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 "المقدمة" من خالل خلدون إبنالمتحضر عند  اإلنسانقواعد صياغة 
 د.رقية بوسنان                                                                  

 جامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 مقدمة

تعد الكتابة واحلفر يف أفكار املفكرين املسلمني من األمهية مبكان، فهي مبثابة اإلضاءات اليت تنري 
عقول األفراد وترشدهم إىل املسالك الصحيحة من أجل حياة أفضل، وهي مبثابة الصخور كمواد أولية 

املواضيع جمملها كل ألي بناء مادي جيتمع فيه األفراد إلدارة شؤون حياهتم، تعاجل هذه األفكار يف 
اليت شغلت أقالم هؤالء املفكرين، ملواضيع اليت حتيط باألفراد منعزلني أو جمتمعني، ومن أهم ا واملشكالت

هو اجملتمع أو احلضارة احلضارات، إن مل أقل اجملتمعات و أساس بناء  يعد، اليت اإلنسانموضوع 
 املفاهيم ذات الدالالت العميقة. كمصطلح إذا أطلق أريد به الكثري من  اإلنسانف، نفسيهما

 إبن العالمة، وخصائصه ومقومات بنائه اإلنسانمفهوم ومن أهم املفكرين الذين حاولوا جتلية 
بعد قراءة عميقة وواعية، فجاء هذا البحث  زا معرفيا ميكن اكتشافه، كنمقدمته، الذي تعد خلدون

وقد مت معاجلة هذا  اإلنسانحلضارة وهو الكون وااملتواضع لتجلية أهم جانب أو مكون من مكونات 
 البحث وفقا حملاور خمتلفة. 

وضعت يف البداية إطارا منهجيا للبحث، مشل اإلشكالية، وأمهية البحث، وأهدافه ومنهجه، مث 
وفق خلصائص يتصف هبا وهي خصائص   خلدون، والذي وسع مفهومه إبنعند  اإلنسانمفهوم تناولت 

، واليت حصرت يف قواعد صياغة حتضريه تناولتكما وطة به وهي كثرية ايضا،  ووفقا للوظائف املن، كثرية
مت توضيح القيم املرتبطة هبذه القواعد وهي واملدين، و  السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي،اجملال 

املتحضر،  اإلنسانمعظمها قيم مادية ومعنوية أساسها حتديد السلوك والصفات اليت ينبغي ان يتحلى هبا 
 اإلنسانيف التأسيس ملفهوم  خلدون إبن ذي اعتمد  عليهالمت حتديد اإلسناد املعريف ويف احملور االخري 

 وقواعد حتضريه.
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 اإلشكاليةأوال:
ساسي اليت تتناوله هو احملور األأساس للبناء والفاعلية احلضاريني، و  اإلنسانيوحي عنوان الورقة أن 

ة، باعتباره الفاعل و املفعول به، والفعل حركة مستمرة تنبع من يوالثقافية والسياسالدراسات االجتماعية 
وقواعد حتضره  اإلنساناملادية واملعنوية، والقيمية، واحلديث عن هذا  اإلنسانخصوصيات ومكونات هذا 

دع خلدون كمفكر أب إبننظري شخصية  خلدون حتديدا، سيعطي للورقة جاذبية علمية ومعرفية إبنعند 
يف تآليفه أميا إبداع، فتعددت جماالت فكره، لتشمل الرتبية، واألخالق، والسياسة، واجملتمع، واالقتصاد، 

شّد إليه العديد من األقالم يف مشرق األرض ومغرهبا، والعمران، ولعل كتاب "املقدمة" املشهور والذي 
 .د يف البحث عن هذه القواعدما يساع واحتضنته اجلامعات الغربية ملدراسته واالستفادة من ذرره

خلدون، لن تكون من باب الرتف  إبناملتحضر عند  اإلنسانإن البحث عن قواعد صياغة 
ليصل إىل نتائج، ولعل يف توظيف منهج  مقدماتإمنا سيكون ذلك وفق منهج ينطلق من العلمي، 
ا، واليت قد تضيف أمهية ، ما يساعد على استخراج هذه القواعد املهمة وقيمها املرتبطة هب االستقراء

 خلدون وفكره اخلصب ذي البعد االستشرايف. إبنمعرفية للبحوث املختلفة عن 
املتحضر من خالل املقدمة، إمنا هو إسهام يف ضرورة  اإلنسانقواعد صياغة  ستقراءاإن توضيح و 

، وهي قواعد ختتلف جتليتها وتنزيلها للواقع للمسامهة يف حل مشاكله، إقليميا، دوليا، أمميا، وحضاريا
 اإلنسانوعليه جاء التساؤل الرئيسي كاآليت: ما هي قواعد صياغة باختالف اجملال اليت تنتمي إليه، 

 خلدون؟ ومن هذا التساؤول الرئيسي تفرعت األسئلة اآلتية: إبناملتحضر عند 
 ؟خلدون إبن عند اإلنسانما مفهوم  -
 ؟املتحضر اإلنسانبناء  ما هي أسس -
 ؟املادية واملعنوية املرتبطة بالقواعدلقيم ما هي ا -
 ؟خلدون يف تناوله لإلنسان بناإلسناد املعريف إلما هو  -

 ثانيا: أهمية البحث:
 تنبع أمهية هذا البحث من كوهنا تنطلق من مفاهيم ودالالت هامة كاآليت:

ودالالته الذي يعد جماال خصبا ألحباث كمية ونوعية حتاول إبراز دوره يف النسق  اإلنسانمفهوم  _
 االجتماعي واحلضاري.

يسود اجملتمعات االسالمية من جوانب والذي  اإلنسانميارسه هذا االحنراف السلوكي الذي _
 .الرؤية القرآنية وفق عمارساسية وهي البناء واألالبتعاده عن رسالته األعديدة تكاد تشل منظومة القيم 
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عمار وفقا باعتباره اخلليفة واملكلف باإل ودوره يف البناء االجتماعي واحلضاري اإلنسانأمهية _
 لسبل اخلري.

وفقا للرؤية  اإلنسانضرورة وضع القواعد األساسية والشروط العلمية والعملية إلعادة صياغة _
 ومنطلقات فاعليته احلضارية. نساناإلاالسالمية اليت تسع كل الرؤى اإلجابية لرتشيد سلوك 

يف اجملاالت املختلفة السياسية  اإلنسانالذي يستشرف يف ثناياه واقع  خلدون إبنأمهية فكر _
 وإبراز هذا الفكر اهلادئ واملتزن يف هذا اجملال اهلام.واالقتصادية والثقافية، 

 ثالثا: أهداف  البحث:
 األتية:توخيت من خالل هذا البحث حتقيق األهداف 

 خلدون وخصائصه إبنعند  اإلنسانتعريف  -
 املتحضر اإلنسانحتديد اهم قواعد صياغة  -
 املتحضر. اإلنسانحتديد بعض القيم املتعلقة بصياغة  -
 خلدون يف مرلفه. بنتوضيح اإلسناد املعريف إل -

 رابعا: منهج البحث
عملية استدالل صاعد يرتقي فيه االستقراء هو تعتمد الباحثة يف هذه الورقة املنهج االستقرائي، و 

الباحث من احلاالت اجلزئية إىل القواعد العامة، أي انتقال من اجلزئيات إىل حكم عام، ولذلك تعترب 
نتائج االستقراء أعم من مقدماته، ويتحقق االستقراء من خالل املالحظة والتجربة وخمتلف تقنيات 

 البحث املتبعة.

واالستقراء له دالالت عدة فهو عند املنطقيني يعين احلكم على كلي مبا يوجد يف جزئياته الكثرية، 
هو أنه تتصفح جزئيات كثرية داخلة حتت معىن كلي، حىت إذا وجدت "ويعرفه اإلمام الغزايل بقوله 

تعميم  "بقوله:، ويعرفه الدكتور عبد الرمحن بدوي  "حكما يف تلك اجلزئيات حكم على ذلك الكلي به 
و ينقسم االستقراء إىل ناقص و تام: أما األول فهو انتقال  "من حاالت جزئية تتصف بصفة مشرتكة 

الذهن من احلكم على اجلزئيات إىل احلكم على الكلي. وهو استدالل معرض لالختالل الحتمال 
على مجيع اجلزئيات إىل سقوطه بعدم استقراء جزئية واحدة. و أما التام فهو انتقال الذهن من احلكم 

 .احلكم على كليها
 :ومتر الباحثة يف إعماهلا للمنهج االستقرائي من مراحل حبثية

 واليت ورد يف سياقات خمتلفة يف أجزاء من املقدمة اإلنسانبقراءة كل اجلزئيات املتعلقة _
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 تصنيف هذه القراءة إىل حماور رئيسة وفقا لألسئلة اليت وضعتها ضمن االشكالية._
 إدراج كل اجلزئيات اخلاصة مبوضوع البحث حتت هذه احملاور الرئيسية وحتليلها._
 وقواعد حتضره اإلنسانرؤية متكاملة حول صياغة _

 خلدون إبنعند  اإلنسان المحور األول:
فهي تنطلق من الرؤية القرآنية خللقه، كما  ،وما يتعلق به اإلنسانتتكامل الرؤية اخللدونية ملفهوم 

يصف ، فهو  ، من حيث خصائصه اليت يتصف هبااإلنسانتنطلق من نظريات علمية مفسرة هلذا 
نه خليفة اهلل يف أرضه وما جيب القيام به مبقتضى هذا االستخالف، كما يصفه بأنه إنسان أب اإلنسان

خلدون ومسريته يف  إبن، وتساهم سرية ماع والتعاوناالجتعاقل ومفكر، له إدراك وإرادة يتحقق هبما 
خلدون كان مشاركا يف أحداث عصره إما  إبنتتفق على ان  فجل املؤلفات، اإلنسانتنظريه ملفهوم 

 العلمية والعملية تهجترب الذي ينقلكتاب املقدمة   باإلضافة إىلباملمارسة واملشاركة او الكتابة التأليف 
 ينطلق يف تعريفه لإلنسان من عدة مسلمات هي كاآليت:خلدون  إبنوعليه فإن مفهوم 

لتحقيق مهمة االستخالف انطالقا من الوظائف اليت ميكن أن يتقلدها، وإذ  اإلنسانلق خ -1
رئيس بطبعه  اإلنسانيقول:"فخلدون على وظيفة الرئاسة، باعتبارها وظيفة مهمة وحساسة  إبنيركز 

هنا هو مهمة االستخالف وهي األصل الذي خلق  فإن ما يعين، 1مبقتضى االستخالف الذي خلق له"
(، 30)البقرة: "َخِليَفة  ِة ِإيني َجاِعٌل يف اأَلْرِض "َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئكَ  ، يقول اهلل تعاىل:اإلنسانمنه 

 . اإلنسانعلمية وعملية تتوجها املسالك الصحيحة اليت يسلكها هذا مؤهالت واخلالفة تقتضي 
ر يف عن سائر املخلوقات بالفكر، وهو حمل املفاضلة، ويعين إعمال النظ اإلنسانيتميز  -2

جل االستقرار وحتقيق الوجود، يرتتب على هذا التسخري السعي والعمل يف أاملوجودات، وتسخريها له من 
البذل واألخذ، وهبا وفق معادلة ئات املتنوعة يويف البخمتلف اجملاالت، االقتصادية والثقافية والسياسية 

، وعمل الفكر اإلجيايب ال يتحقق إال يتحقق التعاون الذي هو أساسي يف توفري الغداء والسكن والتعايش
 باتباع الطريق املستقيم وهو طريق الرسل واالنبياء.

 
                                                             

  ،اجليالين 1998من هذه املؤلفات: حممد فاروق النبهان، الفكر اخللدوين من خالل املقدمة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان ،
عند ابن خلدون، اجلامعة االسالمية العاملية، ماليزيان دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  اإلنسانبن التهامي مفتاح، فلسفة 

د الرمحن ابن خلدون، حياته وآثاره ومظاهر عبقريته، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، اجلمهورية ، عبد الواحد وايف، عب2011
 العربية املتحدة، مكتبة مصر، دت.

، دار اجليل،  الفناء ، الفصل الرابع و العشرون يف أن األمة إذا غلبت و صارت يف ملك غريها أسرع إليها خلدون، املقدمة ابن 1
 .136، ص1بريوت، ج
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قد شاركته مجيع احليوانات يف حيوانيته من احلس واحلركة والغداء وغري  اإلنسانيقول:" وذلك أن 
اء جنسه واالجتماع إبنوإمنا يتميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بذلك 

املهيئ لذلك التعاون وقبول ما جاءت به االنبياء عن اهلل تعاىل والعمل هبو اتباع صالح اخراه فهو مفكر 
ح البصر وعن هذا يف ذلك كله دائما ال يفرت عن الفكر فيه طرفة عني بل اختالج الفكر اسرع من مل

 2الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع".
و أما العلوم العقلية اليت هي خلدون:" إبنباعتباره مفكرا يقول  اإلنسانلة يف يالعلم صفة أص -3

غري خمتصة مبلة بل بوجه النظر فيها إىل أهل امللل كلهم و  طبيعية لإلنسان من حيث إنه ذو فكر فهي
  منذ كان عمران اخلليقة. و تسمى هذهاإلنساينمباحثها. و هي موجودة يف النوع  و يستوون يف مداركها

 .3"العلوم علوم الفلسفة و احلكمة
وهو العملية اليت تتم هبا معرفة العامل اخلارجي  باإلدراك واإلرادة، فاإلدراك  اإلنسانيتميز   -4

العوامل املادية واملعنوية، وأما خمتلف ، ويشمل العامل اخلارجي والتعرف على اإلحساسات وإعطائها معىن
فتعين العزمية والتصميم على االختيار بعد املفاضلة بني عدة بدائل، والتحكم يف العقل واجلسد   اإلرادة

من أجل عمل ما يشاءه الفرد، حىت ولو كان صعبا  بدون أن جيربه أحد على ذلك، وهذا العمل قد 
 ..... يكون يف صورة حركة بدنية أو عمليات عقلية أو منع سلوك معني من الصدور

 كال امليزتني تعربان عن الروح العاقلة واملتصرفة.ادة بالرغبة واحلاجة والسعادة، و ط مفهوم اإلر وقد ارتب
مبا هو إنسان إمنا يتميز عن سائر احليوان باإلدراك و إدراكه نوعان:  اإلنسان يقول:"و ذلك أن

الفرح و احلزن  القائمة منللعلوم و املعارف من اليقني و الفن و الشك و الوهم و إدراك لألحوال  إدراك
فالروح العاقل واملتصرف يف  ،الشكر و أمثال ذلكو القبض و البسط و الرضى و الغضب و الصرب و 

و بعضها ينشأ من بعض كما  ،اإلنسانهبا  البدن تنشأ من إدراكات و إرادات و أحوال و هي اليت مييز
أو املتلذذ به و النشاط عن احلمام و الكسل عن إدراك املؤمل  ينشأ العلم من األدلة و الفرح و احلزن عن

 .4اإلعياء"
، وتركيبه اإلنسانن يعيش مبفرده، فاالجتماع ضرورة تقتضيها طبيعة أ اإلنسانال يستطيع  -5

واالجتماع فطرة  الغداءالنفسي والبيولوجي، فهو حيتاج إىل نظرائه لتحقيق  الضرورات من العيش وهو 
 مدين اإلنسانيعرب احلكماء عن هذا بقوهلم و يقول:" ياة له من دوهنا. بول عليها وال حجم اإلنسانيف 

بيانه أن اهلل  بالطبع أي ال بد له من االجتماع الذي هو املدينة يف اصطالحهم و هو معىن العمران و
                                                             

 .476الفصل االول يف ان العلم والتعليم طبيعي يف العمران البشري، ص  2
  .529أصنافها، ص  الفصل التاسع عشر: يف العلوم العقلية و 3
 .518، ص  الفصل احلادي عشر: يف علم التصوف 4
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بالغذاء و هداه إىل التماسه  و ركبه على صورة ال يصح حياهتا و بقاؤها إال اإلنسانسبحانه خلق 
 .5مبا ركب فيه من القدرة على حتصيله"بفطرته و 
شري إليه النظريات بيئته اليت يكتسب منها السلوكات املختلفة وهو ما ت إبن اإلنسانيعترب  -6

قد نستدل على ذلك حبديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم:"َما و ، وتكوين شخصيته، 6املفسرة لتنشئته
َسانِِه"يُوَلُد َعَلى  ِإالا  َمْوُلود   ِمنْ   اإلنسانيقول:" و أصله أن ، 7اْلِفْطرَِة، َفأَبَ َواُه يُ َهويَدانِِه َأْو يُ َنصيرَانِِه أَْو مُيَجي
األحوال حىت صار خلقا  و ملكة و عادة  طبيعته و مزاجه فالذي ألفه يف إبنعوائده و مألوفه ال  إبن

 .8كثريا  صحيحا  "  اآلدميني جتده تنزل منزلة الطبيعة و اجلبلة و اعترب ذلك يف
ميراحل منو متناهية الدقة تبدأ من طور النطفة إىل العلقة فاملضغة فالتصوير  اإلنسانيتميز  -7

فاجلنني فالوالدة فالرضيع فالطفل فالشاب إىل هناية موته، وكل مرحلة هلا تراكيب خمتلفة عن سابقتها، 
املختلفة هبذا التطور الدقيق الذي تعجز عن تكوينه املصانع  اإلنسانمييزه الضعف والقوة، وتقر علوم 

 املتخصصة يف تصنيع املواد واآلالت املختلفة.
يف طور النطفة مث العلقة مث املضغة  اإلنسانويقول يف معرض تفسريه ملراحل النمو:" و انظر شأن 

زاء يف كل طور ختتلف يف مقاديرها و  إىل هنايته. و نسب األج مث التصوير مث اجلنني مث املولود مث الرضيع مث
 الطور األول بعينه هو اآلخر و كذا احلرارة الغريزية يف كل طور خمالفة هلا يف الطور كيفياهتا و إال لكان

و ... فالبد من تصور هذه احلاالت للذهب يف أحواله املتعددة و نسبها املتفاوتة يف كل طور ...اآلخر
عن ذلك و إمنا حال من يدعي حصوله على  احمليط والعلوم البشرية قاصرةهذه املادة إمنا حيصرها العلم 

و حنن إذا سلمنا له اإلحاطة بأجزائه ، ختليق إنسان من املين مبثابة من يدعي بالصنعة الذهب هبذه الصنعة
كيفية ختليقه يف رمحه و علم ذلك علما حمصال بتفاصيله حىت ال يشذ منه شيء عن  و نسبته و أطواره و

 .9وأىن له ذلك" اإلنسانليق هذا سلمنا له خت لمهع
هي  اإلنسان: هذه امليزة اليت يتصف هبا قيادةخري بطبعه واخلريية قيمة أساسية لل اإلنسان -8

اليت سبق اإلشارة إليها، واليت متيزه عن احليوان الذي خيضع لقانون  دراكنتاج ميزات أخرى كالفكر واإل
إمنا هي قيمة مساعدة للقيادة الرشيدة وحتقيق  اإلنسانالغاب، فالبقاء فيه لألقوى، بينما هو يف عامل 

                                                             
 .46البشري على اجلملة و فيه مقدمات، ص  املقدمة، الفصل األول من الكتاب األول يف العمران 5
 التنشئة االجتماعية  ،حممد الشناوي وآخرون 6سلوكية، النظرية املعرفية،هذه النظريات هي: نظرية التحليل النفسي، النظرية ال

اجتهدت ، االسالميتصور ما يسمى بالالباحثة ، واقرتحت 199،198ص ،2001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانللطفل، 
 انطالقا من أبعاد النظريات املفسرة الكتساب القيم وميكن مراجعتها وتصويبها.الباحثة يف وضع تصور هلذه النظرية، 

 ،صحيح.احلديثادرجة ، 1359 الرقم الصفحة أو - صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :احملدث أبو هريرة :الراوي 7
 .138الفصل اخلامس يف أن أهل البدو أقرب إىل الشجاعة من أهل احلضر، ص 8
 .584، 583، ص  املفاسد عن انتحاهلا الفصل الثالث و الثالثون: يف انكار مثرة الكيميا و استحالة وجودها و ما ينشأ من 9

http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
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 من غري أن حتصل منافعه إمنا هو اإلنساناملنافع للعشرية والدولة وتطبيق قانون العدل، ووجود اخلري يف 
 جهل به أو جتاهل حنو أمهيته االجتماعية.

 أقرب اإلنسانكان امللك طبيعيا  لإلنسان ملا فيه من طبيعة االجتماع كما قلناه و كان  مايقول:"
من قبل القوى  إىل خالل اخلري من خالل الشر بأصل فطرته و قوته الناطقة العاقلة ألن الشر إمنا جاءه

و امللك و السياسة إمنا كانا له  هو إنسان فهو إىل اخلري و خالله أقرباحليوانية اليت فيه و إما من حيث 
فإذا  خالل اخلري فيه هي اليت تناسب السياسة و  من حيث هو إنسان ألهنما لإلنسان خاصة ال للحيوان

قد ذكرنا أن اجملد له أصل يبىن عليه و تتحقق به حقيقته و هو  امللك إذ اخلري هو املناسب للسياسة و
يتمم و جوده و يكمله و هو اخلالل و إذا كان امللك غاية للعصبية فهو غاية  صبية و العشري و فرعالع

 .10"متمماهتا و هي اخلالل ألن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع األعضاء لفروعها و

 المتحضر. اإلنسانقواعد صياغة المحور الثاني: 
بناء اإلنساء الفاعل اجتماعيا وحضاريا حىت يؤدي اليت تساهم يف واألوصول هي جمموعة األسس 

وظيفة عمارة األرض واالستخالف من غري اإلخالل بالوظيفة املسندة إليه، لكن حال العمران 
 تعصية تنتشر بشكل ملفتومشاكل حقيقة ومتسواجملتمعات يوحي بأن هناك فسادا يف الرب والبحر 

 والعنف واجلرمية يتصدران االعمال املرفوضة شرعا وعقالومريب، فسفك الدماء صارت لغة قائمة بذاهتا، 
قانونا، والفقر واجلهل يستحوذ على طبقات هائلة من العامل، والظلم واالستبداد والقهر صور جلية يف  و

املنتشر عرب الزمان واملكان، فاختلت بذلك  اإلنسانخمتلف اجملتمعات، وكلها مظاهر تعرب عن ثقافة 
 عدة، ذاتية واجتماعية وسياسية وثقافية، وحضارية. وظائفه على مستويات

وحال االختالل على مستوى اجملتمعات واحلضارات  ليس بالشيئ اجلديد، وقد حاول الكثري من  
وحضوره يف املشكالت  اإلنسانوجهه وعوامل ذلك، فكتبوا عن دور أالباحثني واملفكرين توضيح 

وإن مل تكن مصنفة أو متخصصة  للكتابة عن هذا املختلفة،وطرحت بذلك جمموع كتابات خمتلفة 
 ومدى إسهامه إجيابيا يف تطوير وحتضري اجملتمعات. اإلنسانالدور، وعن خصوصيات هذا 

خلدون ضرورة علمية لتحديد القواعد اليت تصنع او  إبنولتوضيح ذلك كان التعامل مع مقدمة 
، وقد مت توظيف املعاين اليت يف اجملتمعات املعاصرة ةالفاعل واملتحضر لتاليف املشاكل املتعدد اإلنسانتبين 

احلاكم باعتباره  اإلنسان :وتعريفه وظيفيا واجتماعيا، فشملت القواعد اإلنسانوردت يف سياقات تناول 
ن يتحلى أكفرد له خصائص خمتلفة وجب عليه   اإلنساناجملتمعات والقيام عليها، مث  دارةإساس يف األ

 مشارك وأساسي يف البناء احلضاري، وهذه القواعد هي:هبذه القواعد باعتاره 

                                                             
 .157، ص العشرون، يف أن من عالمات امللك التنافس يف اخلالل احلميدة و بالعكس الفصل 10
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 ضرورة التكامل العملي في إطار المجتمع -1
عمال ان بعمل مقدور عليه يتكامل مع األعمال األخرى، واألواملقصود من ذلك أن يقوم كل إنس

حال من  يف كل اإلنسانو الصنائع كثرية، كالزراعة والصناعة والتجارة، والطب والتعليم، فال يستطيع أ
بيانه  و :"وم مبجموع هذه الصنائع  مبفرده، فكل صناعة تتطلب اإلتقان واإلجناز، يقولن يقأحوال األ

بالغذاء و هداه إىل  و ركبه على صورة ال يصح حياهتا و بقاؤها إال اإلنسانأن اهلل سبحانه خلق 
حد من البشر قاصرة عن حتصيل الوا التماسه بفطرته و مبا ركب فيه من القدرة على حتصيله إال أن قدرة

و لو فرضنا منه أقل ما ميكن فرصة و هو قوت يوم  حاجته من ذلك الغذاء غري موفية له مبادة حياته منه
كثري من الطحن و العجن و الطبخ و كل واحد من هذه األعمال  من احلنطة مثال  فال حيصل إال بعالج

ناعات متعددة من حداد و جنار و فاخوري وهب أنه و آالت ال تتم إال بص الثالثة حيتاج إىل مواعني
 غري عالج فهو أيضا  حيتاج يف حتصيله أيضا  حبا  إىل أعمال أخرى أكثر من هذه من يأكله حبا  من

آالت  الزراعة و احلصاد و الدراس الذي خيرج احلب من غالف السنبل و حيتاج كل واحد من هذه
قدرة الواحد فال  كثري و يستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضهمتعددة و صنائع كثرية أكثر من األوىل ب

فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من  اء جنسه ليحصل القوت له و هلمإبنبد من اجتماع القدر الكثرية من 
 .11"احلاجة ألكثر منهم بإضعاف

 االنضباط بمقتضى الوازع القانوني: - 2
من تشريع للقوانني وهو الوازع اليت توفره السلطة احلاكمة للمجتمع حىت حتافظ على استقراره، 

وتنظيم للمؤسسات التشريعية والتنفيدية والقضائية، تنظيما صارما يكون فيه الرجل املناسب يف املكان 
رد واجملتمع، أما إذا يكون هناك جمال للعبث باستقرار الف فلناملناسب، وإذا مت هبذه الطريقة السليمة 

اختل التنظيم وغاب القانون الضابط، والرؤية املنطقية واملنهجية يف العمل املؤسسايت، فالنتيجة هي 
أن يتقيد  اإلنسانفعلى   وهذا ما يشيع يف وقتنا احلايل، وحىت نتجنب ذلكاستحكام الفساد واستشرائه، 

ن هذا االجتماع إمث  :"افات والسلوكات السلبية يقولهبذا الوازع حلماية نفسه ومحاية اجملتمع من االحنر 
العامل هبم فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ملا يف  إذا حصل للبشر كما قررناه و مت عمران

واحدا  منهم يكون له عليهم الغلبة و  فيكون ذلك الوازع...الظلم  طباعهم احليوانية من العدوان و
و قد تبني هبذا أن  ...غريه بعدوان و هذا هو معىن امللك يصل أحد إىل السلطان و اليد القاهرة حىت ال

  .12مبقتضى الفكرة و السياسة"فهو ينقاذ لرئيسه  لإلنسان خاصة طبيعية 

                                                             
 .46املقدمة، ص  11
 .48، 47املقدمة ص،  12



9 
 

 .االنضباط بمقتضى الوازع الديني - 3
يعترب الدين أهم وأقوى وسيلة من وسائل الضبط، من خالل ما يقوم به من وظائف يف حياة الفرد 

واجملتمع واستقرار النظم االجتماعية، وهو يضبط سلوك األفراد يف اجملتمع بالثواب والعقاب يف احلياة ويف  
اآلخرة ، ويربز أثر الدين وبالذات الدين اإلسالمي كأداة ضبط فيما يشتمل عليه من تعاليم متثل يف 

 العبد وخالقه سبحانه وتعاىل، ويف جمملها جمموعة من الضوابط تظهر يف العبادات املتعلقة يف العالقة بني
 .13املعامالت اليت تعكس العالقة بني األفراد

من الدعائم اليت يعتربها)املاوردي( ضرورية للضبط االجتماعي ستة أمور هي:"دين متبع وسلطان و 
ية اإلنسانإىل مصف  اإلنسانواإلرتقاء ب،14قاهر وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح"

و أاملكتملة والكمال هلل، حيتاج إىل انضباط اخالقي داخل اجملتمع، هذا االنضباط ينبع من الوازع الديين 
وجعله فاعال إجيابيا حيث تواجد، ومها آليتان حلفظ التوازن  اإلنسانالضمري ومها آليتان لتحضري 

الندثار، كاجلرمية بانواعها والعنف السلوكي له داخل اجلماعة مما يدفع بالسلوكات السلبية إىل الرتاجع وا
 .بانواعه

خلدون الدور الذي يؤديه الدين يف عملية الضبط االجتماعي. لكونه ميارس نوعا  إبنوقد أدرك "
من الرقابة على سلوك الناس، ومتتد هذه الرقابة يف السر والعلن، وهذا ما مييز الدين عن القانون، فالفرد 

لدين واليت حتدد الثواب والعقاب جلميع األفعال والتصرفات اليت يؤديها أو ميتثل للمعايري اليت يفرضها ا
 .  15"ميتنع عنها

ال تستنكر ذلك مبا وقع يف الصحابة من أخذهم بأحكام الدين و الشريعة  و":خلدون إبنيقول 
 املسلمونمن بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا  ألن الشارع صلوات اهلل عليه ملا أخذ  و مل ينقص ذلك

بتعليم صناعي  عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم ملا تلي عليهم من الرتغيب و الرتهيب و مل يكن
أنفسهم هبا مبا رسخ فيهم من  و ال تأديب تعليمي إمنا هي أحكام الذين و آدابه املتلقاة نقال  يأخذون

و مل ختدشها أظفار التأديب و كما كانت  عقائد اإلميان و التصديق فلم تزل سورة بأسهم مستحكمة
اهلل عنه ) من مل يؤدبه الشرع ال أدبه اهلل ( حرصا  على أن يكون الوازع لكل أحد  رضي عمر احلكم قال

باألحكام الوازعة  نفسه و يقينا  بأن الشارع أعلم مبصاحل العباد و ملا تناقص الدين يف الناس و أخذوا من
إىل احلضارة و خلق االنقياد إىل  لتعليم و التأديب و رجع الناسمث صار الشرع علما  و صناعة يؤخز با

                                                             
 .61، ص1985سلوى علي سليم، االسالم والضبط االجتماعي، مكتبة وهبه، الطبعة االوىل،  13
، اجملل د 17ية، جامع ة الكوي ت، الع دد اإلنس انموسى ابو حوسه، قواعد الضبط االجتماعي عند املاوردي، اجمللة العربية للعلوم  14
 .48، ص1985، 5

 .82، ص 2000خالد عبدالرمحن السامل، الضبط االجتماعي والتماسك األسري، الطبعة األوىل،  15
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األحكام السلطانية و التعليمية مفسدة للبأس  األحكام نقصت يذلك سورة البأس فيهم فقد تبني أن
األحكام السلطانية و التعليم مما تؤثر يف أهل احلواضر يف ضعف  ألن الوازع فيها ذايت و هلذا كانت هذه

 .16منهم مبعاناهتم يف وليدهم و كهوهلم" الشوكة نفوسهم و حضد

  القبلي. التغني بالنسب واالنتماءاالبتعاد عن  -4
يعتقد بل وميارس هذا االعتقاد،  اإلنسانهذا االعتقاد ساد ويسود يف خمتلف األزمنة، فما يزال 

هو سبب املفاضلة واالرتقاء يف  أو قبيلة أو أسرة عريقة ذات جاه وحسب، االنتماء لنسبأن  باعتبار
وخاصة الوظائف العليا يف إدارة شؤون اجملال الدنيوي، وعليه ترتتب إسناد املسؤوليات وتثبت الوالءات، 

االت، ولعلي أحلظ ذلك يف خمتلف اجملو جهد واضح يف أ له من غري مشاركة فاعلة اجملتمعات أو الدول،
لكن حضورها الدويل واحلضاري  ،سول اهلل وتفاخر يف ذلكبعض الدول اليت يثبت حكامها النسب إىل ر 

شرتكة، وينتشر يف جمتمعاهتا املمصاحل لو تتعاون معها وفقا لأيكاد يكون عارضا بوجود قوى توجهها 
يف هي فيخرج الناس للمطالبة بالعدل وحتسني ظروفهم االجتماعية، و ، الظلم والقهر واملمارسات الباطلة

ن نسب رسوله اهلل وسريته العطرة، وقد أحلظ ذلك فيمن يرى أنه األحق بعيدة كل البعد عذلك 
وهو مقصر حبق العلم أو الثروة أو الثورة، هل العلم ألنه ينتمي إىل أسرة راعيها من أ باملسؤوليات العليا

اليت املختلفة السلبية وغريها من املظاهر وقد يكون مغتصبا للثروة، وهو غري مشارك يف الثورة، وفضائله، 
 الذي يعيولو من غري انتماء و الفاعل  اإلنسانعن حتديدا تسود يف اجملتمعات املعاصرة واليت تبحث 

بعيدا عن االنتماءات الضيقة وهوس النسب  ن يساهم يف حلهاأمشكالت عصره وحياول قدر الطاقة 
 .والشرف

خلدون على مسألة النسب واحلسب، فجعلهما ينتهيان إىل األب الرابع من االنبياء  إبنلقد ركز 
ن االنتماء والتفاخر أألي إنسان، وأكد  وهي ال تتأتىوهو شأن خاص بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، 

هو خلدون يركز على مسؤولية احلكم ف إبنعن مسؤوليته تكليفا ال تشريفا، وإن كان  اإلنسانبه قد يقعد 
، فيلمح بذلك أن اختيار احلاكم ال حتديدا اإلنسانو  أساس بناء اجملتمع أعظم مسؤولية ألنه يرى فيه

يكون باالنتماء فرمبا يفسده أو جيعله يتقاعس عن القيام بواجباته وال يستطيع احد بعد ذلك ان حياسبه 
ائن فاسد ال حمالة و ليس احلسب من العوارض اليت تعرض لآلدميني فهو ك و:"يقول، أو يعرضه للعقاب

 أهل اخلليقة شرف متصل يف آبائه من لدن آدم إليه إال ما كان من ذلك للنيب صلى اهلل يوجد ألحد من
  "عليه و سلم كرامة به و حياطة  على السر فيه

ويواصل يف تصوير من يدعي النسب والذي يرى نفسه انه أحق باملسوؤلية اليت يزعم اهنا ورثها 
حييطون به فينجر عن ذلك تركه والبحث عن من غري مراعاة من فيباشرها تقليدا ال اجتهادا  نسبه، عن

                                                             
 .139، ص  لألحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة باملنعة منهم الفصل السادس يف أن معاناة أهل احلضر 16
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تكلف و إمنا هو أمر وجب  "و توهم أن ذلك البنيان مل يكن مبعاناة و اليقول:، فوهكذامن حيل حمله 
ناس و ال يعلم  ملا يرى من التجلة بني ال هلم منذ أول النشأة مبجرد انتساهبم و ليس بعصابة و ال خبالل

النسب فقط فريبأ بنفسه عن أهل عصبته و يرى الفصل له  كيف كان حدوثها و ال سببها و يتوهم أنه
استتباعهم و جهال  مبا أوجب ذلك االستتباع من اخلالل اليت منها التواضع  عليهم وثوقا  مبا ريب فيه من

تقرونه و يديلون منه سواه من أهل مبجامع قلوهبم فيحتقرهم بذلك فينغصون عليه و حي هلم و األخذ
يرضونه من  املنبت و من فروعه يف غري ذلك العقب لإلذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوثوق مبا ذلك

و هكذا يف بيوت القبائل و  خالله فتنمو فروع هذا و تذوي فروع األول و ينهدم بناء بيته هذا يف امللوك
حتطمت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك  أهل األمصار إذا األمراء و أهل العصبية أمجع مث يف بيوت

 .17النسب"

 التنازل لصالح تنظيم محكم تقوم عليه الحياة الكريمة-5
إىل من يسوسه وينظمه وهذه احلاجة  آلياحيتاج  اإلنسانخلدون باحلكم الوازع، ف إبنيعرب عنه 
جهاز  تنصيب اليت تتطلب احلياة السياسة واالجتماعية والثقافية واالقتصادية تنتظم هبا ضرورة عصرية، 

، وقد أحالت الشريعة إحداث هذا اجلهاز من شروطه الصرامة والعدلو  رئاسي وحكومي يشرف عليها
فظ بقاءه تحلاملؤسسات اليت تشرف عليه  تاستحدثفلإلنسان حبكم خصائصه العقلية منها واملادية، 

تقييد التنازل إمنا و عن وعي وبصرية،  هلذا التنظيم اإلنسانأن يتقيد هذا  والشرط ،ياة الكرميةوتتيح له احل
للتنظيم احملكم القائم على أسس العدل واخلري يف مجيع اجملاالت، أما أن يكون التنظيم خمتال غري فاعل 

باملعادلة السياسية يف شؤون الناس، فالتنازل يف هذه احلالة يكون من باب املغامرة وعدم الوعي 
 اإلنسانخلدون:" ملا كان  إبنيقول ، "نسان فاعلبناء إواالجتماعية، وفحواها "تنظيم حمكم تساوي 

متيز به  سائر احليوانات خبواص اختص هبا فمنها العلوم و الصنائع اليت هي نتيجة الفكر الذي متميزا  عن
السلطان القاهر إذ ال  احلاجة إىل احلكم الوازع وعن احليوانات و شرف بوصفه على املخلوقات و منها 

النحل و اجلراد و هذه و أن كان هلا  ميكن وجوده دون ذلك من بني احليوانات كلها إال ما يقال عن
 .18مثل ذلك فبطريق إهلامي ال بفكر و روية"

 .ضرورة توفر القيادة الرشيدة- 6
معاجلة و  اإلنسان ألهنا األساس يف تطور ،خلدون على ضرورة وجود القيادة الرشيدة إبنيركيز 

قضاياه ومشكالته، وهي قيادة تقوم على احلق وتقوم به،  والقائد يتميز على البشر مبا هو مؤهل له ويتم 
                                                             

 .151، 150، ص  الفصل اخلامس عشر يف أن هناية احلسب يف العقب الواحد أربعة آباء17
اخلليقة و ما يعرض فيها من البدو و احلصر و التغلب و الكسب و املعاش و  الكتاب األول يف طبيعة العمران يفاملقدمة  18

 .45العلوم و حنوها و ما لذلك من العلل و األسباب، ص  الصنائع و
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بالتسليم له  هل النظر واحلكمة فيما اختصه اهلل لبشر دون آخرأاختياره من طرف احلكماء فهم 
حلكم الوازع و ذلك احلكم يكون بشرع مفروض من عند اهلل يقول:"و أنه ال بد للبشر من اوالقبول، 

أنه ال بد أن يكون متميزا  عنهم مبا يودع اهلل فيه يف خواص هدايته ليقع  يأيت به واحد من البشر و
 و القبول منه حىت يتم احلكم فيهم و عليهم من غري إنكار و ال تزيف و هذه القضية التسليم له

احلاكم لنفسه أو  تراه إذ الوجود و حياة البشر قد تتم من دون ذلك مبا يفرضهللحكماء غري برهانية كما 
 .19بالعصبية اليت يقتدر هبا على قهرهم و محلهم على جادته "

للقيادة واحلكم، وهو الرفق، وهو صفة  اإلنسانساسيا لتأهيل أشرطا يراه خلدون  إبنويشرتط 
وسلوك يف آن واحد وقد وردت معانية يف القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:" فَِبَما َرمْحَة  ميَن اللاِه لِنَت هَلُْم َوَلْو  

ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرهُ  ْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت ُكنَت َفظاًّ َغِليَظ الَقْلِب النَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
تَ وَكيِلنَي" )آل عمران:

ُ
ْل َعَلى اللاِه ِإنا اللاَه حيُِبُّ امل لفظا يف السنة النبوية   ه(، كما ورد بإطالق159فَ تَ وَكا

ُت: أَوملَْ َتْسَمْع ما كقوله صلى اهلل عليه وسلم:" يا عاِئشُة، ِإنا اللاَه َرِفيٌق حيُِبُّ الريْفَق يف األْمِر ُكليِه، قُ لْ 
، وقوله: "ِإنا الريْفَق ال يُكوُن ِِف شْىء  ِإالا زانُه وال يُ ن ْزَُع ِمْن شْىء  ِإالا 20قاُلوا ؟ قال: قُ ْلُت َوَعَلْيُكْم"

فالرفق حيث ما توفر زانت ، هذه النصوص مما يؤكد على أمهيته السياسية واالجتماعية والثقافية، 21شانُه"
وامتهان الرذائل من وارتقت وتطورت خبالف العنف والقهر الذي يؤدي إىل احنراف يف السلوك  به األمور

  االعمال، واستخدام العنف لغة للتعبري كرد فعل.

إذا ساست بالقوة واستخدمت أسلوب العنف، كان رد من غري سبيل الرشد، والقيادة أو احلكم  
عداء االنقالب وتربص األ اتالدولة إىل اخلراب وكثرت حركوتعرضت أركان العنف املقابل  اإلنسانفعل 

كان قاهرا  باطشا   "و يعود حسن امللكة إىل الرفق فإن امللك إذاخلدون: إبنيقول بالدولة ومتكنوا منها،
الذل و الذوا منه بالكذب و املكر  بالعقوبات منقبا  عن عورات الناس و تعديد ذنوهبم مشلهم اخلوف و

رمبا خذلوه يف مواطن احلروب و املدافعات  لقوا هبا و فسدت بصائرهم و أخالقهم وو اخلديعة فتخ
على قتله لذلك فتفسد الدولة و خيرب السياج و إن دام  ففسدت احلماية بفساد النيات و رمبا أمجعوا

ا كان ملا قلناه أوال  و فسد السياج من أصله بالعجز عن احلماية و إذ أمره عليهم و قهره فسدت العصبية
حماربة أعدائه  متجاوزا  عن سيئاهتم استناموا إليه و الذوا به و أشربوا حمبته و استماتوا دونه يف رفيقا  هبم

                                                             
 .48على اجلملة و فيه مقدمات، ص  البشري الباب األول من الكتاب األول يف العمران 19
20

 .صحيح درجة احلديث،6927الصفحة أو الرقم: ،صحيح البخاري املصدر:، البخاري  احملدث: عائشة أم املؤمنني الراوي: 

21
 .صحيح درجة احلديث،، 2594الرقم: الصفحة أو ، صحيح مسلم املصدر: ،مسلم  احملدث: عائشة أم املؤمنني الراوي: 

http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/261?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3088?ajax=1


13 
 

املدافعة عنهم فاملدافعة هبا  فاستقام األمر من كل جانب و أما توابع حسن امللكة فهي النعمة عليهم و
محلة الرفق هبم و النظر هلم يف معاشهم و  نتتم حقيقة امللك و أما النعمة عليهم و اإلحسان هلم فم

 .22هي أصل كبري من التحبب إىل الرعية"

 ساس البناء القويأتطبيق االحكام الشرعية في الحكم -8
ه من شروط احلكم وأهلية احلاكم لذلك، تطبيق الشريعة لتحقيق اخلالفة والقيام خلدون أن إبنيرى 

حكام البشر تعجز أن وهي جلب املنافع ودرء املفاسد، ألمسى القواعد أعلى محاية الناس، فرتاعى بذلك 
سيؤدي حتما إىل زوال اخلري ومنه توقع  تطبيقها االنصراف عن خمالفة أحكام الشريعة و عن ذلك، وأن  

نظمة اشرتاكية او رأمسالية يف الدول الغربية أوأشري إىل أن جتريب احللول الغربية يف شكل زوال اجملتمع، 
مل حتل هلا مشكالهتا اجملسدة يف التخلف يف مجيع نواحيه، بل جنم عنها جمتمعات هجينة يف  واإلسالمية

وهويتها، فال هي ناشدت التطور املزعوم، وال محت نفسها من الغزو الوافد اقتصادها وثقافتها وسياستها 
لة للخلق و خالفة هلل يف العباد "فالسياسة و امللك هي كفا: يقولاملخالف يف القيم والعادات والتقاليد، 

و أحكام اهلل يف خلقه و عباده إمنا هي باخلري و مراعاة املصاحل كما تشهد به  لتنفيذ أحكامه فيهم
 و أحكام البشر إمنا هي من اجلهل و الشيطان خبالف قدرة اهلل سبحانه و قدره فإنه فاعل ،الشرائع

و أونست منه  فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة للخري و الشر معا  و مقدرمها إذ ال فاعل سواه
العباد و كفالة اخللق و وجدت فيه  خالل اخلري املناسبة لتنفيذ أحكام اهلل يف خلقه فقد هتيأ للخالفة يف

تأذن اهلل بانقراض امللك من أمة محلتهم على ارتكاب  و بالعكس من ذلك إذا...الصالحية لذلك
سلوك طرقها فتفقد الفصائل السياسية منهم مجلة و ال تزال يف انتقاص  ئل واملذمومات و انتحال الرذا

من  امللك من أيديهم و يتبدل به سواهم ليكون نعيا  عليهم يف سلب ما كان اهلل قد أتاهم إىل أن خيرج
قول مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها ال وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا امللك و جعل يف أيديهم من اخلري

 23يف األمم السابقة جتد كثريا  مما قلناه و رمسناه" و استقرىء ذلك و تتبعه فدمرناها تدمريا
 والخضوع التسليم بالضعف غاية لالستعباد-9

لم للضعف وسلم بقوة اآلخر، فقد الكثري من إنسانيته سمىت است اإلنسانخلدون أن  إبنيرى 
حيدث يف األمم والبشر عموما، هذا التسليم يفضي إىل وقارب على الفناء، وحيدث ذلك يف امللك كما 

خلدون إمنا هو تنبيه لإلنسان باعتباره حرا وانه عبدا هلل  إبنواإلذالل، وما أشار إليه  حال من االستعباد
جتعله يستعبد  اإلنسانوحده، و اإلسالم ابطل العبودية والرق بأشكاهلما املختلفة، لكن آفات النفس يف 

                                                             
  .209الفصل الرابع و العشرون يف أن إرهاف احلد مضر بامللك و مفسد له يف األكثر، ص  22
 .159-157، ص الفصل العشرون   يف أن من عالمات امللك التنافس يف اخلالل احلميدة و بالعكس 23
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وتسخريه خلدمة مصاحله الشخصية، ومظاهره منتشرة يف احلياة اليومية  وهي تعرب عن  اإلنسانأخاه 
الفاعل  اإلنسانمظاهر التخلف الفكري وطغيان األنانية واللهث وراء امللذات، وصفة الضعف ال تبين 

 العارف حبقوقه وواجباته.
االستخالف الذي خلق  رئيس بطبعه مبقتضى اإلنسان و فيه و اهلل أعلم سر آخر و هو أن"يقول:

كبح عن غاية عزه تكاسل حىت عن شبع بطنه و ري كبده و هذا  له و الرئيس إذا غلب على رئاسته و
لقد يقال مثله يف احليوانات املفرتسة و أهنا ال تسافد إال إذا كانت يف  موجود يف أخالق األناسي. و

الفناء و  تناقص و اضمحالل إىل أن يأخذهماآلدميني فال يزال هذا القبيل اململوك عليه أمره يف  ملكة
إذا غلب على أمر  اإلنسانالعدل ما علمت و إمنا هي طبيعة يف  فملكة اإلسالم يف...البقاء هلل وحده 

 ية فيهم و قرهبم من عرضاإلنسانإمنا تذعن للرق يف الغالب أمم السودان لنقص  و صار آلة لغريه و هلذا
مال أو عز كما يقع  من يرجو بانتظامه يف ربقة الرق حصول رتبة أو إفادةاحليوانات العجم كما قلناه أو 

العادة جارية باستخالص الدولة هلم فال  ملمالك الرتك باملشرق و العلوج من اجلاللقة و اإلفرجنة فإن
 .24"الرتبة باصطفاء الدولة. يأنفون من الرق ملا يأملونه من اجلاه و

 المجتمعفضيلة يقوم عليها التعصب للحق -10
يتصف بصفات   اإلنسانن أخلدون قاعدة أخالقية أساسية للتعامل االجتماعي، فريى  إبنيضع 

هنا صفة سلبية وإجيابية يف آن واحد، فهي سلبية إذا كان أب، ويرى صكثرية منها الغضب املفضي للتع
وهذا تنبيه إىل  ،منها إقامة احلق ونصرتهاملقصود هبا نصرة الباطل وقيامه، وهي إجيابية إذا كان الغرض 

تفسد احلياة وأخالق ف ترك العصبية والغضب املفضيني إىل الشر والعدوان على الناس والعدوان على القيم
الكثري من الناس بسببه، مبعىن أن تصرف الصفات اليت نراها من وجهة نظرنا سلبية يف سبل اخلري لتكون 

 إضافة للقيم اإلجيابية.
فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه  اإلنسانيذم الغضب و هو يقصد نزعه من  فلم"يقول:

فإذا   للحق و بطل اجلهاد و إعالء كلمة اهلل و إمنا يذم الغضب للشيطان و لألغراض الذميمة االنتصار
ى اهلل من مشائله صل ب لذلك كان مذموما  و إذا كان الغضب يف اهلل و هلل كان ممدوحا  و هوكان الغض

فإن من بطلت شهوته كان نقصا  يف  عليه و سلم و كذا ذم الشهوات أيضا  ليس املراد إبطاهلا بالكلية
عبدا  متصرفا  طوع األوامر  اإلنسانعلى املصاحل ليكون  حقه و إمنا املراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله

َفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم ") املمتحنة:َلْن  ": ذمها الشارع و قال اإلهلية و كذا العصبية حيث  ،(3تَ ن ْ
فخر هبا  مراده حيث تكون العصبية على الباطل و أحواله كما كانت يف اجلاهلية و أن يكون ألحد فإمنا

                                                             
  .164، 163، ص الفناء الرابع و العشرون يف أن األمة إذا غلبت و صارت يف ملك غريها أسرع إليها الفصل 24
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دار القرار فأما إذا   أو حق على أحد ألن ذلك جمال من أفعال العقالء و غري نافع يف اآلخرة اليت هي
لبطلت الشرائع إذ ال يتم قوامها إال  عصبية يف احلق و إقامة أمر اهلل فأمر مطلوب و لو بطلكانت ال

 25."بالعصبية كما قلناه من قبل
 استغالل قوة الشباب قبل سطوة الضعف-11

، فيقسمها إىل مرحلة القوة مث مرحلة  اإلنسانخلدون إىل املراحل العمرية يف حياة  إبنينبه 
الضعف وفيها إشارة إىل ضرورة استغالل مرحلة الشباب لبناء حاضره ومستقبله، وهي مرحلة مهمة يف 
البناء والتعمري خلصائص متيزها، وهي القوة والنشاط، وسرعة اإلجناز، ولنا خري مثال يف السلف الصاحل، 

ميا استثمار، فمنهم من جعله على رأس اجلند، أالشباب  ويف سنة رسول اهلل حيث كان يستثمر يف
، واجملتمع الذي يقصي شبابه فإنه يهيئهم للتآمر ضده مراء، ومنهم من جعلهم دعاةأومنهم من جعلهم 

 كما أن للشخص الواحد":خلدون إبنحوال. يقول تمع غري مستقر يف كل األو شد الرحيل عنه وهو جمأ
غاية يف تزايد قواه  حمسوسا  و تبني يف املعقول واملنقول أن األربعني لإلنسانمن أشخاص املكونات عمرا  

و النمو برهة مث تأخذ بعد ذلك يف  و منوها و أنه إذا بلغ سن األربعني و قفت الطبيعة عن أثر النشوء
 .26االحنطاط.
 :التنظيم الغدائي لقهر اإلسراف والتبدير- 12

من الناحية البدنية أي على املستوى  اإلنسانهذه القاعدة من الناحية االقتصادية، تفيد 
الشخصي من حيث دفع املضرة عن البدن نظري االستهالك الكثري واملفرط، كما تفيد من الناحية 

فر األوىل االجتماعية من حيث احملافظة على النظام االقتصادي بني الطبقة املرتفة والطبقة الفقرية حيث تو 
خلدون على اجلانب  إبنعن طريق االنتظام الغدائي ما ميكن أن تتماسك به الطبقة الثانية، وقد ركز 

 الصحي مستفيدا من علوم الطب وعلم التصوف.
اللنب و البقل عوضا  عن احلنطة حىت صار له ديدنا   نفسه باستعمال اإلنسانيقول:" فإذا أخذ 

عن احلنطة و احلبوب من غري شك و كذا من عود نفسه الصرب  بهفقد حصل له ذلك غذاء و استغىن 
الطعام كما ينقل عن أهل الرياضيات فإنا نسمع عنهم يف ذلك أخبارا   على اجلوع و االستغناء عن

 من ال يعرفها و السبب يف ذلك العادة فإن النفس إذا ألفت شيئا  صار من جبلتها و غريبة يكاد ينكرها
ذلك عادة  طبيعية   كثرية التلون فإذا حصل هلا اعتياد اجلوع بالتدريج و الرياضة فقد حصلطبيعتها ألهنا  

إال إذا محلت النفس عليه دفعة و  هلا و ما يتومهه األطباء من أن اجلوع مهلك فليس على ما يتومهونه

                                                             
 .224إىل امللك، ص  الفصل الثامن و العثسرون يف انقالب اخلالفة 25
  .411، ص الفصل الثامن عشر يف أن احلضارة غاية العمران و هناية لعمره و أهنا مؤذنة بفساده 26
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الك و أما إذا كان يناله املرض الذي خيشى معه اهل قطع عنها الغذاء بالكلية فإنه حينئذ ينحسم املعاء و
الغذاء شيئا  فشيئا  كما يفعله املتصوفة فهو مبعزل عن اهلالك و هذا  ذلك القدر تدرجيا  و رياضة  بإقالل

 حىت يف الرجوع عن هذه الرياضة فإنه إذا رجع به إىل الغذاء األول دفعة  خيف عليه التدريج ضروري
أربعني يوما  و  ج و لقد شاهدنا من يصرب على اجلوعاهلالك و إمنا يرجع به كما بدأ يف الرياضة بالتدري

 27صاال  و أكثر..."

 ي المثالي.اإلنساناالقتداء بالنظام الكوني لتحقيق التنظيم  -13
وهي قاعدة حتث على النظر يف املخلوقات احلية واملادية، من كائنات ومجاد وأفالك ونسق التنظيم 

سلمية متعاونة ومتآخية، ال حتاول اخلروج عن حميط النظام الذي تتواجد فيها حيث تتكامل بينها بصورة 
املهيئ هلا، فتستقيم بذلك الدورة الطبيعية وفق ممتالية رياضية يكون األول فيها هو سببا لتواجد الثاين 

،  فإنه اإلنسانوبقائه ويكون األخري فيها هو سببا لبقاء األول، وهذا ما جيب أن ينطبق يف عامل 
خلدون يف حاالت  إبنتكوينه املادي والروحي ميكن ان يرقى إىل مرتبة اعلى مساها باستغالل نظام 

"املالئكية" ألنه سيد الكون وهو الشاهد عليه مبلكات متيزه عن سائر املخلوقات وهو بذلك حيافظ على 
 نوعه بطريقة سلمية بعيدة عن االحنراف.
القدرة الذي  صاحب الفكر و الروية ترتفع إليه من عامل اإلنسان"و انتهى يف تدريج التكوين إىل 

بعده  اإلنسانذلك أول أفق من  اجتمع فيه احلس و اإلدراك و مل ينته إىل الروية و الفكر بالفعل و كان
آثارا  متنوعة  ففي عامل احلس آثار من حركات  و هذا غاية شهودنا مث إنا جند يف العوامل على اختالفها

آثار من حركة النمو و اإلدراك تشهد كلها بأن هلا مؤثرا  مباينا   ناصر و يف عامل التكويناألفالك و الع
و يتصل باملكونات لوجود اتصال هذا العامل يف و جودها و لذلك هو النفس  لألجسام. فهو روحاين

يكون  يضا  واحملركة و ال بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى اإلدراك و احلركة و يتصل هبا أ املدركة و
للنفس استعداد  ذاته إدراكا صرفا  و تعقال  حمضا  و هو عامل املالئكة فوجب من ذلك أن يكون

من األوقات يف حملة من  لالنسالخ من البشرية إىل امللكية ليصري بالفعل من جنس املالئكة وقتا  
 .28"اللمحات 
 تجنب الترف المفضي للهالك ضرورة العطاء المستمر و -14

                                                             
اآلثار يف أبدان البشر و أخالقهم،  اخلامسة يف اختالف أحوال العمران يف اخلصب و اجلوع و ما ينشأ عن ذلك مناملقدمة  27

 .100ص 
 .107، 106الوحي و الرؤيا، ص  املقدمة السادسة يف أصناف املدركني من البشر بالفطرة أو الرياضة و يتقدمه الكالم يف 28
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خلدون فيما يتعلق بالعمران احلضري، الذي يتوفر على كل ضروريات احلياة وكمالياهتا  إبنيلفت 
مييل للكسل واخلمول فترتاجع فيه خصائص املروءة  اإلنسانأنه مفسد لإلنسان، فالرتف احلاصل جيعل 

مران وسعي يف شؤونه وشؤون اآلخرين، ويتقاعس عن آداء واجباته، شيئا فشيئا، فيبدأ العمن شجاعة 
 اإلنسانخلدون تدعو  إبنبالتآكل والفساد وحىت السقوط مستقبال، هذه اإلشارة او اللفتة الطيبة من 

أن يكون على عطاء وعمل دائمني ويكون يف خدمة بيئته وعلى متاس إجيايب مع حميطه، ويساعده يف 
ون ان التطور احلاصل يف خلد إبنذلك االلتزام االخالقي مبا جيلب له املنافع ويدفع عنه املضار، ويرى 

احلضر مبا يوفره من امن واستقرار وكل متطلبات احلياة إن مل يشرك كل أفراده يف تطوره واحملافظة عليه 
 تفاجئه.فإنه سائر إىل السقوط بفعل الطوارئ أو االزمات اليت قد 

ب إىل الفساد و و الرتف و أنه إذا بلغ غايته انقل و اعترب به أن غاية العمران هي احلضارةيقول:"
للحيوانات. بل نقول إن األخالق احلاصلة من احلضارة و الرتف هي  أخذ يف اهلرم كاألعمار الطبيعية

إمنا هو إنسان باقتداره على جلب منافعه و دفع مضاره و استقامة خلقه  اإلنسان عني الفساد ألن
ترفا  ملا  ا حصل له من الدعة أويف ذلك. و احلضري ال يقدر على مباشرته حاجاته أما عجزا  مل للسعي

على دفع املضار و استقامة  حصل من املريب يف النعيم و الرتف و كال األمرين ذميم. و كذلك ال يقدر
بالرتف و النعيم يف قهر التأديب و  اإلنسانخلقه للسعي يف ذلك. و احلضري مبا قد فقد من خلق 

مث هو فاسد أيضا  غالبا  مبا فسدت منه العوائد و  .هالتعلم فهو بذلك عيال على احلامية اليت تدافع عن
يف قدرته  اإلنسانمكانتها كما قررناه إال يف األقل النادر. و إذا فسد  طاعتها يف ما تلونت به النفس من

 دينه فقد فسدت إنسانيته و صار مسخا  على احلقيقة. و هبذا االعتبار كان الذين على أخالقه و
خلقها.  ن إىل البداوة و اخلشونة أنفع من الذين يرتبون على احلضارة ويتقربون من جند السلطا

 .29"العمران و الدولة موجودون يف كل دولة. فقد تبني أن احلضارة هي سن الوقوف لعمر العامل يف
 ضرورة السعي للكسب والعمل لتحصيل الحياة الكريمة-15

من مال ورزق حلصول احلياة الكرمية مطلب شرعي  اإلنسانوالعمل لكسب ما حيتاج إليه 
وقد حث اهلل  عزوجل علىه يف آيات عديدة، كما حث عليه رسول اهلل صلى عليه وسلم يف ساسي، أو 

أحاديثه وال ميكن تصور حضارة أو جمتمع من غري سعي أو عمل شريف، واحلديث عن السعي إمنا هو 
لفت االنتباه إىل أن الفقر والبطالة من صور اجملتمعات املتخلفة وهي صور  لإلنسان املتقاعس الذي 
ينظر إىل ما يف يد غريه ويتمىن لو كان ملكه، فالكثري من الناس ال تسعى وتقصر يف حتصيل الرزق 
احتقارا لبعض األعمال أو ترفعا عنها وتربير ذلك بتقصري املسؤولني يف توفري الوظيفة، والناظر يف حال 

                                                             
  .414، ص ة العمران و هناية لعمره و أهنا مؤذنة بفسادهالفصل الثامن عشر يف أن احلضارة غاي 29
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لة ومثة صنائع مرتوكة ، فثمة أراضي مهماإلنساناجملتمعات يرى من الوظائف الشاغرة ما يالئم طبيعة 
 املتخلف. اإلنسانالهنا قد ال تذر الربح السريع بنظر 

ما يقوته و  مفتقر بالطبع إىل اإلنسانإعلم أن خلدون عن ضرورة السعي يف الكسب" إبنيقول 
و اهلل سبحانه  و اهلل الغين و أنتم الفقراء ميونة يف حاالته و أطواره من لدن نشوءه إىل أشده إىل كربه

َلُكم  "َوَسخارَ العامل لإلنسان و امنت به عليه يف غري ما آية من كتابه فقال:  مجيع ما يف خلق
َماَواِت َوَما يِف  ماا يعا  ميْنُه" يف  السا العامل و ما فيه  مبسوطة على اإلنسانو يد (، 13) اجلاثية:اأْلَْرِض مجَِ

و ما حصل عليه يد هذا  ،ذلك مشرتكة يفو أيدي البشر منتشرة فهي ،مبا جعل اهلل له من االستخالف
و جتاوز طور الضعف سعى يف اقتناء  مىت اقتدر على نفسه اإلنسانف ،امتنع عن اآلخر إال بعوض

 ضروراته بدفع األعواض عنها. قال اهلل تعاىل: املكسب لينفق ما آتاه اهلل منها يف حتصيل حاجاته و
و قد حيصل له ذلك بغري سعي كاملطر املصلح للزراعة و (، 17بوت:اللاِه الريْزَق")العنك "َفابْ تَ ُغواِعْندَ 

 30."إمنا تكون معينة و ال بد من سعيه معها كما يأيت فتكون له أمثاله. إال أهنا
السعي يف املعاش و االعتمال يف  و منهاوأوجه السعي عديدة وأماكن حتصيله متنوعة يقول: "

االفتقار إىل الغذاء يف حياته و بقائه و هداه إىل  اهلل من حتصيله من وجوهه و اكتساب أسبابه ملا جعل
( و منهما العمران و هو 50: )طه" أَْعَطى ُكلا َشْيء  َخْلَقُه مثُا َهَدى "تعاىلاهلل التماسه و طلبه فإن 

يف مصر أو حلة لألنس بالعشري و اقتضاء احلاجات ملا يف طباعهم من التعاون على  التساكن و التنازل
و يف  كما نبينه و من هذا العمران ما يكون بدويا  و هو الذي يكون يف الضواحي و يف اجلبال عاشامل

باألمصار و القرى و املدن  احللل املنتجعة يف القفار و أطراف الرمال و منه ما يكون حضريا  و هو الذي
من حيث االجتماع األحوال أمور تعرض  واملدر لالعتصام هبا و التحصن جبدراهنا و له يف كل هذه

 31عروضا  ذاتيا "
 :القيم المادية والمعنوية المرتبطة بالقواعد.المحور الرابع

إن أمهية دراسة القيم ال تقف داخل نطاق الفكر الفلسفي وحده بل تتعداه، فالقيم من املفاهيم 
ية بكافة اإلنساناجلوهرية يف مجيع ميادين احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهي متس العالقات 

دوافع، وتطلعات صورها، ذلك ألهنا ضرورة اجتماعية، فهي تتغلغل يف األفراد يف شكل اجتاهات، و 

                                                             
 .422، 421، ص شرحهما و أن الكسب هو قيمة األعمال ا لبشرية الفصل األول يف حقيقة الرزق و الكسب و 30
و  اخلليقة و ما يعرض فيها من البدو و احلصر و التغلب و الكسب و املعاش الكتاب األول يف طبيعة العمران يفاملقدمة  31

 .45العلوم و حنوها و ما لذلك من العلل و األسباب، ص  الصنائع و
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وتظهر يف السلوك الظاهري الشعوري والالشعوري، ويف املواقف اليت تتطلب ارتباط هؤالء األفراد تعرب 
 32القيم عن نفسها يف قوانني وبرامج التنظيم االجتماعي والنظم االجتماعية.

الكربى لرتقية ويضع القرآن الكرمي منظومة القيم وألمهيتها يف إطار من القداسة، ويعتربها الطاقة 
واجملتمع والعامل وضبط حركته على األرض، والرتقية هنا تشمل ضمري الفرد وضمري اجلماعة أيضا   اإلنسان

كما تشمل أيضا دوافع العمل واحلركة لبناء الذات وعمارة األرض وحتصينها من االحنراف، وهبذا تتميز 
لبشرية، بالثبات، فالقيمة ثابتة بذاهتا ومتحركة منظومة القيم اإلسالمية عن غريها من املنظومات القيمية ا

يف إطار الفهم والتطبيق، وال ميكن ألي جمتمع أن يسري لألمام من دون حصانة قيمية، ولعل اإلصابات 
هي من أسباب السقوط يف اآلفات االجتماعية واالقتصادية  33والتحوالت اليت طرأت على منظومة القيم

 والسياسية والفكرية.

عن قيمه يفقده معىن وجوده يف جمتمعه ويف احلياة، وأن ما حتض عليه  اإلنسانإن ختلي 
الديانات السماوية هو أن يكون الفرد هو ذاته أينما كان و أن جيتهد يف صنع القيم اإلجيابية ويعمل 

رار على توكيدها، وعند فقدان هذه القيم يكون قد فقد هويته الذاتية، إذ أن احلكم األخالقي واختاذ الق
على التقييم ، ومبقدار ما حيمل املرء يف نفسه وتكوينه من قوة  اإلنسانجيب أن يكونا متأصلني يف قدرة 

وأصالة فإنه يتمكن من حتديد معامل الواقع الذي يعيشه والذي تنعكس فيه القيم، فمن واقعه هذا يتلقى 
خالل ذلك يستطيع أن يتعلم املسببات األساسية اليت تتيح له نسج مقومات القيم الراسخة ، ومن 

حدود مسؤوليته األخالقية واالجتماعية ، ومبمارسة الفرد نشاطه فإنه يتسىن له أن خيتار طريقة حتديد 
وتأكيد ما يسعى إليه من أهداف حتكم وعيه اإلدراكي، مما يؤهله يف املآل من استبان السبل املفضية إىل  

إىل تغيري واقعه وحاله ليتطلع إىل  اإلنسانتدفع هذه القيم،   34.كيفية بناء القيم اإلجيابية وتعزيز مكانتها
الكمال املنشود، فهو املخلوق الوحيد الذي يتميز عن غريه من الكائنات بالشعور الواعي واإلدراك 

 35العاقل مبا ينبغي أن يفعله وما ينبغي عليه فعله.

ذكر فيها اإلنسان، وقد ووقع اختياري على بعض من القيم اليت جاءت يف سياقات خمتلفة 
وردت يف فصول خمتلفة وتكررت بشكل واضح، وقسمتها إىل قيم التحلي وهي القيم اإلجيابية، وقيم 

 التخلي وهي القيم السلبية
  

                                                             
 .16ص  1980فوزية دياب، القيم والعادات االجتماعية، دار النهضة العربية، بريوت،  32
 .31، ص2008، جدارا للكتاب العاملي، األردن،اإلنساينسعاد جرب سعيد، القيم العاملية وأثرها يف السلوك   33
 .35بق، ص املرجع السا 34
 .5، ص 1990:القيم يف اإلسالم بني الذاتية واملوضوعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  صالح الدين بسيوين  35
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 قيم التحلي -1
 :الكسب -

لتوفري متطلبات احلياة  احلثيث واجلهد وهي قيمة أساسية يف العمل، وتتطلب هذه القمية السعي
والكسب طرق وانواع، فإما يكون باخذه من يد الغري وانتزاعه  ،الكمالية منها والضروريةاملادية واملعنوية 

باالقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما، او يكون برمي احليوانات من الرب والبحر ويسمى 
ما ينفع منها كاللنب والعسل واحلرير، او اخرتاف مهن  اصطيادا، أو بتسخري احليوانات الداجنة واستخراج

 .36وكلها اوجه طبيعية للعيشمعينة كالتجارة واخلياطة واحلياكة، والفالحة 
خلدون إىل عوامل خارجية تؤثر يف قيمة الكسب فتزيدها او تنقص منها، وهي اجلاه والتواضع  إبنيشري 

والرتفع، فصاحب اجلاه وهو صاحب النفوذ والذي ميلك سلطة فعلية تؤهله ملساعدة من يريد ان يرضى 
 حيصل عنهم، فإما ان جيلب هلم منفعة تزيد يف كسبهم او يدفع عنهم مضرة تزيد ايضا يف كسبهم، وال

 إبن،يقول 37ذلك إال بالتملق واخلضوع حىت تنفتح قلوب اهل اجلاه ملطالب اصحاب املطامع واملطامح
بذله بيد عالية و عزة فيحتاج طالبه و مبتغيه إىل خضوع و  و إمنا يبدله ملن حتت يديه فيكونخلدون:" 

اخلضوع و التملق من أسباب امللوك و إال فيتعذر حصوله. فلذلك قلنا إن  متلق كما يسال أهل العز و
جند  اجلاه احملصل للسعادة و الكسب و إن أكثر أهل الثروة و السعادة هبذا التملق و هلذا حصول هذا

على أعماهلم و  الكثري ممن يتخلق بالرتفع و الشمم ال حيصل هلم غرض اجلاه فيقتصرون يف التكسب
 38.يصريون إىل الفقر و اخلصاصة"

 : التعليم -
املتحضر، فهي عملية تصاحبه منذ السنوات األوىل من طفولته  اإلنسانيف تاطري جدا قيمة مهمة 

ة واليت  امهيتها للفرد واجملتمع، وطرائقها املتعددنيعنها مبي 39وتستمر معه، وقد كتب الكثري من الرتبويني
بني الطرق  حيث تتنوعتساعد على إدارة العالقة الرتبوية التعليمية بني االطراف املسامهة يف ذلك،

خلدون إىل العوائق اليت حتول دون الفهم اجليد ملا  إبنالدميوقرطية واملشاركة، والطرق االستبدادية، ويشري 
                                                             

 .424الفصل الثاين، يف وجوه املعاش وأصنافه ومذاهبه، ص 36
 .232-231ص  مرجع سابق،حممد فاروق النبهان،  37
الفصل السادس، يف أن السعادة والكسب إمنا حيصل غالبا الهل اخلضوع والتملق وإن هذا اخللق من اسباب السعادة، ص  38

433. 
، و 281، ص 1994مكفارلند، علم  النفس والتعليم، ترمجة عبد العلي اجلسماين وآخرون، الدار العربية للعلوم، بريوت،  39

، علي أسعد وطفة، علي 20، ص1994التدريس، مجعية اإلصالح االجتماعي والرتبوي، باتنة، حممد مزيان، قراءات يف طرائق 
، منري املرسي سرحان، يف 100، ص 2004جاسم الشهاب، علم االجتماع املدرسي، املؤسسة اجلامعية، بريوت لبنان، 

 .199، ص 1981اجتماعيات الرتبية ،دار اللنهضة العربية، بريوت، 
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يتم تقدميه ابتداء من اإلخفاق يف اختيار مصادر التعليم، إىل الطرائق الضرورية للعملية التعليمية 
 والعالقات السائدة يف الفصل التعليمي.

خلدون انه البد من الرتكيز على املضاف او اجلديد يف مصادر التعليم، الن املصادر  إبنريى ف
املتشاهبة واملتعددة ال تضيف للمتعلم شيئا ما عدا التكرار وصعوبة االستعاب، وميثل بذلك يف التشابه 

لك ما احلاصل بني الشروحات الفقهية على الكتب املدونة يف فقه مالك، وكذلك علم العربية وثال ذ
 " و ميثل ذلك من شأن الفقه يف املذهب املالكي بالكتب املدونة مثال و:مجع حول كتاب سبويه، يقول

التنبيهات و  و بشري إبن و اللخمي و يونس إبن ما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب
يه. مث إنه حيتاج و ما كتب عل احلاجب إبن املقدمات و البيان و التحصيل على العتبية و كذلك كتاب

 القريوانية من القرطبية و البغدادية و املصرية و طرق املتأخرين عنهم و اإلحاطة بذلك إىل متييز الطريقة
باستحضار  كله و حينئذ يسلم له منصب الفتيا و هي كلها متكررة واملعىن واحد. و املتعلم مطالب

باملتعلمني على املسائل  لو اقتصر املعلمون مجيعها و متييز ما بينها والعمر ينقضي يف واحد منها. و
و مأخذه قريبا و لكنه داء ال يرتفع  املذهبية فقط لكان األمر دون ذلك بكثري و كان التعليم سهال

 .40ميكن نقلها و ال حتويلها" الستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة اليت ال
لتعليم، حيث تعمد هذه االختصارات إىل كما يرى أن كثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم تضر با

مالك يف العربية  إبناالضرار بااللفاظ ومنه االخالل بالبالغة والعسر على الفهم ومن ذلك ما قام به 
 .41احلاجب يف الفقه واحلوجني يف التعليم إبنو 

خلدون  طرقا لالستفادة من تعليم العلوم، فريى ضرورة تلقينها على التدريج، حيث  إبنويقرتح 
تلقى املسائل من كل باب يف العلم املراد حتصيله أوال ويقرب له يف شرحها على سبيل االمجال، مع 

 التلقني ، مث يرجع إىل موضوع العلم نفسه فريفعه إىلمراعاة قوة عقل املتعلم واستعداده لقبول ما يرد عليه
ويستويف الشرح والبيان ويذكر له اخلالف مث يوضح كل مبهم وعويص، والطريقة يف جمملها ثالث 
تكرارات، او اقل حبسب قدرة املتلعم. وغن مل تراعى هذه الطرق فإن املتعلم سيكل عن االستفادة منها 

 وينحرف عن قبوهلا ويتمادى يف هجرها.
االطالة يف العلم او الفن الواحد وتطويل حصصه او  خلدون املعلم بضرورة عدم إبنوينصح 

جلساته فقد يكون سببا على النسيان وانقطاع مسائل الفن الواحد عن بعضها البعض، هذا باالضافة 
 . 42على جتنب اخللط بني علمان فيشكل االمر على املتعلم باشغال ذهنه وانصرافه عن كل منها

                                                             
 .587والعشرون، يف أن كثرة التآليف يف العلوم عائقة عن التحصيل، ص الفصل السابع  40
 .588الفصل الثامن والعشرون يف أن كثرة االختصارات املؤلفة يف العلوم خملة بالتعليم، ص  41
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خلدون  إبنر ظستخدام القوة او العقاب، الن ذلك بنمن غري ا اإلنسانهذه القيمة حتصل عند 
يذهب الباس عن املتعلم و أما إذا كانت األحكام تأديبية و تعليمية و أخذت من عند الصبا أثرت يف "

العرب  الشيء ملرباه على املخافة و االنقياد فال يكون مدال  ببأسه و هلذا جند املتوحشني من ذلك بعض
ملكتها من لدن مرباهم  ممن تأخذه األحكام و جند أيضا  الذين يعانون األحكام وأهل البدو أشد بأسا  

ذلك من بأسهم كثريا  و ال يكادون  يف التأديب و التعليم يف الصنائع و العلوم و الديانات ينقص
طلبة العلم املنتحلني للقراءة و األخذ عن  يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه و هذا شأن

التأديب يف جمالس الوقار و اهليبة فيهم هذه األحوال و ذهاهبا  يخ و األمية املمارسني للتعليم واملشا
ال تستنكر ذلك مبا وقع يف الصحابة من أخذهم بأحكام الدين و الشريعة و مل  باملنعة و البأس. و

عنه  ذ املسلمونمن بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا  ألن الشارع صلوات اهلل عليه ملا أخ ينقص ذلك
بتعليم صناعي و ال  دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم ملا تلي عليهم من الرتغيب و الرتهيب و مل يكن

أنفسهم هبا مبا رسخ فيهم من عقائد  تأديب تعليمي إمنا هي أحكام الذين و آدابه املتلقاة نقال  يأخذون
ت و مل ختدشها أظفار التأديب و احلكم كما كان اإلميان و التصديق فلم تزل سورة بأسهم مستحكمة

 و على قدر جودة التعليم و ملكة املعلم،  43"من مل يؤدبه الشرع ال أدبه اهلل  " :اهلل عنه رضي عمر قال
 .44يكون حذق املتعلم يف الصناعة و حصول ملكته

 :التعاون -
ال يستطيع ان يعيش مبفرده،  فهو حيتاج إىل بين جنسه لتقوم  اإلنسانمن احلقائق املسلم هبا ان 

حياته وتتحقق الغاية من وجوده، والتعاون قيمة عملية هامة حث عليها اإلسالم، فهي هتدف إىل حفظ 
الراقي ويسعى  اإلنسانياة الكرمية ، ومظاهر التعاون كثرية وهبا يتميز تتحقق احلاملال والنفس والدين، وهبا 

 حتقيق أهداف نبيلة، كقضاء حاجات اترابه، والسعي يف توفري الضروري من احلياة. هبا إىل
 فالواحد من البشر ال تقاوم قدرته قدرة واحد من احليوانات العجم سيماخلدون:" إبنيقول 

املعدة هلا فال بد  املفرتسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده باجلملة و ال تفي قدرته أيضا  باستعمال اآلالت
فال حيصل له قوت و ال غذاءا  و ال  اء جنسه و ما مل يكن هذا التعاونإبنيف ذلك كله من التعاون عليه ب

إىل الغذاء يف حياته و ال حيصل له أيضا  دفاع عن نفسه  تتم حياته ملا ركبه اهلل تعاىل عليه من احلاجة
ه و يبطل نوع البشر و إذا  للحيوانات و يعاجله اهلالك عن مدى حيات لفقدان السالح فيكون فريسة

                                                                                                                                                                              
 .590، 589الفصل التاسع والعشرون، يف وجه الصواب يف تعليم العلوم وطرق االفادة منها، ص  42
 .139 لألحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة باملنعة منهم معاناة أهل احلضر الفصل السادس يف أن 43
 .443، ص الفصل السادس عشر يف أن الصنائع ال بد هلا من العلم 44
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القوت للغذاء و السالح للمدافعة و متت حكمة اهلل يف بقائه و حفظ نوعه فإذن  كان التعاون حصل له
 .45"اإلنسايناالجتماع ضروري للنوع  هذا

ائه على مصاحلهم، ألنه قد إبنبني   ال يتم وجوده و بقاؤه إال بالتعاوناإلنساينألن النوع ويقول:"
ذلك يف صورة مفروضة ال يصح بقاؤه. مث إن هذا  احد منهم ال يتم وجوده و إنه و إن ندرتقرر أن الو 

جلهلهم يف األكثر مبصاحل النوع و ملا جعل هلم من االختيار و أن  التعاون ال حيصل إال باإلكراه عليه
 .46بالفكر و الروية ال بالطبع أفعاهلم إمنا تصدر

 قيم التخلي -2
 االستبداد:  -

، احدها يقع عند عجز الدولة عن إدارة واحتواء اتباعها، فيظهر االستبداد فيهم، والثاين أوجهوله 
يقع من حاشية امللك الذين تنسد هلم إدارة امور الرعية، فيستبدون هبذا التكليف يف إدارة حكم الدولة، 

فيكون  خالق وليهأخلق بليتزله عن الناس يقع يف استبداد امللك على  ويل العهد حيث يتم ع ،والثالث
 .نسخة منه

و حيصل العجز و االنتقاض بوجود ،جهة املال و اجلباية هو الذي من يقول عن الوجه االول"
 و رمبا ،رؤساؤهم فتنازعوا و عجزوا عن مغالبة اجملاورين و املنازعني و مدافعتهم اخلللني. و رمبا تنافس

االستغالل و االستبداد  وراءهم، فيصريون إىل اعتز أهل الثغور و األطراف مبا حيسبون من ضعف الدولة
على اجلادة فيضيق نطاق الدولة عن   مبا يف أيديهم من العماالت، و يعجز صاحب الدولة عن محلهم

 47كانت انتهت إليه يف أوهلا"
احلل و الربط و األمر و النهي و مباشرة األحوال امللوكية و  و أن ويقول عن الوجه الثاني:"

اجليش و املال و الثغور أمنا هو للوزير و يسلم له يف ذلك إىل أن تستحكم له  النظر يفتفقدها من 
 .48اءه من بعده "إبنالرئاسة و االستبداد و يتحول امللك إليه و يؤثر به عشريته و  صبغة

اء من األعقاب و بنو ذلك أن أهل الدولة و خواص امللك إذ نصبوا اإليقول في الوجه الثالث:" 
ه و خواص أوليائه يومهه إبنعليهم فأول ما يبدأ به ذلك املستبد أن حيجب عنة بطانة  االستبدادحاولوا 

                                                             

 .46ن صاتالبشري على اجلملة و فيه مقدم الباب األول من الكتاب األول يف العمران 45
،  هذا اخللق من أسباب السعادة غالبا  ألهل اخلضوع و التملق و أنالفصل السادس يف أن السعادة و الكسب إمنا حيصل  46
 .432ص 

 .327، 326الفصل السابع واربعني يف كيفية طروق اخللل للدولة، ص  47
 .205الفصل احلادي والعشرون، فيما يعرض يف الدول من حجر السلطان واالستبداد عليه، ص  48
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يعوده مالبسة  يف مباشرهتم إياه خرق حجاب اهليبة و فساد قانون األدب ليقطع بذلك لقاء الغري و أن
من دواعيه و  هذا احلجاب أخالقه هو حىت ال يتبدل به سواه إىل أن يستحكم االستيالء عليه فيكون

يف احلجر و يكون دليال على هرم الدولة و  هذا احلجاب ال يقع يف الغالب إال أواخر الدولة كما قدمناه
أنفسهم ألن القائمني بالدولة حياولون على ذلك بطباعهم  نفاد قوهتا و هو مما خيشاه أهل الدول على

يف النفوس من حمبة االستبداد بامللك و االستبداد من أعقاب ملوكهم ملا ركب  عند هرم الدولة و ذهاب
 49."الرتشيح لذلك و حصول دواعيه و مباديه خصوصا مع

إن االستبداد يعوق احلريات الفردية واجلماعية، يف تطوير البىن املختلفة للمجتمعات واحلضارات، 
وهو يقتل اإلبداع واإلنتاج، فيحول دون سري عجلة النمو، وهذا ما نلحظه يف خمتلف املؤسسات حيث 

لتحتفظ باألفكار  تسيطر القلة يف التسيري وعن طريق االستبداد  تعيق عملية احلركة والفكر املنتجني،
 التقليدية اليت عافها الزمن. 

  الظلم: -
العتداء " وذكر له انواعا، ومنها اأن الظلم مؤذن خبراب العمران"  بعنوانفصال خلدون إبنأفرد له 

ا مساس ازدهار العمران، وبضعفهأمواهلم مما يضعف الكسب والسعي يف ذلك، ومها أعلى الناس يف 
الدولة والسلطان، ويورد  لسواقه، واالقالل من ساكنه واختالأوذهاهبما يفسد العمران من حيث كساد 

نكار ما كان عليه امللك من إيف خبار الفرس أخلدون للتمثيل على ذلك ما حكاه املسعودي يف  إبن
 50الظلم والغفلة.

بأخبس  هميديأما بني  موال الناس، كاشرتاءأخلدون لصور الظلم والتسلط على  إبنويعرض 
األمثان مث فرض البضائع عليهم بأرفع األمثان على وجه الغصب واالكراه، ويكون ذلك يف جل السلع مما 

 .51يؤدي على كسادها وتعطيل االسواق ويبطل معاش الرعايا ويفسد عمران املدينة ويتطرق غليها اخللل
فيقول:" و من أجل هذه يف املعامالت كعالج للظلم خلدون الرجوع إىل احلل الشرعي   إبنيقرتح 

الشراء و حظر أكل أموال الناس بالباطل سدا  املفاسد حظر الشرع ذلك كله و شرع املكايسة يف البيع و
العمران باهلرج أو بطالن املعاش واعلم أن الداعي لذلك كله إمنا هو  ألبواب املفاسد املفضية إىل انتقاض

 اإلكثار من املال مبا يعرض هلم من الرتف يف األحوال فتكثر نفقاهتم والسلطان إىل  حاجة الدولة و
يوسعون هبا اجلباية  يعظم اخلرج و ال يفي به الدخل على القوانني املعتادة يستحدثون ألقابا  و وجوها  

                                                             
 .322الفصل الرابع واربعون، يف أن احلجاب كيف يقع يف الدول ويف أنه يعظم عند اهلرم، ص 49
 .317، 316الفصل الثالث واالربعون، يف ان الظلم مؤذن خبراب العمران،  50
 .320املقدمة، ص  51
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 يكثر و احلاجة إىل أموال الناس تشتد و ليفي هلم الدخل باخلرج مث ال يزال الرتف يزيد و اخلرج بسببه
 52ويذهب برمسها و يغلبها طالبها" نطاق الدولة بذلك يزيد إىل أن متحي دائرهتا

يضا من البشر أنفسهم، إذ يستعدي بعضهم بعضا وال يدفع ذلك الظلم والعدوان أويقع الظلم 
 إال الدولة او اجلكام، أو العالقات القوية اليت جتمع الناس يف جمتمعاهتم واليت هي اشبه بالسياج واالسوار

او ما يسمى  اإلنساناليت حتيط باملدن او القرى، كما يدفع الظلم الفضائل واالخالق اليت يتحلى هبا 
 .53بالوازع االخالقي او العفة

 :خلدون في تناوله لإلنسان بن:اإلسناد المعرفي إلالمحور الرابع
خلدون يف تأليف املقدمة، وهي  إبناملعارف اليت استعان هبا  ، خمتلفاملقصود باإلسناد املعريف

وقد عرضنا بعضها مبا يتماشى وعنوان معارف عديدة متنوعة حبسب األبواب والفصول اليت وردت فيها، 
وما يتعلق به  اإلنسانخلدون يستعني بالقرىن الكرمي والسنة النبوية يف معرض حديثه عن  إبنفالبحث.

لفة يف جماالت شىت، وجيعل من الرحالت اليت من أحوال وخصائص، كما يستعني مبختلف الكتب املؤ 
 مرجعا أساسياولقاءاته املتعددة مع أهل البالد حكاما كانوا او علماء قام هبا يف مشرق االرض ومغرهبا 

للكتابة. وعليه جاءت املقدمة ثرية من حيث املادة وكم املعلومات اليت يستعني هبا الباحثون املعاصرون 
 امة متخصصة.يف تقدمي مسائل وأحباث ه

  النص القرآني: -1
ومنها آداب  اإلنسانخلدون بآي القرآن الكرمي، يف سياقات عدة، ومنها خلق  إبنيستشهد  

مهية املواالة والتالحم لتحقيق الوفاق وجتنب االفرتاق، وضرورة التخلي أاحلاكم يف التعامل مع الرعية، و 
 .حتضرهعن الرذائل واملذمومات للحفاظ على العمران ومظاهر 

َخْلَقُه مثُا  ُكلا َشْىء   أَْعَطى "الاِذى :اخللق باآلية وإتقان اإلنسانخلق  يذكر يف معرض حديثه عن  
"ِإْن   يةوخمالفة هذه اآلداب باآل وآداب التعامل مع األفراد،كم يف احليستشهد و ، ( 50َهَدى" )طه: 

سنة يف  يسوق و،(20، 19َذِلَك َعَلى اللاِه ِبَعزِيز " )ابراهيم: َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت خِبَْلق  َجِديد ، َوَما 
َوَلْوال َدْفُع اللاِه النااَس بَ ْعَضُهْم  : "يةاآل التدافع ووجوب وجود قوى لتسيري شؤون الناس والقيام عليها

وعيد  يورد يفو ، (  251رة: من اآليةَوَلِكنا اللاَه ُذو َفْضل  َعَلى الَعاَلِمنَي" )البق بِبَ ْعض  َلَفَسَدِت اأْلَْرضُ 
اهلل بإهالك املفسدين من احلكام وامللوك الذين يرتكبون السوء واحملرمات ويظلمون الناس واستبداهلم 

َها اْلَقْوُل َفدَ بآخرين اآلية:" َرِفيَها فَ َفَسُقوْا ِفيَها َفَحقا َعَلي ْ ماْرنَاَها َتْدِمري ا" َوِإَذا أََرْدنَا أَن ن ُّْهِلَك قَ ْريَة  أََمْرنَا ُمت ْ
                                                             

 .321صاملقدمة،  52
 .141، 140الفصل السايع، يف ان سكىن البدو ال تكون إال للقبائل أهل العصبية، ص  53
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 (11َوِإَذا أَرَاَد اللاُه ِبَقْوم  ُسوء ا َفاَل َمَردا َلُه" ) الرعد:  "ويورد أخرى يف السياق نفسه، ( 16)اإلسراء:
حديثه عن ذم امللك وحتذيرهم من ظلم الناس و نبذ الفرقة واخلالف واجلنوح عن الطريق  يستدل يفو 

 ( 13احلجرات: ( "ِعْنَداللاِه أَتْ َقاُكمْ  ِإنا َأْكَرَمُكمْ  ":تعاىل والتذكري بان الدنيا مطية لآلخرة بقوله
أنه يبقى  ،تمتع هباوضعفه بالرغم من القوى االدراكية واملادية اليت ي اإلنسانذكر  يوضح عندو 

َواللاُه اْلَغيِنُّ َوأَنُتُم " فيورد اآلية:"يف حاالته و أطواره من لدن نشوءه إىل أشده إىل كربهمفتقرا هلل عزوجل 
 يف معرض حديثه عن النعم اليت خلقها اهلل لالنسان وسخرها له اآلية:يذكر ، و (38اْلُفَقرَاُء" )حممد:
َر َلُكْم  يعا  ِمْنهُ  يف  الساَماَواِت َوَما يِف  َما"َوَسخا " ِإنا يف َذِلَك آَلَيَات  ِلَقْوم  يَ تَ َفكاُرونَ  اأْلَْرِض مجَِ

السعي  عند احلديث عن ( 17اللاِه الريْزَق" ) العنكبوت:  "َفابْ تَ ُغواِعْندَ ويستشهد أيضا (، 13)اجلاثية:
ىن املفاضلة بني البشر يف اجلاه والسلطان والتكامل يذكر ويف مع.تعاىل و إهلامه بأقدار اهللوالذي يكون 

ٌر مماا  ":قوله تعاىل َورَفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعض  َدَرَجات  لَِيتاِخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعضا  ُسْخرِيّا  َوَرمْحَُة رَبيَك َخي ْ
علم مبصاحل العباد يف نه األده ألاإلنسان على التوجه اىل اهلل وتوحيويف حث ، ( 32جَيَْمُعوَن" )الزخرف:

 .(85) االسراء:" اْلِعْلِم ِإالا َقِليال   مينَ  "َوَما أُوتِيُتمالدنيا واآلخرة يورد اآلية

 النص السني: -2
بنصوص السنة حواله وصفاته املتعلقة به أو  اإلنسانخلدون يف معرض حديثه عن  إبنيستدل 

 منها على سبيل التمثيل ال احلصر.سقت البعض وهي كثرية يف املقدمة النبوية، 
 ربعة آباء على حد علمه، قولهأالذي ينتهي إىل  اإلنسانخلدون يف حديثه عن نسب  إبنيورد 

، يوسُف بُن يعقوَب بِن إسحاَق  الكرميِ  إبن ، الكرميِ  إبن ، الكرميِ  إبن ، الكرميُ  "صلى اهلل عليه و سلم
ال يستطيع ان يثبت نسبه إال األولون  اإلنسانخلدون ان  إبن، ويرى 54"بِن إبراهيَم عليهم الساالمُ 
ليس بنسبه إمنا بأخالقه وما يقدمه  اإلنسانخلدون إمنا هو تاكيد على أن  إبنوالظاهر أن ما ذهب إليه 

 من عمل.
ويذكر يف حديثه عن خصال امللك او احلكم أنه جيب ان يتحلى بالرفق الذي يتحبب به للرعية أو 

، ويرى أنه جيب استخدام هذه 55"أضعِفكم سريِ  سريوا على "قاله صلى اهلل عليه و سلماجلماهريما 
 اخلصلة بذكاء الهنا ال تصلح يف كل االحوال، فالناس خمتلفون يف طباعهم وصفاهتم.

يف خلدون ان تصرف العصبية اليت هي اساس احلكم يف موضعها اإلجيايب، فتصرف  إبنويرى 
"إنا : ذلك فهي مذمومة ومنبوذة، وهذا وفقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم احلق ال غري وإن صرفت عكس

                                                             
 صحيح  درجة احلديث،، 3382 الصفحة أو الرقم: ، صحيح البخاري ،املصدر ،البخاري احملدث: عبداهلل بن عمر الراوي: 54
 .ال أعرفه هبذا اللفظ درجة احلديث،، 294 الصفحة أو الرقم:، املقاصد احلسنة ،املصدر ،السخاوي  احملدث: - الراوي: 55
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، وفخرها باآلباِء : مؤمٌن تقيٌّ ، أو فاجٌر شقيٌّ ، أنتم بنو آدَم ، وآدُم  اجلاهليةِ  عبيةَ  اهلَل قد أذهب عنكم
"  56.من تراب 

جيب ان يكون حمدد الوجهة ، وان يصرف يف أغراض احلق  اإلنسانخلدون أن عمل  إبنيتصور 
"فمن كانت هجرتُُه إىل اهلِل االستطاعة حىت تصري املقاصد كلها حقا  لقوله صلى اهلل عليه وسلم جهد

، فهجرتُُه إىل ما  يَتزوجها امرأة   أو ورسوِلِه فهجرتُُه إىل اهلِل ورسوِلِه ، ومن كانت هجرتُُه لدنيا ُيصيبها ،
 57هاجَر إليِه". 
خلدون يف معرض حديثه عن الرزق، أنه ماعادت منفعته على العبد وحتقتت به مصاحله  إبنيشري 

ا " صلى اهلل عليه و سلم:  وحاجاته، يقول قَت  فأفنيَت، َأَكلتَ  ما ماُلكَ وإمنا أو لِبسَت فأبليَت، أو تصدا
خلدون بدقة متناهية عن طرق حتصيل الرزق وأسباب  إبنويف باب واسع يتحدث  58.فَأمضيَت"

 حتصيله.
خلدون عن صناعة الطب، باعتبارها صناعة ضرورية تعمل على حفظ األبدان، ويرى  إبنيتحدث 

الداُء واحلميةُ  بيتُ  "املعدةُ ان اصل الداء هو يف طبيعة األغذية وان بيته هو املعدة، ويستدل باحلديث، 
 ان العالج هو احلمية أي النسبة من اجلوع، أي التقليل من الطعام. ويرى يف 59"رأُس الدواءِ 

خلدون يعتمد على ما صح من الروايات يف  إبننه وبعد ختريج األحاديث املذكورة، ان أأشري 
أحيان كثرية، ومع هذه فهو يعتمد أيضا الغريب من الروايات أو ما مل يرو عن الرسول صلى اهلل عليه 

خلدون بالنصوص السنية، وكان  إبنل من أمهية بعض السياقات اليت يعتين فيها وهذا مما يقلوسلم، 
 باالمكان االستغناء عن ذلك واالستعانة بالعلوم اليت اهتم هبا ومنا الطب واهلندسة والكيمياء والفلك...

 :التراث المعرفي -3
وقواعد ضياغة حتضره والقيم املتعلقة هبا، إىل عدة   اإلنسانخلدون يف معرض حديثه عن  إبنيشري 

" يف جمال منافع األعضاء، "جالينوسكتب تتنوع بتنوع اجملال العلمي اليت تنتمي إليه ومنها،كتاب 
األغاين يف "كتاب و  يف طرق التعليم، " أحكام املعلمني و املتعلمني" حممد بن أيب زيد  الطب، وكتاب

 وملكاهتم اللغوية. احلديث عن العرب ونسبهميف  "أخبار عزيف الغواين

                                                             
 صحيح درجة احلديث،، 1/247 الصفحةأوالرقم: ، اقتضاء الصراط املستقيم املصدر:،ابن تيمية  احملدث: أبو هريرة الراوي: 56
 صحيح.، درجة احلديث،2529 الصفحة أو الرقم: ،صحيح البخاري ،املصدر ،البخاري، احملدث عمر بن اخلطاب الراوي: 57
 صحيح.درجة احلديث،3615 الصفحة أو الرقم: ، صحيح النسائي املصدر: ،األلباين  احملدث: الشخري هلل بنعبدا الراوي: 58
ال أصل  :صحيح.درجة احلديث،، 145 الصفحة أو الرقم: ، الآللئ املنثورة املصدر: ،الزركشي )البدر(  احملدث: - الراوي: 59

 له عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
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فروخ الفريواين القاسي األندلسي من  إبنعند التعريف ب 60األبار بنإل "التكملة "كتاب  و
 رضي اهلل عنه. مالك أصحاب

عوارف " كتاب و 61قشرييككتاب "الرسالة" للالنفس   الورع و حماسبة ألفت يف كتب   ومنها
دون فيه أحكام الورع و االقتداء مث بني ، ومنها كتاب اإلحياء للغزايل الذي 62" للسهرودياملعارف

 وسننهم و شرح اصطالحاهتم يف عباراهتم و صار علم التصوف يف امللة علما مدونا بعد أن آداب القوم
 .كانت الطريقة عبادة فقط

حكماء اإلسالم كما  قد اختصره األئمة منو  63اجملسطي كتابيف اهلندسة،  و من أحسن التآليف 
أيب  إبن و 64السمح إبن األندلس و رشد إبن الشفاء. و خلصه و أدرجه يف تعاليم سينا إبن فعله

وكتب ، هيئة ملخصة قرهبا و حذف براهينها اهلندسية 66الفرغاين بنإل و .تصارناال يف كتاب 65الصلت

                                                             
- 1199) املعروف بابن األبار ن عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن القضاعي البلنسيأبو عبد اهلل حممد ب 60
باألندلس، أشهر مؤلفاته، التكملة لكتاب الصلة،  بلنسية ولد أندلسي وشاعرمؤرخ (، ه  658 - ه  595 ،م1260 

 . نشر مكتبة النهضة املصرية6اجمللد األول، ص -القاموس اإلسالمي، أمحد عطية اهلل 
يف علم  الرسالة القشريية ، وصاحبالصوفية مإما عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة أبو القاسم القشريي 61

(، امللقب ب  "زين ه  465 - ه  376والشعر، ) واألدب واألصول واحلديث والتفسري الفقه التصوف، ومن كبار العلماء يف
 اإلسالم".

القرن  يف السين التصوفومن أعالم  أهل السنة واجلماعة شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي البغدادي، أحد علماء 62
الشيخ اإلمام العامل »ب   الذهيب ". وصفهاملعارف عوارفصاحب كتاب " ،الصوفية الطريقة السهروردية ، ومؤسسالسابع اهلجري

 .377، ص 22، الذهيب سري اعالم النبالء، ج  «الصوفية القدوة الزاهد العارف احملدث شيخ اإلسالم أوحد
ويعتقد أنه أقدم كتاب معروف  اإلسكندريةفي م148 عام بطليموس اإلغريقي وألفه العامل والرياضيات الفلك هو كتاب يف 63

مث إىل بقية اللغات األوروبية لذا  الالتينية مت ترمجة الكتاب إىل اللغة العربية ومن الرتمجة حنني بن إسحاق يف الفلك. ترمجه للعربية
( من كلمة اجملسطي العربية وليس االسم Almagestفإن اسم الكتاب العريب هو املستخدم يف الرتاجم حيث يسمى الكتاب )

 األصلي. مت تأليف العديد من الكتب العربية واألوربية يف دعم أو نقد وتصحيح اجملسطي.اليوناين 
أبو القاسم أصبغ بن حممد بن السمح املهندس الغرناطي. كان باألندلس يف زمن احلكم، وكان حمقق ا لعلم اهلندسة والعدد،  64

سان، منها كتاب املدخل إىل اهلندسة يف تفسري كتاب متقدم ا يف علم اهليئة، وكانت له مع ذلك عناية بالطب وله تآليف ح
إقليدس، ومنها كتاب مثار العدد املعروف باملعامالت، وكتاب طبيعة العدد، وكتابه الكبري يف اهلندسة الذي تقصى فيه أجزاءها 

إلسالم، أمحد تيمور أعالم املهندسني يف ا هجري .٤٢٦من اخلط املستقيم واملتقوس واملنحين وغري ذلك، تويف بغرناطة سنة 
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ي ، ولد يف بلدة دانية وهواملوسيقىوالرياضيات الفلك وكنيته أبو الصلت، وكان عاملا يف أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت 65
 م1067 / ه  460 عام األندلس قصبة الناحية الشمالية الشرقية من كورة القفت، شرقي

، وولد م861/ه 247، تويف بعد سنةلممس وفلكي رياضيايت عاملِ  وهوأبو العباس أمحد بن حممد بن كثري الفرغاين. 66
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كشف  يف هذه الصناعة كتاب و على كتبه معتمد املشارقة هلذا العهد. و له 67أفضل الدين اخلوجني
  .التعليم و هو طويل و اختصر فيها خمتصر املوجز و هو حسن يف األسرار

 وأدبيات المالحظة: الرحلة -4
من تونس إىل بأدب الرحلة فقد كان كثري الرتحال،  اإلنسانخلدون يف حديثه عن  إبنيستعني 

بالد تتعدد ال هذه وكلفحل هبا منظرا ومتقلدا ملناصب إدارية وتعليمية، االندلس، إىل اجلزائر فمصر، 
فيها مظاهر اجلغرافيا واألجناس البشرية، ومظاهر احلياة السياسية والعلمية والقافية وقد استفاد ابن 

 ،والعمران ناجلغرافياعلم السياسة،و خلدون من رحالته كما يوضح ذلك يف مقدمته يف دراسة 
 والعلوم املختلفة. ،والصناعات

مر ليؤكد على ضرورة استخدام املالحظة الدقيقة أنظر بصيغة األإن خلدون عادة مفردة يستخدم 
الطبيعة  املتعددة ويستعني يف ذلك بعامل اإلنسانإعمال الفكر يف خصائص اليت تساعد على و العلمية، أ

عامل النبات، وتارة بعامل احليوان لتقريب ب اإلنساناليت حتوي مكونات جامدة ومتحركة، فتارة يقرن تكوين 
 االبعاد املختلفة املكونة له وفاعليتها داخل العمران.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
الزركلي، االصل.  فارسي ،واملنطق م( هو عامل باحلكمة 1248 -1194/   ه 646 - 590) أفضل الدين اخلوجني 67

 ,122، ص 7األعالم، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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 :خاتمة
علمي ثري باملعارف أن املقدمة مكسب هذا البحث إال أن أأكد على  ةال يسعين يف خامت

باعتباره حمور  اإلنساناملختلفة اليت تساعد على حتليل الكثري من اإلشكاالت العصرية، ومنها مشكلة 
عن دوره حيدث خلال يف البىن املختلفة وهو األمر الذي نلحظه  اإلنسانالتغيري والتطوير، وأن تراجع هذا 

ياب األخالق، )حال اجملتمعات الغربية(، أو تعاين يف كل اجملتمعات حيث تعاين إما من طغيان املادة وغ
يكاد  من غياب املادة وفقدان األخالق، ) حال اجملتمعات العربية(، وليس الكالم على اإلطالق لكن

يكون كذلك، فالعنف واجلرمية والظلم واالستبداد والقتل املسيس ديدهنا وهي مظاهر استشرت وصارت 
 لغة احلياة اليومية.

حاكما وحمكوما، فردا ومجاعة، متعلما وجاهال، غنيا وفقريا،  اإلنسانأزمة إخفاق  وللخروج من
فيعتربه خليفة يف األرض وهو مبوجب هذه اخلالفة  اإلنسانخلدون الرؤية التكاملية هلذا  إبنيطرح 

للبناء السليم وفق السنن اإلهلية، كما يضع لذلك جمموعة يشرتط أن يتحلى جبموعة خصائص تؤهله 
مفهوم اخلالفة، فريكز بشكل واضح  اإلنسانعد تأسس ملبادئ أخالقية وسلوكية حيقق من خالهلا قوا

احلاكم باعتباره األساس يف دائرة التغيري، فهو مبوجب املسؤولية املسندة إليه يضع القوانني  اإلنسانعلى 
املنظمة للمجتمع، وهو الذي يسهر على تطبيق العدل ونشر ثقافة العمل واحلرص على األمن واالستقرار 

القيادة الرشيدة، خلدون أنه مىت انتفت شروط  إبنتنسده يف ذلك السلطات اليت يقوم بتعيينها، ويؤكد 
 خرب اجملتمع واهنار.ذات املرجعية االسالمية، 

الفرد وهو اخللية األصغر، فيضع قواعد تبىن عليها أخالقياته  اإلنسانخلدون على  إبنويركز 
، فريى يف تعليمه قاعدة وقيمة املاديوسلوكاته، منها ما يتعلق باجلانب الروحي ومنها ما يتعلق باجلانب 

باعتباره أساس تربيته وتوجيهه وهتيئته للمستقبل فيشري بذلك إىل جمموعة شروط يراها يف آن واحد، 
، ويرى يف ضرورة التعاون أساس االستمرار وتوفري ضرورية يف عملية التعليم ويركز على طرقه وخمرجاته

والرتف ويرى من الناحية االقتصادية أنه يف االبتعاد عن عادات االستهالك املفرط ضرورات احلياة، 
خلدون من خالل السياق األخالقي أن االبتعاد عن نزعة  إبناملفرط ما يهلك ذاته ومن حوله، ويؤكد 

 .األنانية والفردانية واملصلحة الطاغية ما يهيء لبناء حضاري متميز
املتحضر والقيم  اإلنسانكيد على قواعد صياغة أخلدون من عدة أصول مرجعية للت إبنينطلق 

دب الرحلة والتجربة أوالعلوم املختلفة و منها القرآن الكرمي والسنة النبوية، والرتاث املعريف  املتعلقة هبا،
 الذاتية اليت عاشها يف عصر مليء باملطبات واملشاكل املختلفة.

    هذا واهلل املوفق
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