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ال شّك أف دراسة التاريخ من ضركرات اؼبعرفة االنسانية عند األمم اغبية،،،فأحادث التاريخ ال تركل من باب     
اإلمتاع كاؼبؤانسة ،كلكن من باب استخالص العرب كالدركس لالستفادة منها يف الواقع اؼبعيش يف جوانبو اؼبختلفة 

التاريخ ، دراسة  اعترب بعض اؼبؤرخُت الغربيُت مثل  الفرنسي)مارؾ بلوخ( سياسة.....كؽبذا ،اجتماعا ، اقتصادا
م يف سياؽ اؼباضي، اغباضر كاؼبستقبل،فاؼبؤرخ ىو انًتكبولوجي،عامل اجتماع كعامل البشر يف الزمن؛أ

ن كنفس الفكرة قبدىا عند )جاف بياجيو(ك الباحث اؼبشهور )قسطنطُت زريق (الذم كتب أكال ع ،،،،مستقبليات
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ـ(،ك يف 1964( ،كيف اغباضر) كتاب يف معركة اغبضارة 1959التاريخ يف اؼباضي)كتاب كبن كالتاريخ عاـ
 1.ـ(1977اؼبستقبل )كتاب كبن كاؼبستقبل 

ؿبمد رشيد رضا )ر.ق( يف تفسَت قولو تعاىل: ))فسَتكا يف األرض فانظركا كيف كاف عاقبة اؼبكذبُت((  يقوؿ     
نوف سنن ا يف خلقو، كما فعلوا يف غَتىا من األمة يف ؾبموعها أف يكوف فيها قـو يبيّ (  " جيب على 36)النحل/

العلـو كالفنوف اليت أرشد إليها القرآف باإلصباؿ، كبينها العلماء بالتفصيل، عمالن بإرشاده، كالتوحيد كاألصوؿ 
يو يف مواضع كثَتة. كقد دلنا على مأخذه كالفقو. كالعلم بسنن ا تعاىل من أىم العلـو كأنفعها. كالقرآف حييل إل

تفسَت اؼبنار،اجمللد رشيد رضا، )على أحواؿ األمم، إذ أمرنا أف نسَت يف األرض ألجل اجتالئها كمعرفة حقيقتها"
كتاب العرب ، ضمن موسوعتو )ق(732/808) ابن خلدكفعبد الرضبن ، لعل أشهر من تصدل لذلكك .( األكؿ

 ...(ياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكربكديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أ

تربز أمهية عبد الرضباف بن خلدكف)رضبو ا( من خالؿ أثره البالغ يف تطور )فلسفة التاريخ(، كتأثَته على من     
بل تعدل أثره ، حسب، ليس على الثقافة االسالمية ف 2جاء بعده من كبار الفالسفة كمؤرخي اغبضارات يف العامل

الثقافة العاؼبية ؛حىت اعتربه البعض اؼبؤسس اغبقيقي لفلسفة التاريخ كعلم االجتماع، كأصوؿ منهجو، يف دراسة  إىل
  نسأؿ:كيف ظل ما حيوط األمة اإلسالمية من ربديات كربل،مكانة اؼبعلم األكؿ  ... أحداث التاريخ الذم بّوأه

عصره،،؟؟  ثُت بعبقريتو اليت سبق هبالرجل الذم أشاد الكثَت من الباحفكار ىذا اأف تستفيد من أكيف ديكن ؽبا 
ال يسعنا  ،بعيدا عن عقدة اتسامي أك ىياـ اؼبديح ...... ككيف ديكننا تطبيق أفكاره على مشكالت ؾبتمعنا؟؟

ث أحداالذم درس  الفذّ عمالقا يف تارخينا الثقايف ،فهو العقل  كاف (عبد الرضبن بن خلدكف) أف  نعًتؼ إال
منهج ما يتوافق مع كىو  من اعبارم،،،،ليتوصل إىل قوانُت سَتكرتو عرب هنر الزّ ،صفاحالتاريخ كفق اؼبنظور السنٍت ال

الذم استقرأ منو إبن خلدكف منهجو يف دراساتو التارخيية باعتباره عاؼبان شرعيان  األصل الديٍت اؼبقّدس،ف الكرًن آالقر 
ن آيات القرآف الكرًن أكال كاؼبعركؼ أف اؼبنهج القرآين من جهة أخرل يقـو على كفقيهان كقاضيان يستقى أحكامو م
َكَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َأْف َأْخرِْج قَػْوَمَك ِمَن ﴿ قاؿ تعاىل:كالتدبر يف أياـ ا توجيو العقوؿ كاغبواس إىل التأمل 
ْرُىْم بَِأي   ،مع ما تزخر بو (7، 6/  إبراىيم) ﴾اـِ الّلِو ِإف  يف َذِلَك آليَاٍت لُِّكلِّ َصب اٍر َشُكوٍر الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َكذَكِّ

لقد كان في قصصهم عبرة ألولى ﴿  دركسآياتو من الدعوة إىل توجيو النظر يف قصص األكلُت بأخذ العرب كال
                                                           

، 2013، يوليو2كجيو كوثراين، تاريخ التأريخ،اذباىات،مدارس، مناىج، بَتكت، اؼبركز العريب لألحباث كالدراسات السياسية، ط --( 1
 .234، 233ص
تأثر عمالقة الفكر السياسي كاالجتماعي الغربيُت يشَت سعد الدين ابراىيم )مدير مركز ابن خلدكف للدراسات بالقاىرة ( ما يثبت إىل  -( 2

مقدمة ابن خلدكف،دراسة = =أضبد صبحي منصور،  أنظر:..كحىت ىيجلماكيافيللي،مونتسكيو، أكجست كونت. ثل بابن خلدكف م
 .5ك4، صـ1998أصولية تارخيية ،تقدًن سعد الدين ابراىيم،، القاىرة :مركز ابن خلدكف، دار االمُت للنشر،
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 ﴾ ء وىدى ورحمة لقوم يؤمنونما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديو وتفصيل كل شي ؛األلباب
 .(111/فيوس)

كشف منهج القرآف يف ذكر األخبار  كىذا ما جعل بعض الدارسُت للتاريخ يذىبوف إىل أف ابن خلدكف 
كؽبذا ، (1)كطبق ذلك على األحداث التارخيية اليت عايشها أك درسها (اأياـ )كاغبوادث التارخيية أك ما يسميو 

ريخ " العرب ". كعموما فإف " علم االجتماع اػبلدكين نتاج التفكَت العلمي اإلسالمي ظبّى دراستو الضخمة للتا
يف ذلك فضل   بن خلدكف ،كال(2)الذم ينشد فهم سنن ا يف العامل اؼبادم كالعامل االجتماعي على حد سواء ".

 كبَت....

 :المنهج الخلدوني في دراسة التاريخ   

 ،يتأملها:مقارننا ؿبلالن  ؛يخ منهجا تأمليا علميا، يستقرئ فيو كقائع التاريخسلك بن خلدكف يف دراستو للتار    
ليتوّصل بذلك إىل القوانُت االجتماعية كاليت ربكمها يصوغها علميا كسنن مضطردة؛ تساعد على فهم اغباضر 

يخ يف ؾبرل "مكتشف منطق التار   ـ( )رضبو ا( 1973 -1905)كؽبذا يعتربه مالك بن نيبكصياغة اؼبستقبل، 
حسرتو على امهاؿ األفكار اػبلدكنية يف ربليل األزمة اغبضارية لألمة على مستول النخب نفهم  ك.  (3)أحداثو "

"ففي اجملتمع التارخيي إذا ضعفت الركح شكل ذلك  العلمية ،نتيجة  زحف التخلف كسبكنو من العقوؿ، يقوؿ:
قد العقل إشعاعو كيصاب باعبمود ألف األفكار اغبية ال ذبد ؽبا إيذانا بتوقف اجملتمع كتقهقره، كيف ؾبتمع كهذا يف

صدقا يف ؾبتمع مريض، مثل تلك األفكار اغبية اليت أبدعها عقل )ابن خلدكف( كاليت مل يستطع اجملتمع أف 
 .... (4)يفهمها أك يستفيد منها....".

اليت زبتلف كثَتا عن ما شهده عصر ابن  عةكرغم متغَتات عصرنا الذم نعيش فيو كصبلة ربدياتو اغبادثة كاؼبتوق   
إال أننا ديكننا أف نستفيد من الكثَت من أفكار ابن خلدكف كاليت سبق هبا عصره  خلدكف ) القرف الثامن ىجرم(

                                                           
 . 40ـ ص  1989، اإلرباد اإلسالمي العاؼبي للمنظمات الطالبية ،  1عماد الدين خليل ، حوؿ تشكيل العقل اؼبسلم ، ط - (1)
 . 57، ص ـ  1986ق/ 1406، القاىرة:الزىراء لألعالـ العريب، 1سليماف اػبطيب، أسس مفهـو اغبضارة يف اإلسالـ، ط - (2)
عبد الصبور شاىُت،كعمر كامل مسقاكم،اصدار ندكة مالك بن نيب ،دمشق:دار شركط النهضة ،ترصبة مالك بن نيب ،  - (3)

 . 62ص ـ.1986ق/1406الفكر،

 .31مالك بن نيب ،كجهة العامل اإلسالمي، ندكة مالك بن نيب، اعبزائر،دمشق: دار الفكر اؼبعاصر ، ص -)4)
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كال ريب أف دراسة أفكار ىذا العمالؽ جدير  .....،كىو اؼبأموؿ بعيدا عن كل نزكع للتسامي أك رغبة يف اؼبديح
 ر الكثَت فبّا يعًتض األمة اليـو من مشكالت حضارية خطَتة .........بأف يوّضح كيفسّ 

دكف سبحيص  تقنعو طريقة اؼبؤرخُت السابقُت يف نقل األحداث ؛ ملكاف ابن خلدكف ذك عقلية علمية نافذة 
ضوعية د الناس يف فهم كاقعهم أك حل مشكالهتم، إذ فضلوا النقل على العقل كالذاتية على اؼبو ستفي مفل أك نقد،

كاؼبنهج الركائي )السردم( على اؼبنهج التحليلي كذِكر حياة اؼبلوؾ ككصف اؼبعارؾ كالغزكات على دراسة أحواؿ 
العمراف، كاالجتماع البشرم ... لقد عّلمتو ذبارب اغبياة أف للوقائع التارخيية نظامها كطابعها، كمن يتبّصر يف 

ت كأسباب انتشارىا كال يرجع ذلك إىل اؼبصادفة، كإمنا ىي سنن أحواؿ اػبليفة كاألمم يدرؾ بواعث قياـ اغبضارا
تارخيية اجتماعية ،،،من ىنا رأل أف التاريخ ميداف دراسة نقدية اختبارية تستخلص منو القوانُت كالسنن لفهم 

كحاكؿ اتباع منهج علمي نقدم موضوعي  بعيدا عما يسميو منهج اػبطابة .(1)اغباضر كاإلعداد اؼبستقبل
 2 .فيالعاط

عمد إىل عرض أحداث التاريخ على ؿبّك العقل كالواقع ؛كؽبذا ُتصّفى من أدراف كتلويثات كربريفات اؽبول 
، الذاتية كاعبهل كالغفلة ... ككاف يهدؼ إىل ربط الوقائع ببعضها من خالؿ العالقات السببية كالطردية كىو ما 

جتماعية مثلما خيضع العامل الطبيعي غبتمية القونُت جيعل كقائع االجتماع البشرم زبضع غبتمية القوانُت اال
 الطبيعّية. 

 ،سلك بن خلدكف يف دراستو للتاريخ منهجا تأمليا علميا، يستقرئ فيو كقائع التاريخ، يتأملها:مقارننا ؿبلالن  
ضر ليتوّصل بذلك إىل القوانُت االجتماعية كاليت ربكمها يصوغها علميا كسنن مضطردة تساعد على فهم اغبا

 .  (3)".مكتشف منطق التاريخ يف ؾبرل أحداثو  "كصياغة اؼبستقبل، كىو بذلك يعترب حبق 

خرب عن االجتماع االنساين الذم ىو عمراف العامل  " يرل أف علم العمراف ىو : علم العمران عند ابن خلدون:
اؼ التغلبات للبشر يعضهم كما يعرضو لطبيعة ذلك العمراف من األحواؿ مثل التوحش كالتأنس كالعصبيات كأصن

                                                           
بَتكت:مركز دراسات الوحدة 125،ع 12لة اؼبستقبل العريب، س ،ؾب((قراءة سوسيولوجية يف منهجية ابن خلدكف))عبد القادر عرايب،  - (1)

 .91ـ، ص 1989العربية، سبوز 
 99، 98، صـ،س ( كجيو كوثراين،  2
 . 62مالك بن نيب ، شركط النهضة ، ـ . س ، ص  - (3)
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على بعض كما ينشأ عن ذلك من اؼبلك كالدكؿ كمراتبها ،كما ينتحلو البشر بأعماؽبم كمساعيهم من الكسب 
 (1).واؿ"من ذلك العمراف بطبيعة األح كاؼبعاش كالعلـو كالصنائع كسائر ما حيدث

تفنن يف " "من خصائصها:  ،عد عن اػبَت هناية العمراف كخركجو إىل الفساد كهناية الشر كالب  اغبضارةكيعترب 
كيظهر أف اغبضارة   (2) "الًتؼ كأحكاـ الصنائع اؼبستعملة يف كجوىو كمذاىبو من اؼبطابخ كاؼبالبس كالفرش...

ق كالتمتع باغبياة الرغدة مع ما يصاحبو من توسع العمراف كتقدـ سبدين ، ىي مرحلة كفرة اإلنتاج اؼبادم كالتأنّ 
سرب الضغط العسكرم بسبب تعلق الناس بالدنيا كما يسببو ذلك من جنب كخور عزدية كخلود كيالحظ بداية ت

كيعّد )ابن خلدكف( أكؿ  من استعمل مصطلح حضارة يف الًتاث الفكرم اإلسالمي كيعتربىا إىل الراحة كالكسل .
ًتؼ كالفساد اؼبؤذف خبراب مرحلة حتمية بعد حصوؿ اؼبلك كاستقراره ، فهي هناية العمراف حيث قمة الرفاىية كال

كال شك أف ابن .(3) "هناية العمراف كخركجو إىل الفساد كهناية الشر كالبعد عن اػبَت  "العمراف ، فاغبضارة ىي :
دعا إىل استقالؿ اؼبنهج التارخيي ، كىو يعايش مآزؽ ذبربة اؼبوحدين يف اغبكم ،خلدكف القاضي كالسياسي 

عريف لجإجابة عن سؤاؿ ؿبورم:"ؼباذا ككيف كقعت حالة التأـز الشاملة اليت ؛بتجاكز السياسة على اؼبستول اؼب
 4."؟يعيشها العامل االسالمي يف عصره،،،

 

 

 عنـد ابن خلـدون : الدولةدعـائم 

 ديكن أف نشَت إىل أىم دعائم اؼبلك عند ابن خلدكف كىي:

، فال تقـو الرياسة إال على العصبية: " كىناؾ تالـز بُت قوة العصبية كالرياسة ين :الــدّ العصبية و ( أوال
الدين يسِند العصيبة كيزيدىا قوة، كالدعوة الدينية  ك، (5)كالتغلب إمنا يكوف بالعصبية " ،فاؼبلك حيصل بالتغلب 

                                                           
  57ص )اؼبقدمة( ، 1 مج، د.ت ، ، د.ط، بَتكت : دار الكتاب اللبناين، مكتبة اؼبدرسة  تاريخ العالمة ابن خلدكف إبن خلدكف ،  - (1)
 . 304،  216، ص  ف،ـ – (2)
 ص .ف،،   ـ.ف - )3)

 . 97،78ص ـ، س،(ػػػ كجيو كوثراين، ، 4
 . 277تاريخ العالمة ابن خلدكف ، ص  - (5)
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ذىب بالتنافس تزيد الدكلة يف أصلها إىل قوة العصبية اليت ؽبا من عددىا ، كالسبب يف ذلك  أف  الصبغة الدينية تُ 
 ؛يف أمرىم مل يقف ؽبم شيء اسد الذم يف أىل العصبية، كتفرد الوجهة إىل اغبق فإذا حصل ؽبم االنتصاركالتح

. كجيـز ابن خلدكف أف الدعوة الدينية ال تنجح يف بلوغ (1) الف الوجهة كاحدة كاؼبطلوب متساك عندىم ..."
يو الكافة فال بد لو من عصبية ، كيف مل علأىدافها إال إذا كانت تستند إىل عصبية قوية، ألف:" كل أمر ربُ 

اغبديث الصحيح ما بعث ا نبينا إال يف منعة من قومو " 
كيف ىذا اإلطار يذكر ابن خلدكف مناذج ؼبن قاموا  (2)

بالدعوة يف اؼبغرب أك يف اؼبشرؽ كرغم صدقهم كإخالصهم إال أف أمرىم مل يتم كمنوا بالفشل الذريع ؛ألهنم 
 اليت تسندىم . افتقدكا إىل العصبية

فإذا اجتمعت الدعوة الدينية بالعصبية القوية يف قـو ،مل يقم ؽبم شيء ؛ألف طبيعة العقيدة الدينية نفي 
إليها األغراض كطغت  تب اليت ردبا تسربسالتحاسد كالتباغض كالظلم كالعدكاف الذم حيصل غالبا يف عصبية الن

 (3)عليها األىواء.

ابن خلدكف يف اعتبار العصبية أصل كل ربوؿ تارخيي كتغَّت حضارم كذباكز يف ربط  مبالغة غَت أننا نالحظ     
نشوء الدكلة بقوة العصبية، حىت أننا نشعر أف العقيدة الدينية ؾبرد داعم للعصبية الدموية كجعل من قوة العصبية 

ف الدعوة الدينية من غَت كدكرىا يف ذلك قانونا عامنا. كىو يف ذلك ردبا متأثر بأحداث ككقائع عصره،.. فهل أ
بذلك ينفي اػبصائص الذاتية للدعوة الدينية، كيضعف من قوة العقيدة الدينية   التسليم  ؟....عصبية ال تتم 

كطاقة ركحية ،دافعة للحركة كالتغَت ، فتصبح ؾبرد قوة داعمة للعصبية القومية اؼببنية على القرابة ، كما استشهد 
تأثَت ضد حكم اعبور يف اؼبغرب أك اؼبشرؽ كما القوه من فشل إمنا يرجع إىل سوء بو ابن خلدكف من بعض دعاة ال

 (4)استعداد كظركؼ مادية كتارخيية مل تتوفر ؽبم ...
                                                           

 . 278، ص  ف،ـ – (1)
 . 280،  279، ص ف،ـ – (2)
 . 278، ص  ف،ـ – (3)
 . 178ين من خالؿ اؼبقدمة ، ـ.س ، ص ؿبمد فاركؽ النبهاف ، الفكر اػبلدك  - (4)
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:  يؤكد ابن خلدكف على أمهية ِخالؿ اػبَت يف استمرار الدكلة، كقد عرفنا أف من : األخـالق والتعـاوننياثا
، أف نفوسهم أقرب إىل خصاؿ اػبَت باعتبارىم أقرب إىل الفطرة ،أما ِخالؿ أىم خصاؿ اعبيل األكؿ، جيل البداكة

 (1) ...الشر فعارضة لجإنساف من حيث القول اغبيوانية )الشهوات(

ال تناقض بُت اؼبلك اغباصل بالعصبية كالغلبة كاألخالؽ، إذ أف السياسة إذا اعتمدت العدؿ كاؼبساكاة 
الثقة بُت الرعية كالراعي كزاد العمراف كاتسعت الصنائع،  كُزرعتمرار الدكلة كإيفاء اغبقوؽ ضمنت قوة اؼبلك كاست

يف اػبَت  " نافسالت حيصل بارساء دعائم األخالؽ  ىل العصبيةأف استقرار اغبكم  ألكيف ىذا يؤكد ابن خلدكف 
ككسب اؼبعدـ  كخاللو من الكـر كالعفو عن الزالت كاالحتماؿ من غَت القادر، كالقرل للضيوؼ كضبل الكّل،

شريعة كإجالؿ العلماء اغباملُت لكالصرب على اؼبكاره  كالوفاء بالعهد كبذؿ األمواؿ يف صوف األعراض ، كتعظيم ل
ؽبا ...كبالعكس من ذالك إذا تأذف  بانقراض اؼبلك من أمة ضبلهم على ارتكاب اؼبذمومات كانتحاؿ الرذائل 

وإذا أردنا أن نهلك قرية :﴿ كإشارتو ىنا إىل قولو تعاىل(2)هم صبلة." كسلوؾ طرقها ، فتفقد الفضائل السياسية من
 . -61اإلسراء -ا ﴾ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناىا تدمير

  
ُ
كحكم الناس كسياستهم باألخالؽ كالفضائل تزيد يف حبهم من لواـز األخالؽ ، لكالعدؿ أساس اؼب

كحُت تشعر النفوس بالثقة يف حكامها تطمئن نفوسهم كيقبلوف على العمل  كثقتهم يف اغباكم فيحصلوف لو
 فيكثر اإلنتاج كيعم الرجاء. 

الظلم يدفعها إىل اػبموؿ كالالمباالة؛ ليأس نفوسهم كملك اػبوؼ عليهم كىو ما يدفعهم  كباؼبقابل فإف
قا من مرجعيتو الدينية حيث ربتل للتكاسل عن القياـ بالصنائع كأحواؿ اؼبعاش، كيف ىذا قبد ابن خلدكف منطل

األخالؽ قمة اؽبـر يف السياسة اإلسالمية كال قيمة غباكم ال يأخذ الناس على مقتضى اػبلق الرفيع، كلتقارف بُت 
ما  أكده بن خلدكف من خالؿ استقرائو غبوادث التاريخ كدبا ذىب إليو بعض رجاؿ السياسة يف الفكر الغريب 

 ية تربر الوسيلة كجعلوا من ذلك قاعدة للحكم.كبعض أقطاهبم إىل أف الغا

                                                           
 . 251،  250تاريخ العالمة ابن خلدكف ، ـ.س ، ص  - (1)
 . 252،  251، ص  ف،ـ – (2)
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: كفبا يبٌت عليو اؼبلك عند ابن خلدكف اؼباؿ يقوؿ: " إعلم أف مبٌت اؼبلك على أساسُت البد المـال ثالثا(
معرب عنو باعبند، كالثاين اؼباؿ الذم ىو قواـ أكالئك اعبند، كإقامة ما حيتاج كالعصبية كىو الُ  منهما، فاألكؿ الشوكة

 (1)و اؼبلك من األحواؿ." إلي

يأمن الناس فيو على معاشهم فيزيد النشاط ففقوة الدكلة ال تتحقق إال باقتصاد قوم يزيد يف توسيع العمراف 
قوة إىل قوهتا كالسبب يف  يف أّكؽبايزيد الدكلة  ترؼ معتدؿابن خلدكف  عنداالجتماعي كيكثر النسل، ككفرة اؼباؿ 

م اؼبلك كالًتؼ ككثر التناسل كالولد كالعمومة، فكثرت العصابة، كاستكثركا أيضا من ذلك " أف  القبيل إذا حصل ؽب
اؼبوايل كالصنائع كربيت أجياؽبم يف جو ذلك النعيم كالرفو، فازدادكا هبم عدّدا إىل عددىم كقوة إىل قوهتم بسبب  

  (2)كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد " 

ن إذا ربوؿ اؼباؿ إىل غاية يف حد ذاتو جُيمع كيُكنز، كإذا ربوؿ إىل تبذير كيكوف ىذا يف أكؿ مراحل الدكلة ،لك 
كرفو ككسيلة لتحقيق أنواع اؼبلذات، حينئذ يصبح أداة الهنيار الدكلة؛ ؼبا يسببو الرفو من نعومة كجنب كتعّلق دبتاع 

 الدنيا، كؽبذا فالًتؼ أك الوفرة اؼبادية ال ُتذـ لذاهتا كلكن لسوء استخدامها.

تبدك حالة العامل العريب اليـو غَت مستقرة ؛يف ظل أكضاع متأزمة  : في العالم العربي المعاصر حقيقة األزمة ــ ـ
،تواجهو ربديات كربل هتدد بنيتو العضوية ،كيظهر أنو مدفوع دفعا ػبوض معركة بقاء ، مل يستعد ػبوضها ، دبا 

،،،،كاؼبرحلة القاسبة للتخلف الذم تعيشو األمة ىو اػبسائر يؤىلو لتحقيق أدىن انتصار أك اػبركج على األقل بأدىن
  (...رضبو ا)ـ(  1973 -1905) امتداد ؼبرحلة ما بعد اغبضارة كما يسميها مالك بن نيب

يف زمنو الضائع،،،يقوؿ  كاؼبشكلة األساس ىي مشكلة زبلفو اغبضارم اليت ال تزاؿ تثقلو كتشده إىل ترابو البائر
" مشكلة كل شعب ىي يف جوىرىا مشكلة حضارتو، كال ديكن لشعب أف يفهم أك  ضبو ا(:مالك بن نيب )ر 

حيل مشكلتو ما مل يرتفع بفكرتو إىل األحداث اإلنسانية كما مل يتعمق يف فهم العوامل اليت تبٍت اغبضارة أك 
تقبلية إال عناصر للملحمة كما اغبضارات اؼبعاصرة كاغبضارات الضاربة يف ظالـ اؼباضي كاغبضارات اؼبس هتدمها.

كىكذا تلعب   اإلنسانية... تتمثل فيها جهود األجياؿ اؼبتعاقبة يف خطواهتا، اؼبت صلة يف سبيل الرقي كالتقدـ.
                                                           

 . 251، ص  ف،ـ – (1)
 . 309، ص ف،ـ – (2)
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الشعوب دكرىا، ككل كاحد منها يُبعث ليكو ف حلقتو يف سلسلة اغبضارات حينما تدؽ ساعة البعث معلنة قياـ 
 (1) ."حضارة جديدة كمؤذنة بزكاؿ أخرل

ديكننا أف نلتمس يف أفكار ابن خلدكف بعض ما ديكننا إسقاطو على مشكالتنا اغبضارية يف ىذا العصر،،ألف 
 سنن التغيَت االجتماعي سنن مضطردة ديكننا التحقق هبا لفهم ىذه اؼبشكالت ككضع خطط غبّلها..........

 ة كيعترب ضعفها سبب سقوط الدكلة،،قياـ الدكلأساس جيعل ابن خلدكف قوة العصبية  :العصبيةدور  -6
الدينية،كأهنا ؾبرد عاضد ؽبا،،،يقوؿ:" إف الدعوة تزيد)الحظ( الدكلة يف أصلها قوة  أمهية الدعوة نفهم  نابل إن

،كلعل ىذه النظرية تصدؽ على اجملتمعات القبلية لكن 2العصبية........كالدعوة الدينية من غَت عصبية ال تتم."
ذبعل نظرية العصبية باؼبفهـو اػبلدكين بعيدة عن اؼبؤسسات خاصة يف العامل الغريب ، يف عصرنا حيث قوة

نعتقد أف القيم الركحية للدين قد ؿبت أك على األقل قّللت بشكل كبَت تأثَت العصبية  على اجملتمع ،   ،(3)،الواقع
اليـو قد تصدؽ على عصبية   العصبية كلعّل كما حدث يف زمن الرسوؿ )صلى ا عليو كسلم (كعصر اػبالفة ،

غط من أصحاب رؤكس حيث يتواطأ أصحاب اؼبصاحل اػباصة كلوبيات الضّ .عات اؼبصاحل اؼبادية أك السياسيةصبا
)كارتالت( ،تستطيع من خالؿ النفوذ كالضغوط االقتصادية كسبويل  األمواؿ على التحالف ضمن شركات كربل
 ضباية ؼبصاغبها( ككسبا ؼبزيد من النفوذ كاؼبكاسب اؼبادية.....اغبمالت االنتخابية لالستيالء على اغبكم )

 

 

 

 

 : البناء االجتماعيأسبـاب انهيــار  -2
                                                           

  20، 19صـ،س ،مالك بن نيب ، شركط النهضة ،  - (1)
 .279، 278، ص  تاريخ العالمة ابن خلدكف—( 2
 .168ص ،ـ 1998ىػ/ 1419، الكويت : مطابع الرسالة ،  2، ط 237س، اغبضارة ، سلسلة عامل اؼبعرفة رقم حسُت مؤن - (3)

171 . 
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يرل ابن خلدكف أف سقوط الدكلة أمر حتمي ألف قانوف اغبركة التارخيية يقتضيو ،لكن ذلك مرتبط بأسبابو، 
 كالظلم...كأىم أسباب سقوط الدكلة أمراف: الًتؼ 

رفاىية(: حيث يتحّوؿ اؼباؿ إىل غاية، جيمع كينفق يف أنواع اؼبلذات كتلبية أصناؼ الشهوات من مأكل )ال التـّرف*
كمالبس كمراكب ... حينئذ تذكم أخالؽ البداكة كخالؽبا كالصرب كالشجاعة، كاألنفة كما تقـو عليو عالقاهتا من 

صرب االستسالـ، الكسل.... فيصبحوف يف قوة العصبية ، فيحصل ؽبم بالًتؼ أخالؽ معاكسة ، كاعبنب ، قلة ال
حاجة إىل ما يدافع عنهم كالنساء كالولداف، بل كيعجزكف حىت عن القياـ بالضركرم من أمورىم لرخاكة أجسادىم 

كخطورة الًتؼ ىي يف ربوؿ (1)كنعومتهم ، كيتجرؤكف يف أحاديثهم عن الفواحش كتنحرؼ أخالقهم ....
الكسل كاػبموؿ كالدعة اليت تبطيء اغبركة االجتماعية شيئا فشيئا إىل أف  استشراء داءالتحسينيات ضركريات،ك 

كقد تتوافق ىذه الفكرة مع ما تعانيو الكثَت من اجملتمعات العربية اليـو من ضياع أخالقي كتفكك تتوقف....
ثرية اعبوع...." كما عاين األقلية التخمة بينما تعاين األكتحيث ؛أسرم كأمراض كاكبرافات ،،كبركز الطبقية اؼبقيتة 

كيتوقع سقوط كحىت يف الفكر الغريب قبد من حيذر من انغماس اجملتمع يف الًتؼ جاع فقَت إال بتخمة غٍت"....
كال خيفى أف االنغماس يف الّنعيم اغبضارة بسببو مثل ما ذىب إليو )اشبينغلر،آرنولد تونيب، آلربت شواتزر.....(.

 ..معات كما جيرم على األفرادمفسد لألخالؽ،كجيرم ذلك على اجملت

كىو االستبداد باؼبلك ؛ أم أف اغباكم يُعرض عن مشاكرة أىل الشورل من حاشيتو كأىل عصبيتو.   لم:الظ  * 
كحيصل ذلك يف اؼبرحلة الثانية ، فينقلب اؼبلك من العدؿ كمشاركة أىل العصبية يف اغبكم إىل االستبداد بو؛ ألف 

شتمل على صبيع اػبَتات الدنيوية كالشهوات البدنية كاؼبالذ النفسانية فيقع فيو ي ،اؼبلك منصب شريف ملذكذ "
التنافس غالبا، كقّل أف يسلمو أحد لصاحبو  إال إذا غلب عليو فتقع اؼبنافسة كتفضي إىل اغبرب كالقتاؿ 

يلجأ معو  ماالتبذير،  . كحيتاج اؼبلك إىل زيادة أرزاؽ اعبند كيكثر من أعطياهتم فيزيد الًتؼ كيكثر(1)"كاؼبغالبة
اؼبلك إىل الزيادة يف الضرائب الكثَتة على التجار كاغبرفيُت كالصناع كالزرّاع كيقهرىم على دفعها ؼبداراة جنده باؼباؿ 

إىل اشتداد الظلم على الناس فيضعف العمراف، دبا يؤدم  إىل ضعف  ذلك يؤدم  ؛كىؤالء طبقة غَت منتجة 
 :"، كيف حيدث ذلك ؟....جييبنا ابن خلدكف بقولو( لم مؤذن بخراب العمرانوالظ )الدكلة كبتايل سقوطها 

إعلم أف العدكاف على الناس يف أمواؽبم ذاىب بآماؽبم يف ربصيلها كاكتساهبا ؼبا يركنو حينئذ من أف غايتها 
                                                           

 . 522،  247،  ،صصابن خلدكف ،ـ،س ،العالمة تاريخ ،  ابن خلدكف – (1)
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ي يف كمصَتىا انتهاهبا من أيديهم، كإذا ذىبت آماؽبم يف اكتساهبا كربصيلها انقبضت أيديهم عن الّسع
كاػبوؼ على  وفقدان األمل اليأس،فقهر الناس كغصبهم أمواؽبم كغمطهم حقوقهم يدفع هبم إىل (2)"ذلك.

أنفسهم كأمواؽبم ما جيعلهم  خيفوف ىذه األمواؿ،كال يغامركف باستثمارىا،،فتتحوؿ إىل ثركة مكتنزة بدؿ أف تكوف 
 دث األزمات...كرب..فبا يعطل حركية االنتاج فيتوقف النموّ رأظباال منتجا.

كل من أخذ ملك أحد أو ، فػ"  من السلطة اغباكمةخلدكف معٌت شامال لكل تعدم  كللظلم عن ابن
غصبو في عملو أو طالبو بغير حق أو فرض عليو حقا لم يفرضو الشرع فقد ظلمو... ووبال ذلك عائد على 

تسخَت ، كمن أشد الظلم....... ،(3)الدولة بخراب العمران الذي ىو مادتها؛ إلذىابو اآلمال من أىلو." 
كذلك ما ،الناس يف أعماؿ دكف إعطائهم مقابلها حقوقهم اليت يستحقوهنا ، فبا يؤدم إىل عزكفهم عن العمل 

تقـو بو الدكلة من شراء السلع من العماؿ كالفالحُت بأسعار زىيدة كاحتكارىا مث إعادة بيعها ؽبم بأشباف باىظة 
السوؽ كضعف العمل كقلة اإلنتاج فتتحلل الدكلة كيضعف عمراهنا، كل ذلك بسبب ... كىو ما يؤدم إىل كساد 

رف يزيد والخرج ثم ال يزال التّ  ":الًتؼ كأنواع اعببايات اليت يستكثركف منها كيسموهنا بألقاب شىت ،يقوؿ
حي دائرتها بسببو يكثر، والحاجة إلى أموال الناس تشتد ، ونطاق الدولة )سلطتها ( بذلك تزيد إلى أن تنم

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

أن الرئيس )سعد الدين ابراىيم ( الباحث ما ذكره  فكاره اللّماحة، أثَت أابن خلدكف كتفكر يؤكد عاؼبية كفبا 
وىو يعرض برنامجو االقتصادي على الشعب االمريكي  -استشهد   نفسو االمريكي السابق ) رونالد ريقن(

م بابن كلدن )أي ابن خلدون كما نطقها الرئيس(، الذي قال أن كثرة  6891لتلفزيون شتاء عام على ا
الضرائب الفادحة تصرف المواطنين عن االنتاج واالستثمار الذي يستفيد منو البلد وتدفعهم إلى كنز 

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

                                                                                                                                                                                     
 . 271، ص  إبن خلدكف،ـ،ستاريخ العالمة  – (1)
 ،. 526،  525، ص  ف،ـ – (2)
 . 510، ص ف،ـ – (3)
 . 514،  513، ص  ف،ـ – (4)
أضبد صبحي منصور ،مقدمة ابن خلدكف،دراسة أصولية تارخيية ،تقدًن سعد الدين ابراىيم،، القاىرة :مركز ابن خلدكف، دار االمُت  - )5)

 .6ـ،ص1998للنشر،
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كىو ما يثبت فعال أؼبعية ابن خلدكف يف فكره السياسي كاالقتصادم، كمن ىنا ندرؾ كيف استطاعت السياسة يف 
سباما مثلما قاؿ مالك ، الغرب االستفادة حقا من أفكار ىذا العبقرم 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 جوىريا لتنظيمها.

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

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

كما ذىب إليو ابن خلدكف فبا ينبغي أخذه بعُت االعتبار ،ألف من أىم أسباب التخلف االقتصادم يف  
 ؾبتمعاتنا العربية ىو ىذا الظلم الواقع على الناس يف ؾباالت العمل اؼبختلفة: زراعة، صناعة أك ذبارة....

دارسي اغبضارات يف الغرب يّتفقوف مع ابن خلدكف يف ما ذىب إليو من خطورة دكر كل من ككثَت من 
الًتؼ من جهة كاالستبداد من جهة أخرل ،يف اهنيار الدكؿ كسقوط اغبضارات، أما الًتؼ فهو العامل األساسي 

ديورانت يذكر أف ف آرنولد توينيب( ) ك بوف( ك)الكسس كاريل( ك)ديورانت (يف ذلك كما يؤكده )غوستاؼ لو 
السنن التارخيية اليت تكاد تنطبق على صبيع العصور أف الثراء الذم خيلق اؼبدينة ىو نفسو الذم ينذر باكبالؽبا 

كىذا ما يؤكده القرآف نفسو يف  (2)كسقوطها، ذلك أف الثراء يبعث اػبموؿ كيرفق أجساـ الناس كطباعهم ... 
وإذا أردنا أن اليت يشيع فيها الًتؼ التدمَت الكامل،يف قولو تعاىل: ﴿  اآلية اليت ذكرناىا. حوؿ استحقاؽ القرية

  -61اإلسراء /-ا ﴾ نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليهم القول فدمرناىا تدمير

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدىا قوما آخرين ، فلما أحسوا بأسنا إذا ىم منها كيف قولو : ﴿ 
 )﴾ ضون ال تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيو ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمينيرك

 (61...66األنبياء 
                                                           

 ـ ، 1992ق/1413،،اعبزائر ،دمشق،دار الفكر3مالك بن نيب ،فكرة االفريقية اآلسيوية،ترضبة عبد الصبور شاىُت،ط- )1)
 .159ص                            

عبد ا اشريط ، الفكر األخالقي عند ابن خلدكف ، سلسلة الدراسات الكربل . د.ط ، اعبزائر : الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،  - (2)
 .365...363د.ت، ص 
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كيذىب أحد الباحثُت إىل أف الًتؼ ىو السبب الرئيسي يف اكبالؿ اغبضارات، لكّنو يف الدكلة العربية أكثر 
إىل حياة الًتؼ  كوف الدكلة العربية تنتقل مباشرة من حياة الّشطف  تأثَتان كسرعة يف التدمَت ، كيرجع ذلك إما إىل

فبا يعّرضها لتخمة قاتلة أك أف افتقار بنيتها الداخلية للنظم كاؼبؤسسات اكمة اليت ربفظها من عدكاف نفسها 
ات تسهم على نفسها بسبب عجز العلماء اؼبسلمُت عن تطوير مبادئ اإلسالـ إىل نظم كقوانُت كربصينها دبؤسس

 (1)على تنفيذىا...

يُػَرج ح )ُحسُت مؤنس (،كىو باحث يف التاريخ، االحتماؿ الثاين، حيث يرل أف سقوط الدكلة ال يرجع إىل     
بلوغها عمرنا ؿبددنا ال تتجاكزه ألهنا مل تقم على مؤسسات بل على فرد انقطعت صلتهم باألمة )أم انقطاع الصلة 

(، كيعترب  ما يسميو ابن خلدكف ىـر الدكلة سوء سياسة ناش  عن قياـ الدكلة على الغصب بُت اغباكم كاكـو
 .(2)كالقهر كالظلم كاستحواذ العسكر على اؼباؿ

أماسوء عاقبة االستبداد باغبكم دكف الرعّية كإمهاؿ مبدأ الشورل الذم أمر بو ا تعاىل نبيو الكرًن مع انو 
،كما يؤدم إليو  ( 658/ آل عمران)    . ﴾وشاورىم في األمرفأعف عنهم واستغفر لهم  مؤيد بالوحي: ﴿

ذلك من تقويض أسس الدكلة، فأمر صحيح تؤيده كقائع التاريخ ، كقد أصاب ابن خلدكف يف ربليل اثر االستبداد 
كؼ كعز يف فساد العمراف كخرابو، كالذم يؤدم إىل اهنيار الدكلة ؛ألنو  يؤدم إىل فقد الثقة بُت اغباكم كاكـو 

 الناس عن عمل كاإلنتاج....

كلعّل ىذا من أىم األسباب اليت عجلت بسقوط االرباد السوفييت كاهنيار اؼبعسكر االشًتاكي كانقسامو كما يشَت  
إليو  رئيس االرباد السوفييت كاألمُت العاـ للحزب الشيوعي غورباتشوؼ يف كتابو عن سياسة  اإلصالح  إعادة 

أدرؾ الغرب ىذا األمر اػبطَت فعملوا على ارساء دعائم العدؿ االجتماعي الرساء  . (3). البناء ) البَتيسًتكيكا (
دعائم دكؽبم،،، ككاف الفصل بُت السلطات كاغبرص على االستقالؿ الفعلي )ال الدعائي( للسلطة القضائية عن 

ن اغبرية ،فأمن الناس السلطة التنفيذية ىو العامل األساس لتحقيق ،كقد قبحوا يف ذلك ،حيث انعكس ،جوا م
على حقوقهم ،كحصلوا الثقة يف حكامهم، كخشي اغباكم أف يتعسف يف أمور الرعية،،،كحصل االتقاف يف العمل 
                                                           

 . 352،  351، ص  ف،ـ  - (1)
 . 175،  174حسُت مؤنس ، ـ. س ، ص  - (2)
ميخائيل غورباتشوؼ ، بَتيسًتكيكا ، نظرات جديدة على بالدنا كعلى العامل ، ترصبة العريب سي غبسن ، د.ط، اعبزائر : موفم صاد  - (3)

 . 91،  90،  46،  18... 16، دت، ص، ص 
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ألمن ربصيل اغبقوؽ،،،يف اؼبقابل مل يستطع اغبكم يف عاؼبنا العريب إىل اليـو أف يرفع قبضتو عن القضاء،،كبقية 
يف ثوب صبهوريات كىو سبب خراب العمراف،كزبلف اجملتمع....كأصبح من  فبا كّلد دكتاتوريات ؛السُّلط األخرل

 اؼبسّلم بو عندنا حىت يف أدبياتنا الشعبية أف الغرب ما انتصر علينا إال بعدلو االجتماعي.....

 

 : الثورات الداخلية  ودورىا في خراب العمران*

ؼبهم تنفيذ العدؿ، فملكية عادلة خَت من ال يهتم ابن خلدكف بشكل السلطة اغباكمة ،خالفة أك ملكا،،،،ا
 خالفة أك صبهورية ظاؼبة..

ف البيئة اؼبناسبة لظهور إضافة إىل الًتؼ كاالنغماس يف النعيم ،يشكال كاالستبداد ال شّك أف الظّلم كالقهر
ورة يف فالثاغبركات االحتجاجية اليت تأخذ طابعا عنيفا على شكل ثورات لتغيَت األكضاع كاستعادة اغبقوؽ...

 تنغمس فيو طبقة اغبكم كالظلم الذم سبارسو على الشعب...ؼ الذم حقيقتها نتيجة للًتّ 

حيمل كثَتان من األسى  دبااغبركات الثورية عرب التاريخ اإلسالمي ، إىل تلك )ابن خلدكف( أشاركقد 
عامة كالفقهاء، فإف كثَتا من كمن ىذا الباب أحواؿ الثوار القائمُت بتغيَت اؼبنكر من ال "، فيقوؿ :معاكالسخرية 

اؼبنتحلُت للعبادة كسلوؾ طرؽ الدين يذىبوف إىل القياـ على أصل اعبور من األمراء داعُت إىل تغيَت اؼبنكر كالنهي 
يثُت هبم من الغوغاء كالدىاء، يعرضوف عنو، كاألمر باؼبعركؼ رجاء يف الثواب عليو من ا، فيكثر إتباعهم كاؼبتشبّ 

ألف ا مل يكتب ؛[ غَت مأجورين !للمهالك، كأكثرىم يهلكوف يف تلك السبيل مأزكرين]كذا أنفسهم يف ذلك
لسُت يف طلب الرئاسة ىذا بالنسبة للمخلصُت منهم أما اؼببُ منا أمر بذلك حُت تكوف القدرة..ذلك عليهم، كإ

  (1). "فهؤالء أكيد ىالكهم

و: "  ألف تشجيع الثورات يف شعب أمي مل يتزكد يعلق أحد الباحثُت، على ما ذىب إليو ابن خلدكف بقول
بتجربة سياسية كال ديلك مسَتكه قاعدة من اؼببادئ األخالقية يقيموف عليها حركاهتم، ال يؤدم إال إىل الفوضى 

اليت تشمل ـبتلف أكباء البالد كربـر الناس حىت من فًتة استقرار كطمأنينة يتصرفوف فيها إىل معاعبة شؤكف حياهتم 
مية، كلو عجزكا عن القياـ باألعماؿ اغبضارية القوية.كليس ابن خلدكف ىو الذم جيهل ما جرّتو االنتفاضات اليو 

فكر مع حاليا  يتوافقما كىو  . (2)كالثورات يف بالد اؼبغرب من عوائق البناء اغبضارم كالتقدـ العمراين..." 
                                                           

 .280،281ابن خلدكف، تاريخ العالمة ابن خلدكف، ، ـ،س، ص  -)1)
 .378، 377صـ،س ،عبد ا اشريط،  -)2)
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كىو ما أدل إىل فنت ـ الذين ال حيكموف دبا أنزؿ ا، صباعات اؼبفاصلة كالتكفَت اليت تدعوا إىل الثورة على اغبكا
رسوخ أقداـ اغبكم يف ىذا الوقت ال يرجع إىل قوة العصبية الدموية، بل يرجع إىل اإلمكانيات كفوضى؛ ألف   

لح اؽبائلة للدكلة كالقدرة الفائقة للجيش بفركعو كأقسامو اؼبختلفة اليت ال تقدر عليها أم صباعة تريد اػبركج اؼبس
على اغباكم، الذم ديلك من اإلمكانيات اؼبادية كالعسكرية ما تعجز عنو أم قوة سبلكها صباعة معينة تريد 

  (1)االستيالء على اغبكم 

كليس خباٍؼ ما جناه استعماؿ العنف يف التغيَت،حىت صارت دكرة خبيثة من الثورة كاالستئصاؿ كظاىرة 
 ؾ اغبضارم يلخصها أحد الباحثُت بقولو:يتآكل هبا اجملتمع من داخلو كدكره لالىتال

"...فال يكاد خيط  الباحث أف منوذجا خبيثا يتكرر منذ سنوات يف عاؼبنا العريب... منوذج يبدأ بظهور 
شخصية ذات صفات قيادية ربمل فكرا أعرجا فبا ىو مًتاكم يف كتب الًتاث... مث التفاؼ ؾبموعات من 

من ىو مؤمن كمنهم من ىو مشبوه، مث منو التيار غبجم حرج، فتوريط  الشباب حوؿ ىذا الفكر األعرج...منهم
التيار عن طريق اؼبشبوىُت يف داخلو كضبق أفكاره يف أحداث ضبقاء بالغة اغبماقة، فانقضاض أجهزة األمن على 

 2التيار كإجهاضو..." 

الربيع العريب ،ما ديكن اعتباره ثورات بكال ريب أف ما عرفتو الكثَت من ؾبتمعاتنا العربية يف عصرنا فبا يسمى 
منوذجا غبركة تدمَت اجملتمع كزبريب العمراف ..كىو ما تؤكده األكضاع اليـو يف ليبيا، سوريا، مصر.....دكف أف 

خطَتة ما )نفسية كمادية( ننسى ما عاشو اجملتمع اعبزائرم إبّاف ما يسمى بالعشرية السوداء...كاليت خلفت آثارا 
....زاؿ اجملتمع اعبزائ  رم يتجرّع علقمها إىل اليـو

كمنطق التغيَت االجتماعي يشَت إىل أف ىذه السُّلط اغباكمة يف اجملتمعات العربية إذا أرادت تفادم مآزؽ 
باالعتداؿ يف اؼبعيشة مثل ىذه الثورات التدمَتية،فما عليها إال  تفادم أسباهبا الرئيسية، الًتؼ كصنوؼ التبذير 

كتفادم الظّلم دبفهومو الواسع،،أقلُّو تطبيق حدم صاـر بُت السلطات كخاصة الفصل ،ة كإعطاء النموذج كالقدك 
بُت السلطة التنفيذية كالقضائية...إلرساء دعائم العدؿ كإعادة األمل للناس ،كىو الشرط األساس يف التنمية 

 االجتماعية البشرية؛ألف اإلنساف أساس أم مشركع تنموم.....

 
                                                           

  277،  276، مصر : نشأة اؼبعارؼ ، د ت ، ص  2عبد اغبميد متويل ، أزمة الفكر السياسي االسالمي يف العصر اغبديث ، ط - (1)
2
 .47، 46، ص1987ق/ 1407، الكويت، دار القلم 1سيد دسوقي حسن، ، ، مقدمات يف مشاريع البعث اغبضارم، ط --( 
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 اؼبعاصرأزمة اجملتمع العريب                                          

 )فقداف اغبضارة ؼبسوغاهتا الركحية(                                   

                           الظّلم                                                                                   الًّتؼ      

 

                                                         

 ثورة الّرعاع                                              

 

 خراب العمراف                                           

 

اكلة ؿب ، ككلحتميةضارية ،ألف الدكرة اغبؿباكلة عابثةأم ؿباكلة للتغيَت  اعتباره،لكن اؼبشكلة عند ابن خلدكف      
من حاكؿ ذلك فكأمنا حاكؿ كقف اؽبـر يف الكائن اغبي ، فما يعرض للدكلة من ؛  لتفادم السقوط مآؽبا الفشل

أحواؿ النشأة مث اغبضارة مث اؽبـر فالسقوط كما مّر ، كلها أمور طبيعية ، ككما أف أسباهبا أمور طبيعية أيضا فتأخذ 
إصالح األمور لتفادم السقوط منعتو العادات كتقاليد اجملتمع كىو ما يسميو ابن  طابع اغبتمية، ككل من حاكؿ

فسقوط الحضارة أمر   (1)كلو فعلو لرمي باعبنوف كالوسواس ، كاػبركج من العوائد اعبملة ..."  "خلدكف العوائد 
يكلف ابن خلدكف ؼباذا مل  :جييبنا عن سؤاؿ مهمّ ،  كلعل ىذا ما  طردة في مجرى التاريخضحتمي وسنة م

لليأس من كل  فيو نفسو يف البحث عن كسائل كطرؽ معاعبة ىـر الدكلة ، حىت أف ربليلو للدكرة التارخيية يدعو
جهد تغيَتم حيث يقوؿ: " كقد ينتبو كثَت من أىل الدكلة فبن لو يقظة يف السياسة ، فَتل ما نزؿ بدكلتهم من 

، كيظن أنو فبكن االرتفاع فيأخذ ، كحيسبو أنو  عوارض اؽبـر نفسو بتاليف الدكلة كإصالح مزاجها عن ذلك اؽبـر
                                                           

 . 521،  520، ص  خلدكف إبن خلدكف،تاريخ العالمة ابن – (1)
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كالعوائد ىي اؼبانعة  غبقها بتقصَت من قبلو من أىل الدكلة كغفلتهم ، كليس كذلك ، فإمنا ىي أمور طبيعية للدكلة
 (1)لو من تالفيها " 

 ضبو ا الذم اعترب أفر  (مالك بن نيب)ابن خلدكف كىو  ةز تالمذر نشَت يف األخَت إىل ما ذكره أحد أب
التاريخ حركة اجتماعية تبعثها مجموع عوامل نفسية ناتجة عن دفعة الروح؛ بما تشكلو من طاقة يبعثها 

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

إالّ أنو كاف ذك أبعاٍد حضارية  -كإْف كاف يف ظاىره قرارا سياسينا-بتحويل اػبالفة اىل ملك قرار معاكية ف
عميقة حيث أفقد اجملتمع توازنو األكيل بُت الركح كالعقل، ساىم يف إطباد الركح كإضعاؼ سلطتها على الغرائز 

قدت فحيثما ف   "كشيئا فشيئا زبمد الطاقة كتتوقف اغبضارة، مث ال تلبث أف تنهار بفعل قوة اعبذب األرضي 
ألن كل من يفقد قوتو التصاعدية البد لو من االنحدار  ؛قوط واالنحدارلس  كان ا  )منبع األخالق(،الروح

 بتأثير ثقلو الذي ال يقاوم....

فإذا ما وصل المجتمع إلى ىذه المرحلة من تطوره ،وخمّد النـََّفس الذي بعث الحياة ألّول مرة، أدرك 
دورة تاريخية جديدة تعتمد على تركيب نهاية الدورة التاريخية، وىاجرت 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 تعّطشو إلى المعرفة والعمل إذا ما فقد االندفاع الذي يبعثو فيو 

  (3) "..اإليمان

رجع زكاؿ العمراف كاضطراب اجملتمع إىل ما حيصل حُت تتحوؿ السياسة من و يُ كقبد أف ابن خلدكف نفس
تنافس يف اػبَت إىل تنافس يف الشر، كربوؿ اغباكم من فبارسة اإلقناع إىل التمادم يف القهر كالتغلب ، كربوؿ 

كيظهر التحوؿ الشامل اػبالفة اليت تقـو على القانوف إىل ملك يقـو على القهر كفتح اجملاؿ لصراع العصبيات ،...
                                                           

 . 520نفسو ، ص  - (1)
،اعبزائر كدمشق:دار 3ميالد ؾبتمع،ترصبة عبد الصبور شاىُت،اشراؼ ندكة مالك بن نيب ،ط مالك بن نيب ،ميالد ؾبتمع ، - (2)

  26،صـ 1986ق/1406الفكر،
ككجهة العامل  16، 15: اؼبكتبة العصرية ، د ت ، صمالك بن نيب ، مستقبل االسالـ ، ترصبة شعباف بركات ، د، ط ، صيدا ، بَتكت  (3)

 .29،30االسالمي .ـ س ، ص 
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كبو الفساد، ففي مظهره اػبلقي حصل الصدكؼ عن طلب السياسة للحق إىل طلبها للباطل ، كيف مظهره 
االجتماعي انتصار منازع اؼبلك كمقتضى العصبية على مقتضى القانوف ، كيف مظهره االقتصادم تركز الثركة يف يد 

ره السياسي ، االنفراد بالسلطة كاالستبداد بالقرار...كمن ىنا األقلية كجنوحها إىل الًتؼ كاالكبالؿ ، كيف مظه
  (1)نشأت الثورات كالفنت كالتنافس على اؼبلك كاالستبداد بو. 

كما يقرره مالك بن نيب حوؿ توقف إشعاع العقل بفعل فراغ الركح يف اؼبرحلة الغرائزية، يشَت إليو ابن 
عمراف كانتشار الظلم كقهر الرعية ككبت اغبريات كىي من إذ أف ضعف اإلبداع يرجع إىل اضطراب ال ،خلدكف

خصائص مرحلة اؽبـر ، مقابل ذلك فإف اإلبداع العقلي كالتمدين إمنا يزدىر يف مرحلة اغبضارة حُت تستقر الدكلة 
 (2)كينتشر عمراهنا كتزدىر اؼبعايش كيأمن الناس على أنفسهم أمواؽبم.

قع اغبضارة الغربية، كما تعرؼ من ازدىار مادم كتقدـ علمي كلعل ما ذىب إليو ابن خلدكف يسانده كا
كتقٍت غَت مسبوؽ بفعل التنظيم الدقيق كجو اغبرية،... رغم ما تعانيو ؾبتمعاهتا من فراغ ركحي يشتكي منو 

 عقالؤىم.

ف شيئا صل اؼبشكلة إىل ضعف الدفع الركحي )القوة اإلديانية( دبا جعل حركة اجملتمع تضعأمالك بن نيب رجع أ  
وقود. ففي اجملتمع التارخيي إذا ضعفت الركح شكل ذلك ال  لنقصفشيئا مثل اآللة اليت تتوقف حركتها تدرجييا 

إيذانا بتوقف اجملتمع كتقهقره، كيف ؾبتمع كهذا يفقد العقل إشعاعو كيصاب باعبمود ألف األفكار اغبية ال ذبد ؽبا 
ليت أبدعها عقل )ابن خلدكف( كاليت مل يستطع اجملتمع أف صدقا يف ؾبتمع مريض، مثل تلك األفكار اغبية ا

 يفهمها أك يستفيد منها. ....

أما إمكانية التغيَت االجتماعي كإصالح األكضاع فأمر فبكن بدليل اآلية الكردية اليت ذبعل إمكانية التغيَت 
 - وم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾﴿ إن اهلل ال يغير ما بقيف أيدم أفراد ؾبتمع دكف جَت كإكراه، يف قولو تعاىل: 

كىي سنة التغيَت االجتماعي اإلرادم اليت تنفي حتمية السقوط يف الدكلة،كما تنفيها النصوص  -66الرعد 
صلى ا )الكثَتة اليت تدعوا إىل اإلصالح كالتغيَت ،كىي عُت ما قاـ بو األنبياء كالرسل الكراـ كجاء بو  الرسوؿ 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء رجاؿ كنساء ،، قاؿ تعاىل:﴿ : تعاىل اؼبؤمنُتكما كصف بو ا( عليو كسلم 
                                                           

 .  85، 84، ص  1981، بَتكت . دار العلم للماليُت ،  5حسن صعب ، االسالـ كربديات العصر .ط  (1)
 .777، ص  2تاريخ العالمة ابن خلدكف ، ـ.س ، ج  - (2)
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،كال عربة دبا  بنظرية اغبتمية أماـ سنة -71التوبة-﴾  بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باهلل
 (....11)الرعد/ ((إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) يف القرآف  التغيَت الثابتة
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