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) مقدمة ابن خلدون( هو الكتاب 
الذي كان مقدمة لكتاب في التاريخ 
باسم ) كتاب العبر و ديوان املبتدأ 
و اخلبر في أيام العرب و العجم 
و البربر و من عاصرهم من ذوي 
السلطان االكبر ( البن خلدون ... 
لكن م��ن موسوعية اب��ن خلدون 
ف���ي م��ق��دم��ت��ه وت��ن��اول��ه جلميع 
امل��ع��ارف أصبح الكتاب منفصالً 
بذاته ومن أهم الكتب في التاريخ 
وعلم االجتماع على اإلطالق شرقا 
وغربا ، وأصبح اح��د اه��م الكتب  
األكثر تأثيراً فى تاريخ البشرية 
بل هو بصدق ) كتاب عربي عّلم 

العالم( !
وهذا الكتاب مازال حتى يومنا 
ه���ذا رم����زاً لعبقرية احل��ض��ارة 
العربية اإلسالمية ، والذي يحمل 
فى طياته تأصياًل مباشراً لعلم 
اإلج��ت��م��اع أو السوسيولوجيا ، 
وأتى فيها مبا لم يستطع أحد من 

قبله أن يأتى مبثله..
 واب���ن خ��ل��دون ه��و فخر األم��ة 
العربية واإلسالمية عبر العصور 
، فهو العالم العربي املُسلم ، الذي 
ك���ان – ك��أغ��ل��ب ال��ع��ل��م��اء ال��ع��رب 
امل��س��ل��م��ن – م��وس��وع��ة علمية 
وثقافية متنقلة تسير على قدمن ؛ 
فقد كان فلكياً واقتصادياً ومؤرخاً 
واستراتيجياً وعاملاً للرياضيات 
وفيلسوفاً .. ولكنه اشتهر أكثر 

بكونه ُمؤسس علم اإلجتماع..
 وٌم��ق��دم��ة اب��ن خ��ل��دون جعلت 
الكثيرين ممن جاؤوا بعده يجدون 
صعوبة بالغة فى ال��زي��ادة على 
م��اوص��ل إليه ف��ى كتابه القّيم .. 
لهذا السبب – وغيره – يحتفي به 
العالم أجمع احتفاءاً شديداً حتى 

يومنا هذا

نبذة عن الكتاب 
مقدمة ابن خلدون : املقدمة هو 
كتاب ألفه ابن خلدون سنة 1377م 
كمقدمة ملؤلفه الضخم املوسوم 
كتاب العبر )االسم الكامل للكتاب 
هو كتاب العبر، ودي���وان املبتدأ 
واخلبر في أي��ام العرب والعجم 
والبربر، ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان األك��ب��ر(. وق��د اعتبرت 
املقدمة الحقاً مؤلفاً منفصال ذي 
طابع موسوعي إذ يتناول فيه 
جميع ميادين املعرفة من الشريعة 
والتاريخ واجلغرافياواالقتصاد 
والعمران واالجتماع والسياسة 
وال��ط��ب. وق��د ت��ن��اول فيه أح��وال 
ال��ب��ش��ر واخ��ت��الف��ات طبائعهم 
وال��ب��ي��ئ��ة وأث��ره��ا ف��ي اإلن��س��ان. 
كما تناول بالدراسة تطور األمم 
والشعوب ونشوء الدولة وأسباب 

انهيارها مركزاً في تفسير ذلك على 
مفهوم العصبية. بهذا الكتاب سبق 
ابن خلدون غيره من املفكرين إلى 
العديد من اآلراء واألف��ك��ار حتى 
اعتبر مؤسسا لعلم االجتماع، 
سابقاً بذلك الفيلسوف الفرنسي 

أوغست كونت.
ومي��ك��ن تلخيص امل��ق��دم��ة في 
مجموعه نظريات وأسس وضعها 
ابن خلدون لتجعل منه املؤسس 
احلقيقي لعلم االجتماع على عكس 
ما يدعيه علماء الغرب أن املؤسس 
احلقيقي ه��و الفرنسي أوغست 
كونت وم��ن خ��الل ق���راءة املقدمة 
ميكن وضع ثالثة مفاهيم أساسيه 
تؤكد ذلك وهي أن ابن خلدون في 
مقدمته بّن أن املجتمعات البشرية 
تسير ومتضي وفق قوانن محددة 
وه��ذه القوانن تسمح بقدر من 
التنبؤ باملستقبل إذا م��ا ُدرس��ت 
وُفقهت جيدا، وأن هذا العلم )علم 
ال��ع��م��ران ك��م��ا أس��م��اه( ال يتأثر 
ب��احل��وادث الفردية وإمن��ا يتأثر 
باملجتمعات ككل، وأخيرا أّكد ابن 
خ��ل��دون أن ه��ذه ال��ق��وان��ن ميكن 
تطبيقها على مجتمعات تعيش 
في أزمنه مختلفه بشرط أن تكون 
الُبنى واح��دة في جميعها، فمثال 
املجتمع الزراعي هو نفس املجتمع 
ال��زراع��ي بعد 100 سنة أو في 

العصر نفسه. وبهذا يكون ابن 
خ��ل��دون ه��و م��ن وض���ع األس��س 
احلقيقية لعلم االجتماع. اعتبر 
ابن خلدون مؤّسس علم االجتماع 
وأّول م��ن وض��ع��ه ع��ل��ى أسسه 
احلديثة، وقد توصل إلى نظرّيات 
باهرة في هذا العلم حول قوانن 
العمران ونظرية العصبية، وبناء 
الدولة وأطوار عمارها وسقوطها. 
وق��د سبقت آراؤه ونظرياته ما 
ت��وّص��ل إليه الح��ًق��ا ب��ع��ّدة ق��رون 
عدًدا من مشاهير العلماء كالعالم 

الفرنسي أوجست كونت.
 ويتكون ) مقدمة ابن خلدون 
( من سته أب���واب؛ األول يتناول 
العمران البشري بأنواعه، والثاني 
عن العمران البدوي، والثالث في 
أن��واع ال��دول واخلالفة واملراتب، 
وال��راب��ع ف��ي املجتمع احلضري، 
واخلامس في الصنائع املختلفة 
التي ميتهنها البشر، والسادس في 

العلوم البشرية بأنواعها.

نبذة عن املؤلف 
 ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون احلضرمي مؤرخ 
ع��رب��ي، تونسي امل��ول��د أندلسي 
األص���ل وع���اش ف��ي أق��ط��ار شمال 
أفريقيا، رحل إلى بسكرة وفاس، 
وغ��رن��اط��ة، وب��ج��اي��ة وتلمسان، 

��َه إلى مصر،  واألندلس، كما َت��َوَجّ
ح��ي��ث أك��رم��ه سلطانها الظاهر 
برقوق ، وَوِلَي فيها قضاء املالكية، 
وظَلّ بها ما يناهز ربع قرن )784-
َي عام 1406  808ه�(، حيث ُتُوِفّ
عن عمر بلغ ستة وسبعن عاًما 
وُدِف����َن ق��رب ب��اب النصر بشمال 
القاهرة تاركا تراثا ما زال تأثيره 
مم��ت��دا حتى اليوم.ويعتبر ابن 
خ��ل��دون م��ؤس��س علم االجتماع 

احلديث واب للتاريخ واالقتصاد
ول���د اب���ن خ��ل��دون ف��ي تونس 
عام 1332 )732 للهجرة( بالدار 
الكائنة بنهج ت��رب��ة ال��ب��اي رقم 
34. أسرة ابن خلدون أسرة علم 
وأدب، فقد حفظ القرآن الكرمي في 
طفولته، وك��ان أب��وه ه��و معلمه 
األول]8[، ش��غ��ل أج������داده في 
األندلس وتونس مناصب سياسية 
ودي��ن��ي��ة مهمة وك��ان��وا أه��ل جاه 
ونفوذ، نزح أهله من األندلس في 
منتصف القرن السابع الهجري، 
وتوجهوا إلى تونس، وكان قدوم 
عائلته إلى تونس خالل حكم دولة 
احلفصين. يتعقب اب��ن خلدون 
أصوله إل��ى حضرموت وذك��ر في 
موسوعته كتاب العبر املعروفة 
باسم “ تاريخ بن خلدون “ أنه من 
ساللة الصحابي وائ��ل بن حجر 
ول��م يدعي أن��ه يعرف كل أج��داده 

إلى الصحابي.
رح��ل اب��ن خ��ل��دون بعلمه إلى 
مدينة بسكرة حيث ت��زوج هناك 
ب��إح��دى ب��ن��ات��ه��ا، ث��م ت��وج��ه ع��ام 
1356 إل��ى ف��اس أي��ن ضمه أبو 
عنان املريني إلى مجلسه العلمي 
و أستعمله ليتولى الكتابة مؤرخا 
لعهده و ما به من أح��داث، و قدر 
إلبن خلدون رحيل آخر عام 1363 
ميالدي إلى غرناطة و من ثم إلى 
إشبيلية ليعود بعد ذل��ك لبالد 
امل��غ��رب، ف��وص��ل إل���ى قلعة اب��ن 
سالمة )مدينة تيارت اجلزائرية 
حاليا( فأقام بها أربعة أع��وام و 
شرع في تأليف كتاب العبر و أكمل 
كتابته بتونس ثم رفع نسخة من 
كتابه لسلطان تونس، ملحقا إّياها 
بطلب الرحيل إلى أرض احلجاز 
ألداء فريضة احل��ج و وج��د ابن 
خلدون سفينة تستعد للعودة إلى 
اإلسكندرية فركبها و توجه إلى 
القاهرة أين قضى بقية حياته و 
تولى هناك القضاء املالكي مبصر 
بوصفه فقيها متميزا خاصة أنه 
سليل املدرسة الزيتونية العريقة 
وكان في طفولته قد درس مبسجد 
القبة املوجود قرب منزله سالف 
الذكر املسمى “سيد القبة”. توفي 
ابن خلدون في القاهرة سنة 1406 
م )808 ه���(. وم��ن ب��ن أساتذته 

الفقية الزيتوني اإلم��ام ابن عرفة 
ح��ي��ث درس ب��ج��ام��ع ال��زي��ت��ون��ة 
املعمور وم��ن��ارة العلوم بالعالم 

اإلسالمي آنذاك.
يعتبر ابن خلدون أحد العلماء 
ال���ذي���ن ت��ف��خ��ر ب��ه��م احل���ض���ارة 
اإلس���الم���ي���ة، ف��ه��و م��ؤس��س علم 
االجتماع وأول م��ن وضعه على 
أسسه احلديثة، وق��د توصل إلى 
ن��ظ��ري��ات ب��اه��رة ف��ي ه���ذا العلم 
ح��ول ق��وان��ن ال��ع��م��ران ونظرية 
العصبية، وبناء الدولة وأط��وار 
عمارها وسقوطها. وق��د سبقت 
آراؤه ونظرياته ما توصل إليه 
الحقا بعدة قرون عدد من مشاهير 
العلماء كالعالم الفرنسي أوجست 

كونت.
واع��ت��زل اب��ن خ��ل��دون احلياة 
بعد جت��ارب مليئة بالصراعات 
واحل��زن على وف��اة أبويه وكثير 
م��ن شيوخه إث��ر وب���اء الطاعون 
الذي انتشر في جميع أنحاء العالم 
س��ن��ة 749هجرية )1323 م( 
وتفرغ ألربعة سنوات في البحث 
والتنقيب في العلوم اإلنسانية 
معتزال الناس في سنوات عمره 
األخيرة، ليكتب سفره املجيد أو ما 
عرف مبقدمة ابن خلدون ومؤسسا 
لعلم االجتماع بناء على االستنتاج 
والتحليل ف��ي قصص التاريخ 

وحياة اإلن��س��ان. واستطاع بتلك 
التجربة القاسية أن ميتلك صرامة 

موضوعية في البحث والتفكير.

الغرب وابن خلدون
 كثير م��ن ال��ك��ت��اب الغربين 
وصفوا تقدمي ابن خلدون للتاريخ 
بأنه أول تقدمي ال ديني للتأريخ، 

وهو له تقدير كبير عندهم. 
- ق��ال أرن��ول��د توينبي: ابتكر 
ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ 
هي بدون شك أعظم ما توصل إليه 
الفكر البشري في مختلف العصور 

واألمم. 
-وق���ال ج���ورج م��ارس��ي��ز : إن 
م��ؤل��ف اب��ن خ��ل��دون ه��و أح��د أهم 
امل��ؤل��ف��ات ال��ت��ي اجن��زه��ا الفكر 

اإلنساني. 

- وقال ايف الكوست : ان مؤلف 
اب��ن خلدون ميثل ظهور التاريخ 
كعلم، وهو أروع عنصر فيما ميكن 

أن يسمى باملعجزة العربية.
 - ان��ك تنبئنا ب��أن اب��ن خلدون 
في القرن الرابع عشر كان أول من 
اكتشف دور العوامل االقتصادية 
وع��الق��ات اإلن��ت��اج. ان ه��ذا النبأ 
ق��د أح��دث وقعا مثيرا وق��د اهتم 
به صديق الطرفن )املقصود به 
لينن( اهتماما خاصا. “ من رسالة 
بعث بها مكسيم غوركي إلى املفكر 
ال��روس��ي انوتشن بتاريخ 21/

ايلول سبتمبر 1912” . 
- وق���ال ل��ي��ن��ن: ت���رى  أليس 
في الشرق آخ��رون من أمثال هذا 

الفيلسوف. 
- وقال روجية غارودي : ففيما 
يتعلق بدراسة هيكل املجتمعات 
وتطورها فإن أكثر الوجوه ميثل 
تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون 
ال��ع��ال��م وال��ف��ن��ان ورج���ل احل��رب 
والفقية والفيلسوف الذي يضارع 
عمالقة النهضة عندنا بعبقريته 

العاملية منذ القرن الرابع عشر. 

وفاته
توفي في مصر ع��ام 1406 م، 
ودفن في مقابر الصوفية عند باب 
النصر شمال القاهرة. وقبره غير 
معروف. والدار التي ولد بها كائنة 
بنهج تربة الباي عدد 34 بتونس 

العاصمة باملدينة العتيقة.
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احلضارة العربية و اإلسالمية هي حضارة كتب ومكتبات كان 
لها أكبر األثر في تقدم وازده��ار احلضارة االنسانية في العصر 
احلديث ، ومن املعلوم  ان  اإلس��الم يحض على العلم ويعتبره 
فريضة على كل مسلم، وقد ابتدأ القرآن الكرمي نزوله باآليات 
“اقرأ باسم ربك ال��ذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اق��رأ وربك 
األك��رم ال��ذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم” وكانت اآلية 
القرآنية “ن والقلم وما يسطرون” وقوله تعالى: “إمنا يخشى 
الله من عباده العلماء” وقوله أيضاً : “يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات”. وقد أحب املسلمون الكتب حباً ملك 
عليهم مشاعرهم وذكر ول ديورانت في كتابه )قصة احلضارة( “ 
لم يبلغ حب الكتب في بلد آخر من العالم إال في بالد الصن في عهد 
منج هواجن ما بلغه في بالد اإلسالم في القرون الثامن والتاسع 

والعاشر واحلادي عشر«. 
وم��ن املتفق عليه ان��ه ب��دأت احلركة العلمية االسالمية  في 
القرن األول الهجري، بجمع ال��ق��رآن الكرمي ونسخه، وجمع 
احلديث الشريف وتدوينه، والترجمة إلى العربية عن اليونانية 
والفارسية والهندية وغيرها من اللغات، والدراسات الفقهية، 
واألش��ع��ار واألن��س��اب، وتسجيل السيرة النبوية وامل��غ��ازي، 
وظهرت املكتبات اخلاصة، وتطورت املكتبات ونضجت وازدهرت 
في القرن الثاني الهجري )الثامن امليالدي( وبلغت ذروتها في 
القرن الرابع. وشهد القرن الثاني الهجري تطوير أو اختراع 
ال��ورق الذي نقل احلركة العلمية نقلة مهمة وبعيدة فازدهرت 
صناعة النشر )ال��وراق��ة(. وبنيت في عهد اخلليفة العباسي 
هارون الرشيد مكتبة بيت احلكمة التي كانت مركزاً مهماً لترجمة 
الكتب التي جمعها املسلمون من خزائن الكتب في مختلف أرجاء 

العالم  وكان املأمون يرسل العلماء املتخصصن للبحث عن الكتب 
وجمعها من مصادرها  ، وعرفت أيضاً مكتبات املساجد واملكتبات 
اخلاصة واملكتبات العلمية والبحثية ومكتبات اخلالفة ومكتبات 

املشافي. 
وكان املسجد مركزاً للعلم والدراسة إضافة إلى العبادة وذلك 
حتى زمن قريب ومازال بعضها كذلك حتى اآلن في أنحاء كثيرة 
من العالم اإلسالمي وأماكن جتمع املسلمن، واشتهرت مساجد 
كثيرة باعتبارها مراكز للعلم والفقه والبحث كاملسجد احلرام في 
مكة املكرمة واملسجد النبوي في املدينة املنورة واملسجد األقصى 
في ال��ق��دس، واملسجد األم��وي في دمشق، واجل��ام��ع األزه��ر في 
القاهرة، ومسجد الزيتونة في تونس، ومسجد قرطبة، وجامع 

املنصور في بغداد.
لذلك فانه على الرغم من تفوق احلضارة الغربية في الوقت 
احلالي، إال أن البدايات كانت عربية في العديد من املجاالت، حيث 
أثرى العلماء العرب واملسلمون العلم في تخصصات مختلفة، 
باإلضافة إلى األدب العربي الذي ألهم الكثير من الكتاب الغربين، 

ونواحي أخرى متعددة . 
ولالسف الشديد اذا س�ألت أحدهم : من هم العلماء األكثر تأثيراً 
في التاريخ ؟ .. تك��ون اإلج�اب�ة : اينشتاين ، داروين ، غاليليو 
، نيوتن .. وغي��رهم .. وهي إج�ابة صحيح��ة بالش��ك ، ملا قدمه 
هؤالء من علوم واختراعات وأفك��ار ، كانت هي السبب الرئيسي 
فى تقدم االنس��انية ..لكن ، هل فع��ال كانوا هم الرّواد األوائل فى 
تقدم البش��رية ، ولم يسبقهم علم��اء آخرون مّهدوا لهم العلوم 
واملعارف التى جعلتهم يبتك�رون مايبتك��رون ؟ بالطبع سبقهم 
علماء اخرون أبدعوا وألفوا ووضعوا بدايات قواعد ونظريات 

وأسس العلوم االنسانية والعلمية. 
وتقدم “ الوسط “ خالل شهر رمضان سلسلة من احللقات 
بعنوان »كاتب وكتاب« وهي مناذج وأمثلة ملؤلفات عربية تركت 
عالمة في احلضارة االنسانية في الشرق والغرب بطريقة او 
بأخرى ، فمن املؤكد ان التقدم الهائل الذي وصلت إليه البشرية 
اليوم ، لم يظهر بن يوم وليلة.. إمنا جاء من تراكم هائل للخبرات 
واملعلومات والرؤى والنظريات واألبحاث ،التى توارثتها األجيال 
جياًل بعد جيل .. وقرناً بعد قرن .. و ارتكزت عليها احلضارة 
اإلنسانية ، وقامت بالبناء عليها والتطوير فيها ،حتى وصلنا إلى 

ما وصلنا إليه اآلن..
وجولتنا اليومية بن أوراق الكتب التراثية واحلديثة وما 
نعرضه منها على حلقات خالل شهر رمضان املبارك ، هي دعوة 
لالجيال احلالية للبحث والتنقيب في تراث األجداد من العلماء 
واالُدباء واملفكرين العرب واملسلمن الذين علموا العالم مبؤلفاتهم 
وحبهم للعلم وأفنوا حياتهم في خدمة االنسانية جمعاء حتى 
بلغت احلضارة اإلسالمية درجة عالية من الرقي بجهود العلماء 
املسلمن واخللفاء الذين شجعوا هؤالء العلماء، فازدهرت احلياة 
العلمية في شتى نواحي املعرفة، وكان ملؤلفات العلماء املسلمن 
دور كبير في نهضة البشرية وتقدمها التكنولوجي الذي يعيشه 
العالم اآلن ، وفي تلك احللقات نلقي الضوء حول بعض مؤلفات 
العلماء العرب واملسلمن العظم�اء الذين كانوا يعيش��ون في 
العص��ور الوسطى ،  فى مس�احة جغ��رافي��ة هائلة ، امتدت من 
االندلس غرب�اً إلى تخ��وم الصي��ن وروسي�ا شرقا ...فهل مُيكن 
ان ن�عي��د انت�اجهم بينن��ا من جدي��د فى هذا العص��ر الذي نعيشه 

اآلن لنصنع نهضتنا العربية واإلسالمية من جديد ؟
غالف كتاب مقدمة ابن خلدون

متثال البن خلدون في قلب العاصمة بساحة االستقالل في تونس

رسم فني البن خلدون
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أرن����ول����د ت��وي��ن��ب��ي: اب��ت��ك��ر اب����ن خ���ل���دون وص�����اغ ف��ل��س��ف��ة ل��ل��ت��اري��خ ه���ي أع���ظ���م م���ا ت���وص���ل إل���ي���ه ال��ف��ك��ر ال���ب���ش���ري ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���ع���ص���ور واألمم 

اإلن����������س����������ان����������ي ال����������ف����������ك����������ر  أجن��������������زه��������������ا  ال������������ت������������ي  امل�������������ؤل�������������ف�������������ات  أه�������������������م  أح�������������������د  ه��������������و  خ��������������ل��������������دون  اب�������������������ن  م������������ؤل������������ف   : م�����������ارس�����������ي�����������ز  ج������������������������ورج 

ال�����ع�����رب�����ي�����ة ب�������امل�������ع�������ج�������زة  ي������س������م������ى  أن  مي�������ك�������ن  ع������ن������ص������ر  أروع  وه�������������و  ك������ع������ل������م  ال���������ت���������اري���������خ  ظ��������ه��������ور  مي�������ث�������ل  ال��������ك��������ت��������اب   : الك����������وس����������ت  اي�������������ف 

اإلن����ت����اج وع������اق������ات  االق����ت����ص����ادي����ة  ال�����ع�����وام�����ل  دور  اك����ت����ش����ف  م�����ن  أول  ك�������ان  ع����ش����ر  ال������راب������ع  ال�����ق�����رن  ف�����ي  خ�����ل�����دون  اب�������ن   : غ�����ورك�����ي  م���ك���س���ي���م    

ل������������������ي������������������ن������������������ن: ت���������������������������������������������رى  أل�����������������������ي�����������������������س ف���������������������������ي ال���������������������������ش���������������������������رق آخ������������������������������������������������������رون م���������������������������ن أم���������������������������ث���������������������������ال ه������������������������������������ذا ال�������������ف�������������ي�������������ل�������������س�������������وف

: ابن خلدون العالم والفنان ورجل احلرب والفقيه والفيلسوف الذي يضارع عمالقة النهضة عندنا بعبقريته العاملية منذ القرن الرابع عشر روجية غارودي 

احللقة
1

إعداد:
ربيع سكر


