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املعايري الرتبوية إلعداد املعلمني عند بدر الدين بن مجاعة
د .بشار عبدهللا السليّم

أستاذ مشارك ،جامعة البلقاء التطبيقية
كلية األمرية عالية اجلامعية
قسم العلوم الرتبوية
ملخص البحث .هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن املعايري الرتبوية إلعداد املعلمني عند (بدر الدين بن
مجاعة) من خالل كتابة "تذكرة السامع واملتكلم يف آدب العامل واملتعلم" وتقدميها بصورة معاصرة ،تسهل على
املتتبع فهمها بسهولة ويسر ،وابلنمط نفسه ،الذي تقدم فيه الدراسات والنظرايت املعاصرة يف جماالت الرتبية،
ويتحدد اهلدف الرتبوي عنده يف تنمية عقول املتعلمني فيقدم األشرف فاألشرف ،واألهم فاملهم ،فيقدم تفسري
القرآن الكرمي ،مث احلديث مث أصول الدين مث املذهب ،مث اخلالف مث النحو ،وانطالقاً من هذا الرتتيب تنظم مراحل
التعليم ،وطال ب املعلمني مبعايري دينية جيب عليهم امتالكها كي يستطيعوا ممارسة فن التدريس ممارسة انجحة ،كما
ألزم املعلمني مبعايري أخالقية جيب العمل هبا إذا شاءوا أن ينجحوا يف تعليمهم ،ووضع قاعدة أساسية للمعلم يف
إعداده تعتمد على العلم حبيث يعرف املعلم ما يعلمه أمت معرفة وأعمقها ،وعلى املعلم تقدمي ثقافة اجملتمع ،وكذلك
اهتم بتدريب املعلم على البحث واإلفادة من كل علم جديد ،وابن مجاعة له توجيهات تربوية ال تزال أساسية يف
العملية التعليمية والرتبوية منها التدرج يف العلم ،ومراعاة الفروق الفردية ،وبذلك فإن ابن مجاعة استطاع تكوين
رؤية واضحة وحمددة جتاه العديد من القضااي اليت تتعلق مبجملها إبعداد املعلمني وابلعملية الرتبوية.
الكلمات املفتاحية :املعايري الرتبوية ،إعداد املعلمني ،بدر الدين بن مجاعة.
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املقدمة
لكللأمة للحم ة تلليخمتللوي أمتي للتزمةهل أمت ةل م ل ماعة ازهللوم ةويخيهللومالمللت امخيتويخيهللوم
األد امخيال لما،م خيالمشكمةنم يفلحمهل امالةلوي أم ة لىلخمبعمة لىلماملىلخيدم ليمال و لحم
ال لم حمالب ةح،مبعمجونبمةنهومتسهمميفم وءمش تيماألفيادم خياتهم.م م
خي يمامل لتممةنمتياث ومال ي اماإلسال امةغ ىمتياثميفمال لو م،مخيهلتمتلياثمن ةل م
مخيالمجيتزمةنمنةيطمف ،مخيت بعمةهم حمه امالرتاثمألن مميثأماإلطويمالل زمدلىلدملل لي م
خياملسلمنيمهت حم ةم ل خم،مخيميثلأماللة لحمالةكي لحملةالتياتهممخيبفهلو همممجمللوال مام لوخم
كوفح،مخي يتك معلىمةسسمبسال حمياسخح،مخيالم سةط عمة ىلم يمامللي نيمخيامللخي نيمةنم
كلليمدخييمال لمللوءما للومم،مفوإلسللالممرللىليمال لللممخيال لمللوءم،مخيمسللوم للول لممبعمديجللحم
ال بللودخ،مخيعللامال و للحمالةو للحمنم للعمةنللتاخمالرت للحمخي وهللحمالرت للحماليخي للحمخيالىل للحم
خياللم ح،مخيفيضمال لممعلىمكأم سلممخي سلمحمخيةعطوهمومكأمخيس لحمللة لمم(السللممم
خيعل ملللو ،م:2006م).مرلللوعمت لللوع:مﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﭼ.م(ستيخمال ي:مآ حم.)9مم م
شكأمتياث ومالرت تزمجونبوًم هموًمخي ت وًم يمتياثماأل ح،مفملىلم لةلمتمل لوماأل لحم
تياثوًمتي ت وًمشوخموً،مفهتم تمم نيم و وهمجتوي وًم ت ئحمخيجهلىلاًم الرلًومخيب لىلاعوًممدائبلوًمخيف لًوم
غ ياً،ملمىلمكونممبثو حماملخشيمملومجوعميفمنةتسمة وءماأل حمال ي حم يم شلوعيمخيعتاطل م
خية وسلل س،مخيملللومانةللو ممةذهللونهمم لليمةفكللويممخيتاللتيا ،مفمللىلمةسللهممف لل ماألد للوءم
خيالةالسةحمخيال لموءمخيالةمهوءمخيغريهم،مفهتمكممهوئأم ة وثيمه لومخيه لو م،مخيدياسلحممهل ام
الرتاثمت اميفمجونبم مدياسحمجتوي ل ممالةطب م لحماللكمكلونم لومةثليميفمالتارلعمخيدخييميفم
تطتيماملةوه ممخياألفكويمخييفمتطب مهو،مخينبغم العمالةوي أمال ي لاماإلسلال امعلىلدمكلبريم
يمامل لمنيمخياملي نيماملسلمنيمال يمكيسلتامةنةسلهمملىل لحمال للممخيالة لل مم،مخيخيضل تام
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لليم للالعم للواتهممخيجتللوي هممعاللويخمالةكلليمالرت للتزمال ي للاماإلمسللال ا.مخي لليمه ل ام
امل طلقمفمىلمعودمالبو ثميفمدياسة مه همبعمسول مال التيمخي ولل ا مالةلرتخمالتار لحم لوم
للنيمعللو ام(م733- 639هللل،م1335- 1241م)مل للىليسمامل للو ريمالرت ت للحمإلعللىلادم
امل لمنيم الكمطي هومة ىلمعلموءمالرت لحماإلسلال حمهلتم لىليماللىل يم ليم وعلحميفمكةو ل م
(ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمةد مال و مخياملة لم) .م
خي ب لثماهةمو لوم وألفكلويمالرت ت لحمال ليم وعلحم ليم طللقمةنهلوم ثلأمتشلك أم
اإلنسونماملسلممخيفقمهت ة مالثموف حمخيالةكي ح،مكملوم ثلأماألسلوسمالثو لتممالل زمانبثملتم
ل مالرت للحمال ي للحمامىل ثللحميفمعاللينوماموضللي.مفة ل م للوملل مجل خييهمالىل للحماإلسللال حم
األه ل لحم( يسللا،م1993م:م.)41مخي

لليمالللرتاثمال ي للاماإلسللال ام،معلللىماتسللوع م

خيتياث مامل هتدم اتصمخيفريخمخيدر محمخيحمكمحمختصمالرت حمخيالة ل م،مفمىلمعامالسلل م
الاوحلم يمال لموءمال ي م مز يم بكي،مخيمبوم خيام م ليمةذهلونم تسلتع حم بىلعلحم،م
وكةشوفمالمتاعىلمالرت ت حمالا

حمخي لتيتهوم يم ظلتيمبنسلونام سلممم لعمامملوئقم

خياألسسمال ةس حمامل وهيخمالكمتأ ي مالبشي حمكثرياًميفمالةتهأمبل هو.مفلولةكيمالرت لتزم
اإلسال املل م اتهل حمخي ل هتمخيةلل معليمامل لوهمتمالتضل حماأل لي م،مألنلم م سلةمىلم
ةهتل م يمخي امالسموءمال زم("الم أت مالبوطأم ليم لنيم ىل ل مخيالم ليم لةل مت لأم ليم
ك مممح ىل")(.سلتيخمفاللتم:مآ لحمم.)41مخيتةمثلأمتللكمالاتهل حميفممسلتهم لوليخي م
خيال مللأم لوًم(الةي للون،م1979م:م.)50مخيالمخيةللىمعلللىمة للىلمةنمهل امالةكلليمالرت للتزم
اإلسللال امفكلليم للبام وم للوخم،مألنمالرت للحماإلسللال حميفمامم مللحمتي للحمتكو ل للحمتهللةمم
نم عمجتانبمالشخا حماإلنسون ح،مفهامتي حمللمسلممخيتي لحملللم ةسمخيال ملأمخيالليخي مم
وً،مخيه امالةتازنممي مالرت حماإلسال حمعيمغريهو .م
(اجلم ىلز،م1992م:م)573
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خيالةكيمالرت تزمال ي اماإلسال ام سمة مام ت حم( تمتنوًمخي هموً)متةليدم لول ظيم
بعماأل تيماملسةمىلخميفمعومل وماإلسال ا،مفهتمل سمفكياًمتو وًملغلريمهم(نوهليم،م1977م:م
.)11- 10مخي ّىلمالةكليمان كوسلوًممهلودروًممم لوخماجلموعلحماإلنسلون حم،مخي ة لىلدمنلتخمهل ام
الةكلليم للتخمام للوخمخي وإلطللويمال مللىلزمالل زم تجل م سللويهو،مخيمبللومةن للومن ل مميفم ةمللعم
بسال امفإنمالةكيمال زم كسمام وخمالثموف لحميفماجمللوعمالة ل ملام،مهلتمالةكليمالمرت لتزم
اإلسللال امال ل زمت ّ لىلممكللأم مت وت ل مخييكللوئ همخيةسللول ب منو للحم لليمالشللي حماإلسللال حمم
( يكو ،م1982م:م.)95ملمىلمةدي مال لموءمال ي م طتيخم ه حمالة ل م،مفتهةتهوم للم
(ةشلليفماملهللي)مخيةيسللتام للومالمتاعللىلمخياملتاهللةو مخيالشلليخيطمخي متةللةهمميفمذلللكمةد م
الةةوه أمخية ةوهو،مخييمستامامل و ريمالكم بغامةنم ة لىم هلومامل للممل كلتنمجلىل ياًمممبلوم
ةخيكأمبل ماجملةملعم ليم هملو متة للقم أمج ولل ماجلىل لىلخمهلون حماملسلةمبأمخيمسلومخيامةغلتايم
الل ةسمالبشللي حم ىلياسللةهمملطبللوئعماملللة لممال ةسل حم،مخيك ة للحميعو ةهللومخي للىلدخيام يا للأم
الة ل مم سبمتىليجم طمامسل م .م
خيت تدمةهم حمدياسحمال لموءمالسو منيم يم ثمهلةهمممبةوه ممالرت حمامل وهيخ،م
ثميفمكثريم يماأل ونمالمنةم م ىمالكثريم ليمرليا مالرت لحمامل وهليخم،ممب ل عمعليم
يفحمةهلت ومخيجل خييهوم،مخيك ل منشلأ م،مثلممتكتنلتم لالعماإليثمالةلويخيامالل زم
ت ةسبمبل ،مذلكمةنمكأمحموخيلحملب وءمفكيم سةمبلام ظأمتوئهوم وم م خ م وضاماأل لحم
نيماالعةبوي.مفومقمخيسال حمالةةكريم ةطلبمي طم وضينوممبوض ومخيالب وءمعل ل م،مخيال لىلمم
يماالنةةوخم أفكويمالسل مخيةنمجن لهوم يم نيماألسسمالكمنطتيمع هلومةفكلوياًمم وهليخم
ل ومحتم ملوًمملألهلولحمخي لوياخمأل لممفورة لوميفماملةملىلممامللودزمم(شلبون م،م1987م:م.)2مخي ليم
ةيخيخم بللودامالرت للحماإلسللال حمتمللىل يمال لللممخيال لمللوء،مفللول لممكللونملل مرللىليهمخي كونةل م
خيامل لمللتنمكللونتام مللىلي يملللىل ماإلسللالممخياملسلللمني،م ل امة لللصمال للو مخياملللة لمم
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اإل الصمكل ميفمالىلياسحمخيالب لثم،مخيثلو يامعل هملومفتجلىلمم ليمم لنيماملسللمنيمةفل اذمالم
نظريم مم يمال لموءمخيامل لمني .م
خينظياًمللةطتيا مالكمظهي معلىمةدخيايمامل لمميفمضلتءمحتلىل و مالملينماملودزم
خيال شي يمامل يف حم هومخيال لم ح،م ارةتلتماموجلحمضليخييخمتطلت يم ليا تمبعلىلادمامل للمم
خيخيضعم ططمخي يا تمتىلي ب ح،مخياسةىلعىمذلكمتملت ممهل همالطلطمخياللوا تمالةىلي ب لحم
للترللتفمعلللىم للىل مف ول للحمال مل للو ماإلجيائ للحماللمكماسللةخىل تملة م للحمامل لللمم ه لوًم
خيشخاًومخي يف وً.مخيةنم ةطلبو م ةمعمالمينمامودزمخيال شلي يماوجلحمبعم للممرلوديم
علىماسة و م م ا مالثتيخمال لم حمخيالةك تلتج ح،مخي سلحممبهويا مالةةكريمال لملام
امل ظممخيامل يفحمال لم حمالشو لحماملطلت حمخياالجتوهو مالرت ت حمامىل ثح .م
خي يمه امامل طلقمخياسةمو حم هماملسلةمىلا ماللكمظهلي معللىمةدخيايمامل للمميفم
ضتءمحتىل و مالمينمامودزمخيال شي ي،مايتأ مالبو ثمتمىل ممه همالىلياسحملإلفلودخم ليم
اإليثمالةكيزمال يم وعحمل كتنم يشىلاًمخي تجهلوًممتي ت لوًمملة خي لىلمتي ة لوممبلومهلتم ة لىلم
خي وء.مخي م كيما يم وعحمالت لىلم ليميخيادمالةكليمالرت لتزماإلسلال ام،م لأمهلتمة لىلم
ال لمللوءمال ل يمتتللوفي مجهللتدهممعلللىمبرو للحمامتللويخماإلسللال حم،مخيرللىلمةسللهمما لليم
وعحميفمذلكمبسهو وًمكلبرياًم،مبذمكةلبميفمخمةلل مال للتمم،مخيلك ل ميكل معللىمال لتا ام
الرت ت حمخي هومكةو م"مت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآد مال و مخياملة لم".مخيانطالروًمممومسلبقم
ةخ مه امالب ثم ىل الًمخي وياًملم و م نيم خشيمبعم تضعمف مشاءم ليماالضلطيا م
يفمعالرحمه اماجل أممبيمسبم ،مذلكمةنمه اماجل أم -م سبم لوم لي مالبو لثمم -م م
تفقميفمالة و أم عمناتصمالرتاثمالةكيزمالرت تز،مخي لومحتملل متللكمال التصم ليم
ةوه ممخي موئقمخيرتاعىلمخيةهتع،مخينة محملل لكم م لىل أماللرتاثم،مةخيم لوم اللحم ل م
للللىل تعمعلللىماألرللأميفم مت لمماموضللي،مخي مللام وض ل وًممل ل سمسللت مناللتصمت ة ل خمم
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اإلعمو مخيتميةملل اتهوميفمكلثريم ليماملوال مخياأل لونم،م ملومانهملكمالتارلعمالرت لتزم
ال ي اماموضيميفمارةبوسم ظمم وم ة للقم ل م ليمنظي لو مخيةسلول بمخيطيائلقمخيخيسلوئأم
ىلءاًم يمالسلممالة ل مامخيانةهوءم لب ام تلو نيمامل لوهتمالىلياسل حماململييخمخياالجتوهلو م
املسة ىلثحمعيمالشي مخيالغي  .م
خيه و مجهتد م ب خيلحميفم مأمالرت لحماإلسلال حم،مهل هماجلهلتدمتسلةهىلفمب لوءم
خيتأه أمفكينومال ي لاماإلسلال ام،مسلتاءمةكونلتمهل هماجلهلتدمفيد لحملىلياسلحمشخال حم
عي حمةممكونتمدياسحملمت حمتي ت حمعلىمغيايماحملوخيللحماللكم ملتمم هلومالبو لثم،مخيل لأم
ه هماحملوخيلحمميكيمةنمتكش مةهلولحمفكينلومالرت لتزمال ي لاماإلسلال اممخيعيارةل ملةكلتنم
طلموًمللةخط طمالرت تزمهىلفوًمخير محمخي يفحمخيعمالً،مخيبذامةيدنومتي حم الئملحملب ئة لوميفم
الظلليخيفمامل وهلليخمخياملسللةمبل حميفمضللتءماملللةغريا ماالجةموع للحمخيالةم للحمخيالثموف للحمالللكم
جتةو مال و مكل ،معل ومةنمنةخ م يمنظيخمتياث ومللم للمم الىلياًم ليم الوديمالرتم لحميفم
ةهىلافهومخي همهومخيطي مةهوم(الش بونا،م:1979م.)18مخي سيبمةنمتكتنمهل همالىلياسلحم
سوهمحمخي وف اًممل ىلم يمالب ثميفمه اماجملوعم يمةجأمبعودخمهل وغحمعلت لومخي ويف لوم
ال ات حم يم طلقمتي تزمبسال ا،مألنمتياث ومالرت تزماعةمىلمكل لوًممعللىمالكةلو مالةي لىلم
خيالس حمال بت حمالشي ةحم -مةهأم يفة وم -ميفمبعودخمالا وغح،مخييفمحتىل ىلمال الرحم لنيم
اإلسالممخيالرت ح.مل ام ي مالبو ثمةنمبجياءمدياسحمعيمامل و ريمالرت ت حمإلعلىلادمامل لملنيم
ع ىلم ىليمالىل يم يم وعحمخيتمىلميهوم اتيخم وهليخمتسلهأمعللىماملةةبلعممفهمهلوم سلهتل م
خي سللي،مخي للول مطمنةس ل مال ل زمتمللىلممف ل مالىلياسللو مخيال ظي للو مامل وهلليخميفم للوال م
الرت ح،م ّىلم يمالتليخييا ماللكمتمةتل هومماموجلحمبعم ثلأمهل امال لتخم ليمالىلياسلحميفم
الترتماموضي،ملكامنلي طم وضلينوم وملوضلام،مخياأل ل مخياالسلةةودخم ليمتياث لومالسلو قم
ليفللىلمهل اماموضلليمالل زمدةللوجمبعمدعللوئممرت للحمتة وسللبمخي وجللو ماجملةمللعماملةطللتيميفم
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ز ون و.مخيالب ثميفمالةكيمالرت تزماإلسال ا،معمأمف وعمخي هلمميفمخيرة لومامموضليم،مألنم
الترتفمعلىمالةكيمالرت تزماإلسال ام يم العماليجتخمبعماألهلتعمخيةرلتاعمال لملوءم
خياملي نيماملسلمني،م ة يم باليماإلنسلونماملسللمماملي لام أهلتعمالةكليمالرت لتزماإلسلال ام
خي م م مخي بودئ .ممممم م
خي ًللىلمامل لللممع اللياًمةسوسل وًميفمامل ظت للحمالرت ت للحمامل وهلليخمتةم للتيم تلل مكللأم
األهىلافمخيال شوطو ،مخي ولةولامالمميكليمحتم لقمةزمت للمميفم وللحمغ و ل م،مخيذللكمعللىم
كللأماملسللةت و م لليمت ل ل ممةسوسللامخيثللونتزمخيجللو ا.ممخيممللومجي للأمامل لللمم للولغماألثلليميفم
ال مل للحمالرت ت للحمةنمال ظللوممالرت للتزم -مخيامل لللممعمللتدهمالةملليزم -م للخثيميفمخمةل ل م
األنظمللحماأل للي م للوجملةممعمخي هللو:مال ظللوممالس وسللامخيال ظللومماالجةمللوعام،مخيال ظللومم
االرةاللودز.مخيامل لللمم هللممخيفوعللأميفم ةمللعماملخسسللحمالرت ت للحمخييفم ئةهللوماحملل للحمخيهللتم
املسللخخيعماألخيعمعلليمج للأم ملليخمالىلياسللحم و للوًمهللوموًمالزدهللويما ةكللويمامل لمللنيم
خيب ىلاعهم،مةخيم ةوهحمتت عمف هومالمىليا مخيت طةئمف هلوماملتاهلبمخياالسلة مىلادا ،مخيهلتم
سخخيعمة تومعيمتطت يمختاا ماملها،مكمومةنمامل لمميفماجملةمعماملسلمم بغامةنم شيم
األ ال ماإلسال حميفم ةمعماملىليسحمخي سللكممبمةتلوهوم،مخي ي لامطال ل متي لحمبسلال حم
خي تجههممخي يشىلهممخيفقمت ول ممالىل يمام

،مخي مأمعلىمااليتملوءم لوجملةمعماملسللمم

خياحملوفظحمعلىمهت ة مخيخي ىلت ،مكموم بغامةنم باليهمماسليم لو لةهمملغلريماملسللمنيم
دخينمتةلللي طمةخيمبفلللياط،مفوللللىل يماإلسلللال اممد للليممسو لللحمخيحمبلللحم(شلللت ،محمملللتد،م
1995م:م .)2م
خيجنلىلمةنمالكلثريم ليمالكةلو مخيالبلو ثنيمخياملهلةمنيمخيامللي نيمخيعلملوءماإلسلالممرلىلم
حتىلثتامعيمامل لممخيةهم حمدخييهمخيبعىلادهمخيخيظوئةلم مخيهلةوت ماللكم بغلامةنم كلتنمعل هلوم
ألداءمدخييه،مخي ومجيبمةنم كتنمعل م يمالة امممببوداماإلسالممخيت ول م مالسلم حم ةلىم
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سةط عمةداءميسولة م اتيخمةفتأمجتوهم يم ملتممعللىمت لل مهممخيبيشلودهممخينال هم.م
خي لي مكللأم لليملطةللام(م1986م)،مخيعبللىلما للودزم(1984م)،مخيا لليمسل وم(1974م)،م
خيا يمت م م(1974م)،مخياآلجيزم(1984م)،مخيالشي وهام(1981م)،مةنمعلىمامل لمم
ةنم ةا م اةو م

حمتخهل مللم ومم ىلخييهمالرت تزمعلىمالتج ماألكمأمخي يم نيمهل هم

الاةو :م م
مةن م بغامعلىمامل لممةنم كلتنمعلورالًمخيذامد ليمخيلوفمااميفمالسليمخيال الن لحمفللالم ةطللي مبعماملهللوزعمة للوممالطلب لمحم للىلاًمعلليمالمةللحمخيالسللخوفحم،محمةشللموًميه ل وًميفممم
تىلي س ،ملب بماإلشويخ،مخمولطوًمأله و ماأل ال مال ول حمخيالاوعمال ب لح .م
مةنم كتنمعلىمديا حم أهتعمالىل يمخيفيخيخمال م ىلخمخي كممالشلي حمخي ترةهلوملليمرتللو ومال الليمخياجتوهللو ماجملةمللعم،مخيال للىلمةنم كللتنمعوملللوًم لغةلل معويفللًوم آدا هللوم
خيعلت هو،م ىليكوًملمتاعىلهومخيةلتانمف تنهو،مرودياًمعلىمت خي ماجلملوعمف هلوم،مخيةنم كلتنم
للعمذلللكمعلللىمخيعللام آ للوعمة ةل ميفمتي للحمالل مء،مخي أهللىلافهوم لليم شلليخيعو ممالة م للحم
خي أغياضهوم يمالاال مالىلخيل لحمخيال ومل لحم،مخيةنم ةلو عماجلىل لىلم ليم ودتل مخيالطلويام ليم
ة ىلاثمة ة مخيعيخي ة ،مخياملهمميفمحتتال معومل مخي ىل متأثريهومعلىمم اوحلمة ة  .م
مةنم لة مميفمسلتك مخيعالرة م لوآل ي يماملل هتماإلسلال ام ةلىم كلتنمةسلتخمبنسون حم س حملطال  .م
م بنمامل ويمال زم يفم ل مامل للممهلتم لىل مالة ا ل م لأخيا يماامخيارةىلائل م سل حمنب ،مخيةن م ل ةحمال يبمهلىماامعل مخيسلممفميم الل متسةميميسولة مخي بمىمم هم ،م
خيلكيمه همامل لحمالمتالحمبالمل و م مةىلزم وليستعمهلىماامعل مخيسلمميفمكأمشاءم
يمتةوه أم وت مخيسريت مخية الر  .م
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مةنم ةا م ولبشوشحمخيةنمالم كلتنمعبتسلوًمغتلت وًم،مفلإنمذللكمسل خثيمعللىمسلت ماملة لمنيم اتيخمسلب حمخيرىلم كسبهممكياه حمال لممخيرىلم ةأثيخينم أ الر  .م
ماالشةغوعم ولةىل يمخيالةةكيمخياالعةبويممليم متممعلىمالة ل م،مهامة لتيم هملحمملوم وم يماآلثويمالرت ت حميفمشخا حمامل لم،مفولةىل يمهتمال ظيميفمعتارلبماأل لتيممممب لىم
الةأ أمخيالةبايمكموميفمرتل مت وع:م("ةفالم ةىل يخينمالميآن")(.ستيخمحممىل،مآ حم.)24مة وم
الةةكريم ومل ىماأل الراماإلسال امالميآنامهلتمةنم ظليماإلنسلونميفمالشلاءمعللىمخيجل م
ال وخمخيال ظمحمخية وماالعةبويمفهتمنة محمللةةكري .م
خيامل للممال للوجحمهللتمالل زم ةمثللأم هللوممال مل للحمالرت ت للحم مللقمخيسل حميفمحتم للقم
عمل حمالةتاهأم عمطال محتم موًمسل موًم ةموًمجل أم ثم م خ يم ي مخيخيط ،مخيرلوديميفم
الترتمنةس معلىم تاجهحمحتىل و مخيجتده،مخيالةاىلزمللمخا يا مالكمحتلو مضلىلمة ةل م
يمربأمةعىلائهو،ما ثم مأمطال م يم

مال ظي حمبعم

مالةطب ق،مخي يمه امامل طلقم

كونمال ىلمللم لمم ليممسلو مخيهلةو مجسلمون حمخينةسل حمخيتي ت لحمخياجةموع لحمةخيج هلوم
البو ثميفم( ى،م2003م:م:)144-143م م
ةخيال:مهللةو مجسللمون ح:مةنم ةا ل م ولا ل حماجل للىلخمخياليشللورحمخي ةللحماللليخي م
خياألداء،مخيةنم بة ىلمعيمالسهيمخيةنم كتنمذامشخا حمرت ح .م
ثون و:مهةو منةس ح:مةنم ةا م و ىلخيءمخيضبطماألعاو مخيالةك مال وطةا،م
خيةنم كتنمرىلخيخم س حملطال مخي ةمسكم وألمنوطمالسلتك حمالةوضلح .م
ثولثو:مهلةو ماجةموع لحم:مةنم كلتنمخيدخيداًمخي ة وخينلوًميفمت و لل مخيةنم ةةوعلأم لعم
ةم مخي طلقملىل ة  .م
يا للو:مهللةو متي ت للح:مةنم للىلي ماألهللىلافمالسلللتك حمبدياكلوًمشللو الًمخي تظةهللوم
لاللوحلمالطلبللح،مخيةنمدسلليماسللةخىلاممالتسللوئأمالة ل م للحماملة تعللحمخيةنم للتخم لليمطللي مم
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تىلي س مخي ةميمةسول بمالة ل م،مخيةنمخيةويمالةمتميو ماملة لىلدخمخياملالئملحمملودتل مخيملسلةتم م
طال  .م
ة وم ول سبحملألدخيايمامىل ثحماملطلت مةداؤهوم ليمربلأمامل للممفهلام بثملحم،مةسوسلًوم
يماألهىلافمالكمتس ىمالرت لحمبعمحتم مهلوم،م لثمةهلبحمدخييمالرت لحماألسوسلامتلب لحم
ا ة وجللو ماجملةمللعم لليمالمللت مال و لللمح،مجلم للعماألنشللطحماالرةاللود حمخياالجةموع للحم
خيالةك تلتج حمخيغريهو،ممبومف هوم يم وا مخي هويا مخياجتوهو مخي لت و ،مفتالًمعيم
تلب للحم وجللو ماإلنسللونماملة ا للىلخم لليمغلل اءمخيه ل حمخيتيف ل مبضللوفحمبعمغلليسمالملل مم
خيالةتوئأماأل الر حمخيالىل حمف  .م
خي يم العمبطالخمالبو ثمعلىمالىلياسو مالكمكةبتمعيما يم وعلحمخيجلىلمةنم
ه و مدياسو ميفمفكيما ليم وعلحمالرت لتزم،مخي متعلحم ليمالىلياسلو محتلىلثتمع ل ميفم
فميا مخيل سمهىلفهوماألسوسام يم وعح،مة ثلةهومناتصمتة لىلثممبلوم ةالأم ولرت لحم
خيالة ل ممع ىلما يم وعح،مكمومةنمه و مدياسو محتىلثتمعليما ليم وعلحم التيخمغلريم
بفياد للحمخيلل امسللتفم سللة يضمالبو للثمالىلياسللو مالللكمختللىلممهل همالىلياسللحميفم للام
اجلتانب .م
الدراسات السابقة
دياسحمعبىلمالشويفم(1981م).م تانم"دياسحمالةكليمالرت لتزملإل لومم لىليماللىل يم
يم وعلح"مهلىلفتمهل همالىلياسلحمبعمالترلتفمعللىم لامآياءماملةكليمخيال لو ماملسللمم
ال زمتي ىميفمظأمامتلويخماإلسلال حم،مخيتثمل م ولرت لحماإلسلال حم،مخيهلتمال لو م لىليم
اللىل يم لليم وعلحم،مخيذلللكم لليم لالعم خلةل م(تل كيخمالسللو عمخياملللةكلمميفمآد مال للو م
خيامللة لم).مخيت وخيلللتمالبو ثلحم للوخماإل لوممالةكي للحمخياالجةموع لحمخياالرةاللود حمخيال لم للحم
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الموئمللحميفمال للو ماإلسللال اميفمعا ليمه.مكمللومت وخيلللتماملبللودامالرت ت للحماملسةخلاللحم لليم
الكةللو ،مخيعلمللتمعلللىمه ل هماملبللودامخيرللىلماعةمللىل مالبو ثللحميفمدياسللةهومعلللىمامل ل هتم
التهةامالةويخيا،مخية يز مه همالىلياسحمةنما يم وعلحمرلىلمانالبماهةمو ل ميفمالرت لحم
علللىمال و للحمالىل لحم،م للثمية مةنم بللىلةمديس ل م مللياءخمالملليآنمالكللي مملمكللتنمةخيعم
الىليخيسمال ت حمالكم ةةةحم هومامل لممعمل مال ت ا،م يم العمعيض مللمبودامالرت ت حم
املخةلةحميفم خلة مخيالكمت بثقم يميخي ماإلسالممخي بودئ  .م
ة ومدياسحم سيم(1984م).مخيالكمجوء م تانم" ىليماللىل يم ليم وعلحم وتل م
خيةثويهميفم وعمال لممخيالة ل م"ماسةهىلفتمه همالىلياسلحمالكشل معليمالتارلعماإلسلال ام
خي للومخيهللأمبل ل م لليمتللىلهتيمخي للىلمعلليماألهللولحمخياإلسللالممامم م لام،مخي للىل مب كون للحم
االسةةودخم يمفكيما يم وعحمالرت تزميفمبهال م ومخيهأمبل مالةكيمالرت لتزمامل وهلي.م
خياسةخىل تمالبو ثحميفمدياسةهوم هتمالب ثمالشخاامخيهتمة ىلمطي م وهتمالب لثم
الةويخيا،م خيعيضتمالبو ثلحمالةكليمالرت لتزمع لىلما ليم وعلحميفمضلتءمالةكليمالرت لتزم
امل وهيم يم العمالةلسةحمخياألهلىلافمخيامل لوهتمخيامل لملنيمخيامللة لمنيمخيطلي مالةلىلي سم
خيبدايخمالة ل ل ممخي ت ل ل م،مخية لليز مه ل همالىلياسللحمةنمال هتللحماإلسللال حميفمعالليما لليم
وعحممشلتم

عمجتانبمام وخ،مخيةهممه هماجلتانلبمخيةسوسلهومال هتلحمالرت ت لحم،م

خيةنما يم وعحمجوءممببودامتي ت حم ىل ثحمسبقم هومتلكماملبودامخيالةتج هو مالكمت ودزم
هومالرت حمامل وهيخ .م
خيةجي ممعبىلمال وعم(1985م).مدياسحمت وخيعمف هوم"فيمالة ل ممع ىلم ىليمالىل يم ليم
وعللح"مخيهللىلفتمالىلياسللحمبعمالكش ل معلليمالللرتاثمالرت للتزمال لليم وعللح،مخيت للوخيعم
البو ثماجملةمعمخيالة ل مميفمعايما ليم وعلحمكملومت لوخيعمامل للمميفمفكليهمخيك ل مةدي م
ا يم وعحمةن م يمةهممع وهيمال مل حمالة ل م ح،مخيت وخيعمة تلوماألسلسمالة لحمللة لل مم
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آلياءما ليم وعلحميفمالة لل مم،مكملوم لىل م لليمدياسلحمكةو ل متل كيخمالسلو عمخياملللةكلمميفم
آدا مال و مخياملة لم،مخي لصمالبو ثمبعمةنملرتاث ومالرت تزمر ملحمتسلة قم ل عماجلهلىلم
يفمالكشلل مع هلللو،مخيةنمألسلللالف وم للليمال لملللوءمرالللبمالسلللبقميفمكلللثريم للليم لللوال م
الىلياسو مالرت ت حماإلسال حمخيلستفمتظأمبعودخمه وغحمالرت حميفمضتءماإلسالممفملريخم
وم متنبمعلىمفهلممهل حمللمليآنمخيالسل حم،مخي لوم متأ ل ميفمامسلبونمةفكلويمالسلل م
خيآياءهم .م
كمومةجي ممشسماللىل يم(م1986م).مدياسلحمم لتانم"املل هبمالرت لتزمع لىلما ليم
وعح"م لثمت لوخيعمف ل مالبو لثم"تل كيخمالسلو عمخيامللةكلمميفمآد مال لو مخيامللة لم م"،م
خيرسللممالبو للثمالكةللو مبعموسللحمة للتا مخيحتللىلثمف هللومعلليمعمل للحمالللة لممخيالة ل ل مم
خياآلدا مالكمحتةتزمعل هو،مخيك لكمعيمسوكاماملىلايسمخيك ة حماسةخىلاممالكةب .م
ة ومدياسحماموجم(1989م).مفمىلمجلوء م لتانم"ةعلالممالرت لحمخيامللي نيم"م لثم
ت وخيعمالبو ثما يم وعحمخيآياءهمالرت ت ح،مخيهىلفتمالىلياسحمبعمكش مآياءما يم وعحم
يفمالرت للحمخيالة لل م،مخيتتهلللتمبعمبنما لليم وعللحمرللىلمةسللهممبسللهو وٌم بويكلوٌميفمتياث للوم
امتويز،ممموم ىلعمعلىمفتل مخيس حمبطالع  .م
يفم للنيمجللوء ممدياسللحمز غللتيم(م1993م).م للتانم"الرت ت للو مخيعلللمماللل ةسم
الرت تزمخيالةتاهلاميفمرطوخمالةمه لو م"مت لوخيعمف ل ممالبو لثممحتل لأممثالثلحمة لتا م هلوم:م
ىل ث معيمامل هوجماالرةاودزمخياالجةملوعما،مخيالس وسلام،مثلممحتلىلثمعليما ليم وعلحم
خيفتأمال لممخيال لموءمخي تضتخمآد مامل لممخياملة لممخيسوكاماملىلايس .م
كمومةجلي ممال ملت م(م1997م).مدياسلحمم لتانم"الالوئصمالرت ت لحملةكليما ليم
وعحمدياسلحمحتل ل لحم موينلحم"م لثمهلىلفتمالىلياسلحمللكشل معليمآياءما ليم وعلحم
الرت ت حمخي موينةهوم آياءمكأم يما يم سكت مخيا يم لىلخينمالرت ت ح،مخيذلكملةتضل حمبعم
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ةزم ىل متةشو مآياءما يم وعحم عمكأم ليمآياءما ليم سلكت ممخيا ليم للىلخينمالرت ت لحم،م
خيتتهلتمالىلياسحمبعم متعحم يمال ةوئتم هو.مبنمالةتج هو مالرت ت حملىل ما يم وعحم
ت طلقم يم هتمعملامحموفظمألنل م ة و لأم لعمالرت لحمت لو الًمد لوًمهليفوًمفهلتمالم لتيدم
المتو ومالرت ت حمبالمبذامكونتم ا ت حم أدلحم يمالكةو مال

مخيالس حمال بت حمالشلي ةحم،م

خيعلىماليغمم يماالنسموممخيت ىلدمالة ويا مبالمةنما يم وعلحمرلىلمتةليّدم لب امالمتلو وم
الرت ت حم ثأم ىل ث معيمالكةبمخياسةخىلا هومخيبعويتهومخيك لكماملسوكيمخيآدا هو.م م
يم العماسة ياضمالىلياسو مالسو مح،مفإنم وممي مالىلياسحمامول حمةنهومتةيد م
ة وخيعم تضتخم متة وخيل مالىلياسو مالسو محمخيهامامل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لملنيمع لىلم
للىليمالللىل يم لليم وع لحم،مخيه ل همالىلياسللحماتةمللتم للعمالىلياسللو مالسللو محميفماممل هم للحم
خياألسلت مخيالطي مح،مخيلك هوما ةلةتم ول ةوئت.م م
مشكلة الدراسة
شكأمتياث ومالرت تزمجونبوًم هموًمخي ت وًم يمتياثماأل ح،مفملىلم لةلتمل لوماأل لحم
تياثومتي ت ومشوخموًمرىلمالمن يفمع مالكثريمال تم،ميمبوم سببمجهل وم ه امالرتاثمةخيم سببم
تمل ىلنومللرت حمالغي حمخيانبهوينوم هو،مخيلكيمكأمذلكمالم مللأم ليمشلأنمتياث لومالرت لتزم،م
فهتم تمم نيم و وهمجتوي م ت ئحمخيجهىلاًم الرلوًممخيب لىلاعوًممدائبلوًممخيف لوًممغ لياًم،ململىلمكلونم
مبثو حماملخشيمملومجوعميفمنةتسمة وءماأل حمال ي حم ليم شلوعيمخيعتاطل ممخية وسل سمخيمللوم
انةللو مةذهللونهمم لليمةفكللويمخيتاللتيا م،مفمللىلمةسللهممف ل ماألد للوءمخيالةالسللةحمخيال لمللوءم
خيالةمهوءمخيغريهم،مفهتمكممهوئأ،م ة وثيمه ومخيه و ميفمكةبماللغحمخيالةلوي أمخياألهلتعم
خياألد مخيالةلسةحمخيالةم مخيامىل ث...مخيغريهو.مبنمدياسحمتياث لومالرت لتزمت لاميفمجونلبم
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مدياسحمجتوي مالةطب م حمالكمكونم ومةثيميفمالتارلعمخيدخييميفمتطلتيماملةلوه ممخياألفكلويم
خييفمتطب مهو .م
خيرىلم ةأمالةكيمالرت تزمال ي اماإلسال ام ثلحم يمةعال مامللي نيمالل يمة ل خيام
علىمعوتمهمم لتيخمفكيمبسال امحمام ةلمىمةخيا ليهم ليمال م لىلخماإلسلال حممالسلم حم،م
الكمجوءم هومالميانمالكي ممخيالس حمال بت حماملطهيخ،مفلمم ألتامجهىلاًميفمالىلفوخمعيما ت حم
اإلسال حم شةىمالتسوئأمالكمةت تم م،مخييفمظأمي لو مال تمللحمخيهل همالة لتال ميفم
التضللعمال للوملا،مفأن للومحنةللوجمبعمتأهل أمالةكلليمالرت للتزمال ي لاماإلسللال ام لليم و ل م
األه لح،مخيالمت اعماموجحم وسحميفماسةهىلافماإلنسونملب وئل م،م لوءمم ملتممعللىماألهلولحمم
خيامل وهيخ،مخي ّىلمتياث ومال ي اماإلسال ام ب وًم يمامل و عماألهل لحمماملةملىلدممنسلةهىلزم ل م
خينسةلهم ،م ىلالًم يمالت وخم نيمث و ومالة لويا ماملةالويعحمخياملة ورتلحمخياسلةريادممنظي لو م
اآل ي يمالرت ت حمخيتطب مهومكمومهامع لىلهمم.مخياسلةمو حمملللىلعتا ماللكمت لودزم تليخييخم
ال تدخمبعمالةكيمالرت تزمال ي اماإلسال امخياالسةةودخم ميفم وت ومخيخبوهحميفمجتانبم
الة ل ممخيطلبة مخي خسسوت ،مفمىلما ةويمالبو ثملىلياسة مة ىلمةعلالممهل همالرت لحم،مخيهلتم
ىليمالىل يم يم وعحمال زم ل متياثوًمتي ت وً،ماسرتعىماهةموممالىلايسنيمفأربلتامعل ،م
خيرللو تام ةمتمي ل مطبم لوًممموجللو مال الليمفخيجللتام ةللوئتمخيتته ل و مهو للحمةكللىلخيامف هللوم
اسةمياي حمةيائ مالرت ت حمخي سوهمةهوميفمتطت يمالتارعمخي أم شلكالت م،مخيايتلأ ممالبو لثمم
ةنم ىليس.م(امل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمع ىلم ىليمالىل يم يم وعح)م يم العمكةو ل م
املشهتيم(ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآد مال و مخياملة لم)مخيعل مفإن مميكيم همالىلياسحم
ةنمتكش معيمةهولحمفكينلومالرت لتزمخيعيارةل ملةكلتنم طلملوًممللةخطل طمالرت لتزمهلىلفوًمم
خير محمخي يفحمخيعمالً.مل امتس ىمه همالىلياسحمبعمب يازمامل و ريمالرت ت حمإلعلىلادممامل لملنيم
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ع ىل لىليمماللىل يم ليم وعلحم أسللت م وهليم ليمم لالعماإلجو لحمعليمالسلخاعمالليئ سم
اآلتا:م م
م ومة يزمامل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمع ىلم ىليمالىل يم يم وعحم يم لالعممكةو "مت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآد مال و مخياملة لم"؟ .م
أهداف الدراسة
تهىلفمالىلياسحمبعمالكش معيمامل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمع ىلم( ىليماللىل يم
يم وعح)م يم العمكةو م"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآد مال و

م

خياملة لم"مخيهلاممامل لو ريمماآلت لحم:مماإلميلونامخيماألم الرلامخيمال لملام مخياالجةملوعامخيم
ال ةسامخيماملهامخيماجلسمامخياملظهيزمخيال متماملها .م
أمهية الدراسة ومربراهتا
بنم ثللأماأل للحم رتاثهللومة لليمضلليخييزمخيجللتهيز،مألنمتللياثمة للحمة للحمهللتم مللتخم
الللوا مالللكم ممةهللومعللومتويخيهلومالطت للأميفمالس وسللحمخياألد مخياالرةاللودمخيالةلسللةحم
خيالرت للحمخيال لللتممخيسللوئيم للوال مالةكلليمخيال مللأماأل للي ،مكمللومةن ل مميثللأمخيجللىلانهوم،م
خيعتاطةهو،مخي شوعيهو،مخيذخيرهومجتوهمخمةل مالمتو وماإلنسلون حم،مفلولرتاثمبذنمشخال حم
األ للحمخيخيجتدهللومالمةللويخيا،مخيالب للثميفمالةكلليمالرت للتزممعمللأمف للوعمخي هللمميفمخيرة للوم
اموضللي،مألنمالترللتفمعلللىمالةكلليمالرت للتزم لليم للالعماليجللتخمبعماألهللتعمخيةرللتاعم
ال لمللوءمخياملللي نيماملسلللمني،مة لليم بالليماإلنسللونماملسلللمماملي للام أهللتعمالةكلليمالرت للتزم
ال ي للاماإلسللال امخي م مل مخي بودئل ،مخيلكللامنللي طم وضللينوم وملوضللامال للىلم لليماليجللتخم
خياأل مخياالسةةودخم يمتياث ومالسو قمليفلىلمهل اماموضليم،مالل زمدةلوجمبعمدعلوئممرتم لحم
تة وسبمخي وجو ماجملةمعميفمز ون و .م
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وتربز أمهية الدراسة مما أييت:

تسللهمميفمت ي ل متللياثما لليم وعللحمالرت للتزمكتن ل مم ةم ل مهللت ماالعة للوءممولطلبحمخي وجملةمع.مخي ّىلما يم وعحم يم نيمالرت ت نيمال يمرىل تامةفكويهمميفمنسقم م
خي شكأمعومم ّت ىلمخيكلا،متةأل مف مال وهليمخيتةتلو يملة طلامالرت لحمت ي ةلًوم
خياض وًمخيةهىلافوًمت ابمعلىم وءماإلنسونمالسل م .م
 سوهمحمعلم حم ةتاض حمت ةمىلمعلىمحتل أمآياءماإل ومم ىليمالىل يم يم وعلحمللتعمامل للو ريمالرت ت للحمإلعللىلادمامل لمللنيمخيتمللىلميهوم اللتيخمتسللهأمعلللىمذخيزماالهةمللومم
خياال ةاوصمدياسةهومخيت وخي وم ولةطب ق .م
ت م قمفكيمامل لمم تعماملبودامخيامل ةمىلا مخياملةلوه ممخيالةليخيضمخياملسللمو مالكم ومعالرحمخيث محم ول مأمالرت تز،ملكام تاهأمجهىلهمخي وت مخيبعموعمفكيهميفمكأم
شاءم مقم ومحتةت مال مل حمالرت ت ح،مخي يفحمالطولبمخية ودمتي ة م يماجلتانبمكوفح .م
بنمه همالىلياسحم ومهامبالمحموخيللحمجىل لىلخميفمتأهل أمالةكليمالرت لتزمال ي لاماإلسلللال ا،ميفم تاجهلللحم لللومت ون ل ل ماأل لللحمال ي لللحم للليم لللوال مالةمل ل ماللللىلا لام،م
خياالضطيا ماللما،مخيالةب حمالةكي لحم،مخيفملىلانما مت لحم،مال لوتتمعليمحموكلوخمالغلي م،م
الكمةد مبعمتكت يمةج وعمعي لحمرلىلمالمت ليفمعليمالةكليمالرت لتزمال ي لاماإلسلال ام
خييجوالت مبالمالمل أ .م
 ثأمداف وًملأل تخمالبو ثنيمخياملي نيميفمبجياءمدياسو محتل ل لحمألمعلالممالةكليمالرت للتزمال ي للاماإلسللال ام،مخياسللةثمويهميفمبثللياءماموض ليمملأل للح،مخيبد و للوميفمالةكلليمم
الرت تزمال ظيزمامل وهيمخي ود مالةطب م حمال مل ح .م
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مصطلحات الدراسة
امل و ري:م يّفمرو تسم()The American College Dictionary, 1988: 287مامل لو ريم
أنهو:م"مر وسملل كممةخيمال مىلمةخيمهامروعىلخمثو ةحمال ةبويمةزمشلاء".مخيعيفهلوم(ظلوهيم،م
:1996م)9م أنهو:م"م خشيمةخيمحمكمدكمميفمضتئ معللىم لىل مهلال ماألعلىلادماملهلام
يفم هتمبعىلادمامل لمني.
خي يفهومالبو ثمبجيائ وًم أنهو:م م وسملل كممعلىمةشل وءم،ممةخيمرل ممتال مةداءم
متعو م ة ىلدخ.م م
خي يفمالبو ثمامل لو ريمالرت ت لحمبجيائ لوًم أنهلوم:م خشليمةخيمحملكمةخيم تجهلو مةخيم
طتطم يشىلهميفمبعىلادمامل لمنيم يماجأمحتم قماألهىلاف.مم م
منهج الدراسة
اسةخىلممالبو ثمامل هتمالةلويخيامالة ل للامم ةملىلمًامالة ل لأم كتنل مةداخمةسوسل حم
لة ل للأمالمتللو ومالللكمخييد ميفمالىلياسللح.مخيتة للىلدم هم للحمالىلياسللحميفمضللتءمطب للحم
تضتخمالىلياسحمخياألهىلافماللكم ةطللعمالبو لثممبعمحتم مهلوم ليمخيياءمبجلياءم تضلتخم
الىلياسحمامول حمخيةهىلافهومخي ة لقم ول ا م كةو م"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآد مال و م
خياملة لم"مال يم وعح،مخيعلىمه اماألسوسماسةخىلممه امامل هت.م م
بدر الدين بن مجاعة (733-639هـ 1335-1241 /م)
هتم ىليمالىل يمحممىلمب ياه مم يمس ىلم يم وعحم يمعلام يم وعحم يم وزمم ليم
هخيم يمعبىلامامالك ونامنسبوً،ماممتزم تلىلاً،مالشوف ام هبوًم(ا يمكلثريم،م1966م:م
.)163منشأميفمد شقمخيمحلوهم،ميفم لتمعللممخيزهلودهم،مخيسلكيمالملىلسم،مخيكلونم ةسلياًمم
خي ط بوًمخيفم هوًمخي ي وً،مخياشةغأم ولةىلي سم(ا يم مي،م1967م:م.)369مال يم وعحم
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كةبمكثريخميفمالةةسريمخيعلتممامىل ثمخيغريهلوم ليمال للتمم،متشلهىلملل م للتم كونةل م لنيم
علموءماإلسالم،مفمىلمكونمكثريمالةأل مج ىلمالةا

م"هو بم لويفم تلي ميفمكلأم

فلليم سللهم"م(ا لليم م ليم،م1967م:م.)368مرللوعمع ل مال ل هيبم"ل ل متاللون ميفمالةم ل م
خيامىل ثمخياألهتعمخيالةتاي أمخيغريمذلك"م(ام بلا،م1991م:م.)105مخيروعما ليمكلثريم
"خيلل مالةاللون مالةوئمللحمال وف للح"م(ا لليمكللثري،م1966م:م)178مخي لليم خلةوتل مالةبللو يميفم
بهمو مالميآنم(ال يكلا،م م :م)298مجت لىلماألج لودمخيجهلو ماجلهلودم(البغلىلادزم،م
1945م:م.)137مد تانم طلبم( ل ةلحم،م م :م.)720مخيتل كيخمالسلو عمخيامللةكلمميفم
آد مال و مخياملة لمم(ال يكلا،م م ،م .)298م
العوامل الثقافية املؤثرة يف فكر ابن مجاعة
عو ما يم وعلحم ةي لحمخيتسل نيمعو لوًما ةلىل م ليمنهو لحم كلممالىلخيللحماأل ت لحم
ةىمسلط حمال وهيمحممىلميفمعهىلمدخيلحماملمول لكمالب ي لحم،مخيعوهليما ليم وعلحمة لىلثًوم
جسو وً،مكونم يمة يزهومسمتطمدخيلحم امة ت ،مخير وممدخيلحماملمول ك،مخياسلة الءمالةةلويم
علىم غىلادمخيرتوئهممعلىمالالفحمال بوس حمف هو،مخيز ةهممبعم الدمالشلوممخيهل ميةهمميفم
يكحمعنيمجولت م(عبىلمال وع،م1985م:م.)19مخيكونمالب وءماالجةموعاميفمعاليما ليم
وعحم ةأل م يمعىلخمطبمو ،م هومطبمحماملمول لكمالل يمجتم لتام ليمخمةلل مالبللىلانم
خي يمةج وسمخمةلةح،م خيرىلمت ا ىل مةعلىلادماملمول لكم ةلىمخيهللتمبعم لوم ملوي معشليخم
آالفممملت مة ومماالشيفم ل لأمخيا ل م،مخيعلو ماملمول لكميفماللبالدمطبملحم ةاللحمعليم
سوئيمالسكونميفم ايمخيالشوممخيخيهلتامبعم ياتبمامكممخيا خيامةخيفليم لظم ليمال و لحم
خياال رتام،مخيك لكمطبمحمامل ممني:مخيهممةهأمال مو لحم ليمالةمهلوءمخيال لملوءمخياألد لوءم
خيالكةللو مخيال ل همم ةسللبما لليم وعللحم(املمي ل ز،م1957م:م.)338-334مخياتاللةتم
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املىلنماملاي حميفمعهىلماملمول كم ول ظمحمخيكثيخمسكونهو،مخيشهىل م وخمزا يخم لمومةال م
الاللو بحمالللكمد هللوماملغ للتنمخياملغ للو ،مخي متللىلمم للوخمالطللي مخيالغ للوءمخيامةللال ،م
ثمكونماملمول كم كيخينمهةتمام وخم ثتياتهممخي تا ياتهم،ممملومسلوعىلمعللىمخيجلتدم
ام لحمخيال الب حم،م فكلأمة لريملل مةتبوعل مخي وهلة مخيلل مممول كل م،مخياكةلت مال لوسمدائملًوم
ريانمه همالةل مخيامللمخا يا م(عبلىلمال لوعم،م1985م:م.)30مهل امبعمجونلبم لومةهلو م
ال وسم يم وعو مخيةخي ئحمخيانةشويماأل ياض،مخيرىلمعوهيما يم وعحم وعحمةخيد ما وخم
الكثريم يم وهي م(املمي ز،م1957م:م.)108مخي يغممحموخيال ماإلهلال مماللكمرلومم
هومالسالطني،مفإنمالةسودمسود،مخياليشتخمانةشي مخيهل بمذللكمكلثريم ليمامل ةملىلا م
البوطللحم ثلأمبرو لحم تال لىلملألخيل لوءممخيةهل و ممالكيا لو م(عوشلتيم،م1962م.)240 :م
خيكونتمه همال تا أمالثموف حمالكمعو مف هوما يم وعح،مرلىلمةسلهمتم شلكأمف لوعميفم
تشك أمشخا ة مخيفكيه.مخياشلةغأما ليم وعلحم ولةلىلي سم،مفلىليسم ولم مري لحم ىل شلقم
خيالاللوم حمخيال وهللي ح،مخيجللو عما لليمطتلللتنمخيال اخي للحمامل سللت حمللشللوف ام(ا لليمكللثري،م
1966م:م.)163مخيشهىلمل مال لموءم إتمونل مالةلىلي سمخيا لةال م هوياتل م،مكملومخيللاما ليم
وعللحم طو للحماملسللمىلماألراللىم ولمللىلس،مخياجلللو عماأل للتزم ىل شللقمفللرتخمطت لللحم لليم
ال ي،مكمومخيلام طو حماجلو عماألزهيممباي(ا يم مي،م1967م.)369-367:مخيكونم
ا لليم وعللحم لليمةعللالمماملللي نيماملسلللمنيمال ل يمجللوءخيام للىلمالغ الللام ةللأثي يم آيائ ل م
الة ل م ح،مخي هم مالرت تز،مفمىلمةيادمةنم كتنماإلنسونم ةةمهوًميفمالىل يمعومللوًم آ يتل م،م
وًم ول لممال زمف م اله ميفماآل يخ،مخيربأمه امخيذا مهلتم سللمم ةمسلكمم م ىلتل م
حموفظمعل هو،مخيه ام وهمةنمفكيهمالرت تزمكونم ة ي مضميمةمنتذجمالرت لحماإلسلال حم
الكمكونم ةهمهومالةمهوء،م فتالًمعللىمانل مكلونم ة لي مضلميمبطلويمخياسلعمخيشلو أميفم
الرت حماإلسال ح.م(مشسمالىل ي،م1986م:م.)45مخي ه امفمىلما ةلأما ليم وعلحم كونلحم
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عول حم نيمال لموءمالرت ت نيماملسلمني،مفهتمل سمبالميائىلاًم ليمالليخيادمخي لملوًم لنيمةج لوعم
سبمة مخية ي مممة م يمنتا غماملسلمني،مخي سبمال و مفخياًمةنم كتنم لموً.ممممم م مممممممم م
املعايري الرتبوية للمعلم عند بدر الدين بن مجاعة
شكأمامل للمميفمنظليما ليم وعلحمةهلمماأليكلونميفمال مل لحمالة ل م لحم،مفلولة ل مم
ع ىلهمالم ةمم غريم لم،مخيةنمف ول ة مت ّىلم ميمال اخي حميفم حمهل همال مل لحم،مخيةزمع لبم
ةخيم لأميفمه اماليكيم يضمال مل حمالرت ت حمبعماالنه وي،مخي سةشهىلمعلىمةهم حمامل لمم
مىلخيثمت لممج ىلم متلل م:م"ر لأمأل لام ةلحميمحل ماام:ميفماملسلمىلم لملحم ظليخينميفم
الةم ل ،مفمللوع:مة للمميةس؟مرللولتام:مال،مرللوع:مالم ةمه ل مهللخالءمة للىلا"م(ا لليم وع لحم،م
1933م:م.)46م ةتللحمةنمللم لللمم لللحميف للحميفمالللرتاثمال ي للاماإلسللال اممخيدظللىم
امل لمم ولةمىل يمخياال رتامممخياليعو حمخياإلعىلادم وملمىلايمخيال تع حمالكم ةيضلهومدخييمهماملهلمم
يفمعمل و مالة لممخيالة ل ممخيالرت حمخيالة شئحماالجةموع ح،مل لكماهلةمم و ة لويمامل للمم،م
خيحتىل ىلم و ريمكةو ة مخيت نيم سخخيل وت مخيةهممامل و ريمالتاجبمتتافيهومف ل م،مخي لونمةهلمم
خيظوئة ماملةمثلحميفمت م حمعمتعمالطلبحمفموع:م"خي بغامللطوللبمةنم ملىلممال ظليمخي سلةخريم
اامف ميم أ مال لممع ،مخي كةسبم سليماأل لال مخياآلدا م ل م،مخيلل كيمبنمة كليم
مملليمكملللتمةهل ة ل مخي ممللتمشللةمة م،مخيظهللي م يخيءت ل ،مخيعيفللتمعةة ل ،مخياشللةهي م
ه ونة ،مخيكونمة سيمت ل موًمخيةجتدمتةه مو"م(ا يم وعح،م1933م:م .)58م
خي خكىلما يم وعحمةنمحتم قمال ةعم يمالة ل مم لتطمماسليما ة لويمامل للمم متلل م
"خيبذامسو مة تاعمالسل مخيالل م مجتىلمال ةعمداأمغولبوًمخيالةلال م لىلي مطولبلوًممبالم
بذامكونمللش أم(امل لم)م يمالةمت منال بمخيافليم،مخيعللىمشلةمة مخينال مللطلبلمحمدل لأم
ظللوهي".م(ا لليم وع لحم،م1933م:م.)87- 86مخيت ةمللىلمعمل للحما ة للويمامل لمللنيمعلللىم
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الكةوءخمال ول حما ث:م" ةمىلميفمكأمفليم ليمهلتمة سليمت ل ملمًوملل م،مخيةكثليمحتم ملوًممف ل م
خيحتا ل الًم ل ،مخية للوهممخيذلللكم للىلم ياعللوخمالاللةو ماملمىل للحم لليمالللىل يمخيالاللال م
خيالشةمحمخيغريهو"م(ا يم وعح،م1933م:م.)115- 114مخي ي ما يم وعحمةنمامل للمم
اجل للىلمهللتمالل زم مللأمدائملوًمعلللىم ال ظللحمطال ل مخي ةو للحمتمللىل همملكللام سللةط عمةنم
للتجههمميفم يا للأمالة ل ل مماملخةلة لحم،مخيةنم كللتنممنتذج لوً،مفهللمم لليخينمك ل م ةتج ل م
لمهممبعماملودخمخيك م ة و أم هومخيك م طي ماألسلئلحم ت لومف ملتعم:م" سللكميفم
السمتمخيا ىل م سلك ،مخي ياعلاميفمال للممخياللىل يمعودتل مخيتم لىلمايكوتل مخيسلك وت ميفم
عودات مخيعبودات ،مخي ةأد م آدا ،مخيالم ىلخماالرةلىلاءم ل "م(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)90م
خيل سمكأمة ىلم الحمللة ل ممع لىلما ليم وعلحمبمنلوم اللحم ليمتأهلأملل مخيةعلىلملل لكم
خدزمدخييهمالة ل مام ولشكأماملطلت م"الم ةابمللةلىلي سمبذام م كليمةهلالًمملل م،مخيالم
كيمالىليسم يمعلممالم يف م -مفإنمذلكمل بميفماللىل يمخيازدياءم لنيمال لوس".م(ا ليم
وعح،م1933م:م .)45م
خي لكمفإنما يم وعحم ي مةنم ه حمالة ل ممالة اممد امخية الرامربأمكأمشاءم
خي سخخيل حمامل لممذا متأثريميفمتكت يمشخا و مالطلبح.ململىلمةعطلىما ليم وعلحمامل للمم
جأمع و ة مخياهةمو مألهم حمالىلخييمال زم متمم مدا أمغيفحمالا .مخي يم لالعمكمةو ل م
"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمة د مال لو مخيامللة لم"مالل زم تلمموسلحمةجل اءم لو مكلأم
خيا ىلم هومة تيًامتي ت حمتىل أميفم ول ،مفوألخيعم ب لثميفمفتلمأمال للممخيةهلل مخيشليفم
ال و مخينسلب م،مخيالثلوناميفمآدا مال لو م لعمنةسل مخي ياعلوخمطولبل مخيديسل م،مخيالثوللثميفم
آدا مامللة لمم لعمنةسل مخي لعمشل خم مخييفمةل مخيديسل م،مخياليا لعميفم الو بحمالكةلبمخي للوم
ة للقم هللوم ليماألد م،مخيالللو سم ب لثميفمآدا مسللكمىمامللىلايسمللطولللبمخيامل ةهلام،م
خي يم العمرلياءخمنالتصمهل امالكةلو م كليمالبو لثمم ليمالةم لميفمعللىمةهلمماملم لو ريمم
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الرت ت حمالكماعةملىلمعل هلوما ليم وعلحمإلعلىلادمامل لملنيمخياللكمعوجلهلوميفمكةو ل م،مخيرلىلم
للىلد ماجملللوال ماآلت للحملةةتللميمامل للو ريممالرت ت للحمإلعللىلادمامل لللممع للىلم للىليمالللىل يما لليم
وعحمخيميكيمتبت بم وال مبعىلادمامل لمم وآلتا:م م
اجملوعماألخيع:ماإلميونا

م

ماجملوعمالثونا:ماأل الرا م

اجملوعمالثولث:مال لما

م

ماجملوعماليا ع:ماالجةموعا م

اجملوعمالو س:مال ةسا

م

ماجملوعمالسودس:ماملها م

اجملوعمالسو ع:ماجلسمامخياملظهيز

ماجملوعمالثو ي:مال متماملها م

أولا :اإلمياين

ماىلم متيس أماإلميونميفمنةلتسمامل لملنيمخي وإلسلالمم لواميسلوال مالسلموءم،م
خي ولىل ونو ماأل ي مإلتبوعهوم يمةهأمالكةو ،مخياعةبويمالىل يم ليمة لصم لوم ةم ل م ل م
اإلنسللون،مخي لليم للالعمبميللونما لليم وعللحم للوامت للوعمخي الئكة ل ممخيكةبل مخييسللل مخيال للتمم
اآل ي،مت ب مبعمةنمةخيعمالةتوئأمالكمجيبمةنم ة لىم هلومامل للمماملسللمممفتل لحماإلميلونم
املة لمحمةسوسوًم م ىلخمامل للمماملسللممخيعالرةلم م ي ل مخيع هلومت شلأم

لعمالةليخيخميفمام لوخم

اليخي ح،مخي هومتسةمىلمكلأمالةتلوئأماأل لي م،مفوإلميلونم لوامجي لأمللم للممشخال حم
رت حمألن م سةمىلمرتت مخيع ت م يماا،مخيه ام ومتخكىلهماآل لحمالكيميلحمرلتعمااممت لوعم:م ﭽﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.م(سلللتيخمامل لللوفمتن:مآ لللحم.)8م
ل لكم طلبما يم وعحم يمامل لمم و ريمد حمجيبمعل مالة للام هلومل سلةط عمممويسلحم
فيمالةىلي سمممويسحمنوج ح،مخيرىلمخيضعمشيخيطوًمروس حمخيكثريخملكام كتنمامل لمم ة ىلاً،م
خي يمةهممه همامل و ريم"دخيامم ياربحماامت وعميفمالسيمخيال الن ح،مخياحملوفظحمعلىم تفل ميفم
عم يكوت مخيسك وت مخيةرتال مخيةف ول ،مفون مة نيمعللىم لومةخيدخم ليمالم للتممخي لوم ل حم
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يمامتاسمخيالةهلتم"مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)15مخيت ل مال للممعليمج لل مخيسل لحم
لل اتعمعلىمةغياضمخي طو عمدن ت لحمم ليم لوعمةخيمجلوهمم" ل همعلمل معليمج لل مسللمًوم
ةتهللأم ل مبعماألغللياضمالىلن ت للحم لليمجللوهمةخيم للوعمةخيممس لحممةخيمشللهيخمةخيمتمللىلممعلللىم
ةريان "م(ا يم وعلحم،م1933م:م.)19م لأممانل م طللبم ل مةنمم التنم"ال للممكملومهلون م
علمللوءمالسللل مخي مللتممل ل ممبللومج لأمماامت للوعمل ل م لليمال ل خمخيالشلليف"مم(ا لليم وعللح،م
1933م:م.)16مخي تهامامل لمنيم ونم ةبهتامدائموًمبعم سحماللىلن ومخيزخيا لومخي مويتهلوم،م
فهللممةخيعمال لوسممب يفللحمذلللكماكللممامل يفللحمخياإلطللالخم،مخيطولللبمامل لمللنيم ول هللىلميفم
الىلن و،م ام ةتجبمعل م(علىمامل للم م)مةنم مللأمخي مةاليم ملىليماإل كلونم ليم وج وتل م
خي طلت وت م يمالىلن ومخيانم أ م وم كة مخي كةامع ول ،مخي ي مةنمامل لممليم همال لمم وم
م همهتمنةس مف أ م رتف وًم"عيمدناءماملكوسبمخييذ لهو،مطب وًمخيعيم كيخيههومعلودخم
خيشلليعوً".م(ا لليم وعللح،م1933م:م.)19مخي سلللكمسلللت ماأل للويمالةتللالء،مفل سللتم
ال اهحميفمةنم سلكمامل لممسلتكوًم ميهمعل مال وسمف سب،م أمتة مقمال اهحملل م لنيم
الم لليضمنةس ل مللللةهممخيانمكللونمف ل ل مط ب لوًمخي سلللك ممح للىلاً،مف ل لكمكمللوعمال اهللحم
خيامليخيءخ،مفإذامهودفمخيف أم ومظ م يخيجوًمعيماألد مسويخمفلبنيمخيجل مف لل مم ةلىمالم
ةيمال وسم ل مف ل يخينمةم ل مال للممعللىم ىل ل مخي ة لعمالةوئلىلخم ل ملل امكلونمعل ل مةنم
ةم لبم تاضلعماللةهممخيانم لىل ...م(ما ليم وعلحم،م1933م:م.)20- 19مكملومجيلبم
علىمامل لمم"ةنمدوفظمعلىمالم ومم ش وئيماإلسلالممخيظلتاهيماأل كلوممكإرو لحمالاللتا م
يفم سوجىلماجلموعلو م،مخيبفشلوءمالسلالممللخلتاصمخيال لتامم،مخياأل ليم لومل يخيفمخيال هلام
عيمامل كيمخيالاومعلىماألذ م سببمذلك...م لوذالمنةمسل مامت لوعمالمخيلوفملت لحمالئلم"مم
(ا يم وعح،م1933م:م.)20مخيا يم وعحم كثيم يمحتم لأمامل للمم لو ريممد لحميف لحم
كأنم"دوفظمعلىمامل ىلخي و مالشيع حمخيالمتل حمخيالة ل ح،مفل الزممتلالخيخمالمليآنمخيذكليماام

بشار عبدهللا السليّم

324

ت وعم ولملبمخياللسونمخيك لكم ومخييدم يماللىلعتا مخياألذكلويميفممالل لأمخيال هلويم،مخي ليم
نتافأمال بودا م يمالاالخمخيالا وممخي تمالب تمامياممخيالاالخمعلىمالل يبم(هللىماام
عل مخيسلم)"م(ا يم وعح،م:1933م.)21- 20مخيهةحماإلميونمع ىلما ليم وعلحمهلام
ةسوسمكأمعم ىلخمخيكأمفت لحمميكيمةنم ة لىم هلومامل للممعليمغلريهمخيهلامالة الأم لنيم
املسلممخيالكوفي .م
يم العم ومسبقم ةتحمةنم ويماإلميونمللم للممع لمىلما ليم وعلحمهلاممةسلوسم
كأمعم ىلخمخيفت لحمميكيمةنم ة لىم هومامل لم،مخيعل هوم ةتر معمأمامل لم،مخيع هومت شأم
عمالةيخيخميفمام وخماليخي حمخي هومتسةمىلمكأمالةتلوئأماأل لي م،مخي لىلخينهومالم ةلعم
اإلنسونمةزمعمأميفماآل يخ،مخيبذامكونم ةترعم ماجملةمعمةنم سوعىلمعللىمغليسمعم لىلخم
اإلميونميفمنةلتسمالطم لبلحمخي سلوهمميفمبيسلوءمرتاعلىلماإلميلونمالال حم لنيمةفليادماجملةملعم
خي وعوتل مكوفللح.مخيعلللىمامل لللممال مللأممبمةتللىماإلميللونمخيذلللكم للأنمدللوفظمعلللىمالم للومم
ش وئيماإلسالممخيظتاهيماأل كوم،مفولة ل ممع ىلهم ه حم يتبطحم ولىل ي .م
اثني ا :األخالقي

خي ماللىلم ه لومال و للحممبللومةرلليهمالللىل يم لليمالم ل مماإلنسللون حمخيت شللئحمامل لمللنيمعلللىم
األ ال مالةوضلح.مالكمت ّىلماسوسوًمللسلت ماملسة بمالفيادمامله لحم،مخياللكم ة هلىلمةفليادم
امله حم واللة امم هوم(عبىلمامم ىل،م1994م:م.)63مخي ية ما يم وعحمةنمه و مآدا وًمجيبم
ةنم كةسبهومامل لمتنمخي ل تامةنةسهمم هومبذامشوءخيامةنم م لتاميفمت لل مهمم،مخي لي ممةنم
امل لمنيمهممة قمال وسم كيمماألد مخي سيمالللقمفملوعم"بنمةهلمم لوم بلوديم ل ماللب لبم
شيخمشبو مخي ىلئبمنةس ميفمحتا ل مخياكةسو م سيماألد مالل زمشلهىلمالشليخمخيال ملأم
ةتللل ،مخياتةمللتماآلياءمخياأللس ل حمعلللىمشللكيمةهل ل م،مخيانمة للقمال للوسم ه ل همالالللحم
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اجلم لحمخيةخيالهمما وزخمه همامليتبحماجلل لحمةهأمال لممال يم لتام مذيخيخماجمللىلمخيالسل وءم
خية لليزخيام لل مراللبو مالسللبقمبعمخيياثللحماألنب للوء"مم(ا لليم وعللحم،م1933م:م.)2- 1م
خي تهاما يم وعحمامل لمممب و ريمجيبمعل مالة لام هلومكلام سلةط عمممويسلحممالةلىلي سم
ممويسحمنوج ح،مف لىمامل لممالة لام"مبكويمماأل ال ميفماألرتاعمخياألف وعمخيالك معليم
ةذ مال وسمخيبفشوءمالسالممخيبط وممالط وم،مخيكظممالغ ظ،مخيتلي ماالسلةئثويمخياإلنالوفم
خيتي ماالسة اوفمخيشكيمالةةتأمخيبجيودماليا حمخيالس اميفمرتوءماموجو مخي عماجللوهم
يفمالشللةوعو مخيالةلطلل م للولةمياءمخيالة بللبمبعمامجلللريانمخياألري للوءمخياليفللقم ولةال لل م
خي سوعىلتهممخياأل م أ ىل هممبعم يماأل لون"مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)23مكملومجيلبم
عللىمامل لللممامللثمعلللىماأل للال مامم للىلخمخيال هلامعلليماأل للال ماليد ئللحمالللكمتسللببم
األ ياضم ثأم"الغأمخيامسىلمخيالبغامخيالغتلبملغلريماامت لوعمخيالغم...خي ليماأل لال م
امليض ل حمدخياممالةت للحمخياإل للالصمخيال ل منيمخيالةمللت مخيالاللومخياليضللومخيالم وعللحمخيال هللىلم
خيالةتكأمعلىماامخيشكيمال محمخيحمبحماامت وع"م(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)26- 23م
لمللتعماامت للوع:مﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ.م(سللتيخم
آعمعميان:مآ حم.)31مخي يجعم يصما يم وعحمعلىمحتلامامل لمم كي مماللقمخيعظل مم
األد مبعمتمىل يهملىلخييمالمىلخيخمالالومحمم تهلةهومةعظلمممخيسلوئأمالرت لحمخيةكثيهلومف ول لحم
خيالةلم ل مسللي عمالةللأثيممب لم ل مال ل زمدب ل م"فهللتم سلللكميفمالسللمتمخيا للىل م سلللك م،م
خي ياعىميفمال لممخياللىل يمعوداتل مخيعبوداتل م،مخي ةلمأد م آدا لم مخيالم لىلخماالرةلىلاءم ل "مم(ا ليم
وعح،م1933م:م.)90مكمومةنمع تنمال وسم

وًمتي مل مخية الويهممتةمل مبل ل مفلالم

ختطئ م(ا يم وعح،م1933م:م.)21مخي ه ام ي طماملبوداماأل الر حم سلت مامل لممخيهل ام
وهمجيبمةنمتة تعم يفحمامل لمم وأل ال مالةوضلحمبعمسلت م ومع ل مفم ملحماألد م
ع ىلهمةنم وزملأل الويم ليم لالعماملتارل ماملخةلةلح.ممخيلملىلمآ ليما ليم وعلحمةنمة لال م
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اإلنسللونمرو لللحمللة للىل أمخيالةغ ل ريمخيخيضللعم للامالمتاعللىلمل للالجماأل للياضماأل الر للحم
ةمىلاًميفمذلكمعلىمبثويخماجلونبمالةةكريزماإلدياكامللم لم،مخيب موظم وعلثماللىل يميفم
نةس معلىمةسوسمةنمالتو طمامل ظممللسلت مثلمم ليضمخيسل لحمة لي ملل لالجم،مخيهلام
الةميسم وأل ال مالط بحمامليض حمخياال ة ودمعيمةسبو ماللقماملل تممخي ثرياتل م،مخيذللكم
دةللوجمبعم وهللىلخمالل ةسمخي ل عمغو للحماجلهللىلملةغلم ريماأل للال مامل ت للحم(ا لليم وعللح،م
1933م:م.)24- 20ممخي ه امفإنمامل ويماأل الرامع ىلما يم وعحمل مر ملحمتطب م لحميفم
اجملوعمالرت تزمخيالكمالمغ ىمعيم يفةهومللم للمم،مخيتلبامامل للمم ظت لحمرل ممة الر لحمم
تأتامكتيخييخمل مل ،مفومل لممهلو بميسلولحم شلىلم ليم ال لمومحتم لقمال ملتماملةكو لأم
لةال ل ه،مكمللومطولب ل مةنم ظهلليميفمسلللتك مدا للأماملىليسللحمخي ويجهللومة الر للو م ه للحم
الة ل م .م
اثلث ا :العلمي

ماىلم مال و لحم رتسل أمال للممع لىلمامل لملنيم هملوًمخيحمةلت م،مفكلياًمخيتطب ملوًم،م
خيال لممع ىلما يم وعحمضيخييزمفهتمالريمال زم طغىمعلىمكأم ومستاهملمتلل مت لوعم:م
ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ.م(سللتيخماجملودلللح:مآ للحم.)11مخي لل م
وعماإلنسونمالشيفمخيالةتل لح.مخيعملىلما ليم وعلحمفالالًمر ملوًمحتلىلثمف ل معليمةهم لحم
ال لممخيشيف مخيخيجت مت لم مخيضي مة ثلحم سةة تحم يمالكةو مخيالس حمخيآثلويمالسلل م
الاللوحلم(ا لليم وعللح،م1933م:م.)13- 5مخياالشللةغوعم للول لمميفمنظلليما لليم وعللحم
"ةفتأم يمنتافأمال بودا مالبىلن حم يمهلالخمخيهل وممخيتسلب حمخيدعلوءمخيحنلتمذللكم،مالنم
نةعمال لمم ممهو ب مخيال وس،مخيال تافأمالبىلن حم ماتيخمعللىمهلو بهوم،مخيألنمال للمم
ا حملغريهم يمال بودا ،مفهامالمتةةميمبل مخيتةتر معل ،مخيالم ةترل مهلتمعل هلوم،م
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خيالنمال لموءمخييثحماألنب وءمعل هممالسالم...مخيألنمطوعحمال و مخياجبحمعللىمغلريهم،مخيألنم
ال لمم بمىمةثيهم ىلم لت مهلو ب مخيغلريهم ليمال تافلأم مطلعممبلت مهلو ب م،مخيألنميفم
موءمال لممب وءمالشي حمخي ةظم لو ماا"مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)12مخي لي ما ليم
وعللحمةنم لليمةهللممالاللةو مالتاجللبمتتافيهللوميفمامل لللم،مخي للومجيللبمةنم ةم ل م ل م لليم
غريه،مهتمت

مال لممعيمج ل مخيس لحملل اتعمعلىمةغياضمدن ت حمخي طلو عمدن ت لح.م

(ا يم وعح،م1933م،مصم)16مخي همال لمم"عليمالطملعميفميفلقم ليمطلبةل ممبلوعمةخيم
ىل حمةخيمغريهوم سببماشةغو ممعل مخيتيددهممبل "م(ا يم وعح،م1933م:م.)19م أم
" اللتنمال لللممكمللومهللون معلمللوءمالسلمل مخي مللتمملل ممبللومج ل ل ماامت للوعمل ل م لليمال ل خم
خيالشلليف"م(ا لليم وعللحم،م1933م:م.)16مخي للي مةنماإلنسللونمبذامآ لليم للول لمم مللقم
س ودت مخي لغمةراىم وم ةم وهم يمع مخيشيفمخي لكم لغمس ودخمالىلن ومخياآل يخ،مخيال لمم
الم للىلملل ميفمية ل مخيعلللىمامل لللممةنم سللة ىلم ل مكللأمسللوعحم"خيل طولللبمنةس ل مكللأم للتمم
وسةةودخمعلممجىل ىلمخيدوسبهومعللىم لوم الل "مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)11- 10م
خي ه امخيضعمروعىلخمةسوس حمللم لمميفمبعىلادهمت ةمىلمعلىمال لم،ما ثم يفمامل لمم لوم
لم مةام يفحمخيةعممهلوممخيامشللهوم،مخي ة ملقمف ل م لومماإلطلالخممخيامل يفلحممخيلل م لعم ليم
تثقم م يم شلو أمعاليهمكثليخمالثمخيطلتعماجةملوخمم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)87م
خيانمامل لممالم ته م ولكةو حمخيالم ته مت ل م م وجلتدخم ةىمتكةملأملل م يفلحم ودتل م
الللكم مللتمم ةىلي سللهومخي ةللىم لللمم طب ةهللوم لليم للثمحمةتاهلوم،مخي للومتشللةمأمعل ل م لليم
تةوهل أمخيفلليخيخم ةللىم اللأمبعمامل يفللحمال و للحمالتاسل حمالللكمتللىلعممختاال ،مخي ةللىم
كتنم سلةتعبوًم لوم ةةهملوًمألهلت ومم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)135- 134مخيهلم ام
ةطلبم يمامل لممخياجبمااللة اممعلىمالة ال أماملسلةميمخياحملوفظلحمعللىمرلياءخماألخييادم
رياءخمخيبرياءمخيعلىماملطول حمخيالةةكي،مخيعلىمامةظمخيالةا

،مخي م كة ما يم وعلمحم
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ةتج مامل لممبعمضيخييخم ىلاخي حمحتا أمال لممخيهتالًمبعماإل وطلحم ةيخيعل م لأمطولبل م
ول متمال لماميفم

عماجملوال م يمال للتممال مل لحممخيامليخي لحم ليمتةسلريمخي لىل ثمخيفمل م

خيلغحمخي ومبعمذلك.م أمذهبما ىلم يمذلكمخيا م بنيمللم لممخيسوئأمالة لممخي تضحمل م
خيسللوئأمالة ا ل أمخي يشللىلهمبعمةجن هللو،مخيكونللتمه ل همالتسللوئأمع للىلهمه لام:مالمللياءخ،م
املطول ح،مخيالة ل قمخيامةظمخيالب ثم(ا يم وعلحم،م1933م:م.)27- 26مخياالشلةغوعم
ولةال

مخيالةللأل ملكلميم للعم للوممالةتل لحمخيكمللوعماألهل للحم(ا لليم وعللح،م1933م:م

.)29مخيالمجيللتزمللم لللمميفمنظلليما لليم وعللحمالكل مخيالةترل معلليمالة ال أمخياإلفللودخم
خياالسةةودخ،مفومل لممهتمال زمخير منشوط مخياجةهودهم أم وت مكلهومعللىمال للممخيطلبل م
خيحتا ل م يمةزمجهحمجيىلهم هومل ةعم منةس مخيطلبة .مخي يمه ومفونل م خكلىلمهلة مالة لل مم
املسةميمللم لممخيةنهومجت ل مرودياًمعلىمتمىل مم ومهتمجىل ىلمللطلبح .م
ةتحمممومسبقمةنما يم وعحمةكىلم لويمال للممع لىلمامل للمم،مخيطولبل م وسلةخىلامم
املاوديمخيالتسوئأمامل سليخملةطلت يمنةسل ممةكودمي لوًممخي ه لوًم،مخيجيلبمعللىمامل للممةنم كلتنم
عو الًم لم ،م خيخيضعمثمة ميفمامل للممالالوحلمالل زمعلىلهم لريم يشلىلمخي هل

م و ةالكل م

غ ايخماملودخمال لم حمخيعملقمامل يفلحم ومطالعل ماملسلةميم،مخيهملومالسلب أمبعمالملي مبعماام
خيس ودخمالىلن ومخياآل يخ،مخيهىلفم يمال لممبعمتي حمامل للمممخيبعلىلادهمملتاجهلحم شلكال م
ام وخم يم العمال لممخيال ملأمخياجملوهلىلخمخيالرترلام لول ةسماإلنسلون حمبعم يتبلحمالكملوعم
اإلنسونا.مخي ه امفونما يم وعحمخيضعمروعىلخمةسوس حمإلعىلادمامل لممخيهاما ةال مالثموفحم
ال لم حمالتاس حمالكمتىلعممختاا مخيجت ل مرودياًمعلىم تاكبحماجلىل ىلمخيامىل ثم كأم لوم
سةمىلم يمة تيمت ل م حمختىلممالطلبحمخياجملةمع،مكمومطولب م و ةال مهةحمالة ل مماملسلةميم
خيالكمت ّىلم يمةهممامل و ريمالكمجيبمةنمميةلكهومامل لمملةم ل مرودياًمعللىمتملىل ممكلأم لوم
هتمجىل ىلمللطلبح،مخيختط طملةىلي سمف وعمخيت ة هم ةوعل ح.
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رابعا :الجتماعي

ماىلمف ماإلطويمال زم ةةوعأمف مامل لمتنم عماألفليادمخياجلموعلو مخيمب لتنمف ل م
عالرلللوتهمم لللعم تلللهم،مخيتةت لللىلمخيتةكو لللأمف لل مجهلللتدهم،مخي ةهلللممف لل مسللللتكهمم
خيتايفوت ،مخي وخينمف معيم شوعيهممخي شب تنمف مداف هلممخي وجلوتهمم،مخي كةسلبتنم
ف مر مهممخيعوداتهممخيتمول ىلهممخياجتوهوتهممخيثملوفةهممعللىمحنلتمعلوم.ممبنمخيظ ةلحمامل للمم
هامتملىل ممالةلم ل مجملةم ل مخيتملىل ممثموفلحماجملةملعمللةلم ل م،مخيهل امالةملىل مم ةطللبم ليم
امل لممةنم يفمالثموفحم مىليم وم يفمالةلم ،مخيامىلماألدنىمللم يفحم هل همالثموفلحمع لىلم
ا يم وعلحمهلتمبديا مامل للمم ليمكلأمعللمم ملوم ةلامع ل ممسلحماجلهلأم،مخيجي لل معويفلًوم
أهتل مةخيم وملبوداماألكثيمةهم حمف ،مفلإنمم كليمامل للمم ليماإلمللومم لىلروئقمهل همال للتمم
خياتسعمخيرة مخيسوعىلت مب كونوت مف لكمة يم سة بمملوم همامل يفحم يمةثيميفماتسوخمآفلو م
يفةل مخيتمىلميل ملة لل ممج للىل،مخيهل همامل يفللحمال و للحمتةمثللأميفمال لللتمماملخةلةللح،مخيهل هم
امل يفحمهام ومراىلهوما يم وعحم متل م"األخيعمةنمالم ىلخمف وًم ليمال للتم...ممبالمنظليمف ل م
خي ةام يمكأمعللمم لوألهممفلوألهم"مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)120- 119مخيآ ليم
ا يم وعحم أنم ال لممهلتم لريمةسلوسملةملىلمماجملةملعم لىلماللىل مي،مخي ةم ل مامل للمماجل لىلم
مىليت م علىماالتاوعم وم لوخماالجةموع لحمخيعلىلمماعةل اعمال لوسمخي شلويكة ميفماألعملوعم
االجةموع حم اةحمدائمح،مذلكمألنمالة ل ممع ىلهم ىم ةسعمل شمأمكثرياًم ليماجلتانلبم
اإلنسون حمخياالجةموع ح،مخيلل امفملىلماسلة بمم ليماممل للممةنم ل غمسميفم لوخمال لوسمخيةنمم
خيولطهمم كأم وم ةطلب مذلكماال ةالطم يم" و لحمال وسممبكلويمماأل لال م ليمطالرلحم
التج ل مخيبفشللوءمالسللالممخيبط للوممالط وم...خيالس ل اميفمرتللوءماموجللو م،مخي ل عماجلللوهميفم
الشةوعو مخيالةلط م ولةمياءمخيالة ببمبعماجلريانمخياألري وء"(.ا ليم وعلحم،م1933م:م
.)23مخي تي م ثالًميائ وًمالتالوعمامل للمم وم لوخماالجةموع لحماتالوالًم بوشلياًم،ممملوم لىلعم
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علىمبميون م إنسلون حمالة لل ممخياجةموع ةل م،مخيذللكم ملىلمة ل مالليخيا طمخيةرلت مالالال م
االجةموع للحم للنيمامل لللممخيتال ل همخيذلللكم للويتهمميفم للوز ممخيالة لليفمعلللىمةهل ل همم
خيع ودتهمميفم يضلهممخيرتلوءم الومهمم لمنيمدةلوجتنمبل ل مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م
)63- 61مخي لكم شوي مامل لمميفمام وخماالجةموع حمخي سهمم ة ول لحميفمبهلال م لوخم
ال وسمخية تاعم ةم هم،مخي الحم ةسمالمىليم ليمة لتاعمنةسل .مخياهلةممم ولةةوعلأم لنيم
املة لمنيميفم لمحمالىليس،مخيطلبم يمامل لممةنمجي أمهل امالةةوعلأمنالبمع ل ممللومملل م
يمفوئىلخمللطولبمخيللم للمم،مبذم البحمه لو متةلوعالًم لنيماملطلبلحمدا لأمغيفلحمالىلياسلحم
خي ويجهوم(ا يم وعح،م1933م:م.)54مخيةنم س ىميفم اوحلمالطلبحمخي لعمرللت همم،م
خيةنم ل كيم للممةهم للحمالة للوخينمم(ا لليم وعللح،م1933م:م.)61مكمللومآ لليما لليم وعللحم
أهم حمالةيدميفماجملةمعمبذم لة لممالةليدمم مبشلويكحمز الئل مك ل م ة لوخينمفتلالًمعليمت للمم
للتادمالىلياسللح.م(ا لليم وعللح،م1933م:م.)61مخي ل لكمطولللبمامل لمللنيم ولة للوخينم للعم
ةخيل وءماأل تيمخياجملةمعماحمللام يمةجأمتطت يمت لممة لوئهممخيسللتكهمماإلمجيلو ا.ممخيهلىلفم
ا لليم وعللحم لليمذلللكمبعمتكللت يمامللسماالجةمللوعاملللىل مامل لللممخيت م للحمشخا ل ة مم
اإلنسون حمال زم مميفمبطويمل مر م مخيةهىلاف مخيآدا مخينظمم وت مخيانم ة و أم عمحم طل م
االجةمللوعامضللميمالثموفللحماالمجةموع للحمالسللوئىلخم،مخيالللكمتللة كمميفمتالليفو مال للوسم
خيعالروتهمم ب تهممالب ا،مخيدخييمامل لممةنم تضحملطال مثموفحماجملةملعماملسللممالل زم
ةمللتنمبل ل مخيضلليخييخمتلب للحمامل هللوجمموجللو ماجملةمللع،مخيةنم ة للوخينم للعمةخيل للوءماأل للتيم
خياجملةمعماحمللام يمةجأمتطت يمت لممة وئهممخيسلتكهمماإلجيو ا.م م
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خامسا :النفسي

ماىلمف محتلامامل لمم ول ىل ىلم ليمالالةو مال ةسل حمةخيماالنة ول لحمامليغت لحماللكم
ليمشلأنهومةنمجت لأم ل مالشخال حماملسلةميمخمالثو ةلحماملةةوئللحماملطمئ لحمالتاثملحماللط ةللحميفم
شيهوماملةك ةحم عمنةسهومخي عماجملةمعمال زمت ممف .مبذمل ستمخيظ ةحمامل لممع ىلما ليم
وعحمت ل ممالةال مةنتاعوًم يمامل ويفمف سبم أمخيظ ةة م ولىليجلحماألخيعم:مالة و لأم
للعماملللة لمنيمخي سللوعىلتهممعلللىمحتم للقمذخياتهللممخيال مللأم هللممخيفللقمطب للحمكللأم ل همم
خي سبم ولة ،مخي ظهيمفهموًمملبودامت لممالطلبحمخيمنوئهممخي سةخىل هوميفمتالم مم ططل م
الةىلي س ح،ممب ىمخيططملةىلي سمف وع،مخي ىللأمعلىمةنمةجنحمامل لمنيمهممةشلىلهمم بلًوم
لةال همخيةكثيهمميعو حم ممخيشةمحمعل هممخييفموًم هم،مخيةنمدبملطولب م ومدبمل ةس م
خي كيهمل م لوم كليهمل ةسل م،مخيةنل مم بغلامعللىمامل للممةنم ةلطل م لعمالطلال مخي و للهمم
و لحم س حم يمام تمخيالشةمحمخياإل سونمخيالاومعلىمجةوءميمبومخيرعم .مخياهلةمما ليم
وعحم ولةيخي مالةيد حم ته وًمامل للمممبياعلوخماسلة ىلادا مامللة لمم،م ةلىمحتملقمالرت لحم
ةهىلافهومامليجتخميفم ودامالة ل مملمتل "مفإنماسةشويمالش أم يمالم ليفم ولل ميفمالةهلمم
خيامةظميفمرياءخمفيمةخيمكةو م م شيمعل م شئم ةىمجيي مذه مخي لمم ولل م،مفلإنم م
الم
دةمأماموعمالةأ ريمةشويمعل م كةو مسلهأم ليمالةليماملطللت م،مفلونمية مذه ل مرلو ً
خيفهم مج ىلاًمنمل مبعمكةو م ل قم ه مخيبالمتيك ،مخيذلكمالنمنملأمالطوللبمبعم لوم لىلعم
نمل مبل معلىمجتدخمذه م ىلمانبسوط مخيبعم لوم لىلعمعللىمرالتيهم مللأمنشلوط م...مخيبذام
علممةخيمغلبمعلىمظ مةن مالم ةلحميفمفيمةشويمعل م رتك مخياالنةموعمبعمغريهممملوم يجلىم
فال م(ا يم وعح،م:1933م.)59-54مخي لكمديصما ليم وعلحمعللىمتلتفريماجللمتم
ال ةسامال زم ستدهمال لم،ممموم لخدزمبعمز لودخمداف لحمالطلبلحمبعماللة لم.ممخي ل كيم بلىلةم
الثتا مخيال مو ميفمتأد بماملة لممخياالهةمومميفمتي ة مملومل م يمتأثريمعلىمهل حمالةلم ل م

332

بشار عبدهللا السليّم

ال ةس حمخيرىليت معلىمتمبأمالة لم،مف لىمامل لممةنم بسطمعل يهماسلبماإل كلونمةزمبنل مم
يفمال هو حم هىمعيمال

ميفمحموسبحماملة لمنيمعلىمة طوئهممخي تهام ومل و لحمامسل حم،م

خيةنمجوزمال مو م كتنم ب وًمعلىمالشةمحمخياليمححم(ا يم وعح،م1933م:م.)53-49م
خي طولبمامل لمنيم لولة يفمبعم طبلوئعمخي الوئصمامللة لمنيمخي لو لةهمم لىلمذللكمخيفلقم
ه همامل يفحممبوم ةالءممخيتلكمالطبلوئعمخيالالوئصم،مألنمذللكم سلهأميفمعمل لحماللة لمم،م
خيل امكونمعلىمامل لممدائموًمةنم ياربمة تاعمالطلبحميفمآدا هممخيهىل هممخية الرهلم.م(ما ليم
وعح،م1933م:م.)60مخيةنم يمهةو مامل لمماجل ىلمع ىلما يم وعحمال ىلعميفم و لحم
الةال مخيالب ىلمعيما لت ميفمامكلممعلل هممخيالة و لأم هلمممللوم سلبب مذللكميفمرللت م
الطال م يمنةتيمخيخي ش حمخيكياه حمللم لمممخيللة ل مم لحم"ةنمالم ظهيمللطلبحمتةت أم
تهممعلىم امع ىله،ميفم تدخمةخيماعة وءم عمتسوخي همميفمالاةو م يمسليمةخيمد ونلحم
ةخيمفت لح،مفإنمذلكميمبلوم لت مم ل مالالىليمخي ةليمالمللب"مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م
.)59مخي ل كيمامل لللمم تلليخييخم ياعللوخم سللةت مالطولللبمف مللوم لمللىمعل ل م لليمالللىليسم،م
خيالة و أم عماملة لمنيمخي سوعىلتهممعلىمحتم قمذخياتهممخيال مأم هممعلىمخيفلقمطب لحم
كأم هممخي سبم ولة .م(ا يم وعلحم،م1933م:م.)87مخيةنم سلخخيل حمامل للممةنم ملىلمم
املسللوعىلخملكللأمتلم ل م"خيةنمم للةاممباللوحلمالطولللب".م(ما لليم وع لحم،م1933م:م.)49م
خي تهىمامل لمم أنم دليصميفمت ل مل معللىم ل عمةرالىمجهلىلهملةمي لبمامل لىملل ملكلام
ةهللممالللىليسمخي سللةخىلمماملاللوديمخياألدخيا مخيالتسللوئأمامل سلليخملل لك.م(ا لليم وعللح،م
1933م:م.)52مخي ةبنيمةنملىل ما يم وعحم يفلحمج لىلخم ولسللت ماإلنسلونامخيالظلتاهيم
ال ةس ح،مخي ةسمالترلتم ليضمال لالجملكلأم وللحمتي ت لحم،مخي ل امآ ليم أنل مالم لىلمةنم
تكتنملكأم لمم لت و مج ىلخمعيمالسلت ماإلنسونامخيالظتاهيمال ةس ح،ملةكتنملىل ل م
روعىلخمةسوس حمةخيميؤ حمتي ت حم وهحم امالسلت مخيه امدةوجمبعمثموفلحمخياسل حمميةلكهلوم
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امل لممل سةط عمةنم كتنمه هماليؤ ح،مخيةنم كلتنمبعلىلادهمروئملوًمضلميمهل اماملبلىلةم،م لونم
ةمبللأمالةال ل مخي و لللهمم للو رتاممخين اهللحمخي سللوخياخمخيعللىلعمخيدللوفظمعلللىمةسلليايهم،م
خي ةتاهأم همممبتدخمخيت وط مخي لة ممالم ممامم ىلخميفمت و ل ،مخي اممم ئو مت ل م لحم
تةوعل للحمتةسللمم ولةشللوي مخيامللتايمخيالة للوخين.ملل امكللونمعلللىمامل لللمم"دخيامماملليصمعلللىم
االزد ودممبالز حماجلىلمخياالجةهودمخياملتاظبحمعلىمخيظوئ ماألخييادم يمال بلودخمخياالشلةغوع.م
رياءخمخيبرياءمخي طول حمخيفكلياًمخيت ل ملوًمخي ةظلوًمخيتالم ةوًمخياثلوًمم(ا ليم وعلحم،م1933م:م
.)26مخي خكىل ا يم وعحمضيخييخمالةىليجميفماملل اكيخم ليمكةلو مبعمآ ليم ةلىمالم ي لكم
املة لم،مخي ياعامالةىليجميفمتته أمامل لت و مبعماملة لمملمتل م"مخي يغب م عمذلكم رت تم
علىم وم نيمعلىمحتا ل م يماال ةاويمعلىمامل ستيمخيرىليمالكةو حم ليماللىلن ومخيالم وعلحم
لكمعيمشغأمالملبم ولة لقم هومخيغلبحمالةكي...م(ا يم وعح،م:1933م.)48ممم م
سادسا :املهين
ماىلمف مامل و ريمالكمتخهأمامل لممللم ومم تاجبوت ميفمالةىلي س.م ي ما يم وعلحم
ةنمه و م لو ريمم

لحمللم للمم،م تخهلل مللم لومم تاجبوتل ميفمالةلىلي سمعللىميةسلهومعلىلمم

ت الل ب م لل امامل اللبمبالم للىلماكةمللوعماألهل للحم،ما للثم لليفم للوم لملل مةام يفللحم
خيةعممهو،م ة مقمف م ومماإلطالخ،مخيل م يم ثقم م يم شو أمعايهمكثيخماثمخيطتعم
اجةمللوخم(ا لليم وعللح،م1933م:م.)87مخيل ل سملل مةنم مللتمم ة لل ممعلللتممةخيمف للتنمة لًوم
كونتمه همال لتممخيتلكمالة تن،مبالمبذامكونم"عويفوًم ةلكمالة تن،مخيبالمفالم ة يضم وم
أم مةايمعلىم وم ةم "م(ا يم وعح،م1933م:م .)58م
بنمامل لللممالم ته ل م ولكةللوءخم،مخيالم ته ل مت ل م ل م للوجلتدخم ةللىمتكةمللأمل ل م
يفحم ودت مالكم متمم ةىلي سهومخي ةىم لمم طب ةهوم يم ثمحمةتاهومخي ومتشةمأمعل ل م
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يمتةوه أمخيفيخيخ،مخي ظهليمفهملوًململمبو لثمامللكم لمهلومخيلك ة لحمحتت لأمحمةتاهلومبعم
حمةت مرو أمللة لم،مخي ةىم كتنم سةتعبوًم وم ةةهموًمألهت و،مخيه ام مةت مع ىلما يم
وعحمةالم مطعمعيمالة لم،مخيةنم ىلاخيممالىلياسحمخيالب ثميفمفليخيخمامل يفلحماللكم ملتمم
ةىلي سللهوم(ا لليم وعللح،م1933م:م.)27- 26مخيه ل همةسوس ل و مالمغ للىمع هللومألزم
لممدرتممعمل مخي ه ة مخيهاميفم ىلمذاتهومت ط ومفكيخمخياض حمعموم بغامعللىمامل للمم
عمل مخيحتتريهم ت وًم تممدخينمتتانمةخيمتموعس.مخيةعطىمامل للممامي لحمالكو للحميفمحتىل لىلم
امل هتمخيةخيج مال شوطمالة ل مامخيا ة ويمطي محمالة ل ممالكمت وسبمكأم ة لم،مخيل ستم
ه و مطي ملحمخيا لىلخمتةليضمعل ل مف لة هلومدخينمةنممد لىلمع هلومخيبمنلوم لة لممكلأمطوللبمم
تاسلطحم"طي ملحم يتتل هوملل مشل خ "مم(ا ليم وعلحم،م1933م:م.)116مخيالم سلمحما لليم
وعحمللم لمم ولىل تعمبعم لمحمالةىلي سمبذام م كيم ه ئلوًمنةسل مته ئلحمتو لحم،ما ةلىلاءم
ولظوهيمخيانةهوءم ولبوطي،مخيتبىلةمه همالةه ئحم مل حمبعىلادمنةسلاممللم وضليخم ليمجونلمبم
امل لممخيذلكم أنم" تزمنشيمال لممخيت ل م مخيبظهويمالاتا مخياليجلتخمبعماملق".م(ما ليم
وعح،م1933م،مصم)31مخيدببمعلىمامل لممةنم ه ئمتال هملىليس مخي ىلمةذهونهمم
حملوضيت .م(ا يم وعح،م1933م،مصم)41مخي تيدما يم وعحم شكأم ةاأمخي ةمسل مم
ةسلسللأمخي طمللامناللوئحمةخيمرتاعللىلمت ل ظممعالرللو مامل لللمم للعمطلبة ل مةث للوءمالللىليسم،م
خي كةةامالبو ثم وإلشويخمالتهة حمبعمتلكماملبودامخيها:م م
ةنم كتنمالماىلمخيج ماا،مخينشيمال لممخيب وءمالشيخ .م
خياجبمامل لممةنم ىلي مالطولبمخي ىليج معلىمحتسنيمال حمش ئومفش ئو .م
ا رتاممشخا حمالطولبمع ىل ومخيطئمةخيم سى .م
الرتغ بميفمال لممخيمحل  .م
الةسه أمعلىمالطولبماجملىلمةخيم سيمتأد بمالطولبماملةةت  .م
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الةةه ممعلىمرىليمذهيمالطولب .م
و لحمالطال م ولةسوخيز .م
الةتاضعم عمالطال م(ا يم وعح،م1933م:م.)47- 37
خي ةبنيم يمالسو قمةنما يم وعحممحأمامل لمم سخخيل حمعظ محمخيةنمه و م لو ريمم
الم ىلمةنم ة لىم هومامل لم،م هومالشخا حمال لم حماملةمسكحم وللىل يمخياأل لال مخيميةللكم
الثموفحمال و حمالتاس حمف موم ة لقم ومله حمخيف موم ة لقم ولطلبحمة تلوٌمخيميةللكمهلةحمامل لىلعم
خياملسوخياخمخياليمححمخيالةتاضع،م خيهتم ل لكم طوللبمامل للمم لأنم ظهليمفهملوًمللميتكل ا م
الكم متممعل هلومال ظلوممالة ل ملامخيلاوئال ماليئ سلحم،مخيالةهلمماجل لىلمللمبو لثماللكم
لمهو .م
سابعا :اجلسمي واملظهري

ماىلمف مامل و ريمالبىلن حمالكمجت أم يمامل لممالشخصمالملتزميفمجسلم مالالئلقم
يفم ىلنل م،مالملوديمعللىمحتملأم شلو مال ملأمخي ةوعبل م،مخي ةوعلبمام لوخمعمت لوٌم،مخيعلللىم
ا ةملللوعمالةغللل ريا مالطب لللحمخياالجةموع لللحم،مخيعللللىم تاجهلللحمالاللل و مخياملشلللوكأم
خيالة ىل و  .خي ي م ا يم وعلحمةنمل و لحمامل للمممبظهليهمةهم لحمكلبريخمذللكمألنمالةلم ل م
" سلكميفمالسمتمخيا ىل م سلك ...مخي ةأد م آدا مخيالم ىلخماالرةىلاءم "م(ا يم وعلحم،م
1933م:م.)90مخي ومداممامل لممرىلخيخملةال همخيالةلم مالم ىلخماالرةىلاءم ميفمكأمشلاءم،م
خيجبمعل مةنم بىلخيمدائموملةال هم اتيخمط بحمدخينم غوالخمخيةنم ظهيم ممدائموًم وملظهيم
امل وسللبم لليم للثمنظوفللحمث و ل ،مخيتط بل مإلزالللحمكي ل ماليائ للح،مفللومل لممبذامعل ممعلللىم
لسمالةىلي سمتطهيم يمامىلثمخيالبثمخيت ظل مخيتط لبمخيللبسمة سليممث و ل مالالئملحم
للنيمةهللمأمز ونلل مروهللىلاًم ل لكمت ظلل ممال لللممم(ا لليم وعللحم،م1933م:م.)31- 30م
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خي سةىلعما يم وعحمعللىمذللكممبلومةثليمعليمةسلالف مال لملوءم ليممةرلتاعمخي لومعليفم ليم
جتوي ،مخي لكمفإنما يم وعحم ي طم نيمع و حمامل لمممبظهيهمال لوممخي لنيمر ملحمدليصم
اإلسالممعل هومخيهامت ظل ممال للمم،مخيتةمللىمهل حمامل للمميفما ةةوظل م هىلخيئل مخيات انل م
االنة ولاميفمعالجم وال مستءمةد متال همخيالاوميفم وجللحم ليخيجهممعليم لىلخيدم
الل ورحمخيالةموسماألع ايم م،مفميمخياجبمامل لممحنلتمتلم ل هم"الالومعللىمجةلوءمخيرلعم
،مخينمصمالم كودمخيلتماإلنسلونمع ل م،مخيسلتءمةد ميفم لاماأل لونمخي بسلطمعل يهم
اسبماإل كون،مخي ترة م عمذلكمعلىم ومهىليم م احمخيتلط مالم ة

مخيت سل م

روهىلاًم لكم سليمتي ةل مخيحتسلنيم لمل "م(ما ليم وعلحم،م1933م:م.)50- 49مخي م
همأما يم وعحمةثيمالي وضحمعللىمال شلوطمال مللامخياجلسلمامللملة لمم لثمتل كسم
خيتخثيمالي وضحم شكأمكبريميفمز ودخمال شوطمال ملامخيامل ييف،مخيضلي م ثلوالًمعللىمذللكم
ي وضلحماملشلامذاكللياًمآثويهلوميفمعمل لحمالللة لممخي ملتعم"مخيالم لأسممب ونللوخماملشلامخيي وضللحم
البىلنم ل م،م فملىلمر لأمبنل م ل ممامليايخمخي ل بمفتلتعماأل لالطمخي شلطمالبلىلنم م"(ا ليم
وعح،م1933م:م.)78مخي لكم ابحماملة لممةنشطمخياف لأمعللىمالة ال أمخياللة لم.مم
خيتةملىمه حمامل لممةخيضلحم لومتكلتنميفمتمىلميل مرلىلخيخمهلومحمخيمنتذجلوًمط بلوًملةال ل هم
سلللتك مال لوممخيتالليفوت ميفماملتارل ماملخةلةللحم(ا لليم وعللح،م1933م:م.)20- 15
خي لكمفإنما يم وعحمبهةمم ولرت حماجلسم حمخياملظهي حمللم لمم لأنمدلوفظمعللىم ظهليم
عومم ل قممبه ة ،مكمومج أماالتاوعمخيث موًم نيمه حماألجسوممخيه حمال متع .م
اثمن ا :النمو املهين

ماللىلمف ل مالةللأل مخي تاهلللحمال ل لمممخيالرت للحماملسللةميخمخياالسللة ادخمالىلائمللحم لليم
امل ويفمخيالوا مخياملهويا ماملةالحم ولب ث.م ثمج لأما ليم وعلحم ليمم سلخخيل و م
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امل لللمم تاهلللحمالللة لممخياالسللة ادخمالىلائمللحم لليمامل للويف،مخيج للأمسللب أمذلللكمالب للثم
ال لمامخيعمىلمةهم حمكبريخمعلىمالب ثميفمز ودخم ال لحمامل للمم ليماللوا مخياملهلويا م
املةالحممب لمىلانمالب لثم،م ذللكمألنمامل للمم ولب لثم" طللعمعللىم ملوئقمالة لتنمخيدرلوئقم
ال لللتمملال ة للوجمبعمكثلليخمالة سلل قمخياملطول للحممخيالة م للبمخياملياج للح"مم(ا لليم وعللحم،م
1933م:م.)29مخيرىلمخيضعم متعحم يمالمتاعىلمخياألهتعمللب ثمال لمامللم للمم ليم
ةهمهو:م م
حتيزمامم محمخيبكبويهومبعمةراىم ىل،معلىمةسوسمةنهومالغو حمامليجلتخميفمام لوخمم
أ

هللومخيهللتم ب ل مامل لللممبعمةن ل ممبذاماجةمللعم غللريهمللب للثمخيالىلياسللحمفللإنمم" ماللتدم

االجةموخمظهتيمامق...مخيطلبمالةوئىلخ".م(ا يم وعح،م1933م:م .)40م
مالب ثمعيمامم محمخيامل يفلحم،مخيلليم سلةط عمامل للممالتهلتعمبل هلومبالم ولة م لبم
خيالىلياسحمخيالب ثم"خيال ظيميفم اهبمال لموءمسولكوًمطي قماإلناوفمف موم معمل "م(ا ليم
وعح،م1933م:م.)141مخيامل لمميفمسب أمالب ثمعيمامم محمخيامل يفلحمم بغلامةنم"الم
سللة امعلليمسللخاعم للومةشللكأمعل ل مخيتةهللمم للوم م ة مللأ"مم(ا لليم وعللح،م1933م:م
.)157- 156مخيعلللىمامل لللممةنم" غة ل ممفيهللحمفياغ ل مخينشللوط مخيز ليمعوف ة ل مخيشلليخم
شللبو مخينبوهللحم للوطيهمخيرلللحمشللتاغل مربللأمعللتايضمالبطولللح"مم(ا ليم وعللح،م1933م:م
.)134مالكم

م يم تاهلحمالب ثمعيمامم مح .م

علىمامل لممةنم ة وخيعمامم محم يمةزمة ىلمفهامضولة م لةمطهومةنلىممخيجلىلهومخيلل ام
جيبم"ةنم سة ك مةنم سةة ىلم ومالم لم ممميمهتمدخين م ابوًمةخيمنسلبوًمةخيمسل وًم لأم كلمتنم
ي اوًمعلىمالةوئىلخم ثمكونت"م(ا يم وعح،م1933م:م .)28م
الم بمامل لممةنم متعمرتالًمثمم يجعمع مبعمغريه،م ةىم ىلامل مخيجل مالالتا م
ف مفومقم -دخينمستاه -مهتم طلب مخي غ ة م(ا يم وعح،م1933م:م .)125م
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جيبمعلىمامل لممةنم كتنم سة ىلاًملإلجو حمدائموً،مسلتاءم لول ةامةخيماإلجيلو معليمم
ةسئلحمتال همفه و م وال مجيبمةنم ةترل مف هلومامل للممعليماإلجو لحم ةلىم ةأمكلىلم ليم
ه حمة كو مخيسال حمبجو وت م(ا يم

وعح،م1933م:م.)42

خي ةبنيمةنما يم وعحملىل م هم حمعلم حمخياض حميفمالب ثمال لملام،مخي طوللبمامل للمم
أنم سةخىلمم اوديمامل لت و ممب هم لحمعلم لحمسلل محم،مخي لىلخييهم تجل مالةال ل مبعماسلةخىلامم
ه هماملاودي،مكمومجيبمعلىمامل لممةنم ظهيماهةمو وًميفميفعم سةتاهماألكودميامخيالرت تز.مم
النتائج
ميكيمال ظيمبعما يم وعحم يمنو ةني:ماألخيعمةنل مم كشل معليم لوعممالرت لحميفم
ز ون مخيبيشودات ممل وهي ،مخيالثون حمةن مرومم ثتيخمفكي حميفمعاليهم ليمنو لحمالةلىليجميفم
ةسول بمالة ل ممخيالةهممامل وسبمملسةت مبديا ماألذهونمخيا ةبويمالطلبلحميفم لوداماللة لمم
مل يفحم سةتاهممال ملا.مخيغو حمالرت حماإلسلال حممغو لحمد لحممخيدن ت لحم،م شلريمبعمالبىلا لحم
ولميآنمالكي ممخي امحتىلثمعيمفتأمت لممالميآنمالكي م،مخيةنما ىلفم يمالة ل ممهتم
خيج ماامت وعمخينشيمال لممخيب وءمالشيخمخيظهتيمامق،مخي ة ىلدما ىلفمالرت لتزمع لىلهم
يفمت م للحمعمللتعماملللة لمنيمخي لمهللممخي هللويتهممخيبكسللو هممامل للويفمخياآلدا ماملخةلةللح،م
خي ياعامامل هوجمالرت تزمع ىلهمضيخييخم يفحماملودخمالة ل م حمخي اوديهومخيك ة حمتتهل لهوم
بعماملة لم،مخي شرتطمالةةو عم نيماملتادمخيالةلىليجميفممبعطوئهلوممفهلتمم ل ظممامل هلوجمخي يا لأم
الة ل ممف ملىلممتةسلريمالمليآنم،م ثلمماملىل ثمثلممةهلتعماللىل يمثلممالةمل مثلمماملل هبمثلمم
الالفمثممال تمخيانطالروًم يمه امالرتت بمت ظمم يا أمالة ل ممخيهتم لكم ظهيمفهملًوم
للميتك ا مالكم متممال ظلوممالة ل ملامخيلاوئال ماليئ سلحمخيالجتوهلو متطلت يهم،مكملوم
ظهيمفهموًمللمبو ثمالكم لمهومخيلك ة حمحتت أمحمةتاهلومبعمحمةلت مرو لأملللة لمم،مة لوم

املعايري الرتبوية إلعداد املعلمني عند بدر الدين بن مجاعة

339

لليم للثماألسللول بمفمللىلمدعللوما لليم وعللحمامل لللممبعم ياعللوخمآدا مالة لل مم لليمشللي م
الىليسمخيطي ماألسئلحمالكمتكش معليم لىل مفهلممالطلمبلحممللومشلي مخيطوللبممامل لملنيم
مب و ريمد حمجيبمعل همما ةالكهومكام سلةط تامممويسلحمفلميمالةلىلي سمممويسلحمنوج لحم،م
كمومةل ممامل لمنيممب لو ريممة الر لحممخيضليخييخمتتافيمهلوميفمامل للممخيجي للهوماألسلوسمالل زمم
سرتشىلم ماملة لم،مخيجيبمال مأم هلومبذامشلوءخيامةنم م لتاميفمت لل مهمم،مخي تسلعما ليم
وعحمدائيخمت و لأمامل للمم ومسل ىمفلالم ماليهومعللىمالطلبلحمفملطم لأمجي للهومشلو لحم
تةسللعمجلم للعمال للوسممخيةنم ظهلليميفمسلللتك مدا للأماملىليسللحمخي ويجهللومة مالر للو م ه للحم
الة ل م،مخي ظهيمالة ا وًم تاجبوت مخي سخخيل وت مامله حمخي خد هوم إ الصمخية ونحمخيتتاضلعم،م
خيخيضعممروعىلخمةسوس حمللم للمميفمبعلىلادهمت ةملىلمعللىمال للمم،ما لثم ليفمامل للمم لوم
لم مةام يفحمخيةعممهلومخيعللىمامل للممكل لكمتملىل ممثموفلحماجملةملعمخيهل ام ةطللبم ليم
امل لممامل يفحمخيالثموفح،مخيك لكماهةممم ةىلي بمامل لممعلىمالب لثمخياالسلةةودخم ليمكلأم
علللممجىل للىل،مخيا لليم وعللحملل متتجهللو متي ت للحمالمتل اعمةسوسل حميفمال مل للحمالة ل م للحم
خيالرت ت للحم هللومالةللىليجميفمال لللم،مخيطي مللحمالةأد للبم(الثللتا مخيال مللو ).مخي ة للوخيعما لليم
وعللحمه ل همالطي مللحم ةللىليجممللليمهللىليمع ل م طللأمدخينمت للي امةخيمةهون ل مل ل ممخي ة و للأم
إجيو للحمخياض ل حم للعماملشللوكأمالسلللتك حمللةال ل م،مخي ةللظمال ظللومميفم لمللحمالللىليسم،م
خي ياعوخمالةيخي مالةيد حم لثم ملل م ليمالبسل طمةخيالًمثلمم ةلىليجم ل مةخيالمفلأخيالًمخي ليم
السهأمبعماألكثيمه ت ح،مكموم ظهيمفهموًمملبودامت لممالةال مخيمنلوئهممخي سلةخىل هوميفم
تام ممتىلي س ،مخيا ل و لحممبالوحلمالطوللبمخيةنم و لل م لوم و لأم ل مةعل مةخيالدهمخيد لتم
عل مخي يفقم ،مخيامةوظمعلىميا حمامل لم،مخي ةمبأمالةال مخي و للهمم لو رتاممخين اهلحم
خي سوخياخمخيعىلعمخيدوفظمعلىم ظهيمعومم ل قممبه ة مخي ةتاهأم عمالةال مخي ة لوخينم لعم
ةخيل وءماأل تيمخياجملةمعماحمللا،مخي ظهيماهةمو وًميفميفلعم سلةتاهماألكلودمياممخيخيطلطمخي ةل م

بشار عبدهللا السليّم

340

لةللىلي سمف للوعممخيغريهللوم لليماإليشللودا مالللكمذكللي مةنةلوًم،مخي ل لكمفللونما لليم وعللحم
اسةطوخمتكت يميؤ حمخياض حمخيحمىلدخمجتوهمال ىلدمالكبريم يمالمتو ومخيالكمتة لقممبمملهوم
ومل لممخي ول مل حمالرت ت ح.مخي ي مالبو ثم أن مميكيماالسةةودخم يمنةلوئتمالىلياسلحمامول لحم
يفمالتارعمامل وهيم ليم لالعمحتم لقمفهلممللم لو ريمخياإل لوخمعل هلومخيااللةل امم هلمو،ميفم
بعلىلادمامل لملنيم،مخيتاللم ممبسللرتات م و م الئمللحمإلعلودخمتاللم ممالللوا تمامول للحمخيفللقم
امل و ريمالرت ت ح،مخيتم مماالداءمال وممللم لمنيميفمضتءمامل و ريمالرت ت ح .م
يم العمال يضمخيالة ل أمالسو قمتتهأمالبو ثمبعم متعحمامل لو ريممالرت ت لحمم
الكماعةمىلمعل هوما يم وعحمإلعىلادمامل لمنيمخيه همامل و ريمها:ماإلميونا،ماأل الرلام،م
ال لما،ماالجةموعا،مال ةسا،ماملها،ماجلسمامخياملظهيز،مال متماملها .م
التوصيات
- 1ةنم ةتج مالبو ثتنم ةكيهممبعمتياثهم،مخيةنم ىلخيامبل منالوعة مخيه بةل م،م
خيةنم ةخ ل خيام ل م اللىلياًملةكلليهممالرت للتزم الئللمم اوئاللهممالثموف للحمخيم سللممم للعم
ئةهم .م
- 2حتم قمال متماملهامللم لمم ةلتفريمكلأمال وهليمخياملمت لو ماللكم ك ل م ليم
االضطالخم همماليسولحمالشي ةحم يمة ونحمخيعلممخي يفحمخي وخمخيثموفحمخيتىلي ب .م
- 3تتللمنيمامل للو ريمالرت ت للحمإلعللىلادمامل لمللنيمع للىلم للىليمالللىل يما لليم وعللحميفم
املةطلبو مال و حمإلعىلادمامل لمنيميفمكل و مالرت حم وجلو و مال ي لحم،مخيتشلىل ىلمااللةل اممم
ولب وءمالىل امخياللمامللم لم .م
- 4بجياءمدياسو متي ت حمع ىلمةعالممالةكيمالرت تزمال ي لاماإلسلال امم ة لملحم
ومل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمخيت ىل لهوممبوم ة وسبم عم ةطلبو مال ايمالةكي ح.م م
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The educational standards of teacher preparation developed
by Bader Eddin Ibn Jamaa’a
Dr. Bashar Abdallah Al Saleem
Abstract. The aim of this study is the detection of educational standards of teacher preparation developed
by (Bader Eddin Ibn Jamaa’a) through his book “ reminder of listener and speaker in the literature of
teacher and learner” and presents it in a modern way, where it is made easy by the interested person to
follow and review, in the same pattern used to present the modern studies and theories in the fields of
education. Also the educational goal is set and identified in the development of the learners intellect, so
he presents the most noble to the noblest and the important to the most important, and he presents the
interpretation of the Holy Koran, then the prophetic tradition, then the foundations and origins of religion,
then the doctrine, then the disagreement, and taking that as a launch point, the stages of education are
organized accordingly, and he required that the teachers should have religious attributes that they should
posses so that they can practice the art of teaching as a successful practice, he also stressed that teachers
should have moral attributes if they are to be successful in their teaching, and he laid down a basic rule
for the teacher in his preparation that is based on the knowledge so that the teacher knows what he teaches
wholly and deeply, and the teacher should present the culture of the society. He also stressed in training
the teacher in that the teacher should utilize search and to benefit from every new area of science or
knowledge. Ibn Jamaa’a has educational directions which are still fundamental in the educational process
like step by step approach in science and knowledge ,and taking into account the individual differences,
and thus Ibn Jamaa’a has succeeded in forming a clear vision that is well set and identified in regard to
many of the issues that relate in their totality with the preparation of teachers and the educational process,
the study included an introduction and four parts and a conclusion that included some results.
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