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 الدوري للحضاراتبن خلدون ونظرٌة التعاقب  عبدالرحمن عنوان المحاضرة /   

Abdulrahman ibn khaldoun and the periodic concerts of civilizations  

 "عبد الرحمن ابن خلدون" ونظرية التعاقب الدوري للحضارات:

 أحوال التاريخ قبل وبعد "ابن خمدون":
وهوو نوووان المؤلول الوذي و"وعن "ابون خمودون"ا ويعود ا بورز  –لقد كان التاريخ قبل "المقدمة"    

"من ما قد تمت كتابتن في فمسفة التاريخا والمقدمة هو جزء من الكتوا  الوذي ألفون "ابون خمودون" 
مون  والمسمى "كتا  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبوار العور  والعجوا والبربور ومون نا ورها

لووووًا موون ألوووان ا د  ووونووًا موون المسووامرد وسوورد الحووواد  يتوووخى إمتوواع  –ذوي السوومطان ا كبوور" 
مووووارد كوامووووووا بووووذكر التوووووويدت وا ناجيوووو  وا وهوووواا  ولقوووود كووووان ا قوووودمون  الوفوووووس ومؤاوسووووتوا واا

ا لوون يوظوورون إلووى التوواريخ وظوورتوا إلووى ديوووان أخبووار وجعبووة حووواد ا ولووا يعدوووون نممووًا موون العمووو 
 أ ولن وأسسن ومواهجن 

وال يوكر أحد أن التاريخ نمى يد "ابن خمودون" قود أ"وحى نمموًا متكوامًد بوسسون ومواهجون  فقود    
كتبوون نمووى أسووس نمميووة مووجيووة تعتموود نمووى الدوورأ والتحميوول فوودرس أحداموون وظووواهر ا يجوورد مووووا 
قووواوين نامووة ووووواميس مطوورددا وهكووذا يمكوون القووول بوووون  وواح  وظريووة فووي التوواريخ ال مميوول لووواا 

ى ظور من بعد  بعدد قرون فدسفة ومفكرون يمكن القول بوووا جميعًا نالة نموى فكور ا إذ أن حت
"ابن خمدون" يوفرد بالمووجا أما سرد الوقائع والحواد  فووو أمور يمتقوي فيون أامو  الموؤرخين  ولقود 

لوا  وها  أ بح التاريخ بف"ل "ابن خمدون" نمما مووجيًا راسخًاا ولا يعد سردًا لمحواد  بل تعميدً 
هو يبين حقيقة التواريخ أحسون بيوان ويعرفون تعريفوًا  وحيحًا حوين يقسوا التواريخ إلوى ظواهر وبواطن 
فيقول: ) إن التاريخ في ظاهر  ال يزيد نمى أخبار  نن ا ياا والدول والسوابق مون القورونا توموو 

  ولكووون فووي باطووون فيوووا ا قوووال وت"وور  فيوووا ا ممووالا وتطوورل بوووا ا وديووة إذا ا وووا االحتفووال 
وظوور وتحقيووق وتعميوول لمكائوووات ومبادئوووا دقيووقا ونمووا بكيفيووات الوقووائع وأسووبابوا نميووقا فوووو لووذل  

 أ يل في الحكمة ونريقا وجدير بون يعد من نموموا وخميق ( 
 ا سبا  التي تبعد التاريخ نن ال دق وتباند بين المؤرخ وبين المو"ونية:



كوذ  متطورق بطبيعتون إلوى الخبور فاستق وى ا سوبا  المقت"وية لون لقد أدر  "ابن خمدون" أن ال  
 وح رها فيما يوتي:

التديع لورراء والموذاه ا فوان الووفس إذا خامرهوا تدويع لورأي أو وحموة قبموت موا يوافقووا مون ا خبوارا  -1
وكان ذل  الميل والتديع اطاء نمى نين ب يرتوا نن االوتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكوذ  

 ووقمن 
المقووة بالووواقمينا وتمحوويص ذلوو  يرجووع إلووى التعووديل والتجووريح  وطريقووة التجووريح والتعووديل هووذ  طريقووة  -2

ابتوودنوا رواد السوووة الوبويووة الدووريفة ومؤداهووا البحوو  الوودقيق الووذي يجوو  إجووراؤ  لمتحقووق موون أماوووة 
 المحدِّ  و دقن 

سمعا ويوقول الخبور نموى موا الذهول نن المقا دا فكمير من الواقمين ال يعرل الق د بما ناين أو  -3
 في ظون وتخميون فيقع في الكذ  

دوانة الوذكر  -4 تقور  الوواس فوي ا كمور   وحا  التجموة والمراتو  بالموواء والمودأ وتحسوين ا حووال واا
 بذل  فيستفيض ا خبار بوا نمى اير حقيقة 

 أطوار الحضارة عند "ابن خلدون":
يحدد "ابن خمدون" أنمار الح"ارات نمى أساس التدابن بين الح"ارد وبين الكوائن الحويا       

فكما يمر الكائن الحي بطور الوالدد ما يومو ويكبر ويدتد نود  ما يورا ويدويخ حتوى يمووت تمور 
ولمدولووة نموور ممموووا مموول الكووائن الحووي تمامووًاا وقوود حوودد نموور الدولووة  الح"ووارات بووذات ا طوووار 

مائة وندرين سوة وهي تتكون من مدمة أجيالا وهو في ذل  يرى أن الدولة في الغال  ال تعدو ب
أنمار مدمة أجيالا والجيل هوو نمور دوخص واحود مون العمور المتوسوط فيكوون أربعوين الوذي هوو 

 اوتواء الومو والودوء 
أو دوريوة تبودأ بالبوداود يحدد "ابن خمدون" ا طوار التي تمر بوا الدول فوي مدموة أطووار متعاقبوة   

 ما يكون التح"را ما طور التدهور 
 أواًل: طور البداود:

يطمق "ابن خمودون" م وطمح طوور البوداود فوي حيواد ا موا والدوعو  والودول نموى البودو الوذين     
يعيدون في قبائل بال حراء والبربر الذين يسكوون الجبال في جمانات ندائرية وأسوريةا والتتوار 

ون السووووول فوووي ن وووبيات قويوووةا وهوووؤالء جميعوووا ال يخ"وووعون لقوووواوين متح"وووردا وال الوووذين يسوووكو
 تحكموا سوى حاجاتوا وناداتواا وها يعيدون مرحمة من الحياد البدرية تسبق مرحمة التح"ر 

وتحكووا أفووراد البوودو رابطووة الع ووبية حيوو  و وورد ذوي ا رحوواا وا قووار ا ومووا يمووزا نووووا موون     
كاوووت القرابووة بووين ا فووراد البوودو أكموور أ ووالة وأدوود وقوواود كاوووت الع ووبية تعا"وود وتوا وورا وكممووا 

 فيوا أقوى وبالتالي كاوت الرياسة فيوا نمى سائر البطون والقبائل التي تختمط فيوا ا وسا  



 وتحتفظ القبيمة بالسمطة ما احتفظت بع بيتواا ويدنا الع بية نامدن:  
 احتراا القبيمة لديخوا  -
 رد لمدفاع والوجوا حاجتوا المستم -

ويتميوووز  البووودو بووووووا ال يزالوووون نموووى خموووق البوووداود وخدوووووتوا وتوحدووووا مووون دوووظل العووويش     
والبسووالة واالفتووراس واالدووترا  فووي المجوودا فوود تووزال بووذل  سووورد الع ووبية محفوظووة فوويواا فحوودها 
مرهووول وجووواوبوا مرهوووو ا والوووواس لووووا مغموبوووون  وهوووا أقووور  إلوووى الدوووجانة مووون أهووول الح"ووورا 

أهووول الح"وور ألقووووا جوووووبوا نمووى موووواد الراحووة والدنوووة واوغمسوووا فوووي الوعووويا  والسووب  فوووي ذلوو  أن
والترل  ويدوير "ابون خمودون" إلوى أن حيواد التقدول تسوبل نموى البودو أخدقوًا فا"ومة كالودفاع نون 

 الوفس والوجدد والدوامة والغيرد نمى االستقدل 
 ماويا: طور التح"ر:

 التح"ر إذا تحقق أحد االحتماالت التالية:يوتقل المجتمع من طور البداود إلى طور    
إما أن تتغم  الع بية ال اندد بع بيتوا نمى دولة مجاورد في طور  التدهورا مما يجعمووا  -أ

فريسووة سووومة وطعمووا لتموو  الع ووبية ال ووانددا ا موور الووذي يووؤدي إلووى حوودو  احتكووا  ح"وواري 
 ر بمعالا تم  الدولة مما يساند نمى االوتقال إلى طور التح"

مجاورد القبيمة ال اندد بع بيتوا لدولة قوية ومتح"رد  حي  تستظور الدولة بوبوواء القبيموة  - 
نموووى أنوووداءها وتووودافع نووون وفسووووا بوووواا مقابووول أن مدووواركة القبيموووة لمدولوووة بوووالوعا والخ ووو  حتوووى 

 تذه  نووا خدووة البداود وتظور نميوا  فة التح"ر 
اوتقووال القبيمووة موون طووور البووداود إلووى طووور الح"وواردا إذ إن ويمعوو  الوودين دورا كبيوورا فووي نمميووة    

اإليمووان بالوودين يوودفع الووواس إلووى البووذل موون أجوول تحقيووق اووايتواا ف"ووًد نوون أووون يووذه  التوووافس 
ويزيوول االخووتدلا ويووذه  او وورال الووواس إلووى أهووواء الباطوولا فيح وول التماسوو  ويقوول الخوودل 

ذا توودانت إلووى أهووواء الباطوول والميوول نمووى الوودويا ويح وول التعوواون والتعا"وودا وذلوو   ن القمووو  إ
ذا او ورفت إلوى الحوق ورف"وت الودويا والباطول وأقبموت نموى ا   ح ل التووافس وفدوا الخودلا واا
اتحدت وجوتواا فذه  التوافس وقل الخدل وحسن التعاون والتعا"د واتسع وطاق الكمموة لوذل ا 

 فعظمت الدولة 
دورا موموووا فوووي  ح وووول االوتقوووالا فمممموووا كاووووت  الحاجوووة  كموووا تمعووو  الحاجوووة االقت وووادية     

االقت ادية تدفع القبيموة إلوى الودفاع نون وفسووا أواًلا موا الغوزو ماويوًاا فووي ذاتووا التوي تودفع القبيموة 
حين تستقر وتدرع في الدخول في مرحموة الح"وارد إلوى تحسوين وسوائل العويشا مون خودل اتخواذ 

وتوسويس الدولوة سوابق نموى تدوييد المودن  وون يحتوام إلوى الموال مقر مابت لوواا موا تدوييد المودن  
 وا دوات والقوى العاممة ال"خمة التي ال يمكن أن يسخرها إال المم  



 عوامل قيام الحضارة:
 يتوقل قياا الح"ارد نود "ابن خمدون" نمى العوامل التالية:   
الموتدورين فوي ا رض السوومية والجبميوة مزايا ا رض: ا رض م در اإلوتاما وأن الموزارنين  -أ

ها أها قسا من أقساا الدعو  في اإلوتاما ويوتي بعدها البدو الرحل ما سكان المدن  ويعد "ابن 
خموودون" العموول أسوواس اإلوتووام واإلوتووام  أسوواس الح"وواردا فووان العموول فووي ا رض وزرانتوووا ومووا 

د كوان اإلوسوان فوي مرحموة البوداود يوتقول يرتبط بوا من  وانات يستتبع االسوتقرار بعود ترحوال  وقو
مووون مكوووان إلوووى مكوووانا فمموووا اتجووون هوووذا اإلوسوووان إلوووى اسوووتممار ا رض فقووود اتجووون إلوووى االسوووتقرارا 
واالستقرار أول أسس التح"ر  كما رأى "ابون خمودون" أن البيئوة الطبيعيوة توؤمر بقوود فوي المجتموع 

ا رضا وموقعوا ودرجة خ وبتوا وووع  اإلوساويا إذ أن هذا ا خير تحدد طبيعتن إلى حد كبير
المواد الغذائيوة التوي توتجووا والموواد الخواا التوي تقودموا ومواخوواا فالطبيعوة تحودد الودواط اإلوسواوي 

 وت"ع حدودًا لما يمكن أن يفعمن 
مزايا الحكومة:  يعد "ابن خمدون" الحكومة أساسًا آخر من أسس التح"ر  ذل  أن اإلوسوان  - 

م إلووى التوظوويا والحمايووة حتووى يطمووئن نمووى ممووار نمموون فيزيوود موون إوتاجوونا كمووا أووون المسوتقر  يحتووا
لى حكومة قوية تستطيع الدفاع نن م والحنا  يحتام إلى حكومة نادلة تحقق ا مان والعدالةا واا
لى حكومة وانية بوهمية التجارد الخارجية فتدجعوا وتحميووا  فحكوموة بووذ  الموا وفات تسواند  واا

لووى او وورافوا إلووى اإلوتوواما وبالتووالي ت ووبح  نمووى االسووتقرار لووى تماسوو  المووواطوين واا فووي الوووطن واا
الدولة مون الغووى موا يجعمووا تسوعى إلوى تحودي  وسوائل إوتوام ومعيدوة الموواطوينا فتو ول بووووا 

 دولة متح"رد اوقمبت من طور البداود إلى طور التح"ر 
لسوكان وتوسويق جووودها وتوزيوع العمول كمرد السكان: يرى "ابن خمدون" أن اجتماع ندد من ا -جو

بيوووووا يجعووول ممووورد جووووودها تفووووق حاجووواتواا فووود يسوووتومكون إال جوووزءًا يسووويرًاا ويزيووود البووواقي نووون 
 حاجاتوا يستممروون في الترل ومظاهر التح"ر  

والترل يزيد الدولة في أولووا قوود إلوى قوتوواا وذلو  أوون إذا ح ول الممو  والتورل كمور التواسول     
 لع بية فتقوى ا
ومن مظاهر تح"ور الدولوة االسوتكمار مون المووالي وال ووائعا إذ إوووا مون لووازا التورلا كموا     

يسووتظور بوووا  وواح  ا موور ويوودفع نووون مخالفيوون  وتعبوور الدولووة نوون قوتوووا وتح"وورها با مووارا 
وتوووا ونمووى قوودر قوتوووا تكووون قووود آمارهوواا فمبوواوي الدولووة وهياكموووا العظيمووة إومووا تكووون نمووى وسووبة ق

  ن ذل  ال يكون إال بكمرد الَفَعَمة واجتماع ا يدي لمعمل 
 مالما: طور التدهور:



الطوووووور المالووووو  مووووون أطووووووار الووووودول والح"ووووواراتا هوووووو طوووووور التووووودهورا أي و وووووول الووووودول     
 والح"ارات إلى الورا  ويتحقق التدهور نودما تتوفر العوامل ا تية:

 الع بية: -1
اسوما مون نوامول القوود والوفووذ وفورض سومطان القبيموة نموى سوائر كما كاووت الع وبية نوامد ح   

البطونا وكما كاوت نامد موما في تسريع نممية االوتقال بالمجتمع مون طوور البوداود وحوو طوور 
التح"ووورا فوووان نامووول "الع وووبية" ذاتووون يمكووون أن يكوووون سوووببًا فوووي اوويوووار الدولوووة  فبالع وووبية توووتا 

ق الكبور وا وفوة فوي طبيعوة البدورا فوان  واح   الرياسوة سوول الرياسة والُمم ا ووظرًا لرسوخ خم
يطم  االوفراد بالمجدا وبالتالي سول يوول من مساهمة ومداركة أهل ن بيتن في أمور الدولةا 
فيعمد إلى الق"اء نميوا ويجدع أووفوا لما يقت"ين خمق التولن المتجذر في الوفس اإلوساويةا فد 

واقووة وال جمووول  وهوووا يبوودو جميوووا أن ناموول الع وووبية كووان دناموووة يتوور   حوود موووووا فووي ا مووور ال 
رئيسية فوي إقاموة الُممو ا حوين كوان  واح  ا مور يسوتعين با قوار  لمدافعوة ا جاوو ا أموا حوين 
ترسخ الُمم  واوفرد بن  اح  ا مر فاون سول يدافع ا قار  مستعيوًا با باندا ويسوتظور نموى 

  أهل ن بيتن بالموالي والم طوعين
 الموالي وال وائع: -2
يمكن أن يتحول الموالي وال وائع إلى نوامل هودا تفوت فوي ن"ود الدولوة وتسورع مون خرابوواا    

بعود أن كواووا موون الودوال الوا"وحة نمووى تح"ور الدولووة وازدهارهواا فبعود أن أ ووبح كسور  وواح  
بعووادها نوون كرسووين "وورورد لدوفووراد بالمُ  موو ا أ ووبح ا موور لدوووكة أهوول ن ووبيتن وجوودع أووووفوا واا

م"ووطرًا فووي سووبيل موودافعتوا نوون ا موور إلووى أوليوواء آخوورين موون ايوور جموودتوا يسووتظور بوووا نموويوا 
ويتوالها دووواا فيكوووون أقور  إليونا فيسوتميتون دووون فوي مدافعوة قومون نون ا مورا فيستخم ووا 

  اح  الدولةا ويخ وا بمزيد من التكرمة واإليمار ويقمدها جميل ا نمال والواليات 
ولما لا يكن الموالي وال وائع يحوزون من الدوكيمة  موا كاووت تحووز  ندويرتن التوي بووا أسوس    

ون إذا ذه  ا  ل وها نديرتن لا يستقل الفرع من ال ووائع والمووالي بالرسووخا في وير  ممكنا واا
ذل  وهوًا في الدولة لفساد الع بية بذها  البووس مون أهمووا ف"ود نون اوعوداا  ومة الورحا بيوووا 

يووونا ويمكوون أن يتجاسوور أهوول بطاوتوون نميوون فتتزنووزع مقتوون فوويوا ويتتووبعوا بالقتوول ويسووتعين نموويوا وب
بالجيش ويستوجر  لحمايتنا فتقل بذل  الحامية بوا طرال والمغوور مموا يغوري الخووارم نميووا سوواء 

 من أندائن أو من أهل نديرتن الذين أمار ندائوا جال اوفراد  بالمم   
 الترل:  -3
يفسوور "ابوون خموودون" دور التوورل فووي توودهور الدولووة موون خوودل العواموول االقت ووادية وا خدقيووة    

 والوفسية نمى الوحو التالي: 
 العامل االقت ادي:



يمع  الترل دورا رئيسيا في نممية دفع الدولة وحو الواويةا وذل  لتومير  المبادر نمى اقت اد    
الممحوة التوي تودفع ب واح  ا مور إلوى ال"وغط نموى  الدولةا من خدل إوواكن لنا بسوب  الحاجوة

خزيوووة الدولووة لكووي يغطووي وفقووات االوغموواس فووي التوورل التووي اوتقمووت نوودواها إلووى أفووراد المجتمووع  
فيعمووود السووومطان إلوووى فووورض المزيووود مووون الجبايوووات نموووى الوووواسا وقووود يسوووتحد  أووانوووًا جديووودد مووون 

واقا ويقووول بوووذل  او ووورال الوووواس نووون ال"ووورائ ا حتوووى تمقووول المغوووارا نموووى الرنايوووا وتكسووود ا سووو
اإلنمووار  وممووا يزيوود ا موور سوووءا هووو تجاسوور الجووود وحادووية الحوواكا نمووى الدولووة في"ووطر الحوواكا 
ذ ال تكفي المكوس بذل  فقد تسول لمسومطان وفسون إلوى جموع الموال مون  لمداراتوا بكمرد العطاياا واا

جوو إلوى مدواركة الفدحوين والتجوار وال أمد  الرنايا من تجوارد ووقود بدوبوة أو بغيور دوبوةا وقود يم
يجوورؤ أحوود نمووى موافسووتن فيبيعوووون ب"ووانتوا بووممن بخووس ا موور الووذي يووؤدي إلووى كسوواد ا سووواق 

 وقعود الفدحين والتجار نن العملا أو هروبوا إلى خارم الدولة 
 العامل ا خدقي الوفسي:  

مووى الدووووات وتميوور مووذمومات يو"ووح "ابوون خموودون" أن نوائوود التوورل تووؤدي إلووى العكووول ن      
الخموووقا فتوووذه  نووون أهووول التح"ووور طبووواع الحدووومة ويقوووذنون فوووي أقووووال الفحدووواء ف"وووًد نووون أن 
الترل يذه  خدووة أهل البداود وي"وعل الع وبية والبسوالةا وبوذل  ي وبحون نالوة نموى الدولوة 

 كوووا من جممة الوسوان والولدان المحتاجين إلى المدافعة نووا 
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