Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 7

Number 22

Article 10

2018

Humanity in Islamic Education and Western Education : A
Comparative Study
Ahmed Fathi Qasim
Collage of Jordan/Jordan, dr.ahmadqasem@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Qasim, Ahmed Fathi (2018) "Humanity in Islamic Education and Western Education : A Comparative
Study," Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 7 :
No. 22 , Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol7/iss22/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

خاصية اإلنسانية يف الرتبية اإلسالمية والرتبية الغربية
دراسة مقارنة

د.أمحد فتحي حممد قاسم

تاريخ التسليم2017/3/15 :م ،تاريخ القبول2017/5/28 :م.
محاضر غير متفرغ/الكلية األردنية /المملكة األردنية الهاشمية.

120

خاصية اإلنسانية في التربية اإلسالمية والتربية الغربية
دراسة مقارنة

د .أحمد فتحي محمد قاسم

ملخص :
يهدف البحث �إىل تو�ضيح خا�صية من خ�صائ�ص الرتبية
الإ�سالمية ،وهي خا�صية الإن�سانية ومقارنتها مع النزعة الإن�سانية
يف الرتبية الغربية.
وقد اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة منهجني :املنهج الو�صفي
التحليلي ،الذي يعتمد التحليل والتف�سري القائم على اال�ستقراء
واال�ستنباط ،واملنهج املقارن ،وهذا يقت�ضي � ْأن يقوم الباحث
بو�صف خا�صية الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية ،وحتليل �أبعادها
ومقارنتها مع النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية.
وكان من �أبرز النتائج متيز الرتبية الإ�سالمية بخ�صائ�ص
متعددة من �أهمها خا�صية الإن�سانية وهي :ح�سن التعامل مع الإن�سان
وفق ال�رشيعة الإ�سالمية ،و� ّإن الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية
�إن�سانية ربانية� ،شمولية� ،إيجابية ،واقعية ،متوازنة ،مطلقة ،احلرية
فيها مقيدة وم�س�ؤولة ،ف�أفرزت نتيجة لذلك �إن�سان ًا رباني ًا �إيجابي ًا
واقعي ًا �شمولياً ،ذا �شخ�صية متوازنة ،حراً ،ولكن حريته مقيدة
ب�ضوابط ال�رشع ،ويف الوقت نف�سه م�س�ؤول عن ت�رصفاته.
يف حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية متتاز
بالب�رشية ،والن�سبية ،واحلرية املطلقة غري امل�س�ؤولة ،والعداء للدين،
والثقة املطلقة بالعقل ،ف�أفرزت نتيجة لذلك �إن�سان البعد الواحد،
�إن�سان ًا حراً حرية مطلقة بال �ضابط �إال القانون ،والقانون و�ضع
ب�رشي ميتاز بالن�سبية والتناق�ض ،وميكن التحايل عليه ،احلرية
املطلقة قادته �إىل االنحالل والفو�ضوية ،و�أفرزت �إن�سان ًا �أناني ًا نفعي ًا
برجماتياً ،يدور يف فلك �شهوته وبطنه.
كلمات مفتاحية :الإن�سانية ،النزعة الإن�سانية ،الرتبية
الإ�سالمية.

Humanity in Islamic Education and Western
Education : A Comparative Study

ABSTRACT

accordance with the Islamic law.Moreover, Humanity
in Islamic education is divine based, holistic, positive,
realistic, balanced, and absolute, with freedom that
has limits and responsibilities.As a result, this has
created a positive, holistic, realistic, at the same time
a responsible human with a balanced personality and
freedom that is subjected to Sharia law.
While humanism in Western education is
characterized by humanity, relativity, absolute
irresponsible freedom, hostility to religion and absolute
trust in reason.Thus, this produces a one-dimensional
human being, a free human being with an absolute
freedom that has no restrictions except the manmade
laws which is in its turn is characterized by relativism
and contradiction and can be circumvented.The
absolute freedom has led the human to disintegration
and anarchy, and produced a man who is selfish,
pragmatic, and one who follows lust and desires.
Keywords: Humanity , Islamic Education ,
humanism, Humanity Characteristic

املقدمة:
أهمية املوضوع :
تنبع �أهمية املو�ضوع من عدة جوانب:
● ●�أهمية املو�ضوع التي تبحث فيه ،فهي تبحث يف خا�صية
مهمة من خ�صائ�ص الرتبية الإ�سالمية.
● ●�إرفاد املكتبة بحث ًا علمي ًا مهماً ،وبخا�صة يف هذه املرحلة
التي تتهم فيها الرتبية الإ�سالمية بالتطرف والإرهاب.
● ●الإفادة من البحث من قبل املهتمني بق�ضايا حقوق
الإن�سان من املنظمات واجلمعيات والأفراد.
● ●�إبراز حما�سن الإ�سالم وتفوقه على ال ّنظم الأخرى يف
املجال الرتبوي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
The goal of the study is to clarify the
characteristics of the Islamic Education, namely
humanity characteristic, and to compare it with
humanism in the manmade Education.
The researcher followed two approaches:
descriptive and analytical approach, which include
analysis and interpretation that are based on induction
and deduction.In addition, the study followed
comparative approach, this requires the researcher to
describe humanity characteristic in Islamic education,
and analyze its dimensions to compare it with
humanism in the manmade education.
The most prominent results of the study shows
that Islamic education is characterized with many
special features, most importantly the humanity
feature, namely, proper treatment with human in
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� ّإن الذي ينظر �إىل الواقع املعي�ش اليومُ ،يالحظ �صوراً متنوعة
ومتعددة من �صور االعتداء على الإن�سان واال�ستهانة بحياته
ابتداء من اتخاذه حق ًال وخمترباً لتجارب جتار الأ�سلحة
وكرامته،
ً
والأدوية واملخدرات وغريهم ،ومروراً بالعبث اجليني والتكنولوجي
وانتهاء بفر�ض قيم اال�ستهالك
الذي يف�ضي �إىل �سلعنة الإن�سان،
ً
وثقافته التي تقود �إىل العبودية والرق.
بالإ�ضافة �إىل �أ ّننا نالحظ ات�ساع نطاق احلروب والنزاعات،
التي بلغت �أق�صى درجات ال�رشا�سة وال�رضاوة والب�شاعة ،خلّفت
كوارث �إن�سانية مروعة ،وانتهكت احلرمات والأعرا�ض واملقد�سات،
ف�أفرز ذلك ثقافة الكراهية والعنف والتطرف واالعتداء على الإن�سان.
وللخروج من هذه ال�صور؛ كان ال بد من تربية ربانية حتقق
�إن�سانية الإن�سان ،وحتافظ على كرامته ،وحترم االعتداء عليه
وا�ستغالله ،تربية تنقذ العامل من ويالت اخلوف والرعب ،وتعيد �إليه
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الطم�أنينة وال�سكينة ،ومتحو من قلوب ال�شعوب والأمم دفائن الأحقاد
وال�ضغائن ،وترد �إليها الألفة واملحبة والإخاء و�صفاء الوجدان.
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما مفهوم الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية ،والنزعة الإن�سانية يف
الرتبية الغربية و�أبعادهما؟ ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة
الفرعية الآتية:
1 .1ما مفهوم الإن�سانية وجذره التاريخي؟
2 .2ما مقومات الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية و�سماتها
و�أهدافها؟
3 .3ما مفهوم النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية ،وجذرها
التاريخي؟
4 .4ما مقومات النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية و�سماتها
و�أهدافها؟
5 .5ما �أوجه املقارنة بني �إن�سانية الرتبية الإ�سالمية ،وبني النزعة
الإن�سانية يف الرتبية الغربية ،من حيث املقومات وال�سمات
والأهداف ؟

أهداف الدراسة:
تكمن �أهداف الدرا�سة يف حتقيق الهدف املحوري واملتمثل
يف تو�ضيح خا�صية الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية ومقارنتها
مع النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية ،ويتفرع عن هذا الهدف
املحوري الأهداف الفرعية الآتية:
● ●بيان مفهوم الإن�سانية وجذره التاريخي.
● ●التعرف على مقومات الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية
و�سماتها و�أهدافها.
● ●بيان مفهوم النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية ،وجذرها
التاريخي.
● ●التعرف على مقومات النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية
و�سماتها و�أهدافها.
● ●�إجراء مقارنة بني الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية ،وبني
النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية ،من حيث املقومات وال�سمات
والأهداف.

الدراسات السابقة :
قام الباحث مب�سح وا�سع للبحوث والدرا�سات ذات العالقة
مبو�ضوع البحث ،فلم يجد يف حدود اطالعه وعلمه ،درا�سة �شاملة
تناولت مو�ضوع البحث ب�شكل مبا�رش ،ولك ّنه وجد كتب ًا تناولت
املو�ضوع بطرق متفرقة ,وثالث درا�سات ،وهي على ال ّنحو الآتي:
درا�سة ( �أركون1969  ,م ) التي بعنوان “ نزعة الأن�سنة يف
الفكر العربي جيل م�سكويه والتوحيدي “ ,والتي هدفت �إىل الربهنة
على وجود نزعة �إن�سانية عرفها الفكر العربي والإ�سالمي يف القرن
الرابع الهجري ،ن�ش�أت بعد ا�ستلهام الرتاث الفل�سفي الإغريقي ,ومن
ثم حتليل الأ�سباب التي �أدت �إىل ا�ضمحالل النزعة الإن�سانية يف
الفكر العربي والإ�سالمي يف القرن اخلام�س الهجري خالل فرتة

ق�صرية ,وكيف ا�ستمرت وتنامت يف الفكر الأوروبي منذ ع�رص
ال ّنه�ضة و�إىل اليوم؟ و�أخرياً البحث عن ال�سبيل �إىل بعث الأن�سنة من
جديد يف املجال العربي والإ�سالمي.
ومن �أبرز نتائجها �إثبات وجود نزعة �إن�سانية يف الفكر العربي
يف القرن الرابع الهجري ،ثم اختفاء هذه النزعة ب�سبب ا�ضمحالل
النزعة العقلية ,وا�ضمحالل الفل�سفة ,وظهور احلركات الأ�صولية,
و�شيوع العقل الفقهي الالهوتي ال�ضيق بح�سب ما يراه امل�ؤلف.
درا�سة (عبد ال�صمد )1996 ,التي بعنوان “ الإن�سانية يف فكر
امل�سلمني املعا�رص – درا�سة وتقومي “ ,والتي هدفت �إىل �إبراز مفهوم
الإن�سانية يف الفكر الغربي والفكر العربي ,ومقومات الإن�سانية يف
االجتاهات املختلفة ( التغريبي والتوفيقي والت�أ�صيلي ) ,والإن�سانية
والنظام العاملي اجلديد� ,أبرز نتائجها � ّأن الإن�سانية �أ�صبحت دين ًا
يعبد من دون اهلل ,والإن�سانية الغربية عنيت بحياة الإن�سان الدنيوية,
و�أنكرت احلياة الآخرة ,و� ّأن املخططني لدعوة الإن�سانية هم اليهود.
درا�سة ( ال�صوايف )1999 ،التي بعنوان “ الوحدة الإن�سانية يف
القر�آن الكرمي” ،والتي هدفت �إىل تو�ضيح مفهوم الوحدة الإن�سانية
ومظاهرها وخ�صائ�صها وعوامل حتقيقها ،و�أبرز نتائجها � ّأن
�سواء �أكان من حيث
الإن�سانية جمعاء بينها م�شرتك �إن�ساين يجمعها ً
الن�ش�أة �أم التكوين �أم الكرامة الإن�سانية �أم امل�ساواة �أم الوحدة يف
امل�صالح �أم وحدة امل�صري.
متيزت درا�ستي عن الدرا�سات ال�سابقة� ،أن الإن�سانية يف الرتبية
الإ�سالمية م�ستمدة من الدين الإ�سالمي احلنيف ،ولي�ست م�ستمدة من
الفل�سفات �أو الأ�شخا�ص ،وقامت باملقارنة بني الإن�سانية يف الرتبية
الإ�سالمية ،والنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
◄◄الإن�سانية :ح�سن التعامل مع الإن�سان ،بغ�ض ال ّنظر عن
دينه ،وجن�سه ،ولونه ،وعرقه ،وثروته ،وفق ال�رشيعة الإ�سالمية.
◄◄الرتبية الإ�سالمية :هي القواعد واملبادئ التي تهدف �إىل
تنمية الإن�سان ب�أبعاده املختلفة م�ستنرياً بتعاليم الإ�سالم مبعناه
ال�شامل ،للو�صول به �إىل كماله الإن�ساين.

منهج الدراسة:
اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة منهجني :املنهج الو�صفي
التحليلي ،الذي يعتمد التحليل والتف�سري القائم على اال�ستقراء
واال�ستنباط ،واملنهج املقارن ،وهذا يقت�ضي � ْأن يقوم الباحث
بو�صف خا�صية الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية ،وحتليل �أبعادها
ومقارنتها مع النزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية.

خطة البحث :
●
●
●
●
●
122

●�أهمية املو�ضوع.
●م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها.
●�أهداف الدرا�سة.
●الدرا�سات ال�سابقة.
●م�صطلحات الدرا�سة.
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● ●منهج الدرا�سة.
● ●خطة البحث.
● ●التمهيد.
● ●املبحث الأول :مفهوم الإن�سانية وجذره التاريخي.
● ●املبحث الثاين :مقومات �إن�سانية الرتبية الإ�سالمية
و�أهدافها و�سماتها.
● ●املبحث الثالث :مفهوم النزعة الإن�سانية يف الرتبية
الغربية و�سياقها التاريخي.
● ●املبحث الرابع :مقومات النزعة الإن�سانية يف الرتبية
الغربية و�أهدافها و�سماتها.
● ●املبحث اخلام�س :املقارنة بني �إن�سانية الرتبية الإ�سالمية،
والنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية من حيث املقومات والأهداف
وال�سمات.

التمهيد:
تعددت ال ّن�صو�ص يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية التي ت�أمر
بح�سن التعامل مع الإن�سان قال تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آدم
َاه ْم َعلَى
َاهم ِّم َن الطَّ ِّي َباتِ َوف ََّ�ض ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َو َح َم ْلن ُ
م ْن خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضيالً{}  { 70الإ�رساء ،قال البوطي ( 1998م
َك ِث ٍري مِّ َّ
�ص “ :)11والتعبري بكلمة بني �آدم ب�صدد هذا احلكم� ،إنمّ ا يدل على
التعميم الذي يخرتق الفوارق الطبقية ،وفوارق الألوان والأعراف
وحتى الديانات ،وذلك ل ّأن الآية تعلن � ْأن منح اهلل الإن�سان هذا
التكرمي ،كان �أ�سبق من حظوظه اللونية والعرقية ،ومن اختياراته
ال ّدينية” ),وقد جاء يف البخاري من حديث عبد الرحمن بن �أبي
ان َ�س ْهلُ ْب ُن ُح َن ْي ٍف َو َق ْي ُ�س ْب ُن َ�س ْع ٍد
ليلى -ر�ضي اهلل عنه  -قَالَ (( كَ َ
اماَ ,فقِيلَ َل ُه َما� :إِ َّن َها
قَاعِ َد ْي ِن بِا ْل َقادِ�سِ َّيةِ ,ف ََم ُّروا َعل َْي ِه َما ب َِج َنا َزةٍ َف َق َ
�ض� ,أَ ْي مِ ْن �أَ ْهلِ الذ َِّّمةَِ ,ف َقاالَ� :إِ َّن ال َّنب َِّي َم َّر ْت ِب ِه َج َنا َز ٌة
مِ ْن �أَ ْهلِ الأَ ْر ِ
ام َفقِيلَ َل ُه�ِ :إ َّن َها َج َنا َز ُة َي ُهو ِديٍَّ ,فقَالَ � « :أَل َْي َ�س ْت َنف ًْ�سا» )) (حديث
َف َق َ
رقم � ,1312ص . ) 257
� ّإن الذي ينظر �إىل الواقع املعي�ش اليومُ ،يالحظ �صوراً متنوعة
ومتعددة من �صور االعتداء على الإن�سان واال�ستهانة بحياته
وكرامته؛ لذلك كان ال بد من تربية حتقق �إن�سانية الإن�سان ،وحتافظ
وحترم االعتداء عليه وا�ستغالله.
على كرامته،
ّ
�إن الرتبية التي حتقق هذه الأهداف هي الرتبية الإ�سالمية
كرم الإن�سان ،و�أعلى
التي ت�ستمد تعاليمها من منهج رباين و�سطيّ ،
خا�صية الإن�سانية ،والتي
من �ش�أنه ،والتي من �أبرز خ�صائ�صها
ّ
كان لها �أبرز الأثر يف دخول الرتبية الإ�سالمية �إىل قلوب الب�رش قبل
عقولهم.
جاء هذا البحث لبيان متيز الرتبية الإ�سالمية التي تتهم يف
زماننا املعا�رص بالتطرف والعنف عن باقي املناهج الأر�ضية يف
هذه اخلا�صية.

املبحث األول :مفهوم اإلنسانية ،وجذره التارخيي:
املطلب األول :مفهوم اإلنسانية لغة واصطالحاً:
مفهوم الإن�سانية يف اللغة م�صدر من�سوب �إىل الإن�سان ,ولقد
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تعددت التعريفات ملفهوم الإن�سانية ,فهو عند ال�رشتوين ( 1992م,
ج� ,1ص� )21صاحب �أقرب املوارد  ”:ما اخت�ص به الإن�سان من
املحامد كاحلق واجلود وكرم الأخالق “ ,وعند �صاحب املعجم
الو�سيط ( � ,1972ص  “ : )30خالف البهيمية ,وجملة ال�صفات التي
متيز الإن�سان� ,أو جملة �أفراد ال ّنوع الب�رشي التي ت�صدق عليها هذه
ال�صفات” ,وعند الفال�سفة القدماء “ :املعنى الكلي املجرد الدال على
ما تقوم به ماهية الإن�سان ,والإن�سان يف نظرهم ال يبلغ �أعلى مراتب
الإن�سانية �إال با�ستخراج ما يف قوته �إىل الفعل حتى ي�صبح �إن�سان ًا
كامالً”� (.سمرين2003 ,م� ,ص .)24
يرى الباحث �إىل � ّأن الإن�سانية هي ح�سن التعامل مع الإن�سان،
بغ�ض ال ّنظر عن دينه وجن�سه ولونه وعرقه وثروته ،وفق ال�رشيعة
الإ�سالمية.
املطلب الثاني :اجلذر التارخيي ملفهوم اإلنسانية:
الإن�سانية م�صدر �صناعي ,من�سوب �إىل الإن�سان ,وعند الرجوع
�إىل املعاجم وامل�ؤلفات للوقوف على تاريخ ذكر هذا املفهوم فيها,
جند � ّأن �أول معجم عربي �أدخله بني دفتيه هو “ حميط املحيط “
للب�ستاين ( 1983م� ,ص )19حيث قال ”:الإن�سانية ما اخت�ص به
الإن�سان من املحامد كاحلق واجلود وكرم الأخالق” ,وال يعني ذلك
� ّأن الكلمة مل ترد يف كتب امل�ؤلفني العرب القدماء ,فقد وردت يف
املقاب�سة ال�سابعة والثالثني من كتاب “ املقاب�سات “ للتوحيدي(
1992م� ,ص  , )197وذلك يف معر�ض تعريفه الإن�سانية عند �أر�سطو
طالي�س فقال ”:الإن�سانية �أفق ,والإن�سان متحرك �إىل �أفقه بالطبع”.
ورد ذكر املفهوم يف كتاب “ الهوامل وال�شوامل “ للتوحيدي
وم�سكويه ( 2001م� ,ص  )265قال ”:العلم كمال الإن�سان من
حيث �أ ّنه �إن�سان ،لأ ّنه �إنمّ ا �صار �إن�سان ًا ب�صورته التي ميزته عن
غريه ،وهذه ال�صورة التي ميزته لي�ست يف �شكله ولونه ،والدليل
على ذلك �أ ّنك تقول :فالن �أكرث �إن�سانية من فالن ،فال تعني به �أ ّنه
�أمت �صورة بدن ،وال �أكمل يف ا َ
خللْق ،وال يف اللون ،وال يف �شيء �آخر
غري قوته ال ّناطقة ،و�إذا كان هذا املعنى من الإن�سان هو ما �صار به
�إن�ساناً ،فكلما كرثت �إن�سانيته كان �أف�ضل يف نوعه”.

املبحث الثاني :مقومات إنسانية الرتبية اإلسالمية،
وأهدافها ،ومساتها.
من �أهم الق�ضايا التي يجب �أن تدر�س يف حتديد �أبعاد هذه
اخلا�صية هي؛ املقومات ،والأهداف ،وال�سمات ،وهي على النحو
الآتي:
املطلب األول :مقومات إنسانية الرتبية اإلسالمية:
من �أبرز مقومات �إن�سانية الرتبية الإ�سالمية  :
● ●�أوالً :التوحيد.
بالتوحيد يحقق الإن�سان �إن�سانيته ،ويظهر ذلك من خالل
الأمور الآتية:
 يحرر التوحيد الإن�سان من الذل واخلوف واخل�ضوع لأخيه
الإن�سان ،وذكر القر�ضاوي (2001م� ,ص� )47أ ّنه “ مل َي ُعد ب�رشاً
�إلهاً ،وال ن�صف �إلهٍ � ،أو ثلث �إله� ،أو حم ًال حل فيه الإله” ،قال تعاىل:
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ون اللهّ ِ عِ َبا ٌد �أَ ْمثَا ُل ُك ْم فَا ْد ُعو ُه ْم َف ْل َي ْ�ستَجِ ي ُبواْ
} ِ�إ َّن ا َّلذِي َن َت ْد ُعو َن مِ ن ُد ِ
ني{ }  { 194الأعراف ،ويحرره من معبودات
َل ُك ْم �إِن كُن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
باطلة كعبادة الهوى ,وعبادة الآباء والأجداد ,وعبادة الطبيعة.
 يحرر التوحيد الإن�سان من الغربة والقلق ،يقول ال ّنور�سي
( 2008م� ,ص  ”: )773فال خال�ص للقلوب والأرواح من قب�ضة
القلق الرهيب ،ومن دوامات اال�ضطراب واخلوف� ،إال مبعرفة خالق
واحد �أحد “.
 يبعث التوحيد يف ال ّنف�س روح ال�شجاعة والإقدام ،قال
ُوت �إِ َّال ِب�إِذ ِْن اهلل ِكتَا ًبا ُّم�ؤ ََّجالً { �آل
تعاىلَ } :و َما كَا َن ِل َنف ٍْ�س �أَ ْن مَت َ
عمران.145 :
 يرفع التوحيد من قوى الإن�سان املعنوية ،ويربطه مبثل
�أعلى هو اهلل  ،Iم�صدر اخلري والرب والكمال ,وبهذا ي�سمو الإن�سان عن
املاديات وال�شهوات ,ويرى � ّأن اخلري وال�سعادة يف النزاهة وال�رشف,
وحتقيق القيم ال�صاحلة ,ومن ثم يتجه املرء اجتاه ًا تلقائي ًا خلري
نف�سه ,وخلري ال ّنا�س جميعاً ,وهذا هو ال�رس يف اقرتان العمل ال�صالح
بالتوحيد� ,إذ �أ ّنه الأ�صل الذي ت�صدر عنه وتتفرع منه (.ال�سيد �سابق,
1973م).
● ●ثانياً  :الفطرة :
الوحدة
الفطرة موجودة يف كل نف�س �إن�سانية ،وهذا يقود �إىل َ
الوحدة:
الإن�سانية بني بني الب�رش ،ومن �أبرز مالمح هذا َ
  َوحدة الأ�صل الإن�ساين :قال تعاىلَ } :واللهَّ ُ خَ َل َقكُم ِّمن
ُت َر ٍاب { فاطر.11 :
 وحدة فطرة التدين :قال تعاىلَ } :و ِ�إ ْذ �أَخَ َذ َر ُّب َك مِ ن َبنِي
�آدم مِ ن ظُ ُهو ِرهِ ْم ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو�أَ�شْ َه َد ُه ْم َعلَى �أَن ُف�سِ ِه ْم �أَل َْ�س َت ِب َر ِّب ُك ْم قَالُواْ
ني{ ()172
َبلَى �شَ ِه ْدنَا �أَن َتقُولُواْ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِ �إنَّا ُكنَّا َع ْن َهذَا غَ ا ِف ِل َ
أ�سوار وال
الأعراف ،ويقول بلورتاك »:من املمكن � ْأن جند مدن ًا بال � ٍ
م�سارح ،ولكن مل ُير قط مدينة بال معبد �أو ال
ملوكٍ وال ثروةٍ وال
ٍ
ميار�س �أهلها عبادة « (.طلفاح1982 ,م� ,ص . )85
 وحدة ال�صورة ا َ
خللْقية :قال تعاىلَ }:و َل َق ْد خَ َل ْقنَا ُك ْم ُث َّم
َ�ص َّو ْرنَا ُك ْم{ الأعراف ،11 :يقول املفتاح (2005م� ,ص “ : )250
و}�ص َّو ْرنَا ُك ْم{
التعبري ب�صيغة اجلمع يف قوله تعاىل }خَ َل ْقنَا ُك ْم{
َ
يدل على وحدة ال�صورة التي خلق اهلل عليها الب�رش ,وا�شرتاك بني
�آدم يف �صورتهم اخللقية يدعو �إىل نوع من التقارب ال ّنف�سي والت�آلف
الروحي ,واحتاد ال�صورة اخللقية لبني الإن�سان مربر طبيعي
لوحدتهم واجتماعهم".
 وحدة الفطرة الأخالقية :روى البيهقي يف كتاب ال�سنن
عن �أبي هريرة  --ر�ضي اهلل عنه -قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
و�سلم� (( :إِنمَّ َ ا ُب ِع ْث ُت لأُتمَ ِّ َم َمكَا ِر َم الأَ ْخالَقِ )) (,حديث رقم ,20782
�صححه االلباين) ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ِللأَ َ�ش ِّج �أَ َ�ش ِّج
َع ْب ِد ا ْل َق ْي ِ�س فيما يرويه م�سلم يف ال�صحيح عن ابن عبا�س  -ر�ضي
ي ُيحِ ُّب ُه َما اللهَّ ُ ,الحْ ِ ل ُْم َوالأَ َنا ُة )) ( حديث
اهلل عنه� ((:-إِ َّن فِيكَ َخ�صْ َل َت نْ ِ
رقم  )25ويقول فرن�سي�س هات�شونّ � »:إن الإن�سان ين�شد اخلري ,وينفر
من ال�رش ,ل ّأن ال ّنف�س الإن�سانية بفطرتها تهفو �إىل اجلمال وتنفر من
القبح(».الطويل�,1976,ص .)311
 وحدة الفطرة االجتماعية :الإن�سان ن ّزاع �إىل بني جن�سه،

وهذه ال ّنزعة بد�أت مع الإن�سان منذ وجوده ،قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها
النّا�س ِ �إنَّا خَ َل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا
�إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِبريٌ{ ( )13احلجرات.
 مالءمة التي�سري يف ال�رشيعة للفطرة :روى البخاري يف
ال�صحيح َع ْن �أَبِى ُه َر ْي َر َة -ر�ضي اهلل عنه -قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إِ َّن ال ّدين ُي�سرْ ٌَ ،ول َْن ُي َ�شا َّد ال ّدين �أَ َح ٌد �إِ َّال غَ َل َب ُه،
دْو ِة َوالرَّوْ َح ِة َو َ�ش ْى ٍء مِ َن
ا�س َتعِي ُنوا بِا ْل َغ َ
ف ََ�س ِّد ُدوا َو َقا ِر ُبوا َو�أَ ْب�شرِ ُ واَ ،و ْ
ال ُّدلجْ َ ةِ)) ( حديث رقم .) 39
تعمل الرتبية الإ�سالمية على حماية الفطرة التي ُجبِل عليها
الإن�سان ،وذلك بالقيام ب�أمرين هما « :الأول� :إظهار ما بداخل
الإن�سان من ح�س ديني يت�ضح من خالل �شعوره الفطري وحاجته
�إىل خالقه ومبدئه ،والثاين :حماولة احلفاظ على الإن�سان من خالل
ما يتعلمه ويكت�سبه يف مراحل منوه املختلفة مبا يجعل هذه الفطرة
حية متيقظة فعالة نامية يف كل الأحوال « (.القا�ضي1996 ,م� ،ص
.)172
● ●ثالثاً :الدوافع الإن�سانية:
الدوافع من العوامل امل�ؤثرة يف الطبيعة الإن�سانية ،وت�شكيل
ذاتية الإن�سان ،والدوافع ق�سمان :دوافع مادية ت�شمل دوافع
املحافظة على البقاء ،ودافعي الأمومة والأبوة ،ودوافع معنوية
ت�شمل الكرامة الإن�سانية ،والتمتع بالأمن واحلب والتقدير واالحرتام
واحلرية وال ّنجاح وغريها.
وتقدر الرتبية الإ�سالمية هذه الدوافع �إذ تع ّدها قوام �إن�سانية
الإن�سان ،وتركز على الدوافع املعنوية التي ميتاز بها الإن�سان عن
املخلوقات الأخرى ،لذلك �أكدت على احرتام ذاتية الإن�سان املعنوية،
قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ال  َي ْ�سخَ ْر قَو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َ�سى �أَن
َيكُونُوا خَ يرْ ًا ِّم ْن ُه ْم َوال ن َِ�ساء ِّمن ِّن َ�ساء َع َ�سى �أَن َي ُك َّن خَ يرْ ًا ِّم ْن ُه َّن َوال 
ْ�س اال ِْ�س ُم ا ْلف ُُ�سوقُ َب ْع َد الإميان
َت ْل ِمزُوا �أَنف َُ�س ُك ْم َوال  َتنَا َبزُوا بالألقاب ِبئ َ
َو َمن مَّ ْ
اج َت ِن ُبوا
ل َيت ُْب َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم الظَّ المِ ُو َن (َ )11يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ
�ض الظَّ ِّن �إِ ْث ٌم َوال تجَ ََّ�س ُ�سوا َوال  َي ْغتَب َّب ْع�ضُ كُم
َك ِثريًا ِّم َن الظَّ ِّن �إِ َّن َب ْع َ
َب ْع�ضً ا �أَ ُيحِ ُّب �أَ َح ُد ُك ْم َ �أن َي�أْ ُكلَ لحَ ْ َم �أخيه َم ْيتًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا اللهَّ َ �إِ َّن
اب َّرحِ ي ٌم{ ( )12احلجرات ,وروى ابو داود يف ال�سنن عن ابن
اللهَّ َ َت َّو ٌ
عمر  -ر�ضي اهلل عنهما -قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ (( :ال َيحِ لُّ لمِ ُْ�سل ٍِم
�أَ ْن ُي َر ِّو َع ُم ْ�سل ًِما )) ( حديث رقم � ,5004صححه االلباين).
والدوافع التي زرعها اهلل يف الإن�سان ،و�ضع لها �ضوابط
حتافظ على توازن الذات الإن�سانية ،واعتدال طبيعتها ،وهذه
ال�ضوابط نوعان :ال�ضوابط الداخلية :تنبع من داخل الإن�سان من
قلبه وعقله ووجدانه ،وم�صدرها الرئي�س العقيدة التي يدين بها،
وال�ضوابط اخلارجية :تنبع من البيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها
الإن�سان والت�رشيعات التي ت�سودها� ،سواء �أكانت هذه الت�رشيعات
�سماوية �أم �أر�ضية (.اال�سمر. )2008,
اهتم الإ�سالم اهتمام ًا كبرياً بال�ضوابط بنوعيها ،و� ْإن كان
تركيزه الأكرب على ال�ضوابط الداخلية؛ لأ ّنها ت�شكل لدى الإن�سان
رقابة ذاتية ،ويف الوقت نف�سه و�ضع من الت�رشيع ما ي�ضبط توازن
حياة ال ّنا�س يف احلياة الدنيا ،م�صحوب ًا بالعقوبات الرادعة ،حتى
يعم الأمن الذاتي يف املجتمع.
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● ●رابعاً  :احلاجة:
والإن�سانية حاجة ال ميكن للب�رشية � ْأن ت�ستغني عنها ،وال
ت�ستقيم احلياة �إال بها ،وهي �رضورة اقت�ضاها واقع تكوين املجتمع،
و�سخر اهلل تعاىل
فاهلل تعاىل فطر الإن�سان على ال ّنزعة االجتماعيةّ ،
َ
الب�رش خلدمة بع�ضهم بع�ضاً ،قال تعاىلَ } :و َر َف ْعنَا َب ْع�ضَ ُه ْم ف ْوقَ
ات ِل َيتَّخِ َذ َب ْع�ضُ ُهم َب ْع�ضً ا ُ�سخْ ِر ًّيا{ الزخرف.32:ويف
َب ْع ٍ�ض َد َر َج ٍ
امل�سند عند االمام احمد روى �أبو هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قَالَ َر ُ�سولُ
ِيم ْن َال ي�أْل َُف
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم (( :المْ ُ �ؤْمِ ُن َم�أْل ٌَف َو َال َخيرْ َ ف َ
َو َال ُي�ؤْل َُف)) (حديث رقم � ,9187صححه احلاكم ) وروى ابن ماجة
يف ال�سنن َع ِن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -قال َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �صلى
َاه ْم،
اهلل عليه و�سلم (( :المْ ُ �ؤْمِ ُن ا َّلذِي ُي َخالِطُ ال ّنا�سَ ،و َي�صْبرِ ُ َعلَى �أَذ ُ
َاه ْم)).
�أَ ْعظَ ُم �أَ ْج ًرا مِ َن المْ ُ �ؤْمِ ِن ا َّلذِي َال ُي َخالِطُ ال ّنا�سَ ،و َال َي�صْبرِ ُ َعلَى �أَذ ُ
( حديث رقم � ,4032صححه االلباين).
�ضبط الإ�سالم العالقات بني الب�رش ،و�أحاطها ب�سياج �إن�ساين
فمثالً:
Ú Úجعل الإ�سالم حقوق ًا على املال للغري ،كحق الزكاة :قال
تعاىل} :خُ ْذ مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة ُت َط ِّهرُ ُه ْم َو ُت َزكِّي ِهم ِب َها{ التوبة:
 ,103واحلق الثاين :مـا يجب على الإن�سان نحو �إخوانه ,و�أ�صدقائه,
وجريانه ,و�ضيوفه مما توجبه املروءة ,وي�ستحق به � ْأن يعد يف الكرم
من الأ�سخياء.
Ú Úحث الإ�سالم على ن�رصة املظلوم ب�إي�صال احلق �إليه،
ورفع مظلمته ،وحث على ن�رصة الظامل ،وذلك من خالل دفع ظلمه
ومنا�صحته ،وروى البخاري يف ال�صحيح َع ْن �أَ َن ٍ�س -ر�ضي اهلل عنه-
قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ ا ِ
هلل �صلى اهلل عليه و�سلم (( :ا ْن�صرُْ �أَ َخاكَ ظَ المِ ًا� ،أَوْ
َ
َ
َ
ُوما� ,أف ََر�أ ْي َت �إِذَا
ُوما َفقَالَ َر ُجلٌَ :يا َر ُ�سولَ ا ِ
هلل �أ ْن�صرُ ُ ُه �إِذَا كَ َ
ان َمظْ ل ً
َمظْ ل ً
ان ظَ المِ ًا كَ ْي َف �أَ ْن�صرُ ُ ُه؟ قَالَ  :تحَْ ُج ُز ُه� ،أَوْ تمَْ َن ُع ُه مِ َن الظُّ ْل ِمَ ،ف ِ�إ َّن َذلِكَ
كَ َ
َن�صرْ ُ ُه) ( حديث رقم .)6952
Ú Úحث الإ�سالم على �إغاثة امللهوف ،روى البخاري يف
و�سى الأَ�شْ َع ِر ّي قَالَ  :قَالَ ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه
ال�صحيح عن �أَبِي ُم َ
و�سلمَ (( :علَى كُ ِّل ُم ْ�سل ٍِم َ�ص َد َقةٌَ ,قالُواَ :ف�إِ ْن لمَْ َي ِجدْ ,قَالَ َ :ف َي ْع َملُ ِب َي َد ْيهِ,
ني
َف َي ْنف َُع َنف َْ�س ُه َو َي َت َ�ص َّدقُ َ ,قالُواَ :ف ِ�إ ْن لمَْ َي ْ�س َتطِ ْع� ،أَوْ لمَْ َي ْف َعلْ ,قَالَ َ :ف ُي ِع ُ
وفَ ,قالُواَ :ف�إِ ْن لمَْ َي ْف َعلْ ,قَالَ َ :ف َي�أْ ُم ُر ِبالخْ َ يرْ ِ � ،أَوْ قَالَ :
َاج ِة المْ َ ْل ُه َ
ذَا الحْ َ
وف ،قَالَ َ :ف�إِ ْن لمَْ َي ْف َعلْ ,قَالَ َ :ف ُي ْم�سِ كُ َع ِن ال�شرَّ ِّ َف�إِ َّن ُه َل ُه َ�ص َد َقة
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
))(.حديث رقم .)1445
لكن
Ú Úجعل الإ�سالم لالعتكاف ف�ض ًال
كبرياَّ ،
أجرا ً
ً
عظيما و� ً
الذي يق�ضي حوائج ال ّنا�س �أعظم من املعتكف �أجراً ،روى الهيثمي
يف جممع الزوائد ( 1992م عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال
ان
اج ِة �أَخِ يهَِ ،و َبل ََغ فِي َها ،كَ َ
�صلى اهلل عليه و�سلمَ (( :م ْن َم َ�شى فيِ َح َ
هلل
غ
ت
اب
ا
م
و
ي
َف
اء َو ْج ِه ا ِ
َخيرْ ً ا مِ ِن ْاع ِتك ِ
ِ
َ
َاف َع�شرْ ِ �سِ ِن َ
نيَ ،و َم ِن ْاع َتك َ ْ ً ْ َ َ
َت َعالىَ َج َع َل ا ُ
ي
ي الخْ َا ِف َق نْ ِ
هلل َب ْي َن ُه َو َب نْ َ
ي ال َّنا ِر ثَالثَة َخ َنادِقَ �أَ َب ْع َد َما َب نْ َ
))(.حديث رقم .)13716
Ú Úرتب ال�شارع �أجراً عظيم ًا على امل�سح على ر�أ�س اليتيم،
وعند املنذري يف الرتغيب والرتهيب (  )1996عن �أبي �أمامة
((م ْن َم َ�س َح
الباهلي -ر�ضي اهلل عنه  -قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
ان َل ُه يف كِ لِ َ�ش ْع َرةٍ َم َّر ْت َع ْلي َها َي ُد ُه
يتيم ْ
مل يمَْ َ�سح ُه �إال هللِ ،كَ َ
َعلى َر� ِأ�س ٍ
َ
َ
ىل َي ِت َيمةٍ �أو َيت ِْي ٍم عِ ْن َد ُه ،كُ ْن ُت �أنا َو ُه َو يف ا َ
اتَ ،و َم ْن �أ ْح َ�س َن �إ َ
جل َّن ِة
َح َ�س َن ٍ
125

الو ْ�سطَ ى))(.حديث رقم ,3843
كَ َها َت نْ ِ
ي َوف ََّرقَ َب نْ َ
ال�س َبا َب ُة َو ُ
ي �أَ َ�ص ِبعِي ِه َّ
�ضعفه االلباين).
املطلب الثاني :أهداف إنسانية الرتبية اإلسالمية:
ت�سعى الرتبية الإ�سالمية من خالل بعدها الإن�ساين �إىل حتقيق
جمموعة من الأهداف من �أبرزها:
من اهلل بها على عباده ،قال
 حتقيق الكرامة الإن�سانية التي ّ
تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آدم{  :70الإ�رساء.
�صالح �إيجابي فاعلٍ ر�سايل.
إن�سان
 �صناعة � ٍ
ٍ
 تربية الإن�سان تربية متكاملة بكافة جوانبها للو�صول به
�إىل الكمال الإن�ساين.
 �إقامة العالقة بني الإن�سان وخالقه على �أ�سا�س العبودية،
و�إقامة العالقة بني الإن�سان والإن�سان على �أ�سا�س العدل ،قال تعاىل:
َاب َوالمْ ِي َزا َن ِل َيقُو َم
} َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْلنَا ُر ُ�س َلنَا بِا ْل َب ِّينَاتِ َو�أَن َز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
النّا�س بِا ْلق ِْ�سطِ { احلديد ,25:بني الإن�سان والكون على �أ�سا�س
الت�سخري ,قال تعاىلَ } :و َ�سخَّ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوا ْل َّن َها َر َوال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر
ات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُو َن{ ()12
ات ِب�أَ ْم ِر ِه �إِ َّن فيِ  َذ ِل َك لآ َي ٍ
َوا ْل ُّن ُجو ُم ُم َ�سخَّ َر ٌ
النحل (.الكيالين.)2009 ,
 الق�ضاء على الأنانية والفردية والذاتية بن�رش الإيثار
والروح اجلماعية ،قال تعاىلَ } :و ُي�ؤْ ِثرُو َن َعلَى �أَن ُف�سِ ِه ْم َو َل ْو كَا َن ِب ِه ْم
ا�ص ٌة َو َمن ُيوقَ �شُ َّح َن ْف�سِ ِه َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{ ()9احل�رش.
خَ َ�ص َ
 �إقامة العالقات الإن�سانية على قاعدة التعارف والت�آلف،
قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها النّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
�شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا{ احلجرات.13:
املطلب الثالث :مسات إنسانية الرتبية اإلسالمية:
متيزت خا�صية الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية بعدة �سمات
من �أهمها:
● ●�أوالً :الربانية:
م�صدر الإن�سانية هو رب العاملني ,الذي خلق الإن�سان
مو�ضوع الرتبية ,وهي ربانية الوجهة والغاية “ ,تقرير �إن�سانية
الإن�سان هو من الربانية التي قام عليها الإ�سالم ,و�إذا كان م�صدر
الإ�سالم ربانياً ,ف� ّإن الإن�سان هو القادر على �أن يفهم هذا امل�صدر,
ويحوله �إىل واقع تطبيقي ملمو�س ,و�إذا كانت الربانية هي غاية
ّ
املجتمع امل�سلم كما هي غاية الفرد امل�سلم ,ف� ّإن م�ضمون هذه الغاية
هو �سعادة الإن�سان ,وفوزه بال ّنعيم املقيم يف جوار رب العاملني,
و�إذا كانت الربانية هي ر�سالة امل�سلم ,ف� ّإن �أهداف هذه الربانية هي
حتقيق اخلري للإن�سان وال�سمو به ,واحليلولة بينه وبني االنحراف
وال�سقوط ,ال ي�ستطيع الإن�سان � ْأن يكون رباني ًا حقاً ،دون � ْأن يكون
�إن�سانياً ،كما ال ي�ستطيع � ْأن يكون �إن�ساني ًا حقاً ،دون � ْأن يكون ربانياً،
ومن �أهم مقا�صد الإ�سالم وغاياته هو حترير الإن�سان( ”.القر�ضاوي,
.)1981
● ●ثانياً :ال�شمولية:
تنظر الرتبية الإ�سالمية �إىل الب�رش جميع ًا نظرة �إن�سانية
�شمولية ،دون متييز بينهم �سواء �أكانوا فقراء �أم �أغنياء� ،صغاراً �أم
كباراً ،بي�ض ًا �أم �سوداً ،حكام ًا �أم حمكومني ،م�ؤمنني �أم فا�سقني،
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م�سلمني �أم كافرين.
وت�شمل ال ّنظرة ال�شمولية جميع �أفراد املجتمع ،ويندرج حتت
ال�شمول كل ما يخ�ضع للتنمية يف الإن�سان ،ليعد �إعداداً �شمولي ًا
لر�سالته يف احلياة روحيا ً،وج�سدياً ،ونف�سياً ،وفكرياً ،مما يتطلب
ت�صميم حمتواها وبراجمها لتلبي هذا ال�شمول (.اال�سمر.)2008 ,
● ●ثالثاً :الواقعية:
تتعامل الرتبية الإ�سالمية مع الإن�سان من حيث كونه �إن�ساناً،
لي�س مالك ًا مفطوراً على الطاعة ،وال �شيطان ًا م�رصاً على املع�صية،
بل هو عر�ضة للخط�أ والرجوع عنه ،والذنب والتوبة ،لذلك تنمي
فيه نوازع اخلري التي تدفعه للإح�سان ،وتنمي لديه الإرادة الرا�شدة
التي تقيه من االندفاع غري الر�شيد وراء النزوات ،وترتقي بعقله كما
ترتقي بوجدانه (.الأ�سمر.)2008 ,
وتتعامل الرتبية الإ�سالمية مع �إن�سان يعي�ش على ظهر الأر�ض
ال مع �إن�سان خيال؟ ،فتبد�أ بالإن�سان من حيث �أ ّنه �إن�سان ،جمبول
على اخلري وال�رش ،ثم تعمل على �إي�صاله �إىل كماله الإن�ساين ،من
خالل تهذيب ما هو موجود يف الإن�سان من طاقات وقدرات فطرية،
وعر�ض احلقائق بطريقة تتنا�سب مع الطبيعة الإن�سانية� (.صالح,
.)2001
● ● رابعاً  :التوازن:
تتميز الرتبية الإ�سالمية بالتوازن واالت�ساق مع فطرة
الإن�سان ,وطبيعة الكون وال�سنن التي حتكم خمتلف الظواهر ,ومن
مظاهر التوازن ,التوازن بني جمال امل�شيئة الإلهية املطلقة ,وجمال
امل�شيئة الإن�سانية املحدودة ,وهذا التوازن يو�ضح � ّأن جمال العمل
والفعالية والت�أثري للإن�سان يف الكون يكون يف توازن تام مع
االعتقاد بامل�شيئة الإلهية ,وتفردها بالفاعلية احلقيقية من وراء
الأ�سباب الظاهرة ,قال عز وجل} :قُل لَّن ُي ِ�صي َبنَا �إِ َّال َما َكت ََب اللهّ ُ َلنَا
ُه َو َم ْوالَنَا َو َعلَى اللهّ ِ َف ْل َي َت َو َّك ِل المْ ُ�ؤْمِ نُو َن{ ( )51التوبة ,ويف اجلمع
بني امل�شيئة الإلهية ،والإرادة الإن�سانية قوله تعاىل�} :إِ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة
َف َمن �شَ اء اتَّخَ َذ �إِلىَ  َر ِّب ِه َ�سبِيالً (َ )29و َما تَ�شَ ا�ؤُو َن �إِالّ �أَن َي�شَ اء اللهَّ ُ �إِ َّن
اللهَّ َ كَا َن َعلِي ًما َحكِي ًما { ( )30الإن�سان( ،علي2007 ,م) والتوازن
بني كرامة اجلماعة ،وكرامة الفرد ،والتوازن بني البدن ،والروح من
�أجل حتقيق ذاتية الإن�سان.
● ●خام�ساً  :العاملية:
جاءت الرتبية الإ�سالمية لتحقيق غايات �إن�سانية م�شرتكة بني
الب�رش ،تتلخ�ص يف �إخراج ال ّنا�س من عبادة املعبودات الأر�ضية �إىل
عبادة اهلل وحده ،ومن جور الأديان �إىل عدل الإ�سالم ،لذلك جاءت
ال ّن�صو�ص الدينية تخاطب الإن�سانية ب�أحكام الإ�سالم ،ل ّأن الإ�سالم
دين الوحدة الإن�سانية اجلامعة ،فمن ا�ستجاب لأمر اهلل تعاىل و�آمن
به فهو م�ؤمن ،وجزا�ؤه الر�ضوان من اهلل ،ومن كفر به فهو كافر،
وجزا�ؤه الغ�ضب من اهلل تعاىل.
● ●�ساد�ساً  :الإيجابية:
تعني � ْأن يتفاعل الإن�سان امل�سلم مع ربه والكون واحلياة
والإن�سان ،فيكون �إيجابي ًا مع ربه من خالل حتقيق العبودية
اخلال�صة هلل تعاىل ،وبالتايل يحقق �إن�سانيته وكيانه ،ويكون �إيجابي ًا
مع الكون من خالل عمارته ،والكون م�سخر خلدمته ،و�أخرياً � ْأن يكون

�إيجابي ًا مع الإن�سان ،بتقدمي ال ّنفع للآخرين ومعاملتهم باحل�سنى،
والقيام بالواجبات جتاه الوال ّدين والأ�رسة واملجتمع والأمة ،و� ْأن
يكون �إيجابي ًا مع كل �شيء يتعامل معه من موارد البيئة املختلفة،
�ض َب ْع َد �إِ ْ�صالَحِ َها{ الأعراف.56:
قال تعاىلَ } :والَ ُت ْف�سِ ُدوا ْ فيِ الأَ ْر ِ

املبحث الثالث :مفهوم النّزعة اإلنسانية يف الرتبية
الغربية ،وسياقها التارخيي:
املطلب األول :مفهوم النّزعة اإلنسانية يف الرتبية الغربية:
مل تظهر ال ّنزعة الإن�سانية يف الثقافة الغربية للمرة الأوىل
ح�سب ما تذكره املو�سوعات والقوامي�س املخت�صة �إال يف �أوائل القرن
التا�سع ع�رش ،وبالتحديد يف �سنة 1808م ،حيث ا�ستعملها �أحد
علماء الرتبية الأملان  ،F.J.Niethammerوكان يق�صد من خاللها يف
البداية الداللة على نظام تعليمي وتربوي جديد يقرتحه ويهدف منه
�إىل تكوين النا�شئة ،عن طريق الثقافة والآداب القدمية ،وبالأخ�ص
منها الآداب الالتينية والإغريقية ،وذلك لغاية تلقينها مث ًال �أعلى يف
ال�سلوك ويف املعرفة ،من �ش�أنه � ْأن يعلي من قيمة الإن�سان ومكانته.
اكت�سبت كلمة ال ّنزعة الإن�سانية يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش،
معنى تاريخي ًا �أكرث حتديداً ،بحيث �صارت تدل على ذلك التيار
الفكري والثقايف العام وال�شامل ,وحتول هذا التيار �إىل نوع من
الثورة الثقافية ،متيزت �أ�سا�س ًا باالهتمام الكبري بدرا�سة اللغات
والآداب القدمية ،و�إحياء الرتاث الأدبي والفني الإغريقي والروماين,
بالإ�ضافة �إىل �أ ّنها تعد ثورة ثقافية فكرية ،كذلك تعد بداية مترد على
�أ�سلوب معني من احلياة والتفكري والتعامل بني الب�رش كان يع ّد مهين ًا
للإن�سان ،وحركة حترير للإن�سان من عبودية الكني�سة والإقطاع التي
انتهكت كرامة الإن�سان با�سم التفوي�ض الإلهي ,ثم �أ�صبحت ال ّنزعة
الإن�سانية تدل على كل نظرية �أو فل�سفة ,تتخذ من الإن�سان حموراً
لتفكريها وغايتها وقيمتها العليا (.الداوي)1992 ,
وقد تعددت املذاهب والفل�سفات التي تهتم بالإن�سان،
وحتر�ص على �سعادته ،وقد تعلن وتفاخر ب�أ ّنها “ �إن�سانية “ ،ومن
هذه الفل�سفات واملذاهب؛ الفل�سفة الإن�سانية �أو ال ّنزعة الإن�سانية �أو
احلركة الإن�سية �أو املذهب الإن�ساين ،والتي ذهب املفكرون �إىل �أ ّنها
تدور حول املعاين التالية:
 نظرة تدور حول االعتقاد ب� ّأن خال�ص الإن�سان يتحقق
باجلهد الإن�ساين وحده.
 م�صطلح يطلق على تلك احلركة الفكرية التي �سادت يف
ع�رص ال ّنه�ضة ،وكانت تدعو �إىل االعتداد بالفكر الإن�ساين ،ومقاومة
اجلمود ،والتخل�ص من �سلطة الكني�سة ،وقيود القرون الو�سطى.
 العودة للقدمي دون تكراره ،والعمل على �إحياء القدرات
والقوى التي امتلكها القدماء وتطويرها ،ومتر�سوا عليها ،والتي
فقدت يف الع�رص الو�سيط (.مدكور.) 174 :1983 ,
يرى الباحث � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية ا�شتملت على املعاين
ال�سابقة كافة ,لأ ّنها قامت على �إحياء القدمي من الرتاث الروماين
واليوناين ملا فيه من متجيد للإن�سان الذي فقد ذاته يف ظل طغيان
الالهوت ,فعملت على حتريره من عبوديته ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّنها تعتقد
ب� ّأن خال�ص الإن�سانية هو فقط باجلهد الب�رشي ،وبخا�صة بعد � ْأن
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�شعر الإن�سان باال�ستغناء عن اهلل بالعلم ,قال �سومر�ست مومّ � ”:إن
�أوروبا قد نبذت اليوم �إالهها ،و�آمنت ب�إلهٍ جديد هو العلم”( ،اخلطيب,
 )36 :1979وال يعني ا�ستغناءها عن اهلل �أ ّنها فقدت ال ّنزعة ال ّدينية
متاماً ،بل تعني �أ ّنها فقدت الإله �إله الكني�سة ,وهو الإله الذي يحارب
العلم والعلماء ،الإله الذي �شوهت الكني�سة �صورته ب�سبب طغيانها
وف�سادها ,الإله الذي ا�ضطهد الإن�سان.
املطلب الثاني :السياق التارخيي للنزعة اإلنسانية يف الرتبية
الغربية:
بالرغم من � ّأن ظهور ال ّنزعة الإن�سانية الغربية يرتبط ببدايات
الع�رص احلديث مع مطلع ع�رص ال ّنه�ضة ,منذ �أن رفع عامل النف�س
والفيل�سوف االملاين نيت�شه �شعار “ موت الإله “ � -أي انتهاء
االعتقاد امل�سيحي التقليدي  ,-حيث قال ”:اهلل قد مات “ و” لقد
قتلناه ““ ,حيث حل الإن�سان الأعلى بدي ًال لفكرة الإله الذي ق�ضى
نحبه”(جعفر� « ) 536 :2003 ,إال � ّأن هذه ال ّنزعة متتد بجذورها
�إىل احلركة ال�سوف�سطائية ،التي تعد البداية احلقيقية للنزعة الإن�سانية
يف الفكر الغربي ,وتعد الإن�سان هو املقيا�س التي تقا�س به جميع
الأ�شياء ,فهو الذي يقرر � ّأن الأ�شياء الكائنة كائنة ,و� ّأن الأ�شياء غري
الكائنة غري كائنة ( ».عبد احلفيظ.)5 :2006,
قامت ال ّنزعة الإن�سانية كرد فعل لطغيان الكني�سة طغيان ًا
مادياً ,وفكرياً ,و�سيا�سياً ,وعلمياً ,بالإ�ضافة �إىل ف�ضائح الأديرة،
وف�ساد رجال ال ّدين ،ومهزلة �صكوك الغفران ،وحماكم التفتي�ش
ووقوف الكني�سة �ضد حركات الإ�صالح ,نتيجة لذلك ن�ش�أ مترد على
الكني�سة �أداة الطغيان الكربى التي تذل ال ّنا�س ل�سلطانها با�سم ال ّدين,
( قطب )13 :1998 ,بالإ�ضافة �إىل ظهور العلمانية ,التي تقوم
على ا�ستبعاد ال ّدين عن واقع احلياة كرد فعل لت�رصفات و�سلوكيات
من ميثلون ال ّدين ،كما جاء يف اجنيل متى اال�صحاح  »22ما
لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل» ،تبنى هذا الإ�صالح جماعة من املثقفني
الكن�سيني والعلمانيني� ،أُطلق على هذه احلركة ال ّنزعة �أو املذهب �أو
الفل�سفة الإن�سانية ،و�سموا القائمني على ذلك بالإن�سانيني لأ ّنهم
اتخذوا الإن�سان وحياته مو�ضع ًا لدرا�ستهم وبحوثهم.
تفجر
انطلقت حركة الإ�صالح من �إيطاليا ،و ُتعد الينبوع الذي ّ
منه املذهب الإن�ساين الذي منه انبعثت ال ّنه�ضة الأوروبية ،وانتقلت
ال ّنه�ضة من �إيطاليا �إىل خارجها ب�سبب �سقوط روما ،ووقوف
البابوية �ضد احلركة الإن�سانية ،ل ّأن مبادئ الإن�سانية ال تتوافق
مع ف�ساد البابوية ،فظهرت حماكم التفتي�ش للبحث عن كل نه�ضوي
و�إ�صالحي ،نتيجة لذلك �أخذت احلركة الإن�سانية تت�رسب من �إيطاليا
�إىل باقي الدول الأوروبية.
ازدهرت حركة احلداثة والتنوير يف �أوروبا يف القرن التا�سع
ع�رش امليالدي ,وكان من مفرزات احلداثة العدمية ,والتي تعني � ّأن
العامل كله مبا يف ذلك وجود الإن�سان ,عدمي القيمة وخال من �أي
م�ضمون �أو معنى حقيقي ,مذهب ينكر القيم الأخالقية ,ويعترب العدم
نهاية الوجود ,من �أبرزهم دي�ستوف�سكي الروائي الرو�سي ,وجو�ستاف
فلوبي ,بلزاك(.ح�سيبة)310 :2009,
تعد احلداثة العدمية من مقومات فل�سفة احلداثة ,والتي تعني
عدم وجود �شيء مطلق ,ومن ثم نفي �أي حقيقة �أخالقية ،و�أية
هيكلية للقيم ,و� ّأن ما كان مبادئ را�سخة ثابتة ومث ًال عليا �سامية
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�صار عدماً ,ف�أ�صبح الإن�سان هو املرجعية يف و�ضع القيم الن�سبية
املتغرية ,فتولد لديه ثقة بالغة بنف�سه ومبقدراته »,وبذلك ي�صبح
الإن�سان �إله ًا �أو بدي ًال للإله �أو ال حاجة به �إليه ،يولد من داخل ذاته
معياريته ،وهذا هو جوهر ال ّنزعة الإن�سانية» (.امل�سريي والرتيكي,
.)17 :2003
نقلت احل�ضارة املادية الإن�سان بق�ضه وق�ضي�ضه �إىل عامل
الأ�شياء ,حتى �أ�صبح الإن�سان ال�شيء واحد من اثنني� :إن�سان اقت�صادي
ال ُيعرف يف �ضوء �إن�سانيته ,و�إنمّ ا يف �ضوء حوا�سه اخلم�س وجهازه
اله�ضمي ,ومعدالت �إنتاجه وا�ستهالكه ،ودخله وم�ستواه املعي�شي,
وو�سائل الإنتاج التي تتحكم فيه ويف ر�ؤيته ,و�إن�سان ج�سماين �أو
جن�سي ُيعرف يف �ضوء غرائزه واحتياجاته اجل�سدية واجلن�سية ,ويرد
�إىل جهازه التنا�سلي� ,أي مت ت�شييء الإن�سان وت�سليعه بعد تفكيكه,
وبازدياد ال�سلع يزداد الت�سلُّع �أي « �أن الإن�سان يحيد �إن�سانيته
املتعينة في�سقط� ,إما يف عامل الأ�شياء وال�سلع املادية ذات الطبيعية
املادية ,ويفقد �إن�سانيته املركبة� ,أو يذوب يف مطلقات ال �إن�سانية
والت�شي�ؤ �أي � ّأن الإن�سان يتحول �إىل
جمردة ,ويفقد �أي�ض ًا �إن�سانيته,
ُّ
�شيء ,تتمركز �أحالمه حول الأ�شياء ,وت�صبح العالقات بني الب�رش
كالعالقات بني الأ�شياء ( »,امل�سريي والرتيكي )345 :2003,بحيث
ت�صبح العالقات بني الب�رش عالقات بني �أ�شياء ذات قيمة تبادلية.
انتهت ال ّنزعة الإن�سانية ب�إحالل مركزية املنفعة وال�سلعة
حمل الإن�سان يقول امل�سريي :)2003( ,مت �إزاحة الإن�سان عن املركز
لتحل حمله جمموعة من املطلقات �أو الثوابت املادية� ،أي تراجع
اجلوهر الإن�ساين ل�صالح �شيء غري �إن�ساين» ،وكتب ماكني�س ي�صف
�شيء ذو وجهٍ واحدٍ ،جما ٌد « ويقول
الإن�سان احلديث« :وعجل ٌة يف �آلةٍ ٌ ،
�سري فانت�س « :املفكر املغرور ي�سجد �أمام الغبي املطرز بالذهب( ».
غارودي.)48 :2001,

املبحث الرابع :مقومات النّزعة اإلنسانية يف الرتبية
الغربية ومساتها وأهدافها:
املطلب األول :مقومات النّزعة اإلنسانية يف الرتبية الغربية :
�إ ّن من �أهم الق�ضايا التي تدر�س يف حتديد �أبعاد هذه النّزعة
هي املقومات ومن �أبرزها:
● ●�أوالً   :فطرة التدين:
يقول دراز(ّ �“ :)1974إن كل ال�شعوب الإن�سانية تتفق على
فطرة التدين ,و� ْإن اختلفت يف �أ�سلوب �إ�شباعها لالختالف يف
ت�صورها للإله وطريقة عبادته” ,ويقول كري�سي موري�سون ”:كون
الإن�سان قد �شعر بحافز يحفزه �إىل � ْأن ي�ستنجد مبن هو �أ�سمى منه
و�أقوى و�أعظم ,يدل على � ّأن ال ّدين فطري فيه ,ويجب � ْأن يقر العلم
بذلك” ( ,طبارة )83 :1985,ويقول الفرن�سي ديكارت� ”:إ ّنني مع
�شعوري بنق�ص ذاتي� ،أح�س يف الوقت نف�سه بوجود ذات كاملة,
م�ضطراً �إىل اعتقادي ب� ّأن هذا ال�شعور قد غر�سته يف ذاتي
و�أراين ّ
تلك الذات الكاملة املتحلية ب�صفات الكمال” ( ,النعمة)16 :1985,
ويقول كانط (ّ � ”: )1936إن ال ّدين قانون ثابت يف �أعماق نفو�سنا “.
وهذا ما ُيف�رس �إجماع الب�رش �سليمي الفطر على � ّأن الرحمة
وال�صدق والأمانة وغريها ف�ضائل ،والظلم واخليانة والكذب
وغريها رذائل ،يقول مكدوجل (  »: ) 25 :1961ويف نفو�سنا نزعة
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تدفعنا �إىل � ْأن ننبذ كل ما هو ممقوت ،وننفر يف ا�شمئزاز وتقزز»،
ويذكر هات�شونّ � »:إن الإن�سان ين�شد اخلري ،وينفر من ال�رش ،ل ّأن
ال ّنف�س الإن�سانية بفطرتها تهفو �إىل اجلمال ،وتنفر من القبح «،
(الطويل )311 :1976,ويقول الكاتب وال�شاعر الفرن�ســي فولتري “
وما هذا القانون الطبيعي �إال القانون الأخالقي الذي �أودع اهلل يف
غريزة جبلتنا حمبته ،والتقيد به ،واحلفاظ عليه” (.مكدوجل,1961,
ج )412 :2
● ●ثانياً  :الغرائز الفطرية:
ترتكز يف �أعماق كل �إن�سان جمموعة من الغرائز الفطرية ،وكل
غريزة منها تعرب عن حاجات معينة للإن�سان تقوم بدور �إيجابي
يف حياته ،و� ّأن لها �أهداف ًا �سامية منها حفظ الذات وحفظ الن�سل،
وت�سيري عجلة احلياة.ومن املذاهب من يعمل على كبت الغرائز ،لأ ّنهم
يرون �أ ّنها �رش يجب التخل�ص منه ،وهذا يتطلب �إتعاب اجل�سد.ومن
املذاهب من يعمل على �إطالق العنان لها بال رقيب وال قيود ,وقالوا
� ّإن الإن�سان خلق من �أجل �إ�شباع �شهواته وغرائزه كيفما �شاء.
● ●ثالثاً  :الفل�سفات:
ينظر �إىل ال ّنزعة الإن�سانية �أ ّنها جمموعة من الفل�سفات
املتنوعة واملختلفة ،قامت على يد �أ�شخا�ص متعددي الفكر
والفل�سفات ،والقا�سم امل�شرتك بينهم هو ال�سعي نحو حتقيق �إن�سانية
الإن�سان ،وحتريره من كل القيود با�ستثناء القانون ،وهذه الفل�سفات
منطلقة من ت�صورات عقلية وجتارب ب�رشية ،ومن �أمثلتها الفل�سفة
الوجودية ،والتي تن�ص كما ذكر �سارتر” � ّأن الوجود متقدم على
املاهية ،و � ّأن للإن�سان مطلق احلرية يف االختيار ،ي�صنع نف�سه
بنف�سه ،و ميلأ وجوده على النحو الذي يالئمه ,والرباجماتية التي
“ ال ت�ؤمن بوجود مبادئ ثابتة مطلقة �أو حقائق �أبدية “ ( احلنفي:
 )150 :2000والليربالية الر�أ�سمالية التي تنادي باحلرية املطلقة,
ويهمل م�صلحة اجلماعة ,وهناك الليربالية ال�سيا�سية واالقت�صادية(.
الكيايل ورفاقه ،1987 ,ج.)566 :5
● ●رابعاً  :العقل:
تعتمد ال ّنزعة الإن�سانية على ال ّنزعة العقلية ،حيث رجعت �إىل
الفل�سفة الإغريقية والرومانية ،وهذه الفل�سفة لون من عبادة العقل
وت�أليهه و�إعطائه حجم ًا مزيف ًا �أكرب بكثري من حقيقته ،يقول برنتون:
“ املذهب العقلي يتجه �إىل �إزالة اهلل ،وما فوق الطبيعة من الكون ”
والعقل الإن�ساين – كما يقول �سبينوزا  -مطابق �شكلي ًا و�صوري ًا
للعقل الإلهي� (.ألفا ,1992,ج.)550 :1
� ّإن انبهار ال ّنزعة الإن�سانية بالعقل ومنجزاته� ،أدى �إىل
الإح�سا�س بتفوق الإن�سان الغربي على غريه من الأجنا�س ،مما ولد
لديه الرغبة يف الهيمنة على �أمم الأر�ض وقهرها و�إذاللها ،وال�شاهد
على ذلك ال ّنزعة اال�ستعمارية لدى الإن�سان الغربي على ح�ساب
غريها� (.سمري.)617 :2010,
● ●خام�ساً  :العلم:
�ألّهت الفل�سفة الإن�سانية العلم على ح�ساب ال ّدين ،وقلّلت من
�أهمية الت�صديق الإمياين ،فلم تعد هناك �أهمية حقيقية للإله ،وال �أي
ت�أثري لوجوده ،فالعلم قد اكت�شف كثرياً مما غم�ض على الإن�سانية،
وهو املف�رس احلقيقي الوحيد يف هذا الكون ،والتكنولوجيا هي
الع�صا ال�سحرية التي ي�رست له حياته ،ولبت له معظم متطلباته

واحتياجاته�( ،شاكر )2010,والإن�سان َع َب َد ا َ
هلل جلهله فلما تعلم فال
حاجة به هلل.
● ●�ساد�ساً  :الإن�سان نف�سه:
تعد الفل�سفة الإن�سانية الإن�سان قيمة عليا ,خا�صة بعد �إعالن
موت الإله وت�أليه الإن�سان ,فالإن�سان قادر على حتديد حياته
وم�صريه بنف�سه ,وميتلك القدرة على � ْأن يحدد الغاية التي ي�سعى
�إليها يف معركة الوجود ,ولي�س حمكوم ًا بقدر نهائي وحتمية
م�صريية تفر�ضها قوى عليا ,لذلك “ �أنكر نيت�شه وجود قيم مطلقة �أو
معايري ثابتة ال تتغري ,ور�أى � ّأن مرد املعايري �إىل الإن�سان الذي يتغري
بتغري ظروفه و�أحواله”� (،أنور )33 :2004 ,يقول فيورباح ”:اهلل هو
الإن�سان الإن�ساين” �أي � ّأن الإن�سان هو الإله ,وهو م�صدر الإن�سانية،
“ويف كل �أوروبا �إذا قيل يف و�صف مفكر �إ ّنه �إن�سي فمعنى ذلك �أ ّنه
ملحد ال يرى وجود اهلل ,و�أ ّنه يحيل كل �شيء طيب �إىل الإن�سان ,ولي�س
�إىل اهلل” (.احلنفي.)95 :2000,
املطلب الثاني :مسات النّزعة اإلنسانية يف الرتبية الغربية:
امتازت ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية بعدة مزايا من
�أبرزها:
● ●�أوالً  :الب�رشية:
تنطلق ال ّنزعة الإن�سانية من فل�سفات �أر�ضية ب�رشية متنوعة
متناق�ضة ،ومن جتارب جمتمعية ود�ساتري �أر�ضية ،املالحظ على
هذه الفل�سفات �أ ّنها جتد رواج ًا يف املجتمعات الغربية ،و�أحيان ًا
تتغري الفل�سفة مبجرد �إعطاء حما�رضة �أو ندوة علمية �أو تقدمي
�أطروحة� ،أدى ذلك �إىل غياب املرجعية مبعنى ال يوجد معايري
�إن�سانية �أو �أخالقية �أو دينية ثابتة ،حتى ولو وجدت ف�إ ّنها �ستتغري؛
لأ ّنها ن�سبية.
● ●ثانياً  :الن�سبية:
�أي ال وجود حلقيقة مطلقة يف عامل املعتقدات والقيم اخللقية.
وتتغري املعتقدات والقيم بح�سب امل�صالح الذاتية للإن�سان ,فالإن�سان
معيار كل �شيء� ,أدى ذلك �إىل ازدواجية املعايري واختالل العدالة,
وفقدان الثقة ,ويف ذلك يقول الفرن�سي كونتّ � ”:إن قيام الأخالق
العلمية الغربية يت�أدى بنا �إىل اعتبار مبادئ الأخالق ن�سبية متغرية،
ويقول :ال يوجد �شيء مطلق يف هذا الكون ,بل كل �شيء ن�سبي”,
والإن�سية عنده هي ديانة تقد�س الإن�سان ,وحتل الإن�سانية حمل اهلل
يف العبادة ( ,احلنفي )124 :2000,هذا ما جعل جون ديوي � ْأن
يجعل العقيدة الدينية “ ظاهرة بحثية ،ك�أي ظاهرة بحثية تقبل
التمحي�ص وال ّنقد” (.رالف ن وين� ,ص . )36
● ●ثالثاً  :احلرية املطلقة:
ال ّنزعة الإن�سانية دعوة لتحرير الإن�سان من كل �سلطة ،مما
جعله مقيا�س الأ�شياء كلّها ،يقول �أوبري (ّ � »: )457 :1982إن كل
�شيء يف ثقافة الإن�سان ينبغي � ْأن ينطلق من الإن�سان ،ويعود �إىل
الإن�سان ،و� ْأن يكون الإن�سان مبد�أه ومعاده» ،احلرية يف ال ّنزعة
الإن�سانية هي حرية تبلغ حد الفو�ضى؛ لأ ّنهم يعتقدون ،كما ا�شار
�سمري( )402 :2010اىل « � ّأن الإن�سان ال ميكن � ْأن يحقق خيالءه
الإن�سي �إال �إذا جتاوز الفكر الديني امل�سيحي الذي قيد حريته».
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● ●رابعاً  :العداء للدين:
وقفت ال ّنزعة الإن�سانية موقف ًا عدائي ًا من ال ّدين ,حيث
نظرت �إىل ال ّدين – دين الكني�سة ودين بول�س -على �أ ّنه امل�س�ؤول
عن التخلف واجلهل والت�شتت ،واجلمود والطغيان ,وعلى ذلك “
لن يتحقق التقدم �إال برف�ض ال ّدين ورجاله قلب ًا وقالباً ،وحترير
الإن�سان من كل القيود”(،عبد احلفيظ )14 :2006,بالإ�ضافة �إىل
اعتبار ال ّدين ظاهرة اجتماعية �إن�سانية تاريخية برزت �ضمن ظروف
ومعطيات معينة ،ودعت النزعة الإن�سانية �إىل متييع املقد�سات,
ونفي املعجزات ،وجتاوز الغيب ,وتف�سري حقائق ال ّدين تف�سرياً مادياً،
واعتباره خرافات و�أ�ساطري يرف�ضها العقل العلمي املتح�رض.
● ●خام�ساً   :احرتام املنهج العلمي الذي �أثبت قدرته على
حتقيق التطور « ,ذلك املنهج الذي ي�ؤمن بالن�سبية والتغيري امل�ستمر
مما ي�ساعد الإن�سان على حتقيق ما ي�صبو �إليه( ».عبد احلفيظ,
. )14 :2006
● ●�ساد�ساً  :الثقة بالعقل:
عقل الإن�سان قادر على الو�صول �إىل قدر من املعرفة ،ينري له
كل �شيء �أو على الأقل معظم الأ�شياء والظواهر ,وهذه املعرفة هي
التي ت�ضفي على الإن�سان مركزية يف الكون ،وهي التي �ستمكنه من
جتاوز عامل الطبيعة ،بل وذاته الطبيعية ،ومن تغيري العامل والتحكم
فيه بحيث ي�صبح الإن�سان �إلهاً� ,أو بدي ًال للإله� ،أو ال حاجة به �إليه(.
امل�سريي. )2003,
املطلب الثالث :أهداف النزعة اإلنسانية يف الرتبية الغربية ومبادؤها:
تيار ي�ضم
ُينظر �إىل ال ّنزعة الإن�سانية على �أ ّنها حركة �أو ٌ
فل�سفات متعددة ومتنوعة وخمتلفة ،كالوجودية ,والربجماتية,
واالن�سانية ,وت�ضم �أ�شخا�ص ًا متعددين كبرتارك االيطايل ,واليوت
االجنليزي ,و�شيلر االملاين ,جون ديوي االجنليزي ,وكونت االملاين,
ديكارت الفرن�سي ,و�سبينوزا الهولندي وغريهم ينتمون �إىل �أفكار
خمتلفة ،والقا�سم امل�شرتك بينها هو ال�سبب يف انطالقها ،وهي
�إحالل مركزية الإن�سان مكان �أي مركزية �أخرى ،كما قال قطب
( “ : )589 :1993اخلع عقيدتك عند الباب كما تخلع نعليك”،
والعمل على ن�رش املحبة وال�سالم على الأر�ض ,واالحتكام �إىل قيم
�إن�سانية م�شرتكة ,ونبذ كل �أنواع العنف واالعتداء والظلم والكراهية،
وكل �صور العن�رصية والإقليمية ،ويحدد الإن�سانيون مباد�أهم
مبجموعة من املبادئ ال�شاملة من �أبرزها:
1 .1كرامة الفرد وا�ستقالليته ق�ضية مركزية.
2 .2الدفاع عن رفعة العقل.
3 .3الإقرار بامل�س�ؤولية جتاه الآخرين.
4 .4اال�ستعداد لتعديل املبادئ والقيم الأخالقية يف �ضوء
امل�ستجدات والتوقعات امل�ستقبلية.
5 .5الكون موجود بذاته ولي�س خملوقاً ،والإن�سان جزء من الطبيعة.
6 .6ثقافة الإن�سان ال ّدينية لي�ست �إال نتاج التطور التدريجي
النا�شئ من التفاعل بني الإن�سان والبيئة الطبيعية والوراثة
االجتماعية.
7 .7االعتقاد ب� ّأن الزمن قد وىل الذي كان يعتقد ال ّنا�س فيه بال ّدين
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وباهلل.
� ّأما بالن�سبة �إىل الأهداف ،فمن �أبرز الأهداف التي ت�سعى �إىل
حتقيقها كما ذكر ذلك عو�ض (: ) 228 :1987
8 .8التحرر من كافة القيود �سواء �أكانت الكني�سة – دين بول�س� -أم
القيم �أم العادات �أم غريها.
9 .9االعتماد على الفرد.
1010االهتمام ب�إحياء الرتاث الفكري القدمي ،وترجمة الكتب
الالتينية والإغريقية.
1111الدفاع عن احلرية املطلقة والقيم الن�سبية املتغرية.
�1212إقامة حياة �سعيدة قائمة على املحبة الإن�سانية.
من املبادئ ال�سابقة يت�ضح الت�رصيح الوا�ضح البينّ للإحلاد،
و�إحالل مركزية الإن�سان بدل مركزية اهلل ع َّز وجل ،ويف ذلك يقول
جوليان هك�سلي الذي و�صف بكونه الكاهن الأعظم للإن�سانية العلمية:
“ � ّإن اهلل كان خرافة خلقها الإن�سان لنف�سه ،و�أ ّنه قد �آن الأوان لنبذ
هذه اخلرافة ،ولأن ي�ضع الإن�سان نف�سه مكان اهلل” (,قطب:1993,
 )56وكتب �سان كليمنت� ”:إذا عرف الإن�سان نف�سه جيداً �سيعرف
اهلل ،ومبعرفة اهلل ي�صبح الإن�سان �إلهاً” (.غارودي.)42 :2001,
و�إظهاراً للعدالة التي هي قيمة �إن�سانية يف تربيتنا ،ف� ّإن هذه
ال ّنزعة لها دور �إيجابي يف بع�ض الق�ضايا ،منها �أ ّنها “ �ساعدت
على حترير بع�ض ال�شعوب ،و�إلغاء الرق والعبودية ،و�إعالن حقوق
الفالحني والعمال ،والدعوة �إىل العدالة االجتماعية ،و�إعالن حقوق
الإن�سـان ،وميثاق هيئة الأمم املتحدة ،وت�أ�سيـ�س جمعية الهالل
وال�صليب الأحمر واملنظمات الدولية الإن�سانية املختلفة ،وقيام
الثورة الفرن�سية” ( .نا�رص. )2001,
لكن تكمن اخلطورة يف اتخاذ �شعارات احلرية وامل�ساواة
والتدخل الإن�ساين ،والدفاع عن حقوق الإن�سان ،وحماربة الإرهاب
ذرائع لتربير العدوان ،و�سلب اخلريات من البالد ،و� ْأن تكون
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة حلقة من حلقات العدوان ،وت�رصف
الأموال للم�ساعدات الإن�سانية يف احلروب من ميزانية احلرب نف�سها.

املبحث اخلامس :املقارنة بني إنسانية الرتبية اإلسالمية
وبني النّزعة اإلنسانية يف الرتبية الغربية ،من حيث
املقومات والسمات واألهداف.
� ّإن املقارنة بني الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية وال ّنزعة
الإن�سانية يف الرتبية الغربية يف هذا الوقت بالذات ذات �أهمية
كربى ،ل ّأن الرتبية الإ�سالمية تتعر�ض حلملة ت�شويه قدمية جديدة،
من خالل االدعاء � ّأن الرتبية الإ�سالمية تفرز �إن�سان ًا متطرف ًا متزمت ًا
�إرهابياً ،يف حني � ّأن الرتبية الغربية تفرز �إن�سان ًا �إن�ساني ًا متح�رضاً
ي�سعى �إىل حتقيق العدالة ،ون�رش حقوق الإن�سان بني الب�رش ،واملقارنة
تت�ضمن العنا�رص الآتية:
املطلب األول :املقارنة بني إنسانية الرتبية اإلسالمية والنزعة
اإلنسانية يف الرتبية الغربية من حيث املقومات:
امللحوظ � ّأن هناك م�شرتك ًا بني مقومات �إن�سانية الرتبية
الإ�سالمية ،ومقومات ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية من حيث
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الظاهر ،وبخا�صة � ّأن هناك م�شرتك ًا �إن�سانياً ،ولكن يختلفان من
حيث امل�ضمون ،وهي على النحو الآتي:
● ●فطرة التدين:
فطر اهلل �سبحانه وتعاىل اخللق جميع ًا على فطرة التدين حيث
ين َحنِيفًا فِطْ َر َة اللهَّ ِ ا َّلتِي َف َط َر النّا�س
قال تعاىلَ } :ف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك لِل ِّد ِ
َع َل ْي َها{ الروم ,30:وروى البخاري يف ال�صحيح � ّأن ال َّنب ُِّي �صلى اهلل
عليه و�سلم قالَ (( :ما مِ ْن َم ْولُودٍ �إِ َّال ُيو َل ُد َعلَى ا ْلفِطْ َر ِة َف�أَ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدا ِنهِ،
�أَوْ ُي َن�صرِّ َ ا ِنهِ� ،أَوْ يمُ َ ِّج َ�سا ِنهِ)) ( ،حديث رقم  )268ويقول �صاحب معجم
الرو�س للقرن الع�رشين كما ذكر دراز (ّ � : )1974أن الغريزة ال ّدينية
م�شرتكة بني كل الأجنا�س الب�رشية ,ويقول مكدوجل(:)198 :1961
« � ّإن نزعة العبودية من النزعات الفطرية يف الطبيعة الإن�سانية».
� ّإن الطبيعة الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية بقيت على الفطرة
الإن�سانية ال�سليمة التي مل تت�أثر بالعوامل اخلارجية �إال من باب
ت�أكيد ما فُطر عليه الإن�سان مما يف العامل اخلارجي من م�ؤكدات
وم�ؤيدات ،بينما ال ّنزعة الإن�سانية مل ُت ْبقِ على الفطرة ال�سليمة ،بل
�أ�صابها ت�شويه وطم�س لبع�ض مالحمها ،لذلك �أ�صيب الإن�سان الغربي
بالهبوط وال�رصاع ال ّنف�سي ،وازدادت لديه املحن وامل�صائب ،يقول
�آرن�ست « :من املمكن � ْأن ي�ضمحل ويتال�شى كل �شيء نحبه ،ولكن
ي�ستحيل � ْأن ينتهي التدين �أو يتال�شى « (.اجلندي.)102 :1980,
● ●الدوافع الفطرية:
تقدر الرتبية الإ�سالمية الدوافع التي �أودعها اهلل يف �أعماق
الذات الإن�سانية ،وحتث الإن�سان على حتقيقها و�إ�شباعها ،ل ّأن بها
يحقق الإن�سان كيانه و�إن�سانيته ،ويف الوقت نف�سه ترتب العقوبات
على �إهمالها �أو كبتها �أو حماربتها ،وترتب العقوبات على الإفراط
وال�شطط فيها.
وتقدر الرتبية الغربية الدوافع الفطرية ،ل ّأن ال ّنفو�س جمبولة
عليها ،وهي حتقق كيان الإن�سان ،ولذلك وجدناها تهتم بها كهرم
ما�سلو مثالً ،ولكن املفارقة بني الرتبية الإ�سالمية والغربيةّ � ،أن
الرتبية الإ�سالمية و�ضعت �ضوابط عليها ،بينما الرتبية الغربية
�أعطت احلرية للإن�سان يف حتقيقها دون �ضوابط �أو قيود ،ف�أطلقت
العنان لها.
● ●العقل:
� ّإن الرتبية الإ�سالمية �أعطت العقل �أهمية كربى ،ولكن ال يعني
ذلك �إطالقية الأحكام الناجتة عنه؛ لأ ّنه حمدود ويت�سم بالن�سبية،
يف حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية �أعطت العقل �أهمية
كربى ،و ُتعد ال ّنزعة العقلية �أهم �سبب من �أ�سباب ظهورها ،ولكن
تتعامل مع العقل على �أ ّنه غري حمدود ومطلق ،ويف فرتة من الفرتات
قد�سته وع ّدته خ�صم ًا لالهوت ،حيث ع ّدت � ّأن الإن�سان َع َب َد الالهوت
جلهله فلما تعلّم فال حاجة له به.
● ●املرجعية   :
مرجعية الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية مرجعية ربانية،
فانعك�س ذلك على الإن�سان نف�سه فولّد عنده الطم�أنينة والتكامل
والبعد عن التناق�ض ،تلقائي ًا ينعك�س ذلك على العامل املحيط به،
مبعروف ،وال ين�رش �إال حمب ًة و�سالماً.
فال يق ّدم �إال خرياً ،وال ي�أمر �إال
ٍ
يف حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية مرجعيتها

ب�رشية ،و� ْإن كانت ترجع يف بع�ض الأحيان �إىل ن�صو�ص من الكتب
املقد�سة� ،إال � ّأن الفهم الب�رشي هو الأ�صل ،وح�رصت ال ّدين يف جوانب
معينة فقط كالطقو�س يف الأعياد واملنا�سبات ،و�أُبعد عن واقع
احلياة ،فانعك�س ذلك على الإن�سان نف�سه ،ف�أفرز �إن�سان ًا متناق�ض ًا
وم�ضطرب ًا و�أنانياً ،وقد انعك�س ذلك على العامل املحيط به ،فا�ستعبد
إن�سان ،و�سيطر وهيمن على البيئة املحيطة به.
ال ُ
إن�سان ال َ
املطلب الثاني :املقارنة بني إنسانية الرتبية اإلسالمية والنزعة
اإلنسانية يف الرتبية الغربية من حيث األهداف:
تعطي الأهداف العمل الب�رشي قيمة حمددة ،وللوقوف على
�أهم ما مييز الأهداف التي ت�سعى الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية
�إىل حتقيقها عنها يف الرتبية الغربية الآتي  :
1 .1تهدف الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية �إىل �إيجاد الإن�سان
ال�صالح امل�صلح ,ولكونه �إن�سان ًا �صاحل ًا م�صلح ًا يكون من
باب �أوىل مواطن ًا �صاحلاً ,ي�سعى �إىل ن�رش املحبة واخلري
للإن�سانية جمعاء ,بينما ال ّنزعة الإن�سانية الغربية تهدف �إىل
�إيجاد املواطن ال�صالح ,واملواطن ال�صالح عندهم كما ا�شار
النحالوي ( “ :)2001هو الذي ربي تربية اجتماعية تالئم
املجتمع الذي منا فيه ,وحتقق م�صالح ذلك املجتمع و�أهدافه
ومطامعه ،ولو �أدى هذا الهدف �إىل ا�ستعمار ال�شعوب ال�ضعيفة,
والفتك بها ونهب ثرواتها ”,وبخا�صة امللأ القائمني على
�سيا�سات تلك الدول ,يف حني � ّأن هناك دعوات من م�ؤ�س�سات
خريية �إن�سانية لإيجاد الإن�سان امل�صلح.
2 .2تعمل الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية على تنمية الإن�سان
ب�أبعاده كلّها ،ف�أدى ذلك �إىل �إفراز �شخ�صية �إن�سانية متكاملة
ومتوازنة ،بينما ال ّنزعة الإن�سانية الغربية تعمل على تنمية
الإن�سان يف البعد اجل�سمي والعقلي على ح�ساب الأبعاد
الأخرى ،وقد �أدى ذلك �إىل �إفراز �شخ�صية �إن�سانية غري متكاملة
وغري متوازنة� ،شخ�صية ذات بعد واحد.
3 .3ت�سعى الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية �إىل �إيجاد �إن�سان حر،
ولكن هذه احلرية من�ضبطة ب�ضوابط ال�رشع وم�س�ؤولة ،ويف
إن�سان
املقابل ت�سعى ال ّنزعة الإن�سانية الغربية �إىل �إيجاد � ٍ
ومتحرر من كل القيود وال�ضوابط� ،إال من قيود القانون،
ح ٍر
ٍ
والقانون اجتهاد ب�رشي يعرتيه النق�ص والتناق�ض وعر�ضة
للتجزئة والتغيري ،وميكن التحايل عليه.
الفرق الأ�سا�س بني احلرية يف الرتبية الإ�سالمية والرتبية
الغربية � ّأن احلرية يف الرتبية الإ�سالمية و�سيلة ولي�ست غاية ،بينما
يف الرتبية الغربية احلرية غاية ،ومن كانت احلرية غايته يفعل ما
ي�شاء دون �أي قيود �أو �ضوابط �أو م�س�ؤولية ،فيقود ذلك �إىل االنحالل
والفو�ضوية والإباحية.
4 .4العالقة بني الإن�سان واخلالق يف الرتبية الإ�سالمية هي
عالقة العبودية ,والعالقة بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان عالقة
العدل ,والعالقة بني الإن�سان والكون عالقة ت�سخري ,بينما
العالقة بني الإن�سان واخلالق يف ال ّنزعة الإن�سانية هي عالقة
�رصاع ,والعالقة بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان عالقة ا�ستعباد
وا�ستغالل ,وعالقته مع الكون عالقة هيمنة و�سيطرة ,يقول
هك�سلي :كلما تعلم -الإن�سان -وزادت �سيطرته على البيئة,
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ارتفع يف ح�س نف�سه درجة ,وهبط الإله مقابل ذلك يف ح�سه
بنف�س القدر ,حتى �إذا ا�ستطاع يوم ًا � ْأن يخلق احلياة انتهى
الإله من ح�سه متاماً ،و�أ�صبح هو اهلل.
وذكر �رشيعتي ( )1991اىل” � ّأن نظرية �أ�صالة الإن�سان
الغربية تقوم على �أ�سا�س ال ّنظرة اخلا�صة للفل�سفة اليونانية القدمية
نف�سها ،والتي ترى � ّأن بني ال�سماء والأر�ض عامل الآلهة وعامل ال ّنا�س,
توجد مناف�سه وت�ضاد ,وحتى �أ ّنه يوجد نوع من احل�سد واحلقد,
و� ّأن الآلهة قوى �ضد الإن�سان ,وتخ�شى وعيه وحريته وا�ستقالله
و�سيادته ,والإن�سان دائم البحث عن جناته من هذا القيد والأ�رس”,
وا�شار ح�سنة (  )42 :2007اىل �أن فكرة ال�رصاع قادت العقل الغربي
�إىل فكرة �إلغاء الإله – ال �إله واحلياة مادة – و�إىل فكرة ف�صل ال ّدين
عن تدبري الدنيا ,وف�صل ال ّنا�سوت عن الالهوت ,وال�رصاع بني ال ّدين
والعلم ,وبني رجال الكني�سة وال�سيا�سة ,وبني الرجل واملر�أة ,و�رصاع
احل�ضارات.
املطلب الثالث :املقارنة بني إنسانية الرتبية اإلسالمية والنزعة
اإلنسانية يف الرتبية الغربية من حيث السمات:
من �أبرز الفروق بني �سمات الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية،
و�سمات النّزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية  :
كرمه اهلل ع َّز وجل,
1 .1الإن�سان يف الرتبية الإ�سالمية قيمة علياّ ,
وميزه على غريه بكثري من ال�سمات واملزايا ,هذا التكرمي
ّ
والتمييز يرجع �إىل �إميانه وتقواه وخلقه ,و�إىل قدرته على
�ضبط دوافعه و�شهواته ,فالإن�سان عبد خا�ضع ومفتقر خلالقه
فهو لي�س �إله ًا وال ابن �إله ,كذلك ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية
الغربية تعد الإن�سان قيمة عليا ,و�أ ّنه �أف�ضل املخلوقات ,ولك ّنها
ترى � ّأن الإن�سان ال بد � ْأن يتحرر من كل �سلطة ,بل ترى تفوق
�سلطة الإن�سان على �سلطة الإله ,قال هك�سليّ �" :إن الإن�سان قد
خ�ضع هلل يف املا�ضي ب�سبب عجزه وجهله ,والآن وقد تعلم
و�سيطر على البيئة ,فقد �آن له �أن ي�أخذ على عاتق نف�سه ,ما
كان يلقيه من قبل يف ع�رص العجز واجلهل على عاتق اهلل،
ومن ثم ي�صبح هو اهلل ",ولّد هذا ال�شعور الغطر�سة والت�سلط,
وال�شعور بالتفوق على الآخرين.
2 .2ال ّدين يف الرتبية الإ�سالمية �أمر �أ�سا�س لتحقيق �إن�سانية
الإن�سان ,وهو عامل �أ�سا�س للتقدم والرقي والتح�رض ,والدافع
للبحث واال�ستنباط وعمارة الأر�ض ,ومنبع القوة للأمة ,وهو
الذي نقل العرب من نظام الطبقات �إىل نظام الدرجات ,يف
حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية وقفت موقف ًا متناق�ض ًا وعدائي ًا مع
ال ّدين ,وبخا�صة � ّأن من �أ�سباب ظهور ال ّنزعة الإن�سانية هو
الطغيان الكن�سي با�سم ال ّدين ”,فهو عند ماك�س موللر لي�س
�سوى انعكا�س لعجز الب�رش الطبيعي ,وعند كارل مارك�س
�أفيون ال�شعوب ,وعند فرويد ع�صاب و�سوا�سي ي�صيب الب�رش”,
( الدجاين )87 :1993,ال ّدين – ح�سب زعمهم  -هو امل�س�ؤول
عما حدث للمجتمع الغربي من تخلف وجمود ,وعلى ذلك لن
يتحقق التقدم �إال برف�ض ال ّدين ورجاله قلب ًا وقالباً ,وحترير
الإن�سان من كل القيود.
3 .3القيم الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية قيم مطلقة ثابتة ،مع
�إمكانية تغري مراتبها بح�سب الأولويات ,م�ستمدة من ال ّدين
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الإ�سالمي ,وهي معايري يحتكم �إليها ال ّنا�س ,والذي يعطي
للقيم قيمة هو ال ّدين الإ�سالمي ,ولي�س الإن�سان ذاته ,بينما
القيم الإن�سانية يف الرتبية الغربية قيم ن�سبية متغرية وعلى
الغالب متغرية؛ لأ ّنها ت�شتمل على قيم مطلقة مثل احلرية,
ن�سبية �أي � ّأن مقيا�س ال�سلوك هو ذواتنا ,فبذلك مت ربط القيم
جر
بامل�صالح الذاتية لكل فرد ولكل جمتمع على حدة مما ّ
ويالت على املجتمعات الب�رشية ,حيث �أ�صبح ينظر �إىل القيمة
لي�س على �إطالقها ،و�إنمّ ا ملا متثله بالن�سبة للذي ت�سوده,
ومتغرية تتغري بح�سب امل�صالح ,فالعن�رصية وادعاء التفوق
العن�رصي واال�ستعالء على الب�رش� ،أ�صبحت قيمة لدى كثري من
املجتمعات ,قال �آرن�ست « :جن�س واحد يلد ال�سادة والأبطال هو
اجلن�س الأوروبي» (.زرزور)53 :1980,
4الدوافع الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية دوافع متوازنة,
تعاملت معها تعام ًال و�سط ًا فال هي تطلقها ,وال تعمل على
كبتها ,بل تدعو �إىل �إعطائها جمالها الطبيعي لتعمل ,وتعمل
يف الوقت نف�سه على �ضبطها ,وتربطها بالقيم العليا لكي
يظل �أدا�ؤها �إن�ساني ًا يف جميع الأحوال ،ويف املقابل ال ّنزعة
الإن�سانية تعمل على �إطالق العنان للغرائز �إىل حد احليوانية,
والثورة على كل قيد مينع انطالقها ,فال �ضوابط وال قيود �إال
بالقانون الو�ضعي الب�رشي املتناق�ض ،وكان هذا رد فعل
للكبت والتحقري واال�ستقذار للغرائز التي كان يقوم بها دين
الرهبانية قبل ال ّنه�ضة.
5الإن�سان يف الرتبية الإ�سالمية ذو �أبعاد ثالثة :وهي اجل�سم
والعقل والروح ,وبقدر ما بينها من توافق وان�سجام يكون
تكامل �شخ�صية الإن�سان ,ويكون تقدمه و�سعادته والعك�س
�صحيح ,يف حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية
ركزت على بعد واحد من الأبعاد الثالثة ،وهو �إما مغاالة
يف البعد املادي �أو البعد العقلي ,ف�أفرزت �إن�سان البعد
الواحد ,ج�سدي تتحكم فيه اللذات والرغبات ويخ�ضع للقيم
اال�ستهالكية� ,أ�صبح عر�ضة لل�ضياع والتيه وال�شقاء ,يقول
دوبو(“ : )47 :1984ومن التناق�ض � ْأن يكون ع�رص الرفاه
والعجائب التكنولوجية واملعجزات الطبية ,هو �أي�ض ًا ع�رص
الأمرا�ض املزمنة والقلق والي�أ�س”.
6الدنيا والآخرة يف الرتبية الإ�سالمية قيم عليا نظرت �إليها
نظرة و�سطية متوازنة ،فالدنيا لي�ست نقي�ض ًا مقاب ًال للآخرة،
وال الآخرة نقي�ض ًا مقاب ًال للدنيا ،ولي�س العمل لأحدهما
�صارف ًا عن العمل للأخرى ،يف حني � ّأن ال ّنزعة الإن�سانية يف
الرتبية الغربية اهتمت اهتمام ًا زائداً باحلياة الدنيا ،و�أهملت
الآخرة ،فهي تربية عوراء ،لأ ّنهم يعتقدون � ّأن الإن�سان يجب
� ْأن يعي�ش يف الدنيا متنعم ًا �إذ لي�ست هناك حياة بعد املوت،
وكان ذلك رد فعل للدين الذي اعتنقته �أوروبا قبل ال ّنه�ضة
الذي �أهمل الدنيا واهتم بالآخرة.
�7إن�سانية الرتبية الإ�سالمية �إن�سانية عاملية �شاملة ال ازدواجية
يف تطبيقها ،بينما ال ّنزعة الإن�سانية غري �شاملة ،تتعامل
بازدواجية وعن�رصية قامتة ،وذلك من خالل املمار�سات
الال�إن�سانية وبخا�صة من �أ�صحاب ال�سلطة ،وامل�صالح
واملنافع.
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خامتة:
خل�ص الباحث �إىل النتائج الآتية:
1 .1متيزت الرتبية الإ�سالمية بخ�صائ�ص متعددة من �أهمها
خا�صية الإن�سانية وهي :ح�سن التعامل مع الإن�سان ،بغ�ض
ال ّنظر عن دينه وجن�سه ولونه وعرقه وثروته ،وفق ال�رشيعة
الإ�سالمية.
2 .2كل �إن�سان يف الإ�سالم له كرامة الإن�سان ،كرامة فطرية انطالق ًا
من قوله ع َّز وجل } َو َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ
م ْن
ري
ث
ك
َاه ْم َعلَى
َ
ِ
ٍ
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن الطَّ ِّي َباتِ َوف ََّ�ض ْلن ُ
مِّ َّ
خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضيالً{ ( )70الإ�رساء.
3 .3الإن�سانية يف الرتبية الإ�سالمية �إن�سانية ربانية� ,شمولية,
�إيجابية ,واقعية ,متوازنة ,مطلقة ,احلرية فيها مقيدة
وم�س�ؤولة ,ف�أفرزت نتيجة لذلك �إن�سان ًا رباني ًا �إيجابياً ,واقعياً,
�شمولياً ,ذا �شخ�صية متوازنة ,حراً ولكن حريته مقيدة ب�ضوابط
ال�رشع ,ويف الوقت نف�سه م�س�ؤول عن ت�رصفاته ,يف حني � ّأن
ال ّنزعة الإن�سانية يف الرتبية الغربية متتاز بالب�رشية ،والن�سبية،
واحلرية املطلقة غري امل�س�ؤولة ,والعداء للدين ,والثقة املطلقة
بالعقل ,ف�أفرزت نتيجة لذلك �إن�سان البعد الواحد� ,إن�سان ًا حراً
حرية مطلقة بال �ضابط �إال القانون ,والقانون و�ضع ب�رشي
ميتاز بالن�سبية والتناق�ض ،وميكن التحايل عليه ,احلرية
املطلقة قادته �إىل االنحالل والفو�ضوية ،و�أفرزت �إن�سان ًا �أناني ًا
نفعياً ،برجماتياً ،يدور يف فلك �شهوته وبطنه.

التوصيات :
يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1كتابة مزيد من الأبحاث يف مو�ضوع الإن�سانية مثل �إن�سانية
القتال يف الإ�سالم� ،إن�سانية العقوبات.
2 .2و�ضع منهاج متخ�ص�ص يف املناهج املدر�سية يربز �إن�سانية
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