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اعداد/ منارات
ول���د عب���د �لرحمن ب���ن حممد ب���ن �أبي بكر 
�ملع���روف باب���ن خل���دون يف تون����س ع���ام 
1332، يف �أ�صرة �أندل�صية �لأ�صل من مدينة 
��صبيلي���ة، هاج���رت �إىل �ملغ���رب، ثم قدمت 
�إىل تون����س �أثناء بد�ية حك���م �حلف�صيني، 
و �صغ���ل �أفر�ده���ا منا�ص���ب �صيا�صية رفيعة 
د�خل �لب���اط �حلف�صي. ن�ص���اأ بتون�س يف 
حمي���ط �أر�صتقر�طي، و مث���ل �أقر�نه با�صر 
مبك���ر� حف���ظ �لق���ر�آن �لك���رمي، و كان ذل���ك 
بكت�ّ���اب م�صيد �لقبة �لذي ما يز�ل قائما �إىل 
�لآن بنه���ج تربة �لباي. �إثر ذلك در�س �للغة 
�لعربي���ة و �لعلوم �ل�صرعي���ة على يد و�لده 
�ل���ذي كان متبح���ر� فيهم���ا، و در����س �أي�صا 
بجام���ع �لزيتون���ة، و هناك ت�ص���رب بعلوم 
ع�ص���ره �لنقلية و �لعقلية. كان �بن خلدون 
يرغ���ب يف �لتفرغ للعلم على منو�ل و�لده، 
لكن �لطاعون �جلارف �لذي �جتاح تون�س 
�صن���ة 1348 غري م�ص���ار حيات���ه؛ �إذ بوفاة 
�أبيه و عدد كبري من �صيوخ جامع �لزيتونة 
و هج���رة ع���دد م���ن �ملتبقني منه���م على قيد 
�حلي���اة �إىل �ملغ���رب، ق���رر بعي���د ذل���ك ترك 

�لعل���م و �لجتاه نح���و �لوظائف �ملخزنية، 
رغ���م �أخطاره���ا، للقيام ب���اأوده عل���ى غر�ر 
�أج���د�ده. �أول وظيف���ة توله���ا �بن خلدون 
كانت وظيفة كاتب مر��صات �لوزير حممد 
ب���ن تافر�كني �صن���ة 1350. ومل���ا �صقط �بن 
تافر�ك���ني �صن���ة 1352 ت���رك �ب���ن خل���دون 
باجلز�ئ���ر،  ب�صك���رة  �إىل  ورح���ل  تون����س 
ومنها �نتقل �إىل ق�صنطينة. يف �صنة 1354 
رج���ع �إىل مدينة تون����س، و هناك تزوج ثم 
هاجر �إىل فا�س، و ب�صرعة �ندمج يف باط 
�ل�صلط���ان �ملرين���ي �أبى عنان �ل���ذي �أ�صبح 
ي�صغل من�ص���ب كاتبه �خلا�س قر�بة عامني 
و ن�صف �إىل �أن �تهمه �ل�صلطان بالتاآمر مع 
�أم���ري بجاية، ف�صجن���ه �صنة 1357. ظل يف 
�صجنه قر�بة �صنت���ني، ثم عفا عنه �ل�صلطان 
و�أع���اده �إىل وظيفت���ه �لأوىل، �لت���ي بق���ي 
ي�صغله���ا ما يناهز عن �لأربع �صنو�ت. ويف 
مدينة فا�س �لتي كانت متثل �آنذ�ك عا�صمة 
�لعلم باأق�صى �لغرب �لإ�صامي ز�د تفقها يف 
�مل�صائ���ل �ل�صرعية بفع���ل خمالطته ل�صيوخ 
جام���ع �لقروي���ني، وز�دت معرفته بدو�خل 

ع���امل �ل�صيا�صة بفعل موقع���ه د�خل �لباط 
�لأم���ريي. و يف هذه �لفرتة كت���ب م�صودة 
مقدم���ة كتابه �لعرب. �صن���ة 1363 رحل �بن 
خل���دون �إىل �لأندل����س و�لتح���ق بحا�صي���ة 
�ل�صلط���ان حمم���د ب���ن يو�ص���ف ب���ن �لأحمر 
�أمري غرناطة، ف���كان م�صت�صاره �لأريب، ثم 
توترت �لعاقة ما بينهم���ا، فغادر �لأندل�س 
�إىل بجاي���ة باجلز�ئر �صن���ة 1365، وهناك 
توىل لف���رتة ق�صرية من�صب �حلجابة. �إثر 
ذل���ك �نتق���ل �إىل ب�صكرة بجن���وب �جلز�ئر، 
و بق���ي به���ا خم�س �صن���ني بعيد� ع���ن عامل 
�لباط���ات �ل�صلطانية، عاكف���ا على مطالعة 
كت���ب �لفقه و كت���ب �لتاري���خ �لإ�صامي. و 
يف �صنة 1370 هاج���ر �إىل تلم�صان لي�صغل 
من�ص���ب حاج���ب �لأمري �أبي حم���و من بني 
عب���د �ل���و�دي، لك���ن بفع���ل �حل���رب ما بني 
بن���ي عب���د �ل���و�دي و �ملرينني ح���كام فا�س 
ق���رر �لرجوع من جدي���د �إىل ب�صكرة، و يف 
�لطري���ق �أ�صر من ط���رف �أع���و�ن �ملرينني، 
و لينق���ذ نف�صه قب���ل باأن يخل���ع بيعته لأبي 
حم���و و �ل�صتغال م���ع �أعد�ئه �ملرينني. يف 

مدينة فا�س �كتوى �أي�صا بد�صائ�س �لباط، 
و �صج���ن، و مل ينجو م���ن حمب�صه �إل بفعل 
تدخ���ل �صديق���ه �أم���ري مر�ك����س، لكن���ه بقي 
هناك و�لتح���ق ب�صل���ك �لتدري�س يف جامع 
�لقروي���ني. يف �صنة 1374 غ���ادر فا�س �إىل 
قلعة بن���ي �صامة يف �جلز�ئر، و بها ق�صى 
قر�ب���ة �أربع �صن���و�ت �ن�ص���رف خالها �إىل 
حترير كت���اب �ملقدمة �ل�صه���ري، و �صرع يف 
ت�صني���ف كتاب���ه �لع���رب، ثم نقح���ه بعد ذلك 
وهذبه، و�أحلق به تو�ريخ �لأمم. يف �صنة 
1378 رج���ع �إىل مدين���ة تون����س عا�صم���ة 
�حلف�صيني. و ملا ��صتق���ر باحلا�صرة �نهال 
علي���ه طلبة �لعلم، فاأث���ار ذلك حفيظة بع�س 
�صي���وخ جام���ع �لزيتونة، عل���ى ر�أ�صهم �بن 
عرف���ة. ك���ره �بن خل���دون �أج���و�ء �ل�صعاية 
�لتي كان���ت تاحقه منذ �صباب���ه يف منطقة 
�ملغ���رب �لعرب���ي فق���رر �لهج���رة �إىل م�صر 
�صنة 1382 �أيام حكم �مللك �لظاهر برقوق، 
وبالقاهرة با�ص���ر �لتدري�س بالأزهر. هناك 
ذ�ع �صيت���ه كفقي���ه مالكي متبح���ر يف علوم 
�لدي���ن، و يف �صنة 1384 ع���ني يف من�صب 

إبن خلدون.. مؤسس علم التاريخ الحديث 
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قا�ص���ي ق�ص���اة �ملالكي���ة. و يف تل���ك �ل�صنة 
غرق �ملركب �لبحري �لذي كان يقل زوجته 
و �أبن���اءه �لقادم���ني من تون�س، ف���كان ذلك 
�مل�ص���اب �أخط���ر ح���دث �أث���ر فيه. �أق���ام �بن 
خل���دون يف م�ص���ر قر�بة �أربع���ة وع�صرين 
عام���ا مل يغادره���ا �إل �صن���ة 1387 للح���ج، 
�صن���ة  و  �لقد����س،  لزي���ارة   1399 و�صن���ة 
1400 لل�ص���ام برفقة �ل�صلطان �لنا�صر فرج 
�ل���ذي خرج للدفاع عنها �ص���د زحف �ملغول 
بقيادة تيمورلنك. بعد هزمية �لنا�صر فرج 
و عودته �إىل م�ص���ر �أجرب �بن خلدون على 
�لبقاء يف �ل�صام جلي�ص���ا لتيمورلنك، �لذي 
رغ���م ف�صاعته �إل �أنه ق���در ذكاء �بن خلدون 
و �صع���ة علمه. ملا �صجر من ج���و �ملعارك و 
م���ن غربت���ه د�خل ب���اط مغ���ويل، ��صتاأذن 
�ب���ن خل���دون تيمورلنك للع���ودة �إىل م�صر 
عل���ى �أ�صا�س �أنه ذ�هب جلل���ب كتبه �لتي ل 
ي�صتغن���ي عنه���ا، لكن���ه يف ق���ر�ر نف�صه كان 
مقرر� عدم �لرجوع، فاأذن له. و بعد عودته 
�إىل م�صر نقح كتبه و�أمتها، ثم و�فته �ملنية 
يف رم�صان عام 1406، وكان حينئذ قا�صي 
ق�ص���اة �ملالكي���ة فيه���ا، و دف���ن يف �لقاه���رة 

مبقابر �ل�صوفية خارج باب �لن�صر.
كان �بن خل���دون دبلوما�صيًا حكيمًا �ي�صًا. 
وق���د �أُر�صل يف �كرث من وظيفة دبلوما�صية 
حلل �لنز�عات بني زعماء �لدول: مثًا، عينه 
�ل�صلط���ان حممد بن �لحمر �صف���ريً� له �ىل 
�مري ق�صتال���ة للتو�صل لعقد �صلح بينهما.. 
وبعد ذل���ك باأعو�م ��صتعان ب���ه �هل دم�صق 
لطلب �لم���ان من �حلاكم �ملغ���ويل �لقا�صي 
تيمورلن���ك، ومت �للق���اء بينهما. ونحن يف 
�ل�صفحاتالتالي���ة نقتطف �ي�صًا و�صف �بن 
خلدون لذلك �للق���اء يف مذكر�ته. �ذ ي�صف 
ما ر�آه م���ن طباع �لطاغي���ة، ووح�صيته يف 
�لتعامل مع �ملدنالتي يفتحها، ويقدم تقييمًا 
متميزً� لكل م���ا �صاهد يف ر�صالة خطها مللك 
�ملغرب. �خل�صال �ل�صامية ل�صخ�صية �بن 
خل���دون، ��صلوبهاحلكي���م يف �لتعام���ل مع 
تيم���ور لنك مثًا، وذكائ���ه وكرمه، وغريها 
م���ن �ل�صفات �لت���ي �دت يف نهاي���ة �ملطاف 
لنجاته من هذه �ملحنة، جتعل من �لتعريف 
عم���ًا متمي���زً� عن غريه م���ن ن�صو�س �دب 
�ملذكر�ت �لعربيةو�لعاملية. فنحن نرى هنا 
�ملامح �لإ�صامية لع���امل كبري و�جه �ملحن 

ب�صرب و�صجاعة وذكاء ولباقة.
يف  حي���ان  �ب���ن  �لأندل�ص���ي  �مل���وؤرخ  ق���ال 
ه���ذه �لأ�ص���رة: )بنو خل���دون( �إىل �لآن يف 
�إ�صبيلي���ة نهاي���ة �لنباهة، ومل ت���زل �أعامه 

بني ريا�صة �صلطانية وريا�صة علمية.
حف���ظ �بن خل���دون �لق���ر�آن على ي���د و�لده 
وعل���ى ي���د �أكاب���ر علم���اء تون����س. ودر�س 
�لنح���و و�للغة و�لفق���ه و�حلديث، و�ل�صعر 

يف جامع �لزيتونة.
كان م���ن �أ�صهر عظماء �لع���رب… و�صهرته 
يف �لأو�ص���اط �لثقافي���ة يف �أوروب���ا ت���كاد 
تفوق �صهرت���ه يف �ل�ص���رق، و��صمه �لكامل 

)عبد �لرحمن بن خلدون(.
ولد عب���د �لرحمن يف تون�س �خل�صر�ء، ثم 
رح���ل �إىل �لقاهرة، ومات فيه���ا بعد مر�س 
مل ميهل���ه طوي���ًا، وم���ات وعم���ره �أربع���ة 

و�صبعون عامًا.
�أجم���ع فا�صفة �لغرب عل���ى �أن )مقدمة �بن 
خل���دون( ه���ي �أعظم عم���ل �أدب���ي ميكن �أن 

يخلقه �أي عقل ب�صري يف �أي زمان.
م���ن �لأق���و�ل �ملاأث���ورة ع���ن �ب���ن خل���دون 
�إن���ه ي�صتح���ق عن ج���د�رة لق���ب )عاهل علم 

�لتاريخ و�لفل�صفة(.
ل���اأدب  و�لي���ًا  يع���ني  فيل�ص���وف  �أول  كان 
و�لكتاب���ة وذل���ك يف عه���د �صلط���ان تون�س.
عندما �صمع �بن خل���دون �أن �لقائد �لد�هية 
تيمورلن���ك يحا�ص���ر مدين���ة دم�ص���ق وعلى 
�لرغم م���ن بعد �مل�صافة بين���ة وبني عا�صمة 
�ل�ص���ام �أ�صر عل���ى �ل�صف���ر �إىل دم�صق قائًا 
�إن �لوط���ن �لعربي ج�صم و�ح���د �إذ� �أ�صيب 

ع�صو تد�عت له جميع �لأع�صاء.
و�صعي �إىل مقابلة تيمورلنك على ما يف ذلك 
من خط���ورة وحاول �إقناع���ه بفك �حل�صار 
عن دم�ص���ق وعلى �لرغم م���ن �أنه �أخفق يف 
ه���ذه �ملحاول���ة �إل �أن مقابلته كان لها �أعظم 
�لأث���ر يف �إذكاء روح �ملقاوم���ة �لعربي���ة ملا 
ن�ص���ره بعد ذلك مم���ا تعر�س له من وح�صية 

وبعد عن �لإن�صانية �ملهذبة.
مل يقنع �بن خلدون مبا له من ثقافة و��صعة 
بل �صافر �إىل �لقاهرة لكي يدر�س ما فاته من 
�لعلوم �لدين على �أ�صاتذة �لأزهر وطاب له 
�ملق���ام يف �لقاهرة،وعرف �مل�صريون قدره 
فت���وىل ق�ص���اء �ملالكي���ة ولب���ث مقيم���ا يف 
�لقاهرة حتى �خت���اره �لله �إىل جو�ره عام 

1406ميادية.

ذكرى ابن خلدون
�لجتم���اع  عل���م  ور�ئ���د  �ل�صه���ري  �مل���وؤرخ 
�حلدي���ث �لذي ت���رك تر�ث���ا م���از�ل تاأثريه 
ممت���د� حت���ى �لي���وم، وه���و يع���د م���ن كبار 
�لعلم���اء �إذ ق���دم نظريات كث���رية يف علمي 
�لجتم���اع و�لتاري���خ، ب�ص���كل خا����س يف 
كتابي���ه �لع���رب و�ملقدمة، وق���دم �لعديد من 
�لباحث���ون �لع���رب ق���ر�ء�ت لأعمال���ه �لتي 
يف  �لعرب���ي  �لجتم���اع  عل���م  به���ا  �أ�ص����س 
�ص���وء �للحظ���ة �لتاريخي���ة �حلالي���ة �لتي 
قال بع�صه���م �إنها ت�صبه �لف���رتة �لتي عا�س 
فيه���ا �ب���ن خلدون، فق���د نظم���ت د�ر �لكتب 
و�لوثائ���ق �لقومي���ة بالقاه���رة �ليوم ندوة 
بعنو�ن )�لأثر �خللدوين يف �لفكر �لعربي 

�ملعا�صر(.
و �إذ� كان �ب���ن خل���دون ق���د ت���وىل وظائف 
مهمة يف �لباطني �ملريني و�حلف�صي فاإنه 
�عتزل �ل�صيا�ص���ة و �آثر �لإنطو�ء بعد مقتل 
�صديق���ه �بن �خلطي���ب يف �صجنه، فاختلى 
�أرب���ع �صن���و�ت )776ه�-780ه����( يف قلعة 
بني �صامة بتيهرت، ويف تلك �خللوة كتب 
مقدم���ة �لتي ��صتهرت مبقدم���ة �بن خلدون 
و�لت���ي ق���ال عنه���ا هو"�صالت فيه���ا �صاآبيب 

�لكام و�ملعاين على �لفكر حتى �متخ�صت 
زبدته���ا وتاألف���ت نتائجها على ذل���ك �لنحو 

�لذي �هتديت �إليه يف تلك �خللوة".
عا����س �ب���ن خل���دون بعد ذل���ك م���دة طويلة 
�رحتل خالها �إىل �ل�صام وم�صر حيث ويل 
من�ص���ب قا�ص���ي �لق�صاة �ملالكي���ة يف م�صر 
ع���دة مر�ت، وت�ص���ادف �ي�ص���ا وجوده يف 
دم�صق عندما حا�صرها �ملغويل تيمورلنك، 
ع���اد بع�صه���ا �إىل م�ص���ر وتويف فيه���ا �صنة 

808 ه�/ 1406م.
رمب���ا تك���ون ترجم���ة حي���اة �ب���ن خل���دون 
م���ن �أك���رث ترجم���ات �صخ�صي���ات �لتاري���خ 
�لإ�صام���ي توثيق���ا ب�صب���ب �ملوؤل���ف �ل���ذي 
لي���وؤرخ حليات���ه و  �ب���ن خل���دون  و�صع���ه 
جتارب���ه و دع���اه �لتعري���ف باب���ن خل���دون 

ورحلت���ه �صرقا و غربا ، حتدث �بن خلدون 
يف ه���ذ� �لكت���اب ع���ن �لكثري م���ن تفا�صيل 
حياته �ملهنية يف جمال �ل�صيا�صة و �لتاأليف 
و �لرحات لكنه مل ي�صمنها كثري� تفا�صيل 

حياته �ل�صخ�صية و �لعائلية.
كان �ملغ���رب �لعربي �أيام �ب���ن خلدون بعد 
�صق���وط دولة �ملوحدين حتكمه ثاثة �أ�صر: 
�ملغرب كان حتت �صيطرة �ملرينيني )1196 
- 1464(، غرب �جلز�ئر كان حتت �صيطرة 
�آل عب���د �ل���ودود )1236 - 1556(، تون�س 
و �صرق���ي �جلز�ئ���ر و برق���ة حت���ت �صيطرة 
�حلف�صي���ني )1228 - 1574(. �لت�ص���ارع 
ب���ني ه���ذه �ل���دول �لث���اث كان عل���ى �أ�صده 
لل�صيط���رة م���ا �أمكن عل���ى �أر��ص���ي �ل�صمال 

�لإفريقي.
�أ�ص���رة �ب���ن خل���دون �أ�ص���رة ذ�ت نف���وذ يف 
�إ�صبيلي���ة يف �لأندل����س تنح���در م���ن �أ�ص���ل 
مين���ي حيث كانت تعي����س يف ح�صرموت ، 
عق���ب بد�ية �صقوط �لأندل�س بيد �لإ�صبان ، 
هاجر بن���و خلدون �إىل تون����س �لتي كانت 

حتت حكم �حلف�صيني

مكانته العلمية
قام �بن خل���دون بدر��ص���ة حتليلية لتاريخ 
وعر����س  �لإ�صامي���ة،  و�ل���دول  �لع���رب 
حمتويات �لأح���د�ث �لتاريخية على معيار 
�لعق���ل حتى ت�صلم م���ن �لك���ذب و�لتزييف، 

فكان بذلك جمددً� يف علم �لتاريخ.

تعريف التاريخ
وق���د عّرف �لتاري���خ مبا يل���ي: �إن خرب عن 
عم���ر�ن  ه���و  �ل���ذي  �لإن�ص���اين  �لجتم���اع 
�لعامل، وم���ا يعر�س لطبيعة ذل���ك �لعمر�ن 

من �لأح���و�ل: مث���ل �لتوج����س، و�لتاأن�س، 
و�لع�صبي���ات، و�أ�صن���اف �لتغلب���ات للب�صر 
بع�صهم على بع����س، وما ين�صاأ عن ذلك من 
�مللك و�لدول، ومر�تبها، وما ينتحله �لب�صر 
باأعمالهم وم�صاعيهم من �لك�صب و�ملعا�س، 
و�لعل���م و�ل�صنائ���ع، و�صائر م���ا يحدث يف 

ذلك �لعمر�ن بطبيعة �لأحو�ل.

ما يوؤخذ عليه
�إعط���اء  يف  مبالغت���ه  علي���ه  يوؤخ���ذ  ومم���ا 
�لبيئة �جلغر�في���ة �أهمية كربى يف �صوؤون 
�لجتم���اع، حتى جعلها حج���ر �لز�وية يف 
توجي���ه ن�ص���اط �ل�صع���وب وم���دى تقدمهم 
�جلغ���ر�يف  �ملحي���ط  �إن  حق���ًا  وتاأخره���م. 
وتباينن���ا  �صلوكن���ا  توجي���ه  �أث���ره يف  ل���ه 
�حل�ص���اري، ولكن لي����س هو �ل���كل، و�إمنا 
�أهمه���ا:  ع���دة،  عو�م���ل  م���ن  عام���ل  ه���و 
�لعقيدة، ثم �لأحد�ث �لتاريخية و�لعو�مل 
و�لن�صي���اب  و�لن�صي���اق  �لتكنولوجي���ة 

�حل�صاري.

الواق��ع االأدب��ي يف ع�شر ابن 
خلدون

لق���د حاولُت فيما �صل���ف �لإملاح �إىل جو�نب 
م���ن �لفك���ر �ملنهج���ي عن���د �ب���ن خل���دون، 
ولك���ن هناك جو�ن���ب �أخرى له���ا �رتباطها 
�لوثيق بحياة ه���ذ� �ملفكر، لكونه عا�صرها 
وعاي�صه���ا، وه���ي �أح���د�ث ووقائع ل ميكن 
ب���ل  �لبح���ث �ملخت�ص���ر،  �إغفاله���ا يف ه���ذ� 
بلمح���ات.  ول���و  �إليه���ا  �لإ�ص���ارة  ينبغ���ي 
ع���رف �لع�صُر �لذي عا�س في���ه �بن خلدون 
�حل���روَب و�لقاقل و�لفنت، وكما قال �أديب 
عرب���ي: «وكي���ف يزده���ر �لأدب و�لعلم يف 
جو متقلب غ���ري ماأمون �لعاقب���ة». على �أن 
�ملل���وك و�لأم���ر�ء كان���و� ينته���زون فر�س 
�ل�صام على قلتها وق�صرها فيقّربون �إليهم 
�لعلم���اء و�لأدباء. فكان بن���و حف�س وبنو 
مري���ن ماذ رجال �لفك���ر و�لأدب، يظلونهم 
ويولونه���م  به���م  ويحتف���ون  برعايته���م 

�ملنا�صب �لرفيعة.
��صت���وى  ومل���ا   ...» خل���دون:  �ب���ن  يق���ول 
�ل�صلط���ان �أب���و �حل�صن عل���ى تلم�صان، رفع 
م���ن منزل���ة �بن���ي �لإم���ام: �أبي زي���د و�أبي 
مو�صى، و�خت�صهما بال�صورى يف بلدهما، 
وكان ي�صتك���رث م���ن �أه���ل �لعل���م يف دولته، 
به���م  ويعم���ر  �لأرز�ق،  عليه���م  ويج���ري 
جمل�ص���ه، ث���م �أدنى �ب���ن عبد �لن���ور وقّربه 
م���ن جمل�صه ووله ق�ص���اء ع�صكره. وكانت 
غرناط���ة حافلة بكثري من �لعلماء و�لأدباء، 
فلم���ا طغت مملكة ق�صتال���ة �لن�صر�نية على 
�أطر�ف �ململك���ة �لإ�صامية، و��صتولت على 
�أكرث ثغورها ومدنها، رحل كثري من علماء 
�لأندل�س و�أدبائه �إىل �ملغرب فازد�دت ثر�ء 

بالأدب و�لثقافة».
�إن �لإملام بدر��صة جانب حمدد من جو�نب 
حي���اة ز�خ���رة بالإب���د�ع �لفك���ري و�لعطاء 
فيل�ص���وف  كحي���اة  و�لعلم���ي،  �لثق���ايف 
�لعروبة و�لإ�صام عبد �لرحمن بن خلدون 
م�صاأل���ة تقت�ص���ي �لبح���ث �مل�صه���ب يف ذلك 
�ل���رت�ث �لأ�صيل �لذي ترك���ه لاأجيال هدية 
ر�ئع���ة ل تق���در بثم���ن. وه���ذ� �ل���رت�ث هو 
ح�صيل���ة وثمرة جهاده طيل���ة حياته �ملليئة 
بجائل �لأعمال، و�لتي عا�س خالها عمرً� 
ناهز 78 �صنة �إىل �أن و�فاه �لأجل �ملحتوم 

�صنة 1406م.
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مي�شون البياتي 

عندما كنت يف �لعر�ق ، قر�أت �لكتاب على �صكل )خمطوطة( 
يزي���د عمرها على مائة �صن���ة يف د�ر �ملخطوطات �لعر�قية 
�لو�ق���ع يف بيت توفيق �ل�صويدي �لأثري يف مدخل �صارع 
حيف���ا يف �لركن �ملقابل ملبنى �لإذ�ع���ة و�لتلفزيون. ولذلك 
�صاأق���وم بعر�س �لكتاب م�صلط���ة �ل�صوء على دور �لع�صبة 
عن���د �إبن خل���دون يف بناء �لدول���ة وتاأ�صي�صه���ا يف مرحلة 
�لتاأ�صي����س ، ث���م تخري���ب �لدول���ة وت�صكي���ل �أول عام���ات 

�إنهيارها يف ما ياأتي ذلك من مر�حل. 
عن���و�ن �ملخطوط���ة ه���و: )كت���اب �لع���رب ودي���و�ن �ملبت���د�أ 
و�خل���رب يف �أخبار �لعرب و�لعج���م و�لرببر ومن لف لفهم 

من �ل�صلطان �لأكرب(. 
ويف ن�صخ �أخرى )ومن �صابههم من �ل�صلطان �لأكرب(.

يت�صمن �لكتاب جز�أين هما: �ملقدمة ، ومنت �لكتاب. 
�أ�صتهرت �ملقدمة لأنها حتوي حكايات كثري من �لأمم �لتي 
حتدث عنها �إب���ن خلدون باإ�صهاب ي�صبه �لرو�ية ويت�صمن 
حكايات �ملكائد و�لد�صائ����س و�حليل �لتي �أن�صاأت دول �أو 
�أب���ادت دول ، ولهذ� وجد �لنا�س فيها من غري �ملتخ�ص�صني 
بدر��صة �لتاريخ متعة كبرية. لكنهم حني ي�صلون �ىل منت 
�لكت���اب �ل���ذي ل يزي���د على ع���دة �صفحات ، فيه���ا )�لعرب( 
�أو �لقان���ون �ل���ذي �إ�صتخل�ص���ه �إب���ن خل���دون م���ن قر�ءت���ه 
ومتحي�ص���ه لتلك �لق�ص����س ، عن كيفية ن�ص���وء دولة ما ثم 
�إنهياره���ا ، فاإنه���م يتوقفون عن �لق���ر�ءة ، لأن منت �لكتاب 
م���ادة جافة نظري���ة لي�س فيها �إمتاع مقدم���ة �لكتاب. ولهذ� 
�ل�صب���ب �إ�صتهرت مقدمة �إبن خلدون �أكرث من �لكتاب �لذي 

يحويها. 
تعت���رب نظرية �إبن خل���دون هذه نظري���ة ع�صوية ، مبعنى 
�أن���ه ينظر للدولة على �أنها كائن ح���ي ، يبد�أ طفا ثم ي�صب 

وي�صيخ وميوت ، ول توجد لديه دولة خالدة. 
نظريت���ه ت�صم���ى نظري���ة �حلق���ب. �حلقب���ة ت�ص���اوي عنده 
�أربع���ني عام���ا ، �أق���ل قلي���ا �أو �أك���رث قليا. كل دول���ة عنده 

تتكون من ثاث حقب: 
حقبة �لن�صاأة �أو حقبة �لبد�وة.

حقبة �لإزدهار �أو حقبة �لدولة.
حقبة �لإ�صمحال �أو حقبة �لإنهيار. 

�ملجتم���ع عند �إبن خلدون يب���د�أ �أول من )بد�وة( و�لبد�وة 
عنده هي عبارة عن جمموع من �لب�صر يعي�صون على بقعة 
م���ن �لأر�س لتوج���د لديهم حكومة ولي����س لديهم قانون ، 
ولهذ� يحكم قويهم �صعيفهم باجلور. حني يقع �جلور بني 
�لنا����س ت�صيع حقوق كثرية ، فتن�ص���اأ �حلاجة �ىل حكومة 

قوي���ة متلك قانون���ا خا�صا ي�ص���ري على �ل���كل ويتوحد به 
�ملجتمع وتزول به تلك �ملظامل. 

عنده���ا يظهر م���ن ي�صميه �إبن خل���دون )�صي���خ( يدعو �ىل 
تغي���ري �ملجتم���ع وتاأ�صي�س حي���اة جديدة ، ه���ذ� �ل�صيخ قد 
يك���ون نبي���ا د�عيا �ىل دين جدي���د فيلتف حول���ه �ملوؤمنون 
ب���ه ويدعون )ع�صبت���ه( ، �أو يكون �ل�صي���خ رئي�س ع�صرية 
فيلت���ف حوله �أبناء ع�صريته في�صكل���ون ع�صبته ، �أو يكون 
د�عي���ة يدع���و �ىل ت�صحيح قانون ما فيلت���ف حوله جماعة 
من �لنا�س يوؤمنون بفكرته في�صكلون ع�صبته �أو )حزبه(. 
)�لع�صبي���ة( ه���ي �لفك���رة �لت���ي �صتن�ص���م ه���ذه �لع�صب���ة 
لاإلتف���اف ح���ول هذ� �ل�صي���خ وهي �أي �لع�صبي���ة قد تكون 
دينا جدي���د� �و قانونا جديد� �و عرفا جديد� �صي�صري عليه 
جمتمع �لب���د�وة منذ حلظة �لتغي���ري و�لدخول يف مرحلة 

)دولة(.
�إذ� كان���ت �حلاج���ة �ىل ه���ذ� �ل�صي���خ وع�صبت���ه وع�صبيته 
)م���ن �أجل �لقي���ام بالتغيري( حاجة د�خلي���ة ما�صة تنبع من 
�إحتياج���ات تلك )�لب���د�وة( نف�صها وهي لي�ص���ت مفرو�صة 
بعو�م���ل خارجية قادمة م���ن �صلطة ما �أو قوة ما من خارج 
تل���ك �لب���د�وة ، ف���اإن �ل�صي���خ وع�صبت���ه �صيحتاج���ون �ىل 
�أربع���ني عاما �أق���ل قليا �أو �أكرث قليا ، م���ن �أجل �لقتال �أو 
�جله���اد �أو �لن�صال �أو �لدع���وة �ىل �لإميان ، �أو �أيا ما تكن 
�لت�صمي���ات �لتي تعني حتركه���م د�خل بد�وتهم من �أجل مل 

�أجز�ئها وحتويلها من بد�وة �ىل )دولة(. 
حني تتاأ�ص����س �لدولة �صيتحول )�ل�صي���خ( �ىل رئي�س لتلك 
�لدول���ة ، �أو ملكها �و �أمريها �أو �أيا م���ا تكن �لت�صمية �لتي 

�صيختار �إطاقها على نف�صه. 
�أما )ع�صبته( ف�صي�صري �أ�صمهم: حزبه �أو �آل بيته �أو دعاته 
�أو �ملوؤمن���ون ب���ه ، هذه �لت�صمية تنبثق ع���ن �لطريقة �لتي 

ت�صكلو� بها حوله منذ بد�ية ظهوره. 
�أم���ا )�لع�صبي���ة( ف�صتك���ون ه���ي قان���ون �لدول���ة �جلديدة 
ونظامها. وميكن �ن تك���ون له ت�صميات �أخرى ، دينه مثا 

�أو عرفه �أو د�صتوره. 
من���ذ �لآن علينا �أن ننظر بتمع���ن �ىل �أفر�د �لع�صبة ، وذلك 

للدور �خلطري �لذي �صيلعبونه يف �ملرحلة �ملقبلة. 
ح���ني ندخل مرحلة �لدولة فاإننا �صنجد ع�صبة �ل�صيخ نا�س 
عاديون ، ل يختلفون عن �ي ب�صر �آخرين يف �ملجتمع بغري 
كونه���م �صدقو� �ل�صيخ وكان���و� �أول من �إلتف حوله ، ومن 
قاتل���و� معه من �أجل �خل���روج مبجتمعهم من طور بد�وته 
�ىل طور دولت���ه. كل هذ� مينحهم قيم���ة �إعتبارية جتعلهم 

�أقرب �ىل )�صيخهم( رئي�س �لدولة ، من بقية �لنا�س ، وهذ� 
ه���و كل �إمتيازهم عن غريهم ، �ل���ذي �صيجعل �ل�صلطان �أو 
�أي���ا ما تك���ون ت�صميته ، يخت���ار خا�صته ووزر�ئ���ه وكتابه 
منه���م دون غريهم ، فيمنحون حظ���وة متيزهم عن �لنا�س 

لكنها لجتعلهم مبنزلة �ل�صلطان نف�صه.
عندما تن�صاأ �لدولة فاإنها �صتعمد �ىل �إز�لة �ملظامل وذلك باأخذ 
�حلق ممن يحملونه و�إعادته �ىل ��صحابه �ل�صرعيني ويف 
هذه �ملرحلة �صتوؤ�ص�س �لدولة �أول خ�صومها �مل�صتقبليني ، 

�لذين رمبا ين�صاأ منهم من �صيحاربها م�صتقبا. 
�خلط���وة �لتالي���ة ،، �أنه���ا �صتن�ص���ر �لتعلي���م من �أج���ل ن�صر 
مبادئه���ا ،، فيتعلم �لنا�س وبخا�ص���ة �ل�صباب لتتكون منهم 
طبق���ة من �لعم���ال و�ل�صناع و�حلرفيني �لذي���ن يوؤ�ص�صون 
�ملعام���ل و�ل�صناع���ات �لت���ي تلب���ي حاج���ات �ملجتم���ع من 
�لب�صائ���ع م���ن ناحي���ة ، وت���وؤدي �ىل تكد�س �لأم���و�ل بيد 
�لدول���ة و�لأف���ر�د من ناحي���ة ثانية ، فيع���م �ل�صبع ويعتنى 
بال�صح���ة وت�صتق���ر نفو����س �لنا����س ، ويب���د�أون بن�صي���ان 

بد�وتهم و�لتنعم بالنعمة. 
يف ه���ذه �ملرحلة �صتبنى موؤ�ص�صات �لدولة ، ويبنى ح�صب 
ق���ول �إب���ن خل���دون )ق�ص���ر �ل�صلط���ان( وهو �أعل���ى ق�صور 
�لدولة ، تتخلف عنه ق�صور )ع�صبته( �لتي هي عادة �أعلى 

من ق�صور عامة �لنا�س. 
بع����س م���ن �صي���رثون ثر�ء� كب���ري� من ب���ني عام���ة �لنا�س 
، �صي�صع���ون )وه���ذه طبيع���ة ب�صري���ة( لاإ�صتي���اء عل���ى 

مايحبونه وهو لي�س لهم. 
كيف يتم لهم ذلك؟.... بو��صطة �ملال.

ومل���ن �صيدفع���ون �مل���ال؟... �صيدفعون���ه �ىل �لبع����س م���ن 
)ع�صب���ة �ل�صلطان( �لذين وهم يف �صر�عهم مع غريهم من 
�أع�ص���اء )�لع�صبة( على �لتط���اول يف �لبنيان و�لتقرب من 

�ل�صلطان �صيكونون م�صطرين �ىل �أخذ �لر�صوة. 
�أخ���ذ �لر�صوة يف هذه �ملرحل���ة: هي �حلركة رقم و�حد يف 
بد�ية �إنهي���ار �لدول���ة.لأن بو��صطتها �صت�صي���ع �حلقوق ، 
ومت���ى ما �صاعت �حلقوق خرب���ت �مل�صالح ، وحني تخرب 
�مل�صال���ح يق���ل �لنعي���م ويزد�د �لفق���ر ، وحني ي���زد�د �لفقر 
ت�صي���ع �ل�صح���ة ، وتخ���رب �ل���ذمم ، عندها يب���د�أ �لإعتد�ء 
عل���ى �ملال �لع���ام ، فتخ���رب موؤ�ص�صات �لدول���ة ومد�ر�صها 
وم�صت�صفياته���ا ، وت�صق���ط قيم���ة �لعملة ، ويب���د�أ �ملجتمع 

بالتحول من �لإزدهار �ىل �لإنهيار. 
عل���ى �لنقي�س م���ن ذلك ويف نف����س �لفرتة �لزمني���ة ، يبد�أ 
�أف���ر�د ع�صبة �ل�صلط���ان بالتناف����س فيما بينه���م تقربا �ىل 

�ل�صلط���ان وتط���اول يف �لبني���ان ، حت���ى لي���كادو� يعل���ون 
�رتفاع �ل�صلطان نف�صه. 

ذ�ت ي���وم يتنب���ه �ل�صلط���ان �ىل خ���ر�ب ح���ال �ملجتم���ع ، 
وينده�س �ىل �ملدى �ل���ذي قارب فيه بع�س ع�صبته بنيانه 
، ويب���د�أ �خل���وف على نف�صه ، �إذ �أن �خلط���وة �لتالية لأحد 
�ف���ر�د ه���ذه �لع�صب���ة �لطموح���ة �صتك���ون ل حمال���ة ، هي 

�لإطاحة بال�صلطان و�لإ�صتياء على عر�صه. 
عنده���ا يق���رر �ل�صلطان �أ�صو�أ قر�ر ممكن ل���ه �أن يتخذه يف 
حياته ، وهو �لإطاح���ة بع�صبته وتقريب من ي�صميهم �إبن 

خلدون )�ملو�يل(. 
لي�س �صرطا �أن يكون �ملو�يل ب�صر� من خارج �لبلد ي�صتعان 
بهم على �إد�رته ، لكن �ل�صلطان مثا وهذ� �ملثل من عندي: 
ق���د ي�صرب �أفر�د �حلزب �لذي �أو�صله �ىل �حلكم ، ويقرب 

عو�صا عنهم �أفر�د ع�صريته. 
عندم���ا يت�صل���م �أف���ر�د �لع�ص���رية منا�صب �لدول���ة يف زمن 
خ���ر�ب �ملجتم���ع ، �صيكون عليهم �لقي���ام بدورين يف وقت 

و�حد. �إ�صاح �ملجتمع ، وبناء جمدهم �ل�صخ�صي. 
وحي���ث �أن بن���اء جمده���م �ل�صخ�ص���ي �صيك���ون �أق���رب �إىل 
نفو�صه���م م���ن عملي���ة �إ�ص���اح �ملجتم���ع �لتي رمب���ا دخلت 
يف �أط���و�ر ع�ص���رية ،، فاإنه���م �صيقومون وم���ن �أجل �ملجد 
�ل�صخ�صي ب���دور تخريبي يف حياة �ملجتمع �أكرب مما كان 

�أفر�د �حلزب يقومون به من تخريب. 
وهك���ذ� �صنج���د �أن ما �صلم من يد )�لع�صب���ة( فاإنه لن ي�صلم 
من يد )�ملو�يل( عندها تبد�أ دو�مات �لإنهيار بلف �ملجتمع 
�ىل م�صتوي���ات دنيا حتى ت�صيع �أب�ص���ط مقوماته ، عندها 
يتنب���اأ �إبن خل���دون للمجتمع يف هذه �ملرحل���ة بو�حد مما 

ياأتي: 
_ وباء يقتل �لغالبية �لعظمى ويعيد �ملجتمع �ىل بد�وته 

�لوىل.
_ في�صان يغرق �لبلد ويعيده �ىل بد�وته �لوىل. 

_ جماعة م���ن �ملنادين بحقوق �أخذته���ا منهم �لدولة عند 
تاأ�صي�صه���ا ، ي�صكل���ون ق���وة تقل���ب �حلكم ، وتعي���د تنظيم 

�ملجتمع ح�صب قانون جديد. 
_ �صعف �ل�صلطة �ملركزية لل�صلطان يجعل �لأقاليم تن�صق 

عنه بقو�نينها �خلا�صة وحكوماتها �جلديدة.
_ و�إن مل يح�ص���ل ل ه���ذ� ول ذ�ك ، فالدول���ة �صتك���ون من 
�ل�صع���ف بحي���ث �أنه���ا �صتكون مطمح���ا �ىل دول���ة غازية ، 
ت�صق���ط حكومته���ا وت�صت���ويل عل���ى �لأر�س و�ل���رثو�ت ، 

ومقدر�ت �لنا�س.

أثر العصبة على الدول��ة عند إبن خلدون

كن��ت اأبح��ث عن مادة م��ا على االأنرتن��ت , فعث�رت 
�شدف��ة عل��ى كلم��ات مكتوبة ع��ن اإب��ن خلدون يف 
مو�شوع��ة ويكبيديا االألكرتوني��ة. جاء يف ال�شطر 
ال�شابع من الكالم ))ق��دم نظريات كثرية جديدة 
يف علم��ي االإجتم��اع والتاأري��خ, ب�ش��كل خا���ص يف 
كتابي��ه: الع��ر واملقدم��ة(( , ول�ش��ت اأدري م��ن اأي 
تخ�ش���ص ه��و حمرر ه��ذه ال�شفح��ة م��ن املو�شوعة 
ال��ذي اأظنه ال يعرف �شيئا ع��ن اإبن خلدون البتة , 
الأن��ه لو كان يعرف ملا جتراأ على جتزئة كتاب واحد 

الإبن خلدون , بتقدميه لنا على اأنه كتابان. 

اعالمية وكاتبة
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حددت �خللدوني���ة مفهوم �لع�صبية باعتباره 
و�قع���ًا �جتماعيًا و�صيا�صي���ًا معقدً� جدً�، يربز 
ب�ص���كل و��ص���ح �أثن���اء �لنتق���ال م���ن �لبني���ة 
�لبدوي���ة �إىل �لبنية �حل�صرية،ول ينتفي بعد 
ذل���ك ب�ص���ورة نهائية �إمن���ا يب���د� بالتخفي �أو 
ياأخذ �أ�ص���كاًل تتنا�صب مع �لو�صع �حل�صري.

ول تعتم���د �لع�صبي���ة �صل���ة �لرح���م فقط، بل 
كذل���ك �ل���ولء و�حللف،وه���ي تاأخ���ذ �صكل���ني 
�قت�ص���ت  كلم���ا  �لآخ���ر  �إىل  ينتق���ل  �أحدهم���ا 
�لتعاي�س،�ل�ص���كل  و�ص���رور�ت  �حلاج���ات 
�لأول،ع�صابة و�حدة تعتمد �لن�صب �لعام،�أما 
�ل�صكل �لثاين،ع�صابة و�حدة ت�صم ع�صبيات 
متعددة لن�صاب خا�ص���ة هي ��صد �لتحامًا من 

�لن�صب �لعام للع�صابة �لكربى. 
يعتم���د �لتكون �لبدوي كم���ا هو معروف على 
قاع���دة �لتنظي���م �لقبل���ي ف���ان �صكل���ه لب���د �أن 
يكون هرمي���ًا �صو�ء د�خ���ل �لع�صبة �لو�حدة 
�مللتحم���ة.�إن  �لع�صائ���ب  جمم���وع  د�خ���ل  �أم 
قم���ة هذ� �لت�صكيل �لهرم���ي هي"�لرئا�صة"ول 
يتم ه���ذ� �لت�صكيل وقمته"�لرئا�ص���ة"�إل بالية 
�لأ�صا����س  �ل�ص���رط  �لغلب،�إذن"�لغلب"ه���و 
للتك���ون �لع�صائبي،ولك���ن ملاذ� ه���ذ� �ل�صرط؟ 
يجيب �بن خلدون:"لن �لجتماع و�لع�صبية 
مبثابة �ملز�ج للمتكون و�ملز�ج يف �ملتكون ل 
ي�صل���ح �إذ� تكاف���ات �لعنا�صر فاب���د من غلب 
�إن  �لتكون")�ملقدم���ة(  يت���م  مل  �إل  و  �أحده���ا 
ت�صدع هذ� �لعامل �لد�خلي يعيق"�لقبيل"من 
منوه���ا و�كم���ال �صلطته���ا �لقبلي���ة وبالت���ايل 
ل ت�صتطي���ع حيازته���ا �مللك،و�ه���م �لعو�م���ل 
)�لغل���ب( �لد�خل���ي  �لعام���ل  له���ذ�  �مل�صدع���ة 
هي:ح�ص���ول �ل���رتف و�نغما����س �لقبي���ل يف 
�لنعي���م، �ملُذلة للقبيل و�لنقي���اد �إىل �صو�هم. 

هنا ت�صاغ �ف�صل جدليات �ملا�صي كالآتي:

�أوًل:ل يك���ف �لعام���ل �لد�خل���ي)�أي �ملح���ور 
�لع�صب���اين( ع���ن كون���ه �لعام���ل �لأ�صا�س يف 
تك���ون �لبني���ة �لبدوية وي�صع���ى كذلك ليكون 

عامًا �إمنائيًا وتطوريًا.
ثاني���ًا: يظ���ل ه���ذ� �لعام���ل �لد�خل���ي )�ملحور 
�لع�صباين(لعل���ى �أهمي���ة كب���رية يف حتري���ك 
�لبني���ة �لبدوية ونقله���ا �إىل �لبنية �حل�صرية 
وتنظيماتها �ل�صيا�صية.وبقدر ما يكون عامًا 
�إمنائي���ًا وتطوري���ًا،�إل �نه يتح���ول �إىل عامل 
هدم،ُيدم���ر �لبنية �لتي �أ�ص�صه���ا هو نف�صه،�أي 
يهدم �لبنية �لبدوية ليوؤ�ص�س �لبنية �حل�صرية 

وموؤ�ص�صتها �لتنظيمية"�لدولة".
�لد�خل���ي  �لعام���ل  جدلي���ة  تت�صاع���د  ثالث���ًا: 
)�ملحور �لع�صباين( عندما يت�صدع هو نف�صه 
تبد�"�لع�صبية"بالنحط���اط  وينهار،ح���ني 
�لبني���ة  �نهي���ار�ت  معه���ا  و�لتفتت،تب���د� 
�حل�صري���ة، وهن���ا يظه���ر ف�ص���اد موؤ�ص�صاته���ا 

وتفكك دولتها.
�كرث م���ا يده�صن���ا يف تف�صري�ت �ب���ن خلدون 
هو هذ� �لتف�ص���ري �لعقاين لظاهرة �لجتماع 
�حلاجة"كلبن���ة  �لإن�صاين،في�صع"حت�صي���ل 
�لإن�ص���اين  �لجتم���اع  تركي���ب  يف  �أ�صا�صي���ة 
وتط���وره، وهل يعني"حت�صي���ل �حلاجة"�أي 
�ص���يء دون مدلوله���ا �لأ�صا����س وه���و �لعم���ل 
)بح�ص���ب مفاهيمنا �ملعا�صرة(؟ �أبدً� ل. وماذ� 
يعني �لعمل من دون �لعمر�ن)�أي �لجتماع(؟ 
�إنها مفاهيم فائقة �لتجريد، رف�صت �خللدونية 
�لعمل به���ا جمردة،فعملت عل���ى �صياغتها يف 
عاقات �صديدة �لتما�صك،فالعمل ل يتم �إل د�خل 
�لجتم���اع ولجل���ه:"لن �لب�ص���ر �لو�حد غري 
م�صتق���ل بتح�صيل حاجات���ه يف معا�صه و�نهم 
متعاون���ون جميع���ًا يف عمر�نهم")�ملقدم���ة/

�س360( وتق�صم �لأعمال بعد ذلك �إىل �أ�صلية 
تخت����س باملعا�س وترتبط ب�ص���ورة �أ�صا�صية 

بحاجات �لنا����س �ل�صرورية)وه���ي �لأقو�ت 
م���ن �حلنط���ة وم���ا يف معناها(، وز�ئ���دة )�أي 
�حلاجي و�لكم���ايل( تخت�س بالرتف و�لغنى 
)مث���ل �لدم و�لفو�كه(،و�لعم���ل بح�صب ر�أي 
�بن خلدون،لي�س هو �لذي يعني �صيئًا و�منا 

قيمته.
�إن"�لتجارة"هي عامل �أ�صا�س يف �قت�صاديات 
�لبنية �لبدوية خا�صة يف طورها �لنهائي،�أي 
وه���ي  ح�صري���ة  بني���ة  �إىل  حتوله���ا  ط���ور 
ع�صب ودينامي���ة تل���ك �ملجتمعات،و�لتحليل 
م���ع  يتقاط���ع(  يتعار����س)�أو  �خلل���دوين 
�عتبار�ت ع���دة تتعلق باأخاقي���ة وت�صريعات 
ذل���ك �لع�صر، فه���ي �أي �لتجارة كم���ا يرى �بن 

خلدون:
-"و�ن كان���ت طبيعي���ة يف �لك�ص���ب فالأك���رث 
م���ن طرقه���ا ومذ�هبه���ا �إمن���ا ه���ي حتايل يف 
�حل�ص���ول على ما ب���ني �لقيمت���ني يف �ل�صر�ء 
تل���ك  م���ن  �لك�ص���ب  فائ���دة  لتح�ص���ل  و�لبي���ع 

�لف�صلة".)�ملقدمة/�س383(.
- عند �لعم���ل بها"لبد من �لغ����س و�لتطفيف 
�ملجح���ف بالب�صائ���ع ومن �ملط���ل يف �لأثمان 

�ملجحف بالربح")�ملقدمة/�س395(.
لي����س م���ن حقن���ا �أن ُن�ص���در �أحكام���ًا بح�صب 
على"�ملقدمة"�لت���ي  �ملعا�ص���رة  مفاهيمن���ا 
�أنتجه���ا ذ�ك �ملفكر �ملبدع �ب���ن خلدون و�صط 
وع���ورة �لق���رون �لو�صط���ى �لقا�صي���ة ولي�س 
من حقنا �لتعام���ل معها وفق �أمناط مفاهيمنا 
�حلديث���ة �أو �إ�صق���اط تلك �ملفاهي���م عليها،لن 
ذلك يلغ���ي �مل�صروطي���ة �لتاريخية و�لظروف 
�لجتماعي���ة لاأعمال �لرت�ثي���ة �جلبارة �لتي 

�أنتجها �لأ�صاف.

�شبق لهذه الدرا�شة ان ن�شرت عام 2006
 يف �شحيفة املدى

جدليات أبن خلدون:
ال����دول����ة، ال��ع��م��ل وال��ت��ج��ارة

مهدي النجار 

يف  نوع��ي  بف��ارق  خل��دون  اب��ن  اف��رتق 
اأ�شالف��ه  ع��ن  التاري��خ  در���ص  انته��اج 
فه��م  مفت��اح  عل��ى  وقب���ص  ومعا�شري��ه 
بك�شف��ه  معرفيًا,وذل��ك  قب�ش��ًا  التاري��خ 
عن املج��ال العمراين ال��ذي انتظم حوله 
الفك��ر اخللدوين,وق��د الحظن��ا اأن ه��ذا 
املجال يتاأ�ش���ص يف بنيتني,هم��ا البدوية 
الرئي���ص  املح��ور  وان  واحل�شري��ة, 
ال��ذي ُيح��رك هات��ني البنيتني �ش��واء يف 
تكونهم��ا اأو �شريورتهم��ا االنتقالية,ه��و 
"الع�شبي��ة" وعن��د حتدي��د ه��ذا  حم��ور 
املح��ور االجتماع��ي الهام ينبغ��ي تثبيت 
التنظ��ري  وفقهم��ا  ا�شتغ��ل  حقيقت��ني 
الف�ش��اء  اإهم��ال  اخللدوين:اأواًل,ع��دم 
له.وثانيًا,ع��دم  نظ��ر  ال��ذي  اجلغ��رايف 
ال��ذي نظ��ر في��ه. فم��ن  الزم��ن  اإهم��ال 
حي��ث الف�ش��اء اجلغ��رايف فه��و بال�شب��ط 
ف�شاء اأفريقي��ا ال�شمالية,خا�شة مناطق 
اإىل  فريج��ع  تاريخ��ه  زم��ن  املغرب,اإم��ا 
فرتة القرون الو�شطى وبالتحديد القرن 

الرابع ع�شر امليالدي.
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�لعرب���ي  �ملفك���ر  يع���د 
�بن خلدون )1332-1406م( من �أو�ئل 

�ملفكرين �لذين �هتمو� بدر��صة ظاهرة �لنمّو 
�حل�صري، فاهتّم يف مقدمته �مل�صهورة مبعامل 
ن�ص���اة �مل���دن و�لظو�هر �ملرتبط���ة بها، وكتب 
يف ه���ذ� �ملو�ص���وع ب�ص���يء م���ن �لتف�صيل يف 
�لب���اب �لر�بع �لذي كان عنو�ن���ه )يف �لبلد�ن 
و�لأم�ص���ار و�صائ���ر �لعمر�ن وم���ا يعر�س يف 

ذلك من �لأحو�ل وفيه �صو�بق ولو�حق(.
وي�صري علم���اء �لجتماع �إىل �أّن ظاهرة �لنمّو 
�حل�ص���ري يرتب���ط به���ا كث���ري م���ن �لظو�ه���ر 
و�مل�ص���كات، لعل من �أهمها �صي���ادة �لعاقات 
�لجتماعّية �لثانوّية �لتي تت�صف بال�صطحّية 
�ل�صب���ط  و�نت�ص���ار  و�لنفعّي���ة،  و�لعمومّي���ة 
�لر�صمي، وكرثة �حل���ر�ك �جلغر�يف و�ملهني 
و�لطبق���ي، وزي���ادة معدل �لفردي���ة، وطغيان 
�لقي���م �لفردي���ة على �لقي���م �جلمعّية، و�صعف 
�لجتاه���ات و�لقيم �لدينّية يف نفو�س �لأفر�د 

و�جلماعات.
كم���ا �أّن �ملدين���ة تع���د مرك���ز ج���ذب ملختل���ف 
�ل�صر�ئ���ح �لجتماعّي���ة �لت���ي تغزوه���ا، بحثًا 
عن فر����س �لعمل و�حل�صول عل���ى �خلدمات 
�ملتو�فرة فيها، ف�صًا عن �أّن �ملدينة هي �ملكان 
�خل�ص���ب لتطوير ومن���ّو �لنو�ح���ي �ملعنوّية 

و�ملادّية لاإن�صان.
�إّن ه���ذه �ملغريات با�صّك، تدفع �لنا�س �صوب 
�ملدن، وتزد�د لذلك �حلاجة �ملا�صة للم�صاحات 
م���ن  هوؤلء�لنازح���ني  ل�صكن���ى  �ملخ�ص�ص���ة 
�لأري���اف �أو �ملناط���ق �لقريب���ة منه���ا، �إّل �أن���ه 
م���ن ماحظ، ومن خ���ال ��صتق���ر�ر �لتجارب 
�لتخطيطّية �أّن لكّل مدينة ح�صرّية حدً� معقوًل 

حمدودً�  وجماًل 
�ل�ص���كان  ��صتيع���اب  يف 

و�لن�صاط �لقت�صادّية مع حمدودّية �خلدمات 
�أي�صًا ومت���ى �زد�د هذ� �لن�صاط بازدياد حجم 
�ل�ص���كان و�خلدمات فيه���ا، �أ�صبحت �لظاهرة 
حال���ة غ���ري �صليمة يف بني���ة �ملدين���ة وهيكلها 
وف���ق �ملنظ���ور �لتخطيطي �ملعا�ص���ر. فالنمّو 
�حل�صري وفق���ًا لذلك، يعد �ح���د �برز ظو�هر 
�لعلل �حل�صرّية. ذلك �أّن �زدياد حجم �ل�صكان 
ع���ن ح���ّده �لطبيع���ي، وع���دم كف���اءة توزي���ع 
�لن�صاط �لقت�صادي بكفاءة ومبو�زنة دقيقة، 
م���ع �لتوزي���ع �لع�صو�ئي للخدم���ات وندرتها، 
ي���وؤدي �إىل ب���روز ه���ذه �لظاه���رة �لتي تخلق 
و�جتماعّي���ة  �قت�صادّي���ة  م�ص���كات  ور�ءه���ا 

وعمر�نّية وبيئّية.
و�نطاق���ًا م���ن ذلك ف���ان روؤية )�ب���ن خلدون( 
لهذه �لظاهرة بلغ �صانًا بعيدً�، عندما ��صتخدم 
مفهوم )�لعمر�ن �ملفرط( بقوله"�إن �حلمامات 
بل���غ عدده���ا يف بغ���د�د يف عهد �ملام���ون )65 
�لف( حمام وكانت م�صتملة على مدن و�أم�صار 
متا�صقة ومتقاربة جتاوز �لأربعني ومل تكن 
مدين���ة وحدها يجمعه���ا �صور و�ح���د لإفر�ط 
�لعمر�ن، �أي �لت�صخ���م �حل�صري و�لعمر�ين 
وكذ� حال �لق���ري�ن وقرطبة و�ملهدية يف �مللة 

�لإ�صامية وحال م�صر و�لقاهرة بعدها".
 Rural(لريفّي���ة� �لهج���رة  �لعاق���ة  �أّم���ا 
�حل�صري  �لنمّو  بظاهرة   )Mirgration
فم���ن �ملع���روف �أّن �لف���رد �لريف���ي ح���ني يل���ج 
�ملدينة يكاد يعي�س ب�صعوبة بالغة، وذلك لأن 

�حلي���اة �لريفّي���ة تختلف جمل���ة وتف�صيًا عن 
�حلياة �حل�صرّية، و�أن �لهجرة تخلق م�صكلة 
�لزحام �ل�صكاين �لذي يوؤدي بدوره �إىل زيادة 
�لطل���ب عل���ى �لوح���د�ت �ل�صكنّي���ة و�ملز�حمة 
عل���ى �خلدمات �لعام���ة، مما يزيد م���ن نفقاته 
على �ل�صكن وتلبي���ة �خلدمات ب�صكل عام، لذ� 
ي�ص���ري )�بن خلدون( �إىل ق�ص���ور �أهل �لبادية 
ع���ن �صكنى �حل�صر �لكث���ري �لعمر�ن و�ل�صبب 
يف ذل���ك �ن �حل�ص���ر �لكث���ري �لعم���ر�ن بكثري 
ترفه وتكرث حاجات �صاكنيه من �أجل �لرتف، 
وت�صري �لأعمال كلها مع ذلك عزيزة و�ملر�فق 
غالية بازدحام �لأغر��س عليها، ويعظم �لغاء 
يف �ملر�ف���ق و�لأوقات و�لأعم���ال فتكرث لذلك 
نفقات �صاكنيه كرثة بالغة على ن�صبة عمر�نه، 
فيحت���اج حينئ���ذ �إىل �ملال �لكث���ري للنفقة على 
نف�ص���ه و�أ�صرته يف �ص���رور�ت عي�صهم و�صائر 
موؤنه���م، و�لبدوي مل يكن دخل���ه كثريً� �صاكنًا 
مب���كان كا�صد �لأ�ص���و�ق يف �لأعمال �لتي هي 
�صبب �لك�صب فلم يتاأثل ك�صبًا ول ماًل فيتعذر 
عليه من �أجل ذلك �صكنى �حل�صر �لكبري لغاء 
مر�فق���ه وعزة حاجات���ه، وكل من يت�صوق �إىل 
�حل�صر و�صكناه من �لبادية ف�صريعًا ما يظهر 
عج���زه ويفت�ص���ح ��صتيطان���ه. �أي �أن �لف���رد 
�لريف���ي لي�صتطيع �لتكيف �ص���و�ء �قت�صاديًا 
�أو �جتماعي���ًا م���ع �لبيئة �حل�صرّي���ة للعو�مل 

�ملذكورة يف �أعاه.
ولتدعي���م ر�ي )�ب���ن خل���دون( ع���ن �مل�صكات 
�لناجم���ة عن ظاهرة �لنم���ّو �حل�صري ب�صبب 
�لهجرة �لريفية �لتي تخلق �لزحام �ل�صكاين، 
و�لتز�ح���م �أو �لتناف�س على �خلدمات �لعامة، 
�لأر��ص���ي  عل���ى  �لقانوني���ة  و�لتج���اوز�ت 
�حل�صرية ي�صت�صهد بر�عة على ذلك بقوله"�ن 
�لنا����س يف �مل���دن لك���رثة �لزح���ام و�لعم���ر�ن 

 )Space( �لف�ص���اء  يف  حت���ى  يتحا�ص���ون 
و�له���و�ء لاأعل���ى و�لأ�صف���ل وم���ن �لنتف���اع 
بظاهر �لبناء مما يتوقع معه ح�صول �ل�صرر 
يف �حليط���ان، فيمنع ج���اره من ذلك �إلما كان 
له فيه ح���ق، ويختلفون �أي�ص���ًا يف ��صتحقاق 
�لط���رق و�ملنافذ و�ملياه �جلاري���ة و�لف�صات 
�مل�صرب���ة يف �لقن���و�ت ورمبا يدع���ي بع�صهم 
ح���ّق بع����س يف حائط���ه �أو عل���وه �أوقنات���ه 
لت�صاي���ق �جلد�ر �أو يدعي بع�صهم على جاره 
�خت���ال حائطه خ�صية �صقوط���ه ويحتاج �إىل 
�حلكم عليه بهدمه ورفع �صرره عن جاره عند 
من ي���ر�ه، �أو يحتاج �إىل ق�صمة د�ر �أو عر�صة 
ب���ني �صريك���ني، بحيث ليق���ع معه���ا ف�صاد يف 

�لد�ر ول �إهمال ملنفعاتها و�أمثال ذلك".
و�أ�صار �ي�صًا بروؤي���ة تخطيطية معا�صرة �إىل 
ظاه���رة �لتلوث �لناجت ع���ن �لنمّو �حل�صري، 
حي���ث �أو�صح �إىل �أن���ه ف�ص���اد �لأهوية ب�صبب 
زحام �ملدينة بالبيوت و�ل�صكان وما ين�صاأ من 
هذ� �لإزدح���ام من �لبخ���رة و�لف�صات،�لتي 
يف  �حل�صري���ة  �لبيئ���ة  يف  تده���ورً�  ت�صب���ب 
جانبه���ا  �أو  و�جلم���ايل،  �لطبيع���ي  جانبه���ا 

�ل�صحي �لذي يوؤثر يف �صكان �ملدن.
�م���ا �لعاق���ة ب���ني ظاه���رة �لنم���ّو �حل�ص���ري 
و�لعج���ز و�خلر�ب �لذي ي�صيب �ملدينة جر�ء 
تر�جع �لعمر�ن فيها، فقد ربطه )�بن خلدون( 
برب�عة فائقة، عندما �أ�صار �إىل �أّن �ملدن ت�صاب 
باخل���ر�ب و�لعج���ز �إذ� مل تكن له���ا رعاية من 
جميع �ل�صكان فاإّنها �صرعان ماتهجر وتخرب 
وتع���د ع���ن �لقوم���ة لق���اء فائدته���م ومعا�صهم 

منها.

عن موقع احلوار املتمدن

عبدالباقي عبداجلبار احليدري

نظرة ابن 
خلدون لظاهرة 

النمو الحضري
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نزار قباين 

 1
هذا هو التاريخ, يا �شديقتي 

من غري ما تعليق. 
وكل ما قراأت عن �شريتنا املعطره 

من كرٍم.. 
وجندٍة.. 
و نخوٍة.. 

و العفو عند املقدرة.. 
لي�ص �شوى تلفيق.. 

وكل ما �شمعته من ق�ش�ص ال�شهامه 
وعن �شجايا حامٍت 

وعن حكايا عنرته.. 
مل يبق �شيٌء منه يف املفكره 

وكل ما �شمعت عن حروبنا املظفره 
وكرنا.. 
و فرنا.. 

واأر�شنا املحرره.. 
لي�ص �شوى تلفيق.. 

هذا هو التاريخ, يا �شديقتي 
فنحن منذ اأن تويف الر�شول, 

�شائرون يف جنازه.. 
ونحن, منذ م�شرع احل�شني, 

�شائرون يف جنازه.. 
ونحن, من يوم تخا�شمنا 

على البلدان.. 
والن�شوان.. 
والغلمان.. 

يف غرناطٍة 
موتى, ولكن ما لهم جنازه!.. 

 3
فن�شفه هلو�شٌة.. 

ون�شفه خطابه.. 
اأطفالنا, لي�ص لهم طفولٌة. 

�شماوؤنا, لي�ص بها �شحابه. 
ن�شاوؤنا.. ما زلن يف ثالجة اخلليفه 

ع�شاقنا.. 
ي�شتن�شقون وردة الكاآبه.. 

كتابنا, يحاولون القفز كالفئران, 
من م�شيدة الرقابه.. 

 4
ال تثقي, يا �شديقتي, 

فعزفها مكرٌر.. 
و�شوتها ن�شاز.. 

املخرون.. ك�شروا عظامنا 
و�شعبنا.. 

مي�شي على عكاز... 
 5

�شديقة العمر التي.. 

اأقراأ يف عيونها املاأ�شاة 
واحلزن.. وال�شتات.. 

نحن �شعوٌب جتهل الفرح 
اأطفالنا ما �شاهدوا يف عمرهم 

قو�ص قزح.. 
هذي بالٌد اأقفلت اأبوابها.. 
واألغت التفكري عند �شعبها 

واألغت االإح�شا�ص.. 
عل��ى  الن��ار  تطل��ق  ب��الٌد  ه��ذي 

احلمام.. 
والغمام.. 

واالأجرا�ص.. 
 6

ما طار طرٌي عندنا.. 

اإال انذبح.. 
وال تغنى �شاعٌر ب�شعره.. 

 7
هذي بالٌد.. 

ما بها م�شريٌة مت�شي.. 
اإىل  وال ذباب��ٌة تط��ري م��ن ح��ٍي.. 

حٍي.. 
وال اأم�شيٌة �شعريٌة تعطى.. 

 8
هذي بالٌد 

ن�شفها زنزانٌة 
ون�شفها حرا�ص.. 

تزوج املوتى ن�شاء بع�شهم 
فاأين راح النا�ص؟؟ 

م��ن  �شاه��دت  م��ا  اأجم��ل  بالدك��م 
بلدان. 

فاملاء فيها �شاحٌك.. 
والورد فيها �شاحٌك.. 

واخلوخ.. والرمان.. 
واليا�شمني عندكم, 

مي�شط ال�شعر على احليطان... 
ال ي�شحك االإن�شان؟؟

م��ن  �شاه��دت  م��ا  اأجم��ل  بالدك��م 
بلدان. 

فاملاء فيها �شاحٌك.. 
والورد فيها �شاحٌك.. 

واخلوخ.. والرمان.. 
واليا�شمني عندكم, 

مي�شط ال�شعر على احليطان... 
فكيف يف بالدكم 

ال ي�شحك االإن�شان؟

عن االعمال الكاملة لنزار قباين/ طبعة بريوت

قراءة ثاني��ة لمقدمة إبن خلدون
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د. حممد جابر االأن�شاري  

وعبقري���ة  ع�ص���ر  وروح  ورحال���ة  عام���ة 
عربي���ة، مل َيُجد �لزمان مبثله���ا. هو �ملوؤ�ص�س 
�لأول لعل���م �لإجتماع، وجمدد عل���م �لتاريخ، 
ور�ئ���د لف���ن �لرتجم���ة �لذ�تية وع���امل ر��صخ 
يف �حلدي���ث ومب���دع يف در��ص���ات �لرتبي���ة، 
ول���ه �أ�صلوب متميز يف �لكتاب���ة �لعربية. ولد 
يف تون����س، يف غ���رة رم�ص���ان 732هجري���ة 
- �ملو�ف���ق 27 مار����س 1322م- وت���ويف يف 
م�صر بع���د �أن �صغ���ل من�صب قا�ص���ي ق�صاتها 
يف 26 رم�ص���ان 808ه - �ملو�ف���ق 16 مار�س 
1405م. وميثل ه���ذ� �لعام �لذكرى �ل�صتمائة 
على وفاته، وحتتفل جمل���ة ))�لعربي(( بهذه 
�ملنا�صب���ة �ملمي���زة من خ���ال هذ� �ملل���ف �لذي 
�أعد حتت �إ�صر�ف �لكات���ب و�ملفكر �لبحريني 

�ملعروف د. حممد جابر �لأن�صاري.
و�إذ �نتمى �بن خلدون �ىل �ملا�صي فاإن �لعرب 
لن ي�صتطيعو� جتاوز فكره �ملجتمعي، �إل بعد 
معرفت���ه عن كث���ب. و�عتق���د �أن مقدمته متثل 
�لكت���اب �لأف�صل ملحو ))�أميتن���ا(( �حل�صارية 
و�لتاريخي���ة ب�صاأن حقيقة �ل���ذ�ت، بني �أميات 

�أخرى.
�ب���ن خلدون �صمع ب���ه �لكثريون م���ن �لعرب، 
وتفاخ���رو� به عل���ى عادتهم، ولك���ن م�صامني 
فكره، كما جتّلت يف ))�ملقدمة(( ب�صاأن طبيعة 

�ملجتمع���ات �لعربية خا�ص���ة، مل ت�صبح جزءً� 
من تكوينهم �لثقايف. ومامل ت�صبح جزءً� من 
هذ� �لتكوين، فاإن �غ���رت�ب �لعرب عن حقيقة 
جمتمعاتهم، �صيرتك لأمد طويل �صياعًا فكريًا 

لديهم، ل ميكن �لتقليل من خطره.
م���ن خ���ال �ملقدم���ة، ميك���ن  فاب���ن خل���دون، 
�للتق���اء ب���ه يف ه���ذه �ملرحل���ة يف �لع���ر�ق، 
حيث ))ع�صائب���ه(( �ملتعددة حت���اول �لإتفاق 
عل���ى م�صروع ))دول���ة((. وميك���ن �للتقاء به 
يف لبن���ان لاعتب���ار ذ�ت���ه، ويف �ليم���ن، ب���ني 
قبائله �ملرتددة بني �إرثها �لع�صبوي، ودولتها 
�حلديث���ة، �لتي حت���اول �لتحديث و�لتوحيد، 
ب���ل �إن �بن خلدون، ميكن �للتقاء به، من هذ� 
�ملفه���وم، يف م�ص���ر، حيث �لدول���ة على عك�س 
�ملحيط���ني بها م���ن ))�أحاف قبلي���ة(( م�صرقًا 
ومغرب���ًا، حقيقة قائمة: ))�صلط���ان ورعية((، 

ح�صب تعبري �بن خلدون!
�إن م���ا ر�آه �ب���ن خل���دون، بروؤية ناف���ذة حقًا، 
�لعربي���ة  �ل�صيا�صي���ة  �ل�صو�صيولوجي���ا  �ىل 
للع���رب، ما ز�ل �لكثري من���ه مرت�صبًا بقوة �ىل 
يومن���ا، بالرغم م���ن ))ق�ص���ور(( �حلد�ثة، بل 
�لعومل���ة، �لت���ي حتا�صر �ملجتمع���ات �لعربية. 
وعندم���ا تاأمل���ت يف �لعومل���ة لأول م���رة، قبل 
عق���د م���ن �لزم���ن، ذهب فك���ري ح���اًل �ىل تلك 

))�لع�صائ���ب(( و�لقبائ���ل، وت�صاءل���ت: م���اذ� 
�صيفعل���ون  وم���اذ�  به���م؟  �لعومل���ة  �صتفع���ل 
بالعوملة؟ بكلمة �أخرى، كيف �صيكون �لتفاعل 
�لعمومي���ة  منته���ى  يف  ك���وين  مفه���وم  ب���ني 
�لق���اع �ملجتمع���ي يف منته���ى  و�أو�ص���اع يف 
))�خل�صو�صية((، وبينهما ع�صور وع�صور، 
لي����س من �لزم���ن فح�صب، و�إمنا م���ن �لتطور 
�حلقيق���ي يف �لو�قع �لب�ص���ري �ملعي�س، �لذي 
جت���اوز �لتنظ���ري و�لتجريد �لفك���ري )ير�جع 
كتاب �لع���رب و�لعوملة، ن���دوة مركز در��صات 

�لوحدة �لعربية، بريوت، 1998(.

عقلية عظيمة
�لأ�ص���ل،  �حل�صرم���ي  ذل���ك  �ىل  نظ���رت  �إذ� 
�ملول���د،  �لتون�ص���ي  �لأروم���ة،  �لاأندل�ص���ي 
�مل�ص���ري �مل�ص���ري، خاجل���ك �ل�صع���ور بحك���م 
�لزم���ان )�لنه�صوي(، و�مل���كان )�ملتو�صطي(، 
�ل�صم���ايل  �ل�صاط���يء  ذل���ك  �ىل  ينتم���ي  �إن���ه 
)�لأورب���ي(، م���ن �ملتو�ص���ط ب���ني رو�د نه�صة 
�أورب���ا �لأو�ئل بحكم جدة تفكريه، وتاأ�صي�صه 
لعل���م �لعم���ر�ن )�لإجتم���اع(. ولع���ل ه���ذ� م���ا 
يف�ص���ر �لإعجاب �ملتناه���ي لفيل�صوف �لتاريخ 
�لربيط���اين �أرنول���د توينب���ي ب���ه، حيث عده 

�أعظ���م عق���ل يف �أي زم���ان ومكان، كم���ا يف�صر 
�هتمام �لباحثني �لأوروبيني به، وترجماتهم 
ملقدمت���ه �ىل يومن���ا ه���ذ�. �إل �أن ))مقدمة �بن 
خل���دون((، يف حقيق���ة �لأمر ه���ي �آخر كتاب، 
و�آخ���ر وم�ص���ة �إب���د�ع يف تاري���خ �حل�ص���ارة 
�لعربية �لإ�صامية، باملعنى �لفكري �لإبد�عي 
ب�ص���كل  وتنتم���ي  �حل�ص���اري،  �لتجدي���د  يف 
م���ن  )�لعرب���ي(  �جلان���ب  ه���ذ�  �ىل  ع�ص���وي 

�ملتو�صط
ل نري���د �أن نبال���غ يف �أهمية �بن خلدون، و�إل 
وقعن���ا يف ))عل���م �خلطاب���ة((! نري���د �لقول: 
لتكوي���ن  حتليلي���ة  روؤي���ة  �لرج���ل  ل���دى  �إن 
�ملجتمع���ات �لعربي���ة، ل ب���د م���ن �لإمل���ام بها، 
قب���ل �لإنتقال لغريها. ذل���ك �أن بلغاء �خلطاب 
�لعربي جاهزون لاعرت�����س: هل تريدنا �أن 
نبقى يف ))�أ�ص���ر(( �بن خلدون، وقد جتاوزه 
�لعامل بقرون. نعم لق���د جتاوزه �لعامل، لكننا 
كمجتمعات عربية مل نتج���اوزه يف تكويننا، 
و�إن د�خلتن���ا موؤث���ر�ت �أخ���رى، ف���اإذن علين���ا 
�لتوقف عند حمطته قبل �لو�صول �ىل حمطة 
مارك�س وفي���رب وغريهما من علماء �لجتماع 
�حلدي���ث. فعند حمط���ة �بن خل���دون، يت�صح 
�لعمود �لفق���ري لل�صو�صيولوجي���ا �ل�صيا�صية 
�لعربي���ة بال���ذ�ت، وبعده���ا �إ�صاف���ات مهم���ة 

-دون �ص���ك- لكنها لي�صت بد�يات �أو منطلقات 
يوؤ�ص�س عليها.

اإرها�ش��ات  خل��دون....  اب��ن 
مارك�شية

عندما �أ�ص���درت كتاب )جتدي���د �لنه�صة( قبل 
�أكرث من �لزم���ن، �صمنته ف�صًا كامًا بعنو�ن 
)خلدونية...ل مارك�صي���ة: نحو مدر�صة ترى 
كان  �ملجتمعي���ة(،  خ�صو�صيته���ا  يف  �لأزم���ة 
ق�صدي فق���ط �لتنبيه لاأهمي���ة �لق�صوى لفهم 
))�خلا����س(( يف �لقو�ن���ني �لإجنماعي���ة، �ىل 
جان���ب ))�لع���ام((. وهنا �أهمي���ة �بن خلدون، 
�أهميته �لبالغة يف ت�صخي�س �لعرب. فلن جتد 
لدي���ه يف فل�صفة �لتاري���خ و�صريورة �ملجتمع 
�ن�صغ���اًل بالقو�نني، �إنه د�ئم �حلديث عّما هو 
))خا�س(( يف جمتمع���ات �لعرب وتاريخهم، 
�لعرب �صم���ن تفاعلهم يف �لنط���اق �لإ�صامي 
�ل�صلط���ان  ))ذوي  م���ن  جاوره���م  م���ن  م���ع 

�لأكرب((.
))خلدوني���ة...ل  قل���ت:  �لعتب���ار  له���ذ� 
مارك�صي���ة((، وكان ع���امل �لإجتم���اع �لف���ذ، د. 
عل���ي �ل���وردي، وهو م���ن �أب���رز رو�د مدر�صة 
�ب���ن خل���دون يف �لن�ص���ف �لثاين م���ن �لقرن 

العالمة إبن خلدون...
رحل منذ ستة قرون ومازال معاصرًا
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�لع�ص���رين، يحاول �إقناع جمادليه ومو�طنيه 
من �ل�صيوعيني �لعر�قيني �أن �لنظام �لزر�عي 
يف �لع���ر�ق نظ���ام ع�ص���ائري، ولي����س نظام���ًا 
�لأوروبي���ة،  �ملو��صف���ات  ح�ص���ب  �إقطاعي���ًا، 
وح�ص���ب تو�صي���ف �ملارك�صي���ة �أي�ص���َا. وكان 
يقول بتو��صع جّم: �أمتنى �أن �أكون خمطئًا...

لكنه نظام ع�صائري!
ولكن يبقى، بطبيعة �حلال، �أن علم �لجتماع 
�ملارك�ص���ي )ولي�س خطابه �لأيديولوجي(، ما 
ز�ل يحم���ل �لكث���ري م���ن �لتحلي���ات �ل�صائبة 
�أو �لقريب���ة م���ن �ل�صحة يف حتليل���ه لظو�هر 
�لجتم���اع و�لقت�ص���اد و�ل�صيا�صة، ب���ل �إنني 
�ملنهجي���ة  ح���دود  �لعل���م يف  ه���ذ�  �أن  �أعتق���د 
و�ل�ص���و�ب،  �خلط���اأ  ملقايي����س  �خلا�صع���ة 
يحتفظ مب�صد�قية �أقوى بعد �صقوط �لأنظمة 
�ل�صيوعي���ة �لناطق���ة باإ�صم���ه، و�لت���ي مل تكن 
�أمينة له، بقدر ما كانت حري�صة على ت�صلطها 

وم�صاحلها، كما يف كل ت�صلط.
ويبق���ى �أن �مل�صاألة لي�صت يف �ملفا�صلة �ملطلقة 
ب���ني �ب���ن خل���دون ومد�ر����س عل���م �لإجتماع 
�حلدي���ث -ومنها عل���م �لجتم���اع �ملارك�صي- 
عل���ى طريقة )�إما و�إما(، �ل�صائدة يف �خلطاب 
�لعرب���ي �ىل يومنا هذ�. فم���ن �أجل ت�صخي�س 
وفه���م �أف�ص���ل، ثم تغي���ري �أ�ص���ح، للمجتمعات 
�لعربية، ل بد م���ن �لوقوف عند �بن خلدون، 
ث���م �إ�صتكم���ال جت���اوزه بالطريق���ة �ملنهجي���ة 
�ل�صليمة، ل بالتج���اوز �ل�صطحي �أو �ل�صكلي، 
كم���ا يف بع����س مد�ر����س �حلد�ث���ة! وم���از�ل 

�لهدف فهم �لو�قع من �أجل تغيريه. 
ولعل �أف�صل مدخل للتعّرف �إىل حقيقة فكر �بن 
خل���دون، �لوقوف عند بع����س ملحاته �لر�ئعة 
يف �لفك���ر �ل�صيا�ص���ي �لقائم عل���ى �لت�صخي�س 
�ملجتمعي �لدقيق، لأو�ص���اع �ملجتمع �لعربي 
يف �صياق���ه �لتاريخ���ي، �ل���ذي م���ا ز�ل ماث���ًا 
وموؤثرً� �ىل درج���ة كبرية )ومن ل ي�صتفد من 

�أخطاء تاريخه، حمكوم باإعادتها...(.
�أ�ص���ار باحثون عديدون يف فك���ر �بن خلدون 
�ىل �أن���ه كان ر�ئدً� يف �لإرها�س و�لإمياء �ىل 
م�صاألت���ني مهمتني تنبه �ليهم���ا �لفكر �حلديث 

وهما: 
�أوًل- �أن �لقيم���ة �لقت�صادية لل�صلعة يحددها 
�جلهد �لن�صاين/�لعمايل �ملبذول فيها، ولي�س 
جم���رد قيمته���ا �ملادي���ة. وه���ي م�صاأل���ة �نبنى 
عليها �لفكر �لجتماعي �حلديث - �ل�صرت�كي 
بخا�ص���ة - يف دعوت���ه �ىل �إن�ص���اف �لعم���ال 
�لذين ي�صيف جهدهم �ىل قيمة �ل�صلعة، وهي 
قيم���ة ي�صتفي���د منه���ا �لر�أ�صماليون ع���ادة. مل 
ي�صل �بن خلدون �ىل هذه �لدعوة �ل�صريحة 

لكنه �قرتب كثريً� من م�صمونها �لفكري.
 ثاني���ًا- �أن���ه �أوماأ �ىل �صيء قري���ب من �لفكرة 
�لقومي���ة �جلامعة، عندما حت���دث عن ))دولة 
�لع���رب((، ث���م ))دول���ة �لفر�س((، ث���م ))دولة 
�لرتك(( يف �صياق �لتاريخ �ل�صامي. �صحيح 
�أنه بنى فك���ره يف تف�صري �لجنماع و�لتاريخ 
لدى �لعرب على ))�لع�صبية �لقبلية(( - وهو 
و�ق���ع ل ي�صتطيع �أي مفك���ر حقيقي جتاهله - 
لكنه �أ�صار �أي�صًا �ىل �أن تلك �لع�صائب �لقبلية 
�إذ� حتالف���ت، خا�صة يف ظل ))دعوة دينية((، 
ت�صتطي���ع �أن توؤ�ص����س حتالف���ًا �أو�ص���ع بينه���ا 
ي�صتند �ىل حقيقة كونها منتمية �ىل ))قوم(( 

متميز من �لأقو�م.

ما زال معا�شراً

�إل �أن �أهمية �ب���ن خلدون وطر�فة فكره، و�إن 
متثلت يف �إمي���اء�ت فكرية تتخط���ى ع�صرها 
كالفك���رة �لقت�صادية، و�لفك���رة �لقومية، كما 
�أوجزن���ا، فاإنه كان حمددً� وو��صحًا يف �أفكار 
�أخ���رى، م���ا ز�لت و�قع���ًا ل ميكن �إن���كاره يف 
حياتن���ا �لعربية �لر�هنة. ن���ورد -على �صبيل 
�ملثال ل �حل�ص���ر- تدليًا على �أن �بن خلدون 
ما ز�ل معا�صرً� لنا كعرب، و�إننا �صنحتاج �ىل 
وقت حت���ى نتجاوزه يف و�قعن���ا �لقت�صادي 

و�لجتماعي و�ل�صيا�صي: 

1- م���ن �أه���م �مل�صائ���ل �لت���ي ح���ذر منه���ا �بن 
خل���دون ��صتغ���ال رج���ال �ل�صلط���ة بالتجارة، 
ومناف�صته���م لأه���ل �لبلد وجت���اره، مبا يوؤدي 
�ىل عرقل���ة �لقت�ص���اد وتدم���ريه، و�نعكا����س 
ذلك وباًل عل���ى �لدولة نف�صها يف نهاية �لمر، 
كم���ا يت�ص���ح م���ن جت���ارب عربي���ة معا�صرة. 
يق���ول �بن خلدون يف ن����س، كاأنه كتب �ليوم 
عن هذه �لظاه���رة، وخا�صته: ))�إن �لتجارة 
ومف�ص���دة  بالرعاي���ا  م�ص���رة  �ل�صلط���ان  م���ن 
للجباي���ة )�أي لنظ���ام �ل�صر�ئب �ل���ذي تطبقه 
�لدولة(. ويف ))�ملقدم���ة(( �إ�صهاب فكري مهم 
يف �إي�ص���اح ه���ذ� �لمر يف خمتل���ف جو�نبه، 
و�لوبال �لذي يجلبه على ))�لرعية((، وكيف 
�أن روؤو����س �لم���و�ل ته���رب وتهاج���ر من بلد 
�لت�صلط �ىل بل���د�ن �أخرى، خا�صة �إذ� ��صتغل 
�ملت�صلط نفوذه يف �ل�صلطة ملناف�صة �أهل �لبلد 

يف �أرز�قه���م. وعل���ى �لعك����س م���ن ذل���ك، كان 
�ب���ن خلدون ي�صي���د د�ئمًا بال�صاط���ني، �لذين 
يكتف���ون ب�صلط���ة �حلك���م، ول يخلط���ون بني 
�لإم���ارة و�لتج���ارة، وهو ما بقي مث���ًا �أعلى 
للح���كام �لع���رب، �لذي���ن متّي���زو� ع���ن غريهم 
بالنز�ه���ة ونظاف���ة �لذم���ة، عل���ى ندرته���م يف 

تاريخنا  وو�قعنا.
2- كما حذر �بن خلدون من �أنو�ع �ل�صتبد�د 
�ىل  ي���وؤدي  ذل���ك  لأن  �لأخ���رى،  و�لت�صل���ط 
تنف���ري �أهل �لبل���د، و�نقابهم عل���ى �ل�صلطان، 
وتعاونهم مع �أعد�ئه. وقد خل�س �بن خلدون 

روؤيته لآثار خمتلف 
�أن���و�ع �ل�صتبد�د و�لت�صل���ط مبقولته �لر�ئعة 
))�لظل���م م���وؤذن بخ���ر�ب �لعم���ر�ن((، د�عي���َا 
�ل�صاط���ني �ىل ك�صب قل���وب رعاياهم باملودة 

و�لعفو و�لح�صان، تعزيزً� لدولهم ذ�تها.
3- ينّب���ه �بن خل���دون �ىل �أن �لدعوة �لدينية 
با ع�صبية، قبلية �أو قومية، ل تتم لحتياجها 
�ىل و�زع طبيعي، وذلك ما يحاوله - معكو�صا 
ً- يف �أيامنا هذه بع�س �مل�صتغلني يف حركات 
�ل�ص���ام �ل�صيا�ص���ي حتديدً� باإث���ارة �لنعر�ت 
�لطائفي���ة �أو �لع�صائرية لدى �أتباعهم ليقينهم 
�لديني���ة بح���د ذ�ته���ا، ل متل���ك  �أن �ملو�ع���ظ 
�لتاأثري �لكايف لحتياجها �ىل قوى �إجتماعية 
موؤثرة ور�ءها. لذلك نر�هم ل ينادون باإ�صام 
خايل م���ن �لطائفي���ة و�لع�صائري���ة، و�إمنا هم 
لأنه���م  �لع�صبي���ات،  ه���ذه  ور�ء  يتخندق���ون 
دونها ل نفوذ لهم. ومل ن�صمع بحركة �إ�صامية 
و�حدة ف���وق �ملذ�هب، ومن خمتلف �ملذ�هب، 
لأن �لنا�س ل يجتمعون خلف �لدعوة �لدينية 
باملطلق، و�إمنا يتحركون بع�صبياتهم �لقائمة 
�ملتو�رثة، فذلك ما ورثوه عقيديًا، ويبدو من 
�ل�صع���ب جت���اوزه. وعليه، ف���اإن �إنتفت �لقوة 
�لجتماعية �لد�فعة، يتحول �لدعاة �ىل جمرد 

�أ�ص���و�ت يف �لربية با �أث���ر، �أو ح�صب تعبري 
�بن خلدون: ))ومن هذ� �لباب �أحو�ل �لثو�ر 
�لقائم���ني بتغيري �ملنكر من �لعام���ة و�لفقهاء، 
ف���اإن كثريً� م���ن �ملنتحل���ني للعب���ادة، و�صلوك 
ط���رق �لدي���ن، يذهب���ون �ىل �لقيام عل���ى �أهل 
�جل���ور من �لأم���ر�ء، د�ع���ني �ىل تغيري �ملنكر 
و�لنه���ي عنه، فيكرث �أتباعه���م و�ملتمثلون بهم 
من �لغوغ���اء و�لدهماء، ويعر�ص���ون �أنف�صهم 
يف ذل���ك للمهال���ك، و�أكرثهم يهلك���ون يف هذ� 
�ل�صبي���ل، ماأزوري���ن غري ماأجوري���ن، لأن �لله 
�صبحان���ه مل يكتب ذلك عليهم، و�أحو�ل �مللوك 
و�ل���دول ر��صخ���ة قوي���ة ل يزحزحه���ا ويهدم 
بنائه���ا �إل �ملطالب���ة �لقوية، �لت���ي من ور�ءها 
ع�صبي���ة �لقبائل و�لع�صائ���ر...((. هذ� �لن�س 
�خلط���ري لب���ن خل���دون، كت���ب قب���ل �أكرث من 
�صتة ق���رون، لكن���ه كمن ي�صخ����س ))�لظاهرة 
�لرهابي���ة(( يف �أيامن���ا، ومن يندف���ع ور�ئها 
من فقهاء وعامة وغوغاء، كما يفهم منه �أي�صًا 
�أن �ملوعظ���ة تبق���ى موعظ���ة، �صلفي���ة كانت �أم 
علمانية، و�أن �لفكرة مهما كانت، ل تهبط �ىل 
و�ق���ع �لنا�س، �إل �إذ� حملته���ا قوى �إجتماعية 
فاعل���ة من ذل���ك �لو�ق���ع، وما ع���د�ه حرث يف 

�لبحر...
�لعربي���ة �ىل  �ملجتمع���ات  تعاني���ه  4- وكم���ا 
�ليوم، يكتب ))معا�صرنا(( �بن خلدون: ))�إن 
�لأوطان �لكثرية �لع�صائ���ب، قّل �أن ت�صتحكم 
فيها دولة((، وهو ملحظ يحتمل جملد�ت يف 
�إ�ص���كالت �لدول���ة �لعربية �حلديث���ة، ويكفي 
للفت �لأنظ���ار �ليه ما حتمل���ه �لف�صائيات يف 

�أيامنا من �أنباء �لنز�عات �لد�خلية �لعربية.
5- ويف لقطة و��صحة، ت�صجل عجز �ملجتمع 
�ملديني/�مل���دين، و�إفتق���ار �لق���وى �ل�صيا�صية 
�ملدني���ة �ىل �أ�صن���ان �صيا�صي���ة تد�ف���ع بها عن 
نف�صه���ا، كت���ب �ب���ن خل���دون يف ج���ذور ه���ذه 
�لإ�صكالي���ة: ))و�أه���ل �حلا�ص���رة عي���ال عل���ى 
غريه���م يف �ملد�فع���ة و�ملمانع���ة((، ملخ�ص���ًا 
�حلقيق���ة �لقائم���ة يف �لتاري���خ �لعربي، وهي 
�إحتي���اج �حلو��صر �ىل قوى �لبادية �ملحاربة 
للدف���اع عنه���ا )�أو ق���وى �لأري���اف يف ع�صرنا 
�ل�صارب���ة  �ملجتمعي���ة  �لق���وى  مّثل���ت  �لت���ي 
ور�ء �لنقاب���ات �لع�صكرية وم���ا ز�لت(، مبا 
جنم عن ذل���ك من ثمن باه���ظ تدفعه �ملدن من 
�لتح�ص���ري،  �مل���دين  وم�صتو�ه���ا  حرياته���ا، 
وغي���اب �إر�دتها �ل�صيا�صي���ة يف تقرير نظامها 
�خللدوني���ة  �لروؤي���ة  وح�ص���ب  �ل�صيا�ص���ي. 
�مل�صتمدة م���ن جتارب �لتاري���خ �لعربي: كلما 
م���رت دورة و�نغم����س �لب���دو �ملحارب���ون يف 
))ت���رف(( �حل�صارة �ملدني���ة، فقدو� ف�صائلهم 
�حلربي���ة، وتعر�صو� لغ���زوة جديدة من بدو 
طبيع���ة  وح�ص���ب  وهك���ذ�.  ج���دد،  حمارب���ني 
�لر�هن���ة،  �ملرحل���ة  يف  �ملجتمع���ي  �لتط���ور 
فلي�س من �ل�صروري ق���دوم �لغزوة �جلديدة 
من �لبادي���ة، �إذ �أن �لهج���رة �ل�صكانية �لريفية 
و�لبدوي���ة �ىل �ملدينة، تخلق بالتدريج و�قعًا 
ي���وؤدي �ىل ظه���ور  دميوغر�في���ًا يف �ملدين���ة 
))ق���وة(( �صكانية معادية لأمن���اط �لعي�س يف 
�ملدينة ونظام حكمه���ا، مبا يوؤدي �ىل �إنقاب 

ع�صك���ري، �أو دين���ي تدعم���ه تل���ك �لق���وة غري 
�ملدني���ة، وهو م���ا يلخ�س �لتاري���خ �ل�صيا�صي 
�لعرب���ي و�لإ�صامي �ملعا�ص���ر، ومبا مل ن�صل 
�ىل نهاي���ة م�صاه���ده، بعد، ما مل تت���م �ملبادرة 
�ىل متدي���ن �لري���ف و�لبادي���ة، ب���دل تريي���ف 
وبدون���ة �ملدين���ة، وه���و م���ا ح�ص���ل بوت���رية 
�ملعا�ص���ر.  تاريخن���ا  يف  �لعن���ف  مت�صاع���دة 
وم�صاكني �أهل �حلا�صرة �إن بقو� ))عياًل على 

غريهم يف �لدفاع و�ملمانعة((.
6- و�ىل جانب هذه �لروؤى �لفكرية �ملتقدمة، 
قيا�ص���ًا بع�صر مفكرنا، ف���اإن قارئ �بن خلدون 
تلفت���ه ق���وة �ملنطق �لعقاين لدي���ه يف تف�صري 
خمتل���ف �لظو�ه���ر. وبالرغ���م م���ن �أن ع�ص���ر 
�ب���ن خلدون كان ع�ص���رً� معادي���ًا للفل�صفة يف 
�ملجتم���ع �لإ�صام���ي، وه���و م���ا ينعك����س يف 
�لف�ص���ل �ل���ذي عنو�نه: ))يف �إبط���ال �لفل�صفة 
وف�صاد منتحليها((، فاإنه، فيما مياثل فا�صفة 
ح���ّول  ق���د  �أوروب���ا،  يف  �حلديث���ة  �لنه�ص���ة 
عم���ل �لعق���ل م���ن �لن�صغ���ال بامليتافيزيقي���ا، 
فيم���ا ور�ء �لطبيع���ة، �ىل �إعمال���ه يف �صوؤون 
�ملجتم���ع و�لتاري���خ و�لعل���م، �أي �إنز�ل���ه م���ن 
�ل�صم���اء، فيم���ا يتجاوزه من غي���ب، �ىل و�قع 
�لأر����س، وم���ا فيها م���ن �صو�ه���د وم�صاهدة. 
وم���ن منطل���ق عقانيت���ه، �نتقد �ب���ن خلدون 
�ل�صحر و�لطل�صمات وكتب يف �إبطال �صناعة 
�لتنجي���م و�صعف مد�ركه���ا، وف�ص���اد غايتها، 
وعر����س لعلم �ملنطق بحي���اد مو�صوعي، ومل 
يهاجمه، كم���ا �إن نقده للفل�صف���ة �مليتافيزيقية 
مل ي�صل لديه �ىل ح���د نحرميها، و�إمنا �إكتفى 
بتنبي���ه م���ن يري���د �لإط���اع عليه���ا �ىل �لملام 
بعل���وم ))�ملل���ة(( م���ن فق���ه و�صرعي���ات. ومن 
�لطبيع���ي �أل ي�ص���ل �ب���ن خل���دون �ىل موقف 
�بن تيمية من �ملنط���ق و�لفل�صفة، و�إن تقارب 

�لزمن �لتاريخي �ملتنكر للفل�صفة بينهما. 

نزعة عقالنية
هكذ� خرج �بن خلدون بهذه �لنزعة �لعقانية 
�ملتجه���ة �ىل ت�صخي����س �لو�ق���ع �لجتماع���ي 
�لتاريخ���ي، على تقاليد فا�صف���ة �لفكر �ملثايل 
�مليتافيزيق���ي يف �ل�ص���ام م���ن �لكن���دي �ىل 
�إبن �صينا، فا�صتط���اع �أن يوؤ�ص�س علمًا جديدً� 
ه���و علم �لجتم���اع، با�صتق���ال ع���ن �لفل�صفة 

�لنظرية.
وه���ذ� جمرد غي�س من في�س يف غز�رة �لفكر 
�خلل���دوين، ول بد لأي مفك���ر عربي، ومثقف 
عرب���ي، �أن يتوق���ف طوي���ًا �أم���ام مقدمة �بن 
، ويعي���د قر�ئتها،  خل���دون، و�أن يقر�أه���ا بتاأِنٍ

وي�صتخرج منها �لدرو�س �لفكرية �لازمة.
ذ�ت ن���دوة وحما�ص���رة، ق���ام �أح���د �لدكات���رة 
�جلادي���ن، �لذي���ن در�صو� يف جامع���ة غربية، 
�أح���دث �لنظري���ات �لقت�صادي���ة، �لتي مل متر 
فيم���ا يب���دو باب���ن خل���دون، وظل���ت من�صغلة 
لاقت�ص���اد  �لبياني���ة  �خلط���وط  بتعرج���ات 
�حلديث، وت�صائ���ل منده�صًا عن �صر �ن�صغايل 
باب���ن خل���دون، و��صتخفاف���ًا ب���ه، �أ�ص���ار �ليه 

بعبارة: �صاحبك �بن خلدون هذ�...
نع���م يا �صديق���ي، عليك �لع���ودة �ىل �صاحبي 
�بن خلدون هذ�، فلدي���ه �لكثري من ت�صخي�س 
))�لع�صائ���ب((، وتفكريها، وبناه���ا �لتحتية 
و�لفوقي���ة، �لو�قف���ة بعن���اد يف وج���ه �لتق���دم 
�لقت�ص���ادي �لليرب�يل �مل���دين، �لذي طمحت 
�ليه، ويطمح �ليه معظم �أفر�د جيلك، بل لعلك 
رجع���ت �لي���ه، و�نت ت���رى يف و�قعن���ا تاأثري 
ه���ذه ))�لع�صائ���ب(( �أكرث م���ن تاأثري نظريات 

�لقت�صاد �حلديث.
و��صمح يل �أن �أكرر �ليوم يف �لذكرى �ملئوية 
�ل�صاد�ص���ة لرحي���ل ))�صاحب���ي �ب���ن خل���دون 
هذ�...((، �أن مقدمت���ه متثل كتابًا ملحو �أميتنا 
�لتاريخي���ة و�حل�صارية ل���دى �أثقف مثقفينا، 
ورمب���ا ��صتطاع���و� بعد حموهم له���ذه �لأمية 
�مل�صاع���دة يف حم���و �أمي���ة �ملايني م���ن رجال 

�أمتهم ون�صائها.

عن جملة الدوحة القطرية �شنة 2007
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با�شم عبد احلميد حمودي

 موؤل���ف �ملقدم���ة  و�صعه���ا يف مقتب���ل كتاب���ه يف 
�لتاري���خ و�لذي عنو�ن���ه ) �لعرب ودي���و�ن  �ملبتد�أ 
و�خل���رب يف �أيام  �لع���رب و�لعج���م و�لرببر ومن 
عا�صرهم م���ن ذوي �ل�صلطان �لكرب( لتبيان �آر�ئه 
يف عل���م �لتاري���خ و�لعمر�ن �حل�ص���اري و�أحو�ل 

�لنا�س يف �ملعا�س ،
وه���و ما يع���رب عنه �لي���وم بعلم �لجتم���اع  ، فيما 
وج���د فيه  �آخ���رون  ومنهم حليم ب���ركات وبرهان 
غلي���ون  وعبا�س �جل���ر�ري ود�ود �صّل���وم وكاظم 

�صعد �لدين بد�ية للتفكري يف علم �لفولكلور.
  �ملوؤلف : هوعبد �لرحمن �أبو زيد ويل �لدين  �أبن 
خل���دون ، ولد يف �أول رم�صان 732ه� /27 ماي�س 
1332 م يف تون����س وتتلمذ على �بيه وعلى �أ�صهر 
علم���اء ع�صره حي���ث در�س عل���وم �لق���ر�آن و�لفقه 
و�لطبيع���ة و�لفل�صفة و�لريا�صي���ات وعلم �ملنطق  
، ث���م توقف عن �مت���ام در��صته  وه���و �بن �لثامنة 
ع�ص���رة  لوفاة و�لده وحلول مر�س �لطاعون   مما 
�أوجب هج���رة �لكثري من علماء �ملدينة  ،  فا�صطر 
�ب���ن خلدون �ىل �لعمل و�لدر����س معا . كانت �أول 
وظيف���ة �صغلهاوظيف���ة كتاب���ة �لعامة ل���دى وزير 
تون�س حممد �إبن تافر�ك���ني �لو�صي على �لعر�س 
،ومل���ا د�ل���ت دول���ة �لوزير رح���ل �إبن خل���دون �ىل 

�جلز�ئر حيث حل و�أهله يف ق�صنطينة.  
يف �صن���ة 755ه���� �رحت���ل �ىل فا����س وعم���ل كاتبا 
يف ب���اط �ل�صلط���ان �بي عنان وكان عم���ره �آنذ�ك 
ليتج���اوز �لثاني���ة و�لع�صرين وظ���ل يف وظيفته 
هذه �صنتني حتى �صجن مل�صاركته يف موؤ�مرة �صد 
�ل�صلط���ان مدة �صنتني �ي�صا �أطل���ق �صر�حه بعدها 
و�عي���د �ىل عمله ، ثم �تيح له �ن يتقدم يف من�صب 
�ل���وز�رة زم���ن �ل�صلط���ان �أب���ي �ص���امل ، و�أن ياأخذ 

دي���و�ن �ملظ���امل ��صاف���ة   �ىل عمل���ه و�أن يعود�ىل 
�لدر����س ب�صكل �أف�ص���ل على يد علم���اء ع�صره ،�ن 
يبد�أ كتاب���ة موؤلفات �صغرية كان���ت متهيد� لكتابه 
�له���م )�لعربودي���و�ن �ملبت���د�أ و�خل���رب(  يف �صنة 
764ه���� رح���ل  �إب���ن خل���دون �ىل �لندل����س حيث 
�أحتف���ى ب���ه �صلطان غرناطة حممد ب���ن يو�صف بن 
��صماعي���ل �أب���ن �لحمر  ووزي���ره  �ل�صاع���ر ل�صان 
�لدي���ن ب���ن �خلطي���ب ، وكان �صديق���ه ،فتق���دم يف 
جمل����س �ل�صلطان �لذي �ر�صله �صف���ري� له �ىل ملك 
ق�صتال���ة بطر�س لبر�م �ل�صلح بينهما، �كمل كتابه 
ه���ذ� يف �رب���ع �صنو�ت وهو يف قلع���ة  �إبن �صامة 
، ث���م ر�أى  �أن يرج���ع �ىل بع����س �مل�ص���ادر �لت���ي 
ت�صاع���ده عل���ى �لدق���ة وتنجي���ه من �لعتم���اد على 
�لذ�كرة، ف�صاف���ر �ىل تون�س حيث نزل يف �صيافة 

�صلطانه���ا �ب���ي �لعبا�س حيث �أمت كتاب���ه �ملهم هذ� 
خ���ال �ربع �صن���و�ت �خ���رى و�ه���دى ن�صخة منه 
�ىل �ل�صلط���ان �ب���ي �لعبا����س �أحم���د، وعرفت هذه 

�لن�صخة بالتون�صية.
�صاف���ر �أب���ن خل���دون �ىل م�صر وه���و يعتزم �حلج 
لكن���ه مكث يف �لقاه���رة حيث �لتف حول���ه �لنا�س 
و�أخ���ذ يلق���ي درو�ص���ه يف �جلام���ع �لزه���ر و�صط 
�عج���اب �حل�ص���ور بعلم���ه �لو�فر وح�ص���ن �د�ئه ،  
توف���ى �إبن خلدون يف 26 رم�صان  �صنة 808 ه� / 
16  �آذ�ر1406م عن76 عاما يف �لقاهرة وقد ترك  

�لكثري من كتب �لتاريخ و��صهرها كتاب �لعرب. 
 تنق�صم مقدمة �بن خلدون لكتاب �لعرب �ىل متهيد 
يف �صت �صفحات عن �لتاريخ  ورو�يته  ، ثم تاأتي 

�صتة بحوث �صماها �بن خلدون ف�صول هي 
1- يف �لعم���ر�ن �لب�ص���ري وي�صتم���ل عل���ى �ص���ت 
مقدم���ات وتعريف���ات يف ��ص���ول ن�ص���اة �لب�صرية 

و�حل�صارة 
�لوح�صي���ة  و�لمم  �لب���دوي  �لعم���ر�ن  يف   -2  

و�لقبائل
 3- يف �ل���دول �لعامة و�ملل���ك و�خلافة و�ملر�تب 

�ل�صلطانية
 4- يف �لبلد�ن و�لم�صار و�صائر �لعمر�ن

 5- يف �ملعا����س ووجوهه م���ن �لك�صب و�ل�صنائع 
وما يعر�س يف ذلك كله من �لحو�ل

 6- يف �لعلوم و�أ�صنافها و�لتعليم وطرقه و�صائر 
وجوهه.  در�س �إبن خلدون �لكثري من علوم زمنه 
منه���ا علوم �لق���ر�آء�ت و�لفق���ه و�لفر�ئ�س و�لطب 
�لروح���اين و��ص���ر�ر �لتنجي���م وح�ص���اب �جلم���ل 
و�لزيرج���ة و�صو�ه���ا، ��صاف���ة �ىل عل���وم �لرو�ية 

و�لتاريخ و�ل�صول �حل�صارية للمجتمعات.

مقدمة إبن خلدون
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عالء ها�شم مناف 

 وهن���اك نظري���ة �خ���رى طرقه���ا ))جوميلوت���ز(( يقول �ن 
�لدولة.. تكونت يف ر�أيه بني حاكم وحمكوم نتيجة �لنز�ع 
ب���ني �لب�صر، عل���ى �لبق���اء.. فالنتيجة.. مت���ت �لغلبة لحد 
�لطر�ف.. وهناك نظري���ة تقول وتوؤكد تكون �لدولة جاء 
نتيج���ة: �لنز�ع و ))جوميلوتز(( يوؤك���د عملية �لنز�ع بني 
�لب�ص���ر، يف �صبي���ل �لبقاء.. يف �حلياة ع���رب �لتاريخ وهذ� 
�ل���كام، غري منطق���ي.. لن عملية �لنز�ع ه���ذه و�ل�صيطرة 
عل���ى جماميع من �لب�ص���ر �و �لنز�ع يف �صبي���ل �لبقاء رغم 
�لقان���ون �ملو�صوع���ي يف عملي���ة �لت���و�زن يف �لطبيع���ة 
و�ملجتم���ع.. فه���ي تبقى عملي���ة م�صادفة يف زم���ان ومكان 
))حمددي���ن(( ولكنن���ا ننطل���ق من مفه���وم �لدول���ة ب�صكلها 
�ل�صرعي و�لقانوين و�ل�ص���روري ل �ل�صديف رغم علميته 
�لقانوني���ة و�لفل�صفي���ة.. فالدولة بد�أت من���ذ �ن بد�أ وجود 
�لن�صان على هذه �لر�س و��صبح ب�صكل وحد�ت ب�صرية، 
تعي����س عل���ى �لزر�ع���ة و�لرع���ي ونظري���ة ))جوميلوتز(( 
لي�ص���ت جدي���دة، فه���ي م�صتم���دة م���ن نظرية �ب���ن خلدون، 
ب�ص���كل �و باخ���ر.. وبالت���ايل.. فالدولة كتكوي���ن وكيان.. 
تت�صكل من قو�نني و�نظمة و��صاليب لتنفيذ هذه �لقو�نني 
و�لنظم���ة و��صالي���ب خمتلف���ة تخ�صع ملنط���ق �صلطوي.. 
فج���اء ))�وينهامي���ر(( ليق���ول �ن �لدول���ة، تاأ�ص�صت نتيجة 
�ل�ص���ر�ع. �لتاريخي ب���ني )�لبدو و�حل�ص���ر( وهذ� يعني، 
�نه���ا بد�أت بع���د �لزر�ع���ة.. و�لزر�ع���ة كانت ه���ي �لطفرة 
�لنوعي���ة لتطور �لن�صان من ناحي���ة ��صتك�صاف �حلاجات 

�مللحة يف �حلياة. 
فالد�صات���ري كان���ت ه���ي �لقو�ن���ني.. و�لبن���ى �لت���ي توؤك���د 
م�صوؤولي���ة �حلكوم���ة باعتبارها �ل�صلط���ة �لتنفيذية، �لتي 
متي���زت بتطبيق �لقو�ن���ني، فال�صلط���ة �لتنفيذية موجودة 
يف كل �لوح���د�ت �لب�صرية، �لت���ي تاأخذ �لعقل منهجا وهي 
تختل���ف م���ن وح���دة ب�صري���ة �ىل وح���دة ب�صري���ة �خرى.. 
وهك���ذ� كان، �لختاف، يف �ل�صي���غ و�لقو�نني من �صلطة 
تنفيذي���ة �ىل �خ���رى.. �ن وج���ود �لدولة، كهي���كل.. يعني 
وه���ي  و�د�ري���ة..  تنفيذي���ة،  ك�صلط���ة  �حلكوم���ة  وج���ود 
�لت���ي تع���رب ع���ن منه���ج �لدول���ة �ل�صيا�ص���ي، و�لجتماعي 
و�لثق���ايف.. فال�صلطة هي �لتي تبعث �لنظام �لذي يتحدد، 
بالطاع���ة لع�صاء �لوح���دة �لب�صرية و��صب���اب �لطاعة هي 
م���ن �ل�صباب �لطبيعي���ة و�لتكوينية.. لق���د كانت �لقو�نني 
�لتكويني���ة.. للق���رن �لثام���ن.. قو�نني قلق���ة وم�صطربة.. 
وكان �ب���ن خل���دون ق���د عا����س ه���ذ� �لق���رن، ب���كل م�صاوئه 
�لتي عم���ت هذ� �لق���رن، و�لتي كانت �لنعم���ة �لكربى على 
�ل�صام و�مل�صلم���ني وغري �مل�صلمني م���ن �لديان �لخرى، 
م���ن �لنو�ح���ي �ل�صيا�صي���ة و�لجتماعي���ة و�لقت�صادي���ة، 
�لت���ي ح�صل���ت  و�لثقافي���ة.. و�ص���ادف �ن �ل�صطر�ب���ات 
يف ه���ذ� �لقرن، و�ك���دت �صقوط �لدول���ة �لعبا�صية، بعد �ن 
�صقط���ت �صرععيته���ا، وقو�نينها نتيج���ة �لجتياح �ملغويل 
لهذ� �لدولة.. وتو�لت �لغزو�ت يف هذ� �لقرن.. فقد �جتاح 
�لترت، بقيادة �لقائد �لت���رتي )تيمورلنك( �ل�صرق، و�لباد 
�ل�صامي���ة وعاث بها ف�صادً�، ��صاف���ة �ىل �لنعر�ت �لدينية 

و�لعرقية �لتي �صهدها هذ� �لقرن. 
�ن �لنم���ط يف �ل�صياغ���ات �ل�صلطوي���ة �ل���ذي تو�ص���ح يف 
ه���ذ� �لق���رن، هو �ملك���ون �لكب���ري، تر�جع نتيج���ة �لت�صبث 
�لفو�ص���وي، �لذي �حدثه �لع���دو�ن و�لفو�ص���ى �لقانونية 
و�ص���ارت يف هي���اكل �لدولة هي �لقو�ن���ني �ملفككة، �لتي ل 

ت�صلح �ن تكون من �ملرويات �لتاريخية �لدقيقة. 
�ن مو�صوعي���ة �لدول���ة و�ل�صلط���ة عند �بن خل���دون تتحد 
بالتفا�صي���ل �لدقيق���ة و�لكب���رية، وه���ي توؤ�ص���ر �ملنعط���ف 
�خلط���ري يف �ل�صياغات �ملروية، �ن �ملادة �لتاريخية.. هي 
لي�ص���ت �صفة قدرية، بل هي منطق قانوين و�جتماعي عند 
))�ب���ن خل���دون(( ويف نظريته ب�صكل خا����س و�ن �مل�صلك 
�ل���ذي �صلك���ه ))�ب���ن خل���دون(( يف نظريت���ه �لجتماعي���ة 
توؤكده �حل�صا�صي���ة �لتاريخية.. بقو�نينه���ا �لجتماعية.. 
و�ن �مل�ص���روع �ملعي���اري، عن���د �ب���ن خل���دون يف نظريت���ه 
�لجتماعي���ة.. وهي يت�صكل بوج���وده �جلوهري كمفهوم 
متناق����س مع �لمن���اط �ملروية.. وهي تتخل���ى عن منطها 

�لعلمي، و�لجتماعي، و�لتاريخي 
�ن �ل�صرورة �لتاريخية، ه���ي �لتي تقدم معنى �جتماعيا، 
�لقو�ن���ني  مركزي���ة  خ���ال  م���ن  للح���دث،  دقيق���ا  وفهم���ا 

�لجتماعية. 
ف���كان �صق���وط �لدول���ة �لعبا�صي���ة.. هي مرحل���ة �ملخا�س، 
د�خل �حللق���ات �لجتماعية وهي �لف���رتة �لع�صبية، �لتي 
تن���ذر بالف�ص���ل �لتاريخ���ي، و�لجتماع���ي، و�لد�صت���وري 
و�لقان���وين.. و�مل���ر�رة �لت���ي ت�صك���ن �لو�ق���ع �لجتماعي 
�لفعلي.. فكانت �لهزمية و�لغربة، �لتي ��صتوطنت �ملجتمع 
بعد �ن �صاع���ت دولة �ل�صام فاجتاح �ملجتمع، ت�صور من 
منط �لغثيان، و�لت�صبث بالقد�ر، و�لنعي �مل�صتمر، لغربة 
�ل�صام، و�لق�صاء على هويته.. وهو �ملعنى �ملتطرف يف 
�حلب���كات، �لجتماعي���ة �لفا�صل���ة، فالهزمية تعن���ي، نهاية 
�حلياة، ف���كان �ل�صام معنا وحياة وت���وق، ومتا�صك، يف 
�لق�صية �لنظرية و�لجتماعية �لفاعلة باحلدث �لجتماعي 
من �لناحية �لتاريخية.. فال�صاطبي يف كتابه ))�لعت�صام(( 
يوؤكد حالة �خلنوع و�لذل���ة، و�لهو�ن لا�صام.. فاحلقيقة 
�ن �خلل���ل �لجتماع���ي يح���دث ل���امم �حلي���ة، �لت���ي تقبل 
�لتحديات بقوة. و�لح���د�ث �لتاريخية تربهن �ن �لبد�ع 
يف �لمم �حلي���ة، ل ميك���ن �لق�ص���اء علي���ه وهك���ذ� فاملعنى 
�لتاريخي هو عن�صر من �لبد�ع يف �لمم �حلية، ل ميكن 
�لق�صاء عليه فاملعنى �لتاريخي هو عن�صر من �لتعار�صات 
�ملنطقية �ذ� �ردنا �ن نفهم �ملنطق �لتاريخي، و�لجتماعي 
و��صوله.. فالجتاه���ات �ملتعار�صة هي يف �ل�صل فقر�ت 
متو�فقة.. وت�صالح بني �ل�صلطات �لتنفيذية و�لت�صريعية.. 
فالنظري���ة �خللدوني���ة هي معن���ا �جتماعي���ًا من�صجمًا مع، 
فقر�ت���ه �ملتعار�ص���ة.. )فال�صاطب���ي( �ب���دع ولك���ن باجت���اه 
معاك����س. و�ن �لتدليل على �صيغة �لتاحم �لجتماعي يف 
�لنظري���ة �خللدونية توؤكد وجود �لن�س �لقانوين لل�صلطة 
�لنظري���ة �لجتماعية، وعرب �ملمكن���ات �لوجودية �ملتولدة 
و�ن �در�ك هذ� �لتعار�س، قد �عطانا وظيفة قانونية ت�صهد 

عل���ى ذلك �لتو�فق، بني ظاهر �لنظري���ة وباطنها فالنظرية 
�خللدوني���ة تنط���وي عل���ى روؤية دقيق���ة حلرك���ة �لو�قع.. 

�لجتماعي من �لناحية �لتاريخية. 
�ن �ل�صاطب���ي )غ���رب( �ل�ص���ام ومت�ص���ك بغربت���ه، نتيجة 
ت�صخي�ص���ه للب���دع.. و�لف���نت و�لبتعاد ع���ن روح �ل�صام 
وتعاليم���ه �ل�صرعي���ة و�لقانونية �ل�صمح���اء.. كذلك �خرج 
)�حلنبل���ي( كتاب���ا يف دم�ص���ق ��صم���ه ))�ل�ص���ام(( ودفنه 
�ىل �لب���د ف�ي غربت���ه و�ن �لنظري���ة �خللدونية كانت تعي 
ه���ذه �مل�صاأل���ة �خلطرية، وتعمل عل���ى جتاوزها، من خال 
�ل�ص���ر�ع �لفك���ري و�لجتماع���ي، و�لقرت�ب، م���ن حقائق 
�لفو�صوي���ة ومعاجلته���ا و�ب���ر�ز معامله���ا �جلمالية، وهي 
�ملح���ور �لرئي�ص���ي لعملي���ات �ل�ص���ر�ع هذه.. وه���ي �صفة 
�لتاح���م م���ن �لناحي���ة �لجتماعية لتاأكيد ه���ذه، �لفرو�س 
�لنظري���ة.. ع���رب �لتن���وع يف �صنع �لوح���د�ت �لجتماعية 
و�لو�ص���ول �ىل نتائج مهمة ملعاجلته���ا.. فتم �لرتكيز على 
قط���ب �ملعاجل���ة �ل�صريعة يف عمليات �لتوت���ر �لجتماعي، 
لنها ه���ي �لقطب �لرئي����س للنهو�س باملجتم���ع، وبو�قعه 
�لعلم���ي.. و�يج���اد منط���ق، م���ن �لتجان����س، و�لك�صف عن 
�لبني���ة، �لفكرية و�لجتماعي���ة، و�لثقافية، و�عطاء حلول 
توؤ�ص����س مبوجبه، منطقًا �بد�عيًا، ينه�س باملجتمع نه�صة 
وظيفي���ة �بد�عية ��صا�صها �لتعدد يف �لعمليات �لبد�عية.. 
ويف ه���ذ� �ملجال يوؤك��د )بوتول( ب���اأن �بن خلدون قد تاأثر 
به���ذه �ملروري���ات �لتاريخي���ة، و�لجتماعي���ة، و��صبح���ت 
نظريت���ه ت�صاوؤمي���ة فطغت عليه���ا �لكاآب���ة و�لنحطاط فقد 
ن�ص���ي )بوت���ول( �ن نظرية �ب���ن خلدون، تاأخ���ذ مد�ها يف 
�لت�ص���اع و�لنكما����س لنها مرن���ة.. و�ن �ن�ص���اق �لنظرية 
م���ن �لقوة و�لت�صاع، يف �ملفاهيم �لعلمية بقيت حية، حلد 
�لآن و�نه���ا تتجه، مبرور �لزمن �ىل بنيتها �ملتميزة وهذه 
�لروؤي���ة عرب عنها �ب���ن خلدون، يف عدة حم���اور متنوعة، 
و�صرورية ك�صفت قدرة وعنا�ص���ر �لنظرية وت�صديها �ىل 
�لهيمن���ة �لقانوني���ة، يف �طارها �ملو�صوع���ي لنها ت�صتند 
�ىل ��صا����س متناق����س ومتفاع���ل يف �آن و�ح���د.. وتظ���ل 
عنا�ص���ر �لنظري���ة موجودة ومتو�ج���دة يف كل م�صتويات 
�لتن���وع يف �لبنية �لجتماعي���ة.. ور�ح )كر�مر( ينظر يف 
عملي���ة �لت�ص���اوؤم �خللدوني���ة وو�صفها بانه���ا ت�صبه عملية 
�لت�ص���اوؤم عن���د )�ملع���ري( وه���ذه غرب���ة جدي���دة يوؤكده���ا 
)كر�مر( وبق���ي �لو�ص���ع �لتاريخي و�لجتماع���ي ليعي�س 
ع�ص���ر �لغربة يف �ل�صام ودولته حتى و�صل �لتنظري يف 
ه���ذ� �ملو�صوع يف حده �مل���روع.. ويتهم من دعا �ىل ع�صر 
�لغرب���ة يف �ل�صام ودولته.. ويته���م من دعا �ىل �لرجوع 
�ىل �لتعالي���م �ل�صامي���ة، و�ل�صن���ة �لنبوي���ة.. وهو �حلل 
�لمث���ل.. وه���و �لنقاذ لا�ص���ام.. وهن���اك نظرية طرحت 
مو�صوع���ًا دقيق���ًا، ع���ن �لت�صاوؤم فت���م ت�صبيه )�ب���ن تيمية( 
بان���ه ينحى �ملنح���ى �ملث���ايل يف عملية �لت�ص���اوؤم و�ن �بن 
خل���دون بو�صفه �ملت�صائم �لو�قع���ي.. و�لرجان عا�صا يف 
نف�س �لفرتة �لتاريخية.. فكان���ا من �عظم مفكري �ل�صام 
و�تخ���ذ� منهجًا و�ح���دً� يف �كت�صاب �ملع���ارف. و�ن �لعمل 

�لفكري و�لجتماعي ينطوي على قيم و�عتبار�ت د�خلية، 
وهي �لت���ي ت�صكل عمليات �لتاحم، د�خ���ل �لنظرية. فابن 
خل���دون كان يرف�س طريقته �ملعتزلة يف �لعمليات �لعقلية 
�ملجردة.. فاملقيا����س �لعقلي �ملجرد لي�س قانونًا لتمحي�س 
�ل�صيغ �خلربي���ة.. و�ن �لوعي �ملتاحم د�خ���ل �لبنية، لن 
يتحق���ق يف �لبني���ة �لعامة ما مل ي�ص���ل �ىل منطق و�ع من 
�لدر�ك �ملو�صوع���ي خلو�����س �لنمو �لبنائ���ي للمجتمع.. 
و�ن �لبنية �لو�عية هي �ملعي���ار �جلمايل، د�خل �لنظرية، 
ود�خ���ل �لبني���ة �ملرتبط���ة، باملو�زن���ة �لنظري���ة.. ويوؤكد 
�صاح���ب  �ن  يف  )توينب���ي(  �جلدلي���ة..  �خلا�صي���ة  ه���ذه 
�لنظري���ة �لجتماعية �بن خل���دون، كان قد خ�صع لعمليات 
�لن�صح���اب. و�لرج���وع، و�لعتز�ل قبل �ل�ص���روع، بكتابه 
))�ملقدم���ة.. فهو قد دخل �ملعرتك �ل�صيا�صي، فخرج مفكرً�، 
و�صاحب نظرية �جتماعية. يقول )توينبي( �نه حدث هذ� 
�لتحول يف فرتة �لنع���ز�ل ثم عاد �ىل �مل�صرح �لجتماعي 

ثانية. 
ب�صيا�صته���ا  وجدلي���ًا،  كلي���ًا  �رتباط���ًا  ترتب���ط  فالنظري���ة 
و�صياقها �ل���ذي و�صعت من �جل���ه.. و�ملمار�صة هي عملية 
�لتق���دم، وه���ي �لت���ي ت�صتق���ي �هد�فه���ا يف �ط���ار عاقتها 
بحرك���ة �لو�ق���ع ومنطلقات���ه وعل���ى �ص���وء ه���ذ� �ملنظ���ور 
�لعلم���ي.. ف�صاح���ب �لنظرية ي�صتق���ي مقدرته من خما�س 
�ل�ص���د�د، د�خ���ل �لط���ار �جل���ديل للنظري���ة.. فه���و �لذي 
ي���و�زن بني �حلدي���ن بالب�صرية �لعلمي���ة، ويف حدودها.. 
ورمب���ا  �لتاريخي���ة  باملرحل���ة  ترتب���ط  و�لت���ي  �لفكري���ة 
تناق�صها، بع���د �ن ي�صتد �ل�ص���ر�ع �لجتماعي و�نعكا�صه، 
عل���ى منطلقات �لنظرية.. �لرئي�صي���ة.. و�لنتيجة �حلتمية 
ه���و �يجاد �ملو�زنة بني �حل���الت �ملتناق�صة وهو �ل�صر�ع 
�لنف�ص���ي د�خل �ل�صخ�صية �لجتماعي���ة، وهو �لذي يوؤدي 
�ىل منعط���ف جدي���د يف عملي���ة �ل�صر�ع بع���د �ن مت خلق، 
ن���و�ة جدي���دة لعملي���ات �ل�ص���ر�ع.. و�ل���ذي تنته���ي عنده 
�لهياكل لل�صلطة و�لدولة.. وهذ� ر�أي �حد �ملفكرين بعد �ن 
حتقق يف �ملجتم���ع �لعد�لة وكذلك عند �خو�ن �ل�صفاء يف 
ر�صائله���م.. وهكذ� تكون �لدول���ة يف ر�أي �بن خلدون هي 
عبارة عن م�صت���وى، تطبيقي للنظرية.. �لجتماعية وهي 
�ل�صياق �ملنظم يف �لتجربة �خلاقة، �لتي تعد �لنتقال من 
�ل�صتق���ر�ء �ىل �ل�صتنباط لن �لدولة هي �لت�صور �لفعلي 
و�لعقل���ي عند �بن خلدون.. وهي �لنتائ���ج لرتكيبة فكرية 
نا�صج���ة.. وه���ي �لتي ته���دف �ىل ربط �لنتائ���ج �لنظرية، 

باملبادئ لنها �لرتكيبة �لفكرية �ل�صاملة. 

املراجع 
1. النظ���م ال�شيا�ش���ية اجل���زء االول واجل���زء الث���اين.. را�ش���د 

الرباوي �ص51. 
2. منطق ابن خلدون.. الدكتور على الوردي �ص101. 

3. مقدمة ابن خلدون. �ص20. 
4. النظم اال�شالمية.. الدكتور �شبحي ال�شالح �ص30.

5. تاريخ ابن خلدون املجلد ال�شاد�ص �ص205.

خلدون إب���ن  ع��ن��د  ال��دول��ة  م��ف��ه��وم 
 ج��اء ن�ش��وء الدول��ة ع��ر تكوي��ن اجتماع��ي بعد ان 
اكدت��ه نظريات جاء بها ))جان ج��اك رو�شو, �شاحب 
العقد االجتماع��ي(( و )هوبز( و )لوك( هذا املو�شوع 

قد ا�شيع يف االو�شاط ال�شيا�شية والعلمية. 
املجتمع��ات  تط��ور  نتيج��ة  ج��اء  الدول��ة  منط��ق  ان 
وقوانينه��ا.. وبع��د ان اتخذت��ه ال�شع��وب, باعتب��اره 
التولي��ة  حي��ث  م��ن  وال�شرع��ي,  القان��وين,  ال�شبي��ل 
ب�شيغة احلكم.. على جماميع من الب�شر.. واال�شرتاط 
يف ذ ل��ك.. هو العدل.. وامل�ش��اواة بني النا�ص يف احلكم 
واملعامل��ة, فاذا اخل, هذا.. احلاك��م, بال�شروط املتفق 
عليه��ا, بين��ه, وبينه��م: يف ه��ذه احلال��ة يح��ق لهم.. 

عزله.. او اختيار بديال اخر عنه..
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وم���دى تقدمه���ا و�أ�صب���اب ��صمحالها وب���و�دره، وقد 
م����س ط���ه ح�ص���ني �أثن���اء عر�ص���ه وحتليله لأف���كار �بن 
خلدون يف هذ� �جلانب �أفكار بع�س �لباحني �لغربيني 
�لذي���ن تناول���و� �ملو�صوعات نف�صها بع���د �بن خلدون، 
مثل مكيافيللي ومونت�صيكيو وكورنو، وهو ما يحتاج 
�ىل �لتو�صع من جانب �لباحثني �ملعا�صرين، يقول طه 

ح�صني: ومع �أن ذهن �بن خلدون �صرقي حم�س،
فاإن���ه يده�صنا �أن نرى من خال �أر�ئه �ل�صائبة �لعميقة 
م�صابه���ات ميك���ن معه���ا �أن نقرب���ه بنوع ما م���ن بع�س 
�لأذه���ان �لعظيم���ة يف �لع�ص���ور �لغاب���رة و�حلديث���ة، 
�أر�صط���و  بتاأم���ات  تاأمات���ه  بع����س  تذكرن���ا  فمث���ًا 
ومكيافيلل���ي ومونت�صكي���و، يتخذ �بن خل���دون �لدولة 
�لإ�صامية ون�صاأتها منوذج���ًا لتاأماته مبتدئًا مبكونها 

�لأول وهو �لقبيلة.
بني عنا�صر �لقوة يف حياة �لقبيلة، ير�صد �بن خلدون 
�لع�صبي���ة و�لف�صيل���ة وي���رى �أنهم���ا توؤهانه���ا للفتح، 

ولك���ن لبد يف ر�أي���ه من تدخل عامل ثال���ث لكي تخرج 
ه���ذه �لأهلية من �لقوة �ىل �لفع���ل ذلك �لعامل هو مبد�أ 
دين���ي �أو �صيا�صي، مهمت���ه �أن يحدد �لغاية �لتي جتري 
نحوها �لقوة �لتي نالتها �لقبيلة، و�أن ي�صحذ كذلك تلك 
�لق���وة و�أن ي�صري بها نحو طري���ق �أخرى فيحول بذلك 

- على حد تعبري طه ح�صني -
 دون �أن ترتد ه���ذه �لقوة �ملكت�صبة �ىل �لقبيلة نف�صها، 
وينتهي �ب���ن خلدون من ر�صد حال���ة �لتقاتل و�لتنافر 
�لت���ي كانت �صائ���دة بني �لقبائل �لبدوي���ة قبل �لإ�صام، 
وكذل���ك حال���ة �لتاآل���ف و�لتاآخي �لت���ي رتبه���ا �لر�صول 
»�صل���ي �لل���ه علي���ه و�صل���م« ب���ني ه���ذه �لقبائ���ل �ىل �أن 
�لعن�صري���ن �لديني و�ل�صيا�صي معًا، عندما دخا حياة 
�لقبائ���ل �لعربية �صحذ� قوتها فلم مي�س �إل �لقليل على 
وف���اة �لر�صول حتى �نق�صت تلك �لقبائل على �ل�صعوب 
�ملجاورة و�صيدت دول���ة �صاخمة وي�صرب �بن خلدون 
�أمثل���ة توؤكد �أث���ر �لعامل �لدين���ي و�ل�صيا�صي يف حياة 

�حلكم و�لدول، ويوؤكد �أنه حيثما
��صطرم���ت ن���ار غ���زوة �أو ث���ورة تنته���ي بع���زل �أ�صرة 
و�إحال �أخري مكانها، مبد�أ ديني �أو �صيا�صي هو �لذي 
�آث���ار هذه �حلرك���ة، فريي �أن ��صتع���ادة قري�س لل�صلطة 
بعد �لإ�صام �صبب يف ن�صوب حروب �أهلية دفعت بني 
�أمي���ة - وهي قبيلة كانت تتمتع قب���ل �لإ�صام ب�صلطان 
مطلق- �ىل رئا�صة �لدولة يف �لقرن �لأول من �لهجرة، 
وكانت غاية �حلروب �لأهلية �لتي �نتهت باإ�صقاط تلك 
�لدولة، و�إح���ال �لدولة �لعبا�صية حمله���ا هي �أن تعاد 

�ىل �لفر�س �صلطتهم �لتي ��صتلبها �لعرب من ناحية،
و�أن يع���اد �ملل���ك �ىل قري����س وبن���ي ها�صم �لت���ي كانت 
تناف����س �لأمويني من���ذ �جلاهلي���ة.. ويف هذين �ملثلني 
كان �لعامل �ل�صيا�صي هو �ملحرك، وير�صد �بن خلدون 
�لعاقة �ملتينة بني قوة �إميان �لروؤ�صاء بالعامل �لديني 
�أو �ل�صيا�ص���ي وكذلك قوة �إميان �أتباعهم وجندهم بهذ� 
�لعامل، وبني نتائج م�صاريعهم، فريي �أن �أ�صباب معظم 
�لهز�ئم �لتي �أ�صابت كثريً� من �لطامعني ترجع �إما �ىل 
فتور �لإميان لدي قبائلهم و�إما �ىل زو�ل �لع�صبية من 

�صفوف �جلند، �إن كانو� من �ملرتزقة.
وينتق���ل ط���ه ح�ص���ني بع���د �أن ينتهي من ر�ص���د عو�مل 
ن�ص���وء و�زدهار �حلكم و�لدولة يف مقدمة �بن خلدون 
�ىل ��صتخا����س ما ي�صيمه �لعنا�صر �أو �جلر�ثيم �لتي 

توؤدي �ىل �نهيار و��صمحال �حلكم و�لدولة.
ير�صد طه ح�صني ثاث���ة �أ�صباب جوهرية كربي، وهي 
مي���ل �لرئي����س �ىل �ل�صتق���ال باحلك���م و�لنفر�دي���ة 
بعي���دً� عن �حلزب �لذي مكنه م���ن �لو�صول �إليه، وهو 
يف حال���ة �لدول �لإ�صامي���ة �لر�صتقر�طية �ملكونة من 
زعم���اء �لقبائل فين�ص���اأ �ل�صر�ع �ل���ذي ينتهي عادة من 
وجهة نظ���ر �بن خل���دون �ىل �نت�صار �صلط���ة �لفرد �أو 
�لأوتوقر�طية كما ي�صميه���ا طه ح�صني، وي�صتدعي طه 
ح�ص���ني ر�أي �أحد �ملوؤرخ���ني �ملحدثني وهو فو�صتل دي 

كولجن �لذي يوؤيد نظرية �بن خلدون،
 حي���ث يق���رر �أن���ه يف ب���دء نه�ص���ة كل مدين���ة توج���د 
�أر�صتقر�طي���ة حتك���م، ث���م ين�ص���ب بعد ذلك �ص���ر�ع بني 
تلك �لأر�صتقر�طية و�أق���وي زعيم، وي�صجل طه ح�صني 
�أن �أف���ق �بن خلدون �ملع���ريف كان حم�صورً� يف تاريخ 
�مل�ص���رق، وم���ن هنا ��صتخل����س قانونًا يفي���د �أن �صلطة 
�لف���رد تنت�صر د�ئم���ًا، �عتمادً� على �لتج���ارب �مل�صرقية 
�مل���دن  يف  �لغربي���ة  �لتج���ارب  �أن  ح���ني  يف  وحده���ا 

�ليونانية و�لاتينية كانت ت�صهد عك�س ذلك،
حيث كان �لن�ص���ر حليف �لأر�صتقر�طية، �ملهم عند �بن 
خل���دون �أن ظف���ر �ل�صتب���د�د �لف���ردي يحمل مع���ه �أول 
جرثوم���ة ل�صمحال �حلك���م، فالهاوية �لتي تفرق بني 
�ملل���ك �مل�صتبد وب���ني �حل���زب �لأر�صتقر�ط���ي ت�صطره 
�ىل �أن يلتج���ئ �إىل قوة �أخ���ري حتميه وحتمي �لدولة 
وتقمع �لث���ور�ت �لد�خلية، وهي قوة ل تكونها ر�بطة 
�ل���دم، بل هي قوة �جلن���د �ملرتزقة �لذي���ن ل ين�صرون 
�ملل���ك �إل �لتما�ص���ًا لعطائه ولل�صلطة و�لب���ذخ، في�صطر 
�ملل���ك �ىل �لإغ���د�ق عليه���م وحرم���ان �صعب���ه و�إفق���اره 

�أو�إثقاله بال�صر�ئب مما يثري �ل�صخط �صده.
�أما �ل�صبب �لثاين فهو �أطماع �لأتباع و�جلند �ملرتزقة 
�لذين يظه���رون �ل�صتع���اء على �ل�صع���ب، ويتباهون 
باعتم���اد �ملل���ك عليه���م، وينته���ون ع���ادة �ىل �لإطاح���ة 
ب���ه، �أما �ل�صب���ب �لثالث في�صفه ط���ه ح�صني على �لنحو 
�لتايل: وف���وق ذلك مييل �مللك و�أ�صرت���ه بطبيعة �لأمر 
�ىل �أن ينب���ذو� تق�ص���ف �حلي���اة �لبدوي���ة، و�أن يتبعو� 
نوع���ًا �آخر من �حلياة يغلب فيه عن�صر �لرتف و�للهو، 
وي���وؤدي ذل���ك �ل���رتف �ىل �إ�صع���اف �لدول���ة �إ�صعاف���ًا 
مزدوج���ًا، فيتع���ود �ملل���ك وبطانته �لفت���ور و�لرت�خي 
وزي���ادة �لإنفاق، �أعتق���د �أن �لباحثني �ملحدثني يف علم 
�لجتم���اع �ل�صيا�صي ونظم �حلك���م �صي�صيفون �لكثري 

لبن خلدون.

عن جريدة امل�شري اليوم/ 2011

د. اإبراهيم البحراوي 

ط��ه حس��ين يرص��د انهي��ار الحكم 
والدول عند إبن خلدون

 من اجلوانب التي توقف 
عندها د. طه ح�شني يف ر�شالته 
للدكتوراه التي قدمها جلامعة 
ال�شوربون عام 1٩17 حول فل�شفة 
ابن خلدون االجتماعية الق�شم 
الثالث من مقدمة ابن خلدون 
والذي يبحث كل الظواهر 
االجتماعية املتعلقة باحلكومة 
وعوامل تاأ�شي�شها
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اإبراهيم احليدري

يف  ��صماعي���ل  م�صطف���ى  حمم���ود  �ن  غ���ري 
نق���د  بتوجي���ه  �أ�صطورة"ق���ام  كتابه"نهاي���ة 
�صديد �للهجة و�تهم �بن خلدون"بال�صطو �ل
معريف"و"�لنتهازية"و�أنه"�قتب�س"�أف���كار
ه �لجتماعي���ة يف عل���م �لعمر�ن م���ن �خو�ن 
�ل�صفا، ونعته"باإم���ام �ملزيفني"، منطلقًا من 
�أن �أف���كار �ب���ن خل���دون ه���ي جم���رد مقولت 
وتخريجات نتيج���ة ��صتقر�ء ولي�س نظرية، 
لأن مفه���وم �لنظري���ة ه���و من بن���ات �لع�صر 
�حلدي���ث، و�أنها منقولة عن �خ���و�ن �ل�صفا، 
كم���ا �أن���ه متخل���ف عنه���م �أي�ص���ًا م���ن نو�حي 
عدي���دة، لأنه���م تعر�ص���و� مث���ًا �ىل �ل�صح���ر 
و�ل�صعوذة و�لنج���وم ومل ي�صلمو� ب�صحتها 
و�منا عاجلوها باعتبارها مو��صيع و�قعية 
توؤث���ر على طر�ئق تفك���ري �لكثري من �لنا�س، 
بينم���ا تعر����س له���ا �بن خل���دون كم���ا كانت 
�لعام���ة ت�صدقها، وق���ام مبقارنات بينه وبني 

�ملفكرين و�لفا�صفة �لذين �أخذ عنهم.
وجت���دد �جل���دل م���ن جدي���د بع���د �ملناظ���رة 
�لت���ي نظمتها"�جلمعية �مل�صري���ة للدر��صات 
�لتاريخية"ح���ول كت���اب حمم���ود م�صطف���ى 
�أ�صط���ورة  �نته���ت  �جلديد"ه���ل  ��صماعي���ل 
�ب���ن خلدون؟"�ل���ذي ج���دد فيه �تهام���ه لبن 
خل���دون بال�صطو عل���ى �أفكار �خ���و�ن �ل�صفا 
�لعين���ني،  �أب���و  �لدكت���ور فتح���ي  ورد علي���ه 
�أ�صت���اذ علم �لجتماع يف جامعة عني �صم�س، 
مد�فع���ًا بحما�صة عن �صاح���ب �ملقدمة، مفندً� 
�آر�ءه �لباطل���ة يف م�صاأل���ة �حلكم على �أهمية 
وج���د�رة فكر مع���ني بالقيا�س عل���ى �ل�صلوك 
�ل�صخ�ص���ي و�لأخاق���ي للمفك���ر م���ن جه���ة، 
وعل���ى منهجيت���ه �لت���ي تق���وم عل���ى مقارن���ة 
�لن�صو�س �ل���و�ردة يف �ملقدمة مع ن�صو�س 
م���ن ر�صائ���ل �خ���و�ن �ل�صف���ا، وكان �لأج���در 
ب���ه �أن ينظ���ر �ىل �ل�صياقات �لعام���ة للتاأليف 
وطرق���ه ل���دى �لقدم���اء وكذلك در��ص���ة �ملناخ 
�لثق���ايف و�ملع���ريف يف ذل���ك �لع�ص���ر وع���دم 
��صتخ���د�م �صياغات لغوية ت�ص���ي بالآخرين 
وتدخلهم جميعًا يف د�ئ���رة �جلهل وتقدي�س 

�لرت�ث �لذي وقع هو نف�صه يف �صر�كه.
ويذك���ر �ن ع���امل �لجتم���اع �ملع���روف عل���ي 
�ل���وردي كان من �و�ئل من عق���د مقارنة بني 
�أف���كار �بن خلدون وبني �ملفكرين و�لفا�صفة 
�لع���رب يف كتابه"منط���ق �ب���ن خل���دون يف 

�لقاه���رة  و�صخ�صيت���ه"،  ح�صارت���ه  �ص���وء 
1962، �ل���ذي ط���رح في���ه �أه���م �لآر�ء �لت���ي 
�ث���رت يف نظرية �بن خل���دون وح�صرها يف 
حمورين هم���ا: �ملنطق �ل���ذي �تبعه يف بناء 
نظريت���ه م���ن �لعم���ر�ن �لب�ص���ري، و�لعو�مل 
عل���ى  �صاعدت���ه  �لت���ي  �لفكري���ة و�لافكري���ة 
�صياغتها. وقال باأن �أهمية �بن خلدون تظهر 
يف كون���ه �أول من �صاغ نظري���ة يف �لعمر�ن 
بطريق���ة  �لن�ص���اين  و�لجتم���اع  �لب�ص���ري 
و�قعي���ة خ���رج فيها ع���ن �لطريق���ة �لوعظية 
�لت���ي �صيط���رت عل���ى �لفك���ر لق���رون عديدة، 
منطلق���ًا م���ن �أن �ملنط���ق �ل�ص���وري �لقدمي ل 
يتطاب���ق م���ع �حلي���اة �لو�قعية، كم���ا �ن من 
�ب���د�ع �ب���ن خل���دون �ن���ه ��صتط���اع �لتح���رر 
من قي���وده و�تخ���اذه منطقًا جدي���دً� �صاعده 
�لو�قعي���ة  �لجتماعي���ة  �حلي���اة  فه���م  عل���ى 
فهم���ًا �أف�صل، وجعل���ت نظريته"طفرة فكرية 
ك���ربى"يف �لدر��ص���ات �لجتماعية ومفخرة 
يف تاري���خ �لفك���ر �لجتماعي. كم���ا ��صتطاع 
يف حماولت���ه �جلادة هذه �لن���زول بالفل�صفة 
�لعربي���ة - �ل�صامية م���ن عليائها و�لدخول 
به���ا يف مع���رتك �حلي���اة �لجتماعي���ة، مثلما 
كان ل���ه ف�صل كبري يف �صبق���ه �لرو�د �لأو�ئل 

يف تاأ�صي�س علم �لجتماع �حلديث.
وم���ع غز�رة علم �بن خل���دون و�صعة معرفته 
وعمق جتربته �عرتف باأن كثريً� من �لق�صايا 
�لتي بحثها يف مقدمته وردت عر�صًا يف كتب 
�لعلم���اء و�لفا�صفة و�لفقه���اء �لذين �صبقوه 
يف �لعل���م، غ���ري �أنها ج���اءت عنده���م متفرقة 
وخمتلط���ة بغريها وغ���ري مق�ص���ودة لذ�تها، 
و�نه جمعها وجعلها �أ�صًا لعلمه �لجتماعي 
�جلدي���د �ل���ذي ��صتوف���ى بيان���ه ومي���زه عن 
غريه من �لعلوم، وهو ما �صاعده على �صوغ 
مفاهي���م �جتماعية جديدة و�ج���ر�ء تغري�ت 
ملنطق���ه  و�خ�صاعه���ا  عليه���ا  وحتوي���ر�ت 
�لجتماع���ي �جلدي���د لكي تتاءم م���ع روؤيته 
�جلدي���دة لطبيع���ة �لأ�صي���اء. و�إذ� كان هناك 
بع�س �لت�صاب���ه �ل�صكلي بني �أف���كاره و�أفكار 
من �صبق���وه، فهو ت�صابه ظاه���ري �صرعان ما 
يت�ص���اءل �أمام �ملقارنة �لعلمي���ة �لدقيقة، لأن 
�ب���ن خل���دون ��صتند عل���ى منط���ق �جتماعي 
خا����س ل ي�صمح مبرور �لأف���كار �لقدمية من 
دون �أن يطبعها بطابعه، وهو ما مييزه عمن 

�صبقوه.
يقول علي �لوردي"يح���اول بع�س �لنقاد �أن 
ينتق�صو� من قيمة نظرية �بن خلدون بحجة 
�أن���ه جمع نظريته من �أفكار �صابقة. و�لظاهر 
�ن هوؤلء �لنق���اد يفرت�صون من �ملفكر �ملبدع 
�ن يخل���ق نظريت���ه �جلدي���دة من ع���دم، فاإذ� 
وج���دو� �صيئًا من �ل�صبه بني �أف���كاره و�أفكار 
بع����س �ل�صابق���ني ل���ه قال���و� مل ي���اأت ب�ص���يء 
جديد"، منطق �بن خلدون، �س 153 ويوؤكد 
�لوردي على �صذ�جة هذ� �لر�أي، فلي�س هناك 
مفكر �بتدع نظرية جديدة من دون �ل�صتناد 
عل���ى �أفكار من �صبقوه، فه���و ي�صتمد عنا�صر 
نظريت���ه م���ن غ���ريه، ولكن���ه يربط بينه���ا �أو 
يركبه���ا على �صورة جدي���دة مل تكن معروفة 

من قبل.
فاب���ن خل���دون در�س �لق���ر�آن �لك���رمي و�لفقه 
و�مل�صلم���ني  �لع���رب  بالفا�صف���ة  وتاأث���ر 
وبخا�صة �لفار�ب���ي و�بن �صينا و�لتوحيدي 
�لهيث���م  و�ملعتزل���ة و�خ���و�ن �ل�صف���ا و�ب���ن 
و�ب���ن �خلطي���ب و�ب���ن �لعرب���ي و�لغ���ز�يل 
و�لطرطو�صي وغريه���م. وكان �لفار�بي يف 
كتابه"�آر�ء �أهل �ملدين���ة �لفا�صلة"ينحو فيه 
منحى �أفاطون يف جمهوريته، غري �أن �ملرء 
ياح���ظ �ختاف منط���ق ومنه���ج كل منهما. 
فف���ي �لوقت �لذي ي�صع في���ه �لفار�بي �أهمية 
كب���رية عل���ى �لعو�مل"�ملعنوي���ة"، ف���اإن �بن 
خل���دون ي�ص���ع �أهمي���ة كبرية عل���ى �لعو�مل 
�ملادي���ة و�لجتماعي���ة يف �لجتماع �لب�صري 
�لت���ي تت�ص���ل باحلي���اة �لو�قعي���ة. و�إذ� كان 
منط���ق �لفار�بي يبح���ث يف"ما هو و�جب"، 
ف���اإن منط���ق �بن خل���دون يبح���ث يف"ما هو 
و�ق���ع"، و�لف���رق كبري بني �لثن���ني. �مل�صدر 

نف�صه، �س 160.
كم���ا �طل���ع �بن خل���دون على �آر�ء �ب���ن �صينا 
وتاأث���ر باجلانب �لتفاوؤيل منها، �لذي يرتبط 
مب�صكل���ة �خل���ري و�ل�ص���ر يف �لع���امل، غري �أن 
�ب���ن خلدون حّول ه���ذه �لثنائي���ة من �ملجال 
�مليتافيزىق���ي �ىل �ملج���ال �لجتماعي. ومع 
�لت�صاب���ه بينهم���ا يف �لعب���ار�ت، ف���اإن �لفرق 
بينهم���ا يبقى و��صحًا وهو �ن �بن �صينا كان 
يبحث يف م�صكلة �ل�ص���ر كما تظهر يف �لعامل 
عموم���ًا، يف ح���ني كان �ب���ن خل���دون يبح���ث 
يف م�صكل���ة �ل�ص���ر كم���ا تظه���ر يف �ملجتم���ع، 

وبخا�ص���ة يف حالت �لقه���ر وت�صلط �لبع�س 
على �لبع�س �لآخر.

كم���ا ل ينك���ر �ب���ن خل���دون تاأث���ره بر�صائ���ل 
مبثابة"د�ئ���رة  ه���ي  �لت���ي  �ل�صف���ا  �خ���و�ن 
وكذل���ك  ع�صره���م  عل���وم  معارف"�صم���ت 
�أف���كارً� �رتبط���ت باحلي���اة �لجتماعية، منها 
قولهم"ب���اأن للدول���ة عم���ر تنته���ي بانتهائه"، 
و�نها متيل �ىل �لهب���وط بعد �رتفاعها حيث 
تب���د�أ ب�صيطة وقوي���ة يف �أول �أمرها ثم تاأخذ 
بالنح���ط���اط �ص���يئ���ًا ف�ص���يئ���ًا، ول بد لها من 

نهاية.
وج���اء �ب���ن خ���لدون مب���ثل هذه �لف���كرة يف 
مقدمت���ه ح������ني �صبه �أط������و�ر ح���ي���اة �لدولة 
باأط������و�ر ح���ي���اة �لن�صان من فت���وة وكهولة 
وه���رم، كم���ا �صرحها يف دورت���ه �لجتماعية 
�ملعروف���ة. غري �أن �مله���م يف �لأمر هو �أن �بن 
خل���دون يخ���تل���ف ع���ن �خ������و�ن �ل�ص��فا يف 
حتليله �لجتماع���ي لهذه �لظاه���رة. وميكن 
ماحظة هذ� �لختاف يف منطق كل منهما. 
فاخو�ن �ل�صفا يعللون �لظو�هر �لجتماعية 
تعليًا"�صوري���ًا"، �أي ح�صب �ملنطق �ل�صكلي 
�لقدمي وي���رون باأن �لدول تدور مثل �لأفاك 
يف �ل�صم���اء تبع���ًا لقانون ع���ام ي�صمل �لكون 
كل���ه، و�أنه���م ي�صنف���ون �ل���دول �ىل �صنف���ني 
ل ثال���ث له���ا: دول���ة �خل���ري ودول���ة �ل�ص���ر، 
ح�ص���ب قانون"�لو�صط �ملرف���وع"يف �ملنطق 

�ل�صوري، و�ن م�صرية �لتاريخ لي�صت �صوى 
دور�ت تتعاقب فيها دول �خلري و�ل�صر.

عن"�ل���دورة  فكرت���ه  خل���دون  �ب���ن  ��صتم���د 
لكن���ه  �ل�صف���ا،  �خ���و�ن  �لجتماعية"م���ن 
��صتوعبه���ا و�أ�صاف �ليه���ا و�خ�صعها ملنطقه 
�لجتماع���ي �جلديد، لأن���ه ل يعرتف بوجود 
�صنف���ني متمايزي���ن م���ن �ل���دول، لأن �ل���دول 
عنده متماثلة تقريبًا يف دورتها �لجتماعية، 
كما �أنه ل يعل���ل �لدورة على �أ�صا�س منطقي، 
كم���ا فعل �خ���و�ن �ل�صفا، و�منا عل���ى �أ�صا�س 
�ىل  �ل���دول  �نحط���اط  معزي���ًا  �جتماع���ي، 
�ل���ذي  و�ل���رتف  �ملل���ذ�ت  يف  �لنغما����س 
ي�صاح���ب �زدهاره���ا، و�ىل فق���د�ن حكامه���ا 
م���ا كانو� يتمتعون ب���ه �أول �لأمر من خ�صال 
قوي���ة، فينحطون وتنحط �لدول معهم ليحل 
حملهم حكام جدد من ذوي �خل�صال �لقوية.
وم���ن �ملاح���ظ �ن �بن خل���دون تاأث���ر باأفكار 
كثرية م���ن �لفا�صفة �لذين �صبق���وه فاأ�صاف 
�ليها و�أل���ف بينها ح�صب منطقه �لجتماعي، 
مث���ل �أي خمرتع يرك���ب جه���ازه �جلديد من 
�أف���كار �صابق���ة، و�ن �ملعرف���ة ت���ر�ث �ن�صاين 

تر�كمي ينتقل من جيل �ىل جيل.
وبح�ص���ب �ل���وردي حدثت يف تاري���خ �لفكر 
�لطف���رة  كان���ت  �لأوىل  طفرت���ان،  �لب�ص���ري 
�لفل�صفي���ة �لت���ي ج���اء به���ا �لغري���ق �لقدماء 
�صد �لتفكري �خل���ر�يف، و�لثانية هي �لطفرة 
�لعلمية �حلديثة �لتي قامت على �أيدي غاليلو 
وروج���ر بيكون، �لتي وجه���ت �لأنظار نحو 
�لو�ق���ع و�لهتم���ام باملجتمع �لب�ص���ري بدًل 
م���ن �ملجتمع �ملث���ايل، وج���اءت بو�درها يف 
�لفك���ر �لعربي - �ل�صام���ي على يد �جلاحظ 
تل���ك  وجتمع���ت  وغريهم���ا،  �لهيث���م  و�ب���ن 
�لب���و�در عند �بن خل���دون لتظهر يف نظريته 
�لجتماعية. �لوردي �س 162، 201 ولي�س 
غريب���ًا �ن يظهر �بن خلدون يف نهاية مرحلة 
�زدهار �حل�ص���ارة �لعربية - �ل�صامية، فقد 
تر�كمت �لأفكار ومنت و�نتقلت من جيل �ىل 
جيل، مم���ا �أتاح لبن خل���دون �ن يلقح ذهنه 
بجميع تلك �لأفكار و�ملفاهيم و�ن ينتج علمًا 
�جتماعي���ًا جدي���دً� �طل���ق عليه عل���م �لعمر�ن 

�لب�صري.

عن جريدة احلياة اللندنية

يس��توعب  خل��دون  إب��ن  ال��وردي:  عل��ي 
وال يقتبس

كث���رت الدرا�ش��ات والبحوث ع��ن نظرية 
اب��ن خل��دون واأف��كاره االجتماعية وقام 
عدد من املفكرين العرب واالأجانب بعقد 
مقارن��ات بينه وب��ني رواد علم االجتماع 
احلدي��ث. كما ق��ام عدد اآخر م��ن الكتاب 
العرب بعق��د مقارنات اأخ��رى بينه وبني 
الفال�شف��ة العرب ومن اأخ��ذ عنهم وتاأثر 

بهم.

باحث وكاتب
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�لعل����وم  ر�ئ����د  خل����دون،  كتاب"�ب����ن  يوؤل����ف 
�لجتماعي����ة و�لإن�صانية"، �لذي �صدر حديثًا 
ع����ن د�ر �ملدى بدم�ص����ق، للباحث و�لأكادميي 
�لعر�قي فوؤ�د �لبعلي �لذي ولد ببغد�د، وتابع 
در��صته �جلامعية وم����ا قبل �جلامعية هناك. 
ح�صل على �صه����اد�ت �ملاج�صتري و�لدكتور�ه 
يف عل����م �لجتم����اع م����ن �لولي����ات �ملتح����دة 
�لأمريكي����ة. بد�أ حيات����ه �لتدري�صية �جلامعية 
عم����ل  �ملتح����دة.  �لولي����ات  يف   1960 ع����ام 
بجامع����ات عدة منها جامعة بغ����د�د، وجامعة 
بب����ريوت،  فلوري����د�، و�جلامع����ة �لأمريكي����ة 
وجامع����ة �لكويت، وجامع����ة كنتاكي �لغربية 
يف �لوليات �ملتح����دة حيث يعمل حتى �لآن، 
وح�ص����ل م����ن ه����ذه �جلامع����ة �لأخ����رية عل����ى 
جائزة تقديرية يف �لتدري�س. ن�صر منذ نهاية 
�خلم�صينيات من �لق����رن �ملا�صي عدة �أبحاث 
ودر��صات م����ن �أهمها:"�لفل�صف����ة �لجتماعية 
�ل�صفا"،"عاق����ة  �إخ����و�ن  ع����ن  و�لأخاقي����ة 
�لنا�س بالأر�����س يف جنوب �لعر�ق"،"وحدة 
�لع����رب وفرقتهم: �ملا�ص����ي و�حلا�صر"،"علم 
�أ�ص����در  تنظي����م �لجتم����اع �ل�ص����كاين"، كم����ا 
�آخري����ن،  باحث����ني  م����ع  بال�ص����رت�ك  كتب����ا 
�لجتماع"،"عل����م  عل����م  �إىل  ومنها:"مدخ����ل 

�لجتماع �حل�صري"،"�وجه �لنحر�ف".
�أن  ه����و  �لباح����ث  ه����ذ�  �ص����رية  و�لاف����ت يف 
�هتمام����ه �لرئي�س يكاد ين�ص����ب على فكر �بن 
خل����دون، وتر�ث����ه �ملع����ريف، فق����د ��ص����در من 
قب����ل كتب����ا عدة ع����ن �ب����ن خل����دون، مو�صوع 
كتاب����ه �ل����ذي نعر�����س ل����ه، وم����ن �أه����م ه����ذه 
�لتفك����ري  و�أمن����اط  خل����دون  �لكتب،"�ب����ن 
�لإ�صامية"بال�صرت�ك مع �ملفكر �لعر�قي علي 
�لوردي، وكذلك كتاب"�ملوؤ�ص�صة �لجتماعية: 
�لفك����ر �لجتماعي عند �ب����ن خلدون"، و"�بن 
خل����دون وعل����م �لجتم����اع �حلدي����ث"، وه����و 
يف كتاب����ه �جلديد"�بن خل����دون، ر�ئد �لعلوم 
�لبح����ث  و�لإن�صانية"يو��ص����ل  �لجتماعي����ة 
ب�صكل معم����ق يف فكر �بن خل����دون، وي�صعى 
�إىل تبي����ان جو�ن����ب خمتلف����ة من ت����ر�ث هذه 
�ل�صخ�صية �لعلمية �لب����ارزة �لتي حتتاج �إىل 
�ملزي����د م����ن �لدر��ص����ات و�لأبح����اث، وه����و ما 
يوؤك����ده �لباح����ث �إذ ي�ص����ري يف مقدمته، كنوع 
من �لتربي����ر لبحثه هذ�، �إىل م����ا يقوله �ملفكر 
�لعرب����ي عب����د �ملجي����د مزيان:"�إنن����ا لنتعجب 
م����ن �لذين يلوم����ون على �لباحث����ني مبالغتهم 
يف �لعتن����اء باب����ن خل����دون، �إذ مازلن����ا نرى 
�أن �لأبح����اث �لت����ي �ص����درت عن����ه غ����ري كافية 
حت����ى �لآن لاإحاط����ة بجميع جو�ن����ب ومهام 
و�أه����د�ف علم �لعمر�ن �خلل����دوين"، وهو ما 
يوؤي����ده �لباحث �لبعلي ويدفع����ه لاإ�صهام يف 
�إلق����اء �ملزيد من �ل�ص����وء على نتاج هذ� �ملفكر 

�لكبري، كما يفعل يف هذ� �لكتاب.
�بن خلدون هو �أبو زيد عبد �لرحمن بن حممد 
بن خلدون و�يل �لدين �لتون�صي �حل�صرمي. 
ولد يف تون�����س �صنة 1332 ميادية، وتويف 
وه����و  ميادي����ة.   1406 �صن����ة  �لقاه����رة  يف 

يع����د �أحد �أه����م �لباحثني يف جم����ال �لتاريخ، 
وعل����م �لعم����ر�ن، ولع����ل �لأث����ر �لأب����رز �ل����ذي 
هو"�ملقدمة"�ل�صه����رية،  �ملفك����ر  ه����ذ�  ترك����ه 
�لفاعل����ة، و�ملوؤث����رة، حت����ى �للحظ����ة، ويعود 
�ل�صب����ب يف ذل����ك، وف����ق ر�أي �لباحث����ني، �إىل 
�أن �لأ�صئل����ة �لتي طرحه����ا �لكتاب ل تز�ل هي 
�لأ�صئلة �ملطروحة على �لتاريخ حتى �ليوم. 
ف�"�ملقدمة"يعترب �أول ن�س يف �لتاريخ يربط 
�لأح����د�ث باأ�صبابه����ا �لجتماعي����ة و�ملناخي����ة 
مببد�أ"�لتولي����د"،  ويق����ول  و�جلغر�في����ة، 
مبعنى �أن �لأحد�ث تولد من بع�صها �لبع�س، 
ل يف تعاقب زمن����ي ب�صيط، و�إمنا يف تعاقب 
تع����ددي مرك����ب. ولع����ل �بن خلدون ه����و �أول 
من �نتقد، يف �ص����كل علمي ممنهج، �ملوؤرخني 
�مل�صلم����ني �لذين �صبق����وه مثل: �ب����ن ��صحق، 
و�لطربي، و�ل�صدي، و�لو�قدي...و�صو�هم 
ممن قال عنه����م يف مقدمته:"�إن �لتاريخ على 
�أيديه����م �صور جُتّرد م����ن بو�درها. وهم على 
�جلمل����ة، �إذ� تعر�ص����و� لذك����ر دول����ة ن�صق����و� 
�أخبارها ن�صقا، حمافظني على نقلها وهما �أو 
�صدق����ا، ل يتعر�صون لبد�يتها. ول �آيتها، ول 

علة �لوقوف عند غايتها".
وف����ق ه����ذه �لآر�ء ف����ان �ب����ن خل����دون �بتك����ر 
منهجا جديد� لكتاب����ة �لتاريخ، فلم يعد �لأمر 

يقت�ص����ر عل����ى تدوي����ن �لوقائ����ع فح�ص����ب، بل 
يف تعلي����ل �لوقائ����ع تعليا علمي����ا يقوم على 
�ملاحظ����ة و�ملقارن����ة و�ملو�زن����ة و�ملعار�صة، 
ول �صيما در��ص����ة �لبيئة، و�أ�ص����ول �لعو�ئد، 
وقو�ع����د �ل�صيا�ص����ة، وطبيعة �لعم����ر�ن. هذه 
�مل�صائ����ل وغريها يتناوله����ا �لبعلي يف كتابه، 
�ص����وؤ�ل  ف�ص����ل  كل  بد�ي����ة  يف  يط����رح  وه����و 
جوهريا من قبيل: ه����ل �بن خلدون بعيد عن 
�لعل����وم �لجتماعي����ة؟ هل ه����و فيل�صوف؟ هل 
هو م����وؤرخ؟ ه����ل هو ع����امل �جتم����اع؟ هل هو 
ع����امل �نرثوبولوجيا؟ هل هو ع����امل جغر�فيا 
�جتماعي����ة؟ ه����ل هو ع����امل �قت�ص����اد؟ هل هو 
ع����امل �صيا�ص����ة؟ و�صو�ه����ا من �لأ�صئل����ة �ملهمة 
�لتي تتف����رع عنها �أ�صئلة ثانوي����ة، ثم مي�صي 
�لباح����ث منقب����ا يف �مل�ص����ادر �لكث����رية �لت����ي 
بل����غ عددها �كرث م����ن ثاثمائة م�ص����در، بحثا 
ع����ن �لأجوب����ة، حماول ح�ص����د �لأدل����ة �لكافية 
ح����ول �أي حك����م ي�صدره، وه����و حري�س على 
�أن ي����درج �لآر�ء �ملختلف����ة، �ملتباين����ة �ملتعلقة 
ب�صخ�صي����ة �بن خل����دون �لإ�صكالي����ة. غري �أن 
ه����ذه �ملو�صوعي����ة �لتي يتحلى ب����ه �لبحث ل 
ي�صتطيع �إخفاء �إعجاب �ملوؤلف بابن خلدون، 
فهو ي�صتفي�����س يف �ل�صت�صهاد ب����الآر�ء �لتي 
مت����دح �بن خل����دون، يف ح����ني يقلل م����ن ذكر 

تل����ك �لآر�ء �لناق����دة له، ولعل م����ا يربر له هذ� 
�لتوج����ه ه����و �أن �ب����ن خل����دون، وكم����ا يق����ول 
�لبعلي،"ح�ص����ل على قليل م����ن �لقدح، وكثري 

من �ملدح".
و�ملاح���ظ �أن �لباح���ث يف���رد �لف�ص���ل �لأول 
للحديث عن �جلو�ن���ب �لذ�تية يف �صخ�صية 
�ب���ن خل���دون و�نتماء�ت���ه، و�لنزع���ات �لتي 
كان���ت مت���ور يف د�خل���ه، وينطل���ق �لباح���ث 
هن���ا م���ن �ص���وؤ�ل: هل �ب���ن خل���دون عبقري؟ 
�لكث���ري من �لآر�ء �أجمعت عل���ى هذه �ل�صفة، 
توينب���ي �صاحب"ق�ص���ة  �رنول���د  يعتق���د  �إذ 
�حل�صارة"بان"�ب���ن خل���دون ي�صتحق �صفة 
�لعبقري���ة وذلك لإجناز�ت���ه وماآثره �لفكرية، 
فف���ي وقت ق�ص���ري �أن�صاأ فل�صف���ة تاأريخ ميكن 
�عتباره���ا �عظ���م �لأعم���ال يف ه���ذ� �ملج���ال، 
م���كان  �أي  �أي عق���ل يف  بحي���ث مل ي�صتط���ع 
�لقي���ام به���ا من قب���ل"، وثم���ة نع���وت كثرية 
قيل���ت في���ه �أجمع���ت عل���ى �عتباره"ظاه���رة 
فري���دة يف ميد�ن �لفك���ر �لجتماعي"، وباأنه 
من"�عظ���م �ملفكري���ن �لنظري���ني"، و"و��صع 
�لت�ص���ور و�لذكاء"، و"�صاح���ب فكر عقاين 
نف���اذ وتفك���ري مع���ريف خارق"...و�صو�ه���ا، 
وفيم���ا يتعل���ق باأ�صله �لعربي يق���ول �لبعلي 
بان"معظ���م �ملر�ج���ع �لت���ي �عتمدن���ا عليه���ا 
ذكرت، ب���دون ت���ردد، �أن �بن خل���دون عربي 
�لأ�صل، لكن ع���دد� �صئيا من �ملر�جع ذكرت 
�أن �ب���ن خلدون مل يكن عربي���ا، و�نه، ح�صب 
جمتم���ع  يف  وترع���رع  ول���د  �لآر�ء،  بع����س 
�لربب���ر وتكلم بل�ص���ان وطنه �لربب���ر"، ومن 
فر�ن���ز  ه���و  �ل���ر�أي  له���ذ�  �ملعار�ص���ني  �أه���م 
روزنتال �ل���ذي يقول"�إن ��ص���ل �بن خلدون 
�لعرب���ي ع���ن �آبائ���ه و�أجد�ده ل ميك���ن �ل�صك 
في���ه، و�إن كان بالإم���كان وج���ود دم �لربب���ر 
و�لأ�صب���ان يف �أوردته �أي�صا. وما يقرر �لأمر 
هو �عتقاده باأنه من ��صل عربي، وهذ�، بحد 

ذ�ته، مينحه هذ� �للقب �لنبيل".
ويناق����س �لباح���ث موق���ف �بن خل���دون من 
�لع���رب ويحاجج بان نق���ده للعرب وللبد�وة 
�ملو�صوعي���ة يف و�ص���ف  م���ن  نوع���ا  ميث���ل 
�لو�قع، ول يعني ذلك باأنه كان ي�صمر �لكره 
ملجتمع يعي�س بني ظهر�نيه، وتختلف �لآر�ء 
كذل���ك ح���ول تدي���ن �ب���ن خل���دون وت�صوفه. 
ولك���ن ما يتفق ب�صاأن���ه �لباحثون يف �ل�صرق 
و�لغ���رب، هو"�ملقدمة"�لت���ي �أجنزه���ا �ب���ن 
خل���دون و�لتي حظيت مبدح كب���ري �إذ تعترب 
�ملقدمة"عم���ا �أ�صي���ا يف ت�صجي���ل �حلي���اة 
�لجتماعية ل�صعوب �صمال قارة �أفريقيا، مبا 
له من تقاليد وع���اد�ت وعاقات �جتماعية"، 
وقد �عتربه���ا بع�س �لباحثني"��صبق در��صة 
�لتاري���خ"،  �لإن�صاني���ة وفل�صف���ة  للح�ص���ارة 
بينما ذهب �آخ���رون �إىل �لقول �ن �ملقدمة"ل 
تز�ل �أفخم و��صهر ن�صب تذكاري"، يف حني 
يق���ول توينبي:"لي����س هناك عم���ل ي�صاهي 

�ملقدمة ل�صيما يف �إبد�عها". 
�إىل  �لبح���ث  نهاي���ة  يف  �لباح���ث  وي�ص���ل 

��صتنتاجات عدة منها �أن غالبية �لذين كتبو� 
ع���ن �بن خل���دون كان���و� مقتنعني باأن���ه �أن�صاأ 
جم���ال جدي���د� م���ن �ملعرف���ة مل يك���ن معروفا 
يف زمن���ه، وباأنه عالج علمه"بقوة وبر�عة"، 
و��صتخ���دم طرق �لبحث لك���ي ي�صرح ويحلل 
وي�ص���ل �إىل تعميم���ات دقيق���ة ع���ن �لظو�هر 
�لجتماعي���ة � �لثقافية �ملوجودة يف ع�صره، 
و��صتط���اع بتل���ك �ملحاول���ة �أن يتف���وق عل���ى 
�ملفكرين �لذين �صبق���وه، وهذ� �لعلم �جلديد 
يبحث يف ظو�هر عديدة لها عاقة بالعمر�ن 
�لب�صري و�لجتماعي �لإن�صاين، كما ياحظ 
�لباحث �أن �لعديد م���ن �لكتابات �لتي بحثت 
يف �أف���كار �ب���ن خل���دون حاول���ت �أن تع���رف 
وت�ص���رح مو�ص���وع �أو مادة"عل���م �لعمر�ن"، 
ونتيج���ة لذل���ك فقد ح�صل���ت ع���دة تعميمات 
�صامل���ة بع�صه���ا يفتق���ر �إىل �أدل���ة، وبع�صه���ا 
يت�ص���ف ب�صروح���ات قليلة غ���ري مقنعة. غري 
�أن بع����س �لباحث���ني ر�أى ب���ان منه���ج بحث 
�ب���ن خل���دون كان �ل�صابق و�لر�ئ���د للبحوث 
�لت���ي جاء بها بع�س �ملفكري���ن فيما بعد مثل 
فرن�صي�س بيك���ون، و�صبن�ص���ر، ودوركهامي، 
ويظهر ذلك و��صحا يف حماولة �بن خلدون 
�لظو�ه���ر  لتف�ص���ري  قو�ن���ني  �إىل  �لو�ص���ول 
�لطبيعي���ة.  �لقو�ن���ني  ت�صاب���ه  �لجتماعي���ة 
ويخل����س �لباح���ث �إىل �لق���ول"�إن بد�ية �أي 
علم جدي���د تت�ص���م بالغمو����س. ول ي�صتثنى 
م���ن ذلك"علم �لعمر�ن". فقد كان �بن خلدون 
متو��صع���ا جد� عندما �عرتف بعيوبه، وكان 
عامل���ا مو�صوعيا ح���ني �صاأل ط���اب �لعلم �أن 
يفح�ص���و� كتاباته"بع���ني �لنتق���اد ل بع���ني 
�لرت�صاء"، وكان و�ثق���ا بان هناك من ياأتي 
بعده"مم���ن يوؤي���ده �لله بفك���ر �صحيح وعلم 
مب���ني، يغو�س م���ن م�صائل���ه عل���ى �أكرث مما 
كتبن���ا، فلي����س عل���ى م�صتنبط �لف���ن �إح�صاء 
م�صائل���ه، و�إمن���ا علي���ه تعيني مو�ص���ع �لعلم 
وتنويع ف�صوله وما تكل���م فيه، و�ملتاأخرون 
يلحق���ون �مل�صائل من بعده �صيئ���ا ف�صيئا �إىل 
�أن يكم���ل"، وم���ا قال���ه �بن خل���دون ينطبق، 
كم���ا ي�ص���ري �لباحث، على ما ح���دث بعد وفاة 
�وغ�ص���ت كون���ت، حيث عانى عل���م �لجتماع 
من عيوب عديدة، ولكن مع هذ� كان متميز�، 

متنوعا، ومثمر�.
�كت�ص���ف  باأن���ه  و�ثق���ا  خل���دون  �ب���ن  وكان 
علم���ا جدي���د� م�صتق���ا بنف�ص���ه ومو�صوعه، 
و�لجتم���اع  �لب�ص���ري  و��صماه"�لعم���ر�ن 
ه���ذ�  يف  يقول"�ل���كام  وه���و  �لإن�ص���اين"، 
�لغر�س م�صتحدث �ل�صنع���ة، غريب �لنزعة، 
غزي���ر �لفائ���دة، �أع���رث علي���ه �لبح���ث، و�أدى 
�إلي���ه �لغو����س"، وق���د �صبقت بع����س �أفكاره 
�لفكر �لجتماعي �حلديث، و�أيا كانت �لآر�ء 
ح���ول ه���ذ� �ملفكر فان���ه يعد و�ح���د� من �برز 
�ملفكري���ن �لع���رب �لذين ترك���و� تاأثري� كبري� 
عل���ى مد�ر�س علم �لجتم���اع �حلديث، وعلم 
�لتاريخ، وطرح���و� �أفكار� نرية ل تز�ل تثري 

�جلدل و�لنقا�س.

ابراهيم حاج عبدي

"إبن خلدون، رائد العلوم االجتماعية واإلنسانية".. 
دراسة في فكر إبن خلدون وتراثه المعرفي
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