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Abstract:  

 This study seeks to contribute to the formation of an outcome 

of knowledge and methodology capable of reconstructing the 

Khaldunian perception, especially in the tools it adopted in reading 

and writing history, based on the mechanisms that control this 

history from the asabiyyah analogy, or in re-aligning the historical 

method by rejecting attribution and adopting natures Urbanism is a 

criterion for distinguishing between news and facts according to 

what history provides, not what isnad means in its jurisprudential 

style, which reads events in isolation from social, political and 

economic contexts.                                                                                              

What this methodology, Ibn Khaldun was able to present an 

original alternative to reading history and raising it to the point of 

objectivity in looking at facts and phenomena, but we think that the 

author of the introduction neglected while presenting his vision in 

the science of urbanism about a number of changes that had an 

effective effect on influencing history and Directing its course, and 

the commercial and mystical variable is one of the most prominent of 

these components that Ibn Khaldun did not include in his 

intellectual and historical system, until his vision equals the required 

efficiency in the distinctive pattern of him, his thought, and its 

renewal.  

Key words: Human Urbanism, Asabiyyah, The mystic 

variant, Commercial variable.  
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 دراسة منهجية :خلدون والخلدونيةابن 

 
 2 اللرشيد اليملولي بن ع   

 
 

 

 الملخص

ي تكوين حصيلة
 
منهجية قادرة عىل إعادة تقويم و  معرفية تسىع هذه الدراسة إىل اإلسهام ف

ي قراءة التاري    خ التصور 
 
ي اعتمدها ف

ي األدوات الت 
 
ي خاصة ف

كتابته، انطالقا من و  الخلدون 

ي 
 
ي  اآلليات المتحكمة ف

ي إعادة بناء المنهج التاريخ 
 
هذا التاري    خ من مثيل العصبية، أو ف

الوقائع وفق ما يقدمه و  ي   األخبار العمران معيارا للتميي   ب اعتماد طبائع و  سناد برفض ال 

ي أسلوبه 
 
ي سياقاتها  التاري    خ ل ما يعنيه اإلسناد ف

 
ي تواترها ل ف

 
، الذي يقرأ األحداث ف الفقهي

  المتعددة. 

استطاع ابن خلدون بهذه المنهجية أن يقدم بديال أصيال لقراءة التاري    خ ورفعه إىل درجة 

ي النظر إىل الوقائع الموضوعية 
 
 ، إل أننا نحسب أن صاحب المقدمة تغاض  الظواهر و  ف

ي علم و 
 
ي التأثي   هو يقدم رؤيته ف

 
ي كان لها األثر الفعال ف

ات الت  العمران، عن بعض المتغي 

ي و  المتغي  التجاري يعد و  توجيه مساره،و  عىل التاري    خ
ي من أبرز هذه المقومات، الت 

 
الصوف

ي نسقه الفكري
 
،  و لم يدرجها ابن خلدون ف ي

حت  تستوي رؤيته مع النجاعة التاريخ 

ي فكره
 
 .   المطلوبة ف

، المتغي  التجاري: الكلمات المفتاحية ي
 
ي، العصبية، المتغي  الصوف  . العمران البشر

 
 

 : المقدمة

ي 
 
ي ليس إىل طبيعة اإلرث المعرف

،و  ترتد صعوبة حرص المي   الخلدون  ي ي رافقت قراءة و  المنهخ 
لكن إىل  التأويالت الت 

ةو  جاء قبلها أو بعدها من عي  ما و  المقدمة، ي و  شفاء السائل. و  سي 
نعد هذه المحاولة استمرارا للقراءة الواعية الت 

ي و  تستحرص  المقدمة استحضارا نقديا، يربطها بنسقها الدال عليها 
 هو ضبط أسسها التاريخية الت 

 
المعي  عنها، لهدف أرف

 هدمها من األساس. و  قويضها تبي   بعضا من مالمحها دون أن تدعي تو  تفصح عن مضامينها،

ي 15، ص 2001ينطلق صاحب تكوين العقل العلمي )باشالر،
بفلسفته و  ( من مسلمة أساسية مفادها أن الحقل التاريخ 

 
 
ي قواعد عامة،و  المعرفية يتناف

 
ي يصيغه ف من ثم فهو غي  خاضع للتنميط أو و  يتعارض مع كل مبدأ معياري أو أنموذج 

ي قوالب جاهزةو  ألحداثالقولبة الرامية إىل بناء ا
 
 أشكال ثابتة. و  صياغتها ف

ي وفق تصور ابن خلدون ليست قواني   جاهزة و   " العمران البشر ض أن علم التاري    خ "و قواني  
عىل هذا األساس نفي 

ي مختلف تجلياتها عىل 
 
ي العمق نتيجة لمسار تراكمي قدمت له الثقافة اإلسالمية ف

 
تعكس "عبقرية" ما، بقدر ماهي ف

، و  قرونها  امتداد  ي
اتها الزمنية )كوثران   (.195   94، ص 2013في 

 

ي الرؤية   أ
 
ي و  مالمح عامة ف

 
  المنهج الخلدون

ي مبناها 
 
ي و  تنتمي الرؤية الخلدونية ف

ي مناحيه العامةو  معناها إىل سياق زمت 
 
الغرب و  مجاىلي محدد هو العالم اإلسالمي ف

، لدرجة و  اري    خ يقف عند العصبيةتعليل التو  اإلسالمي عىل وجه التحديد، أي أن تفسي   ي المجال السياسي
 
مقوماتها ف
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وعيتها السياسية عىل رمزية الجهاد  ي أسست مشر
ي عن الدول الت 

 يصعب فيها الحديث من داخل التصور الخلدون 

فو   (.7، ص 1991، بورقية، 174، ص2003الرتباطات الرمزية )جسوس، و  الشر

ة زمنها الخاص سياس ي قدمت المقدمة و  مجاليا،و  يا لقد ظلت العصبية أسي 
ي هذا المستوى أن الرؤى الت 

 
ل نحسب ف

ثقافيا، حيث أنها تتحدث عن و  بوصفها تقعيدا علميا لعلم الجتماع، إل رؤى ايديولوجية تخلط بي   األزمنة علميا 

ي، ي رصد خصائص علم العمران البشر
 
ي التمهيد لعلم الجتماع بالقدر الذي تسهب ف

 
ات قد تسعف ف هذه القرائن و  مؤشر

ي إطار معرفة شاملة يصعب فيها إيجاد القواعد 
 
وط البستمولوجية لمفهومو  إنما تندرج ف آية ذلك أن و  دللة العلم،و  الشر

 ، ي ية )الزعت 
، ص 1983المعارف مهما كانت طبيعتها غي  محددة بزمن أو شخصية معينة، ألنها مرتبطة بالحاجات البشر

 األفكار المتعلقة به يعش الحديث فيها عن البداية الواضحة المعالمو  مادام العلممحكومة بروح العرص و  (،50

اكمو  يتطور مع الزمنو  المتكاملة الخصائص، فهو   أي العلم   ينمو و  ي عىل الي 
كل مسىع لتقويمه و  النقد المستمر،و  ينبت 

نرجح من هذا المنطلق أن الفكر و  فلسفيا،و  األسس الناظمة له علميا و  إنما يتم من خالل معرفة سياق صياغته

الموسوعي الذي تتسم به المقدمة يعطي عنارص علمية متنوعة ل نستطيع أن نسمه باإلطار المرجىعي للمعارف كلها، 

 العبقرية مهما علتو  (،61، ص2004أن الزعامة المعلنة ل يمكن أن تكون من صنع إنسان واحد )بالنشاي، و  خاصة

 النظرية.  ارتقت لن تحل محل البدائلو 

ي طبيعته إىل قدرته عىل إعادة بناء
 
ي سياق و  إن التجاوز الذي حققه ابن خلدون إنما يعزى ف

 
ي نشأت ف

تركيب المعارف الت 

،  الحضارة اإلسالمية ي
ي و  (،99، ص 2013)كوثران 

 
ي هذا السياق لستعادته بقراءة "احتفالية" تتجسد ف

 
كل محاولة ف

ي صنع 15 ، ص1980وصفه نموذجا تقدميا )جغلول، 
 
ي ل تقل أهمية ف

( إنما تسىع إيجاد موطئ قدم بي   الدول الت 

اثو  الحضارة ي عموميته و  قيمة العودة إىل ينابيعو  اإلسهام فيها، بعد أن تزايد الهتمام بالي 
 
اث اإلسالمي ف

أصول الي 

 ، ي اث بغية تبوء المراكز او  (،76، ص1983)الزعت  ي سلم الدول الرائدة، كأن األمر يتعلق بإيجاد مثال لهذا الي 
 
لمتقدمة ف

ي  و  (،410، ص 1988التحاليل )برنشفيك،و  تحول بموجبها ابن خلدون إىل مفتاح لكل التفاسي   ي الغرب األورن 
 
ارتق  ف

ي و  (،9، ص2000السبق المعرفيي   )الشدادي، و  المفكر المتفرد الذي  له الريادةو  كذلك إىل المؤرخ الوحيد 
 
لن نجاف

ي ذاتها من المشاكلالصواب إذا ما أدخلن
ي تستق 

 النظم الثقافية الراهنة،و  ا "داء التاري    خ" ضمن األزمة الحضارية الت 

التقديس معا و  سياقاتها، لتتحول بذلك الستعادةو  إسقاطها دون حواجز عىل زمن ابن خلدون، دون فحص مسبباتها و 

نعكاس أمي   لهتمامات المؤلف او  (،35، ص2004إىل مجرد تأويل محدد لنظام الحضارة اإلسالمية )تضغوت، 

 هواجسه. و  الشخصية

ي ممكن
ي "آلية" تعويضية أكير منه اختيار تاريخ 

ي بعدة سطحيةو  لقد شكل الرتداد إىل الماض 
 متاح، يستكي   إىل الماض 

 الستقالة من العرص ألنها ل تنتج فكرا و  نماذج جاهزة، تعمل بوعي عىل تعميق جذور العطل العميقو  نداء مستلبو 

 كق  !!. و 

ا 85   83، ص1984توجس أحد الدارسي   )الجابري،  تأليفا و  ( من المقدمة حي   حسب أن المدة المخصصة لها تحضي 

ي تلت تلك األشهر تعرض فيها ابن خلدون للمرض، من هنا قد نساير و  غي  كافية،
رجح ذلك انطالقا من أن السنة الت 

ل من واد عبقر و  ه المقدمة ل يمكن أن تهبط من وجي السماء( حي   اعتقد أن هذ9، ص 1996دارسا مهتما )محمود، 

ي إحجامه عن ذكر مصادره،
 
ي ذلك عىل دعامة أساس تكمن ف

 
قد كفانا دارس حصيف )أومليل، من دون سنة، و  مستندا ف

ي و  ( التأكيد عىل أن ابن خلدون لم يسكت عن ذكر مصادره،127  126  125  124
 
 إن كنا نرى أنه أحجم عن ذكرها ف

ه لخصائص العمران ي أسانيدهو  تفسي 
 
ي الوقت الذي ذكرها ف

 
ي المجالت األخرى. و  ظواهره، ف

 
ل غرو أن و  بعض أخباره ف

، و  يستفيد صاحب المقدمة من إخوان الصفا  ي  يستخدم نصوص ابن رضوانو  ،(108، ص 1979ابن مسكويه )الطالت 

ابن الخطيب بعد أن تزامن ظهور المقدمة و  (،38  37   32، ص 1984ابن حزم )النشار، و  حت  المراديو  شاج الملوكو 

ورة، بل قد يفيد التفاعلو  هو تزامن ل يعد دليال عىل القتباسو  ،اإلشارة إىل أدب الوزارةو  مع مقامة السياسة  النقل رص 

 إن انطوى إيرادها عىل صمت مطبق من ابن خلدون. و  الستفادةو 
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 .المجال السياسي و  ب ـ ابن خلدون

ي لعل 
 
ي و  المقدمة بناء معرف

ي يسىع إىل الجمع بي   التصور النظري الخلدون  ي استقاها من و  منهخ 
المعطيات التاريخية الت 

ي،و  الدول، فهي بهذا المعت  وعاء يعي  عن منطلقاتو  تجربته السياسية بعد تنقالته بي   اإلمارات  تجليات العمران البشر

( مستويان؛ مستوى المعاش بأصنافه 67ليل، من دون سنة، ص يتفرع عن هذا البناء حسب أحد المهتمي   )أومو 

ي الباب الخامس من الكتاب األول )ابن خلدون، 
 
مستوى السلطة أي مختلف أطوار هذه و  (،353، ص 2005المؤطرة ف

ي من الكتاب األول )ابن خلدون، و  السلطة من البداوة حت  الدولة
ي الباب الثان 

 
، ص 2005أجهزتها المعي  عنها بالخطط ف

ي تؤلف فيما بي   مقومات الملك و  لعل فهم ابن خلدون للسياسة ل ينفصل عن طبيعة أوجه العالقةو  (،143
مراحلها الت 

ي تجمع بي   هذه المكونات فيما يمكن أن نسميه العمران و  ذلك عي  عقلو  الدين،و  خاصة العصبية
تفسي  الروابط الت 

، ي الغاية من السياو  السياسي
 
؛ أحدهما ما يراع و  (278، ص 2005سة )ابن خلدون، الذي يجد مظهره ف هي عىل وجهي  

ي استقامة ملكه عىل الخصوص،و  فيه مصلحة العموم،
 
ي أن يراع فيها مصلحة السلطانو  مصلحة السلطان ف

كيف و  الثان 

ي هذه تبعا،و  يستقيم له الملك مع الستطالة
 
عقلية ل يجمع هذه األنواع ضمن السياسة الو  تكون المصالح العامة ف

عية ي الدنيا و  السياسة الشر
 
ي تنحو نحو حي   المحكومي   ف

ي هذا السياق عىل أهمية دوام النوع و  هي الت 
 
اآلخرة، مؤكدا ف

ض وجود الوازع المنظم )ابن خلدون،  ي الذي يفي   (.278، ص 2005البشر

ي المراحل 
 
ي الزمان من خالل تفصيله ف

 
ي تجتازها سواء بوصفها دولة تركز اهتمام ابن خلدون عىل تطور الدولة ف

الت 

يتضح أن المقدمة انطلقت من المجتمع بهدف الوصول إىل و  (،223، ص 1991"شخصية" أو دولة "كلية" )الجابري، 

ي كيفية نمو الدول214، ص 1991الدولة )العالم، 
 
انحطاطها عي  السيطرة عىل ظواهر الحياة و  (، عي  التفصيل ف

ية، هو ما جعله يتجاوز ا :"و كذلك حوم البشر ي
عي للسياسة عىل شاكلة ما قدمه الطرطوسر

لسياسة وفق األسلوب الشر

ي كتاب"شاج الملوك"
 
ي أبو بكر ف

مسائله، إىل أن يقول عنه :"و ل و  بوبه عىل أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا و  القاض 

اهي   الطبيعية حجابا، إنما هو نقلو  يكشف عن التحقيق قناعا  كأنه حوم عىل و  ب شبه بالمواعظ،تركيو  ل يرفع بالي 

 مسائلهو  ل تحقق قصدهو  لم يصادفهو  الغرض
 
(، من هنا نزعم أن ابن خلدون 44، ص 2005)ابن خلدون،  ل استوف

، ي تصوره السياسي
 
عية ف ي أنه كان و  إنما استند عىل المعرفة التاريخية ل الشر

 
حسب واتربوري )واتربوري، ل يخامرنا شك ف

ي تفسي  األنظمة السياسية الريفية  ( ممن56 ، ص2004
 
،و كان لهم اليد الطوىل ف ي ي طليعتها النموذج المغرن 

 
 ف

ي شكل دوري شبيه بالدورة البيولوجية للكائنات الحية منذ الولدةو 
 
، ص 2000إىل غاية الوفاة )الشدادي، و  تشخيصه ف

ورة الطبيعية منبثو  (،33 ي حقل التاري    خ للرص 
 
ق من رؤية مطلقة مطبقة عىل التاري    خ بواسطة هذا الزمن الدوري انعكاس ف

ي )رضوان،  خاضع بطبيعة الحال لمقياس العصبية، إذ عىل درجة قوتها أو ضعفها و  (172، ص 2006العقل التجريت 

ي 
،و  يتوقف امتدادها الزمان  ي

ي أعماق البنيات الجتماعيةو  المكان 
 
، 1982السياسية )لكوست، و  هو مفهوم للزمن يعمل ف

 .(114  81ص 

ية الزمنية عىل الجماعات البدوية نظاما عصبيا تنحته تصيغه عوامل موضوعية تجعل المعيار القبىلي و  تفرض هذه الجي 

ي تعمد إىل استغالل تضامنها و  (،186، ص 1998يحكم بتأثي  من قوة العصبية )األنصاري، و  قانونا يسود 
تقوية و  الت 

ي التوحيد لعموم المجال المحيو  لحمتها بغرض الوحدة
 
ي أفق تقوية امتدادها خارج حدودها، ليس رغبة ف

 
ط بها، ف

،  السيادة باسمهاو  إنما لمتالك الزعامة القبليةو  الحتالل،و  التوسع يبدو أن هذه القوة تمتد و  (.11، ص 1987)القبىلي

ي المرتبط بها و  إىل تحديد المرتبة الجتماعية
 
 (،361، ص 2005خلدون، القرب من الحاكم )ابن و  القائم عىل الجاهو  الرف

ي المدافع عن الشوكةو 
ي أرساها الفقه السياسي الست 

عة السياسية الت  ي تصوره للي  
 
ي هذا أن ابن خلدون كان أمينا ف

 
 حسبنا ف

ة، و  العصبيةو  ا عن و  (،56، ص 1995إرادة القوة )أمي  استمرارا للنسق السياسي الذي كانت فيه العصبية القبلية تعبي 

(، بحيث لم تكن الدعوة 166، ص 1994أدونيس، أخذ صفة اإلجماع بتعبي  أدونيس )لقبىلي الذي التغلب او  التدين

ي و  الدينية
 
ي إل عامال معضدا عىل توحيد العصبيات المتناحرة، مما قد يحيل عىل أن الدين ف

انسجاما مع المجرى التاريخ 

، عالقته بالعصبية لم يكن إل أداة تخدم وظيفة سياسية بالدرجة األوىل ي
بالقدر المعي  عن و  (،110، ص 2013 )كوثران 

العصبية لم تكن الرؤية الخلدونية تروغ إصالح الدولة، بل كانت واقعية ل ترج  منها غاية إىل إذا أزالتها عصبية و  القوة

وط النجاح، مخالفي   بذلك رأي بادي )بادي،  ( الذي ظن أن التصور السياسي 273، ص 1996جديدة توفرت لها شر

 ليس خلقها من جديد. و  سالمي كان بغرض إصالح الدولة القائمةاإل 
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ي تأكيده عىل مبدأ العصبية / القوة، بل امتدادا طبيعيا 
 
ي ل يشكل استثناء ف

ليس من شك أن التصور السياسي الخلدون 

ي وظيفتهو  للنظرة السياسية السنية المدافعة عن الشوكة
 
نظرة تكريسا قد كانت هذه الو  ليس قيمه،و  العصبية بدين ف

ي عملت عىل تشكيل العقل و  لمزيد من السلطة بمفهوم النظام،
ي عليها المناعة الالزمة الت 

مدها بمكاسب جديدة تضق 

، (، لذا التصور 8، ص 2000هدفها األسم )عبد الجواد، و  جوهرها و  صياغة كل مناجي الحياة بما يتماسر و  الجمىعي

ي بع
ي المجال السياسي دفاع تاريخ 

 
ي ف

مهما كانت و  تاريخها مهما كانت طبيعتها و  دينية عن السلطةو  دة تاريخيةالخلدون 

ي صادقة
بمعت  أدق تصور ابن خلدون السياسي إل و  ل نحسب أن الكتابة التاريخيةو  أمينة،و  فلسفة الستقراء التاريخ 

ي سعت جاهدة للدفاع عن رأيها 
ير تأويلها،و  تدعيما لتاري    خ الكتابة السلطوية الت  ع عىل سيفها و  ل الحلمإسباو  تي   الشر

ي و  دمويتها،و 
ي خص بها ابن خلدون أبو فارس عبد العزيز المريت 

هو و  يمكن هنا أن نستعي   باألوصاف األسطورية الت 

ي خزانة فاس :"أتحفت بهذه النسخة منه خزانة مولنا السلطان اإلمام المجاهد 
 
يهديه فقط نسخة من المقدمة لتوضع ف

كرم و  المحامد،و  لوث العمائم بحىل القانت الزاهد، المتوشح من زكاء المناقبو  منذ خلع التمائمالفاتح الماهد المتحىلي 

ي نحور الولئد الشواهد، بو  الشمائل
 
 هذه األوصاف الطويلةو  (14، ص 2005)ابن خلدون،  أجمل من القالئد ف

 الحقيقة،و  لو كان عىل حساب التاري    خو  العريضة ل تعكس إل ذهنية انساقت وراء الدفاع عن السلطة مهما كلفها األمر و 

ت بالرصاع الطويل عىل العروش دون و  ي تمي  
ي دليال عىل ذلك أن النعوت المومإ إليه، ل تساير الظرفية العامة الت 

يكق 

 تلبية حاجاته المتنوعة. و  السكينة للمجتمعو  توفي  األمن

ي رؤية مفتوحة، بل كاو  لم يكتب ابن خلدون المقدمة بروح مستقبلية
 
ن مشدودا إىل نماذج قبلية مستقاة من التاري    خ ف

اح الوسائل الكفيلة  صيغته الحدية، من هذا األساس أعاقت هاته الرؤية إمكانية النظر إىل التاري    خ برؤية يطبعها اجي 

ورة تحديدا و  تجاوز األزمة المرتبطة به، لذا تعد القراءة الخلدونية للتاري    خو  اإلجبار،و  سياسة القش و  بتجاوز فقه الرص 

السياسي منه امتداد لنسق الستقراء الذي لم يستطع تخطي عتبة عرصه، لم يقدم رؤى بديلة بإمكانها تقديم خيارات 

ي زادتها الرؤية الخلدونية تأكيدا 
حضورا، ألنها تجاوزت و  ممكنة، أو عىل أقل تقدير التخفيف من شدة ووطأة السلطة الت 

ي قالبها السياسي المعروف. التاري    خ نحو تأكيد الثقافة الفقهية 
 
 السنية ف

 

 .  بعض معالم التشكيكو  ج ـ علم التاريــــخ عند ابن خلدون

ي قعدت لمفهوم القطيعة المنهجية بي   تصورين للتاري    خ؛ تصور 
ي إطار المحاولت الجادة الت 

 
ي ف

وع الخلدون  يدخل المشر

ي التصور الجديد القائم عىل و  تقليدي قوامه الحدث بمفهومه الدائري،
ون   علم العمران الذي سنه ابن خلدون بعد البي 

عىل أساسه تتوقف و  (،15، ص 1983المرفوضة )العروي، و  المسعودي معيارا يتم فيه الفصل بي   األخبار المقبولة،و 

ي تداول العصبيات و  عملية الفهم
 
ي تقدمه عملية التحكم ف

الكتابة من خالل ضبط مجمل خصائص الظاهرة اإلنسانية الت 

ي تسي  عىل و  (، بمعت  أن معرفة طبائع العمران تسمح برصد قواني   التاري    خ42، ص 2001 )قهوي،
ي، الت  الجتماع البشر

ي 
 
ي التاري    خ الذهول عن تبدل األحوال ف

 
ي ف

ة التطور غي  الخاضع لطابع وحيد، يقول ابن خلدون :"و من الغلط الخق  وثي 

ء دوي شديد الخفاء إذ ل يقع إل بعد أحقاب متطاولة، فال يكاد هو دا و  مرور األيام،و  األجيال بتبدل األعصار و  األمم

ة واحدةو  عوائدهمو  األممو  ذلك أن أحوال العالمو  يتفطن له إل اآلحاد من أهل الخليقة.  منهاج و  نحلهم ل تدوم عىل وتي 

ي األ و  األزمنةو  مستقر، إنما هو اختالف  عىل األيام
 
األمصار، و  األوقاتو  شخاصانتقال من حال إىل حال كما يكون ذلك ف

ي اآلفاق
 
 (.35، ص 2005الدول" )ابن خلدون، و  األزمنةو  األقطار و  فكذلك يقع ف

عية التغي  باعتباره آلية منهجية معرفية قادرة عىل تبي   مجريات التاري    خ انسجاما مع ما يراه و  دافع ابن خلدون عن شر

 (، مخالفا بذلك إرثا تاريخيا طويال من العنعنة،409، ص 1988يسنده العلم )برنشفيك، و  تثبته التجربةو  العقل

ي النظر إىل الوقائعو  اإلسناد الذي أقره العديد من المؤرخي   من الفقه إىل التاري    خ، بغية تأكيد منخ الثباتو 
 
 الستقرار ف

ي الوقت الذي أرس صاحب المقدمة للحركة المرتبطة بسنة التاري    خ،و 
 
تتنقل بشكل و  هي حركة دائبة تنتقلو  األحداث، ف

ي علوم الحديث حقيقة الخي  من 
 
ي إىل آخر من البداوة إىل الحضارة. فإذا كان اإلسناد يفيد ف

مستمر من مستوى عمران 

ي تعلق به
ي من الشوائب الت 

ي الزمن حت  األصل، سعيا وراء تنقية الخطاب الديت 
 
اجع بعميلة التناقل صعودا ف  خالل الي 

، فإن هو  ، تحوره عن معناه األصىلي ي
ي )كوثران  ي الخي  الخاص بالجتماع البشر

 
(، 101، ص 2013ذه اآللية غي  ناجعة ف

عية علم التاري    خ إنما تقاس بقواني   التاري    خ ي الستنساخ المتواىلي و  المجتمع،و  ذلك أن شر
 المتكرر ألنماط الشد و  تلىع 
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ي الرواية التاريخية القائمة عىل اإلسناد، دون تميي   بي   و 
 
 التاريخية المرتبطة بالفعل،و  الحقيقة الدينيةالخي  المعهودة ف

ي المتباين طبيعةو 
 كمون عىل مستوى التاري    خو  فلسفة، مما يحيل انسجاما مع هذه اآللية أننا بصدد سكونو  األثر اإلنسان 

ي نسخ متكررة، تعمل بو و  ثباته،و  الخطاب المرافق له أيضا، عي  اإلقرار بجمود الزمانو 
 
ي إىل حارص  ف

عي تام تحويل الماض 

 (.37، ص 1987بناء أوارص الستمرارية المطلقة بينها )العظمة، و  عىل تنميط األزمنة

ي مجال التاري    خ )وقيدي، و  إن الثورة عىل اإلسناد 
 
، 2000إقرار منهجية علم العمران يعدان بداية ثورة معرفية خلدونية ف

ي الرؤية الخاصة للتاري    خ42ص 
 
، فحسب أن حقيقة  الحقل الجتماعي و  (، تجلت معالمها ف ي

استنادا إىل الفعل النسان 

ي مختلف تجلياته،
 
ي ف

، أي العصبياتو  التاري    خ خي  عن الجتماع النسان   مظاهره سواء تعلق األمر بالجانب السياسي

ي أعمالهمو  ما ينشأ عن ذلك من الدولو  أصناف التغلبو 
 
 المعاشو  مساعيهم من الكسبو  مراتبها، أو ما ينتحله البشر ف

الكتفاء بشد الخي  عىل أساس و  يعزى اإلعراض عن هذه الظواهر و  (،40، ص 2005الصنائع )ابن خلدون، و  لومالعو 

ي الكذب
 
ي حددها ف

 الذهول عن المقاصد،و  الثقة بالناقلي   و  المذاهب،و  التشيع لآلراءو  اإلسناد، إنما يرتد إىل المعاطب الت 

 (.40، ص 2005)ابن خلدون، ما إىل ذلك من أسباب أن  صاحب العي  عىل ذكرها و 

م بمالحظة طبيعة األشياء من خالل منهج الستقراء الذي قوامه طبائع األحوال و  استنادا إىل كل ذلك رفض اإلسناد، الي  

ي العمران. 
 
 ف

ض محركا محددا للتاري    خ، غالبا ما تكون مبنية عىل 21،  ص 2009يعتقد دوس )دوس،  ي تفي 
( أن المخططات العامة الت 

من ثم نخال أن ابن خلدون سقط فيما آخذ به من سبقه من و  الجواب عوض أن تكون مؤسسة للسؤال، فلسفة

ي العصور و  المؤرخي   فيما سماه التبدل
 
هو يصوغ مبادئ و  األجيال أي طبائع العمران، فهل كان ابن خلدونو  التحول ف

ي سياق 
 
ات عرصه؟ أم أدمجها بوعي مسبق ف علمه دون أن تقدم له معطيات كفيلة بتغيي  هذا العلم عىل وعي تام بمتغي 

ي؟.   منحاه التفسي 

ض انطالقا من قراءة واعية أن صاحب العي  لم يكن عىل وعي تام بمقتضيات عرصه، أن الخلفية التاريخية الثاوية و  نفي 

ا بتقلباته ي فلسفته تحو و  وراء رؤيته لعلم العمران لم يكن القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميالدي حارص 
 
لته ف

ية، ي بداية المقدمة من أن هذا القرن عرف العديد من و  التفسي 
 
ي ذهنه حسب ما رصح به ف

 
ا بتقلباته ف إن كان حارص 

ي عصفت بالعمران،
ات الت  ق اإلسالميي   )ابن خلدون، و  أردت دوله ضعيفة خاملة عىل مستوى المغربو  التغي  المشر

، (، لهذا لم يلتفت إىل كل الثو 38، ص 2005 ي تاري    خ بالد المغرب )القبىلي
 
أول القرائن و  (،54، ص 1987ابت المتحكمة ف

ورية لقيام أي سلطة سياسية، ي حسبها رص 
ي و  الدالة عىل ذلك ما يعاب عىل مقومات الملك الت 

منها المثل األعىل الديت 

ي تأكيد هذا المعط من الناحية التار 
 
، حيث لم يكن موفقا ف ي عاشها و يخيةبوصفه آلية للتجاوز السياسي

ة الت  ي الفي 
 
 ف

ي قيامو 
 
أقل تحديدا الحفصية، و  العبدواديةو  صعود التجربة المرينية،و  خي  الكثي  من أحداثها، إذ غاب هذا المقوم ف

ي انفصال تام عن غياب الرسالة السياسية
 
 الدينية،و  حيث أن ظهور هذه القوى لستعادة المجد الموحدي قد تم ف

ي أبه تجلياتها )أومليل، من دون سنة، ص و  عيةاحتكمت إىل مبدأ الواقو 
 
(، بشكل قد يدفعنا إىل القول بأن 156المنفعة ف

ي الزمان، ألنها حاولت التأكيد عىل المتجانس ل المتباين الذي دافعت عنه، مما يفيد 
 
الرؤية الخلدونية كانت محدودة ف

 تاريخية. المنعرجات الو  أننا بصدد حركة تاريخية ل تنفذ إىل المنحنيات

ي تفسي  الطبيعة الجتماعية و 
 
من جانب آخر استطاع أن يبي   مستويات النتقال من القبيلة إىل الدولة، لكنه "فشل" ف

ي لعالقات األنساب) جغلول، و  لحركة النتقال هاته، ي هذا لم و (،93، ص 1980ذلك بغية معرفة النحالل التدريخ 
 
ف

ي فهم األسب
 
 (،80، ص 1982م )لكوست، 14ـه/ 8اب العميقة الدالة عىل أزمة القرن يقدم ما من شأنه أن يساعد ف

( بي   عصبية البداوة لدى 6، ص 1981مطاع، ) حت  من داخل مقوم العصبية لم يمي   ابن خلدون حسب دارس مهتمو 

ي لل و  عرب الفتوحات اإلسالمية،
 
وع الثقاف ي عىل المشر

مة الحاملة لرسالة بي   العصبية المتأتية من التحاد العقدي المبت 

 المتعاقبة داخل بنية مستقرة، ل عىل أساس األفراد و  النبوة، ارتباطا بذلك كانت نظريته مؤسسة عىل القبائل المتحركة

 (.57، ص 2004الجماعات إن جارينا رأي أحد الدارسي   )واتربوري، و 

( هو أن المقدمة لم تستطع أن تسهم 29  28، ص 2005العروي، ) الذي عي  عنه دارس حصيفو  إل أن التساؤل الملح

ي تغيي  وجهة المؤرخي   أو التأثي  عليهم لبناء ذهنية تاريخية تستجيب لمطلب المقدمة
 
يعود األمر و  أسسها المنهجية،و  ف

اجع ي تلك المرحلة مرحلة الي 
 
ي الذي كان يعيش ف

   حسب الدارس ذاته   إىل أن األمر كان صعبا بالنظر إىل الوعي التاريخ 



187 Rachid El YAMLOULI 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
 p. 181-192 

ي أفق استيعابها  و  لتفكك،او 
 
ي بها ف

 
ي هذا السياق كانت جزيرة غنية محاطة بذهنية غي  قادرة عىل الرف

 
نرجح أن المقدمة ف

ي التأسيس الفعالو  أول، ثم نقدها 
 
ي و  المنتج لمجال التاري    خ قبل الثورات المنهجيةو  تطويرها لإلسهام ف

المعرفية الت 

ي أوربا. 
 
 جاءت فيما بعد خاصة ف

موجها و  تاريخيا مفاده الحي   الذي خصصه ابن خلدون للطاعون األسود، الذي كان دافعا و  تثي  مسألة أخرى قلقا منهجيا  

، حيث لم يحظ إل باهتمام طفيف ي المعطيات و  ينتقل هذا الختصار و  (،5، ص 1993نشاط، ) لكتابة العي 
 
القتصاد ف

ي اقتق  فيها خط من سبقه مكرسا ما دأبت عىل تعميقهو  التاريخية إىل األحداث المتعلقة ببالد المغرب،
تكريسه و  الت 

ي حقل الرواية التاريخية عرصئذ )العروي، و  الذهنية الغالبة
 
الدال عىل ذلك القتضاب و  (،39، ص 1983الطاغية ف

ابن عذاري عىل ثراء من رواية و  الموحدي، لدرجة تجعل من روايته أقل عمقا و  الشديد الذي طىع  عىل التاري    خ المرابطي 

ي قضايا المهمشي   
 
رةو  سبيل المثال، ف ي و  الحياة داخل البالط،و  الفئات المترص 

 
كذلك سي  اإلدارات.  قد يفش هذا األمر ف

ي اصطبغت بها "نظرية" العمران،و  التعليل معا إىل الرؤية األفقية،و  الرؤية
عة الطبيعيةو  صيغة التعميم الت   إىل الي  

ي وجهت عو 
 أعاقت إمكانية الحديث عن اإلرادة السياسيةو  (،158، ص 2005الم المقدمة )ابن خلدون، البيولوجية الت 

 (.71، ص 1983الفردية أو التاري    خ المفتوح )العروي، و 

 لو لماما، عكس المجال الحضاري الذي انطبقت عليه مالحظاتهو  انطلق ابن خلدون من أساس مرجىعي لم يحد عنه

ه،و  ي و  نمط تفكي 
ي تعديل التواري    خ الخاصة لكي تتوافق مع التاري    خ العامو  حاولتهي اآللية الت 

 
الطبائع و  أجادت ف

ي شقها األشعريو  الجماعة،و  العمرانية الفاعلة فيه، حيث لم تنفصل هذه الرؤية عن أهل السنة
 
، حت  و  تحديدا ف المالكي

ي حسب البعض
ي و  ( بعيدا عن استيعاب326، ص 2000عبد الجواد، ) غدا الرأي الخلدون 

فهم إشكالية النص الست 

ي مسألة التنصيص السياسي فيما يعرف بقضية النصوص الدينية الداعمة للسلطة السياسية إن وضعا أو تأويال،
 
 خاصة ف

 عىلي و 
ى بي   ة، و  معاوية كان رأيه غامضا و  حت  فيما سمي تاريخيا الفتنة الكي  ي ذلك ما ورد عىل مبهما لدرجة كبي 

 
سندنا ف

ي الحق إنما اختلفلسانه :و 
 
ي الحق فاقتتلوا عليه. و  اجتهادهم ف

 
إن كان و  سفه كل واحد منهم نظر صاحبه باجتهاده ف

ي مقاصدهم عىل حق")ابن و  أخطأ و  المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما بقصد الباطل، إنما قصد الحق
 
الكل كانوا ف

 (.192، ص 2005خلدون، 

ي صاغت جانبا  
ا من المجال السياسي الوسيط،أما عىل صعيد المقومات التاريخية الت  كانت دعامة أساس لبناء و  كبي 

ي أحسن الحالت لم يكن هو أيضا عىل دراية بها بفعل تبدل و تقويته، تجاهلها أو تغاض  عنها ابن خلدون،و  الحكم
 
ف

ان: و  األحوال،  هي متغي 

 لمقوم التجاري ا

ي أثناء تحديد اآلليات الو 
ي التاري    خ؛ فهل تغاضيه أو ذهوله عنه يرجع إىل هذا المتغي  انفك من التصور الخلدون 

 
فاعلة  ف

ي  
ي تقوية عضد الملكأن  التجارة لم تكن بتلك القيمة الت 

 
ي حالت  كانت للعصبية ف

أم أن الرؤية الخلدونية للتجارة هي الت 

ي تقوي
 
 .ة الوجود السياسي للدول الوسيطيةدون إدراك أهمية هذا المقوم ف

( مرورا برصد خصائصها 366، ص 2005دمة انطالقا من مستوى التعريف )ابن خلدون، ترد التجارة عند صاحب المق

ي و  ضمن المعاش، ي الوقت الذي يوسم المعاش الحرص 
 
هذه النظرة تنترص للمعاش البدوي باعتباره المنتج للدولة، ف

اويو  بالسلبية لسبب رئيس أنه مقوض للدولة، ي )الي  
 
تحرص  النظرة و  (،39ص  ،1989آخرون، و  أسي  اقتصاد كماىلي ترف

هم من قبيل المكايسة ي تمي  
ي تصنيف التجار دون تحديد دورهم الجتماعي بحكم الخالل الت 

 
 األخالقية بصفة خاصة ف

ض أن رأي الفقيه تغلب و  (،370   367، ص 2005الخداع )ابن خلدون، و  المخاتلةو  البعد عن المروءةو  المماحكةو  نفي 

عي عىل رأي المؤرخ ما دامت األخال
قانونها و  أسست ذاتها و  خلفياته،و  ق التجارية قد أباحت لنفسها تجاوز النص الشر

ي و  أخالقه. و  عىل ظروف العرص 
، ما بي   المضمون التاريخ  ي النظر إىل المعايي 

 
 التساؤل هنا يطرح بخصوص الزدواجية ف

ي اآلن ذاته التعاىلي و ،إقرانه بالعديد من النماذجو  الواقىعي لمفهوم العصبيةو 
 
ي النظر إىل و  عىل التاري    خ، ف

 
النتصار للفقه ف

 أكير تحديدا التجار!!. و  التجارة

ي التجارة يعمق من ضعفها 
 
(، 257، ص 2005يعجل بتدهورها )ابن خلدون، و  يبي   ابن خلدون أن إسهام السلطان ف

يضيف و  بعيدة المدى ؟،يعطيها صبغة إطالقية، دون تحديد أو توصيف أهي التجارة الداخلية أو الو  يعمم هذه القاعدة



Rimak Journal, Volume 3, Issue 8     188 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
p. 181-192 

ي هذه المسألة عىل حساب نظرة مؤرخ علم العمران، أن أخالق التجار نازلة عن 
 
ي ف

 
ي إطار تأكيد األسلوب الفقهي الطاع

 
ف

فاءو  أخالق الملوك إن كنا نظن أن قرص دناءة  األخالق عىل التجار دون الملوك و  (،367، ص 2005ابن خلدون، ) الشر

ي تتعاىل عىل التاري    خ،إنما هو انتصار للفقه ال
، الذي روج للذات السلطانية الت  ي

تأن  النصياع لضوابط و  سياسي الست 

ع، ي النظر إىل التجارة، هو الذي حجب إمكانية الوعي و  الشر
 
اض أن حضور الرؤية الفقهية دون التاريخية ف يمكن افي 

ي صعود 
 
،و  ة،تقوية السلط السياسية الوسيطيو  بأهمية التجارة البعيدة المدى ف  تحديدا المرابطي  

 الموحدين،و  أكير

، إذ أن الدولة المرابطية أسست ذاتها و  ي الكثي  من المالمح عىل التجارة المرتبطة بأهمية المداخيل الناتجة و المرينيي  
 
ف

ى، ي مسار تمهيد بالد و  عىل دور الوساطةو  عن عقود التجارة الدولية الكي 
 
المغرب مراقبة الطرق، فالمتتبع لهذه الدولة ف

ي كانت تحذوها رغبة جامحة للسيطرة عىل ذهب 
يالحظ أنها أسست توازناتها السياسية عىل نظام األحالف القبلية، الت 

ي 84، ص 1991   1990السودان، فقد جددت الحلف ثالث مرات )القادري، 
(، كما أن صعودها نحو الشمال كان يقتق 

، جو  أثر المسالك التجارية المتجهة جنوبا   شمال  ي
قا )الجنحان   (.101، ص 1980نوبا   شر

ي القرن 
 
ي الطرق التجارية ف

 
م، فقد عوضت هذا 12ـه/ 6أما الدولة الموحدية وبفعل ما استجد من تطورات جوهرية ف

ي المجال المتوسطي 
 
يف، و النقص بتكثيف العالقات مع القوى التجارية السائدة ف ي طليعتها جنوة )الشر

 
، ص 1995ف

72.) 

ي دعم صعودها السياسي انطالقا من الرصاع المرير فيما يخص الو 
 
ايد بأهمية التجارة ف دولة المرينية فيفهم اهتمامها المي  

ي عبد الواد من أجل السيطرة عىل سجلماسةو  الذي خاضته ضد قبائل المعقل
ي العرص و  بت 

 
ي ل يخق  دورها التجاري ف

الت 

ي هذا الصدد :"و كمل بفتحها ل
 
تمشت طاعته" )النارصي، و  لسلطان يعقوب فتح بالد المغربالوسيط، يقول النارصي ف

قطالونيا و  قد زاد الهتمام بالتجارة البعيدة المدى لما تدره من مداخيل حيوية خاصة مع أراغونو  (،37، ص 1954

ا )نشاط، و  ما بعدها(،و  6، ص 1997   1996مع جنوة )نشاط،  و  (،111، 110   107، ص 2003)سعيدان،  مع بي  

 (. 324، ص 1989   1988

ي  ا
 
 لمقوم الصوف

ي المقدمة )ابن خلدون، 
 
ا مهما للتصوف سواء ف ( أو شفاء السائل، إل أن هذا 449، ص 2005أفرد صاحب العي  حي  

ي المرحلة و  الهتمام لم يرق إىل األصالة المعهودة، إذ لم يحرص  التصوف
 
ي بمثل حضوره ف

ي األثر الخلدون 
 
نظام الولية ف

حيث غدا حقيقة تاريخية دعمها الواقع الناتج عن تبدل األحوال، حيث شكلت الدولة المركزية المرابطية قيد الدرس 

ي مثلها و  نقطة انطالق التصوف باعتباره حركة لها توجهاتها الخاصة،
ي نافست السلطة العلمية الت 

مرجعيتها المحددة الت 

ت عنها الدولة القائو  الفقهاء، ي عي 
أصبح فاعال رئيسا عىل الساحة السياسية للغرب و  بل مة،السلطة السياسية الت 

م، بعد أن حسم الرصاع لصالح قوى سياسية تستند عىل هذه 13  12ـه / 7مستهل القرن و  ـه6اإلسالمي أواخر القرن 

 المرجعية. 

ي تحوله إىل قاعدة لها وزنها 
 
ي ف

 
ها، حسب ما تجسده العالقة مع السلطة،و  يفهم المتداد الصوف ي أخذت منخ و  تأثي 

الت 

ي من مثيل ابن برجان،
 
ي زعماء التيار الصوف

ي البداية عي  نق 
 
ي عهد عىلي بن يوسف و  المواجهة ف

 
ابن العريف، نحو مراكش ف

(، أو 170، ص 1997حسب ما تعي  عنه حالة ابن برجان )ابن الزيات،  قتل بعضهمو  ( بل 82، ص 2003)ابن بشكوال، 

ا (، أو 145، ص 1997اإلنعام باألموال )ابن الزيات، و  يد باللجوء إىل سياسة اإلغداق،بواسطة أسلوب احتواء المد المي  

ام مع آل أمغار بعي   تيط بأزمور )القادري، و  ظهائر التوقي  
 (.179، ص 1993الحي 

ي كان محكوما بطبيعة الرؤية السلطوية للسلطة القائمة،   
 
ي العرص الموحدي؛ فالتعامل مع التيار الصوف

 
ما يمكن و  أما ف

 أن يفش هذا الموقف مسألتان: 

- ، هي مؤشر عىل إمكانية استثمار التصوف لخدمة أغراض سياسية إلقامة دولة و  اندلع ثورة المريدين بزعامة ابن قسي

 الولية. 

- ، ي جمة المجالية لمناطق محددة تكشف و  ظهور الكتابة المناقت  ي هذا العرص طابع الي 
 
ي مرحلتها األوىل ف

 
عن قد أخذت ف

ي غالبية المناطق،
 
جم لمراكشو  من األمثلة الدالة عىل ذلك كتاب التشوف للتادىلي و  سيادة التصوف ف  نواحيها،و  الذي يي 

ي لمتصوفة من المغربو 
 
ي المستفاد الذي رصف عنايته لمدينة فاسو  األندلس،و  الش المصون للصدف

 
ما و  التميمي ف
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ي الذي خصصه ألحد و  والها،
 
يف و  رموز التصوفدعامة اليقي   للعزف ي المقصد الشر

 
هو أبو يعزى، وصول عند البادسي ف

ي وجود تيار اجتماعي له سماته و  سبتة،و  للمنطقة الممتدة بي   بادس
 
ه ف انتقال التصوف نحو الكتابة إنما يجد تفسي 

ه الدال عىل رؤيته المخالفة لسلطة الدولةو  الخاصة  الفقهاء معا. و  تعبي 

ي استدعاء األزموري،لقد لجأت الدولة الموحدي
 
ي تجلت ف

ة الت  ي بداية أمرها إىل استعمال أسلوب المواجهة المباشر
 
 ة ف

يف، و  ي يعزى إىل العاصمة مراكش فور الستيالء عليها )الشر  (.45، ص 2002أن 

ية،و  وقد سارت عىل هذا النهج حسب ما تجسده عملية التصفية الجسدية،  التغريب،و  اإلشخاص،و  المراقبة الجي 

ي وصلت إىل حد إعدام أحد األولياء الذي اتهم بقلب النظام 368، ص 1999   1998بس )بولقطيب، الحو 
(، الت 

 ، ي
ة عن الدللت و  (،13، ص 1996   1995السياسي الموحدي )العمران  ل يمكن فصل سياسة المواجهة المباشر

ي ابن يدر الدكاىلي قراءة سياسية رصفة فو  المستوحاة من قراءة ثورة ابن قسي 
 
رضت اللجوء إىل مثل هذه األساليب رغبة ف

 تحصينها من أي تهديد محتمل. و  تقوية سلطة الدولة

ي 
 
ة فقط، بل عملت عىل ترسيم التعليم الصوف ي و  و لم تقف سياسة الدولة اتجاه المتصوفة عىل الصيغة المباشر

 
تنظيمه ف

ي  تمثل ذلك عىلو  جاءت هذه السياسة بعد فشل اإلجراءات األوىل،و  طوائف،
 
ي  اسكانوجه الخصوص ف

 
رمز التصوف ف

ي بالعاصمة،
ي العباس السبت  ي خصصت لهذا الغرضو  العرص الموحدي أن 

ي المدرسة الت 
 
 السماح له بإلقاء مبادئ طريقته ف

يف، )  (.46، ص 2002الشر

ي ولدت مع المرابطي   
ي تشكيل  زادت نفوذا مع الموحدين، ستسهم إىل جانب هزيمة العقابو  هذه الكتلة الصوفية الت 

 
ف

م بالصبغة الصوفية 13   12ـه /  7   6نواة المعارضة المتنامية إىل حي   إسقاط الموحدين، ألنها اصطبغت طيلة القرن 

ي تزعمها زهاد )الجابري، 
 (.321، ص 2000الت 

ي فقد ارتق  التصوف نحو مدارج التنظيم
ي العرص المريت 

 
ي إطار طوائف كالطائفة الشعيبية،و  أما ف

 
 الصنهاجية،و  الهيلكة ف

ي إطار زوايا كذلك كزاوية و ( 64   63ص  ،ابن قنفذ، من دون تاري    خ) طائفة الحجاجو  الغماتية،و  الحاحية،و  الماجرية،و 
 
ف

افو  تافرطاست، ي افتقرت إليها، عىل قاعدة محبة األشر
عيتها الت  ي إطار تزكية شر

 
 رعاية المتصوفة،و  اعتمدت السلطة ف

ي التقليل من و 
 
ي إمعانا ف

 
ايد،و  المتداد الصوف اف للحد من هذا الي    تهديده للسلطة، استعانت الدولة المرينية باألشر

ي المواىلي و  ي مرحلة أوىل و  األكير من ذلك سارعت الدولة إىل تدعيم التأليف المناقت 
 
ي ركابها وفق ما يعي  عنه ف

 
السائر ف

ي مؤلف السلسل العذب،
 
مي ف

ي رفع بعض سالطي   و الحرص 
ي مستوى ثان 

 
ي و  الدولة، ف

إىل مرتبة  ،هو أبو الحسن المريت 

ت المسند الصحيح الحسن لبن مرزوق، ي مي  
ي بنيتهو  األولياء من خالل فلسفة الكتابة  الت 

 
خطابه لينماز و  الذي جاء ف

ي كتب المناقب. 
 
 قيد أنملة عن باف

ي قادو  غي  أن هذه الرعاية
ي ألهبت و  ها الفقهاءالحتضان لم يكن مانعا من تنامي الحركة التمردية الت 

الصوفية الشاذلية الت 

، ) م14ـه / 8الحركات السياسية اىلي جاءت بعد القرن  كانت أحد العوامل الرئيسة إلسقاط و  (،63ص  ،1987القبىلي

 الدولة المرينية. 

 

 خاتمة 

ي انرصف هذا المجهود لتوضيح بعض عنارصها، قراءة مبنية عىل فلسفة إعادة بناء 
تصور نقدي للمقدمة إن القراءة الت 

ي سياق المعرفة الخاصة بالعالم اإلسالمي مع 
 
سواء من خالل دراسات سابقة، أو عي  قراءة واعية تدمج ابن خلدون ف

، ي ي مرحلة أوىل،و  تقدير إسهامه المنهخ 
 
ي لستيعابه ف

 
ي من عملية الفهمو  المعرف

ي المستوى الثان 
 
 التقدير هاته،و  تجاوزه  ف

ي مجال محدد حرص "نظريته" العمرانو 
 
،و  ية ف ،و  هكذا و  زمان معي   ي صياغة الملك السياسي

 
 إن كان  للعصبية دور مهم ف

ي طور انحدار عمرانها، لذا فتفسي  و 
 
ي مراحل محددة من عمر الدولة، فإنها بالمقابل عامل إضعاف الدولة ف

 
تقويته ف

عىل الدولة المرابطية و  صفة خاصة عليها ينطبق بو  التاري    خ انطالقا من العصبية يقف منهجيا عند التجربة الموحدية،

ي تلتها 
ي افتقدت إىل أحد الدعامات المقوية للعصبية،و  قبلها، دون الدول الت 

وع السياسي و  الت  ي بذلك المشر
ي و  نعت 

الديت 

ي توحيد المنطقة،
 
ي حاولت جاهدة إحياء المجد الموحدي ف

من ثم نخلص إىل أن العصبية و  الذي غاب عند التجارب الت 

ي أعقبت مرحلة ما بعد القرن غي  قا
م، حيث جرى التعويل عىل 14ـه/ 8درة عىل تفسي  الصعود السياسي للدول الت 

ف، عية السياسية من مثيل الشر  إحياء سنة الجهاد.  و  الرتباط بالزوايا،و  الوسائل الرمزية لبناء الشر
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ي الذي حد من األصالة الخلدونية هو اإلسناد 
خلدون ثورة منهجية قوامها أن هذه اآللية فيه قدم ابن و  الجانب الثان 

، الستمرارية و  التبدل الذي تفرضه طبائع العمران، ألنه يروم أساس الدفاع عن الثباتو  الفقهية قارصة عن احتواء التغي 

ض أن هذا الوعي و  السياسية،و  القتصاديةو  الظواهر الجتماعيةو  سخونة الوقائعو  دون روح أو معت  تؤثثه حيوية،  نفي 

ا عند ابن خلدون ي لم يكن حارص  ي ظل وقائع القرن الثامن الهجري الذي خصه و  المنهخ 
 
هو يشيد رصح المقدمة ف

ة تمتد جذورها إىل منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي  ات كبي  بوصف دقيق، هذا القرن الذي حمل معه متغي 

ي تو و  عشر الميالدي،
 
تأطي   العديد من أحداث الرصاع و  جيه السلط السياسية،هي المتغي  التجاري الذي كان دوره فعال ف

ي . و  بي   القوى
ي العرص المرابطي أو الموحدي أو المريت 

 
 الكيانات المحلية سواء ف

ي بناء التوازنات الجتماعية
 
ي الذي تحول إىل عامل رئيس ف

 
نحسب أن ابن و  السياسية للمرحلة،و  إضافة إىل المتغي  الصوف

ي الذهول 
 
تغاض  عن روح العرص ليعيد و  الذي انتاب المؤرخي   الذين سبق أن عاب عليهم الداء ذاته،خلدون سقط ف

ورة النغالق، فالقانون الذي ل يتغي  هو و  القش و  صياغة تاري    خ مفتوح عىل كل الحتمالت، عوض أن يكون تاري    خ الرص 

السياسية فهي أظن بنفسها من أن تثبت زمنا طويال عىل و  قانون التغي  كما قال كارل ماركس، بخالف الظواهر الجتماعية

ة واحدة.   إيقاع أو وثي 
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، وآخرون ) اوي الكبي  جارة وعالقتها بالدولة والمجتمع. كلية (  التجارة من خالل كتابات ابن خلدون ندوة الت1989الي  

 اآلداب عي   الشق الدار البيضاء. 

ي التاري    خ. دار النشر الدار البيضاء. 1984) الجابري، محمد عابد. 
 
 (  العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية ف

ي الدار البيضاء. 1991الجابري، محمد عابد.)  ي العرن 
 
اث والحداثة. المركز الثقاف  (  الي 

اث . ط1993بري، محمد عابد. )الجا ي الدار البيضاء.   6(  نحن والي  ي العرن 
 
 . المركز الثقاف
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ي الدار البيضاء. 2000الجابري، محمد عابد. ) ي العرن 
 
. المركز الثقاف ي ي العرن 

 
 (  العقل األخالف

، الحبيب.  ي
. ط1980) الجنحان  ي التاري    خ القتصادي للغرب اإلسالمي

 
وت. . دار  1(  دراسات مغربية ف  الطليعة بي 

، بولقطيب.  (. " الدولة الموحدية ومجال المغرب األقىص"، رسالة دكتوراه غي  منشورة، كلية 1999   1998) الحسي  

ي شعيب الدكاىلي المغرب.   اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة أن 

، محمد.) ي ي لعلم الجتماع"  مجلة دراسات 1983الزعت 
:  9العدد 19عربية:السنة ( " حول إشكالية المؤسس الحقيق 

50 ،76 

يف، محمد.   . تطوان المغرب.   1(  سبتة اإلسالمية. ط1995) الشر

، محمد وآخرون.  ي  (  نظرية النشوء والرتقاء  .منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط. 1979) الطالت 

ى ا2000) الشدادي، عبد السالم .  . (  ابن خلدون من منظور آخر. ترجمة بشر . دار توبقال للنشر لفكيكي ومحمد الهالىلي

 الدار البيضاء المغرب. 

. 1983العروي، عبد هللا. ) ي ي العرن 
 
. دار التنوير المركز الثقاف ي

 (  العرب والفكر التاريخ 

. 1983) العروي، عبد هللا.  ي ي العرن 
 
ي ضوء التاري    خ.  المركز الثقاف

 
 (  ثقافتنا ف

ي المفارقات . ط(  مفهوم العق1996العروي، عبد هللا.)
 
ي الدار البيضاء.   1ل مقالة ف ي العرن 

 
 . المركز الثقاف

ي الدار   4(  مفهوم التاري    خ األلفاظ والمذاهب المفاهيم واألصول. ط2005) العروي، عبد هللا.  ي العرن 
 
.المركز الثقاف

وت.   البياض   بي 

اث بي   السلطان والتاري    خ. ط1987) العظمة، عزيز. 
 البيضاء. الدار   1(  الي 

، محمد.  ي
م"، رسالة لنيل 12ـه/ 6( " الفي   والتمردات بالمغرب األقىص واألندلس خالل القرن 1996   1995) العمران 

 دبلوم الدراسات العليا غي  منشورة. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط المغرب. 

، محمد.  ي 1987) القبىلي
 
 العرص الوسيط. دار توبقال للنشر الدار البيضاء. (  مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب ف

. ط1993القادري، إبراهيم بوتشيش.)  ي عرص المرابطي  
 
وت.   1(المغرب واألندلس ف  . دار الطليعة بي 

"، رسالة  1991   1990القادري، إبراهيم بوتشيش. ) ي المغرب واألندلس خالل عرص المرابطي  
 
( " الحياة الجتماعية ف

 دولة. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مكناس، المغرب.    لنيل دكتوراه

ي الغرب ودار اإلسالم. ترجمة نخلة فريفر ط1996) بادي، برتران. 
 
ي  1(  الدولتان الدولة والمجتمع ف

 
. المركز الثقاف

، الدار البيضاء.  ي  العرن 

. ترجمة خليل أحمد خليل. ط2001) باشالر، غاستون.  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .  6(  تكوين العقل العلمي

 والتوزي    ع، لبنان. 

، ط1988) برنشفيك، روبار.  . ترجمة حمادي الساحىلي ي العهد الحفىصي
 
،  1.ج  1(  تاري    خ افريقية ف دار الغرب اإلسالمي

وت.   بي 

.   1(  البستمولوجيا. ترجمة محمد بن جماعة. ط2004) بالنشاي، روبار.   . دار محمد عىلي للنشر

وت.   1(  الدولة والسلطة والمجتمع. ط1991) ، رحمة. بورقية  . دار الطليعة بي 

 (  نحو تحديث دراسة التاري    خ اإلسالمي . رؤية للنشر والتوزي    ع، القاهرة. 2004) تضغوت، محمد. 

 (  أطروحات حول المسألة الجتماعية . منشورات األحداث المغربية الدار البيضاء . 2003) جسوس، محمد. 

  1خلدون . ترجمة فيصل عباس، ط (  اإلشكاليات التاريخية لعلم الجتماع السياسي عند ابن1980) بد القادر. جغلول، ع

 دار الحداثة الدار البيضاء. 

   1(  التاري    خ المفتت من الحوليات إىل التاري    خ الجديد. ترجمة محمد الطاهر المنصوري.ط2009) دوس، فرانسوا. 

وت.  جمة، بي 
 المنظمة العربية للي 

ي التاريخيات العربية اإلسالمية. مركز دراسات الوحدة العربية، 2006) رضوان، سليم. 
 
ي دراسة ف (  نظام الزمان العرن 

وت.   بي 

 نو مرين وعالقاتهم بإسبانيا القطالنية. منشورات سعيدان الجمهورية التونسية. (  ب2003) سعيدان، عمر. 

 . ي اإلسالم. ط2000) عبد الجواد، ياسي  
 
، الدار البيضاء.   2(  السلطة ف ي ي العرن 

 
 . المركز الثقاف
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 . 42: 42العدد  5(" اإلسالم اإلداري دعوة للتأسيس"،  مجلة فكر ونقد: السنة 2001) قهوي، محمد. 

، وجيه. ك ي
ي للبحاث ودراسة السياسات، قطر   2(  تاري    خ التأري    خ اتجاهات مدارس مناهج. ط2013) وثران  .المركز العرن 

وت.   بي 

. 1996) محمود، اسماعيل.   (  نهاية أسطورة. دار عامر للطباعة والنشر

ي المعارص: العدد 1981) مطاع، صفدي.   6: 12(" الرحمن السلطان الشيطان":  مجلة الفكر العرن 

 (. ي وأزمة القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميالدي النقدية"  مجلة أمل: 1993نشاط، مصطق 
(" المغرب المريت 

 5: 3.العدد  1السنة 

ي األول1989   1988) نشاط مصطق  
ي العرص المريت 

 
ـه ("، رسالة لنيل 759ـه   668) (" التجارة بالمغرب األقىص ف

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية عي   الشق الدار البيضاء، المغرب. دبلوم الدراسات العليا، ك

 . رسالة دكتوراه  ،م"1358   1212ـه / 759إىل  609(" جنوة وبالد المغرب من سنة 1997   1996) نشاط، مصطق 

 دولة غي  منشورة. جامعة محمد األول كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة، المغرب.  

ي أبو العزم وعبد األحد 2004) واتربوري، جون. 
(  أمي  المؤمني   الملكية والنخبة السياسية المغربية . ترجمة عبد الغت 

، ط ي
 . الرباط.   1السبت 

  42:  21.العدد  7(" التاري    خ بي   العلم والمنهج".  مجلة أمل : السنة 2000) وقيدي، محمد. 

 

 

 


