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الوعي اجلغرايف عند ابن خلدون
ُم َّمد ال�سيفي
َي ْب َحث �إليا�س بلكا يف مقاله «جغرافيا عامل الإ�سالم يف فكر ابن خلدون» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ال ُّر�ؤية اجلغرافية عند ابن خلدون (808هـ1406 /م) ،والتي يرى �أنها مل تنل
ما ت�ستحقه من البحث يف فكر ابن خلدون ،ويربط هذه الر�ؤية -ولو ب�شكل غري مكتمل -بنظريته يف العمران ،وحاول �أن يك�شف -جزئيا -عن اجلهود اجلغرافية يف الرتاث العربي
والإ�سالمي ،والأ�سباب اخلا�صة التي دفعت امل�سلمني �إىل االهتمام بعلم اجلغرافيا والإبداع فيه.
�إ َّن �إدراك الإن�سان للمكان الذي هو فيه ،والأ�شياء الطبيعية التي ي�ستفيد منها من حوله ،ميكن �أن تكون بذور احل�س اجلغرايف الأوىل عند الإن�سان ،ثم ي�أتي بعد ذلك الإدراك
اجلغرايف الوا�سع بدافع احلاجة ال�ضرورية كدواعي الأمن والغذاء وال�سكن؛ فعرف الإن�سان طرق االنتقال وتعرف على طبيعة الأ�شياء كالنباتات واملعادن ،ينتقل الإن�سان بدافع
الف�ضول املعريف واال�ستك�شايف من ذينك الإدراكني �إىل الوعي اجلغرايف الأو�سع ،وفيه يكتمل الإدراك اجلغرايف لديه .وقد �أخذ هذا الإدراك بالتطور -تعمقا وتدقيقا -بح�سب
التط ُّور الإن�ساين.
وخ�لال ك� ِّل ذل��ك التطوُّر ،ك��ان ال بد من ح�ضور لعلم اجلغرافيا
ب�ت�ن��وع��ات وم���س�ت��وي��ات خم�ت�ل�ف��ة وم�ت�ن��ا��س�ب��ة ،ف �ك��ان ل�ك��ل ح���ض��ارة
فيه �إ�سهام بح�سب املقومات وال��دواف��ع (اجلغرافية/ال�سيا�سية/
الدينية/التجارية/ال�سياحية/املعرفية) التي دفعتهم �إىل ذلك،
بدءا من احل�ضارات القدمية وانتهاء باحل�ضارة احلديثة.
احل�ضارة العربية والإ�سالمية كان لها �إ�سها ٌم يف علم اجلغرافيا
يتنا�سب مع عظمتها كح�ضارة كان لها �إبداعات قفزت بالإن�سانية
يف �سبيل التطور؛ ف�أنتجت ما يربو على �سبعني جغرافيا تركوا
�إبداعا كان حلقة و�صل «�ضرورية» بني �إرث احل�ضارات القدمية
واحل���ض��ارة احلديثة؛ «فكتبوا يف «علم الأط ��وال وال�ع��رو���ض»� ،أو
«علم التقومي» ،وقد ا�ستحدثوا هذه اخلطوط الوهمية -خطوط
العر�ض وال�ط��ول -لتحديد املواقع اجلغرافية للمدن واملناطق.
وك�ت�ب��وا يف «ع�ل��م امل���س��ال��ك وامل �م��ال��ك»؛ ح�ي��ث ك��ان الق�صد �أ�سا�سا
و�صف طرق املوا�صالت .وكتبوا علم «الأقاليم والبلدان» يف و�صف
مناطق معينة كجزيرة العرب ،وبالد فار�س ،والأندل�س ونحوها».
واحل�ضارة العربية الإ�سالمية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن كل احل�ضارات
املنتجة كان لها من املقومات والدوافع اخلا�صة؛ ما جعل لها �إرثا
جغرافيا ..و�أبرز هذه الدوافع واملقومات:
1ـ الدافع الديني (الذي �أمر بالدعوة �إىل الإ�سالم عامليا ،وكذلك
�أمره بت�أدية فري�ضة احلج؛ وبالتايل كان ال بد من معرفة طريق
مكة لكل امل�سلمني ،و�أم��ر كذلك �إىل التفكر يف الأر���ض واالنت�شار
فيها).
2ـ ال��داف��ع ال�سيا�سي (ال�ف�ت��وح��ات الإ� �س�لام �ي��ة) ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،فقد
اقت�ضت من امل�سلمني معرفة الأر���ض التي يق�صدونها جيدا ،ثم
بعد فتحها �إزدادت احلاجة لهذه املعرفة ،و�أن تكون دقيقة و�شاملة
لأغرا�ض �إدارة املناطق ،وجباية الأم��وال ،وحت�صيل ال�ضرائب...
�إلخ).
3ـ الدافع املعريف الذي ب�سببه �أخذ الرحالة وامل�ستك�شفون يجوبون
الأر� ��ض ،واملرتجمون ميدونهم ب ��إرث احل�ضارات ال�سابقة فبنوا
عليه وجددوا فيه.
4ـ املوقع اجلغرايف (الإ�سرتاتيجي) كان مقوما ل ْأن يكون للعرب
وامل�سلمني اهتمام جغرايف.
ُي ِّثل ابن خلدون مثاال بارزا للإبداع العربي الإ�سالمي يف جمال

الفكر؛ فهو ال��ذي «�شق ع�صا ف��ذة على ت��راث مقدونية الفكري،
وانف�صاال بارزا عن النهج الذي اختطه علماء الإ�سالم العقليون
والن�سبة هنا �إىل العلوم العقلية -الذين �سبقوه».البن خلدون �إنتاج و�إبداع يف جمال التاريخ ،واالجتماع ،واالقت�صاد،
واجلغرافيا...وغريها ،لكن بع�ض هذه املجاالت حازت ن�صيبًا من
الدرا�سة عند الباحثني �أكرث من غريها؛ فريى بلكا �أنه »يوجد
إ�ف��راط يف درا�سة جهود ابن خلدون يف علم التاريخ ،ثم بدرجات
�أق��ل يف االقت�صاد وال�سكان ،وباملقابل َن� َرى �إفراطا يف البحث عن
عطاء ه��ذا العامل الفذ يف اجلغرافيا ،فهو حم��دود ج��دا» مذكرا
بدعوة هرني �شامو�سي «�إىل االهتمام بابن خلدون جغرافيا».
ُت ِّثل مقدمة ابن خلدون لـ«كتاب العرب ودي��وان املبتد أ� واخلرب،
ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب» �إنتاجه الإبداعي املهم
يف كافة املجالت املعرفية التي تناولها و�أبدع فيها .كان لوعي ابن
خلدون العميق باجلغرافيا و�أهميتها �صدى يف مقدمته؛ فتوزعت
«امل ��ادة اجل�غ��راف�ي��ة يف امل�ق��دم��ة على م��وا��ض��ع م�ت�ع��ددة ،كاملقدمات
الثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة» ،وكذلك �أي�ضا ف�إ َّن �سريته
الذاتية املعروفة بـ«رحلة ابن خلدون �شرقا وغربا» تبني لنا كما
يقول بلكا« :اخللفية اجلغرافية العملية الب��ن خ�ل��دون بو�صف
�أ�سفاره ورحالته» ،ومما يدل على وعيه اجلغرايف املتقدم �أن��ه يف
كتابته للتاريخ «وزع مادته توزيعا ال يتبع الرتتيب الزمني ،حوليا
�أو غريه ،بل بح�سب الدول احلاكمة بكل قطر ،وهو توزيع يراعي
اجلغرافيا قبل التاريخ الزمني».
�إ َّن ع��دم ذك��ر اب��ن خ�ل��دون لعلم اجل�غ��راف�ي��ا يف ُم�ق� ِّدم�ت��ه اخلا�صة
بالعلوم ال ميكن �أن يقلل من �أهميتها يف �إنتاجه� ،أو �أن ن�ست�شف
منها عدم اعرتافه بها كعلم؛ فكما يقول بلكا�« :إذا كان الف�صل
ال�ساد�س م��ن املقدمة خا�صا بالعلوم ،ف ��إن اب��ن خ�ل��دون مل يذكر
منها اجلغرافيا ،و�إن ذكر �أحد فروع ما ي�سمى باجلغرافيا الفلكية
يف احلديث عن علم الهيئة .لكن هذا ال يدل على عدم اعرتافه
بعلم اجلغرافيا؛ لأن امل�ؤلف مل يق�صد ح�صر جميع العلوم؛ لذلك
مل يذكر حتى علم العمران الذي اكت�شفه».
ت�ن��اول اب��ن خ�ل��دون يف ُم�ق��دم�ت��ه اجل�غ��راف�ي��ا يف ع��دد م��ن �أن��واع�ه��ا
كـ«اجلغرافية الب�شرية» ،فكان ي�ؤول �أن اختالف الب�شر يف �ألوانهم
وج�سومهم وميولهم ون�شاطهم و�صفاتهم اجل�سمية والعقلية �إىل

البيئة اجلغرافية ،وهو كذلك �أي�ضا بحث يف اجلغرافيا الإقليمية؛
فـ«و�صف الأقاليم ال�سبعة �إقليما �إقليما ،وذكر �أبرز ما يف كل �إقليم
م��ن ال�شعوب ،وال�ق�ب��ائ��ل ،واجل ��زر ،واجل �ب��ال ،وال�ب�ح��ار ،والأن �ه��ار»
واجلغرافيا ال�سكانية؛ فعلل �أ�سباب اختالف توزيع ال�سكان على
الأقاليم وكثافتها يف بع�ضها دون الأخ��رى ،واجلغرافيا الفلكية؛
فتحدث «عما ي�سمى اليوم باملوقع الفلكي للعامل الإ�سالمي» ،وله
جهود يف �أنواع اجلغرافيا الأخرى.
وك��ان العامل الإ�سالمي هو حمل تركيز اب��ن خلدون يف درا�سته،
وق��د ع�بر ع��ن ذل��ك بقوله« :عنايتنا يف الأك�ث�ر �إمن��ا ه��ي باملغرب
التي هي وطن الرببر ،وبالأوطان التي للعرب من امل�شرق» ،كما
در�س يف مقدمته «البحر ومكانته يف التاريخ الإ�سالمي» و«اجلزر
و�أهميتها الإ�سرتاتيجية».
ال َّ
�شك �أ َّن ابن خلدون اعتمد على جغرافيني ُكرث ،فا�ستفاد منهم
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ فـ«ذكر منهم باال�سم بطليمو�س
(150م) يف كتابه «اجلغرافيا» ،والإدري�سي (560ه �ـ) ال��ذي ي�صفه
ب�ـ«��ص��اح��ب ك�ت��اب روج ��ار» .واع�ت�م��اد اب��ن خ�ل��دون ن�ق��دي و�إب��داع��ي
�أ�صيل؛ فـ«معلوماته �أحيانا تكون �أك�ثر تف�صيال من الإدري�سي،
كمعلوماته عن جزر املحيط الأطل�سي �أو �أعماق �إفريقيا».
تو�صل علم االجتماع (ال��ذي نتحدث عن �أب��رز مبدعيه) �إىل �أنَّ
الظروف اخلارجية كـ»الظروف البيئية واالقت�صادية وال�سيا�سية»
ت�ع�م��ل ع �ل��ى خ �ل��ق ط�ب�ي�ع��ة الإن �� �س ��ان و� �ص �ي��اغ��ة ��س�ل��وك��ه وت��وج�ي��ه
اهتماماته؛ لذلك �سن�شري �إىل الظروف التي دفعت ابن خلدون
لالهتمام والإب ��داع يف علم اجل�غ��راف�ي��ا؛ ف�ـ«ب�ع��د ب�لاد امل�غ��رب عن
امل �� �ش��رق م��ع وج ��ود � �ص�لات ��س�ي��ا��س�ي��ة ودي �ن �ي��ة وجت ��اري ��ة �أ� �س �ه��م يف
االهتمام املغربي باجلغرافيا» ،وكذلك «ن� أش� ابن خلدون يف تون�س،
وه��ي منطقة حتتل الو�سط يف �شمال �إفريقية ،وه��ذا عامل مهم
يف ت�سهيل حركة ابن خلدون �شرقا وغربا» ،وا�شتغال ابن خلدون
يف ال�سيا�سة ال ب��د �أن ل��ه �أث ��را يف اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ب�ل��دان والأق��ال�ي��م
وطبيعتها وطرائق العي�ش فيها .هذا كله مع ع�شقه لل�سفر و�شغفه
باملعرفة...وغريها من العوامل الداخلية والتي كان لها دور مهم
�أي�ضا.
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