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 اإلهداء
ابيع املعرفة وبلغ رسالته ة العلم وفجر ينالذي أنار مشكا-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي املصطفي إلى  ❖

 بعد جيل. إلى العاملين
ً
 جيال

، منارات العلم والفضل، الذين استضاءت بهم حيات وإلى أجدادي األفاضل ❖

  أسرتي
ً
، اللهم برد مضاجعهم، واغفر علميا

ً
، وروحيا

ً
لهم، وأدخلهم في جوار  وعمليا

 رحمتك، وارزقهم جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين.

 – شوالمن  4توفي ) -رحمه هللا-وإلى روح الشيح عبد هللا بن شرف الدين الجيالني  ❖

 .(م1904 – 1788 /هـ 1322 - 1202

ف خاصة أبي الذي أعدني لتعليم وأمي، تمثيل الحنان وتجسيم العط وإلى أبي ❖

َياِني )على تعلمه فأدعو لهما ملبيا أمر هللا تعالى  وشجعنىالدين  َما َربَّ
َ
ِبِّ اْرَحْمُهَما ك رَّ

وأسأل هللا تعالى أن يجزيهم أحسن الجزاء في  ﴾ )سورة اإلسراء(٢٤﴿ (َصِغيًرا

 الدارين.

ملا  ىوإلى أساتذتي الكرام، أكرم الخلق وأعز الناس الذين لو لم يحسنوا عل ❖

 هذه الكلمات، اللهم ارفع درجاتهم في الدارين....  أهدي تمكنت على أن

 لحصولها حسب استطاعتي وغير ذلك،  ❖
ً
وفي النهاية إلى ثمرتي، التي بذلت جهدا

 فإلى هللا عاقبة األمور.

 

 



 

 الشكر والتقدير

 هلل سبحانه تعالى، الذي أنعم علينا بالهداية واإليمان، والصلوة والسالم على من  
ً
حمدا

، والذي يقول : من لم أجمعين، وعلى آله وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا وحبيبنا محمد  لهداية الناسهللا أختاره 

 ةیمهذا البحث ، وأشكر الجامعة اإلسال  لیتكم یهلل ، فأشكر كل من ساهم ف شكریالناس لم  شكری

 دراسة هذا املوضوع، وأخص بالذكر : یف یباسالم آباد وكل من ساعدن ةیالعامل

أسدتاذ التداريخ اإلسدالمي املشدارك ، عبدد الدرحمن حمداد /األستاذ الدكتور  فضيلة

فدي كليدة أصدول الددين بالجامعدة  قسم السيرة والتاريخ اإلسدالمي ورئيس  في جامعة األزهر 

 یهدذه الرسدالة و بدذل جهددا مشدكورا فد یأشدرف علد یالذ، اإلسالمية العاملية بإسالم آباد

فأسدأل هللا  نصحي وتوجيهي علميا ومنهجيا ولغويا من أجل الوصول إلى درجدة مرضدية،

تــــا   دكتور/الـــأشــــكر فضـــيلة األســـتا   كمـــا .لدددو دوام العافيدددة واليركدددة فددددي العمدددر واملدددال واألهدددل

بقبــــول مناقشــــة ي جالخــــار  يينناقشــــامل چشــــ ىالــــدين األزهــــري و فضــــيلية األســــتا  الــــدكتور علــــي أصــــغر 

 الرسالة وتكبده مشقة السفر فلسيادته خالص الشكر والتقدير .

ناقش الداخلي امليوسف محمد طاهر  الدكتور/يفوتنى أيضا أن أشكر فضيلة األستا  وال

على اشتراكه فى هذه املناقشة وال شك أن  القسم السيرة والتاريخ اإلسالمي،أستا ي الكريم في 

أشكر كل العاملين فى املكتبات الذين  كما مشاركة سيادته فى هذه املناقشة سوف أستفيد منها كثيرا .

 ةیالعامل ةیبالجامعة اإلسالم ةیساعدونى فى اتمام هذا البحث وأخص منهم بالشكر: املكتبة املركز 

 اسالم آباد. هللا دیم آباد ، مكتبة الدكتور حماسال 

  مظفر علي بن لطف علي
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 قدمةامل

وعلى آله وأصحابه أجمعين: ملسو هيلع هللا ىلص الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 : أما بعد

فإن علم التاريخ يودع في اإلنسان خبرة الزمان، وإن أهل العلم من املشرق و املغرب وثبوا في 

التاريخ فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، بعض من رجال العلم أخذوا اسناد الجودة في التاريخ  مجال

م(، فقد  1975- 1889بجودة العقل والرأي. وكان منهم املستشرق الشهير أرنولد جوزيف توينبي )

 نال بجهده الكبير شهرة في مجال التاريخ، وكتب كت
ً
 كبيرا

ً
"دراسة التاريخ" الذي كان يشتمل  وهو ابا

  12على 
ُ
 على القراء في ختُ جزًءا، هذا الكتاب يعد موسوعة في التاريخ، ثم أ

ً
صر هذا الكتاب تيسيرا

أربعة أجزاء، وهذا الكتاب نتيجة سفريات ومشاهدات توينبي خالل رحالته، وخاصة وأنه جاء في هذا 

 خمس حضاراتاملجتمع أو الحضارة و كر إحد عن الكتاب بفكرة
ِّ
 ى وعشرين حضارة ولم يبق إال

اب الذين عاصروه و كتبوا باسم التاريخ.  تِّ
ُ
 يختلف عن مناهج الك

ً
ال ي نعيش فيها. وقد أخذ منهجا

 مثل " وبسبب أفكاره الغريبة في التاريخ والحضارة خالفه كثير من املؤرخين املعاصرين له والالحقين

 Becker(، بيكر و بيرنر )Hans Morgenthauتا  هانز مورجانتو )(، األسPitrim Sorkinبترم سركين" )

and Barner)". 

 (INTRODUCTION TO ARNOLD JOSEPH TOYNBEE)أرنولد جوزيف توينبي 

، و كان من أسرة لندن فيـ ه 1306 - 1889أبريل 14 توينبي فيولد أرنولد جوزيف 

 في شركة الشاي، وأمه كان
ً
لها شهادة بكارليوس في التاريخ من  تمتوسطة، فقد كان أبوه موظفا

                                                 
 (.آرنولد توينبي، مختصر دراسة  املجتمع الغربي، املجتمع املسيحي األرثو كس ي، اإلسالمي، الهندي، مجتمع الشرق األقص ى

التاريخ،موجز: سمر فيل، ترجمة: فؤاد محمد شبل، حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة، شارع الجبالية 

 (21ص  1م   2011 القاهرة، -الجزيرة-باألوبرا 



 ~ ج ~

 

 العالم ميدي، جلبرت ابنة من تزو ،جامعة كيمبرد ، وجده ألبيه كان أول دكتور )طبيب( في لندن

 .)1(بجامعة اوكسفورد الكالسيكية الدراسات في املعروف نجليزي اإل 

 : (Arnold J. Toynbee's Theology about History)أفكار توينبي في التاريخ

 املؤرخ، وسجلها شهدها الحقائق من وحقيقة املشاهد من مشهد هو التاريخ نتوينبي أ يرى 

 التاريخية الدراسة ساليبأل  استعراضة في عقلية نظرة من وليست طبيعية زاوية من التاريخ لىإ ونظر

 .الفكر موضوعات عرض و ملعاينة مختلفة وسائل ثالث كثمة هنا

 .وتسجيلها الوقائع تحقيق -1

 .املختلفة للوقائع مقارنة دراسة طريق عن عامة قوانين استخالص -2

 رؤيته.  وفق فنية بطريقة الوقائع تصوير عادةإ -3

، وهذا التحدي يسفر عن استجابة تتفاوت يرى توينبي أن اإلو 
ً
نسان يخلق الحضارة تحديا

الحضارة يحتا  إلى مزيد من التحديات برتقاء ويرى أن اإل مثلة. حسب األحوال. وهو يفسر موقفه باأل 

 ستجابات.واإل 

 وليس الخالصة املبدعة الروحية الحتمية الى ودعى للتاريخ املادية الحتمية توينبي رفض

، بهذه األفكار خالف توينبي كبار املؤرخين الذين للتاريخ نظرته في مكان املادي للعامل وأ للعقل

 التاريخ باملادية فقط أو بالروحية فقط، منهم املؤرخين املسلمين والغرب.يعتقدون في 

 :( Criticism from Western Historian)لمؤرخ توينبيلانتقاد الغرب 

رموه بسبب فلسفته الجديدة ورؤيته للحضارة، وكان من هؤالء و  ون املستشرق هوقد انتقد

من املؤرخين ألجل كتابه "دراسة  29ندوة من (طلب Ashley Montaguجتماع آشلى مونتاك )عالم اإل 

                                                 
 .8-6ص  1  ، املرجع السابق( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ 1)
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 Toynbee andوالتاريخية، وكتب مقالة " اإلجتماعيةالتاريخ" واجتمعوا على أفكاره الحضارية و 

History: Critical Essay and Reviews (1956 Cloth ed.)( ومن هؤالء الناقدين بيتر جيل ."Pieter 

Geyl ومقالة من هوغ تراور روبر )(Hugh Trevor-Roper), "Arnold Toynbee's Millennium" قد ،

 شخصية توينبي فيها. نتقدواأ

 An Introduction to the "A)لتاريخادراسة ختصر محول كتاب 

Study of History") 
م،  1921 عام في "دراسة التاريخ"هذا الكتاب  بدأ في قد توينبي أرنولداملستشرق  

جزاء األ م، ثم قدم  1939تالية في م، ثم قدم ثالثة أجزاء  1934 عام ول األ ثالثة أجزاء ال فرغ منو 

 في العام  1954الثالثة التالية في 
ً
 جغرافيا

ً
 يضم أطلس ومعجما

ً
م، ثم  1959م. ثم أضاف جزءا

 باسم "املراجعات" في 
ً
. م. 1961أضاف جزءا

ً
 قد أنفق في تأليف هذا الكتاب واحد وأربعين عاما

طالع على هذا الكتاب اال في بصعوبه قد أحس  ()من تالميذه سومر فيل ثم جاء 

 ح ى أجزاء األول  6ه، فقام باختصاره، فاختصر تماالتاريخ بسبب ضخفي  والباحثين لطالب العلم

قد و  م. 1960 سنة في ات قد نشر كل املختصر و م.  1957أجزاء البقية إلى  4م، وأختصر  1946

، فاختصره في Jane Caplanقام توينبي على مراجعة هذا االختصار باشتراك تلميذته جين كابالن 

 سنوات. 3مجلد واحد، وعمل هذا قبل وفاته 

                                                 
()( ديود تشرشل سومرفيلDavid Churchill Somervell( )1885 -1965 لتاريخ واإلنجليزية في 

ً
(، كان أستا ا

 A Short History of ourاملدرسة، كان له مهارة خاصة في تلخيض أو إختصار كتب ضخيمة، وله عدة كتب في التاريخ منهم 

Religion (1922); Disraeli and Gladstone (1925); The British Empire (1930); The Reign of King George the Fifth (1935); Robert Somervell of 

Harrow (1935); Livingstone (1936); A History of the United States (1942); A History of Tonbridge School (1947); British Politics since 1900 

(1950); and Stanley Baldwin (1953) . 
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دراسة املجتمعات أو الحضارات، وقد قسم هذه و قد عنى توينبي بدراسة التاريخ  

محاور: انبعاث الحضارات، ارتقاء  حدى و عشرين حضارة، ويدور الكتاب حول ثالثةإالحضارات إلى 

 الحضارات، انهيار الحضارات.

 فصول. 44أبواب و  10لتاريخ" يشتمل على أربعة أجزاء، ا"مختصر دراسة 

 يدور حول "أسباب انهيار الحضاراة". الجزء األول:

 يدور حول "بحث العوامل لتحلل الحضاراة" الجزء الثاني:

يدور حول "التالقي والتصادم بين الحضارة الغربية من ناحية وكل من:  الجزء الثالث:

 روسيا، اإلمبراطورية العثمانية، الهند، الصين و اليابان، العالم اإلسالمي، اليهود من الناحية األخرى".

 ند توينبي وخاتمة الكتاب.يدور حول : فلسفة التاريخ ع الجزء الرابع:
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 (Research Statement)مشكلة البحث 

 لألفكار التاريخية، وكان عنده قيمة ألفكاره ولفلسفته لذلك كان 
ً
 مبدعا

ً
أرنولد توينبي مؤرخا

 لنظره إلى التاريخ لخالف كفلسفي "شبنج
ً
ر" وغير  لك، خاصة دراسته عن التاريخ كان فريدا

خالل دراسة هذا البحث  وسنجدجتماع، وخالفت  آراؤه معاصريه من املؤرخين، كالحضارة و علم اإل 

 توصل منللتاريخ؟ وما هي أسباب أهمية كتابه "دراسة التاريخ"؟ هو  ةماهي عوامل نظريته الجديد

أن التاريخ هو الحضارة، ملا ا يرى أن التاريخ هو الحضارة؟ وملا ا يرى إلى خالل دراسته في هذا الكتاب 

ال ي نعيش فيها؟ وجاء في كتابه بأفكار غريبة فانتقده  5حضاراة وبقي  22العالم يشتمل على  أن

هير ولفالسفة التاريخ؟ وما ا نرى في أفكاره ونظرياته اشخالفه للمؤرخين امل معاصروه؟ وما هي أسباب

 املخترعة؟ وما رأي املؤرخين املسلمين في نظرياته وأفكاره في التاريخ؟.

 (Previous Studies)السابقة دراسات ال

الغرب خاصة، ألن ببعض وفي من حياة التوينبي قد كتب عن نظرياته وكتبه كثير من العلماء 

جانبية لجانب ما.  اتدراس االدراسات نجده تلك، ولذا عندما ننظر عقيدتهمنظرياته تحدى لهم، ول

ب لكتابه "دراسة التاريخ". هناك بعض الكتب واملقاالت ال ي كتب من قبل عن توينبي خاصة تعق

 : منهم

- "Toynbee and History: Critical Essay and Reviews" ( آشلى مونتاكAshley 

Montagu )، بسبب  ههذه املراجعة لكتاب "دراسة التاريخ" والدراسة نقدية، حيث ينقد

وكان يتصادم أفكاره مع أفكار  ةأن أفكار توينبي كان يتصادم مع أفكارهم الديني

أفكاره ونظرياته  عن الجوانب ضروري دراسة كلالفالسفة املؤرخين الغربيين. ولذا كان 

 إلى هنا 
ً
 . كهنا وأغير مائال
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 جزء السادس لكتاب "دراسةالقد نقد على  "Pitirim A. Sorokin"مؤرخ معاصر  -

 
ُ
 ARNOLD J.  "TOYNBEE'Sشر هذا الجزء، بمقال التاريخ" عندما ن

PHILOSOPHY OF HISTORY'  لجزء السادس وعقبه ا"، هذا املقال دراسة

 الغرب.  من مؤرخىلنظرياته الذي يتصادم مع نظريات الفالسفة 

ضواء على اطروحات :أبعنوان عالء الدين السيد محمد تقي الحكيمكذلك الباحث  -

، وجدت تلخيص هذا املقالة على "نيت"، هذا هو في فلسفة التاريخ: تعريف ونقدتوينبي 

النقد لبعض أفكار التوينبي في فلسفة التاريخ، لم يتخصص دراسته بكتاب "دراسة 

 التاريخ". 

- "Globalization and Global History in Toynbee" "MICHAEL LANG"  هذه

 عوملة. الال ي كان عن تاريخ العالم و  املقالة يدور حواره حول نظريات توينبي

 Prof. F. Hale, Department of English, University ofبروفيسور ف هال "  -

Stellenbosch ِ
ه، خاصة أحاط " دراسة عن نظريات توينبي عن الحضارة وتحديات وردِّ

 Debating Toynbee's"موضوعه و مبراطورية الغربية، الل جانب الحضارة املسيحية أو 

Theory of Challenges and Response: Christian Civilisation or Western 

Imperialis"  ، أن عنوان املوضوع واضح عن أي غرض هذه الدراسة، ويوثق على كتاب و

 "دراسة التاريخ" في هذه املقالة.

ر عند ابن عوامل التحض، د. عابد براك األنصاري ، و د. مهدي عبد الحميد حسين -

 كلية اآلثار. –، بجامعة سامراء ه ) وتوينبي "دراسة مقارنة" 808خلدون (ت، 

 املاجستير خاصة منهم:الدكتوراه و وبعض الدراسات الجامعية ملرحلة 
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فلسفة التاريخ في الفكر الغربي املعاصر، أرنولد توينبي املحبش ي،  عوض هقاسم عبد -

 
ً
 عراق. –، كلية اآلداب، بجامعة بغداد 2004، ملرحلة الدكتوراه في عام موضوعا

البعد الحضارى لعلم التاريخ عند كل من ابن خلدون وأرنولد محمد إسماعيل مرعي،  -

. كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار املصرية 2015في عام  ملرحلة املاجستير ،توينبى

 واإلسالمية، بجامعة اإلسكندرية.

نولد توينبي"، ملرحلة املاجستير في عام "أر التفسير الحضاري عند شيخاوي لخضر،  -

 -، قسم الفلسفة، بجامعة محمد بوضيافاإلجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و ، 2017

 املسيلة.

(،  دور الدين في بناء الحضارة في فلسفة أرنولد توينبيهدى بوفضة،  -
ً
)املسيحية أنمو جا

قسم ، اإلجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية والعلوم ، 2008ملرحلة املاجستير في عام 

 .جامعة "اإلخوة منتوري" قسنطينة، الفلسفة

 ما يتعلق  ةنجد دراسات كثيراو 
ً
قاموا بدراسة و ، هحسب أفكار عن توينبي لنظرياته لكن كثيرا

فؤاد محمد شبل مثل ن ترجموا كتبه إلى اللغة العربية، الذو أهل العلم أفكاره ونظرياته بعض 

هذا املجال دراسة  لم أجد في و ، هؤالءوغير  وطه وباقر ومحمد شفيق غربال ودكتور نقوال زياده،

 عن هذا الكتاب.
ً
 مستقال

 (Research Methodology)البحث منهج

 
ً
تحليلي ونقدي مع أدلة واستشهاد من مصادر أصلية كما  املنهج الدراسة هذه في تبعتأ:أول

 يتبع أرنولد توينبي في كتابه أدلة وأمثلة. 

 :
ً
، لنحاول  تأتبعو ثانيا

ً
 موضوعيا

ً
 كل الجوانب املهمة بالسهولة. كشف في كتابة البحث منهجا
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 ثالث
ً
 .األولى للمرة  كرها عند البحث في الواردة واملصطلحات واملدن لألعالم تترجمو :ا

 (Research Proposal)خطة البحث 

وخاتمة وقائمة للمصادر واملراجع  أربعة فصول في قدمة وتمهيد وبابين وتشتمل على م -

 ،وفهرس للموضوعات

تناولت في املقدمة تعريف املوضوع بترجمة مختصرة ألرنولد توينبي ولكتابه ومشكلة البحث  -

 ومنهج البحث وخطة البحث.

 –وظائفه  –تعليمه  –نشأته  –التمهيد التعريف بابن خلدون وحياة أرنولد توينبي )مولده  -

 جهوده في التاريخ( التعريف بكتاب "مختصر دراسة التاريخ". –مؤلفاته 

 الباب األول: الجانب التاريخي والحضاري عند أرنولد توينبي وابن خلدون  -

 فكر ابن خلدون في ضوء  علم التاريخ عند توينبيالفصل األول: -

 رؤية أرنولد توينبي لعلم التاريخ في ضوء فكر ابن خلدون  األول: املبحث -

 تاريخ حضارات املختلفة ووجهة نظر توينبي فيها الثاني: املبحث -

األحداث التاريخية وعوامل بقاء الدول وسقوطها عند توينبي مقارنة بفكر  الثالث: املبحث -

 ابن خلدون 

 في ضوء فكر ابن خلدون  : الجانب الحضاري عند أرنولد توينبيالفصل الثاني -

 عوامل قيام الحضارات عند توينبي و ابن خلدون  األول: املبحث -

 خلدون  أسباب ازدهار الحضارات عند توينبي و ابن الثاني: املبحث -

 عوامل أنهيار الحضارات عند توينبي و ابن خلدون  الثالث: املبحث -
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في كتاب "مختصر دراسة التاريخ" مقارنة بفكر ابن  اإلجتماعيةالباب الثاني: الجوانب  -

 خلدون.

 وابن خلدون  والفلسفي عند توينبي اإلجتماعي: الجانب ول األ  الفصل -

 والعالقات بين املجتمعات عند توينبي اإلجتماعيةاملظاهر  األول: املبحث -

 والعالقات بين املجتمعات عند ابن خلدون  اإلجتماعيةاملظاهر  الثاني: املبحث -

 والعالقات بين املجتمعات بين فكر ابن خلدون وتوينبي اإلجتماعيةاملظاهر  املبحث الثالث: -

في ضوء فلسفة  زانفي املي "مختصر دراسة التاريخ" : أرنولد توينبي وكتابوثانيال الفصل -

 ابن خلدون 

 اإليجابيات األول: املبحث -

 السلبيات الثاني: املبحث -

 تأثر فكر توينبي بفلسفة ابن خلدون كتاب "مختصر دراسة التاريخ" و  املبحث الثالث: -
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 أرنولد توينبيالتعريف بابن خلدون و  :التمهيد

 1406 – 1332هد/  808 -732) التعريف بابن خلدون : ول املبحث األ 

 م(

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 

، أنه يقول "ونسبنا حضر موت، من عرب (1)(م 1406هـ/ 808ت )إبرهيم بن عبد الرحمن بن خلدون 

ا دخل خلدون بن عثمان ، من أقيال العرب... حيث يقول ابن خلدون )2(اليمن، إلى وائل بن حجر
ِّ
ومل

يقول ابن خلدون  )4(مع أهل القبيلة والقوم، ثم انتقلوا إلى إشبيلية.  )3(جدنا إلى األندلس نزل بقرمونة

ة رمضان سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة." م 1406هـ/ 808ت ) ي ولدت بتونس في غرِّ
ِّ
( عن والدته "فإن

 )5(ه،(. 732)

                                                 
ولي الدين، أبو زيد، عبد الرحمن، ابن الشيخ اإلمام أبي عبد هللا محمد، ابن  ( القابه على غالف نسخة "قاض ي القضاة، 1)

، املجلس األعلى للثقافة، 
ً
 9، ص 2006خلدون، الحضرمي، املالكي...." سامية حسن الساعاتي، ابن خلدون مبدعا

يماني حضرمي، وأن نسبها في  (  كر العالمة ابن حزم في كتابه "جمهرة أنساب العرب" أن أسرة ابن خلدون ترجع إلى أصل2)

مقدمة ابن خلدون، تحقيق، على عبد الواحد وافي، ، م( 1406هـ/ 808)ت عبد الرحمن ابن خلدون اإلسالم يرجع إلى وائل بن حجر. )

 .(30. ص 2014دار نهضة مصر، 

ة )باإلسبانية:  3)
َ
ْرُمون

َ
من إشبيلية »م بجنوب إسبانيا.( مدينة بمقاطعة إشبيلية من منطقة األندلس  اتية الحكCarmona( ق

، مكتبة الثقافية الدينية، اإلدريس ي، نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق«. إلى مدينة قرمونة مرحلة، ومن قرمونة إلى مدينة إستجة مرحلة

 .572ص  1،   2002القاهرة، 

ارضها: محمد بن تاويت الطنجي، ه(، رحلة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي االشبيلي، ع 808( ابن خلدون )م 4)

 .29-27، ص 2004دار الكتب العلمية، بيروت، 

دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، . زينب الخضري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون،36( رحلة ابن خلدون،ص 5)

 .30ص .2006القاهرة،  : قواعد املنج، املجلس األعلى للثقافة،حسن الساعاتي، علم االجتماع الخلدوني.15ص .1989
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ويقول في موضع )1(م ...  1349هـ./  749عض مشيخته، في عندما حدث الطاعون هلك أبواه وب

آخر " ... كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان، في فاتحة تسع وأربعين... ثم جاء الطاعون 

والجارف، فطوي البساط بما فيه، وهلك عبد املهيمن فيمن هلك،... لخلة كانت بينه وبين والدي، 

 .)4(هـ 750األقص ى في وفروا إلى املغرب )3(هـ....  749كانت هذه الوقعة في )2(رحمه هللا... 

حيث يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي عن حياة ابن خلدون وعن زواجه: "بدأت رحلة 

الحافلة، عندما زحف أحد األمراء  م( 1406هـ/ 808)ت املغامرات واملؤامرات في حياة ابن خلدون 

هـ فرابن خلدون  752سنة وهزمه في آوائل  )5(آبائه من ابن تافراكينالحفصيين على تونس لينتزع تراث 

 ألى بسكرة وهي بالد املغرب األوسط ثم تزو  حوالي عام 
ً
 .)6(هـ" 754خوفا

ثم  هب ابن خلدون إلى مصر ح ى وصل إلى منصب العدل والقضاة، توافق معه الحكام 

ه وكان منهم زوجته وخمس  786ليدعوا أهله إلى مصر، وفدعاهم  وخرجوا من تونس عبر البحر في 

ومات ولده مع غرق السفينة، أبنات ولداه محمد وعلي، فخرجوا على السفينة، فأصابهم قصف ريح 

                                                 
. 13ص ، القاهرة،1عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، املجلس األعلى للثقافة، ط ، 65( رحلة ابن خلدون، ص 1)

ن، دار الغرب اإلسالمي، بيروت   .212ص  2،   1982لبنان،  –محمد محفوظ، تراجم املؤلفين التونسيِّ

 .45رحلة بن خلدون ص ابن خلدون، ( 2)

 .7/277تاريخ ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 3)

 29، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 4)

م الحاجب أو الوزير والوص ي على السلطان  1364هـ/ أكتوبر  766ين توفي في أوائل عام ك( أبو محمد عبد هللا بن تافرا 5)

ة الدولة الحفصية،منح لقب وزير في عهد أبو الحفص ي أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر.استقرت عائلته بتونس وجعل نفسه في خدم

. أبو إسحاق لصغر سنه 1357هـ /  758... رجع من املهدية وجدد البيعة للمولى أبي اسحاق في يحيى أبو بكر الذي عينه شيخ املوحدين

ن خلدون "العبر وديوان فإن الداهية ابن تافراكين هو الذي أمسك في الواقع بمقاليد الحكم بصفة حاجب... )ابن خلدون، تاريخ اب

 والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  وي السلطان األكبر"
ُ
 –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت املبتدا

يق، د. . أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن الشماع، األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحق208ص  4  .2001لبنان، 

. روبار برنشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفص ي: 105-102، ص 1984الطاهر بن محمد املعموري، الدار العربية للكتاب، تونس، 

احلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 15إلى نهاية القرن  13من القرن  ادي السِّ  . (202ص  1،   1988لبنان،  -م، نقله إلى العربية: حمِّ

 .42، ص 1962سلسلة أعالم العرب، القاهرة، سنة  –الواحد وافي: عبد الرحمن ابن خلدون  ( على عبد6)
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هـ ثم سافر في  789د  لك في مصر ثالث سنواث إلى بن خلدون وخمس بنات(...  بعأهله )زوجة ا

 )1(هـ. 790رمضان لقضاء الفريضة، ثم رجع إلى مصر في 

سنة منها في املغرب األوسط واألقص ى  36سنة من حياته في تونس و 24قض ى ابن خلدون 

 .)2(سنة منها في مصر والشام والحجاز 24واألندلس و

م(. دفن في القاهرة  1406من مارس   19ه ) 808من رمضان عام  25لعبقري في توفي هذا ا

  )3(خار  باب النصر.

 بن خلدون مراحل العلم ل 

م القرآن الكريم من أستا 
ِّ
أبي عبد هللا محمد  هربى ابن خلدون في أيدي أبيه وبدأ حياته بتعل

ال العلوم في حياة أبيه، وكتب في كتابه "رحلة ابن . أن ابن خلدون تلمذ في أكثر )4(بن سعد بن برِّ

، حيث أ كر 37عن حصول مراحل العلم بالتفصيل في صفحة ه(،  808ابن خلدون )م خلدون" )

بعض األشياء عن حياته العلمية، وفي نفس السياق يقول: "محمود أحمد صبحي" في كتابه فلسفة 

غوية والفلسفية والطبيعية والرياضية، وكانت التاريخ عن تحصيله للعلم "درس العلوم الدينية والل

                                                 
 .245، 208رحلة بن خلدون ص ابن خلدون، ( 1)

، ص سامية حسن الساعاتي، (  2)
ُ
 12ابن خلدون مبدعا

 .23خلدون، ص فلسفة التاريخ عند ابن زينب الخضري، .، 27ص  عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون،( 3)

 ال األنصاري، أبو عبد هللا. وهو أندلس ي، بلنس ي من جالية األندلس، تتلمذ على مشيخة بلنسية قبل هجرته إلى محمد بن برِّ

إفريقية، أخذ عنه ابن خلدون عدة مواد علمية، درس معه كتابي التفسير ألحاديث املوطأ والتمهيد على موطأ مالك البن عبد البر 

قواعد البن مالك الذي جمع فيه قواعد النحو بإيجاز، إضافة إلى مختصر ابن الحاجب في الفقه املالكي ويسمى وكتاب تسهيل ال

. 36)ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص  املختصر الفقهي والفرعي والجامع بين األمهات والذي عني بشرحه العديد من فقهاء املغرب .

، 2006، “الِعَبْر ” هم في فكره من خالل شيوخ ابن خلدون وتأثير محمد العادل لطيف، 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3548 10/04/2018). 

 .36رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 4)

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3548
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3548


~ 4 ~ 

 

 لعلماء شمال افريقية..."
ً
، حيث قرأ الحديث على يد العلماء منهم شمس الدين )1(تونس آنذاك مركزا

، وأخذ الفقه من هؤالء العلماء أبي عبد هللا محمد أبي عبد هللا محمد بن جابر بن سلطان القيس ي

م نفسبن عبد هللا الجياني ه في تحصيل العلوم العقلية من األساتذة منهم أبي عبد هللا محمد ، وقدِّ

اسفاره  )2(... مع  لك  كر ابن خلدون في كتابه "الرحلة" علماء أصحاب الكتب.بن إبراهيم اآلبلي

 . )3(العلمية في علوم وفنون مختلفة إلى البالد خالل تونس والجزائر وغير  لك مع  كر أسمائهم

خلدون أهم من أرخ للحضارة اإلسالمية من املؤرخين املسلمين القدماء. فبينما يعتبر ابن و 

من املؤرخين املسلمين اتجه إلى سرد األجداث التاريخية والتأريخ للشخصيات ولم يعنوا  هنرى أن غير 

                                                 
 133ص .1975الثقافة الجامعية، االسكندرية،مؤسسة ، في فلسفة التاريخالدكتور أحمد محمود الصبحي، ( 1)
  : م ( بالطاعون و كره ابن 1348/  ه 749الوادآش ي : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن جابر القيس ي األندلس ي توفي ) ت

القنفد كَراوية، ويشير ابن خلدون أنه أجازه إجازة عامة في كتب كثيرة في العربية والفقه واعتبره إمام املحدثين فسمع عنه عديد 

 ه 720مالك وصحيح مسلم، وصفه بصاحب الرحلتين، أي أنه قام برحلتين إلى الشرق األولى سنة )األحاديث النبوية من موطأ 

عارفا بالنحو واللغة والحديث والقراءة ... استكثر من الرواية ح ى » (. ترجم له العسقالني قائال: 1333/ ه 734م( والثانية سنة )1320/

أحمد بن محمد املقري  .39)ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص  الخطيب. ، وكان من مشائخ لسان الدين«صار راوية الوقت.

محمد العادل .200، ص 5،   1968التلمساني، نفح الطيب من غسن األندلس الرطيب، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر بيروت، 

 املرجع السابق( 2006، “الِعَبْر ” لطيف، شيوخ ابن خلدون وتأثيرهم في فكره من خالل 
  اني : أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ] املعروف بالبغدادي [ لم نتحصل على أية معطيات حوله وابن خلدون يشير الجيَّ

محمد العادل لطيف، شيوخ ابن خلدون وتأثيرهم في فكره . 39)ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص  السمه فقط وبأنه أخذ عنه الفقه.

 جع السابق(املر  2006، “الِعَبْر ” من خالل 
 ين”اآلبلي : وصفها به ابن خلدون في كتابه ل في أصول الدِّ ة هذا الشيخ في املسيرة “ لباب املحصِّ كي نعلم مدى أهميِّ

ة لتلميذه :  مة فخر » ... العلميِّ
ِّ
دنا وموالنا اإلمام الكبير العالم العال إلى أن طلع اآلن شمس نور آفاقه، ومدِّ على الخافقين رواقه، وهو سيِّ

اث النفوس، أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم اآلبلي، رض ي هللا عن مقامه وأوزعني شكر ا لدنيا والدين، حجة اإلسالم واملسلمين، غيِّ

كته ما ال 
ِّ
ن قبله ومل كته ما ضاهى به كثيرا ممِّ

ِّ
ينبغي إنعامه، شيخ الجاللة وإمامها، ومبدأ املعارف وختامها، ألقت العلوم زمامها بيده ومل

بعده، فهي جارية على وفق مراده، سائغة له حالَ ْي إصداره وإيراده. فاقتطفنا من يانع أزهاره واغترفنا من معين أنهاره، وأفاض  ألحد من

ه ومنظومه...  نا بمنثور درِّ
ِّ
)عالمة عبد الرحمن بن خلدون، لباب املحصل في أصول الدين، تحقيق وتعليق:  «علينا سيب علومه وحال

. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات 60، ص 1996ان، دار املعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، عباس محمد حسن سليم

، 3بيروت، ط  –القاهرة و دار الكتاب العربي  –. ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي 5ابن خلدون، ص 

محمد العادل لطيف، . 244ص  5   الطيب من غسن األندلس الرطيب، أحمد بن محمد املقري التلمساني، نفح. 71، ص 1967

 (املرجع السابق 2006، “الِعَبْر ” شيوخ ابن خلدون وتأثيرهم في فكره من خالل 

 .13. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص 42- 39( رحلة ابن خلدون، ص 2)

 .15-14فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ص زينب الخضري، ، 66-64( رحلة ابن خلدون، ص 3)
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 طويلة اإلجتماعيةقتصادية و بدراسة العوامل اإل
ً
، إ ا بابن خلدون يعقد في مقدمته املشهورة فصوال

لكالم على نظم الحكم والسياسة في العالم اإلسالمي ويبحث ما عرفه املسلمون من مهن وصنائع ل

 من نقد الحقائق وتعليلها، ويجعل 
ً
 جديدا

ً
ونظم اقتصادية وعلوم وفنون، ويضع لكتابة التاريخ منهجا

 للدرس العميق والتفكير الحر
ً
يس بالجامع جلس للتدر  .)1(املجمتمع وتكوينه ونظمه وتطورها موضوعا

 1382سنة إلى نهاية عمرة من  24. حيث يقول عنه دكتور خرم قادر، عاش في مصر )2(هـ 784األزهر في 

 .)3(م( 809م إلى  784) 1406م إلى 

، لذلك يقول 
ً
أن الغربيين تأثروا من فلسفة ابن خلدون وعمقوا في فلسفته الغرب أوال

بابن خلدون بعد أن وجدا اهتمام الغربيين به  "دكتور أحمد محمود صبحي": شغل الباحثون العرب

 من عنايتهم بمشكلة راعتهم، أال وهي آراء ابن خلدون في 
ً
ومدحهم له، ولكنهم قد صرفوا جزءا كبيرا

 .)4(العرب

 :والسالطين ةخلدون في مجالس الول ابن 

"بشهرة قبل أن أفسر هذا الكالم تقول زينب الحضري" عن قربته مع كبراء الدول،  

. يقول "حسن الساعاتي" في كتابه "علم االجتماع )5(أسرته في العلم والجاه تولى أعلى مناصب الدولة..."

الخلدوني" عن حياته السياسية: "والحق أن امللوك والسالطين كانوا يتشوفون إلى حضرته، 

عن  ويتشرفون بصحبته، في حين كان ابن خلدون كثير العزوف عن مجالسهم، قوى الرغبة

                                                 
هـ /  1403( دكتورة سيدة إسماعيل كاشف، مصادر التاريخ اإلسالمي ومنهج البحث فيه، دار الرائد العربي بيروت، لبنان، 1)

 .77م ص  1983

 201رحلة ابن خلدون، ص ابن خلدون، ( 2)

 ، 187ص  ،۱۹۹۴مکتبہ فکر ودانش، الہور ۔ پاکستان،  ، تاریخ نگاری،: نظریات وارتقاءدرڈاکٹر خرم قا( 3)

 .150( أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 4)

 .12فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ص زينب الخضري، ( 5)
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مناصبهم، لغلبة حنينه إلى العلم وانشغاله بالدراسة والبحث، واملحاضرة والتأليف. وقد أكد هو 

 تيمور لنك
ً
، "لقد شرفت بحضوري ملوك األنام. وأحييت بتواريخي ما نفسه  لك في قوله مخاطبا

سياسة، وعاش "بعض أجداده تولي املناصب الرفيعة في تونس ووالده اعتزل ال )1(ماتت لهم من أيام."

حياة فقيه وأديب، ففي هذه األسرة  ات املكانة العلمية والسياسية نشأ ابن خلدون، فال عجب إ ا 

 للحياة والسياسة،"
ً
 على دراسته، ومحبا

ً
 للعلم مقبال

ً
. أن ابن خلدون وضح وصوله في )2(كان محبا

مجالس السلطان في هـ بطريقة خاصة أول منهم  كر أنه وصل في  755مجال السياسة من سنة 

، )3(تونس بسبب مذاكرات علمية، وبعد  لك وجد مكانا في مجلس السلطان أبي عنان بتلمسان

هـ( ومع  لك  كر تعيين  756"، ))4(ويقول "كان اتصالي بالسلطان أبي عنان، سنة ست وخمسين

                                                 
 وهو حفيد قراشور نويان وزير م، في قرية من مدينة سمرقند، كان من قبيلة  "جور كان"،  1336ولد تيمور لنك سنة

أطلق عليه لقب كوركان، وأصل اسمه "تمر"، ثم أضيف إليه "لنك" ومعناه األعر  إلصابته في  –االبن الثاني لجنكيز خان  –جغتائي 

يد وإشاعة فخذه... الح في األفق نجم الطاغية تيمور لنك، فأقام دولة فتية سار فيها على نهج جنكيز خان وهو الكو في القتل والتشر 

، 1القاهرة، ط  –الرعب والفزع في نفوس الناس. )رجب محمود ابراهيم بخيت، تاريخ املغول وسقوط بغداد، مكتبة جزيرة الورد 

 .(424، ص 2010

، وبنسبت مقوله مع تيمور لنك راجعة إلى هامش من "حسن 30علم االجتماع الخلدوني، ص حسن الساعاتي، (  1)

 ."302الكتاب "مؤلفات ابن خلدون، لعبد الرحمن بدوي، ص الساعاتي" إلى أصل 

ن،    2)  .211ص  2( محمد محفوظ، تراجم املؤلفين التونسيِّ
 :مدينة في شمال غرب الجزائر، عاصمة والية تلمسان. ثاني مدينة من حيث األهمية بعد وهران في الجهة الغربية،  تلمسان

الم األندلسية متأصلة في املغرب اإلسالمي الكبير، وصاحبة املواقع الطبيعية الخالبة هي فخورة بماضيها املجيد واملزدهر،  ات املع

حسب يحي بو عزيز يتألف اسم تلمسان من كلمتين امازيغيتين هما "تلم " ومعناها تجمع و"سان" ومعناها .  "مدينة الفن والتاريخ"

. بن تاشفين وأكادير ال ي أسسها أبو قرة اليفريني على أنقاض بوماريا"اثنان " لكونها جمعت بين مدين ي تقرارات ال ي أسسها يوسف 

، 2011، دار النشر املنهل، أردن، م 1235 -م  675هـ /  633 -هـ  55تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية ، خالد بلعربي)

 1967لبنان،  –ياد، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت روجيه لوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ترجمة: الدكتور نقوال ز .  9ص 

 .(22م، ص 

( هو حاكم مريني. وقد خلف والَده أباالحسن علي بن عثمان كسلطان 1329( أبو ِعنان فارس بن علي )ولد بفاس سنة  3)

املطبعة العمومية. ، ل م. )ابن الخطيب. رقم الحلل في نظم الدو 1358م. مات خنقا من قبل وزيره سنة 1348للمغرب سنة 

 .(14د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص . 84ص:،هـ.1316تونس:

 .72رحلة ابن خلدون، ص ابن خلدون، ( 4)



~ 7 ~ 

 

إلى  )2(األمير محمدقل يقول ابن خلدون عندما ن )1(األساتذة في العلوم والفنون املختلفة من السالطين.

هـ(( الذي  757يقول "اعتل السلطان، آخر سبع وخمسين )) أبو عنان متوكل على هللا تلمسان خلع

.  كر ابن خلدون هالك )3(بويع مكان أبيه.... و  كر ابن خلدون حبسه في ثمان وخمسين وسبعمائة

الوزير الحسن بن عمر إلى إطالق جماعة من هـ، فيقول "بادر القائم بالدولة،  759األمير محمد في 

، وحملني... وطلبت اإل  ... وانتقض عليه املعتقلين، كنت فيهم، فخلع عليِّ نصراف إلى بلدي، بأبي عليِّ

مناه في أخبارهمبنو مرين ... " من جهد بني مرين حصر الوزير الحسن بن عمر، )4(، وكان ما قدِّ

معامالت الداخلية حضر ابن خلدون في مؤامرات أبي ، بعد وسلطانه السعيد  ابن أبي عنان

... ولذلك  كر فتوحات البلدان الجدد... وعهود الذي هو حصل عند و ابن مرزوق  سالم

                                                 
 .69-67رحلة ابن خلدون، ص ابن خلدون، ( 1)

ابن خلدون بالتآمر مع (  هو األمير أبو عبد هللا محمد الحفص ي صاحب بجاية املخلوع. كان أمير بجاية بالتفاهم  اتهم 2)

هـ.)مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على  758صفر سنة  18األمير محمد صاحب بجاية السترجاع بجاية من السلطان أبي عنان. حبس في 

 (.73رحلة ابن خلدون، ص  .52عبد الواحد وافي ص 
   أبا عنان، بويع في تلمسان في حياة أبيه أبو عنان: املتوكل على هللا فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق، كني

 خنقه وزيره الحسن بن عمر الفودودي يوم السبت عام  749يوم الثالثاء شهر ربيع األول عام 
ً
اسماعيل بن هـ. ) 759هـ ومات مقتوال

 .(27، ص 1962األحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، املطبعة امللكية، 

 .72،73ص رحلة ابن خلدون ابن خلدون، ( 3)
  وا عليهم، وكان سيطر بنو مرين كانوا والة، خاصة كانوا في مغراوة وتلمسان، ولهم خبرة سياسية لذلك وصلوا إلى القبائل و

. اسماعيل بن األحمر، 225- 219ص  4... )ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،   يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرينحاكمهم الخاص 

 ( .20-17، 11بني مرين، ص  روضة النسرين في دولة

 .73رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 4)
  شعبان سنة  12هـ، وخلع يوم الثالثاء  759أبي بكر السعيد بن أبي عنان: كنيته أبا يحيى، لقبه السعيد، بويع في عام

 في البحر. )ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص  760
ً
 .(30اسماعيل بن األحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، ص . 74هـ وقتل غرقا

  وفي  -م 1335هـ / 735إبراهيم بن علي بن عثمان يكنى أبا سالم، و لقبه املستعين باهلل، )ولد
ُ
م ( حكم 1361هـ / 762ت

هـ بمقر الحكم 760صف شعبان سنة (.كانت بيعة السلطانأبي سالم إبراهيم يوم الجمعة منت1361 - 1359مدة سنتين و ثالثة أشهر )

 كر ابن خلدون عن استيالئه في كتابه في الجزء ... هـ761أجمع السلطان أبو سالم النهوض إلى تملك تلمسان منتصف سنة . املريني

 - ٧  ، 225ص  4  ، ن تاريخ ابن خلدو (". الخبر عن استيالء السلطان أبي سالم علي تلمسان ورجوعه إلى املغربالرابع بعنوان "

م(، دار  1465 – 1213هـ /  869 – 610. محمد عيس ى الحريري، تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس: في العصر املريني )٣١٣الصفحة 

أحمد بن . 30. اسماعيل بن األحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، ص 160،161، ص 1987، 2القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط 

 .(22ص  6اني، نفح الطيب ،   محمد املقري التلمس
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في  ه، بعد وصوله  تلمسان فتحها حكام قسنطينة 763أهل االقتدار... رحل ابن خلدون إلى بلده في 

ان أبي سالم حصل مكان في الخدم بسبب الوزير أبي عبد هـ،... عندما وصل بفاس عند السلط 764

 عند أهل املرتبة فيقول "...)1(هللا بن الخطيب
ً
وقد كان لي  .... صديقه عندما وجد ابن خلدون مقاما

ة السلطان أبي سالم وكبار  يت كبر  لك مع خاصِّ
ِّ
املقام املحمود في بعث هؤالء األمراء إلى بالدهم. وتول

 .")2(مجلسه، ح ى تم القصد من  لكأهل 

                                                                                                                                                 
 هـ، هو محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، كنيته أبو عبد هللا، يلقب  781هـ/ 710ابن مرزوق ) أبا عبد هللا الخطيب

 313ص  7على الباحث القارئ، يرجع إلى تاريخ ابن خلدون   شمس الدينو،ولد في تلمسان سنة عشر وسبعمائة، ونشأ فيها،"يعرف بـ 

 ( .145ص  5أحمد بن محمد املقري التلمساني، نفح الطيب ،   عن بحث املؤامرات ابن خلدون بين الوالت... )
  ...حيث  أسرة  ابن خلدون كان في قسنطينةبعد موت أبويه و شيوخه بسبب الطاعون سافر ابن خلدون إلى املغرب

كتب ابن خلدون هذا فهاجر إلى املناطق أخر لسفر السياسية.  حاكم قسنطينةاألمير أبو زيد ، لقي مع أرسلهم بعد السلطان أبي عنان

عبد الرحمن بن خلدون، ". )الخبر عن استيالء األمير أبي زكرياء على الثغر العربي بجاية والجزائر وقسطينة " اللقاء والسفر بالتفصيل

التوظيف السياس ي لنظرية البيئة ، أحمد العجالن. 67-65. ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص 450ص  6تاريخ ابن خلدون،   

 (. 41-35، ص 2009 دمشق، دار ومؤسسة رسالن،، الطبيعية بين ابن خلدون ومونتسكيو
 لماني الخطيب و يكنى أبا عبد هللا وهو من ابناء ،محمد بن عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا بن سعيد بن علي بن أحمد السِّ

نشأ لسان الدين في أسرة عرفت بالعلم والفضل والجاه، وكان ، ندلس.عالم ووزير ومؤرخ واديب اندلس ياسرة شامية مهاجرة إلى اإل 

جده الثالث "سعيد" يجلس للعلم والوعظ فعرف بالخطيب ثم لحق اللقب باألسرة منذ إقامتها في لوشة و كانت أسرة ابن الخطيب من 

كان يعيش في عصر بني نصر حكام مملكة غرناطة درس األدب والطب ... ندلسإحدى القبائل العربية القحطانية ال ي وفدت إلى األ 

والفلسفة في جامعة القرويين بفاس انتقلت أسرته من قرطبة إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم األول، ثم رجعت إلى مدينة 

أي زارة الثقافة ووزارة الحرب"... اتهم ابن الخطيب حمل لقب  ي الوزارتين ". ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتابا.. لوشة واستقرت بها.

. )لسان الدين أبي عبد هللا، اإلحاطة في أخبار 1374هـ /  776ودفن في مقبرة باب املحروق، كل هذا حدث في ربيع الثاني  بالزنادقة وقتل. 

وسوعة علماء العرب واملسلمين، م. محمد فارس، 64 - 30ص  1غرناطة، حققه: محمد عبد هللا عنان، دار املعارف بمصر،   

 .(30ص .1993املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 .82-74رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 1)

 94رحلة ابن خلدون ص ابن خلدونن ( 2)
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، ثم رجع إلى فاس مع السلطان أبو ابن أبي عمارة ألمي انتقل ابن خلدون إلى بجاية

هـ،  765، بعد  لك انصرف إلى األندلس ألهله، وحدث الفراق بينه وبين ابن الخطيب في حفص

 هـ، 766خلدون في على بجاية رجع إليه ابن  عندما استولي األمير أبي عبد هللا

اختفى نفسه من نزاعهم،  عندما بدأ النزاع بين أبي عبد هللا وبين ابن عمه أبي العباس 

وا . يذكر فرار زميله )1(وقربه به وعند فوز أبي العباس جاء في جنبه،... ثم دخل أمر أبو حمِّ

                                                 
 اختطها بجاية بالكسر، وتخفيف الجيم، وألف، وياء، وهاء: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية واملغرب، أول من

 ميناء فقط ثم بنيت املدينة...457الناصر بن علناس بن حماد، في حدود سنة 
ً
 إلفريقية في دولة بني أبي  ؛ كانت قديما

ً
كانت بجاية ثغرا

. ابن 339ص  1،   1977حفص من املوحدين. )شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 

 .(92خلدون، ص خلدون، رحلة ابن 
  هو أحمد بن مرزوق متسلط في املغرب أصله من بجابة )بإفريقية( ولحق بصحراء سجلماسة فأدعى أنه من آل البين وأنه

 "الفاطمي" املنتضر فأعرض البدو 
ً
عنه، فرحل إلى أطراف طرابلس الغرب فالتقى بف ى اسمه "نصير" كان مولى للواثق... فجهز جيشا

ونزل ابن أبي عمارة بالقيروان فبايع له أهلها وهم اليرتابون في أنه الفضل بن الواثق، وامتدى بهم أهل املهدية  ملقاتلته فلم يفده

وصفاقس وكثر اإلرجاف بتونس فارتحل إبراهيم بن يحيى بجيشه إلى ظاهر البلد، فقصده الدعي ابن أبي عمارة وقرب من تونس فلحق 

 قتله في بجاية وأقام به معظم جيش إبراهيم، وجاف إبراهيم ع
ً
لى نفسه ففر إلى بجاية ودخل الدعى تونس ثم سير إلى إبراهيم جيشا

الدعى بتونس سلطانا على املغرب مدة ثالثة سنين ثم ضعف أمره بظهور أخ إلبراهيم يعرب بأبي حفص )املستنصر باهلل، عمر بن 

أبي عبد هللا . 302ص  6م. )تاريخ ابن خلدون،    1284هـ /  683يحيى( فانخدل الدعى واختفي فأخرجه أبو حفص ومثل به وقتله سنة 

، 61، تحقيق: د. محمد زينهم، الدار الثقافية للنشر، قاهرة، ص اللمحة البدرية في الدولة النصرية، محمد لسان الدين ابن الخطيب

62). 
اه أبا العباس خهـ، أن أ 747رجب  2في  أبو حفص عمر بن أبي بكر هو أمير حفص ي بويع يوم مات والده أبو يحيى أبو بكر

الذي كان بـبالد الجريد ثار عليه، وأجبره على الخرو  من تونس إلى باجة، ودخل أبو العباس الحاضرة تونس، غير أن األمير أبا حفص 

املرينيون، فاستولى على  عمر عاد بعد سبعة أيام إلى تونس، وقتل في األثناء أخوه أبو العباس. ولم يستقر له الحكم ح ى هاجم دولته

جمادى األولى  16بجاية ثم قسنطينة، ففر أبو حفص عمر من تونس باتجاه الجنوب، ووقع اللحاق به بقابس وتم قتله وكان  لك يوم 

ب، تونس ابن الشماع، األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق د. الطاهر املعموري، الدار العربية للكتا) هـ . 748

 (93-92، ص 1984
 أبي عبد الل بن أبي زكريا:  عندما زحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان قتل سلطانها أبا تاشفين، ثم قتل أبو عبد هللا

محمد ابن أبي يحيى بقسنطينة، خلف بعده من األوالد أبو زيد عبد الرحمن، ثم أبو العباس أحمد... ثم توفي األمير أبو زكريا ببجاية 

ف أبو
ِّ
عبد هللا محمد؛ وبعث السلطان أبو بكر ابنه أبا حفص عليها، فمال أهل بجاية إلى األمير أبي عبد هللا بن  سنة ست وأربعين، خل

.  محمد 96-90أبي زكريا. استقر أبو عبد هللا ببجاية ، ح ى إ ا هلك السلطان أبو الحسن ... )ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص 

م،  1986لبنان،  –السياس ي ودورها في املغرب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت العروس ي املطوي، السلطنة الحفصية: تاريخها 

هـ(، درر العقود الفريدة في تراجم األعيان املفيدة، حققه: الدكتور محمود  845تقي الدين أحمد بن علي املقريزي )ت .421، 420ص 

 (.286،287م، ص  2002لبنان،  –الجليلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
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. خالل )2(هـ 772القابضين في قريب من وصديقه ابن الخطيب من األندلس إلى تلمسان مع الوالت 

ه،  774إلى وفاته )عبد العزيز( إلى  سكن املؤرخ مع أسرته ببسكرة عهد عبد العزيز بن أبي الحسن

هـ ترك تونس  784هـ، ونقل مع أسرته إلى قلعة بني سالمة... في  776ثم رجع إلى املغرب األقص ى إلى 

عندما زار ابن خلدون مصر كانت دولة عهد  )...)3دريةوعبر البحر ووصل إلى مصر مدينة االسكن

 )5(هـ. 783سنة  )4(املماليك وحاكم مصر السطان الظاهر برقوق 

                                                                                                                                                 
  املستنصر باهلل أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن، يكنى أبا العباس، بويع بمدينة طنجة في شهر ربيع اآلخر من عام

أرجوكم ارجعوا لتفاصيل املوضوع إلى الجزء هـ،  786هـ، وخلع في  776هـ، وبويع البيعة التامة باملدينة البيضاء في محرم سنة  775

اسماعيل بن األحمر، ) "الخبر عن زحف األمير أبي العباس ولي العهد من مكان إمارته بالجريد إلى الحضرة عنوان "، إلى 206الرابع، ص 

ابن الشماع، األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق د. الطاهر . 34،35روضة النسرين في دولة بني مرين، ص 

 .(100ص  ،1984س املعموري، الدار العربية للكتاب، تون
  هـ،  760أبي حمو موس ى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن، بويع بتلمسان  شهر ربيع األول سنة

وقتله محمد بن يوسف بن عالل وزير املولى أبي العباس املريني بجيش بني مرين املظفر بموضع يقال له الفيران  عن تلمسان في الذي 

 .(55، 54اسماعيل بن األحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، ص . )هـ 791الحجة سنة 

 .115رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، .86، 85ص  6ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،   ( 1)

 124رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، (2)
  هـ بتلمسان،  774و توفي لشهر ربيع اآلخر من عام  767عبد العزيز بن أبي الحسن، يكنى أبا فارس بويع في الذي الحجة

 .(33اسماعيل بن األحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، ص وسيق إلى فاس فدفن بجامع قصره . )
 وأهلها علماء على مذهب أهل املدينة، وبها جبل ملح بسكرة، بفتح باء وكاف، وهي مدينة مسورة  ات أسواق وحمامات ،

 .(422ص  1يقطع منه كا لصخر الجليل، وتعرف ببسكرة النخيل، بلدة باملغرب من نواحي الزاب... )ياقوت، معجم البلدان،   
 : سكندر املقدونى ق.م. احتل اإل  332فى عام  -م" : 641 –ق.م. 332ة " " ينة اإلسكندر ي" مد  -العاصمة السادسة عشر

م عاصمة للقطراملصرى  641ق.م. إلى سنة  332ة" وجعلها عاصمة البالد ، و ظلت من سنة يه " اإلسكندر ينوأسس مد ية البالداملصر 

نقاللعاصمة مصر و )رض ي هللا عنه( م فتح عمرو بن العاص  641فى املدة ال ى كانت مصر تحت الحكم البطلمى و الرومانى . وفى عام 

، أسماء مصر و أسماء مهندسة / هدى محمد عباس القطب. 189-182ص  1ياقوت، معجم البلدان،   ) إلى مد ٌنة "الفسطاط".

.( 5. ص 2011القاهرة، مايو  –ش صالح سالم -عواصم مصر عبر العصور، الجهاز املركزي للتعبة العامة واالحصاء 

(www.capmas.gov.eg ) 

 .199، 187، 179رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 3)
 " ترجمان( العبر وديوان املبتدأ والخير في أيام ))–ديوان املبتدأ والخبر...". )عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون

 .(39، ص (العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  وي السلطان األكبر

معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي، دار الطلبعة  –د عابد الجابري، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة ( محم4)

 .38، ص 3للطباعة والنشر، بيروت، ط 

 .245رحلة بن خلدون ص ابن خلدون، ( 5)

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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كان ابن خلدون في مجال السياسة لذلك يحافظ وينظر أحوال الجوانب اإلسالمية ولذلك 

أخبار الحاً  هذه السنة من يقول: "وأما أخبار املغرب األقص ى واألدنى فلديكم طلعه، وأما املشرق ف

 .)1(اختالله، وانتقاض سلطانه، وانتزاء الجفاة على كرسيه..."

إن ابن خلدون  كر مماليك مصر بالتفصيل ومعه  كر عن الخالفة العباسية والقضاء عليها 

حيث باألسف الشديد لم يذكر سفره ورحلته إلى البغداد والشام  ،أيدي هوالكو خانعلى 

ا كتب عن حياته ... حيث ينسب إليه أنه كان من سفراء بغداد إلى هوالكو خان. هكذا بالتفاصيل كم

نجد إ ا رجعنا إلى كتاب فلسفة التاريخ عند ابن خلدون لزينب الخضري، ومؤلفات ابن خلدون لعبد 

الرحمن بدوي، وابن خلدون، حياته وتراثه الفكري ملحمد عبد هللا عنان. يكتب ابن خلدون في كتابه 

 في الدولة العباسية ببغداد، وأخذ  التجار ه
ً
كذا عن الدولة العباسية وعن هوالكو: "... كما كان آخرا

، وأقام لتربيتهم أساتيذ معلمين لحرفة الجندية،..". ويقول عن 
ً
في جلبهم إليه، فاشترى منهم أعدادا

اد، فملكها وقتل مجيئة هوالكو "... وزحف هوالكو بن طولي ابن جنكيز خان من خراسان إلى بغد

 من أيدي بني أيوب،الخليفة  املستعصم آخر بني العباس، ثم زحف إلى الشام، فملك مدنه وحواضره 

، وهناك تفاصيل كثيرة في الكتاب خاصة في الفصول "والية خانقاه بيبرس. )")1إلى أن استوعبها...

                                                 
 115رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 1)
( 1265فبراير  8 – 1217هوالكو خان)  يز خان(، كان له نساء كثيرات...  كبع لتولوي خان )االبن الربع لجنهو االبن الر

وكان له أربعة عشر ولدا وسبع بنات... قراقورم وكلوران، املقر األصلي لجنكيز خان وعاصمة له، جلس على العرش... وصل إليه شكوة 

ري في عزائمه مراسم الفتح والغزو... كلف أخاه املالحدة وخليفة بغداد... وكان خان يتوسم في أخيه هوالكو خان مخايل امللك، وي

هوالكو خان، بفتح  غرب إيران والشام ومصر وبالد الروم واألرمن. وأمر بأن يقود كل منهما جيشه...)رشيد الدين فضل هللا الهمذاني، 

 .(234 – 219ص الجزء األول،  –املجلد الثاني ، 1960القاهرة، مايو  –تاريخ املغول، دار احياء الكتب العربية  -جامع التواريخ
  غزو سوريا سنة هـ جاءت األنباء أن تيمور لنك قد انقض بجيوشه على الشام واستولي على مدينة حلب....  803في أوائل

صل تيمورلنك هـ و تدميرهم ملدنها و استيالءهم على دمشق.و 803م / 1401-1400هو غزو املغول بقيادة تيمورلنك لسوريا سنة  1400

جبالن بره حلب يوم زحف على حلب و حاصر سورها و قامت معركه استمرت يومين ، ونواب الشام بالعسكر و معاهم اعداد من اهل 

... أوامر حسب لقاء مع تيمور لنك بالتفصيل في كتاب "مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على حلب ، و زحف عليهم جيش تيمورلنك

.. " )محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد 116و ص  100- 96عبدالواحد وافي ص 
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. )2(املهاداة واإلتحاف  بين ملوك املغرب وامللك الظاهر"" و "السعاية في والعزل منها" و "فتنة الناصري 

وي عن لقاء ابن خلدون مع العسكر التيموري "عبد الرحمن بدوي"، أن ابن خلدون اجتمع بتيمور ير 

( ودارت محاورة 1401يناير سنة  6هـ ) 803من شهر جمادي األولى سنة  24في  لنك خار  دمشق

املغرب، وبالده، فوصف ابن خلدون له املغرب: حدوده وبالده  بينهما، سأله فيها تيمور لنك عن

 ، فقال تيمور: "اليقنعني هذا؛ وأحب أن تكتب لي بالد املغرب كلها: أقاصيها 
ً
 موجزا

ً
الرئيسية وصفا

ح ى كأني شاهده. فقلت )أي ابن خلدون(": يحصل  لك  -وأدانيها، وجباله وأنهاره، وقراه وأمصاره

                                                                                                                                                 
. أبي العباس أحمد 592، 591، 553، الجزء األول القسم الثاني، ص 1983، 2مصطفي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط 

 -دول امللوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتهـ(،السلوك ملعرفة  845بن على بن عبد القادر املقريزي )ت 

 .(37، الجزء السادس، ص 1997لبنان، 

 .249، 248رحلة ابن خلدون ص ابن خلدون، ( 1)
هذه الخانقاه وهي أجلِّ خانقاه بالقاهرة بنيانا، وأوسعها مقدارا وأتقنها صنعة، بناها امللك : خانقاه ركن الدين بيبرس

فبدأ في بنائها في سنة ست وسبعمائة، وبنى بجانبها ملظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير املنصوريِّ قبل أن يلي السلطنة، وهو أمير.ا

ر بالخانقاه أربعمائة  رباطا كبيرا يتوصل إليه من داخلها، وجعل بجانب الخانقاه قبة بها قبره.وملا كملت في سنة تسع وسبعمائة، قرِّ

، وبالرباط مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت، وجعل بها مطبخا يفرِّق على كلِّ منهم في كلِّ يوم اللحم والطعام  صوفيِّ

اء  ثين، ورتب القرِّ ة من املحدِّ ، وجعل لهم الحلوى، ورتب بالقبة درسا للحديث النبويِّ له مدرِّس، وعنده عدِّ وثالثة أرغفة من خبز البرِّ

ة ضياع بدمشق وحماه ومنية املخلصبالجيزة من أرض مصر بالشباك الكبير يتناوبون  القراءة فيه ليال ونهارا، ووقف عليها عدِّ

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين ... )وبالصعيد والوجه البحريِّ والربع والقيسارية بالقاهرة.

 . (285ص 4،   1997، دار الكتب العلمية، بيروت، ذكر الخطط واآلثاراملواعظ واالعتبار ب، هـ(845املقريزي )املتوفى: 
  شديدا وإن مماليك السلطان كسروا  791كثرت االشاعة بدمشق بان األمير الناصري في ربيع اآلخر 

ً
هـ، عسكر واقتتل قتاال

أن الناصري فاز في الهزم املصر ودمشق..  عسكر الناصري مرتين ثم ملا ارادوا أن يلتقوا في املرة الثالثة اقلب االمير أحمد بن يلبغا...

 عن اخلع امللك الظاهر 
ً
برقوق على قاض ي القضاة ولي الدين ابن خلدون املالكي وواله مشيخة امللك املظفر ركن الدين بيبرس عوضا

الشيخ شرف الدين االشقر ... )الناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات، تاريخ بن الفرات )تاريخ الدول وامللوك(، املطبعة 

 . (65-63ع الجزء األول، ص ، املجلد التاس1936األمريكانية، بيروت، 

 .271 – 245( ابن خلدون، رجلة ابن خلدون، ص 2)
  ،وهي قاعدة الشام وغوطتها، وكثر بها العلم زمن معاوية بن أبي سفيان ثم زمن عبد امللك وأوالده، وما زال بها فقهاء

بعة والخامسة... وتاريخها البن عساكر أكبر تواريخ ومحدثون، ومقرؤون، زمن التابعين فمن بعدهم، ثم تناقص بها العلم في املئة الرا

هـ(، البلدانيات، تحقيق: حسام بن محمد القطان، دار العطاء للنشر  902املدن. )شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت 

 .(183 – 181، ص 2001السعودية،  –والتوزيع، الرياض 
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عد انصرافي من املجلس ما طلب من  لك. وأوعبت الغرض فيه في مختصر بسعادتك. وكتبت له ب

 . )1(وجيز يكون قدر ثن ى عشرة من الكراريس املنصفة القطع"

 لتاريخ:لفهم ابن خلدون 

أن ابن خلدون بدأ التاريخ بطريق عظيم لذلك يسمى لفنه التاريخي "العمرانيات"، قبل أن 

 جهد أن 
ً
يفهم حقيقت العالم بوجود اإلنسانية، لذلك غرق نفسه في داخله، يبدأ عن األقوام، أوال

ف ابن خلدون التاريخ يقول: "أنه خبر عن  فظهر حقائق بإسم "العمرانيات"، لذلك عندما عرِّ

  )2(اإلجتماع  اإلنساني، الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة  لك العمران من األحوال..."

غاية أفكاره عن الحضارات "... وما زلنا نحدث عن هذا البلد، وعندما دخل في مصر يقول حسب 

. كثير من العلماء املؤرخين املسلمين كانوا خارجين من هذه الدقة. أول )3(وُبعد مداه في العمران..."

أ كر ما ا يفكر ابن خلدون عن فهمه التاريخي،  يقول صاحب كتاب "في فلسفة التاريخ كان ابن 

يقول ابن  لتاريخ وفي ضرورة استكماله بما هو أصيل في الحكمة أوالفلسفة.خلدون يعترف بقصور ا

خلدون عن التاريخ: "إ  هو في ظاهره اليزيد على أخبار عن األيام والدول والسوابق من القرون األولى"  

ثم يقول "وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات والوقائع وأسبابها 

 .)4(عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق"

 ملؤرخ أو فيلسوف التاريخ 
ً
حسب موضوع البحث يذكر الفيلسوف املسلم ابن خلدون مقابال

 آراء بعض مؤرخي الغرب مقارنة بفكر ابن خلدون، وهناك آراء 
ً
آرنولد توينبي، لذلك أردت أن أ كر أوال

                                                 
 .240 ،239 ص( عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، 1)

 .219( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء األول،  ص 2)

 .200رحلة ابن خلدون، ص ابن خلدون، ( 3)

 .9( دكتور أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ،ص 4)
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خ عن إبن خلدون وتوينبي من أهل الشرق، حيث تقول "نيفن جمعة" "لقد  كر أرنولد أصحاب التاري

توينبي "ابن خلدون" في مواضع عدة من كتابه "دراسة التاريخ" وقال عنه: لقد وضع ابن خلدون 

 )1(فلسفة للتاريخ هي بدون مجاملة أعظم عمل من نوعه ابتدعه العقل في أي زمان أومكان."

ن، لم يسبقه أحد إلى اكتشاف األسباب الخفية للوقائع أو الى عرض نيكلسو يقول عنه  -

األسباب الخلقية والروحية ال ي تكمن خلف سطح الوقائع أو إلى اكتشاف قوانين التقدم 

 .)2(دهور توال

فحسب أعظم مؤرخى العصور الوسطى  -ابن خلدون - ويقول عنه جور  سارتون: لم يكن -

 ...)3(شامخا كعمالق بين قبيلة من األقزام بل كان من أوئل فالسفة التاريخ

-  
ً
ويقول عنه روبرت فلنت: أنه ال العالم الكالسيكي وال املسيحي الوسيط قد أنجب مثيال

قطر...  له في فلسفة التاريخ، ...أما كباحث نظري في التاريخ فليس له مثيل في أي عصر أو

 له وال يستحق غيرهم أن يذكر الى 
ً
لم يكن أفالطون أو أرسطو أو سان أوغسطين أندادا

 ووحيدا بين معاصريه في فلسفة التاريخ... لقد جمع مؤرخو العرب 
ً
جانبه... لقد كان فريدا

 .)4(املادة التاريخية ولكنه وحده الذي أستخدمها

ابن خلدون ..."لم يشهد البشر في كل  د. عدنا إبراهيم قول آرنولد توينبي عن نقلي -

".حيث كتب آرنولد توينبي في كتابه عن ابن )5(العصور وفي كل األ كاء عبقرية ابن خلدون 

                                                 
 .21،  ص 1991نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، الهيئة املصرية العامة الكتاب، مصر، ( 1)

(2 )Nickolson (Reynold): A literary History of the Arabs, P. 435.  133و"في فلسفة التاريخ ص. 

(3)science, Vol, IV p. 115, Sarton (George): Introduction to the History of  134في فلسفة التاريخ ص. 

(4)Flint (Robert) : History of the Philosophy of History, p. 315.  135، 134في فلسفة التاريخ، ص. 

( منالشخص الذي تسبب في إنهيار الحضارة االسالمية في وجهة نظر إبن خلدون# د.عدنان إبراهيم، 5)
11/27/2017https://www.youtube.com/watch?v=zuEhqEZQXXA 

https://www.youtube.com/watch?v=zuEhqEZQXXA
https://www.youtube.com/watch?v=zuEhqEZQXXA
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 من السابقين وال يدانيه أحد من معاصريه بل لم يثر قبس 
ً
خلدون: أنه لم يستلهم أحدا

صاغ فلسفة للتاريخ تعد االلهام لدي تابعيه مع أنه في مقدمته للتاريخ العاملي قد تصور و 

 .)1(بال شك أعظم عمل  من نوعه

 منهم ينتقدون صاحب 
ً
وعندما وصلنا علم التاريخ من أهل التاريخ من املسلمين وجدنا كثيرا

، حيث يقول صاحب كتاب "في فلسفة التاريخ" عن ابن خلدون: "شغل الفهم التاريخي ابن خلدون 

اهتمام الغربيين به ومدحهم له، ولكنهم قد صرفوا جزءا الباحثون العرب بابن خلدون بعد أن وجدوا 

 2"بمشكلة راعتهم، أال وهي آراء ابن خلدون في العرب، فانقسموا آراءه... كبيرا من عنايتهم
ً
، نرى كثيرا

من املؤرخين العرب ضد فلسفة ابن خلدون، حيث فهم الغربيون منهج الفلسفة من فلسفة ابن 

 خلدون.

وإ ا نظرنا إلى بعض املؤرخين من املسلمين والغربيين الذون نقدوا على فكر ابن خلدون، نجد 

أنهم قد أخطأوا على السواء ألنهم لم يالحظوا هذه الواقعة: فالذين أخذوا عليه قصور املنهج التاريخي 

 في النقد التاريخي، فانتظروا أن يجدو 
ً
 منظما

ً
ا فيه ما ينتظرون من أخطأوا ألنهم ظنوا "املقدمة" بحثا

كتاب مثل كتاب "املدخل إلى الدراسات التاريخية" لالنجلوا وسنيو بوس أو كتاب عن "املنهج 

التاريخي" بينما لم يرد ابن خلدون إال أن يشير إشارة عامة إلى أوهام أو مغاليط املؤرخين وأن يدعو 

أنكروا عليه أنه فيلسوف للتاريخ إنما  من وراء  لك إلى إقامة "منهج تاريخي" أو نقد للتاريخ. والذين

تلمسوا وراء آرائه في تطور الدول  فلسفة منظمة في التاريخ والزمان تقوم بدورها على فلسفة في 

                                                 
(1)Toynbee (Arnold): A Study of History, Vol. III p. ،عندي في ملف في اللغة 134في فلسفة التاريخ ص أحمد محمود صبحي ،

 األردية
 150ص  دكتور أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ،2
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الوجود شأن كل فلسفة حقة في التاريخ... ألنه إنما أراد استقراء األحوال التاريخية الواقعية للدول 

 .)1(شرف بفكره إلى الشواهد من التاريخ اإلسالمي...ال ي عاصرها وشارك في أحداثها، ثم است

 أهم كتاب إلبن خلدون:

أهم أثر البن خلدون هو كتابه الكبير في التاريخ الذي سماه "كتاب العبر، وديوان املبتدأ  

والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من  وي السلطان األكبر"، حيث جرت العادة 

م، حسب تحقيق "على عبد  1868في كلم ي "كتاب العبر". تم طباعة هذا الكتاب باختصار اسمه 

 جعل مقدمة وثالثة كتب، املقدمة "في فضل علم التاريخ 
ً
الواحد وافي" قد قسم ابن خلدون تقسيما

وتحقيق مذاهبه واإلملاع بمغالط املؤرخين"، وجعل الكتاب األول "في العمران و كر ما يعرض فيه من 

الذاتية من امللك والسطان والكسب واملعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل  العوارض

واألسباب" )جمعت املقدمة والكتاب األول، سميت هذا "مقدمة ابن خلدون"( وجعل الكتابين الثاني 

 )2(والثالث في البحوث التاريخية الخالصة
ً
اب كثيرون مثل: حسن الساعاتي متكلما . حيث طالعه كتِّ

هذا بمقدمة علمية ضخمة، هي الجزء  لوب مزين فيقول "قد قدم ابن خلدون له كتاب العبربأس

 
ً
 جديدا

ً
األول من  لك الكتاب الذي احتوى على سبعة أجزاء. في هذه املقدمة أنشأ ابن خلدون علما

كان فيه نسيج وحده، أي لم يسبقه إليه أحد، ال من مفكري الشرق وال من مفكري الغرب، على 

الف دراساتهم واجتهاداتهم األصلية في ش ى ميادين العلوم. وقد أطلق ابن خلدون على علمه اخت

 على االجتماع اإلنساني وما يعرض فيه من العوارض الذاتية الخاصة 
ً
زا

ِّ
الجديد اسم العمران، مرك

                                                 
)ترجمان( العبر وديوان املبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن  –( عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون 1)

 .30، 29عاصرهم من  وي السلطان األكبر، ص 

 .111( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواخد وافي، ص 2)
  طول هو "كتاب العبر وديوان املبندأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر من عرف هذا الكتاب ب كتاب العبر، وعنوانه امل

 عاصرهم من  وي السلطان األكبر.
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خصصين .". أن مقدمة ابن خلدون كانت وال تزال موضوع اهتمام الباحثين من املت)1(بطبيعته وأحواله

 لفالسفة 
ً
في كثير من فروع املعرفة، وبخاصة هؤالء الذين رأوا أنها فلسفة تاريخ، ولقبوا مؤلفها إماما

 
ً
التاريخ، وبعض من الباحثين والعلماء لفن التاريخ قالوا إنها فلسفة اجتماعية، وحسبوا كاتبها رائدا

 )2(ين،...اإلجتماعيللفالسفة 

مجالس السالطين و الوالة، لذا ال يستطيع أن يكتب عن ومع أن ابن خلدون مشغول في 

هـ ...  776التاريخ بل كان يتعلم بتجرباته، يقول دكتور خرم قادر: سافر ابن خلدون إلى بنو عارف في 

سنوات وشغل نفسه في قراءة وتحقيق التاريخ، وبدأ ترتيب التاريخ وبدأ مقدمته، وكتب  4وعاش هنا 

 .  أن ابن خلدون وضح ترتيب كتابه فيقول:)3(م 1377 -هـ  779مقدمة إلى 

 "ورتبته على مقدمة وثالثة كتب: 

 )املقدمة( في فضل علم التاريخ، وتحقيق مذاهبه، واإلملاع بمغالط املؤرخين.

 وقسم املقدمة إلى فصول وأبوب ممتازة وهي:

 األول: في العمران البشري على الجملة، وأصناف، وقسط من األرض.

 العمران البدوي، و كر القبائل واألمم الوحشية. الثاني: في

 الثالث: في الدول والخالفة وامللك، و كر املراتب السلطانية.

 الرابع: في العمران الحضري والبلدان واألمصار.

 الخامس: في الصنائع واملعاش والكسب ووجوهه.

                                                 
 26( حسن الساعاتي، علم االجتماع الخلدوني قواعد املنهج، ص 1)

 26ص  علم االجتماع الخلدوني، ( حسن الساعاتي،2)

 ۔87-186تاریخ نگاری، ص دكتور خرم قادر، ( 3)
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 .)1(السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها

العمران و كر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من امللك والسلطان )الكتاب األول( في 

 والكسب واملعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل واألسباب.

)والكتاب الثاني( في أخبار العرب وأجيالهم، ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد، وفيه 

، ومثل النبط والسريانيين والفرس، وبني اإلملاع ببعض من عناصرهم من األمم املشاهير ودولهم

 إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك واإلفرنجة.

)والكتاب الثالث( في أخبار البربر ومن إليهم من زنانة، و كر أوليتهم وأجيالهم، وما كان لهم 

 .)2(بدريار املغرب خاصة من امللك والدول"

ابن خلدون هذا الكتاب بالحديث عن العرب يقول محقق "علي عبد الواحد وافي" قد افتتح 

املتعربة باملغرب، ثم انتقل إلى تاريخ البربر والقبائل والبطون البربرية الشهيرة مثل زنانة ومغراوة 

ونواته ومصمودة والبرانس وكتامة وصنهاجة،منذ أقدم عصورها ح ى عصره، وعرض لتاريخ الدول 

 على الشهيرة ال ي قامت باملغرب. وقد قصد ابن 
ً
خلدون حينما بدأ كتابة مؤلفه أن يجعله مقصورا

. ويقول محقق كتاب املقدمة: يتحدث ابن خلدون في كتابه )3(تاريخ املغرب كما أشير إلى  لك

هـ  803"التعريف" عن بحث تاريخي طلب إليه تيمورلنك في أثناء اجتماعه به ألول مرة بدمشق سنة 

أن يكتبه له في وصف املغرب، وأنه قد عكف على هذا البحث ح ى أتمه وقدمها إلى تيمورلنك: "فقال 

وأحب أن تكتب لي بالد املغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجباله وأنهاره وقراه )تيمور لنك( لم يقنعني هذا، 

وأمصاره ح ى كأني أشاهده. فقلت يحصل  لك بسعادتك. وكتبت له بعد انصرافي من املجلس ما 

                                                 
 ، )هذا الكتاب وضح هذا املوضوع في األردوية بالتفصيل(94-193ص خرم قادر، تاریخ نگاری، (  1)

 .6، ص  ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 2)

 .13، 12( املقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي، ص 3)
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طلب  من  لك، وأوعبت الغرض فيه في مختصر وجيز يكون قدر اثن ي عشرة من اثن ي عشرة من 

 ".)1(الكرايس املنصفة القطع

 

                                                 
 .38( ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص 1)
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هد /  1306) أرنولد جوزيف توينبيبالتعريف : ثانياملبحث ال

 م( 1975هد /  1395 –م  1889

 : حياتواسمو و 

، آرنولد هو اسم األسرة يقول في الحديث  (Arnol Joseph Toynbee) اسمه آرنولد جوزيف توينبي

 Harry Valpy)هيري وافي توينبي  ، كان اسم والده)1(على التلفزيون أن آرنولد اسم األسرة بسبب خال

Toynbee 1861 - 1941) سارة ايدت مارشل  والوالدة(Sarah Edith Marshal 1859 - 1939) ،لذلك يفسر  مؤرخة

وكانت من بين أولى الفتيات الالتي حصلن على درجات جامعية في  .)2(توينبي بأنه مؤرخ ألن أمه كذلك

، فوجد صورة أمه املؤرخة م 1955تذته في جامعة هارفارد في انجلترا، يقول آرنولد أنه زار أحد أسا

عندما سئل عن أمه "... عندما كانت توسدني  ية، يقول في حلقة على الشاشة التلفزيون)3(على املكتب

 
ً
 اعتادت أن تحكي لي تاريخ انجلترا في حلقات، إلى أن انتهينا منه تماما خالل عام تقريبا

ً
. )4(فراش ي ليال

 Rosalind Murray (1890مع "روسالد ميري" زو  توينبي ت، في لندن،  و 1889من ابريل عام  14في  ولد توينبي

، 1946في عام كانت مساعدة في التحقيق مع فيرونيكام بولتر م، ثم  1946م طلق في  1913في   (1967 -

توينبي أن  يقول صاحب كتاب "نظرات في آرنولد توينبي" يري  .)5(ال ي كانت مساعدة له في العمل

                                                 
 24ص  ،2001الدار القيمة للطباعة والنشر والتوزيع، ، د( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنول1)

مختصر دراسة التاريخ، الجزء األول، موجز: سمر فيل، ترجمة: فؤاد محمد شبل، حقوق الترجمة والنشر آرنولدتوينبي، ( 2)

 دكتور السيد أمين شلبي،.8-7، ص 1  ، 2011القاهرة،  -الجزيرة-بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة، شارع الجبالية باألوبرا 

 .15م  ص 2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع )القاهرة(، مصر،  نظرات في آرنولد توينبي،

 3( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنولد ص 3)

 24مع آرنولد، ص ، ( محمد عبد هللا الشفقي4)

 .4، 3مع آرنولد، نفس املصدر، ص ، ( محمد عبد هللا الشفقي 5)
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 يضيف".  -أن يفهم –اإلنسان يجب أن يعيش من أجل ثالثة أهداف: "أن يحب 
ً
توفى أن يكون خالقا

 )1(م. 1975اكتوبر عام  22فى 

 تحصيل العلوم ومجال التخصص في التاريخ

حيث توينبي وجد صحبة ألبويه املؤرخين خاصة أمه، كما  كر في البداية، ويروى  

. وكانت دراساته في ، وكلية باليول بجامعة اكسفوردتلقى علومه في ونشسترعن حصول علمه، أنه 

 في اليونانية والالتينية. حيث حصل ملكة في تلك اللغات. تعليم 
ً
النوع الكالسيكي املتمثل أساسا

 شمل: األدب ، والفن ، والفسلسفة، والسياسة، والتاريخ
ً
توينبي "إنني مؤرخ الن أمي  . و كر)2(كالسكيا

 إ
ً
"كانت من قبلي مؤرخة ولم يحدث يوما

ً
 .)3(ن شككت في أنني سأكون مؤرخا

  -ألول مرة-بعد انتهائه من دراساته سافر إلى اليونان ملدة عام، وعرف 
ً
أن هناك شيئا هاما

آخر يبلغ في خطورته خطورة التاريخ القديم، و هي "املشاكل الدولية املعاصرة". حيث يقول صاحب 

شهور إلى اليونان، راجال على األقدام في  9آرنولد توينبي": شرع توينبي في جولة ملدة كتاب "نظرات في 

 آلثارها التاريخية. وكانت هذه الرحلة بداية ألحد العيون ال ي سوف يستخدمها 
ً
كريت مشاهدا ودارسا

عندما عاد من و )4(توينبي للعثور على مادته ال ي  سيكتب منها دراسته عن التاريخ، وهي عين املسافر،...

                                                 
 16نطرات في آرنولد تونيبي، ص د. السيد أمين شلبي، ( 1)
 تأسست كلية وينشستر في القرن الرابع عشر من قبل ويليام وايكم ، أسقف وينشستر واملستشار إلى إدوارد الثالث

ة في عام ودخل أول باحثين إلى املدرس 1387، وبدأت املباني في عام  1382وريتشارد الثاني. منحت ميثاق التأسيس في عام 

1394.(college-http://www.winchestercollege.org/the 10-10-2018 ) 
وهي واحدة من أقدم كليات جامعة  1263عام  باليول  كلية باليول هي مجتمع أكاديمي مزدهر قلب أكسفورد.تأسست ،

 ( balliol-https://www.balliol.ox.ac.uk/about 10-10-2018)د.وهي أيًضا واحدة من أكبر الكليات في أكسفورد.أكسفور 

مع آرنولد، نفس املصدر، ، ، محمد عبد هللا الشفقي 38، 16( الدكتور السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص ،2)

 .328ص ،1997ترجمة: طلعت الشايب، املجلس األعلى للثقافة،  . آرثر هيرمان، فكرة االضمحالل في التاريخ الغربي ،5ص 

(3 )Experiences, London 1969, Pp.89Arnold Toynbee, . 

 .38نظرات في آرنولد توينبي، ص دكتور السيد أمين شلبي، ( 4)

http://www.winchestercollege.org/the-college%2010-10-2018
http://www.winchestercollege.org/the-college%2010-10-2018
http://www.winchestercollege.org/the-college%2010-10-2018
http://www.winchestercollege.org/the-college%2010-10-2018
https://www.balliol.ox.ac.uk/about-balliol%2010-10-2018
https://www.balliol.ox.ac.uk/about-balliol%2010-10-2018
https://www.balliol.ox.ac.uk/about-balliol%2010-10-2018
https://www.balliol.ox.ac.uk/about-balliol%2010-10-2018
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اليونان عالقة هذه التجربة في  هنه. وبدأ محاضراته في التاريخ القديم باكسفورد، وفي نفس الوقت 

شرع يكتب في املشاكل الدولية املعاصرة، ونشر مقاالته في مجالت بريطانية مثل: مجلة نيشن 

(Nation)  والحروب" و"أوربا الجديدة". في نفس م تحت عنوان "القومية  1915، وكتب كتابين خاصة في

م انضم  1919العام بدأ العمل في قسم املخابرات السياسية بوزارة الخارجية البريطانية... وفي عام 

 بهذا 
ً
توينبي إلى جامعة لندن كأستا  للغات واآلداب والتاريخ البيزنطي واليوناني الحديث، وكان متعلقا

 في التاريخ الدوليم، فبعده عين أستا 1925املنصب إلى 
ً
 .)1( ا باحثا

أن املؤلف دخل في التاريخ كإبن خلدون ملعرفة حقائق العالم أو أنه تأثر بفكر ابن خلدون 

الذي سبقه بعدة قرون في التجربة التاريخية ونظر إلى التاريخ ليعرف حقيقة العالم ولذا سمى 

ويعرف مقه، لذا بدأ بالحضارات، "العمران" وهذا املؤلف الذي عرف طريق التاريخ بل خطا في ع

 ضي الحضارة: بانها وحدة التاريخ االساسية، وهي عبارة عن مجتمع كبير يبرنولد توينآ
ً
 واسعا

ً
م عددا

ن توينبي أشار إلى املؤرخين الذين أفاد . إ)2(من البشر ويتميز بالتنظيم االقتصادي والسياس ي والثقافي

عدة من كتابة "دراسة التاريخ" حيث رأى توينبي أن ابن  منهم، ومنهم "ابن خلدون"  كره في مواضع

خلدون قد وضع فلسفة للتاريخ هي بال مجاملة أعظم عمل أبدعه عقل في أي زمان ومكان.... أثر ابن 

خلدون على فكر وآراء آرنولد توينبي باعتباره من أهم املؤرخين العرب الذين تأثر بهم توينبي وأعجب 

طقه التاريخي في احد من املقاالت "أن أساس منطق التاريخ لتوينبي، ومصادره . ويبين عن من)3(بفكرهم

 ك "
ً
 The basis for Toynbee's)" ثاليامل التطور األساسية، ال ي يستمد من مجموعة األفكاره وصف جيدا

                                                 
 Türkkaya Ataöv, History and Prof. Toynbee A Critique of Western.6مع آرنولد، نفس املصدر، ص ، ( محمد عبد هللا الشفقي1)

Interpretation,The Turkish Yearbook of International Relations Volume 9 1968, Ankara University Faculty of Political Science, Pp. 42, 42. 

 .58، ص1مختصر دراسة للتاريخ،  آرنولد توينبي، ( 2)

 .21فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص نيفن جمعة، ( 3)
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historical logic, and the source of its core difficulty, derived from a set of ideas which are best 

described as "evolutionary idealism.))1(." 

 توينبي والعمل الحكومي:

العلمية عرفت الحكومة مهارته العلمية، وتوينبي كان يريد أن يدخل  هبعد فراغه من مشاغل

نفسه في اإلدرات الحكومة ليعرف الحقائق، لذلك عمل توينبي في عدة هيئات علمية، أهمها "املعهد 

وولي عمادته سنوات طويلة  The Royal Institute of International Affairs (R.I.I.A)امللكي للشئون الدولية" 

م(، و أفاد الخارجية البريطانية بخبراته في سنوات الحربين العامليتين األولى والثانية...  1956 – 1929)

)2( 

ل توينبي مهارة خاصة عن فلسفة التاريخ، تطلعت الحكومة البريطانية  وعندما حصِّ

رسل إلى الشرق األدنى لبعض األمور الداخلية في 
ُ
انتهاء م، وبعد  1918-م  1914لخدماته، لذلك أ

" 
ً
 تطبع الحكومة ت( وكان Survey of International Affairs" )استطالع للشؤون الدوليةاملعركة عين رئيسا

 
ً
" 1923طبع في  بأول  تحقيقه أوال

ً
 .)3(م 1932"  إلى استطالع للشؤون الدوليةم، وكان توينبي رئيسا

وقت على تليفزيون برنامجه الذي نشر في  لك ال -الباحث-للتعرُّف عن جهوده شاهدت 

، وكان يتحدث ويجيب وكان ضيف )Youtube ")4 -م، بوساطة انترنيت على "يوتيوب 1955البريطاني في 

الذي كان زميله بجامعة هارفارد، وكان عمره في  لك الوقت Christopher Wrightلكريستوفر رايت 

التاسعة والستين. وقرأت هذا الحديث في كتاب "مع آرنولد توينبي" كذلك.  قال تبيانا ملشاغله "أنني 

                                                 
(1 )Toynbee, Journal of World History , Vol. 22, No. 4, Dec 2011, Published by: Michael Lang, Globalization and Global History in 

University of Hawai’i Press, P. 749. 

 ( آرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، الجزء األول، صفحة: ز.2)

 .12-11مطالعه تاريخ، ص آرنولد توينبي، ( 3)

(4 )08/10/2017https://www.youtube.com/watch?v=giBeIMd4u7Y&t=486s 

https://www.youtube.com/watch?v=giBeIMd4u7Y&t=486s
https://www.youtube.com/watch?v=giBeIMd4u7Y&t=486s
https://www.youtube.com/watch?v=giBeIMd4u7Y&t=486s
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م، قبل نشوب حرب البلقان بعام واحد.  1911، حدث هذا عام )1(أشير إلى رحل ي األولى إلى اليونان

ولم تكن لدي أدنى فكرة عن العالم الحديث. حيث إن هذه  -درس التاريخ القديمو هبت إلى اليونان أل 

 .)2(الرحلة إلى اليونان من أجل التاريخ القديم ، هي ال ي وضعت العالم الحديث أمامي في وسط اللوحة

بالخار  لتغطية تطورات الحرب  1921ويقول صاحب كتاب "مع أرنولد": "وكان قد أنفق عام 

التركية لحساب صحيفة مانشستر "جارديان" واسفرت تجربته عن كتاب "املسألة الغربية اليونانية 

 .)3(في اليونان وتركيا"

 
ُ
في "شهرية تيين هشيا" وينشرها في شنغهاي معهد "صن يات صن للنهوض تب عنه مقاالوك

انهيار الغرب" غير أنه " (,The Decline of the West)بالثقافة والتعليم". وفي املقال قارنه بمؤلف شبنجلر 

أشار إلى أن توينبي يتفوق على شبنجلر من حيث ان األول  و نظرة رحبة غير ضيقة، فتوينبي لم 

 .)4(يعتبر إنجلترا مركز العالم، حيث شبنجلر ألف كتابه من وجهة نظر أملانيا محضة

ر عن 
ِّ
رؤية العالم كمؤرخ أما آرنولد أغرق نفسه في التاريخ فلذا بعد مطالعته ودراسته فك

و الهند وباكستان وبورما وايران  امشاهد للحقائق،فسافر ورحل إلى البالد كمصر وغزة وبالد األفريقي

. حيث يقول )5(م1964أنه سافر إلى مصر ملحاضرات في كما وزار األمريكان وزار عواصم كثيرة، 

ا كامال... كاتب التاريخ زارنا صاحب كتاب "مع آرنولد": "لقد استغرقت احدى رحالته سبعة عشر شهر 

                                                 
االيمان باملحسوس وقلة التقدير  ملا ال يقع  -1( كانت الحضارة اليونانية القديمة، وكان طبيعة الحضارة وخصائصها: 1)

.النزعة الوطنية. الحياة 4اة الدنيا واالهتمام الزائد بمنافعها ولذائذها. شدة االعتداد بالحي -3قلة الدين والخشوع.  -2تحت الحس. 

الدنيوية كان عند اليونان مجال القوة والجمال، والفرصة والحب والسعادة، واآللهة تشاطر الناس مباهج األعياد، وتطلق لنفسها 

محمد عبد القادر الخطيب، دراسات في تاريخ الحضارة  العنان مع الناس ليصيبوا ما يتهيا لهم من املتعة واظهار القوة... )محمد

 .(47-45ص م،  1991، 2مصر، ط  -مطبعة الحسين االسالمية، القاهرة اإلسالمية، 

 .26مع آرنولد، نفس املصدر، ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي2)

 6-4مع آرنولد، نفس املصدر، ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي3)
 .أشار صاحب كتاب إلى "جيمز فيبلمان"، بحثت عن أحواله ما وجدت ترحمة عن حياته 

 8-6مع آرنولد، نفس املصدر، ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي4)

 .9، ص 1مختصر دراسة التاريخ،   آرنولد توينبي، ( 5)
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وشهد ألول مرة قطعة  من التاريخ الغابر األصيل، ووقف ألول مرة أمام األهرام وخوفو، وهو الذي 

 )1(يعرف عنهما أكثر مما يعرفه كثيرون منا."

 مؤلفات توينبي:

نبي وكتب رونالد سترومبير  )أن تويقبل أن ندخل في أسماء كتبه أ كر قول املؤرخ في وصفه، 

سيتذكره الناس كأعظم مؤرخ لعصرنا.. وليس هناك من مؤرخ في هذا العصر ينافسه في املدى الواسع 

وب وفي األسلوب وفي املوضوع وفي املنزلة الرفيعة ال ي يحتلها. انه خير من يمثل عصرنا عصر الحر 

 . ()2(العاملية لألجيال القادمة

 املؤلفات تراجم أسماء املؤلفات

- Nationality and War. (1915).     الجنسية والحرب 

- The New Europe. (1915)     أوروبا الجديدة  

- The Western Question in Greece and’ Turkey: (1922) املسألة الغربية في اليونان و'تركيا 

- Greek Historical Thought. (1924)     التاريخية اليونانية ةالفكر  

- Greek Civilization and Character. (1924)    الحضارة الهيلينية 

- The World After the Peace Conference. (1925)  العالم بعد مؤتمر السالم 

- Nations of the Modern World. Turkey: With K. P. Kirkwood. (1926) ألمم من العالم الحديث. تركياا  

- A Study of History. (1st Three volumes) (1934) 

- A Study of History. (Three other volumes.) (1939) 

                                                 
 .11، 9مع آرنولد، نفس املصدر، ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي1)

(2 )mberg, Arnold. Toynbee. Historian foran age in crisis. South ernillinois university press, 1972.p.XIIIRonald N. Stro. 

 Abridgement by Somervell 
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  دراسة التاريخ : مختصر دراسة التاريخ من سومر فيل -

- Christianity and Civilization. (1940)    املسيحية والحضارة 

- Civilization on Trial. (1946)     الحضارة في املحاكمة. 

- East to West. A Journey Round the World. (1956 -1957) رحلة حول العالم :من الشرق الى الغرب  

- A Slady of History. Reconsiderations. (1961).    :دراسة التاريخ

 املراجعات

- An Historian’s approach to religion.    نهج مؤرخ في الدين 

- War and Civilization.      حضارةالحرب وال  

- The present day experiment in Western civilizatin. في الحضارة الغربية حاليةتجربة ال  

- The World and the West(1).     العالم والغرب 

 اسماء كتبه املترجمة في اللغة العربية:

مختصر دراسة التاريخ، ترجمة: فؤاد محمد شبل، املركز القومي للترجمة، القاهرة.  -

2011 

 .2015، شركة بيت الوراقبحث في التاريخ، ترجمة طه باقر،  -

ي، ملعي املطيع، ترجمة: 1924الفكر التاريخي عند األغريق من هومر إلى عصر هرقل  -

 .1966 القاهرة –مكتبة األنجلو املصرية 

                                                 
في فلسفة التاريخ، ص أحمد محمود صبحي، ، 61-59مع أرنولد، ص  ،( عن كل أسماء الكتب. محمد عبد هللا الشفقي1)

297. 
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الحضارة في التاريخ، ترجمة: أحمد عصام الدين، الدار القومية للطباعة والنشر،  -

 م. 1961القاهرة، 

ة آتية، ترجمة عمر الديراوي أبو حجلة، بيروت: دار اآلداب،  -  .1968الوحدة العربيَّ

 .1988تاريخ البشرية، ترجم د. نقوال زياده، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  -

 ترجمة: فؤاد أيوب،دار دمشق، دمشق.. 1950الحرب والحضارة  -

املكتب التجاري، بيروت، ر وسعيد الغز، ، ترجمة: نجدة هاج1953العالم والغرب  -

 م.1،1960ط

اإلسالم والغرب واملستقبل، ترجمة: نبيل صبحي، دار العربية للطباعـة والنشر والتوزيع،  -

 .1969، 1بيروت، ط

 القاهرة، الحضارة في امليزان، ترجمة: أمين محمود الشريف، دار إحياء الكتب العربية، -

 م.1948

، ترجمة: رمزي جرجس، مهرجان القرأة للجميع، مكتبة 1959الهلينية تاريخ الحضارة  -

 األسرة.

الهيئة املصرية ، ترجمة: محمود محمود محمد، نظرات في أهداف التربية اإلنسانية -

 .1970، العامة للتأليف والنشر

التحديات الكبرى:الحياة والدين والدولة، ترجمــة: محمود منقذ الهاشمي، وزارة الثقافة،  -

 م.1999مشق،د

 م. 1960حقائق عن إسرائيل، دار التعاون للطباعة والنشر، القاهرة،  -

 م. 1964الحرب واملدنية، ترجمة: أحمد محمود سليمان، دار النهضة العربية، القاهرة  -
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 1965ميراث هانيبال: حروب هانيبال وأثرها في الحياة الرومانية  -

املركز القومي للترجمة، القاهرة ، ترجمة: عزت شعالن، 1968 االنسان وهموم املوت -

2011.)1( 

  

                                                 
 ونظريته التحدي واالستجابة توينبي. زياد عبد الكريم النجم، ح ، زمختصر دراسة التاريخ، صفحة آرنولد توينبي، ( 1)

ة نمو جا(  .183ص 2011الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق ، )الحضارة اإلسالميِّ
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 لتاريخ"ادراسة مختصر " :لثاملبحث الثا

، الذي كتبه واألردوية أني وصلت إلى كتابه و وجدته مع تراجم في اللغتين، في اللغة العربية 

، حيث اجتهدت أن أحصل من كتابه  1954 – 1934على مدى عشرين عاما 
ً
م، في اثني عشر جزءا

ر عن حقيقة  على ما كان يريد أن يفهم أصحاب التاريخ، والحمد هلل قرأت كتابه وفهمت منه ما فسِّ

فهمه من فلسفة التاريخ. و أريد أن أبين كيف يفسر كتابه. حسبما يقول توينبي "كلما طال عمري 

االقتطاع الشرير لكل هذه األرواح، وكانت كتابة دراسة التاريخ أحد  كلما ازداد حزني وغضبي على

... ويقول صاحب كتاب "مع )1(االستجابات للتحدى الذي وجهه لي إجرام الحرب الذي ال مفسر له"

 أن توينبي كيف قدم نفسه للكتاب "دراسة للتاريخ": "عام 
ً
م و أنه عام هام  1922أرنولد" بيانا

ينبي وبالنسبة للمهتمين بشئون التاريخ وقصة املدنية... التقط توينبي نصف ورقة بالنسبة آلرنولد تو 

بيضاء مهملة وخط فيها أولى نقاط السفر الخالد "دراسة للتاريخ" وظن وهو يكتب نقاطه أنه سينفق 

عامين في الكتابة ثم يخر  للناس بكتاب، ولكن مض ى العام األول في البحث والتنقيب والتدوين. 

مض ى العام الثاني، والثالث، الرابع.. وبعد تسعة أعوام كاملة نشر توينبي األجزاء الثالثة  وكذلك

األولى. ثم مضت خمسة أعوام أخرى من العمل الشاق ألعداد األجزاء الثالثة التالية ال ي ظهرت عام 

رم صفحة، ولم يقف ارتفاع اله 3488م. وبلغ مجموع صفحات هذه األجزاء الستة مجتمعة  1939

عند هذا الحد، فبعد مض ى سبعة وعشرين عاما من ظهور الفكرة األولى كان توينبي قد أنجز عشرة 

                                                 
 .2011مختصر دراسة التاريخ، ترجمة: فؤاد محمد شبل، املركز القومي للترجمة، القاهرة 

 .2015 لبنان، –بيروت  شركة بيت الوراق،بحث في التاريخ، ترجمة طه باقر، 
ي أدب، الهور  :يةو آرنولد توينبي، موجز: سمر فيل،  مطالعه تاريخ، مترجم األرد

ِّ
باكستان،  –غالم رسول مهر، مجلس ترق

 .19، ص 1   2007، 2ط 

 .41، 19نظرات في آرنولد توينبي ص السيد أمين شلبي، ( 1)
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 هي: املقدمة )1(أجزاء
ً
 –أصل الحضارات نمو الحضارات  –. وقسم توينبي كتابه إلى ثالثة عشر قسما

عصر  –الكنائس  –األديان العاملية  –الدول العاملية  –انحالل الحضارات  –انهيار الحضارات 

مستقبل الحضارة الغربية ثم  –االتصاالت بين الحضارات القانون والحرية في التاريخ  –البطوالت 

 .)2(كيف تمت كتابة هذه الدراسة التاريخ

أنه بدأ كتابه ترجم "فؤاد محمد شبل" "دراسة التاريخ" عن كتابة هذا الكتاب، يفسر املحيث  

م، ثم أجزاء الثالثة  1934ولى في العام األ م، ثم قام مع األجزاء الثالثة  1921اريخ" في العام "دراسة الت

  1954م، واألجزاء األربعة األخيرة في العام  1939التالية في العام 
ً
أطلس آخر م، ثم أضاف جزءا

 في العام 
ً
 جغرافيا

ً
 آخر بعنوان "مراجعات"  1959ومعجما

ً
في العام   Reconsiderationم، وأضاف جزءا

 .)3(م 1961

 مع أن فيه يوجد معلومات فلسفة  
ً
أن املؤلف لكتاب "دراسة التاريخ" ألف هذا الكتاب وحيدا

 ومعلومات عن األقوام واملذاهب واألديان حسب تقسيم الحضارات، وهنا ممكن أن 
ً
 جدا

ً
التاريخ كثيرا

ينجز هذا الكتاب لجنة؟ حيث يوجد جوابه في يبرز سؤال مهم ملا ا لم يشرك آخرين معه؟ وملا ا لم 

، أن مرساة التلفزيون حديث مع كريستوفر رايت )
ً
(: "ال أعتقد أن هناك لجنة تستطيع أن تؤلف كتابا

. ولكني ال اعتقد 
ً
هناك أشياء ال حصر لها مما تستطيع اللجنة انجازه... ربما تستطيع أن تحكم بلدا

 )4(لكتاب يجب أن يكون وليد عقل واحد"أنها تستطيع تأليف كتاب. أعتقد أن ا

أفكر أن أبين ما قال وأجاب آرنولد عن نفسه وعن كتابته بنفسه على الشاشة التليفزيونية، 

حسب معاصريه، كما يقول صاحب كتاب "مع آرنولد": "فلقد هاجم الكتاب كثيرون، وقال املؤرخون 

                                                 
 .5ولد ص مع آرن ،( محمد عبد هللا الشفقي1)

 20( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 2)

 .10، ص 1مختصر دراسة التاريخ،   آرنولد توينبي، (3)

 .5مع آرنولد  نفس املصدر ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي4)
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، لذلك أبين حسب حديثه في )1(اقعية."عن بعض آرائه انها غير منطقية، أو غير صحيحة، أو غير و 

البرنامج نسبة كتابه. عندما سئل من كريستوفر رايت: "ما هو الزمن الذي استغرقه تأليف االجزاء 

 يستثنى منها بالطبع سبعة أعوام التهمتها 
ً
كلها؟" فأجاب توينبي: "لقد استغرقت سبعة وعشرين عاما

كر انني عندما دونت كل ما لدي من نقاط ظننت أنني الحرب العاملية الثانية، ومن الطريف أن أتذ

 .)2(أستطيع كتابتها في صيفين: ولكنها استغرقت مني سبعة وعشرين عاما."

يقول "أمين شلبي" بالسنبة لحقائق كتابته الكتاب: "كذلك كان من إسهامات توينبي 

ملتعاقبة ملجرد السرد التاريخي، األساسية في دراسة للتاريخ، أنه لم يكن يتتبع تاريخ العالم وحضاراته ا

وإنما للخرو  بنظرية حول القوانين ال ي حكمت هذه الحضارات ومراحل نشوئها، ونموها ثم بدء 

عندما ألف آرنولد كتابه "دراسة التاريخ" يقول عن تأليفه جميز )3(انهيارها وتفككها وفنائها...." 

ى الصغيرة في موطن أي فرد، أو االركان النائية فيبلمان: "إن توينبي يألف كل مكان،  سواء كان القر 

 .)4(إلى ش يء مشوق." -بلمسة منه-لألرض في أي عصر.. وهو يحول كل قصة 

  ،
ً
عندما وصل كتاب "دراسة التاريخ" في ايدي أهل علم التاريخ فقرأوا تاريخ العالم جيدا

طالع الكتاب فأعجب من كتاب آرنولد و قام بإختصاره بفكر املتأثرة، حسب مترجم  فمنهم سمرفيل

صت هذا الكتاب ألشتياق قلبي، اليعرف خالكتاب في األردية "غالم رسول مهر" يقول قال سمر فيل: ل

                                                 
 .5مع آرنولد  نفس املصدر ص  ،( محمد عبد هللا الشفقي1)

 .5مع آرنولد  نفس املصدر ص ، ( محمد عبد هللا الشفقي 2)

 19نظرات في آرنولد توينبي ص السيد أمين شلبي، ( 3)

 .6مع آرنولد  نفس املصدر ص ، ( محمد عبد هللا الشفقي 4)

 " 
ً
  في الو   January 1965)17  –David Churchill Somervell (16 July 1885إسمه كامال

ً
 شهيرا

ً
اليات املتحدة " كان مؤرخا

مجلدات. أول أطلع ملؤلف الكتاب بين األمر  12أمريكان، قام بتوجيز كتاب شهير "دراسة التاريخ" كان محيطا على 

 .(11ص  2015لبنان،  –بحث في التاريخ، ترجمة طه باقر، شركة بيت الوراق، بيروت االختصار. )
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.  فنشر اختصار ألجزاء )1(عنه آرنولد، وما كنت أفكر عن نشره، فقط كان هذا شغل لي لفرحة قلبي

م، ثم نشر  1957م في مجلد واحد، واختصر األجزاء األربعة الباقية في  1946األولى في عام  الستة

 مع مقدمة من توينبي في العام 
ً
. مع مرور الوقت املطالعة أهل العلم أن آرنولد )2(1960املختصر كامال

ى وقت عليها اعترف بوجود اخطاء فيما كتب في "دراسة للتاريخ"، بأنه حين يفكر في مسألة بعد مض 

 آخر... يقول صاحب كتاب "مع آرنولد" هذا جعله يقول عام 
ً
م: "...  1955فانه قد يرى فيها رأيا

وهناك... كتابي "دراسة للتاريخ" أن ازدياد  االهتمام العام بنظرته العريضة إلى الشئون البشرية قد 

د. وسيدفعني هذا إلى اعادة أثار مناقشة ونقدا كبيرين، وآمل أن تتضاعف املناقشة ويتضاعف النق

م أحدث جزء في "دراسة  1961النظر في أفكاري. ويحتمل أن يظهر هذا في شكل كتاب جديد". في 

 اشترك توينبي و معه تلميذته )3(" اعادة نظرReconsiderationللتاريخ" مسمى "
ً
 بعد إثني عشر عاما

ً
. أخيرا

. وهكذا بلغ عدد )4(م 1972جلد واحد الذي صدر في باختصار العمل كله في م (Jane Caplan)جين كابالن 

، بعد جهد  أستمر منذ عام 
ً
م  1934أجزاء كتاب آرنولد توينبي: "دراسة التاريخ" اثني عشر مجلدا

م، وبهذا العمل الجاد أتحف البشرية واملكتبة التاريخية إضافة علمية ال غنى عنها  1972وح ى  عام 

.للباحث في تاريخ البشرية ثقافي
ً
 وحضاريا

ً
 ا

  

                                                 
ي أدب، الهور لعه تاريخ،غالم رسول مهر، ( آرنولد توينبي، موجز: سمر فيل،  مترجم األردية، مطا1)

ِّ
باكستان،  –مجلس ترق

 .19، ص 1   2007، 2ط 

 مختصر دراسة التاريخ، صفحة ط.آرنولد توينبي، ( 2)

 .9، 8مع آرنولد  نفس املصدر ص السيد أمين شلبي، ( ( 3)

 مختصر دراسة التاريخ، صفحة ط.آرنولد توينبي، ( 4)
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الباب األول: الجانب التاريخي والحضاري عند أرنولد توينبي 

 وابن خلدون 

في ضوء فكر ابن  الفصل األول: علم التاريخ عند توينبي

 خلدون 
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 الباب األول:

 ( الجانب التاريخي والحضاري عند أرنولد توينبي وابن خلدون  )

 ضوء فكر ابن خلدون  توينبي فيعلم التاريخ عند الفصل األول: 

نتظام السلطنة، ال قد كتب التاريخ في دائرة محدودة بالتسلسل خاصة في السياسة، وا

ملعرفة .)1(في التاريخ اإلجتماعيبحث املؤرخون الجوانب األسر الحكام. فجاء الوقت عن  و توالفتوحا

من هذه األسئلة و وقائع التاريخ منهج حسب بعض األسئلة: ما ا؟، من؟، أين؟ م ى؟ملا ا؟ وكيف؟. 

 نظريات والرتقائه أنواع:ال"أين؟ وم ى؟". وملعرفة التاريخ حسب  أكثر أهميةسؤالين 

 التغير.ارتقاء مع مراحل التغير وإلى  -1

 ...فرق بين الحقيقة وااآلراء -2

 Contemporary) التاريخ املعاصرو (Anachronism) تأريخةزمن الفرق بين  -3

History ). 

 فنون.وال اإلجتماعيةعلوم العلوم الطبيعية و ال -4

 أقسام التاريخ. -5

 .)2(عالقة التاريخ مع سائر العلوم -6

االتاريخ القديم، والتاريخ الوسيط، والتاريخ نقسم العصور التاريخية إلى ثالثة أقسام؛ فت

 أخطاء في آراء املؤرخين. خمسةيوجد  )2(فيكولفيلسوف اإليطالي  قوال حسب. و )1(الحديث واملعاصر

                                                 
نئے رجحانات، فکشن ہاؤس مزنگ روڈ، الہور   قیتحق خیتار  ،یڈاکٹر مبارک عل (1)  .115م، ص  2004پاکستان،  -کے 

 20ص  تاریخ نگاری،د. خرم قادر، ( 2)
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 .املاض ي عن رشاقة التفكير الرغبي -1

 .على غرور قومهمعلى أيامهم املاضية و  تخارفا -2

 مثلناايتصور أن االنسان املاض ي كان عغرور العلماء و  -3
ً
 .قال

 .إن وجد لدول مؤسسة مماثلة، فمؤكد كليهما نقال بعضهما البعض -4

 .)3(عصرنا أفضل منا عن كانوا يعرفون  بالتأكيد)قوم املاض ي(  نيأن السابق -5

                                                                                                                                                 
 67، ص م 2008اسماعيل سرا  الدين، ابن خلدون انجاز فكري متجدد، مكتبة اإلسكندرية، مصر، (  1)

( 1744يناير,  23 – 1668يونيو,  23)و.  Giovanni Battista Vicoأو  icoGiambattista V( جامباتستا ڤيكو  2)

 من الرواد في العصور الغربية الحديثة في مضمار فلسفة التاريخ
ً
إن أهميته الرائدة في طرف . فيلسوف إيطالي, مؤرخ, و قانوني.واحدا

الجديد ، وال ي نشرها بالالتينية ومن ثم باإليطالية . وجاءت النشرة فلسفة التاريخ تكمن في رائعته املعنونة مبادئ أو إصول العلم 

قبل وفاته. والواقع رغم منح الباحثون الريادة لفيكو في فلسفة التاريخ الحديثة ، فإن مصطلح فلسفة التاريخ ال  1725األولى عام 

 Johann Gottfried von Herder, Reflections on the Philosophy of .... "يوجد له أي أثر في نص رائعته إصول العلم الجديد

the History of Mankind, Abridged and with an Introduction By Frank E. Manuel, The University of 

Chicago Press, 1968 pp 3-78." 

 لقصد بما عاين أو سمع في الحقيقة الذهول عن املقاصد، كما يرى نفس الفكر ابن خلدون "فكثير من الناقلين اليعرف ا

ه وتخمينه، فيقع في الكذب". ) عبد العليم خضر ، املسلمون و كتابة التاريخ دراسة فى التأصيل االسالمى وينقل الخبر على ما في ظنِّ

 (.109،  ص 1995، 2العرق، ط  –لعلم التاريخ، املعهد العاملى للفكر االسالمى، املوصل 
 ة واملراتب بالثناء واملدح وتحسين األحوال، وإشاعة الذكر  –األكثر في -إلظهار التفاخر  تقرب الناس

ِّ
ألصحاب التجل

عبد العليم خضر ، املسلمون و كتابة التاريخ دراسة فى التأصيل االسالمى لعلم التاريخ، بذلك فيستفيض اإلخبار بها على غير حقيقة. )

 (۔۱۱، ص ۲۰۱۲الہور، پاکستان، تاریخ کی روشنى، تاریخ پبلیکیشنز، ڈاکٹر مبارک علی، .110ص 
 بطبائع الحوادث واألحوال في الوجود 

ً
حسب املنازل في الفن؛ الجهمل بطبائع األحوال: "فإ ا كان السامع عارفا

( .
َ
ف ابن خلدون أوال عبد العليم خضر ، ومقتضياتها، أعانه  لك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب" هذا الفلسفة عرِّ

 شنز،یکیپبل خیتار  ،ىروشن یک  خیتار  ،یڈاکٹر مبارک عل.110املسلمون و كتابة التاريخ دراسة فى التأصيل االسالمى لعلم التاريخ، ص 

 (.12، ص ۲۰۱۲الہور، پاکستان، 
 ما وقع للمؤرخين واملفسرين وأئمة النقل املغالط في الحكايات والوقائع، العت 

ً
مادهم فيها على مجرد النقل فإنه كثيرا

، لم يعرضوها على أصولها ، وال قاسوها بأشباهها، والسبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم 
ً
 أو سمينا

ً
غثا

وا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط... )
ِّ
لتاريخ دراسة فى عبد العليم خضر ، املسلمون و كتابة االنظر والبصيرة في األخبار، فضل

 (۔12، ص ۲۰۱۲الہور، پاکستان،  شنز،یکیپبل خیتار  ،ىروشن یک  خیتار  ،ی.ڈاکٹر مبارک عل110التأصيل االسالمى لعلم التاريخ، ص 

 .212، ص تاریخ نگاری د. خرم قادر، (  3)
  م الصدق، "ويجيء في األكثر من جهة الثقة بالناقلين".  من خصوصيات التاريخ حسب فكر ابن خلدون هذا توهِّ

عبد العليم خضر ، املسلمون و يضيف في شعور اإلنسان وعلمه مع مرور اإليام، لذا يتدبر األمر يتجرب في الفن مع مرور املاض ي... )



~ 36 ~ 

 

آلرنولد توينبي، قدمت بعض النقاط للمؤرخين، كما كنت أفكر عن  ةفي الرؤية التاريخي زقبل القف

 معرفة عن التاريخ ثم النظريات التاريخية واملقارنات والغايات التاريخية؛ لذلك  ،فهم غاية التاريخ
ً
أوال

 راجعت إلى املؤرخ اإلستا  دكتور خرم قادر )جامعة قائد اعظم بإسالم آباد(، ففهمت بعض 
ً
أوال

لذلك أخذت بعض النقاط عنهم  ،لألوربيين يفكر التاريخالمة و كرت ثم راجعت لفهم النقاط امله

 .وكتابته ليكون االعتدال عن الفكر في التاريخ خالل فهم البحث

، إنه يفكر في ش يء ويبحث عن أسرار التاريخ ن بن خلدو اتفسير التاريخ أحسن ولقد 

، ويدرس أحوال امل )1(والعمران
ُ
دن والدول ونظمها واملجتمعات وما يطرأ عليها، وحركتهما بحثا طويال

)ولكن كثيرا ما هو  ولكنه يختم كل فصل من فصوله بجزء من آية قرآنية أو حديث يؤكد به إيمانه

 بحرف بحروف القرآن(
ً
 ولكن لم ينطبق حرفا

ً
في أحوال حيث يظهر من فكره ، فكر القرآن كامال

)يقول: هذا آخر الكالم في ومن عليها وهو خير الوارثين"  الدول وقيامها وسقوطها " وهللا وارث األرض

وفي ختام كالمه حسب األماكن "وهللا قاهر فوق 2الطبقة األولى من العرب ومن عاصرهم من األمم،(

                                                                                                                                                 
تاریخ فہمى، تاریخ پبلیکیشنز، الہور، پاکستان، ڈاکٹر مبارک علی،  .110االسالمى لعلم التاريخ، ص كتابة التاريخ دراسة فى التأصيل 

 (۔۱۷، ص ۲۰۱۴

ة، وعزة و لة، وكثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال 1)
ِّ
( "وما يعرض في العمران من دولة وملة، ومدينة وحل

 واستوعبت جملة، وأضحت براهينه وعلله."وما يعرض العمران من األحوال مثل متقلبة ومشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، إال

التوحش والتأنس، والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن  لك من امللك والدول ومراتبها وما ينتحله 

حدث من  لك العمران بطبيعته من األحوال. "أن البشر  بأعمالهم ومساعيهم منا للكسب واملعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما ي

أحوال العالم واألمم وعوائدهم ونحلهما التدوم على وتيرة واحدة ومنها  مستقر، إنما هو اختالف على األيام واألزمنة وانتقال من حال 

والدول". )ابن خلدون، مقدمة ابن  إلى حال. وكما يكون  لك في األشخاص واألوقات واألمصار فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة

 .(321و  287خلدون، تحقيق، علي عبد ا لواحد وافي، ص 
 .50ص  2ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،    2
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إنه فن يبحث فيه عن وقائع ويقول "السخاوي" في تعريف التاريخ: " .)1(عباده وهو الواحد القهار"

 .)2("التعيين والتوقيت بل عما كان في العالمالزمان من حيثية 

  

                                                 
 -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابد. حسين مؤنس، الحضارة، . 192ص  1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،   ( 1)

 165ص ،1990الكويت، 

ي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، اإلعالن بالتوبيخ ملن  م التاريخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السخاو ( 2)

 .19م،  ص  1986هـ    1407األولى، 
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 رؤية أرنولد توينبي لعلم التاريخ في ضوء فكر ابن خلدون  املبحث األول:

  بالقدامي عندما كتبوا عن الجان فالباحثون 
ً
التاريخي بدأو من تعريف التاريخ لفظا

، وددت أن أ
ً
هذا الجانب الخاص، بتعلقة ةاملواد العلميامل لك املنهج ألجمع  طرق واصطالحا

، حيث أريد في ذغرقت نفس ي في هذا البحر سيجمع معي املاء املالح والعفلئنأ
ً
ب الذي كتب فيه كثيرا

أقوال توينبي   كرسيتجلى هذا البحث عندما أو . رؤية تاريخية في فكر توينبي وابن خلدون رسال ي 

إن معظم الناس في العالم ليس لديهم إحساس  :كهذا، أن توينبي يروي أن أحد أساتذته قال له

 هي ال ي لديها وعي بالتاريخ
ً
فمنذ  .)1(بالتاريخ، وأن املاض ي الوجود له بالنسبة لهم وأن أقلية ضئيلة جدا

ل ما يسمعه ويتوالت األزمان وانبثق فجر  أن م الكتابة ويسجِّ
ِّ
وما شاهده الحضارة وبدأ اإلنسان يتعل

 ي
ً
 جديدا

ً
حتفظ به في  اكرته على الجدران، وفي العظام والجلود واأللواح فبدأت اإلنسانية عهدا

يقول ابن خلدون عن التاريخ "إن التأريخ إنما هو  كر األخبار الخاصة  و ...)2(أ التاريخ،ديسمى مب

ي عليه نللمؤرخ تب اسبعصر أو جيل. فأما  كر األحوال العامة لآلفاق واألجيال واألعصار، فهو أس

 .الحقيقي للتاريخ كما  كر ابن خلدون  ههذا هو الوجو  .)3(أكثر مقاصده، وتتبين به أخباره"

 اريخعن التتوينبي فكر 

قبل أبدأ عمق الفكر التاريخ لتوينبي أنه يعتبر، أن املؤرخين الغربيين قد أخطأوا ألنهم 

الغربي أو ألنهم درسوا التواريخ  ختمركزوا حول  اتهم بطرق مختلفة، حيث تعاملوا فقط مع التاري

 
ً
األخرى بالدرجة ال ي تتصل وتتعلق بالتاريخ الغربي؛ إلنهم فكروا في أنفسهم على أنهم يقفون موقفا

. أما توينبي فقد نظر إلى مفهوم الدولة متميزا في التاريخ كأن التاريخ قد توقف على عاملهم الغربي

                                                 
 52توينبي، ص آرنولد نظرات في د. السيد أمين شلبي، ( 1)

 22فى التأصيل االسالمى لعلم التاريخ،ص  ةالتاريخ دراس ةاملسلمون و كتاب، ( عبد العليم خضر 2)

 325ص تحقيق: علي عبد الواحد وافي، ، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون ( 3)
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معناه أن توينبي يسلم أخطاء  .)1(جنت فيه األرواح الغربيةالذي س اإلجتماعيالقومية على أنه السجن 

 ما الذي أشرت مع نقاط.فكر قومه، أما بنسبة فكر نفسه 
ً
 ضل طريقه قليال

وحدات الدراسة التاريخية الواضحة املعالم؛ ليست هي  هنأتاريخ: التوينبي عن آرنولد يعتقد 

 رات. وقسم الحضارات إلى إحدى وعشرين، ولعصور، لكنها املجتمعات أو باألحرى الحضاا األمم أو

، ، واإلسالميةيتبقي منها سوى خمس وهي: املسيحية الغربيةواملسيحية األرثو كسيةلم 

مثل وتضاف إليها مخلفات املجتمعات املتحجرة  : . ويقول ، وحضارة لشرق األقص ىوالهندية

                                                 
 .52( السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)
 منها  وهي الكنيسة املسيحيتين الغربية واألرثو كسية منفصلين فيمكن أن نغزوه إلى انشقاق الشرنقة املشتركة ال ي خرجا

إلى هيئتين: الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة واألرثو كسية. ثالثة قرون لهذا االنشقاق... أصبحت الكنيسة  -الكاثوليكية

عة تابعة  الكاثوليكية في الغرب تتركز حول سلطة مستقلة هي بابوية القرون الوسطى، بينما غدت الكنيسة األرثو كسية إدارة طيِّ

 لدولة البيزنطية. يقول توينبي عن التاريخ ااملسيحية الغربي: ".. التأريخ اإلنجليزي من أن نأخذ أجزاء بهيئة مقاطع  مكانية في أزمانل

مختلفة من  لك "املجتمع" الذي تدخل تحته بريطانيا العظمى.. فهو مقتصر في مداه هذا بوجه أساس ي على األقطار ال ي تستوطنها 

يكية والبروتستنية في أوربا الغربية وفي أمريكا وفي البحار الجنوبية... لنسمِّ هذا املجتمع الذي درسنا امتداده وحدوده الشعوب الكاثول

 .(56و  48 – 46، وآرنولد توينبي، بحث في التاريخ، ص 26"باملسيحية الغربية".." )آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ، ص 
 ،املجتمع الحي الثاني اإلسالم، فإ ا ما  أنعمنا النظر فيما وراء املجتمع اإلسالمي وجدنا هناك "دولة عند آرنولد توينبي

" و "هجرة أقوام"...  أن اإلسالم انقسم على نفسه إلى مذهبي السنة والشيعة كما انقسمت اإلمبراطورية املسيح
ً
 عامليا

ً
ية عاملية" و "دينا

إسالمي" ومجتمع  -صل في اإلسالم لم يطابق في أيِّ دور من أدوار التأريخ انقسام املجتمع "إيراني إلى كاثوليكية واألرثو كسية الذي ح

 على تصدع املجتمع "اإليراني  -"عربي 
ً
اإلسالمي"... مع هذا الذكر  كر توينبي  -إسالمي" على الرغم من أن االنشقاق قد عمل أخيرا

لعباسية واإليرانية والتركية والسورية واألخمينية وغير  لك ...  لذا يقول توينبي تذكرة عن الخالفات اإلسالمية حسب فهمه، منهم ا

"على ضوء هذا التعيين لننظر مرة ثانية إلى إلسالم وهو الدين العاملي الذي صار به املجتمع السرياني بعد زمن طويل أصل املجتمعين 

 بين ت
ً
 مهما

ً
ر اإلسالم وبين املسيحية.". )آرنولد توينبي، بحث في التاريخ، ص اإليراني والعربي. فنستطيع أن ندرك اآلن فرقا  .(62 – 56طوِّ

( و"الديانة 475 - 375يقول توينبي عن املجتمع الهندي: "الدولة العاملية" في هذه الحالة فهي إمبراطورية "الكوفتا .")

ت محلها بعد أن كانت البو ية سائدة العاملية" هي الديانة الهندوسية ال ي عمت جميع الهند في عهد "الكوفتا" 
ِّ
وقد أزاحت البو ية وحل

زهاء سبعة قرون في جميع "شبه القارة"ال ي كانت املهد املشترك لكلتا الديانتين. مع هذا  كر توينبي عن اإلمبراطوريات الهندية مثل 

را" وغيرهم حسب حكمه وتسلطهم. )آرنولد توينبي، "املوريا" و"شندرا كوفتا" و"أصوكا" و"فوشيا مترا" و"سيداراتا غواتارما" و"مها وي

 (64، 63بحث في التاريخ، ص 
  يقول توينبي بنسبة املجتمع الصيني، بقي أن نرتاد ما وراء املجتمع الحالي الوحيد الباقي، وموطنه الشرق األقص ى. أن

ة العاملية فهي املهايانا،  لك الضرب من البو ية الذي سلك الدولة العاملية ، هي إمبراطورية أسرتي تسين وهان املتعاقبتين. أما الديان

طريقه إلى إمبراطورية هان والذي غدا بذلك الشرنقة ال ي خر  منها مجتمع الشرق األقص ى الحالي... )آرنولد توينبي، مختصر دراسة 

 .(37، 36التاريخ ، ص 
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 حضاراتالفي نظره الحضارات الخمس قائمة في الوقت الحاضر، فلذلك أشار إلى  .اليهود والبارسين

يرى توينبي أن لألحداث التاريخية جانبين: مادي  .وهي الحضارات املسيحية حسب نظره القديمة

وروحاني. ويفترق عن غيره من املؤرخين الذين إما يقتصرون على سرد األحداث التاريخية دون 

 مثلما يفعل فالسفة االشتراكية الذين ابتكروا فلسفة استقصاء دوافعها
ً
 ماديا

ً
، وإما يفسرونها تفسيرا

؛ تفسير األحداث التاريخية وسير األجيال من حروب ومدار هذه الفلسفة ،التفسير املادي للتاريخ

 إلى العوامل االقتصادية املجردة. هذ
ً
ه ومجاعات وقيام دول وفنائها، ونشوء وسقوط.... مستندا

إلى إستخالص مبدأ الصراع الطبقي الذي يعتبرونه نذير للثورة  تنتهي النظرة في تفسير التاريخ،

 )1(.اإلجتماعية

"اعلم أن فن التاريخ وأما ابن خلدون فيقول عن بدايةالتاريخ: هذا ما فهمنا من فكر توينبي، 

فن عزيز املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية؛ إ  هو يوقفنا على أحوال املاض ي من األمم في 

أخالقهم، واألنبياء في سيرهم، وامللوك في دولهم وسياستهم؛ ح ى تتم فائدة االقتداء في  لك ملن يرومه 

خبار إ ا اعتمد في أحوال الدين والدنيا، فهو محتا   إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعه،... ألن األ 

                                                 
 ة ستع ة" بين املجتمعات الحيِّ يننا على فرز املجتمعات "املتحجرة" وإلحاقها بمجتمعات عند آرنولد توينبي، صالت "البنوِّ

 بائدة كانت تعود إليها باألصل. فاليهود واملجوس )الباريس( بقايا متحجرة من املجتمع السرياني كما كان قبل دخول التأثير الهليني إلى

الكتابين. لذا أرجوكم تراجعوا إلى الصفحات كما العالم السرياني. مع هذا  كر توينبي عن املجتمعات املتحجرة في نفصل الفصل في كال 

 .(68و  67، و آرنولد توينبي، بحث في التاريخ، ص 39و  38أشير. )آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ، ص 
 ة ستعيننا على فرز  املجتمعات "املتحجرة" وإلحاقها بمجتمعات بائ ة بين املجتمعات الحيِّ دة يقول توينبي: أن صالت البنوِّ

كانت تعود إليها باإلصل... واليعاقبة القائلون "بالطبيعة الواحداة" والنساطرة املسيحيون هم بقايا من أثر الفعل الذي صدر من 

املجتمع السرياني إزاء دخول التأثيرات الهلينية ومن املقاومة واملعارضة املستمرتين إزاء صبغ الديانة السريانية األصلية بالصبغة 

 .(67قرر عن هذه األماكن حسب األديان بأنهم متعلق بالديانة املسيحية. )آرنولد توينبي، بحث في التاريخ، ص الهلينية. و 
  اإلجتماعيالفكر املادي التاريخي إلى فلسفة كارل ماركس ال ي أسس عليها حتمياتة املعروفة في التغيير السياس ي و 

القاهرة، مكتبة وهبة، ، 1975الطبعة الثالثة،  ،تهافت الفكر املادي التاريخي بين النظرية والتطبيق ،محمد البهي. )واالقتصادي

 (.12ص

 .7ص  4( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)
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د النقل، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران واألحوال في ر فيها على مج

، والقيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من االجتماع اإلنساني

ة الصدق.العصور  ا كانت حقيقة أعلم أنه ملويقول ابن خلدون "" ، ومزلة القدم والحيد عن جادِّ

التاريخ أنه خبر عن االجتماع اإلنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة  لك العمران من 

األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ 

ريخ التلهذا التعريف ب)1("..عن  لك من امللك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم..

.ابن خلدون يكشف 
ً
 حقيقة علم التاريخ وغايته وفلسفته ال ي لم يرتبط بها مؤرخوا الغرب أحيانا

 وفكر ابن خلدون  مؤرخي الغرب آراءب ةآراء توينبي مقارن

 ن توينبي  كر فهم التاريخ مشير إ
ً
دون إشارة إلى إجزاء العالم  )والغرب بعامة( إلى االنجليز ا

 إلى فصول أسياسة، هكذا: هماألخرى، وقسِّ 

 إقامة نظام االقتصاد الصناعي... -أ

 تشييد صرح الحكومة البرملانية املسؤلة... -ب

 إلى تجارة خارجية عاملية النطاق... واقامة  - 
ً
 تدريجيا

ً
التوسع عبر البحار ).. متطورا

 عتدلة املناخ فيما وراء البحار(.جماعات جديدة تتكلم اإلنجليزية في بالد م

 اإلصالح الديني .. -د

النهضة؛ وتشتمل على الجوانب السياسية واالقتصادية باإلضافة إلى نواحيها الفنية  -ه

 والفكرية...

 إقامة النظام اإلقطاعي... -و

                                                 
 .329و ص  291ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،  1)
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ل من املعتقدات الدينية السائدة فيما يسمى "بعصر البطولة" إلى املسيحية  -ز تحوِّ

 )1(الغربية...

 كر هذه الفصول يقول توينبي "توضح هذه اللمحة العكسية ال ي ألقيناها على مجرى التاريخ بعد 

من هذا البيات يضيئ الضوء التاريخي لتوينبي، بأن كان فكره  .)2(اإلنجليزي ابتداء من يومنا هذا..."

والنسل أو  اللون  العنصري  الجانب -2الجانب الديني املسيحي،  -1التاريخي في من جانبين أساسين، 

 .ةالغربي ةالقومي

 :تاريخالعن م(  1936 – 1880) شبنجلر )3(الد و أوسرؤية 

تاريخ ننظر ما ا يفكر أو يفهم توينبي عنه، حيث يقول القبل أن نعرف رؤية شبنجلر عن 

 1920صاحب كتاب "في فلسفة التاريخ"، يتفق توينبي مع شبنجلر في آراء، وقرأ نظرية شبنجلر في عام 

وشعر كما لو كانت األسئلة ال ي كانت تشغل باله واملوضوعات ال ي يريد أن يعالجها مطروحة أمام م، 

... والواقع أن الخالف بين آرائهما هو  ن وضع نظريته،فكر شبنجلر حي
ً
ومع  لك فهو اليتفق معه تماما

 .)4(اختالف بين فيلسوف يؤرخ وبين مؤرخ يتفلسف

لقانون حديدي يتمثل في املصير... ويقول: "...أن التاريخ  يري شبنجلر أن التاريخ خاضعحيث 

، وإن كل واقعة تاريخية هي واقعة فريدة في نوعها وفريدة في حدوثها، ويؤمن بأن الوجدان 
ً
اليتكرر أبدا

والصيرورة والزمان واملصير والحياة، هي أعمدة التاريخ وأسسه....  أما التاريخ فيتألف من مجموعة 

                                                 
 .4ص  1   مختصر دراسة التاريخ،آرنولد توينبي، (  1)

 ( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ، مصدر السابق، نفس الصفحة.2)

مايو  8ـ  1880مايو  29( ـ )Oswald Arnold Gottfried Spengler( أوسوالد أرنولد غوتفريد شبنجلر )باألملانية:  3)

 الرياضيات والعلم والفن. يعر 1936
ً
 Derف بكتابه "انحدار الغرب" )باألملانية: ( مؤرخ وفيلسوف أملاني شملت اهتماماته أيضا

Untergang des Abendlandes."أسوالد شبنجلر، تدهور  (، وترجم كتابه إلى اللغة العربية بعنوان "تدهور الحضارة الغربية(

 .(32 – 8، ص 1964لبنان،  –الحضارة الغربية، الجزء األول، ترجمة: أحمد الشيباني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 

 262ص  ،في فلسفة التاريخأحمد محمود صبحي، ( 4)
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لوقائع تتاٍل وتتابٍع، بينما أن الحقائق يستنبط بعضها من بعض، والحقائق قابلة من الوقائع وا

للتحديد والتعريف، أما الوقائع فانها غير قابلة لتحديد أو تعريف و لك ألنها ترتبط بالصيرورة 

 ترفض التعريف وتأبي التحديد، ويستشهد شبنجلر 
ً
وباملصير، بالزمان والحياة، وهذه األشياء، جميعا

. بعد )1(: "إن القابل للتعريف هو وحده الذي التاريخ له"قول نيتشه في املوضوع، إ  يقول نيتشهب

معرفة هذا الفكر يذكر شبنجلر نتيجة فكره، فيقول: "أن التاريخ الواقعي اليتمثل في سيادة املثل 

للذهن... هذا املصير الذي اليرحم العليا والخير واالخالق، بال يتمثل في سيادة العزيمة واالرادة القوية 

 )2(واليكترث بصيحات الشاكين وأحكامهم االخالقية."

 ألفكاره يقول شبنجلر: "هل يمكننا أن نجد في الحياة  اتها )و لك ألن تاريخ االنسانية 
ً
وترجمة

لتعبير ( والشخصية أثناء اEgoهو مجموعة من مجاٍر حياتية جبارة كان عليها أن تطبع  بطابع "األنا" )

والتفكير املتداولين، وأن تستند الى  اتية نظام اسمي،...( وإننا ندرك اآلن أن املشكلة فلسفية، عندما 

، وعندئذ تحتوي مثل هذه املشكلة على جميع مسائل الوجود العظمى 
ً
نعي خطورتها وعيا كامال

يخ كمؤرخ اقتداه هذا هو خالصة فكره عن التاريخ حيث وجدت أنه كما فسر للتار  )3(وقضاياه." 

 في السرد التاريخي كما يبين عن الحضارات توينبي كما في أفكاره 
ً
، وجدت توينبي مخالفا له أحيانا

 الغربية املسيحية الغربية واملسيحية األرثو كسية وغير  لك.

                                                 
 :( فيلسوف وشاعر أملاني. كان من 1900أغسطس  25 - 1844أكتوبر  15 ) فريدريش فيلهيلم نيتشههو مؤرخ فيلسوف

 نقدية حول املبادئ األخالقية والنفعية والفلسفة املعاصرة 
ً
 وكتبا

ً
. كتب نصوصا

ً
دين لعلم النفس وكان عالم لغويات متميزا أبرز املمهِّ

 املادية منها واملثالية األملانية.

(Russel Berteand, The History of Western Philosophy, Simon and Schuster, New York , pp.  766 and 770.  

 .29، 28ص ، 1   تدهور الحضارة الغربية ،( أسوالد شبنجلر1)

 .29تدهور الحضارة الغربية، نفس املصدر، ص  ،( أسوالد شبنجلر 2)

  40تدهور الحضارة الغربية، ص  ،( أسوالد شبنجلر3)
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 )1(م( 430د  354) القديس أوغسطينالتاريخ ألرنولد و  تفسير 

ـ  354) أوغسطينوسيمكننا أن نلخص النقاط ال ي التقى حولها كل من توينبي والقديس 

 م( في نقاط رئيسية ثالث هي: 430

: موضوع التاريخ 
ً
 أول

، و لك من خالل مؤلفاته الالهوتية يعتبر القديس أوغسطينوس من مؤسس ي علم الالهوت

جمعت ما بين النزعة الصوفية  هليفاحية عبر تالعديدة، وال ي حاول من خاللها فلسفة الديانة املسي

من جهة، والنزعة الفلسفية من جهة أخرى.كما أنه سعى إلى وضع تاريخ عام للحضارة اإلنسانية، من 

 
ً
 تاريخيا

ً
خالل نظرة شاملة لتاريخ البشرية بناًء على ما استقاه من العقيدة املسيحية، فقدم تصورا

 أن كل الفلسفات للكون يبدأ بالخلق، وينتهي بالدين
ً
ونة )القيامة( )وهكذا رأى أوغسطينوس أيضا

 قد جعلت من العقل أسمى 
ً
السابقة على ظهور املسيح كانت عرضة لخطأ واحد أساس ي ألنها جميعا

قوة في اإلنسان، ولكن اإلنسان يجهل أن العقل من أشد األشياء ال ي يدور حولها التساؤل 

                                                 
التيني ولد في -( كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي430أغسطس  28 - 354نوفمبر  13( القديس أغسطينوس ) 1)

طاغاست )حاليا سوق أهراس، الجزائر( . يعد أحد أهم الشخصيات املؤثرة في املسيحية الغربية.تعتبره الكنيستان الكاثوليكية 

ع املسلك الرهباني األوغسطيني. يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة واألنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفي

الكالفنيون أحد املنابع الالهوتية لتعاليم اإلصالح البروتستان ي حول النعمة والخالص. وتعتبره بعض الكنائس األورثو كسيةمثل 

https://st-.( و )170 – 166ريخ، ص )دكتور أحمد محمود صبحي، في فلسفة التا الكنيسة القبطية األرثو كسية قديسا.

Story_246.html-Saints-Biography/Coptic-Saints-Orthodox-takla.org/Saints/Coptic 4-22-2018) 

 لم قديم أ ا أعتبر أن آباء املسيحيين األقدمين قد جادلوا غير املسيحيين، منذ قرون األولى. إنِّ "علم الهوت األديان" ع

 إلى األمام... يتناول "علم الهوت األديان" قضيتين 
ً
 جديدا

ً
وحديث إ ا أعتبر أن املجمع املسكوني الفاتيكاني الثاني قد دفعه اندفاعا

واألخري تختص باألديان.... مأخو  فهمه من الكتاب أرجع إلى الكتاب )سيداروس جوهريتين متكاملتين، إحداهما تتعلق باألشخاص. 

 .(6، 5، ص 2013لبنان،  –اليسوعيِّ ، علم الهوت األديان، دار املشرق، األشرفية، بيروت 

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
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فكشف للنسان عن هذه الحقيقة من خالل املسيحية أو والغموض، الى أن جاء الوحي االلهي 

 .)1(يمكننا القول من خالل الوحي املسيحي(

  ومع القديس 
ً
أضحى موضوع التاريخ هو تاريخ اإلنسانية بشكل عام، و لك  أوغسطينوسإ ا

خ إلى تاري…( من خالل نظرته الشاملة ال ي وحدت التواريخ الجزئية )تاريخ شعب، أمة، إمبراطورية 

للبشرية جمعاء. وهذه الفكرة امتدت إلى منهج توينبي التاريخي الذي اعتبر التاريخ الحقيقي، هو تاريخ 

البشرية كلها، وليس تاريخ أمة بعينها، فقد جعل توينبي من الحضارة الوحدة الحقيقية لدراسة 

رخين الذين اتخذوا التاريخ، وعدها بمثابة حجر األساس في منهجه التاريخي،  لك بعد أن انتقد املؤ 

من األمم أو الدول القومية نقطة البدء في الدراسة التاريخية، وينتهي به القول بخصوص هذه 

 بأعمال املظاهر 
ً
املسألة )إن املجاالت الواضحة للدراسة التاريخية ال ي وضعنا حدودها تقريبا

مجتمعات لها امتداد  الخارجية واالتجاهات العكسية من وجهة نظر وطننا في وقتنا الحاضر، هي

 (2)أوسع في املكان والزمان من الدول القومية أو الدول املدنية، أو أي جماعات سياسية أخرى(

فلقد اعتبر توينبي أن وحدة الدراسة التاريخية ال تستند على فكرة القومية أو على فكرة 

املجتمع. والدولة القومية، هي سياسية بل إنها دراسة ملجموعة معينة من البشر، يطلق عليها اسم 

 . )3(جزء من كل، الذي هو املجتمع، وال يمكن فهم الجزء إال بدراسة الكل في أطول سياق تاريخي ممكن

: غاية التاريخ 
ً
 ثانيا

 يةتلفزيونالقبل أن أدخل في كالم تفصيلي في غاية التاريخ أ كر حديث آرنولد على الشاشة 

التاريخ؟ فأجاب: ... معظم مؤرخينا يكتبون التاريخ على أنه تاريخ أمم. عندما سئل: "تري ما نظريتك في 

                                                 
 . 43 - 42م ، ص  1961( كاسيرر، أرنست، فلسفة الحضارة االنسانية، ترجمة: احسان عباس، دار األندلس، بيروت، 1)

(2 )Arnold . J Toynbee , A study Of History , Vol ,I ,7th , impression , Oxford University Press , 

London , 1956 , pp. 44 . 

 .30ص  1( آرنولد، بحث في التاريخ،   3)
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غير أنني وجدت أن األمم أصغر من أن تتناسب مع الدراسة التاريخية، وأحسست بأنها شذرات من 

ش يء أضخم، ش يء كان على أن أسعى وراءه. هكذا سعيت وراء املدنيات. مثال هذا أنني لم أنظر إلى 

أو تاريخ ايطالي، وانما على أنها تاريخ غربي،  ير أنها مجرد تاريخ أمريكي أو تاريخ فرنس األمور على اعتبا

 –. وشرعت أدرس تشريح هذه الوحدات ..وحدات ضخمة –أو تاريخ اغريقي، أو تاريخ هندي، وهكذا 

نا، وال ي من بأن املصير سيحل المحالة بمدنية مثل مدنيتؤ أو بمعنى آخر: تاريخ حياتها. ... لم يجعلني أ

 ألية مدنية تظهر عليها بوادر االنهيار، وهو ما 
ً
مازالت حية. وانما جعلني أحس أن هناك تحديا كبيرا

ديه مدنيتنا اليوم. ولكني أومن بأن أمامنا حرية تقرير  مصيرنا. ... غير أنني لم أنته عند املدنيات، تب

الوحدات باألخرى، تجد أنك تصل الى   لك ألنك حين تدرس انهيار املدنيات في املاض ي وارتطامها،

مثل املسيحية، واالسالم، واليهودية، والبو ية، وغير  لك. ولقد  –منشأ ديانات العالم الكبرى 

انتهيت، في أجزائي األخيرة بوجه خاص، الى أن الديانات الكبرى هي األنماط الكبرى للتاريخ... كما قلت، 

هذا ا ا استطاع انسان أن يفتحها  –أفتح به مغاليق التاريخ  باملدنيات باعتبارها مفتاحي األول الذي

 " )1(ثم عثرت على مفتاح ثان، وأعتقد انه يوصلك إلى نقطة أخرى، هذا املفتاح هو الديانات الكبرى.

حيث أن آرنولد توينبي كان يتبع في أفكار ونظرياته على املسيحية وأكثر ما يتبع القديس 

لقد حددت املسيحية الغاية من التاريخ الذي يبدأ بالخلق وينتهي م(.  430ـ  354) أوغسطينوس

بالدينونة، وهذه الغاية تتمثل في أن غاية اإلنسان تكمن فيما وراء الحياة الدنيوية )الذي هو موضوع 

التاريخ(. كما أن وقائع التاريخ تخضع للمشيئة اإللهية، ال بل إنها هي ال ي شكلت تلك الوقائع على ما 

إلى البشر على أنهم بشٌر، يحيون ثم  أوغسطينوسه. وقد نظر املفكرون املسيحيون ومنهم هي علي

                                                 
 .31، 30مع آرنولد توينبي ص محمد عبد هللا الشفقي، ( 1)
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: )تعس اإلنسان الذي يعرف كل ما أوغسطينوسيزولون من أجل غاية باقية ال تزول. ويقول القديس 

 )1(في السموات واألرض وال يعرفك أنت، وسعيد من يعرفك وإن كان ال يعرف هذه األشياء(

قد  هب إلى )أن التاريخ يمض ي بمشيئة إلهية، وتنظم هذه املشيئة  أوغسطينوسوأن 

مع أرنولد  أوغسطينوساألحداث كلها، واإلنسان عنصر فيها، مهمته إقرار هذه املشيئة. وهنا يلتقي 

توينبي في تصور كل منهما للغاية من التاريخ، حيث نجد أن وقائع التاريخ عند كل منهما تخضع للتدبير 

بدون التدخل اإللهي، لن يكون إال كومة مضطربة متراكمة  وغسطينوسلهي، فالتاريخ بالنسبة أل اإل

والتاريخ عند توينبي هو إنجاز للخطة  .من العصور ال ي تجمعت دون بداية معقولة أو نهاية مقبولة(

وينبي إلى تاريخ اإللهية، وهو إبداع هللا في حركته من هللا منبعه وإلى هللا غايته. ولذلك فقد نظر ت

 .)2(املدنيات ال في حدود مصائرها فقط ولكن في حدود دورها في الدين

أن توينبي لم يقتصر في نظريته على إبراز دور العناية اإللهية فقط في التاريخ، بل يعتقد أن 

، حيث يقول أحمد
ً
 هناك إمكانية للتالقي بين العناية اإللهية والعقل اإلنساني؛ فالتاريخ إجماال

محمود صبحي:  )تفاعل بين هللا واإلنسان، هو إنجاز للخطة اإللهية، ولكن ما يتاح للفرد في حدود 

فاهلل يخلق التاريخ من خالل الناس، و لك يمكننا في رأي توينبي من  )3(هذه الخطة هو حرية اإلرادة.(

 .)4(أن تكون لدينا فكرة عن الخطة اإللهية من خالل أفعال الناس

                                                 
 .  48( نيفين جمعة علم الدين ، فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي ، ص 1)

ة نمو جا، ص   .  16زياد عبد الكريم النجم، توينبي ونظريته التحدي واالستجابة الحضارة اإلسالميِّ

 163فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، مصدر سابق، ص ، ( نيفين جمعة علم الدين 2)

، )أخذت هذه العبارة من كتاب نيفن جمعة حيث يذكر في 167ص ،فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي  ، ( نيفن جمعة3)

، 169، 168الهامش أنه هو أخذ من كتاب أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعية، األسكندرية، ص 

 رة(ولكن مع أن جهدث كثيرا في نفس النسخة ولكن ما وجدث هذه العبا

 167( فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، مصدر سابق، ص 4)



~ 48 ~ 

 

لقد أعطى توينبي مساحة أكبر ": توينبي و نظريته التحدي واالستجابةكتاب "ويقول صاحب 

في أحداث  ...لفعالية العقل اإلنساني، ولكنه جعلها في الوقت نفسه تدور في فلك العقيدة الدينية، 

الذي يعتبر الهدف النهائي  ...التاريخ ومساره، عليه أن يتجه إلى الغاية الحقيقية من وجود البشر

ريخ. وتوينبي من مفكري الغرب الذين شعروا بالقلق على مستقبل الحضارة الغربية وكان همه للتا

إنقا  الحضارة الغربية من حالة االنحالل ال ي صورها البعض أنها واقعة حتمية البد من حدوثها، 

ي، فجعل من وهي إمكانية التالقي بين العناية اإللهية والعقل اإلنسان هوهذا ما دفعه إلى هذه التوليف

 إلنقا  الحضارة الغربية، وكل حضارة حية بل إنه حصر نشأة الحضارات في إطار نشأة 
ً
الدين شرطا

األديان، وجعلها ثمرة من ثمراتها، فالحضارة تولد وتنمو وتترعرع في حمى الدين، وهو الضمان لبقائها 

، وهذا التصور أوغسطينوسصور في املستقبل. مسار التاريخ كما صوره توينبي متأثٌر إلى حد بعيد بت

الديني ملسار التاريخ عند كليهما جعل بعض املفكرين يرون أن توينبي قد وحد بين علم التاريخ وعلم 

. يري توينبي أن للحضارات حركة شاملة مركبة متقدمة إلى أوغسطينوسالالهوت كما فعل من قبل 

أن توينبي قد جمع بين معنى التقدم في  األمام وهي في الوقت نفسه حصيلة حركات دورية جزئية. أي

التاريخ من بداية ومعنى ونهاية، وبين التكرار الدوري، وقدم تشبيها يعبر من خالله عن هذه الحركة 

 على محاورها دورات متكررة متتابعة ولكن 
ً
املركبة الشاملة للحضارات فقال: )إن الدواليب تدور فعال

 )1(العجلة إلى األمام.(حركتها الدورية هذه، هي ال ي تسير ب

ولتوضيح هذه الفكرة بشكل أوسع نقول: لقد در  املفكرون والباحثون بقضية التغير 

 الحضاري والتبدل التاريخي على تقسيم مسار حركة التاريخ الى شكلين رئيسين هما: 

                                                 
جامعة قاصدي  توينبي و نظريته التحدي واالستجابة،الرسالة املاجستير: الباحثين: خدير آمال،  و رحومة سمرة، ( 1)

 . 18 -16ص  ،2015مرباح، ورقلة، 
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ا عن أخذ صورة الخط املتقدم إلى األمام من البداية إلى النهاية، وهذه الصورة ورثناه األول:

 ...األديان املوحدة املؤمنة بسير البشرية بمسار متقدم من بدء الخليقة وإلى أن تقوم الساعة

 شكل دورة  الثاني:
ً
أخذ صورة التغير الدوري، وهي صورة دورية تمثل هذا التغير متخذا

ي واحدة أو دورات متتابعة وابن خلدون  واحد ممن يمثلون هذا االتجاه أي اتجاه التعاقب الدور 

وتوينبي يتبنى الشكل الثالث، حيث رأى أن للحضارة حركة شاملة متقدمة إلى األمام، ... للحضارات،

تنسج  ...وهي بالوقت نفسه حصيلة حركات دورية جزئية، ولتوينبي تشبيهات كثيرة حول هذه الحركة

 
ً
 يمتد ويتسع تدريجيا

ً
 )1(... نسيجا

فنحن إ ا أمام صورة مركبة ينظر من خاللها توينبي إلى التغير الحضاري والتبدل التاريخي، 

، وبين التعاقب الدوري أوغسطينوسوهذه الصورة قد جمعت ما بين التقدم املتجه إلى غاية كما يراه 

 كما يراه ابن خلدون. 

 :تاريخالعن  )2((م 1831–1770)رؤية هيجل 

راه هيجل، هو الحياة البشرية في امتدادها الزمني على األرض، وما إن موضوع التاريخ كما ي

 مع 
ً
يحكم هذه الحياة من عوامل... فإن التاريخ اليبدأ في املراحل ال ي يكون اإلنسان فيها متحدا

 
ُ
 عن التعرف على  اته، إنه البد أن يستقل اإلنسان عن البيئة بحيث يصبح واعيا

ً
البيئة، عاجزا

                                                 
 . 111، ص  نفس املرجع ( توينبي و نظريته التحدي واالستجابة، 1)

 14 — 1770أغسطس  27( )ولد Georg Wilhelm Friedrich Hegel( جور  فيلهلم فريدريش هيجل )باألملانية:  2)

( فيلسوف أملاني ولد في شتوتغارت في املنطقة الجنوبية الغربية من أملانيا. يعتبر هيجل أحد أهم الفالسفة األملان، حيث 1831نوفمبر 

هيجل، ترجمة وتقديم د. إمام عبد الفتاح إمام، ) ة األملانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر امليالدي.يعتبر أهم مؤسس ي املثالي

م،    2007،  3دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  العقل في التاريخ )املجلد األول من محاضرات في فلسفة التاريخ(،

 .(9-7ص 1
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 للغاية لفترات طويلة من التاريخبنفسه ح ى ولو ظ
ً
. أن هيجل يحصر التاريخ في )1(ل هذا الوعي معتما

 أصول ثالثة:

 التاريخ األصلى: يقول: "يمكن أن نوجز أهم خصائص هذا اللون من التاريخ على النحو التالي:

املؤرخ يعيش األحداث ال ي يرويها وبالتالي فإن روح العصر ال ي شكلت األحداث  -1

 نفسها ال ي شكلت املؤرخ.هي 

2- .
ً
 تكون الفترة ال ي يكتبها املؤرخ عادة فترة قصيرة نسبيا

 املؤرخ يهتم برواية أشكال فردية من األحداث واألشخاص وأمور غير ممحصة. -3

الهدف من روايته احداث نفس الوضوح الذي كان لها عنده بفضل مالحظاته  -4

 )2(سمعها."الشخصية أو الروايات الحية ال ي 

التاريخ النظري: "تتفرغ هذه الطريقة الثانية في كتابة التاريخ، إلى أربعة أنواع أساسية... 

 ويمكن أن تتلخص األنواع األربعة بإيجاز على النحو التالي:

 من التاريخ األصلي... فإن املؤرخ  -أ
ُ
النوع األول من التاريخ النظري يقترب كثيرا

دو وكأنه يتعسف في  كر الوقائع التاريخية النظري في هذه الحالة سوف يب

باختصار يسقط  –ألنه يسقط أفكار عصره ومصطلحاته، ولغته، وثقافته 

"روح عصره" هو على العصور الغابرة، ولهذا يظهر بوضوح أن الروايات ال ي 

 بأفكار عصره أكثر مما 
ً
يرويها التمثل روح العصر الذي يؤرخ له فيبدو متأثرا

 ب
ً
 الحقيقة التاريخية....يبدو متأثرا

                                                 
 .23ص ، دراسه فى التأصيل االسالمى لعلم التاريخ -سلمون و كتابه التاريخ ( عبد العليم خضر، امل1)

 .33 -32ص  1  من محاضرات في فلسفة التاريخ، : ( هيجل، ترجمة وتقديم د. إمام عبد الفتاح إمام، العقل في التاريخ  2)
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النوع الثاني من التاريخ النظري هو ما يسميه هيجل بالتاريخ العملي أو  -ب

 باستخالص العبر والعظة... ويرى هيجل أن هذا 
ً
البرجماتي الذي يهتم أساسا

اللون من الكتابة التاريخية اليمكن أن يحقق هدفه،...  ومن هنا فإن 

املباديء العامة ال ي يستخرجها الدروس املستخلصة من أحداث املاض ي و 

املؤرخ التقدم أي عون للحاكم وسط ضغط األحداث الكبرى، ومن غير 

املجدي االرتداد إلى ظروف مماثلة في املاض ي للحكم على الحاضر على ضوء 

تلك الظروف؛ ألن مصائر الشعوب، والدول، ومصالحها، وعالقاتها، ونسيج 

 آخر يختلف أتم االختالف شؤونها املعقد في الحاضر، تمثل أمام
ً
نا ميدانا

 عن املصالح والعالقات ونسيج الشؤون املاضية. ...

النوع الثالث من التاريخ النظري هو التاريخ النقدي الذي اليعرض وقائع  -ت

التاريخ نفسه وإنما يعرض الروايات التاريخية املختلفة لكي يقوم بفحصها 

وليتها، كما هي الحال حين ودراستها ونقدها، وبيان مدي حقيقتها، ومعق

يقوم مفكر معاصر بنقد روايات تاريخية مختلفة، واملقارنة بين مؤرخين 

كتبوا خالل فترة واحدة  فيكشف عن مدى املبالغة في روايات فالن، وعدم 

الدقة أو الخلو من املعقولية في رواية مؤرخ آخر.. الخ. أعني أنه يقارب بين ما 

 )أي ما
ً
هو كائن( وما ينبغي أن تكون عليه الرواية  يكتبه املؤرخ فعال

 التاريخية. ...

والنوع الرابع واألخير من التاريخ النظري يحمل خاصيتين متعارضتين هما  -ث

الجزئية والعمومية، فهو جزئي ألنه اليتحدث عن تاريخ اإلنسان بما هو 
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إنسان وإنما عن "جزء" من هذا التاريخ... صفة العمومية من حيث أنه 

دث عن القانون عند الرومان، أو الفن املصري القديم أو الدين في اليتح

وإنما يتحدث عن القانون بصفة عامة، أو الفن عموما،  –العصر الوسيط 

 )1(أو الدين منذ بداية التاريخ ح ى عصرنا الحاضر. ... 

 في حالة الطريقة الثالثة، إ  -كما يالحظ هيجل-التاريخ الفلسفي: "... األمر مختلف  -

أنها تحتا  إلى شرح وتفسير. ... لكن ما املقصود بهذا التاريخ الفلسفي؟ يجيب هيجل 

 بأنه اليعنى سوى دراسة التاريخ من خالل الفكر. وعلينا أن نالحظ أمرين هامين...: 

 هو الفكر أو الوعي أو العقل أو الروح. -بحق-األمر األول: أن ما يميز البشر 

 مع ظهور الوعي وبالتالي فإن األمر الثاني: أن 
ِّ
التاريخ الحقيقي لالنسان ال يبدأ إال

 من تاريخ اإلنسان.
ً
 املجتمعات األولى ال ي كانت تعتمد على األساطير ال تكون جزءا

... والدراسة الفلسفية للتاريخ تعني، إ ن، دراسة التاريخ من خالل الفكر ألن التاريخ 

لنسبة إليه فهو الخاصية ال ي تميزه عن هو تاريخ األنسان، والفكر جوهري با

 ...)2(الحيوان. 

 :آراء توينبي وفكر ابن خلدون 

نهج املؤرخين الذين يعتبرون األمم املستقلة أو الدول القومية مجاالت يخالف توينبي و 

 في الزمان واملكان من الدول القومية أو دول 
ً
 للدراسة التاريخية، ويرى: "أن املجتمعات األعظم اتساعا

املدن املستقلة، أو أية جماعات سياسية أخرى. هي املجاالت املعقولة للدراسة التاريخية... 

                                                 
 .40-36العقل في التاريخ، ص هيجل، (  1)

 .41 ، 40العقل في التاريخ، ص هيجل، (  2)
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 إلى .)1(( ال ي يجب أن يعني بها دارسو التاريخ"اإلجتماعيةاملجتمعات ال الدول هي )الوحدات 
ً
نظرا

قبل أن أغرق في اآلراء بالتفاصيل  ،التاريخ كدولة نظرية الحيثية له، بنسبة املؤرخين الغربيين وتوينبي

أريد أنقل كالم توينبي عن التاريخ، حيث يقول: "فالتاريخ يعني إ ن ببعض حقائق الحياة البشرية، 

البجميعها. ومن ناحية أخري، يستنجد التاريخ باملصنفات الخيالية ويستخدم القوانين؛ إلى جانب 

فيفسر "والتاريخ ... نشأ عن األسطورة. وهي شكل  بعد عرفه عن التاريخ هكذا )2(تسجيله الحقائق." 

بدائي للفهم واإلدراك، اليرسم فيها الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال .... وما اختيار وترتيبها 

أفكاره  صاحب كتاب "نظرات في توينبي" حيث يبين)3(وعرضها، إال عملية فنية تدخل في دائرة الخيال."

ن حين كتبوا عن الغرب وأدى بهم  لك إلى نوع آخر من العبادة وهي عباد : أمام املؤرخين الغربييعنهم

( وحيث اتجهوا إلى التعامل مع تاريخها بشكل منعزل، أما توينبي فقد نظر Nation-Stateالدولة القومية )

 The Social“الذي سجنت فيه االرواح الغربية: اإلجتماعيإلى مفهوم الدولة القومية على أنه السجن 

)4(son house in which our western souls are incarcerated”Pri لهذا يظهر أن 
ً
علينا ننظر هذه العبارة. وفقا

 وتضمنت حدود دراساته وبحوثه كل حضارات  ةتوينبي يتناول التاريخ بنظر 
ً
فريدة، وهو التاريخ عامليا

ت ال ي تسمح للمؤرخ أن يتبين العالم ال ي اختفت وال ي مازالت قائمة، ويقارن تاريخ مختلف الحضارا

مبادئ عامة وأنماط تشترك فيها كل الحضارات... ويعتقد توينبي أن التاريخ يجب أن يكون أكثر من 

مجرد البحث عن الحقائق واملؤرخ يجب أن يكون أكثر من أثرى ويجمع الشؤون البشرية إلى أجزاء 

دراسة املجتمعات أو  -في حقيقتها –ي يذهب توينبي إلى أن دراسة التاريخ تعن .)5(صغيرة متعددة

                                                 
 .70للتاريخ، ص  ي( التفسير اإلسالم1)

 73ص  1مختصر دراسة التاريخ،  آرنولد توينبي، (  2)

 73ص  1مختصر دراسة التاريخ، نفس املوضوع،   آرنولد توينبي، (  3)

 53توينبي، ص آرنولد نظرات في د. السيد أمين شلبي، ( 4)

 53املصدر، ص  ، نفسفي آرنولد توينبي نظراتد.السيد أمين شلبي، ( 5)
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الحضارات وهو يقسمها إلى احدى وعشرين حضارة، ... اندرس معظمها ولم يتبق منها في زماننا الذي 

نعيشه سوى خمس حضارات: هي املسيحية الغربية، املسيحية اآلرثو كسية، اإلسالمية، الهندية، 

 .)1(الشرق األقص ى

 تاريخ عالم الغرب ل و لكله عمق في التاريخ؟  ويقول توينبي أنه مؤرخ 
ً
عاملين أساسيين، أوال

،... والثاني علوم يونان
ً
 ونهائيا

ً
ابن خلدون يوضح كيف يمكن أن ينظر الباحث التاريخ  و ...)2(مشتركا

ئع املوجودات والفسلفة في هذا الفن وما ا يحتا ، حيث يقول: "إلى العلم بقواعد السياسة وطبا

واختالف األمم والبقاع واألمصار في السير واألخالق والعوائد والنحل واملذاهب وسائر األحوال،... 

القيام على أصول الدول وامللل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها 

 ألسباب كل خبره"
ً
بي: يلخض توينبي رؤيته للتاريخ يقول السيد شل. )3(وأخبارهم، ح ي يكون مستوعبا

بقوله إن "حساسي ي للبيئة التاريخية هي جزء من العيش في البعد الزمني: أنه شعور نحو  أجدادنا 

وأحفادنا، الشعور بأننا أوصياء على كل التاريخ البشري و أن علينا أن نسلم ما سلم إلينا وأن نتأكد 

توينبي حول ثالثة محاور: "انبعاث الحضارات، ارتقاء الحضارات، أن كتاب . )4(أننا قد حافظنا عليه"

 ما يختلف م)5(انهيار الحضارات"
ً
راء العامة واملشهورة بين العلماء كما يسلم عاآل حيث أن توينبي كثيرا

توينبي وأقر في الحديث على التلفزيون أن العلماء يقولون أن التاريخ اليكرر نفسه، ولكني متعصب، 

آراء توينبي بعدما عرفنا خالصة و .)6(هذه النقطة، واعتقد أن التاريخ يكرر نفسه إلى حدماألى حدما ل

 من العلوم الفرعية ال ي تتولى استخالص 
ً
عن التاريخ فيقول: "كذلك جعل التاريخ في خدمته عددا

                                                 
 11، ص 1   )أردوية( ،آرنولد توينبي،  مطالعه تاريخ(  1)

 .557، ص 2   آرنولد توينبي، مطالعه تاريخ،(  2)

 .28املقدمة، ص ابن خلدون، ( 3)

 54، املصدر السابق، ص نظرات في آرنولد توينبي (4)

 11، ص 1دراسة التاريخ،   توينبي، مختصر (  5)

 30ص  ، مع آرنولد توينبيمحمد عبد هللا الشفقي، ( 6)
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تصاد، القوانين العامة بالنسبة للحضارات، البالنسبة للمجتعات البدائية. ومن قبيل املثال: االق

م بعد ما عرفنا آراء التاريخ لتوينبي مقارنة وعلينا نعرف نتيجة قسِّ )1(العلوم السياسة، االجتماع."

يقسم حسب اصطالحات  ةيذكر حركات الحضار ما توينبي كتابه حسب فكره الحضاري، لذلك عند 

جتمعات البدائية .... الصيني الين )الركود( واليانج )حركة الدافعة(، ويقول: "...حالة إلين الخاصة بامل

 .)2("...إلى حالة اليانج للحضارة

أن الدولة العامة  ؛ويتفق آرنولد توينبي في كثير من نظريته التاريخية مع فكر ابن خلدون 

االستيالء تنتقل من البداوة إلى الحضارة، وتمر بأدوار مختلفة، تبدأ بدور يتسم بقوة العصبية 

والنشاط االستثماري الالمحدود ثم دور العمران واملدنية وما يرافقه من رفاهية، ثم تمرض الدول 

 تموت
ً
"أنه خبر عن  التاريخ بعامة: ويتبين  لك من خالل أقوال ابن خلدون على ،)3(وتهرم وأخيرا

االجتماع اإلنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة  لك العمران من األحوال، مثل 

التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن  لك من 

ب واملعاش والعلوم والصنائع، امللك والدول ومراتبها، وما ينحله البشر بأعمالم ومساعيهم من الكس

يتفق توينبي مع ابن خلدون على عدم ".)4(وسائر ما يحدث في  لك العمران بطبيعته من األحوال

االعتماد على التفسير البيئي أو التفسير العمري،وبينا أثرها في تكوين الدول وقيام املجتمعات، وقد 

لعوامل ومنها عامل البيئة، ومن مجموع تلك أكد كل منهما أن نشأة الحضارات يعودإلى مجموعة من ا

                                                 
 .74ص  1مختصر دراسة التاريخ،  آرنولد توينبي، (  1)

 .87ص  1مختصر دراسة التاريخ  آرنولد توينبي، (  2)

 .184ص  1   بحث في التاريخ، ،( توينبي 3)

 والخبر في أيام )( ابن خلدون، املقدمة، 4)
ُ
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  وي السلطان العبر وديوان املبتدا

 35ص  1 ( األكبر
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ع الحروب يعد ال يتفق توينبي مع ابن خلدون في أن اند.)1(العوامل تنشأ الحضاراتوتقوم املجتمعات

ال ي تؤدي إلى  األسبابيمكن أن تنجومنها دولة أو مجتمع، وهذا السبب من أهم  الظاهرة طبيعية 

ستجابة، فهو يرى ال يعزو توينبي نشوء الحضارات إلى عامل التحدي وا.)2(زوال الدول وانهيارالحضارات

أن املجتمع يبدأ مجتمعا بدائيا ثابتا، ثم ينتقل إلى مجتمع مدني متحرك، وهو بهذا يتفق مع ابن 

الركود والجمود خلدون، الذي يؤكد أن املجتمع يتحول من طور البداوة ال ي تتسم ب

 .)3(عتدادبالعصبية إلى طور التمدن والتحضر ومواكبة حركة الحياة ، ومتغيراتهااإل و 

 وكذلك نجد تعريف 
ً
آخر للتاريخ عند ابن خلدون وهو يقول: "اعلم أن فن التاريخ فن عزيز  ا

املذهب جم الفوائد شريف الغاية إ  هو يوقفنا على أحوال املاضين من األمم في أخالقهم واألنبياء في 

سيرهم وامللوك في دولهم وسياستهم، ح ى تتم فائدة االقتداء في  لك ملن يرومه في أحوال الدين 

". ويؤكد ابن خلدون إن وظيفة التاريخ األساسية هي وصف النشاط  اإلنساني منذ قديم )4(والدنيا

الزمان فيقول: "أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون ال ي تتداولها األمم واألجيال، وتشد إليها الركائب 

فيها األقوال  والرحال... تتنافس فيه امللوك واألقيال، ويتساوي في فهمه العلماء والجهال... تنموا

وتضرب فيها ألمثال... وتؤدي إلينا ِشأن الخليقة كيف تقلبت بها األحوال، واتسع للدول فيها النطاق 

واملجال، وعمروا األرض ح ى نادي بهم االرتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق تعليل 

فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق،  للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق،

                                                 
 184ص  1توينبي، بحث في التاريخ،    ، 52( ابن خلدون، املقدمة،  1)

 . توينبي، املرجع السابق.293، 292( ابن خلدون مصدر السابق، ص  2)

- 15م، ص ص  1963. توينبي،حرب وحضارة، ترجمة: غياش حجار ، بيروت، 172( ابن خلدون: املصدر السابق، ص  3)

هـ( وتوينبي "دراسة  808. أنظر: أ. د.مهدي عبد الحميد حسين، أ. د. عابد براك األنصاري، عوامل التحضر عند ابن خلدون )ت، .17

م، جامعة سامراء، ص 2017التاريخية/ املجلد الرابع/ العدد السابع/السنة الرابعة/ آ ار مقارنة"، مجلة امللوية للدراسات اآلثارية و 

10. 

 10ص  1( ابن خلدون، املقدمة، املصدر السابق،  4)
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 -1وأن توينبي حسب فكره يرتب سلسلة التاريخ هكذا:  .)1(وجدير بأن ُيعد في علومها وخليق"

، نظام ديني عاملي -4رحلة الثانية، املحضارات ال -3رحلة األولى، املحضارات ال -2جتمعات البدائية، امل

 .)2(رحلة الثالثةاملحضارات  -5

يقول "دكتور السيد أمين شلبي" اعتبر توينبي أن املؤرخين الغربيين قد أخطأوا ألنهم تمركزوا 

حول  اتهم بطرق مختلفة حيث تعاملوا فقط مع التاريخ الغربي أو ألنهم درسوا في دراسة التاريخ 

توقف على التواريخ األخرى بالدرجة ال ي تتصل وتتعلق بالتاريخ الغربي، كأن التاريخ بشكل ما قد 

 )3(عاملهم الغربي. 

لذلك يمكن القول: بأن توينبي قد تأثر ببعض علماء الغرب الذين قرأوا التاريخ اإلنساني 

بعامة، ولم يقعوا في خطأ بعض مؤرخي الغرب الذين أخذوا في دراسة التاريخ الغربي وما يوافق 

م إملامهم بتاريخ االنسانية أفكارهم من تاريخ الشرق، لذلك كانت نظرياتهم ونظرتهم قاصرة لعد

 .الشرقي والغربي، وكان من أبرز العلماء الذين تأثر بهم أرنولد توينبي في فكره التاريخي هبشقي

 :إبن خلدون تاريخ عند ال

 يقول عنه آرنولد توينبي "ابن خلدون في املقدمة ال ي 
ً
قبل أن أكتب عن فكر ابن خلدون شيئا

ور وأنشأ فلسفة التاريخ، وهي بالشكك اعظم عمل  من نوعه خلقه كتبها لتاريخه العام قد ادرك وتص

كما يعبر ابن خلدو بالفصاحة الفلسفته: "نظر وتحقيق، وتعليل  .)4(أي عقل في أي زمان، ومكان"

                                                 
 4-3ص  1( ابن خلدون، املقدمة، املصدر السابق،  1)

 .152، ص 2( مطالعه تاريخ، )األردوية(،    2)

 .52في آرنولد توينبي، ص  ( دكتور السيد أمين شلبي، نظرات3)

(4  )Vol. III, p. 323. –A. Toynbee: A Study of History  
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للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، 

 .)1(علومها وخليق"وجدير بأن يعد في 

 التاريخ عن عرضتآرنولد توينبي انجليزي، لذلك  أن  لك قدمت عن التاريخ بمناسبة قبل 

، قدمائه من
ً
كثير من املؤرخين أن  يري و  أرى! أقوال املؤرخين املسلمين، أن أعرضواآلن أريد  أوال

 من العلوم أن يمكن، بل يجب،  التاريخ
ً
-يمكن أن يساعد  كما. اإلجتماعيةيدرس باعتباره علما

إن علم التاريخ اإلسالمي قد أدخل آالف  .اإلجتماعية العلمية املعارف زيادة ىعل –بطريقة جوهرية 

 تاريخية، فكان فيها قدر عظيم من 
ً
الكتب ال ي اعتبرها املسلمون في فترة من تاريخهم الفكري كتبا

أدرك ابن خلدون حقيقة للتاريخ  )2خية ال ي رسخت املفاهيم العلمية للكتابة التاريخية.املادة التاري

بتبدل اإلعصار ومرور  بأن " من الغلط الخفي في التاريخ، الذهول عن تبدل األحوال في األمم واألجيال

له إال اآلحاد وهو داء دوي وشديد الخفاء، إ  اليقع إال بعد أحقاب متطاولة، فال يكاد يتفطن األيام. 

من أهل الخليقة.  لك أن أحوال العالم واألمم، وعوايدهم نحلهم التدوم على وتيرة واحدة، إنما هو 

أثنى على عمله و مؤلفه بعبارات  كما أنه. )3("اختالف على األيام واألزمنة، وانتقال من حال إلى حال

بليغة نافيا عن نفسه أخطاء السابقين و مطبقا ملا تضمنه تعريفه من نقد و تحليل فقال : " فأنشأت 

في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من األجيال حجابا و فصلته في األخبــار بابا بابا، و أبديت 

أسبابا ، فهذبت مناحيه تهذيبا ، وسلكت في ترتيبه و تبويبه مسلكا  فيه ألولية الــدول و العمران علال و

غريبا واخترعته من بين املناحي مذهبا عجيبا ، و شرحت فيه من أحوال العمران و التمدن و ما 

يعرض في االجتماع اإلنساني من العوارض الذاتية ، و ما يمتعك بعلل الكوائن و أسبابها ، و يعرفك 

                                                 
 .6( عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص 1)

 .21فى التأصيل االسالمى لعلم التاريخ، ص  ةدراس -التاريخ  ة( عبد العليم خضر، املسلمون و كتاب2)

 65ابن خلدون انجاز فكري متجدد، ص اسماعيل سرا  الدين، (  3)



~ 59 ~ 

 

ل من أبوابها ح ى تنزك التقليد من يدك و تقف على أحوال ما قبلك من األيام كيف دخل أهل الدو 

التاريخ "فن التاريخ . . . في ظاهره اليزيد على أخبار عن األيام  أنويقرر  .)1(واألجيال وما بعدك"

والدول، والسوابق من القرون األول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، 

صاحب كتاب "ابن خلدون انجاز فكري  عنهيقول .)2(وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"

متجدد": "كان يستخدم ابن خلدون املنهج التحليلي في كتابه للمقدمة، من ميزاتها بحيث اعتبرت 

 
ِّ
 دون اعتماد على السابقين إال

ً
 مباشرا

ً
. كأنه ينظر إلى التاريخ نظرا

ً
 أكثر فيها تجميعا

ً
من أجل  تاليفا

 على 
ً
تمحيص الروايات السابقة، فمنهجه عقلي حس ي خالص، يحاول معرفة قوانين التاريخ اعتمادا

 على الشواهد النقلية..."
ً
جد أن ابن خلدون لم و )3(بداهة العقل ورؤية الوقائع التاريخية دون اعتمادا

 عن 
ً
حيث علينا أن كيفية حدوثها.يهتم بالتساؤل عن أحداث املاض ي وليسجلها، ولكنه يسأل أيضا

نعرف ما ا يقول العلماء املسلمون عن التاريخ، يقول جالل الدين السيوطي رحمه هللا: "... هو ربط 

األحداث بالزمن، أو بتعبير آخر هو وضع عالمات على مسيرة الزمن لتحديد وقت وقوع األحداث، 

القرى واملدن، فالعالمات على الطريق تماما كما توضع العالمات على الطريق الطويل لتحديد مكان 

تحدد املكان، والعالمات في مسيرة الزمن لتحديد وقت أو زمن أو حين تقع فيه األحداث أو 

. ويقول اإلمام الطبري " هو الدنيا زمان وحدث، فالزمان هو ساعات الليل والنهار، )4(الوقائع..."

. ويقول )5(فهو التأريخ وتعني دراسة املاض ي.. ومجموع الزمان والحدث هو التاريخ أما دراستهما معا

السخاوي: "أن التاريخ: في اللغة العربية التاريخ والتأريخ والتوريخ يعني اإلعالم بالوقت، وقد بدل تاريخ 

                                                 
 .6، ص  1( ابن خلدون، املقــدمــة،  1)

 .4و  3املقدمة، ص ابن خلدون، ( 2)

 64ابن خلدون انجاز فكري متجدد، ص اسماعيل سرا  الدين، (  3)

 10ص  1( السيوطي، جالل الدين، الشماريخ في علم التاريخ، دار الفكر، بيروت،   4)

 .9ص  1، دار الفكر، بيروت،  1967(  الطبري، أبوجعفر محمد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، 5)
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الش ئ على غايته ووقته الذي ينتهي إليه زمنه، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث  والوقائع الجلية. وهو 

له أحواله ئلزمان من ناحية التعيين والتوقيت وموضوعه اإلنسان والزمان، ومسافن يبحث في وقائع ا

 .)1(املفصلة للجزئيات تحت دائرة األحوال العارضة للنسان وفي الزمان ...

"أخبار عن األيام والدول، والسوابق من القرون هـ (:  808ويقول ابن خلدون )ت :  -

واألمم وعوائدهم ونحلهم التدوم على وتيرة واحدة ومنها  "أن أحوال العالم .... )2(األولى"

مستقر، إنما هو اختالف على األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون  لك 

"إن  .)3(في األشخاص واألوقات واألمصار فكذلك يقع في آلفاق واألقطار واألزمنة والدول"

و جيل. فأما  كر األحوال العامة لآلفاق التاريخ إنما هو  كر األخبار الخاصة بعصر أ

للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده، وتتبين به  اسواألجيال واألعصار، فهو أس

 في االمم من املاضين أحوال يوقفنا هو إ  الغاية شريف املذهب عزيز فن ان.)4(أخباره"

  لك في االقتداء فائدة تتم ح ي وسياستهم دولهم في وامللوك سيرهم في واالنبياء أخالقهم

ابن خلدون اتجه يقول دكتور "خرم" في كتابه عند ما  .والدنيا الدين أحوال في يرومه ملن

أين وصل التاريخ  -2ماهي من التاريخ؟  -1إلى املوضوعات التاريخية، فبارز ثالثة أسئلة: 

 .)5(ص؟ملا ا لم يصل التاريخ غير هذا املقام الخا -3وكيف سافر إلى هذا املقام؟ 

طبيعة العالقات املتبادلة بين "العلم الجديد" والفلسفة، والتاريخ، والسياسة حدد ابن خلدون 

" تكما  كر  ثالثة اتجاهات متميزة
ً
 :صاحبة كتاب "ابن خلدون مبدعا

                                                 
 .7(  السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، اإلعالن بالتوبيخ ملن  م التاريخ، ص 1)

 .24يخ، ص دراسه فى التأصيل االسالمى لعلم التار  -( عبد العليم خضر، املسلمون و كتابه التاريخ 2)

 .28املقدمة، ص ابن خلدون، ( 3)

 32املقدمة، ص ابن خلدون (  4)

 .200، ص نگاری ( خرم قادر، تاريخ  5)
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اتجاه فلسفي: وهو "نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع  -1

 .عميق..."وأسبابها 

اتجاه تاريخي )أو تاريخي نظري(، وهو بحث وتوضيح "أسباب التصرف والتحول في القرون  -2

 الخالية وامللل""،.

 اتجاه اجتماعي: وهو "شرح أحوال العمران والتمدن، وما يعرض في االجتماع اإلنساني" من:  -3

 "أسباب أولية الدول والعمران". -أ

 .)1("شرح وتحليل ألحوال املجتمع البشرى" -ب

  

                                                 
،ص حسن الساعاتي ( سامية 1)

ً
 .48، ابن خلدون مبدعا
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 تاريخ الحضارات املختلفة ووجهة نظر توينبي فيها املبحث الثاني:

إلى عمر اإلنسان كما يدعي:  قبل أن ندخل في هذا املبحث علينا أن ننظر كيف ينظر توينبي

"تختلف اآلراء حول عمر اإلنسان على هذا الكوكب، وأقرب اآلراء ... ما  هب إليه آرنولد توينبي من أن 

يرفع إلى األقوام كيف يرجحهم وكيف و )1(أقدم آثار للنسان عثرنا عليها ترجع إلى ثالثمائة ألف سنة،.."

 أن من قدرهم بين
ً
أصحاب الحضارات عند عيار وامليزان لدراسة املننظر  معاصريهم، فلذا ضروريا

توينبي، يقول توينبي أن التحدي الذي يضطر املجمتع إلى مواجهته قد يتخذ أشكاال عدة، والنجاح في 

يقول ابن خلدون "فالعصور تختلف و . )2(مواجهة تحد معين يفض ي دائما إلى تحد من نوع آخر

قبائل، والعصبيات، وتختلف باختالف املصالح، ولكل واحد باختالف ما يحدث فيها من األمور، وال

 .م عند توينبي هو التحدي واألستجابةاأن األساس في تاريخ األقو .)3(منها حكم يخصه"

 عند توينبي األقوام والحضاراتتصور 

قسم نبوجود اإلنسانية  ي إنهاملدنية،  معنىقبل أن نبدأ البحث عن املدنية، أريد أن أبين 

 بنظام اإلجتماعيإلى قسمين، إما أن يكون منتشر بدون نظم  اإلجتماعينظامه 
ً
، أو يكون مجتمعا

ن توينبي يقسم وجود ، وإاملدنية لها إجتماعي، حسب طريقة األولي يقال البربرية، والثانية يقال

املنزلة بعد نجاح في املصائب  ههذ إلىوصولهم ) الحضارات املتقدمة -1الحضارات إلى قسمين 

مواجهة  لهم ال يمكنالحضارات )الحضارات العقيمة  -2. (واملشكالت بعد مواجهة التحديات

، لذلك تقول "نيفن جمعة": "وقد سإلى كتب أوغسطينو و أطلع لتعليمات املسيحية نه إ.)4((التحديات

                                                 
 .17( د. حسين مؤنس، الحضارة، ص 1)

 7مع آرنولد توينبي، ص محمد عبد هللا الشفقي، ( 2)

 .28( املقدمة، ص 3)

 .267ص  1( مطالعه تاريخ، )دراسة التاريخ األردوية(    4)
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وهو  ،اس إال من خالل املجتمع املسيحيأوضح  لك أوغسطين في كتابه "مدينة هللا"... فال خالص للن

السبيل النقا  املدنية الغربية إال من خالل تأسيس مجتمع  هتوينبي الذي يعتقد بأن عند نفس الرأي

 )2(.")1(باملسيحية القوي جديد يقوم على اإليمان 

يز يمتت واملجتمعات و راالحضارات واملجتمعات: أن فكر توينبي واضح كما بين عن الحضا

في الباب الثاني في الفصل األول واملبحث األول، أما هنا قول توينبي عن التفاصيل  سأ كربينهما كما 

املجتمعات والحضارات، وهو يقول: "تشترك الحضارات على أية حال في نقطة واحدة؛ مدارها أنها و 

 بكثير من ا
ً
 –لحضارات، لكنها نوع آخر غير نوع املجتمعات البدائية. وهذه املجتمعات أكثر عددا

 أصغر من أفراد الحضارات بكثير..."
ً
: ".. إن  فيقول  أهمية املجتمعات البدائية يوضح. حيث )3(أفرادا

إ  نوعا من  املجتمعات البدائية قديمة قدم الجنس البشرى، وكان أحرى أن نقول إنها أقدم منه.

غير اإلنسان. ومن الواضح أن اإلنسان  –والنظامية بين بعض الثدييات العليا  اإلجتماعيةالحياة 

 عميق املدى، 
ً
، إال في بيئة اجتماعية... في عهد املجتمعات البدائية؛ تطورا

ً
 سويا

ً
ماكان ليصبح بشرا

 أن .)4("عظم في طريق النمو من أية خطوة خطاها اإلنسان في كنف الحضارة ح ى اآلن.أيعتبر خطوة  

، علينا ننظر فكر ينبغيحسب مؤرخ ضيق، حيث ما وصل إلى نتيجة كما كان  ههذا التقسيم ومراحل

 فكر حسب مراحل التاريخ. فقداالجتماع ابن خلدون، عالم 

"ولقد  عن الحقائق البقيةيذكر جتمعات كما بينه، فعندما  كر توينبي أن الحضارات وامل

دراسة مقارنة للمجتمعات البدائية، ... فأمكنهم تسجيل  في 1915شرع ثالثة من علماء األجناس عام 

                                                 
 ما اقتدى في كتابه "دراسة التاريخ"" منهجه حسب أفكار املسيحية. 1)

ُ
 ( لذلك كثيرا

 .51( فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، نيفن جمعة، ص  2)

 480مختصر دراسة التاريخ   ا ص آرنولد توينبي، (  3)

 .84ص  1مختصر دراسة التاريخ   آرنولد توينبي، (  4)
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 ح ى اآلن." 650
ً
 ما يزال معظمها قائما

ً
لمجتمعات غير واحد وعشرين لهذا هو فهمه )1(مجتمعا

 .)2(مجتمعات حسب الحضارات. ويقول: أال وهو )املجتمعات البدائية(طبيعة بدء الحضارات

مجموعتين تبدوان كبقايا متحجرة من مجتمعات مشابهة بين يقول توينبي علينا أن نميز 

 بالوضاحة )بالتفصيل في كتابه( في الوقت الحاضر، وهما:

املجموعة األولى: تشمل املسيحيين املنوفيستيين في أرمينيا وما بين النهرين ومصر والحبشة 

 إلى  لك اليهود واملجوس. والنساطرة املسيحيين في كردستان والنساطرة السابقين في مالبار.  ويضاف

املجموعة الثانية: تتضمن البو يين املعتنقين مذهب ماهايانا في التبت ومنغوليا والبو يين 

 .)3(أتباع مذهب هيناياما في سيالن وبورما وسيام وكمبوديا. وكذلك الجين في الهند

 عندما  كر مراحل لحضارات القائمة فيقول عن الحضارات القائمة "
ً
أن الكيان  -1أخيرا

 مرحلة الدولة العاملية في شكل اإلمبراطورية 
ً
الرئيس ي للمسيحية األرثو كسية قد اجتاز فعال

أن غصين املسيحية األرثو كسية في روسيا، قد شارك في دولة عاملية حولي نهاية القرن  -2العثمانية. 

الهندية كانت لها  أن الحضارة -3الخامس عشر، عقب التوحيد السياس ي بين موسكو ونوفوجورود. 

كان للكيان الرئيس ي من حضارة  -4العاملية في اإلمبراطوية املغولية وخلفيتها "السلطان البريطاني". 

الشرق األقص ى، دولته العاملية متمثلة في اإلمبراطورية املغولية، وفي إمبراطورية املانشو عند إحيائه 

ارة الشرق األقص ى في اليابان في حكم أسرة وتمثلت الدولة العاملية في غصين حض -5على أيديهم. 

                                                 
 58مختصر دراسة التاريخ   ا ص آرنولد توينبي، (  1)

 85ص  1مختصر دراسة التاريخ  آرنولد توينبي، (  2)

 .15ص  1مختصر دراسة التاريخ،   آرنولد توينبي، (  3)
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أما بالنسبة للمجتمع اإلسالمي، فقد يتيسر لنا تمييز نذير أيدلوجي لدولة عاملية تتمثل  -6توكو جاوا. 

 .)2(.")1(في حركة الجامعة اإلسالمية

 لسائل لفأجاب "ما ا نعني بكلمة "مدنية"؟""عند ما سئل آرنولد، 
ً
باملدنية أنني أقصد "قائال

أصغر وحدة للدراسة التاريخية يصل إليها املرء حين يحاول فهم تاريخ بلده: ليكن الواليات املتحدة 

األمريكية أو اململكة املتحدة. ولو حاولت فهم تاريخ الواليات املتحدة في حد  اته لبدا لك غير مفهوم: 

لنيابي، والديمقراطية، والنصنيع، لن تستطيع أن تفهم الدور الذي لعبه الحكم الفدرالي، والحكم ا

وبالرغم من أن الدولة، ال ي يتصادف أن نكون من رعاياها، تطالب بوالئنا  ......والزوا  بواحدة فقط،

بصورة استبدادية ملموسة، وبخاصة في العصر الحديث، اال أن املدنية ال ي نحظي بعضويتها تؤثر في 

احل التاريخ نجد أن هذه املدنية ال ي نحن أعضاء فيها حياتنا أكثر مما تؤثر الدولة. وفي أغلب مر 

 )3(" تحتضن مواطني دول أخرى إلى جانبنا.

الدولة عند هيجل؟ "الدولة هي وحدة األخالق الدينية، واألخالق الذاتية،  مفهومماهي 

ا حريته واألخالق املوضوعية... الدولة ال ي هي تلك الصورة من الحقيقة الواقعية ال ي يكون للفرد فيه

ويتمتع بهذه الحرية. ولكن يشرط أن يعرف  ماهو مشترك للكل ويؤمن به ويريده... أن يضمن لكل 

 يمارس فيه حريته. بل إن ما نود أن نؤكده هو باألحرى أى القانون، واألخالق 
ً
 صغيرا

ً
واحد حجارا

هي الحياة الدولة  .املوضوعية، والحكومة، وهي وحدها الحقيقة االيجابية ال ي نكتمل بها الحرية..

األخالقية. هي متواجدة بالفعل... والهدف الحقيقي  للدولة هو أن تجعل ماهو جوهري في النشاط 

العملي للناس، وما هو أساس ي في ميولهم... على هذا النحو وحده يشارك في األخالق الذاتية كما 

                                                 
جامعة اإلسالمية، أن حركة الجامعة اإلسالمية كانت ( يقول املترجم نفس الكتاب في الهامش نفس العبارة والجملة عن ال1)

 قوية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأخذت تضعف بعد الحرب العاملية األولى ثم انتهت تماما بعد الحرب العاليمة الثانية...

 .409،10ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   2)

 52، 54ينبي ص مع آرنولد تو محمد عبد هللا الشفقي،  (  3)
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لفكرة االلهية كما توجد على يشارك في حياة إجتماعية وسياسية أخالقية عادلة. ...  الدولة هي ا

 .)1(األرض..."

 الدول واألديان العاملية:

"مختصر دراسة  كتابه توينبي فيد. فؤاد شبل باالختصار عن هذا املوضوع حسب فكر   كر

 مظاهر بارزة للدول العاملية:، وبين أنه قرر ثمة ثالثة التاريخ"

تنبعث الدول العاملية بعد إنهيار الحضارة، القبلها. وتتولى الدولة العاملية تحقيق  –األول 

 بهدوء الحال واستقرار أوضاع اإلجتماعيالوحدة السياسية لكيان الحضارة 
ً
. واليعتبر قيامها بشيرا

 .اإلجتماعيالجسم 

األقلية الحاكمة، بعد أن فقدت تنبعث الدولة العاملية عن األقلية املسيطرة، وهي   -الثاني 

 خسرت والء الجماهير املحكومة وإعجابها.طاقتها اإلبداعية؛ ف

 .)2(يعتبر إنبعاث الدولة العاملية محاولة لمِّ الشعث إبان التحلل –الثالث 

يان العاملية. دفي غمار عصور االضطرابات وتحلل املجتمعات في الدول العاملية فتبثق األ 

كيف يتأتي للنفوس في نشدانها اإلله أن تنتزع جوهر  -األول بي ويجيب، يتساءل: فلذلك يتساءل توين

كيف تأتي ملسيحين والبو يين واملسلمين والهندوكيين أن يحرزوا  -التاريخ. والثانيالدين من أحداث 

 على نطاق واسع؟. ثم يجبيب على هذين السؤالين بأ
ً
 من التقدم واالزدهار في عالم بات متحدا

ً
ن مزيدا

الباحثين عن ضياء الروح؛ يرهقهم في العصر الحديث صراع بين القلب والعقل، والحل له إال مزيد 

من الدفع الروحي للنفوس البشرية. وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة في العصر الحديث أسلوبان 

                                                 
 .144-140( هيجل، ص  1)

 .17ص  4( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)
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عي كل لنفس النبوي، والعقل ه الحق املطلق، ولكن يجافي أحدهما اآلخر؛ هذان هما: الوحي فكريان يدِّ

الفلسفي. ويفكر توينبي إ ا كان العلم قد انتصر على الدين في البالد املتحضرة، انتصارا ساحقا؛ فإن 

هذا االنتصار يعتبر كارثة ال على الدين وحده، ولكن على العلم كذلك. فإن كال من الدين والعقل 

، أن سيطرة اإلنسان على ويسلم كما هي الحقيقة ملكة جوهرية من ملكات الطبيعة البشرية.

الطبيعة املادية )ال ي منحها العلم(  إلى أقص ى الحدود من أهمية عالقاته بنفسه، وبإخوانه البشر 

وصلته باهلل. أثار العلم الحديث قضايا معنوية بالغة األهمية، ولكنه لم يشارك في إيجاد حلول لها؛ 

األديان العليا، تهيء للنفوس البشرية اكتساب أن يفعله. نتيجة الفكر توينبي؛ أن  وما كان في وسعه

رعوية ملكوت هللا على األرض،فيتاح  للنسان املساهمة بقسط غاية في الضآلة في سير التاريخ 

 .)1(الدنيوي 

 إلى 
ً
حيث  كرت فلسفة توينبي حسب موضوع "الدول واألديان العاملية"، ما انسبت شيئا

كتاب "دكتور أحمد محمود صبحي " هو يتضح فكره عن إلى  تتوينبي حسب ما قرأت كتابه، فراجع

االسالم مع هوامش من كتابه ، بأن اإلسالم قام بفضل خاصيتين، التوحيد في الدين والنظام في 

م مرحلة سياسية دينية ثت فيها قوة االسالم، الدولة، ولقد مر بمرحلتين: مرحلة دينية خالصة تجسد

 لك خار  حدود شبه الجزيرة العربية، ويرى توينبي أن هذه  بعد انشاء دولة في يثرب واتساعه بعد

أما بالنسبة للحضارة االسالمية فقد  هب ... املرحلة وفقا لنظريته بداية انحدار الحضارة االسالمية

 
ً
 فقط ولم يصبح رجل سياسة الصبح االسالم من الناحية ملسو هيلع هللا ىلص  توينبي إلى أن محمدا

ً
 دينيا

ً
لو ظل داعيا

هو عليه، وأن بداية انحالل الحضارة االسالمية منذ الهجرة أو بتحديد أدق منذ الروحية اسمي مما 

 لقضية ال ي طبعها بطابع العموم دون استثناء: أن الحرب تغطية الضطرابات داخلية 
ً
غزو بدر وفقا

                                                 
 .20 – 17ص  4( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   1)
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وانها تعبر عن بداية انحالل الحضارة، هذا تقييم لالسالم من وجهة نظر مسيحية ال من وجهة نظر 

 ال يري إال ضرورة الفصل بين الدين تاريخي
ً
ة، أي أن توينبي نظر إلى االسالم بوصفه مسيحيا

 .)1(والدولة...

 :حضارات األقوام املختلفة

بأن للحضارات  ص، ولكن هنا ش يء خاوجد الحضارات ال ي انعدمتتيقول توينبي س

 ةلك الحضارات، فيقول: حسب فكري أن للمسيحية الغربيتاملوجودة يكون عالقة ال"ابنية" مع 

، واملجتمع اآلرثو كس ي حسب املسيحية الغربي متعلقة مع مع حضارة اليونانية ة"بني"اعالقة 

ة مع مجتمع خاص "ابنية"اليونان، واملجتمع األسالمي له امتزا  مع ايران والعرب وله نسبة ال

وفي الشرق األقص ى يوجد السريانية، وللمجتمع الهندية له عالقة مع املجتمع الهندية )القديم(، 

 املجتمع الصين... 
ً
نتيجة  بنفسهاإلمبراطورية املشتركة : )ألف( هكذاالعالقات  اتوعالمخلفيا

 ماو )د( عند ديني عاملينظام بعد  لك ) (  مرحلة انتقاليةثم يأتي )ب(  ،للمعاناة من تقرير املصير

تاريخ" أوردية  هأن في البطاقة ال ي كتبت بنفس ي من كتاب "مطالع)2(حان وقت القوة يهاجر البربر... 

يحاول ابن خلدون نفس الفكر . و لناس على دين ملوكهم" حسب فهمها كر آرنولد بحث حول "

، فيقول: "والسبب الشائع في تبدل األحوال والعوائد، أن  اإلجتماعيتفسير التغير 
ً
 اجتماعيا

ً
تفسيرا

عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه، كما يقال في األمثال الحكمية "الناس على دين امللك". وأهل 

ر امللك والسلطان إ ا استولوا على الدولة واألمر، فالبد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثي

منها وال يغفلوا عوائد جيلهم مع  لك. فيقع  في عوائد جيلهم مع  لك. فيقع  في عوائد الدولة بعض 

                                                 
 .296و  287 – 284( د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 1)

 .840ص  1مطالعه تاريخ،   آرنولد توينبي، (  2)
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املخالفة لعوائد الجيل األول. فإ ا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها 

 بعض الش يء  وكانت لألولى أشد مخالفة. ثم اليزال التدريج في امل
ً
 ى ينتهى إلى خالفة حخالفت أيضا

فما دامت األمم واألجيال تتعاقب في امللك والسلطان، التزال املخالفة في العوائد املباينة بالجملة. 

 .)1(واألحوال واقعة"

 أن نعرف الحضارة بصورة نقبل أن 
ً
بدأ من حضارات األقوام بطرق ونظريات، ونستطيع أوال

. أريد أ كر )2(لألفراد والجماهير على السواءن الحضارة هي التقدم الروحي واملادي إعامة فنقول: 

تعريف الحضارة حسب صاحب "قصة الحضارة" ول ديورانت حيث يعرف الحضارة بأن "نظام 

اجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وهي تبدأ حيث ينتهي اإلضطراب والقلق، إلنه 

فع التطلع، وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وحينئذ ال إ ا ما أمن اإلنسان من الخوف تحررت في نفسه دوا

 .)3(تنفك الحوافر الطبيعية تستنهضة للمض ي في طريقه إلى فهم الحياة وإزدهارها"

أن صاحب كتاب "في فلسفة التاريخ" يوضح عالقات الحضارات حسب األجيال مع األديان 

"... لقد تولد الحضارات املسيحية الشرقية والغربية عن الحضارة  فيقول:آرنولد توينبي  فكر من

الهلينية عن طريق العقيدة املسيحية، كذلك أنجبت الحضارة الصينية حضارة الشرق االقص ى 

وقامت بو ية املاهايانا بدور أالم وتولد الحضارة الهندية عن الحضارة السندية عن طريق العقيدة 

االيرانية والعربية فهما أبنتا الحضارة السريانية من االسالم، وليس دور  الهندوكية، أما الحضارتان

األديان في أنها تحمل بذور الحضارات القديمة وتحتضنها من أجل انجاب حضارات جديدة ولكنها 

عا، فاحترام العمل اليدوي في اتضفى على هذه االخيرة بعض خصائصها ومن ثم تكسبها حيوية وأبد

                                                 
 .155علم اإلجتماع الخلدوني،ص حسن الساعاتي، . 29املقدمة، ص ابن خلدون، (  1)

 ،1963ترجمة: الدكتور عبد الرحمن بدوي، املؤسسة املصرية العامة، القاهرة،  ( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارة،2)

 .34ص 

 .3ص  1االقاهرة،   ، اإلدارة الثقافية، 1949( ديورانت، ول، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محمود، 3)
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ن فيها يوجد إملجتمع الغربي العصري، عنا . ويقول توينبي")1(لحضارة الهيلينيةالحضارة االب: ا

 املجتمع إلى نقسمويملجتمع الغربي(، على ا في كتابه يثنى ةعالمات انحالل )حيث في أماكن كثير 

 .)2(بروليتاريا داخلية والبروليتاريا خارجية

عندما جاء األسالم  توينبي يقول  الحضارات حسب األديان حيثبين هذه كانت العالقات 

"وجاء االسالم فكان وحدة االستجابة الناجحة ال ي قام بها املجتمع السرياني ردا على تحدي 

الهيلينية، لقد أمكنه طرد الهيلينية من العالم السرياني، ثم زود هذا املجتمع بديانة ناشئة من صلبه 

رد... فاستعاد ثقتها بأنها لن تكون حضارة فأمكنه بعد خمود الحيوية في الحضارة السريانية أن يط

عقيمة، بل أصبح االسالم هو الشرنقة ال ي خر  منها فيما بعد املجتمعان الجديدان العربي والفارس ي 

يرى ابن خلدون أن نشأة الدول والحضارات ونموها ثم اضمحالل  .")3(سليال الحضارة السريانية

 ويقول "إنه أمر البد منه في الدول، سنة هللا في اقانون طبيعي، تكرر حدوثه في التاريخ مر  هاوغروب
ً
را

 أمام 
ً
عباده"... أختلف املؤرخون الغرب على هذا املوقف ويعد من سلبياتها، بأن يجعل األنسان عاجزا

 إلىولكن توينبي يذكر مبادئ الحضارة ...)4(التاريخية هأحداث
ً
منهما  لبيئة، ويعد لكالجنس وال منقسما

 من البشرية ... من حالة إلين الخاصة األ ""الجنس: ... أن العامل  جوانب.
ً
ساس ي الذي أخر  جانبا

 ما  إن توينبي ُيعدُّ حيث  .)5(باملجتمعات البدائية ... إلى حالة اليانج للحضارة.."
ً
 لذلك في فكره كثيرا

ً
غربيا

                                                 
 أصل الهيلينية(Hellenistic)  اليونان(، أن حسب اللغات والهجات كان  ،أن الهيلينية من األغريقاليونان هي البرابرة(

 بين األغريق والبرابرة
ً
خاصة للبرابراة، خاصة بعد فتح ملك اسكندر هذه  أطلق عليه الهيلينية في القرن الرابعو ، األغريق منقسما

 ,R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford Clarendon Pressالقطعة. مؤرخ املنطقة الهينلينة "فوليبوس" يعرف عن هذا. )

1946, Pp. 32-35. ) 

 278ص  ،1975رية، ، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندفي فلسفة التاريخد. أحمد محمود صبحي، ( 1)

 .503، ص  2(مطالعه تاريخ،    2)

(3)P 184 Oxford University Press, United state of America, 1948, Toynbee: Civilization on trial,  

 .66( ابن خلدون انجاز فكري متجدد، ص  4)

 .86ص  1مختصر دراسة التاريخ   آرنولد توينبي، (  5)
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لبيئة يقول: "أوحى اتساع نطاق املجتمع الغربي في أنحاء ل الثاني املبدأعندما يذكر و يمثل من الغرب 

ولقد جعل هذا االتساع العالم في غضون القرون األربعة األخيرة، إلى العقول الغربية الحديثة، ... 

الشعوب الغربية على اتصال ... بشعوب تختلف عنها، ال في الثقافة فقط، ولكن من الناحية الدنية 

...
ً
 .)1("أيضا

فهم الحضارة حسب زمان العصور، عند ما كنت أقرأ كتاب ل"ألبرت  في أن نفكر فيجب

 يقول: " 
ً
 مناسبا

ً
ن قدرة االنسان الحديث على التقدم في الحضارة إأشقيتسر" وجدت فيه كالما

 وتعوق شخصيته عن النمو
ً
 .")2(تتناقص، ألن الظروف ال ي يجد نفسه فيها تؤ يه نفسيا

 ملختلفةاألقوام واألديان ا

أبين نظرية توينبي ما ا فكره عن  أن قبل أن أ كر بيان عن األقوام واألديان املختلفة أريد

 هو يبين أن لكل دين مولد )مكان الوالدة( خاص، حسبه أ كر من أمثلته بيانه عن 
ً
وجود األديان، أوال

ن أرض مرتفع حسب اإلسالم...: أن أرض الحجاز في الحقيقة جزء ممتدة لبلد الشام، الذي أمتد م

جواف بحيرة قلزم؛ وفي نفس األرض كان شكل للمسيحية امللحدة وهي ال ي لبس لباس دين اإلسالم 

 .األديان التاريخية والحقيقية عن تهدراسيظهر أفكار توينبي عن دين اإلسالم و  هنا من)3(مع مرورة... 

ينتج عن الفكر "الدولة املشتركة" ويقول: ... سأقيمت بعد  لك حسب نظريته عن الغرب واملسيحية 

الدولة املشتركة على كرة األرض، ولم يوجد فيه أي عالمة الحدود املادية.... ويفكر فيه عن تسليم 

 )4(.. األديان العاملية األربعة حسب مقتديهم، ليصل كل واحد منهم إلى إله حسب أفكارهم.

                                                 
 .94ص  1مختصر الدراسة التاريخ   آرنولد توينبي، (  1)

 .22( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارةـ، ص 2)

 .246، ص 2طالعه تاريخ،   آرنولد توينبي، (   3)

 .203،  2مطالعه تاريخ،   آرنولد توينبي، (  4)
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لوصول إلى نظرة كونيه تتضمن دوافع إلى إقامة حضارة باطنة انذكر األقوم حسب أديانهم، 

 
ً
 604تسيه )املولود سنة  –أصحاب الصين وأديانهم على نهج أفكارهم: الو  :وحضارة ظاهرة، لذا أوال

 –انج ق. م( وتشو  372 – 289ق. م( ومنج تسيه ) 551 – 479تسيه )كونفوشيوس،  –ق. م( كونج 

ق. م(. ديانة  560 – 450وصول إلى أهل الهند، البراهمة وبو ا ) تسيه )القرن الرابع قبل امليالد(.

 .)1(زرادشت )القرن السادس قبل امليالد( وديانة أنبياء بني إسرائيل )من القرن الثامن ق. م وما تاله(

وبسببين  كر سقوط الدول العاملية، و كر مرين مهمين "البربرية والدين"، أل النتصار ايمثل توينبي 

البدو األوراسين ومن الدين املاهاياني من  ةانحالل املجتمع الصينى وسقوطه، وعد من البربري

من البو ية، عد الضرب الديني البروليتاريا الداخلية، و كر نفس الفلسفة االنحالل والسقوط 

بين التحلل والسقوط  ه املراحل، وعبر هذرومانيةاالنتصارات )البربرية والدين( في االمبراطورية ال

. من حيث تقسيمه الدين والبربر، الدين: البروليتاريا داخلية، البربرية: )2()3(السوريةللحضارة 

هذه املصطلحات، سوف أ كر  سماءأالبروليتاريا خارجية. فنعرف رأي ابن خلدون من فكره ليس من

 لقارئ.الفكرية لفلسفته 

في الباب الخامس في الفصل الثامن عشر املبحث باسم "التركيب الديني"، و كر  ويوجد

ق  األديان حسب عوامل االنحالل، وعندما وصل على  كر األسالم يقول عنه:
ِّ
"فإن اإلسالم قد وف

فعال في أن يصبح العقيدة الدينية ملجتمع سوري أصابه االنحالل. ونجح اإلسالم على الرغم من 

السياس ي؛ بدأ أثناء  لبداية في الشئون السياسية... بل إن جنوح اإلسالم إلى هذا التورطإقحامه منذ ا

                                                 
 .136،37( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارة، ص 1)

 "أن انهيار الحضارة السورية، أحرى بأن يؤرخ من انحالل دولة سليمان بعد ( يقول توينبي عن السقوط 2)
ً
السورية تاريخيا

 1ق. م." مختصر دراسة التايخ،   876ق. م.، ال أن تؤرخ من عبور آشور ناصر بال الفرات ألول مرة عام  937موت مؤسسها عام 

 .442ص 

 .440،41ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  3)
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.
ً
بعد هذا البيان يقسم توينبي  "حياة رسوله. بل وعلى يد الرسول نفسه، ال على يد آخر آقل منه شأنا

ول حياة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى فصلين مميزين. يقول في الفصل األول: "شغل الرس

بالتبشير بما يوحى به إليه؛ بالوسائل السلمية.  وفي الفصل الثاني؛ أنهمك بتشييد دعائم قوته 

واستخدم الرسول في هذا الفصل املدني قوته املادية ال ي أتيحت له في املدينة السياسية والحربية 

حابه املوقوت من مكة بها الدين الذي أوحى به إليه ... قبل انس ءبغية فرض األوامر والنواهي ال ي جا

 توينبي فقط عن جانب واحد عن الدين اإلسالم،عند إيجابي بنسبة اإلسالم . هذا كالم)1("إلى املدينة. 

خاصة في الجانب السياس ي لذلك يقول كانت السياسة اإلسالمي مستنيرة اشارة إلى نشر اإلسالم في 

ند املسيحين، وال ي تغالى في تقدير ائعة عاالمبراطوريات املسيحية كما يقول: الفكرة ال ي ما برحت ش

صلى هللا عليه وآله - أهمية القوة املادية لنشر اإلسالم،  لك ألن األسس ال ي تطلبها خلفاء النبي

، بل لم تتعد املطالبة بها الجماعات الوثنية  -وسلم
ً
لليمان بالدين، لم يكن تأديتها باألمر الشاق كثيرا

)من طن املناطق العربية ال ي ظهر االسالم في ربوعها وال ي لم تخضع لسلطان قالبدائية ال ي كانت ت

لسالم بين اإلسالم أو القتل، ولكن بين لاالمبراطوريتين الرومانية والساسانية(، لم يكن االختيار 

 في هذا الكتابعامةفي الجوانب ال أما  .)2(اإلسالم أو الجزية
ً
، بعد نفس الكالم كدين أخظأ كثيرا

 .إليجابي بعد ثبوته يجتهد أن يميل الكالم إلى السلبياتا

 إلى الخالفات اإلسالمية خاصة ومنها 
ً
 تاألمويين والعباسيين، عندما كان بينرؤية توينبي جانبا

ة اإلسالمية، إما مدعى أنهم كانوا وثنيون داخلية واظهار اسالمهم لزعاإالخالفة األمويين على الزعامة 

 .)3(يكن لهم السياسة املسيطرة ح ى وصلوا إلى اضمحالل، بسبب ضغط سياس يالعباسيون لم 

                                                 
 .54، 353ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .355( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ، مصدر السابق، ص 2)

 .357 – 355ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   3)
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 لضعفهم في السياسة،  ة توينبيفكر ابن خلدون ضد فكر و 
ً
كمؤرخ، يقول ابن خلدون مسلما

 أن 
ً
أن العرب اليحصل لهم امللك إال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من الدين، مسلما

األمم عن سياسة امللك يقول "والسبب في  لك أنهم أكثر بداوة من سائر األمم وأبعد العرب أبعد 

 في القفر وأغنى عن حاجات..."
ً
و كر توينبي جوانب عن الحكام اإلسالم عن السياسة  كر . )1(مجاال

 للسالم والثانياأل رحلة أنامل
ً
م كان الوثنيون لذلك بسبب املسمى والزعامة األسال  ةولى كان تابعا

االخالص مع اإلسالم وبضغظ في السياسة. هذه فلسفته  قية ضعفوا بسببانجحوا، في املراحلة الب

 ما أخذ منه ولكن قدِّ 
ً
مع تغيراته  فكرة الفلسفيةم ولكن واضح بعد  كر فلسفة ابن خلدون أنه كثيرا

ي بال شك قال توينبي عن ابن خلدون "قد أدرك وتصور وأنشأ فلسفة للتاريخ، ه الفكريه كغربي.

 .)2(أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان ومكان"

 ما وجدت من فلسفته كان و 
ً
عندما راجعت إلى الدراسة التاريخي لفكر آرنولد توينبي، فكثيرا

؛ أن إفريقية واملغرب فلم يكن بها قبل  كر الغرب، فراجعت إلى ابن خلدون فهو يف ي عنهم بقول 

إلن اإلسالم )3(اإلسالم ملك ضخم...إفريقية واملغرب لم يجد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه... 

 كان قوي لذلك فكروا عن معاندة اإلسالم لذلك اجتهدوا عن امللك.

أن  يهو نقطة مهمة  أن في كل التاريخ لهوهي إلى نتيجة،  ةوصلت من دراسته التاريخيتحيث 

قائل: "ولكن توينبي كي يبعث االمل في نفوس الغربيين بصدد مصير اليرجح حضارته، فلذا يقول 

                                                 
 .189ص  1( ابن خلدون، دار الفكر،   1)

 .130ص.،عصبية و الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ االسالميفكر ابن خلدون، ال، محمد عابد الجابري ( 2)

 .815،16ص  2( مقدمة ابن خلدون،   3)
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عبارات شاعرية عاطفية أكثر منها عقلية منطقية أو أن تكون حصيلة تجارب مؤرخ حضارتهم يقدم 

 .)1("سيح...قدير مثله، أنه يقول لعل العناية االلهية ال ي فديت االنسانية بصلب امل

 لحاكم بأمر هللا و جالل الدين أكير لاألفكار الدينية  تجاهفكر توينبي 

 
ً
 أنموذجا

 أبين نظرية توينبي 
ً
؛ يقول: "ولعل من خالل كتابهقبل أن أدخل في أي بحث اختالفي أريد أوال

 في هذه السبيل، حالة الخليفة الحاكم بأمر هللا 
ً
ميالدية(. فإنه  1020 – 996)أكثر الحاالت تطرفا

، مهما يكن من أمر استعاراته من املصادر الدينية األجنبية؛ فإن العقيدة الرئيسية في مذهب الدروز

أكملها، تجلى فيها هللا في شكل مدارها تأليه شخص الحاكم باعتباره إحدى عشرة حالة متتابعة و 

 بعد تجلية األول لفترة قصيرة.
ً
 إلى العالم الذي انسحب منه سرا

ً
مع  لك بين  "إنسان، يعود منتصرا

، وسماه العقيدة الدرزية؛ ويقول توينبي: ال اسم الرب الذي ميالدية 1016نجاحه ونشره في عام 

اإلسماعيليه  وسماه)2(بها في جبل حرمون ولبنان ... يعبدونه، املتجلى في بشر. ومقصورة  على املؤمنين 

عندما راجعت إلى كتاب "ابن خلدون" هو  كر عنه و  كره على األماكن في كتابه،  ماعة حسبيوالش

لشهرستاني"، فلذلك راجعت إلى  لك الكتاب، ألستفيد لباالختصار واشار إلى كتاب "امللل والنحلل 

 حيث نقله ابن خلدون، وهو يقول عن هذه الفكرة الدينية:

                                                 
 .293( د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 1)
 هـ، ثم  407قد بدأ ظهور املذهب الجديد، حينما قام الدرزي )وهو أحد دعاة املذهب في أول ظهوره(، وأعلن الدعوة سنة

هـ ومعه خمسمائة من أصحابه وأتباعه بالحج إلى قصر الحاكم فهاجمهم الناس والجند. واملؤرخون يذكرون ثالثة من  408قام سنة 

الدعاة الكبار الذين أسسوا هذا املذهب، وهم: حمزة بن علي بن أحمد الزوزني )الذي أصبح إمام املذهب فيما بعد(، ومحمد ابن 

)نشتكين(، والحسن بن حيدرة الفرغاني املعروف بـ )األخرم أو األجدع(. )أحمد الفوزان، أضواء على إسماعيل الدرزي املعروف بـ 

 .(75، ص 1962. محمد كامل حسين، طائفة الدروز: تاريخها وعقائدها، دار املعرفة بمصر، 16، دمشق، ص 1979العقيدة الدرزية، 

 .360 – 358ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)
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 اليهودية في نطر توينبي وابن خلدون 

فة حسب الحضارة واملجتمعة، منهم اليهود، فأ كر  كر توينبي عن األقوام واألديان املختل

عنهم، خطيئة اليهود ال ي تتبدي في العهد قوله عنهم بترتيب النقاط السلبي واأليجابي. فيقول توينبي 

 إبان فترة من تاريخه الذي بدأ في 
ً
الجديد. إن شعب مملك ى إسرائيل ويهودا قد رفع نفسه مكانا ساميا

وبلغ األو  في عصر األنبياء. وأدرك موضع الرأس واملنكبين فوق الشعوب  طفولة  الحضارة السورية،

ل السورية أمامنا حينما يقتل اواآلن أحو  .)1(السورية املحيطة به، بفضل اعتناقه فكرة وحدانية الدين

السورية،  )بشار األسد( اسرائيل عامة الناس من املنطقة املقبوضة فينشر أن هذا بسبب األمير

. )2(حص ى أخطاء اسرائيل وهو الغربي، فيظهر من رأيه التاريخي حقيقة اليهود ووجوههموتوينبي ي

ويسلم توينبي أنهم تركوا ألنفسهم العنان لتسويتهم حقيقة ناقصة، نسبية وموقوتة. ويقول مدار تلك 

 .)3(الحقيقة اعتبارهم السمو الروحي الذي بلغوه بالعمل والكدِّ 

يقول توينبي عن شعبهم األخرى، انحرف بهم إلى العقم الفكري هم وبغضهم ئبعد  كر أخطا

... وبعد بيان  لك يقول عن فكر فرقتهم "أ
ً
": "إن كانت إسرائيل يناسوقادتهم إلى نبذ كنز أعظم قدرا

ينا قد استكانت إلى سقد استكانت آلفة اإلبداع بعبادتها نفسها على أنها "شعب هللا املختار"، فإن أ

ادة نفسها بحسبانها..". فوجد توينبي رسب لهذه الفرقتهم لذلك يبين عندما تفجرت نفس اآلفة بعب

الحرب املهلكة )كما  كر توينبي في كتابه عن الحرب(، ألن منه ثبت عجز طاقة األثينيين املعنوية إبان 

                                                 
 .59ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   1)

 مارس. 10فيبرائر إلى  20( عن هذا األمر أخبار العاملية عن السورية من 2)

 .264،65، 166، ص 2004( آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، ترجمة: نقوال زيادة، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 3)
ة ظهرت أثناء فترة الهيكل اليهودي الثاني من القرن الثاني قبل امليالد إلى القرن األول امليالدي، األسينيون هي طائفة يهودي

ويزعم بعض الباحثين أن بعض الكهنة انفصلوا بها عن طائفة اليهود الصدوقيين.هذه الفرقة وانقرضت بعد تدمير اورشليم شأنها في 

 F.F. Bruce, Second Thoughts on the) تباعها غير "اإلسينيين" تسمية األطهار . لك شأن الصدوقيين ومن األسماء ال ي تطلق على أ

Dead Sea Scrolls. Paternoster Press, 1956, P. 160..( 
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 أال القرن الخامس قبل امليالد عن عال  إحدى املشكالت ال ي تخلفت عن ثورة صولون االقتصادية،

  )1(ة إيجاد نظام عاملي سياس ي هليني.لوهي مشك

هذا هو نظرية آرنولد توينبي عن اليهود، ولكن عندما  كر الحضارة السورية ما  كر عن 

رئاستهم على الحضارة بالوضوح، أما ابن خلدون ان كان هو مؤرخ مسلم ولكن  كر عن األقوام 

 من ألف وأربعمائة ؛ أن اليهود واألديان بالوضاحة كما يقول عن اليهود
ً
ملا طال ملكهم بالشام نحوا

سنة رسخت حضارتهم، وحذقوا في أحوال املعاش وعوائده والتفنن في صناعته من املطاعم واملالبس 

وسائر أحوال املنزل. ورسخت الحضارة وعوائدها في الشام منهم ومن دولة الروم بعدهم ستمائة 

بيان  كر املسيحيين بطريقة طيبة؛ حيث يقول؛  ح ى أنصف في سنة، فكانوا في غاية الحضارة.

 .)2(القبط دام ملكهم في الخليقة ثالثة آالف من السنين، فرسخت عوائد الحضارة في بلدهم مصر

 :نظر توينبيتيمور لنك في 

أن تيمور لنك ظهر من بالد ما وراء النهر، بدأ سلسلته من الغزات الضالة صوب إيران 

وسوريا، الذخيرة الزهيدة لقوة بالد ما وراء النهر، وما كان يركز على تحقيق  والعراق والهند واألناضول 

رسالته األصلية، ويفرض دولته على البدو األوراسيين. حيث كانت بالد ما وراء النهر حد املجتمع 

 وكان حكمه من اإليراني تجاه البدو االوراسيين
ً
م،  1362. وكان تيمور طوال التسعة عشر عاما

. أنهم كانوا جنود مرتزقة نجحوا في استيطان السهب دون أن 1380وانجز املهمة الضخمة عام 

بحد في الجماعات ينبذوا األسس الحضرية، وهي أسلوب حياتهم. وقد ظهر في امليدان أوال كما أنه كان 

قصد بتوجيه كان لم ي الحضارية املسلمة ال ي كانت نقط حدود اإلسالم على سواحل السهب املوجهة.

                                                 
 .60ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .815ص  2( مقدمة ابن خلدون،   2)
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 ضدأسلحته داخلي
ً
العالم اإليراني، وتكريس األربعة والعشرين عاما األخيرة من حياته تقريبا، رفع  ا

، وبدأ تقصير املجتمع اإليراني أول ما بدا بفعل سلسلة من الحمالت العقيمة واملدمرة في هذه الناحية

تقدم اإلسالم ظل  أنروي توينبي ي رعونة، في عجزه عن أن يرث العالم البدوي في املجال الديني.

، يسلم توينبي بأن ينوع من املقياس نستخدمه ملعرفة مطرداطوال القرون األربعة ال ي انتهت بعصره

مدى درجة تدهور مكانة اإلسالم عند البدو األوراسيين في غضون القرنين اللذين انقضيا منذ أيام 

خط سير أحداث التاريخ الغربي بافتراض اتجاه تيمور. يقول توينبي "تتضح لنا حقيقتها، إن رسمنا 

يذكر توينبي أن   "... إلى تدمير الحضارة  الغربية على غرار ما فعله تيمور في الحضارة اإليرانية.شارملان 

أفظع ما ارتكبه تيمور من أفعال التدمير، كان ضد شخصه  اته، جعل اسمه خالدا بأفعال التدمير. 

 .)1(الحضارةضد أو اإلسالم بذكرهم اسم تيمور ويتصورونه فكم من الناس في املسيحية 

 

  

                                                 
 .120 – 115ص  2( مختصر دارسة التاريخ،   1)
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األحداث التاريخية وعوامل بقاء الدول وسقوطها عند املبحث الثالث:

 توينبي وابن خلدون 

قبل أن ندخل في بيان األحداث التاريخية وعوامل بقاء الدول وسقوطها، علينا نعرف فكر 

م به 
ِّ
أن تحقيق الوقائع  –بصفة عامة  –توينبي عن سلسلة التاريخ، حيث يقول: "ومن املسل

 اإلجتماعيةوتسجيلها، هو األسلوب الفني للتاريخ؛ وأن الظواهر في مجال هذا األسلوب، هي الظواهر 

للحضارات، وأن استخالص قوانين عامة وصياغتها هو األسلوب الفني للعلم؛ وأن في ميدان دراسة 

ال األسلوب العلمي هي الظواهر الحياة البشرية، العلم هو علم األنثروبولوجي، وأن الظواهر في مج

للمجتمعات البدائية.... وأن العالقات الشخصية بين أفراد من البشر، هي الظواهر في  اإلجتماعية

 )1(مجال هذا األسلوب... 

 األحداث التاريخيةعن توينبي  فكر 

من قيام بابه قبل أن ادخل تحقيق التاريخ لتوينبي أريد أبدأ أحواله عن أحداث التاريخ 

سمى "اصطدام اإلسالم بالعاملين املسيحين"، يظهر من هذا أنه لم ينصف في دراسة التاريخ في بيان امل

مراحل األحداث التاريخية، بأنه يقول: "ولم يكن الهجوم اإلسالمي على املسيحية الغربية عن طريق 

املواصالت بين هذه ... بالشدة ال ي بدأ بها، و لك بسبب طول خط  أيبريا وفيما وراء جبال البرانس

الجبهة، وينابيع الطاقة اإلسالمية في جنوب غرب آسيا. واليصعب علينا العثور على نقطة كانت فيها 

 غاية العنف. وتتجلى 
ً
خطوط املواصالت أقصر، وظهر بالتالي أن الهجوم اإلسالمي كان عندها عنيفا

                                                 
 .72ص  1مختصر دراسة التاريخ،   آرنولد توينبي، (  1)
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. )1("...ة املسيحية األرثو كسيةهذه الناحية في األناضول ال ي كانت في  لك الوقت معقل الحضار 

 من سنة ويبرهن توينبي على فكرته بقوله
ً
 فاشال

ً
....  673: "و حاصر املسلمون القسطنطينية حصارا

. بل إنه ح ى بعد فشل الحصار الثاني ... طفق املسلمون يغزون بانتظام مرتين في 718إلى سنة 

ضول. ... واستجابت املسيحية األرثو كسية لهذا السنة، ما بقي أمالك املسيحية األرثو كسية في األنا

 التاريخية. نظرته. ويتضح من هذا البيان )2(لضغط اإلسالمي سياسية..."

 ما يو 
ً
حدث عن النتائج عبر الحروب والقتال، يذكر تيذكر توينبي أحداث التاريخ ولكن كثيرا

فكره  أن أبحثخالل هذا البحث أريد ومن عن األقوام والحضارات حسب تقسيم الديانات، 

ودراسته عن التاريخ اإلسالم، لذلك هو يقول أن حروب املسلمين مع اآلخرين كان عبر املماليك، كانوا 

ستخدم الخلفاء العباسيون بعد  لك بألف سنة، نفس هكذا: "... وا يأتون باملحاربين املماليك ويمثل

الطريقة واتبعوا نفس األسلوب لالحتفاظ بسلطانهم؛ فاشتروا األرقاء األتراك من السهب ودربوهم 

على الجندية وعلى األعمال اإلدارية. واحتفظ الخلفاء األمويون في قرطبة بحرس شخص ي من 

. )3("..حاربون األرقاء لألسرة األيوبية ال ي أنشأها صالح الدين.األرقاء،... وكان املماليك في األصل، هم امل

 يظهر من هذا الكالم أن بيانه عن التاريخ اإلسالم غير مناسب لدراسته عن املسلمين م
ً
نفس  ،طلقا

أني أشرت في بداية الكالم إلى جانب واحد فالقارئ يفهم مافيه مع  الش يء  كر توينبي عن العثمانيين،

في الباب الثاني، الفصل الثامن  الكتاب للتفاصيل عن هذا األمر أصل يه أن يرجع إلىالحقائق وعل

  .موضوع: "اصطدام األسالم بالعاملين املسيحين" إلى نهاية الفصل
ً
: ويتحدث عن تاريخ العثمانيين قائال

إ ا كان "وبرز في الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر امليالديين سؤال سافر مداره فيما 

                                                 
 .267ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   1)

 .267( مختصر الدراسة التاريخ نفس املصدر ونفس الصفحة 2)

 .292ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   3)
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التراث العثماني في مصر سيرتد إلى املماليك أو أن مصيره الوقوع في قبضة إحدى الدول األوربية ...، 

 بفضل املغامر العثماني املسلم محمد علي نبيد أن هذي
ً
؛ الذي االفتراضين كليهما لم يتحقق عمليا

حيادية أخذ فقد  كر حقائق تاريخية أما ابن خلدون .)1(..."وجد صعوبة في تسوية أمر املماليك

معظمها توينبي ولم يشير إلى  لك، مما يدل على أن توينبي لم يلتزم باألمانة العلمية عند األخذ من ابن 

ا يبدو أن آرنولد توينبي الذي شن حملة شعواء على وكم.خلدون الذي يسبقه بقرون بفكره وعلمه

 بقانون السببية عند ابن خلدون ، ولكنه لم يشر إلى الحضارة اإلسالمية قال بحتمي
ً
ة التاريخ متأثرا

 . لك

والعثمانيين: "وهنا انخدع السكان من أتباع املسيحية  ةيقول توينبي عن العالقات املسيحي

، الذي كان يحملهم في األصل على احتمال ربقة Pax Ottomanieaاألرثو كسية في السالم العثماني 

                                                 
 الذي تولى مصر عندما عادت بريطانيا إلى الباب 1805يونيو  18هـ /  1220ربيع األول  20األلباني،ولي مصر في محمد على ،

 أن يواجه محمد على باشا معارضة دينية كبيرة من العلماء األتراك... كان مفادها أنه  1839العالي، نجح في 
ً
امليالدي، ولم يكن مرجحا

واملدينة من الوهابيين... أعيد األرناؤوطي شديد املغامرة إلى املنصب امللكي املناب في مصر، وأعطى خلص املدينيتين املقدستين مكة 

 بالسيادة الروحية... )سكاون بلنت، مستقبل اإلسالم، ترجمة: د. صبري محمد حسن، كتاب دار 
ً
 جديدا

ً
للبيت العثماني عقدا

ته بالتفاصيل أن كيف حكم في املصر وكيف وصل إلى املكان ومرتبة في .(  وتذكرة عنه وعن والي76، ص 2010الجمهورية، املصر، 

 –استانبول  -مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنا محمود سلمان،الخالفة العثمانية )

 .(40-15، الجزء الثاني، ص 1990

 .293ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)
 1-  يتفق توينبي مع ابن خلدون في أن الدولة العامة االستيالء تنتقل من البداوة إلى الحضارة، وتمر بأدوار مختلفة، تبدأ

فقه من رفاهية وبذخ، ثم تمرض الدول ان واملدنية وما ير ابدور يتسم بقوة العصبية والنشاط االستثماري الال محدود ثم دور العمر 

 وأخير وتهرم 
ً
 (184/  1سة في التاريخ، راوما يليها؛ توينبي: د 172ابن خلدون: املقدمة، ) .تموت ا

يتفق توينبي مع ابن خلدون على عدم االعتماد على التفسير البيئي أو التفسير العمري كما يذهب إلى  لك إشبنجلر على  -2

ا في تكوين الدول وقيام املجتمعات، وقد أكد كل منهما أن نشأة الرغم من أن ابن خلدون وتوينبي قد تكلما عن البيئة، وبينا أثره

ابن ) الحضارات يعود إلى مجموعة من العوامل ومنها عامل البيئة، ومن مجموع تلك العوامل تنشأ الحضارات وتقوم املجتمعات.

 (184/  1سة في التاريخ، راوما يليها؛ توينبي: د 52خلدون: املقدمة، 

ء الحضا ا رت إلى عامل التحدي واالستجابة، فهو يرى أن املجتمع يبدأ مجتمعا بدائيا ثابتا، ثم ينتقل يعزو توينبي نشو  -3

إلى مجتمع مدني متحرك، وهو بهذا يتفق مع ابن خلدون، الذي يؤكد أن املجتمع يتحول من طور البداوة ال ي تتسم بالركود والجمود 

؛ توينبي: حرب وحضارة،  172ابن خلدون: املقدمة، ) مواكبة حركة الحياة ، ومتغيراتها.واإلعتداد بالعصبية إلى طور التمدن والتحضر و 

 (.17 - 15م  1963بيروت،  ،ترجمة: غياش حجار
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لت الحرب الكبرى من سنة العثمانيين. 
ِّ
بين اإلمبراطورية  م 1699إلى سنة م  1682فلقد تمث

العثمانية ودول املسيحية الغربية الخسارة األولى من سلسلة خسائر العثمانيين ألراضيهم. وهي 

الكبرى بين الدولة العثمانية والدول الغربية، وبعد  لك  1699 – 1682سلسلة بدأت منذ حرب 

. وانتقل التفوق والنظام بعد تلك الحرب من املعسكر العثماني إلى الغرب بشكل م 1922ح ى عام 

في مرحلة البحث عن ، أنا م 1922. لم يذكر توينبي عن املعاهدة بين الغرب والعثمانيين في )1(قاطع."

العقد االتفاق أنها كانت  لك الوقت  يبدواولكن  عبر كتب التاريخ،  هذا العقد االتفاق والقرار

العهد العثماني" قام الفصل بعصر الضعف وبين  –أن كتاب "التاريخ اإلسالمي ، ملائة سنة والقرار

عصر النهائي بتفصيل ح ى  كر اتفاقيات مع الدول األجنبية حيث أشار إلى بعض املعامالت مع 

 .)2(الدول األجنبية

نبي لسؤال "لم هجر األتراك العثمانيون حروف الكتابة العربية في النهاية أريد أبين جواب توي

 الحروف الالتينية محل ؟"1928عام 
ً
، يقول توينبي عن هذا السبب: "تفسير إحالل األتراك حديثا

 داخل نطاق عاملهم 
ً
 محضا

ً
 غربيا

ً
الحروف العربية. فلقد اتجه مصطفى كمال أتاتورك وزمالؤه اتجاها

. )3(".انهم بتقاليد حضارتهم، مما حدا بهم إلى نبذ الواسطة األدبية لهذه الحضارةاإلسالمي. وفقدوا إيم

ويقول عن أسباب موت الحضارات يقول "حضارات ماتت عن حروف كتابتها التقليدية..." هذا من 

ية املصر الحضارة ، و كر فيها البالد كما نفس املصدر كما  كرت في الهامش وفي نفس الصفحة

 واملسمارية في بابل، والصين واليابان.

                                                 
 .297ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .116 -111، ص 8، الجزء 1991، 3( محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي: العهد العثماني، املكتب اإلسالمي، بيروت، ط 2)

 .435و  430ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  3)
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 آشور:حضارة 

الشعب اآلشوري جماعة كانت قائمة أكثر من ألفي سنة، وقامت بدور رئيس ي في جنوب غرب 

  آسيا طوال القرنين ونصف قرن 
ً
سياسة الهجوم، ودفع هذه  يه، ثم محيت. علة تدميره، تقريبا

الحربية الرابعة واألخيرة... باعتبارها الحافظ على السياسة سادة الحرب اآلشوريين إبان دورة نزعتهم 

،في زاجروس وطوروس في جانب، وضد رواد الحضارة تخوم العالم البابلي ضد سكان الجبال الهمج

لذلك يبين توينبي حكم ملك آشور وقتما ارتض ي ضياع مصر من بين يديه،  السورية من اآلراميين. 

لك املرحلة نبذت آ شور سياسة تالي، وفي تلجيل الوضياع مصر كان مقدمة لضياع سوريا في ا

 .)1(وضعف وسقط وقام ح ى واجه قوة القوات املسلمين ووصل إلى نتيجتهاالعتدال السياس ي. 

 ب. قيام الدول وعوامل بقائها وسقوطها بين توينبي وابن خلدون:

كال  حسب فكر أني قد  كرت في األحداث التاريخية بعض األمور عن البقاء والسقوط

هو يذكر  نظريتهاألقوام حسب  حضارات ، حيث  كر توينبي عنابن خلدون وآرنولد توينبياملؤرخين 

ويقول  في هذا الباب في الصفحات السابقة كما  كرت فكره عن العثمانيين  ؛عن النتائج النهائية

 من الفراغ الذي خلفه في الشرق األدنى، زوال صرح 
ً
"واليسدِّ ساسة األتراك في أيامنا األخيرة إال جانبا

اإلمبراطورية العثمانية القديم الفريد في بابه. ... وأصبح ورثة الحضارة العثمانية املتعطلة، يعيشون 

الحضارة السورية املتحجرة املجاورة قانعين في هذا املثوى املتواضع؛ مثلهم مثل الصهيونية ورثة 

                                                 
ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء .114-104ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .277-164الثاني من املجلد األول، ص 
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  وهي . يفهم من )1(لهم..."
ً
لغير الغربيين "السقوط"  هذا أنه يريد أن يثبت فكرة غير حيادية تاريخيا

 بقاء".الوللغربيين "

: "فقد كتب أرسطو العبارة حسب قول أرسطو "اسبرطة"يقول توينبي عن السقوط ونهاية 

رب نفسها على فن الحرب بقية إخضاع جيران التذكارية على قبر اسبرطة، ..."
أحري بالشعوب أن التدِّ

ال مبرر إلخضاعهم )أي إخوانها اليونانيين، ... إلى السالالت األوطأ ال ي اليحكمها القانون وال ي يلقبها 

 اليونانيون بالبرابرة(... يجب أن يغدو الهدف األعلى ألي نظام اجتماعي، تنسيق النظم الحربية ... بغية

 عن الخدمة"."
ً
عن حضارة  كر في بيان .)2(اتفاقها مع ظروف السالم وقتما يصبح الجندي بعيدا

 .ثم حكم عليها بالسقوط الحتمي نتيجة أخطاء تاريخية، اوحروبه اوعن حياته أتهاعن نش و اسبرطة

األمر املهم وجود الحضارات حسب الدول واألديان، فيصف توينبي ويقول: "... أن الحضارات 

املختلفة، تضفي على ضروب معينة ألوجه النشاط، درجات ش ى من األهمية. ... فإن الحضارة 

.  )3(السندية وكذلك الهندية  املتفرعة عنها، تبدي كذلك نزعة ظاهرة تتسم بغلبة الروح الدينية عليها."

 .الحضارة، حسب ما أشار توينبياملهم هذا هو عامل البقاء 

خاصة على الهلينية، لذلك أ كر كمثال بركز في تاريخه على املسيحية و أن توينبي كثير ما 

التاريخ الهليني كما  كره توينبي في الفصل السادس عشر،  عن املراحل األخيرة للتاريخ الهليني، على 

                                                 
 .298ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 :باإلنجليزية( أسبرطة أو سبارتاSparta مدينة يونانية كانت تعرف بأنها دولة مدينة في اليونان القديمة تقع على جانب نهر )

قبل امليالد، عبر تجمع أربع قرى هي: ملناي، ميسوا، كينوسورا، بيتاني.  900وروتاس في جنوب شرق إقليم بيلوبونيز.تأسست حوالي عام ي

... وللتفاصيل بالوضوح أرجوكم إرجعوا إلى الكتاب "شارل سنيوبورس، تاريخ حضارات العالم، ترجمة محمد كرد علي، الناشر: الدار 

." و في نظر آرنولد توينبي بينه في كتابه بالتفصيل خالل الحضارات. 87 -82، ص 2012، 1الجيزة، ط  –النشر، فيصل العاملية للكتب و 

 "303- 298ص  1"مختصر دراسة التاريخ،   

 .303ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .403ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   3)
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. ولقد تسبب قيام للمبراطورية الرومانية، في أنه شرك تردى فيه اليونانيون، بينما نجا منه الروما

ر مجتمع املسيحية األرثو كسية. يسوق املؤلف في الفصل تفسيرات للتأثيرات املعوقة لعبادة انهيا

 .)1(امللوك، واملجالس النيابية والطوائف الحاكمة، سواء أكانت بيرو قراطية أو نظام قساوسة

 على الدولة هاوأثر  األقليات املسيطرة )اليروليتاريا(عن فكر توينبي 

مور كما يريدون األ القوانين أو  الناس حسب الحضارات، عندما يجد أن فلسفة البروليتاريا

 يقول توينبي: " بروليتاريا )داخلية ، لذلك يسمى لهم بروليتاريا،البشريةأو يفكرون، يقومون بقوة 

 خاصة بها وتعقد العزم على خالص  (وخارجية
ً
تستجيب لهذا التحدي بوساطة إدراكها. بأن لها نفسا

لذلك  حقائقهم ينادون ألنفسهم، الناس الحرية االنسانية بأنه عندما يفهم ه هيهذ.)2("نفسها حية.

ألبرت أشقيتسر هو على الصواب حسب فلسفته في وجود الحضارة على األخالق  يمكن القول بأن

. فالحضارة  وعلى
ُ
 وثيقا

ً
النظريات األخر، حيث يقول "والحرية املادية ترتبط بالحرية الروحية ارتباطا

، ألن باألحرار وحدهم تتحقق الحضارة وتصنع.... ، ...دون شعور تكرس أغلبية 
ً
 أحرارا

ً
تفترض أناسا

ا في نزاع باطن أعضاء الدول املتمدينة املتوحشة أقل وقت للتفكير الشخص ي األخالقي، ح ي اليقعو 

يبين آرنولد ؛ و حسب الدول أو املدن على الحضارات بينن يتباال.". حيث )3(مع اخوانهم في املجتمع

في فلسفة التاريخ" حسب عالقات البروليتاريا "والتجد د. أحمد محمود صبحي، توينبي حسب "

ها الخارجي مع البروليتاريا قلية املسيطرة حال ملشكالتها الداخلية مع البروليتاريا الناقمة وصراعاأل

قلية لذلك يقول توينبي بنسبة األ )4(الخارجية اال بالتوسع الخارجي واالتجاه الى اقامة االمبراطوريات..."

                                                 
 .85 – 69ص  2وينبي، مختصر دراسة التاريخ،   ( آرنولد ت1)

 .128ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .32، 21( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحصارة، ص 3)

 275( د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ ص 4)
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كما  كرت  )1(ديان...قلية املسيطرة تقدم الحروب حيث أن البروليتاريا الداخلية تقدم األ إ ا كانت األ

 عن في  كر 
ً
أديانهم في "حضارات األقوم املختلفة". حيث يرى توينبي أن الحضارات حسب سابقا

عندما بدأ  . )2(االرتقاء الحقيقي للمجتمع اليقوم به إال فرد أو أقلية مبدعة من عامة البروليتاريا...

 توينبي بحث عن األقليات املسيطرة، فبعد فلسفته قسمه إلى البروليتاريا الداخلية والخارجية.

الدول ضدقليات املسيطرة األقوم تعندما  توينبي اريا في فكر آرنولدأن نظرية البروليت

الدول، فلذلك أبين أن امللك في نظر ابن خلدون "إنما انهيار من مراحل هذا هو  في الحقيقةوالحكم، 

هو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبيات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من األخرى كلها فتغلبها 

 في ضمنها"وتستولي عليه
ً
جد أن هذه النتائج ما سماه نفي العمق  نبحث . عندما)3(ا ح ى تصيرها جميعا

فكر ابن البروليتاريا إما داخلية أوخارجية. وهو املفكر الغربي الذي تعلم من كتب امل توينبي آرنولد

 .املجتمعات والحضاراتخلدون، وحيث يوجد فكره في فكره مع تغير 

"فإن الوعي املشترك الذي وحد صفوف املجتمع خالل  حول البروليتاريا:خالصة فكر توينبي و 

فترة نمو الحضارة تفتت، واألقلية الخالقة تفقد قدرتها على الخلق وتصبح مجرد ... أقلية مسيطرة 

تفظ بالقوة ... وعلى االمتياز املوروث ال ي لم تعد تستحقه، أما البروليتاريا وال ي وال ي تحاول أن تح

عر أنها لم تعد مرغوبة فإنها تكف عن أن تتبع األقلية املسيطرة ال ي فقدت قدرتها على شت

ين م توينبي البروليتاريا إلى قسمويقسِّ  من هذا الكالم نفهم ما ا حقيقة البروليتار. .)4(القيادة...."

 مميزين:

 األولى : بروليتاريا داخلية عنيدة  ليلة.

                                                 
(1)83-A Study of History, Arnold Toynbee, Volume II,  Page 81  

 281في فلسفة التاريخ ص د. أحمد محمود صبحي، ( 2)

 .166، ص  ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 3)

 .59 – 96( السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 4)
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 .)1(الثاني : بروليتاريا خارجيا وراء الحدود تقاوم االندما  في عنف

بعد ما بين توينبي عن فلسفته عن البروليتاريات، فذكر فلسفة كارل ماركس عن 

 البروليتاريات هكذا.

 تنجز األقلية املسيطرة، دولة عاملية.

 البروليتاريا الداخلية، عقيدة دينية عاملية.وتحقق 

 .)2(وننش يء البروليتاريا الخارجية عصابات حربية بربرية

" عن فكر آرنولد توينبي عن األقلية املسيطرة؛ بأن  الدكتور عماد الدين خليلحيث يقول "

الفعل ال ي  ، وردودعن )سلوك( األقلية املسيطرة للحفاظ على مركزها القيادي بالقوةيوضح توينبي 

تبديها كل من بروليتاريا الداخلية والخارجية... ويالحظ توينبي أن خمس عشرة حضارة على األقل من 

ة  قد أسست مثل هذه الدول ومرت بها في طريقها إلى الزوال... 
ِّ
 )3(مجموع عشرين حضارة منحل

 :لدولةلفي البقاء والسقوط  اليروليتاريا الداخليةدور و فكر آرنولد توينبي  -أ

يتيقن أن البروليتاريا ومع هذا البروليتاريا الداخلية مع انبعاث الحضارات،  ربطأن توينبي ي

نبعث تنفصل البروليتاريا الداخلية فتفي حق الحضارات، لذلك عندما  ةمفيد تالداخلية ليس

توينبي: "... انبعاث الحضارات  الحضارة، أما ابن خلدون لم يفكر عن الحضارات كهذه األحكام، يقول 

بوساطة: انفصال البروليتاريا الداخلية، عن األقليات املسيطرة ال ي تنتمي إلى الحضارات السابقة 

                                                 
 .413ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   1)

 .159 – 156آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،    (2)

 .85ص م ، 1981، 3لبنان، ط  –دار العلم للماليين، بيروت ( د. عماد الدين خليل، تفسير االسالمي للتاريخ، 3)
  عليها، وعلى  يتجرؤون البروليتاريا الداخلية: املستضعفون من أهل الجماعة تتالش ى هيبة األقلية القائدة من أعينهم و

النظام الذي تفرضه، فتكثر الهيجات وفتن وحروب القرى بعضها ببعض، ويتحول والة األقاليم إلى رؤساء عسكريين أو سادة حروب... 

مهور املدن إلى حروب وصراعات مستمرة. في داخل الدولة طبقة بروليتاريا داخلية كبيرة الحجم وتتحول الخالفات الطائفية بين ج

 .(193و  236غريبة عن طبيعة املجتمع. )د. حسين مؤنس، الحضارة، ص 
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لحضارة آخذ في النماء ... إن هو إال طريقة أخرى للقول لالوجود... ألن القول بتحلل األقلية املبدعة 

افعة إلى حالة الركود. وعلى الضد من حالة الركود بانتقال املجتمع محل البحث، من الحركة الد

فبعد  لك ينتج مع هذا  )2(.")1(هذه؛ يعتبر إنفصال البروليتاريا، رد فعل يتسم بالحركة وبالقوة الدافعة

االنفصال البروليتاريا الداخلية "تبعث حضارة جديدة بفعل إنتقال مجتمع من حالة الركود إلى 

تعريف  ومن خالل .)3(لتحول الذي ينتج حضارة من مجتمع بدائي."الحركة الدافعة، مثله مثل ا

نظر توينبي في كتاب "التفسير اإلسالمي للتاريخ " هكذا، يعرفها توينبي  يتضحالبروليتاريا الداخلية 

أو تلك الجماعة ال ي تكون في املجتمع معين ولكنها تكون في أي دور من  اإلجتماعيبأنها  لك العنصر 

ال ي انشقت عن جسم الحضارة أيام انحاللها وال ي يمكن الداخلية البروليتاريا  ،أدوار تاريخه

 ملا قام من أشباهها في الحضارات املختلفة.
ً
 عاما

ً
فقد كانت هذه البروليتاريا مؤلفة من  اتخا ها نمطا

، ومن جموع الرقيق وأبناء ال ي نكبتها الفتن السياسية واألزمات االقتصادية املدن الهلينية مواطني

 من كيان هؤالء  األمم املغلوبة.
ً
 كانوا بروليتاريين لشعورهم الحادِّ بأنهم ليسوا في الواقع جزءا

ً
جميعا

وبلغب أسمي حاالتها ولقد كانت مقاومتهم بادئ األمر عنيفة، ثم النت بعد  لك  املجتمع الهليني.

بانبثاق املسيحية عنها ديانة عليا. وهكذا انبثقت اليهودية والزرادشتية  عن استجابة البروليتاريا 

                                                 
 من املجتمع الصين، وقسم الحضارات هكذا، سماهما  1)

ُ
الحركة  yangالركود و   ying( توينبي  كر هذه الحركة كثيرا

 دافعة.ال

 .85ص  1مختصر دراسة التاريخ  آرنولد توينبي، (  2)

 .85ص  1مختصر دراسة التاريخ  آرنولد توينبي، (  3)

 ق. م. كان السوريون قد اخترعوا األلفباء،  750ق. م: خالل القرون الثالثة املنتهية بنحو  750 – 1050املدينة الهلينية نحو

 أدبية  ات قيمة... وإ ا كان 
ً
وكانوا قد اكتشفوا سواحل الحوض الغربي للبحر املتوسط واستعمروها، وكانوا قد انتجوا أعماال

سورية، فإنهم لم يلبثوا أن قبسوا الكتابة الجديدة ال ي كانت كتابة السكان العبرانيون واآلراميون كانوا أميين أيام استقرارهم في 

فيما بينهم... )آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، ترجمة: الدكتور نقوال زياده، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  االكنعانيين الذين استقرو 

ق. م( ويعتقد توينبي أن  322 – 384ق. م( وأرسطو ) 430 – 347بة .( كان أثنين من العباقرته: أفالطون )قرا184 – 180، ص 2004

يطلق عليه اسم "يونان". كانا أعظم مفكرين هلينيين... )آرنولد توينبي، تاريخ الحضارة الهلينية، ترجمة: رمزي جرجس، الهيئة املصرية 

 ته(.( )أرجوكم ارجعوا إلى هذا الكتاب عن حقيق213و  19،  ص 2003العامة للكتاب، 
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  لتحدي الطغيان األشورى في عهد الدولة الجامعة للحضارة البابلية
ً
وبتأثير العوامل نفسها تقريبا

ية في الحضارة الصينية إلى ديانة على أيدي البروليتاريا الداخل تحولت الفلسفة البو ية

الرفيعة. وفي ظروف مشابهة نشأ اإلسالم على يد الرسول )عليه السالم( وجماعته في  املاهايانا

 )1(. املجتمع العربي املتفرع مع شقيقه املجمتع اإليراني عن الحضارة السريانية الزائلة

 
ُ
 كرت فلسفة توينبي عن بعد ما  

ُ
تقسيمه حسب البروليتاريا اآلن م قدِّ البروليتاريا الداخلية فأ

 الحضارات كما يلي: و الداخلية من األقليات املسيطرة. في األقوام 

 )بين البروليتاريا الداخلية حسب املسيحية( طراز هليني -

 فجوة مينووية وبضعة آثار حيثية. -

 البروليتاريا الداخلية اليابانية -

 البروليتاريات الداخلية في ظل الدولة العاملية الداخلية  -

 البروليتاريات البابلية والسوريا -

 البروليتاريات السندية والصينة -

 تراث البروليتاريا الداخلية السومرية -

                                                 
 دانية الثانية. واستولو على اقامت مملكة آشور مكان بالد الكلدان القديمة الداثرة دعيت مملكة البابليين، أو اململكة الك

ق. م( من  561 – 604. كان بختنصر )625بالد الفرس والجزيرة وسورية، وكانت مدة حكمهم قصيرة، أنشئت اململكة البابلية سنة 

 .(27، 26نيوبوس، تاريخ حضارات العالم، ص أقدر ملوكها... )شارل س
  ق. م. نشر تعاليمه بعد جيل من وفاة صاحب الديانة  480ق. م وتوفي في  560مؤسس البو ية هو "بو ا" ولد في عام

الندوي، "جينية". أنه  كر أربعة أمور لدينه، هي ال ي أصبحت جوهر الديانة البو ية على مدى العصور... )الدكتور محمد اسماعيل 

 .(154 – 145، ص 1970الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، دار الشعب، مصر، 
  هذا فرقة البو ية: عقيدة جديدة بين البو يين تسمى "املهايانا"، تلك ال ي أضفت على بو ا صفات االلوهية، وعرضته في

 .(154ناتها، ص صورة رب.)الدكتور محمد اسماعيل الندوي، الهند القديمة حضاراتها وديا

 .86( الدكتور عماد الدين خليل، التفسير اإلسالمي للتاريخ ، ص  1)



~ 90 ~ 

 

 )1(البروليتاريا الداخلية للعالم الغربي -

الدول الهلينية الذين  من ثالثة مصادر: مواطنو يري توينبي أن البروليتاريا الداخلية تتكون 

حرمتهم من ميراثهم؛ الفورات السياسية واالقتصادية، وجلبت عليهم الخراب. والشعوب ال ي 

فلسفة آرنولد توينبي حيث ما فهمت من وضوحه عن األقلية  .)2(أخضعت. والضحايا تجارة الرق 

املسيطرة؛ إ ا كانت االقلية املسيطرة تقدم الحروب فإن البروليتاريا الداخلية تقدم االديان، تنبثق 

عن االولى الدول العاملية وتنبثق عن الثانية األديان العاملية في فترة االضطرابات، وتستفيد االديان 

سواء أكانت وحدة سياسية أو لغوية أو تشريعية ي تقيمها االمبراطوريات بين أقاليمها من الوحدة ال 

 .)3(أو مالية أو انتشار شبكة املواصالت بين أجزائها

 :في بقاء وسقوط الدول  اليروليتاريا الخارجيةدور فكر توينبي في  -ب

ق عن األقلية املسيطرة في نظر توينبي أن تبرز البروليتاريا الخارجية إلى الوجود بفعل انشقا

. في الواقع يعتبر تبلور مثل خط الحدود، العالمة املؤكدة على حدوث مثل لحضارة أصابها االنهيار

لة النمو، حدود ثابتة اهذا االنشقاق بالفعل. ألنه لن يصبح للحضارة ال ي ما تزال في ح

. )4(الحضارة في مرحلة النمو.ويعتقد توينبي الحدود غير معينة مثل هذه الظروف، طاملا أن ومحكمة

توينبي عن البروليتاريا الخارجية، بأن  يةأن صاحب كتاب "التفسير اإلسالمي للتاريخ" يوضح نظر 

بعيد، وتنفذ تأثيراتها االقتصادية والسياسية والثقافية إلى  يمتد إشعاع الحضارة النامية إلى أمٍد 

                                                 
 .214 – 168ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .228 – 168ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .277( د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 3)
   ليس من الضروري أن يكون أولئك املقيمون على األطراف بدوا رعاة، فقد يكونون صيادين وقد يعيشون في بالد خصبة

وفيرة املطر ولكنهم اليمارسون الزراعة،.... يسمى هؤالء في مصطلح اليوم باسم البروليتاريا الخارجية، وليس من الضروري أن يكونوا 

 .(231ة، ألن الرعاة فيهم جماعات تحيا حياة رغدة،... )د. حسين مؤنس، الحضارة، ص فقراء أو أن تكون أحوالهم شقيق

 .214ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   4)
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القبائل البدائية املجاورة لها، فتجذبها إلى موكب األغلبية السائرة وراء األقلية الخالقة فيها.  أماكن

وتظل هذه فعاليتها إلى أن يعروها الضعف واالنحالل، القتطاع أطرافها السائبة والتمركز فيها، 

حرب متواصلة، ومناطق حدود معينة بعد أن كانت باألمس في عهد النمو الحضاري   بهاتوجعلها ج

 حرة. يتم هذا كله لصالح البروليتاريا الخارجية 
ً
املنشقة عن كيان الحضارة مداخل طليقة وأبوابا

املنهارة وسلطانها، بدليل وجود هذه الخطوط الحربية الفاصلة بين الجانبين. لتدل على وجود هذه 

راض كلها في موقف البروليتاريا الخارجية املنشقة عن الحضارة املنحلة ينتزع توينبي شواهده األع

النمو جية من تاريخ الحضارة الهلينية في دور انحاللها ويذكر سقوط املدن االغريقية واحدة تلو 

لف اختالفا أنه "يخت  -حسب قول توينبي-تج عنه ين)1(األخرى بأيدي البروليناريين الخارجين في حرب.

بينا في حالة انهيار الحضارة وسلوكها طريق التحلل... ولن تنقاد الشعوب البدائية املجاورة، وفي هذه 

القوة الغاشمة. وعندئذ يطرح  مريدو الحضارة النامية الحالة بفعل االفتتان، لكنها تساق بفعل 

يكون من امليسور تحليل إشعاع أية والءهم لها ويتحولون إلى ما ندعوه بالبروليتاريا الخارجية... قد 

 .)2(حضارة إلى ثالثة عناصر: اقتصادية وسياسية وثقافية."

 رؤية ابن خلدون  من خاللخالصة الكالم عن اليروليتاريا 

مها إلى نوعين: البروليتاريا  عندما ننظر في أفكار توينبي عن األقليات املسيطرة، نجد أنه قسِّ

الداخلية؛ وهي املسيطرة في داخل الحضر أو الحكم، والبروليتاريا الخارجية؛ وهي املسيطرة من خار  

والبداوة،  الحضر أو الحكم، وحسب فكر توينبي أن األقليات املسيطرة يغلب عليها طابع الوحشية

                                                 
 .87، التفسير اإلسالمي للتاريخ، ص الدكتور عماد الدين خليل( 1)

 .415،16ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)
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. هذه الفلسفة ما وجدت خالل كتاب )1(أن أجيال البدو والحضر طبيعة البشر وأما ابن خلدون فيرى 

ويعتقد ابن خلدون خاصة عن البدو، أن البدو أقدم من الحضر وسابق  توينبي "دراسة التاريخ"،

أقرب إلى الخير من عليه وأن البادية أصل الحضارات )العمران( واالمصار مدد لها، وأن أهل البدو 

وظهر من كالم توينبي أن أهل الحضر  .)2(والبدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر أهل الحضر،

دية وعدد خصوصياتهم في مرحلة وفي تذكر املجتمعات خاصة في كتابه، ويؤمن ابن اخير من الب

 .)3(خلدون أن معاناة أهل الحضر لألحكام مفسدة للبأس فيهم  اهبة باملنعة منهم

 والحضارات: آراء ابن خلدون حسب تاريخ األقوام

"،  عنه تقول 
ً
أن ابن خلدون كلف نفسه بالبحث عن "صاحبة كتاب "ابن خلدون مبدعا

العلل واألسباب، ملا قد وقع من وقائع أدت إلى نشأة الدول... وظواهره،  لك ألنه لم يكن يقنع بمجرد 

، وال 
ً
 كان أوفعال

ً
بمجرد كيفية وقوع ما وقع، بل كان مشتاقا للبحث عن العلل الكشف عما وقع، حدثا

 "...)4(الكامنة، والتفتيش عن األسباب الخفية والظاهرة

الدولة هي أساس الحضارة في فكر ابن خلدون، وقد بنى ابن خلدون نظريته للدولة على أنَّ 

د ابن خلدون عمر الدولة بمائة وعشرين  مثل أعمارالبشر، وحدَّ
ً
، وفي إطار هذا العمر  لها أعمارا

ً
عاما

وفيه تتميز بقوة العصبية والبسالة والعنف  األول:يميز ابن خلدون بين أربعةأجيال للدولة، 

وفيه تنتقل من البداوة إلى الثاني: واالشتراك في املجد، ويكون جانبهم مرهوب،والناس لهم غالبون. 

وفيه يبلغ الترف غايته ، ويصير فيه  الثالث:الحضارة، ومن االشتراك في املجد إلى انفراد الواحد به.

                                                 
 .150، 149، تاريخ ابن خلدون، الجزء األول، ص ( ابن خلدون 1)

 .156-152( ابن خلدون نفس املصدر، ص 2)

 .157( ابن خلدون، نفس املصدر ص 3)

، ص سامية حسن الساعاتي، (  4)
ً
 19ابن خلدون مبدعا
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. أما 
ً
 على الدولة ، وينسون الحماية واملدافعةواملطالبة ، وتسقط العصبية تماما

ً
املواطنون عياال

 .)1(فال قيمة له ألنَّ فيه تفقد الدولة االحترام والسلطة الرابعالجيل 

اعتمد على استقراء أحداث التايخ للتوصل إلى قوانينه وأحكامه ونظرياته  ن ن ابن خلدو إ

األحداث التاريخية املتشابهة  رومبادئه في العمران والدولة والعصبية، وأنه توصل إليه بناء على تكرا

وتحليالته لهذه األحداث واملشاهدات، وأنه كان يحتاط عند صياغة قوانينه ونظرياته وأحكامه لذلك 

 )2(خدم كلمات وعبارات مرنة تفيد سمة التغليب. است

لها عالقة مع العمران في تكوينه وانحالله، فيرى أن القبيلة فأما العصبية عند ابن خلدون

 وحدودها،من أجل الحياة والحماية لكي تستطيع االستمرار والحفاظ على أفرادها العصبيةتحتا  إلى

تدفعه الحكام والدولة  بعض مصار فعدوان بعضهم علىاملدن واأل  افيقول ابن خلدون في هذا " فأم

بعض، أو يعدو عليه فإنهم مكبوحون  إلى بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضهم

من الحاكم بنفسه. وأ ما العدوان من الذي خار   كانبحكيمة القهر والسلطان عن التظالم، إال إ ا

، أو يدفعه  ياد  الغفلةاملدينة فيدفعه سيا  األسوار عند
ً
 أو العجز عن املقاومة نهارا

ً
أو الغرة ليال

عند االستعداد واملقاومة، وأ ما أحياء البدو فيذود بعضهم عن بعض  لدولة االحامية من أعوان

 خار  مللهم فإنما يذود عنها من ابما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار، وأم وكبراؤهم مشايخهم

إال إ ا كانوا  و يادتهم نجادهم وفتيانهم املعروفين بالشجاعة وال يصدق دفاعهمحامية الحي من أ

عصبية وأهل نسب واحد، ألنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخش ى جانبهم، إ  نعرة كل أحد على نسبه 

                                                 
أغسطس  28املصري، ( د. عصام عبد الشافي، الثورة والبناء الحضاري عند ابن خلدون، دراسات سياسية، املعهد 1)

 .1، ص 2016

دراسة تحليلية نقدية للمآخذ على فكر ابن خلدون فينظرته للعرب ونظري ي العصبية ، جهاد علي السعايدة( 2)

 .510. ص 2014، 4+3 العدد – 30املجلد –مجلة جامعة دمشق، والدولةواملنهج الذي اتبعه
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، ولكن علينا مخالفة توينبي لقوانين الحياة والواقع التاريخي. يظهر من هذا الكالم )1("وعصبيته أهم

فالعصبية عند  ابن خلدون عن عوامل البقاء والسقوط حسب زمنه ونظام عصره. في نظريةنفكر 

 لك بحسب رأي و جماعة واحدة قوية،  بشكل األفرادحول بعضهم في دائرة واحدة يجمعابن خلدون 

هخالل صلة الرحم والنسب العام والخاص والوالء والحلف، ونجد في املقد أبن خلدون من  مة أنَّ

يستخدم مصطلحات مختلفة ملعنى العصبية الذي يقصده مثل)اللحمة، وااللتحام، والصلة، 

 (.)2(والوصلة، والنعرة

القيام والسقوط  ة" عن فكر دراسات في مصطلح السياسة عند العربيقول صاحب كتاب "

 : عند ابن خلدون  لدول ل
ً
 في مقدمة ابن خلدون، ومعشغل موضوع الدولة وقيامها وانهيارها جانبا

ً
 كبيرا

 للدولة، وقد يعود  لك لسببين: األول أن ابن خلدون  دم لك فإنه ال يق
ً
 محددا

ً
  تعريفا

ً
في  برما يع غالبا

 إلغته السياسية عن الدولة بلفظ امللك، 
ً
جاءت فيها كلمة دولة  وفقرات   نجد في املقدمة جمال

  خلدون أ ما السبب الثاني فإن ابن ، مرادفة للملك
ً
فالعصبية  الدولة، يطلق العصبية بمعنىأحيانا

 غايتها ال ي تسعى إليها، وهي امللك" الغاية ال ي تجري إليها
ً
أن الكاتب  .)3(العصبية هي امللك" لها دائما

امللك لكل عصبية،  " وليسو كره للدولة بألفاظ أخرى مرادفة ابن خلدون  عندوضح بعض االفكار 

ما امللك ملن ي ويحمي الثغور، وال تكون فوق يده يد  ستعبد الرعية، ويجبي األموال، ويبعث البعوث،وإنَّ

 .)4(قاهرة "

  

                                                 
 .481، 804علي عبدالواحد وافي، ص ص  ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق 15( 1)

 – 500و  489 – 484، ص ص 2( ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق على عبد الواحد وافي،   2)

503. 

 .60، ص 1985 عبدالسالم، احمد، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، تونس: الشركة التونسية للتوزيع،( 3)

 .559،60ص  2، تحقيق على عبد الواحد وافي،   ( مقدمة ابن خلدون 4)
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الفصل الثاني: الجانب الحضاري عند أرنولد توينبي في 

 ضوء فكر ابن خلدون 
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الجانب الحضاري عند أرنولد توينبي في ضوء فكر الفصل الثاني: 

 ابن خلدون 

على الجانب املادي للنسان والحياة، يرى  أن الحضارة هي توفر أسباب اتجاه الحضارة  يركز 

. أن للمؤرخان )ابن خلدون وآرنولد( خاصة يدوران حديثهما عن الحضارة حول )1(الراحة والرفاهية

التقدم املادي ومظاهر العمران. ولذا يقول ابن خلدون "والحضارة إنما هي تفنن في الترف، وأحكام 

أن الترف في كالم ابن خلدون هو موقف الحياة. وفي ، )2(الصنائع املستعملة في وجوهه ومذاهبه..."

. بأن "الحضارة في جوهرها تقوم على الحضارة اتجاه يركز على الجانب الروحي أو املعنوى للنسان

 
ً
لبعض مزاياهم الكائن البشري ال على األشياء املادية، والناس هي متحضرون أو غير متحضرين وفقا

د بعقله، . )3(الروحية" بجهده، معتمد على عمله، كل هذا وسط محيط تمارس  مستعيناإلنسان مزوِّ

فيه كل أنواعالنشاط اإلنساني، وقد ورد في سفر التكوين "فخلق هللا اإلنسان على صورته على صورة 

لطوا هللا خلقه  كرا وأنثى خلقهم وباركهم هللا وقال لهم أثمروا وأكثروا وام لئوا األرض وأخضعوها وتسِّ

. أن التقدم الروحي واألخالقي ")4(على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على األرض

. وفي رؤية "فلسفة وايتهيد" بلوغ املستوى )5(للناس ولالنسانية وهذا هو العنصر الجوهري في الحضارة

                                                 
 .12محمد محمد عبد القادر الخطيب، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية،  ص ( 1)

 .538ص  2( ابن خلدون، مقدمة، تحقيق، على عبد الواحد وافي،   2)

 .24( الخطيب، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، نفس املصدر ص 3)

 .28 -27 /1 ، مصر،دائرة املعارف الكتابية، سفر التكوين، كتاب املقدس: حلمي القمص يعقوبأ. ( 4)

 .26. الخطيب، دراسات في التاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 114 الحضارة،ص( ألبرت أشقيتسر، فلسفة 5)
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ليعتمد على عدد من العوامل االساسية، األفكار، وعظماء الحضاري واملحافظة عليه أو تحطيمه 

 .)1(الرجال، والوان النشاط االقتصادي، واالختراعات الصناعية الفنية، والحقائق الجغرافية

: ومن أبرز طبائع العمران الحياة البدوية والحياة 
ً
أن ابن خلدون فهم حقيقة الحياة و قائال

. )3(أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤ نة بفساده"... ويقول عن الحضارة: ")2(الحضرية

ن ابن خلدون حصر مجاله خالل دراسة علم التاريخ . إوعلينا أن نتفكر ونفهم تقسيم الحضارات

سماه "العمران" بعد خاتمة معرفة عن حقائق علم فلسفة التاريخ، لذلك علينا نالحظ و والحضارة 

ها تتعلق ببداية الدولة، وتحولها، وقوتها ونموها وازدهارها، وضعفها أن طبائع العمران ال ي  كر 

أن ابن خلدون قد استعار قوانينه و  .)4(وتدهورها واضمحاللها، وسياسة أهلها، وانقسامهم إلى طبقات

 من العلوم العقلية ثم طبقها على ظواهر العمران.

 "التاريخ ( في كتابه Samuel Huntigtonويذهب صموئيل هتغتون )
صدام الحضارات إلى أنِّ

والقصة ومن املستحيل بأن نفكر بتاريخ اإلنسانية بأي معنى أخر،  اإلنساني هو تاريخ الحضارات،

ممتدة عبر أجيال من الحضارات السومرية القديمة إلى املصرية إلى الكالسيكية واألمريكية 

ازات وانهيار وسقوط الحضارات، كان الوسطى... والنتيجة أنِّ أسباب وظهور وصعود وتفاعالت وانج

( و... "ازوالد Max Weberيتم استكشافها بواسطة مؤرخين وعلماء اجتماع... منهم "ماركس ويبر )

 .)Arnold Toynbee) (")5( و... "آرنولد توينبي" Oswald Spenglerاشبنجلر" )

                                                 
، 1965بيروت،  -بة العصرية، صيدا( ا. هـ. جونسون، ترجمة: الدكتور عبد الرحمن ياغي، فلسفة وايتهيد في الحضارة،املكت1)

 .51ص 

 .120( املقدمة، ص 2)

 .371( املقدمة، ص 3)

 .151( علم االجتماع الخلدوني، ص 4)

( صموئيل هنتنغتون؛ صدام الحضارات ... إعادة صنع النظام العاملي، ترجمة: طلعت الشايب، شركة سطور، مصر، 5)

 76، ص،  1999،  2ط
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تفنن في الترف مع التفاصيل أريد أن أبين توضيح ابن خلدون عن الحضارة حيث يقول: "ال

والكلف بالصنائع ال ي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع املهيئة للمطابخ واستجادة أحواله

أو السالبس أو املباني أو الفرش أو اآلنية ولسائر أحوال املنزل وللتأنق في كل واحد من هذه صنائع 

جال الحضارة ثالثة أنواع من التقدم: يدخل في م"كثيرة ال يحتا  إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها

 :
ً
: التقدم في املعرفة والسيطرة، أوال

ً
: لالنسانية،  اإلجتماعيالتقدم في التنظيم ثانيا

ً
التقدم في ثالثا

كل هذه املعطيات تدفعنا لطرح جملة من األسئلة قصد تبيان: مفهوم الحضارة عند آرنولد .)1(الروحية

 توينبي لبدايات الحضارات وارتقائها وانهيارها ؟توينبي خاصة، كيف عرض 

كيف شرح عوامل قيام الحضارات و ارتقاء الحضارات؟ وكيف فسر أسباب ازدهار 

 الحضارات و انهيارهن و طبيعة مظاهر االنحالل الحضاري؟ 

  

                                                 
 .406لحضارة، ص ( ألبرت أشفيتسر، فلسفة ا1)
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 عوامل قيام الحضارات عند توينبي وابن خلدون املبحث األول:

ن العالقات القائمة بين األمم املختلفة يطلب قيام انسانية ينبغي لها أن تتحد في سعيها إلى إ

الحضارات تتألف من مثل عليا أربعة: املثل األعلى للفرد، واملثل فاألهداف الروحية واألخالقية العليا. 

ي والديني، واملثل األعلى الروح اإلجتماعي، واملثل األعلى للتنظيم اإلجتماعياألعلى للتنظيم السياس ي و 

. يقول مؤرخ انجليزي صاحب كتاب "فلسفة الحضارة": "إ ا استندت )1(لالنسانية بوصفها كال

. ... تحت تأثير املعتقدات األخالقية  الحضارة في بقائها ونمائها إلى استعداد
ً
 حقا

ً
نفس ي يكون أخالقيا

يسمح لألفراد والشعوب أن تنمو  وحدها تكونت مختلف العالقات في املجمتع البشري على نحو

." ولكن شبنجلر قاس الحضارات على الكائنات الحية فوجد فيها ميالدا )2(وتتطور بطريقة مثالية

توينبي  بينماوشبابا وشيخوخة وفناء، وأثار شبنجلر بصراحة  وعنف مصير الحضارة الغربية. 

ل عن مصير الحضارة اقب الحضارات ولكنه ترك السؤاعيستخلص منها صورة جديدة من ت

 .)3(الغربية

 فهرس الحضارات في نظر آرنولد توينبي؛ 
ً
والحضارات هي بسبب بداية املبحث أ كر أوال

، )3(، السريانية، الحيثية)2(اآلشورية ،)1(، البابلية)5(، السومرية)4(الحضارة املصرية

                                                 
 .406فلسفة الحضارة، ص ، أللبرت أشفيتسر( 1)

 4ص  الدكتورعبدالرحمنبدوي،ترجمه في اللغة العربية:  ،( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارة2)

 .10( أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 3)

ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، . 121 -113و  56-51 ، ص1توينبي، مختصر دراسة التاريخ,  ( 4)

 .17-13ترجمة: محمد بدران، الجزء الثاني من املجلد األول، ص 

 .123 -121 و 49-46 ص 1( توينبي املصدر السابق،   5)
 إلى أن ينفصل  عربيلخليج الخريطة الشرق األدنى تتبعنا املجرى املشترك املكون من نهرى دجلة والفرات من مصبه في ا

 تلكاملجريان، ثم تتبعنا نهر الفرات متجهين إلى الغرب، وجدنا في شماله وجنوبه املدن السومرية القديمة... حاول الكهنة املؤرخون في 

 يتسع لنمو جميع عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من عندهم قوائم بأسماء ملوكهم األقدم
ً
)ول  ين...األثىاء أن يخلقوا ماضيا

 . (17-13وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء الثاني من املجلد األول، ص 
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، )7(، الصينية)6(الهندية الهندوكية البو ية، )5(اإليرانية( -، اإلسالمية )العربيةالهلينية)4(يةو نو يامل

 املكسيكية و املايانيةو  (، االنديانية)8(حضارة الشرق األقص ى، )الكورية اليابانية

                                                                                                                                                 
 1توينبي املصدر السابق،   .187ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء الثاني من املجلد األول، ص ( 1)

 .51- 49ص 

. ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء 114-104ص  2التاريخ،   آرنولد توينبي، مختصر دراسة ( 2)

 .277-164الثاني من املجلد األول، ص 
 ق م في نفس الفترة ال ي سكن  3000أوروبي سكنوا بآسيا الصغرى وشمال بالد الشام منذ -الحيثيون هم شعب هندو

كما اقتبس الحيثيون معارفهم العلمية والفلكية والطبية من .ائل األناضواللهند وأوروبيةجيرانهم السومريون بالد الرافدين، وهم من قب

م أهميتها وتأثيرها. اللغا ت الحضارة البابلية، ولكنهم تميزوا بفن كتابة الحوليات التاريخية، ال ي ال تكتفي بسرد األحداث، وإنما تقيِّ

ص  1توينبي املصدر السابق،   ) والحورية واألكادية، إضافة إلى الكتابة املسمارية. يةڤاملستعملة في مملكتهم، وهي الحيثية واللو 

. ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء الثاني من 114-104ص  2آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   .50

 Ekrem Akurgal, The Hattian and Hittite civilizations, Ankara : The Republic of Turkey Ministry of(.301املجلد األول، ص 

Culture, 2001, P. 8.)) 

 .60ص  1( توينبي، بحث في التاريخ  3)

عد أقدم حضارة في املنطقة املجاورة لبالد اإلغريق تلك الحضارة ال ي قامت في جزيرة كريت، وقد عرفت أيًضا بالحضارة ( 4)

ق.م وقد برع املينويون في نواح حضارية عدة، وبخاصة بناء القصور، والفنون، والتجارة مع 3000و عام املينوية، وكانت بدايتها نح

، ثم تطورت إلى غير تصويرية، وال ي لم تفك 
ً
الشرق )مصر وبالد الشام(، كما كانت لهم كتابتهم الخاصة بهم، وال ي كانت تصويرية أوال

اءت الكتابة الخطية )ب( ال ي كتب بها املسينيون في بالد اإلغريق قبل القرن الثامن قبل رموزها ح ى اآلن. ومن خطها غير التصويري ج

. ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، الجزء الثاني من 127-125 و 46-39 ص 1توينبي املصدر السابق،   )امليالد.

 .(300 املجلد األول، ص
   الحضارة املينوية: الحضارة البحرية في منطقة بحر أيجه كانت من أولئك الذين انتقلوا من السهب االفراس ي في اتجاه

ي الشمال البحري وهم الذين كانوا في تلك املنطقة الزراع األوائل في العصر الحجري الحديث في القارة األوربية.. كان أسالف األقوام ال 

( 3)محيي الدين اسماعيل، توينبي منهج التاريخ وفلسفة التاريخ، )سلسلة اإلعالم واملشهورين  رية والسومرية.أبدعت الحضارتين املص

 .(55، ص 1977منشورات وزارة اإلعالم، الجمهورية العراقية، 

 

 .33-27ص  1توينبي املصدر السابق،   .63-56ص  1( توينبي، بحث في التاريخ   5)
52من املجلد األول، ص  لثالجزء الثا ترجمة: زكي نجيب محمود، الحضارة: الشرق األدنى، ول وايريل ديورانت، قصة-

86. 

 .36-34ص  1( توينبي املصدر السابق،   6)

ترجمة: محمد بدران، ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى، .124، 312ص  1توينبي املصدر السابق،   ( 7)

 .8-5من املجلد األول، ص  رابعالجزء ال

 .11من املجلد األول، ص  خامسالجزء ال ترجمة: زكي نجيب محمود، ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة: الشرق األدنى،( 8)

 .205ص 1توينبي، بحث في التاريخ،   
 1530جتمع "اآلندي" في "بيرو" قد بلع طور "الدولة العاملية"، وهي إمبراطورية "األنكا" حين قض ى عليها "بيزارو" في كان امل 

 .84ص  1توينبي، بحث في التاريخ،   للميالد.
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، االرثو كسية البيزنطية االرثو كسية الروسية، الحضارة الغربية, أضافة إلى عدد من )1واليوكاتي

 ، ومن الحضارات املتعطلة يذكر توينبي حضارات)2(واملجهضة والعقيمةالحضارات املتحجرة 

، والزرادتشية ويذكر الحضارة اليهودية واملينوفستية .)3("البولينزيون واالسيكمو والبدو"

من الحضارات املجهضة ويرى توينبي أن جميع الحضارات قد مرت بثالثة أجيال  املجوسيةو 

 توينبي  الجيل األول وحضارات الجيل الثاني وحضارات الجيل الثالث، وربما كانحضارات هي متعاقبة 

 قد تأثر فكر ابن خلدون في تعاقب ثالثة أجيال في الحضارة الواحدة.

                                                                                                                                                 
  املايانية: كان املجتمعين املكسيكي واليوقطاني ينتسبان بصلة البنوة إلى مجتمع أقد هو مجتمع "املايا" الذي أنشأ، على

 
ً
ت به نهاية سريعة غريبة في القرن السابع للميالد، تاركا

ِّ
ما يبدو، حضارة أسمي وأكثر إنسانية من املجتمعين اللذي أعقباه، وقد حل

ال يدل على   بالفلك. وراءه سجِّ
ً
وجوده في خرائب مدنه العظيمة في الغابات املشبعة باألمطار في "يوقطان". وقد كان هذا املجتمع حا قا

 (.85، 84ص  1توينبي، بحث في التاريخ،  )
  كورتيز" املدينة في "تالكساال" في زمن حملة  –امليكسيكية:  كانت "الدولة العاملية" فيه إمبراطورية األزتيك. وكانت دولة"

 (.84ص  1بحث في التاريخ،   ،توينبي)هي الدولة الوحيدة املستقلة الباقية. 
  اليوكاتي:  أما املجتمع "اليوكاتي أو اليوقطاني" في شبه جزيرة "يوقطان" فقد ابتلعه املجتمع املكسيكي قبل نحو أربعمائة

 (.84ص  1توينبي، بحث في التاريخ،  )عام.  

 .25، 124 و 57، 56 ص 1املصدر السابق،   ( توينبي 1)

 .287ص  1توينبي، بحث في التاريخ،   .38،39ص  1( توينبي املصدر السابق،   2)

 275، ص1توينبي، مختصر دراسة التاريخ,  ( 3)
  .واملسيحيون هذه الحضارة املتحجرة من املجتمع السوري، بالحالة ال ي كان عليها قبل تدخل الهلينية في العالم السوري

 .(39، 38ص  1النساطرة واملنوفيستيون؛ هم بقايا رد فعل املجتمع السوري ضد التدخل الهليني.. )توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  
  الحضارة الزرادشتية واملجوسيةzoroastrism الديانة الزرادشتية هي الديانة ال ي كانت سائدة في إيران قبل أن يدخلها:

اإلسالم, وتسمى هذه الديانة باملزدية أيضا, وهذه الديانة موجودة ح ى أيامنا هذه خاصة في شمالي غرب الهند, وهي تعتقد بالثنائية 

اإللهية أي وجود إله الشر مقابل إله الخير, وتتضمن العقائد الزرادشتية عقيدة اإليمان بالبعث بعد املوت للجنة أو للنار, وقد تمت 

املؤسسة العربية ، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي) ها بصورة منهجية ح ى توقفت في القرن العاشر امليالدي.صياغة عقائد

. إعداد: صالح قنصوة، سعيد جمعة مراد، حسن جبر 35ص  3لبنان،    –، بيروت دار الهدى للنشر والتوزيع -للدراسات والنشر 

عي، محمد حسن أحمد غنيم، قاموس أديان ومعتقدات شعوب العالم، مكتبة دار شقير، حسن حماد، كرستيان فنسبان، إكرام مل

 .(120م، ص  2004، 1مصر، ط  –، القاهرة LOGOSالكلمة 
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 عناصر الحضارة

عناصر صنع الحضارة، منهم الزمن أو التاريخ والعقل  اأن للحضارة عناصر البد توافرها، منه

هو اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي صنع حضارة، لم يصنعها ملهم املصنع أو التفكير واإلنسان. ا

بعقله فحسب، أو بعقله مضافا إليه عنصر الزمن، بل بتركيبه العضوي وخصائصه البدنية... 

والحضارة تظهر مع الجماعة، أن الفرد وحده اليوجد حضارة، والتجمع الذي ينشأ عنه التعاون )1(

 .)2(وعالقات العلمي هو الشرط إليجاد الحضارة والتآ ر وتبادل األفكار

املكان والبيئة؛ أن البيئة ال ي ينشأ فيها شعب من الشعوب لها خاصة من العناصر الحضارة 

أثر كبير في الشكل الحضاري الذي ينشئه. ألن اإلنان يأخذ مادة حضارة مما حوله والظروف 

والزمن عنصر أساس ي في حساب تفاعل  .)3(راتهاالطبيعية ال ي تحيط به، لكي يستفيد اإلنسان من خي

، إن ثمار األنشطة وتحسس الوجود الحضاري؛ أن الثمرات الحضارية تحتا  إلى زمن لكي تطلع

 .)4(الحضارة التظهر إال باضافة الزمن الى جهد اإلنسان

 عوامل قيام الحضارة:

"ول ديورانت" أن الحضارة تتألف من أربعة عناصر: املوارد االقتصادية، والنظم يقول 

السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتهى اإلضطراب. والحضارة 

مشروطة بطائفة من عوامل ال ي تستحث خطاها أو تعوق مسراها، األول: العوامل الجيولوجية، 

األرض. والثاني: العوامل الجغرافية، من شأنه أن يصرف اة في نطاق ضيق من سطح يحصر الحي

                                                 
 .17(حسين مؤنس، الحضارة، ص 1)

 .33( الخطيب، دراسات في التاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 2)

 .33اإلسالمية،  . الخطيب، التاريخ الحضارة27( حسين مؤنس، الحضارة، ص 3)

 .13( حسين مؤنس، الحضارة، ص 4)
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أهم العوامل، األمم  الجهود عن كماليات الحياة ال ي هي قوام املدنية. والثالث: العوامل االقتصادية

بط والربع: الثقافة لترت ال ي تتوفر فيها االقتصاديات املرتفعة هي أمم يتاح لها التقدم الحضاري.

ة باملدينة. تؤثر في الحضارة وجود وحدة لغوية مشتركة تكون وسيلة لتبادل  بالزراعة كما ترتبط املدنيِّ

نفسية األفكار واملعلومات واآلراء، كما تكون سببا في وحدة مشاعر األمة وفكرها. والخامس: ال

سياس ي يشعر  ؛ البد الزدهار الحضارة من عوامل الجنسية، فيجب أن يسود الناس نظامالدقيقة

والسادس  .)1(، ويبعدهم عن جو القلق والفوض ى واالضطراب والخوفالناس في ظله باألمن واألمان

الدينية: أن  لك يرفع األخالق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره، إلى مرحلة االخالص 

 قصة الحضارة".ومع هذا العوامل األخالقية والتربوية مع بيان اختصار في " .)2(للعمل  اته

 بدايات الحضارات

يدحض نظرية  يعتقد توينبي بفكرة وجود حضارة واحدة هي الحضارة الغربية، كما أنه

إستطارة الحضارة القائلة بأن مصر هي أصل جميع الحضارات. وعنده أن من بين املجتمعات 

الحضارية اإلحدى والعشرين؛ ثمة خمس عشرة حضارة تتصل بصلة البنوة بحضارات سابقة. لكن 

 –السومرية  –ثمة ستة مجتمعات فقط قد انبعث مباشرة من الحياة البدائية؛ تلك هي: املصرية 

األنديانية. في نظر توينبي اليمكن أن يعزى قيام الحضارات إلى  –املايانية  –الصينية  –املينوية 

صفات معينة في جنس من األجناس، إ  اليمكن أن يرتبط التفوق الروحي والذهني بلون البشرة، 

                                                 
 .7 -3، ص 1( ول ديورانت، قصة الحضارة: نشأت الحضارة، تقديم وترجمة: محيي الدين صابر و زكي نجيب محمود،   1)

 .37( الخطيب، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص 2)
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في طبيعته  فالواقع أن جميع األجناس قد ساهمت في إنبعاث الحضارة. ويؤمن توينبي  أن  سيكولوجي

 .)1(أهم عوامل إنبعاث الحضارات أهمية وأشدها ارتباطا بالقضاء والقدر

يقول أنه حصيلة تأسيس فمع  لك يذكر توينبي عن تأسيس أصول املجتمع اإلسالمي، و 

 يدعى املجتمع 
ً
 مندرسا

ً
مجتمعين كانا متمايزين في األصل: اإليراني والعربي، وكان وراءهما مجتمعا

. بعد  لك  كر املجتمع املصري، كما  كر أنه عند )2(تفرع بدوره عن املجتمع السومري السوري، الذي 

 الحضارة املصرية  أن فالسفة التاريخ
ً
 .في املرتبة األولى تاريخيا

يرى  حسب حسب فكره؛ ي حيث  كرت فكر وتقسيم الحضارات لتوينبي، واملفهوم الحضار 

ر على وجهة نظر اإلنسان عن الحياة، أما بوجه توينبي أن مفهوم الحضارة بمعناها الخاص، مقتص

ه اإلنسان، وال ي تترك بصماتها عام، فالحضارة هي مجموعة األفكار والرؤى والقيم السائدة ال ي توجِّ 

وتلقي بظاللها على املنظومة الذهنية وأساليب وطرق التفكير لدى اإلنسان، وعلى الدولة واملجتمع، 

أفكار ومبادئ وعادات وتراثيات وطبيعة الحياة من الجهة النظرية  وهي سمة املجتمع بما يحتويه من

 بين ابن خلدون )3(والفكرية والعملية..، فالحضارة هي ما يحتويه اإلنسان من الثقافة
ً
... ولكن مهما

فلسفة عن الوجود البشر بطريقة؛ ممكن أن يكون اسلوب االحياء البشر في رؤية الحضارات، يقول 

ابن خلدون: "إن هذا االجتماع إ ا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم، فالبد من وازع 

 يدفع بعضهم عن بعض؛ ملا في طباعهم الحيوانية من العدوا
ً
ن والظلم. ...فيكون  لك الوازع واحدا

                                                 
 10، 9ص  4( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .8دراسة التاريخ نفس املصدر ص ( مختصر 2)

م،  1948توينبي، أرنولد، الحضارة في امليزان، ترجمة: أمين محمود الشريف، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ( 3)

 .197ص
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؛ ح ى اليصل أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو ةمنهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهر 

 . )1(معنى امللك. وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للنسان طبيعية والبد لهم منها."

 قيام الحضارات عند توينبي

 نشوء الحضارات: (1

عن قيام  آخر لبحث حسب نظريته عن قيام الحضارات، أريد أشارك فكرقبل أن أثب في ا

الحضارة، يقول "د. حسين مؤنس": "والشك في أن البيئة الجغرافية ال ي ينشأ فيها شعب من الشعوب 

لها أثر كبير في الشكل الحضاري الذي ينشئه. ألن اإلنسان يأخذ مادة حضارية  مما حوله، والظروف 

ا يط به لها أعظم األثر في حفز همته إلى العمل واإلنشاء واالبتكار الطبيعية ال ي تح  فيرى توينبي  وأمِّ

  عامليةياتالمبراطور اإل خلود أن فكر 
ً
ويبقي هذه املشاعر حسب رعية "أهالي" االمبراطورية،  متيقن ابدا

 باململكةح ى الوجود املؤسسين االمبراطورية... 
ً
ولذلك يقول أبرز  )2(البريطانية... ويضرب لذلك مثاال

ثرات القوية واملفتخرة من املؤسسين املؤ سؤال ماهي األسباب لهذه العقيدة الغريبة؟ السبب األول: 

... والسبب الثانية: تأثيرات االدارات األصلية... ألنهم انجازات عظيمةاإلمبراطورية العاملية بسبب 

 .)3(ينتهون ويمسحون أدوار املصائب

": "أن أهم ما يميز دراسة ونظرية توينبي عن في آرنولد توينبي نظراتيقول صاحب كتاب "

الحضارات هو املراحل ال ي تمر بها وهو في هذا يميز بين أربعة مراحل محددة تمر بها كل حضارة: 

، وعنده أن دوافع  Breakdownاالنهيار ،و Disintegrationالتفكك: ، Growth، النمو Riseالنشؤ 

                                                 
 .42، 341ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   1)

 .20، ص 2( مطالعه تاريخ،   2)

 26، ص  2تاريخ،   ( مطالعه 3)
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أو بيئة مالئمة وإنما من االستجابة  Raceع من أي صفة خاصة بالعنصر ي حضارة الينبأل النشوء 

 .)1(الخالقة لتحدي ما."

تنمو من تحدي إلى استجابة  و: " ... الحضارة تستمر ويذكر الدكتور/ السيد أمين شلبي أن 

ة ال ي صنعت الحضارة إ ا ما أرادت قإلى تحدي جديد، كما كان البد من املحافظة على الروح الخال

أن تواصل مسيرتها وتتفادى التوقف. فإ ا ما عبر مجتمع ومر بعملية النمو فإنه سيقدم نحو تقرير 

جديدة تثير سلسلة من ردود الفعل بمعنى تزويد نفسه بتحديات   Self-determinationاملصير 

الستجابات ناجحة وتحديات متجددة تمكنه من أن ينمو من قوة إلى قوة ويثبت هذا املجتمع بذلك ... 

ويتفق توينبي مع برجسون الذي اعتبر "أنها قوة الدفع ال ي يمثلها العبقري وال ي تنقذ املجتمع من 

 .)2(عدم االستسالم للركود""

باستثناء  –: "ولقد علمنا.. أن الحضارات  د توينبي عن الحضارات بقولهص فكر آرنولخويتل

هي في حركة ديناميكية. وحرى بنا اآلن أن نقرر بأن الحضارات النامية،  –الحضارات املتعطلة 

. ... ونجد األكثرية العظمى من اإلجتماعيتختلف عن الجماعات البدائية الثابتة... إبان تكوينها 

. أن توينبي يتصور عن عالم دولة املستقبل العاملية، كما )3(كين في كل حضارة نامية..."األعضاء املشتر 

يروي كتاب "نظرات في آرنولد توينبي": "فإن الغاية الحقيقية للحياة البشرية اليمكن أن  تكون تراكم 

اعه كميات ضخمة من السلع االستهالكية بالشكل الذي تمليه اإلعالنات عن هذه السلع وفي اتب

لغاياته الروحية في الحياة وبالشكل الذي يميزه عن غيره من الكائنات ال ي تشاركه في سكنى الكرة 

األرضية. "فاإلنسان اليحتا  إال لكمية صغيرة من السلع االستهالكية، فقد حذرتنا الديانات العليا 

                                                 
 .55( د. السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)

 .57- 56( د. السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي ، ص 2)

 .359ص  1( مختصر دراسة التاريخ،  3)
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ن هذا عائق في الحصول دائما ضد االنغماس الزائد في إشباع حاجاتنا املادية ألنها تعتقد عن حق أ

 .)1(على الغاية الحقيقية للنسان وهي سعيه وراء األهداف الروحية""

 نمو الحضارات

 بذلك املتقدمينن توينبي قدم تقسيم الحضارات بالعموم إ
ً
، ولذا يبين مراحل نمو، مخالفا

مة ثالث عشر الحضارات )الواحد والعشرين( ال ي ولدت على قيد الحياة واستمرت في نموها؛ ث لتلك

 من الثمانية في طريق االنحالل، أما بالنسبة للثامنة، 
ً
الحضارة الغربية هي حضارة قد ماتت، وسبعا

"وما االرتقاء إال فعل صادر عن الشخصيات واألقليات املبدعة."لذا  ابلغت  روتها. ويقول عن ارتقائه

من أقلية مبدعة وأغلبية من األعضاء غير املبدعين، لذا األكثرية  يتكون  يدعى  أن املجتمع البشرى 

الثامنة، عنده القوى  اعتبر، اعن الحضارات وتقسيمه تحدثعند ما و ب لتتبع قيادة األقلية. تدرِّ 

 كر طريقتان لتنجز عملها، "األولى: تحقق عملها الخالق بوساطة النظم القديمة...  الجديدة، فلذلك

 للصالح العام للمجتمع.. الثانية: تنضوي هذه القوى كذلك في نفس الوقت 
ً
 -بغير تمييز-وتحقيقا

تحت أية نظم يتصادف وقوعها في طريقها... فإنها قد تندفع صوب بناء أي محرك قديم يتصادف 

 )2(ناك.".إقامته ه

أن توينبي عرض للمسائل األساسية في يرى كاتبه كتاب "التفسير االسالمي للتاريخ"  وفي

 :اقضية النمو الحضاري، منه

التقدم في مجال التحقق الذاتي: هذا التيسير في امليادين التقنية املختلفة يعبر في  ▪

ق املادية رأي توينبي عن دافع حيوي يعمل في  ات اإلنسان ليحررها من العوائ

                                                 
 .81 – 79( د. السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)

 .9و  6-3ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   2)
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بالسيطرة عليها، وباستخدامها في سبيل إطالق الطاقات البشرية الكامنة في 

 :بفعل ارادي حر.  يقول توينبي اإلجتماعياملجتمع، في سبيل التحقق الذاتي والتكامل 

"النمو يعني أن الشخضية النامية، أو الحضارة، تسعى إلى أن تصير هي نفسها بيئة 

 لنفسها،
ً
ومجال عمل لنفسها. ... مقياس النمو انه تقدم في سبيل  لنفسها. وتحديا

 .)1(التحقق الذاتي"

 الشائعة: اإلجتماعيةاملجتمع واألفراد: أن توينبي يخطئ في نظريتين من النظريات  ▪

بأن الفرد هوو الحقيقة املوجودة املدركة وان املجتمع ليس سوى مجموعة من   -1

 الذرات البشرية.

ان األفراد ليسوا سوى أجزائه واليمكن تصورهم غير أن الحقيقة هي املجتمع و  -2

خاليا فيه. يقول توينبي بعد ردِّ لهاتين النظريتين: "إن املجتمع هو عالقة بين أفراد، 

 يجمعها على 
ً
وأن هذه العالقة تقوم على اتفاق مجاالت أعمالهم الفردية اتفاقا

الحضاري كله اليكون إال بواسطة . النمو )2(صعيد مشترك هو ما نسميه املجتمع"

 املبدعين من األفراد، أو بواسطة الفئة القليلة من هؤالء القادة امللهمين.

االعتكاف والعودة: االعتكاف لتحقيق الصفاء الذاتي واستلهام الحق، والعودة  ▪

لهداية األتباع وتوجيههم. هذه الحركة املزدوجة يؤكد توينبي على قيمة العودة بقوله: 

ي املتوحد، غير ان هذا التجلى "اال 
ِّ
 لتجل

ً
 ضروريا

ً
عتكاف فرصة ، وقد يكون شرطا

 لعودة الذات امل
ً
الى البيئة  ضيئةيفقد غايته، ويبطل معناه إ ا لم يكن تمهيدا

                                                 
(1 )Toynbee, A: A Study of History, vol, 3 page 216. 

 vol, 3, Page 230( املرجع السابق 2)
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ال ي نشأت فيها... و)العودة( هي جوهر الحركة كلها، كما أنها غايتها  اإلجتماعية

 .)1(القصوى"

توينبي الفروق بين أنواع  يرى دور النمو الحضاري: التنوع داخل الوحدة خالل  ▪

املجتمعات الصغرى في كيان الحضارة الواحدة، كما نجد الخصائص املميزة لتاريخ 

الحضارات املختلفة، فالحضارة الهلينية جمالية الطابع، والحضارة الهندية دينية 

هذا التنوع القائم  . غير أن وراءعملالنزعة، والحضارة الغربية علمية املنحى آلية ال

وحدة جامعة هي من قبل الحقيقة الكبرى. ومثل النمو الحضاري، في تشبيه توينبي، 

 .)2(كمثل الزراع يبذر الحب في الحقل

حسب كتاب "دراسة للتاريخ" أن معيار النمو ليس في النجاح العسكري أو السياس ي أو العلمي، وانما 

ة من التحدي االقل مادية. ويري توينبي أن خالص املدنية في القدرة على االستجابة املالئمة لسلسل

 .)3(من جديد)أيام السيدنا عيس ي بن مريم( الغربية لن يأتي إال بمولد الروح السميحية 

 لم يرد في فكرالنمو عن الحضارات املتحجرة  الحضارينجد أن خالل دراستنا عن النموومن 

آرنولد توينبي، يقول "د. حسين مؤنس"؛ أن في بعض الحاالت نجد أن الحضارة الكبيرة ال ي تسير في 

  لطريق االنحال
ُ
 جمِّ ت

ُ
ر في مرحلة من مراحل هبوطها، وتحتفظ جماعات الشعب بعناصرها حجِّ د أو ت

وبعثت  األساسية، وتطوي نفسها عليها وتدخل في ليل طويل، فإ ا أتيحت لها فرصة نبتت من جديد

                                                 
 vol, 3, Page 248( املرجع السابق، 1)

 .81 – 77( عماد الدين خليل، التفسير االسالمي للتاريخ، ص 2)

 .10( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنولد توينبي، ص 3)
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فيها الروح وعادت إلى النمو، بتعبير أدق أكثر من دورة حضارية. ويمثل من الحضارات املتحجرة على 

 .)1(هذه الصورة ملصر القديم والصين بأن كيف عادت إلى الحياة بعد هذه املراحل

 :الحضارة في نظرية ابن خلدون 

ية للبداوة، والعمران كله من ن امللك والدولة غاية للعصبية، والحضارة غاابن خلدونإ يقول 

بداوة  وحضارة وملك وسوقه له عمر محسوس،  كما للنسان أربعين وفيه له أثر النشوء والنمو، ثم 

 كذلك. والحضارة كما علمت هي 
ً
تأخذ بعد  لك في االنحطاط ، فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضا

ل ي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من التفنن في الترف واستجادة أحواله، والكلف بالصنائع ا

... والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فم ى كان العمران أكثر كانت الحضارة نقيصالصنائع ال

 )2(أكمل... 

ابن خلدون هو مؤسس علم اإلجتماع، في مقدمته يعالج "واقعات العمران البشري" ويعتبر 

أنه ملا كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن االجتماع : "أعلم فيقول أو "أحوال االجتماع األنساني"...  

االنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة  لك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس 

والعصبيات واألصناف... وما ينشأ عن  لك من امللك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 

م والصنائع وسائر ما يحدث من  لك العمران بطبيعة من ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلو 

ويقول "أن أحوال العالم واألمم وعوائدهما ونحلهما التدوم على وتيرة واحدة ومنها   .)3(األحوال"

مستقر، إنما هو اختالف على األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون  لك في األشخاص 

                                                 
 .240س، الحضارة، ص ( د. حسين مؤن1)

 .818-816ص  2( املقدمة ابن خلدون،   2)

 31( املقدمة ص 3)
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"علم  ملقالةاقول صاحبة ت. )1(واألوقاف واألمصار فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول"

فإنه مما الشك فيه أن مراحل تطور الدول يقترن  لك االجتماع الحضري" عند ابن خلدون، 

فالحضارة "أنما تفنن في الترف وإحكام الصنائع املستعملة وجوهه ومذاهبه من  بالعمران املادي

 )3(". )2(املطابخ واملالبس واملباني والفرش واألبنية وسائر عوائد املنزل وأحواله

زوقد م ابن خلدون في مقدمته بين العمران البدوي والعمران الحضري. فالبداوة عند ابن  يِّ

 أقدم من الحضر، ألنهم يقتصرون على الضروري في أحوالهم وهم 
ً
خلدون أصل الحضارة، فالبدو إ ا

والشك أن "عاجزون عما فوقه، والحضر يعتنون بحاجات الترف والكمال في حياتهم، وفي هذا يقول: 

ري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه. وألن الضروري أصل والكمالي فرع ناش ئ عنه، الضرو 

فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما، ولكن نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها وينتهي سعيه 

 .)4("إلى مقترحه منها

 :جتماع البشري إلى قسمين هماإل ام ابن خلدون يقسِّ  حسب  لكو 

املجتمع البدوي: وهو األصل في كل أمة وهو السابق على الحضارة، والبداوة هم أ ـ 

املقتصرون على الضروري في أحوالهم، ويتصفون بالشجاعة والخير، وهم أقرب إلى الفطرة السليمة 

ال ي لم تفسدها بعد مظاهر الترف فأهل البدوهم املنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على 

حيث يقول ابن خلدون:   .وأنهم مقتصورن على الضروري من األقوات واملالبس واملساكن األنعام

"فان اجتماعهم انما هو للتعاون على تحصيله واالبتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجي 

                                                 
 32( املقدمة ص 1)

( بنفس ي اطلعت على هذا الهامش، "عبد الرحمن بن خلدون/ مقدمة ابن خلدون/ تحقيق حامد أحمد الطاهر/ دار 2)

 م. 2004 -هـ  1425، 1الفجر للتراث القاهرة ط

( م. نادية صباح محمود الكبابجي )كلية اآلداب/ جامعة املوصل(، علم االجتماع الحضري عند ابن خلدون، آداب 3)

 .4م، ص  2008 -هـ  1429(، 51العدد ) –الرافدين 

 .152ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء األول ، ص ( 4)
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تعل الفلح من الفراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان..، شوالكمالي، فمنهم من ي

ء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة والبد إلى البدو ألنه متسع ملا اليتسع له وهؤال

، وكان حينذاك اجتماعهم وتعاونهم في 
ً
 ضروريا

ً
الحواضر...، فكان اختصاص هؤالء البدو أمرا

 )1(حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والسكن والدفء انما هو باملقدار الذي يحفظ الحياة..."

ب ـ املجتمع الحضري: وهو املجتمع الذي يقطن أهله املدن، وهم املعتنون بحاجات الترف 

والكمال في أحوالهم، ومنهم من ينتحل في معاشه الصنائع، ومنهم من يعمل في التجارة، ويشهد هذا 

 في العلوم والفنون والصناعات وكل وسائل الترف والرفاه حيث يقول ابن خلدو 
ً
ن: "وهو املجتمع تطورا

أن أهل مصر الذين نجد أكثرهم من أهل البدو سكنوا مصر وعدلوا الى الدعة والترف الذي في 

 )2(الحضر، و لك يدل على أن أحوال الحضر ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها"

 يرى ابن خلدون أن البدو هم أصل الحضر، وأن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال 
ً
ا ا

هذا النحو يقسم أرنولد توينبي املجتمعات إلى قسمين رئيسين:هما املجتمعات البدائية البداوة. وعلى 

واملجتمعات الحضارية ويعتقد أن أصل املجتمعات الحضارية، إنما يرجع إلى املجتمعات البدائية 

ويقرر بناء على  لك أن هناك ستة مجتمعات قد انبعثت من الحياة البدائية مباشرة وهي: املصرية 

  .لسومرية واملينوية واملايانية واالنديانية والصينيةوا

وبالرغم من هذا التشابه بين كل من ابن خلدون وتوينبي في هذه الفكرة األساسية حول نشأة 

 بينهما في نقطة 
ً
 جوهريا

ً
املجتمعات البدائية، وانتقالها إلى مجتمعات حضارية، إال أن هناك اختالفا

دون هامة، تتصل بمسألة تحول هذه املجتمعات البدائية إلى مجتمعات حضارية حيث يرى ابن خل

. وقد أوضح اإلجتماعيةأن الذي يحدد نوع املجتمعات، هو نوع النحلة املعاشية، وأسلوب الحياة 

                                                 
 105(املقدمة املصدر سابق، ص 1)

 107ص  ( املقدمة، املرجع السابق،2)
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 لك من خالل ما  كره من سمات رئيسية، تميز حياة كل مجتمع وكيفية االنتقال من حالة البداوة 

رى توينبي أن إلى حالة الحضر عن طريق تغير نحلهم املعاشية، وبالتالي صفاتهم األساسية. في حين ي

 من حياة املجتمعات البدائية إلى حياة املجتمعات الحضارية، أي من الركود أو 
ً
هناك انتقاال ً متعاقبا

ن الحضارات إلى أالسكون إلى الحركة، بمعنى آخر انتقال من السلب إلى اإليجاب وانتهى به القول 

ي اسم )التحدي( وتتطلب لحلها إنما تظهر للوجود عندما تواجه الناس مشكلة ويطلق عليها توينب

 .)1(استجابة ناجحة

وهكذا نرى أن كل من توينبي وابن خلدون يتفقان حول فكرة نشأة املجتمعات، ويختلفان قي 

فكر  أن كما آلية االنتقال، أي انتقال املجتمعات البدائية من بدائيتها إلى حالة املجتمعات الحضارية.

أصلها الدين"  ؛العظيمة امللك ؛ابن خلدون عن قيام الدولة والحضارة؛ "أن الدول العامة االستيالء

وآراءه في تطور الدولة وما تسير فيه من أدوار وأنها تمر في دور البداوة ثم في دور الحضارة ثم في دور 

لغالب عمر ثالثة أجيال، دول كثيرة االنحالل، و أما آراءه في أعمار الدول وأن عمر الدولة اليعدو في ا

لجميع الدول، وعاشت أضعاف املدة ال ي  كر أن  ملم تسر في األدوار ال ي ظن أن املرور بها ضربة الز 

. ويقول توينبي عن تمهيد الدول الحضارات: "وطال أمد مرباهم في )2(الدولة التتجاوزها في الغالب

أن ابن  يفهم، من هذا البيان )3(عل هللا أول الدولة..."الحضارة وتعاقبهم فيها جيال بعد جيل؛ ما ف

توينبي كان  وأما آرنولدوجود الحضارة، بأن كيف وأين وم ي وجود حقيقة البشرية  ةن فكر خلدون بيِّ 

 .والحضاراتوجود البشر كيفية  ولم يفكر عن فكرفقط محدود كال

                                                 
 28-27ن جمعة، ص ي( نيف1)

 .28و  227ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،  2)

 514( مقدمة ابن خلدون، نفس املصدر ص 3)
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اهم الحضارات، ولكن بعد هذه الفلسفة كما عرفنا تقسيم توينبي لألقوام حسب ما سم

 حسب األقاليم، قسِّ 
ً
الباب األول "في العمران البشري على  و كر  لك فيم ابن خلدون تقسيما

، و كر يشتمل كل جزء منها الجملة"، وقسِّ 
ً
م األقاليم حسب جغرافية األرض؛ إلى سبعة شرقا وغربا

صار مخاصة  كر كل البلدان واأل  البلدان واألمصار والجبال واألنهار واملسافات بينها في املسالك. على

و بعد تفسير كالمه يشير إلى  ويرى الباحث أن توينبي أخذ فكر ابن خلدون ولكن قسم بمسمى آخر

 .)1(املصدر "نزهة املشتاق" الذي ألفه األدريس ي

 

 

  

                                                 
 .391-358ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   1)
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 أسباب ازدهار الحضارات عند توينبي وابن خلدون املبحث الثاني:

(، كما يدرس عن اتصال Albert Schweitzerأشقيتسر" )ؤرخ اإلنجليز "ألبرت امليقول 

ن توكيد العالم والحياة يجب أن يكون ثمرة التفكير في العالم والحياة. إاإلخالقيات في الحضارات: "

ولن تتقدم الحضارة املستمرة الحقيقية إال إ ا وصلت غالبية األفراد إلى هذه النتجة في الفكر 

أن التقدم في الحضارة املادية هو الذي زاد في حدة املشاكل و " )1(....واستمروا يعملون تحت تأثيرها

توينبي أن الغربيين مازال في استطاعتهم أن يعالجوا  رى . وي)2(والسياسة على نحو مدمر  اإلجتماعية

األمراض ليبعثوا حياة جديدة في حضاراتهم  وقال: "ليس هناك ما يمنع الحضارة الغربية من أن تتبع 

،..  لك متروك لها إ  تستطيع أن اإلجتماعيبق التاريخية إ ا ما اختارت  لك بارتكاب االنتحار االسو 

نحنا حرية االختيار... وبرفضه للحتمية، أصر توينبي مسبوق، وكبشر فقد ُم  تعطي التاريخ تحوال غير

، Historical Patternsعلى أن املستقبل اليمكن التنبؤ به على أساس من أنماط أو نما   تاريخية 

ورغم اقتناعه بأن نمط االنهيار  والتفكك يمكن تمييزه في تواريخ الحضارات ال ي ماتت.... فقد اعتبر 

يري توينبي الحضارة الغربية كحضارة فريدة و اريخ الحضارة الغربية هو اليوم مازال قصة لم تنته أن ت

وبين الحضارات السبع الباقية فإن الغرب فقط الذي لم يظهر عالمات النزاع حولها على أنه  :فأوال

 
ً
 .)3(الحضارة الغربية في العالم كله..." تفقد انتشر  :يتفكك بالفعل، وثانيا

لتاريخ" لتوينبي، خاصة أنه اشتمل تاريخه حول حضارات ل كرنا حسب كتاب "دراسة كما و 

حضارته ويقول على مع  لك يرجح ويركز و ، وسقوطهاالحضارات  قيام األقوام و كر عوامل وأسباب

عن أسباب ازدهاره: "فإ ا أقبلنا على حضارتنا الغربية، النجد أدني صعوبة في استبانة وجهتنا أو 

                                                 
 .6( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارة، ص 1)

 .110 ألبرتأشقيتسر،فلسفةالحضارةص( 2)

 .75-72، ص نظرات في آرنولد توينبي( د. السيد أمين شلبي، 3)
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أنها تتسم بالولع باآلالت. ...: أوال: تركيز االهتمام والجهد والكفاية على تطبيق استكشافات مكاننا. 

: تشييد املحركات 
ً
؛ مثل الدساتير البرملانية اإلجتماعيةعلى الطبيعة على األغراض املادية... ثانيا

م الكالم من تركيزه . واآلن نفه)1(وأنظمة الدولة الخاصة بالتأمين وجداول مواقيت التعبئة العامة."

العطائه الجوانب كما كتب بالتفصيل في كتابه، خاصة استخدام العمل  يةعلى الحضارة الغرب

 ،املسلمين من الفالسفة اأسسه ال يالجوانب  ذهامليكانيكي واملحركات املادية، ولم يذكر أساس ه

 فترة أطول : "وما يزال هيامنا االشارة إلى هؤالء العلماءلذلك يقول بدون 
ً
يهذه امليكانيكيات، مستمرا

مما نظن عادة، ولقد كانت الطبقة الخاصة املثقفة في الحضارات األخرى؛ تنعى على اإلنسان الغربي، 

 )2(بعصر اآللة. ..." فغلبة الروح املادية عليه، و لك قبل انبعاث ما أصبح يعر 

االزدهار  وعوامللعاملية عندما عرفنا فلسفته عن االزدهار يقول توينبي عن الدولة ا

انقسام الدولة العاملية بمثابة الكسرة  وأن ويتحدث عن نهضة تلك الدولة منذ النشأة،واالنهيار، 

حل ار مدولة العاملية الهلينية. ولذلك يبين عن ويشير إلى مثال متقدم وهو النهيار، معناه اإلو النهائية 

 نصف كسرة. ويحكم هوالنهض –حسب ثالثة دقات كسرة وأنها االضطرابات 
ً
النمط الذي  ذاة ونهائيا

 . )3(يالئم تواريخ عدد من املجتمعات املتحللة

 عن "الدولة العاملية" لنعرف كيف يمكن بقائهأوبعد ثقة هذه الفلسفة 
ً
، كما في اقام بابا

"وهكذا تكد لغيرك"، لوضوح نظم الدولة العاملية بالفشل  تحت عنوانالفصل الخامس والعشرون 

. يقول توينبي "إن املرشحين لألنتفاع من وجود الدولة العاملية، البد وأن يكونوا ااالحتفاظ ببقائهفي 

 أو أكثر من: البروليتاريا الداخلية؛ والبروليتاريا الخارجية للمجتمع املحتضر نفسه؛ أو أية 
ً
واحدا

                                                 
 .403ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 ( مختصر دراسة التاريخ، نفس املصدر2)

 .460،61ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   3)
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قدرة األولى:  منهم .ى نظم أخر و ض ا. ولذلك تخدم أغر )1(خلية تعاصر الدولة العاملية."احضارة د

الدول العاملية على التوصيل: تتيح الدولة العاملية بفضل فرضها النظام والتجانس وسيلة للتوصيل 

 إقليمية منفصلة 
ً
الجيد؛ ليس فقط من الناحية الجغرافية بين األجزاء ال ي كانت فيما مض ى دوال

سيكلوجية السالم: إن التسامح  انية:والثبين طبقات املجتمع املختلفة.  اإلجتماعيةولكن من الناحية 

 للمحافظة على كيانهم، يشجع على انتشار األديان العليا. أن 
ً
 الزما

ً
الذي يراه حكام الدول العاملية أمرا

 عن  لك فإن هذا التسامح سيثبت أنه في صالح 
ً
. فضال

ً
 أو مطلقا

ً
مثل هذا التسامح ليس عامليا

صالحية النظم  والثالثة:و أصحاب حضارات مجاورة. املعتدين الدخالء سواء أكانوا برابرة أ

م في االمبراطورية للعمل
ِّ
 -3الحاميات العسكرية واملستعمرات،  -2املواصالت  -1: عند طريق التحك

التقويم واملوازين   -7القانون  -6اللغات الرسمية والكتابات الخطية  -5األمصار  -4األقاليم، 

 .)2(املواطنة -10دارات الحكومية اال  -9الجيوش القائمة  -8والنقود 

فترة االعالء بالخصوبة والتنوع فال يكون االرتقاء  تتميز يعتقد توينبي بأن الحضارات فيو 

مقصورا على مظهر واحد فقط كالدين، ولكن الطاقة ال ي يفجرها تشمل ش ى مظاهر الحضارة من 

بين هذه املظاهر متفاوتا كالفن  في  دين وعلم وفن وفلسفة وأدب ومع  لك فال بد أن يكون االرتقاء

 .)3(الحضارة الهيلينية والدين في الحضارة السندية واالختراعات املادية في الحضارة األوربية الحديثة

 :ارتقاء الحضارة

رتقي الحضارات فيقول : تمكن أن يكيف  هأنو الرتقاء الحضارات،  ه الخاصن لتوينبي فكر إ

ر الرتقاء الحضا رات أن تتبع عملية تكوينها،... ألنه لكي تتحول الحركة إلى إيقاع متكرر "فإ ا كان يقدِّ

                                                 
 .19ص  3( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .140 – 19ص  3( مختصر دراسة التاريخ،   2)

(3)241. –XII, p. 187 -Arnold Toynbee, A Study of History (Abridgement), V. !, Chapter, X  
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وهكذا دواليك في عملية ارتقاء، يحتمل أن تظل إلى ما ...، ال بد من توافر انطالق حيوى متواتر

ويدعي أن هذه  ،أيامهم الخالية فيأن يتبعوا عملية تكوينها ب. األمر واضح الرتقاء الحضارات )1(النهاية."

 "ولعل تاملرحلة س
ً
 جديدا

ً
جري حسب نجاح االستجابات ويقول قد أبرز للمنتصرين مرة أخري تحديا

ولهذا  ،ارتقاء الحضارات يستبان من خالل "وثبة" تحملها من تحدي إلى تحد آخر مارة باستجابة

 .)2(االرتقاء مظاهره املختلفة الظاهرة والباطنة."

 بطور البداوةلكن مرحلة االرتقاء لك
ً
 ما يتيح  ل حضارة يكون مصحوبا

ً
يقول توينبي: "وغالبا

 )3(تاريخ كل حضارة أمثلة من التوسع الجغرافي املصحوب بتدهور في النوع."
ِّ
ل مثالين . بعد  لك مث

 لتلك الحضارات.لتوسع الجغرافي اواحد لحضارة مينوية والثاني الحضارة الصينية، كما وصف 

حضارة في حالة سكون، أو تجد في طريق االنحالل؛ ترتقي األساليب فيقول "بينما تظل ال

التكنولوجية املادية أثناء  لك االنحالل...بينما تتحرك الحضارات، سواء في طريق التقدم أو التأخر، 

 ملقتض ى الحال. ...تطور األسلوب التكنولوجي املادي في الحضارات املعطلة إلى مستوى عال : فإن 
ً
وفقا

صيادي سمك، "حضارة املتحجرة" قد تفوقوا مالحين، واالسكيمو  "حضارة املتحجرة" زيينالنولوني

، والبدو مروض ي خيول ، والعثمانيون مروض ي رجال. هذه جميعها  حاالت ظلت 
ً
واألسبارطيون جنودا

أثر فيها الحضارات في حالة سكون بينما ارتفع خاللها األسلوب التكنولوجي املادي.". أنه يبين 

 .)4(كنولوجيا على الحضارات، وايجابياتهاالت

أن مترجم الكتاب في اللغة العربية د. فؤاد شبل عندما وصل إلى نتيجة بعض البحوث يقول 

وقتما تصبح االستجابة لتحدِّ معين؛  –وفقا لرأي توينبي  –عن رأي توينبي عن األرتقاء: يحدث االرتقاء 

                                                 
 .314ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .316( مختصر دارسة التاريخ، نفس املصدر، ص 2)

 .21، 320ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   3)

 .329و  323ص  1صر دراسة التاريخ،   ( مخت4)
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توينبي عن ال ناجحة  في نفسها فحسب، لكنها تستشير تحديا إضافيا، تقابل باستجابة ناجحة.  يقول 

قوام االرتقاء الحقيقي؛ فهي عملية يطلق عليها كلمة "التسامي" يعنى بها التغلب على الحواجز املادية. 

وتعمل عملية "التسامي" على إطالق طاقات املجتمع من عقالها، لتستجيب للتحديات ال ي تبدو بعد 

 .)1(نها ماديته لك داخل النفس أكثر منها خارجها، أي أنها روحانية الطابع أعظم م

ن الحضارات ال ي يمكن دراستها دراسة وافية، كل أفي النهاية يحكم توينبي حسب فكره، و

منها على حدة، في مراحل نشوئها ونموها واستطالتها وانهيارها. إن هذه الحضارات تصبح دراستها غير 

ها، وهي في هذه املرحلة مفهومة في مرحلة تحللها النهائي.  ومن ثم يري توينبي ضرورة درسة اتصاالت

ون وجيجون، كانت حاألخيرة. ويذكر أن طائفة من املناطق الجغرافية مثل، سوريا وحوض نهري سي

التركيز الجغرافي لألماكن ال ي ولدت بها  توينبي عن خالل بيانو . )2(معالم بارزة في تاريخ هذه االتصاالت

 .)3(يفهم بأن االسالم مسيحية من نوع خاص األديان العليا، ركز توينبي فكره عن اإلسالم كما هو

معناه و الحضارات  كر عن تالقي الحضارات املعاصرة، بين بعد  لك عندما بدأ عن التالقي 

اقترح البدء ببحث التالقي بين الغرب الحديث وجميع الحضارات املعاصرة له. وعقد تأريخ بداية 

بحدثين: وقع الحادث األول مباشرة قبل نهاية القرن العصر الحديث من تاريخ املجتمع العربي 

الخامس عشر.ووقع الثاني مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر. وبين أسباب كل واحد من 

حسب إمتالك ناصية فنون املالحة في املحيطات وتفكك عري وحدة العالم املسيحي.  كر  ينالحدث

الغرب الحديث والكتلة  -2لحديث والروسيا الغرب ا - ،1الحديثة اتالتالقي مع كل الحضار 

                                                 
 .12و  11ص  4( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .267 -265ص  3( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .58( السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 3)
ذا التالقي.ولكن سأ كر فقط عن التالقي واحد هي "الغرب الحديث والعالم اإلسالمي"، لنعرف ما ا يعتقد عن ه 
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وحضارتي  -6واليهود  -5والعالم اإلسالمي  -4والعالم الهندي  -3الرئيسية للمسيحية األرثو كسية 

ن الحضارة الغربية الحديثة رحبت أ. ويبين توينبي الشرق األقص ى والحضارات األمريكية األصلية

طبقة متوسطة في  ،ا املتوسطة فيها بالطابع الغربي الحديثاملجتمعات الغير الغربية ال ي نمت طبقتهب

تالقي الغرب عن أما  ،شكل طبقة مثقفة. وهذه الطبقات املثقفة؛ تنقلب في النهاية على سادتها

 فالحديث مع العالم اإلسالم: 
ً
يقول توينبي "كان هناك مجتمعان إسالميان شقيقان وقد انتصبا ظهرا

ان جميع مسالك اال تصال بين ممتلكات املجتمعين الغربي والروس ي، وبين سائر بقاع لظهر؛ يسدِّ

العالم القديم..." منهم بيان شاطئ األفريقي و الحضارة اإليرانية اإلسالمية ، ويضم العالم االسالمي 

السندية  –السومرية  –ثالثة مواطن من الحضارات األربع الرئيسية في العالم القديم: املصرية 

 .)1(ضارة الصينية والرابعة هي الح

الحضارات الدينية تنتسب بالبنوة إلى فإن ن توينبي يرد الحضارات إلى األديان، لذلك إ

حضارات سابقة عليها، الحضارة الغربية الحديثة وليدة الحضارة الهيلينية )اليونانية والرومانية( 

املجتمع السورياني. الحضارة  والعقيدة العبرانية ال ي تعد املسيحية أمتدادا لها وهذه العقيدة وليدة

االسالمية حصيلة اندما  املجتمعين العربي وااليراني، وهما بدورهما وليدا املجتمع 

، حيث يدعي أن مبناه املجتعاتسالم ليس سماوي بل يتضح من كالم توينبي كأن اإل .)2(السورياني

                                                 
 في الواليات املتحدة لشعوب أصلية، الشعوب األصلية حسب املنطقة الجغرافية  ةاألصلي يةاألمريك

، هم الشعوب األصلية في أمريكا الشمالية Native Americans in the United Statesاألمريكان األصليون في الواليات املتحدة 

املتحدة القارية، أجزاء من أالسكا، ووالية هاواي. ويتكون األمريكان األصليون من على الحدود املعاصرة للواليات 

عدد، متمايز من القبائل األمريكية األصلية والجماعات العرقية، مجموعات كبيرة من التجمعات السياسية. 

 ,Paul Johnson, A History of the American People) يستخدم املصطلح لالشارة إلى األمريكان األصليين الذين كانو محل جدل.

HarperCollins Publisher, New York, 1997, Pp. 50, 51.) 

 .340 – 278ص  3( مختصر دراسة التاريخ   1)

 .267( أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 2)
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يظهر من كالمه أن . و بال دين، وقسم األديان بين املجتمعات توجداملجتمعات والحضارات األصلية 

 )1(الحضارات قبل وجود الدين.

 :لتوينبي نظرية التحدي والستجابة

 للتطور الحضاري. 
ً
 ألحداث التاريخ ومصورا

ً
اتخذ توينبي من فكرة التحدي واالستجابة مفسرا

افع األراض ي الصعبة ودافع األراض ي ويقسم توينبي تحديات أو دوافع البيئة للنسان إلى خمسة: د

 .)2(الجديدة، ودافع الكوارث، ودافع الضغوظ الخارجية، ودافع العقوبات، ودافع الهجرة

فهو يتكلم عن الرابطة  ،ابن خلدون تحدث في نظرته لنهوض الدول وسقوطهابينما 

الجامعة)العصبية(، والفكرة املوحدة لألفراد، وأهمية استمرار ظاهرة التمرد وظاهرة العنفوان 

 إليها ظاهرة الخشونة والقوة الستمرار عملية الدفع في نمو الدولة
ً
إن النظريتين متكاملتان ، )3(مضيفا

 .)4(ال ي نراها من حولنا اليوم بشكل من األشكال. وتقدمان لنا تفسيرات متعددة للظواهر

 أفكار توينبي: في التحدي والستجابة

عند ما درست الفصل الخامس "التحدي واالستجابة" من كتابه فحيرت أنه بدأ فلسفته 

عندما وصلت على النتائج، فما وجدت غير املدنيات واملجتمعات املوجودة في عالم اليوم و  .األساطيرب

األبعاد ال ي تناولها في "دراسة التاريخ" لقد بلغ مجموعها ستا وعشرين مدنية عاشت التشكل كل 

  ،خالل ستة آالف عام من تاريخنا
ً
 ،تأمل توينبي هذه القرون، ثم خر  بآ راء في تاريخ العالم مثيرة جدا

                                                 
(1 )Arnold J. Toynbee, Civilization on Trail, p. 184.  توينبي، بحث في التاريخ، ص 457 و 22توينبي، تاريخ البشرية، ص .

 454 -451ص  3. توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   91

ابن  نيخبیالحضاري للتار  ريالتفس(، أستا  التاريخ الحديث واملعاصر بجامعة اإلسكندرية( د. محمد محمود السروجي )2)

 ( post_84.html-http://historyinarabic.blogspot.com/2014/08/blog 04-21-2018. )14م. ص  2014، )مقال( نبيیخلدون وأرنولد تو 

 .487-381ص  2( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عليى عبد الواوحد وافي،   3)

 .25،27، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويتسفة التاريخ، ( د. جاسم سلطان، أداة فل4)

http://historyinarabic.blogspot.com/2014/08/blog-post_84.html%2004-21-2018
http://historyinarabic.blogspot.com/2014/08/blog-post_84.html%2004-21-2018
http://historyinarabic.blogspot.com/2014/08/blog-post_84.html%2004-21-2018
http://historyinarabic.blogspot.com/2014/08/blog-post_84.html%2004-21-2018
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، وأن نمو مجتمع أو تدهور 
ً
 واحدا

ً
ه هو نتيجة لقد انتهى به البحث إلى أن جميع املدنيات تنتهج نمطا

وقد  ،التحدي الذي يواجهه هذا املجتمع ونوع االستجابة ال ي يقدم عليها وهو يرد على هذا التحدي

ن التحدي الذي يضطر "إ.  يقول توينبي: )Challenge and response")1أطلق على هذه العملية اصطالح "

 إلى تحد من املجتمع الى مواجهته قد يتخذ أشكاال عدة، والنجاح في مواجهة تحد م
ً
عين يفض ي دائما

مثال هذا أن اليونانيين اضطروا بادئ األمر إلى مواجهة تحدي البيئة، كانت أرضهم الفقيرة  ،نوع آخر

وسرعان ما أسفر  ،غاصة بالسكان. وواجهوا هذا التحدي بأن أنشئوا مستعمرات فيما وراء البحار

هذا عن تحد آخر، تحد سياس ي: كيف تتعامل أثينا مع البلدان الخاضعة لها وتتعامل مع اسبرطة؟ 

 .)2("انهارت املدنية الهيلينية الرائعة اوفشل األثنيون في مواجهة هذا التحدي، وبهذ

 عل ،يرى توينبي أن نشوء الحضارات وبعثها متعدد األسبابالتحديات:
ً
ى ويقوم أساسا

 للقالع 
ً
عمليات التحدي الجغرافية والبشرية ال ي تدفع لالستجابة والتحرك الخالق سعيا

يواجه  حيث)3(ن التحدي اليفد من املحيط املادي، ولكن من املحيط البشري."إيقول: "،فالحضاري 

اإلنسان في طريقه لبناء الحضارات مجموعة من التحديات )مواقف وظروف ومشكالت صعبة( 

معها إما باستجابات ناجحة تؤدي إلى التغلب عليها والوصول إلى تحقيق النهضة املنشودة، فيتعامل 

 للحضارة، أو إلى استجابات فاشلة ال تؤدي إلى تحقيق النهضة والحضارة
ً
م توينبي هذه يقسِّ  ،وصوال

 التحديات إلى قسمين:

 واملوقع الجغرافي وغيرها.تحديات طبيعية: مثل املناخ والجغرافيا الطبيعية واملوارد الطبيعية  ❖

                                                 
 .8( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنولد توينبي، ص 1)

 .9-6( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنولد توينبي، ص 2)

 .120ص   1( مختصر دراسة التاريخ،   3)



~ 123 ~ 

 

 .)1(تحديات بشرية: مثل عدد ونوع السكان وثقافة املجتمعات وطبيعتها ❖

 إلى درجة اليتيسر لنا معها التنبؤ 
ً
يقول توينبي في "بدء الحضارة املصرية": "إن التحدي اليزال حديثا

التحدي. ويمكننا القول باالستجابة النهائية ال ي ستصدر عن أي من املجتمعات ال ي تواجه هذا 

فحسب أن فشل اآلباء في االستجابة لتحدِّ واحد، اليقض ي بالضرورة بالفشل على األبناء في مواجهة 

. وبعد  لك يقول في أساطير الحضارات "...يتضح أن التحدي )2(تحد آخر، عندما تحين ساعتهم."

 .)3(الذي تنتسب هي إليه،.." األساس ي والجوهري في حالتها هو تحد بشري نشأ عن صلتها باملجتمع

أحمد محمود صبحي"حقيقة التحدي وعالقته مع االستجابة في ضوء  /"دكتور  ولقد  كر 

؛ هل يظل التحدي إلى ماال نهاية بحيث كلما اآلتيةز األسئلة ار إبفلسفة آرنولد توينبي من كتابه، ب

ثم يتقدم فكره حسب اشتد التحدي عظمت االستجابة؟ وهل كل تحد يستشير استجابة ناجحة؟ 

 العالقات بين االستجابة والتحدي، حيث بين ثالثة صور: 

 تماما عن استجابة ناجحة. -أ
ً
 أن قصور التحدي يجعل الطرف اآلخر عاجزا

 أن يحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف اآلخر. -ب

أن يصل التحدي إلى درجة معقولة تستشير الطاقات املبدعة، وهذه هي وحدها االستجابة  - 

الناجحة، ولكن ليس التحدي االمثل هو  لك الذي يستشير استجابة ناجحة واحدة، 

 )4(االستجابة الناجحة تشكل بدورها.... 

                                                 
 40( جاسم سلطان، آداة فلسفة التاريخ، ص  1)

 .121ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .127( مختصر دراسة التاريخ، نفس املصدر ص 3)

 .270-269( في فلسفة التاريخ، ص 4)
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ن "اإلفراط االستجابات من قول توينبي حيث يقول تذكرة ع عن أبدأ الحديث :الستجابات

 لالستجابات ال ي استثارتها خمسة  "،والتفريط": "كلما عظم التحدي اشتد الحافز
ً
وقدمنا عرضا

يؤكد توينبي أن و . )1(فز: البالد الشاقة، األرض الجديد، الضربات، الضغوط، النقم."اأنواع من الحو 

ما ازدادت التحديات أي أنه:كل ،العالقة بين مستوى التحديات ومستوى االستجابات عالقة طردية

صعوبة كلما تصاعدت قوة االستجابات، ح ى تصل بأصحابها إلى ما يسمى ب"الوسيلة الذهبية". 

وال ي تأتي من خالل سلسلة من االستجابات الناجحة وشبه الناجحة والفاشلة في مواجهة التحديات 

 جي أو الخلطة السرية ال ي إلى أن تهتدي األمة إلى الحل النمو  ،ال ي تعترض طريق النهضة والحضارة

هذه الوسيلة ال ي تنقل املشروع نقلة قوية هي ما أطلق  ،تقودها بأمان لتحقيق النهضة والحضارة

 تنقسم االستجابات بحسب نتائجها إلى قسمين أساسيين:و عليه "الوسيلة الذهبية".

 استجابات ناجحة. -1

 استجابات فاشلة. -2

 منطقية تترتب عليها و لك كالتالي:ولكل من هذين النوعين نتائج 

 ويرى  ،وتمر بعدة أطوار: الصحوة، ثم اليقظة، ثم النهضة، ثم الحضارة استجابة ناجحة:

توينبي: "االستجابة الناجحة بالحاالت املشابهة ال ي استجاب فيها نفس الطرف أو طرف يشابهه 

 .)2(التحدي أقل عنفا." لنفس التحدي أو إلى تحد يشابهه مع درجة نجاح أقل؛ عند ما كان

وهي حالة لها أعراضها الداخلية متمثلة في الفوض ى  ،وهي تؤدي إلى التخلف استجابة فاشلة:

والتخبط ولها أعراضها الخارجية، املتمثلة بحدة في اعتماد األمة على الغير في مأكلها ومشربها 

                                                 
 .233ص  1( مختصر دراسة التاريخ،  1)

 .42، 241ص  1( مختصر دراسة التاريخ،  2)
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ر وهي حالة بها كل مقومات إنها حالة من االستالب لآلخ ،وحمايتها، بل وح ى في فكرها ونظمها

 . )1("القابلية لالستعمار"

لشعب الظافر اوجد توينبي "أن االستجابة الناجحة لتحد ما التؤدي إلى نجاح ثان،  لك أن 

كما يقول عن االسالم، جاء االسالم فكان وحدة االستجابة  .)2(قد يحس بالرضا والقناعة الضارة."

الناجحة ال ي قام بها املجتمع السورياني ردا على تحدى الهيلينية، لقد كان أمكنه طرد الهيلينية من 

العالم السرياني، ثم زود هذا املجتمع بديانة ناشئة من صلبه فأمكنه بعد خمود الحيوية في الحضارة 

رقها فاستعادت ثقتها بأنها لن تكون حضارة عقيمة، بل أصبح أد شبح الفناء الذي السريانية أن يطر 

االسالم قويا و خر  منها فيما بعد املجتمعان الجديدان العربي والفارس ي سليال الحضارة 

. كما  كرت أنه عرف  .)3(السريانية
ً
يظهر من كالمه عن اإلسالم أنه مؤرخ يفكر في التاريخ قوميا

حضارات رغم وجود عناصر الوحدة فيها يسمى بالتشكيلية الحضارية بأن ال ،اري فلسفته الحض

ملجتمعات ما )يتشكل املجتمعات قبل الدين(، بداخل هذه املجتمعات الحضارية يوجد اإلنسان 

املبدع، وهؤالء  الكبارهم الذين أنشؤ الحضارات، كاألنبياء والرسل أو من في صفهم من املفكرين 

يتضح من كالمه أن بسبب  .)4(ين بنيت على أساس أفكارهم مجتمعات ضخمةواملنظرين، الذ

 التعصبية القومي ينس ي فلسفته املتعارفة.

                                                 
 47ص  ،السابق ( جاسم سلطان،املرجع 1)

 .9( محمد عبد هللا الشفقي، مع آرنولد توينبي، ص 2)

(3)Arnold J. Toynbee, Civilization on Trail, Ch, X, (Islam, the west, and Future) , p. 184.   

 .04جاسم سلطان،املرجع السابق، ص ( 4)
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 الحضارات: نظرية ابن خلدون حسب أجيال وأطوار 

م ابن خلدون االجتماع اإلنساني قول "نادية تالبداوة الحضرية، ولذا  هما: إلى قسمين قسِّ

 اإلجتماعية في تحليله نيالبداوة سابقة فإن ابن خلدون قدمها على املدصباح محمود" وملا كانت 

ة فإن ابن خلدون نيوخص األولى بالحديث عن ما يمكن تسميته ببدايات تأسيس الدول، أما املد

ناقشها والدولة مكتملة النشؤ بل أنها إما في فتوة أو كهولة تنازع املوت واالندثار.  وفي  لك وضع ابن 

ة في مرتبة ومكانة حضارية متقدمة بل ان "التمدن غاية للبدو ويجري إليها وينتهي نيدخلدون امل

 .)1(بسعيه إلى مقترحه منها"

نظر ابن خلدون للدولة على أنها كائن حي يولد وينمو ثم يهرم ويفنى، وللدولة عمر مثلها مثل 

 ولقد حدد 
ً
تتكون من ثالثة أجيال وأن  الدولة بمئة وعشرين سنة وهي برأيه عمرالكائن الحي تماما

الدولة في الغالب، ال تعدو هذه األجيال الثالثة، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر املتوسط 

  .)2(فيكون أربعين سنة

 فما هذه األجيال الثالثة؟

وهو جيل مملوء بالعصبية والشجاعة والتقشف، يعيش حياة بدوية خشنة،  الجيل األول:

إنه يعيش في الريف والبوادي، وأبناء هذا الجيل "لم يزالوا على خلق  ،ملدنبعيدة عن الترف وعن ا

البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة واالفتراس واالشتراك في املجد، فال تزال 

 .)3(صورة العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون"

                                                 
 .6ص  ،علم االجتماع الحضري عند ابن خلدون ( نادية صباح محمود،1)

 31الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص ( عبد 2)

 . 134(  ابن خلدون، عبد الرحمن، املقدمة، مرجع سابق ،3)
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الذي يتحقق على يديه امللك، والذي يؤسس الدولة، فينتقل من هو الجيل  الجيل الثاني:

الحياة البدوية الخشنة أو من العمران إلى الحياة املتمدينة املترفة أو العمران الحضري ويصف ابن 

خلدون هذا الجيل بقوله: "والجيل الثاني تحول حالهم بامللك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن 

وفي هذا الجيل،   )1(الخصب ومن االشتراك في املجد إلى انفراد الواحد به ..."الشظف إلى الترف و 

تضعف العصبية نتيجة الترف، وتقل الشجاعة وترق الطباع، وتحل القيم الحضرية محل القيم 

 .)2(البدوية

"وأما الجيل الثالث، فينسون عهد البداوة والخشونة، كأن لم تكن، ويفقدون  الجيل الثالث:

بمايتبنونه من النعيم ونضارة حالوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ الترف غاية 

 ع
ً
الدولة ... وتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية واملدافعة  لىالعيش فيصيرون عياال

واملطالبة ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة...فا ا جاء املطالب لهم 

ظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر موا مدافعته فيحتا  صاحب الدولة حينئذ إلى االستو لم يقا

" إن هذا الجيل الذي يتم على يديه )3(باملوالي... ح ى يأ ن هللا بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت

 .)4(إنهيار الدولة ألنه غرق في الترف ... وفقد معنى الكرامة والرجولة والشجاعة

دون بخمس إ  يقول: "إن أما املراحل واألطوار ال ي تمر بها الدولة حددها ابن خل ▪

الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحاالت متجددة ... وحاالت الدولة وأطوارها التعدو 

 .)5(في الغالب خمسة أطوار"

                                                 
 135( املقدمة، نفس املصدر، ص 1)

 .208( زينب الخضري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ص 2)

 149( املقدمة، نفس املصدر ص 3)

 209( زينب الخضري، فلسفة التاريخ، ص 4)

 153 ( املقدمة، ص5)
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هو الطور التأسيس. والدولة يقوم على العصبية ال ي فيها، وفي هذا الطور يكون  الطور األول:

السلطان جديد العهد بامللك، فلذلك فهو ال يستغني عن العصبية، فيكون الحكم في هذه املرحلة 

 بين امللك وبين قومه وعشيرته
ً
يتميز هذا الطور ببداوة املعيشة وبانخفاضها مستواها فلم  ،مشتركا

ازالت شجاعة البدو والقوة مالغزاة الجدد  بعد الترف، وباشتراك الجميع في الدفاع عنها فيعرف 

يقول ابن خلدون: "الطور األول طور الظفر   )1(البدنية نتيجة الحياة البدوية متوفرتين لدى الجميع،

لفة قبلها فيكون بالبغية وغلب املدافع واملمانع واإلستيالء على امللك وانتزاعه  من أيدي الدولة السا

صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب املجد وجباية املال واملدافعه عن الحوزه 

 )2(والحماية الينفرد دونهم بش ىء ألن  لك هو مقتض ي العصبية ال ي وقع بها الغلب"

وهو طور االنفراد بالحكم، وتصفية الشركاء األولين، وظهور االستبداد،  الطور الثاني:

ويصفه ابن حلدون بقوله: "هو طور االستبداد على قومه، واالنفراد دونهم بامللك، وكبحهم عن 

 باصطناع الرجال واتخا  
ً
التطاول للمساهمة واملشاركة، ويكون صاحب الحكم في هذا الطور معنيا

ه، املوالي والصناع، واالستكثار من  لك، لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته املقاسمين له في نسب

فهو يصدهم عن موارده، ويردهم على أعقابهم، ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من 

 )3(مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه األولون في طلب األمر"

هو طور "الفراغ والدعة"، وهذا الطور آخر أطوار االستبداد من أصحاب  الطور الثالث:

، يقول ابن خلدون )4(ستقلون بآرائهم موضحون الطريق ملن بعدهمالدولة ألنهم في هذه األطوار كلها م

في هذا الطور: "الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات امللك مما تنزع طباع البشر اليه من 

                                                 
 210-209( زينب الخضري، فلسفة التاريخ ، ص 1)

 153( املقدمة، ص 2)

 149، 148( املقدمة، 3)

 38( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ عند توينبي، ص 4)
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ت فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخر  بتحصيل املال وتخليد اآلثار وبعد الصب

 .)1(ا وتشييد املباني الحافلة واملصانع ... والهياكل املرتفعة"واحصاء النفقات والقصد فيه

هو طور "القنوع واملساملة"، إن الدولة في هذه املرحلة تكون في حالة تجمد فال  الطور الرابع:

. وفي هذا الطور يكون "صاحب )2(ش يء جديد يحدث والتغيير يطرأ كأن الدولة تنتظر بداية النهاية

 للماضين من  الدولة في هذا الطور 
ً
 إلنظاره من امللوك وإقتاله مقلدا

ً
 بما بنى أولوه سلما

ً
قانعا

 .)3(سلفه"

 ملا  الطور الخامس:
ً
وهو طور "اإلسراف والتبذير" فيكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا

 ملا كان سلفه يؤسسون،)4(جمع أولوه في سبيل الشهوات واملال  والكرم على بطانته
ً
 ... فيكون مخربا

 ملا كانوا يبنون، وفي هذا الطور، تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها املرض املزمن 
ً
وهادما

اب انحالل ب...، ويشرح ابن خلدون أس)5(الذي التكاد تخلص منه، واليكون لها معـه براء إلى أن تنقرض

الشوكة والعصبية، وهو املعبر عنه الدولة بقوله: "أن مبنى امللك على أساسين البد منهما، فاألول 

بالجند، والثاني املال قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتا  إليه امللك في األحوال والخلل إ ا طرق 

 .  )6(الدولة طرقها في هذين األساسين"

وباملقارنة ما بين آراء توينبي وابن خلدون، سنجد نقاط تشابه عديدة تشير إلى أن آراء ابن 

سرت إلى تفكير توينبي، ففي مقابل مفهوم الحضارة عند توينبي والذي يعده بمثابة حجر خلدون، قد 

وكذلك اعتقد كال املؤرخين  ،األساس في منهجه التاريخي، سنجد مفهوم الدولة عند ابن خلدون 

                                                 
 154( املقدمة، ص 1)

 212ٍ(زينب الخضري، فلسفة التاريخ، 2)

 154( املقدمة، ص 3)

 38( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ، ص 4)

 212الخضري، فلسفة التاريخ، ص ( زينب 5)

 123( املقدمة، ص 6)
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بالتعاقب الدوري للمجتمعات أو املدنيات، فتوينبي يرى أن كل الحضارات السابقة قد مرت بمراحل 

هة ما بين نشوء وتطور وانحالل، وكذلك ابن خلدون يرى أن الدول تتشابه في أجيالها وأطوارها متشاب

 .)1(املختلفة، وتقوم كل منها على أنقاض سابقتها

 مسألة أطوار الدولة عند ابن خلدون، قد وجدت صداها في آراء توينبي الذي يعتبر مرحلة 
ً
إ ا

رة، وال ي ال تدوم ح ى تدخل في طور االنهيار الناتج عن نمو املجتمعات بمثابة العصر الذهبي للحضا

تفسخ هذه الحضارة، وإحدى أهم عالمات )إمارات( انحالل الحضارة، هو تحول األقلية املبدعة إلى 

أقلية مستبدة مسيطرة، فتبدأ مرحلة الصراع الداخلي، وال ي تنخر جسد الحضارة من الداخل، 

يصيب الفئة املبدعة، وال ي تصبح غير قادرة على االستجابة ويتجلى في االضمحالل الروحي الذي 

الناجحة للتحديات ال ي تواجه هذه الحضارة، وعندها يقوم عامة الشعب بحجب الثقة عن األقلية 

املبدعة ال ي تحولت بسبب عجزها عن اإلبداع، إلى فئة مستبدة طاغية، فيبدأ الشرخ في الحضارة 

ت: أقلية مسيطرة، وبروليتاريا داخلية، وبروليتاريا خارجية، فتدور رحى بانقسام املجتمع إلى ثالث فئا

النزاع بين هذه األطراف ح ى تتفكك الحضارة، وعندها تدخل البروليتاريا الخارجية على هذه 

 ....)2(الحضارة املتداعية، فتزيلها عن الوجود لتبدأ مرحلة جديدة

 آلراء ابن خلدون في فكر أو 
ً
رنولد توينبي في فهم التاريخ وغايته، إ  يعتبر كل يوجد هناك تشابها

 في فهم أسباب تطور 
ً
 تشابها

ً
منهما الحضارة بمثابة املجال املعقول للدراسة التاريخية كما نجد أيضا

 ...)3(املجتمعات وأسباب انهيارها وعوامل انحاللها

                                                 
 41-40(نيفن جمعة، فلسفة التاريخ، ص 1)

 .25ص ، 210ص ، زياد عبد الكريم النجم، توينبي ونظريته التحدي واالستجابة( 2)

 41( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ، ص 3)
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ـ أن التقيد  )1(كما أن ابن خلدون يرى في مقدمته عند حديثه عن معنى الخالفة واإلمامة

بشرع هللا، هو خير سبيل للوصول الى خيري الدنيا واآلخرة. وهذه الفكرة موجودة لدى توينبي إ  دعا 

 ،الى الرجوع إلى الدين ورأى في  لك السبيل الوحيد النقا  الحضارات من خطر االنهيار واالنحالل

دين، هما العنصران األساسيان في وبناًء على  لك، يمكننا أن نستنتج أن االستبداد والتخلي عن ال

انهيار الحضارات برأي كال املفكرين، ولكن  ومهما يكن من أمر التشابه بين آرائهما، فال بد من اإلشارة 

إلى أن توينبي يخالف ابن خلدون في آلية انتقال املجتمعات من الحالة البدائية إلى الحالة الحضارية 

، كما أن توينبي يرى 
ً
أن الدولة تنشأ عقب انهيار الحضارة ال بين جوانح الحضارة كما  كما بينا سابقا

يشير ابن خلدون إلى أن حياة التقشف تسبغ على البدو أخالقا فاضلة كالدفاع و " يرى ابن خلدون 

عن النفس والنجدة، والشهامة والغيرة على االستقالل، وتهدف رابطة  العصبية فيهم إلى امللك أي 

 .)2(.."التغلب والحكم بالقهر.

 

  

                                                 
 .562،63ص  2( مقدمة ابن خلدون، تحقيق، علي عبدالواحد كافي،   1)

 .144( أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 2)
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 عوامل أنهيار الحضارات عند توينبي وابن خلدون املبحث الثالث:

 عوامل  هي: ةيعزو توينبي سقوط الحضارات إلى ثالث

 ضعف القوة الخالقة في األقلية املوجهة وانقالبها إلى سلطة تعسفية. ❖

 تخلي األكثرية عن محاكاة ومواالة هذه األقلية. ❖

 .)1(املجتمعاالنشقاق وضياع وحدة كيان  ❖

 تيقول "ألبر أشقيتسر" عندما 
ً
كون الحضارات ضد فكره األخالق: ... أو أصبح غامضا

، فلن نكون قادرين على العمل من أجل الحضارة الحقيقية، بل وأكثر من هذا لن نكون قادرين 
ً
مظلما

 427 – 347أفالطون ) ح ى على تكوين فكرة صحيحة عما ينبغي أن تكون عليه مثل هذه الحضارة.

لم يقدرا على و ق. م( هما مفكران عظيمان في العصر القديم،  384 – 322ق. م( وأرسطوطاليس )

  )2(ضارة.حوضع أساس وطيد لل

 إلى آرنولد و 
ً
يقول صاحب كتاب "في فلسفة التاريخ" عن عوامل أنهيار الحضارات منسوبا

قلية الحاكمة للطاقة املبدعة فيها،... فقدان األتوينبي "أن العامل الرئيس ي في أنهيار الحضارة هو 

 املجتمع في حالة االنهار يتشكل على النحو اآلتي: ويكون 

 أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على األبداع وأصبحت تحكم بالقهر. -1

 بروليتاريا داخلية  ليلة ولكنها عنيدة تتحين الفرصة للثورة. -2

                                                 
 45(جاسم سلطان، فلسفة التاريخ، ص 1)

 .151و من نفس الكتاب عن املفكرين ص  .6( ألبرت أشقيتسر، فلسفة الحضارة، ص 2)
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 .)1(االندما  فيه وتتحين الفرص للغزو بروليتاريا خارجية انشقت عن املجتمع وتقاوم  -3

سقوط الحضارات "إلى فقدان القيم  هـ( 1393-1323 /م1905-1973)ويرجع مالك بن نبي

الروحية والفضائل الخلقية، باعتبارها قوة جوهرية، في تكوين الحضارات، وأينما توقف إشعاع 

الروح خمد إشعاع العقل، إ  يفقد اإلنسان تعطشه إلى الفهم وإرادته للعمل عندما يفقد الهمة وقوة 

أن تنهض وتتقدم، فحيثما فقدت الروح سقطت  "والروح وحدها، هي ال ي تتيح للنسانية  ،اإليمان"

. )2(الحضارة وانحطت، ألن من فقد القدرة على الصعود ال يملك إال أن يهوى بتأثير جا بية األرض"

 و 
ِّ
وقال: "إ ا جتمعوا دعت الضرورة إلى املعاملة  وفناء اإلنسانر ابن خلدون عن بقاء البشر عندما فك

م يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، ملا في الطبيعة الحيوانية واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد  منه

من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، .... فيقع التنازع املفض ي إلى املقاتلة، وهي تؤدي إلى الهر  

 .)3(وسفك الدماء وإ هاب النفوس، املفض ي إلى انقطاع النوع،..."

 :توينبي أرنولد انهيار الدول والحضارات عند

قبل الخوض في جوهر املوضوع أ كر تفسيرات توينبي حول حتمية انهيار الحضارات، وقد 

 :قسم تلك التفيسرات إلى ثالث عوامل

 األول : يرد االنحطاط إلى استهالك طاقة العمل في الكون، أو تشيخ األرض.

                                                 
 .272-271في فلسفة التاريخ ص أحمد محمود صبحي، ( 1)
اد الن هضة الفكرية اإلسالمية في القرن العشرين وُيمكن اعتباره امتَداًدا البن خلدون، مالك بن بني: املفكر الجزائري أحد ُروِّ

هوا إلى ضرورة العناية بمشكالت الحضارة. كانت جهوده في بناء الفكر اإلسالمي الحديث وفي  ويعد من أكثر املفكرين املعاصرين الذين نبِّ

مالك بن ) ضيع ال ي تناولها أو من حيث املناهج ال ي اعتمدها في  لك.دراسة املشكالت الحضارية عموما متميزة، سواء من حيث املوا

 (.5ص  ،2002دمشق،  -نبي، مشكالت الحضارة وجهة العالم اإلسالمي. املطبعة دار الفكر

 32،169( مالك بن نبي، مشكالت الحضارة وجهة العالم اإلسالمي. ص 2)

 .187( مقدمة ابن خلدون، ص 3)
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انين الطبيعية الثاني : يقرر بأن الحضارة باعتبارها كائنا حيا، لها فترة حياة تحدد مداها القو 

 املتعلقة بطبيعتها.

الثالث : يعلل انحطاط الحضارات بتلف يصيب نوع األفراد املشتركين في الحضارة نتيجة 

 .(1)حضرينتتوالي تسلسلهم من أسالف م

عندما بدأ توينبي الباب الرابع "انهيار الحضارات" فبدأ من طبيعة املشكلة النهيار الحضارة، 

" قد برز إلى )2(: "ويرد  لك إلى حقيقة مجرد مبناها أن هذا "النوعافقالارهفانهي اوبين  كر تكوينه

 له، مع تضمين هذا العدد من 
ً
الوجود فعال؛ وأن في قدرتنا بالتالي سرد ثمانية وعشرين ممثال

الحضارات، الخمس املتعطلة، والتغاض ي عن الحضارات العقيمة. ... أن من بين الحضارات، ثمة 

الكيان  –أما العشر الباقية فهي: حضارة املجتمع الغربي  ،بماتت فعال وريت التراثمان عشر حضارة 

حضارة  –حضارة املجتمع اإلسالمي  –وغصينها في روسيا  –الرئيس ي لحضارة املسيحية األرثو كسية 

غصيته في اليابان. ثم  –الكيان الرئيس ي من مجتمع الشرق األقص ى في الصين  –املجتمع الهندي 

على  . كما بينت في الفصل األول )3(الحضارات الثالث املتعطلة للبولونيزيين واالسكيمو البدو."

أو أكثر، فها هو  650أنهم عددوا الحضارات إلى  يأن توينبي يذكر عن املؤرخين القدام ،66الصفحة 

ارات عند توينبي حسب املراحل، أن ماتت ثمان عشر، الباقية العشر، الثالث املتعطلة. عدد الحض

. و كر توينبي )4(قال عن العشرة الباقية أنهم على قيد الحياة؛ وعن املتعطلة أنهما في سكرة املوت

                                                 
 .421ص  1التاريخ،   ( مختصر دراسة 1)

 ( أي الحضارة2)

 .409ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   3)

 .( مختصر دراسة التاريخ، نفس املصدر نفس الصفحة4)
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 أسباب تعطل السكيمو والبدو، أن البدو واألسكيمو قد هبطوا إلى مرتبة التعطل الحضاري، بسبب

 .)1(الصيدو تغاليهم في تركيز جمع ملكاتهم في األساليب التكنولوجية املتصلة بالرعي 

 
ً
عن الحضارات املتعطلة فذكر لبعض السلطات كيف سقط  أن توينبي عندما أقام فصال

"وإ ا قيست سيادة اإلمبراطورية  فقال:وأسباب سقوطهم، منهم  كر سلطة املسلمين العثمانيين 

خنا العثمانية على الع . فإ ا أرِّ
ً
 فذا

ً
الم املسيحي األرثو كس ي بهذه املعايير )كما في الفصل(، لبدت شيأ

 1774ميالدية، وبدء نهايتها بمعاهدة كوتشوك كاينجارجي عام  1372قيامها بغزو مقدونيا عام 

استغرقته قبل  الذي ميالدية؛ تكون قد أفردنا لها فترة أربعة قرون دون أن ندخل في الحساب الزمن

 من الوجهة االقتصادية، إ لك في النهوض، ثم بعد  لك في السقوط. ... 
ً
ن العثمانيين وإن كانوا عبثا

إال أنهم أدوا رسالة سياسية إيجابية قوامها تزويد العالم املسيحي األرثو كس ي بالدولة العاملية ال ي 

الحضارة عند توينبي حيث يذكر بأنها أريد أ كر طبيعة انهيار و . )2(كان يعجز عن توفيرها لنفسه."

تتضمن إخفاق محاولة جريئة للصعود من مستوى البشرية البدائية إلى قمة نوع للحياة يسمو على 

ويقول اعتبر االنهيار خسارة في الطاقة املبدعة ال ي تضم بين جنباتها نفس املبدعين أو  ،البشرية

 هي: ي ثالثة نقاط لطبيعة انهيار الحضاراتعلى هذا النهج  كر توينبو . )3(األقليات املبدعة

 : قصور اإلبداعية في األقلية.لى و األ 

 : عزوف األغلبية عن محاكات األقلية بعد قصور طاقتها األبداعية. الثانية

 .)4(في املجتمع بصفة عامة نتيجة ملا تقدم اإلجتماعية: فقدان الوحدة الثالثة

                                                 
 .85ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .290ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .411،12ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   3)

 ،413ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   4)
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أنهم كيف برزوا وسقطوا و عليهم سلط مراحل و ن توينبي أشار إلى سلسلة تاريخ األقوام إ

آلشور نمائج االنهيار، وما هي كان سلسلتهم حسب أمور الحرب والصلح والعالقات، خاصة  كر 

 .)1(وشارليمان وعن تيمور لنك

 نتائج انهيار الحضارة

، كما يقول توينبي: أن االحضارات بعد سقوطهانهيار أن نعرف ما هي نتائج  من الضروري 

أن هذا االنهيار  ،انهيار الحضارات ال تتسبب عن تأثير قوى الكون الخارجة عن نطاق اإلرادة البشرية

مع  ،إلى ش ىء من فقدان السيطرة على بيئة املجتمع. فمعناه يفقد السيطرة على بيئة املجتمع نهاية

"وحقيقة األمر ما برح  :يقول ف يرجع إلى االنحطاط التكنوجي الحضارات أن انهياريعتقد توينبي هذا 

  سبب من نانحطاط األسلوب التك
ً
سباب أولوجي نتيجة انهيار الحضارة" ويدعي أن تخلى النظام أيضا

ل لذلك بالعراقانهيار 
ِّ
 . )2(والهند الحضارت، ومث

خالصة فكره االنهيار، أن لم يتبق من اإلحدى  ويذكر مترجم الكتاب د. فؤاد شبل عن

 ،نهارت ست عشرة حضارةأو  ،والعشرين حضارة ال ي ظهرت في الوجود سوى خمس حضارات

د أغلبية يوأسباب انهيارها ثالث نقاط: األولى: إخفاق الطاقة اإلبداعية في األقلية املبدعة. والثانية: تر 

، والعدول عن محاكاتها.  والثالثة: يستتبع فقدان الثقة املجتمع على طغيان أقليته، بسحبها والءها

ويذكر . )3(، فانهيارهاإلجتماعيةبين أقلية املجتمع الحاكمة وأغلبيته املحكومة، ضياع وحدة املجتمع 

املجتمعات ليس انهيار على أن  وإصرارهفكر توينبي  أن"نظرات في آرنولد توينبي"  صاحب كتاب

مقتضيا عليها باملوت والتخضع الحضارات لحكم قدرى أو لقوى خار  السيطرة البشرية وانهيارها 

                                                 
 .529-505ص  1، مطالعه تاريخ،   120-104ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .431-428،29ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .14ص  4( مختصر دراسة التاريخ،   3)
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ليس كذلك نتيجة لضربة مميتة توجهها جيوش غازية وإنما تنهار الحضارات ألسباب داخلية... 

ور داخل النظام هو سبب موت الحضارات، ال ي تنهار حين يحدث تدهوإنما االنتحار هو ليس القتل و 

 .)1(اإلجتماعي

 عامل أساس ي لنهيار الحضارات:

من  في املبحث األول  سبقهو األقلية املبدعة، كما  ةر األساس ي ألي حضار دكما بينا أن املص

األقلية هذه  و عندم تعجز، فعامل االرتقاء االنهيار هي االقلية املبدعة حسب فكر توينبي، 97ص 

 :أحد أمرينقدم توينبي لهذا السيطرة ما  ا يحدث؟، يعن 

: سلبية؛ ويتمثل احتمال عجزها في أن الزعماء قد يصيبون أنفسهم بأنفسهم... وهذا "األولى

 تعطلة، وما حدث في كافة فترات  تواريخ الحضارات األخرى...مصداق ملا حدث للحضارات امل

في "انشقاق إيجابية... هو "تحلل الحضارة" املنهارة الذي يعلن عن نفسه  الثاني:

. أن السلبية في العجز سبب )2(البروليتاريا"عن عصبة  من الزعماء الذي تحللوا إلى "أقلية مسيطرة""

 رحلة النهائية.املمباشرة بل هي  التعنى االنهيارالسقوط واالنهيار، وااليجابية 

من  السابقلفلسفة االنهيار  كر توينبي عن "الدولة العاملية"، كما  كرت في املبحث و 

، بداية التسيطر من كسرة إلى النهضة، و كر عن الدقات، ونهايته هي كسرة، وهي دور 113الصفحة 

 تحت االضطرابات، و كر عن هذه النتائج في الفصل الرابع العشرون 
ً
مسمى "سراب الخلود"، تفسيرا

 .)3(مع التفاصيل أن الدولة العاملية تقف داعية للتجمع بعد فترة من االضطرابات

                                                 
 .57، 56ص  نظرات في أرنولد توينبي( د. السيد أمين شلبي، 1)

 .7ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .18-7ص  3دراسة التاريخ    ( مختصر3)
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من كتاب "مختصر دراسة التاريخ" ، أما "دكتور أحمد محمود كما فهمت هذه النقاط 

صبحي" يوضح فلسفة آرنولد توينبي عن االنهيار، بأن آرنولد توينبي ينتقد تفسير انهيار الحضارة بغزو 

نهيار أن العامل الرئيس ي في ا ،خارجي ويرى أن الحضارة تنهار داخليا قبل أن تطأها أقدام الغزاة

أن املجتمع  ،الحضارة هو فقدان األقلية الحاكمة للطاقة املبدعة فيها، ال ي له تأثير على البروليتاريا

 في حالة االنهيار يتشكل على النحو اآلتي: 

 أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على االبداع وأصبحت تحكم بالقهر. -1

 ة.بروليتاريا داخلية  ليلة ولكنها عنيدة تتحين الفرصة للثور  -2

 .)1(بروليتاريا خارجية أنشقت عن املجتمع وتقاوم االندما  فيه وتتحين الفرص للغزو  -3

 :انهيار الدولة عند ابن خلدون 

 أريد أن أوضح فكر ابن خلدون 
ً
الحضارات؛ حيث يقول: "ألن الدولة  عن أسباب انهيارأوال

تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها، وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها باملال. فيكون 

دخل تلك األموال من الرعايا وخرجها في أهل الدولة ثم فيمن تعلق بهم من أهل املصر، وهم األكثر 

يد عوائد الترف ومذاهبه، وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فتعظم لذلك ثروتهم، ويكثر غناهم، وتتز 

فكر الحقيقي البن خلدون للبشرية، أما عندما الهذا الكالم يكشف  )2(فنونه وهذه هي الحضارة."

كما  بين األفراد املجتمع ومؤسساته الحضاري بدون عالقات هنرجع إلى فكر آرنولد توينبي نجد فكر 

 عند ابن خلدون.

                                                 
 .272 -271( دكتور أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 1)

 .814ص   2( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   2)
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الجيل الثالث سبب من أسباب  من ثالثة أجيال، وعدِّ  تتكون  الدولة دون أنويرى ابن خل

تحضر الدولة هي  اتها عوامل أو ابن خلدون أن عوامل الحضارة  ويرى  .)1(انهيار الحضارة أو الدولة

أن الحضارة وإن كانت غاية العمران فهي في الوقت نفسه مؤ نة بنهاية عمره. بعد  لك و تدهورها، 

يقول: "وأول هذه العوامل هو العصبية ال ي بها تتم الرياسة وامللك، ولكن فلعوامل ا يرصد تلك

صاحب الرياسة يطلب بطبعه االنفراد بامللك واملجد،... وطبيعة التأله في امللوك تدفعه إلى االستئثار، 

د بامللك فهو ... فيجدع انوف عشيرته و وي قرباه لينفرد بامللك واملجد ما استطاع،... أما حين االنفرا

  باالباعد فيركب صعبا من االمر... "يدافع األ
ً
. ويكشف ابن خلدونحقيقة الحضارة )2(قارب مستعينا

حيث يقول؛ أن األمصار ال ي في القاصية ولو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد 

ألن  لك ملجاورة السالطين  ،ومقرهاعن الحضارة، بخالف املدن املتوسطة ال ي هي مركز الدولة 

أن السلطان والدولة سوق للعالم. فالبضائع كلها موجودة في السوق و وامللوك ولفيض أموالهم فيهم، 

ثم إ ا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها في  ،وما قرب منه، وإ ا بعدت عن السوق افتقدت البضائع

 بعد واحد استحكمت الحضارة في
ً
  لك املصر واحدا

ً
 . )3(هم وزادا رسوخا

مثل البعد عن الدين والجهل ويذكر ابن خلدون العديد من األسباب األخرى النهيار الحضارة 

: "ثم إنهم بعد  لك انقطعت منهم عن الدولة أجيال بشأن العصبية كمكون أساس للحضارة فيقول 

ل الدولة ببعدهم ع بنذوا الدين فنسوا السياسة ورجعوا إلى قفرهم، وجهلوا شأن عصبيتهم مع أه

االنقياد وإعطاء النصفة، فتوحشوا كما كانوا، ... وملا  هب أمر الخالفة وانمحى رسمها انقطع األمر 

جملة من أيديهم، وغلب عليهم العجم دونهم وأقاموا في بادية قفارهم اليعرفون امللك وال سياسته، بل 

                                                 
 (  كر في هذا البحث تحث عنوان " ابن خلدون حسب أجيال وأطوار"1)

 .664ص  2( مقدمة ابن خلدون  2)

 .814ص  2خلدون ، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( مقدمة ابن 3)
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ما كان في القديم ألحد من األمم في الخليقة ما قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان لهم ملك في القديم، و 

عد عهدهم بالسياسة ملا نسوا الدين فرجعوا إلى أصلهم من البداوة، كان ألجيالهم من امللك، ... لكن بُ 

وقد يحصل لهم في بعض األحيان غلب على الدول املستضعفة كما في املغرب لهذا العهد، فال يكون 

 .)1(لون عليه من العمران كما قدمناه، وهللا يؤتي ملكه من يشاء."ماله وغايته إال تخريب ما يستو 

 :الحضارة وإعادة بنائها مرحلة انحالل

أن من و قيد الحياة،  علىعشرة  ان توينبي  كر في الباب الرابع عن الحضارات الباقية أنهإ

 من الثمان الباقية هي جميعها  تاين كانتالعشر اثن
ً
 –بدرجات مختلفة  –متعطلة فيقول: "وأن سبعا

فضال عن  لك  –تحت تهديد: إما اإلبادة أو االندما  في املجتمع الثمان، أي الحضارة الغربية. وثمة 

تحمل فعال أمارات االنهيار، واالنحدار صوب  )2(ما ال يقل عن ست من هذه الحضارات السبع –

. فبين توينبي العالمات للتحلل وقال العالمات الظاهرة للتحلل ظاهرة في املرحلة األخيرة، )3("التحلل.

وسلم أن الحضارة املنحلة على وسيلة تمهل عملية انحاللها،  ،لكنها تنبي عن االنحالل والسقوط

  )4(وسيلة مدارها خضوعها لتوحيد سياس ي إجباري في دولة عاملية. 
ُ
كر من أسباب ويعتقد توينبي كما  

انهيار األقلية عندما تحلل أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة تسعى إلى االحتفاظ بمركز إلى العنصر 

 .)5(الحاكم

                                                 
 .512ص   2( ابن خلدون، املقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،  1)

 .(409ص  1رجم: مختصر دراسة التاريخ،   ت( االستثناء هو حضارة االسكيمو ال ي تعطل نموها إبان طفولتها. )امل2)

 .409ص  1(  مختصر دراسة التاريخ،   3)

 .410ص  1مختصر دراسة التاريخ،  ( 4)

 . نفس املصدر412ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   5)
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تحلل للحضارات بشكل دقيق باعتقاده أن اإلنسان قد حقق الحسب فكر توينبي يتصل و 

يقول صاحب ، )1(وصنع الحضارةعمال يدلل على البراعة حين تغلب على التحديات املادية والبيئة 

 عنكتاب "في فلسفة التاريخ" عن االنحالل 
ً
تركيب الداخلي للمجتمع اللسان آرنولد توينبي: " ...  نقال

 املتحلل املوشك على االنهيار على الوجه اآلتي:

 قلية الحاكمة.قصور الطاقة االبداعية في األ -1

 خيرة مبررات االقتداء بها.األ قلية بعد أن فقدت غلبية عن محاكاة األعزوف األ  -2

 .)2(سواء بسبب انشقاق الخارجين أو سخط املحكومين اإلجتماعيفقدان التماسك  -3

االنحالل: "أما فكرة انحالل الحضارة؛ فإن قوامها باملثل، تكرار  ةحيث يقول توينبي عن فكر 

. أهم )3(ء الحضارة."لكن االستجابات تفشل هنا، عكس نجاحها في حالة ارتقا ،التحدي هذا أو تواتره

سبب لتحلل الحضارة في نظر توينبي ".. حين تسقط هذه الشخصيات الخالقة ينتهي التناسق الذي 

شكل بأظهره املجتمع خالل فترة نموه وتتحول األقلية الخالقة إلى قوة عاجزة التستطيع أن تتعامل 

ال قشرة رقيقة إ مناجح مع التحديات الجديدة وبالنسبة لهؤالء الذين لم تكن الحضارة بالنسبة له

 لألنهيار. ..."
ً
 .)4(يعودون إلى بدائيتهم ويصبح املجتمع معرضا

وجد في هذه السيطرة تنشأ و تمراحل االنحالل أن حسب فكره وجود الدولة العاملية يدعي و 

"... فإ ا تقبلنا ظاهرة الدولة العاملية كداللة على انحالل الحضارة، يوحي لنا  لك بأن الحضارات 

 قبل أن تتحلل بفعل هجوم  الست الغير
ً
عت داخليا الغربية وال ي ماتزال تعيش ح ى اآلن، قد تصدِّ

                                                 
 .55( د. السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي  ص 1)

 .272في فلسفة التاريخ ص أحمد محمود صبحي، ( 2)

 .248ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   3)

 .57نبي ، ص ( د. السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توي4)
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 مع الحضارة الغربية عليها من الخار ... 
ً
مالحظة أن كل حضارة باقية في الوقت الحاضر، تنهارة فعال

 .)1(وأنها في طريق التحلل، خال الحضارة الغربية."

 عوامل انحالل الحضارات

كما يقول بنسبت ، الحضارات عند توينبي بسبب انتفاء االرتقاء منها لن عوامل انحالإ

 "من تاريخ املجتمع املصري ال ي سبق أن أتيحت لنا فرصة النظر فيها... بعد ما السابقة املراحل
ً
، مثال

ملجتمع بعد ما  كر توينبي في مثال و .  )")2اجتاز املرحلة األولى فالثانية إلى الثالثةمن مراحل االنحالل

املراحل وقال أطال بقاء ملجتمع الغربي في  ذهقص ى من هاملصري ثالثة مراحل لكن استثنى ملغرب األ

صورة متحجرة عوضا عن عبورة إلى االنحالل. وأضاف إليه مثالين حسب الشذرات املتحجرة 

 لحضارات أخرى. 

: شذرات متحجرة من الحضارة السندية وتتمثل في الجين في الهند، 
ً
وبو ية هينايانا في أوال

 .)3(سيالن وبورما وسيام وكمبوديا، وبو ية ماهيانا الالمية في التبت ومنغوليا

: شذرات مستحجرة من الحضارة السورية وتتمثل في: اليهود والبارسيين والنسطوريين
ً
 ثانيا

 . )1(واملينوفيستين

                                                 
 .411ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   1)
 ( .143ص  2مختصر دراسة التاريخ،  بيان املراحل الثالث: عصر اضطرابات، دولة عاملية، فراغ.) 

 .143ص  2( مختصر دراسة التاريخ،  2)

 .514ص  مصدر السابقمختصر دراسة التاريخ، (3)
  ظهر في زمان املأمون، وتصرف في األناجيل بحكم رأيه، قال: إن هللا تعالى واحد النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي

 و أقانيم ثالثة، الوجود  والعلم والحياة، واتحد الكلمة بجسد عيس ى عليه السالم، وأشبه املذاهب بمذهب نسطور في األقانيم أحوال 

وا في املسيح مثل ما قال نسطور إال أنهم قالوا إ ا اجتهد الرجل في أبي هاشم من املعتزلة. ومن النسطورية قوم يقال لهم املصلين، قال

العبادة وترك التغذي باللحم والدم، ورفض الشهوات النفسانية الحيوانية يصفى جوهره، ح ى يبلغ ملكوت السموات، ويرى هللا تعالى 

، وينكشف له ما في الغيب فال يخفى عليه خافية في األرض وال في السماء، 
ً
ومن النسطورية من ينفى التشبيه، ويثبت القول بالقدر جهرا

 (253،  252خيره وشره من العبد كما قال القدرية. )عبد الكريم الشهرستاني، امللل والنحل، ص 
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 العوامل األساسية إلنحالل الحضارات: •

 مالزما لالنحالل، أكثر منه القائل بأن تعاظم  تاإلثبا .1
ً
السيطرة على البيئات يعتبر شيئا

 تقاء.ر قرينة على اال 

 مع...تالنزعة الحربية في الغالب أن تقود إلى سيطرة املج .2

 بالغة الذرورة في  .3
ً
؛ باعتبار ها فصوال

ً
 شعيبا

ً
انحدار درامي ملجتمع من املجتمعات، ترحيبا

 ارتقاء جليل.

عناصر لهذه املرحلة، األقلية املسيطرة والبروليتاريا الداخلية حيث عين توينبي ثالثة 

ثعندما   كرها العناصر ذههو . )2(والبروليتاريا الخارجية السوقية والبربرية في طرائق "عن  تحدِّ

العوامل ملرحلة التحلل كما أن  ذهعرفت أنه  كر ه )3(،"والتركيب الدينيوعن اللغات العامةالسلوك 

ن ميزان التحلل البارز، هو انقسام الجسم أتوينبي  ويرى ،االرتقاءخاصب املعو من تلكالبعض ال

إلى كسور ثالثة: أقلية مسيطرة، وبروليتاريا داخلية، وبروليتاريا خارجية. حسب التركيب  اإلجتماعي

 تكون أسباب التحلل كالتالي:و االنهيار،  على الداخلي للمجتمع املتحلل املوشك

 في االقلية الحاكمة.قصور الطاقة االبداعية  -1

 عزوف األغلبية عن محاكاة االقلية بعد أن فقدت االخيرة مبررات االقتداء بها. -2

 .)4(سواء بسبب انشقاق الخارجين أو سخط املحكومين اإلجتماعيفقدان التماسك  -3

                                                                                                                                                 
 .145( مختصر دراسة التاريخ، مصدر السابق، ص 1)

 .154 -150ص  2( مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .330 -299در ص ( مختصر دراسة التاريخ، نفس املص3)

 .272( دكتور أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 4)
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 فقال:عن فلسفته العمران والحضارة،  تحدثأما ابن خلدون  كر عن االنحالل عندما 

الحضارة هي سن  وأن"فصل في أن  الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤ نة بفساده". 

 .)1(الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة

  

                                                 
 .821 – 817ص   2( مقدمة ابن خلدون،   1)
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في كتاب "مختصر دراسة التاريخ" ة اإلجتماعيالباب الثاني: الجوانب 

 مقارنة بفكر ابن خلدون 

 والفلسفي عند توينبي وابن خلدون  اإلجتماعيالفصل األول: الجانب 
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في كتاب "مختصر دراسة  اإلجتماعيةالباب الثاني: الجوانب 

 التاريخ" مقارنة بفكر ابن خلدون 

والفلسفي عند توينبي وابن  اإلجتماعيالجانب : ول الفصل األ 

 خلدون 

إلى أربعة  اإلجتماعيقبل أن أدخل في تفاصيل املوضوع حسب املباحث، أن توينبي قسم نوعه 

 مجتمعات، ويقول هي التزال قائمة في عالم اليوم:

 رثو كس ي في جنوب شرقي أوربا وآسيا.األ سيحي املجتمع املاألول:"

ر شمال أفريقيا سالمي يرتكز على املنطقة القاحلة املمتدة بانحراف عباإل جتمع املالثاني:

 والشرق األوسط؛ من األطلس ي، ح ى الواجهة الخارجية من حائط الصين العظيم.

 هندوكي في القسم االستوائي من الهند.الجتمع املالثالث:

جتمع الشرق األقص ى في املنطقتين شبه االستوائية واملعتدلة بين املنطقة القاحلة املالرابع:

 اإلجتماعيةسيظهر التفاصيل في املباحث و . إن هذا التقسيم يظهر نظر توينبي، )1(واملحيط الهادي."

؟؟؟ أما اإلجتماعيةوما ا يفكر عن العالقات  اإلجتماعيةالجوانب  والعالقات، لنعرف ما ا فكره في 

 :علماء االجتماع يعرفون علم االجتماع

                                                 
 .14ص  1مختصر دراسة التاريخ،   آرنولد توينبي، (  1)
   ديد التعقيد ة والجماعات واملجتمعات اإلنسانية. إنه مشروع مذهل وشاإلجتماعيإن علم االجتماع معنيِّ بدراسة الحياة

اغ، املنظمة العربية  ألن موضوعه األساس ي هو سلوكنا ككائنات اجتماعية... )أنتوني غدنز، علم االجتماع، ترجمة: الكتور فايز الصيِّ

 .(47،  ص 2001، 4لبنان، ط  –للترجمة، بيروت 
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ارف والفلسفة والعقائد ما يتلقاه الفرد عن الجماعة من مظاهر الفنون والعلوم واملع -أ

 وما اليها.

 النما   املختلفة ال ي يصب فيها األفراد سلوكهم وتصرفهم. -ب

أي مجتمع لسد حاجاته األساسية ولتقوم بتنظيم عالقاته في وجد تالطرق ال ي  - 

 .اإلجتماعية

االجتماع، البد لتحقيق املجتمع الفاضل من توافر عناصر لعلم بعد ما عرفنا تعريف العلماء 

ر عد ة تضمن لهذا املجتمع القوة والوحدة، والتماسك واالستمرار، واإلسهام في البناء الحضاري الخيِّ

 )1(للنسانية جمعاء...

  

                                                 
 .231و ص  32ص ، 1979، 3بيروت، ط  –مؤسسة الرسالة ( عمر عودة الخطيب، ملحات في الثقافة اإلسالمية،1)
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والعالقات بين املجتمعات عند  اإلجتماعيةاملظاهر املبحث األول:

 توينبي

الديانة  –ن توينبي وصل إلى أن هناك ثالث ظواهر اجتماعية رئيسية: الدولة العاملية إ

 بحث مزيدل.  كرت هذه النقطة الرئيسية ل)1(العاملية الهجمات البربرية
ً
لذا  كرت  ،حول هذا املبحث ا

 أبدأ البحث حول املوضوع من تعريف توينبي عن املجتمع "أن املجتمع البشر 
ً
ي هو في في البدية. أوال

 اته نظام للعالقات بين الكائنات البشرية. ... فإن املجتمع هو حصيلة العالقات بين األفراد. وتبرز 

أن توينبي عندما  كر عن املجتمعات  )2(هذه العالقات من بين ثنايا تطابع أفعالهم الشخصية. .."

م بالتفاصيله، ف  املجتمعات حسب العالقات إلى نوعين، هي: قد قسِّ

 ل: العالقات بين الجماعات داخل املجتمع الواحد."األو 

 .)3(الثاني: العالقات بين املجتمعات املختلفة."

أن علم االجتماع اإلنساني والعمران البشري، إنما هو علم الكشف عن سنن هللا 

، أي قوانين هللا في تعامل الناس بعضهم مع بعض، في كل صورة من صور التجمع اإلجتماعية

ق ن توينبي يأ ، والبشري  يقول: "وثمة اختالف جوهري بين الحضارات فبين الحضارة واملجتمع فرِّ

ه التقليد أو املحاكاة. والتقليد، هو تلك الظاهرة ذواملجتمعات البدائية... مداره االتجاه الذي يتخ

ات على جميعها... أثر املحاكاة والتقليد في املجتمعات البدائية والحضار  اإلجتماعيةالنوعية للحياة 

السواء؛ في كل نشاط اجتماعي... وعلى أية حال، يعمل التقليد في أتجاهات مختلفة في نوعي 

                                                 
 .109، 108( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 1)

 .353،54ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .16ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   3)
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. حيث يقول ابن خلدون: "تبدل األحوال في األمم واألجيال، بتبدل األعصار ومرور )2(.")1(املجتمعات

واألقطار واألزمنة والدول، األيام. ...مايكون في األشخاص واألوقات واألمصار، فكذلك يقع في اآلفاق 

. وكذلك ما قرر ابن خلدون عن اختالف األمم "اعتقادهم أن )3(سنة هللا ال ي قد خلت في عباده"

التمييز بين األمم، إنما يقع باألنساب فقط، وليس كذلك، فإن التمييز للجيل أو األمة، يكون بالنسب 

والشعار والنسب... ويكون بغير  لك وأن هذه  في بعضهم... ويكون بالجهة والسمة.... ويكون بالعوائد

"
ً
 . )4(كلها تتبدل في األعقاب واليجب استمرارها، سنة هللا في عبادة، ولن تجد لسنة هللا تبديال

 :اإلجتماعية فلسفة العالقات

حيث، يقول: "فإن عالقات البشر  ةواضح اإلجتماعية بالنسبة للعالقاتإن فلسفة توينبي 

وراء االتصاالت الشخصية. ويحتفظ بهذه العالقات غير  –إلى أبعد حد مستطاع  –، تمتد اإلجتماعية

، وال يقدر للمجتعات البقاء من غير نظم. والواقع، 
ً
ظما

ُ
الشخصية عن طريق أجهزة اجتماعية تدعي ن

ما املجتمعات نفسها إال نظم من أسمى نوع، وما دراسة املجتمعات، ودراسة العالقات املتصلة 

ترمز انفجارات املحركات  -1، اإلجتماعية. أنه بين الرموز ملصطلحات الحياة )5(ش يء واحد."بالنظم إال

ترمز األفعال الضارة ال ي تحدثها  -2القديمة ال ي تعجز عن الصمود للضغوط الجديدة... و 

ال ي يولدها في  اإلجتماعيةاملحركات ال ي صمدت ملجاهدة أعمال ألزمت بالقيام بها، إلى االنحرافات 

 اإلجتماعيةرؤية نظم  يوضحفة  بعد هذه الفلسو . )6(بعض األحيان تناقض النظم املحافظة

                                                 
 البدائية.( أي الحضارات واملجتمعات 1)

 . 82،83ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  2)

 .28، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، (  3)

 .85، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، (  4)

 .76ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  5)

 .10ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   6)
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املجتمعات، ويقول: "والنظم هي صفات جنس املجتمعات كافة. واألخرى فإنها خواص  بين والعالقات

مشتركة لنوعي هذا الجنس )أي املجتمعات البدائية والحضارات( كليهما." وبعد  لك يمثل بنوع 

زوا   –الطوطمية –راعية السنوية الجنس ويقول "وللمجتعات البدائية نظمها: عقيدة الدورة الز 

 -شعائر االلتحاق بالجماعات وطبقات السن -املحظورات الدينية أو العرفية )الطابو( –األباعد 

فصل الذكور عن اإلناث في بعض أدوار العمر في منازل منفصلة. ... أن بعض هذه النظم من ددقة 

. في فكر توينبي أن الحضارة املعاصرة )1(إحكام ... تبلغ مبلغ النظم ال ي تختص بها الحضارات."

والتتميز عن املجتمعات البدائية. ولكن حسب فكرنا مع مرور الوقت والعصر يتغير حياة البشر 

كالجدة الزمان، ألن مع الوقت يتغير وجهة كل املوجودات. كما الزراعة قد غيرت مع مرور الوقت 

 يدة.ملجيئة األشياء الجديدة وبسبب قيام الشركات الجد

حسب فلسفته يعتقد توينبي أن وصول القوم إلى مرحلة املجتمع ينحصر على عباقرتهم، 

في كتابه "إن جميع أفعال  قول والعالقات والرسوم والعادات كل األمور حسب العباقرة لذلك ي

في  ، هي نتيجة أعمال عباقرة أفراد، أو أكثر ما يكون أقليات عبقرية. وتخلف وراءهااإلجتماعياألبداع 

. بعد فلسفته علينا نعرف رأيه عن املجتمع القائم، )2(كلتا الحالتين، أكثرية أعضاء املجتمع الغالبة."

اء تعديل في كيان ر إج األولى:يقول توينبي ثالث نتائج تنتصب أما املجتمع القائم ليختار إحداها... "

ل، يتسم  الثاني:الجدية.  اإلجتماعيةاملجتمع ليتسق مع القوة  نشوب ثورة تعتبر بمثابة تعديل مؤجِّ

                                                 
 الطوطميةémismeLe tot نظام ديني عند الشعوب البدائية، السيما أستراليا وإفريقيا، يجعل العشيرة منبعثة من :

محمد عبد املعيد خان، األساطير العربية قبل اإلسالم، مكتبة الثقافة . )نبات أو حيوان وهو األغلب فيكون لحمه محرما على أفرادها

 (.69، ص 2005، 1الدينية، القاهرة، ط

 .82ص  1آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   ( 1)

 .358ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ   2)
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. فلذلك يدعي توينبي  لك هو )1(بتنافر أوضاعه. الثالث: إتيان أفعال اجتماعية تتسم بالشذو ."

 ء.النمط الذي يترابط بوساطته املجتمع، ويستمر املجتمع في االرتقا

"، عندما اطلعت وقرأته ضغط الحضارة على تقسيم العمل قام عنوان "أأن توينبي 

بدأ ت، حسب رأيه بسبب تقسيم العمل اإلجتماعيةبالعالقات  يرتبطبالتفصيل، أن لهذا العنوان 

العالقات في املجتمعات وبين املجتمعات، يقول "... وهو نتيجة ضغط الحضارة على تقسيم العمل في 

ا مِّ ال ي تنتظر املبدع مع رفاقة عَ  اإلجتماعيةكثرية العاطلة عن االبداع. إن قوام املشكلة حياة األ

يؤوب من مجتمع جديد،...". لذا يعتقد أن ضغط الحضارة على تقسيم العمل إلى توكيد تقسيم 

 للمجتمع
ً
 .)2(العمل إلى درجة يهدد معها، البتقليل الفوائد املرجوة، ولكن ليصبح مناهضا

حيث يفسر العالقات بين املجتمعات في الفصل  اإلجتماعيةما فهمنا بعض الفلسفة بعد 

 عن العالقات بين املجتمعات املتحللة واألفراد " فيقول: العشرين
ً
"، أن توينبي بين في املقامات كثيرا

مجتمعا قوامه، : أن النظام الذي ندعوه منها العالقات بين املجتمعات والحضارات، ووصل إلى نتائج

من ناحية األساس املشترك، ميادين الفعل الخاصة لعدد من النفوس الفردية. و ليس املجتمع 

 نفس، 
ً
. وإن الفعل )الذي هو إبداعي( تنجزه دائما

ً
نفسه، مصدر الفعل؛ لكن مصدره الفرد دائما

لعبقرية عن نفسها من ر اتعتبر بمعنى ما، عبقرية تسمو قدرتها على القدرة البشرية املألوفة. وتعبِّ 

 في أي مجتمع، أقلية صغيرة
ً
 .)3(خالل تأثير على رفاقها. وأن الشخصيات املبدعة هي دائما

القات بين عإن حقيقة املجتمع في نظر توينبي حسب ما فسر د. فؤاد شبل لفكره؛ نظام لل

رفاقها. ويكون املجتمع  األفراد؛ وال يتأتي للكائنات البشرية أن تحقق وجودها الحقيقي إال بتفاعلها مع

                                                 
 .11ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .48 – 46ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .433ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   3)



~ 152 ~ 

 

ميدان عمل عدد من الكائنات البشرية، على أن ألفرادهم  مصدر الفعل. ويتكون عملهم من جزئين: 

هداية املجتمع الذي ينتمون إليه، إلى  والثاني:تحقيق إلهامهم أو كشفهم، مهما يكن من أمره.  األول:

وث هذه الهداية بطريق أو بآخر: إما سبيل الحياة الجديد هذا. ويتأتي من الناحية النظرية حد

 .)1(بتعريض الجميع للتجربة الواقعيه. وإما تقليد الناس ملظاهر الهداية الخارجية

ة كتب حول هذا املوضوع أجد بعض املوضوعات ال ي فيهم عبارات من كتاب اءخالل قر ومن 

ي كتاب "نيفن جمعة دراسة التاريخ، فأبحث وأجد. موضوع خاص عن تحليل مرحلة االرتقاء وجدت ف

فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي" فراجعت إلى نفس الكتاب املأخو  ووجدت فيه. عن طريق  –

تفسيره العالقة بين املجتمع والفرد، فيقول: "نستطيع القول بأن املجتمع البشري ما هو إال نظام 

 يجمعها  تقوم على تالقي مجاالت ينما هإللعالقات بين أفراده، وهذه العالقات 
ً
فاعلية األفراد تالقيا

توينبي مع املفهوم  نظرية. على هذا النحو تتناقض  )2(على أرض مشتركة،  لك هو ما نسميه املجتمع"

في نفس املوضوع؛ ألن ولعالقة بين املجتمع والفرد، كما في نفس الكتاب  التاريخي في نفسير لاملادي 

 .)3(لناس، فمصدر الفعل يرجع إلى األقلية املبدعةاملجتمع ما هو إال مجال مشترك بين عدد من ا

في دولة املستقبل العاملية؛ بأن  اإلجتماعيأن آرنولد توينبي اقترح بعض الجوانب للصالح 

 عن التسلح 
ً
يتضمن برامج حكومية لتحديد النسل وتوسيع التعليم وإعادة توجيه املبالغ بعيدا

وبرامج الفضاء )بأنها مغامرة عظيمة ولكنه شبهها باألهرامات وقصور فرساى...( إلى إطعام وكساء 

ستقبل علينا أن نغير فكرة أن التكنوجيا إنما لفقراء العالم. عند توينبي هؤالء لضمان البقاء في امل

ك كل البشرية في الثروة املادية ال ي تنتجها التكنولوجيا. ار تشاتنتمي فقط  ملنتجيها املباشرين وأن 

                                                 
 .13ص   4آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   ( 1)

(2 )Arnol J Toynbee, A Study of History, Vol, III, P 230. 

 .91( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 3)
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واليجب في اعتبار توينبي أن تقتصر الدولة العاملية واهتماماتها على تلبية حاجات اإلنسان املادية 

تزوده بمخر  لطاقاته الروحية في تحقيق أهدافه الحقيقة في الحياة وال ي وحدها وإنما يجب أيضا أن 

هي أهداف روحية. ونحو هذه القضية يتعين إعادة تعليم وتربية اإلنسان الصناعي وتمكينه من 

االستخدام السليم لفراغه ح ى يجد اإلشباع في الفكر والفن والدين وهي امليادين ال ي يستطيع 

... الجانب الروحي في 
ً
 النهائيا

ً
 )1(الطبيعة البشرية أن يجد نطاقا

 :العالقات بين األديان العاملية والحضارات

يجول حول هذ االمر، يقول بنسبة أن األديانات و يبدأ توينبي كالمه من  كر األديان 

املتداعية للدول  اإلجتماعيةباعتبارها السرطانات: طاملا أن العقائد الدينية تنمو في الكيانات 

لعاملية، فطبيعي أن ينظر إليها كسرطانات؛ سواء من جانب املعارضين لها من املعاصرين، أو من ا

جانب مدرسة من املؤرخين املحدثين. حسب رأي توينبي أن األديان تميل إلى إنعاش الشعور بالواجب 

اع: إن لكل من في مريديها أكثر من اتجاهها إلى حطمه. ثم يذكر عن األديان باعتبارها ارتف اإلجتماعي

حضارات الجيل الثالث ال ي ما تزال قائمة في الوقت الحاضر؛ عقيدة دينية تعتبر قوام تلك الحضارة. 

يل الثاني. وعلى جوعن طريق الدين؛ تتصل الحضارة بصلة النسب، بحضارة أخرى من حضارات ال

يرى و بروابط أخرى. العكس من  لك؛ تنتسب حضارات الجيل الثاني إلى الحضارات السابقة عليها، 

توينبي أن هذه الحقيقة توحى بأعادة النظر في الخطة ال ي سلم بها في سياق التاريخ، ح ى اآلن. من 

 أنواع سامية من املجتمع؛ ويذكر من هذا عدة جوانب 
ً
حيث العالقات يذكر توينبي أنواع األديان أوال

يني ماثلة في أسماء: إبراهيم وموس ى خاصة منهم )ا( تصنيف جديد: يعرض توينبي خطوات التقدم الد

واألنبياء العبرانيين واملسيح. ويعتبر كل منهم ثمرة لتحلل املجتمعات: السومرية واملصرية والبابلية 

                                                 
 .80 -77( السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)
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والهلينية. )ب( مغزى ماض ي األديان: يسلم توينبي بأن تاريخ األديان العليا ح ى اليوم يلوح أنه اليهيئها 

ن توينبي أن الدين يجب أن استه.  ) ( الصراع بين القلب والعقل: بيِّ للدور الذي يرسمه بنفسه في در 

.  وعنده 
ً
م للعلم في جميع ميادين املعرفة الثقافية ال ي يستطيع العلم أن يقيم لنفسه فيها مجاال

ِّ
يسل

أن الدين والعلم يعنيان بضربين مختلفين من الحقيقة، وأن دراسة الالشعور في علم النفس 

 على طبيعة االختالف. )د( بشائر مستقبل األديان: إن السمة املميزة الحديث؛ تلقى ض
ً
 عميقا

ً
وءا

قها عن جميع أنواع املجتمعات األخرى.  لألديان؛ إجماعها على اإليمان بإله واحد حق. وهذا ما يفرِّ

والدين ، واضحة الدين والحضارة بينلعالقات اأن ب. واضح )1(ويفصح توينبي عن نتائج هذا االختالف

 للعالقات. لتلك  هو األساس ي

 املجتمعات في نظر آرنولد توينبي •

أن فكر توينبي واضح عن الحضارات واملجتمعات، حيث مجموع املجتمعات تشكل 

 حيانا فيفي بعضاأل  لعالقات بين األديان، ولذلك أخطألالحضارات، حسب فكره كثيرا ما اجتهد توينبي 

ن عن بيِّ وفق توينبي بين العالقات بين األديان خاصة عندما يُ خطوات تاريخ الحضارات. كما  بيان

مع اليهود والنصارى. لذا سأبين فقط عن  ربطهاملجتمع اإلسالمي، يسلم عن عظمته مع أنه ي

 .والنصرانية واليهوديةاملجتمعات حسب األديان اإلسالم 

 املجتمع املسيحي األرثوذكس ي: •

أصل هذا املجتمع في مجموعة النما   من نوع املجتمع أن  ايقول آرنولد توينبي عن هذ

املجتمعات، أنه من  رية املجتمع الهليني. وكان انتقاله الجغرافي بالنسبة إلى موطن املجتمع األصليى 

إلى الشمال باتجاه الشرق. مع كون مهده في األناضول البيزنطي حيث ضيق عليه العصر طوال عدة 

                                                 
 .187 – 141ص  3( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)
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  الوقت وبمرورقرون اتساع العالم األسالمي، 
ً
امتد إلى الشمال والشرق إلى روسيا وسيبريا مطوقا

 بالشرق األقص ى. 
ً
  وبالتوسع تبعهبذلك جناح العالم اإلسالمي وصطدما

َّ
د املسيحية االنقسام الذي ول

قهما )الكنيسة الكاثوليكية، والكاثوليكية الرومانية والكنيسة  الغربية واألرثو كسية وفرِّ

م  لك االنشقاق أشغال ما يزيد على ثالثة قرون ح ى كمل ونتج نتائجه، األورثو كسية (. وقد استلز 

مبتدأ بالنزاع والشقاق اللذين دارا في القرن الثامن على مسألة "تحطيم الصور الدينية وتحريمها" 

م. واكتسبت في  1054وانتهى بالتصدع النهائي الذي نشأ عن مسألة الهوتية )دينية املسيحية( عام 

يسا املجتمعين املنفصلين املتفرقين صفات وماهيات سياسية تختلف فيما بينها خالل  لك كن

اختالفا أساسيا. أما الكنيسة الكاثوليكية في الغرب تمركزت تحت سلطان بابوية القرون الوسطى 

 .)1(املستقلة، في حين أن الكنيسة األرثو كسية صارت دائرة منقادة من دوائر الدولة البيزنطية

 يراني والعربي واملجتمع السرياني:املجتمع اإل  •

ِ يُ 
ِّ
م توينبي أن املجتمع الحي هو اإلسالم و تتعين علينا دراسته. يقول إ ا ما أنعمنا النظر سل

" و"هجرة أقوام" التطابق تلك ال ي 
ً
 عامليا

ً
فيما وراء املجتمع اإلسالم وجدنا هناك "دولة عاملية" و"دينا

 الخطأ فيه فـ"الدولة وجدناها في أصل املسيحية الغربية وا
ً
ألورثو كسية ولكنها تناظرها تناظرا

ي اإلسالم نفسه، وكان هالعاملية" اإلسالمية هي "الخالفة العباسية في بغداد" "أما الديانة العاملية" ف

قوام "هجرة األقوام" ال ي غزت مواطن الخالفة في أثناء انهيارها من البدو والترك واملغول من سهوب 

  "،"أوراسيا
ً
وكذلك من البدو البربر في شمالي إفريقيا والبدو العرب من الجزيرة العربية. مخبرا

                                                 
 .27 -26ص  1. آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   56، 1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   1)
في شمال الكرة األرضية. اسم الكتلة مركب من كلم ي "أوروبا" و"آسيا". يحدها من أقص ى الغرب جزر آيرلندا  تقعأوراسيا

وبى وهو متمثل في البحر املتوسط بأحواضه املختلفة ومن الشرق مضيق بيرنج وبعض الجزر واملحيط األطلس ى الذي يمتد بذراعه الجن

مثل كامشتكا وسخالين واملحيط الهادي ومن الشمال يحده جزر فرانس جوزيف واملحيط املتجمد الشمالى ومن الجنوب جزر تيمور 
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لتقسيم املجتمعات يقول توينبي، أن اإلسالم انقسم على نفسه إلى مذهبي السنة والشيعة كما 

انقسمت اإلمبراطورية املسيحية إلى الكاثوليكية واألورثو كسية فإن هذا االنشقاق الديني دور من 

إسالمي". يقول  -إسالمي" ومجتمع "عربي  -وار التأريخ انقسام املجتمع اإلسالمي إلى مجتمع "إيراني أد

آرنولد توينبي؛ إ ا عقدنا مقارنة بين توأمي مجتمع اإلسالم وتوأمي مجتمع املسيحية؛ وجدنا أن 

يرانية، يشابه بعض الذي ولد فيما يمكننا تسميته املنطقة الفارسية التركية أو اإل  ياملجتمع اإلسالم

الش يء املجتمع الغربي.. يسلم توينبي ويقول؛ اإلسالم هو الدين العاملي الذي صار به املجمتع 

ن اإلسالم الدين العاملي الذي و السرياني/السوري بعد زمن طويل أصل املجتمعين اإليراني والعربي. وك

. )1(إليراني والعربي، اتصال األبوةاتصل عن طريقه مجتمعنا السوري في نهاية املطاف باملجتمعين ا

اإلسالم كاملسيحية )في نظره(  فكره أنتفصيالت في هذا الفصل يريد توينبي يثبت حسب  وهناك

مات املسيحية واليهودية. كما يجتمعات السابقة من املسيحية، أن اإلسالم نسخ التعلوحقيقة امل

تطور كل من اإلسالم واملسيحية. ولقد الحظنا أن يقول: "وفي مكنتنا اآلن أن نعاين فارقا طريفا بين 

جرثومة القوة املبدعة في املسيحية لم تكن هلينية ولكنها من أصل أجنبي)في الواقع سورية األصل، 

الجرثومة املبدعة في اإلسالم لم تكن غريبة عن  نكما نستطيع اآلن أن نتحقق(. وعلى العكس نالحظ أ

إن ما أتى به اإلسالم عن اليهودية وهي ديانة سورية محضة وعن املجتمع السوري، بل إنها منه. و 

سطورية وهي أحد أشكال املسيحية ساد فيه العنصر السوري على العنصر ناملسيحية ال

                                                                                                                                                 
جغرافية أوراسيا قارة أوروبا عبارة عن مجموعة جزر وأشباه جزر  .واملحيط الهندي بذراعيه املتمثلين في البحر األحمر والخليج العربى

وبحار داخلية تشكل الجانب الغربي من كتلة اليابسة العظيمة في آسيا وبات يطلق على القارتين مًعا، آسيا وأوروبا، كتلة أوراسيا أو 

هي كتل قديمة ومناطق حديثة التكوين. الكتل القديمة  تشير املصادر إلى أن العناصر املكونة لقارة آسيا -جزيرة العالم.جغرافية آسيا

 Lewis, Martin W.; Wigen, Kären, The) هي: كتلة سيبيريا، كتلة الصين، كتلة شبه جزيرة العرب، كتلة الهند.

myth of continents: a critique of metageography, University of California Press, (1997), 

pp. 31–36, 143, 177.) 

 .50 – 27ص  1. آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   66 – 59ص  1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   1)
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ه صراع بين الحضارات، وأنِّ هذه .)1(الهليني..."
ِّ
إن كان ينظر توينبي إلى تاريخ الحضارات على أن

حيث يظهر أنه لم . )2(في قيام الحضارة سد رئيس ومرجع أساالحضارت إنما تقوم على الدين كمعتق

 قومي.اليظهر من كالمه ما أشرنا أنه يفكر في التاريخ حسب تعصب الديني و  يسلم أساسية اإلسالم

هكذا يفوق حضارته الغربية على الحضارات معاصرة، ويقول أن الحضارات الستة في مرحلة 

 .)3(االنحالل سينجذبهم الحضارة الغربي

 : بين املسلمين وغيرهم اإلجتماعيةظاهر امل •

صاحب كتاب "ملحات في الثقافة اإلسالمية، عمر  كما يذكرسأ كر عن نظرية آرنولد توينبي؛ 

"، بأن يقول توينبي: "أن عودة الخطيب" رأي آرنولد توينبي من كتابه "اإلسالم والغرب واملستقبل

، وهو اإلجتماعيةالتقليد اإلسالمي في أخوة اإلنسان للنسان هو مثل أعلى يوافق حاجات العصر 

قيام عشرات الدول الصغيرة  ات السيادة على أساس  أفضل من التقليد الغربي الذي أدى إلى

االختالف القومي" ويقول: "ومن املأمول أن يستطيع العالم اإلسالمي على كل حال إيقاف انتشار هذا 

يظهر من و . )4(الداء السياس ي الغربي )القومية( و لك عن طريق الشعور اإلسالمي القوي بالوحدة"

، توينبي، أنه فهم فلسلهذا الفكر 
ً
 عن اإلسالم ونبي املسلمين، و فة اإلسالم كثيرا

ً
إن كان هو ادعى كثيرا

ه، في كتابه "مختصر دراسة التاريخ"، ليظهر منه أن ليس له فهم عن اإلسالم أو في قلبه محاربة و 

إلى و  27الجزء األول والفصل الثاني "املجتمعان اإليراني والعربي واملجتمع السوري" من الصفحة 

                                                 
 .52ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

(2)1975): Prophecy and Civilization, (Source: Review of -Cornelia Navari, Arnold Toynbee (1889

International Studies, Vol. 26, No. 2 (Apr., 2000), pp. 289-301, Published by: Cambridge University Press) 

pp. 293, 94. 

 .415ص  1( مختصر دراسة التاريخ، مرجع السابق   3)

 هذا الكتاب لتوينبي، وهللا هو املستعان على حصول لأنا أجتهد ل 

 .168ص ملحات في الثقافة اإلسالمية، ، عمر عودة الخطيب ( 4)
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محمد )صلى هللا عليه وآله وسلم( في نفس الجزء في الفصل الحادي  النبي ، وعن حياة267الصفحة 

 .380عشر من الصفحة 

لقد كان أهل الذمة املسيحيون  ”:"12/131قصة الحضارة "في كتابه  "ويل ديورانت"ويقول 

ال نجد لها  التسامح:والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخالفة األموية بدرجة من 

 في البالد املسيحية في هذه 
ً
 في ممارسة شعائر دينهم .. واحتفظوا  األيام!!نظيرا

ً
فلقد كانوا أحرارا

الشرق األدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من ظلم وكان اليهود في بالد ... بكنائسهم ومعابدهم

حكامهم السابقين .. وأصبحوا يتمتعون بـ كامل الحرية في حياتهم وممارسة شعائر دينهم . وكان 

 آمنين لزيارة 
ً
 في االحتفال بأعيادهم .. وكان الحجا  املسيحيون يأتون أفواجا

ً
املسيحيون أحرارا

وأصبح املسيحيون )أي في بالد املسلمين( والذين خرجوا على  األضرحة املسيحية في فلسطين ..

 من االضطهاد على يد بطاركة 
ً
كنيسة الدولة البيزنطية )أي كنيسة روما( .. والذين كانوا يلقون صورا

 آمنين تحت حكم 
ً
القسطنطينية وأورشليم واالسكندرية وإنطاكيا .. أصبح هؤالء اآلن : أحرارا

 .)1("املسلمين 

 في انتشار القرآن .. فقد ترك العرب املغلوبين "وستاف لوبون:يقول غو 
ً
إن القوة لم تكن عامال

 في أديانهم .. فإ ا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية اإلسالم .. واتخذ العربية لغة له : 
ً
أحرارا

!!!.. وِلـما فذلك ِلـما كان يتصف به العرب الغالبون من أنواع العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله 

وما جهله املؤرخون أن "ويقول أيضا : "،كان عليه اإلسالم من السهولة ال ي لم تعرفها األديان األخرى 

ِحلم العرب الفاتحين وتسامحهم : كان من األسباب السريعة في اتساع فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع 

                                                 
 .131،  130ص  12  قصة الحضارة ( ول ديورانت، 1)
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ين رحماء متسامحين مثل العرب .. وال كثير من األمم بدينهم ولغتهم !! والحق : أن األمم لم تعرف فاتح

 مثل دينهم
ً
 سمحا

ً
 .)1("دينا

لقد عامل املسلمون املنتصرون العرب : املسيحيين "ويقول املؤرخ اإلنجليزي )توماس أرنولد(:

: بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة !!.. واستمر هذا التسامح في القرون املتعاقبة .. ونستطيع أن 

نحكم بحق أن القبائل املسيحية ال ي اعتنقت اإلسالم : قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة .. وأن 

: لخير شاهد على هذا شون في وقتنا هذا بين جماعات املسلمين العرب املسيحيين الذين يعي

 .)2("التسامح

عند وصل توينبي في الفصل و لمسلمين، ل اإلجتماعيةفلسفة املظاهر  بعض منهذا 

، فذكر عن األديان أو املجتمعات أو عن الدول العاملية، يقول  اإلجتماعيةالعشرين عن العالقات 

مر مسألة الصراع بين النزعتين السياسيتين التعاقبيتين في عالقات اخترت أن أبحث في بداية األ 

إحدى الدول العاملية بشعوب تقع خار  نطاق حدودها. فذكر في هذا املوضوع مثال الصيني والهليني، 

م( أن يجعل  1481 –5114هـ /   558 – 886) ، تعمد محمد الفاتحفيقول واالمبراطورية العثمانية، 

                                                 
 م، 2012مصر،  –، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة حضارة العرب، ( غوستاف لوبون 1)

 127ص

: بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية، ترجمة وتعليق: الدكتور/ حسن إبراهيم الدعوة إلى اإلسالم ،وماس أرنولد( ت2)

 .51صم، 1971حسن و الدكتور/ عبد املجيد عابدين و اسماعيل النحراوي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 
  م(، وفتح مدينة القسطنطينية في طور الشباب،  1429ريل اب 20هـ ) 833من رجب سنة  26ولد السلطان محمد الفاتح في

لى في الشئون و في عهده، وصاحب الكلمة األ  ايعد من أعظم سالطين آل عثمان ووصل إلى درجة كان يعتبر معها محورا لسياسة الدوني

لعثمانية في أوربا، ومبدد االحالف الدولية، وشملت عالقاته السياسية والحربية أوربا وآسيا وأفريقيا، ويعتبر بحق موطد السيادة ا

الصليبية. وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند األوربيين وكثر حديثهم عنه، بل وأول حاكم اسالمي اطلق عليه أهل أوروبا لقب "السيد 

كما ظلت  كراه  "، وظلت الرهبة والرعبة من هذا السلطان تخيم على أعدائه في أوربا حقبة طويلة من الزمن،GrandSeigneurالعظيم 

تلقي الرعب والفزع في قلوب أهلها إلى عشرات من السنين بعد وفاته.... نشأ السطان الفاتح مهتما بدراسة التاريخ، مغرما بقراءة سير 

 886ربيع األول  سنة  5العظماء واالبطال، فقرأ بأمعان حياة القياصرة: أوغسطس، وقسطنطين األكبر، وتيودوسيوس األكبر... مات في 

(: السلطان محمد 9الدكتور عبد السالم عبد العزيز فهمي، أعالم املسلمين)م ( في سن الحادية والخمسين من عمره. )1481مايو  3هـ )

 .(167و  39 -30، ص 1993الفاتح فاتح القسطنطنية وقاهر الروم ، دار القلم للطباعة للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الخامس 
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لمسيحية األرثو كسية.. لامة إمبراطورية عثمانية التجاوز حدودها النطاق التاريخي نهاية أطماحه إق

م(، حطم سياسة محمد الفاتح املنكر  1520 – 1512هـ/  926 – 918في ) خلف سليم األول و 

م(، خطأ أبعد من  لك  1566 – 1520هـ /  926 – 974) للذات،كما ارتكب بعده سليمان القانوني

لحرب على جهتين افي خطورته، لذلك أخذت الدولة العظيمة تبلى بفعل ضعف أسلحتها باستمرار 

املرة بعد األخرى، لكنهم لم يستطيعوا شل طفق العثمانيون يهزمونهم في امليدان و خصوم، الضد 

 مع عن االمبراطورية الرومانية  كر، أن هذه أعملت فكرها للتسامح تحدث عندماو حركتهم قط، 

نية )وما  كر عن عالقاتهم مع املسلمين(. بعد  لك عندما يذكر عن يعالقات الدالاليهود، و كر 

يدعي أن فيهم خاصة كخالفة املسلمين وأختاروا ،  السلطنة املغولية خاصة ألورنك زيب عاملكير

                                                 
 م(، توفي  1470أكتوبر  10هــ ) 875ربيع الثاني  14)الشجاع( بن السلطان بايزيد الثاني: ولد في السلطان سليم األول

م(، كان السلطان سليم األول يهدف أساسا إلى املحافظة على الوحدة في العالم  1520ستمبر  21هـ ) 926رمضان  21اسطنبول الشرقي 

ألوروبية ووجه كامل قوته باتجاه الشرق خالل السنوات األولى من فترة حكمه... التركي واإلسالمي، فأبرم اتفاقيات سالم مع القوى ا

توقع السلطان احتمال حدوث ثورة وأن الجيش قد يكون معرضا ملخاطر قاسية في الطريق. ولذلك فقد أعد قوات احتياطية قوامها 

م(.  1512مايو  21هـ ) 918ربيع األول  5ن بايزيد أربعون ألف جندي بين سيواس وقيصري... جلس على العرش بعد وفاة أبيه السلطا

قض ى السلطان على دولة املماليك بحملته على مصر، وبهذا أصبحث سوريا وفلسطين والحجاز ومصر تحث اإلدارة العثمانية... )صالح 

 .(101 – 90م، ص  2014كولن، سالطين الدولة العثمانية، دار النيل للطباعة والنشر، 

 
 م(، وفترة  1494نوفمبر  6هـ ) 900صفر  6السلطان سليمان األول القانوني بن السلطان سليم األول،  ولد في طرابزون

. أن عهد سليمان األول بدأ بفرص عظيمة، فإنه اضطر في سنوات حكمه األولى على الكفاح م( 1566 – 1520هـ /  974 – 926)الحكم 

( املناصر للدولة الصفوية، وتمرد 1526ومصر. وكان أهم ما يشغله هو تمرد "بابا دو النون" )ضد الثورات ال ي نشبت في األناضول 

(، وبعد 1524( وتمرد أحمد باشا )1521"قلندر أوغلو" الذي تفجر بالقرب من كارامان، وفي مصر اضطر لقمع تمر جان بردي الغزالي )

سليمان القانوني، كان تشارلز الخامس هو اإلمبراطور الروماني املقدس  أن فرغ من  لك اتجه سليمان إلى فتوحات جديدة. خالل عهده

م(. )صالح  1566ستمبر  7هـ ) 974صفر  21م( وكانت تربطه عالقات عائلية مع املجر والنمسا.... توفي  1558 – 1500الهابسبورغي )

 .(105 – 102كولن، سالطين الدولة العثمانية، ص 
م(، هو أبو املظفر محيي الدين محمد  1707 – 1619هـ /  1119 – 1028شاه جهان ) أورنك زيب عاملكير بن خرم

(، وأمه "أرجمند بانو" املشهورة باسم "ممتاز محل" املدفونه في مقبرة Gujratأورنكزيب االمبراطور املغولي املسلم، ولد في مدينة كجرات )

رخون املسلمون أعظم امبراطور مغولي بلغت الدولة في عهده الذروة ال ي لم "تا  محل"، ولد في عهد جده "جهانكير"، يعتبره البعض املؤ 

 
ً
تبلغها قبله أو بعده، رأي بعض املؤرخين الهندوس والغربيين ومن له اتجاه أو مذهب خاص من املسلمين يأخذون عليه أنه كان مسلما

. وفي 
ً
  م اتجه إلى إعادة فرض الجزية على الهندوس 1672هـ /  1082متعصبا

ً
تنفيذا لتعاليم اإلسالم، وهي تؤخذ من غير املسلمين نظيرا

ما يفرض على املسلمين من زكاة وجهاد... وكان "أكبر" قد ألغا الجزية عن الهندوس. له معركات وفتوحات كثيرة ال ي شارك فيهم 
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املسلمين كما  كره  عالقات. هذا هو القديم من ال)1(خاصة سياسة التسامح تجاه الهندوسية.. 

فكر بنفس الطريقة كيف يكون نانالحاكم األول من الخالفة األخيرة، فليت عالقةن التوينبي وبيِّ 

 ا ملسلمين األول مع اآلخرين. الخالفية بينالعالقات 

  

                                                                                                                                                 
،  ص 1981لبنان،  –شر والتوزيع، بيروت الهندوس بنفسهم... )عبد املنعم النمر، أضواء على الهند، املؤسسة الجامعية للدراسات للن

م، ص  1981لبنان،  –عبد املنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  .358 – 341

 (.106 – 103، ص 2006باكستان،  –. نور أحمد جش ي، تحقيقات جش ي، الفيصل ناشران، الهور 40-45

 .441 – 436ص  2توينبي، مختصر دراسة التاريخ،    ( آرنولد1)
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والعالقات بين املجتمعات عند ابن  اإلجتماعيةاملظاهر املبحث الثاني:

 خلدون 

ت مشاهداته وتأمالته العميقة َد يقول املحقق "على عبد الواحد وافي": ابن خلدون قد َه 

التشذ عن بقية ظواهر الكون وأنها محكومة في  اإلجتماعيةأن الظواهر  لشئون االجتماع اإلنساني إلى

مختلف مناحيها بقوانين طبيعة تشبه القوانين ال ي تحكم ما عداها من ظواهر الكون، كظواهر 

الفلك والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات. ومن ثم رأي أنه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر 

س ظاهرات العلوم األخرى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين. يقول دراسة وضعية كما تدر 

ابن خلدون: "وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه  و موضوع وهو العمران البشري واالجتماع 

اإلنساني، و و مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية واحدة بعد أخرى وهذا شأن كل علم 

 ك 
ً
"من العلوم وضعيا

ً
. والحقيقة أن ابن خلدون قد تناول ظواهر االجتماع في مجموعها، )1(ان أو عقليا

وعلى أنها شعبة مستقلة، ودرسها كما تدرس العلوم الرياضية والطبيعية ظواهرها وما تخضع له من 

 قوانين.

 :عند ابن خلدون  اإلجتماعية املظاهر  •

ححسب تقسيمه، ولكن ابن خلدون  اإلجتماعيةالعالقات ن توينبي أخطأ في بيان إ  وضِّ

حسب تقسيمه الخغرافي، ويقول: "... األقاليم الرابع أعدل العمران، والذي  اإلجتماعية العالقات

حافاته من الثالث من الخامس أقرب إلى االعتدال، والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من 

ئع واملباني واملالبس واألقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ... فلهذا كانت العلوم والصنا لاالعتدا

                                                 
 .188ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   1)
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ً
ما يتكون في هذه األقاليم الثالثة املتوسطة مخصوصة باالعتدال، وسكانها من البشر أعدل أجساما

.... فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم ومالبسهم وأقواتهم وصنائعهم: 
ً
 وأديانا

ً
 وأخالقا

ً
وألوانا

وت  املنجدة  بالحجارة املنمقة بالصناعة ويتناغون في استجادة اآلالت واملواعين، ... وأما يتخذون البي

األقاليم البعيدة من االعتدال مثل األول والثاني والسادس والسابع فأهلها أبعد من االعتدال في 

الشجر جميع أحوالهم، فبناؤهم بالطين والقصب، واقواتهم من الذرة والعشب ومالبسهم من أوراق 

في األقاليم  والتقاليد واأللوان واملالبس اإلجتماعية ملظاهرن ابن خلدون حسب األقاليم بيِّ و . )1(..."

 املختلفة، وهذا مالم يتوصل إليه توينبي في كتابه "مختصر دراسة التاريخ" وال في فكره الحضاري.

، ولم يغادر تماعيةاإلجاعتبر ابن خلدون البيئة الجغرافية دعامة مهمة ملختلف الظواهر و 

ئة الجغرافية في نظره يرجع السبب في يأية ظاهرة اجتماعية إال جعلها مدينة لهذه البيئة، فإلى الب

مهم وميولهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم الجسمية والخلقية، اجسأاختالف البشر في ألوانهم و 

ضها من بعض من مقومات في التقاليد وللبيئة الجغرافية في نظره دخل كبير فيما يميز املجتمعات بع

األفكار واالنفعاالت وشئون األسرة ونظم الحكم والسياسة واألخالق وسائر أنواع و والعادات والعلوم 

 .)2(االجتماع

البن خلدون  اإلجتماعيفكر الراجعت إلى الكتاب "علم االجتماع ألنتوني غدنز" هو يبين  ولقد

د املؤرخ بمعيار كما هو اقتداه في كتابه، بأن "طبيع ة املجتمعات وتطورها من حال إلى حال، ليتزوِّ

نة، ويحكم عليها، فهو يرى أن الحاضر  يمكنه، على أساسه، التحقق من األحداث والتغيرات املدوِّ

                                                 
 .395 -391ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   1)

 .228ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   2)
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 -وهو دراسة املاض ي-يشبه املستقبل مثلما يشبه املاُء املاَء... من شأنه أن يلقي الضوء على التاريخ 

د التا  )1(ريخ علم االجتماع بمادته..."مثلما يزوِّ

 عند ابن خلدون: اإلجتماعيةحقيقة العالقات  •

التجمد على حال واحد، بل تختلف أوضاعها باختالف املجتمعات  اإلجتماعيةظواهر الن إ

واألمم والشعوب. هذا مستحيل أن نجد مجتمعين يتفقان تمام االتفاق في نظام اجتماعي ما وفي 

 قد ظل على حال واحدة في مجتمع ما 
ً
 اجتماعيا

ً
طرائق تطبيقه؛ كما أنه من املستحيل أن نجد نظاما

دق هذه الحقيقة على شئون السياسة واالقتصاد واألسرة والقضاء في مختلف مراحل حياته. تص

. هذا هو ما فطن له ابن خلدون، وجعله أساس بحوثه في علم اإلجتماعيةوسائر أنواع الظواهر 

االجتماع، يقول: "إن أحوال العالم واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنها  

أليام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال. كما يكون  لك في األشخاص مستقر؛ إنما هو اختالف على ا

 .)2(واألوقات واألمصار فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول"

يبين املحقق "على عبد الواحد الوافي" أن ابن خلدون اعتمد في بحوثه على مالحظة ظواهر و 

ا والحياة بين أهلها، وعلى تعقب هذه الظواهر في تاريخ االجتماع في الشعوب ال ي أتيح له االحتكاك به

هذه الشعوب في العصور السابقة لعصره، وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح 

، والتأمل في مختلف شئونها 
ً
له االحتكاك بها وال الحياة بين أهلها، واملوازنة بين هذه الظواهر جميعا

اصرها الذاتية وصفاتها العرضية، وما تؤديه من وظائف في حياة األفراد للوقوف على طبائعها، وعن

والجماعات، والعالقات ال ي تربطها بعضها ببعض، والعالقات ال ي تربطها بما عداها من الظواهر 

                                                 
 .55جتماع، ص ( أنتوني غدنز، علم اال 1)

 .197ص  1( مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبدالواحد وافي،  2)
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 إلى 
ً
الكونية، وعوامل تطورها واختالفها باختالف األمم والعصور، ثم االنتهاء من هذه األمور جميعا

 اإلجتماعيةا تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من قوانين. ويجتاز للظواهر استخالص م

في مالحظات حسية وتاريخية لظواهر االجتماع، واألخرى في عمليات عقلية يجريها  ىولاأل مرحلتين: 

على هذه املواد األولية ويصل بفضها إلى الغرض الذي قصد إليه من هذا العلم، وهو الكشف عما 

 .)1(من قوانين اإلجتماعيةلظواهر يحكم ا

يرجع إلى اختالف نظم الحكم وتغير  اإلجتماعيويذهب ابن خلدون إلى أن السبب في التطور 

األسرات الحاكمة، وامتزا  عوائد كل أسرة من هذه األسرات بعوائد األسرة السابقة لها، وامليل 

تظل محتفظة بطائفة من عوائدها  الطبيعي لدى املحكومين إلى تقليد الحاكمين، ولكنها مع  لك

وتقاليدها، فينشأ من  لك مزيج اجتماعي جديد يحاكيه الشعب املحكوم ويسير عليه في شئونه، 

دأ مرحلة جديدة من مراحل االنتقال والتطور في شئون العمران، يشير إلى هذا ابن خلدون بفحينئذ ت

وائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه، كما ويقول: " والسبب الشائع في تبدل األحوال والعوائد أن ع

يقال في أمثلة الحكمية: "الناس على دين امللك، وأهل امللك والسلطان إ ا استولوا على الدولة واألمر 

فالبد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها، واليغفلوا عوائد جيلهم مع  لك، ... فإ ا 

ت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الش ئ، وكانت جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزج

لألولى أشد مخالفة ، ثم اليزال التدريج في املخالفة ح ى ينتهى إلى املباينة بالجملة، فما دامت األمم 

 .)2(واألجيال تتعاقب في امللك  والسلطان التزال املخالفة في العوائد واألحوال واقعة "

"علم االجتماع االقتصادي وعلم في صورة خاصة  اإلجتماعيةن ابن خلدون عرض الظواهر إ

، وما يعرض في  لك املعاش ووجوهه من الكسب، والصنائع"االجتماع الصناعي وهما يشمالن مسائل 

                                                 
 .200-199( مقدمة ابن خلدون، نفس املصدر، ص 1)

 .231ص  1( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   2)
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"حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة  ثم شرح".)1(اإلجتماعيةكله من الظواهر 

فلذا يقول فيه "أن اإلنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه في حاالته وأطوراه  بشرية"األعمال ال

من لدن إلى أشده إلى كبره" و "أن الكسب إنما يكون بالسعي في القتناء والقصد إلى التحصيل فالبد في 

هذه  يتخذفآرنولد توينبي خاصة لم  )2(".الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه

الفصول مهمة أخرى في موضوعات وهناك . اإلجتماعيفي كتابه ليتضح بيانه  اإلجتماعيةالطرق 

" و " أن السعادة والكسب  )3(: "وجوه املعاش وأصنافه ومذاهبهمثل حسب بيان الحضارات لتوينبي

 ألهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق من أسباب السعادة
ً
" و "أن الفالخة من )4(إنما يحصالن غالبا

" و "أن الصنائع إنما تكمل بكمال )6("االحتكار " و)5(معاش املستضعفين وأهل العافية من البدو

صار إنما هو برسوخ الحضارة وطول " و "أن رسوخ الصنائع في األم)7(العمران الحضري وكثرته

" و"أن العرب أبعد الناس عن )9("أن األمصار إ ا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع" و )8(أمدها

" واإلشارة إلى أمهات الصنائع: صناعة الفالحة وصناعة البناء وصناعة التجارة وصناعة )10(الصنائع

 وغير  لك. .)11(الحياكة والخياطة وصناعة التوليد

                                                 
 .183ص  2   -( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي، 1)

 .833و  831ص   2( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   2)

 .835ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   3)

 .844ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   4)

 .849ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   5)

 .852ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   6)

 .857ص  2املصدر   ( ابن خلدون، نفس 7)

 .859ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   8)

 .861ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   9)

 .862ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر   10)

 .872 – 864ص  2( ابن خلدون، نفس املصدر،   11)
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 عند ابن خلدون: اإلجتماعيةالنظرة الفلسفية للعالقات 

: اإلجتماعيةاملظاهر و لوصول إلى الحقائق لاجتهد أنه  قدمةاملن ابن خلدون وضح في بداية إ

 من أولية األجيال والدول، وتعاصر األمم األول، وأسباب التصرف والحول، في القرون 
ً
"ولم أترك شيئا

في العمران من دولة وملة، ومدينة وحلة، وعزة و لة، وكثرة وقلة، وعلم الخالية وامللل، وما يعرض 

وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، إال واستوعبت 

يقرر ابن خلدون رأيه في ربط األسباب باملسببات أو الظواهر  .)1(جمله، وأوضحت براهينه وعلله"

نشاهد هذا العالم بما فيه من املخلوقات كلها على هيئة من الترتيب واإلحكام  بقوله: "إنا اإلجتماعية

. أن )2(وربط األسباب باملسببات، واتصال األكوان باألكوان، واستحالة بعض املوجودات إلى بعض"

بين تمييز األقوام واألمم هكذا "فإن التمييز للجيل أو األمة  اإلجتماعيةظاهر املابن خلدون حسب 

بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس، ويكون بالجهة والسمة كما للزنج  يكون 

والحبشة والصقالية والسودان...، ويكون بغير  لك من أحوال األمم وخواصهم ومميزاتهم، ... وإن 

.  أن ابن خلدون لم يهتم فقط بالتساؤل عن )3(هذه كلها تتبدل في األعقاب واليجب استمرارها"

 عن كيفية حدوثهاأحدا
ً
. يجب على الباحثين املؤرخين أن )4(ث املاض ي فيسجلها ،  ولكنه يسأل أيضا

يفهموا األحوال ال ي تتميز بها األمم والبقاع واألمصار بعضها عن بعض، كما ييبن ابن خلدون ولم 

ل العالم واألمم والفلسفية آرنولد توينبي، يقول ابن خلدون: "أن أحوا ةاألفكار التاريخي تلكيميل إلي 

وعوائدهم ونحلم التدوم على وتيرة واحدة ومنها  مستقر، إنما هو اختالف على األيام واألزمنة 

                                                 
 7، ص ابن خلدون  املقدمةابن خلدون، (  1)

 35ص  ابن خلدون، مقدمةابن خلدون، (  2)

 .85، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 3)

، ص سامية حسن الساعاتي، (  4)
ً
 19ابن خلدون مبدعا
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وانتقال من حال إلى حال. كما يكون  لك في األشخاص واألوقات واألمصار..... مثل التوحش والتأنس 

من امللك والدول والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن  لك 

ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما 

 .)1(يحدث من  لك العمران بطبيعته من األحوال"

، الذي كتب في اعتداد وصدق في بداية مقدمته: اإلجتماعيكان دأب ابن خلدون، الفيلسوف 

 في 
ً
أولية األجيال والدول، وتعاصر األمم األول، وأسباب التصرف والحول، في القرون "ولم أترك شيئا

الخالية وامللل، وما يعرض في العمران من دولة وملة، ومدنية وحلة، وعزة و لة، وكثرة وقلة، وعلم 

وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، إال واستوعبت 

وهو علم املعاشرة  –الجديد  اإلجتماعي. حدد ابن خلدون لعلمه )2(ت براهينه وعلله"جمله، وأوضح

موضوعه ومسائله، وكتب فيما يعرض في االجتماع  األنساني من الظواهر  –بين بني الجنس 

)طبيعة  اإلجتماعيأو األساليب واالتجاهات  ال ي تجري مجرى العادة، وتالزم التنظيم  اإلجتماعية

العامة، ال ي يتخدها أفراد املجتمع  اإلجتماعيةأو املجتمع املنظم بواسطة هذه النظم  العمران(،

... فإن الناس في عالقاتهم 
ً
، اليعيشون فوض ى النظام لهم، واليتعاملون على غير اإلجتماعيةأساسا

 .)3(اإلجتماعيةهدى، ولكنهم يسيرون في  لك وفق أنظمة من طبيعة الحياة 

ضمن على أن حقيقة الحضارة يتضح من مراحل املجتمع، بأن لحضارة أن فكر ابن خلدون ي

ليس فقط فكر واحد مهم، بل هي يحيط كل أسباب الحياة، لذلك يقول ابن خلدون في مقدمته 

"والحضارة انما هي تفنن في الترف، واحكام الصنائع املستعملة في وجوهه ومذاهبه من املطابخ 

                                                 
 .35،  28، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 1)

 .7، ص ابن خلدون  مقدمةابن خلدون، ( 2)

، ص سامية حسن الساعاتي، (  3)
ً
 20ابن خلدون مبدعا
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ية وسائر عوائد املنزل وأحوله فلكل واحد منها صنائع في استجادته واملالبس واملباني والفرش واألبن

فنتيجته "أن الحضارة، هي نهاية عندما يراد به الفكر شائع الحضارة  هوفسر بأن .)1(والتأنق فيه ..."

 .)2(العمران، وخروجه إلى الفساد، ونهاية الشر، والبعد عن الخير"

                                                 
 .538ص  2عبد الواحد وافي،   ( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على 1)

 .473ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   ( 2)
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والعالقات بين املجتمعات  اإلجتماعيةاملظاهر املبحث الثالث:

 بين فكر ابن خلدون وتوينبي

 : املجتمعات بين ابن خلدون وتوينبي •

أن الحضارات رغم وجود عناصر الوحدة فيها فيما يسمى  -من زاويته -يرى أرنولد توينبي

(  داخل بالتشكيلة الحضارية ملجتمعات ما، إال أن هناك تنوع للوحدات الصغيرة )الدول واملجتمعات

هذه املنظومة الحضارية. وبداخل هذه املجتمعات الحضارية يوجد اإلنسان املبدع. وهؤالء  املبدعين 

الكبار هم الذين أنشئوا الحضارات، أو أطلقوا شرارة قيامها، كاألنبياء والرسل، أو من في صفهم من 

ل توينبي: إن وحدات ويقو املفكرين واملنظرين، الذين بنيت على أساس أفكارهم مجتمعات ضخمة.

الدراسة التاريخية الواضحة املعالم، أو العصور، لكنها "املجتمعات". "يمكننا أن نقرر أن املجتمع 

يجابه أثناء حياته مشكالت متتابعة، تفرض على كل عضو فيه  أن يحلها لنفسه على خير ما 

 لعضو املجتمع..." 
ً
 .)1(يستطيع. وتعتبر كل مشكلة منها تحديا

اللغات والسلفيات واملستقبليات، وغير بعناوين حسب قيام األقوام متعلقة  جعلنبي أن توي

 لك، ويقول في املستقبليات، أن النزعة املستقبلية عن نفسها في املجال السياس ي في  

 الناحيتين: 

 اإلزالة املتعمدة لضواحي املدينة )اإلطار( والحدود.  -جغرافية ال

في التحلل اإلجباري للنقابات واألحزاب القائمة أو في تحلل الطوائف الدينية،  – اإلجتماعية

 .)2(أو في إبادة طبقات اجتماعية بأسرها

                                                 
 .7-3ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .404ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)
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أما فلسفة ابن خلدون، أن وحدة الطبيعة اإلنسانية وحدة تكمن خلف اختالف الشعوب 

املحدودة يمكن أن تنطبق  وتمايز ألوانها وعوايدها، ومن ثم فإن النتائج الكلية املستخلصة من مادته

على غيرها من املجتمعات، و لك باستخدام قياس الغائب على الشاهد، على أنه من ناحية أخرى لم 

 عن أن أحوال األمم وعوائدهم ونحلهم التدوم على وتيرة واحدة ومنهج مستقر، 
ً
نما هو إيكن غافال

لدراسة تقتض ي الكشف عما بين اختالف على األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال. فإن ا

املجتعات من وفاق أو ما بينهما من خالف وتعليل املتفق منها واملختلف من أحوال الدول ومبادىء 

 .)1(ظهورها، وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها

 :اإلجتماعية نظرية آرنولد توينبي عن املظاهر  •

ومنها  –ة موضوعات تفكيرنا نث وسائل مختلفة ملعايفي بداية موضوعه يقول توينبي: "ثمة ثال 

 وعرضها:  –ظواهر الحياة البشرية 

 تحقيق الوقائع وتسجيلها. -األولى

 استخالص قوانين عامة عن طريق دراسة مقارنة للوقائع املحققة.  -الثانية

 .)2(إعادة تصوير الوقائع بطريقة فنية، في مصنف خيالي -الثالثة 

ث ثمات في نظر املؤرخ، ولكن حيث ما فسر عن كل ثمة أخطأ بنفسه لفكره انقسامه إلى ثال و 

 ها.املنقسم في بيان الوقائع وتسجيالت

 

 

                                                 
. دكتور أحمد محمود صبحي، في 398و  361، 360ص  ص 1( ابن خلدون، مقدمة، تحقيق، علي عبد الواحد وافي،   1)

 .140و 138فلسفة التاريخ، ص 

 .72ص  1( مختصر دراسة التاريخ،   2)
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 نهبأنه عالج مشكلة السكان بوسيلة مختلفة، بأيقول توينبي  اإلجتماعيةظاهر املحسب و 

ع يوستخصص إنتاجها الزراعي للتصدير، كما أنها اتجهت إلى إنتا  املصنوعات لتصديرها كذلك. ثم 

 من السلطة السياسية للطبقات الجديدة ال ي أبرزتها 
ً
 عادال

ً
نطاق أجهزتها السياسية لتيهئ نصيبا

ي دراسة سة حسب املوضوعات فا. ولكن رسب في قيام الدر )1(االبتكارات االقتصادية إلى الوجود

 التاريخ كما قام ابن خلدون خاصة حسب هذا البيان في "مقدمة ابن خلدون" الباب الخامس

ويقول ".)2(اإلجتماعية"املعاش ووجوهه من الكسب، والصنائع، وما يعرض في  لك كله من الظواهر 

سياس ي ال –تختلف بعضها عن بعض اآلخر وهي: االقتصادي  اإلجتماعيةتوينبي: أن مستويات الحياة 

الثقافي. "... املستوى االقتصادي؛ الشك أن املجتمع ...، يمتد بامتداد سطح األرض املسكون  –

 في الوقت الحاضر في املستوى السياس ي... 
ً
والصالح للمالحة... تكاد أن تتجلى بنفس الدرجة تقريبا

من انتشاره في مستوى نجد أن االنتشار الجغرافي الحاضر للمجتمع ... أقل بكثير و املستوى الثقافي، 

 في البالد ال ي تقطنها الشعوب..."
ً
. في بيان اختالف )3(السياسة واالقتصاد. ألنه ينحصر أساسا

نقسم املجتمعات يقول "فلندع هذه ت كر توينبي لبالد الغرب موطنه عند ما  اإلجتماعيةستويات امل

... صور وأسماء الجماعات املقابلة لها في العالم املعاصر؛   -ال ي كنا ندرس تخومها املكانية –الجماعة 

سيما إن ركزنا اهتمامنا إلى املستوى الثقافي.  فبالنسبة لهذا املستوى نستطيع أن نميز بالشك وجود 

 أربعة مجتمعات أخرى من نفس نوع مجتمعنا وهي التزال قائمة في عالم اليوم:

 مجتمع مسيحي أرثو كس ي في جنوب شرقي أوروبا وآسيا. ل:األو 

                                                 
 .8ص  1مختصر دراسة التاريخ   (آرنولد توينبي، 1)

 .831ص  2   -( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي، 2)

 .13، 12ص  1ة التاريخ   ( آرنولد توينبي، مختصر دراس3)
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بانحراف عبر شمال أفريقيا  مجتمع إسالمي يركز على املنطقة القاحلة املمتدة الثاني:

 والشرق األوسط...

 مجتمع هندوكي في القسم االستوائي من الهند. الثالث:

عتدلة، بين املنطقة القاحلة مجتمع الشرق األقص ى في املنطقتين شبة االستوائية وامل بع:االر 

 )1(واملحيط الهادي."

يقول توينبي عن العالقات بين املجتمعات: ضرورة إقامة فاصل قاطع بين نوعين من 

 العالقات: 

 األول: العالقات بين الجماعات داخل املجمتع الواحد

 .)2(الثاني: العالقات بين املجتمعات املختلفة

بين  والعالقات تماعيةاإلج نظرية ابن خلدون عن املظاهر  •

 املجتمعات:

عمر الطبيعي للنسان، يرى ابن خلدون أن للنسان مائة الأريد أبدأ من فكر ابن خلدون من 

وعشرون سنة، ولكن متوسط العمر الحقيقي ما بين ستين وسبعين سنة، وأن العمر الطبيعي 

للدولة مائة وعشرون سنة على اعتبار أن تاريخها يمر في ثالثة أجيال أربعون سنة وهذه األجيال هي: 

دور االنتقال من البداوة إلى الحضارة.  الثاني:توحش والقوة. هو جيل البداوة والخشونة وال األول:

. "وهذه األجيال )3(يتمكن الترف منهمو ينس ى أهل الدولة عهد البداوة ويفقدون القوة والحمية  الثالث:

الثالثة عمرها مائة وعشرون سنة على ما مر، والتعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو 

                                                 
 15، 14ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .16ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  2)

 .143د. حسين مؤنس، الحضارة، ص ( 3)
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ض لها عارض آخر، من فقدان املطالب فيكون الهرم حاصال مستوليا، والطالب لم بعده إال إن عر 

يحضرها، ولو قد جاء الطالب ملا وجد مدافعا، )فإ ا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون( 

سورة النحل(" فهذا العمر للدولة بمنزلة عمر الشخص من التزايد إلى سن الوقوف ثم سن  61)اآلية 

عندما تحدث إبن خلدون عن قيام املجتمعات وانتظامها وما يجري عليها بعد  لك من )1("الرجوع.

الحضر، ويدخل في البدو مجتمعى الصيد و أحوال يقتصر على نوعين من الجماعات اإلنسانية: البدو 

والرعي ومجتمع الزراع، فهو يقول مثال في الفصل األول من الباب الثاني وعنوانه ، "في العمران 

ألمم الوحشية والقبائل وما يعرض في  لك من األحوال" وعنوان الفصل "في أن أجيال البدو البدوي و ا

 . خالصة كالمه:)2(والحضر طبيعية"

أن البدو عند إبن خلدون تشمل مجتمع الرعاة ومجتمع الزراع أي كل من يعيشون في  -1

 الفضاء الواسع ويعيشون عيشة بدائية جافية بسيطة.

 دو والزراع في تطوره يتحول إلى مجتمع مدن أي مجتمع حضاري.وأن مجتمع الب -2

لنعيمها  طابتهموأن انتقال الرعاة والزراع إلى طور الحضارة، أي سكناهم املدن واست -3

يؤدي ضرورة إلى مبالغتهم في الستمتاع، و لك يؤ ن بضعفهم وفساد طبعهم وتدهور 

 .)3(أحوالهم

ق بعض املبادئ الرئيسية ال ي ينبغي أن يرتكز عليها علم   د بوضوح وطبِّ إن ابن خلدون حدِّ

 ، منهم:اإلجتماعيةاالجتماع، أ كر فقط نقاط عن الظواهر 

                                                 
 .172( ابن خلدون، املقدمة، 1)

 .467، 466ص  2( ابن خلدون، املقدمة، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   2)

 .144( د. حسين مؤنس، الحضارة، ص 3)
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، على ما يبدو، تخضع لقوانين قد التكون من الثبات كتلك ال ي اإلجتماعيةإن الظواهر  -أ

 اإلجتماعيةر الثباب ما يسمح لألحداث تحكم الظواهر الطبيعية، غير أن فيها من عناص

ن عالم 
ِّ
دة. فإن استيعاب هذه القوانين يمك أن تتوالى وفق أنماط منتظمة ومحدِّ

 االجتماع من فهم اتجاه األحداث من حوله.

ر بصورة كبيرة باألفراد واألحداث  -ب
ِّ
إن تلك القوانين تفعل فعلها في الجماعات والتتأث

 
ً
 ...على األمثلة ال ي يسوقها ابن خلدون  املنعزلة. وفي ضوء  لك، وقياسا

 -  
ً
ه به ابن خلدون تحديدا إن املجتمعات ليست ساكنة بطبيعتها... والعامل الوحيد الي ينوِّ

ماس واالتصال بين الشعوب والطبقات املختلفة، وما يلي   للتغير هو التِّ
ً
باعتباره سببا

امل واحد يمثل نقطة  لك من عمليات االقتداء واالختالط. والشك في أن قصره على ع

ضعف في نسقه الفكري، غير أن ابن خلدون تميز بإقراره بالتطور التاريخي، وبتأكيده 

الواضح على االتجاهات والنزعات ال ي نلمحها في مرحلة ما من النمو قد ال تتكرر 

 .)1(.بالضرورة في أطوار أخرى الحقة.

بتحديد جوهر املجمتع البشري، واألحوال األساسية املميزة  اإلجتماعييبدأ ابن خلدون فكره 

" املبادئ األساسية لنظريته، وتقول : "وهذه 
ً
لحقيقته. كما تذكر صاحبة كتاب "ابن خلدون مبدعا

 تتضمن املحتويات التالية: )2(املبادئ مصنفة في ست مقدمات

 أسباب نشوء املجتمع البشرى وحقيقته. -1

                                                 
 56، 55املرجع السابق، ص  أنتوني غدنز، علم االجتماع،( 1)

 ( كما  كرت في تمهيد مع تذكرة ابن خلدون 2)
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الجغرافية على أحوال املجتمع والخضائص السيكولوجية تأثير الظروف الطبيعية و  -2

 للبشر.

 .")1(تأثير قوي، وما وراء الطبيعة على حياة املجتمع، وإمكانية إدراك هذا التأثير -3

ن ابن خلدون قال بعد مناقشته اختالف إيقول صاحب كتاب "علم االجتماع الخلدوني" و 

النسابين... " اعتقادهم أن التمييز بين األمم إنما يقع باألنساب األمم بسماتها وشعارها وتفنيد رأي 

فقط وليس كذلك فإن التمييز للجيل أو األمة يكون بالنسب في بعضهم ... ويكون بالجهة والسمة ... 

ويكون بالعوائد والشعار والنسب ... ويكون بغير  لك ... وإن هذه كلها تتبدل في األعقاب وال يجب 

 استمرارها، سن
ً
 )3(". )2(ة هللا في عباده، ولن تجد لسنة هللا تبديال

والعالقات بتعريف في مقدمته:   اإلجتماعيةموضوعه املظاهر  خصوصيوضح ابن خلدون  ب

"وكأن هذا علم مستقل بنفسه بإنه  و موضوع وهو العمران البشري واالجتماع اإلنساني. و و 

. عند ما وصلت إلى )4(لذاته واحدة بعد أخرى" مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض واألحوال

فصل "في الصنائع واملعاش والكسب ووجوهه" وجدت أنه كتب في هذا الفصل بعد تعريفاته 

 ألنها مجتمعة  من صنائع في شأن تدبير املنزل ومعاشرة أبناء الجنس"
ً
. )5("والحضارة الكاملة تفيد عقال

معاشرة أبناء  – 2بير املنزل، الذي هو السياسة املدنية، تد -1حيث  كر في هذه الفقرة اسم علمين: 

 الجنس.

                                                 
 ( سامية حسن الساعاتي، 1)

ً
 .50، ص ابن خلدون مبدعا

 85مقدمة، ص ابن خلدون،  ( 2)

 .160علم االجتماع الخلدوني، ص حسن الساعاتي، ( 3)

 38مقدمة ، ص ابن خلدون، (  4)

 .438مقدمة، ص ابن خلدون، (  5)
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املحور الرئيس ي في علم االجتماع العام وعلم  اإلجتماعيمفهوم "العصبية" أو التضامن 

االجتماع السياس ي لدي  ابن خلدون. فهو يرى أن االجتماع اإلنساني ضروي، ألن قدرة الواحد من 

بني  والغذاء أو الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات املفترسة أ البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من

ل له القوت للغذاء والسالح للمدافعة،  البشر اآلخرين. يقول ابن خلدون: "إ ا كان التعاون حصِّ

وتمت حكمة هللا في بقائه وحفظ نوعه. فإ ن هذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساني؛ وإال لم يكمل 

عتمار العالم بهم واستخالفه إياهم؛ وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه وجودهم وما أراده هللا من ا

 لهذا". 
ً
 )1(موضوعا

جتماع الذي يشتمل على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه اال أما النقطة املهمة عن علم  

، اإلجتماعيةوسائر وجوهه والظواهر 
ً
يتناول ابن خلدون . احاطه ابن خلدون في الباب السادس كامال

، و أن العلم والتعليم )3(، وأن علم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر )2(: الفكر اإلنسانيفي هذا الباب

؛ في هذال )5(، و أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة)4(ن البشري طبيعي في العمرا

املجال خاصة بين تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع كما تقدم إنما تكثر في األمصار وعلى 

نسبة عمرانها، أمثلة لذلك بحال العلم والتعليم في بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة 

املراد منه العلوم العقلية والعلوم النقلية، دعامة  ؛)6(في العمران ةو أصناف العلوم الواقع لقاهرة.وا

وقسم هذا إلى العلوم حيث لم يتناول آرنولد توينبي كهذه التقاسيم  العلوم العقلية وتحقيق مسائلها.

                                                 
 .57( أنتوني غدنز، علم االجتماع، ص 1)

 .916ص  3( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   2)

 . 917ص  3( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   3)

 .924ص  3ن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( ابن خلدو 4)

 .929ص  3( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   5)

 .930ص  3( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   6)
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 اإلجتماعيةزلتهم ن ابن خلدون يتحدث عن أهل العلم، وخصائصهم، ومن،إقط عبر دراسة التاريخف

 .)1(ويبين عالقة العلم بازدهار املجتمع وازدياد عمرانه

دراسة  ةآرنولد توينبي في فكر  أخذهقبل بيان هذه املعرفة وجه ابن خلدون إلى الفكر الذي و  

التاريخ في عصرنا الحاضر؛ حسب علم االجتماع الحضري أو علم اجتماع املدنية، يتناول هذه 

أن ابن خلدون الفلسفة البلدان واألمصار وسائر العمران، وما يتعلق بذلك من ظواهر اجتماعية.

ر وسائر أبرز نقطة هذا املوضوع الذي يشتمل على الباب الرابع من املقدمة "في البلدان واألمصا

"، ال ي تتناول الشروط ال ي تجب )2(العمران وما يعرض في  لك من األحوال وفيه سوابق ولواحق

كما هذه الفصول: "أن الدول أقدم من  فيها، اإلجتماعيةمراعاتها في إنشاء املدينة وطبيعة الحياة 

الكثير، وفيما تجب املدن واألمصار، و أن املدن العظيمة والهياكل املرتفعة إنما يشيدها امللك 

، ومطالب سكانها وسماتهم الخلقية" )3(مراعاته في أوضاع املدن وما يحدث إ ا غفل عن تلك املراعاة،

أن تفاضل األمصار واملدن في كثرة الرفة ألهلها ونفاق األسواق مبادئ الخراب في األمصار، و ؛ " مثل

، وعالقة التوسع في إنشاء املدن بازدهار "وغير لك)4(إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة

، كما؛ "أن الحضارة في األمصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها، و الدولة

، وتخصص بعض املدن في صناعات " )5(غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤ نة بفساده صارنحا

                                                 
 .79( حسن الساعاتي، علم االجتماع الخلدوني، ص 1)

 .779ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( 2)

 .785 -779ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( 3)

 .813 – 802ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( 4)

 .822- 814ص  2ق: علي عبد الواحد وافي،   ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقي( 5)
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 وقيامها بوظائف محددة" )1(ع دون بعضك "اختصاص بعض األمصار ببعض الصنائمعينة، 

 ")2(ك"وجود العصبية في األمصار وتغلب بعضهم على بعض، و لغات األمصار

  

                                                 
 .825ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( 1)

 .829 – 826ص  2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   ( 2)
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في  "مختصر دراسة التاريخ " أرنولد توينبي وكتابو: ثانيالفصل ال

 امليزان في ضوء فلسفة ابن خلدون 
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في امليزان  "مختصر دراسة التاريخ" أرنولد توينبي وكتابو: ثانيالفصل ال

 في ضوء فلسفة ابن خلدون 

عن كتاب "مختصر دراسة التاريخ"، و تمهيد" الفي " ن عن توينبي وابن خلدو  تقدم نبذةحيث 

راسته للتاريخ فكا دنظريته عنأن توينبي كتب و أما هذا الفصل سيشتمل حول جوانب الفلسفة. 

يخ العالم وكتب فيه، وحلل حضاراته، وقيامها وسقوطها. محورها التحدي واالستجابة، فدرس تار 

تكمن أهميته في نظريته ال ي نظر بها إلى الحضارات العاملية املختلفة على عكس الفالسفة واملؤرخين 

 .)1(اآلخرين الذين ركزوا على الحضارة الغربية هاملين الحضارت األخرى 

أن توينبي حاول أن يدرس بصورة مبدئية تاريخ البشرية بصورة تجريبية لينتهي بها إلى  ويبدو

مبادئ وقوانين تصدق على تاريخ كله، وهو يشير إلى أن طريقته استقرائية، حيث يريد "أن يجرب 

 
ً
 مفهوما

ً
تناول الشؤون البشرية باألسلوب العلمي" وعلى  لك فقد بدأ بالبحث عن وحدة تكون "حقال

جزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدولة للدراسة" فوجدها في الحضارة الكاملة باملقابلة "أل 

 .)2(القومية"

ن توينبي يشير إلى املؤرخين الذين أفاد منهم، خاصة إلى ابن خلدون أشار إليه في عدة إ

للتاريخ من غير مجاملة مواضع من كتابه "دراسة للتاريخ"، رأي توينبي أن ابن خلدون وضع فلسفة 

 .)3(تعدِّ من اعظم األعمال ال ي ابدعها العقل في أي زمان ومكان

                                                 
، السنة 1نبي، مجلة آداب الفراهيد، العدد ( دكتور/ قاسم حسن آل شامان السامرائي، فلسفة التاريخ عند آرنولد توي1)

 .227، ص 249-226، ص 2009األولى كانون األول 

 .84 -65(  عبد العزيز الدوري، فلسفة التاريخ: عرض تاريخي، مجلة عالم الفكر، املجلد الثاني، العدد الثاني، ص 2)

 .100( نيفن جمعة، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 3)
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 حول توينبي وكتابو املبحث األول: اإليجابيات

عتقاد على أن " الناس على دين اإل بعد عرض أمثلة عن األديان الوهمية، أن  توينبي يقول  .1

. ويمثل بعد هذا )1(أوطانهم" ملوكهم" باطل، ولكن الصدق القول أن " امللوك على دين

 .البيان

شرحه حسب فهمه، ودعوى أن هذا التصور "القدر" و قدر" ال" معنى أن املصنف مافهم .2

 ... )2("الجبرية"مظهر لعقيدة املسيحية 

أن املسيحية الغربية اعتمد على الرعاية السياسية، بسبب  لك أصبحوا مؤيدون في  .3

ن أأن "الحاكم صاحب أوامر الدين"، يبدو من هذا ه على مصالح السلطة. .... هذا كل

 )3(سلم أوامر الدين تحت أمر الحاكم فالدين يصل إلى درجة أمومة السياسة.

" "دين إلهياملعروف بالدين م دين السلطان املغولي جالل الدين أكبرأن توينبي قدَّ  .4

 .)1(فشلت حركاته ولذلككدين وهمي، 

                                                 
 .732، 731 مطالعهتاريخ،ص توينبي،( 1)

 .668 -666 تاريخ،صمطالعه توينبي، (2)

 .717 مطالعهتاريخ،صتوينبي، ( 3)
 ،هـ، أجلسه بيرم  963ربيع األول  3جالل الدين أكبر: ملا مات همايون ولي امللك ابنه أكبر شاه في الثالثة عشرة من عمره

السلطة بيده، فلما بلغ أكبر شاه سن الرشد خر  من حضانته. ولد في قلعة أمر كوت من خان خانخانان أحد كبار األمراء، وأخذ عنان 

 في أجمير وسماه 
ً
أرض السند في ثاني ربيع األول سنة تسع وأربعين وتسع مئة من بطن حميدة بانو حين انهزم والده همايون. وبني قصرا

اء البراهمة والنصارى واملجوس وأهل اإلسالم، فيجتمعون في  لك "عبادت خانه" وقسمه على أربعة منازل وأمر أن يجتمع فيه علم

القصر ويباحثون في الخالفيات... توفي في جمادي الثانية سنة أربع عشرة وألف ودفن في سكندر آباد قريب آكره. )عبد الحيي بن فخر 

لبنان،  –املسامع والنواظر، دار ابن حزم، بيروت هـ(، اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم: نزهة الخواطر وبهجة  1341الدين )ت 

 .(499و  396، ص 5م،    1999الطبعة األولى 
  الدين الهي: قد ظهر في أواخر املائة العاشرة أكبر شاه بن همايون سلطان الهند، وأسس عمارة رفيعة بفتحفور سماها

ر مة من علماء اليهود والنصارى واملجوس وكفار الهند وعلماء عبادت خانه، وكان يجلس فيها في األوقات املعهودة وتجتمع لديه ش

الشيعة وأهل السنة، يباحثهم أصحابه، كالشيخ أبي الفضل ابن املبارك الناكوري والحكيم أبي الفتح بن عبد الرزاق الكيالني والشيخ 
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 لسياسة، قد أرتكب هذه يقول ويعتقد توينبي "أنن .5
ً
ا ليس ضد على أن يكون الدين تابعا

سبعة عشر...". يقول ويعتقد توينبي أن كون أي الستة عشر و الالجريمة أبائنا في القرون 

مذهب إلى أي حد و يأتي تحت ضوابط أمور الدنيا، فحسب  لك وإلى حد  لك يقلِّ  

 لرعاية السلطة حكام الدنيا  قوته... يقول توينبي "... إن أصحاب الدين إ ا يكون 
ً
طالبا

)غير الدين( أو يتواضع نفسه أمامهم، فلم يحصل  له أي مصلحة ولم يتوقع، ولكن ح ى 

 )2(النهاية يواجهون الضرر.

 الحضارات: بمراحلاملتعلقة  توينبي جوانب اإليجابية في فكر ال

الغربيين حسب إمكانية املوازنة بين م توينبي الحضارات واملجتمعات يعترض من عندما قسِّ 

نا من أفراد هذا املجتمع من   معيِّ
ً
مجتمعات الواحد والعشرين، أن اليوجد واحد وعشرون فردا

هم توينبي وقال: إن هذا وهم وقع علي املجتمعات بل توجد حضارة واحدة هي الحضارة الغربية. فرد

. واألمر املضلل في هذا الرأي هو أن حضارة ماعيةاإلجتفيه املؤرخون الغربيون املحدثون بتأثير بيئتهم 

الغربية قد نشرت في العصور الحديثة شبكة نظامها االقتصادي حول العالم جميعه، وأعقب هذا 

التوحيد االقتصادي على األسس الغربية توحيد سياس ي على نفس األسس، على الرغم من أن فتوح 

ال ي أحرزها أصحاب املصانع الغربيون والتقنيون الجيوش الغربية لم تكن واسعة شاملة كالفتوح 

 من نظام سياس ي واحد 
ً
الغربيون، بيد أن الواقع أن جميع الدول في العالم املعاصر اآلن تؤلف جزءا

                                                                                                                                                 
األصول، وأمر أن يعظم وقت طلوعه على طريق محمد اليزدي وغيرهم بحضرته في الديانات، فتدر  في االجتهاد، وترقى من الفروع إلى 

 كفار الهند، وبدل "الكلمة الطيبة" بقوله "ال إله إال هللا أكبر خليفة هللا"، وأخذ البيعة عن أصحابه على ترك الرسوم والتقليد، وسمى

"، وقرر أن الحق دائر بين األديان كلها فينبغي أن يقتبس من كلها أشياء... 
ً
 إلهيا

ً
)عبد الحيى الحسنى، الثقافة اإلسالمية في مذهبه "دينا

 .(225م، ص  1983الهند، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، طبعة الثانية 

 30-729 توينبي، مطالعهتاريخ،( 1)

 .719 ،719، 718طالعه تاريخ، ص توينبي، ( 2)
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، بعض أجوبته جيدة )1(من أصل غربي
ً
. تحت هذه البحث الوحدة الحضارات  كر توينبي نقاط كثيرا

 في حق مجتمعته الغربية،  كر
ً
 اإلجتماعيفي هذا املبحث كل الجوانب  وكثيرا

ً
، هذه النقطة كان متأثرا

لذلك  كرت في اإليجابيات، يقول في خالل هذا املبحث: "وعندما نسمي نحن الغربيين الشعوب 

"بلديين" فإننا نهمل ضمنا الصورة الثقافية في تصورنا لهم، فننظر إليهم وكأنهم الحيوانات والوحشية 

 لهم ال ي تعيث في القطر 
ً
الذي نتصل فيه بهم وكأنهم جزء من النبات أو الحيوان املحلي وليسوا بشرا

ين" فال ضير أن نستأصل شأفتهم، أو  مثل ما لنا من الشعور والعواطف. وما دمنا نعترهم "بلديِّ

نا النكون واهمين في  لك باملرة( 
ِّ
 )ولعل

ً
 مخلصا

ً
نهم، كما يحدث اآلن في الغالب، ونعتقد اعتقادا ندجِّ

 .")2(ننا إنما نحسن في جنسهم، ولكننا على كلِّ حال ال نحاول فهمهم. أ

مع فكره، هو أن  ابت، مع أن كثير من املؤرخين الغربيين لم يتفقو افكر توينبي عن التاريخ ثو 

 اليعنى بتدوين جميع 
ً
التاريخ يتعلق مع بعض حقائق الحياة البشرية، يقول توينبي؛ التاريخ مثال

في املجتعات البدائية  اإلجتماعيةالحياة البشرية. فهو يترك حقائق الحياة الحقائق الخاصة ب

" قوانينه، ويتخلى إلى فن السير أو التراجم عن الحقائق الخاصة ليستخر  منها علم "األنثروبولجية

بحياة األفراد. هكذا فإن التأريخ يعنى ببعض حقائق الحياة البشرية وليس كلها. ومن الجهة الثانية 

 .)3(ن التأريخ باإلضافة إلى تدوينه الحقائق، يلجأ إلى الخيال وينتفع من القوانينفإ

                                                 
 .91ص  1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   1)

 .92ص  1في التاريخ،   ( آرنولد تويبنبي، بحث 2)
 يدرس البشر في جميع أنحاء العالم، وتاريخهم التطوري، وسلوكهم، وكيفية "األنثروبولوجيا )علم األناسة( بأنه العلم الذي

. في الواقع، هذا تعريف محير، فمن الصعب استخالص تصور واضح ملاهية "تكيفهم مع البيئات املختلفة وتواصلهم واختالطهم مع

بولوجيا اعتمادا على موضوعها وحده، الذي هو اإلنسان، إ  تتخذ العديد من العلوم بالفعل من هذا الكائن موضوعا لها، كما األنثرو 

. عأن الجوانب املذكورة تنتمي إلى علوم شديدة التنوع واالختالف، منها الدراسات العرقية والتاريخ واألحياء وعلم النفس واللغة واالجتما

 .(14م، ص  1986، الكويت –(، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 98األنثروبولوجيا، عالم املعرفة ) حسين فهيم: قصة)

 .104ص  1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   3)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص محمد املسلمين نبيحياة أفكار توينبي عن  •

و ، في العالمفكر توينبي كما يبرز نفسه كمؤرخ،  كر عن الحضارات واألديان املختلفة  إن 

برز وجهة نظره لذلك عرفنا بعض نظرياته، يقول؛ ولد محمد في يأعن الدين اإلسالم تحدثعندما 

راطورية في عصر كانت العالقات بين اإلمب )1(نطاق البروليتاريا العربية الخارجية للمبراطورية الرومانية

بلغ اقتحام التأثيرات الثقافية الواردة  ملسو هيلع هللا ىلصقبل مولد محمد هويدعي أن وبالد العرب قادمة على أزمة.

من اإلمبراطورية لشبه الجزيرة العربية... تولد طاقة مضادة تصد تلك التأثيرات الثقافية الدخلية على 

يتخذه رد الفعل للتحرر من  بالد العرب. ويقول كان على الرسالة املحمدية أن تقرر الشكل الذي

للمبراطورية الرومانية  اإلجتماعيللتجارة ثمة مظهران في التاريخ  ملسو هيلع هللا ىلصالتأثيرات الهلينية. و هابه وعودته

 على كل باحث في الشؤون العربية. ويجمع املظهرين 
ً
 عميقا

ً
في عهد الرسالة املحمدية، يضيفان تأثيرا

 تام قبل البعثة املحمدية: انتفاء وجودهما في الجزيرة العربية بوضوح

 انتفاء عنصر الوحدانية في الفكرة الدينية. –األول 

 انتفاء القانون والنظام وهما دعامة كل حكومة. –الثاني 

                                                 
 إلى يونان... كان هؤالء األمم من أعظم أمم العالم وأوسعهم 1)

ً
 وسلطانا، ( الرومانية: إن املحققين ينسبون الروم جميعا

ً
ملكا

 إلى يافث عند 
ً
سُبهم جميعا

َ
وكانت لهم الدولتان العظيمتان للسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم اإلسالم وهم ملوك بالشام، ون

بني القسطنطينية ملك من بني العيص يقال له بزنطي، سميت الروم بروم بن بزنطي، اشتهر ببزنطيين...  فإن الذي نعرف  املحققين...

من بالد الروم املشهورة في أيدي املسلمين والنصارى لم يذكر منها ش يء مثل قونية وأقصرى وأنطاكية وأطرابرندة وسيواس إلى غير  لك 

 .(102-98ص  3. ياقوت حموي، معجم البلدان،   218ص  2من مشهور بالدهم. )ابن خلدون، تاريخ ابن خلدو،   
 البيزنطيين، حيث يقول عن العالقا مع االمبراطريين في كتابه "تاريخ البشرية":  "في يدعي توينبي عن العالقات املسلمين مع

م( آخر حربين دارت رحاهما بين الرومان )البيزنطيين( والفرس )الساسانيين( ... وكانت كل من ا  632 – 570حياة محمد )حوالي 

ها في مقابلة االمبراطورية املنافسة لها. وكانت العاصمة العرب المبراطوريتين قد اتخذت لها من العرب املقيمين على تخومها حماة ل

الذين كانوا الى جانب الفرس مدينة الحيرة، ال ي كانت تقع على مقربة من املوضع الذي مصرت فيه الككوفة فيما بعد. وكانت االسرة 

العرب بالنسبة إلى كلتا االمبراطوريتين اثناء الحرب العربية الغسانية تحرس تخوم االمبراطورية الرومانية الشرقية في سورية. وقد قام 

 .(453ال ي دارت بينهما باعتبارهم مقاتلة وعماال...." )آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، مترجم: الدكتور نقوال زياده، ص 
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حياته  ملسو هيلع هللا ىلصظهرين، يقول توينبي، كرِّس محمدامل( هذين صلى هللا عليه وآله وسلمبعد انتفائه )

 بفضل نظام العربية اإلجتماعيةلتحقيق رسالته في كفالة هذين املظهرين في البيئة 
ً
. وتم  لك فعال

 في صورة عربية. فلذلك  اإلسالم الشامل الذي ضم بين ظهرانية الوحدانية والسلكة
ً
التنفيذية معا

تقتصر على كفالة  يسلم توينبي جانب االسالم فغدت للسالم بفضل  لك، قوة دافعة جبارة؛ لم

احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة، بل تدفق األسالم من حدود شبة الجزيرة، 

استغرق وقد واستولى على العالم السوري بأسرة من سواحل األطلس ي إلى شواطئ السهب األوراس ي. 

 
ً
 مرحلتين:  قد بدأه في  السنة األربعين من عمره،ملسو هيلع هللا ىلصهذا العمل الذي يبدو أن محمدا

  –األولى 
ً
انصب اهتمامه خاللها على رسالته الدينية؛ ولقد لبث قبل  لك خمسة عشر عاما

يشتغل  بتجارة القوافل بين الواحات العربية واملواني الصحراوية السورية للمبراطورية الرومانية، 

لته الدينية. واختتمت وعلى طول مشارف السهب العرب الشمالي. ثم عاد في سن األربعين إلى إبالغ رسا

 املرحلة األولى بهجرة.

وفيها غطت الشؤون السياسية على الرسالة الدينية بل حجبتها. والواقع يتخذ  –الثانية 

 في اإلسالم. فإن 
ً
 حاسما

ً
املسلمون من الهجرة مبدأ لتأريخ العصر اإلسالمي. ألنهم يعتبرونها حدثا

                                                 
اط "مختصر دراسة أنني وجدت فرق بين موضوع الكالم في كتابيه "مختصر دراسة التاريخ" و "تاريخ البشرية"، يثبت من نق

التاريخ" أن يوجد في آرنولد توينبي منفيات عن االسالم، ولكن عندما راجعت إلى كتاب "تاريخ البشرية" وجدت نقاط كثيرة يثبت منهم أن 

ن آرنولد توينبي يعرف الجانب االيجابي في دراسة اإلسالم. كما يقول عن هذه النقطة في كتاب "تاريخ البشرية": "فقد جاءه رسل م

الواحة الزراعية يثرب )املدينة( يطلبون اليه أن ينتقل إليهم ويتولى أمورهم. كانت يثرب قد مزقتها الخالفات السياسية ال ي  –الدولة 

 وبصحبته أبو بكر فقط. وقد نجا الرجالن من الذين لحقوا بهما  622فشل اهلها في وضع حد لها. وفي سنة 
ً
خر  محمد من مكة مهاجرا

م محمد في يثرب بدوره السياس ي في غاية البراعة. ... ومع ان خبرته االدارية لم تكن تتجاوز النظر في امور مذهب ديني اتباعه من مكة. وقا

 .(455قلة، فقد اثبت انه حري باالضطالع باملسؤولية الجديدة." )آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، ص 
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ص  10،   هـ 1414 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –دار صادر لسان العرب،  ،هـ(711ي الرويفعى اإلفريقى )املتوفى: الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار 

442). 
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، عاد إل
ً
 مطاردا

ً
 قد غادر مكة هاربا

ً
. هذا )1(ى مكة بعد سبع سنوات سيد نصف الجزيرة العربيةمحمدا

عندما رجعت إلى كتابه "تاريخ البشرية" كان و فكر توينبي في ضوء كتابه "مختصر دراسة التاريخ" 

كالمه كمؤرخ لبيان الواقعات والحادثات، وبعض النقاط أشرت في الهامش بأنه يختلف في هذا املكان 

 
ً
و كره في كتابه آخر بطريقة آخر. أما بيان هذا املوضوع عن "حياة النبي" في السلبيات، ليتعلق كامال

 منه من ايجابيات آرنولد توينبي. بهذا املبحث، ألن أكثر األشياء 

: "كان ييقول عن الدين االسالمف، ملسو هيلع هللا ىلص في حياة النبي محمد ييذكر توينبي عن الدين االسالمو 

نزل أنزل على النبيين، وقد أيحيون في نظر االسالم "أهل الكتاب". وكان القرآن آخر ما ساليهود وامل

ن أن يولوه تأييدهم و أمن املتهودة في يثرب قرآن عربيا لعل الناس يعقلون. وقد كان محمد ينتظر 

يقفوا الى جانبه. وقد كان ما يحمله على  لك هو أن التوحيد هو الحقيقة الرئيسية في االسالم، كما 

كان في كتب اليهود واملسيحيين. وعلى كل فان اليهود الذين ثابروا بعناد على يهوديتهم ولم يقبلوا 

 عنها، ما كانوا
ً
نزل بالعربية. لم يقبل يهود أليتخلوا عن يهوديتهم ويقبلوا بالقرآن، وقد  باملسيحية بديال

 
ً
خرق دون ان أيثرب، كما قبل وثنيوها، دعوة محمد إلى االسالم، لكن اليهود تصرفوا تصرفا متهورا

 واشتركوا في مؤامرة ضد 
ً
يكون لذلك داع، فانهم فضال عن نيلهم من القرآن بالذات، نظموا عصيانا

، ثم صودرت االمالك في أن، فحل بهم العقاب، فصودرت املسلمي
ً
مالكهم واجلوا عن املدينة تدريجا

 )2(خيبر. "

                                                 
 .383 – 380ص   1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .456( آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، ص 2)
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 أفكاره األيجابية حول اليهودية:

توينبي موقف شديد عن اليهودية، وهذا أحد أسباب شهرته في بالد اإلسالم، موقفه هذا ل هأن

مؤقفه الدكتور شلبي: أما الصورة ال ي صاغها لم يكن بسبب اإلسالم أو في حب املسلمين، يقول عن 

توينبي لليهودية واليهود في "دراسة التاريخ"، فقد تعرض بسببها للنقد الحاد وخاصة من املؤرخين 

 اليهود، إ  استخلصوا أن وجهات نظر توينبي في هذا الشأن تحكمها مفاهيم أربعة الفتة للنظر:

 أن اليهودية هي خبرة من الحفريات. -

تعصب األعميهو في جوهره اختراع يهودي قدم للمسيحية واإلسالم، وقد تعرضت أن ال -

 املسيحية للخيانة، وضللت نحو التعصب بالتطرف وعدم التسامح اليهودي.

إن إنشاء إسرائيل هو باملعايير اليهوديةنفسها، عمل من أعماق العقوق وعودة خطيرة  -

 ة نفسها.ألشياء عفا عليها الزمن ح ى باملستويات اليهودي

-  
ً
أن الصراع العربي اإلسرائيلي، إنما هو كارثة كبرى. "يفوق فيه السقوط اليهودي أخالقيا

 .)1("الحضيض األخالقي النازي"

في الحوار مع ابنه فيليب أجاب على موقفه من إسرائيل ورفضه زيارتها أو أن أن توينبي 

ئ بهم إلى فلسطين مسئولون عما حدث، يحاضر فيها، فقال إنه اليشعر أن الالجئين اليهود الذين جي

ولكن الزعماء الصهاينة هم املسئولون عن  لك وكذلك الحكومات البريطانية واألمريكية،  لك أنه 

وهو ما لم يحدث على نطاق واسع وكاف، واعتقد توينبي أن إسرائيل هي حالة  هحين بدأ هتلر عمليات

ون هذا موضع خالف كبير، ولكنها بالتأكيد أخرى من حاالت العدوان الغربي ضد الشرق، وقد يك
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 حالة سكان جاءوا من الغرب ليغتصبوا أرض اآلخرين ويحتلونها بالقوة، كما كان الحال في روسيا

 .)1(والجزائر والكنغو

 أفكاره األيجابية عن اللييرالية والعقالنية: •

ايجابيا لنا، ولكن عند الغربيين هذا لليبرالية والعقالنية هو جانب اقد آرنولد توينبي تنا

، حيث نقد عليه املؤرخ الغربي  ،الجانب سلبي
ً
 شديدا

ً
 H. R, Trevor – Roperولذلك نقدوا عليه نقدا

 عدوا لليبرالية والعقالنية،  هباعتبار 
ً
عدوا للتقاليد الليبرالية والعقالنية، واعتبر أن توينبي "هو أساسا

شري، والروح البشرية هو كريه وبغيض بالنسبة له، وعنده أن عصر وكل ش يء يدعو لحرية العقل الب

                                                 
 االسم الدولة: جمهورية روسيا االتحادية، االسم املختصر: روسيا، العاصمة: موسكو، اللغة: الروسية )رسمية(، إضافة إلى

عدد من اللغات ال ي تتكلمها األقليات مثل دولغانغ واألملانية والشيشانية والتترية، النظام السياس ي: جمهوري اتحادي، تاريخ 

)إثر تفكك االتحاد السوفياتي(، الجغرافيا: املوقع: تمتد روسيا على مناطق  1991أغسطس/آب  24وم الوطني: االستقالل/الي

دولة هي: النرويج وفنلندا وإستونيا والتفيا وروسيا  15كيلومترا مع  20.241شاسعة شمال آسيا وشرق أوروبا، ولها حدود برية بطول 

. ورجيا وأ ربيجان وكزاخستان والصين ومنغوليا وكوريا الشماليةالبيضاء وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وج

(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B

3%D9%8A%D8%A7 12-18-2018) 
 هي دولة في وسط أفريقيا، تدعى أحيانا 1997و 1971جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت تسمى "زائير" بين عامي ،

برازافيل". وهو بلد يقع في وسط -كينشاسا" نسبة إلى عاصمتها لتمييزها عن جمهورية الكونغو ال ي تسمى أحيانا "الكونغو-"بالكونغو

رية الكونغو الديمقراطية من الشمال جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان؛ ومن الشرق أوغندا، رواندا، أفريقيا. ويحد جمهو 

بوروندي وتنزانيا؛ ومن الجنوب زامبيا وأنغوال؛ ومن الغرب جمهورية الكونغو ومن الجنوب الغربي املحيط األطلس ي. وهو ثاني أكبر بلد 

 شر على مستوى العالم.في أفريقيا من حيث املساحة والحادي ع

(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A

%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%

A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9

%8A%D8%A9 12-18-2018) 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ً
هو أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث املساحة، والعاشر  الجزائر أو رسميا

عامليا. تقع في شمال غرب القارة األفريقية، وعضو في اإلتحاد اإلفريقي واألوبك والعديد من املؤسسات العاملية واإلقليمية. حين أسس 

جزر صغيرة  4بني مزغنة نظرا لوجود ( أطلق عليها اسم جزائر Icosiumعلى أنقاض املدينة الرومانية إكوزيوم ) 960عاصمته عام 

 .(132ص  2)ياقوت حموي، املعجم البلدان،   . غير بعيد عن ساحل البحر قبالة املدينة. وهو ما أكده ياقوت الحموي 
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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النهضة كان بداية االضمحالل الذي الرجعة فيه للغرب، وكل مظهر آخر للعقل البشري هو حجر 

زاوية أخرى على الطريق إلى الحطام..." وقد وجد روبر لدى توينبي استعداد ألن يضحى باملثل الغربية 

العقالنية، والفن واألدب الغربي، طاملا بقيت املسيحية كجزء من دين يجمع كل في العدالة والحرية، و 

، وهي التعني شيئا بالنسبة له، واليجب أن  Cyncretize Religionالديانات: 
ً
 خاطئا

ً
الغربية تسلك طريقا

هذا النقد خاصة من جانب روبر وجيل، وجد صدى عند نقاد أكثر حداثة ففي عام ( 1)نهتم بها...

"أن توينبي يعارض أساسا املذهب العقلي ... وهو بشكل غريزي يعارض كل  Siolney Pollard، أعلن 1968

ما تدافع عنه الليبرالية، الحرية، والحق في االختالف والتعدد، والشك في السلطة، واالعتقاد في قيم 

ست أسطورية أو الحياة ال ي تأخذ باألساليب العقلية، ومفاهيم أخالقية تبررها شروط بشرية ولي

إلهيبة. وعلى العكس فإن توينبي يفضل الشعور والحدس على التحليل، وإله واحد على مجتمع 

 .)2(متعدد، وطريق محدود مرسوم على املبادرة البشرية، واملعجزة على اإلصالح التدريجي"

 :ديني للتاريخالفهوم عن املجوانب اإليجابية في فكره ال •

دين بدين املسيحية مع هذا أن أكثر املؤرخين الغربيين لم يقلدوا يأن آرنولد توينبي كان 

همية للدين في التاريخ، ملفهومه الديني أي آرنولد عطأنفسهم بالدين خاصة في غرب الحديث كما ي

في الدين،القديس بهم عرض عليه النقد وعدوا هذا الجانب من السلبيات. وممن تأثر توينبي 

إنما يضعف االحترام للعقل في  –طين وبرجسون. اعتبر بعض نقاده أن توينبي أيا كانت نواياه أغس

وقت يحتا  فيه العقل لكل مساعدة يستطيع املثقفون تقديمها،  لك أنه إ ا ما تأمل األساس 

 لألساطير السياسية ال ي 
ً
 أن نشهد تكثيفا

ً
تقوي العقالني للحضارة الغربية فإنه من األكثر احتماال
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 ألنماط سلوكية غير عقالنية أكثر مما سوف نشهد من إعادة إيقاظ 
ً
مشاعرنا البدائية، وانتشارا

القيم الروحية كما يريد توينبي. يواصل الرأي الناقد التجاه توينبي الديني تحفظاته بأن الثورة الدينية 

شيطان إلى مملكة السماء" ال ي ينشد توينبي من خاللها "تحول الروح بعيدا عن العالم، والجسد وال

اليمكن أن تتحقق من خالل الحب النبوي فقط،  لك ألنه بدون طقوس الدين، والسلطة الدينية، 

يتالش ي الدين. والغرب الحديث لم يعد يتقبل سلطة الدين أوطقوسه،... فإن توينبي كان يأمل في 

مردين ويعود بهم إلى حب قديس معاصر مثل القديس فرانسيس لكي يقود الغربيين العاصين واملت

هللا، وهو أمل إنما يعبر عن روح التقوى والورع عند توينبي وليس عن الواقع. وقد اعتبر النقاد أن هذا 

 بالديانات الشرقية، فالشرق 
ً
االتجاه عند توينبي يفسر ملا ا كان توينبي في أعماله األخيرة مفتونا

 باألساليب العلمية والصناع
ً
ية ويميل تقليديا إلى التأمل الباطني، قد يكون أكثر باعتباره أقل أخذا

 للثورة الدينية من الغرب
ً
 .)1(تقبال

أن رأي توينبي عن األديان ايجابي، حيث يقول ويدعي أن في العالم ثالث أديان العظمى، بدون 

ملنتشرة في كالم على "أي منهم على الحق"، رأيه جيد "إ ا ما ألقينا نظرة على الهيئات الدينية الكبرى ا

. كأصحاب )2(العالم في الوقت الحاضر: املسيحية واإلسالم؛ سنجد أن الجمهرة العظمى من مريديها..."

 التاريخ الثالث أرى رأيه صحيح ايجابي، حيث ما وجدت  ات الفكر في تاريخ املؤرخين الغربيين.

يعتبر توينبي بالنظرة الدينية، يجب علينا أن نجعل للتاريخ السياس ي واالقتصادي مكانة و 

ثانوية وأن نعطي األولوية للتاريخ الديني،  لك أن الدين هو العمل الجاد للجنس البشري. وبالنسبة 

ور عليه.. لتوينبي فإن رسالة املؤرخ هي نداء   ات طبيعة خاصة جدا "إنه نداء هللا للبحث عنه والعث

فالتاريخ هو رؤيا هلل وإن كانت رؤية جزئية هلل وهو يفصح عن نفسه في أفعال إلى أرواح تنشده 

                                                 
 .117نظرات في آرنولد توينبي ص السيد أمين شلبي، ( 1)

 .358ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،  2)
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بإخالص". واعتقد توينبي أن مهنته كمؤرخ "هي في النهاية سعي لرؤية هللا و هو يعمل في التاريخ" كما 

ننا فيه، وأن الواقع الروحي اعتبر أن حقائق التاريخ، "هي مفاتيح الطبيعة ومعنى الكون الغامض وكا

الهدف النهائي لكل فضول". وفي يقين توينبي أن اإلنسان قد أظهر دائما مشاعر  يهو خلف الظواهر 

دينية  لك أنه من خالل الدين حاول أن يجيب على أسئلة جوهرية مثل الهدف من الوجود ومعنى 

: عبادة الطبيعة، عبادة اإلنسان، املوت. وقد صنف توينبي الديانات عبر التاريخ إلى ثالث فئات

 .)1(وعبادة الواقع املطلق وهو هللا

ن املجتمع الجديد في رأي توينبي يقوم على أساس االيمان، ويشير توينبي إلى ضرورة اعادة إ

النظر في دراسة التاريخ البشري، وينحى جانبا التاريخ السياس ي واالقتصادي وتكون األولوية للدين. 

 في عملية توالد الحضارات، حيث يتم عن طريقها انحدار ويشير إلى أن ل
ً
لعقائد الدينية دورا هاما

حضارة من أخرى. أن وراء كل حضارة من الحضارات ال ي التزال قائمة ديانة عاملية تصلها بأصلها من 

، ويمثل توينبي: "الحضارتان الغربية، واملسيحية اآلرثو كسية قد نشأتا من )2(الحضارات السابقة

الحضارة الهلينية عن طريق "املسيحية"، والحضارة ال ي في الشرق األقص ى بفرعيها الكوري، والياباني 

قد تولدت عن الحضارة الصينية بواسطة "املهايانا" كذلك تولدت الحضارتان االيرانية والعربية عن 

لرئيس ي للتاريخ ". يتضح هدف توينبي باعتبار املضمون ا)3(الحضارة السريانية بواسطة "االسالم"

االنساني هو الدين، أصبح هذا التاريخ اليمثل سوى مرحلة في عملية صعود من املجتعات البدائية 

 إلى الديانات الكبرى عبر الحضارات.

                                                 
 .60 – 58( السيد أمين شلبي، نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)

 .98، 97( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند توينبي، ص 2)

(3)Arnold J. Toynbee, A Study of History, Vol. II, P. 393.  
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 عن املجتمع اإلسالمي: أفكاره األيجابية •

كيفية حدوث األوضاع املتشابهة داخل املجتمعات، كما يعتقد أن جميع  عتقدن توينبي يإ

األوضاع داخل دورة حياة. حينما يدرس توينبي املجتمع االسالمي واملجتمع بتمر  اإلجتماعيةالوحدات 

، كما يقول توينبي: "إ ا )1(ميز كل حضارةتالسوري، يشير في البداية إلى وجود األوضاع األساسية ال ي 

مقارنة بين توأمي مجتمع اإلسالم وتوأمي مجتمع املسيحية؛ وجدنا أن املجتمع اإلسالمي الذي  عقدنا

ولد فيما يمكننا تسميته املنطقة الفارسية التركية أو اإليرانية، يشابه بعض الش يء املجتمع 

في تسمية الحضارات عجز توينبي لتسميات للمسلمين، سمى للمسيحين والغربين، و ، )2(الغربي"

. ويقول عن املجتمع االسالمي: "يمكننا أن نتبين )3(و املسيحية األرثو كس ي املسيحية الكاثوليكية

 آخر للمجتمعات الحية بالرجوع إلى خلفية املجتمع االسالمي الذي اشتمل تاريخه على قيام 
ً
نمو جا

لعاملية هنا "الخالفة الدولة العاملية، والديانة العاملية ومقاومة الهجمات البربرية، ... فالدولة ا

العباسية " في بغداد والديانة العاملية هي "اإلسالم" وهجمات البرابرة قد نشأت عن االتراك واملغول 

وبدو الصحراء ، ... ولقد استغرقت الفترة ما بين هجماتهم، واقامة الدول على حدود الخالفة حوالي 

 ينخر األ خالفات اإلسالمية مع امللوك التوينبي  وفق هذا أسئلة كثير كما يشبه آرنولدو .)4(ثالثة قرون"

                                                 
 .110( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 1)

 .29ص  1( آرنولد تويبني، مختصر دراسة التاريخ،   2)
  "أول عاملية. ومن الناحية الوصفية، الكاثوليكية: أطلقت كلمة "كاثوليك" على الكنيسة املسيحية بمعنى أنها "شمولية

كانت تلك تسمية في محلها لعقيدة دينية وصلت آنذاك إلى كل والثات اإلمبراطورية وإلى كل طبقة في املجتمع. وقد أصبح هذا الوصف، 

 من املؤسسة الوحيدة املنظمة ال ي عبرت عن الديانة املسيحية بعد منتصف القرن الثاني. وبهذا
ً
االسم تمكنت  في الواقع، جزءا

الكنيسة الكاثوليكية من أن تقف متحدة عاقدة العزم على املحافظة على نفسها في وجه األعداء الخاجين ومحاربة الرياء واالنشقاق 

و الديني في داخلها. )فراس السواح، موسوعة تاريخ اإلديان: الزرادشتية، املانوية، اليهودية، املسيحية، املترجمون: عبد الرزاق العلي 

 (279، الكتاب الخامس، ص 2017محمود منقذ الهاشمي، دار التكوين للتأليف للترجمة والنشر، ط الرابع، 

 .56ص  1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   3)

(4)Arnold J. Toynbee, A Study of History, Vol. 1 P. 67. 
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، يقول "زياد عبد الكريم النجم": يعتقد توينبي أن األسالم يحمل مبادى سامية، إ ا ى لحضارات أخر 

 
ُ
، للبروليتاريا العاملية الحديثة. ويقصد بها مجتمعات العالم اإلجتماعيةلها أن تطبق في الحياة  ردِّ ق

استطاع اإلسالم عن طريق اإلقناع الديني، وحقق ما لم تستطع تحقيقه القوانين الثالث،وبين كيف 

 كيف استطاع اإلسالم أن يسد الفجوة الروحية في بعض املجتمعات
ً
 . )1(الخارجية الغربية. ورأى أيضا

  

                                                 
،( زياد عبد الكريم النجم، توينبي ونظريته التحدي 1)

ً
 210، ص 2010واالستجابة: الحضارة األسالمية نمو جا
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 حول أرنولد توينبي وكتابو: املبحث الثاني: السلبيات

العرب واإلسالم مع حضارة أن آرنولد توينبي في كل بحثه التاريخي عن الحضارة ربط  -1

، وكل بحث  كر تتمة الحضارة السريانية ربط مع اإلسالم، هذا هو خطأ كبير السريان

من آرنولد ويظهر منه ليت أنه ما طالع اإلسالم والعرب بالعمق والفكر... وهذا ضد 

... خاصة علينا نطالع ترجمة األردية لكتابه نزاهةخصائص املؤرخ املنصف وصاحب ال

 .)1("مطالعه تاریخ" لغالم رسول مهر

كما بينت في االيجابيات نظرية توينبي في التاريخ حسب األديان، بعد ما  كرت رأيه، يبدو  -2

التناقض واضحا بين مفهوم توينبي للتاريخ، وأساس الحركة التاريخية ومفهوم املادية 

االقتصادية( بدال من مفهوم الحضارة  اإلجتماعيةال ي تضع مفهوم )التشكيلة التاريخية 

عنده. حينما يصور توينبي التاريخ على شكل شجرة تنمو عليها الحضارات كالغصون كل 

 ر أن كل حضارة تمر بمرحلة النشوء والنمو ثم التدهو و غصن منها إلى جانب اآلخر، 

نكر االرتباط الذي يكون بين هذه الفروع في مراحل واالنحالل فان املادية التاريخية الت

والتقدم  اإلجتماعيةأن التاريخ مسيرة واحدة، ولكن تجاهل وانكار العوامل و معينة، 

يفض ى دائما إلى نظريات وحيدة الجانب تعتمد على عوامل التقنية والعلم،  يالتاريخ

ن الحضارة تنتهى في وتصور املدنية عند  لك كنهاية للحضارة، حسب هذا التصور فإ

 . )2(املدينة

                                                 
ص  4،    455 – 451و  310-307ص  3،   30، 329و  55ص  2،   27ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   1)

 .411، ص 1آرنولد توينبي، مطالعه تاريخ، ترجمة: غالم رسول مهر،    .17

 .99ريخ عند توينبي، ص ( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التا2)
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يتتبع توينبي مراحل التطور ال ي تمر بها الحضارات، فبعد عملية نشأتها ونموها، تدخل  -3

قلية املبدعة أو الخالقة. حيث يعتقد األالحضارة في مرحلة االنهيار الذي ينتج عن خطأ 

دا هو املجتمع توينبي أن كافة املجتمعات قد مرت بمرحلة االنهيار، عدا مجتمعا واح

يام املاضية والخالية للغرب، ويعرف فقط عن املرور األ . ممكن لم يعرف توينبي )1(الغربي

. وهو بنفسه قسم عالقات الحضارات حسب ى خر األ من مراحل االنهيار للمجتمعات 

 ، وهذا تحيز ظاهر يقدح في نزاهة املؤرخ.مع  لك يحكم النجا  للغربو األديان، 

اقف •  و عن الدين:السلبيات في مو

وقد توقف بعض شراح توينبي عند االهتمام الذي أبداه باإلسالم كدين وكحضارة، فإنه قد 

 عن "اإلسالم والغرب في املستقبل" هذا االهتمام من جانب توينبي باإلسالم هو 
ً
 خاصا

ً
خصص مقاال

ألن يخصص دراسة عن "مفهوم آرنولد توينبي ملستقبل اإلسالم"،  Eorth Hddueilالذي دفع باألستا  

وتوضح هذه الدراسة مفهوم توينبي لهجوم الغرب على اإلسالم على أنه جزء من عمل الغرب الضخم 

الذي يهدف إلى ضم كل البشرية في مجتمع ضخم واحد، وهذه املواجهة الحالية للغرب مع اإلسالم... 

الغرب املعاصر متفوق على اإلسالم ليس في السالح فقط، وإنما في أساليب ويرد توينبي  لك إلى أن 

الحياة االقتصادية، وفوق كل ش يء في القوة الروحية ال ي تحقق وتحافظ على املظاهر الخارجية ملا 

 -وفقا لسوابق تاريخية-نسميه بالحضارة، ويوضح توينبي أن من يقف في مثل هذا املوقف ليس أمامه 

للستجابة ملثل هذا التحدي: فالذي يتعرض ملثل هذا الهجوم إما أن يستجيب له بشكل  غير بديلين

متعصب أو االستجابة الفعالة له، والشكل األول من االستجابة يلجأ إليه من يرفض االعتراف بأي 

                                                 
 .29نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند توينبي، ص ( 1)
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ش يء جديد وينطوي على نفسه في مواجهة املجهول، وهو في هذا توجيهه الغريزة فقط، أما البديل 

ني في الرد على الضغوط واالستجابة لتحدي الغرب فهو يمثل االستجابة الفعالة وال ي تعتمد في الثا

مواجهة الذي يتعرض للهجوم ملن يهاجمه على أرضه وباساطيله وأسلحته، وهو في هذا ينظر إلى 

ا لم ينجح الخطر في عينيه مباشرة. وأول من اتبع البديل الثاني في اإلسالم كان محمد علي باشا، وبينم

السلطان العثماني سليم الثالث في إصالحاته فإن تركيا الحديثة قد واجهت البديل الثاني بتماسك 

يدعو للعجاب حيث أخذت سواء في هيكل الدولة أو في مجتمعها بالفكر الغربي. ومع هذا فإن توينبي 

إلى هذه الغاية وأتباع هذا يعبر عن شكه في هذه التجربة وفعاليتها في النهاية، ويتساءل هل الوصول 

البديل كان يستحق ما بذل من أجله من عذاب، وهل إقامة دولة أو أكثر على النمو   الغربي يشكل 

حقا إثراء للحضارة، ويجيب توينبي بالنفي على هذا السؤال  لك أن النجاح الذي تحقق بإقامة 

 فقط أما األ 
ً
غلبية فليس لديها ح ى األمل في أن تصبح الجمهورية التركية قد أفاد األقلية الصغيرة جدا

 في الطبقة الحاكمة للحضاة ملقلدة
ً
 ولو سلبيا

ً
تفوق الغرب رى توينبي يأن .يظهر من هنا كيف )1(عضوا

لغرب انتصارهلفي كل ش يء بسبب مسيحيته وبغربيته، كما يظهر من كتاب "دراسة التاريخ" 

 كما أنه يظهر من اقتباساتو واملسيحية في نهاية كل كالم. 
ً
ه عن اإلسالم أنه اليعرف عن اإلسالم شيئا

أن آرنولد توينبي في كل بحثه التاريخي عن الحضارة ربط العرب ،)2(يعد اإلسالم من الحضارة السريانية

 بطاكل بحث  كر تتمة الحضارة السريانية ر في و وهذا ينافي الحقيقة، ةواإلسالم مع حضارة السرياني
ً
 ا

و خطأ كبير من آرنولد ويظهر منه ليت أنه ما طالع اإلسالم والعرب بالعمق مع اإلسالم،... هذا ه

ية لكتابه و والفكر... وهذا ضد خصائص املؤرخ املنصف وصاحب الحق... خاصة ترجمة األرد

                                                 
 115-114( نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)

 411/1(توينبي، مطالعه تاريخ، )ترجمة األردية لكتاب "دراسة التاريخ"( ترجمة، غالم رسول مهر، ص 2)
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يقول عنه أنهم  سماعيليةإل وعندما يذكر الفرقة ا .411" لغالم رسول مهر، صفحة یختار  ة"مطالع

 وكان لخل، أنه كان إله ر هللابأم يعتقدون عن الحاكم
ً
، حيث لم )1(فاءهم  صورة الرمزية هلل نهائيا

يوجد هكذا الفكر في االسماعيلية، وعند ما يذكر عن امللك املغولي الهندي أورنك زيب عاملكير، يقول 

)بتشريحات نفسه(، وكذلك يذكر توينبي أن العباسيين جلسوا على  )2(أنه كان يريد أن ينفذ إسالمه

وكانوا من جهة  رب من املسلمينع، حيث هم كانوا أقوام غير ال)3(غير العرب عرش الخالفة باستعانة

 .)4(إيران

العربية القديمة خاصة  اتمعتعن املج وال ملسو هيلع هللا ىلصن توينبي اليعرف عن حياة النبي محمد إح ى 

ماخو ة من تعلميات  ملسو هيلع هللا ىلصأن تعليمات محمد  عتقدنه يإملدينة املنورة، بسبب عن مكة املكرمة وا

هذه ا لتعليمات وكان ينفذ عليه  ملسو هيلع هللا ىلصاملسيحية ومن اصطالحات الفلسفة اليونانية، ولكن نظم محمد 

                                                 
 إسماعيل أمام بعد أبيه جعفر ، بإتفاق من أوالده، إال أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، وأشهد عليه عامل املنصور

باملدينة،  والفائدة بقاء اإلمامة في أوالد... وإنما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ، ومحمد بن إسماعيل، واإلسماعيلية 

هـ(، امللل والنحل، دار الكتب  548باطنية التعليمية لهم مقالة مفردة. )محمد بن عبدالكريم الشهرستاني )ت املشهورة في الفرق هم ال

 ، (171و 170ص  1،    1992لبنان، الطبعة الثانية  –العليمية ، بيروت 
  وخمسة  سنة عمره احدى عشر وكانالحاكم بأمر هللا بن العزيز باهلل بن باملعز لدين هللا: ولي الحاكم بأمر هللا الخالفة

 في 
ً
أشهر، في القصر الفاطمي بالقاهرة املعزية، كانت أمه أم ولد، جارية رومية نصرانية، منح والده العزيز والية عهده منذ كان طفال

"وأقام له )أي هـ. يقول األنطاكي:  386رمضان سنة  28هـ(، وبويع بالخالفة يوم وفاة أبيه، يوم الثالثاء  383الثامنة )شعبان سنة 

 عمن عظم 
ً
الحاكم( من الهيبة في نفوس الكافة، لشدة سطوته وتسرعه إلى سفك الدماء، وأنه اليبقي على من صغر  نبه وقل، فضال

جرمه وجل" ، شغف الحاكم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحيها طول حياته، سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطه، كما كان 

اهر حكمه. أمر الحاكم بإعادة "حي على خير العمل" في األ ان، والنهى عن صالة التراويح والضحى. سبعة أعوام عرف من أبرز ظو 

املراسيم الدينية ال ي لم يكن قبله. أن الحاكم كان في أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو واإلغراق، فيؤيد الدعوة السرية إلى 

عوة بألوهيته وقيامه... )محمد عبد هللا عنان، الحاكم بأمر هللا وأسرار الدعوة الفاطمية، مكتبة نسخ أحكام اإلسالم، وإلى الد

 .(150و  135 – 133و  120و  102 – 85، ص 1938، 2الخانجي، القاهرة، ط 

 727/1(نفس املصدر، مطالعه تاريخ، ص 1)

 724/1( نفس املصدر، مطالعه تاريخ، 2)

 723/1، يختار  ( نفس املصدر، مطالعه3)

 .125ص  4ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  ( 4)
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. ويقول )2(محمد مأخو ة من اليهودية واملسيحية النبي ماتي، ويقول في مقام آخر أن تعل)1(وعلى اتباعه

ه أن هجرة اإلسالم هي ليس تاريخ  هبي وتأسيس ي للسالم، بل هي تاريخ التدمير للسالم ، بأن وجِّ

 ...)3(كالبربر ولكن باألسف اشتهر كالدين العاملي، أو حصل منزلته العليا في الدين

جزء الثاني كما  كرت الر دراسة التاريخ" سالم في "مختصنشر اإل  كيفيةعندما بين توينبي و 

عي في الباب األول في الفصل األول في املبحث الثاني تحث عنوان "األقوام واألديان املختلفة"، يدِّ 

من الناحية الشخصية وثنيين في الباطن ال  ألمويينحسب فكره بدون دراسته عن تاريخ اإلسالم أن ا

ناهضوها، وإن كانوا قائمين على زعامتها اسميا. ويدعي على أن يعبأون بنشر العقيدة اإلسالم، إن لم ي

 من املدخولين في ا إلسالم كانوا هكذا بسبب زعامة اإلسالم في املناطق، ويبين كيف 
ً
 عرجأكثيرا

. هذا هو اتهامه  على )4(ن للخالفة من غير العرب ويسلم أنهم كانوا مخلصون مع اإلسالميو العباس

، اإليجابية كان يريد أن يذكر الجوانب السلبية فكان عليه أن يذكر الجوانب األمويين بالتشدد إلن

روا املسجد الحرام واملسجد الدين  فيليس أن يتهمهم  هم عمِّ ونس ي الفتوحات اإلسالمية في عهدهم، وأنِّ

 .النبوي واألقص ى وقبة الصخرة وغيرها من اإلنجازات

 : اإلسالم عنرنولد توينبي السلبي آل فكر الجانب  •

أنني  كرت عن حياة النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم( في مبحث اإليجابيات، ليس ضروري 

. أما هنا سيكون و عن الحياة النبي   كرها توينبي أن يكون كل فكره
ً
جانب السلبي، الاملسلمين إيجابيا

كما بين عن املجتمع اإليران والعربي أخطأ في بيانه و ن توينبي دخل في بيان املجتمع اإلسالمي إ

                                                 
 723/1( نفس املصدر، مطالعة تاريخ، 1)

 615/1( نفس املصدر، مطالعه تاريخ، ص 2)

 720/1(نفس املصدر، مطالعه تاريخ، 3)

 .355ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،    4)
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، اآلديان األخرى واملجتمع السرياني/السوري. يقول توينبي خاصة حسب ما يريد أن يتعلق اإلسالم مع 

كما يقول: أن قوة اإلبداع في اإلسالم ليست غريبة عن املجتمع السرياني/السوري بل هي منه. فقد 

ليهودية بالدرجة األولى، وهي ديانة مؤسس هذا الدين إلهامه من ا" ملسو هيلع هللا ىلصاستمدِّ "محمد

سريانية/السوري محضة. وبالدرجة الثانية من النسطورية، وهي شكل من أشكال النصرانية استعاد 

بها العنصر السرياني/السوري أرجحية وتغلبه على العنصر الهليني. أن اإلسالم نشأ من أصل لم يكن 

 من املجتمع
ً
 بل أصيال

ً
ولكن عندما يصل  ،املسلمينو ملسو هيلع هللا ىلصقرية االسالم والنبي. أنه يعلن عن عب)1(غريبا

. ولذا يقول: "أن الجرثومة ت نزيهةغاية املجتمعات يتهم اإلسالم بطريقة، هذه الطريقة ليسى ال

املبدعة في اإلسالم لم تكن غريبة عن املجتمع السوري، بل إنها منه. وإن ما أتى به اإلسالم عن 

محضة وعن املسيحية النسطورية وهي أحد أشكال املسيحية ساد فيه اليهودية وهي ديانة سورية 

نَزَل العنصر السوري على العنصر الهليني؛ وإنما هو مصداق ملا ورد في القرآن "
َ
ا َبْيَن َيَدْيِه َوأ

َ
ِ
ِّ
ا مل

ً
ق ِ
ُمَصدِّ

نِجيَل  ِ
ْ

 َواإل
َ
ْوَراة  في بيان عظمة اإلسالم )")2التَّ

ً
نه أنقى وأوضح من وأ. علينا أن نفهم أنه كان عاجزا

 الديانات األخرى.

  

                                                 
 .63،  62ص  1( آرنولد توينبي، بحث في التاريخ،   1)
 3آية  نالقرآن: سورة آل عمرا. 

 .33ص  1( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)
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تأثر فكر توينبي بفلسفة و  "مختصر دراسة التاريخ"كتاب املبحث الثالث:

 ابن خلدون 

هذا البحث يشتمل حول جوانب فكري الكتاب "مختصر دراسة التاريخ"، وحول تأثره من 

. أثرت على توينبيالشخصيات الفكرية ال ي حول الكتاب و قبل أن نتناول دراسـة فكر ابن خلدون. 

 أعرِّف عن النقاط الخاصة؟

في  سبق التعريف به" (Abridgement A Study of History)أن كتاب "مختصر دراسة التاريخ •

 1395 –م  1889هـ /  1306التعريف بأرنولد جوزيف توينبي )مبحث " تمهيد تحتال

مصادر  من بينهذا الكتاب  تبين أهميةففي هذا املبحث  ،"م( 1975هـ / 

ًدا في إبداعاته ، حيث عالج قضايا  فلسفة ابن خلدون؛بعن تأثره أما تاريخ؟ال
ِّ
ُمَوِل

عصره ، مع العلم أنه عاش في فترة تاريخية شهدت تدهور وانقسام العالم  فيمهمة 

 اإلسالمي ، األمر الذي دفعه إلى االهتمام بالجانب اإلصالحي ، وتغيير منظومة الفكر

قبل أن ندخل في غاية هذا  التربوي ، والسياس ي ، واالقتصادي ، وروح املواطنة...

 بعد  لك فلسفة ابن خلدون؟ ثم يتضح كيف يرى الغرب الفكر، علينا نعرف

 فلسفة ابن خلدون.بالسبيل عن تأثره 

من أسس فلسفة "العمرانيات" في الصورة الحقيقة عن  ول ن ابن خلدون أإ •

 .)1(الذين قلدوه في هذه الفلسفة ،وكان توينبي من هؤالءاملجتمعات والحضارات، 

 وهذا رأي توينبي في ابن خلدون:

                                                 
  29الصفحة 

(1)162.-Robert Flint, History of the Philosophy of Histroy, William Blackwood and Sons, Edingburgh and London, 1893, Pp. 157 
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“Ibn Khaldun (1332-1406) was one of Toynbee's intellectual heroes - in the same grand pantheon 

(presented in volume 10 of A Study of History) as St Augustine, Juwayni, Clarendon and Gibbon. In Toynbee's 

eyes, Ibn Khaldun had all the dis- tinguishing marks of a truly great man”(1) 

 ينبي؟عندما تأثر فلسفة ابن خلدون على الغربيين فننظر ما هي أثرات فلسفته على أرنولد تو  

 فما هي النقاط ال ي أستفاد منها توينبي من املفكر العربي ابن خلدون؟ 

 :كتاب توينبي "مختصر دراسة التاريخ" في امليزان

 وراء 
ً
كتب أرنولد توينبي كتاب "دراسة للتاريخ" في عصر التشر م الثقافي الفكري شامال

 ملستويات وضعها العلم، وفي عصر علماني، اتجه توينبي 
ً
حقائق التاريخ. في عصر يقيم املعرفة وفقا

لحياة، إلى أن يستمد جذوره من الشعر والدين واألساطير، ورأى الدين باعتباره الهدف الرئيس ي في ا

، والتشويش واالضطراب األخالقي، حث اإلجتماعيواالهتمام الرئيس ي للمؤرخ. وفي زمن من القلق 

توينبي اإلنسان أن يجد اليقين في القمم الروحية واألخالقية. مثل هذا الفكر وهذا املنهج كان البد أن 

 يثير ويعرض توينبي للنقد بل النقد العنيف الجارح.

(، في دراسة له عن دراسة توينبي للتاريخ Pitrim Sorkin"بترم سركين" ) هؤالءالنقاد بين من وكان 

هو ولع توينبي بأن يقتطف  أولها:، نقد على أربعة نقاط. ”Toynbee Philosophy of History“تحت عنوان: 

 يقول هو ما أظهره توينبي من جهل أو إهمال :والثانيبشكل واسع من اإلنجيل، واإلساطير، والشعر، 

الهامة وال ي تناولت املوضوعات ال ي لم يعالجها توينبي بشكل  اإلجتماعيةمتعمد لعديد من األعمال 

أعمق من تلك ال ي اعتمد توينبي عليها، فليس هناك  كر ألسماء مثل تارد أو دوركايم أو ماركس وبر 

                                                 
(1)479, Published by: Taylor & -Ibn Khalun, Middle Eastern Studies, Vol. 33, No. 3 (Jul., 1997), pp. 461Robert Irwin, Toynbee and 

Francis, Ltd. p. 466. 
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أن توينبي خصص مئات الصفحات في األجزاء األولى للبحث عن تأثير البيئة  نيري سركيو ...)1(اوبارثيو

الجغرافية على املجتمعات البشرية والحضارات، ورغم هذا فإنه لم يضف أي جديد في هذا املجال. 

على دراسة التاريخ، يرى سوركين أن معرفة توينبي بتاريخ الحضارات الست  والنقطة الثالثة

لها جاءت غير متساوية بشكل كبير، فهي مختارة في حقل الحضارة الهيلينية والعشرين ال ي تناو 

في دراشة توينبي في  النقد الرابع)اليونانية والرومانية(، وهي أقل بكثير في حقل الحضارات األخرى. 

ضآلة معرفته حول ظواهر مثل القيم والفلسفة والعلم والقانون وغيرها مما تعرض له توينبي، كما 

ال ي يخر  بها عن هذه الظواهر مصطنعه تصدر عن شخص هاو، ونفس الش ىء ينطبق  هجاتستنتاا

 قاطعة. أما 
ً
الذي يسجله سوركين على  املأخذ الخامسعلى عدة ميادين يقدم فيها توينبي أحكاما

توينبي فهو فيما يصف به حضاراته من صفات واتجاهات يعتبر أنها غلبت وميزت هذه الحضارات 

 في 
ً
هذا بشبنجلر... رغم هذه املآخذ واألخطاء ال ي يرصدها سوركين على "دراسة التاريخ"، يبدوا متأثرا

 .)2(أن ليس له مفر منه واليجب أن يعيب العمل ككل خاصة

 Toynbee“فقد خصص دراسة عنوانها:  (Hans Morgenthau)أما األستا  هانز مورجانتو  •

and the Historical” حكمته بما يقدمه من روايات  ات معنى  يقول: "فالتاريخ يفصح عن

لحياة وأعمال من جاءوا قبلنا من الرجال. وهذه الرواية تستمد معناها من الرابطة 

ال ي يقيمها بفكر االنتقائي والتقييمي للمؤرخ بين املادة التاريخية وبين اهتمامات 

ق الخيال اإلنسان الدائمة"، بهذا املعنى يعتبر موجانتو أن توينبي قد أيقظ بعم

التاريخي من سباته العقيدي املتزمت، فلم يكن هدف توينبي أن يقدم رواية 

                                                 
(1 ), (The University of Chicago Press Journal of Political Economy, rnold toynbee philosophy of historyASorokin,  A Pitirim

Journals) Jun 1933, Volume 41, Issue 3, pp. 400 – 404, pp. 375, 76. 

 113، 112( نظرات في آرنولد توينبي، ص 2)
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، وكان يبحث 
ً
 أكثر منه تاريخيا

ً
متماسكة للعملية التاريخية، وإنما كان هدفه فلسفيا

عن القوانين الحاسمة في ظهور وسقوط الحضارات. ويعتبر مورجانتو رغم أن هدف 

 إال أنه أد
ً
رك أنه ال يستطيع أن يعتمد على الفلسفة في بحثه عن توينبي كان فلسفيا

مستويات للتقييم على املراحل البيولوجية في العملية التاريخية للمضادات  لك... 

غير أنه بدال من  لك تحول توينيي إلى الدين ، حيث ادعى أن الدين وحده، يمكن أن 

إمكان إحياء العقيدة  ينقذ الحضارة الغربية... فتوينبي نفسه ليس لديه أوهام حول 

الدينية املفتقدة، وهو اليدعو للعودة إلى عقيدة دينية... فإن تفضيل توينبي 

الشخص ي يبدو أنه نوع من االنتقاء الثقافي أو الجمالي الذي يتقبل بعقل مفتوح كل 

. أن مورجانتو أكثر ما )1(ما هو متجانس ومالئم في الديانات التاريخية املختلفة

 توينبي هو فكر الدين عن قيام الحضارات أو في ازدهار الحضارات. يخالف من فكر

 فلسفة ابن خلدون في نظر الغربيين: •

يعتبر ابن خلدون مفخرة النتا  الفكري اإلنساني ومعلم من معالم حضارة اإلسالم تمثلت في 

والحضارية والفلسفية  اإلجتماعيةفكره الرائد والسابق في مجموعة من العلوم واملعارف التاريخية و 

الغربيين ال ي شملت  ،الذي تمثل في تلك الدراسات ال ي قام بها العديد من العلماء والباحثين العرب

يعد ابن خلدون عند الغربيين  .فكره العام كظاهرة موسوعية علمية انجبتها الحضارة اإلسالمية

 Social Thought fromفي كتابه "("Becker and Barnerأن "بيكر و بيرنر )و مؤسس لعلم اإلجتماع؛ 

                                                 
 113( نظرات في آرنولد توينبي، ص 1)
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Lore to Science فلسفة حيث بين أن فلسفته  ةصفحات كثير  في"  كر فلسفة ابن خلدون"

 .)1(اإلجتماعيفي التاريخ  الحديث"

لم يسبقه أحد إلى اكتشاف االسباب الخفية للوقائع أو إلى  يقول عنه نيكلسون: •

سطح الوقائع أو إلى اكتشاف  عرض األسباب الخلقية والروحية ال ي تكمن خلف

 .)2(دهور تقوانين التقدم وال

•  
ً
يقول عنه جور  سارتون: لم يكن فحسب اعظم مؤرخي العصور الوسطى شامخا

 
ً
 .)3(كعمالق  بين قبيلة من االقزام بل كان أوائل فالسفة التاريخ سابقا

يوصف روبرت فلنت عنه: إنه ال العالم الكالسيكي وال املسيحي الوسيط قد أنجب  •

 له في فلسفة التاريخ، هناك من يتفوقون عليه كمؤرخ ح ى بين املؤلفين 
ً
مثيال

 له العرب، أما كباحث نظري في التاريخ فليس له مثيل في أي عصر أو قطر 
ً
أندادا

يثير األعجاب بأصالته وفطنته، بعمقه واليستحق غيرهم أن يذكر إلى جانبه، أنه 

 بين معاصريه في فلسفة التاريخ، لقد جمع مؤرخو 
ً
 ووحيدا

ً
وشموله، لقد كان فريدا

 .)4(العرب املادة التاريخية ولكنه وحده الذي استخدمها

، لم يكن أحد من املغرب في اإلجتماعيةعلى الدراسات ن ابن خلدون مبدأ العلية إ •

اقتداه من الغربيين "مونتسكو"  وقد، مثله نه أهل الغربهذا املجال، استفاد م

                                                 
(1)795, -782Syed Farid Alatas, Ibn Khalun and Contemporary Scocialogy, International Socialogy, Noverber 2006, Vol. 21 (6): 

International Socialogy Association, London, p. 786. 
(2)s Sons, New York, 1907, p. 435’Roynold Nickolson, A Literary History of the Arabs, Charles Scribner  

(3)George Sarton, Introduction to the History of Science, Carnegle  Instituteion of Washington Publicaton, 1931, Vol. IV p.115.  

(4)Robert Flint, History of the Philosophy of history, p. 315  
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خاصة تأثير البيئة الطبيعية واملناخ على عادات وتقاليد الشعوب، وعلى تقدمها 

 .)1(االقتصادي، وتقدمها لفكري 

أن الدولة في تطورها عبر التاريخ فهي ضرب من ضروب دراسات فلسفة التاريخ،  •

بن خلدون أن كل ش يء ينشأ، ينمو، ويتطور، دراسات من فكر اعدة  ه النواحيلهذ

 من فكره التطور لتبدأ الدورة من جديدثم يتالش ي 
ً
، ولقد تشابه "ماركس" كثيرا

يوجد في العامل االقتصادي قلد من املاركسيين، الذي يظهر من دراستهم؛ الذي 

خلدون؛ نفس األسس الفكرية الذي قدم ابن خلدون قبل "ماركس"، كما يفكر ابن 

 للعامل االقتصادي، بذلك يكون صاحب املقدمة 
ً
أن التاريخ في سيره يخضع أساسا

 .)2(هو املؤسس الحقيقي للمدرسة املادية التاريخية

لقد عقد كثير من الباحثين مقارنة بين مكيافيلي اإليطالي و ابن خلدون، أنه حاول في  •

ة إقامة الدول والتوسع فيها كتابه الرئيس ي"األمير" أن يضع أسس الحكم، ويبين كيفي

 ما ح ى يستطيع أن يهتدي بآرائه من يريد من الحكام
ً
، ولكن في هذا الكتاب كثيرا

 .)3(اقتدى فكر ابن خلدون خاصة في السياسة والتغلب والفتح

  

                                                 
لدون: حیات فلسفہ اور نظریات، بک ہوم ملک اشفاق، ابن خ. 6( زينب الخضري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ص 1)

 ۔۹۳، ۹۲، ص ۲۰۰۹الہور، پاکستان، 

 .7، 6( زينب الخضري، مرجع السابق، ص 2)

 .99ص  ات،یفلسفہ اور نظر  اتیملک اشفاق، ابن خلدون: ح.  7( زينب الخضري، مرجع السابق، ص 3)
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 أفكار ونظريات ابن خلدون بتأثر توينبي  •

الشخصيات الفكرية ال ي تأثر بها م( من أهم  1406/هـ 1332يعتبر عبد الرحمن بن خلدون)

أرنولد توينبي، بوصفه أحد املفكرين الذين قدموا نظرية هامة في فلسفة التاريخ، و لك من خالل 

وتوينبي أحد الذين أفادوا من   .مقدمته ال ي تعد بمثابة مرجع لكثير من علماء التاريخ وفالسفتة

 ما قام و دراسة ابن خلدون للتاريخ وأعجبوا به، ح ى إنه  كره في مواضع عديدة، 
ً
بدراسة أنه كثيرا

: ".. أن أرنولد توينبي ابين نيفن جمعة في كتا بهتو ، )1(أفكاره حول اإلسالم من "مقدمة ابن خلدون"

راسة التاريخية،.. يذكر توينبي في هذا الشأن" من يلتقي بابن خلدون في البدء الرئيس ي لوحدة الد

كتابه الهام "دراسة للتاريخ" ورأى أن ابن خلدون )قد وضع فلسفة للتاريخ هي بال مجاملةأعظم عمل 

 من السابقين وال يدانيه أحد  عنهوقال   )2(أبدعه عقل في أي زمان ومكان(
ً
: )إنه لم يستلهم أحدا

ً
أيضا

س اإللهام لدى تابعيه مع أنه في مقدمته للتاريخ العاملي قد تصور وصاغ من معاصريه بل لم يثر قب

 .)3(فلسفة للتاريخ تعد بال شك أعظم عمل من نوعه(

ؤرخ الغربي روبرت املابن خلدون، يقول عن ابن خلدون بقبل أن أبدأ تأثر توينبي  •

عالم الكالسيكي وال بأن، إنه ال ال :"History Of The Philosophy Of Historyفلنت في كتابه "

املسيحي الوسيط قد أنجب مثيال له في فلسفة التاريخ، هناك من يتفوقون عليه 

كمؤرخ ح ى بين املؤلفين العرب، أما كباحث نظري في التاريخ فليس له مثيل في أي 

بعده بأكثر من ثالثة قرون، لم يكن أفالطون أو  "فيكو"عصر أو قطر ح ى ظهر 

                                                 
(1)Studies, p. 466.Robert Irwin, Toynbee and Ibn Khalun, Middle Eastern  

 ,Robert Irwin, Toynbee and Ibn Khalun. 21( جمعة علم الدين، نيفين ، فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، مرجع سابق ، ص2)

Middle Eastern Studies, p. 466. 

 .134(  محمود صبحي، أحمد ، في فلسفة التاريخ ، مرجع سابق، ص 3)
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أرسطو أو القديس أوغسطين أنداد له وال يستحق غيرهم أن يذكر إلى جانبه، إنه 

 بين 
ً
 ووحيدا

ً
يثير األعجاب بأصالته وفطنته، بعمقه وشموله، لقد كان فريدا

وحده معاصريه في فلسفة التاريخ، لقد جمع مؤرخو العرب املادة التاريخية ولكنه 

 .)1(الذي استخدمها

 توينبي من ابن خلدون:بها تأثر  أبرز النقاط التي •

 بفكر ابن أن توينبي خالل بحثه عن الحضارة خاصة عن نشوئها وانهيارها،  ✓
ً
متأثرا

 في
ً
فكر "األقليات املسيطرة" و"البروليتاريا الداخلية" و"البروليتاريا  خلدون خصوصا

هي: "العصبية تتم الرياسة،  )3(ابن خلدون  يقول . العصبية والترفو ، في )2(الخارجية"

التطيب الرياسية إال باالستغناء عن العصبية، أو بتعبير آخر: أهل العصبية عون 

لصاحب الدولة في قيامها، أهل العصبية مناوئون لصاحب الدولة في رياسته، وثمة 

ية ومن ثم مركب لهاتين القضيتين: اتخا  املوالي والصنائع كبديل عن أهل العصب

تتم حركة التاريخ: بداية تدهور الدولة." و الترف "يرهب األمم املجاورة، الترف يغرى 

هذه  يتضحفكر ابن خلدون  ندرسعندما و )4(القبائل وأهل البداوة باالنقضاض."

إن كان في العصبية فهم و عن فهم ابن خلدون.  نقل آرنولد توينبي أنالنتائج، كما 

تطور الحضارة والتدهور. أما د. حسين مؤنس هو يقارن بين فكري آرنولد توينبي 

يقول: "... وقد وفق ابن خلدون أكثر من أي فوابن خلدون عن البداوة والحضارة، 

                                                 
(1)171.  –Robert Flint, History of the Philosophy of History, PP 157  

 .214و  168و  160ص  2( آرنولد توينبي، مختصر دراسة التاريخ،   2)

 .481ص  2( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   3)

 .141( أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 4)
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 لطبائع الجماعات ال ي تعيش خار  
ً
مؤرخ في القديم والجديد إلى فهم صحيح جدا

ميها املؤرخون املحدثون بالبروليتاريا الخارجية، ولكن تسمية نطاق الحضارة، ويس

. وضرب "د. حسين مؤنس" في كتابه حقيقة )1(إبن خلدون لها بالبداوة  أدق..."

 .236ص  فيالبروليتاريا الداخلية بالوضوح 

يقول: "حقيقة التاريخ انه خبر عن االجتماع فلتاريخ اأن ابن خلدون يعرف  ✓

مران العالم، وما يعرض لطبيعة  لك العمران من األحوال االنساني، الذي هو ع

مثل التوحش والتأنس والعصبيات، وأصناف تقلبات البشر بعضهم على بعض، وما 

ينشأ عن  لك من امللل، والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 

ته من الكسب واملعاش والصنائع، وسائر ما يحدث في  لك العمران بطبيع

: "أعلم أن في التاريخ فن عزيز قوله. وأحص ى ابن خلدون فوائد التاريخ ب)2(األحوال."

املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إ  هو يوقفنا على أحوال املاضيين من األمم 

من أخالقهم، واألنبياء في سيرهم، وامللوك في دولهم وسياستهم، ح ى تتم فائدة 

. وعرض ابن خلدون خالصة تفكيره )3(الدين والدنيا." االقتداء في  لك في أحوال

يقول: "من الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل األحوال في األمم فالتاريخي 

عد بال إواألجيال، بتبدل األعصار ومرور األيام. وهو داء دوي، شديد الخفاء إ  اليقع 

خليقة و لك ألن أحوال أحقاب متطاولة، فال يكاد يتعظ له إال اآلحاد من أهل ال

العالم واألمم وعوائدهم ونحلهم التدوم على وتيرة واحدة ومنها  مستقر. أنما هو 

                                                 
 . 234 -231ين مؤنس، الحضارة، ص ( د. حس1)

 .219ص  1(  ابن خلدون، مقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي،   2)

 216( ابن خلدون، نفس املصدر، ص 3)
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ألشخاص ااختالف على األيام واألزمنة، وانتقال في حال إلى حال وكما يكون  لك في 

واألوقات واألمصار، فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول سنة هللا قد 

. استند ابن خلدون في استنتاجاته على دراسته للحضارات العديدة )1(عباده"خلت في 

ال ي كانت قائمة في زمانه، كحضارات الفرس، والسريانية، والقبط، والروم، 

األدلة أن آرنولد توينبي يلتقي  ذه. نالحظ من ه)2(والفرنجة، والترك، والعرب وغيرها

اسة التاريخية أي الحضارة، يذكر توينبي بابن خلدون في املبدء الرئيس ي لوحدة الدر 

في هذا: "أن املجاالت الواضحة للدراسة التاريخية، ال ي وضعنا حدودها تقريبا 

بأعمال املظاهر الخارجية واالتجاهات العكسية من وجهة نظر وطننا في وقتنا 

الحاضر هي مجتمعات لها امتداد أوسع في املكان والزمان من الدول القومية أو 

. هذا املفهوم الرئيس ي ألرنولد )3(ول املدينية، أو أي جماعات سياسية أخرى"الد

توينبي في دراسته للتاريخ مع تشابهه مع ابن خلدون، والتشابه في العديد من اآلراء 

األخرى األساسية إلبن خلدون والخاصة بمراحل التاريخ، وغايته، والدول في 

 على مفهومه 
ً
للتطور التاريخي، فاملقدمة من ألفها إلى مقدمته، وال ي ترتكز أساسا

 .)4(ائها ما هي إال محاولة لتوضيح هذه املسألةي

آرنولد توينبي وابن خلدون، أن ابن خلدون يقسم البشر إلى بين تشابه آخر في الفكر  ✓

قسمين: البدو والحضر ويعتبر أن البدو هم أصل الحضر: "أعلم أن اختالف 

اختالف نحلهم في املعاش، فإن اجتماعهم إنما هو األجيال في أحوالهم انما هو ب

                                                 
 .252( ابن خلدون، نفس املصدر، ص 1)

 .23( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 2)

(3)45. –History, Vol. I, pp. 44  Arnold J. Toynbee, A Study of 

 .Robert Irwin, Toynbee and Ibn e Khaldun, p. 466. 23( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 4)
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للتعاون على تحصيله واالبتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجي والكمالي، 

فمنهم من يستعمل الفلح من الفراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيام على 

إلى الحيوان... وهؤالء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة، والبد، 

البدو، ألنه متسع ملا ال يتسع له الحواضر من املزارع والفدن واملسارح للحيوان وغير 

 لهم، وكان حينئذ اجتماعهم 
ً
 ضروريا

ً
 لك. فكان اختصاص هؤالء بالبدو أمرا

وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والدفاءة إنما هو باملقدار الذي 

عيش من غير مزيد عليه، للعجز عما وراء  لك. ثم يحفظ الحياة، ويحصل بلغة ال

إ ا اتسعت أحوال هؤالء املنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى 

فة...." ، أشار ابن خلدون إلى البدو بأنهم املقتصرون على الضروري، وأن )1(والرِّ

أن البدو هم أصل الحضر و لكمال، ا بحاجات الترف و عمون الحضر هم املتن

ومتقدم عليه: " وهو أن أهل مصر الذين نجد أكثرهم من أهل البدو إنهم سكنوا 

مصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر،  لك يدل على أن أحوال الحضر 

. و أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال )2(ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها"

 املجتمعات إلى قسمين البداوة، وعلى هذا النحو تماما يقسم 
ً
أرنولد توينبي، أيضا

عات مهما: املجتمعات البدائية واملجتمعات الحضارية ويعتقد أن أصل املجت

نما يرجع إلى تلك املجتمعات البدائية، ويقرر بناء على  لك أن هناك ستة إالحضارية 

مجتمعات قد انبعثت من الحياة البدائية مباشرة وهي: "املصرية، السومرية، 

املينوية، املايانية، االنديانية، الصينية".هذا التشابه في هذه الفكرة األساسية حول 

                                                 
 .468، 467ص  2( ابن خلدون، املقدمة، تحقيق: على عبد الواحد وافي،   1)

 .470وافي، ص ( ابن خلدون، مقدمة، تحقيق، علي عبد الواحد 2)
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أن بينهما اختالف جوهري و مسألة نشأة املجتمعات البدائية إلى مجتمعات حضارية. 

في نقطة خاصة تتصل بمسألة تحول هذه املجتمعات البدائية إلى مجتمعات 

د نوع املجتمعات هو نوع النحلة حضارية حيث يرى ابن خلدون أن الذي يحد

 )1(.اإلجتماعيةاملعاشية وأسلوب الحياة 

أن ابن خلدون عرض نظرية في تطور الدول من جهة األحوال للدول وشكل الدول،  ✓

 فيومؤسساتها، وأطوارها، واختالف أحوالها وخلق أهلها باختالف األطوار، خاصة 

مة وامللك والخالفة واملراتب "في الدول العا من املقدمة فيقول: الباب الثالث

". درس الدولة )2(السلطانية وما يعرض في  لك كله من األحوال وفيه قواعد ومتممات

كما هي موجودة بالفعل ودرس تطورها ووضع نظرية في هذا الصدد تشتمل على 

القوانين ال ي تتحكم في هذا التطور. هذا الجانب من فكر ابن خلدون، تصور الدولة 

 أساسيا من فلسفة ابن  في تطورها
ً
عبر التاريخ هو الذي يعنينا ألنه يمثل جزءا

بالقاء نظرة على املخطط العام للتاريخ عند أرنولد توينبي، و . )3(خلدون التاريخية

أن املفهوم الرئيس ي الذي يرتكز علي "املدينة" أو املجتمع مقابل مفهوم يتضح 

ائمة عند توينبي هي: أما أنها مرت أو "الدولة" عند ابن خلدون، فكافة املدنيات الق

التزال تمر بمراحل متشابهة وهذا هو نفس املعنى عند ابن خلدون الدي يقول بأن 

و الدول تتشابه في مراحلها املختلفة وأعمارها وتقوم الواحدة على أنقاض األخرى. 

املراحل  ابن خلدون في مسألة أطوار الدولة وتطورها، وآراء أرانولد توينبي في فكرأن 

                                                 
 .27( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 1)

 .514ص  2( ابن خلدون، مقدمة، علي عبد الواحد وافي،   2)

 .202، 201( زينب الخضري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، 3)
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. حيث يصف توينبي مرحلة "نمو متشابهة ال ي تمر بها املجتمعات أو املدنيات

املجتمعات" على أنها فترة العصر الذهبي في تاريخ املدنيات، وال ي التدوم إ  تدخل 

املدينة في دور االنهيار الذي ينتج عن تحلل هذه املدنية، وأحد مؤشرات هذا التحلل 

ة املبدعة الى أقلية مسيطرة، فتبدأ مرحلة االضطرابات أو الهامة هو تحول األقلي

الصراع الداخلي الذي يؤثر على جسم املدنية، ويتجسد التحلل في االضمحالل 

 .)1(الروحي واالبتذال والهمجية

أما تشابهه مع فلسفة ابن خلدون خاصة في فهم التاريخ وغايته، إ  اعتبر الحضارة بمثابة 

املجال املعقول للدارسة التاريخية؛ بعد حدوث التحول لألقليات املبدعة إلى أقليات مسيطرة تبدأ 

مات وتنشأ عال  اإلجتماعيةاألغلبية سحب ثقتها والوالء من هذه األقلية، ويتلو  لك ضياع للوحدة 

 فئات املجتمع إلى ثالثنقسم يناجمة عن هذا االنهيار وهي حدوث انشقاق داخل هذه املجتمعات، ف

أقلية مسيطرة، بروليتاريا داخلية وبروليتاريا خارجية ويمض ي التحلل قدما بفعل كسرات ونهضات 

تدخل البروليتاريا ح ي تصل الدولة إلى مرحلة تفككها النهائي، والذي يعتبر بمثابة الكسرة النهائية ف

وهذا هو  الخارجية ومعها البرابرة على حدود هذه "املدنية" وتكون بذلك الخطر الخارجي لتلك املدنية.

 للدولة عند ابن خلدون نتيجة للهرم الذي يصيبها بعد دخولها في مرحلة االستبداد 
ً
ما يحدث أيضا

املجاورة لها األعداء الخارجيين الذين  سراف والتبذير حيث تشكل األمم والقبائلاإل و والترف والدعة 

 .)2(يحاولون  اإلستيالء عليها

  

                                                 
 .41، 40( نيفن جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند آرنولد توينبي، ص 1)

 نيفن جمعة، نفس املرجع والصفحة.  (2)
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  الخاتمو

 النتائج والتوصياتوتشتمل على 

، والصالة املستقيمحمد هلل الذي يفتح املغلقات ويشرح الصدور، ويهدى إلى الصراط ال

وعلى آله  ،دينللناس إلى يوم الوالسالم على النبي محمد املصطفى الذي بين أسرار هللا كما أرسله هللا 

 وصحابته الطاهرين وبعد:

وتركزت خالل كتابه "مختصر دراسة التاريخ"، من آرنولد توينبي  فكرنني اجتهدت أن أفهم فإ

الدراسة حول جوانب مهمة، تاريخية وحضارية واجتماعية، ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

 وتوصيات أبرزها ما يلي:

نت  ❖  ما يتأثر من أصحاب أفكار دينه الدراسةبيِّ
ً
"القديس  مثل أن آرنولد توينبي كثيرا

لتاريخ، وأصحاب املجتمعات للذلك يقلد أفكاره خالل دراسته  وغيره أوغسطين"

 والحضارات.

على  ةالهلينيالحضارة يبرز أفكار الغرب و كان البحث أن آرنولد توينبي أوضح  ❖

 وحدة الحضارات واملجتمعات.فكره عن  ، حيث يدعي بدايةى الحضارات األخر 

، حضارة م الحضارات إلى واحد وعشرينقسِّ أن آرنولد توينبي  توصلت الدراست إلى ❖

 .ي التكوين والنمو واالنهيار واالنحالل الحضار  تمر بمراحل

 يتساءل توينبي ويجيبو الدراسة أن توينبي يتجه إلى الدين بطريق الروح،  كشفت ❖

كيف يتأتي للنفوس في نشدانها اإلله أن تنتزع جوهر  -ول ، يتساءل: األ عن األديان

 ؟الدين من أحداث التاريخ
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آرنولد توينبي، و ابن خلدون  فكر قيام الحضارات في ضوءعوامل الدراسة  أوضحت ❖

نسانية ينبغي لها أن تتحد في إطلب قيام تأن العالقات القائمة بين األمم املختلفة يو 

 الروحية واألخالقية العليا.سعيها إلى األهداف 

نتأن هذه الدراسة  ❖ الحضارات املتعطلة فذكر  بينبأن توينبي عندما أقام الفصل  بيِّ

  .اوأسباب سقوطهالبعض كيف سقط 

هو التحدي  ةالحضار  عن األساس ي نولد توينبيبرز أن فكر أر تأن هذه الدراسة  ❖

 ألحداث التاريخ  اتخذ توينبي من فكرة التحدي واالستجابةلذا واالستجابة، 
ً
مفسرا

 للتطور الحضاري.
ً
 ومصورا

 التوصيات:

هناك جوانب في كتاب "مختصر دراسة التاريخ" ألرنولد توينبي تحتا  إلى الدراسة  ❖

 مثل نظرته للخالفة األموية والعباسية.

أوص ي الباحثين بضرورة بحث فكر أرنولد توينبي حول عالقة الدولة العثمانية  ❖

 دولتهم.بالنصارى في أنحاء 

ينبغي على الباحثين عمل دراسات مماثلة بين بعض مؤرخي الغرب وآخرين من  ❖

 ما ينصفون تاريخهم وحضارتهم بدافع التعصب الديني 
ً
املسلمين، ألن هؤالء دوما

 .والقومي
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