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من   وأفولهافي بعث الحضارات   واالجتماعيالبعد الديني 
 خالل الرؤية الخلدونية .

 الباحثة الدّكتورة: شْهناز ظُبية بن اؼبوفق .
 قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر 

 
 

 نبذة عن حياة ابن خلدون :
 (:م2002-2337ىـ =404-337ابن خلدون )

بن خلدوف أبو زيد، ورّل الدين اغبضرمّي اإلشبيلي، من ولد وائل بن حجر:  الرضبن بن ؿبمد بن ؿبمد عبد
الفيلسوؼ اؼبؤرخ، العادل االجتماعي البحاثة. أصلو من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس. رحل إذل فاس وغرناطة 

فأكرمو وتلمساف واألندلس، وتوذل أعماال، واعًتضتو دسائس ووشايات، وعاد إذل تونس. مث توجو إذل مصر 
، وتويف سلطاهنا الظاىر برقوؽ. وورل فيها قضاء اؼبالكية، ودل يتزّي بزّي القضاة ؿبتفظًا بزّي بالده. وعزؿ، وأعيد

 .كاف فصيًحا، صبيل الصورة، عاقال، صادؽ اللهجة، عزوفًا عن الضيم، طاؿًبا للمراتب العاليةفجأة يف القاىرة،  
 .وأركب خاصتو لتلقيو، وأجلسو يف ؾبلسو وؼبا رحل إذل األندلس اىتّز لو سلطاهنا،

 يف سبعة ؾبلدات، أّوؽبا (ط -العرب وديواف اؼببتدأ واػبرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر اشتهر بكتابو
فصل " بالعرباء منو إذل الفرنسية وغَتىا. وختم "ىي تعد من أصوؿ علم االجتماع، ترصبت ىي وأجز " و اؼبقدمة"

خلدوف( ذكر فيو نسبو وسَتتو وما يتصل بو من أحداث زمنو. مث أفرد ىذا الفصل، فتبّسط عنوانو )التعريف بابن 
شرح ) ومن كتبو (ط -التعريف بابن خلدوف، مؤلف الكتاب، ورحلتو غربا وشرقا) فيو، وجعلو ذيال للعرب، وظباه

ولو شعر. وتناوؿ كّتاب  (ط -شفاء السائل لتهذيب اؼبسائل)و (اؼبنطق) ورسالة يف (اغبساب) وكتاب يف (الربدة
ط( مد اػبضر بن اغبسُت،  –من العرب وغَتىم سَتتو وآراءه، يف مؤلفات خاصة، منها: )حياة ابن خلدوف

ط( لساطع اغبصري، جزءاف،  -ط( لطو حسُت، و)دراسات عن مقدمة ابن خلدوف -و)فلسفة ابن خلدوف
ط( ليوحنا قمَت، ومثلو لعمر  -ناف، و)ابن خلدوفط( مد عبدا ع -و)ابن خلدوف، حياتو وتراثو الفكري
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 :حياة ابن خلدونمراحل -

 :سبتاز كل مرحلة منها دبظاىر خاصة من نشاطو العلمي والعملي أربع مراحل،اجتاز ابن خلدوف يف حياتو 
 المرحلة األولى : 

ىػ، فتستغرؽ زىاء 751ىػ لغاية سنة 732النشأة والتلمذة والتحصيل العلمي. وسبتد من ميالده سنة  مرحلة
عشرين عاًما ىجريِّا. وقد قضاىا كلها يف مسقط رأسو بتونس، وقضى منها كبو طبسة عشر عاًما يف حفظ القرآف 

 .وذبويده بالقراءات والتلمذة على الشيوخ وربصيل العلـو
 :ةالمرحلة الثاني

ىػ، فتستغرؽ زىاء 776ىػ إذل أواخر سنة 751مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية. وسبتد من أواخر سنة 
طبسة وعشرين عاًما ىجريِّا، قضاىا متنقال بُت بالد اؼبغرب األدىن واألوسط واألقصى وبعض بالد األندلس، وقد 

 .أثناء اؼبرحلةاستأثرت الوظائف الديوانية والسياسية دبعظم وقتو وجهوده يف 
 : المرحلة الثالثة

ىػ، فتستغرؽ كبو شباف سنُت، 784ىػ إذل أواخر سنة 776مرحلة التفرغ للتأليف. وسبتد من أواخر سنة 
يف قلعة ابن سالمة ونصفها األخَت يف تونس، وقد تفرغ يف ىذه اؼبرحلة تفرًغا كاماًل لتأليف  األوؿقضى نصفها 

رب، يف أياـ العرب والعجم والرببر، ومن عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب". "كتاب العرب وديواف اؼببتدأ واػب
ويطلق اآلف على القسم األوؿ من ىذا الكتاب اسم مقدمة ابن خلدوف، وىو يشغل ؾبلًدا واحًدا من سبعة 

شهر ؾبلدات يشغلها ىذا الكتاب حبسب طبعة بوالؽ، ودل يستغرؽ تأليف ىذا القسم يف وضعو األوؿ إال طبسة أ
 .فحسب
 :لمرحلة الرابعةا

ىػ، فتستغرؽ زىاء 808ىػ إذل أواخر سنة 783مرحلة وظائف التدريس والقضاء. وسبتد من أواخر سنة 
أربع وعشرين سنة قضاىا كلها يف مصر؛ وقد استأثرت وظائف التدريس والقضاء بأكرب قسط من وقتو وجهوده يف 

 .2أثناء ىذه اؼبرحلة
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 :في حياة ابن خلدون الظروف واألحداث-
لكل عصر قيمو وعاداتو وطرائقو وأساليب اغبياة السائدة فيو، اليت ربدد مالمح حضارة ىذا العصر، واليت 
يعكسها اإلنتاج الفكري لعلمائو ومثقفيو. كما يعكس ىذا اإلنتاج الفكري مالمح اغبضارة والعصر اليت ينتمي 

قباز العلمي والفكري للعالمة "ابن خلدوف" إليها فهو أيًضا يتأثر ّٔما، ؽبذا ترتبط عملية استيعاب وفهم اإل
 .3بالتعرؼ على ظروؼ عصره ومالؿبو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

 
 
 :"الحياة االقتصادية واالجتماعية في عصر "ابن خلدون-

كاف النشاط االقتصادي من أكثر األنشطة االقتصادية رواًجا يف اؼبغرب العريب، حيث كانت قوافل التجارة 
ويصف ابن بطوطة بالد اؼبغرب بأهنا ىي أرخص البالد، وأكثرىا خَتات، وأعظمها  .4تقطع فيايف ىذه البالد

غرب األقصى، وكاف استثمار األراضي فوائد. وخبالؼ النشاط التجاري كاف ىناؾ نشاط زراعي واسع يف بالد اؼب
للزراعة كاف يدرُّ مدخالت طيبة. وقد انعكس ىذا الرخاء الزراعي على مستوى ونوعية اغبياة يف تلك البلداف اليت 
عرفت أيًضا هنضة عمرانية كبَتة أشارت كتب الرحالة إذل أبرز معاؼبها، ودل تقتصر النهضة العمرانية على القصور 

 .5نت الكثَت من الطرؽ الربية والبحرية اليت سهلت التنقل من مكاف إذل آخرفقط ولكنها تضم
فالعصر الوسيط الذي ينتمي إليو "ابن خلدوف" دل تعرؼ ؾبتمعاتو الطبقات  :أما من الناحية االجتماعية

مي. فهناؾ بل كانت طبقات ومراتب وأصنافًا أفقية على طوؿ امتداد العادل اإلسال -كما ىو اغباؿ اليـو–الرأسية 
طبقة اعبنود وطبقة العلماء وطبقة التجار وطبقة اؼبتصوفة...إخل. وكاف أفراد كل طبقة يتعاطفوف فيما بينهم بغض 
النظر عن اختالؼ جنسياهتم، مهما بعدت ّٔم اؼبسافات وفرقت بينهم السياسات، دبعٌت أف العاؼبية والوحدة  

 .6ًما لطبيعة البنية السياسية والنشاط االقتصادي لذلك العصركانتا من ظبات العصر الوسيط، وىو أمر كاف مالئ
البلد اليت قضى فيها ابن خلدوف الربع قرف األخَت  -ودل زبتلف أوضاع اغبياة االقتصادية واالجتماعية دبصر 

ضوح يف كثَتًا عن اغبياة يف بالد اؼبغرب العريب؛ من حيث ازدىار اغبياة االقتصادية، وىو ما يظهر بو   -من حياتو 
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من خالؿ وصفو ؽبذه البالد اليت زارىا أثناء رحلتو، ووصفو ؼبصر  "ابن بطوطة" االنطباعات اػبالقة اليت أوردىا
 .7رتو مثلما ّٔرت معاصره "ابن خلدوف"اغبضارية اليت ّٔ

 
 
 
 :الحياة الثقافية والسياسية في عصر ابن خلدون-

لإلنسانية وبُت طبيعة اغبياة الثقافية والفكرية  "ابن خلدوف" ال ديكن الفصل بُت اإلقباز العلمي الذي قدمو
والسياسية اليت عاصرىا "ابن خلدوف"، وشكلت مالمح فكره وتكوينو اؼبعريف. فقد كاف "ابن خلدوف" ذبسيًدا يف 

مي، شخصو لوحدة علمية وثقافية مشلت العادل العريب اإلسالمي، كما كاف ذبسيًدا يف فكره لفلسفة التاريخ اإلسال
وفبثال غباؿ الثقافة العربية اإلسالمية يف عصر توىُّجها األخَت؛ حيث عاش يف زمن "كاف" العرب واؼبسلموف فيو 

ىو  "ابن خلدوف" ما يزالوف يقودوف البشرية صوب التقدـ والرقي، ومن ناحية أخرى كاف العصر الذي عاش فيو
أكثر من  "اعبمع" ج األخَت الذي شِهد ؿباوالت، الذي أنتج اؼبوسوعات الكربى، عصر التوى"التجميع" عصر

، وكتب "مسالك األبصار" ، وكتب العمري"هناية األرب يف فنوف األدب" ؛ فقد كتب النويري"اإلبداع" ؿباوالت
 .8"، كما كتب غَتىم مؤلفات وموسوعات ومعاجم "جامعة"صبح األعشى" القلقشندي
ناحية أخرى، ازدىرت الكتابة التارخيية العربية، وتنوعت أمناط الكتابة التارخيية ما بُت الكتب العامة،  ومن

والرسائل ذات اؼبوضوع الواحد، والسَت اؼبلكية، والتاريخ اغبضري الذي خيتص دبدينة ما، وفضائل البلداف، 
العربية اإلسالمية )القرف التاسع اؽبجري/  واػبطط. كاف "ابن خلدوف" ىو ابن العصر األخَت من عصور الثقافة

  9(اػبامس عشر اؼبيالدي
بغزارة اإلنتاج العلمي لعمالقة الفكر يف الغرب اإلسالمي،  -كما أسلفنا   -وإذا كاف ىذا العصر قد سبيز 

كبَت من   إال أنو ديكن القوؿ: بأف أدب الرحالت ىو من أىم اآلثار الًتاثية اليت ميزت ىذه اغبقبة. فقد جاب عدد
الرحالة اؼبغاربة واألندلسيُت الشماؿ اإلفريقي طواًل وعرًضا، وجاسوا فيو خالؿ الديار، وفحصوا أغواره، وأقباده، 

 10واصفُت لنا بدقة األحواؿ السياسية، والثقافية، والتارخيية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعمرانية ؽبذه البالد
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ر اغبركة العلمية والثقافية يف عصر "ابن خلدوف" قبدىا تشَت أيًضا ورغم ما تؤكده كتب الرحلة من ازدىا
إذل مالمح اغبياة السياسية يف تلك اغبقبة، وىي اؼبالمح اليت أثرت على رؤية "ابن خلدوف" الفكرية، واليت 

ذباربو، يعكسها كتاب "العرب يف ديواف اؼببتدأ واػبرب" جبميع أجزائو، ففي ىذا العمل وضع "ابن خلدوف" خالصة 
وبرز كمؤرخ فهم التاريخ دبعناه اغبقيقي الشامل الذي يتلخص يف: أف اغبدث التارخيي أكرب من أف يكوف حدثًا 
سياسيِّا فقط، بل ىو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسية واعبغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك 

ـ عن مفهـو التاريخ على أنو أشبو دبفهـو اغبضارة؛ أي: النفسية أيًضا، وىذا فبا دعا "ابن خلدوف" إذل الكال
جعلو تارخيًا لألمم والشعوب بداًل من سَت اؼبلوؾ واألمراء وطبقات األعياف، ؽبذا ال ديكن فصل رؤية "ابن 
خلدوف" عن أسباب قياـ اغبضارات والدوؿ واهنيارىا دبعزؿ عن واقع اغبياة السياسية يف عصره بكل تعقيداهتا واليت  
كاف "ابن خلدوف" نفسو طرفًا يف بعضها، فقد حكمت الشماؿ اإلفريقي يف ىذا العصر إمارات سبيَّزت إذل حد ما 

 .11ـ1268ىػ/667بالرفاىية والقوة واؼبنعة، وىي اإلمارات اليت ذبزَّأت إليها دولة اؼبوحدين بعد سقوطها عاـ 
لصراعات السياسية بُت اإلمارات اؼبتنازعة وقد تواترت يف رحالت الرحالة يف تلك الفًتة اإلشارة إذل ا

 12.وجهود بعض اغبكاـ لتوحيدىا
وجبانب الصراعات السياسية الناشئة بُت حكاـ اإلمارات، وما أدت إليو من اضطراب سياسي، كاف ىناؾ 
أيًضا مشكالت الصراعات القبلية اليت قَبمت عن ضعف السلطة السياسية، وأدت إذل خروج العديد من القبائل 

 13.عليها وفبارستها لعمليات السلب والنهب
 14.كذلك تشَت كتب الرحلة يف تلك الفًتة إذل ظلم واستبداد اغبكاـ وهنبهم للمحكومُت بدوف أي رادعٍ 

كاف العادل اإلسالمي أيًضا يعاين من أعداء صليبيُت، وال سيما يف اؼبغرب واألندلس؛ حيث كثَتًا ما عبأت 
 15.غاربة للجهاد ضد اؼبسيحيُتاألندلس الستصراخ إخواهنا اؼب

أما اعبناح الشرقي للعادل اإلسالمي، فقد كاف يتعرض ػبطر ىجمات التتار الذين احتك ّٔم "ابن  
 16.خلدوف" بنفسو

  .ىذه ىي أىم الصور واألحداث اليت أثرت يف فكر "ابن خلدوف"، وكاف ؽبا اكرب األثر يف فكره وكتابتو
 :الحضارات وسقوطها عند ابن خلدون قيام-
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اىتم ابن خلدوف بقضية اغبضارة والعمراف وبياف أسبأّا ومظاىرىا، وأسباب اندثارىا واكبطاطها، ىذا ما 
 .برز يف مقدمة ابن خلدوف، وسوؼ نتحدث عن ىذه القضية من كالـ ابن خلدوف نفسو

نفسو يف اؼبتغَتات االقتصادية وحدىا ولكن قبل أف نبدأ نقرر: أف ابن خلدوف دل يرتكب خطًأ حصر 
لتفسَت التنمية واالكبطاط، بل إنو اعتمد على مقاربة دينامية متعددة فروع اؼبعرفة؛ لُيبُت كيف أف العالقة اؼبًتابطة 
للعالقة االجتماعية واألخالقية واالقتصادية، والسياسية والتارخيية والدديوغرافية، تؤدي إذل هنضة آّتمعات 

 17.وسقوطها
 :أسباب الحضارة والعمران عند ابن خلدون -
 :العوامل الطبيعية الجغرافية1- 

إف للحضارة عند ابن خلدوف سبًبا طبيعيِّا جغرافيِّا، ففي اؼبقدمة الثالثة يعنوهنا ابن خلدوف بعنواف: "يف 
يفسر ذلك بقولو: "قد بينا أف اؼبعتدؿ من األقاليم واؼبنحرؼ وتأثَت اؽبواء يف ألواف البشر والكثَت من أحواؽبم"، مث 

اؼبعمور من ىذا اؼبنكشف من األرض إمنا ىو وسطو إلفراط اغبر يف اعبنوب والربد يف الشماؿ، وؼبا كاف اعبنباف 
من الشماؿ واعبنوب متضادين يف اغبر والربد، وجب أف تندرج الكيفية من كليهما إذل الوسط، فيكوف معتداًل، 

ف، والذي حافتو من الثالث واػبامس أقرب إذل االعتداؿ، والذي يليهما من الثاين فاإلقليم الرابع أعدؿ للعمرا
والسادس بعيداف من االعتداؿ، واألوؿ والسابع أبعد بكثَت، فلهذا كانت العلـو والصنائع واؼبباين واؼبالبس 

ـبصوصة باالعتداؿ، وسكاهنا واألقوات والفواكو، بل واغبيوانات وصبيع ما يتكوف يف ىذه األقاليم الثالثة اؼبتوسطة 
من البشر أعدؿ أجساًما وألوانًا وأخالقًا وأديانًا، حىت النبوات فإمنا توجد يف األكثر فيها، ودل نقف على خرب بعثة 
يف األقاليم اعبنوبية وال الشمالية، وذلك أف األنبياء والرسل إمنا خيتص ّٔم أكمل النوع يف َخْلقهم وأخالقهم؛ قاؿ 

 .19 18(110ؿ عمراف:)آ﴾  كنتم خَت أمة أخرجت للناس ﴿ :تعاذل
 :االنتقال من البداوة إلى الحضر2- 

 .ثاين ىذه العوامل اليت تساعد يف قياـ اغبضارة والعمراف االنتقاؿ من طور البداوة إذل طور اغبضارة
و باختالؼ فقد بُت ابن خلدوف أف أجياؿ البدو واغبضر طبيعية، فاختالؼ األجياؿ يف أحواؽبم إمنا ى 

كِبَْلِتِهم من اؼبعاش، فإف اجتماعهم إمنا ىو للتعاوف على ربصيلو واالبتداء دبا ىو ضروري منو وبسيط قبل اغباجي 
والكمارل، فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القياـ على اغبيواف من الغنم والبقر، 

وال  -ستخراج فضالهتا، وىؤالء القائموف على الفلح واغبيواف تدعوىم الضرورة واؼبعز والنحل والدود، لِنَتاِجها وا
                                                           

 .61اغبضارة اإلسالمية )أسباب االكبطاط واغباجة إذل اإلصالح(، ؿبمد عمر شابرا، ص 17
 .401،399،393،392مقدمة ابن خلدوف، علي عبدالواحد وايف، ص 18
 (268، تعليق رقم: )404،403يف اغبضارة والعمراف، اؼبرجع السابق، صللتعليق على العامل اعبغرايف وأثره  19
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إذل الَبْدو؛ ألنو متِسٌع ؼبا ال يتَِّسُع لو اغبواضر من اؼبزارع والُفُدف واؼبسارح للحيواف وغَت ذلك، فكاف  -بد 
اهتم ومعاشهم وعمراهنم من اختصاص ىؤالء بالبدو أمًرا ضروريِّا ؽبم، وكاف حينئذ اجتماعهم وتعاوهنم يف حاج

القوت والِكنّْ والدَّفاءة، إمنا ىو باؼبقدار الذي حيفظ اغبياة، وحيصُّْل بُلَغة العيش من غَت مزيد عليو، للعجز عما 
 .وراء ذلك

مث إذا اتسعت أحواؿ ىؤالء اؼبنتحلُت للمعاش، وحصل ؽبم ما فوؽ اغباجة من الغٌت والرَّْفو، دعاىم ذلك 
لدَّعة، وتعاونوا يف الزائد على الضرورة، واستكثروا من األقوات واؼبالبس، والتأنق فيها وتوسعة إذل السكوف وا

البيوت، واختطاط األمصار للتحضر، مث تزيد أحواؿ الرَّْفو والدَّعة فتجيء عوائد الًتؼ البالغة مبالغها يف التأنق يف 
 أنواعها من اغبرير والديباج وغَت ذلك، ومعاالة عالج القوت واستجادة اؼبطابخ، وانتقاء اؼبالبس الفاخرة يف

البيوت والصروح، وإحكاـ وضعها يف تنجيدىا، واالنتهاء يف الصنائع يف اػبروج من القوة إذل الفعل إذل غاياهتا، 
ة ما فيتخذوف القصور واؼبنازؿ، وُُيْروف فيها اؼبياه ويعالوف يف َصْرحها، ويبالغوف يف تنجيدىا، وخيتلقوف يف استجاد

يتخذونو ؼبعاشهم من ملبوس أو فراش، أو آنية أو ماعوف، وىؤالء ىم اغبضر، ومعناه اغباضروف أىل األمصار 
والبلداف، ومن ىؤالء من ينتحل يف معاشو الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة. وتكوف مكاسبهم أمنى وأرفو من 

 .ة ُوْجدىمأىل البدو؛ ألف أحواؽبم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسب
  .21 20فقد تبُت أف أجياؿ البدو واغبضر طبيعية ال بد منها كما قلنا

 :وجود سياسة ينتظم بها أمر العمران 3- 
يرى ابن خلدوف أف االجتماع البشري ضروري، وأنو ال بد ؽبم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعوف إليو، 
وحكمو فيهم: تارة يكوف مستنًدا إذل شرع منزؿ من عند ا يوجب انقيادىم إليو إدياهُنم بالثواب والعقاب عليو 

ليها ما يتوقعونو من ثواب ذلك اغباكم بعد معرفتو الذي جاء بو مبلَُّغو؛ وتارة إذل سياسة عقلية يوجب انقيادىم إ
دبصاغبهم. فاألوذل حيصل نفعها يف الدنيا واآلخرة لعلم الشارع باؼبصاحل يف العاقبة، وؼبراعاتو قباة العباد يف اآلخرة، 

 .والثانية إمنا حيصل نفعها يف الدنيا فقط
ناه عند اغبكماء ما ُيب أف يكوف عليو كل وما تسمعو من السياسة اؼبدنية فليس من ىذا الباب، وإمنا مع

واحد من أىل ذلك آّتمع يف نفسو وخلقو حىت يستغنوا عن اغبكاـ رأًسا: ويسموف آّتمع الذي حيصل فيو ما 
يسمى من ذلك "باؼبدينة الفاضلة"؛ والقوانُت اؼبراعاة يف ذلك "بالسياسة اؼبدنية". وليس مرادىم السياسة اليت 

االجتماع باؼبصاحل العامة؛ فإف ىذه غَت تلك. وىذه اؼبدينة الفاضلة عندىم نادرة أو بعيدة  لأىحُيْمل عليها 
 .الوقوع، وإمنا يتكلموف عليها على جهة الفرض والتقدير

                                                           
 .468،467اؼبرجع السابق، ص   20
 .473،472، 479،478،477،476، 80اؼبرجع السابق، ص :لالستزادة يف اغبديث عن ىذا العنصر انظر  21
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مث إف السياسة العقلية اليت قدمناىا تكوف على وجهُت. أحدمها يراعي فيها اؼبصاحل على العمـو ومصاحل 
و على اػبصوص. وىذه كانت سياسة الفرس وىي على جهة اغبكمة. وقد أغنانا ا السلطاف يف استقامة ملك

عنها يف اؼبلة ولعهد اػبالفة، ألف األحكاـ الشرعية مغنية عنها يف اؼبصاحل العامة واػباصة واآلداب، وأحكاـ اؼبلك 
ع القهر واالستطالة، وتكوف مندرجة فيها، الوجو الثاين أف يراعى فيها مصلحة السلطاف وكيف يستقيم لو اؼبلك م

اؼبصاحل العامة يف ىذه تبًعا، وىذه السياسة اليت حيمل عليها أىل االجتماع اليت لسائر اؼبلوؾ يف العادل من مسلم 
وكافر، إال أف ملوؾ اؼبسلمُت ُيروف منها على ما تقتضيو الشريعة اإلسالمية حبسب جهدىم؛ فقوانينها إًذا ؾبتمعة 

داب خلقية، وقوانُت يف االجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية، من أحكاـ شرعية، وآ
 .23 22واالقتداء فيها بالشرع أواًل، مث اغبكماء يف أدّٔم واؼبلوؾ يف سَتىم

  
 :الثروة ودورىا في الحضارة والعمران4- 

، أو وجود  مناجم الذىب والفضة؛ يقوؿ ابن اؼباؿ عند ابن خلدوف ال يعتمد على اغبظ أو قراءة النجـو
خلدوف: "اعلم أف كثَتًا من ضعفاء العقوؿ يف األمصار حيرصوف على استخراج األمواؿ من ربت األرض، ويبتغوف 
الكسب يف ذلك، ويعتقدوف أف أمواؿ األمم السالفة ـبتزنة كلها ربت األرض ـبتـو عليها بطالسم سحرية ال 

 24"لمو، واستحضر ما حيلو من البخور والدعاء والقربافيفض ختاَمها ذلك إال من عثر على ع
وقد أكد ابن خلدوف أف الكسب واإلنتاج والعمراف ال يتحقق إال بالعمل، فيقوؿ: "فال بد من األعماؿ  

اإلنسانية يف كل مكسوب ومتموؿ؛ ألنو إف كاف عماًل بنفسو مثل الصنائع فظاىر، وإف كاف مقتٌت من اغبيواف 
 25"، فال بد فيو من العمل اإلنساين كما تراه، وإال دل حيصل ودل يقع بو انتفاعوالنبات واؼبعدف

 :العدل ودوره في العمران والحضارة 5- 
فقد أكد ابن خلدوف على أمهية العدؿ يف قياـ اغبضارات، ففي عنواف لو يف اؼبقدمة "الظلم مؤذف خبراب 

س يف أمواؽبم ذاىب بآماؽبم يف ربصيلها واكتسأّا ؼبا العمراف"؛ يقوؿ ابن خلدوف: "اعلم أف العدواف على النا
يرونو حينئذ من أف غايتها ومصَتىا انتهأُّا من أيديهم، وإذا ذىبت آماؽبم يف اكتسأّا وربصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي يف ذلك، وعلى قدر االعتداء ونسبتو يكوف انقباض الرعايا عن السعي يف االكتساب، فإذا  

اء كثَتًا عامِّا يف صبيع أبواب اؼبعاش، كاف القعود عن الكسب كذلك لذىابو اآلماؿ صبلة بدخولو من كاف االعتد

                                                           
 .725،724اؼبرجع السابق، ص  22
 .782-489جع السابق، صلالستزادة يف اغبديث عن ىذا العنصر انظر: اؼبر   23
 .838اؼبرجع السابق، ص  24
 . 833اؼبرجع السابق، ص  25
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صبيع أبوأّا، وإف كاف االعتداء يسَتًا كاف االنقباض عن الكسب على نسبتو، والعمراف ووفوره ونَػَفاؽ أسواقو، إمنا 
ئُت، فإذا قعد الناس عن اؼبعاش وانقبضت أيديهم ىو باألعماؿ، وسعي الناس يف اؼبصاحل واؼبكاسب، ذاىبُت وجا

الناس يف اآلفاؽ من غَت تلك اإليالة يف  26عن اؼبكاسب كسدت أسواؽ العمراف، وانتقضت األحواؿ واْبَذَغرَّ 
طلب الرزؽ فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر، وخلت دياره، وخربت أمصاره، واختل باختاللو حاؿ 

 27"أهنا صورة للعمراف تفسد بفساد مادهتا ضرورةً الدولة والسلطاف؛ ؼبا 
مث يقوؿ ابن خلدوف: "واعلم أف ىذه ىي اغبكمة اؼبقصودة للشارع يف ربرًن الظلم، وىو ما ينشأ عنو من  

فساد العمراف وخرابو، وذلك مؤذف بانقطاع النوع البشري، وىي اغبكمة العامة اؼبراعاة للشرع يف صبيع مقاصده 
، من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واؼباؿ، فلما كاف الظلم كما رأيت مؤذنًا بانقطاع النوع الضرورية اػبمسة

ؼبا أدى إليو من زبريب العمراف، كاف حكمة اغبظر فيو موجودة، فكاف ربرديو مهًما، وأدلتو من القرآف والسنة  
 28"كثَتة، أكثر من أف يأخذىا قانوف الضبط واغبصر

 :ة والعمران عند ابن خلدونأسباب انهيار الحضار -
أشار ابن خلدوف يف مقدمتو عن أسباب اهنيار اغبضارات وخراب العمراف، ومن ىذه األسباب اليت ذكرىا 

 :ابن خلدوف
 :29تغلب العرب على األوطان -1

وقد أشار ابن خلدوف إذل ىذا األمر، وعنوف لو عنوانًا: "العرب إذا تغلبوا على أوطاف أسرع إليها اػبراب"، 
وقد فسر ذلك بقولو: "والسبب يف ذلك أهنم أمة وحشية باستحكاـ عوائد التوحش وأسبابو فيهم، فصار ؽبم 

كم، وعدـ االنقياد للسياسة، وىذه الطبيعة منافية خلًقا وجبلة، وكاف عندىم ملذوًذا ؼبا فيو من اػبروج عن رِبقة اغب
 30"للعمراف ومناقضة لو

 :االستبداد بالملك وحصول الترف2- 
 :وقد بُت ذلك ابن خلدوف بقولو: "وبيانو من وجوه

                                                           
 ابذعروا تفرقوا وفروا )القاموس( :اْبَذَغر    26
 .698،697اؼبرجع السابق، ص  27
 . 700، 699اؼبرجع السابق، ص  28
البادية الذين يعيشوف خارج اؼبدف ويشتغلوف دبعٌت األعراب أو سكاف  "العرب" يستخدـ ابن خلدوف يف معظم فصوؿ اؼبقدمة كلمة  29

دبهنة الرعي، وخاصة رعي اإلبل، ويتخذوف اػبياـ مساكن ؽبم، ويظعنوف من مكاف إذل آخر حسب مقتضيات حياهتم وحاجات أنعامهم 
رضها ابن خلدوف يف اليت يتوقف معاشهم عليها؛ وىم اؼبقابلوف ألىل اغبضر وسكاف األمصار. كما تدؿ على ذلك اغبقائق نفسها اليت ع

 .469( للدكتور/ على عبدالواحد وايف، مقدمة ابن خلدوف، ص359الفصوؿ اليت وردت فيها ىذه الكلمة )تعليق رقم 
 .509،508اؼبرجع السابق، ص  30
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ما كاف آّد مشًتًكا بُت العصابة، وكاف سعيهم لو واحًدا، كانت مهتهم يف التغلب على الغَت  :األول
عصبيتهم، وكبح من أعنَّتهم واستأثر باألمواؿ دوهنم،  ْوزَِة، وإذا انفرد الواحد منهم بآّد قرع والّذبّْ عن اغبَ 

فتكاسلوا عن الغزو، وفشل رحيهم، ورئموا اؼبذلة واالستعباد، مث ُريبّْ اعبيل الثاين منهم على ذلك، حيسبوف ما 
 .يناؽبم من العطاء أجرًا من السلطاف ؽبم على اغبماية واؼبعونة

أف طبيعة اؼبلك تقتضي الًتؼ، فتكثر عوائدىم وتزيد نفقاهتم على أْعِطياهتم، وال يفي : والوجو الثاني 
دخلهم خبرجهم؛ فالفقَت منهم يَػْهلك، واؼبًتؼ يستغرُؽ عطاءه بًَتِفو، مث يزداد ذلك يف أجياؽبم اؼبتأخرة إذل أف 

 .يقُصر العطاء كلو عن الًتؼ وعوائده
مفسد للُخلق دبا حيصل يف النفس من ألواف الشر والسفسفة وعوائدىا، فتذىب منهم خالؿ وأيًضا فالًتؼ 

اػبَت اليت كانت عالمة على اؼبلك ودلياًل عليو، ويتصفوف دبا يناقضها من خالؿ الشر، فتكوف عالمة على 
ضع أحواؽبا وتنزؿ ّٔا اإلدبار، واالنقراض دبا جعل ا من ذلك يف خليقتو، وتأخذ الدولة مبادئ العطب، وتتضع

 .أمراض مزمنة من اؽبـر إذل أف يقضي عليها
أف طبيعة اؼبلك تقتضي الدعة، وإذا ازبذوا الدعة والراحة مألًفا وُخُلًقا، صار ذلك طبيعة : والوجو الثالث 

عوائد العيش ومهاد الًتؼ والدعة، وينقلب خلق التوحش، وينسوف  31وِجبلة، فًتَّبَّ أجياؽبم اغبادثة يف غضارة
البداوة اليت كاف ّٔا اؼبلك؛ من شدة البأس، وتعود االفًتاس، وركوب البيداء، وىداية القفر، فال يفرَّؽ بينهم وبُت 
السُّوقة من اغبضر إال يف الثقافة والشارة، فتضعف ضبايتهم، ويذىب بأسهم، وتنخضد شوكتهم، ويعود وباؿ ذلك 

  32"...على الدولة دبا تلبس بو من ثياب اؽبـر
 :الظلم مؤذن بخراب العمران 3- 
ومن أشد الظلمات وأعظمها يف إفساد العمراف تكليف األعماؿ وتسخَت الرعايا بغَت حق، فإذا كلفوا "

ذوا ُسْخريِّا يف معاشهم، بَطل كسبهم واغُتصبوا قيمة عملهم ذلك، وىو ُمتموَّؽبم، فدخل  العمل يف غَت شأهنم وازبُّ
كبَت من معاشهم، بل ىو معاشهم باعبملة، وإف تكرر ذلك أفسد آماؽبم يف عليهم الضرر، وذىب ؽبم حظ  

 33"العمارة، وقعدوا عن السعي فيها صبلًة، فأدى ذلك إذل انتقاص العمراف وزبريبو
وأعظم من ذلك يف الظلم وإفساد العمراف والدولة التسلط على أمواؿ الناس، بشراء ما يف أيديهم بأخبس "

ائع عليهم بأرفع األشباف على وجو الغصب واإلكراه يف الشراء والبيع، وردبا تُفرض عليهم األشباف، مث فرض البض
تلك األشباف على الًتاخي والتأجيل، فيتعلَّلوف يف تلك اػبسارة اليت تلحقهم دبا ربدثهم اؼبطابع من جرب ذلك حبوالة 

                                                           
 النعمة والسعة واػبصب )القاموس(.  :الغضارة  31
 .535،534،533اؼبرجع السابق، ص   32
 . 701اؼبرجع السابق، ص   33
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، وتعود خسارة ما بُت الصفقتُت على رؤوس األسواؽ يف تلك البضائع اليت فرضت بالغالء إذل بيعها بأخبس األشباف
  34"...أمواؽبم

 
 :الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره ومؤذنة بفساده 4- 
اؼبلك والدولة غاية العصبية، واغبضارة غاية للبداوة، وأف العمراف كلو من بداوة وحضارة وملك وسوقة لو "

عمر ؿبسوس، كما أف للشخص الواحد من أشخاص اؼبكونات عمرًا ؿبسوًسا، وتبُت يف العقوؿ والنقوؿ أف 
وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برىة،  األربعُت لإلنساف غاية يف تزايد قواه ومنوىا، وأنو إذا بلغ سن األربعُت

مث تأخذ بعد ذلك يف االكبطاط، فلتعلم أف اغبضارة يف العمراف أيًضا كذلك؛ ألنو غاية ال مزيد وراءىا، وذلك أف 
الًتؼ والنعمة إذا حصال ألىل العمراف دعاىم بطبعو إذل مذاىب اغبضارة والتخلق بعوائدىا، واغبضارة كما 

بالصنائع اليت تؤنق من أصنافو وسائر فنونو من الصنائع  35يف الًتؼ واستجادة أحوالو، والَكَلف علمت ىي التفنن
اؼبهيَّئة للمطابخ أو اؼبالبس، أو اؼبباين أو الفرش، أو اآلنية ولسائر أحواؿ اؼبنزؿ، وللتأنق يف كل واحدة من ىذه 

وإذا بلغ التأنق يف ىذه األحواؿ اؼبنزلية الغاية تبعو طاعة صنائع كثَتة ال حيتاج إليها عند البداوة، وعدـ التأنق فيها، 
الشهوات، فتتلوف النفس من تلك العوائد بألواف كثَتة ال يستقيم حاؽبا معها يف دينها وال دنياىا، أما دينها 

ئد ويعِجز فالستحكاـ صبغة العوائد اليت يعسر نزعها، وأما دنياىا فلكثرة اغباجات واؼبؤونات اليت تطالب ّٔا العوا
 36"الكسب عن الوفاء ّٔا

 قوانين ابن خلدون الحضارية وتقويمها
إّف  يف تفسَته للتاريخ أف التطور سنة من سنن ا يف اغبياة االجتماعية ، ويقوؿ: " ابن خلدوف يرى 

أحواؿ العادل واألمم وعوائدىم وكبلهم ال تدـو على وتَتة واحدة ومنهاج مستقر ، إمنا ىو اختالؼ على األياـ 
واألوقات واألمصار ، فكذلك يقع يف  واألزمنة ، وانتقاؿ من حاؿ إذل حاؿ ، وكما يكوف ذلك يف األشخاص

 ". اآلفاؽ واألقطار واألزمنة والدوؿ
وأىم ما يوجو التطور االجتماعي والعمراين عند ابن خلدوف ىو نظريتو يف العصبية ، فهي دبثابة اور الذي 

سٍة شاملٍة تدور حولو معظم اؼبباحث االجتماعية والتارخيية عنده ، وىو يتخذ من ىذه الرابطة موضوعا لدرا
وعميقٍة فيتكلم عن مصدر العصبية ، ويرّدىا إذل الطبيعة البشرية " ألف صلة الرحم طبيعة يف البشر إال يف األقل ، 

 ومن صفتها النعرة على ذوي القرَّب وأىل األرحاـ إف يناؽبم ضيم أو تصيبهم ىلكة:
                                                           

 . 701اؼبرجع السابق، ص   34
 أحببتو وأولعت بو )اؼبصباح(.  َكِلْفُت بو َكَلًفا فأنا َكِلف،  35
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، وىي ما يفسد حبياة البادية والعصبية عنده من خصائص ،(ويدخل يف ىذه العصبية عنده )عصبة الوالء
، وىكذا تلعب تم التغلب ، وبالتغلب حيصل اؼبلكاغبضر ، وؽبا أثرىا اؽباـ يف اغبياة االجتماعية ؛ ألف ّٔا ي

، يكوف مناسبا مع قوة تلك العصبية ، فاتساع الدولةما يف تأسيس اؼبلك وتكوين الدولةالعصبية دورا ىا
وبُت أمور الديانة والدعوة الدينية أيضا ، ففي رأيو أف بُت قوة العصبية نوعا من العالقة  ابن خلدوف ويالحظ

َت العصبية يف اغبياة ، كما يالحظ نوعا من اؼبشأّة بُت تأثَت الدين وبُت تأثعوة الدينية من غَت عصبية ال تتمالد
، وتعيُت أىم أشكاؿ االجتماعيةر أوثق أنواع الروابط ، وىي نظرية موفقة إذل حدٍّ كبَت يف إظهااالجتماعية

التكاتف االجتماعي يف مثل تلك البيئات اعبغرافية وتلك العهود التارخيية ، وىي تدؿ على تفكَت فاحص ونافذ 
، كذلك تكشف نظرية ابن خلدوف يف الدوؿ تماعية وتعليل الوقائع التارخييةوؿبيط ومتعمق يف درس اغبوادث االج

، فالدولة عنده كائن حي يتطور على الدواـ وفق االجتماعي ، ذات أبعاد بيولوجية وأعمارىا عن نظرية يف التطور
 نظاـ ثابت ، كما تتطور صبيع الكائنات اغبية.

  .712، الصفحة رقم: 21الجزء رقم : 
فاغبضارة عند ابن خلدوف تتعاقب على األمم يف ثالثة أطوار: ىي طور البداوة ، مث طور التحضر ، مث طور 

 الذي يؤدي إذل السقوط .التدىور 
فأما طور البداوة فيمثل لو ابن خلدوف دبعيشة البدو يف الصحاري ، والرببر يف اعبباؿ ، والتتار يف  -

 السهوؿ ، وىؤالء عند ابن خلدوف ال خيضعوف لقوانُت مدنية وال ربكمهم سوى حاجاهتم وعاداهتم .
والفتح ، مث االستقرار يف اؼبدف ، والتمكن من وأما طور التحضر: فهو طور تأسيس الدولة عقب الغزو  -

وقد عقد ابن خلدوف ؽبذا الفصل فصاًل آخر بعنواف  -العلـو والصناعات ، وىذا الطور يقـو على الدين والعصبية 
 " فصل يف أف الدولة العامة االستيالء ، العظيمة اؼبلك ، أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق" .

: فيأيت يف هناية التحضر ، بعد مرحلة االزدىار ، ووصوؿ الناس إذل مرحلة االنغماس وأما طور التدىور -
. ويرى ابن خلدوف أف مراحل ات إذل اؼبناكر ، والتواضع عليهايف الًتؼ ، والتحلل يف األخالؽ ، وتغَت العاد

يف الوقت نفسو مؤذنة  ، ذلك أف اغبضارة ، وإف كانت غاية العمراف فهير الدولة ىي ذاهتا عوامل تدىورىاربض
، ولكن صاحب الرياسة يطلب بطبعو تتسم ّٔا الرياسة واؼبلكبنهاية عمره ، وأوؿ ىذه العوامل ىو العصبية اليت 

فعهم االنفراد باؼبلك وآّد ، والطبيعة اغبيوانية تدفعو إذل الكرب واألنفة ، فيأنف من أف يشاركو أىل عصبيتو فيد
إلىانة وسلب النعمة ، حىت يصبحوا بعض أعدائو ، وطبيعة التألو يف اؼبلوؾ تدفعو ، ويأخذىم بالقتل واعن ملكو

إذل االستئثار ، إذ ال تكوف الرياسة إال باالنفراد ، فيجدع أنوؼ عشَتتو وذوي قرباه لينفرد باؼبلك وآّد ما 
                                                           

ابن  ىػ < حبوث تارخيية <1406اإلصدار : من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  -تصفح رقم آّلد < العدد اػبامس عشر   .
                                          خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                                                        
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راؤه على ذلك جانب وكاف ظهاستطاع ، ويعاين اؼبلك يف ذلك بأشد فبا عاىن يف إقامة اؼبلك ، ألنو كاف يدافع األ
. إنو باألباعد ، فَتكب صعًبا من األمر، أما حُت االنفراد باؼبلك فهو يدافع األقارب مستعيًنا أىل العصبية أصبعهم

ف قد ، إنو إذا كال اغباسم يف ضعف الدولة ىو الًتؼ. على أف العامئع البشر ال بد منو يف كل اؼبلوؾأمر يف طبا
سباب اقتصادية ، فإنو أشّد العوامل أثرا يف ضعفها واهنيارىا ، ويفسر ابن خلدوف ذلك بأ أوؽبازاد من قوة الدولة يف

 .وأخالقية ونفسية
 

 .717، الصفحة رقم: 21الجزء رقم : 
أما العامل االقتصادي فإف طبيعة اؼبلك تقتضي الًتؼ حيث النزوع إذل رقة األحواؿ يف اؼبطعم واؼبلبس 

تشييد اؼبباين اغبافلة واؼبصانع العظيمة واألمصار اؼبتسعة واؽبياكل اؼبرتفعة ، وحيث إجازة والفرش واآلنية ، وحيث 
الوفود من أشراؼ األمم ووجوه القبائل مع التوسعة يف األعطيات على الصنائع واؼبوارل ، وإدرار األرزاؽ على اعبند 

حسب ، بل من جانب الرعية أيضا ، إذ ، ويزيد االنغماس يف الًتؼ والنعيم ال من جانب السلطاف وبطانتو ف
 الناس على دين ملوكهم   .

أما العامل األخالقي النفسي ، الذي ُيعل الًتؼ معوؿ ىدـ يؤدي إذل اهنيار الدولة ، فمبعثو يف رأي ابن 
خلدوف ما يلـز عن الًتؼ من فساد اػبلق ، فإف عوائد الًتؼ تؤدي إذل العكوؼ على الشهوات وكثٍَت من 

اػبلق ، فتذىب عن أىل اغبضر طباع اغبشمة ويقذعوف يف أقواؿ الفحشاء ، فضال عن أف الًتؼ  مذمومات
يُذىب ويضعف العصبية والبسالة ، حىت إذا انغمسوا يف النعيم أصبحوا عياال على الدولة ، كأهنم من صبلة 

ة الدولة ، والًتؼ مفسد للخلق النسواف والولداف اتاجُت إذل اؼبدافعة عنهم ، فالًتؼ مفسد لبأس الفرد وشكيم
دبا حيصل يف النفس من ألواف الفساد والسفو ، والًتؼ مظهر غبياة السكوف والدعة ودليل ميل النفس إذل الدنيا 
والتكالب على ربصيل متعها ، حىت يتفشى اػبالؼ والتحاسد ، ويفّت ذلك يف التعاضد والتعاوف ، ويفضي إذل 

 اؼبنازعة وهناية الدولة   .
 .713، الصفحة رقم: 21لجزء رقم : ا

 -باستثناء عشرات النظرات واآلراء اعبزئية  -وقد انتهى ابن خلدوف من خالؿ نظريتو يف تفسَت التاريخ 
 إذل عدد من القوانُت اعتربت جوىر نظريتو ، وىي:

                                                           
ىػ < حبوث تارخيية < ابن 1406من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  اإلصدار : -تصفح رقم آّلد < العدد اػبامس عشر   .

                                          خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                                                        
ىػ < حبوث تارخيية < ابن 1406اإلصدار : من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  -عدد اػبامس عشر تصفح رقم آّلد < ال  .

                                          خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                                                        
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 أف تطور التاريخ خيضع للتدافع والصراع والتفاعل . - 1
 ؽبا دور أساسي يف بناء الدوؿ . أف العصبية الدينية والقبلية - 2
 أف اغبضارة كالكائن اغبي يف تطوره من البداوة إذل اغبضارة مث االضمحالؿ . - 3
 وأف الدوؿ كاألفراد زبضع لدورة اغبياة الفردية نفسها حىت سبوت . - 4
 أف العوامل اعبغرافية والبيئية مؤثرة يف التاريخ . - 5
 عمراف البشري .أف لالقتصاد دورا مهما يف ال - 6
 أف الدوؿ تسقط بسقوط العصبية والوالء للدين . - 7
 أف العرب )واإلنسانية كلها( ال تصلح بغَت الدين . - 8

إنٍت ىنا ال أحاوؿ القياـ بعملية استقصائية للنظرية اػبلدونية يف تفسَت التأريخ ، لكن الذي أردت الوقوؼ 
ونية يف تفسَت التأريخ ، سواء يف اغبضارة اإلسالمية أو يف الفكر التأرخيي عنده ىو اؼبكانة اليت تبوأهتا الفكرة اػبلد

 اإلنساين .
 .710، الصفحة رقم: 21الجزء رقم : 

لقد شكلت مقدمة ابن خلدوف منعرجا حاظبا يف كيفية فهم اإلنساف لتأرخيو وتقوديو لو . وما يرجو منو من  
 ال عن ماضيو فحسب ، بل خاصة عن تطور اعبنس الذي ينتمي إليو ومصَته . كشف ،

وعلى امتداد التاريخ كلو ، باستثناء الشذرات اليت أؼبعنا  -قبل ابن خلدوف  -لقد كانت الكتابة التارخيية 
 إليها ...
نسبتها إذل صاحبها  كانت ىذه الكتابات تنظر إذل التأريخ على أنو ؾبرد رواية صادقة ، ووثيقة مؤكدة يف  -

وعصرىا وسالمة مضموهنا ، ومعلومات جزئية غايتها اإلؼباـ حبوادث اؼباضي واإلحصاء العددي ؽبا . . . أجل: 
أف يؤرخ للحوادث البارزة ، أي أف يكوّْف لنفسو ، ولعشَتتو ، ولقومو ذاكرة ربفظ اؼبفاخِر  -حاوؿ اإلنساف أوال 

، من دوف أف حياوؿ أف يفهم فهمَا عقليا عميقا ضرورة بروزىا يف زمن خاصة ، وتضبط أزماهنا حسب السنوات 
 وبيئة خاصة ، وسّر تداخلها ، ومدى تأثَته على جنسو كإنساف يقطع النظر عن النظرة اعبزئية ادودة .

وعلى الرغم من الومضات الصادرة من حُت إذل حُت يف بعض أحقاب التأريخ ، وعلى يد بعض  -
أؼبعنا إليهم ، فإف التأريخ بقي ؿبصورا يف دائرة اغبفظ التسجيلي للوقائع ، مع توخي الصدؽ ، األفذاذ الذين 

 والتحري يف الرواية 

                                                           
ىػ < حبوث تارخيية < ابن 1406اإلصدار : من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  -تصفح رقم آّلد < العدد اػبامس عشر   .

                                          خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                                                        
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ولعل مرحلة الصدؽ والتحري ودراسة الوثائق ، بل االعتماد عليها ، ىي أفضل ما استطاع اؼبنهج التأرخيي 
 أف يصل إليو قبل عصر ابن خلدوف .

( Yves Lacasteكما يقوؿ ) إيف الكوست ( )  -سلم العظيم حىت بدأ التأريخ وما إف جاء مؤرخنا اؼب
 " يكتسي صبغتو العلمية " .

لقد فهم ) ابن خلدوف ( عالقة التفاعل اؼبتبادلة ، اليت تربط اإلنساف بتأرخيو . . . وقد أظباىا ابن  -
يات عالية الصوت ، تتحدث عن خلدوف " التغلبات للبشر بعضهم على بعض " ، وقامت بعد ابن خلدوف نظر 

الصراع ، وعن " الديالكتيك " وعن " اعبدلية اؼبادية " و" اعبدلية الفكرية " . . . كلها قد اتكأت على ىذا 
 القائد العظيم، واكبرفت عنو ديينا أو يسارا .

 .711، الصفحة رقم: 21الجزء رقم : 
إف ابن خلدوف قدـ ااولة العلمية األوذل اليت زبصصت يف تفسَت التأريخ ، وىي ؿباولة اعتمدت على 

 اؼبنهج القرآين ، ودل تنفصل عنو . . . لقد صورابن خلدوف حقيقة التأريخ بكل وضوح يف عبارتو اؼبشهورة:
 ، وما يعرض لطبيعة ذلك " حقيقة التأريخ أنو خرب عن االجتماع اإلنساين ، الذي ىو عمراف العادل

العمراف من األحواؿ مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناؼ التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ 
عن ذلك من اؼبلك والدوؿ ومراتبها ، وما ينتحلو البشر بأعماؽبم ومساعيهم من الكسب واؼبعاش والعلـو 

 يعتو من األحواؿ.والصنائع ، وسائر ما حيدث يف ذلك العمراف بطب
 فيقوؿ: -كما صورهتا عبارتو السابقة  -ويعلق أحد اؼبؤرخُت اؼبعاصرين   على رؤية ابن خلدوف للتأريخ

إف ىذا التعريف للتأريخ يدىشنا ، إْذ ىو تعريف لو كما نفهمو كبن اليـو ، بل كما يفهمو أنصار اغبركة 
بباريس ، على من بقي من اؼبؤرخُت متمسكا بالطريقة  1950التجريدية الذين ضبلوا ضبلة شعواء يف مؤسبر سنة 

التقليدية يف رواية اغبوادث واعتبار التأريخ يكفي أف يكوف سجال ؽبا . فابن خلدوف يريد عكس ذلك ، فهو يريد 
أف ُيعل من التأريخ أداة كشف عن سر " االجتماع اإلنساين " ، وعن خروج ىذا اإلنساف من " التوحش " إذل " 

" بفضل ا ، مث بفضل الصراع اعبدرل الذي يعّبد سبيلو ، عرب عقبات متجددة ، كبو إنسّية أكمل ، عن  التأنس
طريق الرقي اؼبستمر الناشئ حتما عما " ينتحلو البشر بأعماؽبم ومساعيهم من الكسب واؼبعاش والعلـو والصنائع 

األحواؿ ىذه اليت يشَت إليها ابن خلدوف ، وسائر ما حيدث يف ذلك العمراف بطبيعتو من األحواؿ" ، وطبيعة 
ويعتربىا القانوف الذي دبقتضاه يسَت التطور الضروري الذي ال يعاند ، إمنا ىي سنة ا اليت توّجو شراع اػبليقة ، 

                                                           
ىػ < حبوث تارخيية < ابن 1406اإلصدار : من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  -تصفح رقم آّلد < العدد اػبامس عشر   .

                                                       خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                                           
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طور لّينًة تارًة ، عنيفًة أخرى ، واليت أشار إليها القرآف يف أكثر من آية ، وىكذا يصبح التأريخ ، استكشافا كليا لت
 .كوف ، وؼبصَته العاجل أو اآلَجلاإلنساف ، وؿباولة حل للغٍز وضعو اليـو يف ىذا ال

 
 
 

 .712، الصفحة رقم: 21الجزء رقم : 
ولئن كاف ابن خلدوف دل يطبق كثَتا من آرائو ىذه الطموحة اعبريئة يف كتاب العرب ، فإف ذلك ال يسلب 

، تطبيقها من طرؼ ال سيما يف زمانو -كاف من اؼبستحيل علميا. فإنو  لتعبَت عنها بغاية الدقة والوضوحفضل ا
ولعل استعصاء تطبيق ىذه اآلراء  -باحث واحد ، يف موسوعة فتحت صفحاهتا لتاريخ العادل اإلسالمي بأكملو 

 يف كتاب )العرب( ىو الذي جعل ابن خلدوف يضمن خالصة أفكاره وعربه واعتباراتو خاصة يف )اؼبقدمة( .
. ألف كل ذلك إف دل يكن قتصاد واؼبؤسسات، وضروب الثقافات والعلـوأبوأّا لالجتماع واالوىكذا فتح 

 تارخيا صرفا باؼبعٌت الضيق ، فال غٌت للمؤرخ عنو ، وال سبيل لفهم اإلنساف بدونو .
  ،تُت متميزتُت يف اؼبنهج التأرخيي، كحدٍّ فاصل بُِت مرحلف ابن خلدوف عمالقا ، يقف متفرداوىكذا كا

، اليت كاف ؽبا الفضل الكبَت يف االنتقاؿ بالتأريخ من مرحلة تفرّْد سبقاَ للحضارة اإلسالميةوقد أعطى ّٔذا اؼبنهج اؼب
اعبمع إذل مرحلة التفسَت ، ومن منهجية التوثيق إذل منهجية التمحيص والًتكيب الفلسفي الذي ديثل مرحلة 

 .يف الرشد العقلي لإلنسانية كلهاجديدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىػ < حبوث تارخيية < ابن 1406اإلصدار : من ربيع األوؿ إذل صبادى الثانية لسنة  -تصفح رقم آّلد < العدد اػبامس عشر   .

                                                                                 خلدوف وريادتو لعلم تفسَت التأريخ < قوانُت ابن خلدوف اغبضارية وتقوديها                 
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 :نتائج البحث
ىذه ىي نظرية "ابن خلدوف" يف قياـ اغبضارات وسقوطها، وال شك أنو ربليل مهم قد سبق بو علماء 
االجتماع يف العادل أصبع، وال شك أف "ابن خلدوف" نظر فيو نظرة مشولية، غَت قائمة على اعبزئية يف النظر، لكنو 

 .يكوف عادل االجتماع األوؿ يف تاريخ اإلنسانيةوصف للظاىرة من كل جوانبها، فاستحق بذلك أف 
بعد استعراضنا أسباب قياـ اغبضارات وسقوطها عند ابن خلدوف، نستطيع أف نلخص أىم النتائج اليت 

 :توصل إليها "ابن خلدوف" يف اآليت
 .ابن خلدوف عكس البداوة، وىي غاية العمراف، وتؤذف خبرابو، وربمل بذور فساده داغبضارة عن -1

تعاقب البداوة واغبضارة عند ابن خلدوف، فطور البداوة ىو طور اػبشونة والبأس والغلبة واالكتفاء  -2 
 .بالضروري والفضائل، أما طور اغبضارة، فإسراؼ وترؼ وسكوف ودعة ومفاسد

للدوؿ أعمار كما لألشخاص أعمار، ال تتعدى مائة وعشرين عاًما، وسبر بثالثة أجياؿ: اػبشونة  -3 
 .الة يف آّد، والًتؼ واالنكسار وضعف العصبية، والًتؼ والعجز عن اؼبدافعة وانقراض الدولةوالبس

 .لقياـ اغبضارة واهنيارىا أسباب متداخلة سياسية واجتماعية وأخالقية واقتصادية -4 
العقيدة  اغبضارة بالشهادة لو داللتو، فالشهادة تأيت دبعٌت التوحيد واإلقرار بالعبودية  وىذا ؿبور-5

منوذٌج إنساينّّ يستبطن قيم التوحيد والربوبيَّة، وينطلق منها كبعٍد  يف اؼبنظور القرآين: ةاغبضار  تكوفاإلسالمية. وعلى ىذا 
 غييبٍّ، يتعلق بوحدانيَّة خالق ىذا الكوف وواضع نواميسو وسننو، واؼبتحكم يف تسيَته، ومن مثَّ، فإفَّ دور اإلنساف ورسالتو ىي ربقيق
اػبالفة عن خالق ىذا الكوف يف تعمَت أرضو، وربسينها، وتزجية معاش الناس فيها، وربقيق سبـا التمكُت عليها، واالنتفاع خبَتاهتا، 

ـ معها  .وحسن التعامل مع اؼبسخَّرات يف الكوف، وبناء عالقة سال

راتو الذاتية يف البناء يضع اإلدياف والتوحيد على عاتق اإلنساف مسئولية إعمار األرض واإلفادة من قد-6
والعطاء واستثمار خَتاهتا يف بناء اغبضارة. كما ُيعالنو موضع اؼبسائلة وااسبة الذاتية أماـ اػبالق 

 سبحانو عن ذلك كلو.
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يعطي التوحيد للحضارة اإلسالمية ىويتها وخصوصيتها، ويكوف دبثابة صماـ أماف يف تعاملها مع -7
وانفتاحها عليها، فال تأخذ إال ما يتالءـ مع التوحيد، ؿبتفظة بوحدهتا  اغبضارات اآلخرى

 .[18]وخصوصيتها

تينة والدعائم اػبلقية والفكرية للحضارة اإلسالمية ظبة الثبات والقدرة على أعطت القيم الروحية اؼب-8 
 مواجهة التحديات الصعبة عرب العصور واألزمنة.

 
اغبضارة ىي حياة آّتمع اؼبتمثلة يف نظمو ومؤسساتو ومكاسبو وإقبازاتو ويف القيم واؼبعاين اليت تنطوي  -9

اإلنساف يف كل ما يتصل دبختلف جوانب نشاطو ونواحيو عقال وُخلقا، مادة ىذه اغبياة عليها. وىي كل ما ينشئو 
 .وروحا فهي قصة اإلنساف يف كل ما أقبزه على اختالؼ العصور واألزماف

ىنا يتضح لنا شبة تداخل حاصل بُت مفهـو اغبضارة واؼبدنية. فاؼبدنية ىي: الرقي يف العلـو الطبيعية  -10
التجريبية كاؽبندسة والكيمياء والصناعة، وظبّيت مدنية الرتباطها باؼبدينة واالستقرار. وىي تعبَت عن أمناط اؼبعيشة 

 يف أسسها اؼبادية ويف صورىا اسوسة يف حياة الناس.

فاغبضارة تشتمل على النشاط االجتماعي من كافة جوانبو الروحية واؼبادية.  ،اغبضارة أعّم وأمشل من اؼبدنية ال أفإ
 أما اؼبدنية فهي ؾبرد النشاط اؼبادي للمجتمع وما حققو اإلنساف يف واقع اغبياة من خربات عملية.

سباماً، فجسم اغبضارة يتمّثل يف منجزاهتا جسم وروح كاإلنساف  لكّل حضارة ومن ىنا ديكننا القوؿ أف -11
اؼبادية من العمارات واؼبصانع واآلالت، وكل ما ينبئ عن رفاىية العيش ومتاع اغبياة الدنيا وزينتها) دبعٌت اؼبدنية(، 

أما روح اغبضارة فهو ؾبموعة العقائد واؼبفاىيم واآلداب والتقاليد اليت تتجّسد يف سلوؾ األفراد واعبماعات، 
 قاهتم بعضهم ببعض، ونظرهتم إذل الدين واغبياة، والكوف واإلنساف، والفرد وآّتمع.وعال

ربتل اغبضارة اإلسالمية مكانة رفيعة بُت اغبضارات الكربى اليت ظهرت يف تاريخ البشرية، كما أهنا من   -12
ال نرى  : السياؽلوبوف يف ذلك  أطوؿ اغبضارات العاؼبية عمراً، وأعظمها أثراً يف اغبضارة العاؼبية. يقوؿ غوستاؼ

يف التاريخ أمة ذات أثر بارز كالعرب، فجميع األمم اليت اتصل ّٔا العرب اعتنقت حضارهتم ولو حينا من 
 الزمن...".
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متميزة عن غَتىا يف اعبوىر  النظَتواعترب عدد ىائل من اؼبفكرين والباحثُت أف اغبضارة اإلسالمية عددية 
ىؤالء ذلك التميز والتفرد فيها عن غَتىا من حضارات األمم إذل عوامل عديدة من أمهها  واؼبضموف. وأرجع

 .مقومات وخصائص اغبضارة اإلسالمية

 ف.يارىا يف فكر العالمة ابن خلدو ىذه أىم النتائج اليت استخلصناىا من حبثنا عن قياـ اغبضارة واهن
 
 
 

 ش :ـــــــــــــــــــــــــــالهوام
 .(3/330األعالـ، خَتالدين الزركلي ) [1]
 .27علي عبدالواحد وايف، مقدمة ابن خلدوف، ص [2]
 .20ؿبمد اعبوىري، ؿبسن يوسف، ابن خلدوف إقباز فكري متجدد، ص [3]
 للتعرؼ على ىذه الرحالت االقتصادية انظر: الطنجي، رحلة ابن بطوطة اؼبسماة ربفة النظار يف [4]

غرائب األمصار وعجائب األسفار، ربقيق: عبداؽبادي التازي، الرباط، مطبوعات أكادديية اؼبملكة اؼبغربية رحلة 
 .1/161ابن بطوطة، ص

 .بتصرؼ 26،21،20ؿبمد اعبوىري، ؿبسن يوسف، ابن خلدوف إقباز فكري متجدد، ص [5]
 .20اؼبرجع السابق، ص [6]
 .28اؼبرجع السابق، ص [7]
 .29،28اؼبرجع السابق، ص [8]
 .29اؼبرجع السابق، ص [9]

 .30اؼبرجع السابق، ص [10]
 .34اؼبرجع السابق، ص [11]
 .37اؼبرجع السابق، ص [12]
 .37اؼبرجع السابق، ص [13]
 .39اؼبرجع السابق، ص [14]
 .39اؼبرجع السابق، ص [15]
 .40اؼبرجع السابق، ص [16]
 .61اغبضارة اإلسالمية )أسباب االكبطاط واغباجة إذل اإلصالح(، ؿبمد عمر شابرا، ص [17]
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 .401،399،393،392الواحد وايف، ص مقدمة ابن خلدوف، علي عبد [18]
، تعليق 404،403السابق، صللتعليق على العامل اعبغرايف وأثره يف اغبضارة والعمراف، اؼبرجع  [19]

 (.268رقم: )
 .468،467اؼبرجع السابق، ص [20]

 :لالستزادة يف اغبديث عن ىذا العنصر انظر [21]
 .480،479،478،477،476،473،472ع السابق، صاؼبرج

 .725،724اؼبرجع السابق، ص [22]
 .782-489اؼبرجع السابق، صلالستزادة يف اغبديث عن ىذا العنصر انظر:  [23]
 .838اؼبرجع السابق، ص [24]
 .833اؼبرجع السابق، ص [25]
 (.ابذعروا تفرقوا وفروا )القاموس :اْبَذَغر   [26]
 .698،697اؼبرجع السابق، ص [27]
 .700،699ؼبرجع السابق، صا [28]
دبعٌت األعراب أو سكاف البادية الذين  "العرب" يستخدـ ابن خلدوف يف معظم فصوؿ اؼبقدمة كلمة [29]

ـ مساكن ؽبم، ويظعنوف من مكاف يعيشوف خارج اؼبدف ويشتغلوف دبهنة الرعي، وخاصة رعي اإلبل، ويتخذوف اػبيا
إذل آخر حسب مقتضيات حياهتم وحاجات أنعامهم اليت يتوقف معاشهم عليها؛ وىم اؼبقابلوف ألىل اغبضر 
وسكاف األمصار. كما تدؿ على ذلك اغبقائق نفسها اليت عرضها ابن خلدوف يف الفصوؿ اليت وردت فيها ىذه 

 .469الواحد وايف، مقدمة ابن خلدوف، ص ( للدكتور/ على عبد359الكلمة )تعليق رقم 
 .509،508اؼبرجع السابق، ص [30]
 (النعمة والسعة واػبصب )القاموس :الغضارة [31]
 .535،534،533اؼبرجع السابق، ص [32]
 .701اؼبرجع السابق، ص [33]
 .701اؼبرجع السابق، ص [34]
ْفُت بو َكَلًفا فأنا َكِلف، [35] ِِ  (أحببتو وأولعت بو )اؼبصباح َكِل
 .818،817السابق، ص اؼبرجع [36]
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