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 ابن خلدون ونشأة علم االجتماع

 خلٌفة رمضان طنٌش. د 

 غرٌان/كلٌة اآلداب / جامعة غرٌان 

 :مقدمة

ودوره فً نشأة علم االجتماع ٌنبغً أن نعطً نبده ,قبل الحدٌث عن ابن خلدون وحٌاته وأثاره 

وعن تطور التفكٌر االجتماعً ,مختصرة عن علم االجتماع ووضعه بٌن فروع المعرفة اإلنسانٌة 

 .فً مراحله المختلفة 

,  فٌما ٌتعلق بنابه وأهلٌته باالستقالل دلقد اجتاز علم االجتماع تارٌخاً شاقاً بٌن المعارضة والتأًٌ

ولعل ذلك راجع إلى اعتقاد الناس فً عدم خضوع الظواهر االجتماعٌة لقوانٌن ثابتة شأن ظواهر 

فقد كانت البحوث االجتماعٌة طوال العصور الماضٌة مجاال لآلراء الشخصٌة . العلوم األخرى 

حتى قٌض هللا لها العالمة , وأهواء الباحثٌن وظلت هده اآلراء حجر عثره فً سبٌل تقدمها 

علم العمران البشرى  ))العربً  المسلم ابن خلدون فأقالها من عثرتها وأنشأ لها علماً مستقالً هو

 ((واالجتماع اإلنسانً 

ألنه ادرك بثاقب فكره ان المجتمع وما ٌعٌقه من الظواهر ٌمثل جزءاً من أجزاء  الطبٌعة و جزءاً 

من النظام الكونً فالبد  فً ضوء هذا االعتبار لمبدأ النظام العام الملحوظ فً هدا العالم من 

 ,خضوعه وخضوع نظمه وظواهره لقوانٌن ثابتة 

 تغٌر ان بحوث ابن خلدون لم تنل ما كانت تستحقه من التقدٌر و المتابعة فأهملت من بعده عاد

 حتى جاء الفٌلسوف, الدراسات االجتماعٌة الً التعثر والتردي 

خلصها من جدٌد من التعثر والتردي وانشأ ما سماه علم الطبٌعة " اوجست كونت"الفرنسً 

 , التً ترجمت فٌما بعد الً علم االجتماع " السٌسٌولوجٌا االجتماعٌة " االجتماعٌة او 

وتعهد المفكرون من بعده الً وقتنا الحاضر هذه الدراسات بالرعاٌة والتهذٌب والتنقٌح حتى 

واتسعت معارفه ونضجت  تماره ومن تم اضحً علم االجتماع اآلن نبراسا , اكتمل نمو العلم 

 الشعوب بنوره فً حل مشاكلها االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة كذلك وهادٌا ٌرشدها ئتستضً

سواء السبٌل وأداة تتالفً بفضلها ما ٌبدو فً نظمها وتشرٌعاتها من وجوه النقص ومواطن 

 .الضعف والقصور 

وفً هدا البحث سوف نعطً لمحة عن مؤسس علم االجتماع والنظام الذي اتبعه وسار علٌه حتى 

 .استطاع فً النهاٌة ان ٌحقق رغبته فً انشاء علم جدٌد اال وهو علم اجتماع 
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 :عبد الرحمن ابن خلدون 

 :مولده 

 (1 )م بمدٌنة بنزرت بدولة  تونس 1332-هـ733ولد أبوزٌد عبد الرحمن ابن خلدون  سنه 

 :- نسبه 

 .تنحدر اسرة ابن خلدون من العرب الٌمنٌٌن  جنوب الجزٌرة العربٌة 

 :نشأته

نشأ فً أسرة عرٌقة نابهة وبٌت علم ورٌاسة نشأ فً مهد هذا التراث الذي تلقاه عن اسرته فكان 

 ودرس, فقرأ القرآن وحفظه وهو فً سن صغٌرة , أبوه هو معلمه األول 

شٌباً من التفسٌر والحدٌث والفقه والنحو واللغة على اشهر أساتذة تونس التً كانت ٌومبذ مركز 

 (2 ).العلوم واآلداب فً بالد المغرب العربً 

ٌَّمة فعندما اعتزل الحٌاة  بمقاطعة وهران بالجزابر ال : مؤلفاته  (3) العدٌد من الكتب الق

 :منها .

كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي  -1

 السلطان االكبر 

 كتاب المقدمة  -2

 كتاب تارٌخ المغرب العربً  -3

 (4)التعرٌف : كتاب  -4

 : وفاته 

 .م بمدٌنة القاهرة بدولة مصر1406-هـ808توفً أبوزٌد عبد الرحمن ابن خلدون سنه

وقبل ان اوضح نشأة علم االجتماع ولمن ٌرجع الفضل فً هده التنشبة ٌجب ان انوه عن خطوات 

المنهج العلمً بهذا البحث حتى ٌرقى الى مستوى البحث العلمً وهً تتمثل فً مشكلة البحث 

 .وأهداف البحث وأهمٌة البحث والمنهج الذي ٌجب ان ٌوظف فٌه 

 :-مشكلة البحث :- أوال

تكمن مشكلة هذا البحث فً االهتمام بدراسة نشأة علم االجتماع ولمن ترجع هذه النشأة وهل هً 

البن خلدون أم لغٌره ، وٌتجلى ذلك بدراسة حٌاة ابن خلدون ، وموضوع علم العمران االجتماعً 

وفروعه وأغراضه ، ومنهج البحث عند ابن خلدون ، ودراساته االجتماعٌة ، واالنتهاء الى 
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 . ضرورة قٌام علم جدٌد لدراسة العمران 

 

 :- اهداف البحث :ثانٌا 

 :ٌهدف البحث الحالً الً االهداف التالٌة 

 .التعرف على نشأة علم االجتماع  -1

 .التعرف على من هو المنشا االول لعلم االجتماع  -2

 .التعرف على عبد الرحمن ابن خلدون ودوره فً الدراسات االجتماعٌة  -3

 اهمٌة البحث: ثالثا

 :- تكمن اهمٌة البحث فٌما ٌلً 

 .انه ٌوضح للدارسٌن االجتماعٌٌن من هو المنشا االول لعلم االجتماع  -1

 .انه ٌوضح من هو عبد الرحمن ابن خلدون وماهً اهتماماته  -2

 انه ٌوضح ماهو دور ابن خلدون فً الدراسات االجتماعٌة  -3

 :-رابعا المنهج ألمستخدم 

المنهج الذي استخدمه الباحث فً هذا البحث هو منهج دراسة الحالة حٌث ٌحاول الباحث االجابة 

عن التساؤل الربٌسً  المتمثل فً من هو المنشا االول لعلم االجتماع وذلك بدراسة موضوع علم 

وضرورة قٌام علم جدٌد , ومعرفة منهج البحث عند ابن خلدون , العمران وفروعه وأغراضه 

 : وأخٌرا دراسات ابن خلدون االجتماعٌة وفقاً للترتب التالً ,لدراسة العمران 

 .موضوع علم العمران وفروعه وأغراضه  -1

 منهج البحث عند ابن خلدون  -2

 .ضرورة قٌام علم جدٌد لدراسة العمران  -3

 .دراسات ابن خلدون االجتماعٌة  -4

من خالل اهتمامه بالكلٌات ,بنظرته الشمولٌة الى محٌطه , امتاز ابن خلدون عن علماء عصره

والجزبٌات بعمق فكرة وقوة نظر حٌث كرس جهوده على تحلٌل الظروف المادٌة والمجتمعٌة 

.  والعفوٌة معا قفاتسمت مالحظاته بالعم, التً ٌعٌشها االفراد والجماعات فً حٌاتهم الٌومٌة 

وقد انبعثت خبراته بتجارب حٌاة ملٌبة بنشاطات فكرٌة وإدارٌة ودبلوماسٌة وسٌاسٌة وبتجارب 

 .حٌاتٌة متناقضة بٌن قساوة العزلة ومرارة الحرمان والغربة وترف البالطات 

هو حرصه الكبٌر , وٌرى الكثٌر من العلماء ان ما ٌمٌز ابن خلدون عن غٌره من المؤرخٌن 

لما قد وقع من وقابع ادت الى نشأت الدول وبداٌة العمران , بالبحث عن العلل واألسباب 
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والتفتٌش عن االسباب الخفٌة والظاهرة , اى انه كان مولعا بالبحث عن العلل الكامنة , وظواهره 

وهاتان عملٌتان تحتاجان الى ان ٌكون الباحث مستوعبا ألكبر قسط من المعرفة وان ٌكون قادراً , 

بحٌث ٌسهل على العقل ان ٌلمح ,ثم االفصاح عنها مرتبه ومصنفه , على اختزانها واالحتفاظ بها 

سواء كان ذلك من تشابه واتفاق او تباٌن , العالقات التً تربط الحقابق بعضها الً بعض 

 .واختالف 

 موضوع علم العمران وفروعه وإغراضه -1

ٌقول ابن خلدون ان علم العمران هو علم مستقل بنفسه فإنه دو موضوع وهو العمران البشري 

 من العوارض واألحوال لذاته واحدة بعد هواالجتماع االنسانً ودو مسابل وهً بٌان ما ٌلحق

فكان موضوع العمران هو دراسة .أخرى وهذا شأن كل علم من العلوم وضعٌا كان ام عقلٌا 

االجتماع االنسانً وظواهره وهو فً نظره علم وضعً ألنه لم ٌعده من بٌن العلوم العقلٌة، ولم 

 .ٌهتم ابن خلدون بتعرٌف الظاهرة االجتماعٌة 

ان ظواهر العمران هو ما ٌتعلق بالتوحش و  ))وٌعرف ابن خلدون الظاهرة االجتماعٌة بقوله 

التأنس والعصبٌات والصراع بٌن الشعوب وما ٌنشأ عن دلك من قٌام المدن والدول ومراتب هده 

المركبات السٌاسٌة و الطرق التً ٌجبر علٌها االفراد فً كسب ارزاقهم وفً تربٌة اوالدهم وفً 

 ( .(وسابر ما ٌحدث من  ظواهر وأحوال فً العمران االنسانً , تحصٌل علومهم 

كما نجد ان ابن خلدون قد قسم موضوع علم االجتماع الى اقسام ٌضم كل قسم منها طابفة غٌر 

 :ٌسٌره من الظواهر االجتماعٌة المتجانسة فً طبٌعتها فقد قسم ظواهر االجتماع الى قسمٌن 

 بحوث تتعلق ببٌبة المجتمع وهً البحوث التً تتناول دراسة الظواهر المتصلة :-القسم االول 

بالبدو والحضر وأصول المدنٌات القدٌمة وتوزٌع افراد االنسانٌة على المساحة التً تشغلها 

 . والنظم التً تسٌر علٌها المجتمعات فً هجرة افرادها وفً كثافتهم 

,  هو دراسة النظم العمرانٌة وتختلف هده النظم باختالف وجوه النشاط العمرانً :القسم الثانً 

فنرى ابن خلدون ٌدرس كل طابفة على حده فابن خلدون درس الظواهر السٌاسٌة والظواهر 

 االقتصادٌة والظواهر التربوٌة والعابلٌة 

 .و األخالقٌة

وقد استوعب ابن خلدون معظم فروع علم االجتماع وعالج  اهم ابوابه وبذلك ٌكون اول من 

وصل الى ضرورة قٌام علم جدٌد هو علم الوظابف االجتماعٌة فان هدا العلم الحدٌث ال ٌختلف 

اما فٌما ٌتعلق . فً موضوعه عن موضوعات النظم العمرانٌة التً عالجها ابن خلدون 

باألغراض التً كان ابن خلدون ٌرمً الٌها من انشاء علم االجتماع فهً نوعان اغراض مباشره 
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وأغراض غٌر مباشره فاألغراض المباشرة هً اغراض نظرٌة تتلخص فً ضرورة الكشف عن 

وإذا كانت الحقابق , طبٌعة الظواهر االجتماعٌة ووظابفها والوقوف على القوانٌن التً تخضع لها 

االجتماعٌة تستخدم احٌانا المتحان حقابق علوم اخرى كالتارٌخ مثال غٌر انها فً ذاتها غاٌة 

وال ٌقلل ذلك من شأنها فً انها تطلب لذاتها بعٌدا عن غاٌات الحٌاة العملٌة , اصٌله شرٌفة 

 .أي انها موضوع علم نظري مستقل فً ذاته ولذاته , ومطالبها 

اما االغراض غٌر المباشرة فتتلخص فً االنتفاع بحقابق االجتماع وقوانٌنه فً تصحٌح حقابق 

التارٌخ وتعلٌل حوادثه أي أن ُتمرة علم االجتماع هً تصحٌح االخبار التارٌخٌة من االخبار 

الكاذبة والخاطبة وقد أدى ذلك الى انشاء اداة ٌستطٌع بفضلها الباحثون ان ٌمتحنوا الحقابق 

التارٌخٌة وٌمٌزوا بٌن ما ٌحتمل الصدق او الكذب وبٌن الممكن والمستحٌل من الحوادث المتعلقة 

 االجتماعٌة وحاول هو نفسه الكشف عن قوانٌن ةولذلك قام بإنشاء الدراس. بشؤون العمران

 غٌر ان هده الغاٌة تعتبر غاٌة مضافة بالنسبة للغاٌات النظرٌة التً .االجتماع االنسانً 

وان كانت مسابله فً ذاتها وفً ))وفً هدا الصدد ٌقول ابن خلدون ,اشار الٌها ابن خلدون 

 (5)((ولكن ثمرته تصحٌح االخبار وهً ضعٌفة , اختصاصها شرٌفه 

وهكذا قرر ابن خلدون ان علم االجتماع علم نظري تقرٌري ٌرمً الى شرح ما هو كابن محاوال 

وله , الوقوف على طبٌعة الحقابق المدروسة وعناصرها ووظابفها والقوانٌن التً تخضع لها 

, جانب فنً تطبٌقً ٌرمً الى االنتفاع بنتابج هده الدراسة العلمٌة التحلٌلٌة فً تصحٌح التارٌخ 

وٌنبه المؤرخٌن الى افضل الوسابل التً ٌنبغً االلتجاء الٌها لالرتقاء بفن التارٌخ واالبتعاد عن 

 .مواطن الزلل واإلسفاف 

 منهج البحث عند ابن خلدون  -2

ان هدف ابن خلدون االجتماعً هو شرح ظواهر العمران بمختلف انواعها وخاصة ما ٌتعلق 

فرأى انه من الضروري ان ٌبدأ بدراسة القوانٌن التً تحدث , منها بناحٌة التطور االجتماعً 

بل , التطور طبقا لها ألنه ال ٌقبل التسلٌم بان الحوادث والظواهر تتعاقب مصادفة دون انتظام 

ٌقرر ان هناك قوانٌن تسٌر الحركة االجتماعٌة وانه ٌجب للوصول الً هده القوانٌن ان تدرس 

, وهً الدراسة التً جعل منها موضوعاً لعلم مستقل هو علم االجتماع , المجتمع البشري فً ذاته 

أي ان وظٌفة علم االجتماع هً الكشف عن القوانٌن التً تسٌر وفقاً لها الظواهر العمرانٌة فً 

 . نشأتها وتطورها والوظابف التً تؤدٌها 

وللوصول الى هذه الغاٌات اتبع ابن خلدون منهجاً ثابت االركان قابماً علً دعابم من المالحظة 

والتجربة الشخصٌة والمنطق العملً واستقراء الحوادث مع مزٌد من العناٌة بمنطق التحلٌل 

 , والمقارنة 
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فكان ابن خلدون ٌرٌد ان ٌقرر ان المؤرخ قبل ان ٌكون مؤرخا ٌجب علٌه ان ٌكون عالما 

 .اجتماعٌا حتى ٌستطٌع ان ٌؤدي مهمته على احسن وجه 

وتوصل ابن خلدون الى وجود قواعد منهجٌة إلقامة منهج بحثً جٌد وهده القواعد تتمثل فٌمـــا 

 :- ٌلً 

إذ نستطٌع بالمالحظة وبما  : ٌجب االعتماد على المالحظة المباشرة وما تؤدي الٌه التجربة/أ

غٌر ان الباحث ال ٌكتفً فً . نشاهده فً نفوسنا أن نعرف عن هذا العالم ما هو اقرب الى الٌقٌن 

هذا الصدد بتجاربه الفردٌة بل ٌجب ان ٌستفٌد من مجموع تجارب االنسانٌة التً انتهت الٌها 

 . وٌعنً بتصحٌحها 

ٌؤمن بما تؤدي الٌه مالحظته وتجاربه ,  هده االعتبارات كان حسً النزعة ءفابن خلدون فً ضو

 .التً استفادها  من معترك الحٌاة ومن أسفاره الطوٌلة ومن المحن التً قدر له ان ٌتحملها 

ٌقول ابن خلدون نحن نشاهد  : ((التعلٌل  ))ٌجب تفسٌر الظواهر وتحلٌلها واستخدام منطق /ب

هدا العالم بما فٌه من المخلوقات كلها على هٌبة من التركٌب واإلحكام وربط االسباب بالمسببات 

واتصال االكوان واستحالة بعض الموجودات الى بعض ال تنقضً عجاببه فً ذلك وال تنتهً 

وبذلك ٌكون ابن خلدون من أوابل الباحثٌن الذٌن وضعوا اساس المنهج الوضعً فً ( 6)غاٌاته 

دراسة الظواهر االجتماعٌة الن التعلٌل فً ذاته عملٌة عقلٌة مركبة البد لها من عملٌات اخرى 

ابسط منها تدخل فً نطاقها مثل مالحظة الظاهرة والوقوف على طبٌعتها ومعرفة عناصرها و 

تربطها بما عداها من الظواهر حتى ٌستطٌع الباحث ان ٌصل الً اسبابها الصحٌحة يالعالقات الت

 .وعللها المطابقة 

وقد ادرك ابن خلدون قٌمة هده :  ٌجب االعتماد على منطق المقارنة او منهج البحث المقارن /ج

فقد ادرك عن كثب سر تباٌن المجتمعات , الدراسة عندما قام بأسفاره الطوٌلة ورحالته الشاقة 

وتشابهها وارجع هده العوامل الى اثر البٌبة والعوامل الجغرافٌة ولذلك نراه ٌعرض بإسهاب اثر 

االقلٌم والطقس وأحوال المعٌشة فً اخالقٌات الشعوب وطباعهم وأحوالهم االقتصادٌة ومدى تأثر 

 .الظواهر السٌاسٌة بهده العوامل 

كما وضح تباٌن المجتمعات فً العادات والتقالٌد والنظم االجتماعٌة وعبر ابن خلدون عن هده 

ادا لم ٌقٌس الغابب من االخبار بالشاهد منها والحاضر بالذاهب فربما ال ))القاعدة المنهجٌة بقوله 

 (7)(. (ٌؤمن فٌها من العثور و مزلة  القدم واالبتعاد عن جادة الصدق

 ٌجب قٌاس االخبار على اصول العادة وطبابع العمران فال ٌصح ان نأخذ الحوادث واألخبار /د

فٌتطلب معرفة تامة , كما تلقى علٌنا بل ٌجب ان ننظر هل هً ممكنة فً ذاتها او مستحٌلة 

بطبٌعة الظواهر  االجتماعٌة وٌقول ابن خلدون ان دراسة المجتمع تولد عند االنسان االستعداد 
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ألدراك القوانٌن التً تحكم الظواهر وٌعد اكتشاف ابن خلدون لهذه القاعدة المنهجٌة الضرورٌة 

 .انتصاراً للفكر النقدي وتفوقاً له كمؤرخ وباحث اجتماعً ٌحلل قبل ان ٌقرر حقابق األمور

وقد عبر ابن خلدون عن هده القاعدة المنهجٌة , ٌجب دراسة تطور الظواهر والنظم العمرانٌة /هـ

 من الخطأ الكبٌر الذهول عن تبدل االحوال فً االمم  ))بقوله 

واألجٌال بتبدل االعصار ومرور االٌام وذلك الن احوال االمم وعوابدهم ال تدوم على وتٌرة 

وانتقال من حال الى حال وكما , واحدة ومنهاج مستقر وإنما هو اختالف على االٌام واألزمنة 

 والدول ةٌكون ذلك فً االشخاص واألوقات واألمصار فكذلك ٌقع فً االفاق واألقطار واألزمن

.((8 )) 

لقد اصاب ابن خلدون عٌن الحقٌقة فً تفرٌد هده القاعدة الن دراسة تطور الظواهر تعتبر اهم 

وال ٌستطٌع الباحث فً شؤون االجتماع ان ٌصل الى قانون سلٌم اال ادا , اركان المنهج التارٌخً 

 .اهتم بالناحٌة التطورٌة اهتماماً كبٌراً 

فٌرجع الفضل الى ابن خلدون فً الوصول الى هدا المنهج واستخدامه باعتباره افضل المناهج 

 .العلمٌة فً دراسة الظواهر االجتماعٌة 

 ضرورة قٌام علم جدٌد لدراسة العمران  -3

ٌعتبر ابن خلدون اول من تنبه الى ضرورة قٌام علم جدٌد هو علم العمران البشري واالجتماع 

وانه حدد موضوع هذا العلم حٌث الحٌاة االجتماعٌة وكل ما ٌعرض  فٌها من حضارة , االنسانً 

 فدرس اعمال , مادٌة وعقلٌه 

وسبب تنازعهم وإنشابهم كجماعات تخضع ألحكام وعادات , الناس و كٌفٌة  تحصٌلهم ألقواتهم 

وقوانٌن متباٌنة كما حاول ان ٌحلل الضرورة االجتماعٌة ومظاهر تطورها من حٌاة البدو بما 

وكانت .تتصف به من عدم استقرار وترحال الً حٌاة التحضر التً تتصف بالتمدن واالستقرار 

رؤٌة ابن خلدون للحٌاة والمجتمع قابمة على المنهج التارٌخً العلمً القابم علً المالحظة  

 ,  والمشاهدة والوصف والتحلٌل والنقد ومحاولة التفسٌر 

بل انه قد . وهدا ٌعنً ان ابن خلدون لم ٌنشا علم االجتماع االنسانً والعمران البشري فقط 

فقد استعمل ابن خلدون فً . وطرابق بحث مبتكر , وضع أٌضا لهذا العلم قواعد منهج اصٌله 

والواقعٌة , دراساته االجتماعٌة منهجا علمٌا قابما على ست قواعد اساسٌة هً الشك والتمحٌص 

والقٌاس  بالشاهد ,  اصول العدة وطبٌعة العمران موتحكً, االجتماعٌة  المتشخصة بموادها

فابن خلدون كان موسوعٌا فً تناوله . والحٌطة عند التعمٌم , والغابب والسٌروالتقٌٌم 

للموضوعات االجتماعٌة والتً تحمل فً ثناٌاها كثٌرا من المسابل والقضاٌا والموضوعات التً 
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فقد تناول هذا العالم موضوعات علم عدٌدة واكتشف الكثٌر ,أبرزتها النظرٌات االجتماعٌة الحدٌثة 

 (9)من القوانٌن االجتماعٌة الهامة فً موضوعات علم االجتماع 

,  فً تكوٌن الدول وانحاللها اولعل ابرز نظرٌة عند ابن خلدون هً نظرٌته عن العصبٌة وأثره

أي أنَّها تاخم بمبدأ الدورة االجتماعٌة فً عملٌة التغٌر , وهً نظرٌة على الصراع االجتماعً 

االجتماعً حٌث ان المجتمع االنسانً ٌمر فً دابرة تبدأ بالمٌالد و تسٌر نحو النضج واالكتمال ثم 

فالعصبٌة تؤدي الى تحقٌق الملك على , تتجه الى الشٌخوخة لتعود مرة أخرى للرقى والتقدم 

 ((10)).اعتبار انها تتمحور باألساس حول السلطة و السٌادة والتوسع فً الحكم 

وان المجتمع البشري , إنَّ التارٌخ البشري ٌسٌر وفق خطة معٌنة فحوادثه مرتبطة بعضها ببعض 

 وكذلك ٌحدث للدول, والدته وحتى وفاته ,شأنه شان الفرد الذي ٌمر بمراحل منذ 

وان هذه , تبدأ وتنتهً فً النقطة التً كانت قد بدأت منها ,  وإنَّ مسٌرة المجتمع تغٌٌرٌه دابرٌة 

 ((11))الظاهرة هً دورة المجتمع مستقلة عن االرادة اإلنشابٌة

إنَّ النظر فً المجتمع البشري وما ٌعٌقه من الظواهر ٌنبغً ان ٌكون :  وٌقول ابن خلدون 

فانه دو موضوع , وٌوضح كذلك ان هذا علم مستقل بذاته , موضوعا لعلم جدٌد هو علم العمران 

وهو العمران البشري واالجتماع واإلنسانً وذو مسابل وهً بٌان ما ٌلحقه من العوارض 

 ((12)).واألحوال وهذا شان كل علم من العلوم وضعٌا كان ام عقلٌا

ومن هنا نرى إنَّ ابن خلدون هو أول عالم ٌقرر فً صراحة ووضوح نشأة هدا العلم الجدٌد 

واستكماله الخواص المنطقٌة التً ٌجب توافرها فً كل علم من حٌث الموضوع والمنهج والغاٌة 

 . التً ٌقصد الٌها 

فقد قرر ذلك , ان ابن خلدون كان على حق فً تقرٌره إنَّ احداً لم ٌسبقه إلى كشف علم االجتماع 

 .وهو مطمبن 

االجتماع هو الذي ٌدرس المجتمع . وٌقول ابن خلدون أنَّ المجتمع حقٌقة ٌجب أن تدرس وأن علم 

البشري و ما ٌلحقه من العوارض بل ٌحاول أكتر من ذلك ان ٌحلل الضرورة االجتماعٌة وٌكشف 

ٌقول ابن خلدون ان االجتماع االنسانً ضروري ألن االنسان مدنً .عن الدعابم التً تقوم علٌها 

فعدم كفاٌة الفرد لنفسه ٌدفعه إلى التعاون واالشتراك فً حٌاة الجماعة ومن تم ٌنشأ , بطبعه 

وما فطر علٌه االنسان من شعور , التضامن الذي ٌعتبر أقوى الدعابم التً ٌقوم علٌها المجتمع 

نحو الجماعة ٌدفعه الى االستبناس بغٌره لٌستكمل بدلك خواصه النوعٌة فضال عن حاجاته 

 .الضرورٌة 

 طبٌعً وهو ٌخضع لقوانٌن عامة مثل الظواهر الفردٌة وظواهر ءفالمجتمع عند ابن خلدون شً

الحٌاة فً الكابنات الحٌة وبذل ابن خلدون جهداً كبٌراً فً تفسٌر وتحلٌل وكشف العوامل التً تؤثر 
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فً نشأة وتطور المجتمع وتعمل على ثباته واستقراره وبدا ابن خلدون بحوثه بدراسة العوامل التً 

 :- ترجع الٌها نشأة الحٌاة االجتماعٌة وهً ثالثة عوامل هً 

الن الفرد ال ٌستطٌع ان ٌحصل على :وهً طبٌعٌة ولها مظهرٌن ضرورة اقتصادٌة: الضرورة 

 .   حاجاته اال باالجتماع وضرورة دفاعٌة الن الصراع الدابم ادى الى االجتماع والتعاون 

 مزود بشعور فطرى نالشعور الفطري الذى زودت به االنسانٌة لتحقٌق الحٌاة االجتماعٌة فاإلنسا

 .تلقابً ٌدفعه الى االستبناس بأخٌه االنسان 

 البد من تدخل جانب االرادة وإال كانت يمٌل الفرد ورغبته الخاصة فً تحقٌق فكرة الجمعٌة أ

وٌقول ابن خلدون عندما ٌنشأ المجتمع فانه ٌكون مسرحاً . الحٌاة االجتماعٌة سلسلة من العدوان 

لطابفتٌن من الظواهر الطابفة االولى هى الظواهر الطبٌعٌة فالمجتمع بصدد هذه الظواهر ال 

 وال ٌنشبها ولكنه ٌجدها مستقلة عنه بطبٌعتها تؤثر فٌه وٌتأثر بها وٌخضع لنتابجها تبعاً اٌخلقه

 .لمؤثراتها 

فالمجتمع بصدد هذه الظواهر ٌخلقها خلقا وٌنشبها , اما الطابفة الثانٌة فهً الظواهر االجتماعٌة 

 منفصلة عن بعظها بل تكون فٌما بٌنها دوٌقول ابن خلدون ان هذه الظواهر ال توج, إنشاءاً 

متماسكة االجزاء وٌوضح ابن خلدون ان هاتٌن الطابفتٌن من الظواهر ال تعمل احداها مستقلة عن 

 . االخرى 

وٌقول ابن خلدون أنَّ الظواهر االجتماعٌة ال تتأثر بالظواهر الطبٌعٌة فحسب بل تتأثر كذلك 

 :بالظواهر االجتماعٌة من طبٌعتها 

  ـ  دراسات ابن خلدون االجتماعٌة4

من خالل دراسات ابن خلدون للمجتمعات التى عاصرها استخلص قانوناً اساسٌاً ٌحكم حركة 

فكل مجتمع البد ان ٌسٌر فً الطرٌق  (االطوار الثالثة للمجتمع )المجتمعات االنسانٌة وهو قانون 

طور النشأة والتكوٌن تم طور النضج واالكتمال وأخٌرا طور الهرم والشٌخوخة حٌث , الطبٌعى 

فالحركة , ٌقوم على أنقاضه مجتمع اخر ٌسٌر فً المراحل نفسها التى سار فٌها المجتمع السابق 

االجتماعٌة فً نظره مستمرة وتؤدي وظٌفتها بشكل آلً فهى ال تنقطع والمجتمعات االنسانٌة ال 

واعتبرا الضرورة االقتصادٌة دعامة من , كما درس ابن خلدون الظواهر االقتصادٌة . تقف 

وشرح وجوه الكسب الطبٌعً وغٌر الطبٌعً وكذلك درس الظواهر ,دعابم نشأة المجتمع 

االقتصادٌة التً تتعلق بالعرض والطلب والنقل والتسوٌق والتوزٌع والعمل واالستبدال والتصنٌع 

تم درس ابن خلدون الظواهر االخالقٌة فً المجتمع وأوضح آثارها فً مبلغ تقدم المجتمع وفً . 

 .مدى مقاومته لظواهر الهرم 
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وفضال عن ذلك اهتم ابن خلدون بدراسة الناحٌة التربوٌة ودرسها كما ٌدرسها عالم االجتماع 

وشرح اثر الحضارة فً العلوم والمعارف ووضع فً هذا الصدد قواعد تربوٌة ال تقل شأناً عما 

 من ذلك , وصل إلٌه المحدثون فً فن البٌداجوجٌا 

ضرورة التدرج فً تعلٌم النشا من الناقص الى التام ومن السهل الى الصعب ومن االبسط الى 

 .االكثر تعقٌدا مع مراعاة  االستعداد الطبٌعً والقدرة على التحصٌل

 النتائج 

 .من خالل دراسات وأبحاث ابن خلدون تبٌن أنَّه المنشا األول لعلم االجتماع بدون منازع  -1

نستنتج من دراسات ابن خلدون ان له دور فعال فً  دراسة العمران البشري والمجتمع االنسانً  -2

. 

تبٌن من دراسات  ابن خلدون ان له الفضل فً المقارنة بٌن المجتمعات البشرٌة والمجتمعات  -3

 .الحٌوانٌة من حٌث الجوهر والعوارض 

ٌتضح من دراسات ابن خلدون وأبحاثه انه اقام دعابم علم االجتماع ورسم  منهجه وعٌن  -4

 .موضوعه وأبوابه

 الخاتمة 

خدم , ٌُعد ابن خلدون من أعظم مفكري القرن الرابع عشر المٌالدي وكان رجل بالط وسٌاسة 

ملوكا كثٌرٌن وقام بأسفار ورحالت واتصل بشخصٌات كثٌرة وعاصر حوادث معقدة مما كان له 

 اثر فً حٌاته العلمٌة وفً بحوثه ودراساته، وقد

, وكان واقعٌاً فً اتجاها ته العلمٌة, أمتاز بذهنٌة دقٌقة وقوة مالحظة على التحصٌل واإلنتاج 

فدرس . ولذلك  جاءت دراساته أدنى إلى حقابق االمور؛ واقرب الً طبٌعة المسابل المدروسة 

ابن خلدون خصابص كل مرحلة من المراحل التً درسها ودرس ظاهرة العصبٌة بوصفها دعامة 

المجتمع القبلً ثم درس العوامل الدٌنامٌكٌة التً تؤدي بالمجتمع القبلً الى التطور وهً العصبٌة 

والركون الى , ودرس دعابم المجتمع المتحضر من حٌث االنفراد بالمجد والسلطان , والفضٌلة 

ودرس ظاهرة التقدم االجتماعً وقرر فً هدا ,السكون والدعة واالنتفاع بتمرات الحضارة 

الصدد ان المراحل التطورٌة السابقة مصحوبة بتقدم ملحوظ فً احوال المعٌشة وفً مستحدثات 

وهنا نؤكد على أنَّ أفكار ابن خلدون الربٌسٌة هً بداٌة نشأة علم . النظم والحٌاة االجتماعٌة 

االجتماع وطبٌعة المجتمع وفكرته االساسٌة واضحة وفً ان حٌاة المجتمع تعطً مادة لعلم 

فلٌس ثمة شًء اسمه مصادفة فً االعمال والظواهر الجمعٌة وما نسمٌه مصادفة , موضوعً 

فهو االسباب الخفٌة التً ٌتعٌن على علم االجتماع كشفها وتحلٌلها ومما ٌدل على وضوح فكرة 

المجتمع فً ذهن ابن خلدون بأنه قارن بٌن المجتمعات الحٌوانٌة والبشرٌة من حٌث الجوهر 

اما االجتماع االنسانً فالدافع الٌه , فاجتماع الحٌوان ٌكون مدفوعا الٌه بالفطرة فقط , والعوارض 

 . الفطرة والعقل معاً 
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وختاما ال ٌسعنا إال ان نقرر ان ابن خلدون هو اول مفكر انشا علم االجتماع وأقام دعابمه ورسم 

فال ٌرجع الفضل فً انشاء هدا العلم , درس ظواهر العمران , منهجه وعٌن موضوعه وأبوابه 

وال الى , كما ٌقول البلجٌكٌون (كٌتٌلٌه )وال الً العالمة,كما ٌقول االٌطالٌون (فٌكو )الً العالمة 

كما ٌقول  (هربرت سبنسر)وال الى العالمة , كما ٌقول الفرنسٌون (اوجست كونت )العالمة 

وإنَّما ٌرجع الفضل كل الفضل فً انشاء علم االجتماع الً ذلك العالمة العربً , البرٌطانٌون 

غٌر ان بحوثه التً تطرق الٌها لم تنل ما كانت تستحقه من , (عبد الرحمن ابن خلدون)المسلم 

فلم ٌترك من بعده تالمٌذاً ومرٌدٌن أبراراً ٌحملون رسالته , الذٌوع واالنتشار والمتابعة والمثابرة 

حتى قام بعض المستشرقٌن فً القرن التاسع عشر بترجمة مقدمته , ولذلك غمط التارٌخ حقه , 

ومن تم ارتفع ابن خلدون الى مصاف علماء االجتماع واعتبر بحق اول منشا , والتعلٌق علٌها 

 . لعلم االجتماع
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