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 مدخل إىل مقياس الفكر اخللدوين:

الرمحاف الرحيم والصالة والسالـ على سيدان دمحم أما بعد؛ تناولنا يف زلاضراتنا السابقة  هللابسم      
ياتو العديد من ادلعارؼ ادلتعلقة حبياة العالمة عبد الرمحاف ابن خلدوف وآاثره، وادلهاـ اليت تقلدىا يف ح

معرفة أىم ادلواضيع من  ؛فصوؿ ادلقدمةتقسيمات ع على مسح لنا االطال وقدواجملتمعات اليت عاصرىا. 
؛ مث التعمق يف األفكار واألطروحات اليت تضمنتها عن علم التاريخ وعلم العمراف اليت طرقها العالمة

البشري، واليت رأى فيها ابن خلدوف أف الًتكيز على واقعات العمراف البشري؛ وصفها ربليلها وتفسَتىا، 
لتأريخ ذلذه األحداث بعلمية وموضوعية؛ وصوال إىل كتابة مقارنتها؛ كفيل بفهم حركة التاريخ اإلنساين، وا

علمية للتاريخ تنأى بو عن اخلرافة وعن السرد القصصي. ويف نفس السياؽ ومن خالؿ مقتطف من 
ادلقدمة، اطلعنا على رأيو يف اخلرب وما يعًتي ىذا اخلرب من الصحة والكذب ومصادر اخلرب؛ من ثقة 

اىب وذىوؿ عن ادلقاصد... ، ومت تبياف عالقة ىذه األفكار الواردة يف ابلناقلُت وتشيع لآلراء وادلذ
 مقدمة ادلقدمة، بتخصص علـو اإلعالـ واالتصاؿ من خالؿ طرح العديد من األمثلة الواقعية والراىنة.

ا يف ىذا ادلقياس واليت تغطي أربع زلاضرات أو أكثر؛ سيتم الًتكيز فيه ادة العلميةننتقل إىل بقية ادل     
هتدؼ ىذه ااضرات إىل اإلحاطة جبل أفكار ابن خلدوف وذلك و على ادلفردات ادلتبقية من ادلقياس؛ 

، وكذا منهجو الًتبوي االجتماعيةابلًتكيز على أتسيسو لعلم العمراف البشري، وربديد منهجو يف دراساتو 
مكننا كل ىذا من ربديد أىم سي ة كأساس لقياـ الدوؿ وازدىارىا.والتعليمي، وأخَتا مفهومو عن العصبي

 .ة فهمها واستيعاهبامعامل األطروحات اخللدونية يف عناصر زلددة ومبسطة، تسهل على الطلب



 أتسيس علم العمران البشري عند ابن خلدون:  -1

مكنو من  وزاخر ابألحداث؛ ياؽ اترخيي سلتلف ومعقدلقد جاءت أفكار العالمة ابن خلدوف يف س     
أف يرصد أىم واقعات العمراف البشري وما اتصل هبا، وماشاهبها يف رلتمعات مغايرة؛ فابن خلدوف سعى 
لفهم وتفسَت اجملتمعات اليت عاصرىا ومقارنتها دبجتمعات أخرى يف سياؽ الصَتورة التارخيية، سابقا 

يل دوركامي بذلك علماء االجتماع الغربيُت من مؤسسي علم االجتماع أمثاؿ: أوغست كونت وام
على ( 9191-9191)وماكس فيرب وكارؿ ماركس وغَتىم، وىنا يؤكد ادلؤرخ الربيطاين أرنولد توينيب 

الفكر ادلبدع البن خلدوف بقولو: "إنو عبقري عريب أصلز يف فًتة عزلتو اليت تقل عن أربع سنوات عمل 
 أو ميكيافيلي خ اإلغريقي()ادلؤر  العمر كلو، يف شكل قطعة من األدب، ديكن أف تقارف مع ثوسيديد

                 1من حيث القدرة الثقافية". وعمق النظرة أ وسواء من حيث االتساع أ )الفيلسوؼ اإليطايل(
لقد سعى ابن خلدوف إىل رصد طبائع البشر وأحواذلم وطرؽ كسبهم ومعاشهم، وأطلق عليها واقعات 

وعن ىذا يقوؿ ابن خلدوف " اعلم أنو دلا كانت حقيقة العمراف البشري، أو أحواؿ االجتماع اإلنساين، 
التاريخ أف خرب عن االجتماع اإلنساين الذي ىو عمراف العامل، وما يعرض للبشر يف اجتماعهم من 
أحواؿ العمراف من التوحش والتأنس والعصبيات وأصناؼ التقلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ 

أبعماذلم ومساعيهم من الكسب وادلعاش والعلـو عن ذلك من ادللك والدوؿ ومراتبها ، وما ينحلو البشر ٌ
  2".ذلك العمراف بطبيعتو من األحواؿ والصنائع، وسائر ما حيدث يف

اإلنساين، فاإلنساف مدين بطبعو  االجتماعيشَت ابن خلدوف يف الفصل األوؿ من ادلقدمة إىل ضرورة      
اإلنساين الذي ىو عمراف العامل، وذلذا العمراف خصائص ومسات ذبعل من  االجتماعوالبد لو من 

اجملتمعات ادلشكلة لو سلتلفة يف تركيبتها ويف خصائصها؛ حيث يقسمها ابن خلدوف إىل رلتمع البداوة 
بسيط، يف مقابل رلتمع احلضر ادلتميز حبياة الدعة ضروري و الذي يعتمد فقط على ما ىو حاجي و 

ووجود الصنائع والتشييد؛ ما جيعل من فكرة تقسيم العمل ضرورية يف مثل  ًتؼ والسكوفوال والرفاىية
ىذا النوع من اجملتمعات، وىي فكرة تناوذلا العالمة ابلتحليل قبل أف يعاجلها بعد ذلك بقروف كل من: 
                                                           

. ادلقولة وردت يف مرجع: 97، ص 8009دمحم اجلوىري وزلسن يوسف، ابن خلدوف اصلاز فكري متجدد، مكتبة اإلسكندرية، مصر،  1
مجاؿ حواوسة، علم االجتماع العاـ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ؿ ـ د، كلية أصوؿ الدين، قسم الدعوة واإلعالـ، جامعة األمَت 

 .91، ص 8099-8090عبد القادر، قسنطينة، 
 .81، ص 8090عبد الرمحاف ابن خلدوف، مقدمة ابن خلدوف، دار ابن اجلوزي للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاىرة،  2

 



كامي يف يل دور عامل االجتماع األدلاين كارؿ ماركس يف كتابو رأس ادلاؿ، وأيضا عامل اإلجتماع الفرنسي ام
 ؤكد(، حيث ي9917اليت كانت موسومة بػ: عن تقسيم العمل اإلجتماعي )أطروحة نيلو للدوكتوراه 

تقسيم العمل خيلق نسقا من احلقوؽ والواجبات اليت تربط األفراد بعضهم ببعض، بطريقة دروكامي أف 
 1.دائمة

 

 منهج ابن خلدون يف دراساته االجتماعية: -2

على مجلة من ادلناىج اليت مكنتو من إرساء دراسات  خلدوف يف أترخيو للمجتمعاتابن اعتمد       
اجتماعية سلتلفة ال تنتمي فقط إىل حقل علم التاريخ أو السوسيولوجيا )علم العمراف البشري(؛ ولكنها 

 2ادسبثل دراسات يف ميادين عدة من حقوؿ ادلعرفة يف العلـو االجتماعية مثل األنثروبولوجيا واالقتص
 .واجلغرافيا وعلم النفس والسياسة وعلـو الًتبية

لقد سبثلت ىذه ادلناىج يف ادلنهج التارخيي؛ من خالؿ زلاولة الكشف عن القوانُت اليت ربكم       
انتقاؿ اجملتمعات اإلنسانية من مرحلة بسيطة إىل أخرى معقدة، مثل انتقاؿ رلتمع البداوة إىل احلضارة 

، كذلك اعتماده ادلنهج ادلقارف من خالؿ مقارنتو للواقعات ة كما ورد يف ادلقدمةضارة بداو ألف أصل احل
بعضها ببعض يف نفس اجملتمع ويف رلتمعات أخرى، وستوضح النقاط ادلوالية أىم ادلراحل اليت اتبعها ابن 

 وادلنهج ادلقارف: 3خلدوف يف اعتماده ادلنهج التارخيي

 لدى الشعوب اليت أتيح لو االحتكاؾ هبا واحلياة بُت أىلها. اإلنساين مالحظة ظواىر االجتماع -
 تعقب ىذه الظواىر يف اتريخ الشعوب نفسها يف العصور السابقة. -
 هبا واحلياة بُت أىلها. االحتكاؾتعقب أشباىها يف اتريخ شعوب أخرى، مل يتح لو  -
 ادلوازنة بُت ىذه الظواىر االجتماعية مجيعها. -

                                                           
1
 Émile DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, Éditions PUF, 1967, p 403.     

ابن خلدوف إىل دراسة أصل اجملتمعات وأسباب االختالفات ادلوجودة بُت شىت اجلماعات وبُت أساليب حياهتا، فدرس أتثَت ادلسكن  اذبو 2
 عمد إىل دراسة نشوء الظواىر االقتصادية زلاوال تفسَتىا وإجياد قوانُت تسَتىا. من مرجع:على احلياة االجتماعية، و 

 .97، ص 9199لطالب الفلسفة، منشورات مكتبة الوحدة العربية، بغداد العراؽ،  زىَت عبد ادلالك، علم االجتماع- 
3
 .يف أطروحتو عن ادلادية التارخييةنشَت إىل أف ادلنهج التارخيي ىو نفس ادلنهج الذي اعتمده علماء اجتماع وفالسفة غربيوف مثل ماركس  



واستخالص  ناصرىا الذاتية وصفاهتا العرضيةر للوقوؼ على طبائعها وعالتأمل يف سلتلف الظواى -
 1قانوف زبضع لو ىذه الظواىر يف الفكر السياسي وفلسفة التاريخ وعلم االجتماع.

 جليا سبسك ابن خلدوف ابلطريقة التجريبية، يف أتثر بعلماء مسلمُت مثل ابن رشد وابن اذليثم، برزكما 

وذلك إبخضاع واقعات العمراف  ؛2للحس وادلنطق وقياس الذاىب واحلاضروقد ظهر ذلك يف استخدامو 
أتكيده على استخداـ ادلنهج االستقرائي لقد جاء البشري ك الواقع الختبار مدى صدقها أو زيفها. 

القائم على مبدأين مها السببية واحلتمية يف النظر إىل الظواىر االجتماعية؛ فالسببية ىي سعي العامل 
بينما تعٍت احلتمية أف توفر نفس  ،3ىر واألفعاؿ االجتماعيةعن األسباب اليت تقف وراء الظواللكشف 

ية التعميم على الظواىر األسباب والظروؼ ادلشاهبة ديكن أف جيعل من النتائج متقاربة وابلتايل إمكان
اليت ربكم الظواىر انُت وقد توصل إىل أف واقعات العمراف البشري زلكومة بنفس السنن والقو  .ادلشاهبة
وىي نفس الفكرة اليت توصل إليها فيما بعد أصحاب االذباه الوضعي يف مدرسة علم االجتماع  ؛الطبيعية

وىنري دو ساف سيموف، وأوغست كونت واميل دوركامي؛  )ادلماثلة العضوية(الغريب أمثاؿ: ىربرت سبنسر
ازات مقارنة مع العلـو االجتماعية، خصوصا يف أتثر كبَت دبا حققتو علـو األحياء )البيولوجيا( من اصل

لعب دورا حامسا يف نبوغ وعبقرية ادلتدخل  حس الباحثوديكن القوؿ أف  علم االجتماع واألنثروبولوجيا.
ابلصرامة نظر إىل حوادث زمنو، نظرة الباحث ادلتفحص الذي يتحلى ال حيث مكنو من ابن خلدوف؛

    وقائع العمراف البشري. ختلفالتفسَت دلالتشخيص و ادلوضوعية يف الوصف و و 

 

 املنهج الرتبوي عند ابن خلدون: -3

 ؛يؤكد ابن خلدوف يف مقدمتو على أمهية العلـو والًتبية، ويعترب أف العلم أمر طبيعي يف العامل البشري     
ألف اإلنساف يتميز عن احليواف ابلفكر الذي يهتدي بو للحصوؿ على معاشو ورزقو؛ حيث يقوؿ:"ودلا  

                                                           
 . 80مجاؿ حواوسة، مرجع سابق، ص  1
. نقال عن مرجع: خالد عالؿ كبَت، أخطاء ادلؤرخ ابن خلدوف يف كتابو ادلقدمة، دار اإلماـ مالك، اجلزائر، 97ادلرجع السابق، ص  2

 .01، ص 8001اجلزائر، 
3
مقابل     ، يف سوسيولوجيا الفهم ىو حىت يؤسس لتيار رلدد يف حقل علم اإلجتماع الغريب فيما بعد ماكس فيربنقطة منهجية مهمة تبناىا  

 تيار اذلوليـز )الكليانية(.



كاف العدواف طبيعيا يف احليواف جعل لكل واحد منها عضوا خيتص دبدافعتو... وجعل لإلنساف عوضا 
، ذلك أف 2ائع. والعلم عند ابن خلدوف يتطلب تعلما وىو من مجلة الصن1عن ذلك كلو الفكر واليد..."

مل يكن احلذؽ وتكوف ادلَلَكة  ، وما مل ربصل 3احلذؽ يف العمل والتفنن بو واالستيالء عليو إمنا ىو ادلَلَكة  
ق الذي اتبعو الفقهاء لمة وظائف العلم وفضلو بنفس ادلنطويعاًف العال .يف غَت الفهم والوعيادلَلَكة  ىذه 

ق الفالسفة الذين وضعوا العقل موضوع العلم دبنط ينظر إىل وملدينية والشرعية، فاصبغوا عليو الصفة ال
ظاىرة نظر إىل العلم والتعليم ك ؛ حيثمنهجيتو وتصوراتو وربليالتو لو تالبشري ادلقياس وادلعيار، بل كان

 :نوجزىا يف ما يليوظائف عند ابن خلدوف  4للعلمو . العمراف البشريطبيعية يف عامة و 

ىي إحدى وسائل الرزؽ وكسب  ؛ فالصناعاتصعيد األفرادعلى  حياتية معيشيةة وظيفالعلم يؤدي  - 
القوت والصنائع، إضافة إىل أنو ينظر إىل تعليم العلم كصناعة قائمة بذاهتا، ذلا غرض اقتصادي معيشي 

 وغرض فكري إنساين، وأىم صناعة يف العلم اكتساب ملكتو.

مي والنوعي للصنائع يفضي إىل انتقاؿ اجملتمع من فالتطور الك ؛علم وظيفة حضارية واجتماعيةلل -
 مرحلة البداوة إىل مرحلة احلضارة، وىو ما يوصل اجملتمع إىل التطور والتحضر والعمراف.

للعلم وظيفة دينية، حيث اختار ابن خلدوف الطريق الوسط فاعًتؼ بدور العقل يف حدود طبيعتو  -
يحقق ادلرتبة اليت اختارىا هللا لو دوف سائر ادلخلوقات، فللعقل ادلادية والفطرة اليت فطره اخلالق عليها، ل

 وقد حدد ابن خلدوف مجلة من الشروط الواجب توفرىا يف طالب العلم وىي: رلالو وللشرع رلالو أيضا.

 تلقي العلم من أصحابو مباشرة أي شلن ديلكوف ملكات العلم ادلطلوب. -

                                                           
1
 .71عبد الرمحاف ابن خلدوف، مرجع سابق، ص  
2
 .791عبد الرمحاف ابن خلدوف، مرجع سابق، ص  

عند ابن خلدوف ىي مهارة اثبتة تكتسب عن طريق التعلم، سواء تعلق األمر ابللغة أو بغَتىا من الصنائع، وقد عّرفها أبهنا صفة ادلَلَكة    3
فيقوؿ:  ادلَلَكة  عن طريق التكرار وادلمارسة، يشرح ابن خلدوف معٌت  ادلَلَكة  راسخة يكتسبها اإلنساف عن طريق التعلم، ورَبْد ث ىذه 

ربصل إال بتكرار األفعاؿ، ألف الفعل يقع أواًل وتعود منو للذات صفة، مث تتكرر فتكوف حااًل، ومعٌت احلاؿ أهنا صفة غَت   وادللكات ال»
 .109عبد الرمحاف ابن خلدوف، مرجع سابق، ص  -«.أي صفة راسخة ادلَلَكة  راسخة، مث يزيد التكرار فتكوف 

موساوي، زلاولة يف تصنيف العلـو عند ابن خلدوف، مؤمنوف بال حدود للدراسات امساعيل  مقاؿ: أنظر يفدلزيد من اإلطالع   4
 . https://www.mominoun.com/articles ،82-30-8383واألحباث،

https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-6867


طالب العلم أف ينظر يف ادلواد اسوسة للتأكد منها عدـ اإلمعاف يف التجريد والتعميم؛ فعلى  -
 قبل أف يرسخ يف ذىنو حكمو عليها.

قياـ اجلدؿ بُت ادلعلم وادلتعلم، ومن أيسر طرؽ امتالؾ ىذه ادللكة فتق اللساف اباورة وادلناظرة  -
 لتعلم.الفهم إىل ادلتعلم وربصل بذلك الفائدة من عملية ا بَ رَ قَ يف ادلسائل العلمية، حىت يػ  

 شد الرحاؿ لنيل ادلزيد من العلم من العلماء بعد االكتفاء من أخذه يف مكانو. -
، وذلك ابقتصار ادلعلمُت على ادلسائل األساسية دوف ر األنسب للمتعلم من الفن الواحداختيا -

 الدخوؿ يف شروحات متنافرة ومتفارقة، وزلاولة تقريب األىداؼ للطالب وتوضيحها.
 1لب ومساعدتو على الفهم، وتعليمو حبسب قدراتو على الفهم واالستيعاب.مراعاة مقدرة الطا -

لقد لعب ابن خلدوف دور ادلصلح االجتماعي والًتبوي حبرصو على ربديد منهج خاص ابلًتبية، 
ذلك ادلنهػج الذي ال زبتلف أسسو ومبادئو عما يدعػو إليو علم اللسػاف الًتبػوي احلديث، بل ويتميز 

وسبسكو ببساطة ادلعلم،  ديدة ببسػاطتو وتدرجو يف ادلعرفة واستنػاده إىل احلفظ والذكر،عن ادلناىج اجل
وبنظاـ صاـر للثواب والعقاب، كما يشَت إىل ضرورة استعداد ادلتعلم للتعلم والتفػرغ للعلم، واالبتعػاد 

  2عن إغراءات الدنيػا وشهواهتا.

 يف ربصيل العلم للمتعلمُت وىي:وقد اقًتح يف ىذا الصدد طرقا تعليمية ذات فائدة 

؛ حيث يتلقى التدريج شيئا فشيئا وقليال قليالمفيدا إذا كاف على  تلقُت العلـو للمتعلمُتيكوف  -
مسائل من كل ابب من الفن ىي أصوؿ ذلك الباب، ويقرب لو شرحها على  يف البداية ادلتعلم

 سبيل اإلمجاؿ.

 ينتهي إىل آخر الفن، وعند ؿ ما يتعلمو، حىتوجوب مراعاة قوة عقل ادلتعلم واستعداده لقبو  -
لكة يف ذلك العلم، إال أهنا ضعيفة وجزئية، وغايتها أهنا ىيأتو لفهم الفن ادلصل لو ربذلك 

 ،وربصيل مسائلو، مث يرجع إىل الفن اثنية، فَتفعو يف التلقُت عن تلك الرتبة إىل أعلى منها
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التخصيص والتعمق، فتصقل ادلوىبة وتنمى ادللكة ويستوىف الشرح والبياف وخيرج عن اإلمجاؿ إىل 
 1حيصل العلم.و 

عدـ إرىاؽ فكر الطالب واإلحاطة بطبيعة ىذا الفكر، ذلك أف الفكر اإلنساين حسب ابن  -
خلدوف ينمو ويتطور تدرجييا ويتأثر دبا يكتسبو من معلومات ومهارات وما يعرض لو من 

 النمو واذباىو سلبا أو إجيااب.خربات، تتحكم مجيعها كما وكيفا بسالمة ىذا 

عدـ االنتقاؿ من فن إىل آخر قبل فهمو خوفا من اخللط الذي ينتج عنو عجز عن الفهم  -
 واإلدراؾ وىو ما يؤدي إىل كلل وملل الطالب ويئسو من التحصيل.

 النسياف آفة العلم تعاًف ابلتتابع والتكرار حىت تتحصل ادللكة لدى الطالب. -

 2على ادلتعلمُت دلا ذلا من أتثَت سليب عليهم.عدـ القسوة والشدة  -

يفصل ابن خلدوف يف طريقة التعليم ابلًتكيز على آليات ىذا التعلم ادلفضي إىل امتالؾ ادللكات؛      
واستيعػاب العلػـو ادلختلفػة عنو، قبل أف يتطػرؽ فيؤكد على اإلصغاء؛ فادلتعلم مطالب ابإلصغاء دلعلمو 

ب، ذلك أف اإلنصػات ىػو أبػو ادللكػات اللسانيػة يف نظػر ابن خلدوف، فالشيء لالختالفػات يف ادلذاى
الذي يعُت ادلتعلم على فتق لسانو اباورة والكالـ وادلناظرة، ىو االنغماس الكلي يف وسط لغوي 
عفوي، إذ يسمع مث يقلد أو يردد ما يسمعو، وىذا ما طرقو ابن خلدوف يف معػرض تفسَته لقػوؿ العامة 
أف اللغة للعرب ابلطبع، حيث يقوؿ: فادلتكلم من العرب حُت كانت ملكة اللغة العربية موجػودة فيهم 
يسمع كالـ أىل جيلو وأساليبهم يف سلاطبػاهتم وكيفيػة تعبَتىم عن مقػاصدىم كمػا يسمع الصيب استعمػاؿ 

ومػن كل متكلم، واستعمػالو يتكرر ادلفػردات يف معانيها... مث ال يزاؿ مسػاعهم لذلك يتجػدد يف كػل حلػظة 
يف ىذا السياؽ يقوؿ ابن خلدوف "فالتعليم يف  وصفة راسخػة ويكػوف كأحدىم. ةً ػكَ لَ إىل أف يصَت ذلك مَ 

الصغر أشد رسوخا وىو أصل دلا بعده، ألف السابق األوؿ للقلوب كاألساس للملكػات وعلى حسب 
ة  يفوتنا يف ىذا ادلقاـ أف نلفت االنتباه إىل نقطة مهموال3األسػاس وأساليبو يكوف حػاؿ من ينبٍت عليو".

تعليمهم للقرآف شعارا من شعائر الدين، أخذ بو أىل ادللة ودرجوا من خبصوص تعليم الولداف وىي جعلو 
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عليو يف مجيع أمصارىم، دلا يسبق فيو إىل القلوب من رسوخ اإلدياف وعقائده من آايت القرآف وبعض 
القراف أصل التعليم الذي ينبٍت عليو ما حيصل بعده من ادللكات. فتعليم القرآف  متوف األحاديث، وصار

ؼ معلموه الصناعة أو ر ى األوالد حىت إذا ما شب الفىت عحسبو ىو البنية اورية لتشكيل ادللكات لد
 الفن الذي ديكن أف يربع فيو أكثر من غَته من رلاالت الصنائع. 

 عند ابن خلدون:العصبية جوهر قيام الدولة  -4

السابقة أال وىي  زلاضراتنايف  أشران إليهاة يف فكر ابن خلدوف تجاىل أطروحة جوىرينال ديكن أف      
ابعتبارىا رابطة روحية قائمة أساسا على صلة النسب وادلصاىرة ويف مراحل متقدمة  1أطروحة العصبية

من تطور الدولة تصبح قائمة على احللف والوالء للحاكم وللجماعة اليت تسود؛ فالعصبية حسبو موجبة 
يت ذبري إليها ، كما أف "الغاية اليلة الواحدة أو اجملتمع الواحدللمناصرة والنعرة وااللتحاـ بُت أفراد القب

. إف ىذه الرابطة القوية حسب ابن خلدوف ىي زلور بناء كما جاء يف مقدمتو  2العصبية ىي ادللك"
، وضعف ىذه الرابطة مؤذف حسبو بًتاجع الدوؿ واهنيارىا واضمحالذلا كما وحيازة ادللك وقياـ الدولة

سالمية يف األندلس وشاىدا على عرب يف ادلقدمة؛ فابن خلدوف كاف معاصرا لبداية اهنيار اخلالفة اإل
 .غيدة وإمهاؿ شؤوف الدولة والرعيةمظاىر االضلالؿ واجملوف والسعي وراء احلياة الر 

لتصبح قائمة على  ،من عالقة النسب وادلصاىرة يف اجملتمع البدوي العصبيةربوؿ ابن خلدوف يفسر      
لنسب وادلصاىرة مرحلة واحدة تقف عند اليست العصبية اخللدونية ف ؛الوالء وادلصلحة يف رلتمع احلضر

موضوع البحث االجتماعي  كاف  الذي ةو االبدرلتمع يف مستوى  ادلرحلة ىي األساس ىذه والدـ؛ وإمنا
واحلضاري عند ابن خلدوف، إف ىذه العصبيَة القائمة على الرِحم القريب يف أقوى حاالهتا اخلاصة، 

وتصبح التحامل احلاصل بسببو؛ حيث تفقد العصبية  النسبتتطور لتتجاوز  ا العامةوالبعيد يف حاالهت
أقرب إىل اجلماعة اليت مجعها العيش  أو العصبية بح اجلماعةفتص ؛3معناىا النسيبَّ بعد أربعة أجياؿ

يف  قوة للمواجهة لفًتات يف مكاف معُت، وارتبطت مصاحل ها ادلشًتكة؛ حبيث وجب عليهم أف يكونوا
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يف  يربز ادلستوى العاـو  ،رلتمع الباديةيف  اخلاص تربز عصبية ادلستوى األوؿ منوو  1.وجو التحدايت
؛ فعصبية البادية قابلٌة للتطور مع االنفتاح على العمراف، واجملتمع ادلتحضر رلتمعات العمراف أو احلضارة

مع  جاءتما ك  ، والدين  أو الدعوة الدينية، سواء أكانت نبوة؛2تظهر فيو آفاٌؽ جديدة للتعاوف والتكافل
دعوة إصالحية؛ تصبح األكثر تفوقًا على العصبية يف ادلستوى األوؿ؛ فهي  وأ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؿ هللا رسو 

يًعا َما أَلَّْفَت بَػُْتَ  ﴿ لقولو تعاىل: :األقدر على مجع القلوب وأتليفها َلْو أَنْػَفْقَت َما يف اأْلَْرِض مجَِ
، وىكذا كما يقوؿ ابن خلدوف: فإذا كاف فيهم النيب أو الويل الذي يبعثهم على 97األنفاؿ:  ﴾ قػ ل وهِبِمْ 

، ويؤلِّف كلمَتهم إلظهار احلق، ىادبحمودالقياـ أبمر هللا، وي ذىب عنهم مذمومات األخالؽ، وأيخ ذىم 
ى لسالمة الناس قبوال للحق واذلد أسرع، وىم مع ذلك مت اجتماع هم، وحصل ذلم التغلب  وادللك

 .3...من ذميم األخالؽ وبراءهتاطباعهم من عوج ادللكات 

ادلرحلة البدوية إىل مرحلة العصبية الدينية اجلامعة، فَتى أف وحدة  رؤيتو منابن خلدوف يف  ينتقل     
الدين تزيد العصبيَة ابلنسب قوة، وتصبح قادرة على إحداث انقالب يف األوضاع، يتجلَّى يف ربوُّؿ 

لرعاة احلفاة ادلوغلُت يف الفيايف والقفار إىل ب ناِة حضارة، ومشيِّدي ع مراف، ومؤسسي شلالك ىؤالء ا
ينتهي ابن خلدوف إىل استخالص أف عصبية الدـ والنسب تكوف يف مستواىا البدوي وتبقى  4.ود وؿ

حاجتها للدعوة الدينية حاجة  أف إذا ما انتقلنا إىل رلتمع احلضر؛ ذلكقاصرة عن ربقيق ادللك واحلكم 
ماسة وال غٌت عنها، فهي تزيد الدولة قوة وىيبة على قوة العصبية، فحسبو تذىب الصبغة الدينية 

فوحدىا الدعوة الدينية ذبعل من ىؤوالء يتساموف على الذي يعًتي أىل العصبية،  5ابلتنافس والتحاسد
فعالقة العصبية ابلدين عنده ىي عالقة  والنفوذ؛ سلطةمتاع الدنيا وزخرفها من طمع يف ادللك والرايسة وال
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 إطار تكامل واحتواء، وديكن القوؿ أف الفكرة الدينية عنده مؤطرة ومهذبة للعصبية؛ حيث تضعها يف
َِكن  من  ذبسيد ادلشروع احلضاري لبناء الدولة القوية.  شرعي وقيمي دي 
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