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 خلدون فکر ابنأزمة الحضارة واإلنسان في  
 

 

 

 : ملخص

نبالغ   ال  إّن لعلنا  قلنا  التقّد   إذا   �� كب�ً�ا  شأًنا  بلغت  ا�حا��  الوقت   �� اإل�سانية  العل�ي  ا�حضارة  م 

بالشقاء    ،التكنولو��و  ا�حضارة  تلك  �� ظل  ما �عرف    ،االغ��اب عن ذاتھو ومع ذلك �شعر اإل�سان  وهو 

ؤ،  بظاهرة شيُّ
ّ
ينتجھ من سلعحيث    الت بما  تقاس  أمر    ،خدمات و   أصبحت قيمة اإل�سان  ابن  وهو  بھ  تنبأ 

   ، �� حديثھ عن ا�حضارة وأزمة اإل�سان  ،خلدون قديما
ّ
  ، ا�حضارة �� عصرهو اإل�سان  ل أزمات  عندما حل

  (ا�حضارات)   أن تب�ىلهذا وجب    ، املبادئ و القيمعن    ببعد اإل�سانحضارات األمم مرتبط  ا��يار    ورأى أّن 

د �� جانب آخر    ...األخالقو   ع�� القيم
ّ

بمع�ى أن �ل حضارة تأخذ    التفاعل ب�ن ا�حضارات،مبدأ  ع��  و�ؤك

صراع كما تقول النظر�ة املعاصرة  الصدام و  بّناء ال يقوم ع�� ال  و تفاعل  ةحضار�  ع�� جدلّية  من ال�ي قبلها

هذا  فإّن  ،وال��فإ�� ذروة النعيم  م�ى ما وصلت تلك ا�حضارةو�رى ابن خلدون أّن  ون.تعند صمؤ�ل هانتج

ف�ى  فيص�� صبيا    ينمو حّ�ىيبدأ صغ��ا ثم    ،بال�ائن ال�� �� أطوار حياتھ  ها ش��  وقد  وانحاللها��دد �سقوطها  

ل      .و�سقط  ا�حضارة  تنحل  الشيخوخة فالهرم، وهنامرحلة  يبلغ  ثم    ،يافعا
ّ
، حسب ابن العصبيةهذا وتمث

�شاط  خلدون،   ألي  األساسية  واجتما��الرك��ة  ا�حضارة  سيا��ي  بناء  ال��وة  ��  اإل�سان  �عّد  مثلما   ،

 . ا�حقيقّية ل�ّل حضارة

 

Abstract: 
   Although Modern human civilization had achieved a lot of progress humans feel 

reification. Ibn Kaldon analyzes crises of humanity and civilization. He asserts that 

civilization must rely on values and morals and its fallen deviation from divine method 

also declined civilization that is connected with prosperous civilizations which interact 

each other. He pointed that civilization looks like human beings in different stages 

starting from childhood and finishing with old age. Also, civilization must take all 

principles of morals. 
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 مقدمة:  -1

 ال بأس بھ من النجاح والتقدم، لقد استطاعت  ال 
ً
، حسب  شك �� أن ا�حضارة املعاصرة قد حققت قدرا

  التكنولو�� سّيًدا التقدم    وحاجات، ليصبح ع��ي وتحقق �ل ما يحلم بھ اإل�سان من مطالب  أن تل�ّ   تقديري،

ت  للعالم. ومع ذلك
َ

طِلق
ُ
�� "هابر ماس"    كما يرى تنذر بأن ا�حضارة تمر بأزمة أو مأزق  فزع    صيحات  فقد أ

"ح�ن   "أشفيشر"  ��اليوم  أننا  ب "  Schbutzenأعلن  ا�حضارة،  �عيش  ا��يار  "أشبنجلر"    و�ذهب   ظل 

"Schpengler"    ��نيتشھ"  أّما    أن ا�حضارة تدخل اليوم مرحلة التدا��، وقد حكم عل��ا باملوت والدمار.إ"

"Nietzha "   بالسفينة    ، أشبھ"أشفيشر"  حد �عب��إّ��ا، ع��    ،الهاو�ة  إ��  أن ا�حضارة املعاصرة �س��ب  فيصّرح

منمن    تيار  يمخرها  ال�ي والبد  هائل،  شالل  تحت  العاتية  من  مجهودات  األمواج  إلنقاذها    ا�جرى   جبارة 

 إن �ان ثمة أمل �� ذلك.  الرئي��ي ا�جرى  إ���عاد��ا و ا�جان�ي ا�خط�� الذي سمحنا لها باالنطالق فيھ،  

ا  إن
ً
 �سيط

ً
أصيبت    أّن هذه ا�حضارة قد   مفاده   استنتاج بدي�ي  يف��ي بنا إ��  �� ا�حضارة املعاصرة   تأّمال

 من أن ترتبط با�جانب الرو�� واألخال��، و�منظومة القيم،  ،عميقةمرجعّية  بأزمة  
ً
ألهت اإل�سان    فإّ��ا   فبدال

أصبحت املنفعة    من هنا،  �ما.القيم �ستمد وجودها م�ح�ى أّن    ف�نهذين الطر   والواقع، فال مرجعية خارج

ع�ى  املادية �� الغاية القصوى، كما أصبح اإلنتاج واالس��الك غاية تطلب لذا��ا، وأصبحت ا�حضارة ال
ُ
إال    �

 تافهً  ابالشق املادي ليصبح اإل�سان �� ظلها شيئً 
ً
 ، تحكمھ النوازع واإل�سانية.ا

عالم بھ  تنبأ  ما  وحلل  وهذا  �خص  عندما  �عيد،  زمن  منذ  خلدون"  "ابن  ا�حضارة    أزمات  االجتماع 

وأن ا��يارها مرتبط باالنحالل واالنحراف عن    ،باألخالق والقيم  ىأن حضارات األمم تب�  وذهب إ��  واإل�سان

 . عا�شهاعمق األزمة بأ�عادها التار�خية وا�جتمعية ال�ي  مفهوم ا�حضارة عنده�خ��ل من�ج هللا. و 

 مفهوم الحضارة عند ابن خلدون:  -2

أن �ش��   "ابن خلدون" ذلك    إ��   بداية  يجب  �� فكر  الصدارة  يحتل  ا�حضاري  ا�جتمع    أّن أن مشروع 

  ، حر�ًصا�� مشروعھ ا�حضاري   ، �ع����ا األزمات، و�ان "ابن خلدون"  مازالت  ا�حضارة اإل�سانية املعاصرة

والسياسة    ع�� العقالنية  قيم  ع��الرشيدةترسيخ  اهتمامھ  ز 
ّ

رك مثلما  م�انتھ  ،  وتطو�ر  ھ  اإل�سان 
ّ
  ألن

 .ها��ا ومنطلق حلولاحور أزمم �� ا�حضارة، و  األك�� ال��وة )اإل�سان(

قد عرف "ابن خلدون" ا�حضارة " بأ��ا التفنن �� الن�ف واستجارة أحوالھ، وال�لف بالضائع ال�ي تأنق  و  

للمطاب املهيأة  �الصنائع  فنونھ،  الفرشوسائر  أو  املبا�ي،  أو  املال�س  أو  بتفاوت    ،خ  تتفاوت  وا�حضارة 

العمران، فم�ى �ان العمران أك�� �انت ا�حضارة أكمل، و�� كذلك غاية العمران، و��اية لعمره وأ��ا مؤذنة  

بفساده، غ�� أن فساد العمران ال �ع�ي فساد ا�حضارة معھ وزوالها، بل �� طور من أطوارها ف�ي روح سار�ة،  

الدول    إ��  الالحق، وتنتقل ا�حضارة من الدول السالفةإ��  ا القدرة ع�� التشكيل واالنتقال من السابق  له
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ب�ي العباس. وع�� قدر عظم الدولة ي�ون شأ��ا   إ��ب�ي أمية من ا�خالقة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب، و 

 .1"�� ا�حضارة

�ي فو�التا��    ،أن العصبية �� الرك��ة األساسية ألي �شاط سيا��ي أو اجتما��  إ��  ويش�� "ابن خلدون"

 ا�حرك األول ل�حضارة وا�جتمع، كما أ��ا ا�حور األسا��ي �� حياة الدول واملهالك. 

األمة    أّن   و�رى   عن سقوط ا�حضارة عندما تز�د �� الن�ف والرخاء،  وقد أفاض ابن خلدون �� ا�حديث 

ت ما بأيدي أهل امللك قبلها ك�� ر�اشها و�عم��ا فتك�� عوائدهم و�تجاوزون ضرورات العيش  إذا �غلبت وملك"

تباع من قبلهم �� عوائدهم وأحوالهم وتص�� لذلك النوافل  اوخشونتھ إ�� نوافلھ ورقيتھ وز�نتھ و�ذهبون إ��  

ل امللك أقصروا من  أنھ إذا حصى  عوائد ضرور�ة �� تحصيلها و�تفاخرون �� أ�ل الطيب ولبس األنيق و�ر 

ثروا الراحة والس�ون والدعة ورجعوا إ�� تحصيل ثمرات امللك من املبا�ي  آاملتاعب ال�ي يت�لفو��ا �� طلبھ و 

واملساكن واملال�س، فيبنون القصور و�جرون املياه ويغرسون الر�اض، و�ؤثرون الراحة يتأذن هللا بأمره وهو  

 .2"أحكم ا�حاكم�ن

با�جد ُر�ي ا�جيل الثا�ي   استاثروا  "لو  :ديثة عن سقوط ا�حضارة والدولة بقولھ�واصل "ابن خلدون" حو  

ا السلطان عن ا�حماية واملعونة ال يجري �� عقولهم سواه  ا  م��م ع�� ذلك يحسبون ما ينالوا من العطاء أجرً 

بل بھ ع��  ا من الشوكة وتقا  ا �� الدولة وخضرً ا  املوت فيص�� ذلك وهنً   ع��  وقل أن �ستأجر أحد نفسھ 

من جهة، وا�جهة الثانية أن طبيعة امللك تقت��ي الدعة، وقد اتخذوا الدعة    ا منا�� الضعف والهرم عقًد 

وصار لهم طبيعة وجبلة و�تقلب خلق التوحش و�نسون عوائد البداوة ال�ي �انت ��ا    اا وخلًق ا  والراحة مألًف 

القفر فال يفرق بي��م و��ن السوقة من ا�حضر    امللك من شدة اللباس و�عود االف��اس ور�وب البيداء وهداية

الدولة بما     ع��إال �� الثقافة والشارة فتضعف حماي��م و�ذهب بأسهم وتنكسر شوك��م ويعود ذلك و�اال

   ح�ى  املعيشةتلبس من ثياب الهرم ثم ال يزالون يتلونون �عوائد ال��ف وا�حضارة والدعة ورقة  
ً
  �عودوا عياال

 .3حامية آخري  ع��

 الحي: الکائن نظریة  -3

ا�حضارة   أّن  وأشار إ��  شبھ "ابن خلدون" ا�حضارة بال�ائن ال�� وطبق عل��ا قانون الطبيعة وناموسها، 

، ومع األيام �شتد عوده و�نمو جسمھ و�ك�� ح�ى يبلغ  اضعيًف  ا�اإل�سان الذي يولد صغ��ً  ثالث  تمر بمراحل

 ألطوار تتمثل �� طور البداوة طور التحضر، ثم طور التدهور. تمام الن�ج واالكتمال �� سن األر�ع�ن وهذه ا

 
  .317 ص 1ج ،2012، 6طـ القاهرة،د. علي عبد الواحد، دار نهضة مصر للنشر، تحقيق.مقدمة ابن خلدون:  -1
 .  210ص، 2001 بيروت،  الفكر، دار زكار، سهيل مراجعة  شحادة، خليل المتن ضبط: المقدمة -2
يضاي

ٔ
 . 209ص ،2011 ،2طـ بيروت، العملية،  الكـتب دار خالدون، ابن عند اإلنسان  فلسفة: مفتاح التوهامي بن الجيالني. د :نظر ا

 . 2012 ، 211ص -: المقدمة -3
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يمثل لھ "ابن خلدون" بمعيشة البدو �� ال�حاري وال��بر �� ا�جبال، والتتار �� السهول،    طور البداوة:   -1

 حاجا��م وعاد��م.   سوى   قوان�ن مدنية وال تحكمهمإ��  وهؤالء ال يخضعون 

 قب الغزو والفتح ثم االستقرار �� املدن، وهذا الطور يقوم : هو طور تأسيس الدولة عطور التحضر  -2

 الدين والعصبية.  ع��

مرحلة اال�غماس ��    إ��  �أ�ي �� ��اية التحضر، �عد مرحلة االزدهار، ووصول الناس و :  طور التدهور   -3

الدولة �� ذا��ا  املناكر. و�ري "ابن خلدون" أن مراحل تحضر    إ��   ال��ف والتحلل من األخالق، و�غي�� العادات

  .1عوامل تدهورها، ذلك أن ا�حضارة و�ن �انت غاية العمران ف�ي �� الوقت نفسھ مؤذنة ب��اية عمره

 : قیمة العدل ودورها في العمران والحضارة -4

  : أن الظلم مؤذن بخراب العمران، يقول   و�رى   أهمية العدل �� قيام ا�حضارات،  ع��  "ابن خلدون"  يؤكد 

الناس �� أموالهم ذهب بآمالهم �� تحصيلها واكتسا��ا ملا يرونھ حينئذ من أن غاي��ا    ع��  علم أن العدوان"ا

��م من أيد��م. ثم يقول أعلم أن هذه ا�حكمة املقصودة للشارع �� تحر�م الظلم، وهو ما    انت�ى  ومص��ها 

 . 2ابھ، وذلك بانقطاع النوع البشري ينشأ عنھ فساد العمران وخر 

  درجة بروز الدولة القو�ة املهيمنة وسيطرة ا�حضارة   إ��  درب حضارة اإل�سان  ع��  أن التقدم  إ��  ويش��

مهددة    ع�� ا�حضارة  فستبقي  اإل�سان  أزمة  استمرت  وطاملا  ا�حديث،  العصر   �� حصل  ما  وهو  البداوة 

 نحتاجھ �� عصر  
ً
بال��اجع وا�خراب. هنا �ستنتج أن "ابن خلدون" قد أسهم �� حضارة عصره، وال نزال فعال

البعض فيھ  السبيل  إ��  �س��  ذ إ��    إدراك  اإل�سان  الواحد  ي حضارة  تنشأ   ويعت�� .3البعد  ا�حضارة    "أن 

ورفاهية  لنتيجة   العمل  تقسيم  ثم  النفس  عن  والدفاع  العيش  كسب   �� التعاون  بوجود  اإل�سان  شعور 

 كيان ا�حضارة.  ع�� القضاء إ�� العيش الذي يؤدي

�حظات أزمة خانقة،    إ��  وجود �حظة يبدأ ف��ا اإلجماع البشري �� التوجھ  إ��  نظرنا  بن خلدون"ا  و�لفت "

لال  
ّ
�ساهم �� �عف�ن األجواء و�عميق األزمة، إن هذه ال�حظة �� �حظة  بقدر ما  ،  حال لها  �ادة اإلنتاجز   �ش�

االكتمال الطا�� للعمران الناتج عن �حظة سيادة عالم األشياء "أي املنتجات واملاديات" وذلك ع�� مثلث  

جهة من  ع��ا  البحث  وشدة  جهة  من  األشياء  توفر  طغيان   �� يتمثل  متناقض  والضعف  أخرى   جهن�ي   ،

 من أن يمتلك اإل�سان األشياء ��    ع��  املتنا�� للتحكم ف��ا والقدرة
ً
وضعها موضعها من جهة ثانية، و�دال

لها، ألن امتالكها صار محور حياتھ وحركتھ وصار هو "الوجهة والغاية"   امل�  اهذه ال�حظة، يصبح هو عمليّ 

و�ش�ل �ش�ن �ل  ا  �سان من ا�جوع هو ما يحصل كث��ً ولذلك تصبح املفارقة �� مثل هذا العالم أن موت اإل
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 .د. شكري المامني
ً
يضا

ٔ
نظر ا

ٔ
مل للنشر والتوزيع ، طـ ا

ٔ
  . 35، ص2010،  31: ابن خلدون وعلم االجتماع اإلنساني، دار ا

  . 700-699 ص -المقدمة : -2
يضا: محمد يوسف الجوهري: ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، د.

ٔ
 . 21، ص2008ط، مكـتبة اإلسكندرية،  ينظر ا

 . 45 اإلنساني، صشكري المامني، ابن خلدون وعلم االجتماع   -3
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تحقيق عالم األشياء وتكدسها،  إ��    �عود  بفقدان عالم األشياء و�نما  ال يرتبط  –حضارة إ�سانية معاصرة  

وما ينتج عن ذلك التكدس من منا�ج �� ا�حياة والتفك�� والتعامل ب�ن اإل�سان وأخيھ اإل�سان و�� هذه  

" ال�ي أنتجت ا�حضارة ع�� تحرك العمران نحو تحقيق عالم األشياء ثم تفقد  ال�حظة �ستحيل   "الوجهة 

 �� التال��ي ع�� العصبية القدرة
ً
 . 1"توحيد األهواء باتجاه تلك الوجهة وتبدأ �� أيضا

ز و 
ّ

 : الّنقاط اآلتية �� خالصة التجر�ة ا�خلدونية �� العمران البشري وا�حضارةت��ك

تأصيل مفاهيم    إ��  ضطر خالل عمليتھ التنظ��يةا  فهم أزمة حضارتھ  تھحاولم  ��  ن"بن خلدو ا"  إّن   -)  1(

 جديدة تتجمع وتت�امل داخل النسق املعر�� اإلسالمي. 

واقع قدر��ا  -  )2( اليوم من  البالغة  ا�خلدونية �ستمد قيم��ا  األزمة    ع��  املشاركة  تحليل   �� املساهمة 

ما    إ��  ألشياء الذي انبثق من وصول ا�حضارة الغر�ية الغالبة اليوموال�ي تتمثل �� طغيان عالم ا  ،املعاصرة

  الرؤ�ة   وانطالقا من هذه  املادي،  الّرفاه  يمكن أن ي�ون �حظة اكتمالها، حيث ارتبط خالص اإل�سان بمفهوم

  ا ي�ون معاصرً ألن    األمر الذي يخّولھ  –عن الواقع وتنبأ بحدوثھ �لما توافرت شروطھ  "ابن خلدون"  تحدث  

والغرب  أ الشرق   �� اليوم  النفاذع�� حّد  ك�� من �عض مفكري  يمتل�ون  األزمة    إ��  سواء، ممن ال  أعماق 

 البشر�ة. 

�� تحليل أزمة مجتمعھ وحضارتھ ال�ي �ان �عيش ف��ا،    الثاقبة  خلدون"أّن رؤ�ة "ابن    مما سبقيّت�ح  

 من   ع��  ا وصلت إليھ حضارتنا املعاصرة وقدرتھمل   واستشرافھ
ً
  تحليل ذلك والتنبؤ بما سيحدث مستقبال

تقاس قيمتھ بما    ااإل�سان �� ظل هذه ا�حضارة شيئً   حيث يصبح   ا��يار ا�حضارات،  إ��  لرفھ) يؤديا(ترف  

  بن خلدون" �ان سابق لعصره بما يملكھ من قدرة ا  أن "  نرى، من وجهة نظر �خصّية  ولذا  ينتجھ من سلع

 التار�خ، ورؤ�تھ ملستقبل ا�حضارة اإل�سانية. األحداث وقراءة  إ�� النفاذ ع��

 مة الحضارة الغربیة المعاصرة: أز -5

مجموعة من  كشفت ع��ا  أزمة    ،مع�ى  �عيش ا�حضارة الغر�ية املعاصرة أزمة ب�ل ما تحمل ال�لمة من 

إ��    الذين  الفالسفة املعاصر�ن �� ظل هذه ا�حضارةذهبوا  من  ��يء    بوصفھ  أن اإل�سان املعاصر �عيش 

 وأول هؤالء الفالسفة:  ،األشياء

 ھابرماس:   -1- 5

لهذه األزمة وأو�ح أن السيادة �� ا�حضارة الغر�ية (الرأسمالية) ت�ون  ا  لقد قدم "هابرماس" ��خيصً 

  ه وجودب   وما عاد يحس  قيمة،أّية  إل�سان �� هذه ا�جتمعات الرأسمالية  فلم �عد ل  ،وقواه  اإلنتاج  لعالقات

ا التقدم التكنولو�� بنوع من االغ��اب. ولقد ركز "هابرماس" �� تحليلھ للمجتمع  وشعر �� ظل هذ  حقيقي،ا�

 .2ظاهرة الهيمنة التكنولوجية (التقنية) والعقل األدائي  ع�� الرأسما�� املتقدم

 
 .166ص -المقدمة : -1

2 - Habermas (J) Legitimaton Crisis, Translated by Thomas Maccornthy, Henmam Book, London 1976, P.5.  
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التوسع ��    و���  ز�ادة العقالنية األدائية،  إ��  أ��ا أدت  ع��  و�صف "هابرماس" عملية التحديث �� الغرب

حساب العقالنية التواصلية    ع��  �� ا�جال االقتصادي واإلدارة، والعلم والتكنولوجيا  األدا�ي ل  نطاق الفع

جميع مجاالت ا�حياة،    ع��سيطرة وهيمنة التكنولوجيا    إ��  أدى   أن هذا التقدم  و�رى   �� ا�جال االجتما��.

التقدم اإل�سان  أداة   وحول هذا  اآللة،  إ��  لإلنتاج مثلھ مثل  قيمتھ    تغ��ب عن ذاتھ، وأصبح فا  ووسيلة 

  .1تقاس بما ينتجھ من سلع، وأصبح العلم ذاتھ هو قوة اإلنتاج ا�جديد، وأصبحت الشرعية مستمدة

 : "Recitation"  –التشیؤ عند لوكاتشي  -2- 5

يقصد بالتشيؤ أن ا�جتمع يجب أن �شبع حاجاتھ عن طر�ق تبادل السلع، وهذا يتطلب أن يتم تنظيم  

 .  2وفق نموذج عالقاتھ االقتصادية و�التا�� �عم ظاهرة التشيؤا�جتمع �لھ 

أشياء جامدة، واتخاذها لوجود مستقبل، واكتسا��ا    إ��  تحول الصفات اإل�سانية  أيضا  التشيؤ  �ع�ي 

اغ��اب اإل�سان �� ظل العالقات الرأسمالية، ع��    محيال  املع�ى  فيصبح ��ذا  لصفات غامضة غ�� إ�سانية،

لسلع تقاس بقيم��ا الواقعية، و�نما تتحدد بقيمة مجردة يحددها السوق. و�ري "لو�ا�ش" أن  حيث لم �عد ا

�صبح  و   و�ش��ى.تباع    أشياء  إ��  يحول البشر الذي    للنظام الرأسما��،  اقو��   اأخالقي�   اهذه الفكرة �ش�ل نقًد 

صبح ا�جتمع "يمثل طبيعة  ��ذا أ  من األشياء، شأنھ �� ذلك شأن العالم الطبي��،  االعالم االجتما�� عامل 

عن الفعل اإل�سا�ي شأنھ �� ذلك    مستقّل جانب العالم الطبي�� األص��، وأصبح كما يبدو لو أنھ  إ�� ثابتة" 

 .3شأن استقالل قوان�ن الطبيعة

عن ظاهرة التشيؤ فخصائص العقلنة    سؤولة امل   ويستنتج "لو�ا�ش" أن عملية العقلنة أو العقالنية ��

والقدرة االجتماعية  ا�حياة  تفاصيل  �ل  �حساب  القابلية  البشري    امليكنةإحالل    ع��  ��  العمل  محل 

والقدرة   العمل  ع��  العضوي،  نطاق  إ��  تقسيم  وتوسيع  ميكن��ا،  �سهل  متخصصة  صغ��ة  وحدات 

 .4ما يري "لو�ا�ش" �� توسيع للتشيؤالتخصص �� العمل اإلداري، فالعقلنة �� مجال العمل ك 

 :"Fetchismضمنیة أو فتشیة السلع عند ماركس " -3- 5

يري "ماركس" أن أسلوب اإلنتاج الرأسما�� هو أسلوب ونظام منتج للسلع، ف�ل التنظيمات االقتصادية،  

الرغم من أن    �السلع، وع�هذه الغاية، و�� إنتاج    � و�ل تفاصيل عملية اإلنتاج �� النظام الرأسما�� ��دف إ�

  �ا بمجرد دخولها �� عالقات تبادل �� السوق مع غ��ها من السلع األخرى السلع �� نتاج العمل البشري، إال أ�ّ 

 
1 - Habermas : Scions and technology as I dealagy, Beacon Press, 1974, P.194.   
2  - Luck as. (G) Histony and class Consciousness, Translated by Rodney Livingston, Masline Press, London 
1971. P.110.  
3 - Luckas: Op, cit, P.112. 
4  - bid, P.115.  
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وق، مثل العرض والطلب، و�ذلك �ستقل عن أصلها  قواني��ا ا�خاصة ال�ي �س�ي بقوان�ن الّس   حيث تكتسب

 .1ص ��االبشري واالجتما��، و�صبح لها كيا��ا ا�خا

فتشي أن فكرة  أن نو�ح  أواصر وطيدة وعالقة حميمة مع مفهوم "ماركس" عن    ةو�جب  السلع ذات 

هو اف��اض وجود مسميات معينة ل�حياة اإل�سانية، و�حدث االغ��اب �ش�ل  الذي  "  Alienation"  باالغ��ا

"ماركس" أن هذه الظاهرة  اإل�سان البيئة االجتماعية ال�ي خلقها بيده. ولقد رأي    �عام حينما �سيطر ع�

ا�جتمع  �� خاصة  بصفھ  كما    تحدث  ينتجون،  ما  �سيطرون ع��  ينتجون وال  البشر عما  ينفصل  عندما 

 .2ينفصل �عضهم عن �عض، ومن ثم يفقد العمل جماعيتھ

 :"One Dimensional Man" ماركیوز واإلنسان ذو البعد الواحد: -4- 5

  واالغ��اب وضمنية السلع عند "ماركس" انطلق "ماركيوز" من فكرة من نفس فكرة التشيؤ عند "لو�ا�ش"  

البعد الواحد تنبثق من التفاقم    ي اإل�سان ذ  عن   البعد الواحد. واألطروحة األساسية "ملاركيوز"  ي اإل�سان ذ 

"ماركيوز" تحول اإل�سان �� ظل هذا    ى الالمحدود لسلطة اآللة �� ا�جتمعات الصناعية الك��ى املتقدمة، ير 

 من العالقة ب�ن الفرد  العد  ذي الب  التقدم التكنولو��
ً
واحد والُبعد التق�ي لسلطة اآللة، بحيث تفرز نمطا

محددة   نقطة   �� يتموضع  وعيھ  وتجعل  اليومي،  ووجوده  االجتما��  بتنظيمية  تحكم  ال�ي  واملؤسسات 

 هة نحو الهدف الذي ترسمھ الدولة. وموّج 

طرة والهيمنة ا�جديدة للدولة ومؤسسا��ا داخل ا�جتمعات  وتحدث كذلك "ماركيوز" عن وسائل السي

الرأسمالية املتقدمة، وهيمنة اآللة الصناعية الكب��ة واالتجاه االس��ال�ي الساحق الذي نجح �� نزعھ من  

الذو�ان داخل تياره املتمكن، بحيث أصبح اإل�سان �� ظلھ يخضع لقوان�ن اإلنتاج، وقيمة تحدد بقوان�ن  

 . 3عالسوق والسل

التقدم   �ُ�عد �عتمد ع�  ،أن اإل�سان هنا أصبح ذو ُ�عد واحد كما �سميھ "ماركيوز"إذن    من الوا�ح 

 عن ذاتھ، بل  
ً
التكنولو�� والعل�ي، ُ�عد يقاس بما يتم إحرازه من إنتاج للسلع، و��ذا أصبح اإل�سان مغ��با

 عما ينتجھ من سلع و�نتاج، وأصبحت العالقات االجتماعية  
ً
ترتبط بقوان�ن اإلنتاج، ومن هنا حدث منفصال

 �شو�ھ لقيم اإل�سان، وجوهره ا�حقيقي، بل أصبح هناك تفكك اجتما��، وا�عدمت القيم ا�حقيقية.

 :"  EnjolindiuidualTheھوركھایمر ونھایة الفرد " -5- 5

أنھ    �يمر" عن اغ��اب الفرد �� ظل ا�جتمعات الصناعية املتقدمة (الرأسمالية) وأشار إ�  تحدث "هوركها

ع� �عتمد  ظهوره  بداية   �� الرأسما��  النظام  �ان  فلقد  أهميتھ،  اضمحالل  و��  عميقة  أزمة  من    � �عا�ي 

 
س المال، ترجمة. فالح عبد الجبار   -1

ٔ
خرون،كارل ماركس: را

ٓ
ول،المجلد    وا

ٔ
الجزء الثاني، دار التقدم، موسكو، بدون سنة   اال

    .108ـ للنشر، ص
،  244عالم المعرفة، الكويت، عدد  غلوم،هابرماس، ترجمة.د. محمد حسن  إلىإيان كريب: النظريات االجتماعية من بارسوند   -2

    .298ـ ، ص1999
3-Marcuse (H) : One Dimensional Man Beacon. Press, 1966. P158. 

 
ٔ
. ا

ً
يضا

ٔ
داب،جورج طرابيشي، دار   ترجمة.اإلنسان ذو الُبعد الواحد،  ماركيوز:نظر ا

ٓ
     .66ـ ، ص1971بيروت،  اال
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ٔ
 عماد الدين ٕابراهيم عبد الرازق   .ا
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، أما  األفراداقتصادي قوي يتعلق ب  ا�جهود ال�خ��ي واألفعال املستقبلة لألفراد، ولذلك �ان هناك أساس

األساس االقتصادي للفردية، إذ   ىاآلن ومع ان��اء الرأسمالية اللي��الية، وظهور رأسمالية الدولة فلقد اختف

 . 1وحدات إنتاجية أك�� من الشر�ات واملؤسسات �األفراد بل ع� �أصبحت الرأسمالية �عتمد ال ع�

مجاالت ا�حياة، فا�حضارة  �  الك��ى ع�  هنا نجد ضياع الفرد واغ��ابھ �سبب سيطرة اآللة واملؤسسات 

اآللة، ومن هنا �عيش اإل�سان    �شعور اإل�سان بذاتھ أل��ا حضارة �عتمد ع�  �الصناعية املتقدمة تق��ي ع�

 ا ينتجھ. مم �� ظل هذه ا�حضارة أزمة حقيقية فعلية ألن قيمتھ �ستمد

  " عند  نجدها  الفكرة  "أنفس  ا�جماه��ية  الثقافة  عن  "ltureMass Cuدورنو"  اعت��  لقد  أن  أ"  دورنو" 

إخضاع و�� ا�جماه�� للسلطة القائمة    �لو�� الذي �عمل ع��الثقافة ا�جماه��ية �� جزء من النظام االيدو 

والتسليم ��ا، ورأي "ادورنو" أن السيطرة التكنولوجية تتوسط جوهر الثقافة ا�حديثة، ال�ي �عت�� بدورها  

 من خالل  
ً
 مستن�فا

ً
 أن تكنولوجيا الثقافة ال تحدث من  توسطا تكنولوجيا

ً
وسط جماه��ه، وقد الحظ أيضا

خالل مجاالت معينة، ولك��ا تحدث داخل ا�حضارة ك�ل، و�� ضوء الوسط ا�جماه��ي ال تتحدث ا�حضارة  

 .2إال عن صوت واحد متحكم هو صوت العقالنية التكنولوجيا

ا إال أ��ا تمر بأزمة حقيقية و�� اضمحالل  ما سبق أنھ رغم تقدم ا�حضارة الغر�ية وازدهارهم  �ستخلص

مّما عّمق اغ��ابھ عن    تقاس بما ينتجھ من سلع،  قيمتھ   حيث أصبحت   قيمة اإل�سان واغ��ابھ عن نفسھ،

    الذي �ان   خلدون"،"ابن    رغم التقدم العل�ي والتكنولو��، وهذا تماما ما تنبأ بھ وهّدد كيانھ    ذاتھ
ً
مستشرقا

 لعصره، بما أمت�لة من قدرة ع�
ً
وعصره، وا�ع�اس    ھزمة مجتمعأل ت�خيص  الالتحليل و   �للمستقبل وسابقا

  ،يا يحيط ��ذه ا�حضارة من أزمات وما �ع��ي اإل�سان من ضياع ذا�مل  تقديرهو   ،ا�حضارة املعاصرة   � ذلك ع�

 وشعور باالغ��اب. كيانلوفقدان ل
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