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Abstract 

IBN KHALDUN has been known by his different studies wich interested many 

scholars. Especially who are interested in his foundation of historical method and his 

philosophy of his history . So this artical lays the problematic of the classification of 

IbnKhaldun as an epistemologist notably as an epistemologist in history.Some 

scholars committed errors in his classification for instance the writers:ZINEB 

MAHMOUD EL KHODHARI in his book Philosophy of history according to IBN 

KHALDUN; and KHALID FOUAD TAHTAH in his book ON the philosophy of histor. 
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 أخطاء ارتكبت في تصنيف ابن خلدون اإلبستيمولوجي في التاريخ

 

  مرزوقيقورارية  حليمة
 وهران _ الجزائر -جامعة السانية، الباحثة

 

 الملخص

لقد عرف ابن خلدون بتعدد دراساته، والتي استقطبت اهتمام دارسيه، خاصة أولئك المهتمين بتأسيسه للمنهج التاريخي 

وتحديدا كإبستيمولوجي في  بن خلدون كإبستيمولوجياوبتأسيسه لفلسفة حول التاريخ. و المقال يطرح إشكالية تصنيف 

ثل الكاتبين:زينب محمود الخضري في كتابها"فلسفة التاريخ عند ابن التاريخ. بعض دارسيه ارتكبوا أخطاء في تصنيفه م

 و خاليد فؤاد طحطح في كتابه "في فلسفة التاريخ".  خلدون،

 .التاريخ، اإلبستيمولوجيا، إبستيمولوجيا التاريخ إلجتماع، فلسفةعلم ا ابن خلدون، علم التاريخ،: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

إن المكانة العلمية البن خلدون
*

لم تكتشف إال في العصر الحديث، فظهر فيض من الدراسات الغربية لفكره ثم تلتها  

 تم االعتراف به كعبقري، كموسوعي، تعددت دراساته، وتنوعت. فهي في حقول التاريخ، االجتماع،لقد  .الدراسات العربية

االقتصاد، التربية الخ.... ومن ثمة ألحقت به تصنيفات، كتصنيفه مؤسسا لعلم التاريخ، مؤسسا لعلم االجتماع، كفيلسوف 

دون خصوصا حينما يتعلق األمر بتصنيفه كمؤسس للتاريخ، كعالم اجتماع، كفيلسوف. لكن هل ثمة تصنيف دقيق البن خل

هي أخطاء هذا التصنيف؟ لإلجابة على هذين السؤالين تتبعنا الخطوات  لعلم التاريخ عند بعض دارسيه في هذا المجال؟ ما

التالية: تقديم بعض المصطلحات التي اشتغل في مجالها ابن خلدون والتي صنفه دارسوه في إطارها، وتقديم مصطلحات 

ائبة في حقل الدراسة الخلدونية وفي تصنيفات دارسيه_ وهذا لتحديد مفاهيم هذه المصطلحات. ثم عرضنا تصنيف ابن غ

خلدون كفيلسوف للتاريخ، وتصنيفه كإبستيمولوجي في علم التاريخ. كذلك عمدنا إلى تحديد الخلل الموجود في المنظومة 

مولوجي في التاريخ )أي ي ارتكبت في تصنيف ابن خلدون كإبستياإلبستيمولوجية الخلدونية، ثم عرضنا األخطاء الت

 في التاريخ( بعرض نموذجين من دارسيه.كفيلسوف 

 

 التحليل: 

Ⅰ- فلسفة التاريخ، وهي تتمثل فيما يلي :العلم، علم التاريخ، علم االجتماع،  :ضبط مفهوم بعض المصطلحات

ألنها تمثل اإلطار المعرفي الذي يشتغل عليه ابن خلدون على وجه  اإلبستيمولوجيا، إبستيمولوجيا التاريخ، والتي انتقيناها

 بدقة. التحديد، وألننا نرى أنه في إطار هذه المصطلحات لم يتم تصنيفه

"هو مجموعة من المعارف، من الدراسات لم هذا التعريف للعLe petit Robertيقترح قاموس روبير الصغير"العلم: .1

 (Soler, 2009, p. 21) "ذات قيمة عالمية، لها موضوع، ومنهج محددان، وقائمة على عالقات موضوعية قابلة للتحقيق

 (Marrou, 1966, pp. 32-33) "هو معرفة ماضي اإلنسان" و" هو المعرفة العامة المجهزة للماضي" علم التاريخ: .2

، 2005)أنتوني و بيردسال،  " معنى بدراسة الحياة االجتماعية، والجماعات والمجتمعات اإلنسانية" اع:علم االجتم .3

 (47صفحة 

" يقدم  فلسفة التاريخ: هي تأمل فلسفي حول التاريخ ككل حيث يمكن االتجاه إلى تحديد هيغل لفيلسوف التاريخ على أنه .4

 (2007)هيغل، " وجهة نظره عن مسار التاريخ ككل

 اإلبستيمولوجيا: مصطلح ينقسم إلى قسمين:  .5

                                                           
-ه808رمضان 25م(، وتوفي بالقاهرة بمصر السنة )1332ـ-ه832خلدون، ولد بتونس)ابن خلدون: هو عبد الرحمان أبو زيد ولي الدين بن  *

م( عاش وتفاعل مع أحداث عصره، ونهل من معارف متعددة ومتنوعة، انعكست على مؤلفاته التي جعلت دارسيه في الغرب 1406مارس 19ـ

 المقدمة. علم التاريخ ، علم اإلجتماع، فلسفة التاريخ. اشتهر بمؤلفهوالشرق يعترفون بأصالة أعماله وتحديدا في مجال 
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: يعني الخطاب، الحكم، فهي خطاب حول العلم أو المعرفة.وفي  Logosلوجيا إبستيمي: يعني العلم، المعرفة،

المعنى المعاصر، عند المدرسة اإلبستيمولوجية الفرنسية هي دراسة نقدية للعلم، وليست المعرفة كما ترى المدرسة 

 Marie Claude) األنجلوفونية. فهي إذن فلسفة حول العلم أو بتعبير آخر هي دراسة العلم كفرع جديد للفلسفة"

Bartholy, 1989, p. 12) تبحث في طبيعة وقيمة مبادئ، مفاهيم، مناهج، ونتائج العلم"، هذه الفلسفة النقدية" (soler, 

2009, p. 16) .  العلم كعلم من حيث المبادئ، المفاهيم، الفرضيات، المناهج، النتائج، بل أيضا تدرسه كماال تكتفي بدراسة

"تنطلق من التفكير حول العلوم، هذا التفكير تاريخي، هذا التاريخ نقدي وهذا من حيث تاريخه. فهي إيستيمولوجيا تاريخية 

الثة لهذه اإلبستيمولوجيا أنها تعود إلى الوراء، . فالخاصية الث (WAGNER P. , p. 923)التاريخ هو تاريخ العقالنية" 

إلى ماضي العلوم ولكن هذا الماضي يخضع للنقد للمحاكمة هو تاريخ نقدي، فأحكام القيمة مشروعة داخل اإليستيمولوجيا 

. والحكم على ماضي العلم مرتبط (WAGNER, s.d, p. 935) "أن تاريخ العلوم هو تاريخ معياريالتاريخية، حيث 

.كما أن اإلبستيمولوجيا  (WAGNER, s.d, p. 935) "إذن فليس الماضي بل الحاضر هو األساس"بنظرتنا إلى حاضره 

التاريخية ترتكز على مبدأ االنفصال في تاريخ العلم، فالعلوم ال تتطور بتراكمها على بعضها البعض في اتجاه تطوري 

لصلة مع سابقاتها بتصحيحها ألخطائها، فالحقيقة المتوصل إليها في لتصل إلى درجة مكتملة، نهائية، بل بقطعها ا .خطي

الحاضر تكون من خالل قطع الصلة مع أخطاء المعارف السابقة وتجاوزها لها، ولهذا، الحقيقة المتوصل إليها هي نسبية 

 لوغ الحقيقة.وليست مطلقة وال نهائية. ثم إن هذه األخطاء هي عوائق إبستيمولوجية و التي تعيق العلم نحو ب

والعائق اإليستمولوجي الذي هو كل ما يشكل  وحينما يتم تجاوزها تصبح من قبيل الالعلم، من قبيل المعرفة العامية. 

أمام الموضوعية  عائقا نحو العلم يحدد أساسه النفسي كالميول والرغبات، كاأليديولوجيا، كأخطاء التفكير التي تقف عائقا

 لبحث العلمي وتدخل في تكوين الروح العلمية للعالم.كصفة يجب أن يتميز بها ا

اإلبستيمولوجيا ال تكتفي بالتحليل النفسي للعلم بل أيضا تقوم على تحليل األساس المنطقي للعلم من حيث إذا كانت 

األخرى النتائج المتوصل إليها متوافقة مع الواقع وهذه هي الوضعية التي يجب أن يتصف بها العلم وغيرها من الخصائص 

 له .

بحكم االختالف في الموضوع  تخصصات متعددة كما أن اإليستمولوجيا كدراسة نقدية للعلم_أي للعلوم، لها

دراسة نقدية جهوية: لعلوم الطبيعة وللعلوم اإلنسانية.وبما أن العلوم اإلنسانية بدورها  واالختالف أيضا في المنهج، فهي

علم التاريخ فهناك تخصص يسمى بإيستيمولوجيا التاريخ وهي تعني فلسفة علم التاريخ تتفرغ إلى علم النفس، علم االجتماع 

 philosophie de"هذه الفلسفة للتاريخ_للتذكير_ ال يجب خلطها مع فلسفة التاريخ بكلمة تاريخ مكبرة وليس فلسفة التاريخ 

l ;HISTOIRE ذ مدة، والتي كان أمل هذا التخصص )علم ، ال يجب خلطها بفلسفة الصيرورة التاريخية التي ُمورست من

التاريخ( الحديث أن ينفصل عنها. وفي الحقيقة، فلسفة التاريخ بمعنى ابستيمولوجيا التاريخ قد ساهمت في هذا االنفصال 

 (Noel, 2014, p. 62) "نفسه

 إذا، إبستيمولوجيا التاريخ هي فلسفة علم التاريخ، هي دراسة نقدية لعلم التاريخ.

 

Ⅱ :تصنيف ابن خلدون: كفيلسوف للتاريخ، وكإيستيمولوجي في التاريخ 

 إن تمييز ابن خلدون كإبستيمولوجي في التاريخ يقتضي تحديده كفيلسوف للتاريخ.

 :ابن خلدون فيلسوف للتاريخ .1

تصور أن يعتبر ابن خلدون فيلسوفا للتاريخ من حيث أنه يملك نظرة فلسفية كلية حول حركة أو سير التاريخ، فهو ي

التاريخ يسير سيرا ماديا، دائريا، َوالمؤثر في سيره هو اإلنسان، هو العمران البشري، والطبيعة. المجتمعات تتطور ثم 

تنتكس، ثم تخلفها مجتمعات أخرى تتطور ثم تنتكس وهكذا تتكرر هذه الحالة عبر التاريخ ضمن أطوار ثالثة: طور البداوة، 

 طور الحضارة، ثم االنهيار.

 ن خلدون اإلبستيمولوجي في التاريخ: اب .2

فإذا كان ابن خلدون صنف كفيلسوف للتاريخ له نظرة كلية حول حركة التاريخ فإن فلسفته في التاريخ تم خلطها 

 بفلسفته في علم التاريخ و تمييعها.

تيمولوجيا إن وضع ابن خلدون في هذه الخانة يعني أنه فيلسوف نقدي لعلم التاريخ، فابن خلدون قد أسس إبس -

 التاريخ التي يجب أن تتحدد كما يلي: 
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بما أن اإليستيمولوجيا هي دراسة نقدية للعلم مرتبطة بدراسة تاريخه، فإن إبستيمولوجيا التاريخ عند ابن  -

 تتناول تَاريخ علم التاريخ في الفكر التاريخي اإلسالمي تحديدا، وتأسيس منهج علم التاريخ. خلدون

 ولوجيا التاريخية لعلم التاريخ: ابن خلدون واإلبستيم ( أ

إن ابن خلدون لم يؤسس اإلبستيمولوجيا التاريخية داخل إبستيمولوجيا التاريخ نظريا لكن مارسها عمليا على علم 

التاريخ حيث عاد إلى الوراء، تتبع مسار البحث التاريخي في الفكر اإلسالمي نقديا. فوقف على أخطاء الكتابة التاريخية لدى 

 ين وهذا من خالل تصنيفه الرباعي للمؤرخين: المؤرخ

"مثل ابن إسحاق والطبري، وابن وهو من تولى دراسة تاريخ األمم والدول في العالم وهم من النخبة  الصنف األول: (1

 الكلبي، ومحمد بن عمر الواقدي، وسيف بن عمر األسدي والمسعودي وغيرهم من المشاهير والمتميزين عن الجماهير"

 (4ن، ب.ت، صفحة )ابن خلدو

"كما فعل أبو حيان مؤرخ األندلس، والدولة األموية وهو من اتجه إلى التقييد، بدراسته لعصره ودولته  الصنف الثاني: (2

 (4)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  بها، وابن الرقيق مؤرخ إفريقية والدول التي كانت بالقيروان"

 وهم المقلدون للسابقين.الصنف الثالث:  (3

"االكتفاء بأسماء الملوك، واالقتصار كما فعله ابن  وهم من أفرطوا في اختصار موضوع الدراسة بالصنف الرابع:  (4

 (4)ابن خلدون، ب.ت، صفحة رشيق في ميزان العمل، ومن اقتفى هذا األثر من الهمل" 

قدي من المطعن والمغمز....إال أن رغم أخطائه فهو مقبول "وإن كان في كتب المسعودي و الوا فهو يرى أن الصنف األول،

، نظرا للموضوع الذي يشتغل عليه ويعتبره على هرم  (4)ابن خلدون، ب.ت، صفحة "  الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم

مواضيع التاريخ ألنه هو األصل الذي يرجع إليه كل مؤرخ وأثنى على المسعودي كأحد ممثلي هذا الصنف، مع أنه رفض 

"فأما ذكر األحوال العامة لآلفاق واألجيال واألعمار فهو أس المؤرخ تنبني عليه أكثر ه لما فيها من أخطاء كثيرا من روايات

مقاصده وتتبين به أخباره.....عما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب....فصار إماما للمؤرخين يرجعون إليه. 

)ابن خلدون،  ن بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والممالك"و...يعولون في تحقيق الكثير من ....عليه. ثم جاء البكري م

 (25ب.ت، صفحة 

موضوعا  وهذا بالنظر إلى موضوع الصنف الثاني الذي يميل إلى التقييد أما الصنف الثالث والرابع فهو يرفضهما

من بعد هؤالء إال مقلد وبليد ثم لم يأت »ومنهجا ألن الصنف الثالث مجرد مقلد في الموضوع وال يحتكم إلى القواعد المنهجية

أما رفضه للصنف الرابع يرجع إلى أن  (4)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال"

الموضوع ليس مادة للدراسة التاريخية كما يبين هذا سؤاله البالغي االستنكاري في قوله "فما الفائدة في ذكر هذا المصنف 

من في هذا العهد، في ذكر األبناء، والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب، من دولة قديمة ال يعرف فيها 

الصنف من المؤرخين في نظره قد "أخلوا  فهذا (25)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  أصولهم، وال أنسابهم وال مقاماتهم"

ويقول عنهم "إنما حملهم على ذلك التقليد  (5-4خلدون، ب.ت، الصفحات  )ابن بالمذاهب المعروفة للمؤرخين والعوائد"

 (24)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  الغفلة عن مقاصد المؤلفين األقدمين والذهول عن تحري األغراض من التاريخ"

النقد، وهذا يعكس إن ابن خلدون ضمن هذا التتبع لمسار الكتابة التاريخية يحاكم هذه الكتابة التاريخية، يتناولها ب -

 شعوره بوجود أزمة داخل علم التاريخ، هي أزمة األسس المنهجية.

 ابن خلدون واضع األسس المنهجية لعلم التاريخ: و هذا التأسيس يتمثل في ما يلي : ( ب

 ضبط مفهوم علم التاريخ: (1

"إذ هو يوقفنا على التاريخ مطلب إبستيمولوجي منهجي لتمييزه عن العلوم األخرى، فهو يحدده في قوله إن ضبط مفهوم علم 

، وفي قوله )ابن خلدون، ب.ت( أحوال الماضين، من األمم في أخالقهم، واألنبياء في سيرهم والملوك في دولهم، وسياستهم"

، وفي قوله "إنه خير عن االجتماع (25-24، الصفحات )ابن خلدون، ب.ت "هو ذكر األخبار الخاصة بعصر أو جيل"

)ابن خلدون،  ، ويقول عنه أيضا "هو علم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"(34)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  اإلنساني"

 .(3ب.ت، صفحة 

اضي المجتمعات ماضي ومن هذه التعريفات يتحدد موضوع التاريخ على أنه ماضي، األمم، األنبياء، الملوك ودولهم، م

جيل أو عصر.كذلك ورود مصطلح علم وما يحيل إليه من عبارات، نظر، تحقيق، تعليل، مفاهيم مناسبة في الحقل 

 اإلبستيمولوجي لعلم التاريخ.

 : مبدأ المطابقة (2
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من إمكانية أو استحالة  إن تمحيص األخبار قائم على مبدأ المطابقة، فالمؤرخ ال يقبل الخبر إال إذا كان مطابقا للواقع للتأكد

وهنا  (29)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  الخبر"وأما اإلخبار عن الواقعات فال بد من صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة"

فمبدأ المطابقة هو مبدأ انطباق يظهر األساس المنطقي للمنهج التاريخي عند ابن خلدون داخل منظومته اإلبستيمولوجية، 

الفكر مع الواقع. إنطباق الخبر مع الواقعة، كمنطق مادي، هو من صلب البحث العلمي التجريبي، مما يجعل ابن خلدون 

متجاوزا منطق أرسطو بالنظر إلى طبيعة الموضوع المدروس وهو الحادثة التاريخية ، إذن يتم قبول الخبر على أساس 

 ع.انطباقه مع الواق

 االعتماد على علوم مساعدة لعلم التاريخ:  (3

إن علم التاريخ كعلم قائم بذاته ال يمكن أن يصل إلى حقيقة الخبر التاريخي إذا استعان عالم التاريخ بمعارف أو علوم أخرى، 

 ولوجيا التاريخ.وهذا ما تؤكده مدرسة الحوليات، لكن ابن خلدون كان سباقا إلى هذا المطلب اإلبستيمولوجي في مجال إبستيم

فالتأكد من أن الخبر مطابق للواقع يقتضى معرفة المؤرخ بأحوال المجتمعات، فالعلم بالعمران البشري هو شرط منهجي في 

البحث التاريخي عند ابن خلدون "فالقانون في تمييز الحق من الباطل في األخبار باإلمكان واإلستحالة أن ننظر في االجتماع 

عمران...وإذا فعلنا ذلك كان لنا ذلك قانونا في تمييز الحق من الباطل في األخبار والصدق من الكذب البشري الذي هو ال

)ابن  بوجه ....ال مدخل للشك فيه ...وكان ذلك معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه"

 (29خلدون، ب.ت، صفحة 

مؤرخ إلى اإلستناد فقط إلى علم العمران)علم االجتماع( وإنما إلى شتى التخصصات ولكن يبدو أن ابن خلدون ال يدعو ال

التي تدرس الموجودات وليس فقط المجتمع فهو يقول "وإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث واألحوال في الوجود 

)ابن حيص من كل وجه يُعرض" ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب وهذا أبلغ في التم

 (27خلدون، ب.ت، صفحة 

 مبدأ التعليل:  (4

هو مبدأ علمي قائم على تصور وجود عالقة السبب والمسبب، من خالله تفسر الظواهر وتحديدا الظواهر التاريخية، فهذا 

"...في باطنه نظر وتحقيق  في البحث التاريخي فهو المبدأ هو مبدأ منهجي داخل البحث العلمي التاريخي ال بد من توخيه

حيث يعيب على أولئك المؤرخين المقلدين منهجيتهم في ، (3)ابن خلدون، ب.ت، صفحة وتعليل للكائنات ومباديها دقيق" 

"ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقا، الكتابة التاريخية ألنهم ال يعرضون أسباب الحوادث التاريخية في قوله: 

)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  لى نقلها وهما أو صدقا، ال يتعرضون لبدايتها وال يذكرون السبب الذي رفع رايتها"محافظين ع

)ابن خلدون، ب.ت، صفحة كما يقول "...وتعليل المتفق بينهما والمختلف...حتى يكون مستوعبا ألسباب كل حادث"  (4

22) 

 مبدأ الوضعية:  (5

بتفسير الحادثة  ر للواقع هو إحدى األسس المنهجية التي يقوم عليها العلم، وهذا ما يسمحإن التأكيد على مبدأ مطابقة الخب

وليست مفارقة لها، ونجد ابن خلدون يطبق هذه القواعد ، متعلقة بها التاريخية تفسيرا وضعّيَّا، تفسيرها بأسباب محايثة لها ،

وايات كرفضه لما نقله المسعودي لخبر جيوش إسرائيل المنهجية من حيث أنه على ضوئها يصحح ويرفض الكثير من الر

 التي قدرها بستمائة ألف جندي كما رد خبره عن اإلسكندر لما صدته دواب البحر عند بناء اإلسكندرية.

 مبدأ المقارنة: (6

تشابه في إيستيمولوجيا التاريخ من خالل تحديد ال يحث ابن خلدون على مبدأ المقارنة في منظومته اإلبستيمولوجية،

واإلختالف بين المجتمعات في الماضي والحاضر ليكون التعليل وفقهما "يحتاج صاحب هذا الفن إلى اإلحاطة بالحاضر من 

)ابن خلدون، ب.ت، صفحة ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما: وتعليل المتفق منها والمختلف" 

22) 

د ابن خلدون تجنب التعميم وما ينجر عنه من أخطاء ألن الوقوف على االختالف يجعل ابن وفي مبدأ المقارنة يتحقق عن

خلدون يتحفظ أمام مبدأ قياس الشاهد على الغائب ألنه يؤمن بوجود التغير وهذا األخير يحدث اختالفا بين الظواهر 

ة كظاهرة إنسانية ال تختلف عن الظواهر التاريخية وهذا ما يجعل المنهج الخلدوني يتساير مع طبيعة الظاهرة التاريخي

"فربما يسمع السامع كثيرا من أخبار  بل هناك اختالف فيما بين الحوادث التاريخية نفسها فهو يقول : الجامدة أو الحية فقط

كون الماضين وال يتفطن لما وقع من تغير األحوال وانقالبها، فيجريها ألول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد، وقد ي

 (23)ابن خلدون، ب.ت، صفحة الفرق بينهما كثيرا،فيقع في مهواة من الغلط" 
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Ⅲ الخلل الموجود في اإلبستيمولوجيا الخلدونية 

مستوى الشكل ابن خلدون في مجال علم التاريخ يتخللها خلل على  إن المنظومة اإلبستيمولوجية التي أسسها

 خلال، التباسا في تصنيفه. والمضمون، وعدم االنتباه إليه سيحدث

 : الخلل على مستوى شكلي ( أ

يتمثل في عدم ترتيب ابن خلدون ألفكاره اإلبستيمولوجية، المتضمنة لألسس التي وضعها لعلم التاريخ، فهي مبعثرة 

 .29إلى غاية الصفحة3من بداية الكتاب ،من الصفحة

، يتحدث عن التاريخ كماهو في ظاهره وكما يجب أن يكون عليه منهجيا، إلى غاية 3الخطبة، رقم  فهوفي صفحة

، وفيها يقدم 5، ثم فيها،يعرض تأريخه النقدي للكتابة التاريخية بتصنيفه الرباعي للمؤرخين،إلى غاية الصفحة4الصفحة

المقدمة، في فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه،  8فحةطريقة عرضه لكتابه المقدمة ،وأسباب رحلته إلى المشرق. ثم في الص

يعرض ما يحتاجه علم التاريخ من قواعد منهجية، ويذكر األخطاء التي وقع فيها بعض المؤرخين، أمثال المسعودي، 

ثم يعود إلى ذكر ما يحتاجه علم التاريخ من قواعد منهجية، ويعرض الخطأ الذي  22محاوال تصحيحها، إلى غاية الصفحة

 إلى انتقاد 23البحث التاريخي، وهو إغفال المؤرخ عن مبدأ التغير الذي يحكم األجيال مقدما أمثلة.ثم يعود في الصفحة يعيق

ثم ينتقد فيها موضوع عملية التأريخ الذي يتميز  24غفلة المؤرخ عن مبدأ التغير ويقدم أمثلة أخرى، إلى غاية الصفحة

، والتي يؤكد فيها على الموضوع األهم في التاريخ 25لم التاريخ إلى غاية الصفحة باالختصار الشديد،ثم ينتقل إلى تعريف ع

وهو أن يكون عاما، يتحدث عن األمم، واألجيال كما فعل هذا المسعودي والبكري ثم ينتقل إلى اإلشارة إلى تخصصه في 

ة نطق الحروف.ثم في الكتاب األول تاريخ المغرب، ثم يتحدث عن كيفية وضع الحروف التي ليست من لغة العرب، ثم كيفي

في الخليقة، وهو يريد أن يتحدث عن االجتماع البشري، عن أحوال العمران،فإذا به يقفز  ،في طبيعة العمران27الصفحة 

وفيها  28ومن بينها الجهل بطبائع العمران بذكره ألمثلة، إلى غاية الصفحة إلى الحديث عن أسباب الكذب في نقل األخبار

، 29إلى التأكيد على مبدأ معرفة طبائع العمران كمبدأ للمطابقة وتفضيله عن مبدأ الجرح والتعديل، إلى غاية الصفحةيعود 

ثم ينتقل إلى تعريف علم االجتماع بتحديد موضوعه كعلم مستقل، متميز عن علم الخطابة والسياسة وهنا أمر ملفت لالنتباه 

م مستقل بنفسه. فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري واالجتماع اإلنساني،وذو في قوله: "وكأن هذا عل هو أن ابن خلدون

يؤسس لعلم  (29)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض و األحوال لذاته واحدة بعد أخرى"

 إلبستيمولوجيا التاريخ. ولكن على نطاق ضيق بالنظر إلى تأسيسه االجتماع، يؤسس إلبستيمولوجيا علم االجتماع،

 ويتمثل في :الخلل على مستوى المضمون  ( ب

استعماله لمصطلح علم:إن إلحاق ابن خلدون مصطلح علم بالبحث التاريخي ليس قارا، ليس واضحا،  االرتباك في-1

لكائنات ومباديها في قوله "...و في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل ل فهو استعمال ملتبس مع مصطلح فن.فهو تارة يسميه علما

 ،"وما استكبر القدماء علم التاريخ إال لذلك" (3)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"

)ابن خلدون،  ،وتارة يسميه فنا "فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله األمم واألجيال" (22)ابن خلدون، ب.ت، صفحة 

يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد " ،(8)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  ، "التاريخ فن عزيز المذهب(3ب.ت، صفحة 

، ثم إن مصطلح فن يلحقه أيضا بعلم العمران أي بعلم (22)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  السياسة وطبائع الموجودات

نجد منه مسائل تجري بالعرض ألهل العلوم في  ه،في سياق آخر في قوله:"وهذا الفن الذي ال ح لنا النظر في االجتماع

 (30)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  براهينهم وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب "

 االلتباس في طرح موضوع علم التاريخ وموضوع علم االجتماع)علم العمران(:-2

خ أنه خبر عن االجتماع اإلنساني الذي "لما كانت حقيقة التاري يتضح هذا من خالل تعريفه لعلم التاريخ، في قوله:

اإلنسانية،خبر عن ماضيها، لكن لما  لما يأتينا من أخبار عن المجتمعات "نفهم أن علم التاريخ هو رصد هو عمران العالم

نكمل التعريف "وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال ،مثل التوحش،و التأنس، والعصبيات وأصناف التغلبات 

عضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها،وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب للبشر ب

، فهو  (27)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من األحوال"

فموضوع علم التاريخ هو ماضي اإلنسان، ماضي  جتماع.ال يضع فاصال بين موضوع علم التاريخ و موضوع علم اال

بجوانبه المختلفة ال يتقيد بالزمن، فمن الصعب أن نتبين من  المجتمعات في حين أن موضوع علم االجتماع هو المجتمع

دهما خالل التعريف هل هو يقصد ماضي المجتمعات البشرية وماضي أحوالها المختلفة أم أن التعريف يحمل موضوعين أح

تبقى هو موضوع  وما يليق بأن نلحقه لعلم التاريخ )حقيقة التاريخ أنه خبر عن االجتماع البشري الذي هو عمران العالم(

نجده في قوله:"وكأن هذا علم مستقل بنفسه. فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري  علم االجتماع، أي علم العمران مع أننا
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)ابن خلدون، ب.ت،  وهي بيان ما يلحقه من العوارض واألحوال لذاته واحدة بعد أخرى" واالجتماع اإلنساني، وذو مسائل،

 يحدد موضوع علم االجتماع بشكل واضح، صريح.  ، نجده(29صفحة 

 _ غياب بعض المصطلحات وعالقته بموقفه من الفلسفة:3

ثورته  ي وهذا الشعور صادق تعكسهلقد تملك ابن خلدون شعور بوجود أزمة منهجية داخل البحث العلمي التاريخ

المنهجية القائمة على نقد الكتابة التاريخية السابقة والمعاصرة له، وإرساء أسس منهجية لعلم التاريخ جعل منه رائدا 

إلبستيمولوجيا التاريخ, لكن لم يؤسس مصطلحا يحتوي هذا العمل الذي قام به كعمل فلسفي حول علم التاريخ، كدراسة نقدية 

بن خلدون آنذاك وفي آراءه حول الفلسفة لم يكشف ايرتبط بالفلسفة، بالنقد، و قد يفسر بأن المصطلح وغياب المصطلح له.

عن عالقته الحميمية المباشرة بها، مع أنه كان يمارس التفكير الفلسفي داخل منظومته اإلبستيمولوجية بشكل محدد، كما ترد 

في جوهره كعلم بكيفيات الوقائع، بالفلسفة في قوله: "وفي باطنه نظر وتحقيق،  له بعض اإلشارات إلى ربط علم التاريخ

وتعليل للكائنات و مباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد 

ي البحث التاريخي يقول:"وكثيرا ما وقع وفي دعوته إلى إعمال النقد ف (3)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  في علومها وخليق "

للمؤرخين من المفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع ...لم يعرضوها على أصولها وال قاسوها بأشباهها، وال 

 نها، رغم هذا فهو يقول ع (8)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  والبصيرة في األخبار." سبروها بمعيار الحكمة ....وتحكيم النظر

ويقر للفلسفة بفائدة واحدة تتمثل في تقوية ملكة التفكير والتمكين  (441)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  "ضررها للدين أكثر"

من إقامة األدلة " وهذا العلم ليس له فيما علمنا إال ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن، في ترتيب األدلة والحجاج لتحصيل ملكة 

. ويشترط على من يتعاطاها أن يتشبع بالعلوم الشرعية (445)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  الجودة والصواب في البراهين"

حتى ال ينحرف عن الدين" وليكن نظر من ينظر فيها بعد االمتالء من الشرعيات ، واإلطالع على التفسير والفقه.....فقل أن 

 .(445)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  يسلم لذلك من يسلم لذلك من معاطبها"

ن حساسية العصر آنذاك، من الفلسفة تغلبت على مزاج ابن خلدون فلم يطلق على نفسه فيلسوفا، فيلسوفا للعلم، إ

فيلسوفا لعلم التاريخ، رغم ما مارسه من شك ونقد ودعوة إلى التحقيق، إلى التمحيص في مجال البحث التاريخي. كما قد 

المجال الذي يبحث فيه، وهو أن مفهوم الفلسفة وممارستها كانت يكون سبب آخر في رفضه للفلسفة ورفضه إلحاقها بهذا 

مرتبطة إلى ذلك الحين بالمنطق األرسطي. فلم يكن يرى فيها فقط مخالفة للشريعة بل مخالفة أيضا لميوله المعرفية 

 ام. ألن ممارسة الفلسفةحينما يتعلق بمبدأ المطابقة، مطابقة الخبر للواقع ، لطبائع العمران وللموجودات بشكل ع المنهجية،

 "أما التي كانت مرتبطة باألدوات المنطقية القائمة على اتفاق العقل مع نفسه ال تفي بالغرض المنهجي التاريخي لديه

على معيار المنطق وقانونه، فهي قاصرة وغير وافية  عياتهم في الموجودات ويفرضونهاالبراهين التي يزعمونها على مدَ 

كما في زعمهم ، وبين ما  التي تستخرج من الحدود واألقيسة أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية قصورهبالغرض.....فوجه 

 ما يمنع غير يقينية، ألن تلك أحكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية متشخصة بموادها ولعل بموادها في الخارج

. إن كون الفلسفة تتكئ على منطق العقل (516ن، ب.ت، صفحة )ابن خلدو للخارجي الشخصي" مطابقة الذهني الكلي

محل استهجان عند ابن خلدون، فكان أمرا مستبعدا أن يطلق على مبحثه مصطلح فلسفة علم التاريخ  وليس الواقع جعلها

 بمعنى إبستيمولوجيا التاريخ.

 

Ⅳ أخطأت في تصنيفه كإبستيمولوجي في التاريخ دراسات : 

يظهر عند بعض دارسيه  ة في تصنيف ابن خلدون كإبستيمولوجي في التاريخ ، كفيلسوف لعلم التاريخإن انعدام الدق

 في هذا المجال سنذكر منهم نموذجين.

نجد في مؤلف زينب محمود الخضري 
*

مثل هذه األخطاء نظرا لالرتباك في ضبط المصطلحات وعدم التمييز بين  

المعنون ابن خلدون فيلسوفا للتاريخ، تعرض نصين على أنهما  العلمية والمعرفية بشكل عام. نجدها في الفصل الثانيالحقول 

يبينان أنه فيلسوف للتاريخ، في حين أنه في األول "أنشأت في التاريخ كتابا...فهذبت مناحيه تهذيبا... وسلكت في ترتيبه 

، 2009)الخضري،  لعمران...ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها."وتبويبه مسلكا غريب ، وشرحت فيه أحوال ا

، يقدم نفسه كمؤلف لكتاب منظم مبوب مرتب في أبواب وفصول، وكعالم بأحوال المجتمع )شارحها( وكعالم (53صفحة 

 وليس كفيلسوف التاريخ.  تاريخ

                                                           
*

بالقاهرة، رائدة الفرونكوفونية في مصر، من بين مؤلفاتها : الهوت التاريخ عند  1943سبتمبر  23زينب محمود الخضري: كاتبة مصرية ولدت  

 الماجستير حول هذا الموضوع.  القديس أوغسطين، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، وقد حصلت على رسالة
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..وليس من علم الخطابة... وال هو من علم وفي النص الثاني" واعلم أن الكالم في هذا الغرض مستحدث الصنعة. 

، أن العلم الذي يتحدث عنه، الذي يراه حديثا، مختلفا عن علم الخطابة وعن (53، صفحة 2009)الخضري،  السياسة..."

دون علم السياسة هو علم العمران، علم االجتماع وليس فلسفة التاريخ. لكن هي تتساءل" ما هو هذا العلم الذي أتى به ابن خل

ولم يسبقه أحد إليه؟ وتجيب: هو فلسفة التاريخ التي لم تظهر في أوروبا إال بعد ذلك بقرون. وبديهي أن التفلسف في التاريخ 

 . (54-53، الصفحات 2009)الخضري،  بدأ منذ القدم،..."

يكتفي بسرد  نص ابن خلدون الذي يميز فيه البحث التاريخي في ظاهره كبحث سطحي 54 ولما تعرض في الصفحة

األخبار،يميزه عن باطنه ترى أن هذا النوع الثاني هو فرع من فروع الحكمة أو الفلسفة ألنه يبحث في األسباب التي تتحكم 

في هذا السياق"  فيها، وهذا الوجه اآلخر هو الذي نسميه اليوم بفلسفة التاريخ.وهذا خطأ في تفسير عبارة ابن خلدون، ألنه

يتحدث عن األساس الجوهري الذي يقوم عليه البحث التاريخي،   (3)ابن خلدون، ب.ت، صفحة  يق"وفي باطنه نظر وتحق

 فهو يؤسس لباطن التاريخ الذي يعاني أزمة منهج، وهنا يعد ابستيمولوجيا في التاريخ. 

 راد وضع أسسكما تقول :"إن ابن خلدون عندما درس كتب التاريخ لدى السابقين عليه رآها مليئة باألخطاء...فأ

جديدة لعلم التاريخ...وهذا الجانب..ما هو إال وجه من وجوه فلسفة التاريخ... كما هو من شأن فلسفة أي علم من العلوم 

، وهنا تقترب المؤلفة من تصنيفه كإبستيمولوجي لكن ليس (55، صفحة 2009)الخضري،  البحث في أسس علم التاريخ

 وإنما تدرج بحثه في أسس التاريخ وفلسفة العلوم، لكن ضمن فلسفة التاريخ.  بمصطلح "إبستيمولوجي في التاريخ"،

وتقول :يحتم علينا تعريف فلسفة التاريخ حتى يمكننا الحكم  ثم تخصص عنوانا مكبرا "ابن خلدون وفلسفة التاريخ

لباطن التاريخ،  ه من تحديدهلنتساءل ألم تحكم علي، (63، صفحة 2009)الخضري،  على ابن خلدون بأنه فيلسوف التاريخ"

تعريف فلسفة التاريخ بأنها  ثم تتجه إلى !.؟53،54،55الصفحات: ومن وضعه ألسس علم التاريخ أنه فيلسوف التاريخ خالل

"عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية، ومحاولة معرفة العوامل التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية 

)الخضري، استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها األمم والدول على مر القرون واألجيال"  والعمل على

وتطوره ويمكنها أن تعنى وتضيف "يمكن لهذه الدراسة أن تبحث في شكلها التقليدي في سير التاريخ  ،(64، صفحة 2009

 ثم تتساءل "هل كان البن خلدون فلسفة للتاريخ؟"  (64، صفحة 2009)الخضري،  "بالفكر الفلسفي في حد ذاته

 . (65، صفحة 2009)الخضري، 

وهذا باعتمادها على  (66، صفحة 2009)الخضري،  ثم بعنوان مكبر تقول:" ابن خلدون منشئ فلسفة التاريخ" 

لحصري، وحتى طه بعض دارسيه من الغرب والشرق: توينبي، روبير فلنت، غاستون بوتول، إيف الكوست، ساطع ا

وتطابق بين فلسفة التاريخ والعمران البشري كمفهوم تقليدي لها عند  حسين. دون أن توضح أين تظهر فلسفة التاريخ عنده.

 ابن خلدون "لم يستخدم ابن خلدون تعبير فلسفة التاريخ طبعا كإسم لدراسته ،إنما أطلق عليها إسم العمران البشري"

، و تتساءل عن ما هو العمران بالضبط عند ابن خلدون؟ باعتمادها على آراء البعض (67، صفحة 2009)الخضري، 

وتقول:"إذن   ،(67، صفحة 2009)الخضري،  تجيب قائلة: "أنه الحضارة، وأن الحضارة موضوع فلسفة التاريخ"

العلم الذي يدرس فلسفة التاريخ.... إن التاريخ وعلم الحضارة يدرسان وجهين لنفس العمران بمعنى الحضارة ما هو إال 

)الخضري،  فبينما يحقق التاريخ في األحداث من الظاهر، يوضح لنا علم الحضارة طبيعة وأسباب هذه األحداث." الحقيقة،

ر مرادفها، وتغيير معناها. فالعمران هناك فوضى في طرح المصطلحات وعدم تحديدها ومرادفتها بغي .(68، صفحة 2009

عند ابن خلدون هو" التساكن والتنازل في مصر أو حلة لإلنس بالعشير واقتضاء الحاجات، لما في طباعهم من التعاون على 

، وفي قوله:"أي (31)ابن خلدون، ب.ت، صفحة المعاش.... ومن هذا العمران ما يكون بدويا....ومنه ما يكون حضريا " 

من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم وهو معنى العمران،....فإذن هذا االجتماع ضروري للنوع البد 

كما تتساءل أيضا "من أين أتى ابن خلدون  (34-33)ابن خلدون، ب.ت، الصفحات  اإلنساني...وهذا هو معنى العمران".

)الخضري،  لنتيجة "إذن ابن خلدون مبتكر علم التاريخ"لتصل إلى ا (68، صفحة 2009)الخضري،  بفلسفته في التاريخ؟"

، 2009)الخضري،  اعتقادا منها أن مجال فلسفة التاريخ هو"نفسه مجال العلم الذي أتى به ابن خلدون" (70، صفحة 2009

يخيا يتطور . ثم تعرض بشكل متأخر وموجز فلسفة التاريخ عند ابن خلدون وهي أته "يعتبر المجتمع كائنا تار(71صفحة 

 الظواهر االجتماعية" وفق قوانين خاصة به وهي قوانين يمكن مالحظتها وتحديدها وذلك عن طريق دراسة مجموع

. بهذا العرض المصنف البن خلدون كفيلسوف للتاريخ ال تجعل المؤلفة حدودا فاصلة بين (71، صفحة 2009)الخضري، 

ي ابستيمولوجيا التاريخ، وهذا لعدم الوعي بوجود تمايز بينهما ولغياب فلسفة التاريخ عنده وبين فلسفة علم التاريخ أ

 المصطلح الثاني. فتم تعويم الثاني في األول. 
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نجد تقريبا األمر نفسه في مؤلف خاليد فؤاد طحطح
*
فهو يرى أن مفهوم فلسفة التاريخ في الدراسات الحديثة لها  .

ن جوانب دراسة التاريخ: الجانب األول، يجعلها دراسة لمناهج البحث معنيان حيث "أصبح يشير إلى جانبين مختلفين م

....تقوم باختيار دقيق لما يدعيه أصحاب المنهج التاريخي من معرفة أو حقيقة وهذا الفرق يطلق عليه الفلسفة النقدية 

، (34-33، الصفحات 2009)طحطح، التاريخية،.. أما الجانب الثاني فيتمثل في تقديم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككل" 

وهذا خلط واضح بين المفهومين باالصطالح عليهما بمصطلح واحد، حيث المفهوم األول ينطبق على إبستيمولوجيا 

التاريخ.كما أنه يرى أن مقدمة ابن خلدون "تعتبر من نوع المؤلفات التي عرفت في أوروبا باسم فلسفة التاريخ في القرن 

لتاريخ في القرن التاسع عشر، ذلك أنه حدد في مقدمته مبادئ النقد التاريخي، وفلسفة التاريخ الثامن عشر، وباسم علم ا

. ويفوت المؤلف الفرصة هنا بعدم إدراكه أن مبادئ النقد التاريخي، وفلسفة (39، صفحة 2009)طحطح،  واالجتماع"

عند ابن خلدون من خالل أن التاريخ أصبح علما التاريخ واالجتماع ليستا مترادفتين وينتقل إلى توضيح فلسفة التاريخ 

تخطى السرد إلى التعليل للحوادث، واكتشف القوانين التي تحكمها وصحح أخطاء المؤرخين السابقين، وهذا يجعله يستحق 

تعليال بفضل ابن خلدون علما منهجيا...ولم يعد سردا للحوادث بل  أن يكون فيلسوفا للتاريخ، فهو يقول "لقد أصبح التاريخ

لقد نظر ابن خلدون إلى علل الحوادث وأسبابها وحاول اكتشاف السنن التي تنظمها...ولقد أدرك أخطاء المؤرخين  لها،

 . (40-39، الصفحات 2009)طحطح،  السابقين في تفسيرهم لألحداث...ومن هنا يعتبر ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ"

س لعلم التاريخ، وصاحب نظرة فلسفية حول التاريخ ، يجمع بين البحث إن هذا الطرح الخاطف البن خلدون كمؤس

بين  التاريخي النقدي، ورؤيته الفلسفية لسير التاريخ في خانة واحدة ويسميهما فلسفة التاريخ هو أيضا ال يضع حدودا فاصلة

 غائب عند الكاتب.فلسفة التاريخ وإبستيمولوجيا التاريخ ألن هذا المصطلح األخير كفلسفة علم التاريخ 

هذا العرض المتواضع بمحاولته الكشف على بعض األخطاء المرتكبة في تصنيف ابن خلدون من حيث كونه 

إبستيمولوجيا في علم التاريخ، كان ألجل تمييز فلسفته في التاريخ عن إبستيمولوجياه في علم التاريخ وإنقاذ هذه األخيرة من 

جعلها مغمورة داخل مصطلح فلسفة التاريخ، وإعطاء ابن خلدون حق الريادة في مجال عتم عليها و التصنيف المجحف الذي

إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية وتحديدا إبستيمولوجيا التاريخ كانشغال أكاديمي، هو من اهتمامات الفلسفة المعاصرة في مجال 

 اإلبستيمولوجيا وتخصصاتها. وكذلك كدرس أكاديمي جامعي.
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