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أوال :الظروف العامة التي عاصرها ابن خلدون
عبدّالرحمانّابنّخلدونّفيّرحلتهّالعلميةّإلىّالعديدّمنّالمواضيعّ،بدأها ّبالفلسفةّوالمنطقّ،ثمّ
ّ
تطرقّ
ّ
انتقل ّإلى ّالتاريخّ ،ثم ّإلى ّعلم ّاالجتماعّ ،ثم ّاالقتصادّ ...وفي ّكل ّمجال ّمن ّهذه ّالمجاالت ّترك ّآثاراّ
علميةّخلدتّاسمهّ،وساهمتّفيّإضافةّمعرفةّعلميةّللبشريةّ.وتعتبرّاليومّمساهماتهّالفكريةّوالعلميةّ
من ّأھم ّالمساھمات ّوأكثرها ّعراقة ّوتمي از ّفي ّمجال ّالفكر ّاالجتماعي ّوالتاريخي ّمنذ ّالقرن ّالرابع ّعشرّ
الميالديّ،لذلكّاهتمّالباحثونّبجمعّأخبارهّوسردّأحداثهّ،وتحليلّفلسفتهّّواسهاماتهّالفكريةّوالعلميةّّّ.
ولم ّتكن ّالظاهرة ّالخلدونية ّمجرد ّتراكم ّمعرفي ّلمختلف ّالعصور ّالسابقةّ ،بقدر ّما ّكان ّفكره ّيعبر ّعنّ
عبقرية ّشخصيته ّالتي ّتمكنت ّمن ّااللمام ّواإلحاطة ّبجانب ّكبير ّمن ّالتراث ّاالسالميّ ،بأسلوب ّاتخذّ
منحىّاستنتاجياّتأليفياّأضاءّالجهلّوالجمودّالفكريّالذيّسادّعصرهّّ.حيثّعاشّفيّفترةّزمنيةّتميزتّ
بالتراجعّالعسكريّ،وبتهميشّالعقلّ،وتدجينّالعلماءّ ّ،ونهايةّالكياناتّالكبرىّ(دولةّالخالفةّاالسالمية)ّ،
وبداية ّالتجزئة ّوالتفكيك ّفي ّمختلف ّأنحاء ّالمجال ّاالسالميّ ،وظهرت ّالعشرات ّمن ّاالمارات ّالمستقلةّ
والمتصارعةّالتيّتكالبّعليهاّغيرهاّ(االتراكّوالسالجقةّوالماغولّوالتتارّشرقاّ،واالمتدادّالمسيحيّعلىّ
حسابّاالندلسّوصقليةّغربا)ّ.هذهّاألوضاعّكانّلهاّالوقعّالسّيءّعلىّالمستوىّالنفسيّوالفكريّ،حيثّ
سادتّعقليةّاالحباطّوالتخليّعنّماّهوّمعقولّ،للبحثّعنّحلولّماّورائيةّ،واعتبارّالسّلفّنموذجاّ
للخروجّمنّاألزمة؛ّأيّبروزّنوعّمنّالماضويةّالتيّتصدقّكلّماّفاتّوالّتثقّفيّالحاضرّوالمستقبلّّ.
تحدثّابنّخلدونّعنّتدهورّوتدنيّالمستوىّالعلميّآنذاكّ،الذيّكانّسجينّمراقبةّالفقهاءّالنّخبةّخدمةّ
للسّلطانّ،وقدّقسمّالعلومّإلى صنفينّ:نقليةّونوعيةّّ.


الروايةّ،
الصنف النقليّ:ماّيأخذهّاالنسانّعمنّوضعهّ،أيّهيّالعلومّالمستندةّإلىّالخبرّأوّ ّ
ّ



الصنف العقليّ:يهتديّإليهّاالنسانّبفكرهّويسميهّايضاّصنفاّطبيعياّأوّعلوماّفلسفيةّحكيمةّ،

كاللّغةّوالنّحوّوعلمّالكالمّ...
كالرياضياتّ،المنطق...

هذاّيعنيّانهّعاشّفيّعصرّشهدّصراعاّبينّالمنقولّوالمعق ّول؛ّأيّبينّعلمّالروايةّوعلمّالدرايةّ،معّ
غيابّاالختصاصّ.كماّيتضحّأنّّتأثيرّالظروفّاالجتماعيةّتبقىّمحدودةّفيّعمليةّاإلبداعّ،حيثّالّ
يكونّلهاّالتأثيرّنفسهّعندّاألغلبيةّالساحقةّمنّأفرادّالمجتمعّ.
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ثانيا :التعريف بـالعالم "عبد الرحمان ابن خلدون"
هو عبدّالرحمانّبنّمحمدّابنّخلدونّوليّالدينّالحضرميّاالشبيليّ،ولدّفيّتونسّسنةّّ2331م؛ّشبّ
وترعرعّفيهاّ،وتخرجّمنّجامعةّالزيتونةّ.وليّالكتابةّ،والوساطةّ(السفير)ّبينّملوكّالمغربّواالندلسّ،
ثم ّانتقلّإلىّمصرّ،حيثّتقلدّمنصبّالقاضيّ.وقدّقسمّالعلماءّتاريخّالمراحلّالتيّعاشهاّهذاّالعالمّ
إلىّاربعّمراحلّّ:


ّعمره؛ ّقضاها ّفي ّمدينة ّتونسّ،
المرحلة األولى :امتدت ّمنذ ّوالته ّالى ّاول ّعشرين ّعاما ّمن ّ

ّ،وأكملّحفظّالقرآنّفيّعمرّّ21عاماّ،كماّتعلمّخاللهاّالقراءاتّوأحكامّالتجويدّ.
متعلما ّ


المرحلة الثانيةّ :امتدتّهذهّالمرحلةّّ 11عاماّ،واتسمتّبتقلدهّمناصبّعديدةّسياسيةّوديوانيةّ

عدةّّفيّالمغربّ،وتونسّ،والجزائرّ.


المرحلة الثالثةّ :كتب ّفيها ّكتابه ّالمشهور ّ"العبر ّفي ّالمبتدأ ّوالخبر ّفي ّايام ّالعرب ّوالعجمّ

واالمازيغّومنّعاصرهمّمنّذويّالسلطانّاألكبر"ّ ،والذيّيحتويّفيّقسمهّاالولّالمقدمةّ،وتقسمّهذهّ
المرحلةّالىّقسمينّاالولىّقضاهاّفيّقلعةّابنّسالمةّ،والثانيةّفيّمدينةّالقاهرةّ.


المرحلة الرابعةّ :امتدتّهذهّالمرحلةّاربعةّوعشرينّعاماّ،وهيّالمرحلةّالتيّاشتغل ّخاللها ّفيّ

وظائفّالتدريسّوالقضاءّ،وقدّقضاهاّفيّمصرّ.
منّخاللّماّسبقّيتبينّأن ّابنّخلدونّبداّبحفظّالقرانّالكريمّ،ثمّدرسّعلومّالحديثّوالشّريعةّوقواعدّ
اللغة ّالعربية ّوالشعرّ ،كما ّاهتم ّبدراسة ّالفلسفة ّالتي ّكانت ّمنتشرة ّفي ّالعصر ّاالندلسيّ ،وتاثر ّبثقافةّ
االغريقّعامةّوبكتابات ّارسطوّبشكلّخاصّ،وكانّلمعلمهّاآلبليّاالثرّالواضحّفيّمنهجه ّالذيّيتمثلّ
فيّاالبتعاد ّعن ّالدراسةّالنظريةّ ،واتباع ّاالسلوبّالعلميّّ .واتسم ّابن ّخلدون ّبالعديد ّمن ّالصفات ّالتيّ
جعلتّمنهّرائداّّفيّالفلسفةّ،فكانّلهّسعةّكبيرةّفيّاالطالعّومراقبةّّأحوالّالبشرّبقدراتهّالخارقةّ،وتميزّ
بدقة ّالنقد ّوالمالحظة ّوقدرةّ ّكبيرة ّعلى ّالتفكيرّ.فقد ّذكر ّفي ّمقدمة ّكتابه ّأنّ ّالفلسفةّ ّهي ّمن ّأهمّ ّالعلومّ
التيّستتطورّمعّتطورّالعمرانّّ،وحرصّعلىّتجديدّطريقةّّعرضهّّللنقدّدائماّّوعرضّالمقدمةّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّّ

ثالثا :أهم مؤلفـات ابن خلدون



كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبرّ :هوّكتابّكاملّاسمهّ"العبرّفيّديوانّالمبتدأ ّوالخبرّفيّ

أيّام ّالعرب ّوالعجم ّواالمازيغ ّومن ّعاصرهم ّمن ّذويّالسلطان ّاالكبر" ّويحتوي ّالكتاب ّفي ّجزئه ّاالولّ
علىّمقدمةّابنّخلدونّالمشهورةّ.


كتاب المقدمةّ :يعد ّاهم ّمؤلفات ّابن ّخلدونّ ،وترجمت ّالى ّالعديد ّمن ّاللغات ّاالجنبيةّ ،فنالتّ

شهرة ّكبيرة ّعّرف ّعلى ّاثرها ّابن ّخلدون ّعند ّالغرب ّقبل ّالشرق ّالفت ّسنة ّّ 2311مّ ،كمدخل ّلكتابهّ
المعنون ّ"كتاب ّالعبرّ ،وديوان ّالمبتدا ّوالخبر ّفي ّايام ّالعرب ّوالعجم ّوالبربرّ ،ومن ّعاصرهم ّمن ّذويّ
السلطانّاالكبر" ّ.وقدّاعتبرّالمفكرونّوالباحثونّهذهّالمقدمةّمؤلفاّمنفصالّذوّطابعّموسوعيّيتناولّ
جميعّميادينّالمعرفةّمنّالشريعةّوالتاريخّوالجغرافياّواالقتصادّوالعمرانّواالجتماعّوالسياسةّالطبّ ّ.وقدّ
تناول ّفيه ّاحوال ّالبشر ّواختالفات ّطبائعهم ّوالبيئة ّوأثرها ّفي ّاالنسانّ .كما ّتناول ّبالدراسة ّتطور ّاالممّ
والشعوب ّونشّوء ّالدولةّ ،وأسباب ّانهيارهاّ ،بعد ّأن ّبنى ّتحليالته ّوتفسيراته ّلها ّعلى ّما ّاسماه ّبمفهومّ
العصبيةّ.وهناكّمنّيعتبرّانّابنّخلدونّهوّمنّاسّسّعلمّاالجتماعّ ّ،وليسّالفيلسوفّالفرنسيّاوغستّ
كونتّ.


حّابنّخلدونّفيّهذاّالكتابّمنهجّالصوفيةّوأهمّنظرياتهمّ،
ّ
شفاء السائل لتهذيب المسائلّ :شر

وذكرّالرجالّالمشهورينّمنهمّ،واهمّمؤلفاتهمّ.


المحصلّ :كتبهّفيّسنّلمّيتجاوزّالعشرينّعاماّ،ويعدّ ّأ ّولّكتابّيؤلّفهّفيّحياتهّحيثّ
الباب
ّ



باإلضافةّإلىّماّجاءّفيّكتبّالمؤرخينّلمؤلفاتّاخرىّمثلّشروحهّلبعضّمؤلفاتّابنّرشدّ،

شرحّفيهّاحدّكتبّعلمّالكالم.

وشرحهّلنهجّالبردةّ،وكتابّفيّالحسابّوالمنطقّ...
ّّّّّّ
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رابعا :كتابة التاريخ عند ابن خلدون
انتقد ّابن ّخلدون ّالمؤرخين ّالقدماءّ ،وفساد ّمنهجهم ّوطريقة ّتفكيرهمّّ ،واعتمادهم ّعلى ّالنّقل ّدون ّالنّظرّ
العقليّ ،ومعرفة ّأصول ّوقواعد ّالسّياسة ّوشؤون ّالمجتمعّ ،وتزلّفهم ّلألمراء ّوالفقهاء ّوأهل ّالسّلطانّ ،وثقتهمّ
بالرواة ّالنّاقلين ّلألخبارّ .لذلكّدعا ّفي ّكتابهّالموسومّبــّ"المقدمة" ّإلى ّاعتماد ّرؤية ّشاملة ّتتناولّ
العمياء ّ ّ
الماضي ّبمختلف ّأبعاده ّالسّياسية ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّوالثّقافيةّ ...وّوضع ّالحقائق ّالتّاريخية ّتحتّ
الرواةّواتفاقهاّمعّطبيعةّاألشياء.
المجهرّالعلميّ،واعتمادّمنهجّالمقارنةّوالنّقدّللتّأكدّمنّصحّةّوأمانةّ ّ
ّوينطلقّابنّخلدونّمنّأنّالتاريخّهوّفنّمنّالفنونّيبحثّفيّوقائعّالزمان؛ّمّميّازّبينّماّهو"ّ:ظاهرّالّ
يزيد ّعن ّاأليّام ّوالدّول ّوالسّوابق ّمن ّالقرون ّاألولىّ ،وباطن :نظر ّوتحقيق ّوتعليل ّللكائنات ّومبادئها ّدقيقّ
وعلم ّبكيفيات ّالوقائع ّوأسبابها ّعميقّ 1".وقد ّيعود ّهذا ّالوعي ّالحاد ّإلى ّانخراطه ّالكلي ّ(السياسيّ،
عصرهّ .إذ ّتؤكد ّكلّ ّدراساته ّأنه ّكان ّشاهدا ّممي از ّعلىّ
والثقافيّ ،واالجتماعيّ ،واالقتصادي) ّفي ّحياة ّ ّ
زمانهّ،ماّمكنهّمنّالكشفّعنّحقيقةّوقائعهّحينّرتبهاّترتيباّيستندّإلىّمفاهيمّعقليةّواضحةّ ّ.ولمّيكنّ
اهتمامه ّبالتّاريخ ّمن ّأجل ّتوثيق مسائل دينية ّكما ّفعل ّالمؤرخون ّالعرب ّالمسلمونّحين ّربطوه ّبالعلومّ
النّقليةّ ،وال ّمن ّأجل ّربطه ّباألخالق كما ّفعل ّبعضّالفالسفة ّعلىّغرارّمسكويه ّ ّّوالفارابيّ ،بل ّمن ّأجلّ
استنطاق ّحوادث ّالماضي ّواالستعانة ّبها ّلفهم ّالحاضرّ .وقد ّاتبع ّالمنهج ّالعلمي ّالتاريخي ّالذي ّترتكزّ
على ّتأمل ّ ّوتمحيص ّفحص ّالظواهر ّاالجتماعية ّالمترابطة ّفيما ّبينهاّ ،فلكلّ ّظاهرة ّسببّ ّ ،وفي ّنفسّ
الوقت ّتكون ّسبباّ ّللظاهرةّ ّالتي ّتليهاّ ،لذلك ّجاء ّمفهوم ّالعمران ّالبشري ّعلى ّأنه ّيشمل ّجميع ّالظواهرّ
العمرانيةّ،واالجتماعيةّ،واالقتصاديةّ،والثقافيةّ.
رغم ّهذه ّاألفكار ّإال ّأن ّهناك ّمن ّالباحثين ّالذين ّيرون ّأن ّابن ّخلدون ّبقي ّمقيدا ّبالقوالب ّالنظريةّ
األرسطيةّ ،أي ّأنه ّ ّأراد ّإنشاء ّتاريخ ّجديد ّبمفاهيم ّقديمة ّكالصورة ّوالمادة ّوالعوائد ّوالمزاج ّوالطبع ّوالطبائعّ
بينما ّالتاريخ ّاالجتماعي ّعلم ّتجريبي ّيقوم ّعلى ّالفتوحات ّالمعرفية ّوالمنهجية ّالتي ّتحققت ّفي ّالقرن ّّ12
باالعتمادّعلىّالمناهج ّالحديثة ّكالمنهج ّالكمي ّوالمنهج ّالبنيوي ّواألنثروبولوجيا ّالثقافيةّ ّ .ومهما ّقيل ّعنهّ
فيكفيه ّفخ ارّما ّأصبح ّيمثله ّمن ّعظمة ّفي ّالشرق ّوالغربّ ،بدليلّأنّ ّمنّالباحثينّيستدلونّبأفكاره ّسعياّّ
للحصولّعلىّالشرعيةّلمذهبهاّفيّظلّأفكارهّّ.
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خامسا :ابن خلدون وعلم العمران

كماّرأىّأن ّالمجتمع ّكائن ّتاريخي ّيتطور ّحسب ّقوانين ّخاصة ّيمكن ّمالحظتها ّوتحديدهاّ ،وهيّقوانينّ
تستخلصّمن ّتاريخ ّموضوعي ّيعتمد ّالحتمية؛ ّقادرّعلى ّتحليل ّالظواهر ّالمجتمعيةّ.ويبينّابنّخلدونّ
في ّمقدمته ّأن ّعلم ّالعمران ّالبشريّ ،علما ّمستقالّ ،يختلف ّعن ّسائر ّالعلوم ّوالفنونّ ،التي ّعرفت ّفيّ
عصره ّّ ،والتي ّقد ّتبدو ّمتداخلة ّمعه ّأو ّمختلطة ّبميدانهّ ،فهو ّيختص ّبموضوع ّاالجتماع ّاإلنسانيّ ،ولهّ
ّ
لذلكّمجاالتهّ،مفاهيمهّ،مناهجهّوأطرهّالتفسيريةّّ.
ّ،واستعملّلفظّالعمرانّ
أكدّأنّعلمّالعمران البشريّعلمّيتعلقّبقابليةّاإلنسانّعلىّأنّيحياّحياةّمجتمعية ّ
كمصطلحّمفتاحّلتفسيرّظواهرّعدةّ،مثلّ:السياسةّ،واالقتصادّ،والعلمّ،والتربيةّ،واألخالقّ،والعمارةّ،ماّ
منح ّهذا ّالمصطلح ّالقوة ّالداللية ّوالمعرفية ّالالزمةّ،كماّ ّارتبطّاستخدامهّبمجموعة ّمن ّالقضايا ّالمتمايزةّ
فيّمادتهاّودالالتهاّوعالقاتهاّببعضهاّالبعضّ،حيثّتقسمّحسبّطبيعتهاّإلىّإيجابيةّ،وأخرىّسلبيةّ.


القضايا اإليجابية ّفهي ّالتي ّتعبر ّعن ّالطبائع ّواألحوال ّمثلّ :االستخالفّ ،والتمدنّ ،والعزةّ،

والكثرةّوالتآنسّ،والصنائعّوالعلومّ،والكسبّوالمصلحةّ،والمحافظةّوالحضارةّ...


السلبية ّمثلّ :التناقصّ ،والتقلبّ ،والقلةّ ،والذلةّ ،والتوحشّ ،والعصاباتّ ،والتراجعّ،
ّالقضايا ّ

والسكونّ،والخرابّ،والفسادّ،والتبدلّ،والتصرفّ،والحولّ،والتفاوتّ،والترفّ،واالختاللّ،واالنتقالّ...

َّ
صنف ّابن ّخلدون ّمفهوم ّالعمران ّإلى ّثالثة ّأنماط ّمن ّالتجمعات ّالبشرية ّتشملّ :التجمع الطبيعيّ،
والبدويّ ،والحضريّ ،وأقام ّروابط ّشبه ّضرورية ّفي ّتحديد ّاألسبقية ّالزمنية ّفي ّالتحول ّواالنتقال ّمن ّنمطّ
إلى ّآخرّ ،كما ّهو ّواضح ّفي ّتفسيره ّلنشأة ّالملك ّوتأسيس ّالدولة ّبوصفها ّكياناّ ّسياسياّّ .منّجهةّأخرىّ
يمهد ّابن ّخلدون ّعرضه ّلعلم ّالعمران ّالبشريّ ،من ّخالل ّحقيقتين ّاجتماعيتينّ ،يراهماّضروريتينّللتجمعّ
البشريّ ّ،وتتمثلّفيّ:حقيقةّالتعاونّكونّاإلنسانّضعيفّّ،والّيمكنهّالعيشّمنعزالّ،لذلكّيبقىّفيّحاجةّ
دائمة ّإلى ّاآلخرين ّمن ّبني ّجنسهّ .أما ّالحقيقة ّاالجتماعية ّالثانية ّفهي ّالعدوان ّالذي ّيعتبره ّفطريا ّبينّ
سائرّالحيواناتّ،لذلكّخلقّلكلّمنهاّ،عضواّأهالّلتدافعّبهّعنّنفسهاّّ.
غيرّأنّهذاّاالجتماعّالبشريّّهوّفيّحاجةّإلىّوازع يدفعّبعضهمّعنّبعضّ،لماّفيّطباعّالبشرّمنّ
عدوانّوظلمّ،ألنّّاألسلحةّليستّبالكافيةّ،فيّدفعّالعدوانّعنهمّ،ألنهّفطريّفيهمّ،لذلكّفإنّهذاّالوازعّ،
ال ّيكون ّفي ّغيرهم ّمن ّالحيواناتّ ،لقصور ّمداركهم ّوقدرتهم ّعن ّردهّ ،وبذلك ّيكون ّهذا ّالوازع ّمن ّالبشرّ
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أنفسهمّ ،حيث ّيكون ّألحدهم ّالغلبة ّوالسّلطان ّعلى ّغيره ّمن ّأفراد ّقبيلته ّأو ّجماعتهّ ،حتى ّال ّيقع ّالعدوانّ
بينهمّ.ويضيفّابنّخلدونّإنّبينّكلّالكائناتّالحيةّ،ثمةّمنّيترأسهمّ،كماّعندّالنّحلّوالجرادّ،ومنّثمّّ،
فإنّهّالبدّّللبشرّمنّالحكمّالوازعّأوّالقيادةّالسّياسيةّّ.
غير ّأنّ ّالحياة ّاالجتماعيةّ ،ال ّتستقرّ ّبالسّياسة ّفحسبّ ،بل ّيضيف ّإلى ّهذا ّالعاملّ ،عاملين ّآخرينّ ،هماّ
البيئة ّالجغرافية ّواالقتصاد ّأو ّما ّعبر ّعنه ّبالصنائعّ.وتمثل ّهذه ّالعوامل ّمعاّ ،مرتكزات ّنظرية ّالعمرانّ
البشريّ .وقد ّربط ّبين ّطباع ّالبشر ّومزاجهمّ ،ونوع ّالبيئة ّالتي ّيعيشون ّفيهاّ ّ .وأما ّارتباط ّاالمصارّ
(المجتمعات) ّببعض ّالصنائعّ ،فهذا ّمرتبط ّبدرجة ّالتطور ّالحضاريّ ،الذي ّتبلغه ّهذه ّاألمصارّ،وبقدرّ
برزتّصنائعّلذلكّالنوعّ.وهوّويفصلّبينّالفالحةّوالصناعةّوالتجارة
تحضرّالعمرانّاستدعىّالترفّ ّ،و ّ
الصناعة ّفهيّ
هي ّوجوه ّطبيعية ّللمعاشّ.فالفالحة هيّأقدمّأصنافّالمعاشّالتيّعرفهاّاالنسانّّ،أماّ ّ

أكثرّتقدماّمنّالفالحةّّ،وتمثّلّالتجارة ّطبيعةّفيّالكسبّتقومّعلىّالبيعّوالشراءّبينّالبشرّ،وانّكانّ
يشوبهاّالتحايلّّّّ.

سادسا :نظريات علم العمران
عرضّابنّخلدونّفيّكتابّالمقدمةّنظرياتهّفيّالعمرانّالبشريّ،والتيّشملتّ:


التطور االجتماعيّ:أشارّابنّخلدونّإلىّفكرةّالتطورّقبلّداروينّببضعةّقرونّ،حيثّماثلّبينّ
ّ

حياةّالكائنّالعضويّ،وحياةّالمجتمعّالبشريّ،وجعلّللدولّدورةّللحياةّ،تأخذّشكلّمراحلّانتقاليةّتطوريةّ
حتميةّ ،عبر ّالتاريخّ ،تبدأ ّمن ّمرحلة ّالنشأة ّثم ّالنمو ّواالزدهار ّفاألفول ّوالزوالّ .كما ّتتطّور ّالدولة ّحسبّ
خمسةّمّارحلّهيّّ:
ّ.2المرحلة األولىّ:مّرحلةّالصراعّاالجتماعيّالنتزاعّالملكّ،واالستيالءّعليهّ،منّالدّولةّالسّابقةّ،فيكونّ
القوةّ ،التي ّدعمتها ّالعصبية ّأو ّالشعور ّبالتماسك ّوالوعيّ
صاحب ّالدّولةّ ،قدوة ّقومه ّفي ّاكتساب ّالمجد ّو ّ
بالمجتمعيةّ،التيّوقعتّبهاّالغلبةّّ.
 .1المرحلة الثانيةّ :مّرحلة ّاستبداد ّصاحب ّالدولة ّعلى ّقومهّ ،واالنفراد ّدونهم ّفي ّالملكّ ،كما ّيقومّ
باصطناعّالرجالّواتخاذّالمواليّوالصنائعّ،منّدونّأهلّعصبيتهّوعشيرتهّالمقاسمينّلهّفيّالنسبّ.
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 .3المرحلة الثالثةّ :مّرحلة ّتحصيل ّثمرات ّالملكّ ،حيث ّينزع ّصاحب ّالدولة ّإلى ّتحصيل ّالمال ّوتخليدّ
اآلثار ّوبعد ّالصيتّ ،ويهرع ّإلى ّتوسعة ّالجباية ّوضبط ّالدّخل ّوالخرجّ ،إحصاء ّالنفقات ّوتشييد ّالمبانيّ
والمصانعّالعظيمةّواألمصارّالمتسعةّ،والهياكلّالمرتفعةّّ.
 .4المرحلة الرابعةّ :مّرحلة ّالقنوع ّوالمسالمةّ ،حيث ّيكون ّصاحب ّالدولة ّقانعا ّمقلّدا ّلما ّبناه ّالسابقونّ،
ويرىّفيّمخالفتهمّوالخروجّعنّتقليدهمّفسادّأمرهّ.
 .1الطور الخامسّ :مّرحلة ّاإلسراف ّوالتبذيرّ ،واتالف ّما ّجمعه ّاال ّول ّون ّفي ّسبيل ّالشهوات ّوالملذاتّ
ومجالسّ ،فتضعف ّبذلك ّعصبية ّالقومّ ،وفي ّهذا ّالطور ّتحصل ّفي ّالدولة ّطبيعة ّالهرمّ ،ويستولي ّعليهاّ
الضعفّوالمرضّالمزمنّالذيّيستعصيّعالجهّوالشفاءّمنهّ،وبذلكّتنقرضّوتزولّ.


أثر المناخ والبيئة الجغرافية على الحياة االجتماعيةّ :خصص ّابن ّخلدون ّالمقدمة ّالثانية ّمنّ

كتابهّفيّالتاريخّ،حولّقسطّالعمرانّمنّاألرضّ،وماّتحتويّعليهّالبيئةّالطبيعيةّأوّاألقاليمّ،منّأشجارّ
وأنهارّ ،..وأثرها ّعلى ّأمزجة ّوطباع ّومعاش ّالجماعات ّاالجتماعيةّ .كما ّفّرق ّبين ّسبعة ّأقاليم ّمختلفةّ،
معتمدا ّعلى ّتقسيم ّالجغّارفيين ّالقدامى ّلألرضّ ّ ،وقسّم ّكل ّإقليم ّإلى ّعشرة ّأجزاءّّ ،والحظ ّأن ّالمناخ ّيلعبّ
دو ارّفيّألوانّالبشرّوأخالقهمّوطباعهمّ،وأنهّمرتبطّكذلكّبحالةّالعمرانّالبشريّّ.


أنماط الحياة البدوية والحضريةّّ:فرقّبينّنمطينّمنّالحياةّاالجتماعيةّ:البداوةّوالحضرّ،علىّ

أن ّالبدو ّأو ّأهل ّالبادية ّيمثلون ّالشكل ّالبدائي ّللعمرانّ ،السابق ّعلى ّالحضرّ ،وهم ّيختلفون ّعنهمّ ،منّ
حيث ّطبيعة ّاقتصادهم ّ ّوثقافاتهمّ ّ .ويقر ّأن ّالبدو ّأقدم ّمن ّالحضرّ ،وأن ّالبادية ّأصل ّالعمرانّ .كما ّيرتبّ
البدوّأنفسهمّ،بحسبّطبيعةّمعاشهمّإلىّمراتبّثالثة:
 .2المرتبة األولىّ:معاشهمّمنّالزراعةّّوالفالحةّّ،وهمّسكانّالقرىّوالجبالّ،وهمّعامةّالبربرّواألعاجمّ.
 .1المرتبة الثانيةّ:معاشهمّمنّالماشيةّالغنمّوالبقرّ،مثلّالبربرّوالتركّوالصقالبةّ.
 .3المرتبة الثالثةّ:معاشهمّمنّاالبلّمثلّالعّربّّ.


االجتماع السياسيّ :ساهم ّابن ّخلدون ّإسهاما ّأصيالّ ،في ّميدان ّاالجتماع ّالسياسيّ ،حيث ّتناولّ

االجتماع ّالبشري ّفي ّالعالقة ّبين ّالمجتمع ّوالدولةّ ،وهو ّالموضوع ّالرئيسي ّالذي ّيعالجه ّتخصص ّعلمّ
االجتماع ّالسياسيّ،والذيّخاض ّفيه ّالعديد ّمنّعلماء ّاالجتماع ّالمعاصرينّ ،إالّ ّأنّ ّابن ّخلدون ّقد ّتميزّ
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عنهم ّجميعاّ ،ألنّه ّجعل ّنشأة ّالدولة ّوتطورهاّ ،عبر ّمختلف ّعهودهاّ ،مرهونا ّبقوة ّالعصبيةّّ ،وهي ّنزعةّ
طبيعيةّفيّالبشرّّ.
تقتّرنّالعصبية كمفهومّأساسيّفيّالفكرّالخلدونيّ،بالقبائلّالبدويةّ،التيّالّتزالّتعيشّمرحلةّالفطرةّفيّ
حياتهاّ ،ولم ّتتحضر ّبعدّ ،ولذلك ّفإن ّجل ّالعالقات ّاالجتماعية ّالمنتجة ّداخلهاّ ،تحكمها ّصالت ّالرحمّ
األخيرة ّالتي ّقد ّتكون ّعاما ّكااللتحام ّالعائليّ.وتكون ّالرئاسة ّألقوى ّالعصبيات ّفيّ
والقرابة ّوالنسبّ .هذه ّ ّ
القبيلةّ ،حتى ّيقر ّلها ّباإلذعان ّواإلتباع ّمن ّالعصبيات ّاألخرىّ .ويشترط ّفيمن ّيتولى ّالرئاسة ّانتماؤه ّإلىّ
عشيرةّأوّعائلةّعرفتّبالشّرفّوالحسبّالذيّيقصدّبهّأنّيعدّالرجلّآبائهّالمتعاقبينّّ.
ويخبرنا ّابن ّخلدون ّأن ّصاحب ّالعصبية ّإذا ّبلغ ّرتبة ّمعينةّ ،طمع ّفي ّالتي ّأرفع ّمنهاّ ،وحال ّبلوغه ّرتبةّ
السؤدد ّواإلتباعّ ،ووجد ّالسبيل ّإلى ّالتغلب ّوالقهرّ ،فإنه ّال ّيتركهّ ،ألنّ ّالسيطرة ّفطرة ّإنسانيةّ ،كما ّأنّّ
الدّ ّولةّالق ّويةّق ّويةّبعصبيتهاّ،التيّتّرغمّبقيةّالعصبياتّالضّعيفةّباالنضّواءّتحتّّواليتهاّّ.


االجتماع االقتصاديّ :تناول ّابن ّخلدون ّفي ّنظريته ّاالقتصادية ّفي ّالعمران ّالبشريّ ،التداخل ّبينّ

مختلفّالنشاطاتّاالقتصاديةّومقوماتّالبيئةّالطبيعيةّ،ومتطلباتّالبيئةّاالجتماعيةّ،وقدّتدرجّفيّتبيانّ
ذلكّ ،منطلقا ّمن ّشرح ّمفهومين ّأساسيين ّفي ّالحياة ّاالقتصادية ّللعمرانّ ،هما ّالرزق ّوالكسبّ ّ .ويقصدّ
بالرزقّتلكّالمنفعةّأوّالفائدةّ،التيّيجنيهاّاإلنسانّعنّطريقّسعيهّأوّاجتهادهّ،إماّمنّكسبهّأوّعملهّ.
وأماّالكسبّفهوّالسعيّفيّاالقتناءّوالقصدّإلىّالتحصيلّ.
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