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عصاار و و د  نتاجًا عبقريًا سااابقًا اوانأ  و اإلساايمي  ًا ممّيزًا للحضااارا العرةي  ابن خلدون نتاجُيعتبر : تمهيد
اسااااااتااا عاا العالي الجليُ  ن ُيجّاع مجموع  مبيرا من الحقور المعرأي و و ن ُيبدا  خرة جديداو م ُ علي 

  شهيرامن خير مقدمتأ ال أع الك االجتماا  و ابائع العمران مما ُيسّميها عو نفسأ  و د جّسد عُلّو معبأ

بح ًاو وتناولو  من عّدا نواحو حتى صااااااااار الك ُيشااااااااّمُ ممتب   الدارسااااااااون الفمر الخلدونعلقد  شاااااااابع        
و د حظَيت    إضاأ  إلى إرث ضخي ُمتب عنأ باللج  العرةي اتهاو جزء منها باللجات ااجنبي ومستقّل  بحّد ا

ساااااااااواء من  بُ المساااااااااتشااااااااار ين  و من الباح ين العرب والمسااااااااالمينو منا  وباعتماي بالغ متابات عاا العيم 
اامر الاي  دة إلى تراكي  دب خلدونع ضااخي جّدًاو حتى  صاابك الك ُيشااّمُ   منتصااا القرن التاسااع عشاار

    عقب  حقيقي  يصادي بها مُ حديث عن صاحب المقّدم 

ونها لي و مأع انتقاد الرجُ العلمع الرصين الدراسات الخلدوني   د حادت عن المنهج ورغي  ّن بعض       
ُّ المناعج والتخّصصات الحدي   والمعا لي عملت على ُمؤاخاتأ اّنأمتاباتأ بعصرعاو و  ُتؤار صراو ُيساير م

إاّل  ّن العديد من العلماء  د  نصفأ و عرب عن إعجابأ بفمر  وسبقأ أع منهجي  متاب  التاريخ وتفسير و وأع 
  ي االجتماا  و ابائع العمران حسب تسمّيتأالخوض أع عل مونأ سّبا ًا أع

   :والعوامل المؤثرة فيها ة ابن خلدون حيا

الرحمن بن محمد بن محمد بن  بع بمر بن الحسااااااااااااااان بن خلدونو ُولد  ولّع الدين عبد  بو زيد عو       
 رمضاااااااااااااااااان 72يو وتوأع باااالقااااعرا أع 2337مااااي  72ه/237بتونس أع الفااااتك الرمضاااااااااااااااااان سااااااااااااااانااا  

علوي وغيرعا من الو درس العلوي الشاارعي و واسااتزاد من المنال والفلسااف  والتاريخ  ي2002مارس 22ه/808
تبًا لدة السلاان  بو عنان مّدا من الزمنو  ي ساأر إلى ااندلس حيث انتدبأ ابن ااحمر ااشتجُ مااخرةو 

اعا أع اا التع  وتوّجأ إلى بجاي  وندلسصاااااحب غرناا  أع ساااافارا لملك  شااااتال و وبعد  يث ساااانوات  ضااااّ
ن  بسااامرا الحجاب و  ي  صاااد مدي أ  بو عبد هللا الحفصاااع الاي  ّلد ابن خلدون مان يترةع على إمارتها صاااديق



ر ُمدّرساااًا يجلس بجامعها اازعتوّجأ إلى القاعرا بمصااار و ساااّت سااانوات بعد وأاا  بو عنانو ليالتع ممث أيها 
  رلنكو ك المجور تيمملالقضاء بهاو وُعرف عنأ لقاء  المشهور ومقابلتأ لو د تقّلد بعدما سبقتأ شهرتأ عناكو 

ُّ أمر          وحياا الترحار التع عاشها متنّقًي بين بلدان المجرب اإلسيمع آنااكابن خلدون  د سقلتأ ولع
عادن الناسو ماتأ أع خبر  ْ رت  وو واايعأ على ما ُيحاك أع بياات السااياينأساافار  وتجارةأ السااياسااي أ

وأع ابائع الشاااااااعوب والمجتمعاتو وماا تكوينأ العلمع الموساااااااوعع أع العلوي العقلي  والنقلي و إضااااااااأ  إلى 
و ومحن  ااندلس التع مانت تعيش سااااااااااااااانواتها ااخيراو وماّبات الحياا معايشاااااااااااااااتأ لفترا ما بعد الُموحدين

بأ إلى  وعع تحاور اللحاقئلتأ أع البحر مالااعون الاي  ضى على والديأ وعو أع سنٍّّ صجيراو وغرق عا
   و وممارستأ للقضاء وما ُيعرض عليأ أيأ من  ضايا ومشاكُ تحتاج حلولها إلى عقُ  ويي   مصر

اا        بسااااااااااااااابب مقامأ الاي تجاوز حدود  بحياتأبأ و والتعريا  من الساااااااااااااااهُ تقديي عاا العيم  مان وا 
ورائد لعلي  وثوأيلسااوف حدي ونظرًا للشااهرا التع االتأ ممؤرك مبير واالختصاااصاايين من مسااتشاار ين وغيرعي

اّل  ّنأ إ والم ّقا النمواجع وودعام  ااأمار المتقّدم  ووم ار اال تصااااديين وانوشااايخ علوي االنسااا واالجتماا
لى اعن أع شااااخصااااأ باتهاي البعض لأ بالخيان  من  م ار ااديب ةع المشااااهور العر  تعّرض لنقد مبير بُ وا 

ظرًا ن وشااااأنأينقص من  لكن الك لي علع الوردي الدمتور من آخرين على غرار  وازدراء شااااديد اأ حسااااينو
هائُ من وأع مقدمتها العدد ال وبأ الرجُ أع عديد الدراسااااااات الجرةي  والعرةي  عتماي الكبير الاي حضااااااعَ لي

 بير م دمتأ المشهورا باعتمايبن خلدون ومقالمراجع والمصادر االستشرا ي  التع مانت والزالت تتناور ا

 :بعض المصادر والمراجع التي رجعنا إليها في تحضير هذا المقياس

 ي 7008و 00و بيروتو دار الكتب العلمي و طمقّدمة ابن خلدون عبد الرحمنو  ابن خلدون  -
شاااااامس الدين عبد ااميرو الفمر الترةوي عند ابن خلدون وابن اازرقو بيروتو الشاااااارم  العالمي   -

 ي 2002للكتابو 
 ي 2002عاصع حسينو ابن خلدون مؤرخًاو بيروتو دار الكتب العلمي و  -
 ي 2008محمد أاروق النبهانو الفمر الخلدونع من خير المقدم و مؤسس  الرسال و  -
 ي 2021مهدي عامُو أع علمي  الفمر الخلدونعو بيروتو دار الفارابعو  -
الورديو منال ابن خلدون أع ضوء حضارتأ وشخصيتأو تونسو الشرم  التونسي  للتوزيعو  علع -

 ي 2021
 ي 2071اأ حسينو ألسف  ابن خلدون االجتماعي و ترجم : محمد عبد هللا عنانو القاعراو  -



 أع التاااريخ محمااد عااابااد الجااابريو أمر ابن خلاادونو العصااااااااااااااابياا  والاادولاا و معااالي نظرياا  خلاادونياا  -
 ي 2087اإلسيمعو الدار البيضاءو دار النشر المجرةي و 

غااازيو  نب محمااد عبااد الكريي الواأعو منهج البحااث أع التاااريخ والتاادوين التاااريخع عنااد العربو -
 ي 7008ليبياو دار الكتب الواني و 

روتو يجورج البيماو الساااااياسااااا  والدين عند ابن خلدونو تعريب موساااااى وعب و شاااااو ع الدويهعو ب -
 ي 2000دار الفارابعو 

 ي 7020 حمد برماتو تاريخ الو ائع اال تصادي و باب الزوارو الجزائرو منشورات دار بلقيسو  -
و العدد واحد مجل  الدعوا اإلسااااااااااااااايمي إلياس بلكاو ابن خلدون وبعض آراء  اإلبساااااااااااااااتيمولوجي و  -

  200-288ي  ص ص7000وعشرونو ملي  الدعوا اإلسيمي و ارابلسو ليبياو 
لمجل  انبيُ  ريس و إشماليات عيستوغراأي  حور ابن رشد والرشدي  أع  وروبا والعصر الوسيطو  -

و عدد خاص "ابن رشاد بعد  مانمائ  سان "و تونسو المنظم  العرةي  لل قاأ  والعلويو العرةي  لل قاأ 
  707-701ي  ص ص2008و مارس 30و عدد22سن  

- ARNOLD Toynbee. l’Histoire. Paris. 1983. 
- ARNOLD Toynbee. a study of History. London. 2nd Ed. 1935. 

 

 لحصة الثانية:ا

 :سمعته العلمية

لقد تّي تناور متابات ابن خلدون بالنقد والتحليُو وُمتب عن الرجُ أع القرنين ااخيرين  ك ر من         
و أه مما اعتبر  البعض ساااااابقًا لعصااااار  من  عيي المؤرخين العربو أهو ظاعرا أمري  أريدا من نوعها غير  

لن تظهر  باااُ مرور  رون على وأااااتاااأو م اااُ علي االجتماااااو والعلوي  عاااديااادا لعلوي ونظرياااات مؤساااااااااااااااسال
السااااياسااااي و وعلي اال تصاااااد وغيرعاو حتى امتدحأ جورج البيما و رنولد توينبع بحماساااا  أقار عنأ ااور "من 

 ين آراء ابن خلدون أع التاريخ واال تصاد والفلسف  االجتماعي و المعلوي إلى  ي مدة استأ رت باعتماي الباح
تلك اآلراء التع تبقى بي شك إسهامأ ااساسع أع إرث البشري "و  ّما ال انع أقار عنأ: "إّن ابن خلدون مان 

ر : "إّن ابن خلدون  د تصاااااااااااااااوّ يً ئ ا ضااااااااااااااااف و   لمع مترجي لمورأولوجي  التاريخ عرأأ العالي إلى حّد اليوي" 
 وصاغ ألسف و عع بي شكو  عظي نتاج  بدعأ  ي اعنو أع  ي عصرو وأع  ي بلد" 



 ومعاااصاااااااااااااااريااأ وو بااُ عؤالء جميعااًا يجااب التنبيااأ إلى  ن ابن خلاادون نااار إعجاااب وتقاادير تيميااا          
  "المقدم " بأّنأ "نخب  المعرأ "  بالمجاورين من  م ار ابن عمار وابن حجر والمقريزي الاي وصاااااااااااااااا متا

لى ابن خلدون  يضااااااااااً  رن اب القتّ ّتاب القرن الخامس عشااااااااار من  م ار القلقشاااااااااندي والساااااااااخاوي ومُ رجع مُ  وا 
دء أع ترجم  متعو مما تّي البنبُ ي و حمد بابا التُ اب القرن السااابع عشاار مالمقرّ تّ السااادس عشاار مالسااّيواع ومُ 
  إلى أإضا  ي أع سياق االعتماي الع مانع بال قاأ  العرةي  اإلسيمي 2220ن  "المقدم " إلى اللج  الترمي  س
  محمد عابد الجابري  أع العالي العرةع ومن  عمها متابات متابات عرةي  معاصرا م يرا

لى سبيُ مر ع ّما من المستشر ين الاين مانت المقّدم  مادا دسم  أع  عمالهي ودراساتهي الك يرا أنا         
 F.E.Schulz(1828)و  C.de Montbret(1824)و  Garcin de Tassy(1824) الم ااار  عمااار

 R.Dozy(1869)و De Slane(1844)والبارون  G.Flugel(1838)و J.G.de Hemsoe(1832)و
        وغااياارعااي ماا ااياارون  F.Pons Boigues(1898)و Von Kremer(1879)و E.Mercier(1875)و

مات ابن اهوبحوث ال ُتعّد وال ُتحصااى حور إسااالقرن العشاارين  د شااهد مييد دراسااات أإّن  آخر سااياقوأع 
تشاااااااهد لأ بأّنأ مان من العبا را الاين  ساااااااهموا أع التأسااااااايس للعلوي التع خلدون أع شاااااااتى الفنون والعلويو و 

منتصا  من خير اال تصاد أع هيمقارةات   م ّقفين إسبان بابن خلدون و عناي   يعنا  نامرمما اإلنساني و 
   Julian Mariasو Julio Caro Barojaو José Ortega Gassetالقرن العشرين وعي: 

تبعد  ن ساااو أإّننا ال نالحقيق  للوصاااور إلى تفعيُ مبد  الشاااّك من  جُ االساااتزادا أع البحث ومن باب       
يني  عن اريل ترجمتها إلى اليتغير مباشار تكون مقدم  ابن خلدون  د ُعرأت أع  وروبا بشامُ مباشار  و 

  ابن رشد والجزالع والرازي وابن سينا إلخ     خرة لكبار المفمرين المسلمين من  م ارحصُ مع  عمار مما 
ع الد يل والموضاااااوعع اي   ر للفمر الخلدونع أع  عمار ُمفّمري عصااااار  وعاا يتالب من الباح ين التقصاااااّ

ن  ساااااااااا مامل المحّقق  للمقّدم  إلى غاي  صاااااااااادور الابع  ااولى ن دراسااااااااااات النهضاااااااااا  وما يلع تلك الفترا م
 ي 2818

 :منهجه وتصنيفاته للعلوم

متاااب" العبر وديوان المبتااد  والخبر أع  ياااي العرب والعجي والبرةر  "المقاادماا " التع وردت أع عتبرت       
ُتمّ ُ  امونه وومن عاصرعي من اوي السلاان ااكبر" من  برز مؤلفات العيم  ابن خلدون التع اشتهر بها

ياا  تجريب على منهجياا  ّتبع أع متااابتهااا  إا اعتمااد الرجااُنظرًا للمنهج الم وزةاادا  أمااار  و عمهااا على اإلايق
القياس والمقارن  النظري   ي على ميحظ  الحقائل التاريخي  و وعلى لعمراني  والساياساي تكمن أع المعالج  ا



واالجتماعي  أع الشااااااااااعوب التع عايشااااااااااها ومقارنتها مع حقائل شااااااااااعوب  خرةو ودراساااااااااا  وتحليُ العي ات 
 والقوانين والعادات الخاص  بها  الشعوب وعوامُ تاّورعا وتخّلفها 

على ااحماي التقريري و الموضاااااااااااااااوعي و ألي يتحّدث على ما يجب  ن  و د اعتمد ابن خلدون بالك          
يئًا أع الظواعر والعي ات االجتماعي  ُمسااتحساانًا شااو ولي يسااعى لتتّبع الخير والشااّر " أياون "يمون مما أعُ 

ق"و  و " بو مسمويأ" أع متابأ "تهايب ااخيوداعيًا إليأ  و ُمستهجنًا شيئًا وداعيًا إلى اجتنابأ مما أعُ "ابن 
  "الماوردي" أع "ااحماي السلااني " و حامد الجزالع" أع "إحياء علوي الدين"و 

وابيع   ( أصاااااااااااااًي بّين أع محتواعا أضاااااااااااااُ علي التاريخو20احتوت مقدم  ابن خلدون ساااااااااااااتون           
العمرانو وابيع  تاّور البشاار من البدو والحضاارو و شاامار الصااراا والتجّلب والكساابو والمعاشو والصاانائعو 
العي و وعقلي    والعلوي التع خّصص لها أصواًل م يراو وتصانيا عديدا من علوي ديني   نقلي (و وابيعي و وا 

ي العلوي العقلي  إلى علي المنالو والعلي الابيعع  الهندساااااا و ضاااااايّ  يو والعلي اإلالععو وعلي المقادير و د  سااااااّ
بالنقد يرعا وغو د تاّرق لمختلا عا  العلوي   والحساااااااااابو والموسااااااااايقىو وعلي الهيئ   ي علي الفلك وحرمتأ(

بأساااالوب و أمار جديدا وغير مألوأ  أع الك العصاااارو  بان من خيلها  ووعرض نظرتأ ور يأ أيها ووالتحليُ
    ااخيريننظريات  ائم  أع القرنين  اآلراءمن تلك  بك بعضاً عن سع  أمر و واور باعأو لُيص

ا العيمااا  عباااد الرحمن ابن خلااادون مناااا  رون عااادياااداو إاّل  ّن منهجاااأ وأمر  الزار            لقاااد رحاااُ عناااّ
ميين وغيرعي على اختيف  جناسااااااااااهي ولجاتهي يالباح ين ااكاد اشااااااااااتجُ ويشااااااااااتجُ عليأشو موضااااااااااوعًا للنقا

و يديولوجياتهي واتجاعاتهي الفمري و أمن علع عبدالواحد واأعو وعلع الورديو وساااااااع الحصاااااريو ونصااااايا 
ارو وغيرعي بالمشااااارق العرةعو إلى عبد هللا العرويو ومحمد عابد الجابريو وعبد المجيد مزيان وأتحع  ونصاااااّ

 و"أنساااانو "أرانز روزنتار"و و"إيا الكوسااات"التريمعو ومحمد االبعو وغيرعي بالمجرب العرةعو وصاااواًل إلى 
باط الدروس اساتن عاا العيم و محاولينأمر و الاين تناأساوا أع تشاريك و وآخرون من ُمفّمري الجرب"مونتاي

 مّما جاء أع متاباتأو وخاص  من خير مقّدمتأ المشهورا 

لعلمي  ا البحوثاالايا على تلك  بالرجوا إلى عؤالء وغيرعيو وأع ساااااااابيُوأع السااااااااياق نفسااااااااأو و         
لنا إليأ من  راءات  وأع عاا المقاي ين بالموضااااااااااوعي  اليزم تحلّ مُ  المختلف و ساااااااااانحاور الجوص أيما توصااااااااااّ

سهامات عاا العيم  ولفمر الخلدونعب أع معرأ  حقيق  امتعّدداو تص لويو مع تلا العمخأع  الموسوعع وا 
 ع مقياس سااااااداسااااااعأ جمل ً اّرق إليها الت ال نسااااااتايعاّننا   عّمها وليس مّلهاو باختيارساااااانمتفع  التأكيد بأّننا

 لجّيد لفهمأ واإلحاا  بحي ياتأ    يتاّلب من البتنا الكراي الترميز اعو ما محدود زمنيًاو و 



 الحّصة الثالثة:

 :بعض المعارف في عصرهوموقفه النقدي من  في مختلف العلوم ابن خلدون إسهامات 

 في علم االجتماع:  -1

و المجتمعد و فر ُ التع تؤ ر أع البدراساا  العيئل االجتماعي و والعوامالمعاصاار يهتي علي االجتماا          
  الفمري  السااالوك العاي للمجتمعو و بعاد والتحليُ إا يتناور بالدراسااا وتأ ير المجتمعات أع بعضاااها البعضو 

علي شااااااأ راد وجماعات  خرة  و د نوالمعنوي و وتفاعيت ااأراد أيما بينهيو وردود  أعالهي ُتجا  تصاااااارفأات  أ
حلور لمشاااااكُ المجتمعو وتاوير مسااااتوة تفوف أو والسااااعع السااااتقرار و بعد  ن الح  االجتماا بجرض إيجاد 
سااااااو  على  تسااااااهيُ شااااااؤون حياا الناسو أالعلمع أع الصااااااناعي  والتقّدي  علماء الجرب   ر ال ورا ساااااااس أسااااااّ

   وردودعا  و أعالها سااااااااااااالومياتهالدراسااااااااااااا   ونمااج وعّينات من المجتمع تأخا ودراساااااااااااااات ميداني و تجريبي 
 ا  و حتى تحايمها أع بعض ااحيان عمجتمعات  خرة ُبجي  تاوير  ونتائجهاو لتعميمها على

لظروف السااااياسااااي  واالجتماعي  واال تصااااادي  التع مانت تمّر بها ااّم  العرةي  ا ابن خلدون  عايش         
أاعل و و درك  ّن المجتمعات عناصاااااار حّي  أأ التفّمك والتراجع الحضاااااااريوب والتع تمّيزت اإلساااااايمي  آنااكو

و ادرا على تجيير مصاايرعاو وصااناع  مجدعاو أابتكر ااساااس المنهجع الاي يرةط بين العوامُ اال تصااادي  
 ووتقاليد ووعادات و  وابت(  ن لكُ  ّم   ّييو بعد  ن اساااتنتج واالجتماعي  والساااياساااي  المؤ را أع المجتمعات

       الضمير الجمعع(وّحدعا وترةط بينهاتُ تتمّسك بها و  وعصبي 

شاااااااريك و ت بساااااااياشااااااارح وبارق ميادين علمي  عديداو وتناور بالأع أع مقّدمتأ  خاض ابن خلدون           
بالك ّلط ساااااااااااااااااحيان  و  هاو بُ ومتوّ عًا لنتائجها أع م ير منو ُمعّلًي وُمحّلًي لجزئياتالظواعر االجتماعي 
 ران البشريو من خير دراس  المجتمعات والقوانين التع تحمي الك الضوء على العم

ز بأ  عي ما يتميّ اعتبر ابن خلدون  ّن العمران البدوي عو  صاااُ االجتماا البشاااريو ورّمز على لقد          
ر و وةّين  نّ من خصاااائص عو  سااااس التمّدنو معّرجًا على امر ماأ  المظاعر   العمران الحضاااري( التحضاااّ

و ت الحميامما تناور الدول  والُملك والخيأ   االجتماا السياسع( موّضحًا  واعد و ساسيالمتعلق  بالحضر  
و ُمشاااّرحًا اتعتريهالتع  مشااااكُشاااارحًا لل لي االجتماا اال تصاااادي(وتاّرق إلى الصااانائع والكساااب والمعاش  ع

لي يتخّلا أع و   والمجتمع معاً  الدول نًا ميفي  تأ يرعا على وُمبيّ   والتع تنجي عن الك لألوضاااااااا اال تصااااااادي 
امر ارق و ساااااااااليب اكتساااااااااب العلوي  االجتماا الترةوي(و وتصاااااااانيفها  مما متب عن الدين والقانونو وعن 

    من  بُ  حد ُاخيقو مما لي يفعالمنال والفلسف و ورةط بينها وةين السياس  وا



حدي أ أع  ناءو   سااااااابل ابن خلدون " رنولد توينبع" أع المزج بين الججراأيا والتاريخ والحضاااااااارا لقد          
تحّدث عن مناك اا الييو حيث يّتسي جزء مبير منأ  أقداارضو  لعمران عن الجزء الصالك للسمن منعلي ا
و أتتاور أيأ الحضااااااارات وااديانو ومن الك يسااااااتنبط مسااااااأل  تأ ير عتدارو مّما يجعلأ خصاااااابًا للساااااامنباال

المناك على نفساااااي  ااميو مؤّمدًا على عنصاااااري الخصاااااوب  والقحطو ونتاج الك مّلأ على التكوين الجسااااادي 
 ما يؤمد غزارا أمر الرجُ  والمعنوي للبشر  وعو

يعتبر مفهوي التاّور عند ابن خلدون مفهومًا  سااااااااااااااااسااااااااااااااايًا أع االنتقار من مرحل  القبيل    ي من          
الدول و مما  ّن غاي  العصاااابي  عند  عع الملكو و د  ّكد على أمرتأ عاتأ أع نشااااأا وسااااقوط العصاااابي ( إلى 

الدور وأقًا لنواميس الحياا بقولأ: "ااياي الصااعب  تصاانع الرجارو والرجار اا وياء يصاانعون الرخاءو والرخاء 
اين ابن خلدون من  وائُ اليصااااانع الرجار الضاااااعفاءو وااياي الصاااااعب  تبقى وال رخاء يدوي"  ومن عنا اعُتبر 

 خاضوا  و  ّسُسوا لعلي جديد عو علي االجتماا  و ابائع العمران البشري حسبما سما  عو نفسأ 

لقد نجك ابن خلدون أع متاب  ُمقّدمتأ على نحوٍّ ال نظير لأ أع دراساااا  العمرانو و ّدي لنا من خيلها        
تفساااايرات أع محاولتأ تحليُ المجتمع البشااااري أع ضااااوء الحضااااارا: نشااااؤعاو نُمّوعاو وازدعارعاو  ّي انحيلهاو 

 ما  سما  علي العمران البشري  علي االجتماا( الاي مان رائدًا أيأ  بُ غير   وسقواهاو واند ارعا  من خير

 

 الحّصة الرابعة:

 :وفلسفة التاريخ ريخالتأ في-2

ص ابن خلدون أع  عماق التاريخ اإلنساااانعو للبحث لنفساااأ ولمن سااايأتع بعد  من مؤرخين غا          
لتقويي اعن منهج ساااااااااااليي أع متاب  التاريخ واساااااااااااتخيص العبر والدروس منأو أهو لي يتوّ ا عند مجّرد 

لو ائع المجتمع اإلنسااااااانع عبر التاريخ وتدوينها أقطو بُ تعّدا  ليسااااااتلهي  وانين و واعد من ساااااالبيات تلك 
 مقدم ""ال متابأ أع خلدون  ابن وضااااااااااااعمما   ااحداثو ليّتخا منها منهجًا صااااااااااااالحًا للتجيير االجتماعع

 ا يلع:تتلّخص أيمعع مجموع  من القوانين التع ال غنى للمؤرك عنها من  جُ الكتاب  أع عاا الفنو و 

: يؤّمد أيأ بأّن الحوادث يرتبط بعضااااااها ببعض ارتباط العّل  بالمعلورو  ي  ّن لكُ  انون السااااااببي  -
 حاد   تاريخي  سبب وجيأ يجب الجور أيأ لتفسيرعا 



الماضااااع على الحاضاااارو واسااااتحضااااار الظروف المتشااااابه  لتوّ ع  انون التشااااابأ: يقضااااع بقياس  -
 حدوث و ائع مشابه  لها  مصدا ًا للم ُ القائُ: "التاريخ ُيعيد نفسأ" 

إّن  د تتجّير  حوالهاو وتتبّدر وتتاورو وبالتالع أ انون التاّور: للتأكيد على  ّن اامي والشااااااااااعوب  -
 اي  ي  ّن  انون التشابأ ليس ُمالقًا على الدو  ممان رّد أعلها  د ال يمون نفسأ بتبّدر الزمان وال

 انون االساااااااااااااااتحال  واإلممان: الاي يدأعنا إلى تد يل النظر أع الو ائع وااحداث وااخبار التع  -
 منا و  تصااااااااُلنا على ضااااااااوء العقُ والابع الساااااااالييو أما مان منها معقواًل  دخلنا  أع دائرا اإلممان

 رأضنا  و دخلنا  أع دائرا االستحال  و وما مان غير الك بتدوينأ

أكيد  بأّن من خير ت أع متاب  التاريخ اساااااااااااااااتااا ابن خلدون التوأيل أع تبليغ خاابأ المنهجع            
التاريخ المجتمعع اإلسااااااااااااااايمعو  د تجّيرت  وضااااااااااااااااعأ وانقلبتو ومع الك بقع حديث المؤرخين من  م ار 

عجز عن مواكب  االنسااان والمجتمعو أتحّنط منهجهي على صاافحات المسااعودي وغير  عو نفسااأ ولي يتجّيرو و 
عصور وّلتو وتبّدلت اازمن  ولي يتبّدر المنهج  ولالك يممننا القور بأن ابن خلدون المؤرك مان افرا أريدا 

  الفن الاي ارتقى بأو لُيؤّسس لأ على  واعد علمي  متين  ترأعأ لمصاف العلوي من نوعها أع عاا

رّمزًا  أو مُ يتحّدث ابن خلدون أع "المقدم " عن التاريخ وموضااوعأ و سااباب الخاأ أع رواي  حواد            
مييز تلتااااريخ من الرواياااات الكااااابااا و واللجوء إلى  دوات منهجيااا  ُتمّمن المؤرخين من على ميفيااا  تخليص ا

جتها وتفادي للمعا ودليسالخبر الصااااااادق من الكاابو أرّمز أع التنقيب عن ااسااااااباب التع تدأع للكاب والت
   مجالط منهجي   وجزعا أع:و د  رجع تلك ااسباب إلى  الو وا أيها 

 واحد ع سااااااااااباب ااتي  تعود إلى المؤرك نفسااااااااااأ وعيجها يمون بالتجّرد من ااعواء وعدي التشاااااااااايف  -
 وتمحيص ااخبار  بُ تدوينها 

 سااااااااااااااباب ترجع إلى جهُ المؤرك بالقوانين التع تتحمي أع الظواعر الابيعي و وعيجها يممن أع  -
 ضااخبار المساااااااااااتحيل  التع تتنا حرص المؤرك على اإللماي بها  القوانين وعدي الو وا أع نقُ 

  مع نواميس الابيع 
 واعر االجتماعي  ال سااااااااباب تعود إلى جهُ المؤرك بقوانين العمران واالجتماا البشااااااااريو ان الظ -

 ا هيجب على المؤرك  ن ُيلّي بتسير حسب ااعواء والمصادأاتو بُ تحممها  وانين  ابت  

وينبجع التأكيد عنا  ّن ابن خلدون  د اسااااااااتفاد اسااااااااتفادا عظيم  من متب التاريخ اإلساااااااايمعو و  نى          
ب بأغيط المؤرخينو وليس صحيحًا ما اععليها مع إلحاحأ الشديد على وجوب تقييمها وتقويمها مّما سّما  



  من بع وجاءت خاليإليأ "شااخت" أع ر يأ من  ّن عا  المصاادر ا تصارت على تدوين الجانب اللجوي وااد
   ّي   ر علمع

على عمس ساااابقيأ من مؤرخع اإلسااايي الاين اعتمدوا منهج علماء مصاااالك الحديث والجرح لكن و           
  التع لمنهجيإن اأ ووا عمار النص والتاريخو والترميز على التحّقل من ساااااالساااااال  ااسااااااانيدوالتعديُ أع متاب  

صاااب على  ّما المرتب  ااولى أيتحّتي  ن تن أع المرتب  ال اني وأع التأريخ نادة بها ابن خلدون تجعُ الساااند 
د من ماااابقاا  أحو  والنص التاااريخع أع حااد ااتااأو وعلى متن الرواياا  التاااريخياا  ابيعياا  اعااا للقوانين الللتااأكااّ

مبنع على مبد  عدي التنا ض بين الحدث وةين شااااااااواعد  والتع ُيدرمها العقُ على نحو مباشاااااااار وواإلنساااااااااني 
عن الماضااااااااااااع بما جرت  و مور عاا العالي من حيث اإلممان  و االسااااااااااااتحال و وماا  ياس ااحداث المروي 

 وأع الك يقور ابن خلدون: عليأ العادا أع الحاضر 

"أالقانون أع تمييز الحل من البااُ أع ااخبار باإلممان واالستحال و  ن ننظر أع االجتماا البشري الاي 
اا أعلنا  عو العمرانو ونمّيز ما يلحقأ من ااحوار لااتأ وبمقتضااى ابعأو وما يمون عارضااًا ال ُيعتّد بأ    وا 

و والصااااااااااااااادق من الكاب بوجأ برعانع ال مجار الك مان الك لنا  انونًا لتمييز الحل من البااُ أع ااخبار
   للشك أيأ"

 لمعرأ  الصدق واستعمُ مبد  الشك ممنهج- ي نقد النصوص-دون بالنقد الباانعلقد نادة ابن خل          
ا ممن الكابو وةوضااااااع بناء سااااااليي ومتين للحقائل بدون نقُ  و تقليدو وعاا الاي نادة بأ "رينيأ ديمارت" أي

 القرن السابع عشر أع متابأ "مقار أع التاريخ"  بعد  ي خير

 

 الحّصة الخامسة:

 :الفلسفةو  العقل في-3

خبرتأ أع و وتجارةأ السياسي و و أع العلوي الشرعي  تمّمن العيم  ابن خلدون بفضُ تكوينأ الدينع         
وينبوا القوانين التاريخي  التع وضعها بنفسأو وماالعاتأ المتعّدداو  ن يستلهي من المنبع الحياا االجتماعي و 

الفلسفع العقينع  شياًءو وينتقد  شياء  خرةو ويخط لنفسأ بالك اريقًا يدلو أيأ بدلو  أع عاا المجار  أنجد  
ساع مما عو الحار بالنسب  للعمرانو وينا ش المفاعيي الرشدي  أيما يخص العصبي  يستخدي المصالك اار 
 والمصالحات السياسي  



 اعجساامو م ُ تأكيد  على  ّن متاب "الا مناسااباتأع عدّ  تعّرض ابن خلدون أع مقدمتأ البن رشااد         
ار خط وانتقد  أع مسااأل  اعتدأع علي الهيئ " المنسااوب لباليموس  د لّخصااأ ابن رشااد من حمماء ااندلسو 

معتدرو و ّن ما وراء  أع الجنوب بم اب  ما وراء  أع  االساااااتواءبقولأ: "و د زعي ابن رشاااااد  ّن خط  االساااااتواء
ّنما امتنع أيما وراء  الشاااامارو أيعمر منأ ما عمر من عااو والاي  الأ غير ممتنع من جه  أساااااد التكوينو وا 

  "   خط االستواء أع الجنوب

مما نجد اعتماي ابن خلدون بالمنهج العقلع وتكوينأ أيأ منتيج  لدراساااااااااااااااتأ للعلوي العقلي  أع ساااااااااااااااّن          
أيساااف  مسااالمين من  م ار الفارابعو وابن ساااينا والجزالع وابن رشاااد  ولي  و وماالعاتأ الخاصااا  لمؤلفاتمبّمرا

سااااب عديًي جديدًاو سااااّمع بعنصاااار التناُ على ماعب العقُ تخيمتفع باالعتماد على عاا المنهج أقطو بُ  د
 :الوجود  وسع بم ير من العقُ و د نتج عن الك من  وانين العقُ و وانين الكائنو على اعتبار  نّ 

االعتراف بحدود العقُو وعو عنا يلتقع مع "مانط" أع  ولأ بأّن العقُ مقدود بقّد الابيع و مما  -
وجااب اللجوء إلى  ّوا تفوق العقااُ  العقااُو وبااالتااالعبااأّن اإليمااان مقاادرا تفوق ياااعااب إلى القور 

 مالحدسو وعو ما اعب إليأ الجزالع 
االعتماد على المجار المشااااروا للعقُو من  جُ بناء معرأ   كيداو وبعبارا ابن خلدون نفسااااأ أإّن  -

 "العقُ ميزان صحيكو و حمامأ يقيني  ال ماب أيها"  

نهجأ يدي  حاور البعض إلباس مأمر   ن ينزا عن نفسااأ مُ عباءا تقل اسااتااا ابن خلدون بفضااُ          
أقار  وي بتهاأت بعض  حمامهي ومقوالتهيهاو مبررًا الك باادل  العقلي  والعلمي   أقد نقد الفيساااااااااااااااف و وحمب

 : "وما تساااامعأ من السااااياساااا  المدني و أليس من عاا البابو وعا  المدين  الفاضاااال  عندعيبخصااااوص نظرتهي
ّنما يتكّلمون عليها على جه  التقدير"  وتيماتأ( فارابع ال  نادرا  و بعيدا الو وا   ي  ّنها م الي  مجّردا( وا 

أع متابأ  السياس  الشرعي  التع أّصلها الاراوشع  يضًا ومنها ألسف  فلسف الومما نقد الفيسف  نقد        
"ساااراج الملوك"و وتصاااّدة للمتصاااّوأ و ونقد متابات المؤرخين م لما أعُ مع المساااعوديو وغيرعا من مختلا 
صهاو مبررًا جوانب الضعا أيها  والك ما يدر على  العلوي التع عمد إلى منا شتها ونقدعا من داخُ تخصف

عبقري  واإلبدااو التع  ّعلتأ إلى نحت منهج موساااااااااااااااوعع علمع متكامُو شااااااااااااااامُ أع توّأر  على مقّومات ال
 اختصاصاتأ مجاالت المعرأ و وميادين العقُ المعرأعو التع ليست أع متناور الجميع 

ن ابن خلدون الممان  ااولى أع مُ شاااااااعءو بحيث ر وا أيأ العالي المبدا أع لقد بّوء بعض الباح ي         
أهو مؤسااااااااس علي االجتماا مما ر يناو و ور من وضااااااااع القواعد للتاريخ الحقيقعو وعو المنّظر مُ أن وعليو 



لعلي اال تصااااااااااااااااد وعلي العمران  أهو "توينبع" الحضاااااااااااااااارا  بُ " رنولد توينبع"و و"مونتيساااااااااااااااميو" التاريخ  بُ 
او" العقيني  و" رساااا "مونتيسااااميو"و و"ميمياأيلع" الحمي السااااياسااااع  بُ "ميمياأيلع"و و"دورمهايي" المجتمعاتو

 العرةي     وعو بالك  حد  كبر مفّمري وأيسف  الحضارا العرةي  اإلسيمي  بُ واالنساني  إلى يومنا عاا 

 

 الحصة السادسة:

 العقل والنقل: في-4

 وما ُيمّيزنا مبشااااااااااااااار عو العقُ واإلدراك الاي حبانا هللا بأ دون غيرنا من مخلو اتأ ااخرة  إّن  عيّ          
بب عالي الجيب الُمقفُ  ماي العقُ بسااااااااااااوابن خلدون أع عمُ عاا العقُ ُيمّيز بين مجالين ُمختلفين:  حدعما 

اختراق عا  الدائراو و انيهما عالي الشهادا المفتوح للعقُ وعو الفارس أيأ والحمي   ابيعتأ الااتي  العاجزا عن
مي و لتأ ير  العميل أع مختلا مناحع الحياا وعاا التمييز من  خار ما جاءت بأ نظري  المعرأ  اإلساااااااااااااااي

و لاي خاض أيأ بُ مانط ا الجرب الفمري  والعلمي  والتقني     ولي ينتبأ اعمّي  عاا التمييز  حد من ُمفّمري 
 بقرون سبقأ أع الك ابن خلدون ولكن 

ٌُ ُمضعء ُدّرب-أع الجالب–لقد اعتبر ابن خلدون  ّن صناع  الحساب شريف و "ينشأ عنها          على  عق
الصواب" ويقور أع أرا آخر من الرياضات: "واعلي  ّن الهندس  تفيد صاحبها إضاءا أع عقلأ واستقام  أع 
أمر و اّن براعينها مّلها بّين  االنتظاي جلّي  الترتيبو ال يماد الجلط يدخُ   ّيسااااااااتها لترتيبها ونظامها    ومان 

ولون "ممارس  علي الهندس  للفمر بم اب  الصابون لل وب الاي يجسُ منأ اادران   " يق-رحمهي هللا-شيوخنا 
 بيات لكّنأ يرأض إعمار العقُ أع الجيأهو  يضًا صناع  شريف  وعلي جليُ   "  - و الفلك– ما علي الهيئ  

 ال انع وعلي الكييو أأ بت مشروعي  الفنمناقيًا مع نفسأ حين أّرق بين الفلسف   بن خلدون ا مانو            
 تعاااالى هللا ات وجودتين: ااولىو إل باااي يساااااااااااااااتخااادي العقاااُ وةراعيناااأ أع مرحلاور  والاااك اّن الُمتكلّ دون ا

ات وأع المرحل  ال اني  ُيحاور الُمتكّلي إ ب  بوجود الخالل  -اريل العقُعن –بإ ناا العقُ     وحدانّيتأو 
ي هللا عليأ وسااااّلي  ولكن بمجّرد وصااااور الُمتكلّ صاااالى –و وصااااّح  رسااااال  اانبياءو وخصااااوصااااًا خاتمهي ّوابُ النُ 

 رار بالرساااااال  المحمدي (و أإّن وضاااااع العقُ يتجّيرو حيث ينقاد للوحع  ي اإل  بالُمخااب إلى عاا المساااااتوة 
لأ أع الدين  -خاصااااا  الجيبياتوأع –الاي ُيصااااابك عو القاضاااااع والحميو وعو الاي يرساااااي للعقُ مجار تدخف

لأ    أنمط االساااااااااااااتد أتدخلّ  ي وميف حلتين أهو أع المر  الر الكيمع يختلا حساااااااااااااب ابن خلدون وحدود تدخف



الُمتكّلي عاا ال يعنع  ّن   و نقلع  عمدتأ الكتاب والسااّن  نصااع  -النبّوا بوت بعد –عقلع برعانعو لكنأ  ااولّيتين
 و إّنما المقصود عنا عو اللون العاي أع النهاي  تماماً   و  ّنأ ُيلجع العقُ البدءال يعود إلى النص أع 

يقور ابن خلدون: "وال ت قّن بما يزعي لك الفمر من  ّنأ ُمقتدٌر على اإلحاا  بالكائنات و سااااااااااااااابابهاو          
ُّ ُمدر ك أع والو وف على تفصااااااااااااااايُ الوجود مّلأو وسااااااااااااااافّ  ر يأ  ادئبأ ر يأ أع الك  واعلي  ّن الوجود عند م

 ال ترة ااصاااااااااااّي ميا ُمنحصااااااااااار أع مدارمأ ال يعدوعاو واامر أع نفساااااااااااأ بخيف الك والحّل من وراء   
لى إ ينحصر الوجود عند  صنا المسموعات؟ ومالك ااعمى يسقط عند  صنا المرئيات  ولوال ما يرّدعي

عا   عون الكاأ  أع إ باتالك تقليد اآلباء والمشااااااااااااااايخ  من  عُ عصااااااااااااااارعي والكاأ  لما   ّروا بأو لكنهي يتب
ئ ُ الحيوان ااعجي ونال لوجدنا  ُمنم رًا للمعقوالت  ااصاااااناف ال بمقتضاااااى أارتهي وابيع  إدراكهيو ولو ساااااُ
ُّ عناك ضااااااااااارةًا من اإلدراك غير ُمدرماتنا اّن ُمدرماتنا مخلو    وساااااااااااا ا  لديأ بالكّلي   أإاا علمت عاا ألع

اسو والحصاااار مجهوٌرو والوجود  وسااااع ناا ًا من الكو وهللا من وراءعي ُمحد  و وخلُل هللا  كبر من خلل الن
 ُمحيط  أاّته ي إدراكك وُمدرماتك أع الحصااااااااااارو واّتبع ما  مرك الشاااااااااااارا بأ من اعتقادك وعملك أهو  حرُص 

 و علُي بما ينفعكو انأ من اور أوق إدراككو ومن نااق  وسع من نااق عقلك"  على سعادتك

أها إاّل للخواص من البشااااااااارو   وًا: "الجيوب ال ُتدرك بصاااااااااناع  البتّ ويقور  يضااااااااا         وال سااااااااابيُ إلى تعرف
ّس إلى عالي الروح" وعي اانبياء خاصااا   ولالك وجب الرجوا أع المعتقدات الجيبي   المفاورين عن عالي الح 

لك الجيوبو  و يع إدراك تإلى ما شااااّرا هللا و خبرنا بأ بواسااااا  رسااااولأ الكرييو والتسااااليي بالكو اّننا ال نسااااتا
لك "وليس ا و و عظمها الخالل سااااااابحانأو أنحن مدعوون إلى التصاااااااديل بها  وأع الك يضااااااايا:ميمساااااااتها

  بقادح أع العقُ ومدارمأو بُ العقُ ميزاٌن صاااااحيٌك أأحمامأ يقينيٌ  ال ما ب أيهاو غير  ّنك ال تامع  ن تز ن 
ُّ ما وراء اورناو أإّن الك امٌع أع اإللهي ئل الصااااااااااااااافات وحقيق  الُنُبّوا وحقا بأ  مور التوحيد واآلخرا  وم

ُمحار  وم ار الك م ار الرجُ ر ة الميزان الاي ُيوزن بأ الاعب أامع  ن يزن بأ الجبارو وعاا ال ُيدرك  
و لكن العقُ  د يقا عند  وال يتعّدة اور  حتى يمون لأ  ن ُيحيط باهلل ميزان أع  حمامأ صااااااادقٌ على  ّن ال
أإّنأ اّرا من اّرات الوجود الحاصااااااُ منأ  وتفّان أع عاا الجلط ومن ُيقّدي العقُ على الساااااامع أع أو وصاااااافات

    م ار عا  القضاياو أهو دليُ على  صور أهمأ واضمحير ر يأ" 

الفلسااااااااف  أع شااااااااّقها الميتاأيزيقع اإلغريقع  الفلسااااااااف  اإللهي ( التع تبحث أع  رأض ابن خلدون  ولهاا      
السااااببي  الينهائي  للموجودات التع يسااااتحيُ مشاااافهاو والتع عع أع ااساااااس مزيج من ألساااافات  الساااايسااااُ

ك بالك  نّ    رسااااو و أياون و ألواين  ع الكواضاااحًا أ و ومانيسااامت إاا نال النقُ الشااارا(العقُ  أوضاااّ
  تماماً 



 ة:الحّصة السابع

 في علم االقتصاد:-5

ك ابن خلدون            ّن العمُ يتجساااد أع  ّيي اساااتعمالي   مناأع( لساااد الحاجات  "المقدم "متاب أع  يوضاااّ
ان مالهواء نسااااااااا د ال تكون من نتاج عمُ االالبشاااااااااري  التع تّتفل والابيع  اإلنسااااااااااني و ولكن بعض المناأع 

: متينيرة  ّن للسلع   يمؤسس لعلي اال تصاد الاي ينظر إليأ البعض مأور   رساو مانو  والشمس والماء 
ُتقّدر بمقدار المناأع المممن الحصااور عليها نتيج  ال تناء تلك الساالع و والمنفع  عنا مقياس   يم  اسااتعمالي 

 لع  ها أع السوق بتلك السُتقّدر بمقدار السلع المممن تبادل و و يم  تبادلي وااتعشخصع 

لي يقاع شواا  بعد من الك أع تحليلأ للقيم  حتى جاء ابن إّن  رساو  د و ا عند عاا الحد و          
خلدون وتساءر ما إاا مانت ااشياء المتبادل  مختلف  عن بعضها مقّيي استعمالي و وعع الشمُ الجالب أع 

اشياء ؟ والتع على  ساسها تناسب االتبادرو أما عو ااساس  و الخاصي  الكامن  التع تجعلها  ابل  للقياس
 بعضها البعض؟

التاريخ  ن ُيفّسر القيم  تفسيرًا  بعد بم ير من  رساو إّن ابن خلدون  د استااا واور مّرا عبر          
وُيقّدي مقياسًا مشترمًا وموضوعيًا بين جميع السلع الُمنتج  من  جُ معادلتها عند التبادر بقيم  العمُ 

 و بضاع و وُتصبك المبادل  مممن  بين البضاعتين عند تعادر ممّيتع العمُ  المباول  أع انتاج مُ سلع 
 لها ع انتاج السلع   و الُمجّسدا المباول  أ

واتساا النشاط اال تصادي للدول  المتحّضرا أإّن السلع يرة ابن خلدون  ّنأ مع تقّدي درج  العمران          
التع يرغب ااأراد بمبادلتها أع الداخُ والخارج تزداد بقّوا مما  شااااااار إلى الك أع مقدمتأ  أصااااااُ الحجرين 

الاعب والفضاااا  عع القيم  الحقيقي  لكُ متمّور أع السااااوق  وةهاا  ويرة  نّ المعدنين  ي الاعب والفضاااا (و 
  حالياً  للقيم دون  د ا ترب من تحديد مفهوي السعر وعو التعبير النقدي يمون ابن خل

وبما  ّن الساااعر ال يظهر إاّل أع اال تصااااد الممسااابع  الاي يهدف إلى الكساااب والرةك(و وال يظهر          
ليمون  النوا ال انع إلى ااور ن يتحور  اً أع اال تصااااااااااد الابيعع البسااااااااايط القائي على المقايضااااااااا  أي بّد إا

أع تحديد  "السااااااااير ولياي بيتع"للسااااااااعر  يم  مواأق  لقيم  العمُ  وةالك يمون العيم  ابن خلدون  د ساااااااابل 
 ن مامل  بحوالع خمس   رو  "االشتراكيين"و "الكيسيك"و وسبل قيم  والسعر بأك ر من  ي    رون مفهوي ال

تاااأ حور نفقاااات اإلنتااااج ابينهاااا ميحظاااتبااادو عبقريااا  ابن خلااادون جلياااّ  أع د اااّ  ميحظااااتاااأو ومن          
الزراعع  أفع بعض ااحيان تضااااااار الدور إلى زراع   راضااااااع غير مناسااااااب  وغير خصااااااب  بساااااابب زيادا 



ب و من نفقات ااراضاااع الخصاااإضااااأي   ك ر  كن عا  ااراضاااع تتالب نفقاتالالب على المواد الجاائي و ل
ونفقات اإلنتاج عا  ُتصااااااااااااااابك شااااااااااااااايئًا ُمهمًا اّن المنتجين  المزارعين( ُيدخلونها أع   مان المنتوج الزراععو 
وبالتالع تكون لها تبعاتها  إّن نفقات اإلنتاج العالي  أع ااراضااع غير الخصااب  تعنع بالضاارورا  ّن مزارعع 

  كبر   "ريعاً " على من غيرعي وبالتالع ُيحققون ااراضع الخصب  ُيحّققون عائدًا 

ومن ميحظاتأ  يضااااااااًا  ّنأ لي يقا أقط على الريع الناتج عن الفرق أع خصااااااااوب  اارض بُ تعّدا           
 عمي  المو ع الناتج عن التاّور االجتماعع الحاصااُ أع الحواضاارو إا الح  إلى اكتشاااف الريع الناتج عن 

ُمنخفضاااًاو والالب عليها يمون  ليي إاا مانت الدول  محدودا النشااااط اال تصااااديو  ّن  من ااراضاااع يمون 
زداد نشااااااها اال تصاااااديو وي يزدادو  ولكن بمجّرد  ن تقوة الدول   بساااابب نقص الالب على المواد الزراعي 

ين  من ب والفرق الشاااااااسااااااع على ااراضااااااع والعقارات ويزداد بالتالع  منها الالب الكلع  عدد ساااااامانها يزداد
عو ما ُيعرف اليوي باسااااااي "الريع"  وةتحليُ علمع واضااااااك المعالي  العقار أع البداي  و منأ عند زيادا العمران

 وي أع التأسيس لنظري  "الريع" التع ُتنسب لهما اليمهاا يمون ابن خلدون  د سبل "ريماردو" و"عنري جورج" 

 ل التالي :عنها الحقائ يترّتب-الريع ي –عا  المسأل    نّ  أع تحليلأ ابن خلدون  لى عاا يضياوع         

 منأ مما ُيشار إليأ أع بعض النظريات الحدي    بسبب السعر وعو ليس جزءً  حصُ-الريع–عاا إّن  - 
 زيادا العمران والسمان والتقّدي( وليس بفعُ االنسانو  إّن الريع  د نشأ بفعُ عوامُ اجتماعي  -ب

 لدور الر سمالي  بفرض ضرائب عالي  على عاا الريع تشبأ مصادرتأولالك نرة من يالب اليوي أع ا
 رب المصاااااااااااااااااالك بين الفئاااات والترميباااات والوظاااائايؤدي إلى تضاااااااااااااااااا- ي الريع–إّن عااااا  -ت

  االجتماعي و وعع الحقيق  التع نيحظها اليوي أع التحليُ اال تصادي لنظري  الريع 

  ور من حّدد المشااميتمان ابن خلدون   نّ   تصااادي القور بعد إمعان النظر أع النظريات اال يممن       
و وعو  ور من أصااااُ المشااااميت اال تصااااادي  عن االعتبارات ي  تحديدًا علميًاو  ّي حاور معالجتهااال تصاااااد

يمون والمجتمعات  و الديني و و ور من نا ش  ساااباب وعوامُ بعث اال تصااااد التع يخضاااع لها سااالوك ااأراد 
بالك  ور من سااااااااّلط الضااااااااوء على أضااااااااائُ تقساااااااايي العمُ  بُ  آدي سااااااااميث(و وعلى مبد   يم  العمُ  بُ 

و مماا   ااي دعاائي نظريا  الساااااااااااااااماان  باُ و عنري جورج(  الكيساااااااااااااااياك(و وعلى ظااعرا الريع  باُ  ريمااردو(
اعب  بُ إّن عناك من لابيعيينوس(و ونظري   يم  الدخُ  بُ  مينز(و ونادة بالماعب الحر  بُ اي مالت

س لوجعُ من  بعد من الك  ابن  ويمون   نفساااااااااااأ لماعب المادي  بُ مارر مارمسابن خلدون  ور من  ساااااااااااّ
 والمعاصرا بالك رائدًا لعلي اال تصاد  بُ غير  مّمن ُتنسب لهي عا  النظريات الحدي    خلدون 
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- ون  د اعتنى عناي  خاصااااااااااااا  أع "المقدم "التامير بأّن العيم  ابن خلد ومن ااعمي  بما مان          
 الجيب متلك التع لها عي   و يق  بعلي والجريب  أع الوجود بالظواعر- واخرعاوخصااااااااوصااااااااًا أع بدايتها وأع 

وشااااؤونأو أتناولها وشاااارحها وحاور تفساااايرعا وتعليلها  وعو بالك يسااااتحل  ن يمون  حد رواد عاا العلي الفريد 
و ن يامر ضااااااااااااااامن علماء  ومفّمريأو ولو  ارّنا بين المقّدم  و ي متاب معتمد أع عاا الفن لوجدنا  ّن  ك ر 

راو ااساااااسااااي  للباراساااايمولوجيا المعاصاااا القضااااايا الظواعر الجريب  التع تحّدث عنها ابن خلدون عع اليوي من
 على الرغي من اختيف  سلوب المعالج  ومنهجها اسباب تاريخي   ك ر من غيرعا 

قأ نامر تفسير  لظاعرا النبّواو وظاعرا الكهان و وتفريابن خلدون ومن  عي عا  الظواعر التع تناولها          
يدًا و وعنايتأ باإلخبار عن المسااااااااااتقبُ بأساااااااااااليب غيبي و بعالمنايلأ بالدرس للرؤيا وااحيي أع بينهما  وتناو 

أع تااادّرج عوالي  نظريااا  و اااد وضاااااااااااااااع ابن خلااادون لتعلياااُ تلاااك الظواعرعن التجرةااا  ونظر العقاااُ    إلخ  
وميا يممن  ن يسااتحيُ بعضااها إلى ما أو ها  و ما دونها  ورةط الك المخلو ات واتصااار بعضااها ببعضو 

ي النفس البشااري  إلىبقوة االدراك الحسااع  ي     لإلنسااان والخيار والوعي والقوا الحاأظ  و وا الفمر  مما  سااّ
  صنافو بحسب استعدادعا للعالي ااعلى 

هاو  اصااااااارا على  علاو ي  أّنها معرأ  ب ولى ابن خلدون عناي  خاصااااااا  بالتجرة  الصاااااااوأي و وامر          
اّن  و بعاااد المااادارك عن جنس الفنون والعلويمن وباااالتاااالع ال يممن تبليجهاااا لةخر بااااللجااا  المعتااااداو أهع 

الصاااااااااااااااوأي  يّدعون أيها الوجدان ويفّرون عن الدليُو والوجدان بعيد مُ البعد عن المدارك العلمي  و بحا ها 
ن أهو دليُ على عالي الجيبو وعلى   وتوابعها  والتصاااّوف عند ابن خلدون عو وا ع موجود ال يممن إنمار و

أه الوجود ال يممن  ن ُيدرك بالعقُ وحد   ا ويقور  يضااًا " الجيوب ال ُتدرُك بصااناع  البّت و وال ساابيُ إلى تعرف
 اانبياء والرسُ خاص   " وعيإاّل للخواص من البشرو المفاورين عن عالي الحس إلى عالي الروح

ا ما مان منها أع الموجودات التع وراء الحسو وعع الروحانياتو وُيسااااامونأ يقور ابن خلدون: "و مّ           
ُ إليها وال البرعن  عليهاو ان  العلي اإلالعع وعلي ما بعد الابيع و أإّن اواتها مجهول  ر سااًا وال يممن التوصااّ

ال ندرك  تجريد المعقوالت من الموجودات الخارجي  الشااااااااااااخصااااااااااااي  إّنما عو مممن أيما عو مدرك لناو ونحن
الاوات الروحاني  حتى ُتجّرد منها ماعيات  خرة بحجاب الحّس بيننا وةينهاو أي يتأّتى لنا برعان عليهاو وال 
مدرك لنا أع إ بات وجودعا على الجمل و إاّل ما نجد  بين جنبينا من  مر النفس اإلنساااااااااني  و حوار مدارمها 



ما وراء الك من حقيقتها وصااااااافاتها أأمر غامض ال وخصاااااااوصاااااااًا أع الرؤيا التع عع وجداني  لكُ  حدو و 
  و د و ا على الك محققوعيو حيث اعبوا إلى  ن ما ال مادا لأ ال يممن البرعان ساااااااااابيُ إلى الو وف عليأ

 النصااااااااوص الخلدوني  التععا  من  العديد ها  ن تكون ااتي "  وعناكعليأو اّن مقّدمات البرعان من شاااااااارا
 تُصّب أع الجرض نفسأ 
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أهو يرة   نظرا عصاااااااااااااااري ظرا يممن القور عنها  ّنها أ للترةي  والتعليي نينظر ابن خلدون أع زمان         
بأّن تقبفُ العلي عند االبأ يمون باالسااااااااااتعداد التدريجع أع بداياتأ اّن الصاااااااااابع أع  ور اامر يمون عاجزًا 

الخوض  اعنأو  بُولالك أي بّد لأ من  م ل  وا عي  محساااااااوسااااااا  لتقريب المعلومات إلى  عن الفهي بالجمل و
 لتعلفمي ا التعليمي  لمتعّلي عو محور العملي أع مساااااااااااااااائُ  خرةو مما اعتبر  ّن الُمتعّلي عو الجرض   ي  ّن ا

رنا وعو ما يعنع أع عص ومصار اإلسيمي مما رةط ارق التعليي باختيف مااعب اا بالمفهوي المعاصر( 
أ عن مما نجد  يتحدث أع مقدمتأيها المتعّلي"و  نشاااااااااااااااأتع ال البيئ "و ""الفوارق االجتماعي التأكيد على عاا 

أعأ إلى الكاب دبمون العقاب ُياعب النشاط العقلع للاالبو ويمسأل  "الشّدا" أع التعليي أُينمرعا وُيبّرر الك 
 بالمخابر العلمي  المختصااااّ  ُمعتمدا وعع نظريات عصااااري  داراا جار للمُ والممر وخاصاااا  عند ااافار الصاااا

أع علوي الترةي  بمبريات الجامعات العالمي  أع  يامنا عا و لكنها ُتنساااااااااااااااب إلى علماء غرةيين مبار وال   ر 
           صاحب "المقدم "  أع حلّ الك ظلي مبير و و لسبل ابن خلدون أع الك عندعي وال عندنا
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بما أع  وع بالشاااااااااااااااجاع  العقلي  لنقد مُ ما يجب نقد منهجًا يدأع إلى التحلّ  لقد  نتج لنا ابن خلدون        
أم لما أعُ عو مع غير  من الفيساااف و والساااياسااايينو والمتصاااّوأ و والمؤرخينو الاين   نفساااأ أ عوالك متابات

سااااااااااااااانّتبع نفس منهجأ وُناّبقأ على إنتاجأ الجزيرو لنرة إاا مان  أإّننا ومشاااااااااااااااا جوانب الخاأ أع  حمامهي
 لصالك منهجأ  و عليأ 



ابن خلدون وجهد  وما  ّدمأ من إنتاج أمري  على بأ صااااااارح المعرأ   بعيدًا عن االنتقاص من شاااااااأنأ      
جموع  من مارح تقودنا إلى  ّن دراسااااااااااا  نقدي  لمنهجأالعرةي  اإلسااااااااااايمي   ّواًل والمعرأ  اإلنسااااااااااااني   انيًاو أإ

او يها وعع م ير وأتك باب النقاش أ القضايا الفمري و والتساؤالت العلمي  التع يممن تسجيُ بعضها وضباها
 وبالتالع سنقتصر على تقاسي معمي ما بادر إلى اعننا منها أع عا  اللحظات على الشمُ التالع:

تاب  بقي  مو  صااياغ  أع "المقدم "لقد أشااُ ابن خلدون عن تابيل منهجأ الرصااين الاي متب بأ  -
  أقد "'العبر وديوان المبتد  والخبر أع تاريخ العرب والعجي والبرةر متاب مؤلفأ أع التاريخ وعو

من حيث غلب  المادا النقلي  عليأو ومن و سار بأ مسار من نقدعي من حيث الشمُ والمضمونو 
حيث عدي االلتزاي بمبادئ النقد والتمحيص التاريخع التع وضاااااااااااااااعها لنا أع مقدمتأ  أمان نا ًي 

 ونقُ روايات ضعيف  ال سند لها  حشويًا م ُ من انتقدعيو
 ُترةك الباح ين  حيانًا استعمُ مصالحات صعب و  ابل  للتأويُو ويشوةها الجموضو  -
عند ابن خلدون تجعُ الباحث عاجزًا عن الفصاااااااااااااااُ بين الجانب الدينع والجانب  تداخُ الميور -

 مُ الفلسفعو وةين الجانب االجتماعع النماع اإل ليمع والجانب التاريخع الشا
ياا  ةال ناادري معااأ  ين تنتهع اإل ليمياا  المجااارةياا  أع إنتاااج ابن خلاادون؟ و ين تبااد  العلمياا  العر  -

 ؟منهجأسيمي  أع اإل
ابن خلدون اريق  انتقار الحمي أع اامويين من معاوي  رضااااع هللا عنأ إلى ابنأ  اسااااتساااااغميا  -

  يوجد  ي سند عقلع  و دينع لالك ؟ وعو الفقيأو القاضعو العالي بأّنأ اليزيد وداأع عنأ
تأرجك المنهج الخلدونع بين العقُ تارا والنقُ تارا  خرةو مأّنأ صاااااااااااااااُعب عليأ تجليب عاا على  -

 ااكو ال سّيما إاا تعّلل اامر باامور الجيبي  والميتاأيزيقي  

 

 

 

 

 -بالتوفيق لكل من جّد واجتهد-


