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 والسالم على نبيه حممدوالصالة  احلمد هلل الوهاب للمؤمنني سبيل الصواب

االذانب احلاث على طلب الثواب وعلى آله وأصحابه عن الزاجر  هللا عليه وسلم ىصل

    وبعد خري اآلل و خري األصحاب.

موضوع  هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتت بفضل نتهى الباحثافقد 

قدمها و  ."(حتليلية وصفيةدراسة ) ألنيس شوشان "اي معلمي" يف قصيدة املعلم املثايل"

جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 يف اللغة العربية وأدهبا. ”S.Hum“ الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة

مها  الكرمينياملشرفني  لفضيلةالشكر  م الباحثقد   ويف هذه الفرصة املباركة

على  املاجستري أحسن عمالخري النساء  ةاألستاذو  املاجستريلدكتور ذو احللم ااألستاذ 

كتابة إمتام   على الباحث شرافإأوقاهتما وأفكارمها يف  إنفاقوجهودمها يف  مساعدهتما

إشرافا عظيما. وعسى هللا أن يباركهما وجيزمها أحسن اجلزاء يف الدنيا  هذه الرسالة

 واآلخرة.
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رئيس والعلوم اإلنسانية و  اآلدابوعميد كلية  م الباحث الشكر ملدير اجلامعةقد  يو 

كتابة هذه يف   ا الباحثساعدو الكرام الذين قد ة ذغة العربية وأدهبا وجلميع األساتقسم الل

 الرسالة.

تربية  هذين قد ربيااحملبوبني ال لوالديه خاصة الشكر اجلزيل ال ينسى الباحثو 

وأيضا  أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. أن جيزيهماهتذيبا انفعا لعل هللا  هحسنة وهذاب

عسى هللا أن جيزي هللا  مني الذين ساعدوه يف امتام هذه الرسالة.الشكر إىل أقرابئه املكر 

 اجلميع خري اجلزاء.

ا وإصالحا انفعا إلكمال هذه من القارئني نقدا بنائي   رجو الباحثوأخريا، ي

م الوكيل نععامة. حسبنا هللا و  ة وللقر اءخاص للباحثالرسالة، وعسى هللا أن جيعلها انفعة 

 واحلمد هلل رب العاملني. إليك املصرينعم املوىل ونعم النصري غفرانك ربنا و 
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Skripsi ini berjudul Guru Ideal dalam Qasidah “ Ya Muallimi ” karya Anis 

Syausyan. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pendidikan yang 

berkaitan dengan kepribadian seorang guru yang diungkapkan dan dikritik Anis 

Syausyan dalam qasidahnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

menyelesaikan penulisan skipsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan 

bantuan teori pendidikan yaitu teori belajar humanistik Abraham Maslow sebagai 

acuan bagi guru dalam memahami kebutuhan murid dalam belajar. Dari hasil 

penelitian yang peneliti dapatkan bahwa seorang guru ideal yang terdapat dalam 

qasidah “Ya Muallimi ” hendaknya memperhatikan setiap kebutuhan - kebutuhan 

dasar pada murid disaat belajar. Diantaranya adalah kebutuhan rasa aman dan 

tentram, kebutuhan dicintai dan sosial, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan 

kebutuhan aktualisasi diri.  
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

 ف الرتبية أبهنا عملية منظم ة يف التدريس هتدف إىل اكتساب حياة اإلنسانتعر  

 مكان. ميارسها الراشدبشري يف كل وقت و الرتبية هي وسيلة للتقدم الع فيها. ا انتفو 

وه وتفت  استعداداته القولية لتساعدهم يف اكتمال منية و ملإبرادته حنو صغري من انحية الع

الرتبية  1.بني الناس حىت ميكن من اإلستقبال يف ممارسة النشاطات توجيه قدراته.الالزمة و 

 هتدي الناس إىل ما حيتاج يف احلياة ويسري الناس جناحاً يف كل مشاكلهم يف احلياة. 

قوق الناس يف العامل  حاملناسبة عن غرض الرتبية هو تكرمي الناس بطريقة كما أن 

مبناسب الواقع. مازال العنف  كامال  يتم  تتكارم بينهم. لكن تلك الصور مل كي ترتاحم و 

ليس كل العنف جسداي بل قد ولكن  2حىت اآلن.  املؤسسات الرتبيةث يفالرتهيب حيدو 

التضعيف األخرين ابللسان. واحلدث ذالك سيظهر تكون العنف لفظيا كالإلحتقار و 

العنف بني الناس يف الرتبية. وستكون املدرسة اليت فيها مكان للتدريس والتوجيه الطالب 
                                                           

، دراسات يف الرتبية اإلسالميةحمب الدين أبو صاحل، مقدار ابجلن، األستاذ عبد الرمحن النحالوي،  1
 م 1979ه  1455، 13ص 

2
 Ni Nyoman Ayu Suciartini, ‘Urgensi Pendidikan Toleransi Dalam Wajah 

Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan’, Jurnal Penjaminan Mutu, 3.1 

(2017), 12 <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.88>. hal. 4 
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ولكي حتدث الرتبية أثرها يف  العنف فيها.يف طلب العلم متغريا ابملكان غري مري  بسبب 

عليها املؤسسة الرتبوية أو اجلهة اليت ختضع هلا  واقع اجملتمع البدا من قرارات جريئة تقدم

يوجه ذالك من أمهية بية أفضل يف احلاضر واملستقبل. و املؤسسة الرتبوية حىت تتحقق تر 

 3.قضية املعلم يف أساس املؤسسات الرتبوية

صول العلوم واإلتقان وقضية الشخصية حل خص الذي يعل م الطالبشالاملعلم هو 

يف تعليم شخصية الطالب حىت يؤثرها يف  نيكثري من املعلمطأ  خواملوقف الناضج. ولكن 

 4قدرة الذاتية لطالب. معاملة املعلم لطالهبم قد حتدث اختالل ظاهرا كان أو ابطنا.

أشكال التطرف ميكن رؤية ظواهر أو حقائق العنف اليت ميكن فهمها على أهنا شكل من 

كان معلم رايضات . Tanjung Pinangوجد يف احدى املدرسة من عدة حاالت، كما 

ومع ذالك خرج الطالب من  به أثناء التعلم ألسباب تعليمية.طال أحد فردي يركل

كانوا امعة  طالب يف اجلال ري من ند كثعسبب تلك املسئلة. أيضا كما حدث مدرسته 

                                                           

، جملة كلية العلوم اإلسالمية اجمللد السادس دور الرتبية يف التغيري اإلجتماعيأنوار حممود علي،   3
 6. ص.  م 2012 -ه 1433العدد الثاين عشر 

4 Muhammad Saekan Muchith, ‘Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan’, Addin, 10.1 

(2016), 163 <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>. hal. 12 
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ارتكاب العنصرية بواسطة  كما 5حماضر هلم. يشعرون بضغظ شديد من الوضع

مثل القرود. مث بدأ كالبوفيسور يوسف إهلنوك، الذي قام بتغريد أن سكان اببوا أغبياء و 

إلزالتها من اجلامعة  Sumut طالب اببوا حيتجون على مطالبة حماضرين عنصريني يف

USU.6 كل هذه األعمال إن مل يتغري اليت حدثت يف اجملتمعة اليوم. و  هذه من ظواهر

 صحيحا فسيتأثرها يف حيبة الطالب.م سريعا و طريقة التعلي

األدب له  7.ها األديب على ما حدث يف اجملتمعاألدب هو مرأة احلياة اليت يعب 

عقل يف جمال معرفة حىت األدب هو كل ما انتج  ال. املعىن العام من خاصمعىن عام و 

أما و  النحو سواء أاثر شعورك وأحدث يف نفسك لذة فنية أو مل يثر ومل حيدث.الطبيعة و 

ذي يثري شعور مفهوم األدب من حيث خاص هو كالم اجليد من الشعر أو النثر ال

ورة أو توقيع حيدث يف نفسه لذة فنية كاللذات عند مساع األنشالقارئ أو السامع و 

تلخيصا أن األدب هو التعبري اجلميل عن معاين احلياة وصورها  املوسيقي أو رؤية اجلمال.

                                                           
ظاهرة العنف اجلامعي ودور اجلمعات يف احلد من انتشارها من نذير سيحان حممد أبو انعري،   5

، 43، )اجلامعة األردنية : دراسات العلوم الرتبوية، اجمللد وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية
 213( ص. 2016، سنة 1العدد 

6 https://sumut.inews.id/berita/mahasiswa-papua-unjuk-rasa-tuntut-dosen-rasis-di-usu-

dicopot  diakses pada 24 Maret 2022 pukul 01:08 WIB 
7
 Azhari, Qazwini, and Muhammad Rifki, Model Development : Literature as A System 

Approach for Strengthening Emotional Intelligence for Being Creative Life Skills, ( Jakarta : 

Prosiding ICONIC 2021)  hal. 267  

https://sumut.inews.id/berita/mahasiswa-papua-unjuk-rasa-tuntut-dosen-rasis-di-usu-dicopot
https://sumut.inews.id/berita/mahasiswa-papua-unjuk-rasa-tuntut-dosen-rasis-di-usu-dicopot
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كل صور احلياة اليت حدث بني األديب   8الذي يؤثر املؤثر يف نفس املثري للعواطف.

 9األدب له عناصر هي األسلوب واملعىن والعاطفة واخليال.يعبها يف العمل األدب.  

شوشان هو األديب من األدابء املشهورة يف العامل العرب احلديث. يؤل فه يف  أنيس  

الرتبية. أنيس والسياسة و  ألدب حيث من كثري يف املشكالت االجتماعيةكل العمل ا

يف تونسيا.  االجتماعيةيعيش بني النزاعات و الشاعر التونسي جبلد األسواد و شوشان ه

يف القلب السامع. تكلم  اأتثري جيعله شعرا بليغا و ة يف بيئتهمن املشكلحىت كل ما حدثه 

أنيس شوشان يف هيئة مسئلة الرتبية يف الشعر "اي معلمي" وهو أحد الشعر من األشعار 

  10املشهورة عنده.

وسيلة يف املعلم أخطاء يف قصيدة "ايمعلمي" عن التزاور و دث أنيس شوشان حت

عن حالة طالهبم  الفهم  عدم يه ةالرتبويقضية الالرتبية لطالب. ومن أخطاء املعلم يف 

 يشعرو حىت صار الطالب مل .هبم يف الرتبيةعن مشكلة طال اشديد اإهتماما ومل يهتم هب

شوشان عند أنيس  أصابهلطالب. كما  همعمل سوء يف الرتبية بسبب السعادةو  ابلراحة

أن يكون د شخص جبلد األسو لال ميكن  هغاره يف املدرسة. حينما يقول املعلم أبنص
                                                           

 3ص  ،2م( ط  2017)جامعة أم القرى :  ،مدخل للدراسة األدب ،مقور املنتسبني8 
https://drive.uqu.edu.sa/_/emhendawey/files/mmmm.pdf 

سنة ، دار املصرية اللبنانية: القاهرة ، )املدارس النقد األديب احلديثحممد عبد املنعم خفاجي،  9
 43ص  ،1ط  م( ، 1995

10  https://fb.watch/5-vT2AtfiT/ diakses pada 20 April 2021 pukul 09:54 WIB 

https://drive.uqu.edu.sa/_/emhendawey/files/mmmm.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/emhendawey/files/mmmm.pdf
https://fb.watch/5-vT2AtfiT/
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من املعلم السيئة  املعاملةة. وهذا من متاز ة امللغة العربية بنتيجاليف اإلمتحان  اانجح

 اآلخرين بسبب اختالف لون اجللد. وبني هبين فرقيحيتقر طالبه و  الذيالعنصري 

احلسنة يف املدرسة  ةقضية الرتبوي على حلصول لائالرتبية إىل كل وس حتتاج لكلذو  

عرفة أساس املعلم املعلم املثايل يف دفاعها. وأخذ الباحث طريقة الرتبية ملأساسها قضية و 

 Humanities) نظرية التعلم اإلنساين ألبراهام ماسلووهو  لطالبة صحيحال رتبيةيف ال

Learning Theory). 

، تؤكد عملية التعلم يف املنظور اإلنساين الذي قدمه وفًقا جلون دبليو سانرتوك

يتمتع الطالب حبرية اختيار  القدرة الفردية للطالب على تنمية شخصيتهم.ماسلو على 

جادل ماسلو أبن أساس ظهور سلوك الشخص هو تلبية احتياجاته  .وحتديد مصريهم

ا على مستوايت من احتياجات اإلنسان، إذا كان الشخص قادرً  مخساهلرمية. هناك 

بعبارة أخرى،  11.السابقةت املستوى ، فيمكنه تلبية احتياجاتلبية االحتياجات األساسية

ى. هناك بعض االحتياجات اجلسدية األساسية وبعض االحتياجات ذات املستوى األعل

 التحفيز واالهتمام يف التعلم، من غري املرج  أن تتطور احلاجة إىل على سبيل املثال

 إذا مل يتم تلبية االحتياجات األساسية مثل الطعام للطالب. اصحيح

                                                           
11 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, PSIKOLOGI PENDIDIKAN ; Teori dan 

Aplikasi dalam proses pembelajaran. Cet. 2 . (Ar – Ruzz Media : Yogyajakarta, 2017), hal. 193  
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 ةمهم نجاء الباحث للبحث هذه املشكلة أل ،يف السابق الباحث شرحما  بكل

اليت حدثت حول اجملتمع اليوم مناسب عن ما ذكر أنيس شكلة املعرفتها. و مل جد ا

 شوشان يف القصيدة "ايمعلمي".

 البحث ةمشكل  .ب 
 شكلة املا ة البحث. يرى الباحث أن  فيهيفوبناء على ما شرح الباحث يف خل

 ؟ر أنيس شوشان املعلم املثايل يف قصيدته "اي معلمي"كيف صو  حتتاج إىل حل ها :  

 غرض البحث .ج 
أنيس شوشان املعلم  هر يصو ت معرفة هوفأما الغرض من البحث ىف هذه الرسالة 

 املثايل يف قصيدته "اي معلمي"

 معاين املصطلحات .د 

يريد الباحث أن يشرح  ،قبل أن يركز الباحث يف أمهية البحث يف هذه الرسالة

  قصيدة.املثايل و و  علماملمعاين املصطلحات اليت تتضمن يف هذه الرسالة فيما يلي : 
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 املعلم  .1

أي  12م.فهو معل   –تعليما  –م يعل   –م املعلم هو اسم الفاعل من الكلمة عل  

املعلم هو القائد الرتبوي الذي يتصدر لعملية توصيل . واصطالحا علما نقيض اجلهل

املعلم  13.وتوجيه السلوك لدى املتعلمني الذين يقوم بتعليمهم اخلبات واملعلومات الرتبوية

  .حاالت تلميذه جيدان يفهم عن أحوال حمتوايت مادته و يستطيع أ

 املثايل .2

 14وصف لكل ما هو كامل يف اببه.مبعىن  سم املنسوب إىل املثالاالاملثايل هو 

. واصطالحا مبعىن الطالب املثايل -األم املثالية  -ويقتدى به خلق / زوج / سلوك مثايل 

 . يتبعه يف حياتهو  يستهدى به يتخذ لنفسه مثال أعلى الذي من

 

 

 

                                                           
ق،  -عبد احلميد هنداوي، اجمللد الثالث ، ض ، ت : معجم العنیاخلليل بن أمحد الفراهيدي،   12

 221، ص 2003 - 222 1مادة )علم ( دار الكتب (، العلمية، بريوت، لبنان، ط 

  13، ص  2ط.ه( 2009، دار أسامة للنشر والتوزيع: األردن )، املعلم الناجحعبد هللا العامري،   13
 

14
             ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar. معجم عريب عريب -معجم املعاين اجلامع  

Diakses pada 23 juli 2022       

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 قصيدةال .3

من حبر واحد  15القصيدة هي جمموعة من أبيات الشعر من سبعة أبيات فأكثر

وقافية واحدة، قد التزم فيها أحكام عروض الشعر العريب، هكذا يعرف القدماء 

 يطلق على ما ابن جىنالثالثة أبيات فما فوقها قصيدة و القصيدة. األخفش يطلق على 

أغلب العلماء ال يطلق اسم قصيدة إال على سبعة أبيات فصاعدا. زاد علي الثالثة و 

عاصرين نظموا بعض قصائدهم من جبر واحد، ولكن الشعراء املالقصيدة البد أن تكون 

ونقل حممد الكتاين رأي العقاد  16.شعر احلرويسمى هذا ب البحر والقافية واحدةب تليس

ومن هذا التعريف اشتهر الشعر  17.أن الشعر هو التعبري اجلميل عن الشعور الصادق

 لذي ال يتقيد ابألسلوب القدمي يفا الشعر احلر هو الشعر احلر بني الشعراء املعاصرين أبن

  18رية.ا الشعر يف األدب هو القصيدة النثيسمى هذ. و العرض أو القافية

 

 

                                                           
 738 .م ( ص 2018 ،)القاهرة : مكتبة الشروق الدولية معجم الوسيط ،إبراهيم أنييس وأخواته 15
( 1995، ) احلاء املعوية للبنانية : لبنان، النقد األدىب احلديثمدارس ، حممد عبد املنعم خفاجى  16 

 23. ص
)رابط: دار  الصراع بنی القدمي واجلديد يف األدب العريب احلديث، اجلزء الثاينالكتاين،  حممد  17
 941، ص. 2( ج. 1982الثقافة، سنة 

18
 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern, (Jakarta : Rajawali 

Press, 2009). hal. 16 
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 الدراسات السابقة .ه 

غري  قصيدة "ايمعلمي" ألنيس شوشانأما الدراسات السابقة اليت حبثت عن 

الباحث ولكن هناك  ،املكتبات واملواقع اإللكرتونيةيف  قرأ الباحث ما بسحبموجودة 

العديد يبحث عن قصائد ألنيس شوشان اليت يؤثر الباحث أن يبحث عن قصيدة خمتلفة 

 ألنيس شوشان، منهم :

 

 19 (2017)رينا سلفيا  .1

. يف هذا 2017السيميائية يف قصيدة سالم عليكم ألنيس شوشان، سنة 

البحث فهي الدراسة املكتبية وأما طريقة حتليليتها فتحليلية وصفية. فوجدت منها 

واملعىن التأويل  (Heuristik)حصول الباحثة: السيميائية عن املعاين االستدالل 

(Hermeneutik) املضمونة يف ألفا  صعوبة يف قصيدة ألنيس شوشان لكشف املعاين 

 للفهم.

 

 

                                                           
) بند أتشيه : كلية اآلدب والعلوم  السيميائية يف قصيدة سالم عليكم ألنيس شوشانرينا سلفيا،   19

 .2017اإلنسانية (، سنة 
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 20 (2018)محيدة نور  .2

. أما منهج الذي استخدمتها 2018اإلنسانية يف قصائد أنيس شوشان، سنة 

الباحثة يف رسالتها منهج وصفي حتليلي. ومن نتائج البحث حصلت عليها الباحثة هي: 

احلرية يف احلياة واحلرية الفكرية واحلرية الدينية ومساوات يف احلقوق وحياة اجلماعة 

احلصول يدعو أنيس شوشان اجملتمع على احرتام  . هبذهاالجتماعيةوالتسام  والعدالة 

 االختالفات واحلياة يف اجلماعية.

 21 (2019)دهليا أريسندي  .3

. أما 2019نتحار"ملصطفى لطفي املنفلوطي، سنة النقد الرتبوي يف مقال "اال 

نقد املنفلوطي يف هذا منهج الذي استخدمتها الباحثة يف رسالتها منهج وصفي حتليلي. 

 Tri Pusat Pendidikanوكان يطلق عليها يف إندونيسيا ب  أخطاء وسائط الرتبيةاملقال 

من نتائج البحث هي: القضااي وهي تتضمن من األسرة واملدرسة والبيئة أو اجملتمع. و 

الرتبوية اليت نقدها امللنفلوطي يف مقاله اإلنتجار هي إجالل املنصب كأنه غاية يف التعلم، 

                                                           
سنة ، وم اإلنسانية) بند أتشيه : كلية اآلدب والعل اإلنسانية يف قصائد أنيس شوشان، محيدة نور  20

 (م 2018
) دراسة حتليلية  نتحار"ملصطفى لطفي املنفلوطيالنقد الرتبوي يف مقال "االدهليا أريسندي،   21

سنة جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، العلوم اإلنسانية ) بند أتشيه : كلية اآلدب و  رسالة اجلامعة ،وصفية(
  (م 2019
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والرتبية األدبية، التنافس أجلل السعادة الدنيوية، الرتغيب والرتهيب  إمهال الرتبية الدينية

 أبسلوب شديد وجمل قاسية الوالدين جتاه الطفل.

 22 (2017) زهرى لطيفة .4

األزمة اإلنسانية يف رواية "الظل األسواد" لنجيب الكيالين )دراسة يف ضوء نظرية 

الذي استخدمتها الباحثة يف رسالتها . أما منهج 2018، سنة (ااإلنسانية ألبرهام ماسلو 

أن يف وصف أزمنة ائج البحث حصلت عليها الباحثة منهج وصفي حتليلي. ومن نت

اإلنسانية اليت نفذها زعماء دينيوم مسيحي وحلفاؤهم للمسلمني يف إثوبيا، فقد سلبت 

: األول، أزمة اإلحتياجات األساسية ق اإلنسان للشعب إثيوبيا على شكلحقو 

األكسجني وغري ذالك، والثاين، أمنة يف شكل األساسية، كمثل الغداء و  وجيةالفسيول

االحتياجات إىل األمن فيما يتعلق بتهديد احلق يف األمن واحلماية، والثالث، أزمة 

االحتياجات االجتماعية واحلب، حيث اليتم تلبية احلاجة إىل إقامة اتصال عاطفي مع 

لتقدير الذات حنو فقدان اإلمباطور يف األماكن اآلخر، والرابع، أزمة االحتياجات ا

 العامة.

 
                                                           

األسواد" لنجيب الكيالين )دراسة يف ضوء األزمة اإلنسانية يف رواية "الظل زهرى لطيفة ،   22
جبامعة الرانري  وم اإلنسانية) بند أتشيه : كلية اآلدب والعل رسالة اجلامعة، نظرية اإلنسانية ألبرهام ماسلوا (

 3 .ص ( م 2018سنة اإلسالمية احلكومية، 
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 23 (2017) دسي فط  الرمحي .5

األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "رأيت رام هللا" ملريد البغوثي )دراسة 

. أما منهج الذي استخدمتها الباحثة 2021، سنة علم النفس اإلنساين ألبرهام ماسلو (

أن يف وصف ائج البحث حصلت عليها الباحثة حتليلي. ومن نتيف رسالتها منهج وصفي 

األحوال النفيسة للشخص الريسي يف الرواية " رأيت رم هللا ملريد البغوثي". ووجدت 

الباحثة مخس حاحات أساسية اليت حيتاجها مريد البغوثي حلصول على معيشة جيدة. 

من، الثالث، احلاجات إىل احلب األول احلاجات الفيزيولوجية، والثاين احلاحات إىل اال

 ، والرابع احلاجات إىل التقدير الذات و اخلامس احلاجات إىل حتقيق الذات.جتماعيةواال

السيميائية عن املعاين االستدالل  ة عن حبثالباحث تيف الدراسة األوىل انقش

الدراسة الثانية  واملعىن التأويل لكشف املعاين املضمونة يف ألفا  قصيدة ألنيس شوشان.

شرحت الباحثة  ثالثةالدراسة الويف  إلنسانية يف قصائد أنيس شوشان.انقشت عن حبث ا

يف الدراسة الرابعة تكلمت . النقد الرتبوي يف مقال "الإلنتحار"ملصطفى لطفي املنفلوطي

أزمنة  هاوصفو الباحثة عن األزمة اإلنسانية يف رواية "الظل األسواد" لنجيب الكيالين 

إلنسانية اليت نفذها زعماء دينيوم مسيحي وحلفاؤهم للمسلمني يف إثوبيا، فقد سلبت ا

                                                           
ملريد الربغوثي األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "رأيت رام هللا" ، دسي فط  الرمحي  23

 وم اإلنسانية) بند أتشيه : كلية اآلدب والعل ، رسالة اجلامعة)دراسة علم النفس اإلنساين ألبرهام ماسلو (
 3 .ص ( م 2021سنة جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، 
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حقوق اإلنسان للشعب إثيوبيا على شكل اإلحبياجات ألبرهام ماسلو. والدراسة اآلخرة 

األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "رأيت رام هللا"  عن حبث الباحثة انقشت

ثة مخس حاحات أساسية اليت حيتاجها مريد البغوثي ووجدت الباح ملريد البغوثي

 حلصول على معيشة جيدة.

مي" ألنيس خيتلف ابلبحوث السابقة فأراد الباحث أن يبحث قصيدة "ايمعل  

فهذه النظرية تتكلم عن  .ألبرهام ماسلو التعلم اإلنسايننظرية هي و  الرتبيةشوشان بنظرية 

هنا  ولكن .يف حتليلها  سواء أكان استعملتها الباحثة السابقة احلاجات األبرهام ماسلو

 .علم ملثايل املتضمنة يف القصيدةصور قضية امل حلصول على استعمل الباحث هذه النظرية

 .أحد ورأى الباحث أبن هذه الرسالة هي موضوع جديد يف البحث ومل يبحث من قبل

 منهج البحث .و 

منهج وصفي  رسالة فهيال يف هذه أما منهج البحث الذي استخدمه الباحث

ألبرهام  التعلم اإلنساين بنظرية املعلم املثايل عن الصور البيانوذلك الوصف و  .حتليلي

يف كتابة هذه الرسالة. ويعتمد لومات والبياانت اليت حتتاج إليه املع الباحث مجع. و ماسلو

املصادر لكتب العلمية و على طريقة البحث املكتيب يعين مجع املعلومات مبطالعة ا الباحث

   .غريها مما يتعلق ابملوضوعكلة املبحوثة من الكتب األدبية و ابملش ليت تتعلقاملختلفة ا



14 

 

 

على طريقة اليت قرروها  يعتمد الباحثوأما الطريقة يف كتابة هذا البحث العلمي ف 

ية احلكومية لغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب علوم اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمقسم ال

  دار السالم بندا أتشيه وهو كتاب :

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021” 



 

15 
 

 الباب الثاين
 أنيس شوشانترمجة 

من  أنيس شوشانصورة خمتصرة عن سرية حياة  يقدم الباحثيف هذا الباب س

 نشأته وحياته األديبة ومؤلفته وأشعاره. انحية

   حياته ونشأتهأ.

م ىف مدينة  1982من مارس يف السنة  29ولد الشاعر أنيس شوشان يف يوم 

حىت اآلن. امسه أنيس  ايعيش فيه. وانتقل إىل عاصمة اللني و  ةونسيالت(  Bizerte ) بيزرت

د خطي لق .و مشهور أبنيس شوشان. كلمة "شوشان" هي لقب له مبعىن اللون األكحل

يف اللون األكحل أي لون األمسر و  الك مبعىنالشوماين وذ الشاعر أنيس شوشان بلقب

عائلة الشوشان من .1نفس الوقت هي لقب العائلة اليت أنتمين إىل عشرييت شوشانية

عالئالت العربية اليت تواجدت يف اململكة العربية السعودية فهي من العائالت العربية اليت 

 2 تعود يف أصلها إىل قبيلة ذات جذور وأصول مشرفة.

أنيس ن فيها سبعة إخوة وأخت ووالديه. و نشأ أنيس شوشان يف أسرة تتكو 

شي يسمع من أبيه حني مين أنيس شوشان يرافق أبيه دائما و . كاشوشان األصغر بينهم
                                                             

   21:17 ،م 2017أبريل  7التاريخ  ،سلفيا وأنيس شوشان عب فيسبوك احلوار ما بني رينا 1 
2
 https://www.almuheet.net/post/450275   diakses pada 13 Maret 2022 pukul 01 : 29  

WIB 

https://www.almuheet.net/post/450275


16 

 

 

ال املولد، عاشق عن الشعر والغناء البدوي بصفة أن أصوىل من اجلنوب التونسي ومش

حىت رغب أنيس شوشان يف صناعة الشعر وخيب الناس عن أحوال  3موجه.للبحر وزرقته و 

  العامل عن ما حدث يف اجملتمع اليوم.

حقيقة الدافع الرئيس ألنيس شوشان  "جملة األايم" أن   احث املعلومات يفوجد الب

. دسو صرية جتاهه بسبب لونه األهو الوجع، كانت هناك العديد من املمارسات العن

يزا يف اللغة له " كيف تكون أسود متم املعلمذات اليوم عند ضغاره يف املدرسة، قالت و 

بني اللون  اتصالال وال السؤ لك مل يفهم أنيس شوشان عن معىن هذا العربية؟ " حينما ذ

هذا مما جعله 4املمتاز يف اللغة العربية، وكان هذا السؤال انطالقة الضطهاد قادم.و 

تكلم أنيس  5.يشتكي ملدير التعليم العام ومنحه بدوره إعفاء دخول خصوصا اللغة العربية

ست مرتبطة العنصرية يف األوطان العربية موجودة ولييف احلوار مع عالء الدين موسى أن 

والشارع  ابلون فقط، وتبدأ هذه العنصرية من املنزل، من األب واملعلم يف املدرسة

 واحلكومات. لذلك من وجهة نظري أن العنصرية لديها أوجه عديدة.

                                                           
3
 https://youtu.be/YYcxIJaBdV8 diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 21:23  WIB 

4
 https://www.alayam.com/alayam/Variety/615196/News.html  diakses pada tanggal 15 

Maret 2022 pukul 04:32 WIB 
5
 https://www.reportagesd.net/?p=11823  diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 

04:35 WIB 

https://youtu.be/YYcxIJaBdV8
https://www.alayam.com/alayam/Variety/615196/News.html
https://www.reportagesd.net/?p=11823
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 دراستهب. 

أنيس شوشان هو شاعر وانشط حقوقي بقصيدته مجيلة مناهضة للعنصرية، 

حياته. أييت من متفرد يف جتربته ونصه و اعر شاب متميز شاعت شهرته يف األقطار. ش

وحصل أنيس شوشان على  .6الغناءاملسرح و كبارا يف الشعر و بدعني  تونسي اليت وهبتنا م

 ات لغاتخصص يف اإلخراج. وله األشعار ابدبلوم يف التقنيات السمعية والبصرية وم

التعبري املعاصر و . وهو حمرتف للرقص العربية والفرنسية املختلفة، ويكتب الشعر بللغة

، ويروي قصًصا منبثقة عن وشان عن البشرية ومن أجل البشريةيكتب ش اجلسمين.

يدعو إىل تبين السالم كدين مشرتك، واألحالم  جمتمعه للدفاع عن وجوده وجيله. 

، واالختالف كفرد. ويؤكد أن الكون ملك لنا واألرض كوطن، كشعار، والفن كسالح

 مجيًعا.

يف بني  7علومات عما تتعلق بسريته الذاتية إىل رينا سلفياملا أرسل أنيس شوشان

حوارمها عب رسالة البيد االلكرتوين فيسبوك، أبن أنيس شوشان درس يف علوم مكتبات 

يف ذالك الوقت  بسيط، ولكن انقطع عنها بسبب أنه توثيق  ابملعهد األعلى للتوثيقو 

على ألنه مل ميثل فكرته وشخصيته ابلدراسة ولو شيئا. مث درس إخراج سنيمائي وحصل 

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI أنيس شوشان يف يوتوبحلوار بني وزاهي وهيب و ا 6 
معة الرانريي اإلسالمية العلوم اإلنسانية جباب و أدهبا يف كلية اآلدة متخرجة من قسم اللغة العربية و طالب  7

 م 2017بندا أتشيه يف السنة  احلكومية

https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI
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لكن مل يعمل هبا ألنه من جهة اصطدام بواقع احملاابت شهادة يف مساعة اإلخراج و 

واملعارف. ويف نفس الوقت محلته الصدفة إىل أمسية شبابية للمصدح املفتوح أين كل 

 لكتابة إبمكانة تقامسهما مع الناس فصعد على الرك  وقال نص منميتلك موهبة يف ا

تفاجئ بردة للفعل اإلجيال الالحقة دون السقوط يف نصوصه ابلفرنسية فانبهر الناس و 

  8االبتذال والرداءة.

كان شوشان مسؤواًل عن األنشطة الثقافية والفنية يف مجعية ماانميت منذ عام 

وض والفعاليات الفنية املتعلقة ابهتماماته يف الشعر وشارك يف العديد من العر  2014

( 2018واملوسيقى والرقص والسينما واملسرح. شارك يف مهرجان أفرابيا ابخلرطوم )

( ومهرجان األمازيغ بطنجة 2018واحتفاالت رأس السنة األمازيغية أبكادير ابملغرب )

اان يف األردن روح(. أحيا حفالت مشرتكة مع املوسيقار شربل 2017ابملغرب )

(. قدم أعماله يف العديد من التجمعات األدبية يف 2016، لبنان )( والبقاع2018)

( 2017، أملانيا )مهرجان األدب األفريقي، ابيرويتتونس وكذلك أمسيات شعرية يف 

(. أدى دور راقص يف مهرجان 2016، البحرين )ز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوثومرك

Mestizo تونس وجمموعة الرقص يف بيت شباب بنزرت( 2013تويرب )، أنللفنون ،

(.نشطت شوشان أيًضا يف األنشطة واملنتدايت الثقافية داخل تونس 1999-2012)
                                                           

ية مقدمة إىل قسم . الرسالة العلم السيميائية يف قصيدة سالم عليكم ألنيس شوشانرينا سلفيا،   8
: احلكومية بندا أتشيه ) بند أتشيهاللغة العربية و أديها يف كلية اآلدب و العلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية 

 .2017كلية اآلدب و العلوم اإلنسانية (، سنة 
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وخارجها املرتبطة مبنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املعهد العريب حلقوق 

 9اضر(.إىل الوقت احل 2011اإلنسان ومنظمة العفو الدولية وآان ليند )

 ج. مؤلفاته

اللغات املتعددة عرف بقصائد شعرية فلقد أتقن  10أنيس شوشان شاعر تونسي

قصائده املتميزة. لقد ختصص يف جمال لقد عرف أبشعاره و  ،ةاللغة الفرنسيو اللغة العربية 

وشدا أنيس  البصرية واإلضافة إىل ختصصه يف اإلخراج التلفزيون.تقنيات السمعية و ال

بالد حدثت يف البالد العربية العامة و شوشان عن قصائد متعددة يف نبذ العنصرية اليت 

تونس خاصة. مل جيد الباحث ديوان الشعر ألنيس شوشان ألن عب  أنيس شوشان 

 قصائده يف وسائل التواصل االجتماعي وهو يف بني يوتوب وفيسبوك. 

 ى سبيل املثال : ها أنيس شوشان علومن املؤلفات اليت ألف

 . ٔاعرف ٔانكم تتساءلون عين4 . يف بالد الحرتام للفقري1

 . سالم عليكم2

 . صالة بال حدود3

 . مأاحلى الرجوع ٕاىل األوطن5

 رمضان حل. ها هو 6

                                                           
9
 http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/anis-shushan diakses pada 17 Maret 

2022, pukul 08:48  wib 
10

 https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI diakses pada 11 Mei 2022, pukul    

12:42 wib 

http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/anis-shushan
https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI
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 . حنبك بكل ٔالوان الدنيا7

 . ٕاليك ايسودان8

 . األرض للجميع9

 . ايبن وطن10

 . ٔاحبك فوق احملبه11

 . عيد ميالدك ٔامي12

 . سٔالت الذات يوما13

 ٔاحدثك اآلن من داخل سردايب .14

 مسافر يف ٔازقة قلبك .15

 كم من الوقت مر .16

 . حور مع الروح17

 . إخل ...18

أنيس شوشان، ميكننا أن نرى أبن أكثر مؤلفاته  اموضوعات أليت ألفهمن بعض 

 شوشان قد اختبها مباشرة مع، وذلك ألن أنيس موضوع القضااي اإلنسانيةتتناول عن 

د العرب ، كالتمييز العنصري الذي حدث يف بالحوادث خمتلفة من العنف ضد البشر

خاصة تونس. وهناك أحداث كثرية ميكن أن نراها يف العامل العريب. الناس يقاتلون بعضهم 

 بعضا بطريقة رهيبة حىت يف البالد "تونس"، كما قال أنيس عندما سأله زاهي وهيب يف

صائد اليت كتبها من واقع جتربة ومن معاانة شخصية واختبار قناة امليادين عن عديد الق

 11حيايت يف العالقة مع اآلخرين.شخصي و 

                                                           
 املرجع السابق ،جملة األايم 11
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 ثالباب الثال
 اإلطار النظري

  يف الرتبية عند أبرهام ماسلو ةتعلم اإلنسانينظرية  يف هذا الباب سيقدم الباحث

  التعلم اإلنساينمفهوم نظرية  .أ 

أحد الفروع املعرفة، فان التعلم ليس  كأي مفهوم التعلم من املفاهيم األساسية يف

من السهل تعريفه. والسبب يف ذالك ألن ال نستطيع أن نالحظ عملية التعلم ذاهتا 

الذكر نفصلة. التعلم ليس مبعىن احلفظ و بشكل مباشر، وال ميكن أن نشري إليها كوحدة م

ية تغري شبه يف العلوم فقط، بل أنه وسيلة يف تغري سلوك عند الطالب. فالتعلم هو عمل

دائم يف سلوك الفرد الذي اليالحظ بشكل مباشر نتيجته بل يستعدل عليه من 

 1املمارسات كما يظهر يف تغري األداء لدى الكائن احلي.

لتساعد على فهم عملية  اولة لوصف كيفية تعلم البشرنظرية التعلم هي احدى حم

ئ التعلم الذي يتم اختباره التعلم. ميكن تعريف نظرية التعلم على أهنا مفاهيم ومباد

ابحلقيقة من خالل التجارب. نظرية التعلم هي نظرية تربوية لتقدم كيفية إضفاء طابع 

                                                             
 11، ص. 2012، مكتبة األجنلو املصرية سنه التعلم : نظرايت و تطبيقاتأنوار حممد الشرقاوي،   1
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فهناك عدة وجهات يف نظرية التعلم، وهي السلوكية واملعرفية 2اإلنساين على البشر.

 3اإلنسانية.و 

الشخصية و  هإلنسان يتحكم كامال حلياته وسلوكبنظر إىل نظرية اإلنسانية أن ا 

  ة كيفية التعلم البشر اإلنسانية.نفسه. اشتهرت النظرية اإلنسانية حول حبث ملعرف

تسمى هذه النظرية بنظرية التعلم اإلنساين. نشأت هذه النظرية اإلنسانية من علم و 

رية الشخصية. لذلك مع تطور العلوم والتكنولوجيا، يتم تطبيق النفس الذي يشبه بنظ

خلروج عن الصعوابت يف عامل  يم أو الرتبية. وهبا تسري املعلمهذه النظرية يف عامل التعل

التعليم. توفر هذه النظرية تنويرًا جملال التعليم من حيث أن يكون لكل تعليم أو تربية 

سان كوحدة  املمارسات التعليمية جيعل اإلنأساسها اإلنسانية، أي جيب أن يكون يف

  4أشكال التعليم.متكاملة يف أي أنواع و 

وفًقا للنظرية اإلنسانية، فإن الغرض من التعلم هو إضفاء الطابع اإلنساين على 

اإلنسان. تعتب عملية التعلم انجحة إذا فهم الطالب بيئته ونفسه. حىت جيب على 

                                                           
عامل املعرفة، كويت، سنة  ،اجلزء الثاين( –نضرايت التعلم )دراسة مقارنة مصطفى انصف،   2

  12، ص. 2008
3
 Etty Ratnawati, ‘Karakteristik Teori-Teori Belajar Dalam Proses Pendidikan 

(Perkembangan Psikologis Dan Aplikasi)’, Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi, 4.2 

(2016), hal. 23. 
4
 Risal Qori Amarullah and Erih, ‘Latar Dan Prinsip-Prinsip Teori Belajar Humanistik 

Dan Implikasi Dalam Pembelajaran’, Al-Karim, 6.1 (2021), hal. 87. 
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وأما تطبيق النظرية  5التعلم من حتقيق الذات بقدر اإلمكان.الطالب أن حياولو يف عملية 

اإلنسانية يف تعلم هو املعلم يقود الطالب إىل التفكري بشكل استقرائي، والتأكيد على 

يكون املعلم ميس را من الطالب يف عملية التعلم. و  مهمة اخلبة، ويتطلب مشاركة نشطة

يماً.  لذالك فنظرية التعلم مفيدة جًدا حكالتعلم وجيعلهم بشرًا متفوقًا و  لطالب يف

للمعلمني يف تقدمي مواد الدروس للطالب. من خالل فهم نظرية التعلم، سيفهم املعلمون 

 يف هذه احلالة يفهم املعلم كيفية توفري التحفيز حىت حيب الطالب  عملية التعلم البشري.

 6يقدرون على اكتشاف إمكاانهتم.التعلم حباً مجاً و يف 

 ألبراهام ماسلو التعلم اإلنسايننظرية   .ب 

بىن أبراهام ماسلو نظريته التحفيزية على أساس التسلسل اهلرمي أو املعروف 

. ابلنسبة ذالك أبن (hierarchy of need) ابسم نظرية ماسلو لالحتياجات اهلرمية

الشخص يتصرف أو يعمل ألنه مدفوع أبنواع خمتلفة من احلاجات. فاحلاجات اليت 

اسلو تتكون من مخس الطبقات وهي حاجات الفسيولوجية، ا أبراهام موضعه

حاجات التقدير الذات، ، و جتماعيةحاجات احلب واالوحاجات األمن والسالمة، و 

يريدها الشخص متدرجة، إذا  حاجات حتقيق الذات. جيادل ماسلو أبن احلاجات اليت و 
                                                           

5 Andrew Johnson and Abdul-Rahman A Ajibola, ‘HUMANISTIC LEARNING 

THEORY Holist Ic Learning T Heory and Holist Ic Educat Ion’ <www.OPDT-Johnson.com>. 

 

 271ص ...،  نضرايت التعلم، مصطفى انصف  6
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املستوى الثالث حيتاج وهكذا حىت حاجتان األوىل والثانية أكثر استيفاًء، فإن كانت 

املستوى اخلامس من احلاجات. بناًء على الشرح، يقسم أبراهام ماسلو هذه احلاجات 

 إىل عدة مستوايت، وهي:

 حاجات الفسيولوجية .1

هي جمموعة من احلاجات األساسية اليت يتم إشباعها بشكل عاجل ألهنا 

بقاء على قيد احلياة. تشمل هذه ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابلصيانة البيولوجية وال

حاجات الفسيولوجية األساسية احلاجة إىل الطعام والشرب والراحة والسكن 

وكلها أمور ضرورية ألهنا احلاجة  7.الوصالواجلنس واحلاجة إىل التحفيز احلسي و 

عاجال. سيتم تلبية احلاجات الفسيولوجية من قبل الفرد، وإذا مل يتم تلبية هذه 

، فلن يتم دفع الفرد للعمل لتلبية احلاجات يولوجية أو عدم تلبيتهااجة الفساحل

األخرى األعلى. على سبيل املثال، إذا كنا جائعني، فلن نتحرك للدراسة أو 

  أتليف املوسيقى أو عمل أي شيء.

 

 

 

                                                           
جملة الرواق للدراسات ) ، للحاجات يف ظل احلجر الضحي Maslowنظرية ماسلو موفق كروم،  7
 .144م، ص  2020، (1، العدد 06و اإلنسانية، اجملل  االجتماعية
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 حاجات األمن والسالمة .2

حاجة يولوجية للفرد، ستظهر حاجة وهي حاجات الفسعندما يتم تلبية 

اجة إىل األمن هو احلاجة اليت تشجع األفراد األمن الذايت. ما يعنيه ماسلو حبإىل 

على احلصول السالم واليقني والنظام من بيئتهم. اإلنسان اليكون آمنًا حىت 

حاجة إىل األمن النفسي تعتب عند األمن نقيض اخلوف. فيف قلبه و  يستقر األمن

الفرد أن ينمو سليماً، فتوافق  ماسلو حاجة أساسية البد من إشباعها ليستطيع

لته، الفرد يف مراحل حياته املختلفة يتوقف على مدى شعور الفرد ابألمن يف طفو 

الشعور على بيئته  آمن فإنه مييل إىل تعميم هذا ةفإذا تريب الفرد يف أسر 

. لذالك يعتب األمن النفسي من احلاجات ذات املرتبة العليا لإلنسان االجتماعية

                                                                                                                                                                                                      8حتقيق حاجات الدنيا. يتحقق بعد

 و احلب  االجتماعيةحاجات  .3

هي حاجة تشجع األفراد على إقامة  جتماعيةحلب واالاحلاجة إىل ا

عالقات فعالة أو روابط عاطفية مع أفراد آخرين من جنس الواحد إىل جنس 

ألن  حقيقًة اجلنس ال ميكن أن يسكن وحده   اآلخر، داخل األسرة أو اجملتمع.

                                                           
األمن النفسي لدى ال الطالب العنيفنی يف املرحلة املتواسطة )دراسة لويزة كداد و سارة خملويف،   8

 ، االجتماعيةيف قسم علم النفس و علوم الرتبية كلية علوم اإلنسانية و  ،ميدانية ببعض متواسطات مدينة ورقلة(
 15 ص  2013جامعة قاصدي مرابح ورقلة، سنة 
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ا فخلص ماسلو أبن هناك ارتباطً اجملتمع بل حيتاج إىل اجملتمع.  يف مكان بعيد من

وثيًقا بني الرضا عن احلب وأتثريه يف الطفولة والصحة العقلية يف مرحلة البلوغ. 

فال ننسى أن االطفال مل يعودوا على رؤية والديهم أمامهم كل هذه املدة وخاصة 

ابلنسبة للوالدين العاملني. وهذا شيئ خمتلف عما ألفوه، ألهنم مل يراهم أابهم إال 

 9العمل يكتشف األطفال جانبا آخر من آابءهم. مساًء منهكا أو عامال. وهذا

حاجة احلب من فتكون  من عائلته. جتماعيةااللذالك حيتاج الطفل احلب و 

 األلفة اجلنسية.ور بإلرتباط و الصداقة، والعائلة، واملودة، والشع

 االحرتامحاجات تقدير الذات و  .4

التقدير من اجملتمع احمليط. ينشأ هذا بسبب  هذه احلاجة هي حاجة

اإلجناز، لكن هذا ليس هو احلال دائًما. يبدأ تقدير الذات ابلتطور منذ فطرة 

األخوة واحمليطني ابلطفل بدور مهم يف هذا رضاعة، وتقوم ممارسات الوالدين و ال

الذي  وفًقا ملاسلو، تنقسم هذه احلاجة إىل قسمني. أواًل، احرتام ذاته 10التطور.

يتضمن الرغبة يف اكتساب الكفاءة والشخصية القوية. اثنًيا، هناك تقدير من 

اآلخرين يتضمن ضرورة حتقيق اإلجنازات يف احلياة حىت حيصلوا على التقدير من 

                                                           
 6ص ... Maslow نظرية ماسلوموفق كروم،   9
تقدير الذات والعالقته ابملسؤولية االجتماعية منال عثمان الصمادي و لبىن عبد الرمحن السعود،   10

، جملة كلية الرتيبة جبامعة  عني مشس، العدد الثاين و األربعون لدى عينة من طالبات كلية األمرية عالية اجلامعية
  7، ص2018)اجلزء الثاين( سنة 
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تقدير ما يفعله، والثقة بنفسه، األطراف األخرى. يف هذه احلالة حيتاج الفرد إىل 

 11آلخرين.، واالحرتام من اوحتقيق اإلجنازات

إن إشباع احلاجة إىل الشعور بتقدير الذات لدى األفراد سينتج عنه 

موقف من الثقة، والشعور ابلقيمة، والشعور ابلقوة، والشعور ابلقدرة، والشعور 

ابلفائدة.على العكس من ذلك، إذا مل يكون تلبية احلاجة يف احرتام الذات 

دارة، والشعور ابلضعف، ستؤدي إىل تدين احرتام الذات، والشعور بعدم اجل

وعدم املالءمة، والشعور ابنعدام القيمة الذي يتسبب يف جتربة الفرد للفراغ 

  12والشك واليأس.

 احلاجات التحقيق الذات .5

إن احلاجة إىل حتقيق الذات هي أعلى حاجة بشرية يف نظرية ماسلو. 

ستنشأ هذه احلاجة إذا مت تلبية احلاجات أدانه بشكل صحي . وصف ماسلو 

احلاجة إىل حتقيق الذات على أهنا رغبة الفرد يف أن يصب  شخًصا وفًقا لرغباته 

اما على الناس، وإمكاانته، ويقبل ذاته بشكل جدي، ويكون متفائالً، ويتوحد مت

                                                           
عقود العمل ودورها يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة حسب هرم ماسلو )دراسة شريف جنان،   11

كلية العلوم اإلنسانية و   االجتماعيةقسم العلوم  (ميدانية ببعض املؤسسات اخلدماتية والرتبوية مبدينة بسكرة
 80ص  2015جامعة حممد حيضر بسكرة، سنة  االجتماعية

، العدد أمهية بقدير الدات يف حياة الفرد، جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعيةفتيحة ديب،   12
     22، ص 2014، دمسب 17
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ومن األمثلة  13ويشارك يف العالقات مع اآلخرين، وحتسن العالقات مع اآلخرين.

، سيقًيا يف أتليف مقطوعات موسيقيةعلى حتقيق الذات هذا شخص موهوب مو 

 أو شخص لديه إمكاانت فكرية ليصب  عاِلًما.

 أحوال عنف الرتبية يف التعليم العريب  .ج 

اجملتمع العريب اليوم من أهم القضااي احلياتية اليت تعتب ظاهرة العنف يف 

تستوجب املواجهة، مبا يف ذالك العنف يف املؤسسات الرتبوية. وتعد  ظاهرة 

العنف املدرسي من أهم  املشكالت، فهي هتد د صح ة وسالمة الطلبة من مجيع 

ابملهام الفئات واملراحل التعليمية، وتؤثر بشكل مباشر على قيام اجلهاز الرتبوي 

 14اليت من أجلها أقيم.

ر يف و ظه أن   م التونسية "القدس العريب"نقلت إحدى وسائل اإلعال

السنوات األخرية ظاهرة عنف جسدي ولفظي بني الطالب إىل ظهور وفيات 

نتيجة عدم إشرافهم يف حميط األسرة أو املدرسة. أكدت وكالة التعليم الرمسية 

                                                           
املوجه يف تنمية حتقيق فعالية برانمج إرشادي قائم على اإلرشاد غري حممد جزاء عاتق السليمي،   13

، قسم علم النفس الرتبوي واإلرشاد، برانمج الدراسات العليا الرتبوية، جامعة الذات لدى طالب املرحلة الثانوية
 8ص  2014امللك عبد العزيز اململكة العربية السعودية، سنة 

، قضااي لعالجالعنف املدرسي يف التعليم العريب : أسبابه، طرق الوقاية وا خالد أبو عصبة،  14
  4ص  77إسرائيلية عدد 
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د زاد بشكل ملحو . وهذا يدل على وجود التونسية أن عدد العنف التعليمي ق

 خلل يف اجملتمع التونسي ينتج عنه هذه الظاهرة اخلطرية.

لقد بلغت حاالت العنف املسجلة يف املرحلة االعدادية وفقا لوزارة الرتبية 

ألف حالة  23ألف حالة ويف املرحلة الثانوية أكثر من  44التونسية أكثر من 

. وتشري ذات املصادر إىل أنه 2015و 2012 وذلك خالل الفرتة املمتدة بني

 حالة عنف لفظي صادرة عن 5552و حالة عنف مادي  14792مت تسجيل 

بلوغ عدد االعتداءات  . كما تشري األرقام إىل2017وذلك يف سنة  الطالب

منها  2019حالة سنة  4568جتاه اإلطار الرتبوي  الطالب الصادرة عن

 ماداًي. داءً اعت 2302اعتداًء لفظًيا و 2266

جرائم بشعة اهتز هلا الشارع التونسي وفتحت اجملال  2021وعرفت سنة 

جلدل واسع هدفه تشخيص األسباب إلجياد احللول، ومن أبشع هذه اجلرائم اليت 

عرفها الوسط املدرسي تلك اليت جدت يف بداية شهر كانون الثاين/يناير مبعتمدية 

لميذ من قبل زميل له يف دورات املياه فراننة من والية جندوبة، حيث مت خنق ت

ربيعا خنقا.  14ذي  الطالب بعد مشادة كالمية بينهما وهو ما أدى إىل وفاة 

كما تعرض أستاذ اتريخ وجغرافيا مبعهد ابن رشيق مبدينة الزهراء بضواحي 

العاصمة يف تشرين الثاين/نوفمب إىل اعتداء من قبل تلميذ بساطور وسكني 
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ما جعل األستاذ ينزف بشدة وينقل إىل املستشفى حبالة داخل الفصل وهو 

حرجة وكاد يفقد حياته يف غرفة اإلنعاش. كما مت يف نفس الشهر تتبع مخسة 

أطفال مبدينة سوسة الساحلية وسط البالد كانوا يعدون العدة حلرق مؤسسة 

 15.تربوية

االتيان على السلوك  الطالب و الرتبوي العنيف يعزز يف شخصيةفاجل

ريسة. كما العنيف سواء مع زمالئه أو على املدرس أو حىت على املمتكات املد

 الطالب جبات املدرسية اليت تفوق قدراتالواأن متطلبات املعلمني و 

 الطالب وإمكانياهتم، فمجتمعنا هو جمتمع حتصيلي، يكون التقدير فقط لل

 16الذين نتائجهم متميزة.

 بنظر إىل احلاجات اإلنسانيةاملعلم املثايل  .د 

كان تطبيق مخس حاجات أبرهام ماسلو دافعا للمعلمني يف بناء احلافز 

هم كائن التعليمية. ولديهم احتياجات للطالب يف تطوير إمكاانهتم. فالطالب 

وامكانيات وخصائص خمتلفة بعضهم بعضاً. وأما وظيفة املعلم يف هذا احلال هو 

                                                           
15 https://www.alquds.co.uk العنف املدرسي يف تونس ظاهرة تؤرق اجلميع يف غياب احللول  

diakses pada 07 juni 2022 
، جملة التكامل يف حبوث العلوم العنف املدرسي يف تونس : األسباب واحللولإيهاب األخضر،   16
 27ص  2021( جوان 1( العدد: )5والرايضية، اجمللد: ) االجتماعية
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املعلم يف هذه نظرية حاجات املساعدة يف حصول على احتياجات الطالب. 

. فالواجب على كل ألبرهام ماسلو أن يكون قادرا على فهم النظرية واإلهتمام هبا

ب من نظرية اإلنسانية جي يتعامل على كل فرد مع احتياجاته.معلم أن يهتم و 

ابلنمو الهتمام يكون قادرا على اإلهتمام الطالب أي ا على املعلم أن

    واالختالفات من طفل لآلخر.

يشري تطبيق النظرية اإلنسانية إىل الروح أثناء عملية التعلم اليت تلون 

األساليب املطبقة. يتمثل دور املعلم يف التعلم اإلنساين يف أن يصب  ميسرًا 

وم يف حياة الطالب. يق التعلمللطالب واملعلمني لتوفري الدافع والوعي حول معىن 

املعلمون بتسهيل خبات التعلم للطالب ومساعدة الطالب يف حتقيق أهداف 

 التعلم. 
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 الباب الرابع
 املعلم املثايل يف قصيدة "اي معلمي" ألنيس شوشان حتليل

علم املثايل يف امل صورو  حملة عامة عن القصيدةيف هذا الباب سيقدم الباحث على 

 أبراهام ماسلو." اي معلمي" ابستخدام نظرية التعلم اإلنساين  القصيدة 

 القصيدة عامة عن ةحمل . أ

القصائد العديدة واملوضوعات املختلفة. فمن املعروف أن  أنيس شوشان أل ف

حول اجملتمع عب وسائل التواصل االجتماعي هلا معاين العميقة  االقصائد اليت قرأه

والقوية يف استعمال األلفا . وكثرة العناصر يف املوضوعات لقصيدة أنيس شوشان هي 

كان ذالك يف أزمنة اإلنسانية يف بلده أو غريه  اإلنسانية. سواء   اتوضوعاملتتكلم حول 

 صيدة "اي معلمي" عب القانةنية هي قكالفلسطني. ومن قصائد اليت تتكلم عن اإلنسا

 .2005دسنب  8التاريخ  (Nessma News)يف نسمة نيوز   يستونال

يف  القادم منذ الزمان موجوداً  ضد اجلماعات السوداء نزاعا كانت ظاهرة التفريق

 عند يف الصغار جتربته . كتب القصيدة "اي معلمي" حبسبها يف التونسالعامل وأحد

سالة يوجهها املدرسة من معاملة املعلم له. فالقصيدة "اي معلمي" هي كلمات مؤثرة يف ر 

 خاصة. ليكلم املعلمنيالبلد تونس الناس يف العامل عامة و علمني الشاعر أنيس شوشان مل
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يف لون اجللد أو اجلنس. ويكون املعلم  أن ال يفرقو بني الطالب بسبب اختالفهم

 أساسها االنسانية ألن االنسانية ال تعرف لوان وال جنسا وال قوما وال وطنا.

 تتكون هذه القصيدة من عدة مقاطع كما هو فيما يلي :   

 

 "معلمي اي" 

 تلميذال صحي  أنين 

 أنك أنت املعلمو 

 لكنك اآلن ستصغيو 

 ألنين اآلن أتكلم

 فأنصت جيدا

 علك  تفهم

 

 أن دورك اي سيدي

 أن تكون منارة

 سفينة الوطن هبا هتتدي

 أن تكون قدوة
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 تقتدي فعال هبا األجيال

 أن ال تكون على طفوليت

 أنت املعتدي

 

 أان دخدلت مدرستك

 نظرتكال لكي أرتعش من 

 ال لكي أهان إبيعاز من حضرتك

 بل جئتك حامال يف يدي قلمي

 يف قليب حلميو 

 

 جئتك لتطرد مين جهلي

 تغرقين يف حبر علميو 

 منقليتكوسي و جئتك حامال كراسي و 

 بكل العزم أريد حل مسأليت
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  جئت ألسرق منك حب القراءة

 ال تسرق مين الباءةببك ف

 

 جئتك فعال لكي تعلمين

 املعرفة تسلمينمشعل و 

 فعلمين كيف أمسو أبخالقي

 علمين كيف حني أكب

 أكون ذلك الراقيأن 

 

 أان طفل .ايسيدي..

 فعلمين كيف أفت  للدنيا أبوايب

 أترايبعلمين ٱحرتام أستاذي و 

 أحبايب أهنم إخواين و أخبين

 علمين أن أرمي أصدقائي ابلوروود

 أن أزرع يف األرواح سنبلة

 الروح بقنبلةال تعلمين كيف نرمي 
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 علمين احلب

 رسخ يف نقاء القلبو 

 رفاقيلال شتم 

 الغبيف احلاضر و 

 فلن يشيب على اجملد

 من على الرداءة قد شب

 

 علمين أن الفرق يف التفاصل ال األلوان

 أن االختالف للذات هو العنوان

 أن حب الناس من اإلميان

 ال ترقى األوطانأنه ابلكره ال تبىن و 

 مهم جداعلمين بربك أنه 

 أن حيرتم اإلنسان
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 حتليل املعلم املثايل بنظرية التعلم اإلنساين ألبراهام ماسلو  . ب

قصيدة "اي معلمي" ألنيس شوشان ابستخدام نظرية التعلم الحلل الباحث سي

رتبية أساسية يف علم الرتبية، نظارات الثالثة هناك  .اإلنساين يف الرتبية عند أبرهام ماسلو

ومن ذلك  1نظرية التعلم املعرفتية.نظرية التعلم السلوكية، و ، و اإلنساينالتعلم نظرية  وهي

ألبرهام ماسلو ليعرف به حاجات األساسية عند  التعلم اإلنسايناختار الباحث نظرية 

 علم املثايل يف هذا األمر ليساعدهم على حصول حاجاهتماملالطالب يف التعلم. وقضية 

بنظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات واليت توجد  مشهورا أبراهام ماسلو. كان يف الرتيبة

 مخس مراحل للشخص لتلبية احتياجاته بدًءا من األدىن إىل األعلى. هي يف هذه النظرية

قسم إىل مخس حاحات أساسية بـأن هذه النظرية تن عامل الرتبية تطبيقها يف كما

واحلب،  االجتماعيةحاجات الفسيولوجية، وحاجات األمن والسالمة، و  حاجاتوهي 

حلل الباحث  أن. وبعد حاجات التحقيق الذاتجات التقدير الذات واالحرتام، و حاو 

يف قصيدة "اي معلمي" ألنيس شوشان مل توجد فيها حبث عن احلاجات الفسيولوجية. 

احلاجات من اجلمس احلاجات  الباحث يف هذا البحث عن الباقية ومع ذالك حتدث

                                                           
، )األردن : دار تصميم التعليم و تطبيقاته يف العلوم اإلنسانيةسعد علي زاير وخضري عباس جري،   1

 40م(، ص. 2020املنهجية للنشر والتوزيع، سنة 
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ماسلو اليت توجد يف قصيدة "اي معلمي" ألنيس شوشان، كما هو أساسية هرم أبرهام 

 فيما يلي :

 حاجات األمن والسالمة .1

والنظام  ألفراد على احلصول السالماحلاجة اليت تشجع ا ياألمن هحاجة 

من بيئتهم. اإلنسان اليكون آمنًا حىت يستقر األمن يف قلبه واألمن نقيض 

حاجة األمن جسداي كان أم ابطنيا. احلاجة إىل األمن اجلسدي تتكون  .اخلوف

يتعلق على محاية من العنف واجلرمية واألحداث األخرى غري مرغوف فيها 

يتعلق على محاية من التنمر، واملنعزل فاجلسدية. وأما احلاجة إىل األمن البطين 

توفري  اآلخرين والغضب وساء خلقه اآلخر. يف هذه احلاجة يطلب من املعلم

 2حريص على الطالب.ألمن لطالب يف التعلم و االراحة و 

الحظ الباحث يف القصيدة "اي معلمي" ألنيس شوشان. وجد  أنوبعد 

الباحث عن بعض األحداث اليت تتعلق برجاء الطالب إىل معلمه على احلصول 

 صورها يف ما يلي: و األمن يف التعلم. 

 أان دخدلت مدرستك
                                                           

م ، ص. 2004للعلوم(،، سنة بريوت : الدار العربية ، )الرتبية املثالية لألبناءهامي جينو،   2
177 
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 ال لكي أرتعش من نظرتك

 ال لكي أهان إبيعاز من حضرتك

عند الذهاب إىل املدرسة للتعلم هذه األلفا  تتعرض أبن رجاء الطالب 

هنا يوصف  احلصول علوما كثريا من معلمه دون التعرض للتنمر واالستخفاف.و 

الدفء للطالب. تبعا، خميف للطالب وليس كمان  للحنان و املعلم أبنه شخص 

املعلم املثايل ألنه ميكن أن جيرح للطالب ابطنياً.  هذه األحداث ليس من قضية 

" أبن الطالب ال يشعر ابلراحة أهان إبيعاز من حضرتك كما ظهر يف كلمة "

يف التعلم دون أن جيعل املعلم الراحة إليه معاملة املعلم إليه. رجا الطالب من 

 االستخفاف.  التنمر و 

الرتبوية، لية التعليمية و و األساس من العمإن  الطالب هو املقصود األول 

ولذا هو املتغري الرئيس الذي يتعامل معه املعلم. جيب للمعلم أن يوفر دائما على 

ميكن مالحظة ذلك يف  إحساس ابألمان يف تعلم الطالب دون أي هتديدات.

 املقطع التايل:

 جئت ألسرق منك حب القراءة

 فربك ال تسرق مين الرباءة
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يوض  النص السابق وضحا بليغا أن الطالب ليس يرجو العلوم من املعلم 

" مبعىن اجلد حب القراءةب منه واإلهتمام. كما يف اللفظ "احلفحسب بل 

الطالب يف اكتساب العلوم من معلمه جدا اتما. ولكن يف فقرة الثانية استعمل 

قد على أن املعلم  ". تبعا، هذه هي عالمة ال تسرق مين الرباءة الشاعر اللفظ "

خذ حرية الطفل مرارا. فهذه مشكلة كبرية للمعلم يف العملية التعليمية وليس أي

من التعليمية املثالية. وعلى النقيض من ذالك يرجى للمعلم أن يهتم حباجة األمن 

لدى الطالب فيها بعدم عنف الرتبوي ظاهرا كان أم ابطنا. كما أشار إليه الفقرة 

 التالية :

 تكون على طفوليتأن ال 

 أنت املعتدي

وهذا جيعل الباحث يتخيل أن املعتدي". "طفولة و  هناك كلمتان

عندما  طفولتهم، اليت كانت مليئة ابلفرح واملودة، حتولت فجأة إىل مظلمة

 اً كثري  أيخذتلك الكلمة تعين أن للمعلم قد   استعمل الشاعر كلمة "املعتدي".

  3وهذا كما قال الشاعر أنيس شوشان يف حوار من حرية الطالب يف التعلم

                                                           
 يف يوتوب أنيس شوشانبني وزاهي وهيب و  احلوار  3

https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI   م 2022يوين  29التاريج التدخيل 

https://www.youtube.com/watch?v=14AZj_eq7nI
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والسبب ذالك ألنه أنيس شوشان يشعر من سوء العملية كذا يف املدرسة عند 

تعسفي مع الطالب يف  املعلم يتصرف بشكلالشاعر أبن  صفو و صغاره. 

هذه  بنظر إىل هناك عناصر قسر واستبداد وما إىل ذلك.أيضا و  ظروف قاسية،

األحداث، جيب على املعلم أن يتصرف بطريقة أخرى، أي توفري شعور ابألمان 

 يف التعلم بدون عنف جسدي أو نفسي.

فإن احلاجة إىل الشعور ابألمان جسداًي ونفسًيا يوض  أن  لكلذا

االحتياجات ليكونوا قادرين على الرتكيز على األشياء  الطالب حيتاجون إىل هذه

هم بشر لديهم احتياجات، حيث  طالبال  التعلم. كما أنيف ب حتقيقهاجتاليت 

من بني احتياجات الطالب احلاجة إىل الشعور ابألمان الذي جيب تلبيته حىت 

يتمكن الطالب من الرتكيز على عملية البحث عن املعرفة. لذلك، جيب أن 

 .بيكون املعلم قادرًا على توفري وتلبية احتياجات الشعور ابألمن والسالم للطال

مثال على تنفيذ احلاجة إىل األمن لدى الطالب ميكن أن يقوم به املعلم 

جسداًي كتجنب  األمنمن خالل استيعاب احلاجة إىل األمن جسداًي ونفسًيا. 

مثل  واألمن نفسياذلك.  ما أشبهو  األماكن غري الالئقةالتجرمي واإلرهاب و 

ذلك. احلاجة إىل السالمة يف املدارس هي جزء من  أشبهاإلذالل والتخويف وما 

يف وضع القواعد والضماانت لسالمة تكون مهمة املعلم  املعلم. اتمسؤولي
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جو الفصل الدراسي حىت ال يشعر  يف إراحةالطالب وراحتهم يف الفصل و 

 .التعلم لكببة بسببالطالب اب

 واحلب االجتماعيةاحلاجات  .2

هي احلاجة الثالثة بعد تلبية األمن. احلاجات  االجتماعيةاحلاجات 

تاج فيها الشخص إىل االعرتاف والعاطفة ويعتبها حتهي احلاجة  االجتماعية

 االجتماعيةاالحتياجات  اآلخرون موجودة من البيئة احمليطة واألسرة واجملتمع.

للطالب اليت ميكن أن يقبلها أصدقاؤهم من حوهلم. من أجل أن تكون 

للطالب شاملة، يلزم دور املعلمني ملساعدة الطالب  االجتماعيةت االحتياجا

 .يف القصيدة بعد أن أدىل الباحث مبالحظات. على تلبية هذه االحتياجات

 يف املقاطع التالية: احلب الطالبو  االجتماعية حاجةمن هذه الباحث وجد 

 علمين ٱحرتام أستاذي و أترايب

 أخربين أهنم إخواين و أحبايب
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. املعلم أن حيرتم اأن مهم جد ، يؤكد الشاعر علىالبيت السابقيف املقطع 

لكن هذه املرة ربط الشاعر بكلمة  4فإحرتام املعلم ينبغي أال يتجاوز حدوده.

إىل  السابقةتوجيه اجلملة  لنا ، ميكن. بسيطا" اليت تعطي معىن هلوية األمةأترايب"

واجب املعلم لغرس قيمة القومية  ، وهذا املوقف هو أيًضا جزء منالوطناحلب 

وابلتايل، جيب على  تقدم أمتهم.ييف جيل األمة حبيث خيدموهنا يف املستقبل و 

املعلمني غرس احلب لزمالئهم يف اجملتمع واألمة. كوهنم مجيًعا إخوة وعائلة، ال 

مييز ضد اإلنسان على أساس العرق أو اللون أو الدين. وابملثل، فإن صورة حب 

  املقطع التايل:موصوفة يف

 علمين أن أرمي أصدقائي ابلوروود

 أن أزرع يف األرواح سنبلة

 ال تعلمين كيف نرمي الروح بقنبلة

أن أتثري موقف املعلم الذي مييل إىل احملبة  على السابقة حتتوي اجلملة

جيعل الطفل شخًصا خمتلًفا بسبب قلة االهتمام واملودة وغالًبا ما يصب  حيث 

علمين  فاملقصود من اللفظ " أصدقاء.معاملة جمموعة هامشية من األطفال من 
                                                           

، املعلم واملتعلم عند ابن األزرق األندلسي "رمحه هللا"معامل العالقة بنی حسني بن نفاع اجلابري،  4
 25م، ص.  2019، اجلزء الثالث( يوليو لسنة 183جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد: )
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من املعلم أن يعلمه أبن حيرتم  " أن الطالب يطلبأن أرمي أصدقائي ابلوروود

ع من وردة وهي جماز هي مج" الوروود"سن اخللق. فالكلمة  يتعامل معهم ابحلو 

ام. ال بدا للمعلم أن يعل م الطالب مبعاملة مع أصدقائهم رت اإلحمبعىن احلب و 

 ب واإلحرتام.بينهم ابحل

 "أن أزرع يف األرواح سنبلة "يف اللفظ  "سنبلة"استخدم الشاعر  كلمة 

مبعىن أعطاهم الطالب ألصدقائهم احلسنات. كما علمنا هذا هو املقصود من 

احلب. الطالب كما صوره تمع اليت تسماه حباجات اجملتمع و املقبول الفرد عند اجمل

يف الكلمات السابقة ينبغى أن يرجى ملعلمه أبن يعلمه كيفية تكرمي أصدقائهم 

. اللفط  5 اجملتمع حبًا وإكراماً وتعامل معهم ابحلسنات حىت يقبل الطالب يف بني

ليس " قنبلة"يعين أبن هناك كلمة  " ال تعلمين كيف نرمي الروح بقنبلة "

. فينبغي للمعلم أن الفتنة هاتسببو الكراهية  حقيقيا بل معناها جمازايًّ وهو انتشرت

ب الط بنيه و بينال ميييز ال يتسبب يف انقسامات اجتماعية يف نفوس الطالب و 

اجملادهلتم. وهذا العمل ليس من يف  يكون ذالك سببااملعاملة. حىت ال يف  آخر

حاجة الطالب يف التعلم ألهنم حيتاجون إىل احلب فيه. كما نرى يف مقطع 

 القصيدة فيما يلي :
                                                           

، جملة كلية العلوم اإلنسانية، اجمللد السادس العدد دور الرتيبة يف التغيري اجملتمعأنوار حممود علي،   5
  15م ، جامعة املوصل ص.  2012الثاين عشر سنة 
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 علمين احلب

 رسخ يف نقاء القلبو 

 ال شتم لرفاقي

 يف احلاضر و الغب

 فلن يشيب على اجملد

 من على الرداءة قد شب

أن املعلم ال يقوم بتدريس الدروس يف هذا البيت يدعو أنيس شوشان 

 ه أنيس شوشان أن هناكيذكر  .فحسب، بل يعطي أيًضا احلب والعاطفة لطالبه

موقف النقد أو السخرية من األصدقاء مما يشري إىل أن طالاًب حيطون من قدر 

ن أبا حتذيرًا لذلك يف اجلملة األخرية، يعطي الشاعر أيضً . األصدقاء اآلخرين

 مدى احلياة.فرد سيجلب البؤس ل من األفعال السيئة انتقاد اآلخرين هو فعل

يذكر أستاذ د. حممد عبد العليم مرسي قصة، كما نقلها حممد بن عبد 

هللا أبن تصور النتيجة اليت ميكن أن يصل إليها الطالب حني يعمل ابلسخرية 

منذ كنت طالبا أن زميال يل يف واالحتقار فيقول " وال زلت أذكر حىت اآلنو 
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بداية املرحلة الثانوية، وقف ليخب مدرس اللغة اإلجنليزية أنه قد نظر يف القاموس 

وكانت كارثة. لقد استلمه األستاذ سخرية  معىن خمتلفا عما قال األستاذ فوجد

واستهزاء وانسحب الولد صامتاً، ومل ينته األمر عند هذا احلد، بل قد صارت 

علم املذكور كل يوم أن يدخل إىل الفصل ليبادر ابلسؤال: أين صاحبنا عادة للم

الباحث يف القاموس؟ أين قاموسنا اليوم؟ وهكذا والطالب يضحكون من 

زميلهم، إما جماملة لألستاذ، وإما عدم فهم حلالة زميلهم املسكني الذي انسحب 

   6متاماً من درس اللغة اإلجنيليزية".

يف تشكيل شخصية طالب لاملعلم مساعدا  ينبغي أن يكون  لذالك

دون أي اختالفات يف بالطالب الذين لديهم حس املودة واحلب لآلخرين 

 . كما هو فيما يلي :والعرق والدين نساجل

 علمين أن الفرق يف التفاصل ال األلوان

 أن االختالف للذات هو العنوان

 أن حب الناس من اإلميان

                                                           
ه.  1416، 2، دار الوطن، الرايض، ط املدرس ومهارات التوجيهحممد بن عبد هللا الدرويش،   6

  34ص. 
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 األوطانأنه ابلكره ال تبىن وال ترقى 

 علمين بربك أنه مهم جدا

 أن حيرتم اإلنسان

هناك  ". علمين أن الفرق يف التفاصل ال األلوانابلنسبة إىل اللفظ "

كلمات مؤثرة يف كتابة هذه القصيدة وحتتوي إىل عناصر عنصرية ضد السود اليت 

جبلد األسواد  حدثت حول اجملتع الشاعر. الشاعر أنيس شوشان من التونس

شعوبة وغري ذالك.  بني اختالفات كثرية من اجللد واجلنس و يف الذي يعيش

عند تونس كما  أن هناك موقًفا عنصراًي يف عملية التعلموصور أنيس شوشان 

عبارة عنصرية حدثه يف الضغار. املعلم يقول إىل أنيس بلقب "كلحوش" وهو 

عهود تونسية فيها احتقار ألصحاب البشرة السوداء وهي قدمية وموروثة من 

   7.العبودية شأهنا شأن عبارات أخرى

أن االختالف للذات هو "قال أنيس شوشان يف بيت أخرى ملعلمه 

، ولكن هذا ليس شيًئا لتقسيم وحتقري اآلخرينهذا االختالف مبعىن "العنوان

                                                           

 
7

  ./https://www.alquds.co.uk العنصرية ضد السود يف تونس: ظاهرة عابرة أم موروث اجتماعي؟ 

 23:11، الساعة 2022يوين  25التاريج الدخول 
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 حمقالذلك من املناسب أال يكون لكل فرد . االختالف هو هوية للبشر أنفسه

أساسها لقضية املعلم يف الرتبية دون  اآلخرين بتفردهم. تضعيفحتقار و يف إ

التضعيف لطالب ولو كان منهم اإلختالفات كثرية. وعلى النقيض تقار و اإلح

من ذالك يتيغي أن يكون املعلم حمب ا لكل طالب يف الدراسة دون أن يفرق 

 ."أن حب الناس من اإلميان بعضهم بعضاً كما يف بيت القصيدة "

علمين بربك أنه " بوضوح أن املعىن األخريةد هااتن اجلملتان تؤكوأخريا، 

لدى احملرر هو كما أن الشاعر يقسم ابسم هللا  "أن حيرتم اإلنسان مهم جدا

على املعلم أال يكون عنصراًي وأن مييز نفسه عن اآلخرين. من انحية أخرى، يبدو 

حًقا  له م معلمهالذي يقدم نفسه كطالب يريد أن حيرت ه أن الشاعر يشري إىل أن

 االجتماعيةتكون العالقات  كيوأن يعامله على املساواة مع أصدقائه اآلخرين  

 بني الطالب. قوية يف

. يريد هجات االجتماعية حبيث يعتب جزًءا من جمتمعاحيتاج الشخص ح

لكي يتمكن من الدراسة جيًدا. وابلتايل،  ه أصدقاؤه جيًداعاملدائًما أن يالطالب 

 يشعراملعلم االنتباه حىت يتمكن الطالب من التفاعل بشكل جيد و جيب على 

واالحرتام ألصدقائهم وبيئتهم. يف العملية التعليمية، ميكن للمدرس  جتماعيةابال

حتقيق العاطفة، والتعاطف، واالهتمام، واالنفتاح، واإلنصاف مع الطالب. 
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 قق هلمحيو الطالب، آراء  حيرتم، و اجيد اتعليق يقدم املعلمابإلضافة إىل ذلك، 

 .املودة

 حاجات التقدير الذات واالحرتام .3

. بعد أن يفي الشخص الذات املرحلة التالية هي تلبية احلاجة إىل التقدير

، فإن املرحلة التالية هي أن يبدأ البشر يف تلبية احلاجة إىل االجتماعيةابحتياجاته 

واالعرتاف والسلطة  التقدير مثل الرغبة يف احلصول على احلاجة إىل االهتمام

 تتعلق هبذا بيت وبعد مالحظته وجد الباحث واألشياء األخرى املتعلقة أبانهم.

 منه: ،املوضوع

 الطالب صحيح أنين 

 وأنك أنت املعلم

 ولكنك اآلن ستصغي

 ألنين اآلن أتكلم

 فأنصت جيدا

 علك  تفهم
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ه بعدم الرضا عن قصيدت، ميكننا أن جند أن الشاعر يبدأ البيت السابقيف 

ن  الفرصة لسماع  يف اإلفتتاح القصيدة. املقصودمعلمه بقول  يف أنه يريد أن ميم

 مبعبارات بسيطة، توجد كلمات رئيسية يف هذا املقطع وه أثناء التعلم. مشاكله

الشاعر يرجى  ة أبنالكلمات الثالثتلك ومتثل  ." تفهم، أتكلم، ستصغي "

 رئيسية: طتان هذه التوقعات يف نق هاملعلمه، وميكن فهم

 فرصة التحدث والتعبري طالبيف اجلزء الثاين من اجلملة يطلب ال .أ 

أن ينقل رسالته أو أمله  هويريد .عما يشعر به حًقا من معلمه 

إىل املعلم، حيث ال يريد املعلم فقط أن يطالب طالبه بسماع 

يف بعض األحيان بل  فقط شرحوليس مطلوب عنه بصوته. 

يسمعها الىت حيتاج الطالب أيًضا إىل التعبري عن الشكاوى 

 املعلم.

أن يتعلموا فقط  الطالب ال يريدون السابقةمقطع القصيدة  .ب 

املشكالت اليت  عن أن يفهموا دائًماون ولكن أيًضا يريد

ابلواقع أو احلقائق امليدانية  املشكلة كما حدثت وهذا أصابتها.

أن يعرفو  دون ةمباشر  طالهبم ونيعاقبملعلمني من اكثري اليت  

 ينبغي للمعلم أنف من أجل ذالك .األسباب امللموسة للطالب
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 إعطائهم الحتياجات الطالب، أحدها شديد الهتماماب يهتم

 .الذات لسماع وتقديرة فرص

إىل  الطالب حيتاجو ومسؤولية من اآلخرين.  ثقةحيتاج الشخص إىل 

جيب أن مين  املعلم  لذلك، .من املعلم يف مفخرهتم ولو كانت صغرية التقدير

 تتحقمهما كانت صغرية. إذا مل  املتمي زون الطالبم  حيمَْفزَ دائًما جائزة لطالبه حىت 

. يف العملية التعليمية، ميكن حتقيق َتَدن   ، سيكون لدى الطالب هذه احلاجة

 .على نظام التعلم، إخلحاجة احرتام الذات من خالل إجراء تغيريات 

 حاجات حتقيق الذات .4

يف احلاجات أساسية ألبرهام  هي مرحلة هنائيةالذات  احلاجة حتقيق 

 يعمل بقدرته ب. حتقيق الذات هو عمليةالطماسلو. للمعلم أساس يف إهتمام 

سيظهر الشخص ويثبت نفسه لبيئته أن الشخص قادر  ذالك  حيثو  الذاتية.

من أجل أن تسري عملية حتقيق الذات بشكل  على تطوير إمكاانته قدر اإلمكان.

لذا  .جيد، هناك حاجة إىل فرص وتدريب للطالب لتطوير مواهبهم وإمكاانهتم

 ي"اي معلم" القصيدة مالحظة. وبعد مهمة جد افإن دور املعلم يف هذه العملية 

  ات متعلقة هبذا األمر، منها:بيأ، وجد الباحث عدة نيس شوشانأل
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 اي سيدي أان طفل

 فعلمين كيف أفتح للدنيا أبوايب

وضع نفسه  و  اتمًّا أنه حيرتم معلمه ويقدره حًقا عىنمب" سيدي كلمة "ال

هنا من  " طفلفاملعىن الكلمة "  .معلمه التوجهات منكطفل صغري حيتاج إىل 

وحيتاج إىل مساعدة  كثريا  لعلوم أي ليس له علوماا يفجماز املعىن أنه شخص فقري 

 .ابلعلوم نفسهكيفية استكشاف فريجو الطالب إىل املعلم أن يعلمه عن   املعلم.

 املعلم كيف ب إىل" أنه يريد أن خيكيف أفتح للدنيا أبواب " من عبارةالوأما 

على أساسًا  الطالب أن يكونو . طريقة ذاتهجيدا بقدرته و  اتعلمم يكون طالب

 .آلخرينبني ايفرق بينه و طبيعته دون أن 

 أن دورك اي سيدي

 أن تكون منارة

 سفينة الوطن هبا هتتدي

 أن تكون قدوة

 هبا األجيال فعال تقتدي
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يف تلك البيت يعب الشاعر أبن يكون املعلم منارة. فالكلمة "منارة" مبعىن 

يقام يف الذي ينور الظلم اليل يقع قريب من الشاطئ أو عرض البحر و مبىن 

كمثل املنارة أن يكون املعلم هاد الطالب يف التعلم 8.املواين لتهتدَي به السُّفمنم 

سفينة "مبعىن أن الكلمة " سفينة الوطن هبا هتتدي"وتطوير الذات. كما يف بيت 

ألهنم سيورث العلوم الكثرية هو الطالب. وميثل الطالب بتلك كلمة " الوطن

مساعدة  هذا األمر هو دور املعلم يفو  .ألجيال مما بعدهم ولآلخرين عامة

الطالب على تلبية احتياجات حتقيق الذات، حيث يقوم املعلم دائًما بتوجيه 

أن  " على طبيعتهم. انجهاً  يكون الطالبيف التعلم بقدر إمكاانهتم و  الطالب

البيت هي املعلم هو قدوة لطالب. وسيمرس الطالب فاملعىن تلك " تكون قدوة

عن كل مارأوهم من املعلم. بذالك ينيغي أن يكون املعلم حبسن القدرة لطالب 

  .احىت تسري عملية تلبية احتياجات حتقيق الذات للطالب جيد 9يف احلياة.

 بل جئتك حامال يف يدي قلمي

 ويف قليب حلمي

 جئتك لتطرد مين جهلي
                                                           

 
8

    ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arاملعاين العريب 

: ، )السعوديةاملعلم الناجح : دليل عملي للمعلم ليكن حديث األجيال خالد بن حممد الشهري،  9
 14 (،  ص.تعليمنا

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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 حبر علميوتغرقين يف 

 جئتك حامال كراسي وكوسي ومنقليت

 بكل العزم أريد حل مسأليت

ن كل طفل أييت ليتعلم من أب، يوض  مقطع الشاعر من مقطع السابقة

املعلم ال أييت فارًغا. لكن على العكس من ذلك، فإهنم أيتون مع عدد قليل من 

ختبان أيًضا أن  اآلمال واملثل اليت ال تزال يف شكل خيالك، إىل جانب أن اآلية 

كل طالب يدرس يف املدرسة، أييت مع جمموعة متنوعة من املشاكل والتحدايت 

الشخصية اخلاصة به. لكن لديهم حتدايهتم اخلاصة وخلفياهتم التحفيزية املختلفة 

للوصول إىل مستقبلهم بطريقتهم الفريدة. جئت إليكم بقلم، دفرت مالحظات، 

أن الطالب أييت ملعلمه إبمكانياته. إنه أيمل أنه قلم رصاص ومنقلة، مما يشري إىل 

مع اإلمكاانت املوجودة بداخله، ميكن توجيهه حىت يتمكن من تطوير قدرته 

على حل مشاكل احلياة إبمكانيات كل منهما. لذلك يف هذا السياق، يمطلب 

من املعلم بشدة أن يكون قادرًا على تطوير املواهب والقدرات احملتملة للطالب 

  10اعدته وتوجيهه وتوجيهه.مبس

                                                           
10

 15، ص 2017تربية رقمية، سنة  ،املدرس املتميز املبدع الناجح، حممد عقوين 
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علم على الت -مع قدرهتم املقصورة-ه أن حيصل طالبإرشاد  علميريد امل

 طالبء الرين حىت يستطيع هؤالابآلخغري املقارنة  اجليد وأن يكونوا أنفسهم ِمن

ه فرصًة لبذل طالبينبغي لألستاذ أن يعطي ل أن يتعل موا بقدرهتم وطريقتهم.

 .احلرية يف استثمار مهارهتماألحسن أي أن يعطي هلم 

 جئتك فعال لكي تعلمين

 ومشعل املعرفة تسلمين

 فعلمين كيف أمسو أبخالقي

 علمين كيف حنی أكرب

 أكون ذلك الراقي

املعلم على أنه شخص  أبن   مرة أخرى يؤكد الشاعر أن   يوض  هذا اجلزء

لديه واجب ومسؤولية لتثقيف جيل األمة الذي يلم  إليه ابستخدام افتتاحية 

. إن ما مييز هذا املقطع هو أن يف التعليممعلم لتصف الطالب وكأهنم يتوسلون ل

الشاعر ال يطلب املعرفة من معلمه فحسب، بل يطالب أيًضا بتعليم األخالق 

ا بعد. النقطة املهمة اليت ميكن استكشافها من حىت يكون له شخصية جيدة فيم

التفسري أعاله هي أنه أصب  معيارًا إلزامًيا لإلنسان أن ينمو ويتطور ويقرتن 
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وابلطبع فإن النص أعاله يتطلب بشدة أن يكون املعلم املثايل هو  .بشخص نبيل

 .سيكون قدوة لطالبهو  مدرس قادر على نقل القيم األخالقية لآلخرين

يل على أن دور املعلم مهم جًدا يف مساعدة الطالب على تلبية هذا دل

حاجات حتقيق الذات، حيث يعمل املعلم كميسر يسعى إىل حصول الطالب 

على أفضل تعليم، ويوفر احلافز، ويوفر التعلم القادر على حتقيق إمكاانته بشكل 

الذات مبتكر وال تزال تويل اهتماما لقدرة الطالب حىت تتطور عملية حتقيق 

 بشكل صحي .

 ، سيطور الشخصت نفسها لآلخرين. يف هذه املرحلةحاجة تظهر وتثب

، سيتمكن الشخص من االستفادة . ألنه مع حتقيق الذاتقدر اإلمكان احتماله

كون ، جيب على املعلم أن يه احملتملة. من وجهة نظر إنسانيةالكاملة من عوامل

إىل  طالبابلنمو واالختالفات من  ، أي االهتمامقادرًا على االهتمام ابلطالب

لطالب ا وحسن معاملة مع ااملعلم مرح يكون، جيب أن ابإلضافة إىل ذلك آخر.

 هم.ة معدالعلى التفاعل بسهولة وع اوقادر  أن يكون جمتذابو 



 

57 
 

 الباب اخلامس
 خامتة

علم ملمن الباب االول اىل الباب الرابع عما يتعلق اب وبعد ما حبث الباحث

النتائج ل سج  أن ييريد الباحث  ،ألنيس شوشان "معلمياي يف قصيدة "  املثايل

 اليت حصل عليها الباحث يف كتابة هذه الرسالة العلمية وهي ما يلي : وصياتوالت

 النتائج . أ

    يف قصيدة  علم املثايلامل التحليلأن   الباحثحصلت عليها ومن النتائج اليت 

األساسية املعلم على فهم احلاجات  ترتكز يف عمليات ألنيس شوشان "اي معلمي" 

 : وهي لطالب يف التعلم

 .حلماية يف التعلم دون أي هتديداتفيما يتعلق اب حاجات األمن .1

احلاجة للقبول واملودة ابحلاجة تلبية  كمثل  جتماعيةحاجات احلب واال .2

 .والعاطفة وأن ينظر إليها ويقبلها اآلخرونإىل االعرتاف 

املتعلقة  .فقدان اإلمباطور يف األماكن العامةتقدير الذات مثل حاجات  .3

لإلجناز، واالعرتاف، والسلطة، اتقدير مثل احلصول على تقدير حباجة 

 .وغريها
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احلاجة إىل إظهار وإثبات لآلخرين أنه مع ، حاجات حتقيق الذات .4

 .تكون انجحة بطريقتهم اخلاصةإمكاانهتم ميكن أن 

 التوصيات . ب

قرتح بعض ي أن ينبغي للباحثبعد ما حبث الباحث عن ما تتعلق هبذه الرسالة، 

 يلي: هو التوصيات اىل القارئني كما

 مبباحث أخرى يف التطوير دهباأو  ةالعربي ةقسم اللغ بإىل طال الباحث رجوي .1

كون موضوع واسعا ي لكيالرسالة العلمية بنظر إىل احلدوث بني اجملتمع  الكتابة

 يف الكالم ألن األدب هو املرءة احلياة.  

قراءاهتم عن كل دهبا أن يزدادوا أو  ةالعربي ةقسم اللغ برجوا الباحث إىل طالي .2

 .يف األدبتوسيع الفكرة ل لبحث األدب امشكلة يف
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 أتشيه: معهد دار اإلحسان أبو حسن كروغ كايل،   سطةو رسة املتاملد .3
 (م2014-2011)،بسار

معهد دار اإلحسان أبو حسن كروغ كايل، أتشيه  :   املدرسة الثانوية .4
 (م2017-2015)بسار،

ب والعلوم اكلية اآلدقسم اللغة العربية وأدهبا ل :   اجلامعة .5
   (م2022-2018) اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه،
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