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 مقدمة

حظي ابف خمدوف بعناية كبيرة في العصر الحديث واىتماـ واسع في الشرؽ والغرب 
وناؿ مف االىتماـ مف قبؿ المدارس العممية في العمـو اإلنسانية بصفة عامة والعمـو 
االجتماعية والفكرية وفي مجاؿ التاريخ بصورة أخص مف أي مؤرخ مسمـ غيره، وقد شكؿ 
ما ُكتب عف إنتاجو المعرفي الزاخر والتنوع ما يشكؿ مكتبة عممية عظيمة تميؽ بمفكر 
مسمـ ينتمي إلى حضارة عظيمة كاف ليا الفضؿ في الحفاظ عمى تراث الحضارات 

 دعيا عمماؤىا ومفكروىا، ما جعمياـو والمعارؼ التي أبالسابقة مع ما أضافتو ليا مف العم
عربا ومستشرقيف إلي مصاؼ الفالسفة الكبار  -ابف خمدوف–لقد رفع الدارسوف و  

ونظريات اجتماعية مف  . . .وكبار المفكريف، وذكر البعض أنو "صاحب نظريات سياسية
ألحد قبمو سواء مف عمماء  وذىب آخر إلى أنو"لـ يقدر ."أىـ نظرية التطور التاريخي

المسمميف أو غير المسمميف أف يعرض لد ارسة الظواىر االجتماعية د ارسة تحميمية أدت 
إلي نتائج ومقررات مثؿ تمؾ التي أدت إلييا مقدمة ابف خمدوف"، وأف "نظرياتو في العمراف 

سـ جامع بؿ يذىب البعض فيقوؿ: اسـ ابف خمدوف ا .(ٔ)نظرية إسالمية األسس والتكويف
عدة؛ فيو يمثؿ رواية مثؿ غيره مف الرواة. . . . مشاىدا بؿ  شخصياتتختفي تحتو 

صحفيا عندما يتكمـ عف نفسو. . . مؤرخا يزاحـ اإلتقاف والنباىة. . . فيو يوضع في 
ويقوؿ آخر"بأنو أبدع نظرية خمدونية في  .(ٕ) سياؽ خاص بجانب المسعودي وفولتير

 .(ٖ) لمتاريخال عف ذلؾ كاف مفمسفا التاريخ اإلسالمي وىو فض
 راثوألوؿ مرة يجمع مؤرخو ومفكرو الغرب عمي تمجيد أحد أعالـ الت 

أرنولد توينبي" حيث يقوؿ:" إف " اإلسالمي، ويكفي شيادة فميسوؼ التاريخ المعاصر
أحد  المجاؿ الذي اختاره ابف خمدوف بجيوده العقمية يبدو أنو كاف سابقا فيو، فمـ يطرقو

بال  التاريخ. وتعد مقدمتو في فمسفة معاصريومف أسالفو . ولـ يكف لو منافسوف مف 
                                                           

(1)
 163، ص 1811،  4يصطفى انشكعت :يعاو انحضارة األساليٍت ٌ دار انعهى نهًالٌٍٍ ، ط 

(2)
 . 118، ص 2005،  5عبذهللا انعرٔي : انعرب ٔانفكر انتارٌخً، انًركس انثقافً انعربً ، ط 

(3)
 .813، ص 1816، 1يركس دراساث انٕحذة انعربٍت ، ط يحًذ عابذ انجابري : بٍُت انعقم انعربً، 
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 (ٔ)ريب أروع إنجاز مف نوعو أبدعو عقؿ في أي زماف أو أي مكاف

 ابف تناوليا ومتشعبة واسعة موضوعات جممة رصد الدراسة ىذه في سنحاوؿ
 وانما حقيا، نفييا أف العجالة ىذه في نطمح أنناال كما .التاريخ فمسفة حوؿ خمدوف
 .وأعمؽ أدؽ ألبحاث منطمقاً  يكوف أف يصمح قد أولي تصور برسـ سنكتفي

سياماتو خمدوف ابف بمنيجية الدراسة ىذه تيتـ  خالؿ مف اإلنساني الفكر في وا 
 عناية محؿ مازالت إذ وذيوعيا خمدوف ابف آراء عالمية عمى الدراسة وتؤكد , مؤلفاتو
 دقة إبراز الدراسة وتحاوؿ , تخصصاتيـ اختالؼ عمى والعرب الغربييف الباحثيف
 ,الشييرة بمقدمتو"  العبر"التاريخي  مؤلفو خالؿ التاريخية مف خمدوف ابف منيجية
 الكثير مبادئ عمى احتوت قد المقدمة األخيرة أي أف وكيؼ , التاريخية بحوثو وأصالة

 العمـو مف ذلؾ وغير , واالقتصاد , والتربية , التاريخ وفمسفة االجتماع كعمـ العمـو مف
 البحث:ـ إشكالية

ف التاريخ وفمسفة التاريخ بيف يفرؽ خمدوف ابف أف فى البحث إشكالية تتمثؿ  وا 
 التاريخية والمصطمحات األلفاظ استخداـ في الدقة عمى يدؿ فإنما شيء عمى ذلؾ دؿ

 :أىميا التساؤالت لعؿ مف بعض اإلجابةونحاوؿ في ىذا البحث 
 صمة فما كذلؾ األمر كاف إذا فعال؟ التاريخ فمسفة مؤسس خمدوف ابف ىؿ

 التاريخ؟ فمسفة بمقوالت خمدوف ابف أفكار
 أىمية الموضوع وسبب اختياره:

ابف خمدوف مفخرة النتاج الفكري اإلنساني ومعمـ مف معالـ حضارة  يعتبر -ٔ
اإلسالـ تمثمت في فكره الرائد والسابؽ في مجموعة مف العموـ والمعارؼ التاريخية 
واالجتماعية والحضارية والفمسفية الذي تمثؿ في تمؾ الدراسات التي قاـ بيا العديد مف 

 .العمماء والباحثيف العرب والعجـ

                                                           
(1)

 .63، ص 3ارَٕنذ تٌُٕبً : يختصر دراست نهتارٌخ، ترجًت فؤاد شبم ، ج 
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عادة التحميؿ  ما زاؿ -ٕ تراث ابف خمدوف يحتاج إلى البحث والدراسة وا 
والنظر ووضع إنتاجو العممي والفكري تحت مجير البحث والتقصي والتحميؿ؛ فيو 
تراث عممي عالمي يقدـ الجديد ليس في منياج البحث التاريخي فقط بؿ في كافة 

 ج البحث العممي.العمـو اإلنسانية ويتوافؽ مع الطرؽ العممية المعاصرة في مناى
ارتبط ابف خمدوف بواقعو الحضاري اإلسالمي مما جعمو يعتمد فمسفة  -ٖ

خاصة مرتبطة بمنيجيتو في دراسة التاريخ التي تعتمد عمى التقصي والتدقيؽ في قبوؿ 
األخبار. ثـ تفسيرىا تفسيًرا حضارًيا وفؽ مرتكزاتو األساسية النابعة مف فمسفتو في 

 .د عمى النقد لمحدثتحميؿ األخبار التي تعتم
 منيج البحث:

إف المنيج المحدد ليذه الدراسة ىو المنيج التاريخى التحميمى ، وذلؾ مف خالؿ 
وصؼ وتحميؿ واستنباط النتائج والدقة فى استخالصيا مف النصوص األولية التى 

 تتمثؿ فى كتاب "ابف خمدوف" ) المقدمة ( .
 خطة البحث:

ًنا مف ىذه المقّدمة، ومبحثيف، وخاتمة، اقتضت طبيعة البحث أف يكوف مكوّ 
 وقائمة بالمصادر والمراجع . عمى النحو التالي:

 التمييد: ويشتمؿ عمى تعريؼ موجز لعنواف البحث: المدينة الفاضمة ، الفارابي.
 المبحث األوؿ : ابف خمدوف : الرجؿ حياتو وأعمالو.

 بيف التاريخ وفمسفة التاريخ عند ابف خمدوف . المبحث الثاني :
 الخاتمة.

 قائمة المصادر والمراجع .
وجؿ وأحمده أواًل وآخًرا وظاىًرا وباطًنا عمى نعمة وآالئو  وأخيًرا فإني أشكر اهلل عز

وجؿ أف  التي ال تعد وال تحصى، والذي أعانني عمى إكماؿ ىذا البحث وأسأؿ اهلل عز
 ىذا خالًصا لوجيو الكريـ، وأف ينفع بو، إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.  يجعؿ عممى

  وصمى اهلل عمى نبينا محمد ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ وعمى آلو وصحبو وسمـ.
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 المبحث األول

 ابن خمدون : الرجل حياتو وأعمالو

ىو ولي الديف أبو زيد عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف الحسف بف جابر بف 
محمد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف خمدوف، كنى بأبى زيد ولقب بولى الديف إثر 

 . (1)توليو القضاء، واشتير بابف خمدوف 

 (2)يرجع نسبو إلى عرب اليمف مف حضر موت ، وبالتحديد إلى وائؿ بف حجر
ىذا النسب بتوسع وتفصيؿ ويعتز بو، ويحاوؿ أف يذكر األدلة التي ترفع وىو يذكر  (

بف حجر عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  مف شأنو، ومف ذلؾ ذكره لوفادة جده وائؿ
 .(3)) وسمـ الذي قاؿ: )الميـ بارؾ في وائؿ بف حجر وولده وولد ولده إلى يـو القيامة

الرابع عشر الميالدى غرة رمضاف  ولد ابف خمدوف في القرف الثامف اليجرى /
ذات ماض عريؽ في ـ ألسرة مف أشبيمية ٕٖٖٔ/٘/ٕٚىػ الموافؽ  ٕٖٚ سنة

المشاركة في الحياة العامة و التأثير فييا ، ويقسـ الباحثوف حياة ابف خمدوف إلى أربع 
 مراحؿ رئيسية ىى :

 ىػ . ٖ٘ٚ -ىػ  ٕٖٚأوآًل/ مرحمة النشأة والتممذة 

لمشاركة في الحياة السياسية بالجزائر والمغرب واألندلس وىى مف مرحمة ا ثانيًا/
   ىػ . ٙٚٚ -ىػ  ٗ٘ٚ

 -ىػ  ٙٚٚثالثًا/ مرحمة العزلة والتأليؼ في قمعة ابف سالمة بالجزائر، وىي مف 
  ىػ . ٓٛٚ

                                                           
 .ٖٖ،ص  ىػ ٚٔٗٔ،ٔ، دار الوطف لمنشر ، الرياض ، ط ابن خمدون ورسالتو لمقضاةفؤاد عبد المنعـ :  (1)
 .ٜٜٚٔ بناني ،م، دار الكتاب الالتعريف بابن خمدون ورحمتو شرقا وغربا :خمدوفابف  (2)
 (.ٕٚٓٙ، حديث رقـ )ٚٙ، ص ٛ، جٛ ، البابالتاريخ الكبير : ىار خالب (3)
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 -ىػ  ٓٛٚرابعًا/ مرحمة التدريس والقضاء واستكماؿ التأليؼ وىي في الفترة مف 
 ىػ . ٛٓٛ

خمدوف في سيرتو الذاتية أنو عاش في كنؼ والديو وحفظ القرآف يذكر ابف 
الكريـ برواياتو السبع، ودرس عمى الكثير مف العمماء العموـ الشرعية مف تفسير 

ودرس إلى  وحديث وفقو وتوحيد، والعموـ المغوية مف نحو وصرؼ وبالغة وأدب،
 .(1) جانب ذلؾ عموـ المنطؽ والفمسفة والعمـو الطبيعية والرياضية

وكانت وفاة ابف خمدوف رحمو اهلل بعد رحمة طويمة فى السادس والعشريف مف 
( عف ستة وسبعوف عامًا ، ودفف بمقابر الصوفية خارج باب ْٛٓٛرمضاف سنة)

 . (ٕ)النصر فى اتجاه الريدانية )العباسية اآلف(
   مؤلفاتو:

أخبار غرناطة( أف  يذكر ابف الخطيب فى ترجمتو البف خمدوف )اإلحاطة فى
أوؿ مؤلؼ لو ىو شرحو لقصيدة البردة، وأكد عمى أنو كاف شرحًا بديعًا وظؼ فيو ابف 

 .(ٖ)خمدوف فنوف إدراكو وغزارة حفظو

ويذكر ابف الخطيب اف ابف خموف لخص محصؿ اإلماـ فخر الديف بف 
طيب الخطيب الرازى، وألؼ كتابًا فى الحساب، وشرح الرجز الصادر عف ابف الخ

  .(ٗ)نفسو فى أصوؿ الفقو ، بشئ ال غاية وراءه فى الكماؿ

وأما نثره وسمطانياتو، مرسمو ومسجعيا، فخمج بالغة، ورياض فنوف، ومعادف   
إبداع، يفرغ عنيا براعة الجرئ، شبيية البداءات بالخواتـ فى نداوة الحروؼ، وقرب 

                                                           
 .ٚٔمرجع سابؽ، ص ،التعريف بابن خمدون ورحمتو شرقا وغربا :ابف خمدوف (1)

(2)
 .ٖٕ، صٜٜٛٔ، دار الثقافة لمنشر، القاىرة،  فمسفة التاريخ عند ابن خمدونزينب الخضيرى:  

، تحقيؽ بوزيانى الدراجى، دار األمؿ لمدراسات والنشر، اإلحاطة فى أخبار غرناطةلساف الديف بف الخطيب:  (ٖ)
 .ٜٖ٘، صٗ، ج ٜٕٓٓ، ٔالجزائر،ط

 .ٙٗٔ، صٜٗٛٔ، ٔ، دار الكتاب العربى، بيروت، طابن خمدون وتراثو التربوىحسف عبد اهلل بانبيمو:  (ٗ)
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العيد بجرية المداد، ونفوذ أمر القريحة، واسترساؿ الطبع، وأما نظمو، فنيض ليذا 
العيد قدمًا فى ميداف الشعر، وأغرى نقده باعتبار أساليبو، فانثاؿ عميو جوه، وىاف 

 .(ٔ)عميو صعبو، فأتى منو بكؿ غريبة
إلى  والغريب أف ىذه المؤلفات التى لـ يصؿ إلينا منيا شئ يذكر، لـ يتعرض 

ذكرىا ابف خمدوف فى ترجمتو لحياتو، والغالب عمى الظف أنيا كراسات أعدت لتدريس 
  .(ٕ)الطمبة، لـ يعتبرىا ابف خمدوف مؤلفات تستحؽ الذكر

وأما الكتاب الوحيد الذى تركو لنا ابف خمدوف فيو )كتاب العبر وديواف المبتدأ 
 ـ مف ذوى السمطاف األكبر(.والخبر فى أياـ العرب والعجـ والبربر، ومف عاصرى
 وقد اعتبره ابن خمدون ثالثة أجزاء فحسب، وىى:

بدأه بمقدمة فى فضؿ عمـ التاريخ بقولو: )فى طبيعة العمراف  الكتاب األوؿ :
الخميقة وما يتعرض فييا البدو والحضر والتغمب والكسب والمعاش والصنائع  فى

 . (ٖ)والعمـو ونحوىا وما ذلؾ مف العمؿ واألسباب(. وىو الكتاب الذى نسميو )المقدمة(
الفصؿ األوؿ منيا: فى قسط العمراف مف األرض، وما فييا مف األقاليـ،  -

 ..وتأثير اليواء فى ألواف البشر وأخالقيـ..
الفصؿ الثانى: فى العمراف البدوى، واألمـ والقبائؿ، وما يعرض فى ذلؾ مف  -

األبحاث فى طبيعة البداوة والحضارة، والفرؽ بينيما مف حيث األنساب والعصبية، 
 والرياسة والحسب، والممؾ والسيادة...

الفصؿ الثالث: فى الدوؿ العامة، والممؾ والخالفة، والمراتب السمطانية، وعمؿ  -
يو أسباب السيادة، وتشييد الدوؿ، ومراتب السمطاف، ودواويف الدولة وجندىا، وأسباب ف

 ثبوت الدولة وسقوطيا....
                                                           

 .ٓٗ٘، مرجع سابؽ، صاإلحاطة فى أخبار غرناطةلساف الديف بف الخطيب:  (ٔ)
(2)

 .ٜٙساطع الحصرى :دراسات فى مقدمة ابف خمدوف، مرجع سابؽ، ص 
(3)

 .ٖٙٔعمى عبد الواحد وافى: ابف خمدوف حياتو وأثاره ومظاىره وعبقريتو، ص 
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الفصؿ الرابع: غى البمداف واألمصار وسائر العمراف، فى المدف واليياكؿ  -
ونسبتيا إلى الدوؿ، وما تجب مراعاتو فى وضعيا مف حيث البر والبحر، وفى بناء 

 ت....المساجد والبيو 
الفصؿ الخامس: فى المعاش ووجوه الكسب والصنائع، وفيو مسائؿ فى الرزؽ  -

والكسب، وفى المعاش وأصنافو ومذاىبو، ونسبة ذلؾ إلى طبيعة العمراف، وفيو أبحاث 
 واسعة فى أبواب الرزؽ: مف التجارة والصناعة.....

، والكالـ السادس: فى العموـ وأصنافيا، والتعميـ وطرقو، وسائر وجوىوالفصؿ  -
فى كؿ عمـ عمى حدة، وتاريخو وشروطو مف عمـو القرآف والحديث والفقو، فالعمـو 
المسانية والطبيعية والطبية، واآلداب والشعر والتاريخ. وفى اإللييات وعموميا، وىو مف 

 .  (1)قبيؿ تاريخ آداب المغة العربية 
، اجتماعية وسياسية، واقتص  ادية وأدبية، فضاًل وعمى ىذا فالمقدمة خزانة عمـو

عف أسموبيا المغوى المتميز، وعباراتيا المتناسقة المترابطة مما منحيا تمؾ األىمية 
 الجميمة.

فيو يشتمؿ عمى المجمد الثانى والثالث والرابع والخامس،  أما الكتاب الثانى:
     ويتضمف تاريخ العرب واإلسالـ .

فيو يشتمؿ عمى المجمد السادس والسابع، فيتضمف أخبار  وأما الكتاب الثالث: 
البربر وتاريخ المغرب باإلضافة إلى ترجمة لحياتو ألحقيا بأخر الجزء السابع، وذيؿ 
تاريخو بيا، وىى فصؿ طويؿ عنوانو )التعريؼ بابف خمدوف(، عنى فيو ببعض 

 ( مف ترجمة حالو .ْٜٚٚاالختصار وينتيى سنة )

مف أىـ المؤلفات فى التاريخ فقد قدـ لو المؤلؼ المقدمة  وقد عد ىذا الكتاب
التى جعمتو مف أشير ما ألؼ فى ميداف عمـ االجتماع، بؿ وفى صدارتيا، وقد نيج 

                                                           
 .ٜٖٔ، صابن خمدون حياتو وأثاره ومظاىره وعبقريتوعمى عبد الواحد وافى:   (1)
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 فى الكتاب منيجًا اختمؼ فى تصنيفو عف أى نيج لمف كتب فى التاريخ مف قبؿ.

ًا وشرقًا( كما أف كتاب التعريؼ الذى سمى )التعريؼ بابف خمدوف ورحمتو غرب
 يعد نوعًا آخر مف الدراسة التاريخية تتمثؿ فى ترجمة المؤلؼ لنفسو.

ويعده الدكتور "عمى عبد الواحد وافى" مجددًا فى ىذا الفف مف التاريخ وىو فف 
ف كاف قد سبؽ ابف خمدوف فى ىذا الفف  األتوبيوجرافيا( أى ترجمة المؤلؼ لنفسو، وا 

أدبائيـ، كياقوت الحموى فى كتابو معجـ مف التاريخ كثير مف مؤرخى العرب و 
البمداف(، وابف الخطيب معاصر ابف خمدوف وصديقو فى كتابو )اإلحاطة فى أخبار 
غرناطة(، وابف حجر معاصر ابف خمدوف فى كتابو )رفع اإلصر عف قضاة مصر( 
ولكف ىذه الترجمات كانت ترجمات موجزة، أما ابف خمدوف فيو مف أوائؿ الباحثيف 

 .(1)لذيف كتبوا تراجـ عف أنفسيـ رائعة مستفيضة العرب ا

إف عصر ابف خمدوف كاف في عمومو عصر تقمبات ومما الشؾ فيو            
وفتف سياسية في انعداـ االستقرار السياسى الذي ىو شرط مف شروط إقامة المجتمع 

ط أمير المتحضر،لذلؾ فاف ىذه الفتف واالنقالبات السياسية التي كانت تتمثؿ في سقو 
وانتصار آخر وعمو شأف أسرة واندثار أخرى ظمت سببًا رئيسًا فى قيادة العالـ 
اإلسالمي إلى مدارج االنحدار الحضاري والتخمص الفكري والثقافي نتيجة عدـ 
االطمئناف واألمف عمى الماؿ والولد والسكف، لقد كاف ىذا العصر إذف عصر فوضى 

وعصر تغيرات اجتماعية وتاريخية واضطرابات داخمية، وعصر ترٍد حضارى 
عرفتيا حضارات  وسياسية، حتى أف جاؾ بيرؾ يصفو بأنو: )مف أسوأ العصور التي

 .(ٕ)البحر األبيض المتوسط

والشؾ أف ابف خمدوف كاف يمثؿ العدسة الراصدة لكؿ مظاىر الحياة في ىذا 

                                                           
 .ٖٕٛ، صابن خمدون حياتو وأثاره ومظاىره وعبقريتوعمى عبد الواحد وافى:  (ٔ)
 .ٕٔـ، صٜٗٛٔ، ٗ، دار النشر المغربية، طالعصبية والدولةمحمد الجابرى:   (ٕ)
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المكتويف بنيرانيا العصر، حيث انو شارؾ فييا بقوة وعرفيا مف داخميا، وكاف احد 
حيف تمتيب عميو وعمى أصدقائو مف األمراء، وكاف أيضا احد المتنعميف بممذاتيا حيف 
تروؽ لو األمور في صحبة مف ينتصر مف أصدقائو، ومف ىنا كانت لتأليفو وآرائو في 

يقوؿ: لوال أثر  غاستوف بوتوؿ  ىذا العصر أىمية ال تمقيا أي آراء أخرى، حتى أف
لتاريخي لجيمنا اليوـ ما كاف عميو تاريخ شماؿ إفريقيا منذ الفتح اإلسالمي ابف خمدوف ا

حتى القرف الرابع عشر، ولوال ابف خمدوف القتصر جميع مف يودوف جعؿ اتصاؿ 
ىنالؾ بيف آخر اإلمبراطورية الرومانية والعيد البيزنطي واألزمنة الحديثة عمى 

ما يجب وجوده مف العناصر  فرضيات، ولوال ابف خمدوف ألعوزنا عمى الخصوص
الضرورية لتكويف فكرة عمى شيء مف الصحة حوؿ ما كانت عميو الحياة في شماؿ 

ُوكؿ أمرىا فيو إلى ف فسيا ال تكوف غير ذات  أفريقيا في أثناء الدور الوحيد الذي
 .(ٔ)صمة نظرية باألمـ األخرى

دع ابف خمدوف يحدثنا ىذا مف الناحية السياسية، أما مف الناحية الفكرية فإننا سن
عنيا حيف يقوؿ عف العموـ في ىذا العيد فاعمـ أف تعميـ العمـ ليذا العيد قد كاد أف 
ينقطع عف أىؿ المغرب باختالؿ عمرانو وتناقص الدولة في وما يحدث عف ذلؾ مف 

كانتا حاضرتي المغرب  نقص الصنائع وفقدانيا كما مر ذلؾ أف القيرواف وقرطبة 
حر عمرانيا وكاف فييما لمعموـ والصنائع أسواؽ نافعة وبحور زاخرة واألندلس واستب

ورسخ فييا التعميـ المتداد عصورىما وما كاف فييما مف الحضارة، فمما خربتا انقطع 
مستفادا منيا، ولـ  بمراكش (*)التعميـ مف المغرب إال قمياًل كاف فى دولة الموحديف

أوليا وقرب عيد انقراضيا بمبدئيا فمـ ترسخ الحضارة لبداوة الدولة الموحدية في 
 .(ٕ) إال في األقؿ تتصؿ أحواؿ الحضارة فييا

                                                           
(1)

 .ٜ، ص تر، ترجمة عادؿ زعيمدونخ نبا :تبوؿبو غاستوف  

 .ْٛٙٙ-ٔٗ٘ف أكبر الدوؿ اإلسالمية التي نشأت بالمغرب األقصي مدولة الموحديف:  (*)
(2)

 .ٕٓٓٔ، مصر، دار النيضة، صٖ، جمقدمة ابن خمدونعمى عبد الواحد وافى:  
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لقد كاف طابع العموـ فى عصر ابف خمدوف فى العموـ مركزًا عمى العمـو 
الشرعية وما يتعمؽ بيا مف عموـ عقمية وفكرية متنوعة كانت تعرض بأساليب كميا ال 

لـ يكف ىناؾ فرصة لإلبداع العقمي نتيجة تخرج عف التقميد و اجترار الماضي بحيث 
 .(ٔ)فساد الحياة السياسية وتدىور األوضاع االجتماعية

 

  

                                                           
(1)

 .ٕٓ، مرجع سابؽ، صالعصبية والدولةمحمد الجابرى:  
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 المبحث الثاني 

 بين التاريخ وفمسفة التاريخ 

 عند ابن خمدون

 بالوقت، اإلعالـ يعني وىو وتوريخ، تأريخ، مف مشتؽ العربية المغة في التاريخ
 مف يتفؽ ما بو ويمحؽ زمنو، إليو ينتيي الذي ووقتو غايتو عمى الشئ تاريخ يدؿ وقد

 والتوقيت التعييف ناحية مف الزماف وقائع عف يبحث فف وىو .الجميمة والوقائع الحوادث
 األحواؿ دائرة تحت لمجزئيات المفصمة أحوالو ومسائمو والزماف، اإلنساف وموضوعو
 الزماف وفي العارضة

 الخاص العمـ ىو أو البشرية، الخبرة وعاء ىو والتاريخ في االصطالح: 
 مف أمة يتناوؿ فالتاريخ المستقبؿ، جيود منيا وتستيدؼ الماضي في البشرية بالجيود
 اتصالو ثـ والحياة، بالدنيا الفكر ذلؾ ارتباط ومدى فكرىا طوايا في بالتنقيب األمـ

 وفكرًيا، وعممًيا اقتصادًيا شأنو لرفع المتصمة وجيوده األرض في اإلنساف بمسيرة
 بمستقبميا. وحاضرىا ىا، بحاضر األمـ ماضي ارتباط ومدى

 عف إخبار عمى يزيد ال ظاىره في التاريخ إف) :مقدمتو في خمدوف ابف وقاؿ
 ,األمثاؿ فييا وتضرب,األقواؿ فييا تنمو ,اأُلوؿ القروف مف والسوابؽ ,والدوؿ األياـ

 عمؿ إلى خمدوف ابف نظر لقد (ٔ)الخ .....االحتفاؿ قصيا إذا األندية بيا وتطرؼ
 الحوادث بدايات عمى وأكد ,تنتظميا التي السنف اكتشاؼ وحاوؿ ,بياوأسبا الحوادث

 .سقوطيا وتعميؿ الدوؿ وقياـ

 فف أف أعمـ :نصو ما في يقوؿ فيو فف اف التاريخ مقدمتو في خمدوف ويرى ابف
 العمـ بالفف يعني وىو (الخ......الغاية شريؼ الفوائد، جـ المذىب، عزيز فف التاريخ

 ىي وما حدث، وكيؼ البشري العمراف إلى إشارتو مف ذلؾ عمى أدؿ   وليس اإلنساني
                                                           

 3ابن خلدون : المقدمة ص( 1)
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 .حدوثو ديناميات

 ذىب أنو إلى يستندوف التاريخ، عمـ مؤسس خمدوف ومما الشؾ فيو أف : ابف
 لمتاريخ االجتماعية الظواىر مجاالت بكؿ ييتـ المعرفة، مف نوعي فرع التاريخ أف إلى

 والنتائج، األسباب وباستمرار فيو، تعمؿ التي المختمفة المؤثرات ويكشؼ .الفعمي
 لمحوادث، تسجيؿ مجرد إليو بالنسبة التاريخ يكف ولـ والنفسية، الطبيعية وبالمكونات

 .والواقعية بالدقة يتسـ والخارجية، الداخمية االجتماعية لمعالقات وصًفا كاف بؿ

 باطف إلى ظاىرىا في األحداث إلى النظرة يتجاوز خمدوف ابف وجدنا ثـ ومف
 ومف تحكميا، التي والقوانيف أسبابيا عف ويكشؼ حقائقيا، ليدرؾ واألحداث الوقائع
 ومبادئيا لمكائنات وتعميؿ وتحقيؽ، نظر –بمفيومو التاريخ أي–باطنو وفى:قولو ذلؾ

 عريؽ، الحكمة في أصيؿ لذلؾ فيو عميؽ، وأسبابيا الوقائع بكيفيات وعمـ دقيؽ،
 .(ٔ)وخميؽ عموميا في يعد بأف وجدير

 وخرافات الواىية األخبار يسوقوف الذيف المؤرخيف، أغالط إلى أشار أنو كما
 األغراب، دسائس ويطاوعوف العوائد، حدود ويتجاوزوف العدد، في ويتوغموف العامة،

 عمى التجاوز وسيولة بالغرائب، النفس لولوع إال ذلؾ وما يعدونو، ما معشار تجد ولف
 وال عمد، وال خطأ عمى نفسو يحاسب ال حتى والمنتقد المتعقب عمى والغفمة المساف
 خمدوف ابف أف كما.وتفتيش بحث إلى يرجعيا عدالة وال بتوسط، الخير في يطالبيا

 مف ويتحقؽ عميو يطمع ما إال التاريخ في أخبار مف يورد ال ألنو كتابتو، في أميًنا كاف
 الواقع، لمجافة قابمة ألنيا المتناقمة، باألخبار يقبؿ ال الوقت، نفس في وىو صحتو،
 أو أماصريًحا المغربي القطر ىذا في منو أمكنني ما ىذا كتابي في أذكر وأنا:فيقوؿ

 أجيالو وأحواؿ بالمغرب، التأليؼ في قصدي الختصاص وتمويًحا أخباره في مندمًجا
 أحواؿ عمى إطالعي لعدـ األقطار مف سواه ما ودوف ودولو، ممالكو وذكر وأممو،

                                                           
 4ابن خلدون : المقدمة ص (1)
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 .(ٔ)منو أريده ما كنو توفي ال المتناقمة األخبار وأف وأممو، المشرؽ

وفي دراستو لممجتمع يؤكد ابف خمدوف أف اإلنساف كائف اجتماعي ال يستطيع 
وميمو لمسموؾ العيش منعزاًل عف غيره، تتنازعو نزعات طبيعية، كنزعة إشباع رغباتو، 

 العدواني.

ويؤكد ابف خمدوف ىذا المقصد بقولو : "إف االجتماع اإلنساني ضروري، ويعبر 
عنو الحكماء بقوليـ، اإلنساف مدني بالطبع، أي البد لو مف االجتماع الذي ىو 

 .(ٕ)المدينة في اصطالحيـ، وىو معنى العمراف"

ابف خمدوف في ثالث وتمر الحضارة أف العمراف البشري بمراحؿ يحصرىا 
 مراحؿ عمى النحو التالي :

  المرحمة األولى : وتبدأ في أبسط صورىا بػ )البداوة(، ويسعى فييا اإلنساف إلى
 تأميف حاجاتو الضرورية التي تحفظ حياتو.

  المرحمة الثانية : وىي المرحمة الوسطى، وتعرؼ بػ )المدنية( وفي ىذه المرحمة
 حية االقتصادية والفكرية والروحية.ترتقي حاجات اإلنساف مف النا

  المرحمة الثالثة : وىي أرقى المراحؿ، وتتمثؿ في )الدولة( وينصير فييا
 .(ٖ)األفراد، وتستيدؼ خير المجموع

وتيدؼ الدولة إلى تحقيؽ االكتفاء الذاتي ألفرادىا، ونشر األمف واالستقرار 
ولة بمراحؿ عمرية كما األفراد، وتنظيـ نزعات األفراد الطبيعية وتحجيميا، وتمر الد

فيي تولد وتنمو وتكبر ثـ تضعؼ وتزوؿ، وتزدىر الدولة بالتنظيـ الجيد، لكف الترؼ 

                                                           
 ٕٙٔابف خمدوف : المقدمة ص (ٔ)
 .ٖٖابف خمدوف : المقدمة، مصدر سبؽ ذكره، ص (ٕ)
 .٘ٔالموسوعة الفمسفية : عبد المنعـ الحفني، مرجع سبؽ ذكره، ص ((ٖ)
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 .(ٔ)ىو ما يؤدي إلى ضعفيا وانييارىا

وسنجد ىذه األفكار الخاصة بعمر الدولة، وميميا إلى االنييار الحقًا عند 
وال نعتقد أف ميكافممي قد أطمع  عندما نعرض أفكاره الخاصة بالدولة وأحواليا. مكيافممي

عمى أفكار ابف خمدوف ىذه، أو تأثر بيا، لكف مرجع ذلؾ عمى األغمب إلى األوضاع 
التي عاصرىا وعاشيا كؿ منيما، والتي تميزت باالنحالؿ والفساد الخمقي، وانتشار 

 ى الدولة وقوتيا.حياة البذخ، وىو ما انعكس سمبًا عم

وتعد نظرية ابف خمدوف في )العصبية( مف النظريات الجديدة التي ابتكرىا 
لتعريؼ الدولة، والعصبية عند ابف خمدوف ىي : "نعرة كؿ واحد عمى نسبو وعصبيتو، 
وما جعؿ اهلل في قموب عباده مف الشفقة والنعرة عمى ذوي أرحاميـ وقربائيـ موجودة 

 .(ٕ)وبيا يكوف التعاضد والتناصر"في الطبائع البشرية، 

تعبر العصبية عف شعور األفراد باالنتماء لمجماعة التي يعيشوف فييا، وىو 
شعور أودعو اهلل قموب عباده، وىو الذي يدفعيـ لمتوحد والغيرة عمى الجماعة التي 

 ينتموف إلييا.

الجابري(  ويدفع االىتماـ الكبير الذي أبداه ابف خمدوف بالعصبية )محمد عابد
إلى صياغة تعريؼ لمدولة يقوؿ فيو : "الدولة عند ابف خمدوف ىي االمتداد المكاني 

فاالمتداد المكاني : ىو ما يتناوؿ امتداد الدولة في المكاف والزماني لحكـ عصبية ما".
 واتساع رقعتيا.

 .(ٖ)أما االمتداد الزماني : فيقصد بو استمرار الدولة وقوتيا وبعدىا عف الزواؿ

ويربط ابف خمدوف بيف العصبية وعمر الدولة، حيث تعتبر الدولة قوية بقوة 

                                                           
(1) 

 انًرجع َفسّ، انصفحت َفسٓا.
(2) 

 .414ابٍ خهذٌٔ : انًقذيت، يصذر سبق ركرِ، ص
(3) 

 .321، 320سبق ركرِ، ص يحًذ عابذ انجابري : انعصبٍت ٔانذٔنت، يرجع
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. كذلؾ يربط بيف الصعبية والسمطة، فالرياسة إنما تكوف (ٔ)عصبيتيا، وضعيفة بضعفيا
 .(ٕ)بغمبة العصبية الموروثة

اىتماـ ابف خمدوف بالعصبية، يجعمنا ال نغالي إذ قمنا، إف عصبية ابف  إف
 خمدوف في الدولة كالقمب بالنسبة لمجسد، يقوي بقوتو، ويضعؼ بضعفو.

وفي ىذا الصدد، يذىب البعض إلى القوؿ بأف عصبية ابف خمدوف تعادؿ 
 .(ٖ)المصطمح الحديث )القومية(، حيث تعني االنتماء لألرض واألفراد

وفي ذات الصدد، يرى البعض أف العصبية عند ابف خمدوف ما ىي إال ترجمة 
لمفيوـ الوالء واالنتماء، وىو أساس الرابطة في العصر الحديث في إطار الدولة 
القومية، إال أف الوالء في عصبية ابف خمدوف مبني عمى أساس قبمي محمي، أما في 

االنتماءات األولية التي ركز عمييا ابف الدولة القومية الحديثة فأساسو قومي يتجاوز 
 .(ٗ)خمدوف

 تعاقب دراسة وجبت ما إذا مستحياًل  أمًرا التاريخ يقوؿ جوستاؼ لوبوف: ويغدو
 ثـ مباشرًة، العمؿ بدراسة ُيسم ـ أف يجب ولذلؾ حادثة؛ كؿ   ُتعيِّف التي البعيدة العمؿ
 أجؿ، طوياًل، زمًنا تكوينيا في أثرٍ  ذا كانت التي العامة العوامؿ في موَجزٍ  ببحثٍ 
 تغيير عمى قادرة عظيمة أدياف كقياـ المنتظرة، غير الوقائع مف التاريخ حوادث تتألؼ

 ىذه بجانب ُيشاَىد ولكنو .إمبراطوًرا صار بسيط لضابط أوربة وخضوع الحضارة،
 العناصر وتتبُّع األمـ تطور في االنتظاـ مف شيء عمى تسمسؿٌ  العارضة االنقالبات
 كالذي وثيًقا سيًرا إلخ، واألسرة، والتممُّؾ السياسية كالنظـ االجتماعية، لمحياة األساسية
 أحواليا بتعاُقب ُيَعي ف الحاضر األمة فحاؿ خضراء، َبمُّوطة إلى الدنيا الخمية بو تتحوؿ

                                                           
(1)

 .53(، ص1811عبذ انًعطً عساف : يقذيت إنى عهى انسٍاست، )عًاٌ : دار يجذالٔي نهُشر ٔانتٕزٌع،  
(2) 

 .211حٕرٌت تٕفٍق يجاْذ : انفكر انسٍاسً يٍ أفالطٌٕ إنى يحًذ عبذِ، يرجع سبق ركرِ، ص
(3)

 .106ق ركرِ، صأحًذ جًال ظاْر : دراساث فً انفهسفت انسٍاسٍت، يرجع سب 
(4)

 .316حٕرٌت تٕفٍق يجاْذ : انفكر انسٍاسً يٍ أفالطٌٕ إنى يحًذ عبذِ، يرجع سبق ركرِ، ص 
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 .(ٔ)الَبذر مف الزىر يخُرج كما الماضي مف الحاضر ويخرج السابقة،

 

 :التاريخ فمسفة

 عمى تؤكد حيث انيا مف عموما الفمسفي التفكير في التاريخ فمسفة أىمية تتمثؿ
 الذي التاريخي، الوعي قيمة عمى وبالتالي واألمـ، الشعوب حياة في التاريخ أىمية
.الحؽ الذي ال  لو وصناعتيا التاريخ في وصيرورتيا لكينونتيا الذات وعي عف يعبر

أىـ رواد فمسفة التاريخ التي قصد بيا الربط بيف  ىوجداؿ فيو اف ابف خمدوف  
 األحداث التاريخية وتعميميا.

 لفظ استخداـ ابتدع الذي ىو فولتير أو خمدوف ابف كاف إذا فيما أختمؼ وقد
 البعد بيا قصد وقد كمعنى، الفكرة صاحب ىو خمدوف ابف أف نجد لكف تاريخ، فمسفة
 نجده حيث والباطف الظاىر وتمييز التاريخية لألحداث التعميؿ ومحاولة السرد، عف
 باطنو وفي :قولو إلى يصؿ أف إلى ..الدوؿ عف أخبار عف يزيد ال ظاىره) :يقوؿ
 عمى فييا أعتمد إذا األخبار بأف يقوؿ.(دقيؽ ومبادئيا لمكائنات وتعميؿ وتحقيؽ نظر
 والحيد القدـ ومزلة العثور يؤمف لـ فربما بالشاىد منيا الغائب يقاس ولـ النقؿ، مجرد
 معظـ بأف صرح وقد الكذب في الوقوع مف بالحذر ويوصي الصدؽ، جادة عف

 .تدقيؽ دوف النقؿ نتيجة أتت األخطاء

 أي الفيمسوؼ، نظر وجية مف التاريخ دراسة المصطمح بيذا فولتير قصد وقد
 إلى وقصد والمبالغات، األساطير مف التاريخ وتنقح الخرافات ترفض ناقدة عقمية دراسة
 مف التوسع أي الحضارة، فمسفة إلى والسياسي العسكري التاريخ مف التاريخ تعديؿ
 .(ٕ)الحضارات دراسة إلى الوقائع أخبار دراسة

                                                           
(1)

 15، ص  2222جوستاف لوبون : فلسفة التارٌخ ، ترجمة عادل  زعٌتر ، مؤسسة هنداوي للنشر ، القاهرة 
(2)

 19 ص ، التارٌخً البحث منهج ، عثمان حسن 
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ف فعال، التاريخ فمسفة مؤسس خمدوف ابف إف  فقد صراحة، ذلؾ إلى يشر لـ وا 
 ابتعد أنو كما التاريخ، سمات وىي واالستقرائية بالواقعية خمدوف ابف كتابات اتسمت

 فمسفي لمذىب آراؤه تخضع ولـ الجدؿ، عمى القائـ التقميدي بمفيوميا الفمسفة عف
 االعتبار في أخذنا إذا الفمسفي، الفكر مف خمدوف ابف آراء تخمو ال ذلؾ ورغـ معيف،

 بعدية الفمسفية اآلراء تكوف ما كثيًرا التاريخ مف نقترب التي التاريخ فمسفة نظريات أف
 أف يعتبروف الذيف البعض أف كما االستقرائي، لممنيج وفًقا مسبقة وليست

ومف األسباب التي تدفعنا إلى اعتبار كتابات ابف خمدوف تندرج في فمسفة 
 عمـ التاريخ التاريخ ال

 ديناميكية الحياة ( أ

وىي  تمع كائًنا تاريخًيا يتطور وفؽ قوانيف خاصة بو،اعتبر ابف خمدوف ا
(ٔ)يمكف مالحظتيا وتحديدىا، وذلؾ عف طريؽ دراسة الظواىر االجتماعية.قوانيف 

إًذا  
ف كؿ يوـ يحمؿ شيًئا  فالحياة االجتماعية متطورة ال تقؼ، ودواـ الحاؿ مف المحاؿ، وا 

 تمع ليس جامًدا بؿ متحرًكا، أي ديناميكيا.جديًدا؛ ألف ا

واألمـ، وعوائدىـ ونحميـ ال تدـو يقوؿ ابف خمدوف في ذلؾ: إف أحواؿ العالـ 
عمى وتيرة واحدة ومنيج مستقر، إنما ىو اختالؼ عمى األياـ واألزمنة، وانتقاؿ مف 
حاؿ إلى حاؿ، وكما يكوف ذلؾ في األشخاص واألوقات واألمصار، فكذلؾ يقع في 

ويضيؼ ابف خمدوف  األوقاؼ واألقطار واألزمنة والدوؿ، سنة اهلل التي خمت في عباده.
موضًحا: وقد كانت في العالـ أمـ الفرس األولى والسريانييف والتبابعة وينو إسرائيؿ 
والقبط، وكانوا عمى أحواؿ خاصة بيـ في دولتيـ وممالكيـ وسياستيـ وصنائعيـ 

مشاركتيـ مع أبناء جنسيـ وأحواؿ اعتمادىـ لمعالـ  ولغاتيـ واصطالحاتيـ، وسائر
ىـ الفرس الثانية والروـ والعرب فتبدلت األحواؿ، ا آثارىا، ومف ثـ جاء مف بعدىتشيد

                                                           
(1 )

 74 ،ص خلدون ابن عند التارٌخ فلسفة الخضٌري، زٌنب
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لى ما يباينيا أو يباعدىا، ثـ ال يزاؿ  وانقمبتا العوائد إلى ما يجانسيا أو يشابيا وا 
 .(ٔ)بالجممة الترويج في المخالفة حتى ينتيي إلى المباينة

 :الديالكتيكية ( ب

 كمنيج الديالكتيكية عف واضح تصور لديو يكف لـ خمدوف ابف أف مف بالرغـ
 خمدوف ابف عند الديالكتيكية التاريخ، مسار عمى ليطبقو – ىيجؿ عند الحاؿ ىو كما

 ىذا وفنائيا، تدىورىا عامؿ نفسو ىو الحضارة قياـ عامؿ أف مف قالو فيما تتمثؿ
 تكوف وال والمطالبة، والمدافعة الحماية تكوف ابي التي العصبية في يتمثؿ العامؿ
ذا العصبيات، أقوى أىؿ في إال الرياسة  قوميا عمى العصبية بتمؾ التغمب حصؿ وا 
 أف يعني وىذا عنيا، بعيدة أخرى عصبية أىؿ عمى التغمب بطبعيا طمبت

 .التحضر إلى البداوة مف تمعلمجا وتنقؿ الممؾ إلى دؼتيالعصبية

 خاص بمنيج انفرد فقد المعروؼ العبر كتاب فيوىكذا نجد اف ابف خمدوف 
 وباطف، ظاىر لو التاريخ بأف يقرر منيجو في وىو والدياليكتيكية الديناميكية عمى يقـو
 الوقائع بكيفيات وعمـ وتحقيؽ، نظر فيو باطنو أما السرد يتجاوز ال ظاىره وأف

 .عميؽ ابيوأسبا
 :التاريخ فمسفة مقوالت

 : ىما أساسيتيف مقولتيف عمي التاريخ فمسفة تقـو

 تبدو فاألحداث الوقائع، بيف والترابط األجزاء بيف التكامؿ وىي :الكمية مقولة
 فمسفة ألف األجزاء، بيف العضوية الوحدة يتطمب ولذا بينيا، رابط ال المؤرخ أماـ

نما معيف عصر عند تقؼ ال التاريخ  .العالـ كؿ تضـ وا 

 في يفسر واحدة عمة إلي لألحداث الجزئية العمؿ اختصار وىي :الّعمية مقولة
 أرجع الذي لماركس، التاريخية المادية نظرية ذلؾ ومثاؿ العالمي، التاريخ ضوئيا

                                                           
 44رأفت غنٌمً الشٌخ : فً فلسفة التارٌخ ، ص( 1)
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 جميع شمؿ وقد المادي، أو االقتصادي العامؿ ىو واحد عامؿ إلى التاريخية األحداث
 .(ٔ)التاريخ لفمسفة قضايا ظيرت لذلؾ ونتيجة العصور،

في  في أوروباال جداؿ في إبداع ابف خمدوف وابتكاره ليذا العمـ، الذي عِرؼ 
 القرف الثامف عشر بفمسفة التاريخ، وفي القرف التاسع عشر باسـ عمـ التاريخ أو
 المدخؿ إلى التاريخ، وقد أشار ابف خمدوف إلى ذلؾ االختراع أو االبتكار بأنو شيء
جديد لـ يسبؽ إليو، مصرحًا بأف لو الفضؿ في ذلؾ، فيو يقوؿ : "ونحف أليمنا اهلل 

يف ِبْكره وجيينُة خبره، فإف كنت قد استوفيت بإلى ذلؾ إليامًا، وأعثرنا عمى عمـ 
ف فاتني  وميزت مسائمو، عف سائر الصنائع أنظاره وأنحاَءه، فتوفيؽ مف اهلل وىداية . وا 

بغيره مسائمو، فممناظر المحقؽ إصالحو، ولي الفضؿ شيء مف إحصائو، وأشبيت 
 .(ٕ)ألني نيجت لو السبيؿ، وأوضحت لو الطريؽ، واهلل ييدي بنوره مف يشاء

 بؿ التاريخ، لسفة ؼ عميو يطمؽ لـ خمدوف ابف أفجداؿ فيو  والحؽ الذي ال
 مقدمة في فصمو وقد". (ٖ)الخميقة في العمراف طبيعة" : أو العمراف، عمـ : سماه

فْ  نظيره، قؿّ  تفصيالً  تاريخو  الكتابة خمدوف، ابف قبؿ حاوؿ، قد الباحثيف بعض كاف وا 
 ،(ٗ)خمدوف كابف ذلؾ استجالء في ف قوا يو لـ أنيـ إال ىذا، مف شيء في

 عف البعد بو قصد حيث ،)التاريخ فمسفة( تعبير استخدـ مف أوؿ خمدوف ابفف
 .التاريخية لألحداث التعميؿ بو قصد كما بينيا، ترابط دوف األحداث وتسجيؿ السرد

 أخبار عف يزيد ال ظاىره في" التاريخ إف :قائالً  التاريخ، في والباطف الظاىر بيف ميزو 
 وتعميؿ وتحقيؽ نظر باطنو وفي وؿ، األ القروف مف السوابؽ والدوؿ األياـ عف

 في أصيؿ لذلؾ فيو عميؽ، وأسبابيا الوقائع بكيفيات وعمـ دقيؽ، ومبادئيا لمكائنات
                                                           

(1 )
 58 ص التارٌخ، فلسفة فً صحبً، محمد أحمد

(2 )
  السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبر خلدون، ابن

 25، ص2225 الدولٌة، األفكار بٌت :بٌروت ،1 ط الكرمً، صهٌب أبو :به اعتنى .األكبر .
(3 )

 23ص المصدر السابق ،
(4 )

 مؤسسة : ونٌوٌورك المثنى، مكتبة : بغداد العلً، أحمد صالح : ترجمة ، المسلمين عند التاريخ علم . فرانز روزنثال،
 165 ص م، 1463 فرانكلٌن،



  الجزء الخامس                   امعة بنها ج -مجلة كلية اآلداب 

 3232 أكتوبر                                63                    ن         خمسووال سادسالعدد ال

 .(ٔ)عموميا في يعد بأف وجدير عريؽ، الحكمة،

 بعض مع قدتمتقي لكنيا مستقمة، جديدة نظرية خمدوف ابف عند التاريخ فمسفة
 عطاءً  بوصفيا متميزًا،نيجا تنيج لكنيا . وماركس ، ىيجؿ كفمسفة : الحديثة الفمسفات

 التاريخي فكرىا يمكف تسمية ، واقعي استيحاء ذات تاريخية فمسفة مرآة في نظرياً  فكرياً 
 المنظور بالتاريخ

 وىو العمراف، عمـ عمى تقـو خمدوف ابف عند التاريخ فمسفة ومما الشؾ فيو اف
 .االجتماعية الحياة عمى يقـو فمسفياً  نظاماً  التاريخ مف يجعؿ وىو تمعات،المجبناء عمـ

 ـ،تيأقوا ويحصموف الناس يعمؿ كيؼ الفكرية، وثقافتو تمعلمجا ىي ىذاالنظاـ ومادة
 مف الحضارة تتقدـ وكيؼ الزعماء، بعض ظؿ في كبيرة جماعات في يجتمعوف وكيؼ

 تفككيا ثـ الدوؿ، ىذه ونمو وتطور الدوؿ بناء وكذلؾ الناعـ، الترؼ إلى البدايةالخشنة
 مع فييا، الداخمية العوامؿ إلى تفككيا سبب خمدوف ابف ويرِجع وانتكاسو وتصدعيا

 وتتمثؿ الدوؿ، تمؾ فيو تفككت الذي بالظرؼ المحيطة الخارجية العوامؿ دور إغفاؿ
 ثـ واالنتكاس، واالنحالؿ الضعؼ إلى يؤدي الذي والترؼ البذخ في : الداخمية العوامؿ
 البدوي الوجود مف بانتقاليا الدوؿ، تمؾ سير مراحؿ خمدوف ابف ويشرح .والزواؿ التفكؾ

 ىبات يعد كما التقدـ، في وحظوظيا ارىار باستق يِخؿُّ  الذي  الحضري العمراف إلى 
 انتكاس عمى تدؿ سمبية عالمات تكوف التي المسمومة الريح بمثابة والبذخ الترؼ
 العمراف عمـ ربط عمى تقـو عنده التاريخ فمسفة فإف ولذلؾ ,المترفة تمعاتلمجوا الدوؿ
 .(ٕ)الكونية، بالسنف

 :يشير الى منظوريف أساسييف« فمسفة التاريخ» ومما الشؾ فيو اف مصطمح

دراسة مناىج البحث: وىي تعني الطرؽ التي يُكتب بيا التاريخ،  (ٔ
وكيفية التحقؽ مف صحة الوقائع التاريخية، والكشؼ عف مدى صدؽ الوقائع ومناقشة 

                                                           
 15ابن خلدون : المقدمة ، مصدر سابق ص (1)

 2 2ص سابق، مرجع ،والخبر المبتدأ وديوان العبر .خلدون ابن (2)
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 .فكرة الموضوعية في التاريخ

ره عف النشاط التركيبي : وفيو يقدـ المؤرخ او الفيمسوؼ وجية نظ (ٕ
 .(ٔ)مسار التاريخ ككؿ

 

 خصائص فمسفة التاريخ

وفمسفة التاريخ ال تعوض قصور التاريخ فقط .. بؿ إنيا تعوض قصور الفمسفة 
.. إذ تعاني الفمسفة مف قمؽ دائـ مصدره اشتياؽ الفيمسوؼ إلي الوصوؿ إلي  أيضاً 

الحقيقة فيو دائب البحث عنيا ولكنو يخشي أف يضؿ السبيؿ في عالـ المجردات .. 
لذلؾ فإف فيمسوؼ التاريخ يتممس مادتو مف وقائع التاريخ فالتاريخ يشد الفمسفة حتي ال 

فع الفمسفة بالتاريخ حتي ال يغوص في وحؿ تحمؽ بعيدًا في غير عالمنا . وترت
 الماضي وركامو .

يمتمس التاريخ مف الفمسفة الحكمة والمغزي وتمتمس الفمسفة في التاريخ الواقعية 
كالىما يكمؿ في اآلخر قصورًا ومف ثـ كاف الزواج بينيما قائمًا برغـ معارضة البعض 

 مف الفالسفة والمؤرخيف .

 .(ٕ)ريخومف اىـ خصائص فمسفة التا

الكمية: تبدو حوادث التاريخ أماـ نظر الفيمسوؼ أشتاتا ال رابط بينيما  ٔٓ
وأكواما فوؽ بعضيا البعض، فالفيمسوؼ يرفض أف يكوف التاريخ فوضى مف 
المصادفات العمياء وكوارث تتالحؽ بعضيا البعض، تتخمميا ومضات قصيرة مف 

"كشارع  ماكس قبير السعادة كما أنو يرفض أف يكوف مسار التاريخ عمى حد تعبير

                                                           
، العقل فً التارٌخ: ترجمة : د. إمام عبدالفتاح إمام، دار التنوٌر، 1هٌجل : محاضرات فً فلسفة التارٌخ : ج ( 1)
 ، 31، ص2225، 2ط
 124احمد صبحً : فً فلسفة  التارٌخ ، مرجع سابق ،ص( 2)
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حيث يطمب الفيمسوؼ الوحدة العضوية بيف األجزاء »ميده الشيطاف بحطاـ مف قيـ 
واليدؼ ىو أف تكوف نقطة البدء في فمسفة التاريخ تكامؿ بيف األجزاء وترابط الوقائع 
ففمسفة التاريخ ال تقؼ عند عصر معيف وال تكتفي بمجتمع خاص ولكنيا تضـ العالـ 

واحد مف الماضي السحيؽ حتى المحظة التي يدوف فييا الفيمسوؼ كمو في اطار 
نظريتو بؿ قد ال يقتنع بذلؾ إنما يمتد تفسيره لممستقبؿ وبذلؾ يشعر فيمسوؼ التاريخ 
أنو قد أوجد الوحدة بيف األشتات و المعنى فيما يبدوا غير مفيـو وبذلؾ يتجاوز المؤرخ 

 تاريخ العالمي أي التاريخ االنساني ككؿ .في فمسفة التاريخ الوقائع الجزئية إلى ال

. العمية )النسبية(: حيث يمجأ المؤرخ في التاريخ العادي إلى التعميؿ ولكنو  ٕ
يتقيد دائما بواقعة جزئية ممتزما بأسطر التاريخ مف مكاف وزماف أما الفيمسوؼ 

عمى أكثر التاريخي فيختزؿ العمؿ الجزئية لمحوادث الفردية إلى عمة واحدة أو عمتيف 
تقدير فيفسر في ضوئيا التاريخ العالمي أي أنيا تبحث العوامؿ األساسية التي تحكـ 

 حركة التطور التاريخي
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 الخاتمة

 

أحمد اهلل تعالى فى األولى واآلخرة، وأصمى وأسمـ عمى صفوة عباده، وخاتـ 
وصحبو الطيبيف الطاىريف، ومف تبعيـ  وعمى آلو -ملسو هيلع هللا ىلص-رسمو سيدنا محمد 

 بإحساف إلى يـو الديف. 

 أما بعد:

 فيذه خاتمة ألىـ النتائج التى توصمت إلييا بعد إنتياء بحثي:ػ      

 بو قصد الذي فولتير ىو فمسفة التاريخ كمصطمح لفظ واضع أف .ٔ
 خمدوف ابف فيو كمعنى الفكرة صاحب أما الفيمسوؼ، نظر وجية مف التاريخ دراسة
 ىما أساسيتيف مقولتيف عمى التاريخ فمسفة قامت وقد.السرد عف البعد بو قصد الذي
 مجرى في والتخمؼ والتقدـ والعمية النسبية ىي قضايا عمى تقـو كما والعمية، الكمية

  التاريخ، وفمسفة مؤسس خمدوف ابف يعد وىكذا.التاريخ عميو سيكوف بما والتنبؤ التاريخ،

إبداع ابف خمدوف وابتكاره ليذا العمـ، الذي عِرؼ في ال جداؿ في  .ٕ
في القرف الثامف عشر بفمسفة التاريخ، وفي القرف التاسع عشر باسـ عمـ  أوروبا

المدخؿ إلى التاريخ، وقد أشار ابف خمدوف إلى ذلؾ االختراع أو االبتكار  التاريخ أو
جديد لـ يسبؽ إليو، مصرحًا بأف لو الفضؿ في ذلؾ، فيو يقوؿ : "ونحف  بأنو شيء

يف ِبْكره وجيينُة خبره، فإف كنت قد بأليمنا اهلل إلى ذلؾ إليامًا، وأعثرنا عمى عمـ 
عف سائر الصنائع أنظاره وأنحاَءه، فتوفيؽ مف اهلل وىداية .  وميزت استوفيت مسائمو،

ف فاتني شيء مف إحصائو، وأشبيت  بغيره مسائمو، فممناظر المحقؽ إصالحو، ولي وا 
 الفضؿ ألني نيجت لو السبيؿ، وأوضحت لو الطريؽ، واهلل ييدي بنوره مف يشاء

 وأوؿ ، اإلسالمي العربي التاريخ عمـ مؤسس -بحؽ- خمدوف ابف يعد .ٖ
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 مستمدة كانت إذ اإلنساني؛ الفكر عرفيا تاريخية فمسفة ألوؿ العامة الخطوط رسـ مف
  التاريخي الخطاب أف إلى خمدوف ابف وخمص . خالصة إسالمية عربية أصوؿ مف

 مناىج جعؿ ا مـ العمراف، بقوانيف الجيؿ بسبب ؛ األساس في خاطئ التقميدي العربي
 فإف ىنا ومف . األخبار صحة قياس في  نقدي معيار ألىـ تفتقر التقميدييف المؤرخيف

 المؤرخيف عند ومبالغات وحشو وخمط أوىاـ مف التاريخية والروايات األخبار داخؿ ما
 وقبوليا وضبطيا تمحيصيا في منيجية ية رؤ وجود لعدـ كاف خمدوف، البف السابقيف
يعد ابف خمدوف  الجديدة المنيجية ىذه قواعد فوضع خمدوف ابف جاء أف إلى وردىا،

مف  مف العالمات البارزة في تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي، حيث يعتبر مف أشير
قاـ بتحميؿ المجتمع بواقعية أخرجتو عف النمط الذي كاف سائدًا في القروف الوسطى 

 وما قبميا.

مف أىـ ما يتميز بو منيج ابف خمدوف مف خصائص ىو السعة  .ٗ
والشموؿ في مفيوـ فمسفة التاريخ مف حيث االمتداد الزماني والمكاني، وذلؾ مف 

البعد الزماني والبعد -ه الزمانية والمكانية خالؿ محاولتو دراسة التاريخ مف أوسع أبعاد
األمر الذي أعطاه صفة المؤرخ ذي النزعة الشمولية الواسعة في تدوينو  -الجغرافي

التاريخي، وكذلؾ في عمـ االجتماع السكاني لتوجياتو الحضارية وربطيا بحركة 
وتأثره بحركة التاريخ فعمد إلى ربط نشاط البعد السكاني )االجتماع السكاني( وتأثيره 

 التاريخ لموصوؿ إلى الحقيقة التاريخية

إف نقطة االنطالؽ في فمسفة التاريخ كانت عند ابف خمدوف، حيث  .٘
ميز بيف الظاىر والباطف والسطح والجوىر فرأى أف ظاىر التاريخ ال يزيد عف األياـ 

نات والدوؿ والسوابؽ عف القروف األولى أما الباطف فيو نظر وتحقيؽ وتعميؿ لمكائ
 ومبادئيا أي أنو عمـ بكيفيات الوقائع وأسبابيا

ىنالؾ إجماع مف الباحثيف الميتميف بفكر ابف خمدوف عمى أف  .ٙ
التجربة السياسية واالجتماعية التى عاشيا كانت مصدرًا أساسيًا مف مصادر فكره 
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 السياسى واالجتماعى.

، كاف لمعموـ التي تمقاىا و الدراسات التي اتصؿ بيا ابف خمدوف  .ٚ
واألساتذة الذيف تتممذ عمييـ والمجالس العممية التي شارؾ فييا والحمقات الدراسية التى 

مختمؼ العمـو  درس فييا أثر كبير فى صبغ فكره بالطابع الموسوعي الذي نجد فيو
 والمعارؼ كما يعمـ ذلؾ األثر

 

وىو جيد المقؿ. خيره  وأخيًرا فأحمد اهلل الذي أعانني عمى إتماـ ىذا البحث ،
كمو مف اهلل تعالى . وشره مف نفسي والشيطاف ، وأستغفر اهلل أوال وأخيًرا ، وآخر 

 دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف ، وسالـ عمى المرسميف والحمد هلل رب العالميف

 الباحث                                                                          
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 المصادر والمراجع
، تحقيؽ: عبد اهلل محمد الدرويش. دار يعرب. دمشؽ. الطبعة ابف خمدوف :مقدمة ابف خمدوف -ٔ

 ـ.ٕٗٓٓىػ. ٕ٘ٗٔاألولى. 
ابف خمدوف : عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف , تاريخ ابف خمدوف , ممحؽ الجزء ألوؿ ,  -ٕ

 ـ. ٖٜٙٔتعميؽ شكيب أرسالف , طبعة محمد الحبابي , 
ابف خمدوف , التعريؼ بابف خمدوف ورحمتو غربًا وشرقًا , نشر وتعميؽ محمد بف تاويت  -ٖ

 ـ. ٜٔ٘ٔالطنجي , لجنة التأليؼ والترجمة والنشر , القاىرة , 
ابف خمدوف : لباب المحصؿ في أصوؿ الديف , نشر وتعميؽ وتحقيؽ األب لوسيانو روبيو ,  -ٗ

 ـ. ٕٜ٘ٔدار الطباعة المغربية , تطواف , 
 ٜٜٓٔط دار المعرفة الجامعية ، األسكندرية،  مد محمود صبحي ،في فمسفة التاريخ،أح -٘
 .ٜٜٛٔأحمد عبد السالـ: ابف خمدوف والعدؿ ، تونس،  -ٙ
 ٕٜٛٔفمسفة التاريخ عند ابف خمدوف القاىرة،  .زينب الخضيري، -ٚ
 تماعية،،عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجٔط  رأفت غنيمي الشيخ ،في فمسفة التاريخ، -ٛ

 ـ. ٜٜٙٔطبعة مصر، 
روزنتاؿ : فرانتز روزنتاؿ , مناىج العمماء المسمميف في البحث العممي ترجمة أنيس فريحة ,  -ٜ

 ـ. ٜٓٛٔدار الثقافة , بيروت , الطبعة الثالثة , 
 ٜٚٙٔ، بيروت، ٖساطع الحصري: دراسات عف مقدمة ابف خمدوف، ط  -ٓٔ
مكتبة المنارة، جمة محمد عبد اهلل عناف، طو حسيف : فمسفة ابف خمدوف االجتماعية , تر  -ٔٔ

ٕٓٓٙ. 
، األسكندرية، ٕعبد القادر البحراوى: الدولة بيف اإلسالـ والغرب)دراسة مقارنة(، ط -ٕٔ

ٕٓٓٔ . 
عبد القادر جفموؿ : اإلشكاليات التاريخية فى عمـ االجتماع السياسى عند ابف خمدوف ،  -ٖٔ

 .ٜٜٛٔدار الحداثة ، لبناف ، 
 -؛ المؤسسة الوطنية لمكتابٖعبد اهلل شريط: الفكر األخالقى عند ابف خمدوف، ط -ٗٔ

 ـ.ٜٗٛٔ -الجزائر
 ،دار الطميعة،ٔترجمة عبد الكريـ ناصيؼ،ط إبف خمدوف وتاريخيتو، عزيز العظمة، -٘ٔ

 –.  ٜٔٛٔبيروت،
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 ٖٕٓٓ،دار مجدالوي، االردف،  ٔعمي سعد ااهلل، نظرية الدولة في الفكر الخمدوني، ط -ٙٔ
العربية السعودية،  دار عكاظ، ،ٕط عبقريات إبف خمدوف، عمي عبد الواحد وافي،.  -ٚٔ

.ٜٔٛٗ/ٔٗٓٗ  
 ٜ٘٘ٔفمسفتو االجتماعية، ترجمة عادؿ زعتر، القاىرة، -غاستوف بوتوؿ: ابف خمدوف -ٛٔ
فكر ابف خمدوف ونظرياتو ، الدار المبنانية  مصطفى الشكعة : األسس الفمسفية فى -ٜٔ

 .ٖٜٜٔالمصرية ، القاىرة ، 
 المصادر األجنبية:

Gaston Bouthoul, Ibn Khaldoun, Sa Philosophie Sociale,Paris,1930 
 

 قائمة المعاجم والموسوعات
: المعجـ الفمسفي ، القاىرة ، مجمع المغة العربية ، الييئة العامة لشئوف  إبراىيـ مدكور -ٔ

 . ٖٜٛٔالمطابع األميرية ، 
لساف العرب، اعتنى بتصحيحو؛ أميف محمد عبد الوىاب ومحمد الصادؽ  :ابف منظور -ٕ

لبناف، -، دار اإلحياء لمتراث الشعبي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروتٖ، طٗالعبيدي، ج
ٜٜٜٔ. 

 ـ. 1991 ، :1 ط ، الجيؿ دار بيروت  ، المغة مقاييس : معجـ الرازي فارس بف مدأح -ٖ
، ٖٕأسعد مفرج وأخروف: موسوعة عالـ السياسة )تعريؼ شامؿ بالسياسة فكرًا وممارسة(، ج -ٗ

 .ٕٙٓٓ، بيروت، (Nobilis)، القاموس السياسي ٔط
باريس  الفمسفية ، ترجمة : خميؿ أحمد خميؿ ، الطبعة الثانية ، أندريو الالند : موسوعة الالند -٘

 . ٕٔٓٓبيروت ، منشورات عويدات ،  -
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 .ٖ٘ٛٔإيراف، -سميماف زاد، قـ -ذوبي الغربي
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