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Abstract
The article is based on the fact that the
scholar Ibn Khaldun’s reading of history and
reality has a novelty, which gave him
leadership in social analysis, in a way that
makes clear the physical, logical, ground link
between factors and results, and what
prevents some of them from exaggerating the
metaphysical interpretation of facts and
situations, or accusations that required their
understanding. We have attempted to trace
what has been scattered in the introduction to
Ibn Khaldun, to explain the manifestations of
his social and religious criticism that we see
from the first building blocks in what is today
called "the science of religious sociology
This historian, the jurist, dealt with an
inductive, inductive, inductive method,
mental and sensory investigation, issues of
importance in religiosity and morals, the
Holy Qur’an, the prophetic, charitable
impact, advocacy, caliphate, Sharia law and
its bearing, doctrines, Islamic architecture,
traditions and religious arts, etc. Which
helped him to obtain outputs with added
value, confirming that the religious matter,
and all that is related to it, is in urgent need
today to be understood, diagnosed and
developed according to reason, logic and
reality, in a way that does not conflict with
principles and constants.
Keywords: Ibn Khaldun - Introduction Religious Sociology
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:امللخص

ينطلق املقال من أ ّن قراءة العالّمة ابن خلدون
 منحته الرايدة يف التحليل،للتاريخ والواقع ذات طرافة
األرضي بني
املنطقي
ي
ّ  مبا جُيلّي الربط،االجتماعي
ّ املاد
ّ
ّ
ّ

 ومبا ينأى عما وقع فيه بعضهم من،العوامل والنتائج
 أو الوجوم عند،الغييب للوقائع واألوضاع
ّ املبالغة يف التفسري
.تطلّب فهمها

،ولقد حاولنا تتبع ما تناثر يف مقدمة ابن خلدون
الديين الذي نراه من
االجتماعي
لنسرب جتليات نقده
ّ
ّ
ِ
."الديين
ّ اللبنات األوىل فيما يج
ّ سمى اليوم بـ "ع ْلم االجتماع
استداليل
ائي
ّ فهذا
ّ
ّ  عاجل مبنهج استقر،املؤرخ الفقيه القاضي
 يف، قضااي ذات شأن،وحس ّي
ّ
ّ عقلي
ّ  وحتقيق،اسرتدادي
،كي
 واألثر، والقرآن الكرمي،التديّن واألخالق
ّ
ّ النبوي الز
 واملذاهب، والعلوم الشرعيّة ومحَلتها، واخلالفة،والدعوة

، والصنائع والفنون الدينية، والعمارة اإلسالمية،الفقهية
، مما أعانه على حتصيل خمرجات ذات قيمة مضافة..إخل
 يف حاجة،كل ذي عالقة به
تؤكد أ ّن الشأن
َّ  و،الديين
ّ
 وفق العقل،طور
َّ  ويج،فهم
َّ  ويج،شخص
َ  إىل أن يج، اليوم،ماسة
ّ
. مبا ال يصادم املبادئ والثوابت،واملنطق والواقع

 ابن خلدون – املق ّدمة – علم:الكلمات املفتاحية

.االجتماع الديين

ِ
ِ
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الديين ج
من أجطجر علم االجتماع ّ

فتحي بن نصر بو عجيلة

مـ ـ ـ ـقـ ـ ــدم ـ ـ ــة
ال حنتاج إىل االستدالل على أ ّن "املق ّدمة" البن
خلدون (ت808هـ1406/م) ،كانت حماولة يف
جتديد قراءة الواقع والتاريخ .فقد كانت لبِنة أوىل يف
سم من ْقبل ،وملْ يجفرد بتخصيص
ح ْقل
معريف ملْ يج َّ
ّ
علمي ،تكاملت فيه الرؤية واملنهج ،وظهرت فيه
ّ
بكل اعتزاز،
نتائج غري مسبوقة .فصاحبه يصفه ّ

ْت يف ترتيبه وتبويبه مسل ًكا غريبًا.
"سلك ج
قائالًَ :
اخرتعتجه ِمن بني املناحي مذهبًا عجيبًا ،وطريقة
و ْ
وشرحت فيه من أحوال العمران
أسلوًب.
ج
مبتَ َدعة و ً
والتم ّدن ،وما ْيع جرض يف االجتماع اإلنساينّ من
العوارض الذاتيّة ما ميتّعك بعلل الكوائن
وأسباهبا...فجاء هذا الكتاب ًّ
ضمنتجه من
فذا مبا ّ
العلوم الغريبة ،واحلِ َكم احملجوبة القريبة " ( .)1ولكن،

كيف ذلك؟

طه
مثل
البعض
ذهب
لئن
حسني(ت1393هـ ،)2( )1973/وغاستون بوتول
()3
تلم ًسا
 ،إىل أ ّن املقاربة اخللدونيّة كانت فلسفة أو ّ
لـ "علم االجتماع" ال أكثر ،فإ ّن آخرين يعتربوهنا سب ًقا
مساه
االجتماع،
علم
أتسيس
إىل
اخلوري(ت1424هـ )2003/بـ "العبقريّة" ( ،)4ويف
املتعجلة ،يرى إحسان
شيء من املقارنة
ّ
ابن
أ ّن
عباس(ت1423هـ)2003/

()1املقدمة ص6-5

()2انظر كتابه :فلسفة ابن خلدون االجتماعية ،حتليل ونقد
()3انظر كتابه :ابن خلدون :فلسفته االجتماعية.

حزم(ت456هـ1064/م) رّمبا كان من أولئك الذين
مهدوا البن خلدون طريقة لوضع ذاك العلم (.)5وكان
علي الوردي(ت1416هـ )1995/من أكثرهم
ِ
لمني لالجتماع،
اعتداالً .فقد أ ّكد أن هناك ع ْ

أحدمها الذي أسسه ابن خلدون يف ق8هـ14/م،
سي بعد أتسيسه ،والثاين هو ِع ْلم االجتماع
ونج َ
درس اليوم( .)6فابن خلدون ،حينئذ،
احلديث الذي يج َ
ِ
األول" .وهذا ،احرت ًازا من
أسس "ع ْلم االجتماع ّ
التساهل يف استعمال مصطلح معاصر على مقاربة
قدمية.
وحنسب ،أ ّن جانبًا دقي ًقا يف "املق ّدمة" ،وهو ما

للديين وما يتعلق به،
االجتماعي"
نسميه ب ـ "التعليل
ّ
ّ
ّ
ملْ جُيمع بعضه إىل بعض ،فيما قرأان من الدراسات.
فسر ابن خلدون مسائل كلّيّة وجزئيّة يف
ْ
أي :كيف ّ
الغييب
الشأن
الديين ،وذات العالقة به ،بغري التفسري ّ
ّ
النقلي ،ودون االحتكام إىل منطق الفقهاء واملفتني؟
و ّ
فلقد كان يف قراءته طرافة وشجاعة .وظهرت قرائن
ماديّة ولكنها ال
على اهتمامه بـدراسة اجملتمع دراسة ّ

تتجاهل املاورائيات .وعلى قدر إميانه ًبلقدر خريه
وشره ،يفهم أب ّن أفعال العباد حمتكمة إىل منطق
ّ
أرضي ،تتداخل فيه عوامل متعددة ،وال ميكن أن
ّ
تجفهم املسارات والنتائج إال ًبعتبار تلك العوامل
ومراعاهتا .ولذلك ،كان الكشف عن جتليات هذا
األول من املقال .فماهي
املنحى اخللدوينّ هو هدفنا ّ
االجتماعي اخللدوينّ يف "املق ّدمة"؟
التوجه
أطجر هذا ّ
ّ

()5ابن حزم :رسائل ابن حزم األندلسي331/1 .
()6الوردي :منطق ابن خلدون ص264-263

()4قرأ كتابه :مذاهب األنثروبولوجيا وعبقرية ابن خلدون.
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وما هي جخمرجاته؟ وُيدر بنا ّأوالً حتديد بعض
املصطلحات الواردة يف عنوان البحث.

ويسهل
املاديّة،
ويليب احتياجات البشر النفسيّة و ّ
ّ
ّ
املعيشة.

لقد قصدان بـ "األطُر"  The framesيف
تنزلت فيها القراءة االجتماعية
عملنا :السياقات اليت ّ

أما "املُ ْخ َرجات"  ،The outcomesفال
شك أ ّن األصل
ّ
ي .مثّ
املفهومي هلذه العبارة اقتصاد ّ
ّ
ستعملة
عج ّممت على سائر القطاعات .وأضحت جم َ
بكثرة يف العمليّة التعليميّة ،مبا يعين منظومة املناهج،
تتوج هبا مرحلة تعليميّة
واألفكار ،واالبتكارات اليت َّ

اخللدونيّةً ،بلشكل الذي أشران إليه آن ًفا ،ومن خالل
شك أ ّن هذه
األمثلة اليت نوردها الح ًقا .وال ّ
السياقات تكتسب خصوصيتها هنا ًبملنحى الذي

وجهناه إليها وهو املسألة الدينيّة.
أهنينا هذه األطجر إىل أربعة أساسية ،يف
وقد ْ
رأينا ،هي- :ال ـبــيئة ،حيث اهتممنا بعالقة التأثر
والتأثري بينها وبني الفكر والسلوك والثقافة .ومن

قضاايها الواردة يف مقدمة ابن خلدون ،الدين
واألخالق ،رسم املصحف الشريف ،اإلسرائيليات يف
املالكي،
النبوي" ،بداوة املذهب
"الطب
التفسري،
ّ
ّ
ّ

حمدودية العمارة اإلسالمية ،إخل- ..النزعة
تالزمها مع
الـ ـق ـبـ ـل ــيّــة .وقد رصدان إقرار ابن خلدون َ

أثرها يف صراع األجيال اإلسالميّة
الدعوة الدينية ،و َ
األوىل على النفوذ ،وشدةَ اعتبارها يف تربير
املقرتفة يف تلكم األحداث الدامية،
االنتهاكات
َ
وهتوين نتائجها- .نقد العلوم الشرعيّة واحلِ ْكميّة،
وفق متطلبات الواقع ،ومبا يساعد على تكييف
احلضاري
اليومي ،و
االجتماعي
الفكري ومالءمته مع
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقايف ،.ويعني على ختليص املقدَّس من غريه ،يف
ّ

الفقهي على
التعاطي والتصنيف- .ترشيد احلُ ْكم
ّ
ِ
الفهم العميق
بعض ال ــم َهن والرباعات ،مبا يراعي ْ
للشريعة ّأوالً ،ومبا يفسح اجملال للتأويل املناسب،

ما .وقد رأيناها مناسبة يف هذا املقامً ،بعتبار القيمة
البارزة للمقاربة اخللدونيّة للقضااي ذات العالقة
ديل
ًبلشأن
الديين ،حيث التزم التفسري امل ّ
اد ّ
ي واجل ّ
ّ
وضح ،جيّ ًدا ،الفوارق بني عمله وبني عمل
للوقائع مبا ّ
الفقهاء املتأخرين واملعاصرين له ممن جشغفوا ًبلتفسري
الغييب .وقد بثثنا هذه امل ْخرجات يف سائر مباحث
ّ
ج
ضا ،ومقارنة ،ومناقشة .وكانت هذه
عر ً
املقالْ ،
امل ْخَرجات هي القاعدة اليت أسسنا عليها خطة
ج
البحث.
الديين"
ومن تعريفات "علم االجتماع
ّ

- Religious Sociologyدراسة ظواهر
اجتماعية يف ميدان الدين والعالقات االجتماعية
ورصد كياانت وعمليات
للدين يف الداخل واخلارجْ ،
اجتماعية تنتمي مليدان الظواهر الدينية ،هبدف حتليل
أبنيتها والقوانني اليت ختضع هلا ،وضبط التأثري
االجتماعي يف السلوك الديين داخل اجملتمع" (- .)7
دراسة املؤسسات الدينية والظواهر االجتماعية
داخلها ،دراسة اجتماعية -رصد العالقة املتفاعلة بني
(- )7انظــر :اخلرُيــي :علــم االجتمــاع ال ــديين .ص-166
177
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الدين واجملتمعً ،بلنظر يف اجلذور االجتماعية للظواهر

تلـك الظـواهر االجتماعيــة احملــددة ،مل تــنجم عــن ســبب

الدينية ،وتتبع اثرها يف البيئة والنسيج االجتماعي (.)8

وحيد ،بل عن أسباب متعددة.

لقــد كــان لثلــة مــن علمــاء االجتمــاع ،مــن قبيــل
أوغس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت كون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت(ت )1857وهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

وقد واصل من جاء بعدهم من الغربيّني يف
ودور الدين يف اجملتمع البشري،
دراسة املق ّدسْ ،

سبنس ـ ــر(ت )1903ودورك ـ ــامي(ت )1917وم ـ ــاكس
ـديينً ،بعتبــاره أحــد أبــرز
فيــرب(ت )1920اهتمــام ًبلـ ّ
احملركــات اجملتمعيّــة ،إن ملْ يكــن أبرزهــا علــى اإلطــالق.
فقـ ـ ــد جتلـ ـ ــت إسـ ـ ــهامات دوركـ ـ ــامي ،مـ ـ ــثالً ،يف تعقـ ـ ــب

الوظيفية الدينية أو عمل الـدين يف اجملتمعـات البدائيـة،
بوصــفها منطل ًقــا إلدراك ســبل عمــل اجملتمــع اإلنســاين
عام ــة .وس ــعى في ــرب م ــن جهت ــه إىل البح ــث يف وظيف ــة
ال ــدين ،لـ ــيس مـ ــن حيـ ــث م ــا ميكـ ــن أن يضـ ــفيه علـ ــى
النظــام االجتمــاعي مــن شــرعية ،وإرــا مــن حيــث دوره
يف إح ــداث التغ ـريات االجتماعي ــة وتفج ــري الص ـراعات
مهم ــا
الــيت ميكــن أن تنــتج علــى املــدى البعيــد جتديــدا ًّ
وحقيقيـ ــا ،يقـ ــود إىل والدة حضـ ــارة جديـ ــدة .ويكمـ ــن
االفـ ـرتاض املنهج ــي ال ــذي يش ــكل األس ــاس يف نظري ــة
فيرب يف فكرة أن اجملتمع يتكون مـن األفـراد وهـم خـالل

نشــاطهم يضــفون علــى أفعــاهلم معــاين حمــددة تــؤدي إىل
تشــكيل أنســاق وأرــا ــردة ذات دالالت معينــة ،مــا
يســتوجب مــن عــامل االجتمــاع جتميــع وضـ ّـم مــا ينطــوي
عليه الفعل االجتماعي مـن مقاصـد ،تبـدو متباعـدة يف
أرــا فعليــة ،بغــرض الوص ــول إىل فهــم يق ــوم علــى أن

واعتربوه نظاما تصوراي رمزاي يبلوره العقل من أجل
يؤدي إىل
التكيف مع موع القيم املشرتكة ،ما ّ
أتسيس هوية خاصة للفرد وذاات مميزة يف الفضاء
االجتماعي .كما اعتنوا بتحليل األشكال األساسية

للتنظيم الديين هبدف الوصول إىل فهم أفضل للعالقة
بني النظام االجتماعي و موعة القيم السائدة يف
اجملتمع ،أو بني الرموز واملؤسسات واملعاين وآليات
التوافق االجتماعي(.)9
ولقد عج ّد ابن خلدون ،مع مراعاة الفوارق كما
أشران ،أحد أشهر َمن سبق إىل "علم االجتماع
الديين" ،إىل جانب الفارايب(ت339هـ )950/يف
"آراء املدينة الفاضلة ومضاداهتا "والبريوين
(ت440هـ1048/م) يف "حتقيق ما للهند من مقولة
مقبولة يف العقل أو مرذولة" .فلنمض إىل مقدمة ابن
خلدون ،دون تطويف ،يلهينا عن العيّنات اليت رمست
()9مفي ــد ــم :عل ــم االجتم ــاع ال ــديين يف واق ــع ك ــوين متح ـ ّـول.

علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى https://alarab.co.uk :بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ:
2014/2/23
وراجع:
ع ــدنين :سوس ــيولوجيا ال ــدين والسياس ــة عن ــد م ــا س فيـ ـرب.

()8مفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديين .عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/http://art.uobabylon.edu.iq

بتاريخ2015/12/10:

1منتدى املعارف بريوت1434هـ2013/

هريفيه وآخران :سوسيولوجيا الـدين .ترمجـة :درويـ احللـوجي.
1اجمللس األعلى للثقافة القاهرة 1426هـ2005/
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العريب" املالئم
الديين
املعامل األوىل لـ "علم االجتماع
ّ
ّ
للمكان والزمان واحلضارة.
 .1ال ـبــيئة والسلوك :عالقة التأثري والتأثر
مهم
كان حمور النظرية اخللدونيّة ،يف جانب ّ
منها :الصراع بني البداوة واحلضارة .وهو ما اعتربه
بعضهم من املواضيع غري املعتىن هبا جيّ ًدا من قِبَل
اعتنوا فقط ًبملقارنة
علماء االجتماع احلديثني .ج
فهم ْ

كي الذي يندفع يف جتديد عاداته
بني اجملتمع احلر ّ
اندفاعا سر ًيعا نسبيًّا ،واجملتمع السكوينّ،
وأفكاره
ً
()10
الذي اعتاد تقديس املاضي .وإىل جانب ذلك ،ملْ
يجهمل ابن خلدون أتثري العوامل الطبيعيّة يف البنية
العي يف نوع
الفكرية والثقافيّة ،بل وأتثري رط ْ
االعتقاد والسلوك ،مثّ ما ميكن من جدلية التأثّر
والتأثري بني سائر هذه العناصر .وهو ،وال شك ،من
ي للظواهر .ومن املواد الدينيّة اليت رصد
التفسري ّ
املاد ّ
فيها ابن خلدون أثر كل ذلك:
أ .الدين واألخالق

لقد َربط صاحب "املق ّدمة" بني املناخ واجلانب
الديين .فكلما كانت البلدان واألقاليم بعيدة
اخللقي و ّ
ّ
عن االعتدال يف اهلواء ،كانت أخالق أهلها أقرب
من جخلجق احليواانت ،وأبعد من اإلنسانيّة .فالعلم
وهم ال
مفقود بني أهايل األقاليم اجلنوبية والشماليّة .ج
يعرفون نبوءة ،وال يدينون بشريعة ،إال من جقرب منهم
من جوانب االعتدال .ويستثين منهم من قرب من
جوانب االعتدال ،مثل احلبشة اجملاورين لليمن

الدائنني ًبلنصرانية فيما قبل اإلسالم وما بعده إىل
عصره هو ،واجملاورين ألهل املغرب الدائنني ًبإلسالم
فهم
وقتها .وأما أهل األقاليم الثالثة املتوسطة ،ج
وخلقهم،
معتدلون ،حسب ابن خلدون ،يف جخلجقهمَ ،
وسلوكهم يف حتصيل املعاش ،واختاذ املساكن وابتكار
الصنائع والعلوم ،ومراسم الرائسات وامل ْلك .و"كانت
ج
النبوات وامل ْلك والدول والشرائع والعلوم والبلدان
فيهم ّ
ج
واألمصار واملباين والفراسة والصنائع الفائقة"...

()11
النبوات إرا جوجدت يف أكثر
ّ
.ويستدل على أ ّن ّ
األقاليم الثالثة املتوسطة ذلك بـ(آل عمران،
" ،)110/3وذلك أ ّن األنبياء والرسل إرا خيتص هبم

أكمل النوع يف خلقهم وأخالقهم .وذلك ليتم القبول
مبا أيتيهم به األنبياء من عند هللا"(.)12

ويف سياق حتليله للعالقة بني ْنوعيّة العي
التقشف
وسالمة البدن والع ْقل ،يثبت ابن خلدون أ ّن ّ

واخلشونة ،يف البادية أو املدينة ،مما يثمر السالمة،
والذكاء ،وجودة االستيعاب والتعلّم ،ويكون أهله
زهادهم
أحسن دينًا وإقباالً على العبادة ،ويكثر ّ
َ
اخلصبة وامل َرتفة ،وذات
وعجبّادهم .أما س ّكان األقاليم
ْ ج
الثروة احليوانية ،فلئن كان أهلها أصفى وأنقى
وأنظف ،فإهنم غالبًا ما تكون فيهم بالدة الذهن،
ويقل بينهم أهل الدين ،وتكثر قساوة قلوهبم،

وغفلتهم(.)13

(- )11املقدمة 192-190/1
(- )12املقدمة 189/1

(- )13املقدمة 198-197/1

(- )10الوردي :منطق ابن خلدون ص273
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إ ّن هذا املنحى اخللدوينّ يف تفسري أخالق
األقاليم وطرائق التديّن ،هو الذي سبق إليه أرسطو يف
"الطبيعة" ،وهو الذي أضحى يجصطلح عليه بـ
"اجلغرافيا االجتماعية" ،وهي أحد فروع "اجلغرافيا

"فجفت طبائعهم ،وتوعرت أخالقهم ،وتبلدت
ْ
ومن كان منهم أوغل يف
أفهامهم ،وثقلت ألسنتهمَ ،
الشمال ،فالغالب عليه الغباوة واجلفاء والبهائية"..
( .)17وقد ربط املقريزي(ت845هـ1441/م) بني

البشرية" اليت هتتم بدراسة اإلنسان ،وأنشطته
االجتماعية يف البيئة احمليطة به .فتفسر السلوكات
واملشكالت االجتماعية يف عالقتها ًبلبيئة املكانية
احمللية ( .)14ومن النماذج العربية القدمية يف هذا

البيئة الطبيعية والسلوك واملزاج .ومن ذلك فصل:
"أخالق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم " يف
"خططه" (.)18

السياق ،ما أورده اجلاحظ(ت255هـ869/م) يف
التصور
أتثري املناخ الصحراوي يف االعتقاد و ّ
والتهيؤات ،من أ ّن سكىن األعراب بالد الوح ،

أحدث فيهم الوحشة ،والفكر الوسواسي ،والتوهم،
واالرتياب ،وتفرق الذهن ،وانتقاض األخال  .مث
جعلوا ما هتيّأ هلم من ذلك شعراً تناشدوه ،وأحاديث
توارثوها .فازدادوا بذلك إمياانً ( .)15ومن ذلك ما قاله
اليعقويب(ت284هـ897/م) عن بغداد":وًبعتدال
اهلواء وطيب الرتاب وعذوبة املاء ،حسنت أخالق
أهلها ،ونضرت وجوههم ،وانفتقت أذهاهنم حىت

فضلوا الناس يف العلم والفهم واألدب والنظر والتمييز
والتجارات والصناعات واملكاسب ،واحلذق بكل
مناظرة ،وإحكام كل مهنة ،وإتقان كل صناعة" ..
( .)16ومما ذكره املسعودي(ت345هـ956/م) يف أهل
الربع الشمايل ،أ ّن بعد الشمس عنهم أثّر فيهم
(- )14انظــر مــثال :ف ـؤاد بــن غضــبان :مــدخل ا ارارافيــا
االجتماعية.

أما كالم ابن خلدون عن أتثري البيئة يف الدين،
فقد رآه طه حسني من املباحث قليلة املالءمة ،وليس
إال أتثرا من املؤلف أبحوال الصوفية وتعاليمهم" ،وقد
خصوصا يف
كانت يف ذلك العهد شديدة االنتشار
ً

األوىل ْلو توسع صاحب
مشال إفريقية" .ويرى من ْ
"املقدمة" يف رصد أتثري البيئة اجلغرافية يف احلضارة
كما فعل مونتسكيو(ت.)19()1755
ب .محَلَة ِ
العلْم

ملْ يكن للمسلمني ،من الصحابة والتابعني،
ع ْلم ،وال صناعة تعليم ،وال تدوين ،ملا غلب عليهم
فسر ابن خلدون
من السذاجة والبداوة و ّ
األميّة .هبذا ّ

رصده من أ ّن أكثر محَلة العلم يف اإلسالم ،جهم من
ما َ
املتعربني ،رغم أ ّن امللة عربية ،وصاحب
َ
الع َجم و ّ
عريب .فهؤالء األعاجم جهم الذين قاموا حبفظ
شريعتها ّ
الع ْلم وتدوينه ،يف صناعة النحو ،واحلديث ،وأصول
الفقه ،وع ْلم الكالم ،والتفسري .فابن خلدون ينفي أن

(- )17املسعودي :التنبيه واإلشراف .ص22
(- )18املقريزي :اخلطط املقريزية.
ص151-132

(- )15اجلاحظ :احليوان 251-248/6

(- )19حسني :ابن خلدون وفلسفته االجتماعية ص75

(- )16اليعقويب :تاب البلدان ص4
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يكون يف العرب محَلَة ِع ْلم ،ال من العلوم الشرعيّة ،وال

من العلوم العقليّة ،إال يف القليل النادر .وتفسري ذلك
عنده ،أ ّن الصنائع تكون ألهل امل جدن ،وهؤالء يف
ج
عصره ،جهم األعاجم وأتباعهم ،من املوايل وأهل
الفرس .والعرب أبعد
احلواضر ،املاهرين يف ذلك ،منذ ْ
الناس عن الصنائع .وكان حني من الدهر انشغلوا فيه
ًبلرائسة واحلجكم ،وترفعوا عن الع ْلم( .)20وال يرى ابن
خلدون أ ّن ظاهرة العلماء األعاجم ،معارضة للقول

إ ّن العججمة ،إذا سبقت إىل اللسان ،قصرت بصاحبها
يف حتصيل العلوم عن أهل اللسان العريب ()21
.وبع جد،
ْ
ّ
نقرر حقيقة
فلئن رأى بعضهم من الصعب جدًّا ،أن ّ

اجلنسي للعلماء والفالسفة املسلمني ،وذلك
األصل
ّ
بسبب اختال األجناس الناشئ عن املواالة
واملصاهرة ( ،)22فإ ّن رشيد رضا(ت1354هـ)1935/
قد خطّأ ابن خلدون فيما ذهب إليه ،ورأى ،على
العكس ،أ ّن أكثر علماء اإلسالم عرب (.)23
جْ .
الرسم القرآينّ

موضعني/:يف أ ّن اخلط
تناوله ابن خلدون يف
ْ
والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانيّة /يف علوم القرآن
من التفسري والقراءات ،وقد ّبني أ ّن الكتابة العربية يف
ّأول عهدها ملْ تكن جيّدة ،شأن الصنائع إذا وقعت
العريب ،يف بداية اإلسالم،
ط
ًبلب ْدو .ومل يكن للخ ّ
ّ
حظ من اإلحكام ،واإلتقان واجلودة ،بسبب بداوة

احلرف،
العربّ ،
وتوحشهمّ ،
وخلوهم من الصنائع ،و َ
والرباعات .فقد رمسه الصحابة خبطوطهم غري اجليّدة.
فخالف الكثري مما كتبوه ،قواعد الرسم .مثّ أبقى
التابعون رسم القرآن على تلك الطريقة ،من ًبب
التربك .ووعيًا منه ًبخللل يف الرسم القرآينّ ،املوصوف
ّ
توقيفي" ،وهو ترهيب من تغيريه
أبنه "رسم
ّ
أتويل بعضهم ممّن وص َفهم بـ
وإصالحه ،أبطل
َ
"املغفَّلني" من أ ّن تلك األخطاء الرمسية وراءها حكمة
ج
ًبلغة ،فحاولوا تعليلها ،سعيًا منهم إىل تنزيه الصحابة
عن النقص .وهو أمر ال وجاهة له حسب نظره (.)24
وإذا كان ابن خلدون قد وافق
الباقالين(ت403هـ1012/م) يف نزع القداسة عن
الرسم القرآينّ ،فإ ّن تناوله للموضوع خمتلف ،سياقًا،
ْ
ومبدأً ،وهدفًا .فالباقالين ْأورد املسألة يف سياق
فرد على
االنتصار للقرآن ،كما هو عنوان كتابهّ ،

وبني
الطاعنني فيه ،من جهة خ ّ
ط املصحف ْ
ورمسهّ ،
اجعا
املروي ،وليس خمطوطه إال ر ً
أ ّن القرآن هو املقروء ّ
إىل العادات ،وال تنصيص عليه من القرآن والسنّة .وملْ
يظهر يف كالمه تغليط للكاتبني ،وفق القواعد
اإلمالئيّة اليت جاءت فيما بعد (ّ .)25أما ابن خلدون
احلرف واملهارات
َ
فدرس الظاهرة ،يف سياق استعراض َ
والصناعات ،من جهة ،ون ْقد اإلنتاجات البشريّة

التارخيية احلافّة ًبلقرآن ،من جهة اثنية .وكان موقفه
أوردان.
من نوعية ذلك اخلط ما ْ
د .اخلَلْط يف التفسري

(- )20املقدمة 363-361/2
(- )21املقدمة 366/2

( - )24املقدمة ص465-464

(- )22حسني :فلسفة ابن خلدون االجتماعية ص103

(- )25الباقالين :االنتصار للقرآن .ص552-547

(- )23رضا :الفتاوى ص936-935
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كان ظهور اإلسرائيليات ،حسب ابن خلدون،
من آاثر البداوة يف علوم القرآن .فاملنقول عن
الصحابة والتابعني اشتمل على املقبول واملردود.
والسبب يف ذلك" ،أ ّن العرب ملْ يكونوا أهل كتاب

األميّة .وكانوا إذا
وال ع ْلم ،وإرا غلبت عليهم البداوة و ّ
تشوفوا إىل معرفة شيء ،سألوا عنه أهل التوراة
ّ
)
26
(
وهم يومئذً ،بدية مثلهم . ،وليس ببعيد عن
القريبني ج
هذا ،ما أورده ابن خلدون من بعض األوهام ،اليت
اعم أشبه
نقلها عدد من املفسرين ،وكانت مز َ
ًبخلرافات ،ويف عداد املضحكات ،ال يجسندها
املنطق ،وال التاريخ الصحيح (.)27

النبوي ليس ُسنّة
الطب
ه.
ّ
ّ
النبوي"
الطب
ّ
اعترب ابن خلدون ما جمسّي بـ " ّ
املبين على
املنقول يف الرواايت ،من ّ
طب البادية ّ

الطب،
التجارب الشعبيّة القاصرة ،وال يدخل يف علم ّ
وليس من الوحي يف شيء .فالرسول ﷺ ملْ يجبعث
الطب وال غريه من شؤون الدنيا ،وإرا بجعث
لتعليم ّ
ليجعلّم الشرائع .فال ينبغي أن حيمل شيء من ذلك
يدل عليه .وال يرى
على أنه مشروع .فليس هناك ما ّ
املروي الصحيح من
وجها الستعمال
ابن خلدون ً
ّ
التربك وصدق العقد اإلمياينّ .فيكون
ذلك ،إال بغاية ّ
للكلمة اإلميانية ،أثر عظيم يف النفع (.)28

يذهب صاحب "املق ّدمة" إىل أ ّن العرب،
احلادة ،ال حيصل
بسبب ما جهم عليه من خلجق البداوة ّ
نبوة ،أو والية ،أو أثر
هلجم املجلك إال بصبغة دينيّة من ّ
الويل ،الذي
النيب أو ّ
عظيم من الدين" .فإذا كان فيهم ّ

يبعثهم على القيام أبمر هللا ،ويذهب عنهم مذمومات
األخالق ،وأيخذهم مبحمودها ،ويؤلّف كلمتهم
إلظهار احلق ،متَّ اجتماعهم ،وحصل هلجم التغلّب
وامل ْلك"(.)29
ج
وحي ّكم ابن خلدون قانون البداوة واحلضارة ،يف
تفسري انقالب اخلالفة إىل امل ْلك .فالصحابة إىل عهد
ج
للملك
افضني
ر
ا
و
كان
علي(ت40هـ661/م)،
ج
ّ
وأحوالهً ،بعتباره يومئذ شارة أهل الكفر وأعداء
الدين ،وبعيدين عن أحوال الدنيا وترفها .مث التبست
اسي ،حينما
اخلالفة ًبمللك مع العصريْن
ّ
األموي والعبّ ّ
ج
توسعت الفتوحات ،وتواصل العرب مع العجم ،إىل

أن انقلبت اخلالفة إىل امللك (.)30
ج
يذم
ومن البارز يف "املق ّدمة" ،أ ّن ابن خلدون ملْ ّ
ذما مطل ًقا ،كما تناوله القرآن الكرمي ،بل رآه
"الرتف" ًّ
َ
ضارا وانفعا ،يف آنِ .
فمن سنة هللا يف خ ْلقه ،حسب
ًّ ً
الرتف من طبيعة امل ْلك ،واتبع من توابعه.
رأيه ،أ ّن َ
ج
وليست احلضارة إال تفنّـنًا يف الرتف ،وإحكام
الصنائع ،وتنويع املطابخ واملالبس ،واملباين ،وال جف جرش،
واألبنية .وإذا كان الرتف يزيد الدولة يف ّأوهلا ّقوة إىل
وتطور أرا العي
نسب الوالداتّ ،
ّقوهتاً ،برتفاع َ
والتم ّدن ،فإنه ،يف مرحلة متأخرة من عج جمرها ،يكون

العرب
و .احلُكم
ّ
(- )26املقدمة ص487-486

(- )29املقدمة 289/1

(- )27املقدمة 99-98/1

( - )30املقدمة 387/1

(- )28املقدمة 270-269/2
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عائ ًقا من عوائق امل ْلك ،حيث تذهب خشونة البداوة،
ج
احلزم ،والشجاعة ،واإلقدام ،وينشأ
ويضعف خلجق ْ
التنعم والليونة ،ويرتفّعون عن
الصغار على الدعة ،و ّ
خدمة أنفسهم ووالية حاجاهتم ،ويستنكفون عن
سائر األمور الضرورية.
وقد ربط صاحب "املقدمة" بني الرتف،
وظهور مقصورة الصالة يف اجلامع .فهي " إرا
الدول ،واالستفحال،
حتدث ،عند حصول الرتف يف َ

جنشئت يف عهد
شأن أحوال ّ
األهبة كلّها " .ولئن أ ْ
معاوية(ت61هـ680/م) ،أو عهد مروان بن
احلكم(ت65هـ685/م) ،بعد حماولة قتلهما ،فإهنا
أضحت عالمة على تغلغل الفخامة واملراسم
السلطانية .وقد صارت عند اخللفاء ،وملوك املغرب
واألندلس ،من ْبع جد ،السيما عندما عظم شأن
الدولة ،سنّة يف متييز السلطان عن الناس يف الصالة

(.)31

لقد فهم ابن خلدون أ ّن الذي محل بعض
املعتزلة واخلوارج على القول بعدم وجوب نصب
وحي َّكم شرع هللا ،إرا هو
اإلمام ،عندما ينتشر الع ْدل ج

ذم الشريعة له .ورأيه
جتنّب ّأهبة املجْلك ،حينما وجدوا ّ
يذم "امل ْلك" لذاته ،وال منع القيام
هو ،أ ّن الشرع مل
ْ ْ ّ ج
ذم املفاسد الناشئة عنه من القهر ،والظ ْلم،
به ،وإرا ّ
والتغلّب ًبلباطل ،والتمتع ًبللذات ،وتصريف
يذم الغلَب
طوع األغراض والشهوات .وملْ ّ
اآلدميّني ْ
وقهر الكافة على الدين ،ومراعاة املصاحل.)32(.
ًبحلقْ ،

( - )31املقدمة 334-331 ،274/ 1

وقد ذهب الوردي إىل أ ّن هذا الرأي يف امل ْلك ،ألغى
ج
قانون عدم التناقض ،الذي هو من أسس املنطق
الصوري ،وابن خلدون خالفه مطل ًقا بتأسيس علم
ّ
البشري ،ووافق رأي ماهنامي(ت )1947يف
العمران
ّ

كاهلرم ،هلا جوانب متعددة،
أ ّن احلقيقة اخلارجية هي َ
والناس ينظرون إليها من تلك اجلوانب .فيختلفون يف
احلجكْم هلا أو علْيها .ومن وجهة نظران ،منطق ابن
كل ذلك.
سينْ ،قبل ّ
خلدون يف املوضوع ،قرآينّ ّّ
فالقرآن أثىن على امل ْلك وامللوك يف مواضع .ويف السنّة
ج
مثل ذلك.
بدوي
ز .املذهب
املالكي ّ
ّ

فسر هبما ابن
أحد
لقد كان ج
ْ
السببني اللذيْن ّ
خلدون تقليد أهل املغرب واألندلس للمذهب
املالكي ،أهنم حتت أتثري البداوة ،وملْ يكونوا متحضرين
ّ
احلنفي .فكانوا ْأميل
كأهل العراق متقلّدي املذهب
ّ
إىل أهل احلجاز ملناسبة البداوة" .وهلذا ملْ يزل املذهب
املالكي غضًّا عندهم وملْ أيخذه تنقيح احلضارة
ّ
)
33
(
وهتذيبها كما وقع يف غريه من املذاهب " .وممن

حممد
املذهب،
هذا
انق
أبوزهرة(ت1394هـ .)1974/وأفاد أنه خيالفه يف
األصل والقياس ،والنتيجة .وقد انتهى إىل أ ّن مرونة
بدواي(.)34
املذهب
املالكي تنفي أن يكون مذهبًا ًّ
ّ
كما الحظ ابن خلدون أ ّن املالكيّة أثريّون يف
الغالب ،وليسوا أبهل نظر .والسبب يف نظره أ ّن

(- )33املقدمة 192-191/2

(- )34املقدمة  191/2هام 2

( -)32املقدمة 383/1
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أكثرهم مغاربة ،وهؤالء "ًبدية غج ْف ٌل من الصنائع إالّ
األقل"(.)35ولئن سكت الفاضل ابن
يف
ّ
عاشور(ت1390هـ )1970/عن هذا الرأي
ومئ إليه يف حماضرته "املذاهب األربعة
فلم يج ْ
اخللدوينّْ ،
بني األثر والنظر" ،فإ ّن الظاهر أنه تفنّن يف إخفاء
وتعمد استعمال
هذه الصفة يف املذهب
املالكيّ ،
ّ
أسلوب مع ّقد يف التوصيف ،وذكر أ ّن مذهبه ،وإن
اقي ،فإنه أقرب
كان أثرًّاي مقارنة ًبملذهب
احلنفي العر ّ
ّ
املذاهب احلجازيّة إىل الرأي (.)36

ح .العمارة اإلسالمية حمدودة
من فصول "املقدمة"":املباين واملصانع يف امللة
اإلسالمية قليلة ًبلنسبة إىل قدرهتا وإىل من كان ْقبلها
الدول" .ويج ِرجع ذلك إىل أسباب ،أمهّها/:بداوة
من َ
العرب وبـج ْعدهم عن الصنائع /ضيق املدى الزمين عن
التوسع يف احلضارة/استغناؤهم عن البناء مبا
التم ّكن و ّ

ويفسره أب ّن الدين ّأول األمر
يينّ .
وجدوه /االلتزام الد ّ
ويستدل
مانعا من املغاالة يف البنيان واإلسراف.
ّ
كان ً
بن
عمر
بتوجيه
ذلك
على
اخلطاب(ت23هـ644/م)":حني استأذنوه يف بناء
الكوفة ًبحلجارة وقد وقع احلريق يف القصب الذي
بنوا من ْقبل ( .)37ولذلك ،ملا بعجد العهد
كانوا ْ
ّ
تحرج مما جهنوا عنه ،وبدأ امللك والرتف،
ًبل ّدين ،وال ّ
ًبلفرس ،ازدهرت العمارة اإلسالميّة،
واالستعانة
ْ

(- )35املقدمة 203/2

(- )36ابن عاشور :احملاضرات املاربيات ص94-92

يطول
و ْ
لكن بنسبة حمدودة ،أل ّن نفوذ املسلمني ملْ ّ
كثريا(.)38
ً

هكذا إذن ،برزت استقالليّة ابن خلدون يف
ْفهم عالقة التأثر والتأثري بني البيئة والبنية األخالقية
النقلي ،الذي
حدا نسبيًّا للتفسري
والفكريّة ،مبا يضع ً
ّ
يوصف روائيًّا ،ولكنّه ال يسأل :ملاذا؟ يقول انصيف
ّ
نصار عن فكر ابن خلدون":من حيث هو فكر
الديين،
سوسيولوجي عن عامل يسيطر عليه كلّيًّا األمر ّ

فهو يش ّكل مرحلة متحررة جزئيًّا من قبضة ذلك
األمر ،وًبلتايل يفتح الباب أمام فكر أش ّد وعيًا
بقدراته ووظائفه " (.)39
 .2الـ ـق ـبـ ـل ــيّــة :سند ال ِّدين واحلُ ْكم
اشتهر ابن خلدون مبفهوم "العصبيّة" يف شرح
أحوال اجملتمع يف عصره وما ْقبله .وقد أحلق هبا
اصطالحات أخرى شديدة الصلة هبا ،من قبيل:
النعرة ،الوالء ،احلِْلف ،اللّحمة ،املناصرة ،إخل .وال

شك أ ّن هذا االستعمال اخللدوينّ يعضد ثنائية البداوة
ّ
اإلسالمي .وال
العريب
واحلضارة يف حركة اجملتمع
ّ
ّ

الظن أ ّن ابن خلدون اكتفى ًبلربط بني
ّ
يذهنب يف ّ
العصبيّة وامللك .فقد تع ّدى ذلك ليوجد بينها وبني
الديين صلة متينة ،منطل ًقا من أ ّن إبطاهلا ال وجاهة
ّ
له ،وما املذموم يف القرآن إال احلَ ِميّة اجلاهليّة ،املبنيّة
على الباطل والتفاخر .فـ "إذا كانت العصبيّة يف احلق،

(- )38املقدمة 29/2

( - )39نصار :الفكر الواقعي عند ابن خلدون ص7

(- )37الطربي :اتريخ األمم وامللوك ص649
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وإقامة أمر هللا ،فأمر مطلوب .و ْلو بَطَل لبطلت
الشرائع"(.)40
أ .الدعوة
لقد أثبت صاحب "املقدمة" أ ّن عظم الدولة ال
يكون إال ًبل ِّدين ،الذي ُيمع القلوب ويؤلفها .وهو

يكون العصبيّة امل ْفضية إىل التغلّب .فإذا
أهم ما ّ
ّ
ج
انصرفت القلوب إىل احلق" ،ورفضت الدنيا والباطل،
وأقبلت على هللا ،احتدت وجهتها .فذهب التنافس،
وحسن التعاون والتعاضد ،واتسع
وقل اخلالف.
ج
ّ
)
41
(
نطاق الكلمة لذلك .فعظمت الدولة .
تتم
ويرى من جهة أخرى أ ّن الدعوة الدينيّة ال ّ
من غري عصبيّة .ويعتمد يف ذلك احلديث":ما بعث
هللا نبيًّا إال يف منَعة من قومه " ( ،)42وقول هرقل:
الرسل تجبعث يف أحساب قومها ( .)43ويشرحه ابن
و ج
صبة ،وشوكة
بقوله":ومعناه أن تكون له َع َ
خلدون ْ
متنعه عن أذى ال جك ّفار ،حىت يجبلّغ رسالة ربه .ويج ّتم مراد
()44
ابن
هللا من إكمال دينه وملّته" .ويناق الوردي َ
نسي كيف بدأ النيب بدعوته،
خلدون ،هاهنا ،أبنه َ

وهو ذو عصبيّة ضعيفة جدًّا جتاه عصبيّة خصومه

مع موت خدُية بـ "عام احلجزن" .ومثلما أسلفنا ،فإ ّن
ابن خلدون أبطل نظريّة بعض املعتزلة واخلوارج يف
اإلمامةً ،بعتبار أ ّن إقامة أحكام الشريعة ،املعتربة
عندهم واجبة ،ال حتصل إال ًبلعصبيّة والشوكة.
فيحصل امل ْلك،
للم ْلك.
والعصبيّة مقتضية بطبعها ج
ج ج
ب إمام .فال فرار ،إذن من امل ْلك ،وال
وإن ملْ يج ّ
نص ْ
ج
للقول بعدم وجوب تنصيب حاكم ،من هذه
وجاهة ْ
الناحية (.)46

استخف ابن خلدون ًبلذين يواجهون
ولقد
ّ
امللوك والسالطني ،آمرين ًبملعروف ،انهني عن
العشائري.
القبائلي و
املنكر ،و ْليسوا مسنودين ًبحللف
ّ
ّ

ـ"أكثرهم يهلكون يف هذا السبيل مأزورين غري
ف ج
أمرهم
مأجورين ،أل ّن هللا ملْ يكتب ذلك عليهم ،وإرا َ
حيث تكون القدرة عليه"()47ولئن كنا نستحضر هنا،
مثالً ،اح احلركة الوهابية املدعومة بسلطة آل سعود،
ابن خلدون ،حينما
فإننا ال نغفل عن توريط الوردي َ
سني (ت61هـ680/م) على
تكلَّم عن ثورة احلج ْ
احلسني ملْ يغلط يف
يزيد(ت64هـ683/م) ،ورأى أ ّن
ْ

( )40املقدمة 383/1
( )41املقدمة 313/1
()42

األش ّداء " (.)45ونتفاعل مع الوردي ًبلقول إ ّن
مبعىن ما ،كائنة للنيبﷺ يف شخص أيب
العصبيّةً ،
القوي،
طالب (ت3ق.ه619/م) .فقد كان السند ّ
الصاد عنه األذى ،ولذلك جمسّي عام موته ،املتزامن
و ّ

موس ــوعة احل ــدي ،الش ــري  ،الرتم ــذي رق ــم3116

ص ،1967وروايتاه" :يف ثروة"" ،يف ذروة"

( )43موس ــوعة احل ــدي ،الش ــري  ،البخ ــاري رق ــم4553
ص374
(- )44املقدمة 204-203/1
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ثورته من الناحية الشرعيّة ،على الرغم من عدم

()45

-ال ــوردي :منط ــق اب ــن خل ــدون يف ض ــو ح ــارته

وشخصيته ص216-215

( - )46املقدمة 368/1
( - )47املقدمة 316/1
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إىل أهل البيت" (.)51وشتان بني استعمال ابن

مأجورا.
تهدا
اهتمامه مببدإ العصبيّة ،وكان يف ذلك ً
ً
وهذا ما جعل الوردي يتقصى أدلة على أ ّن ابن
احلسني ،خوفًا
خلدون تراجع عن موقفه املغلّط لثورة
ْ
من الناس (.)48

خلدون ،وبني استعمال ابن عاشور للعصبيّة ،يف هذا
متفقني على إبطال هذه العقيدة
املوضوع ،وإن كاان ْ
(.)52

تباديل ،يذهب ابن خلدون
جديل
وأبسلوب
ّ
ّ
تتم الدعوة الدينيّة إال ًبلعصبيّة ،فإ ّن
إىل أنه ،كما ال ّ
الدعوة تزيد الدولة ّقوة على ّقوة العصبيّة .فتلك
تذهب ًبلتنافس ،والتحاسد الذي يف أهل العصبيّة،

سر التقارب بني من أمسامها
لقد رأى العروي أ ّن ّ
فني االجتماعيّ ْني" ،ابن خلدون وماكس فيرب،
بـ "املؤلّ ْ
يقتيهما يف تناول املواضيع
يف هذا املوضوع ،أن طر ْ
متشاهبتان إىل حد كبري .فهما ينطلقان من وصف

وتجفرد الوجهة إىل احلق .ويضرب على ذلك مثالً
ًبلصراع بني زانتة واملصامدة ،وكيف أ ّن هذه انتصرت
على األوىل يف مرحلة ،بسبب الدعوة الدينية ،اليت

الوقائع ليصال إىل النماذج ،ومنها يستخرجان
يوجد يف
املفاهيم .ومذهب ابن خلدون ،هنا ،أنه ال َ
اتريخ اإلسالم دولة قائمة على العصبية وحدها ،أو

كانت هلا ًبتباع املهدي فتضاعفت قوة عصبيتهم(.)49
ويف هذا السياق ،يبدو أ ّن ابن خلدون يرى "املهدي
املنتظر" ظهر يف شخص حممد بن تومرت صاحب
املوحدين(ت564هـ1168/م) ،الذي ّادعى
دولة ّ

على الدعوة الدينية وحدها ،أو على التنظيم العقلي
وحده .فال بد من وجود الدعائم الثالث تمعة،
وهذه الدعائم :العصبية – الشريعة – العدل ،شبيهة
إىل حد كبري املفاهيم احملورية اليت استعملها فيرب (.)53

العلوي .ودافع عنه صاحب "املقدمة"
لنفسه النسب
ّ
لقوة دعوته وعصبيّته ( .)50ولذلك ،وبعد تطويل غري
ّ
وأتكيدا
سرد األحاديث ونقدها،
ً
مألوف منه ،يف ْ
أي دعوة دينيّة ،يستبعد
على أمهّيّة العشرية احلامية يف ّ
الشيعي .وعلى
الفاطمي
ابن خلدون ظهور املهدي
ّ
ّ
وجه ،يف نظره ،لظهور
افرتاض صحة ذلك ،ال ْ
تتم له شوكة وعصبيّة واقية ،إبظهار
دعوته ،إال أبن ّ

كلمته ،ومحْل الناس عليها .وال يكفي ّرد االنتساب

ب .الصراع على النفوذ
كما يجرجع ابن خلدون انقالب اخلالفة مل ًكا،
يفسره ًبنعدام
إىل غلبة احلضارة على البداوة ،فإنه ّ

()54
علي
الوالء
ّ
الدموي  .وهو يرى أ ّن الفتنة بني ّ
ومعاوية إرا كانت مبقتضى العصبيّة .فقد قضت
طبيعة امللك االنفراد ًبجملد ،واستئثار الواحد به .فهو
"منصب شريف ملذوذ يشتمل على مجيع اخلريات

( - )51املقدمة 542-541/1

(- )48الوردي :منطق ابن خلدون .ص220-219

(- )53العروي :مفهوم الدولة .ص132-131

( - )49املقدمة 315-314/1

(-)54املقدمة 389/1

(- )50املقدمة 114/2
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الدنيوية والشهوات البدنيّة ،وامللذات النفسانية " .وملْ
يكن ملعاوية ،أن يدفعه عن نفسه وقومه(.)55
ويف تضئيل الفت ملثاليات الفقهاء يف شرو
احلاكم ،يؤكد ابن خلدون أ ّن امل ْلك تتوجه حنوه
ج
يتم إال
ال
لذلك،
املطالبات ،وحيتاج إىل املدافعات .و
ّ
ًبلعصبية القاهرة املتغلّبة ،ال الضعيفة .فامللِك على
َ
احلقيقة ،هو َمن يستعبد الرعية ،وُييب األموال،
ويبعث البعوث ،وحيمي الثغور (.)56
إ ّن مما أضافه ابن خلدون يف اعتماد حديث:
االجتماعي ،الذي ال
التعليل
"األئمة من قري " (،)57
َ
ّ
ُيعل احلديث جمل ِزًما أبد الدهر .فاشرتا النسب
ومنطقي يف وقته ،حينما
شي يف اإلمام وجيه
َ
ّ
القر ّ
تكون قري صاحبة الشوكة ،ويعرتف هلا العرب
بذلك ،وخيضعون ،كما كانت يف عصر الرسول ﷺ.
النيب أمر أن تكون اخلالفة يف غري قري ،
ولو أ ّن ّ

األمة ،وضعفت
لتفرقت كلمة العرب ،وتشتت أمر ّ
ّ
دولة اإلسالم .وإذا كان ابن خلدون قد نفى هبذا أن
بقوم الرسول يف احلجكْم ،فإنه
التربك ْ
يكون املقصد هو ّ

خطّأ بعضهم ممن ذهب إىل اشرتا القرشية مطل ًقا،
وعولوا على ظواهر من اآلاثر ،منها":امسعوا وأطيعوا
ّ
شي .)58("...وهو يف نظره
عليكم ْ
يل ْ
وإن جوَّ
عبد حبَ ّ
حديث ال تقوم به جح ّجة يف املوضوع ،ألنه خرج خمرج
(- )55املقدمة 308/1
(- )56املقدمة 360/1

( - )57النسائي :السنن الكربى 405/5 .رقم5909

( )58موس ــوعة احل ــدي ،الش ــري  ،البخ ــاري رق ــم7142
ص595
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التمثيل ،وغرضه املبالغة يف إُياب السمع والطاعة .وملْ
يجؤاخذ الباقالين على ن ْفيه اشرتا القرشية ،أل ّن
عظيما من
عصبيّة قري بلغت ،يف عصره ،مبلغًا
ً
التالشي ،واالضمحالل ،واستبداد ملوك العجم من
اخلجلفاء (.)59

 .3العلوم الشرعيّة واحلِكميّة :ضرورة التقدير،
والتكيي  ،واملال مة

وفق مقاربته االجتماعية ،واملتخذة التفسري
منهجا يف النظر واالستنتاج ،ح ّدد
اقعي ً
املنطقي والو ّ
ّ
ابن خلدون مواقفه من ع ّدة علوم ،ومن أصحاهبا،
ووثق صالهتا ًبجملتمع.
أ .الكالم
يرى صاحب "املقدمة" أ ّن علم الكالم يف
حبيث ال
العصور املتأخرة ،قد التبس بع ْلم الفلسفةْ ،

يتميّز أحد الفنّ ْني عن اآلخر .وهو ،ولئن ذهب إىل
ضروري يف عصره ،حيث
أ ّن هذا العِْلم أصبح غري
ّ
انقرض املالحدة واملبتدعة ،وهو توصيف غريب يف
رأينا ،فإنه ملْ ينف فائدته يف النخبة العلمية ،حيث
يعينهم االشتغال به على ممارسة احلجج النظرية يف
سائر العقائد .وهو مثيل ما أهنى به كالمه عن
الفلسفة ،حيث ملْ ُيحد أ ّن هلا مثرة واحدة ،وهي

شحذ الذهن يف ترتيب األدلة واحلججج ،لتحصيل
ْ
لكن ابن
اجلودة والصواب يف الرباهني .و ّ
َملَكة ْ
خلدون ،كاد أن ينسف اجل ْدوى من علم الكالم،
مطل ًقا ،ويجبطل منهجه الذي حيوم فيما فوق الع ْقل،
( - )59املقدمة 370/1
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يف كثري من املسائل .فعلماء الكالم يف نظره،
طور فوق إدراكهم ،ونطاق أوسع من
خيوضون يف ْ
نطاق عقوهلم ،حينما تناولوا أمور التوحيد ،واآلخرة،
وحقيقة النبوة ،وحقائق الصفات اإلالهية (.)60وإذا
كان هذا موق ًفا من املعتزلة ًبألساس ،فإ ّن لسائر
املتكلمني منه نصيبًا .ولذلك ،يؤكد ابن خلدون أ ّن
الع ْلم ًبلتوحيد البسيط ،هو وحده الضامن للسعادة
شك أ ّن هذا اجلانب اإلمياينّ غري املع ّقد هو
( .)61وال ّ

الضروري .أما ما سواه من القضااي املع ّقدة
احملمود و
ّ
فالَ .ولئن كان من الشطط أن نقارن بني هذا التناول
"ذم الكالم
كتايب ّ
اخللدوين املوجز لع ْلم الكالم ،وبني ْ

صون
وأهله" للهروي(ت481هـ1088/م) ،و" ْ

فين العلم والكالم"
املنطق والكالم عن ّ ْ
للسيوطي(ت911هـ ،)1505/فإ ّن الالفت أ ّن ابن
املزهدة يف هذا الع ْلم ،كما
خلدون ملْ يعنت ًبآلاثر ّ

فعالَ بق ْدر ما أ ّكد على املعقولية والالمعقولية يف
َ
ملخص لباب
موادهّ .أما املقارنة بني "املق ّدمة" و" ّ
احملصل" املنسوب البن خلدون ،فقد كانت عند
ّ

الدليل
حممد علي أيب رّاين(ت1416هـ،)1996/
َ
األول ،ملْ يستخدم
املج ّ
رجح إلبطال تلك النسبة .ففي ّ
الفقهي،
املؤلّف األقيسة املنطقيّة ،بل استخدم القياس
ّ
فقط .أما يف الثاين ،فقد خاض يف كل أنواع
االستدالل من قياس ،واستقراءً ،بإلضافة إىل قياس
األصوليّني .ومن املعلوم أ ّن املتأخرين من املتكلمني،
والذين كانوا مقصد انتقاد ابن خلدون ،جه جم الذين
(- )60املقدمة 207-206/2

منطقي
أسسوا تناول مشكالت علم الكالم أبسلوب
ّ
قياسي ( .)62ولسنا من املؤيّدين لصاحبة "الفكر
ّ
الكالمي عند ابن خلدون" ،من أ ّن املوقف اخللدوينّ
احلاد من ع ْلم الكالمْ ،أورث نكسة هلذا الع ْلم.
ّ
فالتاريخ والواقع ،ال يثبتان ذلك .كما يظهر أهنا
محّلت ابن خلدون ما ال طاقة له به ،إذ انقشته وكأنه
نفى االحتياج إىل الكالميات أبد الدهر ،يف حني أنه
كل مرحلة،
ملْ ي جقل بذلك .فهو الواعي خبصوصيات ّ
كما هو واضح من كالمه ،وإن ًبلغ يف ادعاء
انقراض اإلحلاد ،مثالً (.)63
ب .الفقه
عرب به ابن خلدون عن ضيقه
من أش ّد ما ّ
يتم إخراجهم من
بفقهاء عصره ،أنه دعا إىل أن ّ
حل وال ع ْقد ،ألهنم
البَالطات ،ألهنم ملْ يعودوا أهل ّ
ال قدرة هلجم عليهما يف السياسة واحلجكْم .وليس
إيثارهم يف الدولة إالّ
وترب ًعا من
الشرعيّةّ ،
ومهمتهم يف احلاضر،
ّ

وتعظيما للرتب
جتمالً هبم،
ّ
ً
امللوك واألمراء إبكرامهم.
إرا هي اإلخبار ًبألحكام

الشرعية ،وإصدار الفتوى ،فقط .فالشورى معهم
العقد ،إرا
احلل و َ
دينيّة ،ال سياسية" ،أل ّن الشورى ،و ّ

()62

احملصـ ــل يف أنـ ــو الـ ــدين
-اب ــن خل ــدون :البـ ــاب ّ

ص33-18

( - )63أبوزيــد :الفكــر الكالمــي عنــد ابــن خلــدون .ص
36-34

وراج ــع :س ــعيد البوس ــكالوي :موقـ ـ اب ــن خل ــدون م ــن عل ــم
الكـ ـ ـ ـ ـ ــالم علـ ـ ـ ـ ـ ــىwww.mominoun.com :

(- )61املقدمة 208-207/2

بتاريخ16نوفمرب2016
14

ِ
ِ
وخمَرجاتِه ،يف مقدمة ابن خلدون
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حل أو ع ْقد،
يكون لصاحب عصبيّة يقتدر هبا على ّ

أو ْفعل أو ْترك .وأما من ال عصبيّة له ،وال ميلك من
عيال على
أمر نفسه شيئًا ،وال من محايتها ،إرا هو ٌ
أي معىن يدعو
فأي مدخل له يف الشورى؟ و ّ
غريهّ ،

ص ْدر اإلسالم ،وأنشأها ْفهم غري رشيد لـ "إ ّن
الفرائض ثلجث العِْلم" ،ويف رواية "نصف العلم"(.)69
والصواب عنده ،أ ّن الفرائض إرا هي الفرائض
التكليفيّة ،يف العبادات والعادات ،واملواريث وغريها.

إىل اعتباره فيها؟ " (.)64ويزيد يف جترحيهم أبهنم غري
()65
معنيّني حبديث "العلماء ورثة األنبياء"  ،ألهنم ملْ
فالورثة
حيملوا الشريعة اتصافًا هبا وحتق ًقا مبذاهبهاَ .
املتصوفة ،والسابقون هلجم من اجليل
هم العلماء
ّ
حبق ج

يصح فيها الثلثيّة والنصفيّة .وأما فروض
وهبذا املعىنّ ،
الوراثة ،فهي أقل من ذلك كله بنسبة إىل علم الشريعة
كل ،يعتربه فنًّا شري ًفا ،ألنه ُيمع بني
كلها " .وعلى ّ
املعقول واملنقول ،ويجوصل إىل احلقوق يف الورااثت،

دي
الكاذبة عند ملوك ملتونة أعداء
املهدي ّ
املوح ّ
ّ
(.)67وال نـج ْغفل يف هذا املقام ما لقيَه ابن خلدون من
مضايقات فقهاء معاصرين له ،ال سيما ابن
عرفة(ت803هـ1400/م) وبطانته الذين اعتربهم

الطافحة هبا مصنفات علم املرياث ،وال تفيد الناس يف
شيء من وراثتهم ،ألهنا اندرة الوقوع ،وغريبة ،فإنه
مثّنها من جهة أهنا مترينات رايضية مفيدة (.)70

()66
سجل عليهم ما فعلوه بصاحب
األول " .وقد ّ
ّ
املوحدين ،وهو صنيع شنيع يف نظره .ومن
دولة ّ
أسبابه ،ضعف أنظارهم ،وحسد قلوهبم ،ووجاهتهم

من املوقعني بينه وبني السلطان أيب العباس
ج
املريين(ت796هـ1394/م)(.)68
ج .املرياث
يرى ابن خلدون أ ّن تسمية هذا العلم بـ
"الفرائض" بدعة اصطالحية من الفقهاء ،ملْ تكن
(- )64املقدمة 405/1
()65

 -موسـ ــوعة احلـ ــديث ،سـ ــنن أب داود رقـ ــم3641

ص1493

(- )66املقدمة 406/1

بوجوه صحيحة يقينيّة ،عندما ججتهل احلظوظ،
وتجشكل على القامسني .وإن انتقد ابن خلدون املغاالة
وفرض املسائل ،واستخراج اجملهوالت،
يف احلسابْ ،

د .التاريخ
يجذ ّكر طه حسني مبا هو واضح من "املقدمة"
ونبه إليه نقاد غربيون قبله ،وهو أن ابن خلدون عند
ترتيبه العلوم ،مل يذكر "التاريخ" من بني العلوم
الفلسفية ،بل إنه ملْ يذكره بني العلوم إطالقا (.)71
وحنن نصنفه من العلوم ،حسب العج ْرف اآلن ،حىت
أجحلق بــ" العلوم الشرعيّة" أو "العلوم اإلسالمية".
ويعنينا منه ،أن صاحب "املقدمة" ممّن سبق

السخاوي(ت902هـ1496/م) صاحب "اإلعالن

( - )69موس ــوعة احل ــديث ،س ــنن اب ــن ماج ــه رق ــم2719

(- )67املقدمة 114/1

( - )68اخلضر حسني :حياة ابن خلدون ومثل مـن فلسـفته
االجتماعية ص26
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ص2640

(- )70املقدمة 198-197/2

(- )71حسني :فلسفة ابن خلدون االجتماعية ص35
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فن التاريخ،
ذم التاريخ" ،يف بيان ْ
ًبلتوبيخ ملن ّ
فضل ّ
دينًا ودنيا .كما أنه ملْ يكن الوحيد الذي نقد رواايت
لكن امتيازه ،ظهر يف
األثبات ،ونجقول اإلخباريّني .و ّ
منهجه االستقرائي البديع ،واملنطق املتسع ،الذي وزن

أعالما يف األصول،
قبول األخبار ورفضها ،وراجع
ً
وبنوا
اهي ْ
والتفسري ،واحلديث ،والفقه ،اعتمدوا الو َ
عليه .ومن هؤالء الطربي(ت310هـ923/م)،

املادة ،وصان به اترخيه عن "مغالط" املؤرخني،
به ّ
املفسرين ،وأئمة النقل .وقد كثر ،حسب ابن
و ّ
خلدون ،العاثرون والضالون ،الذين نقلوا من
احلكاايت غثًّا ومسينًا" ،وملْ يعرضوها على أصوهلا ،وال

والثعاليب(ت429هـ1038/م)،
والباقالين،
والزخمشري(ت538هـ1143/م)،
إخل.)74(...ومل يـ ْق ِ
صر عن رصد هفوات منهجيّة أخرى،
ْج
منها ْفهم املعطيات على غري وجهها ،والسهو عن

قاسوها أبشباهها ،وال سربوها مبعيار احلكمة،
و ِ
الوقوف على طبائع الكائنات ،وحتكي ِم النظر
والبصرية يف األخبار .فضلّوا عن احلق .واتهوا يف

بيداء الوهم والغلط .)72("..ولذلك ،حيتاج صاحب
الفن إىل "العلم بقواعد السياسة ،وطبائع
هذا ّ
املوجودات ،واختالف األمم والبقاع واألمصار ،يف
لسري واألخالق والعوائد والنِّ َحل واملذاهب وسائر
ا َ
األحوال ،واإلحاطة ًبحلاضر من ذلك ،ومماثلة ما بينه
البون ما بينهما من
وبني الغائب من الوفاق أو ْ
اخلالف ،وتعليل املتفق منها واملختلف ،والقيام على

الدول وامللل ،ومبادئ ظهورها ،وأسباب
أصول َ
كوهنا ،وأحوال القائمني هبا
حدوثها ،ودواعي ْ
كل حادث،
وأخبارهم ،حىت يكون مستوعبًا ألسباب ّ
كل خرب .وحينئذ يعرض خرب
واق ًفا على أصول ّ

املنقول على ما عنده من القواعد واألصول .فإن
وافقها وجرى على مقتضاها ،كان
صحيحا ،وإالّ
ً
زيّفه واستغىن عنه " ( .)73ووفق كل هذه املعايري

واالعتبارات ،زعزع ابن خلدون ،بنسبة ما ،مقاييس

التارخيي ( ،)75وتصنيف
تنزيلها يف سياقها العج ْر ّ
يف و ّ
الرتاجم أبساليب ال تتالءم وعصرها اليت هي فيه (.)76
ه .املنطق

اكتفى صاحب "املق ّدمة" ،يف موضع ّأول،
بتفسري عداء بعضهم لع ْلم املنطق .وقد الحظ مبالغة
املتقدمني من املتكلمني يف النكري على انتحال
كفرا .وليس وراء ذلك
املنطق ،حيث ع ّدوه بدعة أو ً

كثريا من
يف نظر ابن خلدون ،إال أل ّن املنطق يجبطل ً
مقدماهتم ،وأدلتهم على العقائد (ّ .)77أما يف املوضع
الثاين ،فقد أفصح ابن خلدون خبطر املنطق ،يف
التصورات،
سياق أتكيده على أ ّن التجريدات و ّ
واإليغال يف العقليات ،وشدة الذكاء والفطانة
والكياسة ،مفسدة يف احلياة السياسية واليومية ،ويف
إدارة األزمات وتقدير االحتياجات .فهو يقول:
"صناعة املنطق غري مأمونة الغلط ،لكثرة ما فيها من
(- )74املقدمة ،109 ،98/1

(- )75املقدمة 118-117/1
(- )76املقدمة 120-119/1

(- )72املقدمة 92/1

(- )77املقدمة 266-265/2

(- )73املقدمة 116-115/1
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االنتزاع ،وبعدها عن احملسوس .فإهنا تنظر يف
املعقوالت الثواين .ولعل املواد فيها ما ميانع تلك
اليقيين "
األحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق
ّ

(.)78

إال ْبعد االمتالء من الشرعيات ،واالطالع على
يسلم من معاطبها (.)79
التفسري والفقه ،حىت ْ
ّأما الفالسفة وسائر العلماء ،فقد نفى عنهم
الفكري،
فهم معتادون النظر
اخلربة ًبلسياسة واحلجكْم .ج
ّ

و .الفلسفة

لقد اعتربها من العلوم العارضة يف العمران،
الكثرية يف امل جدن ،الكثرية الضرر يف الدين .وأهلها وإن
ج
كانوا " من عجقالء النوع اإلنساينّ" ،وكانت

والغوص على املعاين ،وانتزاعها من احملسوسات،
أمورا كلّيّة عا ّمة ،يطبقوهنا بعد
وجتريدها يف الذهن ً
ذلك على اخلارجيّات ،ويقيسون األمور على أشباهها
النظري .فسائر
وأمثاهلا مبا اعتادوه من القياس
ّ

السعادة املوعود هبا .وقد جاد َهلم مبا جادل به أهل
الكالم ،وهو أ ّن أقيستهم ،وتصوراهتم ،وجتريداهتم ،يف
اإلالهي ،أو
علم ما وراء الطبيعة ،أو العلم
ّ

تعودوه من تعميم األحكام ،وقياس األمور بعضها
ّ
على بعض ،إذا نظروا يف السياسة ،أفرغوا ذلك يف
قالب أنظارهم ،ونوع استدالالهتم .فيقعون يف الغلط
العامة،
ؤمن عليهم " ،على خالف ّ
كثريا وال يج َ
ً

مقاصدهم ذات شأن ،فإهنم قد ضلوا ،حينما زعموا
احلس
أن السعادة يف إدراك املوجودات كلها ،ما يف ّ
احلسً ،بألنظار الفكرية واألقيسة العقلية،
وما وراء ّ
وأ ّن البهجة الناشئة عن هذا النوع من اإلدراك ،هي

الروحانيات ،قاصرة عن اإلحاطة ،عاجزة عن
اإلدراك ،فضالً عن أهنم جهم أنفسهم ،يقولون إ ّن
الظن ال اليقني .مثّ إ ّن مسائل
منتهى الفائدة منها ّ
هتم املؤمن يف
الطبيعيات ،حسب ابن خلدون ،ال ّ
معاشه وال يف دينه .ومثلما هو النظر اخللدوينّ،
دائما ،فإنه ،وإن رأى الفلسفة خمالفة للشرائع
ً
وظواهرها ،قد أثبت أهنا تنفع يف شحن الذهن يف

أنظارهم ذهنيّة فكرية ،ال يعرفون سواها .والسياسة
حيتاج صاحبها إىل مراعاة ما يف اخلارج ،وما يلحقها
من األحوال ،يف حني أن النخبة الفكريّة" ،ألجل ما

متوسطي الذكاء ،الذين يعاجلون واقعهم وفق احلاالت
العارضة ،والظروف احلافة ،دون تطويف يف القياسات
والتعميمات .فيكونون أعرف ًبلسياسة ،ومأمونني

ًبلنظر يف الشأن الذي خيصهم ،مستقيمي التعامل مع
أبناء جنسهم .فيحسن معاشهم .وتندفع عنهم
املضار ًبستقامة نظرهم(.)80
اآلفات و ّ

ترتيب األدلة واحلجج ،لتحصيل َملَكة اجلودة،
أصح قوانني
والصواب يف الرباهني ،أل ّن قوانينها
ّ
يعتين هبا امل ْسلم
األنظار على قصورها .وشرطجه ،أال َ
ج
(- )79املقدمة 325-320/2
(- )80املقدمة 360-359/2

(- )78املقدمة 360/2
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ِ
قهي
 .4ال ــم َهن والرباعات :بني احلُكم الف ّ
والواقع املعيش
يتوىل رفع
فقيها ّ
ملْ يكن ابن خلدونً ،
صناعات ،وخ ْفض أخرى ،مبنطق التحليل والتحرمي،

على اخللق وعند نفوسهم .فال خيضعون ألهل اجلاه،
يستدرون به الرزق ،بل وال تفرغ
حىت ينالوا منه حظًّا
ّ

()81
لعل ابن خلدون قد عامل أهل
أوقاهتجم لذلك "  .و ّ
هذه الصنائع مبا يليق هبم من األدب واللطف

ويرتقي ببعضها إىل مصاف األعمال املق ّدسة ،بل،
ألص َق املهارات الفكرية
وبنفس املنهج يف نقد العلومَ ،
والشغليّة ،واإلبداعات الفنّـيّة واجلماليّةً ،بالختيارات

فهم معنيّون ًبستنتاجه أ ّن الكثري ممن
والتكرمي .وإالّ ج
يتخلق ًبلرتفّع والشمم ،ال حيصل هلجم غرض اجلاه.
التكسب على أعماهلم .ويصريون إىل
فيقتصرون يف
ّ
فهم يعتقدون أ ّن الناس حمتاجون
الفقر واخلصاصة .ج

االجتماعي العميق،
مطل ًقا ،تبقى مثاالً يف التنزيل
ّ
واالستقراء املتني.

الظن هبم ،جهرع
وحسن ّ
الدين والعبادة ،إذا اشتهروا ،ج
الناس إىل إسداء اخلدمات هلجم" ،وأسرعت إليهم
قتىن....
الثروة ،وأصبحوا مياسري من غري مال جم ً
كل هو قاعد
التجر ،و ٌّ
يسعى هلجم الناس يف الف ْلح و ْ

موان،
التقنيّة والعمليّة ،وحركة العمران،
انتعاشا وجك ً
ً
والشك أ ّن
ومصاحل الناس يف حياهتم اليوميّة.
ّ
تعرب عن عصرها وعن
تقييمات العالّمة وموازانتهّ ،
األعم ،وليس ًبلضرورة أن تصلح
األغلب
ّ
لالستثناءات ولِما عقب عصره إىل عصران .ولكنها،

أ .الصنائع الدينيّة :الكامل يف املعرفة حمروم
ظ
من احل ّ
َع ّد منها القضاء ،والفتيا ،والتدريس ،واإلمامة،

واخلطابة ،واألذان ،وسائر األعمال األخرى ،اليت
يضطلع هبا القائمون على أمور الدين .وإبثبااتت
أرشيفيّة ،رأى ابن خلدون أ ّن أهل هذه الصنائع،
على ما يف خططهم وبضائعهم ،من الشرف املشتمل
عامة
على إعمال الفكر والبدن ،ال يضطّر إليهم ّ
املهتمني ًبل ّدين ،أو
اص من
الناس ،بل اخلو ّ
ّ
املتقاضني ،واملستفتني .ولذلك يقع االستغناء عنهم
ويهتم إبقامة مرامسهم احلج ّكام فيقسم هلم نصيبا
غالبًاّ ،
غري وافر .وهلذا السبب ،ال يكون أرًبب هذا النوع
"أعزة
من الصناعات
أصحاب ثرواتْ ،
فضالً عن أهنم ّ
َ
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إىل بضاعتهم من علم أو صناعة .والكامل يف املعرفة
حمروم من احلظ()82
.لكن ابن خلدون ،ويف سياق إثباته
ّ
ّ
ثريا من الفقهاء وأهل
أ ّن اجلاه مفي ٌد للمال ،يذكر أ ّن ك ً

كسبجه.
مبنزله ال يربح من مكانه .فينمو مالجه.
ويعظم ْ
ج
سعي.)83( "..
ويتأثل الغىن من غري ْ
ب .التعليم

مذهب ابن خلدون أ ّن العلوم الشرعيّة
صناعات .فالتعليم ليس هو العِْلم .ومن أدلته عليه:
/ال حيصل إال ًبكتساب ملَكة حتيط مببادئه وقواعده،
والوقوف على مسائله ،واستنبا فروعه من أصوله.
وهذه امللَكة جسمية حمسوسة ،تفتقر إىل التعليم.
َ
/اختالف اصطالحات العلوم الشرعية ،مثل
(- )81املقدمة 81/2
(- )82املقدمة 79/2
(- )83املقدمة 76/2
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()84
الصنائع  .وقد اعترب تعدد االصطالحات داءً
خل عنها ،ومضيعة للوقت،
مستفحالً ،وعادة ملْ يـجتَ َّ
وضرا يف حتصيل العلم والوقوف على غاايته (.)85
ًّ

ويف سياق تصحيح أغاليط املؤرخني ،يف
بن
احلَ ّجاج
شأن
من
االستنقاص
يوسف(ت95هـ714/م) أب ّن أًبه كان جمعلِّم قرآن،
وضح ابن خلدون أ ّن التعليم ،صدر اإلسالم ،ويف
يج ّ
لتني ،األموية والعباسية ،كان شرفا لصاحبه أبنه
الدو ْ

تبليغ للدين ،ولكنه أصبح ،فيما بعد ،من جمجلة
مستضعف،
الصنائع املعاشية واحلَِرف ،وصاحبه
َ
مسكني ،منقطع األصل ،ومشخت عنه أنوف أهل
األنساب والعصبيّة وامل ْلك (.)86
ج
ومن األمثلة اخللدونية على اعتبار العلوم
صنائع ،تفضيله املشارقة على املغاربة ،يف علم
كمايل يف
الفن
البالغة .والسبب يف ذلك ،أ ّن هذا ّ
ّ

العلوم اللسانيّة" .والصنائع الكمالية توجد يف
العجمران .واملشرق أوفر عجمر ًاان من املغرب " ،أو
وهم معظم أهل الشرق ،كتفسري
العجم .ج
"لعناية َ

الفن ،وهو
مبين على هذا ّ
ّ
الزخمشري ،وهو كله ّ
أصله(.)87

ومن العيوب البيداغوجية اليت رصدها ابن
خلدون يف التعليم/ :كثرة املصادر /ظاهرة املختصرات

من سوء التعليم وفساده/ .ضعف متعلمي أهل
إفريقية واملغرب يف اللغة العربية ،ومجود عباراهتم ،وقلة
تصرفهم يف الكالم ،القتصارهم على تعلم القرآن،
ّ
ومعرفة اختالف قراءاته ورواايته ،واستظهار ذلك.
يكون لصاحبه ملكة يف اللسان العريب،
والقرآن ال ّ
أل ّن البشر مصروفون عن اإلتيان مبثله ،واستعمال
أساليبه والنسج عليها .هذا إىل جانب حتفيظهم
عبارات علوم تفتقد البالغة()88
/.جهل املعلّمني بطرق
ْ
()89
التوسع
التدريس الناجعة .ومن أخطائهم يف ذلكّ ،
يف علوم الوسائل بكثرة التفريعات ،والنقول،
لغوا ،مثلما فعلوا يف صناعة
واالستدالالت ،مبا أصبح ً

النحو ،واملنطق ،وأصول الفقه ،مضيعني وقت طلبتهم
عن االهتمام ًبملقاصد(.)90
ج .الفالحة
يعتربها ابن خلدون من أقدم الصنائع ،ومن
معاش املستضعفني وأهل العافية من الب ْدو .فال
يشتغل هبا احلضريّون ،وال امل َرتفون .وقد ف ِهم احلديث،
ج
دخلَه
إال
قوم
دار
هذه
دخلت
يف س ّكة احملراث" :ما
ْ
َ
()91
قل،
ّ
الذل"  ،أب ّن الفالحة ،كثر االشتغال هبا أو ّ
يْتبعها املغرم املفضي إىل التحكم واليد العالية .فيكون
ًبئسا مما تتناوله أيدي القهر واالستطالة.
الغارم ذليالً ً

الفهم ،واملخلّة ًبلبالغة .وهي
أبلفاظها العويصة على ْ
ج
(- )88املقدمة 355-354/2

(- )84املقدمة 166/2

(- )85املقدمة 346-344/2

(- )89املقدمة 347/2

(- )87املقدمة 375/2

(- )91موسوعة احلديث ،البخاري  2321ص181

(- )90املقدمة 352-351/2

(- )86املقدمة 118-117/1
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مادة علميّة ،من فروع
وقد حت ّدث عنهاً ،بعتبارها ّ
كثريا (.)92
الطبيعيات ،و ّ
اهتم هبا املتقدمون ً
د .التجارة

()93
ذلك من النادر .وليس هذا التوصيف اخللدوينّ
رشيدا للحديث "التاجر الصدوق
فهما ً
البديع ،إالّ ً
األمني مع النبيني والصديقني والشهداء" ( .)94فلِنجدرة
العظَمة.
هذا النوع ،كانت املثوبة هبذه َ

يرى صاحب "املقدمة" أ ّن أكثر طرق التجارة
ومذاهبِها ،إرا هي حتليالت للحصول على ما بني
القيمتني يف الشراء والبيع ،لتحصل فائدة الكسب من
ْ
الفضلة .وإن كانت املغالبة يف البيع من ًبب
تلك ْ

هي كيمياء عصر ابن خلدون وما ْقبله وما
التقين
ْبعده ،إىل أن أخذت سياقها
املفهومي و ّ
ّ

وخلجق التجارة ،حسب رأيه،
مقداما على احلج ّكام" .ج
ً
بعيدة عن املروءة ،من املكايسة ،ومعاانة البيع
والشراء ،وجلب الفوائد واألرًبحً ،بلتحذلق وممارسة
اخلصومات ،والغ ّ  ،واألميان الكاذبة .ويف نظر ابن

الفكْر .ففي سياق إفادته أ ّن الفقراء من أهل العمران،
جه جم املهتمون ًبلكيمياء واملدافعون عن صحتها ،ال
األغنياء ،ذكر أ ّن ابن سينا(ت427هـ1037/م)
القائل ًبستحالتها ،كان ع ْليةَ الوزراء ،فهو من أهل

املقامرة ،فقد جشرعت ،ألهنا ليست من ًبب أخذ مال
اان .وحسب ابن خلدون ،من مواصفات
الغري ّ ً
اقتصاداي ،أن يكون "جريئًا
التاجر الناجح ،واقعيًّا و
ًّ
بصريا ًبحلجسبان ،شديد املماحكة،
على اخلصومةً ،

النصفة قليل .فال ب ّد من الغ ّ ،
خلدون "أهل َ
والتطفيف ،اجملحف ًبلبضائع ،ومن املطل يف األمثان
املجحف ًبلربح ..ومن اجلحود واإلنكار املسحت
ج
لرأس املال ."..وهذه ليست من خلق امللوك
قل من يشتغل هبا منهم .ومن
واألشراف .ولذلك ّ
البديهي ،أن ابن خلدون يعرف أ ّن الرسول األعظم
ّ
التجار أفاضل .ولذلك،
امتهن التجارة ،وأ ّن من ّ

ع ّقب على ما قاله يف توصيف واقع قطاع التجارة،
أنّه قد يوجد من التجار َمن ليس له خلق املماحكة،
لكن
والغ  ،واخلالبة" ،لشرف نسبه وخالله" .و ّ

ه .الكيميا

احلديث واملعاصر ( .)95وقد اعتربها صْنع َة العاجزين
عن املعاش ،الالهني وراء اقتناء املال ،من غري وجوهه
الطبيعية ،كالفالحة ،والتجارة ،والصناعة .وقد أطلعنا
ابن خلدون عن عيّنة ،من عيّنات أثر الواقع يف

الثروة والغىن ،والفارايب(ت339هـ950/م) القائل
إبمكاهنا ،كان من أهل الفقر املعوزين (.)96
الايب
و .علْم ْ

ال ينفي ابن خلدون أ ّن النفس اإلنسانيّة
الغيب ،حينما تغرق يف عامل الباطن،
مستع ّدة إلدراك ْ
وتنفصل عن اجلثمانيات ،فيكون هلا هناك اتصال
ًبلذوات اليت فوقها من املإل األعلى .وبقوة
(- )93املقدمة 89 ،85- 84 ،69/2

(- )94موسوعة احلديث ،الرتمذي 1209ص1772

( - )95انظر مثال :روحي اخلالدي :الكيميا عند العرب
(- )96املقدمة 339-338/2

(- )92املقدمة 270 ،102 ،82/2
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الروحانيات ،تظهر هلا صور املوجودات وحقائقها.
وخترب مبا
علوما .مث ترجع إىل عامل احلس .ج
فتقتبس منها ً
رأته (.)97وهذا ما جعل البعض يذهب إىل أن ابن
خلدون استطاع ،مع عقليته اإلسالمية أن ُيعل من

ملنعهم من خرب السماء كما ذجكِر يف القرآن ،وال جك ّهان

إرا يستمدون األخبار من الشياطني .وليس تفسري
انقطاع الكهانة يف عصر النبوة ،حسب رأيه ،إال أل ّن
النبوة هي النور األعظم الذي خيفى معه كل نور،

النبوة ظاهرة بشرية "فهي ليست ظاهرة خارقة ،إذ
هي مستمدة من الروح البشري ذاته " .وهبذا كاد أن
يعترب الدين ظاهرة اجتماعية (.)98

فلكي يقتضيه.
وأل ّن وجود النبوة البد له من وضع ّ
دل عليها.
ويف متام ذلك الوضع متام تلك النبوة اليت ّ
ونقص ذلك الوضع عن التمام ،يقتضي وجود طبيعة
انقصة ،من ذلك النوع(.)101

احلس
يف هذا السياق ،ووفق مبدإ ْ
الغيبة عن ّ
أقر صاحب "املق ّدمة" ،صنائع يف اجملال،
من عدمهاّ ،
درك
وأبطل أخرى .وأ ّكد على أ ّن الغيوب ال تج َ
تعرفها ،إال للخواص من
بصناعة ،البتة ،وال سبيل إىل ّ

احلس إىل عامل
البشر املفطورين على الرجوع من عامل ّ
الروح .)99(.ويعتمد ابن خلدون الواقع جح ّجة ،على أ ّن
الغيب ،من البشر غري املوحى إليهم،
االطالع على ْ
ج
جح جده وال إنكاره ،مثل "
جائز ،وال يسع ً
أحدا ْ
الرمل"،
الكهانة" و"العِرافة"،
و"الزجر" ،و"خ ّ
ط ْ
ْ
و"التنجيم"(.)100
لقد أثبت ابن خلدون أن "الكهانة" من خواص

النفس اإلنسانيّة ،وهلذه النفس استعداد لالنسالخ
من البشرية إىل الروحانية اليت فوقها .فال جك ّهان قادرون
زعم بعضهم ،أ ّن الكهانة
على إدراك الغيبيّات .وينفي ْ
قد انقطعت منذ زمن النبوة ،مبا وقع من شأن رجم
يدي البعثة ،وأ ّن ذلك كان
الشياطني ًبلش ج
ُّهب بني ْ
(- )97املقدمة 220-219/1

الكهان ،أل ّن
العرافني دون ّ
ويعترب ابن خلدون ّ
احلس إىل كثري
الكاهن ال حيتاج يف رفع حجاب ّ
ئي
معاانة ،و ّ
العراف يعاين يف العكوف على املر ّ
يبدو له جم ْدركه الذي جخيرب به عنه،
البسيط ،حىت َ
غيبة ذاك (.)102
وغيبة هذا ّ
أخف من ْ

"الزجر" قوة يف
ويعترب صاحب "املقدمة أ ّن ْ
النفس ،تبحث على احلرص والفكر ،فيما جزِجر فيه
ئي أو مسموع .فيبعثها الزاجر يف البحث،
من مر ّ
مستعينًا مبا رآه أو مسعه .فيؤديه ذلك إىل إدراك ما
(.)103
الرمل" ،فهي ،وإن كثرت يف
ّأما صناعة "خ ّ
ط ْ
ووضعت فيها التآليف ،واشتهر فيها األعالم
العجمران ،ج
من املتقدمني واملتأخرين ،فإهنا صناعة كثري من
البطّالني للمعاش يف املدن ،ومستندها ليس إالّ

أوضاعا حت ّكميّة ،وأهواءً اتفاقيّة ،وال دليل يقوم على
ً

(- )98ابن خلدون وفلسفته االجتماعية ص81

(- )101املقدمة 213-211/1

(- )100املقدمة 218/1

(- )103املقدمة 221-220/1

(- )102املقدمة 220/1

(- )99املقدمة 231/1
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يقر مشروعيّتها،
شيء منها ،وال شيء يف احلديثّ ،
حىت قوله ﷺ":كان نيب خيج ُّ
فمن وافق خطّه
ط َ
ّ
)
105
(
فذاك"( ،)104فتأويالته ال تفيد شيئا يف ذلك .
َ
قر ابن خلدون صناعة النجوم ،اليت يرى
وال يج ّ
أصحاهبا "أهنم يعرفون الكائنات يف عامل العناصر ْقبل
حدوثهاِ ،من قبَل معرفة قوى الكواكب وأتثريها يف
املولدات العنصرية ،مفردة و تمعة .وينفي ذهاب
ًبلوحي ،أل ّن األنبياء أبعد
بعضهم إىل أهنا كانت ْ
يتعرضون لإلخبار عن
الناس عن الصنائع ،وأهنم ال ّ
الغيب ،إال أن يكون عن هللا .وال ينكر ،يف الوقت
ْ
متشعبة،
نفسه ،أ ّن هذه الصنعة صحيحة يف ذاهتاّ ،

الفهم .وابن خلدون ،وإن
التفرع ،عصيّة على ْ
كثرية ّ
لفت االنتباه هنا ،إبكثاره من األدلة النقليّة والعقليّة
الكالميّة ،يف املنع والتحرمي ،على غري عادته ،فإنه
ح ّكم األثر السيّئ هلذه الصنعة ،يف العمران اإلنساينّ،

مبا تبعث يف عقائد العو ّام والعزائم من الفساد .وملْ يبلغ
صاحب "املقدمة" هنا رتبة عالية يف اإلقناع ،حسب
يسلم من تناقض ،مثّ إنه نظر إىل
رأينا ،أل ّن موقفه ملْ ْ
فلم يجِر إال الوجه
نظرا
ًّ
أحادايْ .
آاثر هذه الصناعة ً
السيّئ ،وس َكت عن أ ّن من مثراهتاْ ،بعث التفاؤل
طرقًا
وج ْلب السعادة ،اليت رّكز عليها ً
كثريا ،وذكر ج
لتحصيلها ،هي أسوأ من التنجيم ،مثل التملّق .وقد
صور لنا اإلقبال على تعلّم هذا القلم بشكْل مبالغ
ّ
ونسي أ ّن
يبني أنّه مهجور ومنبوذ.
فيه ،حىت ّ
َ
صناعات مما ذكر أش ّد "ظالميّة" من هذه .ولقد

(- )104موسوعة احلديث ،مسلم ح 537ص761
(- )105املقدمة 230-228/1

ك ّذب الع ْلم احلديث مذهب ابن خلدون هذا،
درس ،كسائر العلوم
علما يج َّ
واستوت هذه الصنيعة ً
ميس
األخرى ،واملسلمون يتطلّعون إليه ،دون أن ّ
شك يف قدرة هللا القاهرة ،وال علمه غري
قلوهبم ّ
احملدود.

ز .ال ـ ـ ـا ـ ـ ـن ـ ــا
على خالف الفقهاء ،يذهب ابن خلدون إىل
فن الغناء ،صنوان.
أ ّن ازدهار احلضارة،
ورقي ّ
ّ
فصناعته آخر ما حيصل يف العمران من الصنائع ،ألهنا
كماليّة ،وليس هلا من وظيفة إال الرتفيه والسعادة.
ففن الغناء ،عنده ،مناسب لرتكيبة البشر ،بل اخلليقة
ّ
الناطقة وغري الناطقة .وصناعته ّأول ما ينقطع من
فسر هجرة
العمران ،عند اختالله وتراجعه .وبذلك ّ
املغنّني من ال جف ْرس والروم إىل احلجاز .فسبب ذلك
"استيالء الرتف على العرب املسلمني ،من خالل

العي " (.)106
التنعم بنضارة ْ
غنائم األمم ،و ّ
خ ـ ـ ـ ــامتـ ـ ـ ـ ــة
إ ّن ما تناولناه من حتليالت وأمثلة ،صنفناها
الديين" ،وكان مرتكزها
ضمن مادة "علم االجتماع
ّ
مقدمة ابن خلدون ،املضغوطة ًبلكثافة التوصيفيّة
متاما عن
واالستقرائيّة ،بق ْدر ما رآها البعض منقطعة ً
وموضوعا ،وخمرجة صاحبها
منهجا
ً
األرضيّة الدينيّةً ،
من البيئة اليت عاش فيها ،وجاعلة ّإايه ،وهو الفقيه
ماد ًّاي للتاريخ ،يؤمن
الشرعي،
والقاضي
مفسًرا ّ
ّ
ّ
ًبلدين ،لكن ال يجقحمه يف نظريته عن رى التاريخ

(- )106املقدمة 135-130/2
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لقد حاولنا أن ندقق يف مقاربة ابن خلدون

الالماديّة،
كثريا ًبملؤثرات
ّ
ّ
البشري إال قليالً ،وال يعبأ ً
ابن اإلسالم،
فإ ّن آخرين أ ّكدوا أ ّن ابن خلدون يبقى َ
ليد البيئة اإلسالميّة الشرعيّة .وتبقى مق ّدمته على
وو َ
مستوى الفكر ،ومستوى احلياة ،مثرة من مثارها

العجمرانيّة ،اجلدليّة ،االجتماعيّة .فرّكزان على املسائل
الدينيّة .وليس ذلك العتقادان أ ّن املقدمة هلا ْبعد
ديين ،كما يرى ذلك بعضهم ،وهو انب للصواب،
ّ

التارخيية ،ألسباب ،منها ج ّدة ع ْلم تفسري التاريخ،
حينها ،وعدم اتسام املناهج التفسريية للقرآن الكرمي
ًبلتكامل والشمول ،فإنه كان من جهة أخرى ،على

اآلايت القرآنية ،فليس لذكرها عالقة جوهريّة بتدليله.
ولعلّه يذكرها فقط ،ليلفت االنتباه إىل أ ّن فهمه
الشرع.
وتفسريه للمسألة موافق لنصوص ْ

الطيبة .وقد حاول بعض أصحاب هذا املوقف ،أن
انفصاما
يردوا على من رأى يف مقدمة ابن خلدون،
ّ
ً
الرجل ،لئن
عن الذات والثقافة .وكان من الردود ،أ ّن ج
متاما ًبملنهج القرآينّ يف تفسري الواقعة
ملم ً
كان غريَ ّ

الديين يف
بل ألننا اخرتان جانب علم االجتماع
ّ
الكتاب .فاقتضى منّا ذلك أن نغوص على املواضيع
الدينيّة ،أو ذات العالقة .وحنن مع الذين يقولون إ ّن
كثريا من
ابن خلدون ،إذا كان يذكر خالل حبثه ً

اتم مبعطيات كتاب هللا اجمليد ،يف حقل التاريخ
إملام ّ
تضمنها .وهنا،
واالجتماع ،وًبملواضيع
ّ
املتشعبة اليت ّ
على مستوى املوضوع ،جاءت مقدمة ابن خلدون
امتدادا للرؤية القرآنية ،يف مساحات واسعة من
ً

إننا حاولنا أال نتعامل مع "املقدمة" على أهنا
مقاربة مق ّدسة ومعصومة ،بق ْدر اجتهادان أن يكون
مقرتان
عملنا مجْع شتات التوصيف والتحليل،
ً
قر مع الوردي ،أ ّن
ًبلتفكيك ،والتحليل ،والنقاش .ونج ّ
ِع ْلم االجتماع اخللدوينّ ،على الرغم من عيوبه
أي علم
الكثرية ،هو أقرب إىل فهم تمعنا من ّ
يب،
اجتماع آخر .فهو قد نشأ يف أكناف اجملتمع العر ّ

الفكر اإلسالمي ما نفعنا بشيء "(.)108

ماسة ،اليوم،
الديين ،و َّ
كل ذي عالقة به ،يف حاجة ّ
ّ
طور ،وفق املنهج اخللدوينّ وما ْبعده،
فهم ،ويج َّ
إىل أن يج َ
مما ال يصادم املعتقد والثوابت .فيكون قطا ًعا حيًّا،

فصوهلا ،والتز ًاما هبا يف الوقت نفسه ( .)107وال يقلل
ومبتدعا
متبعا
ً
من قيمة حماولة ابن خلدون ،أنه كان ً
يف اآلن ذاته ،مثله يف ذلك مثل كبار املفكرين ،إال
حتما على
املهم أن نذكر أ ّن " االبتداع ينبين ً
أنه من ّ
جهالً إن ملْ يكن وحيًا .غري أن
االتباع ،وإال كان ْ
االتباع ال يسفر حتما عن األصالة والنبوغ واالبتداع.
وهنا نقطة االختالف...لو كان فكره غريبًا عن مسار

(- )107راجــع ،مــثالً ،عمــاد خليــل :ابــن خلــدون ســالميا
ص8-7
(- )108العروي :مفهوم الدولة ص133
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واستم ّد إطاره من واقع هذا اجملتمع ومن اترخيه.
ونسانده ،مطل ًقا ،يف أ ّن هذه البذرة اخللدونيّة يف
حاجة إىل أن تل ّقح مبا ظهر وال يزال ،من نظرايت،
ومفاهيم اجتماعيّة جديدة .ونضيف أ ّن الشأن

مثمرا ،يتق ّدم ًبجملتمع ،ال العكس.
ً
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-ابن خلدون (عبد الرمحان) املقدمة .حتقيق:

املصادر واملراجع:
عبد

القرآن الكرمي
*ال ُكتُب
حممد

الباقالين(أبوبكر) :االنتصار للقرآن .حتقيق:عصام

القضاة.

1دار

ابن

حزم

بريوت1422هـ-2001/بن غضبان (فؤاد) :مدخل
ا ارارافيا االجتماعية .دار اليازوري العلمية

األردن 1439هـ2018/

بوتول(غاستون) :ابن خلدون :فلسفتهاالجتماعية .تعريب :عادل زعيرت.

2املؤسسة

العربية للدراسات والنشر 1404هـ- 1984/

اجلاحظ(عثمان) :احليوان .حتقيق وشرح :عبدى
السالم هارون  2مكتبة احلليب1386هـ-1967/
ابن حزم(علي) :رسائل ابن حزم األندلسي .حتقيق:

إحسان عباس 2 .املؤسسة العربية للدراسات
والنشر بريوت 1407هـ- 1987/حسني(طه):
فلسفة ابن خلدون االجتماعية .حتليل ون ْقد.

تعريب :حممد عبد هللا عنان1 .مطبعة االعتماد
مصر 1323هـ-1925/حسني (حممد اخلضر):
حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته االجتماعية.

مؤسسة اهلنداوي القاهرة1434 .هـ-2013/
اخلالدي(روحي) :الكيميا

عند العرب.

.

اهلنداوي 1435هـ- 2014/اخلرُيي (عبد هللا):
علم االجتماع الديين.

 2رامتان جدة

1410هـ1990/

هللا

حممد

دروي .

يعرب

1دار

احملصل يف أنو
دمشق1425هـ2004/لباب
ّ
الدين 1 .دار املعرفة اجلامعية .اإلسكندرية
1416هـ-1996/ .خليل(عماد) :ابن خلدون
سالميا.

1املكتب اإلسالمي بريوت دمشق

1304هـ-1983/اخلوري (فؤاد إسحاق) :مذاهب
االنثربولوجيا وعبقرية ابن خلدون.

دار الساقي

1413هـ- 1992/رضا (حممد رشيد) :الفتاوى.
دار الكتاب اجلديد 1426هـ2005/

-

أبوزيد(مىن) :الفكر الكالمي عند ابن خلدون.

املؤسسة اجلامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع.
بريوت1417هـ- 1997/الطربي(حممد) :اتريخ
األمم وامللوك .اعتناء :أبوصهيب الكرمي . .بيت
األفكار الدولية .د.ت-.ابن عاشور (حممد الطاهر):
حتقيقات وأنظار يف القرآن والسنّة.

 2دار

سحنون – دار السالم تونس مصر
1429هـ- 2008/ابن عاشور (حممد الفاضل):
احملاضرات املاربيات .مجع وإعداد :عبد الكرمي

حممد .الدار التونسية للنشر د.ت – .عدنين(إكرام):
سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ما س فيرب.
1منتدى

املعارف

بريوت1434هـ-2013/

العروي (عبد هللا) :مفهوم الدولة.

 10املركز

الثقايف العريب الدار البيضاء 1435هـ-2014/

مبارك (زكي) :التصوف اإلسالمي يف األدب
واألخالق.

هنداوي القاهرة 1433هـ- 2012/

املسعودي(علي) :التنبيه واإلشراف .تصحيح
ومراجعة :عبد هللا إمساعيل الصاوي ..مكتبة املثىن
24

ِ
ِ
وخمَرجاتِه ،يف مقدمة ابن خلدون
الديين ج
من أجطجر علم االجتماع ّ

فتحي بن نصر بو عجيلة

بغداد 1357هـ-1938/املقريزي (أمحد ) :اخلطط
املقريزية .حتقيق :حممد زينهم – مدحية الشرقاوي.
مكتبة مدبويل 1418هـ- 1998/النسائي(أمحد):

السنن الكربى .حتقيق وختريج :حسن عبد املنعم
شليب1 .مؤسسة الرسالة بريوت1421هـ2001/
نصار (انصيف) :الفكر الواقعي عند ابنخلدون1 .دار الطليعة بريوت 1401هـ1981/
-هريفيه(دانيال) وآخران :سوسيولوجيا الدين .ترمجة:

احللوجي1 .اجمللس األعلى للثقافة القاهرة

دروي

1426هـ-2005/الوردي(علي):

منطق

خلدون يف ضو ح ارته وشخصيته.

ابن
2دار

كوفان لندن1415هـ- 1994/اليعقويب(أمحد):
تاب

البلدان.

املكتبة

املرتضوية.

العراق

1337هـ1918/

*املوسوعات-موسوعة احلدي ،الشري . .
دار السالم الرايض.دت.
*املواقع اإللكرتونية
www.mominoun.com
art.uobabylon.edu.iq
alarab.co.uk
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