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يسعى هذا البحث إىل الوقوف على مدى االتفاق بني اآلراء واألفكار الرتبوية البن
منوذجا .وقد استخدم
القيم ،واختالفها مع نظرايت الفكر الرتبوي احلديث – جون ديوي ً
الباحثان يف دراستهما املنهج املقارن؛ وذلك ملناسبته ملعاجلة إشكالية البحث .ولتحقيق
أهم
هدف البحث قام الباحثان بدراسة عدد من احملاور البحثية؛ متثّلت يف الوقوف على ّ
املالمح الرئيسة لشخصية ك ّل من ابن القيم وجون ديوي ،من حيث حياهتما ،وأعماهلما،
والعوامل الّيت أثّرت يف أفكارمها الفلسفية العامة ،والكشف عن أهم اآلراء واألفكار الرتبوية
لكل منهما وحتديد أثرها يف تربية العصور اليت عاشا فيها ،مثّ عقد الباحثان مقارنة بني كل
من اآلراء واألفكار الرتبوية لكل منهما ،ومن ذلك قدم الباحثان أوجه اإلفادة من تلك اآلراء
واألفكار الرتبوية لكل منهما وذلك يف معاجلة مشكالت الواقع الرتبوي املعاصر.
الكلمات املفتاحية :ابن القيم -نظرايت الفكر الرتبوي احلديث – جون ديو
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مق ّدمة:
السالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه وسلّم.
احلمد هلل ،و ّ
الصالة و ّ

مث أما بعد:

يتصف عصران احلايل ًبلعديد من املتغريات واملستجدات العلمية والتكنولوجية ،اليت كان
هلا األثر الكبري يف إحداث نقلة نوعية غريت وبدلت العديد من مناحي احلياة وعلى كافة
املستوايت الثقافية والسياسية واالقتصادية والرتبوية وفرضت ضرورة إعادة النظر يف العديد من
الثوابت واملفاهيم اليت اُستُقر عليها لفرتات زمنية طويلة  .وكان من بني هذه اجملاالت اليت
أتثرت هبذه التغريات جمال الرتبية والتعليم مبا يفرض على املخططني وواضعي السياسات
التعليمية ضرورة مواكبة هذه التغريات مبا حيقق للرتبية صفة االستمرارية ومواكبة العصر الذي
حتيا فيه.
كما أنه ال خيفى على أحد أن النُظم الرتبوية القوية والفاعلة الدور األكرب وعظيم األثر
يف النهوض مبجتمعاهتا وتلبية حاجات ومتغريات العصر ،كما يتم من خالهلا " احلفاظ على
مباشرا مباضيه ،كما
الرتاث الثقايف ،وجتديده مع التّطوير؛ ألن اجملتمع متصل ً
اجليّد من ّ
اتصاال ً
1
تعني الرتبية الفرد واجملتمع على االستفادة من التقدم العلمي والتّكنولوجي".
ومن خالل الرتبية تتم عملية التشكيل األيديولوجي لألفراد واجملتمعات ،ولكن هذا
التشكيل خيتلف من جمتمع إىل جمتمع اَخر  ،ومن عصر إىل عصر اَخر  ،حس الظروف
وتبعا للتغريات اليت يفرضها كل عصر 2.فلكل جمتمع
اخلاصة بكل جمتمع والقوى املؤثرة فيهً ،
من اجملتمعات نظامه الرتبوي الذي خيتلف ًبختالف اجملتمعات والعادات والتقاليد والداينة
السائدة فيه ولذلك ختتلف أهداف الرتبية من جمتمع إىل اَخر ،وجمتمعنا اإلسالمي يُعد
 - 1راشد بن ظافر الدوسري ،تلخيص كتاب" :مبادئ أساسية يف اجتماعيات الرتبية" أتليف د  .سهري حممد حوالة،
ط ،1/عام 1424هـ ،دار النشر الدويل للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ص.4 :
 -2أحالم رج عبد الغفار :مالمح الفكر الرتبوي عند ابن القيم اجلوزية ،قسم أصول الرتبية ،كلية الرتبية للبنات ،الرايض
.نقال عن :عبد الغين عبود :دراسة مقارنة لتاريخ الرتبية (القاهرة :دار الفكر العريب )1978 ،ص ص .52 -51
ً
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منوذجا لتلك اجملتمعات اليت تنوعت فيها اآلراء واألفكار واالجتهادات للمفكرين الرتبويني
ً
تبعا الختالف الظروف احلياتية والبيئية واملشكالت الرتبوية ً ،بإلضافة إىل
املسلمني األوائل ً
شخصية كل مفكر وفلسفته ونشأته وأعماله والعوامل اليت أثرت يف تشكيل وبلورة آرائه
وأفكاره حس ظروف عصره الذي ُوجد فيه.

أيضا يف جمال بناء الفكر الرتبوي
أيضا دور كبري ً
كما أنه كان للمجتمعات الغربية ً
املعاصر  ،وذلك من خالل جهود العديد من الفالسفة واملفكرين الذين أثروا اجملال الرتبوي
ًبلعديد من الفلسفات واآلراء واألفكار الرتبوية، ،واليت كانت مجيعها هتدف إىل بناء اإلنسان
الصاحل احمل لوطنه ،ومبا يشكل أداة مهمة يف بناء هذه اجملتمعات وتقدمها وتطورها.

وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة ترغ يف إلقاء الضوء على اآلراء واألفكار الرتبوية
لكال اجملتمعني اإلسالمي والغريب وذلك من خالل االستعانة جبهود أحد الرموز اليت متثل كل
ممثال للفكر الغريب،
ممثال للفكر الرتبوي اإلسالمي ،وجون ديوي ً
من الفكرين ومها ابن القيم ً
وذلك ملا هلما من ثقل كبري يف كال املدرستني وما اشتهرا به من آراء وأفكار تربوية غريت من
شكل ومضمون العملية الرتبوية والتعليمية يف عصريهما ،وذلك من خالل عقد دراسة مقارنة
نقدية للتعرف على مواطن االتفاق واالختالف بني كال الفكرين ،وكيف ميكن االستفادة من
هذه اآلراء واألفكار الرتبوية يف معاجلة مشكالت الواقع الرتبوي املعاصر.
 مشكلة البحث:مهما
حمورا ً
تُعد الدراسات الرتبوية املقارنة بني اجملتمعات اإلسالمية واجملتمعات الغربية ً
يف أصول الرتبية اإلسالمية ،ولقلة الدراسات يف هذا اجملال برز فالسفة الفكر الغريب يف
جمتمعاتنا اإلسالمية ،ومثل هذه النوعية من الدراسات املقارنة تُربز أمهية دراسات علمائنا
املسلمني أو كما أشار الغزايل يف عنوان كتابه ( إحياء علوم الدين) أي :إننا هبذه الدراسات
ُحني علوم الدين ومن هذه الفكرة تربز إشكالية البحث ،فلقد مت اختيار كل من ابن القيم
كنموذج عن الفكر الرتبوي اإلسالمي ،وجون ديوي عن اجلان الغريب؛ إلجراء مقارنة
وذلك للوقوف على مدى االختالف واالتفاق بينهما يف اآلراء واألفكار الرتبوية هبدف
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اإلفادة من تلك اآلراء يف معاجلة مشكالت الواقع الرتبوي املعاصر وكذلك الوصول إىل إبراز
مكانة الفكر اإلسالمي يف الرتبية ونشأة الفرد املتعلم الشغوف بطل العلم .وبناء على ما
سبق ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل:
 ما مدى اتفاق اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم ،واختالفها مع نارايت الفكرمنوذجا؟
الرتبوي احلديث– جون ديوي ً
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ما أهم املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم من حيث :حياته ،وأعماله ،العوامل اليت
أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة؟
 .2ما أهم املالمح الرئيسة لشخصية جون ديوي من حيث :حياته وأعماله ،العوامل
اليت أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة؟
 .3ما اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند ابن القيم ؟ وما أثرها يف تربية عصره؟
 .4ما اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند جون ديوي؟ وما أثرها يف تربية عصره؟
 .5كيف ميكن اإلفادة من اآلراء واألفكار الرتبوية لكل من ابن القيم وجون ديوي يف
معاجلة مشكالت الواقع الرتبوي املعاصر؟
أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 حتديد مدى االتفاق بني اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم ،واختالفها مع نظرايتمنوذجا؟
الفكر الرتبوي احلديث – جون ديوي ً
 .1حتديد أهم املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم من حيث :حياته ،وأعماله ،العوامل
اليت أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة.
 .2حتديد أهم املالمح الرئيسة لشخصية جون ديوي من حيث :حياته وأعماله،
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العوامل اليت أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة.
 .3الكشف عن اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند ابن القيم .و حتديد أثرها يف تربية
عصره.
 .4الكشف عن اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند جون ديوي .وحتديد أثرها يف تربية
عصره.
 .5اإلفادة من اآلراء واألفكار الرتبوية لكل من ابن القيم وجون ديوي يف معاجلة
مشكالت الواقع الرتبوي املعاصر.
منهج البحث:
استخدم الباحثان يف دراستهم املنهج الوصفي؛ الستقراء أوجه االتفاق واالختالف بني
اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي ،واستقراء نقاط القوة والضعف لكال الفكرين
إىل جان املنهج املقارن ح س طبيعة األفكار املندرجة من واقع الفكرين ،فاملقارنة هي:
"نوع من البحث يهدف إىل حتديد أوجه التشابه واالختالف بني ظاهرتني أو أكثر أو
ًبلنسبة لظاهرة واحدة ولكن ضمن فرتات زمنية خمتلفة".1
 أمهية البحث:تتمثل أمهية البحث احلايل يف أن الغرب يعترب نفسه املصدر الوحيد للفكر الرتبوي يف
العامل أمجع ،والذي ال يعرف إال" :جون ديوي" ،و"جون لوك" ،و"ًبستلوتزي"" ،وروسو"،
و"بياجيه" ،و"ثورنديك" وغريهم من أعالم الفكر الغريب ،ولألسف فإن الكثري من الباحثني
واملتخصصني لدينا يف جمال الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماع قد أتثروا أبفكارهم ونظرايهتم
أكثر من علماء الفكر الرتبوي اإلسالمي ،ويف الوقت نفسه جند أن اجملتمعات الشرقية
واإلسالمية تنعم بثروة فكرية عظيمة يف الرتبية يكفي أن معظمها ينطلق من كتاب هللا وسنة
 -1حممد صفوح األخرس :املنهج وطرائق البحث العلمي يف علم االجتماع (دمشق :املطبعة اجلديدة )1984 ،ص ص
. 223 – 222
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رسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،فنجد شيخ اإلسالم ابن تيميه ،وابن القيم اجلوزية،
وابن خلدون ،وأبو حامد الغزايل وغريهم الكثري من أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي.
ممثال
ومن هنا تنبع أمهية البحث احلايل والذي حياول أن يربز الفكر الرتبوي اإلسالمي ً
ممثال يف جون ديوي أحد أهم أعالم الفكر الغريب يف القرن
يف ابن القيم أمام الفكر الغريب ً
أيضا من خالل استعراض النقاط التالية:
العشرين .كما تتضح أمهية البحث احلايل ً

 .1األول من نوعه يف حدود علم الباحثني من حيث املقارنة بني اآلراء الرتبوية البن
القيم من جهة وبني اآلراء الرتبوية يف نظرايت الفكر الرتبوي احلديث ،ممثلة يف فكر جون
ديوي من جهة أخرى .وحماولة اال ستفادة من هذه اآلراء يف معاجلة مشكالت الواقع الرتبوي
املعاصر.
 .2حياول التخلص من إشكالية معرفة وحتديد املقارًبت بني اآلراء واألفكار الرتبوية عند
علماء املسلمني  ،والفكر الرتبوي الغريب من النواحي الفلسفية واإلنسانية (النفسية)
واالجتماعية واملعرفية.
 .3الكشف عن اآلراء الرتبوية لألمام ابن القيم يف ضوء نظرايت الفكر الرتبوي
احلديث.
 .4التعرف علي الفكر الرتبوي لشخصية إسالمية مل حتظ ًبلبحث ضمن رجاالت
الرتبية اإلسالمية بشكل مركز فيما يتعلق ًبجلوان الرتبوية.
 .5إظهار التجديد والعطاء املستمر يف الفكر الرتبوي اإلسالمي.
 حمددات البحث:تنحصر معاجلة البحث احلايل حسب احملددات التالية:
 .1تناول الفكر والفلسفة الربمجاتية ( )pragmatismكممثل للفكر الرتبوي احلديث.
وقد ساهم يف تدعيم احلركة أو الفلسفة الربمجاتية وتوضيح مبادئها والدعاية هلا كثري من
الفالسفة والعلماء املربني األمريكيني .اربعة منهم ميكن ان يُعدوا املؤسسني احلقيقني هلذه
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احلركة أو الفلسفة وهم "تشارليز بريس" و "وليم جيمس" و "جون ديوي" و "جورج هربرت
ميد" ،وقد أتى من بعد هؤالء كثري من املربني التقدميني الذين محلوا لواء الفكر والفلسفة
الربمجاتية .وحنن إذا كنا ال نستطيع أن نتناول ًبلدراسة والتحليل اآلراء واألفكار الرتبوية هلؤالء
احدا منهم على سبيل املثال ،وليكن هذا املريب
مجيعا -فإنه ال أقل من أن نتناول و ً
الربمجاتيني ً
الربمجايت هو "جون ديوي" الذي يٌعد من املؤسسني األوائل للمذه الربمجايت ومن أكثر
إنتاجا ونشاطًا يف سبيل تدعيم هذا املذه أو الفلسفة.
الربمجاتيني ً
 .2سيقتصر البحث احلايل على عرض وتناول اآلراء واألفكار الرتبوية لكل من ابن
القيم وجون ديوي حس االَيت:
 اآلراء واألفكار الفلسفية العامة. اآلراء واألفكار املتصلة مبعىن الرتبية ومفهومها. اآلراء واألفكار املتصلة أبهداف الرتبية وغاايهتا. اآلراء واألفكار املتصلة ًبملنهج الدراسي. اآلراء واألفكار املتصلة بطرق التدريس. اآلراء واألفكار املتصلة بطبيعة القيم األخالقية.مصطلحات البحث:
 الرتبية:ترجع الرتبية يف أصلها اللغوي إىل الفعل ( رًب – يربو ) أي منا وزاد ،ويتضمن املعىن
اللغوي للرتبية عملية النمو والزايدة .وًبلنسبة لإلنسان يكون هذا النمو يف جسمه وعقله
وخلقه ...إخل ،أي أن املقصود بعملية الرتبية هو تنمية البشر وبناؤهم.1
وقد عرف "دوركامي" الرتبية أبهنا اإلجراء الذي ميارسه األجيال األكرب سنًا على األجيال
 -إبراهيم عصمت مطاوع :أصول الرتبية(القاهرة :املكت املصري احلديث )1988 ،ص 1 .6
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اليت مل تستعد بعد للحياة االجتماعية .وهدف الرتبية إيقاظ وتنمية تلك اجلوان اجلسمية
والعقلية واخللقية للطفل واليت يتطلبها منه كل من اجملتمع والبيئة اليت أعد من أجلها 1 .ويرى
" جون ديوي" أن الرتبية منو إىل ما هو أحسن ًبلنسبة للفرد واجلماعة ،ويف رأيه أنه ليست
هناك أهداف اثبتة للرتبية .2والرتبية يف اإلسالم تعين :بلوغ الكمال ًبلتدريج ،ويقصد
ًبلكمال هنا كمال اجلسم والعقل واخللق حيث أن اإلنسان موضوع الرتبية.
ويتبىن البحث احلايل تعريف  John Deweyللرتبية وهو "أن الرتبية تعين جمموعة
العمليات اليت يستطيع هبا جمتمع أو زمرة اجتماعية ،أن ينقال سلطاهتما وأهدافهما املكتسبة
بغية أتمني وجودها اخلاص ومنومها املستمر  .فهي ًبختصار "تنظيم مستمر للخربة".
 الفكر:عرف ابن منظور يف لسان العرب الفكر بقوله :الفكر ،والفكر :أعمال اخلاطر يف
الشيء (…) والتفكر اسم التفكري ،ومنهم من قال فكري ،وقال اجلوهري :التفكر:
التأمل 3.وعرفه الفريوز آًبدي بقوله :الفكرً ،بلكسر ويفتح ،أعمال انظر يف الشيء
كالفكرة.4
يقول مجيل صليبا" :ومجلة القول أن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند
حركتها يف املعقوالت ،أو يطلق على املعقوالت نفسها ،فإذا اطلق على فعل النفس دل على
حركتها الذاتية ،وهي النظر والتأمل ،وإذا اطلق على املعقوالت دل على املفهوم الذي تفكر
5
فيه النفس".
وعرفه صاح

(املعجم الوسيط) بقوله" :الفكر إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل

 أمحد إمساعيل حجي :املدخل إىل الرتبية والعلوم الرتبوية (القاهرة :النهضة املصرية )1992 ،ص 1.12 جون ديوي :الدميقراطية والرتبية ،ترمجة نظمي لوقا (القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية )1978 ،ص 2.13ابن منظور :لسان العرب ،مادة فكر.3.
 الفريوز آًبدي :القاموس احمليط ،مادة فكر .4. -مجيل صلي  :املعجم الفلسفي (بريوت :دار الكتاب اللبناين ،ج )1982 ،2ص 5156
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1

أما صاح املوسوعة الفلسفية فقد ذكر عدة تعريفات منها :الفكر ]هو[ النتاج
األعلى للدماغ كمادة ذات تنظيم عضوي خاص ،وهو العملية االجيابية اليت بواسطتها
ينعكس العامل املوضوعي يف مفاهيم وأحكام ونظرايت (…) هو الشرط اجلوهري ألي نشاط
2
آخر ،طاملا أن هذا النشاط هو نتيجته اجململة واملتمثلة ،والكالم هو صورة الفكر".
وًبلنظر يف جمموع ما مت تقدميه من أمثلة ،وغري ذلك مما تركناه تفاداي للتطويل ،يستفاد
ما يلي:
أ -الفكر مبعىن إعمال النظر والتأمل يف جمموعة من املعرف هبدف الوصول إىل حتقيق
معرفة جديدة.
ب -الفكر مبعىن الثمرة اليت تنتج عن عملية التفكري.
ج -إن التفكر عملية عقلية تستخدم فيها كل الوسائل املساعدة للوصول إىل حقيقة
الدنيا واآلخرة...
د -الفكر مرادف للنظر ،وهو أعمال العقل يف األمور املختلفة للوصول إىل أمر
جديد.
هـ -التفكري مترثه التذكري.
 الفكر الرتبوي:ويقصد به "اآلراء والتصورات واملبادئ اليت قدمها علماء الرتبية أو النظرية الرتبوية كما
3
يتصورها علماء الرتبية".
فالفكر الرتبوي هو "ما أبدعته عقول الفالسفة واملربني عرب التاريخ ،فيما خيص جمال
 -1إبراهيم أنيس واَخرون :املعجم الفلسفي (القاهرة :جممع اللغة العربية ،ط ،2ب.ت).
 -2خنبة من الباحثني السوفيات :املوسوعة الفلسفية-ترمجة مسري كرم (بريوت :دار الطليعة ،ط-)1987 ،6ص . 333
 -حممد منري مرسي :اتريخ الرتبية بني الشرق والغرب (القاهرة :عامل الكت  ،د.ت) ص 3 . 6
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اَراء ابن القيم وأفكاره الرتبوية يف ضوء نظريات الفكر...

التعلم اإلنساين ،وتنمية الشخصية وشحذ قدراهتا ،ويتضمن :النظرايت واملفاهيم واآلراء اليت
وجهت عملية تربية اإلنسان عرب العصور" 1.ويقصد ًبلفكر الرتبوي يف هذا البحث ،اآلراء
واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي.
الدراسات

السابقة:

الحظ الباحثان من خالل إعدادمها هلذا البحث أن هناك ندرة يف الدراسات السابقة
اليت جتمع بني ابن قيم وعلماء الغرب ،حيث يع ّد البحث احلايل – حس علما الباحثني-
الصدد ،وعلى كل فإننا نشري فيما أييت بعض
من البحوث والدراسات األولية يف هذا ّ
الدراسات اليت اطلع عليها الباحثان واستفادا منها كدراسات سبقت دراستهما.
ال ّدراسة األوىل :الفكر الرتبوي عند ابن القيم

2

هدف هذا البحث إيل إبراز الفكر الرتبوي لعلم من أعالم اإلسالم ،كما هدف أيضاَ
إيل املشاركة يف عالج ما ملسه الباحث من وجود احنراف يف الفكر الرتبوي لدى الكثري من
الكتاب املسلمني يف الرتبية ،واملسامهة يف أتصيل الرتبية عن طريق الوقوف على الرتاث
الرتبوي اإلسالمي .وقد توصل البحث إىل بعض النتائج كان من أمهها ،وضوح النظرية
الرتب وية البن القيم وأصالتها وحيويتها ،فهي تتحلى بروح التجديد ،فتجمع بني األصالة
واملعاصرة ،ألهنا مستمدة من دين اإلسالم اخلالد وأصوله الثابتة .كما عرض البحث لعدة
توصيات كان من بينها :إن أفكار ابن القيم الرتبوية صاحلة اليوم؛ لذا أوصى بضرورة أن تتوىل
كلية العلوم االجتماعية الكتابة للجهات الرمسية القائمة ًبلرتبية والتعليم أبهم املعامل هلذه
النظرية الرتبوية مع بيان الوسائل اجليدة للتطبيق العلمي.

 مصطفى زايدة :الفكر الرتبوي :مدارسه واجتاهات تطوره(الرايض :مكتبة الرشيد )2002 ،ص 1 . 24 يف حدود علم الباحثني ال توجد دراسة مقارنة بني الفكر الرتبوي البن القيم وجون ديوي. حسن بن علي بن حسن احلجاجي :الفكر الرتبوي عند ابن القيم (جدة :دار حافظ للنشر والتوزيع ،الطبعة األويل،2 .)1988
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ال ّدراسة الثّانية :تطور النارايت واألفكار الرتبوية:
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1

هدف هذا البحث إىل رصد تطور النظرايت الرتبوية يف العامل الغريب منذ العصور
متناوال يف ذلك أهم النظرايت واحلركات واألفكار الرتبوية اليت
البدائية حىت القرن العشرينً ،
ظهرت يف خمتلف العصور والقرون ،مع اإلشارة إىل أهم العوامل اليت أثرت يف هذا التطور
وإىل أبرز املربني الذين ميثلون تلك النظرايت واحلركات وإىل أهم أفكارهم الرتبوية .وكان من
بني هؤالء املربني الذين تناوهلم البحث ًبلدراسة "جون ديوي" ،واستخدم الباحث يف دراسته
املنهج التارخيي.
ال ّدراسة الثّالثة :الرتبية من وجهة نار الفلسفات الفكرية والرتبية اإلسالمية:

2

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع بعض املدارس الفكرية الفلسفية (املثالية،
الواقعية  ،الطبيعية ،والربمجاتية) والوقوف على أهم املبادئ اليت ترتكز عليها والتعرف على
نظرة كل منها إىل الرتبية واهلدف منها هذا من جهة ،ومن جهة أخرى هدفت هذه الدراسة
إىل التعرف على الرتبية اإلسالمية من حيث :املفهوم واملبادئ والنظر إىل العملية الرتبية ،وبعد
االنتهاء من عرض األدبيات مت عرض األدبيات مت عقد مقارنة بني الفلسفات الفكرية الغربية
والرتبية اإلسالمية ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أبرزها :تفرد ومتيز
الرتبية اإلسالمية عن نظريهتا يف الفكر الغريب.
ابعا :تعليق عام على الدراسات السابقة:
رً

مجيعا اتفقت يف اهلدف
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح لنا أهنا ً
العام وهو تناول اآلراء واألفكار الرتبوية ملفكرين إسالميني وكذلك مفكرين ينتمون للفكر
الغريب ،إال أهنم اختلفوا يف املضمون  ،حيث اقتصرت بعض الدراسات على الفكر الرتبوي
اإلسالمي مثل دراسة (حسن ابن علي )1988 ،و(املعتصم ًبهلل جوارنة ،ب.ت) والبعض
االّخر اقتصر على دراسة اآلراء واألفكار الرتبوية لبعض مفكري الغرب مثل( :عمر حسن
 عمر حممد التومي الشيباين :تطور النظرايت واألفكار الرتبوي (بريوت :دار الثقافة1.)1971 ، املعتصم ًبهلل سليمان اجلوارنة :الرتبية من وجهة نظر الفلسفات الفكرية والرتبية اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة امللكخالد ،قسم الرتبية ،بدون اتريخ2 .
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الشيباين ،)1971 ،إال أن الدراسة احلالية تتميز أبهنا مجعت بني كال الفكرين اإلسالمي
والغريب يف دراسة واحدة هبدف عقد راسة مقارنة بينهما والكشف عن أوجه االتفاق
واالختالف وحماولة االفادة منهما يف إجياد حلول ملشكالت الواقع الرتبوي املعاصر.
اهليكل التنايمي للبحث:
ميكن تقسيم البحث حس احملاور اآلتية:
 احملور األول :املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم وجون ديوي:أ -املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم من حيث :حياته ،وأعماله ،العوامل اليت أثرت
يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة.
ب -املالمح الرئيسة لشخصية جون ديوي من حيث :حياته وأعماله ،العوامل اليت
أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة.
 احملور الثاين:اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي:أ -اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند ابن القيم .و حتديد أثرها يف تربية عصره.
ب-اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند جون ديوي .وحتديد أثرها يف تربية عصره.
 احملور الثالث: أوجه االتفاق واالختالف بني اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي.احملور الرابع:
 أوجه االستفادة من اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي يف معاجلةمشكالت الواقع الرتبوي املعاصر.
احملور اخلامس :النتائج والتوصيات:

 أهم نتائج البحث. -توصيات البحث.
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 احملور األول :املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم وجون ديويأ -املالمح الرئيسة لشخصية ابن القيم من حيث :حياته ،وأعماله ،العوامل اليت
أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة:
حياته وأعماله:
حممد بن أيب بكر بن سعد بن حريز الزرعي ،ولد ابن القيّم
إن ابن القيم اجلوزية هو ّ
عاما،
يف دمشق عام  691هـ ،وتويف هبا عام  751هـ ،حيث عاش فرتة تناهز الستني ً
وتتلمذ ابن القيم على أيدي شيخ اإلسالم ابن تيمية منذ عام  712هـ وحىت وفاته عام
عاما ،ولش ّدة وفائه ألستاذه سجن معه فتتلمذ على
772هـ ،اي لفرتة امت ّدت حنو ستة عشر ً
أيدي أشهر وأعظم األساتذة يف عصره(.)1
مر به عصر ابن القيم رمحه هللا تعاىل من ويالت عديدة من حروب صليبية
ونظرا ملا ّ
ً
وهجمات مغولية تتارية اليت ّأدت حدوث اضطراًبت يف شئون الدولة واألفراد خاصة بعد
استيالء هوالكو على بغداد وسقوط اخلالفة العباسية ،وتضافرت شهوات السياسة وفساد
يوما بعد يوم ،وجلأ
العقيدة ،على كبت العلماء والبطش هبم ،فضعفت النّفوس و ّ
اهتزت القيم ً
حل هبم ،ولذلك كانت احلالة الدينية
تنفيسا عن الكرب الّذي ّ
النّاس إىل اخلرافات واملفاسد ً
للناس انعكاسا للحالة السياسية ،كما كان هلا أكرب التأثري على كتاًبت وآراء ابن القيم؛
الشريعة اإلسالمية من الطوائف
للرد على املخالفني يف ّ
حيث نالحظ أن أغلبها كان ّ
الرد على البدع واخلرافات اليت انتشرت يف عصره وتصحيح عقيدة العامة من الناس
املختلفة ،و ّ
حمتذاي حذو شيخه اإلمام ابن تيمية ،فدعا القادرين على االجتهاد إىل االجتهاد وأعلن حرًًب
الرد
على التقليد املتعص األعمى ولذلك بدأ بنفسه ،فألّف كت اجليوش اإلسالمية يف ّ
أحياان يطلق عليه اسم أبو
 - 1وقد لق ابن القيم ًبلزرعي نسبة إىل قرية زراع يف حوران واليت يطلق عليها حاليا (أزرع) و ً
عبد هللا مشس الدين الدمشقي نسبة إىل دمشق ،ولق ًبجلوزرية نسبة إىل مدرسة بسوق القمح اليت أنشأها حمي الدين
إماما ًبملدرسة نفسها .انظر:
بن احلافظ اجلوزي ،وقد اشتهرت املدرسة بشهرة قيمها (رئيس خدمها) وابنه الذي صار ً
د .أحلم رج عبد الغفار ،مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم اجلوزية ،ص.66:

648

اَراء ابن القيم وأفكاره الرتبوية يف ضوء نظريات الفكر...

د .داود عبد القادر إيليغا ود .أمين عايد حممد

على اجلهمية –أخبار النساء -الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية -التبيان يف أقسام
القرآن -مث كتابع مفتاح دار السعادة الذي ذكر فيه أكثر من  50فائدة يؤثر هبا العلم على
املال ،ويرى أن أصل سعادة اإلنسام حتدث ًبلعلم(.)1
حيل وحيرم من لباس احلرير" ،وكتاب
ومما خلّفه ابن القيم من مؤلفاته كتاب "التحببري ملا ّ
"املفتاح" ،وهتذي سنن أيب داود ،وإميان القرآن" ،واجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب
املعطلة واجلهمية" ،ومعرفة الروح والنّفس ،والتعليق على األحكام ،وحتفة النازلني حبوار رب
العاملني ،واالجتهاد والتقليد ،وكتاب يف أحكام أهل امللل ،وكتاب سفر اهلجرتني وًبب
السائرين بني منازل( إايك نعبد وإايك نستعني) ،وهو شرح "منازل
السعادتني ،ومراحل ّ
ّ
السائرين" لشيخ اإلسالم األنصاري ،وعقد حمكم األحباء بني الكلم والطي والعمل الصاحل
املرفوع إىل رب السماء ،وشرح أمساء الكتاب العزيز ،وزاد املسافرين إىل منازل السعداء يف
الصالة
هدي خامت األنبياء ...وزاد املعاد يف هدي خري العباد ،وجالء األفهام يف ذكر ّ
السالم على خري األانم ،وبيان أحاديثها وعللها ،وبيان الدليل على استغناء املسابقة عن
و ّ
التحليل ،وإعالم املوقعني عن رب العاملني ،نور املؤمن وحياته ،وحكم اترك الصالة ،عدة
الشيطان ،أمثال القرآن،
الصلبان وأن ما هم عليه دين ّ
الصابرين ،الكبائر ،جواًبت عابدي ّ
الصراط املستقيم يف إحكام أهل اجلحيم ..معاين األدوات واحلروف ،وغري ذلك.
 – 2العوامل اليت أثرت يف تفكريه:
الرتبوية ومناقشتها جيدر بنا أن
قبل اإلشارة إىل أبرز أفكار "ابن القيم اجلوزية" الفلسفية و ّ
نُشري إىل أهم العوامل اليت أثرت يف هذه األفكار .ومن هذه العوامل األحداث اليت مرت هبا
عصر ابن القيم مما أشران إليه ساب ًقا؛ من االضطراًبت السياسية واحلروب املتعددة اليت أثرت
يتفشى فيه اجلهل
على اجملتمع ،وانقل جمتمع مشهور ًبلعلم والعلماء إىل جمتمع بدأ ّ
واخلرافات ،وأيقظ مهّم أمثال هؤالء العلماء لإلصالح االجتماعي عن طريق الرتبية ،ألن
السابق :ص 66 :وانظر
 - 1انظر :د .أحالم رج عبد الغفار ،مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم اجلوزية ،املرجع ّ
كذلك حسن بن علي بن حسن احلجاجي :الفكر الرتبوي عند ابن القيم ،مرجع سابق ،ص.46 :
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الفعالة ألحداث التغيريات يف اجملتمعات .ويعترب ابن القيم من هؤالء
الرتبية هي الوسيلة ّ
العلماء الذين أتثّروا بظروف عصرهم وأثروا فيه .فلقد كانت ظروف عصره مليئة ًبلقائل
واحلروب امل ّدمرة واالضطراًبت السياسية والدينية ،لذلك كانت مؤلفاته معربة أصدق تعبري
على قوة التفاعل بني املفكر وظروف عصره ،كما كان هلا كبري األثر يف توجيه األحداث يف
جمتمعه الوجهة الصحيحة ،وما زالت مؤلفاته إىل اآلن منهل لطالب العلم واملعرفة يف كثري من
العلوم ،كعلم الكالم واجلدل ،والتّفسري والفقه ،والوعظ والسرية ،والتّاريخ ،واألدب ،والفلك،
والكيمياء ،والصيدلة ،والطّ وحنو ذلك.
–أفكاره الفلسفية العامة:
إن العالقة بني الفلسفة والرتبية عالقة وثيقة ،فكل فيلسوف تتضمن فلسفته نظرية
تربوية وكل تربوي له نظرة فلسفية ،غري أن الباحث يف الرتبية ال ينبغي عليه أن يركز على
التفاصيل الفلسفية الدقيقة بقدر ما هو مطال إببراز قدر ٍ
كاف من آراء املف ّكر يف جمال
الرتبية.
بعض أفكاره الرتبوية املتعلقة بطبيعة الكون وطبيعة اإلنسان ،و أفكاره ومعتقداته
املتصلة بنظرية املعرفة ،:و أفكاره ومعتقداته املتصلة بنظرية املعرفة ،و أفكاره ومعتقداته املتصلة
بنظرية القيم األخالقية:
 -1أفكاره ومعتقداته املتصلة بطبيعة الكون وطبيعة اإلنسان:
من أبرز أفكاره املتصلة بطبيعة الكونّ ،أهنا حتت مشيئة هللا تعاىل وقدرته وتسخريه،
يرد على الطّبيعيني الذين يرون أهنا ختلق وتفعل ما تشاء ،يقول
يفعل فيها ما يشاء ،وهو هبذا ّ
مسخر مربوب ،وهي
رمحه هللا تعاىل .... " :-املسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من هللا ّيتصرف فيها كيف شاء وكما شاء ،فيسليها أتثريها إذا
سنته يف خليقته اليت أجراها عليه ،مثّ ّ
املصور ،وأنّه خيلق
أراد ،ويقل أتثريها إىل ضده إذا شاءُ ،لريى عباده أنّه وحده اخلالق البارئ ّ
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ما يشاء كما يشاء" .1كما يرى يف طبيعة اإلنسان أنّه هو حمور العملية الرتبوية .فاهلل سبحانه
وتعاىل مل خيلقه عبثًا ،بل خلقه لغاية شريفة أال وهي عبادته وحده دون سواه ،وقد خلق سليم
الفطرة ،متميّزا خبصائص ال تتوافر يف غريه من املخلوقات ،وأنه عبارة عن جمموع الروح والعقل
2
السمع والبصر والفؤاد وغري ذلك.
والبدن ،وأنّه ّ
مزود أبدوات كس العلم من ّ
 -2أفكاره ومعتقداته املتصلة بنارية املعرفة:

من أفكاره املتصلة بنظرية املعرفة التفريق بني العلم واملعرفة ،حيث يرى ابن قيم رمحه هللا
تعاىل أب ّن لفظ العلم أوسع وأمشل من لفظ املعرفة وقد توارد ذكره يف القرآن الكرمي يف العديد
السور ،ولذلك اختار سبحانه وتعاىل لنفسه اسم العلم وما تصرف منه ،فوصف
من اآلايت و ّ
علما ،دون لفظ املعرفة يف القرآن،
نفسه أبنّه عامل ،عليم ،وعالّم ،علم ،ويعلم ،وأخرب أن له ً
ومعلوم أ ّن االسم الذي اختاره هللا لنفسه أكمل نوعه ،العلم أصل كل خري وهدى وكمال،
بينما مل يتوارد لفظ املعرفة إالّ يف القليل من اآلايت القرآنية اليت تصف مؤمين أهل الكتاب.
كما ي رى ابن قيم أن العلوم واملعرفة اإلنسانية حمدودة مهما اتسعت ومهما بلغت
مصداقًا لقوله تعاىل " وفوق كل ذي علم عليم" ،3ولزايدة انتفاع اإلنسانية ًبملعارف
واملكتشفات العلمية ،كانت مشيئته يف جعل العلوم واملعرفة جزئية متدرجة متتالية مرتاكمة
عاملية ،كما أهنا منطقية واقعية تقع يف دائرة العقل اإلنساين ،أما ما فوق ذلك فهو يف دائرة
العلم اإلهلي ليس لإلنسان أن يعرفها أو يتساءل عنها ،ولذلك يقول ابن القيم إن هللا سبحانه
الصنائع وتركي
وتعاىل كشف لإلنسان عن علوم الط ّ واحلساب والزراعة ،وضروب ّ
صرف يف التّجارات ومعرفة وجوه املكاس .
األدوية ،وصيد الوحوش والطّري ودواب املاء ،والتّ ّ
وغري ذلك مما فيه قيام معاشهم ،مث منعهم سبحانه وتعاىل معرفة علم ما سوى ذلك مما ليس

 -1ابن قيم ،مفتاح دار السعادة  ،262/1والفكر الرتبوي عند ابن القيم ،مرجع سابق ،ص42 :
 -2الفكر الرتبوي عند ابن القيم ،مرجع سابق ،ص491:
 -3سورة يوسف ،اآلية76 :
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.1

 -3أفكاره ومعتقداته املتصلة بنارية القيم األخالقية:
أما أفكاره املتصلة ًبلقيم األخالقية فإن من أمهها :مفهوم اخللق أبنه هو السلوك احلميد
الذي يسلكه الفرد مع اآلخرين ،فيصف أدب املريد أو السالك هلل تعاىل بقوله "وأدب فيهم
يصوهنم وظرف يهذهبم" 2ويقصد ًبلتهذي هو التأدي ًبآلداب اإلسالمية اليت يرتضيها هللا
ورسوله ،ولذلك قسم ابن قيم األخالق إىل صنفني أخالق حممودة ،وأخرى مذمومة.
ويرجع األخالق أبنواعها إىل أصوهلا فيقول" أصل األخالق املذمومة كلها الكرب واملهابة
3
اهلمة".
والدانءة ،وأصل األخالق احملمودة كلها اخلشوع وعلو ّ

ومعيارا حم ّد ًدا إذا بلغه يصل إىل درجة الكمال وإذا زاد عنه أو
وكما أن لكل شيء حدًّا
ً
نقص فإنّه يبتعد عن درجة الكمال ،فكذلك األخالق ،ويرى ابن قيم " إن لألخالق حدًّا
نقصا ومهانة ،فللغض ح ّد وهو
مىت جاوزته صارت عدو ًاان ومىت قصرت عنه كانت ً
الرذائل والنّقائص وهذا كماله ،فإذا جاوز حده تع ّدى صاحبه
ّ
الشجاعة احملمودة ،واألنفة من ّ
الرذائل ،وضابط هذا كلّه العدل وهو األخذ ًبلوسط
وجار وإن نقص عنه جنب ومل أينف ّ
حىت
املوضوع بني طرىف اإلفراط والتفريط ."4فعلى اإلنسان أن يتحلّى ًبألخالق احملمودة ّ
يتعود على هذه الفضائل حىت تصري أخالقًا له ،وعاداته سلوكية
إنساان ً
يصبح ً
فاضال ،وأن ّ
صرفاته وأفعاله .5وأ ّن هذه األخالق الفاضلة هي اليت تكس العلم واملعرفة
يصدر عنها كل ت ّ
الشر
اللذين يراين العبد مواضع اخلري وطرقه ،ومسالكه وسبله ويكشفان له عن سبل ّ
وجماالته ،واحلديث يف الرتبية اخللقية يتناول عموميات األخالق اليت تعىن هدي هذا الدين يف
 -1ابن قيم ،مدارك السالكني بيم منازل إايك نعبد وإايك نستعني) دار الرتاث العريب) بريوت) لبنان) بدون اترخ ،ص، :
وانظر أحالم رج عبد الغفار ،مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم اجلوزية ،ص.68 :
-2ابن قيم ،مفتاح دار السعادة ،ص ،44:اجلزء الثاين.
 -3ابن قيم ،مدارج السالكني،ص130:
 -4ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ص143:
 -5أحالم ،مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ،ص.69 :
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الصرب
الصدق واألمانة و ّ
الصلة و ّ
مجيع اجملاالت كما تتناول مفردات األخالق من الرب و ّ
املرىب يف
و ّ
الشكر وغري ذلك .وفكر ابن قيم الرتبوي تناول عموميات األخالق ومفرداهتا ،و ّ
أمس احلاجة إىل الرتبية اخللقية ليستقيم أمره ويصلح حاله ويشعر ًبألمن والسعادة،
واألخالق الفاضلة تتميّز عن األخالق ال ّدنيئة مبا فيها من حسن وخري هتتدي إليه العقول
السليمة والفطر املستقيمة ،كما أ ّن األخالق ال ّدنيئة ختتلف عنها مبا حتويه من قبح وشر
ّ
1
تعرفه تلك الفطر وتلك العقول .
كما يؤّكد أن عماد القيم الروحية واخللقية يف القرآن الكرمي والسنة ،هو حتقيق الوازع
وتصرفاته ،وأ ّن األخالق يف أصلها
ال ّديين يف نفس اإلنسان فيكون هو مصدر سلوكياته ّ
الرتهي  ،ولذلك
الرتغي و ّ
مكتسبة غري موروثة ميكن اكتساهبا عن طريق العادة أو التّقليد أو ّ
يتعرض له
يرى ابن قيم ضرورة أن تبدأ عملية اكتساب األخالق منذ ميالد الطّفل ،أل ّن ما ّ
اهتم ابن قيم
عق الوالدة من متاع وآالم تؤثّر يف نفسيته ،ومن مثّ على أخالقه ،وهلذا ّ
مبرحلة الطفولة املب ّكرة وكل ما يتعلق هبا ،كما اهتم ًبملراحل التالية ،وحىت فرتة مناهزة
الشهوات املتعلقة ًبلبطن
االحتالم ،أو ما يسمى حاليا بفرتة املراهقة " ينبغي جتنّبه مضار ّ
يعز عليه بعده صالحه،
والفرج ،فإن متكينه من أسباهبا والفسح هلا فيها يفسده ً
فسادا ّ
حيل له متكينه من احملرم ،فإنّه يعتاده ويصع
الص
و ّ
يب إن مل يكن مكلّ ًفا فوليه مكلّف ال ّ
ّ
2
فطامه عنه"
والرتبية اخللقية ضرورة بشرية فالفرد حباجة إليها إلقامة عالقة بينه وبني خالقه وبينه بني
الناس ،وهذه الرتبية هلا أسالي منها:
الصاحلة.
 -1وجود القدوة ّ

 -2إشراك الناشئ يف مزاولة بعض األخالق كاإليثار والبذل والعطاء.
 -1الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ،ص.496 :
 -2ابن قيم ،بدائع الفوائد ،ص ،139:وانظر أحالم :مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،ص.69 :
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 -3التدري والتّعويد على األخالق.

املرىب.
 -4مدح األخالق الفاضلة والثّناء على من يتحلّى هبا على مسمع من ّ

وأساس األخالق عند املسلم هو تقوى هللا وطل
يكون أساس األخالق عنده املصلحة ال ّذاتية احملضة.1

مرضاته ،خالفًا لغري املسلم الذي

 -5هذه بعض معتقدات "ابن القيم" الفلسفية املتصلة بطبيعة الكون واإلنسان وبطبيعة
املعرفة وبطبيعة القيم األخالقية ،وقد كان هلذه املعتقدات الفلسفية أتثري ًبلغ يف أفكاره
الرتبوية املتصلة مبعىن الرتبية وأهدافها.
ب -املالمح الرئيسة لشخصية جون ديوي من حيث :حياته وأعماله ،العوامل اليت
أثرت يف أفكاره ،أفكاره الفلسفية العامة:
 -1حياته وأعماله:
ُولد "جون ديوي" يف مدينة "بورلنجنت  "Burlingtonمن والية "فريمونت "Vermont
سنة 1859م ،وقد تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف مدينته وتعليمه اجلامعي يف واليته،
وبعد إمتامه لتعليمه اجلامعي يف واليته عام 1879م اشتغل ًبلتدريس لفرتة من الزمن يف
إحدى املقاطعات ،مث ما لبث أن اتقت نفسه ملواصلة دراساته العليا يف ميدان الفلسفة
والعلوم السياسية والتارخيية .وقد استطاع يف سنوات قليلة أن حيصل على شهادة الدكتوراه يف
الفلسفة من جامعة "جون هوبكنز" عام 1884م.
ومبجرد حصوله على الدكتوراه انضم إىل "جامعة متشجن" كمحاضر هبا يف الفلسفة،
وقد بقي يف هذه اجلامعة مل يغادرها إال فرتة قصرية إىل جامعة "مينيسوات" حىت دعي عام
1894م لتويل رائسة قسم الفلسفة جبامعة شيكاغو .وقد استمر يف رائسة قسم الفلسفة يف
هذه اجلامعة حىت انتقل منها يف عام 1904م إىل جامعة "كولومبيا" ،مث استمر يف جامعة
كولومبيا منذ هذا التاريخ حىت تقاعده عام 1930م.
 -1الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ،ص.496 :
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وقد انل "ديوي" شهرة فائقة كفيلسوف مفكر وكمصلح تربوي كبري ال يف الوالايت
املتحدة وحدها ،ولكن يف مجيع احناء العامل .وقد دفعت هذه الشهرة الكثري من البلدان
املتقدمة لدعوته ليحاضر يف جامعاهتا وليساعدها يف تنظيم تعليمها .وقد ظل "ديوي" يف
نشاط علمي دائ حىت تويف يف اليوم األول من شهر يونيه عام 1952م عن عمر انهز
الثانية والتسعني.1
ومن أبرز أعماله يف امليدان الرتبوي إنشاؤه ملدرسته النموذجية يف مدينة شيكاغو سنة
حقال لتجربة نظرايته
1896م ،وقد اختذ "جون ديوي" من هذه املدرسة االبتدائية النموذجية ً
وآرائه التقدمية يف الرتبية .وقد حاول "جون ديوي" أن يقيم برامج هذه املدرسة وإدارهتا على
مبادئ الفلسفة الربمجاتية اليت من بينها :وجوب االتصال والتعاون بني املدرسة والبيت،
ووجوب اتصال خربات التالميذ يف املدرسة خبرباهتم خارج املدرسة ،ووجوب جعل األطفال
يتعلمون عن طريق خربهتم ونشاطهم الذايت ووجوب احرتام ميول التالميذ وحاجاهتم وحريتهم
يف التعبري ع ن أنفسهم ،ووجوب مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ،واعتبار الرتبية عملية
بدال من التنافس ،إىل غري ذلك من املبادئ اليت كانت
اجتماعية ،والرتكيز على التعاون ً
مطبقة يف املدرسة التجريبية.2
وقد كان هلذه املدرسة أثر ًبلغ يف التمهيد للرتبية التقدمية اليت سادت امريكا يف
النصف األول من القرن العشرين ،كما كان هلا فضل كبري يف إقناع االًَبء أبمهية املبادئ
الرتبوية التقدمية وإبمكانية تطبيقها.
وميكن أن يُضاف إىل أعماله الرتبوية مئات املقاالت وعشرات الكت اليت كتبها يف
الفلسفة والرتبية .ومن أشهر كتبه الرتبوية :املدرسة واجملتمع ،الطفل واملنهج ،الدميقراطية
1- Frederic Eby, the Development of Modern Education. (2nd ed.) Englewood cliffs,N.J.:
Prentice- Hall, Ins., 1960,pp.610-611.

- Ibid,pp.611-612. See also: K.C.Mayhew and A.C. Edwards, the dewey School. Appendix
II New York: D. Appleton- Century Co, Inc, 1936.
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والرتبية ،اخلربة والرتبية ،كيف نفكر؟ والطبيعة البشرية والرتبية.
وإذا كان " جون ديوي " قد اشتهر أبعماله وكتبه الرتبوية كمرب من أعظم مريب القرن
العشرين ،فإنه قد كانت له نفس الشهرة تقريبًا يف عامل الفلسفة ،وكان يدعي – ولعله على
حق يف ادعائه– أنه الناطق بلسان الفلسفة األمريكية واحلامل للوائها .وقد أتى بتجديدات
كثرية تقدمية يف مفهوم الفلسفة ،ويف وظيفتها ،ويف تفسري وفهم مشاكلها التقليدية.
 -2العوامل اليت أثرت يف تفكريه:
قبل اإلشارة إىل أبرز أفكار "جون ديوي" الفلسفية والرتبوية ومناقشتها جيدر بنا أن
نُشري إىل أهم العوامل اليت أثرت يف هذه األفكار .ومن هذه العوامل أفكار الفالسفة والعلماء
واملربني الذين اتصل هبم شخصيًا أو عن طريق كتاًبهتم .وقد كان من بني من اتصل هبم
وأتثر أبفكارهم "جورج موريس  "George Morrisالذي كان من بني أساتذته يف الفلسفة،
زميال له يف التدريس .فعن طريقه تعرف "ديوي" على الفلسفة اهليجلية ،وقبل ًبلتدريج
مث ً
بعض من عناصر هذه الفلسفة .ولكنه بعد تعرفه ودراسته لنظرية التطور كما شرحها "تشارلز
دارون" وغريه من أنصار هذه النظرية اليت سادت يف النصف األول من القرن التاسع عشر –
مفضال هلا على الفلسفة اهليجلية؛ ألنه وجد فيها ما يتفق مع ميوله العلمية
حتول إليها
ً
والتجريبية .ويظهر أتثره هباتني الفلسفتني يف االسم الذي أطلقه ًبدئ األمر على فلسفته
عندما أصبحت له فلسفته اخلاصة احملددة ،فقد مسى فلسفته "ًبلفلسفة املثالية التجريبية"،1
معا.
وهذا االسم حيمل يف طياته التأثر ًبلفلسفة املثالية وًبلفلسفة العلمية الواقعية ً
وجبان أتثره أبفكار الفالسفة والعلماء واملربني السابقني عليه واملعاصرين له فقد أتثر
أيضا بعوامل كثرية أخرى ،من بينها :املبادئ اليت تقوم عليها احلياة الدميقراطية  ،والقيم
ً
السائدة يف اجملتمع األمريكي ،وخصائص ومتطلبات اجملتمع الصناعي الذي عاش فيه.

1- Robert R. Rusk, the Doctrines of Great Educators. (rev.ed.) London: Macmillan and Co.,
1962,pp.284-285.
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مجيعا أتثريها يف فلسفته العامة وفلسفته الرتبوية .وستتضح لنا
وقد كان هلذه العوامل ً
بعض اَاثر ومظاهر هذا التأثري يف اجملموعة من أفكاره ومعتقداته الفلسفية والرتبوية.
–3أفكاره الفلسفية العامة:
استطاع "جون ديوي" أن ينجح إىل حد كبري يف تكوين فلسفة كاملة متكاملة ويف
حتديد آرائه ووجهات نظره ًبلنسبة للمشاكل الفلسفية الرئيسة املتصلة بطبيعة الكون وطبيعة
اإلنسان ،وبنظرية املعرفة ،وبطبيعة القيم األخالقية .وإلعطاء فكرة موجزة عن فلسفة " ديوي"
جيدر بنا أن نُشري إىل بعض أفكاره الفلسفية املتصلة ًبجلوان الثالثة السابقة.
أ -أفكاره ومعتقداته املتصلة بطبيعة الكون وطبيعة اإلنسان:

نظاما
من أبرز أفكاره املتصلة بطبيعة الكون هو إميانه أبن العامل ليس اثبتًا ً
جامدا وال ً
مقفوال ،ولكنه عملية ديناميكية من التغري والتطور املستمر .وامليزة األساسية للحياة –يف
ً
نظره– هو التغري ،واحلياة يف مثل هذا العامل املتطور املتغري ًبستمرار ال تعدو عنده أن تكون
عملية مستمرة من التكيف التجرييب للظروف املتغرية املتجددة ،1ومن كتبه الفلسفية اليت
أوضح فيها معتقداته املتصلة بطبيعة الكون والوجود اإلنساين واملادي هو كتابه "اخلربة
والطبيعة" ومن النقاط الرئيسة اليت عاجلها يف هذا الكتاب :اخلربة كطريقة ،والثقافة كسلسلة
.2
من اخلربات اإلنسانية املرتاكمة ،واستمرار الطبيعة ًبستمرار اخلربة
أما أفكاره املتصلة ًبإلنسان فإهنا تتفق مع املبادئ الدميقراطية ومع املبادئ اليت تقررها
نظرية التطور واألحباث الطبيعية والبيولوجية والنفسية .فهو حيرتم اإلنسان إىل أبعد حد ويعتربه
غاية يف حد ذاته ،وحيرتم حريته واختالفه عن غريه .وهو ال ينظر إىل الفرد على أنه عنصر
منفصل عن اجملتمع الذي يعيش فيه بل ينظر إليه على أنه عضو يف مجاعة وجزء ال يتجزأ من
اجملتمع.
- Kandel. I.L., American Education in the Twentieth Century. Cambridge, Massachusetts:

1

Haward Universitypress, 1957,p.107.
2 - Jown Dewey, Experience and Nature, New York: Norton, 1925,1929.
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وتطبي ًقا ملبدأ الوحدة ًبلنسبة لإلنسان فإنه مل يعرتف ًبلفصل التقليدي بني اجلسم
والعقل والروح ،وينظر إىل طبيعة اإلنسان على أهنا وحدة متكاملة ال فصل بني جوانبها
اجلسمية والعقلية والروحية ،فاإلنسان من وجهة نظره جسمي وعقلي يف اَن واحد ،1وهو كما
أيضا ًبالتصال الكامل أو االعتماد املتبادل بني
يؤمن بوحدة الطبيعة اإلنسانية فإنه يؤمن ً
فاصال بني العلوم اإلنسانية والعلوم
الفرد واجملتمع وبني اإلنسان والطبيعة فهو ال يرى
ً
الطبيعية.
ب -أفكاره ومعتقداته املتصلة بنارية املعرفة:
من أفكاره املتصلة بنظرية املعرفة إميانه أبن املصدر األساسي للمعرفة اإلنسانية هو اخلربة
والنشاط الذايت للفرد .فأي معرفة يكتسبها الفرد إمنا هي انشئة –يف نظره– عن خربته
وتفاعله مع البيئة احمليطة به وعن نشاطه وكفاحه من أجل البقاء ومن أجل احلصول على
لقمة العيش والكساء واملأوى ومن أجل التغل على املشاكل اليت تواجهه يف احلياة.2
وهو كما يؤمن أبن املصدر األساسي للمعرفة هو اخلربة وما تستلزمه من نشاط وتفاعل
مع عناصر الشيء املراد معرفته فإنه يؤمن أبن كس املعرفة يتطل من قبل الباحث عن
املعرفة شيئًا من التفاعل االجتماعي املباشر أو غري املباشر ،وهو يؤمن من جان اَخر أبداتية
املعرفة واخلربة ،ووظيفتها واستمرارها ،وذلك تطبي ًقا منه ملبدأ األداتية وملبدأ الوظيفية وملبدأ
إمكانية التطبيق وملبدأ االستمرار اليت تعترب من أهم املبادئ اليت تقوم عليها فلسفته العامة
وفلسفته الرتبوية.
واإلميان أبداتية املعرفة ووظيفتها وإمكانية تطبيقها يستدعي اإلميان أبن املعرفة احلقيقية
هي اليت تساعد الفرد على التغل على مشاكل احلياة ،وأبنه ال قيمة ألية معرفة ال ميكن
أيضا أنه ال قيمة ملعرفة املاضي
استعماهلا وتطبيقها يف احلياة احلاضرة واملستقبلة ،ويف اعتقاده ً
1 - John P. Wynne, Theories of Education. New York: Harper and Row, 1964,p.203.
2- Adolph E. Meyer, the Development of Education in Twentieth. Second Ed. New York:
Prentice- Hall,Inc., 1950,p.43.
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إذا مل تساعد على فهم وحل مشكالت احلاضر ،ومل تساعد على التنبؤ ًبملستقبل ومل تعط
معىن هلذا املستقبل.
ويُعلي "جون ديوي" يف نظرايته املتصلة بطبيعة املعرفة وبطبيعة القيم األخالقية من شأن
الطريقة التجريبية ،وينظر إليها على أهنا مصدر مهم للمعرفة ووسيلة أساسية للتحقق
صحتها ،ويف نظره أن الطريقة التجريبية كمصدر للمعرفة وكوسيلة للتحقق من صحتها
وكوسيلة للتنبؤ ًبملستقبل ليست قاصرة على املسائل العلمية والتكنولوجية ،بل جي تعميمها
طويال
يف املسائل االجتماعية واألخالقية ،وهو يعرتف أبن الطريقة التجريبية قد أتخذ وقتًا ً
حىت تصبح وسيلة لتكوين األفكار واختبارها والتحقق من صحتها يف املسائل االجتماعية
واألخالقية ،وذلك ألن الناس –يف نظره– ال يزالون يتعلقون مبعتقدات حددهتا سلطة عليا؛
ليعفوا أنفسهم من مشقة التفكري املنطقي ومسؤولية تسيري نشاطهم االجتماعي واألخالقي
حس ما يقتضيه التفكري املنطقي السليم.1
ج -أفكاره ومعتقداته املتصلة بطبيعة القيم األخالقية:
أما أفكاره املتصلة ًبلقيم األخالقية فإن من أمهها :إميانه أبن القيم األخالقية هي أمور
إنسانية تنبع من صميم احلياة اليت يعيشها اإلنسان على ظهر هذه األرض ،وهي ليست
فرضا من جهة عليا .وهبذا االعتقاد خيالف ديوي األداين
أخالقًا متعالية تُفرض على اإلنسان ً
السماوية والنظرايت األخالقية القدمية اليت تقوم على األعالء من شأن احلياة الروحية ،وعلى
فرض معايري أخالقية تُعد ُم ًثال عليا ينبغي على اإلنسان أن يتسامى إليها ويتمثل هبا ،وعلى
أن سعادة املرء هي يف تصفية النفوس وتزكية العقل.2
وهو يؤمن أبن املصدر األساسي للقيم األخالقية هي اخلربة والتجربة .فالفرد عنده
يكتس قيمة األخالق وضمريه األخالقي عن طريق خربته وتفاعله مع البيئة احمليطة به
1 - John Dewey, Democracy and Education . New York: Macmillan Company, 1916-1918.
Pp336-339.

 -أمحد فؤاد األهواين :جون ديوي (القاهرة :دار املعارف )1959 ،ص ص 2130 - 129
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مثلها يف ذلك مثل بقية معارفه ومهاراته وعاداته واجتاهاته اليت يكتسبها هي األخرى عن
طريق اخلربة.
واألحكام والقيم يف نظر " ديوي " ليست جمرد انطباعات فردية ذاتية ولكنها أمور
موضوعية ختضع لالختبار والتقييم ،بل وللتعديل إن اقتضى األمر ذلك وتطبق عليها الطريقة
العلمية كما تطبق على أي ظاهرة طبيعية .وتظهر هذه املوضوعية واضحة يف املبادئ اليت
تقوم عليها الدميقراطية كالعدل ،واملساواة ،وكرامة الفرد ،واحرتام شخصية الفرد وحريته ،إىل
غري ذلك من املبادئ الدميقراطية اليت تظهر فيها املوضوعية وعدم التأثر ًبلعنصر الذايت.
كما أكد "ديوي" على أن األخالق ظاهرة اجتماعية فأننا إذا شئنا حتسني األخالق
فعلينا أن نـُ َع ًدل النظم االجتماعية وأن حنسن تربية الفرد .ويف ذلك يقول ديوي ":إذا كانت
موازين األخالق منحطة فذلك انشئ من نقص الرتبية اليت يتلقاها الفرد يف تفاعله مع بيئته
.1
االجتماعية
كثريا من التقسيمات
وتطبي ًقا منه ملبدأ "الواحدية" يف جمال القيم األخالقية فإنه أنكر ً
والث نائيات والتمييزات التقليدية ،وذلك مثل التمييز بني ما هو عامل مثايل أخالقي وبني ما هو
عامل واقعي ،والفصل بني ما هو دنيوي أرضي وبني ما هو مساوي ،والفصل بني ما يتعلق بقيم
ومكاس مؤقتة حادثة زائلة وبني ما يتعلق أبشياء وقيم أبدية خالدة ،والفصل بني الطبيعة
اجلسمية والطبيعة الروحية لإلنسان .لقد أنكر " ديوي " كل هذه التقسيمات املوجودة يف
الفلسفات التقليدية ألهنا يف نظره ختالف الواقع املتحدة مجيع جوانبه واملتوقف بعضها على
بعض.
هذه بعض معتقدات "ديوي" الفلسفية املتصلة بطبيعة الكون واإلنسان وبطبيعة املعرفة
وبطبيعة الق يم األخالقية ،وقد كان هلذه املعتقدات الفلسفية أتثري ًبلغ يف أفكاره الرتبوية
املتصلة مبعىن الرتبية وأهدافها.
 -1املرجع السابق ،ص .140
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احملور الثاين :اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم وجون ديوي
أ -اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند ابن القيم .و حتديد أثرها يف تربية عصره:
فيما يلي عرض موجز لبعض اآلراء واألفكار الرتبوية لـ"ابن قيم" املتصلة مبعىن الرتبية
أفكاره املتعلقة مبعين الرتبية:
وأهدافها ومناهجها وطرقها.
املريب ،فيج
فيما يتعلق مبعىن الرتبية :فريى ابن قيم أنه يتناول معنيني :أحدمها علم ِّ
عليه تفقده وصونه وحفظه كما حيفظ صاح املال ماله ،واآلخر تربية الناس وتعليمهم به،
وذلك ًبلتدرج هبم من صغاره إىل كباره .ومسؤولية الرتبية تقع على اآلًبء واملربّني واملسؤولني
عن تربية الطّفل ورعايته ،هذا فيما يتعلق ًبلتنشئة االجتماعية يف األسرة ،أما تربية األمة كما
السالم ،والعلماء واملربّون ورثة
يراها ابن قيم فهي مسؤولية األنبياء والرسل -عليهم الصالة و ّ
.1
هلم يف هذا
وأن للرتبية غاية شريفة ،أال وهي تعبيد الناس خلالقهم ،واحملافظة على فطرهتم وهلا
للمريب واالعتناء أبمر خلقه،
الصحة البدنية
ّ
أهداف كثرية متعددة منها :احملافظة على ّ
وسالمة فكره ،وكشف مواهبه ،وتوجيهها ،2أما وسائل هذه الرتبية فكثرية منها :الرغي يف
الشديد يف حتصيله ،وصرف الوقت يف طلبه،
كس العلم ،وغرس حبّه يف النفس والنهم ّ
أيضا التّدري والتّعويد ،واألخذ أبسلوب
وعدم االكتفاء بشيء قليل منه ،ومن وسائلها ً
للمرىب وعدم متكينه من تعاطي
الصاحلة ،واملالحظة املستمرة ّ
التّخلية والتحلية ،ووجود القدوة ّ
ما يضره جسميًا وفكرًاي وخلقيًا ،ومحله على مزاولة العبادة .والرتبية اليت ينادى هبا ابن قيم
رًبنية املصدر ...لكن الرتبية ال ختلو من عوائق تعرتض طريقها وتعرقل سريها ،من هذه
املرىب
املوجهة ،وإمهال َّ
العوائق الكسل والبطالة ،وح ال ّدعة والراحة ،وفقدان القدوة ّ
الصاحلة ّ
السماح له مبخالطة األشرار من األصحاب ،وإطالق العنان للنّفس يف
وعدم االعتناء به ،و ّ
الصاحلة فهذه العوائق وأمثاهلا
ّ
الشهوات واملل ّذات ،وعدم كشف القدرات وتوجيهها الوجهة ّ
 -1الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ،ص492 :
 -2املرجع نفسه ،ص 492
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املريب من
تعرقل الرتبية يف سريها ،وحترم الفرد واجملتمع مثارها ،وهذه الثمار منها ما يعود على ِّ
النفع واخلري واألجر بعد املوت صدقة جارية عليه ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -يتجاوز عن
سيّئاته ويعظم له حسناته ،وهو يف عبادة مستمرة طاملا أنه يقوم بنشر العلم وتربية اخللق ،وهو
عدل ثقة بشهادة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -له ،واملربّون وكالء وأمناء على دين هللا،
شك مسؤولية عظمى وشرف وذخر هلم ،وطال العلم يكس جرأة يف احلق وثقة
وهذه ال ّ
نورا يف قلبه ويكون حيًّا عن هللا واعيًا ،ولديه
ًبلنّفس ،وجناة من ّ
الضرر ،وطلبه للعلم يكسبه ً
بضاعة ال يعدهلا من حطام ال ّدنيا شيء ،وينال طال العلم العز يف ال ّدنيا والذخر يف اآلخرة،
الشريف شرفًا ويرفع من قدر الوضيع.1
ألن العلم يزيد ّ
 .1أفكاره املتعلقة أبهداف الرتبية:

الرتبية عند ابن قيم احملافظة على الفطرة ومحايتها من االحنراف ،وحتقيق معىن
إ ّن غاية ّ
وجل ،أل ّن هللا تعاىل كما يقول ابن قيم... ( :خلق اخللق لعبادته وهي الغاية
العبودية هلل ّ
عز ّ

منهم) ،ويف هذا حتقيق لقوله تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) ،2وهذه الغاية
للجن واإلنس ،يقول
حمبوبة هلل -سبحانه وتعاىل -لذلك أمر هبا وجعلها الغاية من خلقه ّ
.3
رمحه هللا .... ( :إّمنا خلق اخللق ألجل حمبوبه ومأموره وهو عبادته وحده)
السيئة،
ومن أهداف الرتبية عند هذا ّ
املريب غرس األخالق الفاضلة ،وحماربة األخالق ّ
السعادة للنّشء  ،ومالحظته أثناء الكالم وعند النّوم ،وخمالطة الناس وتوجيهه يف
وحتقيق ّ
ذلك ،ومالحظة لباسه وعدم متكينه من لبس ما حيرم ،وتنمية مواهبه وتوجيهها ،واالهتمام
أي مسلم ،فهو يرى أهنا تسري جنبًا إىل
ًبلرتبية الدينية واعتبارها تربية أساسية ال يعفى منها ّ
جن مع الرتبية املهنية ،ذكر ذلك يف معرض حديثه عن التوجيه املسلكي للطّفل ،فقال
خماطبًا وليه ومربّيه ...( :وإن رآه خبالف ذلك ،وأنّه مل خيلق لذلك ،ورأى عينه مفتوحة إىل
 -1الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ص492 :
-2سورة الذارايت ،اآلية.56:
 -3ابن القيم ،عدة الصابرين ،،ص.5:
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قابال هلا وهي صنعة مباحة انفعة للناس ،فليمكنه منها ،هذا
الصنائع مستعدًّا هلاً ،
صنعة من ّ
كل أحد ،لتقوم حجة هللا
كله بعد تعليمه له ما حيتاج إليه يف دينه ،فإ ّن ذلك ّ
ميسر على ّ
السابغة ،1فيمكن القول
على العبد ،فإن له على عباده ّ
احلجة البالغة كما له عليهم النّعمة ّ
أبن هدف الرتبية عند ابن قيم يتح ّدد يف غرضني أساسيني مها:
 -1غرض ديين :مبعىن أن يكون الغرض من التعليم هو الوصول ًبلفرد إىل درجة
يستحق هبا أن يكون خليفة هللا يف األرض.
الكمال اإلنساين اليت
ّ
السعادة لإلنسان يف حياته الدنيوية واألخروية
 -2غرض دنيوي :ويقصد به حتقيق ّ
منوا كامال
بتحصيل العل النّافع له وجملتمعه .وعموما هتدف الرتبية عند ابن قيم إىل منو الفرد ً
من مجيع النواحي ،اجلسمية والعقلية ،واخللقية ،وإعداده ليعيش يف اجملتمع ويشارك فيه بعمل
يدواي.2
أو حبرفة خيتارها تتناس مع استعداداته ومواهبه ورغباته سواء أكان ً
عمال ذهنيًا أو ً
 -3أفكاره املتعلقة مبناهج الدراسة:

إن البن قيم أفكار تتعلق ًبملناهج ال ّدراسية ،ومنها :نداؤه لبناء منهج علمي أصيل،
وهدم املنهج القائم على األوهام واخلياالت ،واملبىن على البدع والضالالت ،ويقول عن
السليم أنّه ...( :العلم املوروث عن خامت املرسلني ورسول رب
العلم املستم ّد من املنهج ّ
العاملني ،الذي ال جناة ألحد إالّ به ،وال فالح له يف داريه إال ًبلتعلّق بسببه ،الذي من ظفر
به فقد فاز وغنم ،ومن صرف عنه فقد خسر وحرم ،ألنه قط السعادة الذي مدارها عليه،
وآخية اإلميان الذي مرجعه إليه ،فالوصول إىل هللا وإىل رضوانه بدونه حمال ،وطل اهلدى من
يوصل إىل هللا من غري الطّريق اليت جعلها هو سبحانه وتعاىل
غريه هو عني الضالل ،وكيف ّ
مناداي ،وأقامه على أعالمها داعيًا،
موصلة إليه ،ودالة ملن سلك فيها عليه ،بعث رسول هبا ً
هاداي فالباب عن السالك يف غريها مسدود وهو طريق هداه وسعادته مصدود ،بل
وإليهم ً
الصراط
طردا
ً
اجتهادا ،ازداد من هللا ً
كدحا و ً
وإبعادا ،ذلك أبنه صدف عن ّ
كلما ازداد ً
 -1ابن قيم ،حتفة املودود ،ص.244 ،243:
 -2مالمح الفكر الرتبوي ،مرجع ساق ،ص.69 :
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املستقيم ،وأعرض عن املنهج القومي مع آراء الرجال ،ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال،
وأخلد إىل أرض التقليد1)...؛ فيقول يف بيان منهج أهل البدع....( :الذين عقدوا ألوية
البدعة ،وأطلقوا عنان الفتنة) ،2أهنم...( :خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب ،وجممعون
على مفارقة الكتاب ،يقولون على هللا ويف هللا ويف كتاب هللا بغري علم يتكلمون ًبملتشابه من
جهال الناس مبا يشبهون عليهم) .3وهذا املنهج الذي رمسه ابن قيم ،من
الكالم وخيدعون ّ
أهم خصائصه ما أييت:4
السنة.
 -1االعتماد على األدلة من الكتاب و ّ

الصحابة رضي هللا عنهم على من سواهم.
 -2تقدمي أقوال ّ
 -3السعة والشمول.

 -4حرية الرتجيح واالختيار.
 -5االستطراد وطول النفس يف الكتابة.
 -6مظهر االنطباع بتفهم حماسن الشريعة وحكمة التشريع.
 -7عنايته بعلل األحكام ووجوه االستدالل.
 -8احليوية واملشاعر الفياضة أبحاسيس جمتمعة.
 -9اجلاذبية يف أسلوبه وبيانه.
السياق.
 -10حسن ّ
الرتتي و ّ
 -11ظاهرة التّواضع والضراعة واالبتهال.
 -1ابن القيم ،هتذي سنن أيب داود ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،وحممد حامد الفقي سنة 1400هـ1980/م ،دار املعرفة،
بريوت لبنان .6 ،5/1
 -2ابن القيم ،أعالم املوقعني.9/1 ،
 -3املرجع نفسه.9/1 ،
 -4بكر بن عبد هللا أبو زيد ،التقري لفقه ابن قيم اجلوزية ،القسم األول ،ص.71 :
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 -12التكرار.1
واملنهج العلمي السليم هو الذي يعتمد على الرباهني الساطعة واحلجج والبينات،
وهناك فرق يبيّنه ابن قيم بني احلجج والبياانت ،فنقول احلجج األدلة العلمية ،والبينات مجع
يبني احلق ،من
بينة ،وهي صفة يف األصل يقال :آية بينة ،وحجة بيّنة ،والبينة اسم لكل ما ّ
عالمة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي) ،2وهذا يدل على أن البينة مفهومها أوسع من
يبني احلق من عالمة أو أمارية أو دليل
احلجة ،ألن احلجة هي الدليل العلمي ،والبيّنة كل ما ّ
علمي.3
سلطاان على القلوب
ويرى ابن قيم أن للعلم املدعوم هبذه احلجج وتلك البياانت
ً
واألرواح أقوى من سلطان النفوذ والقوة واجلربوت ،ألنه أيسر القلوب ًبلدليل ،أما سلطان
اليد فإمنا تنقاد به األبدان دون القلوب واألرواح ،فيقول رمحه هللا.... ( :إن هللا –سبحانه-
سلطاان ،ألهنا توج تسلّط صاحبها واقتداره فله هبا سلطان على اجلاهلني،
مسى علم احلجة
ً
بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ،وهلذا ينقاد الناس للحجة ماال ينقادون لليد ،فإن
.4
احلجة تنقاد هلا القلوب ،وأما اليد فإّمنا ينقاد هلا البدن)
ّ
ويرى ابن قيم أن مهمة املريب تنقية العلم من شوائبه ،يقول رمحه هللا ( ...عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم" :-حيمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفون عنه حتريف الغالني،
وانتحال املبطلني ،وأتويل اجلاهلني".5
كما يعتقد ابن قيم أنه ينبغي إعداد العلماء واملعلمني حىت يكونوا صاحلني للعصر الذي
وجدوا فيه ،ومبا يتفق مع احتياجات جمتمعاهتم يف ذلك العصر ،ولذلك ينصح أبن يكون
 -1بكر بن عبد هللا أبو زيد ،التقري لفقه ابن قيم اجلوزية ،القسم األول ،ص.105 :
-2ابن قيم ،املفتاح.146/1 ،
 -3الفكر الرتبوي عند ابن القيم438 ،مرجع سابق.
 -4ابن قيم ،مفتاح السعادة.59/1 ،
 -5ابن قيم ،مفتاح السعادة 48/1 ،واحلديث رواه (فر) للديلمي يف مسند الفردوس من كنوز احلقائق ،املناوي ،197/2
ط 4سنة 1373هـ1954/هـ ،مكتبة ومطبعة /مصطفى البايب احلليب مبصر.
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أول ما يتعلموه هو:
الصحيح.
 -1التاريخ ّ

 -2علم تكوين األمم وارتفاعها واحنطاطها (علم االجتماع حديثًا).
 -3علم األخالق.
 -4أحوال النّفس (علم النّفس).
 -5علم احلس والوجدان.
وحنو ذلك مما ال بد منه يف معرفة مداخل الباطل إىل القلوب ومعرفة التوفيق بني العقل
قرب بني اللذة واملنفعة الدنيوية واآلخروية ،ووسائل استمالة
و ّ
احلق (طرق التدريس) ،وسبيل التّ ّ
الشر إىل جان اخلري ،فإن مل حيصلوا علم ،ذلك كله فوزر العامة عليهم،
النفوس عن جان
ّ
فليطلبوا العلم من سبيله الذي قام عليه السلف الصاحل ،وهللا كفيل أبن ميدهم مبعرفته.1
 .3أفكاره املتعلقة بطرق التدريس وأساليبها وإجراءاهتا:
ًبلنسبة لطريقة التدريس اليت طبقها "ابن قيم" الّيت دعا إليها ومارسها من خالل
أعماله التدريسية يف مدرسته واليت دعا إليها يف كتبه ورسائله فإنه ميكن تلخيصها يف املبادئ
التالية:
 -1ما يفتتح به املعلم وما خيتم به دروسه وحماضراته:
الصلصة
أنّه من األجدر للمعلم أن يفتتح دروسه ًبحلمدلة والثّناء على هللا تعاىل مث ّ
على رسوله هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،ملا يف ذلك من مفتاح اخلري ،وسب لسداد الرأي
وإصابة القول ،كما عليه أن خيتتم حماضراته ودروسه بدعاء رسول هللا الذي تعلمه أصحابه
منه -صلّى هللا عليه وسلّم -فيقول -رمحه هللا ( :-فحقيق ًبملبلّغ عن رسول هللا صلّى هللا
عليه وسلّم الذي أقامه هللا يف هذا املقام أن يفتتح كالمه حبمد هللا تعاىل ،والثّناء عليه،
 -1أحالم ،مالمح الفكر الرتبوي عند ابن قيم ،مرجع سابق ،ص.76:
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ًبلصالة على رسول هللا -
ومتجيده واالعرتاف به ًبلوحدانية ،وتعريف حقوقه على العباد مثّ ّ
ًبلصالة عليه صلّى هللا عليه
صلّى هللا عليه وسلّم -ومتجيده والثّناء عليه ،وأن خيتمه ً
أيضا ّ
وسلّم) .بعد أن يدعو ًبلكلمات اليت (...قلما كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقوم من
هم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني
جملس ّ
حىت يدعو (هبا) أال وهي" ....اللّ ّ
.1
معصيتك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقني ما هتون به علينا مضار الدنيا"
 -2مبدأ املساواة بني الطلبة:
يعطي ابن قيم العدل واملساوات يف حقوق التعلّم والتّعليم حق للجميع ،وأن يهتم املعلم
أحدا منهم على اآلخر جتنّـبًا ملا ميكن أن حيدث يف نفوس التالميذ،
يفضل ً
جبميع طلبته ،وال ّ
ود ،يقول ابن قيم ....( :إ ّن الطّال املتعلّم إذا
جو ّ
وان تيسري التدريس بصورة طيبة ،ويف ّ
كل منهم يقرأ درسني) .ويف
سبق غريه إىل ا ّ
لشيخ ليقرأ عليه مل يقدم بدرسني إالّ أن يكون ّ
هذا حث لطالب العلم على املبادرة إىل الدرس واملثابرة عليه ،واالهتمام به وفيه أيضا توجيه
أحدا من طالبه على غريه لكن لو كان هناك فروق بينهم ينبغي له
يفضل ً
للمعلم أبن ال ّ
مراعاهتا ،ألن هللا ميّز بني البشر وجعل لكل إنسان من القدرات واإلمكاانت ما خيتلف به
عن غريه.
 -3مبدأ ضرورة مراعاة الفروق الفردية بني التّالميذ:
من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها طرق التدريس وإجراءاته عند ابن قيم مبدأ ضرورة
مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ،إ ّن ما ذكرانه آن ًفا من ضرورة عدل املعلم بني تالميذه ال
مينع أن يراعي الفروق الفردية بني هؤالء التالميذ فيما خيتلفون فيه ،وهذا نوع من العدل وهو
وضع كل شيء يف مكانه املناس  ،وهذا مما تدعو إليه الرتبية احلديثة كذلك" ،وإذا الحظ
املعلّم مسات النّجابة على أحد تالمذته ،وظهرت عليه عالمات قبوله للعلم فينبغي أن
يشجعه على ذلك ،وأن يستمع منه ما جيي به عن مسائل العلم اليت ختفى عليه هو" ،يقول
ّ
 -1الرتمذي ،مصيبات .528/5
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ابن قيم...( :إن بعض أهل العلم سئل مسألة ،فقال :ال أعلمها ،فقال أحد تالمذته :أان
أعلم هذه املسألة فغض األستاذ وهم به ،فقال له :أيها األستاذ لست أعلم من سليمان بن
داود ،ولو بلغت يف العلم ما بلغت ،ولست أان أجهل من اهلدهد ،وقد قال لسليمان:
2
(احطت مبا مل حتط به) 1فلم يغض عليه ومل يعنّفه).
 -4تنايم الطالب حسب طبيعة ال ّدروس والنشاط التعليمي:

ودور املريب ال يقتصر على تلقني املعلومات واالكتفاء يف الناحية التعليمية جبانبها
تصرفات طالبه وسلوكهم حىت أثناء
النظري ،بل إنه يشمل هذا ويشمل املتابعة العملية يف ّ
جلستهم عند التعليم ،يقول ابن قيم( :وأما مذه طاهر فإنه جيلس مرتبعا متص ّد ًرا ،وأيمر
الرجل اليسرى ،واالتكاء على اليسار) ،3وهذا أثناء تعليمهم الرماية.
تالمذته ًبجللوس على ّ
 -5مبدأ الطريقة احلوارية:

من الطّرق اليت ميكن استنباطها من كتاًبت ابن قيم ،هي طريقة احلوار ،اليت تعطي
الطلبة حرية التّعبري يف املشاركة يف احملاضرة ،يقول ابن قيم..... ( :إن بعض أهل العلم سئل
وهم به،
مسألة ،فقال :ال أعلمها ،فقال أحد تالمذته :أان أعلم هذه املسألة فغض األستاذ ّ
فقال له :أيها األستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ،ولو بلغت يف العلم ما بلغت،
ولست أان أجهل من اهلدهد ،وقد قال لسليمان( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) 4فلم يغض عليه
5
ومل يعنّفه).

 -6مبدأ طريقة التّعاون:
مما ميكن استنباطه من الطرق احلديثة يف كتاًبت ابن قيم ما يشري إىل مبدأ الطريقة

 -1سورة النمل ،اآلية22 :
 -2ابن قيم ،املفتاح173/1 ،
-3ابن قيم ،الفروسية ،ص.155 :
 -4سورة النمل ،اآلية22:
 -5ابن قيم ،املفتاح173/1 ،
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التعاونية اليت يفهم من كالمه إذ يقول " ....واإلنسان حيوان انطق ،فالنّطق ذايت له وهو
مدين ًبلطّبع ،ال ميكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش بل ال مينكه أن يعيش إال مع بين
جنسه فال بد أن يعرف بعضهم مراد بعض ليحصل التعاون فعلمهم احلكيم العليم تعريف
بعضهم بعضا مراده ًبأللفاظ كما قال تعاىل " الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علّمه
البيان" 1مث استدل آبايت أخرى منها قوله تعاىل( :ﭰ ﭱ ﭲ)  2وقوله تعاىل:

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)  ،3مث قال ابن قيم "فكانت حكمة ذلك التّعليم تعريف مراد املتكلم فلو
مل حيصل له املعرفة كان ذلك إبطال حلكمة هللا وإفساد ملصاحل بين آدم وسل اإلنسان
4
خاصيّته اليت ميّزه هبا على سائر احليوان"
 -7االهتمام حبواس اإلنسان يف التعليم:

"فإن الوجود له مرات أربعة احداها مرتبتها اخلارجية املدلول عليها بقوله (خلق) املرتبة
الثانية الذهنية املدلول عليها بقوله (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) املرتبة الثالثة والرابعة ....اللفظية

واخلطية فاخلطية مصرح هبا يف قوله (ﮊ ﮋ ﮌ) 5واللفظية من لوازم التّعليم ًبلقلم ،فإن
الكتابة فرع النطق والنّطق فرع التّصور فاشتملت هذه الكلمات على مرات الوجود كلها وانه
سبحانه هو معطيها خبلقه وتعليمه فهو اخلالق املعلم وكل شيء يف اخلارج فبخلقه وجد وكل
علم يف الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ يف اللسان او خط يف البنان فباقداره وخلقه وتعليمه
.6
وهذا من آايت قدرته وبراهني حكمته ال إله إال هو الرمحن الرحيم"
 -8مبدأ طريقة احملاضرة:
 -1سورة الرمحن ،اآلية.4-1 :
 -2سورة البقرة ،اآلية.31 :
 -3سورة العلق ،اآلية.5 :
 -4ابن قيم ،الصواعق املرسلة على اجملهمية واملعطلة ،دار العاصمة ،الرايض ،ط1418 ،1/هـ1998/م ،حتقيق د .علي
بن حممد الدخيل هللا.641/2 .
 -5سورة العلق ،اآلايت.6-1 :
 -6ابن قيم ،مفتاح دار السعادة ،ومنشور والية العلم واإلرادة ،دار الكت العلمية ،بريوت.58/1 ،
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إن من خالل بعض النصائح اليت يقدمها ابن قيم للمتعلم ميكن االستنباط منها بعض
الطرق التدريسية احلديثة ،حيث يرى أن طرق احلصول على العلم يستلزم أمور ست هي:
السؤال .ب -حسن االنصات واالستماع  .ج -حسن الفهم .د-
أ -حسن ّ
احلفظ.
هـ -التعليم.

و -العمل ًبلعمل ومراعاة حدود هللا.

ويستشهد على ذلك بقول بعض السلف :إذا جالست العامل فكن على أن تسمع
احرص منك على أن تقول ،ويقول سبحانه وتعاىل:
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

.1

وهنا جند أنه لكى حيدث التعلم فال بد من ثالثة أمور هي:
-1سالمة القل (العقل) ،وصحة وقبوله.
الشرود.
-2استخضار ال ّذهن ومنعه من ّ
السمع واالقبال على ال ّذكر.
-3إلقاء ّ

ملا تق ّدم ميكن القول أبنه من القائلني مبناسبة طريقة احملاضرة وضرورهتا؛ أل ّن فيها
يسمع املتعلّم إىل أستاذه ويستحضر ذهنه.
-9االهتمام بوسائل العلم والتعلّم وآالته:
البن قيم اهتمامات يف كتاًبته ببعض وسائل التعلم  ،حيث كان يشرح أهم وسائل
وآالت العلم والتّعلّم " فيقول هللا سبحانه وتعاىل عندما يذكر اإلنسان بنعمه العديدة عليه،
السمع واألبصار ،ولشرف هذه األعضاء
يكون أمهّها آالت العلم والتّعلّم ،فيذكر الفؤاد و ّ

خصها هللا سبحانه وتعاىل ًبلذكر يف السؤال عنها فقال:
ّ
 -1سورة ق ،اآلية37 :
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1

 .4التأثري الذي أحدثته أفكار "ابن قيم" يف تربية عصره:
عرضا لبعض اَراء وأفكار "ابن قيم" الفلسفية اليت آمن هبا ًبلنسبة ملعىن
فيما سبق كان ً
الرتبية وأهدافها ومناهجها وطرقها ،منها أنّه يرى يف مفهوم الرتبية أنّه يتناول معنني ،أوهلما
املريب الذي جي تفقده وصونه وحفظه ،واثنيها تربية الناس وتعليمهم به ،حيث يؤّكد أن
علم ّ
مسؤولية الرتبية تقع على اآلًبء واملربّني ،ومسؤولية تربية األمة على األنبياء والرسل -عليهم
السالم -وكذلك العلماء واملربّون ،وأن غاية الرتبية تكمن يف تعبيد الناس خلالقهم ،واحملافظة
للمريب واالعتناء أبمر خلقه ،وسالمة فكره،
الصحة البدنية ّ
على فطرهم ،و احملافظة على ّ
وكشف مواهبه ،وتوجيهها.
كما يرى وكان ينادي يف حياته بضرورة تطبيق املنهج العلم األصيل القائم على الراهني
والساطعة واحلجج والبينات ،ودعوته هلدم املناهج السابقة القائمة على األوهام واخلياالت،
لعل جوهر ما ألّف عليها ابن قيم معظم كتبه على هذا
واملبنية على البدع والضالالت ،و ّ
النّهج والدعوة إىل مقاطعة املناهج غري األصيلة اليت ال يرجع نفعه للمجتمع.
كما كان مما تستنبط من تراثه بعض أفكاره املتعلقة بطرق تدريس املختلفة وأسالي
وإجراءات عديدة ،مثل توجيهه إىل ما ينبغي املعلم أن يفتح به درسه من ذكر هللا -سبحانه
وتعاىل -والصالة على رسول هللا ،وكما ينبغي أن خيتم به من دعاء ،ونداء إىل مبدأ املساوات
خاصة ،وضبط الفصل الدراسي
بني الطلبة ،واالهتمام بفروق الطلبة الفردية من احتياجات ّ
وتنظيمه الالئق ،واإلستفادة من الطرق احلوراية اليت تسك الطلبة مهارة التّواصل بني
اآلخرين ،وطريقة العروض اليت ميكن املتعلم من عرض وتدريس مصغّر يقدمه على زمالئه
الطلبة يف حضرة أستاذهم .ومبدأ التعاون الذي يعطي املتعلمني فرصة تبادل اخلربات فيما
بينهم ،ويتفاعلون مع بعض .وضرورة االهتمام حبواس اإلنسان يف التّدريس.
 -1سورة اإلسراء ،اآلية. 36 :
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وملا سبق من آراء واجتاهات نلحظ أن البن قيم أتثري يف جمتمعه ،حيث كان له أنصار
يتبعون ما يرمسه من آراء واجتاهات فريدة ،وقد طبّق آرائه يف مدرسته ًبلصدرية وأم ًبجلوزية
مدة طويلة ،وله تالميذ كانوا متأثرين مبناهجه وأفكاره الرتبوية ،ومن أبرز هؤالء ابن كثري
صاح البداية والنهاية ،وابن رج  ،صاح كتاب الذيل على طبقات احلنابلة ،وابن عبد
اهلادي ،وغريه من الفضالء ،وابنه عبد هللا ،ومشس ال ّدين حممد بن عبد القادر النابلسي،
صاح خمتصر طبقات احلنابلة.
ب -اآلراء واألفكار الرتبوية العامة عند جون ديوي .و حتديد أثرها يف تربية
عصره:
فيما يلي عرض موجز لبعض اآلراء واألفكار الرتبوية لـ"جون ديوي " املتصلة مبعىن
الرتبية وأهدافها ومناهجها وطرقها.
 .2أفكاره املتعلقة مبعين الرتبية:
فيم ا يتعلق مبعىن الرتبية وًبلنسبة لطبيعة العملية الرتبوية يؤمن جون ديوي أبن الرتبية هي
احلياة نفسها وليست جمرد إعداد للحياة ،وأبهنا عملية منو ،وعملية تعلم ،وعملية بناء وجتديد
مستمرين للخربة ،وعملية اجتماعية .ولكي تكون الرتبية عملية حياة البد أن ترتبط بشؤون
احل ياة ،ولكي تكون عملية منو وعملية تعلم واكتساب للخربة البد أن تراعي فيها شروط
النمو وشروط التعلم وشروط اكتساب اخلربة ،ولكي تكون عملية اجتماعية البد أن تتضمن
تفاعال اجتماعيًا والبد أن تتم يف جو دميقراطي وجو اجتماعي صاحل.1
ً
وإلميانه هبذه املعاين للرتبية فقد أعطى أمهية كربى لعامل اخلربة يف العملية الرتبوية واَمن
أبن الرتبية الصحيحة إمنا تتحقق عن طريق اخلربة" ،وقد ذه إىل وضع مبدأ جديد للرتبية
استلهمه من شعار الدميقراطية املشهور ،وهو الرتبية للخربة  ،وعن طريق اخلربة ،ويف سبيل

1- Adolph E Meyer, the Development of Education in the Twentieth Century.p.7.
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اخلربة "؛ ألن الرتبية عملية ترق يف نطاق اخلربة وعن طريقها ويف سبيلها.1
ولكن اخلربة اليت هلا هذه القيمة الرتبوية عند "ديوي" هي اخلربة الصحيحة النافعة اليت
تفاعال متعدد اجلوان بني الفرد وبيئته وتساعد الفرد على النمو املستمر للفرد وعلى
تتضمن ً
إحداث التغيريات املرغوب فيها يف سلوكه.
ومن املقومات األساسية للخربة الصاحلة يف نظر "ديوي" هو اتسام اخلربة بسمة
االستمرارية ،واشتماهلا على التفاعل الصحيح .ولكي تتصف اخلربة ًبالستمرارية فإهنا جي
منوا
أن تكون متصلة ًبخلربات السابقة وممهدة ومسهلة خلرباته الالحقة .وإذا كانت الرتبية ً
.2
وترقيًا من الناحية اجلسمية والفكرية واخللقية ،فال غرابة أن تقوم على مبدأ استمرار اخلربة
واخلربة الصحيحة بعد هذا جي أن تكون نتيجة التفاعل بني الفرد وبيئته ،أي نتيجة للتفاعل
بني مطال الفرد وحاجاته ورغباته ودوافعه النفسية وبني الظروف والعوامل اخلارجية احمليطة
به .واخلربة الصحيحة ال تقف عند جمرد التفاعل بني العوامل الداخلية واخلارجية فقط ،بل
تتعداه إىل حماولة التوفيق والتنسيق بني هذين النوعني من العوامل .والرتبية احلديثة متيل إىل
معا ،وذلك على خالف الرتبية القدمية اليت تؤكد
أتكيد العوامل اخلارجية والعوامل الداخلية ً
أمهية الظروف ا خلارجية اليت تتدخل يف ضبط اخلربة وهتمل إىل حد كبري العوامل النفسية
الداخلية للفرد ،وبذلك مل يتحقق يف خربات الرتبية التقليدية مبدأ التفاعل ًبملعىن الصحيح،
ألن التفاعل الصحيح يتضمن أتكيد النوعني من العوامل كما يتضمن التوفيق والتنسيق
بينهما.3
 .3أفكاره املتعلقة أبهداف الرتبية:
ًبلنسبة ألهداف الرتبية وأغراضها فإن "جون ديوي" مل يسلك السبيل الذي سلكه
الكثري من املربني يف حماولتهم حتديد األهداف العامة واخلاصة للرتبية ،بل ذه إىل أن الرتبية
 أمحد فؤاد األهواين ،جون ديوي ،ص 1 .52جون ديوي :اخلربة والرتبية ،ترمجة حممد رفعت رمضان وجني اسكندر-2 .
 -3املرجع السابق نفسه ،ص ص . 39 – 35
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ليس هلا أي هدف خارج عن عملية الرتبية نفسها .فاهلدف األعلى للرتبية –عنده– هو
حت قيق استمرار الرتبية ،أو بعبارة أوضح أن هدف الرتبية هو أن تساعد الفرد على أن يستمر
يف تربيته وًبلتايل يف منوه وتعلمه وتكيفه مع بيئته وحياته ،حيث أن عملية الرتبية عنده مرادفة
هلذه األمور كلها ،فالرتبية عنده ينبغي إال تكون هلا أهداف مفروضة عليها من اخلارج؛ ألن
األهداف املفروضة من اخلارج ال متثل أهداف التالميذ احلقيقية وال تنبع من خرباهتم
ونشاطاهتم .واألهداف احلقيقية للتلميذ هي ما حددها بنفسه ،أو على األقل اشرتك يف
حتديدها يف ضوء خرباته السابقة وحاجاته.1
ويف نظر "جون ديوي" أنه "ليس يف فلسفة الرتبية التقدمية نقطة أكثر وجاهة من
أتكيدها أمهية اشرتاك املتعلم يف تكوين األهداف اليت توجه نواحي نشاطه يف عملية التعلم،
كما أنه ليس هناك نقص يف الرتبية التقليدية أكرب من إخفاقها يف احلصول على تعاون
تعاوان إجيابيًا يف بناء األهداف اليت تتضمنها دراسته .واهلدف احلقيقي هو الذي يبدأ
التلميذ ً
مباشرا حييلها إىل رغبة .ومع ذلك فليست النزعة
بنزعة ،واحليلولة دون إشباع النزعة
ً
إشباعا ً
أو الرغبة يف حد ذاته هدافًا ،ألن اهلدف غاية منظورة ،أي أنه يتضمن التبصر ًبلعواق اليت
سوف ترتت على العمل وفق النزعة .والتبصر ًبلعواق يتضمن اعمال الذكاء ،وهذا يتطل
أوال مالحظة الظروف واملالبسات املوضوعية ،ذلك أبن النتائج ال ترتت على جمرد وجود
ً
نزعة الفرد إىل عمل بسيط كاملشي ،ال يتم إال ًبلصلة الفعالة ًبألرض اليت يقف عليها...
فممارسة املالحظة شرط من شروط حتول النزعة إىل هدف.
على أن املالحظة وحدها غري كافية ،بل ال بد لنا من أن نفهم مغزى ما نرى ونسمع
ونلمس ،وهذا املغزى يتكون من النتائج اليت سوف ترتت على العمل حس ما نراه ،فقد
ِ
حينئذ يف
حماوال والوصول إليه ،وليس مغزى الله
يرى الطفل بريق الله فينجذب حنوه ً
بريقه بل يف قدرته على أن حيرق ،وهي النتيجة اليت سوف ترتت على ملسه ،وحنن ال
1 - John Dewey, Democracy and Education . 1961,pp. 104-110.
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نستطيع إدراك النتائج إال بسب وجود اخلربات السابقة.1
وهكذا يتبني لنا أن تكوين اهلدف عند " جون ديوي " ليس ًبلعملية السهلة بل هو
عملية عقلية معقدة تتطل وجود دافع ورغبة لدى املتعلم ،كما يتطل مالحظته للظروف
واملالبسات املوضوعية احملي طة به ،ومعرفته ملا حدث يف املاضي فيما يشبه هذا املوقف الذي
بني يديه ،مث أتيت عملية الربط بني ما الحظه وبني ما اسرتجعه وحماولة ترمجة اهلدف إىل
خطة وطريق العمل.
ويذكر "جون ديوي" يف كتابه "الدميقراطية والرتبية" ثالثة موازين لألهداف الرتبوية
احلسنة ،وهي كاالَيت:2
 امليزان األول :يتمثل يف أن اهلدف أو الغرض الرتبوي جيالنشاط الداخلي للتلميذ املراد تربيته وعلى حاجاته.

أن يؤسس على أوجه

 امليزان الثاين :يتمثل يف إمكانية ترمجة اهلدف إىل أعمال وخربات دراسية تقوم علىنشاط املتعلم وتساعد يف تفتيح مواهبه واستعداداته.
أمورا
 امليزان الثالث :يتمثل يف وجوب اعتبار األهداف أبهنا أمور تقريبية وليست ًهنائية ويف وجوب الربط بني األهداف ووسائلها.
غرضا غري حتقيق نفسها ،فإن املتصفح لكتاًبته،
وًبلرغم من أن "ديوي" مل يرى للرتبية ً
ال سيما كتابه "الدميقراطية والرتبية" جيد فيها من العبارات ما يدل داللة واضحة على اعرتافه
ببعض األهداف الفردية واالجتماعية للرتبية ،وال خترج األهداف اليت اعرتف هبا عن هدف
استمرار اخلربة وجتددها ،وهدف حتقيق النمو املتكامل للفرد ،وهدف حتقيق الكفاية
االجتماعية ،وهدف تطوير اجملتمع وحتسينه عن طريق خلق الفرد الصاحل الذي اكتملت لديه
منو شخصيته وتربت لديه املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة لتحقيق الكفاية االجتماعية.
 -1جون ديوي :اخلربة والرتبية ،مرجع سابق ،ص ص . 62 – 61
2 - John Dewey, Democracy and Education, op.cit ,pp. 104-110.
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ومن األهداف واألغراض الرتبوية اليت وردت االشارة اليها يف كتابه "الدميقراطية والرتبية"
ما يلي:
مساعدة الفرد على النمو الكامل املتكامل لشخصيته وعلى تفتح استعداداته وطاقاته
وتنميتها ،ألن الرتبية يف نظره ال تعدو ان تكون عملية منو وعملية تفتح الستعدادات الفرد.
مساعدة الفرد على التكيف املستمر مع بيئته االجتماعية والطبيعية وتزويده ًبخلربات
اليت يتطلبها هذا التكيف.
إعداد الفرد للحياة املستقبلية ،لكن من غري إمهال ملتطلبات حياته احلاضرة .وهذا
الغرض يقتضيه تفسريه للرتبية ًبهنا عملية منو ،ألن هذا التفسري يتطل مراعاة االمكانيات
أيضا العمل
واملتطلبات احلاضرة والنظر إليها على أهنا متطورة يف تقدم مستمر ،كما يتطل
ً
.1
مسيطرا على متطلبات احلياة املتأخرة
على إعداد الفرد حلياة مستقبلية وجعله
ً
إعادة بناء اخلربة االجتماعية وحتسني اجملتمع وتطويره .فكما أن الرتبية يف نظره عملية
اجتماعية هتدف إىل تطوير اجملتمع وحتسينه.

ولقد رفض "ديوي" الظن القائل أبن املدرسة جي أن تتكيف مع األوضاع السائدة يف
اجملتمع ،وجي أال حتاول تطوير اجملتمع وإعادة بنائه وتنظيمه ،ففي نظره ان الذين يعتقدون
يف صحة هذا الظن اخلاطئ املتعلق بوظيفة املدرسة يف اجملتمع قد فاهتم إدراك أن من أبرز
مميزات اجملتمع الدميقراطي هو اإلميان ًبلتطور والتحسني املستمرين واعتبار املدرسة وسيلة من
أهم الوسائل إلصالح اجملتمع وحتسينه وإعادة بنائه.2
 .5أفكاره املتعلقة مبناهج الدراسة:
انتقد بشدة "جون ديوي" املفهوم التقليدي للمناهج الذي يقوم على تقسيم املنهج إىل
1- Ibid., pp. 1-123.

2- John Dewey,” Can Education SHARE in Social Reconstruction”, the Social Frontier, Vol.
1 No.1, October, 1934.
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مواد منفصلة وعلى ترتي هذه املواد ترتيبًا منطقيًا قد يتفق مع عقلية التالميذ الصغار ،ألن
استعدادات الطفل العقلية يف سنه امل بكرة وطبيعة تكوينه العقلي ال تتفق مع هذا الرتتي وال
ذلك التقسيم.
وليس املركز احلقيقي للمنهج يف نظره هي املواد الدراسية املنفصلة املستقلة عن بعضها
البعض ،بل مركزه احلقيقي هي نشاطات الطفل الذاتية وخرباته .فمن هذه النشاطات
واخلربات يتكون املنهج وهبا جي أن تبدأ املدرسة .وقد حاول "ديوي" أن يطبق هذا املبدأ يف
منهج مدرسته االبتدائية؛ حيث جعل األطفال يف هذه املدرسة يبدءون أبوجه النشاط اليت
يعهدوهنا يف حياهتم املنزلية ويف حياهتم العامة جملتمعهم وهي األنشطة املتصلة ًبحلصول على
املأكل وامللبس واملأوى ،وذلك كالطبخ واخلياطة ،وبناء البيوت ،وما يتصل هبا من أنشطة
فرعية وما حيتاجه اجناز هذه األنشطة من مواد غذائية وقطنية وخشبية .وهذه األنشطة اليت
يتكون منها منهج السنوات األوىل من املرحلة االبتدائية ال ترمي فقط إىل إحداث التناسق
أيضا إىل حفز القوى العقلية وربطها أبعمال
والرتابط بني الوظائف اجلسمية ،بل ترمي ً
وظيفية .ومن األمور اليت أكدها "ديوي" يف منهج مدرسته االبتدائية تعلم احلساب،
واملوسيقى ،والفن ،والنجارة ،والطبخ ،واخلياطة ،والعلوم ،واجلغرافيا ،والتاريخ ،والقراءة،
والكتابة ،والبستنة ،ولكن كل هذه األمور مل تدرس كمواد منفصلة مستقل بعضها عن بعض
.1
عرضا عن طريق ربطها مبواقف ومشاكل للحياة
 ،بل كانت تدرس ً
وقد كانت الطريقة املتبعة يف تنظيم خربات املنهج وتدريسها هي طريق املشروعات،
ولذا كان ميكن للتلميذ عن طريق أي مشروع دراسي أن يكتس الكثري من احلقائق
واخلربات واملهارات اليت ميكن أن تكون منتمية إىل عدد كبري من املواد الدراسية التقليدية.
وحنن إذا ما دققنا النظر يف أوجه النشاط والدراسات اليت تضمنها منهج مدرسة "جون
ديوي" االبتدائية فإننا جندها تدخل حتت ثالث فصائل أساسية:
1- Frederick Eby, the Development of Modern Education. 1960,pp.624- 626.
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الفصيلة األوىل :تتكون من أوجه النشاط واألعمال اليدوية اليت تدور حول عدد من
املهن االجتماعية السائدة ،وذلك كالطبخ ،واخلياطة ،والغزل واحلياكة ،وما إىل ذلك .وهلذا
النوع من أوجه النشاط واألعمال قيمة جسمية وعقلية .فهو كما يساعد بصورة مباشرة على
أيضا بطريقة غري مباشرة على تدري انتباه التلميذ
تدري اليد والعني واألذن ،فإنه يساعد ً
وخياله ،وقدرته على احلكم .فاملهنة جتهز الطفل بدافع حقيقي وتعطيه خربة مباشرة وهتيئ له
االتصال املباشر ًبألمور الواقعية.
الفصيلة الثانية :من األنشطة والدراسات اليت تضمنها منهج املدرسة تتصل ًبملواد
الدراسية اليت تساعدان على فهم احلياة االجتماعية ،وذلك كالتاريخ واجلغرافيا والعلوم والفن.
ولكن ًبلرغم من اشتمال املنهج على ما يتصل هبذه املواد من خربات وأنشطة فإنه ال وجود
ملواد منفصلة مستقلة حتمل هذه العناوين يف املنهج.
الفصيلة الثالثة :ألنشطة منهج تلك املدرسة تشتمل على الدراسات واخلربات اليت من
شأهنا أن مت كن التلميذ من تنمية قدرته على االتصال والبحث العقليني ،وذلك كالدراسات
املتصلة ًبلقراءة والكتابة واحلساب ،وهذه الدراسات كسابقتها يف الفصيلة الثانية مل توجد يف
منهج مدرسة "ديوي" كمواد منفصلة مستقلة بعضها عن بعض بل وجدت متصلة مبواقف
احلياة وأبعمال التلميذ اليدوية.
وكثري من املبادئ اليت اندى هبا "ديوي" ًبلنسبة ملنهج املدرسة االبتدائية قد اندى هبا
أيضا ًبلنسبة ملنهج املرحلة الثانوية .وهناك نوعان من املوازين اليت جي أن تتحكم يف اختيار
ً
وتنظيم حمتوايت منهج املرحلة الثانوية عنده مها :خصائص طالب هذه املرحلة ،والظروف
االجتماعية والثقافية يف كل موقف تعليمي .ووظيفة املدرسة الثانوية عنده هي أن متكن
الطال من االستمرار يف توسيع دائرة ثقافته العامة اليت بدأ هبا يف املرحلة االبتدائية ،وال
تفرض عليه دراسة ختصصية ضيقة ،ألن الدراسات التخصصية جي –يف وجهة نظره– ان
تكون من وظيفة التعليم اجلامعي.
678

اَراء ابن القيم وأفكاره الرتبوية يف ضوء نظريات الفكر...

د .داود عبد القادر إيليغا ود .أمين عايد حممد

 .6أفكاره املتعلقة بطرق التدريس:
ًبلنسبة لطريقة التدريس اليت طبقها "جون ديوي" يف مدرسته واليت دعا إليها يف كتبه
ومقاالته الرتبوية؛ فإنه ميكن تلخيصها يف املبادئ التالية:
 .1الطريقة الصاحلة يف نظر "ديوي" هي اليت تساعد التلميذ على إيقاظ قواه
واستعداداته العقلية وتعوده على االستقالل واالعتماد على النفس والتفكري املنطقي ،وح
التعاون ،وتشجعه على اإلصالة واخللق واإلبداع ،وتدفعه إىل احلركة والنشاط اهلادف.
 .2تقوم طريقة "ديوي" التدريسية على مبدأ ضرورة مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ
وضرورة مراعاة ميوهلم ودوافعهم الطبيعية ووجوب استغالل هذه الدوافع وامليول يف جذب
انتباههم ودفعهم إىل النشاط الذايت اخلالق ،ومن امليول والدوافع اليت جي على املريب ان
حيسن استغالهلا يف العملية الرتبوية امليل إىل احلركة والنشاط  ،وامليل إىل اللع  ،وامليل إىل
التعبري عن الذات ًبلقول والعمل وامليل إىل البناء والرتكي  ،وامليل إىل البحث .ومما قاله "
مجيعا يرغبون يف
ديوي" يف شرحه للقيمة الرتبوية لبعض امليول والدوافع ما يلي" :فاألطفال ً
التعبري عن أنفسهم ًبللون والشكل؛ فإذا أجزت الظهور هلذا الولع بسهولة ،وذلك ًبلسماح
للطفل ًبالنطالق بصورة غري حمدودة فال حيصل له من النمو إال ما كان عرضيًا ،ولكن دع
أوال عن الدوافع اليت يف نفسه مث الفت انتباهه إىل ما يصنع وإىل ما حيتاج إىل
الطفل يعرب ً
متاما ...وغريزة اللغة
صنعه ًبلنقد واألسئلة واالقرتاحات .فهنا ستكون النتيجة شيئًا خمتلفة ً
أسهل شكل من التعبري االجتماعي لدى الطفل ومع ذلك فهي عظيمة ،بل لعلها أعظم
مجيع املصادر الرتبوية ،وتوجد كذلك غريزة الصنع ،وهي الدافع إىل البناء الذي يدفع إىل أن
تعبريا عما يصنعه يف اللع واحلركة واإلشارة والتخيل ًبلدرجة األوىل ،وتتطل
يصنع وجيد ً
غريزة الصنع هذه منف ًذا جلعل األشياء ذات أشكال مفهومة وجتسيدات اثبتة ،وليس للطفل
مقدار وافر من غريزة البحث اجملرد" ،1والظاهر أن غريزة البحث تنمو من تركي دافع البناء
 -جون ديوي :املدرسة واجملتمع ،ترمجة أمحد حسن الرحيم ،ص 1 .83
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أو اإلنشاء مع الدافع إىل احملادثة ،وليس من فرق لدى األطفال الصغار بني العلم التجرييب
والعمل املنجز يف دكان جنار ..ويف نظر " ديوي" أن مراعاة ميول التالميذ ودوافعهم ورغباهتم
ال يعين أبي حال من األحوال ترك هذه امليول والرغبات بدون توجيه وال تنظيم .وواج
املدرس يف نظره أن يوجهها ويعمل على تنظيمها وفق خطة مرسومة لتحقيق أهداف تربوية
مرغوب فيها.
أيضا إميانه بوجوب الربط بني خربات
 .3ومن املبادئ اليت تقوم عليها طريقة "ديوي" ً
التلميذ داخل املدرسة وخارجها ،وأتكيده ملبدأ ضرورة الربط بني خربات التلميذ داخل
املدرسة وخارجها ،وأتكيده ملبدأ ضرورة الربط بني املعرفة النظرية والعمل ،وقد حتدث بشيء
من االطناب عن هذين املبدأين يف الفصل الثالث من كتابه" :املدرسة واجملتمع" ومما جاء يف
هذا الفصل قوله" :فالتلف أو الضياع الكبري يف الرتبية -من وجهة نظر الطفل – متأت من
وحرا جيري
عجزه عن االنتفاع مبا يكتس من اخلربات خارج حميط املدرسة
ً
انتفاعا ً
اتما ً
عاجزا استعمال ما يتعلمه من املدرسة
داخل املدرسة نفسها .وهو يف الوقت ذاته يرى نفسه ً
.1
يف حياته اليومية .وهذه هي عزلة املدرسة ،اهنا انعزال عن احلياة...
 .4اإلعالء من شأن اخلربة املباشرة ،واإلميان أبن الرتبية الصحيحة إمنا تتحقق عن طريق
اخلربة الصاحلة .وال تكون اخلربة تربوية مامل هتدف إىل معرفة املزيد من احلقائق وإدراك املزيد
نظاما من ترتيبها األول
من األفكار ،وإىل ترتي هذه احلقائق واألفكار ترتيبًا أفضل وأحسن ً
 .وليس ح ًقا أن مبدا التنظيم غري عن اخلربة ،وإال أصبحت اخلربة مفككة إىل درجة تؤول
معها إىل الفوضى." 2
 .5الطريقة العامة اليت يوصي "ديوي" املدارس ًبتباعها يف تنظيم خربات تالميذه ويف
تدريسه هي طريق املشروع ( ) Project Methodوطريقة حل املشكالت ( Problem
 ،)Solvingوقد عرف بعضهم املشروع أبنه :موقف تعليمي تتوافر فيه االعتبارات التالية:
 -1املرجع السابق نفسه ،ص .83
 -2جون ديوي :اخلربة والرتبية ،مرجع سابق ،ص ص . 80 – 77
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 وجود مشكلة أو مشكالت تنبع من ميول التالميذ ،وحيسون هبا مباشرة ،أو بعدإاثرهتا وإشعارهم هبا.
 وجود غرض واضح حمدد يف أذهان التالميذ ،يدفعهم برغبة شديدة إىل حل تلكاملشكالت.
 القيام بنشاط متعدد األلوان ،عقلي جسمي اجتماعي ،من جان التالميذ ،وهلذاالنشاط خطة قابلة للتنفيذ فعالَ وتعمل على سد حاجة املوقف وحتقيق الغرض.
جي أن يسود املوقف التعليمي يف مجيع مراحله جو اجتماعي دميقراطي طبيعي ،يؤدي
إىل النمو الفردي والنمو االجتماعي.
عرضا ومتقطعة ،كلما دعت الضرورة إليها يف
 املعلومات والنظرايت واحلقائق أتيت ًتفسري موقف أو لتوضيح مشكلة.
 جمال التعليم يف هذا املوقف التعليمي غري قاصر على الفصل ،بل ميتد إىل خارجالفصل :يف فناء املدرسة ،وميتد إىل خارج املدرسة يف صورة زايرات ورحالت ومعسكرات.
وأهم ما يتميز به املشروع هو اهتمامه بوضع ميول التالميذ ونشاطهم يف املرتبة األوىل،
ووضع املعلومات واحلقائق يف املرتبة الثانية ،والنظر إليها على أهنا وسيلة وليست غاية يف حد
ذاهتا.
واملراحل األساسية اليت يسري املشروع على هديها هي :اختيار املشروع ،وحتديد الغرض
منه ،ورسم خطته ،وتنفيذه ،واحلكم عليه.1
أما طريقة حل املشكالت اليت ينادي "ديوي" ًبتباعها فإهنا تقوم على املبدأ القائل :ان
التعلم اجليد يقوم على وجود مشكلة هتم التلميذ وتتصل حبياته وحاجاته :فتحفزه إىل القيام
بنشاط ،بُغية الوصول إىل حل هلذه املشكلة .وقد يكون هذا النشاط عشوائيًا ،وقد يكون
 -1أبو الفتوح رضوان واَخرون :املدرس يف املدرسة واجملتمع (القاهرة :مكتبة اإلجنلو املصرية )1960 ،ص ص – 157
.162
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قائما على التبصر والتوجيه ،حبيث يغدو التلميذ على بينة من املشكلة فيحددها ،ويعدد
ً
االحتماالت املختلفة اليت قد تقود إىل حلها ( فرض الفروض ) مث حياول وزن كل احتمال
ًبلتجربة أو سؤال اخلرباء أو الرجوع إىل املصادر جلمع األدلة أو األسانيد .وخيرج من هذا كله
بقبول احتمال ورفض اَخر على اعتبار أن ذلك يوصل حلل املشكلة.
 .7التأثري الذي أحدثته أفكار "جون ديوي" يف تربية عصره:
عرض ا لبعض آراء وأفكار "جون ديوي" الفلسفية اليت آمن هبا ًبلنسبة
فيما سبق كان ً
ملعىن الرتبية وأهدافها ومناهجها وطرقها ،وهي ال ختلو من نقاط القوة واجلدة ،ومن مظاهر
القوة فيها هو رفضها ألسالي الرتبية القدمية اليت تقوم على أساس حشو الذهن ًبملعلومات،
وإعالؤها من شان اخلربة العملية والنشاط الذايت للتلميذ يف العملية التعليمية ،واعتبارها للرتبية
على أهنا عملية منو للفرد واجملتمع على حد سواء ،ودعوهتا إىل وجوب ربط املدرسة ًبحلياة
العامة وًبألعمال االنتاجية يف البيئة ،وإىل وجوب التعاون بني املدرسة والبيت ،وإىل وجوب
التوفيق بني أعمال الطفل االجتماعية وبني أعمال املدرسة ،وإىل وجوب حترير التلميذ من
كثري من الضغوط والتقييدات اليت كان خيضع هلا يف ظل الرتبية التقليدية.
وقد كان ألفكار "ديوي" أتثريها البالغ يف تربية هذا القرن ال يف أمريكا وحدها بل كافة
اضحا جليًا
أحناء العامل املتقدم الذي تسربت إليه مبادئ الرتبية .ويظهر أتثري هذه األفكار و ً
يف غال احلركات والطرق الرتبوية اليت ظهرت يف أمريكا بني احلربني العامليتني ،وذلك كحركة
الرتبية التقدمية ،وحركة منهج النشاط  ،واملنهج احملوري ،وكطريقة "دالنت" وطريقة "ونتيكا"
وطؤيقة املشروع.
ومن املربني احملدثني الذين أتثروا إىل حد كبري أبفكار "جون ديوي" هم "وليام
كلباتريك" و "بويد بود" و "جون كاونتس" و "جون تشايلدز" و "هارولد رج" و
"كاريلتون".
ولكن ًبلرغم من التأثري الواسع الذي أحدثته أفكار ونظرايت "ديوي" الرتبوية يف تربية
القرن العشرين ويف أفكار كثري من مريب هذا القرن املتحررين والتقدميني فإهنا واجهت
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معارضة شديدة من قبل كثري من املربني احملافظني ومن أتباع املذاه والنزعات الرتبوية
التقليدية ،وذلك كأتباع املذه الواقعي ،واتباع املذه املثايل ،وأتباع احلركة األساسية .وقد
كانت معارضة أتباع هذه املذاه مبنية على أساس أهنم وجدوا يف أفكار "ديوي" ويف
أفكار غريه من الربمجاتيني والتقدميني ما ال يتفق مع املبادئ اليت تقوم عليها املدارس
الفلسفية اليت ينتمون إليها .وقد انضم إىل هؤالء املذهبيني يف نقد نظرايت" ديوي" كثري من
احملافظني الذين مييلون إىل األسالي الرتبوية القدمية اليت تربوا عليها ويرون أن املبادئ الرتبوية
التقدمية هي السب يف ضعف مستوى التعليم.
دفاعا عن "ديوي" من اهلجمات واالنتقادات اليت
وقد انربى كثري من الكتاب الرتبويني ً
وجهت إليه منذ ظهر على العامل أبفكاره الرتبوية التحررية يف أواخر القرن املاضي .وقد كان
من بني الذين دافعوا عن "ديوي" من الكتاب الرتبويني احملدثني " إدواردًبور" و " جون
واين" و " ريتشارد ميلري".
وحنن ال نريد أن نستطرد يف ذكر النواحي اليت اعتمد عليها الكتاب الرتبويني املدافعون
عن فلسفة" ديوي "الرتبوية .ويف نظران أنه مهما كان إخالص املدافعني عنه ومهما كانت قوة
أحدا منهم ال يستطيع أن ينكر أن "ديوي" اندى برتبية
حجتهم يف هذا الدفاع فإن ً
الشخصية ككل ،وأعطى أمهية كربى مليول التالميذ وحاجاهتم احلاضرة يف عملية اختيار
ونظرا إىل الطريقة اليت تدرس هبا املادة على أهنا أهم من حمتوايت
وتنظيم خرباهتم املدرسيةً ،
املادة نفسها ،إىل غري ذلك من النواحي اليت ال تعترب مقبولة من قبل احملافظني الداعني إيل
الرتكيز على الرتبية العقلية وعلى املادة الدراسية .ولكن ما ذه إليه " ديوي " من
التجديدات له ما يربره من نتائج علم النفس ومن مقتضيات العامل املتغري واملتطور سر ًيعا
الذي عاش فيه.
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احملور الثالث :أوجه االتفاق واالختالف بني اآلراء واألفكار الرتبوية البن القيم
وجون ديوي.
 من انحية احلدود الزمنية:أن حتدثنا عن ابن القيم يف حبثنا احلايل عن الفكر الرتبوي اإلسالمي؛ فإن احلدود الزمنية
تعود إىل القرن الثالث عشر امليالدي ،غري أن الفكر الغريب كان ميشي آنذاك يف عصور
الظالم إىل أن بدأت أفكار بعض املفكرين ًبلظهور أمثال ديوي وسارتر وروسو وًبستلوتزي،
أي يف حدود القرن الثامن عشر أي بفارق مخسة قرون على األقل بني النموذجني؛ مما يؤكد
رايدة وسبق الفكر الرتبوي اإلسالمي عن نظريه الغريب.
 من انحية احلدود املكانية:الفكر الرتبوي اإلسالمي نشأ يف جمتمعات شرقية ختتلف ظروفه السياسية واالجتماعية
واالقتصادية عن الفكر الغريب الذي نشأ وسط جمتمعات غربية تعاين من الصراع بني الكنيسة
والنخبة السياسية احلاكمة.
 معىن الرتبية: إذا حاولنا الوصول إىل حتديد معىن الرتبية عند كل من جون ديوي وابن القيم؛ فإنناجند كل منهما يؤمن هبذا النمو مبفهومه اخلاص ،فلو اسرتسلنا يف احلديث عن الرتبية ومعناها
عند ابن القيم لوجدانه حيدد مفهومها كالتايل( :وهى تعىن اإلشراف على أمر الطفل ،وحسن
القيام عليه وتعهده ورعايته ًبلغذاء وتوجيهه حىت يفارق الطفولة ،كما تعىن تعهد الناس
وتوجيههم ،والتدرج معهم ىف التعليم واإلشراف على أمورهم ،وكذلك االهتمام ًبلعلم
ومالحظة شأنه وتنميته حىت يصل اإلنسان فيه إىل شيء من الكمال الذى يستطيع به تعليم
الناس والتدرج هبم من صغاره لكباره) مبا يعين ضرورة هتيئة البيئة الصاحلة مبفهومها الشامل
املعنوي واملادي والطبيعي وذلك بقصد الوصول إىل النمو الطبيعي الذي حيتاجه كل فرد.
 ومن هذا التعريف جند أن جون ديوي يشاطره الرأي يف هذا التعريف فيعرف الرتبية684
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سعيدا وذا أخالق
إنساان ً
أبهنا ( ...هي مساعدة اإلنسان الصغري النامي العاجز لكي يصبح ً
وقادر وفاعل وكفؤ)
ولقد اتفق هؤالء العلماء على أمهية تربية النشء ورعاية الصغار وأمهية الوالدين يف الرتبية
فمثال ابن القيم كت يف جمال تربية الطفل ومن خالل كتاًبته بني لنا طريقة تربية األوالد
ً
ودور املعلم واالًَبء يف تكوين شخصية الطفل  ،كما جند ديوي ونظريته الربمجاتية ومنه
النشاط الذي يساهم يف حتديد أمهية املدرس واملدرسة ًبلنسبة للتالميذ.
 واتفقا على أمهية النشاط وذم الكسل للمتعلم كمات أهنم طالبوا أبمهية الشفقةواللني والرمحة يف الرتبية للمتعلم ومن هذا القبيل تُعد هذه النقطة حساسة العتبار الرتبية
ًبلقوة لن تريب بل حتس استبداد وفرض وهيمنة علمية او سلوكية وحنن نشاطرهم الرأي يف
أن الصغار البد هلم من معاملة طيبة وهنا جند مقولة عمر ابن اخلطاب -رضي هللا عنه -يف
سبعا) نالحظ أنه يف املرحلة األوىل من حياة
سبعا وصاحبه ً
سبعا واضربه ً
تربية الصغار( علمه ً
الطفل تكون الرتبية ًبلرمحة والشفقة مث ًبلتدرج ًبلضرب أثناء العصيان وتنتهي هذه املرحلة
ببلوغ الطفل سن الرشد أو ًبألحرى املراهقة حني ال يقبل العنف والسيطرة والتوجيه وهنا
تكون املصاحبة.
 كما جند أن الفكر الرتبوي اإلسالمي انطلق من بيئة إسالمية أساسها كتاب هللاوسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم .وًبملقابل جند الفكر الرتبوي الغريب أتثر ًبجملتمع
األوريب وسيطرة الكنيسة.
ومن أوجه اخلالف الرتبية الدينية اليت اعتربها ابن القيم أساسية ومهمة للمتعلم يف حني
قوبلت ًبلرفض من ديوي.
 سنحاول يف النقاط االَتية إبراز بعض اآلراء اليت نبغ فيها املفكرون املسلمون ومنبينهم ابن القيم  ،مع ذكر النقائص أو بعض الثغرات الفكرية اليت بقيت دون شرح مفصل أو
غموض يف الفكر.
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الفكر الرتبوي اإلسالمي (وميثله ابن القيم):
 ينطلق الفكر الرتبوي اإلسالمي من مصادر إسالمية متثلت يف القراَن والسنة. كما اهتم املفكرون اإلسالميون بتصنيف العلوم من حيث القيمة والفائدة مقدمنيالعلوم الدينية على الدنيوية يف ضرورايهتا وأمهيتها للمتعلم كما اندوا بضرورة التدرج يف التعليم.
 اهتموا ًبملعلم وخصوه بوظائف عديدة واندوا آبدابه وكرموه عن اجلاهل. اهتموا ًبلعقل وجعلوه مصدر للبحث عن احلقيقة لدى املتعلم. اهتموا ًبلرتبية الدينية واألخالقية يف كل مراحل عمره. اظهروا الروابط بني املعلم واملتعلم كالشفقة والرمحة واللني ..،إخل. تناولوا اَداب الطعام واللباس من منطلق القيم اإلسالمية. وجعلوا اهلدف من الرتبية والتعليم السعي لسعادة اإلنسان يف الدنيا واالَخرة لذلككانوا أكثر واقعية وموضوعية يف أفكارهم الرتبوية.
 اهتموا بتعليم املرأة وأعطوه مكانة اجتماعية من منطلق ديين.الفكر الرتبوي الغريب (وميثله جون ديوي):
 متيز الفكر الغريب ًبلثورية على الفساد يف اجملتمعات األوربية والغربية حيث يعتربديوي الرتبية وسيلة اإلصالح األوىل.
 وضع الغرب مناهج للرتبية ،وهذا ما زاد يف قيمتها مثل منهج النشاط لديوي. شجع الفكر الغريب على تعلم املهارات ،وشبهها هبواية التكدس وقت الضيق. شجعوا على تعلم املهارات اليدوية لألطفال ؛ هبدف تنمية ذكاءهم وغرس مبدأاالعتماد على النفس ،وهذا الذي كان عليه ديوي يف صغره نشء على الكس احلر.
 االهتمام ًبلنظرايت اليت تضع األسالي وحماور البناء االجتماعي  .ونستطيع أننتلمس ذلك يف الفلسفة الربمجاتية حيث يرى ديوي واتفق معه روسو على أن طبيعة الطفل
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فال بد من احملافظة عليها حبرية كاملة وأن مصدر الشرور هو اإلنسان واجملتمع كما اهتم
ًبحلواس وأمهيتها يف الرتبية والعاطفة واإلحساس يف تربية املتعلم.
نقد اآلراء واألفكار الرتبوية جلون ديوي:
 أن النفع املادي العاجل هو الوحيد املسيطر على اجتاه فلسفة هذا املذه  ،أي أنف كرة عمل أو عمل الربامجاتيني إمنا يقاس صالحه وفساده وخريه وشره مبا حيققه من نفع
مادي عاجل ،وسيطرة مثل هذه النزعة على سلوك الناس يف احلياة حيوهلم إىل ذائب بشرية
ذوي أظفار وأنياب  ،ال يتعاملون إال ًبملادة وال يتواصلون إال حيث يكون نفع ،ويوم أن
ِ
حينئذ؛ ألن تلك
تكون املنفعة هي الغاية لكل حركة وهدفًا لكل عالقة فما أشقى احلياة
مرحلة تفقد فيها البشرية كل مقوماهتا الكرمية وعناصرها اإلنسانية ،ويستوي فيها اإلنسان
ًبآلالت ،وتغي مجيع مبادئ البرب والعطف والرمحة واملواساة وسائر األمور املعنوية ،اليت
هتذب احلياة وترط جفافها ،وخيلو كيان اإلنسان من العواطف واملشاعر اإلنسانية من
احل والود والعاطفة.
 اهتم ًبلفلسفات الطبيعية والنفعية إذ كانت تعتمد على أفكار خيالية بعيدة عنالواقع يف حتقيق معىن الرتبية.
 إنكار األداين ،وجحد األلوهية ،فقيمة الفكرة فيما تولده من منافع ظاهرة يف احلياةاملادية ،وملا كانت الفكرة يف نظر هؤالء قد أييت عليها حني ال تؤدي وظيفة ظاهرة يف احلياة
ِ
جهازا .فهي إذًا تقوم على إنكار
املادية ،فعندئذ تنبذ الفكرة أساسها ألهنا ال تدير اَلة وال حترك ً
األداين ،وأن التدين حاجة إنسانية يف فرتات زمنية معينة ولظروف اجتماعية واقتصادية خاصة.
 إمهال اجلان الديين يف حتقيق مبادئ الرتبية ًبعتبار أن هذا األخري ال ينفصل عنضرورايت الضبط االجتماعي.
 إمهال الرتبية العقلية واالعتماد على احلواس يف الرتبية واالعتماد على منطلقات فلسفية. إمهال اجلان الروحي حىت الدين واملعتقدات واالنسالخ عن القيم واالهتمامًبجلان النفعي املادي وهذا مستحيل أن خترج الرتبية عن املعايري االجتماعية وجمال القيم.
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 األهداف الرتبوية:جند أن اهلدف الرتبوي للفكر الرتبوي عند ابن القيم يتجلى بوضوح يف خلق اإلنسان
الفاضل الناشئ على األخالق اإلسالمية ،وأن اهلدف من الرتبية عند ابن القيم هو تكوين
املؤمن الفاضل الذي يستطيع أن يتغل على بدنه ومعوقاته.
هذا وأن دل ذلك على شيء؛ فإمنا يدل على أن الفكر الرتبوي اإلسالمي يقوم على
تنشئة الفرد الصاحل املتشبع ًبألخالق اإلسالمية.
أما عن رأي جون ديوي  ،فمعىن اهلدف الرتبوي عنده يقوم على أساس االستبصار أو
الديناميكية والفاعلية يف العمل .حيث عرف العمل على أنه( ...العمل يعين ضرب من
ضروب الشغل).
ونستخلص من ذلك أن ابن القيم مل يتطرق إىل العمل من وجهة املنفعة أو العمل يف
حد ذاته وإمنا من أجل التقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل يف حني جون ديوي أكد على املنفعة
الشخصية.
 من حيث املنهج:املنهج هو الطريق املعبد املوصل إىل الغاية املنشودة وإن كان يف هذا خالف بني
املفكرين عرب تعاق الزمن وتطور الفكر الرتبوي وتشع العلوم وتعقدها ومع هذا تبقى
الرتبية ومناهجها هي امليزان األول الذي نقيس به تقدم األفراد وتطور األمم والشعوب.
وقد اعترب ابن القيم أن املنهج اإلسالمي هو اجلوهر الذي ال ميكن احلياد عنه وهذا
اجلوهر حيمل يف طياته قوة االعرتاف ًبهلل واخلضوع له وهذا ما جعل الرتبية يف اإلسالم تتطبع
بطبائع وشرائع اإلسالم وقيمه ،ويتسم املنهج اإلسالمي بعدة خصائص منها:
 الثبات والدميومة وأنه مستنبط من الشرع. صاحل لكل زمان ومكان.بينما جند أن فكر جون ديوي يركز على تعدد املناهج يف الدراسات الفكرية ،وهو
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صاح منهج النشاط وأنه قد اعتمد على عدة نقاط يف إرساء املنهج ومنها:
 اخلربة ،حيث يرى جون ديوي أن اخلربة هي احلياة واحلياة هي اخلربة ،ومها رد فعلمستمر للمحيط.
 املنفعة :أي أن أمهية الشيء حس القيمة اليت يقدمها. الدميقراطية :وهي حق التعبري بكل حرية عن األفكار واملعتقدات. الطرق الرتبوية والتعليمية: جند ان الفكر الرتبوي عند ابن القيم يضع أمام الفرد طرق تعليمية وتربوية ترتجماملمارسات احلياتية واليت تتمثل يف قواعد عامة يطبقها الفرد للوصول إىل الكمال اإلنساين
ونقاء الروح.
 اخلضوع العام والكلي لشخصية املعلم واإلميان الشامل بكل ما يقدمه من معارفوما يقوم به من أعمال .والسب يف ذلك يعود يف رأي ابن القيم إىل الدراية الشاملة للمعلم
عن املعارف والعلوم ،وجند أن جون ديوي يوافقه يف ذلك الرأي ويف جتربة املريب وخربته وأمهية
االتباع والتقليد له وذلك لقصور املرتيب وعدم نضجه.
 التدرج يف التعليم وعدم إرهاق فكر املتعلم. الرتتي املنطقي للعلوم بني جوان وطرق التعلم. ضرورة مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني. يف حني أن جون ديوي انطلق من طبيعة الفرد املتعلم كون االنتباه املوجه يكونجزئي وموزع ومرهون يبقى مرهون ًبملراقبة املستمرة.
 كما أنه ركز على اخلربة ألن الرتبية الصحيحة أتيت من اخلربة ،حىت أهنا قد أصبحتشرطا أساسيًا من شروط التوظيف يف وقتنا احلايل.
أيضا على عامل البناء التصوري  ،كون عملية الرتبية يف حد ذاهتا عملية
 -كما ركز ً
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قائمة على التصور اإلنساين للواقع املعاش ( تصور احلقائق).
 كما ميكننا أن نرى أن ابن القيم قد ركز على املمارسات الفعلية للتعليم من قبلاملعلم واخلربة إىل جان التدرج يف اكتساب العلوم والرتتي من العام إىل اخلاص .يف حني
نرى أن فكر ديوي يركز على الفوارق الفردية واملنفعة اخلاصة هذا وأن وجدان بعض التفاهم
بني ابن القيم وجون ديوي يف نقطة اخلربة أي خربة املعلم كونه املرشد األساسي يف العملية
الرتبوية والتعليمية.
 ويقول ديوي :إن الطرق التعليمية خاضعة لتطور قوى الفرد وميوله ،كما يرى أنالقانون الذي جي أن يتماشى مع املعلم هو طبيعة املعلم نفسه ويعاب على ديوي أنه أمهل
اجلان الروحي والديين وامتثل لقوانني النفعية ،وهذا ما يتناىف مع قواعد اجملتمع اإلسالمي،
مجادا؛ بل هو يعي ما حوله ومييز بني الصحيح واملغلوط.
فاإلنسان ليس ً
 مت مهامجة آراء وأفكار جون ديوي الفلسفية والرتبوية من قبل العديد من العلماءقائلني ( :الفلسفة الربمجاتية ليست فلسفة ،وإمنا هي هروب من الفلسفة) ،وهنا يتضح أن
جهود املفكرين املسلمني تنص حول تفسري الواقع وفق تصورات مرهونة مبطابقتها للشرائع
وقوانني اإلسالم يف حني أن الغرب ال يراعون يف تصوراهتم املذاه الدينية وهذا ما توحي به
الصراعات بني الدايانت املسيحية بني تشدد الكاثوليك وانفتاح الربوتوستانت.

 وإن رجعنا إىل القيم واملثل األخالقية جند أن ابن القيم قد ركز على اجلاناألخالقي للعلم واملتعلم ،واعترب أن األخالق هي أساس احلياة ،والقيمة الصاحلة اليت تساعد
الفرد على تكوين عالقة فعالة مع جمتمعه ومن حوله ،إال أن جون ديوي يقول :إن النفعية
أخالق ،وإن معيار القيم يف تغري دائم ومستمر ،وعليه جند أن هذه األفكار الغربية تتناىف مع
الواقع يف اجملتمعات النامية والعربية خاصة؛ فاألخالق هي العمود األساسي يف العملية
الرتبوية ،كما جند أن الفالسفة القدماء على غرار أرسطو و"كانط" يركزون على أمهية اجلان
األخالقي يف الرتبية.
690

اَراء ابن القيم وأفكاره الرتبوية يف ضوء نظريات الفكر...

د .داود عبد القادر إيليغا ود .أمين عايد حممد

احملور اخلامس :النتائج والتوصيات
 أهم نتائج البحث: .1القرآن الكرمي هو كتاب توجيه وتربية ،كما هو كتاب عقيدة وعبادة يف األصل،
والقرآن الكرمي كشف عن حقيقة اإلنسان والغاية املرجوة من وجوده واملصري الذي ينتهي
إليه ،وتكفل برتبيته على أسس قوية مما جيعله أعظم مصدر للرتبية.
 .2الرتبية أداة فاعلة يف التأثري اجيابيًا يف سلوك األفراد واجلماعات ،ويالحظ أن ما
تتصف به اجملتمعات من تقدم وختلف يعود يف أساسه إىل نظامها الرتبوي.
 .3إن املبادئ واألفكار الرتبوية ألعالم الرتبية اإلسالمية تتصف ًبلتكامل والشمول
والتوازن والثبات وعدم التناقض بني مفرداهتا ،وهذا عائد إىل مصدرها اإلهلي ،خبالف
الفلسفات الفكرية اليت تناقضت واختلفت يف مبادئها وتطبيقاهتا بسب اختالف الفكر
لدى واضعيها.
 .4على الرغم من أن األفكار واآلراء الرتبوية اليت قدمها ابن القيم كممثل ملدرسة الفكر
الرتبوي اإلسالمي سبقت اآلراء واألفكار الرتبوية جلون ديوي كممثل ملدرسة الفكر الغريب
تعد األفكار واملنطلقات اليت انطلق منها أكثر واقعية وموضوعية؛ حيث
بعدة قرون ،إال أنه ُ
جند أن ديوي قد ركز على الكس احلر النفعي األانين اخلاص ًبلفرد دون اجملتمع ،وكانت
أفكاره خيالية بعيدة عن الواقع وال تستند إىل دليل أو حجة ،وذلك عكس اآلراء واألفكار
الرتبوية البن القيم امل ستنبطة من الكتاب والسنة النبوية املطهرة ،حىت أننا جند أن نظرايت
الغرب الفلسفية يف الرتبية والطبيعة قد فشلت يف تربية الغرب نفسه وليس كقاعدة عامة
للمجتمعات اإلنسانية  ،بينما ظلت أفكار ابن القيم وغريه من علماء الفكر اإلسالمي
واملوجودة يف مؤلفاهتم املتعددة واملتنوعة ما زالت إيل اليوم مصادر مهمة للعمل يف شؤون
احلياة اليومية العلمية والعملية ،حىت أن بعضها كاملقدمة البن خلدون ترمجت وأصبحت
تدرس يف اجلامعات الغربية.
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 .5هذا ال ينفي اجنازات بعض املفكرين الغربيني يف اجملال الرتبوي والفكري فهناك عدة
أعمال قيمة مثل أعمال "دوركامي" الذي طوع الدراسات اإلنسانية للتجربة (اعتبار الظواهر
االجتماعية كأشياء) و (قواعد املنهج) ،ومن أبرزهم جون ديوي ومؤلفه (املدرسة واجملتمع).
 .6غري أننا ومن خالل الدراسة واالطالع على اَراء وأفكار كل من ابن القيم وجون
ديوي؛ اتضح لنا أن الرتبية اإلسالمية هتتم ًبلعقل والرتبية الغربية هتتم ًبحلواس  ،وأن الفكر
الغريب أفاد بفلسفات الرتبية لكنه مل يطوعه للدين عكس الفكر الرتبوي اإلسالمي الذي
استطاع أن يطوع الفلسفة له ،وخلدمة الدين اإلسالمي.
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 توصيات البحث:بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها ،يوصي البحث مبا يلي:
توصيات عامة:
 .1التوصية بعقد وإجراء املزيد من البحوث والدراسات املقارنة بني ممثلني اَخرين من
أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي و غريهم من أعالم الفكر الرتبوي الغريب؛ وذلك للكشف
أكثر عن الفروق يف الرتبية بني الرتبية اإلسالمية واملدارس الفلسفية املختلفة وكذلك للتأكيد
على سبق ورايدة األفكار واآلراء الرتبوية للعلماء واملربني اإلسالميني ،وصالحيتها لكل زمان
القران الكرمي والسنة النبوية املشرفة.
نظرا ألهنا مستمدة من ً
ومكان؛ ً

 .2ضرورة التمسك ًبألفكار واملبادئ الرتبوية اإلسالمية فهذا يساهم يف حل مجيع
مشاكلنا الرتبوية سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي.
توصيات تتعلق أبوجه اإلفادة من اآلراء واألفكار الرتبوية لكل من ابن القيم وجون
ديوي يف حل مشكالت الواقع التعليمي والرتبوي املعاصر:
 .1جي أن يساعد املنهج الدراسي على حتقيق الذات ،وحتقيق النمو الشامل والكامل
للطفل.
 .2جي أن يقوم املنهج الدراسي على مبدأ النشاط الذايت للمتعلم.
 .3جي
يفكر؟.

أن يكون أحد أهم أهداف الرتبية هو تعليم الطال كيف يفكر؟ ال مباذا

 .4ضرورة أن تدفع املناهج الدراسية يف اجتاه اكتساب التالميذ املهارات واخلربات
الواقعية والعملية اليت حيتاجوهنا لكي يكونوا مواطنني وأفراد انشطني مكتشفني وعاملني.
 .5جي أن تبتعد املناهج الدراسية عن فكرة حشو أذهان األطفال ًبملعلومات الكثرية
عن الرتاث االجتماعي والثقايف ،بل جي أن حتاول التوفيق بني حاجات األطفال وبني
اخلربات اليت تساعدهم على فهم مشكالت احلياة.
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 .6جي أن تدفع املناهج الدراسية إىل أتكيد نشاطات الطالب ،وضرورة حتويلها إىل
خربات متكن الطال من االبتكار ،والقدرة على حل املشكالت املستجدة.
 .7ضرورة االهتمام ًبلعلوم املهنية والعلوم الطبيعية.
 .8ضرورة أن يراعي املنهج الدراسي رغبات املتعلمني وحاجاهتم وميوهلم.
 .9جي االبتعاد عن فرض اآلراء على املتعلمني؛ ألن ذلك يؤدي إىل حاالت من
التعقيد واالضطراًبت النفسية واإلخالل ًبلصحة العقلية.
 .10ضرورة أن حترص املناهج الدراسية على حسن استثمار نشاط الطالب وحيويتهم
يف التعلم ،وتنمية القدرات اجلسمية مبمارسة الرايضات املفيدة.
 .11ضرورة النظر إىل املتعلم على انه شخص له هدف روحي ينبغي حتقيقه  ،وضرورة
تعليمه احرتام االَخرين والقيم الروحية وكذلك تعليمه احرتام اجملتمع الذي ولد فيه.
فضال عن أنه يولد
 .12ضرورة االهتمام ًبملعلم؛ ألنه القدوة اليت يقتدي به التالميذ ً
وقادرا على نقل
املعاين واألفكار يف عقوهلم .وأن يتم إعداده ً
إعدادا علميًا وسلوكيًا ً
متميزاً ،
املعرفة للمتعلمني.
 .13ضرورة إشراك أولياء األمور يف النواحي الرتبوية املتعلقة بتعليم أبنائهم.
 .14ضرورة أن تعمل الرتبية على تنمية قيم احلق واخلري واجلمال لدى املتعلمني.
 .15ضرورة أن تعمل الرتبية على تنمية النواحي الفكرية واحلسية لدى املتعلم.
 .16ضرورة تفعيل مبدأ املشاركة والتعاون بني كل من األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي
يف حتسني جودة ؛ مبا يعود ًبلنفع والفائدة على كل منهم.
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قائمة املصادر واملراجع
 إبراهيم عصمت مطاوع :أصول الرتبية (القاهرة :املكت املصري احلديث.)1988 ، ابن القيم ،مدارك السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني) دار الرتاث العريب)بريوت ) لبنان) بدون اترخ.
 ابن القيم ،هتذي سنن أيب داود ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،وحممد حامد الفقي سنة1400هـ1980/م ،دار املعرفة ،بريوت لبنان.
 ابن قيم  ،الصواعق املرسلة على اجملهمية واملعطلة ،دار العاصمة ،الرايض ،ط،1/1418هـ1998/م ،حتقيق د .علي بن حممد الدخيل هللا.
 ابن قيم ،مفتاح دار السعادة ،ومنشور والية العلم واإلرادة ،دار الكتبريوت.

العلمية،

 أمحد إمساعيل حجي :املدخل إىل الرتبية والعلوم الرتبوية ( القاهرة :النهضة املصرية،) 1992
 الديلمي ،مسند الفردوس من كنوز احلقائق ،املناوي  ،ط 4سنة 1373هـ/1954هـ ،مكتبة ومطبعة /مصطفى البايب احلليب مبصر.
 حممد صفوح األخرس :املنهج وطرائق البحث العلمي يف علم االجتماع (دمشق:املطبعة اجلديدة.)1984 ،
 جون ديوي :الدميقراطية والرتبية  ،ترمجة نظمي لوقا ( القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية،.)1978
 مجيل صلي  :املعجم الفلسفي ( بريوت :دار الكتاب اللبناين ،ج.)1982 ،2 إبراهيم أنيس واَخرون :املعجم الفلسفي ( القاهرة :جممع اللغة العربية ،ط، 2ب.ت).
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 خنبة من الباحثني السوفيات :املوسوعة الفلسفية-ترمجة مسري كرم ( بريوت :دارالطليعة  ،ط.)1987 ، 6
 حممد منري مرسي :اتريخ الرتبية بني الشرق والغرب ( القاهرة :عامل الكت  ،د.ت ).9

 John Dewey,” Can Education SHARE in Social Reconstruction”,the Social Frontier, Vol. 1 No.1, October, 1934.
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