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ترجع أصولها ، ألسرة م2337مايو  72، الموافق ه237عام شهر رمضان األول من ابن خلدون في عبد الرحمن ولد 

األندلس فتحرف اسم الجد )خالد( إلى )خلدون( على الطريقة إلى أجداده إلى حضرموت اليمنية، وانتقل أصلها 

لد في تونس، ثم نبغ واشتهر وصار رجل دولة فعمل األندلسية، ثم رحل أجداده عن األندلس في زمن نكباتها فُو

غرب ثم بني األحمر في غرناطة ثم سفيرا وكاتبا ووزيرا في أكثر من دولة، في بالط دولة بني مرين في الم

 المماليك في مصر التي ختم فيها حياته.

أرنولد "وقد اشتهر بمقدمته البديعة التي طالما أثارت اإلعجاب حتى قال فيها المؤرخ اإلنجليزي المشهور 

 من ِحَكمه السياسية عشرًةنستعرض  ابن خلدون، ميالد في ذكرىو "،نها أفضل ما كتبه بشر"إ ":توينبي

إذا لم يدركوها اآلن فلن يكون حالنا غدا إال و نا اليوم،العميقة، التي لو أدركها قادة الرأي فينا لما وصلنا إلى حال

 :(1) أسوأ من حالنا اليوم

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" (1)
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 :السلطة ُتنتزع بالحربالحكمة األولي: 

المنازعة وتفضي إلى الحرب "الُمْلك َقلَّ أن يسّلمه أحد لصاحبه إّلا إذا ُغِلب عليه، فتقع يقول ابن خلدون: 

والقتال والمغالبة، وشيء منها ال يقع إّلا بالعصبّية، وهذا األمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له، 

 ألّنهم نسوا عهد تمهيد الّدولة منذ أّولها وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيال بعد جيل".

 

 :فيمن غلب خ الحكمُستّرالحكمة الثانية: 

"الّدول العاّمة في أّولها يصعب على الّنفوس االنقياد لها إّلا بقّوة قوّية من الغلب للغرابة يقول ابن خلدون: 

ّن الّناس لم يللفوا ملكها وال اعتادوه، فذذا استقّرت الّرااسة في أهل الّنصاب المصصو  بالملك في الّدولة ألو

نسيت الّنفوس شلن األّولّية واستحكمت ألهل ذلك  ،ثيرين ودول متعاقبةفي أعقاب ك ،وتوارثوه واحدا بعد آخر

 ورسخ في العقااد دين االنقياد لهم". ،الّنصاب صبغة الّرااسة

 

 :األنبياء احتاجوا إلى القوةالحكمة الثالثة: 

فال بّد له من  "الدعوة الدينية من غير عصبية ال تتم، وهذا ألّن كّل أمر ُتحمل عليه الكاّفةيقول ابن خلدون: 

وإذا كان هذا في األنبياء وهم أولى  "،ما بعث اهلل نبّيا إّلا في منعة من قومه"العصبّية وفي الحديث الّصحيح 

 الّناس بصرق العوااد فما ظّنك بغيرهم؟!".

 

 تلسيس الدول بالقوة ال باإلقناعالحكمة الرابعة: 

لصاحب الّدولة يستعين بها على أمره إّلا أّن الحاجة في  "اعلم أّن الّسيف والقلم كالهما آلةيقول ابن خلدون: 

أّول الّدولة إلى الّسيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشّد من الحاجة إلى القلم ألّن القلم في تلك الحال خادم 

 فقط منّفذ للحكم الّسلطانّي والّسيف شريك في المعونة".
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 :االشعوب المقهورة تسوء أخالقهالحكمة الصامسة: 

"إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة واإلخافة فتكسر حينئذ من سورة بلسهم، وتذهب يقول ابن خلدون: 

 .المنعة عنهم، لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة"

"إن الملك إذا كان قاهرًا، باطشًا بالعقوبات، منقبًا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الصوف ويضيف: 

والذل، والذوا منه بالكذب والمكر والصديعة فتصلقوا بها، وفسدت بصاارهم وأخالقهم، وربما خذلوه في مواطن 

افعات، ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويصرب والمدالحروب 

السياج، وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية. وإذا كان 

ونه في محاربة أعدااه، رفيقًا بهم متجاوزًا عن سيئاتهم استناموا إليه والذوا به وأشربوا محبته واستماتوا د

 فاستقام األمر من كل جانب". 

ن أو المماليك أو الصدم، سطا به القهر وضيق على المتعلميرباه بالعسف والقهر من "من كان ُمويقول كذلك: 

النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والصبث، وهو التظاهر بغير ما في 

ن انبساط األيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والصديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقًا، ضميره، خوفًا م

وفسدت معاني اإلنسانية التي له من حيث االجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله، 

ها قبضت عن غايتوصار عياالً على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضاال والصلق الجميل، فان

، فارتكس وعاد في أسفل السافلين. وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها إنسانيتهاومدى 

 العسف".

 

 زمن تغيير الجيل أربعون سنةالحكمة السادسة: 

 "فعاقبهم اهلل بالتيه، وهو أنهم تاهوا في قفر من األرض ما بين الشام ومصر أربعين سنةيقول ابن خلدون: 

لم يلووا فيها لعمران، وال نزلوا مصرًا وال خالطوا بشرًا، كما قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر 

من مساق اآلية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة  عليهم، لعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه. ويظهر

قوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشل في وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة، وتصل

ذلك التيه جيل آخر عزيز ال يعرف األحكام والقهر وال يسام بالمذلة، فنشلت لهم ذلك عصبية أخرى اقتدروا بها 

 المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن األربعين سنة أقل ما يلتي فيها فناء جيل ونشلة جيل آخر". على
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 ألمم المغلوبة مصير االحكمة السابعة: 

"األمة إذا ُغِلَبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء والسبب في ذلك، واهلل أعلم، ما يقول ابن خلدون: 

يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت باالستعباد آلة لسواها وعالة عليهم، فيقصر 

فذذا  ،األمل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانيةاألمل ويضعف التناسل، واالعتمار إنما هو عن جدة 

ذهب األمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من األحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم، تناقص 

عمرانهم وتالشت مكاسبهم ومساعيهم، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم، بما خضد الغلب من شوكتهم، 

 .متغلب وطعمة لكل آكل"فلصبحوا مغلبين لكل 

 

 ترف السلطة يؤذن بصراب الدولةالحكمة الثامنة: 

"يكثر خراج السلطان خصوصًا كثرة بالغة بنفقته في خاصته، وكثرة عطااه، وال تفي بذلك يقول ابن خلدون: 

يزيد لنفقة، ففتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء، والسلطان من ا ،الجباية

في مقدار الوظااف والوزااع أوال كما قلناه، ثم يزيد الصراج والحاجات والتدريج في عوااد الترف وفي العطاء 

للحامية، ويدرك الدولة الهرم، وتضعف عصابتها عن جباية األموال من األعمال والقاصية، فتقل الجباية وتكثر 

. فيستحدث صاحب الدولة أنواعًا من الجباية يضربها على العوااد، ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم

البيعات، ويفوض لها قدراً معلوماً على األثمان في األسواق، وعلى أعيان السلع في أموال المدينة. وهو مع هذا 

مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية. وربما يزيد ذلك في أواخر 

ن ذلك باختالل العمران، ويعود على الدولة، وال يزال ذال، ويؤودولة زيادة بالغة، فتكسد األسواق لفساد األمال

 ذلك يتزايد إلى أن تضمحل".
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 :الظلم مؤذن بصراب العمرانالحكمة التاسعة: 

، لما يرونه "اعلم أن العمران على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابهايقول ابن خلدون: 

حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم 

عن السعي في ذلك. وعلى قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في االكتساب، فذذا كان 

ال جملة بدخوله من وعن الكسب كذلك لذهابه باألم االعتداء كثيرًا عامًا في جميع أبواب المعاش كان القعود

جميع أبوابها. وإن كان االعتداء يسيرًا كان االنقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه 

إنما هو باألعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجااين. فذذا قعد الناس عن المعاش 

 اسب كسدت أسواق العمران".وانقبضت أيديهم عن المك

 

 :الذوبان في الغالبالحكمة العاشرة: 

"ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسالحه في اتصاذها وأشكالها، بل وفي يقول ابن خلدون: 

ال الكموانظر ذلك في األبناء مع آبااهم كيف تجدهم متشبهين بهم داامًا، وما ذلك إال العتقادهم  ،ساار أحواله

وانظر إلى كل قطر من األقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في األكثر ألنهم الغالبون  ،فيهم

 لهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغلب عليها، فيسري إليهم من هذا التشبه واالقتداء حظ كبير".


