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

                                    لحلح الزىرةأ.
 قسنطين  -األعَت عبد القادر للةلـو اإلسالعي   اعة أستاذ ؿباضر جب

 
 مقدمة
تباطا شديدا باغبكم  كجديرا أف يةّد يف علوعها، فالتاريخ كمةرف  بن خلدكف أّف علم التاريخ عرتبط ار ايةترب 

ينبغي لو أف يفيد عن عناىج علـو اغبكم  حىت يصبح ىو نفسو علم، كلكنو كمةرف  لواقع اإلنساف ينبغي أف يفيد 
عن حرك  الفكر اليت تستفيد عةقوليتها ، ع التارخيي  كالظواىر االجتماعي عن التةليالت الكاعن  ضمن صَتكرة الوقائ

يف اؼبناىج التارخيي   ىذا األخَت الذم احتل غبقب طويل  عركز الصدارة، ي كالفردمكتوغلها يف الكل االجتماع
 اؼبوغل  يف السرد الوصفي كإيراد األخبار عفكك  كعفرغ  عن أم سبحيص كغربل .، التقليدي 

لذا فهو يقبل   لتةلقها بالواقع التجريبي أبستمولوجيابن خلدكف التاريخ عشكل  فلسفي  تتطلب أساسا ا يةد
بن ااالستةان  دبقوالت التفسَت الةقلي على النحو الذم يتمسك بو عن الفلسف  دبقصدىا التفسَتم، حيث يقيم 

خلدكف جسورا قوي  بُت علـو التاريخ كالفلسف  كاالجتماع لًتتبط كشائجها كتنتظم ضمن أفق التكاعل اؼبةريف بُت 
.  الةلـو

 :ليةاإلشكا
ينتظم اإلشكاؿ الرئيس ؽبذا البحث ضمن دراس  إعكاني  االرتباط بُت علـو التاريخ كالةمراف كالفلسف  يف 
فكر ابن خلدكف ككيف أعكن ؽبا اإلسهاـ يف تةميق الوعي كالتةقل التارخيي كعن مث ربقيق عضموف تكاعلي بُت 

 يت تقود كتوجو البناء اؼبوضوعي ؼبادة البحث كىي؛الةلـو كعن ىذا اإلشكاؿ الرئيس تتفرع صبل  عن التساؤالت ال
ىل ديكن أف يكوف علم الةمراف ىو اجملاؿ النظرم الذم تتخذ فيو الفلسف  شكال جديدا عن أشكاؿ  -

 تةقل التاريخ يف فكر ابن خلدكف؟.
كشكل ىل أسهم الوعي التارخيي اللصيق بالواقع التجرييب يف إبراز كتةميق التكاعل اؼبةريف بُت الةلـو   -

 عن أشكاؿ ربرؾ الوعي الفلسفي؟.
 كيف أعكن ؽبذا التكاعل أف يطرح عةيارا تثمن بو الوقائع؟. -

 أسباب الدراسة:
بن اعثل  االستثنائي اؼبيل لدراسات التكاعل اؼبةريف كخاص  عا تةلق عنها بالشخصيات التارخيي   -
 خلدكف.
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 ةلق عنو باكتشافو اعبديد علم الةمراف.الرغب  يف التةاعل عع الًتاث اؼبةريف اػبلدكين كخاص  عا ت -
 أىداف الدراسة

 بن خلدكف.اإبراز التكاعل اؼبةريف بُت اغبكم  كالتاريخ يف فكر  -
 عقارن  عنهج ابن خلدكف يف التةاعل عع التاريخ بغَته عن اؼبناىج التقليدي  اؼبتقدع  كاؼبةاصرة.  -
 دراس  أطر اؼبةقولي  التارخيي  اػبلدكني  كتطبيقاهتا. -
 لتةرؼ على عضاعُت البناء الةمراين اػبلدكين.ا -

 منهج الدراسة:
لقد اعتمد البحث يف عةاعب  اؼبادة الةلمي  على اؼبنهج التارخيي لوضع األفكار يف إطارىا التارخيي، ككذا 

يف تتبع كاستخالص نصوص ابن خلدكف اؼبتةلق  دبوضوع البحث ككذا اعتمدنا على اؼبنهج  االستقرائياؼبنهج 
 .عن اآلراء بغَتىا كعقارنتهاليلي اؼبقارف لتفكيك كربليل الوحدات اؼبةرفي .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 أّف اإلحاط  بسَتة ابن خلدكف كعيزات عصره تشّكل الزع  عةرفي  الستيةاب كفهم اإلبداعات 
كإف كاف  -ؽبذه الشخصي ، كلذا ارتأينا التوطئ  لدراستنا ىذه بتمهيد يبُت عن ىوي  الرجل  كاالقبازات الةلمي

ائص األكضاع الثقافي  كاالجتماعي  كالسياسي  لةصره، عن حيث اؼبولد كالنشأة كخص -أشهر عن نار على علم
 كعن مث التةريف بآثاره لكي يستقيم لنا بةدىا التةاعل عع اؼبضاعُت الفكري  ؽبذه الشخصي .

  الحياة االقتصادية واالجتماعية في عصر ابن خلدون 
بةملي  ،   كالسياسي كاالجتماعي  كالثقافيترتبط عملي  استيةاب عصر ابن خلدكف كعالؿبو االقتصادي  

عن حيث أّف لكل عصر عاداتو كفبيزاتو اليت ربدد ، از الةلمي كالفكرم ؽبذه الشخصي استيةاب كفهم االقب
وسيط أك القرف الرابع أساليب اغبياة السائدة فيو، كاليت بدكرىا ربدد عالعح حضارة ىذا الةصر، كىو الةصر ال

لذم عرؼ أصنافا كثَتة كعتنوع  عن الطبقات االجتماعي  كطبق  الذم ينتهي إليو ابن خلدكف كا، عشر عيالدم
اعبنود كطبق  التجار كطبق  الةلماء كطبق  اؼبتصوف ، ككاف النشاط التجارم ىو أكثر األنشط  االقتصادي  ركاجا يف 

كانت فبا يشَت إىل كجود حرك  ذباري  كنشاط زراعي علحوظ أعا عن األسةار فقد  ، أنداؾبالد اؼبغرب الةريب 
عثيالهتا يف اؼبشرؽ، كقد انةكس ىذا الرخاء االقتصادم على عستول كنوعي  اغبياة يف تلك عن أرخص بكثَت 

بتونس ككذا  الكتبيُتاليت عرفت هنض  عمراني  كبَتة أشارت إليها كسجلتها كتب الرحال  عثل: عدرس  ,اغبواضر 
اس كعا يتمّيز بو عن حسن كإتقاف للبناء كإشراؽ جاعع الزيتون  هبا، كقد كصف ابن بطوط  جاعع اغبمراء يف ف

كىي عباف شاـب  بدية  الصنع عثل قصر طولق ، كمل تقتصر ، قصور كاغبصوف اليت سكنها األعرابالنور ككذلك ال
عظاىر النهض  الةمراني  على ىذا فحسب، حيث عرؼ ىذا الةصر شق الكثَت عن الطرؽ الربي  كالبحري  اليت 

كمل زبتلف أكضاع اغبياة ، (1) ُت عامل اإلسالـ كبالد غَت اؼبسلمُت بدكف قيود أك عوانعيسرت سبل التنقل ب
االقتصادي  كاالجتماعي  يف عصر كىو البلد الذم قضى بو ابن خلدكف الربع قرف األخَت عن حياتو عن عثيلتها يف 

واؿ الرحال  الذين زاركا عثل ىذه عن حيث انتةاش اعبانب االقتصادم، كىذا عا يستفاد عن أق ،بالد اؼبغرب الةريب
كفنادقها كعظاىر اقتصادي   كقوة أسوارىا كأبواهبا اإلسكندري كنقلوا عا رأكا هبا عن ربف عمراني  كجماؿ  األعصار

ذكرىا ابن بطوط  بإعجاب شديد حيث أشار إىل كجود أكثر عن ست كثالثوف ألفا عركبا بالنيل ىي ، ىائل 
  إىل الصةيد كعنحدرة إىل اإلسكندري  كدعياط. للسلطاف كالرعي  سبر صاعدة

 

                                                 
]اؼبغرب، الرباط، دط، فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب،  ابراىيم بن الحاج النميري،(  1

 .47دـ، دف[، ص 
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 الحياة الثقافية والسياسية في عصر ابن خلدون 

ال ديكننا بأم حاؿ الفصل بُت اإلبداع الةلمي الذم قدعو ابن خلدكف يف عؤلفاتو لإلنساني ، كبُت طبية  
نائو الثقايف، حيث اتسم اؼبشهد كالسياسي  اليت زاعنت كجوده كشكلت عالعح فكره كباغبياة الثقافي  كالفكري  

عا بُت الكتب الةاع ، كالوسائل كالسَت اؼبلكي  كالتاريخ  أمناطهابازدىار الكتاب  التارخيي  كتنوع الثقايف آنذاؾ 
 اغبضرم الذم يتناكؿ عدنا بةينها كبياف فضائلها.

كاف قرنا يو ابن خلدكف  القرف الثاعن اؽبجرم الذم عاش ف أفعلى  كاألندلسييتفق عؤرخو الفكر اؼبغريب 
علماء أجالء عألكا عصرىم دبؤلفاهتم الةميق  البحث كاؼبتنوع  اؼبباحث عا بُت تألق بو  ،"خصبا" غزير اإلنتاج

الةلمي  أعثاؿ:  بدررىمفقهاء كفحوؿ الشةراء كاألدباء، ال تزاؿ إىل يوعنا خزائن الكتب يف اؼبغرب الةريب ربتفظ 
اؼبغرب األقصى عثل عا دكنو  أكباءيف  ،ين اؼبةلوعات الغزيرة عن الزكايا كاؼبدارس"ابن اػبطيب" الذم اىتم بتدك 

يشهد بذلك كجود ثالث عدارس تةج بالطلب  ، حرك  علمي  عتألق خبصوص زاكييت عدين  عكناس اليت عرفت 
كالـ عن فنوف الةلم، ىذا فضال عن غناىا خبزائن الكتب كقد أسهب ابن اػبطيب يف الكاؼبدرسُت يف ـبتلف 

ابن البناء ك "كزاكي  اغبديث كالتاريخ كعلم الكالـ كالفقو كالنحو كنظم الشةر، كركاج الةلـو هبا  ,علماء عراكش 
الذين شغلوا اؼبشهد الةلمي كاألديب للمغرب  األعالـاؼبراكشي"، "ابن رشد السبيت"، "ابن بطوط "، كغَتىم عن 

 .(1)الةريب
، فإنّنا نلمح اؼبغرب الةريب يف لفطاحل  الفكرالةلمي  اإلنتاجكغزارة  ىذا التوىج الثقايف إىل كباإلضاف 

كىو أدب الرحالت الذم يقـو كأىم أثر عن ، آنذاؾعالعح الصورة الثقافي   أبدا يف رسمعظهرا ثقافيا ال يقل شأنا 
سيُت الذين عربكا كجابوا عرفت الةديد عن الرحال  اؼبغارب  كاألندلحيث اآلثار الًتاثي  اليت أثرت اغبرك  الثقافي  

كل حسب تكوينو كعقاصده ،  ُت عا قد يقع ربت ظبةهم كأبصارىمأغوارىا كعسجل، فاحصُت اإلفريقيالشماؿ 
 عقدعُت بذلك كصفا دقيقا لألحواؿ السياسي  كالثقافي  كالتارخيي  كاالجتماعي  كالةمراني .

إىل  اإلسالعيم شهد أكج تفكك الةامل أعا عن الوضع السياسي آنذاؾ فيمكننا القوؿ أنّو الةصر الذ
خاص  كالدكل  اؼبوحدي  تؤكؿ إىل ضةف كأفوؿ يف عنتصف القرف السابع اؽبجرم، حيث حوصر ، ت طائفي دكيال

دكيالت صغَتة كىي دكل  بٍت عرين يف اؼبغرب األقصى سن   إىلاؼبسلموف يف غرناط  ككادم آش، فانقسم اؼبغرب 
ق( على يد 733اتي  )عبد الواد( اليت قاعت يف اؼبغرب االكسط )اعبزائر( سن  )ق(، كدكل  بٍت زياف الزن668)

ق(، اليت اعتدت عن طرابلس يف 941-625يغمراسن بن زياف، كدكل  بٍت حفص أك اػبالف  اغبفصي  يف تونس )
لسياسي اضطرابا  يةرؼ اؼبناخ ا أفىذه االنقساعات عن الطبيةي  كأعاـ، األكسطغرب جباي  يف اؼب إىلليبيا اغبالي  

                                                 
 .42ق[، 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 الدكل  الواحدة كبَتا كفتنا عتةددة بُت الدكيالت الطائفي  كحىت بُت أبناء
عناكشات شديدة بُت دكل  بٍت عبد الواد الزناتي  كاغبفصيوف كمها عةا كانا عرض  ؼبطاعع اؼبرنيُت اؼبستمرة للسيطرة 

ق، 731ا فةال يف أكاخر عهد السلطاف أيب اغبسن الذم توىل عرش فاس سن  على اؼبغرب كلو، كقد قبحوا يف ىذ
وحدين قائما بُت الدكيالت كاستوىل على أجزاء كبَتة عن الدكلتُت السابقتُت كقد بقي الصراع بةد سقوط اؼب

عدـ استقرار كزاد عن قوة ىذا الصراع قياـ إعارات يف كل عن جباي  كقسنطين  كاستقالؿ القبائل الكربل ك ، الثالث
 .(1)كالئها عبه  دكف أخرل

خالؿ الةصر الوسيط عرض  ؽبجمات الصلبيُت باؼبغرب  اإلسالعيكل ىذا كاف الةامل   إىلكباإلضاف  
زبوفهم  رغمللوقوؼ عةهم كاعبهاد ضد اؼبسيحيُت ، اؼبغارب  إخواهنم إىلكاألندلس كلذا كانوا دائمي االلتجاء 

 أعثاؿكانت غرناط  حريص  على ربقيق التوازف السياسي عع جَتاهنا اؼبسيحيُت   كذلك،  اؼبرنيُت أطماعالدائم عن 
عع اؼبغرب ضد قشتال   أخرلقشتال  كأرجوف، كعع اؼبغرب كذلك فتارة تقًتب بودىا عن اعبانب اؼبسيحي كتارة 

عرض   اآلخرىو فقد كاف  اإلسالعي، أعا اعبناح الشرقي للةامل أطوؿكأرجوف، كىذا للحفاظ على استقالؽبا عدة 
فبا دفع ، ك" كانتشار التتار يف بالد الشاـؽبجمات التتار الذين احتك هبم ابن خلدكف بنفسو عع بركز "تيمور لن

ق أين قاـ ابن خلدكف بدكر 1400 سلطاف عصر اؼبلك "الناصر فرج" الستنفار اعبيوش بتاريخ ربيع األكؿ 
 .(2)اؼبنطق السفَت عن أجل تطويق حرك  التتار يف 

 والنشأة المولد 
زيد كلقبو  ىو أبو زيد كيل الدين عبد الرضبن بن ؿبمد اؼبشهور بابن خلدكف، فاظبو عبد الرضبن ككنيتو أبو

كيل الدين كشهرتو ابن خلدكف، كقد اشتهر بابن خلدكف نسب  إىل جده التاسع، كخلع عليو لقب كيل الدين بةدعا 
صف  اغبضرعي نسب  إىل أصلو األكرب، ك فهي عن اسم ابنو زيد  أيبكني    أعا ،توىل عنصب القضاء يف عصر

يف  األكؿـ، كؼبا بلغ سن التةلم كاف أبوه عةلمو 1332ق/ 733اغبضرعي، كقد كلد بتونس يف غرة رعضاف سن  
اليت حوت علماء اؼبغرب كغَتىم عن علماء األندلس الذين ، باؼبغربتونس الزاخرة آنذاؾ دبراكز الةلم كاألدب 

القرآف كجوده بالقراءات  أيديهمغبوادث فكانوا أساتذة أيضا البن خلدكف عن بةد كالده، تلقى على حاصرهتم ا
السبع ككذا الةلـو الشرعي  عن تفسَت كحديث كفقو، ككذا الةلـو اللساني  كالفلسفي  ككاف يف ىذا كذاؾ ؿبط أنظار 

اليت حدث فيها الطاعوف اعبارؼ ، ق749سن السابة  عشر عن عمره سن  كإعجاب أساتذتو كزعالئو، كؼبا بلغ 
عن ظبرقند إىل األندلس كالذم ظباه ابن خلدكف )الفناء األكرب(، أك الطاعوف اعبارؼ  اإلسالعيالذم عّم الةامل 

                                                 
ـ[، 2008-ق1428،]عصر: القاىرة، دار الكتاب اغبديث، دط، عبد الحليم المويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون( 1)

 .16-15ص
، عكتب  2، ]عصر: القاىرة، طناطةاإلحاطة في أخبار غر ، ربقيق: ؿبمد عبد اهلل عناف، لسان الدين أبي عبد اهلل محمد بن الخطيب( 2)

 .216، ص1ـ[، ج1973اػباقبي، 
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استدعاه  أفعن كاف يأخذ عنهم الةلم، بةدىا عكف ابن خلدكف على طلب الةلم إىل  كأكثركفيها ىلك أبواه 
ق استدعاه 756ق أك 755 بتونس لكتاب  الديباج  يف اؼبخاطبات الرظبي ، كيف سن  الوزير أبو ؿبمد بن فزاكُت

َوقةُت 
ُ
كىو كاره ؽبذا اؼبنصب السلطاف أبو عناف اؼبريٍت إىل فاس حيث أعضى ىناؾ تسع سنوات ضمن الُكتاب اؼب

أعور ن جه  يف نفس ابن خلدكف عق دب السأـ 766ق ك764 كبُت سنيت ،كخالؽبا دخل السجن بتهم  التآعر
بن يوسف بن نصر عن علوؾ بٍت عبد اهلل ؿبمد  أيببالط السلطاف  إىلعتوجها  األندلس إىلالسياس  فرحل 

ق عاكد بن خلدكف 776-ق766فاستقدـ أىلو عةو كلةشر سنوات تلت أم عن كىناؾ طاب لو الةيش  األضبر
تلمساف عن بٍت عرين كبٍت زياد ك ي  كقسنطين  بُت نَتاف الفنت الواقة  بُت أصحاب جبا,االنشغاؿ دبةًتؾ السياس  

عوضع ريب  عن صبيع أعراء اؼبغرب فيمم صوب األندلس ـبلفا أسرتو كعا إف انقضت ىذه الةشر حىت كجد نفسو 
كقرر االعتزاؿ فلجأ  فاس توجس خيف  عنو كعنع أىلو عن اللحاؽ بو فةاكد الرجوع إىل تلمسافبفاس كلكن بالط 

سالع  باف بةد أف استقدعوا لو أىلو عن تلمساف، يف قلة  بٍت ف يف قلة  جبل كزكؿ فأنزلوه عري أكالد حياءأ إىل
ق 779الواقة  قريبا عن تاىرت يف اعبزائر كفيها أقاـ أربع سنوات كتب اؼبقدع  يف طبس  أشهر عنها خالؿ سن  

عن عكابدة أعدائو ا سئم خالؽب، هبا أربع سنواتق رجع ابن خلدكف إىل تونس ليمكث 780كيف أكاسط سن  
أعاد ابن خلدكف تنقيح اؼبقدع  ،  ربع قرففخرج عنها صوب اإلسكندري  كخالؿ ىذه الفًتة اليت اعتدت حوايل

 كعا إف سكت عنو خصوعو فجةتو اؼبنوف يف أكالده صبيةا يف حادث، القمحي ك)الةرب( كتوىل التدريس يف عدرس  
ق كظل يتقلب يف 802ج كذىب لزيارة بيت اؼبقدس سن  فطلب اإلعفاء عن عنصبو كعـز على اغب، سفين 

 .(1)ق808اؼبناصب بُت توليو كعزؿ حىت تويف رضبو اهلل سن  
 شيوخو وتالميذه 

كدرس الةربي  على ، د الشيخ أب عبد اهلل ؿبمد بن سةدتةلم ابن خلدكف كحفظ القرآف كىو يافع على ي
اغبصايرم، كقرا اغبديث على يد الشيخ مشس الدين أيب عبد  يد أبيو كعدد عن اؼبشايخ عنهم عبد اهلل بن الةريب

ؿبمد بن عبد اهلل اغبياين، كالـز آخرين أخذ عنهم الةلـو اهلل ؿبمد بن الشواش، كأخذ الفقو على يد أيب عبد اهلل 
يمي  حيث الذم أخذ عنو اؼبنطق كسائر الفنوف اغبكمي  كالتةل ,عثل أيب عبد اهلل ؿبمد بن إبراىيم اآلبليالةقلي  

 الزعو ابن خلدكف ؼبدة ثالث سنوات أعا أشهر تالعذتو فنذكر عنهم اؼبقريزم.
 آثاره العلمية 

بدأ ابن خلدكف بوضع كتابو األكؿ " لباب احملصل يف أصوؿ الدين" كىو عبارة عن إعادة كتاب  لكتاب " 
لدين ؿبمد بن عمر الرازم، كىذا ألنو ؿبصل أفكار اؼبتقدعُت كاؼبتأخرين عن الةلماء كاغبكماء كاؼبتكلمُت" لفخر ا

                                                 
، ابن خلدون. كانظر: 30ـ[، 1973، ]عصر: القاىرة، دط، عامل الكتب، علي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون( 1)

، ابن خلدون عبد الحليم عويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات. كانظر: 13-12،]اعبزائر، عُت عليل ، دط، دت[ صالمقدمة
  .18-17ص



7 

 

قد رأل فيو إطنابا كإسهابا ال سبيل إليو مهم أىل عصره كلذا عمل على اختصاره كهتذيبو كبياف اػبلل يف عكاعن 
 شبهاتو.

ككاف كتاب ابن خلدكف الثاين ىو " شفاء السائل لتهذيب اؼبسائل" كىو كتاب يتناكؿ فيو أىل الصوفي  يف 
 بأشهر أعالعهم كزىادىم عن أىل عدين  فاس.اؼبغرب كالتةريف 

أبوابو كتاب "  أكسعأعا كتابو الثالث فهو األشهر على اإلطالؽ كالذم دخل بو ابن خلدكف التاريخ عن 
كينقسم إىل ,الةرب يف ديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أياـ الةرب كالةجم كالرببر كعن عاصرىم عن ذكم السلطاف األكرب" 

الكربل يف الفكر اإلنساين كاليت كضع  األعماؿلقسم األكؿ على اؼبقدع  الشهَتة اليت تةّد عن ثالث  أقساـ يشمل ا
فيها األسس األكىل لةلمو اعبديد علم الةمراف، كيف القسم الثاين يتناكؿ تاريخ الةرب كغَتىم عن الشةوب عن بدأ 

 تهي عند ترصبتو غبياتو.اػبليق  إىل القرف الثاعن، كيتضمن القسم الثالث تاريخ الرببر كىو ين
لكن مل يةثر على ـبطوطاهتا عثل تلخيصاتو لكتب "ابن ، ابات أخرل البن خلدكفكىناؾ إشارات لكت
لساف ل أصوؿ الفقو شرح جزء يفإىل باإلضاف  ، نطق كشرح الربدة ككتاب يف اغبسابرشد" ككتاب آخر يف اؼب

ق، 803يف سن   كلن تيمورأعده بناء على طلب   بن اػبطيب، ككذا كتاب صغَت يف كصف بالد اؼبغرباالدين 
 .(1)ابن خلدكف بنفسو إىل ىذا الكتاب الذم يبدكا أنّو مل يكتب عنو غَت نسخ  كاحدة أشاركقد 

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

الواضح عن على الرغم عن عوقفو ، ي البناء اؼبةريف لفلسف  التاريخيةترب ابن خلدكف عند الكثَت عن عنشئ
عركزا خالؽبا على الكل ، فلسفي تفسَتم للحوادث التارخيي  ، إال أنّو استطاع إعماؿ عنهجعنتحليهاالفلسف  ك 

االجتماعي كاؼبةطيات اغبسي  الواقةي ، فكيف كاف عوقفو عن الفلسف ؟ ككيف استطاع أف يوظفها يف تفكيك 
 .اؼبةطيات التارخيي ؟

 

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

44-45. 
، كؽبا يف عرؼ الفلسف  عّدة عةاف: حيث أطلقت Wisdom، الفلسف  Sagesse الحكمة( 2) ، أم عةرف  أفضل األشياء بأفضل الةلـو

ُت على الةلم مث أطلق على إحدل الفضائل األصلي ، كىي اغبكم ، الشجاع ، الةف  كالةدال ، مث أطلقت بةد ذلك على عند اليوناني
ا الةلم عع الةمل.. كقيل اغبكم  ىي عةرف  اغبقائق على عاىي عليو بقدر االستطاع ، كىي الةلم النافع اؼبةرّب عنو دبةرف  عا لالنساف كع

 .492، ص1ق[، ج1414-ـ1994،]لبناف، بَتكت، دط، الشرك  الةاؼبي  للكتاب، م الفلسفيجميل صليبا، المعجعليو". 
كتاريخ الشيء كقتو كغايتو، كالتاريخ أيضا علم يبحث يف الوقائع كاغبوادث ، يف اللغ  تةريف الوقت (History ou histoire) التاريخ( 3)

كانت تدؿ عند سقراط على اؼبةرف ، كعند أرسطو على ؾبرد صبع الوثائق،   اؼباضي .. كمل يكن لكلم  تاريخ يف اؼباضي عةٌت كاحد، فقد
-227، ص 1، جالمرجع نفسوكتطلق كلم  تاريخ يف أياعنا ىذه على الةلم دبا تةاقب على الشيء يف اؼباضي عن األحواؿ اؼبختلف . 

228. 
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 من الفلسفة النظريةبن خلدون اموقف : المطلب األول
لةّلو عن الضركرة دبكاف توضيح عوقف ابن خلدكف عن الفلسف  قبل تناكؿ التحليالت الةقلي  للبةد التارخيي 

على اعتبار أهّنا سبّثل التفسَتات الالزع  لوعي الذات بالواقع، لذا سنورد فصال عن اؼبقدع  ي، كالوضع االجتماع
:" ىذا الفصل كعا بةده عهم، "إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاةنوف ب "اعتربه صاحبو عن أىم عقاطع عملو اؼب

ألف ىذه الةلـو عارض  يف الةمراف كثَتة يف اؼبدف كضررىا يف الدين كثَت، فوجب أف يصدع بشأهنا كيكشف عن 
اغبسي،  زعموا أّف الوجود كلو اغبسي عنو كعا كراء اؼبةتقد اغبق فيها كذلك أّف قوعا عن عقالء النوع اإلنساين
س  فإهّنا بةض عدارؾ الةقل، كىؤالء يسموف فالسف  يتدرؾ ذكاتو كأحوالو بأسباهبا كعللها باألنظار الفكري  كاألق

صبع فيلسوؼ كىو باللساف اليوناين ؿبّب اغبكم ، فبحثوا عن ذلك كمشركا لو كحّوعوا على إصاب  الغرض عنو 
يظهر ىذا النص بوضوح  .(1)يز بُت اغبق كالباطل كظّبوه باؼبنطق"ككضةوا قانونا يهتدم بو الةقل يف نظره إىل التمي

أنّو يبتةد عن الولوج يف  حيث ,اذباه اؼبةطيات كاؼبنطلقات الفلسفي   التشككيأك اؼبوقف  التشككي شديد النزع  
هج الذم .. لينكفئ اىتماعو على نقد اؼبن(3)، كاألعراض(2)تفاصيل اؼبناظرة كعتاىاهتا عن نقاش حوؿ اؼباىيات

بدعول أحقي  ,عن البةد الواقةي يف الةوامل اؼبختلف   بةيدااحمللق  كاعباكب   النظري  اساليبهماعتمده الفالسف  يف 
عع أّف تلك ، وين تصور صحيح عن الوجود يف ذاتوكجدارة اؼبنطق بأقيستو الةقلي  على جةل الفكر قادرا على تك

ياء احملسوس ، ألّف عةرف  عامل اغبواس ال تتأتى إال باؼبشاىدة كالتجرب  س  ال تتفق يف الغالب عع طبية  األشياألق
 .(4)كلذا بات لزاعا على الةامل أف يتفكر فيما تؤديو إليو التجرب  اغبسي 

إّف أداة اؼبنطق عوضوع  أصال غبفظ الةقل عن اػبطأ، كلكّنها تبقى دائما عوضع لبس قد جينح يف أحياف  
تةرض الصحيح  أخرلجه  تةمل عةيار الةقل ضمن عقتضيات الوجود كعن جه  كثَتة صوب اػبطأ فهي عن 

اؼبقبوؿ على اؼبةارؼ التصوري  البةيدة عن الضبط النقلي أك حىت التنزيل الواقةي كىذا االستةماؿ اؼبزدكج ؽبا قد 
 إمناالباطل غبق عن يكوف سببا كافيا لتشويو نتائجها يقوؿ ابن خلدكف:" كؿبصل ذلك أّف النظر الذم يفيد سبييز ا

ىو للذىن يف اؼبةاين اؼبنتزع  عن اؼبوجودات الشخصي  فيجرد عنها أكال صورا عنطبق  على صبيع األشخاص، كما 
 ينطبق الطابع على صبيع النفوس اليت ترظبها يف طُت أك مشع، كىذه اجملّردة عن احملسوسات تسمى اؼبةقوالت

                                                 
 .589، ص المقدمة( 1)
ىو أك ىي عا بو عن شيء ىو ىو كىي عن حيث ىي ال عوجودة كال عةدكع   ىي عا جياب بو عن السؤاؿ دبا (Quiddite) الماىية( 2)

كال كلي كال جزئي كال خاص كال عاـ، كاؼباىي  تطلق غالبا على األعر اؼبتةقل عثل اؼبتةقل عن اإلنساف، كىو اغبيواف الناطق عع قطع 
  .215-214، ص 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. النظر عن الوجود اػبارجي

كالةرض ضد اعبوىر ألّف اعبوىر عا يقـو بذاتو كال يفتقر إىل غَته ليقـو بو على حُت أف الةرض  (Accident)ضبع عرض  األعراض( 3)
 .69، ص 2، جالمرجع نفسوىو الذم يفتقر إىل غَته ليقـو بو. 

 .291،]لبناف، بَتكت، دط، دـ، دت[، صالتفكير االجتماعيأحمد الخشاب، ( 4)
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عنها عةاف أخرل كىي اليت عشًتك  عع عةاف أخرل فتجّرد ، إذا كانت (2)لّي الك، مث ذبّرد عن تلك اؼبةاين (1)األكائل
اشًتكت هبا، مث ذبرد ثانيا إف شاركها غَتىا، كثالثا إىل أف ينتهي التجريد إىل اؼبةاين البسيط  الكلي  اؼبنطبق  على 

عن حيث  (4)اؼبذىب اغبسيال يسع قارئ ىذا النص إال أف تقفز إىل ذىنو سبثالت ، (3)"صبيع اؼبةاين كاألشخاص
 اإلنسافاليت توجد خارج  الطبيةي كفكر ابن خلدكف الذم جيةل عن عوضوع اؼبةرف  ، ارؼ اغبسي اعبـز بيقيني  اؼبة

بصورة عستقّل  عن كعيو كإحساساتو كعصدر اؼبةرف  األساس ىو اإلحساسات اليت تتولد جراء فةل األشياء يف 
خلدكف كيسّفو رأم اؼبثاليُت الذاتيُت أنصار عذىب األنا، كىم الذين بن ار يستدبكعن الطبيةي أف ,أعضاء اغبس 

كاؼبتمثل يف اإلنساف ككعيو حبيث إذا انةدـ يقطةوف بوجود كاحد ككحيد على عستول جدلي  اؼبةرف  دبوضوعاهتا 
 اؼبدرؾ الةقلي ينةدـ عةو الةامل نفسو.

بل ، عن اإلحساسات البسيط  اؼببةثرةربصيل اؼبةرف   كال يةٍت قوؿ ابن خلدكف أعاله أنّو يتبٌت كيتجو إىل
الستخالص كتفكيك التشابك كالتفاعل اغباصل يف قسمات الطبية  كالكوف ككل، يقر بوجود  ىو يف عسةاه

عرحلتُت عًتابطتُت هبا األكىل اغبسي  كالثاني  عقلي  يتوصل عن خالؽبا الةقل عن طريق ربليل كتقسيم عةطيات 
خلدكف عن اؼبفاىيم الةاع  الكلي  اؼبنصوص عليو آنفا يف  بنا عوقف كجواىر األشياء، كلذا يبداغبس إىل إدراؾ 

بَت قيم  يف األفق اؼبةرفي  للرجل إذ يةّدىا عفتقرة إىل ذلك الوجود اغبقيقي يف الواقع؛ بل قولو كاليت ال ربوز على ك
  .(5)ساساتإهّنا تنشأ يف عقل اإلنساف كتصاغ بقوة التفكَت على أساس اإلح

ؽبا يف ، كناقدا (6)خلدكف علما بفائدة الفلسف  النظري  القائم  على التةريفات اؼبيتافيزيقي بن ا ىكذا يبدك
ف ذاتو كخاص  فلسف  أرسطو الذم ىو كما يقوؿ:" إعاـ ىذه اؼبذاىب الذم حّصل عسائلها كدكف علمها اآل

                                                 
( كىو عا يدرؾ بالةقل ال باغبواس، كؼبا كانت اغبواس عرض  للكثَت عن الغلط  Sensibleعقابل احملسوس ) (Intelligible) المعقول( 1)

. كانت اؼبةرف  اليقيني  عؤلف  عن اؼبةقوالت، اك ديكن تطبيق عبدأ اؼبةقولي  عليها أم إرجاع كل عاىو عوجود إىل قوانُت الةقل األساسي 
 .396، ص2، جفلسفيجميل صليبا، المعجم ال

الذىني  عن حيث كضع بإزائها اللفظ أم ىو عا يدؿ عليو اللفظ أك ىو الفكرة  اؼبةٌت ىو الصورة (Sens, signification) المعنى( 2)
(، ىي اؼبةاين اغباصل  يف النفس بالفطرة  Notions communsاجملردة الدقيق  الدال  على عوضوع الشيء كاؼبةاين اؼبشًتك  )

 .399، ص 2، جالمرجع نفسويات كاألكليات. كالبديه
 .589، ص المقدمة( 3)
ىو اؼبنسوب إىل اغبس فهو عند اؼبتكلمُت كل عا يدرؾ باغبس الظاىر كعند الفالسف  عا يدرؾ باغبس الظاىر أك  (Sens)الحسي (4)

أّف اؼبةقوؿ ىو احملسوس كيةّد ىذا ك  احملسوساتىو القوؿ أّف صبيع عةارفنا ناشئ  عن  (Sensualisme)الباطن كاؼبذىب اغبسي 
 .470-469، ص 1، جالمعجم الفلسفي ،جميل صليبااؼبذىب صورة عن صور اؼبذىب التجرييب. 

 297-296، ص أحمد الخشاب، التفكير االجتماعي (5)
وع علم  عا بةد الطبية  ىو على عا بةد الطبية  ىو االسم الذم تطلقو اليـو على عقاالت أرسطو اؼبخصوص  بالفلسف  األكىل، إف عوض (6)

 ىو اؼبةرف  اؼبطلق  اليت ربصل باغبدس اؼبباشر ال باالستدالؿ كالنظر الةقلي، كتطلق الكلم  أيضا على صبل  اؼبةارؼ اؼبستمدة عن الةقل
ليبا، المعجم جميل صكحده أم اؼبةارؼ القبلي  اؼبؤلف  عن اؼبةاين اجملردة كاػبارج  عن نطاؽ التجرب  كعن نطاؽ الزعاف كاؼبكاف. 

 .300، صالفلسفي
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قدكين عن أىل عقدكني  عن بالد الرـك عن تالعيذ فيما بلغنا يف ىذه األحقاب ىو أرسطو اؼب حجاجهاكسطر 
 .(1)أفالطوف كىو عةلم اإلسكندر كيسمونو اؼبةلم األكؿ"

، (2)كيتةزز نقد ابن خلدكف ؼبنهج الفالسف  بتأكيده على استحال  اليقُت الةقلي يف عطابق  نتائج التجريد
امل التجرد باعتبار ربّيزىا يف الةامل اؼبشخص حبكم أهّنا لألشياء ذاهتا ألّف كاقع الكائنات الطبيةي  يفيد أهنا عفارق  لة

عادي  كشخصي ، كالةقل إذ يركب قضايا إىل بةضها البةض عن خالؿ أقييس  يتوصل عن خالؽبا إىل أحكاـ عاع  
يف حُت أّف ىناؾ تباين شديد بُت عامل الكائنات  ،تفتك ضركرهتا على عستول التصورات الذىني  فقط ,ككلي 

، كعن جه  ثاني  يرل ابن ىذا عن جه   كعامل األحكاـ الذىني ، حبكم أّف ىذه األخَتة عوغل  يف التجريد الطبيةي
كال يوجد أم قطع دبطابق  ,خلدكف أّف األحكاـ الذىني  كلي  بينما الواقع احملسوس أك الكائنات الطبيةي  شخصي  

التشخيص يف كاقع اعبزئيات، ألنّو بالنسب  للمةرف   تلك األحكاـ الذىني  للكائنات الطبيةي  اليت ربوز على ظب 
كعن مّث االتصاؿ باؼبوجودات الةيني  الواقة  ربت اإلدراؾ اغبسي  ,الطبيةي  ال عفر عن التةاعل عع ؾباؿ اغبس

 بأقيس ك اجملردة عتلمسا إىل ذل (3)الذم تتةمد اؼبةرف  اؼبيتافيزيقي  ذباكزه استيقانا عنها جبدارة الوصوؿ إىل اؼباىيات
على اؼبشاهب  فيقوؿ:" كحاصل عداركهم يف الوجود على اعبمل  كعا آلت إليو كىو الذم فّرعوا  تقـو يف أساسها

قليال فشةركا عليو قضايا أنظارىم، أهّنم عثركا أكال: على اعبسم السفلي حبكم الشهود كاغبس، مث ترقى إدراكهم 
الةقل، ككقف إدراكهم فقضوا  فمّث أحسوا عن قول النفس بسلطابوجود النفس عن قبل اغبرك  كاغبس باغبيوانات، 

على اعبسم الةايل السماكم بنحو عن القضاء على أعر الذات اإلنساني ، ككجب عندىم أف يكوف للفلك نفس 
، كيف قولو ىذا إشارة للفالسف  اليوناف كعن (4)كعقل كما لإلنساف مث أهنوا ذلك هناي  عدد اآلحاد كىي الةشر"

استفادىا عن عقارن  كعشاهب  اإلنساف باألجساـ بةدة عقارنات م عن فالسف  اإلسالـ فبن ألـز خلق اهلل تبةه
إذ ؼبا كانت ىذه األخَتة ؽبا حركات دؿ ذلك حسب زعمهم أف ؽبا أنفس كعقوؿ كما لإلنساف نفس  ,السماكي 

كىو عوجود ركحاين أكؿ عا أبدعو اهلل عنو الةقل األكؿ  أنّو تةاىل صدر (5) ق(339-260يقوؿ الفارايب ) ,كعقل
، كعن ىذه الةدة يذكر ابن خلدكف أنّو ال عربر للوقوؼ كما يفةل (6)اهلل تةاىل كعنو تسلسلت تسة  عقوؿ كأنفس

كال سبيل على اإلطالؽ ؼبةرف  عاىي  اؼببادئ الركحاني  للكائنات اليت كراء اغبس، يفةل الفالسف  عند عشرة أفالؾ 
                                                 

 .590ص، المقدمة (1)
 .90-89ـ[، 1985، دار الطلية ، 2،]لبناف: بَتكت، طناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون (2)
 :" اؼباىي  عند اؼبنطقيُت عا بو الشيء ىو ىو عن حيث ىي ىي ال عوجودة كال عةدكع ، كال كلي كال جزئي، كال خاص كالالماىيات (3)

عع قطع النظر عن الوجود اػبارجي". عاـ، كتطلق اؼباىي  غالبا على األعر اؼبتةقل، عثل اؼبتةقل عن اإلنساف كىو اغبيواف الناطق 
 .223، ربقيق: عبد اؼبنةم اغبنفي]عصر: القاىرة، دط، دار الرشاد، دف[ص الجرجاني، التعريفات

 .590، صالمقدمة (4)
 .20، ص 7ـ[، عج1986، دار الةلم للماليُت، 7، ]لبناف: بَتكت، طخير الدين الزركلي، األعالم (5)
 .44-30ـ[، ص 1959، اؼبطبة  الكاثوليكي ، 1تقدمي كربقيق: ألبَت نصرم، ]لبناف: بَتكت، ط الفارابي، المدينة الفاضلة، (6)
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تقع ربت إدراكنا حىت نستخلص عنها عاىيات أخرل إذ ال يتأتى لنا برىاف عليها كال  ألّف الذكات الركحاني  ال
عدرؾ لدل اإلنساف يف إثبات كجودىا كخبصوص ظني  اؼبةرف  اؼبتةلق  باإلؽبيات يقر بذلك أفالطوف الذم يتخذ 

ائدة ؽبذه الةلـو سبيلو إليها باألحق كاألكىل كىو يقصد بذلك الظن الذم يرفضو ابن خلدكف قائال:" فأم ف
 .(1)عنايتنا بتحصيل اليقُت فيما كراء اغبس عن اؼبوجودات"كاالشتغاؿ هبا، ككبن إمنا 

كبالرغم عن استشهاد ابن خلدكف بأقواؿ اغبكماء؛ عن حيث أّف اإلنساف عدين بالطبع، أم ال بد لو عن 
وركث الثقايف اليوناين كعا ينتج عنو عن أم ذباه اؼب، نقديااالجتماع الذم ىو اؼبدين ، إال أنّو يقف عنهم عوقفا 

بتأثَتات النجـو يف عصائر  يف قولو يف الةقوؿ كالةقائد، ألّف كالعهم ال ؿبصل لو كال برىاف كعنهم بطليموسفساد 
البشر كجرياف أحداث التاريخ:" كعدرؾ بطليموس يف إثبات القول للكواكب اػبمس  بقياسها إىل الشمس عدرؾ 

الكواكب فيما ربتها باطل، إذ قد تبُت يف باب التوحيد أف ال فاعل إال اهلل بطريق استداليل  ضةيف.. إّف تأثَت
كضةف عداركها عع ذلك عن طريق الةقل عع عا ؽبا عن عضار يف علم الةمراف اإلنساين، دبا تبةث يف عقائد 

 .(2)إىل تةليل كال ربقيق" الصدؽ عن أحكاعها يف بةض األحايُت اتفاقا ال يرجع افتقدالةواـ عن الفساد إذا 
عن الواضح جدا أّف الرجل يرـك عنهجا ربقيقي يستند يف عصداقيتو إىل تقصي كربليل اؼبةطيات التجريبي  

لوح  عن التشابك كالتفاعل كاغبرك  ال ؿبل للسكوني  ىذا األخَت  بو يرسمعلى النحو الذم  ,اؼبستفادة عن الواقع
وقائع التارخيي  كعرض القوانُت اليت تةمل طبقها النظم االجتماعي  بشكل كاضح هبا طاؼبا أّف عراده ىو ربقيق ال

 كلذا كاف توكيده شديد الوضوح على خطر اؼبزاعم الباطل  على نسيج الةمراف البشرم.
 المطلب الثاني: المعرفة والوجود

اس الفلسفي انكفأت بشدة كعمق حوؿ األس، خَت عن القرف الةشرين حرك  علمي لقد شهد الةقد األ
لفكر ابن خلدكف التارخيي كاالجتماعي، فبا شّكل تقدعا كبَتا يف فهم أصولو كأبةاده كركابطو كخاص  تلك اليت 
ربكم الوصل بُت فكر ابن خلدكف االجتماعي بفكره الفلسفي، كخبصوص ىذا اؼبوضوع نلمح تباينا تاـ اؼبةامل 

اؼبةرفي  كالتقريرات كاالنتقادات اليت مت تبويبها باؼبقدع  كقد  كطبية  اؼبسائل ,خبصوص السم  الةلمي  آلثار الرجل
 أفرز ىذا التباين عن عوقفُت:

أعا البةض اآلخر فيقلل عن قيم  ، األكؿ عنهما يشدد على أصال  ابن خلدكف كعةارضتو للمنطق التقليدم
ية  النصوص كطريق  تفسَتاهتم ؽبا، إمّنا يرجع إىل طب، ّف االختالؼ اغباصل بُت الباحثُتبةض نظرياتو، كاغبقيق  أ

غَت أنّنا نرل أنّو كبالنظر إىل النظاـ الذم يقيم عليو ابن خلدكف كجيرم بو أبواب اؼبقدع ، قبد أنّو يف ثنايا فقراهتا 
كفق اؼبنحى االجتماعي عن جه  ، كالتحليل للظاىرات الثقافي  ىناؾ حرك  عنطقي  عتسق  ذبمع بُت الغرض

                                                 
 .591، صالمقدمة (1)
 .596ص، مصدر نفسوال (2)
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بغي  اكتشاؼ قوانُت عاع  ربكم الظواىر الطبيةي  يف ,اؼبًتابط األجزاء كالةناصر ألفكاره كأحباثو  الًتكيب اؼبتناسق
، كىذا عا يتيح للكثَت عن اؼبهتمُت بًتاث ابن خلدكف اعتباره عن ركاد بل عن عنشئي البناء (1)فركع اؼبةرف   اؼبختلف 

بةد التارخيي عن خالؿ تلك اآلراء االجتماعي  اليت انبثقت بالنظر إىل ربليلو الةقلي لل (2)اؼبةريف لفلسف  التاريخ
 نتيج  التحليل الواقةي للوضع االجتماعي.

كضمن ىذا التحليل الواقةي قبد ثالث حركات عةرفي  تتقاطع فيما بينها لتنشئ صرح علم الةمراف على 
شديد  يف ارتكازالوعي بالتاريخ  الوعي بالذات كحرك  الوعي باجملتمع كحرك فلسفي ، كىي حرك   (3)أرضي  جدلي 

كاليت أفاد عنها كثَتا يف إذكاء فتيل ىذه اغبركات الثالث، بالشكل الذم ,إىل خرباتو الشخصي  كاالجتماعي  
الذم ىو الوقائع اليت تضع ,اؼبنصب  على ربليل عوضوع اؼبةرف   االنكفاء حرك   تتحقق عةو عةرف  الذات عن خالؿ

عباشرة إىل  لينفد اؼبتناكل  لألكضاع التارخيي  ،(4)كذات كعوضوع بةيدا عن النظرة الذري   ي اإلنسانفلسف  للصَتكرة 
حيث حيرص خالؽبا على حرك  الفكر  ,كالواقعبًتكيزه على اؼبساف  الكائن  بُت اؼبةرف  ، اؼبيتافيزيقي  نسف اؼبةقولي 

للوجود أك ىناؾ عطابق  تاع  سبليها األبةاد الواقةي  كاليت جيب أف تظل دكعا ، ولدة ؼبةقوالت ؾبردةذباه الكائنات اؼب
ليتجاكز بذلك الفلسف  ,كلضماف ىذه اؼبطابق  ينبغي أال يبتةد الكلي كاؼبادم الشخصي عن الواقع ,عوامل اغبس 

كيف ىذه القضي  بالذات يركز ابن خلدكف على عبدأ الةقل ، اليوناين عنها كالةريب اإلسالعي النظري  التقليدي 
ضمن عباحث الةقل النظرم الذم أخذه فالسف  اإلسالـ عن إعاـ ىذه اؼبذاىب كما يذكر ذلك ابن  ،(5)كؿاأل

خلدكف كيقصد بو أرسطو:" كاعلم أّف ىذا الرأم الذم ذىبوا إليو باطل جبميع كجوىو، فأعا إسنادىم اؼبوجودات  
عما كراء ذلك عن رتب خلق اهلل، فالوجود  إىل الواجب فهو قصور يف الًتقي كلها إىل الةقل األكؿ كاكتفاؤىم بو

                                                 
 .357، ص ناصف نصار، الفكر الواقعي (1)
ىذه الفلسف  على استخالص " قانوف عاـ لتطور اجملتمةات اإلنساني  عن خالؿ التحليل الةقلي للبةد التارخيي، كقد اعتاد عؤرخو  تركز (2)

الذم نشر كتابا أظباه " عبادئ علم جديد" كقد  Vicoالفكر الغريب أف نسبوا اذباه فلسف  التاريخ إىل اؼبفكر اإليطايل "جيوفاين فيكو" 
يدرس فيو االكضاع االجتماعي  يف أشكاؽبا التارخيي  ابتداء عن مناذجها البدائي  حىت يتةرؼ أصوؽبا، كيصل إىل قانوف عاـ حاكؿ أف 

 .428، ص الخشاب، التفكير االجتماعيحيكم تطورىا" 
يطلق أيضا عن طريقو الفكر يف اصطالح اؼبنطقيُت ىو قياس عؤلف عن عقدعات عشهورة أك عسلم  كالغرض عنو إلزاـ اػبصم كما  اعبدؿ (3)

، 2، ججميل صليبا، المعجم الفلسفييفضي يف النهاي  إىل تقدعو.  عتقابالالذم يوجو حركتو إىل كجهات عتةارض  تؤثر فيو تأثَتا 
 .391ص

ي ( عذىب فلسفAtomismeىو اؼبنسوب إىل الذرة أك اؼبتصف بصفاهتا أك اؼبؤلف عنها كاؼبذىب الذرم )  Alomiqueالذرم  (4)
 .589، ص1، جالمرجع نفسويثبت أّف اؼبادة عكون  عن ذرات تتولد عن تركيب خواصها صبيع ظواىر األجساـ. 

أبدعو اهلل عزكجل بال كاسط  كظبي عقال ألنّو عقل األشياء عن اػبركج عنو؛  األكؿ أك الةقل الفةاؿ عوجود ركحاين كجوىر بسيط  للةقل( 5)
ىو الواصل بُت فلك عا ربت القمر كالةامل الةلوم ج دائرة علمو كأعره، كالةقل الفةاؿ عند الفارايب أم عنع اؼبوجودات عن االنفالت خار 

 .32-31ص، ـ[1964، اؼبطبة  الكاثوليكي ، 1، ربقيق: فوزم ىنرم قبار]لبناف: بَتكت، طالفارابي، السياسة المدنيةالركحاين. 
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الةلـو كجادلوا عنها . كأخذ عن عذاىبهم عن أضّلو اهلل عن عنتحلي "تعلمون ال ما ويخلقأكسع نطاقا عن ذلك، "
 .(1)ككاف عن أشهرىم أبو نصر الفارايب تفارعيهاعن كاختلفوا يف عسائل 

ؿ على صح  اللالستد فالسف  اإلسالـأقحمها  يةترب النص أعاله إحاط  باؼبباحث اؼبيتافيزيقي  اليت 
الذم يةتربه الفارايب عاشر  األكؿالةقل كأكؿ عبادئها ,، ليتم التوافق بُت اغبكم  الفلسفي   كالشرية  الةقيدة 

اؼبراتب يف ترتيب الوجود كىو اؼبسئوؿ عن تبليغ الوحي ؼبن يتصلوف بو عن أصحاب اؼبخيالت القوي  كىو 
الشديدة ضبل ابن خلدكف على ىذا الةقل كؽبذه التجريدي   فيو صبيع صور اؼبوجودات ،اينبسيط ركح(2)جوىر

كاؼبطابق  بُت النتائج الةقلي  كاؼبوجودات ألنّو ضرب عن الوجود على عستول األذىاف ، النظرم اليوناين كعن تبةهم
ود أكرب كأمشل يردد ابن خلدكف كثَتا إذ الوج ،تةّلق دبوضوع اإلحاط  خبلق اهلل الةيني  غَت يقيني  خاص  إذا عا

يزيح هبا كىم الكلي اؼبتوارث عن الثقاف  كضمن صفحات اؼبقدع  لفظ  اؼبادة كلفظ  الشخصيات كأدكات عةرفي  
؛ بل كيوقف بينها كبُت ألفاظ كعةاين عباحث اليوناني ، كالذم أصبح عرادفا لليقُت يف الفكر الفلسفي اإلسالعي

الظواىر، كإنّو ؼبن الصحيح أننا ال قبد  (3)فهم الواقع عن خالؿ عةاين  التجرب  كاستقراء الةقيدة ليتمسك بأداة
ه عرضا عتتابةا حوؿ عنهجو الواقةي إال أف اإلنشاء اؼبنهجي كالةملي للمقدع  يوحي يف ضوء االذباه الةاـ لفكر 

ىي عليو يف الواقع،  على عاي  بوضوح كذيوع التشخيص اؼبادم هبا، كيقصد بو عالحظ  كرصد الظواىر االجتماع
فكرة الوضةي  عند "أكجست   ربيل علىاإلنساين كالةمراف البشرم كفكرة التشخيص اؼبادم لظواىر االجتماع 

كإف كاف ال يستطيع أف يكشف عن طبائع األشياء كال عن أسباهبا القصول كونت" الذم يرل أف الفكر البشرم 
صف  الفكر الوضةي تطلق على عا يتصل  (Positionاعتبار أّف الوضةي  ) على، يستطيع إدراؾ عالقاهتا كقوانينها

  .(4)أّف أعنت اؼبةارؼ ىي عا تبٌت على الواقع كالتجرب بالواقع باعتبار 
ىد كاقةي  ابن خلدكف أنو حينما يربر عمل الساحر ال يلجأ إىل صبيع حجج نظري ؛ بل يةتمد اكعن شو 

ككذلك عندعا ينتقد ، شف عن النوايا اغبقيقي  لرجل آخررجال يك شاىد وأنّ ذلك على عا شاىده ىو نفسو عن 
ابن خلدكف أخبار اؼبتةاطُت صناع  الكيمياء يطلب أف يقدـ الربىاف عليها بالتجرب :" كإذا سئلوا عن ربقيق ذلك 

 .(5)أنكركه كقالوا إمنا ظبةنا كمل نر"أنكركه كقالوا باؼبةاين  
                                                 

 .590، ص المقدمة( 1)
كاعبوىر كصورة كجسم كنفس كعقل  صورإذا كجدت يف األعياف كانت ال يف عوضوع كىو عنحصر يف طبس   عاىي  اغبكماء عند اعبواىر( 2)

الجرجاني، اؼبوجودة كبسيط جسماين كالةناصر، كعركب يف الةقل دكف اػبارج كاؼباىيات. ينقسم إىل بسيط ركحاين كالةقوؿ كالنفوس 
 .90، ص التعريفات

) االستقراء( 3)
Induction

لثبوت  كعند اؼبنطقيُت ىو اغبكم على الكليالتتبع عن استقرأ األعر، إذا تتبةو ؼبةرف  أحوالو : اللغ  يف اءاالستقر  (
 .71، ص1، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي. زئي"ذلك اغبكم يف اعب

 .30، صمحمد الجوىري، محسن يوسف، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 4)
 .128، ص المقدمة( 5)
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راء يف أكثر  حاالهتا للمةرف  الطبيةي  أين يقـو الةقل كمةيار صحيح يستةمل ابن خلدكف لفظ  االستق
اليت حيتكم إليها يف تقرير اؼبةارؼ الغيبي  اليت ال سبيل ,لكنو ؿبدكد كغَت قادر كال عتصدر لنزاع عع اغبقيق  الديني  

اؼبةاد اعبسماين فرد كأنكركا خالؽبا كعثالو قضي  اؼبيةاد اليت تكلم فيها الفالسف  ,إليها بالرباىُت الةقلي  كاؼبقاييس 
إليها:" فهذا الةلم كما رأيتو غَت كاؼ  أحوالوعليهم بضركرة عطالة  بسط الشرية  اغبق  احملمدي  كالرجوع يف 

عليها عع عا فيو عن ـبالف  الشرائع كظواىرىا ... فليكن الناظر فيها عتحرزا جهده عن  حوعوادبقاصدىم اليت 
ن ينظر فيها بةد االعتالء عن الشرعيات كاالطالع على التفسَت كالفقو كال يكّّب أحد عليها عةاطبها كليكن نظر ع

 .(1)كىو خلو عن علـو اؼبل  فقّل أف يسلم لذلك عن عةاطبها"
 المبحث الثاني: المعقولية التاريخية

التارخيي   األخبارتتةالق عن حوؿ حرك  الفكر يف تةقل إف حرك  الوعي بالتاريخ يف فكر ابن خلدكف 
كصّح  اػبرب حوؿ الواقة ، فما ىو عوقف ابن خلدكف عنطقي  االجتماعي  يف تركيز شديد على ضركرة الظواىر ك 

 .لديو؟ ىي أطر اؼبةقولي  التارخيي  عن اؼبناىج التارخيي  التقليدي ؟ كعا
 المطلب األول: ابن خلدون ومناىج المؤرخين

ديواف اؼببتدأ كاػبرب" يدرؾ عن خالؿ كثَتة اؼبنهج كاستقراء آلياتو أّف إّف اؼبتصّفح ؼبؤلف ابن خلدكف" الةرب ك 
اليت ضّم كاستجمع هبا خالص  خرباتو التارخيي  ، و مث أعقب ذلك بوضع كتاب اؼبقدع الرجل قاـ أكال بكتاب  تارخي

ب القول اػبارجي  ككذا على عستول أقطا ,كعةايشتو لةامل اغبوادث كالوقائع على عستول اؼبغرب الةريب كعشرقو 
فبا يفيد عمق كنضج اؼبةايش  الةميق  اليت خربت سوء األحواؿ ، غربا كشرقااليت كانت هتدد الةامل اإلسالعي 
بالشكل الذم أصبحت عةو ىش  األركاف أعاـ اجملتمةات األجنبي  لذا كاف  ،السياسي  الداخلي  كتةفن ىياكلها

ألنّو كاف دائم التساؤؿ عن علل اغبوادث ، هيا إىل أسباهبا كعللهاالدكؿ عنتعقلو دائم االنشغاؿ بظاىرة سقوط 
 .(2)بطبائع الةمرافكالوقائع كأسباهبا كؿباكل  الوصوؿ إىل إجابات عنطقي  تستمد عباشرة عن عةرفتو 

النظر  مث إنّو بقراءة افتتاحي  اؼبقدع  اليت تكّلم هبا كأشار إىل التفريق اغباصل بُت التاريخ كربليل التاريخ أك
كالتةليل كما يةرب ابن خلدكف نفسو، ينفتح أعاعنا ؾباؿ كبَت للحديث عن اؼبنهج يف الكتابات التارخيي  كاؼبغايرة 
الواقة  بينو كبُت غَته:" أعا بةد فإّف فن التاريخ عن الفنوف اليت تتداكلو األعم كاألجياؿ كتشد إليو الركائب كالرجاؿ 

اؿ كتنافس فيو اؼبلوؾ كاألقباؿ كيتساكل يف فهمو الةلماء كاعبّهاؿ إذ ىو يف ظاىره كتسمو إىل عةرفتو السوق  كاألغف
ال يزيد على إخبار عن األياـ كالدكؿ كالسوابق عن القركف األكىل، تنمو فيها األقواؿ، كتضرب فيها األعثاؿ، 

األحواؿ كاتسع للدكؿ فيها .. كتؤدم إلينا شأف اػبليق  كيف تقّلبت هبا كتطرؽ هبا األندي  إذا غصها االحتفاؿ

                                                 
 .594، صالمقدمة( 1)
 .51، ص محمد الجوىري، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد( 2)
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الّنطاؽ كاجملاؿ، كعمركا األرض حىت نادل هبم االرذباؿ كحاف عنهم الزكاؿ، كيف باطنو نظر كربقيق كتةليل 
للكائنات كعبادئها دقيق كعلم بكيفيات الوقائع كأسباهبا عميق، كىو لذلك أصل يف اغبكم  عريق كجدير بأف 

  .(1)يةّد يف علوعها"
ا عقلي  علمي  كبصَتة ثاقب  فلم تكن تقنةو طرائق اؼبؤرخُت السابقُت يف نقل األحداث لقد كاف الرجل ذ

دكف سبحيص كال كجود للناس كال كاقةهم ألهّنم كانوا عةنيُت، إّف القائد ىو الذم يذكر مث تأيت عن كرائو التمثيل 
يف كاجه  التاريخ الذم يركز يف الطبقي ؽبـر السلط  أعا الناس فهم ؾبرد أدكات ربرؾ عن طرؼ القائد كعن ىم 

يف حُت أّف ىؤالء  الفاعلوف الظاىركف ليسوا كإال ؿبصل  هنائي  لتطور حضارم يًتاكح ,الةناصر الفاعل  كالظاىرة 
 .(2)بُت بٌت ـبتلف  كالقبيل  أك الدكل 

كشف عما لقد اعسك ابن خلدكف بالوقائع االجتماعي  عن ناحي  كيفها ال كمها، مل يكن يةنيو ؾبرد ال
كقع كال دبجرد كيفي  حدكثو فقط، بل كاف راعيا إىل الةلل الكاعن  كالتفتيش عن األسباب اػبفي  كالظاىرة كيف ىذا 
، كظبت  ، نّبهت عُت القرحي  عن ِسنِ  الغفل  كالنـو ، كسربت غور األعس كاليـو يقوؿ:" ؼبا طالةت كتب القـو

ت بو عن أحواؿ الناشئ  عن األجياؿ حجابا كفّصلتو يف األخبار يف التاريخ كتابا دفة فإنشاتالتصنيف عن نفسي 
كاالعتبار بابا بابا كأبديت فيو ألكلّي  الدكؿ كالةمراف علال كأسبابا كبنيتو على أخبار األعم الذين عمركا اؼبغرب يف 

باؼبغرب ىذه األعصار .. كعن سلف عن اؼبلوؾ كاألنصار كىم الةرب كالرببر إذ مها اعبيالف اللذاف عرؼ 
عأكامها..فهّذبت عناحيو هتذيبا كقرّبتو ألفهاـ الةلماء كاػباص  تقريبا كسلكت يف ترتيبو كتبويبو عسلكا غريبا 

عذىبا عجيبا كطريقو عبتدع  كاسلوبا كشرحت فيو عن أحواؿ الةمراف كالتمّدف كعا  بُت اؼبناحيكاخًتعتو عن 
ا ديتةك بةلل الكوائن كأسباهبا ..حىت تنزع عن التقليد يةرض يف االجتماع اإلنساين عن الةوارض الذاتي  ع

 .(3)يدؾ"
يرّكز ابن خلدكف يف ىذا النص على ضركرة ربليل أحداث التاريخ ككضةها يف ؿبك الةقل، حبيث زبضع 
لتجرب  الواقع على غَت عا ىو ذائع عن طرؽ اؼبتقدعُت كاؼبةاصرين لو إذ يؤخذ التاريخ كأحداث عتناثرة ال رابط 

ها يوضح تقدمي عسار التاريخ كربوالتو، إّف نص ابن خلدكف يربز كيلح بشّدة على ضركرة اكتشاؼ القوانُت بين
عن التقليد برأيو الةاع  اليت ربكم التطور التارخيي جبميع أكضاعو قوة كضةفا، أعنا كاضطرابا.. كىذا ىو الةزكؼ 

بن خلدكف يف التةاعل عع أحداث التاريخ ككتابتو ينبغي كلالقًتاب أكثر عن قضي  عةقولي  التاريخ اؼبتضمن  ؼبنهج ا
كاليت كانت تةتمد على كصف الظواىر ,ابن خلدكف على طرائق غَته يف كتاب  التاريخ اؼبآخذ اليت سجلها عرض 

كصفا ؾبردا عن أم ربليل يقصد بو استخالص فرضيات أك قوانُت، تتةّلق بطبية  الظواىر كقد أدل ىذا إىل 
                                                 

 .36، صالمقدمة( 1)
 .31، صعبد الحليم عويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون( 2)
 .38-37، صالمقدمة( 3)
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ضمن نسق كاحد يستهدؼ نوعا كاحدا عن اؼبشهد االجتماعي كىم السياسيوف ,عسار التاريخ تضييق حرك  ك 
كالةسكريوف الذين ال يشكلوف يف كاقع األعر إال عشهدا كاحدا بالنسب  ألحداث كعشاىد األع  ضمن حرك  

 كعثاؽبا: (1)التاريخ، كخالؿ ىذا اغبصر ذكر ابن خلدكف الةديد عن األعثل  كشواىد على قصور عنهج غَته
كالدكؿ يف الةامل كسطركا،  األعمكأكثركا، كصبةوا تواريخ  األخباركقد دّكف الناس يف يقوؿ ابن خلدكف:" 

كالذين ذىبوا بفضل الشهرة كاألعان  اؼبةتربة كاستفرغوا دكاكين عن قبلهم يف صحفهم اؼبتأخرة ىم قليلوف ال يكادكف 
كالطربم كابن الكليب، كؿبمد بن عمر الواقدم كسيف  إسحاؽل ابن جياكزكف عدد األناعل كال حركات الةواعل عث

بن عمر األسدم كاؼبسةودم كغَتىم عن اؼبشاىَت، كإف كاف يف كتب اؼبسةودم كغَتىم عن اؼبشاىَت اؼبتميزين عن 
كعشهور بُت  اإلثباتىو عةركؼ عند  كاؼبغمز عااؼبطةن اعبماىَت، كإف كاف يف كتب اؼبسةودم كالواقدم عن 

 أحوالواعتبارىم فللةمراف طبائع يف  ينقلوف أكغبفظ  كالثّقات .. كالناقد البصَت قسطاس نفسو يف تزييفهم فيما ا
 األعر، كاألعمكاآلثار كعن ىؤالء عن استوعب عا قبل اؼبّل  عن الدكؿ  كربمل عليها الركايات األخبارترجع إليها 

عدؿ عن اإلطالؽ إىل التقييد، ككقف يف الةمـو كاإلحاط  الةمم كاؼبسةودم كعن كبا عنحاه كجاء عن بةدىم عن 
عن الشأك البةيد، فقّيد شوارد عصره كاستوعب أخبار أفقو كقطره كاقتصر على أحاديث دكلتو كعصره كما فةل 

 .(2)عؤرخ األندلس كالدكل  األعوي  هبا، كابن الرقيق عؤرخ افريقي  كالدكل  اليت كانت بالقَتكاف" أبوحياف
 خلدكف قد خرب جيدا طرؽ غَته يف تسجيل كذكر أحداث التاريخ كاليت كانت تنسب بن ضح أفّ عن الوا

على حد رأم ابن خلدكف فالطربم  كإف كاف باعا عطةوف بو,ىذا اجملاؿ ر يف ألعالـ ؽبم كزهنم كإسهاعهم الواف
صدؽ ركاياهتم يف شكيك بالنقل عن الركاة بكل أعان  دكف تكلف التعثال يقف عند حدكد اؼبشاىدة كاالكتفاء 

كأخبارىم حيث يقوؿ شارحا عنهجو:" كليةلم الناظر يف كتابنا ىذا أّف اعتمادم يف كل عا أحضرت ذكره فيو 
كاآلثار اليت أنا عسندىا إىل ركايتها فيو دكف عا أدرؾ حبجج الةقوؿ كاستنبط بفكر النفوس إال اليسَت القليل عنو إذا  

اضُت كعا ىو كائن عن أنباء اغبادثُت غَت كاصل إىل عن شاىدىم كمل يدرؾ كاف الةلم دبا كاف عن أخبار اؼب
 .(3)زعاهنم"

أم  ،فهذا تصريح عن اؼبؤلف بأنّو كاف على عنهج الطرؽ التارخيي  الغالب  اليت اعًتض عليها ابن خلدكف
على ؿبك الةقوؿ  يف حشد الركايات كتوثيق السند، دكف القياـ بنقد األخبار كعرضها علميتهمالذين حيصركف 

كغربل  الغث عنها لذا قبد التاريخ قد حصر كما يف الشرحي  السياسي  ككيفا يف االنكفاء على تلمس السند عن 
الساعع عن أجل أنّو مل يةرؼ لو كجها يف الصح  كال عةٌت  يستشنةوخرب بةض اؼباضُت فبا قد يستنكره القارئ أك 

                                                 
كالشرية  كاغبضارة  ، ]رسال  دكتوراه، كلي  أصوؿ الدينبن نبيالبشير قالتي، البعد السياسي للتغيير االجتماعي عند مالك ( 1)

 .65ـ[، ص2007-ـ2006االسالعي ، قسم الدعوة كاإلعالـ كاإلتصاؿ، 
 .37-36ص، المقدمة( 2)
 .5، ص1، ]لبناف، بَتكت، دط، دار إحياء الًتاث الةريب، دت[جتاريخ األمم والملوك، الطبري( 3)
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الطريق  بةض نظم السياس  كاالقتصاد كالقضاء كاجملتمع كالًتبي  لو يف اغبقيق ، كحىت لو عاًف أصحاب ىذه 
تأيت يف أغلب أحواؽبا عفكك  ، بنسيج اجملتمع الةاـ كال حبركتو كالةقائد فإهّنم يةاعبوهنا بطريق  عفكك  ال صل  ؽبا

اعوه حسب الزعاف اعبغرافي  كالسياسي  كإىل ىذه الطريق  عاؿ أيضا عن زعموا التخصص كر  تبةا لألعواـ أك اغبدكد
أحداث عصرىم كاستوعبوا أخبار قطرىم عقتصرين على فقيدكا كاؼبكاف عنقطةُت إىل التقييد كالةدكؿ عن اإلطالؽ 

أهّنم مل يكونوا ليخرجوا عن  غَت  اف عؤرخ األندلس كالدكل  األعوي حي التأريخ لدكلتهم كعصرىم، كما فةل أبو
منهج النقدم يف التةاعل عع النصوص الواردة لديهم دراي  كربليال، باإلضاف  الطريق  الوصفي  التقليدي  الفتقارىم لل

أخرل عن الطرؽ الغالب  عند اؼبؤرخُت كالةلماء إىل ىذا النموذج ذكر ابن خلدكف يف نصو السابق أصحاب طريق  
ات األع  كأخالقها كاؼبفكرين كاف أصحاهبا يدعوف إىل اؼببادئ اليت تفرزىا الظواىر االجتماعي  كتتفق عع عةتقد

يوف األخبار" عهتذيب األخالؽ" كابن قتيب  يف " كلذا كثر الًتغيب هبا كما فةل ابن عسكويو يف كتابو"
سراج اؼبلوؾ" عن ىذا الكتاب يقوؿ ابن خلدكف:" ككذلك حّوؿ القاضي أبو بكر الطرطوشي كالطرطوشي بكتابو "

واب كتابنا ىذا كعسائلو لكّنو مل يصادؼ  عنو الرعي  كال يف كتاب سراج اؼبلوؾ، كبوبو على أبواب تقرب عن أب
أصاب الشاكل  كال استوىف اؼبسائل كال أكضح األدل  إمّنا يبّوب الباب للمسأل  مث يستكثر عن األحاديث كاآلثار 

 كابر اػبليق  كالأأثور عن دانياؿ كىرعس كغَتىم عن كاؼبكينقل كلمات عتفرع  غبكماء الفرس.. كحكماء اؽبند 
يكشف عن التحقيق قناعا كال يرفع بالرباىُت الطبيةي  حجابا، إمّنا ىو نقل كتركيب شبيو باؼبواعظ ككأنّو حّوـ على 

 .(1) الغرض كمل يصادفو.."
كىكذا حدد كبكل كضوح قصور عنهج ىذا النموذج عن حيث السردي  كالةزكؼ عن ربليل أحداث 

خلدكف  بنالواقع، فجاءت لذلك كحدات عتناثرة، ككما عاب التاريخ، كالتيقن عن صحتها كإخضاعها لتجرب  
على الطرطوشي عنهجو يف التةاعل عع أحداث التاريخ، فكذلك مل يسلم ابن رشيق يف عيزاف الةلم الذم جةل 

كيرجع ابن خلدكف أسباب عن اإلنساف كاألخبار، عقطوع  عن التاريخ عتونا تةليمي  ـبتصرة عكتفي  بأظباء اؼبلوؾ 
 نسق عن التةاعل عع أحداث التاريخ إىل عا يلي:ىذا ال

 التشيع لألراء والمذاىب 
إّف اؼبؤرخ إذا تشّيع لرأم أك عذىب قبل عا يوافقو عن األخبار ككاف ذلك اؼبيل كالتشيع سببا لضياع 

ذه فيقع يف قبوؿ الكذب كنقلو كعن ى ،اؼبوضوعي  لديو كعدـ ربكم الةقل كاستدبار عُت البصَتة كسبحيص اػبرب
ؼبدين    اسماألخبار عا يذكرىا ابن خلدكف يف عةرض األخبار اليت ربتكم لسلطاف الةقل عن اف إـر ذات الةماد 

                                                 
 .71ص، المقدمة( 1)
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كانت سباثل اعبن  بناىا شداد اؼبلك ابن عاد بن عوص عن ذىب كزبرجد كياقوت كبناىا يف صحارل عدف يف 
 .(1)عدة ثالشبائ  سن  ككاف عمره تسةمائ  سن 

 تصديق المؤرخ لما يرويو الناقلون 
ينتقد ابن خلدكف األخبار اليت تةتمد على النقل كحده دكف الرجوع إىل الوقائع كقد حيدث اػبطأ نتيج  
اػبلط بُت األخبار الصادق  كاألخبار الكاذب ، كعدـ التحقق عن صدؽ الركاي  يف الواقع سواء كاف ذلك الواقع يف 

أّف أقبع كسيل  الجتناب ىذا النوع عن خلدكف بن اكيرل لةادات أك عع قوانُت التاريخ طبائع الةمراف أك يف ؾبرل ا
اػبطأ ىو االىتماـ بالتمحيص كالكثَت عن الةناي  عع تأعل طريق  يةرفها اؼبسلموف جيدا كىي اعبرح كالتةديل 

 .(2)كعؤداىا البحث الدقيق الذم جيب إجراؤه للتحقيق عن أعان  احملّدث كصدقو
 بطبائع العمران الجهل 

كىذا النموذج يظهر بشّدة حينما ال يلم اؼبؤرخ بطبائع اجملتمع الذم ينقل كيسّجل أخباره كالقوانُت اليت 
ربكم حركتو، كحينما يقع اؼبؤرخ كينجّر إىل التفسَت الذايت للتاريخ يقع اػبطأ يف تفسَت حوادثو بةالقات األفراد أك 

عستقل  سباعا عن سلوؾ األفراد كيةطى ابن خلدكف لو أسباب أخرل عوضوعي   أخالؽ األعراء، يف حُت أّف التاريخ
منوذجا عن القصص عن نكب  الرباعك  اليت يةتربىا اؼبؤرخوف نتيج  قص  حب بُت الةباس  أخت الرشيد عع جةفر 

كاستئثار الربعكي، عع أّف السبب كما يقوؿ ابن خلدكف يرجع يف األكؿ إىل اعور سياسي  عن استبداد باغبكم 
، كيؤكد ابن خلدكف يف ىذا الةنصر على شرط األخالؽ يف الركاي  لكي ال يتم ربويل شخصيات (3)للمناصب

كعلى عكس كعلى غَت عنواؿ تلك اؼبناىج اليت ال قدكة إىل الدكني  فتختلط اغبكايات الديني  باغبكايات اعبنسي ، 
ابن خلدكف" جهدا فكريا كاضحا يف ذباكز :"ػػػػػب الةرب لالتاريخ قبد يف  كتا تةتمد الدراس  النقدي  يف عيداف

 :اؼبؤرخُت الذين سبقوه لتميزه دبا يلي
ابن خلدكف عن تبٍت طريق  الًتتيب السنوم لألحداث؛ حيث قسم تارخيو إىل فصوؿ عديدة  إعراض -1

  اؼبةتادة لدل يكيكخالؽبا خالف الطريق  الكالسعن التاريخ الكاعل لدكل  أك أسرة حاكم  مل يف كل عنها  تك
 .اؼبؤرخُت القدعاء

لقد سبّيز ابن خلدكف خبربتو الةميق  بشةوب الرببر كىم سكاف افريقي  الشمالي  ككذا البلداف اجملاكرة  -2
عنها يف ربصيل  اإلفادةؽبم، ؼبةاشرتو ؽبم أم بُت قبائلها أكثر عن أم عؤرخ عريب كانطالقا عن خربتو تلك استطاع 

يف الةصر  االجتماعي ىذه األخَتة اليت تبلورت فيما بةد يف عناىج البحوث  ،ا اػبربة كالواقععةلوعات كافي  أساسه

                                                 
 .46-45ص  المقدمة( 1)
 .14ص، المصدر نفسو(2)
 .50ص، صدر نفسوالما( 3)
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يف كتاب  التاريخ ، كؼبزايا عنهج ابن خلدكف ىذه (1)اغبديث كأحد أىم أساليب فهم الظواىر االجتماعي  كربليلها
ط بُت الفهم كالتةاعل اعبيد عع التاريخ كيف ال كىو يرب،  اػبرافات اليت تفيض هبا كتب غَتهال قبد هبا شيئا عن 

االجتماعي   مكفقها النظكبُت ضركرة استحداث طريق  أكيدة لتحقيق الوقائع التارخيي  كعرض القوانُت اليت تةمل 
يات بشكل كاضح، كؽبذا اىتم ابن خلدكف بتحقيق عا نقلو عن أخبار ككقائع كرفض االنكفاء على نقل الركا

، اإلنساينكدكمنا ربكيم ألصوؿ الةادة كقواعد الساس  كطبية  الةمراف يف االجتماع ، ي ؾبردالتارخيي  دكف نقد عقل
 المطلب الثاني: أطر المعقولية التاريخيةألف ىذا يؤدم إىل اغبيادة عن اغبق كنقل اؼبغالط يف حكايات الوقائع 

أكانت نتيج  لنشاط  ،اءإّف اؼبتمةن يف نصوص ابن خلدكف باؼبقدع  يلمس عةقولي  تارخيي  عميق  سو 
 فكرم تركييب أم دراس  كل ظاىرة كتناكؽبا يف حاليت استقرارىا كتطورىا عةا أم اؼبزج كالتنسيق بُت قوالب التفكَت

يف ؿباكل  للكشف عن القوانُت اليت زبضع ؽبا ىذه الظواىر يف نشأهتا ، كاالستيةاب كصور الةمل كالسلوؾ
ذا سواء كانت ناذب  عن إدراؾ عباشر ؼبةطيات الواقة  كيف صبيع األحواؿ كعا يةرض ؽبا عن أحواؿ كك، كتطورىا

الّف اؼبةرف  التارخيي  اغبق  ىي اؼبةرف  اليت تالحق ،   ؼبوضوع يف إطاره الفكرم النقدمتبقى ىذه اؼبةقولي  عتناكل
 ي .الواقع التارخيي كتنصرؼ إىل الكشف عن طبية  القوانُت اليت ربكم سائر الظواىر الطبية

تأتى أكال كأخَت عن الواقع التارخيي نفسو كدكر الةقل فيها ىو اؼبمارس  النقدي  كلذا فقد التارخيي  تفاؼبةقولي  
حىت ديكن االنفتاح على الواقع احمليط ، الواقةي  األبستمولوجياتةّمد ابن خلدكف طرح اؼبشكل التارخيي على أرضي  

، كىذا عا يقودنا عباشرة (2)ار الةقل النافذة إىل تفاصيل الوقائع التارخيي كتصبح أكثر استيةابا كمشولي  عن طريق أدك 
خلدكف أك ربديد عوضوع علم التاريخ، كىنا بالتحديد قبد أّف الرجل مل يويل  بناإىل تقصي عفهـو التاريخ عند 

هو يةترب التاريخ:" أعا بةد اىتماعا كبَتا بالصياغ  الصوري  ألفكاره لذا ال قبد ربديدا كاحدا كعدققا لةم التاريخ ف
عن الفنوف اليت تتداكلو األعم كاألجياؿ، كتشّد إليو الركائب كالرجاؿ كتسموا إىل عةرفتو السوق   فإّف فن التاريخ 

، فهو إذا فن تشد إليو الرحاؿ عن كل أصناؼ البشر كإىل ىنا ال قبد أك (3)كاألغفاؿ كتتنافس فيو اؼبلوؾ كاألقياؿ
ـز لتحديده إال أنّو نثر ىنا كىناؾ صبال ديكن أف تفي دبطلوبنا كىي:" اعلم أّف فّن التاريخ فّن ال نقف على عا يل

واؿ اؼباضُت عن األعم يف أخالقهم، كاألنبياء يف عزيز اؼبذىب ِصّم الفوائد، شريف الغاي  إذ ىو يوقفنا على أح
حواؿ الدين كالدنيا فهو ؿبتاج أؼبن يركعو يف  ة االقتداء يف ذلكسَتىم كاؼبلوؾ يف دكؽبم كسياستهم حىّت تتم فائد

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

522. 
كرق  عقدع  إىل ندكة عنتدل اإلصالح الةريب، عاؼبي  ابن خلدكف أحمد نبيل صادق، " العالقات الدولية في فكر ابن خلدون" ( 2)

 .13ص ،ـ[2006ديسمرب  7-5ي ، ]عكتب  االسكندر 
 .36-35ص، المقدمة( 3)
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بصاحبهما إىل اغبق كينكباف بو عن اؼبزاّلت فيفضياف إىل عآخذ عتةّددة كعةارؼ عتنّوع  كحسن نظر كتثبيت 
 .(1)كاؼبغالط"

عن  كيف ىذا عا يوحي بصةوب  الفةل التارخيي الناذب ، ىنا على أّف التاريخ عزيز اؼبذىبيؤكد ابن خلدكف 
كاعتمادىا عع ىذا النوع عن اؼبةارؼ، فالتاريخ   إتباعهاككذا عن الكيفي  الواجب ، ع اؼبوضوع الواجب دراستواتسا 

حبيث يؤكؿ إىل فن حكايات كأخبار عنمق ؛ بل ىو فن عزيز  ،كفن ال يةٍت أبدا أنّو عفتوح الطرؼ على اػبياؿ
ر كتثبت، كإذا فهو عسار ؿبفوؼ باؼبزالق شاؽ يستند يف صحتو كابتةاده عن اؼبزالت إىل عةارؼ عتنوع  كنظ

باعتبار تقابل الواقع التارخيي كاؼبةرف  عع اؼبزالت كاؼبغالط، كالنفالت الواقع التارخيي بكل عةارفو عن عنطق  اؼبغالط 
ينبغي للمةقولي  التارخيي  أف سبسك بزعاـ الواقع التارخيي كيستوجب على الفكر أف ينفتح على صبيع عكنونات 

عرتبط بإطاره االجتماعي عوضوعي   كأحداثة البشري  كحييط كحياكر سالسل الواقةات كالظواىر االجتماعي   اغبيا
كىذه اؼبةارؼ تبدكا كاضح   ،(2)كعبتةد عن الكليات النظري  احملّلق  يف ذبريدات ال تتةاعل عطلقا عع كاقع اغبدث

اإلنساين   خيي:" ..حقيق  التاريخ أنّو خرب عن االجتماعاؼبةامل داخل أصبل الفقرات اػبلدكني  احملددة للةلم التار 
الذم ىو عمراف الةامل، كعا يةرض لطبية  ذلك الةمراف عن األحواؿ عثل التوحش كالتأّنس كالةصبّيات كأصناؼ 

كالدكؿ كعراتبها كعا ينتحلو البشر بأعماؽبم التغلبات للبشر بةضهم على بةض كعا ينشأ عن ذلك عن اؼبلك 
 .(3)عن الكسب كاؼبةاش كالةلـو كالصنائع كسائر عا حيدث يف ذلك الةمراف بطبيةتو عن األحواؿ" كعساعيهم

كىذا يةٍت إّف عهم  اؼبؤرخ حبسب ابن خلدكف تتناكؿ كل الظاىرات االجتماعي  للنشاط اإلنساين دبا فيها 
النفسي  االجتماعي ، إّف اغبدث الواقةات السياسي  كاالقتصادي  كالثقافي  ككذالك اعبماعات كبنيتها كحالتها 

كلذا ينبغي تكييف عبادئ اؼبالحظ  كالتجرب  ، اليت يتحدد هبا اغبدث الفيزيائي يفي  نفسهاكالتارخيي ال يتحدد بال
حيث يسةى إىل التحقق عن كجود ارتباط  ،كالسببي  أك التةليل الذم يبحث عن الةل  الفاعل  للحدث التارخيي

لفهم استمرار اجملتمع كتطوره ألّف علم التاريخ ال يقل عن بقي  الةلـو الكوني  حىت تماعي  ضركرم بُت الظواىر االج
الظواىر االجتماعي  اعقد عن الظواىر الطبيةي ، كإف عجزنا عن اكتشاؼ كثَت عن عفاتيح القوانُت التارخيي ، لكوف 

األفةاؿ كصدكرىا عن عللها اليت تقود  كعع ذلك ديكن إخضاعها للقوانُت اليت تقـو على عبدأ السببي  أك تةّقل
بطريق  حاظب  ال تتناقض عع فةل اهلل كإرادتو يف حوادث التاريخ ألّف ىذه األسباب اؼبادي  لتلك القوانُت  هعباشر 
كسائل جنوده كاعببل  اليت فطر اهلل األشياء عليها كىداىا لتحقيق عشيئتو؛ بل إّف إرادة اهلل تةطي األسباب ىي 

                                                 
 .41ص ,المقدمة( 1)

 Bout houk G , Ibn khaldoun sa philo sophie sociale, paris , 1930,p 24-25-26.(2 ) 
 .66ص المصدر نفسو،(3)
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بإعكاني  استشراؼ اؼبستقبل يف حدكد تةّقل بةض اآلفاؽ الضركري  لرقي لي  كاالجيابي  كتزكدىا عنصر الفاع
 .(1)اغبياة

عامل بل ىي قائم  كبثبات ضمن نطاؽ  ،إف السببي  اػبلدكني  بةيدة عن السببي  اؼبيتافيزيقي  باؼبةٌت الفلسفي
عن عا يستقر يف النفوس عن األعور اؼبتكررة اؼبةقول   اليت ىي عبارة، الذم يؤكده عصطلح استقرار الةادةاؼبشاىدة 

 .(2)عند الطبائع السليم 
فالتكرار ىنا ىو تكرار للفةل االجتماعي اؼبًتسخ يف النفس يقوؿ ابن خلدكف:" إذ ال يتم كوف الفةل إال 

كىذا يةٍت  .(3)ةضا"بإرادتو كاؼبقصود كاإليرادات أعور نفساني  ناشئ  يف الغالب عن تصورات سابق  يتلو بةضها ب
أف السببي  اػبلدكني  ال سبنح الفةل االجتماعي إىل بةده الظاىر اؼببتدء بةامل اغبس أك عامل الةناصر اؼبشاىدة 

كإىل جانب الةل  ينبغي االلتفات إىل  ،(4)كيشكلو اؼباء كاؽبواء كالنار كاألرض كانتهاء إىل الةامل الركحاين
بالنسب  ؼبوضوع عةقولي  التاريخ كعصطلح اؼبماثل  أك التشابو حيث ن خلدكف عصطلحات ال تقل أمهي  يف فكر اب

كىذا راجع إىل  ،االجتماعي  الوجوهخلدكف أنّو يةتقد يقينا بأّف اجملتمةات البشري  كلها تتشابو عن بةض  بنيذكر 
تقليد الرعي  للحاكم كوف باإلضاف  إىل التقليد الذم قد ي، جنس البشرم ككحدة األصل اإلنساينالوحدة الةقلي  لل

كعع ىذا فالرجل يبقى للتباين عساح  كبَتة ضمن أطر اؼبةقولي  التارخيي  ، إتباع أك ؿباكاة اؼبغلوب للغالب أك
حيث توجد بينها فوارؽ حرم باؼبؤرخ تسجيلها كىي فركؽ ,بصف  عطلق  ليست عتماثل  حيث يرل أّف اجملتمةات 

ككذا أم ؾبتمع يقـو ، البدك عثال ال دياثل ؾبتمع اغبضرفمجتمع ، كسياسي  أسباب جغرافي  كاقتصادي ترجع إىل 
إذ اجملتمةات عن الفقر كالفاق  يةاين  مالذ اآلخرعلى منط عةيشي عةُت كالزراع  عثال فهو خيتلف عن اجملتمع 

ادث  اليت زبضع تتأثّر بكل ىذه الةواعل، كلذا كاف التاريخ نسيج أفةاؿ تكتسب ضمن عةادل  سائر الكائنات اغب
كاليت تشكل كترسم عسار الصَتكرة اإلنساني  اليت تضفي على ، ات القائم  بُت األىداؼ كالوسائللشبك  الةالق

يشكل اإلنساف ؿبوره كصانع الواقة  التارخيي  اليت ليست يف ، وضوعي  للحوادث التارخيي  عضموناالواقع اؼب
اليت تظهر بقدر عا تظهر كفق كحدات ,ي عهم للمةقولي  التارخيي  حقيقتها غَت الواقة  االجتماعي  كأساس عوضوع

كتنتظم يف إطارىا اغبوادث اؼبتالحق ، كعليو كلضماف ، ب اؽبائل يف الةالقات االجتماعي شاعل  تستوعب التشةّ 
غبوادث تارخيي  سبسك بالواقة  االجتماعي  درسا كربليال، يتةُّت على اؼبؤرخ إحكاـ الوصل بُت اأحسن عةقولي  

كعن مث إرجاعها إىل كحدات عتماسك  تنتظم ضمن أحسن منوذج لتلك ، لتارخيي اؼبنفردة كاؼبنتشرة ضمن الوقائع ا
 الوحدات كىو الواقع الشاعل للدكل  الذم تتجمع حولو كتنتظم كل السالسل السببي  كالنفسي  كاالجتماعي .

                                                 
  .278-277ـ[، ص1984، دار األندلس، 2]لبناف: بَتكت، طعبد اللطيف الطيباري، تاريخ العرب واإلسالم،(1)
 .119، ]الةراؽ، بغداد، دط، دار آفاؽ عربي ، دت[ صوالدولةالعصبية محمد عابد الجابرين ذكر ابن خلدون  (2)
 .423ص، المقدمة( 3)
 .170ق[، ص1433-ـ2012، دار غيداء، 1]األردف: عماف، طشفيق ابراىيم الجبوري، علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون، ( 4)
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لي  التارخيي  اػبلدكني  إىل أنّو كلكي نفهم كانطالقا عن عضموف اؼبةقو عن كل عا سبق نستطيع اػبلوص 
كبةبارة أخرل ينبغي اكتشاؼ ، يقنةو دكف إقصاء للواقع التارخييالتاريخ جيب البحث أكال عما يرضي الةقل ك 

كالتوصل إىل عا ىو عقلي يف الواقع التارخيي كغَت عتناقض عع الطابع اؼبنتظم للفةل البشرم ضمن سبحيص شديد 
 ي .للوقائع التارخي

 المبحث الثالث: من علم التاريخ إلى علم العمران
ألّف البناء اؼبةريف ؽبذا , ال ؾباؿ يف اؼبشركع الةمراين اػبلدكين للفصل بُت عا ىو تارخيي كبُت عا ىو عمراين

ولي  ضمن أطر اؼبةقولي  التارخيي  اليت تقود عباشرة إىل عةق,األخَت يقـو على تفسَت الوقائع كاألخبار التارخيي  
كعاىي عضاعُت ىذا الةلم  ؟اجتماعي ، لكن كيف تةاعل ابن خلدكف عع اػبرب التارخيي الذم قاده إىل ىذا الةلم

 كضركرتو؟ كىذا عا سنحاكؿ اإلجاب  عنو يف ىذا اؼببحث بإذنو تةاىل.
 المطلب األول: الواقع التاريخي وعلم العمران

قبد ,ىو اجتماعي  تةّلق باالنتقاؿ فبا ىو تارخيي إىل عابقراءتنا لنصوص اؼبقدع  كتفكيك عضاعينها فيما ي
الةالقات  األعراليت ترجع إليها يف هناي  ,أّف أطر اؼبةقولي  التارخيي  تردنا عباشرة إىل اطر اؼبةقولي  السوسيولوجي  

 الذم كاف اغبقيقي  بُت اغبوادث التارخيي ، كىو انتقاؿ عنطقي على اعتبار تضمن اؼبشركع الةمراين  اػبلدكين
تفسَت حياة الدكل  كاجملتمع، لقد أراد ربديدا تفسَت حياة الدكل  التارخيي  اليت عاصرىا كبتايل حياة  إىليسةى 

تفكيك الواقةات االجتماعي  كفق اؼبةاعب  اجملتمع التارخيي اؼبنتظم ربت البناء اؼبشكل ؼبةٌت الدكل  كىذا عا يفيد 
بُت علم الةمراف  ال ؾباؿ يف الفكر االجتماعي البن خلدكف  للفصلردة ألنّو اؼبةرفي  البةيدة عن الكليات اجمل

الف عهم  ، ـ ىذا التالقي إىل التطابق التاـكىذا يةٍت ضركرة كجود تالقي دكف أف ينسحب عفهو ,كعلم التاريخ 
كعهم  علم ، ددث ىي عوجودة يف سياؽ تتابع ؿبعلم التاريخ تشمل دكعا على االىتماـ باغبادثات اؼبفردة عن حي

دكف تناسي ,الةمراف تقـو على االىتماـ بالشركط الةاع  للحادثات التارخيي  كالظاىرات االجتماعي  الشاعل  
ّف علم التاريخ كعلم الةمراف عتكاعالف بالشكل الذم كعن ىنا ديكننا القوؿ أ، ت اعبزئي اغبادثات اػباص  كالظاىرا

ضمن الواقع التارخيي ، جتماعي  كاستخالص بنيات اجتماعي الصَتكرة االعلى كليهما يف تفسَت  االعتمادينبغي 
 .(1)اإلسالعيللةامل الةريب 

تارخيي   خلدكف ال يتجاكز علم التاريخ إال بقدر عا يصادؼ عواعل ال  بنإّف علم الةمراف حبسب رأم 
ألّف علم الةمراف يهدؼ إىل اكتشاؼ بالنسب  إىل الكل التارخيي  تةقلهااليت عن الواجب ، كالةواعل اعبغرافي  عثال

علم التاريخ  كىو يف ىذا كذلك يظل خاضةا لنفس القوانُت اليت خيضع ؽبا,قوانُت فبكن  كتةطيو القدرة على التوقع 
عع تباين الفائدة اؼبرجوة عن كليهما إذ تنصرؼ جدكل علم التاريخ إىل قدرتو على اغبفاظ ، عن عالحظ  كاستقراء
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فائدة علم الةمراف كىي قائم  على عا  أعا، سلوؾ اإلنساين عستمدة عن التجرب ئو أعثل  عن العلى اؼباضي كإعطا
 للتحقق عن األخبار التارخيي .يوفره عن تفسَتات ترضي الةقل عع قدرتو على إعطاء الفرص  

واقةات ألنّو يرل أّف دراس  ال، ننا قبد ابن خلدكف يًتكها عفتوح خبصوص ربديد عسائل الةمراف فإ أعا
د ؾباؿ االجتماعي  ال ديكن كظبها بالنهائي  كتقرير نتائجها بصف  عطلق  ألّف قضي  اؼبةرف  االجتماعي  تتةّلق بتحدي

هبا عةتربا أّف عن سيأيت بةده سيكمل التصدم للمسائل الفرعي  اليت  السَتاليت ديكن ، الدراس  كتةيُت االذباىات
الفن إحصاء عسائلو كإمّنا عليو تةيُت عوضوع الةلم كتنويع فصولو كعا  مل يةاعبها ىو نفسو:" ليس على عستنبط

 .(1)يتكلم فيو كاؼبتأخركف يلحقوف اؼبسائل عن بةده شيئا فشيئا إىل أف يكمل"
صح  األخبار اؼبنقول   دكف االلتفات اىليف تةاعلو عع التاريخ أنّو ليس ؾبرد آلي  نقل لقد آعن ابن خلدكف 

يف توقف حاـز ,جةلو جيّد يف تصحيح عفهـو التاريخ كينسحب إىل شواىد كضوابط الصح  بو كىذا عا ,كاؼبدكن  
الذين كانت تةوزىم اػبلفي  التارخيي  كسة  اإلطالع كالكفاءة ,كشديد عند أخطاء كعغالط عن سبقوه عن اؼبؤرخُت 

الضبط عا سةى إليو ابن خلدكف يف الوقوؼ على اؼببادئ كاألسباب كربديد طبية  صَتكرة األعم كاألجياؿ، كىذا ب
عن خالؿ حرصو على الوصل بُت اػبرب كالواقع، كىذا راجع لةكوؼ الرجل على الدراسات التارخيي  للمجتمةات 
اؼباضي  كاعتقاده بفكرة التطور اؼبوضوعي كاغبتمي للمجتمع، كىكذا ربوؿ عسار كطبية  التةاعل عع عوضوع 

الذم يصةب فيو ,للتاريخ دبفهوعو الواسع كالةميق فكرة التغَت إىل فلسف  البةيد عن ، رد الوصفيالتاريخ عن الس
على اعتبار أّف حقيق  التاريخ عند ابن خلدكف تقـو بوضوح ,الفصل بُت دراس  التاريخ عن االجتماع اإلنساين 
رب عن االجتماع اعلم أنّو ؼبا كانت حقيق  التاريخ أنّو خ:" (2)داخل االجتماع اإلنساين الذم ىو عمراف الةامل

اإلنساين الذم ىو عمراف الةامل، كعا يةرض لطبية  ذلك الةمراف عن األحواؿ عثل التوحش كالتأنس كالةصبيات 
كأصناؼ التغّلبات للبشر بةضهم على بةض كعا ينشأ عن ذلك عن اؼبلك كالدكؿ كعراتبها كعا ينتحلو البشر 

نائع كسائر عا حيدث يف ذلك الةمراف بطبيةتو عن كعساعيهم عن الكسب كاؼبةاش كالةلـو كالصبأعماؽبم 
 .(3)األحواؿ"

كىذا يةٍت أّف أّكؿ فكرة تتبادر إىل الذىن بةد قراءة ىذا النص البةد اإلصبايل يف رؤيتو لةلم الةمراف الذم 
عرتبط  كاؼبتألق  أصال عن عركبات كاقةي  عرصوص  ,يضم كل عا ديت بصل  إىل اغبياة االجتماعي  دبةناىا الواسع 

ارتباطا كثيقا باؼبركبات األخرل داخل اؼبنحٌت الوظيفي ؽبا كىي سبييز كتوضيح علم الةمراف اػبلدكين الذم ىو يف 

                                                 
 .216ص، المقدمة( 1)
]اعبزائر: عةهد الفلسف ، رسال  عقدع  لنيل شهادة اؼباجستَت يف الفلسف  السياسي ، خلدون، يوسف زرافة، فلسفة القوة عند ابن ( 2)
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تتبةوا عفهـو الةمراف يف فكر ابن البةض فبن  ، كإف كاف(1)حقيقتو عبارة عن نظاـ تاـ لتفسَت الواقةات االجتماعي 
حيث أضفى عليو بةدا عصريا حُت جةل عنو عفهوعا  ،زعكاني  للرجلقد ذباكزكا دبفهوعو خارج حدكد ال,خلدكف 

دديوغرافيا، فمفهـو الةمراف ديكن أف يدؿ على حضارة أك عدين ، كما ديكن أف قاعديا يدؿ على شةب، سكاف 
  .(2)يدؿ على ثقاف  إذا مل توجد ىاتو األخَتة باؼبةٌت التمييزم ؽبا عن اغبضارة

ضايف ؼبفهـو الةمراف كليس لةصرم ؼبفهـو الةمراف يف إطاره التكميلي كاؼبقصد اإلديكننا تقبل ىذا االذباه ا
القائم على إقصاء كل باقي اؼبضاعُت كدليلنا عن قوؿ ابن خلدكف اؼبتةّلق دبفهـو علم الةمراف كأقساعو ، اغبصرم

حبيث يستوعب الةلم بقواعد ال عكاف هبا للتجريد كاػبياؿ كال ضبط ,فهو يذكر أنّو  فن ككلم ، فن كما عر سابقا 
يف السَت كاألخالؽ كاؼبذاىب كاإلحاط  باغباضر  السياس  كطبائع اؼبوجودات  كاختالؼ األعم كالبقاع كاألعصار

عن ذلك كفباثل  عا بينو كبُت الغائب عن الوفاؽ أك عا بينهما عن اػبالؼ كربليل اؼبتفق عنها كاؼبختلف كالقياـ 
حىت يكوف عستوعبا ألسباب كل حادث كاػبطأ كل ,ادئ ظهورىا كأسباب حدكثها على أحواؿ اؼبلك كالدكؿ كعب

كىذا ىو عقصد الصَتكرة االجتماعي  داخل األطر اؼبةرفي  ، (3)اػبطأ يف ذباىل كتناسي تبدؿ األحواؿ يف األعم
بن خلدكف الذم كتةكس اإلبداع الةلمي ال، عل بو كل أكجو اغبياة االجتماعي الذم تتفا ،لةلم الةمراف اػبلدكين

ريادة علم االجتماع الذم كضع لو أسسا مل يسبقو إليها أحد، حيث يةّد عن الركاد الذين  قادتو فلسف  التاريخ إىل
  (Auguste Comteأدركوا حقائق الةمراف األكيل يف تاريخ الفكر البشرم، كحىت عن كاف أغست كونت )

مل يوفقا إىل استخالص أهنما غَت ، اقةات االجتماعي ى الربط بُت الو أكدا كعمال عل اللذين، كدكر كامي
مع كعن مث تألو ىذا دبةاعب  أعراض اجملت األكؿباؼبقارن  عع نظَتهتا اػبلدكني  حيث اىتم ، اجتماعي ذات قيم  نتائج 

كتوصل الثاين إىل عذىب أخالقي ديٍت، كلذا عد ابن خلدكف يف عقدع  اؼبفكرين الذين أدركوا ، اجملتمع نفسو
( قائال:" إنّو عبقرم Toynbee) كسبق إبداعي يشَت إليو توينيب،  اف األكىل يف تاريخ الفكر البشرمحقائق الةمر 

عريب أقبز يف فًتة عزلتو اليت تقل عن أربع سنوات عمل الةمر كلو يف شكل قطة  عن األدب ديكن أف تقارف عع 
 .(4)أـ عن حيث القدرة الثقافي "ثوسيديد أك عيكيافيلي سواء عن حيث االتساع أـ عمق النظرة 

خلدكف نفسو يشيد بإقبازه كيةده سبقا يف  بناغبقيق  اّف توينيب مل جياكز الصواب قيد حرؼ كيف ال ك 
كعي شديد باؼبدل البةيد ؽبذا اغبادث:" ككأّف ىذا الكالـ يف ىذا الغرض عستحدث الّصنة  غريب النزع ، عزيز 

                                                 
، ترصب : ؿبمد الشريف بن دايل حسُت،]اعبزائر: دط، اؼبؤسس  الوطني  للكتاب، خلدونعبد الغاني مغربي، الفكر االجتماعي عند ابن ( 1)

 .93-92ـ[، ص 1986
 .29ـ[، ص1984، دار اغبداث ، 1ترصب : فاطم  جاعةي اغببايب،]لبناف، بَتكت، طمحمد عزيز الجبالي، ابن خلدون معاصرا، ( 2)
. المقدمة، 394ـ[ص1981، الشرك  الوطني  للنشر كالتوزيع، 2]اعبزائر: طعبد اهلل شريط، الفكر األخالقي عند ابن خلدون، ( 3)

 .59ص
Toynbee (A.J) Astudy of history, (London), 1935/1961.
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النشأة، كلةمرم مل أقف على الكالـ يف  عستنبطو الغوص .. ككأنّو علم الفائدة، أعثر عليو البحث كأدل إلي
على علم جةلنا سّن  كأعثرناعنحاه ألحد عن اػبليق  عا أدرم ألغفلتهم عن ذلك؟..ككبن أؽبمنا اهلل إىل ذلك إؽباعا 

 .(1) بكره كُجَهين  خربه.."
ة  بدافع فلسفتو التارخيي  يف عقدعتو مل جيانب ابن خلدكف الصواب حُت نةت إبداعو بأنّو عستحدث الصن

عؤكدا خالؽبا أّف اغبوادث ال ,فيو تاريخ اإلسالـ حىت هناي  القرف الثاعن اؽبجرم لكتاب الةرب، الذم سجل 
بل ىي تتةاقب تبةا لقوانُت اغبرك  االجتماعي  اليت ,تتةاقب على اجملتمع بشكل اعتباطي خاؿ عن أم ظب  نظاعي  

دراستها يف عوضوع عستق أطلق عليو علم الةمراف كىو علم عستقل دبوضوعاتو اػباص  جيب التنقيب عنها ك 
كيقوؿ ابن خلدكف ىو:" التساكن كالتنازؿ يف عصر أك حل  لألنس بالةشر كاقتضاء اغباجات ؼبا  كعسائلو كغاياتو.

يف الضواحي كيف اعبباؿ كعن ىذا الةمراف عا يكوف بدكيا كىو الذم يكوف يف طبائةهم عن التةاكف على اؼبةاش ..
كيف اغبلل اؼبنتجة  يف القفار كأطراؼ الرعاؿ كعنو عا يكوف حضريا كىو الذم باألعصار كالقرل كاؼبدف كاؼبدر 

 .(2) لإلعتصاـ هبا كالتحّصن جبدراهنا.."
 ديكننا تفكيك قوؿ ابن خلدكف إىل كحدات عةرفي  يقـو عليها البناء الةمراين كمها ضركرة أك أسباب ىذا

 الةلم كثانيهما أنواعو.
 أعا األسباب فتةود ألعرين:

: كىو اغباج  اإلنساني  اؼبتمثل  يف القوة كاليت تلةب دكرا بارزا يف نشأة الةمراف كتطوره كبقاء المعاش -1
اؿ اإلنساف كاعبماعات البشري ، فاغباج  إىل عا يؤعن الةيش تتطلب االجتماع كعن مث الةمل على تقسيم األعم

حىت يتم ربقيق التةاكف اؼبوصل لتلبي  اغباج  اؼبةاش ، كعن مث ال بد لو عن االجتماع ، بُت اعبماع  البشري كاألدكار 
الذم ىو اؼبدني :" كبيانو أّف اهلل سبحانو خلق اإلنساف كركبو على صورة ال يصح حياهتا كنقاؤىا إال بالغداء كىداه 

ربصيلو، إال أّف قدرة الواحد عن البشر قاصرة عن ربصيل  إىل التماسو بفطرتو، كدبا رّكب فيو عن القدرة على
 .(3)حاجتو عن ذلك الغداء"

 : كىي تتسم يف عظهرين قوة الدفاع عن االجتماع اإلنساين كقوة الوازع.القوة -2
: كىذا النوع عن االجتماع ضركرم للنوع اإلنساين، ذلك أّف اإلنساف لضةف البني  اعبسدي  قوة الدفاع - أ

غبيوانات كال صيما اؼبفًتس  كعدـ استيفاء قدرتو الستةماؿ اآلالت اؼبةدة للدفاع كاؼبدافة  لكثرهتا عقارن  ببقي  ا
غَته  عادي جةل لكل كاحد عنها عضوا خيتص دبدافةتو عا يصل إليو عن كتنوعها كلكوف الةدكاف طبيةي فيها:" 

ع  الفكر كالصانع ربصل لو اآلالت اليت كجةل لإلنساف عوضا عن ذلك كلو الفكر كاليد فاليد عهّيأة للصانع خبد
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تنوب لو عن اعبوارح اؼبةّدة يف سائر اغبيوانات للدفاع، عثل الرعاح اليت تنوب عن القركف الناطح  كالسيوؼ النائب  
عن اؼبخالب اعبارح  فالواحد عن البشر ال تقاـك قدرتو قدرة كاحد عن اغبيوانات الةجم صيما اؼبفًتس  فال بد يف 

 .(1)عن التةارؼ عليو بأبناء جنسو" ذلك كلو
اؼبةدة لصد  اآلالتلضركرة االجتماع االنساين كتةاكف الناس فيما بينهم لصناع   النص فيو توضيح إفّ 

كال تتم حياتو ؼبا ركبو اهلل تةاىل ، حيصل لو أم نفع عن قوت كال غداء كبدكف ىذا التةاكف ال، عدكاف الوحوش
النتفاء السالح فيكوف بذلك فريس  لألعداء عن حياتو ككذا ديتنع الدفاع عن نفسو  عليو عن اغباج  إىل الغداء يف

 اغبيوانات اؼبفًتس .
بو حفظ النوع اإلنساين بطريق تأعُت الغداء كقوة الدفاع إّف االجتماع اإلنساين كإف تيّسر  قوة الوازع: - ب

قاؽ بُت أفراد اجملتمع اإلنساين الواحد كلذا جيةل كتزايد بذكر الش، دكافإال أّف ىذا ال يدفع اػبالفات الداخلي  كالة
ابن خلدكف عن قوة الوازع ليدفع عدكاف بةضهم عن بةض:" فال بد عن كازع يدفع بةضهم عن بةض ؼبا يف 
طباعهم عن الةدكاف كالظلم ليست آل  السالح اليت جةلت دافة  لةدكاف اغبيوانات الةجم عنهم كافي  يف دفع 

عوجودة عبميةهم فال بد عن شيء آخر يدفع عدكاف بةضهم عن بةض..فيكوف ذلك الوازع  الةدكاف عنهم ألهّنا
كاحد عنهم يكوف لو عليهم الغلب  كالسلطاف كاليد القاىرة حىت ال يصل أحد إىل غَته بةدكاف كىذا ىو عةٌت 

 .(2)اؼبلك"
السلط  يف اجملتمع، كىي اليت  نوعا عن التربير اؼبقرر إلرساء بإعكاننا القوؿ كانطالقا عن النص أنّو يةكس

 كصفها ىنا باؼبلك عن حيث احتياج االجتماع اإلنساين إىل كازع يكسر شوك  الةدكاف كيفصل كيقطع اػبالؼ.
 أنواع العمران -

عن  أعمقيةرب عوقف ابن خلدكف عن توضيح األسس اليت يقـو عليها عمراف الةامل توطئ  عنهجي  ؼبرحل  
الذم يشّكل رؤي  حقيقي  للةلم عن حيث ارتباطو دبا ، ليل اؼبنظم لةلم االجتماع  كالتححيث اآلليات الفكري

كارتباط ىذا باعبانب كعا ينتج عن ىذا عن علـو كصنائع  ،ينتحلو البشر عن أعماؿ لكسب الرزؽ كاؼبةاش
كالسياسي   دي السياسي الذم يلةب دكرا عهما يف استتباب اؼبلك كعن مث إبراز عمق التواصل بُت الةواعل االقتصا

يف التطور االجتماعي كالسياسي كالتارخيي للمجتمةات، أعا فيما يتةلق عن التمييز بُت نوعي علم الةمراف فهو 
الةمراف البدكم كالةمراف  (3)كمها األنواعكصورتو األصلي  كنوعيتها كآليات االنتقاؿ بُت تلك  غبركتويةد ربديد 

ىل أساس اؼبةاش كصورتو كبةبارة أخرل الةاعل االقتصادم كيف ىذا يقوؿ اغبضرم، الذين يرجع االختالؼ بينهما إ
ابن خلدكف:" اعلم أّف اختالؼ األجياؿ يف أحواؽبم إمنا ىو باختالؼ كبلتهم يف اؼبةاش..فمنهم عن يشتغل الفلح 

                                                 
 .71ص، ،المقدمة ( 1)
 .74، صالمصدر نفسو( 2)
 .209..، صي، ابن خلدون معاصرامحمد عزيز الحبان( 3)
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 للمةاش كحصل يف الغراس كالزراع ، كعنهم عن ينتحل القياـ على اغبيواف.. مث إذا اتسةت أحواؿ ىؤالء اؼبنتحلُت
ؽبم عا فوؽ اغباج  عن الغٌت كالرفو، دعاىم ذلك إىل السكوف كالّدع  كتةاكنوا على الزائد على الضركرة، كاستكثركا 

 .(1)عن األقوات كاؼبالبس كتوسة  البيوت كاختطاط اؼبدف كاألعصار للتحضر"
 إّف النص يوضح نوعُت عن الةمراف:

  كل حياة ؾبتمة  ألّف البدك أقدـ عن اغبضر كىم ـبتلفوف يف : كىو الذم ديثل بدايالعمران البدوي - أ
صةوب  كبقدر ,طبية  كقواـ عةاشهم عن اغبضر ألهّنم يقتصركف على الضركرم يف أحواؽبم كالةاجزكف عما فوقو 

كاف قدر اػبشون  يف الةيش كبَتا كيتجلى الضركرم عن ،  اؼبةاشي القائم أساسا على الشظف ىذا األساس
ى ةاشي يف القياـ على الزراع  كالفلح كتربي  اغبيواف عن الغنم كالبقر كاؼبةز كالنحل كىؤالء القائموف علاألساس اؼب

ؼبزارع كاؼبدف كىم أقدـ كالبد إىل البدك ألنو عتسع ؼبا ال يتسع لو اغبواضر عن ا ،الفلح كاغبيواف تدعوىم الضركرة
صارىم على الضركرم يف أحواؽبم، فالبدك أصل للمدف ألّف الضركرم أقدـ عن الكمايل عن حيث اقت، عن اغبضر

كاغبضر كسابق عليها ألّف أكؿ عطالب اإلنساف الضركرم كال ينتهي إىل الكماؿ كالًتؼ إال إذا كاف الضركرم 
 .(2)حاصال فخشون  البداكة قبل رقّ  اغبضارة

 العمران الحضري  - ب
ؽبم عا فوؽ اغباج  عن الغٌت كالرفو، دعاىم  كالبلداف كىؤالء حصل األعصاراغبضر كعةناه اغباضركف أىل 

فتجيء عوائد الًتؼ ، ة كاستكثركا عن األقوات كاؼبالبسذلك إىل السكوف كالّدع  كتةاكنوا يف الزائد على الضركر 
البالغ  عبالغها يف التأنق يف عالج القوت كاستجادة اؼبطابخ كانتقاء اؼبالبس الفاخرة يف أنواعها عن اغبرير كالديباج 

فيّتخذكف القصور كاؼبنازؿ ، عن القوة إىل الفةل إىل غاياهتا كعغاالة البيوت كالصركح كاالنتهاء يف الصنائع يف اػبركج
كجيركف فيها اؼبياه كيةالوف يف صرحها كيبالغوف يف تنجيدىا كخيتلقوف يف استجادة عا يّتخذكنو ؼبةاشهم عن علبوس 

كعوائد  اؼبالذعةاشهم تلونت نفوسهم كأخالقهم دبا يشاكل فنوف بية  أك فراش أك أبني  أك عاعوف، كأىل اغبضر لط
الًتؼ كاإلقباؿ على الدنيا عن حيث قبد قد ذىبت عنهم عذاىب اغبشم  يف أحواؽبم فتجد الكثَت عنهم يقذعوف 

لق يف أقواؿ الفحشاء يف ؾبالسهم كبُت كربائهم كأىل ؿبارعهم كعا حيصل فيهم عن عذاىب السوء كعذعوعات اػب
 .(3)بالنسب  إىل أىل اغبضر أقل بكثَت
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 خاتمة:

الةلمي  اليت شغلت الفكر البشرم  االستثناءاتتةّد عن ,يف هناي  حبثنا نصل إىل أّف شخصي  ابن خلدكف 
عنطلقا عن , االجتماعي الةريب كالةاؼبي على السواء، بانصرافها إىل التةاعل الةميق عع اػبرب التارخيي كالظواىر 

كخالؽبا حدد بدق  عكمن اؼبغالط يف التةاعل عع اػبرب ، لألخبارد إىل الواقع التجرييب كالتمحيص الدقيق االستنا
كيف الوقت نفسو قبده حيتفي ,التارخيي، ليةكف على إحاط  اػبرب دبةقولي  كاقةي  بةيدة عن التنظَت كالتجريد 

ا كعواضع التباين كالتغاير بينها، كل ىذا عللهبالكل االجتماعي ليفيد عنو قوانُت ثابت  تفسر صَتكرهتا توضح 
ليخلص إىل علم جديد النشأة أظباه بةمراف الةامل أك علم الةمراف الذم يتناكؿ اغبياة اإلنساني ، ككل عا ىو لصيق 
هبا كألجل ذلك فصل يف أحواؿ ذلك الةمراف عن بدك كحضر كبياف ظبات كل نوع ككذا ضركرتو اؼبنكفئ  أساسا 

ككل ىذا يةد تفسَت كاضح لألبةاد التكاعل اؼبةريف بُت الفلسف  كالتاريخ الذم نتج عنو ، ت البشري على اغباجا
بن خلدكف عن التالقح الةلمي بُت عضاعُت اغبكم  كعناىجها كربقيق اػبرب التارخيي ا أفادهعلم عستحدث النشأة 

 .االجتماعي كالظواىر 
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