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:امللخـــ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن آ�راء علماء الغرب وامل�سلمني يف أ��صل الطبيعة ا إلن�سانية أ�هي خريه أ�م
.�رشيرة والتعرف على مدى االنعكا�سات الرتبوية لهذا املو�ضوع على فل�سفة الرتبية وال�سيا�سات التعليميةاملتبعة
 تو�صل، واملنهج الو�صفي التحليلي؛ وذلك ل إلجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة، ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستنباطي
 والغرب لها، كان اهمها أ�ن درا�سة جدلية اخلري وال�رش عند علماء امل�سلمني،الباحث �إىل جمموعة من النتائج
 وبنا ًء على ذلك فقد أ�و�صى الباحث بعدة، وتوجيه أالهداف الرتبوية العامة،انعكا�سات تربوية فى املناهج
 وما فيها من دوافع وميول، �رضورة تعريف املربي امل�سلم بخبايا الطبيعة ا إلن�سانية:تو�صيات كان من أ�همها
.وانفعاالت وعواطف
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:
خلق اهلل ا إلن�سان وزوده بالعقل ليعي ،ويتفهم
أالمور ،ومييز بني ال�رش ،وبني اخلري كما كرم اهلل
هذا املخلوق ،ف أ�ر�سل له الر�سل ،و أ�نزل معهم الكتب،
حتمل هدى ال�سماء �إليه من أ�جل �إ�صالحه ويع َّمر
به الكون كله }وعد اهلل الذين آ�منوا منكم وعملوا
ال�صاحلات لي�ستخلفنهم يف أالر�ض كما ا�ستخلف
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارت�ضى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أ�من ًا يعبدونني ال ي�رشكون
بي �شيئ ًا ومن كفر بعد ذلك ف أ�ولئك هم الفا�سقون{
(�سورة النور رقم .) 55
أ
لكن ا إلن�سان مل يتبع منهج اهلل يف حياته و�عر�ض
عنه قال تعاىل }ومن أ�عر�ض عن ذكري ف�إن له
معي�شة �ضنك ًا ونح�رشه يوم القيامة أ�عمى قال رب
لمِ ِ ح�رشتني أ�عمى وقد كنت ب�صريا قال كذلك أ�تتك
آ�ياتنا فن�سيتها وكذلك اليوم تن�سى{ (�سورة طه
أ�رقام ا آليات .)126 ،125 ،124
واليوم يعي�ش ا إلن�سان يف ع�رص يو�سم بع�رص
اخلوف ،والقلق حتكم فيه النوازع النف�سية وي�سيطر
فيه القوي على ال�ضعيف ،عامل غدت لغة املادة،
والهيمنة املربرة بالتقدمية ع� ً
رصا ت�سيطر فيه الدول
التي جعلت من العوملة منهج حياة ،وفل�سفة ت�سو�س
بها ال�شعوب رغم أ�نوف من متنع أ�و رف�ض.
عامل يت�شدق باحلرية ،وال�سلم ،أ
والمان ويتم�سح
بحقوق ا إلن�سان ،وي�ؤكد على ال�رشعية الدولية ،يعترب
الدميقراطية دين ًا قومي ًا ومذهب ًا ر�صين ًا.
ولكن هذه املثل والقيم هي دعاية فقط لو�سائل ا إلعالم
يخدعون بها ال�شعوب امل�سكينة ،وال جند لها تطبيق ًا
يف الواقع ،ألنها تخالف أ�هدافهم ،وغاياتهم املادية،
والنفعية التي أ�وقعت الب�رشية يف انحرافات كثرية
وم�شكالت ال ح�رص لها ،فتف�شت اجلرائم من عنف
و�شذوذ وغري ذلك يحدث با�سم (التمدن والتح�رض،
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زنا ولواط ،و�سحاق ودعارة) و أ�لوان �شتى من
الرذيلة ترتكب بدون رقيب أ�خالقي ،وال �ضمري
اجتماعي ،و�سلوكيات م�شينة قد يخجل ا إلن�سان
من ذكرها :ق�سوة ،ومتاجرة ب أ�ع�ضاء ال�صغار ،وم�ص
للدماء ،وترويج للمخدرات وامل�سكرات وق�ص�ص
وروايات عن ت�رصفات العبي املي�رس ،والقمار،
وحروب ،ودمار ،ومعارك ت أ�كل أالخ�رض والياب�س،
وتق�ضي على مظاهر احلياة ،وال تبق ،وال تذر.
كل ما تقدم يجعل ا إلن�سان يف حرية فيما ميار�س يف
املجتمعات اليوم من �سلوكيات ،وت�رصفات ،ومدى
ارتباطه بطبيعة ا إلن�سان و�سجيته ،و أ��صالته
اخلريية ،أ�و ال�رشيرية ،أ�و مدى ارتباطها بفطرته أ�و
�سجيته جدل ،وحوار مع النف�س ومع ا آلخرين.
ومن احلقائق الثابتة عند املفكرين املعا�رصين أ�ن كل
نظرية �سيا�سية ،أ�و اقت�صادية ،أ�و تربوية بل كل ر أ�ي
يف تنظيم هو جانب من حياة الفرد يكمن وراءه ت�صور
معني ل إلن�سان قد يعيه �صاحب الر أ�ي ،أ�و النظرية،
فيقول به أ�و قد يفرت�ضه ،وال ي�شعر به.
ولذلك ف�إن النظر يف ا إلن�سان ،وحماولة الو�صول �إىل
ت�صور له يطابق حقيقته ،ينبغي أ�ن يكون من الناحية
املنطقية ،و أ�ن ي�سبق كل حماولة للنظر يف املبادئ
االقت�صادية ،أ�و النظم ال�سيا�سية ،أ�و املناهج الرتبوية
ألن معيارها هو مدى �صالحيتها ل إلن�سان [�شيخ
�إدري�س ]61 ،1982
وقد اهتم املربون قدمي ًا ،وحديث ًا مبعرفة الطبيعة
ا إلن�سانية باعتمادها مو�ضوع الرتبية ،والباحث
يحاول يف درا�سته هذه التعرف على ماهية الطبيعة
ا إلن�سانية عند املفكرين الغرب ،وامل�سلمني؛ ملعرفة
مربرات ما ينتج عنها من مواقف ت�شا�ؤمية أ�و خريية،
وانعكا�سات ذلك على امليدان الرتبوي لعله يجلي بع�ض
الغمو�ض ،وال�ضبابية احلا�صلة بني العلماء واملهتمني
واجلدلية احلا�صلة بينهم فى مفهومي اخلري وال�رش
اللذين ي�ؤرقا فكر الرتبويني والفال�سفة.
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م�شكلة الدرا�سة وت�سا ؤ�التها:
ال يخفى على �إن�سان ما يحدث على وجه الب�سيطة
من قتل ،ودمار ،وف�ساد ،وظلم ،وجرائم تتناولها
الف�ضائيات ،وو�سائط االت�صال أالخرى جتعل
ا إلن�سان يف دوامة فكر ،وقلق مما ي�سمع ،وي�شاهد
ويح�س ،فنجده ين�سجم لكل خري ،ويكتئب لكل �رش،
ويت�شاءم من كل مكروه.
ؤ
�إن ما تفرزه بع�ض الفل�سفات الرتبوية من مبادئ ي�ثر
على الرتبية التي تعد قوة امل�ستقبل أال�سا�سية ،دافعة
تقدم ا إلن�سانية ،واملعنية بت�شكيل ا إلن�سان ،والت أ��سي�س
على ماهيته ا إلن�سانية ،فمث ًال �إن ما تفر�ضه الهيمنة
أالمريكية على م�سرية العامل اليوم ،وتوح�ش حركة
العوملة التي تقوم با إلق�صاء ،والتهمي�ش آ
للخر
يبدو احلديث عنه إليجاد أ�ر�ضية م�شرتكة للحوار
ا إلن�ساين الذي يف�ضي �إىل �رشاكة خالقة تقوم على
احرتام ا إلن�سان ،مبا هو �إن�سان وينتج حوار ًا ثقافي ًا
ال �رصاع ًا ح�ضاري ًا هدام ًا كما هو حا�صل اليوم.
�إن حماولة احلفر يف الفكر ا إل�سالمي املتمثل يف
ا�ستخال�ص تعبري تربوي من آ�راء علماء امل�سلمني
لهذه الر�ؤية الفل�سفية (الطبيعة ا إلن�سانية) قد ت�سهم
يف ال�سعي امل�شرتك إلقامة حوار بني أالمم واحل�ضارات
املختلفة ،وتعزز الرتبية أالخالقية ،وتو�ضح الت�صور
ا إلن�ساين ،لريد الفرد اعتباره ،وماهيته املفقودة،
و�إي�ضاح نوايا و أ�طماع الفكر الغربي أالمريكي الذي
يحاول �إل�صاق تهم ا إلرهاب ،والتع�صب [خ�رض،
 ]14 ،2003ولقد مثل مو�ضوع الطبيعة ا إلن�سانية
�إ�شكاليات كثرية للفال�سفة واملفكرين والرتبويني،
وذلك لتداخل ،وتباين آ�رائهم فيه ،وفق ًا ملعتقداتهم،
واجتاهاتهم وبنا ًء على ما تقدم ذكره ف�إن م�شكلة
الدرا�سة تتحدد بالت�سا�ؤل الرئي�س أالتي:

ما أ��صل الطبيعة ا إلن�سانية يف الفكر الغربي
وا إل�سالمي؟
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ويتفرع من هذا الت�سا�ؤل الرئي�س الت�سا�ؤالت الفرعية
ا آلتية:
 .1ما آ�راء بع�ض علماء الغرب يف الطبيعة ا إلن�سانية
خرية أ�م �رشيرة؟
 .2ما آ�راء بع�ض علماء امل�سلمني يف الطبيعة ا إلن�سانية
خرية أ�م �رشيرة؟
 .3ما االنعكا�سات الرتبوية لدرا�سة أ��صالة ا إلن�سان
من وجهة نظر مفكري الغرب ،وامل�سلمني يف امليدان
الرتبوي؟

أ�همية الدرا�سة:
تكمن أ�همية الدرا�سة يف أ�نها تتناول بحث أالمور
ا آلتية:
 أ�� -إبراز مفهوم الطبيعة ا إلن�سانية عند بع�ض علماء
الغرب ،وعلماء امل�سلمني.
ب -ت أ�تي هذه الدرا�سة تلبية لدعوى كثري من
الباحثني ،والعمل بتو�صيات بع�ض الر�سائل العلمية
التي أ�و�صت ب�رضورة درا�سة الطبيعة ا إلن�سانية من
منظور �إ�سالمي.
ج -ا إل�سهام يف ت أ��صيل بع�ض املو�ضوعات الرتبوية
عن طريق التنقيب يف الرتاث الرتبوي ا إل�سالمي من
خالل االطالع على آ�راء املفكرين امل�سلمني يف جمال
فل�سفة الرتبية ا إل�سالمية.
د -تتناول هذه الدرا�سة مو�ضوع ًا يتعلق بالعقيدة
ا إل�سالمية التي لها أ�ثر على تربية ا إلن�سان امل�ؤمن يف
هذه احلياة.
أ
أ
ه -تعد هذه الدرا�سة حماولة ال�ستنباط �هم الفكار
الرتبوية من امل�صادر العربية ،أ
والجنبية ألن هذا
املو�ضوع ،وح�سب علم الباحث مل يحظ بالدرا�سة
الكافية ،فهو ال يزال بكر ًأ�.
و� -إن درا�سة هذا املو�ضوع ماهية الطبيعة ا إلن�سانية
ي�ساعد الباحثني الرتبويني على خماطبة الذات
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ا إلن�سانية ،وفهمهما كما يقول ابن اجلوزي [ابن
اجلوزي – د – ت ]96
ز -تقدم هذه الدرا�سة جمموعة من التو�صيات
واملقرتحات من املمكن اال�ستفادة منها يف ميدان
الرتبية ،والتعليم يف الوقت احلا�رض.

ج -الفطرة:
لها معان كثرية عند علماء امل�سلمني منها[ :الدين
ومنها ا إل�سالم ومنها ابتداء اخللقة منها ال�سعادة
وال�شقاوة �...إلخ]
والباحث يق�صد منها يف هذه الدرا�سة :اجلبلة والطبع
واخللقة ال�سجية هذا ما ذهب �إليه ابن أالثري،
والنووي [اجلعربي� ،1979 ،ص ]63مبعنى ما ركب
يف ا إلن�سان وخلق عليه من أالخالق التي ال يزايلها من
اخلري وال�رش.
د -النظرية الرتبوية:
جمموعة من املبادئ املنظمة املرتابطة ،وا إلر�شادات
املوجهة �إىل املعنيني باملمار�سة الرتبوية [ال�شهري،
]26 ،1997
يعرفها الباحث �إجرائي ًا ب أ�نها[ :جمموعة املبادئ،
والقواعد ،واملفاهيم الرتبوية املرتابطة امل�ستمدة من
الكتاب ،وال�سنة التي تعد أال�سا�س الذي يقوم عليه
البناء الرتبوي.

م�صطلحات الدرا�سة:

حدود الدرا�سة:

 أ� -الطبيعة ا إلن�سانية:
يق�صد بالطبيعة ا إلن�سانية يف هذه الدرا�سة التي
يعرفها الباحث اجرائي ًا ب أ�نها أال�صل الذي خلق عليه
ا إلن�سان ،أ�و طبع عليه ،أ�و جبلته التي فطره اهلل عليها
خري ًا كانت أ�م �رش ًا.
ب -الفل�سفة الرتبوية:
لغة :احلكمة ،وتعني حتديد املبادئ ،واملعتقدات،
والفرو�ض ،وامل�سلمات التي نرغب أ�ن تكون أال�سا�س
الذي نقيم عليه أ�هدافنا ومناهجنا ونعالج يف �ضوئه
م�شكالتنا التعليمية ،أ�و هي العقل يف الدين [حاج
توم ]341 ،1990 ،ويعرفها الباحث اجرائي ًا ب أ�نها:
احلكمة التي على �ضوئها ن�ضع أ�هدافنا وبراجمنا حلل
امل�شكالت الرتبوية احلا�صلة يف امليدان الرتبوي.

ركزت هذه الدرا�سة على اجلوانب التالية:
حتاول هذه الدرا�سة التعرف على مفهوم الطبيعة
ا إلن�سانية أ�ي اجلبلة التي خلق اهلل النا�س عليها من
خالل ما ورد من آ�يات قر آ�نية ،و أ�حاديث �رشيفة،
و أ�قوال العلماء فيها ،وكذلك الوقوف على آ�راء
املفكرين الغرب وعلى آ�راء املفكرين امل�سلمني،
وت�صورهم لطبيعة ا إلن�سان وفق ما ورد من علماء،
ونظريات .

أ�هداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على ق�ضية
من الق�ضايا املهمة يف ميدان الرتبية ا إل�سالمية وهي
ق�ضية الفطرة [الطبيعة ا إلن�سانية] عند علماء ،الغرب
ومفكريهم ،وكذلك عند علماء ،ا إل�سالم ومفكريه
يف حماولة للو�صول �إىل أ�عماق الر�ؤى الفل�سفية
امل�شرتكة ،واملتباينة التي تتناول هذا املبد أ� الرتبوي
بهدف التوفيق ،واجلمع بني تلك الر�ؤى بحث ًا عن
الر أ�ي الراجح ،واخلروج مبفهوم عام ي�ستفاد منه يف
ميدان الرتبية ب�صفة عامة.

منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث من مناهج البحث العلمي ا آلتي:
 أ� -املنهج اال�ستنباطي :وهو منهج يقوم الباحث فيه
ببذل أ�ق�صى جهد عقلي ،ونف�سي عند درا�سة الن�صو�ص
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بهدف ا�ستخراج مبادئ تربوية مدعمة أ
بالدلة
الوا�ضحة [عبد اهلل وفودة� ،1988 ،ص.]43
ب -املنهج الو�صفي :وهو املنهج الذي يعتمد على
جتميع احلقائق ،واملعلومات ثم مقارنتها وحتليلها
وتف�سريها للو�صول �إىل تعميمات مقبولة [بدر،
.]222 ،1978

الدرا�سات ال�سابقة:
 .1درا�سة حافظ حممد حيدر اجلعربي (:)1979
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني
الفطرة ،والعقيدة ا إل�سالمية ،وقد بني الباحث
املعنى اللغوي للفطرة ،وذكر معنى العقيدة اللغوي،
واال�صطالحي ،وتالزم املعنيني ،وعالقتهما ،وبني
كذلك �سبب اخلالف يف املعنى املراد بالفطرة وقد
أ�و�ضح ر أ�ي ال�سلف فيها مع ذكر بقية أالقوال
الواردة واالعرتا�ضات الواردة ،وناق�ش الباحث كل
مذهب على حدة ،ثم عقد موازنة بني جمموع تلك
املذاهب ،ثم ذكر الر أ�ي املختار ،كما �ساق الباحث
أ�دلة ،و�شواهد التي تثبت بها الفطرة ،واختتم بحثه
مبجموعة من النتائج التي تو�صل �إليها من خالل
درا�سته.
من أ�هم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث:
أ�ن ما جاء به الر�سل ،وما يدركه العقل ال�سليم..
يلتقيان عند نقطة واحدة إليقاظ الفطرة وتنبيهها
وتوجيهها} ،ولقد ي�رسنا القر آ�ن للذكر فهل من
مدكر{ (�سورة القمر أ�رقام ا آليات )32 ،22 ،17
 .2درا�سة ظافر بن �سعيد ال�شهري (.)1997
هدفت هذه الدرا�سة �إىل نقد نظرية رو�سو الرتبوية
من منظور الرتبية ا إل�سالمية ا�ستخدم الباحث مناهج
البحث [اال�ستنباطي ،الو�صفي ،والنقدي] ومن أ�هم
املوا�ضيع التي تناولتها الدرا�سة عر�ض ونقد
الفرتا�ضات (جان جاك رو�سو) التي تدور حول
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ا إلن�سان ،واملعرفة ا إلن�سانية ،والطبيعة الب�رشية.
ومن أ�هم النتائج التي تو�صلت �إليها:
أ�ن غاية (رو�سو) �إخراج �إن�سان طبيعي حر ال
تكبله قيود جمتمعه الفا�سد ،وهي غاية بلوغ عاملية
وربانية.
ً
وكذلك اقرتاب (رو�سو) كثريا يف نظرته لطبيعة
ا إلن�سان اخلرية ،واملقومات املكونة ل إلن�سان،
ومكانته بني املخلوقات.
ومن أ�هم التو�صيات التي أ�و�صى بها الباحث:
�رضورة االهتمام بدرا�سة أالهداف الرتبوية
والطبيعة ا إلن�سانية من منظور �إ�سالمي ،ون�رشها
بني دار�سي الرتبية داخلي ًا وعاملي ًا.
 .3درا�سة الهاليل ال�رشبيني الهاليل ()2000
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن االجتاه املحافظ،
واالجتاه التقدمي يف الرتبية ،وجذورها يف الفكر
الرتبوي عند (جون ديوي) ا�ستخدم الباحث
أال�سلوب الفل�سفي التحليلي ،وقد تو�صل الباحث �إىل
نتائج أ�همها:
أ�ن ديوي يعترب أ�ن الرتبية عملية ت�شكيل للميول
العقلية ،والعاطفية جتاه الطبيعة وا إلن�سان فالفل�سفة
ميكن أ�ن متثل النظرية العامة للرتبية.
أ�ما عالقة اجل�سم بالعقل ،فيقول ديوي� :إنه ملن
ال�صعب أ�ن نحدد بدرجة منا�سبة النتائج ال�سيئة التي
ترتتب على الثنائية اخلا�صة بالعقل واجل�سم ،وكثري ًا
ما نبالغ فيها.
آ
ويقرتح ديوي نظرية يف الرتبية م�شتقة من (�راء
رو�سو) مفادها أ�ن الطفل يولد ولديه رغبة طبيعية
على الفعل والتنفيذ واملعاناة ،ويجب أ�ن يلقى
الت�شجيع على متابعة غايته.
 .4درا�سة حم�سن خ�رض( )2003
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على النزعة ا إلن�سانية
يف الفكر الرتبوي ا إل�سالمي عن أ�بي حيان التوحيدي
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج النقدي ،وقد
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تو�صل الباحث �إىل جمموعة من النتائج أ�همها:
أ�ن حقن النزعة ا إلن�سانية يف املدر�سة العربية م�سمى
ي�ستحق االن�شغال به ..لتقدمي ت�صور للبناء الرتبوي
للنزعة ا إلن�سانية على م�ستوى الر�ؤى ،وعلى م�ستوى
املمار�سات ،ومن خالل قراءة م�رشوع ابن حيان
التوحيدي اال�صطالحي يت�ضح:
آ
تدعيم الر�ؤية الثقافية املت�ساحمة �إىل الخر (وخا�صة
الغربي) و�إبراز �إمكانات احلوار بني ال�شمال
واجلنوب ،و�إدانة املمار�سات التي تدعو �إىل ال�رش
كاال�ستعمار والهيمنة والعن�رصية والعنف التي
ميار�سها مركز ال�رش على أالطراف من أ�جل التكامل
مع البناء الرتبوي للنزعة ا إلن�سان.
أ�ن التوحيدي ي�ؤمن بحق ا إلن�سان املطلق ،وهويته
الب�رشية ال�سامية ،فلكل أ�مة ف�ضائل ،ورذائل ولكل
قوم حما�سن وم�ساوئ وبكل طائفة من النا�س يف
�صناعتها وحلها وعقدها كمال ،وتف�سري وهذا
يق�ضي ب أ�ن اخلريات ،والف�ضائل وال�رشور والنقائ�ص
مف�ضلة عند جميع اخللق.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
حتدثت الدرا�سات ال�سابقة عن الطبيعة ا إلن�سانية
ب�شكل مقت�ضب يف ب�ضع أ��سطر ،ولكن الدرا�سة
احلالية تنفرد يف درا�ستها ملو�ضوع الطبيعة ا إلن�سانية
من خالل آ�راء علماء الغرب ،وامل�سلمني يف هذا
املو�ضوع هذا ،وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات
ال�سابقة من خالل �إطالعه على الطريقة وا إلجراءات،
ومنهج الدرا�سة ،وكذلك ا�ستفاد منها عند �إجابته عن
ت�سا�ؤالت الدرا�سة وتتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سات
ال�سابقة فى كونها حتدثت عن بع�ض متغريات
الدرا�سة خا�صة فيما يتعلق بالفطرة واخلري وال�رش
وتختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف أ�نها
تناولت املو�ضوع من عدة جوانبه وقد حاول الباحث
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املقارنة بني الفكر الرتبوي الغربي وا إل�سالمي.

ا إلجابة عن ت�سا ؤ�الت الدرا�سة:

بعدا�ستعرا�ضناللخلفيةالنظريةللدرا�سةتناولنابع�ض
الدرا�سات ال�سابقة التي لها �صلة مبا�رشة مبو�ضوع
الدرا�سة ،ويف ال�سطور ا آلتية :يجتهد الباحث يف تقدمي
�إجابة لكل ت�سا�ؤل من ت�سا�ؤالت الدرا�سة على حدة
من أ�جل حتقيق أالهداف املرجوة من درا�سته:

أ� -ا إلجابة عن الت�سا ؤ�ل أالول الذي ين�ص على:
ما آ�راء بع�ض علماء الغرب يف الطبيعة
ا إلن�سانية خرية أ�م �شريرة؟
ول إلجابة عن هذا الت�سا�ؤل ا�ستطلع الباحث آ�راء
بع�ض املفكرين والفال�سفة والعلماء الغرب من
بع�ض املراجع ،والدرا�سات التي هي مثار حقيقة
هذا املو�ضوع ،فوجد اختالف ًا كثري ًا فمنهم :من
ر أ�ى أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية واحدة يف جميع أالزمنة،
والع�صور ،و أ�ن ا إلن�سان هو ا إلن�سان حيثما وجد،
و أ�ينما وجد فهو �إما جمبول على اخلري ،و�إما
جمبول على ال�رش ،ومنهم :من ر أ�ى أ�ن اختالف
النا�س يف طبائعهم يعود �إىل أالفراد أ�نف�سهم من حيث
[اال�ستعدادات ،والقدرات وامليول] ومنهم :من نظر
�إىل اخل�صائ�ص التي ت�شكل يف جمموعها هذا الكائن
املتميز الذي ن�سميه ا إلن�سان أ�و تركيبه فطبيعته
اجل�سدية يجعله مييل �إىل احليوانية البهيمية متهد
القرتاف ال�رش ،و�إ�شباع ال�شهوات بكل ما أ�وتي من
قوة.
�س .كيف ميكن �إ�شباع حاجاته؟
يكون ا إلن�سان �رشير ًا يفعل ما يحلو له دون �ضابط،
وال رقيب وطبيعته النف�سية ت�شده �إىل فعل اخلري،
وطاعتة القيم وتنفيذها ،واملثل أ
والعراف واملبادئ
التي تعود باخلري على املجتمع.
وعليه يكون ا إلن�سان �صادق ًا أ�و خمل�ص ًا.
ومنهم :من اعترب العقل حمرك ًا للخري ،وال�رش،
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وجعله احلاكم ،وا آلمر والناهي ل إلن�سان واملتحكم
بطبيعته.
و آ�خرون يرون أ�ن الوراثة هي امل�ؤثر الوحيد يف
طبيعته ألنه يولد �إما �رشير ًا أ�و خري ًا نتيجة للجينات
الوراثية.
أ
ؤ
و آ�خرون ي�كدون على البيئة يف ت�ثريها على جبلة
ا إلن�سان اخلرية أ�و ال�رشيرة.
ومنهم من زاوج بني الوراثة والبيئة يف ت أ�ثريها على
طبيعته.
وبنا ًء على ما تقدم ذكره ميكن للباحث أ�ن يفند آ�راء
املفكرين الغربيني يف الطبيعة ا إلن�سانية على النحو
ا آلتي:
 .1ر أ�ي �سقراط( )1والرواقيون( ،)2وجان جاك
رو�سو( )3وديكارت( ،)4ومن رافقهم أ�ن النا�س جمعي ًا
أ�خيار بالطبع ي�صريون أ��رشار ًا مبجال�سة أ�هل ال�رش،
وامليل �إىل ال�شهوات الرديئة التي يندفع فيها املرء
باذ ًال جهده يف بلوغها من كل وجه؛ غري ناظر �إىل
ح�سنها أ�و قبحها [بهن�سي]6 ،1987 ،
أ�رى أ�نهم يريدون أ�ن يقولوا أ�ن ا إلن�سان ذو طبيعة
خرية ،و أ�ن ال�رش �إما طارئ عليه وجماف لفطرته
[�إدري�س1989 ،م.]67 ،
وقد أ��شار [رو�سو] �إىل وجوب االهتمام بطبيعة
الطفل ،واحرتامها وجتنيبها تدخل املجتمع يف
تربيته فها هو يقول [�إن كل �شيء يكون ح�سن ًا طاملا
كان يف يد الطبيعة وكل �شيء ي�صبح دمار ًا حني مت�سه
يد ا إلن�سان] معنى هذا أ�ن رو�سو يرى :أ�ن ا إلن�سان
خري ،وتقي وطاهر بطبيعته ،ولكن املجتمع هو الذي
غر�س فيه خ�صائ�ص [�رسحان]50 ،1978 ،
�إن أ��صحاب هذا الر أ�ي يذهبون �إىل أ�ن الطبيعة
ا إلن�سانية تتكون من ج�سم قائم بذاته ،وعقل أ�و
روح قائم بذاته فديكارت (1650م) يرى :أ�ن وظيفة
الروح التو�صل �إىل املعرفة عن طريق الت أ�مل العقلي
أ�ما اجلانب العملي ،فهو مرتبة دنيا تعتمد على
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اجل�سد يف املقام أالول.
ووظيفة الرتبية هي تقوية اجلانب الروحي ليتغلب
ا إلن�سان على �شهواته اجل�سدية ،وقد ترتب على هذا
املفهوم �إهمال أالعمال اليدوية ،والفنون امليكانيكية،
واحتقارها ،وتخ�صي�صها للطبقات ال�سفلى من
النا�س ،ونتج عن ذلك زيادة الهوة ،أ�و الفجوة بني
طبقات املجتمع [�رسحان� ]43 ،1978 ،إن هذا
الر أ�ي ال يقبل كله ألن النا�س خملوقون من معادن
أالر�ض ،فمنهم نفي�س ،ومنهم رديء ،ومنهم الطيب
ومنهم اخلبيث قال تعاىل[ :قل كل يعمل على �شاكلته]
( �سورة ا إل�رساء ،آ�ية رقم  ) 84وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم[ :تخريوا لنطفكم ف�إن العرق د�سا�س] احلديث
�ضعيف ذكره أ�بوحامت يف العلل  1/403وذكره
العجلوين يف ك�شف اخلفاء  1/302رواه ابن ماجة،
واحلاكم يف امل�ستدرك والبيهقي.
أ
�إن هذا الر أ�ي قد جانب جزء املعنى عن حمل ال�سفار
للعراقى  2/42احلقيقة ولي�س كلها فاهلل مل يخلق
النا�س على غرار واحد خريين فقط؛ أ�و �رشيرين
فقط؛ بل خلق النوعني مع ًا على انفراد أ�و امتزاج.

– الفروق الفطرية بني النا�س ترجع اىل
تكوينهم البدنى.

وقال عليه ال�صالة وال�سالم[ :النا�س معادن كمعادن
الذهب والف�ضة ،خيارهم يف اجلاهلية ،خيارهم
يف ا إل�سالم �إذا فقهوا أ
والرواح جنود جمندة فما
تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف] متفق
عليه رواه ا إلمام البخاري  6/95 ،4/170م�سند
ا إلمام أ�حمد ..2/485
أ
وال�رشار يتفاوتون يف ال�رش واخلريون يتفاوتون يف
اخلري‘ وكل طائفة لها ميولها ،وغاياتها ومقا�صدها،
و أ�هدافها ،واملرء مع غريه �إذا متاثلت أ�رواحهما،
وت�شابهت أ�خالقهما ،وجتان�ست ميولهما تعارف ًا
وت�آلف ًا وحتارب ًا وتعاون ًا على جلب املنفع ،لهما مع ًا.
فاخلري مييل �إىل أالخيار ،وال�رشير يحب أال�رشار،
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ومييل �إليهم؛ ولو كان النا�س أ�خيار ًا بالطبع ما ُعر َِف
ال�رش ،وما أ
امتلت الدنيا أ
بال�رشار ،بل كانت مقام ًا
كرمي ًا ،وجن ًة ونعيم ًا ،وكان أ�هلها مالئكة اهلل مي�شون
على أ�ر�ضه [البهن�سي.]13 ،1987 ،
والباحث يرى :أ�ن هذا الر أ�ي يجانب �شيئ ًا من
احلقيقة ،فالنا�س لي�س كلهم أ�خيار ًا بالطبع بل
بع�ضهم و أ�غلبهم ،أ�و جزء منهم ،فاهلل مل يخلق النا�س
على منط ،أ�و غرار واحد خريين فقط ،أ�و �رشيرين
فقط بل خلق النوعني ،أ�و ال�صنفني مع ًا على انفراد
أ�و امتزاج.
 .2ذهب [ أ�فالطون( ،)5فلوطني( ،)6فرويد(،)7
وداروين( ،)8ورجال الكني�سة الن�رصانية،
الي�سوعيون( )9والين�سيون( ،)10ومن وافقهم]� :إىل أ�ن
النا�س مطبوعون على ال�رش؛ وقد ظنوا أ�ن ا إلن�سان
يولد وارث ًا للخطيئة التي اقرتفها أ�بو الب�رش آ�دم
عليه ال�سالم كما يعتقدون ،وبنا ًء عليه وحتى يكون
ا إلن�سان خري ًا ال بد أ�ن ي�سمو بروحه على ج�سده،
والعمل على قمع �شهواته ،والتق�شف والزهد يف
الدنيا ،وعلى هذا املفهوم �شاع يف ميادين التعليم
القمع ،والعقاب [عفيفي ،د.ت ]178 ،على اعتبار أ�نه
الو�سيلة املثلى النتزاع ال�رش من النف�س ا إلن�سانية،
وكبح نوازع ال�رش فيها حتى أ��صبح جلد أالطفال
أ�مر ًا عادي ًا يف الرتبية.
و أ�فالطون يقول :أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية ت�ضم
نف�س ًا [عاقلة و أ�خرى غ�ضبية ،و أ�خرى �شهوانية]
[الها�شمي.]53 ،1984 ،
أ�ما فرويد فاعترب :أ�ن ال�شهوة ،واللذة واجلن�س هي
املحرك أال�سا�س لدوافع ا إلن�سان ،ولكل أ�فعاله مبا يف
ذلك حبه لوالديه وعبادته لربه ،أ�ما داروين فقد ذهب
�إىل :أ�ن ا إلن�سان هو نهاية �سل�سلة من نهاية �سل�سلة
التطور احليواين [�إدري�س ]67 ،1982 ،فمجمل
ت�صورات أ��صحاب هذا الر أ�ي :أ�ن ال�رش هو �سجية
ا إلن�سان ،وطبعه وخلقته ،وديكارت الذي ق�سم النف�س
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ا إلن�سانية �إىل غرائز؛ واعترب :أ�ن ا إلن�سان ت�سريه
غرائزه ،وكما ورد كذلك عند فرويد لذا ،ف�إن النا�س
ي�صريون أ�خيار ًا بالت أ�ديب والتعليم والرتبية.
ورغم ذلك فمن النا�س من هو غاية يف ال�رش ال ي�صلح
معه الت أ�ديب والرتبية.
ومنهم من لي�س يف غاية ال�رش ،فيمكن أ�ن ينتقل من
ال�رش �إىل اخلري بالت أ�ديب ،والرتبية والتوجيه،
وجمال�سة أالخيار ،والعلماء ،و أ�هل اخلري من
ال�صغر ،و أ��صحاب هذا الر أ�ي يقولون �إن ا إلن�سان
يرتاح نف�سي ًا حني يفعل ال�رش ،وي�شقى حني يفعل
اخلري ،ألن راحته النف�سية ال بد أ�ن تكون من�سجمة
مع طبيعته ،أ
ولن الطبع يغلب التطبع والت�صنع وعليه
ف�إن :ما ي�صدر عنه من الوا�ضح يوافق وين�سجم مع
ما خلق وطبع عليه.
ومعنى هذا أ�ن ا إلن�سان حني يولد كما يذهب أ��صحاب
هذا الر أ�ي :يولد وال�رش ال�صق بنف�سه ل�صوق الورق
بج�سم ا إلن�سان ،و�إن ترك من غري تهذيب بقي هذا
الورق يف نف�سه ،وازداد ،و�إذا تعهدناه بالرتبية
والتزكية والت أ�ديب ،اجنلى عن نف�سه هذا ال�رش
الذي �صاحبها منذ ميالدها [�إدري�س]66 ،1982 ،
()12
ومن املفكرين البارزين هنا :هوبز( ،)11وبنتام
( )1588 ،1979اللذان كانا يعتقدان أ�ن ا إلن�سان
أ�ناين بطبعه ،ومغال يف �إيثاره لنف�سه أ�ما دوافع
ال�سلوك ا إلن�ساين عندهما فهي البحث عن املتعة
واالبتعاد عن أالمل ويتعلق بالطبيعة ا إلن�سانية فهي
بنظرهما �رشيرة [حلمي �ساري ،وزميله،2000 ،
]14
ويرى الباحث :أ�ن من كانت جبلته أ�و خلقته ال�رش
ف�إن الرتبية والوعظ وا إلر�شاد والتوجيه والتحذير
وا إلنذار تتطلب جهد ًا كبري ًا يف �إقناعه و تعديل �سلوكه
املنحرف اىل الطريق ال�سوي قال تعاىل�} :إن الذين
كفروا �سواء عليهم أ� أ�نذرتهم أ�م مل تنذرهم ال ي�ؤمنون
ختم اهلل على قلوبهم وعلى �سمعهم وعلى أ�ب�صارهم
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غ�شاوة ولهم عذاب عظيم{ ( �سورة البقرة ،رقم
ا آليتان .) 6،7
وقال تعاىل} :وننزل من القر آ�ن ما هو �شفاء ،ورحمة
للم�ؤمنني ،وال يزيد الظاملني �إال خ�سار ًا{ ( �سورة
ا إل�رساء ،رقم ا آلية .) 82
�إن الذي فطرته �رشيرة ال يحوله عن طبعه ،أ�و فطرته
علم ،وال تعليم وال تب�شري ،وال حتذير ،فلي�س له قلب
حافظ ،وال فهم واع ،ف�إذا �سمع العلم ال ينفع به ،وال
يحفظه لنفع غريه.
()13
وقد رد عليهم جالينو�س قائ ًال� :إن كان كل النا�س
أ��رشار ًا بالطبع ،وينتقلون �إىل اخلري بالتعليم فمن
علمهم؟ ف�إن كان غريهم علمهم فهو خري بطبيعته،
وعلى ذلك لي�س كل النا�س أ��رشار ًا بالطبع و�إن كان
فيهم مع هذا امليل ميل آ�خر �إىل ال�رش؛ �إال أ�ن أالول
غالب يكونون أ�خيار ًا بالطبع [البهن�سي،1987 ،
]23
أ
أ
� .3إن ��صحاب هذا الر�ي ذهبوا �إىل :حيادية الطبيعة
ا إلن�سانية ،ومن أ�برزهم [ أ�ر�سطو( ،)14جون لوك
(، 1754)15وهارتلي( ،1757 )16وهيوم(1776 )17
وكانت( 1804 )18و�سبن�رس  1903ومن وافقهم من
أ��صحاب النظرية ال�سلوكية يف علم النف�س جميعهم
ذهبوا �إىل :أ�ن الطفل منذ والدته �إىل �سن حمدودة لي�س
له حياة أ�دبية فال تن�سب فطرته �إىل اخلري ،وال �إىل
ال�رش ألنه ال يفعل ما يفعل.
أ�ي أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية يف وجهة نظرهم حمايدة؛
ف أ�ر�سطو يرى أ�ن ق�ضية التوجه �إىل اخلري لي�ست
طبيعة يف ا إلن�سان �إمنا الطبيعي فيه وجود
اال�ستعدادات ،والقوى التي ت�ساعده على اكت�ساب
الف�ضيلة ،وذلك بالتعاون مع الطبيعة عن طريق
تكوين العادات ال�صاحلة تنتع�ش قيم احلياة النبيلة
يف عقول ال�صغار منذ بواكري طفولتهم ،كما أ�نه يرى
أ�ن تقوم الرتبية با�ستكمال نقائ�ص الطبيعة والرتبية
يف ر أ�يه تهدف �إىل النمو اجل�سمي ،والنف�سي للفرد
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[ أ�حمد.]167 ،1986 ،
وقد حاول كل من ت�شارلز هورتن كويل يف م�ؤلفه
الطبيعة الب�رشية ،والنظام االجتماعي بيان أ��صالة
ا إلن�سان املحايدة بني ال�رشية ،والت�شا�ؤمية ،وبني
أ�ثر اجلماعة أالولية والثانوية يف طبيعته.
كما حاول وليام مكدوجال( )19يف كتابه مقدمة لعلم
النف�س االجتماعي الذي ظهر  1908حتليل امليول
الفطرية يف ا إلن�سان وكيفية انتظامها أ�ثناء عملية
تكوين ال�شخ�صية ،و أ�همية كل غريزة أ�و ميل فطري
يف احلياة االجتماعية.
واعترب ماكدوجال الغريزة هي قوام الطبيعة الب�رشية
وهي املحرك أالول للن�شاط النف�سي واجل�سمي ،وهي
متد الكائن بالطاقة ،وحتدد له غاياته وقد ح�رص
ماكدوجال الغرائز بثماين ع�رشة غريزة :لكل واحدة
منها حاجة وانفعال ووظيفة مبين ًا أ�ن ا إلن�سان
حمايد ًا يف أ��صل خلقته وطبيعته [�ساري وزميله،
.]17 ،2000
وبهذا املفهوم ف�إن الرتبية حتتل مكانة مهمة جد ًا
�إذ ميكن أ�ن تنتج الرتبية أ�نا�س ًا �صاحلني أ�و �سيئني
[فينك�س ]864 ،1987 ،وي�ؤكد هذا االجتاه كذلك
زعماء علم النف�س احلديث وخا�صة بعد �سيطرة
املنهج التجريبي ،وكذلك املدر�سة ال�سلوكية يف علم
النف�س و�صاحب هذه النظرية احليادية ال ينكر أ�ن
ل إلن�سان تركيب ًا ج�سدي ًا معين ًا ،و�إمنا هي خا�صة
برتكيبه النف�سي أ�ي تركيب ًا حمايد ًا بالن�سبة للخري
وال�رش ،و�إنه مييل �إىل هذا ،أ�و ذاك بعد أ�ن يولد �إما
ب�إرادته اخلا�صة ،أ�و ب�سبب عوامل خارجية ،ولكن
هذا معناه أ�نه لي�س يف تركيبه النف�سي ما يجعل اخلري
مالئم ًا له ،أ�و ال�رش مناق�ض ًا له.
وهذا معناه أ�ن ما ن�سميه خري ًا كال�صدق وا إلخال�ص
وال�شكر وحب احلقيقة لي�س خري ًا بالن�سبة لنف�سه،
وكذلك ما ن�سميه �رش ًا لي�س كذلك بالن�سبة لها.
فكيف �إذن يقنع نف�سه ب أ�ن ذاك خري ينبغي أ�ن ُيفعل،
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وهذا �رش ينبغي أ�ن ُيرتك؟ �س  .فما هو املعيار؟
�إن احلياد بهذا املعنى يجعل النف�س ا إلن�سانية كا آللة،
فال�سكني مث ًال :ال ي�ؤثر يف فواكه قطعت بها أ�و أ�ح�شاء
بريء مزقت بها� ،إنها معدة ألن تقطع فح�سب،
وكذلك النف�س ا إلن�سانية معدة ألن يفعل بها اخلري أ�و
يفعل ال�رش ،وال ت أ�ثري ألحد الفعلني عليها هي� :س .
فهل هذا هو الواقع؟
كال :ف�إن نف�س ا إلن�سان ي�شقيها ،ويعذبها الكذب
والنفاق والبخل واال�ستكبار وي�سعدها ال�صدق،
والتوا�ضع ،واجلود وا إلخال�ص والكرم [�إدري�س،
� ،1977ص]65
�إن أ��صحاب هذا االجتاه ينكرون اجلانب الروحي،
ويزعمون أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية مادية و أ�ن ا إلن�سان
هو عبارة عن نظام كيميائي معقد وا إلح�سا�س
والوجدان واالنفعاالت والعواطف والتفكري لي�ست
�إال تغريات ف�سيولوجية معينة ذات طبيعة مادية،
وهذا ما تبنته املدر�سة ال�سلوكية [بافلوف(،)20
واط�سن( )21وغريهما] حيث ينظرون �إىل ا إلن�سان
على أ�نه آ�لة ميكانيكية معقدة حتركه مثريات فيزيقية
ت�صدر عنها ا�ستجابات عظيمة ومنوية خمتلفة
[بالجح]41 ،1973 ،
ويرى الباحث :أ�ن هذا الكالم ال يجانب ال�صحة كثري ًا
 ،فاجلبلة قد تكون خريية ،وقد تكون �رشية و�إن
القائلني :بخلوها يف ال�صغار لي�س لر أ�يهم دليل ال يف
ال�رشع ،وال يف العقل.
قال تعاىل :حكاية عن قول اخل�رض ملو�سى عليهما
ال�سالم }و أ�ما الغالم فكان أ�بواه م�ؤمنني فخ�شينا أ�ن
يرهقهما طغيان ًا وكفر ًا ف أ�ردنا أ�ن يبدلهما ربهما
خري ًا منه زكا ًة و أ�قرب رحما{ ( �سورة الكهف ،رقم
ا آليتان .) 80،81
وقال تعاىل} :قال نوح رب ال تذر على أالر�ض من
الكافرين ديارا� إنك �إن تذرهم ي�ضلوا عبادك وال
يلدوا �إال فاجر ًا كفارا{( �سورة نوح ،رقم ا آليتان
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 .)26،27أ
فالطفال لي�سوا على منط واحد يف
أ�خالقهم التي نلم�سها يف ن� أش�تهم فيظهر يف بع�ضهم
احلياء ،و آ�خرين منهم اجلود أ�و البخل أ�و الرحمة
أ�و الق�سوة أ�و احل�سد أ�و الغبطة ،ومنهم :ال�سهل أ�و
اخلري ،ال�رشير� ...إلخ.
فالنا�س كما يقول :جالينو�س قليلون منهم َم ْن هو
خري بالطبع ،ولي�س ينتقل ه�ؤالء �إىل ال�رش.
ومنهم من هو متو�سط بني هذين ،وه�ؤالء ينتقلون
مب�صاحبة أالخيار ومواعظهم �إىل اخلري فامل�صاحبة
والرفقة وال�صداقة لها دور يف حتديد طبيعة ا إلن�سان،
وقد ينتقلون مبخالطة أ�هل ال�ش ،و�إغوائهم �إىل ال�رش
[البهن�سي ]30 ،1987 ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم
[ مثل اجللي�س ال�صالح واجللي�س ال�سوء كحامل
امل�سك ونافخ � ]...صحيح البخاري  .3/83وهذا
الر أ�ي يوجب على املربي أ�ن يكون حكيم ًا ،ويف نف�س
الوقت م�ستعد ًا لالعرتاف مبظاهر ال�رش ،ومقاومتها
كالثعبان ،ورقيق ًا كاحلمامة م�ستعد ًا للرتحيب
مبثريات اخلري ،وت�شجيعها ويف كل ميل �رشير يجب
أ�ن يحاول ر�ؤيته وا�ستخدام اخلري ال�ضمني ،و أ�ن
يكون يف كل خري متيقظ ًا لل�رش ال�ضمني [فينك�س،
 ]862 ،1985وبعد هذه ا إلجابة لل�س�ؤال أالول يقدم
الباحث للت�سا�ؤل الثاين.:

ب� -إجابة الت�سا ؤ�ل الثاين والذي ين�ص على
ما آ�راء بع�ض علماء امل�سلمني يف الطبيعة
ا إلن�سانية (الفطرة) [خرية أ�م �شريرة]؟
يتفق علماء امل�سلمون على أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية
خرية و�صاحلة ولكنهم اختلفوا يف :حدوث اخلري
وال�رش ،واال�ستعداد لقبوله.
و التقارب يف آ�راء علماء امل�سلمني مرده فى هذا
املو�ضوع أ�ن ا إل�سالم يدعو أ�تباعه �إىل اخلري ويحثهم
على فعله ويوجههم �إىل تربية أ�بنائهم عليه كما يحثهم
على نبذ ال�رش ودواعيه وم�سبباته ألن فطرتهم أ�و
�سجيتهم ت�صقل أ�خالقهم ،وقيمهم ،و أ�عرافهم،
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وعاداتهم ،وتقاليدهم املت أ��صلة على اخلري الذي
أ�نزله اهلل للب�رشية جمعاء كتاب اهلل ،و�سنة نبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وبنا ًء عليه ف�إن الباحث يبني ذلك يف
ال�سطور ا آلتية:
ومكتفي ًا بذكر آ�راء بع�ض علماء امل�سلمني وفق ما
تي�رس له دون اخت�صار خمل ،أ�و �إطناب م�رض.
 .1يقول الراغب أال�صفهاين[ :ا إلن�سان مي�رس
له أ�ن ي�سلك طريق اخلري وطريق ال�رش و�إن كان
من النا�س من هو باجلملة �إىل أ�حدهما أ�ميل] قال
تعاىل [�إنا هديناه ال�سبيل �إما �شاكر ًا و�إما كفورا] (
�سورة ا إلن�سان  ،رقم ا آلية  ) 3وقال تعاىل [وهديناه
النجدين] ( �سورة البلد ،رقم ا آلية  ) 10أ�ي بيتنا له
طريقي اخلري وال�رش .
فا إلن�سان مفطور على اكت�ساب اخلري وال�رش ،و�إذا
تعاطى أ�حدهما أ�لفه ف�إذا أ�لفه تعوده ،و�إذا تعوده
تطبع به [بهن�سي ]33 ،1987 ،لذلك قالوا :يف أالمثال
الطبع يغلب التطبع أ�ي لو أ�راد تركه مل ميكنه.
 .2أ�ما الغزايل املتويف (505هـ) فقال يف كتابه املنقذ
من ال�ضالل �صبيان الن�صارى ال يكون لهم ن�شوء
�إال على التن�رص ،و�صبيان اليهود ال ن�شوء لهم �إال
على التهود ،و�صبيان امل�سلمني ال ن�شوء لهم �إال على
ا إل�سالم �سمعت احلديث املروي عن ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم حيث قال [كل مولود يولد على
الفطرة ف أ�بواه يهودانه أ�و ين�رصانه ،أ�و ميج�سانه]
رواه البخاري ،وم�سلم يف ت�صحيحيهما البخاري
 2/118وم�سلم كتابه القدر 22فتحرك ظني �إىل
حقيقة الفطرة أال�صلية ،وحقيقة العقائد العار�ضة
بتقليد الوالدين أ
وال�ستاذين [حممود.]81 ،1979 ،
وينقل اجلندي ( )1982عن الغزايل قوله :أ�ن الطفل
ي أ�تي �إىل احلياة ونف�سه �صحيفة بي�ضاء خالية من كل
نق�ش ،وت�صوير ،و أ�ن املربي أ�ب ًاَ ومعلم ًا هو الذي ينق�ش
على هذه ال�صحيفة ما ي�شاء من خري و�رش وال�صبي
قابل لكل ما ينق�ش عليه؛ ومائل �إىل كل ما ميال به
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�إليه] ()167
أ
ومعنى هذا أ�ن الغزايل يرى� :ن كل مولود يولد معتد ًال
�صحيح الفطرة ،و�إمنا أ�بواه يهودانه أ�و ين�رصانه ،أ�و
ميج�سانه :أ�ي باالعتبار أ
واللفة قد تك�سب الرذائل،
وكما أ�ن البدن يف االبتداء ال يخلق كام ًال ،و�إمنا يكمل
ويقوى بالن�شوء ،والرتبية والغذاء ،وكذلك النف�س
تخلق ناق�صة قابلة للكمال ،فتكمل بالرتبية ،وتهذيب
أالخالق ،والتغذية بالعلم.
وقال :ال�صبي �إذا أ�همل يف بدء ن�شوئه خرج غالب ًا
رديء أالخالق كذاب ًا ح�سود ًا ،منام ًا ،حلوح ًا ،ذا
ف�ضول ،و�ضحك وكياد ،وجمانة �إمنا يحفظ من
ذلك بح�سن الت أ�ديب :وك أ�ن الغزايل يذهب� :إىل أ�ن
الفطرة �إىل ال�رش أ�قرب ،وهو �إليه أ��رسع ،وبه أ�ن�سب
[بهن�سي1987 ،م]34 ،
 .3ويتفق ابن خلدون املتويف (809هـ) يف كتابه
املقدمة مع الغزايل� :إن النف�س �إذا كانت على الفطرة
أالوىل كانت مهي أ�ة لقبول ما يرد عليها ،وينطبع فيها
من خري أ�و �رش [ابن خلدون ]85 ،1983 ،ودليله
على ذلك قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم [كل
مولود يولد على الفطرة ف أ�بواه يهودانه أ�و ين�رصانه
أ�و ميج�سانه] رواه البخاري  2/118والبيهقي فى
م�سنده  6/202وبقدر ما ثبت لها من أ�حد اخللقني
تبعد عن ا آلخر ،وي�صعب عليها اكت�سابه ف�صاحب
اخلري �إذا �سبقت �إىل نف�سه عادات اخلري ،وح�صلت
لها ملكته ب ُعد عن ال�رش ،و�صعب عليه طريقه ،وكذلك
�صاحب ال�رش.
أ
أ
أ
يف التعليق على هذا الر�ي �ن ��صحابه ينظرون �إىل
اال�ستعداد للخري وال�رش مع ًا ونق�صهم عدم النظر
�إىل الطرفني :من طبعهم اهلل على اخلري ،ومن طبعهم
على ال�رش ،فقد بنوا ر أ�يهم على �سواد النا�س ،ومل
يو�سعوا دائرة نظرهم لي�ستوعبوا جميع النا�س.
 .4أ�ما ال�شيخ حممد عبده فريى أ�ن :فطرة ا إلن�سان
(طبيعته) م�ستعدة للخري وال�رش مع ًا؛ �إال أ�نها �إىل
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اخلري أ�قرب ،ويردقف قائ ًال :ال �شك أ�ن امليل �إىل
اخلري مما أ�ودع طبع ا إلن�سان وا إلن�سان يفعل اخلري
بطبعه ،وتكون فيه لذاته ،وال يحتاج �إىل تكلف يف
فعله للخري ،و أ�ما ال�رش ف�إنه يعر�ض للنف�س ب أ��سباب
لي�ست من طبيعتها ،وال من مقت�ضى فطرتها ،قال
تعاىل[ :و من يوق �شح نف�سه ف أ�ولئك هم املفلحون]
(�سورة احل�رش ،رقم ا آلية  )9و�إذا كان ا إلن�سان
أ�قرب �إىل اخلري بح�سب فطرته هذا ال يتفق مع كثري
من الن�صو�ص القر آ�نية كقوله تعاىل} :وما أ�كرث
النا�س ولو حر�صت مب�ؤمنني{ (�سورة يو�سف ،رقم
ا آلية  ) 103وقوله} :و�إن تطع أ�كرث من يف أالر�ض
ي�ضلوك عن �سبيل اهلل{ (�سورة أالنعام ،رقم ا آلية
� )116إن يف ا إلن�سان ا�ستعداد ًا فطري ًا للخري وال�رش
وا�ستعداده لل�رش أ�رجح و أ�غلب [بهن�سي 1987م،
.]37 ،36
أ
 .5ويذهب علي اهلل عنه �ن النا�س يف جبلتهم خمتلفون
كمعادن أالر�ض ،فقطعة جتدها خ�صبة و أ�خرى جتدها
�سبخة وجدبة ،وبينهما مراتب ال حتد ،وال تعد فقد
يقول علي ر�ضى اهلل عنه يف اختالف النا�س [�إمنا فرق
بني مبادي ،وبينهم ( أ�ي عنا�رص تكوينهم) وذلك أ�نهم
كانوا ِفلْ َق ٌة من �سبخ أ�ر�ض ،وعذبها ،وحزن تربة،
و�سهلها ،فهم على ح�سب قرب أ�ر�ضهم يتقاربون،
وعلى قدر اختالفهم يتفاوتون؛ ختام ال ُّرواء ،ناق�ص
العقل ،وماد القامة ق�صري الهامة ،وزاكي العمل
قبيح املنظر ،وقريب القعر بعيد ال�سرب ،ومعروف
ال�رضيبة منكر احلليبة ،وتائه القلب متفرق اللب،
وطليق الل�سان حديد اجلنان.
()22
 .6ويقول :ابن اجلوزي �إن املالئكة خلقت من
نور ال ظلمة فيه ،وخلقت ال�شياطني من ظلمة ال
نور فيها ،وركب الب�رش من ال�ضدين ،فظالم نف�سه
مقرتن بنور عقله ،بينهما حاجز لطيف ال تعلمه �إال
باملجاهدة [املهدي� ،2002 ،ص ]248و أ�و�ضح
أ�ن الكائن ا إلن�ساين مرتابط أالجزاء يعمل كوحدة
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متكاملة ،وبطريقة متداخلة ،ومت�شابكة فلكل ع�ضو
من أ�ع�ضائه دوره اخلا�ص ،ووظيفته املكلف ب أ�دائها،
و أ�ن طبيعة النف�س الب�رشية هي طبيعة مزدوجة فيها
الكثري من ال�شهوات ،والدوافع والعواطف املتباينة،
وقد قال فيها ابن اجلوزي [ر أ�يت ميل النف�س �إىل
ال�شهوات زائد ًا يف املقدار حتى �إنها مالت بالقلب
والعقل والذهن] [ابن اجلوزي – د -ت �ص.]57
 .7و أ�بو حيان التوحيدي( )23يرى :أ�ن هناك �رصاع ًا
بني الفطرة ا إلن�سانية ،والعرف االجتماعي فلكل
أ�مة ف�ضائل ورذائل ولكل قوم حما�سن وم�ساوئ..
واخلريات والف�ضائل وال�رشور والنقائ�ص موزعة
بني أالمم ،وال يعني هذا ت�ساوي أالمم يف أ�خالق
الكمال بل يوجد تفاوت ،ويرى :أ�ن ا إلن�سان
واحليوان ي�شرتكان يف حياة احل�س واحلركة ،و أ�ن
ا إلن�سان يتميز عنه بالعلم والب�صرية[ ...خ�رض،
.]23 ،2003
()24
أ
 .8ما ذهب �إليه م�سكويه � :ن من النا�س من هم
خريون بالطبع ،فال ينقلون �إىل ال�رش ،ومنهم من هم
�رشيرون ،فال ينقلون �إىل اخلري ،ومن النا�س من هو
و�سط بني ه�ؤالء ،وه�ؤالء مييلون �إىل �إحدى الطائفتني
من خالل امل�صاحبة ،وال�صداقة واملرافقة [م�سكويه،
]52 ،1986
()25
 .9يرى اجلاحظ  :أ�ن اخلري وال�رش الزمان يف
احلياة و أ�نه بدون ال�رش ال ميكن معرفة ا إلن�سان
للخري ،ولذلك فوجوده �رضورة حتمية� ،إال أ�ن طبيعة
ا إلن�سان قابلة لتحويل والتعديل ،وهذا التحويل أ�و
التعديل هو مهمة املعلم وعلى ذلك ميكن القول ب أ�نه
[القزاز�[ ]284 ،1995 ،إذا كانت الطبيعة ا إلن�سانية
ثابتة ،وغري قابلة للتحوير يكون م�صري ا إلن�سان
مقرر ًا م�سبق ًا ،و�إذن لي�س هناك اختيار ،وبالتبعية لي�س
هناك �إرادة متار�س االختيار ،ومع انتفاء ا إلرادة
تنتفي احلرية] [ر�ضا.]71 ،1972 ،
 .10يرى اخلطيب البغدادي( : )26أ�ن اهلل خلق
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ا إلن�سان بطبيعة مزدوجة ي�شده جانب املادة منها �إىل
أالر�ض و�إىل احلياة مبطالبها املادية بينهما ي�سمو به
جانب الروح فيها �إىل ا آلفاق واملثل العليا [معلوم،
 ]128 ،1992وقد تنبه اخلطيب �إىل هذا الرتابط
والتكامل يف طبيعة ا إلن�سان [القر�ضاوي،1978 ،
 ]7قال تعاىل [و �إذ قال ربك للمالئكة �إين خالق ب�رش ًا
من �صل�صال من حم أ� م�سنون* ف�إذا �سويته ونفخت
فيه من روحي فقعوا له �ساجدين] ( �سورة احلجر،
رقم ا آليتان .)29 ،28
()27
 .11يقول ابن قيم اجلوزية � :إن ال�رش حادث
على النف�س الب�رشية ،ولي�س أ��صل خلقتها ويق�سمه
�إىل نوعني عدم ووجود ،وهو يرى أ�ن �صالح النف�س
يف العلم النافع والعمل ال�صالح و أ�نه ال يوجد نفو�س
هي �رش حم�ض ،و�إذا وجد يف بع�ض النفو�س نوع
من ال�رش ف�إنه قد يزول منها ،وتتخل�ص منه ب أ�نواع
املحن ،والباليا [حجاجي ]123 ،1988 ،وفيما
يح�صل من ال�رش لهذه النفو�س يقول� :إنه [نوعان
عدم ووجود ،أ
فالول كعدم العلم وا إلميان وال�صرب
و�إرادة اخلريات وعدم العمل بها ...والثاين :وهو
الوجودي كالعقائد الباطلة وا إلرادة الفا�سدة فهو
من لوازم ذلك العدم].
أ�نه متى عدم ذلك العلم النافع ،والعمل ال�صالح من
النف�س ،لزم أ�ن يخلفه ال�رش واجلهل وعوجهما،
وال بد ألن النف�س ال بد لها من أ�حد ال�ضدين ف�إذا مل
ت�شتغل باملفيد النافع ال�صالح ا�شتغلت بال�ضد ال�ضار
الفا�سد] ابن القيم ،د -ت – ]125
 .12يقول ابن العربي(: )28ال�صحيح يف هذه اخلالق
ا إللهية� :إنها كلها يف جبلة ا إلن�سان فجميع ما يظهر
من ا إلن�سان من مكارم أ�خالق ،و�سفاف أ�خالق كلها
يف جبلته [مر�سي]278 ،1963 ،
والباحث يرى  :أ�ن املت أ�مل آلراء علماء امل�سلمني يف
الطبيعة ا إلن�سانية يجد أ�ن آ�راءهم متقاربة جد ًا،
وهذا يعود �إىل أ�نهم يعتربون أ�ن هذا املو�ضوع جزء
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من الدين الذي فطر عليه ا إلن�سان ،و أ�نه اجلبلة التي
خلق اهلل النا�س عليها ،أ
ولنهم ينهلون من معني واحد
هو كتاب اهلل و�سنة ر�سوله.
أ�ما التباين بينهم يف هذا املو�ضوع فهو ب�سيط ال يكاد
يذكر ألنه تباين ،واختالف كان يف فهم الن�صو�ص
ال�رشعية الواردة يف ذلك ،وهذا أ�مر طبيعي فاهلل وهب
للب�رش عقو ًال ليجتهدوا بها وجعل يف هذا الفهم تفاوت ًا
كل ح�سب ر�ؤيته ،ولكن ومردهم يف النهاية �إىل اهلل،
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
من خالل ما �سبق تبني أ�ن لكل ر أ�ي مفهوم ًا معين ًا عن
الطبيعة ا إلن�سانية ،واملربي امل�سلم الذي يهتم ب�صياغة
نظرية تربوية يقدم املبادئ الثابتة على الفر�ضيات
ألنها لي�ست هي أال�سا�س بل ي�ستمد مبادئه من دينه
احلنيف ،ومن املهم أ�ن ن�ؤكد أ�ن ا آلراء التي جاءت بها
النظرية الرتبوية فيما يتعلق بطبيعة ا إلن�سان لي�ست
على درجة واحدة من ال�صحة ،و أ�ن كونها ال تعد
وفر�ضيات بل معلومات م�شوهة [عبد اهلل،1990 ،
.]501

ج� -إجابة الت�سا ؤ�ل الثالث والذي ين�ص على [ما
االنعكا�سات الرتبوية لدرا�سة أ��صالة ا إلن�سان
يف امليدان الرتبوي من وجهة نظر مفكري
الغرب ،وامل�سلمني]
يويل املهتمون ب أ�مور الرتبية ،والتعليم على اختالف
فهمهم أ�همية كبرية لدرا�سة طبيعة ا إلن�سان ألن
ا إلن�سان هو املق�صود بالرتبية ،و�إليه توجه وهو
املركزية أال�سا�سية يف عملية التوجيه وا إلر�شاد
والتعليم والتدريب.
ويعود االختالف ،والتباين يف فهم الطبيعة ا إلن�سانية
بني املفكرين نتيجة الختالف العقائد التي تبنوها
فانعك�س ذلك على الفل�سفات الرتبوية التي توجه
أالهداف الرتبوية لكل قطر أ�و بلد وكان �صدى
ذلك وا�ضح ًا يف و�سائل حتقيق أالهداف الرتبوية
والربامج واملناهج وطرق التدري�س كل ح�سب تطلعاته
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واعتقاداته و آ�رائه واجتاهاته نحو الطبيعة ا إلن�سانية
أ
ولل�سف ف�إن الكثري من الدول ا إل�سالمية ا�ستوردت
الغث ،وال�سمني ،ال�صالح ،والطالح من النظريات
الرتبويه بحجة الع�رصنة ،واحلداثة ،أ�و التغيري ،أ�و
االطالع دون متحي�ص ،أ�و تدقيق ما ي�صلح لنا ،وما ال
ي�صلح ألبنائنا ،ودون النظر �إىل ما يوافق وين�سجم،
أ�و ال ين�سجم مع عقيدتنا ا إل�سالمية ،وديننا احلنيف
ف أ�ف�سدوا التعليم ،والرتبية بدعوى االنفتاح على
كل جديد يف الغرب بدون �ضوابط متذرعني ب أ�ن من
ينقلون عنهم متقدمني عنا ،و أ�ن ح�ضارتهم ومدنيتهم
مطلوبة لنا للتخل�ص من التخلف والرجعية كما
يزعمون واعتربوا أ�ن كل ما ي أ�تي من الغرب كله خري
و�صالح لبيئتنا متم�سكني (بعقدة اخلواجة) رغم أ�ن
لدينا قيم ًا وعادات وتقاليد و أ��صو ًال و أ�عراف ًا و أ�خالق ًا
حميدة وتربية �إ�سالمية تغنينا عن فكرهم وقيمهم.
هذا وقد بذل املطبوعون على ال�رش أالموال الوفرية
ال�ستمالة ال�شعوب بطرق �شتى ،وقد حاولوا �إغراءهم
بكافة ال�سبل؛ ف�شقوا الطرق ،و�شيدوا املدار�س،
و أ�ن�ش�ؤوا امل�ست�شفيات و أ�قاموا املالجئ و أ��س�سوا
اجلمعيات ،واملراكز ،وغري ذلك يرمون من ورائها
�إىل أ�هداف خبيثة ق�صدها تدمري ا إل�سالم ،و�إبادة أ�هله
زاعمون أ�نهم يق�صدون اخلري للب�رشية ،والرقي،
والرفاهية من وراء معوناتهم لل�شعوب ا إل�سالمية
قال تعاىل [مثل الذين كفروا بربهم أ�عمالهم كرماد
ا�شتدت به الريح يف يوم عا�صف ال يقدرون مما
ك�سبوا علي �شيء ذلك هو ال�ضالل البعيد] ( �سورة
�إبراهيم ،رقم ا آلية .)18
وقال تعاىل }قل هل ننبئكم أ
بالخ�رسين أ�عما ًال*
الذين �ضل �سعيهم يف احلياة الدنيا وهم يح�سبون
أ�نهم يح�سنون �صنع ًا{ ( �سورة الكهف ،رقم ا آليتان
.) 104 ،103
أ
هذا وقد يبذل املطبوعون على اخلري �وقات ًا كثرية
يف ن�صح النا�س ،و�إر�شادهم ،وتوجيههم و أ�مرهم
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باملعروف ،ونهيهم عن املنكر ،وقد يبذلون أ�موالهم
الزكوات ،و�صدقات للفقراء وامل�ساكني و�صلة الرحم
والهبات ،أ
والوقاف لوجه اهلل تعاىل ال يبغون غري ذلك
فهذه أالعمال اخلرية تعود عليهم باخلري يف الدنيا،
وا آلخرة ،واملثوبة من اهلل قال تعاىل }وما تنفقوا
من خري ف�إن اهلل به عليم{ ( �سورة البقرة ،رقم ا آلية
.)273
ف�شتان بني الفريقني.
� إ الرتبية يف البالد العربية وا إل�سالمية كما الحظها
علماء أالمة ا إل�سالمية أ�مثال ب�شري الثوم ،وعبد
الرحمن �صالح ،وحممد خياط ،وغريهم تتبنى
�إحدى الفل�سفات الرتبوية [مثالية ،واقعية ،وجودية،
علمانية براجماتية ،عوملة�......إلخ] أ�و هي خليط
من أ�فكار و�ضعية نابعة من مذاهب فكرية هدامة
كال�شيوعية ،الر أ��سمالية أ�و القومية�... ،إلخ
أ�ي أ�ن فل�سفة الرتبية يف البالد العربية خمتارة
انتقائية [اكلتية] [حاج توم  ]41 ،1992ويف ال�سطور
ا آلتية يقدم الباحث باخت�صار نظرة تلك الفل�سفات �إىل
الطبيعة ا إلن�سانية ،وانعكا�ساتها الرتبوية اىل اخلري
أ�م ال�رش أ�قرب؟.

 .1الفل�سفة الوجودية من أ�برز م ؤ��س�سيها
جون بول �سارتر(:)29

يرى أ�ن ا إلن�سان غري خا�ضع ،وال يقبل اخل�ضوع ألية
أ��شياء خارجة عن ذاته ،و أ�ن اخلري وال�رش يتوقف
على اعتقاد الفرد يف رغبته يف �شيء من أال�شياء،
وحريته هي أ��سا�س القيم ...ال �شيء آ�خر على
ا إلطالق يدفعني �إىل اعتناقي ألية قيمة .

من االنعكا�سات الرتبوية للوجودية:

هذه الفل�سفة تعترب أ�ن الفرد يف حالة توتر طوال
حياته ،ومن خالل تفاعله الذاتي مع احلياة ي�ستطيع
أ�ن يخل�ص نف�سه من الدمار.

 .2الفل�سفة الواقعية:

تركز على أ�ن جوهر الطبيعة ا إلن�سانية يتمثل يف
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خا�صتي النطق والتفكري ،ومن ثم ف�إن ا إلن�سان
ميكن ا�ستخدام تفكريه يف الو�صول �إىل احلقائق التي
تختلف باختالف أال�شخا�ص أ�و املكان أ�و الزمان،
فالعقل واملعرفة هما :املر�شدان ل�سلوك ا إلن�سان.

من االنعكا�سات الرتبوية للواقعية:

تهتم بالرتبية العقلية على أ��سا�س أ�نها غاية يف حدا
ذاتها ،وو�سيلة إلدراك كل �شيء ،وتعليله عن طريق
التدريب ال�صحيح على التفكري ،وهنا تكمن اخلطورة
يف أ�ن العقل ال ي�ستطيع الو�صول �إىل كل احلقائق عن
طريق أ�دوات املعرفة كما أ�ن الوحي يهدي العقل �إىل
احلقائق التي ت�ستع�صي عليه [ أ�بو العينني،1988 ،
.]266

 .3الفل�سفة الرباجماتية من أ�برز زعمائها
(جون دوي) (: )30

هي فل�سفة نفعية ن�سبت �إىل الواليات املتحدة ،وحتمل
�سمة احلياة أالمريكية قيا�س احلق عندهم هو التجربة
العملية النافعة ألكرب عدد ممكن من النا�س ،وا إلن�سان
هو الذي ي�ضع مثله بنف�سه ،ويبني احلقيقة لنف�سه،
وال �شيء يبقى ثابت ًا ،فكل �شيء متغري با�ستمرار.
وتنظر �إىل طبيعة ا إلن�سان على أ�ن لكل فرد طبيعته،
و�شخ�صيته اخلا�صة به ،و أ�ن ا إلن�سان بذكائه العملي
ي�ستطيع أ�ن يزيد من قوة نف�سه ،ويقلل من مواطن
ال�ضعف فيها( ]...اجلمايل )1967،17،من خالل
تفاعل ا إلن�سان مع جمتمعه وبيته ي�شتق قيمه
ومثله.

ومن االنعكا�سات الرتبوية للرباجماتية:

ت�ؤمن الرباجماتية ب أ�همية �إعداد ال�شباب للحياة،
وبتلك الثقافة التي يعي�ش فيها ،ويجعل املذهب
النفعي من ( احلق واخلري واجلمال ) و�سائل ننتفع
من ورائها ،وهذا أ�مر يف منتهى اخلطورة ألن هذه
القيم غري ثابتة أ�و مطلقة كالعقائد الدينية ال تقبل
التجول والتغيري أ�ي أ�ن هذه الفل�سفة ال ترى ب أ�ن
هناك قيم ًا متغرية ،و أ�خرى ثابتة كما يف الرتبية
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ا إل�سالمية التي تن�ص على أ�هداف مطلقة ونهائية
[جون ديوي]166 ،1966

 .4الفل�سفة املثالية ومن زعمائها أ�فالطون
 347 427-ق.م:

()31

ترى أ�ن ا إلن�سان يتكون من عقل وروح وج�سم أ�و
مادة ولكل منهما خ�صائ�صه ووظائفه وترى أ�ن
ا إلن�سان خري بطبيعته و أ�ن ال�رش ال يدخل يف تركيبه
و�إمنا هو يدفع �إليه من خالل املجتمع وتنظيماته
[النوري.]109 ،1976 ،

االنعكا�سات الرتبوية للمثالية:

القيم احلقة هي القيم املثالية التي ميكن أ�ن يتعرف
عليها ا إلن�سان داخلي ًا ،والتي ي�ستطيع أ�ن يتعرف
عليها بالعقل ويجب على ا إلن�سان أ�ن يكون ،معقو ًال وال
ي�صدر يف أ�حكامه �إال عن حكمة تعقل] وعلى ذلك ف�إن
النظرة املثالية �إىل الرتبية على أ��سا�س االزدواجية؛
بينما الرتبية ا إل�سالمية تنظر �إىل ا إلن�سان نظرة
موحدة.

 .5الفل�سفة اال�شرتاكية أ�و ال�شيوعية من أ�برز
زعمائها مارك�س( ، )32ولينني( ، )33اجنلز(:)34
وغريهم.

تقرر اال�شرتاكية ال�صدارة املطلقة للمادة على الروح،
وال ترى يف الروح� ،إال في�ض ًا من تطور الطبيعة لذا
فهي تهمل اجلانب الروحي يف كيان ا إلن�سان.

االنعكا�سات الرتبوية لال�شرتاكية:

حتتل الرتبية مركز ًا أ��سا�سي ًا عند ال�شيوعيني ،وال
تتم الرتبية بدون تغري من طبيعة ا إلن�سان ليقبل هذا
الو�ضع ألن التغيري يف طبيعته يجعله �إن�سان ًا منتج ًا
ال م�ستهلك ًا كما يرون [كاونت�س]438 ،1957 ،
فكارل مارك�س مث ًال يقول :أ�نه لي�س ل إلن�سان طبيعة
ثابتة ،وما ا إلن�سان �إال جمموعة عالقاته االجتماعية
املتغرية ،ولكنه يف مكان آ�خر يتهم الر أ��سمالية ب أ�نها
�شوهت حقيقة ا إلن�سان ،وجعلته �شبيه ًا باحليوان،
ولعله مل يفطن �إىل أ�ن هذا القول أالخري يناق�ض مع
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أالول ألن القول أالول ينكر أ�ن يكون ل إلن�سان طبيعة
ثابتة ،والقول الثاين يفرت�ض وجود هذه الطبيعة،
وتعترب طبيعة خرية [ادري�س]65 ،19 ،

.6فل�سفة العوملة من أ�برز زعمائها جورج
مور( ، )35بروباكر(: )36

يرتدد م�صطلح عوملة على أالل�سنة من أ�وائل
ال�سبعينيات مبفاهيم متعددة منها [القرية الكونية
أ�و النموذج الكوين للحداثة ،أ�و الكوكبية العاملية،
اال�ستالب الثقايف ،القطبية ،النظام العاملي اجلديد،
�رصاع احل�ضارات ،تالقي الثقافات� ..إلخ] أ��سماء
براقة بغايات بارزة ،وم�سترتة بخدع م�سامع
النا�س ،فافرتا�ضاتها فالظاهر منها ،كما يدعون
�سهولة احلركة ،واالنتقال بني الدول على النطاق
الكوين [ أ�ي عامل بال حدود] وامل�سترت منها �إ�صباغ
احلياة املعا�رصة ب�صبغة مادية طاغية تقلل من أ�همية
القيم يف احلياة القومية ل إلن�سان.
يتحكم فيها ال�رش والف�ساد ،ويلعب فيها الطعام
واجلن�س واملال ،واالمتيازات االجتماعية الدور
أالول والوحيد يف كثري من أالحيان ،حتى �إن الكثري
من املفكرين املعا�رصين يح�سون بنوع من الت�شا�ؤم
حول م�ستقبل ا إلن�سان ما مل يتبدل الو�ضع ا إلن�ساين
نحو حياة خلفية أ�عمق و أ�غنى.

االنعكا�سات الرتبوية للعوملة:

لقد أ�ثرت العوملة على طبيعة ا إلن�سان ،وانعك�س ذلك
على كافة مناحي احلياة التي يعي�ش فيها فهذا جورج
مور يعترب أ�ن كلمة خري خاطرة.
ينقل أ�حمد العلي ( )2002عن أ�حد املربني قوله [مل
ت�ؤد العوملة �إىل �سد الفجوة بني ال�شمال واجلنوب
بل زادتها ات�ساع ًا ،ويكاد يجمع اخلرباء على أ�ن
اجلماهري يف دول العامل ت�شعر بال�ضياع فكري ًا
و أ�خالقي ًا و�سيا�سي ًا ،وينادون بالعمل على �صياغة
أ��ساليب إلنهاء حالة الت�رشذم ،وال�سعي �إىل درجة
التكامل واالنتماء �إىل الدولة أالم من ناحية ،والعامل
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الكبري الذي ي�شعرون ب أ�نهم أ��صبحوا غرباء فيه من
ناحية أ�خرى �ص.18
�إن طغيان العوملة ،واحتكارات ال�رشكات الدولية،
�إمنا يزيد العامل خا�صة يف الدول النامية فقر ًا
وطغيان ًا ،وجوع ًا وخ�ضوع ًا لل�سيا�سات الر أ��سمالية،
ف أ�خذت ت�ستنفر جهودها للدفاع عن حقوقها يف
مواجهة العوملة [الرقب ]13 ،2000 ،وما ن�سمعه
ون�شاهده اليوم من حروب طاحنة ،و�إرهاب ال ينقطع،
وا�ستعمار بكافة أ�نواعه� ،إمنا هو ي�ؤثر على الطبيعة
ا إلن�سانية ت أ�ثري ًا بالغ ًا �إن ما يروج �إليه اليوم من قيم،
ومثل أ��صبحت �شعارات زائفة ،فلي�س ل إلن�سان حقوق
طاملا الهدف مادي ،وال للدميقراطية مكان طاملا البالد
حتتل من قبل دول ال ترقب يف �إن�سان � إ ّال وال ذمة وال
�ضمري.
فالكرامات تدا�س ب أ�حذية جنود امل�ستعمر ،أ
والعرا�ض
تغت�صب يف �سجون الغازي ،أ
والموال ت�صادر
على أ�يدي مرتزقة ،وخريات البالد ت�رسق ،وتعقد
االتفاقات ،واالبتزازات ب أ�يدي أ�هل البالد أال�صليني،
وتعني تلك الدول امل�رشعة للدولة [الرئي�س أ�و امللك أ�و
أالمري أ�و الوزير� ...إلخ] ليعملوا على تنفيذ أ�غرا�ضها،
وغاياتها يف الدول النامية ،وحينما ت�شعر أ�نه أ��صبح
�ضعيف ًا ال يحقق غاياتها ،وم�آربها ا�ستبدلته بغريه،
وما العراق ،وفل�سطني ،و أ�فغان�ستان �...إلخ منا
ببعيد ،وما يحدث فيها لي�س بغريب �إن الدول التي
جاءت هذه البالد خالفت ما كانت تدعيه ،وتزعمه
فال دميقراطية وال حقوق �إن�سان� ،إمنا هي م�صلحة
مادية بحتة.
�إنها تنطوي على نزعات �رشيرة جتعل ا إلن�سان
يت�شاءم من وجوده ،ومن م�ستقبله تذهب با إلن�سانية
عن م�سارها ال�صحيح ،وتعطل الفطرة التي فطر النا�س
عليها ،فهذه الفل�سفة �صادرة عن أ�نا�س طبيعتهم
�رشيرة ،و أ�هدافهم خبيثة يريدون أ�ن يبيدوا العامل
ب أ��سلحتهم الفتاكة ،وبعقولهم املاكرة.
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اخلال�صة:

وبنا ًء على ما تقدم ذكره من انعكا�سات للفل�سفات،
ف�إنه يتوجب علينا أ�ن نتعامل مع أ�ي فل�سفة دون
انبهار ب�آلياتها ،وجمال كلماتها ،وم�صطلحاتها
ودون اندماج يف عمقها قبل فهمها فهم ًا �صحيح ًا،
ومعرفة غاياتها ،ومقا�صدها و أ�هدافها البارزة،
وامل�سترتة.

 .7ر أ�ي الرتبية ا إل�سالمية يف الطبيعة
ا إلن�سانية (الفطرة).

أ�ن غياب الفل�سفة الرتبوية املنبثقة عن عقيدة أ�متنا
أ�دى �إىل ا�ضطراب الفكر الرتبوية يف بالدنا العربية
وا إل�سالمية ،وقد انعك�س ذلك على ا آلتي:
� .1إن املعلم مير ب أ�زمة حادة يف عملية �إعداده ألن
كتب الفل�سفة املتداولة يف البالد العربية وا إل�سالمية
ت�ستمد أ�فكارها الرئي�سية ،وتعالج مو�ضوعاتها من
وجهة نظر غربية �رصفة مقتب�سة من آ�راء املربيني
الغربيني من أ�مثال :أ�فالطون و أ�ر�سطو وجون لوك،
وجون ديوي� ...إلخ؛ وال جتد بني ه�ؤالء مربي ًا م�سلم ًا
ي�ست أ�ن�س بر أ�يه يف هذا املجال ،وهذا ينعك�س �سلب ًا
على طالبنا ألنهم �سيعتقدون ب أ�ن هناك فقر ًا فكري ًا،
وتربوي ًا يف تراثنا يف هذا امليدان[ .حاج توم،1992 ،
�ص]27
أ
 .2يت أ�ثر ا إلن�سان مبا يقر�ه وي�سمعه ،ف�إن كان كثري
من فال�سفة الغرب يعتقدون ب أ�ن ا إلن�سان �رشير
بطبعه ،ف�إن هذا أالمر ال يولد يف نفو�س أ�فراد املجتمع
امل�سلم �رسى احلقد وا إلرهاب والعنف واخليانة،
ويزيد من ارتكاب اجلرائم ألنهم يرتبون على فل�سفة،
وجتعل من ال�رش أ�� ً
صال لطبيعة ا إلن�سان ،و�سجيته
وفطرته.
�إن هذا املفهوم لطبيعة ا إلن�سان خطري �إذ يعر�ض
طالبنا �إىل تبعية فكرية يف جمال الرتبية ويعر�ض
عقيدتهم ا إل�سالمية �إىل اخلطر التي حتمله بع�ض
النظريات الداعية �إىل ال�رش كنظرية داروين وفرويد
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وغريهما ]...وا إلن�سان يف ا إل�سالم كائن متميز �سيد
يف هذه أالر�ض ،ومع أ�ن ا إلن�سان مكون من ج�سم
وروح وعقل ،ونف�س ف�إنه كل موحد ،وهو خري بطبعه
ألن كل طفل يولد على الفطرة ،والنا�س جميع ًا خلقوا
من نف�س واحدة }يا أ�يها النا�س اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نف�س واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجا ًال كثري ًا ون�ساء{ (�سورة الن�ساء ،أ�ية رقم
 )1وهذا يدل على أ�ن الرتبية ال ت�ستطيع أ�ن تتجاهل
كرامة ا إلن�سان ،أ�و حتط من قدرها ،ويجب املحافظة
على حياة كل فرد ال يت�سبب يف الف�ساد ،والقتل [عبد
اهلل .]503 ،1992
آ
من خالل هذه الت�صورات ،والراء التي تت�سم
باجلهل ،والق�صور الب�رشي تربز لنا بو�ضوح نظرة
ا إل�سالم للطبيعة ا إلن�سانية مبا فيها من �شمول،
وتكامل واتزان ألن اهلل تعاىل خلقها ،وهو أ�علم
بخ�صائ�صها ومكونتها ،وطبيعتها قال تعاىل } :أ�ال
يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري{ ( �سورة امللك ،أ�ية
رقم  )14تعتمد الرتبية ا إل�سالمية أ��صولها الثقافية،
والفكرية على الكتاب وال�سنة ،واجتهادات ال�صحابة
والتابعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان يف ا�ستنباط أال�س�س،
واملبادئ إلعداد ا إلن�سان امل�ؤمن للحياة ،وقد تربى
عليها العلماء ،واملفكرون امل�سلمون أالوائل ،ونقلوها
�إىل أالجيال جي ًال بعد جيل.
ومن خ�صائ�ص الرتبية ا إل�سالمية أ�نها :تربية
�شاملة متكاملة متوازنة تعنى بجميع جوانب الكائن
ا إلن�ساين ،كما أ�نها تتفق مع فطرة ا إلن�سان ،وتتعامل
معه بواقعية ،فهي جتمع بني مطالبه (اجل�سدية
والروحية والعقلية والنف�سية واالجتماعية
واخللقية).
من خالل الت�صورات ،وا آلراء للطبيعة ا إلن�سانية ،كما
خلقها اهلل تعاىل ي�ستطيع املخططون حتديد أالهداف
العامة واخلا�صة للتعليم مبراحله املختلفة ،وفق ًا
للمنهج الرتبوي ا إل�سالمي.
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تتفق الرتبية ا إل�سالمية مع وجهة النظر أالوىل يف أ�ن
ا إلن�سان جمبول على اخلري مفطور عليه قال تعاىل :يف
حديث قد�سي [و أ�ين خلقت عبادي حنفاء كلهم و أ�نهم
أ�تتهم ال�شياطني فاجتالتهم عن دينهم] �صحيح م�سلم
كتاب اجلنة و�صفة نعيمها و�صحيح ابن حبان كتاب
الرقائق باب اخلوف والتقوى حديث رقم  ، 653الدر
املنثور لل�سيوطى  2/26واملعجم الكبري للطرباين
 .360/17وقال [ كل مولود يولد على الفطرة]
فال�رش يحدث ل إلن�سان من �سوء الرتبية والتوجيه،
ومن اتباع هوى النف�س أالمارة بال�سوء ،وتتبع
خطوات ال�شيطان عن درا�ستنا لطبيعة ا إلن�سان هي
معيار مهم نقي�س به �صالح النظم الرتبوية ،واملناهج
أ�و ف�سادها.
واهلل عز وجل خلق ا إلن�سان لعبادته قال تعاىل }وما
خلقت اجلن وا إلن�س �إال ليعبدون{ (�سورة الذاريات،
أ�ية رقم  )56فكيف يخلق لعبادته نف�س ًا �رشيرة ال
تتنا�سب وعبادته ،أ�و نف�س ًا حمايدة بني اخلري وال�رش
تعبده أ�حيان ًا ،وتتمرد على عبادته حين ًا آ�خر ،فلذلك
�إن عبادته تقت�ضي أ�ن يكون املخلوق �سوي ًا [�إدري�س
]68 ،1982
�إن الطبيعة ا إلن�سانية يف ا إل�سالم مزدوجة يف تكوينها
املبدئي [مادة وروح مع ًا ،ولهذا جند فيها دوافع
فطرية بع�ضها مادي ح�سي وبع�ضها روحي معنوي
ويقول :ابن اجلوزي �إن من يراعي طبائع ،وميول
الب�رش ،وي�ستطيع أ�ن ي�شبع حاجاتها أال�سا�سية
دون �إفراط أ�و تفريط ،وجمانية �إغراء ال�شيطان
وت�ضليالته ،كما ي�ستطيع قيادة النف�س الب�رشية
بعقلية حكيمة [ابن اجلوزي ،د -ت ]96
بعد أ�ن تناولنا يف ال�سطور ال�سابقة آ�راء املفكرين
الرتبويني الغربيني ،وامل�سلمني عن الطبيعة
ا إلن�سانية ،وهنا يجدر بنا أ�ن نبني ما ورد عنها يف
أ��صول الرتبية ا إل�سالمية �إن الطبيعة ا إلن�سانية ت أ�تي
يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله مبعنى الفطرة التي تطلق،
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ويراد بها [اجلبلة اخللق ،الطبع ،الدين ،ا إل�سالم،
ومعان أ�خرى]
روى ا إلمام أ�حمد و أ�بو داوود والرتمذي واحلاكم
يف امل�ستدرك ،والبيهقي يف ال�سنن عن أ�بي مو�سى
أال�شعري ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول [�إن اهلل خلق آ�دم من
قب�ضة قب�ضها من جميع أالر�ض ،فجاء بنو آ�دم على
والبي�ض ،أ
قدر أالر�ض جاء منهم أالحمر ،أ
وال�سود
وبني ذلك وال�سهل واحلزن والطيب واخلبيث ،وبني
ذلك] �صحيح الرتمذى م�سند أ�بى داود  4693م�سند
االمام أ�حمد  4/400قال الرتمذي حديث ح�سن
�صحيح قال تعاىل } :أ�فر أ�يت من اتخذ الهه هواه،
و أ��ضله اهلل على علم وختم على �سمعه وقلبه وجعل
على ب�رصه غ�شاوة فمن يهديه من بعد اهلل أ�فال
تذكرون{ (�سورة اجلاثية ،أ�ية رقم .) 23
هذه ا آلية تبني أ�و�صاف أالربعة ملن اختار ال�رش �رضب ًا
له ويف احلديث الذي أ�خرجه ا إلمام أ�حمد والرتمذي
واحلاكم عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما أ�ن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال� :إن اهلل خلق خلقه
فى ظلمة ف أ�لقى عليهم من نوره فمن أ��صابه من ذلك
النور يومئذ اهتدى ،ومن أ�خط أ�ه �ضل ،م�سند االمام
أ�حمد  197 ،2/176كنز العمال 1314 ،582
ف أ�عمال ه�ؤالء أال�رشار لي�س لها قيمة حقيقية بل هي
أ�عمال ظاهرية ،ونتيجتها عك�سية ألنها مل يق�صد بها
وجه اهلل تعاىل.
أ
قال تعاىل }ثم �ورثنا الكتاب الذين ا�صطفينا من
عبادنا فمنهم ظامل لنف�سه ،ومنهم مقت�صد ،ومنهم
�سابق باخلريات ب�إذن اهلل ذلك هو الف�ضل الكبري{
(�سورة فاطر ،أ�ية رقم ) 32
قال احل�سن الب�رصي :الظامل ظاهره خري من باطنه،
واملقت�صد ظاهره وباطنه �سيان وال�سابق باطنه خري
من ظاهره [بهن�سي]107 ،1987 ،
روى الرتمذي عن أ�بي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل
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عنه قال� :صلى بنا ر�سول اهلل يوم ًا �صالة الع�رص ثم
قام خطيب ًا ،فلم يدع �شيئ ًا يكون �إىل قيام ال�ساعة �إال
أ�خربنا به ،حفظه من حفظه ون�سيه من ن�سيه ،وكان
فيما قال:
أ�ال �إن بني آ�دم خلقوا على طبقات �شتى ،فمنهم من
يولد م�ؤمن ًا ،ويحيا م�ؤمن ًا ،ومنهم :من يولد كافر ًا،
ويحيا كافر ًا ،وميوت كافر ًا ،ومنهم من يولد م�ؤمن ًا،
ويحيا م�ؤمن ًا ،وميوت كافر ًا ،ومنهم من يولد كافر ًا
ويحيا كافر ًا وميوت م�ؤمن ًا ،ومنهم :ح�سن الق�ضاء
ح�سن الطلب ،ذكره حماد بن زيد بن �سلمه فى م�سند
الرتمذي  ،2191م�سند االمام أ�؛مد .3/19
أ�ال و�إن منهم البطيء الغ�ضب� ،رسيع الفيء ،ومنهم:
�رسيع الغ�ضي �رسيع الفيء ،فتلك بتلك .أ�ال �إن منهم
�رسيع الغ�ضب بطيء الفيء أ�ال وخريهم بطيء
الغ�ضب �رسيع الفيء ،و�رشهم �رسيع الغ�ضب بطيء
الفيء.
أ�ال و�إن منهم :ح�سن الق�ضاء ،ح�سن الطلب ،ومنهم:
�سيء الق�ضاء ،ح�سن الطلب فتلك بتلك أ�ال ،و�إن
منهم :ال�سيء الق�ضاء ،ال�سيء الطلب ،ومنهم :ح�سن
الق�ضاء �سيء الطلب ،فتلك بتلك.
أ�ال وخريهم احل�سن الق�ضاء احل�سن الطلب �الأ
و�رشهم �سيء الق�ضاء �سيء الطلب أ�ال ،و�إن الغ�ضب
جمرة يف قلب ابن آ�دم أ�ما ر أ�يتم �إىل حمرة عينيه،
وانتفاخ أ�وداجه.
فمن أ�ح�سن ب�شيء من ذلك فليل�صق أ
بالر�ض ،قال:
أ�بو �سعيد ،وجعلنا نلتفت �إىل ال�شم�س (�س).هل بقي
منها �شيء؟ فقال [ :أ�ال �إنه مل يبق من الدنيا فيما
م�ضى منها� :إال كما بقي من يومكم هذا فيما م�ضى
منه �سنن الرتمذي حديث  ،2191و احتاف ال�سادة
املتقني للزبيدي .10/254 ،8/111
يبني لنا القر آ�ن وال�سنة الطبيعة (الفطرة) ا إلن�سانية
أ�ن من النا�س َم ْن طبع على اخلري املح�ض ،ومنهم :من
جبل على ال�رش البحت ،وبني ذلك �رضوب ال يح�صيها
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�إال عالم الغيوب ،ومنهم :من جبل على أالمرين ،وهو
�إىل اخلري أ�ميل ،وبه أ�ل�صق ،و أ�مثل ومنهم :من
جبل على أالمرين ،وهو �إىل ال�رش أ�قرب ،وبه أ��شبه
و أ�ن�سب ،ومنهم :من عنده أالمران م�ستويان.
كما تدل ا آليات ،أ
والحاديث النبوية على أ�ن املرء
قبل أ�ن يولد يقدر عمله ،ورزقه و أ�جله و�سعادته
أ�و �شقا�ؤه ،و أ�ن ال�سعادة وال�شقاوة منوطة بذلك
العمل الذي قدر له ،فمن كتبت له ال�سعادة هي أ�ت له
أ��سبابها ،وي�رست له أالعمال التي ت�ؤهله لها ،والعك�س
�صحيح [بهن�سي  ]51 ،1987قال تعاىل} :ف أ�ما من
أ�عطى واتقى و�صدق باحل�سنى ف�سني�رسه للي�رسى،
و أ�ما من بخل وا�ستغنى وكذب باحل�سنى ف�سني�رسه
للع�رسى{ ( �سورة الليل ،أ�رقام ا آليات 10.) - 5
ولي�س معنى هذا كما يظن البع�ض ،ويتوهم أ�ن معنى
الق�ضاء والقدر �إجبار ،وقهر للعبد على فعل ما ق�ضاه
اهلل وقدره.
أ
ف�إن القدر :هو علم اهلل مبا �سيكون من �فعال العباد يف
أ�وقات معلومة عنده وعلى �صفات خم�صو�صة أ�رادها
}يعلم خائنة أالعني وما تخفي ال�صدور{ ( �سورة
غافر ،أ�يه رقم .)19
والق�ضاء� :إيجاد هذه أالفعال ،وخلقها على ح�سب
علم اهلل ،و�إرادته ال�سابقة خري ًا كانت تلك أالفعال
أ�و �رش ًا ،فالقدر علم �سابق ،والق�ضاء �إيجاد الحق،
وهما :متالزمان ال ينفكان عن بع�ضهما.
وال نريد أ�ن نخو�ض يف م�سائل الق�ضاء والقدر ألن
هذا املو�ضوع يحتاج �إىل بحث م�ستقل ،ولكن ملا
�سئل ر�سول اهلل [ أ�فال نتكل على كتابنا؟] ف أ�جابهم
عليه ال�صالة وال�سالم [اعملوا فكل ُمي�رس ملا خلق
له] كتاب �رشح العقيدة الطحاوية  1/375روى
احلديث ا إلمام م�سلم يف �صحيحة عن �سهل بن �سعد
ال�ساعوى ر�ضي اهلل عنه ،وعن أ�بي هريرة ر�ضي اهلل
قال� :صلى اهلل عليه و�سلم [امل�ؤمن القوي خري و أ�حب
�إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف ،ويف كل خري ،احر�ص
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على ما ينفعك ،وا�ستعن باهلل وال تعجز ،و�إن أ��صابك
�شيء فال تقل :لو أ�ين فعلت لكان كذا وكذا ،ولكن قل
َق َّدر اهلل وما �شاء فعل ف�إن (لو) تفتح عمل ال�شيطان]
رواه ا إلمام م�سلم يف �صحيحة كتاب القدر ،و ا إلمام
احمد يف م�سنده  1/82،140و�صحيح البخاري
. 8/59 ، 6/211
من النا�س �إما مفطو ٌر على اخلري ،وهم قليل قال
تعاىل[ :وقليل من عبادي ال�شكور] ( �سورة �سب أ� ،آ�ية
رقم  )13وهم متفاوتون فيه وهم طبقات [املقربون،
أ��صحاب اليمني] ومنهم :املفطور على ال�رش جبلوا
على الكفر والنفاق والطغيان ال مييزون بني احلق
والباطل ،وال بني كذب و�صدق ،ق�ست قلوبهم
فال تن�رشح خلري وف�سدت �رسائرهم ،ومر�ضت
�ضمائرهم.
وملا كان ال�رش لهم فطرة وطبع �ضل �سعيهم يف
احلياة الدنيا ،وهم يح�سبون أ�نهم يح�سنون �صنع ًا
قال تعاىل[ :وطبع اهلل على قلوبهم فهم ال يعلمون]
( �سورة التوبة ،آ�ية رقم  ) 93ويف حديث أ�بي
هريرة أ�ن ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم قال[ :ما
من مولود �إال يولد على الفطرة ف أ�بواه يهودانه أ�و
ين�رصانه أ�و ميج�سانه كما نتج البيهمة بهيمة جمعاء
هل حت�سون فيها من جدعاء] رواه ا إلمام م�سلم يف
�صحيحة البخاري  2/18وم�سلم كتابه القدر ،22
والبيهيقي يف م�سنده 6/202ثم يقول أ�بو هريرة
[:واقر�ؤوا �إن �شئتم [فطرت اهلل التي فطر النا�س
عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم] فالفطرة هنا
مبعنى ال�سجية واخللقة واجلبلة والطبيعة.
ولقد اختلف املفكرون يف نظراتهم �إىل طبيعة ا إلن�سان،
ومكوناتها حيث نظروا �إليها من زوايا متعددة
فمنهم من ر أ�ى :أ�ن الطبيعة ا إلن�سانية تتكون من عقل
وج�سم ،ولكل منهما :خ�صائ�صه ووظائفه ،والعقل
ي�سمو على اجل�سم ،وي�سيطر عليه ويوجهه ،ويحد
من �شهواته ..وعلى الرتبية أ�ن ت�سمو بالعقل ،و أ�ن
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العقل �سمة م�شرتكة جلميع أالفراد يف جميع أالزمنة،
والع�صور ،ومن ثم ف�إن الرتبية واحدة يف جميع
املجتمعات �إذ ت�ؤكد على ال�صفة العقلية امل�شرتكة
للطبيعة ا إلن�سانية.
 وهناك من نادى ب أ�ن :الطبيعة ا إلن�سانية تختلفباختالف أالفراد أ�نف�سهم وباختالف ا�ستعداداتهم
وقدراتهم لذلك ف�إن :املكون البيولوجي ل إلن�سان هو
أال�سا�س يف فهم الطبيعة ا إلن�سانية.
 وهناك من يعتقد أ�ن طبيعة ا إلن�سان ال تتحركدون حافز ،وال تعمل دون دافع [�رسحان،1981 ،
�ص.]458
 واختلف املفكرون حول طبيعة ا إلن�سان فطرتهاخلرية ،وال�رشيرة وتعددت وجهات النظر فيها،
فمنهم من قال :أ�ن اخلري هو أ��صل ا إلن�سان،
وال�رش طارئ عليه (ك�سقراط) ومنهم من نظر
�إىل :ا إلن�سان نظرة ت�شا�ؤمية فريون أ�ن :ا إلن�سان
�رشير بطبعه (كفرويد) ،ومنهم من مال �إىل :أ�ن
بع�ض النا�س خريون يف طبائعهم والبع�ض ا آلخر
�رشيرون (كجالينو�س) و آ�خرون يرون أ�نه يحتوي
على اجلانبني اخلري وال�رش (ك أ�فالطون) .ومنهم من
يرى :أ�ن ا إلن�سان يف طبيعته لي�س خري ًا ،وال �رشير ًا،
فالرتبية هما وظروف البيئة هي أال�سا�س.
�إن حماولة احلفر يف الفكر ا إل�سالمي املتمثل يف آ�راء
علماء امل�سلمني ،وا�ستخال�ص تعبري تربوي بهذه
الر�ؤية الفل�سفية للطبيعة ا إلن�سانية لعلها ت�سهم يف
ال�سعي امل�شرتك إلقامة حوار بني أالمم واجلماعات
الب�رشية املختلفة ،وتعزيز تربية أ�خالقية ،وت�صور
�إن�ساين يرد للفرد اعتباره ،وماهيته املفقودة وخا�صة
العدوان الغربي ،أالمريكي خ�صو�ص ًا على الق�ضاء
ا إل�سالمي والعربي و�إل�صاق تهم ا إلرهاب ،والتع�صب
والتخلف به[ .خ�رض.]14 ،2003 ،
ولقد مثل مو�ضوع الفطرة [الطبيعة ا إلن�سانية]
للمفكرين ،وللفال�سفة الغرب وامل�سلمني �إ�شكالية
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وذلك لتداخل ،وتباين آ�رائهم وفق ًا ملعتقداتهم
واجتاهاتهم.
كما اختلف املفكرون حول مدى قبول هذه الطبيعة
للتغيري ،والتعديل عن طريق الرتبية ،فقد نادى البع�ض
ب أ�ن :الطبيعة ا إلن�سانية ثابتة ال ميكن للعربية تعديلها،
أ�و تغيريها ،بينما يرى االجتاه الثاين أ�نه :من املمكن
تغيريها وفق ا�ستعداد طبيعة ا إلن�سان ،ومن أ��صحاب
هذا االجتاه ( أ�ر�سطو والغزايل .أ�ما جالينو�س ) �إنه
من النا�س ما ميكن للرتبية تغيري أ�خالقه ،ومنهم :ما
ال ميكن لها أ�ما أ��صحاب االجتاه الرابع أ�ن املربي،
واملجتمع ميكنهما تغيري الت�شكيل ح�سبما أ�رادا،
أ�ي أ�ن هذا يعود �إىل عاملي الوراثة والبيئة [حوالة،
� ]275 ،2000إن اختالف العلماء ،والفال�سفة له
آ�ثاره على العملية الرتبوية �إذ يرتتب على كل ت�صور
لطبيعة ا إلن�سان تطبيقات تربوية تالئمه مما أ�وقع
هذا االختالف املهتمني بهذا املو�ضوع يف حرية
من أ�مرهم ،وبد�ؤوا يت�ساءلون عن أالرجح ،والذي
يجانب ال�صواب
أ�حوال النف�س ا إلن�سانية ( لوامة  ،أ�مارة  ،مطمئنة)
وفى م�ضمار احلديث عن اخلري وال�رش يلزمنا
احلديث عم أ�حوال النف�س ا إلن�سانية ،وطبيعتها لبيان
الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها وهى ثالثة أ�حوال
[ أ�مارة  ،لوامة  ،مطمئنة] قال تعاىل} :وال أ�ق�سم
بالنف�س اللوامة { (�سورة القيامة ،رقم ا آلية .)2
قال احل�سن الب�رصي :أ�ن امل�ؤمن ال تراه �إال يلوم
نف�سه دائم ًا ،يقول :ما أ�ردت بهذا ومل فعلت هذا وكان
غري هذا أ�وىل ،ونحو هذا من الكالم.
وقول ابن القيم :و أ��رشف النفو�س من المت نف�سها
يف طاعة ،واحتملت مالم الالئمني يف مرا�ضاته ،فال
ت أ�خذها فيه لومه الئم.
أ�ما احلال الثاين للنف�س ا إلن�سانية :فهي النف�س
أالمارة قال تعاىل حاكي ًا عن امر أ�ة العزيز [ وما أ�برئ
نف�سي �إن النف�س ألمارة بال�سوء �إال ما رحم ربي �إن
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ربي غفور رحيم] (�سورة يو�سف ،رقم ا آلية .)53
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يعلمهم خطبة احلاجة
فيقول [احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره،
ونعوذ باهلل من �رشور أ�نف�سنا ،ومن �سيئات أ�عمالنا
من يهده اهلل ،فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هدى له]
وقول ابن القيم :فال�رش يف النف�س كامن وهو يوجب
�سيئات أالعمال فان خلى اهلل بني العبد ،وبني نف�سه
هلك بني �رشها ،وما تقت�ضيه من �سيئات أالعمال ف�إن
وفقه و أ�عانه جتاه من ذلك كله.
أ�ما احلال الثالثة للنف�س ا إلن�سانية :فهي النف�س
املطمئنة قال تعاىل} :ي أ�يتها النف�س املطمئنة أ�رجعى
اىل ربك را�ضية مر�ضية ،فادخلي يف عبادي ،وادخلي
جنتي{ ( �سورة البلد ،أ�رقام ا آليات ،28، 27
 )29،30ومهمة النف�س املطمئنة تخلي�ص أالعمال
كلها من ال�شيطان ،ومن ا إلمارة هلل فلو و�صل منها
عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد ،ولكن أ�بت
أالمارة ،وال�شيطان أ�ن يدعا لها عم ًال واحد ًا ي�صل
اىل اهلل.
قال عبد اهلل بن عمر :لو أ�علم أ�ن اهلل تقبل منى �سجدة
واحده مل يكن غائب أ�حب �إىل من املوت أ�منا يتقبل اهلل
من املتقني [ابن القيم  ]304 ، 301 ،1999فالنف�س
تارة تكون أ�مارة ،وتارة تكون لوامة ،وتارة مطمئنة،
ويتكرر منها هذا منها يف املو�ضوع الواحد فهي أ�ما
تلوم �صاحبها على فعل اخلري أ�و ال�رش أ�و ت أ�مره
ب أ�حدهما ،أ�و تكون مطمئنة بفعلها ألنها را�ضية لربها
م أ�مترة ب أ�مره متقية اهلل يف كل أ�حوالها.
وقد وجد الباحث يف نف�سه املقدرة على جمع بع�ض
ا آلراء حماولة منه إلجالء احلقيقة ،وقد ختمت بحثى
بر أ�ي ا إل�سالم يف هذه الق�ضية الرتبوية العقدية يف
املقام أالول ،وثم تطرقت اىل وجهة نظر الفل�سفات
املختلفة حول هذا املو�ضوع ،وبيان االنعكا�سات
الرتبوية لكل فل�سفة على حدة ،وخل�صت اىل هذه
التو�صيات.
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اخلامتة
بعد هذا اال�ستعرا�ض آلراء املفكرين الغرب ،وامل�سلمني
حول جدلية اخلري وال�رش ،فال بد ل إلن�سان أ�ن يجتهد
يف عمل اخلري وتزكية النف�س قال تعاىل[ :ونف�س وما
�سواها ف أ�لهمها فجورها وتقواها ،قد أ�فلح من زكاها]
( �سورة ال�شم�س  ،أ�رقام ا آليتان .)8 ،7
فعل اخلري كله يح�صل بتوفيق املوىل عزوجل.
وهذا ي�ؤدي اىل �رشف النف�س ،ونبلها وكربها عن اهلل،
وعند النا�س أ�جمعني قال تعاىل [:قد أ�فلح من زكاها]
(�سورة ال�شم�س ،رقم ا آلية .)9
أ�ما أ��صل ال�رش فهو ي�ؤدى اىل اخل�سة والو�ضاعة
وال�صغر أ�مام اهلل واخللق أ�جمعني [وقد خاب من
د�ساها] (�سورة ال�شم�س رقم ا آلية .)10
�إذا ف�إن النف�س ا إلن�سانية اخلرية ال تر�ضى من أال�شياء
�إال أ�ف�ضلها ،و أ�عالها فرتاها حمدة لربها حممودة من
غريها ،ال تر�ضى بالظلم ،وال ترتكب الفواح�ش ،وال
تخو�ض يف املحرمات.
أ�ما النف�س ا إلن�سانية ال�رشيرة :فهي التي تر�ضى
بالدناءات وتقع يف املحرمات واملبيعات وترتكب
الفواح�ش تتنقل بني اخل�سة والو�ضاعة.
لذلك ف�إن كل نف�س متيل اىل ما ينا�سبها وي�شاركها قال
تعاىل[ :قل كل يعمل على �شاكلته] (�سورة ا إل�رساء،
رقم ا آلية  )8أ�ي كل يعمل على طريقته التي تتنا�سب
مع أ�خالقه وطبيعته أ�و جبلته.

التو�صيات واملقرتحات
 �رضورة تعريف املربي بخبايا الطبيعة ا إلن�سانية،وما فيها من دوافع وميول ،وانفعاالت ،وعواطف
حتى ي�ستطيع توجيهها بحكمة ،وعلم وخربة ألن من
يفهم ماهية الطبيعة ا إلن�سانية ي�ستطيع أ�ن يوجهها
ويخاطبها.
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 تعميم هذه احلقائق ملن يريد أ�ن يطرق باب الرتبيةألن يف هذا فائدة لو�ضع اال�س�س والركائز لبناء
املناهج ،وو�ضع الفل�سفات ،وال�سيا�سات التعليمية.
 �رضورة تكثيف الدرا�سات اجلادة حول فكر العلماءامل�سلمني من منطلق احلاجة املا�سة �إىل ت أ��صيل فكرنا
الرتبوي املعا�رص ،وجعله فكر ًا تربوي ًا يتفاعل معه
النا�س ،ويقبلونه كجزء أ��صيل من حياتهم وثقافتهم
وتفكريهم.
 توجيه النظام الرتبوي التعليمي ،وتوجيههتوجي ّها �إ�سالمي ًا �صحيح ًا يجمع بني أال�صالة
واملعا�رصة ،ومواجهة كل ذلك بالفكر والعمل،
والتخطيط ال�سليم ،وتقومي م�سرية الفكر الرتبوي
ا إل�سالمي املعا�رص بحيث ي�سهم يف نه�ضة هذه أالمة،
ويبعثها من جديد.
 أ�ن تعطي م�صادر الرتبية ا إل�سالمية املكانة أالوىل،والدور أالكرب يف قيادة البحوث الرتبوية ،وتوجيهها،
و أ�ن تت�ضافر جهود املفكرين ،وقادة الر أ�ي واملربني
بالك�شف عن الطبيعة ا إلن�سانية يف الفكر الرتبوي
ا إل�سالمي مع اال�ستفادة الق�صوى من معطيات
احل�ضارة املعا�رصة ،ومنجزاتها مبا ال يتعار�ض مع
أ��صولنا ،والتحرر من دائرة التبعية والتقليد.
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الهوام�ش:

 .1حكيم �إغريفي يف القرن اخلام�س قبل امليالد عمل
جندي ًا ثم �سيا�سي ًا ا�شتهر باحلكمة حقد عليه علماء
ع�رصه وو�صفوه بالزندقة و�إف�ساد عقول الن�شء
ف أ�عدم  399ق.م
 .2من الرواقية م أ�خوذ من ال ُعر�ش وهو مكان مظلل
والرواقيون جماعة من الفال�سفة ي�ؤمن ب أ�ن أالمور
ميكن تف�سريها على نحو يريح النفو�س على هوى من
أ�نف�سهم واطلق عليهم هذا اال�سم النهم كانوا يتخذون
االروقة مكان ًا لتلقي الدرو�س فيها.
 .3ولد يف جنيف ألبوين فرن�سيني  1712من علماء
الرتبية تويف عام 1778م
 .4أ�ول من مثل املدر�سة االجنليزية فى علم النف�س
التى حاولت أ�ن ترجع م�ضمون الفكر اىل اخلربة
احل�سية فى مقابل االفكار الباطنة هو زعيم مدر�سة
ال�شك.
 .5فيل�سوف يوناين ا�شتهر باحلكمة وهو من تالميذ
�سقراط �صاحب كتاب اجلمهورية الفا�ضلة تويف
327ق.م
أ
 .6فيل�سوف م�رصي من ��رسة رومانية اعتمد يف
نظرياته على فل�سفة أ�فالطون وتويف  262ق.م
 .7فرويد �سجموند ولد فى النم�سا ويعد م�ؤ�س�س
مدر�سة التحليل النف�سي.
 .8داروين :من علماء علم أالحياء �صاحب نظرية
الن�ش� ؤ والتطور.
 .9فرقه م�سيحية تن�سب اىل الي�سوع ( امل�سيح عليه
ال�سالم).
 .10م�سيحية ت�ؤيد يون�س عليه ال�سالم وتن�سب
نف�سها اليه.
 .11توما�س هوبز:فيل�سوف �سيا�سي من علماء
املدر�سة االجنليزية يف علم النف�س التي حاولت أ�ن
ترجع م�ضمون الفكر اىل اخلربة احل�سية ومن أ�هم
أ�عماله كتابة الطبيعة ا إلن�سانية.
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 .12بنتام فيل�سوف بريطاين من زعماء مذهب
االجتاه اخللقي يرى ا إلن�سان يقيم عالقاته وفق مبد أ�
اللذة واملنفعة.
 .13فيل�سوف يوناين كبري أالطباء يف ع�رصه وكان
بعد امل�سيح عليه ال�سالم بنحو مائتي عام.
ؤ
 .14أ�ر�سطو :فيل�سوف اغريقي من م��س�سي علم
النف�س وعلم احليوان.
 .15جون لوك :من علماء الرتبية وعلم النف�س اهتم
بدرا�سة ال�شعور والتحليل اال�ستنباطي.
 .16دافيد هارتلي :م�ؤ�س�س علم النف�س االرتباطي
من زعماء املدر�سة الربيطانية له كتاب مالحظات عن
ا إلن�سان.
 .17كانت  :فيل�سوف أ�ملاين ا�شتغل باحلكمة
والريا�ضيات والطبيعيات و تويف 1804
� .18سبن�رس :من أ�ن�صار االلتزام اخللقي وله أ�بحاث
فى التن�شئة االجتماعية والقانون واالن�سان.
 .19وليام مكدوجال :ولد فى اجنلرتا 1871م
�صاحب نظرية الكف الع�صبي باالخراج وكذلك
مذهب الق�صد أ�و علم النف�س .
 .20بافلوف ولد عام � 1849صاحب فكرة أالفعال
املنعك�سة ال�رشطية.
 .21جون واط�سن :من علماء املدر�سة ال�سلوكية
توىل حترير جملة �سلوك احليوان وجملة علم النف�س
التجريبي .1917
 .22جمال الدين أ�بو الفرج عبد الرحمن بن علي
البغدادي احلنبلي تويف [1201 597-م]
 .23علي بن حممد بن العبا�س  414هـ 1023 ،م
أ�ديب ًا متقن ًا فى جميع العلوم وهو �شيخ ال�صوفية
فيل�سوف حتدث عن الطبيعة االن�سانية
 .24م�سكوية 421( :هـ ) أ�بو علي حممد بن يعقوب
وا�ستهواه علم الكيمياء والطب والفل�سفة ركز على
االجتماعي يربط بني الثقافة اليونانية و ا إل�سالمية
ومن أ�قواله ا إلن�سان ابن جمتمعه.
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 .25اجلاحظ :أ�بو عثمان عمرو بن بحر بن حمبون
بن فزارة الكناين ...لقب باجلاحظ جلحوظ عينيه
وبروزهما
 .26أ�حمد بن علي بن ثابت بن أ�حمد ابن مهدي
املعروف باخلطيب البغدادي ن�سبة �إىل مهنة أ�بيه من
قرية درزيجان العراقية
أ
 .27حممود بن أ�بي بكر بن �يوب� ...شم�س الدين
أ�بو عبد اهلل ،ابن قيم اجلوزيه ن�سبة �إىل املدر�سة
اجلوزية التي كان والده قيم ًا عليها يف دم�شق
 .28حمي الدين حممد احلامتي ال�شهري بابن العربي
�صاحب فكرة وحدة الوجود
 .29جون بول �سارتر :عامل فرن�سي عا�رص احلرب
العاملية الثانية أ�كد على �رضورة م�شاركة املفكر
للجماهري يقودهم.
 .30جون دوي :ولد عام  1859رائد مدر�سة
علم النف�س الوظيفي يف �شيكاغو من أ�برز �إهتمامته
الروابط وا إلح�سا�س واال�ستجابة.
 .31أ�فالطون :فيل�سوف �إغريقي �صاحب كتاب
اجلمهورية.
 .32كارل مارك�س :يهودي العقيدة أ�ملاين
اجلن�سية �صاحب كتاب ر أ��س املال وم�ؤ�س�س املذهب
اال�شرتاكي..
 .33لينني :زعيم الثورة البل�شيفية  197من كتبه
خمتارات لينني.
 .34فرنديك أ�جنلز :أ�ملاين من زعماء املذهب
اال�شرتاكي.
 .35جورج مور :فيل�سوف بريطاين معا�رص دافع
عن نظريات الفطرة ال�سليمة والعوملة.
 .36بروباكر :من أ�برز زعماء الذين نادوا بالعوملة
والثقافة القطبية.
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امل�صادر واملراجع:
 .1القر آ�ن الكرمي بالر�سوم العثماين ،ال�سحار
للطباعة ،القاهرة2003،م.
 .2ابن خلدون ،عبد الرحمن بن حممد ،مقدمة ابن
خلدوجن  3مكتبة لبنان-بريوت.)1992( ،
 .3ابن م�سكويه ،أ�حمد بن حممد بن يعقوب ،تهذيب
أالخالق وتطهري أالعراق ،ط 3مكتبة احلياة،
(.)1986
أ
 .4ابن قيم اجلوزيه حممد بن �بي بكر �شم�س الدين
(د -ت) طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني ،دار
الكتاب العربي ،بريوت.
 .5ابن قيم اجلوزية حممد بن ابي بكر �شم�س
الدين،الروح دار آ�فاق للن�رش ،فل�سطني.)1999( ،
 .6ابن اجلوزي (د -ت)� ،صيد اخلاطر ،املكتبة
العلمية ،بريوت
 .7أ�بو العينني ،علي خليل ،فل�سفة الرتبية ا إل�سالمية
يف القر آ�ن الكرمي ط 3مكتبة احللبي ،املدينة املنورة،
(.)1988
� .8إدري�س ،جعفر �شيخ ،الت�صور ا إل�سالمي ل إلن�سان
أ��سا�س لفل�سفة ا إل�سالم الرتبوية جملة امل�سلم
املعا�رص ،العدد � 12ص.)1982( ،80 :61
 .9بدر أ�حمد ،أ��صول البحث العلمي ومناهجه ط4
الكويت ،وكالة املطبوعات.)1978( ،
 .10بهن�سي ،حممد عبد الر�ؤوف ،ا إل�سالم ونزعة
الفطرة ط، 2م�ؤ�س�سة اخلليج العربي القاهرة،
(.)1987
 .11اجلمايل حممد فا�ضل ،تربية ا إلن�سان اجلديد،
ال�رشكة التون�سية للتوزيع ،تون�س. )1967( ،
 .12جورج ،كارنت�س ،التعليم يف االحتاد ال�سوفيتي،
ترجمة ،حممد بدران مكتبة أالجنلو امل�رصية،
القاهرة.)1957( ،
 .13اجلندي ،أ�نور ،الرتبية وبناء أالجيال يف �ضوء
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ا إل�سالم دار الكتاب اللبناين ،بريوت.)1982( ،
 .14جون ديوي ،الدميقراطية والرتبية ترجمة منى
عقراوي ،وزكريا ميخائيل ،ط 2مطبعة جلنة الت أ�ليف،
القاهرة.)1966( ،
 .15اجلعربي ،حافظ حممود حيدر ،الفطرة
والعقيدة اال�سالمية ،ماج�ستري بجامعة امللك عبد
العزيز مبكة املكرمة.)1979( ،
 .16احلاج توم ،ب�شري ،ال�سبيل �إىل بناء فكر تربوي
�إ�سالمي لدى املعلم ،مركز البحوث الرتبوية والنف�سية
( )13جامعة أ�م القرى مكة املكرمة.)1992( ،
 .17حاج توم ،ب�شري ،مكانة فل�سفة الرتبية يف
النظرية الرتبوية ا إل�سالمية م�ؤمتر نحو بناء نظرية
تربوية ا�سالمية معا�رصة جملد( )1جامعة الريموك
االردن �ص �،317ص.)1991( ،348
 .18حجاجي ،ح�سن علي ،الفكر الرتبوي عند
ابن قيم اجلوزيه دكتوراة من�شورة كلية العلوم
االجتماعية بجامعة ا إلمام حممد بن �سعود ا إل�سالمية
الريا�ض دار حافظ.)1988( ،
 .19حوالة� ،سهري حممد أ�حمد ،امل�ضامني الرتبوية
يف كتاب تهذيب أالخالق مل�سكويه درا�سة حتليلية،
جامعة عني �شم�س ،جملة كلية الرتبية ،العدد الرابع
والع�رشون مكتبة زهراء ال�رشق.)2002( ،
 .20خ�رض ،حم�سن ،النزعة ا إلن�سانية يف الفكر
الرتبوي ا إل�سالمي عند أ�بي حيان التوحيدي،
جملة كلية الرتبية جامعة عني �شم�س العدد ال�سابع
والع�رشون � ،ص2003( ،31 ،11م).
 .21راجح ،أ�حمد عزت ،أ��صول علم النف�س ،ط،12
املكتب امل�رصي احلديث ،القاهرة.)1990( ،
 .22ر�ضا ،حممد جواد ،فل�سفة الرتبية و أ�ثرها
يف تفكري معلمي امل�ستقبل درا�سة جتريبية ،جامعة
الكويت العدد  13املطبعة أالمريية الكويت �ص:71
.)1972( ،92
 .23الرقب �صالح ،العوملة ن� أش�تها .و أ�هدافها
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و�سائلها ط 1مكتب ،االمل التجاري ،فل�سطني ،غزة،
(.)2000
� .24رسحان ،منري مر�سي ،يف اجتماعيات الرتبية
،ط، 3دار النه�ضة بريوت.)1981( ،
� .25ساري ،حلمي ،حممد ح�سن ،علم النف�س
االجتماعي ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة،
عمان ،أالردن2000( ،م).
 .26ال�شهري ،ظافر بن �سعيد،نظرية رو�سو الرتبوية
درا�سة حتليلية ناقدة من منظور الرتبية ا إل�سالمية،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة أ�م القرى ،مكة
املكرمة.)1997( ،
 .27عبد اهلل ،عبد الرحمن �صالح ،النظرية العامة
للرتبية ر�ؤية �إ�سالمية م�ؤمتر نحو بناء نظرية تربوية
�إ�سالمية معا�رصة ،جملد ( )1جامعة الريموك
أالردن� ،ص.)1991( ،518 ،490
 .28عبد اهلل ،عبد الرحمن �صالح ،وحلمي فودة،
املر�شد يف كتابة البحوث الرتبوية ط، 2مكتبة املنارة
مكة املكرمة1988( ،م).
 .29عبد الكايف�،إ�سماعيل ،الفطرة وقيمة العمل يف
ا إل�سالم �سل�سلة دعوة احلق ،عدد( )94رابطة العامل
ا إل�سالمي  ،مكة املكرمة.)1989( ،
 .30العجمي أ�بواليزيد ،حقيقة االن�سان بني القر�نآ
وت�صور العلوم �سل�سلة دعوة احلق العدد()22
رابطة العامل اال�سالمي ،مكة املكرمة.)1983( ،
 .31عفيفي ،حممد الهادي (د -ت) يف أ��صول الرتبية
أ
[ال�صول الثقافية للرتبية مكتبة أالجنلو امل�رصية،
القاهرة.
 .32فنك�س ،فيليب ،فل�سفة الرتبية ،ترجمة ،حممد
لبيب النجيح ،ط ،3دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
(.)1987
 .33القر�ضاوي ،يو�سف ، ،ا إلميان واحلياة ،الدار
ال�سعودية ،الريا�ض.)1978( ،
 .34القزاز ،حممد �سعد ،الفكر الرتبوي يف كتابات
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اجلاحظ ،ماج�ستري من�شورة كلية الرتبية جامعة عني
�شم�س ،دار الفكر العربي القاهرة.)1995( ،
 .35حممود ،عبد احلليم ،املنقذ من ال�ضالل
ألبي حامد الغزايل ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت،
(.)1979
أ
 .36معلوم� ،سالك �حمد ،الفكر الرتبوي عند اخلطيب
البغدادي ماج�ستري من�شورة كلية الرتبية ،ق�سم
الرتبية ا إل�سالمية واملقارنة فرع جامعة امللك عبد
العزيز باملدينة املنورة املطبعة املحمدية.)1992( ،
 .37املهدي� ،سوزان حممد ،أالفكار الرتبوية
امل�ستنبطة يف كتابات ابن اجلوزي جملة كلية الرتبية
جامعة عني �شم�س العدد ( )26جـ� 3ص،279 260-
(.)2002
 .38مر�سي ،حممد يو�سف ،فل�سفة أالخالق يف
و�صالتها بالفل�سفات ا إلغريقية ط ،3م�ؤ�س�سة
اخلاجني ،القاهرة.)1963( ،
 .39النوري ،عبد الغني وزميله ،نحو فل�سفة عربية
للرتبية ،دار الفكر العربي القاهرة.)1976( ،
 .40الها�شمي ،عبد احلميد حممد ،أ��صول علم النف�س
العام ،دار ال�رشوق ،جدة.)1984( ،
 .41الهاليل ال�رشبيني الهاليل ،االجتاه املحافظ
واالجتاه التقدمي يف الرتبية وجذورهما يف الفكر
الرتبوي عند جون ديوي درا�سة حتليلية جملة كلية
الرتبية جامعة عني �شم�س العدد ( )24جـ� 4ص:39
2000( ،82م).
 .42ودورث ،روبرت ،مدار�س علم النف�س املعا�رصة،
ترجمة كمال د�سوقي دار النه�ضة العربية بريوت،
(.)1981
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