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امللخـــ�ص:
ن�سانية �أهي خريه �أم  هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف عن �آر�ء علماء �لغرب و�مل�سلمني يف �أ�سل �لطبيعة �لإ
�رشيرة و�لتعرف على مدى �لنعكا�سات �لرتبوية لهذ� �ملو�سوع على فل�سفة �لرتبية و�ل�سيا�سات �لتعليمية�ملتبعة. 
جابة عن ت�ساوؤلت �لدر��سة، تو�سل  ��ستخدم �لباحث �ملنهج �ل�ستنباطي ، و�ملنهج �لو�سفي �لتحليلي؛ وذلك للإ
لها  �مل�سلمني، و�لغرب  �أن در��سة جدلية �خلري و�ل�رش عند علماء  �همها  �لنتائج، كان  �إىل جمموعة من  �لباحث 
بعدة  �لباحث  �أو�سى  فقد  ذلك  على  وبناًء  �لعامة،  �لرتبوية  هد�ف  �لأ وتوجيه  �ملناهج،  فى  تربوية  �نعكا�سات 
ن�سانية، وما فيها من دو�فع وميول  تو�سيات كان من �أهمها: �رشورة تعريف �ملربي �مل�سلم بخبايا �لطبيعة �لإ

و�نفعالت وعو�طف.
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Abstract :

	 The	study	aims	to	explore	the	points	of	view	of	Muslims	and	Western	
scholars	and	scientists	 regarding	 the	origin	of	human	nature,	whether	 it	 is	
vicious	or	good	and	to	explore	and	to	get	acquainted	with	the	level	of	educatt
tional reflections of such subject on the philosophy and followed policies of 
education.	The	researcher	used	descriptive	analytical	and	deductive	methods	
so	as	to	answer	the	questions	of	the	study.	The	researcher	reached	a	group	of	
results.	The	most	important	one	is	the	vicious	and	good	study	of	Muslims	and	
Western scholars and scientists has educational reflections.The researcher 
adopted	some	recommendations,	the	most	important	one	is	that	the	Muslim	
teacher and educator should be acquainted with the hidden aspects of human 
nature	including	passions,	techniques,	motives	and	emotions.
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املقدمـــــــة:

ويتفهم  ليعي،  بالعقل  وزوده  ن�سان  �لإ �هلل  خلق 
�هلل  كرم  كما  �خلري  وبني  �ل�رش،  بني  ومييز  مور،  �لأ
هذ� �ملخلوق، فاأر�سل له �لر�سل، و�أنزل معهم �لكتب، 
ر  ويعمَّ �إ�سلحه  �أجل  من  �إليه  �ل�سماء  هدى  حتمل 
وعملو�  منكم  �آمنو�  �لذين  �هلل  {وعد  كله  �لكون  به 
��ستخلف  كما  ر�ض  �لأ يف  لي�ستخلفنهم  �ل�ساحلات 
�لذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم �لذي �رت�سى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم �أمنًا يعبدونني ل ي�رشكون 
�لفا�سقون}  بي �سيئًا ومن كفر بعد ذلك فاأولئك هم 

)�سورة �لنور رقم  55 (.
و�أعر�ض  حياته  يف  �هلل  منهج  يتبع  مل  ن�سان  �لإ لكن 
له  إن  فا ذكري  عن  �أعر�ض  {ومن  تعاىل  قال  عنه 
رب  قال  �أعمى  �لقيامة  يوم  ونح�رشه  �سنكًا  معي�سة 
�أتتك  �أعمى وقد كنت ب�سري� قال كذلك  مِلِ ح�رشتني 
طه  )�سورة  تن�سى}  �ليوم  وكذلك  فن�سيتها  �آياتنا 

يات 124، 125، 126(. �أرقام �لآ
بع�رش  يو�سم  ع�رش  يف  ن�سان  �لإ يعي�ض  و�ليوم 
�خلوف، و�لقلق حتكم فيه �لنو�زع �لنف�سية وي�سيطر 
�ملادة،  لغة  غدت  عامل  �ل�سعيف،  على  �لقوي  فيه 
و�لهيمنة �ملربرة بالتقدمية ع�رشً� ت�سيطر فيه �لدول 
�لتي جعلت من �لعوملة منهج حياة، وفل�سفة ت�سو�ض 

بها �ل�سعوب رغم �أنوف من متنع �أو رف�ض.
ويتم�سح  مان  و�لأ و�ل�سلم،  باحلرية،  يت�سدق  عامل 
ن�سان، ويوؤكد على �ل�رشعية �لدولية، يعترب  بحقوق �لإ

�لدميقر�طية دينًا قوميًا ومذهبًا ر�سينًا.
ولكن هذه �ملثل و�لقيم هي دعاية فقط لو�سائل �لإعلم 
يخدعون بها �ل�سعوب �مل�سكينة، ول جند لها تطبيقًا 
�ملادية،  �أهد�فهم، وغاياتهم  نها تخالف  لأ �لو�قع،  يف 
�نحر�فات كثرية  �لب�رشية  يف  �أوقعت  �لتي  و�لنفعية 
عنف  من  �جلر�ئم  فتف�ست  لها،  ل ح�رش  وم�سكلت 
و�سذوذ وغري ذلك يحدث با�سم )�لتمدن و�لتح�رش، 

من  �ستى  و�ألو�ن  ودعارة(  و�سحاق  ولو�ط،  زنا 
�سمري  ول  �أخلقي،  رقيب  بدون  ترتكب  �لرذيلة 
ن�سان  �لإ يخجل  قد  م�سينة  و�سلوكيات  �جتماعي، 
من ذكرها: ق�سوة، ومتاجرة باأع�ساء �ل�سغار، وم�ض 
وق�س�ض  و�مل�سكر�ت  للمخدر�ت  وترويج  للدماء، 
و�لقمار،  �ملي�رش،  لعبي  ت�رشفات  عن  ورو�يات 
و�لياب�ض،  خ�رش  �لأ تاأكل  ومعارك  ودمار،  وحروب، 

وتق�سي على مظاهر �حلياة، ول تبق، ول تذر.
ن�سان يف حرية فيما ميار�ض يف  �لإ تقدم يجعل  ما  كل 
ومدى  وت�رشفات،  �سلوكيات،  من  �ليوم  �ملجتمعات 
و�أ�سالته  و�سجيته،  ن�سان  �لإ بطبيعة  �رتباطه 
�خلريية، �أو �ل�رشيرية، �أو مدى �رتباطها بفطرته �أو 

خرين. �سجيته جدل، وحو�ر مع �لنف�ض ومع �لآ
ومن �حلقائق �لثابتة عند �ملفكرين �ملعا�رشين �أن كل 
نظرية �سيا�سية، �أو �قت�سادية، �أو تربوية بل كل ر�أي 
يف تنظيم هو جانب من حياة �لفرد يكمن ور�ءه ت�سور 
�لنظرية،  �أو  �لر�أي،  يعيه �ساحب  ن�سان قد  للإ معني 

فيقول به �أو قد يفرت�سه، ول ي�سعر به.
ن�سان، وحماولة �لو�سول �إىل  إن �لنظر يف �لإ ولذلك فا
ت�سور له يطابق حقيقته، ينبغي �أن يكون من �لناحية 
�ملبادئ  يف  للنظر  حماولة  كل  ي�سبق  و�أن  �ملنطقية، 
�لقت�سادية، �أو �لنظم �ل�سيا�سية، �أو �ملناهج �لرتبوية 
]�سيخ  ن�سان  للإ �سلحيتها  مدى  هو  معيارها  ن  لأ

�إدري�ض 1982، 61[
�لطبيعة  مبعرفة  وحديثًا  قدميًا،  �ملربون  �هتم  وقد 
و�لباحث  �لرتبية،  مو�سوع  باعتمادها  ن�سانية  �لإ
�لطبيعة  ماهية  على  �لتعرف  هذه  در��سته  يف  يحاول 
ملعرفة  و�مل�سلمني؛  �لغرب،  �ملفكرين  عند  ن�سانية  �لإ
مربر�ت ما ينتج عنها من مو�قف ت�ساوؤمية �أو خريية، 
و�نعكا�سات ذلك على �مليد�ن �لرتبوي لعله يجلي بع�ض 
�لغمو�ض، و�ل�سبابية �حلا�سلة بني �لعلماء و�ملهتمني 
و�جلدلية �حلا�سلة بينهم فى مفهومي �خلري و�ل�رش 

�للذين يوؤرقا فكر �لرتبويني و�لفل�سفة.
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 م�سكلة الدرا�سة �ت�سا�ؤالتها:

�لب�سيطة  وجه  على  يحدث  ما  �إن�سان  على  يخفى  ل 
تتناولها  وجر�ئم  وظلم،  وف�ساد،  ودمار،  قتل،  من 
جتعل  خرى  �لأ �لت�سال  وو�سائط  �لف�سائيات، 
وي�ساهد  ي�سمع،  مما  وقلق  فكر،  دو�مة  يف  ن�سان  �لإ
ويح�ض، فنجده ين�سجم لكل خري، ويكتئب لكل �رش، 

ويت�ساءم من كل مكروه.
�إن ما تفرزه بع�ض �لفل�سفات �لرتبوية من مبادئ يوؤثر 
�سا�سية، د�فعة  على �لرتبية �لتي تعد قوة �مل�ستقبل �لأ
ن�سان، و�لتاأ�سي�ض  ن�سانية، و�ملعنية بت�سكيل �لإ تقدم �لإ
�إن ما تفر�سه �لهيمنة  ن�سانية، فمثًل  على ماهيته �لإ
مريكية على م�سرية �لعامل �ليوم، وتوح�ض حركة  �لأ
خر  للآ و�لتهمي�ض  ق�ساء،  بالإ تقوم  �لتي  �لعوملة 
للحو�ر  م�سرتكة  �أر�سية  يجاد  لإ عنه  �حلديث  يبدو 
على  تقوم  خلقة  �رش�كة  �إىل  يف�سي  �لذي  ن�ساين  �لإ
ن�سان، مبا هو �إن�سان وينتج حو�رً� ثقافيًا  �حرت�م �لإ

ل �رش�عًا ح�ساريًا هد�مًا كما هو حا�سل �ليوم.
يف  �ملتمثل  �سلمي  �لإ �لفكر  يف  �حلفر  حماولة  �إن 
�مل�سلمني  علماء  �آر�ء  من  تربوي  تعبري  ��ستخل�ض 
ن�سانية( قد ت�سهم  لهذه �لروؤية �لفل�سفية )�لطبيعة �لإ
مم و�حل�سار�ت  قامة حو�ر بني �لأ يف �ل�سعي �مل�سرتك لإ
خلقية، وتو�سح �لت�سور  �ملختلفة، وتعزز �لرتبية �لأ
�ملفقودة،  وماهيته  �عتباره،  �لفرد  لريد  ن�ساين،  �لإ
مريكي �لذي  و�إي�ساح نو�يا و�أطماع �لفكر �لغربي �لأ
]خ�رش،  و�لتع�سب  رهاب،  �لإ تهم  �إل�ساق  يحاول 
ن�سانية  �لإ �لطبيعة  14[ ولقد مثل مو�سوع   ،2003
و�لرتبويني،  و�ملفكرين  للفل�سفة  كثرية  �إ�سكاليات 
�آر�ئهم فيه، وفقًا ملعتقد�تهم،  وذلك لتد�خل، وتباين 
م�سكلة  إن  فا ذكره  تقدم  ما  على  وبناًء  و�جتاهاتهم 

تي: �لدر��سة تتحدد بالت�ساوؤل �لرئي�ض �لأ
ن�سانية يف الفكر الغربي  ما اأ�سل الطبيعة االإ

�سالمي؟ �االإ

ويتفرع من هذ� �لت�ساوؤل �لرئي�ض �لت�ساوؤلت �لفرعية 
تية: �لآ

ن�سانية  1. ما �آر�ء بع�ض علماء �لغرب يف �لطبيعة �لإ
خرية �أم �رشيرة؟

ن�سانية  2. ما �آر�ء بع�ض علماء �مل�سلمني يف �لطبيعة �لإ
خرية �أم �رشيرة؟

ن�سان  3. ما �لنعكا�سات �لرتبوية لدر��سة �أ�سالة �لإ
من وجهة نظر مفكري �لغرب، و�مل�سلمني يف �مليد�ن 

�لرتبوي؟

اأهمية الدرا�سة:

مور  �لأ بحث  تتناول  �أنها  يف  �لدر��سة  �أهمية  تكمن 
تية: �لآ

ن�سانية عند بع�ض علماء   �أ- �إبر�ز مفهوم �لطبيعة �لإ
�لغرب، وعلماء �مل�سلمني.

من  كثري  لدعوى  تلبية  �لدر��سة  هذه  تاأتي   ب- 
�لباحثني، و�لعمل بتو�سيات بع�ض �لر�سائل �لعلمية 
ن�سانية من  �لتي �أو�ست ب�رشورة در��سة �لطبيعة �لإ

منظور �إ�سلمي.
�لرتبوية  �ملو�سوعات  تاأ�سيل بع�ض  �سهام يف  �لإ  ج- 
�سلمي من  عن طريق �لتنقيب يف �لرت�ث �لرتبوي �لإ
�مل�سلمني يف جمال  �ملفكرين  �آر�ء  على  �لطلع  خلل 

�سلمية. فل�سفة �لرتبية �لإ
بالعقيدة  يتعلق  مو�سوعًا  �لدر��سة  هذه  تتناول   د- 
ن�سان �ملوؤمن يف  �سلمية �لتي لها �أثر على تربية �لإ �لإ

هذه �حلياة.
فكار   ه- تعد هذه �لدر��سة حماولة ل�ستنباط �أهم �لأ
هذ�  ن  لأ جنبية  و�لأ �لعربية،  �مل�سادر  من  �لرتبوية 
بالدر��سة  يحظ  مل  �لباحث  علم  وح�سب  �ملو�سوع، 

�لكافية، فهو ل يز�ل بكر�أً.
ن�سانية   و- �إن در��سة هذ� �ملو�سوع ماهية �لطبيعة �لإ
�لذ�ت  خماطبة  على  �لرتبويني  �لباحثني  ي�ساعد 
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]�بن  �جلوزي  �بن  يقول  كما  وفهمهما  ن�سانية،  �لإ
�جلوزي – د – ت 96[

�لتو�سيات  من  جمموعة  �لدر��سة  هذه  تقدم   ز- 
ميد�ن  يف  منها  �ل�ستفادة  �ملمكن  من  و�ملقرتحات 

�لرتبية، و�لتعليم يف �لوقت �حلا�رش.

 اأهداف الدرا�سة:

ق�سية  على  �ل�سوء  �إلقاء  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
�سلمية وهي  من �لق�سايا �ملهمة يف ميد�ن �لرتبية �لإ
ن�سانية[ عند علماء، �لغرب  ق�سية �لفطرة ]�لطبيعة �لإ
ومفكريه  �سلم  �لإ علماء،  عند  وكذلك  ومفكريهم، 
�لفل�سفية  �لروؤى  �أعماق  �إىل  للو�سول  حماولة  يف 
�مل�سرتكة، و�ملتباينة �لتي تتناول هذ� �ملبد�أ �لرتبوي 
عن  بحثًا  �لروؤى  تلك  بني  و�جلمع  �لتوفيق،  بهدف 
�لر�أي �لر�جح، و�خلروج مبفهوم عام ي�ستفاد منه يف 

ميد�ن �لرتبية ب�سفة عامة.

م�سطلحات الدرا�سة:

ن�سانية:   �أ- �لطبيعة �لإ
�لتي  �لدر��سة  هذه  يف  ن�سانية  �لإ بالطبيعة  يق�سد 
�سل �لذي خلق عليه  يعرفها �لباحث �جر�ئيًا باأنها �لأ
ن�سان، �أو طبع عليه، �أو جبلته �لتي فطره �هلل عليها  �لإ

خريً� كانت �أم �رشً�.
 ب- �لفل�سفة �لرتبوية: 

و�ملعتقد�ت،  �ملبادئ،  حتديد  وتعني  �حلكمة،  لغة: 
�سا�ض  و�لفرو�ض، و�مل�سلمات �لتي نرغب �أن تكون �لأ
�أهد�فنا ومناهجنا ونعالج يف �سوئه  �لذي نقيم عليه 
]حاج  �لدين  يف  �لعقل  هي  �أو  �لتعليمية،  م�سكلتنا 
توم، 1990، 341[ ويعرفها �لباحث �جر�ئيًا باأنها: 
�حلكمة �لتي على �سوئها ن�سع �أهد�فنا وبر�جمنا حلل 

�مل�سكلت �لرتبوية �حلا�سلة يف �مليد�ن �لرتبوي.

 ج- �لفطرة:
]�لدين  منها:  �مل�سلمني  علماء  عند  كثرية  معان  لها 
�ل�سعادة  منها  �خللقة  �بتد�ء  ومنها  �سلم  �لإ ومنها 

و�ل�سقاوة ...�إلخ[ 
و�لباحث يق�سد منها يف هذه �لدر��سة: �جلبلة و�لطبع 
ثري،  �لأ �بن  �إليه  ذهب  ما  هذ�  �ل�سجية  و�خللقة 
و�لنووي ]�جلعربي، 1979، �ض63[ مبعنى ما ركب 
خلق �لتي ل يز�يلها من  ن�سان وخلق عليه من �لأ يف �لإ

�خلري و�ل�رش.
 د- �لنظرية �لرتبوية:

ر�ساد�ت  جمموعة من �ملبادئ �ملنظمة �ملرت�بطة، و�لإ
]�ل�سهري،  �لرتبوية  باملمار�سة  �ملعنيني  �إىل  �ملوجهة 

 ]26 ،1997
�ملبادئ،  ]جمموعة  باأنها:  �إجر�ئيًا  �لباحث  يعرفها 
و�لقو�عد، و�ملفاهيم �لرتبوية �ملرت�بطة �مل�ستمدة من 
عليه  يقوم  �لذي  �سا�ض  �لأ تعد  �لتي  و�ل�سنة  �لكتاب، 

�لبناء �لرتبوي.

حد�د الدرا�سة:

ركزت هذه �لدر��سة على �جلو�نب �لتالية:
�لطبيعة  مفهوم  على  �لتعرف  �لدر��سة  هذه  حتاول 
�لنا�ض عليها من  �لتي خلق �هلل  �أي �جلبلة  ن�سانية  �لإ
�رشيفة،  و�أحاديث  قر�آنية،  �آيات  من  ورد  ما  خلل 
�آر�ء  على  �لوقوف  وكذلك   فيها،  �لعلماء  و�أقو�ل 
�مل�سلمني،  �ملفكرين  �آر�ء  وعلى  �لغرب  �ملفكرين 
ن�سان وفق ما ورد من علماء،  �لإ وت�سورهم لطبيعة 

ونظريات .

منهج الدرا�سة:
تي: ��ستخدم �لباحث من مناهج �لبحث �لعلمي �لآ

 �أ- �ملنهج �ل�ستنباطي: وهو منهج يقوم �لباحث فيه 
ببذل �أق�سى جهد عقلي، ونف�سي عند در��سة �لن�سو�ض 
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دلة  بالأ مدعمة  تربوية  مبادئ  ��ستخر�ج  بهدف 
�لو��سحة ]عبد �هلل وفودة، 1988، �ض43[.

على  يعتمد  �لذي  �ملنهج  وهو  �لو�سفي:  �ملنهج   ب- 
وحتليلها  مقارنتها  ثم  و�ملعلومات  �حلقائق،  جتميع 
]بدر،  مقبولة  تعميمات  �إىل  للو�سول  وتف�سريها 

.]222 ،1978

الدرا�سات ال�سابقة:

1. در��سة حافظ حممد حيدر �جلعربي )1979(:
بني  �لعلقة  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لباحث  بني  وقد  �سلمية،  �لإ و�لعقيدة  �لفطرة، 
�ملعنى �للغوي للفطرة، وذكر معنى �لعقيدة �للغوي، 
وبني  وعلقتهما،  �ملعنيني،  وتلزم  و�ل�سطلحي، 
وقد  بالفطرة  �ملر�د  �ملعنى  يف  �خللف  �سبب  كذلك 
قو�ل  �لأ بقية  ذكر  مع  فيها  �ل�سلف  ر�أي  �أو�سح 
�لو�ردة و�لعرت��سات �لو�ردة، وناق�ض �لباحث كل 
تلك  جمموع  بني  مو�زنة  عقد  ثم  حدة،  على  مذهب 
�لباحث  �ساق  كما  �ملختار،  �لر�أي  ذكر  ثم  �ملذ�هب، 
�أدلة، و�سو�هد �لتي تثبت بها �لفطرة، و�ختتم بحثه 
خلل  من  �إليها  تو�سل  �لتي  �لنتائج  من  مبجموعة 

در��سته.
من �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث:

�ل�سليم..  �لعقل  يدركه  وما  �لر�سل،  به  جاء  ما  �أن 
وتنبيهها  �لفطرة  يقاظ  لإ و�حدة  نقطة  عند  يلتقيان 
من  فهل  للذكر  �لقر�آن  ي�رشنا  {ولقد  وتوجيهها، 

يات 17، 22، 32( مدكر} )�سورة �لقمر �أرقام �لآ
2. در��سة ظافر بن �سعيد �ل�سهري )1997(.

�لرتبوية  رو�سو  نظرية  نقد  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�سلمية ��ستخدم �لباحث مناهج  من منظور �لرتبية �لإ
�أهم  �لو�سفي، و�لنقدي[ ومن  �لبحث ]�ل�ستنباطي، 
ونقد  عر�ض  �لدر��سة  تناولتها  �لتي  �ملو��سيع 
حول  تدور  �لتي  رو�سو(  جاك  )جان  لفرت��سات 

ن�سانية، و�لطبيعة �لب�رشية. ن�سان، و�ملعرفة �لإ �لإ
ومن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها:

ل  حر  طبيعي  �إن�سان  �إخر�ج  )رو�سو(  غاية  �أن 
عاملية  بلوغ  غاية  وهي  �لفا�سد،  جمتمعه  قيود  تكبله 

وربانية.
لطبيعة  نظرته  يف  كثريً�  )رو�سو(  �قرت�ب  وكذلك 
ن�سان،  للإ �ملكونة  و�ملقومات  �خلرية،  ن�سان  �لإ

ومكانته بني �ملخلوقات.
�لباحث:  بها  �أو�سى  �لتي  �لتو�سيات  �أهم  ومن 
�لرتبوية  هد�ف  �لأ بدر��سة  �لهتمام  �رشورة 
ون�رشها  �إ�سلمي،  منظور  من  ن�سانية  �لإ و�لطبيعة 

بني د�ر�سي �لرتبية د�خليًا وعامليًا.
3. در��سة �لهليل �ل�رشبيني �لهليل )2000(

هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف عن �لجتاه �ملحافظ، 
�لفكر  يف  وجذورها  �لرتبية،  يف  �لتقدمي  و�لجتاه 
�لباحث  ��ستخدم  ديوي(  )جون  عند  �لرتبوي 
�سلوب �لفل�سفي �لتحليلي، وقد تو�سل �لباحث �إىل  �لأ

نتائج �أهمها:
للميول  ت�سكيل  عملية  �لرتبية  �أن  يعترب  ديوي  �أن 
ن�سان فالفل�سفة  �لعقلية، و�لعاطفية جتاه �لطبيعة و�لإ

ميكن �أن متثل �لنظرية �لعامة للرتبية.
ملن  �إنه  ديوي:  فيقول  بالعقل،  �جل�سم  علقة  �أما 
�ل�سعب �أن نحدد بدرجة منا�سبة �لنتائج �ل�سيئة �لتي 
ترتتب على �لثنائية �خلا�سة بالعقل و�جل�سم، وكثريً� 

ما نبالغ فيها.
)�آر�ء  من  م�ستقة  �لرتبية  يف  نظرية  ديوي  ويقرتح 
طبيعية  رغبة  ولديه  يولد  �لطفل  �أن  مفادها  رو�سو( 
يلقى  �أن  ويجب  و�ملعاناة،  و�لتنفيذ  �لفعل  على 

�لت�سجيع على متابعة غايته.
4. در��سة حم�سن خ�رش) 2003(

ن�سانية  هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على �لنزعة �لإ
�سلمي عن �أبي حيان �لتوحيدي  يف �لفكر �لرتبوي �لإ
��ستخدم �لباحث يف هذه �لدر��سة �ملنهج �لنقدي، وقد 
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تو�سل �لباحث �إىل جمموعة من �لنتائج �أهمها:
ن�سانية يف �ملدر�سة �لعربية م�سمى  �أن حقن �لنزعة �لإ
ي�ستحق �لن�سغال به.. لتقدمي ت�سور للبناء �لرتبوي 
ن�سانية على م�ستوى �لروؤى، وعلى م�ستوى  للنزعة �لإ
حيان  �بن  م�رشوع  قر�ءة  خلل  ومن  �ملمار�سات، 

�لتوحيدي �ل�سطلحي يت�سح:
خر )وخا�سة  تدعيم �لروؤية �لثقافية �ملت�ساحمة �إىل �لآ
�ل�سمال  بني  �حلو�ر  �إمكانات  و�إبر�ز  �لغربي( 
�ل�رش  �إىل  تدعو  �لتي  �ملمار�سات  و�إد�نة  و�جلنوب، 
�لتي  و�لعنف  و�لعن�رشية  و�لهيمنة  كال�ستعمار 
طر�ف من �أجل �لتكامل  ميار�سها مركز �ل�رش على �لأ

ن�سان. مع �لبناء �لرتبوي للنزعة �لإ
وهويته  �ملطلق،  ن�سان  �لإ بحق  يوؤمن  �لتوحيدي  �أن 
ولكل  ورذ�ئل  ف�سائل،  �أمة  فلكل  �ل�سامية،  �لب�رشية 
يف  �لنا�ض  من  طائفة  وبكل  وم�ساوئ  حما�سن  قوم 
وهذ�  وتف�سري  كمال،  وعقدها  وحلها  �سناعتها 
يق�سي باأن �خلري�ت، و�لف�سائل و�ل�رشور و�لنقائ�ض 

مف�سلة عند جميع �خللق.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

ن�سانية  �لإ �لطبيعة  عن  �ل�سابقة  �لدر��سات  حتدثت 
�لدر��سة  ولكن  �أ�سطر،  ب�سع  يف  مقت�سب  ب�سكل 
ن�سانية  �حلالية تنفرد يف در��ستها ملو�سوع �لطبيعة �لإ
هذ�  يف  و�مل�سلمني  �لغرب،  علماء  �آر�ء  خلل  من 
�لدر��سات  من  �لباحث  ��ستفاد  وقد  هذ�،  �ملو�سوع 
�ل�سابقة من خلل �إطلعه على �لطريقة و�لإجر�ء�ت، 
ومنهج �لدر��سة، وكذلك ��ستفاد منها عند �إجابته عن 
ت�ساوؤلت �لدر��سة وتتفق هذه �لدر��سة مع �لدر��سات 
متغري�ت  بع�ض  عن  حتدثت  كونها  فى  �ل�سابقة 
�لدر��سة خا�سة فيما يتعلق بالفطرة و�خلري و�ل�رش 
وتختلف هذه �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابقة يف �أنها 
تناولت �ملو�سوع من عدة جو�نبه وقد حاول �لباحث 

�سلمي. �ملقارنة بني �لفكر �لرتبوي �لغربي و�لإ

جابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة: االإ
بعد ��ستعر��سنا للخلفية �لنظرية للدر��سة تناولنا بع�ض 
�لدر��سات �ل�سابقة �لتي لها �سلة مبا�رشة مبو�سوع 
تية: يجتهد �لباحث يف تقدمي  �لدر��سة، ويف �ل�سطور �لآ
حدة  على  �لدر��سة  ت�ساوؤلت  من  ت�ساوؤل  لكل  �إجابة 

هد�ف �ملرجوة من در��سته: من �أجل حتقيق �لأ
�ل الذي ين�ص على: جابة عن الت�سا�ؤل االأ  اأ- االإ

الطبيعة  يف  الغرب  علماء  بع�ص  اآراء  ما 
ن�سانية خرية اأم �سريرة؟ االإ

�آر�ء  �لباحث  ��ستطلع  �لت�ساوؤل  هذ�  عن  جابة  وللإ
من  �لغرب  و�لعلماء  و�لفل�سفة  �ملفكرين  بع�ض 
حقيقة  مثار  هي  �لتي  و�لدر��سات  �ملر�جع،  بع�ض 
من  فمنهم:  كثريً�  �ختلفًا  فوجد  �ملو�سوع،  هذ� 
زمنة،  ن�سانية و�حدة يف جميع �لأ ر�أى �أن �لطبيعة �لإ
وجد،  حيثما  ن�سان  �لإ هو  ن�سان  �لإ و�أن  و�لع�سور، 
و�إما  �خلري،  على  جمبول  �إما  فهو  وجد  و�أينما 
�ختلف  �أن  ر�أى  من  ومنهم:  �ل�رش،  على  جمبول 
فر�د �أنف�سهم من حيث  �لنا�ض يف طبائعهم يعود �إىل �لأ
نظر  من  ومنهم:  و�مليول[  و�لقدر�ت  ]�ل�ستعد�د�ت، 
�إىل �خل�سائ�ض �لتي ت�سكل يف جمموعها هذ� �لكائن 
فطبيعته  تركيبه  �أو  ن�سان  �لإ ن�سميه  �لذي  �ملتميز 
متهد  �لبهيمية  �حليو�نية  �إىل  مييل  يجعله  �جل�سدية 
لقرت�ف �ل�رش، و�إ�سباع �ل�سهو�ت بكل ما �أوتي من 

قوة.
�ض.  كيف ميكن �إ�سباع حاجاته؟

ن�سان �رشيرً� يفعل ما يحلو له دون �سابط،  يكون �لإ
�خلري،  فعل  �إىل  ت�سده  �لنف�سية  وطبيعته  رقيب  ول 
و�ملبادئ  عر�ف  و�لأ و�ملثل  وتنفيذها،  �لقيم  وطاعتة 

�لتي تعود باخلري على �ملجتمع.
ن�سان �سادقًا �أو خمل�سًا.  وعليه يكون �لإ

و�ل�رش،  للخري،  حمركًا  �لعقل  �عترب  من  ومنهم: 
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و�ملتحكم  ن�سان  للإ و�لناهي  مر  و�لآ �حلاكم،  وجعله 
بطبيعته.

يف  �لوحيد  �ملوؤثر  هي  �لور�ثة  �أن  يرون  و�آخرون 
نه يولد �إما �رشيرً� �أو خريً� نتيجة للجينات  طبيعته لأ

�لور�ثية.
جبلة  على  تاأثريها  يف  �لبيئة  على  يوؤكدون  و�آخرون 

ن�سان �خلرية �أو �ل�رشيرة. �لإ
ومنهم من ز�وج بني �لور�ثة و�لبيئة يف تاأثريها على 

طبيعته.
وبناًء على ما تقدم ذكره ميكن للباحث �أن يفند �آر�ء 
�لنحو  على  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  يف  �لغربيني  �ملفكرين 

تي: �لآ
جاك  وجان  و�لرو�قيون)2(،  �سقر�ط)1(  ر�أي   .1
رو�سو)3( وديكارت)4(، ومن ر�فقهم �أن �لنا�ض جمعيًا 
�أخيار بالطبع ي�سريون �أ�رش�رً� مبجال�سة �أهل �ل�رش، 
�ملرء  فيها  يندفع  �لتي  �لرديئة  �ل�سهو�ت  �إىل  و�مليل 
�إىل  ناظر  غري  وجه؛  كل  من  بلوغها  يف  جهده  باذًل 

ح�سنها �أو قبحها ]بهن�سي، 1987، 6[
ن�سان ذو طبيعة  �لإ �أن  �أن يقولو�  �أنهم يريدون  �أرى 
لفطرته  وجماف  عليه  طارئ  �إما  �ل�رش  و�أن  خرية، 

]�إدري�ض، 1989م، 67[.
بطبيعة  �لهتمام  وجوب  �إىل  ]رو�سو[  �أ�سار  وقد 
يف  �ملجتمع  تدخل  وجتنيبها  و�حرت�مها  �لطفل، 
تربيته فها هو يقول ]�إن كل �سيء يكون ح�سنًا طاملا 
كان يف يد �لطبيعة وكل �سيء ي�سبح دمارً� حني مت�سه 
ن�سان  �أن �لإ �أن رو�سو يرى:  ن�سان[ معنى هذ�  يد �لإ
خري، وتقي وطاهر بطبيعته، ولكن �ملجتمع هو �لذي 

غر�ض فيه خ�سائ�ض ]�رشحان، 1978، 50[
�لطبيعة  �أن  �إىل  يذهبون  �لر�أي  هذ�  �أ�سحاب  �إن 
�أو  وعقل  بذ�ته،  قائم  ج�سم  من  تتكون  ن�سانية  �لإ
روح قائم بذ�ته فديكارت )1650م( يرى: �أن وظيفة 
�إىل �ملعرفة عن طريق �لتاأمل �لعقلي  �لروح �لتو�سل 
على  تعتمد  دنيا  مرتبة  فهو  �لعملي،  �جلانب  �أما 

ول. �جل�سد يف �ملقام �لأ
ليتغلب  �لروحي  �جلانب  تقوية  هي  �لرتبية  ووظيفة 
ن�سان على �سهو�ته �جل�سدية، وقد ترتب على هذ�  �لإ
عمال �ليدوية، و�لفنون �مليكانيكية،  �ملفهوم �إهمال �لأ
من  �ل�سفلى  للطبقات  وتخ�سي�سها  و�حتقارها، 
بني  �لفجوة  �أو  �لهوة،  زيادة  ذلك  عن  ونتج  �لنا�ض، 
هذ�  �إن   ]43  ،1978 ]�رشحان،  �ملجتمع  طبقات 
معادن  من  خملوقون  �لنا�ض  ن  لأ كله  يقبل  ل  �لر�أي 
�لطيب  نفي�ض، ومنهم رديء، ومنهم  ر�ض، فمنهم  �لأ
ومنهم �خلبيث قال تعاىل: ]قل كل يعمل على �ساكلته[ 
) �سورة �لإ�رش�ء، �آية رقم 84 ( وقال �سلى �هلل عليه 
إن �لعرق د�سا�ض[ �حلديث  و�سلم: ]تخريو� لنطفكم فا
وذكره   1/403 �لعلل  يف  �أبوحامت  ذكره  �سعيف 
�لعجلوين يف ك�سف �خلفاء 1/302 رو�ه �بن ماجة، 

و�حلاكم يف �مل�ستدرك و�لبيهقي.
�سفار  �إن هذ� �لر�أي قد جانب جزء �ملعنى عن حمل �لأ
يخلق  مل  فاهلل  كلها  ولي�ض  �حلقيقة   2/42 للعر�قى 
�رشيرين  �أو  فقط؛  خريين  و�حد  غر�ر  على  �لنا�ض 

فقط؛ بل خلق �لنوعني معًا على �نفر�د �أو �متز�ج.
اىل  ترجع  النا�ص  بني  الفطرية  – الفر�ق 

تكوينهم البدنى.
وقال عليه �ل�سلة و�ل�سلم: ]�لنا�ض معادن كمعادن 
خيارهم  �جلاهلية،  يف  خيارهم  و�لف�سة،  �لذهب 
فما  جمندة  جنود  رو�ح  و�لأ فقهو�  �إذ�  �سلم  �لإ يف 
متفق  �ختلف[  منها  تناكر  وما  �ئتلف،  منها  تعارف 
6/95 م�سند   ،4/170 مام �لبخاري  عليه رو�ه �لإ

مام �أحمد 2/485.. �لإ
�رش�ر يتفاوتون يف �ل�رش و�خلريون يتفاوتون يف  و�لأ
�خلري‘ وكل طائفة لها ميولها، وغاياتها ومقا�سدها، 
�أرو�حهما،  متاثلت  �إذ�  غريه  مع  و�ملرء  و�أهد�فها، 
تعارفًا  ميولهما  وجتان�ست  �أخلقهما،  وت�سابهت 

وتاآلفًا وحتاربًا وتعاونًا على جلب �ملنفع، لهما معًا.
�رش�ر،  �لأ يحب  و�ل�رشير  خيار،  �لأ �إىل  مييل  فاخلري 
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ومييل �إليهم؛ ولو كان �لنا�ض �أخيارً� بالطبع ما ُعِرَف 
�رش�ر، بل كانت مقامًا  �لدنيا بالأ ت  �ل�رش، وما �متلأ
كرميًا، وجنًة ونعيمًا، وكان �أهلها ملئكة �هلل مي�سون 

على �أر�سه ]�لبهن�سي، 1987، 13[.
من  �سيئًا  يجانب  �لر�أي  هذ�  �أن  يرى:  و�لباحث 
بل  بالطبع  �أخيارً�  كلهم  لي�ض  فالنا�ض  �حلقيقة، 
بع�سهم و�أغلبهم، �أو جزء منهم، فاهلل مل يخلق �لنا�ض 
�أو �رشيرين  �أو غر�ر و�حد خريين فقط،  على منط، 
�نفر�د  �ل�سنفني معًا على  �أو  �لنوعني،  فقط بل خلق 

�أو �متز�ج.
فرويد)7(،  فلوطني)6(،  ]�أفلطون)5(،  ذهب   .2
�لن�رش�نية،  �لكني�سة  ورجال  ود�روين)8(، 
�لي�سوعيون)9( و�لين�سيون)10(، ومن و�فقهم[: �إىل �أن 
ن�سان  �أن �لإ �لنا�ض مطبوعون على �ل�رش؛ وقد ظنو� 
�آدم  �لب�رش  �أبو  �قرتفها  �لتي  للخطيئة  و�رثًا  يولد 
يكون  عليه وحتى  وبناًء  يعتقدون،  كما  �ل�سلم  عليه 
ج�سده،  على  بروحه  ي�سمو  �أن  بد  ل  خريً�  ن�سان  �لإ
يف  و�لزهد  و�لتق�سف  �سهو�ته،  قمع  على  و�لعمل 
�لتعليم  ميادين  يف  �ساع  �ملفهوم  هذ�  وعلى  �لدنيا، 
�لقمع، و�لعقاب ]عفيفي، د.ت، 178[ على �عتبار �أنه 
ن�سانية،  �لإ �لنف�ض  من  �ل�رش  لنتز�ع  �ملثلى  �لو�سيلة 
طفال  �لأ جلد  �أ�سبح  حتى  فيها  �ل�رش  نو�زع  وكبح 

�أمرً� عاديًا يف �لرتبية.
ت�سم  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  �أن  يقول:  و�أفلطون 
�سهو�نية[  و�أخرى  غ�سبية،  و�أخرى  ]عاقلة  نف�سًا 

]�لها�سمي، 1984، 53[.
�أما فرويد فاعترب: �أن �ل�سهوة، و�للذة و�جلن�ض هي 
ن�سان، ولكل �أفعاله مبا يف  �سا�ض لدو�فع �لإ �ملحرك �لأ
ذلك حبه لو�لديه وعبادته لربه، �أما د�روين فقد ذهب 
�سل�سلة  نهاية  �سل�سلة من  نهاية  ن�سان هو  �لإ �أن  �إىل: 
فمجمل   ]67  ،1982 ]�إدري�ض،  �حليو�ين  �لتطور 
�سجية  هو  �ل�رش  �أن  �لر�أي:  هذ�  �أ�سحاب  ت�سور�ت 
ن�سان، وطبعه وخلقته، وديكارت �لذي ق�سم �لنف�ض  �لإ

ت�سريه  ن�سان  �لإ �أن  و�عترب:  غر�ئز؛  �إىل  ن�سانية  �لإ
إن �لنا�ض  غر�ئزه، وكما ورد كذلك عند فرويد لذ�، فا

ي�سريون �أخيارً� بالتاأديب و�لتعليم و�لرتبية.
 ورغم ذلك فمن �لنا�ض من هو غاية يف �ل�رش ل ي�سلح 

معه �لتاأديب و�لرتبية.
ينتقل من  �أن  فيمكن  �ل�رش،  غاية  لي�ض يف  ومنهم من 
و�لتوجيه،  و�لرتبية  بالتاأديب،  �خلري  �إىل  �ل�رش 
من  �خلري  و�أهل  و�لعلماء،  خيار،  �لأ وجمال�سة 
ن�سان  �لإ �إن  يقولون  �لر�أي  هذ�  و�أ�سحاب  �ل�سغر، 
يفعل  حني  وي�سقى  �ل�رش،  يفعل  حني  نف�سيًا  يرتاح 
�أن تكون من�سجمة  بد  �لنف�سية ل  ن ر�حته  �خلري، لأ
ن �لطبع يغلب �لتطبع و�لت�سنع وعليه  مع طبيعته، ولأ
إن: ما ي�سدر عنه من �لو��سح يو�فق وين�سجم مع  فا

ما خلق وطبع عليه.
ن�سان حني يولد كما يذهب �أ�سحاب  ومعنى هذ� �أن �لإ
هذ� �لر�أي: يولد و�ل�رش ل�سق بنف�سه ل�سوق �لورق 
هذ�  بقي  تهذيب  من غري  ترك  و�إن  ن�سان،  �لإ بج�سم 
بالرتبية  تعهدناه  و�إذ�  و�زد�د،  نف�سه،  يف  �لورق 
�ل�رش  هذ�  نف�سه  عن  �جنلى  و�لتاأديب،  و�لتزكية 
 ]66  ،1982 ]�إدري�ض،  ميلدها  منذ  �ساحبها  �لذي 
وبنتام)12(  هوبز)11(،  هنا:  �لبارزين  �ملفكرين  ومن 
ن�سان  �لإ �أن  يعتقد�ن  كانا  �للذ�ن   )1588  ،1979(
دو�فع  �أما  لنف�سه  �إيثاره  يف  ومغال  بطبعه،  �أناين 
�ملتعة  عن  �لبحث  فهي  عندهما  ن�ساين  �لإ �ل�سلوك 
فهي  ن�سانية  �لإ بالطبيعة  ويتعلق  مل  �لأ عن  و�لبتعاد 
 ،2000 وزميله،  �ساري،  ]حلمي  �رشيرة  بنظرهما 

]14
�ل�رش  �أو خلقته  كانت جبلته  من  �أن  �لباحث:  ويرى 
و�لتحذير  و�لتوجيه  ر�ساد  و�لإ و�لوعظ  �لرتبية  إن  فا
نذ�ر تتطلب جهدً� كبريً� يف �إقناعه و تعديل �سلوكه  و�لإ
�لذين  �ل�سوي قال تعاىل: {�إن  �ملنحرف �ىل �لطريق 
كفرو� �سو�ء عليهم �أ�أنذرتهم �أم مل تنذرهم ل يوؤمنون 
�أب�سارهم  ختم �هلل على قلوبهم وعلى �سمعهم وعلى 
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رقم  �لبقرة،  �سورة   ( عظيم}  عذ�ب  ولهم  غ�ساوة 
يتان 6،7 (. �لآ

وقال تعاىل: {وننزل من �لقر�آن ما هو �سفاء، ورحمة 
�سورة   ( خ�سارً�}  �إل  �لظاملني  يزيد  ول  للموؤمنني، 

ية 82 (. �لإ�رش�ء، رقم �لآ
�إن �لذي فطرته �رشيرة ل يحوله عن طبعه، �أو فطرته 
علم، ول تعليم ول تب�سري، ول حتذير، فلي�ض له قلب 
إذ� �سمع �لعلم ل ينفع به، ول  حافظ، ول فهم و�ع، فا

يحفظه لنفع غريه.
وقد رد عليهم جالينو�ض)13( قائًل: �إن كان كل �لنا�ض 
فمن  بالتعليم  �خلري  �إىل  وينتقلون  بالطبع،  �أ�رش�رً� 
بطبيعته،  خري  فهو  علمهم  غريهم  كان  إن  فا علمهم؟ 
و�إن كان  بالطبع  �أ�رش�رً�  �لنا�ض  لي�ض كل  وعلى ذلك 
ول  �أن �لأ �إل  �إىل �ل�رش؛  �آخر  فيهم مع هذ� �مليل ميل 
 ،1987 ]�لبهن�سي،  بالطبع  �أخيارً�  يكونون  غالب 

]23
3. �إن �أ�سحاب هذ� �لر�أي ذهبو� �إىل: حيادية �لطبيعة 
لوك  جون  ]�أر�سطو)14(،  �أبرزهم  ومن  ن�سانية،  �لإ
)15(1754 ،وهارتلي)16( 1757، وهيوم)17( 1776 

وكانت)18( 1804 و�سبن�رش 1903 ومن و�فقهم من 
جميعهم  �لنف�ض  علم  يف  �ل�سلوكية  �لنظرية  �أ�سحاب 
ذهبو� �إىل: �أن �لطفل منذ ولدته �إىل �سن حمدودة لي�ض 
�إىل  ول  �خلري،  �إىل  فطرته  تن�سب  فل  �أدبية  حياة  له 

نه ل يفعل ما يفعل. �ل�رش لأ
ن�سانية يف وجهة نظرهم حمايدة؛  �لإ �لطبيعة  �أن  �أي 
لي�ست  �خلري  �إىل  �لتوجه  ق�سية  �أن  يرى  فاأر�سطو 
وجود  فيه  �لطبيعي  �إمنا  ن�سان  �لإ يف  طبيعة 
�كت�ساب  على  ت�ساعده  �لتي  و�لقوى  �ل�ستعد�د�ت، 
طريق  عن  �لطبيعة  مع  بالتعاون  وذلك  �لف�سيلة، 
�لنبيلة  قيم �حلياة  تنتع�ض  �ل�ساحلة  �لعاد�ت  تكوين 
يف عقول �ل�سغار منذ بو�كري طفولتهم، كما �أنه يرى 
�أن تقوم �لرتبية با�ستكمال نقائ�ض �لطبيعة و�لرتبية 
للفرد  و�لنف�سي  �جل�سمي،  �لنمو  �إىل  تهدف  ر�أيه  يف 

]�أحمد، 1986، 167[.
ؤلفه  مو يف  كويل  هورتن  ت�سارلز  من  كل  حاول  وقد 
�أ�سالة  بيان  �لجتماعي  و�لنظام  �لب�رشية،  �لطبيعة 
وبني  و�لت�ساوؤمية،  �ل�رشية،  بني  �ملحايدة  ن�سان  �لإ

ولية و�لثانوية يف طبيعته. �أثر �جلماعة �لأ
لعلم  مقدمة  كتابه  وليام مكدوجال)19( يف  كما حاول 
�مليول  حتليل   1908 ظهر  �لذي  �لجتماعي  �لنف�ض 
عملية  �أثناء  �نتظامها  وكيفية  ن�سان  �لإ يف  �لفطرية 
تكوين �ل�سخ�سية، و�أهمية كل غريزة �أو ميل فطري  

يف �حلياة �لجتماعية.
 و�عترب ماكدوجال �لغريزة هي قو�م �لطبيعة �لب�رشية 
ول للن�ساط �لنف�سي و�جل�سمي، وهي  وهي �ملحرك �لأ
ح�رش  وقد  غاياته  له  وحتدد  بالطاقة،  �لكائن  متد 
ماكدوجال �لغر�ئز بثماين ع�رشة غريزة: لكل و�حدة 
ن�سان  �لإ �أن  مبينًا  ووظيفة  و�نفعال  حاجة  منها 
وزميله،  ]�ساري  وطبيعته  خلقته  �أ�سل  يف  حمايدً� 

.]17 ،2000
جدً�  مهمة  مكانة  حتتل  �لرتبية  إن  فا �ملفهوم  وبهذ� 
�سيئني  �أو  �أنا�سًا �ساحلني  �لرتبية  تنتج  �أن  �إذ ميكن 
كذلك  �لجتاه  هذ�  ويوؤكد   ]864  ،1987 ]فينك�ض، 
�سيطرة  بعد  وخا�سة  �حلديث  �لنف�ض  علم  زعماء 
علم  يف  �ل�سلوكية  �ملدر�سة  وكذلك  �لتجريبي،  �ملنهج 
�أن  ينكر  ل  �حليادية  �لنظرية  هذه  و�ساحب  �لنف�ض 
خا�سة  هي  و�إمنا  معينًا،  ج�سديًا  تركيبًا  ن�سان  للإ
للخري  بالن�سبة  حمايدً�  تركيبًا  �أي  �لنف�سي  برتكيبه 
و�ل�رش، و�إنه مييل �إىل هذ�، �أو ذ�ك بعد �أن يولد �إما 
ولكن  خارجية،  عو�مل  ب�سبب  �أو  �خلا�سة،  إر�دته  با
هذ� معناه �أنه لي�ض يف تركيبه �لنف�سي ما يجعل �خلري 

ملئمًا له، �أو �ل�رش مناق�سًا له.
وهذ� معناه �أن ما ن�سميه خريً� كال�سدق و�لإخل�ض 
لنف�سه،  بالن�سبة  خريً�  لي�ض  �حلقيقة  وحب  و�ل�سكر 

وكذلك ما ن�سميه �رشً� لي�ض كذلك بالن�سبة لها.
فكيف �إذن يقنع نف�سه باأن ذ�ك خري ينبغي �أن ُيفعل، 
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وهذ� �رش ينبغي �أن ُيرتك؟ �ض . فما هو �ملعيار؟ 
لة،  ن�سانية كالآ �إن �حلياد بهذ� �ملعنى يجعل �لنف�ض �لإ
فال�سكني مثًل: ل يوؤثر يف فو�كه قطعت بها �أو �أح�ساء 
فح�سب،  تقطع  ن  لأ معدة  �إنها  بها،  مزقت  بريء 
ن يفعل بها �خلري �أو  ن�سانية معدة لأ وكذلك �لنف�ض �لإ
حد �لفعلني عليها هي: �ض .  يفعل �ل�رش، ول تاأثري لأ

فهل هذ� هو �لو�قع؟
�لكذب  ويعذبها  ي�سقيها،  ن�سان  �لإ نف�ض  إن  فا كل: 
�ل�سدق،  وي�سعدها  و�ل�ستكبار  و�لبخل  و�لنفاق 
]�إدري�ض،  و�لكرم  و�لإخل�ض  و�جلود  و�لتو��سع، 

1977، �ض65[
�لروحي،  �جلانب  ينكرون  �لجتاه  هذ�  �أ�سحاب  �إن 
ن�سان  ن�سانية مادية و�أن �لإ �أن �لطبيعة �لإ ويزعمون 
و�لإح�سا�ض  معقد  كيميائي  نظام  عن  عبارة  هو 
لي�ست  و�لتفكري  و�لعو�طف  و�لنفعالت  و�لوجد�ن 
مادية،  طبيعة  ذ�ت  معينة  ف�سيولوجية  تغري�ت  �إل 
]بافلوف)20(،  �ل�سلوكية  �ملدر�سة  تبنته  ما  وهذ� 
ن�سان  �لإ �إىل  ينظرون  حيث  وغريهما[  و�ط�سن)21( 
على �أنه �آلة ميكانيكية معقدة حتركه مثري�ت فيزيقية 
خمتلفة  ومنوية  عظيمة  ��ستجابات  عنها  ت�سدر 

]بلجح، 1973، 41[
ويرى �لباحث: �أن هذ� �لكلم ل يجانب �ل�سحة كثريً� 
و�إن  �رشية  تكون  وقد  خريية،  تكون  قد  فاجلبلة   ،
دليل ل يف  لر�أيهم  لي�ض  �ل�سغار  �لقائلني: بخلوها يف 

�ل�رشع، ول يف �لعقل.
عليهما  ملو�سى  �خل�رش  قول  عن  حكاية  تعاىل:  قال 
�ل�سلم {و�أما �لغلم فكان �أبو�ه موؤمنني فخ�سينا �أن 
يبدلهما ربهما  �أن  فاأردنا   �ًيرهقهما طغيانًا وكفر
خريً� منه زكاًة و�أقرب رحما} ) �سورة �لكهف، رقم 

يتان 80،81 (.  �لآ
من  ر�ض  �لأ على  تذر  ل  رب  نوح  {قال  تعاىل:  وقال 
عبادك ول  ي�سلو�  تذرهم  �إن  �إنك   �ديار �لكافرين 
يتان  �لآ رقم  نوح،  �سورة  كفار�})  فاجرً�  �إل  يلدو� 

يف  و�حد  منط  على  لي�سو�  طفال  فالأ  .)26،27
�أخلقهم �لتي نلم�سها يف ن�ساأتهم فيظهر يف بع�سهم 
�لرحمة  �أو  �لبخل  �أو  �جلود  منهم  و�آخرين  �حلياء، 
�أو �لق�سوة �أو �حل�سد �أو �لغبطة، ومنهم: �ل�سهل �أو 

�خلري، �ل�رشير... �إلخ.
هو  َمْن  منهم  قليلون  جالينو�ض  يقول:  كما  فالنا�ض 

خري بالطبع، ولي�ض ينتقل هوؤلء �إىل �ل�رش.
ينتقلون   ومنهم من هو متو�سط بني هذين، وهوؤلء 
�إىل �خلري فامل�ساحبة  خيار ومو�عظهم  �لأ مب�ساحبة 
ن�سان،  و�لرفقة و�ل�سد�قة لها دور يف حتديد طبيعة �لإ
وقد ينتقلون مبخالطة �أهل �ل�ض، و�إغو�ئهم �إىل �ل�رش 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  قال   ]30  ،1987 ]�لبهن�سي، 
كحامل  �ل�سوء  و�جللي�ض  �ل�سالح  �جللي�ض  مثل   [
وهذ�   .3/83 �لبخاري  �سحيح   ]... ونافخ  �مل�سك 
�لر�أي يوجب على �ملربي �أن يكون حكيمًا، ويف نف�ض 
�لوقت م�ستعدً� للعرت�ف مبظاهر �ل�رش، ومقاومتها 
للرتحيب  م�ستعدً�  كاحلمامة  ورقيقًا  كالثعبان، 
مبثري�ت �خلري، وت�سجيعها ويف كل ميل �رشير يجب 
و�أن  �ل�سمني،  �خلري  و��ستخد�م  روؤيته  يحاول  �أن 
]فينك�ض،  �ل�سمني  لل�رش  متيقظًا  خري  كل  يف  يكون 
ول يقدم  1985، 862[ وبعد هذه �لإجابة لل�سوؤ�ل �لأ

�لباحث للت�ساوؤل �لثاين:.
على  ين�ص  �الذي  الثاين  الت�سا�ؤل  اإجابة   ب- 
الطبيعة  يف  امل�سلمني  علماء  بع�ص  اآراء  ما 

ن�سانية )الفطرة( ]خرية اأم �سريرة[؟ االإ
ن�سانية  �لإ �لطبيعة  �أن  على  �مل�سلمون  علماء  يتفق 
�خلري  حدوث  يف:  �ختلفو�  ولكنهم  و�ساحلة  خرية 

و�ل�رش، و�ل�ستعد�د لقبوله.
هذ�  فى  مرده  �مل�سلمني  علماء  �آر�ء  يف  �لتقارب  و 
�سلم يدعو �أتباعه �إىل �خلري ويحثهم  �ملو�سوع �أن �لإ
على فعله ويوجههم �إىل تربية �أبنائهم عليه كما يحثهم 
�أو  فطرتهم  ن  لأ وم�سبباته  ودو�عيه  �ل�رش  نبذ  على 
و�أعر�فهم،  وقيمهم،  �أخلقهم،  ت�سقل  �سجيتهم 
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�لذي  �خلري  على  �ملتاأ�سلة  وتقاليدهم  وعاد�تهم، 
�أنزله �هلل للب�رشية جمعاء كتاب �هلل، و�سنة نبيه �سلى 
إن �لباحث يبني ذلك يف  �هلل عليه و�سلم، وبناًء عليه فا

تية: �ل�سطور �لآ
ما  وفق  �مل�سلمني  علماء  بع�ض  �آر�ء  بذكر  ومكتفيًا 

تي�رش له دون �خت�سار خمل، �أو �إطناب م�رش.
مي�رش  ن�سان  ]�لإ �سفهاين:  �لأ �لر�غب  يقول   .1
كان  و�إن  �ل�رش  وطريق  �خلري  طريق  ي�سلك  �أن  له 
قال  �أميل[  �أحدهما  �إىل  باجلملة  هو  من  �لنا�ض  من 
 ( و�إما كفور�[  �ساكرً�  �إما  �ل�سبيل  ]�إنا هديناه  تعاىل 
ية 3 ( وقال تعاىل ]وهديناه  ن�سان ، رقم �لآ �سورة �لإ
ية 10 ( �أي بيتنا له  �لنجدين[ ) �سورة �لبلد، رقم �لآ

طريقي �خلري و�ل�رش .
و�إذ�  و�ل�رش،  �خلري  �كت�ساب  على  مفطور  ن�سان  فالإ
تعوده  و�إذ�  تعوده،  �ألفه  إذ�  فا �ألفه  �أحدهما  تعاطى 
مثال  تطبع به ]بهن�سي، 1987، 33[ لذلك قالو�: يف �لأ

�لطبع يغلب �لتطبع �أي لو �أر�د تركه مل ميكنه.
2. �أما �لغز�يل �ملتويف )505هـ( فقال يف كتابه �ملنقذ 
ن�سوء  لهم  يكون  ل  �لن�سارى  �سبيان  �ل�سلل  من 
�إل  لهم  ن�سوء  ل  �ليهود  و�سبيان  �لتن�رش،  على  �إل 
على �لتهود، و�سبيان �مل�سلمني ل ن�سوء لهم �إل على 
�سلم �سمعت �حلديث �ملروي عن ر�سول �هلل عليه  �لإ
على  يولد  مولود  ]كل  قال  حيث  و�ل�سلم  �ل�سلة 
�أو ميج�سانه[  �أو ين�رش�نه،  فاأبو�ه يهود�نه  �لفطرة 
�لبخاري  ت�سحيحيهما  يف  وم�سلم  �لبخاري،  رو�ه 
�إىل  ظني  فتحرك  �لقدر22   كتابه  وم�سلم   2/118
�لعار�سة  �لعقائد  وحقيقة  �سلية،  �لأ �لفطرة  حقيقة 
�ستاذين ]حممود، 1979، 81[. بتقليد �لو�لدين و�لأ
وينقل �جلندي )1982( عن �لغز�يل قوله: �أن �لطفل 
ياأتي �إىل �حلياة ونف�سه �سحيفة بي�ساء خالية من كل 
نق�ض، وت�سوير، و�أن �ملربي �أبًاَ ومعلمًا هو �لذي ينق�ض 
على هذه �ل�سحيفة ما ي�ساء من خري و�رش و�ل�سبي 
به  ميال  ما  كل  �إىل  ومائل  عليه؛  ينق�ض  ما  لكل  قابل 

�إليه[ )167(
ومعنى هذ� �أن �لغز�يل يرى: �أن كل مولود يولد معتدًل 
�سحيح �لفطرة، و�إمنا �أبو�ه يهود�نه �أو ين�رش�نه، �أو 
�لرذ�ئل،  تك�سب  قد  لفة  و�لأ بالعتبار  �أي  ميج�سانه: 
وكما �أن �لبدن يف �لبتد�ء ل يخلق كامًل، و�إمنا يكمل 
�لنف�ض  وكذلك  و�لغذ�ء،  و�لرتبية  بالن�سوء،  ويقوى 
تخلق ناق�سة قابلة للكمال، فتكمل بالرتبية، وتهذيب 

خلق، و�لتغذية بالعلم. �لأ
غالبًا  خرج  ن�سوئه  بدء  يف  �أهمل  �إذ�  �ل�سبي  وقال: 
ذ�  حلوحًا،  منامًا،  ح�سودً�،  كذ�بًا  خلق  �لأ رديء 
من  يحفظ  �إمنا  وجمانة  وكياد،  و�سحك  ف�سول، 
�أن  �إىل  يذهب:  �لغز�يل  وكاأن  �لتاأديب:  بح�سن  ذلك 
�لفطرة �إىل �ل�رش �أقرب، وهو �إليه �أ�رشع، وبه �أن�سب 

]بهن�سي، 1987م، 34[
كتابه  يف  )809هـ(  �ملتويف  خلدون  �بن  ويتفق   .3
�ملقدمة مع �لغز�يل: �إن �لنف�ض �إذ� كانت على �لفطرة 
وىل كانت مهياأة لقبول ما يرد عليها، وينطبع فيها  �لأ
ودليله   ]85  ،1983 ]�بن خلدون،  �أو �رش  من خري 
]كل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  قول  ذلك  على 
مولود يولد على �لفطرة فاأبو�ه يهود�نه �أو ين�رش�نه 
�أو ميج�سانه[ رو�ه �لبخاري 2/118 و�لبيهقي فى 
م�سنده 6/202 وبقدر ما ثبت لها من �أحد �خللقني 
ف�ساحب  �كت�سابه  عليها  وي�سعب  خر،  �لآ عن  تبعد 
وح�سلت  �خلري،  عاد�ت  نف�سه  �إىل  �سبقت  �إذ�  �خلري 
لها ملكته بُعد عن �ل�رش، و�سعب عليه طريقه، وكذلك 

�ساحب �ل�رش.
�إىل  ينظرون  �أ�سحابه  �أن  �لر�أي  �لتعليق على هذ�  يف 
�لنظر  عدم  ونق�سهم  معًا  و�ل�رش  للخري  �ل�ستعد�د 
�إىل �لطرفني: من طبعهم �هلل على �خلري، ومن طبعهم 
ومل  �لنا�ض،  �سو�د  على  ر�أيهم  بنو�  فقد  �ل�رش،  على 

يو�سعو� د�ئرة نظرهم لي�ستوعبو� جميع �لنا�ض.
ن�سان  4. �أما �ل�سيخ حممد عبده فريى �أن: فطرة �لإ
�إىل  �أنها  �إل  معًا؛  و�ل�رش  للخري  م�ستعدة  )طبيعته( 
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�إىل  �مليل  �أن  �سك  ل  قائًل:  ويردقف  �أقرب،  �خلري 
ن�سان يفعل �خلري  ن�سان و�لإ �خلري مما �أودع طبع �لإ
يف  تكلف  �إىل  يحتاج  ول  لذ�ته،  فيه  وتكون  بطبعه، 
إنه يعر�ض للنف�ض باأ�سباب  فعله للخري، و�أما �ل�رش فا
قال  فطرتها،  مقت�سى  من  ول  طبيعتها،  من  لي�ست 
�ملفلحون[  هم  فاأولئك  نف�سه  �سح  يوق  من  ]و  تعاىل: 
ن�سان  �لإ كان  و�إذ�   )9 ية  �لآ رقم  �حل�رش،  )�سورة 
�أقرب �إىل �خلري بح�سب فطرته هذ� ل يتفق مع كثري 
�أكرث  {وما  تعاىل:  كقوله  �لقر�آنية  �لن�سو�ض  من 
�لنا�ض ولو حر�ست مبوؤمنني} )�سورة يو�سف، رقم 
ر�ض  ية 103 ( وقوله: {و�إن تطع �أكرث من يف �لأ �لآ
ية  �لآ رقم  نعام،  �لأ )�سورة  �هلل}  �سبيل  عن  ي�سلوك 
ن�سان ��ستعد�دً� فطريًا للخري و�ل�رش  116( �إن يف �لإ
1987م،  ]بهن�سي  و�أغلب  �أرجح  لل�رش  و��ستعد�ده 

.]37 ،36
5. ويذهب علي �هلل عنه �أن �لنا�ض يف جبلتهم خمتلفون 
ر�ض، فقطعة جتدها خ�سبة و�أخرى جتدها  كمعادن �لأ
�سبخة وجدبة، وبينهما مر�تب ل حتد، ول تعد فقد 
يقول علي ر�سى �هلل عنه يف �ختلف �لنا�ض ]�إمنا فرق 
بني مبادي، وبينهم )�أي عنا�رش تكوينهم( وذلك �أنهم 
تربة،  وحزن  وعذبها،  �أر�ض،  �سبخ  من  ِفلَْقٌة  كانو� 
يتقاربون،  �أر�سهم  قرب  ح�سب  على  فهم  و�سهلها، 
و�ء، ناق�ض  وعلى قدر �ختلفهم يتفاوتون؛ ختام �لرُّ
�لعمل  وز�كي  �لهامة،  ق�سري  �لقامة  وماد  �لعقل، 
ومعروف  �ل�سرب،  بعيد  �لقعر  وقريب  �ملنظر،  قبيح 
�للب،  متفرق  �لقلب  وتائه  �حلليبة،  منكر  �ل�رشيبة 

وطليق �لل�سان حديد �جلنان.
من  خلقت  �مللئكة  �إن  �جلوزي)22(  �بن  ويقول:   .6
ل  ظلمة  من  �ل�سياطني  وخلقت  فيه،  ظلمة  ل  نور 
نف�سه  فظلم  �ل�سدين،  من  �لب�رش  وركب  فيها،  نور 
�إل  تعلمه  ل  لطيف  بينهما حاجز  عقله،  بنور  مقرتن 
و�أو�سح  �ض248[   ،2002 ]�ملهدي،  باملجاهدة 
كوحدة  يعمل  جز�ء  �لأ مرت�بط  ن�ساين  �لإ �لكائن  �أن 

ع�سو  فلكل  ومت�سابكة  متد�خلة،  وبطريقة  متكاملة، 
من �أع�سائه دوره �خلا�ض، ووظيفته �ملكلف باأد�ئها، 
و�أن طبيعة �لنف�ض �لب�رشية هي طبيعة مزدوجة فيها 
�لكثري من �ل�سهو�ت، و�لدو�فع و�لعو�طف �ملتباينة، 
�إىل  �لنف�ض  ميل  ]ر�أيت  �جلوزي  �بن  فيها  قال  وقد 
بالقلب  مالت  �إنها  حتى  �ملقد�ر  يف  ز�ئدً�  �ل�سهو�ت 

و�لعقل و�لذهن[ ]�بن �جلوزي – د- ت �ض57[.
7. و�أبو حيان �لتوحيدي)23( يرى: �أن هناك �رش�عًا 
فلكل  �لجتماعي  و�لعرف  ن�سانية،  �لإ �لفطرة  بني 
ولكل قوم حما�سن وم�ساوئ..  �أمة ف�سائل ورذ�ئل 
موزعة  و�لنقائ�ض  و�ل�رشور  و�لف�سائل  و�خلري�ت 
�أخلق  يف  مم  �لأ ت�ساوي  هذ�  يعني  ول  مم،  �لأ بني 
ن�سان  �لإ �أن  ويرى:  تفاوت،  يوجد  بل  �لكمال 
و�أن  و�حلركة،  �حل�ض  حياة  يف  ي�سرتكان  و�حليو�ن 
]خ�رش،  و�لب�سرية...  بالعلم  عنه  يتميز  ن�سان  �لإ

.]23 ،2003
8. ما ذهب �إليه م�سكويه)24( : �أن من �لنا�ض من هم 
خريون بالطبع، فل ينقلون �إىل �ل�رش، ومنهم من هم 
�رشيرون، فل ينقلون �إىل �خلري، ومن �لنا�ض من هو 
و�سط بني هوؤلء، وهوؤلء مييلون �إىل �إحدى �لطائفتني 
من خلل �مل�ساحبة، و�ل�سد�قة و�ملر�فقة ]م�سكويه، 

]52 ،1986
يف  لزمان  و�ل�رش  �خلري  �أن   : �جلاحظ)25(  يرى   .9
ن�سان  �لإ معرفة  ميكن  ل  �ل�رش  بدون  و�أنه  �حلياة 
للخري، ولذلك فوجوده �رشورة حتمية، �إل �أن طبيعة 
�أو  �لتحويل  وهذ�  و�لتعديل،  لتحويل  قابلة  ن�سان  �لإ
باأنه  �لقول  �ملعلم وعلى ذلك ميكن  �لتعديل هو مهمة 
ن�سانية  ]�لقز�ز، 1995، 284[ ]�إذ� كانت �لطبيعة �لإ
ن�سان  �لإ م�سري  يكون  للتحوير  قابلة  وغري  ثابتة، 
مقررً� م�سبقًا، و�إذن لي�ض هناك �ختيار، وبالتبعية لي�ض 
ر�دة  �لإ �نتفاء  ومع  �لختيار،  متار�ض  �إر�دة  هناك 

تنتفي �حلرية[ ]ر�سا، 1972، 71[.
خلق  �هلل  :�أن  �لبغد�دي)26(  �خلطيب  يرى   .10
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ن�سان بطبيعة مزدوجة ي�سده جانب �ملادة منها �إىل  �لإ
ر�ض و�إىل �حلياة مبطالبها �ملادية بينهما ي�سمو به  �لأ
]معلوم،  �لعليا  و�ملثل  فاق  �لآ �إىل  فيها  �لروح  جانب 
�لرت�بط  هذ�  �إىل  �خلطيب  تنبه  وقد   ]128  ،1992
 ،1978 ]�لقر�ساوي،  ن�سان  �لإ طبيعة  يف  و�لتكامل 
7[ قال تعاىل ]و �إذ قال ربك للملئكة �إين خالق ب�رشً� 
إذ� �سويته ونفخت  من �سل�سال من حماأ م�سنون* فا
فيه من روحي فقعو� له �ساجدين[ ) �سورة �حلجر، 

يتان 28، 29(. رقم �لآ
حادث  �ل�رش  �إن  �جلوزية)27(:  قيم  �بن  يقول   .11
ويق�سمه  خلقتها  �أ�سل  ولي�ض  �لب�رشية،  �لنف�ض  على 
�إىل نوعني عدم ووجود، وهو يرى �أن �سلح �لنف�ض 
يف �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�سالح و�أنه ل يوجد نفو�ض 
نوع  �لنفو�ض  بع�ض  يف  وجد  و�إذ�  حم�ض،  �رش  هي 
إنه قد يزول منها، وتتخل�ض منه باأنو�ع  من �ل�رش فا
وفيما   ]123  ،1988 ]حجاجي،  و�لبليا  �ملحن، 
]نوعان  �إنه  يقول:  �لنفو�ض  لهذه  �ل�رش  من  يح�سل 
و�ل�سرب  و�لإميان  �لعلم  كعدم  ول  فالأ ووجود،  عدم 
وهو  و�لثاين:  بها...  �لعمل  وعدم  �خلري�ت  و�إر�دة 
فهو  �لفا�سدة  ر�دة  و�لإ �لباطلة  كالعقائد  �لوجودي 

من لو�زم ذلك �لعدم[.
�لنافع، و�لعمل �ل�سالح من  �لعلم  �أنه متى عدم ذلك 
وعوجهما،  و�جلهل  �ل�رش  يخلفه  �أن  لزم  �لنف�ض، 
إذ� مل  ن �لنف�ض ل بد لها من �أحد �ل�سدين فا ول بد لأ
ت�ستغل باملفيد �لنافع �ل�سالح ��ستغلت بال�سد �ل�سار 

�لفا�سد[  �بن �لقيم، د- ت – 125[
12. يقول �بن �لعربي)28( :�ل�سحيح يف هذه �خللق 
ن�سان فجميع ما يظهر  �إنها كلها يف جبلة �لإ لهية:  �لإ
ن�سان من مكارم �أخلق، و�سفاف �أخلق كلها  من �لإ

يف جبلته ]مر�سي، 1963، 278[
يف  �مل�سلمني  علماء  ر�ء  لآ �ملتاأمل  �أن   : يرى  و�لباحث 
جدً�،  متقاربة  �آر�ءهم  �أن  يجد  ن�سانية  �لإ �لطبيعة 
وهذ� يعود �إىل �أنهم يعتربون �أن هذ� �ملو�سوع جزء 

ن�سان، و�أنه �جلبلة �لتي  من �لدين �لذي فطر عليه �لإ
نهم ينهلون من معني و�حد  خلق �هلل �لنا�ض عليها، ولأ

هو كتاب �هلل و�سنة ر�سوله.
�أما �لتباين بينهم يف هذ� �ملو�سوع فهو ب�سيط ل يكاد 
�لن�سو�ض  فهم  يف  كان  و�ختلف  تباين،  نه  لأ يذكر 
�ل�رشعية �لو�ردة يف ذلك، وهذ� �أمر طبيعي فاهلل وهب 
للب�رش عقوًل ليجتهدو� بها وجعل يف هذ� �لفهم تفاوتًا 
�هلل،  �إىل  �لنهاية  يف  ومردهم  ولكن  روؤيته،  كل ح�سب 

ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم.
من خلل ما �سبق تبني �أن لكل ر�أي مفهومًا معينًا عن 
ن�سانية، و�ملربي �مل�سلم �لذي يهتم ب�سياغة  �لطبيعة �لإ
�لفر�سيات  على  �لثابتة  �ملبادئ  يقدم  تربوية  نظرية 
�سا�ض بل ي�ستمد مبادئه من دينه  نها لي�ست هي �لأ لأ
ر�ء �لتي جاءت بها  �حلنيف، ومن �ملهم �أن نوؤكد �أن �لآ
ن�سان لي�ست  �لنظرية �لرتبوية فيما يتعلق بطبيعة �لإ
تعد  ل  كونها  و�أن  �ل�سحة،  من  و�حدة  درجة  على 
 ،1990 �هلل،  ]عبد  م�سوهة  معلومات  بل  وفر�سيات 

.]501
 ج- اإجابة الت�سا�ؤل الثالث �الذي ين�ص على ]ما 
ن�سان  االإ اأ�سالة  لدرا�سة  الرتبوية  االنعكا�سات 
مفكري  نظر  �جهة  من  الرتبوي  امليدان  يف 

الغرب، �امل�سلمني[
يويل �ملهتمون باأمور �لرتبية، و�لتعليم على �ختلف 
ن  لأ ن�سان  �لإ طبيعة  لدر��سة  كبرية  �أهمية  فهمهم 
وهو  توجه  و�إليه  بالرتبية،  �ملق�سود  هو  ن�سان  �لإ
ر�ساد  و�لإ �لتوجيه  عملية  يف  �سا�سية  �لأ �ملركزية 

و�لتعليم و�لتدريب.
ن�سانية  ويعود �لختلف، و�لتباين يف فهم �لطبيعة �لإ
تبنوها  �لتي  �لعقائد  لختلف  نتيجة  �ملفكرين  بني 
توجه  �لتي  �لرتبوية  �لفل�سفات  على  ذلك  فانعك�ض 
�سدى  وكان  بلد  �أو  قطر  لكل  �لرتبوية  هد�ف  �لأ
�لرتبوية  هد�ف  �لأ حتقيق  و�سائل  يف  و��سحًا  ذلك 
و�لرب�مج و�ملناهج وطرق �لتدري�ض كل ح�سب تطلعاته 
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ن�سانية  و�عتقاد�ته و�آر�ئه و�جتاهاته نحو �لطبيعة �لإ
�سلمية ��ستوردت  إن �لكثري من �لدول �لإ �سف فا وللأ
�لنظريات  من  و�لطالح  �ل�سالح،  و�ل�سمني،  �لغث، 
�لرتبويه بحجة �لع�رشنة، و�حلد�ثة، �أو �لتغيري، �أو 
�لطلع دون متحي�ض، �أو تدقيق ما ي�سلح لنا، وما ل 
بنائنا، ودون �لنظر �إىل ما يو�فق وين�سجم،  ي�سلح لأ
�سلمية، وديننا �حلنيف  �أو ل ين�سجم مع عقيدتنا �لإ
على  �لنفتاح  بدعوى  و�لرتبية  �لتعليم،  فاأف�سدو� 
باأن من  �لغرب بدون �سو�بط متذرعني  كل جديد يف 
ينقلون عنهم متقدمني عنا، و�أن ح�سارتهم ومدنيتهم 
كما  و�لرجعية  �لتخلف  من  للتخل�ض  لنا  مطلوبة 
يزعمون و�عتربو� �أن كل ما ياأتي من �لغرب كله خري 
و�سالح لبيئتنا متم�سكني )بعقدة �خلو�جة( رغم �أن 
لدينا قيمًا وعاد�ت وتقاليد و�أ�سوًل و�أعر�فًا و�أخلقًا 

حميدة وتربية �إ�سلمية تغنينا عن فكرهم وقيمهم.
مو�ل �لوفرية  هذ� وقد بذل �ملطبوعون على �ل�رش �لأ
ل�ستمالة �ل�سعوب بطرق �ستى، وقد حاولو� �إغر�ءهم 
�ملد�ر�ض،  و�سيدو�  �لطرق،  ف�سقو�  �ل�سبل؛  بكافة 
و�أ�س�سو�  �مللجئ  و�أقامو�  �مل�ست�سفيات  و�أن�سوؤو� 
ور�ئها  من  يرمون  ذلك  وغري  و�ملر�كز،  �جلمعيات، 
�سلم، و�إبادة �أهله  �إىل �أهد�ف خبيثة ق�سدها تدمري �لإ
و�لرقي،  للب�رشية،  �خلري  يق�سدون  �أنهم  ز�عمون 
�سلمية  �لإ لل�سعوب  معوناتهم  ور�ء  من  و�لرفاهية 
كرماد  �أعمالهم  بربهم  كفرو�  �لذين  ]مثل  تعاىل  قال 
مما  يقدرون  ل  عا�سف  يوم  يف  �لريح  به  ��ستدت 
) �سورة  �لبعيد[  �ل�سلل  ذلك هو  ك�سبو� علي �سيء 

ية 18(. �إبر�هيم، رقم �لآ
�أعماًل*  خ�رشين  بالأ ننبئكم  هل  {قل  تعاىل  وقال 
يح�سبون  وهم  �لدنيا  �حلياة  يف  �سعيهم  �سل  �لذين 
يتان  �أنهم يح�سنون �سنعًا} ) �سورة �لكهف، رقم �لآ

.) 104 ،103
كثرية  �أوقاتًا  �خلري  على  �ملطبوعون  يبذل  وقد  هذ� 
و�أمرهم  وتوجيههم  و�إر�سادهم،  �لنا�ض،  ن�سح  يف 

�أمو�لهم  يبذلون  وقد  �ملنكر،  عن  ونهيهم  باملعروف، 
�لزكو�ت، و�سدقات للفقر�ء و�مل�ساكني و�سلة �لرحم 
وقاف لوجه �هلل تعاىل ل يبغون غري ذلك  و�لهبات، و�لأ
�لدنيا،  يف  باخلري  عليهم  تعود  �خلرية  عمال  �لأ فهذه 
تنفقو�  {وما  تعاىل  قال  �هلل  من  و�ملثوبة  خرة،  و�لآ
ية  إن �هلل به عليم} ) �سورة �لبقرة، رقم �لآ من خري فا

.)273
ف�ستان بني �لفريقني.

لحظها  كما  �سلمية  و�لإ �لعربية  �لبلد  يف  �لرتبية  �إ 
وعبد  �لثوم،  ب�سري  �أمثال  �سلمية  �لإ مة  �لأ علماء 
تتبنى  وغريهم  خياط،  وحممد  �سالح،  �لرحمن 
�إحدى �لفل�سفات �لرتبوية ]مثالية، و�قعية، وجودية، 
خليط  هي  �أو  عوملة......�إلخ[  بر�جماتية،  علمانية 
هد�مة  فكرية  مذ�هب  من  نابعة  و�سعية  �أفكار  من 

كال�سيوعية، �لر�أ�سمالية �أو �لقومية، ...�إلخ 
خمتارة  �لعربية  �لبلد  يف  �لرتبية  فل�سفة  �أن  �أي 
�نتقائية ]�كلتية[ ]حاج توم 1992، 41[ ويف �ل�سطور 
تية يقدم �لباحث باخت�سار نظرة تلك �لفل�سفات �إىل  �لآ
ن�سانية، و�نعكا�ساتها �لرتبوية �ىل �خلري  �لطبيعة �لإ

�أم �ل�رش �أقرب؟.
1. الفل�سفة الوجودية من اأبرز موؤ�س�سيها 

جون بول �سارتر)29(: 
ية  ن�سان غري خا�سع، ول يقبل �خل�سوع لأ يرى �أن �لإ
يتوقف  و�ل�رش  �خلري  و�أن  ذ�ته،  عن  خارجة  �أ�سياء 
�سياء،  �لأ من  �سيء  يف  رغبته  يف  �لفرد  �عتقاد  على 
على  �آخر   �سيء  ل  �لقيم...  �أ�سا�ض  هي  وحريته 

ية قيمة . �لإطلق يدفعني �إىل �عتناقي لأ
 من االنعكا�سات الرتبوية للوجودية: 

طو�ل  توتر  حالة  يف  �لفرد  �أن  تعترب  �لفل�سفة  هذه 
حياته، ومن خلل تفاعله �لذ�تي مع �حلياة ي�ستطيع 

�أن يخل�ض نف�سه من �لدمار.
2. الفل�سفة الواقعية: 

يف  يتمثل  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  جوهر  �أن  على  تركز 
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ن�سان  �لإ إن  فا ثم  ومن  و�لتفكري،  �لنطق  خا�ستي 
ميكن ��ستخد�م تفكريه يف �لو�سول �إىل �حلقائق �لتي 
�لزمان،  �أو  �ملكان  �أو  �سخا�ض  �لأ باختلف  تختلف 

ن�سان. فالعقل و�ملعرفة هما: �ملر�سد�ن ل�سلوك �لإ
من االنعكا�سات الرتبوية للواقعية:

حد�  يف  غاية  �أنها  �أ�سا�ض  على  �لعقلية  بالرتبية  تهتم 
در�ك كل �سيء، وتعليله عن طريق  ذ�تها، وو�سيلة لإ
�لتدريب �ل�سحيح على �لتفكري، وهنا تكمن �خلطورة 
يف �أن �لعقل ل ي�ستطيع �لو�سول �إىل كل �حلقائق عن 
طريق �أدو�ت �ملعرفة كما �أن �لوحي يهدي �لعقل �إىل 
�حلقائق �لتي ت�ستع�سي عليه ]�أبو �لعينني، 1988، 

.]266
3. الفل�سفة الرباجماتية من اأبرز زعمائها 

)جون د�ي( )30( :
هي فل�سفة نفعية ن�سبت �إىل �لوليات �ملتحدة، وحتمل 
مريكية قيا�ض �حلق عندهم هو �لتجربة  �سمة �حلياة �لأ
ن�سان  كرب عدد ممكن من �لنا�ض، و�لإ �لعملية �لنافعة لأ
لنف�سه،  �لذي ي�سع مثله بنف�سه، ويبني �حلقيقة  هو 

ول �سيء يبقى ثابتًا، فكل �سيء متغري با�ستمر�ر.
ن�سان على �أن لكل فرد طبيعته،  وتنظر �إىل طبيعة �لإ
ن�سان بذكائه �لعملي  و�سخ�سيته �خلا�سة به، و�أن �لإ
ويقلل من مو�طن  نف�سه،  قوة  يزيد من  �أن  ي�ستطيع 
خلل  من  )�جلمايل،1967،17(  فيها...[  �ل�سعف 
قيمه  ي�ستق  وبيته  جمتمعه  مع  ن�سان  �لإ تفاعل 

ومثله.
�من االنعكا�سات الرتبوية للرباجماتية:

للحياة،  �ل�سباب  �إعد�د  باأهمية  �لرب�جماتية  توؤمن 
�ملذهب  ويجعل  فيها،  يعي�ض  �لتي  �لثقافة  وبتلك 
�لنفعي من ) �حلق و�خلري و�جلمال ( و�سائل ننتفع 
هذه  ن  لأ �خلطورة  منتهى  يف  �أمر  وهذ�  ور�ئها،  من 
تقبل  ل  �لدينية  كالعقائد  مطلقة  �أو  ثابتة  غري  �لقيم 
باأن  ترى  ل  �لفل�سفة  هذه  �أن  �أي  و�لتغيري  �لتجول 
�لرتبية  يف  كما  ثابتة  و�أخرى  متغرية،  قيمًا  هناك 

ونهائية  مطلقة  �أهد�ف  على  تن�ض  �لتي  �سلمية  �لإ
]جون ديوي1966، 166[

4. الفل�سفة املثالية �من زعمائها اأفالطون)31( 
-427 347 ق.م:

�أو  وج�سم  وروح  عقل  من  يتكون  ن�سان  �لإ �أن  ترى 
�أن  وترى  ووظائفه  خ�سائ�سه  منهما  ولكل  مادة 
ن�سان خري بطبيعته و�أن �ل�رش ل يدخل يف تركيبه  �لإ
وتنظيماته  �ملجتمع  خلل  من  �إليه  يدفع  هو  و�إمنا 

]�لنوري، 1976، 109[.
االنعكا�سات الرتبوية للمثالية:

يتعرف  �أن  �لتي ميكن  �ملثالية  �لقيم  �لقيم �حلقة هي 
يتعرف  �أن  ي�ستطيع  و�لتي  د�خليًا،  ن�سان  �لإ عليها 
ن�سان �أن يكون ،معقوًل ول  عليها بالعقل ويجب على �لإ
إن  ي�سدر يف �أحكامه �إل عن حكمة تعقل[ وعلى ذلك فا
�لزدو�جية؛  �أ�سا�ض  على  �لرتبية  �إىل  �ملثالية  �لنظرة 
نظرة  ن�سان  �لإ �إىل  تنظر  �سلمية  �لإ �لرتبية  بينما 

موحدة.
5. الفل�سفة اال�سرتاكية اأ� ال�سيوعية من اأبرز 

زعمائها مارك�ص)32( ، �لينني)33( ، اجنلز)34(: 
�غريهم.

تقرر �ل�سرت�كية �ل�سد�رة �ملطلقة للمادة على �لروح، 
لذ�  �لطبيعة  �إل في�سًا من تطور  �لروح،  ول ترى يف 

ن�سان. فهي تهمل �جلانب �لروحي يف كيان �لإ
االنعكا�سات الرتبوية لال�سرتاكية: 

ول  �ل�سيوعيني،  عند  �أ�سا�سيًا  مركزً�  �لرتبية  حتتل 
ن�سان ليقبل هذ�  تتم �لرتبية بدون تغري من طبيعة �لإ
منتجًا  �إن�سانًا  يجعله  �لتغيري يف طبيعته  ن  لأ �لو�سع 
 ]438  ،1957 ]كاونت�ض،  يرون  كما  م�ستهلكًا  ل 
ن�سان طبيعة  للإ لي�ض  �أنه  يقول:  فكارل مارك�ض مثًل 
ن�سان �إل جمموعة علقاته �لجتماعية  ثابتة، وما �لإ
�ملتغرية، ولكنه يف مكان �آخر يتهم �لر�أ�سمالية باأنها 
باحليو�ن،  �سبيهًا  وجعلته  ن�سان،  �لإ حقيقة  �سوهت 
خري يناق�ض مع  ولعله مل يفطن �إىل �أن هذ� �لقول �لأ
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ن�سان طبيعة  ول ينكر �أن يكون للإ ن �لقول �لأ ول لأ �لأ
�لطبيعة،  هذه  وجود  يفرت�ض  �لثاين  و�لقول  ثابتة، 

وتعترب طبيعة خرية ]�دري�ض، 19، 65[
6.فل�سفة العوملة من اأبرز زعمائها جورج 

مور)35( ، بر�باكر)36( :
�أو�ئل  من  ل�سنة  �لأ على  عوملة  م�سطلح  يرتدد 
�لكونية  ]�لقرية  منها  متعددة  مبفاهيم  �ل�سبعينيات 
�لعاملية،  �لكوكبية  �أو  للحد�ثة،  �لكوين  �لنموذج  �أو 
�جلديد،  �لعاملي  �لنظام  �لقطبية،  �لثقايف،  �ل�ستلب 
�أ�سماء  �إلخ[  �لثقافات..  تلقي  �حل�سار�ت،  �رش�ع 
م�سامع  بخدع  وم�سترتة  بارزة،  بغايات  بر�قة 
يدعون  كما  منها،  فالظاهر  فافرت��ساتها  �لنا�ض، 
�لنطاق  على  �لدول  بني  و�لنتقال  �حلركة،  �سهولة 
�إ�سباغ  منها  و�مل�سترت  حدود[  بل  عامل  ]�أي  �لكوين 
�حلياة �ملعا�رشة ب�سبغة مادية طاغية تقلل من �أهمية 

ن�سان. �لقيم يف �حلياة �لقومية للإ
�لطعام  فيها  ويلعب  و�لف�ساد،  �ل�رش  فيها  يتحكم  
�لدور  �لجتماعية  و�لمتياز�ت  و�ملال،  و�جلن�ض 
حيان، حتى �إن �لكثري  ول و�لوحيد يف كثري من �لأ �لأ
من �ملفكرين �ملعا�رشين يح�سون بنوع من �لت�ساوؤم 
ن�ساين  ن�سان ما مل يتبدل �لو�سع �لإ حول م�ستقبل �لإ

نحو حياة خلفية �أعمق و�أغنى.
االنعكا�سات الرتبوية للعوملة:

ن�سان، و�نعك�ض ذلك  لقد �أثرت �لعوملة على طبيعة �لإ
على كافة مناحي �حلياة �لتي يعي�ض فيها فهذ� جورج 

مور يعترب �أن كلمة خري خاطرة.
ينقل �أحمد �لعلي )2002( عن �أحد �ملربني قوله ]مل 
و�جلنوب  �ل�سمال  بني  �لفجوة  �سد  �إىل  �لعوملة  ؤد  تو
�أن  على  �خلرب�ء  يجمع  ويكاد  �ت�ساعًا،  ز�دتها  بل 
فكريًا  بال�سياع  ت�سعر  �لعامل  دول  يف  �جلماهري 
�سياغة  على  بالعمل  وينادون  و�سيا�سيًا،  و�أخلقيًا 
درجة  �إىل  و�ل�سعي  �لت�رشذم،  حالة  نهاء  لإ �أ�ساليب 
م من ناحية، و�لعامل  �لتكامل و�لنتماء �إىل �لدولة �لأ

�لكبري �لذي ي�سعرون باأنهم �أ�سبحو� غرباء فيه من 
ناحية �أخرى �ض18.

�لدولية،  �ل�رشكات  و�حتكار�ت  �لعوملة،  طغيان  �إن 
فقرً�  �لنامية  �لدول  يف  خا�سة  �لعامل  يزيد  �إمنا 
�لر�أ�سمالية،  لل�سيا�سات  وطغيانًا، وجوعًا وخ�سوعًا 
يف  حقوقها  عن  للدفاع  جهودها  ت�ستنفر  فاأخذت 
ن�سمعه  وما   ]13  ،2000 ]�لرقب،  �لعوملة  مو�جهة 
ون�ساهده �ليوم من حروب طاحنة، و�إرهاب ل ينقطع، 
و��ستعمار بكافة �أنو�عه، �إمنا هو يوؤثر على �لطبيعة 
ن�سانية تاأثريً� بالغًا �إن ما يروج �إليه �ليوم من قيم،  �لإ
ن�سان حقوق  ومثل �أ�سبحت �سعار�ت ز�ئفة، فلي�ض للإ
طاملا �لهدف مادي، ول للدميقر�طية مكان طاملا �لبلد 
حتتل من قبل دول ل ترقب يف �إن�سان �إّل ول ذمة ول 

�سمري.
عر��ض  فالكر�مات تد��ض باأحذية جنود �مل�ستعمر، و�لأ
ت�سادر  مو�ل  و�لأ �لغازي،  �سجون  يف  تغت�سب 
وتعقد  ت�رشق،  �لبلد  وخري�ت  مرتزقة،  �أيدي  على 
�سليني،  �لتفاقات، و�لبتز�ز�ت باأيدي �أهل �لبلد �لأ
وتعني تلك �لدول �مل�رشعة للدولة ]�لرئي�ض �أو �مللك �أو 
مري �أو �لوزير... �إلخ[ ليعملو� على تنفيذ �أغر��سها،  �لأ
وغاياتها يف �لدول �لنامية، وحينما ت�سعر �أنه �أ�سبح 
بغريه،  ��ستبدلته  وماآربها  غاياتها،  يحقق  ل  �سعيفًا 
منا  ...�إلخ  و�أفغان�ستان  وفل�سطني،  �لعر�ق،  وما 
�لتي  �لدول  �إن  بغريب  لي�ض  فيها  يحدث  وما  ببعيد، 
وتزعمه  تدعيه،  كانت  ما  خالفت  �لبلد  هذه  جاءت 
�إمنا هي م�سلحة   �إن�سان،  فل دميقر�طية ول حقوق 

مادية بحتة.
ن�سان  �لإ جتعل  �رشيرة  نزعات  على  تنطوي  �إنها 
ن�سانية  يت�ساءم من وجوده، ومن م�ستقبله تذهب بالإ
عن م�سارها �ل�سحيح، وتعطل �لفطرة �لتي فطر �لنا�ض 
طبيعتهم  �أنا�ض  عن  �سادرة  �لفل�سفة  فهذه  عليها، 
�لعامل  يبيدو�  �أن  يريدون  خبيثة  و�أهد�فهم  �رشيرة، 

باأ�سلحتهم �لفتاكة، وبعقولهم �ملاكرة.
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اخلال�سة: 
للفل�سفات،  �نعكا�سات  من  ذكره  تقدم  ما  على  وبناًء 
دون  فل�سفة  �أي  مع  نتعامل  �أن  علينا  يتوجب  إنه  فا
وم�سطلحاتها  كلماتها،  وجمال  باآلياتها،  �نبهار 
�سحيحًا،  فهمًا  فهمها  قبل  عمقها  يف  �ندماج  ودون 
�لبارزة،  و�أهد�فها  ومقا�سدها  غاياتها،  ومعرفة 

و�مل�سترتة. 
�سالمية يف الطبيعة  7. راأي الرتبية االإ

ن�سانية )الفطرة(. االإ
�أمتنا  عقيدة  عن  �ملنبثقة  �لرتبوية  �لفل�سفة  غياب  �أن 
�لعربية  �لرتبوية يف بلدنا  �لفكر  ��سطر�ب  �إىل  �أدى 

تي: �سلمية، وقد �نعك�ض ذلك على �لآ و�لإ
ن  لأ �إعد�ده  عملية  يف  حادة  باأزمة  مير  �ملعلم  �إن   .1
�سلمية  كتب �لفل�سفة �ملتد�ولة يف �لبلد �لعربية و�لإ
من  مو�سوعاتها  وتعالج  �لرئي�سية،  �أفكارها  ت�ستمد 
�ملربيني  �آر�ء  من  مقتب�سة  �رشفة  غربية  نظر  وجهة 
�لغربيني من �أمثال: �أفلطون و�أر�سطو وجون لوك، 
وجون ديوي... �إلخ؛ ول جتد بني هوؤلء مربيًا م�سلمًا 
�سلبًا  ينعك�ض  وهذ�  �ملجال،  هذ�  يف  بر�أيه  ي�ستاأن�ض 
نهم �سيعتقدون باأن هناك فقرً� فكريًا،  على طلبنا لأ
وتربويًا يف تر�ثنا يف هذ� �مليد�ن. ]حاج توم، 1992، 

�ض27[
إن كان كثري  ن�سان مبا يقر�أه وي�سمعه، فا 2. يتاأثر �لإ
�رشير  ن�سان  �لإ باأن  يعتقدون  �لغرب  فل�سفة  من 
مر ل يولد يف نفو�ض �أفر�د �ملجتمع  إن هذ� �لأ بطبعه، فا
و�خليانة،  و�لعنف  رهاب  و�لإ �حلقد  �رشى  �مل�سلم 
نهم يرتبون على فل�سفة،  ويزيد من �رتكاب �جلر�ئم لأ
و�سجيته  ن�سان،  �لإ لطبيعة  �أ�سًل  �ل�رش  من  وجتعل 

وفطرته.
يعر�ض  �إذ  خطري  ن�سان  �لإ لطبيعة  �ملفهوم  هذ�  �إن 
ويعر�ض  �لرتبية  جمال  يف  فكرية  تبعية  �إىل  طلبنا 
بع�ض  حتمله  �لتي  �خلطر  �إىل  �سلمية  �لإ عقيدتهم 
�لنظريات �لد�عية �إىل �ل�رش كنظرية د�روين وفرويد 

�سلم كائن متميز �سيد  ن�سان يف �لإ وغريهما...[ و�لإ
ج�سم  من  مكون  ن�سان  �لإ �أن  ومع  ر�ض،  �لأ هذه  يف 
إنه كل موحد، وهو خري بطبعه  وروح وعقل، ونف�ض فا
ن كل طفل يولد على �لفطرة، و�لنا�ض جميعًا خلقو�  لأ
�لذي  ربكم  �تقو�  �لنا�ض  �أيها  {يا  و�حدة  نف�ض  من 
وبث  زوجها  منها  وخلق  و�حدة  نف�ض  من  خلقكم 
منهما رجاًل كثريً� ون�ساء} )�سورة �لن�ساء، �أية رقم 
1( وهذ� يدل على �أن �لرتبية ل ت�ستطيع �أن تتجاهل 
ن�سان، �أو حتط من قدرها، ويجب �ملحافظة  كر�مة �لإ
على حياة كل فرد ل يت�سبب يف �لف�ساد، و�لقتل ]عبد 

�هلل 1992، 503[.
تت�سم  �لتي  ر�ء  و�لآ �لت�سور�ت،  هذه  خلل  من 
باجلهل، و�لق�سور �لب�رشي تربز لنا بو�سوح نظرة 
�سمول،  من  فيها  مبا  ن�سانية  �لإ للطبيعة  �سلم  �لإ
�أعلم  وهو  خلقها،  تعاىل  �هلل  ن  لأ و�تز�ن  وتكامل 
{�أل  تعاىل:  قال  وطبيعتها  ومكونتها،  بخ�سائ�سها 
يعلم من خلق وهو �للطيف �خلبري} ) �سورة �مللك،�أية 
�سلمية �أ�سولها �لثقافية،  رقم 14( تعتمد �لرتبية �لإ
و�لفكرية على �لكتاب و�ل�سنة، و�جتهاد�ت �ل�سحابة 
�س�ض،  إح�سان يف ��ستنباط �لأ و�لتابعني، ومن تبعهم با
تربى  وقد  للحياة،  �ملوؤمن  ن�سان  �لإ عد�د  لإ و�ملبادئ 
و�ئل، ونقلوها  عليها �لعلماء، و�ملفكرون �مل�سلمون �لأ

جيال جيًل بعد جيل. �إىل �لأ
تربية  �أنها:  �سلمية  �لإ �لرتبية  خ�سائ�ض  ومن 
�ساملة متكاملة متو�زنة تعنى بجميع جو�نب �لكائن 
ن�سان، وتتعامل  ن�ساين، كما �أنها تتفق مع فطرة �لإ �لإ
)�جل�سدية  مطالبه  بني  جتمع  فهي  بو�قعية،  معه 
و�لجتماعية  و�لنف�سية  و�لعقلية  و�لروحية 

و�خللقية(.
ن�سانية، كما  ر�ء للطبيعة �لإ من خلل �لت�سور�ت، و�لآ
هد�ف  خلقها �هلل تعاىل ي�ستطيع �ملخططون حتديد �لأ
وفقًا  �ملختلفة،  مبر�حله  للتعليم  و�خلا�سة  �لعامة 

�سلمي. للمنهج �لرتبوي �لإ

زياد اجلرجاوي، جدلية اخلري والشر...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )2(، ص )416-391(، 2009



408

وىل يف �أن  �سلمية مع وجهة �لنظر �لأ تتفق �لرتبية �لإ
ن�سان جمبول على �خلري مفطور عليه قال تعاىل: يف  �لإ
حديث قد�سي ]و�أين خلقت عبادي حنفاء كلهم و�أنهم 
�أتتهم �ل�سياطني فاجتالتهم عن دينهم[ �سحيح م�سلم 
كتاب �جلنة و�سفة نعيمها و�سحيح �بن حبان كتاب 
�لرقائق باب �خلوف و�لتقوى حديث رقم 653 ، �لدر 
للطرب�ين  �لكبري  و�ملعجم   2/26 لل�سيوطى  �ملنثور 
�لفطرة[  على  يولد  ]كل مولود    وقال   .360/17
و�لتوجيه،  �لرتبية  �سوء  من  ن�سان  للإ يحدث  فال�رش 
وتتبع  بال�سوء،  مارة  �لأ �لنف�ض  هوى  �تباع  ومن 
ن�سان هي  �لإ لطبيعة  در��ستنا  �ل�سيطان عن  خطو�ت 
معيار مهم نقي�ض به �سلح �لنظم �لرتبوية، و�ملناهج 

�أو ف�سادها.
ن�سان لعبادته قال تعاىل {وما  و�هلل عز وجل خلق �لإ
ن�ض �إل ليعبدون} )�سورة �لذ�ريات،  خلقت �جلن و�لإ
ل  �رشيرة  نف�سًا  لعبادته  يخلق  فكيف   )56 رقم  �أية 
تتنا�سب وعبادته، �أو نف�سًا حمايدة بني �خلري و�ل�رش 
تعبده �أحيانًا، وتتمرد على عبادته حينًا �آخر، فلذلك 
]�إدري�ض  �أن يكون �ملخلوق �سويًا  �إن عبادته تقت�سي 

]68 ،1982
�سلم مزدوجة يف تكوينها  ن�سانية يف �لإ �إن �لطبيعة �لإ
دو�فع  فيها  جند  ولهذ�  معًا،  وروح  ]مادة  �ملبدئي 
فطرية بع�سها مادي ح�سي وبع�سها روحي معنوي 
وميول  طبائع،  ير�عي  من  �إن  �جلوزي  �بن  ويقول: 
�سا�سية  �لأ حاجاتها  ي�سبع  �أن  وي�ستطيع  �لب�رش، 
�ل�سيطان  �إغر�ء  وجمانية  تفريط،  �أو  �إفر�ط  دون 
�لب�رشية  �لنف�ض  قيادة  ي�ستطيع  كما  وت�سليلته، 

بعقلية حكيمة ]�بن �جلوزي، د- ت 96[
�ملفكرين  �آر�ء  �ل�سابقة  �ل�سطور  يف  تناولنا  �أن  بعد 
�لطبيعة  عن  و�مل�سلمني  �لغربيني،  �لرتبويني 
يف  عنها  ورد  ما  نبني  �أن  بنا  يجدر  وهنا  ن�سانية،  �لإ
ن�سانية تاأتي  �سلمية �إن �لطبيعة �لإ �أ�سول �لرتبية �لإ
يف كتاب �هلل و�سنة ر�سوله مبعنى �لفطرة �لتي تطلق، 

�سلم،  �لإ �لدين،  �لطبع،  �خللق،  ]�جلبلة  بها  وير�د 
ومعان �أخرى[

و�حلاكم  و�لرتمذي  د�وود  و�أبو  �أحمد  مام  �لإ روى 
مو�سى  �أبي  عن  �ل�سنن  يف  و�لبيهقي  �مل�ستدرك،  يف 
�هلل  ر�سول  �سمعت  قال:  عنه  �هلل  ر�سي  �سعري  �لأ
من  �آدم  خلق  �هلل  ]�إن  يقول  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
ر�ض، فجاء بنو �آدم على  قب�سة قب�سها من جميع �لأ
�سود  بي�ض، و�لأ حمر، و�لأ ر�ض جاء منهم �لأ �لأ قدر 
وبني ذلك و�ل�سهل و�حلزن و�لطيب و�خلبيث، وبني 
ذلك[ �سحيح �لرتمذى م�سند �أبى د�ود 4693 م�سند 
ح�سن  حديث  �لرتمذي  قال   4/400 �أحمد  �لمام 
هو�ه،  �لهه  �تخذ  من  {�أفر�أيت  تعاىل:  قال  �سحيح 
�سمعه وقلبه وجعل  على  علم وختم  على  �هلل  و�أ�سله 
�أفل  �هلل  بعد  من  يهديه  فمن  غ�ساوة  ب�رشه  على 

تذكرون} )�سورة �جلاثية، �أية رقم 23 (.
ربعة ملن �ختار �ل�رش �رشبًا  ية تبني �أو�ساف �لأ هذه �لآ
مام �أحمد و�لرتمذي  له ويف �حلديث �لذي �أخرجه �لإ
�أن  عنهما  �هلل  ر�سي  عمر  بن  �هلل  عبد  عن  و�حلاكم 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم قال: �إن �هلل خلق خلقه 
فى ظلمة فاألقى عليهم من نوره فمن �أ�سابه من ذلك 
�لنور يومئذ �هتدى، ومن �أخطاأه �سل، م�سند �لمام 
 1314  ،582 �لعمال  كنز   197  ،2/176 �أحمد 
�رش�ر لي�ض لها قيمة حقيقية بل هي  فاأعمال هوؤلء �لأ
نها مل يق�سد بها  �أعمال ظاهرية، ونتيجتها عك�سية لأ

وجه �هلل تعاىل.
من  ��سطفينا  �لذين  �لكتاب  �أورثنا  {ثم  تعاىل  قال 
ومنهم  مقت�سد،  ومنهم  لنف�سه،  ظامل  فمنهم  عبادنا 
�لكبري}  �لف�سل  هو  ذلك  �هلل  إذن  با باخلري�ت  �سابق 

)�سورة فاطر، �أية رقم 32 (
قال �حل�سن �لب�رشي: �لظامل ظاهره خري من باطنه، 
و�ملقت�سد ظاهره وباطنه �سيان و�ل�سابق باطنه خري 

من ظاهره ]بهن�سي، 1987، 107[
�هلل  ر�سي  �خلدري  �سعيد  �أبي  عن  �لرتمذي  روى 
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عنه قال: �سلى بنا ر�سول �هلل يومًا �سلة �لع�رش ثم 
قام خطيبًا، فلم يدع �سيئًا يكون �إىل قيام �ل�ساعة �إل 
�أخربنا به، حفظه من حفظه ون�سيه من ن�سيه، وكان 

فيما قال:
�آدم خلقو� على طبقات �ستى، فمنهم من  �إن بني  �أل 
كافرً�،  يولد  من  ومنهم:  موؤمنًا،  ويحيا  موؤمنًا،  يولد 
ويحيا كافرً�، وميوت كافرً�، ومنهم من يولد موؤمنًا، 
ويحيا موؤمنًا، وميوت كافرً�، ومنهم من يولد كافرً� 
�لق�ساء  ومنهم: ح�سن  موؤمنًا،  كافرً� وميوت  ويحيا 
ح�سن �لطلب، ذكره حماد بن زيد بن �سلمه فى م�سند   

�لرتمذي 2191، م�سند �لمام �أ؛مد 3/19.
�أل و�إن منهم �لبطيء �لغ�سب، �رشيع �لفيء، ومنهم: 
�رشيع �لغ�سي �رشيع �لفيء، فتلك بتلك. �أل �إن منهم 
بطيء  وخريهم  �أل  �لفيء  بطيء  �لغ�سب  �رشيع 
�لغ�سب �رشيع �لفيء، و�رشهم �رشيع �لغ�سب بطيء 

�لفيء.
�أل و�إن منهم: ح�سن �لق�ساء، ح�سن �لطلب، ومنهم: 
و�إن  �أل،  بتلك  فتلك  �لطلب  ح�سن  �لق�ساء،  �سيء 
منهم: �ل�سيء �لق�ساء، �ل�سيء �لطلب، ومنهم: ح�سن 

�لق�ساء �سيء �لطلب، فتلك بتلك.
�أل  �لطلب  �حل�سن  �لق�ساء  �حل�سن  وخريهم  �أل 
و�رشهم �سيء �لق�ساء �سيء �لطلب �أل، و�إن �لغ�سب 
عينيه،  حمرة  �إىل  ر�أيتم  �أما  �آدم  �بن  قلب  يف  جمرة 

و�نتفاخ �أود�جه.
قال:  ر�ض،  بالأ فليل�سق  ذلك  ب�سيء من  �أح�سن  فمن 
�أبو �سعيد، وجعلنا نلتفت �إىل �ل�سم�ض )�ض.(هل بقي 
فيما  �لدنيا  من  يبق  مل  �إنه  ]�أل  فقال:  �سيء؟  منها 
�إل كما بقي من يومكم هذ� فيما م�سى  م�سى منها: 
منه �سنن �لرتمذي حديث 2191، و �حتاف �ل�سادة 

�ملتقني للزبيدي 8/111، 10/254.
ن�سانية  يبني لنا �لقر�آن و�ل�سنة �لطبيعة )�لفطرة( �لإ
�أن من �لنا�ض َمْن طبع على �خلري �ملح�ض، ومنهم: من 
جبل على �ل�رش �لبحت، وبني ذلك �رشوب ل يح�سيها 

مرين، وهو  �إل علم �لغيوب، ومنهم: من جبل على �لأ
من  ومنهم:  و�أمثل  �أل�سق،  وبه  �أميل،  �خلري  �إىل 
�أ�سبه  �أقرب، وبه  �إىل �ل�رش  مرين، وهو  جبل على �لأ

مر�ن م�ستويان. و�أن�سب، ومنهم: من عنده �لأ
�ملرء  �أن  على  �لنبوية  حاديث  و�لأ يات،  �لآ تدل  كما 
و�سعادته  و�أجله  ورزقه  عمله،  يقدر  يولد  �أن  قبل 
بذلك  منوطة  و�ل�سقاوة  �ل�سعادة  و�أن  �سقاوؤه،  �أو 
�لعمل �لذي قدر له، فمن كتبت له �ل�سعادة هياأت له 
عمال �لتي توؤهله لها، و�لعك�ض  �أ�سبابها، وي�رشت له �لأ
�سحيح ]بهن�سي 1987، 51[ قال تعاىل: {فاأما من 
�أعطى و�تقى و�سدق باحل�سنى ف�سني�رشه للي�رشى، 
و�أما من بخل و��ستغنى وكذب باحل�سنى ف�سني�رشه 

يات 5 -  (.10 للع�رشى} ) �سورة �لليل، �أرقام �لآ
ولي�ض معنى هذ� كما يظن �لبع�ض، ويتوهم �أن معنى 
�لق�ساء و�لقدر �إجبار، وقهر للعبد على فعل ما ق�ساه 

�هلل وقدره.
إن �لقدر:  هو علم �هلل مبا �سيكون من �أفعال �لعباد يف  فا
�أوقات معلومة عنده وعلى �سفات خم�سو�سة �أر�دها 
عني وما تخفي �ل�سدور} ) �سورة  {يعلم خائنة �لأ

غافر، �أيه رقم 19(. 
ح�سب  على  وخلقها  فعال،  �لأ هذه  �إيجاد  و�لق�ساء: 
فعال  �لأ تلك  كانت  خريً�  �ل�سابقة  و�إر�دته  �هلل،  علم 
�إيجاد لحق،  و�لق�ساء  �سابق،  علم  فالقدر  �رشً�،  �أو 

وهما: متلزمان ل ينفكان عن بع�سهما.
ن  لأ و�لقدر  �لق�ساء  م�سائل  يف  نخو�ض  �أن  نريد  ول 
ملا  ولكن  م�ستقل،  بحث  �إىل  يحتاج  �ملو�سوع  هذ� 
فاأجابهم  كتابنا؟[  على  نتكل  ]�أفل  �هلل  ر�سول  �سئل 
خلق  ملا  ُمي�رش  فكل  ]�عملو�  و�ل�سلم  �ل�سلة  عليه 
روى   1/375 �لطحاوية  �لعقيدة  �رشح  كتاب  له[ 
مام م�سلم يف �سحيحة عن �سهل بن �سعد  �حلديث �لإ
�ل�ساعوى ر�سي �هلل عنه، وعن �أبي هريرة ر�سي �هلل 
قال: �سلى �هلل عليه و�سلم ]�ملوؤمن �لقوي خري و�أحب 
�حر�ض  خري،  كل  ويف  �ل�سعيف،  �ملوؤمن  من  �هلل  �إىل 
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على ما ينفعك، و��ستعن باهلل ول تعجز، و�إن �أ�سابك 
�سيء فل تقل: لو �أين فعلت لكان كذ� وكذ�، ولكن قل 
إن )لو( تفتح عمل �ل�سيطان[  ر �هلل وما �ساء فعل فا َقدَّ
مام  مام م�سلم يف �سحيحة كتاب �لقدر، و �لإ رو�ه �لإ
�لبخاري  و�سحيح   1/82،140 م�سنده  يف  �حمد 

. 8/59 ، 6/211
قال  قليل  وهم  �خلري،  على  مفطوٌر  �إما  �لنا�ض  من 
تعاىل: ]وقليل من عبادي �ل�سكور[ ) �سورة �سباأ، �آية 
رقم  13( وهم متفاوتون فيه وهم طبقات ]�ملقربون، 
جبلو�  �ل�رش  على  �ملفطور  ومنهم:  �ليمني[  �أ�سحاب 
�حلق  بني  مييزون  ل  و�لطغيان  و�لنفاق  �لكفر  على 
قلوبهم  ق�ست  و�سدق،  كذب  بني  ول  و�لباطل، 
ومر�ست  �رش�ئرهم،  وف�سدت  خلري  تن�رشح  فل 

�سمائرهم.
يف  �سعيهم  �سل  وطبع  فطرة  لهم  �ل�رش  كان  وملا 
�سنعًا  يح�سنون  �أنهم  يح�سبون  وهم  �لدنيا،  �حلياة 
يعلمون[  ل  فهم  قلوبهم  على  �هلل  ]وطبع  تعاىل:  قال 
�أبي  حديث  ويف   )  93 رقم   �آية  �لتوبة،  �سورة   (
هريرة �أن ر�سول �هلل عليه �ل�سلة و�ل�سلم قال: ]ما 
�أو  يهود�نه  فاأبو�ه  �لفطرة  على  يولد  �إل  مولود  من 
ين�رش�نه �أو ميج�سانه كما نتج �لبيهمة بهيمة جمعاء 
يف  م�سلم  مام  �لإ رو�ه  جدعاء[  من  فيها  حت�سون  هل 
 ،22 2/18 وم�سلم كتابه �لقدر  �سحيحة �لبخاري 
هريرة  �أبو  يقول  6/202ثم  م�سنده  يف  و�لبيهيقي 
�لنا�ض  فطر  �لتي  �هلل  ]فطرت  �سئتم  �إن  :]و�قروؤو� 
عليها ل تبديل خللق �هلل ذلك �لدين �لقيم[ فالفطرة هنا 

مبعنى �ل�سجية و�خللقة و�جلبلة و�لطبيعة.
ن�سان،  ولقد �ختلف �ملفكرون يف نظر�تهم �إىل طبيعة �لإ

ومكوناتها حيث نظرو� �إليها من زو�يا متعددة 
ن�سانية تتكون من عقل  فمنهم من ر�أى: �أن �لطبيعة �لإ
و�لعقل  ووظائفه،  خ�سائ�سه  منهما:  ولكل  وج�سم، 
ويحد  ويوجهه،  عليه  وي�سيطر  �جل�سم،  على  ي�سمو 
و�أن  بالعقل،  ت�سمو  �أن  �لرتبية  �سهو�ته.. وعلى  من 

زمنة،  فر�د يف جميع �لأ �لعقل �سمة م�سرتكة جلميع �لأ
جميع  يف  و�حدة  �لرتبية  إن  فا ثم  ومن  و�لع�سور، 
�مل�سرتكة  �لعقلية  �ل�سفة  على  توؤكد  �إذ  �ملجتمعات 

ن�سانية. للطبيعة �لإ
تختلف  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  باأن:  نادى  من  وهناك   -
��ستعد�د�تهم  وباختلف  �أنف�سهم  فر�د  �لأ باختلف 
ن�سان هو  إن: �ملكون �لبيولوجي للإ وقدر�تهم لذلك فا

ن�سانية. �سا�ض يف فهم �لطبيعة �لإ �لأ
تتحرك  ل  ن�سان  �لإ طبيعة  �أن  يعتقد  من  وهناك   -
 ،1981 دون حافز، ول تعمل دون د�فع ]�رشحان، 

�ض458[.
فطرته  ن�سان  �لإ طبيعة  حول  �ملفكرون  و�ختلف   -
فيها،  �لنظر  وجهات  وتعددت  و�ل�رشيرة  �خلرية، 
ن�سان،  �لإ �أ�سل  هو  �خلري  �أن  قال:  من  فمنهم 
نظر  من  ومنهم  )ك�سقر�ط(  عليه  طارئ  و�ل�رش 
ن�سان  �لإ �أن:  فريون  ت�ساوؤمية  نظرة  ن�سان  �لإ �إىل: 
�أن  �إىل:  مال  من  ومنهم  )كفرويد(،  بطبعه  �رشير 
خر  �لآ و�لبع�ض  طبائعهم  يف  خريون  �لنا�ض  بع�ض 
يحتوي  �أنه  يرون  و�آخرون  )كجالينو�ض(  �رشيرون 
على �جلانبني �خلري و�ل�رش )كاأفلطون(. ومنهم من 
ن�سان يف طبيعته لي�ض خريً�، ول �رشيرً�،  يرى: �أن �لإ

�سا�ض. فالرتبية هما وظروف �لبيئة هي �لأ
�سلمي �ملتمثل يف �آر�ء  �إن حماولة �حلفر يف �لفكر �لإ
بهذه  تربوي  تعبري  و��ستخل�ض  �مل�سلمني،  علماء 
يف  ت�سهم  لعلها  ن�سانية  �لإ للطبيعة  �لفل�سفية  �لروؤية 
مم و�جلماعات  �لأ قامة حو�ر بني  لإ �مل�سرتك  �ل�سعي 
وت�سور  �أخلقية،  تربية  وتعزيز  �ملختلفة،  �لب�رشية 
�إن�ساين يرد للفرد �عتباره، وماهيته �ملفقودة وخا�سة 
�لق�ساء  على  خ�سو�سًا  مريكي  �لأ �لغربي،  �لعدو�ن 
رهاب، و�لتع�سب  �سلمي و�لعربي و�إل�ساق تهم �لإ �لإ

و�لتخلف به. ]خ�رش، 2003، 14[.
ن�سانية[  �لإ ]�لطبيعة  �لفطرة  مو�سوع  مثل  ولقد 
�إ�سكالية  و�مل�سلمني  �لغرب  وللفل�سفة  للمفكرين، 
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ملعتقد�تهم  وفقًا  �آر�ئهم  وتباين  لتد�خل،  وذلك 
و�جتاهاتهم. 

�لطبيعة  قبول هذه  �ملفكرون حول مدى  �ختلف  كما 
للتغيري، و�لتعديل عن طريق �لرتبية، فقد نادى �لبع�ض 
ن�سانية ثابتة ل ميكن للعربية تعديلها،  باأن: �لطبيعة �لإ
�أو تغيريها، بينما يرى �لجتاه �لثاين �أنه: من �ملمكن 
ن�سان، ومن �أ�سحاب  تغيريها وفق ��ستعد�د طبيعة �لإ
هذ� �لجتاه ) �أر�سطو و�لغز�يل. �أما جالينو�ض ( �إنه 
من �لنا�ض ما ميكن للرتبية تغيري �أخلقه، ومنهم: ما 
�ملربي،  �أن  �لر�بع  �أ�سحاب �لجتاه  �أما  لها  ل ميكن 
�أر�د�،  ح�سبما  �لت�سكيل  تغيري  ميكنهما  و�ملجتمع 
�أي �أن هذ� يعود �إىل عاملي �لور�ثة و�لبيئة ]حو�لة، 
له  و�لفل�سفة  �لعلماء،  �ختلف  �إن   ]275  ،2000
�آثاره على �لعملية �لرتبوية �إذ يرتتب على كل ت�سور 
�أوقع  مما  تلئمه  تربوية  تطبيقات  ن�سان  �لإ لطبيعة 
حرية  يف  �ملو�سوع  بهذ�  �ملهتمني  �لختلف  هذ� 
و�لذي  رجح،  �لأ عن  يت�ساءلون  وبدوؤو�  �أمرهم،  من 

يجانب �ل�سو�ب
ن�سانية ) لو�مة ، �أمارة ، مطمئنة( �أحو�ل �لنف�ض �لإ

يلزمنا  و�ل�رش  �خلري  عن  �حلديث  م�سمار  وفى 
ن�سانية، وطبيعتها لبيان  �حلديث عم �أحو�ل �لنف�ض �لإ
�لفطرة �لتي فطر �هلل �لنا�ض عليها وهى ثلثة �أحو�ل 
�أق�سم  {ول  تعاىل:  قال  مطمئنة[   ، لو�مة   ، �أمارة   [

ية 2(. بالنف�ض �للو�مة } )�سورة �لقيامة، رقم �لآ
يلوم  �إل  تر�ه  ل  �ملوؤمن  �أن  �لب�رشي:  �حل�سن  قال 
نف�سه د�ئمًا، يقول: ما �أردت بهذ� ومل فعلت هذ� وكان 

غري هذ� �أوىل، ونحو هذ� من �لكلم. 
�لنفو�ض من لمت نف�سها  �لقيم: و�أ�رشف  �بن  وقول 
فل  مر��ساته،  يف  �للئمني  ملم  و�حتملت  طاعة،  يف 

تاأخذها فيه لومه لئم.
�لنف�ض  فهي  ن�سانية:  �لإ للنف�ض  �لثاين  �حلال  �أما 
مارة قال تعاىل حاكيًا عن �مر�أة �لعزيز ] وما �أبرئ  �لأ
مارة بال�سوء �إل ما رحم ربي �إن  نف�سي �إن �لنف�ض لأ

 .)53 ية  �لآ رقم  يو�سف،  )�سورة  غفور رحيم[  ربي 
�حلاجة  خطبة  يعلمهم  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  وكان 
ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  ]�حلمد  فيقول 
�أعمالنا  �سيئات  �أنف�سنا، ومن  باهلل من �رشور  ونعوذ 
من يهده �هلل، فل م�سل له، ومن ي�سلل فل هدى له[ 
وقول �بن �لقيم: فال�رش يف �لنف�ض كامن وهو يوجب 
عمال فان خلى �هلل بني �لعبد، وبني نف�سه  �سيئات �لأ
إن  عمال فا هلك بني �رشها، وما تقت�سيه من �سيئات �لأ

وفقه و�أعانه جتاه من ذلك كله. 
�لنف�ض  فهي  ن�سانية:  �لإ للنف�ض  �لثالثة  �حلال  �أما 
�أرجعى  �ملطمئنة قال تعاىل: {ياأيتها �لنف�ض �ملطمئنة 
�ىل ربك ر��سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، و�دخلي 
 ،28،  27 يات  �لآ �أرقام  �لبلد،  �سورة   ( جنتي} 
عمال  �لأ تخلي�ض  �ملطمئنة  �لنف�ض  ومهمة   )29،30
منها  فلو و�سل  مارة هلل  �لإ �ل�سيطان، ومن  كلها من 
�أبت  ولكن  �لعبد،  به  لنجا  ينبغي  كما  و�حد  عمل 
ي�سل  و�حدً�  عمًل  لها  يدعا  �أن  و�ل�سيطان  مارة،  �لأ

�ىل �هلل.
قال عبد �هلل بن عمر: لو �أعلم �أن �هلل تقبل منى �سجدة 
و�حده مل يكن غائب �أحب �إىل من �ملوت �أمنا يتقبل �هلل 
من �ملتقني ]�بن �لقيم 1999، 301 ، 304[ فالنف�ض 
تارة تكون �أمارة، وتارة تكون لو�مة، وتارة مطمئنة، 
ويتكرر منها هذ� منها يف �ملو�سوع �لو�حد فهي �أما 
تاأمره  �أو  �ل�رش  �أو  �خلري  فعل  على  �ساحبها  تلوم 
نها ر��سية لربها  باأحدهما، �أو تكون مطمئنة بفعلها لأ

ماأمترة باأمره متقية �هلل يف كل �أحو�لها.
بع�ض  على جمع  �ملقدرة  نف�سه  يف  �لباحث  وقد وجد 
ر�ء حماولة منه لإجلء �حلقيقة، وقد ختمت بحثى  �لآ
يف  �لعقدية  �لرتبوية  �لق�سية  هذه  يف  �سلم  �لإ بر�أي 
�لفل�سفات  نظر  وجهة  �ىل  تطرقت  وثم  ول،  �لأ �ملقام 
�لنعكا�سات  وبيان  �ملو�سوع،  هذ�  حول  �ملختلفة 
هذه  �ىل  وخل�ست  حدة،  على  فل�سفة  لكل  �لرتبوية 

�لتو�سيات.
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اخلامتة

ر�ء �ملفكرين �لغرب، و�مل�سلمني  بعد هذ� �ل�ستعر��ض لآ
ن�سان �أن يجتهد  حول جدلية �خلري و�ل�رش، فل بد للإ
يف عمل �خلري وتزكية �لنف�ض قال تعاىل: ]ونف�ض وما 
�سو�ها فاألهمها فجورها وتقو�ها، قد �أفلح من زكاها[ 

يتان 7، 8(. ) �سورة �ل�سم�ض ،�أرقام �لآ
فعل �خلري كله يح�سل بتوفيق �ملوىل عزوجل.

وهذ� يوؤدي �ىل �رشف �لنف�ض، ونبلها وكربها عن �هلل، 
وعند �لنا�ض �أجمعني قال تعاىل:] قد �أفلح من زكاها[ 

ية 9(. )�سورة �ل�سم�ض، رقم �لآ
و�لو�ساعة  �خل�سة  �ىل  يوؤدى  فهو  �ل�رش  �أ�سل  �أما 
من  خاب  ]وقد  �أجمعني  و�خللق  �هلل  �أمام  و�ل�سغر 

ية 10(.  د�ساها[ )�سورة �ل�سم�ض رقم �لآ
�سياء  ن�سانية �خلرية ل تر�سى من �لأ إن �لنف�ض �لإ �إذ� فا
�إل �أف�سلها، و�أعلها فرت�ها حمدة لربها حممودة من 
غريها، ل تر�سى بالظلم، ول ترتكب �لفو�ح�ض، ول 

تخو�ض يف �ملحرمات.
تر�سى  �لتي  فهي  �ل�رشيرة:  ن�سانية  �لإ �لنف�ض  �أما 
وترتكب  و�ملبيعات  �ملحرمات  يف  وتقع  بالدناء�ت 

�لفو�ح�ض تتنقل بني �خل�سة و�لو�ساعة.
إن كل نف�ض متيل �ىل ما ينا�سبها وي�ساركها قال  لذلك فا
تعاىل: ]قل كل يعمل على �ساكلته[ )�سورة �لإ�رش�ء، 
ية 8( �أي كل يعمل على طريقته �لتي تتنا�سب  رقم �لآ

مع �أخلقه وطبيعته �أو جبلته.

التو�سيات �املقرتحات

ن�سانية،  - �رشورة تعريف �ملربي بخبايا �لطبيعة �لإ
و�نفعالت، وعو�طف  وميول،  دو�فع  من   فيها  وما 
ن من  حتى ي�ستطيع توجيهها بحكمة، وعلم وخربة لأ
يوجهها  �أن  ي�ستطيع  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  ماهية  يفهم 

ويخاطبها.

- تعميم هذه �حلقائق ملن يريد �أن يطرق باب �لرتبية 
لبناء  و�لركائز  �ل�س�ض  لو�سع  فائدة  هذ�  يف  ن  لأ

�ملناهج، وو�سع �لفل�سفات، و�ل�سيا�سات �لتعليمية.
- �رشورة تكثيف �لدر��سات �جلادة حول فكر �لعلماء 
�مل�سلمني من منطلق �حلاجة �ملا�سة �إىل تاأ�سيل فكرنا 
معه  يتفاعل  تربويًا  فكرً�  وجعله  �ملعا�رش،  �لرتبوي 
�لنا�ض، ويقبلونه كجزء �أ�سيل من حياتهم وثقافتهم 

وتفكريهم.
وتوجيهه  �لتعليمي،  �لرتبوي  �لنظام  توجيه   -
�سالة  �لأ بني  يجمع  �سحيحًا  �إ�سلميًا  توجيّها 
و�لعمل،  بالفكر  ذلك  كل  ومو�جهة  و�ملعا�رشة، 
�لرتبوي  �لفكر  م�سرية  وتقومي  �ل�سليم،  و�لتخطيط 
مة،  �سلمي �ملعا�رش بحيث ي�سهم يف نه�سة هذه �لأ �لإ

ويبعثها من جديد.
وىل،  �سلمية �ملكانة �لأ - �أن تعطي م�سادر �لرتبية �لإ
كرب يف قيادة �لبحوث �لرتبوية، وتوجيهها،  و�لدور �لأ
و�أن تت�سافر جهود �ملفكرين، وقادة �لر�أي و�ملربني 
�لرتبوي  �لفكر  يف  ن�سانية  �لإ �لطبيعة  عن  بالك�سف 
معطيات  من  �لق�سوى  �ل�ستفادة  مع  �سلمي  �لإ
�حل�سارة �ملعا�رشة، ومنجز�تها مبا ل يتعار�ض مع 

�أ�سولنا، و�لتحرر من د�ئرة �لتبعية و�لتقليد.
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الهوام�ص:
1. حكيم �إغريفي يف �لقرن �خلام�ض قبل �مليلد عمل 
علماء  عليه  حقد  باحلكمة  ��ستهر  �سيا�سيًا  ثم  جنديًا 
�لن�ضء  عقول  و�إف�ساد  بالزندقة  وو�سفوه  ع�رشه 

فاأعدم 399 ق.م 
2. من �لرو�قية ماأخوذ من �لُعر�ض وهو مكان مظلل 
مور  �لأ باأن  يوؤمن  �لفل�سفة  من  جماعة  و�لرو�قيون 
ميكن تف�سريها على نحو يريح �لنفو�ض على هوى من 
�أنف�سهم و�طلق عليهم هذ� �ل�سم لنهم كانو� يتخذون 

�لروقة مكانًا لتلقي �لدرو�ض فيها. 
بوين فرن�سيني 1712 من علماء  3.  ولد يف جنيف لأ

�لرتبية تويف عام 1778م
�لنف�ض  علم  فى  �لجنليزية  �ملدر�سة  مثل  من  �أول   .4
�خلربة  �ىل  �لفكر  م�سمون  ترجع  �أن  حاولت  �لتى 
�لباطنة هو زعيم مدر�سة  �حل�سية فى مقابل �لفكار 

�ل�سك.
5. فيل�سوف يوناين ��ستهر باحلكمة وهو من تلميذ 
تويف  �لفا�سلة  �جلمهورية  كتاب  �ساحب  �سقر�ط 

327ق.م
يف  �عتمد  رومانية  �أ�رشة  من  م�رشي  فيل�سوف   .6

نظرياته على فل�سفة �أفلطون وتويف 262 ق.م
موؤ�س�ض  ويعد  �لنم�سا  فى  ولد  �سجموند  فرويد   .7

مدر�سة �لتحليل �لنف�سي.
نظرية  �ساحب  حياء  �لأ علم  علماء  من  د�روين:   .8

ؤ و�لتطور. �لن�سو
9. فرقه م�سيحية تن�سب �ىل �لي�سوع ) �مل�سيح عليه 

�ل�سلم(.
وتن�سب  �ل�سلم  عليه  يون�ض  ؤيد  تو م�سيحية   .10

نف�سها �ليه.
علماء  من  �سيا�سي  هوبز:فيل�سوف  توما�ض   .11
�أن  حاولت  �لتي  �لنف�ض  علم  يف  �لجنليزية  �ملدر�سة 
�أهم  �لفكر �ىل �خلربة �حل�سية ومن  ترجع م�سمون 

ن�سانية. �أعماله كتابة �لطبيعة �لإ

مذهب  زعماء  من  بريطاين  فيل�سوف  بنتام   .12
ن�سان يقيم علقاته وفق مبد�أ  �لجتاه �خللقي يرى �لإ

�للذة و�ملنفعة.
طباء يف ع�رشه وكان  �لأ يوناين كبري  فيل�سوف   .13

بعد �مل�سيح عليه �ل�سلم بنحو مائتي عام.
علم  موؤ�س�سي  من  �غريقي  فيل�سوف  �أر�سطو:   .14

�لنف�ض وعلم �حليو�ن.
15. جون لوك: من علماء �لرتبية وعلم �لنف�ض �هتم 

بدر��سة �ل�سعور و�لتحليل �ل�ستنباطي.
�لرتباطي  �لنف�ض  علم  موؤ�س�ض  هارتلي:  د�فيد   .16
من زعماء �ملدر�سة �لربيطانية له كتاب ملحظات عن 

ن�سان. �لإ
باحلكمة  ��ستغل  �أملاين  فيل�سوف   : كانت   .17

و�لريا�سيات و�لطبيعيات و تويف 1804
18. �سبن�رش: من �أن�سار �للتز�م �خللقي وله �أبحاث 

فى �لتن�سئة �لجتماعية و�لقانون و�لن�سان.
1871م  �جنلرت�  فى  ولد  مكدوجال:  وليام   .19
وكذلك  بالخر�ج  �لع�سبي  �لكف  نظرية  �ساحب 

مذهب �لق�سد �أو علم �لنف�ض    .
فعال  20. بافلوف ولد عام 1849 �ساحب فكرة �لأ

�ملنعك�سة �ل�رشطية.
�ل�سلوكية  �ملدر�سة  علماء  :من  و�ط�سن  جون   .21
توىل حترير جملة �سلوك �حليو�ن وجملة علم �لنف�ض 

�لتجريبي 1917.
علي  بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  �أبو  �لدين  جمال   .22

�لبغد�دي �حلنبلي تويف ]-597 1201م[
1023م   ، هـ   414 �لعبا�ض  بن  بن حممد  علي   .23
�ل�سوفية  �سيخ  وهو  �لعلوم  جميع  فى  متقنًا  �أديبًا 

فيل�سوف حتدث عن �لطبيعة �لن�سانية
24. م�سكوية : )421هـ ( �أبو علي حممد بن يعقوب 
على  ركز  و�لفل�سفة  و�لطب  �لكيمياء  علم  و��ستهو�ه 
�سلمية  �لإ و  �ليونانية  �لثقافة  �لجتماعي يربط بني 

ن�سان �بن جمتمعه. ومن �أقو�له �لإ
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امل�سادر �املراجع:

�ل�سحار  �لعثماين،  بالر�سوم  �لكرمي  �لقر�آن   .1
للطباعة، �لقاهرة،2003م.

2. �بن خلدون، عبد �لرحمن بن حممد، مقدمة �بن 
خلدوجن 3 مكتبة لبنان-بريوت، )1992(.

3. �بن م�سكويه، �أحمد بن حممد بن يعقوب، تهذيب 
�حلياة،  مكتبة  ط3  عر�ق،  �لأ وتطهري  خلق  �لأ

.)1986(
4. �بن قيم �جلوزيه حممد بن �أبي بكر �سم�ض �لدين 
د�ر  �ل�سعادتني،  وباب  �لهجرتني  طريق  ت(  )د- 

�لكتاب �لعربي، بريوت.
�سم�ض  بكر  �بي  بن  حممد  �جلوزية  قيم  �بن   .5

�لدين،�لروح د�ر �آفاق للن�رش، فل�سطني، )1999(.
�ملكتبة  �خلاطر،  �سيد  ت(،  )د-  �جلوزي  �بن   .6

�لعلمية، بريوت
�سلمية  7. �أبو �لعينني، علي خليل، فل�سفة �لرتبية �لإ
يف �لقر�آن �لكرمي ط3 مكتبة �حللبي، �ملدينة �ملنورة، 

.)1988(
ن�سان  �سلمي للإ 8. �إدري�ض، جعفر �سيخ، �لت�سور �لإ
�مل�سلم  جملة  �لرتبوية  �سلم  �لإ لفل�سفة  �أ�سا�ض 

.)1982( �ملعا�رش، �لعدد 12 �ض61: 80، 
ومناهجه ط4  �لعلمي  �لبحث  �أ�سول  �أحمد،  بدر   .9

�لكويت، وكالة �ملطبوعات، )1978(.
ونزعة  �سلم  �لإ �لروؤوف،  عبد  حممد  بهن�سي،   .10
�لقاهرة،  �لعربي  �خلليج  ،موؤ�س�سة  ط2  �لفطرة 

.)1987(
ن�سان �جلديد،  �لإ 11. �جلمايل حممد فا�سل، تربية 

�ل�رشكة �لتون�سية للتوزيع، تون�ض، )1967( .
12. جورج، كارنت�ض، �لتعليم يف �لحتاد �ل�سوفيتي، 
�مل�رشية،  جنلو  �لأ مكتبة  بدر�ن  حممد  ترجمة، 

�لقاهرة، )1957(.
جيال يف �سوء  �أنور، �لرتبية وبناء �لأ 13. �جلندي، 

25. �جلاحظ: �أبو عثمان عمرو بن بحر بن حمبون 
عينيه  جلحوظ  باجلاحظ  لقب  �لكناين...  فز�رة  بن 

وبروزهما
مهدي  �بن  �أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  �أحمد   .26
�ملعروف باخلطيب �لبغد�دي ن�سبة �إىل مهنة �أبيه من 

قرية درزيجان �لعر�قية
�لدين  �سم�ض  �أيوب...  بن  بكر  �أبي  بن  27. حممود 
�ملدر�سة  �إىل  ن�سبة  �جلوزيه  قيم  ،�بن  �هلل  عبد  �أبو 

�جلوزية �لتي كان و�لده قيمًا عليها يف دم�سق
28. حمي �لدين حممد �حلامتي �ل�سهري بابن �لعربي 

�ساحب فكرة وحدة �لوجود
29. جون بول �سارتر: عامل فرن�سي عا�رش �حلرب 
�ملفكر  م�ساركة  �رشورة  على  �أكد  �لثانية  �لعاملية 

للجماهري يقودهم.
مدر�سة  ر�ئد   1859 عام  ولد  دوي:  جون    .30
�إهتمامته  �أبرز  من  �سيكاغو  يف  �لوظيفي  �لنف�ض  علم 

�لرو�بط و�لإح�سا�ض و�ل�ستجابة.
كتاب  �ساحب  �إغريقي  فيل�سوف  �أفلطون:    .31

�جلمهورية.
�أملاين  �لعقيدة  يهودي  مارك�ض:  كارل    .32
�ملذهب  وموؤ�س�ض  �ملال  ر�أ�ض  كتاب  �جلن�سية �ساحب 

�ل�سرت�كي..
كتبه  من   197 �لبل�سيفية  �لثورة  زعيم  لينني:    .33

خمتار�ت لينني.
�ملذهب  زعماء  من  �أملاين  �أجنلز:  فرنديك    .34

�ل�سرت�كي.
35.  جورج مور: فيل�سوف بريطاين معا�رش د�فع 

عن نظريات �لفطرة �ل�سليمة و�لعوملة.
36.  بروباكر: من �أبرز زعماء �لذين نادو� بالعوملة 

و�لثقافة �لقطبية.
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�سلم د�ر �لكتاب �للبناين، بريوت، )1982(. �لإ
14. جون ديوي، �لدميقر�طية و�لرتبية ترجمة منى 
عقر�وي، وزكريا ميخائيل، ط2 مطبعة جلنة �لتاأليف، 

�لقاهرة، )1966(.
�لفطرة  حيدر،  حممود  حافظ  �جلعربي،   .15
عبد  �مللك  بجامعة  ماج�ستري  �ل�سلمية،  و�لعقيدة 

�لعزيز مبكة �ملكرمة، )1979(.
16. �حلاج توم، ب�سري، �ل�سبيل �إىل بناء فكر تربوي 
�إ�سلمي لدى �ملعلم، مركز �لبحوث �لرتبوية و�لنف�سية 

)13( جامعة �أم �لقرى مكة �ملكرمة، )1992(.
يف  �لرتبية  فل�سفة  مكانة  ب�سري،  توم،  حاج   .17
�سلمية موؤمتر نحو بناء نظرية  �لنظرية �لرتبوية �لإ
تربوية ��سلمية معا�رشة جملد)1( جامعة �لريموك 

.)1991( �لردن �ض 317،�ض348، 
عند  �لرتبوي  �لفكر  علي،  ح�سن  حجاجي،   .18
�لعلوم  كلية  من�سورة  دكتور�ة  �جلوزيه  قيم  �بن 
�سلمية  مام حممد بن �سعود �لإ �لجتماعية بجامعة �لإ

�لريا�ض د�ر حافظ، )1988(.
19. حو�لة، �سهري حممد �أحمد، �مل�سامني �لرتبوية 
حتليلية،  در��سة  مل�سكويه  خلق  �لأ تهذيب  كتاب  يف 
جامعة عني �سم�ض، جملة كلية �لرتبية، �لعدد �لر�بع 

و�لع�رشون مكتبة زهر�ء �ل�رشق، )2002(.
�لفكر  يف  ن�سانية  �لإ �لنزعة  حم�سن،  خ�رش،   .20
�لتوحيدي،  حيان  �أبي  عند  �سلمي  �لإ �لرتبوي 
�ل�سابع  �لعدد  �سم�ض  �لرتبية جامعة عني  كلية  جملة 

)2003م(. و�لع�رشون ، �ض11، 31، 
�أ�سول علم �لنف�ض، ط12،  �أحمد عزت،  21. ر�جح، 

�ملكتب �مل�رشي �حلديث، �لقاهرة، )1990(.
و�أثرها  �لرتبية  فل�سفة  جو�د،  حممد  ر�سا،   .22
جامعة  جتريبية،  در��سة  �مل�ستقبل  معلمي  تفكري  يف 
�لكويت �ض71:  مريية  �لأ �ملطبعة   13 �لعدد  �لكويت 

.)1972(  ،92
و�أهد�فها  ن�ساأتها.  �لعوملة  �سالح،  �لرقب   .23

و�سائلها ط1 مكتب، �لمل �لتجاري، فل�سطني، غزة، 
.)2000(

�لرتبية  �جتماعيات  يف  مر�سي،  منري  �رشحان،   .24
،ط3 ،د�ر �لنه�سة بريوت، )1981(.

�لنف�ض  علم  ح�سن،  حممد  حلمي،  �ساري،   .25
�ملفتوحة،  �لقد�ض  جامعة  من�سور�ت  �لجتماعي، 

ردن، )2000م(. عمان، �لأ
26. �ل�سهري، ظافر بن �سعيد،نظرية رو�سو �لرتبوية 
�سلمية،  در��سة حتليلية ناقدة من منظور �لرتبية �لإ
ر�سالة دكتور�ه غري من�سورة، جامعة �أم �لقرى، مكة 

�ملكرمة، )1997(.
�لعامة  �لنظرية  �سالح،  �لرحمن  عبد  �هلل،  عبد   .27
للرتبية روؤية �إ�سلمية  موؤمتر نحو بناء نظرية تربوية 
�لريموك  جامعة   )1( جملد  معا�رشة،  �إ�سلمية 

.)1991( ردن، �ض490، 518،  �لأ
فودة،  وحلمي  �سالح،  �لرحمن  عبد  �هلل،  عبد   .28
�ملر�سد يف كتابة �لبحوث �لرتبوية ط2 ،مكتبة �ملنارة 

مكة �ملكرمة، )1988م(.
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