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 عند بن خلدون القيم الروحية ودورىا يف قيام احلضارات وسقوطها

 د. فوزية حممد مراد
 جامعة ادلرقب/ كلية اآلداب

 

 

 البحث ملخص
ننا مل أكثرة ىم اؼبفكروف يف مشارؽ األرض ومغارهبا فبن اىتموا دبوضوع اغبضارة، إال 

مفهـو اغبضارة رابطًا إياىا نعثر على شخصية فذة كالعامل العريب ابن خلدوف، الذي تناوؿ 
دبفهـو العمراف، ومبيًنا أسباهبا، ومظاىرىا، وأسباب اندثارىا، واكبطاطها. وتسعى ىذه الدراسة 
إىل إيضاح تأثَت القيم الروحية يف قياـ اغبضارة، و أفوؽبا، فالسبب الرئيس لسقوط الدوؿ يف 

العتداء األجنيب، وإمنا يكمن يف تفتت التاريخ القدمي واغبديث ليست الثورات اػبارجية، وال يف ا
البنية الداخلية لإلنساف. فتسيطر  عليو مقومات اغبضارة وتتمكن منو وتتهافت القيم الروحية 

يتفشى الًتؼ، واألنانية، وحب اؼباؿ، والطمع، وحب نده، ويسود اؼبرض داخل اجملتمع و ع
رياسة ؛وبالتايل تسقط اغبضارة لتقـو الدعة، والراحة، والسكوف، والوصوؿ إىل السلطة، واؼبلك وال

 مكاهنا حضارة أخرى أكثر شبابًا وحيوية من اغبضارة السابقة. 
وعندما تنشأ الدولة وتقـو اغبضارة ينسى اإلنساف عهد البداوة واػبشونة، وتسقط 

رار أي ينشأ ما يسمى عن إىل حياة االستقظالعصبية باعبملة، وتتغَت حياة اإلنساف  من حياة ال
اؼبدنية عند ابن خلدوف ويتخلى اإلنساف عن قيمو، وأخالقو الروحية مقابل اغبصوؿ  لعمراف أوبا
دخوؿ الًتؼ، والفساد الذي يصاحب دخوؿ اغبضارة، كل لى اؼبلك والرياسة وما يصحبو من ع

ىذا يوىن من عزدية الدولة حىت يأيت شعب فيت فيستوىل عليها؛ فاغبضارة غاية العمراف، وىي 
 . فسادهمؤذنة ب

كلها تنبع من الًتؼ   وىيإذف عوامل اإلفناء اػبارجية تأيت مكملة للتحلل الداخلي  
                                            الداخلي لإلنساف الذي ديثل مركز التحليل عند ابن خلدوف .
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 ادلقدمة: 
ىم اؼبفكروف يف مشارؽ األرض ومغارهبا فبن اىتموا دبوضوع اغبضارة، إال إننا مل  كثرة

نعثر على شخصية فذة كالعامل العريب ابن خلدوف، الذي تناوؿ مفهـو اغبضارة رابطًا إياىا 
دبفهـو العمراف، ومبيًنا أسباهبا، ومظاىرىا، وأسباب اندثارىا، واكبطاطها. وتسعى ىذه الدراسة 

ح تأثَت القيم الروحية يف قياـ اغبضارة، و أفوؽبا، و ما مدى عالقتها باإلنساف الذي إىل إيضا 
 ديثل مركز التحليل عند ابن خلدوف .

وما دييز ابن خلدوف عن غَته من اؼبفكرين إنو مل حيصر نفسو يف اؼبتغَتات االقتصادية 
فحسب؛ وإمنا استند على مقاربة دينامية مشلت جوانب شىت من فروع اؼبعرفة، ليوضح لنا أف 
الًتابط بُت ضروب اؼبعرفة اؼبختلفة: االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، واألخالقية، 

 ية، تؤدي ؾبتمعة إىل هنضة اجملتمعات أو سقوطها. والدديوغراف
ف السبب الرئيس لقياـ اغبضارات وسقوطها يف التاريخ القدمي أوفبا يستحق الذكر 

واغبديث ليست الثورات اػبارجية، وال االعتداء األجنيب، وإمنا يكمن يف تفتت البنية الداخلية 
السلطة، واؼبلك، والرياسة؛ فعوامل اإلفناء  للدوؿ، نتيجة تفشي الًتؼ، واألنانية، والطمع، وحب
 اػبارجية تأيت مكملة للتحلل الداخلي يف بنية الدولة.

و دبا أف الفًتة اغبالية من عصرنا تشهد اىتماًما كبَتاً بتاريخ اغبضارات، وخصوًصا فيما 
 يتعلق بفكر ابن خلدوف، فإف مشكلة البحث تكمن يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 لة البحث:مشك
 ما اؼبقصود بالقيم الروحية؟ وما منط التجاذبات والرىانات اليت خيفيها ذاؾ اؼبفهـو ؟   -1
كيف ربيا وتقـو كينونة اغبضارات والعمراف عند ابن خلدوف؟ وما ىي أسباب قيامها -2

 واهنيارىا وموهتا عنده؟
 اغبضارية ؟ النهضة الروحية يف القيم تؤديو الذي الدور ما-3
 خلدوف؟  ابن عند العمراف بعلم ِصالهتا وما -4
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 أمهية البحث:
 سأحاوؿ يف ىذا البحث تقدمي رؤية صحيحة للدور الذي قاـ بو ابن خلدوف يتضمن اآليت:

توضيح اإلقبازات العلمية اليت قدمها ابن خلدوف لإلنسانية، واليت تركت أثر عميًقا يف الفكر -1
 يومنا ىذا.اإلنساين مازاؿ أثرىا باقًيا إىل 

بياف أثر اغبياة السياسية واالقتصادية اليت عاصرىا ابن خلدوف وأثرىا يف تشكل مالمح  -2
 فكره وتكوينو اؼبعريف.

إبراز دور القيم الروحية يف التأثَت على ماىية وحقيقة الدورة اغبضارية وصَتورة التاريخ  يف  – 3
 الفكر اػبلدوين.

السعي إىل طرح اؼبشاكل  -إضافة إىل ما مت سرده-الدراسة وفبا دفع الباحثة للقياـ هبذه  -3
 والصعوبات اليت تواجو الباحثُت واؼبهتمُت بالًتاث اػبلدوين، وطرح بعض اؼبقًتحات حلوال ؽبا.

 منهج البحث:
أما منهج البحث اؼبتبع فهو اؼبنهج التحليلي الًتكييب، الذي يتناسب و طبيعة اؼبوضوع 

 استقرائو خالؿ من من التاريخ مناذج بتقدمي اغبضارة، لدورة تصوره لنا قدـفػػػػػػػػ)ابن خلدوف( 
 وذلك بتحليل نصوص ابن خلدوف من خالؿ كتابو "اؼبقدمة" اغبضارات؛ ؽبذا قمنا بُت ومقارنتو

الفكرية، ومن مث إعادة تركيبها يف قالب جديد.  وقد قسم البحث إىل أربعة  اؼبعامل أىم إلبراز
 اؼبقدمة واػباسبة ، كانت على النحو اآليت:مباحث بعد 

 ادلبحث األول: تعريف القيم
تلعب القيم دورًا كبَتًا يف بناء اغبضارات وسقوطها فهي  ربافظ على سباسك اجملتمع،  

وتساعده على مواجهة التغَتات اليت ربدث، كما أهنا تربط بُت أجزاء الثقافة يف اجملتمع ألهنا ىي 
جتماعية أساسًا عقلياً، وىي كذلك ربمي اجملتمع من األنانية، والدونية اليت تعطي النظم اال

 الطائشة، وتزوده بالصيغة اليت يتعامل هبا مع اجملتمعات األخرى من حولو.
، ومع ذلك سنحاوؿ  و تشَت الدراسات إىل عدـ وجود تعريف متفق عليو ؽبذا اؼبفهـو

 ا اؼبفهـو وىي على النحو اآليت:يف ىذا اؼببحث توضيح أىم التعريفات الواردة ؽبذ
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 تعريف القيم لغة . -1
الِقيمُة: واحدة القيم، أصلو الواو ألنو يقـو مقاـ الشيء. » يقوؿ ابن منظور إف 

. ويف اؼبعجم الوجيز ( 1) «والِقيمة: شبن الشيء ... و يقاؿ: كم قامت ناقُتك؟  َأي: كم بلغت
 (2) «نو، )ج( ِقَيمقيمُة الشيء: قدره، وقيمة اؼبتاع: شب» تعٍت

 تعريف القيم اصطالًحا  -2
خيتلف مدلوؿ القيم حسب استعمالو نظرًا ألنو يدخل يف كثَت من اجملاالت 

تنوعت اؼبعاين االصطالحية لو حبسب  االجتماعية، والسياسية، والفلسفية، واالقتصادية؛ فقد
اجملاؿ الذي يدرسو ومن ىذه التعريفات، التعريف الوارد عند علماء االجتماع؛ والذي يرى أف 

االعتقاد بأف شيئًا ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية، وىي صفة للشيء ذبعلو ذا  »القيمة ىي
  . (3) «وليست يف الشيء اػبارجي نفسوأمهية للفرد أو للجماعة، وىي تكمن يف العقل البشري 

طابع األشياء الكامن يف   »أو ىي حسب التعريف الوارد يف موسوعة الالند الفلسفية
كوهنا ُمقِّدرة أو مرغوبة نسبيَّا لدى شخص، أو عموًما لدى صباعة أشخاص  معيَّنُت. " النُّبل يف 

 .(4) «نظر أرستقراطي مقتنع، ىو قيمة رفيعة جًدا
 يف القيم عند ابن خلدونتعر  -3 

                                                           

، ص 2003ابن منظور، لساف العرب، اجمللد: السابع، دار اغبديث، القاىرة، ط: األوىل،  - 1
547. 

، 2004مصر،ط:بدوف،  الوجيز، مطبعة وزارة الًتبية والتعليم، اؼبعجمؾبمع اللغة العربية،- 2
 .521ص
األوىل، سيد أضبد طهطاوي، القيم الًتبوية يف القصص القرآين، دار الفكر العريب، مصر، ط: -3

 .40، ص 1996
أندريو الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ترصبة: خليل أضبد خليل،، اعبزء: األوؿ، منشورات  - 4

 .  1522، ص 2001عويدات، بَتوت، الطبعة:الثانية،
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يشَت ابن خلدوف إىل القيم االجتماعية على أهنا ليست ؾبرد قيم تواضعية بل ىي سنن   
وقوانُت اجتماعية زبضع ؽبا كل أحواؿ اإلنساف يف إقامة الدين والدولة، وينبغي أف توجد يف 

م، وكبلهم ال تدـو إف أحواؿ العامل، واألمم، وعوائدى »  االجتماع البشري ألهنا حتمية فيقوؿ
على وتَتة واحدة، ومنهاج مستقر. إمنا ىو اختالؼ على األياـ، واألزمنة، واالنتقاؿ من حاؿ 
إىل حاؿ، وكما يكوف ذلك يف األشخاص، واألوقات، واألمصار، فكذلك يقع يف اآلفاؽ، 

 . (1)«واألقطار واألزمنة، والدوؿ
د ؽبا من وازع لكي تكوف ؽبا سطوة يف اجملتمع، ويؤكد ابن خلدوف على أف القيم االجتماعية الب 

إف ىذا االجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه » وىذا الوازع يف نظره ىو: الوازع الديٍت؛ فيقوؿ
ومت عمراف العامل بو، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ؼبا يف طباعهم اغبيوانية من 

افعة لعدواف اغبيوانات العجم عنهم كافية يف العدواف والظلم، وليست آلة السالح اليت جعلت د
دفع العدواف عنهم ألهنا موجودة عبميعهم، فال بد من شيء آخر يدفع عدواف بعضهم عن 
بعض ... فيكوف ذلك الوازع واحد منهم يكوف لو عليهم الغلبة، والسلطاف واليد القاىرة، حىت 

تبُت لك هبذا أنو خاصة لإلنساف ال يصل أحد إىل غَته بعدواف، وىذا ىو معٌت اؼبلك، وقد 
 .( 2)«طبيعة وال بد ؽبم منها

عنده ىي: القيم اليت زباطب باطن االنساف، وكيانو الداخلي، وخاصة القلب،  الروحية والقيم 
والنفس، ؽبذا يرى أف القيم الروحية ىي: معرفة األخالؽ مثل: الكرامة اإلنسانية، والوالء 

ويدعو الكتساهبا لتسمو هبا النفس واإلعراض عن الرذائل، وما للدولة، والشجاعة والبسالة 
 .اء الًتؼ، وملذات الدنيا وذبنبهايًتتب عليها من االقبراؼ ور 

 

                                                           

 .22، ص1996ابن خلدوف، اؼبقدمة ، دار العودة، بَتوت، ط:بدوف،  - 1
 .34اؼبصدر نفسو،ص - 2
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 عند ابن خلدون (1)ادلبحث الثاين: أمهية موضوع اإلنسان
 االجتماع البشري )العمران( ضرورة طبيعية -1  

 ذكر ابن خلدوف ثالثة عوامل تعود إليها نشأة اغبياة االجتماعية ىي على النحو اآليت:  
يكمن يف الضرورة الطبيعية اليت تتمثل يف مظهرين رئيسيُت مها: توفَت الطعاـ  العامل األول :

اع والشراب وىذا ال يتحقق اقتصاديًا إال باالجتماع مع اآلخرين، و توفَت األمن، واألماف، والدف
عن النفس ضد أي عدو خارجي. وىذا بدوره ال يتحقق إال عن طريق االجتماع مع اآلخرين؛ 

 وبالنتيجة فاالجتماع البشري ضرورة طبيعية.
إف غريزة اإلنساف الفطرية تدفعو إىل الرغبة يف االستئناس باآلخرين، وىذا على ما العامل الثاين: 

ت سيكولوجية ضمن تكوين اجملتمع تساىم يبدو حسب وجهة نظر ابن خلدوف لو أبعاد وظبا
 يف بناء اغبياة االجتماعية بشكل تعاوين .

رغبة اإلنساف يف اختيار صباعة معينة لالرتباط هبا، وىذا يف نظر ابن خلدوف العامل الثالث: 
يرجع إلرادة اإلنساف اغبرة يف اختيار ىذه اعبماعة، وإاّل ربولت اغبياة االجتماعية لسلسلة من 

 داءات، واالضطرابات فاإلرادة الفردية اغبرة تؤمن للفرد من أخيو العدواف وربقق لو السالـ.االعت
إذا كاف التعاوف » ويعرؼ ابن خلدوف علم العمراف بناء على ىذه العوامل قائاًل بأنو

حصل لو القوة للغذاء والسالح للمدافعة وسبت حكمة هللا يف بقائو وحفظ نوعو فإذف ىذا 

                                                           

الذي يتحدث ابن خلدوف عنو ىو: إنساف جديد بالنسبة للبحوث اإلنسانية ؛ إنو إف اإلنساف  - 1
اإلنساف الذي يعيش من األرض ويأكل ويتأمل وخياصم غَته ويتعاوف معهم، ويتصارع مع كل ما حييط 
بو من ملموسات اغبياة ويتأثر هبا ويتعذب ويفرح وحيس ويفكر ويعمل، ويعاين اؼبصاعب اليومية يف 

ها واضخمها .... إنو  ابن ايط "الي" ؼبعرفة اؼبزيد ينظر : عبد هللا شريط، الفكر أدؽ ظروف
األخالقي عند ابن خلدوف، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا ،ط: الثالثة، 

 .205، ص1984
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ري للنوع اإلنساين وإال مل يكمل وجودىم وما أراده هللا من اعتمار العامل هبم و االجتماع ضرو 
 .(1)«استخالفو إياىم وىذا ىو معٌت العمراف

األعراض الذاتية للمجتمع، أي »أما ؿبمد عابد اعبابري فَتى أف علم العمراف ىو  
ذا ىو ما يسمى اليـو اػبواص اليت تقع يف العمراف أو االجتماع البشري، وال تقع خارجو. وى

بالظواىر االجتماعية ألهنا مرتبطة بو ارتباطًا طبيعًيا أي ربدث يف العمراف البشري بالطبع على ما 
» . ويقوؿ أيًضا إف يتضمن األحواؿ الناذبة عن االجتماع البشري مثل(2)«يقوؿ ابن خلدوف

اء اغباجات ؼبا يف طباعهم العمراف ىو التساكن، والتنازؿ يف مصر أو حلة لألنس بالعشَت واقتض
من التعاوف على اؼبعاش. وىذا يوضح أف ابن خلدوف يقصد دبصطلح العمراف اغبياة االجتماعية 

» (3) . 
يوضح ابن خلدوف يف ىذه التعريفات أف ما يعرض لطبيعة العمراف من أحواؿ التوحش 

بو البشر من أعماؿ،  والتأنس والعصبية وما ينشأ عن ذلك من اؼبلك والرياسة، والدوؿ، ويقـو
ومساعي من الكسب واؼبعاش، والصنائع، و مراتبها وكل ما حيدث يف العمراف ىي أمور طبيعية 

فكما أف ظواىر الطبيعة مثل كوف اعبسم يتحرؾ إىل أسفل، والنار » يف طباع الناس التعاونية. 
ة، من ضرورة ربرؽ، والشمس تنور.... ىي ظواىر ربدث بالطبع، فكذلك الظواىر االجتماعي

يت ذبرى إليها العصبية ىي االجتماع إىل وجود العصبية يف أىل البادية إىل كوف " الغاية ال
 . (4) «،... كل ىذه الظواىر ربدث يف العمراف دبقتضى طبعواؼبلك"

                                                           

 . 34اؼبقدمة، مصدر سبق ذكره،ص - 1
دوف "العصبية والدولة"، دار النشر اؼبغربية، الدار البيضاء، ؿبمد عابد اعبابري، فكر ابن خل - 2

 .150، ص1981ط:بدوف، 
عبدهللا عبد الغٍت غاًل، تاريخ التفكَت االجتماعي "الرواد اؼبسلموف"، اعبزء: األوؿ، اؼبكتب  - 3

 .302،  ص1990اعبامعي اغبديث، االسكندرية، ط:الثالثة، 
دونية"، اؼبؤسسة اعبامعية للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، ملحم قرباف، خلدونيات" قوانُت خل -4

 . 239، 238،ص1984ط:األوىل، 
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ديكننا القوؿ بأف التعاوف، واالجتماع ديثالف عنصرين رئيسيُت يف علم صفوة احلديث 
قق اؼبصلحة العامة اليت يثبتها الشرع لإلنساف ال اؼبصلحة الفردية القائمة العمراف فبالتعاوف تتح

على الرغبات واؽبوى. فالدين من وجهة نظر ابن خلدوف لو دور حاسم يف غرس العقيدة، 
والوعي وربفيز الضمَت األخالقي وىو ما يسمى بػػػ "الوازع الداخلي" لكن ال يكفي ىذا لبناء 

نظم سياسية عقلية تدعمو. واالجتماع يساعد كذلك يف ربقيق االكتفاء الدولة ما مل تكن ىناؾ 
 االقتصادي والسياسي لإلنساف.

 غاية العمران البشري )حتقيق احلضارة(-2
يعترب العمراف البشري مفتاًحا غبل العديد من الظواىر العمرانية مثل االقتصاد، 

منح القوة الداللية واؼبعرفية الكافية  والسياسة والعلم ،والًتبية، واألخالؽ، فهذا اؼبصطلح قد
لكسب أمهية عند ابن خلدوف ال تقل عن أمهية اإلنساف عنده؛ وقد ارتبط استخداـ ىذا 

دبجموعة من القضايا اؼبتمايزة يف مادهتا دالالهتا وعالقاهتا ببعضها بعًضا » اؼبصطلح يف اؼبقدمة 
رى سلبية. أما القضايا اإلجيابية فهي اليت غَت أنو ديكن تقسيمها حسب طبيعتها إىل: إجيابية وأخ

تعرب عن الطبائع واألحواؿ اإلجيابية مثل: االستخالؼ، والتمدف، والعزة، والكثرة، والتآنس.... 
 .( 1) «والسلبية مثل: التناقض، والتقلب، والقلة، والذلة، والتوحش، والعصابات

واؼبراحل اليت دير هبا كحبو  يتضح من ىذا النص أف علم العمراف يهتم بطبائع اإلنساف،
لالجتماع، والتعاوف مع بٌت جنسو، و السعي للوصوؿ إىل اؼبدنية، ويف اؼبقابل يدرس اعبانب 
السليب يف اإلنساف وىو: زبلى اإلنساف عن قيمو الروحية مقابل اغبصوؿ على اؼبلك، والرياسة 

 اغبيوانية.فيلجأ إىل التوحش، والعصبية، والتغلب كل ىذا ناتج عن  طبيعتو 
و إذا كاف ابن خلدوف نادى بضرورة االجتماع البشري؛ أي طبيعة الظاىرة االجتماعية 
وذلك بدراستها يف الواقع ؼبعرفة ما دييزىا حىت يكوف يف مقدورنا اغبكم على خرب ما بأنو صادؽ 

صالح أو كاذب بناًء على ما سبق أف شاىدناه  من قبل، فإف غاية العمراف البشري ىي ؿباولة ا
                                                           

صاحل بن طاىر مُشوش، علم العمراف اػبلدوين، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، أمريكا، ط:  - 1
 . 132، ص 2012األوىل، 
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اجملتمع من اؼبرض الذي أصابو، أي زبليصو من الفساد، واالضطراب الذي حل بو، وقد بُت ابن 
فساد األخالؽ يرجع إىل فساد » خلدوف أف السبب األساسي يف فساد اجملتمع يرجع إىل

التفكَت، واضطراب طرؽ الفهم الناجم عن أف الناس يف عصره يستخدموف منهجُت متناقضُت 
تخدموف الطريقة الوضعية عند ؿباولة فهم ظواىر الطبيعة الستخالص القوانُت للفهم حيث يس

اليت ربكمها، على حُت أهنم عندما يكونوف بصدد ظاىرة من ظواىر االجتماع اإلنساين 
يسلكوف فيها منهًجا آخر ظباىا كومت بالطريقة الدينية اؼبيتافيزيقية، وأنتهى اىل أف اصالح ما 

لن يتم إال بإصالح الفكر اإلنساين فبصالحو يصلح ما فسد من  أصاب اجملتمع من فساد
األخالؽ مث اغبياة االجتماعية؛ وحيث أف أسباب ىذا الفساد تتمثل أصاًل يف اضطراب وفهم 
االشياء، فال وسيلة إىل اإلصالح إال يف جعل الناس يفهموف صبيع الظواىر على الطريقة 

 .(1)«الوضعية
 وحية و دورىا يف البناء احلضاري وسقوطوادلبحث الثالث: القيم الر 

أحواؿ عادية » يقصد دبفهـو اغبضارة كما تصورىا ابن خلدوف يف كتابو اؼبقدمة ىي
زائدة على الضروري من أحواؿ العمراف زيادة تتفاوت بتفاوت الرفو، وتفاوت األمم يف القلة 

أنواعها وأصنافها فتكوف دبنزلة الصنائع والكثرة تفاوتًا غَت منحصر وتقع فيها عند كثرة الفنت يف 
وحيتاج كل صنف منها إىل القومة عليو واؼبهرة...وأكثر ما يقع ذلك يف االمصار الستبحار 
العمراف، وكثرة الرفة يف أىلها وذلك كلو إمنا جيئ من قبل الدولة  ألف الدولة ذبمع أمواؿ الرعية 

اه أكثر من اتساعها باؼباؿ...فتعظم لذلك ثروهتم وتنفقها يف بطانتها ورجاؽبا وتتسع أحواؽبم باعب
ويكثر غناىم وتزيد عوائد الًتؼ ومذاىبو، وتستحكم لديهم الصنائع يف سائر فنوهنا وىذه ىي 

  (2)«اغبضارة
يتضح من ىذا التعريف أف تتفنن الدولة يف الًتؼ و إحكاـ الصنائع من اؼبطابخ و 

احد منهما يتأنق يف صناعاتو، ويتلو بعضها بعًضا األثاث، واؼبباين، وعوائد اؼبنزؿ، فكل و 
                                                           

 . 306، 305عبدهللا عبد الغٍت غاًل، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .293، 292اؼبقدمة، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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طور » وتتكاثر حبسب ما سبيل إليو النفس من ملذات، وشهوات الدنيا ونعيمها، حىت يصَت
اغبضارة يف اؼبلك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفة للملك واػبالصة أف البدو أصل 

ساف إمنا ىو الضروري وال ينتهي إىل الكماؿ للمدف واغبضر وسابق عليهما ألف أوؿ مطالب اإلن
. وىنا نتسأؿ: ما (1)«والًتؼ إال إذا كاف الضروري حاصاًل فخشونة البداوة قبل رقّة اغبضارة

 الدور الذي تلعبو القيم الروحية يف نشأة اغبضارة وما صالهتا بعلم العمراف ؟ 
 عالقة القيم الروحية بعلم العمران-1

أف يفهم  » ث يف أصل العمراف ونشأتو، ؿباواًل من وراء ذلكاىتم ابن خلدوف بالبح
كيف أّف بعض اجملتمعات سبكنت من االنتقاؿ من اغبالة البدوية اليت يعدُّىا بدائية إىل حالة من 

 .( 2)«التنظيم بعيدة عنها كل البعد
وإذا كان علم العمران ىو األساس األول لقيام احلضارة فإننا نتسأل ما عالقة 

 الروحية بعلم العمران عند ابن خلدون؟القيم 
فبا يستحق الذكر إف القيم الروحية على عالقة وثيقة بعلم العمراف؛ فإذا كاف غاية 

بلغ غايتو انقلب إىل الفساد وأخذ يف اؽبـر  » العمراف ىي ربقيق اغبضارة والًتؼ فإنو إذا 
رة والًتؼ ىي عُت الفساد؛ كاألعمار الطبيعية للحيوانات ... إف األخالؽ اغباصلة من اغبضا

ألف اإلنساف إمنا ىو إنساف باقتداره على جلب منافعو ودفع مضاره واستقامة خلقو للسعي يف 
ذلك، واغبضري ال يقدر على مباشرتو حاجاتو، إما عجزًا ؼبا حصل لو من الدعة، أو ترفًعا ؼبا 

ك ال يقدر على دفع اؼبضار دبا حصل لو من اؼبْرََب يف النعيم والًتؼ، وكال األمرين ذميم ) وكذل
فقد من خلق البأس بالًتؼ واؼبرَب يف قهر التأدب والتعليم؛ فهو لذلك عياؿ على اغبامية اليت 
تدافع عنو مث ىو فاسد أيًضا يف دينو غالًبا دبا أفسدت منو العوائد وطاعتها وما تلوثت بو النفس 

                                                           

ؿبمد عبد الرضبن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية، اعبزء: الثاين، دار عويدات  - 1
 . 815، ص2000للطباعة والنشر، بَتوت، ط: بدوف، 

، بَتوت،  ط:الثالثة، حنا الفاخوري، خليل اعبر، تاريخ الفلسفة العربية، اعبزء: الثاين، دار اعبيل - 2
 .479،480، ص1993
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فسد اإلنساف يف قدرتو مث يف أخالقو ودينو فقد  يف ملكاهتا كما قررناه ، إال يف األقل النادر. وإذا
فسدت إنسانيتو وصار مسًخا على اغبقيقة، وهبذا االعتبار كاف الذين يربوف يف جند السلطاف 
على البداوة واػبشونة أنفع من الذين يربوف على اغبضارة وخلقها . وىذا موجود يف كل 

 .(1)«دولة
ىي السبب الرئيسي لنشوء الدولة، وقياـ  يتبُت لنا من ىذا النص أف القيم الروحية

اغبضارة؛ وىي كذلك اؼبسئوؿ األوؿ واألخَت عن سقوطها؛ فعندما تقـو اغبضارة و يتفشى 
الًتؼ، والنعيم ينغمس اإلنساف يف ىذه الًتؼ وعوائده ويتخلى عن صبيع قيمو. وبالتايل تفسد 

اؿ  يوىن من عزدية الدولة فتنقسم قدرتو مث أخالقو، ودينو ويفقد إنسانيتو، وىذا بطبيعة اغب
الدولة ويسهل السيطرة عليها من دولة أخرى أقوى منها فتسقط لتقـو على أنقاضها دولة 

 أخرى. 
» خالصة القوؿ: ديكننا القوؿ بأف الغاية الرئيسية من العمراف ىي بناء اغبضارة و 

تو، وأف للمجتمعات، والدوؿ اجملتمع االنساين شأنو شأف الفرد دير دبراحل منذ والدتو حىت وفا
أعمارًا كاألشخاص سواء بسواء، وأف عمر الدولة يف العادة ثالثة أجياؿ: واعبيل عنده أربعوف 

فما ىي  . (2)«عاماً، فعمر الدولة إًذ وفًقا لنظرية التطور االجتماعي اػبلدوين مائة وعشروف سنة
 ىذه اؼبراحل اليت دير هبا علم العمراف البشرى ؟

 ل وأطوار قيام احلضارات وسقوطهامراح -2
» يرى ابن خلدوف أف عمر الدولة دير بثالثة أجياؿ من التجمعات البشرية تشمل 

التجمع الطبيعي، والبدوي، واغبضري. وأقاـ روابط شبو ضرورية يف ربديد األسبقية الزمنية يف 

                                                           

ابن خلدوف، اؼبقدمة، ت: على عبد الواحد وايف، اعبزء الثاين، مكتبة األسرة، القاىرة، ط:الثانية،  - 1
 . 821، ص 2006

 

ؿبمد عباس إبراىيم، علماء اؼبسلمُت والفكر االجتماعي، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،  - 2
 . 273، ص2010ط:بدوف، 
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وتأسيس الدولة  التحوؿ واالنتقاؿ من منط إىل آخر، كما ىو واضح يف تفسَته لنشأة اؼبلك،
و سنبحث يف ىذا العنصر األجياؿ أو األطوار و ىي: العمراف  (1)«بوصفها كيانًا سياسًيا

 البدوي، والعمراف اغبضري ، وقياـ الدولة، بشيء من التفصيل على النحو اآليت:
 اجليل األول: العمران البدوي.-أ

إىل آخر من أجل  يف ىذه اؼبرحلة أو الطور يلجأ اإلنساف إىل التنقل من مكاف 
» االجتماع مع أفراد جنسو، وىذا كلو بدافع الغريزة اليت فطر عليها. يقوؿ ابن خلدوف إف 

االجتماع اإلنساين ضروري ويعرب اغبكماء عن ىذا بقوؽبم اإلنساف مدين بالطبع أي البد من 
 . (2) «االجتماع الذي ىو اؼبدينة يف اصطالحهم، وىو معٌت العمراف

والناس يف ىذه اؼبرحلة زبتلف حالتهم االقتصادية فهناؾ البدور اؼبتنقلُت، وىناؾ الرعاة  
الذين يقوموف على تربية األنعاـ أو يقوموف بالزراعة، و اإلنساف البدوي أقرب إىل اػبَت من غَته؛ 

. وال فأخالقو قوية جًدا حبكم طبائعو البدوية فيتصف بالشجاعة، والبسالة، والصدؽ، واألمانة
تزاؿ نفسو مل تتلوث دبلذات الدنيا، وعوائد الًتؼ، وإمنا إقبالو على الدنيا من أجل ربصيل قوتو، 
وإشباع حاجاتو من الغذاء، وتوفَت األمن ال غَت ؽبذا ىم أقرب إىل الفطرة األوىل، وأبعد عما 

نتباذىم عن أىل البدو لتفردىم عن اجملتمع ... وا» ينطبع يف النفس من سوء اػبلق ، كذلك 
األسوار، واألبواب قائموف باؼبدافعة عن أنفسهم ال يكلوهنا إىل سواىم وال يثقوف فيها بغَتىم . 
فهم دائًما حيملوف السالح ويتلفتوف عن كل جانب يف الطرؽ ... ويتفردوف يف القفر والبيداء 

وف إليها مىت مدلُت ببأسهم واثقُت بأنفسهم قد صار ؽبم البأس خلًقا، والشجاعة سجية يرجع
 .  (3) «دعاىم داع أو استنفرىم صارخ

يرى ابن خلدوف أف اؽبدؼ الرئيسي من وراء ىذا االجتماع ىو توفَت  خالصة القول 
الغذاء واألمن؛ إذ أنو عاجز عن ربصيل غذائو دبفردة، وكذلك عن ضباية نفسو والدفاع عنها 
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غَته. وعندما يتحقق ؽبذه اجملموعة  ضد أي خطر خارجي قد يواجهو، ؽبذا يلجأ إىل التعاوف مع
االجتماع وتقوى شوكتها تلجأ للبحث عن رئيس يقودىا وحيميها ضد أي عدو خارجي فتنحل 

 ىذه  االجتماعات و تنشأ األسرة اغباكمة أو ما يسمى القبيلة.
 اجليل الثاين: العمران احلضري -ب
ف من فنوف اؼبالذ، وعوائد ما يعانو » يطلق عليهم ابن خلدوف اسم أىل اغبضر لكثرة    

الًتؼ، واإلقباؿ على الدنيا، والعكوؼ على شهواهتم منها، قد تلوثت أنفسهم بكثَت من 
 .(1)«مذمومات اػبلق، والشر وبعدت عليهم طرؽ اػبَت، ومسالكو بقدر ما حصل ؽبم من ذلك

يف ىذه اؼبرحلة يشارؾ اإلنساف غَته يف العمل، ويعم الرخاء، ولكن دبجرد أف يصل إىل    
درجة من التحضر يًتفع عن العمل، ويتخلى عن قيمو األخالقية فيتخذ اؼبوايل، والصناع عماالً 
لديو دوف مقابل. ويلقى أسلحتو ويسلم أمره ؽبم منغمس يف عوائد النعيم، والًتؼ آمن مطمئن، 

على غَته فيعم الفقر، ويشتد اؼبرض، ويزداد الًتؼ فيفقد اإلنساف بأسو اغبريب، ويعجز فيتكل 
عن الدفاع عن نفسو، وتنحل أخالقو، ويتخلى عن قيمو الروحية، وتنكسر سورة العصبية، 
وتنحل عروة الدين، ومها أقوى عاملُت مث هبما ارباد اعبماعة أو القبيلة، فتشع النزعة الفردية بُت 

اد فبا ديهد الطريق اىل ظهور قبيلة أخرى أو شعب مل يظهر عليو عالمات الًتؼ، شعب فيو األفر 
عصبية قوية فينقض على القبيلة اليت أهنكها الًتؼ، و يركز السلطة يف يد شخص واحد ىو 
اؼبلك، وتنشأ اؼبرحلة الثالثة وىي الدولة اؼبتحضرة اؼبستقرة يف مدينة تستحوذ على الثروة اؼبادية 

 لعقلية. وا
فهو مقبل على الدنيا، ومذاىبها » إف وضع اإلنساف اغبضري عكس اإلنساف البدوي  

يف الًتؼ، والعكوؼ على الشهوات. واختالؼ حضور "الطبائع العمرانية" يف شخصية البدوي، 
واغبضري تًتتب عليو صبلة من االختالفات يف التصور، والقيم، والسلوؾ، واؼبعامالت، ومنط 

 . (2)«اغبياة
                                                           

 .312صاحل بن طاىر مُشوش، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .312اؼبرجع نفسو، ص - 2
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اعبيل أو الطور الثاين يتحوؿ حاؽبم بدخوؿ ملك عليهم فيتحولوف من  صفوة القول
شظف العيش إىل ترفو، ومن البداوة إىل اغبضارة، ومن اعبماعة إىل االنفراد باؼبلك)النزعة 
الفردية( ومن العز إىل اؼبهانة فتنكسر شكوهتم ويزوؿ سور عصبيتهم، ومع ذلك يبقى ؽبم بعض 

 ة دبا ادركوه من اعبيل األوؿ  . صفات العصبي
 اجليل الثالث: قيام الدولة  -3

تضم الدولة عند ابن خلدوف كل من اؼبلك، والرياسة، والعصبيات، وكل ما يتعلق بشؤوف 
السياسة من تكتالت سياسية، واجتماعية، وعرقية، واقتصادية كما يعرب عنها بلغة العصر، وىي 

 ات.سبثل عند ابن خلدوف أصناؼ التغلب
وفبا يستحق الذكر أف ابن خلدوف كما يعطى أمهية كبَتة للقوى اؼبادية يف قياـ الدولة 

القوى اؼبادية؛ والقوى األدبية » يعطى كذلك للقوى األدبية أو اؼبعنوية أمهية ال تقل شأنًا عن
اءىا؛ ىي: العصبية والدين، فالعصبية ربفظ سباسك أفراد اجملتمع، وىي اليت تقرر قوة الدولة وبق

ويلي العصبية يف األمهية الدين، وذلك أف الدولة تؤسس بالفتح. ولكن كثرة القبائل ذات 
العصبية سبنع استحكاـ دولة فيها لكثرة األىواء، وألف كل عصبية تكوف منعة ألصحاهبا، 
والقلوب إذا انصرفت إىل الدنيا حصل التنافس واػبالؼ، وإذا انصرفت إىل اغبق ربدت وجهتها 

ػبالؼ، فالدولة العامة االستيالء العظيمة اؼبلك أصلها الدين، إما من نبوة أو دعوة حق فقل ا
 .  (1) «ألف الدين يوحد الشعور ويقضى على التحاسد بُت العصبيات

يوضح ابن خلدوف أف العصبية والدين يلعباف دورًا أولًيا يف نظاـ الفكر اػبلدوين، 
افظة على سباسك أفراد اجملتمع، وقيامو، بل ىي وبدوف فالعصبية يقع عليها العبء األكرب يف ا

ربفظ، إحدى األسس اليت يقـو عليها علم العمراف، والدين لو دور مهم يف قياـ اغبضارات 
وسقوطها فال تقل أمهيتو عن أمهية العصبية إذ ال تقـو الدولة إال بالفتح، و الضمَت األخالقي أو 

نصرؼ إىل ملذات الدنيا وشهواهتا حصل التنافس واػبالفات يف "الوازع الداخلي " لإلنساف إذا ا
                                                           

ت . ج. دي بور، تاريخ الفلسفة يف اإلسالـ، ترصبة: ؿبمد عبد اؽبادي أبو ريدة، اؼبركز القومي  - 1
 . 407، ص 2010للًتصبة، القاىرة، ط: بدوف، 
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الدولة، وإذا اذبو إىل اغبق عصم عن الوقوع يف ترؼ ونعيم الدنيا. وبالتايل فالدين والعصبية 
 ديثالف الدعامة األساسية لقياـ الدولة أو سقوطها. 

بية القبلية ال بنيت على العص» يقوؿ الدكتور عبد هللا شريط إف الدوؿ العربية اليت 
على األسس التشريعية أو القانونية ربمل جرثومة موهتا يف ذاهتا، وىي مهددة دائًما باالهنيار 
السريع. ولكن ىذا مل دينع الطامعُت فيها من التهالك عليها أو حيملهم على ترميم بنائها بنوع 

ه الظاىرة التشتتية يف من التنظيم . وىذا ما جعل ابن خلدوف يرسم لوحة يف منتهى القتامة ؽبذ
فما ادلقصود بالعصبية . (1)«الدولة العربية عرب تارخيها، ويسميها بظاىرة االنقساـ الداخلي

 والدين كاًل على حدَّه؟ 
قانوف العصبية، وىو » من القوانُت االجتماعية اليت يؤمن هبا ابن خلدوف يف اؼبقدمة 

تقـو عليو الدوؿ، وتنجح بو الثورات، والدعوات قانوف اكتشفو يف البداوة، وعّده االساس الذي 
 .(2)«الدينية، واالجتماعية 

؛ لدوره العظيم يف قياـ  ويعطى ابن خلدوف يف كتابو اؼبقدمة أمهية كربى ؽبذا اؼبفهـو
اجملتمعات، والسياسات واهنيارىا؛  فهو يرى أف العصبية ىي دعامة اؼبلك وعماده ؛ أي كما ال 

 إذا كاف يف منعة من قوتو؛ غَت أف ىذا اؼبلك حيتاج إىل خلق متُت يستطيع فرض سلطانو إال
يكفل لو الدواـ واالستمرار، قوامو الكـر ،والعفو، والصرب على اؼبكاره، واحقاؽ اغبق، وتطبيق 
العدؿ، والوفاء بالعهد، وصوف العرض، و التزاـ بالشرع، فإف زالت ىذه اػبالؿ عند اغباكم  

 سار ملكو إىل الزواؿ. 
كل أحد على نسبو و عصبيتو ... والنعرة على ذوي   (3)نعرة» و يقصد بالعصبية 

أرحامهم وقربائهم موجودة يف الطبائع البشرية وهبا يكوف التعاضد والتناصر وتعظم رىبة العدو 

                                                           

 .287عبد هللا شريط، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .363عبد هللا عبد الغٍت غاًل، مرجع سبق ذكره، ص - 2
والنعَت الصراخ و الصياح يف حرب أو شر . واؼبقصود  هبا ىنا النعرة : والنعار بالضم فيهما  - 3

 .101التعصب لذوي األرحاـ وقبدهتم. ينظر: اؼبقدمة، ص



                                           عند بن خلدون القيم الروحية ودورىا يف قيام احلضارات وسقوطها      لسابعا العدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________                                                           

982 
 

أف تكوف من عصبية غالبة لعصبياهتم واحدة واحدة ألف كل عصبية » . والرياسة ىي (1)«ؽبم 
غلب عصبية الرئيس ؽبم أقروا باإلذعاف واالتباع والساقط يف نسبتهم باعبملة منهم إذا أحست ب

.  وقد كانت للرئاسة شرطُت البد أف (2)«ال تكوف لو عصبية فيهم بالنسب إمنا ىو ملصق لزيق 
أوؽبما قوة القبيلة العددية واالقتصادية والشرط الثاين ىو قوتو األخالقية. وقد » يتوفراف فيها مها

 .(3)«ىذا الشرط األخالقي بعد اإلسالـ وأصبح الشرط األوؿ كافًياتالشى 
إي أف الرياسة ال تكوف إال ألىل العصبية الغالبة، وال تكوف الرياسة العصبية الغالبة إال 
لغَت بيت نسبهم، ودبا أف الناس ال تستقيم أمورىم، وال يتم القضاء على الفوضى داخل الدولة 

ىذا النزاع، وال يتم ىذا األمر إال بالتغلب والقهر، فإنو ىنا يأيت  إال بوجود حاكم يسيطر على
دور اؼبلك الذي يقـو بدور زائد على الرياسة. فاؼبلك ىو من يقـو بتحقيق مصاحل اعبميع ، 
باإلضافة إىل دفعو لألفراد للتعاوف فيما بينهم، فدوره أمشل ألنو يسعى إىل التغلب و اغبكم 

العصبية يطمح إىل الرياسة، وإذا ما حصل عليها سعى إىل اؼبلك.  بالقهر؛ يف حُت أف صاحب
والعصبية تطمح إىل القضاء على العصبيات األخرى، وتستمر ىكذا حىت ربصل على اؼبلك إما 

 باالستبداد أو بغَته . 
إذف نقوؿ عصبية لكل من ينتسب إليو اإلنساف من ذويو، ونقوؿ تكوف الرياسة ألىل 

تكوف الغلب وجب أف تكوف عصبية » تكوف لغَتىم، وؼبا كانت الرياسة إمنا العصبية القوية وال
ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب هبا، وتتم الرياسة ألىلها فإذا وجب ذلك 
تعُت أف الرياسة عليهم ال تزاؿ يف ذلك النصاب اؼبخصوص أىل الغلب عليهم إذ لو خرجت 

النازلة عن عصابتهم يف الغلب ؼبا سبت ؽبم الرياسة فال تزاؿ عنهم وصارت يف العصائب األخرى 
يف ذلك انتصاب متناقلة من فرع منهم إىل فرع وال تتنقل إال إىل األقوى من فروعو ؼبا قلناه من 
سر الغلب ألف االجتماع، والعصيبة  دبثابة اؼبزاج للمتكوف واؼبزاج يف اؼبتكوف ال يصلح إذا 

                                                           

 . .101اؼبقدمة، ص - 1
 .105اؼبقدمة، ص - 2
 . 283،284عبد هللا شريط ، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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غلبة أحدىا وإال مل يتم التكوين فهذا ىو سر اشًتاط الغلب يف تكافأت العناصر فالبد من 
 . (1)«العصبية ومنو تعُت استمرار الرياسة يف النصاب اؼبخصوص هبا
كاسر من سورة العصبية اليت هبا »ويبُت ابن خلدوف أيًضا أف الًتؼ والغرؽ يف النعيم 
ية، فضاًل عن اؼبطالبة، والتهمتهم التغلب. وإذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن اؼبدافعة واغبما

 . (2) «األمم سواىم. 
وشأف كل » أما خبصوص الدين فإنو يلعب دورًا قويًا يف قياـ الدولة شأنو شأف اؼبلك 

أمر ربمل عليو الكافة، من غَت عصبية ال تتم، واألنبياء مع أهنم مؤيدوف باػبوارؽ البد ؽبم من 
ية الدولة قوة على قوة عصبيتها، ألف الدين يقضى على العصبية.... وكذلك تزيد الدعوة الدين

 .  (3) «التنافس والتحاسد ويوحد الوجهة
الدولة  ويرى ابن خلدوف إنو مىت استقرت الدولة ورسخ يف نفوس الناس الدين تستغي

فسدت عصبية العرب » عن العصبية وتستعُت باؼبوايل، ومىت حصل ىذا فسدت الدولة كما
لعهد اؼبعتصم، فاستظهروا باؼبوايل من الًتؾ والعرب والديلم وغَتىم. وإذف فبالعصبية قياـ الدولة 

 .( 4)«وحفظ قوهتا، وضبايتها. 
عهد البداوة، واػبشونة كأنو مل  : يف ىذا اعبيل أو اؼبرحلة ينسوف األفراد خالصة القول

يكن، ويصلوف لدرجة من الًتؼ، والنعيم حىت يصَتوف عياال على الدولة فيلجأ صاحب 
االستظهار بسواىم من أىل النجدة و يستكثر باؼبوايل و يصطنع من يغٍت » الدولة)اؼبلك( إىل 

وشأف الدوؿ   (5)«لتعن الدولة بعض الغناء حىت يتأذف هللا بانقراضها، فتذىب الدولة دبا ضب
تنتهي تارخيها فيما بُت ثالثة أجياؿ... فاعبيل األوؿ يبٍت ويؤسس؛ والثاين حيافظ » شأف البيوت 

                                                           

 .104اؼبقدمة، ص  - 1
 497ايف، صابن خلدوف، اؼبقدمة، ت: على عبد الواحد و  - 2
 .407ت. ج. دي بور، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 . 407، 406اؼبرجع نفسو، ص - 4
 .135اؼبقدمة، ص - 5



                                           عند بن خلدون القيم الروحية ودورىا يف قيام احلضارات وسقوطها      لسابعا العدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________                                                           

986 
 

.وبعد   (1)«على ما بناه األوؿ... أما األخَت فإنو يهدـ وعلى ىذا اؼبدار ذبرى اؼبدنيات كلها
إىل احنالل الدولة حديثنا عن مفهوم الدولة، ننتقل للحديث عن األسباب اليت تقود 

 وسقوطها. 
إف القيم الروحية تعلب دورًا كبَتًا يف قياـ اغبضارات و سقوطها؛  فالسبب الرئيس 
لسقوط الدوؿ يف التاريخ القدمي واغبديث ليست الثورات اػبارجية، وال يف االعتداء األجنيب، 

ة، وحب اؼباؿ، والطمع، وإمنا يكمن يف تفتت البنية الداخلية لإلنساف، وتفشي الًتؼ، واألناني
وحب الدعة، والراحة، والسكوف، والوصوؿ إىل السلطة، واؼبلك والرياسة ؛ فعوامل اإلفناء 

 اػبارجية تأيت مكملة للتحلل الداخلي اليت كلها تنبع من الًتؼ الداخلي لإلنساف. 
طور الظفر  الطور األول» ويرى ابن خلدوف  أف الدولة  سبر خبمسة أطوار ىي 

ية، وغلب اؼبدافع واؼبمانع واالستيالء على اؼبلك وانتزاعو من أيدى الدولة... فيكوف بالبغ
طور  الطور الثاينصاحب الدولة يف ىذا الطور أسوة قومو يف اكتساب اجملد وجباية اؼباؿ... 

االستبداد على قومو، واالنفراد دوهنم باؼبلك وكبحهم عن التطاوؿ للمسامهة واؼبشاركة، ويكوف 
 الطور الثالث الدولة يف ىذا الطور معنًيا باصطناع الرجاؿ وازباذ اؼبوايل والصنائع ...صاحب 

طور الفراغ والدعة لتحصل شبرات اؼبلك فبا تنتزع طباع البشر إليو من ربصيل اؼباؿ، وزبليد اآلثار 
ه سلًما طور القنوع واؼبساؼبة؛ ويكوف صاحب الدولة فيو قانًعا دبا بٍت أولو  الطور الرابع.... 

طور اإلسراؼ والتبذير؛ ويكوف صاحب الدولة فيو متلًفا  الطور اخلامسالنظاره من اؼبلوؾ... 
ؼبا صبع أولوه يف سبيل الشهوات واؼبالذ والكـر على بطانتو يف ؾبالسو واصطناع أخداف السوء... 

صل يف الدولة فيكوف ـبربًا ؼبا كاف سلفو يؤسسوف وىادًما ؼبا كانوا يبنوف . ويف ىذا الطور رب
طبيعة اؽبـر ويستويل عليها اؼبرض اؼبزمن الذي ال تكاد زبلص منو، وال يكوف ؽبا معو برء إىل أف 

 . (2)«تنقرض

                                                           

 . 403ت. ج. دي بور، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .139، 138اؼبقدمة، ص  - 2



                                           عند بن خلدون القيم الروحية ودورىا يف قيام احلضارات وسقوطها      لسابعا العدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________                                                           

987 
 

يتبُت من ىذا النص أف الدولة كائن كغَته من الكائنات خيضع للتطور، ففي اؼبرحلة 
أقوى من السابقة، ويف األوىل يتم انتزاع اؼبلك، واالستيالء عليو من قبل عصبية أخرى تكوف 

مرحلتها الثانية يسعى اؼبلك إىل التفرد بسيادة الدولة، ويتخذ من اؼبوايل حراس يسخرىم ػبدمتو 
فيسود االستبداد. ويف ىذا األثناء حيصل الفراغ فتكوف الفرصة ساكبة للحصوؿ على شبرات اؼبلك 

ا ىو الطور الثالث يف الدولة، فبا يطمح البشر إىل ربقيقو من ماؿ، وملذات وزبليد األثار، وىذ
يف حُت الطور الرابع يكتفي اؼبلك دبا لديو، ويسعى إىل اافظة على ما تركو أسالفو، أما يف 
الطور اػبامس واألخَت: واليت حيدث فيو اإلسراؼ، والتبذير و يؤدى ذلك إىل تفشي اؼبرض يف 

 الدولة وتظهر فيها عوامل االكبطاط .
إذا تأذف هللا » اؼبقدمة أف سقوط الدوؿ أمر طبيعي وؿبتـو قائاًل ويؤكد ابن خلدوف يف 

بانقراض اؼبلك من أمة ضبلهم على ارتكاب اؼبذمومات، وانتحاؿ الرذائل، وسلوؾ طرقها، فتفقد 
الفضائل السياسية منهم صبلة، وال تزاؿ يف انتقاص إىل أف خيرج اؼبلك من أيديهم، ويتبدؿ بو 

يف سلب ما كاف هللا قد آتاىم من اؼبلك وجعل يف أيديهم من اػبَت  سواىم ليكوف نعًيا عليهم
»(1) 

إف تتبعنا لتارخينا العريب اإلسالمي ػبَت دلياًل على  ذلك، فدولة اػبلفاء الراشدين 
زالت، وقامت على أنقاضها دولة بٍت أمية، مث زالت دولة بٍت أمية، وخلفتها دولة بٍت العباس، 

وجاءت دولة اؼبماليك، وزالت دولة اؼبماليك، وجاءت دولة األتراؾ،  وزالت دولة بٍت العباس،
 مث زالت دولة األتراؾ وجاءت دوؿ الطوائف.... وىكذا فكل دولة تقـو على أنقاض األخرى. 

كاف »يقوؿ ابن خلدوف إف الدولة اإلسالمية يف أوؿ عهدىا )عهد النبوة واػبالفة( 
يقارهبا من مضر وقحطاف ؛ وؼبا بلغ الًتؼ مبالغو يف عدد العرب...مائة وطبسُت ألًفا أو ما 

الدولة وتوفر منوىم بتوفر النعمة واستكثر اػبلفاء من اؼبوايل والصنائع، بلغ ذلك العدد إىل 
أضعافو يقاؿ إف اؼبعتصم نازؿ عمورية ؼبا افتتحها يف تسعمائة ألف. وال يبعد مثل ىذا العدد أف 

يف الثغور الدانية والقاصية شرقًا وغربًا إىل اعبند اغباملُت يكوف صحيًحا إذا اعتربت حاميتهم 
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سرير اؼبلك واؼبوايل واؼبصطنعُت، وقاؿ اؼبسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد اؼبطلب خاصة 
أياـ اؼبأموف لإلنفاؽ عليهم فكانوا ثالثُت ألًفا بُت ذكراف وإناث؛ فانظر مبالغ ىذا العدد ألقل 

ببو الرفو والنعيم الذي حصل للدولة ورَب فيو أجياؽبم؛ وإال فعدد من مائيت سنة؛ واعلم أف س
 . (1)«العرب ألوؿ الفتح مل يبلغ ىذا وال قريًبا منو 

يتضح من ىذا النص إنو عندما بلغت الدولة اإلسالمية مبلغ الًتؼ، والنعيم أدخلت  
اؼبوايل، واؼبصطنعُت ومكنتهم من الدولة، وسلمتهم  أمورىا، فحدث االنقساـ يف الدولة كما 

 سبق وإف أشرنا وبالتايل سقطت لتقـو على أنقاضها الدولة األموية. 
إلسالـ انتهت أواًل إىل األندلس واؽبند والصُت دولة العرب يف ا» و يقوؿ أيًضا إف 

وكاف أمر بٍت أمية نافًذا  يف صبيع العرب بعصبية بٌت عبد مناؼ.... مث تالشت عصبية بٍت أمية 
دبا أصاهبم من الًتؼ فانقرضوا  وجاء بنو العباس فغضوا من أعنة بٍت ىاشم وقتلوا الطالبُت و 

وذباسر العرب عليهم فاستبد عليهم أىل القاصية شردوىم فأكبلت عصبية عبد مناؼ وتالشت 
 (2)«مثل بٍت األغلب بإفريقية وأىل األندلس وغَتىم وانقسمت الدولة.... 

ومن اعبدير بالذكر أنو عندما حيدث االنقساـ داخل حاشية اؼبلك نتيجة التنافس على 
دة تستمد قوهتا من السلطة بُت أفرادىا تستقل بعض األقاليم عن الدولة األـ فتنشأ دولة جدي
والة األعماؿ يف » فريق وعصبية جديدة، ويتمثل ىذا الشكل عند ابن خلدوف يف استبداد 

الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلها عنهم فتكوف لكل واحد منهم دولة يستجدىا لقومو وما 
وف على ذلك يستقر يف نصابو يرثو عنو أبناؤه أو مواليو ويستفحل ؽبم اؼبلك بالتدريج وردبا يزدضب

اؼبلك ويتقارعوف عليو ويتنازعوف يف االستئثار بو ويغلب منهم من يكوف لو فضل قوة على 
 . (3)«صاحبو وينتزع ما يف يده
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أي أف كل وايل يستقل بواليتو ويؤسس دولة جديدة خاصة بو، وىذا بطبيعة اغباؿ 
، ومن مت تسقط الدولة لتقـو ع لى أنقاضها أخرى. و يضعف من شوكة الدولة، ويعرضها للهـر

دولة بٍت العباس حُت أخذت » يضرب ابن خلدوف العديد من األمثلة يف مقدمتو، قائالً: 
دولتهم يف اؽبـر وتقلص ظلها عن القاصية واستبد بنو ساماف دبا وراء النهر وبنو ضبداف باؼبوصل 

يف الطوائف الذين   والشاـ وبنو طولوف دبصر وكما وقع بالدولة األموية باألندلس وافًتؽ ملكها
كانوا والهتا يف األعماؿ وانقسمت دواًل وملوًكا أورثوىا من بعدىم من قرابتهم أو مواليهم وىذا 
النوع ال يكوف بينهم وبُت الدولة اؼبستقرة حرب ألهنم مستقروف يف رياستهم وال يطمعوف يف 

قلص ظلها عن القاصية و االستيالء على الدولة  اؼبستقرة حبرب وإمنا الدولة أدركها اؽبـر وت
 . (1) «عجزت عن الوصوؿ إليها

إمكانية قباح » ويقوؿ )الدكتور صاحل بن طاىر مُشوش( إف ابن خلدوف استبعد
مقاومة ىـر اجملتمعات إذا كاف سببو الًتؼ، والظلم وىو بالضبط ما تؤكده معارؼ الوحي؛ 

قواًما ظهرت فيهم أنواع الفساد فالقرآف أقر سنة مضموهنا أف هللا أخذ ودمر صباعات بشرية وأ
اؼبذكورة، وبدؽبم بأقواـ غَتىم وىو األمر الذي جعل ابن خلدوف متيقًنا من أف اجملتمعات اليت 
تصيبها تلك العلل تصَت إىل الزواؿ مث تأيت بعدىا حتمية أخرى تبشر بالتجديد وتبديل الناس 

لقوة بقوة أخرى مصداقا لقولو تعاىل بأناس آخرين، والقـو بقـو آخرين واجملتمع دبجتمع آخر وا
رَُكْم َواَل  قَػْوًما َريبِّ  َوَيْسَتْخِلفُ  ۚ   ِبِو ِإلَْيُكمْ  أُْرِسْلتُ  َما أَبْػَلْغُتُكمْ  فَػَقدْ  تَػَولَّْوا )فَِإفْ   ۚ   َشْيًئا َتُضرُّونَوُ  َغيػْ

 . (3)« (2)َحِفيٌظ( َشْيءٍ  َريبِّ َعَلٰى ُكلِّ  ِإفَّ 
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خبراجها وانقراضها، وىو معٌت » فيأذف هللا  والنعيم اىل زواؿ الدولة؛إذف يؤدي الًتؼ والبذخ 
 تعاىل: قولو

َرِفيَها أََمْرنَا قَػْريَةً  نُػْهِلكَ  َأفْ  أََرْدنَا ﴿َوِإَذا َها َفَحقَّ  ِفيَها فَػَفَسُقوا ُمتػْ وو (1)﴾ َتْدِمَتًا َفَدمَّْرنَاَىا اْلَقْوؿُ  َعَليػْ
حباجاهتم لكثرة العوائد ومطالبة النفس هبا، فال تستقيم جهو حينئذ أف مكاسبهم حينئذ ال تفي 

 .(2)«أحواؽبم، وإذا فسدت أحواؿ األشخاص واحًدا واحًدا اختل نظاـ اؼبدينة وخربت 
ألىل العصبية فإذا » ؽبذا يرى ابن خلدوف إف الشرؼ باألصالة واغبقيقة إمنا ىو 

بداف واؼبوايل والتحموا بو كما قلنا ضرب اصطنع أىل العصبية قوًما من غَت نسبهم أو اسًتاقوا الع
معهم أولئك اؼبوايل، واؼبصطنعوف بنسبهم يف تلك العصبية، ولبسوا جلدهتا كأهنا عصبتهم، 
وحصل ؽبم من االنتظاـ يف العصبية مسامهة يف نسبها كما قاؿ صلى هللا تعاىل عليو وسلم )موىل 

ف وليس نسب والدتو بنافع لو يف تلك القـو منهم( وسواء كاف موىل رؽ أو موىل اصطناع وحل
العصبية أذ ىي مباينة لذلك النسب وعصبية ذلك النسب مفقودة لذىاب سرىا عند التحامو 
هبذا النسب اآلخر وفقدانو أىل عصبيتها فيصَت من ىؤالء ويندرج فيهم فإذا تعددت لو اآلباء 

اصطناعهم ال يتجاوزه إىل يف ىذه العصبية كاف لو بينهم شرؼ وبيت على نسبتو يف والئهم و 
شرفهم بل يكوف أدوف منهم على كل حاؿ وىذا شأف اؼبوايل يف الدوؿ واػبدمة كلهم فإهنم إمنا 

 . ( 3)«يشرفوف بالرسوخ  يف والء الدولة وخدمتها وتعدد اآلباء يف واليتها
 تلعب القيم الروحية دورًا بارزًا يف قياـ اغبضارات وأفوؽبا، فعندما خالصة القول:

يسيطر على اإلنساف مقومات اغبضارة وتتمكن منو تتهافت القيم الروحية، ويسود اؼبرض داخل 
اجملتمع وبالتايل تسقط اغبضارة لتقـو مكاهنا حضارة أخرى أكثر شبابًا وحيوية من اغبضارة 
السابقة. فعندما تنشأ الدولة وتقـو اغبضارة ينسى اإلنساف عهد البداوة واػبشونة، وتسقط 

ية باعبملة، وتتغَت حياة اإلنساف من حياة الطعن إىل حياة االستقرار أي ينشأ ما يسمى العصب
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بالعمراف أو اؼبدنية عند ابن خلدوف ويتخلى اإلنساف عن قيمو، وأخالقو الروحية مقابل اغبصوؿ 
على اؼبلك والرياسة وما يصحبو من  دخوؿ الًتؼ، والفساد الذي يصاحب دخوؿ اغبضارة،  

ىن عـز الدولة حىت يأيت شعب فيت فيستوىل عليها؛ فاغبضارة غاية العمراف، وىي يو » كل ىذا
ولكن ما مدى ارتباط القيم الروحية باؼبشكالت السياسية و االقتصادية  (1)«مؤذنة بفساده

 عنده؟ 
 ادلبحث الرابع: دور القيم الروحية يف عالج ادلشاكل السياسية واالقتصادية

يقـو على ضرورتُت مها: الضرورة االقتصادية، والضرورة دبا أف االجتماع البشري 
السياسية فإف ابن خلدوف يبٌت آراءه على كوف اجملتمع ظاىرة طبيعية مبيًنا األسباب األولية اليت 

التعاوف االقتصادي الذي يقوى نتائجو تقسيم » تدفع البشر إىل اغبياة االجتماعية ويف مقدمتها 
عامل االقتصادي عامل آخر دفاعي ناتج عن ضرورة األماف العمل. ... يضاؼ إىل ىذا ال

والدفاع عن النفس فيجتمع األفراد للتعاوف على رّد العدواف... وإذا مّث االجتماع فالبد من وازع 
يدفع البشر بعضهم عن بعض ؼبا يف طباعهم اغبيوانية من العدواف والظلم ... فيكوف ذلك 

لغلبة والسلطاف و اليد القاىرة....وىذا ىو معٌت اؼبلك . الوازع واحدًا منهم يكوف لو عليهم ا
 (2)«وقد تبُت لك هبذا أنو خاصة لإلنساف طبيعية والبد ؽبم منها

اغبياة االقتصادية، وإمكانات البشر العقلية نفسها، زبضع يف تطورىا » ويرى كذلك أف
ب دوري موحد النمط تسَته للبيئة اعبغرافية ولإلقليم؛ و إما حياة الدوؿ فهي زبضع أيًضا لتعاق

 . (3)«قوانُت سيكولوجية اجتماعية ثابتة
يوضح ابن خلدوف يف ىذه النصوص أف هللا قد فطر اإلنساف على اافظة على حياتو 
ؽبذا يسعى إىل توفَت حاجاتو األساسية من مأكل، ومسكن، وملبس، وكما قلنا يف حديثنا فيما 

الضرورية إال عن طريق االجتماع مع غَته. من ىنا فإف سبق إنو ال ديكنو وحده ربقيق حاجاتو 
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االستعانة بغَته لسد ىذه االحتياجات يعترب أمرًا ضرورياً، وحتمية اقتصادية، يفرضها عجز 
 اإلنساف عن توفَت حاجاتو اليومية.

عدـ قدرة الفرد »ومن األسباب االقتصادية اليت تدفع  اإلنساف إىل االجتماع بغَته ىي 
ى سد حاجتو ػ أما ثاين االمور االقتصادية اليت ربتم ىذا االجتماع عند ابن خلدوف الواحد عل

فيتمثل يف أف االجتماع بُت البشر من شأنو توفَت امكانية التخصص وتقسيم العمل ... فالبد 
من اجتماع القدرة الكثَتة من أبناء جنسو ليحصل القوت لو وؽبم فيحصل بالتعاوف قدر الكفاية 

 .          ( 1)«ألكثر من أضعاؼ من اغباجة
ودبا أف اإلنساف حيتاج لغَته يف سد حاجاتو االقتصادية كاف البد أف جيتمع معهم يف 
مكاف واحد؛ و يسمى ىذا االجتماع أو الًتابط باسم اجملتمع أو اؼبدنية أو الدولة، ولكن عندما 

يف عمليات اإلنتاج حيدث خلل يف تسود األنانية بُت أفراد ىذا اجملتمع أو الدولة نتيجة تصادـ 
 بنية النظاـ االقتصادي ويؤدى إىل اهنياره ومن مت زوالو. 

وبالتايل فالقيم الروحية يف الضرورة االقتصادية تلعبًا دور مزدوًجا فهي من جهة سبثل 
السبب الرئيسي لالجتماع العمراين، ومن جهة أخرى كانت ؽبا مضاعفات كثَتة يف اجملتمع 

مىت زاد » ع العمراف، وعالقتو بزيادة الًتؼ، وطريقة الكسب يقوؿ ابن خلدوف تتصل باتسا 
العمراف زادت األعماؿ مث زاد الًتؼ تابًعا للكسب وزادت عوائده، وحاجاتو، واستنبطت 

 . (2)«الصنائع لتحصيلها فزادت قيمتها، وتضاعف الكسب يف اؼبدينة لذلك ثانية
إف اعبيل  الواحد زبتلف » ج ومزاج الناس قائالً ويربط ابن خلدوف العالقة بُت اإلنتا 

أحوالو يف ذلك اختالؼ االمصار. فكلما نزلوا األرياؼ وتفنقوا النعيم وألفوا عوائد اػبصب يف 
اؼبعاش والنعيم، نقص من شجاعتهم دبقدار ما نقص من توحشهم وبداوهتم. .... "وأصلو أف 

اجو. فالذي ألفو يف األحواؿ حىت صار ُخلًقا اإلنساف ابن عوائده ومألوفة ال ابن طبيعتو ومز 
وملكة وعادة تنزؿ منزلة الطبيعة واعببلة" . وللعامل االقتصادي يف نظر ابن خلدوف دخل يف 

                                                           

 . 330عبدهللا عبدالغٍت غاًل، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 . 831ؿبمد عبد الرضبن مرحبا، مرجع سبق ذكره،ص - 2
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األجساـ، واألخالؽ، والعقوؿ، والعبادة. فاختالؼ أحواؿ العمراف يف اػبصب واعبوع لو آثار 
 . (1)«ودينهمبعيدة اؼبدى يف أبداف البشر وأخالقهم، وعقوؽبم، 

أما فيما خيص الضرورة األمنية أو الدفاعية فإهنا من أىم وأبرز العوامل اليت استند إليها 
ابن خلدوف يف تفسَت نظاـ الدولة؛ فلهذا العامل األثر الكبَت يف انتظاـ الدولة وتشكلها، فإذا  

اؼبعيشة يف  »كاف اإلنساف دييل إىل االجتماع ببٍت جنسو غبمايتو ضد أي عدو خارجي فإف 
صباعة يتطلب سلطة ربمي اإلنساف من أخيو اإلنساف، وبذلك فإف عامل الدفاع واغبصوؿ على 
األمن ال يتوقف أثره دبجرد دفعة اإلنساف ليعيش يف صباعة، بل أثره ديتد بعد ذلك يف انتظاـ ىذه 

 .( 2) «اعبماعة ذاهتا يف شكل دولة أو ملك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 828، 827اؼبرجع نفسو، ص  - 1
 .    333عبدهللا عبدالغٍت غاًل، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 اخلامتة
؛ فاػبلية األوىل اؼبكونة للدولة ىي القبيلة ابن خلدوف أف سقوط اغبضارة أمر طبيعي يرى -1

العملية تكرر نفسها باستمرار، ؽبذا  هة من القبائل فتقـو الدولة، و ىذاليت تسيطر على ؾبموع
الدولة يرى ابن خلدوف ضرورة البحث عن أسباب السقوط ال البحث عن العالج؛ ألف موت 

 .بيعييف نظره أمر ط
يطبق ابن خلدوف قانوف الكوف والفساد األرسطي )كل ما تكّوف البد أف ينحل ويفسد(  -2

ليس على األشياء اؼبادية مثل: النباتات، و اعبمادات، واغبيوانات، واإلنساف فقط، وإمنا طّبقو 
وبناًء على  على األشياء اؼبعنوية أيًضا ألف اكبالؽبا مرتبط دبيالدىا. ؽبذا فالقانوف ينطبق عليها.

 ىذا فأفوؿ اغبضارات يولد مع قيامها.  
للقيم الروحية دور مهم يف قياـ اغبضارات وسقوطها  فتفتت البنية الداخلية للدولة، جيعل  -3

خصبة لالعتداء اػبارجي، وبالتايل فعوامل اإلفناء اػبارجية تأيت مكملة للتحلل  امنها أرضً 
 الداخلي يف بنية الدولة.

عميًقا يف الًتاث اإلنساين مازاؿ أثرىا  اخلدوف االجتماع البشري بطريقة تركت أثرً عاجل ابن  -4
باقًيا إىل يومنا ىذا. ؽبذا ديكن االعتماد عليها يف األزمات، واالنقالبات، واالضرابات اليت 
ربدث يف اجملتمعات اإلسالمية لفهم جذور ىذه اؼبشكالت وإجياد حلوؿ ؽبا؛ إذا وجدت ىناؾ 

 فكرة زبلو إىل ذاهتا ؿبللة معللة. عقواًل م
إف مشكلة الًتؼ مشكلة عانت منها صبيع اغبضارات، وضاقت منها األمرين، إال أهنا يف -5

الدوؿ العربية أسرع تأثًرا من غَتىا؛ وذلك لتعودىا على نقيض الًتؼ آال وىو الشظف أو 
رهتا فتصيبها التخمة القحط، ؽبذا دبجرد انضمامها ربت وطأة اغبكاـ تتسارع لتنقض على شب

 وتًتىل وسبرض ويصعب عالجها فتسقط بسهولة ويسر.
جعل ابن خلدوف من مفهـو الًتؼ اغبد الفاصل بُت النفس السليمة، والنفس اليت تلوثت   -6 

بألواف الفساد، ؽبذا ديكن االستناد إىل ىذه اؼبقارنة يف تفسَت العديد من الظواىر اليت ربدث 
 داخل ؾبتمعاتنا العربية.
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دة اإلنسانية اركة لو. اإلرا ءهالسياسة عند ابن خلدوف يكمن وراإف  اغبديث عن موضوع  -7
ؽبذا فاألوىل البحث عن صاحب اإلرادة اليت جعلو يف اؼبقدمة اور الرئيسي)اإلنساف( بداًل من 

 البحث يف موضوع السياسة. 
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