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 خصل  امل  
ًبا يابن خلدون قبل أن يكون مؤرخاً واعياً، كاتباً ثائراً، مفّكراً مصلحاً، ومربًيا حكيًما، وسياسّياً حمّنكاً، كان أديًبا شاعرًا، وخط

يعيد إىل األذهان ذكرى کثریة يف خطاباته املليحة. وهو كان واعظًا مليح الوعظ، شاعرًا و ُمْصِقعاً، يهّز القلوب ببيان ساحر، 
حياته من ن عظريفاً رائع الشعر، خيلب لباب سامعيه حبالوة شعره االجتماعي کان حياته حاماًل عن املصائب واآلالم وحکاية 

ي سدد إحياء ذكری فيلسوفنا االجتماعي الكبری الذأعجب قصص اخليال، ومغامرة مل تتح لكثری من عظماء الرجال، وحنن ب
وضع مبادئ علم االجتماع وحاز فخرًا بوضع علٍم مل يسبقه أحد. کتب ابن خلدون مؤلفه التارخيي العظيم وهو يف اخلامسة 

مل االجتماعي اواألربعني من عمره، وقد نضجت مباحثه ومطالعاته يف الكتب واحلياة بعد أن قطع حنو ربع قرن، علی الرغم أنه ع
تنور يف ساحة األدب حتی أصبح أديبا قويًا يف صناعة الشعر والنثر ومتيز أسلوبه يف العرض والتنظيم، كما أن جودة النثر يف 
مقدمته متتاز بطرافة موضوعاهتا وروعة أسلوهبا األديب الذي مجع بني البساطة وقوة التعبری، ودقة التدليل، وحسن األداء والتنسيق. 

 دمة مثٌل حسٌن للفصاحة املرسلة والغرض الشائق املنظم. واملق
أن الشعر واألدب مها أهم ما ُشغل فکر ابن خلدون قبل كتابة مؤلفه يف التاريخ. هذه الدراسة يعرض عرضاً موجزاً من أهم 

ألدب استمر قرابة الشعر واالعوامل اليت ساعدت ابن خلدون على انشاد الشعر وممارسةاألدب، فيذكر أن املرحلة اليت إهتم فيها ب
نصف قرن، و كان ابن خلدون متأثراً بأسرته اليت نبغ فيها الكثری من اخلصائيل وبفضل نشأته العلمية واألدبية الثرية قبل وفاة 

م شبابه بيتا( أيا 35والده. وتعلمه على يد كثری من األدباء والشعراء عصره. فلهذا نظم أول قصيدته بعنوان قصيدة املولد النبوي )
هـ. هذه الدراسة توضح أن أهم فرتة إهتم فيها ابن خلدون بنظم الشعر بطريقة منتظمة هي مرحلة وجوده يف األندلس. 365سنة 

هذه املقالة تتحدث عن أغراض شعر ابن خلدون وخصائصه، وفيه املديح واالستعطاف واالعتذار والتهاين واملناسبات الرتباطه 
هم يف املديح النبوي هو من أجود أشعاره وأصدقها عاطفة، وأقواها تعبریاً وحتيزها باالستهالل بالغزل بامللوك واألمراء والغرض 

ُ
امل
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 ةاملقدم
ال  وتعاىل جزيل الشكر وعظيم االمتنان، وأشهد أناحلمد هللا الذي كرَّم اإلنسان وعلمه البيان فله سبحانه 

إله إال هللا وحده ال شريك له شهادة أرجو هبا الفوز يف يوم التناد، وأدخرها سلم جناٍة يف يوم املعاد، وأشهد أن 
سيدنا حممداً عبده ورسوله أفصح من نطق بالضاد، الذي بني لألمة سبل اهلدى والرشاد. فصلى هللا عليه وعلى 

 وأصحابه وسلم تسليماً کثریاً.آله 
كان من مهي أن أدرس ماهّية الشعر عند شاعر فحٍل، وقبل قليل ّمن األيام عثرت بقصيدة أنشدها ابن 
خلدون يف ليلة املولود النبوي، فقرأت منه مخسني بيتاً بعجالة وأستأنفت قراءته حتی فرغت منه قبل أن ينتصف 

نا أن نقرأ كله. وجدت الشاعر ُُيري احلديث على لسان شخص يؤرّخ الليل فما جزاء الشاعر الذي يفرض علي
حياهتا بعبارات فطرية قليلة التنميق والتهويل. واملتأمل يرى يف القصيدة دقائق ميسهالشاعر برفق، وهذه إحدى 

ثراً  أ النواحي الطريفة يف هذه القصيدة الطريفة، أنست به ودرست أفكاره املختفية حىت وجدت للشعر االجتماعی
كبریاً يف تاريخ األمة، وال يستطيع أحد أن ينكر ما أفاده بنغماته السحرية اجلميلة، وموسيقاه الناطقة املؤثرة، وإذا  

 كان العلم يعطينا مدداً نافعاً، وفوائد جليلة، فإن الشعر مينحنا هبة أعظم شرفاً.
ىل الشعر االجتماعي ن باعث ميله ونزعته إفهي شعره الذي ينتفع األمة يف تكبری نفوسها وحتسني ملكاهتا وكا

الذي حيارب اجلهل والفقر واملرض، ويعمل على رفع مستوى احلياة يف اجملتمع وحبث على بعث روح اإلسالم 
والنخوة الوطنية حىت يهتم ذوو الثراء مبواطنيهم الذين قرت عليهم يف رزقهم. وكان شعره موجًها إىل االصالح، وما 

 ساد، وإىل الفالح وما يقاسي من مظامل وکساد.يعاين من ختلف وف
ما قدم ابن خلدون عن مؤهالته األدبية والفكرية ُيب أن يكون مثاالً عالياً جلميع الشباب والتالميذ  فلهذا كل

واألساتذة، وأن يقرءوا مقدمته القيمة، فهي ثروة ال تقدر يف تراث البيان الغريب، والتفكری العريب. و کان البن 
زال موضع إعجاب العلماء وتقديرهم، أن ابن  خلدون فخراً أنه السابق إىل وضع مبادئ علم االجتماع الذي ما

خلدون خمرتع هذا العلم وصاحب الفضل األول يف ابتكاره وهو ما يسميه )بالعمران واالجتماع البشري( فقد 
أفاض يف هذه النظريات مصحوبة بالشواهد مرتابطاً بعضها ببعض، وكل ما خلفه أسالفه حملات مبعثرة ضئيلة. اّما 

ر أقل درجة من أسلوبه يف مقدمته. على أن هلذه املقدمة تأثریًا قويًا يف الكتابة يف أوائل العصأسلوبه يف تارخيه 
حلاضر إذ كانت األسلوب األمثل لكّتاب الصحف واجملالت يف بدء النهضة احلديثة، فقد نشرت املقدمة ألول ا

للفظية ف البديع والزخارف ام فرفعت األسلوب األديب يف مصر والشرق من السجع وتكل7533مرة يف مصر سنة 
مي اليت تستهلك املعاين، إىل االسرتسال يف الكتابة فكانت منوذجاً حيتذي ويضرب به املثل، فارتق النثر الفين والعل

 إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن من اإلجادة واإلتقان.
 

 هـ( 808-237)نبذة عن حیاة ابن خلدون  .1
ولد بتونس يف غرّة رمضان سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة، وريّب يف حجر والده إىل أن قرأ القرآن العظيم وحفظه  
كامالً على األستاذ أيب عبد هللا حممد بن سعد بن نزال األنصاري، وورث حب العلم عن أبيه منذ الصغر، فشب 
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لدون ابو زيد ويّل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن خ شاعراً مرموقاً وكاتباً فريداً وعاملاً واسع االطالع. هو
احلضرمّي اإلشبيلي، من ولد وائل بن حجر: الفيلسوف املؤرخ، العامل االجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، 

هـ، حنو  335(، مث وىل الكتابة بفاس أليب عنان، وسجن سنة 553: 77ومولده ومنشأه بتونس. و ويل بتونس )
. ودخل جباية، فراسله صاحُبها فدبَـَّر أموَره، وبعد وفاته استدعاه صاحب تلمسان، ومل تُطْل هبا إقامُته، مث عامني

استدعاه عبد العزيز بفاس، فمات امللك قبل دخوله إليها فقبض عليه وسجن، مث خلص فسار إىل مراكش، 
ووقعت ِسعايٌة ضده لديه. يف وقت قصری هـ فأكرمه سلطاهنا،  357وتنقلت به األحوال، مث رجع إىل تونس سنة 

: 7رحل إىل فاس وغرناطة وتلمسان واألندلس، وتوىل أعماال، واعرتضته دسائس ووشايات، وعاد إىل تونس.)
َ الفرصة وفـَرَّ إىل املشرق يف سنة 553 هـ، مث توجه إىل مصر فنزل القاهرة واستوطن  فيها. فأكرمه  357( فتحنيَّ

وويل فيها قضاء املالكية، مث عزل وويل مشيخة البيربسية مث عزل عنها، وويل القضاء مرارا  سلطاهنا الظاهر برقوق.
-وتعرض خلصومات بعض الفقهاء وبعض املتنفذين، ولكنه ، فباشره مثانية أيام.575رمضان سنة  66آخرها يف 

ضاة حمتفظا بزّي ّي بزّي القحظي مبكانة رفيعة وعرف الناس وأهل السلطنة له حقه وكرامته. ومل يتز  -على اجلملة
بالده. وعزل، وأعيد. وتويف فجأة يف القاهرة. كان فصيحا، مجيل الصورة، عاقال، صادق اللهجة، عزوفا عن 

 .(757: 73( و)743: 77الضيم، طاحما للمراتب العالية.)
كتابه )العرب ب وملا رحل إىل األندلس اهتّز له سلطاهنا، وأركب خاصته لتلقيه، وأجلسه يف جملسه. واشتهر

وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر( يف سبعة جملدات، أّوهلا )املقدمة( وهي تعد من أصول علم 
االجتماع، ترمجت هي وأجزاء منه إىل الفرنسية واالجنليزية واآلملانية وغریها. وختم )العرب( بفصل عنوانه )التعريف 

ه ذيال ریته وما يتصل به من أحداث زمنه. مث أفرد هذا الفصل، فتبّسط فيه، وجعلبابن خلدون( ذكر فيه نسبه وس
للعرب، ومساه )التعريف بابن خلدون، مؤلف الكتاب، ورحلته غربا وشرقا(. المراء أن الشاعر ابن خلدون کان أديباً 

دب والتاريخ لفات فی األموهوباً رتع وجتول فی أغلب جماالت األدب وقد خلف لنا عدداً ضخماً من الکتب واملؤ 
(  ومن كتبه )شرح الربدة( وكتاب يف )احلساب( ورسالة يف )املنطق( 737: 74والقضايا اهلامة اليت ختص األمة. )

( وتناول كتّاب من العرب وغریهم، 557و563: 3و )شفاء السائل لتهذيب املسائل( وله قصائد شعرية مطولة.)
)حياة ابن خلدون( حملمد اخلضر بن احلسني، و )فلسفة ابن خلدون( لطه سریته وآراءه، يف مؤلفات خاصة، منها 

حسني، و )دراسات عن مقدمة ابن خلدون( لساطع احلصري، جزآن، و )ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري( 
: 76( و)673: 6( و)33-63: 6حملمد عبد هللا عنان، و )ابن خلدون( ليوحنا قمری، ومثله لعمر فروخ. )

753). 
ن ابن خلدون حمدثا، بارعا رائع احملاضرة، خيلب لباب سامعيه مبنطقه وذالقته. كان لسنًا فصيحا، جزل وكا

العبارة مديد الباع فسيحا، غزير مادة العلم كثری وهذا ما حيدثنا به مجاعة من أعالم التفكری واألدب املصريني الذي 
وكذا احلافظ  (653: 5)قريزي الذي مسعه ودرس عليه مسعوه أو درسوا عليه؛ ومنهم املؤرخ الكبری تقي الدين امل
؛ مع معرفة وكان لسنا فصيحا، حسن الرتسل وسط النظم»ابن حجر؛ فقد درس عليه وأنتفع بعلمه ووصفه بقوله: 

کان فصيحاً »( ونقل السخاوي عن اجلمال البشيشي أنه 745: 77« )تامة باألمور خصوصا متعلقات اململكة.
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ونقل ابن حجر عن اجلمال البشيشي أنه َكاَن فاضاًل يف عدة علوم وأنه صنَّف مصنَّفات   «رة ُمفوهاً مجيل الصو 
وقد ذكره لسان الدين ابن اخلطيب يف تاريخ غرناطة أنه َكاَن جيداً لنقد الشعر. وسئل الركراكي  (436: 5) كثریة

: 5يها املنتهى. ) تقدم ِفيَها، ولكن حماضرته إلفقال: َعرِيٌّ عن العلوم الشرعية. لَُه معرفة بالعلوم العقلية من غری
655). 

ه َلعزيز أن ينال مقدمته مَلْ يعمل مثاهلا، وإن» کتب تقي الدين املقريزي يف وصفه و وصف تاريخ ابن خلدون:
رف عجمتهد َمَناهلا، إذ هي زُبدة املعارف والعلوم، وهبجة العقول السليمة والفهوم، توقف َعَلى ُكنه األشياء، وت

حقيقة احلوادث واألنباء، وتعرب عن حال الوجود، وتنبئ عن أصل كل موجود، بلفظ أهبى من الدُّر النَّظيم، وألطُف 
 .(656: 5« )من املاء َمرَّ بِِه النسيم.

 الشعر وابن خلدون .7
وبيان نسيج  ،للشعر منزلة كبریة يف العلوم العربية؛ ألنَّه هيَّأ هلا مادة واسعة يف سبيل تأصيل مفردات اللغة

تركيبها وأوجه استعماالهتا. وقد عين به علماء العربية خدمة للقرآن الكرمي؛ ألنه ديوان العرب، وكان له قبل اإلسالم 
منزلة سامية لدى القبائل العربية، كما كان للشعراء مرتبة رفيعة، بـَْيَد أن بيان القرآن املعجز مل يستطع الشعر 

ب بتالوة النص القرآين الفريد وکان أعالماً وعباقرة وقفوا اعمارهم خلدمة الدين واألد مغالبته، وصارت األلسنة تلهج
 واجملتمع.

ومن الذين خدموا يف األدب واللغة العربية هو ابن خلدون شاعر بارع البيان ولطيف احلس، يعمر جمالسه 
العقول.كان  بشعاع من الفكر يهديباحلكمة، وُيّملها بالنكتة، ويعطرها بأريج اللطف، ينعش األرواح، ويؤنسها 

شاعرًا فصيًحا ُمفوًها مطبوعًا حلو الشعر، بليغاً، وكان شاعرًا جزل القول مقدمًا على أهل وقته صورة تارخييا 
وكانت حياته مليئة باملصائب واآلالم. وهو كان شاِعر اجمْلتَمع وشعره كان جامًعا بني السالسة واملتانة كان حافظا 

 اهداً عابداً مؤرخاً شاعراً ظريفاً متكلماً ناقداً بصریاً جامعاً.ديناً ورعاً ز 
كان شاعراً ظريفاً غزالً مجيالً عاملاً فاضالً تقياً نقياً فصيحاً شجاعاً باسالً جميًدا. وكان مرتساًل قديرًا  كان أديباً 

 نثر. مقتدراً على الشعر وال ُمَشْعِبًذا عريفاً هزلياً مطبوعاً حافظاً حکيماً بليغاً شاعراً داهية فاضاًل 
الشعر يف اللغة واحد األشعار، قال الراغب: هو يف األصل اسم للعلم الدقيق يف قوهلم ليت شعري. ومسي 

  .(436: 3الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته" )
 وويف اصطالح األدباء: "الكالم املوزون املقفى، ومعناه الذي تتكون أوزانه كلها على روي واحد وه

( وصار يف الّتعارف امسا للموزون املقّفى من الكالم، والشَّاِعُر للمختّص بصناعته، ومن هنا 357: 3القافية".)
يتضح الفرق بني الشعر والنثر حيث أن األول يعتمد على الوزن والقافية ويكسو املعاين من مجال التشبيه وحسن 

ية خبالف الثاين. والغرض املقصود من توحيد الوزن والقاف االستعارة وبراعة الكناية وضروب اجملاز حلال خيالية
 احلفاظ على جرس اللفظ لسالسته يف النطق وخفته على السمع واالرتياح لقبوله.
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ورمبا أطلق العرب الشعر على النثر املسجوع املشتمل على اخليال املؤثر يف الوجدان. ولو مضينا إىل علماء 
 ابن خلدون لتعريف املتقدمني، وأن حقيقة الشعر وحدَّه ُيب أن جتري وفق بالغةالتاريخ، وجدنا النقد الالذع من 

 وأساليب العرب وروح العصر. فمادام الكالم قد ارتدى برداء الوزن فهو شعر.
الشعر هو الكالم البليغ املبين على االستعارة واألوصاف، املفصل بأجزاء »تعريف الشعر عند ابن خلدون: 

لروي، مستقل كل جزء منها يف غرضه ومقصده عما قبله وبعده، اجلاري على أساليب العرب متفقة يف الوزن وا
 .(353: 3« )املخصوصة به.

هذا التعريف يوصی لشاعر أن تكون لغة الشعر سلسة عذبة، مجيلة يف مرأى العني ومسع األذن، ال يعوزها 
غايته،  رتاكباً ليعرب تعبریاً واضحاً مسرعاً عناحلسن وال ينقصها الرواء، كما ُيب أن يكون األسلوب متماسكاً م

وحسن البيان ضروري يف الشعر حىت ال يقعد به سوء التعبری عما يريد اإلفصاح عنه، والواجب أن يهتم الشاعر 
 هبذه األشياء مجيعها ألهنا اللباس، وكثریاً ما يدل اللباس على صفات البسه.

ذا وكان الغناء يف الصدر األول من أجزاء ه دب" من املقدمة:وکتب عبد الرمحن بن خلدون يف فصل "علم األ
الفن ملا هو تابع للشعر إذ الغناء إمنا هو تلحينه. وكان الكتاب والفضالء من اخلواص يف الدولة العباسية يأخذون 

: 3ى. )ر أنفسهم به حرصاً على حتصيل أساليب الشعر وفنونه وقد أُثَِر تعميم )اآلداب( وإطالقها على معارف أخ
364). 

أن موجز الکالم کان املعارف والعلوم فی القدمي من أصناف الشعر واألدب، مبضی الزمان ورقي العلم 
 والتكنالوجيا قسم اآلداب بأنواع وختصصات شىت فمن هذه األنواع اآلداب يطلق علي الشعر يف أي لغة البشر.

 وقال ابن خلدون يف التمييز بني الشعر والنثر:
احد من هذه الفنون أساليب ختتص به عند أهله وال تصلح للفن اآلخر وال تستعمل فيه مثل أن لكل و »

النسيب املختص بالشعر، واحلمد املختص باخلطابة، والدعاء املختص باخلطابات وأمثال ذلك. وقد استعمل 
بني يدي األغراض،  النسيب املتأخرون أساليب الشعر وموازينه يف املنثور من كثرة األسجاع والتزام القافية وتقدمي

 .(357: 3« )وصار هذا املنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ومل يفرتقا إال يف الوزن.
ات عوارضه ال موضوع له ينظر يف إثب -يعين علم األدب-هذا العلم »ابن خلدون يقول يف املقدمة التارخيية: 

رب هي اإلجادة يف فيًن املنظوم واملنثور على أساليب العأو نفيها، وإمنا املقصود منه عند أهل اللسان مثرته، و 
ومناحيهم؛ فيجمعون لذلك من كالم العرب ما عساه حتصل به امللكة، من شعر عايل الطبقة، وسجع متساو يف 
اإلجادة، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة، يستقري منها الناظر يف الغالب معظم قوانني العربية، 

ع ذكر بعض من أيام العرب، ليفهم به مايقع يف أشعارهم منها. وكذلك ذكر املهم من األنساب الشهریة واألخبار م
العامة؛ واملقصود بذلك كله أال خيفى على الناظر فيه شيء من كالم العرب وأساليبهم ومناحي بالغتهم إذا 

فظ أشعار العرب وأخبارها، واألخذ من كل علم تصفحه... مث إهنم إذا أرادوا حًد هذا الفن قالوا: األدب هو ح
 .(365: 3« )بطرف.
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وأَمّس االصطالحات العلمية باألدب: اصطالحات شعر االجتماعي، بل هو اجلدير باسم علم األدب دون 
 غریه؛ ألن أدب االجتماع مثرة من مثرات أدب البالد الذي يريد هبا الشاعر اصالح اجملتمع وطبيعتها من الفوضى.

أقسام الشعر الذي برز فيه ابن خلدون هو"الشعر االجتماعي" ألنه كان عامل االجتماعي وُشهر به يف فمن 
 عامل األدب.

الشعر االجتماعي: أنه يصور اجملتمع الذي خيالطه الشاعر، ويراد به تصوير عيب من عيوب اجملتمع، واحلث 
ة التارخيية اجملتمعات اليت سبقته مبا يتناسب مع املرحلعلى تالقيه من ذلك. وال شك أن هذا اجملتمع خيتلف عن 

اليت يعيشها اإلنسان، فإنسان اليوم االجتماعي غریه باألمس، واجملتمع يف املستقبل خيتلف كثریًا؛ ألنه ميثل مرحلة 
: 76تارخيية نابعة من عصره وجمتمعه، ولذلك كان هذا الغرض جديًدا يف أسلوبه وهنجه ومعانيه وموضوعاته.) 

775). 
واالجتماعيات عند ابن خلدون ممزوجة بشعره السياسي والتارخيي أو مستقلة يف قصائد خاصة، وقد أفرد هلذه 
األغراض بابًا خاصًا يف قصائده. وتتفاوت أساليب ابن خلدون يف االجتماعيات، فبعضها قصائد لألحداث، 

الق ممّا يتصل حبياة اجملتمع مباشرة، كاألخوبعضها شکوی عن األيام، وبعضها اآلخر يتناول موضوعات عامة 
 والتعليم والعمل واالصالح فی اجملتمع والعالقات الدينية وغری ذلك.

 ومن أهم أغراض الشعرية التی يتحدث عنها يف هذا العصر و تکّلم عنها يف القصيدة التالية:
السری  -3األخالق والعقائد. أصول  -4العادات االجتماعية.  -5احلياة اخللقية.  -6شئون األسرة.  -7

 احلقائق واملعارف املتعلقة بالعلوم والفنون والصناعات. -6والتاريخ. 
فلما كثر الشعر  أهل األندلس»تکلم ابن خلدون يف مقدمته عن تعدد أغراض وکثرة الشعر يف األندلس بقوله: 

وه باملوشح... خرون منهم فنًا منه مسيف قطرهم وهتذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق منه الغاية استحدث املتأ
ينسبون فيها )املوشحات( وميدحون كما يفعل يف القصائد، وجتاروا يف ذلك إىل الغاية... وكان املخرتع هلا جبزيرة 
األندلس مقدم بن معافر الفربري من شعراء األمری عبد هللا بن حممد املرواين، وأخذ ذلك عنه أبو عبد هللا أمحد بن 

 .(573: 3« )احب كتاب العقد...عبد ربه ص
ابن خلدون صريح يف روايته عن تعدد األغراض وإكثار الشعر يف األندلس أنه يتكلم عن هتذيب وتلوين 
شعرهم كما نری أنه كان من املؤوثقني يف التاريخ وال شك يف روايته. فهو يصف حوادث األندلس ويصور لنا يف 

 ختلله من أحاديث ومناقشات.عبارة شعرية ساحرة منظر هذا احلال وما 

 أغراض الشعریة عند ابن خلدون  .3
تعددت أغراض شعر ابن خلدون، ففيه التاريخ والسياسة واالجتماع والدين والوصف والغزل واملدح والشکوی  

والفخر واحلكمة.وهو يف كل أغراضه ذو طابع خاص مييزه عن مجيع الشعراء الذين حاول حماكاهتم، وإن كان 
 كثری من اخلصائص الشعرية.يشبههم يف  
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كان عبد الرمحن بن خلدون رمحه هللا شاعرا أديباً ومؤرخاً بل يعد يف طليعة شعراء العرب، وإن كان قد ضاع 
: 76غالب شعره، إالَّ أن ما كتب يف تارخيه أو ُحفظ عنه من أشعار تدل على شاعرية خصبة وملكة استثنائية.)

753). 
ي،كما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ليلة مولود النبو الذي أنشد يف مدح شعره وحسبنا أن نشری من ذلك 

أنه أرسم صورًا رائعة للقصيدة العربية يف ذلك اإلطار اجلديد الذي وضعه اإلسالم لتقاليدها، وصورًا رائعة أخرى 
س؛ من اكتشافها ك النفو لإلميان القوي، والتصديق العميق مبا ُوعد به األديب املسلم، ولصنيع هذا اإلميان بتل

لذواهتا، ومعرفتها بقدرها، فراحت من مث تدك بإمياهنا معاقل األكاسرة وعروش األباطرة واجلبابرة، وتقود والياهتم 
 إىل حظریة اإلسالم.

فصاغوها مبا تأيت هلم من مشاعر، فكان هذا الشعر الذي مُيثل وثيقة تارخيية ونفسية خطریة يف تاريخ األدب 
ن حيث كونه مرحلة حية من مراحله طاملا أنكرها الدارسون وجتافوا عنها، ومروا عليها عابرين، ال يكلفون العريب، م

أنفسهم أكثر من أن يعزوا إليها موات الشعر أو مخوده وضعفه؛ لغلبة النشاط الفكري اإلسالمي عليه، نتيجة 
 .االستعاضة بالقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وتعاليم الدين

 . املدیح مبناسبة میالد الکرمی1.3
أكرب املوضوعات اليت جال فيها ابن خلدون بشعره وأمهها فن املديح، ذلك الفن الذي ارتفع الشعراء هبذا 
الفن إىل ذروته، مث ترسم األندليسيون َخطئهم، فتتبعوهم فيه، ومعروف أن الشعراء القدامي اختذوا من املديح 

واحلث على مكارم األخالق، فكان الشاعر ميدح ممدوحيه بالكرم والشجاعة واالعتداد واإلباء وسيلًة لرتبية اخللق، 
 وغری ذلك من املثل العليا اليت مل تكن ترجع إىل الفرد وحده، بل تعود على اجلماعة أو القبيلة كلها.

ية اليت تتحدث عن إلسالموملا جاء اإلسالم صبغ هذه املثل اخللقية العربية بصبغة روحية، فاخرتعت املعاين ا
اإلميان والعدل والتقوى، فأضاف الشعراء اإلسالميون هذه الصفات إىل مدائحهم للخلفاء والوزراء. ولقد اتصلت 

الشرقية، فالشعراء مضوا يتمسكون يف مدائحهم بتصوير املثل اخللقية العربية وما أشاعه  املدحية األندلسية باملدحية
 وحية، فأكثروا من مدح اخللفاء بالعدل والتقوى.فيها اإلسالم من مثالية ر 

وقد اختلفت القصيدة األندلسيني عن القصيدة الشرقية من حيث املوضوع وإن كانت تسری على هنجها، فهي 
تبدأ مبقدمة غزلية طللية، ولكن قد يضيف إليها الشاعر األندلسي بعض حتليالت خلواطره إزاء احلب، كما يضع 

وآماله يف احلياة، وقد يضيف إىل ثناياها بعض احلكم ووصف الطبيعة وبعض العناصر  فيها تصويرا ملطاحمه
الدينية.فقصيدة املديح األندلسية مل تكن مدحيا خالصا، بل كانت حتمل يف فاحتتها كثریا من أحاسيس الشاعر، 

شعراء من الوخلجات صدره، كما كانت حتمل وصف الرياض والربيع والقصور، كل ذلك كان جتديدا بال شك 
األندلسنّي، اختلفوا فيه عن الشعراء العباسنّي، وعن منهجهم يف التعبری، ويف وصف الرحلة وحتمل املشاق، وغری 

 ذلك مما تطلعنا به قصائدهم ومدائحهم.
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 465 - 534كما نراها عند ابن زيدون )  -ها اجلديد  فإذا كانت هذه هي مقومات املدحية األندلسّية بوجه
فهل سار ابن خلدون على هنجهما وتتبع خطا شعراء عصره؟..  -ه( وغریمها  355 - 437جة )ه( وابن خفا

 أو أنه اتبع طريقا آخر ومنهجا مغايرا، فاستحدث أشياء أضافها إىل مدائحه؟
الواقع أن ابن خلدون عاش يف العصر األندلسي، وهنل مما هنل منه األندلسيون شعراء وأدباء، جراهم فيما 

إال أنه اختلف يف منهجه، ويف مدحيه بعض الشيء، فأضاف أشياء مل تكن موجودة عند نظرائه، واختط جروا فيه، 
 راء والوزراء..ماعي واألدبني صلته باخللفاء واألمتلنفسه منهجا يكاد يعرف به، رمبا حدده له وضعه الديين واالج

نراه يف ختتلف عن مقدمات معاصريه، ف فإذا نظرنا يف مدائح ابن خلدون، وجدناه يقدم لنا القصيدة مبقدمات
 مطالع مدائحه يبدل املقدمة الغزلية أو غریها من املقدمات اليت اصطنعها الشعراء اآلخرون.

 التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً  .4
تاريخ ابن خلدون يتشکل من سبعة أجزاء واجلزء اآلخر من هذا الکتاب تناول سریة ابن خلدون يقع يف 

وهذا اجلزء ال يتناول آراء وأفكار العالمة عبد الرمحن بن خلدون، 733إىل  745السابع من صفحة  املبحث
 وخاصة نظرية العمران البشرى، وإمنا يتناول سریته الذاتية اليت سجلها يف كتابه "التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 

ياة الطفولة كور ومعلقاً على النقاط اهلامة، فيعرض حلوغرباً" ويعرض املؤلف هذه السریة اقتباساً من هذا الكتاب املذ 
الصاخبة اليت عاشها ابن خلدون مث يعرض لعصر ابن خلدون، من الناحية الثقافية واالجتماعية والسياسية، مث 
يستعرض ألهم املفكرين الذين تأثر هبم ابن خلدون، وخاصة لسان الدين اخلطيب الذي ارتبط به ابن خلدون 

ط، مث يعرض املؤلف حلياة ابن خلدون السياسة وأفكاره حول الظواهر السياسية ويقارن بني أفكاره أشد االرتبا
 وأفكار املفكر اإليطايل ميكيافيلي. مث يعرض لعزله ابن خلدون يف قلعة بىن سالمة وانقطاعه للعلم. مث ينتقل املؤلف

قضاء، وبالسلطان برقوق، واشتغاله بال إىل استعراض رحلة وحياة ابن خلدون ىف مصر وعالقته بعلماء مصر،
وتوليته قاضي القضاة ورحلته إىل دمشق ولقاءه بتيمورلنك وحواراته وآرائه يف تيمور لنك. مث يستعرض املؤلف 

 76السنوات األخریة من حياة ابن خلدون يف القاهرة، واليت قضاها يف قراءة العلم والتدريس، إىل أن تويف يف 
 .(33-47: 6ناهز ستة وسبعني عاماً.)م عن عمر ي7476مارس 
 قصیدة ابن خلدون .5

عر العريب، ومجع إىل جزالة اللَّفظ ومتانة األسلوب،  ابن خلدون شاعر احملضرمّي األصيل، التزم قواعد الشِّ
نتاجه إسهولَة الوزن وبراعَة الوضع، فجاء شعرُه غايًة يف اجلودة واإلبداع. أما نتاجه النَّثري، فهو وجٌه آخر ِلُعملة 

ياغة.  األديب، فال تكاد تفصل بني نثره وشعره، إن أتيته من ناحية القيمة األدبية وجودة الصِّ
هـ( يف مدح السلطان 365وابن خلدون شاعر املدح، يقول يف قصيدته اليت )أنشد ليلة املولد النبوي سنة 

 مصر، وطنه وأهله ويسکن غريبًا يف"عمر بن عبد هللا مدير" ملك املغرب، وعندئٍذ كان ابن خلدون بعيدًا عن 
وكان يعيش يف جو يشوبه كدر اخلصومة وجهد النضال، ونستطيع أن نلمس أمل البعاد يف نفس املؤرخ يف بعض 
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املواطن، فهو يذكر غربته حني يتحدث عن اتصاله بالسلطان إثر مقدمه. وهو يكشف لنا عن هذا األمل يف 
 األبيات املؤثرة: ]حبر الكامل[

 يف هجري ويف تعذييب     وأطلن موقف عربيت وحنيــــيبأسرفن 
 وأبني يـــوم البـــــني وقفـة ساعـــــة    لوداع مشغوف الفؤاد كئيب
 لـله عهــد الظــاعــــنني وغـــــــادروا     قليب رهيــن صبـابـة ووجــيب

 .(347: 3مباء غروب  )غربت ركائبهم ودمــــعـــــي سافـــح     فشرقت بعدهم              
ابن خلدون يشكو عن أمل كئيٍب وال ريب إن هالك أسرته كانت عاماًل يف إذكاء هذا األمل املعنوي، وهو 

(. 57: 75« )فعظم املصاب واجلزع ورجح الزهد»حيدثنا عن هذه الفاجعة بلهجة احلزن واليأس حني يقول: 
أنه رمز ألشياء  التعيني، فلم يعد يتبني قارئه إن كان غزال حقيقيا أمفلهذا ابتعد الغزل يف مقدمة املدائح النبوية عن 

أخرى كما هو األمر عند املتصوفة، الذين عرّبوا عن حبهم اإلهلي ووجدهم بطريقة الغزل املعروفة، كما نرى يف 
 هذه األبيات:

 ــذيل ويف تأنييبيا ناقــــــعــــــاً بالعتب غــــلـــــة شوقهـــم     رمحـــــــاك يف عــــ
 شريـــــبجيستعذب الصب املـــــــالم وإننــــي        مـــــــاء املالم لــــدي غری

 ما هاجين طرب والاعتاد اجلوى        لــــوال تـــــــذكـــــر مـــــنزل وحبـــيـــب
 بــــــــيـــــبمطلعاً       للبـــدر منهم أوكـــــنــــاس ر جأهفـــــــو إىل األطالل كانت

 ها للـــدهر آي خطــوب عبــــثــت هبا أيدي البلى وترددت     يف عطفه
 تبلى معـــــاهــــدهــــــا وإن عهـــــودها      ليــــجـــدهــــا وصفــــي وحسن نسييب

 (347: 3)وإذا الديـــــار تعرضـــــت ملـــتـــيـــم       هـــــــزتـــــه ذكــــراهـــــا إىل التشبــــيــــب                
 هو متأثر عن حياة العزلة اليت قد مضی يف قلعة بين سالمه أربع سنوات، وهو يشری إىل ذلك يف القصيدة،

والزمه )أي املؤرخ( كثریون يف بعض عزالته، فحسن خلقه معهم وباسطهم »كما يذکرنا السخاوي عن هذه العزلة: 
( هو يتحدث عن هذه العزلة والشيء الذي بقي معه حتی النهاية و انعکس يف شعره 746: 77«)ومازحهم.

دق"، کما حتدَّث عن حاله وحال النَّاس فأنصفهم وهو يشری إىل ذلك يف عدة مواضع: )حبر الکامل(  "الصِّ
 الصرب اجلميل فإنه          ألوى بدين فؤادي املنهـــــوب إيه على

 مل أنسها والدهر يثين صرفه         ويغـــــض طريف حاسـد ورقيب
 والدار مونقة حماسنها مبــــــــا           لبست من األيام كل قشيب
 يا سائق األظعان تعتسف الفال        وتـــــواصل اإلســـــاد بالتأويب

 فتاً عن رحل كل مذلــــل           نشوان من أين ومس لغـــوبمتها
 تتجاذب النفحات فضل ردائه       يف ملتقاها من صباً وجنــــوب
 إن هام من ظمإ الصبابة صحبه      هنلوا مبورد دمعه املسكوب

 أو تعرتض مسراهم سدف الدجى صدعوا الدجى بغرامه املشبوب
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 ــــا        هجر األماين أولقاء شعوبيف كل شعب منية من دونـــــه
 هال عطفت صدورهن إىل اليت        فيـــــها لبانــــة أعني وقلــــــوب

 من اآلثـــــار كل غــــــريــــب فـــتــؤم من أكناف يثرب مأمنـــــاً      تتلــــو
 (346: 3)ملـــــحجـــــوب  سر غريب مل حيجبه الثــــــــرى      ما كان سر هللا با              

بعد تعديد معجزات النيب صلي هللا عليه وسلم، خصص جزءًا من قصيدته لذكر وصفها وإبراز عظمتها 
 وفضائلها، کما نقراء يف هذه القطعة: 

 يا سيد الرسل الكرام ضراعــــــة     تقضي مين نفسي وتذهب حويب
 فـــيـــهـــــــا تــــعــــــللنــي بكل كذوبعاقت ذنويب عن جنابك واملىن     

 ال كاألىل صرفوا العزائم للتقى         فاستأثروا منها خبری نصيب
 مل خيلصوا هلل حىت فرقوا             يف هللا بني مضاجع وجنوب
 هب يل شفاعتك اليت أرجو هبا     صفحاً مجيالً عن قبيح ذنويب

 فبفضل جاهك ليس بالتسبيب  إن النجاة وإن أتيحت المرئ    
 إين دعوتك واثقاً بإجابيت               يا خری مدعو و خری جميب
 قصرت يف مدحي فإن يك طيباً      فبما فذكرك من أريج الطيب

 (345: 3)ماذا عسى يبغي املطيل وقدحوى     يف مدحك القرآن كل مطيب                

ات النبی صلی هللا عليه وسلم، وأفاض فيها نثرا، عاد ونظم هذه املعجز  وحني حتدث عن عالئم وآثار يوم مولد
 شعرا، فقال:

 يا هل تبلــــغنـــــي الليـــــــــايل زورة         تدين إيل الفوز باملرغــــوب
 أحمـــــو خطيئايت بإخالصي هبا         وأحط أوزاري وإصـــر ذنويب

 إنــــضــــاء كل جنيبة وجنيب    يف فتية هجروا املىن وتعودوا       
 يطوي صحائف ليلهم فوق الفال    ما شئت من خبب ومن تقريب
 إن رمن احلـــــادي بذكرك رددوا        أنفاس مشتاق إليك طــــروب
 أو غـــــرد الركــــب اخلـــــلي بطيبة       حـــــنــوا ملغــــنـاها حنني النيب

 ائهم      إرث اخلالفة يف بين يعقوبورثوا اعتساف البيد عن آب
 الطاعنون اخليل وهي عوابس         يغشى مثار النقع كل سبيب
 والواهبون املقربات صوافــــــناً      من كل خوار العــــنان لــــــــعـــــوب
 واملانعون اجلار حىت عرضهم      يف منتدى األعداء غری معيب

 والعز شيمة مرجتى ومهيب   ختشى بوادرهم ويرجى حلمهم     
 ومنها:

 سائل به طامي العباب وقد سرى     تـــــزجى بريح العزم ذات هبوب
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 تــــهــــديه شهــــب أســـــنــــة وعــــزائم    يصد عن ليل احلادث املرهوب
 حىت اجنلت ظلم الضالل بسعيه      وسطا اهلدى بفريقها املغلوب

 بالتقى       واستأثروك بتاجها املعصوب يا ابن األىل شادوا اخلالفة
 مجعوا حبفظ الدين آي مناقب         كرموا هبا يف مشهد ومغيب

 هلل مـــجــــــدك طـــــارفـــــاً أو تـــــالـــــــداً        فلقد شهدنا منه كل عجيب
 بالرتغيب والرتهيبكم رهـــــــبـــــة أورغــبــة لك والــــعــــال        تـــــقتــــاد 

 ال زلت مسروراً بأشرف دولة     يبدو اهلدى من أفقها املرقوب
 حتيي املعايل غادياً اورائحاً     وجديد سعدك ضامن املطلوب

 ومن قصيدة خاطبه هبا عند وصول هدية ملك السودان إليه وفيها تظهر الظرافة الشعرية: 
 فرة الوجدقدحت يد األشواق من زندي        وهفت بقليب ز 

 ونبذت سلواين على ثقة             بالقرب فاستبدلت بالبعد
 ولرب وصل كنت آمله             فاغتصب منه مؤمل الصد
 ال عهد عند الصرب أطلبه         إن الغرام أضاع من عهدي
 يلحى العذول فما أعنفه           وأقول ضل فأبتغي رشدي

 د اجلوى فتزيد يف الوقدوأعارض النفحات أسأهلا         بر 
 يهدي الغرام إىل مسالكها         لتعللي بضعيف ما هتدي
 يا سائق الوجناء معتسفاً            طي الفالة لطية الوجد
 أرح الركاب ففي الصبا نبأ        يغين عن املستنة اجلرد

 وسل الربوع برامة خرباً          عن ساكين جند وعن جند
 اهلوى خلقي  وهي اليت تأىب سوى احلمدما يل تالم على 

 ألبيت إال الرشد مذ وضحت       باملستعني معامل الرشد
 نعم اخلليفة يف هدى وتقًى          وبناء عز شامخ الطود
 جنل السراة الغر شأهنم       كسب العال مبواهب الوجد

 ومنها:
 ــره وهـــــو بشاهـــــق فــــردهلل مــــــنــــي إذ تـــــأوبـــــنـــــــي         ذكـ

 شهم يفـــــل بـــــواتراً قضباً          وجـــــمــــوع أقيال أويل أيد
 أوريت زند العزم يف طليب  وقضيت حق اجملد من صدي

 ووردت عن ظمإ مناهله            فرويت من عز ومن رفد
 هي جنة املأوى ملن كفلت          آماله مبطالب اجملد

 مل أعل بورد كوثرها            ما قلت هذي جنة اخللدلو 
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 من مبلغ قومي ودوهنم            قذف النوى وتنوفة البعد
 أين أنفت على رجائهم       وملكت عز مجيعهم وحدي

 ومنها:
 ورقيمة األعـــــطــــــاف حاليــــــة     موشـــــية بـــــوشـــــــائع البــــــرد

 ما أنست       يف موحش البيداء بالقرد وحشية األنساب
 تسمو جبيد بالغ صعداً        شرف الصروح بغری ما جهد
 طالت رؤوس الشاخمات به       ولرمبا قصرت عن الوهد

 قطعت إليك تنائفاً وصلت          إسآدها بالنص والوخد
 ختدي على استصعاهبا ذلالً       وتبيت طوع القن والقد

 ضمن لنا          طول احلياة بعيشة رغدبسعودك الالئي 
 جاءتك يف وفد األحابش ال      يرجون غریك مكرم الوفد
 و افــــوك أنــــضـــــاًء تـــــقــلبهـم     أيدي السرى بالغور والنجد

 كالطيف يستقري مضاجعه       أو كاحلسام يسل من غمد
 وال جحديثنون باحلسىن اليت سبقت          من غری إنكار 

 ويرون حلظك من وفادهتم         فخراً على األتراك واهلند
 يا مستعيناً جل يف شرف         عن رتبة املنصور واملهدي
 جازاك ربك عن خليقته          خری اجلزاء فنعم ما تسدي
 وبقيت للدنيا وســــاكنـــها         يف عـــــزة أبـــــداً ويف سعــــــد

حياتاً ترفاً ونعماء من حياته باملغرب ولكن الظاهر إن سحباً من الكآبة واألمل  يف مصر آنذاكوكانت األيام 
املعنوي كانت تغشى هذه احلياة الناعمة. و خياطب ويذکر عمر بن عبد هللا مدير ملك املغرب هبذه القصيدة: 

 )حبر الکامل(
 يا سيد الفضالء دعوة مشفق     نادى لشكوى البث خری مسيع

 يل ولإلقصاء بعد تعلة             بالقرب كنت هلا أجل شفيعما 
 وأرى الليايل رنقت يل صافياً     منها فأصبح يف األجاج شروعي
 ولقد خلصت إليك بالقرب اليت     ليس الزمان لشملها بصدوع
 ووثقت منك بأي وعد صادق      أين املصون وأنت غری مضيع

 دون األنام هواك قبل نزوع   ومسا بنفسي للخليفة طاعة         
 حىت انتحاين الكاشحون بسعيهم     فصددهتم عين وكنت منيعي
 رعمت أنوفهم بنجح وسائلي           وتقطعت أنفاسهم بصنيعي
 وبغوا مبا نقموا علي خالئقي          حسداً فراموين بكل شنيع
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 ال تطمعنهم ببذل يف اليت          قد صنتها عنهم بفضل قنوعي
 أين أضام ويف يدي القلم الذي         ما كان طيعه هلم مبطيع
 ويل اخلصائص ليس تأىب رتبة    حسيب بعلمي ذاك من تفريعي
 قسماً مبجدك وهوخری ألية             أعتدها لفؤادي املصدوع
 إين لتصطحب اهلموم مبضجعي    فتحول ما بيين وبني هجوعي

 اإلباء صدودهم يف روعيعطفاً علي بوحديت عن معشر     نفث 
 أغدو إذا باكرهتم متجلداً           وأروح أعثر يف فضول دموعي
 حریان أوجس عند نفسي خيفة       فتسر يف األوهام كل مروع

 وقد صور دواعي هذه األزمة يف قصيدته إىل الغين باهلل سلطان األندلس حني فارقه. كما نقراء:
 ل اهلموم جتول بني ضلوعيأطوي على الزفرات قلباً آده     مج

 ولقد أقول لصرف دهر رابين         حبوادث جاءت على تنويع
 مهالً عليك فليس خطبك ضائري    فلقد لبست له اجن دروع
 إين ظفرت بعصمة من أوحد        بذ اجلميع بفضله اجملموع
ثالث وستني  الفطر سنة واستجر يف ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رّحو بن ماسي، ودخل عليه يوم

 وسبعمائة فأنشد القصيدة الالمية:
 هنيئاً بصوم ال عداه قبول               وبشرى بعيد أنت فيه منيل
 وهنيتها من عزة وسعادة                    تتابع أعوام هبا وفصول
 سقى هللا دهراً أنت إنسان عينه     وال مس ربعاً يف محاك حمول

 يايل مواسم            هلا غرر وضاحة وحجولفعصرك ما بني الل
 وجانبك املأمول للجود مشرع            حيوم عليه عامل وجهول
 عساك وإن ضن الزمان منويل      فرسم األماين من سواك حميل
 أجرين وليس الدهر يل مبسامل       إذا مل يكن يف ذراك مقيل

 يويل راجياً وينيل وأوليتين احلسىن مبا أنا آمل           فمثلك
 ووهللا ما رمت الرتحل عن قلى      وال سخط للعيش فهو جزيل
 وال رغبة عن هذه الدار إهنا            لظل على هذا األنام ظليل
 ولكن نأى بالشعب عين حبائب     دعاهن خطب للفراق طويل
 يهيج هبن الوجد أين نازح           وأن فؤادي حيث هن حلول

 الذي قد لقيته         وأن اغرتايب يف البالد يطولعزيز عليهن 
 توارت بأنبائي البقاع كأنين        ختطفت أو غالت ركايب غول
 ذكرتك يا معىن األحبة واهلوى        فطارت بقليب أنه وعويل
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 وحييت عن شوق رباك كأمنا          ميثل يل نؤي هبا وطلول
 ، وما عهد الكرمي حيولأأحبابنا والعهد بيين وبينكم      كرمي

 إذا أنا مل ترض احلمول مدامعي      فال قربتين للقاء محول
 ن رحو بن ماسي:ب، ويستجری بصديقه ورديفه مسعودوخياطب بعض الوزراء يف حال وحشة كوزير عمر بن عبد هللا

 إالم مقامي حيث مل ترد العال    مرادي ومل تعط القياد ذلول
 يلة      وساء صباح بينها وأصيلأجاذب فضل العمر يوماً ول

 ويذهب فيما بني يأس ومطمع     زمان بنيل املعلوات خبيل
 تعللين منه أمان خوادع               ويؤيسين ليان منه مطول
 أما لليال ال ترد خطوهبا          ففي كبدي من وقعهن فلول
 يروعين من صرفها كل حادث     تكاد له صم اجلبال تزول

 لى رغم العدا ال لريبة    يصانع واش خوفها وعذولأداري ع
 وأغدو بأشجاين عليالً كأمنا       جتود بنفسي زفرة وغليل
 وإين وإن أصبحت يف دارغربة   حتيل الليايل سلويت وتزيل

 وصدتين األيام عن خری منزل     عهدت به أن ال يضام نزيل
 سوف يديل ألعلم أن اخلری والشر ينتهي        مداه وان هللا

 وأين عزيز بابن ماساي مكثر       وإن هان أنصار وبان خليل
و ميدح أبو العباس سلطان تونس عندما قدم إليه نسخة من كتابه "العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب 

لك اليوم هذه ذ فلّما رفعت له الكتاب وتّوجته بامسه أنشدت يف:»والعجم والرببر" وهويقول عن هذه احلايل بقول 
: 3) «القصيدة امتدحه، وأذّكر سریه وفتوحاته، واعتذر عن انتحال الشعر واستعطفه هبدية الكتاب إليه فقلت:

647). 
 هل غری بابك للغريب مؤمل             أو عن جنابك لألماين معدل
 هي مهة بعثت إليك على النوى    عزماً كما شحذ احلسام الصقيل

 جع املىن            والغيث حيث العارض املتهللمتبوأ الدنيا ومنت
 حيث القصور الزاهرات منيفة          تعىن هبا زهر النجوم وحتفل
 حيث اخليام البيض يرفع لعال          واملكرمات طرافها املتهدل
 حيث احلمى للعز دون جماله             ظل أفاءته الوشيج الذبل

 عرف الكباء حبيهم واملندل     حيث الكرام ينوب عن نار القرى
 حيث اجلياد أملهن بنو الوغى       مما أطالوا يف املغار وأوغلوا

 حيث الوجوه الغر قنعها احليا            والبشر فوق جبينها يتهل
 (647: 3حيث امللوك الصيد والنفر األىل        عز اجلوار لديهم واملنزل   )                
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ابن عبد هللا ابن احلجاج ألول قدومه ليلة امليالد الكرمي عام أربعة وستني وسبعمائة هذه وأنشد السلطان 
 القصيدة:

 حي املعاهد كانت قبل حتييين         بواكف الدمع يرويها ويظميين
 إن األىل نزحت داري ودارهم          حتملوا القلب يف آثارهم دوين

 هم وأسأل رمساً ال يناجيينوقفت أنشد صرباً ضاع بعدهم           في
 أمثل الربع من شوق وألثمه              وكيف والفكر يدنيه ويقصيين
 وينهب الوجد مين كل لؤلؤة             ما زال جفين عليها غری مأمون
 شقت جفوين مغاين الربع بعدهم       فالدمع وقف على أطالله اجلون

 يب إىل السلوان يدعوينقد كان للقلب عن داعي اهلوى شغل لو أن قل
 أحبابنا هل لعهد الوصل مدكر         منكم وهل نسمة منكم حتييين
 ما يل وللطيف ال يعتاد زائره                وللنسيم علياًل ال يداويين
 يا أهل جند وما جند وساكنها     حسناً سوى جنة الفردوس والعني

 انثنيت كأن الراح تثنيينأعندكم أنين ما مر ذكركم                إال 
 أصبو إىل الربق من أحناء أرضكم     شوقاً، ولوالكم ما كان يصبيين
 يا نازحاً واملىن تدنيه من خلدي            حىت ألحسبه قرباً يناجيين
 أسلي هواك فؤادي عن سواك وما       سواك يوماً حبال عنك يسليين

 يكن ذكره األيام تنسيين ترى الليايل أنستك ادكاري يا         من مل
 ومنها:

 أبعد مر الثالثني اليت ذهبت       أوىل الشباب بإحساين وحتسيين
 أضعت فيها نفيساً ما وردت به            إال سراب غرور ال يرويين
 واحسريت من أمان كلها خدع          تريش غيي ومر الدهر يربيين

 السلطان للحكم( املبين هلذا العهد: ومنها يف وصف املشور )املكان الذي ُيلس فيه
 يا مصنعاً شيدت منه السعود محى      ال يطرق الدهر مبناه بتوهني
 صرح حيار لديه الطرف مفتتناً         فيما يروقك من شكل وتكوين
 بعداً إليوان كسرى إن مشورك ال     سامي ألعظم من تلك األواوين

  القلب من أبواب جریون"ودع دمشق ومغناها فقصرك ذا    "أشهى إىل
 ومنها يف التعريض بالوزير الذي كان انصرافه بسببه:

 من مبلغ عين الصحب األىل جهلوا    ودي وضاع محاهم إذ أضاعوين
 أين أويت من العليا إىل حرم              كادت مغانيه بالبشرى حتييين

 خصماً يشاكيينوأنين ظاعناً مل ألق بعدهم              دهراً أشاكي وال 
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 ال كاليت أخفرت عهدي ليايل إذ      أقلب الطرف بني اخلوف واهلون
 سقياً ورعياً أليامي اليت ظفرت              يداي منها حبظ غری مغبون

 أرتاد منها ملياً ال مياطلين                وعداً وأرجو كرمياً ال يعنيين
 ومنها:

 ل األزاهر يف طي الرياحنيوهاك منها قواف طيها حكم         مث
 تلوح إن جليت دراً، وإن تليت        تثين عليك بأنفاس البساتني
 عانيت منها جبهدي كل شاردة       لوال سعودك ما كانت تواتيين
 ميانع الفكر عنها ما تقسمه       من كل حزن بطي الصدر مكنون

 ينيلكن بسعدك ذلت يل شواردها         فرضت منها بتحبری وتز 
 بقيت دهرك يف أمن ويف دعة      ودام ملكك يف نصر ومتكني

 شة بن أدفونش"بطرة بن اهلنوهو حبالته املوصوفة من الوجاهة واحلظوة قد استعمل يف السفارة إىل ملك قشتالة "
ناثراً، ذكياً، غوَّاصاً على  شاعراً، فراقه وعرف حقه.ميکننی القول أنه كان عاملاً متفنناً، حمدِّثاً، جمّوداً، أديباً، حنوياً،

املعاين، جمتهداً، وافر العقل، كثری السكينة، ليِّناً بالكالم، تام الورع، شديد التدين، مدمي السهر، مكباً على املطالعة 
 واجلمع؛ قل أن ترى العيون مثله. وكان مسحاً جواداً عدمي الدعاوى. 

 

 القیمة الفنیة لشعر ابن خلدون  .6
 من الشعر يف أمادحيه مللك املغرب، ومن ذلك قوله يف قصيدة مطلعها: هذا اللون

 يا سيد الفضالء دعوة مشفق    نادى لشكوى البث خری مسيع
أما من الناحية الفنية فهو يتفوق على ثابت قطنة تفوقا كبریا، فبعض قصائده أطول وأجود، واحتذاؤه فيها 

عاين رة على االستفاضة يف الوصف واملديح، والوقوع فيهما على املعلى التقاليد أظهر وأمت، فقد كانت عنده القد
 الطريفة اليت تتصل بالعبارة من الناحية الفنية العامة ولكنها غری مستوفاة وال منظمة.

ومن الناحية األخری هي وسيلة إىل نقل احلالة النفسية بدقة أكثر ورهافة أشد، حيث يكون اللفظ املنقول 
ف أداء يف حالة نفسية معينة، وأبرز ما مييز القصيدة من الناحية الفنية هي طريقة األداء، هي أدق تعبریًا، وأره

التجسيم، أي حتويل املعنويات من جماهلا التجريدي إىل جمال آخر يف حسي، وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك، 
 برغم ما يف عملية التجسيم وحدها من صعوبة أدركها النقاد.

عبری مصيب، ألن التعبری باملثل عن جتربة أو موقف معني، أسهل يف الصياغة من الناحية فإُياز اللفظ ت
اللغوية، وأكثر اختصارا من التعبری التجريدي املباشر اخلايل من التصوير، ألن الشعر يف حقيقته إنه إال عاصفة 

 التوقيع!..جياشة، وخيال مهموم بديع، وأسلوب مجيل، ولفظ أخاذ، يضاف إىل ذلك املوسيقى و 
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فخرج عمله شعرًا منثورًا من الناحية املعنوية، وتصويرًا عظيمًا من الناحية الفنية. فالرسم واللون واألسلوب كلها  
وبرع يف هذه القصيدة من الناحية الفنية، هل نعدم أثر البيئة، اليت عاش الشاعر فيها  كاملة من الناحية الفنية.

ت لنا هذا الفن األديب ال، لو تأملنا ودققنا وحللنا حتلياًل فنيًّا جيًدا، لتكشف البيئة احلديثة، هل نعدم أثرها يف
مالمح البيئة اليت يعيشها ذلك الشاعر يف هذه النماذج، اليت حياكي أو يعارض، أو يقلد هبا ذلك الشاعر 

 .(775: 76األندلسي.)
راسة مثل ابن األديب، وقيمه الفنية الغنية بالدألن الشاعر املرتجم له قد يكون مكثرا وعبقرية فذة يف إنتاجه 

خلدون، وحينئذ خيتار الباحث جانبا واحدا من قيمه الفنية الكثریة، وهذا أقرب إىل األصالة يف البحوث واجلد يف 
تناوهلا. وإحياؤنا لذكراه ذلك أنه اعرتاف باجلميل، وحفظ للفضل وختليد لعمله العظيم ومهما قيل يف القيمة الفنية 

عدم جتريده من كل فضيلة، وال أرى إنكار أنه قد أدى بعض املهمة  -من اإلنصاف-للشعر التعليمي، فإنين أرى 
اليت أريد له أن يؤديها ... ذلك أنه قد حفظ كثریا من تراث هذه األمة الديين واللغوي والعلمي خصوصا يف 

 ا!!.العصور املتأخرة اليت مشل الضعف والتدهور كل جوانب احلياة فيه
وهكذا استطاع ابن خلدون ألول َمْقَدِمِه إلی مصر أن خيلب الباب اجملتمع املصري، وأن يستثری إعجابه 
وتقديره؛ ولكن صفاء األفق من حوله مل يدم طويال كما سنرى، ويف أثناء ذلك اتصل ابن خلدون بأمری من أمراء 

به. وكان  ساعده على التقرب من السلطان واالتصالالبالط يدعى عالء الدين الطنبغا اجلواين، فشمله برعايته، و 
(، 354السلطان يومئذ الظاهر برقوق؛ وقد وىل امللك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قالئل )أواخر رمضان سنة 

فّر اجلراية فأبّر مقامي وآنس الغربة، وو »فأكرم وفادة املؤرخ واهتم بأمره؛ يقول ابن خلدون عن هذه احلال بقوله: 
( وبذا حتققت أمنية املؤرخ من االستقرار واملقام اهلادئ يف ظل أمری 643: 3« )اته شأنه مع أهل العلم.من صدق

حيميه ويكفل رزقه، ومل ميض قليل على ذلك حىت خال منصب للتدريس باملدرسة )القمحية( جبوار جامع عمرو 
 وهي من مدارس املالكية فعينه السلطان فيه. 

فه، بوصف جملسه األول يف هذا املعهد؛ فقد شهده مجع من األكابر أرسلهم ويعين ابن خلدون يف تعري
وعمادي ورّب  سيدي»السلطان لشهوده؛ والتفوا حول املؤرخ. وألقى ابن خلدون يف ذلك احلفل خطابًا بليغاً، 
ء عماد اإلسالم، العلماالصائع واأليادي والفضائل الكرمية اخلوامت واملبادي إمام األّمة، علم األئّمة، تاج املّلة فخر 

مصطفى امللوك الكرام، كافل اإلمامة، تاج الدول أثری هللا، ويل أمری املؤمنني، الغيّن باَّللَّ أيّده هللا، الوزير أبو عبد 
( وألقى ابن خلدون يف ذلك احلفل خطاباً بليغاً 336: 3« )هللا بن اخلطيب أبقاه هللا، وتوىّل عن املسلمني جزاه.

اده بنصه. وقد تكلم فيه بعد الديباجة عن فضل العلماء يف شد أزر الدولة اإلسالمية. وعن تغلب حيرص على إير 
الدول. مث أشاد مبا لدى السالطني املصرية من فضل يف نصرة اإلسالم، وإعزازه، ومن مهم يف إنشاء املساجد 

على  زمه وعدله وعقله؛ وعطف بعدئذواملدارس، ورعاية العلم والعلماء والقضاة، مث دعا للملك الظاهر، وأشاد بع
 نفسه، وما أوليه من شرف املنصب يف تلك العبارة الشعرية: 

وملّا سبحت يف الّلّج األزرق، وخطوت من أفق املغرب إىل أفق املشرق، حيث هنر الّنهار ينصّب من صفحه »
صنه املورق، فنون تسقط علينا من غاملشرق، وشجرة امللك اليت اعّز هبا اإلسالم هتتّز يف دوحه املعرق، وأزهار ال
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وينابيع العلوم والفضائل متّد وشلنا من فراته املغدق، أو لوين عناية وتشريفا، وغمروين إحسانا ومعروفا، وأوسعوا 
هبميت إيضاحا، ونكريت تعريفا، مثّ أّهلوين للقيام بوظيفة الّسادة املالكّية هبذا الوقف الشريف، من حسنات السلطان 

ين أيّوب ملك اجلالد واجلهاد، وماحي آثار التّثليث والرّفض اخلبيث من البالد، ومطّهر القدس الّشريف صالح الدّ 
من رجس الكفر بعد أن كانت الّنواقيس والّصلبان فيه مبكان العقود من األجياد. وصاحب األعمال املتقبّلة يسعى 

 .(637: 3« )نورها بني يديه يف يوم التّناد... إخل
وبني  حيکي عن قصة دار بينهجود ابن خلدون يف دمشق عند ما حاصرهم املغويل، تيمور لنك. وتصادف و 

كر سحراً وبلغه اخلرب يف جوف اللّيل، فخشي البادرة على نفسه، وبامللك تيمور يف الشام، بات الليلة يف دمشق 
أنظم إليهم، دمشق عند تسليمها فو وجد عند الباب مجاعة من بطانة تيمورلنك وأبنه شاه ملك الذي عيّنه لوالية 

والتمس مقابلة تيمور؛ فساروا به إىل املعسكر أدخل يف احلال إىل خيمة الفاتح. ويصف لنا ابن خلدون ذلك 
يها ودخلت عليه خبيمة جلوسه، متكئاً على مرفقه، وصحاف الطعام تيمور بني يديه تشر »اللقاء الشهری يف قوله: 

ضوع، بالسالم وأوميت إمياءة اخل فاحتتيمته حلقًا حلقا. فلما دخلت عليه، إىل عصب املغل، جلوسًا أمام خ
( مث استدعا من بطانته 357: 3« )فرفع رأسه، ومدَّ يده إيّل فقبلتها؛ وأشار باجللوس فجلست حيث إنتهت.
  الفقيه عبد اجلبار بن النعمان من فقهاء احلنفية خبوارزم فأقعده يرتجم بيننا.

ا آخر فقال يل ]تيمور[: أتسافر إىل مصر؟ فقلت أيّدك هللا، رغبيت إمنا هي أنت، وأنت مث دخلت عليه يوم
قد آويت وكفلت، فإن كان الّسفر إىل مصر يف خدمتك فنعم، وإال فال بغية يل فيه، فقال ال، بل تسافر إىل 

ال يل الفقيه عبد ، فقعيالك وأهلك، فالتفت إىل ابنه، وكان مسافرا إىل شقحب ملرباع دوابّه، واشتغل حيادثه
اجلّبار: إن السلطان يوصي ابنه بك، فدعوت له، مث رأيت أن لسفر مع ابنه غری مستبني الوجهة، والسفر إىل 
صفد أقرب السواحل إلينا أملك ألمري، فقلت له ذلك، فأجاب إليه، وأوصي يب قاصدا كان عنده من حاجب 

افرت الطريق مع ذلك القاصد، فذهب عيّن، وذهبت عنه، وسصفد ابن الّداويداري، فودعته وانصرفت، واختلفت 
: 3يف مجع أصحايب، فاعرتضتنا مجاعة من العشری قطعوا علينا الطّريق، وهنبوا ما معنا، وجنونا إىل قرية هنالك عرايا.)

 :6و) (343-347: 3)(. وأنشدته يف سائر أيامه غری هاتني القصيدتني كثریا مل حيضرين اآلن شيء منه. 355
33). 

 النتائج .2
ه يف إثبات واطمئنان أن ابن خلدون شاعراً فحاًل وقصيدت والنتيجة اليت استخلص من كل ما سبق من كالم

اليت أنشد يف ليلة مولود النبوي صلى هللا عليه وسلم من أعذب قصيدة اليت وردت يف مديح النبوي صلى هللا عليه 
 وسلم، توصلت بعد احملاولة إىل هذه النتيجة:

 هلا.قضايا حامسة ال مرد يم اليت تلقىابن خلدون فن التصوير والتعبری والتفكری وفن احلكمة واملراسالشعرعند -7
أن ابن خلدون دقيق الكلمات بسيط العبارات تشيع فيها املصطلحات العلمية والفنية، رتيب األسلوب  -6

زعته تقريرية، عة، معىن باملعىن أكثر من اللفظ، نال ينوعه، ال يسلم من الركاكة واجلفاء، ال يرتاءى فيه اجلمال والربا
 فهو من كتاب طراز آخر.
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هو يتحرى عن دقة األلفاظ ليحسن الوصف، ويردد اجلمل أو بعض عناصرها ليكمل معانيه ويؤكدها،  -5
 ويلجأ إىل االطناب يف بعض األحيان ويلح االُياز وراء األفكار والصور اليت يعرب عنها.

الّزّي احلضرمي يف  العادة... فلهذا کان بعض الدسائس والوشايات حوله ألنه کان أن هذا الكاتب ميثل  -4
 علماً من الزي األندلس فی مصر.

كان الشاعر قادرًا على إقناع املخاطب بأن النتيجة تتفق سواء مع خربته باحلياة أو مع احلياة كما يصورها  -3
 املؤلف.
بني   خيلو مستقبله من ارتباط مباضيه ال من حيث التشابهإن تاريخ األمة سواء كان جميداً أو غری جميد ال -6

طرفيه بل من حيث النتائج اليت ترتب عليها هنضة األمم أحيانًا وتغری جمرى احلياة االجتماعية بأن تسرع خبطا 
 الشعوب إىل مراقي الصعود.

ي التاريخ وتنكرها هلها مباضاألمة اليت ال تعرف تارخيها أحر هبا أن يتنكر هلا الزمان وتزدري هبا الشعوب جل -3
اإلنسانية وتنكرها السماء واألرض والرتاث واألصالة واملؤهالت اليت کان يف نتاج األمة وکانت األقدار سقطت يف 

 يد عدوها.
إن أوسع كتب فی معرفةتاريخ األندلس هو كتاب تاريخ ابن خلدون، هو مل يکن إبداع هبذا الفن األديب  -5

 اريخ فيه فضل اخلربة والريادة. اجلديد، ولکن سجل له الت
ه هلذه إثر قراءت-لو كانت تلخيص النتيجة األخریة لسلسلة من األفكار. ومن مث تنشأ لدى القارئ  -3

 الرغبة يف أن يعرف تلك األفكار اليت قادت إىل هذه النتيجة. -القصيدة
 
 التوصیات واالقرتاحات .8

قصيدته، وهذا أمر ال شك يف أنّه حيتاج إىل جهود مواصلة البحث يف شاعرية ابن خلدون وحتليل  -7
متضافرة، وموجَّهة، وتسّلح فكري، ومادي ومعنوي واطالع وإملام عميق بالرتاث األدب اإلسالمي عموما، 
واخللدوين خصوصاً من أجل إعادة صياغته صياغة جديدة تتناسب مع لغة الرتبية املعاصرة وذلك من خالل مقارنة 

 ن نتائج بالنتائج اليت توّصل إليها البحث األديب املعاصر يف النواحي املتعددة.ما يتوّصل إليه م
إّن أهّم ما ميكن أن يستفاد من جهود املفكرين الغربّيني هي قدرهتم على توليد األفكار وتعميقها  - 6

 كيز أحباثهم وتوجيهر وتفعيلها. هلذا فإّن الباحث يدعو املهتمني بالرتاث اإلسالمي عموما واخللدوين خصوصا إىل ت

ليمّية ها إىل بعض القضايا احملّددة وحماولة تطويرها وتفعيلها يف فهم ومواجهة قضايانا الرتبوية واملعرفّية والنفسّية والتع
 وغریها من املسائل الكثریة اليت مّر ذكرها يف ثنايا البحث.

موماً إىل العناية بالرتاث األديب اإلسالمي عاقرتح أصحاب القرار من الساسة والّدهاء يف عاملنا اإلسالمي  - 5
واخللدوين خصوصا وذلك من خالل إقامة مؤمترات ومراكز حبوث متخّصصة تعىن بدراسة تراثه دراسة واعية 

 وهادفة، وجعله املصدر األساس يف بناء مناهجنا العصرية.
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ات ولبنات ، عّلها تكون معامل وإشار هذه هي أهم االقرتاحات والوصايا اليت أردت إثباهتا يف هناية هذا البحث
صاحلة تفيد املهتمني بفكر وآراء هذا العامل العبقري اجلليل )ابن خلدون( اليت ما زالت حتتاج إىل جهود جبارة 
وخملصة سالحها العلم ورايتها احلق وغايتها خدمة األمة والبشرية مجعاء. وأخریا هذا هو جهد املقّل وأمحد هللا 

 أسأله املغفرة فيما قّصرُت فيه وأسأله العون والتوفيق فيما يأيت إنّه نعم املوىل ونعم النصری.على ما وفََّق و 

 املصادر واملراجع  .9
، 5ج اإلحاطة يف أخبار غرناطةهـ( 7464ابن اخلطيب، حممد بن عبد هللا بن سعيد السلماين الغرناطي ) -7

 بریوت: دار الكتب العلمية.
 واملستوىف بعد املنهل الصايفابن تغری بردی، مجال الدين بن يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا )ب.ت(  -6

، ت: دكتور حممد حممد أمني تقدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة: اهليئة املصرية العامة 3ج الوايف
 للكتاب.

، ت: 7رفع اإلصر عن قضاة مصر ج م(7335ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ) -5
 الدكتور علي حممد عمر، القاهرة: مكتبة اخلاجني. 

، املغرب يف تاريخ الدول اإلسالميةم( 7543ابن خلدون، ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد ) -4
 املخطوطة، إسالم آباد: جبامعة العاملية اإلسالمية، صورة من طبعة ليدن بأملانيا. 

العرب وديوان املبتدا " تاريخ ابن خلدونم( 7355يل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد )ابن خلدون، و  -3
 ، ت: خليل شحادة بریوت: دار الفكر. 3" جواخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

خلدون رحلته شرقاً التـَّْعرِيف بابن م( 6774ابن خلدون، ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد ) -6
 ، ت: حممد بن تاويت الطَّنجی، بریوت: دار الكتب العلمية.وغرباً 

، 7ج املفردات يف غريب القرآنهـ( 7476اصبهانی، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب ) -3
 ت: صفوان عدنان الداودي، دمشق+بریوت: دار القلم، الدار الشامية.

 ( رسالة الدكتوراه بلغة األملانية،فكرة العصبية يف مقدمة ابن خلدون) م(7356مخریی، الدكتور طاهر ) -5
 هامبورج: مدرس اللغة العربية بكلية مهبورغ.

، دمشق: دار العلم 5جاألعالم م( 6776خری الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس )زرکلی،  -3
 للماليني.

، 4جضوء الالمع ألهل القرن التاسع السخاوی، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد )ب.ت(  -77
 بریوت: منشورات دار مكتبة احلياة.

، بریوت: دار املعرفة 7ج البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعشوکانی، حممد بن عبد هللا )ب.ت(  -77
. 
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 مة/جدة: اململكة العربية السعودية.هتا

م، 7355، س 77، جملة الرسالة جابن خلدون والتفكری املصريم( مقالة: 7355عنان، حممد عبد هللا ) -75
 القاهرة: دار مصراحلديثة.

، جملة العلمية جلامعة حياة األستاذ حممد قطب وإسهاماته األدبيةم( مقالة: 6773غفوری، شريف هللا ) -74
 ثالثة، العدد الثالث، فصل اخلريف، ختار: مطبعة اجلامعة.، سنة ال3ختار ج

، وذكر 6نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب جم( 7333املقری، شهاب الدين أمحد بن حممد ) -73
 ، ت: إحسان عباس، بریوت: دار صادر. 6وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ج

، مت مجعه من م(7335-377معجم شعراء العرب ) م(6776الناصر، بدر بن عبدهللا بن عبدالكرمي ) -16
 الربنامج اإللكرتوين )املوسوعة الشعرية( الرياض: دار العاصمة.
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Ibn Khuldon Is Politician Pointe 

Sharifullah Ghafoori Assistant Professor in Language and literature Faculty 
   
Abstract 
Before that Ibn khuldon is a Historian, an author, a reformist, and 
a Politician. He is an effective literary, poet and speaker. He 
brought the heart to vibrate by impressive speeches and he had 
made alive the past memorial in the mind. He was the sweet tongue 
advisor and slender poet which has good poetry that invited the 
auditors attention and the social poetry of him narrates the problem 
and tragedy of the people and the interesting story of the live which 
that review the imagination of human. And he succeed the 
established academic which that not any one before succeed. Ibn 
khuldon wrote the big historical book in 54 years old. Despite he 
was the socialist but at the literary and poetry and writing had best 
ability. And the value of writing of him which was write by good 
method which that has done the explanation power, phrase series, 
concise reason, impressive characteristic, arrangement of the 
words, fluent statement, at that was good outright. And that has the 
best wring despite the literatures and poetry was the phenomenon’s 
which Ibn Khuldon mind made busy with that before the writing 
of the preface and history.  
Keywords: Ibn khuldon, Socially Poet, Poetry Study, Historian 
author. 
 


