 
وحماوالت التفرقة بني االأجنا�ش وحتويل العامل لقطاعات منف�سلة، بع�سها يعلو على بع�ش بالتعايل 
»ابن خلدون« معا�سر  فـ  الطغيان. لهذا  والكربياء واال�ستغالل، وبع�سها يئن من اال�ستغالل ومن 
لنا بكل معنى الكلمة، ونحن نحتفل به الأنه واحد منا يعي�ش يف زمن ي�سبه زماننا، وجند عنده من 
امل�سكالت ما نعانيه لي�ش على امل�ستوى الفكري فح�سب واإمنا على م�ستوي املاأزق املو�سوع فيه املثقف 
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الواقع بني املطرقة وال�سندان، يف كل زمان عربي ولالأ�سف يف كل مكان. فلنحي »ابن خلدون« فهو 
بهذا اأخ و�سبيه لنا، اأذكر اأن ال�ساعر »بودلري« كتب ديوانه »اأزهار ال�سر« وقدمه ببيتني اإىل القارئ يقول 
فيهما »اأيها القارئ املرائي- يا �سبيهي يا اأخي«، اإال اأننا ونحن نتحدث عن »ابن خلدون » ال نتحدث 
عنه بو�سفه املفكر املرائي واإمنا بو�سفه ال�سبيه لنا فيما نعانيه يف هذا الزمان، �سبيه لنا فى احللم الذي 
ن�سرتك واإياه، حتى اأن ينقلب حال هذه االأمة فتنتقل من و�سع املهزوم املنك�سر لو�سع املنت�سر الذي 

يحقق احللم بامل�ستقبل والتقدم. �سكًرا لكم على ا�ستماعكم. 
                                                                                                              جابر ع�سفور
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