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النصوص التراثیة  من خالل  بإفریقیة،  في الفکر التربوي قراءة

 البن سحنون والقابسي وابن الجزار 

 : صملخّ ال

خالل   بإفر�قية  ال��بوي  الفكر  معالم  البحث  هذا  ثالث  يتناول  ع��  باالعتماد  لل�جرة،  األو��  القرون 

العالم اإلسالمي عامة. وهم ع��   �� املغرب خاصة و��  ال��بو�ة املبكرة  نصوص تراثية، �عت�� من املصادر 

املعلم�ن  وأح�ام  م�ن 
ّ
املتعل أحوال   �� املفصلة  و"الرسالة  �حنون،  البن  املعلم�ن"  "آداب  كتاب  التوا��: 

سياسة الصبيان وتدب��هم" البن ا�جزار. وهو بحث �س�� إ�� تجاوز نزعة التعميم واملتعلم�ن" للقا���ي، و"

ال�ي تلف هذه املؤلفات ال��اثية، ال سيما املرتبطة با�جوانب العلمية م��ا. ويس�� إ�� الوقوف ع�� ما تحتو�ھ  

ال��بية، مع ضرورة  من طرافة وتجديد تتوافق مع �عض األف�ار واملنا�ج البيداغوجية والنظر�ات ا�حديثة ��  

 تبّ�ن الصلة ب�ن ما ألفھ هؤالء العلماء و��ن األ�ساق أنماط الفكر�ة والذهنية املم��ة لبيئة عصرهم.

ال��بية، التعليم، سياسة الصبيان، الفكر ال��بوي، إفر�قية.   ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 

This research deals with educational thought in Africa during the first centuries of 

migration, relying on three heritage texts that are considered among the earliest 

educational sources in Maghreb and the Islamic world in general. They are, 

respectively: « Ādāb āl-mūʿalimīn » by Ibn Ibn Saḥnūn, and « Al-risāla al-mūfaṣala fī 

ahwāl al-mūtaʿalimīn wa aḥkām al-mūʿalimīn wa al-mūtaʿalimīn » by Al-Qābisī, and 

« Syāsat aṣ-ṣibyān wa tadbīrihim » by Ibn Al-Jazzār. This work seeks to overcome the 

generalization trend, surrounding the heritage literature related to education, principally 

those related to the scientific aspects of it. Furthermore, it seeks to find out what 

content corresponds to some ideas, pedagogical approaches and modern theories of 

education in the light of the patterns of intellectual and mental patterns characteristic 

of the environment of their time. 

Key words: Education, pedagogics, Boys’ Education, educational thought, Ifriqiya. 
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: المقدمة  -1

ال��بو�ة   باملؤلفات  اهتمام  من  السابقة  الدراسات  عديد  أولتھ  ما  إ��  اإلسالمنظرا  العالم  شكالّي،  �� 

الذي ظهرت فيھ واإلطار  التأمل وتدقيق  1ومضمونا  بتحديد �عض مواطن  العمل  �� هذا  نا سنكتفي 
ّ
فإن  ،

�ي تنحصر �� املنا�ج التعليمّية  
ّ
�عض نقاط االستفهام، خاصة وأن قضية ال��بية ليست بالقضية املعزولة ال

وح�ى ينحصر مجال التمّعن ضمن إطار  د. أو تقف عندها، و�نما �� قضية مفصلية متعّددة املنافذ واأل�عا

خالل   بإفر�قية  ظهرت  ال�ي  ال��بو�ة  املؤلفات  بأن  البداية،   �� ر 
ّ

نذك أن  األ�سب  من  ھ 
ّ
أن نرى  بّ�ن،  إش�ا�� 

ما    10و   9القرن�ن الثالث والرا�ع لل�جرة (
ّ
م)، لم تتقيد بالتعليم باعتباره رصيدا معرفّيا تلقينّيا فحسب، و�ن

، كما أن هذه املؤلفات �ان لها هدف حضاري  2ى �ونھ اتجاها وفلسفة وسياسة كذلكال��مت بھ �� مستو 

ب  
ّ
وقانو�ّي معّ�ن. ومع أن هذا الوضع يختلف   عن وضع دي�ّي اجتما��ّ   -ع�� ما يبدو-وفكري مضبوطا، ترت

عن بقية بالد اإلسالم، إال أن من مستلزماتھ املش��كة، تأسيس فكرا تر�و�ا، ��دف إ�� تقن�ن وتنظيم العملية  

بط األسس والقواعد االجتماعية والنفسية ال�ي تقوم عل��ا، و�� ال تخلو من طرافة  التعليمية برم��ا، وض

قة باألدوات الذهنية  
ّ
لها من ضوابط متعل

ّ
ال��بية، رغم ما تخل  �� علمّية تتوافق و�عض األطار�ح املعاصرة 

ذي ظهرت فيھ. 
ّ
 و�العصر ال

نصوص من شأ��ا أن �ساعد ع�� التعرف    لهذا السبب ارتأينا من خالل هذه ا�حاولة إعادة قراءة ثالثة 

ز�ن اهتمامنا ع�� محور�ن اثن�ن، يتعلق أّولهما بظرفية ظهور  
ّ

إ�� بدايات �شوء الفكر ال��بوي وتطوره، مرك

هذه املؤلفات ال��بو�ة واتجاها��ا الفكر�ة واالجتماعية، أما الثا�ي فيتعلق بالوضع املؤسس لهذه األف�ار،  

من لو�نات محلّية ذات خصوصية بارزة مم��ة، وما يمكن أن ي�ون قد احتوتھ من  وما ي�ون قد ترتب ع��ا  

لت البذور األو�� لتأسيس فكرا تر�و�ا، تبلور بإفر�قية منذ  
ّ
مفاهيم ومبادئ وتصورات اجتماعية ونفسّية مث

واحدة متط بنية  ب�ن عناصره، وضمن  والت�امل  التناسق  من  بھ  بأس  بقدر ال  ال�جري،  الثالث  ورةالقرن 

باستمرار.  

1- Chauddri, R. A. A book of religious knowledge (questions and answers). 2nd ed. London, London Mosque,
1982. 79pp. Cherif - Chergui, A. La Ideologia islámica : dimension psicoeducativa. Madrid, Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, Ginebra, Institut internacional de Estudios Labores, 1977. 314pp. C Houdhury, 
M. A. A model of educational planning and development in an Islamic perspective. Muslim education
quarterly. 1983. pp.42-58. Gardet, L. « Notion et principes de l'éducation dans la pensée arabo-islamique », in 
Revue des études Islamiques. Vol.44. 1976. pp.1-13. MAKDISI, G. The scholastic method in medieval 
education: an inquiry into its origins in law and theology. Speculum. Vol.49. No.4, 1974. pp.640-661. 
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ٔ
، 4ى، سلسلة علوم التربية عدد المسعودي (محمد مهدي)، العلماء والمعلمون بالمجتمع المغربي في القرون اإلسالمية اال

 . 131. ص 1993تونس 
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 التربویة التأسیسیة:    النصوص تقدیم   -2

ا�خامس   القرن  إ��  الثالث  القرن  من  تمتد  قرون،  ثالثة  ع��  للدراسة،  اخ��ناها  ال�ي  النصوص  تتوزع 

لل�جرة، و�� نصوص وقع التقديم لها �� العديد من الدراسات ا�ختصة، لذلك سوف نكتفي باملهم دون  

 الدخول �� التفاصيل.

  –  817ه/   256  – 202سنة  ، لفقيھ الق��وان ومحّد��ا محمد بن �حنون ( 1كتاب "آداب املعلم�ن"�عت��  

شر عدة مّرات. فقد  ، من أقدم املؤلفات ال��بو�ة املعروفة إ�� حّد اآلن،  2م)  870
ّ
ونظرا إ�� أهّميتھ، حظي بالن

  Gérard Lecomte). ثم ترجم ج. لوكنت (1931بتحقيقھ و�شره بتو�س سنة    حسن حس�ي عبد الوهابقام  

اإلسالمية"هذا   الّدراسات  "مجلة   �� و�شره  الفر�سّية،  إ��  سن3النص  أعاد  1953ة  ،  ذلك  و�عد  محمد  . 

�� ا�جزائر، سنة   وأخ��ا قام، محمد عبد املو��، بتحقيق   .1972العرو��ي املطوي، مراجعة النص و�شره 

 .1981النص من جديد، و�شره با�جزائر، سنة 

�  و��تّم هذا الكتاب باملسائل املتعلقة باملعلم�ن، وما يجب عل��م نحو �عليم الصبيان وتأدي��م من النوا�

الدينية والفقهية، فتضّمن أحاديث وآثارا مسندة، ومسائل �� أبواب ال��بية والتعليم �ان قد ألقاها ع�� أبيھ  

م). لذلك يمكن اعتبار أن مضمون هذا الكتاب هو األساس الذي �ان ُ�عتمد   854ه/  240اإلمام �حنون (

 .4القرن الّتاسع امليالدي �� �عليم الّصبيان بإفر�قية، خالل أواسط القرن الثالث ال�جري/ 

م�ن وأح�ام املعلم�ن واملتعلم�ن"  -
ّ
. أل�ي ا�حسن 5الكتاب الثا�ي هو: "الرسالة املفّصلة �� أحوال املتعل

م�ن"، . الذي اعت��ه الدارسون، إعادة 6م) 1012 - 935ه /  403 - 324القا���ي (
ّ
ملا ورد �� كتاب "آداب املعل

تباع  اِ لكّن صاحبھ �ان حر�صا ع��  .  7، مع اختالف �س�� �� مواضع أخرى بطر�قة حرفّية �� �عض املواضع

 
داب المعلمين، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي، دار الكـتب  -1

ٓ
ابن سحنون (محمد)، ا

 .1972الشرقية، تونس 
بو- 2

ٔ
بي بن محمد هللا عبد هو: ا

ٔ
وخصوصا  كـثيرا والده به اعتنى نوخي،الت ربيعة بن بكار بن هالل بن حساف بن حبيب بن سعيد ا

، راجع ترجمته لدى: المالكي، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من التربوي المجال في
وصافهم، تحقيق البشير البكوش، مراجعة محمد العروسي المطوي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثان

ٔ
خبارهم وفضائلهم وا

ٔ
ية،  ا

هل القيروان، تحقيق محمد المجدوب وعبد العزيز المجدوب،  ؛ 449 - 443، ص 1.  ج 1994بيروت 
ٔ
الدباغ، معالم اإليمان في ا

 .68، ص 2ج  المكـتبة العتيقة، د ت.
3 -Gérard Lecomte, « Le livre des règles de conduite des maîtres d'école par Ibn Sahnoun », in Revue des 
Études Islamiques, XXI / 1953, pp 77 - 105. 

نه كـثيرا ما يحكم بما اشتهر بين الناس وبما جرى به العرف في القيروان في تلك الفترة.  -4
ٔ
 إذا عدنا إلى نص الكـتاب وجدنا ا

حكام المعلمين والمتعلمين، دراسة وتحقيق وتعليق وفهارس  القابس- 5
ٔ
حوال المتعلمين وا

ٔ
بو الحسن علي)، الرسالة المفصلة ال

ٔ
ي (ا

ولى، تونس 
ٔ
حمد خالد، الشركة التونسية للتوزيع، الطبعة اال

ٔ
 .1986ا

بو -6
ٔ
مام المعروف القروي، المعافري  بن خلف محمد بن علي  الحسن هو: ا

ٔ
سانيده متونهو في الحديث بالقابسي، ا

ٔ
 ما وجميع وا

شهر منهو يعتبر و ،يتعلق به
ٔ
ن مترجموه شيوخه ورحلته  في الغرب االسالمي، وقد دّو  المالكي المذهب نشر في له الفضل يعود من ا

شادوا بإلى المشرق 
ٔ
القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق عبد القادر  : لدىعلمه وسعة معرفته بالمذهب. راجع ترجمته وا

  .169، 168، ص 3؛ الدباغ، معالم اإليمان، ج 621، ص 2. ج 1970الصحراوي، مطبعة فضالة، المغرب 
7 Gérard Lecomte, «Le livre des règles de conduite des maîtres d'école par Ibn Sahnoun», op. cit, pp 77. 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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النسق املنطقي �� بناء النص و�� �سلسل أبوابھ وفصولھ، كما أضاف عديد التفاصيل الثمينة حول منا�ج 

ده أحمد فؤاد األهوا�ي بقولھ:. ا1التعليم و�رامجھ، وتضمن إرشادات تر�و�ة قضائية طر�فة
ّ

ذي أك
ّ
ألمر ال

فإذا �ان البن �حنون فضل الّصدارة �� تحر�ر كتاب خاص �� �عليم الصبيان فللقا���ي مزّ�ة التوّسع ��"

هن، 
ّ

الذ  �� الّتعليم  فكرة  استقرار  ع��  يدّل  الذي  �تيب 
ّ
وال� ا�ختلفة،  أبوابھ   �� واإلضافة  املوضوع،  هذا 

 .2الغاية املنشودة منھ"والعمل ع�� بيان السبل ا�ختلفة املؤّدية إ�� تحقيق 

عا�ج القا���ي �� ا�جزء األول من الكتاب �عض املفاهيم �اإليمان، واإلحسان، واالستقامة والصالح، و��  

مفاهيم اعت��ها ضرور�ة لتأصيل الفكر ال��بوّي ع�� أساس دي�ي مت�ن. ثم ينحو من�� ابن �حنون، الذي 

أبيھ، فيبّ�ن ما جاء �� فضل من �علم القرآن وعلمھ و�� وصف  كتب رسالتھ انطالقا من حوار جرى بينھ و��ن  

القرآن وآدابھ اآلباء عن  3حامل  امتناع  املهّمة تخص  ا�جزء األول مجموعة من األسئلة  �� آخر  ثم يطرح   .

�عليم أوالدهم، و�جيب ع��ا �� بداية ا�جزء الثا�ي من رسالتھ.  

10البن ا�جزار الق��وا�ي (املتو�� �� القرن الرا�ع �جري/  الكتاب الثالث: "سياسة الصبيان وتدب��هم"،    -

، ثم أعيد �شره �� بيت  2001م)، قام محّمد ا�حبيب الهيلة بتحقيقھ و�شره، بدار الغرب اإلسالمي سنة  

.2008ا�حكمة سنة 

والية وصفا  يتناول الباب األول من هذا الكتاب مسألة تدب�� األطفال عند والد��م، ثم يتناول �� األبواب امل 

ال�حّية   ال��بية  عن  فكرة  �عطينا  ثم  إلصالحھ،  العالج  و�قّدم  واملذموم،  ا�حمود  ولب��ا  للمرضعة  �امال 

. 4للرضيع والعناية �سالمتھ من حيث م�جعھ وغسلھ وتنظيفھ وغذائھ

،احتوى الكتاب ستة وعشر�ن مرضا، استعرضها ابن ا�جزار بطر�قة هرمية من أع�� البدن إ�� أسفلھ

مع �سمية املرض ووصف أعراضھ، وتقديم العالج والدواء وتركيبھ كيفية تناولھ. وال يتطرق ابن ا�جزار إ��  

املكتسبة،   والعادة  الطفل  طبيعة  فب�ن  والعشر�ن،  الثا�ي  الفصل   ��  
ّ

إال ا�حّدد  بمعناها  ال��بية  موضوع 

ادة ا�حسنة �� نفسھ تمكنتا واستحال  و�ؤكد أهمية �عو�ده العادات ا�حسنة، ح�ى إذا اتفقت الطبيعة والع

�غي��هما.  

: العام   واتجاهها   التربویة   المؤلفات   ظهور   ظرفیة  -3

عديد  -دون شك-م  9يحمل ظهور هذا ا�خطاب ال��بوي بإفر�قية بالذات خالل القرن الثالث ال�جري/  

االجتماعية البنية  مع  وتأثر  تأث��  عالقة   �� وهو  الرمز�ة،  ي-الدالالت  ال�ي  ضم��ا.  الثقافية  هذه  تحرك  ألّن 

األف�ار ال��بو�ة التعليمّية، �عتمد عوامل عدة أهمها: الظرفية التار�خية، والبيئات االجتماعية، واألهداف  

 .196المسعودي، العلماء والمعلمون، ص  1
هواني -2

ٔ
حمد فؤاد)، اال

ٔ
 .59. ص1968التربية في اإلسالم، دار المعارف، مصر   (ا

 . 278ص  القابسي، الرسالة المفصلة، - 3
ابن الجزار القيرواني، سياسة الصبيان وتدبيرهم، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية،  - 4

 . 47. ص 1984بيروت 
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األهداف.   هذه  عنھ  انبثقت  الذي  الفكري  واملذهب  تحقيقها،  ير��  مشروعية  ال�ي  عليھ  يضفي  ما  وهو 

 اجتماعية وتار�خية، و�كسبھ نجاعة وأهمية. 

ت العمل ع�� تحديد  ول�ي  ي�ون علينا  امل��تب عنھ،  الفكري  ال��بوي واالتجاه  املشروع  ت�ح معالم هذا 

اإلطار التار��� العام ثم الظرفية املباشرة ا�حيطة ��ذا املشروع. وسوف نحاول االكتفاء باملالحظات التالية:  

الق��وان    - الثالث �جري/  -لقد أصبحت مدينة  القرن  بداية  ال-م  9منذ  ا�جغرا�� واالجتما��  ،  فضاء 

الذي انصهرت فيھ عالقات �شر�ة متنوعة، وتحّولت إ�� قطب ثقا�� مهّم، تتال�� فيھ التيارات الفكر�ة وتمّر  

. وقد مثلت كتابات الرحالة شهادات حّية ع��  1ع��ها شبكة املعرفة املمتدة ب�ن الغرب والشرق اإلسالمي

البغدادي (الوافد عل��ا من األندلس �� عهد ب�ي مروان) أن ما يمّر بھ    هذه امل�انة املتم��ة، فاعت�� أبو ع��

ة الفهم بحسب تفاو��م �� مواضعهم من الق��وان بالقرب والبعد،  
ّ
من أهل األمصار، درجات �� الغباوة وقل

��. وتواصل هذا اإلشعاع الثقا2"ح�ى �أن منازلهم من الطر�ق، �� منازلهم من العلم محاصة ومقا�سة..."

م)، فذكر    1062  –   1008م/    454  –   398ح�ى منتصف القرن ا�خامس ال�جري زمن حكم املعز بن باد�س (

ياقوت ا�حموي أّن: "الق��وان �انت وجهة العلماء واألدباء، �شّد إل��ا الّرحال من �ل فوج ملا يرونھ من إقبال  

 .3املعز ع�� أهل العلم واألدب وعنايتھ ��م"

الدينية والعلمية الوافدة ع�� الق��وان من الغرب والشرق خالل القرن�ن األول�ن  لعبت هذه ال�خصيات  

األو��   النواة  ا�حديث، ومثلت  املعارف والعلوم وروايات  نقل   �� بارزا  العر�ي اإلسالمي، دورا  من االستقرار 

� كتب ال��اجم، أن  . يبدو من الوا�ح ونحن نتا�ع ما ورد �4�حركة فكر�ة ازدادت عمقا وا�ساعا بمرور الزمن

ما �س�ى "بالتوط�ن الثقا��"، قد تم ع�� يد الطبقة الثالثة من فقهاء الق��وان، مثل ع�� بن ز�اد، وال��لول  

. ومنذ بداية القرن الثالث لل�جرة، أصبح �عض العلماء  5بن راشد الذي اعت��ه املال�ي وتدا من أوتاد املغرب

لدين، وأشهرهم �حنون بن سعيد، الذي جعل الق��وان تصل بفضل  وا�حّدثون، املرجع �� أمور الدنيا وا

قوة �خصيتھ و�عاطيھ مهنة التدريس، إ�� رتبة العواصم الثقافية �� اإلسالم، حسب ما ذهب إ�� ذلك عمار  

. 6ا�حجو�ي

ولى، قرطاج عيون الرحالةالقيروان في حسن (محمد)، - 1
ٔ
داب والفنون، بيت الحكمة، الطبعة اال

ٓ
، المجمع التونسي للعلوم واال

 . 13 . ص2009
هل الجزيرةابن بسام،  -2

ٔ
ولى، ليبيا الذخيرة في محاسن ا

ٔ
.1981تونس  -، تحقيق احسان عباس، الدار العربية للكـتاب، الطبعة اال

 .15، ص 1ج 
ديبٕارشاد ياقوت الحموي،  -3

ٔ
ريب ٕالى معرفة اال

ٔ
ولى، بيروت اال

ٔ
. ج1993، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اال

 . 2636، ص 6
 .118، ص العلماء والمعلمونالمسعودي، - 4
. ص2004، تبر الزمان، تونس المذهب المالكي بالغرب إالسالمي ٕالى منتصف القرن الخامس الهجري الهنتاتي (نجم الدين)،  -5

49 – 50. 
6 -Mahjoubi A, « la Tunisie arabo-musulmane », dans les Atlas de jeune Afrique, Tunisie, jeune Afrique, Paris 
1979, pp 24-25. 
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هو أن الق��وان قد شهدت منذ - إ�� جانب ا�حديث عن دور هؤالء العلماء-وأهم ما يمكن أن �ش�� إليھ    -

القرن الثا�ي لل�جرة صراعا، دام طو�ال ب�ن املذاهب السنية بفرع��ا ا�حنفي واملال�ي، و��ن الفرق الكالمية  

، وقد لعبت السلطة أدوارا حاسمة �� هذا الصراع. فبينما حاول األغالبة نصرة املذهب  1واإلباضية والشيعة

للدولة الرس�ي  املذهب  وجعلھ  بدور 2ا�حنفي  الفاطميون  حاول  فرض  ،  باملهدية  حكمهم  ف��ة  خالل  هم 

مذه��م و�زالة �ل ما عاداه من املذاهب. ثم تجند الز�ر�ون لنصرة املذهب املال�ي ومحاصرة التيار اإلبا��ي  

لتثبيت دعائمھ العسكر�ة  القوة  استعمال  األحيان من  �عض   �� يتوانوا  ولم  بھ،  امل��بص  كما 3والشي��   ،

إ�� جانب هذه   ��  اعتمدوا  الشي��، و�تج�� ذلك  املذهب  املذهب ومحاصرة  لنشر  مهّما  الوسيلة، أسلو�ا 

ف ومحكم حّ�ى تؤدي غاي��ا وتحقق األهداف املرجوة  
ّ
إ�شاء املساجد والكتاتيب، ال�ي تّم تأسيسها �ش�ل مكث

 .4م��ا

و�شر   بالتدريس  فت 
ّ
�ل أطر  ت�و�ن  وعن  للمالكية،  بّ�ن  انتصار  عن  الصراع  هذا  أسفر  �عاليموقد 

. وال شك  5املذهب، �عد ف��ة طو�لة من املنع والتشدد وهيمنة مجالس الدعوة الشيعية ع�� العلم والتعليم

ر أيضا، �ش�ل وا�ح �� توجيھ الكتابات نحو تقن�ن التعليم ليصبح حائال يقف ع�� الدوام �� وجھ 
ّ
أنھ أث

. وما6تتما��ى والسنة األصلية �� مذهب مالك�ل ما يمكن أن يتسّرب، إ�� البالد من نظر�ات أو اتجاهات ال  

�انت رسالة ابن �حنون إال وليدة هذه البيئة الدينية وما �ان كتاب القا���ي إال تراثا حفظ قواعد التعليم  

ز قواعده
ّ

. 7وأصولھ ورك

إ�� جانب هذه املعطيات ال�ي تفّسر اهتمام العلماء بالوسائل البيداغوجية والتطبيقية �� التعليم، ال    -

تلك   فقراءة  ال��بو�ة.  األف�ار  هذه  ف��ا  ظهرت  ال�ي  االجتماعية  بالبيئة  املتعلق  ا�جانب  ع��  ال��ك��  من  بد 

ترحيب مختلف الشرائح االجتماعية ��ا  الظرفية تجعلنا نر�ط ر�طا جدليا ب�ن محتوى هذه املؤلفات و��ن  

.1985، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية. تونس الصراع المذهبي بٕافريقية ٕالى قيام الدولة الزيريةالمجدوب (عبد العزيز)،  -1
،  محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب االسالمي :، "محاربة المذهب المالكي بالمغرب"، ضمن)عمر(الجيدي  2

 . 46 – 45 – 44. ص 2012منشورات عكاظ، الرباط 
، نقله إلى العربية م 12ٕالى القرن  10في عهد بني زيري من القرن  الدولة الصنهاجية: تاريخ ٕافريقية، )الهادي( روجي ادريس  - 3

ولى، بيرت 
ٔ
 . 180ص  ،1. ج 1992حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اال

داب المعلمين، ص  :راجع مقدمة تحقيق كـتاب- 4
ٓ
 .37ا

ثرت المرحلة العبيدية طويال في التعليم المالكي، إذ تراجع عدد الطلبة- 5
ٔ
،وانحصرت في فضاءات ضيقة ،وقلت الدروس ،قد ا

 . 163، ص المذهب المالكي بالغرب إالسالميالقيروان. راجع: الهنتاتي، مدينة عند مروره ب الفاسي، بشهادة دراس بن ميمونة
مام المذهب الشيعي بالعالم االسالمي، مع  - 6

ٔ
ولى مالمح انبعاث المد السني ا

ٔ
ن نعتبر هذه المؤلفات من ا

ٔ
ربما ليس من المبالغة ا

سيس المدارس بالمشرق خالل القرن الخامس الهجري قد 
ٔ
ن تا

ٔ
يضاالعلم ا

ٔ
يتسم بمقاومة االسماعيلية ومن نحى نحوهم   مناخفي  تم ا

 ة المتطرفة. من الفصائل والتيارات الشيعي
لف محمد بن سحنون كـتابه في زمن- 7

ٔ
حناف و ا

ٔ
هلإالصراع بين المالكية واال

ٔ
خراجهم  إ البدع وحظوتهم في القيروان بعد  نهاء سيطرة ا

من المساجد. كما عايش القابسي فترة رحيل الفاطميين للمشرق وبداية الدولة الزيرية التي فتحت الباب لفقهاء المالكية للعودة  
ساسا فترة عبد هللا المهدي وولده القائم  للتدريس 

ٔ
في المساجد وحلقات العلم وفي الكـتاتيب بعد زوال المنع والتشدد الذي رافق ا

بو عبد هللا الشيعي، وما يعنيه ذلك من وجوب وضع برنامج للكـتاتيب والمساجد والتدريس 
ٔ
خو الداعي ا

ٔ
بي العباس ا

ٔ
وخاصة شدة ا

طروحة لنيل شهادة عليم والمعرفة بٕافريقية من الفتح إالسالمي ٕالى قدوم الهالليينالتالمالكي. راجع: الشايب (سامي)، 
ٔ
، ا

 . 251، ص 2. ج 2014الدكـتوراه في التاريخ الوسيط، تونس 



 هشام صمايري  د.  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بٕافريقية  في الفكر التربوي  قراءة

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)83( 

. فإذا �ان لكتب ابن �حنون والقا���ي طا�ع عام، ألّ��ا ال تتوجھ بخطاب إ��  1تمشيا مع ثقاف��ا وانتماءا��ا

فئة �عي��ا أو جهة دون أخرى، فإن مقار�ة نصوصهما ومقارن��ا ببعض النصوص التار�خية ال�ي عاصر��ا،  

العامة   باألوضاع  مشروعا  واالس��شاد  �عت��  املؤلفات  هذه  أن  مالحظة  عند  يقف  الدارس  يجعل  آنذاك، 

تر�و�ا موجها إ�� معل�ي إفر�قية دون غ��هم، وأداة تنحو نحو محاورة واقع ا�جتمع بنوع من املسايرة و�ثبات  

. ما يدل ع�� أن ا�خطاب ال��بوي الذي احتوتھ هذه املؤلفات �ان يخضع إ��2ما يجرى بھ من عرف وعمل

الثقافية ال�ي يتحرك ضم��ا.  -جملة من املتطلبات ال�ي تتما��ى مع البيئة االجتماعية

ا�حاجة   وعن  ال��بوي،  للنظام  االجتما��  البعد  عن  فكرة  �عطينا  والكتب  املؤلفات  هذه  فإن  لذلك 

سعوديالثقافية والدينية واالقتصادية للتعليم �� ذلك العصر. ونحن نتفق مع ما ذهب إليھ محمد مهدي امل 

عندما اعت�� أن األ�ساق الدينية واملؤسساتية واإلدار�ة والسياسية ونظم القيم، �انت تتسم جميعها بطا�ع  

ثقا�� مدر��ي، خاصة �� ا�جتمعات ال�ي بدأت تتسع ف��ا ا�حركة الفكر�ة لتصبح أك�� ا��جاما وتطابقا مع  

. 3واقعها وتطلعا��ا

� عامل آخر مهم هو العنصر ا�حضاري العمرا�ي، وما لذلك من  يجب التأكيد أيضا �� هذا الصدد ع�  -

الق��وان   أن  اعت��  ابن خلدون عندما  إليھ  ما أشار  ال��بوي، وهو  الفكر  بلورة  التعليم و��  �� �شر  أهمية 

واألندلس-وقرطبة   املغرب  من  -حاضرتا  ف��ما  �ان  وما  عصورهما  "المتداد  التعليم  ف��ما  ر�خ  قد   ،

فر�دة    وهذا .  4ا�حضارة" لثقافة  انطالق  نقطة  �ان وال شك  اإلسالمية  العر�ية  الق��وان  تأسيس  أن  �ع�ي 

 متم��ة، إضافة إ�� �و��ا �انت امتدادا ل�حركة الفكر�ة ال�ي أفرز��ا ا�حضارات اإلفر�قية السابقة. 

لكن ملاذا لم يظهر هذا ا�خطاب ال��بوي �� الشرق باملستوى نفسھ الذي جاء فيھ �� الق��وان؟

و��ن  م، 
ّ
واملتعل م 

ّ
املعل ب�ن  العالقة  طبيعة  حول  دراسة مستفيضة  السؤال  اإلجابة ع�� هذا  �ستوجب 

الواقع املدروس   ال�ي  واملعرفة وا�جتمع املزمع دراستھ، مع األخذ �ع�ن االعتبار خصوصية  العوامل  وتنوع 

هذا ا�حّ�� الضّيق للدراسة. لكن    وهو أمر ليس متاحا لنا من خالل  تؤثر �� الظواهر االجتماعية والثقافية. 

  ���� املتأمل  التعليم، وجود موقف   حقيقة األمر، يالحظ  ال�ي اهتمت بمسألة  �عض النصوص املشرقّية 

سل�ي نحو معلم الصبيان، وأغل��ا يدل ع�� أن األرضية االجتماعية والثقافية لم تكن مهيأة لظهور مثل هذه  

ال��بوي،   بالشأن  ال�ي �ع�ى  التعليم، املؤلفات  �� املشرق اإلسالمي، واح��اف مهنة  رغم رسوخ مهنة املعلم 

 .5الذي شاع بتقدم العلوم وا�ساع املعارف وازدياد الرغبة �� التحصيل

ن سياسية المنع والتشدد التي اتبعها االسماعيليون قد ساعدت الفقه المالكي، من التغلغل واالنغراس في البنية االجتماعية -1
ٔ
يبدو ا

.163، ص المذهب المالكي بالغرب إالسالميالهنتاتي، ، راجع: قيروان، رغم حرمان القائمين عليه من التدريس ومن بث تعاليمهلل
كـثيرا ما يحكم القابسي بما اشتهر بين الناس وبما جرى به العرف. وهو يقصد من العرف ما جرى عليه الناس في بالده. -2
 .12، ص والمعلمونالعلماء المسعودي،  -3
 . 544. ص 1988، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، الطبعة الثانية، بيروت المقدمةابن خلدون،  -4
كيد على هذه الفكرة.  -5

ٔ
عالم للتا

ٔ
يكـفي العودة الى كـتب التراجم، وما زخرت به من ا
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�حنون   من  �ل  إل��م  وّجھ  الذين  الكتاتيب  معل�ي  أن  هو  ذلك،  ع��  حّجة  ت��ض  ال�ي  القرائن  ومن 

ن شاع حولهم �� النصوص املشرقّية "ا�حمق وقلة العقل"،  والقا���ي الكتابة والنصيحة، وهم نفسهم الذي

ما وال را��  1واألمثلة عديدة ع�� ذلك، نذكر م��ا: "ا�حمق �� ا�حاكة واملعلم�ن والغزال�ن"
ّ
، "وال �ستش��وا معل

  ، ح�ى أن ابن ا�جوزي �� كتابھ "أخبار ا�حمقى واملغفل�ن"، ينقل روايات 2غنم وال كث�� القعود مع النساء"

من   شهادة  أعدل  "النساء  اعتبار:  إ��  م��م  البعض  وذهب  املعلم�ن،  شهادة  يقبلون  ال  الفقهاء  أّن  تؤكد 

 . 3معلم"

تأليف رسالة   إ��  لل�جرة  الثالث  القرن   �� ا�جاحظ  املعلم، دفع  السلبية عن  الصورة  انتشار هذه  ر�ما 

أن تزعم أّن مثل ع�� بن حمزة الكسائي   للدفاع ع��م و�نصافهم واالرتفاع بم�ان��م، بقولھ: " كيف �ستطيع

ومحمد املستن�� الذي يقال لھ قطرب وأشباه هؤالء يقال لهم حمقى. وال يجوز هنا القول ع�� هؤالء وال ع�� 

. ورغم ذلك فقد تواصلت النظرة الدونية للمعلم خالل القرن الرا�ع ال�جري، حيث  4الطبقة ال�ي دو��م..."

... أن املعلم أحمق مح�وم عليھ  أعطانا ابن حوقل أ�شع صور  ة عن معل�ي صقلية عند قولھ: "و�اإلجماع 

 . 5بالنقص وا�جهل وا�خفة، وقلة العقل..."

ضروب   ومن  االجتماعية  م�ان��م  انحطاط  من  املعلم�ن  �حق  ما  املسعودي  املهدي  محمد  أرجع  وقد 

للمع ال�خ��ّي  واالرتباط  املهنة  تنظيم  سوء  إ��  والتحق��،  باألولياء  االس��زاء  وأجرتھ  معيشتھ   �� لم 

ا ال  ، �� ح�ن أرجع األهوا�ي ذلك إ�� تد�ي من�ل��م العلمية مقارنة بالنحاة واألدباء والفقهاء، ممّ 6واملتعلم�ن

 . 7�سمح لهم بالتطلع إ�� مرتبة اجتماعية أس�ي من مرتبة املعلم�ن

ة للمعلم �� املشرق، لم يكن مطروحا  مهما يكن من أمر، فإن ا�جدل الذي حصل حول املن�لة االجتماعي

�� إفر�قية خالل الف��ة نفسها (أي القرن الثالث والرا�ع ال�جري)، بل األمر �ان متجها نحو تقن�ن وضبط  

ممّ  تحولنا  و�أننا  التعليمّية،  للعملّية  الشرعّية  األح�ام  ووضع  مركزي  وتأصيل  إ��  باملشرق  هام��ي  هو  ا 

بإفر�قية، وهو ما يدل بوضوح ع�� أّن ل�ل مجتمع خصوصياتھ و�ن اش���ا �� انتما��ما إ�� ا�حضارة العر�ية  

 اإلسالمية.  
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المفاهیم والمبادئ والتصورات المؤسسة للفکر التربوي:  -4

"أ ثّمة م�ّ�ر  الباحث بخصوص هذه اإلش�الية هو: هل  �ادي�ي" يمنع استعمال  أول �ساؤل قد يطرحھ 

والرا�ع   الثالث  القرن�ن  خالل  بإفر�قية  كتبت  ال�ي  ال��اثية  النصوص  دراسة  عند  تر�وي"،  "فكر  مصط�ح 

لل�جرة؟ 

أثبتت اإلنتاجات التار�خية والقراءات واملتا�عات ال�ي قامت بفحص هذه النصوص أّن هناك قلقا فعليا  

ات ذات املدلول ال��بوي املعاصر �ال��بية، التعليم، التدب��، يراود �عض املؤرخ�ن من جّراء توظيف املصط�ح 

أن    
ّ

إال ال��اثية،  املصنفات  ثنايا   �� �عضها  ورود  رغم  ال�ي  املصط�حات،  من  وغ��ها  والسياسة،  التأديب، 

ا�حاجة إ�� تحديد مفاهيمها بدقة تظل ضرور�ة، وذلك بناء ع�� ا�حددات اللغو�ة واملعطيات التار�خية  

�لت �� إطارها. و�� نقطة اتفق حولها عديد الباحث�ن الغر�ي�ن عند دراس��م للتعليم �� أورو�ا خالل  ال�ي تن

الوسيطة ع��  1الف��ة  االتفاق  �عد   
ّ

إال يحصل  ال  حضاري  ونتاج  لسانية  عالمة  هو  املصط�ح  وأّن  علما   ،

املفهومي الذي يندرج تحت    إعطائھ داللة معينة تم��ه من با�� الدالالت، و�تحدد بضبط موقعھ �� النظام

 سلطتھ. 

ھ ال يمكن  
ّ
بناء ع�� �ل هذه املسوغات اعت�� �ّل من محمد مهدي املسعودي وعبد هللا عبد الدائم، أن

اإلسالمية خالل العصور الوسيطة،  وذلك بناء ع��    -تطبيق التعر�فات ا�حديثة ع�� واقع ال��بية العر�ية

�� العفو�ة وعدم ا�خضوع إ�� نظام مع�ن، هذا إضافة إ�� أ��ا لم تكن  أن السمة املم��ة لل��بية �� اإلسالم  

فّنا جماعيا منظما �� إطار مؤسسات مختصة ومستقلة، يرمي ا�جتمع بواسط��ا إ�� إعداد الناشئة وتدر���ا  

ع�� كسب املعارف واملهارات وقصد استغاللها �� مجاالت مختلفة، ولك��ا �انت تر�ية خاصة تتنوع بتنوع  

ير�د  ا ال�ي  والقيم والتقاليد  السلوكية  األنماط  تبليغ  تتقبلها، وهدفها  أو  ال�ي �س��ها  ألوساط االجتماعية 

. 2ا�جتمع ترك��ها

للتعب�� عن هذه اإلش�الية، ورغم   املستعمل  ا�خطاب  ال�ي ش�لت قاعدة  الهواجس  تلك �� مجموعة 

النظر�ة الصرف، (خاصة إذا علمنا أن املؤسسات ا�ختصة  "املعقولية" النسبية لهذا التحفظ من الناحية 

واملستقلة قد ظهرت فعليا خالل ف��ة تبعد قليال عن الف��ة ال�ي اتخذناها عينة للدراسة)، فإن ابن �حنون  

وفق   وأحيانا  دينية  معاي��  وفق  مفهومها  عن  عّ��ا  فإ��ما  املصط�حات،  هذه  �ستعمال  لم  و�ن  والقا���ي 

ها تدّل مقاييس أخالقية  
ّ
�� أذهان هؤالء املؤلف�ن،   ال��بية  ع�� استقرار فكرة- دون أد�ى شك-و�سبية، و�� �ل

، و�� جملة من املبادئ  وأ��م �انوا �عملون ع�� بيان السبل ا�ختلفة املؤّدية إ�� تحقيق الغاية املنشودة م��ا

1 -Duby G., «histoire des mentalités», in Charle Samaran (édit.) « L’histoire et ces méthodes », Paris 
Gallimard. p 957. Lett Didier. « L'éducation et les conceptions pédagogiques au Moyen Age », in: Recherches 
et Prévisions, n°57-58, Septembre –décembre 1999. Petite enfance, normes et socialisation : points de vue. pp. 
85-89

 . 132، 131، ص العلماء والمعلمونالمسعودي،  -2
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مقار�ة جديدة ع��    –القا���يكما أشار إ�� ذلك أحمد خالد �� مقدمة تحقيقھ لكتاب  -والتصورات �ستد��  

 . 1ضوء دراسة "بيداغوجية" مقارنة، إلتمام ما قام بتقديمھ األهوا�ي خالل دراستھ لل��بية �� اإلسالم

ال��اكم    �� يكمن  ال��بوي  التار�خ   �� مقارنة  دراسة  إنجاز  مشروع  �سوغ  م��ر  أهم  إن  القول  نافل  ومن 

�� املعر�� الذي أفرزتھ األبحاث ا�جامعية، ومما �� هذا التخصص، كما أن الرغبة  البحث والتأليف  رسة 

مساءلة ال��اث، و�عادة قراءتھ قد �ساعد ع�� سد �عض الثغرات البحثية ال�ي ال تزال �� حاجة إ�� دراسة  

وتحقيق، خاصة وأن مضمون هذه املؤلفات يؤسس فعليا لفكر تر�وي و�توجھ أساسا إ�� املعلم�ن الذين ال  

 ف��ة أي ضوابط مؤسساتية أو حد أد�ى من قواعد العمل.   تقيدهم �� تلك ال

 قراءة في المضامین التأسیسیة للتربیة لدى ابن سحنون والقابسي:  -4-1
اعتبارهما   يمكن  أساسيت�ن،  بفكرت�ن  االس��الل  املؤلفات  هذه  مراجعة  ال�ي تقت��ي  األف�ار  أبرز  من 

 تماعيا ممّ��ا:  املشروع ال��بوي البن �حنون والقا���ي، طا�عا اجأضفت ع�� 

األو��، ��    تتعلق  واملتمثلة  القا���ي،  اإلمام  ��ا  نادى  ال�ي  التقدمّية  ب�ن  بالفكرة  التعليم  �عميم  ضرورة 

جميع أبناء املسلم�ن دون حصره �� فئة اجتماعية ما، و�ورد لتأكيد ذلك، عديد الفتاوى ال�ي �سد �ل سبل  

املسلم�ن واألهل وعموم  السلطان  أمام  من    ،2ال��ا��  ذلك  �عد  لل��بية  االجتما��  التصور  هذا  وسيصبح 

م) والزرنو��    1148ه/    543شبي�� (البد��يات ال�ي ينادي ��ا الفقهاء املسلمون، فقد أث�ى �ل من ابن عر�ي اإل 

ا يقررونھ و�تداولونھ  )، ع�� هذه الفكرة وأصبحت ممّ 1405ه/    808م) وابن خلدون (  1194ه/    591(سنة  

 �� كت��م. 

ا النقطة الثانية، فتتعلق بمسألة العدل ب�ن الصبيان وعدم التمي�� بي��م ألسباب اجتماعية أو مادية،  أمّ 

، و�تبعھ القا���ي و�ضع  3فيخصص ابن �حنون بابا �امال �� كتابھ �عنوان "ما جاء �� العدل ب�ن الصبيان"

 . 4لبة ألي سبب من األسباب�� ذلك الشروط الشرعية ال�ي تحذر من مغبة السقوط �� التمي�� ب�ن الط

- رغم �ساط��ا-وعليھ، فإّن هذه األف�ار واملبادئ األساسية، املدشنة للفكر ال��بوي، �� �� ا�حقيقة قابلة  

للنظر إل��ا من زوايا متعددة، اعتبارا ملقاصدها وأهدافها املتنوعة. و�جوز من خاللها أن �عت�� أّن الهدف  

ال��بية عمال تأكيد ذاتية ا�جتمع  األساس، هو أن ت�ون  إ��   حضار�ا ثقافيا �س�� بجميع صيغھ وأش�الھ 

وا�حافظة ع�� بناءه وتمت�ن روابطھ. وال �غا�� إذا اعت��نا أّن هذا الهدف يمس �� الصميم االتجاه املدر��ي  

اء  �فسر أيضا استدامة هذا املشروع الذي ج، و ال�ي اختارها �ل من �حنون والقا���يوالسياسة التعليمية  

املالكية للر�ادة، وما    عودة م) و   1048ه/    440�عد أن أعلن الص��اجيون مقاطعة الفاطمي�ن (حوا�� سنة  

 �ستوجبھ ذلك من محاولة توسيع القاعدة االجتماعية للمذهب ليمس جميع الفئات دون استثناء. 

 
 . 10، ص  الرسالة المفصلةالقابسي،  -1
 . 94، ص  الرسالة المفصلةالقابسي، - 2
داب المعلمينابن سحنون، -3

ٓ
 . 85، ص ا

 .95 - 94، ص  الرسالة المفصلةالقابسي،  -4
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بعها معلمو افر�قية،  لذلك جاء هذا املشروع مت�امال �عد أن توّ�حت معالم األساليب التعليمية ال�ي ات

مما استد�� الت�جيل بتقن�ن سلوك وأفعال رجل التعليم، وضبط أح�امھ وأوامره، إ�� جانب ضبط وتحديد  

املهنة من قبيل التعليم وال��بية وا�جزاء والعقاب، وغ�� ذلك.   تحددجملة املفاهيم اإلجرائية ال�ي 

تر�ط   عناصر،  أر�عة  من  ال��اية   �� املشروع  هذا  املعلم�ن  ي��كب  و��ن  واألولياء،  املعلم  ب�ن  باستمرار 

 واملتعلم�ن.

: �عت�� االهتمام بأخالق املعلم وضبطها بمعاي�� محددة، املستوى األول  أخالق املعلم وآداب التعليم  -

التعليم. الذين درسوا هذه   البارز الذي قّدمھ �ل من ابن �حنون والقا���ي لتنظيم مهنة  وقد الحظ �ل 

ا أن  بل توجھ االهتمام  النصوص،  العلم  توفرها لطلب  ينب��  ال�ي  الشروط  يكن مصّو�ا نحو  لم  الهتمام 

�شروطها،   التعليمّية  بالعملية  سيقوم  ومن  م، 
ّ
املعل نحو  عنوان  أساسا  خالل  من  وا�حا  يظهر  ما  وهو 

االهتمام باملتعلم�ن  الرسالة ال�ي كت��ا ابن �حنون وال�ي ��تم �ش�ل وا�ح بمعا�جة أحوال املعلم�ن، وجاء 

م)، مبّينا ما ي��تب ع��ا من حقوق وال��امات  
ّ
م واملتعل

ّ
من باب طبيعة العالقة ال�ي تنشأ ب�ن الطرف�ن (املعل

 .1دينية وأخالقية

 و�قودنا التمعن فيما ورد �� هذا الصدد، إ�� تأكيد األح�ام التالية: 

ا  - يتّم  فال  الصبيان،  معل�ي  اختيار   �� التحري  واش��ر  ضرورة  أخالقھ  حسن  تقرر  من   
ّ

إال ختيار 

. 2باالستقامة والعفاف والعدالة مع ا�خ��ة التامة �علوم عصره

. 3ضرورة مراعاة األمانة والوفاء باملسؤولية أمام األولياء والتالميذ -

بالن  - التالميذ  ع��  �عود  فيما  للنظر  الفراغ  أوقات  بتعم��  وذلك  للتدريس،  ال�امل  التفرغ  فعضرورة 

. 4والفائدة

 .5تباع مبدأ العدالة ب�ن التالميذ وعدم التمي�� ب�ن الفق�� والغ�ياِ ضرورة ِ  -

 ي�ون عبوسا فظا، وال متبسطا ضاح�ا دائما،ضرورة ا�حافظة ع�� السر�رة، و"  -
ّ

وأال �غضب وال    أال

 .6�غتاظ"

املهنية والتعليمية �ش�ل النوا��  تتناول  النقاط لم  �� تحليل    نالحظ أن هذه  مباشر، بقدر ما �سهب 

واجباتھ وشروطھ وغ�� ذلك من االل��امات األخالقية أو الشرعية، ال�ي تدور حول مهنة املعلم، و  آداب املعلم

وال�ي �ستوجب ع�� املشتغل�ن ف��ا، أن يتحملوا مسؤولية ما ي��تب عل��ا من نتائج مهنية وال��امات شرعية.  

هواني،  -1
ٔ
 . 58، ص التربية في إالسالماال

داب المعلمينابن سحنون،  -2
ٓ
 . 67 –  66، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 77 - 76، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -3
ٓ
 .86، صالرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 78، ص ا

داب المعلمينابن سحنون، - 4
ٓ
 . 126، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 100 - 99، ص ا

داب المعلمينابن سحنون، - 5
ٓ
 .134، صالرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 85 - 84، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -6
ٓ
 .132، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 109 - 108، ص ا
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جعلت مهنة  الضوابط األخالقية مستقبل التعليم بإفر�قية و�الد املغرب لف��ة طو�لة، و وقد طبعت هذه  

م و�ا�جتمع و�ا�جهاز التعلي�ي نفسھ.  املعلم ميثاق شرف، ي
ّ
م باملتعل

ّ
وهو ما جعل  حدد باستمرار عالقة املعل

قر  الذين  من  األو��  األجيال  فيذأ ر�ما  التعليم.  مهنة  من  ي��يبون  املؤلفات  هذه  ر�اض  وا  صاحب  مثال  كر 

النفوس، أثناء ترجمتھ أل�ي إبراهيم بن العر�ي: أنھ ملا قرأ كتاب "آداب املعلم�ن" �حمد بن �حنون، ترك  

 يقدر ع�� االل��ام بالشروط ال�ي وردت �� الكتاب
ّ

ھ خاف أال
ّ
 . 1التعليم تورعا، ألن

رة �� األسبقية التار�خية، فلم يحظ  وما يمّ�� هذه الشروط ال�ي كتبت خالل القرن الثالث والرا�ع لل�ج

 خالل
ّ

القرن السا�ع عشر و�داية القرن الثامن    ��اية  موضوع أخالقيات مهنة التعليم باهتمام املشرع�ن إال

ميالدي  باملبادئ  2عشر  املتعلقة  واللوائح  القوان�ن  ضبط  أجل  من  ا�جهود  التار�خ  ذلك  منذ  وتضافرت   ،

رسمية ال�ي تحكم سلوك املر�ي، واملصادر ال�ي يجب اعتمادها مرجعا يرشد  والقيم واملعاي�� الرسمية وغ�� ال

سلوكهم أثناء تأدي��م لهذه املهنة، كما فاضت الدور�ات العلمية بتقار�ر عديدة حول دور تمه�ن املمارسات  

 ال��بو�ة وتحديدها بمعاي�� أخالقية وسلوكية. 

أن هذه النصوص، قامت بتنظيم ما �سّ�ى بالزمن  ما يفيدنا من ا�جانب التأسي��ي هو  نظام الدراسة:    -

املدر��ي (زمن ا�حفظ، زمن املراجعة، وزمن ال��و�ح). فنظام الدراسة الذي أشار إليھ القا���ي يتوزع ع�� 

�امل أيام األسبوع باستثناء يوم ا�جمعة، والنصف الثا�ي من يوم ا�خميس. وت�ون الدراسة �� أّول ال��ار  

للق مخّصصة  الض��  التالميذ  ح�ى  ينصرف  الظهر  وعند  الكتابة،  لتعليم  الظهر  إ��  الض��  ومن  رآن، 

للراحة، ثم �عودون �عد صالة الظهر ليدرسوا فيما تبقى من ال��ار بقية العلوم �النحو وا�حساب والشعر، 

سبة إ�� أيام العطل، ف�ي  .  3و�خصص مساء األر�عاء وأول يوم ا�خميس للمراجعة والتدقيق
ّ
ال تتجاوز  أما بالن

وظروف   للطقس  مراعاة  مختلف  بتوقيت  لكن  الّصيف  فصل   �� ا�حصص  تتواصل  ور�ما  األعياد  أيام 

 . 4الصبيان

القا���ي، فيتم�� املن�ج التعلي�ي:    - التعلي�ي الذي اعتمده ابن �حنون وأكده  أّما فيما يخص املن�ج 

�� القرآن والسنة وعلوم الدين، وم�ّون    بالشمولية و�حتوي ثالثة محاور ك��ى: م�ون دي�ّي إلزامّي، يتمثل

عل�ّي   وم�ّون  والرسائل،  وا�خط  وا�خطابة  والشعر  واألدب  اللغة  دروس   �� يتج��  اختياري  ثقا��،  أد�ي 

 اختياري، يتمثل �� دروس الر�اضيات.    

 
 .354 –  353، ص 2، ج رياض النفوس المالكي،  -1
2 -L’éthique en éducation : fondements et orientations actuelles de la  Claude Gendron et Mathieu Gagnon, «

13. –, Volume 45, numéro 1, printemps 2017. p 1 Education et francophonie», in  Recherche 
داب المعلمينابن سحنون،  -3

ٓ
 . 135 –  134، ص لةالرسالة المفصالقابسي، ؛  97 –  96، ص ا

داب المعلمينابن سحنون،  -4
ٓ
 . 97، ص ا
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م  
ّ
باع أسلوب التدرج مع صبيانھ �� التدريس، مع ضرورة متا�ع��م واختبار مدى تقد اِ وع�� املعل

ّ
مهم �� ت

م وأن يخّصص وقتا للمراجعة، إ�� جانب إتاحة الفرصة للتفاعل بي��م علمّيا واجتماعّيا
ّ
، وهو ما عّ��  1التعل

 .   2عنھ أحد الباحث�ن بالتنظيم املنطقي السي�ولو�� للمحتوى التعلي�ي

إ��   �حنون،  عهد  منذ  انقطاع  دون  التعليمية،  واملنا�ج  ال��امج  ��ذه  العمل  استمر  الف��ة وقد  ��اية 

ھ أصبح عرضة للمناقشة والنقد من قبل �عض فقهاء القرن التاسع ال�جري/  
ّ
م، وهو  15الوسيطة، رغم أن

بھ ابن خلدون أساسا،   بالقرآن مع وقوفهم ع��    اعت�� أن اهتمام أهل إفر�قيةعندما  ما قام  أو��  بدرجة 

�انت من األسباب ال�ي أعاق��م ع�� امتالك ملكة  ،  3ية املواداختالف رواياتھ وقراءاتھ أك�� مّما سواه من بق

غة، وهو بذلك يتفق مع أ�ي بكر ابن العر�ي
ّ
غة ع�� �عليم  1148هـ/ 543(  الل

ّ
م)، ع�� ضرورة تقديم مبادئ الل

 . 4القرآن وسائر العلوم

إ�� جانب ما وقع ذكره من نقاط تأسيسية مهمة، يمكننا القول إّن  :  ا�جزاء والعقاب  تنظيم عملية  –

قيمة هذه الكتب ال تكمن فقط �� دعو��ا إ�� تحديد وضبط أخالقيات املعلم، و�نما أيضا �� تقن�ن عملية  

ا�جزاء والعقاب، وفق شروط محّددة مراعاة لنفسية الطفل. فقد �ان �ّل من القا���ي و�حنون حر�ص�ن 

ال تو��  العقو�ة  ع��   �� تأدي�ي  عدل  مردود  لها  بدءا ناجح،  لي�ون  العقو�ات،   �� التدرج  بضرورة  فن�حا 

العقو�ة   إنزال  يمكن  وال  األدب،  موقع  ف��م  لتقع  املناسبة  األوقات   �� الضرب  ثم  واالستحياء،  بالعبوس 

 .5األص�� لل��بيةملا ف��ا من أضرار جسدية ونفسانية تحيد ��ا عن الغرض بالضرب إال �� ا�حاالت القصوى 

األسس   ضبط  إ��  ��دف  �انت  والقا���ي،  �حنون  ابن  من  �ل  طرقها  ال�ي  املسائل  أّن  يتب�ن  وهكذا 

والقواعد ال�ي تقوم عل��ا العملية التعليمية برم��ا، وأّن األف�ار التأسيسية املضمنة �� هذه املؤلفات لم تكن  

لبيئة اجتماعية وثقافي  نتيجة  فإنھ من املشروع  وليدة الصدفة، بل أتت  كما  -ة معينة. وانطالقا من ذلك 

، طرح األسئلة التالية: هل أن املن�ج الذي اتبعھ أ�حاب هذه املؤلفات يص�ح لكشف  -ذهب إ�� ذلك األهوا�ي

حقائق هذا العلم؟ هل يمكن اعتماد هذه النظر�ات كمنا�ج ملعا�جة موضوع التعليم �� املا��ي وا�حاضر،  

 �� أو دون و��؟ سواء �انت صادرة عن و 

تمر   بال��بية  املتعلقة  الدراسات  أن  ر 
ّ

نذك أن  املفيد  ا�ختص�ن-من  �عض  قواعد  -حسب  ثالث  ع��   ،

 :6أساسية

 طر�قة االستقراء ال�ي تبدأ باملشاهدة ا�خارجية وتنت�ي بكشف القوان�ن.   -

 
ن ذلك مابن يقول  -1

ٔ
ن يجعل لهم وقتا يعلمهم فيه الكـتاب ويجعلهم يتجاوزون ال

ٔ
ا يصلحهم ويخرجهم. ويبيح مّ سحنون: "ينبغي له ا

داب المعلمين، ص 
ٓ
دب بعضهم بعضا." ا

ٔ
 .78لهم ا

 . 251، ص 2ج  ،بٕافريقيةالتعليم والمعرفة الشايب (سامي)،  -2
 . 740، ص المقدمة، ابن خلدون- 3
بو بكر محمد بن عبد هللا)، ا؛ 741، ص المقدمة، المرجع نفسه -4

ٔ
ويلبن العربي (ا

ٔ
، دراسة وتحقيق محمد سلمان،  قانون التا

ن، الطبعة 
ٓ
ولى، بيروت دراسة القبة للقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرا

ٔ
 . 420 – 415ص  .1986اال

داب المعلمينابن سحنون،  -5
ٔ
 .129، ص الرسالة المفصلةالقابسي، ؛ 89 - 88، صا

هواني، - 6
ٔ
 . 54، ص التربية في إالسالماال
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 من�ج علم النفس الذي �عتمد االستقراء والتأمل الباط�ي، واملنا�ج التجر�بية.  -

 ملن�ج القيا��ي الذي �ستمد النتائج من املقدمات ال�ي نحصل عل��ا من الطر�قت�ن السابقت�ن. ا -

د األهوا�ي أن ال سبيل للباحث �� تر�ية الصبيان و�عليمهم، إال إتباع الطرق السابقة إذا أراد أن  
ّ

وقد أك

وتدرجه وأحوالهم  الصبيان  سلوك  فهم  يمكن  ال  ھ 
ّ
أن بدعوى  �حيحة.  نتائج  إ��  العق��  يصل  النمو   �� م 

للمعرفة األ�سب  الوسائل  و��  والقياس،  واالستقراء  والتجر�ة  باملشاهدة   
ّ

إال لذلك 1وا�جسما�ي  وتبعا   .

�عليم   ملعا�جة مش�لة  استعمالها  يجب  ال�ي  واألح�ام  األحوال  إ��  ترشدنا فقط  املؤلفات،  أن هذه  �عت��، 

الواقع، ألن أ�حا��ا قاموا فقط لها    الصبيان انطالقا من  أّ��م لم يضعوا  ب��ذيب طر�قة املشاهدة (رغم 

العامة   ا�حقائق  تقرر  ال�ي  والقياس،  واالستقراء  التجر�ة  أساليب  عن  و�غاضوا  تضبطها)،  ال�ي  القاعدة 

. 2والفروض املوصلة إ�� قوان�ن ال��بو�ة

ذي تضبط بھ ال
ّ
نتائج العملية �� املسائل  ال شك أننا نتفق مع األهوا�ي �� اعتبار أن التجر�ة �� امل��ان ال

ا�خاصة بال��بية، وأن موضوع التعليم الذي ذكره القا���ي �ان وصفيا يقّر الواقع و�حيطنا علما باألح�ام  

ھ البد من االنتباه قبل ا�حكم ع�� هذا ا�خطاب، إ�� أّن  
ّ
 أن

ّ
ال��اث ال��بوي  ال�ي يجب استعمالها ملعا�جتھ، إال

ري مستقل، و�نما اتصلت األسباب وأقيمت ا�جسور بينھ و��ن غ��ه من  �� تلك الف��ة لم يظهر كنسق فك

األ�ساق املعرفية األخرى.  

ھ يتحتم وضع هذا املشروع ال��بوي �� بيئتھ  
ّ
ّدم بمثل هذا التبسيط، وأن

َ
لذلك نرى أّن األمر ال يجب أن ُيق

الذي    والتار�خية الفكر�ة ا�حد  إ�� ذلك  تكن قد وصلت  لم  العموم  املعرفة ع�� وجھ  وأّن  خاصة  العامة، 

ل الفكر ال��بوي جزءا غ�� مستقل من النسق  
ّ
ما مث

ّ
نلمسھ حاليا من ال��اء والتنوع �� املقار�ات واملنا�ج، إن

وحديثّية وعقدّية،    فقهّية  :الفكري العام. فالقا���ي مثال �ان غز�ر اإلنتاج حيث يمكن تصنيف كتاباتھ إ��

يل��م    �� الزهد، يلتمسون  واألح�ام... لذلك نجده  الذين  الفقهاء، وتحديدا من�ج أ�حاب ا�حديث  بمن�ج 

اآلثار ويعتمدون أصوال ثابتة من الكتاب أو السنة أو اإلجماع، و�فرعون عل��ا ما ير�دون من األح�ام، فليس  

من حيث �ان ينب�� أن تنت�ي، أي بدأت باألح�ام قبل النظر  من الغر�ب أن تبدأ كتاباتھ �� ا�جال ال��بوي  

 إ�� أحوال الصبيان، وذلك راجع إ�� البيئة العقلية والفكر�ة للعصر �لھ. 

أن هناك   والسنة، فما نالحظھ  القرآن  فقهّية مبنية ع��  و�ن بدت  املعا�جات  �ّل هذه  فإّن  رغم ذلك، 

ل تحديد األسس النفسّية للنمو ا�جس�ي والعق�� لدى  معا�جات طر�فة لبعض املسائل ال��بو�ة، من قبي

التدريس3الطفل أثناء  الصبيان  ب�ن  الفردية  الفروق  مراعاة  وكذلك  الذاكرة  4،  مسألة  معا�جة  وكيفية   ،

 .55المرجع نفسه، ص  -1
 .56المرجع نفسه، ص  -2
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ها طروحات تر�و�ة طر�فة وردت وفق ذهنية  1وتحديد مراحلها، من قبيل ا�حفظ والو�� واالس��جاع
ّ
، و�� �ل

ليوم محل اشتغال فلسفي ونف��ي.   العصر، لكن أصبحت ا

قراءة في اآلراء التربویة البن الجزار: -4-2
�� محتو�اتھ الطبّية املتعلقة    -�� رأينا-ال تكمن قيمة كتاب "سياسة الصبيان وتدب��هم"، البن ا�جزار  

ما أيضا �� استعمالھ للفظ ال��بية ألّول مرة بمع�ى التدب�� والتأديب و 
ّ
ال��ذيب  بطب األطفال فحسب، و�ن

والتعليم، باملفهوم القر�ب من مفهومنا املعاصر، كما �عت�� أّول من وقف ع�� األصول النفسية واالجتماعية  

ع��   فائقة  قدرة  مع  ومنطقية،  ودقيقة  وا�حة  ب��هنة  آراءه  وتم��ت  ال��بوي،  للفعل  املؤسسة  والثقافية 

 .2الر�ط ب�ن مختلف الظواهر املتعلقة بنفسية الطفل

وليس غر�با أن يث�� هذا ال��اث ال��بوي اهتمام الباحث�ن، فقد توجهوا إليھ بالتحليل واملتا�عة واملراجعة، 

خاصة �عد أن أدر�وا أهمّية هذه النظر�ات، وما احتوتھ من أف�ار سّباقة تؤكد وجود قاسم مش��ك ب�ن  

واال  �النفسية  األخرى  واملعارف  العلوم  سائر  و��ن  ال��بو�ة  من  املعارف  �عد  فيما  أصبحت  ال�ي  جتماعية، 

 املعارف الساندة للفكر ال��بوي. 

 يمكن ت�خيص األف�ار ال��بو�ة ال�ي قدمها ابن ا�جزار �� النقاط التالية:

، و�� 3يدعو ابن ا�جزار إ�� أن يؤخذ األطفال باألدب، "ألن الصغ�� أسلس قيادة وأحسن مواتاة وقبوال"  -

اء النفس املعاصر�ن املؤكدة ع�� القابلية املطلقة للطفل للتعلم، وسهولة  مالحظة مهمة سبقت أطار�ح علم

القدرة ع�� �شكيل �خصيتھ كيفما �شاء. و�دعم ابن ا�جزار هذا الطرح بما ذهب إليھ أحد الفالسفة، ح�ن  

القهميقول: "إن أك�� الناس إنما أوتوا �� سوء مذاه��م من عادات الصبا، إذا لم يتقدمهم تأديب و�صالح أخ

 . 4وحسن سياس��م"

التحليل    -  �� يواصل  و�نما  الصغر،  منذ  باألدب  األطفال  أخذ  ضرورة  بفكرة  ا�جزار  ابن  يكتفي  وال 

. و���ر ذلك بأن اكتساب الطبع  5واملناقشة، و�رى إم�انية أن يحّول األدب، "الطبع املذموم إ�� طبع محمود"

ما تميل إليھ طبيعتھ أو االعتياد ع�� عادات مذمومة ليست  املذموم ي�ون نتيجة اإلهمال، وترك الص�ي "إ��  

. وهنا تكمن حسب ابن ا�جزار أهمية "تأديب الصبيان وهم صغارا"، الن الثقافة وال��بية قد  6�� غر�زتھ"

�غ��ان ما كّنا نظنھ طبيعيا وغر�ز�ا، بينما هو �� واقع األمر عادة اكتس��ا األطفال منذ الطفولة، و�لما تأخر  

، لهذا يرى ضرورة  7تأديب غلبت تلك العادات املذمومة، وعسر مفارقة الص�ي ملا اعتاده �� مرحلة الصغرال

داب المعلمينابن سحنون، - 1
ٓ
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�عو�د األطفال ع�� العادات ا�حسنة وتأدي��م وتر�ي��م تر�ية فاضلة لي�ونوا "أخيارا فضالء"، و�قول �� هذا  

بيس�� الضرر �� العاقبة، كذلك العاقبة  لسّياق "وقد علمنا أن صغ�� ا�خطأ �� أوائل األشياء وأصولها ليس  

. 1�� الصواب، �أن األشياء لتن�ئ ع�� األصول"

�ان   إذا  الص�ي  أن  التعامل معها: فيعت��  ا�ختلفة لألطفال وكيفية  الطبائع  ب�ن  أيضا  ا�جزار  ابن  يمّ�� 

أو الذم يبلغان منھ  مطبوعا ع�� ا�حياء وحب الكرامة واأللفة والصدق، فإن تأديبھ ي�ون سهال، ألن املدح  

ا�حياء مستخفا   قليل  الص�ي  �ان  إذا  أما  غ��ه،  بالضرب عند  العقو�ة  تبلغھ  ماال  اإلحسان واإلساءة  عند 

بالكرامة قليل األلفة محبا للكذب، فيعسر تأديبھ، وال بد أن �ستعمل معھ طر�قة تبدأ بال��غيب والتخو�ف  

 .2األو�� عند اإلساءة، وتنت�ي بالضرب إذا لم تنجح الطر�قة

و�ؤكد ابن ا�جزار ضرورة تفقد الطفل �� كالمھ وقعوده ب�ن الناس، و�� حركتھ ونومھ وقيامھ، ومطعمھ  

.3ومشر�ھ، وُ�لزم �� جميع ذلك ما ُيلزم بھ العقالء أنفسهم، وذلك �ي تصبح أفعالهم طبيعة من طبائعهم

يفية تر�ية الطفل منذ سن مبكرة، فتضمنت  يتب�ن لنا أن املسائل ال�ي طرحها ابن ا�جزار �شمل أساسا ك 

كت��ا   متوازنة. وقد  �حياة  الطفل  ت�ئ  أن  ال�ي من شأ��ا  واملعامالت  بالواجبات  تمس  ال�ي  األولية،  املبادئ 

ميّسر   بدليل  ومّدهم  �حيحا  علميا  توج��ا  وا�جتمع  األولياء  توجيھ  هدفھ  و�ان  ودقيق،  وا�ح  بمن�ج 

ألطفال ال��بية السليمة. فنظم عادات الطفل األصلية والعادات املكتسبة،  �س��ون ع�� هديھ �� ال��بية ا

 وأكد ع�� أهمية حسن سياس��ا وع�� ضرورة �عو�ده ا�خصال ا�حميدة. 

والعقلية   ا�جسدية  بأ�عادها،  ال��بية  قضية  عا�جت  ال�ي  األف�ار  هذه  بأهمّية  اإلطار  هذا   �� ننّوه 

ال��بو�ة من النصوص  والنفسية، ون��ز الطا�ع املتم�� لفكر   ابن ا�جزار، الذي لم �ستمد مبادئھ وغاياتھ 

الدينية والتأصيلية وا�حديثية كما هو سائد �� بيئة عصره، بل حاول أن يب�ي نظر�اتھ ع�� أساس املعطيات  

واملنطقية ال��بية  .  4العلمية  تناولوا  الذين  خلدون،  ابن  جانب  إ��  األوائل  العلماء  من  بذلك  �عت��  وهو 

و وا عل�ي.  بمنظور  واملوضوعات  لتعليم  األطفال  طب  ب�ن  تجمع  ال�ي  األو��  الكتب  من  أيضا  كتابھ  يعت�� 

م) حول   925ه /  313ال��بو�ة، ح�ى أن محمد ا�حبيب الهيلة، يرى أن ما كتبھ أبو بكر الرازي (املتو�� سنة  

ع�� كتاب الرازي بنصھ األص�� أو  أمراض األطفال والعناية ��م، ال يقوم حجة ع�� أّن ابن ا�جزار قد اطلع  

م��جما، كما اعت�� أن جميع أبواب كتاب الرازي، تتناول وصف األمراض ومداوا��ا، �� ح�ن أن أبواب كتاب  

.5ابن ا�جزار تتناول إضافة إ�� �ل ذلك مسائل التدب�� والسياسة وال��بية
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خاتمة: -5

و�� ختام هذه ا�حاولة �� البحث يمكننا الوقوف عند االستنتاجات التالية:  

م، من قطاع هام��ي إ��  10  –   9تحّول �عليم الصبيان �� إفر�قية خالل القرن�ن الثالث والرا�ع لل�جرة/   -

 قطاع لھ نظر�اتھ وأح�امھ وأهدافھ. 

را بالسائد الثقا�ّ� �انت منطلقات الفكر ال��بوي عند �ل من ابن �حنون والقا���  -
ّ
ي نا�عة من الدين، تأث

رغم ذلك فإّن �ل اآلراء واألف�ار و�ن بدت فقهّية مبنية ع�� القرآن  وما يمّ��ه من خضوع إ�� سلطان املقّدس.  

ن الواقع هو الذي ينتج الفقھ)، أي أن 
ّ
 أن املن�ج الفق�ي لم يكن سوى مطّية �ساير الواقع (أل

ّ
والسنة، إال

ا�جتمع �� ال�ي ألزمت الفقھ بمسايرة التطّورات الواقعة �� اليومي، وذلك عن طر�ق احتواءها    املمارسات ��

و�سييجها وتأط��ها باألح�ام التأصيلية واالستنباطات الفقهية، ليجعل لها شرعية دينية. فشرح �ل من ابن  

دون مغاالة أو إسراف.  �حنون والقا���ي التعليم بما يالئم ا�جتمع بأسره و�تفق مع طبيعتھ الذهنية 

لم �عد التقدم ال��بوي �� تلك العصور مقتصرا ع�� االستفادة من مصدري التشريع اإلسالمي فحسب،    -

و�نما أصبح مع ابن ا�جزار خاصة يتجاوز ألّول مرة املسائل الدينية، ليب�ي عملّية تر�وّ�ة تقوم ع�� أساس

ورغم�ن االعتبار األ�عاد االجتماعية والنفسية للطفل.  عق�ّ� منطقّي، مستفيدا من وسائط علمية تأخذ �ع

 أنھ سيبقى من  
ّ
العلماء  أن رسالتھ لم تتضمن من�جا عاما وشامال يف�ح عن فكره ال��بوي �ش�ل وا�ح، إال

 .الذين سعوا إ�� وضع من�جية تر�و�ة و�عليمية ال �ستند إ�� املن�ج الشر�� األوائل

املؤلفات    - هذه  ارتبط-طبعت  دينيةال�ي  بمرحلة  و�ظرفية  - ت  مع�ن،  فكري  وتوجھ  معينة،  سياسية 

مضبوطة بأن  -داخلية  ال��بوي  الفكر  لهذا  سمحت  كما  طو�لة،  زمنية  لف��ة  بإفر�قية  التعليم  مستقبل   ،

يتموضع �� إطار جهوي واسع ووضعية إسالمية أوسع.  
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