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 1المحاضرة 

 تارٌخ الفكر اإلجتماعً

 

لكن حٌن نقرأ التارٌخ نجد أن هذا .. ارسطو وافالطون : عندما نتحدث عن التفكٌر األجتماعً ٌنسب  دابماً للٌونانٌن مثل 

 التفكٌر األجتماعً لم تكن بداٌتة أو ارتكازه فقط لدى الٌونانٌن بل كان فً الشرق فً الهند والصٌن ولدى المصرٌن

 سنجد الكثٌر من النصوص واألرقام ولسنا مطالبٌن إال ببعض الجزبٌات 

 المصرٌون والتفكٌر األجتماعً

 :المصرٌون ونظام الحكم 

ٌتحدث عن قبابل تجمعت حول المٌاه أو النٌل وبالتالً تكون ماٌسمى بالحكومة األتحادٌه أو الحكومة المركزٌة وكانت أول 

 الوجة القلبً والوجة البحري : م ثم انقسمت إلى مملكتٌن .  ق 4242عاصمة عٌـــن شمس سنه 

 :الحكومة المركزٌة 

 كان البعض ٌعتقد انها مطلب آلمن الدولة ولكن مع ظهور الحكومة المركزٌة ومع سوء المواصالت أصبحت القرارات 

واألوامر تتؤخر فً الوصول ألنه ٌجب العودة للعاصمة أو الفرعون للبت فً األمر وذلك ٌحتاج لوقت طوٌل لبعد المسافات  

 ٌعتقد أن الحكومة المركزٌة أمر ضروري لضمان آمن واستقرار ماكس فٌبرواتساع المملكة فظهرت البٌروقراطٌة  وكان 

 وسٌادة الدوله

 :المصرٌون واألسرة 

وهناك الكثٌر من النصوص ..  ٌتحدثون عن الزواج والتفكٌر فً الزواج وتكوٌن األسرة وٌحبذون الزواج فً سن مبكرة 

 التى ذكرت ذلك 

 :المصرٌون والمرأة 

  ٌتحدث عن األم وفضلها فً التربٌة وواجب احترامها وتقدٌرها والزوجة وعدم تفضٌلها على األم

 ..             ماذا نالحظ فً التشرٌعات المصرٌة وحٌن نتحدث اٌضا عن التشرٌعات الهندٌة والصٌنٌه  

هذة التشرٌعات  تشرٌعات اجتماعٌة أو وصاٌا  دون :  سنجد أمور منها ماسنتحدث عنه مستقبالً فً ابن خلدون وهو أن 

 الوصول إلى فكرة القوانٌن 

   :المصرٌون والتشرٌعات األجتماعٌة 

ٌتحدث عن العالقات األجتماعٌة والنفقه والموارٌث كما ٌتحدث عن عقد زواج وٌحدد النفقه للزوجة واألبناء وان الزوج إذا 

 قطعة من الفضة وكان هذا من نموذج عقد زواج 100 قطعة من الفضة وإذا اتخذ علٌها ضرة ٌعطٌها 50طرد زوجتة فلها 

  شخصاً 16شهد علٌه 

  ذكرها الدكتور بشكل سرٌع  وهً :المصرٌون واألخالق 

 احترام  العلم والعلماء والمفكرٌن_ 

 مقاومة الفساد _ 
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 أن االنسان إذا كان لدٌه خٌر ٌبذل منه لآلخرٌن _ 

احترام الرجل لبٌوت اآلخرٌن فالٌدخل بٌت أحدهم فً غٌر وجودة وحتى فً وجود صاحب البٌت الٌدخل حتى ٌإذن له _ 

 واألبتعاد عن اماكن وجود النساء ألنها تجلب الفتنة والفساد 

 عالقة الرجل بزوجتة وأسرتة _ 

 : المصرٌون والتنشئة األجتماعٌة 

تربٌة األبناء التربٌة الصحٌحة ومعاقبتهم عند الخطؤ والٌمنع الضرب ولكن الضرب للتربٌة والتؤدٌب ال للعقاب أو التعذٌب 

 أو التنكٌل أو العنف األسري

 وأكبر مشكلة هً طرد األبن من البٌت ألنه امام والده واخطؤ  فكٌف ٌكون خارج البٌت خصوصاً حٌن ٌجده رفقاء السوء

  : مالحظة 

 النصوص التى ذكرها الدكتور لٌست للحفظ انما للفهم واإلدارك ألن من الممكن أن ٌؤتً على هذة األجزاء سإال فً 

الطالق  والنفقه، ضرب األبناء ، رفقاء السوء وهً لٌست نصوصاً للحفظ  : األختبار واهم النقاط التى تحدث عنها الدكتور 

أي الفكر الخٌالً المثالً ولٌست : كما أن هذة الوصاٌا والنصابح لٌست من الٌوتوبٌا ... لكن نفهم هذة الوصاٌا والنصابح 

 .من البحوث أو النصوص التارٌخٌة انما هً تشرٌعات ونصابح فقط 

 نحن ندرك أن فً الهند ٌوجد ماٌسمى بالمنبوذٌـــن  سنتحدث عن هذة الفبة وتقسٌم مانو لطبقات المجتمع فً الهند 

  تقسٌمــــات 4قسم مـــــــانو المجتمع الهنـــــدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ماذا نفهم من هذة الطبقٌة ؟ 

فهً طٌقة مغلقه وكلن ٌبقى .. هذة الطبقٌة طبقٌة مغلقة فمن المستحٌــل أن ٌكون الفٌسٌابً كشتاري أو الكشتاري براهمً 

 على طبقتة فال مجال للتطور 

 بتعلٌم الناس التعالٌم الدٌنٌه م ٌقومونارجـال الدٌـن والحكـ طبقة البراهمــــا /1 

 على النظام داخلٌا وٌحاربون المحاربٌن او الجنود ٌحافظون طبقة الكشاترٌن /2 

  الدول االخرى

 

 طبقة الفٌسابٌٌن /3

المهنٌٌن اللذٌن ٌقومون بالصناعه " التجار والُصناع 

ٌكونون جنود او رجال حكم مهما  ال ٌحق لم ان.والزراعه

ٌكونون مثل ابابهم  وصلوا الى درجه عالٌه من العلم وابنابهم

 ..بالتطور من نفس الطبقه ال ٌسمح لهم

 

 

 طبقة السودرٌٌن /4

وهم العبٌد والرقاء ال ٌسمح لهم بالمشاركه ":المنبوذٌن " 

بالحٌاة العسكرٌه فهم مثل آلـه لالنتاج والعمل ال  بالسٌاسه وال

الوصول لطبقه الجنود او  ٌحق لهم باي حال من االحوال

 ابابهم وكذلك ابنابهم ٌرثون طبقات .البرهاما
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 : النظام ٌحتوي على فكرتٌن هذا

 :االولى

ً   جمود الوضع االجتماعً فال ٌتغٌر الوضع  .الطبقً مطلقا

 

 

 :ةالثانً

الفٌدا ٌقوم بشرحها البراهما او رجال  هناك اسفارعلى افكار كل طبقة من التزامات وبالتالً   ٌفرضه الدٌن  لماخضوع  ال

وٌعتمدون  البراهما ٌستؤثرون بالجاه والسلطه على جمٌع الفبات االربعة أن ٌخضعوا لهذة األفكار والتعلٌمات  والدٌن و

 .. فً تطبٌق هذه التعلٌمات"الكشاترٌٌن "على الجنود 

 حماٌة الدوله وحماٌة النظام وهم البراهما : هً  ووظٌفة الكشاترٌٌن 

الفٌسابٌٌن والسودرٌٌن ال ٌحق لهم مطلقاً االشتراك فً انظمه الحكم والسٌاسه والدفاع ووضع التشرٌعات فهم معزولٌن عن 

الحدٌد فً  السودارٌٌن الوصول للطبقه البراهما او الكشتارٌه ٌالقً انواع العذاب الغلٌظ كصب لو حاول الحٌاة السٌاسٌه و

 ..جسمه اذانهم وقطع لسانه وتقطٌع اجزاء من

 تقسٌم الطبقات على الجســــم األنــســـانً

  

 

 

 

 

 

 

 نالحظ أن الفم اطهر واشرف مافً اإلنســان وتمثل عندهم فً طبقة البراهمــا

 والقوة والسند فً الذراع وتمثل فً طبقة الكشاترٌٌن 

 والفخذ للشهوات وبالتالً الخدمات وبالمقابل من ٌقدمها لهم وتمثل فً الفٌسابٌٌن 

 والقدم هً موطؤ النجاسة وتمثل فً السودرٌٌن 

 وبهذا التقسٌم اعاقـــــه لتطوٌر التفكٌر األجتماعً فالٌوجد هناك ابــداع أو طموح لتطور كل طبقة من نفسها *  

وكان المجتمع الهندي قابم على هذا األســـاس فترة طوٌلة وربما ٌوجد .. كانت هذة التشرٌعات قاسٌه على المجتمع الهندي 

 الى اآلن فً بعض المناطق 

 وعندمــا نتحدث عن الطبقــات نقصد ٌها العرق ولٌس بؤعتبار اللون أسود أو أبٌض            

  البراهمــــا                الفم

  الكشاترٌن              الذراع أو الٌد

  الفٌسابٌٌن              الفخذ

 السودرٌٌن              القدم
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 المحاضرة الثانٌة

 

 نواصل موضوعات التفكٌر االجتماعً تحدثنا عن التفكٌر األجتماعً لدى المصرٌٌن والتفكٌر االجتماعً فً الهند 

 راجع الدكتور وسؤل عن مانو وتقسٌم الطبقات 

 

  : هذا التفكٌر لدى الهنود أمرٌن خذ علىإمما ي              

 

  أو البرآهمً، برآهمه  معنى  أن الفٌسآبٌن ال ٌكونوبــجمود الوضع االجتماعً : األمر األول 

اسفل الى اسفل أو من   ٌبنى علٌه عدم تغٌر الوضع الطبقً من اعلى، كؤن الموضوع وراثً الى حد ما الٌكون سودري 

 الى اعلى 

  البشري من الفم كان ٌعتقد آن البرهمٌن اذا آخذنآهم ضمن تقسٌم

 

  الشآترٌن من خالل االٌدي او الذارع وهو عملٌة القوة والدفاع

 

ي هذا المجتمع فهذآ االمر آو هذآ الجمود الطبقً   من عملٌة القدم وهو آقل او أدنى مآفً االنسانفهمآمآ السودرٌن 

ردة تقرٌبا البوذٌه  كآنت  هذا المجتمع فـبآلتآلً تفرعت من ذآلك الدٌآنه والفلسفه أو االراء آتجاه  حد مآ ردة فعلإلى ولد 

  فعل

 

 الهندي فـكآنت تحآول آن تدعو ألى اتجاة النظام الطبقً القاسً والجمود فً المجتمع

 

  وإلىصفة ورآثٌه من  وتعتقد إن آلصفه القدسٌه التً تحدثت مـآنو لٌست والمسآوآهـ، واالخآء  ، الحرٌه

كآنو ٌعتقدون آن القدآسه لٌست صفه والدٌه آو ورآثٌه   هذآ االمر بـالتآلً مثل ولـكنهآ ممكن آن الٌكون هنآك جمود فً

  السلم الطبقًضمن آن ٌكون  والدٌآنه البرآهمـٌه ممكن ولكن كل آنسان ٌلتزم بـسلوك الدٌن منه ٌتوآرثونهآ فالن

 

 : الهندٌه كآن الهدف االسآسً من الفلسفآت

   متعبدٌن آو، آو زهـآد ، الرهبآن   الحصول على

 التفكٌر األجتماعً فً الصٌــن ومصدر التشرٌع لدى الصٌنٌن

والدٌآنات سواء فً مصر أو فً  فهً تخرج عن اٌطار الفلسفه او االراء او المذاهبعندما نتحدث عن الفلسفة الصٌنٌة 

  الهند

  مرجعٌه دٌنه هنآك فكرة االله بٌنمآ نالحظ ان تلك الدٌآنآت آو المذآهب كانت مرجعٌتهآ

 يآساس دٌنً بل على اساس عقلً وآخالقً فـبآلتآل الصٌن فلسفتهم لم تقوم علىي فـ

   شخصٌه, فردٌه , مرجعٌه   قدسً ولكنهآ ذات هً لم تكون قدسٌه ذات روح
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  آفضل من آنجبته اللً هو ٌعتبر معلم الجنس البشري وهم ٌعتبرونه كونفوشٌوسمن خالل 

 وهذا الٌستقٌم مع دٌننا بل كانت وجهه نظرهم البشرٌه 

  : لدى الصٌنٌون  االراءةمصدر هذ        

القرن السآدس قبل المٌالد حتى  من لـشخص مآ وآستمر فً هذآ فردٌه, بشرٌه   لم تكن قدسٌه ولم تكن دٌنٌه بل كآنت

  ووجود االسره االخالق عن طرٌقمادتها اال القرن العشرٌن هذه الفلسفه التستمد 

  الزوجٌن وٌكون هنآك محبة و ود بٌن االبنآء تتكون هنآك االخالق  االلفه والموده بٌنتسودعندمآ  "

  " خاللهآ تنعكس على المجتمع الحسنه التً من

 

 الى   وهو من اقدم اآلثار القانونٌة والتشرٌعٌة ((جو  ))دستور  ٌعتمد  حٌث خالل االسرهـ وبـالتآلً آهتم الصٌنٌون من

  ـهاالسر عنفقط تخصص وزٌر مسإول 

 ؟االسرهـ لمـآذآ

  آو دوله آو مدٌنه صآلحه الن االسرهـ من خاللهآ تتكون االخالق وبالتآلً ٌكون هنآك موآطن صآلح  

  : فـالقوآعد االخالقٌه

وهً الذات االنسانٌه   رذٌلتٌن أو عنصرٌن هً عندهـ كما ٌعتقد ارسطو هً وسط بٌن

 الخالقٌةان تكون هذه القوآعد ا االمر كذالك ٌعتقد انها ٌجب وبـالتآلً وبٌن االنفعاالت حٌنمآ ٌكون

و التفرٌط ، االفرآط   بٌن لدى االنسان 

 

  : كونفوشٌوس مإلفآت

 

 

 

 

 

 عملٌه المنتخبات  :ت   ولدٌة مإلفآمنسٌوس             ذ كونفوشٌوشيومن تالم

   الكونفوشٌوسً.......ٌطلق علٌه  وكآن

 الحكام عند حدوث الظلم ولدٌة بعض االرآء مثل اراء اللوم ٌقع على

 

نآلحظ امر  فً التفكٌر االجتماعً فً مصر والهند وهنا فً الصٌن أن الجمٌع ٌسعى لتحقٌق ماٌسمى بالعداله هذة العداله 

 هً كانت مطلب الكثٌر من الفالسفة 

  : البد من آمرٌن الحٌآه االجتمآعٌه كان ٌعتقد لـتٌسٌر

  دستور تنظٌم هذه الملكٌه داخل المجتمع _ 1

  إصالح حآل أو قوآنٌن الضرابب داخل هذا المجتمع _ 2

 كتاب األغانً

 عن التنبإآت التً بمآ كتاب المتغٌرات

من خالل السلوك  ٌكون علٌه المستقبل

  آو االسره

 بمآ تكون علٌه هذهـ الدوله آو المجتمع

 كتاب التارٌخ

 كتاب الربٌع والخرٌف
كتاب الطقوس 

 والتقالٌد
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  : ٌإخذ على منسوٌس انه قسم المجتمع الى طبقتٌن ممآ

  هً طبقة المثقفٌن والعلمآء: الطبقة االولى

  هً طبقة الكآدحٌن والعمآل :الطبقة الثآنٌه

 

 هذا  هذآ التقسٌم الن كل مجتمع من المجتمعات لدٌة مثلعلىلدٌنآ الى حد مآ آعتراض  قد الٌكون

 الطبقات الجمود فً التقسٌمات ولكن االشكآلٌه هً عندمآ نؤصل هذا التقسٌم النه ٌإدي الى

 هبططبقة العلمآء والمثقفٌن الت بالمقابل المثقفٌن و وإن طبقة الكآدحٌن والعمـآل التصل الى طبقة العلمآء و

 الى طبقة العآملٌن 

  والتوجد مشكله فً التقسٌم فكل مجتمع فٌه العـآلم والجآهل والغنً والفقٌر

  الهنديولكن االشكآلٌه حٌنمآ تجمد الطبقآت كمـآ فعل فً قـآنون مآنو فـ

 

 التفكٌر األجتماعً فً الـــٌــونان

 وارسطو   عملٌة التفكٌر االجتمآعً سنتحدث عن آفالطونتعلق بنوآصل فٌمـآ ي

  االفكآر معجم هذه اآلراء و كآن لدٌه   (م .  ق 247 _ 428 )الذي عاش فً الفترة   حٌنما نتحدث عن افالطون

 

  :               هًفً ثالث كتب له وكانت 

 

   ٌحتوي على آكثر االرآء واالفكآر التً تحدث عنهـآ وكتب لهآ عشرة فصـولالجمهورٌه وكآن كتآب

 

  ارسطو وحدد منهآ سبعة فـصول من آجل العدآله النه كآن ٌسعى ألى العدآله مثله مثل

 

  تكن قآبمة فً المجتمع لكن االمر الذي ٌجب ان ندرك آبتدآء إن كل هذه االرآء لـ آفالطون لم

 

الفكر الخٌآلً المثآلً              آبـالٌوتوبً          وكآنت ضمن مآٌسمى

 افالطون نفسه عندنآ تحدث التنشبه االجتمآعٌه حٌنمآ نتحدث عن هذه االرآء وهذه الجزبٌات إن

 

  النهآ ضد الفطرهـ االنسآنٌه وهو ضمن مآٌتعلق بـضرورٌآت قٌآم اآلراءفً جسمنآ عدل عن هذه 

 

المجتمع الٌونآنً   المدٌنة الفآضله ونجد إنه كان ضد ماكان قابل من دٌمو قرآطٌه ومن تصوٌت دآخل الدولة وآسس

بـالتآلً الٌمنع من آنتقآد هذآ االمر  ولكن نحن نشٌر إلٌهآ  لٌس بآلضرورهـ آن نتبع مثل هذه االرآءآراء تضل ولكنها

 

  قٌآم الدوله ذا تحدثنآ عن آسس المدٌنة آلفآضله أو ضـرورآتإ

 

  وغربآ  شمآال وجنوبآ وشرقآجغرافٌه حدود لها للدوله ارضوجود  _ 1

  ولٌست بشرٌة ٌجب آن ٌكون هنآك موآرد مآلٌه _ 2

  واخالقً نظام سٌاسً واقتصادي واجتماعً_ 3

 كتاب الـقوانٌن كتاب السٌاسة كتاب الجمهورٌة
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  وجود سٌآسه موحده  _ 4

هدف عام مشترك    _ 5

 هً العدالة    ماهو الهدف العام المشترك ؟

 

 العدآله تسعى الٌه الدوله حتى تحقق العداله فً المجتمع فـاالنسآن الٌستطٌع و

 ٌعٌش لوحده وٌعتمد دآبمآ على االخرٌن والحآجة االجتمآعٌه هً آسآس الوحده أن

 وظابف الدولة تحدث افالطون عن وظابف الدولة وهً موضحة فً الجدول 

وظٌفة 

 الدوله

ماٌقابلها فً 

نفس 

 البشرٌه

 معدنها فصٌلتها تهاقطب مركزها

القوه  اإلنتاج

 الشهوآنٌه

هم العمل  البطن

 والطبقة

 الكادحة

الحدٌد  التعفف واالعتدال

والمعادن 

 ثمٌنةالغٌر 

هم المحاربٌن  القلب القوه النفسٌه الدفاع

 ورجال االمن

 وتطبٌق الشجاعة

 السٌآسٌه القوانٌن

 العدالةوتحقٌق 

 الفضة

القوه الناطقه  االداره

  العآقلهأو

الراس او 

 العقل

الحكام 

واصحاب 

 الراي

عملٌة الحكم 

والحزم فً اتخاذ 

  القررات وتنفٌذها

 الذهب

 

  فرد لعـدآله هو أداء كلـا تعتدي طبقه على آخرى فعندماآفالطون آن الظلم الٌآتً اال  وٌقول

 وٌتعدى على عمل االخرٌن  وبآلعكس فـالظلم عندمـآ الٌإدي الفرد عملهالطبٌعٌةعمله الى هٌبته 

         

  : عـآلم المثلتحدث افالطون  عن      ي

 

  ولكن األخالقٌات الكثٌر من ا لدٌهإلنسان اٌعتقد آفالطون آن المثل كآن قبل آن تتلصق ب كآن

  لتآلًابـ فموجودةفهً  ا حد مإلى الفالسفة بـآالبدان نسٌت هذه االخالقٌات اما لدى اقهابآلتص

  فهً ال تؤتٌه من خالل االستنباط او من خاللاألفكار أو اآلراء ةكم بهذاٌنطق الفٌلسوف او الحا حٌنم

 البرٌق  هذا النه أبتداء كانت لدٌة ولكن حٌن التصقت به فقدتاكؤنه ٌسترجعه  ولكنوالمالحظة المشورة

  هً عملٌة ألهـامام  بقدرالمالحظةواللمعان فحٌنمآ تعود إلٌه التنسب هذه العوده بآعتبآر 

  : المثل العلـٌآ

  االلهــآم تؤتً عن طرٌق هً هً التً تزود الفٌلسوف بـاالخالق واالراء انما 

 

   طوال تآتً من خالل المالحظة واالستنبآ

العلٌآ لدى  وفكرهـ المثلحٌث انه ترك المالحظة واالستباط للدفاع اما الفٌلسوف فتؤتٌه من االلهام  الستنبطها وال ٌالحظها  

  قعام عكس الوا واالحكاآلراءم وهذـ انه شً من الوحً وااللهـاآفالطون ك
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   عااالنتآج و االداره و الدف            ه معٌنه وٌعتقد ان الوصول الىيس الى طبقانه ٌسوق الناوك

  ةعًااالجتم التنشبة تً من خاللات

 

 آمـآ الدفـآع 

بآلنسبه الى أن  التدرج التعلٌمً ٌعتقد آنهم الٌصلون الى مرتبه الفٌلسوف النه لم ٌصل من خالل رجآل الجٌش والجند وهو 

  ٌكون فٌلسوف

 

  حب الحكمه هً : نقصد بـالفلسفه

 ر    فهو ترتٌب االفكآ : و المنطق

 2انتهت المحاضرة 

 اسبلة ذكرها للدكتور للمراجعة 

 بماذا تختص الطبقة ضمن المجتمع الهندي وهً طبقة البراهمة ؟/ س 

 هم رجال الدٌن وبالتالً الحكم/ ج 

 ماهً اسفار الفٌدا ؟/ س 

 هً الكتب المقدسة عند الهنود والبراهمة / ج 

 ماهً األفكار األساسٌة للدٌانة البراهمٌة ؟/ س 

 وبالتالً عدم تغٌر هذا الوضع الطبقً  / 2جمود الوضع الطبقً  / 1/ ج 

 هل كان هدف الدٌانةالهندٌة خلق المواطن الصالح ؟ نعم أم ال ؟/ س 

 ال لم ٌكن هدفها خلق المواطن الصالح /  ج 

 ماهو دستور جو ؟/ س 

  هو وضع وزٌر لتنظٌم األسرة فً المجتمع الصٌنً         /  ج 
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 المحاضرة الثالثة

آفالطـون  

   التنشبه االجتمآعٌهومراحل

ت  ا نستطٌع آن نجد هذه الطبقا انناحلها ومرةعًما االجتةٌعتقد افالطون من خالل التنشا

، الثالث

لً من وجهه نظره هو فقط نتٌجه لكثٌر من النقد اللً الً مثا فكر خً انه  وكما ذكرنآةضلا الفةٌة كآن ٌعتقد إن المدٌنا بد

 لدى  ةعًما االجتالتنشبةي اللتاوكآن ٌتحدث عن مآٌنبغً آن ٌكون ولٌس مآهو كؤبن ب، وجهه له عدل من هذه االراء 

 انهـ آي ةآسـر اسمه  لم ٌكن هنآك فً ذهنه شً الثالثةت اـ الطبقة هذإلىجل الوصول ا من األولس اأفالطون فً االسـ

ٌقوم بتربٌتهم نساء   العسكرٌةالثكنات  من خالل  إال األشخاص األطفال أولً الٌتعلم هإالء انهآ بآلتاوألغى كًة حطم االسـر

 للدولةخاضعٌن 

 

قابمة على ماذا ؟     ٌةساـ االسةفـالفكر             

سم محدده وعقود ا ضمن مو لً ٌتم عقد قران بٌن رجل وآمرأهالتال والنساء فً هذه الثكنات وباك مجموعة من الرجاإن هن

 وٌتولى تربٌتهم مربٌات األمهات من األطفالخذون هإالء إل ياطفـأ ودةك حمل ووالاسٌكون هن  وبعد فترهةمإقت

ت  اعمومً

بهم  ابن ا ٌعرفون شٌا عنأنل ٌعٌشون دون ابل هإالء الرجاوبـالمق  الحقٌقٌن أمه و أبوه  الطفل الٌعرفا ٌكبر هذأووٌنمو 

 أوت اها ٌالحظ على المولود بعض العالوالدة فعند بذلك ، التقبل هللاعزكم ا ابم حتى البهة  بعٌدة عن الفطراألموروهذة 

عمل خآص   ، التجـآرهـ ، صٌد كالسبهم   ا تنةصاهن خم لىهإالء ٌإخذون وٌدربون ع ٌكون جسمه ضعٌف

   ةلفالحا،ع االصن، ع االزر، ل االعم، ج ااالنت   طبقةإلىت ٌوجهون اهـانون من العالذٌن ٌعاهإالء 

 

 سن إلى من خالل التدرٌب وٌإخذون من سن المٌالد اصل بهان نوأمهم من الممكن اجسان أن ٌالحظون أ ام              ا

  ةضًا الريةوالتربً ، ةنًا الجسمةوالتربً ، ةعًا االجتموالتنشبة، التكامل الجسمً   وٌدربون على اعمالةبعاالس

 آنؤث بآلتآلً هو لم ٌفصل أوك تفرٌق بٌن ذكر وآنثى كل مولود بعد هذا العقد المإقت ٌإخذون سواء ذكور انه الٌوجد هناو

نتاج أل طبقة اإلى ٌإخذ ا حد مإلى ةنًا جسمعاههنت لدٌه ابٌنهم ومن ٌكون لدٌه االستعداد منهم ٌإخذ من ك

 أو البدنٌة التربٌة تزٌدهم فً ةمناالثة أوبعا سن السإلى وٌإخذون من المٌالد التنشبةاما الفقٌر ذكور آو آنآث ٌبدأ فً مرحلة 

 ةصاقدٌن تكون تربٌه نا ن ٌركز على آمر الدٌن وكآن ٌعتقد ان اي تربٌه الٌكون فٌهـاوكة هم الطبٌعًا تزٌد قوالرٌاضٌة

:  مـآذآ ٌتمٌز من هإالء 

 

  ٌقوممٌن ا عإلى  ٌخضع   ضمن علمٌة التدرٌبآت18      إلى 8 من سـن 

 كالجٌش والدفاع والقوة  من ةوهذا ٌعنً أن التدرٌبات العسكري ، ةياع والحما كالجٌش والقوه و الدفةت العسكريابـالتدرٌب

 التى تؤصل فً هذا السن  األمور

 

لمدة  عشر  ة سا  ومن ٌتمٌز من هإالء ٌخضعون لدر

  الموسٌقى, الفلك  , ةالهندس, ب االحس              د وهًا أربع موةسا لدر 30  إلى   20ت من اسنو

ب  ا فهً خطؤ البـد آن تكون الحسةضا كتب كلمة الريإذا

   المنطق ، ةالفلسف    35   سن إلى   30ٌدرس لمدة خمس سنوات من سـن               من ٌتمٌز من هإالء
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ولكن ، س اكم بٌن النال الحاعماوة ريا واالدةم الحربًا ٌقومون بكثٌر المهـ50 سن إلى 35من ٌتمٌز من هإالء من سن 

كم اال بعد سن الخمسٌن  ا مرتبه الفٌلسوف الحإلىالٌصل 

 ةلص لهذة المدٌنا الفٌلسوف الخأوكم ا  من التدرٌبات المٌدانٌة ٌكون الح سنه15ومن ٌتمٌز من هإالء بعد 

 

  :نسنتج   

 األشخاصٌولدون هإالء ا كما ٌعتقد من المٌالد حٌنمألنه ؟ ا ذالمـ، حل ا المرةٌة الٌخضعون لهذا بداإلنتاجن طبقة أ _ 1

 مثل هذه إلى ةمهم قوٌه وبنٌتهم سلٌمانت أجسا ٌإخذ من كذلكج بعد ا ٌوجة لالنتاساسـات اهاوٌكون بعضهم لدٌه ع

ث  احل دون تفرٌق بٌن ذكور وآناالمرة  أن هذاحل وذكرناالمر

 

من خالل المٌالد  ة عًااالجتمة   نحصل على التنشااألخرى ة المرحلإلىن من ٌتفوق ٌذهب أ_  2

   جالالنت               ٌوجة ةصلادر على الموامن ٌكون جسمه غٌر قـ    

   االدآره ة               صل ٌصل ألى مرحلاومن ٌستطٌع آن ٌو          

  عاالدفـ ة                             مرحلإلىومن ٌتخلف ٌصل            

به الجمهورٌة والسٌاسة والقوانٌن  ا آفالطون فً كتالتً تحدث عنهة الا العدإلىن نصل اجل ا من  :األمر ا كل هذماذال

 

:  ة ومن خالل هذه التربًاألمر  ا نقطة اخرى وهً من خالل هذإلىنصل  

ك ملكٌه فردٌه   ان ٌكون هنا دون ةع الملكًاشاحطم االسرهـ و  انه نجد

 :بمعنى 

  ابناء زوجه وأو  ةن فالن من البشر لٌس لدٌه اسر ا

 أم أوب أاالبن ٌكبر لٌس لدٌه اسرة و لٌس لدٌه 

 

 الفٌلسوف الحاكم ٌجب أن ٌخضع لبعض الشروط ولبعض  الحٌاة األجتماعٌة داخل الثكنات حتى التتوق نفسة إنكان ٌعتقد 

للذهب والفضة واألموال بالتالً كؤنه ٌعتقد انه شخص روحانً واغلى من أن ٌمتلك الذهب والفضة وكان ٌعتقد أنه على 

 واقل منهمالفٌلسوف الخالص أن ٌعٌش مع الجنود فً الثكنات وان الٌمتلك عقار أو مسكن وحتى طعامة مثله مثل الجنود 

نصل الى أن الشخص عندما ٌصل الى مرتبة الفٌلسوف الخالص ٌتجرد من كل شا همه األساسً تحقٌق العداله فً 

  المجتمع وٌبدأ من ذاته فً عدم امتالك الذهب والمال والفضة والعقار

   ؟ ماذا نستنتج

  نستنتج  أن هذة المدٌنة الفاضلة كانت من وجهة نظر افالطون فقط وهً من الٌوتوبٌا أي الفكر الخٌالً المثالً

  السإال هل كانت هذة موجودة ؟

  نصل الى ان هذة المدٌنة اساساً لٌست موجودة  فكل هذة األفكار ٌوتوبٌا وتجد أنها أمور خارجة عن الطبٌعٌة 

 فهـو ترتٌب االفكآر  :المنطـق                 حب الحكمه  : ةهً الفلسفام       

 ةٌسمى بالصفصفالى مإ ذلكونؤتً بعد 

 الجدل العقٌم   :ةوتعنـً الصفصف

 

 ،  ةالفلسفه حب الحكم، لً الً المثا وهً الفكر الخًاالٌوتوبً: وهنآك آربع مصطلحـآت مهمة  

 بً وهو الجدل العقٌم االصفصف ، األفكارالمنطق ترتٌب 
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ضمن التفكٌر األجتماعً فً الٌونان تحدثنا عن افالطون وسنتحدث عن آرسطو  

 

 :نظرٌة ارسطو 

 آفالطون  ةذان أرسطو مثل أستا قبل المٌالد ك222 إلى 284ش من فترهـ ا وهو عـ

صة اقع وخامع الوة  حد مـآ منسجمإلىنت آرآءه ا كاكثر عقالنٌه من آفالطون ولهذان ا ولكنه كاألمور ٌتعلق ببعض افٌم

 نظرٌة قٌام مجتمع فاضل   ، نظرٌة الرق  ،  نظرٌة نشـؤه المجتمع : ت ا ولدٌـة ثالث نظرية تحدث عن االسراحٌنم

ع وتهور من آفالطون  اندفاقل ان اوكما ذكرنا ك

،   تحدث عن الرق ا وعندماألسرة م اقًب ٌتعلق  ا وهو فٌمة قعًواالاة كثر تلمس للحًاو كان 

  .االسكندر المقدونً فً الكثٌر مثل اآلراءآثرت هذه 

 

   :هاهم الموضوعآت التى ٌتحدث عناٌتحدث آرسطو عن 

 

 ٌةعا االجتماتعما وتتكون من خالل الجةسًات السًاعا الجمأو ةنًات االنساعـماهً الج

  األب واألم واألبناءتتكون من ة هذه االسر  ة االسـر:  االمر هً ا لبنه فً هذوأول

  اإلنسان إنن ٌعتقد اوك ، ةسً فً االسراسـان الرق ركن ا وجود الرق فكإلى اضافة

 البد أيسً مدنً بطبعه ان سًا حٌواإلنسانن أمع اآلخرٌن وٌرى ة عًاجتماة ا والبد من حًة ٌعٌش بمفردأن من الصعب 

 ةعًاجتماة ا من خالل حًإاللد اجد وال ٌتواٌتو ن الشخص الأك مجتمع وٌرى ان ٌكون هن وأ ٌجبةساك سًان ٌكون هنأ

تحدث عن جزبٌه علم الثروات        

 ألسرةخل اا داآلخرٌنت اجاصة وحاجته الخا ٌشبع حاألسرة  أن كٌف ٌستطٌع داخل هذه اإلنسانوعن أن 

.   له ةويانون ومسا للقـةبقامط:  الفضٌله  ول الوصول الى العـدآله وهًان ٌحاله آفالطون كاقان ٌختلف فً ذلك عم ماوك

 

: ةلاك نوعٌن من العداوهنـ

 :  ة التوزٌعًالةالعد _ 1

. خل المجتمع ا دةسًاتب على الجمٌع سوا توزٌع االموال والمراٌقصد به

   :ة التعوٌضًةلاالعد _ 2

 داخل المجتمع وعدم الوقوع فً الغبن والظلم من االخرٌن  اإلفرادملة اتهدف الى تنظٌم مع

  امل الجٌش أو الحكاه االفراد من قبل رجاتجـ

............... 
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 المحاضرة الرابعة

 فهناك نقطة آخرى طلب   فقط5  موجودلكن فً الكتاببف للدولة ا وظـ6ك ا أن هن الدكتورذكر:           نقطة مهمه 

:   6 نقطة رقم وهًاضافتها 

 اءاألثرٌـ-  4  الجٌش–  3 رجال اإلعالم والفن -  2 بٌةاد الغذابمون بإنتاج المواالقـ- 1

. م ورجال القضاء االحكـ- 6 رجال الدٌن- 5

: نظرٌة أرسطو فً الرق 

ن  اعدد السكـ ، التكوٌن المورفولوجً، حة المدٌنة امس، ضلة اشروط أرسطو فً المدٌنة الفـ

 ،  القابمون بؤنتاج المواد الغذابٌة ، رجال األعالم والفن ، الجٌشف الدولةائوظـ

 

فالبٌت ٌقوم على ، ء والرق اأن األسرة فً الٌونان تتكون من الرجل والمرأة واألبنـ كان ٌعتقد أرسطو

. فالرق موجود بالحضارات واألمم والثقافات واألدٌان ، لً هو ركن ثابت اوبالتـ (الرق ، ء اأبن، أم ،  أب )ن ا ارٌع أركـ

 تحدث عن الرق بضرورته داخل المجتمع والبٌت و تحدث مامً بإنه عندال األسـارن ماذكره أرسطو بدٌننـا نقاولكن حٌنمـ

 فقط هو قٌامها بتربٌة األبناء ورعاٌة األسرة فهً بذلك لٌست كالرجل فٌما ٌتعلق بالجٌش و فن اعن المرأة بؤن دورهـ

 وأرجح عقـآل على حٌن أن المرأة لٌست كذلك من اً وبالتالً بإعتبار أن الرجل اقوى جسمـوالقضاء األدارة أو الحكم 

. حً المنزلٌة من وجهة نظر أرسطواووظٌفة المرأة فهً رعاٌة األبناء والنو، ركة بالجندٌة وغٌر ذلك ا أن تشـاطبٌعتهـ

 

ن ٌعتقد أن الرق ُخلق ألن ٌكون رق اك، إذا اتٌنا الى الرق وٌعتبر من ضمن األنظمة األجتماعٌة داخل المجتمع الٌونانً 

 . األحرار خلقهم هللا و زودهم بالجسم والعقل لذلك ادون عقل بٌنـمـاً جسمـ

   ؟اذان ٌنظر للرق على أنهم مـا كؤنة ك

.  كذلك ومن أجل خدمة األحرار ا إبتداءاَ من أجل أن ٌكونوا و ُكونوامخلوقات ُخلقو

 

  :ءا نصل إلى نقطة سوداهنـ   

 بؤعتبار ٌبنؤ  بؤعتبار اللون بل الفالرق فً مفهوم أرسطو ،  تحدث عنه لٌس األمر كذلك فٌما ٌتعلق بالرقا ٌتعلق بمـا فٌمـ

ن من ان فٌتعبر ضمن الرق  بغض النظر عن اللون سواء كــابن من كـا خـالف ذلك كـاأم’ فكل ٌونانً ٌعتبر حر ،الجنس 

 الشرق او الغرب 

 

أحرار وهم الٌونانٌٌن  : فقسم أرسطو المجمع إلى

 ٌٌننا أقل من الٌونـنء ٌتعبرواأرقـ

طبة حتى من الفطر واألدٌان لم ٌصل فً كثٌر من ا عقل  فهذه أمور خـال ٌعتبر أرق جسد بـيفكل شخص غٌر ٌونان

 .ن رق ابن من كـاوإن كـ سفة أنهم ٌعتقدون أن عرقهم عرق حر الص والفااألشخـ

 لٌس لهم الحق فً ذلك وهذا خطؤ  ٌننًاأن ٌشن الحرب وغٌر الٌونـن نًٌابل ٌحق للٌونـاوبالمقـ

ء الشعوب األخرى  اوهدفهم من الحروب هو إسترق

 
: ضلة اتحدث عن شروط أرسطو فً المدٌنة الفـا بعد ذلك حٌنم
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إلى - حل عمرٌة من المٌـالد اك مرار أن هنا لم ٌكن مثل أفآلطون بإعتباضلة و شروطهـاتحدث عن المدٌنة الفا حٌنمـ

 50 – 35 ومن 35 - 30 ومن 30 – 20 ومن 20 – 18 ومن 18 – 8ومن ، بعة االسـ

 األعداء و لكنها لى بد أن ٌكون للمدٌنة تحصٌنات صعبة عالحة المدٌنة فـا ٌتعلق عن مساٌتحدث أرسطو عن جزبٌات وفٌمـ

مرفؤ أو مٌناء لجلب ا كان ٌعتقد أن ٌكون لهـ،  سهله على أصحابها من خالل الزراعة والقوت والمعٌشة هفً الوقت نفس

وهذا المرفؤ فً وجهة نظره ، م ا تقـاصة سواء بالبناء وغٌر ذلك فٌما ٌتعلق بهذه المدن حٌنماد الخـابٌة والمواد الغذاالمو

صم ٌجب أن تكون فً منتصف انت تعتقد أن العوامٌة فً بعض األحٌان كـال نالحظ أن فً الدول األساٌجب أن ٌكون بٌنمـ

وٌة حتى ال ٌكون هناك غزو اطق الصحراصة فً المنـاالدول وخـ

صمة لهذه اٌتعلق أن ٌكون لها مرفؤ هل هذا المرفؤ بإعتبار خدم ٌفٌد هذه الدولة أو ٌكون مركز أو عـا  لم ٌحدد فٌماطبعـ

المدٌنة  

أرضٌن أرض فً ا حة لهذا المجتمع بؤن ٌكون لكل منهماتحدث عن نقطة مهمة وهً  أن تقسم هذه المسـا أٌضـ           

 ؟ اذارج لمـاخل وأرض بالخاالد

 

ت ا على الجٌش و خدمـاعٌة فتصرف منهافة إلى أرض مشتركة التً تكون للدولة بإعتبار أمور صناعٌة أو أمور زراإضـ

خل للقوت والسكن اطن ٌونانً ٌجب أن ٌحصل على أرضٌن فؤرض بالدارجٌة فكل مواخلٌة والخـا األرض الداأمـ، الدولة 

ٌتعلق ا فع لهذه المدٌنة بشرط أن ٌكون هناك عداله فٌمـافز وداوأرض بالخارج عند الحدود حتى تعطٌك حـ، عة اوالزر

 . (لة التعوٌضٌة اوالعد’ لة التوزٌعٌة االعد )وهً ا لة التً تحدث عنهـا العدابالتوزٌع وهذه هً نفسهـ

 

 

 

م أن لكل شخص أرض فً ادا ما ذكرنـا ٌتعلق بهذه المدٌنة ٌجب أن تكون تربة خصبة ألن كمـاالتكوٌن المورفولوجً فٌم

خل  االد

ة حتى ٌستطٌع ٌستنفع من هذه األرض ا المٌـاقرٌبة منهـ، ت تربة خصبة اوٌة ٌجب أن تكون ذا ٌجب أن تكون صحرالف

. ٌتعلق بعملٌة المعٌشة بالنسبة إلٌة ا فٌم

ل هذه الدولة وبالتالً نفس الذي تحدثنا عنه فً أن ٌكون لدٌة أرض فً الخـا  مشتركـاك ملكـا تحدث عن أن ٌكون هناأٌضـ

 وآخرى قرٌبة من الحدود  ةالمدٌن

 

 

 

 

 التكوٌن المورفولوجً

 عدد السكان
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ٌكفً أن ، ف أو كبٌرة امٌة األطراجب تكون الدولة مترال ين ٌعتقد أنه احة المدٌنة والدولة كاتحدث عن مسـا هو حٌنمـ

 ألف  بةن ماوز عدد السكـان ٌعتقد أنه ٌجب أن ال ٌتجـا كـان هناتكون على عدد السكـ

   ألفمبةن اوز عدد السكـا لو تجـاذافم

 ٌتعلق ارجة عن المؤلوف فٌمـاهذه اإلجراءات خا  ٌقوم ببعض اإلجراءات التً تعبر تعسفٌة طبعـاهنـ

بماذا    األمر اجة هذا ٌعتقد أن نواٌجب كم ألف هذه األجراءات مبة  ان بؤن ٌكون عدد السكـ

.  محرم حتى فً جمٌع األدٌانا نحن ندرك أن هذاإلجهاض .1

 فً اموا دا مـات ٌجب أن ٌعدمواهـاب العـاأصحـ،  وهم المعوقٌن  قالسدي األخـاقصً التكوٌن وفـام نـاإعد .2

 .المهد 

حل ومن ال ٌصل ا فً المروا البقٌة فٌتدرجاج أماٌوجههم فً طبقة األنت ن بداٌةاطون كـالحظ أن فً أفـالنا  بٌنمـ

. مهم احظ أن أرسطو إبتداءاً ٌقوم بإعدال ناكم ٌكون ضمن الطبقة الثانٌة وهم رجال الجند بٌنمـا الفٌلسوف والحـالى

. تحرٌم الزوآج على الشٌوخ كبــآر السن  .3

 مبة حدود ان وحدد هذاجً وعدد السكـوف مساحة المدٌنة والتكوٌن المورفولالن ٌعتقد أرسطو خـالذلك كـ

. ء على بعض هذه األمور من خالل اإلجراءات الثالثةاك زٌادات كان ٌجب القضـاٌكون هنا ألف ولكن حٌنمـ

 

 

 وظابف وبداٌة هذه الوظابف  6ٌذكر أن هناك 

 

: د الغذائٌةاالقائمون بإنتاج المو- 1

 او تصدٌر استٌراد من التجار والصناع التً قد تكون تنقص هذة الدولة سواء  إنتاج أو حتى عملٌات االستهالكٌةالسلع 

...  ت ااألدو عة أو راأمور الزا فٌهـا  والتصدٌر ٌشمل جمٌع األمور بمـاالستٌرادوهذا 

 ا إنتاج هذه المواد الغذابٌة والصناعٌة والتجارٌة أو فٌمان ٌعتقد أن هناك طبقة من الدولة ٌجب أن تكون فقط مهمتهـاكـ

. ص داخل هذه المدٌنة ا انشؤ المرفؤ الخـا و التصدٌر و تحدث عن هذا حٌنماالستٌرادٌتعلق بعملٌة 

: رجال اإلعـآلم والفن- 2

 عملٌة المناظرات أو نشر هذه األفكار لهذه الدولة  امـ م من أجل إلى حدالهو كان ٌعتقد رجال اإلعـ

ت مهمته التخطٌط لهذه المدٌنة الفاضلة والتقسٌم العادل لؤلراضً فً الداخل والحدود و وضع األرض انوالفن التشكٌلً ك

.  التصمٌم للحصون والقالع أثناء الحروباالمشتركة التً تصرف على الجٌش والدولة أٌض

: الجٌش - 3

 إنوعند مرحلة الهرم ال بد ، لذلك ال بد أن ٌكون الجند ٌمتلك القوة والشجاعة ،ٌجب أن ٌكون هناك جٌش ٌدافع عن الوطن 

. ٌكون قضاة حتى ال نجرد هإالء الجند من مناصبهم فً نسق الدولة

:  ءااألثري- 4

 التبرعات أو الضرابب ل من خالل الجهد أواوهً الطبقة التً تمد الدولة بالم

 

  :رجال الدٌن- 5

 . ابس ودور العبادة وغٌرهـا ٌتعلق بهذه الدٌانات فً هذه الكنـافٌمـ:

 وظابف الدولة
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:  م ورجال القضاءاالحكـ- 6

 هم نفسهم الجٌش عند الكبر   ،رجال القضاء وهم الجٌش نفسهم عند هرمهم

. هم الذٌن ٌحكمون وٌختارهم الشعب

: م التربٌة عند الحكومة وتحدث أن هناك أنواع من الحكومة الصالحة  وهًاتحدث قبل نظـ

دل ا ملك عـاحكومة ملكٌة ٌحكمهـ: أوآل

ضل القوم ا افـاف ٌحكمهـراحكومة األش: ثانٌـآ

 (وهً حكم الشعب بالشعب للشعب)لدٌموقراطٌة   والتً تكون ا حكومة الجمهوٌة: الثـاثـ

: م التربٌةانظـ

: قة وهًاقٌة فً المجتمع و تحدث بعد ذلك عن الصدالٌا الخلقٌة واألخـاك الكثٌر من الوصـان هناكـ

. قة األطفال تؤتً بسرعة وتذهب بسرعةامثل صد : صداقة اللذه- 1

. ج لآلخرٌن ا فٌحتـ كبٌر السن:ج مثال تا ٌكون محاعندم: قة المنفعةاصد- 2

. ف ابمة على األحترام والتبادل بٌن األطراق: قة الفضٌلةاصد- 3

نالحظ بعض  الجزبٌات تستقٌم مع الواقع كما هناك اشكالٌات اٌضاَ عن الرق حٌنما تحدث عنهم ارسطو  

: عٌة فً الٌونان اسات اإلجتمـار الدراإنحد· 

تة أنحدرت الدراسات نتٌجة لتفكك اة األسكندر المقدونً الذي كان مإٌد ألرسطو بالدرجة األولى بعد وفـابعد وفـ

. ر داطن الٌونانً لٌس مثل قبل األنحا وانتشرت الفتن وبذلك أصبح إهتمام المواإلمبراطورٌة

......................... 
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 المحاضرة الخامسة

 

 :حٌنما نقرأ ما شرحناه فٌما ٌتعلق بهذا التفكٌر االجتماعً نآلحظ أمور من هذة األمور 

انها فكر اجتماعً بشري حتى وان كان ذا بعد دٌنً نالحظ مثالً لدى الفراعنة موجود كلمة الرب أو هللا كل هذا معناه أن * 

هذة الفكرة موجودة وهً وجود هللا اٌضاً اسفار الفٌدا لدى الهنود كان هناك فكرة األلهة نؤتً بعد ذلك الى الصٌنٌن هنا 

الٌؤتً فكرة المقدس هو هللا فقط األخالق والعقل ولكن لدٌهم مرجعٌات كالكتب التى تحدث عنها كونفوشٌوس فٌما ٌتعلق 

 الخ فهً لٌست إلهٌة ...... بالتغٌرات  مثل الربٌع والخرٌف 

 

نأتي بعد ذلل  لليىنانيين هناك متب هناك مرجعيات لهم مالسياسة والقىانين لنن ماذا نالحظ في هرة المرجعيات ؟ 

 كلها كتب أو تعلٌمات إلهٌة من صنع البشر : اوالً 

لٌست صالحة لكل زمان ومكان بل األدهاء من ذلك أن البعض كتب مثل هذة الكتب مثل افالطون فً كتابة : ثانٌاً 

 الجمهورٌة بعد ذلك عدل عن هذة اآلراء فً حٌاته فماذا ٌعنً ذلك ؟ 

 ٌعنً  فً نفس حٌاته فً فترة من فترات النضج بالنسبه له غٌر غٌر هذة األمور وهذة دالالت على القصور البشري

 حٌنما نتحدث عن اسفار الفٌدا لدى الهنود وهذة الطبقة بالنسبة لهم  ماذا ٌعنً ؟ اصبح هناك ردود افعال تبلورت فً ماذا ؟

قٌام فلسفة أو دٌانه آخرى وهً البوذٌة لماذا ؟ ألنهم ضد البراهما وهذا ٌعنً أن هذة األمور والفلسفات واألفكار والكتب 

 والمراجع من صنع بشري ولٌست صالحة اللزمان وال لمكان 

فً نهاٌة هذة النقطة قارن الدكتور بٌن جمٌع الدٌانات البشرٌة  ودٌننا اإلسالمً  الذي هو دٌن سماوي صالح لكل زمان 

 وكان

 

 سنتحدث عن التفكٌر االجتماعً لدى المسٌحٌٌن مع اٌماننا بؤن الدٌن المسٌحً محرف 

سبقهم ؟  المسٌحٌٌن وماة مالفرق بٌن تفكٌر الفالسف

 مسٌح سماوٌهوال ة  تلك الفلسفات كانت ارضًإن

 

 

  

 

  :كلٌمان األسكندري   

 الشٌوعٌةفكان بعٌد عن االتجاهات  ، الفردٌة الملكٌة من تحدث عن أول وهو من ةكلٌمان هو زعٌم هذه المدرس 

  :القدٌس بولس 

 التفكٌر اإلجتمــاعً للفالسفة المسٌحٌــن 
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ة  والعبٌد بالهدوء والسكٌن،  وبالتالً نصح الفقراء بالصبر األمر أن ٌحرر الرق فً هذا ى ناد تحدث عن تحرٌر الرق و

 والنفس ة ظلماً على البشريواألغنٌاءوأعتبر التمٌز بٌن الفقراء 

 ة المساواة االجتماعًاألساسٌةوكانت دعوته 

لكن السإال  

وبالتالً ٌكون هناك تطبٌقات لها ؟ أم أن الموضوع فقط ..  ٌإمنون بها أشخاص المساواة أوجدت إلى ةهــل هذه الدعو*

تمنٌات ؟ 

 ةبؤن هذه الدعوات لم تكن لها استجابة كان نعتقد هذا ما

 حٌاة العزلة ؟ إلى ةلماذا لجؤت بعض الطوابف المسٌحً\ عللً 

 حٌاة العزلة إلى لهذه التعلٌمات لذالك لجؤت الستجابة وبالتالً لم ٌكن  .. األمرالن التعلٌمات لم تكن لتنفذ فً واقع 

  : القدٌس أوغستٌن 

فكؤنها خلٌط بٌن تعلٌمات إلهٌة وفلسفه أرضٌه   خلفٌه ٌونانٌههفهو ذا بعد دٌنً لكن ل

 والعواطف وٌإلفون وحدة واحدة اعالها وحدة األفكار كما تتفق بل مجموعه من الناس ٌشتركون ةفهو ٌعتقد أن الجماع

الدٌن  

  والسماءاألرضمدٌنة أٌضا تحدث عن * 

 

وبالتالً كان ٌعتقد أن الناس قسم والى مجموعتٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة اجتماعًةوٌعتقد أن البشر ٌقعون فً أخطاء وبالتالً ٌجب أن ٌكون هناك قانون وضعً وضرور

أٌن الخلل هنا ؟ 

اذا كان هو مجتمع دٌنً وهو محسوب على القدٌس 

لماذا ٌذكر القانون الوضعً ؟ 

فال ٌجب أن تكون القوانٌن وضعٌه  ،، القانون الوضعً معناه من صنع البشر 

 مدٌنه السماء

  محبه هللاأفرادهاأودع هللا فً قلوب 

 ٌإمنون بالقواعد فمدٌنه السماء

 ة كانت الدٌانأي ةالسماوي

 ألرضمدٌنه ا

 اودع فٌها محبه الملذات والشهوات

 ٌتحدثون عن انفسهم مدٌنه االرض

 بمقتضى الشهوات وٌحكمون وٌعٌشون

 

المسٌح فٌفصل بٌن المدٌنتٌن مدٌنه السماء  ( الدنٌا ةنهاي)فهنا سٌؤتً فً نهاٌة المطاف 
  ومدٌنه االرض فً الجحٌمةفً الجن

أٌن الخلل العقابدي فً هذا ؟ 

فهم ٌعتقدون ان المسٌح هو الفاصل بٌن ،،  الدنٌا من السٌد المسٌح ةحٌنما ذكر عندما تاتً نهاي

 المدٌنتٌن
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  ةبعد ذلك تحدث عن الملكً

  إلهٌة  من اموال  وغٌرها كلها من حقوق اإللهٌة كل شً هو حقوق الذات  أنانهة وكان ٌعتقد فً الملكً

 واألباطرة للملوك ةلكن  الحق بهذه الملكً

 ةباطرأل اأوفحٌنما ٌؤخذ شخص أموال فٌؤخذها من الملوك 

 الهً‘فهو ٌعتقد أنه حق أنسانً ولكن ٌنحدر من أصل قدسً 

 وٌعتقد أن هناك بٌنه وبٌن هللا وسٌط وهً امور هو ٌعتقدها بالرغم من انه الٌجب أن ٌكون هناك وسٌط بٌن العبد وربه

 وجودهم داخل المجتمع ةبعد ذالك تحدث عن الرق وضرور

   داخل المجتمعةوحٌنما تحدث عن هذا أعتبره من النظم الطبٌعً

بعد ذالك تحدث عن الحرب 

 ةفٌجب أن تغلب بالرحم  كان ٌعتقد سواء كانت هنالك حرب او الكنفا أقر مشروعٌة الحرب ول

 ة مثل فكرة الجامعة اإلنسانٌة العالمًةأٌضا ناقش فكره المجتمع العالمً أو الجمهوري

 واسٌة ساسالتً ٌعٌش الناس جمٌعا فً ظلها متحابٌن متعاونٌٌن حٌث أن الن
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 المحاضرة السادسة

تحدثنا عن التفكٌر اإلجتماعً للفالسفة المسٌحٌٌن  

نواصل مع  

 (سان توماس)القدٌس توماس االكوٌنً  

فلم تكن دٌنٌه بحته ة  االجتماعًباألفكاروالوسطى أصطبغت ،  دٌنٌه األولى كانت دراسته فً العصور *

  ة االجتماعٌة الحٌا ضرورٌاتمنة  ضروة البشريالتجمعات  وكان ٌعتقد مثل ارسطو أن األمراء ة تحدث عن حكوم*

 ترعى ة تكون هناك حكومإن فً المجتمع و عالقات بٌنهم  فٌجب إفراد ٌكون هناك إن ٌجب إن تحدث  على  اٌضاً *

منهم ومنع الظلم  آمصالحهم وتكون عادله بٌنهم وتحرص على سالمه و

:  تحدث وقال اً  اٌض*

 ة تهتم بمصالح الفرد والشعب والدول                  صالحهة هناك حكومإن 

  األرقاء اإلفراد حكومة                      ة فاسدةوحكوم

 

 الفاسدة ؟ ةما الفرق بٌن الحكومة الصالحة والحكوم

 ة الشخصًة والمصلحةهـً المصلحة العام

  فهً حكومة صالحه كانت مصلحه عامه ستكون لمصلحه االفراد والشعب إذا 

  دة فاسوٌعنً لؤلرقاء تكون ة كانت مصلحه خاصإذا

هناك تناقض فً كالمه حٌث تحدث عن ضرورة القضاء على الرق بٌنما نآلحظ فً وقت آخر  اعترف بوجود الرق 

ووظٌفتهم ربما هو ٌعترف بوظٌفة الرق ولكن فً الوقت نفسه ٌدعو إلى  محاربة الرق بؤعتبار أن الدٌن ٌدعو الى عملٌة 

 المساواة 

حماٌة المواطنٌن ب تعلقالدولة فٌما ية أٌضا تحدث عن وظٌف

 أي كان وأٌضا عملٌه الجزاء ة تتطلب تحدٌد المسبولًةوان تكون هناك مسبولٌه وان تكون هذه المسبولً

 ة عملٌه الضبط االجتماعً داخل الدولإلىوتدعو   ٌكون هناك جزاءإن أخطؤ فالن فالبد فإذا

لهم ؟ ة عندما ٌؤتً الجزاء او العقاب  ماهً الوظٌف- 

  اإلنسانٌجب أن ٌكون فً الجزاء شً من التعذٌب الن فٌه امتهان لكرامه  ال

 ةفكان للجزاء وظٌف

   / ةتكون اخالقً

اقترفت ٌداه  بتؤدٌب المجرمٌن حتى الٌعودو مره اخرى لالجرام نتٌجة لما

  /اجتماعٌةوتكون 

 والمساواة ة بالعدال

حتى ٌكون هنالك ردع لآلخرٌن الكرٌم وكان هنالك بعد اجتماعً تحدث عنه القران 

 

 ولكن تحدث عن الربا  ة والملكًةوأقر النواحً االقتصادي : ةالنواحً االقتصاديتحدث عن *
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 منها ةوأعتقد أن الربا حرام  وٌجب على الدول أن تحارب الربا وتحرٌم الفابد

 اآلخرى سماوٌه دٌنٌه أن تحرم الربا سواء على المسٌحٌٌن او االمم لهٌه لذالك ٌجب ان تكون هناك اتجاهات إ

 لكــن عندما تحدث عنها  أقر الحرب:  ظاهره الحرب تحدث عن*

ٌجب أن تكون لرفع الظلم او السترجاع حقوق مهضومة ولكن حٌنما تحدث عن هذا األمر لم ٌكن مثل اوجستٌن بؤن تكون 

لخداع او الغش احتى لو تطلب االمر   فً الحربهدفهمٌجب عمل أي شً للوصول ل ففكان ٌعتقد أنها حرب مغلفة بالرحمة

 افؤي وسٌله توصلهم لهدفهم الٌمنع من استخدامه

هو حرٌص على المبادى الدٌنٌة فً اعالن الحرب ٌعنً غطاء دٌنً وغٌر حرٌص علٌها فً الممارسات المٌدانٌة التطبٌقٌة 

 هذا دابما نجده فً التفكٌر اإلجتماعً  

 ة وانها جابزةأٌضا تحدث عن الملكً*

 أو مال ولكن هناك شرط ٌنحى أو ٌخرج بهذة الملكٌة الفردٌة إلى أن تصبح ملكٌة فمن حق االنسان امتالك عقار أو دار

 عامه

 اذا وصل المجتمع إلى  درجة من الفقر أو الخصاصه أو الحاجة 

فقد أوضح سان توماس انها جابزة شرعاً وانها اصطالح : 49وقرأ الدكتور من الملزمة الجزبٌة الخاصة بالملكٌة  ص

 الخ ........ اجتماعً نافع وٌرتبط بالصالح العام وذلك أن الملكٌة لٌست شراً أو إثماً فً ذاتها مهما تضخمت ولكن 

 تحدث عن الرق وتحدثنا عن التناقض اعاله 
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 المحاضرة السابعة

 فً المحاضرة السابقة تحدثنا عن التفكٌر اإلجتماعً لدى المسٌحٌٌن 

 فً المحاضرة السابعة سنتحدث عن  ابن خلدون وعلم العمران 

  :ابن خلــدون 

 هو عبد الرحمن  أبو زٌد ولً الدٌن بن خلدون الحضرمً

 هـ ، اشتغل بكثٌر من الوظابف العامة والسٌاسٌة  والقضاء وكان ربٌس 808 هـ وتوفً بمصر سنة 732ولد فً تونس 

للوزراء وعاصر الكثٌر من الملوك واألمراء فً تونس والمغرب واألندلس ومصر والشام ووصل إلى أن اصبح قاضً 

دٌـوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي )) القضاة المالكٌة فً مصر ، كتب كتابة 

 ((السلطان األكبر 

 هذا الكتاب ٌعتبر مقدمة ابن خلــدون 

  كتاب تارٌخً لكن التصنٌف كامل هو   العمــــران البــشريلكن هذة المقدمة هً علم 

 كتب تارٌخٌة لكن الكتاب األولــ هو علم العمران البشري ضمن دٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب 7بالمقابل هو كتب 

 والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

 تحدث عن احداث التارٌخ لماذا كتب هذا الكتاب  ؟

هو حٌنما قرأ التارٌخ بمثل ماقرأه كثٌر من الفالسفة أو العلماء أو األفراد أو األشخاص أو أي كان ٌجد أن هناك كثٌر من 

 المغالطات والكثٌر من المبالغات

 ٌجب على اإلنسـان انه حٌنما ٌقرأ هذة األمور التارٌخٌة أن ٌصدق كل ماٌقال تارٌخٌـــاً ؟* 

نحن ندرك أن فً بعض األحٌــان هنــاك تـــارٌخ مـــزور وهناك افتــراءات على التــارٌخ وهناك شخوص واشخــاص 

تحدثوا عنها قد تكون فٌها تـزلف قد ٌكون فٌها اعتبــارات دٌنٌه أو مذهبٌه أو طابفٌة أو عرقٌه أو خالف ذلك قد ٌكون من 

هذة األخطاء أن فــالن  نقل هذا الموضوع خطــؤ ، حٌنما قـــرأ ابن خلدون التارٌخ وجد أن هناك الكثٌر من األخطاء هذة 

األخطـــاء فً التارٌخ معناها اخطــؤ جوهرٌة فً مسٌـــرة الحٌــــاة اإلجتمـــاعٌة  والتتقف مطلقــاً مع العقل والمنطق لذلك 

 حٌنمــا قرأ هذا التارٌخ  وجد اختالفات حـــاول أن ٌنقً التارٌخ من هذة األختالفات 

  هـ 808 هـ ولكن ماذا بعد 808كونه اراد أن ٌنقً  التارٌخ فمعناه أن ٌنقً التارٌخ إلى الوقت الذي عاش فٌه وهو 

هنـــــــا وضع قوانٌــن  طبعاً النستطٌع أن نسمٌها قوانٌن اجتماعٌة ألنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر ومن حضارة 

 إلى آخرى ومن ثقافة إلى آخرى ومن زمن إلى آخر ولكن جعل هناك مرجعٌة من خاللها نستطٌع أن ندرك أن هناك اخطؤ 

 /لذلك فكرة علم االجتمــاع هً 

 أن الحٌاة االجتماعٌة  التسٌــر حسب األهواء والرغبات والمٌول بل أن هناك قوانٌن تحكم مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة ، أي 

الفٌزٌاء  هناك قوانٌن تحكمها فالحٌاة االجتماعٌة  اٌضاً لها قوانٌن ... مجتمع من المجتمعات مثلما نتحدث عن الفٌزٌاء 

 تحكمها 

  (الفٌزٌــاء االجتماعٌة  )اخذنا سابقاً  أن كتٌلٌه حاول أن ٌطلق على علم االجتماع  

  عام 500ابن خلدون توصل لفكرة علم االجتماع قبل أوجٌست كونت وكتٌلٌه بــ 
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 ماهً الموضوعات التى تحددت  قبل ابن خلدون  أو تصنٌف البحوث قبل ابن خلدون* 

  أنواع3نالحظ انها 

 

 

 

 

 

 بحوث تارٌخٌة خالصة / 1

 

كانت قبل ابن خلدون كانت تتحدث عن امور حدثت داخل المجتمع قد تكون معارك قد تكون غزوة أو سقوط دول أو قٌام 

أمم وحضارات وخالف ذلك ولكن دون أن ٌكون هناك استخالص لهذة القوانٌن التى من اجلها سقطت هذة الحضارات 

أوقامت هذة الحضارات أو قامت هذة الحروب أو لماذا وصل األمر بهذة الدول الى هذا ، فقط عملٌة وصفٌه  دون 

الوصول إلى القوانٌن  التى من اجلها ادى بهذا المجتمع الى السقوط والتفكك أو قٌام دوله آخرى ولكن اقتصر على وصف 

هذة النظم وهذة الدول او هذة الحضارات كما تحدث ابن حزم فً الملل والنحل من الواضح كما ٌعتقد المإلف أن هذة 

التدخل ضمن علم االجتماع أو ضمن علم العمران البشري كما ٌعتقد ابن خلدون لماذا ؟ ألن هذا التارٌخ وصل الى أن 

ٌكون هناك وصف لهذة الظواهر االجتماعٌة كدولة وانظمة وقضاء وتربٌة وسٌاسه فقط عملٌه وصف ولٌست استخالص 

لهذة القوانٌٌن حتى وان كانت ٌوتوبٌا عند الفالسفه مثل ارسطو وافالطون كانو ٌسعون الى العدالة حتى فً الصٌن وان لم 

تكن ذات بعد دٌنً  ولكن اخالقً قٌمً حتى ارسطو ولو أن البعض منها ضمن الٌوتوبٌا فً المدٌنة الفاضلة كان ٌتحدث 

  كانت هذة األراء تسعى الى عملٌة العدل ماذا نفهم من هذة األراء ؟عن العدالة التوزٌعٌة والعدالة التعوٌضٌة 

  ؟لماذا سقطت األمم والحضارات

 سقطت حٌنما نتشر الظلم هذا الظلم حٌنما ٌسود فً المجتمع ٌكون هناك تفكك فً المجتمع لذلك تسقط هذة الحضارة ماذا 

 ٌعنً سقوط هذة الحضارة ؟  ٌعنً قٌام حضارو أو ثقافة آخرى مكانها 

  :النظرٌة الدابرٌة تعنً

  ٌبدأ من نقطة وٌنتهً فً نقطة آخرى  

وٌذكر فً هذا األمر انها التقوم فً هذة الدول اما من خالل عصبٌه أو دٌن لذلك هذا األستنباط من خالل العداله ومن خالل 

 الظلم هو ماتوصل الٌه ابن خلدون اما وصف الظواهر فهً مجرد وصف دون الوصول الى القوانٌن 

 بحوث وعظٌة وارشادٌة / 2

فمن الواضح ان هذة البحوث الوعظٌة واالرشادٌة مثل ما كان ٌعتقد ارسطو ومثل ما كان ٌعتقد الهنود والصٌنٌٌن 

 والفراعنة وهً بحوث وعظٌة البعض منها ٌنفذ والكثٌر منها ال ٌنفذ لذلك كان مطلبهم العدالة 

الحظنا ان آراء ارسطو فً ٌوم من األٌام كانت سابدة ولكن حٌنما توفى االسكندر المقدونً سقطت هذة الفلسفة ألرسطو 

 ألن االسكندر كان ٌعتبر الذراع العسكري لهذة اآلراء 

بحوث تارٌخٌة  / 1

 خالصة

 

بحوث وعظٌة  / 2

 وارشادٌة

بحوث فٌما ٌنبغً أن ٌكون  / 3

 عطونً مثال: 

مثل الٌوتوبٌا االجتماعٌة 

 وافكار افالطون وارسطو  
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كل هذة األمور وعظ وارشاد دون مرجعٌة مجدٌة فً بعض األحٌان فمن الواضح أن هذة البحوث اٌضاً ال تدخل فً نطاق 

علم األجتماع على اعتبار ذلك العلم الٌهتم فقط بالوعظ واالرشاد بل بمشكالت المجتمع وكٌف وصل المجتمع الى هذة 

 المشكالت وبالتالً كٌفٌة حل هذة المشكالت 

 بحوث فٌما ٌنبغً أن ٌكون  ماذا ٌعنً ؟ / 3

ٌعنً انها لٌست موجودة  واذا ذكرت انها  موجودة  تارٌخٌاً ولكن نعم تارٌخٌاً موجودة ولكن كانت فً بعض األحٌان 

 لٌست متوافقة مع العقل والمنطق

كان فٌها الكثٌر من المبالغات والتستقٌم مع الفطرة لكن فٌما ٌنبغً أن ٌكون مثل المدٌنة الفاضلة ألفالطون وارسطو لم ٌكن 

ٌتحدث فٌها عن أمور واقعٌة بل ٌتحدث فٌما ٌنبغً أن ٌكون بؤعتبار الفالسفة إال انهم عدلوا عن هذة اآلراء بالتالً ال 

نستطٌع ان نعتقد انها من ضمن علم االجتماع فهً من الٌوتوبٌا االجتماعٌة ومن ذلك ابحاث افالطون فً كتابة الجمهورٌة 

وعدل عن هذا األمر فً كتابة القوانٌن  كذلك ارسطو حٌنما تحدث فً كتابة األخالق والسٌاسة اٌضاً تحدث الفارابً فً 

 آراء المدٌنة الفاضلة ، هناك جزبٌة عن المدٌنة الفاضلة لدى الفارابً التى كانت ذات بعد اسالمً 

 

نصل هنا الى أن فٌما ٌنبغً أن ٌكون ال ٌمت لعلم االجتماع بصله ألنة الٌتحدث عن امور واقعٌة والن علم االجتماع 

 العالقة له فٌما ٌنبغً أن ٌكون

قبل ظهور هذة المقدمة كانت فقط كتابات تارٌخٌة قد ٌكون البعض منها كتب حسب األهواء فإذا كان من قبٌلة لن ٌكتب 

 ضد قبٌلتة ربما ٌكتب ضد قبٌلة آخرى 

لذلك ابن خلدون ٌعتقد بالقوانٌن الثابتة التى تسٌر الحٌاة اإلنسانٌة هذة الحقٌقة لم ٌصل إلٌها أحد كنقطة جوهرٌة فً عملٌة 

القوانٌن قبل ابن خلدون ، كذلك الظواهر االجتماعٌة كان ٌعتقد انها خارجة عن نطاق القوانٌن مثل الحروب وسقوط األمم 

 ابن خلدون كان ٌعتقد ان هناك قوانٌن تحكم هذة األمور  

 هذة القوانٌن فً وقت من األوقات سماها العوارض الذاتٌة 

 القوانٌن        عند   اوجست كونت        هً   العوارض الذاتٌة        عند    ابن خلدون

 علم االجتماع      عند   اوجست كونت      هو    علم العمران البشري     عند   ابن خلدون

 القوانٌن وهً العوارض الذاتٌــــة: دابماً الفكرة األساسٌة لعلم االجتمـــــاع هً 

 موضوع علم االجتمـــاع وظواهرة واهدافة 

موضوع علم االجتماع أساساً هً فكرة العوارض الذاتٌة وتنقٌه التارٌخ من األخطاء والشوابب التى علقت به اضافه الى 

انه حاول أن ٌإسس مرجعٌة لمن ٌكتب التارٌخ مستقبالً ألن كتاباته فً هذا الموضوع لٌست منصبه على ماقرأه من 

 التارٌخ بالتالً كتبه فً كتابة دٌوان المبتدأ والخبر 

تحدث عن الظواهر االجتماعٌة لكنه لم ٌعرف الظاهرة االجتماعٌة ولم ٌحددها ولم ٌحدد جزبٌاتها تحدث عنها بؤعتبار 

 اآللٌات كؤمور سٌاسٌة واقتصادٌة داخل المجتمع أو التربٌة أو البٌبة الجغرافٌة واثرها على السلوك االجتماعً

  (بنو االنسان فً وجودهم الذي ٌقوم على االعتماد المتبادل)موضوع علم االجتمــــاع لدٌه 

فً اعتقاده ان هذا االعتماد المتبادل بٌن االنسان فً انتقاء الطرف االخر الٌعنً ان الحٌاه دابما تقوم على تعاون فقد ٌكون 

 هناك تعاون ومنافسه وقد ٌكون هناك شً من الصراع الذي ٌإدي الى جزء من التوافق االجتماعً
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 المحاضرة الثامنة

 

 تحدثنا فً المحاضرة السابقة عن ابن خلدون وتعرفنا على موضوع علم االجتمــاع

 :نستكمل مع 

 التقسٌم المنهجً لظواهر علم االجتمــــــاع

 

 

 

 

 

 ظواهر تتعلق ببنٌه المجتمع

  ةحٌن نتحدث ببنٌه المجتمع فنحن تحدث عن المورفولوجٌا االجتماعً

فنتحدث عن أي تقسٌمات داخل أي مجتمع 

 وعلى سلوكهم األشخاص الصحراء على السواحل  فهذه البٌبات تإثر على أو الجبال أون فً الرٌف كفهنالك من ٌس

 بالحضر والقرى والرٌف أوبالبدو   أماة تحدث عن هذه الظواهر التً قد تكون متصللذلك

لكن كان ابن خلدون  بمعنى اثر البٌبة على السلوك (  المورفولوجٌا)ول من فطن  وتحدث عن أفكان ٌعتقد دور كاٌم انه 

 عام 500قبل م ولهذا من قراءات ابن خلدون انه سبق دور كايهو من تحدث عنها قبله 

 لكن لم ٌسمها المورفولوجٌا لكن من ثناٌا ما كتب فً كتابة المقدمة نالحظ هذة االتجاهات اآلثارفكان تحدث عن هذه 

 

 ظواهر تتعلق بالنظم العمرانٌة

  ؟ داخل أي مجتمع ةهً النظم العمرانً  ما*

 دٌنٌه تربوٌة ة هنالك نظم سٌاسٌه واقتصادٌه اخالقً

تكون فً معزل عن اٌدلوجٌة هذا    داخل أي مجتمع الة هذه النظم العمرانًإن ندرك إن وٌجب األمورتحدث عن جمٌع هذه 

فتكون مرجعٌتها عقلٌه او اخالقٌة مثل من فً هذا االتجاة ؟ المجتمع اذا كان متدٌن فتكون دٌنٌة اذا كان بعٌدة عن الدٌن 

 فكانت افكارهم قابمه على العقل بدون الدٌن،الصٌنٌٌنمثل 

 

 هدف علم االجتمــــــاع 

 

 غٌر مباشر أوبغض النظر عن مباشر 

1 2 

ظواهر تتعلق ببنٌه المجتمع أو 

ماٌعرف بــــ المورفولوجٌا 

 االجتماعٌة

 ظواهر تتعلق بالنظم العمرانٌة
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 إلٌههو الهدف الذي كان ٌسعى    لماذا ؟  وماإلٌه علم العمران البشري اخذ  ابتداء من من ؟ وتوصل إن ندرك إننستطٌع 

  إلى ٌصل إن ابن خلدون قرأ التارٌخ ووجد الكثٌر من األخطاء والمبالغات لهذا حاول من قراءة إن؟  ذكرنا 

هدف مباشر وغٌر مباشر 

 

 

 

 

  أوجست كونت قسم العلم الى

 

 

 فً حالة سكونها وفً حاله الحركة  أي فً حالة استقرارها ةفتحدث عنها ابن خلدون  وتحدث عن الظواهر االجتماعً

( التطور – دٌنامٌكا  ) (السكون– كا ياستات )ةوتطورها أي بالمصطلحات الحدٌث

  او قد ةاخالقً– دٌنٌه  – ةولٌس بمعنى أن التغٌر فقط لؤلفضل فقد تكون فً النظم السٌاسً، ففً كل مجتمع تطور وتغٌٌر 

 تكون بؤعتبار المجتمع ككل قد ٌكون مجتمع بدابً ثم حدٌث

 

الناحٌتٌن  )ربط بٌنهما فا كان من االوابل اللذٌن ربط بٌنهم ، فنالحظ عندما تحدث  ابن خلدون عن االستاتٌكا والدٌنامٌكا - 

 (فً المجتمعات االخرى  ة  والتطوريةالتشرٌحً

:  نــــالحظ        

، اٌضاً كان دور كاٌم ٌعتقد انه أول من تحدث عن  أن ابن خلدون كان السباق فً نشؤه علم االجتماع قبل اوجست كونت

ابن : المورفولوجٌا االجتماعٌة لكنه تارٌخٌاً ومن خالل ماكتب ألبن خلدون نالحظ أن ابن خلدون سبق دور كاٌم اذن 

خلدون سبق اوجست كونت ودوركاٌم فً هذا العلم لٌس فقط فً العلم انما فً جزٌبات العلم  نحن ندرك أن العلوم تراكمٌة 

 ولكن حٌنما تكون تراكمٌة الٌجب على االنسان أن ٌهمش اآلخرٌن أو ٌعتقد انه اتى بما لم ٌؤتٌه أحد من قبل

نآلحظ عند ابن خلدون حٌنما تحدث عن هذا األمر ذكر فً كتابة دٌوان المبتدأ أمر فٌه تواضع العلماء فٌعتقد ابن خلدون أن 

 هناك من األشخاص أو العلماء أو المإرخٌن من كتب مثل ما كتب ووصل مثل ما وصل إلٌه ولكنه لم ٌقرأ أو ٌطلع علٌه 

ضرورات نشؤة المجتمع 

 كان  ابن خلدون ٌعتقد  ان المجتمع ٌحتاج الى ضرورات لتدفع االفراد لتكوٌن المجتمع منها 

 

 

 

 

 

 هــــدف غٌر  مبــاشر 

 تصحٌح حقابق التارٌخ 

 هــــدف مبــاشر 

هدفها ، نظرٌه أسسٌقوم على 

 الظواهر ةالكشف عن طبٌع

 ووظابفها والوقوف على ةاالجتماعً

 القوانٌن

  الدٌنامٌكا االجتماعٌة  األستاتٌكا االجتماعٌة

 التـعـــــاون

كان ٌعتقد ان الحٌاه 

التستطٌع العٌش 

فٌها اال بالتعاون مع 

االخرٌن سواء 

بالحٌاة أو بالتعلٌم  

، او نواحً سٌاسٌه 

اجتماعٌه ، دفاعٌة ، 

 اخالقٌة

  

 الـدفـــاع 

البد فً قٌام مجتمع 

من ضروره دفاعٌه 

للدفاع سواء عن 

افكار او ادٌان فً أي 

مجتمع من 

 المجتمعات

  

 الســــلطـــــة

 الٌكفً ان ٌكون 
هنالك تشرٌع او قوانٌن  

بل البد من سلطه فً 
المجتمع 

من اجل النظام ولعدم 

الفوضى ووقوع ة اشاع

 او التعدي ةالجرٌم

 على االخرٌن

 االستبنــاس بالغٌر

 ة التارٌخًة المادي
كانت تعتقد ان 

االستبناس بالغٌر الٌتم   
بؤعتبار النواحً 

  ةالمادي
اما ابن خلدون فكان 

ٌعتقد ان االستبناس 

بالغٌر خارجه عن 

 ةنطاق المادي

 الحٌاة الجمعٌة

 الٌستطٌع االنسان 

ان ٌعٌش بمعزل عن 

االخرٌن مهما كان 

ٌملك من مال او 

 سلطه او جاه 
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 المحاضرة التاسعة

ابن خلدون كان  وذكر ان 8هذة المحاضرة اٌضاً امتداد ألبن خلدون  ، تحدث الدكتور عن النقاط الربٌسٌة فً المحاضرة 

 مراحل عند التقدم 3وان الدول لدٌها   عام فقط120تعٌش اال  ٌعتقد ان الدول او االمم ال

 الظواهر التى تحٌط باإلنســـــان فً المجتمــــ ع 

 

 

 

 

 

امتداد لهذة الظواهر الطبٌعٌة واالجتماعٌة  

 ماذا ٌرى ابن خلدون ؟ *

 

 ةٌحدث بدون التفاعل مع العوامل االجتماعً  الةبٌعًطٌرى ان لحد ما هنالك تؤثٌر العوامل ال

وتؤثٌر هذة العوامل الطبٌعٌة اقل فً تفاعلها مع العوامل االجتماعٌة مع بعضها البعض بمعنى أن هناك آثر على هذة 

العوامل الطبٌعٌة فً العوامل االجتماعٌة لكن اآلثر األكبر بٌن العوامل االجتماعٌة فٌما بٌنها البٌن فلٌس بالضرورة أن 

ٌكون من فً المناطق الصحراوٌة مجرم  

 فً بعض األحٌان من ترابط العوامل الطبٌعٌة أو من آثر على العوامل أكثرترابط هذة العوامل االجتماعٌة فٌما بٌنها * 

ننكر العوامل الطبٌعٌة التى تعطٌنا شا من المإشرات   االجتماعٌة وان كنا ال

اجتماع الحٌوانً ٌكون بؤعتبار الفطرة  

 كما ٌعتقد ابن خلدون بؤعتبار الفطرة والعقل  اإلنسانًاالجتماع 

 ؟ أٌهم أشد على تؤثٌراً على اآلخر *

 ة مع االجتماعًة أكثر من أثر  العوامل الطبٌعًة مع االجتماعًةأثر العوامل االجتماعً

 اسبلة  ذكرها الدكتور بشكل سرٌع 

 ماهً مجموعة الظاهر التى تحٌط باالنسان ؟ كم مجموعة ؟* 

 علم االجتماع ماذا اسماه ابن خلدون ؟* 

  ؟5الــ  بماذا تفوق ابن خلدون على غٌرة بالضرورات* 

 تفوق باالستبناس بالغٌر 

؟   الفطرة أم العقل أم الحاجة االنسانٌة ماهً مصدر التجمعات االنسانٌه *

 والعقل ةطبعا الفطر

 

 

 مجموعة الظواهر الطبٌعٌة

هنالك ظواهر طبٌعٌه تحٌط باالنسان كالتضارٌس 

  بحار ، محٌطات ، سهول او المناخ

 

 ظواهر اجتماعٌة

قد تكون قوانٌن او تقالٌد او قواعد او 

  او غٌرهاةانظمه اخالقً
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 المحاضرة العاشرة

 نستكمل مع ابن خلــــدون

 مناهج البحث فً علم العمــــران

 األخطاء للتارٌخ وجد هذه قراءته ابن خلدون من خالل إن

 وبما هو موجود داخل آخرى مقارنات مع مجتمعات إلى إضافةفا بالتالً حاول ان ٌقرا هذا التارٌخ وٌقوم بعملٌه تحلٌلٌه 

 بها ، والحٌاة بٌن االحتكاك المجتمع الذي هو ٌعٌش فٌه وبالتالً كما ٌذكر ونظابرها فً تارٌخ الشعوب األخرى التى ٌتٌح 

أهلها والموازنة بٌنها والتؤمل فً مختلف نواحٌها للوقف على طبٌعة الظواهر 

ٌعنً ان ابن خلدون سلك مسلك مخالف  عما ٌسٌر فٌه مإلفً التارٌخ السابقٌن لم ٌقتنع بالطرق التى سلكوها   األمر هذا 

 إلى إضافة االستقراءفً كتابتهم للتارٌخ لذلك استخدم طرق آخرى منها عملٌة المالحظة والتجربة والمنطق العلمً وعملٌة 

منطق المقارنة والتحلٌل كل هذة األمور ٌعنً أن ٌكون هناك غربلة لكل ماٌكتب بالمقابل كاتب التارٌخ ٌدرك أن هناك من 

سٌقرأ هذا األمر وٌنتقد هذة الكتابات  

 فقط واألسلوبٌكتفً ان ٌكون لدٌه علم بالتارٌخ والكتابات  فكان ٌعتقد ابن خلدون ان كاتب التارٌخ ال

 قبل ذالك وهً معرفته بعلوم العمران البشري وحدوث هذه الوقابع والقوانٌن التً ة مهمألموربل البد ان ٌكون مدرك 

 تحكمها

 مرحلتـــا منهـــاج ابن خلــــدون

  مالحظات حسٌه :

 ؟ماذا تعنً مالحظات حسٌة

  اإلخبارٌٌنأو ة  جمع المادة األولٌة من الكتب من بطون التارٌخ أو من خالل المالحظإي

 االولى فقط بعد ذلك تؤتً المرحلة الثانٌة وهً العملٌات ةوقد كان هناك اخطاء فً الجمع  فهذة األخطاء كانت فً المرحل

 العالقٌة

  عملٌات عقلٌه :

 (او علم عمران بشري – ةاو نظري– ةمالحظ )ٌعنً ان فالن من البشر بناء على هذة  المعرفه اللً عنده 

ٌصل الى عملٌه التحلٌل الٌكفً عملٌة الوصف  لٌرى ان كان فٌها مبالغه او ال 

 ؟ لماذا هذة العملٌات العقلٌة*

 ألن هنالك أخطاء وقع فٌها رواه التارٌخ و دونت على انها مالحظات حسٌة

 ماهً أخطاء الباحث فً المرحلة األولى من منهاج ابن خلدون ؟

أن الرواة السابقٌن لم ٌكن لدٌهم منهج ذا مصداقٌة ففٌها المبالغات وهم ٌعتبرون التارٌخ كالقصص الشعبٌة التى تناقض 

الواقع 

 :  الى  وقد أرجح ابن خلدون أسباب قصور مناهجهم

 : توهم الصدق وهو كثٌر- 1

 توهم الصدق ٌجعله ٌصدق وٌكتب ماٌسمعه 
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 : التشٌعات لؤلراء والمذاهب- 2

،، هذا االمرقد ٌكون تشٌعً للقبٌله التً انا فٌها او  لالسرة للمذهب او للطابفه او للدٌن 

فعندما ندرك ان هذه المجتمعات قابمه على اساس قبلً أ ودٌنً   فنالحظ ان فالن من هذه القبٌله وٌمدحها بؤشعاره وكتاباته 

 فٌمجد قلبٌلة على حساب القبٌله االخرى 

 

: الثقه بالناقلٌن - 3

طبعا هذا خطاء ،،حٌنما ٌاتٌنا فالن من البشر ونصدقه فً كل ماٌقوله 

وهنا نتحدث عن  

 وهو  موجه للرواي أو الناقل الذي ٌجب أن تؤكد من مصداقٌتة وآمانته  /  النقد خارجً

  وهو موجه للوثٌقة أو الرواٌة أو ماكتب  بؤعتبار المناقشة لهذة الرواٌة التى تحدث عنها الشخص هل تستقٌم  /ونقد داخلً

مع العقل ؟ 

: أخطاء الذهوب عن المقاصد - 4

 حٌنما أتحدث مع شخص وٌفهم خطاء: مثل  ، هنالك بعض من الوقابع او الحروب  حدث فٌها بعض من االخطاء

 

: تزلف العلماء ألصحاب النحله بالثناء والمدٌح - 5

النه  ، ةنجد ان هنالك مدح للسالطٌن أو األمراء او الوزراء  فا البعض ٌقول فً الشعر او الكتابات ونقل صوره خاطا

 ك التزٌٌف على كثٌر من الحقابقل ٌترتب على ذ ، بالتالًٌنحاز لشخص معٌن 

 

:  فً العمران األحوالجهل المإرخٌن بطبابع - 6

بل البد ان ٌكون مدرك لشإون العمران سواء سٌاسٌه  كان ٌعتقد ابن خلدون ان كاتب التارٌخ الٌكتفً ان ٌكون فقط كاتب 

او ثقافٌه او دٌنٌه 
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 المحاضرة الحادٌة عشرة

 

 الى 1798سنتحدث الٌوم عن اوجست كونت  وعندما نتحدث عن اوجست كونت نعنً أنه مإسس علم االجتماع من عام 

  ، دابماً ما نتحدث على أن مإسس علم االجتماع هو ابن خلدون  الذي سبق اوجست كونت بـ  بٌن مٌالده الى وفاته1857

  عام500

علم االجتماع      سماه                       أوجست كونت 

علم العمران البشري                                    ابن خلدون سماه

  القوانٌن                عند اوجست كونت  ةالفكرة االساسً

 ةالعوارض الذاتً                    عند ابن خلدونةالفكره االساسً

 أو الحٌاة االجتماعٌة فً فرنسا فً تلك الفترةر ضالحا                        منةتوصل اوجست للفكر

التارٌخ                          قراءة وابن خلدون من  

 

 سنوات 7 التقى بسان سٌمون وهو فً العشرٌن من عمره وبقً معه تقرٌباً لمده 19اوجست كونت من مفكري القرن * 

كان ٌكتب فً مجله المنظم  استفاد كثٌراً منه وكان ٌقول أن اتصاله بسان سٌمون قد علمه مالم ٌكن فً امكانه أن ٌعرفه لو 

 قضى عشرات السنٌن بٌن أحضان الكتب ثم عاد بعد انفصاله عنه وهاجمه هجوماً قاسٌاً وانكر أي فضل له علٌه 

 كان اوجست كونت فً كتاباته ٌعتقد أمور منها أن العلوم مرت بثالث مراحل 

 الوضعٌة / 3الفلسفٌة  / 2الدٌنٌة /  1

 

 كان ٌعتقد أن جمٌع العلوم مرت بتلك المراحل إال الدراسات االجتماعٌة  لذلك كان أولى أن تكون الدراسات االجتماعٌة 

كبقٌه العلوم  ، وهو ماتوصل الٌه وبالتالً اعتقد ان هناك العوارض الذاتٌة  فهذا التطور التارٌخً للعلوم ساعده على 

 تصنٌف أو على نسقٌة العلوم وتحدث بعد ذلك عن علم االجتماع بٌن  االستاتٌكٌا االجتماعٌة والدٌنامٌكا االجتماعٌة

  اٌضاً ابن خلدون تحدث عنهم  

 73 و ص 72الصفحة االولى والثانٌة قراءة  اللً هً ص : طلب الدكتور  المتابعة معه من الملزمة وقال 

  فً نصف الصفحة78وكل الصفحات  التى بعدها للقراءة حتى نصل الى ص 

 

 : أن هناك قاعدتٌن لٌفهم الناس ظواهر علم االجتماع هما 

أن تكون ظواهر االجتماع خاضعة لقوانٌن والتسٌر حسب االهواء والمصادفات وهذا هو اٌضاً ماتحدث عنه ابن  / 1

 خلدون 

فكان ٌعتقد ان هذه الظواهر بما انها جزء من الظواهر الكلٌه 

فهذه الظواهر الكلٌه تخضع لقوانٌن فتحصل حاصل ان الظواهر االجتماعٌه اٌضا تخضع لقوانٌن  

 أذا كانت غٌر خاضعه لقوانٌن فٌستحٌل فهمها

وهذا الٌؤتً اال اذا كشف الباحث عن هذه القوانٌن  ،،  تٌسٌر وسابل فهم الناس للقوانٌن التً تخضع لها ظواهر االجتماع /2

 وٌكشف او ٌتوصل هإالء الباحثٌن الى هذه القووانٌن عن طرٌق الدراسات لذالك خلصت هذه الدراسات الى امور
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ومن ، ومن اصالح الفكر ٌتم أصالح االخالق ، فعلى أساس نتابج هذه الدراسات ٌتوقف اصالح الفكر هذة األمور هً 

اصالح االخالق ٌتم االصالح االجتماعً 

الفٌزٌاء االجتماعٌة وذلك بسبب أن الفٌزٌاء تعنً القوانٌن ثم / فً البداٌات االولى اطلق اوجست كونت على علم االجتماع 

 عدله الى علم االجتماع 

 وبالرغم من حداثة هذا العلم فقد تحدث عن النظرٌة االجتماعٌة 

 :مكونات النظرٌه االجتماعٌه 

 

: قانون المراحل الثالث - 1

:  مراحل وهً 3هو أن جمٌع العلوم خضعت او مرت على 

 ( ةالالهوتً) ة الدٌنًة االولى المرحلةالمرحل- 1

  ة تفسر هذه الظواهر بما تسمى المٌثافٌزٌقًة الثانًةالمرحل- 2

  ة العلمًة التجرٌبة الوضعًةالمرحلة  الثالثةالمرحل- 3

فكان ٌعتقد ان جمٌع العلوم مرت بهذه المراحل 

  ة الدراسات االجتماعً /  مــــــــــــا عدا

  ة االجتماعًة هذا القانون قانون المراحل الثالث كان ضمن النظريلذلك

 

: نسقٌه العلوم - 2

  األعقد اال األبسطأما حٌن ٌتحدث عن نسقٌه العلوم او ترتٌب العلوم من 

: ٌرى أن ابسط العلوم 

 ثم الفٌزٌاء ثم الكٌمٌاء ثم البٌولوجٌا ثم علم االجتماع ةالرٌاض

؟ .فكان ٌعتقد ان علم االجتماع من اعقد العلوم لماذا 

لٌس من أجل المنهجٌة ولٌس من اجل الموضوعات  

،  لهذا المجتمع ٌختلف عن المجتمع االخر ة وبالتالً الخلفًة فؤنه هنالك عالقات مختلف

أضافه الى ان هذا المجتمع متغٌر عن خطط المجتمع السعودي  

 فؤن هذه التعقٌدات فً علم االجتماع تؤتً من التغٌرات فً المجتمعات

 

 

 

 

 

 



31 

 المحاضرة الثانٌة عشرة

 

 اكد الدكتور على التركٌز على ترتٌب العلوم عند اوجست كونت 

 نواصل فٌما ٌتعلق بؤوجست كونت  حٌنما تحدث عن شعبتا علم االجتمـــاع  وذكرنا أن شعبتا علم االجتماع هما 

 األستاتٌكا االجتماعٌة 

  تعنً دراسة المجتمعات االنسانٌه فً حاله السكون والثبات وتسمى احٌاناً البناء االجتماعً 

  ٌقوم على اساس التضامن والنظام

 الدٌنامٌكا االجتماعٌة 

لٌات آٌتحرك اال ب ٌعنً أن هذا السٌر اآللً الة  للمجتمعات االنسانًاآللًوالسٌر ة  االجتماعًةتعنً دراسة قوانٌن الحرك 

 تحرك هذا المجتمع

 ٌقوم على اساس التطور والتقدم

 :الوســائل التى تحدث عنها 

 الوســــابل المبــاشرة 

 التً ٌستخدمها أي باحث وأي دارس للوصول الى عملٌات القوانٌن  ةهً الخطوات المنهجً

 كل علم من العلوم له نظرٌات خاص به 

 هً مرجع منهجً فٌما ٌتعلق بالتفسٌر قد تكون نعم وقد تكون الة ان النظري

 وتكون بؤعتبار الزمان أو المكان 

: مراتب العلوم 

 ة الحقٌقة  واعلى من النظرية النظريةواعلى من الفرضً ، ة الفرضًالتساإلوأعلى من  ، التساإلأقلها وأبسطها 

  الوسابــل الغٌر مباشـــرة 

  األخرى التً تربط علم االجتماع بغٌره من العلوم ةهً تلك التً تنتج من العالقات الضروري

 وعالقتها بعلم االجتماع  ةقد ٌكون بٌن أي ظاهره من الظواهر االجتماعً

 علم االجتماع بعلم النفس وعلم االجتماع بعلم االنثربولوجٌا ةولهذا حٌنما تحدثا عن عالق

 بٌن المجتمع والدخل ة دابمةنالحظ ان هنالك عالق

  بٌن المجتمع وعلم االجتماع والدخلة دابمةوان هنالك عالق

.............................................................. 
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عندما نؤتً إلى هذة المناهج لٌس بالضرورة أن ٌبنى البحث فقط على منهج واحد فقد ٌستخدم الباحث أكثر من منهج لذلك 

من هذة المناهج 

 

المالحظة   / 1

ماذا نعنً بالمالحظة ؟ 

المالحظة قد تكون مالحظة مباشرة وقد تكون مالحظة غٌر مباشرة  

والتكفً التجربة ان تالحظ وتكتب وتعتبر أن هذا األمر حقٌقة ٌجب أن ٌكون هناك آلٌات بالمالحظة والتحلٌل وعملٌة 

الوصف والمقارنة  

 

التجربة   / 2

دابمــاً ماٌتحدثون عن التجربة فً العلوم اإلنسانٌة وانها من األمور الصعبة فً الحقٌقة من الصعب أن تخضع أي مجتمع 

أو اشخاص الى التجربة وحٌنما نتحدث عن هذة المناهج هناك المنهج االستطالعً وهناك المنهج الوصفً والمنهج 

التجرٌبً  

 ال نحتاج أن ٌكون هناك فرضٌات / المنهج االستطالعً 

 قد ٌكون هناك فرضٌات ونظرٌات وتساإالت / المنهج الوصفً 

 ألبد أن ٌكون هناك فرضٌات بالدرجة األولى ألنه أكثر عمق وأكثر دراسة / المنهج التجرٌبً 

تختلف العٌنه فٌما ٌتعلق بالمنهج فً المنهج التجرٌبً هناك عٌنه تجرٌبٌة وعٌنه ضابطة هذة العٌنه ألسبلة مختلفة بالتالً 

نوجد عملٌة الفروق ، حٌنما نتحدث عن المنهج التجرٌبً الٌعنً أننا نخضع فالن من البشر بل تكون بؤعتبار العٌنة فً 

 جزبٌاتها اما عٌنه تجرٌبٌة أو عٌنه ضابطة 

 

 وسٌلة المقارنة  / 3

تنطبق فً كثٌر من االحٌان  على فٌما ٌتعلق بالمالحظة والتجربة بؤعتبار أن هذة المقارنة اما بٌن مجتمعٌن أو فً مجتمع 

 واحد بٌن مراحل مختلفة

 

 الوسٌلة التارٌخٌة  / 4

وهو منهج تارٌخً  فً الكشف عن هذة العالقات  وتصحٌح اخطاء التارٌخ كما تحدث  ابن خلدون ولكن حٌنما نتحدث عن 

الوسٌلة التارٌخٌة  أي موضوع نؤخذة فً جزء من علم االجتمـــاع  ألبد وأن ٌكون له تمهٌد هذا التمهٌد هو تارٌخ لهذة 

 الظاهرة  واالتجاه التارٌخً ٌكون بؤعتبار الظاهرة أو العلم 

 

 هذه الملزمه نزلتها اختنا رضاك ٌاهلل    رٌووم  بشكل محاضرات متفرقه فً منتدٌات التعلٌم عن بعد / مالحظه 

 وقد قمنا بتنسٌقها وترتٌبها فً ملزمه واحده جاهزه للطباعه بالشكل التالً 

 التنسونا من صالح دعاكم وبالتوفٌق للجمٌع

 محمد الشالحً / اخوكم 

 بوفهد@


