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 ملخص الدراسة
تسليط الضوء على واحدة من أىم اغبركات الًتبوية الرائدة يف التاريخ العريب االسالمي. وىي مدرسة القَتواف إىل الدراسة  تىدف

، وابن خلدوف. ومن أجل ذلك حاولت الدراسة االستعانة بتقنيات منهجي ن سحنوف ، وابن اعبزار، والقابسياب الًتبوية أبعالمها األربعة:
 ارف" و"ربليل اػبطاب"، القائمُت ابلدرجة األوىل على ربليل الواثئق وعقد اؼبقارانت البنيوية بينها، واستنتاج اػبالصات. "التاريخ اؼبق

وقد سبكنت الّدراسة من بلوغ صبلة من النتائج كاف من أمهها أف مدرسة القَتواف انطلقت أتصيلية خالصة وانتهت نظرية )من النظر( 
اـ. وىو ما يعٌت يف حبثنا أتكيد فرضية أف الفكر الًتبوي االسالمي بقدر سبّسكو دبنطلقاتو العقدية الراسخة بقدر ضمن األفق االسالمي الع

 مرونتو وقدرتو على استيعاب ُمستجّدات عصره الًتبوية.
عالقة التطورية الداخلية وتكمن طرافة ىذه الدراسة يف كوهنا من البحوث القليلة جدا )حسب مسحنا احملدود( اليت انتبهت اىل فرضية ال

للفكر الًتبوي للمدرسة القَتوانية. 
Sommaire  

L’objectif de cette étude c’est de mettre l’accent sur l’un des mouvements éducatifs pionnés 
dans l’histoire Arabo-Musulmane. Il s’agit notamment de l’école éducative Kairouanaise avec 
ses quatre bâtisseurs ; Ibn SOHNOUN, Ibn ELJAZAR, ELKABOUSI et Ibn KHOLDOUN. 
Et pour atteindre cet objectif, cette étude a essayé d’adopter les techniques méthodologiques de 
l’histoire comparée ainsi que l’analyse du discours, qui  sont deux méthodes basées sur l’étude 
des documents historiquement espacés  et la comparaison entre eux, afin de dégager une 
conclusion logique.  

Cette étude a pu réaliser un ensemble de résultats. Le plus important entre eux c’est l’idée 
que l’école éducative Kairouanaise a commencé purement conservatrice pour finir critique, sans 
sortir pourtant, de la sphère de la croyance Islamique. En effet, cette remarque affirme notre 
hypothèse centrale que la pensée éducative Islamique est à la fois doctrinale (dogmatique)  et 
souple ; fidèle à ses origines divines mais en même temps  ouverte aux  autres dérives et valeurs 
universelles.  

L’originalité  de cette étude réside dans le fait qu’elle est l’une des rares études (d’après l’état 
de la recherche) qui a évoqué la thèse de l’interaction progressive interne entre les idées des 
maitres de l’école éducative Kairouaniaise.  

Abstract  
     The purpose of this paper is to underscore one of the pioneering educational movements 

in the Arab and Muslman history. It revolves around the Kairounan School being representd by 
its four lead scholars: Ibn SOHNOUN, Ibn ELJAZAR, ELKABOUSI and  Ibn 
KHOLDOUN. Yet, to achieve this goal this study used comparative history and discourse 
analysis which are based on critiquing documents in focus; establish structural comparability, 
and draw conclusions.   

Finally, our study managed to yield  many results, most impotantlyi s the main idea of the 
Kairounan educational movement which developed from a conservative to a rather critical 
stance. This is only to substantiate the hypothesis that the Islamic educational thinking shows a 
good deal of flexibility and meleability in containing contemporary educational issues as much 
as being well rooted in its fundamentals. 

The originalty  of this study consists in being among the very few ones which dealt with the 
hypothesis of the internal  synergistic and evolving nature of the Kairaouan school of thought. 
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 الدراسةأمّهية 
ينبت يف ذىن الباحث يف أصوؿ الًتبية االسالمية، سؤاؿ منهجي، لعّلو يف الًتتيب ىو األوؿ، ويف األمهية ىو األشّد واألبرز، وىو مىت 

 بدأ اؼبفّكروف اؼبسلموف خيوضوف يف اؼبوضوع الًتبوي كقضية معرفية واجتماعية مستقّلة لذاهتا؟ 
"، يف ابلعقل الرتبوي االسالميؽ الثقايف، الذي ُولد فيو ما ميكن االصطالح عليو "و"مىت؟" ىذه تبحث عن الّزماف واؼبكاف والّسيا

وية قياس مع العقل الّلغوي االسالمي، والعقل الفلسفي االسالمي، والعقل التارخيي االسالمي،... وربصيل اؼبعرفة الّدقيقة ابلبداايت الًتب
زىا اؼبفكروف الّرواد ائلو أنو يساعدان يف فهم وقياس إبداعية اؼبعاعبات الذكّية اليت اقبوحيثيات تطورىا، مهم يف يومنا للغاية، إذ أّف أقل فض

الباحثُت اؼبعاصرين كي ينحوا كبوىم ويبدعوا دبثل إبداعهم، وإف كاف الزماف غَت الزماف   غباحات الًتبوية يف عصرىم، فيجّدد مهمؼبواجهة اإل
 . إذ اؼبطلوب ليس االمساؾ بثمرة عملهم بل دبعرفة طريقتهم يف زرعها. i(ٓٗمػ، ص ٜٜ٘ٔ، والناس غَت الناس )أصوؿ الًتبية االسالمية

أبلغ سبثيل قد يساعدان على فهم مهمة حبثنا ذباه بداايت التاريخ الًتبوي للمسلمُت، ىو أف نتخّيل رؤية فضائية من جسٍم طائٍر  إف ّ
االسالمي، وقد اشتعلت بو نقاط متباعدة من األضواء ىنا وىناؾ تضيئ ما حوؽبا  ؼبساحٍة شاسعٍة من الظالـ الدامس سبتد على كامل العامل

. وُتكّسر عنها بعض ُحجب السواد الّداكن. إهنا أنوار الفكر اليت أوقدىا اؼبفكروف اؼبسلموف بعقوؽبم على امتداد اتريخ العامل االسالمي
 iiذه، وخاصة فيما يتعلق بنقاط كثافتها. ويف ىذا التمثيل تلوح "القَتواف"وتتمثل مهمة الباحث ىنا يف ؿباولة رسم خريطة غبركة الضوء ى

كثيفة القدمية ابعتبارىا عاصمة الفتح اعبديد كبو مشاؿ افريقيا وجنوب اورواب، وعاصمة العلم والثقافة والًتبية اليت تألألت أنوارىا، نقطة  
نسائلها كيف توىجت عقوؿ أىلها يف اجملاالت الًتبوية؟ وكيف كانت ؽبم الرايدة التوّىج تسًتعينا وذبذب انتباىنا كبوىا، فنحط رحالنا هبا ل

 يف أتسيس مدرسة تربوية بعيدة االمتداد، وعميقة األثر؟
ؾباؿ  غَت أف العودة اآلف إىل مساءلة اغبقبة القَتوانّية، يف أىم انتاجاهتا الفكرية، وقياس العمق النظري الذي بلغتو، سبّثال وإبداًعا يف

اترخينا الًتبوي اؼبعاصر، ورفع لرىاف مساءلة جديدة ال تستنكف من طاؿ الفكر الًتبوي، تبدو ضراًب من االستدراؾ لإلمهاؿ الذي 
.ع دبخاطر وصعوابت ىذا االستدعاءاالضطال
 الدراسةإطار 

ض تعًتضنا يف فاربة تناولنا ؼبوضوع الفكر الًتبوي يف اؼبرحلة القَتوانّية، مهّمات منهجّية أولّية. لعل أبرزىا ضرورة ربديد دالالت بع
 اؼبصطلحات األساسية مثل: ماذا نقصد "ابؼبرحلة القَتوانّية"؟ مث يف مستوى اثف، ماذا نعٌت إبنتاجاهتا يف ؾباؿ الفكر الًتبوي؟ 

ـ، وبُت غبظة ٓٚٙىػ  ٓ٘ميكن حصر مرحلة القَتواف بُت غبظة التأسيس دبا ىي عاصمة للفتح العريب اإلسالمي إلفريقّية سنة  اترخييا  
يف حاضرة تونس أايـ شارفت فيها الّدولة اغبفصّية على الّنهاية. وبناًء على ىذا التحديد ميكننا القوؿ أننا نعٌت يف   ابن خلدونظهور 

رحلة القَتوانّية الفًتة اؼبمتّدة بُت منتصف القرف األوؿ للهجرة، حوا ي الّسنة اػبمسُت، وبُت ما يزيد عن اؼبائة الثامنة أي حبثنا، دبصطلح اؼب
القرف التاسع للهجرة. ويناسب ىذا التحديد الفاصل الزمٍت اؼبمتد بُت بناء اؼبسجد من قبل الصحايب والفاتح عقبة بن انفع وظهور كتاب 

 دوف يف القرف التاسع اؽبجري. اتريخ ابن خل
أما عن اؼبدّوانت األساسّية اليت أخصبتها ىذه اؼبرحلة يف ؾباؿ الفكر الًتبوي فهي بدورىا ال تطرح مشكال من حيث رصدىا. ولعل 

حّققة:  iiiأغلبها قد وقع ربقيقو. ومن أشهر ىذه النصوص
ُ
 اؼب

ق الدكتور ؿبّمد عبد اؼبوىل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، دوف ىػ ( ربقيٕٙ٘ىػ ٕٕٓ)  حملّمد بن سحنون"آداب اؼبعّلمُت" *
 اتريخ.

ربقيق وتقدًن الدكتور ؿبّمد اغببيب اؽبيلة، طبع الدار التونسّية للنشر،  ivىػػ(ٜٖٙىػ ٜٕٛ) البن اجلّزار"سياسة الصبياف وتدبَتىم"  *
 مػ، ٜٛٙٔمطبعة اؼبنار، تونس 

ىػ(، ربقيق األستاذ أضبد خالد، ٖٓٗىػ  ٕٖٗ)  أليب احلسن القابسي"الّرسالة اؼبفّصلة ألحواؿ اؼبتعّلمُت وأحكاـ اؼبعّلمُت واؼبتعّلمُت"  * 
. ٜٙٛٔطبع الدار التونسّية للنشر والتوزيع، تونس 

جعة وتعليق األستاذ عبد الباقي خرّيف.مػ، مرإٙٓٓىػ( طبع مطبعة سيلدار تونس ٛٓٛىػ ٕٖٚ)  البن خلدونأخَتا " اؼبقّدمة"  *
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 منوذج عن مدونة البحث
ىذه اؼبصادر اؼبذكورة، أف أنيت على كبو منهجي وتتابعي دقيق، على أىّم الّلحظات اليت  وصفوة القوؿ، أنّو ميكننا ابعتمادان

 مكانيا ابلقَتواف.  ، حىت وإف مل ترتبط صبيع عناصر ىذا اإلنتاج الفكريمرحلة القريواننُطلق عليها حصرا: 
وىكذا، سوؼ نفتح حبثنا بداية ابلقرف الثالث للهجرة، برصد مضامُت مدونة ؿبّمد بن سحنوف، مث تدرجييا ننتقل إىل القرف 
الرابع للهجرة حيث نتفّحص مدونة ابن اعبزّار؛ سياسة الصبياف، لنمّر بعدىا إىل مشارؼ القرف اػبامس للهجرة حيث نلتقي رسالة 

"الرسالة اؼبفّصلة" مث نتّوج عملنا أخَتا ابالنتقاؿ إىل القرف التاسع للهجرة حيث ُُنّحص اعبزء اؼبخّصص للفكر الًتبوي من مقّدمة القابسي 
ابن خلدوف.

 فرضية الّدراسة
 للموضوع، بل على للمعطيات التارخيية اؼبيتة، ولن تشّوه مغامرة االستقصاء اإلشكا ي جافاً  إف ىذه اؼبتابعة التارخيية لن تكوف سرداً 

ف الباحث اؼبتأين إبمكانو والعمل على أتويلو. حيث إ العكس سوؼ يكوف مقصدان األوؿ رصد ىذا اإلشكا ي الثاوي يف اؼبدوانت وكشفو
ذباه أف يرصد حبدسو اليقظ حركة التطّور اغباصل يف الفكر الًتبوي ابلقَتواف داخل النصوص اليت ذكرانىا، كما إبمكانو أف يالحظ جهة ا

دون أن خترج به عن ادلسلمات العقدية  وانتهت به تنظرياا  فبدأت به أتصيالا تلك اغبركة اليت حكمت الفكر الًتبوي القَتواين ووّجهتو، 
. وىو أمر ميكننا تنزيلو كفرضّية أساسية، قابلة لالختبار يف ىذا البحث. الراسخة

 منهج الدراسة 
اؼبنهج  ؼبمكن بلوغها إال ابعتماد منهج الدراسة اؼبقارنة وربليل اػبطاب، وىو يف نظرانإف ىذه اؼبالحظات األخَتة مل يكن من ا

نُنا من الوقوع يف ؾبّرد التأريخ، ليحملنا إىل "النظر" يف التاريخ. وىو ما يساعدان يف النهاية أيضا على سبثػّ  ػل إشكالية عملنا اؼبالئم، الذي ُُيصِّ
يف ىذه الصياغة: 

 أسئلة الدراسة
تعٌت  ما ىي أمارات االنتقاؿ يف الًتبية القَتوانية من " األحكاـ الفقهية يف الًتبية" إىل "فكر الًتبية" ؟ وماىي داللة ىذا االنتقاؿ، ىل
ؾبرد  القطيعة أـ النضج واالتصاؿ؟ وإذا سّلمنا ابف فكر الًتبية القَتواين كاف خطّا انميا من االنفتاح على قضااي اإلنساف يف عصره ومل يكن
يم اليت اجًتار اثبت للحلوؿ القدمية، فهل ميكن حينئذ اغبكم أبنو انتقل من: تربية اإلنساف اؼبسلم إىل تربية اإلنساف ابلعمـو على كونّية الق

تنسجم مع الروح االسالمية اغبّية الّنامية؟

دمحم بن سحنون  
 هـ 3القرن 

أبو الحسن القابسي 

 هـ 5وبداية 4القرن 

الرحمان بن  عبد
 هـ 8خلدون القرن 

القيرواني  ابن الجزار
 هــ 4و 3القرن 
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I  أفكار دمحم بن سحنونـv الرتبوية: 
الًتبويّة ىي كتابو ) آداب اؼبعّلمُت (. وىو كتاب من اغبجم اؼبتوسط أو حىت  د بن سحنونحممّ اؼبدّونة األساسية اليت احتوت أفكار 

الصغَت يف أايمنا. ينقسم إىل فقرات تطوؿ وتقصر لكل منها عنواف حسب اغبكم الشرعي، الذي تبحث فيو. وتبدأ ىذه الفقرات حبكم 
يف اػبتم وما جيب يف ذلك للمعّلم مث ما جاء يف القضاء بعطّية العيد مث  يف ما تعليم القرآف مث حكم أخذ اؼبعّلم أجر ما يعّلمو مث ما جاء 

ُيّبذ وما جيب على اؼبعّلم يف زبلية ولزـو الصبياف مث يف استئجار اؼبعّلم لتأديب الصبياف مث يف إجارة اؼبصحف الشريف وكتب الفقو 
ة وقد تّضمنت ما حدوده إحدى عشرة صفحة من اغبجم التقليدي األخرى. وـبطوطة الكتاب ال تزاؿ ؿبفوظة يف دار الكتب الوطنيّ 

 . viللمخطوطة
بتالميذىم وأبوليائهم وابإلطار وعالقتهم اؼبعلمُت من اغبلوؿ الفقهية لسلوؾ  وميكن القوؿ أف ما تضّمنو كتاب آداب اؼبعلمُت ىو نوع

االجتماعي احمليط ابلفاعلُت الًتبويُت. فهو نص توضيحي للتصور اإلسالمي يف خصوص " آداب اؼبعلمُت" واؼبقصود بلفظ آداب الواردة 
وردىا أي زبريج يف العنواف يتمثل يف: السلوؾ األخالقي الشرعي اإلسالمي حصرا. ومل يقّدـ ؿبّمد بن سحنوف يف غالب األحكاـ اليت أ

فقهي دوف إسناده بقّوة. وملخص ىذه األحكاـ ما يلي : 
 ػ يف وجوب وفضل تعّلم القرآف و تعليمو. ٔ
ػ ضرورة وجود اؼبعلم وجواز حصولو على األجر. ٕ
ػ يف ضرورة العدؿ بُت الصبياف يف الًتبية والتعليم. ٖ
 ػ يف آداب الصبياف مع القرآف كموضوع للعلم. ٗ
 واز ضرب الصبياف دبا يفوؽ غاية التأديب.ػ عدـ ج ٘
ػ ليس للمعلم أجر على الصبياف إال ما قضى بو الشرع وما اتفق فيو مع أوليائهم. ٙ
 ػ ال جيوز للمعّلم إرغاـ تالميذه على أف يهدوا لو أمرا فوؽ األجر الشرعي. ٚ
 هم.ػ يف ما جيوز للمعلم وما ال جيوز لو يف مالزمة الصبياف واالنقطاع عن ٛ
 ػ ما جيوز وما ال جيوز يف العقد اؼبا ي بُت اؼبعلم وو ي الصيب. ٜ

ػ يف ما جيب أف يكوف من نظاـ اغبّصة وموادىا كاإلمالء والتحفيظ واؼبراجعة وتعُت عريف من الصبياف عليهم. ٓٔ
 ػ يف جواز بيع اؼبصحف الشريف واستئجاره وتبادلو مثل كتب الفقو األخرى.ٔٔ
سؤولية "القانونية" للمعلم فيما ُيدث لتلميذه يف حاؿ إصابتو بعقوبة بليغة.ػ يف مستوى اؼبٕٔ
 فقط. viiػ ال جيوز للمعلم أف يضرب التلميذ بعصا أو بلوح وجيوز لو ابلّدرةٖٔ

 اخلــــالصــــــة
و مصنف يف األصوؿ الفقهية كتااب يف الًتبية إال ابلنظر إىل اؼبوضوع العاـ لو. وذلك ألن  حمّمد بن سحنونال ميكن اعتبار مصّنف  

 والًتبية.  للًتبية االسالمية. حيث مل خُيرِّج صاحبو سوى اؼبشهور من األحكاـ اؼببنية على القرآف والسنة، واؼبتعّلقة دبوقف اإلسالـ من التعليم
سيس لصناعة كاف ُيكمو ىاجس أساسي دفعو إىل زبريج كتابو على ذلك النحو ىو ىاجس التأ  ابن سحنونوميكن القوؿ أبف 

ارسة الًتبوية. الًتبية، بعد أف استقرت اإلدارة يف القَتواف وانتظم شأهنا السياسي واالقتصادي فال بد لكي يزدىر عمراهنا أف تُنظََّم وتُقنَّن اؼبم
مُت اؼبتخّصصُت يف التعليم وال يعٌت ىذا أف التعليم والًتبية مل يوجدا يف القَتواف إىل ذلك العهد، بل على العكس، لعل  ظهور فئة من اؼبعل

واشتهارىم، وظهور صناعة التعليم كفّن خاص وازدىارىا، اقتضى تنظيما قانونيا حىت ال تتحوؿ إىل فوضى، وىو ابلضبط ما كاف ينقص 
الًتبوية سبحورت يف جّلها حوؿ: ما   ابن سحنونىذا الضرب من النشاط اغبضاري يف القَتواف آنذاؾ. ومع ذلك ميكننا القوؿ أبف أفكار 

كاف واجبا من اؼبنهج الدراسي وما كاف اختياراي ومسألة أتديب الصبياف وأجرة اؼبعلم على تلك العملية، وىي قضااي كانت مطروحة يف 
 . viiiذلك العصر إبغباح

على كبو شبيو جدا بكتاب  د بن سحنونحممّ وانطالقا من ىذا األمر فإنو ينبغي أف نتفّهم طبيعة القصد الذي أدى إىل ظهور مصنف 
حيث يقوؿ موضحا  دمحم مهدي ادلسعوديفقو كالسيكي منو إىل كتاب يعرض أفكارا تربوية. وىو نفس اؼبعٌت  الذي ذىب إليو األستاذ 

ية إال بتوجيو العلـو واألخالؽ نزعة ابن سحنوف الدينية يف الًتبية " يف مثل ىذه البيئة الدينية، ال يتم انفتاح التعليم على اغبياة االجتماع
. ix(ٛٙٔمػ، صٖٜٜٔوالسلوؾ البشري ووضعها يف إطار ديٍت ابألساس" ) ـ ـ اؼبسعودي، 
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أنه ما جيوز وما ال جيوز يف التعليم والرتبية من وىكذا إذا جاز لنا إعطاء اؼبصّنف عنواان فرعيا يوضح ما أتى فيو بدّقة، قلنا 
أف قيمة ىذا اؼبصّنف خارج اؼبيزاف الشرعي تبدو يف كونو مّهد لظهور اىتماـ ُمتخصِّص أو مستقلٌّ . غَت ادلنظور الشرعي اإلسالمي

دبوضوع الًتبية، لن يكّف عن النمو عند اؼبهتمُت بو من الالحقُت.
II  الرتبية يف تصور ابن اجلّزارـx "من خالل كتابه " سياسة الصبيان وتدبريهم : 

وتدبَتىم ( يف أغلب أجزائو، كتاب طب، أما يف أقلها، فهو كتاب تربية. إذ ُيتوي على اثنُت وعشرين اباب. )سياسة الصبياف كتاب 
 يتعّلق الباب األخَت منها فقط ابلًتبية. أما األبواب الواحدة والعشروف األخرى فهي عبارة عن متابعة تطورية لألطفاؿ منذ والدهتم وحىت

يعرض ؽبم من علل وتقدًن العالجات اؼبناسبة ؽبا، ومثاؿ على ذلك أف الباب األوؿ من الكتاب يتعّلق تقّدـ سنوات طفولتهم ومتابعة ما 
 ابلّسلوؾ اؼبناسب للتعامل مع الرضيع أثناء والدتو وكيفية استقبالو وقطع سّرتو وسبليحو مث تغذيتو ومضجعو وغسلو وتنظيفو وإرضاعو. حىت

ا يناسبو من اؼبرضعات و اؼبربيات ويف ما ُيستحسن وما يُذـ من أجسادىن. مث ينتقل يف بقية أيخذ الصيب ابؼبشي فيبحث ابن اعبزار عم
اف مثل األعراض اليت تصاحب ظهور األسناف وأمراض كرب الرأس ووـر اليافوخ  فحص ضروب األمراض العارضة للصبياألبواب األخرى إىل

وانتفاخ العينُت، ويف القروح العارضة يف الفم ومرض الرطوبة السائلة من آذاهنم  وانتفاخ البطن وداء العطاس والصرع وذىاب النـو عن الصيب
 عند الصغار، ويف السعاؿ والقيء ودود األمعاء، ووـر السّرة واغبصى يف مثانة الصيب. مث يقًتح لكل من ىذه األمراض العالج اؼبناسب ؽبا

يف عصره. 
، فهو نص يبدأه أما الباب الثاين والعشروف اؼبخصص للًتبية ابؼب بتخيل مقالة لشخص ؾبهوؿ يطرح فيها  ابن اجلزارعٌت العاـ للمفهـو

هل تستطيع الرتبية أن تغري طباع الّصيب فتسمو به إن كان خشنا حاد : مشكل الًتبية يف كل العصور، وىي ياؼبسألة التا ي؛ اليت ى
 الطباع أو تدنو به إن كان طيب األصل رهيف اإلحساس؟

ئل اؼبفًتض من واقعة يشاىدىا وىي التنوّع الكبَت يف شخصية األطفاؿ إىل درجة يسعى فيها إىل فهم ىذه اؼبسألة، فيسأؿ وينطلق السا
 ىل ميكن أف نعيد صبيع ىذه االختالفات يف سلوؾ وشخصية الصبياف إىل الًتبية؟ وىل تقدر الًتبية على ذلك؟  

وأىدافها. ففي رأيو أف سلوؾ الصيب ودرجة أدبو دًن تصّوره األساسي حوؿ الًتبية قلنفسو الّرد، وابلتا ي ت ابن اجلزاروبذلك جيّوز 
وضاعة النفس بسمّو مهّتها. غَت تغَت القبيح ابغبسن وأف تستبدؿ  يتحدداف ابلًتبية. والًتبية تقدر على أف تغَّت يف اإلنساف كل شيء. أف

عادات السيئة جيعلها تستبد بو ويعسر معو تعويضها. ولذلك ال بد من أف البداية من أصغر سن ىي األفضل، ألف ُنو الطفل على ال
 اإلسراع ابلًتبية منذ السنوات األوىل لعمر الطفل. 

ذىنية معّينة. ويف تقدميو ألفكاره ىذه يعود إىل ب اإلنساف خصاؿ وخصائص سلوكّية و على دور العادة يف إكسا ابن اجلزارويرّكػز 
اغبكماء  الناس. كما يعود إىل ذكر ما قالوه لفيلسوؼ يدعى "أاب واس" وكذلك ُيتج دبا يشاىده يف واقع االحتجاج ابلفالسفة مثل ذكر 

ويفحص العالقة الصراعية بُت الطبيعة وبُت العادة. فالًتبية ىي مراف  xiمثل قولو " مع أف بعض اغبكماء قاؿ: " العادة طبيعة اثنية"
للعادات سبّكن األطفاؿ من اكتساب عادات حسنة وفق اؼبعيار األخالقي واالجتماعي السائد. أما الطبيعة فهي ما يعاند الًتبية عند 

ل ابلتغَت بيسر بتأثَت العادة وبعضها يرفضو، الطفل. وزبتلف الطبيعة من شخصية طفل إىل شخصية طفل آخر. حيث إف بعضها يقب
فيجب التشّدد معو. وتتدرج طبقات العقاب من البسيط أو اػبفيف إىل الّشديد أو الّصعب حسب صالبة طبيعة األطفاؿ أو قابليتها 

عالوة  ابن اجلزارلصيب. ويشًتط للتأديب بيسر. وال يتم االلتجاء إىل الضرب إال بعد إفالس التخويف وعدـ تقدميو نتيجة يف تبديل طبيعة ا
على ؿباسبة الصبياف، متابعتهم ومراقبتهم يف صبيع حاالهتم وأوضاعهم. وأخَتا فإف غاية الًتبية ىي جعل الصيب يلتـز يف سلوكو بقواعد 

 الّسلوؾ اليت يُلـز هبا العقالء أنفسهم. 
عن عدـ إفاضتو يف إابنة صبيع التفاصيل واالكتفاء بدؿ ذلك  اجلزارابن مث بعد ىذا الشرح اؼبوجز لرأيو يف طريقة تربية الصيب يعتذر  

م، عّنا ابألفكار الرئيسية الكربى فيقوؿ : " ولوال حّب االختصار، وترؾ اإلكثار، ألتينا الطريق ] النهاية[ ولكّنو فيما ذكرانه كفاية ؼبن فه
 .  xiiاؼبعٌت واؼبراد يف كالمنا"

تاب إىل مضمونُت ـبتلفُت مها اؼبضموف الطيب من انحية واؼبضموف الًتبوي من انحية اثنية وىكذا ميكن القوؿ أبّف تقسيم الك
قد عكسو العنواف بشفافية، حيث قبد : سياسة الصبياف من جهة وتدبَتىم من جهة اثنية يناسباف اؼبوضوعُت يف الكتاب. على أف أنخذ 

. xiiiتدبَت كمرادؼ ؼبعٌت التهذيب اعبسماين أو الطيّب معٌت السياسة كمرادؼ للتهذيب النفسي أو الًتبوي ومعٌت ال
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 اخلــــــالصــــة
، وردبا ىذا األمر ىو ما هاً الًتبوية على اختصار النص الذي قّدمها فيو، مهّمة جّدا. فصاحبها عامل وليس فقي ابن اجلزارتُعترب أفكار 

الًتبية، لتعويضو ابؼبنظور الفكري اؼبفتوح واؼبتعدد اؼبصادر مثل اغبكمة إىل أف تتجاوز اؼبنظور الفقهي اػبالص يف  ابن اجلزارحدا دبقاربة 
 والفلسفة واستقراءات الواقع. وىي حقبة من التطور يف مسألة الفكر الًتبوي يف القَتواف على غاية من األمهية. فخروج اؼبفكر اؼبسلم عن

 اه كبو الكونية على كبو ما. اؼبنظور الديٍت احملض وعدـ سجن نفسو يف إحداثياتو الفقهية ىو اذب
ولعل عالقة الفقيو ابلشرع غَت عالقة الطبيب هبا يف اإلسالـ. فالفقيو ال ميكنو يف األغلب أف يتحّرؾ حبكم اختصاصو إال داخل ما أمر 

 الشرع إال يف العبادات على بو هللا أي ما حددتو اؼبدونة. أما الطبيب اؼبسلم ػ إىل ذلك العهد ػ   كاف على خالؼ الفقيو ال يعود عودتو إىل
، ألف علـو الطب حادثة يف ذلك الزماف على أمة xivاألغلب، أما اؼبسائل العلمية وخاصة يف ؾباؿ الطّب فقد كاف يعود فيها إىل جالينوس

إسحاؽ اإلسرائيلي  نفسو تتلمذ على ابن اجلزاراإلسالـ، إذ كانت العلـو الطبية وتعليمها إىل حّد ذلك العهد بيد األعاجم والدليل أف 
 العامل اؼبرجع يف عصره.

مل يعد يف اعبزء اؼبخصص للطب اعبسماين أو العضوي من الكتاب إىل ما يُعرؼ ابلطب  ابن اجلزاروفبا يؤيد ىذه اؼبالحظة أف     
يعود إىل ذلك حينما يتعّلق األمر ابلطب اػبلقي أو  النبوي أو القرآين إال فيما ندر، رغم بروز ذلك يف بطوف نصوصو. فال غرابة أالَّ 

ى السلوكي، أي الًتبية. خاصة وأف اؼبسألة الًتبوية كانت تبعت يف الًتتيب اؼبسألة الطبية، فجرى عليها من النظر العلمي اغبر ما جرى عل
الًتبوية حيث  ابن اجلّزاريف دراستو ألفكار  ديدمحم مهدي ادلسعو اؼبسألة اليت تقّدمت عليها. وىو نفس اؼبعٌت الذي ذىب إليو األستاذ 

يقوؿ: 
ال  "وكبن إذ نلفت االنتباه إىل أمهية ىذه األفكار اليت تعطينا نظرة متكاملة عن الًتبية بكل أبعادىا، اعبسدية منها والعقلية والفّنية،

تميز والطالئعي لفكر ابن اعبزّار الًتبوي، الذي 
ُ
مل يستمّد مبادئو وغاايتو من العقيدة الدينّية، )فقط( بل حاوؿ يسعنا إال أف نربز الطابع اؼب

 . xvأف يبٍت نظرايتو على أساس من اؼبعطيات العلمّية"
ا ؽبذا االستنتاج يذىب كتاب "أصوؿ يف الًتبية اإلسالمّية" اىل القوؿ: "والفكر االسالمي حوؿ الًتبية جاء على صورتُت: وأتييدً 

 هم. طة أبفكار اؼبربُت اؼبسلمُت وآرائهاء واألدابء واؼبتكلمُت والفالسفة اؼبسلمُت، والصورة األخرى مرتبإحدامها مرتبطة بكتاابت الفق
 xviوُيالحظ أف الفكر الًتبوي االسالمي جاء يف كتاابت الفالسفة واؼبتكلمُت واؼبفكرين واؼبربُت أكثر تكامال منو يف كتاابت الفقهاء"

ن اعبزار يعارض ما أتى بو الشارع اؼبسلم يف األمرين: الطب والًتبية. بل على العكس سباما فهو غَت أف ذلك ال يعٍت يف نظران أف اب
لعقدي يؤيده ويكّملو ألنو يريد أف ُييط العامل: الطبيب أو اؼبريب اؼبسلم، بكل ما حازتو البشرية من تقّدـ يف ذلك الفن. فيزيد على رصيده ا

من النظر الفكري اؼبفتوح للمسألة الًتبوية، ىو  ابن اجلزارنسانية. ولعل ىذا االذباه الذي سار فيو الراسخ ما أفاضت بو ؿباسن اؼبعرفة اإل
حُت نظره يف شروط الًتبية والتعليم السليمُت يف العمراف البشري اؼبزدىر الذي يرمي إليو.  ابن خلدونما سوؼ يعّمقو 

III  يب احلسن علي القابسياألفكار الرتبوية يف " الّرسالة ادلفّصلة..." ألـxvii 
 قامت الّرسالة اؼبفصلة على ثالثة أبواب رئيسية ىي:

الباب األوؿ: يف تفسَت اإلمياف واإلسالـ واإلحساف واالستقامة وصفة الصالح. وقّدـ القابسي يف ىذا الباب أصوؿ التعليم  *
ستهِدفة إبقاء اؼبسلمُت ضمن عقيدة اىل السّنة

ُ
xviiiاألخالقي يف اإلسالـ ، ويرسمُ  للمعلمُت خطّا سلوكيا مستوحى من اؼببادئ الدينّية اؼب

 ويشتمل على فصلُت كبَتينالباب الثاين:  *
ا جيب اف أيخذه اؼبعّلم عن اؼبتعّلم وقاعدة ذلك الفقهية، وما ُيستحن أف يُعّلم مع مّ األوؿ، وخيصصو القابسي للحديث عالفصل 

للنصراين التعّلم يف ا ينفعهم، وما ال جيوز للمعلم فيو أجر إذا علمهم على انفراد، وىل ميكن وما جيب أف أيخذه اؼبتعلموف فبّ  القرآف الكرًن،
 مدارس اؼبسلمُت، وىل ميكن اف يعّلَم أبناء اؼبسلمُت من معلمُت نصارى، وىل يشًتط اؼبعّلم يف حفظ القرآف أجال ؿبددا؟

الفصل الثاين، وخيصصو القابسي لسياسة اؼبعّلم مع تالميذه، ورفقو هبم، وىل لو اف يستعُت ببعضهم على بعض، أو يستعُت هبم 
جيعل معو مساعدا لو، ويوىل عليهم أحدا، وأوقات دراستهم، ومسكهم أللواحهم، وأوقات بطالتهم، وراحتهم، واألداة اليت لنفسو، وىل 

رة أو يؤدهبم هبا، ومكاف تعليم الصبياف، وكيفية اجتماعهم على فريق اواحد اـ أكثر، وىل ميسكوف القرآف ويقرؤوف منو وىم على غَت طها
حدىم إلمامتهم يف الصالة؟ أوضوء، وىل ميكن ؽبم تقدًن
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تعلق الباب الثالث: ُيتوى فضال عن الّتشريعية واؼبهنّية اؼبتعّلقة إبجارة اؼبعّلم واؽبدااي اؼبباحة، مبادئ تربويّة طريفة ومفيدة جّدا ت *
 (ٜٔ، ص ٜٙٛٔخاصة ابلعقوبة يف الكتاتيب يف إفريقية يف العصر الوسيط )أضبد خالد، 

ىذه الّرسالة ضمن جنٍس أدىٍب بعينو فإنو ميكننا القوؿ أبهنا تنخرط ضمن اعبنس األديب الشهَت ابسم: أدب  إذا ما أردان تصنيف 
أكثر تفريعا  القابسيسابقا. إال أف سائل  ابن اجلزار، شأنو يف ذلك شأف لويسأيتخيل سائال ؾبهوال  فأبو احلسن القابسيالرسائل. 

 . ابن اجلزارأطوؿ وأسهب من رّد منو ػ يف رأيناػ أف يكتب رّدا  نتائج ىذا التفريع أف أقتضى ذلك. وكاف من ابن اجلزارألسئلتو من سائل 
فإنو كاف من حيث اؼبوضوع أقرب إىل  ابن اجلزارتشابو بنيوي مع نص وإف كاف قد وقع يف  القابسيوىنا البّد من مراعاة أف 

الفقهية فيما يتعلق ابلًتبية، من الداخل ومن اػبارج. ونعٌت ابلداخل . فما طغى يف نص القابسي ىو البحث عن األحكاـ ابن سحنون
.xixتفاصيل العالقة التعِليمية التعلُّمية، وابػبارج عالقة موضوع الًتبية ابإلطار اؼبوضوعي الذي ُييط هبا

الصالح لَتبطو دبعاين اإلمياف  يبدأ الكتاب األوؿ ابغبديث عن معٌت اإلمياف وفضل اإلسالـ مث تفسَت اإلحساف. مث يقف عند معٌت
وشروط اإلسالـ وإتياف اإلحساف. مث بعد ذلك يكشف فضل القرآف وضرورة تعلمو وتعليمو وآداب حاملو ويف حسن تعليم الفتاة القرآف 

واػبط وكبومها.
، واػبط ، الكرًن فيظ القرآف يف الكتاب الثاين أوال أحكاـ األجر على التعليم وموضوعات العلم الرئيسّية مثل رب القابسيمث يعرض 

 والنحو، والفقو ، والشعر ، واألدب ، واػبُطِب ، واغبساب، وكل ذلك بتدرّج يف اللزـو والقيمة. 
عدـ قبولو إبغباؽ اؼبسلم إىل كتاتيب غَت اؼبسلمُت كما يكره إغباؽ غَت اؼبسلمُت بكتاتيب اؼبسلمُت. كما يعاًف  القابسيمث يبُت 

يف ذاتو وإُنا يع األحواؿ. وليس العقاب غايًة يف نفس السياؽ مسألة سياسة اؼبعّلم مع صبيانو وضرورة عدلو بينهم والرفق هبم يف صب القابسي
الرأس بل على الرجلُت، ألف ذلك  تتعّدى الضرابت ثالث يف أقصى حد، وال جيوز الضرب على الوجو أو ىو ؾبّرد وسيلة لغَته، على أالّ 

يسبو أو ميس من عرضو أو يشبهو ابغبيواف، فذلك حراـ يف األخالؽ اإلسالمية.   الّ أاّل أيخذ اؼبعلم غضب ابلصيب، وأرا. و أسلم وأخف ضر 
أف  القابسيكما أّف على اؼبعّلم متابعة أحواؿ تالميذه وإعالـ أوليائهم يف كل مّرة دبا يطرأ عليهم من إمهاؿ أو انقطاع أو غَته. ويعترب 

تد من السبت إىل اػبميس، على أف تكوف اعبمعة راحة للمتعلمُت واؼبعّلمُت. أسبوع الدراسة مي

التربية من الخارج 

  عالقة العملية
التعليمية باطارها 

الموضوعى 
 الخارجي

 التربية من الداخل

العالقة التَعِليميّة التَّعلُّميّة 
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. ففي وقت الفراغ مثال جيوز للمعلم م عالقة اؼبعلم ابؼبتعلم وبوليويف الكتاب الثالث إىل أحكاـ ووضعيات ـبتلفة هت القابسيمث يتعّرض 
ينما خيل بواجبو وُياسب، وآلابء الصبياف أف يرفضوه أو ُيلوا عقدىم معو.  أف يشغل نفسو ابلكتابة لغَت تالميذه. كما أف اؼبعّلم يُعاقب ح

كما على اؼبعّلم ابلكّفارة أو القصاص حسب فداحة جرمو، يف حاؿ كاف سببا مباشر يف وفاة أحد طلبتو. مث حوؿ مكاف التعليم الذي 
ز لو التعّلم يف اؼبسجد. مث ذبوز شراكة اؼبعلمُت. مث أنواع أتدب غاية األدب جاأو حانوات، إال إذا كرب الصيب و ُيستحّب أف يكوف بيتا

سالـ. األعياد اليت ذبب فيها العطلة وقيمة األجر وغَت ذلك وما جيوز منها للمسلمُت، وما ال جيوز إذا كانت األعياد ؼبلل أخرى غَت مّلة اإل
راءة أو اػبط أو غَتىا من األساسيات، فإف اؼبعّلم ىو الذي يُعاقُب ومن الطريف أف اؼبتعّلم حينما خُيترب بعد اػبتمة ويتضح أنو ال جييد الق

 وتصل عقوبتو حّد تنحيتو أو ابلعبارة اؼبعاصرة عزلو. 
ىي نوع من اؼبقارانت اليت عقدىا اؼبؤلف بُت زبرجيات للقابسي ّف القارئ ميكنو أف يالحظ أّف " الّرسالة اؼبفصلة.." وخالصة القوؿ فإ

لنفسو إذا ما ابف اختالؼ إعطاء رأيو وذلك بقولو يف كل مسألة من ىذه  القابسيمث جيّوز  اإلمام مالك،وما ذكره  الفقهية ابن سحنون
والّتعّلم عبدؿ الفقهي حوؿ وضعيات التعليم القبيل : " قاؿ أبو اغبسن..."ويقصد نفسو. كما لو أف الرسالة اؼبفصلة ىي ضرب من ا

 القة الثالثي: اؼبعّلم واؼبتعّلم والو ي، من وجهة نظر شرعيٍة ؿبضة.والقضااي اؼبتفرعة عنها واػباصة بع
عنواان مفّصال لكتابو، تشَت إىل   القابسيويبدو أف عبارة " الرسالة اؼبفصلة ألحواؿ اؼبتعلمُت وأحكاـ اؼبعّلمُت واؼبتعلمُت" اليت اختارىا 

ختصار الشديد فيما سبقو من النصوص الًتبوية.كوف النص نوعا من الشرح التفصيلي والتدقيق والتفريع لتجاوز اال
 اخلـــــالصــــــة 

يبدو أف ما أحرزانه من تقّدـ يف منهج النظر العلمي واالنفتاح على اإلنساين عند ابن اعبزار سرعاف ما فقدانه مع القابسي. ذلك أف 
" آداب اؼبعلمُت" ، غَت أهنا تفوقو من حيث عدد األحاديث  ابن سحنون"الّرسالة اؼبفصلة..." ىي رسالة فقهية على ُنط ـبتصر 

 واؼبشهورين من احملّدثُت.  اإلمام مالكوبُت  ابن سحنونبُت  القابسيواؼبقارانت اعبدالية اليت عقدىا 
رة الفقيو. والثاين/ وليس من تفسَت يف نظران ؽبذا االذباه سوى أمرين: األوؿ/ أف صاحبها فقيو ولذلك ربكم نظرتو للمسألة الًتبوية نظ

. فالرسالة اؼبفصلة لو صيغت على القابسيأف مطلب تنظيم اؼبمارسة الًتبوية وتوثيقها ابألحكاـ الشرعية ال يزاؿ مطلبا قائًما حىت عصر 
 بوية.كبو معاصر لكانت عبارًة عن صبلة الّلوائح والقرارات والقوانُت الصادرة عن سلطة اإلشراؼ الًتبوي لتنظيم العملية الًت 

عظيمة، فهو فضال عن شرحو التفصيلي للتصور اإلسالمي لطريقة تنظيم العملية الًتبوية  القابسيغَت أف قيمة العمل الذي قّدمو  
اؼبكّونة ؽبا، فإنو يفتح فيها ابب اعبداؿ. فبا يعٍت بشكل واضح سباما أف الظاىرة الًتبوية اإلسالمية يف جوىرىا  التعاقديّةوعالقات األطراؼ 

ها فعل وفبارسة، متطورة مفتوحة على ربوالت التاريخ واجملتمع واعبغرافيا، وأّف كالّ من ىذه العوامل زبلق مستجدات جديدة ال ميكن مواجهت
عرب ؾبّرد االكتفاء دبا قيل من السلف فحسب، بل ال بّد مع ذلك من االجتهاد فيها، حىت يتم إجياد اإلجاابت اؼبناسبة للزمن والعصر. 

يلح على أتكيده وبيانو كما لو أنو ال  القابسيالذي يربر االختالؼ يف أحكامها وتباين الفقهاء يف زبرجياهتم، وىو اختالؼ نرى أف  األمر
يريد أف يكتفي إبقراره بل يذىب اىل حّد تربيره ومن شبة استحسانو. وىي مسألة على غاية من األمهية يف نظران ألهنا ذبعل من الشأف 

جملتمع اؼبسلم بكل تعقيداتو يف تدفقو وتطوره اؼبستمرين، شأان خاضعا لألصل الشرعي الثابت ويف الوقت نفسو للنظر وللفعل الًتبوي يف ا
اإلنساين، وىو ما سوؼ ُيققو ابن خلدوف بكل امتياز. 

IV   الرتبيةxx يف مقّدمة ابن خلدونxxi

من مقدمة عامة موضوعها : "يف فضل علم التاريخ و ربقيق أىدافو". مث من كتاب وحيد ىو الكتاب  مقّدمة ابن خلدونتتكوف 
. والعنواف اعبامع للكتاب األوؿ ىو :  "يف طبيعة العمراف xxiiاألوؿ الذي ضم ستة فصوؿ، ضمت ىي األخرى فصوال صغرى فرعية عديدة

لكربى من اؼبقدمة تباعا العناوين التالية: يف اػبليقة وما يعرض فيها" . وربمل ىذه الفصوؿ الستة ا
 ػ يف العمراف البشري على اعبملة.

 ػ يف العمراف البدوي واألمم الوحشّية والقبائل.
 اؼبراتب السلطانّية.ػ يف الدوؿ العامة واؼبلك واػبالفة و 

ػ يف البلداف و األمصار وسائر العمراف و ما يعرض يف ذلك من األحواؿ.
 وجوبو من الكسب و الصنائع.ػ يف اؼبعاش و 

 ػ يف العلـو و أصنافها و التعليم وطرقو وسائر وجوىو. 
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وإذا كانت مواضيع كتاب ) اؼبقّدمة ( كما ىو معلن من خالؿ فصوؽبا متنوعة تًتاوح بُت السياسي والعمراين والتارخيي 
خَت أي الفصل السادس وىو أعظم فصوؿ الكتاب حجما، مقارنة واالقتصادي...فإف اؼبسألة الًتبوية مل يقع التطرؽ إليها إال يف الفصل األ

 .xxiiiابلفصوؿ اػبمسة الّسابقة عنو
لبحث عالقة التعليم  ابن خلدونينقسم الفصل السادس ) أو فصل الًتبية والتعليم ( إىل طبسُت فصال فرعيا. األربعة األوائل يفردىا 

علـو القرآف والفقو والكالـ والرؤاي. مث يف الفصوؿ التسعة اؼبوالية أي من الفصل الثالث العامة ابلعمراف. والفصوؿ الثمانية اؼبوالية يفردىا ل
عشر، وىف الفصل اغبادي والعشرين، يبحث ابن خلدوف العلـو العقلية كعلـو العدد واغبساب واؼبنطق واؽبيئة وعلـو الطبيعة والطب 

الكيمياء ويبُّت موقفو منها. مث يف إىل علـو السحر والتنجيم والفلسفة و  لدوفوالفالحة. مث يف الفصوؿ اػبمسة التالية، يتعرض ابن خ
قي الفصوؿ التالية أي إىل حّد الفصل اػبامس والثالثُت يعاًف ابن خلدوف مسالة طُرِؽ التأليف والتعليم يف األقطار اإلسالمّية. مث يف اب

خَت أي اػبمسُت، يتعرض ابن خلدوف ؼبسألة االكتساب اللغوي الفصوؿ وىي طبسة عشر أي بُت الفصل السادس والثالثُت والفصل األ
 للعربية نظما وشعرا وينتهي بفن اؼبوشحات واألزجاؿ األندلسية. 

وىكذا فإنو إذا ما أردان اغبديث عن التأليف اػبلدوين يف الًتبية، فاف معٌت حديثنا حينئذ، ىو ما يتعلق حصرا دبا ورد ضمن الفصل 
)العرب وديواف اؼببتدأ واػبرب يف أايـ العرب و العجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي وؿ، أي من مقّدمة  كتاب تاب األالسادس من الك

 السلطاف األكرب(.
اإلنساين اليت خلقو هللا ويعترب ابن خلدوف أف مبدأ وجود التعليم نفسو من صبلة الصناعات اإلنسانية األخرى، ىو يف طبيعة الوجود 

يف صبيع الفنوف دوف حصر والوصوؿ هبا إىل منتهاىا من الكماؿ. فاإلنساف  xxvأما غاية العلم فهي اكتساب اؼبلكات .xxivميزه هباعليها و 
وىو مرادؼ يف  xxvi"التصّرؼ يف الصور وراء اغبس واعبوالف الذىٍت ابالنتزاع و الًتكيب" و ميزة إنسانية خالصة، ويتمثل يففبيز ابلفكر، وى

. مث إف ىذا xxviiرة "األفئدة" كما يف اآلية الكرمية من سورة النحل " وجعَل لُكم السَّْمَع واألْبَصاَر واألفِئَدِة"معناه للمقصد القرآين من عبا
.         xxviii: العقل التمييزي والعقل التجرييب و العقل النظريتب وىي ثالث تناسب العقوؿ الثالثةالفكر مرا
طلب العلم ألنو وحده فبيز ابلفكر كما أسلفنا. والعلم صناعة كسائر الصناعات وبواسطة ىذا الفكر ُيصل العلم. فاإلنساف وحده ي   

األخرى اليت أيتيها اإلنساف بذكائو لكنها صناعة فبيزة، وذلك ألف "التعليم وإف كاف اصطناًعا، فإنو ذو خاصّية فريدة سبيزه عن ضروب 
متمّيزة يف ىذا ال تتلقى عملية التعليم فحسب، بل تبدي عالمة اإلنتاج الصناعي األخرى. فهو صادر عن عنصر روحي متمثل يف ذوات 

هنا سبلك ابلقوة الصفات اليت تؤىلها لتحقيقها ابلفعل. فما تكتسبو الذات إُنا ىو صورهتا وقد تبلورت بفعل الًتبية. االذباه، من حيث إ
ؿ العلم عند ابن خلدوف ليس معناه ؾبرد اؼبعرفة ابلشيء وحصو  xxixفالذات ال سبلك سوى أف تفوز بصورهتا الطبيعّية اليت كانت كامنة فيها"

والسيطرة على مادتو واالستنباط  xxxوإُنا إدراؾ نظاـ اؼبوضوع وقانونو الطبيعي إف كاف طبيعيا، أو نظامو النظري إف كاف اؼبوضوع ؾبّردا
منها. 
بنموه. والشهادة على ذلك ما حدث ببلداف اؼبغرب ويزدىر التعليم عامة ابزدىار العمراف وينحّط ابكبطاطو. جُيدب جبدبو وينمو  

واألندلس يف اؼبائتُت السابعة والثامنة أي عصر ابن خلدوف من تفكك عمراين أصاب واقع العلم ابالكبطاط و الًتاجع. األمر الذي اجرب 
و ؼبا كانت النفس تنشأ ابإلدراكات  علماء ذلك العصر على شد الّرحاؿ إىل الشرؽ وطلب العلم يف عواصم الشرؽ الثقافية مثل القاىرة.

وف اغباصلة فيها وما يعود داخلها من ملكات، فإف تنوع مادة التعليم وحسن أدائو، جيعل النفس تنمو علميا وأخالقيا. وماداـ الناس ال يتلق
وىو  xxxiاغبقيقة اإلنسانيةنفس التعليم وال تنهض مهمهم إليو بنفس القيمة فإنو ُيدث بينهم تفاوت ظاىر، يعتقده البعض تفاوت يف 

 عكس ذلك ألنو عائد إليها بفعل الًتبية أي التعليم.
ويف تقسيم العلـو ىناؾ جذعاف رئيسياف يتفرعاف ال حقا إىل فروع عديدة. األوؿ خاص ابلعلـو العقلية والثاين خاص ابلعلـو النقلية.   

إىل الرايضة إىل الطبيعيات والطب والفالحة و اللغة واؼبوسيقي وغَتىا. أما  واألوىل ىي فئة كل العلـو اليت ميكن إدراكها ابلعقل من الفلسفة
 الثانية فهي الفئة اليت يشكل النص اؼبقّدس أي القرآف ؿبورىا األساسي مثل الفقو واغبديث والتفسَت والكالـ والقراءات والتصّوؼ.

عقل التجرييب والعقل النظري.  والعقل الثاين ىو األكثر استهدافا وترتيب العقوؿ عند ابن خلدوف كما ذكران ثالثة، العقل التمييزي وال
تنمية اؼبلكات اػباصة بكل موضوع من مواضيع علومهم. لشيوخ والعارفُت والتأدب عليهم و من الًتبية والتعليم. وذلك دبالزمة التالميذ ل

. كما أف االنتماء إىل بيئة عمرانية حرصو الصادؽ على االكائن اإلنساين حبسب اجتهاده و  ويزيد التعليم وينقص يف لتبّحر يف أصناؼ العلـو
معينة من الشروط احمليطة ابلفرد من اػبارج، وىي حاظبة يف اؼبستوى الذي ُيّصلو، ولكن على كبو أقل من أتثَت حرصو الشخصي 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



حجالويحمند د. لطفي  الّنظر  بداعّيةإالقريوان الرتبوية عنق األصول و مدرسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ9٘ 

ف يف نفسو استعداد عظيم للعلم واجتهاد يكو ة مزدىرة و واجتهاده الذايت يف طلب العلم. ولكن قد ُيدث أف ينتمي اؼبرء إىل بيئة حضاري
وسعي صادؽ، ومع كل ذلك ال ُيصل دائما أف ُُيّصل من التعليم ما يريده، كما ىو مشهور يف نظاـ التعليم يف عصره. فما السبب يف 

ذلك؟
 جييب ابن خلدوف أبنو توجد العوامل التالية: 

سبنعو من ربصيلو ويزيدىا صعوبة مطالبة اؼبتعلمُت استظهار كل تلك اؼبواد ليف وشروحاتو يف العلم الواحد ترىق الطالب و كثرة التأ ٔ 
استظهارًا ُيدد اؼبستوى الذي بلغوه وجودتو دبدى اختزاف الطالب للمعلومات وحفظها.

واليت ىي ال يقـو بوظيفتو التعليمية بيسر ووضوح ا يؤدي ابلكتاب )اؼبدرسي( إىل أف اعبهل حبدود أغراض التأليف يف كل فن. فب ٕ
الغرض األساسي من البياف ابلكتابة.

 يف اؼبقابل فإف اإلفراط يف االختصار ؼبواد التعليم يؤدي إىل حشو معانيها يف مفردات قليلة فبا يعّسر عملية فهمها وتناقلها. ٖ
ع ذلك تتم دراستها على كبو أطوؿ  عدـ التميز بُت العلـو اؼبقاصد يف ذاهتا و العلـو الوسائل لغَتىا. فالعربية ىي وسيلة لغَتىا وم ٗ

كثَتا من العلـو األخرى. وكذلك الشأف ابلنسبة لعلم اؼبنطق وغَتىا. يقوؿ ابن خلدوف " وىذا كما فعلو اؼبتأخروف يف صناعة النحو 
ائل دبا أخرجها عن كوهنا آلة وصناعة اؼبنطق، ال بل وأصوؿ الفقو، ألهنم أوسعوا دائرة الكالـ فيها نقال واستدالال وأكثروا من التفاريع واؼبس

  xxxiiوصَّتىا مقصودة بذاهتا"
الشّدة يف ؿباسبة اؼبتعّلمُت، واليت تورث النفس صفات الرذيلة كالكذب واػبوؼ والنفاؽ وعدـ اغبماسة لطلب أي شيء من  ٘

اؼبعا ي، بل ترتد ابؼبتعلمُت إىل أسفل السافلُت.
 لتعليم ومواده يف عصره؟ االكبراؼ يف طرؽ ا فما ىو البديل اػبلدوين ؽبذا

أوال : التعليم اؼبتدرج على مراحل، كأف يبدأ يف اؼبرحلة األوىل بتعليم أصوؿ كل فن وأساسياتو مع بعض الشروح دوف تعّمق كبَت. مث 
يقة هبا. مث يف اؼبرحلة اؼبرحلة الثانية وىي عودة على تلك الفنوف والعلـو وإعادة دراستها بتعمق وقراءة حواشيها وتفاسَتىا حىت اإلحاطة الدق

العودة من جديد إىل نفس تلك العلـو علًما علًما مع فحص دقيق لكل شارد فيها أو جزئي وارد عنها حىت ال يبقي منها شيء دوف الثالثة 
 العلم بو. وىذه اؼبرحلة األخَتة ىي اػبتامية ومنتهى العلم وغايتو القصوى. 

ىدان كثَتا من اؼبعّلمُت ؽبذا العهد الذي أدركنا، جيهلوف طرؽ ىذا التعليم يقوؿ ابن خلدوف يف ىذا اؼبوضوع " وقد شا
وُيضروف للمتعّلم يف أوؿ تعليمو اؼبسائل اؼبقفلة من العلم، يطالبونو إبحضار ذىنو يف حّلها فيخلطوف عليو دبا يلقوف لو من ، xxxiiiوإفادتو

عن االستعداد لو، كلَّ ذىنو ت وىو حينئذ عاجٌز عن الفهم والوعي وبعيٌد الغاايت يف البداايغاايت الفنوف يف مبادئها...وإذا ألقيت عليو 
عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم نفسو، فتكاسل عنو واكبرؼ عن قبولو وسبادى يف ىجرانو. وإُنا أتى ذلك من سوء التعليم". 

د حىت يستوفيو فهما و استيعااب، ودوف اػبلط عليو بكتٍب اثنيا : الًتكيز يف مطالبة اؼبتعّلم ابستظهار ؿبتوى كتاٍب واحد يف الفن الواح
ـبتلفة يف الفن نفسو و يف الوقت عينو.
 حصص الدراسة( والتفريق بينها ألهنا مدعاة إىل النسياف وانقطاع مسائل الفن عن بعضها.اثلثا: عدـ التقطيع بُت اجملالس )

 بينو وبُت أي فن آخر.ة الدراسية الواحدة، وعدـ اػبلط اغبصرابعا: االستقاللية يف دراسة كل فن دبفرده دوف سواه يف 
خامسا : عدـ الشّدة مع اؼبتعلمُت وااللتزاـ ابغبدود الشرعية للعقاب ، واليت حددىا سابقا ابن سحنوف يف ثالث جلدات من السوط 

) ويقصد الدرة( يف أقصى حاالت العقاب.
 ا لو، ومعرفة أكرب قدر من العلماء ألف ذلك ينوع مواضيع العلم ويثري مصادره.سادسا : الرحلة يف طلب العلم ؼبن كاف ذلك ميسور 

لمية يف سابعا: فتق اللساف ابحملاورة واؼبناظرة العلمية، دبعٌت وجود قطبُت يف العملية الًتبوية يدور بينهما تفاعل ينتج انتقاؿ اؼبعرفة الع
 إطار عالقة أخالقية قوامها االحًتاـ. 

بن خلدوف الًتبوي قبده يف قولو: " ومن أحسن مذاىب التعليم ما تقّدـ بو الّرشيد ؼبعّلم ولده، قاؿ خلف وؾبموع مذىب ا
 يدؾ األضبر : بعث إ ّي الّرشيد يف أتديب ولده ؿبّمد األمُت فقاؿ: " اي أضبر إّف أمَت اؼبؤمنُت قد دفع إليك مهجة نفسو وشبرة قلبو، فصَّت 

فكن لو حبيث وضعك أمَت اؼبؤمنُت. أقرئو القرآف وعّرفو األخبار ورّوه األشعار وعّلمو السنن وبّصره دبواقع  عليو مبسوطة وطاعتو لك واجبة،
 الكالـ وبدئو ، وامنعو من الضحك إال يف أوقاتو، وخذه بتعظيم مشايخ بٍت ىاشم، إذا دخلوا عليو، ورفع ؾبلس القّواد، إذا حضروا ؾبلسو.
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غتنم فائدة تفيده إايىا من غَت أف ربزنو، فتميت ذىنو. وال سبعن يف مساؿبتو، فيستحلى الفراغ وأيلفو. وقّومو وال سبرّف بك ساعة إال وأنت م
xxxiv" ما استطعت ابلقرب واؼبالينة، فإف أابمها فعليك ابلشّدة و الغلظة.

 اخلـــالصــــة
ي انطالقا فبا تضمنو النص اػبلدوين، يبدو أف ىذا اؼبفكر القَتواين اؼبسلم، استطاع أخَتا أف ُيّوؿ موضوع الًتبية هنائيا من موضوع فقه

، عقلي وليس نقلي. ولعل عبارة "صناعة" ىي األكثر دقة  خالص إىل موضوع علمي أو عمراين. فالتعليم يف التقسيم اػبلدوين للعلـو
 . xxxvعة اؼبقاربة اػبلدونية للًتبية أو التعليمللكشف عن طبي

لفُت للنظر أنن  
ُ
ا وعلى ىذا األساس فاؼبقاربة اػبلدونية تبدو أقرب إىل ؿباولة ابن اعبزّار منها إىل مقارابت ابن سحنوف والقابسي. واؼب

مث بعد ذلك نعثر على نتائج تربوية تبٌت على ذلك قبد يف اؼبقدمة ربليال للنفس اإلنسانية يف عاداهتا وطباعها وللعمراف يف عزه أو خرابو، 
التحليل السابق. وىذا يعٌت أف الفكر اػبلدوين زبلى ولو على كبو جزئي عن التفكَت يف اإلطار الفقهي احملض. وأقبز ربليالتو بناء على 

المية العامة آنذاؾ ىو علم االس  xxxvi  Epistémèاستنتاجات واستنباطات ونظر فكري جديد يف اطار علم ينتمى اىل اإلبستيمية
العمراف البشري.

وكاف ابن خلدوف من انحية اثنية، على اطالع على ما سبقو فبا كتبو أعالـ الًتبية من مدرسة القَتواف، ويكفي أف نشَت إىل أنو ُيتّج 
مضّرة هبم" الوارد ابلفصل السادس يف فصل بعنواف " يف أف الشّدة على اؼبتعّلمُت  xxxviiدبا ورد يف كتاب آداب اؼبعلمُت حملّمد بن سحنوف

 من كتاب اؼبقّدمة.
يف كوهنا جعلت من الًتبية أساًسا الزدىار العمراف البشري، ومؤشرًا عليو يف  -من وجهة نظران –وتكمن أمهية اؼبقاربة اػبلدونية للًتبية 
سّباقا يف وضع أسس علم اجتماع الًتبية ابعتبار  : كاف ابن خلدوف األستاذ عبد الرحيم الذائقالوقت عينو، وتوضيحا ؽبذا اؼبعٌت يقوؿ 

التفاعل  التأثَت والتأثّر اؼبتبادلُت بُت الًتبية واجملتمع...ولعل ىذه اؼبقاربة تؤكد على بعد نظر صاحب اؼبقّدمة واذباىو الًتبوي الذي يؤكد
 أف قياس النبض اغبضاري العاـ للدولة أو للعمراف فبا يعٍت xxxviiiالقائم بُت فعل التعّلم وفعل اغبضارة من زاوية نظر منهج علم االجتماع"

 ابؼبعٌت الدقيق، يتم من خالؿ الذراع الًتبوية. 
ويف ذات السياؽ يقوؿ األستاذ الدكتور صاٌف اغباجي موضًحا ىذا اؼبعٌت " ففي حديث ابن خلدوف عن حضارة الًتؼ والزىو، يتبُّت 

ىي اليت جيب حينئذ أف ُيصّوب النظر كبوىا "،  مث يضيف " وإنو ليتبُّت لنا أف ما يكوف ابن لنا أف الًتبية ىي اليت سبثل مدار االىتماـ ، و 
ًتبوية خلدوف قد راـ إبرازه ىو أف الًتبية يف آخر التحليل مسؤولية العمراف كّلو من موقع انتظامو السياسي، وأف اغبكم على ـبتلف األدوار ال

 . xxxixصدر عن وجهة نظر سياسّية"والتعليمّية ) البيداغوجّية( ينبغي أف ي
وعلى ىذا النحو ميكننا أف نفهم كيف كانت أفكار ابن خلدوف مدخال من مداخل الفكر اغبديث دبا احتوتو من عناصر اػبطاب 

اؼبوضوعي أي الكوين. 
 اخلامتة  

لربّاؽ ساح بنا السؤاؿ الًتبوي أمّيا سياحة، ونقَلنا عرب القروف اؽبجرية اػبمسة من الثالث اىل بداية التاسع، متتبعُت أثر الضوء الًتبوي ا
 الذي أتلق يف ظباء افريقية، وكاف موطنو عاصمة الفتح القَتواف. وقد زران بيوت العلم األكثر شهرة  يف ذلك اجملاؿ اعبغرايف من العامل
 االسالمي، دمحم بن سحنوف اؼبريب الفقيو وابن اعبزار الطبيب وأبو اغبسن القابسي الشارح العامل وابن خلدوف اؼبؤرخ وصاحب علم العمراف
البشري. وحاولنا أف نبحث عن أية ااثر لوجود خيط انظم يف أفكارىم الًتبوية، فتمّكنا أف ننتهي اىل أنو كاف ىناؾ ابلفعل جدؿ بينهم، 

أّيد صّحة فرضيتنا األساسية يف البحث حول اخلط م كانوا حلقة علمية متحاورة، وأهنم راكموا معارفهم وافكارىم الًتبوية، وىو ما وأهن
على ىذا النموذج اؼبوضح التا ي:التطوري يف الفكر القريواىن الذي بدأ أتصيال وانتهى تنظريا، 
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إذا كاف من صلة جامعة بُت مفكري القَتواف توحدىم صبيًعا، فهي يف اعتبارىم الًتبية كما كاف من نتائج ىذا البحث اكتشافنا أنّو 
يدبره البشر بُت بعضهم البعض كنوع من السياسة االجتماعية،    Interhumain/ interhuman ابلعمـو " تدبَت" "بينإنساىن"

ًتب من ربصيل أحسن درجات إنسانيتها وكماؽبا اػباص الذي لكن وفق معايَت وثوابت عقدية، هتدؼ إىل ربسُت النفوس والنهوض هبا لتق
 خلقو هللا تعاىل ؽبا، فبا يفيض عنو ابلضرورة سعادة اؼبدينة ككل. 

غاايت وأىداؼ ومقاصد ودرجات وُنو كبو الكماؿ الفردي فاعبماعي. إنو سلوؾ كبو اػبالص والنفع،  الرتبية يف االسالموىكذا ىي 
، وإُنا ىي منزلة بُت اؼبنزلتُت، وخالص خبالصُت دنيوي ػُغا ي يف التصاقو ابلواقعمػال روحانيتو، وال ابؼبعٌت الرباغمايتال ابؼبعٌت الصويف اجملّرد يف 
الدقيق تكمن العدالة العظيمة، وىناؾ أيضا يكمن سّر خلود الرسالة الًتبوية يف اإلسالـ. وآخري، إذ يف ىذا التوازف

i الًتبية أصوؿ ،(ٜٜ٘ٔ) الفزاىن، بشَت دمحم وفتحية غباف ابراىيم أضبد وؿبروس اعبواد عبد دمحم الدين ونور متو ي ومصطفي اػبطيب شحات دمحم 
 والتوزيع للنشر اػبرجيي دار االوىل، الطبعة االسالمية،

ii   ،من وغَتىم األغالبة لدولة عريقة اسالمية وثقافية سياسية عاصمة وكانت التونسية، اعبمهورية وسط يف اآلف توجد عظيمة، اترخيية مدينة القَتواف 
 جذور من عريب تسميتها أصل أف وقيل. القدًن االسالمي التاريخ يف عظيما شأان بلغت اليت الفاطمية الدولة النطالؽ مركزا ايضا وكانت والوالة، اغبّكاـ
 يف رحالو حطّ  وقد ىجرية، ٓ٘ سنة انفع، بن عقبة الكبَت الفاتح صاحب الذي االسالمي الفتح جيش أطلقو لفظ فهي الفسيح، اؼبكاف وتعٌت فارسية
 .القَتواف ىو اؼبمتد السهل ذلك تناسب تسمية أفضل أف فوجدوا افريقية، وسط فسيح اخضر مكاف

 العلماء من كثَتا اؼبدينة ىذه صّدرت فلقد. العريق الفكري تراثها وعلى االسالمي اؼبعماري طابعها على الساعة حىت القَتواف ربافظ
 سحنوف اإلماـ هبم اشتهرت الذين العلماء أبرز ومن. االفريقية الصحراء جنوب واىل اورواب وإسبانيا جنوب واىل االقصى اؼبغرب اىل والفاربُت اؼبسلمُت

 واغبصري اؼبسلمُت، أببوقراط لّقب الذي الطبيب اعبزار وابن القَتواين رشيق وابن الصغَت، دبالك اؼبلّقب القَتواين زيد وأىب سحنوف، بن ؿبّمد االماـ وابنو
: مطلعها اليت بقصيدتو اؼبشهور القَتواين

ـُ              غدهُ  مىت الّصبُ  ليلُ  اي  موعدهُ  الّساعةُ  أقػػػػػيػػػَا
 سوؼ ىذا حبثنا يف أننا غَت. القَتواف علماء إلحصاء كاملة مصنفات توجد انو حىت كثَت، والشعراء واالطباء والعلماء الفقهاء من النخبة ىؤالء وغَت
 .االطالؽ على االسالمية الًتبوية اؼبدارس أوىل من تعدّ  اليت القَتواف، مدرسة من خصيصا الًتبية علماء على نركز

iii
ننوه إلى أننا فّضلنا فً حدود هذا البحث العمل على المشهور من النصوص التربوٌة ولٌس على جمٌعها وذلن بالنظر إلى مدى  

انً على صٌتها الواسع وشهرتها عناٌتها بموضوع التربٌة. فمثال لم نشأ االشتغال على كتاب " الرسالة " لعبد هللا بن أبً زٌد المٌرو
التً ضربت األفاق فً عصرها، وذلن ألن الموضوع التربوي لٌس غرضها األساس، وحتى وإن تطّرق له فهو فً ثناٌا البحث عن 

وانًُسبل نشر المذهب المالكً عند أطفال المسلمٌن آنذان. وهكذا سوف تتجه عناٌتنا إلى ما اخترناه من أمهات التراث التربوي المٌر
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البن سحنون وابن الجّزار والمابسً وابن خلدون  مع الوعً بان البحث المستغرق بإمكانه اإللمام بجمٌع المدونات التربوٌة شهٌرها 
ومغمورها سواء التً اتخذت من التربٌة موضوعها األساس أو التً عالجته عرضا. ذلن ألن مدرسة المٌروان كانت أنشط وأجزل 

 لمدارس اإلسالمٌة فً مجال تأسٌس وإنجاز الفكر التربوي. إنتاجا من بٌن سائر ا

ivعاما، الثمانٌن تناهز سن عن 373/ 963 فً بالمٌروان وفاته وكانت" الطبٌب الجزار ابن حول الوهاب عبد حسنً حسن ٌمول 
58 ص السابك المرجع" اإلنسانٌة وخدمة العام النفع فً لضاها

v
هو اإلمام أبو عبد هللا محّمد بن سحنون ، ٌمول فً ترجمته أبو بكر المالكً فً كتابه رٌاض النفوس " ...كان إماما ثمة عالما  

بالمذهب، مذهب أهل المدٌنة، عالما باآلثار. لم ٌكن فً عصره أحد أجمع لفنون العلم منه، ألف فً جمٌع ذلن كتبا كثٌرة تنتهً إلى 
 مٌع العلوم وفً المغازي والتوارٌخ. نحو مائتً كتاب فً ج

وكان والده  لد تفّرس فٌه اإلمامة .. وكان والده ٌمول لمعلمه : ال تؤدبه إال بالمدح ولطٌف الكالم، لٌس هو ممن ٌؤدب بالضرب] 
 "والتعنٌف[، فإنً أرجو أن ٌكون نسٌج وحده وفرٌد أهل زمانه، ] و أتركه على نحلتً[ و أخاف أن ٌكون عمره لصٌرا

 وانتشرت إمامته فً حٌاة و الده، وأدرن من جمٌع العلوم ما لم ٌدركه غٌره من أهل عصره. وكانت له حلمة غٌر حلمة أبٌه. 
، تحمٌك حسن مؤنس، مكتبة "... رياض النفوسومولده سنة اثنتٌن ومائتٌن، وتوفً سنة ست وخمسٌن ومائتٌن، ودفن "بباب نافع

  948، ص 1381النهضة المصرٌة 
"  وهو اسبك من المالكً صاحب كتاب طبقات علماء إفريقيّة وتونسوهً ترجمة نجدها أٌضا عند أبً العرب صاحب كتاب " 

وهو ما ٌرّجح أن ٌكون المالكً لد أخذ عن أبً العرب هذه الترجمة لمحّمد بن سحنون ) ولد ذكر هذا األمر أٌضا دمحم  رياض النفوس
األولى، سلسلة علوم التربٌة  العلماء والمعلمون بالمجتمع المغربي في القرون اإلسالميةتابه من ك 46مهدي المسعودي فً الصفحة 

من نفس  161ونسب فً ترجمته لدمحم بن سحنون كالم  أبا بكر المالكً السابك إلى أبى العرب انظر ص 1339نوفمبر   4عدد 
 المرجع( 

vi
فً تحمٌمه لكتاب  5 757طوطات بالكامل ورلمها المكتبً بالمكتبة الوطنٌة  ولد أورد الدكتور محّمد عبد المولى صورا لهذه المخ 

أفرٌل بتونس  3آداب المعلمٌن  فً المسم األخٌر. وهً موجودة اآلن بمسم المخطوطات بالممر الجدٌد للمكتبة الوطنٌة، شارع  
ملم الخطاط دمحم بن محّمد البرنً(العاصمة، وضمن مجلّد ٌضم مجموعة من المخطوطات منها  أدأب المعلّمٌن. ) وهً ب

vii
 ٓ ًزبثٚ اُزوث٤خ ك٢ ٕٖٔاُِلهحِ : اُؼٖب اُٖـ٤وح ٖٓ اُؼٞك اُّوه٤ن، ؿ٤و اُلِوخ ) هاعغ رؼو٣ق أؽٔل كؤاك األٛٞا٢ٗ ك٢ ٛبِٓ ٖٓ

(9٘٘ٔاإلٍالّ ـ كاه إؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ، اُوبٛوح 

viii
، ٍَِِخ ػِّٞ اُزوث٤خ 8ٙٔ، ٓالوغرتً فً القروى اإلسالهٍّة األولى العلواء والوعّلووى تالوجتوع(: 99ٖٜٔٓل١ أَُؼٞك١ )

ٗٞكٔجو  ٗػلك 
ix ( ٖٜٜٔدمحم مهدي اؼبسعودي :)سلسلة علـو الًتبية  ٜٙٔ، ص العلماء و ادلعّلمون ابجملتمع ادلغريب يف القرون اإلسالمّية األوىل ،

نوفمرب  ٗعدد 
x

٣ؼوف ثبثٖ اُغّياه اُطج٤ّت. ُٝل ك٢ اُو٤وٝإ ك٢ ػبئِخ اّزٜود ثبُطت، ٣وٍٞ ػ٘ٚ  ٛٞ أثٞ عؼلو أؽٔل ثٖ إثوا٤ْٛ ثٖ أث٢ فبُل 

أُوؽّٞ ؽَٖ ؽ٢َ٘ ػجل اُٞٛبة ك٢ فالٕزٚ ُزبه٣ـ رٌٞٗ " رِو٠ أؽٔل ػِّٞ اُِـخ ٝاُلوٚ صْ رقّوط ك٢ اُلٕ٘ٞ اُو٣ب٤ٙخ ػٖ ًج٤و 

ِٞ اُلوع إِٔٚ.األٛجبء ك٢ إكو٣و٤ّخ إٍؾبم اإلٍوائ٢ِ٤ ؽز٠ ثوع ٝكبم أٍزبمٙ، ٝهل ٣ؼ

ّٜ ٝال أفِل إ٠ُ ُنّح، ٝ ًبٕهبٍ اُؾ٤ٌْ اثٖ عِغَ : " ًبٕ أؽٔل هل أفن ُ٘لَٚ ٓأفنا ػغ٤جب ك٢ ٍٔزٚ ٝٛل٣ٚ ُْٝ ٣ُؾلع ػ٘ٚ ثبُو٤وٝإ ىُّخ ه

ػٚ ُؼِٔٚ ٣ْٜل اُغ٘بئي ٝاألػواً ٝال ٣أًَ ك٤ٜب، ٝال ٣وًت هٜ إ٠ُ أؽل ٖٓ هعبٍ اُلُٝخ ُٝٞ إ٠ُ ٍِطبٕ" . ٝمُي ُ٘ياٛخ ٗلَٚ ٝاٗوطب

ًّبٕ ٣وجَ ك٤ٚ اُؼبئل٣ٖ ٣ٝؼبُظ ك٤ٚ أُو٠ٙ. ٝػال ٤ٕذ اثٖ اُغّياه ٝماػذ ّٜورٚ ثب٥كبم ّوهب ٝؿوثب. ًٝبٗذ ٝكبرٚ  ٝػِٔٚ، ًٝبٕ ُٚ ك

، ٛجؼخ كاه خالصة تارٌخ توًس ّ ػٖ ٍٖ ر٘بٛي اُضٔب٤ٖٗ ػبٓب، هٚبٛب ك٢ اُ٘لغ اُؼبّ ٝفلٓخ اإلَٗب٤ّٗخ 979ٛـ /  9ٖٙثبُو٤وٝإ ٍ٘خ 

 8٘، ٕٓٔٓٓ٘ٞة ُِْ٘وـ رٌٞٗاُغ

٣ٝوٍٞ األٍزبم دمحم ٜٓل١ أَُؼٞك١ ك٢ ٓؼوٗ روعٔزٚ ُْق٤ٖخ اثٖ اُغّياه " ٝٓٔب ٣غله اُزأ٤ًل ػ٤ِٚ إٔ اثٖ اُغّياه ٖٓ إٗزبط ٓلهٍخ 

ؽَ إ٠ُ األٗلٌُ، ُٝٞ أٗٚ اُو٤وٝإ األ٤ِٕخ كِْ ٣لبهم إكو٣و٤ّخ ُْٝ ٣زٞعٚ إ٠ُ اُْوم هٖل اُؾّظ أٝ ثـ٤خ االعزٔبع ثأئٔخ اُطّت ك٤ٚ، ُْٝ ٣و

ِٔبء ربم إ٤ُٜب رٞهب، ثَ ُْ ٣ـبكه اُو٤وٝإ إال ه٤ِال ُِٔواثطخ ػ٠ِ ثؾو أَُ٘ز٤و ك٤ٌٕٞ ٛ٘بى ٍٛٞ أ٣بّ اُو٤ع صْ ٣ٖ٘وف إ٠ُ إكو٣و٤ّخ" اُؼ

99ٖٔٗٞكٔجو  ٗ، ٍَِِخ ػِّٞ اُزوث٤خ ػلك 7ٗٔٝأُؼِّٕٔٞ ثبُٔغزٔغ أُـوث٢ ك٢ اُووٕٝ اإلٍال٤ٓخ األ٠ُٝ، ٓ
xi  ، ربقيق ؿبّمد اغببيب اؽبيلة، ص  سياسة الصبيان و تدبريهمابن اعبزار ،ٖٔٚ

xii
8ٖٔاثٖ اُغياه، أُٖله اَُبثن، ٓ  
xiii

ٓغ أٗ٘ب ٗؼضو ػ٠ِ رأ٣َٝ آفو ُألٍزبم أؽٔل فبُل ال ٣لَٖ ث٤ٖ ٓؼ٠٘ ا٤َُبٍخ ٝ اُزلث٤و ٝمُي ك٢ كهاٍزٚ ٝرؾو٤وٚ اُغ٤ِ٤ِٖ ُِوٍبُخ 

ثإٔ اثٖ اُغياه ٣ولّ ا٤َُبٍخ ث٘لٌ ٓؼ٠٘  ٕٙٔأُلِٖخ ...ُِوبث٢َ ، ٝرؾل٣لا ك٢ اُجبة اُضب٢ٗ ٜٓ٘ب ُٔب ٣ؼِّن ك٢ ٛبِٓ اُٖلؾخ ههْ 

" ا٤َُبٍخ : ٖٓطِؼ روث١ٞ ....ٝرَزؼَٔ أٌُِخ أ٣ٚب ػ٘ل اُطج٤ت أُوث٢ اثٖ اُغياه ثٔؼ٠٘ اُزلث٤و ٝ اُزٜن٣ت ٝ اُزلث٤و ك٤وٍٞ 

. ٝك٢ هأ٣٘ب ٛ٘بى افزالف أ٤ًل ك٢ أُؼ٠٘ ٙوة إ٤ُٚ اثٖ اُغياه ك٢ اُؼ٘ٞإ 98ٙٔاإلٕالػ" ٛجؼخ اُْوًخ اُز٤َّٗٞخ ُِزٞى٣غ ـ رٌٞٗ 

٤خ اُطج٤خ ٝ اُزوث٤خ ا٤ًَُِّٞخ. ٝ إال ًبٕ اًزل٠ ثؼجبهح ٤ٍبٍخ اُٖج٤بٕ أٝ ثؼجبهح رلث٤و اُٖج٤بٕ. ٤ُؼٌٌ ر٘ٞع ٕٓٚٔٞ ًزبثٚ ث٤ٖ اُزوث

 فبٕخ ٝٛٞ اُن١ ٣نًو ػٖ ٗلَٚ أٗٚ ٤ٔ٣َ إ٠ُ االفزٖبه. 

٣ٝوٟ األٍزبم أؽٔل كؤاك األٛٞا٢ٗ إٔ ػجبهح روث٤خ رؼٞك ك٢ اُؼوث٤خ إ٠ُ كؼَ هث٢َّ أ١ ؿنٟ اُُٞل ٝ عؼِٚ ٣٘ٔٞ، أ١ إٔ إَٔ أُٖطِؼ 

كؼَ هثب ٣وثٞ أ١ ىاك ٝٗٔب. ٣ٝوبٍ ك٢ اُؼوث٤خ : هة اُوّٞ ثٔؼ٠٘ ٍبٍْٜ، ٝ هة اُ٘ؼٔخ ثٔؼ٠٘ ىاكٛب ؽز٠ ثِـذ ٓجِـب ػظ٤ٔب، ٝ هة 

ؽز٠ ثِؾ اإلكهاى.   ٝ كأة اُلالٍلخ اُؼوة ػ٠ِ ر٤َٔخ ٛنا اُلٖ  "ثب٤َُبٍخ"  ًٔب ك٢ هٍبُخ اثٖ ٤ٍ٘ب " ٤ٍبٍخ اُوعَ  اُُٞل ثٔؼ٠٘ هثّبٙ

أِٛٚ ُٝٝلٙ. "  صْ ٤ٚ٣ق هبئال  : "ًٝبٕ اُؼوة ٣وُٕٞٞ ػٖ اُن١ ٠ْ٘٣ء اُُٞل ٝ ٣وػبٙ أُؤكة ٝأُٜنة ٝأُوث٢ ٝأُؼِّْ ٝؿ٤و مُي، 

ـ  ٜٓٗٗب رل٤ل اُو٣بٙخ ٝا٤َُبٍخ ٝرلٍ ػ٠ِ اُؼِْ ٝاألفالم ٓؼب"  ) أؽٔل كؤاك األٛٞا٢ٗ،عٕٞ ك١ٞ٣ ٓؿ٤و إٔ ُلع أُؤكة أ٤ّغ، أل

(9٘9ٖٔٙٔ ٍَِخ ٗٞاثؾ اُلٌو اُـوث٢، كاه أُؼبهف، ٖٓو  ٔٗ

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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xiv
ّ. ًبٕ فياٗخ اُطت عب٤ًُ٘ٞ ٛٞ صب٢ٗ اّٜو أٛجبء ا٤ُٞٗبٕ ثؼل اثوواٛ. ػبُ ك٢  أُئخ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ  ٖٓ ٤ٓالك ا٤َُٔؼ ػ٤ِٚ اَُال 

ك٢ ػٖوٙ، ٣وبٍ أٗٚ روى اٌُض٤و اٌُض٤و ٖٓ أُؤُلبد. أؽبٛٚ األٛجبء إَُِٔٔٞ ثٌض٤و ٖٓ االؽزواّ ٝاُنًو اُغ٤َٔ، ؽز٠ مًوٙ اُْؼواء 

ك٢ ّؼوْٛ إم ٣َُ٘ت ا٠ُ أُز٘ج٢ أٗٚ هبٍ :

ميوت راعي الضأف يف جهلو       ميتة جالينوس يف طّبو 
xv ( ٖٜٜٔدمحم مهدي اؼبسعودي)سلسلة علـو الًتبية ٖٛٔ،  ص العلماء و ادلعّلمون ابجملتمع ادلغريب يف القرون اإلسالمية األوىل ،

نوفمرب. ٗعدد 
xvi

دمحم ّؾبد اُقط٤ت ٖٝٓطل٢ ٓز٢ُٞ ٝٗٞه اُل٣ٖ دمحم ػجل اُغٞاك ٝٓؾوًٝ أؽٔل اثوا٤ْٛ ؿجبٕ ٝكزؾ٤خ دمحم ث٤ْو اُليا٠ٗ،  

٘ٗ، اُطجؼخ اال٠ُٝ، كاه اُقو٣غ٢ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٓالترتٍة االسالهٍة ، أصول(99٘ٔ)
xvii

ل ثٖ فِق أُؼبكو١  اُوبث٢َ اُلو٤ٚ    ّٔ ِخ "ُٝل أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾ ّٖ ٣وٍٞ األٍزبم أؽٔل فبُل ك٢ ٓولّٓخ رؾو٤وٚ ُِوٍبُخ أُل

خ عبءْد َٗجخ9ٖ٘ٛـ/ ٕٖٗاُو٤وٝا٢ٗ ٍ٘خ  ّٔ  اُو٤وٝا٢ٗ. ّ  ثبُو٤وٝإ ػ٠ِ األهعؼ ٖٝٓ ص

" ُِوب٢ٙ ػ٤بٗ إٔ أثب ترتٍة الوذارك" ٗوال ػٖ ًزبة " هعالن اإلٌواى فً هعرفة أهل القٍرواى٣ٝنًو اُلّثبؽ ٝ اثٖ ٗبع٢ ك٢ ًزبة "

ّْ ٣ْلّ ػٔبٓزٚ ثْلّ هبثٌ ك٢َّٔ ثنُي ٝٛٞ ه٤وٝا٢ٗ األَٕ" ٝهبٍ اثٖ ٗبع٢ : "ٝٛن ا اُؾَٖ ػ٠ِ اُوبث٢َ" ُْ ٣ٌٖ هبث٤َّب ٝ إٗٔب ًبٕ ُٚ ػ

ك٤ٚ ٗظو"....ًٝبٕ اُوبث٢َ ثبُقٖٞٓ ٓضَ ٍِلٚ اثٖ أث٢ ى٣ل ّق٤ٖخ ٝاٍؼخ ا٥كبم ٣ِٞٛخ اُجبع ك٢ أُنٛت أُب٢ٌُ أُزٖبهع ٓغ 

أُنٛت ا٤ُْؼ٢ أُزطّوف ثبُو٤وٝإ".
xviii  ،ص ٜٙٛٔمن مقدمة احملقق د. أضبد خالد ،ٔٛ

xix ؤاؿ سائلو وسبهيده للجواب عنو بقولو قبل أف خيتم كالمو ليدخل يف وكبن نقرأ صراحة اؼبعٌت الذي ذىب إليو القابسي يف تقدميو لس
و نص اإلجابة " وأساؿ هللا الكرًن العصمة ابغبق فيما ابتالين بو من اؼبقالة يف الدين وأف يهدين..." فهو على بّينة من نفسو واضحة أبن

من أجل أف يعصمو من اػبطأ فيها. سوؼ خيوض يف مسائل من جوىر الفقو الديٍت حىت أنو يطلب التوفيق الرابين
xx

٣٘جـ٢ إٔ ٗالؽع إٔ  اثٖ فِلٕٝ ٤ٔ٣ي ث٤ٖ اُزوث٤خ ٝث٤ٖ اُزؼ٤ِْ ، ٣وٍٞ األٍزبم ٕبُؼ اُؾبع٢ ثٖ ػ٢ِ ك٢ ٛنا اإلٛبه "ٝٛنا أٓو هاعغ  

ٝأُوعؼ٤بد إ٠ُ ًٕٞ ًَ ٖٓ "االػزٔبٍ" ك٢ رؾ٤َٖ أُؼبُ ) ْٗبٛ اإلَٗبٕ ثٔب ٛٞ ًبئٖ ػبَٓ( ٖٓ ٝعٞٛٚ ، ٤ٍٝبٍبد اُلٍٝ 

 ٚ٤ ّٔ األفاله٤خ) ْٗبٛ اإلَٗبٕ ثٔب ٛٞ ًبئٖ ّبهع( إٗٔب رْ٘لّ كٝائوٛب ثؼٜٚب ثجؼ٘ كافَ ر٘ظ٤ْ أٍب٢ٍ ٣ِْٜٔب ع٤ٔؼب. ٝٛنا اُز٘ظ٤ْ ٣َ

اثٖ فِلٕٝ "ٓوث٠" أٝ روث٤خ أٝ ر٣ٌٖٞ أُياط ٓغ ٍٛٞ األٓل. ٝاُزوث٤خ، ثٜنا أُؼ٠٘ ) اُغبٓغ ألٗٔبٛ اُٞعٞك اإلَٗب٢ٗ( ٣٘جـ٢ إٔ

، اُغيء األٍٝ" اتي خلذوى وهٌاتع الحذاثة٤يٛب ػٖ ٓلّٜٞ اُزؼ٤ِْ، اُن١ ٣ؼزجوٙ اثٖ فِلٕٝ ٕ٘بػخ ال ٣ظٜو إال ٓغ رطٞه اُؾٚبهحٗٔ

. 8ٕٓٓ، ْٗو ث٤ذ اُؾٌٔخ رٌٞٗ 7ٖٓٓ 

ُٗؼ٠٘ ثٚ ك٢ ٓوبُ٘ب ٛبُٔب إٔ ؿوٙ٘ب رول٣ْ أهاء اثٖ فِلٕٝ ك٢ اُزوث٤خ ث    بُؼّٔٞ ًٔب كٜٜٔب ثٚ ٓلٌوٝ ٝٓغ ٛنا اُز٤٤ٔي اُله٤ن، كئٗ٘ب ُٖ

اُو٤وٝإ أ١ ثٔؼ٠٘ اُزؼ٤ِْ ٤ٌُٝ ثبالٗلٖبٍ اُؾبَٕ ػ٘ل اُزؾ٤َِ اُله٤ن. ُٝز٤ٙٞؼ مُي كئٗ٘ب ٍٞف ٗؼٔل إ٠ُ أُؼ٠٘ اُن١ أّبه إ٤ُٚ 

ٗلٌ أُوعغ ؽ٤٘ٔب هبٍ "... أُٜٝٔب: إٔ اُزوث٤خ َٕٝ ثبُٔلك رؾ٤ٖال ٝ رؼ٤ِٔب ثٔب9ٖٓاألٍزبم اُؾبع٢  ك٢ اُٖلؾخ  ٣ي٣ل اُؼوَ ػِٔب  ٖٓ

٣وكغ اإلَٗبٕ كهعبد ك٢ َٓبه ْٗلإ ًٔبٍ إَٗب٤ٗزٚ. ٣ٝؾَٖ مُي ثبٓزالى اُٖ٘بئغ ٝا٥كاة ٝاُؼٞائل ٝاألؽٞاٍ اُؾٚبه٣ّخ ُلٟ األع٤بٍ

ؼ٢٘ اُ٘بّئخ. ٝصب٤ٜٗٔب إٔ اُزوث٤خ إٗٔب ٢ٛ ٓب ٣ؾَٖ ٖٓ ماى االٓزالى ٝرِي أٌُِبد ٖٓ آصبه ك٢ اُ٘لٌ. كٌِٔخ روث٤خ ًِٔخ عبٓؼخ ُٔ

اُؼٔوإ ك٢ ؽوًخ ارٖبُٚ ٝ آزالئٚ ثٔب ٛٞ إَٗب٢ٗ : كبُؼٔوإ إٍُٔٞٞ ٛٞ ؽٚبهح اىكاك ػِٜٔب، ٖٓ عٜخ، ٝٗلًٞ كبىػخ إ٠ُ 

اُزؾ٤َٖ ٣ْـِٜب ٓؼبّٜب، ٖٓ عٜخ أفوٟ."
xxi

ل ثٖ فِلٕٝ اُؾٚو٢ٓ اُز٢َٗٞ ػبُْ ػِْ اُؼٔوإ ا٤ُْٜو ٝك٤َِٞف   ّٔ االعزٔبع. ٣وٍٞٛٞ ٢ُّٝ اُل٣ٖ أثٞ ى٣ل ػجل اُوؽٔبٕ ثٖ ٓؾ

ّٛبة ك٢ فالٕزٚ ُزبه٣ـ رٌٞٗ " ُٝل ثٔل٣٘خ رٌٞٗ ك٢ ؿّوح هٓٚبٕ ٍ٘خ  ٓب١  7ٕٛـ /  7ٖٕػ٘ٚ أُوؽّٞ األٍزبم ؽَٖ ؽ٢َ٘ ػجل اُٞ

ّ ٝروث٠ّ ك٢ ؽغو ٝاُلٙ، صْ هوأ ػ٠ِ أٍبرنح ػٖوٙ كأروٖ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝ رِّٚغ ك٢ اُلٕ٘ٞ ٝ ا٥كاة ٝ اُزبه٣ـ، ؽز٠ ٕبه ٖٓ ٕٖٖٔ

اُزؾن ثبَُِطبٕ أة ػ٘بٕ صْْ اُؾل٢ٖ ٝٛٞ ؽلس ُْ ٣طو ّبهثٚ.عبٍ ىٓبٗٚ...روِّل فطخ اٌُزبثخ َُِِطبٕ أث٢ إٍؾبم إثوا٤ٛأػِْ ه

أُو٢٘٣ ثلبً ك٘ظٔٚ ك٢ ٍِي هعبٍ كُٝزٚ...صْ هٖل األٗلٌُ ٝ أٗيُٚ ٍِطبٜٗب ٖٓ ث٢٘ األؽٔو ثـوٗبٛخ ك٢ هٖوٙ ٝ أًوٓٚ ؿب٣خ اإلًواّ

ٖ ا٠ُ ٕبؽت هْزبُخ ٖٓٗٙٔ/ 7ٍٙ٘٘خ قط٤ت افزٖبٓ األؿ ثأف٤ٚ. صْ ٍبه ٝهل افزٔ ثٚ ك٢ رِي أُلّح اُٞى٣و َُبٕ اُل٣ٖ اثٖ اُ

ثؼل ِٓٞى اٍجب٤ٗب ُِِٖؼ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٍِطبٕ أُـوة ثٜل٣ّخ كبفوح، كِو٤ٚ ك٢ اّج٤ِ٤خ ٝػبِٓٚ ثبٌُوآخ اُلبئوخ ؽز٠ أٗٚ ِٛجٚ ُِٔوبّ ػ٘لٙ...ٝ

ثوٛخ هٖل ٕبؽت ثغب٣خ كبؽزلَ ثٚ ٝهِّلٙ أػٔبٍ كُٝزٚ. ٝ ُْ ٣يٍ ٓؤهف٘ب ٣٘زوَ ك٢ اُجالك أُـوث٤خ ٖٓ ٓل٣٘خ إ٠ُ أفوٟ ٝ ًَ ٍِطبٕ

٘لٙ ٣ٌوّ ٓضٞاٙ ٣ٝؼّظْ ّأٗٚ ٣ٌِٝلٚ ثٜٔٔبد ٌِٓٚ ، إ٠ُ إٔ ٗيٍ ثأِٛٚ ك٢ هِؼخ ث٢٘ ٍالٓخ ٖٓ  ثالك ث٢٘ رٞع٤ٖ ثبُٔـوة األٍٜٝ ٣ؾَ ػ

كأهبّ ثٜب أهثغ ٤ٍٖ٘ ٓزق٤ِب ػٖ اُْٞاؿَ ، ٝٛ٘بى ّوع ك٢ رأ٤ُق ربه٣قٚ اُغ٤َِ، كأًَٔ " أُولّٓخ" ػ٠ِ مُي  7ٖٗٔ/ 77ٍٙ٘خ 

ٙ إ٤ُٚ ٕلبء كٌورٚ ٝمٛ٘ٚ اُٞهّبك، كغبءد ثلػخ ث٤ٖ أُّٖ٘لبد ٝ ٓقبُلخ ث٘لَٜب ُجو٤ّخ ربه٣قٚ....صْ هٖل اثٖ األٍِٞة اُجل٣غ اُن١ أكّا

..ٝعٌِ ُِزله٣ٌ ثبُغبٓغ األىٛو. ٝهل ارَٖ ثَِطبٕ ٖٓو ثوهٞم كأًوّ ٓضٞاٙ، صْ ٝالّٙ هب٢ٙ هٚبح  8ٕٖٔ/ 78ٗفِلٕٝ ٖٓو ٍ٘خ 

ّ ثٞظ٤لزٚ أؽَٖ ه٤بّ...ٝك٢ مُي اُٞهذ هلّ أِٛٚ ٖٓ أُـوة، ٝهجَ إٔ ٣وٍٞا إٔبثذ كوب 8ٖٗٔ/ 78ٙأُب٤ٌُّخ ثبُوطو أُٖو١ ٍ٘خ 

اَُل٤٘خ ه٣ؼ ّل٣لح أؿوهزٜب، كنٛت ًَ ٖٓ ك٤ٜب ٝؿوم أِٛٚ ُٝٝلٙ كٌبٕ مُي ٖٓ أًجو أُٖبئت اُز٢ ُؾوذ ٓؤُل٘ب كزق٠ِ ثؼلٛب ػٖ 

هؽٔٚ هللا ٝككٖ ثٔوبثو اُٖٞك٤ّخ  ٙٓٗٔ/  8ٓ8إٔ ٛوهٚ أعِٚ ٍ٘خاُوٚبء ٝ اٗؼٌق ػ٠ِ اُزله٣ٌ... ٝثو٢ ك٢ اُوبٛوح ٓ٘وطؼب ُِؼِْ، إ٠ُ 

. ٘ٓٔـ ٗٓٔ، ٓ ٕٔٓٓفبهط ثبة اُٖ٘و ٖٓ اُوبٛوح"فالٕخ ربه٣ـ رٌٞٗ ٛجغ كاه اُغ٘ٞة ُِْ٘و ـ رٌٞٗ

لك لثقل ؿبموالتو وذة دبكاف التأين الشديد يف قراءة النص اػبلدوين ومن جهة التعامل مع اؼبَتاث الفكري اػبلدوين فإنو يبدو من اغبكم
ى وغزارهتا و تلوف عبارتو ودقتها وىو قلق يشاركنا فيو غَتان حينما أؼبح قائال " إف فكر ابن خلدوف وموضوعو يفرض على من يلجو أف يتحلّ 

، دوين يف الرتبيةراهنية الفكر اخللابلتهّيب وأحياان نظرا للزخم التنظَتي الذي ُيتويو و كذا تعدد مداخل ومقارابت ىذا الًتاث " مقاؿ : 
 ٚٗص  ٕٚٓٓ  ٕالعدد  تربية وتكوينلألستاذ عبد الرحيم الذائقة، ؾبّلة 
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ٕٓٓ 

xxii
ٓواعؼخ ٝرؼ٤ِن  ٕٙٓٓٗؼزٔل ك٢ ػِٔ٘ب ٓواٝؽخ ػ٠ِ َٗقز٤ٖ ٖٓ ًزبة "أُولٓخ" الثٖ فِلٕٝ، األ٠ُٝ ٛجغ ّوًخ ٤ٍِلاه رٌٞٗ 

العثر ودٌواى الوثتذأ والخثر . ٝأُولّٓخ ٢ٛ اُغيء األٍٝ ٖٓ ًزبة 99ٙٔاألٍزبم ػجل اُجبه٢ فو٣ّق، ٝاُضب٤ٗخ ٛجؼخ كاه اُٜالٍ  ث٤وٝد 

ـ ٕٖٖٔٛــ )  8ٓ8ٛـ 7ُِٖٕؼالّٓخ ػجل اُوؽٔبٕ ثٖ فِلٕٝ فً أٌام العرب والعجن والثرتر وهي عاصرهن هي روي السلطاى األكثر 

أعَ كهخ  أًضو ُِجؾش.  ( ؿ٤و إٔ ع٤ٔغ اُْٞاٛل ٝاإلؽبالد ٍٞف رٌٕٞ ٓوٖٞهح ػ٠ِ اَُ٘قخ األ٠ُٝ ٝمُي ٖٓٙٓٗٔ

xxiii
ك٢ رؾ٤ِِٚ ُٜنٙ اُظبٛو ك٢ ًزبة أُولّٓخ، ٣وٍٞ األٍزبم ٕبُؼ اُؾبّع٠ ثٖ ػ٢ِ " ٝ ال رأر٢ اُؼِّٞ ٝإٔ٘بكٜب ٝاُزؼ٤ِْ ٝٛوهٚ ٍٝبئو  

صْ ٤ٚ٣ق  " ٝٛٞ  ٝعٞٛٚ إال ك٢ اُجبة اَُبكً ٝاألف٤و ٖٓ أُولّٓخ، ثبػزجبه إٔ ٛنٙ أَُبئَ ٓزِٖخ ثٔب ٛٞ ًٔب٢ُ، ال ثٔب ٛٞ ٛج٤ؼ٢" 

اتي خلذوى وهٌاتع ٝ ُئٖ اػزجوٙ ٖٓ أٌُب٤ُبد ، كٔوكّ اػزجبهٙ ماى  ٖٓ عٜخ ًٞٗٚ اُٞعٚ اُن١ ٣ٌٕٞ ٍ٘لا ُِزوث٤خ ٌٝٓٔال ُٜب، ال ؿ٤و" 

. 8ٕٓٓث٤ذ اُؾٌٔخ  8ٖٓٝ 7ٖٓ، اُغيء األٍٝ ٓ  الحذاثة

xxiv
ِْ إٔ اُؼِّٞ اُجْو٣خ فياٗزٜب اُ٘لٌ اإلَٗب٤ّٗخ ثٔب عؼَ هللا ك٤ٜب ٣ٖٓوٍٞ اثٖ فِلٕٝ ك٢ رجو٣وٙ الؽزٌبه اإلَٗبٕ ُِؼِْ ٝ اُزؼ٤ِْ " اػ 

ال، صْ ثئصجبد اُؼٞاهٗ اُنار٤ّخ ُٜب أٝ ٗل٤ٜب ػٜ٘ب صب٤ٗب، إٓ ّٝ ه ُِؾوبئن أ ّٞ َ ُٜب مُي  ثبُزٖ ّٖ ب ثـ٤و اإلكهاى اُن١ ٣ل٤لٛب مُي اُلٌو أُؾ

برٜب أٝ ٗل٤ٜب. كئما اٍزوّود ٖٓ مُي ٕٞهح ػ٤ِٔخ ك٢ ا٤ُٔٚو كال ثل ٍٖٜٓٝ أٝ ثٍٜٞ، ؽز٠ ٣َز٘زظ اُلٌو ثنُي ٓطبُجٚ اُز٢ ٣ُؼ٠٘ ثئصج

8ٕ٘ث٤بٜٗب ٥فو، إٓب ػ٠ِ  ٝعٚ اُزؼ٤ِْ أٝ ػ٠ِ ٝعٚ أُلبٝٙخ، ُٖوَ األكٌبه ك٢ رٖؾ٤ؾٜب." أُٖله اَُبثن ، ٓ 

xxv  اؼبلكة يف اؼبعٌت اػبلدوين يف سياؽ التعليم و الًتبية ىي درجة متقدمة يف التحصيل العلمي يف كل زبصص. واؼبلكة ميكنها أف تزيد يف
نفس التخصص حىت تصل كمالو وحّده األقصى.

xxvi  طبعة سيلدار، ص  ، ادلقّدمةابن خلدوف ،ٙٗٛ
xxvii نفس اؼبصدر والصفحة

xxviii  ص نفس اؼبصدر، نفس اؼبرجع ،ٙٗٛ
xxix

ٕٖٗ، ٓاتي خلذوى وهٌاتع الحذاثةاألٍزبم ٕبُؼ اُؾبع٠ ثٖ ػ٢ِ،  

xxx
٣وٍٞ اثٖ فِٕٞ ك٢ ٛنا أُغبٍ " ٝ مُي إٔ اُؾنم ك٢ اُؼِْ ٝ اُزلٖ٘ ك٤ٚ ٝاالٍز٤الء ػ٤ِٚ، إٗٔب ٛٞ ثؾٍٖٞ ٌِٓخ ك٢ اإلؽبٛخ ثٔجبكئٚ  

9ٖٗٙله، ٓ ٝهٞاػلٙ ٝ اُٞهٞف ػ٠ِ َٓبئِٚ ٝاٍز٘جبٛ كوٝػٚ ٖٓ إُٔٞٚ" ٗلٌ أُ

xxxi
ٗ٘ٙاثٖ فِلٕٝ، أُٖله اَُبثن ٓ 
xxxii

.8ٖٙاثٖ فِلٕٝ ، أُٖله اَُبثن، ٓ 
xxxiii  ٜ٘ٛابن خلدوف ، اؼبصدر السابق، ص

xxxiv
.8ٙ9اثٖ فِلٕٝ أُٖله اَُبثن ٓ  

xxxv
اُلٌو اُقِل٢ٗٝ ك٢  ال ٤ٔ٣ي اثٖ فِلٕٝ ث٤ٖ  كالُخ ػجبهح اُزوث٤خ ٝ ٝث٤ٖ كالُخ ػجبهح اُزؼ٤ِْ )ػ٠ِ ٍج٤َ اُزٍٞغ، ٓوبٍ ها٤٘ٛخ 

( . 7ٗـ  ٘ٗٓ  7ٕٓٓ  ٕاُزوث٤خ ُألٍزبم ػجل اُوؽ٤ْ اُنائوخ، ٓغِّخ روث٤خ ٝر٣ٌٖٞ اُؼلك 

xxxvi
أُوٖٞك ثٜنٙ اُؼجبهح ماد األَٕ اُالر٢٘٤ ٛٞ اُلٚبء أُؼوك٢ ُؼٖو ٖٓ اُؼٖٞه. إٜٗب أهوة ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُجبهك٣ـْ، ٌُٜٝ٘ب أَّٔ 

ّٕ إثَز٤ٔخ ػٖو ٓب ٢ٛ اُؾبُخ اُضوبك٤خ اُؼبٓخ ك٤ٚ ٝاُز٢ رَْٔ َٓزٟٞ رولّ أُؼبهف اُؼ٤ِٔخ ػ٘ل أِٛٚ ٍٝٓٞٞػ٤خ  ٖٓ ؽ٤ش اُلالُخ. إ

صوبكزْٜ ٝػٔوٜب. إٕ إثَز٤ٔخ ػٖو ٖٓ اُؼٖٞه ٢ٛ اُز٢ ر٤ٔيٙ ربه٣ق٤ب ػٖ ػٖو آفو. ٣ٌٖٝٔ ٕٝق االثَز٤ٔخ ثبُزولّ أٝ ثبُزأفو 

ثبُ٘ظو ا٠ُ ٝٙغ اُؼِّٞ ك٢ ػٖوٛب. 

xxxvii
لّٓٚ األٍزبم ػجل اُجبه٢ فو٣ق ٝ أُوؽّٞ ؽَٖ ؽ٢َ٘ ػجل اُٞٛبة ثقٖٞٓ ٛنا " االؽزغبط" اُقِل٢ٗٝ هاعغ اُز٤ٙٞؼ اُن١ ه 

.ٕٖٙٓٓٓ أُولٓخ، ٛجؼخ ٤ٍِلاه رٌٞٗ  8ٙ8ثٔلٝٗخ اثٖ ٍؾٕ٘ٞ اُزوث٣ٞخ، ٓ 

xxxviii : ٙٗص  ٕٚٓٓ  ٕ، ؾبّلة تربية و تكوين العدد  راهنية الفكر اخللدوين يف الرتبيةعبد الرحيم الذائقة
xxxix ( ٕٛٓٓصاٌف اغباجي بن علي)ضمن فعاليات الندوة العلمية اليت أقامتها بيت اغبكمة دبناسبة  ، ابن خلدون ومنابع احلداثة (

، نشر بيت اغبكمة، تونس.ٕٖ٘و ٖٖٔ( اعبزء األوؿ،  ص ٕٙٓٓاؼبائوية السادسة لوفاتو ، مارس 
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ٕٓٔ 

ادلصادر وادلراجع
ـ السرـــــــــادر  1

ـ "آداب السعّمسين" لسحّسج بن سحشهن، تحقيق الجكتهر محّسج عبج السهلى، الذخكة الهطشية لمشذخ والتهزيع 
 ،الجدائخ، بجون تاريخ. 

ـ  "سياسة الربيان وتجبيخهم" البن الجّدار، تحقيق وتقجيم الجكتهر محّسج الحبيب الهيمة، طبع الجار التهندّية 
   1968لمشذخ، مطبعة السشار، تهنذ 

ـ "الخسالة السفّرمة ألحهال الستعّمسين وأحكام السعّمسين والستعّمسين"، أبه الحدن عمي القابدي، تحقيق أحسج 
 1986خالج، الذخكة التهندّية لمتهزيع ـ تهنذ 

ـ "مقّجمة ابن خمجون"، عبج الخحسان بن خمجون، مخاجعة وتعميق األستاذ عبج الباقي خخيف، نذخ سيمجار 
2006تهنذ 

 لسخاجــــــــــع ـ ا2
(، رياض الشفهس في طبقات عمساء القيخوان وإفخيقّية 1951ـ أبه بكخ عبج هللا بن أبي عبج هللا السالكي )

وزهادهم وعبادهم ونداكهم وسيخ من أخبارهم وفزائمهم وأوصافهم، تحقيق حدن مؤنذ، مكتبة الشهزة السرخّية 
سمام أو التعميم في رأ  القابدي"، ، طبع دار ححياء الكتب ( "التخبية في اإل1955ـ أحسج فؤاد األههاني ) 

العخبية، القاهخة
( "جهن ديه "، ضسن سمدة نهابغ الفكخ الغخبي، دار السعارف، مرخ1959ـ أحسج فؤاد األههاني )

2001ـ حدن حدشي عبج الههاب، خماصة تاريخ تهنذ، دار الجشهب لمشذخ تهنذ 
 2013، مقجمة في التخبية االسمامية، الطبعة الثالثة، الخياض، ـ  أ. د صالح بن عمي أبه عّخاد

( ابن خمجون ومشابع الحجاثة )ضسن فعاليات الشجوة العمسية التي أقامتها بيت 2008ـأ.د صالح الحاجي؛ )
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