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أزمة القيم في ظل العولمة االتصالية : مقاربة 

 لتفعيل المنظور الخلدوني

 د.ليلى فياللي
 قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر 

 

 مقدمة:

يالحظ أف احلضارة طغت دباديتها على ما كاف سائدا من قيم روحية أخذت بالًتاخي والضعف، 
خرى اليت سبّجد القيم ادلادية من قبل رلتمعات روحانية  الراجعة بطبيعة احلاؿ إىل االنفتاح على الثقافات األو 

كالبلداف العربية. ويلعب العلم والتكنولوجيا دور الوساطة ُب اإلتياف بثقافة جديدة تؤدي خالذلا اآلالت إىل ذبريد 
 حيث أف النظرة ادلادية لكل ما ػليط بنا، جعلت األشخاص يكتسبوف ظلطا، حياة األشخاص من بعدىا اإلنساين

قيميا جديدا شليزا للعامل ادلتغَت ادلعاصر، عامل ذو طبيعة كونية، تعمره، ألوؿ مرة ُب التاريخ البشري، حضارة ذات 
صبغة عادلية قاىرة، وىذه احلضارة، دبا ضبلت من إمكانيات تكنولوجية، ودبا خلفت من قيم جديدة، عرضت 

نتكاسات وضاقت معها سبل اخليار، دبا تعرض من القيم احلضارية للمجتمعات البشرية ادلعاصرة إىل ىزات وا
 .العودلة اجلارفةظلوذج حضاري وثقاُب مفروض. وربولت معها كثَت من القيم االجتماعية والثقافية باذباه 

مضطرا  -وىو ػلاوؿ أف يفهم أزمة حضارتو  -أف ابن خلدوف كاف  -ُب ىذا الصدد-يتجلى وأوؿ ما 
ل مفاىيم جديدة تتجمع وتتكامل داخل النسق  ادلعرُب اإلسالمي ، فهو مل ؼلرج خالؿ عمليتو التنظَتية إىل تأصي

مل غلد نفسو  -ُب الوقت نفسو  -على الدوائر العامة الكربى للتصور اإلسالمي لإلنساف واحلياة والكوف  ولكنو 
نت شائعة ُب العامل ُملزما باستعماؿ نفس األدوات وادلصطلحات والتعابَت، وال حىت ادلنهجية الفكرية اليت كا

اإلسالمي ُب عصره أو ما قبل عصره ، حُت رأى أف تلك ادلصطلحات أو ادلنهجية لن سبكنو من القياـ بواجبو ، 
ومن أداء دوره اخلاص وادلتميز . بل إف ىذا األمر بالذات ىو ما مّكنُو من تقدمي عطائو ادلبدع بشكل جعلو حبق 

إسالمٍي معرٍُب للحضارات ولالجتماع اإلنساين وحركتو على وجو  أوؿ من حاوؿ بشكل متكامل إغلاد تصورٍ 
ىذه ادلداخلة يتجلى ُب إبراز اجلوانب الفاعلة والوظيفية ُب نظرية ابن خلدوف ُب وصف اإلصباؿ. لذا ىدفنا من 
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 بحثال والثقافية ادلعاصرة اليت صاحبت بروز حضارة العودلة حبيث يفًتض االجتماعية الظواىر َتوربليل وتفس
 كركيزة أعليتها ومستمر، ويتم التأكيد على معاصر بشكل ومصطلحاتو خلدوف ابن أفكار استخداـ إمكانية
 .ادلعيشةادلتغَتات العادلية  لدراسة

ورباوؿ ادلداخلة االجابة على االشكالية التالية ماىي اجلوانب الفاعلة ُب منظور ابن خلدوف من خالؿ 
 طها على واقعنا لتحليل وتفسَت أزمة القيم زمن العودلة االتصالية؟ نظرية العمراف اليت نستطيع إسقا

ويستعرض البحث ُب بدايتو مدخال مفاىيميا للتعريف ادلفاىيم التالية: القيم وأزمة القيم والعودلة االتصالية 
دلة االتصالية وعلم العمراف عند ابن خلدوف، ٍب طلصص زلورا ثانيا إلبراز النسق القيمي اجلديد الذي عكستو العو 

 ُب تفسَتالنظرية اخللدونية  إلبراز فاعليةوشكل أزمة قيمية على آّتمعات العربية واإلسالمية وضلدد زلورا ثالثا 
 الواقع ادلعاصر موضحُت أعلية مقدمتو ُب فهم وتفسَت أزمة القيم اليت نعيشها.

 أوال : المدخل الفاهيمي
 :القيم معنى (1

على  يا و قامسا مشًتكا داخل ادلنظومة ادلعرفية للعلـو اإلنسانيةؽلثل مفهـو القيم وضعا مركز 
 -كاف بسيطا  مهما -ألف الرؤيا اليت يبٍت عليها سلوكو  ،اختالفها، ذلك أف اإلنساف كائن قيمي  بطبعو

تتشكل وفق نظاـ القيم وادلعايَت اليت ػلتكم إليها ُب ذبسيد أفعالو، حيث أف الًتاكم التارؼلي دلا ينتجو 
و مفاىيم حياتو وتصورات سلتلفة، و ىذه العقالنية التارؼلية جعلت القيم تأخذ  اإلنساف من وسائل مادية

ُب كل مرحلة من مراحل  اتالسياسية أو غَتىا من السلط السلطة االجتماعية و أشكاال عدة و تلعب
 فاىيم.و التقديس و التدنيس للقيم و ادل حركة التاريخ دورا ىاما ُب عمليات التأسيس

أننا سنتعرض للكلمة و  بيددخيلة على اللغة العربية  -كمفهـو معرُب فلسفي-تعترب كلمة القيمة 
استعماالهتا اللغوية ُب العربية أوال. ومن باب التوضيح والتدقيق العلمي ضلاوؿ من جهة ثانية ربديدىا ُب 

اسم النوع من الفعل " »  يمة تدؿ علىحيث أف كلمة الق ،اللغة الالتينية و اللغات األجنبية اليت أصلتها
فيها كتب  »وقد وردت الكلمة ُب القرآف الكرمي (1) «.قاـ " دبعٌت وقف و اعتدؿ وانتصب وبلغ واستوى

                                                           
 .  35، ص  1966، دار الصادر ، لبناف،  9، رللد تاج العروسزلمد مرتضى الزبيدي ،  -( 1)
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ما اتفق عليو أىل السوؽ و  »كما يدؿ اللفظ رلازا على  ( 3. )«و ذلك دين القيمة »و أيضا ،(2)«قيمة
 (4)«.للمبيع  قدروه و روجوه ُب معاملتهم بكونو عوضا

ويعٍت القوة والصحة اجليدة،  وُب اللغة  (Valeo)ولكن األصل اللغوي لكلمة" قيمة" فهو التيٍت
 دبعٌت ( Worth)وباإلصلليزية (  5) «.شجاعة وشأف ذو قيمة وشبن وسهػم -بسالة»  أي (valeur)الفرنسية

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

إظلا ينشأ غموض معٌت القيمة عن ال مديتها،  » ُب تقدؽلو لكتاب نظرية القيم  يقوؿ عادؿ العوا
أو ىدؼ نبتغي  فيو و لكنها ليست بذاهتا وجودا إهنا تبدو لنا ُب ثوب نرغب فالقيمة شرط كل وجود،

ألهنا  م إليها ربكم غموضها،نوالو أو توازف نسعى إىل ربقيقو لذلك اختلف ادلفكروف ُب معٌت القيم  ونظرهت
 إهنا عملية البحث ادلتواصل عن ادلعٌت، تتعلق مباشرة حبياة اإلنساف اخلاصة ضمن إطار اجتماعي معقد،

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

سلتلفة  فال تنحصر دراسة القيم ُب رلاؿ معرُب واحد، بل تتعداه إىل فروع معرفية سلتلفة تولد رؤى
أف ىناؾ ضعف يعود إىل غياب االتفاؽ بُت  (ROCKEACH)الحظ روكيتش ف دلدلوالت مفهـو القيم.

الباحثُت والذي يظهر على عدة مستويات ويتعلق ادلستوى األوؿ بعدـ القدرة على ربديد مصدر القيمة. 

                                                           
 . 3القرآف الكرمي ، سورة البينة ، اآلية  -( 2)
 .  5رة البينة ، اآلية ادلصدر نفسو ، سو  –( 3)
 .  178، بَتوت ، د.ت ، ص  1، ج  كشاف اصطالحات الفنونزلمد علي التهانوي ،  -( 4)
 . 993، ص  1975،  4العريب ، دار ادلشرؽ، بَتوت ،ط  -ادلنجد الفرنسي -( 5)
 . 932ص  ، 1992، دار السابق للنشر ، بَتوت ،  عربي –قاموس أنجليزي  :الكنز  جرواف السابق،  -( 6)

   ،1979رئيس دائرة الفلسفة، كلية دمشق. 
 ، ادلقدمة.1979، الشركة اجلزائرية للنشر والتوزيع، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية ربيع ميموف، -( 7)
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وكيد ادلفرط على النظرة إىل القيم  ادلستوى اآلخر فيتعلق بالت  ىل ىو العامل األمبَتيقي أـ العامل الروحي؟ أما
   (8) كمعيار.
ال بدَّ ألي صباعٍة بشريَّة، أو أُمٍَّة ناىضة من منظومٍة ِقَيِميَّة، ومباِدَئ أخالقيَّة، ترتكز عليها ُب هنضتها،  

  .ة، وعزة احلياةوَصْوغ أىدافها ورسالتها، ومثُِلها العليا؛ لتحقيق طموحها ُب حياهتا ادلنشودة، وآماذلا ُب حياة العزَّ 
جتمع البشريّْ، أو أي أمَّة من األمم اإلنسانيَّة زَبتلف  

ُ
وال تكاد منظومة الِقَيم ومبادئ األخالؽ الالَّزمة لَِنهضة ادل

ا ىي قاَسٌم مشًتَؾ، يؤكّْد ُسنَّة اهلل ُب النَّهضة والتَّمكُت، فَمن أَخذ ّٔا مَلَك زماـ النَّهضة  كثَتًا عن بعضها، وإظلَّ
جموعات البشريَّة، وِمن تلك القيم واألخالؽ اإلنسانيَّة: قيم العدؿ، واحلرّْية، وا

َ
لقوة والسّْيادة على سائر األمم وادل

اد، واستثمار الوقت،  وادلساواة، واإلخالص، واإلتقاف، والصّْدؽ، واألمانة، والنّْظاـ، والنَّظافة، والتعاوف، واالربّْ
مَن الِقَيم وادلبادئ اليت ال زَبتلف الشرائع السماويُة وادلذاىب األخالقيَّة عليها  واالستقامة على ادلنهج، وىي صبلةٌ 

 (9) .صُبلًة، وإف اختلفت ُب تفاصيلها، ؤّا تنهض األمم، وتتأسَّس احلضارات وتغلب ادلمالك والدُّوؿ

فإف عملية  ،( statique)مهما حاوؿ ادلفكروف  والفالسفة والعلماء تعريف القيمة تعريفا سكونيا 
التقومي ُب حركية مستمرة وانتقاؿ متواصل من وضع آلخر، األمر الذي غلعل القيم ال تدرؾ بدقة إال 

و ذلذا فقد حاولنا ُب حبثنا  حلظات السكوف والتوقف اليت اعتمدىا الفكر العلمي وادلعرُب ُب إبراز معانيها. 
 للقيمة.  (dynamique)ىذا أف نتبٌت التعريف الديناميكي

و االقتصادية   إف ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد وبالتايل ادلعايَت االجتماعية والسياسية
بل و قد زبتلف داخل آّتمع ذاتو من مكاف آلخر ومن بيئة ألخرى،  ،غلعلها زبتلف من رلتمع آلخر

النظرة زبضع لعدة عوامل متباينة  وىذا حبكم أف القيم تتعلق بنظرة اإلنساف للحياة الفردية واجلماعية، وىذه

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

، (pdf)، 2006-2005دولة ُب علـو اإلعالـ واالتصاؿ، قسم علـو اإلعالـ واالتصاؿ، كلية العلـو السياسية واإلعالـ، جامعة اجلزائر، 
 .142)غَت منشورة(، ص 

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

http://www.alukah.net/authors/view/home/1647/
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منها على اخلصوص الظروؼ اخلارجية الطبيعية  وكيفية تعامل اإلنساف مع ىذه الظروؼ)صراع، حوار، 
 ليونة، قساوة ( وعرب التاريخ تًتاكم  وتتكوف ادلنظومة القيمية احمللية .

زمػن آلخػر، وىػذا مػا يعػرب  زبتلف ادلنظومة القيمية ادلمارسة ُب آّتمع الواحػد مػن عصػر آلخػر ومػن
عػػن النسػػبية الزمانيػػة للقػػيم وىػػذا حبكػػم طبيعػػة التغػػَت االجتمػػاعي والسياسػػي  واالقتصػػادي احلاصػػل. و يقػػوؿ 

، ومنهػػػاج واحػػػد ةإف أحػػػواؿ العػػػامل و األمػػػم وعوائػػػدىم و ضللهػػػم ال تػػػدـو علػػػى وتػػػَتة واحػػػد »ابػػػن خلػػػدوف 
مػػن » علػػى أنػػو ( KROEBER)يؤكػػد ذلػػك كروبػػر كمػػا  (10) «.مسػػتقر إظلػػا ىػػو اخػػتالؼ األيػػاـ واألزمنػػة 

ادلستطاع أف نتصور ما ستكوف عليو قيم خلفائنػا بعػد ألػف سػنة ... ال شػك أهنػا سػتكوف سلتلفػة عػن قيمنػا 
  (11) «.ّٓرد تلك احلقيقة اليت ال مفر منها وىي تأثرىا بعمليات التغَت الثقاُب ادلستمر

 ورين :ولذا سنتعامل مع القيم  الدؽلقراطية وفق تص

أي ارتبػػاط القػػيم بأىػػدافنا علػػى اعتبػػار أف القػػيم ىػػدؼ يسػػعى اإلنسػػاف للوصػػوؿ إليػػو التصػػور الغػػائي:  -1
فػػالقيم ىػػي كمػػا يؤكػػد علمػػاء  واحملافظػػة علػػى اسػػتمراره. فػػالقيم تلعػػب دورا كبػػَتا ُب حركػػة اإلنسػػاف وآّتمػػع،
خػاص لػػو جاذبيتػو النفسػػية أو  االجتمػاع مكمػػن الػدوافع، وراء كػػل سػلوؾ ىػػادؼ وغرضػي يتجػػو ضلػو ىػػدؼ

االجتماعيػػة، و ىػػي الشػػرط ادلسػػبق الػػذي ػلػػدد سػػلوؾ البشػػر و يػػنظم مقومػػات الفعػػل اإلنسػػاين، والعلػػة وراء  
كل سلوؾ ىادؼ، وىي تعبَت عما غلب أف يكوف اجتماعيا و ثقافيا،  وليس تعبػَتا عمػا ىػو قػائم ، فػالقيم 

ي علػػػى ظػػػواىر السػػػلوؾ اإلنسػػػاين معنػػػاه ومبنػػػاه، ىػػػي حػػػافز عمػػػل ومبػػػدأ إدراؾ ومنطلػػػق فهػػػم، وىػػػي تضػػػف
والسػػلوؾ الػػذي تفرضػػو القػػيم ىػػو سػػلوؾ يصػػدر أصػػال لتحقيػػق قيمػػة اجتماعيػػة معينػػة  بالػػذات، حػػُت ؽلػػارس 

  (12)و دينية.  اإلنساف سلوكو بالتحامو بقيم صبالية 

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

 .1980النشر، لبناف، 
 . 63ص 

 . 63ادلرجع نفسو ، ص   -(11)
، سلسلة حوارات لقرف جديد ، دار الفكر ادلعاصر،   الديمقراطية بين العلمانية و اإلسالمعبد الرزاؽ عيد و زلمد عبد اجلبار،   -(12)

 . 127، ص  2000بَتوت ،  –دمشق 
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مسػػػتمر وتػػػرتبط  ألف القػػيم ليسػػػت أشػػياء وال معػػػاين مكتملػػة وتامػػػة بػػل ىػػػي تفاعػػل التصػػور التقػػػوؽلي: -2
ديناميػػا بعمليػػة التقػػومي الػػيت ىػػي ىػػدؼ ُب حػػد ذاهتػػا، حيػػث تػػتم وفػػق قػػيم ديناميػػة متفاعلػػة  دبػػنهج براغمػػاٌب 

و واع و دبقاربات علمية ُب حدود ادلكاف. و انطالقا من ىذا الطرح فإف القيمة تتجلى بأهنا  إنساين حقيقي
بإصػػدار حكػػم عليػػو و بالتػػايل إعطػػاؤه تقػػديرا  -ادة عػػ -مرتبطػػة بالفعػػل الػػذي يقػػـو بػػو الفػػرد، والػػذي يتبػػع 

 ( 13) معينا.

االعتماد على  يرى أف مهمة الفكر االجتماعي والسياسي ادلعاصر والفكر الفلسفي أيضا ىنو 
أدوات حبثية غَت تقليدية ُب تناوؿ ادلنظومة القيمية للمجتمع اجلزائري بالتحليل والتفسَت، ذلك دبحاولة 

رسيخ وتأصيل قيم حقيقية شلثلة للطابع الوطٍت، وذلا اتساؽ منطقي مع التحوالت إعالء قيم جديدة وت
آّتمعية احلالية ضلو تأسيس نسق عاـ لقيم عادلية مشًتكة ُب ظل العودلة ادلتنامية لتكنولوجيات اإلعالـ 

 مناقشة القيم على مستوى عايل»   على أف  (P.RICOEUR)واالتصاؿ، وذلذا يؤكد ب.ريكور 
 (14)«.ريد و فلسفي كبَت يعترب خطرا، ألف التفكَت ُب القيم يتطلب ذبربة قيمية ُب صباعة معينةالتج

 ىي :  ادلعومل اتصالياومن أىم اخلصائص اليت نعرضها للقيم وادلرتبطة بعملية التقومي ُب الفضاء 
ايَت االجتماعية  إف ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد وادلع ( النسبية ادلكانية للقيم:1

 والسياسية غلعلها زبتلف من ثقافة ألخرى ومن رلتمع آلخر بل زبتلف من مكاف آلخر ومن بيئة ألخرى .

زبتلف ادلنظومة القيمية ادلمارسة ُب آّتمعات اإلنسانية، وظلاذجها ( النسبية الزمانية للقيم : 2
 وىذا حبكم التغَت احلاصل ُب آّتمع . الثقافية و الدينية و السياسية من عصر آلخر ومن زمن آلخر

                                                           
 . 127ادلرجع نفسو، 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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ظاىرة ديناميكية متطورة، وادلذىب التطوري ُب السلوؾ الذي ؽلثلو  ىربرت   -إذف -تعترب القيم
إذف فقولنا أف القيم (  15) .يقرر أف اخلَت والشر غلري عليهما التطور (Herbert SPENCER)سبنسر 

النظر إليها و احلكم عليها ُب حد ذاهتا رلردة من كل شيء، نسبية يعٍت أف معناىا ال يتحدد وال يتضح ُب 
بل ال بد من النظر إليها خالؿ الوسط الذي تنشأ فيو، واحلكم عليها ال حكما مطلقا بل حكما ظرفيا 

أف » وموقفيا، وذلك بنسبيتها إىل ادلعايَت اليت ؼلضعها آّتمع ادلعُت ُب الزمن ادلعُت . ويؤكد ادلهدي ادلنجرة 
 (16)«. يم تتحرؾ على سلم زمٍت سلتلف سباما عما نعيشو ُب حياتنا اليوميةالق

فالقيم  .ويشَت مفهـو القيم إىل كل صفة ذات أعلية العتبارات اجتماعية أو أخالقية أو نفسية أو صبالية
يح ذلم عبارة عن تصور رلرد وعاـ للسلوؾ، يشعر أعضاء اجلماعة االجتماعية ضلوه بارتباط انفعايل شديد، ويت

سبثل ادلوجهات  االستخداـ و ُبتتصف القيم بصفة اجلماعية  و .مستوى للحكم على األفعاؿ واألىداؼ اخلاصة
ربركو ضلو  اليت ىييدين ّٔا شخص )أو صباعة(  اليتالعامة للسلوؾ أو العمل. ومعٌت ذلك أف رلموعة القيم 

جعو ُب احلكم بأف سلوكو مرغوب فيو أو غَت مرغوب العمل )الفعل( وتدفعو ضلو السلوؾ بطريقة معينة ويتخذىا مر 
فيو )مستهجن من قبل اجلماعة أو آّتمع(. وال شك أف ذلك يعود على آّتمع خَتاً أو شراً طبقاً لنمط السلوؾ 

رلموعة صفات معيارية تؤدى إىل االرتقاء  ىيلو. والقيم األخالقية األصيلة )اإلغلابية(  القيميوكيفيتو وادلرجع 
 (17)حلياة االجتماعية والنهوض دبستويات ادلعيشة ورقى السلوؾ اإلنساين. با

سياؽ  ُبيفكروف ّٔا  اليتإال انعكاس لطرائق التفكَت عند الناس وألساليبهم  ىيوالقيم األخالقية ما 
اهتم وتوجو اجتماعي زلدد وَب فًتة زمنية معنية. كما أف القيم األخالقية تشكل منظومة ترشد األفراد وربدد سلوكي

إطار ما يضعو  ُبأحكامهم واذباىاهتم فيما يتصل دبا ىو مرغوب فيو أو غَت مرغوب فيو من أشكاؿ السلوؾ 
 (18) .دينية وثقافية وموضوعية يستمدىا من مصادر سلتلفة تمع من قواعد وأسس ومعايَت وشروطآّ

                                                           
   . 63فوزية ذياب، مرجع سابق، ص - ( 15)
 .14، ص 2008بَتوت،  -، الدار البيضاء 4، ادلركز الثقاُب العريب ، طقيمة القيمادلهدي ادلنجرة ،  -(16)

 .مرجع سابق، "أزمة الِقي م في عالمنا المعاصر"، ف اجلوىريعبد اللطي-(17)
 المرجع نفسه.-(18)
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ية اإلغلابية ويبتعد عن ما ىو سلىب، دبوجهاتو يضم رلموعة من ادلبادئ األخالق القيميوكلما كاف اإلطار 
حوؿ أفكار  ،يشيع النشاط اإلنساين وتسود احليوية بُت أفراد آّتمع حيث يصبح ىناؾ قبوؿ عاـ واتفاقات صامتو

 ومعارؼ ومعتقدات وطرائق للتفكَت وعادات وأساليب للحياة وموضوعات صبالية من أجل صاحل الفرد وآّتمع.
 
 التعريف بأزمة القيم: (2

استعمل مصطلح األزمة ُب سلتلف فروع العلـو اإلنسانية وبات يعٍت رلموعة الظروؼ واألحداث ادلفاجئة 
اليت تنطوي على هتديد واضح للوضع الراىن ادلستقر ُب طبيعة األشياء، وىي النقطة احلرجة، واللحظة احلامسة اليت 

إلغلاد  -مثل احلياة أو ادلوت، احلرب أو السلم -يتحدَّد عندىا مصَت تطور ما، إما إىل األفضل، أو إىل األسوأ 
( األزمة ُب كتابو إدارة Alastair Buchanألستار بوخاف ) حل دلشكلة ما أو انفجارىا. حبيث عرؼ

بأهنا ربدٍّ ظاىر أو رّد فعل بُت طرفُت أو عدة أطراؼ، حاوؿ كل منهم ربويل رلرى األحداث »األزمات: 
نقطة ربوؿ مصَتية ُب رلرى حدث ما، تتميَّز بتحّسن ملحوظ أو بتأخر حاد،  كبذل األزمةوتعٍت  (19)«.لصاحلو

وترتبط بتجاذبات قدؽلة ال بد أف تزوؿ لتحّل زللها ارتباطات جديدة، وتورث تغَتات كّمية ونوعية ُب ىذا 
 احلدث. 

 ربافظ على ة اليتمن األمور الثابتة وادلؤكدة أف اخللق القومي والسلوؾ احلميد والتنشئة الدينية السليم
 ىيوالقيم االجتماعية  .تؤسس أعمدة احلضارة والتقدـ والرقى وتفوؽ األمم ومسو الشعوبإنسانية اإلنساف، 

منظومة احلياة تؤثر َب حياة البشر وَب سلوكياهتم وربدد شكل العالقات اإلنسانية وأظلاط التفاعل، وىى صماـ 
وزلركات السلوؾ وتفرز آليات االستقرار  يأدوات الضبط االجتماع األماف داخل التجمعات البشرية. وسبثل القيم

آّتمعات البشرية. وإذا تعرضت منظومة القيم االجتماعية إىل ىزات أو ربوالت غَت مرغوب فيها أو  ُبوالتوازف 
  -ناس األرض وشعر ال ُبنوع من اخللل، نتيجة عوامل وظروؼ زلددة، تدىورت أحواؿ البشر وعم الفساد  انتأّا

من اإلحباط والعجز  ،بفقداف التوازف وعدـ الثقة وضياع الرؤى، وانتابت البشر حالة -كما يشَت ابن خلدوف 
من الًتدي والوىن وسادت الفوضى األخالقية والسلوكية  وعدـ الرضى والقلق والتوتر، وشاعت بُت الناس حالة

الالمعيارية تتسم بعدـ التوازف وفقد الناس التنظيم قدرتو على البقاء، وظهرت حالة من  االجتماعيوفقد النظاـ 

                                                           
 ، 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 يعٌت اإلحساس بوجود أزمة أو حالة يطلق عليها  باالنتماءوااللتزاـ وضعف لديهم الشعور 
 (20)".علماء االجتماع "أنومى" أو الالمعيارية األخالقية

 أف ربديد معٌت األزمة، مسألة سهلة وال قد يبدو للوىلة األوىل أزمة القيم، واألزمة األخالقيةمعٌت  ُب
خطابنا  ُبربتاج إىل جهد، غَت أف الواقع يشَت إىل صعوبة ذلك، فربغم من شيوع كلمة أزمة وتداوذلا ادلستمر 

اليومي إال أهنا من ادلفاىيم صعبة التحديد ردبا ألهنا مفهـو نسىب، ولو مؤشرات عديدة ومتباينة وؼلتلف من موقف 
 آلخر.

الستعادة  احلييتطلب رد فعل الكائن  أو مشكل موقف ىيإىل أف األزمة  -لذلك -البعضيشَت  
 ىيواألزمة  .توازنو. أو أهنا موقف يتحدى قوى الفرد ويدفعو إىل إعادة التوافق مع ذاتو أو مع بينتو أو مع كليهما

أبسط معانيها تشَت إىل  ُبوىى  .نوع من التحدي نظراً دلا تفرضو من ضغوط حياتية اجتماعية ونفسية على الفرد
وما ػلتويو من عالقات إنسانية وتوجيهات  االجتماعيحدوث نوع من اخللل وعدـ التوازف بُت عناصر النظاـ 

عامة وقيم ومعايَت أخالقية راسخة ومتأصلة. واألزمة ّٔذا ادلعٌت سبثل مشكاًل يتشكل عرب الزمن من مصادر كامنة 
دبجموعة من العوامل واألبعاد ادلتداخلة تعوؽ التواصل بُت األجياؿ وتلغى العالقات  ومتأثرة االجتماعيالبناء  ُب

، وتعرب عن تقلبات اجتماعية االجتماعيالعالقات الرأسية واألفقية(، وهتدـ أسس االستقرار )الطبيعية بُت البشر 
وحراؾ اجتماعي صعوداً أف واحد. وتظهر عادة خالؿ نقالت حضارية  ُبأو اقتصادية أو سياسية أو كل ذلك 

ىذه الكيانات أو النظم شلا غلعلها تشكل حاالت من التوتر والقلق والشعور بالعجز وعدـ  ُبوىبوطاً تؤثر بدورىا 
 (21) .ربقيق التوازف بُت الغايات والوسائل ُبالتواصل والفشل 

الت مرده إىل ادلعطى إف ما نعيشو اليـو ُب رلتمعاتنا ادلعاصرة من أزمات وربديات ليس ُب صبيع احلا
االقتصادي واالجتماعي والسياسي....وإظلا األزمة تتعدى ىذه ادلعطيات لتصبح أزمة قيم. فإشكالية القيم ستظل 
دائما حاضرة بشكل كبَت ُب رلتمعاتنا ادلعاصرة كما طرحت ُب حضارات ورلتمعات عرفها التاريخ، فمثال ارتبطت 

سطورة والكيفية اليت ساعلت ّٔا ُب تكوين وعي لدى اإلغريق ناىيك عن ما مسألة القيم ُب آّتمع اإلغريقي باأل
تقدمو من بطوالت جسدهتا اآلذلة إما بشكل تراجيديا أو ملهاة أو مأساة. كما لعبت مسألة القيم ُب احلضارة 

حوؿ القيم. وال أدؿ اليونانية دورا أساسيا ُب تكوين مالمح آّتمع اليوناين عرب ما كاف يقدمو الفالسفة من أفكار 
على ذلك "احملاورات" اليت تزخر دبفاىيم كالشجاعة واخلَت والعدؿ واجلماؿ.....واليت تدخل ضمن منظومة القيم 
اليت كاف يدين ّٔا اليوناف، كما أنو ُب حديثنا عن مسألة القيم ال ؽلكن أف نغفل ما قدمتو احلضارة الرومانية 

ماف رغم انشغاذلم الكبَت بتوسيع اإلمرباطورية الرومانية وتقويتها على ادلستوى و فالر » .واإلسالمية ُب مسألة القيم
                                                           

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

 ادلرجع نفسو. -(21)



10 
 

القيم واليت جسدهتا أنداؾ أخالؽ ادلسيحية. أما ُب احلضارة  دبسألةال أهنم اىتموا ، إالعسكري واالقتصادي
 تؤطر ادلرء ُب حياتو اإلسالمية فإف مسألة القيم ارتبطت بشكل كبَت دبا يقدمو الوحي من قواعد أخالقية ودينية

 (22) ».وُب عالقتو باهلل وبالناس
ما يالحظ على ىذه احلضارات ىو أف القاسم ادلشًتؾ بينها ىو وجود منظومة قيم تؤطر آّتمع وذبعلو 
مرتبطا بأخالقيات وسلوكيات معينة. لكن سؤاؿ القيم سيعرؼ منحى آخر ابتدءا من العصر احلديث وسًتتبط 

فصلها عن السلطة الدينية وتأسيس قيم دنيوية يكوف مرجعها الوحيد ىو العقل ومعيارىا  إشكالية القيم دبدى
وخصوصا مع دخوؿ عصر احلداثة الذي وضع معايَت جديدة للقيم ُب آّتمعات احلديثة. فأصبحنا  .اإلنساف

ُب إنتاج قيم تتوافق وأصبحنا نتكلم عن دور الفرد  .نتكلم عن الفن كحامل للقيم، ودوره ُب تكوين وعي آّتمع
  .ورؤيتو للعامل والوجود واألشياء

سؤاؿ القيم سيتفجر خصوصا ُب احلقبة ادلعاصرة، مشكال بذلك أزمة حقيقية على ادلستوى القيمي 
خصوصا مع تواري الدور الذي كاف يلعبو كل من الدين والفلسفة والتاريخ ُب اغلاد اغلابات دلعضالت العصر. 

لقيم اليت جسدهتا القيم الروحية....، لتحل زللها قيم جديدة كالشدود وادلثلية....حىت أف ؤّذا تنحل منظومة ا
، من يستطيع أف غلامع ومن يقرأ »ألبَت كامو ُب رواتو "اذلاوية" يقوؿ  ما اإلنساف العصري أو احلداثي بلغة اليـو

اجلنسي خارج كل القوالب وضد كل  الصحف ...كل احلداثة ُب عامل ما بعد احلرب العادلية الثانية ىي التحرر
 (23)» ...ادلوانع، وىي الوعي الزائف الذي تشبعو قراءة الصحف

فقد وَجْدنا حضارًة ذات بُػْعد مادّْي وعنصري انتقائي، تعمد إىل استغالؿ الشُّعوب الضعيفة وهَنب 
لعدالة، حىتَّ من ادلؤسَّسات اليت خَتاهتا، وتُعلي من عنصرىا وِعرقها، كما ىو ماثٌل اآلف للعياف من زَبلُّف قيم ا

أقامتها تلك احلضارُة العنصريَّة، وفلسفة الدولة الصّْهيَػْونية؛ لتخدـ مصاحلَِها، فتخلََّفت احلياة اإلنسانيَّة، وافتقدت 
الج فنرى اإلنفاؽ على التسلُّح، وغطرسة القوة، وَغْزو الفضاء؛ شلَّا لو اسُتثِمر لع .للعدالة اإلنسانيَّة الرحيمة

مشاكل الفقر واجلوع ُب العامَل َلِوَسع البشريَّة صَبعاء، ونرى من ال ؽَللك يُعطي حقِّا ِلمن ال يستِحقُّ، كما فعل 
 (24) ."بلفور" وزير خارجية بريطانيا عندما أعطى حقِّا لليهود ِمن أضلاء العامَل؛ ليكوف ذلم وَطٌن ُب فلسطُت

هلل افتقاَر الضمَت واألخالؽ ُب عامَل البشر، ونرى توجًُّها اقتصاديِّا وتأسَّسْت مأساٌة إنسانيَّة تشكو إىل ا 
يعمد إىل كسب ادلاؿ والثَّراء على حساب استغالؿ الفقراء من الُعمَّاؿ، والتعامل مع ادلاؿ؛ باعتباره سلعًة ال 

ضاَربة  وسيلة؛ لتحقيق العدالة االجتماعيَّة والتوزيع العاجل للثَّروة، من خالؿ نظاـٍ رِبَِويٍّ 
ُ
َيستخدـ وسائل ادل

                                                           
 يونيو، 09جريدة ىيسربيس، السبت  أزمة القيم ُب آّتمعات ادلعاصرة"،يوسف الكالخي ، "-(22)

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

http://www.alukah.net/authors/view/home/1647/
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تاجرة ُب األوراؽ ادلاليَّة، وعبادة ادلاؿ واالستئثار بو ُب جيوب األغنياء، وأصحاب الشركات العادليَّة الرأمساليَّة ُب
ُ
 وادل

 .مناٍخ يفتقد إىل العدالة اإلنسانيَّة، ورضبة اإلنساف بأخيو اإلنساف

ادلعارضة وتزويد الفرد بضمَت مرتاح ، حيث يقـو آّتمع وتلعب الثقافة دورا كبَتا ُب تصفية العناصر 
ادلعاصر بواسطة وسائل االتصاؿ اجلماىَتي وطاقتها اذلائلة على دمج قيم الواقع الثقاُب بالواقع االجتماعي وإعادة 

لتتجَت توزيعهما على نطاؽ واسع ذباري، حبيث تصَت الثقافة رلرد بضاعة، تصبح فيها ادلوسيقى ذبارية أو قابلة ل
وينسحب ىذا على األدب والفن اللذين كانا دوما بعدا متعاليا والرفض األكرب للواقع، ىذا وينسحب ما سبق 
على اللغة نفسها جبعلها لغة ذات بعد واحد زبلو من ادلفردات واألفكار وادلفاىيم النقدية، حيث غلعل زلًتُب 

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

 

 مفهوم العولمة االتصالية: (3
كثَتا ما تعرب ظاىرة العودلة االتصالية عن معٌت واحد يتجسد ُب التزاوج بُت تكنولوجيا االتصاؿ 

ن احلدود التقليدية ومؤدياف إىل ظهور ما يعرؼ حاليا باالتصاؿ ادلتعدد وادلعلومات والتواصل بينهما متجاوزي
ولكن الؽلكننا استيعاب  الذي يركز على تطور احلاسبات ُب جيلها اخلامس. (Multi -Midia)الوسائط 

  (26) تصورات للمصطلح ىي: ةيطرح صالح سامل زرنوقة ثالثمعاهنا دوف وصلها بالعودلة اليت  
وتعٍت أف العودلة طرح مذىيب يقـو على فكرة انتصار  (Globalism)ديولوجيا )أ( العودلة كإي

 احلضارة الغربية اليت تؤسس حلضارة إنسانية جديدة أو حضارة تكنولوجية تقود العامل.
وىي تشَت إىل رلموعة من اإلجراءات وادلمارسات  (Globalization))ب( العودلة كظاىرة:

 كربى ُب العامل وردود األفعاؿ اليت تصاحبها. والسياسات الصادرة عن القوى ال
وىي تشَت إىل أهنا مرحلة تارؼلية أو ىي دبثابة تطور نوعي جديد   (Globality))جػ( العودلة كعملية

 ُب التاريخ اإلنساين، من ٍب فهي زلصلة تطور تارؼلي تراكمي لو جذوره.
ات ُب بٌت عادلية عمالقة تنتشر كأهنا نسيج تبلورت الثورة التكنولوجية ُب رلاؿ االتصاؿ وادلعلوملقد 

عنكبوٌب وتتجسد فيما يعرؼ بالثالثي التكنولوجي اليت يتقاسم مع رللس إدارة اقتصاد العامل السلطة 

                                                           
 ادلرجع نفسو. -(25)

، قــيم و البي ــة فــي المجتمــع المصــري" " اتجاهــات المفقفــين نحــو العولمــة و عالقتهــا بأنســاق الزلمػػد حسػػُت أبػػو العػػال زلمػػد -(26) 
 .44، ص)غَت منشورة(  2003أطروحة دكتوراه ُب الفلسفة والعلـو البيئية، جامعة عُت مشس ، مصر، 
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ادلطلقة ُب تسيَت شئوف العودلة والتحكم ُب مساراهتا. والذي يعٌت أقمار البث ادلباشر وشبكات ادلعلومات 
  (27) كية.الدولية واالتصاالت الالسل

دورا ىاما ُب عملية نقل  (multimédia)لعبت شبكة األنًتنت االتصاؿ ادلتعدد الوسائط 
ادلعلومات وتسهيل االتصاؿ وطنيا وعادليا كما تعد مؤشرا للدخوؿ ُب عهد جديد ؼلتلف ُب مالزلو عن 

حسب رأي الكاتب العصور السالفة، باعتبارىا عنصرا مكمال لكل ذبهيزات االتصاؿ ادلتواجدة حاليا. ف
ُب إحدى مؤلفاتو وادلعنوف بػ" إدارة األلفية  (Michel SALOFF- COSTE)كوست  –ميشاؿ صالوؼ 
قبل دخوؿ أي عصر جديد، يوجد ىناؾ دائما مؤشرات ألحداث ومواقف تنبئ حبلولو، »  الثالثة" والقائل:

  (28) «.اجلديد إبداع / اتصاؿ وتدعى ببذور ادلستقبل... إذ أف شبكة األنًتنت تعد بذرة مستقبل للعصر
ُب كتابو "رلرة   (Marshall MC LUHAN)عندما طرح الكندي مارشاؿ ماكلوىاف

زبضع  لياهتا، مسألة أف تطور العمليات العليا لإلنساف وذب (The Gutenberg galaxy)غوتنربغ"
تعّرض ذلجـو شديد من (  29) ىي الرسالة(، الوسيلةلألدوات والتقنيات الثقافية اليت تنتجها ُب كل حقبة )

قبل العديد من مفكري الستينات والسبعينات الذين وجدوا ُب أطروحتو تركيزا على التأثَتات اليت ؽلكن أف 
 سبارسها وسائل ثقافية على طرائق التفكَت اإلنساين وعلى الوعي، دبعزؿ عن ادلضموف.

رورة التنبو إىل طبيعة ُب إحدى مقاالتو بض (Ignacio RAMONET)و نوه إغناسيو راموين 
الثورة التكنولوجية ُب اإلعالـ واالتصاؿ واعترب أف رلموعة االتصاالت اجلماىَتية مثارة بفضل ظاىرتُت وعلا 
أوال : الثورات التكنولوجية لإلعالـ اآليل ادلخًتؽ لكل قطاعات النشاط والطرؽ السريعة للمعلومات 

لالندماج والتمركز اليت مست كل الصناعات ذات الصلة  والتحوالت الرقمية. وثانيا العمليات الكربى
ُب  )ادلعلومة، ادلعرفة العلم ،التعليم، اإلبداع باالتصاؿ. كما أكد على األعلية الكربى اليت سبتاز ّٔا ادلضامُت

 ( 30)«. الصناعات االتصالية

                                                           
 .28، ص 2003دار العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، ، اإلعالم العربي وقضايا العولمة عواطف عبد الرضباف، - ( 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 الرقميةفرياؿ 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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ّٔذا النمط من  يتفاءؿترتبط ربليالت مفهـو عودلة اإلعالـ واالتصاؿ باذباىُت أساسيُت أوذلما 
العودلة باعتباره يوفر للجمهور فرصا غَت زلدودة حلرية االختيار بُت وسائل اإلعالـ وادلعلومات اليت تتدفق 
عرب قنوات وشبكات معلوماتية تسهم ُب تكوين رلتمع إعالمي ومعرُب عادلي ، تتزايد فيهما عملية تبادؿ 

 الرموز .

والطرؽ السريعة  (multimédia)اد اإلعالـ ادلتعددأصبحت وسائل اإلعالـ اجلماىرية ومو لقد 
عد سلطات جديدة ذات نفوذ على اجلماىَت احلاشدة ُب الكوف. ويبدي الفيلسوؼ والطبيب للمعلومات تُ 

ادلنشور عاـ  (chaosmose)تفاؤلو ُب مؤلفو ادلعنوف  (Felix GUATTARI)الفرنسي فيليكس غاتاري 
كنولوجية ُب ىذه ادليادين احلديثة وشلارستها خلربات اجتماعية، لعل التطورات الت» يقوؿ:حيث ، 1992

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

أف آّتمع ادلعرُب ىو الذي يشكل لب احلضارة اجلديدة اليت  »كما أشار ادلهدي ادلنجرة إىل 
مبٍت على ادلعرفة واإلعالـ... دبعٌت أف ادلواد البشرية أصبحت ىي  تسمى رلتمع ما بعد الصناعة فهو

األساس... ورأس ادلاؿ لو دور مهم، إال أف ادلعلومات وادلعرفة أصبحت ىي األساس... فإذا توافرت الطاقة 
تتصف بعض ادلؤلفات الصادرة ُب و   (32) «البشرية وادلعرفة فإف القيمة ادلضافة للماؿ سوؼ تصبح أكرب...

لنصف الثاين من القرف العشرين بالتفاؤؿ ذباه مظاىر العودلة والتقدـ التكنولوجي الذي نشط أساليبها. ا
 George)وجورج غليدر  (Kinichi OHMAE)ومن بُت ادلؤلفُت ُب ىذا الشأف نذكر كنيشي أوماوو

GILDER)  وبن واتربارغ(Ben WATTENBERG) (33) ف ازدىارا مستمرا للبشرية.و الذين يتوقع 

بينما يكوف  ،ف ذلذا التحوؿ التكنولوجيو أف ادلتفائلُت دبظاىر العودلة واالتصالية متحمس يبدو
ُب ىذا النوع من العودلة نفيا للتعددية الثقافية وتسييدا لقيم الربح وف ادلتشائموف شلثلُت الذباه 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 المستقبلادلهدي ادلنجرة،  -(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 السوؽ ُب رلاالت اإلعالـ واالتصاؿ وادلعلومات فضال 
 األمة لصاحل الشركات االحتكارية. -اإلعالـ واحلق ُب االتصاؿ وتفويض سلطة الدولة 

الذي عرؼ عودلة اإلعالـ  (Herbert SCHILLER)قد ذبسد ىذا التوجو ُب رؤية ىربرت شيللر
ـ ىذه الوسائل كحافز أهنا تركيز وسائل اإلعالـ ُب عدد من التكتالت الرأمسالية اليت تستخد »على 

 ( 34)«.الوطنية  لالستهالؾ عرب إدخاؿ قيم أجنبية تطمس اذلويات القومية أو

احلياة االجتماعية للشعوب على  (Reform) رى أف إعادة تشكيلينتفق مع ىربرت شيللر حينما 
حبسب النموذج  ظلط احلياة الغربية وحثها على ادلشاركة فيها على ضلو نشط ػلقق على ادلدى قولبة اإلنساف

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

الذي يتجو إىل تكوين عامل جديد يشمل ادلعمورة كلها ُب   مفهـو العوملوقد أثرى ىذا ادلصطلح 
 ية وثقافية متمفصلة ُب شكل حضارة كونية.وحدة اقتصادية واجتماع

 :ابن خلدون عندالعمران  معنى (4
يعٍت العمراف لغة ما يُػَعمُر بو البلد وػُلّسن حالُو بوساطة الفالحة والصناعة والتجارة وكثرة اأَلىايل وصُلح 

ِعْلُم االْجِتماِع وىو  الُعْمراِف ٌف، كما يعٍت  ِعْلُم اأَلعماؿ والتمدُّف َحَضارٌَة َوُعْمرَاٌف : َحرََكٌة َوَأْعَماٌؿ َوَتْشِييٌد َوسَبَدُّ 
 (36)أيضا علم االستيطاف البشرّي ويشمل زبطيط وتصميم مدينة أو رلتمع.

 أو مصر ُب والتنازؿ التَّساكن« قاؿ عندما مقدمتو ُب العمراف تعريف مصطلح ُب خلدوف ابن اعتمده
 بدويًا يكوف ما ىذا العمراف ومن ...ادلعاش على التَّعاوف من طباعهم ُب دلا احلاجات واقتضاء بالعشَت لألُنس حلَّة

                                                           
 .187، ص  مرجع سابقعال زلمد، زلمد حسُت أبو ال- (34) 
، آّلس الوطٍت للثقافة والفنوف 2، ط243،  ترصبة عبد السالـ رضواف، سلسلة عامل ادلعرفة المتالعبون بالعقولىربرت أ. شيللر،  -(35) 

 .  38-17، ص1999واآلداب، الكويت، 
، تاريخ http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D، ، "معنى علم العمران"معجم ادلعاين اجلامع-(36) 
 .15/12/2014الزيارة
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 وىو حضريًا يكوف ما ومنو الرماؿ وأطراؼ الَقفار ُب احلَلِل ادلَْنتجعة وُب اجلباؿِ  وُب الضواحي ُب يكوف الَّذي وىو
(37)«.باألمصار اّلذي

 
 

 من الرغم اخللدوين، وعلى لفكرا ُب األساسية الثوابت أحد خلدوف ابن عند العمراف مفهـو ويشكل
 داللتو لقرب اللبس بعض يثَت قد أنو إال واالجتماع البشري، احلضارة يعرب عن أنو ُب ادلفهـو ىذا تعبَت وضوح
ُب  البناء صناعة ووضع العمراف، أساس أهنا على العمارة مع خلدوف ابن العمارة، وتعامل من واللفظية اللغوية
 (38) .وادلهن احلرؼ مقدمة

يقدـ ابن خلدوف اإلنساف على أنو كائن اجتماعي ال تصح حياتو بدوف رلتمع "فاالجتماع ضروري للنوع 
وىذا ىو معٌت العمراف الذي  ّٔم واستخالفو إياىم" اعتمار العاملاإلنساين وإال مل يُتخيل وجودىم وما أراد اهلل من 

َخلقيا للعيش مع اآلخر ، وىو ػلتاج يده "ادلهيأة  ، كما أف اإلنساف نفسو مهيأٌ   (39)جعلناه موضوعا ذلذا العلم"
معرفيا عميقا حيث يصبح  معٌتوذلك جلعل حياتو شلكنة . وادلالحظ ىنا أف العمراف يكتسب  (40)للصنائع"

وتصبح خالفة اإلنساف ُب األرض مسؤولية كل فرد على ربقيقها ُب ذاتو أوال ، حبيث   ،مرتبطا بغاية خلق اإلنساف 
 ا الوجو مسؤولية فردية ، ٍب على ربقيقها اجتماعيا داخل العمراف اإلنساين كمسؤولية صباعية .تكوف من ىذ

وكذلك فإف ابن خلدوف يؤكد على أف اإلنساف ىو صاحب مصَته، وىو ادلسؤوؿ عنو ، على عكس 
لذي لو اخلالفة على احليوانات األخرى ، وذلك "دلا أراد اهلل من تكوين احليوانات فيها وعمراهنا بالنوع البشري ا

وردبا كاف من ادلناسب أف نقف ىنا وقفة صغَتة عند إشارة ابن خلدوف للحيوانات بػ "التكوين"  (41) .سائرىا"
وإشارتو ادلقابلة للنوع البشري بػ "العمراف" ، وعالقة تلك اإلشارات دبسألة "االختيار"  و "احلرية" فيما يتعلق 

 بادلصَت البشري .
 (42) :اآلتية بالعناصر العمراف ُب نظريتو وتتلخص

                                                           
 سورية، -دمشق يعقوب، دار ،1 ج عبداهلل، الدرويش :ربقيق ، خلدون ابن مقدمة زلمد ، بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن-(37) 

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

 العدد -والعشروف اخلامس آّلد اذلندسية للعلـو دمشق جامعة رللةالزمن"،  مع التنمية تطور مؤشر ولدراسة الحضرية لعملية التنمية
 .22/12/2014، تاريخ الزيارة:www.damascusuniversity.edu.sy/mag/.../3abdeen.pdf، ٩ٓٓ٢ -األوؿ
 .47زلمد ،مرجع سابق،ص بن الرضبن عبد الدين ويل لدوفخ ابن-(39) 
 .47،صادلرجع نفسو-(40) 
 .47،صادلرجع نفسو-(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 التعاوف نطاقو ُب غلري رلتمًعا يصنع أف من بد ال لذلك بطبعو، مدين اإلنساف.1
 إعمار ُب اهلل مراد ػلقق ومل وجوده انتفى وإال حياتو، عن الدفاع أسباب لو هتيء اليت واألدوات العيش لو يهيئ

 .فيو استخلفو الذي الكوف
 وأظلاط والسلوؾ العادات من ألواف تمعُتّٓا من ولكل احلضري، العمراف أصل ىو البدوي عمرافال .2

 يتبع ما ٍب العمراف قمة إىل يؤدي شلا احلضري تمعّٓا ُب للتطور قابلية أكثر وىي .منهما كل طبيعة تفرضها حياة
 .ثابًتا اقانونً  تكوف تكاد متكررة متالحقة زمنية أحقاب ُب واضلسار تقلص من ذلك

 والتجارة، والصناعة الفالحة ُب متمثلة الصنائع بوجود إال ويرتقي العمراف يتم ال :والصنائع العمراف .3
 االقتصاد وانتعش الرخاء وعم التجارة، وراجت الصناعة، ارتقت وكلما .ورفاىيتو تمعّٓا رخاء يتوقف صبيًعا فعليها
 .والنعيم الًتؼ مراحل بلوغوو  ورقّيو تمعّٓا رفاىية ُب أثرًا لذلك كاف

 تكوف تكاد العمراف يزدىر فحيث سلًبا، أو إغلابًا بالعمراف مرتبطاف أساسياف أمراف والتعليم العلم .4
 العلم يزدىر فحيث ٍب ومن ضروريًا، أمرًا طلبو ُب الرحلة صارت تمعّٓا ُب العلم يتوفر مل فإذا نافقة، العلم سوؽ
 .صحيح والعكس العمراف، يرتقي

 وسهولة ادلنعة حيث من وذلك العمراف، الستدامة ضروري واألمصار ادلدف مواقع اختيار حسن .5
 ومراعاة للسائمة ادلراعي وضماف العذب، ادلاء من كالقرب األرزاؽ وكثرة اخلَتات توفر حيث ومن عنها، الدفاع
 .الطعاـ بأنواع لتزويدىا حوذلا ادلزارع وجود

 مفهـو مشولية وأكد والفيزيائية، واالقتصادية االجتماعية ادلعطياتؽلثل  فالعمرا أف خلدوف ابن وأوضح
 (43)«.فيو نتكلم الذي العمراف معٌت وىو ضروري، للبشر االجتماع ف إ: »قاؿ عندما العمراف

 و العمراف عند ابن خلدوف لو ثالثة أبعاد رئيسية ىي :
 اره آّتمع .االنساف : ىو زلور الوجود وقياـ العالقات احلياتية وإط

 ىو زلور العمل وضماف بقاء الوجود واحلياة وإطاره الدولة .  ادلكاف :
 ُب احلياة أو الفناء وإطاره العالقة التبادلية بُت آّتمع والدولة .  واالستمراريةىو زلور التغيَت ..   الزماف :

جهة" كأمٍر البد منو لكي يوجد واألمر اآلخر اذلاـ ُب الطرح اخللدوين ىو تأكيده على ضرورة وجود "الو 
العمراف ويتحرؾ ويتكامل . وكلما ارتقى اإلنساف ُب ربديد وسبييز تلك الوجهة ، حبيث تكوف وجهًة إىل احلق ، 
ازداد تكامل العمراف البشري على ىذه األرض . وحيث أنو يقسم العمراف إىل درجات ، تبدأ بالعمراف البدوي 

راف احلضاري الكمايل التكاملي ، فإف شرط التحوؿ واالنتقاؿ من العمراف البدوي احلاجي األويل ، وتنتهي بالعم

                                                           
 .501زلمد ،مرجع سابق، ص بن الرضبن عبد الدين يلو  خلدوف ابن -(43) 
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       إىل ما بعده إظلا ىو وجود تلك "الوجهة" اليت تعٍت الغاية واذلدؼ والطريق الذي ػلرؾ اإلنساف ُب ىذه 
 (44) احلياة .

ألخرى تنتقل من البداوة إىل ينتقل العمراف من العمراف البدوي إىل العمراف احلضري فإف الدولة ىي او 
لُك تبعو الرَّفُو واتساع األحواؿ . واحلضارة إظلا ىي تفنٌن ُب »احلضارة 

ُ
فطور الدولة من أوذلا بداوة ٍب إذا حصل ادل

وُب ىذه ادلرحلة يلوح خطر طغياف عامل األشياء . ألف قوة الدولة تزداد  (45).«الًتؼ وأحكاـ الصنائع ادلستعملة 
لِك يتفاقم وحصوؿ االستيال

ُ
فيدعو إىل الًتؼ ويكثر اإلنفاؽ بسببو ، فتعظم نفقات »ء يتمُّ وِعَظَم واستفحاؿ ادل

السلطاف وأىل الدولة على العمـو بل يتعدى ذلك إىل أىل ادلصر ، ويدعو ذلك إىل الزيادة ُب أعطيات اجلند 
ويبدأ االجتماع   (46) «.شر ذلك ُب الرعيةوأرزاؽ أىل الدولة ، ٍب يُعظَّم الًتؼ فيكثر اإلسراؼ ُب النفقات وينت

البشري ُب التوجو إىل حلظات أزمٍة خانقة، ال ػللها على اإلطالؽ زيادة اإلنتاج، بل إف تلك الزيادة تساىم ُب 
 (47) تعفُت األجواء وتعميق األزمة.

أي ادلنتجات إف ىذه اللحظة ىي حلظة االكتماؿ الطاغي للعمراف الناتج عن حلظة سيادة عامل األشياء )
وادلاديات(، وذلك عرب مثلث جهنمي متناقض يتمثل ُب طغياف توفر األشياء من جهة ، وشدة البحث عنها من 
جهة أخرى ، والضعف ادلتناىي للتحكم فيها والقدرة على وضعها موضعها من جهة ثالثة . وبداًل من أف ؽلتلك 

لكاً ذلا، ألف امتالكها صار زلور حياتو وحركتو، وصار مُ  -عمليًا  -اإلنساف األشياء ُب ىذه اللحظة، يصبح ىو 
  (48) ىو "الوجهة" و"الغاية" .

ولكي يكتمل احلديث عن االجتماع والعمراف فإف من الضروري اإلشارة إىل تعريف ابن خلدوف للعصبية 
بعد إىل  . ذلك أف ىذه "العصبية" ىي ما غلعل االجتماع البشري شلكنا ، حبيث يقود ذلك االجتماع فيما

 (49) إمكانية قياـ العمراف . فالتسلسل عند ابن خلدوف يصبح كالتايل :

 عصبية  ===<  اجتماع بشري  ===<  عمراف 

                                                           
 "،العمران والحضارة عند ابن خلدون " ناجي بن احلاج الطاىر، -(44) 

   ،http://www.alrashad.org/issues/04/04-Tahir.htm04/01/2015، تاريخ الزيارة. 

 ادلرجع نفسو. -(45) 
 ادلرجع نفسو. -(46) 
 ادلرجع نفسو. -(47) 
 نفسو.ادلرجع  -(48) 
  ادلرجع نفسو. -(49) 
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صلد أف رؤية ابن خلدوف للعصبية ذبعلو مفهوما متساميا على النسب والوالء واحللف والقرابة، ولكنو ُب 
ادلنبثقة من اخلالفة ىي اليت تعطي للعصبية طابعها ادلعُت ُب وادلسؤولية اإلنسانية  .نفس الوقت ليس مستقال عنها

زماف معُت ومكاف معُت . فإذا ربققت تلك ادلسؤولية عند آّموعة البشرية ساعلت العصبية ُب إقامة العمراف ، 
 (50) أما إذا غابت فإف دورىا ال يصبح زلايدا فقط ، بل إهنا ؽلكن أف تتحوؿ إىل عامل تدمَت وزبريب للعمراف.

ويالحظ ابن خلدوف أف العصبية البالغة القوة عند القبائل ادلتوغلة ُب الصحراء كانت قاتلًة لكل انفتاح 
اجتماعي شلكن ، حبيث أصبح أصحأّا أبعد الناس عن العمراف واحلضارة . فالقضية ىنا ليست قضية غياب 

البشري يصبح خاضعًا  ذلا ُمستَلبًا أمامها ،  االجتماع ، وإظلا ُب عدـ قدرهتا على اإلبصار . دبعٌت أف العصبية
فاقدًا للقدرة على وضعها ُب موضعها . وُب مثل ىذه احلالة بالضبط تربز بكل وضوح رؤية ابن خلدوف لدور 
الدين من ناحية قدرتو على توظيف "العصبية" وإعطائها قوة "اإلبصار" حبيث تعود احلركة لتتوجو ضلو تكامل 

لذي ينبغي االنتباه إليو أف الدين ّٔذه الرؤية إظلا ىو عامٌل مؤثٌر ُب العصبية وموجٌو ذلا ، وليس العمراف . واألمر ا
 (51) أصال ذلا كما يُفهم ُب بعض األحواؿ .

... وأهنم خللق التوحش »أما ربليل ابن خلدوف لدور الدين بذلك الشكل فإنو يشرحو بقولو عن العرب 
واألنفة وبُعد اذلمة وادلنافسة ُب الرئاسة ، فقلَّ ما ذبتمع أىواؤىم  ،ضهم لبعضالذي فيهم أصعب األمم انقيادا بع

. فإذا كاف الدين بالنبوة أو الوالية كاف الوازع ذلم من أنفسهم وذىب ُخُلق الكرب وادلنافسة منهم ، فسُهل 
ذىب للغلظة واألنفة الوازع عن ال

ُ
 (52).«تحاسد والتنافسانقيادىم واجتماعهم وذلك دبا يشملهم من الدين ادل

موضحا   كتبلذلك فولذلك يالحظ ابن خلدوف أف الدعوة الدينية تزيُد الدولة قوة فوؽ قوة العصبية 
كيف تسمو القيم الروحية بالرابطة االجتماعية الطبيعية ادلوجودة و القائمة أصال ، وكيف توجهها إىل الطريق 

ينية تذىب بالتنافس والتحاسد الذي ُب أىل العصبية وتفرّْد أف الصبغة الد»، والسبب ُب ذلك اإلنساين السليم 
الوجهة إىل احلق، فإذا حصل ذلم االستبصار ُب أمرىم مل يقف ذلم شيء ألف الوجهة واحدة وادلطلوب متساٍو 

 . وىذا كما وقع للعرب ُب صدر اإلسالـ ُب الفتوحات (53)«عندىم، وىم مستميتوف عليو 
والدين يكتنفها و يوجهها ُب إطارىا   وظرؼ حضاري و تارؼلي ،ة خاصةواحلقيقة أف العصبية مرحل 
إظلا ىي صلة الروح بادلادة، فالدين ىو الذي غلعل من ىذه  ،وصلة اإلسالـ بالعصبية ُب الفكر اخللدوين ،احلضاري

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

                                                           
 . 167 - 166،ص  زلمد ،مرجع سابق بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن-(50) 
 .174ص ادلرجع نفسو،-(51) 
 .157ص ادلرجع نفسو،-(52) 
  .416 ادلرجع نفسو، ص-(53) 
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مستوى ادلشروع العادلي الروحي والعقلي و اخللقي و ادلادي ، و الذي يقدـ  إىلاجلغرافية، والعدوانية القبلية، 
 حضارة منفتحة الئقة بإنسانية اإلنساف و استخالؼ اهلل لو من أجل ربقيق العمراف.

  
 :ليةالنسق القيمي الجديد الذي عكسته العولمة االتصاثانيا: تجليات 

يتعرض النسق القيمي الثقاُب واالجتماعي إىل اضطرابات وربوالت مثلما تتعرض إليها عدة رلاالت 
سلتلفة. وتنتج جل التغيَتات عن  مظاىر االحتكاؾ بُت األنساؽ القيمية ادلختلفة بواسطة عدة وسائل من بينها 

 التعلم واالنفتاح على العامل عن طريق وسائل االتصاؿ.

بعض األمثلة عن القيم الثقافية واالجتماعية الغربية اليت تنقلها وسائل االتصاؿ  إبراز ومن ٍب سيتم
فضال عن رصد سلتلف التغَتات والتجديدات اليت طرأت على القيم القدؽلة ادلعربة عن ديناميكية  ، التكنولوجية

خاصة منها السمعية -ئل االتصاؿ اإلنساف وآّتمع احمللي والعادلي. إهنا العالقة  اجلدية وادلصَتية بُت وسا
 والقيم الثقافية واالجتماعية كنظاـ سائد ومتجدد. -البصرية

ثقافية اجلديدة بعملية اختيار بعض تلك القيم اليت تغَتت مع -يتعلق النوع األوؿ من القيم السوسيو
ادلعاصرة. إذ تولدت عدة الزمن، بفعل التطورات التكنولوجية ُب رلاؿ االتصاؿ، إىل قيم أخرى تناسب الذىنيات 

مفاىيم ومصطلحات من عملية انتقاؿ آّتمع من نوع آلخر، ومن مرحلة ألخرى، ومن تسمية ألخرى. فقد مسي 
من قبل مبدعو الكاتب  (Cyberespace)ىذا العامل ادلبهر وادلفعم بالتكنولوجيا دبصطلح "الفضاء  السربنييت" 

الوارد ُب مؤلفو ادلعنوف  (William GIBSON)بسن األمريكي ادلختص ُب علم اخلياؿ ولياـ غي
(Newromancer)  ويطرح الكاتب دومينيك نورا 1984ادلنشور عاـ ،(Dominique NORA) 

ربت عنواف  1995ُب مؤلفو الصادر سنة  (Cybermonde)مصطلحا فرنسيا جديدا ىو "العامل السربنييت" 
  (54) .(Les conquérants du cybermonde)"ادلنافسُت ُب 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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، سبثل ُب مصطلح Cyberespace)مصطلح جديد عوض ما مسي قبال بػ  -إضافة لذلك-فقد انبثق 
(hypermonde) رلموع النشاطات االقتصادية، السياسية،  «. فقد ُعرؼ ُب أحد القواميس احلديثة على أنو

  (55).»كمظهر مصطنع للواقعاالجتماعية أو الثقافية اليت ذبري ُب عامل افًتاضي مكمل أو  

أكثر جاذبية ومهيمنة  -ُب ميداف االتصاؿ -وأصبحت الصورة ُب ظل ىذه التحوالت والتطورات التقنية
على حياتنا االجتماعية والثقافية بتزايد الطلب عليها. ويقوؿ ر.سشوارتز نبارغ 

(R.SCHWARTZENBERG)  :فوؽ ال غلب أف نتفاجأ من اجتياح ظاىرة " «ّٔذا الصدد- 
حلياتنا العامة واآلثار الوخيمة اليت ربدثها "السياسة ادلشهدية"  (la surmédiatisation)اإلعالمية" 

politique de spectacle) «(la. (56)  

من بعدىا القيمي إىل بعد مرئي، ألف احلياة ُب األصل تأسيس قيمي يسمو عن   -بذلك-انتقلت الثقافة
أف الفعل التأويلي ىو على األقل  «عاين الكامنة على مستوى اخلياؿ. دبعٌت كل ما ىو مصطنع، الرتباطها بادل

)سبعقل( يتدخل اإلنساف فيو بصفة واعية، بيد أف ادلرئي ال ؼلاطب وعي الفرد بقدر ما يتوجو إىل عواطفو 
 (57).»خياؿواحلصوؿ على استجابة آنية ُب العالقة مع ادلنبو ... فادلرئي ىو حقيقة بدوف  خياؿ أو احلقيقة ك

حبيث انكمشت ادلفاىيم الدالة ُب مقابل ادلدلوالت اليت تضاعفت ُب عادلنا. وأصبحت اللغة ادلستعملة تابعة 
لفضاء ادلرئي وسلتلف آلياتو. فصار اإلنساف يستقي جل معلوماتو من مصادر مرئية، حىت أصبحنا نزداد تعودا على 

  (58)قافة ادلرئية"."بالث (Franklin SMITH)ما أمساه فرانكلُت مسيث 

لقد تعلق اإلنساف األوؿ دبا ؽلكن تسميتو بالصورة  آّسدة ال الصورة ادلصطنعة ادلادية انطالقا من احلاجة 
إىل التأمل واخلشوع وليس ألجل الًتفيو والتسلية مثلما ىو احلاؿ مع وسائل اإلعالـ اجلماىَتية أين يتم اإلغراؽ ُب 

رلمل مظاىر احلياة. وال بأس أف نشَت ُب ىذا السرد إىل النظرية بًتمي سوروكُت السيطرة ادلادية السلعية على 
(Pitrim SOROKIN)  حوؿ تطور آّتمع اعتمادا على القيم الثقافية السائدة، فقد ربدث عن الفن

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

 .131" رللة التجديد، مرجع سابق، صاإلعالم والبعد الفقافي : من القيمي إلى المرئيعبد الرضبن عزي، " -( 57) 
 (58 ) ، مؤسسة سلتار للنشر والتوزيع، القاىرة، بدوف تاريخ.وسائل اإلعالم لغة الحضارةؼ،  عبد العزيز شر  -  

 .200، ص 
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. ٍب (spiritual)أو روحيا  (idealistic)ومسَتتو بُت ادلثالية واحلسية. إذ كاف الفن ُب العصور الوسطى مثاليا 
، أما الفن احلديث ففيو (sensate)أصبح ُب عهد النهضة العلمية خليطا رائعا بُت ادلثالية وادلادية أو احلسية 

  (59) إغراؽ ُب ادلادية.

يالحظ أف احلضارة طغت دباديتها على ما كاف سائدا من قيم روحية أخذت بالًتاخي والضعف، الراجعة 
 فكالبلدالثقافات األخرى اليت سبّجد القيم ادلادية من قبل رلتمعات روحانية  بطبيعة احلاؿ إىل االنفتاح على ا

ويلعب العلم والتكنولوجيا دور الوساطة ُب اإلتياف بثقافة جديدة تؤدي خالذلا اآلالت إىل ذبريد حياة «. العربية
  (60).»األشخاص من بعدىا اإلنساين

تعقده ألهنا سبثل عنصرا واحدا فقط من البنية فالثقافة إذف ىي واقع اجتماعي ؼلضع لديناميكيتو و 
االجتماعية ادلعقدة وادلدعم للسلوؾ الفردي داخل آّتمع. حيث أف النظرة ادلادية لكل ما ػليط بنا، جعلت 

 األشخاص يكتسبوف ظلطا ثقافيا جديدا يعزز النزعة االستهالكية لديهم.

بالنزوع إىل خلق  -حسب ربليالتو  -اصرة اليت تتسم لقد وجو أدورنو انتقادات حادة للثقافة الغربية ادلع
قيم استهالكية تفضي إىل استالب اإلنساف وتشويهو. ففي آّتمع الرأمسايل ادلعاصر تسود العالقة التبادلية للسلع، 
 وتصبح ىذه العالقة ىي احلاكمة واحملددة لكافة التصورات اليت تسعى ادلؤسسات ادلهيمنة ُب آّتمع إىل خلقها

لدى اإلنساف الفرد. ونظر أدورنو إىل الفن بوصفو عرضا وانعكاسا ذلذه اذليمنة من جهة، وبوصفو  قوة  االحتجاج 
  (61)اإلنساين  ضد  ىذه اذليمنة من جهة أخرى، وذلك فيما أمساه " الطابع ادلزدوج للفن ".

عرب وسائل االتصاؿ اليت  النامية تمعاتآّفالقيمة ادلادية و االستهالكية من أخطر القيم اليت نقلت إىل 
شكلت وعيا اجتماعيا جديدا ورؤية سلالفة للمثل الروحية ادلتجذرة ُب أصوؿ حضارة ىذه آّتمعات وخباصة 

 آّتمعات العربية ذات البنية األخالقية والعقائدية األصيلة.

                                                           
 (59 ) (.165-164، ص )1984، ادلؤسسة 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)وحاوؿ الباحث الياباين ميتامونيسوؾ 
ربّوؿ منذ الثورة  االجتماعي الذي  إذ أوىل أعلية كبَتة للوعي واجليل اجلديد.   بالبحث ُب عمق آّتمع

للجيل ادلعاصر ذلذا  (Post-materialist values)التكنولوجية وأدخلنا عهد الغلو ُب القيم ادلادية، 
  (62) االنفجار التكنولوجي.

عملية التكيف مع سلتلف معطيات التقلبات العلمية والثقافية العادلية ىذا التقهقر القيمي ُب آّتمع ليرجع 
-Saint)اليت تعرض توازف الفرد للخطر وتدعو إىل عهد جديد لإلنسانية . ذلذا قاؿ ساف سيموف 

SIMON) : إف العامل اليـو حباجة ماسة إىل شلارسة إغلابية و"موسوعة جديدة"  «ُب ىذا ادلضمار ما يلي
دبعٌت أف ُب ىذه ادلقولة دعوة صرػلة لربط العلم بالقيم الروحية اليت ال غٌت  (63).»تصل نيوتن بلوؾ وعالقة جديدة

لإلنساف عنها واليت تعّد حاجزا وقائيا ألي رلتمع مهما كانت طبيعتو من السقوط ُب ىوة األزمة األخالقية . 
فتو االجتماعية والثقافية انطالقا من دور القيم وللّدين والقيم الروحية دور أساسي ُب أداء اإلعالـ واالتصاؿ لوظي

الروحية ُب تاريخ األمم وتراثها وحياهتا ادلعاصرة. ولكن تبقى معامل القيم الروحية ُب ادلبادئ الرئيسية اليت ربدد 
ة وادلثل . ويصبح االىتماـ بالدين والقيم الروحيالناميةدوؿ الإطارىا العاـ وخاصة منها الدوؿ العربية ادلنتمية لصف 

األخالقية أمر حتمي ُب ىذا العصر الزاخر بالتيارات ادلادية والتحديات والتناقضات اليت هتدد آّتمع اإلنساين 
 بأسره.

لعل النوع الثاين من القيم الثقافية واالجتماعية يربز تلك القيم اجلديدة، اليت وجدت من قبل، ولكنها 
 وسائل االتصاؿ الدولية العابرة من رلتمع آلخر حاملة معها قيمو، اليت زادت أعلية وتقدما مع التطورات العارمة ُب

 تثَت الكثَت من التساؤالت وادلخاوؼ.

النامية تمعات ا آّأىم قيمة اجتماعية ىي الروابط االجتماعية اليت تعد قيمة متميزة تتصف ّٔ إىل نعرض
سائل االتصاؿ قد أفرز نوعا آخر من الفردانية اليت  خالفا على آّتمعات الغربية. حيث أف التقدـ التكنولوجي لو 

فإذا كاف العامل السلعي اآليل وراء بروز الفردانية، فإف 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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ربوؿ إىل  -بعد قضائها على بواقي اإلقطاع-دبعٌت أف ادلنطق الفرداين الذي كرستو الليربالية  (64) .»كاف وراء زواذلا
 منطق تكنولوجي.

السعي ضلو ربقيق مصلحة الفرد، كانت مشروطة ُب نشأهتا  (l’individualisme)تعٍت الفردانية 
بادلبدأ الذي غلعل ىذه ادلصلحة الفردية منطقية. يعٍت ىذا أهنا كانت نتيجة توجيو ومراقبة ؽلارسها التفكَت 

اآلنية واألنانية، ألف ىذه الذاتية ادلنطقية بادلصلحة الفردية ادلستقبل بصفة مستمرة. وىكذا مل تقًتف ادلصلحة 
األخَتة ارتبطت دبعايَت ومتطلبات النظاـ االجتماعي السائد... كما أف ذبسيد ىذه ادلنطقانية افًتض وضعا 
اجتماعيا واقتصاديا مالئما يستدعي فقط األفراد الذين كاف أداؤىم االجتماعي أساسا نتيجة عملهم الشخصي، 

  (65) لتحقيق ىذا ادلنطق الفرداين.ومن ٍب برزت الليربالية كوضع مالئم 

لكن مبدأ الفردانية قد تغَتت مالزلو وماىيتو احلقيقية بفعل انتشار أحدث الوسائػل التكنولوجية 
فتحت اآللة التكنولوجية ربوؿ ادلنطق الفرداين إىل منطق تكنولوجي وإصلازات الفرد إىل الفعالية  «لالتصاؿ. حيث 

  (66).»ادلعيارية

لفردانية اجلديدة ضحية التطور الذي أدمج األفراد ُب شبكات من العالقات اآللية أضحت ىذه ا و
ادلعقدة. ومل تبق معاين الفردانية األصيلة ُب آّتمع الغريب وخباصة العائلة اليت سبثل موطن ميالد الفردانية، وىي 

د أيضا مبدأ الفردانية الذي ػلطم تشكل كذلك آخر معقل تتواجد فيو بعض آثار الفردانية، فالثقافة ادلعاصرة سبج
 وحدة اجلماعة ويؤدي إىل العزلة اليت تولد أزمة لدى األشخاص.

ُب التبادؿ  يزيد يتنًتنولكن ىناؾ من يرى ُب فعل اجللوس أماـ شاشة احلاسوب ادلوصوؿ بشبكة األ
على وسائل االتصاؿ واحلوار والتحاذي بُت أشخاص سلتلفي ادلواقع ُب العامل. ؤّذا ادلقياس يتم احلكم 

التكنولوجية بأهنا ستقـو ببناء أشكاؿ جديدة من الروابط االجتماعية من قبل التيار ادلتفائل. ويعترب أف الصحافة 

                                                           
 .126" رللة التجديد، مرجع سابق، صاإلعالم والبعد الفقافي : من القيمي إلى المرئيعبد الرضبن عزي، " -( 64) 
 .125ادلرجع نفسو، ص  –( 65) 
 .125ادلرجع نفسو ، ص  -( 66) 



24 
 

فضاء ػلقق التقارب بُت مناطق العامل ليس جغرافيا فحسب وإظلا اجتماعيا   -على سبيل ادلثاؿ-اإللكًتونية 
  (67) كذلك.

ديدة اليت ظهرت بآّتمعات الغربية اليت رباوؿ إبرازىا كقيمة اجتماعية زبفي ىذا ىو شكل الفردانية اجل
لذا فقد ربولت الفردانية إذا من ظاىرة سبثل مرحلة من التطور اإلنساين إىل  «حقيقة العالقات االجتماعية ّٔا. 

ُب نظر ىوركاؽلر نفيا نظريا  فردانية تعكس قناعا إيديولوجيا ؼلفي تفتيت األفراد وتوظيفهم كأفراد فعليُت. ويعترب
القائمة على األجزاء ادلصغرة من العائالت  (collectivism)للربالية من حيث تواجد ىذه اجلماعتية 

  (68) .»ادلفككة

وغلمع رواد التيار ادلتشائم على أف احلضارة التكنولوجية ستنتظم من اليـو فصاعدا حوؿ حركة ادلعلومات 
القيم ادلختلفة اليت تتعلق بتحطيم النموذج العمودي لالتصاؿ، كاحلوار الثنائي االذباه  وسَتاهنا ُب العامل. إال أف

كلها تعمل على «واألشكاؿ اجلديدة لأللفة مع وسائل االتصػاؿ احلديثة.  (interactivité)والنشاط ادلتبادؿ 
 la rigueur)ة . رلتمع يقضي ويقصي الصرامة الفكري(l’apparence)تشكيل رلتمع قائم على ادلظهر 

intellectuelle)  والعقل احمللل...إف ىذا ما غلعل العالقات اإلنسانية ادلباشرة تصطبغ بالفردانية ادلبالغ فيها
(hyperindividualisée)  ادلتأتية عن التواصل مع جهاز احلاسوب. وينشأ عندىا ما يعرؼ بتبعية األفراد

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

نستخلص من ذلك أف الفرد أصبح تابعا جلهاز احلاسوب الذي كثف العالقة بينو وبُت مستخدمو دوف 
إعارة االىتماـ للروابط االجتماعية اليت تعد دعامة آّتمع، وإعلاذلا وإقصائها إىل حّد ربوذلا إىل عالقات آلية 

 )عالقة الفرد باآللة عوضا عن عالقتو مع أشباىو(.

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

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

 (69 ) - Dominique. MONET, op.cit, p 106.  
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ثَت من الباحثُت ُب ىذا آّاؿ قد أصبعوا على أف التناقض بارز ُب طبيعة االتصاؿ اإللكًتوين حىت أف الك
الذي يتم بُت األشخاص ادلتواجدين ُب أبعد النقاط من العامل. حيث أنو يكمن ُب احملاولة إلحداث التقارب أو 

  (70) التحاذي بُت األشخاص دوف التالقي فيما بينهم ولألبد...

شبكات االتصاؿ ادلتوفرة حديثا تعطي شكال وطريقة جديدة لنقل ادلعلومات )بالصوت  فإذا كانت
والصورة(، فإف ما يبقى طي البحث، ىو التأكد من أهنا تستطيع تلبية الطلب االجتماعي واالحتياجات ادلتنامية 

ختفاء ادلتسارع للفضاء ا ال«للجمهور العادلي، ُب ظل ظلط افًتاضي للًتابط االجتماعي بُت األفراد. إذ شوىد 
 (espace virtuel)لصاحل آّاؿ االفًتاضي  (l’espace public physique)اجلماىَتي الفيزيائي 

«.(71) 

حيث عملت ىذه الثقافة على نشر  ،وقد ساعلت الثقافة اجلماىَتية بدورىا ُب اضلصار استقاللية الفرد
أفالـ من أجل عزؿ أفراد آّتمع عن بعضهم البعض فن السلطوية ُب كل وسائل االتصاؿ من صحافة وإذاعة و 

كما  ولكن ليس ألنفسهم   الكل  حبيث يستمعوف إىل«عوض ازدياد تقارّٔم وترابطهم بواسطة ىذه الوسائل. 
حسب رأي ماكس ىوركاؽلر  (72).»بعضهم البعض  إعالـ  ولكن ال يستطيعوف  شيء  عن كل  يتم إعالمهم

(MAX HORKHEIMER). 

ملية انتقاؿ آّتمع من وضع رلتمعي تقليدي إىل رلتمع حديث إزالة تلك األطر التقليدية ستدعي عت
وذلك قد ًب بظهور مؤسسات جديدة تضطلع ّٔذه ادلهمة ىي وسائل االتصاؿ  ،للتضامن االجتماعي

ف مع أف الفرد يكوف مربرلا وفق متطلبات اآللة بدوف روابط أو عواط« (BELL)التكنولوجية. إذ يقوؿ باؿ 
  (73).»احلياة، إذ يتوجو التنظيم إىل الفعالية (rationalization)اإلنساف اآلخر ُب إطار منطقة 

يتميز آّتمع احلديث بطغياف اآللة على كل مظاىر احلياة ولكن بدفع من سلطة ادلعلومات اليت أصبحت 
مل يعد ُمبَػرَّرًا وفق التقاليد وادلثل  أف استغالؿ اإلنساف لإلنساف«القوة احملركة للمجتمعات لذا رأى ىوركاؽلر 

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

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

10 . 
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البورجوازية اليت أسهبت ُب دراستها ادلدارس الكالسيكية.. ولكن وفقط بالفعالية التقنية. وأصبحت االستقاللية 
اإلنسانية ُب احلفاظ على احلياة االجتماعية وذبديدىا خاضعة سباما للجهد اخلاص ادلوجو ضلو احلفاظ على النظاـ 

 (74) ا.ادلفكك آلي

فأصبح اإلنساف زلكوما عليو بالفعالية التقنية اليت غدت جزءا ىاما ُب حياتو االجتماعية، ادلتعلقة 
بارتباطو مع اآلخرين. إذ تلعب دور الوساطة اآللية ُب ىذه العملية، حبيث تصنع رلاال افًتاضيا )غَت واقعي( 

 ناأف الفردانية كقيمة غربية ليربالية قد انتقلت إىل رلتمعاتللروابط االجتماعية اليت سبثل أمسى القيم البشرية. وصلد ب
 عرب وسائل االتصاؿ اليت ساعلت ُب ترىل وضعف العالقات االجتماعية بُت أفراد آّتمع.

. (Une spirale)تطور اإلنساف ال يسَت خبط مستقيم متصاعد، بل يتم ُب شكل حركة لولبية  إف
الفرضية، وىي اليت احتلت الدائرة  (l’individualisme)بح الفردانية باتباع التحليل اجلديل التارؼلي تص

األوىل من اللولب بتشكل آّتمع اجلماىَتي. عند االلتفاؼ الثاين للحركة اللولبية تظهر الفردية 
(l’individualité)  من جديد، ولكن ُب مستوى أعلى من ذلك آلت الوضعية إىل ما يعرؼ بالًتكيب(la 

synthèse) (75) ين يتم فيو الربط بُت الفردانية البدائية واالكتشافات اخلاصة بآّتمع اجلماىَتي.أ  

ُب  العربية منها لعل الفردانية كقيمة غربية تساىم من خالؿ تدفقها إىل آّتمعات األخرى وخباصة
االجتماعية. إذف فالفردانية تفكيك األطر االجتماعية للًتابط بُت األفراد، وذبعلهم يفقدوف كثَتا من معامل احلياة 

مآذلا تكريس الفردية اليت تنأى بالفرد عن اآلخرين وتعزلو داخل بوثقة الفعالية اآللية اليت سبثلها وسائل االتصاؿ 
التكنولوجي. وبالتايل يتم االئتالؼ بُت الفردية كمبدإ أويل وآّتمع اجلماىَتي الذي تدعمو وسائل اإلعالـ 

 ك األطر التقليدية ُب التعامل والتواصل بُت األفراد.ادلختلفة ادلعوضة 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 الرضباف 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 العودلة االتصالية، ألننا صلد أف عبد الرضبن بن خلدوف قد  لقد
 1332رة كظاىرتُت بشريتُت بشكل متكامل. فابن خلدوف الذي ولد ُب تونس سنة طرح مسأليت العمراف واحلضا

وإذا » للميالد عاش حلظة أزمة عادلية تتطلب التفكَت العميق ُب التحوؿ احلاصل من جرائها ، فها ىو يقوؿ 
ٌة مستأنفٌة وعامَلٌ تبدلت األحواؿ صبلًة فكأظلا تبّدَؿ اخللُق من أصلو وربوؿ العامل بأسره وكأنو خلٌق جديد ونشأ

ولذا تربز مسؤوليتو ُب إعادة كتابة التاريخ واالستبصار كضرورة ، فيقوؿ "فاحتاج ذلذا العهد من  (76)«.زُلَدث
 (77)«.يدوف أحواؿ اخلليقة واآلفاؽ واألجياؿ والعوائد والنّْحل اليت تبدلت ألىلها ويقفو مسلك ادلسعودي لعصره

وىي تشابو حلد ما التباين  -والبداوة احلضر للثنائية واألخالقية ماعيةاالجت الصفات ُب خلدوف ابن وؽليز
 ادلالذّْ  من فُنوف يعانوف ما احلضر لكثرة وأىلُ  »: بقولو -بعدىا قبل تكنولوجيا االتصاؿ وما بُت آّتمعات ما

ؼ وعوائد  اخللق مذمومات من بكثَت أنفسهم تلوثت وقد منها، على شهواهتم والعكوؼ الدنيا على واإلقباؿِ  الًتَّ
 مذاىب احلشمة عنهم ذىبت لقد حىتَّ  ذلك من ذلم حصل ما بقدر ومساِلكو اخلَت عليهم طرؽ وبعدت والشَّر،

 ال يصدىم زلارمهم وأىلِ  كربائهم رلالسهم، وبُت ُب الفحشاء أقواؿ ُب يقذعوف منهم الكثَت فتجد أحواذلم، ُب
 مقبلُت كانوا وإف البدو وأىلُ  .وعمال قوال بالفواحش التَّظاىر ُب عوائد السوء بو أخذهتم دلا احلشمة وازع عنو
ؼ ُب الضروري ادلقدار ُب أنَّو إالَّ  مثَلهم، الدنيا على   .ودواعيها الشهوات واللَّذَّات ب أسبا من شيء ُب وال الًتَّ

 أىل إىل بالنّْسبة لقاخلُ  ومذمومات السوء من مذاىب فيهم ػلصلُ  ما و ىا، على نسبت معامالهتم ُب فعوائدىم
لكات سوء من النَّفس ُب ينِطبع عما وأبعد األوىل، إىل الفطرة أقرب فهم .بكثَت أقلُّ  احلضر

َ
 العوائد بكثرة ادل

 هناية ىي أف احلضارة بعد فيما يتَّوضح وقد .ظاىرٌ  وىو احلضر عالج عن عالجهم فيسهلُ  ادلذمومة ُوقبحها
 احلضر أىل من اخلَت إىل أقرب البدو أىلَ  أف فقد تبُت . اخلَت عن الشَّرو البعد وهناية الفساد إىل وخروجو العمراف

 (78).«ادلتَّقُت ػلب واهلل

كػل مػا ُب   البػن خلػدوف، " ادلقدمػةف التفسػَت االقتصػادي غائػب عػن بقيػة أجػزاء " أ ا سػبق قولػوشلػال يعٍت 
 واألزمات االقتصادية. نو ال يظهر كوسيلة تفسَت متممة، ال سيما ُب فًتات التوترأاألمر 

االجبارية وادلادية اليت تتصف ّٔا العودلة اليت تسعى اىل توحيد العامل و  أوزمة القيم تتجلى ُب احلتمية أإف 
واخلطورة ُب  ،قامة العالقات بُت الدوؿإساسًا لتحقيق التقارب و أف العودلة ذبعل ادلادة أتنطوي على سلاطر أعلها 

وىو الغرب  -ف من لديو القدرة ادلادية )االقتصادية( والتقنية أألف ادلادة تعٍت  ،العدالةقق ربال ؽلكن اف  أنو ذلك
تكوف لو السيادة. كما يغيب عن العودلة ّٔذا ادلفهـو البعد اإلنساين طادلا كانت نقطة االنطالؽ مادية حبتة  -

                                                           
 .36زلمد ،مرجع سابق، ص بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن-(76) 
 36ادلرجع نفسو، ص-(77) 
 .248، صادلرجع نفسو-(78) 
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ومة اذليمنة والسيطرة االقتصادية األمر الذي سوؼ يؤدي اىل صراعات سلتلفة لتحقيق التوازف وادلساواة ودلقا
ىل عودة نظاـ االحتكار ُب رلاالت االقتصاد والسياسة، والتقنية، وىذا إيضا أوالثقافية. وسوؼ تنتهي العودلة 

بدوره سوؼ يؤدي اىل مزيد من السيطرة واذليمنة االقتصادية، والسياسية، والثقافية وىذا أخطر ما ُب التبعية 
كوف يي صباعة مستقلة ىويتها وتندمج مع غَتىا فتنطمس مالزلها الوطنية، عندىا أا تفقد ادلطلقة للعودلة، عندم

ي مرحلة أليس ذلك فحسب بل وكل سلبيات وسلاطر العودلة اليت ؽلكن اف تنجم عنها ُب  ،ادلصَت ىو التهميش
 من مراحلها.

مقلدوف حلضارة الغالب حسب رأي ىل حد كبَت، مبهوروف، وبالتايل إ ننا مغلوبوف )اقتصادياً وسياسياً( وإ
داخلها، بقوة الهنا سبلك مقومات أل الإمل يتأت ذلا ذلك  ف ىيمنة العودلة، القادمة من الغربإ ابن خلدوف.

تكمن ُب القدرة االقتصادية بالدرجة  -غلاز شديد إب -ف تؤثر، وتقنع اآلخرين. إف ادلسألة أاستطاعت ّٔا و 
ىل حد إاالتصايل ربدث العودلة على ضلو يكاد يكوف قسريا واندماجيا كامال  على ادلستوى االقتصادي/ األوىل.

نظمة البنوؾ، أبعيد )وىذا ىو مربر درلهما ُب مستوى واحد(. نشهد ذلك ُب الشركات عابرة اجلنسية، و 
ف يستقبلو أال إماـ العامل خيار أزاء سيل يتدفق وليس إنًتنت(. ىنا ضلن والفضائيات وشبكة احلاسب العادلية )األ

شيئاً  يف العامل، منو عادلنا العريب، ال يكاد يعأمره ذباىو. والذي ػلدث ىو أف يتدبر أٍب ػلاوؿ إف ىو استطاع 
و العودلة االقتصادية اليت أالتوحد  نظمة االقتصادية من بنكية وغَتىا تتوحد واجلات قادمة.فاأل زاء ما ػلدث،إ

 (79). يوغَت العادل يلبعيدة على البٌت االجتماعية والثقافية دبستوييها العادلنظمة الغربية تًتؾ آثارىا اتفرضها األ
تتطلع إىل خلق اإلنساف العادلي ادلربمج ذي البعد  ببعدىا االقتصادي وإذا كانت العودلة االتصالية

حقق إال يتل مل يكنادلؤمن بإيديولوجية السوؽ وادلتوّحد مع مصاحلها ورموزىا وشعاراهتا فإف ذلك  الواحد،
بفضل استخدامات تكنولوجيا االتصاؿ وادلعلومات الصاعدة واليت تعمل ُب تناغم وتكامل غَت مسبوؽ. 
وأصبحت السيطرة الكاملة على صناعة االتصاؿ وادلعلومات واالتصاالت الالسلكية شرطا رئيسيا لضماف 

 التحكم الكامل للشركات العمالقة ُب السوؽ العادلية.
التحليل مرتكز على الشعارات الصاخبة اليت يشهدىا القرف احلايل حوؿ حرية ويبدو أف عمق ىذا 

السوؽ وحرية التجارة وحرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ وضرورة اخلصخصة ُب غياب احلقيقة البديلة للشكل 
 الليربايل اجلديد الذي يعكس منظورا أحادي البعد للعامل ولألشياء.

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

http://www.alriyadh.com/Contents/06-02-2003/Mainpage/Thkafa_4158.php 
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)البدو أو ىرمية مستويات ُب التطور احلضاري اجتماعية،موعات ىرمية رل بوجودابن خلدوف  يعتقدو 

ادلعيار الذي ػلدد ادلوقع ُب ىذه اذلرمية. يقوؿ ابن خلدوف، سهولة أو صعوبة إشباع احلاجات وتكوف  . واحلضر(
ف ف احلضر ىم ادلعنيو و أ ف البدو ىم ادلقتصروف على الضروري ُب أحواذلم، العاجزوف عما فوقو،أقد ذكرنا » 

ف الضروري أقدـ من احلاجي والكمايل وسابق عليو أحباجات الًتؼ والكماؿ ُب أحواذلم وعوائدىم. وال شك 
  (80).«ألف الضروري أصل والكمايل من فرع ناشئ عنو 

يبػػػدو أف ىػػػدؼ النشػػػاط االقتصػػػادي للنػػػاس ادلنتمػػػُت اىل رلموعػػػات اجتماعيػػػة متباينػػػة، ىػػػو البحػػػث عػػػن  
فػػائض االقتصػػادي، مولػػدا أشػػكاال مػػن االسػػتهالؾ الكمػػايل. وعنػػد ىػػذه النقطػػة سبيػػل إشػػباع حاجػػاهتم. ويتكػػوف ال

و تنحػػل روح العصػػبية بالتحضػػر ومػػا يرافقػػو  الػػدورة االقتصػػادية، الػػيت يرمسهػػا ابػػن خلػػدوف اىل االنغػػالؽ علػػى نفسػػها.
 من استهالؾ طفيلي وكمايل. 

نتجػو. تستهلك بصورة غَت منتجػة أكثػر شلػا ت يةات النامية زمن العودلة االقتصادف آّتمعأنستنتج من ذلك 
نػو وضػع إف ما يصفو ابن خلدوف ال يعدو كونو صَتورة تقهقر اقتصادي ينعدـ فيها تطػور القػوى ادلنتجػة. إومن ٍب ف

 يتسم باالضلطاط االجتماعي جلزء من آّتمع يلتهم ما ينتجو اجلزء اآلخر منو.
على ما يبػدو عػن نقطػة هنايػة سلطػط التطػور االجتمػاعي الػذي  رب وضع عدـ ادلساواة أو التفاوت ىذا،تويع

يرمسػػو ابػػن خلػػدوف، ُب برىػػة اقتصػػادية تعػػرب عػػن صػػَتورة إنتػػاج واسػػتهالؾ اخلػػَتات ادلاديػػة الػػيت صلػػدىا بعػػد ذلػػك ُب 
يلػي الدخل القومي. ىذا النوع من اإلنتاج يولد توزيعا مفرطػا ُب تفاوتػو، ألنػو يعػرب عػن أشػكاؿ مػن االسػتهالؾ الطف

اىل مأزقػػػو. وينػػػدرج التػػػأخر االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي ُب ىػػػذه التشػػػكيلة االجتماعيػػػة كمنطػػػق  النػػػاميتقػػػود آّتمػػػع 
 لتقهقر القوى ادلنتجة ادلتجمدة بفعل عالقات اإلنتاج اإلقطاعية ادلسيطرة.

وؽلكػػن  دوفبعػػد مػػن ذلػػك إذا اعتمػػدنا ادلالحظػػات الػػيت يقػػدمها ابػػن خلػػأىل إف نػػذىب أوالواقػػع أنػػو ؽلكننػػا 
من تػدخُّل الدَّولػة ُب احليػاة  وموقف -ُب حقيقة األمر -يربزفهو  اسقاطها على أزمة القيم ُب ظل العودلة االقتصادية 

  .  االقِتصادية
شواطًا بعيدة جلعل العامل قرية كونية، ُب ظل سيطرة القوى االقتصادية الكربى على أقطعت العودلة لقد 

اىل ثورة االتصاالت والتقنيات احلديثة اليت  باإلضافةة الدوؿ ُب ىذا العامل. ىذا وعلى سياس اقتصاديات العامل
  ،سهولةت بشبكة ادلعلومات وانتشر  تتطور فقد  ،دى اىل تقلص العامل وانضغاطوأمر الذي حطمت ادلسافات، األ

فتح  على االقتصاديةالعودلة  كما تعتمد  ا يشكل ربٍد حقيقي لسلطة الدولة.شل تتخطى احلدود القومية وأصبحت

                                                           
 .214-213زلمد ،مرجع سابق، ص بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن –( 80)
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يضعف من سلطة الذي  سياسات ليربالية تقـو على العناصر ادلكونة القتصاد السوؽ احلر، استنادا إىل سواؽ األ
  .الدولة

يؤدي التكامل االقتصادي العادلي بالدولة اىل اعتماد سياسات ليربالية منفتحة جديدة من خالؿ تعديل لذا 
بدأت بًتؾ التخطيط  النامية اليتدوؿ الومثاؿ ذلك ، من قوة الدولة ُب آّتمع  نظمة والقوانُت، وصبيعها تقللاأل

ىم الطرؽ لتنمية اقتصادىا. على الرغم من ذلك ال بد من أالوطٍت و ادللكية احلكومية واليت كانت تعترب سابقاً من 
 وى االقتصادية العادلية.القوؿ بأف ىذا التحوؿ حصل بعد موافقة حكومات تلك الدوؿ ومل ػلدث فقط نتيجة الق

(81) 
ىػػا وتضػػمن ذبديػػد إنتاجهػػا، فهػػي ءوظػػائف اقتصػػادية تػػؤمن بقا -فضػػال عػػن وظائفهػػا التقليديػػة -للدولػػةو 

ذبػػيب الضػػرائب وتراقػػب النفقػػات، وىػػي إىل جانػػب ذلػػك مالػػك عقػػاري. كمػػا أف الدولػػة تػػدافع عػػن ادللكيػػة اخلاصػػة 
 (82)..وتباشر نزع ادللكية وتعيد توزيع الدخل القومي.

تظهػر فيهػا مػدى أعليػة الػدور  مػن خػال نظريػة العمػراف ؤّذا يكوف ابن خلدوف قد عرض لنا دورة اقتصادية
الػػذي تلعبػػو الدولػػة ُب السياسػػة االقتصػػادية، فإنتػػاج اخلػػَتات ادلاديػػة يتوقػػف علػػى سػػلوؾ الدولػػة. بػػل يبػػدو كػػأف ابػػن 

رادوي لػػدور الدولػػة ووظيفتهػػا إقػػف ينطػػوي علػػى تصػػور ىل إرادة الدولػػة. والواقػػع اف ىػػذا ادلو إخلػػدوف يػػرد كػػل شػػيء 
الدولػػة والسػػلطاف ىػػي السػػوؽ األعظػػم للعػػامل  فاالقتصػػادية" إللػػوزف الكبػػَت الػػذي سبثلػػو الدولػػة ُب احليػػاة ،االقتصػػادية 

يػػدي ف للدولػػة وزهنػػا التقلإوىػػي الػػيت ربػػدد صػػَتورة اإلنتػػاج والتبػػادؿ والتوزيػػع واالسػػتهالؾ.  (83)وفيػػو مػػادة العمػػراف "
اذلػػاـ، وىػػػذا أمػػر ال ريػػػب فيػػػو، وينبغػػي اف نثبػػػت ذلػػػك بأحبػػاث أكثػػػر عمقػػػا. فتوضػػيح مسػػػألة علػػػى ىػػذا القػػػدر مػػػن 

 ف يكوف عربة شبينة بالنسبة للفًتة احلالية.أاألعلية ؽلكن 

ًدا مػن تػدخُّل الدَّولػة ُب احليػاة االقِتصػاديَّة، ُب حالػة الظُّلػم واإل ولكن  ْفسػاد ابن خلدوف يِقػف موقًفػا متشػدّْ
واالحِتكػػار والتسػػلُّط، كمػػا ُنشػػاِىده متجسػػدا ُب ىػػذا العْصػػر، مػػن خػػالؿ مسػػاعدة الدَّولػػة ألصػػحاب النفػػوذ ادلػػايل، 
والقضاء على أصحاب ادلقاوالت الصُّغرى، الَّيت ال تتلقَّى الدَّعم مػن طػرؼ الدَّولػة، وبالتَّػايل تتعػرض لإلفػالس. لػذا؛ 

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

 http://ahmadfar.blogspot.com/p/blog-page_1155.html 16/01/2015، تاريخ الزيارة. 
–رللة الثقافة اجلديدة  "،(1441 – 1332الفكر االقتصادي عند عبد الرحمن بن خلدون )"زلمد األخضر بن حسُت ، –( 82)

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

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

http://ahmadfar.blogspot.com/
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ػػػد أفَّ "أكثػػػر األحكػػػاـ السػػػلطاني ػػػا ىػػػو ُب اخلالفػػػة الشػػػرعية وىػػػي قليلػػػة يؤكّْ ة جػػػائِرة ُب الغالػػػب؛ إِذ العػػػدؿ احملػػػض إظلَّ
اللَّبث، فالسُّلطاف واألمراء ال يًتكوف غنيِّا ُب البالد إالَّ وزاضبوه ُب مالو وأمالكو، مستظلُّْت حبكػم سػلطاين جػائر مػن 

 (84)صنعهم".
جارة؛ دلا يًتتَّب عليو من أضرار اقِتصاديَّة، وأىم ابن خلدوف تدخُّل الدولة ادلباشر ُب اإلنتاج والتّْ ويرفض 

اذ الدَّولة وضًعا احتكاريِّا؛ لقوَّهِتا  وجوه الضَّرر تتلخَّص ُب القضاء على ظروؼ ادلنافسة السَّائدة ُب السوؽ، وازبّْ
لسَّائلة لدى ادلنتجُت االقِتصادية، واعتمادىا على نفوذىا وسلطاهِنا ُب البيع والشراء، واسِتْنزافها رؤوس األمواؿ ا

والتجَّار، شلَّا يقعدىم عن السعي للكسب وادلعاش، وينتهي كلُّ ذلك إىل تقليص اجلباية واطلفاض موارد الدَّولة، 
 وىي نتيجة مناقضة للهدؼ ادلبتغى من وراء تدخُّل الدَّولة ُب النشاط االقِتصادي.

ي ابن خلدوف: "التسلط على أمواؿ الناس بشراء ما فمن أعظم صور الظُّلم وإفساد العمراف والدَّولة ُب رأ
بُت أيديهم بأخبس األشباف، ٍبَّ فرض البضائع عليهم بأْرفع األشْباف، على وجو الغصب واإلكراه ُب الشّْراء والبيع"، 

ذلك فإذا تكرَّر ذلك فإنَّو يدخل على الرعايا "العنت وادلضايقة وفساد األرباح، وما يقبض آماذلم من السعي ُب 
ا ىي من الفالحُت والتجَّار، السيَّما بعد وضع ادلكوس وظلو  صبلة، ويؤدي إىل فساد اجلباية، فإفَّ معظم اجلباية إظلَّ
اجلباية ّٔا، فإذا انقبض الفالحوف عن الفالحة وقعَد التجَّار عن التّْجارة، ذىبت اجلباية صبلة، أو دخلها النَّقص 

 (85)ادلتفاحش".
وف إىل أفَّ تدخُّل الدَّولة ُب الشؤوف االقِتصاديَّة "مضرّّ بالّرعايا ومفسد وىكذا ؼللص ابن خلد

ويرجع ذلك ألفَّ ىذا التدخُّل يقضي على ادلنافسة ويدعم االحِتكار ويضيع تكاُفؤ الفرص،  (86)للجباية"،
 احلافز االقِتصادي لدى األْفراد.ويضعف 
ىل حد إزمن العودلة االقتصادية ويذىب  زمة قيميةكأ  ينتقد ابن خلدوف االقطاع الذي يقابل االحتكارو 

أنت أيها ادللك عمدت اىل » إطالؽ صرخة جديرة بالتيار الفيزيوقراطي، من خالؿ نادرة يستعَتىا من ادلسعودي: 
الضياع فانتزعتها من أربأّا وعمارىا، وىم أرباب اخلراج ومن تؤخذ منهم األمواؿ، واقطعها للحاشية واخلدـ وأىل 

الة، فًتكوا العمارة والنظر ُب العواقب وما يصلح الضياع ومسحوا ُب اخلراج لقرّٔم من ادللك، ووقع احليف على البط
   (87).«من وقع من أرباب اخلراج وعمار الضياع...

يعارض ابن خلدوف، بوضوح ال لبس فيو، ادللكية اإلقطاعية اليت تغذي احملاباة وتسمح باحلصوؿ على ريع 
"، القادرين على  عمار الضياعرأمساؿ، وينطق بلساف القوى االجتماعية ادلنتجة للفائض، أي " ىل إال يتحوؿ 

                                                           
 ادلرجع نفسو –( 84)
 ادلرجع نفسو –( 85)
 ادلرجع نفسو. –( 86)
 .508زلمد ،مرجع سابق، ص بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن –( 87)
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نو يقف ضد الظلم الذي يطاؿ ادللكية اخلاصة ويؤدي اىل تالشي اجلهد أاستخداـ الريع استخداما منتجا... كما 
ريبة دوف وجو حق، واحتكار والعمل عن طريق نزع ادللكية، وُب وجو السلب واإلكراه على العمل، وفرض الض

 (88) الدولة اإلقطاعية.

تشكيلة واسعة من القوى لعسف اإلقطاعي، والشاملة تالتدابَت الناصبة عن ال -إذف -ابن خلدوف فيقار   
االجتماعية الوسطى، كادلزارعُت وصغار الفالحُت واألقناف ُب الريف، واحلرفيُت وصغار التجار ومتوسطيهم، ُب 

لفوا العمل ُب غَت شأهنم وازبذوا سخريا ُب معاشهم، بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك، فإذا ك» ادلدف: 
وأعظم من ذلك ُب الظلم وإفساد » ينتقد سلطة االحتكار اإلقطاعي العقيمة:  أنوكما    (89)«.وىو متموذلم

رض البضائع عليهم بأرفع العمراف والدولة التسلط على أمواؿ الناس بشراء ما بُت أيديهم بأخبس األشباف ٍب ف
 (90)«. األشباف...... فتشمل اخلسارة سائر األصناؼ والطبقات 

ألف "العدؿ رُبْفظ بو العمارة فالظُّلم ؼللُّ حبفظها"، ويًتجم  العدؿ أساس العمراف االقتصادي يعتربو 
لعدواف على النَّاس ُب الظلم ُب البلد من خالؿ "وْضع الّضياع ُب أْيدي اخلاصَّة"، وكذلك يقـو ادلفسدوف "با

أمواذلم"؛ لذا فإفَّ ابن خلدوف يُػْزِجي نصيحًة ليَت كلَّ احلكَّاـ الفاسدين وأعواهنم يأخذوف ّٔا: "علْينا أف ننزع 
الظلم عن النَّاس؛ كي ال زْبرب األمصار وتكسد أسواؽ العمراف، وتقفر الديار، خاصَّة وأفَّ الشَّارع أشار ُب غَت 

َُدد الزمنيَّة اليت موضع إىل ربرمي ال
ظلم". يقـو ابن خلدوف بالذَّىاب إىل أبعد من احلديث عن رْفع الظلم إىل ادل

تستْغرِقها الدَّولة حىت تظهر آثار الظُّلم فيها، حيث يقوؿ: "إفَّ نْقص العمراف بالظُّلم يقع بالتَّدريج"، ويتوقَّف طوُؿ 
 (91)وِقَصر زمن اخلراب "حسب ِكرَب حْجم ادلِْصر".

 الدولة وذباوز فإ أو مرىقة، جبائية سياسية نتائجو الظلم ىذا كاف سواء العمراف، خبراب مؤذف الظلمو 
ادلاؿ  إىل سبيل وال ، بادلاؿ إال قواـ للرجاؿ فال « السك على والتعّسف احليف من أخرى أنواع تسليط الشرعية

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

تبُت السبب الكامن وراء إعادة قراءتنا للفكر اخللدوين وتفعيلو واالسًتشاد بوجهة نظره ادلعرفية ومن ىنا ، ي
 ، وذلك من واقع وعيو باألزمة من داخلها ، وشعوره بادلسؤولية  للخروج منها .

 للدوؿ مستمرة ومعايشة غنية لتجربة حصيلة واالجتماعية التارؼلية "خلدوف ابن" رؤية جاءت فلقد
 ىلإ حالة البداوة من للدوؿ " واضلطاط هنوض " ىو التاريخ باف فاستخلص زمانو، ُب ادلتصارعة نظمة والشعوبواال

                                                           
 مرجع سابق "،(1441 – 1332الفكر االقتصادي عند عبد الرحمن بن خلدون )"زلمد األخضر بن حسُت ، –( 88)
 .512زلمد ،مرجع سابق، ص بن الرضبن عبد الدين ويل خلدوف ابن –( 89)
 .513-512، صادلرجع نفسو –( 90)
 .مرجع سابق الفكر االقتصادي عند ابن خلدون"، موالي ادلصطفى الربجاوي، " –( 91)

 مرجع سابق. ،قضايا الكتابة عند ابن خلدونمن الساسي بن زلمد الضيفاوي،   – (92)
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 الذي احلي، بالكائن واالضلطاط اشبو والنضج والنمو ادليالد من نفسو بالدور ؽلر نظاـ كل واف احلضارة، حالة
 .وؽلوت وينمو يولد

مصطلحات  باستعماؿ ذلك كاف وإف الالحقة، احلضارية التفسَتات ُب قوي أثر اخللدوين للفكر إف
 ومرجعية معلما فهو ؽلثل الفكري، ومنظوره تصوراتو عن ادلعرفية، دالالهتا ُب زبتلف ال مستعارة جديدة ومفاىيم

 باب فمن لو، مدانوف فإهنم أـ بتجاىلو لفكره والتقدير  باالعًتاؼ سواء وادلؤرخُت، ادلفكرين من لكثَت فكرية
 و احلضاري الفكر تطوير ُب إسهامها ومدى لنظرية احلضارة "خلدوف ابن" اكتشاؼ دبدى التصريح العلمية مانةاأل

 .األماـ ضلو قدما واالجتماعية التارؼلية الدراسات دفع
 الالحق ُب ثَتهأت ىو "خلدوف ابن" من يهمنا ما فكل أفكاره، بسط من للمزيد يتسع ال آّاؿ كاف فإذا

 التصور ُب "فيكو"ومن للتاريخ، ادلادي الفهم ُب ،"ماركس كارؿ" من سبقأ كاف فقد بعده، التاريخ فالسفة معظم
 .االفكار من كثَت ُب توينيب ُب ارنولد واثره للحضارة، احليوي التعاقب ُب "اشبنجلر" ومن للحضارة، احللزوين

 تساعد وعوامل ابأسب ووجود -قصَت لوقت كاف وإف - للعمراف الدائري بالتطور فالقوؿ إذف
 وإف احلديث وادلعاصر، والعريب الغريب الفكر ُب حضورا ذلا كاف مادية، أو كانت معنوية والسقوط، القياـ على 

  .االجتماعي التطور ىذا وأسباب وطبيعة مدى ُب تباينا ىناؾ كاف
 ُب باحثُتال ىدؼ سطورىا بُت ما والغوص مستمًرا مقدمة ابن خلدوف ُب البحث يزاؿ وال اآلف إىل

 وارتباطاهتا تشعباهتا ُب البحوث ازدادت فكلما فيها، العمل لوقف مربًرا يرى أحد وال اإلنسانية، العلـو صنوؼ
 ُب الباحث يتلمسو ما وىذا ،ادلقدمة اشتملتها اليت العلمية آّاالت ُب وأسبقيتو خلدوف ابن مكانة معها كربت

 يقبل عندما ادلعاصر احلضاري للتاريخ ادلقدمة دبواكبة يقيًنا لباحثا ويزداد علومها، أعماؽ وُب ادلقدمة جوانب
ا بل ،رلتمعاتنا ُب سارية تزاؿ ال اليت والعقلية االجتماعية البينات من الكثَت  آّتمعات؛ ىذه مالمح أوضح من إهنَّ
 ذلذه ادلعاصر الواقع تفسَت لدقة الزمن ُب مسافرة كانت خلدوف ابن مقدمة أف :أوذلما أمرين، بُت الباحث وػلار

 غلري نفسو غلد للمقدمة ادلستطلع أف وادلهم خلدوف؛ ابن مرحلة تعيش تزاؿ ال البلداف النامية أف :وثانيهما البالد،
 (93)  .االجتماعية وبيئتو لواقعو مالئم خبطاب شيًقا علمًيا حوارًا

احلديثة،  الكتب نقرأ كما دةعا يقرؤوهنا خلدوف ابن مقدمة يطالعوف الذين إف»  :احلصري ساطع يقوؿ
 نفسو، ادلنحى ىذا أيًضا، ينحوف ادلقدمة، عن يكتبوف الذين ومعظم العصرية، ادلؤلفات ننتقد كما وينتقدوهنا

 اليت القروف من عدد إىل يلتفتوا أف غَت من احلالية ادلكتسبات العلمية دبوازين فيها الواردة اآلراء وزف إىل وؽليلوف
 ُب تاريخ القدماء ادلفكرين ومنزلة القدؽلة ادلؤلفات قيمة  أف حُت ُب .ادلذكورة ادلقدمة ريخ كتابةتا وبُت بيننا تفصل

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

 .مرجع سابقالزمن"،  مع التنمية تطور مؤشر ولدراسة الحضرية لعملية التنمية
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 ُب معاصريو مع عاـ بوجو ومفكر يشًتؾ عامل كل ألف ذلك الطريقة؛ ىذه على يَقدر أف ؽلكن ال واألفكار العلـو
 وبعض ابتكارىا إىل يتوفق اليت اآلراء بعض ُب إال ؽلتاز عليهم وال أخطائهم أكثر فيشاطرىم آرائهم، معظم

 واألفكار ال العلـو تاريخ ُب وادلفكر الباحث منزلة أف نرى السبب وذلذا .اكتشافها يتوصل إىل اليت ادلعلومات
 يسموهنا اليت ادلبتكرة تتقرر دبالحظاتو بل ومؤلفاتو كتاباتو ُب ادلثبتة واخلاطئة الصائبة اآلراء صبيع دبالحظة تتعُت
 ُب الصورة ّٔذه ّٔا يقـو اليت واخلدمات البشرية الفكرية إىل ادلكتسبات يضيفها اليت اجلديدة احلقائق ريومعاص
 (94) «.والعلـو األفكار  تقدـ سبيل

 

 بين الماضي والمستقبل  العبر الخلدونية (2
اتبعها ادلؤلف  نساف حسب ادلنهجية التحليلية اليتيرتبط ادلوروث احلضاري بالرؤى ادلستقبلية الستنباط اإل

إف مثل تلك الرؤية ادلتكاملة  وىي بالتعبَت اخللدوين " العرب " أي التجارب ادلستفادة ضلو االنطالؽ للمستقبل،
للسياؽ احلضاري للعمراف ال ؽلكن نسبها اىل ذبربة ابن خلدوف الشخصية فحسب بل إف العامل األكرب تأثَتا ُب 

تاريخ وإؽلانو بدور استقراء ذلك التاريخ ُب رسم معامل احلاضر وادلستقبل تلك الرؤية ىي منهجو الفكري و نظرتو لل
. فالتاريخ عند ابن خلدوف ىو معرفة ادلاضي ال ادلاضي نفسو كأحداث ، بل إف أحداث ادلاضي عنده معينة على 

ضر :" إف ابن خلدوف ذلك احلوار اجلديل القائم أبدا بُت ادلاضي واحلا اكتشففهم احلاضر ومشاكلو .. لقد 
مشاكل احلاضر تدفعنا إىل الرجوع إىل ادلاضي ، إىل التاريخ ، ولكن ىذا األخَت يردنا بدوره إىل احلاضر ، فادلاضي 

فكما يتوقف فهم احلاضر على الرجوع اىل ادلاضي ، يتوقف فهم ادلاضي على فهم  –أشبو باآلٌب من ادلاء بادلاء 
 (95) احلاضر ."

الثقافة وحدة كلية متكاملة  اعتبارب النظرية العمرانية ُب العرب اخللدونية ىي وألف نقطة االنطالؽ ُب كتا
نية وتتصل حلقاهتا بعضها ببعض على مر العصور وطوؿ وعملية مستمرة تتعدى ُب وجودىا اللحظات الزمنية اآل

تطور وتكتسب قدرات ادلكاف ، وىذا معناه أف تلك الثقافة اليت ػلملها ضمَت آّتمع ويعرب عنها تراثو تنمو وت
للظروؼ ادلعاصرة ذلا ضمن زلدودية  اختالفها. وأنو يتحتم إخضاع ادلوروثات الفكرية على  باستمرارجديدة 

ٍب إخضاع تلك النظريات إذا لـز األمر أو بعض القضايا واألحكاـ  ،الزماف وادلكاف للعامل أو ادلفكر أو الكاتب 
 (96) ف .واألوضاع الراىنة اليت تسود اآلُب ضوء ادلعطيات  واالختبارفيها للفحص 

                                                           
 ادلرجع نفسو.-(94) 
، 2013 فرباير، 6،"قراءة في كتاب  لطارق والي: النظرية العمرانية في العبر الخلدونية"سهاـ شاىُت ، -(95) 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:34179  تاريخ ،
 .02/01/2015الزيارة:

 ادلرجع نفسو.-(96) 
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من  لالستفادةفكر ابن خلدوف، بل انو ؽلكن القوؿ إف تلك ىي الفرصة ادلثالية  الستقراءوتأٌب احلاجة  
ىذا الفكر الذي طادلا وأعترب من الناحية العلمية مفرؽ طرؽ بُت مرحلتُت وليس ذلك ُب الفكر التارؼلي االسالمي 

  (97) وعلا:تارؼلي االنساين كلو فحسب بل ُب الفكر ال
أوال : ألف ادلرحلة التارؼلية اليت عاصرىا ابن خلدوف " القرف الثامن اذلجري _ الرابع عشر ادليالدي "   

كانت مرحلة تغيَتات تارؼلية ىائلة ُب أضلاء العامل ، إنو عصر التحوؿ على ادلستويات السياسية واالجتماعية 
ُب العامل العريب وعند  واالضلطاطواالنبعاث ُب العامل الغريب ، وربوؿ ضلو التفكك  والفكرية ، ربوؿ ضلو النهوض

ليس واصفا دلمالك تتقاتل وليس رلرد شاىد على سقوط دوؿ وقياـ غَتىا   نقطة التحوؿ تلك جاء ابن خلدوف
األمم  هنيارواوزلاوال فهم عوامل هنوض  االنقالباتولكنو جاء باحثا عن أسباب تعاقب األزمات وتوايل 

 ووضع اإلطار ادلعرُب لتلك التحوالت احلضارية .   واحلضارات
خالؿ مراحل دراستو على سلتلف جوانب  اطلعو ثانيا : دلا يتميز بو منهج ابن خلدوف الفكري الذي 

الفكر االسالمي شلا أكسبو تفكَتا منطقيا صارما غلمع بُت قوة االستدالؿ والقدرة على صبع شتات الواقع 
التقليدي القاصر على رصد  التارؼليمن خاللو أف يتجاوز الفكر  واستطاعجتماعي ُب استقراء علمي سليم . اال

وفهمو الشامل للمشروع  استقرائومن  استنبطوالوقائع السياسية واألحداث وتوج فكره بعلم العمراف الذي 
ريخ آّتمعات البشرية وأسباب ربضرىا ، وأراد احلضاري لألمة اإلسالمية وتناولو بإدراكو السليم وعقلو ادلتفتح لتا

ابن خلدوف من خالؿ ذلك أف يصل اىل معرفة ما ؽلكن تسميتو "بالقوانُت احلضارية " فحاوؿ ىنا أف يفهم نشأة 
األمم ويفسر أسباب تطورىا وتقدمها ويرصد تطور عمراهنا مدققا وزللال لينتهي اىل نظرية شاملة للعمراف ، وحكم 

 بقو لو أحد فكاف بذلك رائدا وسباقا . جامع مل يس
وبُت األدوات ادلتوفرة قصد تنزيل ىذه  الدينية، ويكوف باجلمع بُت الرؤية الفكرية ادلستقاة من الفكرة 

وتتحوؿ  وبذلك انتقل من الفكرة إىل العمل والتجسيد، األفكار على الواقع بعد قراءتو بتأين ووعي وفهم دقيق،
أي القانوف -فبالعصبية، مع الوازع والشرع تطبيق العملي، وبذلك يتحقق فعل التغيَت ُب آّتمع.الرؤية النظرية إىل ال

تقـو الدولة وبدوهنا تنحل وتتحلل مقوماهتا وتنتهي كينونتها من حيث ىي أداة  والدين ورجاالت السلطاف وجنده،
لن تكفل ذلك سوى قوة العصبية،"ومربر ابن قمع وردع وتنظيم وقيادة....ذلك أف الفكرة الدينية ربتاج إىل ضباية و 

خلدوف ىواف القـو إذا أدركوا واقعهم بفضل ىذه الفكرة ساروا تلقائيا للتمسك ّٔا والدفاع عنو وتأمُت احلياة 
ألف الوجهة واحدة وادلطلوب متساو  ُب أمرىم مل يقف ذلم شيء، االستبصارواحلماية ذلا"...فإذا حصل ذلم 

                                                           
 ادلرجع نفسو.-(97) 
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ُب الفكر   اإلؽلاين وفقو الواقع االجتماعياالستبصار االقًتاف بُت  وىو  (98)عليو".عندىم وىم مستميتوف 
 . اخللدوين

ويبدو احلرص الشديد البن خلدوف على مد جسور التالقي بُت األخالؽ والدين واالجتماع، معتقدا أـ 
عي. فالتغيَت االجتماعي سلتلف ىذه اجلوانب تتكامل لتساىم ُب ربضر اإلنساف وتساميو الفطري ورقيو االجتما

والنظاـ االجتماعي)العصبية(، واإلنساف رزتُت علا: النظاـ القيمي)الدين(، زلكـو ُب التصور اخللدوين بدعامتُت با
 (99) باعتباره عصب عملية التغيَت يتأرجح سلوكو تساميا و تدىورا، بتأرجح ىذين النظامُت قوة وضعفا.

التأرجح  ىذا إفّ  القبلية، العصبية إىل أنفسهم ىم تراجعهم بدأ دىمعن تًتاجع الدينية العصبية بدأت دلا
 ادلدين البعد على وتتأسس البدو، تأىب اليت ىي ثالثة عصبية إىل خلدوف ابن حسب يفضي والقبيلة الدين بُت

 ُب أساس ىاباعتبار  مقدمتو، ُب خاصا اىتماما القبلية العصبية يويل الرجل أفّ  إال العصبية ادلدنية، وىي واحلضري
 اعتبارىا ُب ىذا من أكثر يذىب بل االنتصار، من احملمدية مكنت الدعوة اليت ىي العصبية ىذه الدولة، نشأة
 العربية العصبية بتاريخ عضويا ارتبط ارتباطا الذي اإلسالمية اخلالفة تاريخ ضوء على احلكم ُب الرحى قطب

 عند العصبية إف نظرية .العصبية ىذه انتهاء دبجرد وسياسيا تارؼليا اإلسالمي النظاـ ذلك انتهى لذلك القرشية،
كانت  وإف الروحي، الديٍت والبعد االجتماعي، السيكولوجي البعد قل،األ على ببعدين عضويا ترتبط خلدوف ابن

 إنشاء ُب أسّ  أهنا إال واذلوية، االنتماء و صوؿاأل عن للدفاع اذلمم وربفيز واحلماية ادلدافعة آليات من آلية العصبية
 من أساسا مستمدة لعصبيةا قوة أفّ  ىو  العصبية، ُب اجلابري استخلصو مثلما عنده والدولة، والرأي ادللك

 العصبية كانت ديٍت روحي آخر التحاـ االجتماعي، االلتحاـ ىذا إىل أضيف فإذا النسب، شبرة ىو الذي االلتحاـ
 خلدوف ابن عند والدينية الفقهية اخللفية اعتقادنا غلانب ُب ىذا أف إال شيء، أمامها يقف ال حبيث القوة، من

 والتمرد سلالفتو وعدـ عن احلاكم، اخلروج وعدـ احلكم، ُب وادلهادنة بادلسادلة تقوؿ وادلالكية مالكيا، سنيا باعتباره

                                                           
ورقة عمل مقدمة لندوة ابن خلدوف اليت تعقدىا اجلمعية السعودية  عند إبن خلدون"، االجتماعي" التغير مراد بن علي زريقات، -(98) 

-http://www.murad ،2007لم االجتماع، جامعة نايف العربية للعلـو 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 زلمد الضيفاوي، من قضايا الكتابة عند ابن خلدوف، -(99) 
bn-khldwn-lsyr...،  13/12/2014تاريخ الزيارة. 
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، فتنة من أفضل ظلـو غشـو حاكم السياسية أدبياهتم من كاف لذلك ظادلا، كاف وإف حىت عليو،  قد أننا الإ تدـو
 (100) .غَت ال مؤرخا باعتباره خلدوف ابن إليو ذىب ما نقبل

 ويشيدوف ادللك يبنوف وىم العرب، عن ينفصل أف ؽلكن ال الدين أفّ  يرى خلدوف ابن إفّ  نقوؿ أف وؽلكن
 حىت وحي،والر  وادلدين والسائد ادلفارؽ وبُت س وادلسيّ  س ادلقدّ  وبُت والدنيا الدين مزجا بُت نستشف بل العمراف،

 عودىا واشتداد واستمرارىا استقرارىا ُب البداوة، مرحلة وىل وىياأل نشأهتا ُب للدولة، الثالثة طواراأل إىل نظرتو ُب
  .وآّتمع الدولة مرحلة وُب احلضر، ُب

  

 خاتمة
إف إمكانيات اإلنساف ُب عصرنا ىذا عظيمة جّدا، ومع ذلك فهو إنساف يعرؼ التمزؽ والقلق 

قرار ألنو يعيش ُب عامل فاتن سليف، يعرض عليو ُب آف واحد نعيم الفردوس وأىواؿ اجلحيم، فيعيش والالاست
اإلنساف وسط تيارات كثَتة متناقضة تتجاذبو و تضغط عليو باستمرار، وىذا عن طريق وسائل االتصاؿ ادلختلفة و 

 ختصارا.ليس ىذا حكما اعتباطيا بل ىو واقع مشاىد ومعيش، إهنا إشكالية القيم ا

أصبح اإلنساف لب كل التغَّتات، لذلك فإنو ػلتاج إىل أدوات لتحليل الواقع، حىت يبقى سّيد قدره ُب 
التكنولوجية وموقعو داخل اجلماعة ُب مواجهة التغَتات احلادثة على مستوى  االتصاؿ ربديد عالقتو مع وسائل

  نسقو القيمي الثقاُب واالجتماعي.

ها آّتمعات ادلعاصرة ما ىي إال انسحاب لألنساؽ وادلعايَت كالدين والفلسفة إف أزمة القيم اليت تعيش
والتاريخ..... اليت كانت تلعب دورا أساسيا ُب تشكيل منظومة القيم داخل آّتمعات، شلا يطرح على ىذه 

آّتمع اليت نشأت األنساؽ إعادة التفكَت ُب وضعها ادلعرُب الذي ػلتم عليها مراجعة نفسها واالطلراط ُب قضايا 
، ألف التحوؿ ُب األوليات ضروري مع ثبات القيم الروحية وىذا مايسلم بو ابن خلدوف ُب رضبها منذ القدـ

 .(101)«إف الدوؿ تتغَت ُب شكلها والعامل يعرؼ انقالبا شامال ...طبيعتو ستتغَت خبلقو من جديد»فيقوؿ: 
ن واقع قدرهتا على ادلساعلة ُب ربليل األزمة العادلية ادلشاركة اخللدونية قيمتها البالغة اليـو متستمد 

ادلعاصرة ، اليت تتمثل أيضا أكثر ما  تتمثل ُب طغياف وسيادة عامل األشياء ، الذي انبثق من وصوؿ احلضارة 

                                                           
 ادلرجع نفسو.-(100) 

 .92، مرجع سابق، ص، قيمة القيم ادلهدي ادلنجرة -(101) 
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رَبقُِّق الغربية الغالبة اليـو إىل ما ؽلكن  أف يكوف حلظة اكتماذلا كتجربِة  اجتماٍع بشرٍي راىن ، شكََّل البحُث عن 
 -عامل األشياء زلوَر وجهتها ، حيث ارتبط خالص اإلنساف دبفهـو الرفو ادلادي . ؤّذه الرؤية فإف ابن خلدوف 

ؽلكن أف يكوف معاصرا أكثر بكثَت من بعض  -الذي ربدث عن ىذا الواقع وتنبأ حبدوثو كلما توافرت شروطو 
النفاذ إىل أعماؽ األزمة البشرية ، وإظلا ينحصر عملهم ُب مفكري اليـو ُب الشرؽ والغرب سواء ، شلن ال ؽلتلكوف 

 .حبث الظواىر واألعراض اخلارجية وزلاولة عالجها 
، أثارهتا فينا مقارنة الوضع الذي كاف عليو ها ىذا البحثاليت طرحالقيمية  األزماتف أ، ال بد من التذكَت، بختاما

ثر قروف من االضلطاط. فال بد من استخالص العربة من ربليل ابن إاحلايل،  كما رسم ابن خلدوف لوحتو، وواقعنا  العريبآّتمع 
خلدوف " لالضلطاط االقتصادي واالجتماعي "، وال بد من القياـ بنقد علمي انطالقا من تشخيص موضوعي لالضلطاط، دلا تركو 

واسع، متعدد األشكاؿ ضد التأخر من جهة من بقايا الوعي االجتماعي الوطٍت ادلعاصر، وُب آّتمع، إذا أردنا البدء بنضاؿ 
   والتخلف من جهة أخرى. ردبا كاف علينا اف نوجو تفكَتنا ىذه الوجهة.

 
 


