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عنوان المداخلة: تعقل التاريخ من الفلسفة إلى علم العمران دراسة في 
 التكامل المعرفي عند ابن خلدون.

                                    لحلح الزهرةأ.
 قسنطين  -األعري عبد القادر للةلوم اإلسالعي   اعة أستاذ حماضر جب

 
 مقدمة
تباطا شديدا باحلكم  وجديرا أن يةّد يف علوعها، فالتاريخ كمةرف  بن خلدون أّن علم التاريخ عرتبط ار ايةترب 

ينبغي له أن يفيد عن عناهج علوم احلكم  حىت يصبح هو نفسه علم، ولكنه كمةرف  لواقع اإلنسان ينبغي أن يفيد 
عن حرك  الفكر اليت تستفيد عةقوليتها ، ع التارخيي  والظواهر االجتماعي عن التةليالت الكاعن  ضمن صريورة الوقائ

يف املناهج التارخيي   هذا األخري الذي احتل حلقب طويل  عركز الصدارة، ي والفرديوتوغلها يف الكل االجتماع
 املوغل  يف السرد الوصفي وإيراد األخبار عفكك  وعفرغ  عن أي متحيص وغربل .، التقليدي 

لذا فهو يقبل   لتةلقها بالواقع التجريبي أبستمولوجيابن خلدون التاريخ عشكل  فلسفي  تتطلب أساسا ا يةد
بن ااالستةان  مبقوالت التفسري الةقلي على النحو الذي يتمسك به عن الفلسف  مبقصدها التفسريي، حيث يقيم 

خلدون جسورا قوي  بني علوم التاريخ والفلسف  واالجتماع لرتتبط وشائجها وتنتظم ضمن أفق التكاعل املةريف بني 
 الةلوم.

 :ليةاإلشكا
ينتظم اإلشكال الرئيس هلذا البحث ضمن دراس  إعكاني  االرتباط بني علوم التاريخ والةمران والفلسف  يف 
فكر ابن خلدون وكيف أعكن هلا اإلسهام يف تةميق الوعي والتةقل التارخيي وعن مث حتقيق عضمون تكاعلي بني 

 يت تقود وتوجه البناء املوضوعي ملادة البحث وهي؛الةلوم وعن هذا اإلشكال الرئيس تتفرع مجل  عن التساؤالت ال
هل ميكن أن يكون علم الةمران هو اجملال النظري الذي تتخذ فيه الفلسف  شكال جديدا عن أشكال  -

 تةقل التاريخ يف فكر ابن خلدون؟.
كشكل هل أسهم الوعي التارخيي اللصيق بالواقع التجرييب يف إبراز وتةميق التكاعل املةريف بني الةلوم   -

 عن أشكال حترك الوعي الفلسفي؟.
 كيف أعكن هلذا التكاعل أن يطرح عةيارا تثمن به الوقائع؟. -

 أسباب الدراسة:
بن اعثل  االستثنائي امليل لدراسات التكاعل املةريف وخاص  عا تةلق عنها بالشخصيات التارخيي   -
 خلدون.
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 ةلق عنه باكتشافه اجلديد علم الةمران.الرغب  يف التةاعل عع الرتاث املةريف اخللدوين وخاص  عا ت -
 أهداف الدراسة

 بن خلدون.اإبراز التكاعل املةريف بني احلكم  والتاريخ يف فكر  -
 عقارن  عنهج ابن خلدون يف التةاعل عع التاريخ بغريه عن املناهج التقليدي  املتقدع  واملةاصرة.  -
 دراس  أطر املةقولي  التارخيي  اخللدوني  وتطبيقاهتا. -
 لتةرف على عضاعني البناء الةمراين اخللدوين.ا -

 منهج الدراسة:
لقد اعتمد البحث يف عةاجل  املادة الةلمي  على املنهج التارخيي لوضع األفكار يف إطارها التارخيي، وكذا 

يف تتبع واستخالص نصوص ابن خلدون املتةلق  مبوضوع البحث وكذا اعتمدنا على املنهج  االستقرائياملنهج 
 .عن اآلراء بغريها وعقارنتهاليلي املقارن لتفكيك وحتليل الوحدات املةرفي .التح

 :خطة الدراسة
 :مقدمة

 حياة ابن خلدون  تمهيد: 
  بين الحكمة والتاريخالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: المعقولية التاريخية
 المبحث الثالث: من علم التاريخ إلى علم العمران

 خاتمة: 
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 حياة ابن خلدون  : تمهيد

ال شك أّن اإلحاط  بسرية ابن خلدون وعيزات عصره تشّكل الزع  عةرفي  الستيةاب وفهم اإلبداعات 
وإن كان  -هلذه الشخصي ، ولذا ارتأينا التوطئ  لدراستنا هذه بتمهيد يبني عن هوي  الرجل  واالجنازات الةلمي

ائص األوضاع الثقافي  واالجتماعي  والسياسي  لةصره، عن حيث املولد والنشأة وخص -أشهر عن نار على علم
 وعن مث التةريف بآثاره لكي يستقيم لنا بةدها التةاعل عع املضاعني الفكري  هلذه الشخصي .

  الحياة االقتصادية واالجتماعية في عصر ابن خلدون 
بةملي  ،   والسياسي واالجتماعي  والثقافيترتبط عملي  استيةاب عصر ابن خلدون وعالحمه االقتصادي  

عن حيث أّن لكل عصر عاداته ومميزاته اليت حتدد ، از الةلمي والفكري هلذه الشخصي استيةاب وفهم االجن
وسيط أو القرن الرابع أساليب احلياة السائدة فيه، واليت بدورها حتدد عالعح حضارة هذا الةصر، وهو الةصر ال

لذي عرف أصنافا كثرية وعتنوع  عن الطبقات االجتماعي  كطبق  الذي ينتهي إليه ابن خلدون وا، عشر عيالدي
اجلنود وطبق  التجار وطبق  الةلماء وطبق  املتصوف ، وكان النشاط التجاري هو أكثر األنشط  االقتصادي  رواجا يف 

كانت مما يشري إىل وجود حرك  جتاري  ونشاط زراعي علحوظ أعا عن األسةار فقد  ، أنداكبالد املغرب الةريب 
عثيالهتا يف املشرق، وقد انةكس هذا الرخاء االقتصادي على عستوى ونوعي  احلياة يف تلك عن أرخص بكثري 

بتونس وكذا  الكتبينياليت عرفت هنض  عمراني  كبرية أشارت إليها وسجلتها كتب الرحال  عثل: عدرس  ,احلواضر 
اس وعا يتمّيز به عن حسن وإتقان للبناء وإشراق جاعع الزيتون  هبا، وقد وصف ابن بطوط  جاعع احلمراء يف ف

وهي عبان شاخم  بدية  الصنع عثل قصر طولق ، ومل تقتصر ، قصور واحلصون اليت سكنها األعرابالنور وكذلك ال
عظاهر النهض  الةمراني  على هذا فحسب، حيث عرف هذا الةصر شق الكثري عن الطرق الربي  والبحري  اليت 

ومل ختتلف أوضاع احلياة ، (1) ني عامل اإلسالم وبالد غري املسلمني بدون قيود أو عوانعيسرت سبل التنقل ب
االقتصادي  واالجتماعي  يف عصر وهو البلد الذي قضى به ابن خلدون الربع قرن األخري عن حياته عن عثيلتها يف 

وال الرحال  الذين زاروا عثل هذه عن حيث انتةاش اجلانب االقتصادي، وهذا عا يستفاد عن أق ،بالد املغرب الةريب
وفنادقها وعظاهر اقتصادي   وقوة أسوارها وأبواهبا اإلسكندري ونقلوا عا رأوا هبا عن حتف عمراني  كجمال  األعصار

ذكرها ابن بطوط  بإعجاب شديد حيث أشار إىل وجود أكثر عن ست وثالثون ألفا عركبا بالنيل هي ، هائل 
  إىل الصةيد وعنحدرة إىل اإلسكندري  ودعياط. للسلطان والرعي  متر صاعدة

 

                                                
]املغرب، الرباط، دط، فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب،  ابراهيم بن الحاج النميري،(  1
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 الحياة الثقافية والسياسية في عصر ابن خلدون 

ال ميكننا بأي حال الفصل بني اإلبداع الةلمي الذي قدعه ابن خلدون يف عؤلفاته لإلنساني ، وبني طبية  
نائه الثقايف، حيث اتسم املشهد والسياسي  اليت زاعنت وجوده وشكلت عالعح فكره وباحلياة الثقافي  والفكري  

عا بني الكتب الةاع ، والوسائل والسري امللكي  والتاريخ  أمناطهابازدهار الكتاب  التارخيي  وتنوع الثقايف آنذاك 
 احلضري الذي يتناول عدنا بةينها وبيان فضائلها.

كان قرنا يه ابن خلدون  القرن الثاعن اهلجري الذي عاش ف أنعلى  واألندلسييتفق عؤرخو الفكر املغريب 
علماء أجالء عألوا عصرهم مبؤلفاهتم الةميق  البحث واملتنوع  املباحث عا بني تألق به  ،"خصبا" غزير اإلنتاج

الةلمي  أعثال:  بدررهمفقهاء وفحول الشةراء واألدباء، ال تزال إىل يوعنا خزائن الكتب يف املغرب الةريب حتتفظ 
املغرب األقصى عثل عا دونه  أحناءيف  ،ين املةلوعات الغزيرة عن الزوايا واملدارس"ابن اخلطيب" الذي اهتم بتدو 

يشهد بذلك وجود ثالث عدارس تةج بالطلب  ، حرك  علمي  عتألق خبصوص زاوييت عدين  عكناس اليت عرفت 
كالم عن فنون الةلم، هذا فضال عن غناها خبزائن الكتب وقد أسهب ابن اخلطيب يف الواملدرسني يف خمتلف 

ابن البناء و "كزاوي  احلديث والتاريخ وعلم الكالم والفقه والنحو ونظم الشةر، ورواج الةلوم هبا  ,علماء عراكش 
الذين شغلوا املشهد الةلمي واألديب للمغرب  األعالماملراكشي"، "ابن رشد السبيت"، "ابن بطوط "، وغريهم عن 

 .(1)الةريب
، فإنّنا نلمح املغرب الةريب يف لفطاحل  الفكرالةلمي  اإلنتاجوغزارة  هذا التوهج الثقايف إىل وباإلضاف 

وهو أدب الرحالت الذي يقوم كأهم أثر عن ، آنذاكعالعح الصورة الثقافي   أبدا يف رسمعظهرا ثقافيا ال يقل شأنا 
سيني الذين عربوا وجابوا عرفت الةديد عن الرحال  املغارب  واألندلحيث اآلثار الرتاثي  اليت أثرت احلرك  الثقافي  

كل حسب تكوينه وعقاصده ،  ني عا قد يقع حتت مسةهم وأبصارهمأغوارها وعسجل، فاحصني اإلفريقيالشمال 
 عقدعني بذلك وصفا دقيقا لألحوال السياسي  والثقافي  والتارخيي  واالجتماعي  والةمراني .

إىل  اإلسالعيي شهد أوج تفكك الةامل أعا عن الوضع السياسي آنذاك فيمكننا القول أنّه الةصر الذ
خاص  والدول  املوحدي  تؤول إىل ضةف وأفول يف عنتصف القرن السابع اهلجري، حيث حوصر ، ت طائفي دويال

دويالت صغرية وهي دول  بين عرين يف املغرب األقصى سن   إىلاملسلمون يف غرناط  ووادي آش، فانقسم املغرب 
ه( على يد 733اتي  )عبد الواد( اليت قاعت يف املغرب االوسط )اجلزائر( سن  )ه(، ودول  بين زيان الزن668)

ه(، اليت اعتدت عن طرابلس يف 941-625يغمراسن بن زيان، ودول  بين حفص أو اخلالف  احلفصي  يف تونس )
لسياسي اضطرابا  يةرف املناخ ا أنهذه االنقساعات عن الطبيةي  وأعام، األوسطغرب جباي  يف امل إىلليبيا احلالي  

                                                
 .42ه[، ص1421،]جدة، دط، دار األندلس، ينة النبويةالمختار من الرحالت الحجازية إلى مكة والمد محمد موسى الشريف،( 1)
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حيث شهد الةصر ، البيت الواحد يف الدول  الواحدة كبريا وفتنا عتةددة بني الدويالت الطائفي  وحىت بني أبناء
عناوشات شديدة بني دول  بين عبد الواد الزناتي  واحلفصيون ومها عةا كانا عرض  ملطاعع املرنيني املستمرة للسيطرة 

ه، 731ا فةال يف أواخر عهد السلطان أيب احلسن الذي توىل عرش فاس سن  على املغرب كله، وقد جنحوا يف هذ
وحدين قائما بني الدويالت واستوىل على أجزاء كبرية عن الدولتني السابقتني وقد بقي الصراع بةد سقوط امل

عدم استقرار وزاد عن قوة هذا الصراع قيام إعارات يف كل عن جباي  وقسنطين  واستقالل القبائل الكربى و ، الثالث
 .(1)والئها جله  دون أخرى

خالل الةصر الوسيط عرض  هلجمات الصلبيني باملغرب  اإلسالعيكل هذا كان الةامل   إىلوباإلضاف  
ختوفهم  رغمللوقوف عةهم واجلهاد ضد املسيحيني ، املغارب  إخواهنم إىلواألندلس ولذا كانوا دائمي االلتجاء 

 أعثالكانت غرناط  حريص  على حتقيق التوازن السياسي عع جرياهنا املسيحيني   كذلك،  املرنيني أطماعالدائم عن 
عع املغرب ضد قشتال   أخرىقشتال  وأرجون، وعع املغرب كذلك فتارة تقرتب بودها عن اجلانب املسيحي وتارة 

عرض   اآلخرهو فقد كان  اإلسالعي، أعا اجلناح الشرقي للةامل أطولوأرجون، وهذا للحفاظ على استقالهلا عدة 
مما دفع ، ك" وانتشار التتار يف بالد الشامهلجمات التتار الذين احتك هبم ابن خلدون بنفسه عع بروز "تيمور لن

ه أين قام ابن خلدون بدور 1400 سلطان عصر امللك "الناصر فرج" الستنفار اجليوش بتاريخ ربيع األول 
 .(2)املنطق السفري عن أجل تطويق حرك  التتار يف 

 والنشأة المولد 
زيد ولقبه  هو أبو زيد ويل الدين عبد الرمحن بن حممد املشهور بابن خلدون، فامسه عبد الرمحن وكنيته أبو

ويل الدين وشهرته ابن خلدون، وقد اشتهر بابن خلدون نسب  إىل جده التاسع، وخلع عليه لقب ويل الدين بةدعا 
صف  احلضرعي نسب  إىل أصله األكرب، و فهي عن اسم ابنه زيد  أيبكني    أعا ،توىل عنصب القضاء يف عصر

يف  األولم، وملا بلغ سن التةلم كان أبوه عةلمه 1332ه/ 733احلضرعي، وقد ولد بتونس يف غرة رعضان سن  
اليت حوت علماء املغرب وغريهم عن علماء األندلس الذين ، باملغربتونس الزاخرة آنذاك مبراكز الةلم واألدب 

القرآن وجوده بالقراءات  أيديهمحلوادث فكانوا أساتذة أيضا البن خلدون عن بةد والده، تلقى على حاصرهتم ا
السبع وكذا الةلوم الشرعي  عن تفسري وحديث وفقه، وكذا الةلوم اللساني  والفلسفي  وكان يف هذا وذاك حمط أنظار 

اليت حدث فيها الطاعون اجلارف ، ه749سن السابة  عشر عن عمره سن  وإعجاب أساتذته وزعالئه، وملا بلغ 
عن مسرقند إىل األندلس والذي مساه ابن خلدون )الفناء األكرب(، أو الطاعون اجلارف  اإلسالعيالذي عّم الةامل 

                                                
م[، 2008-ه1428،]عصر: القاهرة، دار الكتاب احلديث، دط، عبد الحليم المويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون( 1)

 .16-15ص
، عكتب  2، ]عصر: القاهرة، طناطةاإلحاطة في أخبار غر ، حتقيق: حممد عبد اهلل عنان، لسان الدين أبي عبد اهلل محمد بن الخطيب( 2)

 .216، ص1م[، ج1973اخلاجني، 
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استدعاه  أنعن كان يأخذ عنهم الةلم، بةدها عكف ابن خلدون على طلب الةلم إىل  وأكثروفيها هلك أبواه 
ه استدعاه 756ه أو 755 بتونس لكتاب  الديباج  يف املخاطبات الرمسي ، ويف سن  الوزير أبو حممد بن فزاكني

َوقةني 
ُ
وهو كاره هلذا املنصب السلطان أبو عنان املريين إىل فاس حيث أعضى هناك تسع سنوات ضمن الُكتاب امل

أعور ن جه  يف نفس ابن خلدون عه دب السأم 766ه و764 وبني سنيت ،وخالهلا دخل السجن بتهم  التآعر
بن يوسف بن نصر عن علوك بين عبد اهلل حممد  أيببالط السلطان  إىلعتوجها  األندلس إىلالسياس  فرحل 

ه عاود بن خلدون 776-ه766فاستقدم أهله عةه ولةشر سنوات تلت أي عن وهناك طاب له الةيش  األمحر
تلمسان عن بين عرين وبين زياد و ي  وقسنطين  بني نريان الفنت الواقة  بني أصحاب جبا,االنشغال مبةرتك السياس  

عوضع ريب  عن مجيع أعراء املغرب فيمم صوب األندلس خملفا أسرته وعا إن انقضت هذه الةشر حىت وجد نفسه 
وقرر االعتزال فلجأ  فاس توجس خيف  عنه وعنع أهله عن اللحاق به فةاود الرجوع إىل تلمسانبفاس ولكن بالط 

سالع  بان بةد أن استقدعوا له أهله عن تلمسان، يف قلة  بين ف يف قلة  جبل كزول فأنزلوه عري أوالد حياءأ إىل
ه 779الواقة  قريبا عن تاهرت يف اجلزائر وفيها أقام أربع سنوات كتب املقدع  يف مخس  أشهر عنها خالل سن  

عن عكابدة أعدائه ا سئم خالهل، هبا أربع سنواته رجع ابن خلدون إىل تونس ليمكث 780ويف أواسط سن  
أعاد ابن خلدون تنقيح املقدع  ،  ربع قرنفخرج عنها صوب اإلسكندري  وخالل هذه الفرتة اليت اعتدت حوايل

 وعا إن سكت عنه خصوعه فجةته املنون يف أوالده مجيةا يف حادث، القمحي و)الةرب( وتوىل التدريس يف عدرس  
ه وظل يتقلب يف 802ج وذهب لزيارة بيت املقدس سن  فطلب اإلعفاء عن عنصبه وعزم على احل، سفين 

 .(1)ه808املناصب بني توليه وعزل حىت تويف رمحه اهلل سن  
 شيوخه وتالميذه 

ودرس الةربي  على ، د الشيخ أب عبد اهلل حممد بن سةدتةلم ابن خلدون وحفظ القرآن وهو يافع على ي
احلصايري، وقرا احلديث على يد الشيخ مشس الدين أيب عبد  يد أبيه وعدد عن املشايخ عنهم عبد اهلل بن الةريب

حممد بن عبد اهلل احلياين، والزم آخرين أخذ عنهم الةلوم اهلل حممد بن الشواش، وأخذ الفقه على يد أيب عبد اهلل 
يمي  حيث الذي أخذ عنه املنطق وسائر الفنون احلكمي  والتةل ,عثل أيب عبد اهلل حممد بن إبراهيم اآلبليالةقلي  

 الزعه ابن خلدون ملدة ثالث سنوات أعا أشهر تالعذته فنذكر عنهم املقريزي.
 آثاره العلمية 

بدأ ابن خلدون بوضع كتابه األول " لباب احملصل يف أصول الدين" وهو عبارة عن إعادة كتاب  لكتاب " 
لدين حممد بن عمر الرازي، وهذا ألنه حمصل أفكار املتقدعني واملتأخرين عن الةلماء واحلكماء واملتكلمني" لفخر ا

                                                
، ابن خلدون. وانظر: 30م[، 1973، ]عصر: القاهرة، دط، عامل الكتب، علي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون( 1)

، ابن خلدون عبد الحليم عويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات. وانظر: 13-12،]اجلزائر، عني عليل ، دط، دت[ صالمقدمة
  .18-17ص
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قد رأى فيه إطنابا وإسهابا ال متيل إليه مهم أهل عصره ولذا عمل على اختصاره وهتذيبه وبيان اخللل يف عكاعن 
 شبهاته.

وكان كتاب ابن خلدون الثاين هو " شفاء السائل لتهذيب املسائل" وهو كتاب يتناول فيه أهل الصوفي  يف 
 بأشهر أعالعهم وزهادهم عن أهل عدين  فاس.املغرب والتةريف 

أبوابه كتاب "  أوسعأعا كتابه الثالث فهو األشهر على اإلطالق والذي دخل به ابن خلدون التاريخ عن 
وينقسم إىل ,الةرب يف ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام الةرب والةجم والرببر وعن عاصرهم عن ذوي السلطان األكرب" 

الكربى يف الفكر اإلنساين واليت وضع  األعماللقسم األول على املقدع  الشهرية اليت تةّد عن ثالث  أقسام يشمل ا
فيها األسس األوىل لةلمه اجلديد علم الةمران، ويف القسم الثاين يتناول تاريخ الةرب وغريهم عن الشةوب عن بدأ 

 تهي عند ترمجته حلياته.اخلليق  إىل القرن الثاعن، ويتضمن القسم الثالث تاريخ الرببر وهو ين
لكن مل يةثر على خمطوطاهتا عثل تلخيصاته لكتب "ابن ، ابات أخرى البن خلدونوهناك إشارات لكت
لسان ل أصول الفقه شرح جزء يفإىل باإلضاف  ، نطق وشرح الربدة وكتاب يف احلسابرشد" وكتاب آخر يف امل

ه، 803يف سن   كلن تيمورأعده بناء على طلب   بن اخلطيب، وكذا كتاب صغري يف وصف بالد املغرباالدين 
 .(1)ابن خلدون بنفسه إىل هذا الكتاب الذي يبدوا أنّه مل يكتب عنه غري نسخ  واحدة أشاروقد 

 (3)والتاريخ (2)المبحث األول: بين الحكمة

الواضح عن على الرغم عن عوقفه ، ي البناء املةريف لفلسف  التاريخيةترب ابن خلدون عند الكثري عن عنشئ
عركزا خالهلا على الكل ، فلسفي تفسريي للحوادث التارخيي  ، إال أنّه استطاع إعمال عنهجعنتحليهاالفلسف  و 

االجتماعي واملةطيات احلسي  الواقةي ، فكيف كان عوقفه عن الفلسف ؟ وكيف استطاع أن يوظفها يف تفكيك 
 .املةطيات التارخيي ؟

 

                                                
، االسكندري ، ص ورقة مقدمة ضمن ملتقى ابن خلدون محمد الجوهري ومحسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد،( 1)

44-45. 
، أي عةرف  أفضل األشياء بأفضل الةلوم، وهلا يف عرف الفلسف  عّدة عةان: حيث أطلقت Wisdom، الفلسف  Sagesse الحكمة( 2)

ني على الةلم مث أطلق على إحدى الفضائل األصلي ، وهي احلكم ، الشجاع ، الةف  والةدال ، مث أطلقت بةد ذلك على عند اليوناني
ا الةلم عع الةمل.. وقيل احلكم  هي عةرف  احلقائق على عاهي عليه بقدر االستطاع ، وهي الةلم النافع املةرّب عنه مبةرف  عا لالنسان وع

 .492، ص1ه[، ج1414-م1994،]لبنان، بريوت، دط، الشرك  الةاملي  للكتاب، م الفلسفيجميل صليبا، المعجعليه". 
وتاريخ الشيء وقته وغايته، والتاريخ أيضا علم يبحث يف الوقائع واحلوادث ، يف اللغ  تةريف الوقت (History ou histoire) التاريخ( 3)

كانت تدل عند سقراط على املةرف ، وعند أرسطو على جمرد مجع الوثائق،   املاضي .. ومل يكن لكلم  تاريخ يف املاضي عةىن واحد، فقد
-227، ص 1، جالمرجع نفسهوتطلق كلم  تاريخ يف أياعنا هذه على الةلم مبا تةاقب على الشيء يف املاضي عن األحوال املختلف . 

228. 
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 من الفلسفة النظريةبن خلدون اموقف : المطلب األول
لةّله عن الضرورة مبكان توضيح عوقف ابن خلدون عن الفلسف  قبل تناول التحليالت الةقلي  للبةد التارخيي 

على اعتبار أهّنا متّثل التفسريات الالزع  لوعي الذات بالواقع، لذا سنورد فصال عن املقدع  ي، والوضع االجتماع
:" هذا الفصل وعا بةده عهم، "إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاةنون ب "اعتربه صاحبه عن أهم عقاطع عمله امل

ألن هذه الةلوم عارض  يف الةمران كثرية يف املدن وضررها يف الدين كثري، فوجب أن يصدع بشأهنا ويكشف عن 
احلسي،  زعموا أّن الوجود كله احلسي عنه وعا وراء املةتقد احلق فيها وذلك أّن قوعا عن عقالء النوع اإلنساين
س  فإهّنا بةض عدارك الةقل، وهؤالء يسمون فالسف  يتدرك ذواته وأحواله بأسباهبا وعللها باألنظار الفكري  واألق

مجع فيلسوف وهو باللسان اليوناين حمّب احلكم ، فبحثوا عن ذلك ومشروا له وحّوعوا على إصاب  الغرض عنه 
يظهر هذا النص بوضوح  .(1)يز بني احلق والباطل ومّسوه باملنطق"ووضةوا قانونا يهتدي به الةقل يف نظره إىل التمي

أنّه يبتةد عن الولوج يف  حيث ,اجتاه املةطيات واملنطلقات الفلسفي   التشككيأو املوقف  التشككي شديد النزع  
هج الذي .. لينكفئ اهتماعه على نقد املن(3)، واألعراض(2)تفاصيل املناظرة وعتاهاهتا عن نقاش حول املاهيات

بدعوى أحقي  ,عن البةد الواقةي يف الةوامل املختلف   بةيدااحمللق  واجلاحن   النظري  اساليبهماعتمده الفالسف  يف 
عع أّن تلك ، وين تصور صحيح عن الوجود يف ذاتهوجدارة املنطق بأقيسته الةقلي  على جةل الفكر قادرا على تك

ياء احملسوس ، ألّن عةرف  عامل احلواس ال تتأتى إال باملشاهدة والتجرب  س  ال تتفق يف الغالب عع طبية  األشياألق
 .(4)ولذا بات لزاعا على الةامل أن يتفكر فيما تؤديه إليه التجرب  احلسي 

إّن أداة املنطق عوضوع  أصال حلفظ الةقل عن اخلطأ، ولكّنها تبقى دائما عوضع لبس قد جينح يف أحيان  
تةرض الصحيح  أخرىجه  تةمل عةيار الةقل ضمن عقتضيات الوجود وعن جه  كثرية صوب اخلطأ فهي عن 

املقبول على املةارف التصوري  البةيدة عن الضبط النقلي أو حىت التنزيل الواقةي وهذا االستةمال املزدوج هلا قد 
 إمناالباطل حلق عن يكون سببا كافيا لتشويه نتائجها يقول ابن خلدون:" وحمصل ذلك أّن النظر الذي يفيد متييز ا

هو للذهن يف املةاين املنتزع  عن املوجودات الشخصي  فيجرد عنها أوال صورا عنطبق  على مجيع األشخاص، كما 
 ينطبق الطابع على مجيع النفوس اليت ترمسها يف طني أو مشع، وهذه اجملّردة عن احملسوسات تسمى املةقوالت

                                                
 .589، ص المقدمة( 1)
هو أو هي عا به عن شيء هو هو وهي عن حيث هي ال عوجودة وال عةدوع   هي عا جياب به عن السؤال مبا (Quiddite) الماهية( 2)

وال كلي وال جزئي وال خاص وال عام، واملاهي  تطلق غالبا على األعر املتةقل عثل املتةقل عن اإلنسان، وهو احليوان الناطق عع قطع 
  .215-214، ص 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. النظر عن الوجود اخلارجي

والةرض ضد اجلوهر ألّن اجلوهر عا يقوم بذاته وال يفتقر إىل غريه ليقوم به على حني أن الةرض  (Accident)محع عرض  األعراض( 3)
 .69، ص 2، جالمرجع نفسههو الذي يفتقر إىل غريه ليقوم به. 

 .291،]لبنان، بريوت، دط، دم، دت[، صالتفكير االجتماعيأحمد الخشاب، ( 4)
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عنها عةان أخرى وهي اليت عشرتك  عع عةان أخرى فتجّرد ، إذا كانت (2)لّي الك، مث جتّرد عن تلك املةاين (1)األوائل
اشرتكت هبا، مث جترد ثانيا إن شاركها غريها، وثالثا إىل أن ينتهي التجريد إىل املةاين البسيط  الكلي  املنطبق  على 

عن حيث  (4)املذهب احلسيال يسع قارئ هذا النص إال أن تقفز إىل ذهنه متثالت ، (3)"مجيع املةاين واألشخاص
 اإلنساناليت توجد خارج  الطبيةي وفكر ابن خلدون الذي جيةل عن عوضوع املةرف  ، ارف احلسي اجلزم بيقيني  املة

بصورة عستقّل  عن وعيه وإحساساته وعصدر املةرف  األساس هو اإلحساسات اليت تتولد جراء فةل األشياء يف 
خلدون ويسّفه رأي املثاليني الذاتيني أنصار عذهب األنا، وهم الذين بن ار يستدبوعن الطبيةي أن ,أعضاء احلس 

واملتمثل يف اإلنسان ووعيه حبيث إذا انةدم يقطةون بوجود واحد ووحيد على عستوى جدلي  املةرف  مبوضوعاهتا 
 املدرك الةقلي ينةدم عةه الةامل نفسه.

بل ، عن اإلحساسات البسيط  املبةثرةحتصيل املةرف   وال يةين قول ابن خلدون أعاله أنّه يتبىن ويتجه إىل
الستخالص وتفكيك التشابك والتفاعل احلاصل يف قسمات الطبية  والكون ككل، يقر بوجود  هو يف عسةاه

عرحلتني عرتابطتني هبا األوىل احلسي  والثاني  عقلي  يتوصل عن خالهلا الةقل عن طريق حتليل وتقسيم عةطيات 
خلدون عن املفاهيم الةاع  الكلي  املنصوص عليه آنفا يف  بنا عوقف وجواهر األشياء، ولذا يبداحلس إىل إدراك 

بري قيم  يف األفق املةرفي  للرجل إذ يةّدها عفتقرة إىل ذلك الوجود احلقيقي يف الواقع؛ بل قوله واليت ال حتوز على ك
  .(5)ساساتإهّنا تنشأ يف عقل اإلنسان وتصاغ بقوة التفكري على أساس اإلح

هلا يف ، وناقدا (6)خلدون علما بفائدة الفلسف  النظري  القائم  على التةريفات امليتافيزيقي بن ا هكذا يبدو
ن ذاته وخاص  فلسف  أرسطو الذي هو كما يقول:" إعام هذه املذاهب الذي حّصل عسائلها ودون علمها اآل

                                                
( وهو عا يدرك بالةقل ال باحلواس، وملا كانت احلواس عرض  للكثري عن الغلط  Sensibleعقابل احملسوس ) (Intelligible) المعقول( 1)

. كانت املةرف  اليقيني  عؤلف  عن املةقوالت، او ميكن تطبيق عبدأ املةقولي  عليها أي إرجاع كل عاهو عوجود إىل قوانني الةقل األساسي 
 .396، ص2، جفلسفيجميل صليبا، المعجم ال

الذهني  عن حيث وضع بإزائها اللفظ أي هو عا يدل عليه اللفظ أو هو الفكرة  املةىن هو الصورة (Sens, signification) المعنى( 2)
(، هي املةاين احلاصل  يف النفس بالفطرة  Notions communsاجملردة الدقيق  الدال  على عوضوع الشيء واملةاين املشرتك  )

 .399، ص 2، جالمرجع نفسهيات واألوليات. كالبديه
 .589، ص المقدمة( 3)
هو املنسوب إىل احلس فهو عند املتكلمني كل عا يدرك باحلس الظاهر وعند الفالسف  عا يدرك باحلس الظاهر أو  (Sens)الحسي (4)

أّن املةقول هو احملسوس ويةّد هذا و  احملسوساتهو القول أّن مجيع عةارفنا ناشئ  عن  (Sensualisme)الباطن واملذهب احلسي 
 .470-469، ص 1، جالمعجم الفلسفي ،جميل صليبااملذهب صورة عن صور املذهب التجرييب. 

 297-296، ص أحمد الخشاب، التفكير االجتماعي (5)
وع علم  عا بةد الطبية  هو على عا بةد الطبية  هو االسم الذي تطلقه اليوم على عقاالت أرسطو املخصوص  بالفلسف  األوىل، إن عوض (6)

املةرف  املطلق  اليت حتصل باحلدس املباشر ال باالستدالل والنظر الةقلي، وتطلق الكلم  أيضا على مجل  املةارف املستمدة عن الةقل 
ليبا، المعجم جميل صوحده أي املةارف القبلي  املؤلف  عن املةاين اجملردة واخلارج  عن نطاق التجرب  وعن نطاق الزعان واملكان. 

 .300، صالفلسفي
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قدوين عن أهل عقدوني  عن بالد الروم عن تالعيذ فيما بلغنا يف هذه األحقاب هو أرسطو امل حجاجهاوسطر 
 .(1)أفالطون وهو عةلم اإلسكندر ويسمونه املةلم األول"

، (2)ويتةزز نقد ابن خلدون ملنهج الفالسف  بتأكيده على استحال  اليقني الةقلي يف عطابق  نتائج التجريد
امل التجرد باعتبار حتّيزها يف الةامل املشخص حبكم أهّنا لألشياء ذاهتا ألّن واقع الكائنات الطبيةي  يفيد أهنا عفارق  لة

عادي  وشخصي ، والةقل إذ يركب قضايا إىل بةضها البةض عن خالل أقييس  يتوصل عن خالهلا إىل أحكام عاع  
يف حني أّن هناك تباين شديد بني عامل الكائنات  ،تفتك ضرورهتا على عستوى التصورات الذهني  فقط ,وكلي 

، وعن جه  ثاني  يرى ابن هذا عن جه   وعامل األحكام الذهني ، حبكم أّن هذه األخرية عوغل  يف التجريد الطبيةي
وال يوجد أي قطع مبطابق  ,خلدون أّن األحكام الذهني  كلي  بينما الواقع احملسوس أو الكائنات الطبيةي  شخصي  

التشخيص يف واقع اجلزئيات، ألنّه بالنسب  للمةرف   تلك األحكام الذهني  للكائنات الطبيةي  اليت حتوز على مس 
وعن مّث االتصال باملوجودات الةيني  الواقة  حتت اإلدراك احلسي  ,الطبيةي  ال عفر عن التةاعل عع جمال احلس

 بأقيس ك اجملردة عتلمسا إىل ذل (3)الذي تتةمد املةرف  امليتافيزيقي  جتاوزه استيقانا عنها جبدارة الوصول إىل املاهيات
على املشاهب  فيقول:" وحاصل عداركهم يف الوجود على اجلمل  وعا آلت إليه وهو الذي فّرعوا  تقوم يف أساسها

قليال فشةروا عليه قضايا أنظارهم، أهّنم عثروا أوال: على اجلسم السفلي حبكم الشهود واحلس، مث ترقى إدراكهم 
الةقل، ووقف إدراكهم فقضوا  نمّث أحسوا عن قوى النفس بسلطابوجود النفس عن قبل احلرك  واحلس باحليوانات، 

على اجلسم الةايل السماوي بنحو عن القضاء على أعر الذات اإلنساني ، ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس 
، ويف قوله هذا إشارة للفالسف  اليونان وعن (4)وعقل كما لإلنسان مث أهنوا ذلك هناي  عدد اآلحاد وهي الةشر"

استفادها عن عقارن  وعشاهب  اإلنسان باألجسام بةدة عقارنات م عن فالسف  اإلسالم ممن ألزم خلق اهلل تبةه
إذ ملا كانت هذه األخرية هلا حركات دل ذلك حسب زعمهم أن هلا أنفس وعقول كما لإلنسان نفس  ,السماوي 

وهو عوجود روحاين أول عا أبدعه اهلل عنه الةقل األول  أنّه تةاىل صدر (5) ه(339-260يقول الفارايب ) ,وعقل
، وعن هذه الةدة يذكر ابن خلدون أنّه ال عربر للوقوف كما يفةل (6)تةاىل وعنه تسلسلت تسة  عقول وأنفس

وال سبيل على اإلطالق ملةرف  عاهي  املبادئ الروحاني  للكائنات اليت وراء احلس، ألّن الفالسف  عند عشرة أفالك 
                                                

 .590ص، المقدمة (1)
 .90-89م[، 1985، دار الطلية ، 2،]لبنان: بريوت، طناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون (2)
 :" املاهي  عند املنطقيني عا به الشيء هو هو عن حيث هي هي ال عوجودة وال عةدوع ، وال كلي وال جزئي، وال خاص والالماهيات (3)

عع قطع النظر عن الوجود اخلارجي". عام، وتطلق املاهي  غالبا على األعر املتةقل، عثل املتةقل عن اإلنسان وهو احليوان الناطق 
 .223، حتقيق: عبد املنةم احلنفي]عصر: القاهرة، دط، دار الرشاد، دن[ص الجرجاني، التعريفات

 .590، صالمقدمة (4)
 .20، ص 7م[، عج1986، دار الةلم للماليني، 7، ]لبنان: بريوت، طخير الدين الزركلي، األعالم (5)
 .44-30م[، ص 1959، املطبة  الكاثوليكي ، 1تقدمي وحتقيق: ألبري نصري، ]لبنان: بريوت، ط الفارابي، المدينة الفاضلة، (6)
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تقع حتت إدراكنا حىت نستخلص عنها عاهيات أخرى إذ ال يتأتى لنا برهان عليها وال عدرك  الذوات الروحاني  ال
لدى اإلنسان يف إثبات وجودها وخبصوص ظني  املةرف  املتةلق  باإلهليات يقر بذلك أفالطون الذي يتخذ سبيله 

ائدة هلذه الةلوم واالشتغال إليها باألحق واألوىل وهو يقصد بذلك الظن الذي يرفضه ابن خلدون قائال:" فأي ف
 .(1)عنايتنا بتحصيل اليقني فيما وراء احلس عن املوجودات"هبا، وحنن إمنا 

وبالرغم عن استشهاد ابن خلدون بأقوال احلكماء؛ عن حيث أّن اإلنسان عدين بالطبع، أي ال بد له عن 
وروث الثقايف اليوناين وعا ينتج عنه عن أي جتاه امل، نقديااالجتماع الذي هو املدين ، إال أنّه يقف عنهم عوقفا 

بتأثريات النجوم يف عصائر  يف قوله يف الةقول والةقائد، ألّن كالعهم ال حمصل له وال برهان وعنهم بطليموسفساد 
البشر وجريان أحداث التاريخ:" وعدرك بطليموس يف إثبات القوى للكواكب اخلمس  بقياسها إىل الشمس عدرك 

الكواكب فيما حتتها باطل، إذ قد تبني يف باب التوحيد أن ال فاعل إال اهلل بطريق استداليل  ضةيف.. إّن تأثري
وضةف عداركها عع ذلك عن طريق الةقل عع عا هلا عن عضار يف علم الةمران اإلنساين، مبا تبةث يف عقائد 

 .(2)إىل تةليل وال حتقيق" الصدق عن أحكاعها يف بةض األحايني اتفاقا ال يرجع افتقدالةوام عن الفساد إذا 
عن الواضح جدا أّن الرجل يروم عنهجا حتقيقي يستند يف عصداقيته إىل تقصي وحتليل املةطيات التجريبي  

لوح  عن التشابك والتفاعل واحلرك  ال حمل للسكوني  هذا األخري  به يرسمعلى النحو الذي  ,املستفادة عن الواقع
وقائع التارخيي  وعرض القوانني اليت تةمل طبقها النظم االجتماعي  بشكل واضح هبا طاملا أّن عراده هو حتقيق ال

 ولذا كان توكيده شديد الوضوح على خطر املزاعم الباطل  على نسيج الةمران البشري.
 المطلب الثاني: المعرفة والوجود

اس الفلسفي انكفأت بشدة وعمق حول األس، خري عن القرن الةشرين حرك  علمي لقد شهد الةقد األ
لفكر ابن خلدون التارخيي واالجتماعي، مما شّكل تقدعا كبريا يف فهم أصوله وأبةاده وروابطه وخاص  تلك اليت 
حتكم الوصل بني فكر ابن خلدون االجتماعي بفكره الفلسفي، وخبصوص هذا املوضوع نلمح تباينا تام املةامل 

املةرفي  والتقريرات واالنتقادات اليت مت تبويبها باملقدع  وقد  وطبية  املسائل ,خبصوص السم  الةلمي  آلثار الرجل
 أفرز هذا التباين عن عوقفني:

أعا البةض اآلخر فيقلل عن قيم  ، األول عنهما يشدد على أصال  ابن خلدون وعةارضته للمنطق التقليدي
ية  النصوص وطريق  تفسرياهتم هلا، إمّنا يرجع إىل طب، ّن االختالف احلاصل بني الباحثنيبةض نظرياته، واحلقيق  أ

غري أنّنا نرى أنّه وبالنظر إىل النظام الذي يقيم عليه ابن خلدون وجيري به أبواب املقدع ، جند أنّه يف ثنايا فقراهتا 
وفق املنحى االجتماعي عن جه  ، والتحليل للظاهرات الثقافي  هناك حرك  عنطقي  عتسق  جتمع بني الغرض

                                                
 .591، صالمقدمة (1)
 .596ص، مصدر نفسهال (2)
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بغي  اكتشاف قوانني عاع  حتكم الظواهر الطبيةي  يف ,املرتابط األجزاء والةناصر ألفكاره وأحباثه  الرتكيب املتناسق
، وهذا عا يتيح للكثري عن املهتمني برتاث ابن خلدون اعتباره عن رواد بل عن عنشئي البناء (1)فروع املةرف   املختلف 
بةد التارخيي عن خالل تلك اآلراء االجتماعي  اليت انبثقت بالنظر إىل حتليله الةقلي لل (2)املةريف لفلسف  التاريخ

 نتيج  التحليل الواقةي للوضع االجتماعي.
وضمن هذا التحليل الواقةي جند ثالث حركات عةرفي  تتقاطع فيما بينها لتنشئ صرح علم الةمران على 

شديد  يف ارتكازالوعي بالتاريخ  الوعي بالذات وحرك  الوعي باجملتمع وحرك فلسفي ، وهي حرك   (3)أرضي  جدلي 
واليت أفاد عنها كثريا يف إذكاء فتيل هذه احلركات الثالث، بالشكل الذي ,إىل خرباته الشخصي  واالجتماعي  
الذي هو الوقائع اليت تضع ,املنصب  على حتليل عوضوع املةرف   االنكفاء حرك   تتحقق عةه عةرف  الذات عن خالل

عباشرة إىل  لينفد املتناول  لألوضاع التارخيي  ،(4)كذات وعوضوع بةيدا عن النظرة الذري   ي اإلنسانفلسف  للصريورة 
حيث حيرص خالهلا على حرك  الفكر  ,والواقعبرتكيزه على املساف  الكائن  بني املةرف  ، امليتافيزيقي  نسف املةقولي 

للوجود أو هناك عطابق  تاع  متليها األبةاد الواقةي  واليت جيب أن تظل دوعا ، ولدة ملةقوالت جمردةجتاه الكائنات امل
ليتجاوز بذلك الفلسف  ,ولضمان هذه املطابق  ينبغي أال يبتةد الكلي واملادي الشخصي عن الواقع ,عوامل احلس 

ويف هذه القضي  بالذات يركز ابن خلدون على عبدأ الةقل ، اليوناين عنها والةريب اإلسالعي النظري  التقليدي 
ضمن عباحث الةقل النظري الذي أخذه فالسف  اإلسالم عن إعام هذه املذاهب كما يذكر ذلك ابن  ،(5)ولاأل

خلدون ويقصد به أرسطو:" واعلم أّن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل جبميع وجوهه، فأعا إسنادهم املوجودات  
عما وراء ذلك عن رتب خلق اهلل، فالوجود  إىل الواجب فهو قصور يف الرتقي كلها إىل الةقل األول واكتفاؤهم به

                                                
 .357، ص ناصف نصار، الفكر الواقعي (1)
هذه الفلسف  على استخالص " قانون عام لتطور اجملتمةات اإلنساني  عن خالل التحليل الةقلي للبةد التارخيي، وقد اعتاد عؤرخو  تركز (2)

الذي نشر كتابا أمساه " عبادئ علم جديد" وقد  Vicoالفكر الغريب أن نسبوا اجتاه فلسف  التاريخ إىل املفكر اإليطايل "جيوفاين فيكو" 
يدرس فيه االوضاع االجتماعي  يف أشكاهلا التارخيي  ابتداء عن مناذجها البدائي  حىت يتةرف أصوهلا، ويصل إىل قانون عام حاول أن 

 .428، ص الخشاب، التفكير االجتماعيحيكم تطورها" 
يطلق أيضا عن طريقه الفكر يف اصطالح املنطقيني هو قياس عؤلف عن عقدعات عشهورة أو عسلم  والغرض عنه إلزام اخلصم كما  اجلدل (3)

، 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفييفضي يف النهاي  إىل تقدعه.  عتقابالالذي يوجه حركته إىل وجهات عتةارض  تؤثر فيه تأثريا 
 .391ص

ي ( عذهب فلسفAtomismeهو املنسوب إىل الذرة أو املتصف بصفاهتا أو املؤلف عنها واملذهب الذري )  Alomiqueالذري  (4)
 .589، ص1، جالمرجع نفسهيثبت أّن املادة عكون  عن ذرات تتولد عن تركيب خواصها مجيع ظواهر األجسام. 

أبدعه اهلل عزوجل بال واسط  ومسي عقال ألنّه عقل األشياء عن اخلروج عنه؛  األول أو الةقل الفةال عوجود روحاين وجوهر بسيط  للةقل( 5)
هو الواصل بني فلك عا حتت القمر والةامل الةلوي ج دائرة علمه وأعره، والةقل الفةال عند الفارايب أي عنع املوجودات عن االنفالت خار 

 .32-31ص، م[1964، املطبة  الكاثوليكي ، 1، حتقيق: فوزي هنري جنار]لبنان: بريوت، طالفارابي، السياسة المدنيةالروحاين. 
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الةلوم وجادلوا عنها . وأخذ عن عذاهبهم عن أضّله اهلل عن عنتحلي "تعلمون ال ما ويخلقأوسع نطاقا عن ذلك، "
 .(1)وكان عن أشهرهم أبو نصر الفارايب تفارعيهاعن واختلفوا يف عسائل 

ل على صح  اللالستد فالسف  اإلسالمأقحمها  يةترب النص أعاله إحاط  باملباحث امليتافيزيقي  اليت 
الذي يةتربه الفارايب عاشر  األولالةقل وأول عبادئها ,، ليتم التوافق بني احلكم  الفلسفي   والشرية  الةقيدة 

املراتب يف ترتيب الوجود وهو املسئول عن تبليغ الوحي ملن يتصلون به عن أصحاب املخيالت القوي  وهو 
الشديدة محل ابن خلدون على هذا الةقل وهلذه التجريدي   فيه مجيع صور املوجودات ،اينبسيط روح(2)جوهر

واملطابق  بني النتائج الةقلي  واملوجودات ألنّه ضرب عن الوجود على عستوى األذهان ، النظري اليوناين وعن تبةهم
ود أكرب وأمشل يردد ابن خلدون كثريا إذ الوج ،تةّلق مبوضوع اإلحاط  خبلق اهلل الةيني  غري يقيني  خاص  إذا عا

يزيح هبا وهم الكلي املتوارث عن الثقاف  وضمن صفحات املقدع  لفظ  املادة ولفظ  الشخصيات كأدوات عةرفي  
؛ بل ويوقف بينها وبني ألفاظ وعةاين عباحث اليوناني ، والذي أصبح عرادفا لليقني يف الفكر الفلسفي اإلسالعي

الظواهر، وإنّه ملن الصحيح أننا ال جند  (3)فهم الواقع عن خالل عةاين  التجرب  واستقراء الةقيدة ليتمسك بأداة
ه عرضا عتتابةا حول عنهجه الواقةي إال أن اإلنشاء املنهجي والةملي للمقدع  يوحي يف ضوء االجتاه الةام لفكر 

هي عليه يف الواقع،  على عاي  بوضوح وذيوع التشخيص املادي هبا، ويقصد به عالحظ  ورصد الظواهر االجتماع
فكرة الوضةي  عند "أوجست   حتيل علىاإلنساين والةمران البشري وفكرة التشخيص املادي لظواهر االجتماع 

وإن كان ال يستطيع أن يكشف عن طبائع األشياء وال عن أسباهبا القصوى كونت" الذي يرى أن الفكر البشري 
صف  الفكر الوضةي تطلق على عا يتصل  (Positionاعتبار أّن الوضةي  ) على، يستطيع إدراك عالقاهتا وقوانينها

  .(4)أّن أعنت املةارف هي عا تبىن على الواقع والتجرب بالواقع باعتبار 
هد واقةي  ابن خلدون أنه حينما يربر عمل الساحر ال يلجأ إىل مجيع حجج نظري ؛ بل يةتمد اوعن شو 

وكذلك عندعا ينتقد ، شف عن النوايا احلقيقي  لرجل آخررجال يك شاهد هأنّ ذلك على عا شاهده هو نفسه عن 
ابن خلدون أخبار املتةاطني صناع  الكيمياء يطلب أن يقدم الربهان عليها بالتجرب :" وإذا سئلوا عن حتقيق ذلك 

 .(5)أنكروه وقالوا إمنا مسةنا ومل نر"أنكروه وقالوا باملةاين  
                                                

 .590، ص المقدمة( 1)
واجلوهر وصورة وجسم ونفس وعقل  صورإذا وجدت يف األعيان كانت ال يف عوضوع وهو عنحصر يف مخس   عاهي  احلكماء عند اجلواهر( 2)

الجرجاني، املوجودة وبسيط جسماين كالةناصر، وعركب يف الةقل دون اخلارج كاملاهيات. ينقسم إىل بسيط روحاين كالةقول والنفوس 
 .90، ص التعريفات

) االستقراء( 3)
Induction

لثبوت  وعند املنطقيني هو احلكم على الكليالتتبع عن استقرأ األعر، إذا تتبةه ملةرف  أحواله : اللغ  يف اءاالستقر  (
 .71، ص1، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. زئي"ذلك احلكم يف اجل

 .30، صمحمد الجوهري، محسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 4)
 .128، ص المقدمة( 5)
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راء يف أكثر  حاالهتا للمةرف  الطبيةي  أين يقوم الةقل كمةيار صحيح يستةمل ابن خلدون لفظ  االستق
اليت حيتكم إليها يف تقرير املةارف الغيبي  اليت ال سبيل ,لكنه حمدود وغري قادر وال عتصدر لنزاع عع احلقيق  الديني  

املةاد اجلسماين فرد وأنكروا خالهلا وعثاله قضي  امليةاد اليت تكلم فيها الفالسف  ,إليها بالرباهني الةقلي  واملقاييس 
إليها:" فهذا الةلم كما رأيته غري واف  أحوالهعليهم بضرورة عطالة  بسط الشرية  احلق  احملمدي  والرجوع يف 

عليها عع عا فيه عن خمالف  الشرائع وظواهرها ... فليكن الناظر فيها عتحرزا جهده عن  حوعوامبقاصدهم اليت 
ن ينظر فيها بةد االعتالء عن الشرعيات واالطالع على التفسري والفقه وال يكّّب أحد عليها عةاطبها وليكن نظر ع

 .(1)وهو خلو عن علوم املل  فقّل أن يسلم لذلك عن عةاطبها"
 المبحث الثاني: المعقولية التاريخية

التارخيي   األخبارتتةالق عن حول حرك  الفكر يف تةقل إن حرك  الوعي بالتاريخ يف فكر ابن خلدون 
وصّح  اخلرب حول الواقة ، فما هو عوقف ابن خلدون عنطقي  االجتماعي  يف تركيز شديد على ضرورة الظواهر و 

 .لديه؟ هي أطر املةقولي  التارخيي  عن املناهج التارخيي  التقليدي ؟ وعا
 المطلب األول: ابن خلدون ومناهج المؤرخين

ديوان املبتدأ واخلرب" يدرك عن خالل وثرية املنهج واستقراء آلياته أّن إّن املتصّفح ملؤلف ابن خلدون" الةرب و 
اليت ضّم واستجمع هبا خالص  خرباته التارخيي  ، ه مث أعقب ذلك بوضع كتاب املقدع الرجل قام أوال بكتاب  تارخي

ب القوى اخلارجي  وكذا على عستوى أقطا ,وعةايشته لةامل احلوادث والوقائع على عستوى املغرب الةريب وعشرقه 
مما يفيد عمق ونضج املةايش  الةميق  اليت خربت سوء األحوال ، غربا وشرقااليت كانت هتدد الةامل اإلسالعي 
بالشكل الذي أصبحت عةه هش  األركان أعام اجملتمةات األجنبي  لذا كان  ،السياسي  الداخلي  وتةفن هياكلها

ألنّه كان دائم التساؤل عن علل احلوادث ، هيا إىل أسباهبا وعللهاالدول عنتعقله دائم االنشغال بظاهرة سقوط 
 .(2)بطبائع الةمرانوالوقائع وأسباهبا وحماول  الوصول إىل إجابات عنطقي  تستمد عباشرة عن عةرفته 

النظر  مث إنّه بقراءة افتتاحي  املقدع  اليت تكّلم هبا وأشار إىل التفريق احلاصل بني التاريخ وحتليل التاريخ أو
والتةليل كما يةرب ابن خلدون نفسه، ينفتح أعاعنا جمال كبري للحديث عن املنهج يف الكتابات التارخيي  واملغايرة 
الواقة  بينه وبني غريه:" أعا بةد فإّن فن التاريخ عن الفنون اليت تتداوله األعم واألجيال وتشد إليه الركائب والرجال 

ال وتنافس فيه امللوك واألقبال ويتساوى يف فهمه الةلماء واجلّهال إذ هو يف ظاهره وتسمو إىل عةرفته السوق  واألغف
ال يزيد على إخبار عن األيام والدول والسوابق عن القرون األوىل، تنمو فيها األقوال، وتضرب فيها األعثال، 

األحوال واتسع للدول فيها .. وتؤدي إلينا شأن اخلليق  كيف تقّلبت هبا وتطرق هبا األندي  إذا غصها االحتفال

                                                
 .594، صالمقدمة( 1)
 .51، ص محمد الجوهري، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 2)
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الّنطاق واجملال، وعمروا األرض حىت نادى هبم االرجتال وحان عنهم الزوال، ويف باطنه نظر وحتقيق وتةليل 
للكائنات وعبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق، وهو لذلك أصل يف احلكم  عريق وجدير بأن 

  .(1)يةّد يف علوعها"
ا عقلي  علمي  وبصرية ثاقب  فلم تكن تقنةه طرائق املؤرخني السابقني يف نقل األحداث لقد كان الرجل ذ

دون متحيص وال وجود للناس وال واقةهم ألهّنم كانوا عةنيني، إّن القائد هو الذي يذكر مث تأيت عن ورائه التمثيل 
يف واجه  التاريخ الذي يركز يف الطبقي هلرم السلط  أعا الناس فهم جمرد أدوات حترك عن طرف القائد وعن هم 

يف حني أّن هؤالء  الفاعلون الظاهرون ليسوا وإال حمصل  هنائي  لتطور حضاري يرتاوح ,الةناصر الفاعل  والظاهرة 
 .(2)بني بىن خمتلف  كالقبيل  أو الدول 

كشف عما لقد اعسك ابن خلدون بالوقائع االجتماعي  عن ناحي  كيفها ال كمها، مل يكن يةنيه جمرد ال
وقع وال مبجرد كيفي  حدوثه فقط، بل كان راعيا إىل الةلل الكاعن  والتفتيش عن األسباب اخلفي  والظاهرة ويف هذا 
يقول:" ملا طالةت كتب القوم، وسربت غور األعس واليوم، نّبهت عني القرحي  عن ِسنِ  الغفل  والنوم، ومست 

ت به عن أحوال الناشئ  عن األجيال حجابا وفّصلته يف األخبار يف التاريخ كتابا دفة فإنشاتالتصنيف عن نفسي 
واالعتبار بابا بابا وأبديت فيه ألولّي  الدول والةمران علال وأسبابا وبنيته على أخبار األعم الذين عمروا املغرب يف 

باملغرب هذه األعصار .. وعن سلف عن امللوك واألنصار وهم الةرب والرببر إذ مها اجليالن اللذان عرف 
عأوامها..فهّذبت عناحيه هتذيبا وقرّبته ألفهام الةلماء واخلاص  تقريبا وسلكت يف ترتيبه وتبويبه عسلكا غريبا 

عذهبا عجيبا وطريقه عبتدع  واسلوبا وشرحت فيه عن أحوال الةمران والتمّدن وعا  بني املناحيواخرتعته عن 
ا ميتةك بةلل الكوائن وأسباهبا ..حىت تنزع عن التقليد يةرض يف االجتماع اإلنساين عن الةوارض الذاتي  ع

 .(3)يدك"
يرّكز ابن خلدون يف هذا النص على ضرورة حتليل أحداث التاريخ ووضةها يف حمك الةقل، حبيث ختضع 
لتجرب  الواقع على غري عا هو ذائع عن طرق املتقدعني واملةاصرين له إذ يؤخذ التاريخ كأحداث عتناثرة ال رابط 

ها يوضح تقدمي عسار التاريخ وحتوالته، إّن نص ابن خلدون يربز ويلح بشّدة على ضرورة اكتشاف القوانني بين
عن التقليد برأيه الةاع  اليت حتكم التطور التارخيي جبميع أوضاعه قوة وضةفا، أعنا واضطرابا.. وهذا هو الةزوف 

بن خلدون يف التةاعل عع أحداث التاريخ وكتابته ينبغي ولالقرتاب أكثر عن قضي  عةقولي  التاريخ املتضمن  ملنهج ا
واليت كانت تةتمد على وصف الظواهر ,ابن خلدون على طرائق غريه يف كتاب  التاريخ املآخذ اليت سجلها عرض 

وصفا جمردا عن أي حتليل يقصد به استخالص فرضيات أو قوانني، تتةّلق بطبية  الظواهر وقد أدى هذا إىل 
                                                

 .36، صالمقدمة( 1)
 .31، صعبد الحليم عويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون( 2)
 .38-37، صالمقدمة( 3)
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ضمن نسق واحد يستهدف نوعا واحدا عن املشهد االجتماعي وهم السياسيون ,عسار التاريخ تضييق حرك  و 
والةسكريون الذين ال يشكلون يف واقع األعر إال عشهدا واحدا بالنسب  ألحداث وعشاهد األع  ضمن حرك  

 وعثاهلا: (1)التاريخ، وخالل هذا احلصر ذكر ابن خلدون الةديد عن األعثل  كشواهد على قصور عنهج غريه
والدول يف الةامل وسطروا،  األعموأكثروا، ومجةوا تواريخ  األخباروقد دّون الناس يف يقول ابن خلدون:" 

والذين ذهبوا بفضل الشهرة واألعان  املةتربة واستفرغوا دواوين عن قبلهم يف صحفهم املتأخرة هم قليلون ال يكادون 
والطربي وابن الكليب، وحممد بن عمر الواقدي وسيف  إسحاقل ابن جياوزون عدد األناعل وال حركات الةواعل عث

بن عمر األسدي واملسةودي وغريهم عن املشاهري، وإن كان يف كتب املسةودي وغريهم عن املشاهري املتميزين عن 
وعشهور بني  اإلثباتهو عةروف عند  واملغمز عااملطةن اجلماهري، وإن كان يف كتب املسةودي والواقدي عن 

 أحوالهاعتبارهم فللةمران طبائع يف  ينقلون أوحلفظ  والّثقات .. والناقد البصري قسطاس نفسه يف تزييفهم فيما ا
 األعر، واألعمواآلثار وعن هؤالء عن استوعب عا قبل املّل  عن الدول  وحتمل عليها الروايات األخبارترجع إليها 

عدل عن اإلطالق إىل التقييد، ووقف يف الةموم واإلحاط  الةمم كاملسةودي وعن حنا عنحاه وجاء عن بةدهم عن 
عن الشأو البةيد، فقّيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على أحاديث دولته وعصره كما فةل 

 .(2)عؤرخ األندلس والدول  األعوي  هبا، وابن الرقيق عؤرخ افريقي  والدول  اليت كانت بالقريوان" أبوحيان
 خلدون قد خرب جيدا طرق غريه يف تسجيل وذكر أحداث التاريخ واليت كانت تنسب بن ضح أنّ عن الوا

على حد رأي ابن خلدون فالطربي  وإن كان باعا عطةون به,هذا اجملال ر يف ألعالم هلم وزهنم وإسهاعهم الواف
صدق رواياهتم يف شكيك بالنقل عن الرواة بكل أعان  دون تكلف التعثال يقف عند حدود املشاهدة واالكتفاء 

وأخبارهم حيث يقول شارحا عنهجه:" وليةلم الناظر يف كتابنا هذا أّن اعتمادي يف كل عا أحضرت ذكره فيه 
واآلثار اليت أنا عسندها إىل روايتها فيه دون عا أدرك حبجج الةقول واستنبط بفكر النفوس إال اليسري القليل عنه إذا  

اضني وعا هو كائن عن أنباء احلادثني غري واصل إىل عن شاهدهم ومل يدرك كان الةلم مبا كان عن أخبار امل
 .(3)زعاهنم"

أي  ،فهذا تصريح عن املؤلف بأنّه كان على عنهج الطرق التارخيي  الغالب  اليت اعرتض عليها ابن خلدون
على حمك الةقول  يف حشد الروايات وتوثيق السند، دون القيام بنقد األخبار وعرضها علميتهمالذين حيصرون 

وغربل  الغث عنها لذا جند التاريخ قد حصر كما يف الشرحي  السياسي  وكيفا يف االنكفاء على تلمس السند عن 
الساعع عن أجل أّنه مل يةرف له وجها يف الصح  وال عةىن  يستشنةهخرب بةض املاضني مما قد يستنكره القارئ أو 

                                                
والشرية  واحلضارة  ، ]رسال  دكتوراه، كلي  أصول الدينبن نبيالبشير قالتي، البعد السياسي للتغيير االجتماعي عند مالك ( 1)

 .65م[، ص2007-م2006االسالعي ، قسم الدعوة واإلعالم واإلتصال، 
 .37-36ص، المقدمة( 2)
 .5، ص1، ]لبنان، بريوت، دط، دار إحياء الرتاث الةريب، دت[جتاريخ األمم والملوك، الطبري( 3)
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الطريق  بةض نظم السياس  واالقتصاد والقضاء واجملتمع والرتبي  له يف احلقيق ، وحىت لو عاجل أصحاب هذه 
تأيت يف أغلب أحواهلا عفكك  ، بنسيج اجملتمع الةام وال حبركته والةقائد فإهّنم يةاجلوهنا بطريق  عفكك  ال صل  هلا

اعوه حسب الزعان اجلغرافي  والسياسي  وإىل هذه الطريق  عال أيضا عن زعموا التخصص ور  تبةا لألعوام أو احلدود
أحداث عصرهم واستوعبوا أخبار قطرهم عقتصرين على فقيدوا واملكان عنقطةني إىل التقييد والةدول عن اإلطالق 

أهّنم مل يكونوا ليخرجوا عن  غري  ان عؤرخ األندلس والدول  األعوي حي التأريخ لدولتهم وعصرهم، كما فةل أبو
منهج النقدي يف التةاعل عع النصوص الواردة لديهم دراي  وحتليال، باإلضاف  الطريق  الوصفي  التقليدي  الفتقارهم لل

أخرى عن الطرق الغالب  عند املؤرخني والةلماء إىل هذا النموذج ذكر ابن خلدون يف نصه السابق أصحاب طريق  
ات األع  وأخالقها واملفكرين كان أصحاهبا يدعون إىل املبادئ اليت تفرزها الظواهر االجتماعي  وتتفق عع عةتقد

يون األخبار" عهتذيب األخالق" وابن قتيب  يف " ولذا كثر الرتغيب هبا كما فةل ابن عسكويه يف كتابه"
سراج امللوك" عن هذا الكتاب يقول ابن خلدون:" وكذلك حّول القاضي أبو بكر الطرطوشي والطرطوشي بكتابه "

واب كتابنا هذا وعسائله لكّنه مل يصادف  عنه الرعي  وال يف كتاب سراج امللوك، وبوبه على أبواب تقرب عن أب
أصاب الشاكل  وال استوىف املسائل وال أوضح األدل  إمّنا يبّوب الباب للمسأل  مث يستكثر عن األحاديث واآلثار 

 كابر اخلليق  والأأثور عن دانيال وهرعس وغريهم عن واملوينقل كلمات عتفرع  حلكماء الفرس.. وحكماء اهلند 
يكشف عن التحقيق قناعا وال يرفع بالرباهني الطبيةي  حجابا، إمّنا هو نقل وتركيب شبيه باملواعظ وكأنّه حّوم على 

 .(1) الغرض ومل يصادفه.."
وهكذا حدد وبكل وضوح قصور عنهج هذا النموذج عن حيث السردي  والةزوف عن حتليل أحداث 

خلدون  بنالواقع، فجاءت لذلك وحدات عتناثرة، وكما عاب التاريخ، والتيقن عن صحتها وإخضاعها لتجرب  
على الطرطوشي عنهجه يف التةاعل عع أحداث التاريخ، فكذلك مل يسلم ابن رشيق يف عيزان الةلم الذي جةل 

ويرجع ابن خلدون أسباب عن اإلنسان واألخبار، عقطوع  عن التاريخ عتونا تةليمي  خمتصرة عكتفي  بأمساء امللوك 
 نسق عن التةاعل عع أحداث التاريخ إىل عا يلي:هذا ال

 التشيع لألراء والمذاهب 
إّن املؤرخ إذا تشّيع لرأي أو عذهب قبل عا يوافقه عن األخبار وكان ذلك امليل والتشيع سببا لضياع 

ذه فيقع يف قبول الكذب ونقله وعن ه ،املوضوعي  لديه وعدم حتكم الةقل واستدبار عني البصرية ومتحيص اخلرب
ملدين    اسماألخبار عا يذكرها ابن خلدون يف عةرض األخبار اليت حتتكم لسلطان الةقل عن ان إرم ذات الةماد 

                                                
 .71ص، المقدمة( 1)
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كانت متاثل اجلن  بناها شداد امللك ابن عاد بن عوص عن ذهب وزبرجد وياقوت وبناها يف صحارى عدن يف 
 .(1)عدة ثالمثائ  سن  وكان عمره تسةمائ  سن 

 تصديق المؤرخ لما يرويه الناقلون 
ينتقد ابن خلدون األخبار اليت تةتمد على النقل وحده دون الرجوع إىل الوقائع وقد حيدث اخلطأ نتيج  
اخللط بني األخبار الصادق  واألخبار الكاذب ، وعدم التحقق عن صدق الرواي  يف الواقع سواء كان ذلك الواقع يف 

أّن أجنع وسيل  الجتناب هذا النوع عن خلدون بن اويرى لةادات أو عع قوانني التاريخ طبائع الةمران أو يف جمرى ا
اخلطأ هو االهتمام بالتمحيص والكثري عن الةناي  عع تأعل طريق  يةرفها املسلمون جيدا وهي اجلرح والتةديل 

 .(2)وعؤداها البحث الدقيق الذي جيب إجراؤه للتحقيق عن أعان  احملّدث وصدقه
 بطبائع العمران الجهل 

وهذا النموذج يظهر بشّدة حينما ال يلم املؤرخ بطبائع اجملتمع الذي ينقل ويسّجل أخباره والقوانني اليت 
حتكم حركته، وحينما يقع املؤرخ وينجّر إىل التفسري الذايت للتاريخ يقع اخلطأ يف تفسري حوادثه بةالقات األفراد أو 

عستقل  متاعا عن سلوك األفراد ويةطى ابن خلدون له أسباب أخرى عوضوعي   أخالق األعراء، يف حني أّن التاريخ
منوذجا عن القصص عن نكب  الرباعك  اليت يةتربها املؤرخون نتيج  قص  حب بني الةباس  أخت الرشيد عع جةفر 

واستئثار الربعكي، عع أّن السبب كما يقول ابن خلدون يرجع يف األول إىل اعور سياسي  عن استبداد باحلكم 
، ويؤكد ابن خلدون يف هذا الةنصر على شرط األخالق يف الرواي  لكي ال يتم حتويل شخصيات (3)للمناصب

وعلى عكس وعلى غري عنوال تلك املناهج اليت ال قدوة إىل الدوني  فتختلط احلكايات الديني  باحلكايات اجلنسي ، 
ـــب الةرب لالتاريخ جند يف  كتا تةتمد الدراس  النقدي  يف عيدان ابن خلدون" جهدا فكريا واضحا يف جتاوز :"ــ

 :املؤرخني الذين سبقوه لتميزه مبا يلي
ابن خلدون عن تبين طريق  الرتتيب السنوي لألحداث؛ حيث قسم تارخيه إىل فصول عديدة  إعراض -1

  املةتادة لدى يكيوخالهلا خالف الطريق  الكالسعن التاريخ الكاعل لدول  أو أسرة حاكم  مل يف كل عنها  تك
 .املؤرخني القدعاء

لقد متّيز ابن خلدون خبربته الةميق  بشةوب الرببر وهم سكان افريقي  الشمالي  وكذا البلدان اجملاورة  -2
عنها يف حتصيل  اإلفادةهلم، ملةاشرته هلم أي بني قبائلها أكثر عن أي عؤرخ عريب وانطالقا عن خربته تلك استطاع 

يف الةصر  االجتماعي هذه األخرية اليت تبلورت فيما بةد يف عناهج البحوث  ،ا اخلربة والواقععةلوعات وافي  أساسه

                                                
 .46-45ص  المقدمة( 1)
 .14ص، المصدر نفسه(2)
 .50ص، صدر نفسهالما( 3)
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يف كتاب  التاريخ ، وملزايا عنهج ابن خلدون هذه (1)احلديث كأحد أهم أساليب فهم الظواهر االجتماعي  وحتليلها
ط بني الفهم والتةاعل اجليد عع التاريخ كيف ال وهو يرب،  اخلرافات اليت تفيض هبا كتب غريهال جند هبا شيئا عن 

االجتماعي   موفقها النظوبني ضرورة استحداث طريق  أكيدة لتحقيق الوقائع التارخيي  وعرض القوانني اليت تةمل 
يات بشكل واضح، وهلذا اهتم ابن خلدون بتحقيق عا نقله عن أخبار ووقائع ورفض االنكفاء على نقل الروا

، اإلنساينودومنا حتكيم ألصول الةادة وقواعد الساس  وطبية  الةمران يف االجتماع ، ي جمردالتارخيي  دون نقد عقل
 المطلب الثاني: أطر المعقولية التاريخيةألن هذا يؤدي إىل احليادة عن احلق ونقل املغالط يف حكايات الوقائع 

أكانت نتيج  لنشاط  ،اءإّن املتمةن يف نصوص ابن خلدون باملقدع  يلمس عةقولي  تارخيي  عميق  سو 
 فكري تركييب أي دراس  كل ظاهرة وتناوهلا يف حاليت استقرارها وتطورها عةا أي املزج والتنسيق بني قوالب التفكري

يف حماول  للكشف عن القوانني اليت ختضع هلا هذه الظواهر يف نشأهتا ، واالستيةاب وصور الةمل والسلوك
ذا سواء كانت ناجت  عن إدراك عباشر ملةطيات الواقة  ويف مجيع األحوال وعا يةرض هلا عن أحوال وك، وتطورها

الّن املةرف  التارخيي  احلق  هي املةرف  اليت تالحق ،   ملوضوع يف إطاره الفكري النقديتبقى هذه املةقولي  عتناول
 ي .الواقع التارخيي وتنصرف إىل الكشف عن طبية  القوانني اليت حتكم سائر الظواهر الطبية

تأتى أوال وأخري عن الواقع التارخيي نفسه ودور الةقل فيها هو املمارس  النقدي  ولذا فقد التارخيي  تفاملةقولي  
حىت ميكن االنفتاح على الواقع احمليط ، الواقةي  األبستمولوجياتةّمد ابن خلدون طرح املشكل التارخيي على أرضي  

، وهذا عا يقودنا عباشرة (2)ار الةقل النافذة إىل تفاصيل الوقائع التارخيي وتصبح أكثر استيةابا ومشولي  عن طريق أدو 
خلدون أو حتديد عوضوع علم التاريخ، وهنا بالتحديد جند أّن الرجل مل يويل  بناإىل تقصي عفهوم التاريخ عند 

هو يةترب التاريخ:" أعا بةد اهتماعا كبريا بالصياغ  الصوري  ألفكاره لذا ال جند حتديدا واحدا وعدققا لةم التاريخ ف
عن الفنون اليت تتداوله األعم واألجيال، وتشّد إليه الركائب والرجال وتسموا إىل عةرفته السوق   فإّن فن التاريخ 

، فهو إذا فن تشد إليه الرحال عن كل أصناف البشر وإىل هنا ال جند أو (3)واألغفال وتتنافس فيه امللوك واألقيال
زم لتحديده إال أنّه نثر هنا وهناك مجال ميكن أن تفي مبطلوبنا وهي:" اعلم أّن فّن التاريخ فّن ال نقف على عا يل

وال املاضني عن األعم يف أخالقهم، واألنبياء يف عزيز املذهب ِصّم الفوائد، شريف الغاي  إذ هو يوقفنا على أح
حوال الدين والدنيا فهو حمتاج أملن يروعه يف  ة االقتداء يف ذلكسريهم وامللوك يف دوهلم وسياستهم حىّت تتم فائد

                                                
-487[، ص1988]عصر: القاهرة، دط، االجنلو عصري ، حسن حنفي، مدرسة تاريخ األشكال األدبية في دراسات فلسفية،( 1)

522. 
ورق  عقدع  إىل ندوة عنتدى اإلصالح الةريب، عاملي  ابن خلدون أحمد نبيل صادق، " العالقات الدولية في فكر ابن خلدون" ( 2)

 .13ص ،م[2006ديسمرب  7-5ي ، ]عكتب  االسكندر 
 .36-35ص، المقدمة( 3)
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بصاحبهما إىل احلق وينكبان به عن املزاّلت فيفضيان إىل عآخذ عتةّددة وعةارف عتنّوع  وحسن نظر وتثبيت 
 .(1)واملغالط"

عن  ويف هذا عا يوحي بصةوب  الفةل التارخيي الناجت ، هنا على أّن التاريخ عزيز املذهبيؤكد ابن خلدون 
واعتمادها عع هذا النوع عن املةارف، فالتاريخ   إتباعهاوكذا عن الكيفي  الواجب ، ع املوضوع الواجب دراستهاتسا 

حبيث يؤول إىل فن حكايات وأخبار عنمق ؛ بل هو فن عزيز  ،كفن ال يةين أبدا أنّه عفتوح الطرف على اخليال
ر وتثبت، وإذا فهو عسار حمفوف باملزالق شاق يستند يف صحته وابتةاده عن املزالت إىل عةارف عتنوع  ونظ

باعتبار تقابل الواقع التارخيي واملةرف  عع املزالت واملغالط، والنفالت الواقع التارخيي بكل عةارفه عن عنطق  املغالط 
ينبغي للمةقولي  التارخيي  أن متسك بزعام الواقع التارخيي ويستوجب على الفكر أن ينفتح على مجيع عكنونات 

عرتبط بإطاره االجتماعي عوضوعي   كأحداثة البشري  وحييط وحياور سالسل الواقةات والظواهر االجتماعي   احليا
وهذه املةارف تبدوا واضح   ،(2)وعبتةد عن الكليات النظري  احملّلق  يف جتريدات ال تتةاعل عطلقا عع واقع احلدث

اإلنساين   خيي:" ..حقيق  التاريخ أنّه خرب عن االجتماعاملةامل داخل أمجل الفقرات اخللدوني  احملددة للةلم التار 
الذي هو عمران الةامل، وعا يةرض لطبية  ذلك الةمران عن األحوال عثل التوحش والتأّنس والةصبّيات وأصناف 

والدول وعراتبها وعا ينتحله البشر بأعماهلم التغلبات للبشر بةضهم على بةض وعا ينشأ عن ذلك عن امللك 
 .(3)عن الكسب واملةاش والةلوم والصنائع وسائر عا حيدث يف ذلك الةمران بطبيةته عن األحوال" وعساعيهم

وهذا يةين إّن عهم  املؤرخ حبسب ابن خلدون تتناول كل الظاهرات االجتماعي  للنشاط اإلنساين مبا فيها 
النفسي  االجتماعي ، إّن احلدث الواقةات السياسي  واالقتصادي  والثقافي  وكذالك اجلماعات وبنيتها وحالتها 

ولذا ينبغي تكييف عبادئ املالحظ  والتجرب  ، اليت يتحدد هبا احلدث الفيزيائي يفي  نفسهاكالتارخيي ال يتحدد بال
حيث يسةى إىل التحقق عن وجود ارتباط  ،والسببي  أو التةليل الذي يبحث عن الةل  الفاعل  للحدث التارخيي

لفهم استمرار اجملتمع وتطوره ألّن علم التاريخ ال يقل عن بقي  الةلوم الكوني  حىت تماعي  ضروري بني الظواهر االج
الظواهر االجتماعي  اعقد عن الظواهر الطبيةي ، وإن عجزنا عن اكتشاف كثري عن عفاتيح القوانني التارخيي ، لكون 

األفةال وصدورها عن عللها اليت تقود  وعع ذلك ميكن إخضاعها للقوانني اليت تقوم على عبدأ السببي  أو تةّقل
بطريق  حامس  ال تتناقض عع فةل اهلل وإرادته يف حوادث التاريخ ألّن هذه األسباب املادي  لتلك القوانني  هعباشر 
وسائل جنوده واجلبل  اليت فطر اهلل األشياء عليها وهداها لتحقيق عشيئته؛ بل إّن إرادة اهلل تةطي األسباب هي 

                                                
 .41ص ,المقدمة( 1)

 Bout houk G , Ibn khaldoun sa philo sophie sociale, paris , 1930,p 24-25-26.(2 ) 
 .66ص المصدر نفسه،(3)
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بإعكاني  استشراف املستقبل يف حدود تةّقل بةض اآلفاق الضروري  لرقي لي  واالجيابي  وتزودها عنصر الفاع
 .(1)احلياة

عامل بل هي قائم  وبثبات ضمن نطاق  ،إن السببي  اخللدوني  بةيدة عن السببي  امليتافيزيقي  باملةىن الفلسفي
عن عا يستقر يف النفوس عن األعور املتكررة املةقول   اليت هي عبارة، الذي يؤكده عصطلح استقرار الةادةاملشاهدة 

 .(2)عند الطبائع السليم 
فالتكرار هنا هو تكرار للفةل االجتماعي املرتسخ يف النفس يقول ابن خلدون:" إذ ال يتم كون الفةل إال 

وهذا يةين  .(3)ةضا"بإرادته واملقصود واإليرادات أعور نفساني  ناشئ  يف الغالب عن تصورات سابق  يتلو بةضها ب
أن السببي  اخللدوني  ال متنح الفةل االجتماعي إىل بةده الظاهر املبتدء بةامل احلس أو عامل الةناصر املشاهدة 

وإىل جانب الةل  ينبغي االلتفات إىل  ،(4)ويشكله املاء واهلواء والنار واألرض وانتهاء إىل الةامل الروحاين
بالنسب  ملوضوع عةقولي  التاريخ وعصطلح املماثل  أو التشابه حيث ن خلدون عصطلحات ال تقل أمهي  يف فكر اب

وهذا راجع إىل  ،االجتماعي  الوجوهخلدون أنّه يةتقد يقينا بأّن اجملتمةات البشري  كلها تتشابه عن بةض  بنيذكر 
تقليد الرعي  للحاكم كون باإلضاف  إىل التقليد الذي قد ي، جنس البشري ووحدة األصل اإلنساينالوحدة الةقلي  لل

وعع هذا فالرجل يبقى للتباين عساح  كبرية ضمن أطر املةقولي  التارخيي  ، إتباع أو حماكاة املغلوب للغالب أو
حيث توجد بينها فوارق حري باملؤرخ تسجيلها وهي فروق ,بصف  عطلق  ليست عتماثل  حيث يرى أّن اجملتمةات 

وكذا أي جمتمع يقوم ، البدو عثال ال مياثل جمتمع احلضرفمجتمع ، وسياسي  أسباب جغرافي  واقتصادي ترجع إىل 
إذ اجملتمةات عن الفقر والفاق  يةاين  يالذ اآلخرعلى منط عةيشي عةني كالزراع  عثال فهو خيتلف عن اجملتمع 

ادث  اليت ختضع تتأثّر بكل هذه الةواعل، ولذا كان التاريخ نسيج أفةال تكتسب ضمن عةادل  سائر الكائنات احل
واليت تشكل وترسم عسار الصريورة اإلنساني  اليت تضفي على ، ات القائم  بني األهداف والوسائللشبك  الةالق

يشكل اإلنسان حموره وصانع الواقة  التارخيي  اليت ليست يف ، وضوعي  للحوادث التارخيي  عضموناالواقع امل
اليت تظهر بقدر عا تظهر وفق وحدات ,ي عهم للمةقولي  التارخيي  حقيقتها غري الواقة  االجتماعي  كأساس عوضوع

وتنتظم يف إطارها احلوادث املتالحق ، وعليه ولضمان ، ب اهلائل يف الةالقات االجتماعي شاعل  تستوعب التشةّ 
حلوادث تارخيي  متسك بالواقة  االجتماعي  درسا وحتليال، يتةنّي على املؤرخ إحكام الوصل بني اأحسن عةقولي  

وعن مث إرجاعها إىل وحدات عتماسك  تنتظم ضمن أحسن منوذج لتلك ، لتارخيي املنفردة واملنتشرة ضمن الوقائع ا
 الوحدات وهو الواقع الشاعل للدول  الذي تتجمع حوله وتنتظم كل السالسل السببي  والنفسي  واالجتماعي .

                                                
  .278-277م[، ص1984، دار األندلس، 2]لبنان: بريوت، طعبد اللطيف الطيباري، تاريخ العرب واإلسالم،(1)
 .119، ]الةراق، بغداد، دط، دار آفاق عربي ، دت[ صوالدولةالعصبية محمد عابد الجابرين ذكر ابن خلدون  (2)
 .423ص، المقدمة( 3)
 .170ه[، ص1433-م2012، دار غيداء، 1]األردن: عمان، طشفيق ابراهيم الجبوري، علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون، ( 4)
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لي  التارخيي  اخللدوني  إىل أنّه ولكي نفهم وانطالقا عن عضمون املةقو عن كل عا سبق نستطيع اخللوص 
وبةبارة أخرى ينبغي اكتشاف ، يقنةه دون إقصاء للواقع التارخييالتاريخ جيب البحث أوال عما يرضي الةقل و 

والتوصل إىل عا هو عقلي يف الواقع التارخيي وغري عتناقض عع الطابع املنتظم للفةل البشري ضمن متحيص شديد 
 ي .للوقائع التارخي

 المبحث الثالث: من علم التاريخ إلى علم العمران
ألّن البناء املةريف هلذا , ال جمال يف املشروع الةمراين اخللدوين للفصل بني عا هو تارخيي وبني عا هو عمراين

ولي  ضمن أطر املةقولي  التارخيي  اليت تقود عباشرة إىل عةق,األخري يقوم على تفسري الوقائع واألخبار التارخيي  
وعاهي عضاعني هذا الةلم  ؟اجتماعي ، لكن كيف تةاعل ابن خلدون عع اخلرب التارخيي الذي قاده إىل هذا الةلم

 وضرورته؟ وهذا عا سنحاول اإلجاب  عنه يف هذا املبحث بإذنه تةاىل.
 المطلب األول: الواقع التاريخي وعلم العمران

جند ,هو اجتماعي  تةّلق باالنتقال مما هو تارخيي إىل عابقراءتنا لنصوص املقدع  وتفكيك عضاعينها فيما ي
الةالقات  األعراليت ترجع إليها يف هناي  ,أّن أطر املةقولي  التارخيي  تردنا عباشرة إىل اطر املةقولي  السوسيولوجي  

 الذي كان احلقيقي  بني احلوادث التارخيي ، وهو انتقال عنطقي على اعتبار تضمن املشروع الةمراين  اخللدوين
تفسري حياة الدول  واجملتمع، لقد أراد حتديدا تفسري حياة الدول  التارخيي  اليت عاصرها وبتايل حياة  إىليسةى 

تفكيك الواقةات االجتماعي  وفق املةاجل  اجملتمع التارخيي املنتظم حتت البناء املشكل ملةىن الدول  وهذا عا يفيد 
بني علم الةمران  ال جمال يف الفكر االجتماعي البن خلدون  للفصلردة ألنّه املةرفي  البةيدة عن الكليات اجمل

الن عهم  ، م هذا التالقي إىل التطابق التاموهذا يةين ضرورة وجود تالقي دون أن ينسحب عفهو ,وعلم التاريخ 
وعهم  علم ، ددث هي عوجودة يف سياق تتابع حمعلم التاريخ تشمل دوعا على االهتمام باحلادثات املفردة عن حي

دون تناسي ,الةمران تقوم على االهتمام بالشروط الةاع  للحادثات التارخيي  والظاهرات االجتماعي  الشاعل  
ّن علم التاريخ وعلم الةمران عتكاعالن بالشكل الذي وعن هنا ميكننا القول أ، ت اجلزئي احلادثات اخلاص  والظاهرا

ضمن الواقع التارخيي ، جتماعي  واستخالص بنيات اجتماعي الصريورة االعلى كليهما يف تفسري  االعتمادينبغي 
 .(1)اإلسالعيللةامل الةريب 

تارخيي   خلدون ال يتجاوز علم التاريخ إال بقدر عا يصادف عواعل ال  بنإّن علم الةمران حبسب رأي 
ألّن علم الةمران يهدف إىل اكتشاف بالنسب  إىل الكل التارخيي  تةقلهااليت عن الواجب ، كالةواعل اجلغرافي  عثال

علم التاريخ  وهو يف هذا وذلك يظل خاضةا لنفس القوانني اليت خيضع هلا,قوانني ممكن  وتةطيه القدرة على التوقع 
عع تباين الفائدة املرجوة عن كليهما إذ تنصرف جدوى علم التاريخ إىل قدرته على احلفاظ ، عن عالحظ  واستقراء

                                                
 .175-174ص لفكر الواقعي عند ابن خلدون، ناصيف نصار، ا( 1)
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فائدة علم الةمران وهي قائم  على عا  أعا، سلوك اإلنساين عستمدة عن التجرب ئه أعثل  عن العلى املاضي وإعطا
 للتحقق عن األخبار التارخيي .يوفره عن تفسريات ترضي الةقل عع قدرته على إعطاء الفرص  

واقةات ألنّه يرى أّن دراس  ال، ننا جند ابن خلدون يرتكها عفتوح خبصوص حتديد عسائل الةمران فإ أعا
د جمال االجتماعي  ال ميكن ومسها بالنهائي  وتقرير نتائجها بصف  عطلق  ألّن قضي  املةرف  االجتماعي  تتةّلق بتحدي

هبا عةتربا أّن عن سيأيت بةده سيكمل التصدي للمسائل الفرعي  اليت  السرياليت ميكن ، الدراس  وتةيني االجتاهات
الفن إحصاء عسائله وإمّنا عليه تةيني عوضوع الةلم وتنويع فصوله وعا  مل يةاجلها هو نفسه:" ليس على عستنبط

 .(1)يتكلم فيه واملتأخرون يلحقون املسائل عن بةده شيئا فشيئا إىل أن يكمل"
صح  األخبار املنقول   دون االلتفات اىليف تةاعله عع التاريخ أنّه ليس جمرد آلي  نقل لقد آعن ابن خلدون 

يف توقف حازم ,جةله جيّد يف تصحيح عفهوم التاريخ وينسحب إىل شواهد وضوابط الصح  به وهذا عا ,واملدون  
الذين كانت تةوزهم اخللفي  التارخيي  وسة  اإلطالع والكفاءة ,وشديد عند أخطاء وعغالط عن سبقوه عن املؤرخني 

الضبط عا سةى إليه ابن خلدون يف الوقوف على املبادئ واألسباب وحتديد طبية  صريورة األعم واألجيال، وهذا ب
عن خالل حرصه على الوصل بني اخلرب والواقع، وهذا راجع لةكوف الرجل على الدراسات التارخيي  للمجتمةات 
املاضي  واعتقاده بفكرة التطور املوضوعي واحلتمي للمجتمع، وهكذا حتول عسار وطبية  التةاعل عع عوضوع 

الذي يصةب فيه ,للتاريخ مبفهوعه الواسع والةميق فكرة التغري إىل فلسف  البةيد عن ، رد الوصفيالتاريخ عن الس
على اعتبار أّن حقيق  التاريخ عند ابن خلدون تقوم بوضوح ,الفصل بني دراس  التاريخ عن االجتماع اإلنساين 
رب عن االجتماع اعلم أنّه ملا كانت حقيق  التاريخ أنّه خ:" (2)داخل االجتماع اإلنساين الذي هو عمران الةامل

اإلنساين الذي هو عمران الةامل، وعا يةرض لطبية  ذلك الةمران عن األحوال عثل التوحش والتأنس والةصبيات 
وأصناف التغّلبات للبشر بةضهم على بةض وعا ينشأ عن ذلك عن امللك والدول وعراتبها وعا ينتحله البشر 

نائع وسائر عا حيدث يف ذلك الةمران بطبيةته عن وعساعيهم عن الكسب واملةاش والةلوم والصبأعماهلم 
 .(3)األحوال"

وهذا يةين أّن أّول فكرة تتبادر إىل الذهن بةد قراءة هذا النص البةد اإلمجايل يف رؤيته لةلم الةمران الذي 
عرتبط  واملتألق  أصال عن عركبات واقةي  عرصوص  ,يضم كل عا ميت بصل  إىل احلياة االجتماعي  مبةناها الواسع 

ارتباطا وثيقا باملركبات األخرى داخل املنحىن الوظيفي هلا وهي متييز وتوضيح علم الةمران اخللدوين الذي هو يف 

                                                
 .216ص، المقدمة( 1)
]اجلزائر: عةهد الفلسف ، رسال  عقدع  لنيل شهادة املاجستري يف الفلسف  السياسي ، خلدون، يوسف زرافة، فلسفة القوة عند ابن ( 2)

1995] ، ،82. 
 .66ص، المقدمة( 3)
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تتبةوا عفهوم الةمران يف فكر ابن البةض ممن  ، وإن كان(1)حقيقته عبارة عن نظام تام لتفسري الواقةات االجتماعي 
حيث أضفى عليه بةدا عصريا حني جةل عنه عفهوعا  ،زعكاني  للرجلقد جتاوزوا مبفهوعه خارج حدود ال,خلدون 

دميوغرافيا، فمفهوم الةمران ميكن أن يدل على حضارة أو عدين ، كما ميكن أن قاعديا يدل على شةب، سكان 
  .(2)يدل على ثقاف  إذا مل توجد هاته األخرية باملةىن التمييزي هلا عن احلضارة

ضايف ملفهوم الةمران وليس لةصري ملفهوم الةمران يف إطاره التكميلي واملقصد اإلميكننا تقبل هذا االجتاه ا
القائم على إقصاء كل باقي املضاعني ودليلنا عن قول ابن خلدون املتةّلق مبفهوم علم الةمران وأقساعه ، احلصري

حبيث يستوعب الةلم بقواعد ال عكان هبا للتجريد واخليال وال ضبط ,فهو يذكر أنّه  فن وكلم ، فن كما عر سابقا 
يف السري واألخالق واملذاهب واإلحاط  باحلاضر  السياس  وطبائع املوجودات  واختالف األعم والبقاع واألعصار

عن ذلك ومماثل  عا بينه وبني الغائب عن الوفاق أو عا بينهما عن اخلالف وحتليل املتفق عنها واملختلف والقيام 
حىت يكون عستوعبا ألسباب كل حادث واخلطأ كل ,ادئ ظهورها وأسباب حدوثها على أحوال امللك والدول وعب

وهذا هو عقصد الصريورة االجتماعي  داخل األطر املةرفي  ، (3)اخلطأ يف جتاهل وتناسي تبدل األحوال يف األعم
بن خلدون الذي وتةكس اإلبداع الةلمي ال، عل به كل أوجه احلياة االجتماعي الذي تتفا ،لةلم الةمران اخللدوين

ريادة علم االجتماع الذي وضع له أسسا مل يسبقه إليها أحد، حيث يةّد عن الرواد الذين  قادته فلسف  التاريخ إىل
  (Auguste Comteأدركوا حقائق الةمران األويل يف تاريخ الفكر البشري، وحىت عن كان أغست كونت )

مل يوفقا إىل استخالص أهنما غري ، اقةات االجتماعي ى الربط بني الو أكدا وعمال عل اللذين، ودور كامي
مع وعن مث تأله هذا مبةاجل  أعراض اجملت األولباملقارن  عع نظريهتا اخللدوني  حيث اهتم ، اجتماعي ذات قيم  نتائج 

وتوصل الثاين إىل عذهب أخالقي ديين، ولذا عد ابن خلدون يف عقدع  املفكرين الذين أدركوا ، اجملتمع نفسه
( قائال:" إنّه عبقري Toynbee) كسبق إبداعي يشري إليه توينيب،  ان األوىل يف تاريخ الفكر البشريحقائق الةمر 

عريب أجنز يف فرتة عزلته اليت تقل عن أربع سنوات عمل الةمر كله يف شكل قطة  عن األدب ميكن أن تقارن عع 
 .(4)أم عن حيث القدرة الثقافي "ثوسيديد أو عيكيافيلي سواء عن حيث االتساع أم عمق النظرة 

خلدون نفسه يشيد بإجنازه ويةده سبقا يف  بناحلقيق  اّن توينيب مل جياوز الصواب قيد حرف كيف ال و 
وعي شديد باملدى البةيد هلذا احلادث:" وكأّن هذا الكالم يف هذا الغرض عستحدث الّصنة  غريب النزع ، عزيز 

                                                
، ترمج : حممد الشريف بن دايل حسني،]اجلزائر: دط، املؤسس  الوطني  للكتاب، خلدونعبد الغاني مغربي، الفكر االجتماعي عند ابن ( 1)

 .93-92م[، ص 1986
 .29م[، ص1984، دار احلداث ، 1ترمج : فاطم  جاعةي احلبايب،]لبنان، بريوت، طمحمد عزيز الجبالي، ابن خلدون معاصرا، ( 2)
. المقدمة، 394م[ص1981، الشرك  الوطني  للنشر والتوزيع، 2]اجلزائر: طعبد اهلل شريط، الفكر األخالقي عند ابن خلدون، ( 3)

 .59ص
Toynbee (A.J) Astudy of history, (London), 1935/1961.

(4 )
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النشأة، ولةمري مل أقف على الكالم يف  عستنبطه الغوص .. وكأنّه علم الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إلي
على علم جةلنا سّن  وأعثرناعنحاه ألحد عن اخلليق  عا أدري ألغفلتهم عن ذلك؟..وحنن أهلمنا اهلل إىل ذلك إهلاعا 

 .(1) بكره وُجَهين  خربه.."
ة  بدافع فلسفته التارخيي  يف عقدعته مل جيانب ابن خلدون الصواب حني نةت إبداعه بأنّه عستحدث الصن

عؤكدا خالهلا أّن احلوادث ال ,فيه تاريخ اإلسالم حىت هناي  القرن الثاعن اهلجري لكتاب الةرب، الذي سجل 
بل هي تتةاقب تبةا لقوانني احلرك  االجتماعي  اليت ,تتةاقب على اجملتمع بشكل اعتباطي خال عن أي مس  نظاعي  

دراستها يف عوضوع عستق أطلق عليه علم الةمران وهو علم عستقل مبوضوعاته اخلاص  جيب التنقيب عنها و 
ويقول ابن خلدون هو:" التساكن والتنازل يف عصر أو حل  لألنس بالةشر واقتضاء احلاجات ملا  وعسائله وغاياته.

يف الضواحي ويف اجلبال وعن هذا الةمران عا يكون بدويا وهو الذي يكون يف طبائةهم عن التةاون على املةاش ..
ويف احللل املنتجة  يف القفار وأطراف الرعال وعنه عا يكون حضريا وهو الذي باألعصار والقرى واملدن واملدر 

 .(2) لإلعتصام هبا والتحّصن جبدراهنا.."
 ميكننا تفكيك قول ابن خلدون إىل وحدات عةرفي  يقوم عليها البناء الةمراين ومها ضرورة أو أسباب هذا

 الةلم وثانيهما أنواعه.
 أعا األسباب فتةود ألعرين:

: وهو احلاج  اإلنساني  املتمثل  يف القوة واليت تلةب دورا بارزا يف نشأة الةمران وتطوره وبقاء المعاش -1
ال اإلنسان واجلماعات البشري ، فاحلاج  إىل عا يؤعن الةيش تتطلب االجتماع وعن مث الةمل على تقسيم األعم

حىت يتم حتقيق التةاون املوصل لتلبي  احلاج  املةاش ، وعن مث ال بد له عن االجتماع ، بني اجلماع  البشري واألدوار 
الذي هو املدني :" وبيانه أّن اهلل سبحانه خلق اإلنسان وركبه على صورة ال يصح حياهتا ونقاؤها إال بالغداء وهداه 

حتصيله، إال أّن قدرة الواحد عن البشر قاصرة عن حتصيل  إىل التماسه بفطرته، ومبا رّكب فيه عن القدرة على
 .(3)حاجته عن ذلك الغداء"

 : وهي تتسم يف عظهرين قوة الدفاع عن االجتماع اإلنساين وقوة الوازع.القوة -2
: وهذا النوع عن االجتماع ضروري للنوع اإلنساين، ذلك أّن اإلنسان لضةف البني  اجلسدي  قوة الدفاع - أ

حليوانات وال صيما املفرتس  وعدم استيفاء قدرته الستةمال اآلالت املةدة للدفاع واملدافة  لكثرهتا عقارن  ببقي  ا
غريه  عادي جةل لكل واحد عنها عضوا خيتص مبدافةته عا يصل إليه عن وتنوعها ولكون الةدوان طبيةي فيها:" 

ع  الفكر والصانع حتصل له اآلالت اليت وجةل لإلنسان عوضا عن ذلك كله الفكر واليد فاليد عهّيأة للصانع خبد
                                                

 .71، ص ،المقدمة( 1)
 .72، صالمصدر نفسه ( 2)
 .73ص، المصدر نفسه( 3)
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تنوب له عن اجلوارح املةّدة يف سائر احليوانات للدفاع، عثل الرعاح اليت تنوب عن القرون الناطح  والسيوف النائب  
عن املخالب اجلارح  فالواحد عن البشر ال تقاوم قدرته قدرة واحد عن احليوانات الةجم صيما املفرتس  فال بد يف 

 .(1)عن التةارف عليه بأبناء جنسه" ذلك كله
املةدة لصد  اآلالتلضرورة االجتماع االنساين وتةاون الناس فيما بينهم لصناع   النص فيه توضيح إنّ 

وال تتم حياته ملا ركبه اهلل تةاىل ، حيصل له أي نفع عن قوت وال غداء وبدون هذا التةاون ال، عدوان الوحوش
النتفاء السالح فيكون بذلك فريس  لألعداء عن حياته وكذا ميتنع الدفاع عن نفسه  عليه عن احلاج  إىل الغداء يف

 احليوانات املفرتس .
به حفظ النوع اإلنساين بطريق تأعني الغداء وقوة الدفاع إّن االجتماع اإلنساين وإن تيّسر  قوة الوازع: - ب

قاق بني أفراد اجملتمع اإلنساين الواحد ولذا جيةل وتزايد بذور الش، دوانإال أّن هذا ال يدفع اخلالفات الداخلي  والة
ابن خلدون عن قوة الوازع ليدفع عدوان بةضهم عن بةض:" فال بد عن وازع يدفع بةضهم عن بةض ملا يف 
طباعهم عن الةدوان والظلم ليست آل  السالح اليت جةلت دافة  لةدوان احليوانات الةجم عنهم كافي  يف دفع 

عوجودة جلميةهم فال بد عن شيء آخر يدفع عدوان بةضهم عن بةض..فيكون ذلك الوازع  الةدوان عنهم ألهّنا
واحد عنهم يكون له عليهم الغلب  والسلطان واليد القاهرة حىت ال يصل أحد إىل غريه بةدوان وهذا هو عةىن 

 .(2)امللك"
السلط  يف اجملتمع، وهي اليت  نوعا عن التربير املقرر إلرساء بإعكاننا القول وانطالقا عن النص أنّه يةكس

 وصفها هنا بامللك عن حيث احتياج االجتماع اإلنساين إىل وازع يكسر شوك  الةدوان ويفصل ويقطع اخلالف.
 أنواع العمران -

عن  أعمقيةرب عوقف ابن خلدون عن توضيح األسس اليت يقوم عليها عمران الةامل توطئ  عنهجي  ملرحل  
الذي يشّكل رؤي  حقيقي  للةلم عن حيث ارتباطه مبا ، ليل املنظم لةلم االجتماع  والتححيث اآلليات الفكري

وارتباط هذا باجلانب وعا ينتج عن هذا عن علوم وصنائع  ،ينتحله البشر عن أعمال لكسب الرزق واملةاش
والسياسي   دي السياسي الذي يلةب دورا عهما يف استتباب امللك وعن مث إبراز عمق التواصل بني الةواعل االقتصا

يف التطور االجتماعي والسياسي والتارخيي للمجتمةات، أعا فيما يتةلق عن التمييز بني نوعي علم الةمران فهو 
الةمران البدوي والةمران  (3)ومها األنواعوصورته األصلي  ونوعيتها وآليات االنتقال بني تلك  حلركتهيةد حتديد 

ىل أساس املةاش وصورته وبةبارة أخرى الةاعل االقتصادي ويف هذا يقول احلضري، الذين يرجع االختالف بينهما إ
ابن خلدون:" اعلم أّن اختالف األجيال يف أحواهلم إمنا هو باختالف حنلتهم يف املةاش..فمنهم عن يشتغل الفلح 

                                                
 .71ص، ،المقدمة ( 1)
 .74، صالمصدر نفسه( 2)
 .209..، صي، ابن خلدون معاصرامحمد عزيز الحبان( 3)
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 للمةاش وحصل يف الغراس والزراع ، وعنهم عن ينتحل القيام على احليوان.. مث إذا اتسةت أحوال هؤالء املنتحلني
هلم عا فوق احلاج  عن الغىن والرفه، دعاهم ذلك إىل السكون والّدع  وتةاونوا على الزائد على الضرورة، واستكثروا 

 .(1)عن األقوات واملالبس وتوسة  البيوت واختطاط املدن واألعصار للتحضر"
 إّن النص يوضح نوعني عن الةمران:

  كل حياة جمتمة  ألّن البدو أقدم عن احلضر وهم خمتلفون يف : وهو الذي ميثل بدايالعمران البدوي - أ
صةوب  وبقدر ,طبية  وقوام عةاشهم عن احلضر ألهّنم يقتصرون على الضروري يف أحواهلم والةاجزون عما فوقه 

كان قدر اخلشون  يف الةيش كبريا ويتجلى الضروري عن ،  املةاشي القائم أساسا على الشظف هذا األساس
ى ةاشي يف القيام على الزراع  والفلح وتربي  احليوان عن الغنم والبقر واملةز والنحل وهؤالء القائمون علاألساس امل

ملزارع واملدن وهم أقدم والبد إىل البدو ألنه عتسع ملا ال يتسع له احلواضر عن ا ،الفلح واحليوان تدعوهم الضرورة
صارهم على الضروري يف أحواهلم، فالبدو أصل للمدن ألّن الضروري أقدم عن الكمايل عن حيث اقت، عن احلضر

واحلضر وسابق عليها ألّن أول عطالب اإلنسان الضروري وال ينتهي إىل الكمال والرتف إال إذا كان الضروري 
 .(2)حاصال فخشون  البداوة قبل رّق  احلضارة

 العمران الحضري  - ب
هلم عا فوق احلاج  عن الغىن والرفه، دعاهم  والبلدان وهؤالء حصل األعصاراحلضر وعةناه احلاضرون أهل 

فتجيء عوائد الرتف ، ة واستكثروا عن األقوات واملالبسذلك إىل السكون والّدع  وتةاونوا يف الزائد على الضرور 
البالغ  عبالغها يف التأنق يف عالج القوت واستجادة املطابخ وانتقاء املالبس الفاخرة يف أنواعها عن احلرير والديباج 

فيّتخذون القصور واملنازل ، عن القوة إىل الفةل إىل غاياهتا وعغاالة البيوت والصروح واالنتهاء يف الصنائع يف اخلروج
وجيرون فيها املياه ويةالون يف صرحها ويبالغون يف تنجيدها وخيتلقون يف استجادة عا يّتخذونه ملةاشهم عن علبوس 

وعوائد  املالذعةاشهم تلونت نفوسهم وأخالقهم مبا يشاكل فنون بية  أو فراش أو أبني  أو عاعون، وأهل احلضر لط
الرتف واإلقبال على الدنيا عن حيث جند قد ذهبت عنهم عذاهب احلشم  يف أحواهلم فتجد الكثري عنهم يقذعون 

لق يف أقوال الفحشاء يف جمالسهم وبني كربائهم وأهل حمارعهم وعا حيصل فيهم عن عذاهب السوء وعذعوعات اخل
 .(3)بالنسب  إىل أهل احلضر أقل بكثري

 

 

                                                
 .211-210، ص المقدمة( 1)
 .150-149ص ، المصدر نفسه( 2)
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 خاتمة:

الةلمي  اليت شغلت الفكر البشري  االستثناءاتتةّد عن ,يف هناي  حبثنا نصل إىل أّن شخصي  ابن خلدون 
عنطلقا عن , االجتماعي الةريب والةاملي على السواء، بانصرافها إىل التةاعل الةميق عع اخلرب التارخيي والظواهر 

وخالهلا حدد بدق  عكمن املغالط يف التةاعل عع اخلرب ، لألخبارد إىل الواقع التجرييب والتمحيص الدقيق االستنا
ويف الوقت نفسه جنده حيتفي ,التارخيي، ليةكف على إحاط  اخلرب مبةقولي  واقةي  بةيدة عن التنظري والتجريد 

ا وعواضع التباين والتغاير بينها، كل هذا عللهبالكل االجتماعي ليفيد عنه قوانني ثابت  تفسر صريورهتا توضح 
ليخلص إىل علم جديد النشأة أمساه بةمران الةامل أو علم الةمران الذي يتناول احلياة اإلنساني ، وكل عا هو لصيق 
هبا وألجل ذلك فصل يف أحوال ذلك الةمران عن بدو وحضر وبيان مسات كل نوع وكذا ضرورته املنكفئ  أساسا 

وكل هذا يةد تفسري واضح لألبةاد التكاعل املةريف بني الفلسف  والتاريخ الذي نتج عنه ، ت البشري على احلاجا
بن خلدون عن التالقح الةلمي بني عضاعني احلكم  وعناهجها وحتقيق اخلرب التارخيي ا أفادهعلم عستحدث النشأة 

 .االجتماعي والظواهر 
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