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 ..نه يف عصرناأمهية الفكر اخللدوين وضرورة االستفادة م  :تمهيد  -

ال شك  أن دراسة التاريخ من ضرورات املعرفة االنسانية عند األمم احلية،،،فأحادث التاريخ ال تروى من باب     
اإلمتاع واملؤانسة ،ولكن من باب استخالص العرب والدروس لالستفادة منها يف الواقع املعيش يف جوانبه املختلفة 

التاريخ ، دراسة  اعترب بعض املؤرخني الغربيني مثل  الفرنسي)مارك بلوخ( سياسة.....وهلذا ،اجتماعا ، اقتصادا
ي يف سياق املاضي، احلاضر واملستقبل،فاملؤرخ هو انرتوبولوجي،عامل اجتماع وعامل البشر يف الزمن؛أ

ن ونفس الفكرة جندها عند )جان بياجيه(و الباحث املشهور )قسطنطني زريق (الذي كتب أوال ع ،،،،مستقبليات
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م(،و يف 1964( ،ويف احلاضر) كتاب يف معركة احلضارة 1959التاريخ يف املاضي)كتاب حنن والتاريخ عام
 1.م(1977املستقبل )كتاب حنن واملستقبل 

حممد رشيد رضا )ر.ه( يف تفسري قوله تعاىل: ))فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني((  يقول     
نون سنن اهلل يف خلقه، كما فعلوا يف غريها من األمة يف جمموعها أن يكون فيها قوم يبي  (  " جيب على 36)النحل/

العلوم والفنون اليت أرشد إليها القرآن باإلمجال، وبينها العلماء بالتفصيل، عماًل بإرشاده، كالتوحيد واألصول 
يه يف مواضع كثرية. وقد دلنا على مأخذه والفقه. والعلم بسنن اهلل تعاىل من أهم العلوم وأنفعها. والقرآن حييل إل

تفسري املنار،اجمللد رشيد رضا، )على أحوال األمم، إذ أمرنا أن نسري يف األرض ألجل اجتالئها ومعرفة حقيقتها"
كتاب العرب ، ضمن موسوعته )ه(732/808) ابن خلدونعبد الرمحن ، لعل أشهر من تصدى لذلكو .( األول

 ...(يام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكربوديوان املبتدأ واخلرب يف أ

تربز أمهية عبد الرمحان بن خلدون)رمحه اهلل( من خالل أثره البالغ يف تطور )فلسفة التاريخ(، وتأثريه على من     
بل تعدى أثره ، حسب، ليس على الثقافة االسالمية ف 2جاء بعده من كبار الفالسفة ومؤرخي احلضارات يف العامل

الثقافة العاملية ؛حىت اعتربه البعض املؤسس احلقيقي لفلسفة التاريخ وعلم االجتماع، وأصول منهجه، يف دراسة  إىل
  نسأل:ويف ظل ما حيوط األمة اإلسالمية من حتديات كربى،مكانة املعلم األول  ... أحداث التاريخ الذي بو أه

عصره،،؟؟  ثني بعبقريته اليت سبق هبالرجل الذي أشاد الكثري من الباحفكار هذا اأن تستفيد من أكيف ميكن هلا 
ال يسعنا  ،بعيدا عن عقدة اتسامي أو هيام املديح ...... وكيف ميكننا تطبيق أفكاره على مشكالت جمتمعنا؟؟

ث أحداالذي درس  الفذ  عمالقا يف تارخينا الثقايف ،فهو العقل  كان (عبد الرمحن بن خلدون) أن  نعرتف إال
منهج ما يتوافق مع وهو  من اجلاري،،،،ليتوصل إىل قوانني سريورته عرب هنر الز  ،صفاحالتاريخ وفق املنظور السنين ال

الذي استقرأ منه إبن خلدون منهجه يف دراساته التارخيية باعتباره عاملاً شرعياً  األصل الديين املقد س،ن الكرمي آالقر 
ن آيات القرآن الكرمي أوال واملعروف أن املنهج القرآين من جهة أخرى يقوم على وفقيهاً وقاضياً يستقى أحكامه م
َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآيَاتَِنا أَْن َأْخرِْج قَـْوَمَك ِمَن ﴿ قال تعاىل:والتدبر يف أيام اهلل توجيه العقول واحلواس إىل التأمل 
ْرُهْم بِأَي   ،مع ما تزخر به (7، 6/  إبراهيم) ﴾اِم الل ِه ِإن  يف َذِلَك آليَاٍت لُِّكلِّ َصب اٍر َشُكوٍر الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوذَكِّ

لقد كان في قصصهم عبرة ألولى ﴿  دروسآياته من الدعوة إىل توجيه النظر يف قصص األولني بأخذ العرب وال
                                                             

، 2013، يوليو2وجيه كوثراين، تاريخ التأريخ،اجتاهات،مدارس، مناهج، بريوت، املركز العريب لألحباث والدراسات السياسية، ط --( 1
 .234، 233ص
تأثر عمالقة الفكر السياسي واالجتماعي الغربيني يشري سعد الدين ابراهيم )مدير مركز ابن خلدون للدراسات بالقاهرة ( ما يثبت إىل  -( 2

مقدمة ابن خلدون،دراسة = =أمحد صبحي منصور،  أنظر:..وحىت هيجلماكيافيللي،مونتسكيو، أوجست كونت. ثل بابن خلدون م
 .5و4، صم1998أصولية تارخيية ،تقدمي سعد الدين ابراهيم،، القاهرة :مركز ابن خلدون، دار االمني للنشر،
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 ﴾ ء وهدى ورحمة لقوم يؤمنونما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي ؛األلباب
 .(111/فيوس)

كشف منهج القرآن يف ذكر األخبار  وهذا ما جعل بعض الدارسني للتاريخ يذهبون إىل أن ابن خلدون 
وهلذا ، (1)وطبق ذلك على األحداث التارخيية اليت عايشها أو درسها (اهللأيام )واحلوادث التارخيية أو ما يسميه 

ريخ " العرب ". وعموما فإن " علم االجتماع اخللدوين نتاج التفكري العلمي اإلسالمي مسى  دراسته الضخمة للتا
يف ذلك فضل   بن خلدون ،وال(2)الذي ينشد فهم سنن اهلل يف العامل املادي والعامل االجتماعي على حد سواء ".

 كبري....

 :المنهج الخلدوني في دراسة التاريخ   

 ،يتأملها:مقارنًا حملالً  ؛يخ منهجا تأمليا علميا، يستقرئ فيه وقائع التاريخسلك بن خلدون يف دراسته للتار    
ليتوص ل بذلك إىل القوانني االجتماعية واليت حتكمها يصوغها علميا كسنن مضطردة؛ تساعد على فهم احلاضر 

يخ يف جمرى "مكتشف منطق التار   م( )رمحه اهلل( 1973 -1905)وهلذا يعتربه مالك بن نيبوصياغة املستقبل، 
حسرته على امهال األفكار اخللدونية يف حتليل األزمة احلضارية لألمة على مستوى النخب نفهم  و.  (3)أحداثه "

"ففي اجملتمع التارخيي إذا ضعفت الروح شكل ذلك  العلمية ،نتيجة  زحف التخلف ومتكنه من العقول، يقول:
قد العقل إشعاعه ويصاب باجلمود ألن األفكار احلية ال جتد هلا إيذانا بتوقف اجملتمع وتقهقره، ويف جمتمع كهذا يف

صدقا يف جمتمع مريض، مثل تلك األفكار احلية اليت أبدعها عقل )ابن خلدون( واليت مل يستطع اجملتمع أن 
 .... (4)يفهمها أو يستفيد منها....".

اليت ختتلف كثريا عن ما شهده عصر ابن  عةورغم متغريات عصرنا الذي نعيش فيه ومجلة حتدياته احلادثة واملتوق   
إال أننا ميكننا أن نستفيد من الكثري من أفكار ابن خلدون واليت سبق هبا عصره  خلدون ) القرن الثامن هجري(

                                                             
 . 40م ص  1989، اإلحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية ،  1عماد الدين خليل ، حول تشكيل العقل املسلم ، ط - (1)
 . 57، ص م  1986ه/ 1406، القاهرة:الزهراء لألعالم العريب، 1سليمان اخلطيب، أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم، ط - (2)
عبد الصبور شاهني،وعمر كامل مسقاوي،اصدار ندوة مالك بن نيب ،دمشق:دار شروط النهضة ،ترمجة مالك بن نيب ،  - (3)

 . 62ص م.1986ه/1406الفكر،

 .31مالك بن نيب ،وجهة العامل اإلسالمي، ندوة مالك بن نيب، اجلزائر،دمشق: دار الفكر املعاصر ، ص -)4)
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وال ريب أن دراسة أفكار هذا العمالق جدير  .....،وهو املأمول بعيدا عن كل نزوع للتسامي أو رغبة يف املديح
 ر الكثري مم ا يعرتض األمة اليوم من مشكالت حضارية خطرية .........بأن يوض ح ويفس  

دون متحيص  تقنعه طريقة املؤرخني السابقني يف نقل األحداث ؛ ملكان ابن خلدون ذو عقلية علمية نافذة 
ضوعية د الناس يف فهم واقعهم أو حل مشكالهتم، إذ فضلوا النقل على العقل والذاتية على املو ستفي مفل أو نقد،

واملنهج الروائي )السردي( على املنهج التحليلي وذِكر حياة امللوك ووصف املعارك والغزوات على دراسة أحوال 
العمران، واالجتماع البشري ... لقد عل مته جتارب احلياة أن للوقائع التارخيية نظامها وطابعها، ومن يتبص ر يف 

ت وأسباب انتشارها وال يرجع ذلك إىل املصادفة، وإمنا هي سنن أحوال اخلليفة واألمم يدرك بواعث قيام احلضارا
تارخيية اجتماعية ،،،من هنا رأى أن التاريخ ميدان دراسة نقدية اختبارية تستخلص منه القوانني والسنن لفهم 

وحاول اتباع منهج علمي نقدي موضوعي  بعيدا عما يسميه منهج اخلطابة .(1)احلاضر واإلعداد املستقبل
 2 .فيالعاط

عمد إىل عرض أحداث التاريخ على حمك  العقل والواقع ؛وهلذا ُتصف ى من أدران وتلويثات وحتريفات اهلوى 
، الذاتية واجلهل والغفلة ... وكان يهدف إىل ربط الوقائع ببعضها من خالل العالقات السببية والطردية وهو ما 

جتماعية مثلما خيضع العامل الطبيعي حلتمية القونني جيعل وقائع االجتماع البشري ختضع حلتمية القوانني اال
 الطبيعي ة. 

 ،سلك بن خلدون يف دراسته للتاريخ منهجا تأمليا علميا، يستقرئ فيه وقائع التاريخ، يتأملها:مقارنًا حملالً  
ضر ليتوص ل بذلك إىل القوانني االجتماعية واليت حتكمها يصوغها علميا كسنن مضطردة تساعد على فهم احلا

 .  (3)".مكتشف منطق التاريخ يف جمرى أحداثه  "وصياغة املستقبل، وهو بذلك يعترب حبق 

خرب عن االجتماع االنساين الذي هو عمران العامل  " يرى أن علم العمران هو : علم العمران عند ابن خلدون:
اف التغلبات للبشر يعضهم وما يعرضه لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصن

                                                             
بريوت:مركز دراسات الوحدة 125،ع 12لة املستقبل العريب، س ،جم((قراءة سوسيولوجية يف منهجية ابن خلدون))عبد القادر عرايب،  - (1)

 .91م، ص 1989العربية، متوز 
 99، 98، صم،س ( وجيه كوثراين،  2
 . 62مالك بن نيب ، شروط النهضة ، م . س ، ص  - (3)
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على بعض وما ينشأ عن ذلك من امللك والدول ومراتبها ،وما ينتحله البشر بأعماهلم ومساعيهم من الكسب 
 (1).وال"من ذلك العمران بطبيعة األح واملعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حيدث

تفنن يف " "من خصائصها:  ،عد عن اخلري هناية العمران وخروجه إىل الفساد وهناية الشر والب  احلضارةويعترب 
ويظهر أن احلضارة   (2) "الرتف وأحكام الصنائع املستعملة يف وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالبس والفرش...

ق والتمتع باحلياة الرغدة مع ما يصاحبه من توسع العمران وتقدم متدين ، هي مرحلة وفرة اإلنتاج املادي والتأن  
سرب الضغط العسكري بسبب تعلق الناس بالدنيا وما يسببه ذلك من جنب وخور عزمية وخلود ويالحظ بداية ت

ويعد  )ابن خلدون( أول  من استعمل مصطلح حضارة يف الرتاث الفكري اإلسالمي ويعتربها إىل الراحة والكسل .
رتف والفساد املؤذن خبراب مرحلة حتمية بعد حصول امللك واستقراره ، فهي هناية العمران حيث قمة الرفاهية وال

وال شك أن ابن .(3) "هناية العمران وخروجه إىل الفساد وهناية الشر والبعد عن اخلري  "العمران ، فاحلضارة هي :
دعا إىل استقالل املنهج التارخيي ، وهو يعايش مآزق جتربة املوحدين يف احلكم ،خلدون القاضي والسياسي 

عريف لجإجابة عن سؤال حموري:"ملاذا وكيف وقعت حالة التأزم الشاملة اليت ؛بتجاوز السياسة على املستوى امل
 4."؟يعيشها العامل االسالمي يف عصره،،،

 

 

 عنـد ابن خلـدون : الدولةدعـائم 

 ميكن أن نشري إىل أهم دعائم امللك عند ابن خلدون وهي:

، فال تقوم الرياسة إال على العصبية: " وهناك تالزم بني قوة العصبية والرياسة ين :الــدّ العصبية و ( أوال
الدين يسِند العصيبة ويزيدها قوة، والدعوة الدينية  و، (5)والتغلب إمنا يكون بالعصبية " ،فامللك حيصل بالتغلب 

                                                             
  57ص )املقدمة( ، 1 مج، د.ت ، ، د.ط، بريوت : دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة  تاريخ العالمة ابن خلدون إبن خلدون ،  - (1)
 . 304،  216، ص  ن،م – (2)
 ص .ن،،   م.ن - )3)

 . 97،78ص م، س،(ـــ وجيه كوثراين، ، 4
 . 277تاريخ العالمة ابن خلدون ، ص  - (5)
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ذهب بالتنافس تزيد الدولة يف أصلها إىل قوة العصبية اليت هلا من عددها ، والسبب يف ذلك  أن  الصبغة الدينية تُ 
 ؛يف أمرهم مل يقف هلم شيء اسد الذي يف أهل العصبية، وتفرد الوجهة إىل احلق فإذا حصل هلم االنتصاروالتح

. وجيزم ابن خلدون أن الدعوة الدينية ال تنجح يف بلوغ (1) الن الوجهة واحدة واملطلوب متساو عندهم ..."
يه الكافة فال بد له من عصبية ، ويف مل علأهدافها إال إذا كانت تستند إىل عصبية قوية، ألن:" كل أمر حتُ 

ويف هذا اإلطار يذكر ابن خلدون مناذج ملن قاموا  (2)احلديث الصحيح ما بعث اهلل نبًيا إال يف منعة من قومه " 
بالدعوة يف املغرب أو يف املشرق ورغم صدقهم وإخالصهم إال أن أمرهم مل يتم ومنوا بالفشل الذريع ؛ألهنم 

 اليت تسندهم . افتقدوا إىل العصبية

فإذا اجتمعت الدعوة الدينية بالعصبية القوية يف قوم ،مل يقم هلم شيء ؛ألن طبيعة العقيدة الدينية نفي 
إليها األغراض وطغت  تب اليت رمبا تسربسالتحاسد والتباغض والظلم والعدوان الذي حيصل غالبا يف عصبية الن

 (3)عليها األهواء.

ابن خلدون يف اعتبار العصبية أصل كل حتول تارخيي وتغري  حضاري وجتاوز يف ربط  مبالغة غري أننا نالحظ     
نشوء الدولة بقوة العصبية، حىت أننا نشعر أن العقيدة الدينية جمرد داعم للعصبية الدموية وجعل من قوة العصبية 

ن الدعوة الدينية من غري ودورها يف ذلك قانونا عاًما. وهو يف ذلك رمبا متأثر بأحداث ووقائع عصره،.. فهل أ
بذلك ينفي اخلصائص الذاتية للدعوة الدينية، ويضعف من قوة العقيدة الدينية   التسليم  ؟....عصبية ال تتم 

كطاقة روحية ،دافعة للحركة والتغري ، فتصبح جمرد قوة داعمة للعصبية القومية املبنية على القرابة ، وما استشهد 
تأثري ضد حكم اجلور يف املغرب أو املشرق وما القوه من فشل إمنا يرجع إىل سوء به ابن خلدون من بعض دعاة ال

 (4)استعداد وظروف مادية وتارخيية مل تتوفر هلم ...
                                                             

 . 278، ص  ن،م – (1)
 . 280،  279، ص ن،م – (2)
 . 278، ص  ن،م – (3)
 . 178ين من خالل املقدمة ، م.س ، ص حممد فاروق النبهان ، الفكر اخللدو  - (4)



7 

 

:  يؤكد ابن خلدون على أمهية ِخالل اخلري يف استمرار الدولة، وقد عرفنا أن من : األخـالق والتعـاوننياثا
، أن نفوسهم أقرب إىل خصال اخلري باعتبارهم أقرب إىل الفطرة ،أما ِخالل أهم خصال اجليل األول، جيل البداوة

 (1) ...الشر فعارضة لجإنسان من حيث القوى احليوانية )الشهوات(

ال تناقض بني امللك احلاصل بالعصبية والغلبة واألخالق، إذ أن السياسة إذا اعتمدت العدل واملساواة 
الثقة بني الرعية والراعي وزاد العمران واتسعت الصنائع،  وُزرعتمرار الدولة وإيفاء احلقوق ضمنت قوة امللك واست

يف اخلري  " نافسالت حيصل بارساء دعائم األخالق  هل العصبيةأن استقرار احلكم  ألويف هذا يؤكد ابن خلدون 
وكسب املعدم  وخالله من الكرم والعفو عن الزالت واالحتمال من غري القادر، والقرى للضيوف ومحل الكل ،

شريعة وإجالل العلماء احلاملني لوالصرب على املكاره  والوفاء بالعهد وبذل األموال يف صون األعراض ، وتعظيم ل
هلا ...وبالعكس من ذالك إذا تأذن هلل بانقراض امللك من أمة محلهم على ارتكاب املذمومات وانتحال الرذائل 

وإذا أردنا أن نهلك قرية :﴿ وإشارته هنا إىل قوله تعاىل(2)هم مجلة." وسلوك طرقها ، فتفقد الفضائل السياسية من
 . -16اإلسراء -ا ﴾ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدمير

  
ُ
وحكم الناس وسياستهم باألخالق والفضائل تزيد يف حبهم من لوازم األخالق ، لكالعدل أساس امل

وحني تشعر النفوس بالثقة يف حكامها تطمئن نفوسهم ويقبلون على العمل  وثقتهم يف احلاكم فيحصلون له
 فيكثر اإلنتاج ويعم الرجاء. 

الظلم يدفعها إىل اخلمول والالمباالة؛ ليأس نفوسهم وملك اخلوف عليهم وهو ما يدفعهم  وباملقابل فإن
قا من مرجعيته الدينية حيث حتتل للتكاسل عن القيام بالصنائع وأحوال املعاش، ويف هذا جند ابن خلدون منطل

األخالق قمة اهلرم يف السياسة اإلسالمية وال قيمة حلاكم ال يأخذ الناس على مقتضى اخللق الرفيع، ولتقارن بني 
ما  أكده بن خلدون من خالل استقرائه حلوادث التاريخ ومبا ذهب إليه بعض رجال السياسة يف الفكر الغريب 

 ية تربر الوسيلة وجعلوا من ذلك قاعدة للحكم.وبعض أقطاهبم إىل أن الغا

                                                             
 . 251،  250تاريخ العالمة ابن خلدون ، م.س ، ص  - (1)
 . 252،  251، ص  ن،م – (2)
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: ومما يبىن عليه امللك عند ابن خلدون املال يقول: " إعلم أن مبىن امللك على أساسني البد المـال ثالثا(
معرب عنه باجلند، والثاين املال الذي هو قوام أوالئك اجلند، وإقامة ما حيتاج والعصبية وهو الُ  منهما، فاألول الشوكة

 (1)ه امللك من األحوال." إلي

يأمن الناس فيه على معاشهم فيزيد النشاط ففقوة الدولة ال تتحقق إال باقتصاد قوي يزيد يف توسيع العمران 
قوة إىل قوهتا والسبب يف  يف أو هلايزيد الدولة  ترف معتدلابن خلدون  عنداالجتماعي ويكثر النسل، ووفرة املال 

م امللك والرتف وكثر التناسل والولد والعمومة، فكثرت العصابة، واستكثروا أيضا من ذلك " أن  القبيل إذا حصل هل
املوايل والصنائع وربيت أجياهلم يف جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا هبم عدد ا إىل عددهم وقوة إىل قوهتم بسبب  

  (2)كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد " 

ن إذا حتول املال إىل غاية يف حد ذاته جُيمع ويُكنز، وإذا حتول إىل تبذير ويكون هذا يف أول مراحل الدولة ،لك 
ورفه ووسيلة لتحقيق أنواع امللذات، حينئذ يصبح أداة الهنيار الدولة؛ ملا يسببه الرفه من نعومة وجنب وتعل ق مبتاع 

 الدنيا، وهلذا فالرتف أو الوفرة املادية ال تُذم لذاهتا ولكن لسوء استخدامها.

تبدو حالة العامل العريب اليوم غري مستقرة ؛يف ظل أوضاع متأزمة  : في العالم العربي المعاصر حقيقة األزمة ــ ـ
،تواجهه حتديات كربى هتدد بنيته العضوية ،ويظهر أنه مدفوع دفعا خلوض معركة بقاء ، مل يستعد خلوضها ، مبا 

،،،،واملرحلة القامتة للتخلف الذي تعيشه األمة هو اخلسائر يؤهله لتحقيق أدىن انتصار أو اخلروج على األقل بأدىن
  (...رمحه اهلل)م(  1973 -1905) امتداد ملرحلة ما بعد احلضارة كما يسميها مالك بن نيب

يف زمنه الضائع،،،يقول  واملشكلة األساس هي مشكلة ختلفه احلضاري اليت ال تزال تثقله وتشده إىل ترابه البائر
" مشكلة كل شعب هي يف جوهرها مشكلة حضارته، وال ميكن لشعب أن يفهم أو  محه اهلل(:مالك بن نيب )ر 

حيل مشكلته ما مل يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانية وما مل يتعمق يف فهم العوامل اليت تبين احلضارة أو 
تقبلية إال عناصر للملحمة وما احلضارات املعاصرة واحلضارات الضاربة يف ظالم املاضي واحلضارات املس هتدمها.

وهكذا تلعب   اإلنسانية... تتمثل فيها جهود األجيال املتعاقبة يف خطواهتا، املت صلة يف سبيل الرقي والتقدم.
                                                             

 . 251، ص  ن،م – (1)
 . 309، ص ن،م – (2)
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الشعوب دورها، وكل واحد منها يُبعث ليكو ن حلقته يف سلسلة احلضارات حينما تدق ساعة البعث معلنة قيام 
 (1) ."حضارة جديدة ومؤذنة بزوال أخرى

ميكننا أن نلتمس يف أفكار ابن خلدون بعض ما ميكننا إسقاطه على مشكالتنا احلضارية يف هذا العصر،،ألن 
 سنن التغيري االجتماعي سنن مضطردة ميكننا التحقق هبا لفهم هذه املشكالت ووضع خطط حلل ها..........

 ة ويعترب ضعفها سبب سقوط الدولة،،قيام الدولأساس جيعل ابن خلدون قوة العصبية  :العصبيةدور  -1
الدينية،كأهنا جمرد عاضد هلا،،،يقول:" إن الدعوة تزيد)الحظ( الدولة يف أصلها قوة  أمهية الدعوة نفهم  نابل إن

،ولعل هذه النظرية تصدق على اجملتمعات القبلية لكن 2العصبية........والدعوة الدينية من غري عصبية ال تتم."
جتعل نظرية العصبية باملفهوم اخللدوين بعيدة عن املؤسسات خاصة يف العامل الغريب ، يف عصرنا حيث قوة

نعتقد أن القيم الروحية للدين قد حمت أو على األقل قل لت بشكل كبري تأثري العصبية  على اجملتمع ،   ،(3)،الواقع
اليوم قد تصدق على عصبية   العصبية ولعل  كما حدث يف زمن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم (وعصر اخلالفة ،

غط من أصحاب رؤوس حيث يتواطأ أصحاب املصاحل اخلاصة ولوبيات الض  .عات املصاحل املادية أو السياسيةمجا
)كارتالت( ،تستطيع من خالل النفوذ والضغوط االقتصادية ومتويل  األموال على التحالف ضمن شركات كربى
 محاية ملصاحلها( وكسبا ملزيد من النفوذ واملكاسب املادية.....احلمالت االنتخابية لالستيالء على احلكم )

 

 

 

 

 : البناء االجتماعيأسبـاب انهيــار  -2
                                                             

  20، 19صم،س ،مالك بن نيب ، شروط النهضة ،  - (1)
 .279، 278، ص  تاريخ العالمة ابن خلدون—( 2
 .168ص ،م 1998هـ/ 1419، الكويت : مطابع الرسالة ،  2، ط 237س، احلضارة ، سلسلة عامل املعرفة رقم حسني مؤن - (3)

171 . 
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يرى ابن خلدون أن سقوط الدولة أمر حتمي ألن قانون احلركة التارخيية يقتضيه ،لكن ذلك مرتبط بأسبابه، 
 والظلم...وأهم أسباب سقوط الدولة أمران: الرتف 

رفاهية(: حيث يتحو ل املال إىل غاية، جيمع وينفق يف أنواع امللذات وتلبية أصناف الشهوات من مأكل )ال التـّرف*
ومالبس ومراكب ... حينئذ تذوي أخالق البداوة وخالهلا كالصرب والشجاعة، واألنفة وما تقوم عليه عالقاهتا من 

صرب االستسالم، الكسل.... فيصبحون يف قوة العصبية ، فيحصل هلم بالرتف أخالق معاكسة ، كاجلنب ، قلة ال
حاجة إىل ما يدافع عنهم كالنساء والولدان، بل ويعجزون حىت عن القيام بالضروري من أمورهم لرخاوة أجسادهم 

وخطورة الرتف هي يف حتول (1)ونعومتهم ، ويتجرؤون يف أحاديثهم عن الفواحش وتنحرف أخالقهم ....
الكسل واخلمول والدعة اليت تبطيء احلركة االجتماعية شيئا فشيئا إىل أن  استشراء داءالتحسينيات ضروريات،و 

وقد تتوافق هذه الفكرة مع ما تعانيه الكثري من اجملتمعات العربية اليوم من ضياع أخالقي وتفكك تتوقف....
ثرية اجلوع...." وما عاين األقلية التخمة بينما تعاين األكتحيث ؛أسري وأمراض واحنرافات ،،وبروز الطبقية املقيتة 

ويتوقع سقوط وحىت يف الفكر الغريب جند من حيذر من انغماس اجملتمع يف الرتف جاع فقري إال بتخمة غين"....
وال خيفى أن االنغماس يف الن عيم احلضارة بسببه مثل ما ذهب إليه )اشبينغلر،آرنولد تونيب، آلربت شواتزر.....(.

 ..معات كما جيري على األفرادمفسد لألخالق،وجيري ذلك على اجملت

وهو االستبداد بامللك ؛ أي أن احلاكم يُعرض عن مشاورة أهل الشورى من حاشيته وأهل عصبيته.   لم:الظ  * 
وحيصل ذلك يف املرحلة الثانية ، فينقلب امللك من العدل ومشاركة أهل العصبية يف احلكم إىل االستبداد به؛ ألن 

شتمل على مجيع اخلريات الدنيوية والشهوات البدنية واملالذ النفسانية فيقع فيه ي ،امللك منصب شريف ملذوذ "
التنافس غالبا، وقل  أن يسلمه أحد لصاحبه  إال إذا غلب عليه فتقع املنافسة وتفضي إىل احلرب والقتال 

يلجأ معه  ماالتبذير،  . وحيتاج امللك إىل زيادة أرزاق اجلند ويكثر من أعطياهتم فيزيد الرتف ويكثر(1)"واملغالبة
امللك إىل الزيادة يف الضرائب الكثرية على التجار واحلرفيني والصناع والزر اع ويقهرهم على دفعها ملداراة جنده باملال 

إىل اشتداد الظلم على الناس فيضعف العمران، مبا يؤدي  إىل ضعف  ذلك يؤدي  ؛وهؤالء طبقة غري منتجة 
 :"، كيف حيدث ذلك ؟....جييبنا ابن خلدون بقوله( لم مؤذن بخراب العمرانوالظ )الدولة وبتايل سقوطها 

إعلم أن العدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها واكتساهبا ملا يرونه حينئذ من أن غايتها 
                                                             

 . 522،  247،  ،صصابن خلدون ،م،س ،العالمة تاريخ ،  ابن خلدون – (1)
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ي يف ومصريها انتهاهبا من أيديهم، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساهبا وحتصيلها انقبضت أيديهم عن الس ع
واخلوف على  وفقدان األمل اليأس،فقهر الناس وغصبهم أمواهلم وغمطهم حقوقهم يدفع هبم إىل (2)"ذلك.

أنفسهم وأمواهلم ما جيعلهم  خيفون هذه األموال،وال يغامرون باستثمارها،،فتتحول إىل ثروة مكتنزة بدل أن تكون 
 دث األزمات...وحت..مما يعطل حركية االنتاج فيتوقف النمو  رأمساال منتجا.

كل من أخذ ملك أحد أو ، فـ"  من السلطة احلاكمةخلدون معىن شامال لكل تعدي  وللظلم عن ابن
غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه... ووبال ذلك عائد على 

تسخري ، ومن أشد الظلم....... ،(3)الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها؛ إلذهابه اآلمال من أهله." 
كذلك ما ،الناس يف أعمال دون إعطائهم مقابلها حقوقهم اليت يستحقوهنا ، مما يؤدي إىل عزوفهم عن العمل 

تقوم به الدولة من شراء السلع من العمال والفالحني بأسعار زهيدة واحتكارها مث إعادة بيعها هلم بأمثان باهظة 
السوق وضعف العمل وقلة اإلنتاج فتتحلل الدولة ويضعف عمراهنا، كل ذلك بسبب ... وهو ما يؤدي إىل كساد 

رف يزيد والخرج ثم ال يزال التّ  ":الرتف وأنواع اجلبايات اليت يستكثرون منها ويسموهنا بألقاب شىت ،يقول
حي دائرتها بسببه يكثر، والحاجة إلى أموال الناس تشتد ، ونطاق الدولة )سلطتها ( بذلك تزيد إلى أن تنم

 .(4) "علم أويذهب رسمها ويغلبها طالبها، واهلل 

أن الرئيس )سعد الدين ابراهيم ( الباحث ما ذكره  فكاره اللم احة، أثري أابن خلدون وتفكر يؤكد عاملية ومما 
وهو يعرض برنامجه االقتصادي على الشعب االمريكي  -استشهد   نفسه االمريكي السابق ) رونالد ريقن(

م بابن كلدن )أي ابن خلدون كما نطقها الرئيس(، الذي قال أن كثرة  1983لتلفزيون شتاء عام على ا
الضرائب الفادحة تصرف المواطنين عن االنتاج واالستثمار الذي يستفيد منه البلد وتدفعهم إلى كنز 

 ،(5)أموالهم. بما يعود بالضرر على االقتصاد الوطني.

                                                                                                                                                                                              
 . 271، ص  إبن خلدون،م،ستاريخ العالمة  – (1)
 ،. 526،  525، ص  ن،م – (2)
 . 510، ص ن،م – (3)
 . 514،  513، ص  ن،م – (4)
أمحد صبحي منصور ،مقدمة ابن خلدون،دراسة أصولية تارخيية ،تقدمي سعد الدين ابراهيم،، القاهرة :مركز ابن خلدون، دار االمني  - )5)

 .6م،ص1998للنشر،
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وهو ما يثبت فعال أملعية ابن خلدون يف فكره السياسي واالقتصادي، ومن هنا ندرك كيف استطاعت السياسة يف 
متاما مثلما قال مالك ، الغرب االستفادة حقا من أفكار هذا العبقري بينما مل تتحقق فعاليتها يف العامل اإلسالمي

قرون خلت ركيزة أساسية للحياة االجتماعية،  والحّق أن االقتصاد في الغرب قد صار منذ ":-حبق-بن نيب
 وقانونا جوهريا لتنظيمها.

أما في الشرق فقد ظّل على العكس من ذلك في مرحلة االقتصاد الطبيعي غير المنّظم، حتى أن  
قد ظّلت  -وهي نظرية ابن خلدون –النظرية الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل االقتصادية  في التاريخ 

 (1. .)"تة في الثقافة اإلسالمية، حتى نهاية القرن األخيرحروفا ميّ 

وما ذهب إليه ابن خلدون مما ينبغي أخذه بعني االعتبار ،ألن من أهم أسباب التخلف االقتصادي يف  
 جمتمعاتنا العربية هو هذا الظلم الواقع على الناس يف جماالت العمل املختلفة: زراعة، صناعة أو جتارة....

دارسي احلضارات يف الغرب يت فقون مع ابن خلدون يف ما ذهب إليه من خطورة دور كل من وكثري من 
الرتف من جهة واالستبداد من جهة أخرى ،يف اهنيار الدول وسقوط احلضارات، أما الرتف فهو العامل األساسي 

ديورانت يذكر أن ف آرنولد توينيب( ) و بون( و)الكسس كاريل( و)ديورانت (يف ذلك كما يؤكده )غوستاف لو 
السنن التارخيية اليت تكاد تنطبق على مجيع العصور أن الثراء الذي خيلق املدينة هو نفسه الذي ينذر باحنالهلا 

وهذا ما يؤكده القرآن نفسه يف  (2)وسقوطها، ذلك أن الثراء يبعث اخلمول ويرفق أجسام الناس وطباعهم ... 
وإذا أردنا أن اليت يشيع فيها الرتف التدمري الكامل،يف قوله تعاىل: ﴿  اآلية اليت ذكرناها. حول استحقاق القرية

  -16اإلسراء /-ا ﴾ نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليهم القول فدمرناها تدمير

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها ويف قوله : ﴿ 
 )﴾ ضون ال تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمينيرك

 (14...11األنبياء 
                                                             

 م ، 1992ه/1413،،اجلزائر ،دمشق،دار الفكر3مالك بن نيب ،فكرة االفريقية اآلسيوية،ترمحة عبد الصبور شاهني،ط- )1)
 .159ص                            

عبد اهلل اشريط ، الفكر األخالقي عند ابن خلدون ، سلسلة الدراسات الكربى . د.ط ، اجلزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  - (2)
 .365...363د.ت، ص 
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ويذهب أحد الباحثني إىل أن الرتف هو السبب الرئيسي يف احنالل احلضارات، لكن ه يف الدولة العربية أكثر 
إىل حياة الرتف  كون الدولة العربية تنتقل مباشرة من حياة الش طف  تأثرياً وسرعة يف التدمري ، ويرجع ذلك إما إىل

مما يعر ضها لتخمة قاتلة أو أن افتقار بنيتها الداخلية للنظم واملؤسسات احملكمة اليت حتفظها من عدوان نفسها 
ات تسهم على نفسها بسبب عجز العلماء املسلمني عن تطوير مبادئ اإلسالم إىل نظم وقوانني وحتصينها مبؤسس

 (1)على تنفيذها...

يـَُرج ح )ُحسني مؤنس (،وهو باحث يف التاريخ، االحتمال الثاين، حيث يرى أن سقوط الدولة ال يرجع إىل     
بلوغها عمرًا حمدًدا ال تتجاوزه ألهنا مل تقم على مؤسسات بل على فرد انقطعت صلتهم باألمة )أي انقطاع الصلة 

 ما يسميه ابن خلدون هرم الدولة سوء سياسة ناش  عن قيام الدولة على الغصب بني احلاكم واحملكوم(، ويعترب
 .(2)والقهر والظلم واستحواذ العسكر على املال

أماسوء عاقبة االستبداد باحلكم دون الرعي ة وإمهال مبدأ الشورى الذي أمر به اهلل تعاىل نبيه الكرمي مع انه 
،وما يؤدي إليه  ( 159/ آل عمران)    . ﴾وشاورهم في األمرفأعف عنهم واستغفر لهم  مؤيد بالوحي: ﴿

ذلك من تقويض أسس الدولة، فأمر صحيح تؤيده وقائع التاريخ ، وقد أصاب ابن خلدون يف حتليل اثر االستبداد 
وف وعز يف فساد العمران وخرابه، والذي يؤدي إىل اهنيار الدولة ؛ألنه  يؤدي إىل فقد الثقة بني احلاكم واحملكوم 

 الناس عن عمل واإلنتاج....

ولعل  هذا من أهم األسباب اليت عجلت بسقوط االحتاد السوفييت واهنيار املعسكر االشرتاكي وانقسامه كما يشري  
إليه  رئيس االحتاد السوفييت واألمني العام للحزب الشيوعي غورباتشوف يف كتابه عن سياسة  اإلصالح  إعادة 

أدرك الغرب هذا األمر اخلطري فعملوا على ارساء دعائم العدل االجتماعي الرساء  . (3). البناء ) البرييسرتويكا (
دعائم دوهلم،،، وكان الفصل بني السلطات واحلرص على االستقالل الفعلي )ال الدعائي( للسلطة القضائية عن 

ن احلرية ،فأمن الناس السلطة التنفيذية هو العامل األساس لتحقيق ،وقد جنحوا يف ذلك ،حيث انعكس ،جوا م
على حقوقهم ،وحصلوا الثقة يف حكامهم، وخشي احلاكم أن يتعسف يف أمور الرعية،،،وحصل االتقان يف العمل 
                                                             

 . 352،  351، ص  ن،م  - (1)
 . 175،  174حسني مؤنس ، م. س ، ص  - (2)
ميخائيل غورباتشوف ، برييسرتويكا ، نظرات جديدة على بالدنا وعلى العامل ، ترمجة العريب سي حلسن ، د.ط، اجلزائر : موفم صاد  - (3)

 . 91،  90،  46،  18... 16، دت، ص، ص 
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ألمن حتصيل احلقوق،،،يف املقابل مل يستطع احلكم يف عاملنا العريب إىل اليوم أن يرفع قبضته عن القضاء،،وبقية 
يف ثوب مجهوريات وهو سبب خراب العمران،وختلف اجملتمع....وأصبح من  مما ول د دكتاتوريات ؛السُّلط األخرى

 املسل م به عندنا حىت يف أدبياتنا الشعبية أن الغرب ما انتصر علينا إال بعدله االجتماعي.....

 

 : الثورات الداخلية  ودورها في خراب العمران*

ملهم تنفيذ العدل، فملكية عادلة خري من ال يهتم ابن خلدون بشكل السلطة احلاكمة ،خالفة أو ملكا،،،،ا
 خالفة أو مجهورية ظاملة..

ن البيئة املناسبة لظهور إضافة إىل الرتف واالنغماس يف النعيم ،يشكال واالستبداد ال شك  أن الظ لم والقهر
ورة يف فالثاحلركات االحتجاجية اليت تأخذ طابعا عنيفا على شكل ثورات لتغيري األوضاع واستعادة احلقوق...

 تنغمس فيه طبقة احلكم والظلم الذي متارسه على الشعب...ف الذي حقيقتها نتيجة للرت  

حيمل كثرياً من األسى  مبااحلركات الثورية عرب التاريخ اإلسالمي ، إىل تلك )ابن خلدون( أشاروقد 
عامة والفقهاء، فإن كثريا من ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمني بتغيري املنكر من ال "، فيقول :معاوالسخرية 

املنتحلني للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إىل القيام على أصل اجلور من األمراء داعني إىل تغيري املنكر والنهي 
يثني هبم من الغوغاء والدهاء، يعرضون عنه، واألمر باملعروف رجاء يف الثواب عليه من اهلل، فيكثر إتباعهم واملتشب  

ألن اهلل مل يكتب ؛[ غري مأجورين !للمهالك، وأكثرهم يهلكون يف تلك السبيل مأزورين]كذا أنفسهم يف ذلك
لسني يف طلب الرئاسة هذا بالنسبة للمخلصني منهم أما املبُ منا أمر بذلك حني تكون القدرة..ذلك عليهم، وإ

  (1). "فهؤالء أكيد هالكهم

ه: "  ألن تشجيع الثورات يف شعب أمي مل يتزود يعلق أحد الباحثني، على ما ذهب إليه ابن خلدون بقول
بتجربة سياسية وال ميلك مسريوه قاعدة من املبادئ األخالقية يقيمون عليها حركاهتم، ال يؤدي إال إىل الفوضى 

اليت تشمل خمتلف أحناء البالد وحترم الناس حىت من فرتة استقرار وطمأنينة يتصرفون فيها إىل معاجلة شؤون حياهتم 
مية، ولو عجزوا عن القيام باألعمال احلضارية القوية.وليس ابن خلدون هو الذي جيهل ما جر ته االنتفاضات اليو 

فكر مع حاليا  يتوافقما وهو  . (2)والثورات يف بالد املغرب من عوائق البناء احلضاري والتقدم العمراين..." 
                                                             

 .280،281ابن خلدون، تاريخ العالمة ابن خلدون، ، م،س، ص  -)1)
 .378، 377صم،س ،عبد اهلل اشريط،  -)2)
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وهو ما أدى إىل فنت م الذين ال حيكمون مبا أنزل اهلل، مجاعات املفاصلة والتكفري اليت تدعوا إىل الثورة على احلكا
رسوخ أقدام احلكم يف هذا الوقت ال يرجع إىل قوة العصبية الدموية، بل يرجع إىل اإلمكانيات وفوضى؛ ألن   

لح اهلائلة للدولة والقدرة الفائقة للجيش بفروعه وأقسامه املختلفة اليت ال تقدر عليها أي مجاعة تريد اخلروج املس
على احلاكم، الذي ميلك من اإلمكانيات املادية والعسكرية ما تعجز عنه أي قوة متلكها مجاعة معينة تريد 

  (1)االستيالء على احلكم 

وليس خباٍف ما جناه استعمال العنف يف التغيري،حىت صارت دورة خبيثة من الثورة واالستئصال كظاهرة 
 ك احلضاري يلخصها أحد الباحثني بقوله:يتآكل هبا اجملتمع من داخله كدوره لالهتال

"...فال يكاد خيط  الباحث أن منوذجا خبيثا يتكرر منذ سنوات يف عاملنا العريب... منوذج يبدأ بظهور 
شخصية ذات صفات قيادية حتمل فكرا أعرجا مما هو مرتاكم يف كتب الرتاث... مث التفاف جمموعات من 

من هو مؤمن ومنهم من هو مشبوه، مث منو التيار حلجم حرج، فتوريط  الشباب حول هذا الفكر األعرج...منهم
التيار عن طريق املشبوهني يف داخله ومحق أفكاره يف أحداث محقاء بالغة احلماقة، فانقضاض أجهزة األمن على 

 2التيار وإجهاضه..." 

الربيع العريب ،ما ميكن اعتباره ثورات بوال ريب أن ما عرفته الكثري من جمتمعاتنا العربية يف عصرنا مما يسمى 
منوذجا حلركة تدمري اجملتمع وختريب العمران ..وهو ما تؤكده األوضاع اليوم يف ليبيا، سوريا، مصر.....دون أن 

خطرية ما )نفسية ومادية( ننسى ما عاشه اجملتمع اجلزائري إب ان ما يسمى بالعشرية السوداء...واليت خلفت آثارا 
 ري يتجر ع علقمها إىل اليوم....زال اجملتمع اجلزائ

ومنطق التغيري االجتماعي يشري إىل أن هذه السُّلط احلاكمة يف اجملتمعات العربية إذا أرادت تفادي مآزق 
باالعتدال يف املعيشة مثل هذه الثورات التدمريية،فما عليها إال  تفادي أسباهبا الرئيسية، الرتف وصنوف التبذير 

وتفادي الظ لم مبفهومه الواسع،،أقلُّه تطبيق حدي صارم بني السلطات وخاصة الفصل ،ة وإعطاء النموذج والقدو 
بني السلطة التنفيذية والقضائية...إلرساء دعائم العدل وإعادة األمل للناس ،وهو الشرط األساس يف التنمية 

 االجتماعية البشرية؛ألن اإلنسان أساس أي مشروع تنموي.....

 
                                                             

  277،  276، مصر : نشأة املعارف ، د ت ، ص  2عبد احلميد متويل ، أزمة الفكر السياسي االسالمي يف العصر احلديث ، ط - (1)
2
 .47، 46، ص1987ه/ 1407، الكويت، دار القلم 1سيد دسوقي حسن، ، ، مقدمات يف مشاريع البعث احلضاري، ط --( 
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 املعاصرأزمة اجملتمع العريب                                          

 )فقدان احلضارة ملسوغاهتا الروحية(                                   

ف                                  الظ لم                                                                                   الرت 

 

                                                         

 ثورة الر عاع                                              

 

 خراب العمران                                           

 

اولة حم ، وكلحتميةضارية ،ألن الدورة احلحماولة عابثةأي حماولة للتغيري  اعتباره،لكن املشكلة عند ابن خلدون      
من حاول ذلك فكأمنا حاول وقف اهلرم يف الكائن احلي ، فما يعرض للدولة من ؛  لتفادي السقوط مآهلا الفشل

أحوال النشأة مث احلضارة مث اهلرم فالسقوط كما مر  ، كلها أمور طبيعية ، وكما أن أسباهبا أمور طبيعية أيضا فتأخذ 
إصالح األمور لتفادي السقوط منعته العادات وتقاليد اجملتمع وهو ما يسميه ابن  طابع احلتمية، وكل من حاول

فسقوط الحضارة أمر   (1)ولو فعله لرمي باجلنون والوسواس ، واخلروج من العوائد اجلملة ..."  "خلدون العوائد 
يكلف ابن خلدون ملاذا مل  :جييبنا عن سؤال مهم  ،  ولعل هذا ما  طردة في مجرى التاريخضحتمي وسنة م

لليأس من كل  فيه نفسه يف البحث عن وسائل وطرق معاجلة هرم الدولة ، حىت أن حتليله للدورة التارخيية يدعو
جهد تغيريي حيث يقول: " وقد ينتبه كثري من أهل الدولة ممن له يقظة يف السياسة ، فريى ما نزل بدولتهم من 

نفسه بتاليف الدولة وإصالح مزاجها عن ذلك اهلرم، وحيسبه أنه  عوارض اهلرم، ويظن أنه ممكن االرتفاع فيأخذ
                                                             

 . 521،  520، ص  خلدون إبن خلدون،تاريخ العالمة ابن – (1)
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والعوائد هي املانعة  حلقها بتقصري من قبله من أهل الدولة وغفلتهم ، وليس كذلك ، فإمنا هي أمور طبيعية للدولة
 (1)له من تالفيها " 

 محه اهلل الذي اعترب أنر  (مالك بن نيب)ابن خلدون وهو  ةز تالمذر نشري يف األخري إىل ما ذكره أحد أب
التاريخ حركة اجتماعية تبعثها مجموع عوامل نفسية ناتجة عن دفعة الروح؛ بما تشكله من طاقة يبعثها 

 (2)اإليمان في النفس والذي يجعل من النفس المحرك الجوهري للتاريخ اإلنساني

إال  أنه كان ذو أبعاٍد حضارية  -وإْن كان يف ظاهره قرارا سياسًيا-بتحويل اخلالفة اىل ملك قرار معاوية ف
عميقة حيث أفقد اجملتمع توازنه األويل بني الروح والعقل، ساهم يف إمخاد الروح وإضعاف سلطتها على الغرائز 

قدت فحيثما ف   "وشيئا فشيئا ختمد الطاقة وتتوقف احلضارة، مث ال تلبث أن تنهار بفعل قوة اجلذب األرضي 
ألن كل من يفقد قوته التصاعدية البد له من االنحدار  ؛قوط واالنحدارلس  كان ا  )منبع األخالق(،الروح

 بتأثير ثقله الذي ال يقاوم....

فإذا ما وصل المجتمع إلى هذه المرحلة من تطوره ،وخمّد النـََّفس الذي بعث الحياة ألّول مرة، أدرك 
دورة تاريخية جديدة تعتمد على تركيب نهاية الدورة التاريخية، وهاجرت المدينة إلى منطقة أخرى تبدأ فيها 

عضوي تاريخي جديد، ويفقد العلم في المنطقة الفارغة كل معنى ، فحيثما يخمد إشعاع الروح يكف نشاط 
العقل ، حتى لكأن اإلنسان، يفقد تعّطشه إلى المعرفة والعمل إذا ما فقد االندفاع الذي يبعثه فيه 

  (3) "..اإليمان

رجع زوال العمران واضطراب اجملتمع إىل ما حيصل حني تتحول السياسة من ه يُ وجند أن ابن خلدون نفس
تنافس يف اخلري إىل تنافس يف الشر، وحتول احلاكم من ممارسة اإلقناع إىل التمادي يف القهر والتغلب ، وحتول 

ويظهر التحول الشامل اخلالفة اليت تقوم على القانون إىل ملك يقوم على القهر وفتح اجملال لصراع العصبيات ،...
                                                             

 . 520نفسه ، ص  - (1)
،اجلزائر ودمشق:دار 3ميالد جمتمع،ترمجة عبد الصبور شاهني،اشراف ندوة مالك بن نيب ،ط مالك بن نيب ،ميالد جمتمع ، - (2)

  26،صم 1986ه/1406الفكر،
ووجهة العامل  16، 15: املكتبة العصرية ، د ت ، صمالك بن نيب ، مستقبل االسالم ، ترمجة شعبان بركات ، د، ط ، صيدا ، بريوت  (3)

 .29،30االسالمي .م س ، ص 
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حنو الفساد، ففي مظهره اخللقي حصل الصدوف عن طلب السياسة للحق إىل طلبها للباطل ، ويف مظهره 
االجتماعي انتصار منازع امللك ومقتضى العصبية على مقتضى القانون ، ويف مظهره االقتصادي تركز الثروة يف يد 

ره السياسي ، االنفراد بالسلطة واالستبداد بالقرار...ومن هنا األقلية وجنوحها إىل الرتف واالحنالل ، ويف مظه
  (1)نشأت الثورات والفنت والتنافس على امللك واالستبداد به. 

وما يقرره مالك بن نيب حول توقف إشعاع العقل بفعل فراغ الروح يف املرحلة الغرائزية، يشري إليه ابن 
عمران وانتشار الظلم وقهر الرعية وكبت احلريات وهي من إذ أن ضعف اإلبداع يرجع إىل اضطراب ال ،خلدون

خصائص مرحلة اهلرم ، مقابل ذلك فإن اإلبداع العقلي والتمدين إمنا يزدهر يف مرحلة احلضارة حني تستقر الدولة 
 (2)وينتشر عمراهنا وتزدهر املعايش ويأمن الناس على أنفسهم أمواهلم.

قع احلضارة الغربية، وما تعرف من ازدهار مادي وتقدم علمي ولعل ما ذهب إليه ابن خلدون يسانده وا
وتقين غري مسبوق بفعل التنظيم الدقيق وجو احلرية،... رغم ما تعانيه جمتمعاهتا من فراغ روحي يشتكي منه 

 عقالؤهم.

ف شيئا صل املشكلة إىل ضعف الدفع الروحي )القوة اإلميانية( مبا جعل حركة اجملتمع تضعأمالك بن نيب رجع أ  
وقود. ففي اجملتمع التارخيي إذا ضعفت الروح شكل ذلك ال  لنقصفشيئا مثل اآللة اليت تتوقف حركتها تدرجييا 

إيذانا بتوقف اجملتمع وتقهقره، ويف جمتمع كهذا يفقد العقل إشعاعه ويصاب باجلمود ألن األفكار احلية ال جتد هلا 
ليت أبدعها عقل )ابن خلدون( واليت مل يستطع اجملتمع أن صدقا يف جمتمع مريض، مثل تلك األفكار احلية ا

 يفهمها أو يستفيد منها. ....

أما إمكانية التغيري االجتماعي وإصالح األوضاع فأمر ممكن بدليل اآلية الكرمية اليت جتعل إمكانية التغيري 
 - وم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾﴿ إن اهلل ال يغير ما بقيف أيدي أفراد جمتمع دون جري وإكراه، يف قوله تعاىل: 

وهي سنة التغيري االجتماعي اإلرادي اليت تنفي حتمية السقوط يف الدولة،كما تنفيها النصوص  -11الرعد 
صلى اهلل )الكثرية اليت تدعوا إىل اإلصالح والتغيري ،وهي عني ما قام به األنبياء والرسل الكرام وجاء به  الرسول 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء رجال ونساء ،، قال تعاىل:﴿ :هلل تعاىل املؤمننيوما وصف به ا( عليه وسلم 
                                                             

 .  85، 84، ص  1981، بريوت . دار العلم للماليني ،  5حسن صعب ، االسالم وحتديات العصر .ط  (1)
 .777، ص  2تاريخ العالمة ابن خلدون ، م.س ، ج  - (2)
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،وال عربة مبا  بنظرية احلتمية أمام سنة -71التوبة-﴾  بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باهلل
 (....11)الرعد/ ((إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) يف القرآن  التغيري الثابتة
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