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جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية 

كلية أصول الدين 

م 2022 جانفي 10..... الفكر التربوي بين التراث الكالمي والصوفي: الملتقى الوطني حول

 :الفكر التربوي عند ابن حزم

 بن عباس عبد المالك/                                                          د

ربدث ابن حزم عن مصادر اؼبعرفة يف ـبتلف مصنفاتو الكبلمية واألصولية والفلسفية، كما تطرق : تمهيد
إُف طرق اكتساهبا، واليت تدخل يف إطار نظرية اؼبعرفة،  ونظرا الرتباط التحصيل العلمي مع التكوين الًتبوي 
فقد اعتٌت فقيو قرطبة هبذه الناحية وأنتج فكرا تربويا من خبلل ربصيلو العلمي ذباربو فبا  اػباصة يًتجم عن 
مدى تقدم الفكر الًتبوي باألندلس، واىتمامنا بابن حزم ينبع من زبصصنا يف فكره العقدي واؼبنطقي، فهو 

شخصية موسوعية ال سبل من أرائو ونظراتو،ويف ىذا البحث اؼبتواضع رغبنا أن نعرض بعض أرائو دبنهج 
 .وصفي حىت تعم الفائدة

 :طرق اكتساب المعرفة: أوال

ىناك خبلف كبَت بُت اؼبذىب العقلي الذي يرى أن مصدر اؼبعرفة األول ىو العقل، بينما يرى اؼبذىب 
التجرييب أن مصدر اؼبعرفة ىي التجربة ودون الدخول يف التفاصيل أردنا معرفة وجهة نظر ابن حزم يف ىذه 

اؼبسألة، وكيف عرضها من خبلل كتابو الفصل يف مبحث باب ـبتصر جامع ماىية الرباىُت اعبامعة اؼبوصلة 
 "للمعرفة

يتحدث ابن حزم عن اختبلف العلماء حول طبيعة اؼبعرفة إن كانت فطرية أم مكتسبة، فيذكر أن اإلنسان 
خيرج إُف ىذا العاَف ونفسو قد ذىب ذكرىا صبلة عند من يقول أهنا كانت ذاكرة، ومنهم من يقول أنو ال 

 .ذكر ؽبا
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وهبذا الصدد يذىب ابن حزم إُف أن الطفل حُت والدتو ال ذكر لو وال سبييز إال ما لسائر اغبيوان من اغبس 
واغبركة اإلرادية، فًتى الطفل يقبض رجليو وديدمها ويقلب أعضاءه حسب طاقتو حيس باألَف إذا تعرض 

ولو سوى ذلك فبا يشاركو فيو اغبيوان " للربد واغبر واعبوع والضرب والقرص فهو ديتلك اإلدراكات اغبسية 
والنوامي فبا ليس حيوانا من طلب الغذاء لبقاء جسمو على ما ىو عليو ولنمائو فيأخذ الثدي ودييزه بطبعو 
من سائر األعضاء بفمو دون سائر أعضائو كما تأخذ عروق الشجر والنبات رطوبات األرض واؼباء لبقاء 

 ومصدر اؼبعرفة عند الطفل يف ىذه اؼبرحلة  كما يراىا ابن حزم ىي 1"أجسامها على ما ىي عليو ولنمائها
اإلؽبام علم يقع يف النفوس ببل دليل وال استدالل وال إقناع وال تقليد :" الغريزة واإلؽبام الذي يعرفو بقولو

إما فعل الطبيعة من اغبي غَت الناطق ومن بعض الناطقُت أيضا كنسج العنكبوت وبناء : وىو ال يكون إال 
أو أول معرفة النفس قبل أوان استدالؽبا لنا : النحل وما أشبو ذلك وأخذ الصيب الثدي وما أشبو ذلك

 2".كعلمنا أن الكل أكثر من اعبزء وىو فيما عدا ىذين الوجهُت باطل

أما إذا قويت النفس فإهنا تصل إُف مرحلة التمييز باغبواس اػبمس حيث يوظف الطفل إدراكاتو اغبسية 
وحيدث عنده التمييز، ويف ىذه اؼبرحلة يستقل بنفسو ويتميز عن بقية اغبيوان ، فيدرك أن حباسة الشم أن 
الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها والرائحة الرديئة منافرة لطبعها، ويدرك حباسة البصر اختبلف األلوان من 
األضبر واألخضر واألصفر واألبيض، وحباسة اللمس يكتشف الفروق بُت اػبشن واألملس واغبار والبارد 

وبالذوق دييز بُت اغبلو واغبامض واؼبر واؼباٌف وبالسمع دييز بُت األصوات اغبادة والغليظة واؼبطربة 
 .فهذه إدراكات غبواسها اػبمس.واؼبزعجة

تنتقل بعد ذلك إُف مرحلة اإلدراك السادس وىو العلم بالبديهيات، ويظهر ذلك عندما دييز بُت األقل 
واألكثر أو بُت اعبزء والكل، فإن الصيب الصغَت يف أول سبييزه إذا أعطيتو سبرتُت بكى وإذا زدتو ثالثة سر 

وفرح وىذا لعلمو بأن الكل أكثر من اعبزء حىت ولو كان ال يدرك اغبساب واألعداد، وكذلك علمو بأن 
اؼبتضادين ال جيتمعان فإنك إذا وقفتو قسرا بكى ونزع إُف القعود علما منو بأنو ال يكون واقفا قاعدا معا، 
ومن ذلك علمو بأن جسمو ال يشغل مكانُت فإذا أراد الذىاب إُف مكان وأمسكتو قسرا وبكى لعلمو أن 
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وعلمو بأنو ال يكون فعل إال لفاعل فانو إذا رأى شيئا قال من عمل ..اعبسم الواحد ال يكون يف مكانُت 
 3...ىذا وال يقنع بأنو عمل دون وجود عامل أو فعل دون وجود الفاعل

وهبذا الطريقة يستمر ابن حزم يف تقدًن نظراتو حول اكتساب اؼبعارف بدءا من الردود الفطرية واإلدراكات .
وىذا :" اغبسية والبديهيات، فهذه اؼبقدمات ال خبلف حوؽبا فهي تشكل أرضية أوائل العقل يقول ابن حزم

أمر يستوي يف اإلقرار بو كبار صبيع بٍت آدم وصغارىم يف أقطار األرض  إال من غالط حسو وكابر عقلو 
فيلحق باجملانُت ألن االستدالل على شيء ال يكون إال يف زمان والبد ضرورة، يعلم ذلك بأول العقل ألنو 

قد علم بضرورة العقل أنو ال يكون شيء فبا يف العاَف إال يف وقت وليس بُت أول أوقات سبييز النفس يف 
ىذا العاَف وبُت إدراكاهتا لكل ما ذكرنا مهلة البتة، ال دقيقة وال جليلة وال سبيل على ذلك ، فصح أهنا 

ضرورات أوقعها اهلل يف النفس وال سبيل إُف االستدالل البتة إال من ىذه اؼبقدمات وال يصح شيء إال بالرد 
إليها فما شهدت لو مقدمة من ىذه اؼبقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن وما َف تشهد لو بالصحة فهو 

 4."باطل ساقط

  :مراتب العلوم: ثانيا

عن اؼبرحلة اإلعدادية اليت يتلقى فيها األطفال دروسهم األوُف، " مراتب العلوم "يتحدث ابن حزم يف كتابو 
واليت حددىا خبمس سنوات أو كبوىا، وىي تكاد تكون متوافقة مع التشريع اؼبدرسي اؼبعاصر الذي حدد 
مرحلة التحضَتي للطفل يف سن اػبامسة ليلتحق بالسنة األوُف يف سن السادسة وهبذا الصدد يقول ابن 

فالواجب على من ساس صغار ولدانو وغَتىم أن يبدأ منذ أول اشتدادىم وفهمهم ما خياطبون بو، :" حزم 
وقوهتم على رجع اعبواب ، وذلك يكون يف طبس سينُت أو كبوىا من مولد الصيب ، فيسلمهم إُف ِمدرب 

 5"يف تعليم اػبط وتأليف الكلمات من اغبروف، فإذا درب الغبلم يف ذلك درس وقرأ

اشًتط ابن حزم عدة شروط لتعلم الكتابة من بينها أن يكون اػبط واضحا قائم : تعليم الكتابة - 1 
اغبروف ، واؽبجاء سليما صحيحا، أما اؼببالغة يف ربسُت اػبط والعناية بو فتزيد ال مربر لو، يقول ابن 
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واغبّد الذي ال ينبغي أن يقتصر اؼبعلم على أقّل منو أن يكون اػبط قائم اغبروف، بينا صحيح :" حزم
 6".التأليف الذي ىو اؽبجاء، فإن اػبط إن َف يكن ىكذا َف يقرأ إال بتعب شديد

يوصي ابن حزم على تعليم األطفال القراءة دبهارة مع حفظ القرآن، وهبذا الصدد : تعلم القراءة - 2
وحّد تعلم القراءة أن ديهر يف القراءة لكل كتاب خيرج من يده بلغتو اليت خياطب هبا صقعو، وينفذ :" يقول

فيو، وحيفظ مع ذلك القرآن، فاه جيمع بذلك وجوىا كثَتة عظيمة ، أحدىا التدرب يف القراءة لو وسبرين 
اللسان على تبلوتو فيحصل من ذلك حدا، إُف ما حيصل عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكردية، 

 7".ليجدىا عدة عنده مدخرة لديو قبل حاجتو إليها يوم حاجتو إليها

لقد حقق اؼبنهج الًتبوي باألندلس قباحات مبهرة دفعتها إُف أن تصبح قرطبة منافسة لبغداد، وذلك بفضل 
 .اعبهود اليت رسم خططها العلماء ربت رعاية األمراء رغبة منهم بالتشبو بأىل العلم

ولبعض مفكري األندلس ذبربة خاصة يف تعليم القرآن الكرًن زبتلف :" يقول الدكتور حسان ؿبمد حسان 
عن اؼبشرق، وقد عرب القاضي أبو بكر بن العريب عن ذلك يف عدد من مؤلفاتو حبيث يبدأ الطفل بتعلم 

األلفاظ ومعانيها، وأساليب تكوين اعبملة، وقواعد اللغة، مع حفظ أشعار العرب وأمثاؽبا، وبذلك زبلو لغتو 
من األخطاء واللحن، وإذا كان مثل ىذا األمر ليس مهما يف عصور اإلسبلم األوُف، فإن األمر اختلف بعد 

  8".ذلك لتعدد األجناس واللغات، وتداخل اغبضارات والتيارات

وكانت تبلوة القرآن وتكراره يف حلقة الذكر وسيلة للتعلم،حيث يعمد معلم القرآن إُف تكليف األطفال 
حبفظ سورة معينة بتكرارىا عدة مرات يف عدة أيام مع متابعة اؼبعلم وتصحيح أخطاء التبلوة تساعد الطفل 
على سبرين لسانو سواء للتبلوة أو تعلم اللسان العريب خاصة إذا علمنا أن سكان اؼبغرب من الرببر أمازيغي 

وللؤلسف تتعرض ىذه ، اللسان، وىي الطريقة اليت طبقت يف إفريقيا يف جنوب الصحراء وأثبتت قباحها
الطريقة الًتبوية ؽبجمة فبنهجة قصد ابعاد جيل عن تعلم القرآن حبجة أهنا بدعة يف الدين وىم ال يفرقون 

                                                             
. 65رسائل ابن حزم، مرجع سابق، ص ابن حزم،  6

7
 .66 ابن حزم ، مراتب العلوم، ص 

. 125حسان ؿبمد حسان، ابن حزم األندلسي، عصره ومنهجو وفكره الًتبوي، ص  8



5 
 

بُت اؼبنهج الًتبوي التعليمي كوسيلة للتعلم واغبفظ، وبُت استحداث أمر يف الدين الذي ىو بدعة ببل 
 .خبلف

بعد أن يتعلم الطفل الكتابة والقراءة ويكسب مهارة يف التعلم انتقل إُف علم : تعلم النحو واللغة -3
ومعٌت النحو :" النحو، وىي اػبطوة اليت يراىا ابن حزم ضرورية حىت يفهم الطفل ما يقرأه، يقول ابن حزم

تنقل ىجاء اللفظ وتنقل حركاتو الذي يدل كل ذلك على اختبلف اؼبعاين كرفع الفاعل ونصب اؼبفعول، 
 9".فإن جهل ىذا العلم عسر عليو علم ما يقرأ من العلم....وخفض اؼبضاف، وجزم األمر والنهي

ويوضح ابن حزم أنو ال حاجة للتزيد على اؼبقدار اؼبطلوب إال ؼبن كانت لو الرغبة يف االشتغال بو 
وأما التعمق فيو فضول ال منفعة من :" وهبذا الصدد يقول ابن حزم. والتخصص فيو وجعلو وسيلة للمعاش

وأما الغرض من ىذا العلم فهي اؼبخاطبة وما اؼبرء حاجة إليو يف قراءة الكتب ...هبا، ومشغلة عن األوكد
 ".اجملموعة يف العلوم فقط

ولعل ىذا التعمق اؼببالغ فيو والبعيد عن طريقة اؼبتقدمُت ساىم يف عزوف الطلبة عن دراسة النحو الذي 
لقد أخفقت الطرق الًتبوية اغبديثة يف تعليم :" يقول الدكتور شوقي ضيف. ربول إُف ألغاز يصعب حلها

النحو،بينما قبحت طريقة األسبلف يف تعليمو بواسطة متونو وـبتصراتو وىي زبلو من كل الطرق اغبديثة، 
ومع ذلك كانت تتمثلو الناشئة األزىرية وال ذبد فيو عسرا وال مشقة،وكأمنا عقوده اؼبًتاصة اؼبتناسقة يف ىذه 

 10."اؼبتون نثرهتا الطرق الًتبوية اغبديثة ، فضاع من التبلميذ سياق النحو ونسقو القدًن

وخببلف النحو يؤكد ابن حزم على التعمق يف دراسة اللغة فكلما توغل اؼبتعلم يف دراسة اللغة كلما يسرت 
 .عليو اؼبستغلق فيما يقرأ من الكتب

يرى ابن حزم أنو إذا بلغ اؼبرء من النحو واللغة واغبد اؼبطلوب فلينتقل إُف تعلم علم : تعلم الحساب - 4
" العدد وىو علم اغبساب، فليحكم جدول اعبمع والطرح والضرب والقسمة، كما يدرس علم اؽبندسة 

 وليقرأ كتاب أقليدس – وىو علم طبيعة العدد –وليأخذ طرفا من اؼبساحة ، وليشرف على األرشباطيقي 
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قراءة متفهم لو، واقف على أغراضو ، عارف دبعانيو، ف انو علم رفيع، بو يتوصل إُف معرفة نصبة األرض 
كما يوصي دبطالعة كتاب اجملسطي ؼبعرف . 11"ومساحتها وتركيب األفبلك ودوراهنا ومراكزىا وأبعادىا

 .الكسوف واألوقات وزيادة الليل والنهار واؼبد واعبزر وىندسة البناء وجلب اؼبياه

فإن من :" إذا بلغ اؼبرء مستوى معينا من التعلم فعليو بدراسة اؼبنطق يقول ابن حزم: تعلم المنطق - 5
صبعوا كتبا ورتّبوا فيها فروق وقوع اؼبسميات ربت األظباء اليت اتفقت -  قبل زماننا–سلف من اغبكماء 

صبيع األمم يف معانيها ، وان اختلفت يف أظبائها اليت يقع هبا التعبَت عنها، إذ الطبيعة واحدة ، واالختيار 
ـبتلف شىت، ورتبوا كيف يقوم بيان اؼبعلومات من تراكيب ىذه األظباء، وما يصح من ذلك وما ال يصح، 

وثقفوا ىذه األمور، فحّدوا يف ذلك حدود ورفعوا اإلشكال، فنفع اهلل تعاُف هبا منفعة عظيمة، وقرّبت 
 12".بعيدا، وسهلت صعبا، وذللت عزيزا، فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية اجملموعة يف حدود اؼبنطق

إن دعوة ابن حزم إُف تعلم علم اؼبنطق واجهت معارضة شرسة من اؼبعارضُت يف اجملتمع األندلسي، ويظهر 
فإن : ذلك يف اغبدة اليت تبناىا ابن حزم يف مواجهة خصومو ووصفهم بأقبح األوصاف، وهبذا الصدد يقول

 فهل تكلم أحد من الّسلف الّصاٌف يف ىذا؟: قال جاىل

إن ىذا العلم مستقر يف نفس كل ذي لّب، فالذىن الذّّكي واصّل دبا مكّنو اهلل تعاُف فيو من سعة : قيل لو
فما تكلم أحد . الفهم، إُف فوائد ىذا العلم، واعباىل متسكع كاألعمى حىت ينّبو عليو، وىكذا سائر العلوم

من الّسلف الصاٌف رضي اهلل عنهم يف مسائل الّنحو، لكن ؼبا فشا جهل الّناس باختبلف اغبركات اليّت 
باختبلفها زبتلف اؼبعاين يف اللغة العربية، وضع العلماء كتب الّنحو، فرفعوا إشكاال عظيما، وكان ذلك 
معينا على الفهم لكبلم اهلل عز وجل وكبلم نبيو صلى اهلل عليو وسلم وكان من جهل ذلك ناقص الفهم 

  وعلى نفس اؼبنوال يواصل ابن حزم 13."عن ربّو تعاُف، فكان ىذا من فعل العلماء حسنا وموجبا ؽبم أجرا
حديثو عن جهود العلماء يف وضع مؤلفات وتصانيف يف اللغة والفقو وغَتىا من العلوم، وال يصح 

                                                             
11

 .69ابن حزم، مراتب العلوم، ص -  
12

 ابن حزم، التقرٌب للحد المنطق والمدخل الٌه باأللفاظ العامٌة واألمثلة الفقهٌة، تحقٌق عبد الحق التركمانً،دار ابن حزم، بٌروت، ط  

 .316م، ص 2007أولى
13

ابن حزم، التقرٌب لحد المنطق والمدخل الٌه بااللفاظ العامٌة واألمثلة الفقهٌة،تحقٌق عبد الحق التركمانً، دار ابن حزم، لبنان، ط أولى  

 .312م، ص 2007



7 
 

االعًتاض بكون ىذه العلوم َف تعرف يف زمن السلف الصاٌف الذي كان يف غٌت عنها دبا أباهنم اهلل تعاُف بو 
 .من الفضل ومشاىدة النبوة، لكن الذين جاؤا من بعدىم فقراء إُف ىذه العلوم

وىنا نشاىد غبظة تارخيية إذ يعد ابن حزم أول من أدخل اؼبنطق إُف العلوم الشرعية بعد أن ساد الرأي بأن 
 .يثبت أن الغزاِف مسبوق بابن حزم" التقريب غبد اؼبنطق"الغزاِف ىو من أدخل اؼبنطق ، لكن كتاب 

بعد تعلم اغبساب واؼبنطق دبعرفة الرباىُت يأيت دور الطبيعيات كمرحلة يتعلمها : تعلم الطبيعيات - 6
وينظر يف الطبيعيات وعوارض اعبو وتركيب العناصر ويف اغبيوان :" الطالب يف مساره العلمي يقول ابن حزم

والنبات واؼبعادن، ويقرأ كتب التشريح ليقف على ؿبكم الصنعة وتأثَت الصانع وتأليف األعضاء واختيار 
، وقد نالت األندلس شهرة كبَتة يف تكوين األطباء الذين كانوا يف خدمة اؼبلوك 14".اؼبدبر وحكمتو وقدرتو

 .واألمراء، ونالوا حظوة ومكانة مرموقة غند اغبكام وبُت طبقات اجملتمع

 .ربدث بعد ذلك ابن حزم عن دراسة التاريخ وبُت أمهيتو وعلم الشريعة وبُت منفعتها وأعتربىا أعظم منفعة 

 :أدب العالم والمتعلم: ثالثا

يوجو ابن حزم نصائحو الًتبوية لطلبة العلم يف صورة وصفة دواء ، وىو على :  نصيحة لطلبة العلم - 1
غَت عادة اؼبربُت حيث يطرح الداء الذي يعاين منو طالب العلم ليعقبها بوصفة الدواء، فبدل أن يتوجو إُف 
طالب العلم وحيثو على االلتزام بأدب طلب العلم ذبده حيذره من األمراض النفسية اليت سبنع الطالب على 

َف جيعلو عرضا للقيم " األخبلق والسَت يف مداواة النفوس"التحصيل العلمي، وال عجب فان كتابو 
 .األخبلقية بقدر ما جعلو وصفات طبية يف مدواة النفوس

إذا حضرت ؾبلس العلم، فبل يكن حضورك إال حضور مستزيد علما وأجرا، ال حضور :" يقول ابن حزم
مستغن دبا عندك، طالبا عثرة تشيعها، أو غريبة تشّنعها، فهذه أفعال األرذال الذين ال يفلحون يف العلم 

 .15"أبدا

                                                             
14

 .72 ابن حزم، مراتب العلوم، ص  
. 92ص ..شركة الشهاب، اعبزائر، د تمداواة النفوس، األخبلق والسَت يف   ابن حزم، ، 15
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إذن على الطالب أن يكون ىدفو من حضور ؾبالس العلم طمعا يف الزيادة ال للًتصد وصيد عثرات شيخو 
وزمبلئو، وكم صادفنا ىذا النوع من الطلبة الذين مههم ىو وضع الكمائن ونشر اإلشاعة انتصارا لنفسو أو 

إذا :" اظبع إُف ما يقولو ابن حزم وقد خرب ىذا النوع من الطلبة، وهبذا الصدد يقول ابن حزم. سبكينا ؼبذىبو
إما أن تسكت سكوت اعبهال، فتحصل : حضرهتا كما ذكرنا، فالتزم أحد ثبلثة أوجو ال رابع ؽبا، وىي

فإن َف .على أجر النية يف اؼبشاىدة، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول، وعلى كرم اجملالسة ومودة من ذبالس
. 16"تفعل ذلك، فاسأل سؤال اؼبتعلم، فتحصل على ىذه األربع ؿباسن، وعلى خامسة، وىي استزادة العلم

 .إن التزم الطالب هبذه النصائح فإن شبرات العلم سرعان ما تظهر يف ربصيلو العلمي وسلوكو اػبلقي

ومع مداواة النفوس اليت كلف ابن حزم بتوضيحها يستمر فقيو قرطبة بتوجيو : صفة سؤال المتعلم - 2
إذ .نصائحو الًتبوية لطلبة العلم، وىذه اؼبرة حاول أن يرفع الغطاء عن كيفية طرح السؤال بشروطو العلمية

كثَت ما يلجأ الطلبة إُف طرح السؤال للتعجيز أو إثارة الشغب أو لتفويت فرصة إلقاء الدرس، ىذه اغبيل 
اليت يلجأ إليها الطفيليون على العلم ، لتحقيق أجندة بعيدة عن الًتبية والتعليم دفعت بابن حزم إُف 

 الكشف عن أساليبها اػبسيسة اؼباكرة 

وصفة سؤال اؼبتعلم أن تسأل عما ال تدري ال عما تدري، فإن السؤال عما تدريو سخف، :" يقول ابن حزم
وقلة عقل، وشغل لكبلمك، وقطع لزمانك دبا ال فائدة فيو ال لك وال لغَتك،وردبا أّدى إُف اكتساب 

 .17" عُت الفضول–بعد –العداوات، وىو 

يعاًف ابن حزم مسألة مراجعة العاَف، ويبُت ما جيب التزامو من  :كيفية أن تراجع مراجعة العالم - 3
آداب حىت يبقى االحًتام بُت اجملادلُت، إذا كانت اغبجة معك قوية وناقضة لرأي غَتك  فعليك بطرحها 

بأسلوب مهذب، وال تلجأ إُف العناد واؼبكابرة،تريد الظهور واؼبغالبة، وىذه نصيحة للعاَف واؼبتعلم على حد 
 . سواء 

                                                             
. 92 ابن حزم، اؼبصدر نفسو، ص  16
. 92 ابن حزم، اؼبصدر نفو، ص  17
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وصفة ذلك أن تعارض جوابو دبا ينقضو نقضا بينا، فإن َف يكن ذلك عندك، وَف يكن :" يقول ابن حزم
عندك إال تكرار قولك، أو اؼبعارضة دبا ال يراه خصمك معارضة، فأمسك، فإنك ال ربصل بتكرار ذلك 

على أجر، وال على تعليم، وال على تعّلم، بل على الغيظ لك وػبصمك، والعداوة اليت ردبا أّدت إُف 
وإياك وسؤال اؼبعنت، ومراجعة اؼبكابر، الذي يطلب الغلبة بغَت علم، فهما خلقا سوء، دليبلن . اؼبضرّات

 18".على قلة الدين، وكثرة الفضول، وضعف العقل، وقوة السخف

 :كيفية التعامل مع السؤال الكتابي أو ردودك على محتوى كتاب - 4

يوجو ابن حزم نصائحو من عيادتو الًتبوية يف مداواة النفوس، حيث كثَتا ما تواجهنا آراء ال تتفق مع 
تكويننا أومع مساراتنا العلمية، فنهاصبها بسهام من النقد واالعًتاض ، ونرفضها دون حجة أو دليل، مع أن 
اؼبنهج السليم ىو التزام العدل واإلنصاف يف البحث العلمي فإن كانت أراء صحيحة فهي زيادة يف العلم، 

إذا ورد عليك خطاب :" وهبذا الصدد يقول ابن حزم.  وإن كانت خطأ حّذرنا منها وبيّنا الصحيح منها
بلسان، أو ىجمت على كبلم يف كتاب، فإياك أن تقابلو مقابلة اؼبغاضبة الباعثة على اؼبغالبة، قبل أن تتبُت 

وأيضا، فبل تقبل عليو إقبال اؼبصّدق بو، اؼبستحسن إياه، قبل علمك بصحتو بربىان . بطبلنو بربىان قاطع
قاطع، فتظلم كبل الوجهُت نفسك، وتبعد عن إدراك اغبقيقة، ولكن أقبل عليو إقبال ساَف القلب عن النزاع 
عنو، واؼبنزوع عنو، إقبال من يريد حظ نفسو يف فهم ما ظبع ورأى، فالتزيد بو علما، وقبولو إن كان حسنا، 

 األجر اعبزيل، واغبمد الكثَت، والفضل – إن فعلت ذلك –أو رده إن كان خطأ، فمضمون لك 
 19".العميم

أيسر وسيلة للنجاح والقضاء على األمراض النفسية اليت : اعتراف المربي بعيوب نفسه وعالجها - 5
تواجو اؼبريب ىي أن يواجو أمراضو النفسية، وعيوبو اػبلقية بالوصفة الطبية اليت وصفتها األنبياء واغبكماء 

وأىل الصبلح، وأول خطوة يقوم هبا من يرغب يف عبلج نفسو أن يعًتف بضعفو فإذا قبح يف وصف الداء 
 .أمكنو النجاح يف وضع الدواء

                                                             
. 92ابن حزم، اؼبصدر نفسو،ص  18
 .94-93ابن حزم، األخالق والسٌر، ص  19
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كانت يّف عيوب، فلم أزل بالريادة، واطبلعي على ما قالت األنبياء صلوات اهلل عليهم، :" يقول ابن حزم
واألفاضل من اغبكماء اؼبتأخرين واؼبتقدمُت يف األخبلق، يف آداب النفس، أعاين مداواهتا، حىت أعان اهلل 
ّع وجّل على أكثر ذل بتوفيقو ومّنو، وسبام العدل، ورياض النفس، والصرف بأزّمة اغبقائق ىو اإلقرار هبا، 
ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء اهلل  ، فمنها كلف يف الرضاء، وإفراط يف الغضب، فلم أزل أداوي ذلك 

 20".حىت وقفت عند ترك إظهار الغضب صبلة

من األصول اليت جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية ىي الربط بُت العلم والعمل، :  ارتباط العلم مع العمل– 6
فكثَت من اآليات واألحاديث النبوية تدعوا اؼبسلمُت إُف التزام بالعمل وفق الضوابط الشرعية، فاإلديان ما 

فرض على الناس :" يقول ابن حزم. وقر يف القلب وصدقو العمل، وال خَت يف أمة تأخذ العلم وهتمل العمل
تعلم اػبَت والعمل بو، فمن صبع األمرين فقد استوىف الفضيلتُت معا، ومن علمو وَف يعمل بو فقد أحسن يف 

التعليم، وأساك يف ترك العمل بو، فخلط عمبل صاغبا وآخر سيئا، وىو خَت من آخر َف يعلمو وَف يعمل 
 21. أمثل حاال، وأقل ذما من آخر ينهي عن تعلم اػبَت، ويصد عنو– الذي ال خَت فيو –بو، وىذا 

 مشكلة الهم وكيفية عالجه: رابعا 

تناول ابن حزم يف ثنايا كتبو عدة قيم أخبلقية مبينا  : طرد الهم هو الشيء المشترك بين الناس - 1
أسباهبا وطرق معاعبتها، وفق ما سبليو دراستو العلمية وذباربو اليومية وخرباتو االجتماعية، وقد بدا لنا أن 
اػبوض يف عدة مواضيع أخبلقية وتربوية ال ديكن حصرىا يف ىذا البحث، فبادرنا إُف ذكر بعضها تبعا 

ألمهيتها، واخًتنا موضوع اؽبم الذي يسبب اإلحباط واالكتئاب والذي أصبح مشكلة العصر، فكيف عاًف 
 ابن حزم مشكلة اؽبم ؟

فمعٌت اؽبم يرادف حالة التوتر اليت تنشأ عند اإلنسان نتيجة إحساس داخلي أو مثَت بيئي بنقص شيء "
 22".معُت لو أمهية يف حياة اإلنسان

                                                             
.  33ابن حزم، األخبلق والسَت، ص  20
. 94ابن حزم، األخبلق والسَت، ص  21
22

نقال عن حسان محمد حسان، ابن حزم األندلسً ، عصره ومنهجه وفكره التربوي،  )136 عبد البدٌع الخولً، الفكر التربوي فً األندلس، ص  

 (.113ص 
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اؽبم ىو شعور يصادفو اإلنسان يف حياتو إلحساسو بأن ىناك نقصا يعًتيو، وال ديكن طرد ىذا اؽبم إال 
فإمنا طلب اؼبال طبلبو، ليطردوا بو ىّم الفقر " حبضور ما يقابل النقصان أو ما يعوضو ولو خببلف جنسو، 

عن أنفسهم، وإمنا طلب الصوت من طلبو، ليطرد بو عن نفسو ىم االستعبلء عليها، وامنا طلب اللذات 
 23"اٍف..من طلبها ليطرد هبا عن نفسو ىم فوهتا، وإمنا طلب العلم من طلبو، ليطرد بو عن نفسو ىم اعبهل

ونتيجة أن ىناك " والسبب يف ذلك يعود إُف طبيعة النفس البشرية بُت النفس اللوامة والنفس اؼبطمئنة،
صراعا داخل النفس بُت التمييز واؽبوى فقد حيدث أحيانا لئلنسان ميل ناحية اؽبوى، وبذلك يتطاحن 

وبذلك تظهر مظاىر اػبلق الذميم من جنب وشح، وجور .. ويتشاحن، يتصارع ويطمع فيما أيدي اآلخرين
أما إذا تغلبت قوى التمييز اليت سبيز هبا اإلنسان واعبن واؼببلئكة فعندئذ . وجهل، وكل ذلك تعبَت عن الطمع

 .24"ديد اهلل عبده بقوة من عنده فيفعل طيبات من األعمال، وصاٌف األفعال

اؽبم مشكلة عامة ال تتعلق باألفراد فحسب بل ىو آفة تعاين منها صبيع : طرد الهم باتفاق األمم - 2
مذ خلق اهلل تعاُف العاَف إُف أن يتناىى - فطرد اؽبم مذىب قد اتفقت األمم كلها:"  األمم، يقول ابن حزم

 على أن ال يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غَته ففي الناس –عاَف االبتداء ويعاقبو عاَف اغبساب 
من ال يستحسنو، إذ يف الناس من ال دين لو، فبل يعمل لآلخرة، ويف الناس من أىل الشر من ال يريد اػبَت 

وال األمن وال اغبق، ويف الناس  من يؤثر اػبمول هبواه وإرادتو على بعد الصيت، ويف الناس من ال يريد 
. " ومن تبلىم من الزىاد والفبلسفة- عليهم السبلم- اؼبال، ويؤثر عدمو على وجوده، ككثَت من األنبياء

 25.الناس من يؤثر اعبهل على العلم كأثر من ترى من العامة وىذه أغراض الناس اليت ال غرض ؽبم سواىا

الناس بطبعهم سبيل إُف ما ىو أنفع ؽبم من حيث اؼبادة، وأسهل عليهم من حيث حصولو، فالعلم طريقو 
وفق ذلك يتضح لنا أن الفلسفة سبد الًتبية باألدوات الفنية الفلسفية ألجل ربليل . " حيتاج إُف جهد وصرب

النظريات والقضايا الًتبوية وتدقيق النظر يف معانيها وإصدار اغبكم عليها بالصحة والفساد، وىذا ما دفع 
باإلمام ابن حزم إُف التمعن والتفكَت بكل فلسفية وحكمة إلجياد سبيل إُف طرد اؽبم، ذلك اؼبرض اؼبزمن 

                                                             
 .15ابن حزم، األخالق والسٌر، ص  23

. 114حسان ؿبمد حسان، ابن حزم األندلسي، عصره ومنهجو وفكره الًتبوي، ص  24
. 14ابن حزم، األخبلق والسَت يف مداواة النفوس، ص  25
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اؼببلزم لئلنسان بداية من سّن التكليف إُف أن تفارق روحو جسده، فوجد بأّن شبة وسيلة واحدة رآىا ىي 
 26".األفضل واألنبل لطرد شبح اؽبم عن اإلنسان أال وىي الرجوع إُف اهلل عز وجل

طرد اؽبم ىو القاسم اؼبشًتك بُت الناس، وقد حاولت األديان واؼبذاىب الفلسفية باختبلف أصوؽبا أن 
ذبيب عن تساؤالت يطرحها اإلنسان وىو يف رحلتو يبحث عن مصدر االطمئنان النفسي، وهبذا الصدد 

.  أحد يستحسن اؽبم وال يريد طرده عن نفسو– مذ كان إُف أن يتناىى –وليس يف العاَف :" يقول ابن حزم
فلما استقر يف نفسي ىذا اعلم الرفيع ، وانكشف ِف ىذا السر العجب، وأنار اهلل تعاُف لفكري ىذا الكنز 

 إُف طرد اؽبم الذي ىو اؼبطلوب للنفس الذي اتفق – على اغبقيقة –العظيم ، حبثت عن سبيل موصلة 
 على السعي لو ، فلم أجدىا إال التوجو – اعباىل منهم والعاَف ، والصاٌف والطاٌف –صبيع أنواع اإلنسان 

 27."بالعمل لآلخرة- إُف اهلل عز وجل

 التعلق باآلخرة خير عالج لطرد الهم - 3

تلك ىي شبرة االجتهاد النابع عن اػبربة والتجربة يقدمها لنا ابن حزم بعد مسَتة طويلة وشاقة عاىن منها  
ىذا الفقيو من مؤامرات ودسائس، نتج عنها مهوم وأحزان، وىنا ال بد أن يستحضر العاقل أن اإلديان 

 .باآلخرة عبلج النفس وهناية اؽبم، والرجاء يف الثواب

 موصبل إُف طرد –ساؼبا من كل عيب خالصا من كل كدر - ووجدت العمل لآلخرة  :" يقول ابن حزم
 َف يهتم بل يسّر، إذ – إن امتحن دبكروه يف تلك السبيل –اؽبم على اغبقيقة، ووجدت العامل لآلخرة 

رجاؤه يف عاقبة ما ينال بو عون لو على ما يطلب، وزايد يف الغرض الذي إياه يقصد، ووجدتو إن عاقو عما 
ىو بسبيلو عائق َف يهتم، إذ ليس مؤاخذا بذلك، فهو غَت مؤثر يف ما يطلب، ورأيتو إن قصد باألذى سّر، 

وان نكبتو نكبة سّر، وان تعب فيما سلك فيو سر، فهو يف سرور متصل أبدا، وغَته خببلف ذلك أبدا، 
 ىذا العبلج الذي 28."فاعلم أنو مطلوب واحد، وىو العمل لّلو تعاُف، فما عدا ىذا فضبلل وسخف

يقدمو ابن حزم ؼبن شغل نفسو بطرد اؽبم ىو شبرة خرباتو اؼبيدانية، فمن أراد لذة أو متعة فعليو أن يسعى يف 
                                                             

. 67آسيا وعيل، نظرية العلم يف فلسفة ابن حزم، ص  26
. 15- 14ابن حزم، األخبلق والسَت، ص  27
. 16-15ابن حزم، األخبلق والسَت، -  28
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جييل ابن حزم نظره يف الناس فيجد أنو ال يشغلهم شيء سوى إزالة " اليت تتصف بالبقاء والدوام، وىنا 
اؽبم، كافرىم ومسلمهم، غنيهم وفقَتىم، صغَتىم وكبَتىم، حاكمهم وؿبكومهم، وىكذا، وال جيد ؽبذا 

 29."اؽبم إال دواء واحدا ىو التوجو إُف اهلل عز وجل بالعمل لآلخرة

على اإلنسان العاقل أن حيسن االختيار، وأن جياىد نفسو للحصول على ذبارة راحبة لن تبور، وأن يرفع مهتو 
يلتمس العبل وال يتحقق ذلك إال إذا كان ما تعلق بو القلب أغلى من النفس واؼبال واألوالد، وال يكون 

 .ذلك إال يف ذات اهلل تعاُف وما أوصانا بو من الواجبات ومكارم األخبلق

 عز وجل –ال تبذل نفسك إال فيما ىو أعلى منها، وليس ذلك إال يف ذات اهلل تعاُف :" يقول ابن حزم 
 يف دعاء إُف حق، ويف ضباية اغبرًن، ويف دفع ىوان َف يوجبو عليك خالقك تعاُف، ويف نصر مظلوم، –

وباذل نفسو يف عرض دنيا، كبائع الياقوت باغبصى، ال مروءة ؼبن ال دين لو، العاقل ال يرى لنفسو شبنا إال 
 . ىكذا تكون عبارات ابن حزم دررا يستفيد منها كل طالب النجاة، وىي السعادة األبدية30."اعبنة

حارب اإلسبلم ظاىرة الفساد اليت تأخذ مستويات متعددة من  :معنى الصالح عند الرجال والنساء - 4
الطبقة اغباكمة إُف طبقة اؼبًتفُت نزوال إُف عامة الناس، مث إُف األسرة ،فالفساد يأخذ صورا وأشكاال 

متعددة، وؽبذا كانت دعوة األنبياء إُف اإلصبلح يف اؼبعتقد والعمل،  ومن خبلل نظرات ابن حزم حول 
ىذه اؼبشكلة اؼبتفشية يف اجملتمع رأى أن الناس حباجة إُف ربديد اؼبصطلح وبيان مفهومو، فبل ديكننا أن 
: نعاًف ظاىرة الفساد وكبن َف نضبط بعد ما ىو الصبلح حىت منيزه عن غَته، وهبذا الصدد يقول ابن حزم 

غلطا بعيدا، والصحيح يف حقيقة  (الصبلح )واين رأيت الناس يغلطون يف معٌت ىذه الكلمة، أعٍت 
وتفسَتىا أن الصاغبة من النساء ىي اليت إذا ضبطت انضبطت، وان قطعت عنها الذرائع أمسكت، 

والفاسدة ىي اليت إذا ضبطت َف تنضبط، وإذا جعل بينها وبُت األسباب اليت تسهل الفواحش ربيلت يف 
أن تتوصل إليها بضروب من اغبيل، والصاٌف من الرجال من ال يداخل أىل الفسوق، وال يتعرض إُف اؼبناظر 

اعبالبة لؤلىواء، وال يرفع طرفو إُف الصور البديعة الًتكيب، والفاسق من يعاشر أىل النقص، وينشر بصره 
إُف الوجوه البديعة الصنعة، ويتصدى للمشاىد اؼبؤذية، وحيب اػبلوات اؼبهلكات، والصاغبان من الرجال 

                                                             
29

 .130م ص 1995محمد عبد هللا أبو صعٌلٌك، اإلمام ابن حزم الظاهري، إمام أهل األندلس، دار القلم، دمشق، ط أولى،  
. 16ابن حزم ، األخبلق والسَت، ص  30
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والنساء كالنار الكامنة يف الرماد، ال ربرق من جاورىا إال بأن ربرك، والفاسقان كالنار اؼبشتعلة ربرق كل 
   31."شيء
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