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املقدمة
يتميـز كل عصر بفكـره وفلسـفه حياتـه،
واملسـلمون األوائـل خلفـوا تراثـاً فكريـاً وتربوياً
ينبغـي أن نعتـز به ،ألنـه يعكس صـورة املايض،
وبالتـايل يضيء لنا طريـق الحارض واملسـتقبل،
بقـدر رجوعنا إليه واستشـهادنا بـه ،وأن نأخذ منه
مـا يتفـق مع ظروفنـا الراهنـة وقضايانـا املعارصة
فإننـا لألسـف ال نعـرف إال القليـل مـن تراثنا عن
جهـل ،أو تقليـد للرتبيـة الغربية ،لـذا وجب علينا
ونحـن يف بدايـات القـرن الحـادي والعرشين أن
نعـود إىل فكرنـا وتراثنـا العـريب اإلسلامي ،وأن
نسـتفيد منـه ألن العمـل للحـارض واملسـتقبل
ال يتـم إال بالرجـوع إىل املـايض وذلـك ؛ ألن
حارضنـا ال يسـتغني عـن ماضينا ،وعـن الفحص
الدقيـق ألرضـه التـي يقوم عليهـا البنـاء الجديد.
وملـا كان الفكـر الرتبـوي يف اإلسلام يعتمـد
على القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة املطهـرة،
فقـد كانت أول مدرسـة شـهدها اإلسلام هي دار
األرقـم بـن أيب األرقـم يف مكة ،ثم كان مسـجده
صلى اللـه عليـه وسـلم يف املدينـة هـو الثاين،
ومبـرور األيـام وتغيرات املجتمـع اإلسلامي
ظهـر الفقهاء والعلماء واألدباء والفالسـفة وظهر
معهم فكر تربوي إسلامي أساسـه القـرآن الكريم
والسنة.
ومـن هـؤالء ابـن خلـدون والـذي ُعـرف على
أنـه عـامل اجتماع ولكـن لـه آراء تربويـة ذكرهـا

يف كتابـه املقدمـة ،وسـوف يسـعى هـذا البحث
للوقـوف على هـذه اآلراء وتأصيلهـا وربطها مع
الحيـاة املعـارصة.
لقـد اجتهـد ابـن خلـدون يف بنـاء وعـي تاريخي
جديـد يسـتمد أصولـه املعرفيـة واملنهجيـة مـن
االسـتنطاق العميـق للقـرآن الكريـم ومـن القراءة
العلميـة للمايض التـي تنتقـد املنهـج اإلخباري
بنـاء على التعليل املنطقي ثم التفسير الفلسـفي
ألحـداث التاريخ ليـس السـتخالص العرب فقط،
وإمنـا لصياغة منـوذج تحليلي يجمع بين قراءة
الواقـع البشري والتطـورات الفكريـة لإلنسـان.
ويف سـياق جمعـه بين القراءتين عمـل على
تطبيـق اآلليـة املقاصديـة يف منهجـه التحليلي
وإن مل يشر يف مقدمتـه لتعريـف املقاصـد
الرشعيـة واتصالها أو انفصالها عـن أصول الفقه.
وقـد تسـاوى مشروع الشـاطبي ومشروع ابـن
خلـدون يف افتقـاد اآللة املفعلة لهما ،املوصلة
لتحقيـق مقاصدهما ،املحركـة لسـكونية العقـل
املسـلم ودفعـه للمسـائلة عـن موقعـه الدينـي
والحضـاري ،وذلـك بسـبب الواقـع السـيايس
املريـض الـذي عاشـا فيـه.
إن تأصيـل بعـض معـامل نظرية املقاصـد عند ابن
خلدون مـن جهتني:
 .1جهـة معرفيـة :ببيـان مرجعيـة ابـن خلـدون
املقاصديـة مـن خلال تطبيقـه ملنظـور الرؤيـة
املقاصدية واالسـتقراء والتعليـل ومالحظة عالقة
األسـباب مبسـبباتها..
 .2جهـة منهجيـة :ببيـان التفعيـل املنهجـي
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للمقاصـد الرشعيـة من خلال والقـدرة التحليلية
االسـتنباطية التـي ميكـن للمنهـج املقاصدي أن
يسـهم بها.
إن التطبيـق املقاصـدي عنـد ابـن خلـدون
اإلعمال الجيـد للمنهـج املقاصـدي يف تفسير
نظريتـه حـول العمـران البشري ،باعتبـار أن
املنهـج املقاصـدي قاعـدة علميـة تسـتوعب
نظريـة الغايـات املصلحية التي جـاءت الرشيعة
لتحقيقهـا يف أفعـال العبـاد بالجلـب أو الدفـع.
فاملقاصـد الرشعيـة يف هـذه النظريـة ال ميكـن
حرصهـا يف كونها مجرد تعليـل لألحكام الرشعية
فحسـب بـل مفتاحـا للتحكـم يف عامل الشـهادة
مبا تشـكله مـن مرجعيـة لالختيـارات الحضارية
واملجتمعيـة التـي من شـأنها تحريـك األمة نحو
العلـو والتغيير املرشـدان بالبلاغ الربـاين.
 ،فاملنهـج املقاصـدي «ال يلتمـس تكييـف
الواقعـات الجزئيـة تفصيلا فيحكم على الواقعة
قياسـا على مـا يشـابهها مـن واقعـة سـالفة،
بـل يركـب مغـزى اتجاهـات سيرة الرشيعـة
األوىل ويحـاول يف ضـوء ذلـك توجيـه الحيـاة
الحـارضة» ،وهـذا الرتكيـب قيـاس شـمويل
مصلحـي« ،فهـو درجـة أرقـى يف البحـث عـن
جوهـر مناطـات األحـكام ،إذ نأخـذ جملـة مـن
أحـكام الديـن منسـوبة إىل جملـة الواقـع التـي
تنـزل فيـه ونسـتنبط مـن ذلـك مصالـح عامـة
ونرتـب عالقاتهـا مـن حيـث األولويـة والرتتيب،
وبذلـك التصـور ملصالـح الديـن نهتـدي إىل
تنظيـم حياتنـا مبـا يوافـق الديـن ،بـل يتـاح لنـا

ملتزمين بتلك املقاصد -أن نوسـع صور التدينأضعافـا مضاعفـة» .وبهـذا يتبني مفهـوم التطبيق
املقاصـدي عنـد ابن خلـدون بأنه مفهـوم عميل
يتحـدد يف التوظيـف العلمـي والتنزيـل السـليم
للمصالـح الرشعيـة العامـة والخاصـة ،األصليـة
والتبعيـة القطعيـة والظنيـة يف نظريتـه حـول
العمـران البشري ،وذلـك أنـه حمـل للمجتمـع
على مقتضى النظريـن الرشعـي والعقلي يف
جلبهما للمصالـح ودفعهما للمضـار.
إن الرتبية اإلسلامية هي النابعة مـن القرآن الكريم
والسـنة املطهـرة ،ويف الوقـت الحـارض ينـادي
علماء الرتبيـة املسـلمني بإتبـاع أقـوال علماء
الغـرب من غري املسـلمني ،ومع أن بعـض آرائهم
جيـدة ،إال أن الكثير منهـا يخالـف اإلسلام ،لـذا
وجـب علينـا الرجـوع إىل القـرآن الكريم والسـنة
وإىل تـراث علماء اإلسلام لالسـتفادة منـه يف
حـل قضايانـا املعـارصة ،ويف ضـوء ذلـك ميكن
تحديد مشـكلة البحث يف السـؤال التـايل :ما هي
اآلراء الرتبويـة البـن خلـدون ؟
وقد قسمت البحث عىل مبحثني:
املبحـث األول :تطرقـت فيـه إىل تعريـف عنوان
البحث.
وأمـا املبحـث الثـاين :تناولـت فيـه تأصيـل آراء
ابـن خلـدون الرتبويـة ،وفيـه مطلبـان :
املطلـب االول :أهـداف وآراء ابـن خلـدون
الرتبويـة.
وأمـا املطلـب الثاين :تناولـت فيه أصـل آراء ابن
خلـدون الرتبوية.
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املبحث األول
التعريف بعنوان البحث

رشع يف بنـاء منهجـه الرتبوي وتأصيلـه مبا يأيت:
ّ
 .1االعتماد على القـرآن الكريم والسـنة النبوية،
إذ جعلـه العماد منهجـه ؛ أل َّن فيهما كلمات
()5
جامعـة ،وقضايـا كليـة ،وقواعـد عامـة.
للنص ،إذ هم عـارصوا التنزيل
 .2فهـم الصحابـة
ّ
والوحـي ،وتلقـوا األحـكام مشـافهة بلا واسـطة
عـن رسـول الله ﷺ.
 .3االعتماد على اللغـة العربيـة يف تفسير
النصـوص ،واملـراد منهـا.)6( .
 .4االعتماد عىل العـرف الرشعـي ،إذ أ َّن مطمح
َّ
والشـك أ َّن
نظـر العلماء البحـث عن األحـوال،
مبنـى أكثر األحـكام العـرف يف االسـتعامل ،ال
مجـرد األوضـاع اللغويـة ،حتـى أنَّها رمبـا تكون
مهجـورة ملحقة باملجـاز(.)7
إ َّن الغايـة مـن أصـول الفقـه معرفـة األحـكام
الرشعيـة وتطبيـق القواعـد الكليـة على األدلـة
التفصيليـة ،السـتنباط األحـكام الرشعيـة العملية
منهـا ،أو املوازنـة ،والرتجيح بين آراء الفقهاء يف
املسـائل االجتهاديـة (.)8

•املطلب األول :ماهية التأصيل الرشعي
التأصيـل :جعـل العلماء للشيء أصلاً مؤصالً
وأصـل علمـه باصلـه أصالً:
ثابتًـا يبنـى عليـه(ّ ،)1
علما مـن األصـل ،مبعنـى أصـاب أصلـه
قتلـه
ً
أصـل االصـول ،كما يقـال:
وحقيقتـه ،فيقـالّ :
بـ ّوب االبـواب ،ورتّـب الرتـب(.)2
وللتأصيل الرشعي ألفاظ ذات صلة بها منها:
ـل يأثِـل أُثـوالً،
أث ّـل :أثـل كل يشء أصلـه ،وأ�ث ّ َ
أصلـه ،إذ كل يشء
تأصـل ،وأُّثـل مالـهّ :
وتأث ّـلّ :
مؤصـل ،فالتأثيل التأصيـل ،وتأثيل املجد:
قديـم ّ
بناؤه ( .)3
إ َّن االسـم أقـوى يف التأصيـل مـن الفعـل ؛ ألنَّـه
مسـتقل ويرتكـب مـن جنسـه جملـة مفيـدة،
كقولـك :زيـد قائـم ،فـكل فعـل إالّ ويُحـ ّدث به
()4
اسما
وال يُحـ ّدث عنـه فيقـدر
ً
((( ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.1134/1 :
فلـم يكن ابـن خلدون يعتمـد النقل املجـرد ،بل ((( ينظـر :أعلام املوقعين ،البـن قيـم الجوزيـة:
 ،341/2وخالصـة الترشيـع اإلسلامي ،لعبـد الوهـاب
((( ينظـر :لسـان العـرب البـن منظـور 16/11 :مـادة خلاف :ص ،29والقواعـد املسـتخرجة مـن كتـاب
اصـل .واملصبـاح املنير يف غريـب الشرح الكبير أعلام املوقعين ،لعبـد املجيـد الجزائـري :ص،203
للفيومـي ،24/ :والتعاريـف ،للمنـاوي :ص.69
والتصـور اللغـوي عنـد االصوليين ،د.السـيد احمد عبد
الغفـار :ص.9
((( تاج العروس.6839/ :
((( ينظـر :لسـان العـرب ،البـن منظـور ،9/11 :مـادة ((( مرآة األصول ،ملنال خرسو :ص.282
أ ثل .
((( الربهـان ،للجوينـي ،84/1 :و اإلحـكام يف أصـول
األحـكام ،لآلمـدي :مـج.8/1 ،1
((( املنخول ،للغزايل :ص.80
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أخـرى كثيرة ،قـام بالتدريـس يف األزهـر أثنـاء
إقامتـه يف مصر وكان قاض ًيـا للاملكية يف مرص.
وصفـه معـارصه األديـب الوزيـر لسـان الدين بن
الخطيـب فيقـول :كان ابن خلـدون رجالً فاضالً،
حسـن الخلـق ،جـم الفضائـل ،ظاهرالحيـاء،
عزوفًـا عـن الضيـم ،صعـب املقـادة ،سـديد
البحـث ،كثير التحفـظ وبـارع الخـط.
وتويف يف  26رمضان سـنة 808هــ املوافق 16
مـارس 1406م عن  76سـنة ،ودفـن خارج باب
()3
النصر مبقربة الصوفيـة يف القاهرة
•املطلب الثالث :مصطلحات البحث :
 -1الرتبيـة :تعـ ّرف الرتبيـة بأنها «تنميـة الوظائف
الجسـمية والعقليـة والخلقيـة حتـى تبلـغ كاملها
عـن طريـق التدريـب والتثقيـف» ( )4ويقصـد بها
عنـد علماء الرتبيـة منـو الكائـن البشري مـن
خلال الخبرة املكتسـبة مـن مواقـف الحيـاة
املتنوعـة ،ويقصـد بالنمـو اكتسـاب خبرات
جديـدة متصلـة ومرتبطـة ارتباطـاً معينـاً لتكـون
منطـاً خاصاً بشـخصية الفرد وتوجهـه إىل املزيد
مـن النمـو ليتحقق بذلـك أفضل توافق بين الفرد
وبيئتـه(.)5

 .5االعتماد على املنطـق ،وكان الرائـد يف هذا
الفـن اإلمـام الغـزايل ،وقـد سـبقه عـدد منهـم
اإلمـام الجوينـي ،فقـد أدخلـوا املنطـق يف هـذا
العلـم(.)1
•املطلب الثاين :التعريف بابن خلدون
هـو عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن محمـد،
ابـن خلـدون أبـو زيـد ،ويل الديـن الحرضمـي
اإلشـبييل ،مـن ولـد وائـل بـن حجر ،الفيلسـوف
العـامل االجتامعـي ،أصلـه مـن إشـبيلية ،ومولده
ونشـأته بتونـس يف غـرة رمضـان سـنة  732هــ
املوافـق  27مايو 1322م ،نشـأ بين أرسة عريقة
يف الشرف والرياسـة والعلـم والسياسـة ،أجـاد
أصـول الفقـه على مذهـب مالـك وتعمـق يف
الفلسـفة واملنطق ،ونبـغ يف كل ما تعلمه وهو مل
يبلـغ العرشيـن ،حتـى أقر لـه أسـاتذته بالعبقرية.
اشـتهر بكتابـه العبر وديـوان املبتـدأ والخبر
يف تاريـخ العـرب والعجـم والرببـر ،يف سـبعة
مجلـدات ،أولهـا املقدمـة وهـي تعد مـن أصول
علـم االجتامع ،وقـد ترجمت إىل اللغة الفرنسـية
()2
وغريهـا
تـوىل عـدة مناصـب سياسـية يف تونس ثـم رحل
إىل تلمسـان ومنهـا إىل املغـرب واألندلـس
عنـد بنـي األحمر ملـوك غرناطـة ،وضـع مقدمته ((( ينظـر :االعلام للـزركيل ،106 :ابن خلـدون حياته
الشـهرية أثنـاء إقامتـه يف املغـرب ولـه مؤلفـات وتراثـه الفكري :.ص ،12الرتبية اإلسلامية وفالسـفتها.

محمـد اإلبـرايش.)1395( ،مصر :مطبعـة الحلبـي
ص .)273
((( ينظر :املستصفى ،للغزايل :ص.11
((( ينظـر :االعلام للـزركيل ،106 :ابن خلـدون حياته ((( ينظر :قاموس الرتبية .فاخر عاقل :ص .27
وتراثـه الفكري .محمد عنـان.)1933( ،القاهـرة :مطبعة ((( مقدمـة يف فلسـفة الرتبيـة ،.محمـد النجيحـي :ص
.117
دار الكتـب املرصية  ،ص.12

«التأصيل الرشعي ملنهج ابن خلدون الرتبوي (دراسة منهجية مقارنة)»
.................................................................أ .م .د .صالح حميد عبد | 473
 -2الرتبيـة اإلسلامية :تعـ ّرف بأنهـا «املفاهيـم
التـي يرتبط بعضهـا ببعض يف إطـار فكري واحد
يسـتند إىل املبـادئ والقيـم التي أىت بها اإلسلام
والتـي ترسـم عـددا ً مـن اإلجـراءات والطرائـق
العمليـة يـؤدي تنفيذهـا إىل أن يسـلك الفـرد
()1
سـلوكاً يتفـق مـع عقيـدة اإلسلام»
وميكـن تعريفهـا مـن خلال الربـط بين مفهـوم
الرتبيـة ومفهـوم اإلسلام بأنهـا «إحـداث تغيير
يف سـلوك الفـرد يف االتجـاه املرغـوب فيـه مـن
وجهـة نظـر اإلسلام» (. )2
 -3الفكـر الرتبوي :ويقصد بـه اآلراء والتصورات
واملبـادئ التـي قدمهـا علماء الرتبيـة أو النظرية
الرتبويـة كما يتصورها علماء الرتبية.
فالفكـر الرتبـوي هو «مـا أبدعته عقول الفالسـفة
واملربين عبر التاريـخ فيما يخـص مجـال
التعليـم اإلنسـاين ،وتنميـة الشـخصية وشـحذ
قدرتهـا ويتضمـن النظريـات واملفاهيـم والقيـم
()3
واآلراء التـي وجهـت عمليـة تربيـة اإلنسـان»
-4الفكـر الرتبـوي اإلسلامي :وهـو عبارة عـن مجموعة
اآلراء واألفـكار والنظريـات التـي احتوتهـا دراسـات
الفقهـاء والفالسـفة والعلامء املسـلمني وتتصـل اتصاالً
()4
مبـارشا ً بالقضـاء واملشـكالت الرتبويـة

((( أصول الرتبية اإلسالمية ،.سعيد عيل  :ص . 6
((( أصول الرتبية اإلسالمية ،.أمني أبوالوي :ص .18
((( الفكـر الرتبـوي مدارسـه واتجاهـات تطـوره،.
مصطفـى زيـاد  :ص .24
((( أصـول الرتبيـة اإلسلامية .محمـد الخطيـب،
ومصطفـى متـويل ونـور الديـن عبدالجـواد ومحـروس
غبـان وفتحيـة الفـزاين :ص .44

ويقصـد بهـا هنـا التعـ ّرف على اآلراء واألفـكار
الرتبويـة البـن خلـدون.
ومـن خالل الدراسـات السـابقة يوضـح أن أكرث
الكتابـات عـن ابـن خلـدون هـي باعتبـاره عاملاً
كبيرا ً يف االجتماع ،وقـد وجدت بعـض الكتب
التـي كتبـت عـن فكـر ابـن خلـدون الرتبـوي
واسـتفدت منهـا :الرتبيـة اإلسلامية وفالسـفتها
حسين عـايص سـنة الطبـع 1395هــ ،والرتبيـة
اإلسلامية املفهومـات والتطبيقـات زكريـا إمـام
سـنة الطبع1425هـ.

❊

❊

❊
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املبحث الثاين
تأصيل آراء ابن خلدون الرتبوية
•املطلـب األول :أهـداف وآراء ابـن خلـدون
الرتبويـة
أوالً :أهداف الرتبية عند ابن خلدون.
يرى ابن خلدون أن للرتبية أهدافاً هي :
 -1إعطاء الفرصة للفكر ليك ينشط.
 -2إعطـاء اإلنسـان الفرصـة لكي يحيـى حيـاة
طيبـة يف مجتمـع راق متحضر.
 -3إعطاء اإلنسـان الفرصة لكسـب الـرزق وتنمية
الخصـال الحميـدة فيـه ويعتبر أن األسـاس يف
()1
التعلّـم القـرآن الكريم
إن ابن خلدون قسم العلوم إىل قسمني:
األول :العلـوم النقليـة :وهـي العلوم التـي ينقلها
اإلنسـان عمـن وضعها ،وكلها مسـتندة إىل الخرب
مـن مصـدره الرشعـي وال مجـال للعقـل فيهـا،
إال إلحـاق الفـروع باألصـول ،ومن هـذه العلوم،
علـم التفسير ،علـم القـراءات ،علـوم الحديث،
علـم أصـول الفقـه ،علـم التوحيـد ،علـم البيان،
علـم األدب.
الثـاين :العلـوم العقليـة ،وهـي التي يهتـدي إليها
اإلنسـان بعقله وهي تشـمل علم املنطـق والعلم

الطبيعـي ،والعلـم اإللهـي ( مـا وراء الطبيعـة )
وعلـم النظـر يف املقاديـر (الرياضيـات والفلـك
والهندسة).
وقـد رتب ابـن خلـدون العلـوم بحسـب أهميتها
للمتعلـم عىل النحـو اآليت :
-1العلـوم الدينيـة وهـي العلـوم املقصـودة
بالـذات مثـل القرآن الكريـم والحديـث الرشيف
-2العلـوم العقليـة وهـذه أيضـاً علـوم مقصـودة
مثـل العلـم الطبيعـي.
-3العلـوم اآلليـة املسـاعدة للعلـوم الرشعية مثل
اللغة والنحـو والبالغة.
-4العلـوم اآلليـة املسـاعدة للعلـوم العقليـة مثل
()2
علـم املنطق
ثانيا :آراء ابن خلدون الرتبوية.
لقـد أفـاض ابـن خلـدون يف آرائـه الرتبويـة التي
حكمـت املجتمـع اإلسلامي ومنها:
 -1إن كرثة التآليف يف العلوم عائقة عىل التحصيل:
يقـرر ابـن خلـدون أن العقـل اإلنسـاين يشـوبه
القصـور ،وأن مراتبـه تختلـف باختلاف البشر،
وخاصـة يف املراحـل األوىل من حياة اإلنسـان،
وقـد ذكـر أن عقـل اإلنسـان ال يسـتطيع أن
يسـتوعب العلـوم التي تكثر فيهـا املصطلحات
واملؤلفـات وقد ذكر يف املقدمـة ( :اعلم أنه مام
أرض بالنـاس يف تحصيـل العلـم والوقـوف عىل
غاياتـه كثرة التآليـف واختلاف االصطالحـات
يف التعليـم ،وتعـدد طرقهـا ،ثـم مطالبـة املتعلم

((( تطـور الفكـر الرتبـوي ،فخـري خضر :ص158
((( املصدر السابق.
.159 -
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باسـتحضار ذلـك)
ويقصـد ابـن خلـدون هنـا ،كثرة املؤلفـات
واملصطلحـات يف العلـم الواحـد ،بحيـث
يـؤدي ذلـك إىل نفـور املتعلـم مـن التعليـم،
وابـن خلـدون يهـدف إىل التيسير علـم املتعلم
وبالخصـوص يف بدايـة عهـد الطالـب بالتعليـم.
ومـن الدوافـع لـدى ابـن خلـدون لكتابـة هـذا
الفصـل كثرة طـرق التدريـس يف عهـده ،حيـث
انتشر يف عهـده الطريقـة القريوانيـة واملرصيـة
()1

والبغداديـة والقرطبيـة وغريهـا .وكان املطلـوب
مـن الطالـب أن مييـز بين هـذه الطـرق ،لدرجـة
أنهـا أصبحـت هـي املقصـودة بالتعليـم وهـذا
خطـأ كبيرة فالطـرق وسـيلة وليسـت غايـة .ويف
ذلـك يقـول ابـن خلـدون ( :ثـم إنـه يحتـاج إىل
متييـز الطريقة القريوانيـة من القرطبيـة والبغدادية
واملرصيـة ،وطـرق املتأخريـن عنهـم واإلحاطة
بذلـك كلـه ،واملتعلـم مطالـب باسـتحضارها
جميعهـا ومتيـز مـا بينهـا ،والعمـر ينقضي يف
()2
واحـد منهـا )
مما تقدم يظهر لنـا أن ابن خلدون نـادى مبراعاة
قـدرات الطلاب ،وأن ال نثقـل عليهـم مبـا هـو
فـوق طاقتهـم ،وأن يتـم التعليـم بيسر وسـهولة
حتـى يقبـل الطلاب التعلـم ،وتزيـد الدافعيـة
لديهـم ،وأن ال يكـون التعليـم منفـرا ً لهـم .وهذا
الـذي تنـادي بـه الرتبيـة الحديثـة ،وقـد ظهـرت
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1230
((( املصدر نفسه :ص.1231

النظريـات املتعددة التـي تنادي مبراعـاة الفروق
الفرديـة بين الطالب ،كما ظهر مبـدأ التدرج يف
التعليـم ،واالنتقـال من السـهل إىل الصعب ومن
املحسـوس إىل املجرد.
 -2عـدم إشـغال املتعلـم بعلمين يف وقـت
واحد :
إن تعليـم الطلاب علمين يف وقـت واحـد،
يشـغل الطلاب ويعرضهـم للفشـل واإلحبـاط،
وذلـك ألن عقـل اإلنسـان محـدود ،وغير قـادر
على اإلحاطـة بأكثر مـن علـم يف وقـت واحد،
ويف ذلـك يقـول ابن خلـدون ( :أن ال يخلط عىل
ٍ
قـل أن يظفـر
حينئـذ ّ
املتعلـم علمان معـاً ،فإنـه
بواحـد منهام ملـا فيه من تقسـيم البـال وانرصافه
عـن كل واحد منهام إىل تفهم اآلخر ،فيسـتغلقان
معـاً ويسـتصعبان ،ويعـود منهما بالخيبـة ،وإذا
تفـرغ الفكـر لتعلم مـا هو بسـبيله مقتصرا ً عليه،
فرمبـا كان ذلـك أجـدر بتحصيلـه ) (.)3
كما أنـه نـادى أن يتـم تعليـم القـراءة والكتابـة ثم
االنتقـال إىل تعليـم القـرآن الكريـم وحفظـه وفهم
معانيـه ،وهـو ينتقـد املعلمين يف عصره ألنهـم
يصرون على تحفيـظ املتعلمين الصغـار القرآن
الكريـم ،قبـل تعلّـم القـراءة والكتابـة ويقـول أن
القـرآن الكريم هـو كتاب الله ،وليس لنـا أن نقلده،
وليـس لـه تأثير يف اللغـة قبـل أن يفهـم الناشـئة
معانيـه ويتذوقـون أسـاليبه ،ويدركـون مقاصـده،
ويكـون ذلـك بتعليمهـم مبـادئ القـراءة والكتابة،
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1225
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وليـس العكـس مراعـاة للرتتيـب املنطقـي(. )1
وهـو بذلك فهو ينتقـد الطريقة املتبعـة يف العراق
اآلن مـن ادخـال حفـظ القـرآن الكريـم للصفـوف
األوىل مـن مرحلـة االبتدائيـة ،علما أن الطريقـة
القدميـة هـي املتبعـة يف العراق سـابقا.
كما أن تركيـز ابن خلـدون عىل حصر التعلم يف
علـم واحـد ،يف الزمـن الواحد ،يـؤدي إىل مترين
العقـل ،ثم يتقبل العلـوم األخرى بسـهولة ،ويقول
علماء الرتبيـة يف ذلـك أن تدريـب العقـل مبـادة
مـن املـواد يجعله قـادرا ً على التفكير يف املواد
األخـرى وميكنـه يف اإلجـادة يف كل مـادة ،وهذا
بسـبب انتقـال أثـر التدريـب من هـذه املـادة إىل
املواد األخـرى(.)2
 -3التدرج يف تدريس العلوم للمتعلمني :
وهـذا مـن األشـياء التي نـادى بهـا ابـن خلدون،
وذلـك بـأن يبـدأ املعلـم مـع طالبـه بالبسـيط
الـذي يقبلـه عقلـه ،ثـم يتـدرج معهم مسـتخدماً
التكـرار مـع اسـتعامل األمثـال الحسـية ،وبذلك
يتـم للمتعلـم الحصـول على العلـم ويقـول ابن
خلـدون يف ذلـك « ( :اعلـم أن تلقين العلـوم
للمتعلمين إمنـا يكـون مفيـدا ً إذا كان على
التدريـج ) (.)3
ونالحـظ أن مـا قاله ابـن خلـدون ال يختلف عام
ينـادي بـه علامء الرتبيـة يف الوقـت الحارض ،من

كيفيـة التعامل مـع املتعلم وخاصـة يف املراحل
األوىل ،حيـث نـادى باالهتامم باملعـاين العامة،
واالبتعـاد عـن التفاصيـل ،واسـتخدام األمثلـة
الحسـية ،ويف ذلـك يقـول (يكـون املتعلـم أول
األمـر عاجـزا ً عـن الفهـم بالجملـة إال يف األقـل
وعلى سـبيل التقريـب وباإلجمال وباألمثـال
الحسـية)(. )4
كما أن التكـرار الـذي طالـب بـه ابـن خلـدون
بقولـه( :يحصـل العلـم يف ثالث تكـرارات ،وقد
يحصـل للبعـض يف أقـل مـن ذلـك بحسـب مـا
يخلـق لـه ويتيسر عليـه) (. )5
وهـذا مصداق تكـرار جربيل عليه السلام القراءة
ۡ
َ
ٱق َرأۡ ب ۡ
ٱسـ ِم َر ّبِك
على النبـي ﷺ ،قـال تعـاىل :ﵟ
ِ
ٱلَّـذِي َخلَ َ
ـق ١ﵞ َ
ﵝالعلَـق اآليـة ﵑﵜ وهـو مـا تنـادى به
الرتبيـة الحديثـة أن املتعلـم إذا كـرر عملاً معيناً
فهـذا يسـهل عليـه التعلم،كما أن تكـرار العمـل
عـدة مـرات يكسـبه نوعـاً مـن الثبات ،ويسـتطيع
املتعلـم أن يصحـح األخطـاء إن وجـدت(. )6
كما أن التجـارب الحديثـة تـدل على أن
االسـتمرار يف تكـرار مـا تعلمنـاه يسـاعد على
ثباتـه يف الذهـن ،وبعـض التجـارب تقـول أننـا
ننسى حـوايل  %60من املـواد التي يتـم تعلمها
يف حالـة عـدم التكـرار(.)7

((( املصدر نفسه :ص.1233
((( أصول علم النفس ،أحمد راجع :ص. 157
((( أسـس الرتبيـة وعلـم النفـس ،.أحمـد يوسـف ((( :املصدر نفسه :ص.1233
((( أسس الرتبية ،.إبراهيم نارص :ص.123
ص .352
((( أصول علم النفس ،أحمد راجع :ص.283
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1233
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 -4عدم الشدة عىل املتعلمني :
لقـد انتقـد ابـن خلـدون أسـلوب العقـاب الذي
كان سـائدا ً يف عصره ،وطلـب مـن املعلمين
اسـتخدام الرحمـة واللين مـع الطلاب فقـال:
(ينبغـي للمعلم يف متعلمـه والوالد يف ولده أن ال
يسـتبد يف التأديـب) ( ، )1واعتبر أن مجاوزة الحد
يف العقـاب لـه أرضار عىل الطلاب ويعمل عىل
إفسـاد أخالقـه ،وبذلـك ال يتحقـق الهـدف مـن
التعليـم ،ويقول «مـن كان مرباه بالعسـف والقهر
مـن املتعلمين أو املامليـك أو الخـدم سـطا به
القهـر ،وحمـل عىل الكـذب والخبـث»(.)2
وهـذا القـول البـن خلـدون يظهـر رأيـه يف
العقـاب ،حيـث يرفـض الشـدة على املتعلمني،
ألنهـا مرضة باملتعلـم وتعمل عىل إفسـاد أخالقه
وتؤثـر على شـخصيته ،وتعمـل على إكسـاب
املتعلمين سـلوكيات غير مرغـوب فيهـا.
وتزيـد القلـق والتوتـر والخـوف يف نفوسـهم،
وقـد أشـارت دراسـات علماء النفـس إىل أنـه
يف حالـة عـدم متكـن الطفـل مـن التخلـص من
التوتـر النفسي ،فـإن ذلـك يـؤدي إىل العـدوان
واالنحـراف السـلويك ،وقـد يـؤدي إىل الكـذب
والرسقـة والهـروب من املدرسـة وغير ذلك من
مظاهـر الجنـوح(.)3

ومـن النظريات الحديثة التـي تطرقت إىل االبتعاد
عـن الشـدة على املتعلمين واسـتخدام الثواب
كعامـل مـن عوامـل التعزيـز ،نظريـة ثورنديـك
وفحواهـا أن اإلنسـان إذا اقترن عملـه مبا ينرشح
لـه صـدره كالثـواب متكن هـذا العمل يف نفسـه
ورسـخ يف ذهنـه ،أمـا إذا اقرتن عمله مبـا ينقبض
لـه صـدره كالعقـاب فـإن هـذا العمـل ال يتمكن
يف نفسـه وال يرسـخ يف ذهنـه وذلك على اعتبار
أن اإلنسـان مييـل بطبيعته إىل ما يسره ،ويتجنب
ما يسـؤوه (.)4
ومـع أن ابـن خلـدون عـارض الشـدة على
املتعلمين لآلثـار السـلبية ،إال أنـه مل يدعـو إىل
التسـامح الـكيل مـع األطفال فقـد أبـاح العقاب
البـدين يف الضرورة القصـوى ومبـا ال يزيد عىل
ثالثـة أسـواط ،بشرط أن يكـون العقـاب آخـر
العلاج ،وبعـد اسـتخدام الرتغيـب والرتهيـب
والتوبيـخ والعـزل واإلهمال ،إذن العقاب البدين
مبـاح لتعديـل سـلوك معين ولكـن يف أضيـق
الحدود ،وكوسـيلة لـردع الطالب مـن الوقوع يف
األخطـاء ،ويجـب أن يتفـاوت يف شـدته حسـب
الذنـب املرتكـب.
إن العقـاب مـن رضورات الرتبيـة ،ولكـن يجـب
أن يختلـف يف شـدته ونوعـه حسـب الذنـب،
ألنـه نـوع مـن األمل مقصـود لذاتـه ،لكي يشـعر
قصر أو أهمـل ،فلا يعـاود مـا عملـه
بـه الـذي ّ

((( مقدمة ابن خلدون :ص.1244
((( املصدر نفسه.1243 :
((( امليسر يف سـيكولوجية اللعـب ،.أحمـد بلقيـس ((( الوعـي الرتبـوي ومسـتقبل البلاد العربيـة ،.جـورج
شـهيال :ص.105
وتوفيـق مرعـي :ص.155
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سـابقاً ،فهـذا الرأي البـن خلدون يف عدم الشـدة
مـع الطلاب يوافـق مـع مـا يذكـره علماء الرتبية
وعلـم النفـس يف الوقـت الحـارض(.)1
 -5إن كثرة االختصـارات املؤلفـة يف العلـوم
تخـل بالتعليـم :
يـرى ابـن خلـدون أن مـن العوامـل التـي تقـف
يف طريـق التعليـم اختصـار كتـب العلـم فقـال:
«ذهـب كثير من املتأخريـن إىل اختصـار الطرق
يف العلـوم يولعـون بهـا ويدونـون منهـا مخترصا ً
يف كل علـم يشـتمل عىل حصر مسـائله وأدلتها
باختصـار األلفـاظ وحشـو القليل منهـا باملعاين
الكثيرة مـن ذلـك الفـن ،وصـار ذلـك مخلاً
بالبالغـة وعسرا ً يف الفهـم»(. )2
وقـد رضب أمثلـة على ذلـك بابـن الحاجب يف
الفقـه ،وابـن مالـك يف قواعـد اللغـة العربيـة،
وقـد انتقـد ابن خلـدون ذلـك ألن بعـض العلوم
تحتـاج إىل اإلطالـة والتكـرار ،ألن فيهـا مفاهيـم
ومعـان ال يسـتطيع املتعلـم فهمها بـدون اإلطالة
والتكـرار ،وألن اختصـار العلوم يصيبهـا بالخلل
وتصبـح عسيرة على الفهـم وخاصـة لصغـار
املتعلمين ،لعدم وجود االسـتعداد والقدرة لفهم
املختصرات .ويقـول ابن خلـدون أن االختصار
يفسـد التعليـم ويخـل بالتحصيـل ويخلـط على
املبتـدئ يف التعليـم بإلقـاء الغايـات مـن العلـم

وهـو مل يسـتعد لقبولهـا(.)3
وهـذا يوافـق األبحـاث الرتبوية املعـارصة يف أن
املتعلـم يجـب أن يسـتعد للتعلـم ،وأن ال يرغـم
على تلقـي العلـوم دون االسـتعداد الـكايف،
ألن عـدم االسـتعداد واإلرغـام يضيـع الجهـود
املبذولـة يف التعليـم(( )4شـهيال،1961 ،
ص .)119
 -6طرق التدريس :
مل يطلـب ابـن خلـدون مـن املعلمني اسـتخدام
طريقـة واحـدة يف التدريـس ،وأجـاز لهـم
اسـتخدام الطريقـة التـي تناسـب قـدرات وميول
وإمكانيـات الطلاب ألن التعليـم عنـده صناعـة
والصنـاع يختلفـون يف طـرق صناعتهـم ،ولـكل
صناعـة طـرق مختلفة ويحق للمعلم أن يسـتخدم
كل الطـرق أو بعضها لتحقيـق األهداف املرجوة،
وهـذا الـرأي يتفـق مع ما يقولـه رجـال الرتبية يف
الوقـت الحـارض من أن أحسـن الطرق هـي التي
تناسـب املـادة الدراسـية ومسـتوى الطلاب،
ومـع أن ابـن خلدون أباح اسـتخدام الطـرق التي
تناسـب املعلـم إال أنـه يشـجع على اسـتخدام
طريقـة املناقشـة( ،)5إذن فالتعليـم عنـد ابـن
خلـدون يهـدف إىل حصـول املتعلم على ملكة
العلـم حيـث يصبـح عىل درجـة عالية مـن الفهم

((( املصدر نفسه.
((( الوعـي الرتبـوي ومسـتقبل البلاد العربيـة ،.جـورج
((( أسـس الرتبيـة وعلـم النفـس ،.أحمـد يوسـف :شـهيال :ص.119
ص .155
((( ينظـر :أسـس الرتبيـة وعلم النفس ،.أحمد يوسـف:
ص.105
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1232
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وليـس فقـط حفظـه دون فهـم وتعمق ،لـذا انتقد
ابـن خلـدون الطريقـة القريوانيـة التـي كانت يف
زمانـه تركـز على الحفـظ بشـكل كبير ،ووصف
الطلاب بأنهم يلتزمـون الصمت والسـكون التام
دون مشـاركة.
•املطلب الثاين :أصل آراء ابن خلدون
وميكـن تلخيـص املصـادر املعرفيـة عنـد ابـن
خلـدون يف أصلين:
األصـل األول :هو الوحي والتفسير املوضوعي:
فالتفسير املوضوعـي قيـام بتدبـر قـرآين
وتبصر حكيـم وتفسير علمـي «ملوضـوع مـن
موضوعـات الحيـاة العقائديـة أو االجتامعيـة
أو الكونيـة فيبين ويبحـث ويـدرس مثلا عقيـدة
التوحيـد يف القـرآن أو يبحـث عـن النبـوة يف
القـرآن أو عـن املذهب االقتصـادي يف القرآن أو
عـن سـنن التاريـخ يف القـرآن أو عن السماوات
واألرض يف القـرآن وهكـذا ...ويسـتهدف
التفسير التوحيـدي املوضوعـي من القيـام بهذه
الدراسـات تحديـد موقف نظـري للقـرآن الكريم
وبالتايل للرسـالة اإلسلامية عن ذلـك املوضوع
مـن موضوعـات الحيـاة أوالكـون»( ،)1وبهذا يعد
التفسير املوضوعي أداة موصلة إىل استكشـاف
آفـاق الرؤيـة املقاصديـة الرشعيـة مـن حيـث إنه
«عمليـة حـوار مـع القـرآن الكريم واسـتنطاق له،
وليسـت مجـرد اسـتجابة سـلبية ،بـل اسـتجابة

فعالـة وتوظيفـا هادفـا للنـص القـرآين يف سـبيل
الكشـف عن حقيقـة من حقائق الحيـاة الكربى».
ويتـم هـذا العمـل الحـواري واالسـتنطاقي بـدءا
مـن النظـر يف واقـع الحيـاة اإلنسـانية ومـا تراكم
فيـه مـن معطيـات برشية نظريـة وعمليـة ،وانتهاء
بالنظـر يف الوحـي اإللهـي ومقاصـده الربانيـة
الدائـرة حـول حفظ اإلنسـان وإصالحـه وتزكيته.
وتفاعلية النظرين تثمر اكتشـاف السـنن والقوانني
التـي يقـوم عليهـا الوجـود الكـوين واإلنسـاين
ومنهـا القوانين االجتامعيـة والتاريخيـة التـي
تسـتوعب نتيجة الفعل اإلنسـاين وسـعيه وجهده
يف تطبيـق برنامـج االسـتخالف األريض.
ومما يـدل على أن ابـن خلـدون كان مفسرا
موضوعيـا مهتام بالقوانين االجتامعية هو «ذلك
الحشـد من االستشـهادات املسـتمدة مـن كتاب
اللـه حينـا وسـنة رسـوله عليـه السلام حينـا آخر
وأقـوال ومعطيـات صحابتـه الكـرام حينـا والتـي
طاملـا اعتمدهـا لتعزيـز وجهـات نظـره وجعـل
اسـتدالالته أكرث حجية وصوابـا وإقناعا» ( ،)2فهو
بحكـم التدبـر يف الوحـي اإللهـي ثـم اسـتفادته
مـن االسـتقراء للواقـع اإلنسـاين الحـي ،خلـص
إىل نظـرة اسـتقرائية تهـدف الوصـول إىل قوانين
وأحـكام ومبـادئ يف العمران البشري وصياغتها
صياغـة علميـة مربهـن عليهـا مـن شـأنها تفسير
التحـوالت اإلنسـانية وفهمهـا يف عالقة اإلنسـان

((( تجديـد الفكـر اإلسلامي لحسـن الترايب ص ((( ،42 :تجديـد الفكر اإلسلامي لحسـن الترايب ص،42 :
الطبعـة األوىل ،دار القـرايف للنشر والتوزيع-املغـرب :الطبعـة األوىل ،دار القـرايف للنشر والتوزيع-املغـرب:
ص. .42
ص.42
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باإلنسـان وعالقـة اإلنسـان باألشـياء والكـون
وعالقـة اإلنسـان باللـه عـز وجل.
وتتأكـد نظرتـه املوضوعيـة مبميـزات أخـرى
متيـزت بهـا صناعـة مقدمتـه التعبرييـة؛ وهـي
الوحدة السـياقية واالنسـجام التناسـبي والرتابطية
الحاصلـة بين فصول مقدمتـه واملقاطـع القرآنية
الرشيفـة التـي يختـم بـه الفصـول أو تدخـل يف
ثناياهـا.
أمـا األصـل الثـاين :فهـو الحـس والتجربـة :فمن
املعـروف يف القواعـد الرشعية أن األدلـة العقلية
مركبـة على األدلـة السـمعية؛ ألن العقـل ليـس
بشـارع ،لكنه إن كشـف باالسـتنباط عـن مقصود
رشعـي مل يشـهد لـه نـص جـزيئ معين وإمنـا
شـهد لـه مجمـوع نصـوص رشعيـة وكان موافقا
لإلنسـان يف جلـب املصالـح ودفـع املفاسـد،
فهـو مأمـور رشعـا بحفظـه والعمـل بـه .وعلى
هـذا فـإن مـن وسـائل اإلدراك العقلي للمقاصد
الرشعيـة الحـس والتجربـة اللـذان ال يخالـف
املسـتنبط بهما مـا يقصـده الشرع بشـهادة أدلة
كليـة وجزئيـة منـه ،وموافقـة اسـتنباطات الحـس
والتجربـة السـتنباطات تصفـح أدلـة الرشيعـة
الكليـة والجزئيـة هـي لب منهـج ابن خلـدون(.)1
وقد شـكل اعتماد الحـس والتجربة يف التفسير
التاريخـي قـوام منهـج ابـن خلدون الذي ينقسـم
حسـب عبد الواحـد وايف إىل مرحلتين« :تتمثل
أوالهما يف مالحظات حسـية وتاريخيـة لظواهر

االجتماع ،أو بعبـارة أخـرى تتمثـل يف جميـع
املـواد األوليـة ملوضـوع بحثه من املشـاهدات
ومـن بطـون التاريـخ .وتتمثـل األخـرى يف
عمليـات عقليـة يجريهـا عىل هذه املـواد األولية
ويصـل بفضلها إىل الغـرض الذي قصـد إليه من
هـذا العلـم وهـو الكشـف عما يحكـم الظواهر
االجتامعيـة مـن قوانين» ،فهاتـان املرحلتـان
تشيران «إىل مـا هو ثابـت يف املوقـف املعريف
الخلـدوين وهـو أن بين الطبيعـة املاديـة
والتصـورات الذهنيـة يوجـد عـامل وسـيط ،عامل
الحـوادث الفعليـة أو بعبـارة أخـرى بين الحـس
والنظـر يوجـد العقـل التجريبـي ،بحيـث يكـون
املنطـق النافـع الصحيح هـو ما ينتـج ويتمخض
عـن ذلـك العقـل التجريبـي» ،املنطـق العلمـي
الكاشـف لوحـدة املوجـودات املتجليـة يف
االنتظـام املوجـود يف الطبيعـة والتناسـب بين
عنارصهـا ،بحيـث يسـهل على العقـل التجريبي
اكتشـاف العلـل والقوانين الجامعـة بينهـا(.)2
أوال :تأصيـل الوعـي املقاصـدي عنـد ابـن
خلـد ون .
إن وعـي ابـن خلدون مبقاصـد العقـل التجريبي
جعلـه باحثـا متمرسـا عـن تطبيقـات مقومـات
الفكـر الربهـاين بالعمـل على اسـتقراء الظواهـر
االجتامعيـة باملالحظـة وبتصفـح أحوالهـا
باملشـاهدة وبتمييـز خواصها بالتجربـة واملقارنة
للتوصـل إىل قوانني كلية تنظمهـا ،ويف بحثه عن

((( ابن خلدون إسالميا لعامد الدين خليل :ص.50

((( ينظر :مفهوم العقل لعبد الله العروي ،ص199 :
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هـذه القوانني توصل إىل اسـتنباط مقاصد رشعية
عديـدة متثـل سـننا تاريخيـة وقواعـد اجتامعيـة
()1
متناسـقة ومرتبطـة
ومـن األمثلـة قولـه« :فصـل يف أن الدولـة لهـا
أعمار طبيعيـة كما لألشـخاص»( ،)2وهـو هنـا
يشير بتـأول لسـنة األجـل الـواردة يف قولـه
ٓ َ ُ َ
ُّ ُ َ َ َ ٞ
تعـاىل :ﵟ َول ِـك ِل أ َّمـ ٍة أ َجل ۖفـإِذا َجـا َء أ َجل ُه ۡم لا
َۡ َۡ ُ َ َ َٗ ََ َۡ َۡ ُ َ
َۡ
يسـتأخِرون سـاعة ولا يسـتقدِمون ٣٤ﵞ ﵝاألع َراف
اآليـة ﵔﵓﵜ  ،ويف قولـه تعـاىل :ﵟ َمـا ت َ ۡسـب ُق م ۡ
ِـن
ِ
ُ َّ َ َ َ
َ
َ َۡ َۡ
ُۡ
ﵝالمؤم ُِنـون اآلية ﵓﵔﵜ
خ ُرون ٤٣ﵞ
أمـ ٍة أجل َهـا َوما يستـٔـ ِ
و [سورة املومنون/اآلية.]43 :
ومنهـا قولـه« :فصـل يف أن الظلم مـؤذن بخراب
العمـران» ويشرح هـذا املقصـد بكونـه هـو
«الحكمـة املقصـودة للشـارع يف تحريـم الظلـم
وهـو مـا ينشـأ عنـه مـن فسـاد العمـران وخرابـه
وذلـك مـؤذن بانقطـاع النـوع البشري وهـي
الحكمـة العامـة املراعـاة للشرع يف جميـع
مقاصـده الرضوريـة الخمسـة مـن حفـظ الديـن
والنفـس والعقـل والنسـل واملـال .فلما كان
الظلـم كما رأيت مؤذنـا بانقطـاع النـوع ملا أدى
مـن تخريـب العمـران كانـت حكمـة الحظـر فيه
موجـودة فـكان تحرميه مهما ،وأدلته مـن القرآن
والسـنة كثير ،أكرث مـن أن يأخذها قانـون الضبط
والحصر»(.)3

ومـن خلال هـذي األصلين يتكشـف تكامـل
قـراءة الوحـي واعتماد الحـس والتجربـة يف
التطبيـق املقاصـدي يف التفسير التاريخـي
الخلـدوين حيـث تتحـدد مقاصـد رشعيـة مبثابة
سـنن تاريخيـة(.)4
وارتبـاط املقصـد بالتاريـخ مـن حيـث إن فعـل
اإلنسـان يف التاريـخ فعـل مقصـدي غـايئ ال
سـببي فقـط ،وذلـك أنـه يحـرك الفعل اإلنسـاين
َّ
ألداء مهمتـه يف تحمـل األمانة ،قـال تعاىل :ﵟ إِنا
َۡ
ۡ
َع َر ۡض َنـا ٱل ۡ َأ َمانَ َة عَلَـى َّ َ َ
ت َوٱلأ ِ
ۡرض َوٱل ِج َبا ِل
ٱلسـمٰو ٰ ِ
ۡ
ََََۡ َ َۡ ََۡ ََ ۡ َ
نس ُ
ـف ۡق َن م ِۡن َها َو َحمَلَ َها ٱل ِإ َ ٰ
فأبين أن يح ِملنها وأش
ـنۖ
ٗ
َ
َّ ُ َ َ
ان َظلُ ٗ
ومـا َج ُهـولا ٧٢ﵞ ﵝاأل ۡح َـزاب اآليـة ﵒﵗﵜ .
إِنـهۥ ك
ثانياً :تأصيل التعليل عند ابن خلدون.
إن املنهـج املقاصدي الخلدوين رغـم ما أحدثه
مـن وثبـة علميـة يف املعرفـة اإلسلامية أعـادت
بنائهـا بيانـا ومنهجـا ،وشـكلت تجربـة تأويليـة
فريـدة لهـا قطائـف معرفيـة نسـبية مـع املايض،
فإنـه مشروع نظـري وواقـع حضاري.
يقـول ابـن خلـدون« :مـا يذكـره الفقهـاء يف
تعليـل األحـكام الرشعيـة باملقاصـد يف أن الزنـا
مخلـط لألنسـاب مفسـد للنـوع وأن القتـل أيضا
مفسـد للنـوع وأن الظلـم مـؤذن بخـراب العمران
املفضي لفسـاد النـوع وغير ذلـك مـن سـائر
املقاصـد الرشعيـة يف األحـكام فإنها كلهـا مبنية
على املحافظـة عىل العمـران»( ،)5ونجـد مقصد

((( مفهوم العقل لعبد الله العروي ،ص199 :
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1203
((( مقدمة ابن خلدون :ص .

((( الخلدونيـة يف مـرآة فلسـفة التاريـخ لسـامل حميش،
ص114 :
((( مقدمة ابن خلدون :ص
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والصـواب فيما ينقلونـه»(.)2
ثالثاً :تجليات التطبيق املقاصدي
إن نظريـة ابـن خلـدون يف العمـران البشري
وارتكازهـا على املنهـج املقاصـدي هـو «نتـاج
التفكير املنطقي اإلسلامي الذي ينشـد التوصل
إىل اليقين ،ذلـك ألن ابـن خلـدون يف إنشـاء
علمـه الجديـد وصياغـة موضوعه وبيان مسـائله
والكشـف عـن أسـباب مـا يحـدث فيهـا مـن
تغيرات قـد سـار على هـدى املنهـج التجريبي
الـذي يعبر عـن روح اإلسلام»(.)3
إن التوظيـف املقاصـدي عنـد ابن رشـد ال ميثل
إال حلقـة مـن الحلقـات املقاصديـة املتناميـة
يف املعرفـة اإلسلامية عامـة ويف علـم األصـول
بالخصـوص الـذي تأصلـت فيـه وبقيـت لصيقة
ببعض مسـائله كدليل القياس ومسـلك املناسـبة
يف إثبـات العلة ودليل االستحسـان وسـد الذرائع
وفتحهـا واعتبـار املـآالت والعـرف ...حتى جاء
الشـاطبي فأبـان عـن إمكانية جعلهـا علام خاصا
مسـتقال مبوضوعـه ومنهجـه وقواعده(.)4
وقـد عمـل الغـزايل على تأصيـل املقاصـد
الرشعيـة وجعلهـا قاعدة مركزيـة يف فهم الرشيعة
واسـتنباط األحـكام منهـا وذلـك يف تقريـره أن
املصلحـة «عبـارة عـن جلـب منفعـة أو دفـع

عمارة األرض مفسرا يف حفـظ نظـام التعايـش
واسـتمرار صالحهـا بصلاح املسـتخلفني فيهـا
وقيامهـم مبـا كلفوا بـه من عـدل واسـتقامة ومن
صلاح يف العقـل والعمـل ،يقـول عماد الديـن
خليـل« :حيثما تنقلنـا يف أرجاء القرآن الفسـيحة
ملطالعـة اآليات واملقاطـع الخاصة بخلق الكون
وتهيئـة الظـروف الصالحـة للحيـاة على األرض
ومتعنـا فيهـا وجدناهـا ترتبـط ارتباطـا عضويـا
أصيلا بالدور املنتظـر الذي بعث اإلنسـان ليك
يلعبـه وبالقصـد والجـدوى والنظـام واإلعمار
والغايـة التـي بعـث من أجلهـا وهي كلهـا قواعد
أساسـية ألي نشـاط حضاري فعال هـادف منظم
متطـور على األرض»(.)1
واملنهـج االجتامعـي التحلييل يكمـن كام يقول
ابـن خلـدون يف أن «القانـون يف متييـز الحـق
مـن الباطل يف األخبـار باإلمكان واالسـتحالة أن
ننظـر يف االجتماع البشري الـذي هـو العمران،
ومنيـز مـا يلحقـه مـن األحـوال لذاتـه ومبقتىض
طبعـه ومـا يكون عارضـا ال يعتد به ومـا ال ميكن
أن يعـرض لـه ،وإذا فعلنـا ذلـك كان ذلـك لنـا
قانونـا يف متييـز الحـق مـن الباطـل يف األخبـار
والصـدق مـن الكـذب بوجـه برهـاين ال مدخـل
للشـك فيـه ،وحينئـذ فـإذا سـمعنا عـن يشء من
األحـوال الواقعـة يف العمـران علمنـا مـا نحكـم
((( مقدمة ابن خلدون.
بقبولـه مما نحكـم بتزييفـه وكان ذلـك معيـارا
((( فصـل املقـال وتقرير مـا بني الرشيعـة والحكمة من
صحيحـا يتحـرى بـه املؤرخـون طريـق الصـدق
((( مقدمة ابن خلدون :ص

االتصـال ،قدم له ألبري نصري ص.35 :
((( املوافقـات يف أصـول الرشيعـة ،تعليقـات عبد الله
دراز ،دار املعرفـة.393-391/2 :
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مضرة ولسـنا نعنـي به ذلـك ،فإن جلـب املنفعة
ودفـع املضرة مقاصـد الخلـق وصلاح الخلـق
يف تحصيـل مقاصدهـم لكنـا نعنـي باملصلحـة
املحافظـة على مقصـود الشرع مـن الخلـق
ومقصـود الشرع مـن الخلـق خمسـة وهـو أن
يحفـظ عليهـم دينهم ونفسـهم وعقلهم ونسـلهم
ومالهـم ،فـكل مـا يتضمـن حفـظ هـذه األصول
الخمسـة فهـو مصلحـة وكل مـا يفـوت هـذه
األصـول فهـو مفسـدة» ،وقـد رد املصلحـة إىل
حفـظ مقاصـد الشرع ألنـه يـرى أن «مقاصـد
الشرع تعـرف بالكتـاب والسـنة واإلجماع فكل
مصلحـة ال ترجـع إىل حفـظ مقصـود فهـم مـن
الكتـاب والسـنة واإلجماع وكانت مـن املصالح
الغريبـة التـي ال تالئـم ترصفـات الشرع فهـي
باطلـة مطرحـة ومـن صـار إليهـا فقـد رشع»(.)1
عملت املـدارس األصولية على العناية بجوانب
معينـة منـه ترسـخ العمـل بها منـذ أن صـار العلم
يف املجتمـع املسـلم «ملكـة يحتـاج إىل التعلم
فأصبـح مـن جملـة الصنائـع والحـرف» فتلقفهـا
الشـاطبي ليفردهـا بالتأليـف ويعيـد بهـا صياغـة
علـم أصـول الفقه ،وابـن خلدون ليؤسـس عليها
منهجـه يف الكتابة(.)2
وميكـن الحديـث عـن تجليـات التطبيـق
املقاصـدي عنـد ابـن خلـدون مـن خلال
مسـلكني :يتعلـق األول بتطبيـق بعـض مفاهيـم

النظـر املصلحـي املقاصـدي ،ويتعلـق الثـاين
بتطبيـق منهـج التعليـل باعتبـاره قاعـدة الفقـه
املقاصـدي وروحـه الناظمـة ملسـائله.
املسلك األول :تطبيق بعض مفاهيم النظر
املصلحي املقاصدي
بنـاء على االسـتقراء عمـل األصوليـون القدامـى
على تقسـيم املناسـبات املصلحيـة إىل مـا هي
يف رتبـة الضرورة ومـا هـي يف رتبـة الحاجة وما
هـي يف رتبـة التحسين ،وهـذا التقسـيم الثلايث
إمنـا كان باالسـتقراء ونظـرا إىل الوقـوع والعلـم
بانتفـاء رتبـة خارجـة عنهـن يف العـادة مما يفيد
أن األمـر اجتهـادي يفتـح إمكانيـة التفكير يف
املراتـب وتالزماتهـا التـي حددهـا الشـاطبي يف
خمسـة :
أحدها :أن الرضوري أصل ملا سواه من الحاجي
والتكمييل.
والثـاين :أن اختلال الضروري يلزم منـه اختالل
الباقيين بإطالق.
والثالـث :أنه ال يلزم من اختلال الباقيني اختالل
الرضوري.
والرابـع :أنـه قـد يلـزم مـن اختلال التحسـيني
بإطلاق أو الحاجـي بإطلاق اختلال الرضوري
بوجـه ما.
والخامـس :أنـه ينبغـي املحافظـة على الحاجي
وعىل التحسـيني للضروري(.)3

((( املوافقـات يف أصـول الرشيعـة ،تعليقـات عبد الله
دراز ،دار املعرفـة.393-391/2 :
((( املوافقات.16/2 ،
((( بنية العقل العريب ،ص.551 :
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وقـد عمـل ابـن خلـدون على تطبيـق هـذه
التالزمـات يف كثير مـن القضايـا منهـا:
يقـول« :اعلـم أن اختلاف األجيـال يف أحوالهم
إمنـا هـو باختلاف نحلتهـم مـن املعـاش فـإن
اجتامعهـم إمنـا هـو للتعـاون على تحصيلـه
واالبتـداء مبـا هـو رضوري منـه وبسـيط قبـل
الحاجـي والكمايل» ثـم يقـول يف فصـل أن
البـدو أقدم مـن الحرض وسـابق عليه« :قـد ذكرنا
أن البـدو هـم املقتصرون على الضروري يف
أحوالهـم ،العاجـزون عما فوقـه ،وأن الحضر
املعتنـون بحاجات الرتف والكمال يف أحوالهم
وحوائجهـم .وال شـك أن الضروري أقـدم مـن
الحاجـي والكمايل وسـابق عليـه ألن الرضوري
أصـل والكمايل فـرع ناشـئ عنـه ،فالبـدو أصل
للمدن والحرض وسـابق عليهام ،ألن أول مطالب
اإلنسـان الضروري وال ينتهـي إىل الكمال
والترف إال إذا كان الضروري حاصلاً»(.)1
املسلك الثاين :تطبيق منهج التعليل
لقـد أثبـت األصوليـون املثبتـون للقيـاس أن
الرشيعـة مملـوءة بالتعليـل ،يقـول الشـاطبي:
«واملعتمـد إمنـا هـو أنـا اسـتقرينا مـن الرشيعـة
أنهـا وضعـت ملصالـح العبـاد اسـتقراء ال ينـازع
فيـه الـرازي» وال غيره ،فـإن الله تعـاىل يقول يف
بعثـه الرسـل وهـو األصـل :ﵟ ُّر ُسـلٗا ُّمبَ ّ ِشـر َ
ين
ِ
َّ
َ
ُ َ
َّ
َّ
َو ُمنذِر َ
يـن ل َِئـلا يَكـون ل َِّلن ِ
اس عَلـى ٱللِ ُحجُۢة
ِ
َ َ َ َّ
َ
َ
َب ۡع َ
ٗ
ً
ُ
ُ
ُّ
ّ
َ
زيزا حكِيما ١٦٥ﵞ ﵝالن ِسـاء
ـلۚ وكان ٱلل ع
ـد ٱلرس
ِ
ِ
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ ۡ َ ٗ
ـة لّ ِۡل َعٰلَميـنَ
اآليـة ﵕﵖﵑﵜ  ،ﵟ ومـا أرسـلنك إِلا رحم
ِ
((( مقدمة ابن خلدون :ص.1576

َ

١٠٧ﵞ ﵝاألنبِ َيـاء اآليـة ﵗﵐﵑﵜ  ،وقـال يف أصـل الخلقـة:
َ ُ َ َّ
َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
ۡرض في سِـتةَِّ
أ
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أحسـن عمـلاۗﵞ ﵝهـود اآليـة ﵗﵜ .
وأمـا التعاليـل لتفاصيـل األحـكام يف الكتـاب
والسـنة فأكثر مـن أن تحصى كقولـه بعـد آيـة
َ َ ُ
الوضـوءَ :
ﵟمـا يُر ُ
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ـرج َو َلٰكـن يُر ُ
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ﵝالمائـ َ
ـدة اآلية ﵖﵜ
عليكـم لعلكـم تشـكرون ٦ﵞ َ ِ
وإذا دل االسـتقراء على هـذا وكان يف مثـل هـذه
القضيـة مفيـدا للعلـم فنحـن نقطـع بـأن األمـر
مسـتمر يف جميـع تفاصيـل الرشيعـة.
والتعليـل عنـد ابن خلدون تعليـل أصويل يف كل
حيثياتـه الجزئيـة والكلية «والواقع أنـه إذا كان ابن
خلـدون قـد أفـاد من طائفـة يف الفكر اإلسلامي
فهـم األصوليـون ،إنـه يسـتخدم مصطلحاتهـم
قيـاس الغائـب على الشـاهد قيـاس األشـباه
والنظائـر تعليـل املتفـق واملختلـف ،مـا طبقـه
ابـن خلـدون على مسـار التاريـخ يـكاد مياثـل
مـا طبقـه األصوليـون على قضايـا الشرع هؤالء
مادتهـم مـا يتعرض له النـاس من أقضيـة تقتيض
أحكامـا رشعيـة ومادتـه هـو وقائـع التاريـخ التي
تقتضي تعليلات وأحكامـا كليـة» .وقمـة وفـاء
ابـن خلـدون لعلـم أصـول الفقـه تبدو يف كشـفه
ألهميـة الوعـي باملنهـج املقاصـدي األصـويل
يف نقـد العلـوم اإلسلامية نقـدا منهجيـا متزنـا
ومتوازنـا ،ويف اسـتنباط علـوم جديـدة كعلـم
العمـران البشري ومـا يتعلق به من علـوم عديدة،

«التأصيل الرشعي ملنهج ابن خلدون الرتبوي (دراسة منهجية مقارنة)»
.................................................................أ .م .د .صالح حميد عبد | 485
وذلـك ألن الوعـي بإعمال املقاصـد الرشعيـة
هـو وعـي بإعمال العقـل املصلحـي النفعـي
الـذي يتلـو بالضرورة تغلغـل العقـل التجريبـي
يف اكتشـاف قوانين االجتماع اإلنسـاين وسـنن
االسـتقرار فيـه والتغيير(.)1
وقد أسـس ابـن خلدون عملـه التعليلي التأوييل
للعمـران البشري على رشوط العلـم الربهـاين
كما اسـتقرأها الشـاطبي مـن مجمـوع نظـام
الرشيعـة وحددهـا يف ثالثـة:
إحداهـا العمـوم واالطـراد :فلذلـك جـرت
األحـكام الرشعيـة يف أفعـال املكلفين على
اإلطلاق وإن كانـت آحادها الخاصـة ال تتناهى،
فلا عمل يفـرض وال حركة وال سـكون يدعى إال
والرشيعـة عليـه حاكمـة إفـرادا وتركيبـا.
والثانيـة الثبـوت مـن غير زوال :فلذلـك ال
تجـد فيهـا بعـد كاملهـا نسـخا وال تخصيصـا
لعمومهـا وال تقييـدا إلطالقهـا وال رفعـا لحكـم
مـن أحكامهـا ال بحسـب عمـوم املكلفين وال
بحسـب خصـوص بعضهـم وال بحسـب زمـان
دون زمـان وال حـال دون حـال...
والثالثـة كـون العلـم حاكما ال محكومـا :مبعنى
كونـه مفيـدا لعمـل يرتتـب عليـه مما يليـق بـه،
فلذلـك انحصرت علـوم الرشيعـة فيما يفيـد
العمـل أو يصـوب نحـوه ،ال زائـدا على ذلـك،

وال تجـد يف العمـل أبـدا مـا هـو حاكـم على
الرشيعـة ،وإال انقلـب كونهـا حاكمـة إىل كونهـا
محكومـا عليهـا(.)2
إن التعليـل الخلـدوين عمـل مقاصـدي تأويلي
منضبـط بضوابـط برهانيـة وبيانية تظهـر مراعاتها
يف مجمـوع قضايـا نظريتـه العمرانيـة ،وميكـن
تلخيـص هـذه الضوابـط يف:
أوال :ضابـط مراعـاة طبائـع األشـياء وحقائـق
املوجـودات التـي تتمثـل يف خصائصهـا الذاتية
والجوهريـة املشتركة بين أفرادهـا.
ثانيـا :ضابـط مراعاة القوانني االجتامعية والسـنن
الكونية املالمئة للزمـان واملكان.
ثالثـا :ضابـط مراعـاة املقاصد الرشعيـة األصلية
والتبعيـة العامـة والخاصة.
رابعـا :ضابط مراعـاة الخصائـص العلمية وتطور
العلوم.
خامسـا :ضابـط الخصائـص اللغويـة وعلـوم
النـص اللغـوي(.)3

❊

❊

❊

((( ينظـر :يف فلسـفة التاريـخ ألحمـد محمـود صبحي،
ص .139 :التأصيـل اإلسلامي لنظريـات ابـن خلدون ((( ،املوافقـات ،16/2 ،بنيـة العقـل العـريب :ص، .51
لعبـد الحليـم عويـس ،ص ،91 :علـم االجتماع نظريـة التأويـل ملصطفـى ناصـف ،ص.70 :
الخلدوين :قواعد املنهج ،لحسـن السـاعايت ،ص ((( .41 :نظرية التأويل ملصطفى ناصف ،ص.70 :
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الخامتة
إن املنهـج املقاصدي وتطبيقاته أوسـع من كونه
مصلحـة مرسـلة أو تعليلا مصلحيـا لألحـكام
الرشعيـة ،وذلـك ألنـه منهـج بحـث يف املعرفـة
التكامليـة املسـتمدة مـن الوحي اإللهـي ،يعتمد
التعليـل الـكيل لظواهرهـا ،بحيـث يتـم النظـر
العلمـي والنقـدي يف أيـة ظاهـرة فكريـة أو كونية

بنـاء على دراسـة قوانينهـا الداخليـة التـي تحكم
منطـق نظامهـا على قاعـدة تحقيـق املصلحـة
الرشعيـة الثابتـة واملتغيرة.
ويشـكل هذا املنهج البحثـي لب نظرية املقاصد
عنـد ابـن خلـدون التـي أقـام عليها نظريتـه حول
العمـران البشري والتـي أثبتـت اسـتقالليته يف
االجتهـاد وأنـه ليـس متكلما أشـعريا وفقيهـا
مالكيـا ومفسرا تاريخيـا فحسـب ،بـل فيلسـوفا
مقاصديـا يعتمـد منهجـا برهانيـا واسـتقرائيا.
لقـد أحدث ابـن خلدون نقلـة منهجيـة مقاصدية
تأسيسية للمعرفة اإلسلامية عامة ودراسة املعرفة
التاريخيـة خاصـة السـتخراج مجهولهـا مـن
معلومهـا ،وكانت نقلتـه تفسيرا موضوعيا للنص
الرشعـي ،فقـد حـدد موضـوع معرفـة االجتماع
البشري ومعرفـة طبائعـه وقوانينـه ونظـر إليها يف
الوحـي مـن خلال مدخـل مقاصـده الرشعيـة
التـي مل ينجـز يف مقدمتـه تنظيرا لهـا وتعريفـا
مبنهجهـا كما فعـل أبـو إسـحاق الشـاطبي يف
كتابـه املوافقـات.

مل يكـن عمـل ابـن خلـدون يف تطبيقـه للمنهـج
املقاصـدي يف نظريتـه العمرانيـة إال اجتهـادا
تأويليـا تعليليـا جزئيـا أمـام الدفعـة الحضاريـة
القرآنية للعقل املسـلم يك يتدبـر ويتبرص ويتفكر
وينظـر يف السـنن الكونية التي جعلهـا الله تعاىل
عللا تنشـأ عنهـا الظواهـر ،بحيـث تتشـكل لديه
قـوة املالحظـة للعالقـات الرابطـة بين الظواهر
الطبيعيـة ومكوناتهـا الداخليـة ليسـتخلص أن
لـكل ظاهـرة علـة تـدور معهـا وجـودا وعدمـا
طـردا وعكسـا اتفاقـا واختالفـا ،وأن أسـاس
البحـث يف هـذه العليـة هو االسـتقراء الـكيل أو
األغلبـي أو الجـزيئ ...إن النقلـة املنهجيـة التي
فتقهـا ابـن خلـدون تنتظـر مـن املسـلمني رعاية
علميـة تسـتلهم األسـئلة املعرفية التـي أثارها ابن
خلدون وتؤسـس ملعارصة فاعلة للعقل املسـلم
تحـرره مـن أرس الظاهر وطغيـان الباطـن ليصوغ
آليـة علميـة وسـطية قادرة على الحفـر والغوص
يف فقـه النـص وفقـه الواقـع وجدليتهما.
إن السـؤال املعـريف الذي يثريه هـذا البحث هو
البحـث الجـاد يف املنهـج املقاصـدي لصياغـة
قوالـب جديـدة لـه يف غير مجـال األحـكام
الرشعيـة الفقهيـة الجزئيـة ،ترفـع املصالـح
الرشعيـة الرضوريـة والحاجيـة والتحسـينية إىل
ميـزان كمـي وكيفـي تـدرك أبعـاده الحضاريـة
اإلنسـانية كلهـا عبر مجهـود العقـل املسـلم ثم
التفكير يف صياغـة عقل تعليلي مقاصدي يرتبط
باإلشـكاالت املعرفيـة الواقعيـة إليجـاد الحلول
الحضاريـة الناجعـة املؤديـة فعلا لخـروج األمة
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مـن أزماتهـا التي صارت تشـكل معـادالت مركبة
صعبـة االختراق مبـا كسـبت سـكونية العقـل
املسـلم وبعـده عـن اإلرادة الحقيقيـة للتجـاوز.
توصيات البحث :
يف ضوء نتائج البحث نويص باآليت :
 -1دراسـة القـرن الثامـن الهجـري لبيـان واقـع
الحيـاة يف ذلـك القـرن.
 -2دراسـة اآلراء الرتبويـة للعلماء واملسـلمني،
وبيان كيفية االسـتفادة منهـا يف الوقت املعارص.
 -3دراسـة نظـام التعليـم يف القـرن الثامـن
الهجـري ،مع ذكـر الجوانب اإليجابية لالسـتفادة
منهـا .
•نتائج البحث :
توصل البحث إىل ما ييل :
إن الكثير مـن هـذه األفـكار الرتبوية تتفـق مع ما
تنـادي به الرتبيـة الحديثة.
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 .20تراثنـا بين املـايض والحـارض ،.عائشـة
عبدالرحمـن .)1970( .القاهـرة :دار املعـارف.
 .21الرتبية اإلسلامية املفهومـات والتطبيقات،.
سـعيد علي ومحمـد الحامـد وعبدالـرايض
محمـد .)2004( .الريـاض :مكتبـة الرشـد.
 .22الرتبيـة اإلسلامية وفالسـفتها .محمـد
اإلبـرايش.)1395( ،مصر :مطبعـة الحلبـي.
 .23التصـور اللغـوي عنـد االصوليني ،د.السـيد
احمـد عبـد الغفار.
 .24تطـور الفكـر الرتبـوي ،فخـري خضر.
(.)1982دار الرشـيد للنشر والتوزيـع .بـدون
مـكان النشر.
 .25التفسير اإلسلامي للتاريـخ ،الطبعـة
الخامسـة مـارس 1991م ،دار العلـم للماليين،
بيروت.
 .26التوقيـف على مهمات التعاريـف ،محمـد
عبـد الـرؤوف املنـاوي ،دار الفكـر املعـارص،
دار الفكـر  -بيروت ،دمشـق ،الطبعـة األوىل،
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1410هــ ،تحقيـق :د .محمـد رضـوان الدايـة.
.27خالصـة الترشيـع اإلسلامي ،عبـد الوهـاب
خلاّف ،دار القلـم للطباعـة والنشر والتوزيـع،
الكويـت.
 .28الخلدونيـة يف مـرآة فلسـفة التاريـخ لسـامل
حميـش ،ص 114 :مجلـة االجتهـاد ،ع،22 :
س1414 ،6 :هــ1994-م
 .29دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلدون .سـاطع
الحصري.)1953( .مصر :دار املعـارف.
 .30دراسـة مقارنـة لتاريـخ الرتبيـة ،.عبدالغنـي
عبـود .)1978( .القاهـرة :دار الفكـر العـريب.
 .31فصـل املقـال وتقريـر مـا بين الرشيعـة
والحكمـة مـن االتصـال ،قـدم لـه ألبير نصري
نـادر ،الطبعـة السادسـة ،دار املشرق ،بيروت.
 .32الفكـر الرتبوي مدارسـه واتجاهات تطوره،.
مصطفـى زياد.)2002( .الرياض :مكتبة الرشـد.
 .33يف الرتبيـة اإلسلامية .عبدالغنـي عبـود.
( .)1977القاهـرة :دار الفكـر العـريب.
.34يف الفكـر الرتبوي اإلسلامي ،لطفي أحمد.
( .)1982الريـاض :دار املريخ.
 .35يف فلسـفة التاريـخ ،طبعـة 1994م،
دار النهضـة العربيـة بيروت .علـم االجتماع
الخلـدوين ،لحسـن السـاعايت ،الطبعـة األوىل،
 ،1972دار النهضـة العربيـة بيروت.
 .36قامـوس الرتبيـة .فاخـر عاقـل.)1983( .
بيروت :دار القلـم.
 .37القواعـد الفقهيـة املسـتخرجة مـن كتـاب
اعلام املوقعين ،للعالمـة ابـن قيـم الجوزيـة،

اعـداد :عبـد املجيـد جمعـة الجزائـري ،تقديـم
الشـيخ بكر بـن عبد الله ابـو زيد ،دار ابـن القيم،
ودار ابـن عفـان.
 .38القواعـد الكليـة والضوابـط الفقهيـة يف
الرشيعـة اإلسلامية ،االسـتاذ الدكتـور محمـد
عثامن شرب ،الطبعة االوىل1426 ،هـ ـ 2006م،
دار النفائـس ،األردن.
 .39لسـان العـرب البـن منظـور لسـان العـرب،
محمـد بن مكـرم بن منظـور األفريقـي املرصي،
دار صـادر – بيروت ،الطبعـة األوىل.
 .40املسـتصفى مـن علـم األصول  ،أبـو محمد
بـن محمـد الغـزايل445( ،هـ505-هــ) ،دار
الكتـب العلميـة ،بيروت ،لبنـان ( جـزء واحد ).
 .41املصبـاح املنير يف غريـب الشرح الكبير
للفيومـي املصبـاح املنير يف غريـب الشرح
الكبير ،للشـيخ العالمـة ايب العبـاس احمـد بـن
محمـد بن عيل املقـرئ الضيومـي ،ت 770هـ،
اعتنـى بـه عـادل مرشـد ،دار املؤيـد ،مؤسسـة
الرسـالة ،ط1245 ،1هــ2005-م.
 .42مقدمة يف فلسـفة الرتبية ،.محمد النجيحي.
(.)1967القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية.
.43املقدمـة ،عبدالرحمن ابن خلـدون( .د .ت)
تحقيـق علي عبدالواحـد .القاهـرة :بـدون اسـم
النارش.
 .44املنخـول يف تعليقـات األصـول ،محمـد
بـن محمد بـن محمـد الغـزايل ،ط ،2دار الفكر،
دمشـق1400 ،هـ.
 .45املوافقـات يف أصـول الرشيعةتعليقات عبد
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اللـه دراز ،دار املعرفة ،دون تاريخ.
 .46امليسر يف سـيكولوجية اللعـب ،.أحمـد
(.)1987عمان :دار
بلقيـس وتوفيـق مرعـي
ّ
الفرقـان للنشر والتوزيـع.
 .47نظريـة التأويـل ملصطفـى ناصـف ،الطبعـة
األوىل1420 ،هــ2000 -م ،جـدة السـعودية.
 .48الوعـي الرتبـوي ومسـتقبل البلاد العربية،.
جـورج شـهيال (.)1961بـدون اسـم النـارش
ومـكان النشر.
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