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 :ترجمة ابن خلدون

رجـل دولـة    ) م١٤٠٦-م١٣٣٢(هو عبد الرحمن أبو زيد بن محمد بن خلـدون           

ولد في تونس في آخر الثلث األول من القـرن الرابـع            ، )١(وقاضي ومؤرخ وعالم  

، عائلته أندلسية مـن أصـل حـضرمي       ، عشر ميالدي من إحدى العائالت العريقة     

كما أنهم عملـوا فـي خدمـة        . ده بثقافتهم العالية واهتمامهم بالعلم    وعرف والده وج  

الدولة األندلسية قبل سقوطها، ثم هاجرت عائلته واسـتقرت فـي تـونس وتولـت               

وبال شك أن عبد الرحمن بن خلدون قد تأثر بظـروف  ، مناصب ذات أهمية سياسية  

   .نشأته تأثرا كبيرا فشب محبا للعلم ومهتما بالسياسة

 عبد الرحمن بن خلدون في تعليمه على نمط تقليدي متوارث فبدأ بحفـظ              ولقد سار 

القرآن ودراسة الحديث الشريف ثم درس علوم الشريعة اإلسالمية وقواعـد اللغـة             

وكانت عائلته تنتقي له أفضل األسـاتذة المعـروفين فـي           ، العربية والشعر العربي  

                                                           
 . مصر–أستاذ االقتصاد بجامعة اإلسكندرية  *

 منهـا دائـرة المعـارف       ،المعلومات الواردة عن حياة عبد الرحمن بن خلدون مستقاة من أكثر من مـصدر               )١(

 Ibn Khaldun, The "Muqaddimah", Anانظر، ) للمقدمة(البريطانية، ومنها أيضا النسخة االنجليزية 
Introduction to History, translated by F. Rosenthal, edited and abridged by N.J 

Dawood (Routledge and Kegen Paul Ltd., London, (1967).بحث سـبق نـشره   لاصل هذا أ و

 العـدد الثـاني     – جامعة اإلسكندرية    – مجلة كلية التجارة     ،"مساهمة ابن خلدون في الفكر االقتصادي     "بعنوان  

وقد أجريت تعديالت متتالية على هذا البحـث منـذ        . ١٩٧٩، مطبعة جامعة اإلسكندرية،     ١٩٧٨ – ١٥السنة  

 بتدريس مساهمات ابن خلدون فـي       لبحثا لقيام صاحب     نظراً ٢٠٠٣،  ١٩٩٠ و ١٩٨٢ذلك الحين خاصة في     

االقتصاد لطالبه لفترة طويلة من السنين بجامعة اإلسكندرية وجامعات أخرى مثل جامعة بيروت العربية فـي        

  .لبنان وجامعة أم القرى بمكة المكرمة والجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم أباد باكستان
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 بـن خلـدون بقدرتـه       رف عبد الرحمن  وخالل دراسته عُ  . عصره لتعليمه وتربيته  

الكبيرة على استيعاب المواد العلمية التي درسها وبذكائه ورغبته في تلقي المزيد من         

وفيما بعد قام بنفسه بدراسة علوم الفلسفة التي ارتقت وازدهرت في العـصر             . العلم

كمـا درس   .  بكتابات اإلغريق القدماء خاصة أرسطو      كبيراً األندلسي وتأثرت تأثراً  

ن عبد الرحمن بـن     يوفي سن العشرين عُ   . لحكمة والتصوف اإلسالمي   كتب ا  أيضاً

حد مناصب الدولة ولكنه قرر تركه بعد عامين فقط والرحيل من تونس            أخلدون في   

). م١٣٧٣-م١٣٥٤( فيمـا بـين      ن عاماً ي عن تونس عشر   إلى مراكش وبقي بعيداً   

. عـصرهم واستقر في فاس والتقى بعديد من أهل العلم والفالسفة مـن مـشاهير              

وسرعان ما أصبح ابن خلدون نافذا في األوساط السياسية للدولة وتقلب خالل حياته             

  .في مراكش في مناصب سياسية عديدة لها شأنها وخطرها

 على وجه التقريب ترك السياسة كليا والتجأ هو وأسرته ليعـيش            م١٣٧٢وفي عام   

اسي اآلمـن أتـيح     وفي ذلك الملجأ السي   . في حماية قبيلة قوية في صحراء مراكش      

كتاب العبـر، وديـوان    " (كتاب العبر "البن خلدون أن يبدأ في تدوين مؤلفه العظيم           

في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوى الـسلطان            المبتدأ والخبر، 

 ومقدمة هذا الكتاب هو أشهر ما قدم للعلم وهي التي تعرف بصفة شـائعة               .)األكبر

  .)١("المقدمة"باسم 

م عاد مرة أخرى مختاراً إلى تونس مسقط رأسه وعـاش           ١٣٧٣ي عام   وف

فيه سنوات عديدة اتسمت باالستقرار واشتغل في معظمها بالدراسة والتعليم والبحث           

م ثم هاجر إلى مصر واشتغل بتدريس       ١٣٧٧العلمي، وأكمل كتابة المقدمة في سنة       

                                                           
) الكتاب األول (مقدمة األصلية لكتاب العبر باإلضافة إلى الجزء األول         عبارة عن ال  ) بالمقدمة(وما يسمى اآلن    )  ١(

من هذا المؤلف، والنسخة المعتمد عليها في هذا المقال ويشار إلى صفحاتها حين االستشهاد أو االقتطاف هي                 

ى عبد  بتحقيق األستاذ الدكتور عل   " لجنة البيان العربي   "نسخة دار الشعب، القاهرة، مصر وهي التي أصدرتها       

 . الواحد وافي، ونشرت بدون تاريخ
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ب كبيـر القـضاة     الشريعة  اإلسالمية على مذهب اإلمام مالك ثم عين في منـص           

  .للمذهب المالكي

 إلى أن توفي    ١٣٨٤وفي خال ل الفترة التي بقاها ابن خلدون في مصر من            

 كان معروفا بآرائه الحرة يقولها غير عابئ بما يترتـب عليهـا             ١٤٠٦في مارس   

بالنسبة لمنصبه وال شك أن التجربة السياسية التي مر بها ابن خلدون أكسبته نظرة              

لنواحي السياسية للمجتمعات وما يترتـب عليهـا مـن مـسائل            صائبة في تحليل ا   

اقتصادية وسوف نالحظ هذا خصوصا في تحليله لمراحـل تطـور الدولـة ومـا               

  .يصاحبها من تطورات في الناحيتين االقتصادية واالجتماعية

  

  الشخصية العلمية لعبد الرحمن بن خلدون

لغرب كمـؤرخ   حاز عبد الرحمن بن خلدون شهرته الواسعة في الشرق وا         

وكعـالم تـاريخ وضـع أول       . هي أبرز أعماله بال شك    " المقدمة"وعالم اجتماع، و  

. محاولة الكتشاف النمط الذي تتغير به األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية         

وكان دائماً منطقياً في منهاجه، تحليلياً في طريقته، واسع المعرفة إلى أبعد الحدود،             

أمـا  . Logic of Historyأول من كتب فـي منطـق التـاريخ    حتى إنه يعتبر بحق 

مساهماته الرائدة في علم االجتماع فقد برزت من خالل دراسته التاريخيـة حينمـا              

تناول الجوانب المختلفة للحياة االجتماعية لإلنسان بالبحث والتحليل، وقام باستخراج          

اً منهجاً علمياً سليماً على     وحيث اتبع في بحثه وتحليله دائم     . بعض القواعد العامة لها   

نحو لم يسبقه فيه أحد فقد اعتُبر باعتراف الجميع رائداً في كافة المجـاالت التـي                

  ". أبو االجتماع"و" أبو التاريخ"ومن ثم فقد حاز بجدارة لقبي . تطرق إليها

. أما وضع عبد الرحمن بن خلدون كعالم اقتصاد فإنه يختلف بعض الـشيء    

مين من علماء االقتـصاد العربـي أن أهميـة ابـن خلـدون      فلقد رأى بعض المهت 
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ولكن البعض اآلخـر مـن      . )١(كاقتصادي ال تقل عن أهميته كمؤرخ وعالم اجتماع       

االقتصاديين العرب لم يهتم بما قدمه ابن خلدون للتراث االقتصادي، ربما لتـأثرهم             

ـ             م االقتـصاد   البالغ بما قدمه العقل الغربي في القرون األخيرة من مساهمات في عل

ومن ثم أصبح لـديهم نوعـا مـن         . كما هو الحال في كافة مجاالت العلوم األخرى       

أو ربما هو الجهل بمـا      . التحيز نحو الفكر الغربي والحضارة الغربية بصفة عامة       

في جعبة تاريخ العلم من درر أو أنها الرغبة العادية لدى معظم علمـاء االقتـصاد                

إليه البحث العلمي بدال من الخوض في التراث        المعاصرين في تتبع آخر ما وصل       

  .بحثاً عن هذه الدرر المفقودة

أما في الغرب فإن أبرز المؤلفات في تطور الفكر االقتصادي لم تعط أهمية             

 لعديـد   – في غاية الدقة أحياناً      –تذكر البن خلدون ولما قدمه من تحليل اقتصادي         

تـاريخ   ")٢(ؤلف جوزيف شـومبيتر   وأحد األمثلة الواضحة لهذا هو م     . من المسائل 

، ففي هذا المرجع الذي يعتبر بال شك من أكبر المراجع شموالً            "التحليل االقتصادي 

وعمقاً في مادة تاريخ الفكر والتحليل االقتصادي نجد أن أعمال ابن خلدون لم تنـل               

                                                           
) أبو االقتصاد ابـن خلـدون     (من األعمال االقتصادية الرائدة عن ابن خلدون مقالة للدكتور محمد حلمي مراد             )  ١(

محمد : ة ونشرت، وكذلك رسالة دكتورا    م١٩٦٢المنعقد في القاهرة في     " أعمال مهرجان ابن خلدون   "ألقيت في   

 ولكن لألسف لم تتح لي فرصة االطـالع         "رائد االقتصاد بن خلدون   "م بعنوان   ١٩٤٤نشرت سنة   على نشأت   

وقد ) من الفكر االقتصادي العربي في القرن الرابع عشر       (على هذه، وهناك أيضا مقالة للدكتور محمد دويدار         

تور كتب الدك  ومن الناحية المنهجية والسياسية   . ٣٤٨ العدد   – ١٩٧٣بريل  أ –نشرت بمجلة مصر المعاصرة     

وهي بـال شـك ذات فائـدة للجانـب          ) منهج ابن خلدون في علم العمران     (محمد محمود ربيع مقالة بعنوان      

  .٣٤٠ العدد –بريل أ –، وقد نشرت بمجلة مصر المعاصرة االقتصادي أيضاً

  Ibn Khaldu's Analysis of Economic issues بعنوان C. Lssawiوهناك باالنجليزية مقال لعيسوي 
Abul Hasan M. Sadeq and A. Ghazali (editors); Readings in Islamic Economic 

Thought, Longman, Malaysia, 1992.  وكذلك نجد للمفكر اإلسالمي عمر شابرا عرضا شيقا لفكر ابن

  .The Future of Economics, The Islamic Foundation, UK, 2000خلدون ضمن مؤلفه 
(2) J. Schumpeter, History of Economic Analysis (George Allen & Unwin Ltd, 

London, first Published 1954.  
  .لندن. ١٩٦٧والصفحات المشار إليها من الطبعة السادسة 
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  . صفحة١٢٦٠أكثر من أسطر معدودة ال تتعدى النصف صفحة من مجموعة 

تكرر في المؤلفات الغربية األخرى فـي تطـور الفكـر           ومثال شومبيتر ي  

االقتصادي حيث يظهر واضحاً أن ابن خلدون لم يلق اهتماماً كافياً، وأحياناً لم يذكر              

  . إطالقًا

والواقع أن اهتمام الكتاب الغربيين كان منصباً على دراسة أصـول الفكـر             

تى لـو فرضـنا أن      ولذلك فإنه ح  . االقتصادي الغربي وتتبع تطوره من جيل آلخر      

بعض هؤالء الكتاب قد وقف على بعض المساهمات العلمية الهامة البن خلـدون أو      

غيره من الكتاب العرب في عصر الحضارة اإلسالمية، فإن هناك احتمـاالً قائمـاً              

وقد يحق هذا السلوك في حالة واحدة وهي أن ُيدعى أن           . بتعمد إهمالها أو تجاوزها   

ة الحديثة قد استمدت أصولها مباشرة من العلوم والفلـسفات          العلوم والفلسفات الغربي  

. اإلغريقية القديمة ومن بعض مجهودات متناثرة في أوروبا في العصور الوسـطى           

وبهذا ُينسى أو ُيهمل كلياً دور العلماء العرب خالل العصور الوسـطى فـي نقـل                

انوا يقودون حركة   التراث اإلغريقي القديم وبلورته واإلضافة إليه وأنهم هم الذين ك         

وخطورة هذا األمر تكمن فـي إنكـار      . التقدم العلمي لتتسلمها منهم أوروبا فيما بعد      

للجنس البشري أو في كسرها وتفتيتها على أسـاس غربـي           " السلسلة العلمية "وحدة  

ويا ليت من يقع في هذا اللبس أن يرجع إلى ابن خلدون الذي يقـرر فـي         . وشرقي

التي كتبت في القرن الرابع عشر المـيالدي حقيقـة          " قدمةالم"الصفحات األولى من    

اتصال سلسلة البحث العلمي على مدار التاريخ بغض النظر عن العلماء والُبحـاث             

  .)١(وأجناسهم وألوانهم الفكرية والحضارية

                                                           
فالعلوم كثيرة والحكماء في النوع اإلنساني متعددون وما لم يـصل  "حيث يقول  ) المقدمة( في   ٣٥راجع صفحة   )  ١(

 فأين علوم فارس، وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل ومـا ظهـر              "ما وصل إلينا من العلوم أكثر م    

مة واحدة وهم يونان خاصة     أوأين علوم القبط ومن قبلهم، وإنما وصل إلينا علوم          .. عليهم من أثارها ونتائجها   

ن، وبذل األموال فيها، بإخراجها من لغتهم، واقتداره على ذلك بكثرة المترجمي) الخليفة العباسي(لكلف المأمون 

ويتضح من العبارة أن أهم العلوم التي وصلت للعـرب هـي علـوم              ". ولم يقف على شيء من علوم غيرهم      
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  : البحث االقتصادي وأسلوب التحليل عند ابن خلدون

في المقدمـة لـم يكـن       ينبغي أن نؤكد أن بحث المسائل االقتصادية        : أوال

مستقال في دراسته العامة عن االجتماع البشري في إطار التاريخ، بل كان جزءاً ال              

وفي بعض الحاالت جاء بحث بعض المسائل االقتصادية مستقالً بصفة          . يتجزأ منه 

عارضة وفي حاالت أخرى تعمد ابن خلدون أن يفرد بعض الفصول لمناقشة بعض             

ة منطقية مستفيضة ويقوم بعملية تحليل لألسباب بغـرض         المسائل االقتصادية مناقش  

وحينما تطرق ابن خلدون إلـى اسـتعراض        . الوصول إلى نتائج محددة في النهاية     

أصناف العلوم المعروفة في عصره، وذلك في الباب السادس في آخر المقدمة لـم              

 من ناحية   ولم يكن في هذا االتجاه    . من قريب أو بعيد   " االقتصاد"يذكر شيئاً عن علم     

ابن خلدون أي تحيز ضد علم االقتصاد الذي لم يكن قد عرف بعـد كعلـم بهـذه                  

التسمية قبل القرن السابع عشر، كما لم تتأكد حقيقة استقالله كعلـم منفـصل عـن                

أمـا  . )١(األخالق والسياسة إال في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين          

 للمسائل االقتصادية فإنه لم يختلف عن األسـلوب         عن أسلوب التحليل المتبع بالنسبة    

وبـالطبع  . الذي استخدمه ابن خلدون في دراسته العامة لالجتماع البشري والتاريخ         

فإن هذا ال يقلل من أهمية النتائج التي توصل إليها ابن خلـدون فـي تحليلـه ألن                  

ـ            ي غـضون   األدوات التحليلية الخاصة باالقتصاد على وجه التحديد لم تعرف إال ف

كما أن من المعروف أنها تطورت بـشكل تـدريجي مـن            . القرنين األخيرين فقط  

  .األدوات التحليلية للعلوم االجتماعية بصفة عامة

وبالرجوع إلى المقدمة نجد أن ابن خلدون قد اعتمد على األساليب اآلتية في             

  :تحليله للموضوعات االقتصادية

                                                                                                                                                    
 .ن ابن خلدون يتأسف على ضياع حلقات من التراث القديم في أمم عرفت بحضارتهاأاإلغريق و

براهيمية، ول، الناشر الدار الجامعية، اإل    أل، الفصل ا  تطور الفكر االقتصادي   عبد الرحمن يسري احمد،      .انظر د )  ١(

 .٢٠٠٣اإلسكندرية، 
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صها وتمحيصها إلبـراز ارتبـاط األحـداث        دراسة الوقائع التاريخية بعد فح    : أوالً

  . االجتماعية والسياسية واالقتصادية في أنماط محددة خالل الزمن

  . بيان أثر البيئة االجتماعية في سلوك اإلنسان ونشاطه االقتصادي: ثانياً

بيان أثر البيئة الجغرافية في نشاط المجتمعات اإلنـسانية وثروتهـا وكـذلك             : ثالثاً

  .ك اإلنسان االقتصاديتأثيرها في سلو

استخدام المنطق في استنتاج بعض القواعد العامـة، تـارة علـى أسـاس               : رابعاً

" القواعـد العامـة   "وكان يدعم هذه    . المشاهدات وتارة على أساس االستنباط    

وهذه القواعد العامة تمثل جـوهر      . )١(بفروض أساسية يعطيها تعريفات معينة    

  . النظريالتحليل

وهو الذي تطور بـشكل     " النظرية"ب األخير هو أساس     ويالحظ أن األسلو  

بارز لدى المدرستين الكالسيكية والنيو كالسيكية في القرنين الثامن عشر والتاسـع            

ومن ناحية أخرى نجـد المدرسـة      . عشر، ومازال يتعرض لعمليات تطور مستمرة     

وفقـاً  الماركسية قد ادعت أنها أول من أبرز ارتباط األحداث التاريخية وتطورهـا             

وكـان  . ألنماط محددة، وإنها أول من أكد ارتباط العالقات االجتماعية باالقتصادية         

ابن خلدون سباقاً ورائداً في هذا المضمار قرابة خمسة قرون قبل أن يبدأ مـاركس               

أما عن أثر البيئة الجغرافية على المجتمعات اإلنـسانية         . )٢(" رأس المال "في كتابه   

طهم فقد ظهر هذا في بعض نظريات حديثة مثل االتجـاه           وعلى سلوك األفراد ونشا   

إلى تفسير ربح التجارة الخارجية على أساس الفروق المطلقة في األسعار، والتـي             

                                                           
ويالحظ أن المصطلحات العلمية التي استحدثها ابن خلدون ليستخدمها في تحليله كانـت تتكـرر فـي الـذكر                   )  ١(

 .  ولكنه كان ينتهي بوضع تعريفات دقيقة لهاالمقدمةوتتعرض لعمليات تنقيح مستمرة على صفحات 

 ٣٤٨ عـدد    مصر المعاصرة مقالة بمجلة   . "من الفكر االقتصادي العربي في القرن الرابع      ": د دويدار انظر محم )  ٢(

تفق مع وجهة النظر المذكورة في المقال       أولو أني ال    . ١٠٣-٩٩، ص   ٩٦انظر ص   ) القاهرة (١٩٧٢بريل  أ

 . خيةفي أن ابن خلدون قد قدم قبل ماركس نظرة في تطور المجتمع تقترب من المادية التاري
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أرجعها ابن خلدون إلى المسافات الجغرافية وسهولة الطرق، أو تفـسير التخلـف             

  .)١(والتقدم االقتصادي على أساس مدى مالءمة البيئة الجغرافية لإلنسان

  

  " المقدمة"عرض وتقييم الفكر االقتصادي في 

  أصلها وتطورها وأنواعها: الحاجات البشرية •

مفتقر إلى أشياء أساسية ال غنـى لـه    " بطبعه"يقرر ابن خلدون أن اإلنسان      

وهـذه األشـياء األساسـية هـي الغـذاء          . عنها لكي يبقى حياً ويحافظ على نوعه      

ويمكن القول بـأن    . )٢(دافع به عن نفسه   الضروري والملبس الالزم والسالح الذي ي     

بمعنى أنه ال   " أساسية"ونقول  . لإلنسان" األساسية"ابن خلدون يتكلم هنا عن الحاجات       

يسبقها شيء في الترتيب من حيث الضرورة للبقاء أو الحفاظ على النـوع، وهـي               

ومن الحاجات األساسية أو الضرورية للبشر تتفـرع        . بنفس هذا المعنى  " ضرورية"

حتياجات أخرى يمكن القول بأنها ثانوية من حيث أنها ليست مطلوبة في حد ذاتها              ا

  . لبقاء اإلنسان أو حياته ولكنها الزمة مع ذلك إلنتاج الحاجات األساسية

وهكذا نرى أن ابن خلدون قد ميز بوضـوح بـين الحاجـات المباشـرة               

  . األولىوالحاجات غير المباشرة وبين ضرورة الثانية بناء على ضرورة 

ثم يشرح ابن خلدون كيف أن الحاجات الضرورية أو األساسية هـي كـل              

شيء في حياة المجتمعات البشرية البدائية ولكنها تمثل البدايـة فقـط، وأن هنـاك               

فمع توسع المدينة أو البلد     . حاجات أخرى تنشأ مع كل رقي أو تقدم يحرزه المجتمع         

مالبـس أجـود    : ات كمالية أو ترفيهية   في العمران تزداد دخول األفراد وتنشأ حاج      

                                                           
  : بداها بروفيسور هيكس في مقالة له عن التجارة الخارجيةأانظر مثال وجهة النظر التي )  ١(

J.R. Hicks, International Trade: The Long View, Central Bank of Egypt Lectures, Cairo, 
1963. 

 . من الباب األول وقد تكرر نفس المعنى في صفحات أخرى٤٠-٣٩هذا جوهر المناقشة في صفحات )  ٢(
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وأجمل شكالً، مساكن منمقة من الداخل والخارج وأكثر متانـة وإحكامـا، وأدوات             

  . منزلية أحدث وما إلى ذلك

باإلضافة إلى ذلك نجد أن ابن خلدون قد أكد في أكثر من موقع أن حجـم                 

 يتضح هـذا    وسوف. عامل هام في تحديد حجم االحتياجات الكلية للمجتمع       " السكان"

فيما بعد من عرضنا لنظرية ابن خلدون في النمو االقتصادي والتـي يعتبـر فيهـا            

 –فزيادة الـسكان    . عامل السكان أحد العوامل الهامة في تحريك النشاط االقتصادي        

 تؤدي إلى زيادة الحاجات الكلية للمجتمع       –في ظل افتراضات أساسية معينة يبينها       

الدخول ومن ثم زيادات متتالية في الحاجات التي تزداد         وإلى زيادة األعمال وزيادة     

  . )١(تنوعاً وارتقاًء كما ذكرنا

  : طبيعة العملية اإلنتاجية وضرورة تعاون أفراد المجتمع وتقسيم العمل بينهم •

بعد أن شرح ابن خلدون كيف تنشأ الحاجات الضرورية ثم كيف تظهـر حاجـات               

اجات غير المباشرة يقـرر أن إنتـاج أي         كمالية مع تقدم المجتمع وكيف تتفرع الح      

ويـستخدم  (حاجة من الحاجات يتطلب تعاون أفراد المجتمع وتقسيم العمـل بيـنهم             

  .)٢() Division of Labourيعني به تقسيم العمل " توزيع العمل"مصطلح 

إن العملية اإلنتاجية كما يصفها ابن خلدون تتألف من حلقـات أو عمليـات              

لك فإن إتمامها أو القيام بها يخرج عن طاقـة الواحـد مـن              متشابكة ومتراكبة ولذ  

البشر، ومن ثم يلزم التعاون بين مجموعة من الناس وقيام كل واحد مـنهم بـدور                

عن فكرة التعاون في عملية اإلنتاج زمناً       ) م١٠٣٧-٩٨٠(وقد عبر ابن سينا     . معين

تحقيق جميـع   قبل ابن خلدون، حيث رأى أن الفرد من البشر ال يستطيع أن يضمن              

كذلك عبر أبو حامد الغزالي عن نفس       . )٣(احتياجات معيشته ما لم يتعاون مع غيره      

                                                           
 .٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٤ص : المقدمةانظر )  ١(

 .٣٢٥ ص المقدمةانظر .  أحيانا وهو يحمل نفس المعنى تقريباً"توزيع األعمال"استخدم مصطلح )  ٢(

 .١٣٨: ، مرجع سابق، صتطور الفكر االقتصاديعبدالرحمن يسري، . راجع د) ٣(
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لكن ابن خلدون تميز بتأكيد الـسبب االجتمـاعي وراء          . )١(الفكرة وشرحها تفصيال  

  .تقسيم العمل وهو ضرورة التعاون بين البشر بين أبناء المجتمع

.  اإلنتاجية وترابط أجزائهـا    ويقرر ابن خلدون بعد أن يصف تعقد العمليات       

أن الناتج الذي يحصل عليه عدد معين من األفراد من جراء التعاون بينهم ال يكفي               

لسداد حاجاتهم األصلية فقط وإنما يفيض عن ذلك بحيث يسد حاجة عدد أكبر منهم              

وهذا المعنى لم يقف عليه أحد ممن سبقه، حيث يؤكد مسألة الفائض النـاجم              . بكثير

  . العملعن تقسيم

ولقد تأكد معنى فائض تقسيم العمل وهو المكسب المتحقق من ورائـه فـي              

وثبت أن الواحد من البشر     : "العبارة التالية التي وردت في أحد فصول الباب الرابع        

غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه، وإنهم متعاونون جميعا في عمرانهم علـى             

هم تسد ضرورة األكثـر مـن عـددهم     ذلك، والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة من      

  .)٢("أضعافاً

 في تقـسيم العمـل، يالحـظ أن         Aristotleوبمقارنة ابن خلدون و أرسطو      

فكل . أرسطو قد اعتقد أن أساس تقسيم العمل هو اختالف المواهب البشرية الفطرية           

وال يصح أن يزاول غيرها، وهـي       " بطبيعته"فرد مهيأ لعمل معين أو لحرفة معينة        

أما ابن خلدون فلم يقصر الحديث عن المواهب الطبيعيـة لألفـراد            . أخالقيةمسألة  

وإنما تكلم أيضا عن المواهب المكتسبة ورأى أن اإلنسان إذا تكونت له ملكـة فـي                

وهكـذا فـإن المواهـب أو       . ناحية معينة فقلَّ أن يجيد بعدها أو معها ملكة أخرى         

                                                           
 .١١٩-١١٨ ص ٤، وج٥٥ ص ١م، ج١٩٨٣المعرفة، دار إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ) ١(

فالقوت في الحنطة مثال ال يستقل الواحد بتحصيل حصة منه، إذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة مـن حـداد                    )  ٢(

 األرض وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك األعمـال            ةثارإالت وقائم على البقر و    آلونجار ل 

ضعافهم مرات فنتائج األعمال بعـد      ألنه حينئذ قوت    إ ف ،هم بعد ذلك مقدار من القوت     أو اجتمعوا وحصل بعمل   

  .٣٦٠، دار القلم بيروت، لبنان، صالمقدمة. االجتماع زائدة عن حاجات العاملين وضروراتهم
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تسابها أيضاً عـن طريـق الـتعلم        الملكات البشرية ليست فقط طبيعية وإنما يتم اك       

  .)١(والممارسة

 في تقسيم العمل مع فكر ابـن        )٢()A.Smith(وحينما نقارن فكر آدم سميث      

ذلك ألن ابن خلدون قد أوضـح       . خلدون سنجد تشابها كبيرا حقا يؤكد سبقه العلمي       

لى فكرة الفائض المنتظر من جراء التعاون القائم بين األفراد في العملية اإلنتاجية ع            

أساس تقسيم العمل، هذا بينما أن االعتقاد السائد هو أن سميث أول من شرح هـذه                

كما أن فكرة ادم سميث في ارتباط تقسيم العمل بحجم السوق التختلف فـي              . الفكرة

جوهرها عن الفكرة التي شرحها ابن خلدون منذ عدة قرون من قبله فـي ارتبـاط                

لما ازداد هـذا اتـسع حجـم النـشاط          تقسيم العمل بحجم السكان، حيث شرح أنه ك       

  .)٣(االقتصادي، فزاد الناتج واتسع السوق

يتضح من فكر ابن خلدون أنه يميز عناصر اإلنتاج         : تمييز عناصر اإلنتاج  

أما العمل  . )٤(الالزمة ألداء العملية اإلنتاجية في العمل ورأس المال وموارد الطبيعة         

احة أهـم عنـصر مـن عناصـر         فقد ذكره في أماكن عديدة واعتبره ضمنا وصر       

                                                           
د  لم يكن اإلنسان ق    إذاسوف يكون سهال    " ملكة" ومع ذلك فابن خلدون يقرر أن اكتساب أي          .٣٦٤ص: المقدمة)  ١(

فإذا تلونت  . سهل لقبول الملكات واحسن استعدادا لحصولها     أومن كان على الفطرة كان      "تعلم أي شيء، يقول     

رة ضعف فيها االستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة فكان قبولها           طالنفس بالملكة األخرى وخرجت عن الف     

جود ما يسمى باالستعداد الفطـري      فهل كان لدى ابن خلدون شيء من االعتقاد في و         " ضعفأللملكة األخرى   

أو التدريب في حد ذاتهـا      " عملية التعليم "نه يتكلم عن    أ وهي فكرة أرسطو؟ أم      ،لتلقي حرفة ما بدال من أخرى     

 سهل بال شك في مجال معين ما لم يكن اإلنسان قد تعلم أي شيء في مجال آخر؟ أوإنها 

 .ئد المدرسة الكالسيكيةاسكتلندي المولد وهو را) م١٧٩٠-١٧٢٣(آدم سميث )  ٢(

 . البحث، ثم انظر المناقشة الخاصة بالنمو االقتصادي في هذا ٣٢٦ص : المقدمة)  ٣(

ت الت ومعدات وأدوا آنه لم يقم بتعريف رأس المال وإنما تكلم عن مفرداته التي نعرفها من              أولكن مع مالحظة    )  ٤(

 المال فيما بعد ليقصد به أصل المال المستخدم فـي            ولقد استخدم تعبير رأس    .مختلفة تساعد في عملية اإلنتاج    

النشاط التجاري أو اإلنتاجي والذي يزيد بتحقيق الربح وينقص مع تحقيق الخسارة ولم يفصح حقيقة إذا كـان                  

 ص  المقدمـة  انظـر    .رأس المال بالمعنى الذي استخدمه عبارة عن مبالغ نقدية أو بضائع مختلفة األشـكال             

٢٥٢-٢٥١. 
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وهو حينما يتكلم عن العمل     .  إذ بدونه ال يمكن إتمام أي شيء نافع لإلنسان         )١(اإلنتاج

قـدرة  "، وهي كما يشرح ليست مجـرد        )٢(الموجودة لدى اإلنسان  " القدرة"يعني به   

ويتضح من شرحه أنه لوال القدرة      ". قدرة فكرية أو ذهنية   "وإنما هي أيضا    " جسمانية

 أو الفكرية المرتبطة بالقدرة الجسمانية ما استطاع اإلنسان أن يخلـق اآلالت             الذهنية

إن اهللا سبحانه وتعالى خلق     : "يقول) رأس المال (واألدوات التي تساعده في اإلنتاج      

اإلنسان وركبه على صورة ال يصح حياتها وبقاؤها إال بالغذاء وهداه إلى التماسـه              

إال أنه يشرح كيـف أن هـذه        . )٣("ى تحصيله بفطرته وبما ركب فيه من القدرة عل      

الموجودة لدى أي إنسان غير كافية لتحصيل حاجاته إال بالتعاون مع غيره            " القدرة"

وهو ما قدمناه من قبل حينما تعرضنا لفكرة التعاون في العملية اإلنتاجية            ، من البشر 

بالقدرة الجسمانية  وتقسيم العمل، ثم تظهر أهمية القدرة الذهنية أو الفكرية المرتبطة           

فقدرة الفرس مثال أعظم من قدرة اإلنسان وكذا قدرة         "في العمل البشري حينما يقول      

ولكـن اإلنـسان يتميـز      . )٤("الحمار والثور وقدرة األسد والفيل أضعاف من قدرته       

. الذي يمكنه من استخدام قدرته الطبيعية بشكل أفضل من الحيوانات العجم          " بالفكر"

أي عوضاً عن القدرات    (جعل لإلنسان عوضاً من ذلك كله       ... "سبحانهفيقول إن اهللا    

الفكر واليد، فاليد مهيأة للـصنائع بخدمـة        ) الجسمانية الهائلة لدى بعض الحيوانات    

الفكر والصنائع تحصل له على اآلالت التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر              

  .)٥("الحيوانات

ال تتحقق إال عن طريـق      " رأس المال "أة  ويتبين من العبارة األخيرة أن نش     

فاليد مهيأة للـصنائع بخدمـة الفكـر        : العمل البشري بالمعنى الدقيق الذي أوضحه     

                                                           
 .٣٤٤، ص ٣٩ص : ةالمقدم)  ١(

 .٣٩ص : المقدمة)  ٢(

 .٣٩ص : المقدمة)  ٣(

 .٣٩ص : المقدمة)  ٤(

 .٣٩ص : المقدمة)  ٥(
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ولقد تكلم عن دور رأس المال صراحة في عدة أماكن          . والصنائع تحصل له اآلالت   

في المقدمة حينما يقرر أن بعض مراحل اإلنتاج ال يمكـن إتمامهـا إال باسـتخدام                

  .  وآالت من أنواع مختلفةمعدات

فهي من خلق اهللا هبة منه لإلنسان وقد وضعت تحـت           " موارد الطبيعة "أما  

واهللا سبحانه خلق جميع ما في العالم لإلنسان وامتن بـه           . أمره لينتفع بها في معاشه    

 ثم يقرر أن موارد الطبيعة غيـر        )١(عليه ويستشهد في ذلك بآيات من القرآن الكريم       

ن أخرى وإنما هي للبشر جميعاً يشتركون في االستفادة منها ويد           مخصصة ألمة دو  

. )٢(اإلنسان مبسوطة على العالم وما فيه وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك            

وهو هنا يقرر مبدًأ هاماً لم يتضح إال في أواخر القرن العشرين، والذي ترتب عليه               

ث إن الموارد الطبيعية المتاحة في      فحي. Sustainabilityمبدأ االستدامة أو التواصل     

الكون تهم البشر جميعاً وأنهم مشتركون بالضرورة في حقوق االنتفاع منها فال بـد              

ويالحظ بوضوح أن ابن خلدون لم      . أن يشاركوا في المحافظة عليها جيالً بعد جيل       

يتوصل إلى فهم عالمية الموارد الطبيعية إال بفضل اآليات القرآنية التـي ذكرهـا              

والواقع أن العقيدة الدينية  قد أثرت في عديد من تقارير ابن خلـدون              . استشهد بها و

ومع ذلـك   . لتؤيد فكرة وصل إليها، أو لكي تعينه في التوصل إلى فكرة من األفكار            

) فيما عدا ما ذكره من آيات قرآنية في نهايات الفصول         (فإنه تعمد عدم إظهار ذلك      

حث عن األدلة الواقعية وتمسكه بالحجة المنطقيـة        وغلب عليه اجتهاده دائماً في الب     

 .التي تبرر مقوالته

وإذا رجعنا بعض مشاهير االقتصاديين الذين عرفتهم أوروبا في العـصور           

، سنجد أيضاً اهتماماً بالعقيدة )Thomas Aquinas(الوسطى، أمثال ثوماس األكوينى 

                                                           
 .  سورة إبراهيم٣٢ من سورة الجاثية وجملة من اآلية ١٢ية  يستشهد باآل٣٤٣ص : المقدمة)  ١(

 .٢٤٣ص : المقدمة)  ٢(
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العقيدة الدينيـة فـي الفكـر       والواقع أن أثر    . )١(الدينية مع االهتمام بشرح األسباب    

االقتصادي لم يتوقف في نهاية العصور الوسطى كما يعتقد البعض بل امتد بعد ذلك              

م فـي تحليـل الفيزيـوقراط       ١٧ولقد ظهر ذلك في أواخـر القـرن         . عدة قرون 

Physiocrates            لبعض المسائل، مثل مناداتهم بفضل الزراعة على سـائر األنـشطة 

ة بعدم التدخل في النشاط االقتصادي، ألن القوانين التـي          االقتصادية ومطالبة الدول  

تحكمه قوانين طبيعية من تدبير الخالق الذي نظم كل شيء في الكون مسبقاً ووضع              

كما ظهر أثر العقيدة الدينية أيضا في خلفية التحليل الكالسيكي للحرية           . )٢(له قوانينه 

 آدم سميث دورها فـي تحقيـق    التي أبرزInvisible Handاالقتصادية واليد الخفية 

  .)٣(التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة

  :اكتساب الدخل وإنفاقه: محور النشاط االقتصادي •

اعتبر ابن خلدون أن سعي اإلنسان إلى اكتساب الدخل واإلنفاق منه علـى             

ى مسألة طبيعية فيقرر أنه مت    ) وهذا هو جوهر النشاط االقتصادي    (حاجاته المختلفة   

 كسب أو   وهي جمعEarningsاقتدر اإلنسان على العمل سعى إلى اقتناء المكاسب 

وقد استخدم ابن خلدون هذا المصطلح كغيره من علماء المـسلمين الـذين             . مكسب

، في التعبير الحـديث، ولـيس       Incomeسبقوه بمعنى يقترب كثيرا من معنى الدخل        

 وهكذا فإن الدخل ال يتحقق إال نتيجة        . كما في الترجمة االنجليزية خطأ     Profitالربح  

ثم اعلـم أن    "السعي أو العمل، وتتأكد هذه المسألة فيما بعد في أماكن عديدة، يقول             

                                                           
د في العصور الوسطى في أوروبا وتأثرت بالـدين الربـا      برز المسائل التي بحثها المهتمون باالقتصا     أكان من   )  ٣(

 ٩٩،  ٩٨،  ٩٣ص  . ١٠٥-١٠٢وانظر المرجع السابق ذكره لشومبيتر ص       . وعدم مشروعيته والسعر العادل   

)J. Schumperter, Ibid, p. 102-105 and p. 93, 98-99.( 

  :لور في المرجع التالينظر تايتعالى، أوهى حينما نتمعن في تحليل سميث ماهى إال يد الرب )  ٢(
D.H. Taylor, A History of Economic Thought, McGraw Hill Book Co., 1960, New York 
and London. 

  .٨٨-٧٧انظر تايلور في المرجع السابق ذكره ص )  ٣(
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ويقول فـي مكـان   . )١("الكسب إنما يكون بالسعي في االقتناء والقصد إلى التحصيل       

 لكـان   ولو قُدر أحد ُعطٌل عن العمل جملة      . إنما هو قيم أعمالهم   .. إن الكسب "آخر  

  .)٢("فاقد الكسب بالكلية 

ويشرح ابن خلدون كيف أن المكسب إنما يكون أصالً في صورة نقدية من             

ذهب أو فضة وإن تحقق في غيرها أحيانا فإنما يكون ذلك أما لغرض المبادلة بهما               

وهكذا فطن ابن خلدون إلى أهمية الـشكل النقـدي          . )٣(أو لغرض اقتنائهما فيها بعد    

أما ذكره للذهب والفضة وتفضيله لهما فعلى تقـديره         . لسيولة النقدية للدخل وأهمية ا  

  . إنهما أفضل أشكال النقود، كما سيأتي

فإذا كان المكـسب    : ويفرق ابن خلدون بين مستويين من الدخل أو المكسب        

أما إذا كان زيادة عن الضرورة والحاجـة        " معاشاً"بمقدار الضرورة والحاجة سمي     

وهذا ما يجعل لصاحبه قدرة على اإلنفاق على الكماليـات          " والًمتم"أو  " رياشا"سمي  

  .)٤(أو االدخار

، وذلك بالتفرقة بـين مـا       "الرزق"و" المكسب"ويفرق ابن خلدون أيضا بين      

يتحصل لدى اإلنسان من نقود وما ينفق فعالً في سبيل إشباع حاجاتـه المختلفـة،               

إن عادت منفعته على العبد     ) بيقصد المكس (ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنَى       "فيقول  

وحصلت له ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي رزقاَ ويستشهد فـي ذلـك        

إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست         "بقول النبي محمد عليه الصالة والسالم       

                                                           
 . ٣٤٤ص : المقدمة)  ١(

 .٢٥١ص : المقدمة)  ٢(

ن على حد تعبيره وهما الذخيرة والقنية أي ما يجمع          اريمن الك ا، والذهب والفضة هما الحجر    ٣٤٤ص  : المقدمة)  ٣(

 . ىويقتن

بـضم  (أما متمول   ، يزيد عن الحاجيات    ما يقال في المال والحالة الجميلة أي     ) بكسر الراء (والرياش في اللغة    )  ٤(

 واحـتفظ بـه      أي اتخذه قنية أي جمعه      تمول ماالً   وقيل أيضاً  بمعنى اتخذ ماالً  ) تمول(فيقال  ) الميم وفتح التاء  

 . نسميه ادخاراً وهو ما) انظر المصباح المنير(لنفسه ال للتجارة 



 ٢ العدد،١٣الد، دراسات اقتصادية إسالمية                                                                        
  
  

  

٢٢ 
 

  
  

وفكرة ابن خلدون في التفرقة بين المكسب والرزق        . )١("فأبليت أو تصدقت فأمضيت   

ياً كما هو واضح ولكنه وضعها في إطار جديـد يحـدد مفهومهـا              ليست له شخص  

اقتـصاديات  "االقتصادي، والفكرة يمكن أن تلحق بما نطلق في القـرن العـشرين             

 حيث تميز بين ما يحصل عليه اإلنـسان مـن دخـل    Welfare Economics" الرفاه

  . نتيجة جهد قد بذله وما ينتفع به فعالً من هذا الدخل

 

  : االقتصاديأنواع النشاط  •

 نجد ابن خلـدون     )٢("وجوه المعاش وأصنافه  "في الفصل الذي كتبه بعنوان      

يميز بوضوح بين أنواع النشاط االقتصادي المختلفة ويقول إنه يتفق مع من سـبقه              

أما . من أهل األدب والحكمة في القول بان المعاش إمارة وتجارة وفالحة وصناعة           

فإنها وجه من وجوه النشاط االقتـصادي مـن         ) حكم الدولة وإدارة شئونها   (اإلمارة  

حيث انه يترتب عليها مقدرة خاصة على جمع األموال والضرائب من الناس ولكنها             

في رأيه ليست بمذهب طبيعي للمعاش، ومن ثم فال يناقشها وسوف نأتي فيما بعـد               

. أي ما هو طبيعي وغير طبيعي في النـشاط االقتـصادي          : إلى مناقشة هذه المسألة   

 ويقصد ابن خلـدون     )٣(ما الفالحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش       وأ

بالفالحة ما نطلق عليه النشاط الزراعي ويستدل على ذلك من األمثلة العديدة التـي              

أعطاها، ثم يقرر أن الفالحة أقدم وجوه النشاط االقتصادي على اإلطالق وأكثرهـا             

                                                           
 . ٣٤٣ص : المقدمة)  ١(

طلقها على المكسب   أأولهما الذي سبق أن ذكرناه وهو صفة        : استخدم ابن خلدون لفظ المعاش بمعنيين مختلفين      )  ٢(

نساني الذي يترتب عليه الحـصول علـى        حينما يكفي لقضاء الضرورات أو الحاجات وثانيهما هو النشاط اإل         

ويالحـظ أن   . ما نطلق عليه النشاط االقتصادي في المصطلح الحـديث         هو  وثانيهما ،نفاقهإثم  ) مكسب(دخل  

 الباب  المقدمةكد بصفة قاطعة، انظر     أالمعنى األول للمعاش لم يتكرر بينما المعنى الثاني واألخير قد تكرر وت           

 ". النشاط االقتصادي"بالمعنى الثاني أي " المعاش"عن  يحوي أكثر من فصل  حيثالخامس

 .٣٤٥ص : المقدمة)  ٣(
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وأما الصناعة فهي   . حتياجها لمهارات فطرية  اتفاقا مع الطبيعة من حيث بساطتها وا      

تأتي بعد الفالحة من حيث الترتيب التاريخي الحضاري للمجتمعات اإلنسانية وهـي            

أرقى منها حيث أنها ليست بسيطة وطبيعة فطرية مثل الفالحة وتحتاج إلى الفكـر              

فـي  ويقرر ابن خلدون أن الصناعة ال تتحقـق إال          . )١(والتدبر ألنها مركبة وعلمية   

مرحلة االستقرار وتكوين المدن وهي مرحلة متـأخرة مـن الناحيـة الزمنيـة أو               

أما التجارة فيقول أنها وإن كانت طبيعيـة فـي          .التاريخية بالمقارنة بمرحلة البداوة   

الكسب فإنها تقوم على بذل الحيل غالبا للحصول على ما بين القيمتين في الـشراء               

  .)٢(فضلةوالبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك ال

وهكذا فإن ابن خلدون في تعريفه للتجارة لم ينظر إلى الخدمات التي يقدمها             

القائمون بالنشاط التجاري للمجتمع كما نفعل في العصر الحاضر بقدر ما نظر إلى             

طرائقهم وحيلهم التي يبذلونها في تحقيق الدخل ولكنه سوف يعـود إلـى تعريـف               

  . التجارة بشكل أدق فيما بعد

  ": الطبيعية"يلي ننتقي بعض ما كتبه ابن خلدون عن األنشطة وفيما 

 : بالنسبة للزراعة.  ١

خصص ابن خلدون فصال ليشرح فيه أن الفالحة من معاش المستضعفين وقد سبق             

. )٤) (٣(مناقشة هذه المسالة عند علماء آخرين منهم أبو عبد اهللا الوصـابى الحبـشي             

                                                           
 .٣٤٦ص : المقدمة)  ١(

 .٣٤٦ص : المقدمةانظر )  ٢(

البركة في فضل الـسعي     هـ، مؤلف كتاب    ٧٨٢هو جمال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر الحبشي، توفي           ) ٣(

، تطور الفكر االقتصادي  عبدالرحمن يسري،   . صادي، راجع د  ، من أجل تقييم مساهمته في الفكر االقت       والحركة

 .١٢٧-١١٩مرجع سابق، ص 

بكسر السين وفتح الكاف    (نه حين رأى السكة     أيستشهد ابن خلدون هنا بحديث النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم            )  ٤(

 هذا بيت قوم إال     ال يدخل " :وهي الحديدة المستخدمة في حرث األرض وشيئا من آلة الحرث قال          ) مع التشديد 

 وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في باب ما يحذر من عواقـب االشـغال بآلـة الـزرع أو     "ادخله الذل 
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م ما فيها من اإلبهام ويمكن أن تفسر بأكثر من          والعبارة تثير االهتمام والبحث بالرغ    

 : طريقة

يالحظ أن ابن خلدون قد ذكر في أكثر مـن موضـع أن ممارسـة النـشاط                 : أوالً

الزراعي مسألة سهلة وميسرة لكل من يريد القيام بها فهي ال تحتـاج إلـى               

مهارات خاصة، أو تعليم، وأن الغرض األساسي من هـذا النـشاط هـو              

قوات األساسية أو ما نطلق عليه فـي عـصرنا الـسلع            الحصول على األ  

ثم إنه تصور أنه مع تقدم المجتمع تزداد الرغبة دائمـاً           . الغذائية الضرورية 

في ضمان األقوات األساسية فيعمل كل واحد ألهله ولنفسه حتـى يـضمن             

) السلع األساسية (ولذلك يزداد الفائض من هذه األقوات       . كفايته منها وأكثر  

وما هي النتيجة المنطقية لهذا؟ أن كـل        . )١(عارها بشكل واضح  وتنخفض أس 

من يحترف النشاط الزراعي في هذه الظروف سوف يضع نفسه بال شـك             

في فئة أصحاب الدخل المنخفض، هذا هو التفسير األول الذي نـستطيع أن             

نطرحه بناء على تحليل ابن خلدون لظروف ممارسة النـشاط الزراعـي            

  .  الزراعية في المجتمعات التي تتسع وتزداد ثراءوانخفاض أسعار السلع

قوله إن الزراعة هي نشاط المستضعفين، قد تكمـن فـي مقارنتـه للنـشاط               : ثانياً

                                                                                                                                                    
ن بقية ما قيل في الزرع أو الزراعة حيث         ع وفهم الحديث ال يصح أن يتم بمعزل         .مجاوزة الحد الذي أمر به    

صب على تجاوز الحـد فـي الـزرع ولـيس           نيالغالب أن المعنى المقصود     . قد يؤدي إلى تصور غير سليم     

 من العمل االشتغال بالزرع، وتجاوز الحد في االشتغال بالزرع يعني أن ثمة نشاط غير ضروري، أو أن قدراً    

أو قد يعني االهتمام الزائد بالزراعة اهمال الجهاد كما ذكر أبو عبد اهللا الحبـشي المتـوفي                 . بذل بال ضرورة  

ولكن قـد يكـون المعنـى    .  غير مقبولة أو دينياًه المسالة على أنها اخالقياً ويمكن أن ينظر إلى هذ     .هـ٧٨٢

المقصود هو أن االفراط في إنتاج السلع الزراعية باستخدام آالت الزرع في ظروف معينة يؤدي إلى تعـذر                  

 ثمان تغطي نفقات الزراعة، وهذه مسألة اقتـصادية، وعمومـا ال          أالحصول على إيرادات أو بيع هذه السلع ب       

 . يجوز االعتقاد في أن النشاط في حد ذاته مجلبة للذلة

 المقدمةاألسعار وكذلك ممكن الرجوع إلى      : انظر المناقشة الكاملة لهذه النقطة فيما بعد عند التعرض لموضوع         )  ١(

 . ٣٢٧ص 
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الزراعي باألنشطة األخرى، أي الصناعة والتجارة، فالزراعة ال تحتاج إلى          

مهارات خاصة وهي بسيطة وطبيعية بينما الصناعة تحتـاج إلـى التعلـيم        

التجارة تحتاج إلى جاه ومال وإلى مهارة خاصة في التعامل فـي            والفكر، و 

ولذلك يكثر المشتغلون بالزراعة مقارنة بالمـشتغلين بالـصناعة         . األسواق

والنتيجة هي أن المشتغلين بالزراعة ال يتمتعـون بـنفس القـوة            . والتجارة

وعلى ذلك فـإن التفـسير      . )١(االقتصادية مثل المشتغلين باألنشطة األخرى    

لثاني يتلخص في أن الزراعة معاش المستضعفين بسبب أنها ال تحتاج إلى            ا

مهارات خاصة أو جاه ومال فيكثر المشتغلون بها فترخص سلعها، بينمـا            

ومـع  . الصناعة مثالً تحتاج إلى مهارات خاصة ومال فيقل المشتغلون بها         

  . زيادة الطلب على مصنوعاتها ترتفع أسعارها وترتفع دخولهم

 قد يكون تقرير ابن خلدون في أن الزراعة معاش المستضعفين راجعاً بـصفة              :ثالثاً

خاصة إلى ما يتعرض له المزارعون على وجه األخص من ظلم على يـد              

فهم بطبيعة نشاطهم غير قادرين على إخفاء منتجاتهم خاصة قبـل           . الحكام

حصادها ومن ثم يدفعون كل ما يفرض عليهم من المغارم، ويقـصد بهـا              

ئب المختلفة، فيكون الغارم ذليالً بائساً بمـا تتناولـه أيـدي القهـر              الضرا

هذا التفسير يأتي في صلب الفصل الخاص بأن الفالحة مـن           . )٢(واالستطالة

ولكنه غير مكتمل من الناحية التحليلية عند ابن        . الخ... معاش المستضعفين 

للذان تـم   خلدون وال يجب أن يتسبب في إغفال التفسيرين األول والثاني وا          

استخراجهما من تحليل ابن خلدون لنمو النـشاط االقتـصادي وتغيـرات            

ويالحظ أن هذين التفسيرين يحتويان بذور التفسير       . األسعار لمختلف السلع  

الحديث لتدهور شروط التبادل بالنسبة للنشاط الزراعي أو تـدهور دخـول            

                                                           
 . انظر المناقشة لهذه النقطة عند التعرض لموضوع النمو)  ١(

 .٣٥٥ص : المقدمة)  ٢(
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  .المزارعين نسبيا سواء داخلياً أو دولياً

  :شاط الصناعيبالنسبة للن.  ٢

يشرح ابن خلدون في فصل خاص كيف أن معظم الـصنائع تحتـاج إلـى               

: ويقول. )١()فصل في أن الصنائع البد لها من المعلم       (التعليم والتدريب قبل احترافها     

وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الـصناعة وحـصول              "

ركـب، فالبـسيط هـو الـذي يخـتص          ويقسم الصنائع إلى البـسيط والم     ". ملكته

  .بالضروريات والمركب هو الذي يكون للكماليات

وعلى هذا يسجل أن تطور الصناعة من حيث التعقيد مرتبط بسعي اإلنسان            

وليست احتياجات اإلنسان الضرورية هي التي تستجلب تطـور         . إلنتاج سلع كمالية  

خلدون كيف أن هذا التطور     ويشرح ابن   . الفنون الصناعية وإنما احتياجاته الكمالية    

إلـى مجـال    " قوة"والتي يصفها بأنها    " الفكرة"الصناعي يحدث عن طريق خروج      

وتحول الفكرة إلى فعل يحتـوي علـى        . الفعل وأنه يتحقق شيئاً فشيئاً على التدريج      

 كظاهرة فنيـة    Inventionبذرة الفكرة الشومبيترية الحديثة في التفرقة بين االختراع         

 كظاهرة عملية أو تجارية عنـدما يجـرى تطبيـق           Innovationتجديد  أو علمية وال  

أما تصوره لحدوث هذه المسألة علـى التـدريج         . االختراع في النشاط االقتصادي   

وليس دفعة واحدة فيتفق أيضاً مع ما هو سائد في عصرنا الحديث بالنسبة لعمليـة               

 خلدون كيـف أن     ويتأكد هذا التصور حينما يشرح ابن     . التطور في الفن الصناعي   

تطور الصنائع ال يحصل دفعة واحدة وإنما يتحقق في أزمان وأجيـال، أي المـدى               

  .)٢( كما نقول اآلنThe very long runالطويل من الزمن 

                                                           
 .٣٥٩ص : ةالمقدم)  ١(

من القوة إلى الفعـل     ) يقصد الصنائع (صنافها ومركباتها   أوال يزال الفكر يخرج     "،  المقدمةمن   ٣٦٠انظر ص   )  ٢(

إذ خروج  زمان وأجيال،أ على التدريج حتى تكمل، ال يحصل ذلك دفعة وإنما يحصل في  فشيئاًباالستنباط شيئاً

ذن من زمان، ولهـذا     إالسيما في األمور الصناعية، فالبد له       األشياء من القوة إلى الفعل ال يكون دفعة واحدة          
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ويالحظ أن ابن خلدون يقصد بالصنائع معني أكثر اتـساعاً مـن المعنـى              

  :سام رئيسيةالمستخدم في عصرنا الحاضر، فهو يقول أنها تنقسم إلى ثالثة أق

صنائع تختص بتلبية احتياجات المعيشة المباشرة، ضرورية كانت أم كماليـة،            -

  . وما يلزمها من احتياجات غير مباشرة

 . صنائع تختص باألفكار -

  . صنائع تختص بالسياسة -

ويضرب أمثلة لما يندرج في القسم األول في الحياكة والجزارة والنجـارة            

أما بالنسبة للقسم الثاني فيعطي أمثلة بحرف       . المبانيوالحدادة وأمثالها وكذلك إنشاء     

أما القسم الثالث   . مثل انتساخ وتجليد الكتب والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك         

ونجد أن التعريف الحديث للصناعة التحويلية يجعلها تشمل        . فيشمل الجندية وأمثاله  

أما معظم ما ذكـر ابـن       .  ذلك ما جاء في القسم األول عند ابن خلدون أو ما شابه          

خلدون في القسمين الثاني والثالث فيدخل فيما نسميه صـناعات خدميـة أو نـشاط              

  . الخدمات

واهتم ابن خلدون بصفة خاصة بتحليل موقف القـائمين بـأمور القـضاء             

وهـم  ) مثل الفتيا واإلمامة والخطابة واآلذان    (والتدريس وعدد من الوظائف الدينية      

ويشرح ابن خلدون كيف أن أصحاب      .  في القسم الثاني من الصنائع     جميعاً يندرجون 

أولهمـا أن   : ، وذكر لهذا سـببين    )١(الوظائف المذكورة ال تعظم ثروتهم في الغالب      

وإن احتيج إلى الفتيا والقـضاء      . أصحاب هذه الصنائع ال تضطر إليهم عامة الخلق       

غناء عن هؤالء فـي     في الخصومات فليس على وجه االضطرار والعموم فيقع االست        

                                                                                                                                                    
تجد الصنائع في األمصار الصغيرة ناقصة، وال يوجد منها إال البسيط فإذا تزايدت حضارتها ودعـت أمـور                  

 في العبارة تؤكد أن عملية تطبيق       ةوآخر فقر ". الترف فيها إلى استعمال الصنائع، خرجت من القوة إلى الفعل         

 . و العلوم انما ترتبط بالحاجة التي تتولد من خالل زيادة الحضارة والترف على مدى الزمن الطويلاألفكار أ

 . "الخ، ال تعظم ثروتهم في الغالب.. فصل خاص في القائمين بأمور الدين" ٣٥٤ص : المقدمة)  ١(
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وهكذا يرى أن األحوال االجتماعية أو الحضارية هامة جـداً فـي تحديـد              . األكثر

والصنائع التي تقوم بها    . الطلب على عمل أي فئة من فئات المجتمع وبالتالي دخلها         

الفئات األخيرة التي ذكرها ليست أبداً مطلوبة على مستوى المجتمع، مثل صـنائع             

فيقول إن الذي يهتم بـأمور      . إلخ... أو النجارة أو إنشاء المباني    الحياكة أو الحدادة    

القائمين بأمور القضاء والتدريس والوظائف الدينية هو صاحب الدولة لما يرى في            

وظائفهم من مصلحة عامة ولكنه ال يساويهم بالجنود واألمراء أو الصناع فـي مـا               

  . )١(يخصصه لهم من رواتب

لهذه المسألة فيذكر الـسبب الثـاني النخفـاض         ثم يكمل ابن خلدون تحليله      

دخول القائمين بالتدريس والقضاء والوظائف الدينية األخرى، فيقول أن هذه الفئات           

علم فال تخضع ألهل الجاه وال تساوم من أجل زيادة  تعتز بما لديها من" من جانبها 

  . )٢("حظها في الرزق

  :بالنسبة للتجارة.  ٣

ً التجـارة   :رفها تعريفاً أدق مما ذكر سابقا بقولـه       نجد ابن خلدون يعود ليع    

محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغالء، أياً مـا كانـت              

 )٣(وذلك القدر النـامي يـسمى ربحـاً   . السلع من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش  

Profit .               حـد  ثم يشرح بعد ذلك كيف أن تحقيق هذا الربح التجـاري يـأتي عـن أ

                                                           
 المصالح فيقسم لهم حظا مـن       وإنما يهتم باقامة مراسمهم صاحب الدولة بما له في النظر من          " يقول ابن خلدون  )  ١(

وال بأهـل   ) األمراء والجند (الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قررناه، ال يساويهم بأهل الشوكة              

انظـر  ". ولكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران فال يصح في قسمتهم إال القليل             ... الصنائع

 .٣٥٤ص : المقدمة

 على الخلق وعند نفوسهم فال يخضعون ألهل الجاه حتى          ةعزألشرف بضائعهم   "  وهم أيضاً  ،٣٥٤ص  : المقدمة)  ٢(

 يستدرون به الرزق، بل وال تفرغ اوقاتهم لذلك، لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع الـشريفة                  ينالوا منه حظاً  

 ". عهمالمشتملة على أعمال الفكر والبدن وال يسعهم ابتذال أنفسهم ألهل الدنيا لشرف صنائ

 . ٣٥٥ فصل في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها، ص المقدمة)  ٣(
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باختزان السلع حتى ترتفع األسعار في األسواق، أو يأتي بنقل السلع مـن             : طريقين

  .)١(بلد ترخص فيها أسعارها إلى آخر ترتفع فيه

وهكذا يكتشف ابن خلدون أن النشاط التجاري قائم على خلق المنفعة 

 في ويؤكد ذلك. الزمنية أو المنفعة المكانية وإن ما يتحقق من ربح يأتي نتيجة لذلك

تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة "أن معنى التجارة : )٢(تعريفه النهائي للتجارة

بيعها بأغلى من ثمن الشراء، إما بانتظار حوالة األسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه 

  ". وأغلى أو بيعها بالغالء على اآلجال)٣(أنفق

عادة يسير بالنسبة   ثم يتكلم عن طبيعة الربح المتحقق من التجارة فيقول إنه           

) المحقق من التجـارة   (وهذا الربح   : إلى رأس المال ولكنه يكبر إذا زاد رأس المال        

بالنسبة إلى أصل المال يسير، إال أن المال إذا كان كثيراً عظم الربح ألن القليل في                "

 ثم تطرق بعد ذلك إلى شرح أمور الغش المختلفة التي تحـدث فـي               )٤("الكثير كثير 

تجاري، وكيف أن معظم التجار يخادعون من يتعاملون معهم وإن حـسن            النشاط ال 

  . )٥(الخلق نادر بينهم

ويعود ابن خلدون مرة أخرى لكي يتعمق في تحليل المنفعة المترتبة علـى             
                                                           

 .٣٥٥ فصل في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها، ص المقدمة)  ١(

 أكثـر  نه يقوم بتعريف بعض المصطلحات ثم يعاود الكرة فيعطي تعريفاًأ المقدمةكان من عادة ابن خلدون في     )  ٢(

 على تعريف شامل جامع لما يتصور، انظر التعريـف          كثر إلى أن يستقر نهائياً    دقة، وقد يقوم بمحاولتين أو أ     

 .٣٥٥المذكور في أول الفصل الذي كتبه تحت أي أصناف الناس يحترف التجارة، ص 

أى أن اإلنفاق عليها    " إلى بلد هي فيه انفق    "ومعنى  . حوالة األسواق، المعنى تغير أحوالها الى ماهو أفضل للبائع        ) ٣(

 . أى على مدى الزمن فترة بعد أخرى" باآلجال"، أي بأسعار أعلى، ومعنى "أغلى"كبر، وأسواق في األ

 .٣٥٥ص : المقدمة)  ٤(

، ولو أن الـبعض مـن       "اًصبحت أموال الناس نهب   أل) الخاصة بالمعامالت ( االحكام الشرعية    وازعولوال  "يقول  )  ٥(

 عن طريق فصاحة اللسان، أو يعتمدون على جاههم أو          التجار مع وجود هذه األحكام يستغلون الحجة الكالمية       

كيـف أن  " ويخصص فصال يشرح فيـه  ،"قربهم من الحكام لكي ينفذوا مآربهم ويحققوا أرباحا باهظة بالباطل       

ص : المقدمة، انظر   "ن أشراف الناس والملوك يبتعدون لذلك عن ممارستها       أخلق التجارة بعيدة عن المروءة و     

٣٥٦-٣٥٥. 
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فيشرح كيف أن نقـل  . نقل السلع من مكان إلى آخر وما يتحقق من ربح من ورائها  

ة الخطر في الطرقات يكـون أكثـر فائـدة          السلع من البلد البعيد المسافة أو في شد       

فالسلعة المنقولة تكون حينئذ قليلة     .  )١(للتجارة وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة األسواق     

وإذا قلت  "بينما الحاجة إليها قائمة،     ) أي قليلة العرض أو نادرة لهذه الظروف      (نادرة  

متوفر بالطريق فإنه   أما إذا كان البلد قريب المسافة واألمن        .  أثمانها )٢(وعزت غلت 

  .)٣("حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانها 

ويعتمد ابن خلدون على التحليل ليؤكد أن التجارة الخارجيـة أكثـر ربحـا     

ولهذا نجد التجار الذي يولعـون      : "فيقول، وأكثر حاجة للتمويل من التجارة الداخلية     

... االً لبعد طريقهم ومـشقته    بالدخول إلى بالد السودان أرفه الناس، أو أكثرهم أمو        

فال يرتكب خطر هذا الطريق وبعده إال األقل من الناس، فتجد سلع بالد الـسودان               

قليلة لدينا فتختص بالغالء، وكذلك سلعنا لديهم، فتعظم بضائع التجار مـن تنـاقلهم              

وكذلك المسافرون من بالدنا إلى المشرق      . ويسرع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك      

وأما المترددون في أفق واحد ما بين أمصاره وبلدانـه ففائـدتهم            . الشقة أيضاً لبعد  

ولقد . )٤("قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع وناقلها، واهللا هو الرزاق ذو القوة المتين           

هذه الحقيقة فـأقبلوا    ) م١٨-١٦القرون  ( فيما بعد    Mercantilistsتبين المركنتاليون   

                                                           
 .٣٥٦فصل في نقل التجارة والسلع، ص : ةالمقدم)  ١(

 .٣٥٧ص : المقدمة)  ٢(

 .٣٥٧ص : المقدمة)  ٣(

ا غاب عن ابن خلـدون  اذدري لمأ سورة الذاريات وال ٥٨ وآخر العبارة المقتطفة من اآلية ٣٥٧ص  : المقدمة)  ٤(

ه حيث تحكـي عـن       من سورة سبأ واللتان هما من صميم المعنى الذي يتكلم عن           ١٩-١٨ يستشهد باآليتين    نأ

 أن يغير هذا األمـر ويجعـل        تجار سبأ في العهد القديم يدعون اهللا الذي يسر لهم طريق التجارة وجعله آمناً             

  . فغضب اهللا عليهم غضبا شديداً) حتى يفوزوا بالربح الوفير(شد مشقة أالطريق 

 ياما آمنين، فقالوا  أيروا فيها ليالي و   وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير س              

    ن في ذلك آليات لكل صـبار       إنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق       أسفارنا وظلموا   أربنا باعد بين

 .)١٩-١٨: سبأ( .رشكو



 عبدالرمحن يسري/ إسهام ابن خلدون يف الفكر االقتصادي
  

  

٣١

  
  

وين الثروات الضخمة وازداد اهتمامهم بالتمويـل ألجـل         على التجارة الخارجية لتك   

  .ذلك

ومن الواضح أن ابن خلدون يعلل المكسب العائد من التجـارة الخارجيـة             

بالفروق المطلقة بين األسعار السائدة في بلد وتلك السائدة في بلد آخر وهـذا لـب                

 بعـدت   وهذه الفروق تـزداد كلمـا     . Advantage Absoluteنظرية المزايا المطلقة    

مـن عـرض    المسافة وطال السفر وازدادت مشقة الطريق ومخاطره، وهو ما يقلل

والواقع أن ما يصفه ابن خلدون هو حال التجـارة الخارجيـة فـي              . السلع المنقولة 

فقد كانـت   . العصور الوسطى، وفيما بعدها إلى نهاية القرن التاسع الميالدي تقريبا         

خارجية مرتبطة بالمخاطر وبجلب السلع التي      معظم المكاسب المتحققة في التجارة ال     

ولقـد غيـرت ثـورة      . تباع رخيصة في بالد بعيدة إلى حيث تباع بأثمان مرتفعة         

باختراع واستخدام  (المواصالت التي حدثت في القرن التاسع عشر في البر والبحر           

 ومع ذلك فإن نظريـة    . األوضاع سالفة الذكر تغييرا هائال    ) القطار والسفن البخارية  

المزايا المطلقة ظلت سائدة إلى وقت ظهور نظرية المزايا النسبية لدافيد ريكـاردو             

وال نعرف أحداً قبل ابن خلدون اجتهد في تفـسير اخـتالف            ). م١٨٢٣-م١٧٧٢(

  .المزايا المطلقة كما فعل هو

  :النشاط االقتصادي الطبيعي وغير الطبيعي •

 أو غير طبيعي    Naturalال يختلف ابن خلدون في استخدام مصطلح طبيعي         

عن علماء االجتماع واالقتصاد الذين استخدموا هذا المصطلح فـي كتابـاتهم فـي              

فكلمة طبيعي استخدمت لتعني    . العصور الوسطى وإلى القرن التاسع عشر الميالدي      

وكثيراً ما  .  في أحوال أخرى   Just في بعض األحوال وعادل      Normalما هو عادي    

وسواء اسـتخدمت كلمـة     . )١(شيء العادي هو العدل   اختلط المفهومان بمعنى أن ال    

                                                           
 .١١٣-١١٠ المرجع السابق ص –شومبيتر . ج)  ١(
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طبيعي في أي معنى من هذه المعاني فإن استخدامها يتضمن إصدار حكم تقـديري              

Value Judgmentعلى شيء من األشياء  .  

وحينما تكلم ابن خلدون عن أن الخدمة سواء كانت للحكـام أو ألصـحاب              

لواقع يـصدر حكمـا تقـديريا       الدخول العالية ليست من النشاط الطبيعي كان في ا        

يتضمن أن الخدمة بالمعنى الذي حدده ليست بالنشاط االقتصادي الطبيعي أو المعتاد            

الستمرار حياة غالبية الناس في المجتمعات مثلما هو الحال بالنـسبة إلـى أنـشطة              

فهذه األنشطة األخيرة طبيعية أو عادية للعمران فـي         . الفالحة والصناعة والتجارة  

  . قتصادي والستمرار تطورهجانبه اال

ويمكن أيضاً أن يفسر اعتبار ابن خلدون للوظائف الحكوميـة أنهـا غيـر              

طبيعية أو غير عادية في اكتساب الدخل اعتقاده أنها قائمة أصال على القوة والتسلط              

تستأثر بها عصبة من الناس وهي أمور غير طبيعية أو غير عادلـة فـي مجـال                 

ا تجرى األمور فـي أنـشطة الزراعـة والـصناعة           المعاش والكسب على غير م    

وقد تقدم بشرح هذا بالتفصيل في أحوال الجبايات السلطانية فـي البـاب             . والتجارة

ولعل حكم ابن خلدون في خدمات اإلمارة وفي إنها ليست بمعاش طبيعي قد             . الثالث

 قرر  سبق الحكم الذي أصدره آدم سميث فيما بعد بالنسبة إلى خدمات الحكومة التي            

فآدم سـميث لـم     . بالرغم من الحاجة إليها   ) unproductive(أنها أعمال غير منتجة     

ينكر أهمية خدمات الجند والشرطة أو موظفي الدولة ولم ينكر حقهم في الحـصول              

) productive(ولكنه أنكر أنهم يساهمون في العمل المنتج        . على مرتبات من الدولة   

لكن ابـن خلـدون لـم       . ا تساهم الصناعة مثال   الذي يؤدي إلى نمو ثروة الدولة كم      

يرتكب خطأ سميث فيعمم هذا الحكم على المعلمين وأصـحاب الوظـائف الدينيـة              

لقد أدخل ابن خلدون نشاط هؤالء في قسم من الـصنائع           . واألنشطة الخدمية عموما  

كما ذكرنا وقام ببحث كيفية تحديد دخولهم بآليات الطلب والعرض فكان فـي هـذا               

 سميث كما يتبين من تطور التحليل االقتصادي اعتباراً من جون ستيوارت            أوفق من 
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  .)١(ميل والمدرسة النيوكالسيكية بعده

  :تحليل أسباب نمو العمران •

من الممكن استخالص نظريتين البن خلدون في وفور العمران أو قل فـي             

ض النظرية األولى تقوم على فـر     . النمو االقتصادي وما يصاحبه من نمو حضاري      

يتخلص في أن البيئة الجغرافية هـي المحـدد   ) Explanatory Hypothesis(مفسر 

والنظرية الثانية تقوم على فرض مفسر يتلخص فـي         . األساسي للنشاط االقتصادي  

أن النمو االقتصادي ألي مجتمع يمر بعدد من المراحل وأن هذه المراحـل تـرتبط               

  . إلى النهايةبحياة الدولة السياسية واالجتماعية من المنشأ 

وسوف نتعرض فيما يلي للنظريتين بشيء من التفصيل، إال أنه يهمنـا أن             

 الذي استخدمه ابن خلـدون فـي بحـث النمـو            )٢(نشرح أوال معنى لفظ العمران    

يقال عمر المنزل بأهله أي سكنه أهله وأقـاموا بـه أو جعلـوه مهيـأ      . االقتصادي

وقـد  . بها مساكنهم وزاولوا فيها نشاطهم    إلقامتهم، عمرت البلد بأهلها ألنهم أقاموا       

استخدم ابن خلدون لفظ العمران للمجتمعات ليدل على المعنـى الـشامل أو الكلـى     

)Macro .(               أي ليدل على ما بالبلد من سكان ومبان وما يترتب على ذلك من نـشاط

وبالرغم من أن ابن خلدون لم يبين بـشكل صـريح أن النـشاط              . ضروري للحياة 

مقترن بالعمران اقتصادي بطبعه إال أن ذلك اتضح من مواضع مختلفـة            اإلنساني ال 

ويجب أن يكـون واضـحا أن لفـظ         . من الفصول التي استخدم فيها اللفظ المذكور      

العمران في حد ذاته ال يدل على شيء بالنسبة لقضية التقـدم أو التخلـف فـي أي                  

ولذلك حينما يذكر   مجتمع من المجتمعات، وإنما الذي يدل على ذلك درجة العمران           

ابن خلدون أن بلداً ما أقل عمراناً من آخر فإنه يقصد أن هذا البلد أقل سكاناً وأقـل                  

                                                           
 .O.H. Taylor, A History of Economic Thought London 1960, pp. 95-96: انظر)  ١(

Also: R.B. Ekelund and R.Hebert, A History of Economic Theory and Method, McGraw 
Hill, 1990, P.120, 

  .م اقتصادياًث اًبضم العين وسكون الميم وسيلي شرح معناها لغوي) العمران)  (٢(
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وبديهي إذن  .  والمنشآت المختلفة وأن حالة اإلنفاق في أسواقه أقل        يقسطاً في المبان  

أن اتخاذ درجة العمران مقياساً للتقدم أو للتخلف في أي مجتمع مـن المجتمعـات               

 وحجم النشاط االقتـصادي التـابع مؤشـراٍت         ياذ أعداد السكان والمبان   يتضمن اتخ 

ولعل اتخاذ الزيادة في أعداد الـسكان مؤشـراً للنمـو أو التقـدم              . اقتصادية كلية 

االقتصادي أمر مستغرب لرجال االقتصاد المعاصرين الـذي يعتبـر معظمهـم أن      

لنامية ال تدل على شيء     الزيادة السكانية في حد ذاتها لو حدثت في ظروف البلدان ا          

ولكن هذا ال ينفي أن وجهة النظر       . )١(وإنها غالبا ال تؤدي إال إلى مزيد من التخلف        

الوضعية الحديثة تقرر أيضا أن الزيادة السكانية يمكن أن تلعب دورا هاما في النمو              

 االقتصادي في الدول الحديثة النشأة أو في الدول المتقدمة التي تعتبر في حالة ركود             

وكذلك في الدول المتقدمـة التـي       ) ال تزيد أعدادها وال تنقص    (من الناحية السكانية    

وربما قيل إن ابن خلدون قد تأثر بفكره الديني   . )٢(يتوقع أن تتناقص أعدادها مستقبالً    

في تكوين نظرته تجاه السكان إذ أن الرسول عليه الصالة والسالم قد حـث علـى                

من جهة أخرى فإن ابن خلدون      . ن خلدون لم يذكر هذا    ، ولكن اب  )٣(التناسل والتكاثر 

                                                           
يتفقون   كذلك الماركسيون ال   ،س عملية النمو  سالميون متفقون على أن العنصر البشرى هو أسا       االقتصاديون اإل )  ١(

  ويعتقدون أن مهاجمة النمو السكاني في حد ذاته ومطالبة الجمـاهير مـن               ،اب المذهب الرأسمالي  حمع أص 

 . الطبقات العمالية الكادحة بتنظيم نسلها مسائل مغرضة يتم ترويجها لصالح أصحاب الثروة في المجتمع

 .A Hansen. Business Cycles and National Income, New York 1951, p. 57-76, 131-132:أنظر  )٢(

 فهذه العالقة ليست دائما كما يتصورها مالتس        .وذلك لبيان العالقة بين النمو السكاني والنمو االقتصادي       

في بعـض  ) كما تصور ابن خلدون  ( للنمو االقتصادي    ن بل قد يكون النمو السكاني ضرورياً      ووالمتشائم

  : حد الفصولأ الكتاب المذكور في ن يقول هانس.الحاالت
 A large growth in population is favorable to investment and therefore to income 

generation and employment.  This is the Keynesian view of population growth, 
but population may become so large in relation to natural resources and food 
supply that real wages tend to fall. This is Malthusian view of population growth. 
(Chapter 4, p. 75). 

رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم، وقـال       ) تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم      (حديث  الوقد ورد في    )   ٣(

إلى عليه الصالة والسالم    ري في كتاب النكاح والنصيحة في الحديث من الرسول          صحيح االسناد ورواه المنذ   

  .  أي األمم األخرى من غير المسلمين–المسلمين والقصد من قوله إني مكاثر بكم االمم 
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كان يضع قاعدة عامة في أن الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة العمران ولـم يكـن                

يتكلم عن سكان البلدان اإلسالمية فقط بل سكان البلدان التي تقع أيضاً في أقـصى               

 صلى اهللا عليه    الشرق أو غيرها وهم من غير المسلمين غالباً، بينما تشجيع الرسول          

ولكن مـن الممكـن  أن       . وسلم على التناسل والتكاثر كان موجها للمسلمين خاصة       

يكون ابن خلدون قد أخذ في حسبانه  مضمون حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم               

ولم يذكره حيث أراد أن يثبت صالحية الفكر اإلسالمي للبشر جميعاً وهذا محتمـل              

سلوب االستقراء في إثباته للعالقة بين حجم الـسكان         وقد اعتمد ابن خلدون أ    . أيضاً

 والمنشآت دلـيالً أو مؤشـراً علـى         يأما اتخاذ ابن خلدون المبان    . وحجم العمران 

العمران والزيادة أو النقص في حركة البناء دليال على النمو أو التدهور فيشبه فـي               

) Infra Structure(عصرنا الحاضر اتخاذ بعض مفردات رأس المـال االجتمـاعي   

. والزيادة أو النقص فيها مؤشراً على الحالة االقتصادية واتجاهات التقدم أو التخلف           

وأخيراً تأتي فكرة ابن خلدون في أخذ زيادة اإلنفاق في األسواق دليالً على زيـادة               

العمران أو العكس، بمعنى أن نقص اإلنفاق في األسواق يعد نقصاً فـي العمـران،               

. )١(ا نعرفه في التحليل الحديث بشأن معايير النشاط االقتـصادي         متمشياً تماماً مع م   

 وهو ما يماثل بحثنا في      -وعموما فإن تحليل ابن خلدون للعمران ونموه أو نقصانه          

 يعتبر من أرقى ما قدم للفكر االقتصادي فـي          –أسباب النمو االقتصادي أو التخلف      

نمو ثم نتبعها بعرض نظريـة      وسنعرض فيما يلي النظرية الجغرافية في ال      . المقدمة

  . مراحل النمو االقتصادي التي تتمشى مع مراحل النمو السياسي واالجتماعي للدولة

  دور البيئة الجغرافية في النمو:  النظرية األولى

مـؤداه أن  ) Explanatory Hypothesis(تقوم النظرية على فرض مفـسر  

ن، فكلما كانت البيئـة الجغرافيـة   البيئة الجغرافية هي المحدد األساسي لحالة العمرا  

                                                           
وتفصيل هذه المسالة سيعرف خالل عرض النظرية البن خلدون في النمو االقتصادي وهو نقدمه في الصفحات                )  ١(

 . التالية
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فتعتمد هذه النظرية على    . مالئمة لحياة اإلنسان كلما اتسع العمران والعكس صحيح       

عدد من الفروض األساسية التي يضع ابن خلدون بعضها على أسـاس مالحظتـه              

هذه الفروض تـتلخص فـي أن الظـروف         . للواقع وبعضها على أساس االستنباط    

برودة أو الحرارة ودرجة الرطوبة هي التـي تحـدد البيئـة            الجغرافية من ناحية ال   

المالئمة لحياة البشر بصفة عامة، وإنها تتدخل في تكوين سلوك اإلنـسان ودرجـة              

وعلى هذا األساس يقوم ابن خلدون بشرح تقريره الذي يقول فيه إن الربـع              . نشاطه

مالي من األرض   ، فالربع الش  )١(الشمالي من األرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي       

 يشمل األقاليم المعتدلة الحرارة وتلك التي تميل إلى         )٢(في شرحه الجغرافي المطول   

وأممهـا وأناسـيها   "هذه األقاليم هي أكثر أقاليم األرض عمراناً  . البرودة مع اعتدال  

، ثم إنه يشرح كيـف      )٣("تجوز الحد من الكثرة وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددا        

الحر أو اشتد البرد قل العمران، حتى إذا أفرط الحر أو البرد انقطـع              أنه كلما اشتد    

ويستدل على ذلك بأن المناطق االستوائية شديدة الحرارة        . العمران تماماً أو قل جداً    

تكاد تخلو تماما من العمران كذلك المناطق شديدة البرودة عند القطبـين الـشمالي              

د التكوين جهة شدة الحر أعظم منه مـن         بيد أن فسا  "والجنوبي ولكنه يتدارك فيقول     

 أنه زعم أن خط االستواء معتـدل وأن مـا           )٤(ونقل عن ابن رشد   ". جهة شدة البرد  

. )٥(وراءه في الجنوب بمثابة ما وراءه في الشمال فيعمر منه ما عمـر مـن هـذا                

                                                           
 .٤٥ص : المقدمة)  ١(

 .٤٥ص : المقدمة)  ٢(

 ولم نهتم إال بما يعنينا من هذا الشرح الجغرافي في الناحية االقتـصادية              ٧٩-٤٥، ص   ٤٤-٤١ص  : المقدمة)  ٣(

كما أننا ال نستطيع أن نقارن بين ما يقدم من تفضيالت جغرافية وبين المعروف حاليا لدى علمـاء                  . وهو قليل 

خذ المعنى العام أو الخطوط العريضة لما قدرمه        أ ولهذا اكتفيا ب   ى، هذا إلى خبرة كما ال يخف      الجغرافيا ويحتاج 

 . من معلومات عن األرض وعالقتها بدرجة العمران

برز علماء الكالم والفلسفة في المغرب، وقد تناول بعض الشئون االقتـصادية  أ كان من    ١١٨-١١٢٦ابن رشد   )  ٤(

 .)الكسب الحرام(و) جالخرا (همثل الربا في كتابي

 .٤٧ص : المقدمة)  ٥(
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واستطاع ابن خلدون أن يرفض فكرة صالحية منطقة خط االستواء للعمران بالحجة            

أما ما وراء خط االستواء فـي الجنـوب         . وعلى أساس األخبار المتواترة   المنطقية  

وصالحيته للعمران فلم يستطع أن يوافق عليها أو أن ينفي صحتها بالحجة المنطقية             

) إلى الجنوب (فيعود إلى األخبار المتواترة التي تؤكد أن خط االستواء والذي وراءه            

، وقد ثبت فيما بعد صحة رأي ابـن         )١(وان كان فيه عمران، كما نقل فهو قليل جداً        

رشد فيما يخص المناطق التي تقع جنوب خط االستواء وخاصة كلما زاد اعتـدال              

ويرجع تشكك ابن خلدون في صحة رأي       . الحرارة باالبتعاد عن المنطقة االستوائية    

ابن رشد إلى تمسكه بحجة المشاهدة الفعلية أو األخبار المتـواترة، وهـو أسـاس               

، خاصة حينما يفقد البرهان المنطقي، ولم تكـن البـن خلـدون فرصـة               االستقراء

كمـا أن معظـم األخبـار       . المشاهدة الفعلية للمناطق التي تقع جنوب خط االستواء       

المتواترة كما ذكر دلت على أن العمران في هذه المناطق حينـذاك كـان منقطعـا                

  . بالكلية أو قليل للغاية

لحرارة أو البرودة في سلوك اإلنـسان       ويتطرق ابن خلدون إلى بحث أثر ا      

 ونحن ننقـل هنـا بعـض        )٢(في مبحث خاص بعنوان أثر الهواء في أخالق البشر        

فقرات تهمنا في التحليل الحالي لكي نبين العالقة التي كان يـشرحها بـين المنـاخ                

والسلوك االقتصادي، فهو يقول إن المشاهدات تدل على أن أهل المنـاطق الحـارة              

موصـوفين  .. ليها الحرارة معروفون بالخفة والطيش وكثرة الطـرب       التي تغلب ع  

أن ذلك  "، ويستبعد آراء جالينوس ويعقوب ابن إسحاق الكندي         )٣(بالحمق في كل قطر   

ويقول إن سلوكهم مرتبط بالمناخ،     " لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم       

ألسـباب  )  هذه المـسائل   لسنا باحثين أو مدققين في    (فانتشار الهواء الحار في الجو      

ويؤكـد انـه    . عديدة يؤدي إلى هذا السلوك الذي سبق وصفه ألهل المناطق الحارة          
                                                           

 .٤٧ص : المقدمة)  ١(

 .٨٠ص : المقدمة)  ٢(

 .٨٠ص : المقدمة)  ٣(
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لهذا السبب يغلب عليهم الغفلة عن العواقب حتى أنهم ال يدخرون أقوات سنتهم وال              

ثم يأتي إلى أهل المناطق المائلة للبرودة مثل        . )١(شهرهم وعامة مأكلهم من األسواق    

أنظـر كيـف    "ويقول  " مطرقين إطراق الحزن  " المغرب، فيالحظ أنهم     فاس في بالد  

أفرطوا في نظر العواقب حتى إن الرجل منهم ليدخر قوت سـنتين مـن حبـوب                

  .)٢("الحنطة، ويباكر في األسواق بشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئاً من مدخره

شرا حتـى   وهكذا يربط ابن خلدون بين المناخ والسلوك اإلنساني ربطا مبا         

مرتبطة بالحذر أو التبصر في العواقب الذي هو مـن          ) االدخار(أنه يرى أن عادة     

ويالحظ أن تحليله لهـذه المـسائل       . سلوك أبناء المناطق الباردة أو المائلة للبرودة      

األخيرة يفتقر إلى الحجة القوية وأنه على األكثر محاولة جريئـة لتفـسير بعـض               

  . التخمينالمشاهدات الواقعية على أساس 

مراحل النمو االقتصادي وارتباطها بمراحـل النمـو الـسياسي          :  النظرية الثانية  

  واالجتماعي للدولة 

النظرية الثانية البن خلدون في اتساع العمران ثم وفوره ثـم اضـمحالله             

ترتبط ارتباطاً مباشراً بنشأة الدولة واستقرارها ثم تطورها فاضـمحاللها وخرابهـا            

أخرى مثلما فعلنا في النظرية األولى فإننا نركـز علـى الجانـب             ومرة  . بعد ذلك 

االقتصادي من العمران وبهذا نتكلم عن تطور البنـاء االقتـصادي فـي مراحلـه               

ولكن البد لفهم الجانب االقتصادي من فهم الجانـب         . المختلفة مع تطور حال الدولة    

ورها، و فيما بعـد  ومن ثم نستعرض باختصار أسس قيام الدولة وتط. السياسي أوالً 

والدولة عند  . ننظر إذا كانت النظرية الخلدونية يمكن أن تفصل عن تحليله السياسي          

) group(ابن خلدون ال تتحقق إال بالعصبية وهي الشعور الذي يتكون لدى جماعـة              

                                                           
 . اهرة تنطبق على أهل مصر أيضاًظن هذه الإويقول . ٨٠ص : المقدمة)  ١(

 .٨٠ص : المقدمة  )٢(
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 فإذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عـن         )١(متماسكة من الناس متحدة الهدف    

مثلة على ذلك من التاريخ، ثم انه إذا فسدت عصبية الـدول            ويضرب أ . )٢(العصبية

فبالعصبية يكـون تمهـد الدولـة       "بمضي زمن على تكوينها تقوضت أركان الدولة        

 ثم يشرح كيف أن العصبية      )٣("وحمايتها في أولها وبفساد العصبية تكون نهاية الدولة       

 العظيمة، وذلك ألن    كانت األساس المتين للدولة   " بدعوة حق "أو  " بدين"إذا امتزجت   

الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفـاق األهـواء علـى              

المطالبة، وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من اهللا في إقامة دينه، قال تعالى              

         لو أنفقت ما في األرض جميعا ما الفت بين قلوبهم) ولذلك فـإن   ). ٦٣: األنفال

ية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانـت لهـا مـن                الدعوة الدين 

، والخروج من المعنى الضيق الذي قد يفهمه البعض للدين إلـى المعنـى              )٤(عددها

" بدين"الواسع والشامل يقتضي الرجوع إلى تقرير ابن خلدون عن امتزاج العصبية            

أسـاس مجموعـة مـن      فهذا يعني أن تآلف جماعة من الناس على         " بدعوة حق "أو  

  . المبادئ الفاضلة هو األساس السليم لدولة القوية

إن أعمـار الـدول وإن      " فيقول   )٥(والدولة لها أعمار طبيعية كما لألشخاص     

كانت تختلف على حسب الظروف إال أن الدولة في الغالب ال تعدو أعمـار ثالثـة                

والجيل . )٦("نوالجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون أربعي         . أجيال

األول يظل محتفظاً بالعصبية فتظل الدولة قوية وفي الجيل الثـاني تنكـسر حـدة               

العصبية بعض الشيء وأما الجيل الثالث فينسون وتصبح الدولة معرضة للتقـوض            

                                                           
 .١٣٩ص : المقدمة)  ١(

 .١٣٩ص : المقدمة)  ٢(

 .١٤٠ص : المقدمة)  ٣(

 .١٤٢، ص المقدمةمة العرب في عصر اإلسالم األول أ من يضرب مثاالًو)  ٤(

 .١٥٢ص : المقدمة)  ٥(

 .١٥٢ص : المقدمة)  ٦(
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  . يسير حالها من ضعف إلى ضعف

الذي يربط به ابن خلدون بين تطور البناء        " اإلطار العام "وفيما يلي نعرض    

ثـم بعـد ذلـك      ) الدولة(وتطور البناء السياسي    ) العمران(ماعي واالقتصادي   االجت

نتطرق للناحية االقتصادية التي يبرز فيها تحليله لتطور البناء االقتصادي من نمـو             

متزايد حتى يصل إلى القمة في الرفه والغنى ثم اضمحالل حتى يصل إلـى حالـة                

  .)١(الفقر والمجاعات والموتان

فـي التعبيـر    " اإلطار العـام  "دون فيما يمكن أن نطلق عليه       فيشرح ابن خل  

 تتمتـع بقـوة فـي بنائهـا الـسياسي           )٢(الحديث كيف أن الدولة في بداية تكوينها      

واالجتماعي وخاصة إذا اعتمد على مبادئ صالحة قويمة مثل دين أو دعـوة حـق               

وهذا في حد   مما ينعكس في معاملة عادلة من جانب القائمين بأمور الدولة للرعايا،            

ذاته يهيئ المناخ المالئم لنشاطهم االقتصادي فيزداد تفاؤل الرعايا وينشطون لعملية           

البناء االقتصادي وتهيئة أسبابها، فيحدث النماء، وفي ظل هذه الظـروف تتكـاثر             

  . األعداد السكانية وهو شرط عند ابن خلدون ضروري ومصاحب لنمو االقتصاد

فيقول إن الخلل   ) االختالل" (الخلل" الدولة   ثم يشرح ابن خلدون كيف يصيب     

األول يبدأ متى استفحل العز وتوفرت النعم واألرزاق بـدور الجبايـات ألن هـذه               

األحوال تؤثر في أخالق القائمين على حماية الدولة فتهبط عزائمهم وتميل نفوسـهم             

إلسراف ثم يزيد ا  . إلى الجبن والكسل وقد يتنازعون على الملك فيقتل بعضهم بعضاً         

.. في نفقات القائمين على الدولة بما يعتريهم من أبهة العز وتجاوز الحدود بالبـذخ             

 وهذا هو الخلل الثاني فـي حيـاة         )٣()إنفاقها(فيقصر دخل الدولة حينئذ عن خرجها     

الدولة وهو أشد خطراً من األول، واالثنان معا يؤديان في النهاية إلى فناء الدولـة               
                                                           

 .المقصود به كثرة الموت)  ١(

 .٢٧١، ٢٦٤ص : المقدمة)  ٢(

 .٢٦٦ص : المقدمة)  ٣(
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  .)١(واضمحاللها

، )٢(ح الخلل الثاني في الدولة وهو الذي يتطرق من جهـة المـال            وفي شر 

يقول ابن خلدون أن الترف من جانب القائمين بأمور الدولة يؤدي إلى زيادة نفقاتهم              

ثم يعظم  " على العموم كما يدعو إلى الزيادة في أعطيات الجند وأرزاق أهل الدولة،           

لرعية، ألن الناس علـى ديـن       الترف فيكثر اإلسراف في النفقات وينتشر ذلك في ا        

ملوكها وعوائدها، ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس علـى أثمـان البياعـات             

في األسواق إلدرار الجباية لما يراه من ترف المدينـة الـشاهد علـيهم              ) المبيعات(

ثم تزيد نفقات الدولـة     . )٣("بالرفه، ولما يحتاج إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده        

، ويزداد قهر الدولة لمن تحـت       )الضرائب(فال تفي بها المكوس     ) "للالستمرار الخ (

يدها من الرعايا فتمتد إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو تجارة أو نقـد      

وهذا هو الطور األخير المصاحب لفنـاء       ". في بعض األحوال بشبهة أو بغير شبهة      

اس في هذه الظروف يثبط مـن       الدولة وانهيارها، ذلك الن الظلم الذي يقع على الن        

. هممهم في العمل ويجعلهم يعزفون عن ممارسة نشاط معاشـهم إال للـضرورات            

إن النـاس   " فيقول. ويهتم ابن خلدون بإبراز هذا األثر بالنسبة للنشاط الزراعي أوالً         

في األكثر، بسبب ما يقع في آخر الدولة        ) زراعة األرض (يقبضون أيديهم عن الفلح     

ي األموال والجبايات، أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايـا وكثـرة            من العدوان ف  

الخوارج لهرم الدولة، فيقل احتكار الزراع غالباً، وليس صـالح الـزرع وثمرتـه             

فإذا فقد االحتكار عظـم توقـع النـاس         "... "بمستمر الوجود وال على وتيرة واحدة     

ويقصد باحتكـار   . )٤("للمجاعات، فغال الزرع وعجز عنهم أولوا الخصاصة فهلكوا       

هنا عالقة بالمفهوم   " احتكار"الزرع النشاط الذي يقوم خصيصاً للزراعة وليس لكلمة         

                                                           
 .٢٦٥ص : المقدمة)  ١(

 .٢٦٤ص : المقدمة)  ٢(

 .٢٦٤ص : المقدمة)  ٣(

 .٢٧١ص : المقدمة)  ٤(
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فالزرع يخرج حقا بصورة طبيعية ولكن صالحه وثمرته ليس بمضمون          . الشائع لها 

الزرع بهذا المعنى ضروري للمجتمـع،      " احتكار"إال بالرعاية واالهتمام ولذلك كان      

أو عن طريق النهب المباشر من الدولة يـؤثر         ) المكوس(ن طريق   وزيادة الظلم ع  

في النشاط الزراعي، وحينئذ يقـل      ) فيما يبدو من تحليل ابن خلدون     (بصفة خاصة   

النشاط فيه فتقل الحاصالت الزراعية وترتفع أسعارها فيعم الجوع بين الناس ويهلك            

 تقدير ابن خلـدون     منهم من ال يستطيع الحصول على ما يكفيه من غذاء وذلك في           

وإذا سـاء  . )١(أحد األسباب الرئيسية للمجاعات وكثرة الوفيات في نهاية عمر الدولة         

حال الدولة في النواحي االقتصادية وانتكست عملية البناء االقتصادي وقل الـسكان            

واقتصروا على الضروري فقط من السلع المصنوعة تدهورت أحوال الـصناعات           

 إذا احتـيج إليهـا      )٢(أن الصنائع إنما تستجاد   "دون كيف   فيشرح ابن خل  . بشكل عام 

وهذا يحدث في المرحلة األولى من عمر الدولة، أما إذا ضعف حـال             " وكثر طلبها 

تناقص فيه الترف ورجع أهله إلـى االقتـصار         "البلد وأخذ في التدهور وقل سكانه       

الن على الضروري من أحوالهم، فتقل الصنائع التي كانـت مـن توابـع التـرف                

صاحبها حينئذ ال يصح له بها معاشه، فيفر إلى غيرها أو يموت، وال يكون خلـف                

منه، فيذهب رسم تلك الصنائع جملة، كما يذهب النقاشـون والـصواغ والكتـاب              

أي الـصناعات التـي ارتبطـت       (والنساخ وأمثالهم من الصنائع لحاجات التـرف        

في التناقص إلـى    ) البلد(ر  وال تزال الصناعات في التناقص ما زال المص       ) بالترف

  .)٣("أن تضمحل

                                                           
 .٢٧١ص : المقدمة)  ١(

 . جادة أو رفع مستوى الجودة فيهانى أن القائمين عليها يهتمون باإلوتستجاد الصنائع بمع)  ٢(

عـن أن الـبالد أو      ( يتكلم ابن خلدون في فصل في مبادئ الخراب في األمصار            ٣٢٤ وفي ص    ٣٦٣ص  : المقدمة)  ٣(

يكون بناؤها بدوياً يقصد به الطابع البدوي أو البدائي وآالت البنـاء            األمصار في بداية عهدها تكون قليلة المساكن و       

فإذا عظم عمران المدينـة وكثـر       . "فيها من حجر وجير ورخام وصخور ملساء وزجاج وفسيفساء قليلة أو منعدمة           

 وخـف   ساكنها كثرت اآلالت بكثرة األعمال حينئذ وكثر الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك فإذا تراجع عمرانهـا                 
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وأخيرا يبرز ابن خلدون مسألة هامة تشغل األذهان في عصرنا الحديث وهي            

، ويعتبرها أيضا ظاهرة مـن الظـواهر التـي    )Air Pollution(مسألة تلوث الهواء 

وأما كثرة الموتان فلها أسباب منهـا كثـرة         : "تصاحب فناء الدولة واضمحاللها فيقول    

اعات كما ذكرناه، أو الفتن الختالل الدولة فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوبـاء،              المج

وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبـات              

وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وُمالبُسه دائماً فيسري الفساد إلـى   . الفاسدة

د قوًيا وقع المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضـها           مزاجه، فإن كان الفسا   

مخصوصة بالرئة وان كان الفساد دون القوى والكثير فيكثر العفن ويتضاعف فتكثـر             

  .)١("الحميات في األمزجة وتمرض األبدان وتهلك

  :  تحليل العوامل الرئيسية المحددة للنمو االقتصادي

 الثانية ما يخص العالقة بين تقـسيم        من أهم ما كتب ابن خلدون في نظريته       

 فيقرر أن الفائض المتحقق من تقسيم العمل يمكن التعبير عنه فـي             )٢(العمل والنمو 

كميـة مـن    "الذي أمكن توفيره تماماً كما عبر عنه في شكل          " كمية من العمل  "شكل  

ثم يشرح بعد هذا كيف أن الفائض المتحقق من تقسيم العمل هو الذي يسمح              ". الناتج

فكمية من الناتج   ". الترف"لألفراد بمزيد من الرفاهية االقتصادية والتي يطلق عليها         

الفائض عن حاجة الجماعة يمكن أن يعبر عنها بمزيد من السلع الكمالية، كما يمكن              

أو مزيد مـن    " الترف"أن تباع لبلدان أخرى بقيمتها ويؤدي ذلك أيضا إلى مزيد من            

 العابرة بشأن التصرف في الفائض عن طريق المبادلة         وهذه الفكرة األخيرة  ". الغنى"

 هي البذرة األولى في تـاريخ       )٣("الغنى"مع البلدان األخرى بما يؤدي إلى مزيد من         
                                                                                                                                                    

، "قلت الصنائع ألجل ذلك وفقدت اإلجادة في البناء واإلحكـام والمعـاالة عليـه بـالتنميق               ) إذا قل سكانها  (ساكنها  

فيعود ) البسيط(وتدريجيا تقل اآلالت المستخدمة في المباني وتفقد هذه جودتها ورونقها حتى تعود إلى الطابع البدوي                

 . بناء المدينة مثل بناء القرى

 .٢٧١ص : مةالمقد)  ١(

 .٣٢٥ص : المقدمة)  ٢(

 .٣٢٥ص : المقدمة)  ٣(
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التي تنسب كلية آلدم سميث دون مرجع أو        " منفذ الفائض "الفكر االقتصادي لنظرية    

  .)١(أصل

كرر إال في القـرن     ثم يستطرد ابن خلدون بعد ذلك ليشرح بذكاء بالغ لم يت          

على مستوى  ) الدخل واإلنفاق " (الدخل والخرج "العشرين الكيفية التي يتضاعف بها      

أن المكاسب إنما هي قيم األعمـال       "فيقول ابن خلدون إنه سبق أن شرح        . المجتمع

بمعنى أن الدخول   (فإذا كثرت األعمال كثرت قيمتها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة          

راد إنما هي مساوية لقيمة ما يبذلونه من أعمال، ولذلك كلما           التي يحصل عليها األف   

، ودعتهم أحـوال الرفـه      ) دخولهم بالضرورة  تكثرت األعمال كثرت قيمها فازداد    

والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والمالبـس واسـتجادة اآلنيـة              

تها ُويختار المهرة   وهذه كلها أعمال تُستدعى بقيم    . والماعون واتخاذ الخدم والمركب   

أي يزداد اإلنفاق فـي     (في صناعتها والقيام عليها، فتنفق أسواق األعمال والصنائع         

الـدخل الكلـي واإلنفـاق      (ويكثر دخُل المصر وخَرُجه     ) أسواق األعمال والصنائع  

أي أن االنتعـاش يـصيب     ( لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم       )٢(ويحصل اليسار ) الكلي

ومتـى زاد العمـران زادت      ). ألعمال التي يزداد اإلنفاق عليهـا     الذين يمارسون ا  

أي تـزداد   (األعمال ثانية، ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائـده وحاجاتـه             

فتقـوم  (واسـتُنبطت الـصنائع لتحـصيلها       ) الحاجات الكمالية نتيجة لزيادة الدخول    

 الكـسب فـي     فزادت قيمتها، وتضاعف  ) الصناعات خصيصا للوفاء بهذه الحاجات    

ونفقت سوق األعمال بها أكثـر مـن    ) تضاعف الدخل مرة ثانية   (المدينة لذلك ثانية    

أي أن اإلنفاق في سوق األعمال يزداد مرة ثانية ويكون أكثر مـن المـرة               (األول  

وكذا في الزيادة الثانية والثالثة، ألن األعمال الزائدة كلها تختص بـالترف            ) األولى

                                                           
  . لسميث في التجارة الدولية تقوم على نفس األساس الفكريVent of Surplusنظرية )  ١(

 . بمعنى اليسر أو الرخاء)  ٢(
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ذلـك ألن األعمـال     . )١("ألصلية التي تخـتص بالمعـاش     والغنى بخالف األعمال ا   

األصلية المختصة بالمعاش هي الضرورات األساسية للحياة وهذه محدودة في رأيه           

  . كما أنها في ظل افتراض تقسيم العمل تحتاج إلى األقل من األعمال

 تحليالً رائعاً لكيفيـة     )٢(ويمكن لنا أن نرى في العرض السابق البن خلدون        

فزيادة قيم األعمال إنما تعبر عـن       . الدخل الكلي في ظروف الرواج المستمر     زيادة  

زيادة الناتج الكلي وهي تؤدي إلى زيادة المكاسب أي الدخول وهي في مجموعهـا              

تساوي الدخل الكلي للمجتمع فيؤدي هذا إلى زيادة الطلب الكلي، ويالحظ أن زيادة             

تمع من السلع الكمالية وزيادة الطلب      الطلب الكلي تعتمد على زيادة طلب أفراد المج       

الكلي في حد ذاتها تستدعي زيادة النشاط اإلنتاجي فيزداد اإلنفاق في األسواق وفي             

ويؤدي هذا إلى زيادة الدخل الكلي للمجتمع مرة أخرى وتكون الزيـادة            . الصناعات

ف في المرة الثانية أكبر من الزيادة األولى، وهكذا تتكرر هـذه العمليـة ويتـضاع              

وهذا التحليل بال شك يحتوي على بذور فكرتي المـضاعف          . الدخل الكلي للمجتمع  

)Multiplier (  والمعجل)Accelerator(        وتضافرهما معا في إحداث الرواج علـى ،

وعرض ابن خلدون لهاتين الفكرتين ليس بالنـضج        . مدى األجلين القصير والطويل   

معظـم الفـروض األساسـية      الذي نعرفه اآلن ولكنه دقيق ومرتب ويحتوي على         

لصحتهما بدون شك، وإنه لمما يثير العجب حقاً أن يتوصل إلى هذه األفكار خمسة              

  . قرون ونصف قبل أن تعرف لدى كينز أو شومبيتر

وإنه لما يؤكد براعة ابن خلدون التحليلية ووعيه الكامل لصورة االقتـصاد            

لقومي في أي حالـة مـن       الكلي أنه يؤكد ضرورة تساوي الدخل القومي واإلنفاق ا        

وأما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع األمـصار         "الحاالت فهذه قاعدة عامة،     

                                                           
 .٣٢٥العبارة بأكملها من ص : المقدمة)  ١(

قواس وذلـك لكـي يتـضح       عبارات نقدمه بين األ   النقل العبارة كما هي مع شرح موجز لبعض         أوقد آثرت أن    )  ٢(

 .المعنى دون تدخل مني
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ومتى عظم الدخل عظم الخرج وبالعكس، ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال            

  . )١("الساكن ووسع المصر

وألن ابن خلدون قد تنبه إلى أهمية تقسيم العمل منذ البداية وشرح الفـائض             

تحقق من تقسيم العمل فإنه يعود ليؤكد في ثنايا تحليله لكيفية نمو الدخل الكلي أن               الم

ثمرة تقسيم العمل تصبح أكبر كلما كبر البلد وبالعكس، وهو يعبر عن هذا المعنـى               

 المتحققة فوق الضروري من األعمال،      )٢(بقوله أن البلدان الكبيرة تزداد فيها الفضلة      

فإن أعمالهم ال تفي بـضروراتهم ولـذلك   )  قليلة السكانيقصد(أما البلدان الصغيرة    

 فال تنمو مكاسبهم والعبارة اآلتية تعبر أيضا عـن          )٣(فهم محرومون من هذه الفضلة    

): بافتراض تقسيم العمـل   (أهمية كبر حجم البلد والثمرة المتحققة من زيادة األعمال          

ته وكثر ساكنه اتسعت    أعلم أن ما توفر عمرانه من األقطار وتعددت األمم في جها          "

والسبب فـي   . أحوال أهله، وكثرت أموالهم وأمصارهم، وعظمت دولهم وممالكهم       

ذلك كله ما ذكرناه من كثرة األعمال وما يأتي ذكره من أنها سبب للثروة بما يفضل                

عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن من الفـضلة البالغـة            ) بما يتبقى (

كثرته فيعود على الناس كسبا، فيتزيد الرفـه لـذلك وتتـسع            على مقدار العمران و   

  .)٤("األحوال ويجيء الترف والغنى وتكثر الجباية للدولة بنفاق األسواق فيكثر مالها

وفي مجال مقارنة النمو االقتصادي في بلد ما مع بلد آخر اتخذ ابن خلدون              

المساكن والـصنائع   مقياسه األساسي درجة العمران فهو يقارن أعداد السكان وحالة          

                                                           
نظرية كينز في مضاعف االستثمار معروفة ونظرية المعجل جاءت تكملتها فيما بعد على يد أتباع كينز، أمـا                  )  ١(

  فيمكن مراجعتها في عديد من مؤلفات التنميـة  Super Multiplierنظرية شومبيتر في المضاعف األكبر 

معهـد الدراسـات     (دراسات في التنمية االقتصادية   عبد الرحمن يسري احمد     . قتصادية وقد شرحتها في د    اال

  ). ١٩٧٣/١٩٧٤العربية القاهرة 

 .يطلق عليه الفضلة ويقول أحيانا ما يفضل عن الضروري عن األعمال)  ٢(

 . م العمل وحجم السوق وهذه هي أصل فكرة آدم سميث في العالقة بين درجة تقسي٣٢٦ص : المقدمة)  ٣(

 .٣٢٩ص : المقدمة)  ٤(
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الخ، وهي مقاييس عديدة تكمل بعضها البعض، ولكنه أيضا         .. واإلنفاق في األسواق  

اكتشف إمكانية عقد مقارنات بسيطة ومباشرة بين الدول وبعضها باستخدام معيـار            

الدخل الفردي، ولكنه لم يقع في خطأ مقارنة متوسط نصيب الفرد من الدخل في بلد               

عن هذا الفرد، من هو؟ وهو خطأ شاع فـي أيامنـا هـذه    ما مع آخر بغض النظر      

ويبرره فقط عجزنا عن جمع البيانات اإلحصائية الكافية أو عدم دقتها فنجـد ابـن               

خلدون يقارن الدخل لنفس المهنة أو لنفس العمل في بلدين فيـضع أساسـاً دقيقـاً                

لـه فـي    فما كان عمرانه من األمصار أكثر وأوفر كان حـال أه          : "للمقارنة، يقول 

الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في األصناف، القاضي مع              

القاضي، والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي، واألمير مع            

فيبـدأ  ) في زمنـه  (ويعدد أقطار العالم المتقدم     . )١("األمير، والشرطي مع الشرطي   

عراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها       مثل مصر والشام و   "بأقطار الشرق   

وأقطارها وراء البحر الرومي لما كثر العمران فيهم وعظمت دولتهم وتعددت مدنهم            

وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحوالهم فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجـار       

م أكثـر   األمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفههم واتساع أحواله         

 وقد خـص    )٢("من أن يحيط به الوصف وكذا تجار المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم           

ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر مـن التـرف           : "مصر بالذكر إذ يقول   

والغنى في عوائدهم ما يقضي منه العجب حتى إن كثيرا مـن الفقـراء بـالمغرب                

  .)٣(" كإلى مصر لذل) االنتقال(ينزعون إلى النقلة 

                                                           
ال نه عقدها بطرافة بالغة بين الفقراء والسؤّ      إ، ولقد مضى ابن خلدون في هذه المقارنة حتى          ٣٢٥ص  : المقدمة)  ١(

 مـن الـسائل بتلمـسان أو        ال فإن السائل بفاس أحسن حاالً     واعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤّ      : "يقول

يتهم يـسألون   أأثمان ضحاياهم، ور  ) عيد األضحى (ضاحي  ال يسالون أيام األ   هدت بفاس السؤّ  ولقد شا . وهران

 من أحوال الترف واقتراح المأكل مثل سؤال اللحم والسمن وعالج الطبخ والمالبس والماعون، كالغربال       كثيراً

 ".  ولو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران الستنكر وعنف وزجرهواآلني

 .٣٢٩ص : مةالمقد)  ٢(

 .٣٢٦ص : المقدمة)  ٣(
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ثم يتكلم أيضا عن أحوال أهل المشرق األقصى في الغنى فيـذكر بالـذات              

فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب تـسير          "عراق العجم والهند والصين،     

الركبان بحديثها، وربما تتلقى باإلنكار في غالب األمر، ويحسب من يـسمعها مـن              

لمعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضـهم، أو       العامة أن ذلك لزيادة أموالهم، أو ألن ا       

وإنمـا الـسبب   ". ألن ذهب األقدمين من األمم استأثروا به دون غيرهم وليس كذلك     

هو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصها بـأرض المـشرق           "الحقيقي في ذلك    

  .)١("وأقطاره، وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة األعمال التي هي سببه

لما خف ساكنها   "ن بالبلدان األقل نمواً فيتكلم عن حال إفريقية وبرقة          ثم يقار 

وتناقص عمرانها كيف تالشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة وضعف           

في الرفه وكثرة   " وذلك بعد أن كانت بلغت مبلغاً كبيراً         )٢("جبايتها فقلت أموال دولها   

وقطر المغرب في نفس الوضع     . )٣("اتهمالجبايات واتساع األحوال في نفقاتهم وأعطي     

تقريبا مثل إفريقية وكانت أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة وقـد             

  . أصبح بعد هذا في درجة أقل لقصور العمران فيه وتناقصه

  :تحليل األسعار

البن خلدون تحليل دقيق لمحددات السعر في السوق خالل عمليـة النمـو             

وهو يعـرف األسـواق   . يه إلى استخدام فكرتي العرض والطلب  االقتصادي، يلجأ ف  

 كمـا   –، ثم يقول إن في الحاجات البشرية        )٤(بأنها أماكن تشمل على حاجات الناس     

  .  ما هو ضروري ومنها ما هو كمالي–سبق البيان 

                                                           
 فوق مستوى التفكير المركنتالي في أوروبا في القرن السادس عـشر            وفي هذه العبارة يرتفع ابن خلدون كثيراً      )  ١(

 .  أن القوة االقتصادية تزداد كلما ازداد ما لديها من ذهب وفضةحينما اعتقدوا اعتقادا جازماً

 .٣٣٠ص : المقدمة)  ٢(

 .٣٣٠ص : ةالمقدم)  ٣(

 .٣٣٠ص : المقدمة)  ٤(
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ويالحظ ابن خلدون أنه كلما اتسع البلد وزاد عدد سكانه وكثر عمرانه فإن             

رية مثل األقوات من الحنطة وما في معناها كالباقال والبـصل           أسعار السلع الضرو  

 ترخص، والعكس بالنسبة للسلع الكماليـة مثـل اُألُدم والفواكـه            )١(والثوم وأشباهه 

 فـإن الغـالء يـصيب       )٢(والمالبس والماعون والمراكب وسائر المصانع والمباني     

 الـضرورية جميعـا     أسعارها ويالحظ من األمثلة التي يعقدها ابن خلدون أن السلع         

سلع زراعية غذائية بينما السلع الكمالية بعضها من إنتاج النشاط الزراعي وبعضها            

  . من إنتاج النشاط الصناعي

 والتي تتمثـل    –أما السلع الضرورية فالناس جميعا في الظروف المذكورة         

 تعمل لكي توفر حاجاتها منها، بل وما يزيـد عنهـا،            -في نمو العمران والدخول     

تيجة لهذا تتكون فضلة من السلع الضرورية تزيد عن الحاجـة إليهـا فتـرخص              ون

  .)٣(أسعارها

وفي مجال تحليل أسعار السلع الكمالية نجـد ابـن خلـدون يفـرق بـين                

مجموعتين أوالهما مجموعة من السلع المنتجة في النشاط الزراعي مثل الفواكـه،            

فيشرح كيف أن ارتفاع أسـعار      . والثانية من السلع الصناعية مثل المالبس والمباني      

أولها أن المشتغلين بإنتاجها أقل عدداً      : المجموعة األولى راجع إلى سببين رئيسيين     

من المشتغلين بإنتاج السلع الضرورية مثل الحنطة وما يماثلها، ثانيهما انـه كلمـا              

اتسع البلد وزاد العمران زاد الترف ومن ثم تزداد الرغبة في طلبهـا بمـا يفـوق                 

                                                           
 .٣٢٧ص : المقدمة)  ١(

مثل كتب وكتاب، انظر المصباح المنير واإلدام وهو الطعـام مـن أنـواع              (دام  إدم جمع   ُأ ٣٢٧ص  : المقدمة)  ٢(

، والكلمة استخدمت تقليديا ألنواع معينة من اللحم والسمن وما قد يخلط بهما من خضروات أو دقيـق،                  )معينة

دم هي أنواع من األطعمة أرقى من تلك الذي ذكرها ابن خلـدون فـي األقـوات                  فإن األُ  لنا تحليلياً وبالنسبة  

 . الضرورية العامة للناس مثل الحنطة والباقال وما شابه

وكل متخذ لقوته تفضل عنه ".. "إذ كل واحد ال يهمل قوت نفسه وال قوت منزله لشهره أو لسنته            "وفي هذا يقول    )  ٣(

 كثيرين من أهل ذلك المصر، فتفضل األقوات عن أهل المصر من غير             ة كبيرة تسد خل   ه فضلة أهل بيت وعن  

 .٣٢٧ ص المقدمة". فات السماويةشك، فترخص أسعارها في الغالب إال ما يصيبها في بعض السنين من اآل
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  .)١(موجود منهاال

أما بالنسبة للسلع واألعمال في مجال النشاط الصناعي فيضع ثالثة أسـباب            

: الرتفاع أسعارها في أثناء النمو االقتصادي، ويمكن تلخيص هذه األسباب فيما يلي           

 الندرة النسبية   )٢(. زيادة الطلب التي تحدث من خالل زيادة الدخول أثناء النمو          )١(

والتي تقوي موقفهم فـي عمليـات       )  والصناع وأهل الحرف   العمال(ألهل األعمال   

 زيادة الطلب على السلع الصناعية مصحوبة       )٣(.المساومة للحصول على خدماتهم   

بزيادة الدخول والتي تجعل أصحاب الدخول المرتفعة يتزاحمون ويتنافـسون فـي            

. الحصول على خدمات العمال والصناع وأهل الحرف فترتفـع أسـعار خـدماتهم            

عامالن الثاني والثالث يتسببان في ارتفاع نفقات اإلنتاج ومن ثم ترتفـع أسـعار              وال

بينما العامل األول يؤدي إلى مزيـد       ، )جانب العرض (السلع من قبل أهل األعمال      

  ). جانب الطلب(من ارتفاع األسعار في ظل الظروف المذكورة 

بقة وذلـك   ولقد توقع ابن خلدون أن يسود السوق عكس هذه االتجاهات السا          

. في البلدان الصغيرة القليلة السكان وتلك التي ال ينمو فيها العمـران أو يـضمحل              

 أي لقلة   )٢("لقلة العمل فيها  "فالسلع الضرورية في مثل هذه البلدان غير متوفرة وذلك          

وذلك على عكس ما يحدث في البلدان الكبيرة        (السكان والنشاط اإلنتاجي في مجالها      

، بينما عموم الناس تطلبها ولذلك ترتفع أسـعارها فـي           )لعمرانالسكان الموفورة ا  

أما الكماليات فال تدعو إليها حاجة في البلدان الصغيرة لقلة السكان وضعف            . السوق

أي " (فال تنفق لـديهم سـوقه     "أحوال النشاط االقتصادي ومن ثم انخفاض الدخول،        

                                                           
ن ثم أن الزيادة في  ويقرر أن زيادة الطلب على هذه السلع الكمالية تحدث مع زيادة العمرا    ٣٢٧ص  : المقدمـة )  ١(

الطلب تاتي خاصة من ناحية أصحاب الدخول العالية لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم يقول فيقـصر الموجـود      

 . منها عن الحاجات قصورا بالغا وفيها ابراز واضح لفكرة فائض الطلب وأثرها في ارتفاع السعر

 .٣٢٨ص : المقدمة)  ٢(
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  .)١()يضعف اإلنفاق عليها في األسواق وترخص أسعارها

حظ اعتماد ابن خلدون بشكل واضح على فكرة تحديد السعر عن طريق          ويال

تفاعل العرض والطلب، وعلى حد تعبيره فإن العرض يتمثل في الموجود من السلع             

وأحياناً يعبر عن نقص العرض من السلعة بقوله إنها قليلة أو عزيزة، أما الطلـب               

عنـى الـسلع فـي بعـض        فانه يتمثل في الحاجات، ولو أنه استخدم هذه الكلمة بم         

ويالحظ من  . الحاالت، وأحياناً عبر عن الطلب بهذا اللفظ نفسه كما نفعل نحن اآلن           

تحليله أن غالء األسعار مترتب أما على قصور الموجود عن الحاجات أو العكـس              

كما أنه استخدم فكرة فائض العـرض       . أي زيادة الحاجات أو الطلب على الموجود      

لسلع الزراعية الضرورية، وفكرة فائض الطلـب فـي         في تعليل انخفاض أسعار ا    

وبالرغم من أنه   . تعليل ارتفاع أسعار السلع الكمالية وذلك في ظروف نمو العمران         

لم يستخدم المصطلحات المذكورة بعينها، إال أنه قد عبر عن كلمة فـائض بكلمـة               

  . فضلة وهي من الناحية اللغوية أدق في التعبير

اً بل واإلعجـاب هـو مـضمون التحليـل الحركـي            ومما يثير االنتباه حق   

)Dynamic analysis (فهو يحلل ظـاهرتي  . في بحث ابن خلدون لتغيرات األسعار

ارتفاع وانخفاض األسعار لمجموعات سلعية رئيسية خالل عملية النمـو، فأسـعار            

أما في مجـال الزراعـة فـإن        . األعمال والسلع ترتفع في مجال النشاط الصناعي      

رورات مثل الحبوب تتجه لالنخفاض، بينما أسعار الكماليات مثل الفواكه          أسعار الض 

وحتى إذا لم نتفق مع ابن خلدون في األسباب التي ذكرها النخفـاض             . فإنها ترتفع 

أسعار بعض السلع وارتفاع أسعار البعض اآلخر خالل عملية النمو فـإن تـسجيله              

ته التحليلية الجادة التـي بـذلها       لهذه الظواهر التي تحدث أثناء عملية النمو ومحاول       

وال يجاري محاولةَ ابن خلدون من حيث المكانـة         . لمعرفة األسباب تستحق التقدير   

العلمية جميُع المحاوالت التي بذلت لفهم التغيرات في األسعار وأسبابها في الفتـرة             

                                                           
 .٣٢٨ص : المقدمة)  ١(
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 .Rالتي انقضت من عصره إلى عصر المدرسة الكالسيكية إال تحليـل كـانتيون   

Cantillon...) -ونجد أن ابن خلدون قد اعتمد بصفة عامة على قـوى           . )١()١٧٣٤

العرض والطلب في تفسيره لتغيرات األسعار، كما أنه ربط بين عملية النمو ومـا              

يستتبعها من زيادة في الدخول وزيادة في الرفاهة من جهة وبـين الطلـب علـى                

هم المشاكل التي تواجـه     الحاجات الكمالية من جهة أخرى، كما أنه بين مشكلة من أ          

المجتمعات في مراحل نموها المتقدمة حينما تزداد حدة التنـافس علـى الكفـاءات              

البشرية المتاحة في النشاط الصناعي وما يسببه هذا من ارتفاع في نفقات اإلنتـاج              

وارتفاع في األسعار، وبين ابن خلدون أيضا موقف المساومة القوية التي يتمتع بها             

ا يزداد الطلب على منتجات الصناعة أثناء الرواج وأن هذا الموقف في            العمال حينم 

ومن ناحية أخرى قام ابن     . حد ذاته كفيل بمساعدتهم في الحصول على دخول أعلى        

خلدون بمناقشة آثار ارتفاع النفقات في مجال الزراعة على األسعار وقـدم تحلـيال             

وقد تدخل أيضا في قيمـة      : "ية، فقال منطقياً متماسكاً ولم يغفل االستشهاد بأمثلة واقع      

، بمعنى أنه يدخل    )٢("األقوات قيمة عالجها في الفلح ويحافظ على ذلك في أسعارها         

 – وهي السلع الغذائية الضرورية المنتجة في النشاط الزراعـي           –في قيمة األقوات    

قيمة ما ينفق على األرض الزراعية حتى تصلح لإلنتاج، وأسعار هذه السلع تعكس             

ل هذه النفقات، وأعطى مثاالً دقيقاً لما حدث في الدولة األندلسية، أنه لمـا طـرد                مث
                                                           

ثارها آ رائعا لتغيرات األسعار في السوق اعتمد على آليات العرض والطلب مع شرح              نتيون تحليالً حيث قدم كا  )  ١(

 نه في المدرسة الكالسيكية قدم ريكاردو تحليال منطقياً       إكذلك ف . على حركة العمال وتخفيض الموارد والدخول     

فشرح كيـف ترتفـع     . النمو يشرح فيه كيف تتغير أسعار السلع في مجموعات رئيسية خالل عملية             متماسكاً

أسعار السلع الغذائية الضرورية بسبب ندرة االرض وزيادة الطلب على منتجاتها من قبل النشاط الـصناعي                

 للمنافسة التي تقوم في مجـال       الذي ينمو باستمرار بينما أسعار السلع الصناعية ال ترتفع بنفس الدرجة نظراً           

عات، وكذلك لوفرة عنصر العمل والتقدم المستمر فـي الفنـون   عداد كبيرة من المشروأالنشاط الصناعي بين   

  . الصناعية الذي يتسبب في انخفاض النفقات

 R.B. Ekelund and R.F. Hebert, A History of Economic Theory and Method, 3rd: راجع  
edition, 1990, McGraw-Hill, pp. 78-80 and Chapter 7. 

 .٣٢٨ص : المقدمة)  ٢(
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المسلمون من أرضها الخصبة لجأوا إلى شواطئ البحر فاضـطروا إلـى زراعـة              

أراضي قليلة الخصوبة، ولم يكن ذلـك ممكنـاً إال بأعمـال إضـافية وباسـتخدام                

انعكس هذا على أسعار الـسلع      فارتفعت نفقاتهم في الزراعة و    ) األسمدة(المخصبات  

وذلك لما ألجأهم النـصارى إلـى       . كما وقع في األندلس لهذا العهد     : "المنتجة، يقول 

، وملكـوا علـيهم     )١(سيف البحر وبالده المتوعرة الخبيثة الزراعة النكـدة النبـات         

األرض الزاكية والبلد الطيب فاحتاجوا إلى عالج المزارع والفدن إلصالح نباتهـا            

 وغيره لها مؤونـة،     )٢(وكان ذلك العالج بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل        وفلحها،  

ويحسب النـاس إذا    "... "وصارت في فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروها في سعرهم        

سمعوا بغالء األسعار في قطرهم أنها لقلة األقوات والحبوب في أرضـهم، ولـيس              

وإنما السبب في غالء    .  عليه كذلك فهم أكثر أهل المعمور فلحاً فيما علمناه وأقومهم        

سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه، ولما كانت بالد البربر بالعكس من ذلك في زكـاء               

 في الفلح مع كثرتـه عمومـاً،        )٣(منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت عنهم المؤن جملة      

  .)٤("فصار ذلك سببا لرخص األقوات ببلدهم

د يكـون هـو نفـس       واألساس الذي اعتمد عليه ابن خلدون في تحليله يكا        

األساس الذي اعتمد عليه دافيد ريكاردو في تحليله للريع التفاضلي ولقد وصل ابـن              

خلدون قبل ريكاردو بقرون عديدة لنفس النتائج بخصوص االرتبـاط بـين نفقـات              

الزراعة والتي تختلف تبعا لجودة األرض وأسعار السلع الزراعية المنتجة، فكلمـا            

زدادت نفقات الزراعة فيؤدي هذا إلى ارتفاع أسـعار         قلت جودة األرض الزراعية ا    

                                                           
والبلـد  ية قرآنيـة  آ أي بمشقة وعسر وهو هنا يستخدم كلما من لنكدة النبات أي التي ال يخرج نباتها إال نكداً ا)  ١(

 ). ٥٨األعراف  (ذن ربه والذي خبث ال يخرج إال نكداإالطيب يخرج نباته ب

 .الح األرضصيستخدم بصفة شائعة قديما كمخصب إلسماد طبيعي من مخلفات الطيور الداجنة كان : الزبل)  ٢(

راضي  بالنسبة الذين اضطروا لزراعة األ     أي أنهم لم يحتاجوا إلى زرعهم إلى مثل النفقات التي ذكرها من قبل            )  ٣(

 . الجودة على ساحل البحر

 .٣٢٨ص : المقدمة)  ٤(
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السلع المنتجة والعكس صحيح بمعنى أنه كلما ارتفع جودة األرض الزراعية كلمـا             

قلت نفقات إعداد األرض أو إصالحها للزراعـة ويـنعكس هـذا علـى أسـعار                

  . )١(المنتجات

رائب ولقد ناقش ابن خلدون أيضا العالقة الطردية بين األسعار وبين الـض           

فقال انه قد يدخل في قيمة األقوات قيمـة مـا           . الخ التي تفرضها الدولة   .. والرسوم

وللجباة في منافع   ، )٢(يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان وأبواب المصر         

ولذلك كانت األسعار في األمصار أعلى مـن        . )٣(يفرضونها على البياعات ألنفسهم   

ولكن . )٤(المغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة     األسعار في البادية، إذ المكوس و     

ابن خلدون لم يحاول أن يناقش هذه المسالة بالذات أكثر من هذا حتى يبين إلـى أي              

مدى تدخل الضرائب وما شابه من المغارم التي تفرضها الدولة في قيمة األقـوات؟              

 دخول الضرائب   هل تدخل بالكامل أم جزئيا؟ ولكن يالحظ أنه ذكر هذه المسألة، أي           

ولم يـذكرها بالنـسبة     ) األقوات( في حالة السلع الغذائية الضرورية       –في األسعار   

 )٥(للسلع الكمالية فهل تنبه إلى أمر ما في هذا الشأن ولكنه لم يستطع اإلفصاح عنـه               

  لعدم قدرته على تحليله؟

ف كما ناقش أيضا العالقة بين األسعار واألرباح فبدأ بالنشاط التجاري وعر          

                                                           
)١  (R.B. Ekelund and R.F. Hebert ٧ مرجع سابق، فصل.  

 . داخل البلد وهو ما يعرف بالتعريفة الجمركية اآلنإشارة إلى ما يفرض من ضرائب وخالفه عند م)  ٢(

إشارة إلى أن الجباة المكلفين من قبل الدولة قد يفرضون اتاوات على المبيعات في السوق يجبـون إيراداتهـا                   )  ٣(

 . ألنفسهم

 .٣٢٨ص : المقدمة)  ٤(

ونة العرض وبفـرض اننـا      ن دخول الضريبة في السعر يتوقف على مرونة الطلب على السلعة، وكذلك مر            أل)  ٥(

 وهي تتميز بطلب ضئيل المرونة تتاثر تـأثرا         –ركزنا االهتمام على جانب الطلب فأسعار السلع الضرورية         

كبيرا بالضرائب التي تفرض حتى تكاد تعكس معظمها أما السلع لكمالية فإن الطلب عليها كبير المرونة نسبيا                 

والقاعدة هي انه ينخفض عبء الضريبة على المستهلك كلما         فتتاثر أسعارها بالضرائب المفروضة بشكل اقل       

 . ارتفعت مرونة الطلب عليها
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الربح بأنه الفرق بين أثمان شراء وبيع البضائع والسلع، وهو ضروري للمحترفين            

من التجار حيث يستمدون منه دخلهم وهو هدف نشاطهم، فيشرح كيف أن استمرار             

انخفاض سعر السوق ألية سلعة من السلع يؤدي إلى عدم الحصول على ربح فتكسد              

 نقصده نحن حينمـا نـتكلم فـي         وهذا ما . سوق تلك السلعة وينصرف التجار عنها     

عصرنا الحاضر عن جهاز الثمن ودوره في تنظيم النشاط االقتصادي، ويقـرر أن             

هذا يؤدي إلى فساد رؤوس األموال وهذا أمر متوقع الحدوث في حالة عدم تحقيـق               

أرباح ويقيني في حالة الخسارة، وتتأكد نفس هذه النتائج في تحليـل ابـن خلـدون                

  .)١(ر واألرباح في النشاطين الزراعي والصناعيللعالقة بين األسعا

ويخلص من هذا التحليل أن استمرار انخفاض األسعار، وهو مـا يطلـق              

وهو ما نطلق عليه االنحسار االقتـصادي أو        (في حالة أي نشاط     " الرخص المفرط "

ثم يقرر ابن خلدون بعد هذا أن غـالء         . ، يضر بأحوال أصحاب هذا النشاط     )الكساد

ولـذلك  ) والغالء هو التضخم  (ي أي نشاط مضر أيضاً بحالة القائمين به         األسعار ف 

فـإذاً  : "يقـول . فإن التوسط بين الرخص والغالء هو المالئم للنـشاط االقتـصادي          

الرخص المفرط يجحف بمعاش المحترفين بذلك الصنف الرخيص، وكـذا الغـالء            

وسـرعة حوالـة    المفرط أيضاً، وإنما معاش الناس وكسبهم في المتوسط من ذلك           

ولكن ابن خلدون لم يحاول لألسف أن يشرح هذا التقرير الهام بالرغم            . )٢("األسواق

من أنه يحتوي على فكرة استقرار األسعار وأهميتها الكبـرى السـتقرار النـشاط              

  .االقتصادي  بعيداً عن االنحسار االقتصادي من جهة والتضخم من جهة أخرى

  :النشاط االقتصادي للدولة •

  :لسكة أو سك النقودا.  ١

                                                           
 .٣٥٨ص : المقدمة)  ١(

 .٣٥٨ص : المقدمة)  ٢(
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 في إشراف الدولة على النقود المتعامل بها بين الناس          )١(وتتلخص وظيفة سك النقود   

وحفظها مما يدخلها من الغش والنقص، وكل ما يتعلق بذلك من االعتبارات، ثم في              

وضع عالمة السلطان على تلك النقود بشكل واضح نقش فيه نقوش خاصة وذلـك              

متها، فإذا تم ذلك فإن النقود التي تسكها الدولة تصبح محل ثقة            تمييزاً لها وحفظاً لقي   

 يقدرون به ما معهم من نقـود ولعلـه          )٢(" إماماً وعياراً "بين المتعاملين فيتخذونها    

لقياس أو لكشف النقود    " معياراً"يقصد وظيفة النقود كمقياس أو معيار للقيم أو ربما          

ا بسبب التزييف، فما نقص منها عـن        التي سبق إصدارها منذ فترة ويشك في قيمته       

  . النقود المسكوكة عرف زيفه

  :)٣(إدارة ديوان األعمال والجبايات.  ٢

وهي من الوظائف الضرورية للملك وتتلخص في القيام بأعمال الجبايـات           

وإحـصاء  ) إيرادات الدولة وإنفاقها العـام    (وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج       

). أي في مواعيدها  (أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها      العساكر بأسمائهم وتقدير    

كمـا أن هـذه     . وتنظيم هذه األعمال وإدارتها يتم وفقاً لقوانين أعدها خبراء الدولة         

األعمال جميعها تدون في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج، مبني على             

عمال، ويـسمى ذلـك     جزء كبير من الحساب ال يقوم به إال المهرة من أهل تلك األ            

  .)٤(مكان الجلوس للعمال المباشرين لها) أي كذلك يسمى(الكتاب بالديوان وكذلك 

وأسهب ابن خلدون في بيان تاريخ ديوان األعمال والجبايات فـي بعـض             

الدول الكبيرة، وكيف أن الدولة اإلسالمية عرفته بعد أن زادت إيراداتها وظهـرت             

                                                           
 .٢٠٢-٢٠١ وظيفة السكة ص المقدمة)  ١(

 .٢٩٢ص : المقدمة)  ٢(

 .٢١٦ص : المقدمة)  ٣(

 .٢١٦ص : المقدمة)  ٤(
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  .)١(وتدوين كل هذاالحاجة إلى تنظيم عملية اإلنفاق 

  : تحليل أسباب قلة أو كثرة الجباية

يعرف ابن خلدون الجباية بأنها األموال التي تجمعها الدولة بصفة إجباريـة            

من رعاياها من واقع ما تفرضه عليهم من مغارم وهذه المغارم هي التي نعرفها في               

ويتكلم ابـن   . عصرنا الحاضر في األشكال المختلفة للضرائب والرسوم واإلتاوات       

خلدون عن المغارم الشرعية مثل الزكاة والخراج والجزية وغير الـشرعية ولهـا             

 )٢(وفي فصل مستقل بعنوان في الجباية وسبب قلتها وكثرتهـا         . أشكال تعينها الدولة  

يقرر ابن خلدون أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملـة، وآخـر               

 قليلة الجملة، والوزائع جمع والمفرد وزيعة، وهي قريبة         الدولة تكون كثيرة الوزائع   

المعنى جداً من الضرائب والمفرد ضريبة، فالمقصود بها أن المغارم توزع علـى             

ويعني ابن خلـدون    . الناس فيصيب كل واحد منهم عبٌئ يخصه، وهذه هي الوزيعة         

ون قلـيال    يك – أي من ضرائب     –في تقريره السابق أن ما يتحمله الناس من وزائع          

في بداية عهد الدولة ومع ذلك فإن اإليرادات اإلجمالية من هذه الـضرائب تكـون               

يزداد ما يتحمله الناس من أنـواع       .. أما في آخر عهد الدولة فيتحقق العكس      . كثيرة

 ويقوم بشرح هذا التقريـر      – اإليرادات اإلجمالية لها     – تقل   –الضرائب ومع ذلك    

طوار الدولة وما يـصاحبها مـن تطـورات فـي     على أساس ما قدمه من تحليل أل   

وقد عرضنا جانباً من هذا التحليل حينما تعرضنا لموضوع مراحل النمـو         . العمران

  . االقتصادي

ويمكن تلخيص فكر ابن خلدون المالي في أن قوة الدولة واستقرارها فـي             
                                                           

بسبب مال أتى   ) يقصد عمر بن الخطاب   (ل اإلسالمية عمر رضي اهللا عنه       يقول أول من وضع الديوان في الدو      )  ١(

به أبو هريرة رضي اهللا عنه من البحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمه، فسعوا إلى إحصاء األمـوال وضـبط                   

ص : العطاء والحقوق فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال رأيت ملوك الشام يدونون فقبل منه عمر، المقدمـة                

٢١٧. 

 .٢٤٨ص : المقدمة)  ٢(
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بداية عهدها ينعكس في معاملة ضريبة معتدلة أو عادلة فتقـل أنـواع الـضرائب               

ومعدالتها وكذلك الرسوم المفروضة على الرعاية، فإذا تحقق هذا األمر فإن الناس            

تنشط للعمل وتزداد رغبة فيه فتزداد أعمالهم ومكاسبهم وتزداد األموال الخاضـعة            

للضرائب فتزداد إيرادات الدولة من الضرائب بالرغم من قلة أنواعها أو انخفـاض             

  . معدالتها

 فيحدث العكس حيث تزداد أنواع الضرائب وترتفع        أما في نهاية عهد الدولة    

معدالتها وتزداد الرسوم وتتعدد وتفرض اإلتاوات بأشكال مختلفة ويؤدي هذا فـي            

مجموعه إلى زيادة األعباء الضريبية على الرعايا، فتهبط هممهم ويقـل نـشاطهم             

وتنخفض دخولهم، وبالتالي تنخفض األموال الخاضعة للضرائب وتنخفض حـصيلة          

  .)١(دولة من هذا المصدرال

  :قيام الدولة ببعض النشاط في مجال اإلنتاج والتجارة.  ٣

ناقش ابن خلدون مسألة قيام الدولة ببعض النـشاط فـي مجـال اإلنتـاج               

والتجارة وله فيها تحليل دقيق يبين فيه أسباب هذا السلوك ونتائجه، أما مـن جهـة                

ة الناس في النشاط أو التجـارة إال        السبب فإن الدولة كما يقول ال تقدم على مشارك        

وتبعـاً  . لقلة إيراداتها من الجباية أو لقصور هذه اإليرادات بالنسبة لنفقاتها المتزايدة          

لتحليله السابق فإن نقص اإليرادات الضريبية أو قصورها ال يحدث إال في أواخـر              

يتعـرض  عهد الدولة أي حينما يتضخم إنفاق الدولة على األمراء والجند والترف و           

ومن ناحية أخرى يلعب حافز الربح المتوقع دوراً هامـاً          . النشاط االقتصادي للخلل  

في قيام الدولة بممارسة النشاط االقتصادي الذي يمكن أن يقوم به النـاس أنفـسهم،          

التجـارة مـن الـسلطان      "ونقتطف فيما يلي بعض العبارات من فصل كتبه بعنوان          

                                                           
 .٢٤٩ ص المقدمة مزيد من التفصيالت حول هذه النقطة في انظر أيضاً)  ١(
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نستشهد بها في بيان األسباب التي سـبق ذكرهـا           )١(مضرة بالرعايا مفسدة للجبايةً   

  : فيقول

اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها، مما قدمناه من الترف وكثـرة العوائـد              

والنفقات، وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها واحتاجت إلـى            

اقهم، مزيد من المال والجباية، فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايـا وأسـو            

وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس أن كان قد استحدث من قبـل، وتـارة بمقاسـمة                

، لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من          )٢(العمال والجباة وامتكاك عظامهم   

أموال الجباية ال يظهره الحسبان، وتارة باستحداث التجارة والفالحة للسلطان علـى            

ا يرون التجار والفالحين يحـصلون علـى الفوائـد          لم. )٣(الجباية) أي باسم (تسمية  

والغالت مع يسارة أموالهم وأن اإلرباح تكون على نسبة رؤوس األموال، فيأخذون            

في اكتساب الحيوان والنبات الستغالله في شراء البضائع والتعرض بهـا لحوالـة             

) ى ذلك مع أنه يترتب عل   (األسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد         

وفيمـا يلـي نعـرض      ". غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة        

النتائج المترتبة على تدخل السلطة في النشاط االقتصادي كما يشرحها ابن خلـدون             

  : في شكل انتقادات

مضايقة الفالحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع في األسواق، وفي هذا           : أوال

القائمين بالنشاط االقتصادي متقاربون أو متـساوون مـن         يقرر أن الرعايا    

ناحية المقدرة المالية أو االقتصادية مما يضمن وجود المنافسة بيـنهم، وأن            

هذه المنافسة تؤدي دورها في تسيير الـشئون االقتـصادية إلـى الهـدف              

المرغوب منها أو ما يقرب منه، ولكن دخول الدولة طرفـاً فـي النـشاط               
                                                           

 .٢٥٠ص : المقدمة)  ١(

 ويقصد بهذا محاسبة العمال والجباة في ديـوان األعمـال والجبايـات    ،امتكاك عظامهم أي امتصاص عظامهم   )  ٢(

 . ا منهم أو مقاسمتهم فيهامحاسبة شديدة بالنسبة لما زاد في ثروتهم بهدف أخذه

 . أي باسم الجباية ولكن واقع النشاط الذي تقوم به الدولة هنا هو التجارة والفالحة)  ٣(
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د األوضاع المذكورة حيث أن قوتها االقتصادية أكبر بكثيـر      االقتصادي يفس 

من قوة الرعايا للعاملين في النشاط االقتصادي، فـال يـستطيع هـؤالء أن            

وفي هذا التحليل إشارة إلى أهمية وجود درجة عالية من          . يحققوا أغراضهم 

 المنافسة في األسواق حيث أنها تقوم كما يقول بين أفراد متكافؤن في اليسار            

أو متقاربون، ولعل هذا المعنى الذي أمامنا يجعل ابن خلدون قريباً جداً من             

حيث أن ُجّل شروطها التي تقـدمت  ) Perfect Competion(فكرة المنافسة 

بها المدرسة الكالسيكية إنما تتجمع معاً لتضمن معنى التكافؤ بين الجميـع            

يتبلـور أول   وعلى ذلك يمكـن أن      . في السوق من حيث القوة االقتصادية     

اعتراض البن خلدون على تدخل الدول في النشاط اإلنتاجي والتجاري بأنه           

  . يؤدي إلى إفساد قوى المنافسة الكاملة في السوق

مجمل االنتقاد الثاني الذي يوجهه ابن خلدون إلى تدخل الدولة فـي النـشاط              : ثانياً

وقف المحتكر  التجاري أنها بقوتها االقتصادية والسياسية تستطيع أن تقف م        

 للسلع التي تتاجر بها وتفرض لها ثمناً أقل         (monopsony)في ناحية الشراء    

  . من الثمن السائد في السوق أو قد تبخس هذا الثمن إلى أدنى الحدود

أن الدولة حينما تبيع ما لديها من سلع تفرض نفسها فرضاً على التجـار فـي             : ثالثاً

ويالحـظ  .  سلع بما حددته من أثمان    األسواق وذلك بأن يشتروا ما لديها من      

إن الدولة تقف هنا موقف المحتكر في بيعها للتجار مستندة في ذلـك إلـى               

أن الدولة  "ويقول ابن خلدون    . سلطتها السياسية وليس إلى قوتها االقتصادية     

ولقد استخدم لفـظ    . حينما تبيع تحدد ثمنا لمنتجاتها يغطي قيم السلع أو أزيد         

عني بها نفقة اإلنتاج أو السعر الـذي يغطـي نفقـات            عدة مرات لي  " قيمة"

والمفهوم من سياق الكالم أن الدولة سوف تحـدد ثمنـاً يرضـيها             . اإلنتاج

بغض النظر عن حالة السوق، وهذا الثمن البد أن يغطـي نفقـة اإلنتـاج               

 كما شرح من قبـل      –ويتضمن أيضاً تحقيق قدر من الربح فتحقيق األرباح         
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لذي من أجله اقتحمت الدولة مجال التجارة واإلنتاج         هو الهدف األصلي ا    –

والغالب أن هذا هو منطق ابـن خلـدون         . ولذلك ال يعقل أن يغفل أو يهمل      

وبفـرض  . حينما يذكر أن الدولة تحدد ثمناً يغطي قيمة السلعة أو أزيد منها           

مثل هذا الثمن على التجار وفرض السلع عليهم فإن الدولة تفسد نـشاطهم             

 فالدولة تتمكن من أخذ القدر السائل من رؤوس أموال التجـارة          االقتصادي،

وتبقى السلع التي باعتها الدولة مخزوناً سلعيا عاطال لدى التجار حيث قد ال             

يتمكنون من إعادة بيعها بسعر يزيد عن ما دفعوه للدولة فيتعطل نـشاطهم             

ـ        . الذي يكتسبون منه دخولهم    اج وليس غريباً في مثل هذه الظروف أن يحت

فيلجأون إلى بيع ما لديهم مـن  ) النقود(أهل التجارة إلى بعض المال السائل      

سلع بغض النظر عن حالة السوق، فيبيعون بثمن أقل من الثمن الذي دفعوه             

 فتتحقق لهم الخسارة، وإذا تكـرر       – وربما أقل بكثير     –للدولة عند الشراء    

  . هذا فإنهم يفقدون رؤوس أموالهم تدريجياً

من العنت والمضايقة وفساد األرباح     "نتيجة لكل ما سبق يدخل على الرعايا        و: رابعا

أي في النشاط اإلنتـاجي والتجـاري       (ما يقبض آمالهم عن السعي في ذلك        

ذلك أن معظم   . جملة ويؤدي إلى فساد الجباية    ) الذي دخلت فيه الدولة طرفاً    

س ونمـو   الجباية إنما هي من الفالحين والتجار السيما بعد وضـع المكـو           

الجباية بها، فإذا انقبض الفالحون عن الفالحة وقعد التجار عـن التجـارة             

وإذا قايس السلطان بين ما     . ذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش      

يحصل له من الجباية وبين هذه األرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجبايـة             

  .)١("أقل من القليل

يجة النهائية لدخول الدولة طرفـاً فـي النـشاط          وهكذا يبين ابن خلدون النت    

اإلنتاجي والتجاري، وعباراته غنية عن الشرح وهي تتفق في جوهرها ومجملها مع            

                                                           
 .٢٥١ص : المقدمة)  ١(
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تحليله الخاص بالنمو االقتصادي والذي تصور فيه أن الخلل األساسي في النـشاط             

ـ             واحي االقتصادي إنما ينبعث من المعاملة السيئة من جانب الدولة لرعاياها في الن

  . الكمالية والضريبية

واألمر الهام هو أن تدهور النشاط االقتصادي بسبب تصرفات الدولة يـؤدي إلـى              

فهال قارنت الدولة بين ذلك النقص في إيراداتها الطبيعية وبـين مـا             . نقص الجباية 

يتحقق لها من أرباح قليلة نتيجة ممارستها للنشاط اإلنتاجي والتجاري؟ ألـيس مـن              

لة أن ال تدخل في مجاالت النشاط اإلنتاجي والتجاري وتتركها لألفراد           األفضل للدو 

تماماً، فإنهم بهذا ينشطون للعمل وترتفع هممهم وتزداد الجباية؟ هذه هي نـصيحة             

ويتفـق ابـن خلـدون مـع        . ابن خلدون في مجال رسم السياسة االقتصادية للدولة       

نهائية بشأن عدم تدخل الدولـة      الفيزيوقراط والمدرسة الكالسيكية في هذه النتيجة ال      

في مجال النشاط اإلنتاجي وترك األفراد يمارسون أعمالهم ونشاطهم بحرية، ولكنه           

يختلف عنهم في كثير من التفاصيل بشأن األسباب، فلقد عاصر ابن خلدون تجربـة              

فعلية لتدخل الدولة في مجال النشاط اإلنتاجي والتجاري وسجل آثار هذه التجربـة             

  . يحلل نتائجها ويتنبأ بأثرها النهائيوحاول أن 

  ،والحمد هللا رب العالمين



 عبدالرمحن يسري/ إسهام ابن خلدون يف الفكر االقتصادي
  

  

٦٣

  
  

  المراجع

  

بتحقيق األستاذ الدكتور " لجنة البيان العربي"، دار الشعب، إصدار مقدمة ابن خلدون -١

 .على عبد الواحد وافي، القاهرة، مصر، بدون تاريخ

 .م١٩٧٨، نسخة دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، مقدمة ابن خلدون -٢

عبدالرحمن يسري أحمد، الدار الجامعية، اإلبراهيمية، . ، دتطور الفكر االقتصادي -٣

 .٢٠٠٣اإلسكندرية، 

 .م١٩٨٣أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، إحياء علوم الدين،  -٤
5- J. Schumpeter, History of Economic Analysis (George Allen & Unwin Ltd, 

London, first Published 1954.  
6- D.H. Taylor, A History of Economic Thought McGraw Hill Book Co., 1960, 

New York and London. 
7- A Hansen. Business Cycles and Natio al Income, New York 1951 
8- R.B. Ekelund and R.F. Hebert, A History of Economic Theory and Method, 

3rd edition, 1990. 
9- Boulakia,  J. C. (1971). “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist,” The 

Journal of Political Economy  79 (5) :1105-1118. 
10- Brue, S. (2001). The Evolution of Economic Thought, Fifth Edition. New York: 

The Dryden Press 
11- Freund, Julien (1969). The Sociology of Max Weber, New York: Vintage. 
12- Gates, W. E. (1967). “The Spread of Ibn Khaldun's Ideas on Climate and 

Culture,” Journal of the History of the Ideas  28 (3) : 415-422. 
13- Gellner, E.(1961). “From Ibn Khaldun To Karl Marx,” Political Quarterly 32 

(4): 385-392. 
14- Ibn Khaldun (1969). The Muqaddimah: An Introduction to History, translated 

by Franz Rosenthal, edited and abridged by N. J. Dawood. Princeton, NJ.  
:Princeton University Press. 

15- Issawi, C. (1950). Ibn Khaldun  An Arab Philosophy of History, selection from 
the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406). London: Paragon 
Book. 

16- Marx, K.(1967). Capital, Vol. 1. New York: International Publishers.  

  

  
  




