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ملخص:
اىتم دبقاربتو اؼبنهجية ،أو بفلسفة التاريخ ،أو
تع ّددت الدراسات حول الفكر اػبلدوين ،فهناك من ّ
العمران؛ وآخرون رءَوا فيو رائدا يف علم االجتماع واالقتصاد ...كل
بالتاريخ نفسو ،أو جبانب اؼبعاش ،أو باجملتمع و ُ
ىذه الدراسات أثبتت عالَمية فكره وعمقو ،لكنّنا مل ِنقف على دراسة أشارت إىل تأثريه يف مف ّكري الغرب لعصر
النهضة سيما بفرنسا ،إذ أ ّن العديد منهم أخذ حرفيا من مق ّدمة بن خلدون .لذا نتساءل ىل ما حدث يف تلك
تعمدوا
ؾبرد صدفة-إذ أ ّن العطاء الفكري إذا خضع لنفس التح ّديات يأيت بنتائج متشاهبة-أم ّأّنم ّ
الفرتة ىو يع ّد ّ
السرقة العلمية وإخفاء مصادرىم العربية؟ ذلك ما سنحاول توضيحو يف ىذا اؼبقال.

كلمات مفتاحية :الفكر اػبلدوين ،اؼبنهجية ،أثر اػبلدونية يف الغرب ،ذباىل الغرب البن خلدون ،السرقة
العلمية.
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Abd al-Rahman ibn Khaldun impact in modern history

Pr Sidi Mohammed Negadi, Univ tlemcen ,archeology.
smnegadi@gmail.com

Abstract:
There were many studies on Khaldunian thought, as there were those who
were interested in its methodological approach, or the philosophy of history, or
history itself, or the side of the pension, or society and urbanism. All these studies
proved the universality and depth of his thought, but we did not come across a
study that indicated his influence on the Western thinkers of the Renaissance,
particularly in France, asmany of them were taken literally from the introduction
of Ibn Khaldun. There fore, wewonder if what happened during that period was a
mere coincidence, or were they deliberately stealing scientific and concealing
their Arab sources. That is what we willtry to clarify in this article.
Keywords: Ibn Khaldoun, Méthodologie, Impact of Ibn Khaldun in
Occident. Unknow Ibn Khaldoun by Occident, plagiat.
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 -2تمهيد:
على الرغم من أ ّن علماء الغرب يعرتفون لعبد الرضبان بن خلدون بأ ّن لو سهم وافر يف وضع أسس كتابة

1
تطور الكتابة التارخيية مع ّنايةالقرن
التاريخ وضبط الوظيفة اؼبنوطة هبذا العلم  ،إالّ ّأّنم عند دراستهم لعوامل ّ
اػبامس عشر ،يتجاىلون َوقْع الفكر اػبلدوين يف النخبة اؼبثقفة من اغبقوقيني الذين أسهموا يف نشأة علم التاريخ

بفرنسا على وجو اػبصوص .وإلثبات فكرة تأثري بن خلدون يف الفكر الغريب ،نسعى إىل توضيح منوذجو فيكتابة

2
أقر يف شأنو العديد من العلماء،أنّو ظهر عندما بدأت اغبضارة اإلسالمية يف األفول،
علما بأ ْن َّ
التاريخ اؼببتكرة ً
وىو القائل عن واقعِو اؼبعيش ،مسلّما لقضاء ا﵁ وقدره،ومشريا يف الوقت نفسو ،لبداية تذبذب العطاء الفكري يف

اغبضارة اإلسالمية وجفاف معني علومها ،نتيجة عقم فكري أصاب صبيع ميادين اؼبؤسسات اغبضارية لألمة
اإلسالمية.

ِ
كأين
«و ي
باؼبشرق قد نَزََل ِبو ِمثلُ ما نزل باؼبغرب ،لكنّ على ِنسْبَِتو ِوم ْقدار عُمْرانو .وَك َّأمنَا نَادَى ِلسَانُ
ال َك ِ
اض ،فَبَادَرَ ِب ِ
ون يف العاَِمل باػبُمُوِلواالنِْقبَ ِ
ض ومَنْ عَلَيْهَا .وإذَا تبدّلَ ِت األحو ُال ُصبلةً
اإلجَابَِة .وا﵁ُ وَا ِر ُ
األر َ
ث ْ
ث فاحتاج ؽبذا
فكأََّمنَا تبدّل اػبلقُ من أصلِو وربوّل العا َمل بأس ِرِه وكأنّوُ خلقٌ جدي ٌد ونشأة مُستأْنَفَةٌ وعاملٌ ُؿبد ٌ
3
دو َن أحو َال اػبَِل ِ
يقة و ِ
َىِلهَا»...
اآلفاق وأجْياؽبا والعوائد والنيحل اليت تبدّلت أل ْ
العهد أ ْن يُ َّ َ
ومع إديانو الراسخ بقضاء ا﵁ وقدره ،فهو أخذ دبا جاء يف اآلية الكردية ﴿إِ َّن ا﵁َ الَ يُغَي ُر َما بَِق ْوٍم َح ََّّت
ِ
ِ ِِ ِ
قوٍم ُسوءًا فَ َال َمَرَّد لَوُ َوَما َؽبُ ْم ِم ْن َدونِِو ِم ْن َو ٍال﴾ 4.إنّو أخذ باألسباب ؼبعاعبة
يُغَي ُروا َما بأَنْ ُفسه ْم َو إذَا أ ََر َاد ا﵁ُ ب ْ

قضية تب ّدل أحوال األمم ،متوّكال على خالقو ومسايرا لسلوك زميلو لسان الدين بن اػبطيب القائل «:عليَّ أن
أسعى وليس عليّ إدراك النجاح»

5

- Georges Lefebvre, La naissance de l’historiographie moderne, éd. Dirigée par Fernand
Braudel, Flammarion, p 47
1

2
إؽباما"
 ع .بن خلدون :اؼبق ّدمة،ص 66:يصرح دبا يلي" :وكبن أ ْؽبَمنا ا﵁ إىل ذلك ً -3ع .بن خلدون :اؼبق ّدمة ،ص  .24مكتبة عبد الرضبن ؿبمد القاىرة ،مصر بدون تاريخ.
 -4سورة الرعد ،اآلية 11
 -5لسان الدين بن اػبطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،ج  4ص357:
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فما ىي الطريقة اليت اىتدى إليها يف حبثو عن واقع األمور؟وإذا كنّا
اليوم نعرتف بفضلو فلماذا مل ِ
يسر على منوالو اؼبؤرخون الذين جاؤوا من بعده؟

سننطلق حينئذ يف توضيح مساعي بن خلدون ؼبقاربتو العِلمية ومنهجيتو 6يف كتابة التاريخ ،من عنوان
كتابو «بالعِرب».
مل أفكار بن خلدون اؼبتعلقة دبنهجية كتابة التاريخ ،ىي موجودة يف
نُنبيو قبل معاعبة اؼبوضوع أ ّن ُؾب َ
بقوة التنظري الكامن هبا -وىو أمر حصر إدراك
مق ّدمتو ويف كتاب العرب؛ فإذا كانت اؼبق ّدمة الشهرية عالَميا تُ َ
وصف ّ
لُبّها من الفئة اؼبثقفة فقط-واليت بإمكاّنا ،إذا ج ّد ج ّدىا ،أن تقف عند اغبلول الكفيلة بِبَقاء شعلة العلم قائمة يف
ليتعرفوا على الطرق الناجعة يف فهم
ربوع األقطار اإلسالميةّ .أما كتابو التارخيي «العرب» ،فهو ّ
موجو لكافة الناس ّ

اؼباضي إدراكا غباضرىم وتوضيحا لرؤاىم اؼبستقبلية .وعليو ،فقراءة تاريخ بن خلدون يسرية بالنسبة للمق ّدمة ،مع
ضبط دقيق ؼبنهجية التأريخ.

جاء عنوان كتاب التاريخ بن خلدون على النحو التايل« :كتاب العِرب وديوان اؼببتدأ واػبرب يف أيّام العرب

والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب» .يظن البعض ،للوىلة األوىل أ ّن الكتاب حيوي يف طياتو
َكالما حول بعض قواعد اللغة العربية مع ذكر نتف من أحوال األُمم والنيحل السالفة وبعض أخبار سالطينها.
دقيق ؼبنهجيتو يف
نؤّكد ُمسبقا أ ّن صياغة بن خلدون لعنوان كتابو يف التاريخ هبذه الكيفية ،ىي يف ح ّد ذاهتا ضب ٌ
ط ٌ

كتابة التاريخ.

كتاب العرب :اعتمادا على اعبذر الثالثي( ع -ب -ر) ،فللفظ معاين كثرية ،منها:
 َعبَ َر ،دبفهوم اؼبسري إذ أ ّن اؼبتم يعن يف األحداث كأنو يَ ْع ُرب الزمان ،وىو مفهوم غري مقصود من بنَ
خلدون.

6
يقر
 بدأ بن خلدون وصف التاريخ ّبالفن (ص.ص 13- 12من اعبزء األول من طبعة دار الكتاب اللبناين  )1981مثّ ّ
وعلم بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق ،فهو
أنو يف واقع األمر أنّو » يف باطنو نظر وربقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ٌ
لذلك أصيل يف اغبكمة عريق وجدير يف أن يُ َّ
عد يف علومها وخليق».
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 العِربة دبعىن أ ّن أحداث الزمان سب ّكن دا ِر َسها،من أخذ العِربة من اؼباضي.للتاريخ إذَا منظور أخالقيتربوي .إ ّن اؼبعىن الثاين وإن أخذ بو بن خلدون يبقى ثانويا بالنسبة للمنظور الذي قصده مؤلفنا إ ْذ يسعى للتأسيس
ؼبنظور نظري وتطبيقي يف آن واحد،يعتمد على مفهوم التعبري.
تبّن األحداث
 َع بَّ َر (الفعل الرباعي) ،أي على كل جيل ضرورة كتابة تارخيو وفق منظوره ليتمكن من ّويفهم صريورهتا عرب الزمن.إنّو ينطلق من فكرة أ ّن األجيال اؼبتعاقبة ىي أجيال جديدة يف عا ٍَمل مستحدث ،وىي
ٍ
اعتماد على كتابات السابقني7.إنّو يؤّكد على اغبركية الكامنة يف اغبدث
ُؾبربة على كتابة تارخيها بنفسها دون
نفسو ،وعن اختالف مستويات اإلدراك لدى األجيال وف ًقا للظروف ا﵀يطة باغبدث واؼبؤثرة فيو.وتوضيحا للفكرة
نورد لكم مثال  -من الفرتة اؼبعاصرة من تاريخ اعبزائر -يتعلّق باؼبوقف السياسي الذي ازبذتو صبعية علماء

اؼبسلمني سنة  1934حني أفتت "بأ ّن اؼبتجنّسَ باعبنسية الفرنسية مر ٌّ
تد عن الدين اإلسالمي" إ ّن الفتوى اقتضتها

مواقف سياسية هتدف إىل رفض مشروع Violetteالساعي إىل تطبيق سياسة اإلدماج.ويستحيل اليوم إحداث

لتحول كلّي للمعطيات ا﵀يطة بقضية التجنيس (ؿبليا أو دوليا).
مثل ىذه الفتوىّ ،

ٍ
باحث عن اغبقيقة :أين ،مَّت،
ديوان اؼببتدأ:يَقصد باؼببتدأ  8معاعبة ؾبموع األسئلة اليت يطرحها كل
كيف ،وؼباذا ؟ وبعبارة أخرى تعّن التحري والتدقيق قصد االقرتاب قدر اإلمكان،من العوامل اليت تسببت يف

اغبدث .وانطالقا من مبدأ السببية ،فهو ال يؤمن بأ ّن التاريخ يُعيد نفسو كما ىو مألوف عند عامة الناس ،لكن
تؤدي عموما إىل نتائج متقاربة ،وىو موقف سليم منهجيا ،جعلو ،يعي للقواعد األوىل اؼبتح ّكمة
نفس األسباب ّ
فعززت موقفو يف البحث التارخيي ،كما جعلتو يف الوقت نفسو يقف عند أسس فلسفة التاريخ اليت
يف كتابة التاريخ ّ
تتحكم يف مصري اإلنسانية واؼببنية على قاعدة القضاء والقدر.

ُ -7عد إىل اؽبامش رقم  3وىي الفكرة اليت انطلق منها  G. Huppertيف مق ّدمة كتابو L’idée de l’histoire
 parfaiteص 5
 -8يشري بن خلدون ،يف الصفحة  8وقبل ذكر عنوان كتابو دبا يلي" :مبتدأ األحوال" تأكيدا على أن اؼببتدأ تعّن
األسباب
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ّأما اػبرب فهو النتيجة اليت حيصل عليها الباحث النزيو،بعد جهد متواصل وذلك بالوقوف عند أسباب
مدونا).
اػبرب وتداعياتو والتدقيق يف صحتو باستعمال عقلو مع رفض كل ما ىو مشبوه فيو (اؼبنقول شفاىيا أو ّ

حَّت تتمّ فائدة االقتداء يف
وعموما فهو رواية اؼبؤلف للخرب اليقني .وللوصول إىل اػبرب اليقني ،ينبغي للمؤرخ « ّ
ذلك ؼبن يرومو يف أحوال الدنيا والدين ،فهو ُؿبتاج إىل مآخذ متعدّدة ومعارف متنوعة ،وحسن نظ ٍر ٍ
وتثبت
ّ
يُْف ِضيان بصاحبهما إىل اغبقّ ويُن ّكبان بو عن اؼبزّالت واؼبغالط أل ّن األخبار إذا اعتُمد فيها على ؾبرّد النقل ،ومل
ُرب ّكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران واألحوال يف االجتماع اإلنساين ،وال قيس الغائب منها
بالشاىد ،واغباضر بالذاىب ،فرّدبا مل ي ْؤمن فيها من العثور ،ومزلّة القَ ِدم واغبي ِد عن ِ
ِ
الصدق9»...يطالب بن
جادة
َْ
َُ

خلدون إ ًذا بإمعان النظر والتحري والتي ّقن من اػبرب قبل تدوينو ،وذلك ما يُؤّكده بعد تعرضو للمغالط اليت وقع فيها
ِ
فن التاريخ من أن يصري واىيا فيقول«:فإذًا حيتاج صاحب ىذا الفنّ إىل العلم
سابقوه بضبط الطريقة اليت تُبعد ّ

بقواعد السياسة وطبائع اؼبوجودات واختالف األمم والبقاع واألعصار يف السي َري واألخالق والعوائد و ِ
النحل
واؼبذاىب وسائر األحوال ،واإلحاطة باغباضر من ذلك وفباثلة ما بني الغائب من الوفاق أو بَ ْون ما بينهما من

اػبالف وتعليل اؼبتفق منها واؼبختلف والقيام على أصول الدّول واؼبلل ومبادئ ظهورىا وأسباب حدوثها ودواعي
كوّنا وأحوال القائمني هبا وأخبارىم ،حَّت يكون مُستَوعبا ألسباب كل حدث ،واقفا على أصول كل خ ٍرب.
ٍ
وحينئذ يعرض خرب اؼبنقول على ما عنده من القواعد واألصول ،فإ ْن وافقها وجرى على مقتضاىا ،كان صحيحا،

10
صبعا ؼبا نقلو السلف بل ىو إمعان يف
وإالَّ َزيَّفَو واستغىن عنوُ ».حيذر ابن خلدون الباحث على أ ّن التاريخ ليس ً

وربول أغراضها عرب الزمان واؼبكان ومعرفة عقائدىا
الظواىر مع دراية كاملة بعلم السياسة وأحوال اجملتمعات ُّ
ليتيسر تدوين تاريخ ّأمة .كما
وتشعباهتا وعوامل نشأة الدول ومآؽبا .وبعبارة موجزةجيب إدراك اؼبستوى اغبضاري ّ

كل مؤمن مع إلزامو بتدوين ونشر ما وصل إليو
سيؤّكد ىذه الفكرة يف تصريح آخر ،بأ ّن ربري اغبقيقة ،فرض على ّ
يف حبثو.

 -9ع .بن خلدون :اؼبق ّدمة ،ص 12
 -10نفسو ص45 :
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يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب :تطبيقا ؼبنهاجو الذي يقتضي
التطلع على حياة اجملتمع يف بيئتو وعصره مع مراعاة الظروف اغبضارية ووقعها يف سلوكو اليومي .تَكْمن إذًا ِج ّدة
فكر بن خلدون يف دراستو للمجتمع اؼبغاريب وفق نسقية البناء االجتماعي اليت عاينو هبا ،أي عاجل أموره بالتفرقة
بني ظاىرتني متناقضتني :البداوة والتحضر ،ومل يسبقو أحد يف ذلك 11.نشري على ىذا اؼبستوى أنّو استفاد ّأوال
بتجربة أستاذه اآلبلي الذي عاش يف جبال األطلس الكبري م ّدة عشر سنوات بني القبائل الرببرية اؼبختلفة.واستفاد
بن خلدون بتجربتو اػباصة باستقراره بصحراء بّن ُمزين (صحراء بسكرة) م ّدة سبع سنوات درس فيها اغبياة اليومية

للقبائل العربية يف بيئتها اعبديدة .وعلى إثر ذلك تشكلت لديو رؤية واضحة لدراسة تاريخ اؼبغاربة باعتماد نسقية
بدو /رحل .ومن األمثلة التوضيحية إلدراك اغبدث ،ما استنتجو بن خلدون من واقعة القريوان سنة  1348إ ْذ يف

َسرده للحدث ىاجم "األعراب" قاصدا هبا قبائل الرحل ،من عرب وبربر على السواء ،الذين رفضوا فكرة توحيد

البالد اؼبغربية ربت الراية اؼبرينية -ومل يكن عند تأليفو يتزلف للمرينيني أو التقرب من بالطهم  -لكن درايتو
للظروف البيئية والعمرانية لبالد اؼبغرب ،جعلتو يعي ألمهية اؼبغرب األقصى من حيث استقرار السكان بو إذ أ ّن
منطقة اؼبغرب األقصى كانت تع ّد اػبزان البشري لبالد اؼبغرب .فكانت ىذه االسرتاتيجية أساس ربرك سالطني
اؼبوحدين؛ -وإن رغب جلّهم االستقرار يف إلشبيلية باألندلس -إالّ ّأّنم عند إعالّنم للجهاد لص ّد اؽبجمات
ّ
اؼبتكررة من اؼبسيحني على التخوم الشمالية لألندلس،ينتقلون إىل مراكش اليت ُع ّدت منذ القدم خزانا ديكن

بسهولة تعبئتو للجهاد لبقاء ّقوة العصبية فيها علما بأ ّن ىذىاؼبيزة (العصبية)فقدهتا اؼبدن األندلسية اليت طغت
عليها اؼب َدنِية.
َ
فكان إ ًذا من نتائج واقعة القريوان ،عودة البالد اؼبغربية إىل ما كانت عليو من انقسام يف مشاؽبا وىيمنة
البدو يف صحرائها وىو األمر الذي تسبب يف ضعف اؼبنطقة وعدم قدرهتا على مواجهة اؽبجوم اؼبسيحي مع ّناية
القرن التاسع اؽبجري اؼبوافق للخامس عشر اؼبيالدي .فالدول اؼبسيحية،وبعد سيطرهتا حبريا على اغبوض الغريب من
موحدة( .للتذكري :بعد سقوط غرناطة سنة
اؼبتوسط بدأت يف غزو شواطئ اؼبغرب النعدام وجود جبهة ّ

 -11مرجع سابق ،ع .بن خلدون :اؼبق ّدمة ،ص 66
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،1492استوىل اإلسبان مباشرة على سبتة يف السنة اؼبوالية ،مثّ تلتها اؼبرسى الكبري فمستغاًل وتَنس واعبزائر وجباية

وجيجل وتونس وطرابلس يف ظرف مل يتجاوز عشر سنوات!) تكمن العربة إ ًذا ،ؼبن حيسن الربط بني األحداث
مستخلصا منها لبّها يف وحدتو الرتابية اليت يهاهبا الغرب غب ّد الساعة.
تكمن أيضا اعبِ ّدة عند بن خلدون يف تأخريه الكالم عن السالطني ،ذلك أل ّن التاريخ يعتّن بأحوال القوم

وما السلطان وحاشيتو إالّ جزء من اعبماعة اؼبؤمنة مع إضافة أخبار الذميّني وغريىم.

يدون خربا -بعد أن َؿبَّصو وتي ّقن منو -يستعمل لفظ
ومن طرائف التدوين عند بن خلدون أنّو قبل أن ّ
"اعلَ ْم" مشريا إىل أ ّن اػبرب الذي سيديل بو صحيح وعقالين،مثّ خيتم كالمو بعبارة "وا﵁ أعلم"مشرياهبا إىل أ ّن يقني
ْ

حيث القارئ
اغبق .وعليو ّ
البشر نسيب ،إذ أ ّن اغبقيقة اليقينية موجودة فقط عند اػبالق الذي من أظبائو اغبسىن ّ
ويعزز مردود العِربة فليفعل مشكورا إ ْذ يَكْمن
يعمق الفهم ّ
عند دراسة كتابو ،إىل إمعان النظر.فإن وقف عند دليل ّ
اؼبقصد األظبى يف كتابة التاريخ ،يف االستمرار واؼبثابرة للمنهجية العلمية ،وقوفا عند اػبرب اليقني.

12

 -4وقع بن خلدون في معاصريه من المؤرخين المسلمين:
ننبو هبذا الصدد ،أ ّن عصر بن خلدون ىو الثامن اؽبجري (الرابع عشر اؼبيالدي) ،الذي نشطت فيو حركة
كل اجملاالت (دينية أو دنيوية) وليست ىي غاية يف ح ّد ذاهتا ،بل ىي السند العلمي
الرتصبة للمف ّكرين األعالم يف ّ

للتواصل اغبضاري ؼبستعملي اللغة العربية ،13كما أّنا ىي الوعاء الذي حيفظ الرصيد العلمي ودي ّكن اؼبثقف الرجوع
ُ
إليو عند اغباجة .لذا سعى العديد فبن قاموا بتدوين رحالهتم العلمية وذبارهبم الشخصية بتسمية رحلتو باؼبنهاج.

لألمة.لقد أخذ هبذا اؼبنظور مؤلفو الرحالت
فمن سار على منوالو حفظ دنياه وآخرتو وزّكى الرصيد اغبضاري ّ
العلمية واغبجية.ومن متّ أال ديكن اعتبارىا بديال عن كتابة التاريخ من حيث التطرق إىل اعبانب الثقايف

 -12مرجع سابق ،ع .بن خلدون :اؼبق ّدمة ،ص « 66وِإ ْن فاتّن شيء يف إحصائو واشبهت بغريه مسائلو ،فللناظر ا﵀قق
إصالحو ...وا﵁ يهدي بنوره من يشاء»
-13إ ّن الفصد بذكر شيوخ عامل لربطو بالسند العلمي.
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واالجتماعي واالقتصادي للبالد؟ 14فإن تصفحنا على سبيل اؼبثال كتاب "اإلحاطة يف أخبار غرناطة" للسان
يوضح اغبالة الفكرية
الدين بن اػبطيب ،قبده – وإن تكلم عن السالطني -فهو يُكثر من تراجم العلماء حَّت ّ
السائدة لدى اجملتمع الغرناطي ،ودي ّدنا يف كتابو "أعمال األعالم "بإحصائيات حول االستهالك اليومي للحطب
دبدينة قرطبة ،وكذا كمية األظباك اؼبستهلكة من الغرناطيني يوميًا مع ذكر نوع السمك :السردين! وخري دليل على

ذلك ،اػبرب الذي أورده بن اػبطيب – بالكتاب نفسو-عن الناصر لدين ا﵁-أمري قرطبة -بَاين مدينة الزىراء،
وخبو
الذي كان يباشر البناء مع الصناع ،حَّت زبلّف ثالث مرات عن صالة اعبمعة ،وؼبا حضر اعبمعة التالية ّ

خطيب اؼبسجد ،اؼبنذر بن سعيد البلوطي .ومتّ التوبيخ أمام اؼبأل.15

ىذا ،وقام حيي بن خلدون يف كتابو "بغية الرواد" بتخصيص جزء معترب من اجمللد األول من كتابو ،تراجم

علماء تلمسان ،قبل أن ينطلق يف التاريخ السياسي للدولة الزيانية .وفبّا يثري االنتباه ىو أ ّن لسان الدين وحيي بن
خلدون وضعا كتبهما قبل أن ينطلق عبد الرضبن يف تدوين مق ّدمتو .فما الذي حدث حَّت اقرتب اؼبؤلفان من
(قصة
منهاج عبد الرضبن بن خلدون؟ فالثالثة ىم تالميذ اآلبلي ويف العديد من اؼبرات وسيما حول األمور اغباظبة ّ

الزعيم الشيعي ،موت السلطان عثمان بن يغمراسن ،موقف أم يغمراسن )...يأيت عبد الرضبن باػبرب بسند اآلبلي،

يصرح دبا يلي« :قال يل شيخي» وشيخو ىنا ىو اآلبلي.
إ ْذ كان ّ

ديكن القول أ ّن إعادة النظر يف منهجية التدوين ىي جزء من مشروع ؾبتمع كان حيملو اآلبلي .لكنو ،وما
دام أ ّن عمل عبد الرضبن بن خلدون يع ّد أقوى ما جادت بو قرحية ٍِ
عامل ،سنقتصر عليو يف مناقشة تأثريه على
معاصريو وخلَ ِفو يف تدوين التاريخ .ومن الذين تأثروا دبنهاج بن خلدون:
 أبو العباس أضبد اؼبقَّري ،اغبافظ اؼبوسوعي ( .)1631 – 1579 /1041 -986ىو ّأول شارحؼبق ّدمة بن خلدون .أراد بعملو تقريب الفهم لعامة القراء ألمهية موضوعو إالّ أ ّن شرحو مل جيد آذانًا صاغية ومل

 -14يورد أضبد بن الناصر اغباحي يف الصفحة  127من اؼبخطوط (مكتبة العشعاشي بتلمسان) مالحظة سياسية -
اجتماعية ذات أمهية قصوى إ ْذ يقول :اؼبشرق سكان بال أ أرض واؼبغرب أرض بال سكان"
 -15اؼبقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ج  4ص .357 :لعملية التوبيخ أبعاد سياسية ال ؾبال للولوج فيها
يف سياق حديثنا.
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يتم لنا تصنيف كتايب نفح الطيب وأزىار
يستوعبو عقل تكاسل عن بذل ؾبهود ،فأُمهل الشرح وضاع .مث كيف ّ
رياض؟ يصنّفهم البعض ككتب يف تاريخ األدب ،وىذا انتقاص يف حقهما إ ْذ مها ديثالن الوسيلة اؼبثلى اليت

حافظت على الرصيد اغبضاري اؼبغاربيمع نقلو للمشرق ،ومل يقل أح ٌد «ىذه بضاعتنا رُدّت إلينا» عب ّدة وج ّدية
للسمو الفكري
ؾبرد ناقل ؼبعارف اآلخرين ،بل صياغتو ؽبا ذبعل الدارس يعي
ّ
اؼبعارف اؼبنقولة .ومل يكن اؼبقري ّ
الذي أظهره أضبد اؼبقري ،وإالّ كيف نفسر سبب إدراج جزء من القصيدة الفلسفية للشاعر ؿبمد بن عمر بن
طبيس ( )1309-1247 /708 -645؟إ ّن من ُديعن النظر يف القصيدة يدرك أثر اؼبثاقفة اليت رفعت اؼبستوى

الفكري الذي حظيت بو حاضرة تلمسان .16وكذا بالنسبة ألرجوزة "إضاءة الدجنّة" اليت صبع فيها عقائد ؿبمد بن
يوسف السنوسي( ،)1490-1428وىو عمل جعل اؼبشارقة يعرتفون بأ ّن علم التوحيد ىو علم اؼبغاربة! علما

بأ ّن الوحي مصدره اؼبشرق ،لكن اجملهود الفكري الذي بذلو السنوسي جعلو حيظى بسمت الوقار من علماء

اؼبشرق .17ومهما يكن من أمر ،فإ ْن اقتصرنا على اؼبقري كمجرد ناقل ألفكار علماء الغرب اإلسالمي إىل
مطولة ورسائل
اؼبشرق ،علينا االعرتاف على األقل أنّو كانت لديو حافظة قوية ،م ّكنتو من استحضار قصائد ّ
علمية عميقة اؼبضمون وأحداث ـبتلفة رظبت اؼبسرية اغبضارية للمغرب ،دون الرجوع إىل اؼبصادر .ونعزز ىذا
اؼبوقف باإلشارة إىل أ ّن انتقالو إىل اؼبشرق مل يكن بوازع الشهرة وال فرار من سلطان وال نقص يف اؼبال ،بل ترك
يؤدي رسالتو اغبضارية للمشرق
كل آمالو يف أن ّ
ثروة طائلة ألقاربو بفاس وتلمسان ،وانطلق يف رحلة مشّرقا و ّ
وليثبت ؽبم أ ّن البضاعة اليت جاء هبا ال تُ ّرد وليُؤّكد أ ّن الطائر الذي يشبو ىيئة العامل العريب ىو الطاووس ،وأصبل ما

يف الطاووس ذيلو.18

 -16تروي لنا كتب الرتاجم أ ّن ؼبا دخل الشيخ التنسي على بن دقيق العيد قاضي الشافعية دبصر ّأول سؤال طرحو عليو:
كيف حال فيلسوفنا ،قاصدا بو بن طبيس .انظر البستان ،شجر اؼبور الزكية على سبيل اؼبثال.
 -17ؿبمد أبو راس الناصر ،فتح اإللو ومنّو .تح ؿبمد بن عبد الكرمي (الفصل الرابع صص  .)165-131يشري اؼبقري
يف النفح إىل اعتزاز اؼبشرق بالسنوسي.
 -18مفاخر الرببر ،مؤلف ؾبهول ،اؼبق ّدمة ص ،91ربقيق عبد القادر بوباية
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 أبو العباس أضبد بن علي تقي الدين اؼبقريزي ( ،)1442-1364تلميذ بن خلدون بالقاىرة ىوكل كتبو .من مؤلفاتو" :اؼبواعظ واالعتبار بذكر
الوحيد من اؼبشارقة الذي طبّق نظرية اؼبعرفة اػبلدونية حبذافريىا يف ّ
اػبِطط واآلثار" الذي يع ّد أمنوذج يف تدوين التاريخ بالقطر اؼبصري ،تطرق فيو إىل صبيع اعبوانب اغبضارية من
عج كتبو دبعارف صبّة جعلتها مرجعا أساسيا لدى دارسي تاريخ مصر يف
سياسة واجتماع واقتصاد وعمران .ت ّ
العصر الوسيط.
العالّين الشهري بنب الدقماق ( )1406 -1349 / 809 – 750لو
 إبراىيم بن ؿبمد بن أيْ َد َمر َتصنيف متميّز أظباه :االنتصار لواسطة عقد األمصار ،يسري فيو وفق منهاج بن خلدون سيما يف اعبانب اؼبتعلق
بعمران الفسطاط والقاىرة ،دبا يف ذلك األبواب واألسواق وما يتعلق هبم من نشاطات .ودبا أنّو عاصر بن خلدون،

كل مؤلفاتو.
منيل إىل أنّو تأثر بو ،لكنو مل يتبع طريقتو يف ّ

وفبا يؤسف لو أنّو مل يستمر مؤرخو العرب يف ىذا النهج ،بل عادوا إىل االىتمام بالسالطني وحاشيتهم
ِ
وذكر تنقالهتم وقصورىم وتراجع االىتمام بالتاريخ
فتنوسي اؼبنهج اؼببتكر من قبل عبد الرضبن بن خلدون...مثّ
َ
دخلت األمة يف ُسبات عميق إىل أن فاجأهتا غزوة نابوليون بونبارت  Napoléon Bonaparteيف عقر

دارىا سنة .1798

 -3وقع منهاج بن خلدون في الغرب:
من اؼبسلمات الواردة يف كتب التأريخ اغبديث  Historiographie moderneلدى الغربيني أ ّّنم
اكتشفوا النظرية اػبلدونية ،مع بداية النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،على إثر ترصبة تاريخ بن خلدون من
اؼبستشرق دي سالن  19)1878-1801(William Mac-Gucklin, baron de Slaneوجاء
ىذا االكتشاف على إثر احتالل اعبزائر فوقفاؼبستعمر على نسخ من تاريخ بن خلدون بتلمسان وقسنطينة.
وظهرت الرتصبة األوىل لتاريخ بن خلدون لدي سالن فيما بني  1847و 1856يف أربع ؾبلدات.

 -19متّ طبع اؼبق ّدمة بالعربية سنة  1857وتلتها الرتصبة بالفرنسية من اؼبستشرق Quatremère

20

- Houari Touati, Actes du colloque Ibn Khaldoun et sa réception. Alger, Juin 2006
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نفسر كيف حدثت الطفرة النوعية عند اغبقوقيني رواد التأريخ
فإ ْن سلمنا هبذا الطرح ،يبقى علينا أن ّ
الفرنسي مطلع القرن اػبامس عشر .فكيف ديكن للدارس أن يفهم انتقاؽبم من إدراج اؼبالحم اؼببنية على خرافات
القوي ّأّنم ينحدرون من أصل يوناين بعد ربطيم طروادة ،Troieأي ّأّنم من ساللة
العصور القددية مع االعتقاد ّ
Priamو Hectorو 21Franciosفاالسم الثالث ُـبتلق إلجياد الصلة بني األصل اليوناين وأصل Les

 Francsالذي ىو جرماين؛ ويف الوقت نفسو يتجاىلون أ ّن سكان فرنسا األصليون ىم الغاليون
Gauloisكلتيون Celtesالذين اندؾبوا مع الشعوب الالتينية عند خضوعهمقهرا لسياسة الرومنة.
فمن الذي نبّو إيتيان باسكيي  (1615Etienne Pasquier-1529)-على أن يبدأ تاريخ فرنسا
َ

من الغاليني 22وىو ّأول من رفض اػبرافة السائدة منذ القرن السابع اؼبيالدي اليت ذبعل من الزعيم كلوفيس
 Clovisسليل زعماء اليونان ِىيكْتور وبِ ِريَامُ .جييب البعض على السؤال اؼبطروح بأ ّن الواقع اؼبعيش ىو الذي
ألمتو .نقبل هبذا الطرح ونسلّم بكفاءة اؼبؤلف على قدراتو الفكرية يف تعميق التفكري وسبحيص
ىداه لدراسة نقدية ّ
اؼبدونة ،وعلى جرأتو يف رفض ما خضع لو اعبميع م ّدة قرون؛ لكننا عند تصفح مق ّدمة اجمللد
النصوص الشفاىية و ّ

األول من "حبوثو" يصرح من الوىلة األولىأ ّن التاريخ وسيلة لفهم اؼباضي وليس غاية يف ح ّد ذاتو و «يأمل يف أن
ّ
23
يَُربِىن على االستمرارية التارخيية لبعض النظم القاعدية» وعليو تنشرح صدورنا ؽبذا اؼبؤلف إ ْذ يبدو لنا أنّو يساير
أفكار بن خلدون .ويضيف « أنّ التاريخ يُنبئُنا بازدىار واّنيار الدول بواسطة عروض سياسية ملموسة على غرار
24
شك يف مرجعية ىذه اؼبواقف إ ْذ ىي تتبىن فلسفة
ما حيدث يف الرياضيات» فالوقوف عند ىذه الفكرة ينتابنا ّ
طورىا بن خلدون .وفبا يؤسف لو أ ّن مؤرخي التاريخ اغبديث ينسبوّنا لغيوم بودي Guillaume
التاريخ الذي ّ

يصرح ىذا األخري سنة  ،1515عند تطويره لدراسة القانون الروماين ،بأنو ضبط
)1540-1467( Budéإ ْذ ّ
"طريقة جديدة" تعتمد على اللسانيات واليت سب ّكن هبا من سرب غور النصوص واستخالص اغبقائق منها ،لكنّو يف

 Francios -21يزبطهم بساللة  Francsرافضين بذلك أصولهم الكلتية .Celtes
- Etienne Pasquier ,Recherches de France (1560).
23
Espère prouver la continuité historique de certaines institutions fondamentales» in
« Recherches E. Pasquier.P7
24
- G. Huppert op. cité p.45 «..Pouvait expliquer – voire prédire -l’ascension et la chute
»des Etats.
22
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سياق كالمو يُفشي على مرجعية "الطريقة اعبديدة" إ ْذ يقول صراحة «:بدراسة التاريخ نتم ّكن من ولوج أسرار

القوانني اليت حكمت الشعوب يف كلّ األزمان»25.أليست ىي األفكار نفسها الواردة يف مق ّدمة بن خلدون عند

تعرضو لتعريف التاريخ؟ فهل نتقبل ىنا أيضا متذعرين بالصدفة وأ ّن بُودي Budéبريء من السرقة العلمية؟وىل

ذباىلهم البن خلدون يعود لكونو فبثّال للفكر العريب وينتسب للضفة اعبنوبية من اؼبتوسط اؼبخالفة ؽبم حضارة
سيوضح لنا موقف الغرب من بن خلدون ،إ ْذ أ ّن يف السياق نفسو،يؤّكد اؼبفكر اغبقوقي الفرنسي
ودينا؟ ما يأيت
ّ
جان بودان [« ،)ّ 1596-1520( Jean Bodinأنّو]...مدفوعا بغريزتو ،يسعى اؼبرء إىل إشباع حاجاتو ،مثّ
يطمح إىل اؼبزيد ربقيقا للرفاىية 26».أليس ىذا ىو صلب النظرية اػبلدونية فيما خيص نشأة اغبضارة؟مثّ يتساءل

بودان« فيما إذا كانت اغبضارة ذبعل سكان اؼبدن (اغبضر) مستهدفني وضعفاء La civilisation rend

27
كل مثقف من سكان اغبوض الغريب من
 les hommes faibles et vulnérablesأال يعلم اليوم ّ
خصص ؽبذا اؼبوضوع فصال يف مق ّدمتو؟
اؼبتوسط ،أ ّن بن خلدون ّ

أماّ نكوال فينيي  )1596-1539( Nicholas Vigierالذي يُع ّد ّأول مؤرخ فرنسي يف العصر
الطب .وبعد ىجرة إىل أؼبانيا ،عاد إىل باريس وهبا بدأ سنة
اغبديث ،إذ مل يكن ينتمي ؽبيئة اغبقوقيني مع امتهانو ّ

 1560تأليف موسوعتو .ويف تصديره اؼبوجو ؽبنري الثالث  ،Henri IIIملك فرنسا ،يؤّكد فيو فينيي«:مل

يسبقو أحد يف ىذه اؼبهمّة ومل يُدوّن مثلو بأيّ لغة معروفة»28أمل يقل بن خلدون يف الصفحة  63من اؼبق ّدمة:
أقف على الكالم يف منحاه ألحد من اػبليقة».فمن أخذ عن اآلخر،
«وكأنّو علم مُستنبط النشأة ،وال عُمري مل ْ
علما بأ ّن بن خلدون تويف قبل مائة وشبانني سنة،من تصدير فينيي كتابو! والغريب يف األمر أنّو ألف موسوعتو

مطول يعرض فيو أفكاره الرئيسة.
التارخيية  Bibliothèque Historialeيف طبسة أجزاء وأسبقها بتقدمي ّ

- Ibidum,(même page),
» -J. Bodin. “ Le but de Bodin c’est d’expliquer la montée et la chute des civilisations
cité par G. Huppert p.105
27
- Op. cité, pages 108-109
25
26

 -28كتب فينيي ىذا التصدير بباريس يف فاتح يناير  ، 1586نقال  G. Huppert zص127:
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إنّو بذلك يسري يف خطى بن خلدون .فإن كان فينيي يع ّد يف رأي الغربيني ّأول "مؤرخ فرنسي" فهو باؼبقابل مل
يلمح قط بذكر صاحب فضلو.
يتفوه ومل ّ
ّ
دون بأوربا الغربية.
وما عرضناه ىو عينات من مؤرخي فرنسا فما بالكم لو قمنا بتغطية شاملة لكل ما ّ

شدي يف نزعتو الفكرية؟ علما بأ ّن ما
فما الداعي على سكوهتم عن ذكر مصدرىم؟ ىل ألن بن خلدون ُر ّ

ّروج لو طُومى اغبكيم )1274-1225(St Thomas d’Aquinكان قد تشبَّع يف ّأول حياتو بأفكار ابن
رشد  -اؼبعروف آنذاك بشارح أرسطو -مث تراجع عنها ودعا الناس إىل نبذىا .فإ ًذا بن خلدون ليس ىو الوحيد
الذي ذباىلو الغرب ،فما ىي العوامل اليت دفعت اليوم الغرب ليعرتف بفضل العرب يف التواصل اغبضاري؟وؼباذا ال
يُعرتف اليوم لو بإسهامو يف التأسيس للفكر اغبديث مع بداية ّنضتهم؟

 -2استخالص العبرة:

أخ َفوا مصادرىم العربية؟ قبل اإلجابة ال بد من
ىل كانت تنقص الغربيون النزاىة؟ واألمانة العلمية ،حَّت ْ

القيام دبقارنة بني مسار اؼبؤرخني بني ضفيت اؼبتوسط.

 لقد نشأ علم التاريخ عند اؼبسلمني يف أحضان علم اغبديث إ ْذ اجتهد العلماء حول قضية مصرية يف
الدين سبثّلت يف ضبط السند الذي بدوره م ّكنهم من ترتيب األحاديث،علما بأ ّن سرية وآثار وأحاديث النيب ؿبمد
فكل أصحاب الصحاح واؼبساند شبّنوا ؾبهود علماء اغبديث وساروا
عليو السالم ىي جزء ّ
مكمل للعقيدة .وعليو ّ
ربري اغبقيقة ،كما أ ّن أصحاب اؼبذاىب السنية األربع كانوا ىم أيضا مدونني لألحاديث.
على منواؽبم يف قضايا ّ

فمع ُكتّاب السرية النبوية واؼبغازي نشأ علم التاريخ وساعد بذلك على منو الوعي التارخيي لديهم29وتبعهم
مدونو التاريخ العام (البالذُري ،بن قتيبة ،الدينوري ،بن
اإلخباريون األوائل وكتّاب األنساب وجاء من بعدىم ّ
مسعود ،اليعقويب ،الطربي )...ومع ىؤالء تسربت الروايات اػبرافية والعجائب اػبيالية اليت تص ّدى ؽبا بن خلدون

يف مق ّدمتو سيما تلك اليت ال يقبلها عقل سليم كذكر بن مسعود مدينة النحاس دبنطقة سجلماسة.

29
وتطورىا .ص13
 ؿبمد موسى الشيخ :نشأة الكتابة التارخيية عند اؼبسلمني ّ .30ع.بن خلدون ،اؼبق ّدمة،ص60 :
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ومن ناحية أخرى كان عدد من اؼبؤرخني العرب مفسرين وؿبدثني ولغويني وفالسفة (الطربي مفسرا ،بن
قتيبة ناقدا وأديبا ،الدينوري لغويا وعاؼبا بالنبات واغبساب واؽبندسة ،اؼبسعودي رحالة وجغرافيا ،بن مسكويو
فيلسوفا) .31ساعد إذًا اغبديث يف بناء أسس البحث العلمي دبا فيو التاريخ.
ىذا ،وديكن للبعض أن يَ ْعرتض على ىذا الطرح دبا يلي :ما دامت األسس مضبوطة لدى الفقهاء
وا﵀ ّدثني ،فلِ َم ملْ يتبعها اؼبؤرخون؟سبكن اإلجابة على النحو التايل :لقد قام اإلخباريون واؼبؤرخون األوائل جبمع

الروايات اؼبختلفة دون سبحيص حوؽبا ليس لسجادة كامنة يف أذىاّنم  -ويصعب على ناقد نزيو أن يصرح دبثل
مفسر للقرآن كالطربي ،أو على رحالة ؿبنك كاؼبسعودي ،لكن اؼبؤرخني األوائل خضعوا ألمر
ىذا اغبكم -على ّ

التدخل يف النص ،قياسا ؼبا قام بو ا﵀دثون
أساسي يف نقل األخبار :اغبفاظ على األمانة ،كيفما كانت مع عدم ّ

قبل النطق بصحة أو ضعف اغبديث.

فالذي عاتبهم عليو بن خلدون ،ىو ّأّنم ق ّدموا للقارئ أخبارا من الواقع اؼبعيش لألمة وحكايات خيالية
وقصص خرافية يف طبق واحد ،دون قيام مسبق بالتحقُّق من األخبار،بإبقاء ما ىو منطقي ونبذ ما ليس لو صلة
بالواقع.فاػبلط بني اغبقيقة واػبيال ىي سبب انزعاج بن خلدون من اإلخباريني الذين سبقوه ،مثّ أنّو كان يرى يف

األمة.
علم التاريخ وسيلة لفهم واقع ّ

يهمهم بناء الدولة الوطنية
ّ أما يف أوربا الغربية فقد نشأ التاريخ اغبديث يف أحضان اغبقوقيني ،الذين كان ّ

ملحة يف التخلص من ىيمنة
 أساسها الرغبة يف العيش اعبماعي ضمن رقعة جغرافية برعاية سلطة –مع رغبة ّالكنيسة .وعلى إثر ىذه اؼبطالب السياسية واالجتماعية شهدت أوربا طيلة القرن السادس عشر حروبا أىلية
دينية ،تُ يوجت بعد عنف طال أمده ،بانقسام الكنيسة إىل كاثوليك  Catholiqueوبروتستانت
شجع ِضمنيا على تفشي ظاىرة
 ،Protestantنتج عن ذلك -من الطرفني -قَبول فكرة التسامح الديّن ،الذي ّ
ستتحول بعد م ّدة إىل تيار علماين.
عدم التدين الذي
ّ

31
وتطورىا ،ص59:
 -ؿبمد موسى الشيخ،نشأة الكتابة التارخيية عند اؼبسلمني ّ
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فتغريت جذريا اؼبعطيات اغبضارية وانتقلت
قبل سب ّكن حبارة مغامرون من اكتشف العامل اعبديد ّ
ومن ُ
وتكونت الشركات الكربى اليت ربكمت يف دواليب االقتصاد
اغبداثة من اؼبتوسط كبو ا﵀يطات فنشطت التجارة ّ

خيص سيما جنوب غرب أوربا (فرنسا ،إسبانيا،
العاؼبي وتأ ّكد يف الوقت نفسو النزاع بني ا﵀دثني والقدماء فيما ّ
الربتغال).وذبسد ىذا النزاع ظاىريا يف رغبة ىذه الدول يف استعمال لغاهتا الوطنية ونبذ اللغة الالتينية،فنتج عن
جسدت ىذه اللغة الوعاء اليت تُرصبت فيو اؼبعارف من اللغة العربية ،من
ذلك هتميش اللغة الالتينية.ويف واقع األمر ّ

نفسربو
الرافدين األساسيني باغبوض الغريب من اؼبتوسط :األندلس وجنوب إيطاليا مع صقلية،وىو العامل الذي ّ

ؼباذا صارت إيطاليا رائدة النهضة الفكرية.

يهتموا -بعد زبليهم عن
ومن باب التخمني ديكن القول بأ ّن الذين ّنلوا من الرصيد العريب اؼبرتجم ،مل ّ
اللغة الالتينية –باإلعالن عن مصادرىم العربية فضموىا إىل رصيدىم وتبنّوىا دون التحقق من أصوؽبا.
وىناك عامل آخر ساىم يف ذبنّب مؤرخي القرن السادس عشر على اػبصوص ذكر اؼبصادر العربية.ففي
ظل التسامح الديّن وتنامي العلمانية ،كان معظمهم يرفض مبدأ القضاء والقدر وال دخل للخالق يف مسرية األمم،
كما وصل بالعديد منهم رفض تأثري الطبيعة واألقاليم يف نفسية السكان وذلك إىل القرن التاسع
أقروا بالقضاء والقدر كان عليهم مواجهة سخط اجملتمع األوريب ،إذ أ ّن القضاء
عشر( .)Montesquieuفلو ّ
يف نظرىم ىو قيد غبرية االعتقاد تسبب يف حروب دينية طاحنة.

تعمدوا عدم ذكر مصادرىم ،لكن ومن النزاىة كان
ىذا وال نرغب يف تربير موقف ىؤالء اؼبؤرخني الذين ّ

علينا أن نذكر ُؾبمل العوامل اليت سامهت يف بناء الوعي بالتاريخ لدى الغرب ،وبعدىا ديكن الباحث أن يديل
حبكمو.
 -5الحكم
نتفهم موقف مؤرخي القرن السادس والسابع والثامن عشر ،يف عدم ذكرىم للمصادر العربية.
ديكن لنا أن ّ

شك أ ّن العديد منهم كان جيهل مصدرىا العريب ،لكنو يؤسفنا جدا موقف معظم مؤرخي الغرب للقرن
وما من ّ
حق بن خلدون وإسهامو الفعلي يف بناء الفكر الغريب .وكلّهم على
العشرين الذين نَ َقصتهم اعبرأة والنزاىة يف ّ
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يقني أنّو سواء كنّا معبودان  Bodinيف أىم ٍ
مؤلف لو حول اؼبنهجية  Methodusأو البوبلينيار La
ّ
 Popelinièreيف آخر كتاب لو  ،L’idée de l’histoire accomplieنبقى يف رحاب األفكار
اؼبنهجية اليت جاد هبا الفكر اػبلدوين .أال ديكن اعتبار جهل الواقع من قِبل الغرب زاد يف كراىيتهم لكل ما ىو
صادر عن الضفة اعبنوبية؟ وإلبراز موقفهم السليب ،نأخذ مثاال من كتابات مف ّكري فرنسا يف النصف الثاين من
مؤلف ( Georges Lefebvreنشأة التأريخ اغبديث) وبعد ذكره فقط اظبي الطربي
القرن العشرين .جاء يف َ

واؼبسعودي ،يتوقف عند بن خلدون قائال (ص...«:)47بالنسبة لو [ابن خلدون] التاريخ ىو علم اؼبالحظة .لو
فكر نقدي :ضبط منهجية وطبقها على سابقيو .فالتاريخ عنده ليس فقط سياسي ،أضاف لو تاريخ اغبضارة،
وخصص يف تأليفو جزء للمدن واؼبعاش .ويف تفسريه للحدث ،مكانة لألسباب الطبيعية سيما اؼبناخ .وأخريا حاول
حوصلة اغبركات التارخيية .وعلى غرار  Polybeيرى على أنّ اجملتمعات ؽبا أعمار .لقد وصل بن خلدون إىل

مستوى رفيع بالنسبة ؼبؤرخي العصور الوسطى .إنّو حبق مؤرخ وعامل اجتماع قبل األوان».ىو كالم مقبول يف

صبلتو ،وإن كنّا قبد فيو بعض اؽبفوات كقولو :ضبط منهجية وطبقها على سابقيو ،أمل يطبق منهجيتو على
مؤلفاتو؟ كما يوجد انتقاص يف فضل بن خلدون ؼبا يقارنو ب  Polybe :ذلك أل ّن ىذا األخري انطلق من
ّ
مالحظة عامة حول صريورة اغبضارات ومآؽباّ .أما بن خلدون فإنو انطلق من أصول اجملتمعات بالتمييز بني البدو

اغبضر مثّ جاء بالعوامل اؼبؤثرة يف مسرية ىذه اجملتمعات ليستخلص القوانني اؼبتحكمة يف حياة األمم مع الرتكيز
على اؼبشيئة اإلؽبية (اإلديان بالقضاء والقدر)اؼبرفوضة من قِبل مف ّكري الغرب.ويف إطار حديثو عن نشأة التاريخ ،مل
يشر  Lefebvreإىل أفكار بن خلدون اؼبوجودة يف مؤلفات اؼبؤرخني الذي وقف عندىم .من أمثال
 Bodin ،Pasquierوغريمها .فسكوتو عن ذلك يع ّد انتقاص يف نزاىتو.
ىذا وإذا كنّا نقبل موقف اؼبؤرخني عند بداية العصر اغبديث فهذا مرفوض يف النصف الثاين من القرن
العشرين الذي عرفت فيو دراسات حول بن خلدون أوجها ،وكرس العديد من اؼبفكرين حياهتم يف دراسة أفكار
بن خلدون يف جوانبها التارخيية والعلم -اجتماعية واالقتصادية والسياسية ،كما ترصبت كتبو إىل اللغات العاؼبية،
فكيف يبقى تأثريه ؾبهوال يف الغرب؟ وإ ْن كان الغرب اليوم أكثر اؼبنشغلني بالفكر اػبلدوين ،فلماذا مل يقوموا بنقد
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بنّاء ؼبؤلفات التاريخ الفرنسي يف القرن السادس عشر ويقررون أ ّن تدوين التاريخ بفرنسا مدين جملهود بن خلدون
اؼبغاريب التكوين ،العاؼبي الفكر؟!
التونسي اؼبولد،
ّ
ّ

 -6البيبليوغرافيا:
أوال :باللغة العربية
 ابن خلدون :مق ّدمة تاريخ العالمة ابن خلدون  ،دار الكتاب اللبناين ،اجمللد األول .بريوت لبنان 1891
 لسان الدين بن الخطيب  :اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،اجمللد الرابع ربقيق ؿبمد عبد ا﵁ عنان ،مكتبة اػباقبي،
القاىرة 1891
 أبو العباس أحمد المقري :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ربقيق إحسان عباس ،دار صادر بريوت
1899
1881

ريب ونعمتو .اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر
 محمد أبو راس الناصري :فتح اإللو ومنتو يف التح ّدث بفضل ّ
 مؤلف مجهول :مفاخر الرببر ،ربقيق عبد القادر بوباية ،دار أيب الرقراق الرباط.
وتطورىا حَّت ّناية القرن التاسع اؽبجري .أستاذ
 محمد مرسي الشيخ :نشأة الكتابة التارخيية عند اؼبسلمني ّ

العصور الوسطى .د ت.

ثانيا :باللغة األجنبية
 Houari Touati: Conférence intitulée: "Entre érudition et colonisation, De Slane
éditeur et traducteur d'Ibn Khaldoun (1840-1868)" dans actes du colloque: "Ibn Khaldoun
)et sa réception" Alger juin 2006 (Document on line
 Etienne Pasquier: p-p 31-76 dans le livre de Georges Huppert, " l'Idée de
l'histoire parfaite" Nouvelle bibliothèque scientifique dirigée par Fernand Braudel,
Flammarion, Paris 1970
 Georges Lefebvre: La naissance de l'historiographie moderne, Nouvelle
bibliothèque scientifique dirigée par Fernand Braudel, Flammarion, Paris 1971
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