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 المحاضرة األولى

  البداٌات األولى للتفكٌر االجتماعً

ٌرجع كثٌر من المفكرٌن البداٌات األولى للتفكٌر االجتماعً إلى فالسفة الٌونان الذٌن كانت فلسفتهم تعبر عن الصور 

المنظمة للتفكٌر اإلنسانً غٌر أن التربة الخصبة لتلك البداٌات كانت فً بالد الشرق القدٌم مثل الهند والصٌن ولدى 

 المصرٌٌن

  مصرفً االجتماعًالتفكٌر 

تعتبر مصر من أقدم مواطن الحضارة فً العالم كما تمٌز تارٌخها باالستمرار واالطراد فهو أطول التوارٌخ المعروفة   

 وأكثرها اطراداً بل هو قصة متصلة الحوادث إال فً فترة قصٌرة محدودة 

. المصرٌون ونظام الحكم

ُٔقص ئٌٝ ٍِٛ ًِٕ ألىَ جٌؼٌٛٛ لرحتً ٚؾّحػحش ػحٖص ػٍٝ ج١ٌٛى ٚجٌٌُجػس ١ْ٨ّح ِغ ٚؾٛو ِٛىٌ جٌك١حز 

ذؼى هللا ٘ٛ ج١ًٌٕ ِٚح ٠ؿٍرٗ ِٓ ٌَق ٚن١ٍ ، ٚلى ٌَُ ج٤ٍِ ضٛغ١ك جٌطؼحْٚ ذ١ٕٙح ذً جْطٍَُ ل١حَ قىِٛس ِطكىز 

ض١ٓطٍ ػٍٝ جٌر٩و ِٓ أؤح٘ح ئٌٝ ألٛح٘ح ، ٚذحٌفؼً لحِص أٚي قىِٛس جضكحو٠س ٍّٖص ٍِٛ وٍٙح قٛجٌٟ ْٕس 

 جٌكح١ٌس غ١ٍ أْ ً٘ج ج٨ضكحو ٌُ ٠ىَ ٩٠ٛ٠ً ػ١ٓ ّّٖ ِىحْ ػحّٚس جٌىٌٚس ١ٍ٘ٛذ١ٌّٛ ٚوحٔص َ.   ق4242

ٚذىأش ًِٕ يٌه جٌطح٠ٌم أٚٛي جٌكٟحٌز ج٠ٌٍّٛس  ، جٌٛؾٗ جٌمرٍٟ ٚجٌٛؾٗ جٌركٍٞ: ق١ع جٔمُٓ ئٌٝ ٍِّىط١ٓ 

 جٌىٌٚس جٌمى٠ّس ، ٚجٌْٛطٝ ، ٚجٌكى٠ػس: ق١ع ٠مُٓ ضح٠ٌم ٍِٛ ئٌٝ 

 الحكومة المركزٌة

غٌر إن فكرة الحكومة المركزٌة التً كانت مطلوبة لضمان استمرار وحدة البالد تحولت على التدرٌج إلى 

ظاهرة شدٌدة التعقٌد حٌث انه فً ظل تلك الوحدة مع سوء المواصالت بدأت البٌروقراطٌة تدق أعمدتها فً 

بل وفً العقلٌة المصرٌة ولذلك فإن هناك من ٌرجع تارٌخ البٌروقراطٌة إلى , أعماق األرض المصرٌة 

 لم ٌتطور فً أدابه لوظٌفته , وإنما أضفت علٌه العهود الطوٌلة – كجهاز –الحكومات المصٌرٌة المتتالٌة 

فً تلك - ماكس فٌبركما ٌرى - ولقد كانت المركزٌة مطلباً طبٌعٌاً المركزٌة المتتالٌة صفاتاً سٌبة , من أظهرها 

األزمان الغابرة لضمان وحدة دولة كانت منقسمة على نفسها , حتى أن هذا النموذج الذي صنعته البٌروقراطٌة 

 (2 )المصرٌة أصبح مثاالً ٌحتذي به فً التنظٌمات اإلدارٌة األخرى 

 مما ٌدل نشؤت ألول مره فً مصروهكذا نرى أن الحكومة ونظام الحكم واإلدارة كظواهر اجتماعٌة تنظٌمٌة  

 على النضج المبكر للفكر االجتماعً لدى أجدادنا األوابل 

  المصرٌون واألسرة-  2 

كانت األسرة كنظام اجتماعً من أهم األنظمة االجتماعٌة التً حرص المصرٌون على االهتمام بها وتدعٌمها , وكانوا 

قد اعتادوا على منذ أزمنة طوٌلة على التبكٌر بالزواج , ألنه ٌعتبر من أهم الدعابم التً ٌقوم علٌها المجتمع باإلضافة 

 إلى أهتماهم بالتربٌة كظاهرة اجتماعٌة 

المصرٌون والمرأة -  3

فقد رفع المجتمع المصري القدٌم من شؤن المرأة , , على الرغم من وضع األب على رأس األسرة المصرٌة القدٌمة  

باعتبار األم وفضلها فً التربٌة وواجب طاعتها واحترامها وتقدٌرها وفضلها فً الحمل والوالدة ثم بعد ذلك أنشؤتك 

 تنشبة صالحة , وعدم تفضٌل الزوجة علٌها 
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 ماذا نالحظ في التشريعات المصرية وحين نتحدث أيضاً عن التشريعات الهندية والصينية ؟

هذه التشرٌعات تشرٌعات اجتماعٌة أو وصاٌا :   سنجد أموراً منها ما سنتحدث عنه مستقبالً فً ابن خلدون وهو أن 

 .دون الوصول إلى فكرة القوانٌن 

المصرٌون والتشرٌعات االجتماعٌة  -  4 

هناك بعض الصور التً توضح تماسك العالقات األسرٌة االجتماعٌة عند المصري منها طقوس مراسم الزواج وقد 

 (تاحاتر  )و (أمحوتب  )وجد أقدم عقد زواج مصري بالمتحف المصري وٌعود على القرن الرابع قبل المٌالد أبرم بٌن 

  :ونصه

لقد اتخذتك زوجة , ولألطفال الذٌن تلدٌنهم لً كل ما أملك وما سؤحصل علٌه ,  : (تاحاتر  )لـ  (أمحوتب  )ٌقول 

واألطفال الذٌن تلدٌنهم لً ٌكونون أطفالً , ولن ٌكون فً مقدوري أن أسلب منهم أي شً مطلقاً ألعطٌه إلى آخرٌن 

من أبنابً , أو إلى أي شخص فً الدنٌا , سؤعطٌك من النبٌذ  والفضة والزٌت ما ٌكفً لطعامك وشرابك كل عام 

ستضمنٌن طعامك وشرابك  الذي سؤجرٌه علٌك شهرٌاً وسنوٌاً وسؤعطٌه لك أٌنما أردت, وإذا طردتك أعطٌك خمسٌن 

 الفضة وقد شهد على هذا العقد ستة عشر شخصاً  قطعة من الفضة , وإذا اتخذت لك ضرة , أعطٌتك مابة قطعة من 

وٌدل ذلك على أنهم قد عرفوا التشرٌعات االجتماعٌة مثل الزواج وتشرٌعاته المتمثلة فً وجود مقدم صداق ومإخر 

صداق ونفقة من الزوج على زوجته باإلضافة إلى الصور التعوٌضٌة المادٌة فً حالة طردها أو الزواج علٌها بؤخرى 

 وتنظٌم الموارٌث وهذه إشارة إلى ما كانوا علٌه من تقدم

 :المصرٌون واألخالق وآداب السلوك   

كانت األسرة المصرٌة محل تقدٌس من الجمٌع , وكانت المرأة التً ترتكب جرٌمة الخٌانة الزوجٌة تحرق , وكان 

شرٌكها ٌلقى به فً النهر للتماسٌح أو لٌموت غرقاً, ومن ثم كانت قواعد األخالق وآداب السلوك التً تواضع علٌها 

الناس فً مصر القدٌمة , كانت تقضً باالبتعاد عن اإلثم والفجور , وإنزال العقاب الشدٌد على كل من ٌنحرف عن هذه 

 .القواعد 

 :آداب السلوك ذكرها الدكتور بشكل سرٌع وهً

 .جقطٍجَ جٌؼٍُ ٚجٌؼٍّحء ٚجٌّفى٠ٍٓ  -1

 ِمحِٚس جٌفٓحو  -2

 أْ ج٦ٔٓحْ ئيج وحْ ٌى٠ٗ ن١ٍ ٠رًي ِٕٗ ٣ٌن٠ٍٓ  -3

جقطٍجَ جٌٍؾً ٌر١ٛش ج٢ن٠ٍٓ ف٩ ٠ىنً ذ١ص أقىُ٘ فٟ غ١ٍ ٚؾٛوٖ ٚقطٝ ٚفٟ ٚؾٛو ٚحقد جٌر١ص ٨ ٠ىنً قطٝ  -4

 ٠إيْ ٌٗ ٚج٨ذطؼحو ػٓ أِحوٓ ٚؾٛو جٌٕٓحء ٤ٔٙح ضؿٍد جٌفطٕس ٚجٌفٓحو 

 ػ٩لس جٌٍؾً ذُٚؾطٗ ٚأٍْضٗ -5

 

  المصرٌون والتنشبة االجتماعٌة

الذي ٌتشابه مع (( بتاح حوتب ))من أهم األقوال التً تإكد مدى إٌمان المصرٌٌن بالتنشبة االجتماعٌة السلٌمة قول 

 38 فقرة –أقوال الحكماء فً مختلف عصور مصر القدٌمة , وٌزٌد علٌها ترتٌباً لمسبولٌات اآلباء وواجبات األبناء 

 : حٌث ٌقول –من حكمته السالفة الذكر 
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إذا كنت رجالً عاقالً فلٌكون لك ولد تقوم على تربٌته, فذلك شًء ٌسر له الرب فإذا اقتدى بك ونسج على منوالك وإذا  )

هو نظم من شبونك ورعاها , فاعمل له كل ما هو طٌب , ألنه ولدك وقطعه من نفسك و روحك , وال تجعل قلبك ٌجافٌه 

, فإذا ركب رأسه ولم ٌؤبه لقواعد السلوك فطغى وبغى وتكلم باالفك والبهتان فقومه بالضرب حتى ٌعتدل شؤنه وٌستقٌم 

  ( 1)قوله , وباعد بٌنه وبٌن رفقاء السوء حتى ال ٌفسد فإن من ٌسٌر على دلٌل ال ٌضل 

ومن هذا نرى إن تلك الوصٌة تعتبر أصدق تعبٌر عن الوظٌفة األساسٌة لعملٌة التنشبة االجتماعٌة السلٌمة , التً 

وبالتالً تإكد أسبقٌة المصرٌٌن , تتفق مع أحدث النظرٌات العلمٌة الحدٌثة فً علم االجتماع وفً علم النفس التربوي 

 .القدماء فً الفكر االجتماعً 

 مــــــــــالحظة 

النصوص التً ذكرها الدكتور لٌست للحفظ إنما للفهم واإلدراك ألن من الممكن أن ٌؤتً على هذا األجزاء سإال فً 

رفقاء السوء وهً لٌست نصوصاً . الطالق والنفقة , ضرب األبناء : االختبار وأهم النقاط التً تحدث عنها الدكتور 

 أي الفكر الخٌالً المثالً: الٌوتوبٌا للحفظ لكن نفهم هذه الوصاٌا والنصابح كما أن هذه الوصاٌا والنصابح لٌست من 

 ولٌست من البحوث أو النصوص التارٌخٌة إنما هً تشرٌعات ونصابح فقط

 التفكٌر االجتماعً فً الهند

التً تعتبر من أقدم التشرٌعات ( قوانٌن مانو )تتمٌز الهند بآدابها القدٌمة وتراثها الفلسفً وتشرٌعاتها المعروفة باسم 

بقصد إطالع األجٌال التالٌة على أوضاع الحٌاة االجتماعٌة واألعراف والتقالٌد , وقد البراهما الهندٌة التً وضعتها 

 اإلله جاءت مرآة صادقة تعكس أوضاع المجتمع الهندي القدٌم , وصورت المانوٌه هذا النظام على انه وحً من 

  نفسه فالبد إن ٌنصاع عنه المجتمع وال ٌرى عنه بدٌل (براهما  )

 هذا النظام ٌحتوي على فكرتٌن أساسٌتٌن 

  
  جمود الوضع االجتماعً فال ٌتغٌر الوضع الطبقً مطلقاً من األصول إلى الفروع /األولى 

  من التزامات ووظابف اجتماعٌةالخضوع لما ٌفرضه الدٌن على أفكار كل طبقة / الثانٌة 

 قسم مانو المجتمع الهندي إلى أربع طبقات

 وظٌفتهم ممثلٌها الطبقة

أكثر أفراد المجتمع امتٌازاً, وهم وحدهم الذٌن ٌعلمون الناس أسفار  رجال الدٌن والحكام البراهما
 الفٌدا

 وٌستؤثرون بالسلطة والنفوذ والجاه (األسفار المقدسة للبراهما نٌٌن )

اعتماد طبقة البراهما علٌهم فً المدافعة عنهم والمحافظة على هٌبتهم  المحاربٌن أو الجنود الكاشترٌن
االجتماعٌة , مهمة المحافظة على النظام داخلٌاً ومحاربة األعداء 

 خارجٌاً 

 مزاولة الزراعة وصٌد الحٌوان ودجنه والقٌام بالتجارة والصناعة  التجار والصناع  الفٌسابٌٌن

لٌس لهم وظٌفة اجتماعٌة إال خدمة الطبقات السابقة السٌما الطبقة  العبٌد واألرقاء السودرٌٌن

 األولى
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وقد حرمت الطبقة الثالثة والرابعة الفسٌابٌٌن والسودرٌٌن من الوصول إلى كرسً الحكم فضالً عن مزاولة أي حق 
سٌاسً أو مدنً فال ٌحق لهم مطلقاً االشتراك فً أنظمة الحكم والسٌاسة والدفاع ووضع التشرٌعات فهم معزولون عن 
الحٌاة السٌاسٌة ولو حاولوا الوصل لطبقة البراهما أو الكشتارٌة فإنهم ٌجازون بؤنواع العذاب الغلٌظ كصب الحدٌد فً 

أهم ما ٌمٌز البناء الطبقً الهندي هو ارتكازه على النظام الطابفً آذانهم وقطع ألسنتهم وتقطٌع أجزاء من أجسادهم , 
 المغلق 

 ماذا نفهم من هذه الطبقٌة ؟
والكل ٌبقى على طبقته فال مجال ... هذه الطبقة مغلقة فمن المستحٌل أن ٌكون الفٌسٌابً كشتاري أو الكشتاري براهمً

 للتطور 
 عندما نتحدث عن الطبقات نقصد بها العرق ولٌس باعتبار اللون أسود أو أبٌض 

 
 :-تقسٌم الطبقات على الجسم اإلنسانً 

 وٌقوم هذا التفاضل فً الكتب المقدسة للبراهمانٌٌن الهنود على أساس عناصرهم ونشؤتهم األولى , فتذكر أن 
,,,, وخلق فصٌلة الفٌسٌابٌن من  وخلق فصٌلة الكشاترٌٌن من ذراعه , ,,,,قد خلق البراهٌمٌن من فمه (براهما )

 من وجهة – ,,,, ولما كانت أشرف األعضاء وأطهرها وخلق فصٌلة السودرٌٌن أو المنبوذٌن من قدمه,,,, فخذه 
فإنهم ٌرون أن أشرفها جمٌعاً .  هً ما عال السرة وأحطها هو مكان أسفل السرة , وأحطها جمٌعاً هو القدم –نظرهم 

بحسب العنصر والنشؤة األولى هم اللذٌن انحدروا من فم براهاما وهم البراهمانٌون وٌلٌهم فً الفضل الذٌن انحدروا 
من ذراعه وهم الكاشترٌون , وكانت الرذابل اإلنسانٌة التً انحدرت من فخذه وقدمه وهم الفٌسٌابٌون وأكثرهم رجساً 

 هم المنبوذون الذٌن انحدروا من قدم براهما وهم السودرٌون وهإالء ال ٌصح لمسهم وال مإاكلتهم وال –ونجساً 
ومن ثم فإن النظام الطبقً فً الهند, كان أداة  (1)مصاهرتهم وال االرتباط بهم بؤٌة عالقة غٌر عالقة السٌد بالمسود 

 .تعوق التطور االجتماعً ووسٌلة جمود فً المجال الحضاري 
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 المحاضرة الثانٌة

 فً الهند االجتماعًالتفكٌر تابع 

ولد إلى حد ما ردة فعل تجاه هذا المجتمع  وهذا التقسٌم الطبقً الغٌر عادل وبالتالً تفرعت من  :الدٌانة البوذٌة 

ذلك الدٌانة البوذٌة أو الفلسفة و اآلراء البوذٌة فكانت تحاول أن تدعو إلى الحرٌة واإلخاء والمساواة وتعتقد أن 

الصفة القدسٌة التً تحدثت عنها مانو لٌست صفة وراثٌة ٌتوارثها شخص عن آخر وحولت التخفٌف من حدة 

الفروق الطبقٌة , على الرغم من ذلك لم تنجح فً تقرٌر حقوق وواجبات المواطنٌن بصفة حاسمة , ولم تترك أثراً 

بالنزعات الصوفٌة ونظرتا إلى  علمٌاً فً المجتمع الهندي القدٌم , حٌث اشتركت مع البراهما فً صبغ كل األفكار

  الحٌاة باعتبارها شراً ال مناص من البحث عن التخلص منه ومعنى ذلك أن البوذٌة لها طابع أخالقً سلوكً

أن الدٌانات والفلسفات الهندٌة القدٌمة بما فٌها البوذٌة لم ٌكن هدفها تكوٌن المواطن / الخــــــــــــــــــــالصة 

  زهاد ورهبان وتنشبة أجٌال من المتعبدٌن والنساك الحصول على كان الهدف األساسً الصالح بل

 التفكٌر االجتماعً فً الصٌن ومصدر التشرٌع لدٌهم

على أسس  الحدٌثة أنها لم تقم على أساس دٌنً كما هو فً مصر والهند وإنما الفلسفة الصٌنٌةمن أهم مالمح 

 , ثم زادت عناٌتها بكل ما هو عملٌة إنسانٌة تخاطب أفراد المجتمع وترمً إلى خلق أجٌال من المواطنٌن األحرار

لم  , كما أنها التفكٌر اإلنسانً أو عقل اإلنسان هو مصدر التشرٌع لدٌهممتصل بنواحً الحٌاة االجتماعٌة , وٌعتبر 

بل كانت نتاج عقول أشخاص  ، الوحً بمعنى أي أنها لم تكن تعالٌم سماوٌة وصلت إلٌهم عن طرٌق, تكن قدسٌة

زعٌم  كونفوشٌوس وهما منسٌوس شخصٌتٌن فً الفلسفة الصٌنٌة وأهم منتقلة من جٌل إلى جٌل معروفٌن

لدى الصٌنٌٌن وهم ٌعتبرونه أفضل من أنجبته البشرٌة  معلم الجنس البشري فالسفة الصٌن القدامى وهو ٌعتبر

  .محمد صلى هللا علٌه وسلموهذا ال ٌستقٌم مع دٌننا بل كانت وجهة نظرهم , فؤفضل البشر على اإلطالق نبٌنا 

 وقد سادت فلسفته كل أرجاء الصٌن واستمرت من وتسمى دراسات كونفوسشٌوس/  ٌةكونفوشٌوسال الفلسفة

القرن السادس قبل المٌالد حتى أوابل القرن العشرٌن هذه الفلسفة تستمد مادتها من األخالق وهدفها األساسً هو 

إصالح األخالق االجتماعٌة عن طرٌق االرتقاء باألسرة عندما تسود األلفة والمودة بٌن الزوجٌن وٌكون هناك محبة 

وود بٌن األبناء تتكون هناك األخالق الحسنة  التً من خاللها تنعكس على المجتمع وكان ٌنادي بتقوٌم األفراد 

وكان ٌسعى إلى وصول المجتمع الصٌنً على نظام اجتماعً لعقولهم ولنفوسهم مع التزود بالمعارف اإلنسانٌة 

 وال ٌؤتً ذلك إال بتنظٌم شبون األسرة عن سلٌم ٌكون أساسا لنظام سٌاسً ٌكفل الحرٌة والمساواة وٌحقق العدالة

طرٌق التطهٌر واإلخالص والتضامن وطاعة األبناء آلبابهم والزوجات لألزواج ألن األسرة اللبنة األساسٌة لبناء 

 المجتمع فصالحها ٌنعكس على المجتمع والعكس صحٌح 

 التنشبة االجتماعٌة عند الصٌنٌٌن  

وقد أولى الصٌنٌون التنشبة االجتماعٌة الخلقٌة ألفراد األسرة كانت من أهم ممٌزات التفكٌر االجتماعً الصٌنً 

وهو من أقدم اآلثار القانونٌة والتشرٌعٌة الصٌنٌة أشار إلى  ((جو))فً كل العصور القدٌمة بل إن دستور 

 كما ٌختص هذا الوزٌر برفاهٌة أفراد الشعب وإسعادهم, تخصص وزٌر مسبول لشبون األسرة 
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 :القواعد األخالقٌة عند كونفوشٌوس

كونفوشٌوس وسط بٌن اإلفراط والتفرٌط, على اعتبار إن الطبٌعة اإلنسانٌة  على إن القواعد األخالقٌة عند 

الذات اإلنسانٌة الحقة أو الذات المركزٌة أو الموجود األخالقً , ثم االنفعاالت التً ))  تقوم على عنصرٌن

 وسط بٌن رذٌلتٌن )) الفضٌلة بؤنهاولعل هذا القول ٌتشابه مع قول أرسطو عن  ((تستٌقظ فً النفس اإلنسانٌة 

)) 

 :  مإلفات كونفوشٌوس 

 

 

 

 

 

 

 

 ( هو من أحفاد كونفوشٌوس تسٌسزالذي تتلمذ على ٌد  )وهو من تالمٌذ كونفوشٌوس : منسٌوس 

 وله بعض اآلراء مثل أنجٌل الكونفوشٌوسه وكان ٌطلق علٌه عملٌة المنتخبات: وله عدة مإلفات منها 

, وكان ٌعتبر األفراد بمثابة أفضل العناصر توجٌهه أقسى عبارات اللوم على الحكام عند حدوث نوع من الظلم 

لكً تٌسر الحٌاة االجتماعٌة لألفراد البد من االجتماعٌة وكان له دعوة أصبحت محل تقدٌر الشعب وهً    

  :أمرٌن

 وْطٌٛ ضٕظ١ُ جٌٍّى١س وجنً جٌّؿطّغ  -1

 ئ٩ٚـ لٛج١ٔٓ جٌٍٟجتد -2

 

 : ِّٚح ٠إنً ػٍٝ ١ِِٕٓٛ أٔٗ لحَ ذطم١ُٓ ِؿطّغ ج١ٌٛٓ ئٌٝ ٠رمط١ٓ ِغ جٌّٓحٚجز ذ١ّٕٙح

 (ٟٚ٘ جٌطٟ ِٓ قمٙح أْ ضٓٛو ٚضكىُ  )ٟ٘ ٠رمس جٌّػمف١ٓ ٚجٌؼٍّحء  :  جٌطرمس ج٤ٌٚٝ

 (ِٓ ٌَجع ٚضؿحٌ ٕٚٚحع ِٚٓ ٚجؾرٙح أْ ضؼًّ ٚضٕطؽ  )ٟ٘ ٠رمس جٌىحوق١ٓ ٚجٌؼّحي  : جٌطرمس جٌػح١ٔس

                       ِغ ٌٍٞٚز جٌطٟحِٓ ذ١ٓ جٌطرمط١ٓ

ٕ٘ح ٩ٔقع أٍِ فٟ جٌطفى١ٍ ج٨ؾطّحػٟ فٟ ٍِٛ ٚجٌٕٙى ٚج١ٌٛٓ أْ جٌؿ١ّغ ٠ٓؼٝ ٌطكم١ك ِح ٠ّٓٝ ذحٌؼىجٌس جٌطٟ وحٔص 

 ِطٍد جٌىػ١ٍ ِٓ جٌف٩ْفس ٚجْ جٌىجفغ ٌٙح وحْ ِح ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ١ٌّٚ جٌركع ف١ّح ٘ٛ لحتُ 

 

 

 

 

 كتاب المتغٌرات كتاب األغانً

وهو ٌتحدث عن التنبإات التً بما تكون علٌه 

المستقبل من خالل األسرة أو السلوك بما تكون 

 علٌه هذه الدولة أو المجتمع أو الفرد

كتاب الربٌع 

 والخرٌف
كتاب الطقوس 

 والتقالٌد

 كتاب التارٌخ
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 التفكٌر االجتماعً فً الٌونان

كان لدٌه ثالثة من أهم المإلفات وهً  (م.  ق428 – 247 )حٌنما نتحدث عن أفالطون الذي عاش فً الفترة 

 (الجمهورٌة , السٌاسً ,القوانٌن  ) :

وكان كتاب الجمهورٌة أكثر عمقاً وأغزر علماً وكان الهدف من تؤلٌفه إنشاء مدٌنة فاضلة خالٌة من كل 

الموبقات التً كانت سابدة فً ذلك الحٌن وهو ٌحتوي على أكثر اآلراء واألفكار التً تحدث عنها وكتب لها 

عشرة فصول وحدد منها سبعة فصول من أجل العدالة ألنه كان ٌسعى إلى العدالة مثله مثل أرسطو لكن األمر 

الذي ٌجب أن ندرك ابتداًء أن كل هذه اآلراء ألفالطون لم تكن قابمة فً المجتمع وكانت ضمن ما ٌسمى 

 ونالحظ أن أفالطون نفسه عندما تحدث عن فلسفته فً التنشبة االجتماعٌة بالٌوتوبٌا الفكر الخٌالً المثالً

عدل عن بعض اآلراء فٌما بعد ألنها ضد الفطرة اإلنسانٌة ونجد انه كان ضد ما كان قابم من دٌمقراطٌة ومن 

 .تصوٌت داخل المجتمع الٌونانً ولكنها تضل آراء لٌس بالضرورة أن نتبعها ولكن نحن نشٌر إلٌها 

 أسس المدٌنة الفاضلة وضرورات قٌام الدولة 

 ٚؾٛو أٌٜ ٌٍىٌٚس ٌٙح قىٚو ؾغٍجف١س ّٖح٨ ٚؾٕٛذح ٍٖٚلح ٚغٍذح  -1

 ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ٕ٘حن ِٛجٌو ِح١ٌس ١ٌٚٓص ذ٠ٍٗس فم١  -2

 ٔظحَ ١ْحْٟ ٚجلطٛحوٞ ٚجؾطّحػٟ ٚأن٩لٟ  -3

 ٚؾٛو ١ْحْس ِٛقىز  -4

 ٘ىف ػحَ ِٗطٍن  -5

 ِح ٘ٛ جٌٙىف جٌؼحَ جٌّٗطٍن ؟

ٟ٘ جٌؼىجٌس فح٦ٔٓحْ ٨ ٠ٓطط١غ أْ ٠ؼ١ٕ ٌٛقىٖ فٟ جٌّؿطّغ ٠ٚؼطّى وجتّح ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ ٚجٌكحؾس 

ج٦ٔٓح١ٔس ٟ٘ أْحِ ضٍه جٌٛقىز ج٨ؾطّحػ١س أٚ ذح٤قٍٜ ٟ٘ أْحِ يٌه جٌٕظحَ ج٨ؾطّحػٟ جًٌٞ ٠طؿٓى 

  فٟ جٌّؿطّغ
 

  وظابف الدولة عند أفالطون

ٚظ١فس 

 جٌىٌٚس

ِح ٠محذٍٙح فٟ جٌٕفّ 

 جٌر٠ٍٗس

 ِؼىٔٙح ف١ٍٟطٙح ٠رمطٙح ٍِوُ٘ح

جٌكى٠ى  جٌطؼفف ٚج٨ػطىجي جٌؼّحي ٚجٌطرمس جٌىحوقس جٌرطٓ جٌمٛز جٌٗٙٛج١ٔس ج٦ٔطحؼ

ٚجٌّؼحوْ 

 جٌغ١ٍ غ١ّٕس

جٌّكحٌذ١ٓ ٌٚؾحي  جٌمٍد جٌمٛز جٌٕف١ٓس  جٌىفحع 

 ج٤ِٓ

جٌٗؿحػس ٚضطر١ك 

جٌمٛج١ٔٓ ج١ٌٓح١ْس 

 ٚضكم١ك جٌؼىجٌس

 

   

     جٌفٟس

جٌٍأِ  جٌمٛز جٌٕح٠مس أٚ جٌؼحلٍس  ج٦وجٌز 

 أٚ جٌؼمً

ػ١ٍّس جٌكىُ ٚجٌكَُ  جٌكىحَ ٚأٚكحخ جٌٍأٞ

فٟ جضهحي جٌمٍجٌجش 

 ٚضٕف١ً٘ح

 

 

      جًٌ٘د
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٠ٚإوى أف٠٩ْٛ جٔٗ ٨ ٠ٛؾى ضىجنً ف١ّح ذ١ٓ ًٖ٘ جٌٛظحتف ٨ٚ ٠أضٟ جٌظٍُ ئ٨ ػٕىِح ضؼطىٞ أٞ ٠رمس ػٍٝ ج٤نٍٜ 

ٚضكم١ك جٌؼىجٌس ػٕىِح ٠إوٞ وً فٍو ػٍّٗ جًٌٞ ١٘أٖ هللا ٌٗ ٚػٕىِح ضمَٛ وً ٠رمس ذىٌٚ٘ح جٌّٕح٠ ذٙح ٨ٚ ضطؼىٜ 

 ػٍٝ ػًّ جٌطرمس ج٤نٍٜ 

 المثل العلٌا عند أفالطون 

كان ٌعتقد أفالطون إن النفس قبل أن تلتصق باإلنسان كان لدٌها الكثٌر من األخالقٌات والمثل العلٌا ولكن بالتصاقها 

ألنه ٌعتبرهم أفالطون جهة خاصة تتمع عن غٌرها من الناس بحاسة - باألبدان نسٌت هذه األخالقٌات أما لدى الفالسفة

إلى حد ما فهً موجودة فعندما ٌنطق الفٌلسوف أو الحاكم بهذه اآلراء أو  –إدراك الحقابق العامة والمقوالت المحضة 

األفكار فهً ال تؤتٌه من خال االستنباط أو المشورة والمالحظة ولكن ٌسترجعها ألنها ابتداء كانت لدٌه وهً تعتمد إلى 

إذا المثل العلٌا لدى الفٌلسوف هً عملٌة تذكر حد بعٌد على عملٌة اإللهام وتفٌض علٌه عفوٌا ًمن غٌر جهد وعناء 

للمعارف التً مر بها فً هذا العالم المادي وال تحدث لدٌه هذه اإلثارة واالستعادة عن طرٌقة المالحظة واالستنباط 

 وإنما تحدث عن طرٌقة اإللهام واإلشراق

وال رٌب أن أفالطون بهذه النظرٌة قد أوضح اتجاها مثالٌا أكد انصرافه عن واقع مجتمعه الذي أعلن فٌه مبادئ تقدمه 

فً السٌاسة والحكم فقد أخذت الدٌمقراطٌة فً عصره بمبدأ اختٌار الحكام والقضاة باالنتخاب واالقتراع إمعانا منها فً 

المساواة بٌن جمٌع أفراد الشعب سواء أكانوا أغنٌاء أم فقراء وأخذت أٌضا بمبدأ التصوٌت العام فً األمور العامة 

فاحترمت رأي األغلبٌة العددٌة فً كل األمور ومعنى ذلك إن أفالطون كان موقفه عكس ذلك حٌث اعتبر رأي األكثرٌة 

وتدخلها فً السٌاسة والحكم مصدرا من مصادر الفوضى ذلك أن العدالة عنده تقضى بؤن ٌتخصص الحكم طبقة 

أرستقراطٌة لها بالطبٌعة مواهب الحكمة والشجاعة التً ال تتوافر عند باقً أفراد طبقات الشعب وهً الصفوة من 

على اعتبار أن جمٌع الناس متساوون فقد ( ( التً بلغت ذروتها باالنتخاب بالقرعة ))أما الدٌمقراطٌة , طبقة الحراس 

 اعتبرها مرضاً أساسٌاً , 

وأكد أن هذه الطبقات وان كانت من طبابع مختلفة ومعادن متباٌنة فؤنها لٌست منفصلة اجتماعٌاً , ولكنها مرتبة 

ومتماسكة ومتكاملة اجتماعٌا وهً فً مجموعها تشكل وحدة اجتماعٌة دعامتها الفرد ,تفرض علٌه الحٌاة االجتماعٌة 

كما ٌراها أفالطون الفاضلة  ( الدولة )أن ٌقوم بالوظٌفة التً ٌحددها جهاز الدولة نستخلص من هذا إلى أن المدٌنة 

  تشكل وحدة اجتماعٌة عناصرها األفراد األحرار المتساوون , ولكل منهم وظٌفته االجتماعٌة التً ٌمارسها

طبقا للتشرٌعات العادلة التً تضعها طبقة الحكام فإن هإالء كما تربطهم أواصر األخوة نجد أن وظابفهم تتكامل بحٌث 

تنجز مهام وظابف الطبقات االجتماعٌة الثالث ٌضاف إلى ذلك إ أن طبقة الحكام طبعت على حب العلم والفلسفة ومن ثم 

ال ٌصدر عنها إال كل ما هو عادل وفاضل, وعلى أهل تلك المدٌنة الفاضلة أن ٌمارسوا حٌاتهم االجتماعٌة فً شكل 

أسرة واحدة دعامتها العدالة ورابدها تحٌق الرفاهٌة والتحلً بالصفات الفاضلة والبعد عن طلب المالذ أو متع الحٌاة 

 أو اإلسراف فً طلب المال وال ٌتخذون من الحرب ذرٌعة لتحٌق أطماع غٌر مشروعة 

وكؤن أفالطون بهذا التقسٌم ٌسوق الناس إلى طبقٌة معٌنه وٌعتقد أن الوصول إلى اإلنتاج و اإلدارة والدفاع تؤتً من 

 خالل التنشبة االجتماعٌة
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 أسبلة ذكرها الدكتور للمراجعة

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

 هم رجال الدٌن وبالتالً الحكم 

 ما هً أسفار الفٌدا ؟/ س 

  هً الكتب المقدسة عند الهنود والبراهمة 

 

 ما هً األفكار األساسٌة للدٌانة البراهمٌة ؟ / س 

 جمود الوضع الطبقً - 1

  عدم تغٌر هذا الوضع الطبقً– 2

 هل كان هدف الدٌانة الهندٌة خلق المواطن الصالح ؟ / س 

 ال لم ٌكن هدفها خلق المواطن الصالح بل الحصول على الزهاد والرهبان والمتعبدٌن

 ما هو دستور جو ؟ / س 

 هو وضع وزٌر لتنظٌم األسرة فً المجتمع الصٌنً 
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 المحاضرة الثالثة

 تابع التفكٌر االجتماعً فً الٌونان

 التنشبة االجتماعٌة عند أفالطون

 – الدفاع –اإلنتاج  )ٌعتقد أفالطون من خالل التنشبة االجتماعٌة ومراحلها إننا نستطٌع أن نوجد هذه الطبقات الثالث 

حٌث إن المجتمعات فً عهده كانت مضطربة وبعٌدة وغٌر متماسكة أو منظمة وٌرجع ذلك إلى القصور فً  (اإلدارة 

 .تكوٌن العناصر الضرورٌة لقٌام الوحدة االجتماعٌة وقد وجده فً التربٌة االجتماعٌة للصغار

 بمعنى أن تتسلم الدولة األطفال من أمهاتهم –ولهذا ٌرى ضرورة إشراف الدولة على شبون التربٌة لجمٌع المواطنٌن 

. عقب والداتهم , وتعهد بهم إلى مربٌات عمومٌات , أي موظفات فً الدولة للقٌام بحضانة ورعاٌة هإالء األطفال 

 فً سن السابعة –وعندما ٌنتهون . ومن ثم ٌنشؤ األطفال فً دور الحضانة العامة هذه , ال ٌعرفون آبابهم وال أمهاتهم 

 من الحضانة ٌفصل األطفال الذٌن ٌدل اختبارهم على أنهم ال ٌصلحون لغٌر األعمال الجسمانٌة , أي األعمال التً –

وهإالء ٌكتفً فً تربٌة كل منهم بؤن ٌإخذ بشبون المهنة أو . تدخل فً نطاق الصناعة والزراعة وما ٌتصل بهما 

 .الحرفة التً سٌزاولها فً مستقبل حٌاته 

هذا ومن أهداف التنشبة االجتماعٌة لدى أفالطون ضرورة التمٌٌز بٌن األحداث الذكور واإلناث واختٌار الذٌن ٌتمٌزون 

بالتكامل الجسمانً والقوة البدنٌة والذٌن ٌتوافر لدٌهم االستعداد للقتال وتزوٌدهم بالتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة لزٌادة 

ٌضاف إلى ذلك ضرورة تزوٌد هإالء بقدر من اآلداب والفنون وغرس حب الفضابل .قواهم الطبٌعٌة والمحافظة علٌها 

وقواعد الدٌن التً تقوم على اإلٌمان بوجود هللا والتسلٌم بعدالته عن طرٌق النصح و اإلرشاد , على اعتبار أن كل 

 .تربٌة ال تقوم على أساس دٌنً تربٌة ناقصة 

 :من ٌتمٌز من هإالء 

تستمر هذه التربٌة مع البنٌن والبنات إلى سن الثامنة عشر ثم ٌوجهون إلى مزاولة التدرٌب العسكري طول عامٌن 

لدراسة لمدة عشر سنوات من سن عشرٌن إلى سن ثالثٌن لدراسة أربع مواد كاملٌن ومن ٌتمٌز من هإالء ٌخضعون 

من ٌتمٌز من هإالء ٌدرس لمدة خمس سنوات من سن  . , الهندسة , الفلك , الموسٌقى(الرٌاضٌات  )الحساب : هً 

 . الفلسفة والمنطق : الثالثٌن إلى سن الخمسة و الثالثٌن

  .بالصفصة وهً الجدل العقٌمونؤتً بعد ذلك لما ٌسمى  . الفلسفة هنا تعنً حب الحكمة والمنطق ٌعنً ترتٌب األفكار

وعندبذ ٌتم اختٌار أصحاب االستعداد الفلسفً من الذكور واإلناث لٌعكفوا طوال خمس سنوات على دراسة الفلسفة 

 . والمنطق وإجادة البحث عن حقابق األشٌاء وفً نهاٌة ذلك تكون أعمارهم قد وصلت إلى الخامسة والثالثٌن 

وهنا ٌتم .  الوظابف الحربٌة واإلدارٌة إلى أن تصل أعمارهم إلى الخمسٌن– إلى الممتازٌن منهم –وعندبذ تسند 

اختٌار الممتازٌن منهم فً األعمال اإلدارٌة والحربٌة لترقٌتهم إلى  مرتبة الحكام وإسناد الوظابف الربٌسٌة إلٌهم 

لوصولهم بمقالٌد الحكم إلى مرتبة الفلسفة الخالصة على حٌن أن طبقة الجند تشكل ممن ٌتخلفون أثناء تلك المراحل 

 التربوٌة 

ٌشغلون – وهم الجنود  ( مساعدٌن )وإلى ( حكام بالمعنى الحقٌقً ) إلىٌقسمون  – األفالطونٌةوالحكام فً الدولة 

من الضروري إذ من مزٌج المزاٌا والصفات , – من أجل القٌام بوظابفهم على أكمل وجه – والبد لهم . مركزاً جلٌالً 

ولطٌفاً ..  ٌجمع الحاكم فً نفسه الفلسفة , والشجاعة , والسرعة , والقوة , فٌكون شجاعاً بالنسبة لألجانب أن

.  هذه األهداف على أسس المنهاج التربوي السالف الذكر إلى ٌتعلم وٌتربى للوصول أنبالنسبة للرعٌة , وٌجب 

 



 هالله العسٌري/ أحمد الجمعان                                                                          إعداد وتنسٌق / د  ... تارٌخ الفكر االجتماعً 

13 

 :نستنتج مما سبق 

 ٤ٔٗ ق١ّٕح ٠ٌٛى ٘إ٨ء ج٤ٖهح٘ ٠ٚىْٛ ٌى٠ٗ ػح٘حش ئْ ٠رمس ج٦ٔطحؼ ذىج٠سً ٨ ٠هٟؼْٛ ًٌٖٙ جٌٍّجقً ، ٌّحيج ؟ -1

 ١ٌّٚ فٟ ً٘ج ػىجٌس ذؼى يٌه ٍِقٍس ِح ذؼى جٌؼ٠ٍٗٓ ْٕس ٨ٚ ٠ٓطط١غ ئ٩٠لحً ضؿحَٚ  ٧ٌٔطحؼأْحْحً ٠ٛؾٗ ضٍمحت١حً 

 ٚيؤٍح أْ ًٖ٘ جٌٍّجقً وْٚ ئٌٝ ٍِقٍس ِح ذؼى جٌؼ٠ٍٗٓ ْٕس٠إنً ِٓ وحٔص أؾٓحُِٙ ل٠ٛس ٚذ١ٕطُٙ ١ٍّْس 

 ضف٠ٍك ذ١ٓ يوٌٛ ٚئٔحظ

ٜ فّٓ ٠ىْٛ ؾّٓٗ غ١ٍ لحوٌ ػٍٝ جٌّٛجٍٚس ٠ٛؾٗ ٧ٌٔطحؼ ِٚٓ ٠ٓطط١غ ئْ ِٓ ٠طفٛق ٠ً٘د ئٌٝ جٌٍّقٍس ج٤نٍ -2

 .أْ ٠ٛجًٚ ٠ًٛ ئٌٝ ٍِقٍس ج٦وجٌز ِٚٓ ٠طهٍف ٠كٛي ئٌٝ ٍِقٍس جٌىفحع أٚ جٌؿٕى 

ئْ :  ٔؿى جٔٗ قطُ ج٤ٍْز ٚأٖحع جٌٍّى١س وْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘حن ٍِى١س فٍو٠س ذّؼٕٝ  :ِٓ ن٩ي ًٖ٘ جٌطٕٗثس -3

جٌٗهٙ ضٍّ ػ١ٍٗ ٍِجقً ق١حضٗ ١ٌّ ٌى٠ٗ أٍْز أٚ َٚؾس ٚأذٕحء ٚج٨ذٓ وًٌه ٠ىرٍ ١ٌّ ٌى٠ٗ أٍْز ١ٌّٚ ٌى٠ٗ 

 أخ أٚ أَ 

  يٌه ِٓ أؾً ئْ ًٔٛ ئٌٝ جٌؼىجٌس جٌطٟ ضكىظ ػٕٙح أف٠٩ْٛ فٟ وطرٗ جٌؿ٠ٌّٛٙس ٚج١ٌٓحْس ٌّحيج وً ً٘ج ج٤ٍِ ؟ -4

 .ٚجٌمٛج١ٔٓ

 : جٌكً ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ أف٠٩ْٛ فٟ ػىَ ضٍٓخ جٌفٓحو ئٌٝ جٌكىحَ جٌف٩ْفس 

ٌٚىٟ ضطٛجفٍ ٌى٠ُٙ . ٌٚىٟ ٠كٛي وْٚ ضٍٓخ جٌفٓحو ئٌٝ جٌكىحَ  . ١ٖٛع جٌٍّى١س ئْ جٌكً ٌطٍه جٌّٗىٍس ٚؾىٖ أف٠٩ْٛ فٟ

 ٔكٛ ٌفحلُٙ ٚٔكٛ ج٠ًٌٓ ٠كىُّٛٔٙ ٠ؿد أْ ٠طٍفؼٛج ػٓ َنحٌف جٌك١حز ف٩ ٠ىٛٔٛج – جٌكٕحْ ٚجٌٍطف: أػظُ جٌهٛحتٙ 

 واآلن دعنا نبٌن طرق  :٠ٚؼرٍ أف٠٩ْٛ ػٓ يٌه ذمٌٛٗ... وغ١ٍُ٘ ِٓ جٌٕحِ ، ٠طؼػٍْٚ فٟ ٖثْٛ جٌى١ٔح ٖٚؿٛٔٙح 

فٌجب أن ال ٌمتلك أحدهم عقاراً خاصاً مادام ذلك فً : حٌاتهم وسكنهم إذا أرٌد أن ٌكونوا على ما ذكرت من األوصاف 

اإلمكان وان ال ٌكون ألحدهم مخزن أو مسكن ٌحضر دخوله على الراغبٌن وٌجب أن ٌكون طعامهم اقل مما ٌتطلبه 

الذٌن ٌتحلون بفضٌلتً الشجاعة والعفاف , وٌجب أن ٌوافقوا على أن ٌتقاضوا من . الجنود الشجعان المدربون 

وٌجب أن . الرعٌة أجرة سنوٌة معٌنة لقاء خدمتهم , تكفٌهم دون أن ٌفٌض منها شً أو تقصر دون سد حاجاتهم 

ٌعٌشوا كالجنود فً الثكنات على الموابد المشتركة وٌجب أن ٌعلنوا أن اآللهة اكتنزت فً نفوسهم ذهبا وفضة 

ذلك . سماوٌٌن ولذلك فال حاجة فٌهم إلى الركاز الترابً وعار علٌهم أن ٌدنسوا بضاعة اآللهة األبدٌة بالذهب الفانً 

 .الن هذا المعدن األرضً كان مصدرا لكثٌر من الشرور , بٌنما الذهب السماوي ظل بعٌداً عن الفساد

وهم وحدهم من بٌن كل رجال المدٌنة مستثنون من مس الذهب والفضة فال ٌدخلونها تحت سقفهم وال ٌحملونها , وال 

ٌشربون بكإوس صنعت منهما , وبذلك ٌصونون أنفسهم ودولتهم , ولكنهم إذا امتلكوا أراضً وبٌوتاً وماالً , ملكاً 

خاصاً صاروا مالكٌن وزراعا عوضا كونهم حكاماً فٌصٌرون سادة مكروهٌن , ال حلفاء محبوبٌن , فٌصبحون مبغضٌن 

ومبغضٌن , ٌكاد لهم وٌكٌدون , فٌقضون الجانب األكبر من حٌاتهم فً هذا العراك وخوفهم العدو الداخلً أكثر جدا من 

 خوفهم العدو الخارجً , وفً حال كهذه ٌرمون بؤنفسهم وٌسٌرون إلى الدولة بالدمار 

 هل كانت هذه المدٌنة موجودة ؟.. السإال 

نستنتج انه ٌعتقد أن التربٌة والتعلٌم هً من األسباب الربٌسٌة فً إٌجاد الحاكم الصالح وأن هذه المدٌنة الفاضلة كانت 

 ... من الٌوتوبٌا أي الفكر الخٌالً المثالً وتجد أنها أمور خارجة عن الطبٌعٌةمن وجهة نظر أفالطون فقط وهً 

  وهو فً الحقٌقة فً نهاٌة المطاف عدل عن هذه األفكار واآلراء

 نظرٌة أرسطو

قبل المٌالد وكان مثل أستاذه أفالطون فٌما ٌتعلق ببعض األمور ولكنه كان  ( 384 – 222)أرسطو عاش من الفترة 

أكثر عقالنٌة من أفالطون ولهذا كانت أرابه إلى حد ما منسجمة مع الواقع وخاصة حٌنما ٌتحدث عن األسرة وعن 

 ثالث نظرٌات  الرق داخل المجتمع على الرغم من وجود بعض االنحرافات فٌها ولدٌه

 نظرٌة نشؤة المجتمع ؛؛؛ نظرٌة الرق ,,, نظرٌة قٌام مجتمع فاضل 
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وكما ذكرنا كان اقل اندفاعاً وتهوراً منه وكان أكثر تلمس للحٌاة الواقعٌة وهو فٌما ٌتعلق بقٌام األسرة ٌعتبرها اللبنة 

 ولكن هذه اآلراء عند وفاة أرسطو ذهبت االسكندر المقدونًاألولى فً تكوٌن المجتمع , أثرت هذه اآلراء فً كثٌر من 

كتابه ألنه لم ٌكن هناك من ٌسٌر على منوالها ألنه ال ٌوجد من ٌإدٌها أو ٌدعمها ولقد جاءت نظرٌاته االجتماعٌة فً 

 :  ومن أهمها (السٌاسٌة )الربٌس 

 ٔظ٠ٍس ٔٗأز جٌّؿطّغ  -1

 ٔظ٠ٍس جٌٍق  -2

 ٔظ٠ٍس ل١حَ جٌػٌٛجش  -3

 ٔظ٠ٍس ل١حَ ِؿطّغ فحًٞ ػٍٝ غٍجٌ ِى٠ٕس أف٠٩ْٛ -4
 

 : نظرٌة نشؤة المجتمع 

 شأٞ جٌؿّحػح. ِٓ أٚي جٌّٛٞٛػحش جٌطٟ ضٕحٌٚٙح ذحٌىٌجْس ِٛٞٛع ضى٠ٛٓ جٌؿّحػحش ، أٞ جٌؿّحػحش ج١ٌٓح١ْس 

ذّؼٕٝ أْ . ٚلٌٍ أْ ج٤ٍْز ٟ٘ أٚي ٚقىز جؾطّحػ١س ذحػطرحٌ٘ح أٚي جؾطّحع ضىػٛ ئ١ٌٗ جٌطر١ؼس جٌر٠ٍٗس ، ج٨ؾطّحػ١س 

 .ٕ٘حن قحؾس أ١ٌٚس ضططٍد جؾطّحع وحت١ٕٓ ٨غٕٟ ٤قىّ٘ح ػٓ ج٢نٍ ّٚ٘ح جٌٍؾً ٚجٌٍّأز 

ًٖ٘ . يٌه أْ ج٤ٍْز ٟ٘ ج١ٌْٛ جٌٛك١ف جًٌٞ ضكمك ف١ٗ جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ٚٚظ١فطٙح ئٖرحع جٌكحؾحش ج١ِٛ١ٌس 

ج٤ٍْز ِغ ج٤ٍْ جٌّؿحٌٚز ضٗىً جٌم٠ٍس ، وّح أْ جٌم٠ٍس ِٓ ؾٙس أنٍٜ ِٓطؼٍّز ٠ر١ؼ١س ٥ٌٍْز ، ًٖٚ٘ جٌّٓطؼٍّز 

أٚ جٌّى٠ٕس  )ِٚٓ ًٖ٘ جٌم٠ٍس ٚجٌمٍٜ جٌّؿحٌٚز ضطىْٛ جٌىٌٚس . أْٚغ ٔطحلح ِٓ ج٤ٍْز ٠ّٚٓف ضى٠ٕٛٙح ذطم١ُٓ جٌؼًّ 

ٚػٍٝ ً٘ج فحْ جٌىٌٚس ِٓ نٍك جٌطر١ؼ١س . ٟٚ٘ أوًّ جٌٛقىجش ج٨ؾطّحػ١س ٚضطٛجفٍ ف١ٙح فٍٚس ج٨وطفحء جًٌجضٟ  (

 . ٚئٔطحؾٙح ٚٚظ١فطٙح ضكم١ك ْؼحوز ج٤فٍجو ، ضٍه جٌٓؼحوز جٌطٟ ٨ ضكمك ذىْٚ جٌىٌٚس 

وحْ ٠ؼطمى أْ جٌٍق ٌوٓ أْحْٟ فٟ ج٤ٍْز ئٞحفس ئٌٝ ج٤َ ٚج٤خ ٚج٤ذٕحء ، ٚوحْ ٠ؼطمى أْ ج٦ٔٓحْ ِٓ جٌٛؼد أْ 

 . ٠ؼ١ٕ ذّفٍوٖ ٨ٚذى ٌٗ ِٓ ق١حز جؾطّحػ١س ِغ ج٢ن٠ٍٓ

أٞ ِىٟٔ  ( ق١ٛجْ ١ْحْٟ )ئي أْ ج٦ٔٓحْ ذطر١ؼطٗ . ٠ٍٚوُ أٌْطٛ ػٍٝ جٌفٍو ذحػطرحٌٖ ق١ٛجٔح ١ْح١ْح ِٚى١ٔح ذطرؼٗ 

، ِٚؼٕٝ ًٖ٘ جٌؼرحٌز جٌطٟ ٖحػص ػٓ أٌْطٛ جٔٗ ٨ ٠ّىٓ فًٛ ج٦ٔٓحْ ػٓ جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ، ٨ٚ ٠ط١ٍٓ فّٙٗ 

 . ج٤نٍٜ شٚذحػطرحٌٖ أ٠ٟح أوػٍ لحذ١ٍس ٌٍك١حز ج٨ؾطّحػ١س ِٓ جٌك١ٛجٔح. ِؼ٨ُٚ ػٕٙح 

ٕٚ٘ح ٠ؼطمى أٌْطٛ أْ جٌٍٗ ٨ ٠طٛجؾى ئ٨ ِٓ ن٩ي جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ذ١ٓ أفٍجو جٌّؿطّغ فمى ٠ىْٛ ٕ٘حن ٍٚجػح أٚ 

ِٕحفٓس أٚ ػىَ ضٛجفك جؾطّحػٟ أٚ قٓى أٚ ظٍُ أٚ قٍٚخ فٕٙح ٠طرٌٍٛ أٚ ٠طىْٛ جٌٍٗ ِٓ ن٩ي ًٖ٘ جٌّؼط١حش 

 ج٨ؾطّحػ١س 

فحٌمحْٔٛ ٘ٛ لحػىز ج٨ؾطّحع ج١ٌٓحْٟ ، وّح ئْ ، وّح جٔٗ ٠كطحؼ ئٌٝ لٛج١ٔٓ ٌطٕظ١ُ ػ٩لحش ج٤فٍجو ذرؼُٟٙ جٌرؼٝ 

  . جٌؼىجٌس ِٓ جٌٌٍٟٚجش ج٨ؾطّحػ١س ٚج٤قىحَ جٌؼحوٌس ٟ٘ جٌطٟ ضٗىً جٌمٛج١ٔٓ

  :علم الثروات عند أرسطو

ئْ ج٦ٔٓحْ وجنً ًٖ٘ ج٤ٍْز ٠ٓطط١غ أْ ٠ٗرغ قحؾطٗ جٌهحٚس ٚقحؾحش ج٢ن٠ٍٓ ِٓ جٌطٍّه جٌفٍوٞ ٌٍّحي  ٚجٌؼمحٌ 

جٌؼىجٌس  ٚغ١ٍٖ ًٚ٘ج ٠هطٍف جنط٩ف ؾًٌٞ ػّح لحٌٗ أف٠٩ْٛ ِٓ ئٖحػس جٌٍّى١س ٚوحْ أٌْطٛ ٠كحٚي جٌٛٚٛي ئٌٝ

 .ِطحذمس جٌمحْٔٛ ٚلى ضؼٕٟ جٌطٓحً٘ فٟ ذؼٝ ج٤ق١حْ : ٚجٌطٟ ضؼٕٟ جٌف١ٍٟس 

 وهناك نوعٌن من العدالة عند أرسطو

 .٠مٛى ذٙح ض٠َٛغ ج٤ِٛجي ٚجٌٍّجضد ػٍٝ جٌؿ١ّغ ْٛج١ْس وجنً جٌّؿطّغ  : جٌؼىجٌس جٌط٠َٛؼ١س -1

ضٙىف ئٌٝ ضٕظ١ُ ِؼحٍِس ج٤فٍجو وجنً جٌّؿطّغ ٚػىَ جٌٛلٛع فٟ جٌظٍُ ػ١ٍُٙ ِٓ لرً ٌؾحي  : جٌؼىجٌس جٌطؼ١ٟ٠ٛس -2

 .جٌؿ١ٕ أٚ جٌكىحَ ٚيٌه ذّح ٠ّٟٓ ج٦ٔٛحف  ٌٍؿ١ّغ 

ج٦ٔطحؼ ، ج٨ْطرىجي ، . .ً٘ج ِٚٓ ن٩ي وٌجْحضٗ جٌؼ١ّمس ٌّػً ًٖ٘ ج٤ٌِٛ ضؼٍٜ ٌىٌجْس ظٛجٍ٘ جلطٛحو٠س ِطؼىوز ِػً 

جٌط٠َٛغ ، ج٨ْط٩ٙن ِٚؼح١٠ٍ ضم٠ُٛ ج١ٖ٤حء ، ٔظُ جٌٕمى ٚأٖىحٌٗ ٚٚظ١فطٗ ِٚح ئٌٝ يٌه ِّح ٠ؼطرٍ ِٓ ١ُّٚ جٌؼٍُ 

جٌف٠ُ١ٛ لٍج٠ أٚ آوَ ١ّْع ٘ٛ ٚحقد ، قطٝ جٔٗ ٠ّىٓ جٌمٛي وْٚ ِح ضؿحَٚ أْ أٌْطٛ ١ٌّٚ ج٨ؾطّحع ج٨لطٛحوٞ 

 أٚي ِٓ لٌٍ نطٌٛز ً٘ج جٌؼٍُ ٚجٌظٛجٍ٘ جٌطٟ ٠طٕحٌٚٙح –جٌفًٟ فٟ ئٔٗحء ػٍُ ج٨لطٛحو ج١ٌٓحْٟ ٚ٘ٛ أ٠ٟح 

 .ذحٌىٌجْس
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 المحاضرة الرابعة

 تــــــابع التفكٌر االجتماعً فً الٌونان

 
وحْ ٠ؼطمى ئْ ج٤ٍْز فٟ ج١ٌٛٔحْ ضطىْٛ ِٓ جٌٍؾً ٚجٌٍّأز ٚ ج٤ذٕحء ٚجٌٍق  فحٌر١ص ٠مَٛ  ٔظ٠ٍس أٌْطٛ فٟ جٌٍق

 (جٌُٚؼ ، جٌُٚؾس ، ج٤ذٕحء ، ج٤ٌلحء  )ػٍٝ أٌذؼس أٌوحْ 

فحٌٍق ٌوٓ غحذص ف١ٙح ػٕىٖ ٚضىْٛ ج٤ٍْز ذٍتحْس جٌُٚؼ ذحػطرحٌٖ ألٜٛ ؾّٓحً ٚأٌؾف ػم٩ً ، وّح أْ هللا ٌُ ١ٙ٠ة 

جٌٍّأز ٌطىْٛ وحٌٍؾً ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌؿ١ٕ ٚفٓ ج٦وجٌز أٚ جٌكىُ ٚجٌمٟحء ف٩ٟ ػٓ أْ ضٗحٌوٗ ذحٌؿٕى٠س ٚجٌكىُ 

ٚضكىظ ػٓ ٚظ١فس جٌٍّأز فم١ ٘ٛ ل١حِٙح ذطٍذ١س ج٤ذٕحء ٌٚػح٠س ج٤ٍْز ٚذحٌٕٛجقٟ ج١ٌٌُّٕس فم١ ضكص ئٍٖجف ٚضٛؾ١ٗ 

١ْٚحوز جٌٍؾً ٚوًٌه ٌٍُٚؾس فٟ ج٤ٍْز ئذىجء جٌٍأٞ ٌٍٍٚؾً قك جٌرص ٚجٌكىُ ذؼى ضم١ٍد جٌٕظٍ ، ذّؼٕٝ أْ ج٤ٍْز 

ٍِّىس ٚغ١ٍز ٠ٓطٛٞ ػٍٝ ػٍٖٙح جٌٍؾً ٚ٘ٛ ذًٌه ٕ٘ح ٠ّؿى ج٤ٍْز ٠ٍٜٚ ف١ٙح ِؿطّؼح ذ١ٓطح ٠طُ ف١ٗ ضؼ١ٍُ 

 .جٌفٟحتً جٌّرىت١س ٚجوطٓحذٙح

ٚوحْ جٌٍق ٔظحِح جؾطّحػ١ح ٌٗ ٚظ١فس جؾطّحػ١س ٟ٘ ضك١ًٛ ج٤ٚلحش ج٠ٌٌٍٟٚس ٌمٛجَ ج٤ٍْز ٚجٌم١حَ ذحٌٛؼد ِٓ 

ِٚح وجَ جٌٍق وًٌه ، ذ١ّٕح ج٤قٍجٌ نٍمُٙ هللا َٚٚوُ٘ ذحٌؿُٓ ٚجٌؼمً . ٤ْ هللا نٍمٗ وًٌه ؾّٓحً ذىْٚ ػمً . ج٤ػّحي 

ضّحِح ِػً  (جٌك١ٛجٔحش ج٤ٌذؼس  )فٙٛ أٖرٗ ذحٌك١ٛجْ ، ٚػٍٝ يٌه فأٗ ٨ ١ٍٞ ِٓ ٖٓ جٌكٍٚخ ٌٍكٛٛي ػٍٝ جٌٍق 

ُٚ٘ ِٓ وحٔٛج ِٓ غ١ٍ  )ٚج٤ٌلحء  ( ُٚ٘ ج١ٌٛٔحْ )أقٍجٌ ١ٚى جٌك١ٛجٔحش جٌّطٛقٗس ٚلُٓ أٌْطٛ جٌّؿطّغ ئٌٝ 

 ، ٘إ٨ء جٌرٍذٍ ج٠ًٌٓ ٨ ٠ٍّىْٛ أٔفُٓٙ ، ٨ٚ ٠طّطؼْٛ ذأ٠س قمٛق ِى١ٔس ذحػطرحٌُ٘ ِٓ أٞ ِٓ جٌرٍذٍ ( ْج١ٌٛٔح١ٟٔ

ج٨٢ش جٌّٛحء جٌطٟ ضهىَ وّح ضهىَ جٌىٚجخ ، ٌُٚ ٠ىطفٟ أٌْطٛ ذح٤نً ذًٌه ، وّح وحْ جٌكحي فٟ جٌّؿطّغ ج١ٌٛٔحٟٔ ، 

ٚئّٔح ذحٌغ فٟ ٠َحوز جٌفٍٚع جٌفٍو٠س ذ١ٓ ج٤قٍجٌ ٚج٤ٌلحء قطٝ جٔٗ جػطرٍ ج٤ٌلحء أوٚجش ٥ٌٍْز أٚ آ٨ضٙح جٌك١س 

Instrument animes  

أٚ جٔٗ جٌّؿطّغ جٌّٓطٍق جًٌٞ ٠مَٛ ػٍٝ أوطحفٗ جٌّؿطّغ جٌكٍ ، ِغ أْ ق١حز جٌّؿطّغ جٌكٍ ٍِ٘ٛٔس ذأوجء جٌّؿطّغ 

 .ِّٚح ٨ٖه ف١ٗ ئْ ٚؾٙس ٔظٍ أٌْطٛ فٟ جٌٍق ضإنً ػ١ٍٗ . جٌّٓطٍق ٌٛظ١فطٗ 

غ١ٍ ئٕٔح ئيج ٔظٍٔح ئٌٝ أٌجتٗ ًٖ٘ ِٓ ِٕظٌٛ جؾطّحػٟ وحْ ػ١ٍٗ أْ ٠ٗح٘ى جٌٕظُ ج٨ؾطّحػ١س ٠ٚىٌْٙح ٠ٚكٍٍٙح 

 ٠ٚىٗف ػٓ ٚظحتفٙح ج٨ؾطّحػ١س جٌطٟ ضمَٛ ذٙح ًٚ٘ج ِح فؼٍٗ ِغ ِرحٌغٗ فٟ ضر٠ٍٍ جٌٍق ٚضم٠ٍظٗ 

 نظرٌة أرسطو فً المدٌنة الفاضلة

فضل أرسطو المدٌنة باعتبارها من أرقى صور الحٌاة السٌاسٌة , أما المركبات السٌاسٌة المترامٌة األطراف مثل 

اإلمبراطورٌة الفارسٌة فقد كانت من وجهة نظره مركبات غٌر متجانسة ٌستحٌل علٌها تحقٌق الغاٌة من االجتماع 

 اإلنسانً 

  شروط أرسطو لقٌام المدٌنة الفاضلة

 :ٌرى أرسطو إن الخٌرات التً ٌستطٌع اإلنسان أن ٌستمتع بها على ثالثة أنواع 

 .خٌرات خارجٌة عنه , خٌرات الجسم , وخٌرات النفس 

واإلنسان السعٌد من تهٌؤت له هذه األنواع الثالث وٌالحظ أن هذه األنواع الثالث لٌست متكافبة فً قٌمتها فالتجربة 

تإكد أن الفضٌلة الكبرى إذا امتزجت بشًء ٌسٌر من الخٌرات الخارجٌة هٌؤت سعادة أعلى  مما تهٌبة وفرة الخٌرات 

ألٌست الخٌرات الخارجٌة إذا زادت عن حد معٌن قد : وٌتساءل أرسطو ... الخارجٌة , مع جزء ٌسٌر من الفضٌلة

 تنقلب إلى أضرار ؟ 

 ذلك أن الخٌرات الخارجٌة  خٌرات –على حٌن أن الفضٌلة على العكس من ذلك ال إفراط فٌها , أي ال إسراف فٌها 

 . الجسم, فً الحقٌقة , خادمة لخٌرات النفس والعكس صحٌح
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 : وٌحدد أرسطو مجموعة من الشروط لقٌام المدٌنة الفاضلة من أهمها 

ِٓحقس جٌّى٠ٕس جٌطٟ ٠ٕرغٟ أْ ضىْٛ ِطٕحْرس ِغ قحؾس جٌّٛج١ٕ٠ٓ ٚذك١ع ضٛفٍ ٌُٙ جٌك١حز ج١ٌٌّٓٛز وْٚ أْ  -1

 .٠طمٍد يٌه ئٌٝ جٌطٍف ٚجٌرًل 

ومن الضروري أن ٌكون لها . والبد من تحصٌنها بحٌث تغدو منٌعة المداخل على العدو سهلة المخارج على سكانها 

مرفؤ على البحر ألهمٌته الدفاعٌة من الناحٌة الحربٌة , ولتلقً المساعدات من الحلفاء , وألهمٌته االقتصادٌة فً 

 .التبادل التجاري وفً االستٌراد والتصدٌر 

 ، ٚجْ ضىْٛ قٌٛٙح جٌّى٠ٕس جٌٌّٛفٌٛٛؾٟ ٚجًٌٞ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ِٓ ضٍذس نٛرس ٠ًٓٙ جْطغ٩ٌٙحضى٠ٛٓ -  2

ِٛجٔة ٠ر١ؼ١س ٌؼٍلٍس قٍوس جٌّغ٠ٍ١ٓ ، ذح٦ٞحفس ئٌٝ ٌٍٞٚز ٚؾٛو ِؿّٛػس ِٓ جٌم٩ع ٚجٌكْٛٛ ٚوًٌه ٖرىس ِٓ 

جٌّٛج٩ٚش ضٍذ١ ذ١ٓ أؾُجتٙح قطٝ ضطمىَ جٌّى٠ٕس جؾطّحػ١ح ٚضمٜٛ ِٓ جٌٕحق١س جٌىفحػ١س ، ِٚٓ غُ ٠ٛؼد غُٚ٘ح يٌه 

ٚجْ وحْ أٌْطٛ ٠ؼحٌٜ جٌٍّى١س جٌّٗطٍوس ، فأٗ ٠مٌٍ ٚؾٛخ ؾؼً ؾُء ِٓ ج٤ٌجٟٞ ٍِىحً ِٗطٍوحً ٌٍىٌٚس ِٓ أؾً 

قٛطحْ ٔفمحش جٌؼرحوز ٚجٌطغ٠ًس جٌّؿح١ٔس ٌٍٍذ١ ذ١ٓ جٌّٛج١ٕ٠ٓ ٚجٌطٛق١ى ذ١ُٕٙ أِح جٌٍّى١س جٌهحٚس فٍىً ِٛج٠ٓ ٠ٛٔحٟٔ 

 جٌؼىي فٟ جٌمّٓس قطٝ ٠ىْٛ ٌٍّٛج٠ٓ ٍِٛكس زج٤ٌٚٝ فٟ جٌّى٠ٕس ٚجٌػح١ٔس ل٠ٍرس ِٓ جٌكىٚو  ِغ ٍِجػح: ِٓ ج٤ٌجٟٞ 

 ، وّح ْرك أْ أٚٞكٕح يٌه فٟ جٌىفحع ػٓ جٌّى٠ٕس وٍٙح 

٤ْ يٌه ٠ٓحػى ػٍٝ ٌنحء جٌّى٠ٕس ٚضمىِٙح  : ػىو ْىحْ جٌّى٠ٕس  ج٤ِػً جًٌٞ ٠ٍجٖ أٌْطٛ ٘ٛ ِحتس أٌف ّٔٓس -3

 جٌفىٍٞ ١ٍِٚٓجً ٌٍكىُ جٌٛحٌف ٚجٔطٗحٌ جٌٕظحَ ، ٚض٠َٛغ جٌّٕحٚد ػ١ٍُٙ قٓد جٌىفح٠س 

 ٠ٚطكىظ ػٓ ِؿّٛػس ِٓ ج٦ؾٍجءجش جٌطؼٓف١س جٌطٟ ٠ٍج٘ح ٠ٌٍٚٞس غ١ٍ أْ أٌْطٛ ٠طهٍٝ ػٓ ٚفطٗ ج٨ؾطّحػ١س

 ٨ْطرمحء ػىو جٌّٛج١ٕ٠ٓ فٟ جٌّى٠ٕس فٟ جٌّٓطٜٛ جٌّٕحْد ، 

  ًٖٚ٘ ج٦ؾٍجءجش ٟ٘

 ج٦ؾٙحٜ - أ

ئػىجَ ج٠٤فحي ٔحلٟٛ جٌطى٠ٛٓ ٚج١ٌّ٘ٛٗٓ ٚفحْى٠ٓ ج٤ن٩ق أٚ جٌطهٍٙ ُِٕٙ ذاٌمحتُٙ أق١حء فٟ جٌمفحٌ ٚجٌؿرحي  - خ

 ٠EXPositionؼحِح ٌٍٓرحع ِٓ جٌٛقٛٔ ٚجٌط١ٌٛ 

 تحرٌم الزواج على الشٌوخ والعجزة وعلى كل من ٌبلغ الخمسٌن من عمره - ج

 ٚظحتف جٌىٌٚس ج٤ْح١ْس ٠ٚرمحش جٌٓىحْ ػٕى أٌْطٛ 

 :وهً. وللدولة ست وظابف أساسٌة وٌقابلها ست طبقات من السكان - 

 ضٛف١ٍ جٌّٛجو جٌغًجت١س ١ٙ٠ٚثٙح جٌٌُجع- 

 ٚجٌّٙٓ جٌٕٛحػ١س ٠ُٚجٌٚٙح جٌٕٛحع - 

 ٚج٤ٍْكس ٌٟر١ جٌٍٓطس فٟ جٌىجنً ٚوفغ جٌؼىٚجْ فٟ جٌهحٌؼ ٠ٚطُ يٌه ذٛجْطس جٌؿٕٛو -

 ٚجٌػٍٚجش ٌٍكحؾحش جٌىجن١ٍس أٚ ٌٍكٍٚخ ٚضىْٛ ػٕى جٌطرمس جٌغ١ٕس ،-

 ٚجٌؼرحوز ٠ٚمَٛ ذٙح جٌىٙحْ - 

 ٚج٦ٍٖجف ػٍٝ جٌٍّجفك جٌؼحِس ٚجٌمٟحء ذ١ٓ جٌٕحِ ٚفٝ جٌّٕحَػحش ، ٠ٚمَٛ ذًٌه جٌكىحَ ٚجٌمٟحز - 

  :ًٌٌٚه ٠ٕرغٟ أْ ٠طأٌف جٌٕظحَ جٌطرمٟ فٟ جٌّى٠ٕس ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ

 

ٚ٘إ٨ء . جٌمحتّْٛ ذأطحؼ جٌّٛجو جٌغًجت١س ِٓ جٌٌُجع ، ٚجٌمحتّْٛ ذطٛف١ٍ جٌٍٓغ ج٨ْط٩ٙو١س ِٓ جٌٕٛحع ٚجٌطؿحٌ  - أ

، ( ( جٌّٛج٠ٓ ))١ٌّ ػٕىُ٘ جٌٛلص جٌىحفٟ ٌّّحٌْس ج٤ٌِٛ ج٤ْح١ْس ج٦وج٠ٌس ، ِٚٓ غُ ٠كٍُِٙ أٌْطٛ ِٓ ٚفس 

 ػٍٝ جػطرحٌ أُٔٙ ِٓ جٌؼر١ى ٚ ج٤ٌلحء – ٚيٌه ػٍٝ ن٩ف أف٠٩ْٛ –ِٚٓ قك ضٍّه ج٤ٌٜ أٚ أوٚجش ج٦ٔطحؼ 

 جٌّطٛق١ٗٓ 

ٌؾحي ج٦ػ٩َ ٚجٌفٓ جٌطٗى١ٍٟ ج٠ًٌٓ ٠مىِْٛ نىِحش ئػ١ِ٩س ِٚٓطٍُِحش ف١ٕس ٨ غٕٝ ػٕٙح فٟ جٌك١حز  - خ

 ج٨ؾطّحػ١س 

جٌش وطنً ٌذود عن حٌاض الوطن وٌتمٌز بالشجاعة التً هً ضرورٌة له , ولما كان الجند , هم أقوى - ج

المواطنٌن وأشجعهم فربما ال ٌرضون أن ٌكونون مجردٌن من السلطة لذلك ٌلزم أن ٌصبح الجند أنفسهم فً نضجهم 

 وكهولتهم حكاما وفً هرمهم قضاة 

 طبقة األثرٌاء الذٌن ٌمدون الدولة بالمال الالزم للمٌزانٌة التً تنفق منها على تسلٌح الجٌش وتنفٌذ المشروعات - د
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 طبقة رجال الدٌن - هـ 

  طبقة الحكام ورجال القضاء–د 

 :الحكومة فً المدٌنة الفاضلة 

 وبالنسبة للحكومة فً المدٌنة الفاضلة , فقد ذهب إلى أن لها ستة أشكال , ثالثة منها صالحة والثالثة األخرى فاسدة 

 :فالحكومة الصالحة هً 

 ٟٚ٘ جٌطٟ ٠ٓطمً ذحٌكىُ ف١ٙح ٍِه ػحوي ١ٌٖى  Monarchiqueجٌكىِٛس جٌٍّى١س أٚ جٌّٛٔح١ٌٖٗ  - أ

ٟٚ٘ جٌطٟ ٠طٌٛٝ جٌكىُ ف١ٙح ؾّحػس ِٓ أِحغً   Aristocratiqueٚجٌكىِٛس ج٨ٌْطمٍج١٠س أٚ قىِٛس ج٦ٍٖجف  - خ

 .جٌمَٛ ٚأفحٍُٞٙ

ٟٚ٘ جٌطٟ ٠ٗطٍن ف١ٙح ؾ١ّغ أفٍجو جٌٗؼد ػٓ ٠ٍ٠ك ِّػ١ٍُٙ جٌّهطح٠ٌٓ   Republic: ٚجٌكىِٛس جٌؿ٠ٌّٛٙس - ؼ

 جنط١حٌج قٍج

 (ٚجٌكىِٛس جٌؿ٠ٌّٛٙس قىُ جٌٗؼد ذحٌٗؼد ٌٍٗؼد  )

  (جٌٌٍٟٚٞ ٌٍكٛٛي ػٍٝ جٌّٛج١ٕ٠ٓ ج٤قٍجٌ ): ٔظحَ جٌطٍذ١س ػٕى جٌْطٛ 

 

وحْ ٕ٘حن وػ١ٍ ِٓ جٌط١ٚٛحش ج٤ن٩ل١س ٚجٌىٌجْحش فٟ ً٘ج جٌّؿحي ج١ٌٍّثس ذحٌٕٛحتف جٌطٟ ٨ ضُجي قطٝ ٠ِٕٛح ً٘ج ِٓ 

 ٚجٌك١حز زٚضكىظ ذؼى يٌه ػٓ جٌٛىجلس جٌطٟ ٟ٘ جٌىٛذٍٞ جًٌٞ ٠ٍذ١ ذ١ٓ جٌك١حز ج١ٌٓحْٟ. أُ٘ ِمِٛحش جٌطٍذ١س جٌؼ١ٍّس 

  ِٚفَٙٛ جٌٛىجلس ػٕى أٌْطٛ ٠ط١ُّ ذح٤ضٓحع فٟٙ ضف١ى ػٕىٖ ػ٩لس ج٦ٔٓحْ ذح٢نٍ أ٠ح وحْ ٔٛع ًٖ٘ جٌؼ٩لسج٨ؾطّحػ١س 

  :وٌؾحش جٌٛىجلس وّح ٠ٍج٘ح أٌْطٛ

أٌٚٝ ًٖ٘ جٌىٌؾحش ٚأؤح٘ح ٚىجلس جًٌٍز ، وٛىجلس جٌٛغحٌ ، ٟٚ٘ ٠ٍْؼس جٌكٛٛي وّح ٟ٘ ٠ٍْؼس جٌُٚجي ، غُ ٚىجلس 

جٌّٕفؼس ٚضرحوي جٌفٛجتى ، وٛىجلس ج١ٌٗٛل ٠ىفؼُٙ ئ١ٌٙح ٞؼفُٙ ٚقحؾطُٙ ئٌٝ ِٓ ْٛجُ٘، غُ ٚىجلس جٌف١ٍٟس ٟٚ٘ أٌفغ 

جٌىٌؾحش ، ٤ْ جٌف١ٍٟس ضك١ً جٌٛىجلس قرح ِطرحو٨ً لحتّحً ػٍٝ ج٨قطٍجَ ٚجٌطٗحذٗ ًٚ٘ج ِؼٕٝ جٌٛىجلس جٌكم١مٟ ،ِٚح ػىجٖ 

 ٚىجلس ػٍٝ ْر١ً جٌّؿحَ

ذؼى يٌه ٍٔهٙ ِٓ جْطؼٍجٜ ٠ٍٖٚ أٌْطٛ فٟ ل١حَ جٌّى٠ٕس جٌفحٍٞس ئٌٝ أٔٙح ٠ٍٖٚ غ١ٍ ٚجلؼ١س ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ يٌه 

ضؼطرٍ وٌجْس ١ٖمس فٟ ذ١ٕس جٌّؿطّغ ٚضهط١١ جٌّىْ ٚضكى٠ى ْىحْ جٌّؿطّغ ئٌٝ غ١ٍ يٌه ِٓ جٌىٌجْحش جٌطٟ ضؼطرٍ ِٓ 

٠ٍٚؾغ ٌٗ جٌفًٟ فٟ ئٔٗحء ػىو ور١ٍ ِٓ جٌؼٍَٛ ِٓ أّ٘ٙح ػٍُ أُ٘ ِمِٛحش جٌىٌجْس جٌٌّٛٚفٌٛٛؾ١س ٚجٌى٠ّٛؾٍجف١س ، 

جٌّٕطك جٌٌٛٛٞ جًٌٞ ٨ ٠ُجي ٠كًّ جّْٗ فٟ جٌٛلص جٌكحٍٞ ، ٚذكٛظ جٌطح٠ٌم جٌّمحٌْ جٌطٟ ػحٌؿٙح فٟ وطحذٗ ٔظُ 

جٌّىْ ج٦غ٠ٍم١س ، ٚأٌْطٛ ٠ركع فٟ جْطه٩٘ جٌؼًٍ ٚج٤ْرحخ ، ذّؼٕٝ جٔٗ ٠ركع ف١ّح ٘ٛ لحتُ ١ٌّٚ ف١ّح ٠ٕرغٟ أْ 

 .٠ىْٛ 

ٚذٛفحز أٌْطٛ ذؼى ٚفحز ج٨ْىٕىٌ ج٤ورٍ ذؼحَ ٚجقى جٔكىٌش جٌىٌجْحش ج٨ؾطّحػ١س فٟ ج١ٌٛٔحْ جٔكىجٌج ور١ٍجً ، ١ْ٨ّح 

ذؼى ضؿُتس ج٦ِرٍج٠ٌٛ٠س جٌّمى١ٔٚس ئٌٝ أ٩ٖء ، ٚذؼى ٔٗٛخ جٌكٍٚخ جٌىجن١ٍس ف١ٙح ، ف٩ٟ ػٓ جٔطٗحٌ جٌفطٓ فٟ جٌّىْ 

 ٌُٚ ٠ؼى ج٘طّحَ جٌّٛج٠ٓ ج١ٌٛٔحٟٔ قٛي ئ٩ٚـ جٌّى٠ٕس ، ٚئّٔح قٛي ٩ٚـ قحٌٗ فكٓد ،. ج١ٌٛٔح١ٔس 

 

 

 

 .جًٌٞ يوٍٖ جٌىوطٌٛ فٟ جٌّكحٍٞز  (ج٨ْىٕىٌ جٌّمىٟٚٔ  )جٌّمٛٛو ذح٤ْىٕىٌ ج٤ورٍ ٕ٘ح ٘ٛ 
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 المحاضرة الخامسة

 التفكٌر االجتماعً لدي المسٌحٌٌن

 ما الفرق بٌن تفكٌر المسٌحٌٌن ومن سبقهم ؟

إن تلك الفلسفات سواء عند الفراعنة أو الهنود أو الصٌنٌٌن أو الٌونانٌٌن لم تكن باعتبار دٌن الهً بل دٌن ارضً أما 

التفكٌر االجتماعً عند الفالسفة ا لمسٌحٌٌن كان مبنً على دٌن سماوي هو الدٌن المسٌحً على الرغم بإٌماننا بؤنه 

ونالحظ فً محرف , فلو أخذنا الٌونانٌٌن كمثال لم ٌكن هناك كتب سماوٌة بل مجرد مرجعٌات لهم كالسٌاسة والقوانٌن 

 :هذه المرجعٌات 

 كلها كتب أو تعلٌمات أو دراسات من صنع البشر  : أوالً 

لٌست صالحة لكل زمان ومكان فالبعض من الفالسفة كتب مثل هذه الكتب مثل أفالطون فً كتابه الجمهورٌة بعد  : ثانٌاً 

 .ذلك عدل عن هذه االرآء فً حٌاته 

 (الذي ٌمثل الفلسفة المسٌحٌة فً نشؤتها األولى )كلٌمان األسكندري

وكان زعٌما لمدرسة اإلسكندرٌة  (كلٌمان األسكندري  )من أول الفالسفة المسٌحٌٌن الذٌن وصلت إلٌنا أخبارهم , 

وأوضح أهمٌة المشاركات الوجدانٌة ومن فالسفة  (الملكٌة الفردٌة  )وهو من الذٌن ناقشوا دعابم , المسٌحٌة 

المسٌحٌة الذٌن عاصروا كلٌمان األسكندري نجد القدٌس بولس وغٌره ممن نادوا بتحرٌر األرقاء ونصحوا الفقراء 

بالصبر , والعبٌد بالهدوء والسكٌنة , واعتبروا التمٌٌز بٌن الفقراء واألغنٌاء أشد ظلماً من التمٌٌز بٌن األحرار 

وٌبدوا أن دعوتهم هذه لم تجد استجابة كبٌرة ومن ثم . ومن هنا كانت دعوتهم إلى المساواة االجتماعٌة . واألرقاء 

 لجؤت بعض الطوابف المسٌحٌة إلى حٌاة العزلة لفترات طوٌلة فً ظل نظم اقرب إلى الشٌوعٌة 

 (ٌمثل الفلسفة المسٌحٌة فً القرون الوسطى  ) : القدٌس أوغسطٌن

إذا كانت أفكار المسٌحٌٌن األوابل أمثال كلٌمان األسكندرانً وزمالإه غٌر واضحة , فإنها عند أوغسطٌن ومن جاء 

بعده أشد وضوحا حٌث استقى أصولها من الفلسفة الٌونانٌة وأضفى علٌها الروح المسٌحٌة , هذا ومن الموضوعات 

االجتماعٌة التً كانت ذات أهمٌة خاصة لدٌه موضوع األسس التً تقوم علٌها الحٌاة االجتماعٌة , وكان من رأٌه أن 

جماعة من األفراد ٌشتركون فً األفكار والعواطف وٌإلفون وحدة )  لٌس جمعاً من الناس كٌفما اتفق ولكنه المجتمع

 أعالها وحدة الدٌن(معنوٌة تقوم على الرضا والمحبة وٌهدف إلى غاٌات مشتركة 

 وقد قسم أوغسطٌن الناس إلى مجموعتٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 مدٌنة السماء

أودع هللا فً قلوب أفرادها محبة هللا 

وٌهتدون بالقواعد واألحكام الدٌنٌة 

وٌتعاملون فً ظل القٌم والفضابل 

 المستمدة من الدٌن

 مدٌنة األرض

أودع هللا فً قلوب أفرادها محبة  الذات 

وٌإثرون أنفسهم وٌحكمون بمقتضى 

 أغراضهم وشهواتهم
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فهنا سٌؤتً فً نهاٌة الدنٌا المسٌح فٌفصل بٌن المدٌنتٌن فٌفتح ألفراد مدٌنة السماء الجنة وٌفتح ألفراد مدٌنة األرض 

  .وهنا خلل عقابدي الن هللا هو الذي ٌفصل بٌن الخالبق ولٌس المسٌح. الجحٌم 

كما كان ٌرى ذلك  –وهو كان ٌرى أن الحٌاة االجتماعٌة فً فجر نشؤتها كانت تقوم على مبادئ القانون الطبٌعً 

اعتبار قٌام القانون  وكما جاء فً التشرٌعات الرومانٌة , ولكن األخطاء التً ٌقع فٌها البشر تتطلب – شٌشرون

ومن أسس القانون استمدت السلطة الزمنٌة دعابمها وبذلك توصلت لمبررات للرق . الوضعً ضرورة اجتماعٌة 

 وللملكٌة الفردٌة والسٌاسٌة التً تعتبر من مستلزمات الدولة

 ألن المجتمع المسٌحً دٌنً وأوغسطٌن قدٌس والقانون الوضعً معاناة من ذكر القانون الوضعً هنا خلل لماذا ؟

 صنع البشر , والمسٌحٌة تستمد تعالٌمها من السماء , فهنا تناقض بٌن ما ٌدعون به وما ٌتم طرحه 

 :الملكٌة عند أوغسطٌن 

وكان ٌعتقد ان الملكٌة هً من حقوق الذات اإللهٌة باعتباره الخالق لكل شً ومن ثم فهو المالك لها وقد منحها هللا 

ومعنى ذلك أن الملكٌة حق للملوك واألباطرة والفرد فً نهاٌة المطاف ٌستمد حقه فً الملكٌة من حقوقهم فً التملك 

 اعتقاده أن هناك بٌنه وبٌن هللا وسٌط وهً أمور هو ٌعتقدها على إنسانً ٌنحدر من أصل قدسً ألهً , خلل عقابدي

 الرغم من انه قدٌس , وهذا ال ٌستقٌم مع دٌننا اإلسالمً الذي ٌؤمرنا بعدم اتخاذ وسٌط بٌن العبد وربه

 :الرق عند أوغسطٌن 

 , على اعتبار ضرورة وجود طابفتٌن  واعتبره من النظم الطبٌعٌة– مثل أرسطو –وناقش أوغسطٌن نظام الرق وأقره 

فً المجتمع أحداهما لها األمر والنهً واألخرى علٌها الطاعة واالحترام , كما أشار إلى الوظابف االجتماعٌة 

 .واالقتصادٌة التً ٌقوم بها األرقاء والتً قد ٌتوقف المجتمع عن السٌر بدونها 

 وأقر ظاهرة الحربفقد ناقش ..... وناقش أوغسطٌن أٌضا كثٌرا من الظواهر االجتماعٌة من خالل بحوثه فً السٌاسة 

مشروعٌتها واعتبرها ضرورة ال غنى عنها فً الحٌاة االجتماعٌة بشرط أن تغلف بالرحمة وتبتعد عن التنكٌل 

واالستعباد , على اعتبار أن الدول مثل األفراد ٌنبغً أن تكون بٌنها بعض سمات المشاركات الوجدانٌة حتى ولو كانت 

 توجد عداوة بٌن بعضها البعض

التً ٌعٌش الناس جمٌعاً فً ظلها متحابٌن متعاونٌن على  ( الجمهورٌة العالمٌة )ولم تفته مناقشة المجتمع العالمً أو 

 .التً نادت بها جماعة الروافٌٌن ( الجامعة اإلنسانٌة )أسس اجتماعٌة وهً نفس فكرة 
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 المحاضرة السادسة

 تابع التفكٌر االجتماعً للفالسفة المسٌحٌٌن

جاءت أفكار سان توماس فً القرن الثالث عشر المٌالدي غٌر متؤثرة  : (سان توماس  )القدٌس توماس االكوٌنً 

بالدٌن على العكس من الدراسات االجتماعٌة فً العصور الوسطى التً اصطبغت بالصبغة الدٌنٌة مثل أفكار أوغسطٌن 

, كما احتدم الصراع على السلطة بٌن البابوٌة واألباطرة ولم ٌستطع مفكري العصور الوسطى من التخلص من سٌطرة 

 .رجال الدٌن والقواعد الدٌنٌة 

 :الوجود االجتماعً والحكومة عند سان توماس 

 من – مثل أرسطو –وأعتبره  (حكومة األمراء  )فً أهم مإلفاته بعنوان  (الوجود االجتماعً )وناقش سان توماس 

بٌد أن التجمع . األمور الطبٌعٌة التً تنزع إلٌها الكابنات الحٌة , حٌث توجد تجمعات حٌوانٌة وجماعات إنسانٌة 

الحٌوانً ٌرجع إلى الغرٌزة , والجماعة اإلنسانٌة تصدر عن الطبٌعة العاقلة واإلرادة اإلنسانٌة تلك اإلرادة اإلنسانٌة 

التً تعمل على تنظٌم واستمرار االجتماع اإلنسانً الذي ٌنشؤ تلقابٌا ال صناعٌا , كما قد ٌفهم ذلك بعٌدا عن الواقع 

 االجتماعً ,

وترتٌبا على ذلك فإنه من الضروري لتنظٌم هذا االجتماع من مجموعة من القوانٌن التً تحكم عالقات أعضاء هذا 

عدد من األفراد ٌعٌشون منتظمٌن خاضعٌن لمجموعة  ))المجتمع اإلنسانً , على اعتبار أن المجتمع من وجهة نظره 

 ((من القوانٌن العادلة وٌسعون نحو هدف واحد وغاٌات مشتركة 

. والمجتمع طبقا لهذا التعرٌف ٌحتاج إلى هٌبة تنظٌمٌة هً الحكومة , ومن ثم فإن الحكومة ضرورة اجتماعٌة 

 فً جسم اإلنسان فكما أن النفس تسهر على سالمة وتنظٌم شبون (النفس  )ووظٌفتها من وجهة نظره فشبه وظٌفة 

ذلك أن النفس تتولى شبون . الجسم , فإن الحكومة أٌضا تحرص على سالمة المجتمع واستمراره وتقدمه 

  (حكومة األفراد األحرار  )الجسم,والحكومة تتولى شبون الدولة والحكومة صالحة إذا توخت شبون الدولة 

 ذلك أن الحرٌة آٌة عادلة الحكومة , (حكومة األفراد واألرقاء  )وهً فاسدة إذا توخت المصالح الخاصة ألعضابها 

على حٌن أن كما أن الحكومة الفاسدة مثلها مثل سلطة األسٌاد على عبٌدهم وأرقابهم , .والعبودٌة آٌة فساد الحكومة 

 الحكومة الصالحة تفضل لمواطنٌها األوضاع إلً ال تإدي بهم إلى الموت السٌاسً والمدنً 

,  ( مصلحة الشعب) تقدم المصلحة العامة  (األحرار  )الحكومة الصالحة ما الفرق بٌن الحكومة الصالحة والفاسدة ؟ 

 على المصلحة العامة  ( مصلحة خاصة ) تقدم المصلحة الشخصٌة (األرقاء  )والحكومة الفاسدة 

 هناك تناقض فً كالمه حٌث تحدث عن ضرورة القضاء على الرق تمشٌا مع المبادئ  :الرق عند سان توماس

السمحة التً جاءت بها الدٌانة المسٌحٌة بٌنما نالحظ فً وقت آخر انه اعتراف بوجود الرق ووظٌفته االجتماعٌة 

واالقتصادٌة وبرر وجهة نظره بنظرٌات القدامى التً تدعو الرق وتشٌد بفضله فً زٌادة اإلنتاج وفً تحقٌق التوازن 

 .فً المجتمع

 :وظٌفة الدولة عند سان توماس 

 تؤمٌن سالمة المواطنٌن من األخطار الداخلٌة والخارجٌة, وٌناقش سان توماس موضوع الدولة وٌحدد وظٌفتها بؤنها 

, عن طرٌق وضع التشرٌعات القابمة على مبادئ القانون الطبٌعً التً تنظم عالقات وسلوكٌات األفراد على أسس من 

ومتفقا مع ما ٌوحً به العقل وٌتفق مع الصالح  ))العدالة االجتماعٌة , مثلما كان الوضع فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة 

 وأضاف أن التشرٌعات تتطلب تحدٌد أسالٌب المسبولٌة والجزاء مع ضرورة وجود األجهزة التنفٌذٌة التً ((العام 
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تعمل على تنفٌذ أحكام األجهزة القضابٌة على اعتبار أن التشرٌعات بدون تلك األجهزة التً تسهر على تقرٌرها 

 .وتنفٌذها تصبح حبرا على ورق 

ولم ٌعتبر القصاص من المذنبٌن وسٌلة للتنكٌل بهم , وإنما مجرد تقوٌمهم وإقامة العدالة فً المجتمع ,وعلى رجال 

 فً نظره لجزاءومن ثم فإن ا. القضاء الرجوع إلى ضمابرهم قبل إصدار أحكامهم باعتبارهم أعضاء فً المجتمع 

  ,وهً تؤدٌب المجرمٌن وردعهم: له وظٌفتان أحداهما أخالقٌةباعتباره عامال من عوامل السالم داخل المجتمع , 

  وهً إقرار العدل وسٌادة الطمؤنٌنة: اجتماعٌة : والثانٌة 

ناقش النواحً االقتصادٌة وال سٌما ظاهرة الربا التً كانت منتشرة فً : النواحً االقتصادٌة عند سان توماس 

المجتمعٌن الٌونانً والرومانً وزاد انتشارها فً العصور الوسطى , وقال انه من الضروري تحرٌم الفابدة الناتجة 

الذي ال ٌلحق غبناً  من وجهة نظره هو والثمن العادلعن الربا وأنه ٌجب أن ٌوضع أثمان عادلة للسلع المنتجة , 

 أو إرهاقا للمستهلك

 :الوظٌفة الحربٌة للدولة عند سان توماس

ومن جهة أخرى ناقش سان توماس الوظٌفة الحربٌة للدولة , على اعتبار أن حماٌة المجتمع والذود عن حٌاضه 

وإذا كان قد قٌد الحروب بضرورة أن تكون مشروعة بإعالبها عن . لتوفٌر األمن والطمؤنٌنة من أهم وظابف الدولة 

بحٌث تكون مقصورة . وبشرط أن تكون لدفع ظلم أو استرجاع حقوق مهضومة . طرٌق السلطة الشرعٌة فً البالد 

 وهً شروط تشبه شروط الحرب –ولٌس لغرض الفتح و الغزو وحب السٌطرة والتوسع , على تحقٌق تلك األهداف 

 فإنه من جهة أخرى أباح استخدام األسالٌب المٌكٌا فٌلٌه القابمة على الخداع والنفاق والتموٌه فً الحرب –اإلسالمٌة 

 كان حرٌصاً على المبادئ الدٌنٌة فً إعالن الحرب – وهو من رجال الدٌن –ومن هنا نراه . مع اعتبار األسرى أرقاء 

 , وغٌر حرٌص علٌها فً ممارستها وما ٌترتب علٌها 

 :الملكٌة عند سان توماس 

ذلك أن . أما عن الملكٌة عند سان توماس أنها جابزة شرعاً , وإنها اصطالح اجتماعً نافع وٌرتبط بالصالح العام 

. الملكٌة لٌست شراً أو أثماً فً ذاتها مهما تضخمت , ولكن اآلثم أو الشر فً االستبثار بالمنافع وحرمان الفقراء 

تصبح األشٌاء فً المجتمع . وأضاف إلى ذلك أن الفقر عندما ٌصبح عاماً وٌتعذر على العامة الحصول على القوت 

 (.1)عامة وملكٌتها مشتركة 
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 المحاضرة السابعة

 ابن خلدون وعلم العمران

  هو عبد الرحمن أبو زٌد ولً الدٌن بن خلدون الحضرمً: ابن خلدون 

 ,,, وشهرته ابن خلدون ,,,  ولقبه ولً الدٌن,,,  وكنٌته أبو زٌد  ,,,  فاسمه عبد الرحمن) 

 ( م 1406-  هـ 808وتوفً بمصر سنة  ( م 1332-  هـ 732 )ولد فً تونس  

وتقلب فً كثٌر  (ربٌساً للوزراء  )اشتغل بالوظابف العامة والسٌاسة حٌث اشتغل كاتباً وأستاذا وقاضٌاً للقضاة وحجاباً 

من الوظابف وفً كثٌر من دواوٌن الملوك واألمراء فً تونس والمغرب واألندلس ومصر والشام ووصل إلى أن أصبح 

دٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  )قاضً القضاة المالكٌة فً مصر كتب كتابه 

علم العمران  هذا الكتاب ٌعتبر مقدمة ابن خلدون وٌعتبر كتابه األول وهو ٌتحدث فٌه عن     (ذوي السلطان األكبر 

 لكن تصنٌف الكتاب ٌندرج تحت كتب التارٌخ ألنه لم ٌظهر بعد علم االجتماع وقد كتب سبعة كتب تارٌخٌة بعد البشري

هذا الكتاب , هو حٌنما قرأ التارٌخ بمثل ما قرأه كثٌر من الفالسفة أو العلماء أو األشخاص أو األفراد وجد أن هناك 

كثً من المغالطات والكثٌر من المبالغة وذلك لعدة اعتبارات دٌنٌة أو مذهبٌة أو طابفٌة أو عرقٌة أو خالف ذلك أو تم 

نقله عن طرٌق الخطؤ , وهً تعتبر أخطاء جوهرٌة فً مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة وال تتفق مطلقاً مع العقل والمنطق 

وذلك بوضع قوانٌن طبعا ال نستطٌع أن نسمٌها قوانٌن اجتماعٌة ألنها تختلف من مجتمع الى لذلك حاول أن ٌنقٌه   

 آخر ومن حضارة إلى حضارة أخرى ومن ثقافة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر ولكنها أصبحت مرجعٌة 

هو من أطلق على علم ) توصل ابن خلدون قبل اوجٌست كونت وكتٌلٌه :  ابن خلدون وفكرة علم االجتماع

وهً انه ٌوجد قوانٌن تحكم مسٌرة  بخمسمابة عام إلى هذه الفكرة الجوهرٌة      (االجتماع الفٌزٌاء االجتماعٌة 

 ولٌس كما ٌعتقد البعض بان التارٌخ تسٌره األهواء الحٌاة االجتماعٌة

وجد ابن خلدون أن الذٌن تناولوا الموضوعات االجتماعٌة بالدراسة من قبله  :  البحوث االجتماعٌة قبل ابن خلدون

 :ثالثة نماذج هً ٌمكن تصنٌف بحوث إلى 

ٟٚ٘ جٌطٟ جلطٍٛ أٚكحذٙح ػٍٝ ٚٚف جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س وْٚ جْطه٩٘ جٌٕطحتؽ ِٓ  : ذكٛظ ضح٠ٌه١س نحٌٛس -1

ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ ، ٚلى ضىْٛ ِؼحٌن أٚ ْم٠ٛ وٚي أٚ ل١حَ أُِ أٚ قٟحٌجش وْٚ ضك١ًٍ ٚوٌجْس ٤ْرحخ قىٚظ ضٍه 

جٌظٛجٍ٘ ِٚػحي يٌه ِح فؼٍٗ جذٓ قَُ فٟ وٌجْحضٗ ًٌٍٍّ ٚجٌٕكً ، ٚوّح فؼً جٌفمٙحء ٚجٌّإٌنْٛ فٟ وٌجْطُٙ ٌطح٠ٌم 

 ،جٌط٠ٍٗغ ، ٚضح٠ٌم جٌمٟحء ، ٚضح٠ٌم جٌطٍذ١س ٚضح٠ٌم جٌى٠ٓ 

ِٚٓ جٌٛجٞف أْ ِػً ًٖ٘ جٌركٛظ ٨ ضىنً فٟ ٔطحق ػٍُ ج٨ؾطّحع ػٍٝ جػطرحٌ أْ يٌه جٌؼٍُ ٨ ٠مف ػٕى قى ٚٚف 

جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ، وّح أْ غٍٞٗ ١ٌّ ِؿٍو ً٘ج جٌٛٚف ، ذً جٔٗ ٠ٍِٟ ئٌٝ ضك١ٍٍٙح ٌٍىٗف ػٓ ٠ر١ؼطٙح ٚػٓ 

ٚلى ٠ٓطهىَ جٌٛٚف فٟ جٌٛٚٛي ئٌٝ ضٍه جٌمٛج١ٔٓ ٌٚىٓ . جٌؼ٩لحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٕٙح ِٚح ضهٟغ ٌٗ ِٓ لٛج١ٔٓ ػ١ٍّس 

ً٘ج جٌٛٚف ٠ٓطهىَ ١ٌىْٛ ِؿٍو ض١ّٙى ٌٍغٍٜ ج٤ْحْٟ ٚ٘ٛ ٌذ١ ج٤ْرحخ ذحٌّٓررحش ، ٚجٌّمىِحش ذحٌٕطحتؽ 

 ٚجْطه٩٘ جٌمٛج١ٔٓ جٌؼحِس جٌطٟ ضكىو جٌؼ٩لحش ذ١ٓ ضٍه جٌظٛجٍ٘ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٔٗ فٟ قحٌس ْم٠ٛ قٟحٌز أٚ وٌٚس فأٗ فٟ جٌّمحذً ضمَٛ قٟحٌز أٚ وٌٚس أنٍٜ ، ١ٍٗٔٚ ٕ٘ح  : جٌٕظ٠ٍس جٌىجت٠ٍس ضؼٕٟ

ئٌٝ ْرد ْم٠ٛ جٌىٚي أٚ جٌكٟحٌجش ٘ٛ جٌظٍُ ٚػىَ جٌّٓحٚجز ٚجٌؼىي ذ١ٓ أفٍجو جٌّؿطّغ ، ٨ٚ ضمَٛ ئ٨ ِٓ ن٩ي 

 .جٌؼٛر١س أٚ جٌى٠ٓ

 

  :ذكٛظ ٚػظ١س ٚئٌٖحو٠س -2

ٟٚ٘ ضٍه جٌركٛظ جٌطٟ ضىػٛ ئٌٝ جٌّرحوب جٌطٟ ضمٌٍ٘ح ٔظُ جٌّؿطّغ ِٚح ٠ٓٛوٖ ِٓ ِؼطمىجش ٚضمح١ٌى جٌضٟح٘ح جٌّؿطّغ 

ٚلرٍٙح جٌؼٍف جٌهٍمٟ ،ٚيٌه ذر١حْ ِكحْٕٙح ٚضٍغ١د جٌٕحِ ف١ٙح ، ٚضػر١طٙح فٟ ٔفُْٛٙ ٚقػُٙ ػٍٝ جٌطّٓه ذٙح 
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ٚضك٠ًٍُ٘ ِٓ ضؼىٞ قىٚو٘ح ٚئ٠ٟحـ ِح ٠ٕرغٟ أْ ٠طهًٖٚ فٟ ضطر١مٙح ، ٚضٍه ٟ٘ جٌط٠ٍمس جٌطٟ ٍْىٙح ذؼٝ ػٍّحء 

 :ِػً ... جٌى٠ٓ ٚجٌهطحذس ٚج٤ن٩ق ، ٚذؼٝ جٌركحظ فٟ جٌّؿح٨ش ج١ٌٓح١ْس ٚجٌى١ٕ٠س 

  ((ض٠ًٙد ج٤ن٩ق  ))جذٓ ِٓى٠ٛٗ فٟ وطحذٗ 

  ((أق١حء ػٍَٛ جٌى٠ٓ  ))ٚجٌغُجٌٟ فٟ وطحذٗ

 ((ج٤قىحَ جٌٍٓطح١ٔس  ))ٚجٌّحٌٚوٞ فٟ وطحذٗ 

 ِٚح ئٌٝ يٌه ((ٍْجؼ جٌٍّٛن  )) ٚجٌط٠ٍٖٟٛ فٟ وطحذٗ 

 ػٍٝ جػطرحٌ أْ يٌه جٌؼٍُ ، وّح ٘ٛ ِؼٍٚف ، ػٍُ ج٨ؾطّحع فٟ ٔطحق – أ٠ٟح –ِٚٓ جٌٛجٞف أْ ًٖ٘ جٌركٛظ ٨ ضىنً 

ػٍُ  ، وّح ٠طٕحٚي ٚئّٔح ٠طٕحٚي ذحٌىٌجْس ِٗى٩ش جٌّؿطّغ٨ ٖأْ ٌٗ  ذحٌٛػع ٚج٦ٌٖحو ٨ٚ ذحٌىػٛز ئٌٝ جٌّرحوب 

  ١ٌّ ٌّؿٍو جٌٛلٛف ػٍٝ قم١مطٙح ٚئّٔح ٌطكى٠ى جٌؼ٩لحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٕٙحجٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س جٌى١ّ١حء

 :ذكٛظ ف١ّح ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ  -3

ٟٚ٘ ذكٛظ ٘ىفٙح جٌٍت١ٟٓ ٘ٛ ِح ٠ٕرغٟ أْ ضىْٛ ػ١ٍٗ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٠رمح ٌٍّٕظٌٛ جًٌٞ ٠ٕظٍ ِٕٗ وً ُِٕٙ ئٌٝ 

ذّؼٕٝ أٔٙح وٌجْحش ئ٩ٚق١س ضٍِٟ ئٌٝ ضغ١١ٍ جٌٕظُ ٚئ٩ٚـ جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ػٍٝ جٌٛؾٗ جًٌٞ ٩٠تُ . جٌّؿطّغ 

 . ٔظ٠ٍحش أٚكحذٙح فٟ جٌؼىجٌس ٚجٌٓؼحوز ٚجٌف١ٍٟس ِٚح ئٌٝ يٌه

  (جٌؿ٠ٌّٛٙس ٚجٌمٛج١ٔٓ ) ِٚٓ أِػٍطٙح ذكٛظ أف٠٩ْٛ فٟ وطحذ١ٗ

  (ج٤ن٩ق ٚج١ٌٓحْس  )  ٚأٌْطٛ فٟ وطحذ١ٗ

  (أٌجء أً٘ جٌّى٠ٕس جٌفحٍٞس  ) ٚجٌفحٌجذٟ فٟ وطحذٗ

ق١ع وحْ ٘ىف وً ُِٕٙ جٌٛٚٛي ئٌٝ جٌّؿطّغ جًٌٞ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ فٟ ِهطٍف ظٛجٍٖ٘ ، أٚ فٟ ذؼٟٙح ، قطٝ ٠ىْٛ 

ِؿطّؼح فح٩ًٞ فٟ ٔظٍٖ ٚٚفك ِح ٠ً٘د ئ١ٌٗ ِٓ أٌجء فٍٓف١س ػٓ ِهطٍف ٖثْٛ ج٨ؾطّحع ٚج٤ن٩ق ِٚمِٛحش جٌكىُ 

 .ِٚح ئٌٝ يٌه 

 أْ ًٖ٘ جٌركٛظ ٨ ضىنً فٟ ٔطحق ػٍُ ج٨ؾطّحع ػٍٝ جػطرحٌ أْ ً٘ج جٌؼٍُ ، وّح ٘ٛ ِؼٍٚف ، ٨ –ِٚٓ جٌٛجٞف أ٠ٟح 

ٖأْ ٌٗ ذّح ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ، ٚئّٔح ٠طٕحٚي ذحٌىٌجْس ِح ٘ٛ وحتٓ ٌٍىٗف ػٓ ٠ر١ؼطٗ ٚلٛج١ٕٔٗ ٚجٌؼ٩لحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٓ 

 ِهطٍف جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س 

ٔهٍٙ ِٓ ً٘ج ئٌٝ جٔٗ ٨ ٠ٛؾى ذ١ٓ جٌىٌجْحش ج٨ؾطّحػ١س جٌٓحذمس ػٍٝ ِمىِس جذٓ نٍىْٚ ٔٛع ِٓ جٌىٌجْحش ٠طفك ِغ 

ِح ١ّٓٔٗ ج٢ْ ذؼٍُ ج٨ؾطّحع ، ٚأٔٗ لرٍٗ ٌُ ٠فىٍ أقى فٟ ئٔٗحء يٌه جٌؼٍُ أٚ ٚٞغ أْحِ ٌٗ ٤ْ وٌجْس ظٛجٍ٘ ػٍُ 

ج٨ؾطّحع ٨ ضطحـ ئ٨ ٌّٓ ضػرص ٌى٠ٗ أٔٙح ٨ ض١ٍٓ قٓد ج٤٘ٛجء ٚجٌّٛحوفحش ، ٚئّٔح ض١ٍٓ قٓد لٛج١ٔٓ غحذطس ِطٍوز 

ًٖٚ٘ ٟ٘ جٌكم١مس ٌُ ٠ًٛ ئ١ٌٙح ضفى١ٍ جقى ِٓ لرً جذٓ نٍىْٚ ف٩ًٟ ػٍٝ أْ ٔم١ٟٙح وحْ ٘ٛ ج١ٌّٓطٍ ػٍٝ أفىحٌ 

جٌرحقػ١ٓ ؾ١ّؼحً ، ٤ٔٗ وحْ ٠ؼطمى أْ جٌظٛجٍ٘ نحٌؾس ػٓ ٔطحق جٌمٛج١ٔٓ ٚنحٞؼس ٌٍغرحش جٌمحوز ٚضٛؾ١ٙحش جٌُػّحء 

 ٚجٌٍّٗػ١ٓ ٚوػحز ج٩ٚ٦ـ ج٨ؾطّحػٟ 

 :ِــــــــــ٩قظس 

 ػٕى أٚؾٓص وٛٔص ٘ٛ ٚػٍُ ج٨ؾطّحع ػٕى جذٓ نٍىْٚ ،     جٌؼٛجٌٜ جًٌجض١س ػٕى أٚؾٓص وٛٔص   ٟ٘     جٌمٛج١ٔٓ

  ػٕى جذٓ نٍىْٚ ػٍُ جٌؼٍّجْ جٌرٍٗٞ

 :ضٕحٚي جٌّٛٞٛػحش جٌطح١ٌس فٟ ْر١ً ئٔٗحء ػٍُ ج٨ؾطّحع : نطٛجش جذٓ نٍىْٚ ٦ٔٗحء ػٍُ ج٨ؾطّحع 

ضًٛٚ ئٌٝ أٔٙح ٠ؿد أْ ضىٌِ وٌجْس ِٛٞٛػ١س وّح ضىٌِ ذم١س جٌؼٍَٛ  :  ِٛٞٛع جٌؼٍُ ٚظٛجٍٖ٘ ٚأ٘ىجفٗ–أ٨ًٚ 

ػٍُ جٌؼٍّجْ )ج٤نٍٜ ، ٚيٌه ٌٍٛلٛف ػٍٝ ٠ر١ؼطٙح ِٚح ٠كىّٙح ِٓ لٛج١ٔٓ ٚذًٌه ٚٞغ أّْ ػٍُ ؾى٠ى جّْحٖ 

 ( ج٨ؾطّحع ج٦ٔٓحٟٔ ) أٚ  (جٌرٍٗٞ 

٠ىٌِ ً٘ج جٌؼٍُ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٚضؼٍف ػٍٝ أٔٙح جٌمٛجػى ٚج٨ضؿح٘حش جٌؼحِس جٌطٟ  :ِٛٞٛع ػٍُ ج٨ؾطّحع  - 1

 ، ٌُٚ ٠كحٚي جذٓ ضطهً ٌطٕظ١ُ جٌك١حز ٚض١ٕٓك جٌؼ٩لحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٓ أفٍجو جٌّؿطّغ ذرؼُٟٙ ذرؼٝ ٚضٍذطُٙ ذغ١ٍُ٘

نٍىْٚ ضؼ٠ٍف ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ ٨ٚ أْ ٠ر١ٓ نٛحتٛٙح ، ٌٚىٕٗ وحْ ٌى٠ٗ فىٍز ٚجٞكس ػٓ ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ ١ُِّٚجضٙح 

ٚجضٓحع ٔطحلٙح ، ٌُٚ ٠غحوٌ أٞ ٔٛع ِٕٙح ِػً ج٤ٍْز ٚجٌطٍذ١س ٚج٨لطٛحو ٚج٤ن٩ق ئ٨ ٚلحَ ذىٌجْطٙح ، ِٚٓ أُ٘ 

نٛج٘ ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ أٔٙح ٨ ضؿّى ػٍٝ قحي ذً ضهطٍف فٟ أٚٞحػٙح ذحنط٩ف ج٤ُِ ٚجٌٗؼٛخ ٚضهطٍف فٟ جٌّؿطّغ 

ِٛٞٛع ػٍُ جٌٛجقى ذحنط٩ف جٌؼٌٛٛ ، ًٚ٘ج ِح ١ّ٠ُ ػٍُ ج٨ؾطّحع ػٓ ذم١س جٌؼٍَٛ ج٤نٍٜ ٚضٍض١رحً ػٍٝ يٌه فحْ 

 ١ٌّٚ ِؼٕٝ يٌه أْ ِٛٞٛػٗ ؾُٓ (ذٕٛ ج٦ٔٓحْ فٟ ٚؾٛوُ٘ جًٌٞ ٠مَٛ ػٍٝ ج٨ػطّحو جٌّطرحوي  )ج٨ؾطّحع ٘ٛ 

ج٦ٔٓحْ ِٚح ٠طًٛ ذٗ ِٓ ج٤ػٟحء ٚٚظحتف ٚئّٔح ٠مَٛ ػٍٝ ج٨٘طّحَ ذّح ٠كىظ ػٕى ٌمحء ئٔٓحْ ٢نٍ أٚ ػٕىِح ٠ٗىً 

ئيجً فّٛٞٛع ػٍُ ج٨ؾطّحع ١ٌّ ػٍٝ ج٩٠٦ق فٍوجً ٚجقىجً ٌٚىٕٗ ... جٌٕحِ ؾّحػحش أٚ ػٕىِح ٠طؼحْٚٔٛ أٚ ٠طمحضٍْٛ 

ٚضطٕٛع جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س فّٕٙح ِح ٠طؼٍك ذٗثْٛ ج١ٌٓحْس ٚٔظُ   . ٠ّػً ػٍٝ ج٤لً فٍوجْ ٠ىٛٔحْ ِؼح ػ٩لس ذٗىً ِح

ِٕٚٙح ِح ٠طؼٍك ذٗثْٛ ، جٌكىُ ، ِٕٙح ِح ٠طؼٍك ذٗثْٛ ج٨لطٛحو ٚٔظُ ئٔطحؼ جٌػٍٚز ٚضىجٌٚٙح ٚض٠َٛؼٙح ٚجْط٩ٙوٙح 



 هالله العسٌري/ أحمد الجمعان                                                                          إعداد وتنسٌق / د  ... تارٌخ الفكر االجتماعً 

24 

ج٤ٍْز ٚٔظُ جٌُٚجؼ ٚجٌط٩ق ٚجٌمٍجذس ٚجٌّٛج٠ٌع ِٕٚٙح ِح ٠طؼٍك ذٗثْٛ ج٤ن٩ق ، ٚجٌطٍذ١س ٚٔظُ ج٦ػىجو ٌٍك١حز ، 

ِٕٚٙح ِح ضؼٍك ذٗثْٛ جٌطىطً ج٨ؾطّحػٟ ٔفٓٗ ، ٖٚثْٛ جٌٍغس ٚجٌطفحُ٘ ٚٔمً أفىحٌ جٌٕحِ ذؼُٟٙ ئٌٝ ذؼٝ ِٕٚٙح ِح 

 .جٌم .....٠ٍضر١ ذٗثْٛ جٌفٓ ٚجٌؿّحي 
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 المحاضرة الثامنة

 تابع ابن خلدون وعلم العمران

٠حٌد جذٓ نٍىْٚ ذأْ ٠ىْٛ ذكع ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ فٟ ِؿّٛػط١ٓ ػٍٝ  :التقسٌم المنهجً لظواهر علم االجتماع  - 2

 :جٌٕكٛ جٌطحٌٟ 

ٟٚ٘ ِؿّٛػس جٌظٛجٍ٘ جٌطٟ ضطًٛ  (ذحٌٌّٛفٌٛٛؾ١ح ج٨ؾطّحػ١س  )أٚ ِح ٠ؼٍف  : ظٛجٍ٘ ضطؼٍك ذر١ٕس جٌّؿطّغ - أ

ذحٌرىٚ ٚجٌكٍٟ ، ٚأٚٛي جٌّى١ٔحش جٌمى٠ّس ، ٚض٠َٛغ أفٍجو ج٦ٔٓح١ٔس ػٍٝ جٌّٓحقس جٌطٟ ضٗغٍٙح ، ٚجٌٕظُ جٌطٟ ض١ٍٓ 

، ًٖٚ٘  ٚأغٍ جٌر١ثس جٌؿغٍجف١س فٟ ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ػ١ٍٙح جٌّؿطّؼحش فٟ ٘ؿٍز أفٍجو٘ح ، ٚضهط١١ جٌّىْ ٚجٌمٍٜ ، 

  ػٍُ جٌر١ٕس ج٨ؾطّحػ١س أٚ جٌّٛفٌٛٛؾ١ح ٚ٘ٛ ٠ؼطمى جٔٗ ٘ٛ أٚي ِٓ فطٓ ئٌٝ ِٓحتٍٙح وٌٚوح٠ُجٌٗؼرس أ٠ٍك ػ١ٍٙح 

 .ٚنٛحتٛٙح ، ٌُٚ ٠ىٌٞ جٔٗ ْرمٗ فٟ يٌه جذٓ نٍىْٚ لرً نّٓس لٍْٚ 

أٞ ئْ جٌٕظُ ج٨ؾطّحػ١س ، ٚضهطٍف ًٖ٘ جٌٕظُ ذحنط٩ف ٚؾٖٛ جٌٕظحَ جٌٕٗح٠  : ظٛجٍ٘ ضطؼٍك ذحٌٕظُ جٌؼٍّج١ٔس - خ

جٌؼٍّجٟٔ ٚلى ضٕحٚي وٌجْس وً ِؿّٛػس ِطؿحٔٓس ػٍٝ قىز ٚػٍٜ فٟ غٕح٠ح وٌجْحضٗ ضٍه ئٌٝ جٌظٛجٍ٘ ج١ٌٓح١ْس 

 .ٚج٨لطٛحو٠س ٚجٌطٍذ٠ٛس ٚج٠ٍْ٤س ٚج٤ن٩ل١س ٚجٌؿّح١ٌس ٚجٌٍغ٠ٛس ٚجٌى١ٕ٠س 

 ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ج٘ٛ وٌجْس جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٌٍىٗف ػٓ جٌؼ٩لحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٕٗ : هدف علم االجتماع-  3

  فحٌغٍٜ جٌٕٙحتٟ ٚج٨ُ٘ ٘ٛ جٌٛٚٛي ئٌٝ ضٍه جٌمٛج١ٔٓضكىّٙح ، ئيجً 

  :٠ٕٚمُٓ ٘ىف ػٍُ ج٨ؾطّحع جٌٝ ل١ّٓٓ 

ٚ٘ٛ جًٌٞ ٠مَٛ ػٍٝ أّْ ٔظ٠ٍس ٘ىفٙح جٌىٗف ػٓ ٠ر١ؼس جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٚٚظحتفٙح  : ٘ىف ِرحٍٖ -1

 ٚجٌٛلٛف ػٍٝ جٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ضهٟغ ٌٙح

٠طٍهٙ فٟ ج٨ٔطفحع ذكمحتك ج٨ؾطّحع ٚلٛج١ٕٔٗ فٟ ضٛك١ف قمحتك جٌطح٠ٌم ٚضؼى٠ً قٛجوغٗ  : ٘ىف غ١ٍ ِرحٍٖ -2

ٚأنرحٌٖ ، ق١ع وحْ جذٓ نٍىْٚ ق٠ٍٛح ػٍٝ ضه١ٍٙ جٌركٛظ جٌطح٠ٌه١س ِٓ ج٤نرحٌ جٌىحيذس ٚجٌهح٠ثس ، ٚجػطرٍ٘ح غح٠س 

 .ِٟحفس ئٌٝ غح٠حش ػٍُ جٌؼٍّجْ 

ٚفٟ  (ذّؼٕٝ جْطمٍجٌ٘ح  )ٚغّس ٔمطس ضؿىٌ ج٦ٖحٌز ٌٙح ٟٚ٘ أْ جذٓ نٍىْٚ وحْ ٠ىٌِ جٌظٛجٍ٘ فٟ قحٌس ْىٛٔٙح 

، أٞ ج٘طُ ذىٌجْس جٌظٛجٍ٘  ( ج٨ْطحض١ى١ح ٚجٌى٠ٕح١ِى١ح) ، ٚضؼٕٟ ذحٌّٛطٍكحش جٌكى٠ػس  ( ذّؼٕٝ ضطٌٛ٘ح )قحٌس قٍوطٙح 

ج٨ؾطّحػ١س ِٓ جٌٕحق١س جٌط٠ٍٗك١س ذّؼٕٝ وٌجْطٙح فٟ جٌكحٌس جٌطٟ ٟ٘ ػ١ٍٙح ٚفٟ ِىحْ َِٚحْ ِؼ١ٕ١ٓ ٠ٚىٌِ فٟ 

جٌٛلص ٔفٓٗ ضطٌٛ٘ح ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ٠هٟغ ٌٙح ً٘ج جٌططٌٛ ٌُٚ ٠ٓرمٗ أقى فٟ جٌٍذ١ ذ١ٓ جٌٕحق١ط١ٓ جٌط٠ٍٗك١س 

 فٟ وٌجْحضٗ ، ػٍٝ ق١ٓ أْ أٚؾٓص وٛٔص لى فًٛ ذ١ٕٙح ًٚ٘ج جٌفًٛ ٨ ٠طفك ِغ ٔظ٠ٍس ػٍُ ج٨ؾطّحع زٚجٌطط٠ٍٛٞ

 .جٌكى٠ػس ، ٚػٍٝ يٌه فٍُ ٠ٓرك جذٓ نٍىْٚ ػٍٝ جٌىٌجْس ذًٙج ج٤ٍْٛخ أقى 

ٕ٘حن ٌٍٞٚجش ضىفغ ج٤فٍجو ئٌٝ ضى٠ٛٓ ِؿطّغ ِٚٓ أّ٘ٙح ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جذٓ نٍىْٚ  : ٌٍٞٚجش ٔٗأز جٌّؿطّغ: غح١ٔحً 

 : ِح ٠ٍٟ 

جٌفٍو  فٟ قحؾس ئٌٝ جٌطؼحْٚ ِغ أن١ٗ ، ق١ع ٠ؿى وً ِح ٠ٗرغ وٚجفؼٗ ،ٚذًٌه ٠ٕٗأ جٌطٟحِٓ  : ٌٍٞٚز جٌطؼحْٚ -1

  .جًٌٞ ٘ٛ ألٜٛ جٌىػحتُ جٌطٟ ٠مَٛ ػٍٝ جٌّؿطّغ ، ٠ٚؼطرٍ يٌه جْطىّحي ٌهٛجٚٗ جٌٕٛػ١س ٚجٌؿ١ٕٓس 

ٚلى ضىْٛ ٌىٟ ٠كطّٟ ج٦ٔٓحْ ذغ١ٍٖ فٟ جٌّؿطّغ ِٓ ِٛجؾٙس جٌك١ٛجٔحش جٌّطٛقٗس أٚ  : جٌٌٍٟٚز جٌىفحػ١س -2

 جٌىفحع ػٓ ج٤فىحٌ أٚ ج٤و٠حْ أٚ ج٢ٌجء أٚ جٌفٍٓفحش

٠طٍّّ ِٕٗأ٘ح ف١ؿى٘ح لحتّس فٟ وٌء جٌؼىٚجْ ذ١ٓ جٌٕحِ ٨ٚذى ِٓ ٚجَع ٠ىفغ ذؼُٟٙ ػٓ  : ٌٍٞٚز جٌٍٓطس -3

 .ذؼٝ ٨ٚ ضىفٟ جٌط٠ٍٗؼحش ٚجٌمٛج١ٔٓ ذً ٨ذى ِٓ ٚؾٛو ٍْطس ٌططر١ك جٌٕظحَ ٚػىَ ئٖحػس جٌفٛٞٝ 

ٚ٘ٛ ٖؼٌٛ غٍِ فٟ يجش ج٦ٔٓحْ ٠ٚطٛف ذحٌطٍمحت١س ، ٚجْ وحٔص نح١ٚس ٔف١ٓس  : ٌٍٞٚز ج٨ْطثٕحِ ذحٌغ١ٍ -4

فاْ ضٍو١ُ جذٓ نٍىْٚ ػ١ٍٙح ٠ؿؼٍٗ ٠طفٛق ػٍٝ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّحو٠س جٌطح٠ٌه١س جٌكى٠ػس جٌطٟ ضؼطرٍ أْ أْحِ جٌّؿطّغ ٘ٛ 

  .جٌٌٍٟٚز ج٨لطٛحو٠س فكٓد

ٟ٘ ضٍمحت١س ضؼطّى ػٍٝ ١ًِ جٌفٍو ٌٍّٗحٌوس فٟ ضكم١ك جٌك١حز جٌؿّؼ١س ٚقطٝ ٨ ضىْٛ  : ٌٍٞٚز جٌك١حز جٌؿّؼ١س -5

ٍْٓس ِٓ جٌؼىٚجْ ٚج٨ٞطٍجذحش ، ٨ٚ ٠ٓطط١غ ج٦ٔٓحْ أْ ٠ؼ١ٕ ذّؼُي ػٓ جٌٕحِ ِّٙح وحْ ٠ٍّه ِٓ ِحي أٚ ٍْطس 

 . أٚ ؾحٖ 
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 تابع ابن خلدون وعلم العمران

 

٠ٍٜ جذٓ نٍىْٚ أْ جٌّؿطّغ ذحٌٌٛٛز جٌطٟ ػٍٞٙح ٠ٕطٛٞ ػٍٝ  : جٌظٛجٍ٘ جٌطٟ ضك١١ ذح٦ٔٓحْ فٟ جٌّؿطّغ: غحٌػحً 

 :ِؿّٛػط١ٓ ِٓ جٌظٛجٍ٘ ، ٟٚ٘ ضإغٍ فٟ ج٦ٔٓحْ ٚضطأغٍ ذٗ 

ًٖٚ٘ ٠ؿى٘ح ج٦ٔٓحْ قٌٛٗ ٠ٚهٟغ ٌّإغٍجضٙح ، ٠ٚى١ف ٔفٓٗ ٚفمح ٌّططٍرحضٙح ،  : ِؿّٛػس جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س -1

ِػً جٌؼٛجًِ ، ٚلى ضطًٛ ذح٦ٔٓحْ ذٌٛٛز غ١ٍ ِرحٍٖز  ( جٌؿّٕ ، ٚجٌى٠ٓ )ِٚىٛٔحضٙح لى ضطًٛ ذح٦ٔٓحْ ِرحٍٖز ِػً 

 جٌّٕحن١س وحٌكٍ ٚجٌرٍو ِٚح ذ١ّٕٙح ِٓ وٌؾحش

ًٖٚ٘ ٠ؼًّ جٌّؿطّغ ػٍٝ ئ٠ؿحو٘ح ٟٚ٘ جٌٕظُ ج٨ؾطّحػ١س جٌطٟ ض١ٍٓ ٌٗ ئٖرحع  : ِؿّٛػس جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س -2

وٚجفغ أػٟحءٖ ، ٨ٚ ضٛؾى وٍٙح ِٕفٍٛس ٚئّٔح ٠ؿطّغ ٠ّػً جٌؿًع جًٌٞ ضطفٍع ِٕٗ ج٤غٛحْ جٌطٟ ٟ٘ جٌظٛجٍ٘ ، ذّؼٕٝ 

ذحٌط١حٌجش أٔٙح وً ِطّحْه ج٤ؾُجء ٚٚقىز ق١س ضطفحػً ػٕحٍٚ٘ح ٚضطٗحذه أغحٌ٘ح ، ٠ٚطٍضد ػ١ٍٙح ِح ١ّٓٔٗ 

، ٠ٍٜٚ جذٓ نٍىْٚ أْ فًٛ أٞ ظحٍ٘ز ػٓ جٌّؿطّغ ٠ؼٛو ذحٌٌٍٟ ػٍٝ جٌّؿطّغ ٚػٍٝ  ٚج١ٓٔ٦حلحش ج٨ؾطّحػ١س

 .جٌظحٍ٘ز ٔفٓٙح 

٨ ضؼًّ ئقىجّ٘ح ِٓطمٍس ػٓ ج٤نٍٜ ، ذك١ع ئيج قٍٍٕح ئقىٜ جٌظٛجٍ٘   ٚ٘حضحْ جٌّؿّٛػطحْ ِٓ جٌظٛجٍ٘

 .ج٨ؾطّحػ١س ٔؿى أْ ذؼٝ ػٕحٍٚ٘ح ٠ؼٛو ئٌٝ أٚٛي ٠ر١ؼ١س ٚجٌرؼٝ ج٢نٍ ٠ؼٛو ئٌٝ أٚٛي جؾطّحػ١س ِّحغٍس ٌٙح 

 جٌظٛجٍ٘ ِّح ٠إوى أٚحٌس جذٓ نٍىْٚ وّإّْ ٌؼٍُ ج٨ؾطّحع ٘ٛ لٌٛٗ أْ : ابن خلدون منشا علم االجتماع

 ، ج٨ؾطّحػ١س ٨ ضطأغٍ ذحٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س فكٓد ذً ضطأغٍ ذظٛجٍ٘ ِٓ ٔفّ ٔٛػٙح 

ضطؼمى أٔٙح ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ ٨ ٠ّىٓ ضف١ٍٓ٘ح ئ٨ ذمٛج١ٔٓ  ( ِىٌْس وحٌي ِحٌوّ ) جٌطح٠ٌه١س ٚيٌه أْ جٌّىٌْس جٌّحو٠س

 جلطٛحو٠س ، 

  جٌطٟ ضفٍٓ٘ح ذؼٕحٍٚ ؾغٍجف١س ( ض١ٓ ١ٗ١ًِٚ ) ِٚىٌْس

  ، ضفٍٓ٘ح ذؼٛجًِ ذ١ٌٛٛؾ١س ضط٠ٌٛس ( ٍ٘ذٍش ْرٍٕٓ ) ِٚىٌْس

ضفٍٓ٘ح ذؼٛجًِ جؾطّحػ١س ِٓ ٠ر١ؼطٙح ٟٚ٘ ضطفك ِغ جذٓ  ( ضحٌو ٚؾْٛطحف ٌٛذْٛ ) ػٍٝ ق١ٓ أْ جٌّىٌْس جٌٕف١ٓس

 نٍىْٚ فٟ ًٖ٘ جٌٕمطس ، 

 : ِّٚح ١ٗ٠ٍ ئ١ٌٗ فٟ ِمىِطٗ أْ 

  .ضأغ١ٍ جٌؼٛجًِ جٌطر١ؼ١س ٨ ٠كىظ ذىْٚ جٌطفحػً ِغ جٌؼٛجًِ ج٨ؾطّحػ١س -

 .ضأغ١ٍ جٌؼٛجًِ جٌطر١ؼ١س ألً وػ١ٍجً ِٓ ضأغ١ٍ جٌؼٛجًِ ج٨ؾطّحػ١س فٟ ذؼٟٙح جٌرؼٝ  -

جٌؿٍٛ٘ ِّٚح ٠ىي ػٍٝ ٚٞٛـ فىٍز جٌّؿطّغ فٟ يٕ٘ٗ جٔٗ لحٌْ ذ١ٓ جٌّؿطّؼحش جٌك١ٛج١ٔس ٚجٌر٠ٍٗس ِٓ ق١ع 

 ) أِح ج٨ؾطّحع ج٦ٔٓحٟٔ فحٌىجفغ ئ١ٌٗ  (أٞ جٌغ٠ٍُز  )جٌفطٍز  فحؾطّحع جٌك١ٛجْ ٠ىْٛ جٌىجفغ ئ١ٌٗ ، ٚجٌؼٛجٌٜ

أْ جذٓ نٍىْٚ ٘ٛ جٌّإّْ ج٤ٚي ٌؼٍُ جٌؼٍّجْ ،  أِحَ وً ول١مس ئ٨ أْ ٔمٌٍ ٨ٚ ٠ٓؼٕح (جٌفطٍز ٚجٌؼمً ِؼحً 

 .أٞ ٌؼٍُ ج٨ؾطّحع 
 :أْثٍس يوٍ٘ح جٌىوطٌٛ فٟ ٔٙح٠س جٌّكحٍٞز 

  أ٠ّٙح أٖى ضأغ١ٍج ػٍٝ ج٢نٍ جٌؼٛجًِ ج٨ؾطّحػ١س ػٍٝ ج٨ؾطّحػ١س أٚ جٌؼٛجًِ جٌطر١ؼ١س ػٍٝ ج٨ؾطّحػ١س ؟ – 1ِ

 . جٌؼٛجًِ ج٨ؾطّحػ١س ػٍٝ ج٨ؾطّحػ١س – 1ؼ

 ِح ٟ٘ ِؿّٛػس جٌظٛجٍ٘ جٌطٟ ضك١١ ذح٦ٔٓحْ ؟- 2ِ

 جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س ٚجٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س - 2ؼ

  ِحيج ٠ّٓٝ ػٍُ ج٨ؾطّحع ػٕى جذٓ نٍىْٚ ؟– 3ِ

  ػٍُ جٌؼٍّجْ جٌرٍٗٞ – 3ؼ

  ذّحيج ضفٛق جذٓ نٍىْٚ ػٍٝ غ١ٍٖ ِٓ جٌٌٍٟٚجش جٌهّّ ؟– 4ِ

  ضفٛق ذح٨ْطثٕحِ ذحٌغ١ٍ – 4ؼ
  ِح ٘ٛ وجفغ جٌطؿّؼحش ج٦ٔٓح١ٔس جٌفطٍز أَ جٌؼمً أَ جٌكحؾس ج٦ٔٓح١ٔس ؟– 5ِ

  جٌفطٍز ٚجٌؼمً ِؼحً – 5ؼ
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  ِٕح٘ؽ جٌركع فٟ ػٍُ جٌؼٍّجْ: ٌجذؼحً 

جػطّى جذٓ نٍىْٚ فٟ ذكٛغٗ ػٍٝ ٩ِقظس جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س فٟ جٌٗؼٛخ جٌطٟ أض١ف ٌٗ ج٨قطىحن ذٙح ، ٚضؼمد ًٖ٘ 

جٌظحٍ٘ فٟ ضح٠ٌم ًٖ٘ جٌٗؼٛخ فٟ جٌؼٌٛٛ جٌطٟ ْرمص ػٍٖٛ ، ٚضؼمد ٔظحتٍ٘ح ٚأٖرح٘ٙح فٟ ضح٠ٌم جٌٗؼٛخ ج٤نٍٜ 

ٚجٌّٛجَٔس ذ١ٓ ًٖ٘ ج٤ٚٞحع ؾ١ّؼٙح ٚجٌٛلٛف ػٍٝ ٠رحتغ جٌظٛجٍ٘ ٚػٕحٍٚ٘ح جًٌجض١س ٚٚفحضٙح جٌؼ١ٍٞس ِٚح ضإو٠ٗ 

. ِٓ ٚٚظحتف فٟ ق١حز ج٤فٍجو ٚجٌؿّحػحش ٚفٟ ٞٛء ًٖ٘ ج٨ػطرحٌجش جْطهٍٙ ِح ضهٟغ ٌٗ ِٓ لٛج١ٔٓ ٚػ٩لحش 

ِٚٓ ً٘ج ٠طٟف جٔٗ جضرغ فٟ وٌجْطٗ ٠ٍ٠مس ِغح٠ٍز ٌطٍجتك ْحذم١ٗ ، ذً أٔٗ جٔطمى٘ح ٚأظٍٙ ػىَ ٩ِتّطٙح ٚلى جْطهىَ 

ج٩ٌّقظس ٚجٌطؿٍذس ٚجٌّٕطك جٌؼٍّٟ ٚجْطمٍجء : ػ١ٍّحً ٠مَٛ ػٍٝ  ٠ٍ٠مطٗ جٌهحٚس فٟ جٌركع جٌطٟ ضٗىً ِٕٙحؾحً 

   .جٌكٛجوظ ذح٦ٞحفس ئٌٝ ٠ُِى ِٓ ج٨٘طّحَ ذّٕطك جٌّمحٌٔس ٚجٌطك١ًٍ
ٚجٖط٠ٍ جذٓ نٍىْٚ جٔٗ ٠ؿد ػٍٝ ػحٌُ جٌطح٠ٌم لرً أْ ٠فٍٓ جٌطح٠ٌم ٠ٚؼٍٍٗ أْ ٠ٍُ ذىٌجْس ٖثْٛ جٌؼٍّجْ ِٓ  

أْ ١ْح١ْس ٚجلطٛحو٠س ٚو١ٕ٠س قطٝ ٠ٓطط١غ فٟ ٞٛء ضٍه جٌّؼٍفس أْ ٠ٛكف ِح ذ١ٓ ٠ى٠ٗ ِٓ جٌكمحتك ٌٚؼٍٗ ٠ٍ٠ى 

٠مٛي أْ جٌّإٌل ٌىٟ ٠ٍٗـ ٠ٚفٍٓ ٚلحتغ جٌطح٠ٌم ٠ٚطٕرأ ذّح ٠ّىٓ أْ ٠مغ ِٓ أقىجظ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ِٓ 

  .ػٍّحء ج٨ؾطّحع
 :ٕ٘حن ٍِقٍط١ٓ ٌركع جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٟٚ٘   : ٍِجقً ِٕٙحؼ جذٓ نٍىْٚ

 ٚضؿ١ّغ جٌٛلحتغ جٌطح٠ٌه١س ٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحع ، ٚٔمٛى ذًٌه ٩ِقظحش ق١ٓسجٌطٟ ضطّػً فٟ ئؾٍجء  : جٌٍّقٍس ج٤ٌٚٝ

ؾّغ جٌّحوز ج١ٌٚ٤س ج٩ٌَِس ٌّٛٞٛع جٌركع ِٓ جٌّٗح٘ىجش ِٚٓ ذطْٛ جٌطح٠ٌم ٚج٨ذطؼحو ػٓ ج٤نطحء جٌطٟ ٚلغ ف١ٙح 

 ِٓ ْرمٗ ٚٔمى ًٖ٘ ج٩ٌّقظحش ٚجٌّٗح٘ىجش ٚ٘ٛ ِح ٠ّٓٝ ذحٌٕمى جٌٍٓرٟ فٟ جٌركع جٌؼٍّٟ 
 ضؿ٠ٍٙح ػٍٝ ًٖ٘ جٌّٛجو ج١ٌٚ٤س ٠ًٚٛ ذفٍٟٙح ئٌٝ جٌغٍٜ ػ١ٍّحش ػم١ٍسٚضطّػً فٟ :  جٌٍّقٍس جٌػح١ٔس

جًٌٞ لٛى ئ١ٌٗ ِٓ ً٘ج جٌؼٍُ ٚ٘ٛ جٌىٗف ػّح ٠كىُ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ِٓ لٛج١ٔٓ ، ٚضؼطّى ًٖ٘ 

            جٌّٕٙؿ١س جٌٍّقٍس ػٍٝ جٌٛٚف جٌطك١ٍٍٟ أٚ ج٠٦ؿحذٟ جًٌٞ ٠مطٟٟ ِٓ جٌرحقع جْ ٠طرغ ج٤ّْ

  ٌٍٛٚٛي ئٌٝ ًٖ٘ جٌمٛج١ٔٓ (ج٨ْطمٍجء ‘ جٌطؿٍذس ‘ ج٩ٌّقظس  )

أػطٝ جذٓ نٍىْٚ أِػٍس ػٍٝ جٌٍّقٍس ج٤ٌٚٝ ضٛٞف : أخطاء الباحث فً المرحلة األولى  فً منهاج ابن خلدون

لٌٛٛ ِٕح٘ؽ ْحذم١ٗ ِٓ جٌّإٌن١ٓ فمى ضر١ٓ ٌٗ ذحٌىٌجْس ٚجٌركع أُٔٙ ١ٓ٠ٍْٚ فٟ وٌجْس جٌطح٠ٌم ػٍٝ 

٠ٍ٠مس فحْىز وً جٌفٓحو ، ٚضؿّغ ذ١ٓ جٌغع ٚج١ٌّٓٓ ، وّح ٚؾىُ٘ ٠ؼطرٍْٚ جٌطح٠ٌم ٔٛػح ِٓ جٌمٛٙ 

جٌٗؼرٟ جٌىجٌؼ جًٌٞ ٠ٍٚ٠ٗ جٌٍٚجز ٚجٌكفحظ ِٓ جٌؼحِس وْٚ ضٛك١ف أٚ ضّك١ٙ ٚٚؾى أْ ٌٚج٠حضُٙ 

ضطٕحلٝ ِغ جٌٛجلغ ِٚغ ٠رحتغ ج١ٖ٤حء ، ٚضؿحَٚ ٔطحق جٌؼمً جٌرٍٗٞ ئٌٝ نٛجٌق جٌطر١ؼس ٚلى جٌؾغ جذٓ 

  : نٍىْٚ أْرحخ لٌٛٛ ِٕح٘ؿُٙ ئٌٝ
ػٍٝ جػطرحٌ أْ ج٨ػطّحو ػٍٝ جٌٕمً وْٚ جٌٕظٍ فٟ أٚٛي جٌؼحوز ٚلٛجػى ج١ٌٓحْس  : ضُٛ٘ جٌٛىق ٚ٘ٛ وػ١ٍ -1

 .ٖٚثْٛ جٌّؿطّغ ، ٚػىَ ل١حِ جٌغحتد ذحٌٗح٘ى ، ٚجٌكحٍٞ ذحًٌج٘د ٨ذى أْ ٠إوٞ ذٕح ئٌٝ جٌرؼى ػٓ جٌكم١مس جٌىحٍِس 

 ئْ جٌٕفّ ئيج وحٔص ػٍٝ قحي ج٨ػطىجي فٟ لرٛي جٌه١ٍ أػططٗ قمٗ ِٓ جٌطّك١ٙ  :جٌط١ٗؼحش ٣ٌٌجء ٚجًٌّج٘د -2

 ٚجٌٕظٍ ، قطٝ ضطر١ٓ ٚىلٗ ِٓ وًذٗ ، ٚئيج نحٍِ٘ح ض١ٗغ ٌٍأٞ أٚ ٔكٍس لرٍص ِح ٠ٛجفمٙح ِٓ ج٤نرحٌ ٤ٚي ٍٚ٘س 

 أْ ضٛى٠ك جٌرحقع ٌّح ٠ّٓؼٗ وّح ٠ٍٚ٠ٗ غمحز جٌّإٌن١ٓ غ١ٍ وحف ٚئّٔح ػ١ٍٗ أْ ٠ٟغ جٌكمحتك  :جٌػمس ذحٌٕحل١ٍٓ -3

  : جٌط٠ٍمس جٌٕمى٠س ذٛؾ١ٙٙحجٌطح٠ٌه١س ضكص ِؿٍٙ 

ٚ٘ٛ جٔٗ ٠ؿد ػٍٝ جٌرحقع أْ ٠ٕحلٕ جٌٍٚج٠س فٟ يجضٙح ٚأْ ٠طؼٍف ئٌٝ أٞ ِىٜ ضطفك ِغ ٠ر١ؼس  : جٌٕمى جٌىجنٍٟ –أ 

 .ج٤ٌِٛ ِٚغ جٌظٍٚف ٚج٩ٌّذٓحش جٌطٟ ٠كى١ٙح جٌٍجٚٞ 

ٚ٘ٛ أٔٗ ٠ؿد ػٍٝ جٌرحقع ِٓ أْ ٠طأوى ِٓ أِحٔس جٌٍجٚٞ ٚٚىلٗ ٩ِْٚس يٕ٘ٗ ٠ٚٙحٌز ػم١ىضٗ  :  جٌٕمى جٌهحٌؾٟ–خ 

 .ِٚطحٔس نٍمٗ ٚل١ّس ٖه١ٛطٗ 

فىػ١ٍ ِٓ جٌرحقػ١ٓ ٨ ٠ؼٍف جٌمٛى ِّح ػح٠ٕٗ أٚ ّْؼٗ ، ٠ٕٚمً جٌهرٍ ػٍٝ ِح فٟ  : أنطحء جًٌ٘ٛخ ػٓ جٌّمحٚى -4

 .ظٕٗ ٚضه١ّٕٗ ف١مغ فٟ جٌىًخ ، ٚذغٝ جٌطٍف ػٓ جٌغح٠س جٌّٓطٙىفس ِٓ لٙ جٌكٛجوظ أٚ ٍْو جٌٍٚج٠حش
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ٚ٘ٛ ض١٠ُف ٌٍكمحتك ٠ؿؼً وً ٖٟء ذؼىّ ِح ٘ٛ ػ١ٍٗ ، ٚيٌه  : ضٌُف جٌؼٍّحء ٤ٚكحخ جٌٕكٍس ذحٌػٕحء ٚجٌّى٠ف -5

 .ٌٍٛٚٛي ٌٍّٕحٚد أٚ جٌؿحٖ أٚ جٌٍٓطحْ ٚذحٌطحٌٟ فركٛغُٙ ٘إ٨ء ١ٍِثس ذحٌّطٕحلٟحش 

ًٚ٘ج جٌؿًٙ ٠ؼطرٍٖ جذٓ نٍىْٚ نطأً فحٞكحً ، ٚجٔٗ ٠ؿد ػٍٝ  : ؾًٙ جٌّإٌن١ٓ ذطرحتغ ج٤قٛجي فٟ جٌؼٍّجْ -6

جٌىحضد فٟ جٌطح٠ٌم ئ٨ ٠ىطفٟ ذحٌٛٚف ذحٌىطحذس فم١ ذً ٨ذى أْ ٠ىْٛ ِىٌن ٌٗثْٛ جٌؼٍّجْ ج١ٌٓح١ْس أٚ جٌػمحف١س أٚ 

 .جٌى١ٕ٠س 
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 المحاضرة الحادٌة عشر

 أوجست كونت وعلم االجتماع

 :ذىأ جٌىوطٌٛ جٌّكحٍٞز ذّمحٌٔس ذ١ٓطس ذ١ٓ جذٓ نٍىْٚ ٚأٚؾٓص وٛٔص ّٕٞطٙح ٌىُ فٟ ً٘ج جٌؿىٚي 

 

 

ٚ٘ٛ ف١ٍٓٛف جؾطّحػٟ فٍٟٔٓ ِٓ ِفىٍٞ جٌمٍْ جٌطحْغ  ( 1857 – 1798 )ػحٔ ن٩ي جٌفطٍز  : أٚؾٓص وٛٔص

ػٍٗ، جٌطمٝ ذٓحْ ١ّْْٛ ٚ٘ٛ فٟ جٌؼ٠ٍٗٓ ِٓ ػٍّٖ ، ٚوحْ ٠مٍأ جٌركٛظ ٠ٍٚهٛٙح ٌٗ ، وّح وطد جٌىػ١ٍ ِٓ 

ئْ جضٛحٌٟ ذٓحْ ١ّْْٛ لى ػٍّٕٟ ِح ٌُ ٠ىٓ فٟ ئِىحٟٔ أْ جػٍفٗ ٌٛ  ) ، ٚوحْ ٠مٛي ِؿٍس جٌّٕظُجٌّمح٨ش جٌؼ١ٍّس فٟ 

  غُ ػحو ذؼى٘ح جٔفٛحٌٗ ػٕٗ ٚ٘حؾّٗ ٘ؿِٛح لح١ْح ٚأٔىٍ أٞ فًٟ (ل١ٟص ػٍٗجش ج١ٌٕٓٓ ذ١ٓ أقٟحْ جٌىطد ٚقى٘ح 

ئ٨ جٌىٌجْحش ج٨ؾطّحػ١س ٌُ  ‘   جٌٛٞؼ١س‘ جٌفٍٓف١س ‘ جٌى١ٕ٠س  : ٍِش ذػ٩ظ ٍِجقً ٌٟ٘ٗ ػ١ٍٗ ٚوحْ ٠ؼطمى أْ جٌؼٍَٛ 

 .ضٍّ ذطٍه جٌٍّجقً ، غُ ضكىظ ػٓ ػٍُ ج٨ؾطّحع ذ١ٓ ج٨ْطحض١ى١ح ج٨ؾطّحػ١س ٚجٌى٠ٕح١ِى١ح ج٨ؾطّحػ١س 

ضكىظ جٌىوطٌٛ جٔٗ ِٓ جٌٛفكس جٌػح١ٔس ٚجٌٓرؼ١ٓ ئٌٝ ِٕطٛف جٌٛفكس جٌػحِٕس ٚجٌٓرؼ١ٓ ٌٕٓح :  ِــــــــــــــ٩قظس 

 .ِطحٌر١ٓ ذٗ فٙٛ ٌٍمٍجءز فم١ 

 

  :ٕ٘حن لحػىض١ٓ ٌىٟ ٠فُٙ جٌٕحِ ػٍُ ج٨ؾطّحع : قواعد فهم الظواهر االجتماعٌة

 ٚ٘ٛ ِح ضكىظ ػٕٗ أْ ضىْٛ ظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحع نحٞؼس ٌمٛج١ٔٓ ٨ٚ ض١ٍٓ ٚفك ج٤٘ٛجء ٚجٌّٛحوفحش -1

جذٓ نٍىْٚ ْحذمحً ، ػٍٝ جػطرحٌ أْ فُٙ ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ ذحٌط٠ٍمس جٌٛٞؼ١س ١ٍْٚس ٌٍٛٚٛي ٌٍمٛج١ٔٓ ، ًٖٚ٘ جٌظٛجٍ٘ ؾُء 

 .ِٓ جٌطر١ؼس جٌى١ٍس ًٖٚ٘ جٌطر١ؼس أنٟؼص ٌٍمٛج١ٔٓ ، فاْ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ذحٌٌٍٟٚز ضهٟغ ٌٍمٛج١ٔٓ 

    ًٚ٘ج ٨ ٠أضٟ ئ٨ ئيج وٗف   ض١ٓ١ٍ ْٚحتً فُٙ جٌٕحِ ٌٍمٛج١ٔٓ جٌطٟ ضهٟغ ٌٙح ظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحع -2

جٌرحقع ػٓ ًٖ٘ جٌمٛج١ٔٓ ٨ٚ ٠ّىٓ جٌىٗف ػٕٙح ئ٨ ذىٌجْس ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ وٌجْس ٚٞؼ١س ، ِٓ ن٩ي ٠ر١ؼطٙح ٚجٌؼ٩لحش 

ٚػٍٝ أْحِ ٔطحتؽ ًٖ٘ جٌىٌجْس  ٠طٛلف ئ٩ٚـ جٌفىٍ ٚجٔٓؿحِٗ  ، جٌطٟ ضٍذ١ ذؼٟٙح ذرؼٝ ٚضٍذطٙح ذغ١ٍ٘ح

، ٚػٍٝ أْحِ ئ٩ٚـ جٌطفى١ٍ ٠طٛلف ئ٩ٚـ ج٤ن٩ق ٚػٍٝ أْحِ ئ٩ٚـ ج٤ن٩ق ٠طٛلف ج٩ٚ٦ـ 

  .ج٨ؾطّحػٟ 

  :وهً تتكون من قضٌتٌن أساسٌتٌن ومترابطتٌن : النظرٌة االجتماعٌة ألوجست كونت

 قانون أوجست كونت ذو المراحل الثالث   وهو ٌعنً أن كل مٌدان من مٌادٌن المعرفة قد مر فً تطوره : األولى

  :بثالث مراحل وهً 

  .(الدٌنٌة  ) المرحلة الالهوتٌة –أ 

  . (الفلسفٌة  ) المرحلة المٌتافٌزٌقٌة –ب 

 . المرحلة الوضعٌة –ج 

 أٚؾٓص وٛٔص جذٓ نٍىْٚ  

ػٍُ جٌؼٍّجْ  ِّٓٝ ً٘ج جٌؼٍُ ػٕىٖ 

 جٌرٍٗٞ 

 ػٍُ ج٨ؾطّحع جٌرٍٗٞ 

 جٌمٛج١ٔٓ جٌؼٛجٌٜ جًٌجض١س  جٌفىٍز ج٤ْح١ْس 

ضًٛٚ ئٌٝ ًٖ٘ جٌفىٍز ِٓ 

 ن٩ي

جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س فٟ فٍٔٓح فٟ ضٍه  لٍجءز جٌطح٠ٌم 

 جٌفطٍز
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والعلوم كما ٌعتقد كونت إما نظرٌة أو عملٌة تطبٌقٌة حٌث تهتم األولى بتناول الظواهر الملموسة أما الثانٌة فتعمل على 

 , وانتهى كونت من هذا التحلٌل إن جمٌع اكتشاف القوانٌن الطبٌعٌة التً تحكم هذه الظواهر وتحكم وجودها وتتبعها

مٌادٌن المعرفة قد وصلت إلى المرحلة الوضعٌة فٌما عدا مٌدان واحد , وهو مٌدان الدراسات االجتماعٌة , وبالتالً 

 .نادى بضرورة قٌام علم االجتماع إلتمام تلك السلسلة 

 ٚضف١ٍٓ ضطّػً فٟ ِرىأٖ جٌٕظٍٞ ، ِّٟٚٛٔٗ أْ جٌؼٍَٛ ضٕطظُ فٟ ٔٓك ضٍٍٟٓٓ ٠ٗغً ػٍُ ج٨ؾطّحع لّطٗ ،: جٌػح١ٔس 

يٌه أْ جٌؼٍَٛ جٌٕظ٠ٍس ضٗىً ٍّْح أٚ ٍٍْٓس ضؼطّى ف١ٙح وً قٍمس ػٍٝ ضٍه جٌطٟ ضٓرمٙح ٨٘طّحِٙح ذظٛجٍ٘ ٍِّْٛس 

ٚضط١ُّ ذىػٍز جٌطٍو١د ، ٚضكطً ج٠ٌٍحٞس لحػىز جٌٍُٓ ٤ٔٙح ضٙطُ ذحٌؿٛجٔد جٌّؿٍوز ٌؿ١ّغ جٌظٛجٍ٘ ، ١ٍ٠ٚٙح فٟ جٌطٍض١د 

ج١ٌّىح١ٔىح جٌطٟ وحْ وٛٔص ٠ه١ٍ ذ١ٕٙح ذٛفس وجتّس ٚذ١ٓ جٌفٍه ٚ٘ٛ جٌؼٍُ جًٌٞ قمك فٟ ػٍٖٛ ضمىِحً ٍِّْٛحً ، غُ 

 .، ٚفٛق وً يٌه ٠طٍذغ جٌؼٍُ جٌؿى٠ى ٚ٘ٛ جٌف٠ُ١حء ج٨ؾطّحػ١س أٚ ػٍُ ج٨ؾطّحع جٌف٠ُ١حء فحٌى١ّ١حء فحٌر١ٌٛٛؾ١ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المحاضرة الثانٌة عشرة

 أوجست كونت وعلم االجتماع 

  :الدراسة فً علم االجتماع تكون من منظورٌن هما : شعبتا علم االجتماع

ٚ٘ٛ وٌجْس جٌّؿطّؼحش ج٦ٔٓح١ٔس فٟ قحٌس ْىٛٔٙح وٌجْس  :(جٌٓىْٛ ج٨ؾطّحػٟ  )ج٨ْطحض١ه ج٨ؾطّحػٟ  -1

ض٠ٍٗك١س ، ٚيٌه ذحػطرحٌ٘ح غحذطس فٟ فطٍز ِؼ١ٕس ِٓ ضح٠ٌهٙح ، ٚٚظ١فس ج٨ْطحض١ه ٟ٘ وٌجْس ًٖ٘ جٌٕظُ فٟ ػٕحٍٚ٘ح 

ذ١ٓ جٌٕظُ  (جٌطٍجذ١  )ٚٚظ١فطٙح ، ذح٦ٞحفس ئٌٝ جٌىٌجْس ج٨ْطمٍج٠ٌس ذٙىف جٌىٗف ػٓ جٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ضكىُ جٌطٟحِٓ 

 .ج٨ؾطّحػ١س 
٘ٛ وٌجْس لٛج١ٔٓ جٌكٍوس ج٨ؾطّحػ١س ٚج١ٌٍٓ ج٢ٌٟ ٌٍّؿطّؼحش  :(جٌكٍوس ج٨ؾطّحػ١س  )جٌى٠ٕح١ِه ج٨ؾطّحػٟ  -2

ج٦ٔٓح١ٔس ، ٚجٌىٗف ػٓ ِىٜ جٌطمىَ جٌطٟ ضهطٖٛ ج٦ٔٓح١ٔس فٟ ضطٌٛ٘ح ، ذّؼٕٝ أٔٗ ٠ىٌِ ج٨ؾطّحع ج٦ٔٓحٟٔ فٟ ؾٍّطٗ 

  .ٚضف٩١ٛضٗ ، ِٚٓ ٔحق١س ضطٌٖٛ ٚجٔطمحٌٗ فٟ ػِّٛٗ ِٓ قحٌس ئٌٝ قحٌس أنٍٜ
 ٚذؼرحٌز ِٛؾُز فاْ وٛٔص ٠ٍٜ أْ ج٨ْطحض١ه ج٨ؾطّحػٟ ٠مَٛ ػٍٝ أْحِ فىٍز 

ٚلى ج٘طُ وٛٔص ذحٌى٠ٕح١ِه  ( جٌططٌٛ ٚجٌطمىَ ) ذ١ّٕح جٌى٠ٕح١ِه ج٨ؾطّحػٟ ٠مَٛ ػٍٝ أْحِ فىٍز (جٌطٟحِٓ ٚجٌٕظحَ  )

ج٨ؾطّحػٟ ٠ٚؼطرٍ٘ح أفًٟ ِٓ ج٨ْطحض١ه ج٨ؾطّحػٟ جٌطٟ ٨ ضٓطط١غ جٌٛٚٛي ئٌٝ لٛج١ٕٔٗ ذىْٚ ج٨ْطؼحٔس ذحٌمٛج١ٔٓ 

 .جٌى٠ٕح١ِى١س جٌطٟ ضٓٛو جٌّؿطّغ 

 ، ٚأػٍٝ ِٓ جٌطٓحؤي جٌف١ٍٞس ، ٚأػٍٝ ِٓ جٌف١ٍٞس جٌٕظ٠ٍس ٚأػٍٝ ِٓ يألٍٙح ٚأذٓطٙح جٌطٓحؤ : مراتب دراسة العلوم

 (يوٍ٘ح جٌىوطٌٛ فٟ جٌّكحٍٞز ٟٚ٘ غ١ٍ ِٛؾٛوز فٟ جٌىطحخ  ) جٌٕظ٠ٍس جٌكم١مس

 :ٕ٘حن ِؿّٛػط١ٓ ِٓ جٌْٛحتً ضٗى٩ْ ػٕحٍٚ ً٘ج جٌّٕٙحؼ ّٚ٘ح  : منهاج البحث فً علم االجتماع عند كونت

٠ٚمٛى ذٙح جٌهطٛجش جٌّٕٙؿ١س جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح جٌرحقع ٌىٗف جٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ضهٟغ ٌٙح   :جٌْٛحتً جٌّرحٍٖز –أ 

 .جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س فٟ ٔٗأضٙح ٚضطٌٛ٘ح ٚٚظحتفٙح ًٖٚ٘ جٌهطٛجش ٟ٘ جٌطٟ ضٗىً لٛجػى ِٕٙحؼ جٌركع ج٨ؾطّحػٟ 

ٟٚ٘ جٌطٟ ضٕطؽ ِٓ جٌؼ٩لحش ج٠ٌٌٍٟٚس جٌطٟ ضٍذ١ ػٍُ ج٨ؾطّحع ذغ١ٍٖ ِٓ جٌؼٍَٛ جٌٛٞؼ١س :  جٌْٛحتً غ١ٍ ِرحٍٖز- خ 

 ٚجٌطٟ ض١ٍٓ ٌٗ جٌٛلٛف ػٍٝ ٔطحتؽ ٚقمحتك ػ١ٍّس ٌٙح أ١ّ٘طٙح فٟ ١ِىجْ جٌركع فٟ ِؿح٨ش ػٍُ ج٨ؾطّحع  . ج٤نٍٜ 

 

  (جٌّٕٙؽ جٌطح٠ٌهٟ ‘ جٌّمحٌٔس ج٨ؾطّحػ١س ‘ جٌطؿٍذس ‘ ج٩ٌّقظس  : )هذا وتقوم الوسابل المباشرة على

 :٠ّٚىٓ ئ٠ٟحـ ِح ٠مٛىٖ ذىً ١ٍْٚس ِٓ ًٖ٘ جٌْٛحتً ذّح ٠ٍٟ 

 

١ٌٓص ١ٖثح ذ١ٓطح وّح ٘ٛ ِطٌٛٛ ٌٚىٕٙح فٟ قحٌس جٌىٌجْس جٌؼ١ّمس ٌهٛحتٛٙح وؼ١ٍّس أ١ٌٚس ضرىٚ  : ج٩ٌّقظس-  1

ٖى٠ىز جٌطؼم١ى ، ذً ػٓ ج٩ٌّقظس جٌؼ١ٍٞس ضٍُِٕح ذحْطهىجَ جٌفٍٜٚ جٌؼ١ٍّس فٟ ضف١ٍٓ أقح١ْٕٓح ٔكٛ٘ح ، فمى 

ٔىػٟ إٔٔح ٍٔػٝ جٌؼحوجش ٚو١ف ضّحٌِ ٚجٌطمح١ٌى ٚو١ف ضكطٍَ ٚج٤ػٍجف ٚو١ف ضٓطهىَ فٟ جٌفًٛ ذ١ٓ 

جٌّطهح١ّٚٓ، ٚلى أٞحف ئ١ٌٙح وٛٔص ضك١ًٍ ِٚمحٌٔس جٌٍغحش ٚجٌٛلٛف ػٍٝ جٌٛغحتك ٚجٌٓؿ٩ش جٌطح٠ٌه١س ٚوٌجْس 

جٌم ٚذٌٍ يٌه ذحْ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س ٖى٠ىز جٌطؼم١ى ٚوػ١ٍز جٌطغ١١ٍ ..جٌط٠ٍٗؼحش ٚجٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس ٚج٨لطٛحو٠س 
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ٚوجتّس جٌطفحػً ٚذًٙج فمى أقح٠ٙح وٛٔص ذىػ١ٍ ِٓ ج٨قط١ح٠حش ، ٠ٚؼطرٍ ج٩ٌّقظس ػٍٕٛ ِٓحػى ١ٌٚٓص ػٍٕٛجً 

 .أْح١ْحً ِٓ ػٕحٍٚ جٌركع ج٨ؾطّحػٟ 

  :١ٍْٚس جٌطؿٍذس-  2

ٚجٌطؿٍذس جٌطٟ ٠مٛى٘ح وٛٔص ٟ٘ جٌطؿٍذس ج٨ؾطّحػ١س ، أٞ ِمحٌٔس ظحٍ٘ض١ٓ ِطٗحذٙط١ٓ فٟ وً جٌّطغ١ٍجش ، ِٚهطٍفط١ٓ 

 ، ِٚػً ٘حض١ٓ جٌظحٍ٘ض١ٓ ٠طٍك ػ١ٍّٙح جُْ جٌطؿٍذس جٌّرحٍٖز ، فٟ ِطغ١ٍ ٚجقى ، ٚجنط٩فّٙح ئّٔح ٠ٍؾغ ئٌٝ جٌكحٌس فم١

ٚجٌطؿٍذس ذًٖٙ جٌهٛحتٙ ضهطٍف ػٓ جٌطؿٍذس جٌطٟ ضٓطهىَ أغٕحء وٌجْس . ق١ع ٠ّىٓ جٌطؼٍف ػٍٝ ِىٜ ج٨نط٩ف ذ١ّٕٙح 

 ِح ٔٓطط١غ ذفٍٟٗ أْ ٔكىو ٚؾٛو – ق١ٕثً –ٚأٞحف أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٌى٠ٕح . جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س أٚ جٌى١ّ١حت١س أٚ جٌر١ٌٛٛؾ١س 

 .قحٌط١ٓ ِٓ ً٘ج جٌمر١ً فٟ ػٍُ ج٨ؾطّحع 

ٌّٚح وحٔص جٌطر١ؼس ج٨ؾطّحػ١س ٌُ ضمىَ ٌٕح ِػً ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌطؿحٌخ جٌّرحٍٖز فأٙح لى ٚفٍش ٌٕح جٌىػ١ٍ ِٓ جٌطؿحٌخ 

أٞ جٌكح٨ش ج١ٌٍّٞس جٌطٟ ض١ٛد جٌّؿطّغ ِػً جٌػٌٛجش  ((جٌرحغٌٛٛؾ١س  ))غ١ٍ جٌّرحٍٖز ، ٚضٍه ضطٛجفٍ فٟ جٌكح٨ش 

ٚجٌفطٓ ٚج٨ٔم٩ذحش ، ٚأٌٛجْ جٌطٍّو ج٤نٍٜ جٌطٟ ضٍؾغ فٟ جٌغحٌد ئٌٝ ضأغ١ٍ جٌمٛج١ٔٓ ج٨ْطحض١ى١س ٚجٌى٠ٕح١ِى١س ذؼٛجًِ 

 ٚوّح أْ جٌؼ٩ؼ جٌطرٟ ٠مٟٟ ػٍٝ جٌىجء جٌؿّٓحٟٔ ، فاْ جٌؼ٩ؼ ج٨ؾطّحػٟ ٠مٟٟ ػٍٝ جٌىجء .٠حٌتس ٚض١حٌجش ٚلط١س 

ٚجٔطٙٝ ئٌٝ أْ .. ٚلى وفؼٗ ً٘ج ج٨ػطمحو ئٌٝ أْ جٌمٛي ذأْ جٌرحقع ج٨ؾطّحػٟ ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ٠ر١رح أ٨ٚ ... ج٨ؾطّحػٟ 

 .ًٖ٘ ج١ٌٍْٛس غ١ٍ ِؿى٠س فٟ جٌركع ج٨ؾطّحػٟ ٤ٔٙح غ١ٍ ِٛجض١س ػٕى جٌكحؾس ئ١ٌٙح 

ٟٚ٘ ضمَٛ ػٍٝ ِمحٌٔس ِؿطّؼ١ٓ ٌّؼٍفس أٚؾٗ جٌطٗحذٗ ٚجٌطرح٠ٓ ذ١ٕٙح ٚلى ضطهً ٌٚٛ  : ١ٍْٚس جٌّمحٌٔس ج٨ؾطّحػ١س-  3

أ١ٞك ِٓ يٌه ٌّمحٌٔس ظحٍ٘ز وجنً ٠رمحش جٌّؿطّغ ٔفٓٗ ،ٚلى ضطٓغ ٌطًّٗ وً جٌّؿطّؼحش ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِح ذٍغص 

أ١ٌٗ ِٓ ضمىَ أٚ ضهٍف ، ِٚٓ جٌٌٍٟٚٞ فٟ يٌه ٍِجػحز ِٓطٜٛ جٌطكٍٟ ٚجٌطّىْ ِٚٓطٜٛ جٌّؼ١ٗس ِٚؼح١٠ٍ 

ج٤ن٩ق ٚج٤يٚجق جٌؼحِس ٚجنط٩ف جٌٍٙؿحش ، ٚوً ِح ٠إغٍ فٟ جٌظٛجٍ٘ ج٨ؾطّحػ١س  فٟ و٩ جٌّؿح١ٌٓ جٌهحٞؼ١ٓ 

 .ٌٍّمحٌٔس 

    ٨ ٔكطحؼ أْ ٠ىْٛ ٕ٘حن ف١ٍٞحش ، جٌّٕٙؽ ج٨ْطط٩ػٟ : جٌؿُت١س جٌطح١ٌس يوٍ٘ح جٌىوطٌٛ ١ٌٚٓص ِٛؾٛوز فٟ جٌىطحخ

 ٨ذى أْ ٠ىْٛ ٕ٘حن ف١ٍٞحش ذحٌىٌؾس جٌّٕٙؽ جٌطؿ٠ٍرٟ لى ٠ىْٛ ٕ٘حن ف١ٍٞحش ٚٔظ٠ٍحش ٚضٓحؤ٨ش ، جٌّٕٙؽ جٌٛٚفٟ

 .ج٤ٌٚٝ ٤ٔٗ أوػٍ ػّمحً ٚأوػٍ وٌجْس ً 

ٟٚ٘ جٌمحػىز جٌٍجذؼس ٚج٤ن١ٍز فٟ جٌّٕٙحؼ جٌٛٞؼٟ ، ٠ٚمٛى ذٗ جٌّٕٙحؼ جًٌٞ  : ج١ٌٍْٛس جٌطح٠ٌه١س أٚ جٌٓح١ِس- 4

٠ىٗف ػٓ جٌمٛج١ٔٓ ج٤ْح١ْس جٌطٟ ضكىُ جٌططٌٛ ج٨ؾطّحػٟ ٌٍؿّٕ جٌرٍٗٞ ، ػٍٝ جػطرحٌ أْ ٚقىز ٚجقىز ضٕطمً ِٓ 

ٍِقٍس ئٌٝ أنٍٜ أوػٍ ِٕٙح ٌل١حً ، ٌٚذ١ ذ١ٓ ٚظ١فس ً٘ج جٌّٕٙحؼ ٚلحٔٛٔٗ يٞ ج٤وٚجٌ جٌػ٩غس جًٌٞ أوػٝ أٔٗ 

جْطهٍٛٗ ِٓ ضك١ًٍ ضح٠ٌم ج٦ٔٓح١ٔس ، غ١ٍ جٔٗ ِٓ جٌٛجٞف أْ ٚظ١فس ً٘ج جٌّٕٙحؼ ٚظ١فس ضىنً فٟ ٔطحق جٌؼٍُ ، 

ِٚٓ ٕ٘ح فأٗ ٌُ ٠فُٙ ِٓ جٌّٕٙحؼ جٌٛٞؼٟ ْٜٛ ِؼٕٝ فٍٓفٟ ذؼ١ى ػٓ ٠رحتغ ج٤ٌِٛ ، ٨ٚ ٠ّىٓ أْ ٠إوٞ ئٌٝ وٗف 

ػٍّٟ ِإلص ، ٚذًٙج ٠ّىٓ جٌمٛي أْ وٛٔص ٌُ ٠ٓططغ جْطه٩٘ ِٕٙحؼ ٚٞؼٟ ِٕحْد ٤ذكحظ جٌؼٍُ جٌؿى٠ى جًٌٞ 

 .ٔحوٜ ذٗ 

 

 

  .ًٖ٘ جٌْٛحتً ج٤ٌذغ ٟ٘ ٌٍمٍجءز فم١ وْٚ ج٨نطرحٌفٟ ٔٙح٠س جٌّكحٍٞز ضكىظ جٌىوطٌٛ أْ 

 

 ٌٍّكحٍٞز جٌػحٌػس ػٍٗز فٟٙ ٩ٌْطُجوز وْٚ أْ ضىْٛ فٟ ج٨نطرحٌ أِح ذحٌٕٓرس 

  .ٚجٌّكحٍٞز جٌٍجذؼس ػٍٗز ٍِجؾؼس ٌّح ْرك وٌجْطٗ

 

 ضّص جٌٍُِّس ذكّى هللا ٚفٍٟٗ

 ٟٚ٘ ِطحذمس ٌٍىطحخ جٌٌّٛٛ ِغ ئٞحفحش ذ١ٓطس ِٓ ٠ٍـ جٌىوطٌٛ أقّى جٌؿّؼحْ فٟ جٌّكحٍٞجش

 

 

 

 

 أضّٕٝ ٌٍؿ١ّغ ج٠ٌُّى ِٓ جٌطمىَ ٚجٌٕؿحـ

 

 


