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رابطة الدم أو كانت عصبٌة حلف ،فهً تعمل فً جبهتٌن هما (الدقس
2001،م،ص: )725

( فرج هللا  ،2017 ،ص)7
* الوظٌفة االجتماعٌة للعصبٌة فً المجتمع البدوي:
ٌرى ابن خلدون أن وظٌفة العصبٌة تنشؤ من مبدأٌن هما(الدقس 2001،م،ص)729
-

ومن أهم الوظائف االجتماعٌة للعصبٌة االجتماعٌة ما ٌلً (الدقس 2001،م،ص:)729
-

-

-
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* الوظٌفة السٌاسٌة للعصبٌة فً المجتمع البدوي والحضري

فً هذا الخصوص أن
(الدقس2001،م،ص:) 733
 -العبدوان البداخلً:

أحٌاء

البدو

معرضة

 -العبدوان الخبارجً
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أما فً العمران الحضري فً المدن واألمصار فٌكون العدوان أٌضا ً على نوعٌن:
 العبدوان البداخلًالعبدوان الخبارجً:

وٌرى الدقس (1990م،ص )733أن قوة العصبٌة ترتبط بطبٌعة العمران ،فهً فً
العمران البدوي أقوى منها فً العمران الحضري وذلك ٌعود لسببٌن :
-
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لتوصٌات

-

Abstract
The characteristics of the human architecture in the view of Ibn Khaldoun

' a comparative study: the Bedouin and the urban'
By Najah Hussein Hamad Al-Habarneh
This study addresses the characteristics of the human architecture in
the view of IbnKhaldoun as a comparative study between the Bedouin and
the urban. The study aimed at demonstrating the perspective that
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IbnKhaldoun introduced regarding the nature of the human architecture by
comparing the distinctive features and characteristics for the Bedouin and
the urban architecture that he mentioned in his introduction in order to
identify the main features of the human architecture . the importance of the
research lies in achieving more organized analyses and ideas that describe
the human architecture clearly; therefore, provides us with a deeper
understanding for IbnKhaldoun's view regarding the social reality which he
experienced. The researcher used the analytical descriptive approach by
relying on the introduction of IbnKhaldoun as a basic source for information
. The study showed that IbnKhaldoun is the only sociologist who addressed
the Arabic society in terms of the social context, where he divided the
Arabic human architecture into a social rural Bedouin architecture that is
characterized by the severe racism and lack of handcrafts, as well as an
urban architecture that is characterized by the weak racism and plenty of
handcrafts based on social economic factors that are in agreement with what
is called for by the sociologists in the recent era, which still have a
considerable similarity in the division despite the informative, technical ,
technological , educational , civil and urban development . However, some
of the generalizations cited by IbnKhaldoun about Bedouin and urban
architecture can't be applied in the recent time.
Key words: human architecture, Bedouin architecture , urban architecture.
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ًتارٌخ الفكر االجتماع
اببن
ًخلدون والفكر العرب
ًمالمح الفكر االجتماع
ابن خلدون مإسس علم االجتماع
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العمران فً مقدمة ابن خلدون
البداوة العربٌة والتنمٌة
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