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أزمة القيم في ظل العولمة االتصالية : مقاربة 

 لتفعيل المنظور الخلدوني

 د.ليلى فياللي
 قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر 

 

 مقدمة:

يالحظ أن احلضارة طغت مباديتها على ما كان سائدا من قيم روحية أخذت بالرتاخي والضعف، 
خرى اليت متّجد القيم املادية من قبل جمتمعات روحانية  الراجعة بطبيعة احلال إىل االنفتاح على الثقافات األو 

كالبلدان العربية. ويلعب العلم والتكنولوجيا دور الوساطة يف اإلتيان بثقافة جديدة تؤدي خالهلا اآلالت إىل جتريد 
 حيث أن النظرة املادية لكل ما حييط بنا، جعلت األشخاص يكتسبون منطا، حياة األشخاص من بعدها اإلنساين

قيميا جديدا مميزا للعامل املتغري املعاصر، عامل ذو طبيعة كونية، تعمره، ألول مرة يف التاريخ البشري، حضارة ذات 
صبغة عاملية قاهرة، وهذه احلضارة، مبا محلت من إمكانيات تكنولوجية، ومبا خلفت من قيم جديدة، عرضت 

نتكاسات وضاقت معها سبل اخليار، مبا تعرض من القيم احلضارية للمجتمعات البشرية املعاصرة إىل هزات وا
 .العوملة اجلارفةمنوذج حضاري وثقايف مفروض. وحتولت معها كثري من القيم االجتماعية والثقافية باجتاه 

مضطرا  -وهو حياول أن يفهم أزمة حضارته  -أن ابن خلدون كان  -يف هذا الصدد-يتجلى وأول ما 
ل مفاهيم جديدة تتجمع وتتكامل داخل النسق  املعريف اإلسالمي ، فهو مل خيرج خالل عمليته التنظريية إىل تأصي

مل جيد نفسه  -يف الوقت نفسه  -على الدوائر العامة الكربى للتصور اإلسالمي لإلنسان واحلياة والكون  ولكنه 
نت شائعة يف العامل ُملزما باستعمال نفس األدوات واملصطلحات والتعابري، وال حىت املنهجية الفكرية اليت كا

اإلسالمي يف عصره أو ما قبل عصره ، حني رأى أن تلك املصطلحات أو املنهجية لن متكنه من القيام بواجبه ، 
ومن أداء دوره اخلاص واملتميز . بل إن هذا األمر بالذات هو ما مّكنُه من تقدمي عطائه املبدع بشكل جعله حبق 

إسالمي  معريف  للحضارات ولالجتماع اإلنساين وحركته على وجه  أول من حاول بشكل متكامل إجياد تصور  
هذه املداخلة يتجلى يف إبراز اجلوانب الفاعلة والوظيفية يف نظرية ابن خلدون يف وصف اإلمجال. لذا هدفنا من 
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 بحثال والثقافية املعاصرة اليت صاحبت بروز حضارة العوملة حبيث يفرتض االجتماعية الظواهر ريوحتليل وتفس
 كركيزة أمهيتها ومستمر، ويتم التأكيد على معاصر بشكل ومصطلحاته خلدون ابن أفكار استخدام إمكانية
 .املعيشةاملتغريات العاملية  لدراسة

وحتاول املداخلة االجابة على االشكالية التالية ماهي اجلوانب الفاعلة يف منظور ابن خلدون من خالل 
 طها على واقعنا لتحليل وتفسري أزمة القيم زمن العوملة االتصالية؟ نظرية العمران اليت نستطيع إسقا

ويستعرض البحث يف بدايته مدخال مفاهيميا للتعريف املفاهيم التالية: القيم وأزمة القيم والعوملة االتصالية 
ملة االتصالية وعلم العمران عند ابن خلدون، مث خنصص حمورا ثانيا إلبراز النسق القيمي اجلديد الذي عكسته العو 

 يف تفسريالنظرية اخللدونية  إلبراز فاعليةوشكل أزمة قيمية على اجملتمعات العربية واإلسالمية وحندد حمورا ثالثا 
 الواقع املعاصر موضحني أمهية مقدمته يف فهم وتفسري أزمة القيم اليت نعيشها.

 أوال : المدخل الفاهيمي
 :القيم معنى (1

على  يا و قامسا مشرتكا داخل املنظومة املعرفية للعلوم اإلنسانيةميثل مفهوم القيم وضعا مركز 
 -كان بسيطا  مهما -ألن الرؤيا اليت يبين عليها سلوكه  ،اختالفها، ذلك أن اإلنسان كائن قيمي  بطبعه

تتشكل وفق نظام القيم واملعايري اليت حيتكم إليها يف جتسيد أفعاله، حيث أن الرتاكم التارخيي ملا ينتجه 
و مفاهيم حياته وتصورات خمتلفة، و هذه العقالنية التارخيية جعلت القيم تأخذ  اإلنسان من وسائل مادية
يف كل مرحلة من مراحل  اتالسياسية أو غريها من السلط السلطة االجتماعية و أشكاال عدة و تلعب

 فاهيم.و التقديس و التدنيس للقيم و امل حركة التاريخ دورا هاما يف عمليات التأسيس
أننا سنتعرض للكلمة و  بيددخيلة على اللغة العربية  -كمفهوم معريف فلسفي-تعترب كلمة القيمة 

استعماالهتا اللغوية يف العربية أوال. ومن باب التوضيح والتدقيق العلمي حناول من جهة ثانية حتديدها يف 
اسم النوع من الفعل " »  يمة تدل علىحيث أن كلمة الق ،اللغة الالتينية و اللغات األجنبية اليت أصلتها

فيها كتب  »وقد وردت الكلمة يف القرآن الكرمي (1) «.قام " مبعىن وقف و اعتدل وانتصب وبلغ واستوى

                                                             
 .  35، ص  1966، دار الصادر ، لبنان،  9، جملد تاج العروسحممد مرتضى الزبيدي ،  -( 1)
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ما اتفق عليه أهل السوق و  »كما يدل اللفظ جمازا على  ( 3. )«و ذلك دين القيمة »و أيضا ،(2)«قيمة
 (4)«.للمبيع  قدروه و روجوه يف معاملتهم بكونه عوضا

ويعين القوة والصحة اجليدة،  ويف اللغة  (Valeo)ولكن األصل اللغوي لكلمة" قيمة" فهو التيين
 مبعىن ( Worth)وباإلجنليزية (  5) «.شجاعة وشأن ذو قيمة ومثن وسهـم -بسالة»  أي (valeur)الفرنسية

 ( 6)«.مستحق قيمة، ذو قيمة، مالك ذو ممتلكات، ذو أحقية، ذو ميزة » 

إمنا ينشأ غموض معىن القيمة عن ال مديتها،  » يف تقدميه لكتاب نظرية القيم  يقول عادل العوا
أو هدف نبتغي  فيه و لكنها ليست بذاهتا وجودا إهنا تبدو لنا يف ثوب نرغب فالقيمة شرط كل وجود،

ألهنا  م إليها حتكم غموضها،نواله أو توازن نسعى إىل حتقيقه لذلك اختلف املفكرون يف معىن القيم  ونظرهت
 إهنا عملية البحث املتواصل عن املعىن، تتعلق مباشرة حبياة اإلنسان اخلاصة ضمن إطار اجتماعي معقد،

  (7) «.معىن األشياء اليت نتعامل معها وفقها باستمرار

خمتلفة  فال تنحصر دراسة القيم يف جمال معريف واحد، بل تتعداه إىل فروع معرفية خمتلفة تولد رؤى
أن هناك ضعف يعود إىل غياب االتفاق بني  (ROCKEACH)الحظ روكيتش ف ملدلوالت مفهوم القيم.

الباحثني والذي يظهر على عدة مستويات ويتعلق املستوى األول بعدم القدرة على حتديد مصدر القيمة. 

                                                             
 . 3القرآن الكرمي ، سورة البينة ، اآلية  -( 2)
 .  5رة البينة ، اآلية املصدر نفسه ، سو  –( 3)
 .  178، بريوت ، د.ت ، ص  1، ج  كشاف اصطالحات الفنونحممد علي التهانوي ،  -( 4)
 . 993، ص  1975،  4العريب ، دار املشرق، بريوت ،ط  -املنجد الفرنسي -( 5)
 . 932ص  ، 1992، دار السابق للنشر ، بريوت ،  عربي –قاموس أنجليزي  :الكنز  جروان السابق،  -( 6)

   ،1979رئيس دائرة الفلسفة، كلية دمشق. 
 ، املقدمة.1979، الشركة اجلزائرية للنشر والتوزيع، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية ربيع ميمون، -( 7)
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وكيد املفرط على النظرة إىل القيم  املستوى اآلخر فيتعلق بالت  هل هو العامل األمبرييقي أم العامل الروحي؟ أما
   (8) كمعيار.
ال بدَّ ألي مجاعة  بشريَّة، أو أُمَّة  ناهضة من منظومة  ِقَيِميَّة، ومباِدَئ أخالقيَّة، ترتكز عليها يف هنضتها،  

  .ة، وعزة احلياةوَصْوغ أهدافها ورسالتها، ومثُِلها العليا؛ لتحقيق طموحها يف حياهتا املنشودة، وآماهلا يف حياة العزَّ 
ُجتمع البشريِّ، أو أي أمَّة من األمم اإلنسانيَّة ََتتلف  

وال تكاد منظومة الِقَيم ومبادئ األخالق الالَّزمة لَِنهضة امل
ا هي قاَسٌم مشرتَك، يؤكِّد ُسنَّة اهلل يف النَّهضة والتَّمكني، فَمن أَخذ هبا مَلَك زمام النَّهضة  كثريًا عن بعضها، وإمنَّ

َجموعات البشريَّة، وِمن تلك القيم واألخالق اإلنسانيَّة: قيم العدل، واحلرِّية، وا
لقوة والسِّيادة على سائر األمم وامل

اد، واستثمار الوقت،  واملساواة، واإلخالص، واإلتقان، والصِّدق، واألمانة، والنِّظام، والنَّظافة، والتعاون، واالحتِّ
مَن الِقَيم واملبادئ اليت ال ََتتلف الشرائع السماويُة واملذاهب األخالقيَّة عليها  واالستقامة على املنهج، وهي مجلةٌ 

 (9) .مُجلًة، وإن اختلفت يف تفاصيلها، وهبا تنهض األمم، وتتأسَّس احلضارات وتغلب املمالك والدُّول

فإن عملية  ،( statique)مهما حاول املفكرون  والفالسفة والعلماء تعريف القيمة تعريفا سكونيا 
التقومي يف حركية مستمرة وانتقال متواصل من وضع آلخر، األمر الذي جيعل القيم ال تدرك بدقة إال 

و هلذا فقد حاولنا يف حبثنا  حلظات السكون والتوقف اليت اعتمدها الفكر العلمي واملعريف يف إبراز معانيها. 
 للقيمة.  (dynamique)هذا أن نتبىن التعريف الديناميكي

و االقتصادية   إن ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد وبالتايل املعايري االجتماعية والسياسية
بل و قد َتتلف داخل اجملتمع ذاته من مكان آلخر ومن بيئة ألخرى،  ،جيعلها َتتلف من جمتمع آلخر

النظرة َتضع لعدة عوامل متباينة  وهذا حبكم أن القيم تتعلق بنظرة اإلنسان للحياة الفردية واجلماعية، وهذه

                                                             
أطروحة دكتوراه  عية بمنطقة البليدة"،"أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطالالسعيد بومعيزة،  -( 8)

، (pdf)، 2006-2005دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
 .142)غري منشورة(، ص 

تاريخ  ،/http://www.alukah.net/culture/0/30800 ،"أزمة الِقي م في عالمنا المعاصر"،وهريعبداللطيف اجل-(9)
 .15/12/2014الزيارة: 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1647/
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منها على اخلصوص الظروف اخلارجية الطبيعية  وكيفية تعامل اإلنسان مع هذه الظروف)صراع، حوار، 
 ليونة، قساوة ( وعرب التاريخ ترتاكم  وتتكون املنظومة القيمية احمللية .

زمـن آلخـر، وهـذا مـا يعـرب  َتتلف املنظومـة القيميـة املمارسـة يف اجملتمـع الواحـد مـن عصـر آلخـر ومـن
عــن النســبية الزمانيــة للقــيم وهــذا حبكــم طبيعــة التغــري االجتمــاعي والسياســي  واالقتصــادي احلاصــل. و يقــول 

ـــدوم علـــى وتـــرية واحـــد »ابـــن خلـــدون  ، ومنهـــاج واحـــد ةإن أحـــوال العـــامل و األمـــم وعوائـــدهم و حنلهـــم ال ت
مــن » علــى أنــه ( KROEBER)يؤكــد ذلــك كروبــر كمــا  (10) «.مســتقر إمنــا هــو اخــتالف األيــام واألزمنــة 

املستطاع أن نتصور ما ستكون عليـه قـيم خلفائنـا بعـد ألـف سـنة ... ال شـك أهنـا سـتكون خمتلفـة عـن قيمنـا 
  (11) «.جملرد تلك احلقيقة اليت ال مفر منها وهي تأثرها بعمليات التغري الثقايف املستمر

 ورين :ولذا سنتعامل مع القيم  الدميقراطية وفق تص

أي ارتبــاط القــيم بأهــدافنا علــى اعتبــار أن القــيم هــدف يســعى اإلنســان للوصــول إليــه التصــور الغــائي:  -1
فــالقيم هــي كمــا يؤكــد علمــاء  واحملافظــة علــى اســتمراره. فــالقيم تلعــب دورا كبــريا يف حركــة اإلنســان واجملتمــع،
خــاص لــه جاذبيتــه النفســية أو  االجتمــاع مكمــن الــدوافع، وراء كــل ســلوك هــادف وغرضــي يتجــه حنــو هــدف

االجتماعيــة، و هــي الشــرط املســبق الــذي حيــدد ســلوك البشــر و يــنظم مقومــات الفعــل اإلنســاين، والعلــة وراء  
كل سلوك هادف، وهي تعبري عما جيب أن يكون اجتماعيا و ثقافيـا،  ولـيس تعبـريا عمـا هـو قـائم ، فـالقيم 

ي علـــى ظـــواهر الســـلوك اإلنســـاين معنـــاه ومبنـــاه، هـــي حـــافز عمـــل ومبـــدأ إدراك ومنطلـــق فهـــم، وهـــي تضـــف
والســلوك الــذي تفرضــه القــيم هــو ســلوك يصــدر أصــال لتحقيــق قيمــة اجتماعيــة معينــة  بالــذات، حــني ميــار  

  (12)و دينية.  اإلنسان سلوكه بالتحامه بقيم مجالية 

                                                             
، دار النهضة العربية للطباعة و  القيم و العادات االجتماعية : مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعيةفوزية دياب ،   -(10)

 .1980النشر، لبنان، 
 . 63ص 

 . 63املرجع نفسه ، ص   -(11)
، سلسلة حوارات لقرن جديد ، دار الفكر املعاصر،   الديمقراطية بين العلمانية و اإلسالمعبد الرزاق عيد و حممد عبد اجلبار،   -(12)

 . 127، ص  2000بريوت ،  –دمشق 
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مســـتمر وتـــرتبط  ألن القـــيم ليســـت أشـــياء وال معـــاين مكتملـــة وتامـــة بـــل هـــي تفاعـــل التصـــور التقـــوميي: -2
ديناميــا بعمليــة التقــومي الــيت هــي هــدف يف حــد ذاهتــا، حيــث تــتم وفــق قــيم ديناميــة متفاعلــة  مبــنهج براغمــا  

و واع و مبقاربات علمية يف حدود املكان. و انطالقا من هذا الطرح فإن القيمة تتجلـى بأهنـا  إنساين حقيقي
بإصــدار حكــم عليــه و بالتــايل إعطــاؤه تقــديرا  -ادة عــ -مرتبطــة بالفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد، والــذي يتبــع 

 ( 13) معينا.

االعتماد على  يرى أن مهمة الفكر االجتماعي والسياسي املعاصر والفكر الفلسفي أيضا هنو 
أدوات حبثية غري تقليدية يف تناول املنظومة القيمية للمجتمع اجلزائري بالتحليل والتفسري، ذلك مبحاولة 

رسيخ وتأصيل قيم حقيقية ممثلة للطابع الوطين، وهلا اتساق منطقي مع التحوالت إعالء قيم جديدة وت
اجملتمعية احلالية حنو تأسيس نسق عام لقيم عاملية مشرتكة يف ظل العوملة املتنامية لتكنولوجيات اإلعالم 

 مناقشة القيم على مستوى عايل»   على أن  (P.RICOEUR)واالتصال، وهلذا يؤكد ب.ريكور 
 (14)«.ريد و فلسفي كبري يعترب خطرا، ألن التفكري يف القيم يتطلب جتربة قيمية يف مجاعة معينةالتج

 هي :  املعومل اتصالياومن أهم اخلصائص اليت نعرضها للقيم واملرتبطة بعملية التقومي يف الفضاء 
ايري االجتماعية  إن ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد واملع ( النسبية املكانية للقيم:1

 والسياسية جيعلها َتتلف من ثقافة ألخرى ومن جمتمع آلخر بل َتتلف من مكان آلخر ومن بيئة ألخرى .

َتتلف املنظومة القيمية املمارسة يف اجملتمعات اإلنسانية، ومناذجها ( النسبية الزمانية للقيم : 2
 وهذا حبكم التغري احلاصل يف اجملتمع . الثقافية و الدينية و السياسية من عصر آلخر ومن زمن آلخر

                                                             
 . 127املرجع نفسه، ص   -(13)
(14 )– Daniel . CORNU , journalisme et vérité :pour une éthique de l'information 

, série LE CHAMP ETHIQUE N°27 , LABOR ET FIDES , Genève ( suisse) , 1994, 
p138 . 
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ظاهرة ديناميكية متطورة، واملذهب التطوري يف السلوك الذي ميثله  هربرت   -إذن -تعترب القيم
إذن فقولنا أن القيم (  15) .يقرر أن اخلري والشر جيري عليهما التطور (Herbert SPENCER)سبنسر 

النظر إليها و احلكم عليها يف حد ذاهتا جمردة من كل شيء، نسبية يعين أن معناها ال يتحدد وال يتضح يف 
بل ال بد من النظر إليها خالل الوسط الذي تنشأ فيه، واحلكم عليها ال حكما مطلقا بل حكما ظرفيا 

أن » وموقفيا، وذلك بنسبيتها إىل املعايري اليت خيضعها اجملتمع املعني يف الزمن املعني . ويؤكد املهدي املنجرة 
 (16)«. يم تتحرك على سلم زمين خمتلف متاما عما نعيشه يف حياتنا اليوميةالق

فالقيم  .ويشري مفهوم القيم إىل كل صفة ذات أمهية العتبارات اجتماعية أو أخالقية أو نفسية أو مجالية
يح هلم عبارة عن تصور جمرد وعام للسلوك، يشعر أعضاء اجلماعة االجتماعية حنوه بارتباط انفعايل شديد، ويت

متثل املوجهات  االستخدام و يفتتصف القيم بصفة اجلماعية  و .مستوى للحكم على األفعال واألهداف اخلاصة
حتركه حنو  اليت هييدين هبا شخص )أو مجاعة(  اليتالعامة للسلوك أو العمل. ومعىن ذلك أن جمموعة القيم 
جعه يف احلكم بأن سلوكه مرغوب فيه أو غري مرغوب العمل )الفعل( وتدفعه حنو السلوك بطريقة معينة ويتخذها مر 

فيه )مستهجن من قبل اجلماعة أو اجملتمع(. وال شك أن ذلك يعود على اجملتمع خرياً أو شرًا طبقًا لنمط السلوك 
جمموعة صفات معيارية تؤدى إىل االرتقاء  هيله. والقيم األخالقية األصيلة )اإلجيابية(  القيميوكيفيته واملرجع 

 (17)حلياة االجتماعية والنهوض مبستويات املعيشة ورقى السلوك اإلنساين. با
سياق  يفيفكرون هبا  اليتإال انعكا  لطرائق التفكري عند النا  وألساليبهم  هيوالقيم األخالقية ما 

اهتم وتوجه اجتماعي حمدد وىف فرتة زمنية معنية. كما أن القيم األخالقية تشكل منظومة ترشد األفراد وحتدد سلوكي
إطار ما يضعه  يفأحكامهم واجتاهاهتم فيما يتصل مبا هو مرغوب فيه أو غري مرغوب فيه من أشكال السلوك 

 (18) .دينية وثقافية وموضوعية يستمدها من مصادر خمتلفة تمع من قواعد وأسس ومعايري وشروطاجمل

                                                             
   . 63فوزية ذياب، مرجع سابق، ص - ( 15)
 .14، ص 2008بريوت،  -، الدار البيضاء 4، املركز الثقايف العريب ، طقيمة القيماملهدي املنجرة ،  -(16)

 .مرجع سابق، "أزمة الِقي م في عالمنا المعاصر"، ف اجلوهريعبد اللطي-(17)
 المرجع نفسه.-(18)
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ية اإلجيابية ويبتعد عن ما هو سلىب، مبوجهاته يضم جمموعة من املبادئ األخالق القيميوكلما كان اإلطار 
حول أفكار  ،يشيع النشاط اإلنساين وتسود احليوية بني أفراد اجملتمع حيث يصبح هناك قبول عام واتفاقات صامته

 ومعارف ومعتقدات وطرائق للتفكري وعادات وأساليب للحياة وموضوعات مجالية من أجل صاحل الفرد واجملتمع.
 
 التعريف بأزمة القيم: (2

استعمل مصطلح األزمة يف خمتلف فروع العلوم اإلنسانية وبات يعين جمموعة الظروف واألحداث املفاجئة 
اليت تنطوي على هتديد واضح للوضع الراهن املستقر يف طبيعة األشياء، وهي النقطة احلرجة، واللحظة احلامسة اليت 

إلجياد  -مثل احلياة أو املوت، احلرب أو السلم -يتحدَّد عندها مصري تطور ما، إما إىل األفضل، أو إىل األسوأ 
( األزمة يف كتابه إدارة Alastair Buchanألستار بوخان ) حل ملشكلة ما أو انفجارها. حبيث عرف

بأهنا حتدٍّ ظاهر أو رّد فعل بني طرفني أو عدة أطراف، حاول كل منهم حتويل جمرى األحداث »األزمات: 
نقطة حتول مصريية يف جمرى حدث ما، تتميَّز بتحّسن ملحوظ أو بتأخر حاد،  كبذل األزمةوتعين  (19)«.لصاحله

وترتبط بتجاذبات قدمية ال بد أن تزول لتحّل حملها ارتباطات جديدة، وتورث تغريات كّمية ونوعية يف هذا 
 احلدث. 

 حتافظ على ة اليتمن األمور الثابتة واملؤكدة أن اخللق القومي والسلوك احلميد والتنشئة الدينية السليم
 هيوالقيم االجتماعية  .تؤسس أعمدة احلضارة والتقدم والرقى وتفوق األمم ومسو الشعوبإنسانية اإلنسان، 

منظومة احلياة تؤثر ىف حياة البشر وىف سلوكياهتم وحتدد شكل العالقات اإلنسانية وأمناط التفاعل، وهى صمام 
وحمركات السلوك وتفرز آليات االستقرار  يأدوات الضبط االجتماع األمان داخل التجمعات البشرية. ومتثل القيم

اجملتمعات البشرية. وإذا تعرضت منظومة القيم االجتماعية إىل هزات أو حتوالت غري مرغوب فيها أو  يفوالتوازن 
  -نا  األرض وشعر ال يفنوع من اخللل، نتيجة عوامل وظروف حمددة، تدهورت أحوال البشر وعم الفساد  انتاهبا

من اإلحباط والعجز  ،بفقدان التوازن وعدم الثقة وضياع الرؤى، وانتابت البشر حالة -كما يشري ابن خلدون 
من الرتدي والوهن وسادت الفوضى األخالقية والسلوكية  وعدم الرضى والقلق والتوتر، وشاعت بني النا  حالة

الالمعيارية تتسم بعدم التوازن وفقد النا  التنظيم قدرته على البقاء، وظهرت حالة من  االجتماعيوفقد النظام 

                                                             
 ، البـلداوي، ماهي األزمة وكيف ندير األزمات ؟  اإللهعبد -(19)

http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad%2827%29/1447.htm :تاريخ الزيارة ،
25/12/2014. 
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للوطن . كل ذلك يعىن اإلحسا  بوجود أزمة أو حالة يطلق عليها  باالنتماءوااللتزام وضعف لديهم الشعور 
 (20)".علماء االجتماع "أنومى" أو الالمعيارية األخالقية

 أن حتديد معىن األزمة، مسألة سهلة وال قد يبدو للوهلة األوىل أزمة القيم، واألزمة األخالقيةمعىن  يف
خطابنا  يفحتتاج إىل جهد، غري أن الواقع يشري إىل صعوبة ذلك، فربغم من شيوع كلمة أزمة وتداوهلا املستمر 

اليومي إال أهنا من املفاهيم صعبة التحديد رمبا ألهنا مفهوم نسىب، وله مؤشرات عديدة ومتباينة وخيتلف من موقف 
 آلخر.

الستعادة  احلييتطلب رد فعل الكائن  أو مشكل موقف هيإىل أن األزمة  -لذلك -البعضيشري  
 هيواألزمة  .توازنه. أو أهنا موقف يتحدى قوى الفرد ويدفعه إىل إعادة التوافق مع ذاته أو مع بينته أو مع كليهما

أبسط معانيها تشري إىل  يفوهى  .نوع من التحدي نظراً ملا تفرضه من ضغوط حياتية اجتماعية ونفسية على الفرد
وما حيتويه من عالقات إنسانية وتوجيهات  االجتماعيحدوث نوع من اخللل وعدم التوازن بني عناصر النظام 

عامة وقيم ومعايري أخالقية راسخة ومتأصلة. واألزمة هبذا املعىن متثل مشكاًل يتشكل عرب الزمن من مصادر كامنة 
مبجموعة من العوامل واألبعاد املتداخلة تعوق التواصل بني األجيال وتلغى العالقات  ومتأثرة االجتماعيالبناء  يف

، وتعرب عن تقلبات اجتماعية االجتماعيالعالقات الرأسية واألفقية(، وهتدم أسس االستقرار )الطبيعية بني البشر 
وحراك اجتماعي صعوداً أن واحد. وتظهر عادة خالل نقالت حضارية  يفأو اقتصادية أو سياسية أو كل ذلك 

هذه الكيانات أو النظم مما جيعلها تشكل حاالت من التوتر والقلق والشعور بالعجز وعدم  يفوهبوطاً تؤثر بدورها 
 (21) .حتقيق التوازن بني الغايات والوسائل يفالتواصل والفشل 

الت مرده إىل املعطى إن ما نعيشه اليوم يف جمتمعاتنا املعاصرة من أزمات وحتديات ليس يف مجيع احلا
االقتصادي واالجتماعي والسياسي....وإمنا األزمة تتعدى هذه املعطيات لتصبح أزمة قيم. فإشكالية القيم ستظل 
دائما حاضرة بشكل كبري يف جمتمعاتنا املعاصرة كما طرحت يف حضارات وجمتمعات عرفها التاريخ، فمثال ارتبطت 

سطورة والكيفية اليت سامهت هبا يف تكوين وعي لدى اإلغريق ناهيك عن ما مسألة القيم يف اجملتمع اإلغريقي باأل
تقدمه من بطوالت جسدهتا اآلهلة إما بشكل تراجيديا أو ملهاة أو مأساة. كما لعبت مسألة القيم يف احلضارة 

حول القيم. وال أدل اليونانية دورا أساسيا يف تكوين مالمح اجملتمع اليوناين عرب ما كان يقدمه الفالسفة من أفكار 
على ذلك "احملاورات" اليت تزخر مبفاهيم كالشجاعة واخلري والعدل واجلمال.....واليت تدخل ضمن منظومة القيم 
اليت كان يدين هبا اليونان، كما أنه يف حديثنا عن مسألة القيم ال ميكن أن نغفل ما قدمته احلضارة الرومانية 

مان رغم انشغاهلم الكبري بتوسيع اإلمرباطورية الرومانية وتقويتها على املستوى و فالر » .واإلسالمية يف مسألة القيم
                                                             

، تاريخ =http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794301&eid"، ، "أزمة القيم أمحد جمدي-(20)
 .01/01/2015الزيارة: 

 املرجع نفسه. -(21)
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القيم واليت جسدهتا أنداك أخالق املسيحية. أما يف احلضارة  مبسألةال أهنم اهتموا ، إالعسكري واالقتصادي
 تؤطر املرء يف حياته اإلسالمية فإن مسألة القيم ارتبطت بشكل كبري مبا يقدمه الوحي من قواعد أخالقية ودينية

 (22) ».ويف عالقته باهلل وبالنا 
ما يالحظ على هذه احلضارات هو أن القاسم املشرتك بينها هو وجود منظومة قيم تؤطر اجملتمع وجتعله 
مرتبطا بأخالقيات وسلوكيات معينة. لكن سؤال القيم سيعرف منحى آخر ابتدءا من العصر احلديث وسرتتبط 

فصلها عن السلطة الدينية وتأسيس قيم دنيوية يكون مرجعها الوحيد هو العقل ومعيارها  إشكالية القيم مبدى
وخصوصا مع دخول عصر احلداثة الذي وضع معايري جديدة للقيم يف اجملتمعات احلديثة. فأصبحنا  .اإلنسان

يف إنتاج قيم تتوافق وأصبحنا نتكلم عن دور الفرد  .نتكلم عن الفن كحامل للقيم، ودوره يف تكوين وعي اجملتمع
  .ورؤيته للعامل والوجود واألشياء

سؤال القيم سيتفجر خصوصا يف احلقبة املعاصرة، مشكال بذلك أزمة حقيقية على املستوى القيمي 
خصوصا مع تواري الدور الذي كان يلعبه كل من الدين والفلسفة والتاريخ يف اجياد اجيابات ملعضالت العصر. 

لقيم اليت جسدهتا القيم الروحية....، لتحل حملها قيم جديدة كالشدود واملثلية....حىت أن وهبذا تنحل منظومة ا
ما اإلنسان العصري أو احلداثي بلغة اليوم، من يستطيع أن جيامع ومن يقرأ »ألبري كامو يف رواته "اهلاوية" يقول 

اجلنسي خارج كل القوالب وضد كل  الصحف ...كل احلداثة يف عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية هي التحرر
 (23)» ...املوانع، وهي الوعي الزائف الذي تشبعه قراءة الصحف

فقد وَجْدنا حضارًة ذات بـُْعد مادِّي وعنصري انتقائي، تعمد إىل استغالل الشُّعوب الضعيفة وهَنب 
لعدالة، حىتَّ من املؤسَّسات اليت خرياهتا، وتُعلي من عنصرها وِعرقها، كما هو ماثٌل اآلن للعيان من ََتلُّف قيم ا

أقامتها تلك احلضارُة العنصريَّة، وفلسفة الدولة الصِّهيَـْونية؛ لتخدم مصاحلَِها، فتخلََّفت احلياة اإلنسانيَّة، وافتقدت 
الج فنرى اإلنفاق على التسلُّح، وغطرسة القوة، وَغْزو الفضاء؛ ممَّا لو استُثِمر لع .للعدالة اإلنسانيَّة الرحيمة

، كما فعل  مشاكل الفقر واجلوع يف العامَل َلِوَسع البشريَّة مَجعاء، ونرى من ال مَيلك يُعطي حقًّا لِمن ال يستِحقُّ
 (24) ."بلفور" وزير خارجية بريطانيا عندما أعطى حقًّا لليهود ِمن أحناء العامَل؛ ليكون هلم وَطٌن يف فلسطني

هلل افتقاَر الضمري واألخالق يف عامَل البشر، ونرى توجًُّها اقتصاديًّا وتأسَّسْت مأساٌة إنسانيَّة تشكو إىل ا 
يعمد إىل كسب املال والثَّراء على حساب استغالل الفقراء من الُعمَّال، والتعامل مع املال؛ باعتباره سلعًة ال 

ضارَبة  وسيلة؛ لتحقيق العدالة االجتماعيَّة والتوزيع العاجل للثَّروة، من خالل نظام  رَِبِويٍّ 
ُ
َيستخدم وسائل امل

                                                             
 يونيو، 09جريدة هيسربيس، السبت  أزمة القيم يف اجملتمعات املعاصرة"،يوسف الكالخي ، "-(22)

http://www.hespress.com/writers/55979.html 25/12/2014، تاريخ الزيارة. 
 املرجع نفسه. -(23)
 .، مرجع سابق"أزمة الِقي م في عالمنا المعاصر"، يعبداللطيف اجلوهر-(24)

http://www.alukah.net/authors/view/home/1647/
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ُتاجرة يف األوراق املاليَّة، وعبادة املال واالستئثار به يف جيوب األغنياء، وأصحاب الشركات العامليَّة الرأمساليَّة يف
 وامل

 .مناخ  يفتقد إىل العدالة اإلنسانيَّة، ورمحة اإلنسان بأخيه اإلنسان

املعارضة وتزويد الفرد بضمري مرتاح ، حيث يقوم اجملتمع وتلعب الثقافة دورا كبريا يف تصفية العناصر 
املعاصر بواسطة وسائل االتصال اجلماهريي وطاقتها اهلائلة على دمج قيم الواقع الثقايف بالواقع االجتماعي وإعادة 

لتتجري توزيعهما على نطاق واسع جتاري، حبيث تصري الثقافة جمرد بضاعة، تصبح فيها املوسيقى جتارية أو قابلة ل
وينسحب هذا على األدب والفن اللذين كانا دوما بعدا متعاليا والرفض األكرب للواقع، هذا وينسحب ما سبق 
على اللغة نفسها جبعلها لغة ذات بعد واحد َتلو من املفردات واألفكار واملفاهيم النقدية، حيث جيعل حمرتيف 

غة عارية من التوتر والتناقض والتطور والصريورة، لتكون لغة الل (السياسة وصناع الرأي العام )صحافة وإذاعة وتلفاز
 (25) .سلوكية بال تاريخ أو أبعاد لغة مقفلة ومنغلقة

 

 مفهوم العولمة االتصالية: (3
كثريا ما تعرب ظاهرة العوملة االتصالية عن معىن واحد يتجسد يف التزاوج بني تكنولوجيا االتصال 

ن احلدود التقليدية ومؤديان إىل ظهور ما يعرف حاليا باالتصال املتعدد واملعلومات والتواصل بينهما متجاوزي
ولكن الميكننا استيعاب  الذي يركز على تطور احلاسبات يف جيلها اخلامس. (Multi -Midia)الوسائط 

  (26) تصورات للمصطلح هي: ةيطرح صالح سامل زرنوقة ثالثمعاهنا دون وصلها بالعوملة اليت  
وتعين أن العوملة طرح مذهيب يقوم على فكرة انتصار  (Globalism)ديولوجيا )أ( العوملة كإي

 احلضارة الغربية اليت تؤسس حلضارة إنسانية جديدة أو حضارة تكنولوجية تقود العامل.
وهي تشري إىل جمموعة من اإلجراءات واملمارسات  (Globalization))ب( العوملة كظاهرة:
 كربى يف العامل وردود األفعال اليت تصاحبها. والسياسات الصادرة عن القوى ال

وهي تشري إىل أهنا مرحلة تارخيية أو هي مبثابة تطور نوعي جديد   (Globality))جـ( العوملة كعملية
 يف التاريخ اإلنساين، من مث فهي حمصلة تطور تارخيي تراكمي له جذوره.

ات يف بىن عاملية عمالقة تنتشر كأهنا نسيج تبلورت الثورة التكنولوجية يف جمال االتصال واملعلوملقد 
عنكبو  وتتجسد فيما يعرف بالثالثي التكنولوجي اليت يتقاسم مع جملس إدارة اقتصاد العامل السلطة 

                                                             
 املرجع نفسه. -(25)

، قــيم و البي ــة فــي المجتمــع المصــري" " اتجاهــات المفقفــين نحــو العولمــة و عالقتهــا بأنســا  الحممــد حســني أبــو العــال حممــد -(26) 
 .44، ص)غري منشورة(  2003أطروحة دكتوراه يف الفلسفة والعلوم البيئية، جامعة عني مشس ، مصر، 
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املطلقة يف تسيري شئون العوملة والتحكم يف مساراهتا. والذي يعىن أقمار البث املباشر وشبكات املعلومات 
  (27) كية.الدولية واالتصاالت الالسل

دورا هاما يف عملية نقل  (multimédia)لعبت شبكة األنرتنت االتصال املتعدد الوسائط 
املعلومات وتسهيل االتصال وطنيا وعامليا كما تعد مؤشرا للدخول يف عهد جديد خيتلف يف مالحمه عن 

حسب رأي الكاتب العصور السالفة، باعتبارها عنصرا مكمال لكل جتهيزات االتصال املتواجدة حاليا. ف
يف إحدى مؤلفاته واملعنون بـ" إدارة األلفية  (Michel SALOFF- COSTE)كوست  –ميشال صالوف 
قبل دخول أي عصر جديد، يوجد هناك دائما مؤشرات ألحداث ومواقف تنبئ حبلوله، »  الثالثة" والقائل:

  (28) «.اجلديد إبداع / اتصال وتدعى ببذور املستقبل... إذ أن شبكة األنرتنت تعد بذرة مستقبل للعصر
يف كتابه "جمرة   (Marshall MC LUHAN)عندما طرح الكندي مارشال ماكلوهان

َتضع  لياهتا، مسألة أن تطور العمليات العليا لإلنسان وجت (The Gutenberg galaxy)غوتنربغ"
تعّرض هلجوم شديد من (  29) هي الرسالة(، الوسيلةلألدوات والتقنيات الثقافية اليت تنتجها يف كل حقبة )

قبل العديد من مفكري الستينات والسبعينات الذين وجدوا يف أطروحته تركيزا على التأثريات اليت ميكن أن 
 متارسها وسائل ثقافية على طرائق التفكري اإلنساين وعلى الوعي، مبعزل عن املضمون.

رورة التنبه إىل طبيعة يف إحدى مقاالته بض (Ignacio RAMONET)و نوه إغناسيو راموين 
الثورة التكنولوجية يف اإلعالم واالتصال واعترب أن جمموعة االتصاالت اجلماهريية مثارة بفضل ظاهرتني ومها 
أوال : الثورات التكنولوجية لإلعالم اآليل املخرتق لكل قطاعات النشاط والطرق السريعة للمعلومات 

لالندماج والتمركز اليت مست كل الصناعات ذات الصلة  والتحوالت الرقمية. وثانيا العمليات الكربى
يف  )املعلومة، املعرفة العلم ،التعليم، اإلبداع باالتصال. كما أكد على األمهية الكربى اليت متتاز هبا املضامني

 ( 30)«. الصناعات االتصالية

                                                             
 .28، ص 2003دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ، اإلعالم العربي وقضايا العولمة عواطف عبد الرمحان، - ( 27) 

 (28 )  - Henri. JOUSSELIN, "à la découverte de l’Internet  " , Revue le guide d’Internet 
et du multimédia, édité par continental one, MEUDON ( France) ,Hors – série, juillet -
Août , 1996 , P33. 

 . 503، ص 2002، دار الفكر، دمشق، علوم االتصال والمجتمعات الرقميةفريال مهنا ، - ( 29) 
 (30 )  - Ignacio. RAMONET ,"  Internet ou mourir" ,Le Monde Diplomatique ,coll. 

Manière de voir, Dossier » Révolution dans la communication «,N°46 Juillet – Août 
1999 , P6.  
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هبذا النمط من  يتفاءلترتبط حتليالت مفهوم عوملة اإلعالم واالتصال باجتاهني أساسيني أوهلما 
العوملة باعتباره يوفر للجمهور فرصا غري حمدودة حلرية االختيار بني وسائل اإلعالم واملعلومات اليت تتدفق 
عرب قنوات وشبكات معلوماتية تسهم يف تكوين جمتمع إعالمي ومعريف عاملي ، تتزايد فيهما عملية تبادل 

 الرموز .

والطرق السريعة  (multimédia)اد اإلعالم املتعددأصبحت وسائل اإلعالم اجلماهرية ومو لقد 
عد سلطات جديدة ذات نفوذ على اجلماهري احلاشدة يف الكون. ويبدي الفيلسوف والطبيب للمعلومات تُ 

املنشور عام  (chaosmose)تفاؤله يف مؤلفه املعنون  (Felix GUATTARI)الفرنسي فيليكس غاتاري 
كنولوجية يف هذه امليادين احلديثة وممارستها خلربات اجتماعية، لعل التطورات الت» يقول:حيث ، 1992

  (31) ...« (post média) ستخرجنا من مرحلة الضيق احلايل وستدخلنا عصر ما بعد اإلعالم

أن اجملتمع املعريف هو الذي يشكل لب احلضارة اجلديدة اليت  »كما أشار املهدي املنجرة إىل 
مبين على املعرفة واإلعالم... مبعىن أن املواد البشرية أصبحت هي  تسمى جمتمع ما بعد الصناعة فهو

األسا ... ورأ  املال له دور مهم، إال أن املعلومات واملعرفة أصبحت هي األسا ... فإذا توافرت الطاقة 
تتصف بعض املؤلفات الصادرة يف و   (32) «البشرية واملعرفة فإن القيمة املضافة للمال سوف تصبح أكرب...

لنصف الثاين من القرن العشرين بالتفاؤل جتاه مظاهر العوملة والتقدم التكنولوجي الذي نشط أساليبها. ا
 George)وجورج غليدر  (Kinichi OHMAE)ومن بني املؤلفني يف هذا الشأن نذكر كنيشي أوماوو

GILDER)  وبن واتربارغ(Ben WATTENBERG) (33) ن ازدهارا مستمرا للبشرية.و الذين يتوقع 

بينما يكون  ،ن هلذا التحول التكنولوجيو أن املتفائلني مبظاهر العوملة واالتصالية متحمس يبدو
يف هذا النوع من العوملة نفيا للتعددية الثقافية وتسييدا لقيم الربح ون املتشائمون ممثلني الجتاه مضاد ير 

                                                             
 (31) -Armand . MATTELART , L’ invention de la communication , Série Histoire 

Contemporaine, LADECOUVERTE , paris ,1994 , P 344.     
 . 36، ص1991، شركة الشهاب، اجلزائر،الحرب الحضارية األولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبلاملهدي املنجرة،  -(32)

 (33) -Paul. KENNYDY, Préparer le XXIè siècle , ODILE JACOB, paris, février 1994, 
P392 . 
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عن االعتداء على حرية وسائل واخلسارة وآليات السوق يف جماالت اإلعالم واالتصال واملعلومات فضال 
 األمة لصاحل الشركات االحتكارية. -اإلعالم واحلق يف االتصال وتفويض سلطة الدولة 

الذي عرف عوملة اإلعالم  (Herbert SCHILLER)قد جتسد هذا التوجه يف رؤية هربرت شيللر
م هذه الوسائل كحافز أهنا تركيز وسائل اإلعالم يف عدد من التكتالت الرأمسالية اليت تستخد »على 

 ( 34)«.الوطنية  لالستهالك عرب إدخال قيم أجنبية تطمس اهلويات القومية أو

احلياة االجتماعية للشعوب على  (Reform) رى أن إعادة تشكيلينتفق مع هربرت شيللر حينما 
حبسب النموذج  منط احلياة الغربية وحثها على املشاركة فيها على حنو نشط حيقق على املدى قولبة اإلنسان

االجتماعي الغريب، بزرع مفاهيم االختيار الشخصي، والنزعة الفردية، وتغييب الصراع االجتماعي، والرتكيز 
 ( 35) على أسطورة التعددية اإلعالمية.

الذي يتجه إىل تكوين عامل جديد يشمل املعمورة كلها يف   مفهوم العوملوقد أثرى هذا املصطلح 
 ية وثقافية متمفصلة يف شكل حضارة كونية.وحدة اقتصادية واجتماع

 :ابن خلدون عندالعمران  معنى (4
يعين العمران لغة ما يـَُعمُر به البلد وحُيّسن حاُله بوساطة الفالحة والصناعة والتجارة وكثرة اأَلهايل وجُنح 

ِعْلُم االْجِتماِع وهو  الُعْمراِن ٌن، كما يعين  ِعْلُم اأَلعمال والتمدُّن َحَضارٌَة َوُعْمرَاٌن : َحرََكٌة َوأَْعَماٌل َوَتْشِييٌد َومَتَدُّ 
 (36)أيضا علم االستيطان البشرّي ويشمل َتطيط وتصميم مدينة أو جمتمع.

 أو مصر يف والتنازل التَّساكن« قال عندما مقدمته يف العمران تعريف مصطلح يف خلدون ابن اعتمده
 بدويًا يكون ما هذا العمران ومن ...املعاش على التَّعاون من طباعهم يف ملا احلاجات واقتضاء بالعشري لألُنس حلَّة

                                                             
 .187، ص  مرجع سابقعال حممد، حممد حسني أبو ال- (34) 
، اجمللس الوطين للثقافة والفنون 2، ط243،  ترمجة عبد السالم رضوان، سلسلة عامل املعرفة المتالعبون بالعقولهربرت أ. شيللر،  -(35) 

 .  38-17، ص1999واآلداب، الكويت، 
، تاريخ http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D، ، "معنى علم العمران"معجم املعاين اجلامع-(36) 
 .15/12/2014الزيارة
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 وهو حضريًا يكون ما ومنه الرمال وأطراف الَقفار يف احلَلِل املَْنتجعة ويف اجلبالِ  ويف الضواحي يف يكون الَّذي وهو
(37)«.باألمصار اّلذي

 
 

 من الرغم اخللدوين، وعلى لفكرا يف األساسية الثوابت أحد خلدون ابن عند العمران مفهوم ويشكل
 داللته لقرب اللبس بعض يثري قد أنه إال واالجتماع البشري، احلضارة يعرب عن أنه يف املفهوم هذا تعبري وضوح
يف  البناء صناعة ووضع العمران، أسا  أهنا على العمارة مع خلدون ابن العمارة، وتعامل من واللفظية اللغوية
 (38) .واملهن احلرف مقدمة

يقدم ابن خلدون اإلنسان على أنه كائن اجتماعي ال تصح حياته بدون جمتمع "فاالجتماع ضروري للنوع 
وهذا هو معىن العمران الذي  هبم واستخالفه إياهم" اعتمار العاملاإلنساين وإال مل يُتخيل وجودهم وما أراد اهلل من 

َخلقيا للعيش مع اآلخر ، وهو حيتاج يده "املهيأة  ، كما أن اإلنسان نفسه مهيأٌ   (39)جعلناه موضوعا هلذا العلم"
معرفيا عميقا حيث يصبح  معىنوذلك جلعل حياته ممكنة . واملالحظ هنا أن العمران يكتسب  (40)للصنائع"

وتصبح خالفة اإلنسان يف األرض مسؤولية كل فرد على حتقيقها يف ذاته أوال ، حبيث   ،مرتبطا بغاية خلق اإلنسان 
 ا الوجه مسؤولية فردية ، مث على حتقيقها اجتماعيا داخل العمران اإلنساين كمسؤولية مجاعية .تكون من هذ

وكذلك فإن ابن خلدون يؤكد على أن اإلنسان هو صاحب مصريه، وهو املسؤول عنه ، على عكس 
لذي له اخلالفة على احليوانات األخرى ، وذلك "ملا أراد اهلل من تكوين احليوانات فيها وعمراهنا بالنوع البشري ا

ورمبا كان من املناسب أن نقف هنا وقفة صغرية عند إشارة ابن خلدون للحيوانات بـ "التكوين"  (41) .سائرها"
وإشارته املقابلة للنوع البشري بـ "العمران" ، وعالقة تلك اإلشارات مبسألة "االختيار"  و "احلرية" فيما يتعلق 

 باملصري البشري .
 (42) :اآلتية بالعناصر العمران يف نظريته وتتلخص

                                                             
 سورية، -دمشق يعقوب، دار ،1 ج عبداهلل، الدرويش :حتقيق ، خلدون ابن مقدمة حممد ، بن الرمحن عبد الدين ويل خلدون ابن-(37) 

 .132،ص2004
 المفسرة النظرية لالتجاهات مقارنة تحليلية خلدون دراسة ابن مقدمة في التنموي ، "الفكراملصري عابدين و عماد يسار حممد -(38) 

 العدد -والعشرون اخلامس اجمللد اهلندسية للعلوم دمشق جامعة جملةالزمن"،  مع التنمية تطور مؤشر ولدراسة الحضرية لعملية التنمية
 .22/12/2014، تاريخ الزيارة:www.damascusuniversity.edu.sy/mag/.../3abdeen.pdf، ٢٠٠٩ -األول
 .47حممد ،مرجع سابق،ص بن الرمحن عبد الدين ويل لدونخ ابن-(39) 
 .47،صاملرجع نفسه-(40) 
 .47،صاملرجع نفسه-(41) 
 قنطقجي، "النظرية التنموية في فكر ابن خلدون ومالك بن نبي"، مظهر سامر-(42) 

www.kantakji.com/media/5003/ibnkhaldoun.pdf: 05/01/2015، تاريخ الزيارة. 
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 الذي القوت إلنتاج التعاون نطاقه يف جيري جمتمًعا يصنع أن من بد ال لذلك بطبعه، مدين اإلنسان.1
 إعمار يف اهلل مراد حيقق ومل وجوده انتفى وإال حياته، عن الدفاع أسباب له هتيء اليت واألدوات العيش له يهيئ
 .فيه استخلفه الذي الكون

 وأمناط والسلوك العادات من ألوان تمعنيجملا من ولكل احلضري، العمران أصل هو البدوي عمرانال .2
 يتبع ما مث العمران قمة إىل يؤدي مما احلضري تمعجملا يف للتطور قابلية أكثر وهي .منهما كل طبيعة تفرضها حياة
 .ثابًتا اقانونً  تكون تكاد متكررة متالحقة زمنية أحقاب يف واحنسار تقلص من ذلك

 والتجارة، والصناعة الفالحة يف متمثلة الصنائع بوجود إال ويرتقي العمران يتم ال :والصنائع العمران .3
 االقتصاد وانتعش الرخاء وعم التجارة، وراجت الصناعة، ارتقت وكلما .ورفاهيته تمعجملا رخاء يتوقف مجيًعا فعليها
 .والنعيم الرتف مراحل بلوغهو  ورقّيه تمعجملا رفاهية يف أثرًا لذلك كان

 تكون تكاد العمران يزدهر فحيث سلًبا، أو إجيابًا بالعمران مرتبطان أساسيان أمران والتعليم العلم .4
 العلم يزدهر فحيث مث ومن ضروريًا، أمرًا طلبه يف الرحلة صارت تمعجملا يف العلم يتوفر مل فإذا نافقة، العلم سوق
 .صحيح والعكس العمران، يرتقي

 وسهولة املنعة حيث من وذلك العمران، الستدامة ضروري واألمصار املدن مواقع اختيار حسن .5
 ومراعاة للسائمة املراعي وضمان العذب، املاء من كالقرب األرزاق وكثرة اخلريات توفر حيث ومن عنها، الدفاع
 .الطعام بأنواع لتزويدها حوهلا املزارع وجود

 مفهوم مشولية وأكد والفيزيائية، واالقتصادية االجتماعية املعطياتميثل  نالعمرا أن خلدون ابن وأوضح
 (43)«.فيه نتكلم الذي العمران معىن وهو ضروري، للبشر االجتماع ن إ: »قال عندما العمران

 و العمران عند ابن خلدون له ثالثة أبعاد رئيسية هي :
 اره اجملتمع .االنسان : هو حمور الوجود وقيام العالقات احلياتية وإط

 هو حمور العمل وضمان بقاء الوجود واحلياة وإطاره الدولة .  املكان :
 يف احلياة أو الفناء وإطاره العالقة التبادلية بني اجملتمع والدولة .  واالستمراريةهو حمور التغيري ..   الزمان :

جهة" كأمر  البد منه لكي يوجد واألمر اآلخر اهلام يف الطرح اخللدوين هو تأكيده على ضرورة وجود "الو 
العمران ويتحرك ويتكامل . وكلما ارتقى اإلنسان يف حتديد ومتييز تلك الوجهة ، حبيث تكون وجهًة إىل احلق ، 
ازداد تكامل العمران البشري على هذه األرض . وحيث أنه يقسم العمران إىل درجات ، تبدأ بالعمران البدوي 

ران احلضاري الكمايل التكاملي ، فإن شرط التحول واالنتقال من العمران البدوي احلاجي األويل ، وتنتهي بالعم

                                                             
 .501حممد ،مرجع سابق، ص بن الرمحن عبد الدين يلو  خلدون ابن -(43) 
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       إىل ما بعده إمنا هو وجود تلك "الوجهة" اليت تعين الغاية واهلدف والطريق الذي حيرك اإلنسان يف هذه 
 (44) احلياة .

ألخرى تنتقل من البداوة إىل ينتقل العمران من العمران البدوي إىل العمران احلضري فإن الدولة هي او 
ُلُك تبعه الرَّفُه واتساع األحوال . واحلضارة إمنا هي تفنٌن يف »احلضارة 

فطور الدولة من أوهلا بداوة مث إذا حصل امل
ويف هذه املرحلة يلوح خطر طغيان عامل األشياء . ألن قوة الدولة تزداد  (45).«الرتف وأحكام الصنائع املستعملة 

لِك يتفاقم وحصول االستيال
ُ
فيدعو إىل الرتف ويكثر اإلنفاق بسببه ، فتعظم نفقات »ء يتمُّ وِعَظَم واستفحال امل

السلطان وأهل الدولة على العموم بل يتعدى ذلك إىل أهل املصر ، ويدعو ذلك إىل الزيادة يف أعطيات اجلند 
ويبدأ االجتماع   (46) «.شر ذلك يف الرعيةوأرزاق أهل الدولة ، مث يُعظَّم الرتف فيكثر اإلسراف يف النفقات وينت

البشري يف التوجه إىل حلظات أزمة  خانقة، ال حيلها على اإلطالق زيادة اإلنتاج، بل إن تلك الزيادة تساهم يف 
 (47) تعفني األجواء وتعميق األزمة.

أي املنتجات إن هذه اللحظة هي حلظة االكتمال الطاغي للعمران الناتج عن حلظة سيادة عامل األشياء )
واملاديات(، وذلك عرب مثلث جهنمي متناقض يتمثل يف طغيان توفر األشياء من جهة ، وشدة البحث عنها من 
جهة أخرى ، والضعف املتناهي للتحكم فيها والقدرة على وضعها موضعها من جهة ثالثة . وبداًل من أن ميتلك 

لكاً هلا، ألن امتالكها صار حمور حياته وحركته، وصار مُ  -عملياً  -اإلنسان األشياء يف هذه اللحظة، يصبح هو 
  (48) هو "الوجهة" و"الغاية" .

ولكي يكتمل احلديث عن االجتماع والعمران فإن من الضروري اإلشارة إىل تعريف ابن خلدون للعصبية 
بعد إىل  . ذلك أن هذه "العصبية" هي ما جيعل االجتماع البشري ممكنا ، حبيث يقود ذلك االجتماع فيما

 (49) إمكانية قيام العمران . فالتسلسل عند ابن خلدون يصبح كالتايل :

 عصبية  ===<  اجتماع بشري  ===<  عمران 

                                                             
 "،العمران والحضارة عند ابن خلدون " ناجي بن احلاج الطاهر، -(44) 
   ،http://www.alrashad.org/issues/04/04-Tahir.htm04/01/2015، تاريخ الزيارة. 

 املرجع نفسه. -(45) 
 املرجع نفسه. -(46) 
 املرجع نفسه. -(47) 
 نفسه.املرجع  -(48) 
  املرجع نفسه. -(49) 
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جند أن رؤية ابن خلدون للعصبية جتعله مفهوما متساميا على النسب والوالء واحللف والقرابة، ولكنه يف 
املنبثقة من اخلالفة هي اليت تعطي للعصبية طابعها املعني يف واملسؤولية اإلنسانية  .نفس الوقت ليس مستقال عنها

زمان معني ومكان معني . فإذا حتققت تلك املسؤولية عند اجملموعة البشرية سامهت العصبية يف إقامة العمران ، 
 (50) أما إذا غابت فإن دورها ال يصبح حمايدا فقط ، بل إهنا ميكن أن تتحول إىل عامل تدمري وَتريب للعمران.

ويالحظ ابن خلدون أن العصبية البالغة القوة عند القبائل املتوغلة يف الصحراء كانت قاتلًة لكل انفتاح 
اجتماعي ممكن ، حبيث أصبح أصحاهبا أبعد النا  عن العمران واحلضارة . فالقضية هنا ليست قضية غياب 

البشري يصبح خاضعًا  هلا ُمستَلبًا أمامها ،  االجتماع ، وإمنا يف عدم قدرهتا على اإلبصار . مبعىن أن العصبية
فاقدًا للقدرة على وضعها يف موضعها . ويف مثل هذه احلالة بالضبط تربز بكل وضوح رؤية ابن خلدون لدور 
الدين من ناحية قدرته على توظيف "العصبية" وإعطائها قوة "اإلبصار" حبيث تعود احلركة لتتوجه حنو تكامل 

لذي ينبغي االنتباه إليه أن الدين هبذه الرؤية إمنا هو عامٌل مؤثٌر يف العصبية وموجٌه هلا ، وليس العمران . واألمر ا
 (51) أصال هلا كما يُفهم يف بعض األحوال .

... وأهنم خللق التوحش »أما حتليل ابن خلدون لدور الدين بذلك الشكل فإنه يشرحه بقوله عن العرب 
واألنفة وبُعد اهلمة واملنافسة يف الرئاسة ، فقلَّ ما جتتمع أهواؤهم  ،ضهم لبعضالذي فيهم أصعب األمم انقيادا بع

. فإذا كان الدين بالنبوة أو الوالية كان الوازع هلم من أنفسهم وذهب ُخُلق الكرب واملنافسة منهم ، فسُهل 
ذهب للغلظة واألنفة الوازع عن ال

ُ
 (52).«تحاسد والتنافسانقيادهم واجتماعهم وذلك مبا يشملهم من الدين امل

موضحا   كتبلذلك فولذلك يالحظ ابن خلدون أن الدعوة الدينية تزيُد الدولة قوة فوق قوة العصبية 
كيف تسمو القيم الروحية بالرابطة االجتماعية الطبيعية املوجودة و القائمة أصال ، وكيف توجهها إىل الطريق 

ينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي يف أهل العصبية وتفرِّد أن الصبغة الد»، والسبب يف ذلك اإلنساين السليم 
الوجهة إىل احلق، فإذا حصل هلم االستبصار يف أمرهم مل يقف هلم شيء ألن الوجهة واحدة واملطلوب متساو  

 . وهذا كما وقع للعرب يف صدر اإلسالم يف الفتوحات (53)«عندهم، وهم مستميتون عليه 
والدين يكتنفها و يوجهها يف إطارها   وظرف حضاري و تارخيي ،ة خاصةواحلقيقة أن العصبية مرحل 
إمنا هي صلة الروح باملادة، فالدين هو الذي جيعل من هذه  ،وصلة اإلسالم بالعصبية يف الفكر اخللدوين ،احلضاري

يات املناخية و ) الكائنات القومية ( كائنات قابلة للحضارة ، والفعالية ، واإلبداع ، واخلروج من مستوى التحد

                                                             
 . 167 - 166،ص  حممد ،مرجع سابق بن الرمحن عبد الدين ويل خلدون ابن-(50) 
 .174ص املرجع نفسه،-(51) 
 .157ص املرجع نفسه،-(52) 
  .416 املرجع نفسه، ص-(53) 
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مستوى املشروع العاملي الروحي والعقلي و اخللقي و املادي ، و الذي يقدم  إىلاجلغرافية، والعدوانية القبلية، 
 حضارة منفتحة الئقة بإنسانية اإلنسان و استخالف اهلل له من أجل حتقيق العمران.

  
 :ليةالنسق القيمي الجديد الذي عكسته العولمة االتصاثانيا: تجليات 

يتعرض النسق القيمي الثقايف واالجتماعي إىل اضطرابات وحتوالت مثلما تتعرض إليها عدة جماالت 
خمتلفة. وتنتج جل التغيريات عن  مظاهر االحتكاك بني األنساق القيمية املختلفة بواسطة عدة وسائل من بينها 

 التعلم واالنفتاح على العامل عن طريق وسائل االتصال.

بعض األمثلة عن القيم الثقافية واالجتماعية الغربية اليت تنقلها وسائل االتصال  إبراز ومن مث سيتم
فضال عن رصد خمتلف التغريات والتجديدات اليت طرأت على القيم القدمية املعربة عن ديناميكية  ، التكنولوجية

خاصة منها السمعية -ئل االتصال اإلنسان واجملتمع احمللي والعاملي. إهنا العالقة  اجلدية واملصريية بني وسا
 والقيم الثقافية واالجتماعية كنظام سائد ومتجدد. -البصرية

ثقافية اجلديدة بعملية اختيار بعض تلك القيم اليت تغريت مع -يتعلق النوع األول من القيم السوسيو
املعاصرة. إذ تولدت عدة الزمن، بفعل التطورات التكنولوجية يف جمال االتصال، إىل قيم أخرى تناسب الذهنيات 

مفاهيم ومصطلحات من عملية انتقال اجملتمع من نوع آلخر، ومن مرحلة ألخرى، ومن تسمية ألخرى. فقد مسي 
من قبل مبدعه الكاتب  (Cyberespace)هذا العامل املبهر واملفعم بالتكنولوجيا مبصطلح "الفضاء  السربنييت" 

الوارد يف مؤلفه املعنون  (William GIBSON)بسن األمريكي املختص يف علم اخليال وليام غي
(Newromancer)  ويطرح الكاتب دومينيك نورا 1984املنشور عام ،(Dominique NORA) 

حتت عنوان  1995يف مؤلفه الصادر سنة  (Cybermonde)مصطلحا فرنسيا جديدا هو "العامل السربنييت" 
  (54) .(Les conquérants du cybermonde)"املنافسني يف العامل السربنييت" 

                                                             
 (54 ) - Serge. GUÉRIN, La cyberpresse : La presse et l’écrit off line, on line, Editions 

HERMES, Paris, 1996, p 8. 
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، متثل يف مصطلح Cyberespace)مصطلح جديد عوض ما مسي قبال بـ  -إضافة لذلك-فقد انبثق 
(hypermonde) جمموع النشاطات االقتصادية، السياسية،  «. فقد ُعرف يف أحد القواميس احلديثة على أنه

  (55).»كمظهر مصطنع للواقعاالجتماعية أو الثقافية اليت جتري يف عامل افرتاضي مكمل أو  

أكثر جاذبية ومهيمنة  -يف ميدان االتصال -وأصبحت الصورة يف ظل هذه التحوالت والتطورات التقنية
على حياتنا االجتماعية والثقافية بتزايد الطلب عليها. ويقول ر.سشوارتز نبارغ 

(R.SCHWARTZENBERG)  :فوق ال جيب أن نتفاجأ من اجتياح ظاهرة " «هبذا الصدد- 
حلياتنا العامة واآلثار الوخيمة اليت حتدثها "السياسة املشهدية"  (la surmédiatisation)اإلعالمية" 

politique de spectacle) «(la. (56)  

من بعدها القيمي إىل بعد مرئي، ألن احلياة يف األصل تأسيس قيمي يسمو عن   -بذلك-انتقلت الثقافة
أن الفعل التأويلي هو على األقل  «عاين الكامنة على مستوى اخليال. مبعىن كل ما هو مصطنع، الرتباطها بامل

)متعقل( يتدخل اإلنسان فيه بصفة واعية، بيد أن املرئي ال خياطب وعي الفرد بقدر ما يتوجه إىل عواطفه 
 (57).»خيالواحلصول على استجابة آنية يف العالقة مع املنبه ... فاملرئي هو حقيقة بدون  خيال أو احلقيقة ك

حبيث انكمشت املفاهيم الدالة يف مقابل املدلوالت اليت تضاعفت يف عاملنا. وأصبحت اللغة املستعملة تابعة 
لفضاء املرئي وخمتلف آلياته. فصار اإلنسان يستقي جل معلوماته من مصادر مرئية، حىت أصبحنا نزداد تعودا على 

  (58)قافة املرئية"."بالث (Franklin SMITH)ما أمساه فرانكلني مسيث 

لقد تعلق اإلنسان األول مبا ميكن تسميته بالصورة  اجملسدة ال الصورة املصطنعة املادية انطالقا من احلاجة 
إىل التأمل واخلشوع وليس ألجل الرتفيه والتسلية مثلما هو احلال مع وسائل اإلعالم اجلماهريية أين يتم اإلغراق يف 

جممل مظاهر احلياة. وال بأ  أن نشري يف هذا السرد إىل النظرية برتمي سوروكني السيطرة املادية السلعية على 
(Pitrim SOROKIN)  حول تطور اجملتمع اعتمادا على القيم الثقافية السائدة، فقد حتدث عن الفن

                                                             
 (55 ) - Jacques. ATTALI, Dictionnaire du XXIe siècle, op.cit, p 164. 
 (56 ) - Daniel. MANDON, op.cit, p 88.  

 .131" جملة التجديد، مرجع سابق، صاإلعالم والبعد الفقافي : من القيمي إلى المرئيعبد الرمحن عزي، " -( 57) 
 (58 ) ، مؤسسة خمتار للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ.وسائل اإلعالم لغة الحضارةف،  عبد العزيز شر  -  

 .200، ص 
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. مث (spiritual)أو روحيا  (idealistic)ومسريته بني املثالية واحلسية. إذ كان الفن يف العصور الوسطى مثاليا 
، أما الفن احلديث ففيه (sensate)أصبح يف عهد النهضة العلمية خليطا رائعا بني املثالية واملادية أو احلسية 

  (59) إغراق يف املادية.

يالحظ أن احلضارة طغت مباديتها على ما كان سائدا من قيم روحية أخذت بالرتاخي والضعف، الراجعة 
 نكالبلدالثقافات األخرى اليت متّجد القيم املادية من قبل جمتمعات روحانية  بطبيعة احلال إىل االنفتاح على ا

ويلعب العلم والتكنولوجيا دور الوساطة يف اإلتيان بثقافة جديدة تؤدي خالهلا اآلالت إىل جتريد حياة «. العربية
  (60).»األشخاص من بعدها اإلنساين

تعقده ألهنا متثل عنصرا واحدا فقط من البنية فالثقافة إذن هي واقع اجتماعي خيضع لديناميكيته و 
االجتماعية املعقدة واملدعم للسلوك الفردي داخل اجملتمع. حيث أن النظرة املادية لكل ما حييط بنا، جعلت 

 األشخاص يكتسبون منطا ثقافيا جديدا يعزز النزعة االستهالكية لديهم.

بالنزوع إىل خلق  -حسب حتليالته  -اصرة اليت تتسم لقد وجه أدورنو انتقادات حادة للثقافة الغربية املع
قيم استهالكية تفضي إىل استالب اإلنسان وتشويهه. ففي اجملتمع الرأمسايل املعاصر تسود العالقة التبادلية للسلع، 
 وتصبح هذه العالقة هي احلاكمة واحملددة لكافة التصورات اليت تسعى املؤسسات املهيمنة يف اجملتمع إىل خلقها
لدى اإلنسان الفرد. ونظر أدورنو إىل الفن بوصفه عرضا وانعكاسا هلذه اهليمنة من جهة، وبوصفه  قوة  االحتجاج 

  (61)اإلنساين  ضد  هذه اهليمنة من جهة أخرى، وذلك فيما أمساه " الطابع املزدوج للفن ".

عرب وسائل االتصال اليت  النامية تمعاتاجملفالقيمة املادية و االستهالكية من أخطر القيم اليت نقلت إىل 
شكلت وعيا اجتماعيا جديدا ورؤية خمالفة للمثل الروحية املتجذرة يف أصول حضارة هذه اجملتمعات وخباصة 

 اجملتمعات العربية ذات البنية األخالقية والعقائدية األصيلة.

                                                             
 (59 ) (.165-164، ص )1984، املؤسسة الوطنية الوطنية، اجلزائر،اجتماعية المعرفة الفلسفيةعبد اللطيف عبادة،  -  

 (60 ) - Michaël. AMALADOSS, op.cit, p 73. 
 (61 ) - David. HELD, Introduction to critical theory: Horkheimer to Habermas, 

HUTCHINSON, London, 1980, pp (81-82).  
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يد بلورة فكر اجتماعي جد (Mita MUNESUKE)وحاول الباحث الياباين ميتامونيسوك 
حتّول منذ الثورة  االجتماعي الذي  إذ أوىل أمهية كبرية للوعي واجليل اجلديد.   بالبحث يف عمق اجملتمع

للجيل املعاصر هلذا  (Post-materialist values)التكنولوجية وأدخلنا عهد الغلو يف القيم املادية، 
  (62) االنفجار التكنولوجي.

عملية التكيف مع خمتلف معطيات التقلبات العلمية والثقافية العاملية هذا التقهقر القيمي يف اجملتمع ليرجع 
-Saint)اليت تعرض توازن الفرد للخطر وتدعو إىل عهد جديد لإلنسانية . هلذا قال سان سيمون 

SIMON) : إن العامل اليوم حباجة ماسة إىل ممارسة إجيابية و"موسوعة جديدة"  «يف هذا املضمار ما يلي
مبعىن أن يف هذه املقولة دعوة صرحية لربط العلم بالقيم الروحية اليت ال غىن  (63).»تصل نيوتن بلوك وعالقة جديدة

لإلنسان عنها واليت تعّد حاجزا وقائيا ألي جمتمع مهما كانت طبيعته من السقوط يف هوة األزمة األخالقية . 
فته االجتماعية والثقافية انطالقا من دور القيم وللّدين والقيم الروحية دور أساسي يف أداء اإلعالم واالتصال لوظي

الروحية يف تاريخ األمم وتراثها وحياهتا املعاصرة. ولكن تبقى معامل القيم الروحية يف املبادئ الرئيسية اليت حتدد 
ة واملثل . ويصبح االهتمام بالدين والقيم الروحيالناميةدول الإطارها العام وخاصة منها الدول العربية املنتمية لصف 

األخالقية أمر حتمي يف هذا العصر الزاخر بالتيارات املادية والتحديات والتناقضات اليت هتدد اجملتمع اإلنساين 
 بأسره.

لعل النوع الثاين من القيم الثقافية واالجتماعية يربز تلك القيم اجلديدة، اليت وجدت من قبل، ولكنها 
 وسائل االتصال الدولية العابرة من جمتمع آلخر حاملة معها قيمه، اليت زادت أمهية وتقدما مع التطورات العارمة يف

 تثري الكثري من التساؤالت واملخاوف.

النامية تمعات ا اجملأهم قيمة اجتماعية هي الروابط االجتماعية اليت تعد قيمة متميزة تتصف هب إىل نعرض
سائل االتصال قد أفرز نوعا آخر من الفردانية اليت  خالفا على اجملتمعات الغربية. حيث أن التقدم التكنولوجي لو 

فإذا كان العامل السلعي اآليل وراء بروز الفردانية، فإن القطاع التكنولوجي   «كانت مبدأ أساسيا للتيار الليربايل. 

                                                             
 (62 ) - Toho.GAKKAI, An Introductory Bibliography for Japanese Studies, Vol.VIII, par I 

Social sciences 1988-89, The Japan Foundation 1992, p 179.  
 (63 ) - Armand. MATTELART, l’invention de la communication, op.cit, p 104. 
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حتول إىل  -بعد قضائها على بواقي اإلقطاع-مبعىن أن املنطق الفرداين الذي كرسته الليربالية  (64) .»كان وراء زواهلا
 منطق تكنولوجي.

السعي حنو حتقيق مصلحة الفرد، كانت مشروطة يف نشأهتا  (l’individualisme)تعين الفردانية 
باملبدأ الذي جيعل هذه املصلحة الفردية منطقية. يعين هذا أهنا كانت نتيجة توجيه ومراقبة ميارسها التفكري 

اآلنية واألنانية، ألن هذه الذاتية املنطقية باملصلحة الفردية املستقبل بصفة مستمرة. وهكذا مل تقرتن املصلحة 
األخرية ارتبطت مبعايري ومتطلبات النظام االجتماعي السائد... كما أن جتسيد هذه املنطقانية افرتض وضعا 
اجتماعيا واقتصاديا مالئما يستدعي فقط األفراد الذين كان أداؤهم االجتماعي أساسا نتيجة عملهم الشخصي، 

  (65) لتحقيق هذا املنطق الفرداين.ومن مث برزت الليربالية كوضع مالئم 

لكن مبدأ الفردانية قد تغريت مالحمه وماهيته احلقيقية بفعل انتشار أحدث الوسائـل التكنولوجية 
فتحت اآللة التكنولوجية حتول املنطق الفرداين إىل منطق تكنولوجي وإجنازات الفرد إىل الفعالية  «لالتصال. حيث 

  (66).»املعيارية

لفردانية اجلديدة ضحية التطور الذي أدمج األفراد يف شبكات من العالقات اآللية أضحت هذه ا و
املعقدة. ومل تبق معاين الفردانية األصيلة يف اجملتمع الغريب وخباصة العائلة اليت متثل موطن ميالد الفردانية، وهي 

د أيضا مبدأ الفردانية الذي حيطم تشكل كذلك آخر معقل تتواجد فيه بعض آثار الفردانية، فالثقافة املعاصرة متج
 وحدة اجلماعة ويؤدي إىل العزلة اليت تولد أزمة لدى األشخاص.

يف التبادل  يزيد يتنرتنولكن هناك من يرى يف فعل اجللو  أمام شاشة احلاسوب املوصول بشبكة األ
على وسائل االتصال واحلوار والتحاذي بني أشخاص خمتلفي املواقع يف العامل. وهبذا املقيا  يتم احلكم 

التكنولوجية بأهنا ستقوم ببناء أشكال جديدة من الروابط االجتماعية من قبل التيار املتفائل. ويعترب أن الصحافة 

                                                             
 .126" جملة التجديد، مرجع سابق، صاإلعالم والبعد الفقافي : من القيمي إلى المرئيعبد الرمحن عزي، " -( 64) 
 .125املرجع نفسه، ص  –( 65) 
 .125املرجع نفسه ، ص  -( 66) 
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فضاء حيقق التقارب بني مناطق العامل ليس جغرافيا فحسب وإمنا اجتماعيا   -على سبيل املثال-اإللكرتونية 
  (67) كذلك.

ديدة اليت ظهرت باجملتمعات الغربية اليت حتاول إبرازها كقيمة اجتماعية َتفي هذا هو شكل الفردانية اجل
لذا فقد حتولت الفردانية إذا من ظاهرة متثل مرحلة من التطور اإلنساين إىل  «حقيقة العالقات االجتماعية هبا. 

يف نظر هوركامير نفيا نظريا  فردانية تعكس قناعا إيديولوجيا خيفي تفتيت األفراد وتوظيفهم كأفراد فعليني. ويعترب
القائمة على األجزاء املصغرة من العائالت  (collectivism)للربالية من حيث تواجد هذه اجلماعتية 

  (68) .»املفككة

وجيمع رواد التيار املتشائم على أن احلضارة التكنولوجية ستنتظم من اليوم فصاعدا حول حركة املعلومات 
القيم املختلفة اليت تتعلق بتحطيم النموذج العمودي لالتصال، كاحلوار الثنائي االجتاه  وسرياهنا يف العامل. إال أن

كلها تعمل على «واألشكال اجلديدة لأللفة مع وسائل االتصـال احلديثة.  (interactivité)والنشاط املتبادل 
 la rigueur)ة . جمتمع يقضي ويقصي الصرامة الفكري(l’apparence)تشكيل جمتمع قائم على املظهر 

intellectuelle)  والعقل احمللل...إن هذا ما جيعل العالقات اإلنسانية املباشرة تصطبغ بالفردانية املبالغ فيها
(hyperindividualisée)  املتأتية عن التواصل مع جهاز احلاسوب. وينشأ عندها ما يعرف بتبعية األفراد

  (69).» (la dépendance d’individus) (nous))حنن( 

نستخلص من ذلك أن الفرد أصبح تابعا جلهاز احلاسوب الذي كثف العالقة بينه وبني مستخدمه دون 
إعارة االهتمام للروابط االجتماعية اليت تعد دعامة اجملتمع، وإمهاهلا وإقصائها إىل حّد حتوهلا إىل عالقات آلية 

 )عالقة الفرد باآللة عوضا عن عالقته مع أشباهه(.

                                                             
 (67 ) - Serge. GUERIN, op.cit, p 132. 

 .126، ص1995، دار األمة، اجلزار، الفكر االجتماعي المعاصر و الظاهرة اإلعالمية و االتصاليةعبد الرمحن عزي،  -( 68) 
 

 (69 ) - Dominique. MONET, op.cit, p 106.  
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ثري من الباحثني يف هذا اجملال قد أمجعوا على أن التناقض بارز يف طبيعة االتصال اإللكرتوين حىت أن الك
الذي يتم بني األشخاص املتواجدين يف أبعد النقاط من العامل. حيث أنه يكمن يف احملاولة إلحداث التقارب أو 

  (70) التحاذي بني األشخاص دون التالقي فيما بينهم ولألبد...

شبكات االتصال املتوفرة حديثا تعطي شكال وطريقة جديدة لنقل املعلومات )بالصوت  فإذا كانت
والصورة(، فإن ما يبقى طي البحث، هو التأكد من أهنا تستطيع تلبية الطلب االجتماعي واالحتياجات املتنامية 

ختفاء املتسارع للفضاء ا ال«للجمهور العاملي، يف ظل منط افرتاضي للرتابط االجتماعي بني األفراد. إذ شوهد 
 (espace virtuel)لصاحل اجملال االفرتاضي  (l’espace public physique)اجلماهريي الفيزيائي 

«.(71) 

حيث عملت هذه الثقافة على نشر  ،وقد سامهت الثقافة اجلماهريية بدورها يف احنصار استقاللية الفرد
أفالم من أجل عزل أفراد اجملتمع عن بعضهم البعض فن السلطوية يف كل وسائل االتصال من صحافة وإذاعة و 

كما  ولكن ليس ألنفسهم   الكل  حبيث يستمعون إىل«عوض ازدياد تقارهبم وترابطهم بواسطة هذه الوسائل. 
حسب رأي ماكس هوركامير  (72).»بعضهم البعض  إعالم  ولكن ال يستطيعون  شيء  عن كل  يتم إعالمهم

(MAX HORKHEIMER). 

ملية انتقال اجملتمع من وضع جمتمعي تقليدي إىل جمتمع حديث إزالة تلك األطر التقليدية ستدعي عت
وذلك قد مت بظهور مؤسسات جديدة تضطلع هبذه املهمة هي وسائل االتصال  ،للتضامن االجتماعي

ف مع أن الفرد يكون مربجما وفق متطلبات اآللة بدون روابط أو عواط« (BELL)التكنولوجية. إذ يقول بال 
  (73).»احلياة، إذ يتوجه التنظيم إىل الفعالية (rationalization)اإلنسان اآلخر يف إطار منطقة 

يتميز اجملتمع احلديث بطغيان اآللة على كل مظاهر احلياة ولكن بدفع من سلطة املعلومات اليت أصبحت 
مل يعد ُمبَـرَّرًا وفق التقاليد واملثل  أن استغالل اإلنسان لإلنسان«القوة احملركة للمجتمعات لذا رأى هوركامير 

                                                             
 (70 ) - Serge. GUERIN, op.cit, p 132. 
 (71 ) - Dominique. MONET, op.cit, p 103. 

 .127، مرجع سابق، ص االجتماعي المعاصر والظاهرة اإلعالمية واالتصالية الفكرعبد الرمحان عزي،  -( 72) 
، ص 1995، مطبوعة منشورة، جامعة اجلزائر، "وسائل االتصال والعالم الدرامي: من الفلكلور إلى العرض الواحد"عبد الرمحان عزي،  -( 73) 

10 . 
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البورجوازية اليت أسهبت يف دراستها املدار  الكالسيكية.. ولكن وفقط بالفعالية التقنية. وأصبحت االستقاللية 
اإلنسانية يف احلفاظ على احلياة االجتماعية وجتديدها خاضعة متاما للجهد اخلاص املوجه حنو احلفاظ على النظام 

 (74) ا.املفكك آلي

فأصبح اإلنسان حمكوما عليه بالفعالية التقنية اليت غدت جزءا هاما يف حياته االجتماعية، املتعلقة 
بارتباطه مع اآلخرين. إذ تلعب دور الوساطة اآللية يف هذه العملية، حبيث تصنع جماال افرتاضيا )غري واقعي( 

 ناأن الفردانية كقيمة غربية ليربالية قد انتقلت إىل جمتمعاتللروابط االجتماعية اليت متثل أمسى القيم البشرية. وجند ب
 عرب وسائل االتصال اليت سامهت يف ترهل وضعف العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع.

. (Une spirale)تطور اإلنسان ال يسري خبط مستقيم متصاعد، بل يتم يف شكل حركة لولبية  إن
الفرضية، وهي اليت احتلت الدائرة  (l’individualisme)بح الفردانية باتباع التحليل اجلديل التارخيي تص

األوىل من اللولب بتشكل اجملتمع اجلماهريي. عند االلتفاف الثاين للحركة اللولبية تظهر الفردية 
(l’individualité)  من جديد، ولكن يف مستوى أعلى من ذلك آلت الوضعية إىل ما يعرف بالرتكيب(la 

synthèse) (75) ين يتم فيه الربط بني الفردانية البدائية واالكتشافات اخلاصة باجملتمع اجلماهريي.أ  

يف  العربية منها لعل الفردانية كقيمة غربية تساهم من خالل تدفقها إىل اجملتمعات األخرى وخباصة
االجتماعية. إذن فالفردانية تفكيك األطر االجتماعية للرتابط بني األفراد، وجتعلهم يفقدون كثريا من معامل احلياة 

مآهلا تكريس الفردية اليت تنأى بالفرد عن اآلخرين وتعزله داخل بوثقة الفعالية اآللية اليت متثلها وسائل االتصال 
التكنولوجي. وبالتايل يتم االئتالف بني الفردية كمبدإ أويل واجملتمع اجلماهريي الذي تدعمه وسائل اإلعالم 

 ك األطر التقليدية يف التعامل والتواصل بني األفراد.املختلفة املعوضة لتل

 ثالفا: فاعلية الفكر الخلدوني في دراسة الظواهر المعاصرة

 الفكر الخلدوني و أزمة القيم:-1

                                                             
 . 126، مرجع سابق، ص إلعالمية واالتصاليةالفكر االجتماعي المعاصر والظاهرة اعبد الرمحان عزي،  -( 74) 

 (75 ) - Ernest. DICHTER, Communication et Motivation, Collection pratique du 
Management, BERTI éditions, Tipaza (Algérie),1999,p138. 
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قصدنا احلديث عن األزمة القيمية زمن العوملة االتصالية، ألننا جند أن عبد الرمحن بن خلدون قد  لقد
 1332رة كظاهرتني بشريتني بشكل متكامل. فابن خلدون الذي ولد يف تونس سنة طرح مسأليت العمران واحلضا

وإذا » للميالد عاش حلظة أزمة عاملية تتطلب التفكري العميق يف التحول احلاصل من جرائها ، فها هو يقول 
ٌة مستأنفٌة وعامَلٌ تبدلت األحوال مجلًة فكأمنا تبّدَل اخللُق من أصله وحتول العامل بأسره وكأنه خلٌق جديد ونشأ

ولذا تربز مسؤوليته يف إعادة كتابة التاريخ واالستبصار كضرورة ، فيقول "فاحتاج هلذا العهد من  (76)«.حُمَدث
 (77)«.يدون أحوال اخلليقة واآلفاق واألجيال والعوائد والنِّحل اليت تبدلت ألهلها ويقفو مسلك املسعودي لعصره

وهي تشابه حلد ما التباين  -والبداوة احلضر للثنائية واألخالقية ماعيةاالجت الصفات يف خلدون ابن ومييز
 املالذِّ  من فُنون يعانون ما احلضر لكثرة وأهلُ  »: بقوله -بعدها قبل تكنولوجيا االتصال وما بني اجملتمعات ما

 اخللق مذمومات من بكثري أنفسهم تلوثت وقد منها، على شهواهتم والعكوف الدنيا على واإلقبالِ  الرتَّف وعوائد
 مذاهب احلشمة عنهم ذهبت لقد حىتَّ  ذلك من هلم حصل ما بقدر ومساِلكه اخلري عليهم طرق وبعدت والشَّر،

 ال يصدهم حمارمهم وأهلِ  كربائهم جمالسهم، وبني يف الفحشاء أقوال يف يقذعون منهم الكثري فتجد أحواهلم، يف
 مقبلني كانوا وإن البدو وأهلُ  .وعمال قوال بالفواحش التَّظاهر يف عوائد السوء به أخذهتم ملا احلشمة وازع عنه
  .ودواعيها الشهوات واللَّذَّات ب أسبا من شيء يف وال الرتَّف يف الضروري املقدار يف أنَّه إالَّ  مثَلهم، الدنيا على

 أهل إىل بالنِّسبة لقاخلُ  ومذمومات السوء من مذاهب فيهم حيصلُ  ما و ها، على نسبت معامالهتم يف فعوائدهم
لكات سوء من النَّفس يف ينِطبع عما وأبعد األوىل، إىل الفطرة أقرب فهم .بكثري أقلُّ  احلضر

َ
 العوائد بكثرة امل

 هناية هي أن احلضارة بعد فيما يتَّوضح وقد .ظاهرٌ  وهو احلضر عالج عن عالجهم فيسهلُ  املذمومة ُوقبحها
 احلضر أهل من اخلري إىل أقرب البدو أهلَ  أن فقد تبني . اخلري عن الشَّرو البعد وهناية الفساد إىل وخروجه العمران
 (78).«املتَّقني حيب واهلل

كـل مـا يف   البـن خلـدون، " املقدمـةن التفسري االقتصادي غائـب عـن بقيـة أجـزاء " أ ا سبق قولهممال يعين 
 واألزمات االقتصادية. نه ال يظهر كوسيلة تفسري متممة، ال سيما يف فرتات التوترأاألمر 

االجبارية واملادية اليت تتصف هبا العوملة اليت تسعى اىل توحيد العامل و  أوزمة القيم تتجلى يف احلتمية أإن 
واخلطورة يف  ،قامة العالقات بني الدولإساسًا لتحقيق التقارب و أن العوملة جتعل املادة أتنطوي على خماطر أمهها 

وهو الغرب  -ن من لديه القدرة املادية )االقتصادية( والتقنية أألن املادة تعين  ،العدالةقق حتال ميكن ان  أنه ذلك
تكون له السيادة. كما يغيب عن العوملة هبذا املفهوم البعد اإلنساين طاملا كانت نقطة االنطالق مادية حبتة  -

                                                             
 .36حممد ،مرجع سابق، ص بن الرمحن عبد الدين ويل خلدون ابن-(76) 
 36املرجع نفسه، ص-(77) 
 .248، صاملرجع نفسه-(78) 
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ومة اهليمنة والسيطرة االقتصادية األمر الذي سوف يؤدي اىل صراعات خمتلفة لتحقيق التوازن واملساواة وملقا
ىل عودة نظام االحتكار يف جماالت االقتصاد والسياسة، والتقنية، وهذا إيضا أوالثقافية. وسوف تنتهي العوملة 

بدوره سوف يؤدي اىل مزيد من السيطرة واهليمنة االقتصادية، والسياسية، والثقافية وهذا أخطر ما يف التبعية 
كون يي مجاعة مستقلة هويتها وتندمج مع غريها فتنطمس مالحمها الوطنية، عندها أا تفقد املطلقة للعوملة، عندم

ي مرحلة أليس ذلك فحسب بل وكل سلبيات وخماطر العوملة اليت ميكن ان تنجم عنها يف  ،املصري هو التهميش
 من مراحلها.
مقلدون حلضارة الغالب حسب رأي ىل حد كبري، مبهورون، وبالتايل إ ننا مغلوبون )اقتصادياً وسياسياً( وإ

داخلها، بقوة الهنا متلك مقومات أل الإمل يتأت هلا ذلك  ن هيمنة العوملة، القادمة من الغربإ ابن خلدون.
تكمن يف القدرة االقتصادية بالدرجة  -جياز شديد إب -ن تؤثر، وتقنع اآلخرين. إن املسألة أاستطاعت هبا و 

ىل حد إاالتصايل حتدث العوملة على حنو يكاد يكون قسريا واندماجيا كامال  على املستوى االقتصادي/ األوىل.
نظمة البنوك، أبعيد )وهذا هو مربر دجمهما يف مستوى واحد(. نشهد ذلك يف الشركات عابرة اجلنسية، و 

ن يستقبله أال إمام العامل خيار أزاء سيل يتدفق وليس إنرتنت(. هنا حنن والفضائيات وشبكة احلاسب العاملية )األ
شيئًا  ين العامل، منه عاملنا العريب، ال يكاد يعأمره جتاهه. والذي حيدث هو أن يتدبر أمث حياول إن هو استطاع 

و العوملة االقتصادية اليت أالتوحد  نظمة االقتصادية من بنكية وغريها تتوحد واجلات قادمة.فاأل زاء ما حيدث،إ
 (79). يوغري العامل يلبعيدة على البىن االجتماعية والثقافية مبستوييها العاملنظمة الغربية ترتك آثارها اتفرضها األ

تتطلع إىل خلق اإلنسان العاملي املربمج ذي البعد  ببعدها االقتصادي وإذا كانت العوملة االتصالية
حقق إال يتل مل يكناملؤمن بإيديولوجية السوق واملتوّحد مع مصاحلها ورموزها وشعاراهتا فإن ذلك  الواحد،

بفضل استخدامات تكنولوجيا االتصال واملعلومات الصاعدة واليت تعمل يف تناغم وتكامل غري مسبوق. 
وأصبحت السيطرة الكاملة على صناعة االتصال واملعلومات واالتصاالت الالسلكية شرطا رئيسيا لضمان 

 التحكم الكامل للشركات العمالقة يف السوق العاملية.
التحليل مرتكز على الشعارات الصاخبة اليت يشهدها القرن احلايل حول حرية ويبدو أن عمق هذا 

السوق وحرية التجارة وحرية انتقال رؤو  األموال وضرورة اخلصخصة يف غياب احلقيقة البديلة للشكل 
 الليربايل اجلديد الذي يعكس منظورا أحادي البعد للعامل ولألشياء.

                                                             
 هيمنة العولمة تكمن في القدرة االقتصادية"، :"الواقع الفقافي والعولمة  سامي املهنا، ناحي إبراهيم، -(79)

http://www.alriyadh.com/Contents/06-02-2003/Mainpage/Thkafa_4158.php 
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)البدو أو هرمية مستويات يف التطور احلضاري اجتماعية،موعات هرمية جم بوجودابن خلدون  يعتقدو 
املعيار الذي حيدد املوقع يف هذه اهلرمية. يقول ابن خلدون، سهولة أو صعوبة إشباع احلاجات وتكون  . واحلضر(

ن ن احلضر هم املعنيو و أ ن البدو هم املقتصرون على الضروري يف أحواهلم، العاجزون عما فوقه،أقد ذكرنا » 
ن الضروري أقدم من احلاجي والكمايل وسابق عليه أحباجات الرتف والكمال يف أحواهلم وعوائدهم. وال شك 

  (80).«ألن الضروري أصل والكمايل من فرع ناشئ عنه 
يبــدو أن هــدف النشــاط االقتصــادي للنــا  املنتمــني اىل جمموعــات اجتماعيــة متباينــة، هــو البحــث عـــن  

فــائض االقتصــادي، مولــدا أشــكاال مــن االســتهالك الكمــايل. وعنــد هــذه النقطــة متيــل إشــباع حاجــاهتم. ويتكــون ال
و تنحـل روح العصـبية بالتحضـر ومـا يرافقـه  الدورة االقتصادية، اليت يرمسهـا ابـن خلـدون اىل االنغـالق علـى نفسـها.

 من استهالك طفيلي وكمايل. 
نتجـه. تستهلك بصورة غري منتجة أكثر مما ت يةات النامية زمن العوملة االقتصادن اجملتمعأنستنتج من ذلك 

نه وضـع إن ما يصفه ابن خلدون ال يعدو كونه صريورة تقهقر اقتصادي ينعدم فيها تطور القوى املنتجة. إومن مث ف
 يتسم باالحنطاط االجتماعي جلزء من اجملتمع يلتهم ما ينتجه اجلزء اآلخر منه.

على ما يبدو عن نقطة هناية خمطط التطـور االجتمـاعي الـذي  رب وضع عدم املساواة أو التفاوت هذا،تويع
يرمســه ابــن خلــدون، يف برهــة اقتصــادية تعــرب عــن صــريورة إنتــاج واســتهالك اخلــريات املاديــة الــيت جنــدها بعــد ذلــك يف 

يلـي الدخل القومي. هذا النوع من اإلنتاج يولد توزيعا مفرطا يف تفاوته، ألنه يعرب عن أشـكال مـن االسـتهالك الطف
اىل مأزقـــه. وينـــدرج التـــأخر االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف هـــذه التشـــكيلة االجتماعيـــة كمنطـــق  النـــاميتقـــود اجملتمـــع 

 لتقهقر القوى املنتجة املتجمدة بفعل عالقات اإلنتاج اإلقطاعية املسيطرة.
وميكـن  دونبعـد مـن ذلـك إذا اعتمـدنا املالحظـات الـيت يقـدمها ابـن خلـأىل إن نـذهب أوالواقـع أنـه ميكننـا 

ولة يف احلياة  هموقف -يف حقيقة األمر -يربزفهو  اسقاطها على أزمة القيم يف ظل العوملة االقتصادية  من تدخُّل الدَّ
  . االقِتصادية
شواطًا بعيدة جلعل العامل قرية كونية، يف ظل سيطرة القوى االقتصادية الكربى على أقطعت العوملة لقد 

اىل ثورة االتصاالت والتقنيات احلديثة اليت  باإلضافةة الدول يف هذا العامل. هذا وعلى سياس اقتصاديات العامل
  ،سهولةت بشبكة املعلومات وانتشر  تتطور فقد  ،دى اىل تقلص العامل وانضغاطهأمر الذي حطمت املسافات، األ

فتح  على االقتصاديةالعوملة  كما تعتمد  ا يشكل حتد  حقيقي لسلطة الدولة.مم تتخطى احلدود القومية وأصبحت

                                                             
 .214-213حممد ،مرجع سابق، ص بن الرمحن عبد الدين ويل خلدون ابن –( 80)
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يضعف من سلطة الذي  سياسات ليربالية تقوم على العناصر املكونة القتصاد السوق احلر، استنادا إىل سواق األ
  .الدولة

يؤدي التكامل االقتصادي العاملي بالدولة اىل اعتماد سياسات ليربالية منفتحة جديدة من خالل تعديل لذا 
بدأت برتك التخطيط  النامية اليتدول الومثال ذلك ، من قوة الدولة يف اجملتمع  نظمة والقوانني، ومجيعها تقللاأل

هم الطرق لتنمية اقتصادها. على الرغم من ذلك ال بد من أالوطين و امللكية احلكومية واليت كانت تعترب سابقاً من 
 وى االقتصادية العاملية.القول بأن هذا التحول حصل بعد موافقة حكومات تلك الدول ومل حيدث فقط نتيجة الق

(81) 
هــا وتضــمن جتديــد إنتاجهــا، فهــي ءوظــائف اقتصــادية تــؤمن بقا -فضــال عــن وظائفهــا التقليديــة -للدولــةو 

جتـيب الضــرائب وتراقــب النفقــات، وهــي إىل جانـب ذلــك مالــك عقــاري. كمــا أن الدولـة تــدافع عــن امللكيــة اخلاصــة 
 (82)..وتباشر نزع امللكية وتعيد توزيع الدخل القومي.

تظهـر فيهـا مـدى أمهيـة الـدور  من خال نظرية العمران وهبذا يكون ابن خلدون قد عرض لنا دورة اقتصادية
الـذي تلعبــه الدولــة يف السياســة االقتصــادية، فإنتــاج اخلــريات املاديــة يتوقـف علــى ســلوك الدولــة. بــل يبــدو كــأن ابــن 

رادوي لـدور الدولــة ووظيفتهــا إقـف ينطــوي علـى تصــور ىل إرادة الدولـة. والواقــع ان هــذا املو إخلـدون يــرد كـل شــيء 
الدولـة والسـلطان هـي السـوق األعظـم للعـامل  ناالقتصـادية" إللوزن الكبري الذي متثلـه الدولـة يف احليـاة ،االقتصادية 

يــدي ن للدولــة وزهنـا التقلإوهــي الـيت حتــدد صـريورة اإلنتــاج والتبـادل والتوزيــع واالسـتهالك.  (83)وفيـه مــادة العمـران "
اهلــام، وهــذا أمــر ال ريــب فيــه، وينبغــي ان نثبــت ذلــك بأحبــاث أكثــر عمقــا. فتوضــيح مســألة علــى هــذا القــدر مــن 

 ن يكون عربة مثينة بالنسبة للفرتة احلالية.أاألمهية ميكن 

ولـة يف احليـاة االقِتصـاديَّة، يف حالـة الظُّلـم واإل ولكن  ًدا من تدخُّل الدَّ ْفسـاد ابن خلدون يِقف موقًفا متشدِّ
ولـة ألصـحاب النفـوذ املـايل،  واالحِتكـار والتسـلُّط، كمـا ُنشـاِهده متجسـدا يف هـذا العْصـر، مـن خـالل مسـاعدة الدَّ
ولة، وبالتَّايل تتعرض لإلفـال . لـذا؛  والقضاء على أصحاب املقاوالت الصُّغرى، الَّيت ال تتلقَّى الدَّعم من طرف الدَّ

                                                             
 مستقبل الدولة في ظل العولمة" " ، أمحد فرحات –( 81)

 http://ahmadfar.blogspot.com/p/blog-page_1155.html 16/01/2015، تاريخ الزيارة. 
–جملة الثقافة اجلديدة  "،(1406 – 1332الفكر االقتصادي عند عبد الرحمن بن خلدون )"حممد األخضر بن حسني ، –( 82)

 ،العراق
http://www.althakafaaljadeda.com/331/7.htmhttp://www.althakafaaljadeda.com/331/7.h

tm 
الفكر االقتصادي عند ابن خلدون"،  موالي املصطفى الربجاوي، " –( 83)
،http://www.alukah.net/culture/0/19877/#ixzz3PJYwNEze 18/01/2015: ، تاريخ الزيارة. 

http://ahmadfar.blogspot.com/
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ــد أنَّ "أكثــر األحكــام الســلطاني ــا هــو يف اخلالفــة الشــرعية وهــي قليلـــة يؤكِّ ة جــائِرة يف الغالــب؛ إِذ العـــدل احملــض إمنَّ
اللَّبث، فالسُّلطان واألمراء ال يرتكون غنيًّا يف البالد إالَّ وزامحوه يف ماله وأمالكه، مستظلِّني حبكم سلطاين جائر من 

 (84)صنعهم".
جارة؛ ملا يرتتَّب عليه من أضرار اقِتصاديَّة، وأهم ابن خلدون تدخُّل الدولة املباشر يف اإلنتاج والتِّ ويرفض 

اذ الدَّولة وضًعا احتكاريًّا؛ لقوَّهِتا  وجوه الضَّرر تتلخَّص يف القضاء على ظروف املنافسة السَّائدة يف السوق، واَتِّ
لسَّائلة لدى املنتجني االقِتصادية، واعتمادها على نفوذها وسلطاهِنا يف البيع والشراء، واسِتْنزافها رؤو  األموال ا

ولة،  والتجَّار، ممَّا يقعدهم عن السعي للكسب واملعاش، وينتهي كلُّ ذلك إىل تقليص اجلباية واخنفاض موارد الدَّ
ولة يف النشاط االقِتصادي.  وهي نتيجة مناقضة للهدف املبتغى من وراء تدخُّل الدَّ

ي ابن خلدون: "التسلط على أموال النا  بشراء ما فمن أعظم صور الظُّلم وإفساد العمران والدَّولة يف رأ
بني أيديهم بأخبس األمثان، مثَّ فرض البضائع عليهم بأْرفع األمْثان، على وجه الغصب واإلكراه يف الشِّراء والبيع"، 

ذلك فإذا تكرَّر ذلك فإنَّه يدخل على الرعايا "العنت واملضايقة وفساد األرباح، وما يقبض آماهلم من السعي يف 
ا هي من الفالحني والتجَّار، السيَّما بعد وضع املكو  ومنو  مجلة، ويؤدي إىل فساد اجلباية، فإنَّ معظم اجلباية إمنَّ
اجلباية هبا، فإذا انقبض الفالحون عن الفالحة وقعَد التجَّار عن التِّجارة، ذهبت اجلباية مجلة، أو دخلها النَّقص 

 (85)املتفاحش".
ولة يف الشؤون االقِتصاديَّة "مضرٌّ بالّرعايا ومفسد وهكذا خيلص ابن خلد ون إىل أنَّ تدخُّل الدَّ

ويرجع ذلك ألنَّ هذا التدخُّل يقضي على املنافسة ويدعم االحِتكار ويضيع تكاُفؤ الفرص،  (86)للجباية"،
 احلافز االقِتصادي لدى األْفراد.ويضعف 
ىل حد إزمن العوملة االقتصادية ويذهب  زمة قيميةكأ  ينتقد ابن خلدون االقطاع الذي يقابل االحتكارو 

أنت أيها امللك عمدت اىل » إطالق صرخة جديرة بالتيار الفيزيوقراطي، من خالل نادرة يستعريها من املسعودي: 
الضياع فانتزعتها من أرباهبا وعمارها، وهم أرباب اخلراج ومن تؤخذ منهم األموال، واقطعها للحاشية واخلدم وأهل 

الة، فرتكوا العمارة والنظر يف العواقب وما يصلح الضياع ومسحوا يف اخلراج لقرهبم من امللك، ووقع احليف على البط
   (87).«من وقع من أرباب اخلراج وعمار الضياع...

يعارض ابن خلدون، بوضوح ال لبس فيه، امللكية اإلقطاعية اليت تغذي احملاباة وتسمح باحلصول على ريع 
"، القادرين على  عمار الضياعرأمسال، وينطق بلسان القوى االجتماعية املنتجة للفائض، أي " ىل إال يتحول 

                                                             
 املرجع نفسه –( 84)
 املرجع نفسه –( 85)
 املرجع نفسه. –( 86)
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نه يقف ضد الظلم الذي يطال امللكية اخلاصة ويؤدي اىل تالشي اجلهد أاستخدام الريع استخداما منتجا... كما 
ريبة دون وجه حق، واحتكار والعمل عن طريق نزع امللكية، ويف وجه السلب واإلكراه على العمل، وفرض الض

 (88) الدولة اإلقطاعية.

تشكيلة واسعة من القوى لعسف اإلقطاعي، والشاملة تالتدابري النامجة عن ال -إذن -ابن خلدون نيقار   
االجتماعية الوسطى، كاملزارعني وصغار الفالحني واألقنان يف الريف، واحلرفيني وصغار التجار ومتوسطيهم، يف 

لفوا العمل يف غري شأهنم واَتذوا سخريا يف معاشهم، بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك، فإذا ك» املدن: 
وأعظم من ذلك يف الظلم وإفساد » ينتقد سلطة االحتكار اإلقطاعي العقيمة:  أنهكما    (89)«.وهو متموهلم

رض البضائع عليهم بأرفع العمران والدولة التسلط على أموال النا  بشراء ما بني أيديهم بأخبس األمثان مث ف
 (90)«. األمثان...... فتشمل اخلسارة سائر األصناف والطبقات 

ألن "العدل حُتْفظ به العمارة فالظُّلم خيلُّ حبفظها"، ويرتجم  العدل أسا  العمران االقتصادي يعتربو 
لعدوان على النَّا  يف الظلم يف البلد من خالل "وْضع الّضياع يف أْيدي اخلاصَّة"، وكذلك يقوم املفسدون "با

أمواهلم"؛ لذا فإنَّ ابن خلدون يـُْزِجي نصيحًة ليَت كلَّ احلكَّام الفاسدين وأعواهنم يأخذون هبا: "علْينا أن ننزع 
الظلم عن النَّا ؛ كي ال َْترب األمصار وتكسد أسواق العمران، وتقفر الديار، خاصَّة وأنَّ الشَّارع أشار يف غري 

َُدد الزمنيَّة اليت موضع إىل حترمي ال
ظلم". يقوم ابن خلدون بالذَّهاب إىل أبعد من احلديث عن رْفع الظلم إىل امل

ولة حىت تظهر آثار الظُّلم فيها، حيث يقول: "إنَّ نْقص العمران بالظُّلم يقع بالتَّدريج"، ويتوقَّف طوُل  تستْغرِقها الدَّ
 (91)وِقَصر زمن اخلراب "حسب ِكرَب حْجم املِْصر".

 الدولة وجتاوز نإ أو مرهقة، جبائية سياسية نتائجه الظلم هذا كان سواء العمران، خبراب مؤذن الظلمو 
املال  إىل سبيل وال ، باملال إال قوام للرجال فال « السك على والتعّسف احليف من أخرى أنواع تسليط الشرعية

    (92) .«إال بالعدل للعمارة سبيل وال إال بالعمارة

تبني السبب الكامن وراء إعادة قراءتنا للفكر اخللدوين وتفعيله واالسرتشاد بوجهة نظره املعرفية ومن هنا ، ي
 ، وذلك من واقع وعيه باألزمة من داخلها ، وشعوره باملسؤولية  للخروج منها .

 للدول مستمرة ومعايشة غنية لتجربة حصيلة واالجتماعية التارخيية "خلدون ابن" رؤية جاءت فلقد
 ىلإ حالة البداوة من للدول " واحنطاط هنوض " هو التاريخ بان فاستخلص زمانه، يف املتصارعة نظمة والشعوبواال

                                                             
 مرجع سابق "،(1406 – 1332الفكر االقتصادي عند عبد الرحمن بن خلدون )"حممد األخضر بن حسني ، –( 88)
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 .513-512، صاملرجع نفسه –( 90)
 .مرجع سابق الفكر االقتصادي عند ابن خلدون"، موالي املصطفى الربجاوي، " –( 91)
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 الذي احلي، بالكائن واالحنطاط اشبه والنضج والنمو امليالد من نفسه بالدور مير نظام كل وان احلضارة، حالة
 .وميوت وينمو يولد

مصطلحات  باستعمال ذلك كان وإن الالحقة، احلضارية التفسريات يف قوي أثر اخللدوين للفكر إن
 ومرجعية معلما فهو ميثل الفكري، ومنظوره تصوراته عن املعرفية، دالالهتا يف َتتلف ال مستعارة جديدة ومفاهيم
 باب فمن له، مدانون فإهنم أم بتجاهله لفكره والتقدير  باالعرتاف سواء واملؤرخني، املفكرين من لكثري فكرية
 و احلضاري الفكر تطوير يف إسهامها ومدى لنظرية احلضارة "خلدون ابن" اكتشاف مبدى التصريح العلمية مانةاأل
 .األمام حنو قدما واالجتماعية التارخيية الدراسات دفع

 الالحق يف ثريهأت هو "خلدون ابن" من يهمنا ما فكل أفكاره، بسط من للمزيد يتسع ال اجملال كان فإذا
 التصور يف "فيكو"ومن للتاريخ، املادي الفهم يف ،"ماركس كارل" من سبقأ كان فقد بعده، التاريخ فالسفة معظم
 .االفكار من كثري يف توينيب يف ارنولد واثره للحضارة، احليوي التعاقب يف "اشبنجلر" ومن للحضارة، احللزوين

 تساعد وعوامل ابأسب ووجود -قصري لوقت كان وإن - للعمران الدائري بالتطور فالقول إذن
 وإن احلديث واملعاصر، والعريب الغريب الفكر يف حضورا هلا كان مادية، أو كانت معنوية والسقوط، القيام على 

  .االجتماعي التطور هذا وأسباب وطبيعة مدى يف تباينا هناك كان
 يف باحثنيال هدف سطورها بني ما والغوص مستمرًا مقدمة ابن خلدون يف البحث يزال وال اآلن إىل

 وارتباطاهتا تشعباهتا يف البحوث ازدادت فكلما فيها، العمل لوقف مربرًا يرى أحد وال اإلنسانية، العلوم صنوف
 يف الباحث يتلمسه ما وهذا ،املقدمة اشتملتها اليت العلمية اجملاالت يف وأسبقيته خلدون ابن مكانة معها كربت
 يقبل عندما املعاصر احلضاري للتاريخ املقدمة مبواكبة يقيًنا لباحثا ويزداد علومها، أعماق ويف املقدمة جوانب
ا بل ،جمتمعاتنا يف سارية تزال ال اليت والعقلية االجتماعية البينات من الكثري  اجملتمعات؛ هذه مالمح أوضح من إهنَّ
 هلذه املعاصر الواقع تفسري لدقة الزمن يف مسافرة كانت خلدون ابن مقدمة أن :أوهلما أمرين، بني الباحث وحيار
 جيري نفسه جيد للمقدمة املستطلع أن واملهم خلدون؛ ابن مرحلة تعيش تزال ال البلدان النامية أن :وثانيهما البالد،
 (93)  .االجتماعية وبيئته لواقعه مالئم خبطاب شيًقا علمًيا حوارًا

احلديثة،  الكتب نقرأ كما دةعا يقرؤوهنا خلدون ابن مقدمة يطالعون الذين إن»  :احلصري ساطع يقول
 نفسه، املنحى هذا أيًضا، ينحون املقدمة، عن يكتبون الذين ومعظم العصرية، املؤلفات ننتقد كما وينتقدوهنا
 اليت القرون من عدد إىل يلتفتوا أن غري من احلالية املكتسبات العلمية مبوازين فيها الواردة اآلراء وزن إىل ومييلون
 يف تاريخ القدماء املفكرين ومنزلة القدمية املؤلفات قيمة  أن حني يف .املذكورة املقدمة ريخ كتابةتا وبني بيننا تفصل

                                                             
 المفسرة النظرية لالتجاهات مقارنة تحليلية خلدون دراسة ابن مقدمة في التنموي ، "الفكراملصري عابدين و عماد يسار حممد-(93) 

 .مرجع سابقالزمن"،  مع التنمية تطور مؤشر ولدراسة الحضرية لعملية التنمية
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 يف معاصريه مع عام بوجه ومفكر يشرتك عامل كل ألن ذلك الطريقة؛ هذه على يَقدر أن ميكن ال واألفكار العلوم
 وبعض ابتكارها إىل يتوفق اليت اآلراء بعض يف إال ميتاز عليهم وال أخطائهم أكثر فيشاطرهم آرائهم، معظم

 واألفكار ال العلوم تاريخ يف واملفكر الباحث منزلة أن نرى السبب وهلذا .اكتشافها يتوصل إىل اليت املعلومات
 يسموهنا اليت املبتكرة تتقرر مبالحظاته بل ومؤلفاته كتاباته يف املثبتة واخلاطئة الصائبة اآلراء مجيع مبالحظة تتعني
 يف الصورة هبذه هبا يقوم اليت واخلدمات البشرية الفكرية إىل املكتسبات يضيفها اليت اجلديدة احلقائق ريهمعاص
 (94) «.والعلوم األفكار  تقدم سبيل

 

 بين الماضي والمستقبل  العبر الخلدونية (2
اتبعها املؤلف  نسان حسب املنهجية التحليلية اليتيرتبط املوروث احلضاري بالرؤى املستقبلية الستنباط اإل

إن مثل تلك الرؤية املتكاملة  وهي بالتعبري اخللدوين " العرب " أي التجارب املستفادة حنو االنطالق للمستقبل،
للسياق احلضاري للعمران ال ميكن نسبها اىل جتربة ابن خلدون الشخصية فحسب بل إن العامل األكرب تأثريا يف 

تاريخ وإميانه بدور استقراء ذلك التاريخ يف رسم معامل احلاضر واملستقبل تلك الرؤية هي منهجه الفكري و نظرته لل
. فالتاريخ عند ابن خلدون هو معرفة املاضي ال املاضي نفسه كأحداث ، بل إن أحداث املاضي عنده معينة على 

ضر :" إن ابن خلدون ذلك احلوار اجلديل القائم أبدا بني املاضي واحلا اكتشففهم احلاضر ومشاكله .. لقد 
مشاكل احلاضر تدفعنا إىل الرجوع إىل املاضي ، إىل التاريخ ، ولكن هذا األخري يردنا بدوره إىل احلاضر ، فاملاضي 

فكما يتوقف فهم احلاضر على الرجوع اىل املاضي ، يتوقف فهم املاضي على فهم  –أشبه باآل  من املاء باملاء 
 (95) احلاضر ."

الثقافة وحدة كلية متكاملة  اعتبارب النظرية العمرانية يف العرب اخللدونية هي وألن نقطة االنطالق يف كتا
نية وتتصل حلقاهتا بعضها ببعض على مر العصور وطول وعملية مستمرة تتعدى يف وجودها اللحظات الزمنية اآل

تطور وتكتسب قدرات املكان ، وهذا معناه أن تلك الثقافة اليت حيملها ضمري اجملتمع ويعرب عنها تراثه تنمو وت
للظروف املعاصرة هلا ضمن حمدودية  اختالفها. وأنه يتحتم إخضاع املوروثات الفكرية على  باستمرارجديدة 

مث إخضاع تلك النظريات إذا لزم األمر أو بعض القضايا واألحكام  ،الزمان واملكان للعامل أو املفكر أو الكاتب 
 (96) ن .واألوضاع الراهنة اليت تسود اآليف ضوء املعطيات  واالختبارفيها للفحص 

                                                             
 املرجع نفسه.-(94) 
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من  لالستفادةفكر ابن خلدون، بل انه ميكن القول إن تلك هي الفرصة املثالية  الستقراءوتأ  احلاجة  
هذا الفكر الذي طاملا وأعترب من الناحية العلمية مفرق طرق بني مرحلتني وليس ذلك يف الفكر التارخيي االسالمي 

  (97) ومها:تارخيي االنساين كله فحسب بل يف الفكر ال
أوال : ألن املرحلة التارخيية اليت عاصرها ابن خلدون " القرن الثامن اهلجري _ الرابع عشر امليالدي "   

كانت مرحلة تغيريات تارخيية هائلة يف أحناء العامل ، إنه عصر التحول على املستويات السياسية واالجتماعية 
يف العامل العريب وعند  واالحنطاطواالنبعاث يف العامل الغريب ، وحتول حنو التفكك  والفكرية ، حتول حنو النهوض

ليس واصفا ملمالك تتقاتل وليس جمرد شاهد على سقوط دول وقيام غريها   نقطة التحول تلك جاء ابن خلدون
األمم  هنيارواوحماوال فهم عوامل هنوض  االنقالباتولكنه جاء باحثا عن أسباب تعاقب األزمات وتوايل 

 ووضع اإلطار املعريف لتلك التحوالت احلضارية .   واحلضارات
خالل مراحل دراسته على خمتلف جوانب  اطلعو ثانيا : ملا يتميز به منهج ابن خلدون الفكري الذي 

الفكر االسالمي مما أكسبه تفكريا منطقيا صارما جيمع بني قوة االستدالل والقدرة على مجع شتات الواقع 
التقليدي القاصر على رصد  التارخييمن خالله أن يتجاوز الفكر  واستطاعجتماعي يف استقراء علمي سليم . اال

وفهمه الشامل للمشروع  استقرائهمن  استنبطهالوقائع السياسية واألحداث وتوج فكره بعلم العمران الذي 
ريخ اجملتمعات البشرية وأسباب حتضرها ، وأراد احلضاري لألمة اإلسالمية وتناوله بإدراكه السليم وعقله املتفتح لتا

ابن خلدون من خالل ذلك أن يصل اىل معرفة ما ميكن تسميته "بالقوانني احلضارية " فحاول هنا أن يفهم نشأة 
األمم ويفسر أسباب تطورها وتقدمها ويرصد تطور عمراهنا مدققا وحملال لينتهي اىل نظرية شاملة للعمران ، وحكم 

 بقه له أحد فكان بذلك رائدا وسباقا . جامع مل يس
وبني األدوات املتوفرة قصد تنزيل هذه  الدينية، ويكون باجلمع بني الرؤية الفكرية املستقاة من الفكرة 

وتتحول  وبذلك انتقل من الفكرة إىل العمل والتجسيد، األفكار على الواقع بعد قراءته بتأين ووعي وفهم دقيق،
أي القانون -فبالعصبية، مع الوازع والشرع تطبيق العملي، وبذلك يتحقق فعل التغيري يف اجملتمع.الرؤية النظرية إىل ال

تقوم الدولة وبدوهنا تنحل وتتحلل مقوماهتا وتنتهي كينونتها من حيث هي أداة  والدين ورجاالت السلطان وجنده،
لن تكفل ذلك سوى قوة العصبية،"ومربر ابن قمع وردع وتنظيم وقيادة....ذلك أن الفكرة الدينية حتتاج إىل محاية و 

خلدون هوان القوم إذا أدركوا واقعهم بفضل هذه الفكرة ساروا تلقائيا للتمسك هبا والدفاع عنه وتأمني احلياة 
ألن الوجهة واحدة واملطلوب متساو  يف أمرهم مل يقف هلم شيء، االستبصارواحلماية هلا"...فإذا حصل هلم 
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يف الفكر   اإلمياين وفقه الواقع االجتماعياالستبصار االقرتان بني  وهو  (98)عليه".عندهم وهم مستميتون 
 . اخللدوين

ويبدو احلرص الشديد البن خلدون على مد جسور التالقي بني األخالق والدين واالجتماع، معتقدا أم 
عي. فالتغيري االجتماعي خمتلف هذه اجلوانب تتكامل لتساهم يف حتضر اإلنسان وتساميه الفطري ورقيه االجتما

والنظام االجتماعي)العصبية(، واإلنسان رزتني مها: النظام القيمي)الدين(، حمكوم يف التصور اخللدوين بدعامتني با
 (99) باعتباره عصب عملية التغيري يتأرجح سلوكه تساميا و تدهورا، بتأرجح هذين النظامني قوة وضعفا.

التأرجح  هذا إنّ  القبلية، العصبية إىل أنفسهم هم تراجعهم بدأ دهمعن ترتاجع الدينية العصبية بدأت ملا
 املدين البعد على وتتأسس البدو، تأىب اليت هي ثالثة عصبية إىل خلدون ابن حسب يفضي والقبيلة الدين بني

 يف أسا  هاباعتبار  مقدمته، يف خاصا اهتماما القبلية العصبية يويل الرجل أنّ  إال العصبية املدنية، وهي واحلضري
 اعتبارها يف هذا من أكثر يذهب بل االنتصار، من احملمدية مكنت الدعوة اليت هي العصبية هذه الدولة، نشأة
 العربية العصبية بتاريخ عضويا ارتبط ارتباطا الذي اإلسالمية اخلالفة تاريخ ضوء على احلكم يف الرحى قطب

 عند العصبية إن نظرية .العصبية هذه انتهاء مبجرد وسياسيا تارخييا اإلسالمي النظام ذلك انتهى لذلك القرشية،
كانت  وإن الروحي، الديين والبعد االجتماعي، السيكولوجي البعد قل،األ على ببعدين عضويا ترتبط خلدون ابن

 إنشاء يف أ ّ  أهنا إال واهلوية، االنتماء و صولاأل عن للدفاع اهلمم وحتفيز واحلماية املدافعة آليات من آلية العصبية
 من أساسا مستمدة لعصبيةا قوة أنّ  هو  العصبية، يف اجلابري استخلصه مثلما عنده والدولة، والرأي امللك

 العصبية كانت ديين روحي آخر التحام االجتماعي، االلتحام هذا إىل أضيف فإذا النسب، مثرة هو الذي االلتحام
 خلدون ابن عند والدينية الفقهية اخللفية اعتقادنا جيانب يف هذا أن إال شيء، أمامها يقف ال حبيث القوة، من

 والتمرد خمالفته وعدم عن احلاكم، اخلروج وعدم احلكم، يف واملهادنة باملساملة تقول واملالكية مالكيا، سنيا باعتباره

                                                             
ورقة عمل مقدمة لندوة ابن خلدون اليت تعقدها اجلمعية السعودية  عند إبن خلدون"، االجتماعي" التغير مراد بن علي زريقات، -(98) 
-http://www.murad ،2007لم االجتماع، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض لع

zuriekat.com/articles.htmlhttp://www.murad-zuriekat.com/articles.html تاريخ الزيارة ،
11/12/2014. 

-scholar.najah.edu/.../mn-qdy-lktb-ndالساسي بن حممد الضيفاوي، من قضايا الكتابة عند ابن خلدون، -(99) 
bn-khldwn-lsyr...،  13/12/2014تاريخ الزيارة. 
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 قد أننا الإ تدوم، فتنة من أفضل ظلوم غشوم حاكم السياسية أدبياهتم من كان لذلك ظاملا، كان وإن حىت عليه،
 (100) .غري ال مؤرخا باعتباره خلدون ابن إليه ذهب ما نقبل

 ويشيدون امللك يبنون وهم العرب، عن ينفصل أن ميكن ال الدين أنّ  يرى خلدون ابن إنّ  نقول أن وميكن
 حىت وحي،والر  واملدين والسائد املفارق وبني   واملسيّ    املقدّ  وبني والدنيا الدين مزجا بني نستشف بل العمران،

 عودها واشتداد واستمرارها استقرارها يف البداوة، مرحلة وىل وهياأل نشأهتا يف للدولة، الثالثة طواراأل إىل نظرته يف
  .واجملتمع الدولة مرحلة ويف احلضر، يف

  

 خاتمة
إن إمكانيات اإلنسان يف عصرنا هذا عظيمة جّدا، ومع ذلك فهو إنسان يعرف التمزق والقلق 

قرار ألنه يعيش يف عامل فاتن خميف، يعرض عليه يف آن واحد نعيم الفردو  وأهوال اجلحيم، فيعيش والالاست
اإلنسان وسط تيارات كثرية متناقضة تتجاذبه و تضغط عليه باستمرار، وهذا عن طريق وسائل االتصال املختلفة و 

 ختصارا.ليس هذا حكما اعتباطيا بل هو واقع مشاهد ومعيش، إهنا إشكالية القيم ا

أصبح اإلنسان لب كل التغرّيات، لذلك فإنه حيتاج إىل أدوات لتحليل الواقع، حىت يبقى سّيد قدره يف 
التكنولوجية وموقعه داخل اجلماعة يف مواجهة التغريات احلادثة على مستوى  االتصال حتديد عالقته مع وسائل

  نسقه القيمي الثقايف واالجتماعي.

ها اجملتمعات املعاصرة ما هي إال انسحاب لألنساق واملعايري كالدين والفلسفة إن أزمة القيم اليت تعيش
والتاريخ..... اليت كانت تلعب دورا أساسيا يف تشكيل منظومة القيم داخل اجملتمعات، مما يطرح على هذه 

اجملتمع اليت نشأت األنساق إعادة التفكري يف وضعها املعريف الذي حيتم عليها مراجعة نفسها واالخنراط يف قضايا 
، ألن التحول يف األوليات ضروري مع ثبات القيم الروحية وهذا مايسلم به ابن خلدون يف رمحها منذ القدم

 .(101)«إن الدول تتغري يف شكلها والعامل يعرف انقالبا شامال ...طبيعته ستتغري خبلقه من جديد»فيقول: 
ن واقع قدرهتا على املسامهة يف حتليل األزمة العاملية املشاركة اخللدونية قيمتها البالغة اليوم متستمد 

املعاصرة ، اليت تتمثل أيضا أكثر ما  تتمثل يف طغيان وسيادة عامل األشياء ، الذي انبثق من وصول احلضارة 

                                                             
 املرجع نفسه.-(100) 

 .92، مرجع سابق، ص، قيمة القيم املهدي املنجرة -(101) 
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َل البحُث عن  حَتقُِّق الغربية الغالبة اليوم إىل ما ميكن  أن يكون حلظة اكتماهلا كتجربِة  اجتماع  بشري  راهن ، شكَّ
 -عامل األشياء حموَر وجهتها ، حيث ارتبط خالص اإلنسان مبفهوم الرفه املادي . وهبذه الرؤية فإن ابن خلدون 

ميكن أن يكون معاصرا أكثر بكثري من بعض  -الذي حتدث عن هذا الواقع وتنبأ حبدوثه كلما توافرت شروطه 
النفاذ إىل أعماق األزمة البشرية ، وإمنا ينحصر عملهم يف مفكري اليوم يف الشرق والغرب سواء ، ممن ال ميتلكون 

 .حبث الظواهر واألعراض اخلارجية وحماولة عالجها 
، أثارهتا فينا مقارنة الوضع الذي كان عليه ها هذا البحثاليت طرحالقيمية  األزماتن أ، ال بد من التذكري، بختاما

ثر قرون من االحنطاط. فال بد من استخالص العربة من حتليل ابن إاحلايل،  كما رسم ابن خلدون لوحته، وواقعنا  العريباجملتمع 
خلدون " لالحنطاط االقتصادي واالجتماعي "، وال بد من القيام بنقد علمي انطالقا من تشخيص موضوعي لالحنطاط، ملا تركه 

واسع، متعدد األشكال ضد التأخر من جهة من بقايا الوعي االجتماعي الوطين املعاصر، ويف اجملتمع، إذا أردنا البدء بنضال 
   والتخلف من جهة أخرى. رمبا كان علينا ان نوجه تفكرينا هذه الوجهة.

 
 


