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  .نموذجاأ السلطة الحفصية: السلطة والمال عند ابن خلدون
Pouvoir et argent d’après Ibn Khaldûn : l’exemple du pouvoir hafside

�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǟƢǨكالسلطة  عالقة بني املال كعامل اقتصادي و حناول يف هذا املقال أن ندرس ال :ملخصال

منوذجا نظرا ألن ابن خلدون قد أسنأخذ السلطة احلفصية و  أعلى اهلرم االجتماعي حسب املقاربة اخللدونية

هو املتفوق أن اجلاه هو املتحكم و  ىأكد عل فقدجدلية ظاهريا  ابن خلدون عندتطرح هذه العالقة ال . عايشها

ق التحليل بقراءة أخرى ألفكاره إن مل نعمبينها  على املال وهي نظرة أحادية أي يف اجتاه واحد قد ختفياجلدلية

املال واجلاه از اجلدلية والرتابط بني إىل إبر فهم خمتلف عن القراءة األحادية و إىل  أدت بنا قدو  .جمل املعطياتمبو 

بينا قوة املال و . مثالكنبني مفعول املال عند السلطان احلفصي   نوأللسلطة ولنا تقييم القوة املالية حاو . لسلطةاو 

ابن خلدون األحادية الظاهرة مبدعمات وفرها لنا  ةجتاوزنا النظر . رغم ما نقرأه يف املقدمة بأن اجلاه هو املتفوق

اجلاه والسلطة آنذاك وترابطها املتني وتبني أن املال أمر حيوي للسلطة و ضحنا اجلدلية القائمة بني املال و نفسه و 

راع له، ناهيك أن السلطان نفسه كان ه غري قادر على االستمرار دونه وأنه مولد للمال يف اآلن نفسه و أن اجلاو 

  .أكرب مالك للمال

.اجلدلية-لسلطانا- السلطة-اجلاه- املال: الكلمات المفاتيح

Le résumé :
Nous essayons dans cet article d’étudier, selon l'approche khaldûnienne, le rapport entre

l’argent, au sens large du terme comme facteur économique et le pouvoir hafside en tant
qu’exemple et comme acteur social placé au sommet de la hiérarchie sociale.

A première vue, l’analyse d’Ibn Khaldûnne ne suggère pas une dialectique de rapports. Il a
plutôt insisté sur la suprématie du jâh. C’est une vision à « sens unique » qui peut cacher cette
dialectique si on n’approfondit pas l’analyse par une lecture différente de ses idées et de
l’ensemble des données et si on ne fait pas des recoupements avec d’autres sources.

Nous avons évalué la force de l’argent sur le pouvoir en essayant de voir en particulier
son effet sur le sultan hafside. Nous sommes allés au-delà de la vision apparente « à sens
unique » grâce à une analyse par des arguments qu’on a trouvés chez Ibn Khaldûn lui-même,
et nous avons démontré la dialectique entre argent, jâh et pouvoir. Il s’est avéré que l’argent
est vital pour le pouvoir et que le jâh ne peut se maintenir sans argent et il est en même
temps générateur et protecteur d’argent, sans oublier que le sultan hafside lui-même était le
plus grand possesseur d’argent.
Mots clés : argent-pouvoir-jah-sultan-dialectique.
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  بعـيـزيـق صالح: األستاذ الدكتور

.و االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية-عة تونسجام
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  : مقدمة

اعتُـِرب عبد الرمحن بن خلدون من قبل الباحثني رائدا يف التحليل النظري للمجتمع والسلطة انطالقا من ظواهر 

فاهيم العمران احلضري والبدوي والعصبية خاصة فيما يتعلق مبتناولوه بالبحث . عصره وأحداثه والعصور السابقة له

منو الدولة وتأثري الطبيعة على البشر ومنط عيشهم  واجلاه والكسب واحلسب والنسب واخلاصة والعامة ونظرية

لكّنهم قلما درسوا من خالل مؤلفاته تفاعل خمتلف . والتعريف مبختلف أنشطة السكان االقتصادية والعلمية

² ƢǼǳ¦�̈ƢȈū�ƨǯǂƄ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǞǷÂ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǴǟƢǨǳ¦ . االفاعلون هم األفر�ÃȂǬǳ¦Â�©ƢƠǨǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦Â�®

العوامل و ، موالفقهاء وغريهبشرية االجتماعية والســــــــــياسية واالقتصادية مثل القبيلة والسلطة والتجار واملزارعون ال

والقيم  ،اجلاه د،التقالي ،العادة ،القانون ،اقتصادية وسياسية مثل املــال والّدين،احملركة هي عوامل اجتماعية

.املختلفة

�ƨǘǴǈǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�̈ƾǌƥ�ǲƻƾƬǷ�Ä®ƢǐƬǫ¦�ǲǷƢǠǯ�¾Ƣŭ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǲËǴحناول يف هذا االّجتاه أن حن

�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏƢƥ�ƨȈǻÂƾǴŬ¦�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�Ǯ ǳ̄Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¿ǂŮ¦�ȄǴǟ¢�Ŀ�Ƥ ǐƬǼǷ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǟƢǨǯ�ƨȈǐǨū¦

للذين يهتمان بالفرتة اليت خاّصة على اجلزئني السادس والسابع ا "كتاب العرب"أوال مث على بقية أجزاء  "املقدمة"

ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǼǸē .بينما جند يف األجزاء  ،فاملقدمة هي اليت متكننا من تتبع املفاهيــــم املركزية والتفكري اخللدوين

.دّعـمة من تاريخ السلطة احلفصيةاألخرى أمثلة م

املعطيات املتعلقة مبوضوعنا حول اخلامس من املقدمة ألنه هو الذي يوفر لنا أهم باب نركز اهتمامنا على ال

ابن ("يف املعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض يف ذلك من األحوال"املال والسلطة وعنوانه هو 

الثاين و الثالث معلومات ثرية بالنسبة إىل املوضوع نفسه  بابنييف ال اجند أيضو . )429-380:خلدون، املقدمة

يف العمران البدوي و األمم الوحشية و القبائل و ما يعرض يف ذلك من "الثاين هو  بابرغم قلتها، وعنوان ال

يف الدول "وعنوان الفصل الثالث هو  )342-154: املقدمة ابن خلدون،("األحوال و فيه فصول و متهيدات

"عد و متّمماتو املراتب السلطانية و ما يعرض يف ذلك كله من األحــوال و فيه قوا  العامة و امللك و اخلالفة

.)153-120: مةاملقد، ابن خلدون(

ال ميكن حتليل هذه العالقة مبعزل عن مفهوم أساسي عند ابن خلدون هو مفهوم اجلاه مرتبط بالسلطة جيعله 

لذلك نتساءل يف اجلزء األول  .  له االعامل األساسي يف الرتاتب االجتماعي و ممارسة النفوذ بينما يبقى املال رهين

لية بني العناصر الثالثة املال و اجلاه و السلطة يف بناء الرتاتب االجتماعي؟ و تبعا للنتائج اليت سنتوصل عن اجلد

ا نهلا و ننطلق يف حبث منوذجا احلفصيةالسلطة إليها حناول يف اجلزء الثاين أن نقـّيم القوة املالية للسلطة  و سنأخذ 

.من جتربة ابن خلدون مع السلطة
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:ن مع السلطة من أهم العوامل المفسرة لنظرياتهمسيرة ابن خلدو .1

حناول فهم مسرية  ابن خلدون مع السلطة لنتبني أمهيتها يف وضع نظرياته و مفاهيمه حوهلا ال سيما فيما 

غري أننا ال نرى ضروريا التوسع يف التعريف به إذ تعددت الدراسات حولــه و . يتعلق مبقاربته حول السلطة و املال

حناول فيما يلي التذكري . 11له الكتب و الندوات و املقاالت املتنوعة؛ و نُـشرت مؤلفاته عديد املراتُخّصــصت 

.فقط بأهم املعطيات املتعلقة مبسريته مع السلطة

مبا أنه ولد أيام  م15/هـ9و بداية القرن م14/هـ8عاش عبد الرمحن ابن خلدون خالل الثلثني األخريين للقرن 

حتدث عن نفسه يف  . 808/1406و تويف بالقاهرة أيام املماليك سنة  732/1332ة احلفصيني بتونس سن

هاجرت إىل  12فذكر أنه ينتمي إىل عائلة أصلها عريب ميين ،التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقاكتابه 

و اندجمت يف أوساط احلكم إذ أصبح بعض أفرادها  م11/هـ5األندلس منذ الفتح مث أقامت بإشبيلية يف القرن 

َم عمليات االسرتداد اإلسبانية  وزراء يف عهد بين عباد، كما شاركت العائلة يف معركة الزالقة اليت أَْوقَـَفت حلني تقدُّ

.م1086/ه479يف 

نتقلوا منها متجهني إىل مدينة سبتة اليت ا م1248/ه646غادر بنو خلدون األندلس إثر سقوط إشبيلية يف 

13�ÀƢǯ�śƷ�ǎإىل تونس عاصمة احلفصيني ǨƷ�řƥ�ȄǴǟ�ÀÂƾǴƻ�ȂǼƥ�È» ċǂºÈǠÈºƫ�̄¤�ƨǬƥƢǇ�©ȐǏ�Ƕđ�ǶȀǘƥǂƫ�Ǻȇǀǳ¦

هي جارية أصلها " أم اخلالئف"نشري إىل أن األمرية الشهرية عطف امللقبة بـ. هؤالء والة للموحدين على إشبيلية

) من جليقية Galicie لذلك احتلت العائلة . لدون إىل األمري أيب زكرياء احلفصيأهداها أحد أقارب ابن خ (

ǆ ǻȂƫ�ń¤�ƢȀǷÂƾǫ�ǀǼǷ�śȈǐǨū¦�Ãƾǳ�ƢĔƢǰǷ14. فعبد الرمحن متصل إذن بأصحاب احلكم منذ نشأته، يعرفهم

ه، مث بعد مرور عشرين سنة من عمره قضاها يف إفريقية احلفصية تنقل يف فضاءات سياسية خمتلفة وعاش نويعرفو 

  .حول ابن خلدون ضمن قائمة املصادر و املراجع املدرجة يف آخر املقال الندوات و املقاالتعض الّدراسات و بعناوين  انظر.11
رحلة ابن ، "و نسبنا حضرموت، من عرب اليمن، إىل وائل بن ُحجر، من أقيال العرب، معروف و له صحبة: "يقول ابن خلدون عن نسب عائلته. 12

عبد الرمحن بن : " وذكر سلسلة نسبه الشخصي كما يلي, ؛  27ص ،2004،الكتب العلميةدار : ،حتقيق حممد بن تاويت الطنجي، بريوت،خلدون

ال أذكر من نسيب إىل خلدون غري هؤالء العشرة، .حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن ابراهيم بن عبد الرمحن بن َخلدون

ǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ�ÀÂƾǴƻ�Àȋ��ǂưǯ¢�ǶĔ¢�Ǻǜǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤȇ�Â��ǺȇǂǌǠǳ¦� Ƣǿ±�ÀȂǻȂǰȈǧ��ƨǼǇ�ƨƟƢǸǠƦǇ�ƾȀǠǳ¦�¦ǀŮ�̈ƾŭƢǧ�ƶƬǨǳ¦�¾Â¢�ÀƢǯ�ÀƜǧ��ǆ ǳƾǻȋ¦�ń¤�ǲƻ¦ƾ

  . و الصفحة نفسها املصدر نفسه، "ثالثة لكل مائة
، "املائة السابعة ، إىل تونس يف أوسط)أي على إشبيلية(انتقل سلفنا ،عند اجلالء و َغـلَــِب ملك اجلاللقة ابن أدفونش عليها: "...يقول ابن خلدون.13

.27املصدر نفسه، ص 
، و أهدى بعض أجدادنا من قِــبل األمهات، و يعرف بابن احملتسب، لألمري )باحلفصيني(�Ƕđ�¾Ƣǐƫ¦�ƨȈǴȈƦǋƜƥ�ƢǼǨǴǈǳ�ÀƢǯ: "...يقول ابن خلدون .14

، املصدر ..."و كانت تلقب أّم اخللفاء...ذها أّم ولد، أيب زكرياء حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص أيام واليته عليهم، جارية من سيب اجلاللقة، اخت

.33-32نفسه، ص 
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عرب بالد املغرب ومملكة غرناطة فأقام يف  15م1353/ه754بدأ رحلته سنة  .الت حاكمة خمتلفةيف حكم سال

ƢȀȇ®¦ȂƥÂ�ƢĔƾǷ�Ƕǿ¢ :قلعة بين سالمةو  ،بسكرة ،غرناطة ،فاس ،تلمسان  ،جباية .�ƨǼǇ�ƢȈƟƢĔ�ǆ ǻȂƫ�°®Ƣǣ784ه /

وبدأ رحلته . 16كندريةسنة مشسية متجها حنو املشرق عن طريق البحر وحّط مبيناء اإلس50وعمره  م1382

املشرقية انطالقا من هذه املدينة تراوحت بني الذهاب واإلياب من مكان إىل آخر مبا يف ذلك احلج وزيارة بيت 

.م1401/ه803املقدس إىل أن انتهى به املطاف أخريا يف القاهرة سنة 

عن قرب و  يني وحاشيتهماحلفص عايش هلسلطة احلفصية لدراسة إشكالية الّسلطة واملال ألننا مثال ااخرت 

ألنه عني يف مناصب سياسية عليا كما اضطلع مبهمة معهم و مع غريهم مارس هو نفسه السلطة . حتدث عنهم

 إبراهيم إسحاقكاتبا لعالمة السلطان احلفصي أيب   م1353/ه754نذكر أنه عني يف . القضاء

-م1358/ه760(سامل  و، و اختاره السلطان املريين أب17)م1369/ه770 -م1350/ه750(

و توىل حجابة أمري جباية أيب  )83-74:ابن خلدون، التعريف بابن خلدون( كاتبا لسره) م1359/ه761

و عني قاضيا  18م1366/ه767إىل  م1365/ه766ملدة مخسة عشر شهرا من  احلفصي عبد اهللا حممد

 هذه املهام سفاراته نضيف إىل. م1399/ه801و سنة  م1384/ه786للمالكية يف القاهرة مرتني سنة 

أرسله صديقه الوزير ابن اخلطيب رسوال عن سلطان بين األمحر بغرناطة إىل . لدى امللوك و القبائل الدبلوماسية

Pédroبيدرو األول  ملك قشتالة Ier)1350-1369 ( وسافر ملقابلة  1365-م1364/ه765بإشبيلية يف

املقابلة يف منتصف ومتت  ،مشق من احلصار والدمارتيمورلنك نيابة عن أهل سوريا يف حماولة إلنقاذ د

.يف معسكره قرب املدينة احملاصرةم 1401أوائل /ه803

 أبو ب، وهم السلطانان احلفصيانقر رافق ابن خلدون أيضا بعض سالطني بالد املغرب و عايشهم عن 

، )796/1394-772/1370(وأبو العباس أمحد ) 770/1369-750/1350((إبراهيم إسحاق

و ) 762/1361-760/1359(و أبو سامل ) 759/1358-749/1348(أبوعنان املر ينيانالسلطانان و 

و قد تصرف هو نفسه جتاه الفئات ). 791/1389-760/1359( السلطان الزياين أبو محو موسى الثاين 

.65املصدر نفسه، ص ،  "سنة ثالث و مخسني) أي مع السلطان و ابن تافراكني و عسكره(و خرجت معهم : "يقول ابن خلدون. 15
مثانني، أقمنا يف البحر حنوا من أربعني ليلة، مث وافينا مرسى و ملا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع و : " يذكر ابن خلدون ذلك قائال16

.199، املصدر نفسه، ص ."اإلسكندرية يوم الفطر
ص  ،، املصدرنفسه"و استدعاين أبو حممد بن تافراكني، املستبد على الدولة يومئذ بتونس، إىل كتابة العالمة عن سلطانه: " يقول ابن خلدون . 17

65.
صاحل، ، ؛ بعيزيق95، املصدر نفسه، ص "ت حبمل ملكه و، و استفرغت جهدي يف سياسة أموره و تدبري سلطانهلاستقـل: "  يقول ابن خلدون. 18

مركز الدراسات و  :تونس.محمد حسنتنسيق،2006نوفمرب  18-16تونس .أعمال ملتفى ابن خلدون ناظرا و منظورا إليه.ابن خلدون و مدينة جباية

.18، ص2009البحوث االقتصادية و االجتماعية، 
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�ǺǷ�ƢǷ®Ƣǫ�Ƣđاألخرى من منطلق السلطة ويتبني ذلك يف وصفه الستقبال أهل جباية له بأمر من أمريها حني نزل 

ȂȀǌǷ�ƢǷȂȇ�ÀƢǯ�Â��ËÄƾȇ�ÀȂǴƦǬȇ�Â��ĿƢǘǟ¢�ÀȂƸǈŻ�§Â¢�ǲǯ�ǺǷ�ËȆǴǟ�ƾǴƦǳ¦�ǲǿ¢�ƪ®¦:" ...األندلس قائال ǧƢē"

.)95:ابن خلدون، التعريف(

�Ŀ�ǾƬǼǰǷ�Â�Ƣđ�ƨǬȈǸǠǳ¦�ǾƬǧǂǠǷ�ƨǘǴǈǳ¦�ŃƢǟ�Ŀ�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥȏ�ƨǴȇȂǘǳ¦�̈Śǈŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǼȈƥ"من عرض " املقدمة

Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Ǿƫ¦°ȂǐƫƢđ�ƨǏƢƻ�ǶȈǿƢǨǷ� Ƣǌǻ¤�Â�ƢđƢƸǏƘƥ�Â . و قد اكتشف ابن خلدون أن اجلاه مفهوم أساسي

عاش هو نفسه هذا اجلاه املرتتب عن موقعه يف السلطة حىت رأى . يف التعريف بالسلطة و الرتاتب االجتماعي

إشكالية العالقة بني إىل  لذلك مثل اجلاه بالنسبة. الناس ميسحون أعطافه و يقبلون يديه و يقف األكابر عند بابه

حناول أوال أن نفهم العالقة بني املال و اجلاه والسلطة انطالقا من التفكري . املال و السلطة مفهوما مركزيا

هل املال مقفز حنو اجلاه ؟: فهل كانت عالقة جدلية أم أحادية االجتاه؟ و نبدأ بتساؤل أول. اخللدوين

:التراتب االجتماعي عند ابن خلدون  جدلية المال والجاه والسلطة في بناء.2

  هل المال مقفز نحو الجاه ؟.أ 

ن حتت أيديهم من أبناء جنسهم القدرة احلاملة للبشر على التصرف يف مَ "بأنه 19يعرف ابن خلدون اجلاه

�ǞƟ¦ǂǌǳ¦�¿ƢǰƷƘƥ�¾ƾǠǳ¦�Ŀ�ǶȀǠǧƢǼǷ�Ƥ ǴƳ�Â�Ƕđ°ƢǔǷ�Ǟǧ®�ȄǴǟ�ǶȀǴǸƸȈǳ�ƨƦǴǤǳ¦�Â�ǂȀǬǳƢƥ�ǖǴǈƬǳ¦�Â�ǞǼŭ¦�Â�À̄ȍƢƥ

و لكن األول مقصود يف العناية الربانية بالذات و الثاين داخل فيها . السياسة و على أغراضه فيما سوى ذلك و

ابن ( ..."بالعرض كسائر الشرور الداخلة يف القضاء اإلهلي ألنه ال يتم وجود اخلري الكثري إال بوجود شر يسري

.)390:خلدون، املّقّدمة

االجتماعي والقدرة على ممارسة السلطة على من هو أقل مرتبة عامة  اجلاه حسب هذا التعريف هو التفوق

ويستعمل ابن خلدون عبارات أخرى تدل على أن تعريف اجلاه . من أجل اخلري، و قد متارس من أجل الشر

و " أهل اجلاه"، فهم " اخلاصة"يتلخص يف السيادة و التفوق و النفوذ إذ يستعمل عبارات خمتلفة تدل كلها على 

  ".ذوي احلســب و النسب" و " و البيـــوتات الثرواتأهــــــــل "و " العلية"و " هل احلل و العقدأ"

جباية يف العهد احلفصي، دراسة ،صاحل،؛ بعيزيق395، 391-389، 368،ص 1988دار إحياء الرتاث العريب، :ابن خلدون املقدمة، بريوت.19

.394-2006:380،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية: تونس، اقتصادية و اجتماعية
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يبقى املال يف التفكري اخللدوين عامال غري حمدِّد يف بناء الّرتاتب االجتماعي والعالقة بني السلطة والطبقات 

لك أي السلطة هي اليت متلك اجلاه و تتصرف فيه؛االجتماعية
ُ
و توزعه من األعلى إىل األسفل حسب نظام  و امل

فالتغلب :" و صاحب امللك يتصرف يف اجلاه ألنه مثبت يف امللك بقوة أخرى هي العصبية، إذ يقول. تراتيب

ملن حتت يديه "و يضيف أن صاحب امللك يبذل اجلاه ) 139:ابن خلدون، املقدمة( "امللكي غاية للعصبية

إن اجلاه : "ويفسر ابن خلدون توزع اجلاه كما يلي) 391:ابن خلدون، املقدمة( ..."فيكون بذله بيد عالية وعزة

 ةالسفلمتوزع يف الناس و مرتتب فيهم طبقة بعد طبقة ينتهي يف العلو إىل امللوك الذين ليس فوقهم يد عالية و يف 

.)390:دون، املقدمةابن خل( ..."إىل من ال ميلك ضرا و ال نفعا بني أبناء جنسه و بني ذلك طبقات متعددة

�À¦ƾǸƬǈȇ�ƢǸĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��ǶǴǠǳ¦�Â�» ǂǌǳ¦�ǲǔǨƥ�Ǯ Ǵ
É
ŭ¦�̈ǂƟ¦®�«°Ƣƻ�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ǽƢŪ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǺǰŻÂ

شرعيتهما من الدين، بينما يبقى املال عند ابن خلدون غري مستقل عن اجلاه يف بناء الرتاتب االجتماعي، والبد 

  .للخاصة لرتتيب املقربني و املوالني هلامن تدخل السلطة يف بناء اهلرم الّرتاتيب 

قراءة خمتلفة للتحليل اخللدوين أكثر متعنا و مقابلته مبعطيات مصدرية أخرى قد تسمح لنا بتقييم آخر لدور 

  نتساءل أوال هل كان املال عامال للرقي االجتماعي و السياسي؟. املال يف منظومة السلطة

أن اجلاه واملال فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية كتاب الغربيين عنوان الدرايةنالحظ يف  

مل يـتمسك "إنه  يقول قال الغربيين عند حديثه عن الفقيه أيب علي عبد احملسن الصواف. اآلخرب مرتبطان الواحد

ع االجتماعي ترتجم عبارة الغربيين الواق. )180:الغربيين، عنوان الدراية( "بشيء من الدنيا ال مبال و ال جباه

على أمهية املال يف االرتقاء املؤلفان  يؤكد .قولة الغربيين و رأي ابن خلدون تتكامل. حيث يتالزم املال و اجلاه

يف عالقة وطيدة، و بالنسبة إىل الثاين خيول املال  واجلاه و مهااملال يتساوى ألول ابالنسبة إىل . االجتماعي

Ǯ. أصحابهلصاحبه احلصول على اجلاه بالتقرب من  ǳǀǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�¼ǂǘǳƢƥ�ǽƢŪ¦�ȂŴ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�±ƢȈƬǷ¦�ȂȀǧ . إذن

وهو يعمق حتليله حني يبني أن اجلاه ينمي ثروة األثرياء، يعين أن . أيضا عند ابن خلدون اجلاه و املال يلتقيان

لشهرية يف العمران من البد حينئذ لصاحب املال والثروة ا: " فهو يقول. للجاه وظيفة اقتصادية نظرا لعالقته باملال

إن كان اجلــاه متسعا  : " ويواصل قائال .)368 :املقدمةابن خلدون، ( ..."حامية تذود عنه وجاه ينسحب عليه

" وألن صاحب اجلاه ) 389:املقدمةابن خلدون، (..."كان الكسب الناشئ عنه كذلك، وإن كان ضيقا فمثله

ǾȈǳ¤�Ƣđ�§ǂǬƬȇ�¾ƢǸǟȋƢƥ�¿Âƾű") ،مثال يدل على  دفقد ور َفِهم األثرياء الّرهاَن، .)389 :املقدمةابن خلدون
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للحاجب أيب احلسني بن  م1285/ه684هؤالء أقرضوا األموال يف . ذلك يف كتاب العرب يتعلق بتجار جباية

.21الذي انفصل عن السلطة املركزية بتونس 20احلفصي إسحاقسيد الناس إلقامة كرسي امللك أليب زكرياء بن أيب 

التجار أن انفصال جباية لن يكون إال لصاحلهم من خالل قراءة الوضع املضطرب يف الدولة احلفصية إثر مترد عرف

و حالة الضعف اليت كان يعاين  م1284/ه683إىل  م1283/ ه681أمحد ابن أيب عمارة آنذاك من الدعي

سنوية عليه سنة  تاوةأعن صّد ملك أرغون عن غزو جربة و فرض  منها السلطان أبو حفص عمر و عجزه

فالتجار كانوا يأملون يف إعادة االستقرار ويف نفس الوقت استطاعوا بأمواهلم كسب الدعم  .22م1286/ه684

فلم تكن املساعدة املالية تعبريا عن والئهم لألمري بقدر ما كانت عمال . و احلماية من صاحب امللك اجلديد

  .اسرتاتيجيا

وهي مكافأة مضاعفة أحيانا . اّديا مستجيبة ملعادلة متمثلة يف اجلاه مقابل املالُتكاِفُئ الّسلطُة من يساندها م

جند من الوظائف املذكورة خاصة وظيفة رئيس البحر املسمى أيضا صاحب . بإسناد الوظائف السياسية واإلدارية

  .لألسطول احلريب اوهو رئيس لديوان البحر و امليناء و قائد". رايس جباية"البحر وقائد األسطول و 

ذكر لنا ابن خلدون شخصني كبريين من بني التجار  ،كانت إذن وظيفة مدنية وعسكرية يف نفس الوقت

البجائيـني عُـيِّنا يف هذا املنصب من قِـَبل السلطان نفسه فانسحب عليهما اجلاه وعلى عائلتيهما، مها زيد بن 

.24و حممد بن أيب مهدي23فرحون

ƢȈǳÂȋ¦�ǞǼǘǏ¦�Â�¾ƢƳǂǳ¦�ǞŦ�Â�Ǿǳ�Ǯ ) ابن سيد الناس( و استقرض : " ابن خلدونيقول .20 Ǵŭ¦�ƨđ¢�ƨǷƢǫ¤�Ŀ�ǾǬǨǻ¢�ȏƢǷ�Ǯ ǳƢǼǿ�ƨȇƢŝ�°Ƣš �ǺǷ"    ،

، 1959الكتاب اللبناين، دار  -بريوت، و اخلرب يف أيام العرب و العجم و الرببر و من عاصرهم من ذوي السلطان األكرب املبتدأكتاب العرب و ديوان 

.699، ص VIج 
إىل وفاته  684/1285وتواىل على هذه الدولة املنفصلة أمريان مها أبوزكرياء ابن أيب اسحاق من  709/1309إىل  684/1285دام هذا االنفصال من . 21

،صاحل،؛ بعيزيق711/1311الدولة وحكمها إىل  حني توجه إىل تونس واستوىل على احلكم ووحد 709/1309وابنه أبو البقاء خالد إىل  700/1301يف 

  .  71-69ص، 2006
.179، ص 1984الدار العربية للكتاب، :حتقيق الطاهر املعموري، تونس،بوعبد اهللا، األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصيةأابن الشماع، .22

�ƾȈĐ¦�ƾƦǟÂ�ǂǨȈǼǳ¦�Ņ¯Ƣǌǳ¦�ƾǸŰ�ǪȈǬŢالعباس أمحد، الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية،؛ ابن القنفذ القسنطيين، ، أبوVI ،693: العربابن خلدون،؛ 179

دار  :؛ برنشفيك، روبار، تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي، تعريب محادي الساحلي، جزءان، بريوت143ص  ،1968الدار التونسية للنشر، : تونس الرتكي،

.70-2006:69زيق،؛ بعيI،116-122،1988الغرب اإلسالمي، 
460، 419-415، 285، 223، 222:في الصفحات)2006(أنظر كتاب بعیزیق .23

460، 419-416، 295، 289، 223، 118، 117، 98، 96، 81: أظر نفس املرجع يف الصفحات.  24
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أصبح سّيد جباية ملدة ثالث وثالثني سنة من .هو مالح من أكابر الّتجار، مهديمثال حممد بن أيبهذا 

- م1370/ه772عيّـنه السلطان أبو العباس أمحد . م1403/ه805إىل  م1370/ه772

رئيسا للبحر يف جباية ووضعه يف نفس الوقت وصيا على ابنه وايل جباية الذي مازال صبيا ) م1394/ه796

االقتصادية و دارية أيب مهدي كيف ينتفع من مهامه فاستبد جبميع السلطات السياسية واإلعرف حممد بن . قاصرا

هكذا مثلت هذه الشخصية منوذج الرجل الثري الذي متتع بالثراء وجاه السلطة، ارتقى بفضل . ببجاية وجهتها

فهل . من منصبه استفادة شاملة ألنه كان الوايل الفعلي بالوصاية مث استفاد ،ثرائه إىل أعلى مراتب السلطة يف جباية

  كان املال دائما وسيلة لالرتقاء ؟

هل كان المال دائما وسيلة لالرتقاء ؟.ب 

:1982، زيادة(مهنا اعتربت آنذاك مهنا خسيسة  نكانوا ميارسو تعرتف السلطة بفئة األغنياء الذين   ال

153-161.(Brunschvig, 1962: مهنهم بل احتقرها و مل  يستسغ�Ń�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦�ŕƷو ) .(41-60

ƢđƢƸǏ¢�¿ŗŹ�  لذلك مل يأمل هؤالء أبدا يف كسب اجلاه و بالتايل مل يأملوا يف االنتماء يوما إىل فئات

على )" الفهرست"يف ) 894/1489.ــــتـ(حمّمد الرصاعو ) 783/1381(أضفى الفقيه حممد ابن عرفة .اخلاصة

. ألن الفئات العليا يف حاجة هلا،احلياكة مثال مهنة شريفةابن عرفة فقد اعترب  "طبقيا" املهن مدلوال اجتماعيا

ƢȈƳƢū�Ƥ©�الرصاع ّرف عَ و  ȈƴƬǈƫ�ǺȀǷ�ƢËĔƘƥ�ÈƨǈȈǨǼǳ¦�ÈǺȀŭ¦"مثل صناعة احللي والعطور والّشمع و " اخلاصة

" اخلاصة"تقاء إىل مراتب فأصحاب املهن النفيسة أو على األقل املهن غري الرذيلة هم القادرون على االر . الّزخرفة

كما أن أهل املراتب العليا قد . و يستطيعون حسب ابن خلدون اكتساب اجلاه بالوالء ألصحاب السلطة

يضيفون لنشاطهم مهنة من املهن النفيسة مثلما كان األمر بالنسبة إىل احلاج فضل قهرمان القصر أيام االنفصال 

مارس جتارة احلرير من األندلس و جتارة الثياب اجليدة  الذي) م1309/ه709- م1285/ه84( األول لبجاية

السابع  القرن(الفقيه أيب حممد عبد اهللا الشريف  مثلو . 25من تونس و كان يسافر بنفسه النتقاء البضاعتني

.)177 :عنوان الدرايةالغربيين، ( قيسارية جبايةالذي امتهن جتارة الصوف يف ) ميالدي 13هجري املوافق ل

و كان احلاج فضل كثريا ما يرتدد إىل األندلس الستجالب الثياب احلريرية من هنالك و انتقاء أصنافها، و كذلك إىل تونس : " يقول ابن خلدون .25

.725، ص  VIج  ،العبر ،"الستجادة الثياب
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 القرن(عبد اهللا حممد السقطي  يؤكد أبو. هن اخلسيسة فهي، حسب كتب احلسبة، مهن وسخة و حقريةأّما امل

أن النخاسني و باعة العبيد يقومون مبــــــا ال ترضاه الشريعة " يف أدب احلسبة"يف كتابه  )م12ق / السادس هجري

�§ Ƣǈǻȋ¦�Ŀ�ÀȂǧǂǐƬȇ�ǶĔȋ�ÀȂǼǷƚŭ¦�Âو . )1982:154؛ زيادة، 189 :سبةالسقطي، يف آداب احل( واألموال

بعض املهن ضمن املهن " يف أحكام احلسبة بةمعامل القر "يف كتابه ) م1329/ه729. ــتـ(عّد حممد ابن األخوة 

-I ،5:ابن األخوة، معامل(العرّافاخلسيسة مثل اجلزار و بائع السمك و النخاس و الصرييف و الكناس و 

318(.

؛ فبالنسبة إىل هذا "اخلاصة" دائما وسيلة للتقرب من السلطة أو مقفزا لالرتقاء إىل طبقةمل ميثل املال ،هكذاو 

اديَة، فرغم ثرائها ليس هلا إال أن تنتمي إىل 
َ
الصنف من األغنياء مل يتجاوز االرتقاُء االجتماعي عندهم الرفاهَة امل

مل  غري أن حتليلنا يبقى منقوصا إن. الكة للجاهتبني لنا مما سبق أن املال يف حاجة إىل السلطة امل ".العامة"فئات 

  .نتساءل عن حاجة السلطة للمال وأصحابه

  هل الجاه في حاجة إلى المال؟ .ج 

  :للتحليل الخلدونيممكنة قراءة أخرى 

و لكن ما هو الشيء . أوال، جيب أن نعرف أن مالكي اجلاه ال ميررونه إىل غريهم إال إذا كان ذلك لصاحلهم

عندئذ؟ أليس هو املال؟ بعبارة أخرى ميلك األغنياء قوة املال اليت تفرضهم على أصحاب السلطة الذي يهمهم 

.وبالتايل فإن هؤالء، بدءا بالسلطان، يف حاجة إىل تلك القوة املادية. مالكي اجلاه

ĔȂƴǟǄȇ��ǶȀǼǷ�śǳ¦Ȃŭ¦�ȄǴǟ�ŕƷ�Â�śǠǓƢŬ¦�Śǣ� ƢȇǂƯȋ¦�ȄǴǟ�ÈǖǤǔǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�§ ƢƸǏ¢�² °ƢŻ��ƢȈǻƢƯ م أو

بن خلدون أن احلضري إذا صار أغىن أغنياء املدينة و رغد عيشه يف الرتف ايذكر . يستولون أحيانا على أمالكهم

ƢƴǟǄǷ�ƢǐƼǋ� ȏƚǿ�ǂǜǻ�Ŀ�ƶƦǐȇ�ǾǻƜǧ��ǶēƢȈƷ�§ȂǴǇ¢�Ŀ�½ȂǴŭ¦�Â� ¦ǂǷȋ¦�ǆ ǧƢǻ�Â�ƨǿƢǧǂǳ¦�Â . و يضيف أن

رى أن على األثرياء عندئذ أن يعملوا على التقرب أصحاب السلطة حياصرونه، غايتهم االستيالء على ماله، و ي

.26من أصحاب السلطة حلماية أمواهلم

أهل املصر و رمقته العيون بذلك و انفسحت أحواله يف احلضري إذا عظم متّوله و كثر للعقار و الضياع تأثّـله و أصبح أغىن : " يقول اين خلدون .26

ونه فيه و يتحيلون على الرتف و العوائد زاحم عليها األمراء و امللوك و غّصوا به و ملا  يف طباع البشر من العدوان متتّد أعينهم إىل متّلك ما بيده و ينافس

.368املقدمة، ص ،»...ذة ظاهر ينتزع به مالهذلك بكل ممكن حّىت حيصلوه يف ربقة حكم سلطاين و سبٍب من املؤاخ
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يقّدم لنا ابن بطوطة مثاال لرجل من أهل اجلزائر ال يتمتع حبماية السلطة وخيربنا أنه تعرض لالعتداء من قبل 

لرجل أن يوصل املبلغ إىل و كان على ا. 27احلاجب حممد بن سيد الناس الذي انتزع منه ثالثة آالف دينار ذهيب

أن بني السلطة و األثرياء صراعا على يدل هذا النوع من املمارسات . 28ورثة تاجر بتونس تويف يف طريق العودة

املال كان األداة الفعلية واحليوية عند السلطة كسلطة سياسية و كفئة  نيعين أو هذا . للسيطرة على الثّروة

  .جتماعياجتماعية منتصبة يف قمة اهلرم اال

 ذلك يكسبهو ثالثا، يشري ابن خلدون نفسه يف سياق حديثه عن تراكم املال بيد السلطان املتأيت من اجلباية 

تكثر ثروته و متتلئ خزائنه و يتسع نطاق جاهه و يعتز على سائر : " القوة املادية اليت تفضي إىل توسع جاهه

).283:ابن خلدون، املقدمة("قومه

ن اجلاه بدوره من توسيع ميكّ .فالعالقة جدلية بينهما ،واألثرياء يف حاجة لبعضهم البعضالسلطة  أصحاب إنّ 

  فهل كانت متثل قوة مالية؟. أن السلطة هي من أصحاب األموال أيضا يعين ذلك، الثروة

:القوة المالية للسلطة.3

  :السلطان أغنى رجل في المجتمع: السلطان والمال.أ 

، مجيعهم،كانواةأن أصحاب السلطيؤكد ابن خلدون على أن السلطان كان أغىن رجل يف الدولة ويضيف 

�ƢēȂǫ�ƨȈŷ¢�ȄǴǟ�ƾǯƚȇÂ�¾ƢǷ�ƨƦƷƢǏبوصفها ويتحدث يف هذا االجتاه عن السلطة . Ƕē¦ÂǂƯ�ƨȈǸǼƫ عملون علىي

أُّم األسواق كلها وأصلها ...ّن الدولة و الّسلطان هي السوق األعظم للعاملَ إ: "... االقتصادية إذ يقول

Ƣē®ƢǷÂ... فاملال إمنا هو مرتدد بني الرعية والسلطان منهم إليه و منه إليهم فإذا حبسه السلطان عنده فقدته

).286:ابن خلدون، املقدمة( ..."الرعية

كان . يالتوبالتايل هو الذي كان يوجه التمو ، هـــو الذي كان يوجه حــــــركة األموال واألمالك لسلطانا

هلذا السبب كانت له الفاعلية املباشرة على متويالت غريه . يف تنامي جماالت التمويل الألموال حامس الكدوره كم

.281-257، ص 2006بعيزيق،غراما، 4.72كلغ من الّذهب ألن الدينار الذهيب يساوي آنذاك حوايل   14أي ما يعادل حوايل  .27
و كان قد . سيد الناس احلاجبأبا عبد اهللا حممد بن ) 725/1325سنة (كان أمري جباية إذ ذاك : "يروي حممد ابن بطوطة هذه احلادثة قائال.28

«��ǺƥƢƥ: تويف من جتار تونس الذين صحبتهم من مليانة ǂǠȇ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ǲƳǂǳ�Ƣđ�ȄǏÂ¢�Â��Ƥ ǿǀǳ¦�ǺǷ�°ƢǼȇ®�» ȏ¡�ƨƯȐƯ�½ǂƫ�Â�ǂƴū¦�Ǻƥ�ƾǸŰ

ابن ،..."ǶēȏÂ�Â�ǺȇƾƷȂŭ¦�¾ƢǸǟ�ǶǴǛحديدة، ليوصلها إىل ورثته بتونس، فانتهى خربه البن سيد الناس، فانتزعها من يده، و هذا أول ما شهدته من

  .    20-19ص رحلة، ،بطوطة
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ǶēȐǷƢǠǷÂ . يفهم من . السليب على الرعية هللمال وانعكاسالسلطان " َحْبس"حتدث ابن خلدون عن إمكانية

  .ى تنشيط املعامالت أو إحداث ركود اقتصادي عامذلك أن دوره كان حمددا بوصفه قوة مالية قادرة عل

نشري أيضا إىل أن العائلة السلطانية ومن حوهلا وأصحاب الوظائف العليا كانوا يف حاجة أيضا،بوصفهم 

فئة اجتماعية منتصبة يف أعلى الّسلم، إىل احملافظة على أعلى مستويات العيـش، وطبعا مل يكن ذلك ممكنا إال 

  .باملال

  نت تأتيهم األموال؟من أين كا

  :موارد الثروة للسلطان والفئة الحاكمة.ب 

مثلت املصادرات وعمليات االستيالء على أموال الغري موردا هاما للسلطان واملقربني، فرضوها بالتسلط بطرق 

النهاية املأساوية لبعض رجال الدولة باستنطاق حول األموال  تموقد ختُ . التخويف والقهر وحىت التعذيب: خمتلفة

�ÀƢǘǴǈǳ¦�À¦Ȃǟ¢�ǲǏȂƫ�Â¢�Ƣđ�¬ǂǏ�À¤��Ƣē°®ƢǐǷ�ǶƬƫ��Ľ��½ȐǷȋ¦Âو األمثلة متعددة يف كتاب العرب  إىل كشفها ،

ني يع. املصادرة مث املوت حتت التعذيب: أو املصادر األخرى اليت رمست تقريبا نفس املصري ألغلب الشخصيات

نذكر من ضحايا التعذيب أبا عثمان سعيد بن أيب . السلطان يف كل مرة شخصا مكلفا باالستنطاق و املصادرة

 سنةوحممد بن سيد الناس م 1279/ه678 سنةوابن احلبرب م 1278/ه676سنة احلسن 

29.م1332/ه733

اجلباية هي األهم مبختلف كانت املصادرات واالستيالء أهم موارد املال بالنسبة إىل السلطة بل    تكنمل

يؤكد ابن خلدون على أمهية . ومن بينها الضرائب املستخلصة يف املواين اليت كانت هامة ريفيةأشكاهلا احلضرية وال

ها ز باجلباية أو معظمها وحيتوي على األموال وحيتج...ينفرد صاحب الدولة : " اجلباية بالنسبة إىل السلطان إذ قال

وال فتكثر ثروته و متتلئ خزائنه و يتسع نطاق جاهه و يعتز على سائر قومه فيعظم حال للنفقات يف مهمات األح

ƢĔȂǴƯƘƬȇ�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ÀȂǼƬǬȇ�Â�ǶȀǿƢƳ�ǞǈƬȇ�Â�ȆǗǂǋ�Â�ńȂǷ�Â�Ƥ ƳƢƷ�Â�Ƥ ƫƢǯ�Â�ǂȇ±Â�ǺǷ�ǾȇÂ̄�Â�ǾƬȈǋƢƷ"...

فقد كانت اجلباية  . تهمنها أيضا رجال دول و انتفعالسلطان إذن هو سيد اجلباية، ).283 :املقدمةابن خلدون، (

بني أموال الدولة و األموال اخلاصة  ااخللط كليكان . إثراء شخصي الفقرة مصدركما قدمها ابن خلدون يف هذه 

  .لرجال السلطة رغم أن الفرق نظريا كان موجودا

.70-69:؛ الزركشي، تاريخ الدولتني137:؛ ابن القنفذ القسنطيين، الفارسيةVI ،434 ،436 ،500-501:ابن خلدون،العرب: أنظر. 29
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مي ابن يس. احتلت األرض والعقارات املختلفة أيضا مكانة هامة ضمن املوارد املالية للسلطة، السيما األرض

 و يفرق بني أمالك السلطان وأمالك الدولة" خمتص امللك"أو " خالصة السلطان" السلطان بـ كخلدون أمال

كان السلطان اكرب املالكني لألرض، غري أن املعلومات املتوفرة يف مصادرنا .)I ،308-334:1999،حسن(

و يف . نفهم فقط من ابن خلدون أن أراضيه مساوية ألراضي الدولة. ال متكننا من تقييم اتساع أراضيه وأمهيتها

عليا على األراضي الواقع كان السلطان هو املنتفع األول حىت من أراضي الدولة و مبانيها إذ كانت له اليد ال

فهو الذي كان يقتطع منها اإلقطاعات ويستخلص منها مقابل ". أرض العنوة"أو " أرض الظاهر"الدولية املسماة 

  .بعنوان الكراء وضريبة العشر" احلكر"ذلك الضرائب مثل ضريبة 

  .االجيايب إىل السليبالسلطة يف قمة الثراء إذن، غري أن ابن خلدون يرى أن الثراء قد تُعَكس نتائجه من كانت 

  :الثروة واالنحدار: المفارقة.ج 

̄°�ȆǔǨƫ�ƢēÂ.ابن خلدون وّيف لنظريته املتعلقة بدورة التطور �ƪ ǤǴƥ�¦̄¤�̈Âǂưǳ¦�À¢�Ãǂȇ�ȂȀǧرإىل االحندا،�ƢĔȋ

خلص نظريته كما يلي حني تكلم عن . خباصية رئيسية، هي التبذير املنتج واملتميزختلق وضعية قوامها الرتف غري 

ويربط . )141:ابن خلدون، املقدمة(" على قدر ترفهم و نعمتهم يكون إشرافهم على الفناء"  :العائلة احلاكمة

ذكر ذلك يف . بني الرتف واخلمول و يربط حىت بني الرتف و العجز عن القيام بأنشطة فالحية وحرفية و جتارية

األكثر زيادة الرتف وعوائده وخروجها عن حّد  ورمبا حيمل على ذلك يف: "سياق حديثه عن ابتغاء الكنوز قائال

وبالتايل فالرتف ليس ). 386-385:ابن خلدون، املقدمة(».النهاية حىت تـَُقصِّر عنها وجوه الكسب ومذاهبه

  .املايل االستثمار وانعدام اإلنتاجيةلإلرادة  اللثروة وغياب نزافاإال است

ـلكيعترب ابن خلدون فيما خيص الدولة أن الرتف يضع
ُ
إّن عوارض الرتف " :إذ يقول ف العصبية أساَس قوة امل

Ƥ ËǴǤƬǳ¦�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǐǠǳ¦�̈°ÌȂÈǇ�ǺǷ�ǂǇƢǯ�ǶȈǠǼǳ¦�Ŀ�¼ǂǤǳ¦Â")ـلك .)141:ابن خلدون، املقدمة
ُ
يعين قوله أن امل

هوي يف أن ي تبعا لذلك يتقهقر شيئا فشيئا إىل. الكنفدرالية القبلية واحمليطني به وغريهمأيعن  ينفصل عن أسسه

ƨǷ±ȋ¦�ǽǀŮ�̈ǂǋƢƦŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ÃƾƷƜǯ�¾¦ȂǷȋ¦�². األزمة Â£°�Ƥ ȇǂē�Ǻǟ�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥ¦�ª ƾƸƬȇ .و وه�Ƥ ƫŗǷ�Ƥ ȇǂē

فالفئة احلاكمة، ومنها السلطان، ترى خالصها يف اهلروب مباهلا . عن الرغبة يف محاية أموال متأتية بطرق شىت

:ابن خلدون، املقدمة( "أسلم"و " أهنأ"د أن ذلك وتعتق"  مال الدولة إىل قطر آخر"احلاصل يف يديها من 

-1311/ه711( جند يف كتاب العرب مثاال لذلك هو السلطان أبو حيىي زكريا بن أمحد اللحياين  ).284

حامال معه كنزه الشخصي انطالقا من ميناء  م1317/ه717عن طريق البحر سنة  الذي فرّ )1317/ه717

ÀÂÂȐǫ�Ǻƥ�ƾǸŰ�ǂǏƢǼǳ¦�ƢĔƢǘǴǇ�ƾǼǟ�ƘƴǴȈǳ�ǂǐǷ�ȂŴ�ǆ Ǵƥ¦ǂǗ . على مال اللحياين  استحوذلكن هذا األخري

  .حاجياته احلياتية ال غريللحصول على تدرجييا إىل أن سلبه كل شيء ومل يُبق له إال جراية 
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  :الخاتمة

وقد حاولنا التمعن يف قراءة . بني قوة املال رغم تشبثه بتفويق اجلاه عن املاليقدم لنا ابن خلدون معطيات ت

ونصوص مصدرية أخرى لنتجاوز النظرة األحادية اخللدونية يف حتليل العالقة بني السلطة واجلاه " املقدمة"نص 

  .واملال ولنوضح العالقة اجلدلية بينها

للحصول على املال وتبني أن املال أمر حيوي هلا وأن اجلاه الذي متلهفٌة كانت باجلاه   املقرتنةتبني أن الّسلطة 

�ƨđȋ¦�ÀȂǐȇ�Äǀǳ¦�¾Ƣŭ¦�̈ȂǬƥ�ȏ¤�°¦ǂǸƬǇȏ¦�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Śǣ�ƨƦȈŮ¦Â�¼ȂǨƬǳ¦�řǠȇ قوة السلطة اليت كانت يف حاجة و

ة مبا أن لتحريك آالت احلكم باملال مثل اجليش والشرطة والدواليب االقتصادية والتحكم يف الدورة االقتصادي

�ƨǘǴǈǳ¦�ƪ. السلطان كان أكرب مــــــــالك للمال والعقار ǜǧƢƷ�¾ƢŭƢƥÂ��®ƢǐƬǫȏ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÃȂǫȋ¦�Ȃǿ�ÀƢǯ�¾ƢŭƢƦǧ

  .على مركزها يف أعلى السلم االجتماعي

  :المصادر و المراجع

  :المصادر

ص  .ج2.الرتاث االقتصادي اإلسالمي يفعة جممو  :يف. يف أحكام احلسبة ةمعامل القرب .حممد ابن األخوة،.1

 .)ت.د(، دار احلداثة:بريوت.27-316

: تونس .لطاهر املعموريحتقيق ا.األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية .بوعبد اهللاأابن الشماع، .2

.1984الدار العربية للكتاب، 

عبد حتقيق حممد الشاذيل النيفر و  .الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية .قنفذ القسنطيين، أبو العباس أمحدابن ال.3

Ȇǯŗǳ¦�ƾȈĐ¦. 1968الدار التونسية للنشر، : تونس.

الشركة  :بريوت .أو رحلة ابن بطوطة يف غرائب األمصار وعجائب األسفار حتفة النظار. حممد ابن بطوطة،.4

.1991العاملية للكتاب، 
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