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Abstract
This research is an attempt to elucidate the Quranic impact in the service of the
historical text. The philosophy of history has relied upon many historians later,
has employed the Quranic texts in his famous book (Introduction Ibn Khaldun),
and there is no doubt that the Koran is a source from which Arab researchers
draw at all times and place and employ its contents and different topics, and we
have noted that the verses of the Koran Yeh cited by Ibn Khaldun in his
introduction were not intended for the same, he cited together to serve the
historical text. Hence the importance of the research, which highlights three
axes of importance of science and urbanization as well as the importance of
human sociology, that the main purpose of the research is to demonstrate the
validity of the use of the text in the field of science, urbanization and sociology,
because it is inexhaustible to researchers, as well as knowing the extent of Ibn
Khaldun's reliance on texts In addition, he analyzed the objectives of Ibn
Khaldun in referring to the texts, and the extent of his success to prove his
theories contained in his book. The first section in which we highlighted the use
of the Koranic text to demonstrate the importance of science, especially since Ibn
Khaldun had divided it into several doors, while the second section dealt with
the use of the Koranic text to indicate the importance of urbanism The third
topic dealt with the use of the Koranic text to show the importance of human
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sociology, as Ibn Khaldun was the first to establish sociology and his
introduction attests to his leadership of this science, where he dealt with the
social aspects of the conditions of human society, and has enabled friction with
other peoples to note P Lahr The meeting between the life of its people.
Key words: recruitment, Quranic text, novels, historical, introduction to Ibn
Khaldun.

توظيف النص القرآين يف خدمة الرواايت التارخيية يف مقدمة ابن خلدون
(ت808ىـ1001 /م)

م .د .إديان سليم كاظم حسني اجلبوري
وزارة الرتبية العراقية  /اعدادية الفارايب للبنني
ادللخص
أن ىذا البحث ؿباولة الستجالء األثر القرآين ُب خدمة النص التارخيي  ،ومن اؼبعروف أن القران
الكرًن معجزة العصر وقد اعتمده عدد من الباحثُت واؼبؤرخُت لتوظيف آايتو والنصوص الواردة فيو
لتوثيق ودعم ارائهم ونظرايهتم ،ومن ىوالء ابن خلدون الذي يعد من مؤسسي علم االجتماع ُب
عصره ولو نظرايت ُب فلسفة التاريخ اعتمد عليها الكثَت من اؼبؤرخُت فيما بعد  ،وقد وظف
النصوص القرآنيو ُب كتابو اؼبشهور ( مقدمة ابن خلدون)  ،وفبا الشك فيو ان القران الكرًن يعد
مصدرا يستقي منو الباحثُت العرب ُب كل زمان ومكان ويوظفون مضامينو وموضوعاتو اؼبختلفة، ،
وقـد الحظنا أن االايت القرآنية اليت اوردىا ابن خلدون ُب مقدمتو مل تكن مقصودة لذاهتا ،األ انو
استشهد ببعضها ػبدمة النص التارخيي  .ومن ىنا أتٌب أمهية البحث الذي يسلط الضوء على ثالث
ؿباور امهيو العلم والعمران فضال عن أمهية علم االجتماع االنساين ،أن الغاية االساسية من البحث
بيان صحة توظيف النص ُب ؾبال العلم والعمران واالجتماع  ،ألنو معُت ال ينضب للباحثُت ،
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وكذلك معرفة مدى اعتماد ابن خلدون على النصوص القرآنية لتسديد أرائو البحثية  ،فضال عن
ذلك ربليل اىداف ابن خلدون ُب االشارة اىل النصوص  ،ومدى قباحو إلثبات نظرايتو الواردة ُب
كتابو .قسم البحث اىل سبهيد وثالث مباحث ،تناول التمهيد سَتة ابن خلدون وعصره  ،اما
اؼببحث األول سلطنا فيو الضوء على توظيف النص القرآين لبيان امهية العلم ،السيما ان ابن
خلدون كان قد قسمو اىل ابواب عدة ُ ،ب حُت تناول اؼببحث الثاين توظيف النص القرآين لبيان
أمهية العمران البشري ،اما اؼببحث الثالث فتناول توظيف النص القرآين لبيان أمهية علم االجتماع
اإلنساين  ،إذ يعد ابن خلدون اول من انشئ علم االجتماع وتشهد مقدمتو على رايدتو ؽبذا العلم ،
حيث عاِب ُب مقدمتو اؼبظاىر االجتماعية اؼبتمثلة أبحوال االجتماع االنساين  ،وقد مكنو
االحتكاك مع الشعوب االخرى على مالحظة ظواىر االجتماعية واغبياة بُت اىلها.
كلمات مفتاحية :توظيف ،النص القرآين ،الرواايت ،التارخيية ،مقدمة ابن خلدون.

ادلدخل:
ابــن خ ـ ـل ـ ــدون من اع ـ ـظـ ــم عـ ـلـ ـم ـ ــاء االج ـ ـت ـ ـماع والت ـ ــاريخ وىـ ــو غ ـ ــٍت عن الت ـ ـعـ ـري ـ ــف ف ـق ـ ــد ُكــتَ ــب ُب

حـ ـي ــات ــو مـ ـؤلـ ـ ـف ــات ك ـ ـثـ ـيـ ـ ــرة ومـ ـجـ ـل ـ ـ ــدات ج ـمـ ــة ،اال ان من الـ ـت ـ ــذكـ ـ ــرة اػب ـ ـ ـوض ُب بعـ ــض تـ ـف ــاصيل
حـ ـيــاة ى ــذا الع ــال ـ ــم  .ابن خـ ـل ــدون ى ــو عبد الرضبن بن دمحم ابن خ ـلـ ــدون أبو زيد ويل الدين
اغبـ ـضــرمي اإلشــبيلي  ،اسرتو من اصــول عربي ــة ذات نفــوذ ُب اشبـ ـي ــلة ،ول ــد ُب تونـ ــس سنة
(732ه1332 /م) ونش ـ ــأ ف ـ ــيها ،إذ نشـ ــأ ُب ب ـ ـيـ ــت ؿبب للعلم والتعلم ،االمر الذي سهل عليو
سبل انتهال العلم واؼبعرفة واول معلم ُب حياتو ىو والده( .الشوكاين ،د.ت ،ج،1
ص(/)337الطباع1997 ،م ،ص(/)30الزركلي2002 ،م ،ج ،3ص ،)330زب ـ ـ ّـرج من
جامـ ـعـ ـ ــة الزي ـ ـ ـتـ ــونة .جامع الزيتونة أو جامع الزيتونة اؼبعمور أو اعبامع األعظم ،ىو اؼبسجد اعبامع
الرئيسي ُب مدينة تونس العتيقة ُب تونس العاصمة ،وأكربىا وأقدمها ويرجع بناؤه لتدريس اؼبذىب
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اؼبالكي سنة (698ىــ 1299 /م) أبمر من حسان بن النعمان ،اال ان بناؤه أسبو عبيد هللا اغببحاب
ُب سنة (732ىــ1332 /م) ،ويُـعـ ــد اثين أقدم مسجد ُب تونس بعد جامع عقبة بن انفعٍ ،ب تطور
ويل الك ـ ـ ـت ـ ـ ــابة
منهج التدريس فيو ليشمل ـبتلف العلوم( .مقديش1988 ،م  ،ج ،1صَ ،)589
والوسـ ـ ــاطة بُت اؼبل ـ ــوك ُب بالد اؼبغربٍ ،ب است ـ ـق ـ ـ ــال من منصبو وانق ـ ـط ـ ــع إىل التدريس والتصنيف ،

فصنف ف يها أىم اؼبصادر للفكر العاؼبي ،ومن أشهرىا كتاب (العرب وديوان اؼببتدأ واػبرب ُب معرفة
أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب) اؼبع ــروف بــ(اتريخ ابن خلدون)،
ان خربتو اليت اؽبمتو كتابة ىذه اؼبصنفات كانت نتيجة اسباب عدة امهها كثرة ترحالو اىل اؼبدن
والبلدان بعد زبرجو ،منها :غرانطة ،جباية ،تلسمان ،بسكرة ،كما تَـ َو َّج َو إىل مصر إذ اكرمو السلط ــان

برق ـ ـ ــوق ،السلطان اؼبلك الظاىر سيف الدين برقوق بن انس بن عبد هللا الشركسيُ ،ولد ُب القفقاس

سنة (740ىــ1340 /م) ،وعمره عشرين ليلتحق ابعبيش اؼبصري حيث أتقن فنون اغبرب
ورتب اإلمارة حيث أصبح أمَت طبلخانوٍ ،ب أمَت آخور ٍب
والفروسية ،وترقّى ُب اؼبناصب العسكرية ُ
ااتبكا سنة (779ىــ1379/م) ٍ ،ب عمل على صبع مشل األمراء الشراكسة وتعزيز مواقعهم ٍب عُت
وصيا على العرش بعد وفاة السلطان اؼبنصور عالء الدين علي بن وتولية ابنو الطفل الصاّب حاجي
سنة 781ىــ1381 /م) ٍ ،ب نصب سلطاان فعليا عليهم بدال من السلطان االظبي الصغَت سنة
784ىــ1384/م) ولُّقب ابؼبلك الظاىر سيف الدين برقوق فكان بذلك مؤسس دولة السلطنة
الشركسية ُب مصر استمرت حىت 1517م( .الشوكاين ،د.ت ،ج ،1ص)162؛ (ابن تغري بردي،
د.ت ،ج ،5ص ،)19واسن ــد لو قـ ــضاءىا فح ـ ــاول ربق ــيق العدالة اإلجتماعية من خالل االحكام
اليت أصدرىا ،فضال عن تدريسو ُب اعبامع االزىر واؼبدرسة النظامية ابلقـ ــاىـ ــرة ،مل ينعم ابؽبدوء
واالستقرار سوى أربع سنوات قضاىا ُب قلعة ابن ساؼبة (778-775ىــ1378 -1375 /م)
بعيدا عن شواغل السياسة  ،وكانت ىذه العزلة أخصب فًتات حياتو ُب إلنتاج العلمي وقد أهنى
فيها أتليف اؼبقدمة -اؼبشهورة أيضا دب ـ ـ ــقدم ـ ــة ابن خـ ــلدون -خالل طبسة أشهر قضاىا ُب التأمل و
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الكتابة و ىي الكتاب أو اجمللد األول ضمن أشهر كتبو -كتاب ”العرب و ديوان اؼببتدأ واػبرب ُب
أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب”،الذي يقع ُب سبعة
ؾبلدات،ظل ُب القاىرة خالل السنوات (808-784ىــ1406 -1384/م) أي لغاية
َّ
ودفِ ـ ـ َـن قرب ابب الـ ـنــصر
عاما ُ
وفاتو(الشوكاين ،د.ت ،ج ،1ص ،)337عن عمر بلغ ستة وسبعُت ً
بشمال القـ ــاىـ ـ ــرة اتركاً لالجـ ـيــال الالح ـق ــة تراثـ ـاً ما زال أتث ـ ـ ـي ـ ــره م ـ ـمـ ـتـ ــداً حىت يومـ ـ ـن ــا
اغبــاض ــر وع ـ ـ ـ ـ َّـد اؼبــؤرخـ ـ ـ ــون(.ابن تغري بردي ،د.ت ،ج ،13ص )155ابن َخـ ـلـ ـ ـ ــدون من اىـ ـ ــم
ـس لع ـ ـل ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ف ـ ـقـ ـ ــد ق ـ ــدم
علماء اؼبـ ـغ ـ ـ ــرب العــريب ُب التـ ــاريخ وع ـ ـلـ ــم االقـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ــاد ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ً
ن ـ ـظـ ـ ـرايت ع ـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـيـ ـ ــو منها ما ورد ُب كتابو اؼبقدمة عن (يف طبيعة العمران يف اخللي ــقة وما
يعـ ــرض فيها من البدو واحلضر والتغلب والكسب وادلعاش والصنائع والعلوم وضلوىا وما لذلك
من العلل واألسباب) (ابن خلدون ،1984 ،ص.)25

ادلبحث األول :توظيف النص القرآين لبيان أمهية العلم:
تعرض ابن خلدون ُب كتاابتو اىل العلم والتعلم كوهنما من أىم اؼبسائل اليت ؽبا أتثَت ُب بناء اجملتمع
ونوع ترك ـيـ ـب ـتــو؛ لذا ف ـ ـقـ ــد ساىــم ُب وضع نظرايت قريبة اىل الواقع ان مل تكن من اؼبسلمات  ،من
ىذا اؼبنطلق ًب توظيف النص القرآين ُب نظرايتو واحباثو عن أمهية العلم لتكون سنداَ الثبات صحة
براىينو ،وقد خصص لذلك بعضا فبا حبثو من اؼبواضيع كما ىو وراد ُب الفصل اػبامس عشر من
اعبزء االول ربت عنوان (يف أن اإلنسان جاىل ابلذات عامل ابلكسب)( .ابن خلدون،1988 ،
ج 1ص ،)599اذ يبُت ابن خلدون ُب ىذا الفصل كيفية خلق هللا عز وجل االنسان من العدم ٍب
{ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
نسا َن ِمن ُس ََللَ ٍة
جعلو نطفة ُب قرار مكُت ومن جعل النطفة علقة ُب قولو تعاىلَ :
اإل َ
ِّمن ِطني* ُُثَّ َج َعلْنَاهُ نُطْ َفةً ِيف قَـرا ٍر َّم ِك ٍ
ني } (سورة اؼبؤمنون ،االيتان  ،)13-12ومن ٍب قبد ان
َ
ابن خلدون يوضح ان االنسان ديارس ثالثة امناط من النشاط العقلي ُب ؾبال العلم ضمن تصوره
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لنظرية اؼبعرفة من خالل االية القرآنية ُب قولو تعاىل { :أَ ْخرج ُكم من بطُ ِ
ون أ َُّمهاتِ ُك ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن
ََ ْ ُ
صار َو ْاألَفْئِ َد َة ،لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن} (سورة النحل ،اآلية  ،)78وال
َش ْيئاًَ ،و َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
يكاد وىو يتعمق ُب اؼبوضوع أن يالزم القارئ ُب ذىنو االحساس الدائم ابغبضور االؽبي اؼبستمر

عرب حوادث التاريخ ،من خالل االستشهاد آبايت من كتاب هللا عز وجل ومها امران ؽبما
داللتهما على عمق اؼبعٌت والرؤية الدينية لدى ابن خلدون مبينا ذلك ُب قولو( :قد بينا أن االنسان
من جنس اغبيواانت وأن هللا تعاىل ميزه عنها ابلفكر الذي جعل لو ،يوقع بو افعالو على انتظام وىو
العقل التمييزي ،أو يقتنص بو العلم ابالراء ،واؼبصاّب واؼبفاسد من ابناء جنسو وىو العقل التجرييب،
أو حيصل بو ُب تصور اؼبوج ودات غائبا وشاىدا على ما ىي عليو وىو العقل النظري .وىذا الفكر
امنا حيصل لو بعد كمال اغبيوانية فيو( ).ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)599
أن العلم والتعليم عند ابن خلدون طبيعيان َب العمران البشرى ونظريتو مفادىا أن العلوم تكثر حينما
يكثر العمران وتعظم اغبضارة ،ويستفيض َب اغبديث عن أصناف تلك العلوم يبدأىا ابلعلوم
وأما القرآن وإن كان
اإلسالمية ىي :علوم القرآن :من التفسَت فيبُت كالم القرآن الكرًن بقولو ّ ( :

مسجعا .بل تفصيل آايت
يسمى مرسَل مطلقا وال ّ
من ادلنثور ّإال أنّو خارج عن الوصفني وليس ّ
ينتهي إىل مقاطع يشهد ال ّذوق ابنتها الكَلم عندىاُ .ثّ يعاد الكَلم يف ايآية األخر بعدىا

س َن
ويثّن من غري التزام حرف يكون سجعا وال قافية وىو معّن قولو تعاىل{ :هللا نَـ َّز َل أ ْ
ّ
َح َ
ثاين تَـ ْق َش ِع ُّر ِم ْنوُ جلُ ُ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين َخيْ َش ْو َن َربـَّ ُه ْم} ( سورةالزمر  ،اآلية .)23
ُ
ود الذ َ
ا ْحلَديث كتاابً ُمتَشاِباً َم ِ َ
ِ
ويسمى آخر ايآايت منها فواصل إذ
وقال{ :قَ ْد فَ َّ
صلْنَا ْايآايت} (سورة االنعام ،اآلية ّ . )97
السجع وال ىي أيضا قواف .وأطلق اسم ادلثاين على
ليست أسجاعا وال التزم فيها ما يلتزم يف ّ

راي وذلذا
آايت القرآن كلّها على العموم دلا ذكرانه
واختصت ّ
ّ
أبم القرآن للغلبة فيها كالنّجم للثّ ّ

السبع ادلثاين( ).ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ، )781والقراءات ،وعلوم اغبديث
مسّيت ّ
النبوي الشريف ،وعلم الفقو وأصولو ،وعلم الكالم ،وعلم التصوف ،وغَتىاٍ ،ب يبدأ ابغبديث َب
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األوائل من العلوم كعلم اغبساب واؽبيئة ،وعلم اؼبنطق ،وعلم الطبيعيات ،وعلم الطب ،وعلم
الفالحة ،وعلم اإلؽبيات وعلم الكيمياء يستشهد ابن خلدون عن تلك العلوم اليت بينها هللا عزوجل
{خلَ َق ِْ
اإلنْسا َنَ ،علَّ َموُ الْبَيا َن } (سورة الرضبن ،اآلييتان  )4-3وىو
فيقول ( :قال هللا تعاىلَ :
اجملود كمالو أن تكون داللتو واضحة ،إبابنة حروفو ادلتواضعة
يشتمل بيان األدلّة كلّها .فاخل ّ
ط ّ

كل واحد على حدة متميّز عن ايآخر)( .ابن خلدون ،1984 ،ج،1
وإجادة وضعها ورمسها ّ
ص .)531الفلسفة ،مستعرضا لكل منهم اترخيو وأشهر أعالموٍ .ب يفيض ُب اغبديث عن علوم
اللسان العرىب مبينا اقسامو ىي :علم اللغة ،وعلم النحو ،وعلم البيان وعلم األدب يبدأ بقولو( :إنو
ال موضوع لو ينظر َب إثبات عوارضو أو نفيها وإمنا اؼبقصود منو عند أىل اللسان شبرتو وىى اإلجادة
َب فٌت اؼبنظوم واؼبنثور على أساليب العرب ومناحيهم ،ويقول إن لغة العرب من أىل اغبضر
واألمصار لزمنو مغايرة أو ـبالفة ل لغة مضر الفصحى ،إذ ازبذ كل مصر وكل بلد لنفسو لغة عامية
عربية مستقلة بو ،ويتحدث عن صناعة الشعر والنثر وأشعار العرب واألمصار لزمنو واؼبوشحات
واألزجال وغَتمها من فنون الشعر اؼبستحدثة كاؼبواليا) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،3ص.)763
وبذلك كلو وضع ابن خلدون َب مقدمة اترخيو ألول مرة َب اتريخ الفكر اإلنساىن علم االجتماع
أبركانو وقواعده وقوانينو أو كما يسميو علم العمران البشرى سابقا بذلك علماء الغرب الذين مل يعنوا
عبقرى ف ّذ ال لتونس وحدىا بل للعرب صبيعا َب كل مكان
بو بعده إال بنحو أربعة قرون ،وىو حبق
ّ

وزمان(.ضـي ــف1995 ،م ،ج ،9ص .)326يعزز ابن خلودن نظريتو ُب ربصيل العلم من خالل
فلسفتو عن عالقة العقل والشرع وبُت العقل والعامل ،دبا أن العقل البشري واالدوات اغبسية اليت
يعتمدىا ،غَت قادرتُت على سرب أغوار ىذا العامل الذي يتحتم ـ على ذلك ـ ان يبقى ُب دائرة
اختصاص الشرائع القومية اؼبوحى هبا من هللا سبحانو وتعاىل الذي ال خيفى عليو شيء ُب االرض
وال ُب السماء ـ سبحانو ـ احاط بك ــل شيء علما ،فـفي الفـصل السادس عشر من كتابو عن علم
الكالم والغرض منو لبيان احملكم واؼبتشابو يقول( :الفصل السادس عشر يف كشف الغطا عن
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ادلتشابو من الكتاب والسنة وما حدث ألجل ذلك من طوائف السنّية وادلبتدعة يف
زلمدا (صلّى هللا عليو وسلّم) يدعوان إىل
االعتقادات :اعلم أ ّن هللا سبحانو بعث إلينا نبيّنا ّ
العريب ادلبني ،خياطبنا فيو ابلتكاليف
النجاة والفوز ابلنّعيم ،وأنزل عليو الكتاب الكرمي ابللّسان
ّ

ادلفضية بنا إىل ذ لك .وكان يف خَلل ىذا اخلطاب ،ومن ضروراتو ،ذكر صفاتو سبحانو وأمسائو،

ليعرفنا بذاتو ،وذكر الروح ادلتعلّقة بنا ،وذكر الوحي وادلَلئكة ،الوسائط بينو وبني رسلو إلينا.
ّ
يعني لنا الوقت يف شي منو .وثبّت يف ىذا القرآن الكرمي
وذكر لنا يوم البعث وإنذاراتو ومل ّ

حروفا من اذلجا مقطّعة يف أوائل بعض سوره ،ال سبيل لنا إىل فهم ادلراد ِبا .ومسّى ىذه
ك
{ى َو الَّ ِذي أَنْـ َز َل َعلَْي َ
وذم على اتباعها فقال تعاىلُ :
األنواع كلّها من الكتاب متشاِباّ .
َّ ِ
مات ى َّن أ ُُّم ال ِ
ِ
ُخر متَ ِ
ْك ِ
ين يف قُـلُوِبِِ ْم َزيْ ٌغ
شاِب ٌ
تاب ِم ْنوُ ٌ
آايت ُْزل َك ٌ ُ
الْك َ
تاب َوأ َ ُ ُ
ات ،فَأ ََّما الذ َ
الر ِ
اس ُخو َن يف ال ِْعل ِْم
فَـيَـتَّبِعُو َن ما تَشابَ َو ِم ْنوُ ابْتِغا َ ال ِْف ْتـنَ ِة َوابْتِغا َ ََتْ ِو ِيل ِو َوما يَـ ْعلَ ُم ََتْ ِويلَوُ إَِّال هللاَ ،و َّ
آمنَّا بو ُك ّّل من ِع ْن ِد َربِّنا َوما يَ َّذ َّكر إَِّال أُولُوا ْاألَل ِ
ْباب} (سورة ال عــمران ،اآلية  )7ومحل
يَـ ُقولُو َن َ
ُ
العلما من سلف الصحابة والتابعني ىذه ايآية على أ ّن احملكمات ىي ادلبيّنات الثابتة

األحكام( ).ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)600

وطاؼبا ذباوز العقل وأدواتو اغبسية حدود اختصاصاهتا اؼبعقولة حيثما انتهى هبما اؼبطاف اىل الضياع،
وحيثما مورس نوع من التبذير ُب الطاقات البشرية اليت كان احرى هبا ان تتجو للعمل ُب ما ىو
أقرب اليها وأجدى عليها ،وأن تًتك ما وراء العيان الصحابو اغبقيقيُت وىم االنبياء واؼبرسلُت فذكر
خيتص هبم أكمل النّوع ُب خلقهم وأخالقهم قال
الرسل إّمنا ّ
ابن خلدون قائال( :ذلك أن األنبياء و ّ
ت لِلن ِ
ليتم القبول دبا
تعاىل { ُك ْنـتُ ْم َخ ْيـ َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس} (سورة ال عــمران ،اآلية  ، )110وذلك ّ
أيتيهم بو األنبياء من عند هللا) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)600كما اكد هللا عز وجل
على ان االنبياء ىم بشر مثلنا امنا الفرق اهنم يوحى اليهم من قبل العزيز اغبكيم فاستشهد ابن
َل أَََّّنا إِذل ُكم إِلوٌ ِ
واح ٌد ،فَ ِ
يموا
ش ٌر ِمثْـلُ ُك ْم يُوحى إِ ََّ
خلدون بقولو سبحانو وتعاىل{ :إِ ََّّنا أ ََان بَ َ
ْ
ُ ْ
استَق ُ
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ِ
استَـغْ ِف ُروهُ} (سورة فصلت ،اآلية  ،)6وايضا وظف النصوص القرآنية ُب بيان قوانُت الشرائع
إِلَْيو َو ْ

السماوية بقولو( :فإذا كانت ىذه القوانني مفروضة من العقَل وأكابر ال ّدولة وبصرائها كانت

ويشرعها كانت سياسة دينيّة انفعة يف
يقررىا ّ
سياسة عقليّة وإذا كانت مفروضة من هللا بشارع ّ
احلياة ال ّدنيا ويف ايآخرة وذلك أ ّن اخللق ليس ادلقصود ِبم دنياىم فقط فإ ّّنا كلّها عبث وابطل

إذ غايتها ادلوت والفنا  ،وهللا يقول {أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أَََّّنا َخلَ ْقنا ُك ْم َعبَثاً} (سورة اؼبؤمنون ،اآلية
 ،)115فادلقصود ِبم إ َّّنا ىو دينهم ادلفضي ِبم إىل السعادة يف آخرهتم ِ ِ
{صراط هللا الَّ ِذي لَوُ
ّ
الس ِ
ماوات َوما يف ْاأل َْر ِ
شرائع حبملهم على
ما يف َّ
ض} (سورة الشورى ،اآلية  ،)53فجا ت ال ّ

حّت يف ادللك الّذي ىو
ذلك يف مجيع أحواذلم من عبادة ومعاملة ّ
طبيعي لَلجتماع اإلنساينّ
ّ
شارع .فما كان منو دبقتضى القهر
فأجرتو على منهاج ال ّدين ليكون
الكل زلوطا بنظر ال ّ
ّ

القوة العصبيّة يف م رعاىا فجور وعدوان ومذموم عنده كما ىو مقتضى احلكمة
والتّغلّب وإمهال ّ

{ومن َملْ
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا ألنّو نظر بغري نور هللا َ
السياسيّة وما كان منو دبقتضى ّ
ّ
شارع أعلم دبصاحل الكافّة فيما
ََْي َع ِل هللا لَوُ نُوراً فَما لَوُ من نُوٍر} (سورة النور ،اآلية  )40أل ّن ال ّ
ىو مغيّب عنهم من أمور آخرهتم وأعمال البشر كلّها عائدة عليهم يف معادىم من ملك أو

السياسة إ َّّنا تطلع على
غريه قال صلّى هللا عليو وسلّم {إ َّّنا ىي أعمالكم تر ّد عليكم» وأحكام ّ
مصاحل ال ّدنيا فقط {يـعلَمو َن ِ
ظاىراً من ا ْحلَياةِ ُّ
شارع
الدنْيا} (سورة الروم ،اآلية  ،)7ومقصود ال ّ
َْ ُ
شرعيّة يف أحوال
شرائع محل الكافّة على األحكام ال ّ
ابلنّاس صَلح آخرهتم فوجب دبقتضى ال ّ
شريعة وىم األنبيا ومن قام فيو مقامهم وىم اخللفا )
دنياىم وآخرهتم وكان ىذا احلكم ألىل ال ّ

(ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)238فتسلم وتعرف كيف تضع خطاىا ،مستمدة الضوء ُب
تلك الدائرة الالمتناىية من مصادر اخرى تفوق العقل واغبواس قدرة على رؤية ما جيري ىنالك
بقولو( :ويبدأ من التمييز ،فهو قبل التمييز من النطفة والعلقة واؼبضغة ،وما حصل لو بعد ذلك فهو
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دبا جعل لو هللا ُب مدارك اغبس واالفئدة اليت ىي الفكر .قال تعاىل ُب االمتنان علينا (وجعل لكم
السمع واالبصار واالفئدة) (سورة اؼبلك ،اآلية  ،)23فهو ُب اغبالة االوىل قبل التمييز فقط عبهلو
جبميع اؼبعارفٍ ،ب تستكمل صورتو ابلعلم الذي يكتسبو آبالتو فتكمل ذاتو االنسانية ُب وجودىا.
وانظر اىل قولو تعاىل مبدأ الوحي اىل نبيو (اقرأ ابسم ربك الذي خلق ،خلق االنسان من علق.
اقرأ وربك االكرم .الذي علم ابلقلم .علم االنسان ما مل يعلم) (سورة العلق ،اآلايت  ،)5-1أي
اكسبو من العلم ما مل يكن حاصال لو ،بعد ان كان علقة ومضغة فقد كشفت لنا طبيعتو وذاتو ما
ىو عليو من اعبهل الذاٌب والعلم الكسيب ،واشارت اليو اآلية الكردية تقرر فيو االمتنان عليو أبول
مراتب وجوده وىي االنسانية وحالتاىا الفطرية والكسبية ُب أول التنزيل ومبدأ الوحي وكان هللا عليما
حكيما) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)599فعند كالم ابن خلدون عن كيفية فهم علم
التفسَت منذ زمن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ابيصالو اؼبعٌت اؼبطلوب للصحابة وفبن يتوافدون عليو (ملسو هيلع هللا ىلص)
ؼبعرفة احكام دينو وشريعة االسالم من خالل التوضيح اؼبباشر لآلايت يذكر ابن خلدون ارية اؼبباركة
ِ
ني لِلن ِ
َّاس ما نُـ ِّز َل إِلَْي ِه ْم} (سورة النحل ،اآلية  ، )44وقد ارفد هللا عز وجل
ُب قولو تعاىل { :لتُـبَـِّ َ
االنبياء ابؼبعجزات والكرامات ليعزز موقفهم عند الضرورة ابفعال زبرج عن قوانُت الطبيعة او قدرة

ناعي التّدبري العقيم أل ّن نيلو إن
االنسان فذكرىا ابن خلدون واظباىا ( :ويقال ذلذا التّدبري ّ
الص ّ
والصنائع كادلشي على ادلا وامتطا اذلوا والنّفوذ يف
كان صحيحا فهو واقع شلّا ورا الطّبائع ّ

كشائف األجساد وضلو ذلك من كرامات األوليا اخلارقة للعادة أو مثل زبليق الطّري وضلوىا من
معجزات األنبيا  .قال تعاىل{ :وإِ ْذ َزبْلُ ُق من ال ِطّ ِ
ُت َك َهْيـئَ ِة الطََِّْت ِبِِ ْذِين فَـتَـْنـ ُف ُخ فِيها فَـتَ ُكو ُن طََْتاً
َ
ِبِِ ْذِين} (سورة اؼبائدة ،اآلية (/)110ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص)726
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ادلبحث الثاين :توظيف النص القرآين لبيان امهية العمران البشري:
نظرية ابن خلدون االجتماعية ُب كتابو اؼبشهور '' مقدمة ابن خلدون " يرتكز اليها اسس
علم االجتماع او" العمران البشري" كما يصطلح عليو  ،اذ ان ابن خلدون اضاف ُب كتابو أن
صبيع الظواىر االجتماعية االنسانية ترتبط ببعضها البعض ،وقسم نظريتو (العمران البشري) كنظرية
ُب علم االجتماع بطريقة منطقية وسهلة االدراك وىي:
أوالً :العمران البدوي :اعتربه العامل العريب ابن خلدون انو " أولئك الذين جيتمعون ويتعاونون ُب
ظ اغبياةِ ُ ،
صل بلغة
حاجاهتم ومعاشهم وعُمر ِاهنم من القوت واؼبسكن والدفء ابؼبقدار الذي حيف ُ
وحي ّ
العيش من غَت مزيد عليو للعجز عما وراء ذلك ".وابلتايل فإن العمران البدوي ىو اسلوب إنتاج
اويل يقتصر على مسائل اساسية وضرورية مثل ما ذكره ُب مقولتو اؼبالبس واالقوات واؼبساكن،
وتظهر العصبية القبلية ُب سبب عدم حب اىل البدو اختالط االنساب مع اخرين غَتىم ،وذلك
ؽبدف اغبفاظ على نقاوة انساهبم  ،كما اعتربه اصل لالجتماع البشري .فيقول( :و ّأما أعمار ال ّدول

أيضا وإن كانت زبتلف حبسب القراانت ّإال أ ّن ال ّدولة ُب الغالب ال تعدو أعمار ثالثة أجيال
مو والنّشوء إىل
واعبيل ىو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعُت الّذي ىو انتهاء النّ ّ
ِ
ُت َسنَةً} (سورة االحقاف ،اآلية  ،)15وؽبذا قلنا إ ّن
{ح َّىت إِذا بـَلَ َغ أ ُ
َشدَّهُ َوبـَلَ َغ أ َْربَع َ
غايتو قال تعاىل َ
الشخص الواحد ىو عمر اعبيل) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)213ويبُت ابن خلدون
عمر ّ
ان حكم البدو يعتمد على االنفراد ابلسلطة واغبكم ولوال ذلك ؼبا استمرت الرايسة فيهم مستشهدا
دبعاين القران الكرًن ُب ذلك بقولو ( :وتلك العصبيّة الكرب إ َّّنا تكون لقوم أىل بيت ورائسة

فيتعني رئيسا للعصبيّات كلّها
فيهم ،وال ب ّد من أن يكون واحد منهم رئيسا ذلم غالبا عليهم ّ
تعني لو ذلك فمن الطّبيعة احليوانيّة خلق الكرب واألنفة فيأنف حينئذ
لغلب منبتو جلميعها وإذا ّ

من ادلسامهة وادلشاركة يف استتباعهم والتّح ّكم فيهم وَيي خلق التّألّو الّذي يف طباع البشر مع
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الكل ابختَلف احل ّكام { لَ ْو كا َن فِي ِهما ِآؽبَةٌ إَِّال هللا
ما تقتضيو ّ
السياسة من انفراد احلاكم لفساد ّ
لََف َس َدات } (سورة االنبياء ،اآلية (/)22ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص)209

اثنياً :العمران احلضري شلا ذكره يف مقولتو حول ( احلضر ) وعرفهم أبّنم (' أ ّن البدو ىم
الرتف
ادلقتصرون على ال ّ
عما فوقو وأ ّن احلضر ادلعتنون حباجات ّ
وري يف أحواذلم العاجزون ّ
ضر ّ
والكماَل وسابق عليو
احلاجي
روري أقدم من
شك أ ّن ال ّ
والكمال يف أحواذلم وعوائدىم وال ّ
ض ّ
ّ
ّ
والكماَل فرع انشئ عنو فالبدو أصل للمدن واحلضر ،وسابق عليهما أل ّن
روري أصل
وأل ّن ال ّ
ض ّ
ّ
روري حاصَل
والرتف ّإال إذا كان ال ّ
ّأول مطالب اإلنسان ال ّ
روري وال ينتهي إىل الكمال ّ
ض ّ
ض ّ
للبدوي( ).ابن خلدون ،1984 ،ج،1
فخشونة البداوة قبل رقّة احلضارة وذلا صلد التّم ّدن غاية
ّ

ص .)153وىنا خبالف ما ٍب ذكره ابن خلدون حول البدو فهم عكس ذلك حيث تتالشى

العصبية اػباصة وعوامل النسب واختالطو وُب ىذا يقول ابن خلدون ُ( :ثّ إ ّن االستعانة إذا كانت
الرتبية أو االصطناع القدمي لل ّدولة كانت أكمل دلا يقع يف ذلك
أبوَل القرىب من أىل النّسب أو ّ
اج َع ْل َِل َوِزيراً من أ َْىلِي
{و ْ
فتتم ادلشاكلة يف االستعانة قال تعاىلَ :
من رلانسة خلقهم خللقو ّ
ىارو َن أ ِ
َخي ا ْش ُد ْد بو أَ ْزِري َوأَ ْش ِرْكوُ يف أ َْم ِري} (سورة طو ،اآلايت ( /)32-29ابن خلدون،
ُ
 ،1984ج ،1ص ،)293واغباكم يعتمد كغَته من اغبكام على ما ديكن ان نسميو بعصبيات
متعددة لتتوسع قاعدة اؼبلك ليصبح اغٌت واقوى بغية اللجوء اىل استصدار قوات اجنبية داخل
جي شو ليغرق رؤساء القبائل اليت حيكمها ابألموال فتبلغ الدولة ؾبدىا ويعيش من ىم ربث سيطرتو
ُب الرفاه .
وعندما ذكر ابن خلدون مقارنة بني العمران البدوي والعمران احلضري إن حياة البدو تقتصر
كما قلنا سابقا على احلاجات اليت تعترب ضرورية ،وأىل احلضر ىم يعيشون على الرتف
والكمال ،والضرورايت اقدم من الكمال ،فالضرورايت أصل والكماليات فرع منها ،وىنا
يستفاد على ان البدو ىم اصل ادلدن واحلضر  ،ألن الضروري مطلب االنسان قبل الكمال
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فعمل احلضر ابلتجارة وكانت من اىم مواردىم ادلالية استشهد ابن خلدون دبا جا يف القران
الكرمي بتفضيل البعض على البعض االخر بقولو وابلتاَل فإذا حصل عليو طلب الكماليات ،
والبدو ىاجر اىل احلضر وإذا وصل اليو عاش يف دعة كما يقال ،أما احلضري فَل يذىب اىل
البدو إال لضرورة ملحة .وابإلضافة اىل أن النفس إذا كانت على سجيتها تكون متأثرة إما
ابخلري او الشر،واستدل ابن خلدون يف ىذا الباب ابحلديث التاَل " كل مولود يولد على
الفطرة( .ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)153بني ابن خلدون أن االنسان بطبيعتو اذا َتثر
إما ابخلري أو الشر فإنو يبقى ملتزما بو ويبتعد عن االخر،اما اىل احلضر فقد تلونت نفوسهم
بكل ملذات احلياة والرتف فاّنمكوا يف الرتف وتظاىروا ابلفواحش وادلعاصي ،وأما خبصوص
اىل البداوة ال يعرفون الشهوات اال عند الضرورات  ،لد فإّنم كانوا اقل وقوعا يف الفواحش
والشر من اىل احلضر  ،وكانوا اسهل يف عَلجهم من اىل احلضر فيقول (اعلم أ ّن هللا سبحانو
َّج َديْ ِن} (سورة طو ،اآلايت -29
رّكب يف طبائع البشر اخلري وال ّ
{و َى َديْناهُ الن ْ
ش ّر كما قال تعاىل َ

ش ّر أقرب اخلَلل إليو
ورىا َوتَـ ْقواىا} (سورة طو ،اآلايت  )32-29وال ّ
 )32وقال {فَأَ ْذلََمها فُ ُج َ
اجلم الغفري ّإال من وفّقو هللا
إذا أمهل يف مرعى عوائده ومل يه ّذبو االقتدا ابل ّدين وعلى ذلك ّ
ومن أخَلق البشر فيهم الظّلم والعدوان بعض على بعض فمن امت ّدت عينو إىل متاع أخيو فقد

امت ّدت يده إىل أخذه ّإال أن يص ّده وازع) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص .)159وألن
احلضارة ىي ّناية العمران وغاية ومنتهى يف الشر فإن اىل البدو أقرب اىل اخلري .وشلا قال
على اىل احلضر ايضا اّنم تعودوا على الراحة والرتف حبيث يدافع عنهم احلاكم وجيشو وىم
يف رخا  ،فأصبحوا اقرب ما يكونوا من النسا واالطفال يف اعتمادىم على ادلعيل وعلى
الوالدين  ،فيقول ابن خلدون ( :أ ّن أقو األسباب يف االعتمار تقليل مقدار الوظائف على
ادلعتمرين ما أمكن فبذلك تنبسط النّفوس إليو لثقتها إبدراك ادلنفعة فيو وهللا سبحانو وتعاىل
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وت ُك ِّل َش ْي ٍ } (سورة يس  ،اآلية (/)88ابن خلدون،1984 ،
{مالك األمور كلها وبِيَ ِد ِه َملَ ُك ُ

ج ،1ص .)345وعن مسألة العدل يف احلكم من قبل احلاكم فيقول ابن خلدون ( :يف أن
العمران البشري ال بد لو من سياسة ينتظم ِبا أم ــره اعلم أنّو قد تق ّدم لنا يف غـ ـيــر موضع أ ّن
ضروري وىو معّن العمران الّذي نتكلّم فيو وأنّو ال ب ّد ذلم يف االجتماع من
االجت ــماع للبشر
ّ

وازع حاكم يرجعون إليو وحكمو فيهم اترة يكون مستندا إىل شرع منزل من عند هللا يوجب

انقيادىم إليو إدياّنم ابلثّواب والعقاب عليو الّذي جا بو مبلّغو وتــارة إىل سيــاسة ع ـ ـقــليّة

يوجب انقي ـ ــادىم إليها ما يت ــوقّعونو من ثـ ــواب ذلك احلاكم بعد معرف ــتو دبصاحلهم ...وىو قول
ك ُى ُم ال ُْم ْف ِل ُحو َن} (سورة التغابن ،اآلية (/)16ابن
{ومن يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِو فَأُولئِ َ
هللا ّ
وجل َ
عز ّ

خلدون ،1984 ،ج ،1ص ، )383كما بني ابن خلدون ان اىل احلضر خيضعون للحاكم
ولقاعدتو وألعوانو  ،فإذا كان احلاكم عادال مرتفقا ِبم اصبح االعتزاز ابلنفس طبيعة ذلم يف
حياهتم  ،أما اذا كان العكس أي إذا كان احلاكم قاسيا فإن ذلك َيعلهم مقهورين وابستمرار
األمة َتذّن هللا خبراِبا وانقراضها وىو معّن قولو تعاىل:
القهر عليهم َيعلوىم أذال فيقولّ ( :
ك قَـ ْريَ ًة أ ََم ْران ُم ْتـ َرفِيها فَـ َف َس ُقوا فِيها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرانىا تَ ْد ِمرياً }
{وإِذا أ ََر ْدان أَ ْن نـُ ْهلِ َ
َ
(سورة االسراء ،اآلية  .)16ووجهو حينئذ إ ّن مكاسبهم حينئذ ال تفي حباجاهتم لكثرة العوائد
اختل
ومطالبة النّفس ِبا فَل تستقيم أحواذلم .وإذا فسدت أحوال األشخاص واحدا واحدا ّ
نظام ادلدينة وخربت)( .ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص . )467إما إذا اقتصر اغباكم على
التهذيب والتأديب والتخويف تربوا على االنقياد واػبوف لغاية هناية دولتهم فهذه يع ـتـ ـبـ ــرىا ابن
خـ ـ ـلـ ــدون اطـ ـ ـوار االمـ ــم بينها من خالل استشهاده دبا ورد ُب القران الكرًن قائال( :وال يزال طورا
كل دولة عظمت أو صغرت .فهكذا سنّة هللا
بعد طور إىل أن تنقرض الدولة .واعترب ذلك يف ّ
ك إَِّال َو ْج َهوُ} (سورة
يف ال ّدول إىل أن تأ ي ما ق ّدر هللا من الغنا على خلقو .و { ُك ُّل َش ْي ٍ ىالِ ٌ
القصص ،اآلية (/)88ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)370
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وىذا ال ديكن ان نطبقو على رلتمع البدو ،ألن ىذا اجملتمع اشد أبسا من اخلاضعني للحكم يف
ادلدن الذين يرتضون الظلم وال يقومون دبقاومتهم  ،وصلد ذلك يف طلبة العلم اخلاضعني
لشيوخهم  ،وال ينطبق على الصحابة حيث مل يكن تعليمهم صناعيا وإَّنا كان بتأثرىم ابلتعاليم
الدي نية يف استعمال اسلوب الرتغيب والرتىيب ،فظلوا متنعمني ابلبأس والشجاعة فيستعيت
ض ُل هللا يـُ ْؤتِ ِيو من يَشا ُ} (سورة
ك فَ ْ
ابن خلدون يف توظيف االايت القرانية ادلباركة بقولو{ " :ذلِ َ
ِ
ك الْمل ِ
ث
ْك} (سورة ال عمران ،اآلية { )26هللا أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
اؼبائدة ،اآلية { ،)54قُ ِل اللَّ ُه َّم مال َ ُ

{وإِ ْن تَـعُ ُّدوا نِ ْع َمةَ هللا ال
ََْي َع ُل ِرسالَتَوُ( }.سورة االنعام ،اآلية  ،)124ىذه كلّها .آايتو والرابعةَ :
صوىا}( .سورة النحل ،اآلية (/)18ابن خلدون ،1984 ،ج ،6ص." )414
ُربْ ُ

ادلبحث الثالث :توظيف النص القرآين لبيان أمهية علم اإلجتماع اإلنساين:
علم االجتماع ىو ذلك العلم الذي يدرس الظواىر ،والنظم ،والعالقات االجتماعية دراسةً علمية
ابستخدام اؼبنهج العلمي ،والذي يوصلنا إىل معرفة الظواىر اليت تنظم الظواىر ،والقوانُت ،والعالقات
االجتماعية ُب اجملتمعات .إ ّن الغاية من دراسة علم االجتماع ىي :دراسة الظواىر االجتماعية
اؼبتعددة .استخالص القوانُت اؼبنظّمة لتلك الظواىر االجتماعية( .عثمان2006 ،م ،ص-15
 .)16وقد افرد ابن خلدون كتاب عن العمران االنساين بعنوان " ُب طبيعة العمران ُب اػبليقة وما
يعرض فيها من البدو واغبضر والتغلب والكسب واؼبعاش والصنائع والعلوم وكبوىا وما لذلك من
عرف علم االجتماع قائال( :أعلم أنّو ؼبا كانت حقيقة التّاريخ أنّو خرب عن
العلل واألسباب " يُ ّ
ّ
وحش
االجتماع االنساينّ الّذي ىو عمران العامل وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التّ ّ

والتّأنّس والعصبيّات وأصناف التّغلّبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من اؼبلك
الصنائع وسائر
وال ّدول ومراتبها وما ينتحلو البشر أبعماؽبم ومساعيهم من الكسب واؼبعاش والعلوم و ّ
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ما حيدث من ذلك العمران بطبيعتو من األحوال( ).ابن خلدون ،1984 ،ج ،1صُ .)46ب ىــذا
التعـ ـ ـريف أدرك ابن خـ ـ ـ ــلدون أ ّن الظواىر االجتماعية ىي موضوع ىذا العلم اعبديد ،ومنهجو
وصفي ذبرييب ،وأوضح أ ّن الغاية منو ىي دراسة تلك الظواىر ،واستخالص القوانُت اؼبعربة عنها،
وىي على حد قولو ليست خاضعة ؼبزاجية البشر ،وال للمصادفات ،بل إن ؽبا علالً ،وأسباابً ،وذلك
يعود ػبضوع اجملتمع لقوانُت تنظمو ،وتدير شؤونو .استطاع ابن خلدون من حبثو واكتشافو ؽبذا العلم
أن يسبق العامل أوغست كونت ،والذي قال إ ّن الظواىر االجتماعية خاضعة لقوانُت ،وال تسَت وفق
األىواء ،واؼبصادفات ،وما على الناس إال إدراكها ،ومعرفتها .يعزز ابن خلدون نظريتو ُب االستشهاد
السعي يف ادلعاش واالعتمال يف
ابالية القرآنية ُب سياق كالمو عن اشباع اغباجات بقولو( :ومنها ّ

ربصيلو من وجوىو واكتساب أسبابو دلا جعل هللا من االفتقار إىل الغذا يف حياتو وبقائو وىداه
إىل التماسو وطلبو قال تعاىل{ :أَ ْعطى ُك َّل َش ْي ٍ َخ ْل َقوُ ُُثَّ َىد } (سورة طــو ،اآلية  ،)50ومنهما
العمران وىو التّساكن والتّنازل يف مصر أو حلّة لألنس ابلعشري واقتضا احلاجات دلا يف
بدواي وىو الّذي يكون يف
طباعهم من التّعاون على ادلعاش كما نبيّنو ومن ىذا العمران ما يكون ّ

حضراي وىو
الرمال ومنو ما يكون
ال ّ
ّ
ضواحي ويف اجلبال ويف احللل ادلنتجعة يف القفار وأطراف ّ
كل ىذه األحوال
الّذي ابألمصار والقر وادلدن وادلدر لَلعتصام ِبا والتّ ّ
حصن جبدراّنا ولو يف ّ

أمور تعرض من حيث االجتماع عروضا ذاتيّا لو) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)53وىذه
االية اليت استشهد هبا ابن خلدون تبُت ارتباط افكار ابن خلدون وبُت االايت القرآنية اليت

تستحضره بُت بنات افكاره  ،أي انو صبع ُب نظريتو بُت التفكَت النظري واألسلوب العلمي فبا
ساعده على تدوين نظرايتو و مشاىداتو ،كما مكنتو رحالتو ومن ٍب وظائفو من تعميق معارفو و
توسيع مالحظاتو ،كما مكنو اطالعو على األوضاع عن كثب من التدقيق ُب منهجو والتفكَت بنوع
أسلوبو ُب الكتابة .وديكن تلخيص كتاب ابن خلدون ابلقول انو عبارة عن ؾبموعة أسس ونظرايت
وضعها لتجعل منو اؼبؤسس اغبقيقي لعلم االجتماع خالف ما يدعيو علماء الغرب أن اؼبؤسس
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اغبقيقي ىو الفرنسي أوغست كونت ومن خالل قراءة اؼبقدمة ديــكن وضــع ثالثة مفاىيم أساسية
تؤكد ذلك وىي أن ابن خلدون ُب مقدمتو يبُت ان قوانُت نظرايتو ابهنا تسمح بقدر من التنبؤ
ابؼبستقبل إذا ما درست وفقهت جيدا ،وأن ىذا العلم يتأثر ابجملتمعات ككل ،كما يتأثر ابغبوادث
الفردية وديكن تطبيقها على ؾبتمعات تعيش ُب أزمنو ـبتلفة بشرط أن تكون البنية واحدة ُب
صبيعها  .وقد توصل ُب نظرايتو ابلفكر األجتماعي امور مهمة امهها اعبوانب التالية:
 -1استشهد ابالايت اؼبباركة عن قدرة هللا عز وجل بتعاقب الليل والنهار وىو اشارة
لالستمرارية ،وقدرتو جل وعال ُب انشاء خلق جديد ُب تقدًن دراسة اترخيية للمجتمع أشار
فيها إىل أن اجملتمع دير بثالث مراحل اترخيية متباينة و كل مرحلة حضارية متصلة ابؼبرحلة
ظل ال ّدولة
اغبضارية اليت سبقتها فيقول ُ( :ثّ ال ب ّد من أن يستج ّد عمران آخر يف ّ
اجلديدة وربصل فيو حضارة أخر على قدر ال ّدولة .وإ َّّنا ذلك دبثابة (من لو بيت على
أوصاف سلصوصة فأظهر من قدرتو على تغيري تلك األوصاف) وإعادة بنائها على ما
فيخرب ذلك البيت ُثّ يعيد بنا ه اثنيا .وقد وقع من ذلك كثري يف
خيتاره ويقرتحو ّ
ِ
َّهار} (سورة
اسي للملك وشاىدانه وعلمناه { َوهللا يُـ َق ّد ُر اللَّْي َل َوالن َ
األمصار الّيت ىي كر ّ
األول يف ذلك على اجلملة أ ّن ال ّدولة وادللك
ّبيعي ّ
اؼبزمل ،اآليةّ .)20
والسبب الط ّ
تقرر يف علوم
الصورة للما ّدة وىو ال ّ
للعمران دبثابة ّ
شكل احلافظ بنوعو لوجودىا .وقد ّ

تتصور
احلكمة أنّو ال ديكن انفكاك أحدمها عن ايآخر .فال ّدولة دون العمران ال
ّ

والعمران دون ال ّدولة وادللك متع ّذر دلا يف طباع البشر من العدوان ال ّداعي إىل الوازع
شرعيّة أو ادللكيّة وىو معّن ال ّدولة وإذا كاان ال ينف ّكان
السياسة لذلك ّإما ال ّ
ّ
فتتعني ّ
فاختَلل أحدمها مؤثّر يف اختَلل ايآخر كما أ ّن عدمو مؤثّر يف عدمو واخللل العظيم إ َّّنا
الروم أو الفرس أو العرب على العموم أو بين
يكون من خلل ال ّدولة الكلّيّة مثل دولة ّ
شخصيّة مثل دولة أنوشروان أو ىرقل أو عبد
وأما ال ّدولة ال ّ
أميّة أو بين العبّاس كذلكّ .
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الرشيد فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائو
ادللك بن مروان أو ّ
شبو بعضها من بعض فَل تؤثّر كثري اختَلل أل ّن ال ّدولة ابحلقيقة الفاعلة يف
وقريبة ال ّ
مستمرة على أشخاص ال ّدولة فإذا ذىبت
شوكة وىي
ما ّدة العمران إ َّّنا ىي العصبيّة وال ّ
ّ
شوكة أبمجعهم
تلك العصبيّة ودفعتها عصبيّة أخر مؤثّرة يف العمران ذىبت أىل ال ّ
ْت ِخبَل ٍْق ج ِد ٍ
شأْ ي ْذ ِى ْب ُكم وتأ ِ
ك َعلَى هللا
يدَ ،وما ذلِ َ
َ
قررانه ّأوال {إِ ْن يَ َ ُ
ْ ََ
وعظم اخللل كما ّ
بِ َع ِزي ٍز } (سورة ابراىيم ،اآلية(/)20ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)471

 -2وظف االايت القرآنية عندما قسم اجملتمعات إىل أنواع ـبتلفة وفقا لدرجة تقدمها اغبضاري
و األقتصادي والفٍت فابرز نوعُت من اجملتمعات البشرية ،األول ىو اجملتمع الريفي و ظباه
ؾبتمع البدو والذي يتميز بظاىرة العصبية .أما الثاين فهو اجملتمع اغبضري الذي يتميز
دبستوى اقتصادي عال و بدرجة كبَتة من التقدم الثقاُب و الصحي و العمراين.
 -3اغبركة األجتماعية ُب دورة مستمرة وتؤدي وظيفتها بشكل دائم قولو( :سنّة هللا يف احلياة
ك لِل ِ
ِ ِ ِ
ني} (سورة الزخرف ،اآلية  ،)35واعترب ىذا دبا وقع يف
ْمتَّق َ
{و ْايآخ َرةُ ع ْن َد َربّ َ ُ
ال ّدنيا َ
العرب دلّا انقرض ملك عاد قام بو من بعدىم إخواّنم من مثود ومن بعدىم إخواّنم
العمالقة ومن بعدىم إخواّنم من محري أيضا ومن بعدىم إخواّنم التّبابعة من محري أيضا
ومن بعدىم األذوا كذلك ُثّ جا ت ال ّدولة دلضر وكذا الفرس دلّا انقرض أمر الكينيّة

حّت َتذّن هللا ابنقراضهم أمجع ابإلسَلم وكذا اليواننيّون
الساسانيّة ّ
ملك من بعدىم ّ
الروم وكذا الرببر ابدلغرب دلّا انقرض أمر مغراوة
انقرض أمرىم وانتقل إىل إخواّنم من ّ

األول منهم رجع إىل صنهاجة ُثّ ادللثّمني من بعدىم ُثّ من بقي من
وكتامة ادللوك ّ
شعوب زانتة وىكذا سنّة هللا يف عباده وخلقو وأصل ىذا كلّو إ َّّنا يكون ابلعصبيّة وىي
الرتف ويذىبو كما سنذكره بعد فإذا انقرضت دولة
متفاوتة يف األجيال وادللك خيلقو ّ
فإ َّّنا يتناول األمر منهم من لو عصبيّة مشاركة لعصبيّتهم الّيت عرف ذلا التّسليم
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واالنقياد وأونس منها الغلب جلميع العصبيّات وذلك إ َّّنا يوجد يف النّسب القريب

حّت
منهم أل ّن تفاوت العصبيّة حبسب ما قرب من ذلك النّسب الّيت ىي فيو أو بعد ّ

إذا وقع يف العامل تبديل كبري من ربويل ملّة أو ذىاب عمران أو ما شا هللا من قدرتو

فحينئذ خيرج عن ذلك اجليل إىل اجليل الّذي تأذن هللا بقيامو بذلك التّبديل كما وقع
دلضر حني غلبوا على األمم وال ّدول وأخذوا األمر من أيدي أىل العامل بعد أن كانوا
مكبوحني عنو أحقااب( ).ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص ،)183وبنفس الكيفية فأن هللا
عزوجل يستبدل اؼب لوك واالمم بتعاقب االدوار من الضعف ٍب القوة ومن ٍب ضعف فاهنيار
وقد وظف ابن خلدون االايت القرآنية ؽبذا الغرض ابلقول( :إذا َتذّن هللا ابنقراض ادللك
الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل
من ّأمة محلهم على ارتكاب ادلذمومات وانتحال ّ
السياسيّة منهم مجلة وال تزال يف انتقاص إىل أن خيرج ادللك من أيديهم ويتب ّدل بو
ّ

سواىم ليكون نعيا عليهم يف سلب ما كان هللا قد أاتىم من ادللك وجعل يف أيديهم من
ِ
س ُقوا فِيها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل
{وإِذا أ ََر ْدان أَ ْن نـُ ْه ِل َ
اخلري َ
ك قَـ ْريَةً أ ََم ْران ُم ْتـ َرفيها فَـ َف َ
ِ
السابقة ذبد
فَ َد َّم ْرانىا تَ ْدمرياً} (سورة االسراء ،اآلية  )16واستقرئ ذلك وتتبّعو يف األمم ّ
كثريا شلّا قلناه ورمسناه وهللا خيلق ما يشا وخيتار ...من القبيل أىل ادللك إذا َتذّن هللا
الصنف من اخللق فإذا رأيتو قد ذىب من
تعاىل بسلب ملكهم وسلطاّنم إكرام ىذا ّ

ّأمة من األمم فاعلم أ ّن الفضائل قد أخذت يف ال ّذىاب عنهم وارتقب زوال ادللك
اد هللا بَِق ْوٍم ُس ْو اً فََل َم َر َّد لَوُ} (سورة الرعد ،اآلية (/)11ابن خلدون،
{وإِذا أَر َ
منهم َ
 ،1984ج ،1ص.)181-180
 -1االجتماع اإلنساين ضروري الن اإلنسان مدين بطبعو ويسَت ُب شرح ىذه القضااي ويؤكد
على إن عدم كفاية الفرد لنفسو يدفعو إىل التعاون و االشًتاك ُب حياة اعبماعة فيقول:
وتتيسر مصاحلهم
(وبني ذلك طبقات متع ّددة حكمة هللا يف خلقو دبا ينتظم معاشهم
ّ
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يتم وجوده وبقاؤه ّإال ابلتّعاون بني أبنائو على
ويتم بقاؤىم أل ّن النّوع اإلنساينّ ال ّ
ّ
يتم وجوده وإنّو وإن ندر ذلك يف صورة
تقرر أ ّن الواحد منهم ال ّ
مصاحلهم ،ألنّو قد ّ
يصح بقاؤهُ .ثّ إ ّن ىذا
مفروضة ال ّ
التّعاون ال حيصل ّإال ابإلكراه عليو جلهلهم يف األكثر دبصاحل النّوع ودلا جعل ذلم من
فيتعني
والرويّة ال ابلطّبع .وقد ديتنع من ادلعاونة ّ
االختيار وأ ّن أفعاذلم إ َّّنا تصدر ابلفكر ّ

لتتم احلكمة اإلذليّة يف
محلو عليها فَل ب ّد من حامل يكره أبنا النّوع على مصاحلهم ّ
جات لِيـت ِ
ض َدر ٍ
َّخ َذ
{وَرفَـ ْعنا بَـ ْع َ
َ
ض ُه ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ َ
بقا ىذا النّوع .وىذا معّن قولو تعاىل َ
ك َخ ْيـ ٌر ِشلَّا ََْي َمعُو َن} (سورة الزخرف ،اآلية  ،)32فقد
ت َربِّ َ
بَـ ْع ُ
ض ُه ْم بَـ ْعضاً ُس ْخ ِرِّاي َوَر ْمحَ ُ
صرف يف من ربت أيديهم من أبنا
ّ
تبني أ ّن اجلاه ىو القدرة احلاملة للبشر على التّ ّ
مضارىم وجلب
جنسهم ابإلذن وادلنع والتّسلّط ابلقهر والغلبة ليحملهم على دفع
ّ

ولكن
والسياسة وعلى أغراضو فيما سو ذلك
ّ
منافعهم يف العدل أبحكام الشرائع ّ
شرور
الرّابنيّة ابل ّذات والثّاين داخل فيها ابلعرض كسائر ال ّ
ّ
األول مقصود يف العناية ّ
شر يسري من
ال ّداخلة يف القضا
يتم وجود اخلري الكثري ّإال بوجود ّ
اإلذلي ،ألنّو قد ال ّ
ّ

ش ّر اليسري( ).ابن
أجل ادلوا ّد فَل يفوت اخلري بذلك بل يقع على ما ينطوي عليو من ال ّ

خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)489

 -2حبث ابن خلدون الظواىر االجتماعية ُب حالتها الساكنة واؼبتحركة منها األجزاء الظاىرة
ووظائفها وُب اغبُت نفسو يبحث قوانينها اليت زبضع ؽبا ُب تطورىا ،كما انو اىتم اىتماما
ملموسا بنظم اجتماعية عديدة كالنظام السياسي ،والنظام االقتصادي والعالقات اؼبتبادلة
بينهما ،كما اىتم ابن خلدون ابؼبقارنة بُت اجملتمعات البدائية واغبديثة كقولو ( :يف انتقال
الدولة من البداوة إىل احلضارة :اعلم أ ّن ىذه األطوار طبيعيّة لل ّدول فإ ّن الغلب الّذي
عود االفرتاس وال يكون
يكون بو ادللك إ َّّنا ىو ابلعصبيّة ودبا يتبعها من ش ّدة البأس وت ّ
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الرفو
ذلك غالبا ّإال مع البداوة فطور ال ّدولة من ّأوذلا بداوة ُثّ إذا حصل ادللك تبعو ّ
واتّساع األحوال)( .عبد الفتاح2006 ،م ،ص.)11
كما عاعبت نظرية ابن خلدون االجتماعيّة عن اغباجات اإلنسانيّة اؼبستمدة من طبيعتو االنسانية؛
حيث حيتاج اإلنسان إىل اؼبأوى واؼبأكل واؼبلبس ،واطلق عليها تسمية بـ ـ (االحتياجات ابألساسيّة
ابلشخص الستخدام معرفتو وتفكَته بشكل
أو األوليّة) ،والدافع ُب تلبية ىذه االحتياجات يؤدي ّ
حضر
أوسع ،عند اشباعها تؤدي بدورىا إىل نشوء احتياجات اثنويّةٍ ،ب أتٌب مرحلة عملية امناط الت ّ
االجتماعي ،اليت يبحث فيها اإلنسان عن الكماليات ،لذا جيب عليو أن يكون أكثر ذكاءً ،ونتيجة

تطورت اغبضارات ،كما ذبدر اإلشارة إىل أ ّن ابن خلدون مل يعٍت أبداً أ ّن اغبضارة تقوم على
لذلك ّ
اؼباديّة فقط ،كما بُت ابن خلدون طبيعة اإلنتاج تعدسبد على ضرورة التّعاون بُت أفراد
االحتياجات ّ

وبُت أ ّن
اجملتمع؛ لتلبية احتياجات اإلنتاج( .ابن خلدون ،1984 ،ج ،1صّ ،)216-215
اعبسدي ،ولكل
الروحي اؼبندمج مع اعبزء
اإلنسان يتكون من جزأين مها :اعبزء
ّ
ّ
اعبسدي ،واعبزء ّ

ِ
الروح فبُت ذلك ابستشهاده
تصوراتو
ّ
اػباصةّ ،
منهما ّ
لكن اعبزء اؼبدرك ُب كلتا اغبالتُت ىو جزء ّ
ابلنبوة ومسألة الوحي بقولو ( :أل ّن اإلدراك النفساينّ ليس بزماينّ وال يلحقو ترتيب ،بل يدركو
دفعة يف زمن فرد .وأضغاث األحَلم زمانيّة ،أل ّّنا يف القو الدماغيّة يستخرجها اخليال من

احلس ادلشرتك كما قلناه .وأفعال البدن كلّها زمانيّة فيلحقها الرتتيب يف اإلدراك
احلافظة إىل ّ
وادلتق ّدم وادلتأ ّخر .ويعرض النسيان العارض للقو ال ّدماغيّة .وليس كذلك مدارك النفس
الناطقة إذ ليست بزمانيّة ،وال ترتيب فيها .وما ينطبع فيها من اإلدراكات فينطبع دفعة واحدة

الرؤاي بعد االنتباه حاضرة يف احلفظ ّأايما من العمر ،ال تش ّذ
يف أقرب من دلح البصر .وقد تبقى ّ
الرؤاي بعد االنتباه من
ابلغفلة عن الفكر بوجو إذا كان اإلدراك ّ
األول قواي ،وإذا كان إ َّّنا يتذ ّكر ّ
الرؤاي
النّوم إبعمال الفكر والوجهة إليها ،وينسى الكثري من تفاصيلها ّ
حّت يتذ ّكرىا فليست ّ

خواص الوحي .قال هللا تعاىل لنبيّو
بصادقة ،وإ َّّنا ىي من أضغاث األحَلم .وىذه العَلمات من
ّ
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ك لِتَـ ْع َج َل بو ،إِ َّن َعلَْينا َمجْ َعوُ َوقُـ ْرآنَوُ فَِإذا قَـ َرأْانهُ فَاتَّبِ ْع
(صلّى هللا عليو وسلّم) {ال ُربَِّر ْك بو لِسانَ َ
الروح
قُـ ْرآنَوُُُ ،ثَّ إِ َّن َعلَْينا بَيانَوُ } (سورة القيامة  ،اآليةّ ... )19-16
وأما معّن التّعبري فاعلم أ ّن ّ
العقلي إذا أدرك مدركة وألقاه إىل اخليال) (ابن خلدون ،1984 ،ج ،1ص.)228-227
ّ
ألهنا
استشهد ابن خلدون ابالايت القرانية لتوضيح دور ال ّدولة ،وطبيعتها من أجل رفاه اجملتمع؛ ّ

مهمة ُب اغبياة االجتماعيّة ،والسياسيّة ،واالقتصاديّة لؤلمم؛ لذلك وضع ابن خلدون
تق ّدم وظائف ّ
متحضر ليتمكن
نظرية الدولة ،اليت تُفيد أب ّن دور ال ّدولة ىو تطبيق القانون والنظام اؼبهم ألي ؾبتمع
ّ

من اؼبشاركة ُب التّجارة واإلنتاج ،ويعد تطبيق كل من :حقوق اؼبلكية ،وضباية طرق التجارة ،واغبفاظ
اؼبهمة أيضاً ،كما أ ّن الفائض االقتصادي سيزداد عندما تكون ىناك
على األمن ،من األمور ّ
سياسات حكوميّة تؤيّد األنشطة االقتصاديّة ،وجيب على اغبكومة أخذ اغبد األدىن من ىذا
الفائض ،عن طريق صبع الضرائب ،لتوفَت اغبد األدىن من اػبدمات واألعمال العامة الضرورية،
وابلنسبة البن خلدون ديكن ربقيق الضرائب اؼبثلى إذا سب ّكنت اغبكومة من عدم تقليل عملية اإلنتاج
والتجارة بسبب فرض الضرائب.
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اخل ــاتـ ـم ــة:
يتضح فبا سبق ذكره ان ابن خلدون قد ابدع ُب توظيف النص القرآين ُب بيان اىداف نظرايتو ُب
علم الكالم ،وعلم االجتماع ،والعمران البشري ،إذ بدأ ابؼبعارف والكسب العلمي لالنسان من
العدم اىل الوجود ،مبينا ذلك من خالل النصوص القرآنيةٍ ،ب اوضح حلقة الوصل بُت اػبالق
واالنسان وىم االنبياء واؼبرسلُت وذكر االايت القرانية اليت تبُت منزلتهم وقدراهتم اػبارقة لقوانُت
الطبيعة لكي تكون حجة دامغة على اؼبعاندين واؼبشركُت ،كما بُت من خالل النصوص القرآنية
تعاقب االمم منذ استحداثها لغاية زواؽبا ىي سنة كونية سنها هللا عزوجل الستمرارية اغبياة ،ان ىذا
االستخدام ُب توظيف النص يدل على معجزة القرآن اػبالدة لغاية يوم القيامة واغبساب ينتهل منها
القاصي والداين ،فالقران الكرًن نبع ال ينضب على مر العصور ،وابػبصوص عندما يكون ىناك عامل
وفيلسوف كأبن خلدون الذي يعد من القلة القليلة فبن اقببتهم االمة االسالمية ُب العلم واؼبعرفة.
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