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تمهيــــد:  إّن اّلذيَن َقـــَرُؤوا «ُمقّدَمَة» اْبن َخْلدوَن، َوتَدّبُروا َمعاِنيَها، قْد َوجـــُدوا ِفيَها َما ُيَجاِنُس الّتَصّوَر 

الَعْصـــرّي للّتاِريِخ اّلذي ُأْعِجُبوا ِبِه َّـ ُكُتِب اُألُروّباويَِّ. فالّتاريُخ لْم َيْبَق مْقصوًرا َعلى مْدِح اِّـُلوِك واُألَمراِء، 

بْل أْصَبَح َيْهَتّم بُنُموِّ الَحَضاراِت وَتَقْهُقِرَها باإلَضاَفِة إَلى اْهِتماِمِه ِبنْشَأِة الّدَوِل وُسُقوِطها.

الم، الحياة الّثقافّية عدد 9، سنة 1980، ص. 143   أحمد عبد السَّ

ِاْعَلْم أّن َفّن الّتاِريِخ َفٌن َعِزيُز اَِّـْذَهِب، َجّم الَفَواِئِد، َشـــِريُف 
الَغاَيِة، ِإْذ ُهَو ُيوِقُفَنا َعَلى َأْحَواِل اِّـَاِضَ ِمَن األَمِم ِفي َأْخَالِقِهْم، 

َواَألْنِبَياِء ِفي ِسَيِرِهْم َواِّـُُلوِك ِفي ُدَوِلِهْم َوِسَياَساِتِهْم...
َعٍة، َوُحْسِن  َنَظر  َدٍة، َوَمَعاِرَف ُمَتَنوِّ َفْهَو ُمْحَتاٌج ِإُّـ َمآِخَذ ُمَتَعدِّ
َباِن ِبِه َعِن اِّـَزّالِت  ، َوُيَنكِّ َوَتَثّبـــٍت ُيْفِضَياِن ِبَصاِحِبِهَما ِإَلى الَحقِّ

َواَِّـَغاِلـــِط، َألّن اَألْخَباَر ِإَذا اْعُتِمَد ِفيَها ُمَجـــّرُد الّنْقِل َوَلْم ُتَحّكْم ُأُصوُل الَعاَدِة َوَقَواِعُد 
، َوَال ِقيَس الَغاِئُب  َياَســـِة َوَطِبيَعُة الُعْمَراِن* َواَألْحَواِل ِفي االْجِتَماع اِإلْنَســـاِنيِّ السِّ
ِمْنَها ِبالّشـــاِهِد، َوالَحاِضُر ِبالّذاِهِب، َفُرّبَما َلْم ُيْؤَمْن ِفيَها ِمـــَن الُعُثوِر َوَمَزّلِة الَقَدِم 

ْدِق...   َوالَحَيِد َعْن َجاّدِة الصِّ
َياَسِة َوَطَباِئِع اَِّـْوُجوَداِت، َواْخِتَالِف  َيْحَتاُج َصاِحُب َهَذا الَفنِّ ِإَلى الِعْلِم ِبَقَواِعِد السِّ
ـــَيِر َواَألْخَالِق َوالَعَواِئِد َوالنَِّحِل َواَِّـَذاِهِب َوَســـاِئِر  اُألَمـــِم َوالِبَقاِع َواَألْعَصاِر ِفي السِّ
اَألْحـــَواِل، َواِإلَحاَطِة ِبالَحاِضِر ِمْن َذِلَك، َوُمَماَثَلِة َما َبْيَنـــُه َوَبْيَن الَغاِئِب ِمَن الِوَفاِق 
َأْو َبـــْوِن َما َبْيَنُهَما ِمَن الِخَالِف َوَتْعِليِل اُِّـّتِفِق ِمْنَهـــا َواُِّـْخَتِلِف، َوالِقَياِم َعَلى ُأُصوِل 
الّدَوِل َواِّـَِلِل* َوَمَباِدئ ُظُهوِرَها َوَأْسَباِب ُحُدوِثَها، َوَدَواِعي َكْوِنَها َوَأْحَواِل الَقاِئِمَ ِبَها 
َوَأْخَباِرِهْم، َحّتى َيُكوَن ُمْســـَتْوِعًباِ َألْســـَباِب ُكلِّ َحاِدٍث َواِقًفا َعَلى ُأُصوِل ُكلِّ َخَبٍر. 
َوِحيَنِئٍذ َيْعِرُض َخَبَرُه اَِّـْنُقوَل َعَلى َما ِعْنَدُه ِمَن الَقَواِعِد َواُألُصوِل، َفِإْن َواَفَقَها َوَجَرى 

َعَلى ُمْقَتَضاَها َكاَن َصِحيًحا َوإّال َزّيَفُه َواْسَتْغَنى َعْنُه...
َوِمـــَن الَغَلِط الَخِفّي ِفي الّتاِريِخ الّذُهـــوُل َعْن َتَبّدِل اَألْحَواِل ِفي اُألَمِم َواَألْجَياِل 
ِبَتَبّدل اَألْعَصاِر َوُمُروِر األّياِم. َوْهَو َداٌء َدِوّي َشـــِديُد الَخَفاِء، إْذ َال َيَقُع ِإّال َبْعَد َأْحَقاٍب 
ُن ِإَلْيِه ِإّال اآلَحاُد ِمَن الَخِليَقِة. َوَذِلَك أّن َأْحَواَل الَعاَلِم َواُألَمِم  ُمَتَطاِوَلٍة، َفَال َيَكاُد َيَتَفطَّ

الَعِزيــز: َمـــا َقّل 
َوَنُدَر 

َمآِخذ: َمَناِهُل 
َوَمَصاِدُر         

َعــْن:  َبــان  ُيَنكِّ
َيْبَتِعَداِن.

الَحَيد: اَِّـْيُل 
َواالْبِتَعاُد.

اَألْعَصار: األْزماُن.

َتْعِليل: َتْقِديُم 
اَألْسَباِب (الِعَلِل).

. ُأُصول: ُأُسسٌِ

ُمْقَتَضاَها: َما 
ُيَواِفُقُها. 

الّذُهوُل: 
النِّْسَياُن.

َأْحَقاب: َأْزَماٍن.
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ُهَو اْخِتَالٌف  ِإنََّما . ُمْســـَتِقرٍّ َوِمْنَهاج َوِتٍَة َواِحَدٍة َعَلى َتُدوُم َال َوِنَحَلُهْم َوَعَواِئَدُهـــْم
اَألْشـــَخاِص ِفي َذِلك َيُكوُن َوَكَما إُّـ َحاٍل؛ َحاٍل ِمْن َواْنِتَقاٌل َواألْزِمَنِة اَألّيـــاِم َعَلـــى
اّلتي اِهللا «ُسّنُة َوالّدَوِل َواَألْزِمَنِة َواَألْقَطاِر اآلَفاِق ِفي َيَقُع َفَكَذِلَك َواألْمَصاِر، َواَألْوَقاِت

ِعَباِدِه»*. ِفي َخَلْت َقْد
الكتاب الّلبنانّي، دار ،2 اِّـقّدمة، ط. خلدون، ابن

46-42 1979.ص ص بوت

الَوِتَة: الّطِريَقُة
َوالّنَسُق.

م 1402 تعود إُّـ سنة خلدون ابن بخّط اِّـقّدمة من ورقة
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أعـــالم

مؤّرخ  / 1406 م) / 1332 م - 808 هــــ خلدون-(732 هــــ الّرحمان بن اِّـؤّلـــف: عبـــد

عّدة مناصب وتقّلـــب َّـ ومصر...) واألندلس واِّـغـــرب تنّقـــل ب (الجزِائر تونســـّي،

أّيام َّـ ْوالخ وديوان اِّـبتدإ ْالع «كتاب مؤّلفاته: أشـــهر وسياســـة). وقضاء (تدريســـا

أهّمها أجزاء، سبعة األكْ» َّـ الّســـلطان ذوي من عاصرهم ومن والبْر والعجم العرب

خلدون. ابن صيت ذاع وبها اِّـقّدمة اّلذي وردت فيه الجزء األّول

مصطلحات:

تجمع،  إّنها تسّمى: دينا، ومن حيث من حيث إّنها تطاع، الّشريعة الّدين واِّـِّلة: إّن *

واِّـّلة، ب الّدين، الفرق يرجع إليها، تسّمى: مذهبا، وقيل: إّنها حيث ومن مّلة، تسّمى:

منسوب واِّـذهب الّرسول، منسوبة إُّـ واِّـّلة تعاُّـ، اهللا إُّـ منسوب الّدين أّن واِّـذهب:

اِّـجتهد. إُّـ

.105 ص. ،1988 العلمّية، بوت دار الكتب ،3 طبعة الّتعريفات للّشريف الجرجاني، كتاب

الّتســـاكن  بمعنى وهو الخلدوِنّية، اِّـســـتحدثات مـــن * العمـــران: علـــم العمران:

العالقات ومجاله الخارجّي، العاَلم مـــع الّتواصل إُّـ البشـــر حاجة عن ويعّبر واالجتماع

والّطبيعّية. االجتماعّية مظاهرها بمختلف اإلنسانّية

اآليات: توثيق

[85 اآلية [سورة غافر - *

تعريفات

علمّي  مفهوم وتأســـيس ونقده، الّســـائد، عرض محاور ثالثة: على الّنّص 1 -  قام

بّين ذلك. جديد للتاريخ،

خلدون؟ ابن نظر بها َّـ االّتصاف اِّـؤّرخ على يتوّجب اّلتي العلمّية الّشروط هي ما - 2

تراكيب  لتحقيقها الكاتب وّظف (تفســـّية) نزعة تعليمّية من الّنّص يخلو ال - 3

هذا الّنّص. َّـ منها تجده ما اذكْر الحصر، منها متنّوعة وأساليب

الفهم
والّتحليل
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ودراية محيطة. شـــّتى معارف إُّـ صاحبه يحتاج علم الّتاريخ أّن خلـــدون يرى ابن

تضمن علمّية نتائجه. وجاهة من هذا القول َّـ ما وّضح
الّتفك

وإبداء الّرأي

الّتحّول ترّد القرآن من بحّجة وتبّدلها الحضارات تحّول عن فكرته خلدون ابن ختم

هذا انسجام مدى فيها تفّسر سطرا عشر خمسة من فقرة حّرر الخلق. َّـ سّنة اهللا إُّـ

دراسة الّتاريخ. َّـ منهجه عليه يؤّسس أن حاول اّلذي العلمّي الّطرح مع اِّـوقف

كتابّي إنتاج

الحصـِر تركيُب

متطاولة.  أحقاب األحوال) َال يقع إّال بعد 1 - (تبّدل

اآلحاد. األحوال) ِإّال إليه (تبّدل - ال يكاد يتفّطن 2

أخرى... بأدوات إفادة الّنفي ويمكن الّنفي، «ال» تفيد

فتفيد اإلخراج. «إّال» ا أمَّ

(االستثناء) بـ«إّال» أدواته واإلخراج «الّنفي» بأحد ب سلبّيْين هو تأليف الحصر هو

(ِسوى/َعَدا...). غها أو

للحصر يعطي ما وهذا («+» = «-» × «-») إيجاب الّسلبّيْين ب الّتوليف وينتج عن

اِّـؤّكد. اإلثبات صفة

من مجموع  أخرجت علّيا وصالحا إّال علّيـــا وصالحا»   الّتالميُذ «جاَء قلـــَت: إذا

سلٌب. كالهما كالّنفي واإلخراج الّتالميذ.

زيد]. خروُج «-»] لها معنى زيد] يخرْج فـ[لْم

.(3 - 4) ثالثة إّال أربعة «إّال»: معنى وكذا

أزمنة  َّـ الحدث محصورا وقوع خلدون لجعل استعمله ابن األّول: الحصر تركيب

األحوال). عن تبّدل اِّـؤّرخ غفلة بعيدة، (لتير متطاولة

قليل من  عدد َّـ الفطنة لحصـــر خلدون ابن اســـتعمله الّثاني: الحصر     تركيـــب

الّناس). أي الخليقة من األحوال تبّدل إُّـ اِّـنتبه (لتير قّلة الّناس.

لغوّية نافذة

حصرّي تركيٌب إّال... + َال...
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الُعمـْــــــــَراُن
اِّـعجم قبل  َّـ وجد بل خلدون، ابن يبدعه لم «ُعْمـــَران» لفـــظ      
له وِّـعناه وجعل استعماله من أكثر قد خلدون ابن لكّن يولد بقرون أن
من قبل. بها يختـــّص لم بمدلوالت وخّصه مقّدمتـــه َّـ هاّمة منزلـــة
عنه قال بل اِّـعروفة قبله، العلوم ضمن يندرج لم لعلم موضوعا وجعله
وأّدى البحث عليه أعثر الّنـزعة غريب الّصـنعة «مستحدث إّنه صاحبه
لم شـــأن ابن خلدون «مقّدمة» أّلـفت منذ فصار للعمران الغوص» إليه

الخلدونّية. وَّـ اِّـســـتحدثات من – ومعنى لفظا – وكأّنه أصبح حّتى قبل من له يكن
الّتســـاكن معنى الّلفظ إّنما هو اِّـعجمّية لهذا اِّـعاني إُّـ خلدون ابن أضافه ما الحقيقة
إُّـ مظاهرها، واّتجه العالقات اإلنســـانّية بمختلف مجال «العمران» فأصبح واالجتماع،

وتطّورها. وتباينها «أحواله»

من نتائجبحثابنخلدونَّـعلمالّتاريختوّصلهإُّـعلمموضوعه العمرانالبشرّي: 2
العمران البشـــرّي واالجتماع وهو موضوع ذو فإّنه بنفســـه. مســـتقّل علم وكأّن هذا
ألحد منحاه الكالم َّـ على أقف لم ولعمري الّنشأة. مستنبط علم وكأّنه اإلنســـانّي...
هذا َّـ كتبوا أو لعّلهم بهـــم، الّظّن وليس ذلـــك، عن أِلَغفلِتهم أدري مـــا مـــن الخليقة.

إلينا. يصل ولم واستْوَفْوه الغرض
63-61 ص ص ،1979 بوت ط.2، الّلبنانّي، الكتاب دار اِّـقّدمة، خلدون، ابن

 

بتقديم الّلذْين يخدمان الحجاج والّتخصيص الّتأكيد َّـ الّنّص هي: الحصر وظيفة

.للّتفس اِّـفّصل يعتمد الّدليل اّلذي والّتير الّنيجة، إُّـ اِّـعطى من للعبور الّضمان

اِّـنتبهون، الّدرس إّال اِّـنتبهـــون من الّتالميـــذ.   يفهم يفهـــم الـــّدرس َال
فقط. واِّـنتبهون

وغّير و«َعَدا»... «ِسَوى» ثّم «َغْير» الّسابقة، الجملة َّـ الواردة من «إّال»، بدال اسَتعمْل

آخر. معنى إُّـ والّتدقيق اِّـعنى قد تحّول من الّتأكيد كان إن تغيه، ثّم اذكْر يجب مـــا

إغنـاء

اإلسالمي،  العالم َّـ وتأثها خلدون ابن الّسالم، آراء عبد أحمد
عدد 9 سنة 1980 ص 144 الثقافية الحياة

1

الّسالم عبد أحمد
(2007 - 1922)
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