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د/غسان معال بركات

(*)

املقدمة:
مننن البننعي دينند لصفننة البننار ا الادايننة الن الفلن م ننا العلن أل ا العلن
الاعالينناا اسلنننالية ا ننروأل يولنند كننام را نندا بن د بنند ا يطننوا منند مننر را ن
االت نن،ييأل لطننن يالننا مرتاتننص الرا .ننة مننن ال ن

نننلص نننا ننور
ويلننة مننن البننص

(. )1نن،ا العل ن النن،س  .ننو ة ا س ننا لتي ننة بننيلة

للع مة اجلدلية الصائمة بني الاطر االوامع فالوامع كما يصول الدكتور سنام ممند لبنار يفنرك مشنط ا
اتنناالدا امفالنيأل يننعل الاطنر دائمننا إأ اإنع ا إلناد لنول انا ا.نن،ا الاطنر الن،س .نو با سننا
عا ننارن ع ننن لش ننام ت .ن م ن ل تاتص ننب ع ننص عصلي نناا الش ننعوت احمصتلا ننة ع ن م ننر الت نناري أل يعت ن مب ننلة
االعطاسننا لللننراق ادمتبننادية اادجتماعيننة االنياسننية ال ن عا ننت ا .نن ،الشننعوت ( )2االاطننر الرتبننوس
اسلناين ك الي م من جوالي الاطر اسلناين احماند د كطنن ا يتفنور ايبن إأ منا .نو علينص ا ا
مننن تفننور ال ن إد بعنند ا يطننوا منند مننر كفنناا

ننارية متعننددن مطتننناا ة ك ن مر لننة ا مفننة

بننائم معي ننة مننن اصافننة الشننعي ا ا مننة الن فروتننص ا احمر لننة التارربيننة الن يعن ع ننا اللنرا

يننة

الرتبيننة -كعلن ة يات ننا -اا.تمنناه .نن،ا العلن باسلننناا اباكتشنناق الصنندراا العصليننة ااجلننندية اال انننية
ع نند ات ميت ننا -كنناا مننن ال ننرارس النننع لتكدينند ما ننوه الرتبيننة بشننط عنناه ار نند دمين حمرا ن تفنور
الاطر الرتبوس ع خمتلف احل اراا الاشرية ىت امت ا احلايل
امنند سننا للنندكتور فاااعر لا ا  :ا ننار ة كمننر مننن موإننع يلااتننص الرتبويننة الطم ن ن إأ ا
الرتبيةأل  .عملية منتمرن د تتومف بداأل تاد منع بداينة احلينان اد ت ت ن إد بالت ائ نا ا.ن عملينة يصنع
ب تنا .ا ك إلناا اكارس ا ا ت اا ه ااحمعل االدالنة االشنار اال نادسأل اذن تلنا منن احميسنناا
()3

(*) د ذناا مع بركاا :كلية الرتبية -جامعة تشرين -سوريا
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ا.نندق الرتبيننة ا ساس ن .ننو ت شنننة جي ن اا أل مننيمن بربننصأل خملننم لو ننصأل يم ن ب انننص ابنمتننصأل
اينندرر رسننالتص الصوميننة ااسلنننالية ايتمنننا اننادا احلن اادن ااجلمننالأل اي نندق إأ صين احممن العليننا
اسلنالية ة النلور الاردس ااجلماع أل جين ي ينأل فنراد ا ي منوا صبنيام ووالا نا كافنةأل متننلكني
()4

بالعل اادل أل ك ين موا ة تفور جمتمع االن بص مدما ة معارج التفور االتصده

اربتلننف دينند ما ننوه الرتبيننة بننا ت ق الوننرع م نناأل ايرجننع تلننا إأ ننا عامننة لطافننة ا ف نراد
ااجملتمعااأل اك لص ما وه اص بص عن الرتبية ف

لينب ف ا ملموسا كالزراعة ا الب اعة ياندس في نا

احمتصببوا بر ي أل كما ربتلف ما وم ا با ت ق العبور ا منام اجملتمعااأل ب اربتلنف ما نوه الرتبينة
دا ن اجملتمننع الوا نندأل فلط ن فننرد ا ائاننة ما ومننا ا نا عننن الرتبيننةأل ف ن لنندو الرتبننويني ذ .ننا ع نند
علمننال ال ن اا اعلمننال ادمتبنناد اعلمننال ادجتمننا ارجننال النياسننة ااحماط نرين ا اليننال ا مننور ااحمعلمننني
ااسداريني االف ت
لنن،لا فصنند تعننددا اج نناا ال لننر ة تعريننف ا دينند ما ننوه الرتبيننة بتعنندد الاننا مني ااحم تمننني
بشنوا الرتبية اجال ما وه العملية الرتبوية خمتلاا منن لونة إأ نروأل ا منن با نآ إأ ب نرأل بنال لر إأ
اتنا تلا احما وه امشوليتصأل اتشعي ماا مص ام فلصاتص فكلماة رربياة ة اللونة العربينة مشنتصة منن اجلن،ر
اللووس "ربا"أل يربو" امع ا.ا :واد امننا -ارىب تربينة :ذن،ا الولند اتع ند نىت ي منو كنالزر أل اربنا الولند ي نا
()5

،.بص

فالرتبية هب ،احمعناين تعن  :الزينادن اال منو االرتعنر أل اكن،لا اس ن ك االرعاينة ا .نار منن يرجنع

ن الرتبيننة إأ "رت" مننن احمبندر "تربياننا" الننيا تربينة -فيصننال :رت الصننوه ساسن أل ارت ال عمننة واد.نناأل
ارت الولنند ربننص ننىت دررأل س فننارة الفاولننة -اهبنن،ا الشننط اكطننن الصننول :إا ما ننوه الرتبيننة" ة اللوننة
العربينة ينننع عنس النياسننة االصينادن االت ميننةأل لن،لا كنناا بعن

ف سنناة العنرت ينننموا .ن،ا الاننن الرتبننوس

"سياسة" ايت ح تلا ع د ابن سي ا ة رسالتص "سياسة الرج .لص االد

()6

اال لرن الاا بنة إأ .ن ،احمعناين ة .ن ،احمعناج دند ا .ن احمعناين الن تننتعم في نا "كلمنة
تربية"  .الزيادن اال مو اال شنن االتو،ية االرعاية ااحملافلنة االنياسنة ا ننن الصيناه علينص االت ن،يي اعلنو
احمرتاة اارتاا الشنا
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ما ة اللوة اسلطليزية االارلنية فإا كلمة " "Educationتعن الرتبينةأل ا ي نا تعن التعلني
ا .ن ن مش ن ننتصة م ن ننن الطلم ن ننة ال تي ي ن ننة ا

()7

ن ن  Educare:ا  Educereاتع ن ن با س ن ننا يص ن ننود إأ ا

ينتصرج منTo lead out :

اما ن ننوه الرتبين ننة ع ن نند الن نن،ين تا ن نوا .ن نن،ا احمعن ننس يع ن ن الاكن ننآ عن ننن احمعن نناين الافرين ننة ع ن نند الفا ن ن
ااستصراج األ بدد من فرع اجتا.اا معي ة عليص مد مت ترتيا ا ببورن مناصة
ا،.ا منا يتوافن منع تعرينف عنا الن اا . -نرس جنويل- H. Jullyللرتبينة بن نا جمموعنة اجل نود
()8

ال ن منندق إأ ا تينننر للاننرد ادمننت ر الطام ن حملطاتننص احمصتلاننة ا نننن اسننتصدام ا

الطننوا الرتبيننة

عمليننة منننتمرن د تتومننف بننداأل اباعتاننار ا ال نرتا الرتبننوس اسلننناين ترااننا مشننرتكا سننا ب فيننص خمتلننف
احل ناراا الاشنرية -مندك ا ا ننديم ا -فمننن احمايند ا لعننرج علنل اسسن اماا الرتبويننة احمت وعنة الن منندم ا
ف ساة الرتبية ة ،.ا النياةأل اال سا ب إأ د كا ة بلورن ما وه الرتبينة اة تفنور الاطنر الرتبنوس
بشط عاه ع الزمن
فايلننوق البنني العلني  -كونفوشاايو  -نار م ن ،الصندىل إأ ا الفايعننة .ن منا م كت نا إيننا
ا اننةأل االن ن

صت ننل ننرام الفايعننة .ننو الن ن ة نرام الواجنني اإدارن  .نن،ا الب نرام ات ليمننص  .ننو

الصبد من "الرتبية االتعلي "
مننا أفالطااون وأرس ا و ابننام ف سنناة اليولنناا منند ب نوا فلننناام ا
اسلناا العاملة فاما ا العص البكيح االبااا العصلية احممتاون ملنا للناع

ميننة علننل سننا

ايعننة

فصنفأل فنإا تاطن  .يعتن

()9

تاط ا رستصرا يا االرتبية ع د .تربية رستصرا ية بفايعت ا اتفايص ا

فأفالطون :يرو ا الرتبية  .ا ت ا علل اجلن اال اا ك مجال اكمنال كطنن امناأل امند
اإننع للامننا تربويننا ننام يطشننف عننن موا.نني الاننرد ك ن تتكص ن الا ننيلة ة الاننرد االعدالننة ة اجملتمننعأل
لنن،لا فصنند عننرق الرتبيننة بن ننا التنندريي النن،س يتا ن مننع احليننان العاملننة ي مننا تل ننر ة اسلننناا ااانندق
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الرئين ن للتعلنني ة للننر ف ننوا .ننو تطننوين احم نوا ني البنناحلني ا.ننو اا ندق النن،س مبننرا عننن بلوذننص
()11

ال ل التعليمية علل مر العبور اد يزال مفرا ا ىت ا ا
أما أرسا و :فيعتن

ند منادن للريناا الرتبينة الن،ين كناا ان علن ا انر ة العبنور التالينة فصند

امرتت بالناتص الرتبوية من العبور احلديمةأل ىت مين لنص " ننن منرت ة س عبنر(")11أل فالرتبينة ع ند
.ن إعننداد العص ن للننتعل كمننا تعنند ا رع للانن،ار كمننا يننرو إننرارن ا يتوافن "ال لنناه الرتبننوس مننع ايعننة
ال لناه النياسن أل امنع ايعننة ا فنراد احمننت دق تعلننيم أل إإنافة لن،لا فنإا الرتبيننة ع ند رسنفو د تصننف
ع نند ننداد التعلنني ة احمنندار الط ننا ي ننا ادن اا ااحمننياراا الن تننناعد علننل تشننطي

صبننية الاننرد

"(")12
ة ني ا أبو حامد الغزالي :مد ا.ت ا.تماما بالوا بنالعل االتعلني ميكندا ا التعلني البنكيح
.ننو الننناي إأ التصننرت مننن ا اسننعادن النندليا اا ننرنأل ابنننا ن اعة التعلنني .ن
ينتفيع اسلناا ا حيرتم األ ا ا  .ذراع الرتبية  .الا يلة االتصرت من ا

ننرق البن اعاا الن
()13

بي ما يرو الايلنوق الارلن جاا جار راسو  j. j. Rousseauا ااجي الرتبينة .نو العمن
علل ميننة الانرص اسلننالية كن ي منوا الفان عن

ايعتنص الف منا منن ميولنص اا.تماماتنص امنن .ن ،النرالو

اا رال احمت وعة فصد الفوو ما وه الاطر الرتبوس علل معاا اماا.ي مت وعة متفنورن تعطنا الايننة المصافينة
للم تمع ال،س لشن فيص ،.ا الاطر من خمتلف جوالاص
فالفيلسااوا األلماااني كااان  :Kantيعننرق الرتبيننة بن ننا ترميننة مجيننع اجننص الطمننال ال ن كطننن
ترميت ا ع د الاردأل ا ا اادق منن الرتبينة .نو ا ت من لندو الانرد كن منا لننتفيع منن كمنال ا.ن،ا يتان
مع تعريف العا ادلطليزس جوا سيتوراا م  J.S.millللرتبية بن ا "تشنم كن منا يعلمنص احمنرل ايعلمنص
لص ذ بصبد تصرياص من درجة الطمال ال متط ص ايعتص ااستعداد من بلوذ ا
مننا رفالااة ال ا اااو  :فن و ا الرتبيننة .ن ا تان

لن الفان مننع مننا يلين بنناجملتمع الااإن أل

ااا ت من فيننص مجيننع الا ننائ الن تبننولص مننن الرتائن امتط ننص مننن جتننااو تاتننص للتعننااا مننع مرالننص علننل فعن
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ادن ا.نن،ا مننا يتفنناب مننع اج ننة للننر عننا ادجتمننا الفرنسااي أميا دوركااااي  -بنننا الرتبيننة تن ن ة
تط ننوين اسفن نراد تطوي ننا اجتماعين نا بو ننا ا عملي ننة تن ننعل إأ صين ن كم ننال اسلن نناا عن ن ت مي ننة ملطات ننص
ا

لية
فالرتبيننة بر يننص عل ن اجتمنناع أل اتلننا علننل منننتوو احم ن

دار ك نناىل ة م نناار عدي نندن م ننن عمال ننص. -ن ن ما ن كن ن

اال لريننة االتفاي ن االرتبيننة كمننا يعلننن

ن ن ل الوس ننيلة ال ن ل نندد اجملتم ننع ع ننن ريص ننا

اباسننتمرار ننرام ياتننص ادا ننةأل ف ن عمليننة اجتماعيننة متارس ن ا ا جيننال الرا نندن علننل ا جيننال ال ن
تر د بعدأل اتلا من ج إماا توا ل ا ادجتماع أل اد تعندا الرتبينة ا تطنوا سنوو "عملينة الت شننة
()14

ادجتماعية لل ي اجلديد

مننا احماطننر الرتبننوس جااون ديااو  :j. Deweyفي فلن مننن مصولننة ساسننية ا.ن ا الرتبيننة  .ن
احليننان ابالتننايل ف ن جممننو العملينناا الن ينننتفيع جمتمننع ا جمموعننة اجتماعيننة ننو ن ا كان ن ا ت ص ن
اصافت ننا احمطتننناة ا .ننداف ا إأ جيااننا بويننة تنننمني اجود.ننا ادنناص امنو.ننا احمنننتمر اة .نن،ا النننياة يننرو
احمريب الطا ساطع الحصر  :ا الرتبينة .ن ا ي شنن الانرد منوس الانداأل ننن ادلن أل نكيح التاطن أل
ماا لو صأل امعتزا بصوميتصأل مدركا ااجااتصأل مزادا باحمعلوماا ال حيتاج ا ة ياتص
اإتا كنناا معل ن علمننال الرتبيننة ييكننداا علننل ا الرتبيننة
اادجتماعي ننة اا

ننمو ا النننلي تع ن الت شنننة الاطريننة

مي ننة لنلن نناا ف ننإا  .نن،ا التعري ن نف يتف نناب إأ نند كا ن ن م ننع اج ننة لل ننر جوها ااان

بسااتالورز  :نند رااد احمدرسننية ال انننية ة الرتبيننة بصولننص :إا الرتبيننة .ن ال مننو الع ننوس للاننرد سنوال كنناا
.نن،ا ال مننو

ميننا ا عصليننا ا جنننميا ا.نن،ا مننا كنند الفيلسااوا هرباارت سبنساار هبنن،ا ادبننوص :مننن
()15

ا الرتبية  .إعداد للكيان الطاملة

امد يطنوا ند تعرينف للرتبينة متوافصنا منع التعرياناا الننابصة

مننن يننآ احم ننموا ااانندق ا.ننو ا الرتبيننة .ن عمليننة التطيننف ا التااعن بننني احمننتعل الاننرد ابينتننص الن
يعيش في ا ا ا الرتبية بفايعت ا  .عملية تطيف مع الاينة احمليفة ا عس كمنر ديندا ا الرتبينة تعمن
علننل ل ن جمموعننة مننن احلننادا اجلننندية اا

ميننة االعصليننة ع نند الفا ن ات ميت نناأل ا .ن احل نادا ال ن
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يتفلا ننا اجملتمننع بو نناص ك ن متطننام اال ن يصت نني ا الوسننف ادجتمنناع النن،س يعننيش فيننص الاننردأل اهبنن،ا
الشط كطن الصول بإا الرتبية عملية تفايع اجتماع أل من ينآ م فلص نا ا.ندف األ ابالتنايل إعنداد حلينان
كامل ننة ة جمتم ننع مع نننيأل إ ننا العملي ننة الن ن يص ننوه هب ننا الطا ننار لتط ننوين ال ا نننة ا ننصل ات ش نننت

ي ننآ

ين ن ن ننتفيعوا التااع ن ن ن ة جم ن ن ننتمع االعم ن ن ن عل ن ن ننل تف ن ن ننور اتصدم ن ن ننصأل ة احمن ن ن ننتوو احل ن ن ننارس اسلن ن ن نناين
()16

احمفل ننوت

االرتبي ننة تع نند كم ننا كال ننب ة إ ار .ننا ال نني الن نناب عملي ننة اس ننتيعات حمع ننارق ا ن ن اا

منندادن ا إكنننات م نناراا بنننيفة معي ننة فكنننيأل ب ن

نناكب عمليننة متعننددن اجلوالنني اا ذ نراع

تنننت دق إ نندا التو ن اسلننايب الواإننح ة سننلور ا ف نراد ال ا نننة ابلننورن فطننار .ااجتا.ننام ة إ ننار
منندد النننماا االوسننائ أل ايت ننمن الع ايننة برتبيننة اجلوالنني ا ساسننية ال ن تشننط
متواولة امتطاملة من ،.ا احم فل
فاي لل أل

تعد الرتبية جمرد م ة فكني ب

صبننية الاننرد ببننورن

اكب علما ا اعة اف ا

ا تتعام مع اسلنناا منن جوالانص الايولوجينة اال اننية اادجتماعينة الن تننت د ة

دراست ا علل العلوه ادا ة هب ،اجلوالي ا سنن ا امعفيامناأل ابالتنايل ندد منا يت اسني للتعامن منع كن
جالي م األ ا ني احمرا
والتربيااة عاانالةأل

العمرية ال ا نة
ننا مننت بب ن اعة اسلننناا "ب ننال اسلننناا" احمتطام ن اف ن موا ننااا معي ننة

دد.ا مناصاأل اتنعل إأ صيص ا جمموعة العمليناا الرتبوينة ااحمتطاملنة ينآ يند

الفان ال ا نأل إأ
()17

مر لة تربوية وا ااا معي ةأل اربرج م ا وا ااا رو تتواف مع ال موتج الرتبوس احملدد

امننن بننائم الرتبيننة ننا عمليننة منننتمرن د تتومننف بنندا تانند مننع اددن اسلننناا اد ت ت ن إد
بالت ال ياتصأل اباعتاار ا الرتا الرتبوس اسلنناين تراانا مشنرتكا سنا ب فينص خمتلنف احل ناراا الاشنرية-
مندك ا ا نديم ا – منن ن ل منا مدمنص ف سنات ا اماطري نا الرتبنويني منن إسن اماا فطرينة اتربوينة ذ نب
الاطننر الرتبننوس اسلننناين اسننا ب بتفننوير لنن،لا د كط ننا ف ن .نن،ا النرتا ااس ا ننة بننص اتفننوير إد مننن
ن ل الومننوق علننل احملفنناا الرتبوي نة ا ساسننية ال ن سننا ب ة تفننوير .نن،ا ال نرتا بنندلا مننن احل ننارن
اليولالي ننة الصدك ننة م ننرارا باحل ننارن العربي ننة اسسن ن مية ة الص ننراا الوس ننفل إأ احل ننارن العربي ننة اسس ن ن مية
احمعا رن
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ثانيا :الفكر التربو اليوناني القدي :
علل الرذ من ا اسذري ا ،اا الطم من احمعارق ااد اا من احل اراا الشرمية الصدكنة منن
مبر اباب اب د الشاه افار إد ا الا ن ا ساسن يعنود إلني ة اإنع ا نوج احمن

العلمن أل اة

متييننز العل ن مننن جمموعننة اد ن اا اسلنننالية ااحمعننارق ا ننرو ف ن النن،ين عف نوا اسلنننالية مم ن الالننناة
االتنم الالنا

ىت إا ك فيلننوق امبنلح اجتمناع ا ماطنر تربنوس جنال بعند .منا وال ي ن منن

ي ننابيع سننصرام ا ف ننوا ا رسننفوأل ف ننيدل الم اننة مننا وال نوا إأ اليننوه رذ ن مننا تانندس علننل مننر الصننراا مننن
()18

لصائم في ا ا.اه ع د .ف ساة ك جمتمع متك ر
سقراط  944-964 :Socratesق.م:

د كط ا ف ف ساة ف وا ا رسفو ابرائ ن الرتبوينة مان احمنرار علنل سنتات .سنصرام ن يد الالنناة
ااحلصيصنةأل االنن،س يصنال ع ننص بنلنص .ننو الايلنننوق الن،س لننزل الالنناة مننن الننمال إأ ا رع يننآ كالننب
الالناة مالص مت بنمور ايعية اإاية متعددن فنعاد اج ت ا باجتا اسلناا مائ لص" :اعرق لانا"
اسصرام يعد من اائ الا ساة ال،ين عا وا فطنار .فنارتاف لدينص الصنول بالاعن ارتاا نا اايصنا
جع ن

يات ننص ا

مي ننة االنياس ننية م ننرت ا مم ننال ب ننني معا ن نريصأل امم نناد حيت نن،و لط ن م نني للا ننيلة

االعدالة التصوو ة س وماا اة ك مطاا
لصد درر سصرام م  ،الاداية من

ل للرية معرفية ذاية ة الانا ة االوإوك مااد.ا لنص علنل

العص ن ابواسننفتص تتنسننا احمعرفننة البننكيكةأل امنند اسننتصده سننصرام ة واراتننص ام امشنناتص م
دبص تلمي ،ف وا ة كلمتني اا تنني نا :الاتاك والتولياد :فالشن ا ال منن .ن،ا احمن
اال،س كاا يصوه من

ننا جنندليا
أل "النت ط "

لص سصرام بتبن يع اجل ن التناه نا كتلطنص ا نراا منن علن امعرفنةأل ين ن ،ة

ننرك ا سنننلة عل نني بعنند ا يتلننا.ر ة الاداي ننة لننص ينننل بط ن م ننا يصولولننص ع ننن احموإ ننو أل اعننن ري ن
اسجابنناا الن يفر ننا مننن يتكنناار معننص اتا ينند.ا اا نندن بعنند ا ننرو اإت ننار مننا هبننا مننن ت ام نناا امننا
يرتتي علي ا من طور ي ت

الب إأ اسمرار و لص
932

دور الفكر العربي اإلسالمي في التربية بين الماضي والحاضر
مننا الشن المنناين مننن احمن

النننصرا

ف ننو "التوليااد" اد يانند ة الوالنني إد بعنند ا يت يننن ت.ننن

ادب ن لنن،لاأل س بعنند مننا يننتصلم عننن ري ن الننت ط مننن العل ن الزائننف لديننصأل امينني النن.،ن مع ننا لننص
نناح منننتعدا ن لصاننول احلن اتعرفننص اتصننوه ريصننة سننصرام ة التولينند علننل فننن الننيالأل يننآ يننناعد
مداص با سنلة احمرتاة ترتيانا م فصينا ام امشنة اسجابناا ااسنتاعاد ذن ال ئن م ناأل إأ ا يبن احمتكند
إأ احلصيصة ال يبور لص سصرام لص استطشا ا اا

إلي ا ب انصأل ا .نا ييكند سنصرام لنص ياعن

نينا

سنوو لنص مند سناعد علنل اسنتصراج احلن ب اننص منن لاننص الطن منال سنصرام ة العديند منن احم اسننااا
لننص ار .نن،ا الاننن مننن مننص "فاي اريننب" ميكنندا ا م ارتننص ة تولينند الرجننال فطننار .مطتننناة مننن م ننارن
()19

االدتص ة توليد ال نال ا اال

كط ا  .نا الصنول إا سنصرام مند اعتمند ريصنة احلنوار :س الننيال ااجلنوات ميم نا بصندرن اسلنناا
علننل التنندريي للو ننول إأ لتننائ ف ن ة ن احمشننط ا عننن رين الشنناأل امننن التاطن ااحم امشننة
للو ننول إأ العل ن البننكيح فننالارد د يننتمطن داا تنندريي نناص مننن كشننف احلصننائ العامننة ة

تننص

ادا ننة علننل ا .نن ،احلصننائ العامننة د كطننن الو ننول إلي ننا إد عننن رين احلنوار .نن،ا احلنوار النن،س مننن
لص يب سصرام إأ .دفص احلصيص ا.و ت مينة الصندراا العصلينة ع ند الانرد منن ج نةأل امنناعداتص علنل
التاط البكيح من ج ة االينةأل ام نارن سنصرام الن ا نت ر هبنا فيمنا بعند .ن  :فنن الننيال تلنا الننيال
النن،س مننن نننلص ا يولنند العصننول فطار.ننا س نوال كالننب صيصيننة ه وائاننةأل اإتا مننا للمننب .نن ،الفريصننة
احلوارية ع ند سنصرام منن ال ا ينة الرتبوينة ناكب اسنيلة كطنن بواسنفت ا الو نول إأ احمعرفنة احلن ا.ن
الفري ن ال ن اعتمنند.ا الايلنننوق ال اويل ن احمعا ننر بنناالو فريننرسأل ادعننا إلي ننا ة ك ن عمالننص بنندلا بتعلنني
احمص ورين االت ال بآ ر كتاص "تربية الصلي"
ما سقراط فطاا ي دق إأ ت مية احمعرفنة احمتبنلة بالننلور امعرفنة الصيمنة العملينة للكينان بشنرم
ا يطوا انا ميمنة عامنة ا ينة لصينة امند كناا يعتصند بننا الرمن العصلن لنات عنن تو ني احمعرفنة بفرين
ماا ننر إ ننني ج نندا ل نن،ا ل ننرو كن ن م م ننا يع ننارع رين ن النان ننفائيني الش ننعاية الن ن م نندق إأ لش ننر
احمعلوماا عن ري ماإنراا نطليةأل ايننتادل هبنا الفريصنة احلوارينة الن كناا الونرع م نا ت مينة الصندرن
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ع نند اسلننناا علننل التاطن النننلي أل اتلننا
لتنائ

مننا كالننا ي نندفاا إأ لن عصننول مننادرن علننل الو ننول إأ

نكيكة ا نياذة احلصنائ بنلانن بندد منن ا تصنده .ن ،احلصنائ كمنا .ن ا.طن،ا لنب ريصنة

اجلنندل ااحل نوار م ن

ريصننة اسلصننال الشننطلية الشننعاية ال ن جلننن إلي ننا النانننفائيواأل ام ن

ريصننة التنندريي

علل العاداا بالعم ال كالب من مساا الرتبية اليولالية الصدكة
ففريصننة احل نوار متم ن م

ننا علميننا الط ننا د تنننتفيع ا متنندلا مننن تلصننال لان ن ا باحمننادن احمعرفيننة

احمفلوبننة ف ن د تبننلح ة الرياإننياا ا العلننوه ا التنناري ا اللوننة ا ا دتأل فا ن عمليننة الرتبيننة كط ننا
ريصة اجلدلأل اتلا ل نا إتا مجع نا عنددا منن ا مملنة

ا حنب علل مادن احموإوعاا بفريصة رو ذ

فصد خنفأل ة ال تي ة ال ائية ال خنرج م ا ا،.ا الصبور منن عينوت الفريصنة احلوارينة الطنن ابنالرذ منن
عيوت الفريصة احلوارية ال اسنتصدم ا سنصرام ة توليند احمعنارق إد نا اسنتصدمب بشنط دائن ة علن
احم فن علننل ينند الايلنننوق رسننفو ننىت نناكب ساسننا حمعننس جدينند ة الرتبيننة عرفننب فيمننا بعنند بالرتبيننة
()21

الت ،ياية

فاحلصيصننة كمننا يعتصنند سننصرام د توجنند ننارج لاوس ن األ ب ن  .ن في نناأل ا علننل ا م ن إل ننا دنند ة
تاات ا ا ساليي احم فصية ال متط ا من اكتشاق احلصيصية
ام نند ك نناا ف ننوا م ننن ت مي نن ،س ننصرامأل ام ننن كم ننر .إ
ف وا ري سصرام الالنا ة كم

ننا ل ننص التعاليم ننصأل ي ننآ اا ن ن

ورن كط ة ا.ط،ا النات التنا الننصرا

ة تناري الالنناة

االاطر ع ت مي ،احماا رين ع العبور ليباح ا.نو الن،س يطتني نينا ند كن الا سناة احمنيارين
()21

ة تاري الالناة اة تاري اسلنالية ة با اا د
أفالطون 924( PlATOق.م994 -ق.م)

ادد معل برال ف وا الرتبوينة ة كتنات "اجلم ورينة" ا"الصنوالني"أل كمنا دند.ا ي نا ة بعن
مااراتننصأل ايعنند مننا كتاننص ف ننوا ة جمننال الرتبيننة .ن مننا كتنني لل نرا

يننة الرتبيننة ع نند ايل ننر ف ننوا

مماليا ة كتاباتص ذ ل ا دد م ممالية ة كتابص "الصوالني" ال،س لاص ة اا ر ياتص
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ارذ ا ال لرية الرتبوية ع د ف وا للرية ممالية تت اسي منع الدالنة الن كناا حيلن هبنا ذن ا
.نن ،احمماليننة ة .نن،ا احمشننرا اديننايل لينننب إد ماالننة س ن ك ا نوال احم ننفربة ة عبننر أل اإتا كنناا
معل احماطرين الصدمال يراا بنا الرتبية .ن عملينة لصن العناداا اا فطنار االت نارت منن جين الرا ندين
إأ جين الشنناات فننإا ف ننوا يتان مع ن إأ نند مننا ة .نن،ا التعريننف لط ننص ي ننت كمننر من

باحليننان

العصلية ال د ت مو ملطت ا ة الفاولةأل اإمنا ة احمرا.صة ل،لا عنرق ف نوا الرتبينة بن نا التندريي الن،س
()22

يتا مع احليان العاملة ي ما تل ر ة اسلناا

والتربية في نظر أفالطاون الوتيانة ا اأ منن اتنائف الدالنة امند الني ة كتنات "اجلم ورينة"
ا "الص نوالني" ب نننا تط ننوا نننوا الرتبي ننة مجيع ننا ة ي نند الدال ننةأل م ننا رتب ننوص ال لري ننة الرتبوي ننة ال ن يص نندم ا
ف ننوا ف ن منندق ة احمصنناه ا ال إأ تربيننة .ننيدل احلطنناه الا سنناة "احلنرا الا سنناة"أل امننناعدي
"احلرا العنطريني"
ام ننع تل ننا ف ن ن لين ننب كم ننا م ننال ال نندكتور "ف ن نياد وكري ننا" جم ننرد م نناج لرتبي ننة فن ننة خمت ننارن م ننن
()23

احموا ني

إتا فرتبي ننة  .نن ،الان ننة احمصت ننارن د ت ننت إد عن ن مرا ن ن تربوي ننة تعليمي ننة تن ننت دق الرتبي ننة الادلي ننة
اال انية النليمة ب ال الدالة كافة اإتا كالنب مندراا بع ن د تني.ل

ا يطولنوا راسنا فنإ

تلصنوا

الصنندر احم اسنني اال ننرارس مننن المصافننة االتعلنني النن،س يننناعد .علننل إتصنناا م ننت الن .ن مي.لننوا اننا
بالفايعة بعد ا اكتناوا بع

احم اراا ادا ة باد ن االورااة

و ااد رأ المفكاار الفرنسااي جااان جاااه شااوفالي ا للريننة ف ننوا ة الرتبيننة كالننب للريننة
املةأل اتعت  ،.ال لرية مع ما مدمص الايلنوق الارلنن "جاان جااه روساو" منن مجن ا رمنل منا منده
ة فلنناة الرتبيننة علننل اس ن ة( )24اإتا كنناا النناع
رستصرا

التصائ

()25

فإ

ين ن ،علننل للريننة ف نوا الرتبويننة بن ننا تاا ننابع

ب،لا ي لراا إلي ا من وااية .دف ا ال ائ ا.و تربينة احلطناه الا سناة ة

نني ا مجن مننا في ننا .ننو م ننمو ا احم

ن الصننائ علننل إتا ننة الار ننة منناه اكتشنناق احموا.نني ا ننصل ا
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عن من

تعليم ن حيص ن احمعادلننة البننعاة اتلننا باكتنننات احمعننارق الراميننة باسننتص لية ابنننك منندر مننن

التشنوة االلن،نأل اياند .ن،ا ال لناه الرتبنوس بننا كيننز الصنائموا منع .ن،ا ال لناه الرتبنوس االن،ين يننعوا لا ننال
اجملتمننع احممننايل احم شننود بننني ا اننال فيصتنناراا مجيننع .ننيدل ا اننال داا متييننز اص ن بي ن

ل ننم إأ

للاه تعليم مو د د فنرة بنني نف افتنان فاجل نناا ع ند .لانا الصندراا اجلننمية اال اننية االعصلينة
امد من مر لة التعلي إأ ربع مرا :
 .1المرحلة األولى:
تانند م نن ،دااننة الفا ن إأ سننن المام ننة عشننرأل ايركننز في ننا علننل الت شنننة الادليننة اال انننية اننيدل ا ب ننالأل
االت شنننة الادليننة تصننوه علننل للنناه ذنن،ائ س ننلي امتطام ن اعلننل كارسننة التمننارين الرياإننيةأل مننا الت شنننة
ال انننية فتصننوه علننل تو،يننة ا ب ننال بننا دات الراميننة ااحموسننيصلأل ا ا ننل ف ننوا بإبعنناد ا ب ننال عننن الشننعر
ال،س د حيص م،يي ال اا ا ين ة كارسة الا يلة
مننا عننن ريصننة التعلنني ة .نن ،احمر لننة ف ن تت ننمن مراعننان ريننة ا ب نال ااحلننرص
علننل عننده الصنننون مع ن أل امنند عن ف ننوا عننن تلننا لعاننارن ت ننا .علن ال لرينناا احلديمننة ة الرتبيننة
ع ندما منال" :إا تعلني احلنر ي اون د يت نمن نينا منن العاودينة فالتندريااا الادلينة الن تنيدس إأ الص نر
د تننيتس الانندا ا اجلن ن ة ن ل االعل ننوه ال ن تصك ن ة ال ن اا من نرا فإ ننا د تاصننل عالصننة ة النن.،ن
"( ")26اإا علل احمعلمني ا لعلوا التعلني ياندا انوا بال نناة لل انال نىت يتمط نوا منن اكتشناق مينوا
الفايعية ايركزاا علل ت ميت ا

()27

 .2المرحلة الثانية:
تانند .نن ،احمر لننة ع نندما لتنناو ا ب ننال احمر لننة ا اأ ب نناكأل امننن يتكولننوا ة نوايل المام ننة عشننر مننن
العمننر إأ التنندريي العنننطرس "اسجاننارس" النن،س يننداه مننا بننني س ن تني اا ن

س ن وااأل فمننن سننن المام ننة

عش ننر إأ العشن نرين ا ننىت الم ا ننني ل نني ا يتلصن نوا ة  .نن ،الا ننرتن ت نندريااا عل ننل العل ننوه الرياإ ننية الن ن
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تن ننت دق ة احمص نناه ا ايل ت نندريا عل ننل التاط ن ن اجمل ننردأل اعل ن ن إدرار الع م نناا اجمل ننردن ب ننني ا ننيالأل
اباجلملة فإا دراسة  ،.العلوه

()28

معيار متيز بص احموا.ي الصادرن علل دراسة الديالطتيا

 .9المرحلة الثالثة:
.نن ،احمر لننة بننم اننا ف ننوا نننا س ن واا مننن سننن الم اننني ننىت بلننوذ سننن ادامنننة االم اننني
ا.ن ن احمر ل ننة الن ن

ببن ن ا لدراس ننة ال ننديلطتيا " س الالن نناة" تل ننا الدراس ننة الن ن يتمط ننوا في ننا م ننن
()29

ادرتصال إأ الوجود ادالم ارال احلصيصة داا معولة العني ا بنية اسة رو
امد نن ف وا

عا ي ما ،ر من تلا ادفرأل فر كارسنة اجلندل الالننا منن فنراج

عصل لدو الشنات احمرا.ن أل فممارسنة اجلندل كمنا منال ف نوا "ي اون د يننمح مارسنت ا إد للفانائع
احمتزل ننة المابت ننة"()31أل فنالن ننا س ننيت ادلوا هب نندق الو ننول إأ احلصيص ننة ال ننيا هب نندق إيص ننا ادب ننوه ة
ت ام اا اادمتبار علي ا
 .9المرحلة الرابعة:
.نن ،احمر لننة تنننتمر نننا عشننر س ن ة بعنند النننابصةأل س ننا تنننتمر ننىت سننن ادمننننيأل ا .ن مر لننة
ببب للتدريي العمل علنل كارسنة الوتنائف العلينا اتنويل احم ناه العننطرية الاعلينة االونرع منن .ن،
()31

احمر لة .و ا تاار مدرن .يدل ا ب ال علل البمود ماه احمورياا ال تت اتهب من مجيع ادجتا.اا
ا .ننا يت ننح م نندو ننرص ف ننوا عل ننل ا يت نوافر ة ط نناه احمدي ننة الااإ ننلة
الا ساة من اد ن العملية ف

ا .ن

ط نناه

عن احمعرفة ال لرية

امند بنم لاننرتن التندريااا العملينة علننل ف نوا احلطن منندن تننااس احمندن الن م نا.ا .ننيدل ة
تلصن العلننوه ال لريننة ة احمننر لتني الماليننة االمالمننة ا.نن،ا ييكنند لننص نناال تصنندىل ف ن

ننورن كط ننة للكنناك

ا مم ن أل ف ننو تلننا احلنناك الصننادر علننل ا يرتاننع بعننني العص ن االاب ن ن ليتنم ن مننا ي ننا ال ننور علننل ك ن
()32

ل فإتا ما عاين اد ة تاتص اخت ،منوتجا ي ل تاعا لص احمدي ة اا فراد
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اهبنن،ا الشننط كطننن الصننول بنننا ف ننوا يعتن ال ماطننر ربننف الرتبيننة بال لنناه ادجتمنناع ا ال
من اعت ا الرتبية  .اسيلة حل احمشنط ا ادجتماعينة االنياسنية ابننا  .نار فنراة فردينة بنني ا فنراد
الط ننص ين نن ،هبننا إننمن للامننص الرتبننوس بشننط كان مننع لننص لننادو انند تطننافي الاننرص التعليميننةأل ابنننا
ين  ،ك فرد مطالص احم اسي ني موا.اص الفايعية
ابننالرذ مننن ا م ن

ف ننوا الرتبننوس يتعنن،ر ت اينن ،ة عبننر ا ة س عبننر ب ننر إد ا

تلا د ك ع ا من ادعرتاق بنا ف وا كاا ال من اال

احمشطلة الرتبوينة الن اعرتإنب ماطنرس

اسذري ن كننن عا ننرا أل ا .ن مشننطلة ال نزا بننني ننان الاننرد اسننعادن اجملتمننعأل ا ا احمم ن ا علننل للكيننان
اللرتبيننة كمننا اإننعص ف ننوا كنناا مننم عاليننا اكنناا نناحلا لط ن عبننر مننن العبننورأل ات ن مرجعننا جلميننع
احمبلكنيأل ام ما تطن التاا ي ال اردا ة م

ص الرتبوس ياليةأل فاي ا يل نر ف نوا لصندا دتعنا

اتوإ ننيكا حمننا كال ننب عليننص الرتبي ننة ة يامننص ام ننا كالننب عليننص الرتبي ننة ة عب ننور اليول نناا الصدكننةأل ا ا لص نند
لننلدت ا ا ننة "الشننعر" د يصل ن مننن يننة م

ننص الرتبننوس ة كيايننة إعننداد اصننة احلطنناه كمننا راد.ننا ة

جمتمعة احممايل ا تصل من ية ادمرتا اا الرتبوية ال كالب اما والنب تاا انر تناررب

الند بنداا س

()33

ا

أما أرس و 989( ARISTOTLEق.م922-ق.م):
يعنند رسننفو ن ر ت مينن ،ف ننوا االنن،س سننا رنينند

ننا يصننرت مننن منننة عنناه امنند .يم ننب

فلناتص علل تاط اسلناا مدن تصرت من لا عاهأل امشلب جمادا عديدن م نا الايزينال االالنا اعلن
احليان اعل ال اا امد التك رسفو بنكادكية ف وا ة عاه 367ة هأل ينآ م نل في نا عشنرين
عاما تصرياا ىت افان ستات عاه 347ة ه ابعد تلا م ل رسفو عندن سن واا ا.نو يت نول ة عندد
من احممالا اليولالية اجملناارن مان ا يعنود إأ مصنداليا ليطنوا معلمنا ا نا للمن الانىت الن،س عنرق يومنا
باس "ادسط در ا ك "
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يعتن رسننفو نند مننادن للرينناا الرتبيننة ال ن كنناا ا نا عل ن تنننا ة العبننور التاليننة فصنند امننرتت
()34

بالناتص الرتبوية من العبور احلديمة ىت مي لص نن مريب ة س عبر

امنند اختنن ،رسننفو مننن الرتبيننة اسننيلة لتماننب الدالننة اال لنناه الصننائ في نناأل اهبنن،ا ربننرج عننن برال
ستات ف وا ا ب ال عبر ة اس ار العاهأل ينآ للنر رسنفو إأ الرتبينة علنل إ نا جنزل منن النياسنةأل
احمننا كالننب النياسننة  .ن فننن توجيننص اجملتمننع لالننوج ن الاش نرية فننإا دنناك النياسننيني يتومننف علننل اجننود
الشننعي البننانأل النن،لا كطننن الصننول إا الرتبيننة ع نند رسننفو تعن إعننداد اجلين ال ا ننأل إعنندادا حيصن ان
النعادن من ج ة ااد للمة من ج ة االيةأل ا.دق الرتبينة .نو .ندق الدالنة ااحلينان اسلننالية عامنة د
ا.و الننعادن منا بلنوج .ن ،الننعادن فنيمطن احلبنول علينص عنن رين تشنوي احملطناا بشنط مت اسن أل
ابل ننوج الن ننعادن يت ننمن ا م نندق الرتبي ننة إأ احلا ننا عل ننل الب ننكةأل االعمن ن عل ننل اج ننود ي ننان عائلي ننة
ايعيننةأل ااحلبننول علننل الش ن رن ااحمطالننة الرفيعننةأل اادسننتصداه ا مم ن لومننب الا نراجأل االتكل ن بننا

ة

()35

احلميدن ات مية احملطاا العصلية
اة كتابننص الش ن

السياسااة يفننرك رسننفو  .ن فطننار ابرال الرتبويننة يننآ يوإننح مننن

لننص

الع مة بني الرتبية االنياسة فيصول :من بني مجيع ا يال الن تكرمنا لنيا  .نار منا لنص ف ن علن علنل
استصرار الدسات سوو م ئمة الرتبية لشط احلطومةأل امد الي رسفو بنا تصده جلميع احمنوا ني تربينة
مو نندن تشننرق علي ننا الدالننة اع ن عننن تلننا بصولننص" إا الرتبيننة ة ال نوا

تاا الفننابع العنناه ل نني ا

تطننوا اا نندن بال ننناة لل ميننع اد لنني علي ننا د لاننرتع ا اا نندا مننن احم نوا ني ملننا لانننصأل ا ك ن
احمنوا ني ملننا للدالننة الطن اا نند من

جننزلا م ننا االع ايننة بطن جننزل د ت ابن عننن الع ايننة بالطن
()36

اعلل ،.ا ا سا لي ا ت ل الصوالني نوا التعلي أل ا ا يطوا التعلي من نا الدالة
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ارتبوص مرا

التعلي ام ا .ص فصد منم ا رسفو إأ عدن مرا :

 .1المرحلة األولى:
تانند .نن ،احمر لننة مننن سننن النننابعة ننىت سننن الرابعننة عشننرأل اة .نن ،احمر لننة يطننوا اد.تمنناه كان ا بالرتبيننة
الرياإيةأل يآ كار الت مي ،اجلرس االصازأل ارم الن االصرص بشنط معتندلأل ا التندريي إتا واد
عننن نند ا من عننن احمنننتوو احمفلننوت فإلننص يلكن ال ننرر بصننوو ا اننال مملننص ة تلننا مم ن اسف نرام ا
()37

اسم ل ة الفعاه ال،س يلك ال رر بالبكة

كم ننا ي نندر الت مي نن ،ة  .نن ،احمر ل ننة الصن نرالن االطتاب ننة ااحموس ننيصل االرسن ن أل اكمن ن م ننن احمع ننارق
()38

ا رو ال تايد اسلناا ة كني عيشص ارومص
 .2المرحلة الثانية:

مر لننة الاننالوني ة .نن ،احمر لننة ال ن تانند مننن سننن الرابعننة عشننر مننن العمننرأل ا ننىت سننن احلاديننة االعش نرين
اي ننتعل في ننا الا ننالا الرياإ ننياا اال ن ت ن احلن ننات ااا دس ننة االال ننا ااحموس ننيصلأل باسإ ننافة إأ الش ننعر
اال كو االا ذة اا دت ااجلورافياأل اة  ،.احمر لة يتوجص اد.تماه بالدرجة ا اأ لت مية العص
إإافة للتدريااا الرياإية ا رو كاحمبارعة اركوت ادي ابع

التندريااا العننطرية الن تنت

ننب إ نراق م نندرت م ننديرأل اتن ننتمر  .نن ،الت نندريااا ننىت س ننن الط ول ننة ا اا نندق ا ساس ن م ننا
اكتنات احمتدرت البكة االر امة
 .9أما المرحلة الثالثة:
مر لننة التعل نني العننايل. :نن ،احمر لننة تانند بعنند سننن احلاديننة االعش نرين مننن العمننرأل اينندر في ننا
الفالي النياسة اا ن ة االرتبينةأل تلنا ا ااجانام كمنوا ني تتفلني دراسنام ان ،احمنواد اإتا كناا
ف وا مد سااو بني اجل نني "ال،كر اا لمل" ة التعلي ا بني احمعرفنةأل فنإا أرسا و ينرو ا احمنر ن د
()39

تبلح إد للم زل الي د ربرج تعليم ا عن اسعداد للعم ة احم زل ك تباح ربة بيب
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بننالرذ مننن اجننود بع ن

المو نراا ة احم ن

الرتبننوس ع نند رسننفو إد لننص يعت ن ال ا عل ن عننا

عرفتننص اسلننناليةأل امنند ا نناص دانتااي بنلننص "سننيد العننارفني" لصنند كتنني رس نفو ة خمتلننف الاننرا العلميننة ة
الانيولوجيا االتاري الفايع أل االفايعة ااحميطاليطنا االالنناة الفايعينة ااحم فن أل ا ناكب ميلااتنص ساسنا
جلميع الدراسناا ع ند رجنال احلركنة احمدرسنية اة مجينع معا.ند العلن ة الصنراا الوسنفل بن كطنن الصنول
ا مجي ننع الطتاب نناا احمدلي ننة ا العلمالي ننة م نند اعتم نندا عل ننل كتا ننص اخمفو ات ننص ابرائ ننص ننىت بداي ننة عب ننر
ال

ة
امد لصلب خمفو اا .ن،ا الايلننوق العمن ة إأ بسنيا البنورو عناه 287ة ه ينآ فصندا

حم نندن م ننائ ع نناه تصريا نناأل احم ننا اكتش نناب ن ا اج نندا ريص ننا إأ مطتا ننة اسس ننط درية العريص ننةأل ام نند م نناه
الا سنناة برتمجننة عمننال رسننفو ادالنندن ااود.ننرا فلننناة رسننفو ة بوننداد ادمشن أل التصلننب إأ مر اننة
اذرلا ننة ا ننايلية ام ننا إأ بصيننة جنزال الصننارن ا ارابيننة يننآ بنند ا ركننة إ يننال العلننوه ات ننر اد.تمنناه
الشديد بنعمال رسفو ا ا ة بعد لشننن اجلامعنااأل اد نا ا الفكار اليونااني اإلغريقاي القادي مند
ا ننر بش ننط كا ن عل ننل الاط ننر الع ننريب اسس ن م ة الص ننراا الوس ننفل م ننن ن ل ترمج ننة ا عم ننال العلمي ننة
الطاملة لا ساة اليولاا اعلل ر سن

رسنفو – ينآ ند ت منح اصناة كان بنني احل نارتني اليولالينة

الصدكننة االعربيننة اسسن مية ة الصننراا الوسننفل -دنند ة كافننة الاننرا العلميننة -ننا في ننا الرتبويننة -اجتننند
تلننا ة عمننال الا سنناة العننرت -كالاننارايب االو نزايل اابننن لننداا اذ ن  .الطم ن مننن ف سنناة العننرت
احمنلمني
ثانيا -الفكر التربو العربي اإلسالمي في القرون الوس ى لصر التكوين :
تيكن نند معل ن ن الاكن ننو االدراسن نناا علن ننل ا الاطن ننر ا ارايب ة الصن ننراا الوسن ننفل كن نناا رب ن ننع
للماننا.ي ا رسننفية االتبننوراا ال .وتيننة احمنننيكيةأل فطنناا منندكا ة را ننصأل منندكا ة إ ننار ام ا ننصأل منندكا
ة م ا .ننص ا دااتننص فنننميب تلننا العبننور بالعبننور احمللمننة حمننا ن دتص مننن تصيينند حلريننة الاطننرأل ا ننرىل
ادلات نناك العلمن ن ال نن،س مارس ننص رج ننال الط ين ننة عل ننل رعاي ننا .اإتا كال ننب العب ننور الوس ننفل ة الو ننرت
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عبور مللمنةأل ف ن ة الشنرة عبنور ت.اينة عبنور اسلتناج الوزينر االصينادن احلطيمنة لدفنة احلينان لنيا ة
()41

العا اسس م ا د أل الطن ة البني ي ا اة اا د

اإتا كالب فرتن العبر اجلا.ل العريب منن كمنر الانرتاا نعوبة اذموإنا ة تناري العلن اتناري
الرتبينة العربينة اسسن مية للنرا ل ندرن الوانائ التارربينة احمتعلصنة هبنا فن يعن .ن،ا ا نف العنرت مان اسسن ه
بن

مة جا.لة بعيدن عن العل فلو يطن العنرت مان اسسن ه علنل درجنة اافينة منن احمعرفنة االعلن حمنا

استفاعوا بلوج ما بلوو من احل ارن ة فنرتن اجينزن منن النزمن فاحل نارن د تننع منن فنراج اإمننا تطنوا كمنا
يص ننول احماطننر الارلن ن غوس ااتاا لوب ااون :لتي ننة ل ن بفننأل اد ي ننت تف ننور ا م ن إد بالتنندرجأل اإتا م ننا
ت ننرا مننة تاا

ننارن راميننة علننل منننرك التنناري فننإا .نن،ا لننيا اننرن منناع وين اإتا ك ننا د ن تنناري
()41

تفور.ننا ف نن،ا د يع ن لننص ذ ن موجننود

فع نندما اتب ن العننرت ة احماإ ن باحل نناراا ا ج ايننة نن،اا

ي صلوا ع نا كتني العلن االالنناةأل ف نموا إأ اصنافت فلنناة اليولناا ا طمنة اا ند ا ناذو.ا ة موالني
جدينندنأل فامتزجننب المصافنناا ة احماإ ن امتزاجننا مجنني يشنناع إأ نند بعينند امت نزاج المصافنناا ة

ننت ا

احلديمة
فالعق العربي اتب ة احماإ بالعص اليولاين االاارس ااا دس فتولد من .ن،ا ادتبنال اصافنة
ذ ية ارا ة العص ا ارايبأل احلديآ امن احمعراق ا الاارايب من اائ الا ساة احمنلمني ال،ين تنناراا
بالالننناة اليولاليننة امس ن "بنناحمعل المنناين" لشنندن تنننار بنرسننفو "احمعل ن ا ال"أل اكنن،لا ابننن ر نند االو نزايل
االط دس اذ  .من ف ساة الاطر العريب اسس م ة الصراا الوسفل
اإتا كنناا الاط ننر اليول نناين الصنندىل م نند ا ننر بش ننط كا ن عل ننل الاطننر الع ننريب اسس ن م ة الص ننراا
الوسفلأل فإا لل ور اسسن ه ي نا انرا كان ا ة إ ندا تانددا كان ن ة ينان العنرت ااحمننلمني بطافنة
بعاد.ننا الاطريننة اادجتماعيننة اادمتبنناديةأل فاسس ن ه ا نند العننرتأل ا بف ن عاننادن ا اننة الوا يننة احمتعننددنأل
ا ن ما ننادا العصي نندن م ن العب نناية اا ع نراق الصالي ننة ادع ننا إأ الش ننورو ة ا م ننور العام ننة الا نن ،اللل ن
اادستاعاد ا ا ل بالرمحة ااحملاة امنا إأ تلنا منن مني إلننالية فاإنلةأل امند دو تلنا إأ تو يند دعنائ
الدالنة اإعن ل نننا العننرت اإمامننة

نارام علننل سننا متي ننةأل امنند ن ع النندين اجلدينند العلن االعلمننال
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ا آ علل الصرالن ا الي بالتعلي مدو احليانأل اجع

لي العل فري ة علل كن مننل امننلمةأل امند

نرص الصنربا الطنرىل االرسنول نلل ا علينص اسنل علنل ن

احمنيم ني علنل لني العلن فصنال تعناأ ة

َّ ِ
َّ ِ
ين ي يَا ْعلَ ُماو َن) (الزمنر :منن ا ينة )9أل امنال( :و ُا َّرِّ
ين يَا ْعلَ ُماو َن والاذ َ
كتابص العزينزَ ( :ه ْ يَ ْستَ ِو الذ َ
ِز ْدنِي ِلل ًْما) ( ص :من ا ية )114أل امال الرسول لل ا علينص اسنل ( :ا لني العلن فري نة علنل كن
منل امنلمة) كما مال ( :ا تودا فتتعل بابا من العل
جملا عا ف

ن لف ركعة اعيادن لف مري

من

من ا تبل مائنة ركعنة) امنال( :

نور

ا ن ود لنف ج ناون) فصين ينا رسنول ا امنن

م نرالن الصننربا :فصننال( :ا .ن ي اننع الصننربا إد بننالعل  ):اكالننب فديننة سننرو ذ ننزان بنندر ا يعلم نوا اننال
()42

احمنلمني الصرالن االطتابة

ل،لا فعلنل النرذ منن التانن اا احمت وعنة ااحمتعنددن ل شنول ظااهر العلا العرباي اإلساالمي فإلنص
مننن ذ ن احمصاننول ا نن ،بالتان ن اا الننناتجة اذ ن احم فصيننة ل شننول .نن ،اللننا.رن احمعصنندن يننآ إلننص مننن
احمنننتاعد ا يطننوا مننرع لياننة مننن ادلاننال احمنننلمني سننااا كافيننا لنند ول علن الفنني اترمجننة كتاننص افننتح
"الايمارستاا"أل ا تطوا رذاة ليانة ا ناك معنني سنااا كافينا ل شنول العلن أل ا ا ت نور كتنات الونزايل
"مافب الا ساة" كاا الناي احماا ر لومف ال شام الالنا االعلم ة احل نارن اسسن مية ا .ن،
التان ن اا الننناتجة تت ا .ن اجلنن،ار ادجتماعيننة اادمتبننادية االنياس ننية االمصافيننة ل ش ننول العل ن الع ننريب
اسسن م

فننالعل العننريب اسسن م .ننو لتنناج ماا ننر حلاجنناا امتبننادية ااجتماعيننة تنننتمد جنن،ار.ا مننن

ايعننة التف ننوراا ال ن

ن دما احل ننارن العربيننة اسس ن مية البنناعدنأل ف ااي لص اار الناض ااة اإلس ااالمية ة

الص نرلني التاسننع االعا ننر احمي ديننني( )43لصنند عم ن اسس ن ه علننل لشننر العل ن اجننال ا .ننو حيم ن ة ياتننص
الدعون س اعة العل بني ال ا

يآ اعت اسس ه العل عاادنأل كما اعت فري ةأل جعلنب فدينة ا سن

تعلنني عنندد مننن نناياا احمنننلمنيأل فان اسسن ه يصننده ك نوا حيتطننر العلن أل امنع .نن،ا بصن احمتعلمننوا
ملةأل ات العلمال لدرنأل ابص العلن بعيندا عنن رتانة الصينادنأل ا احلانل .نو الننائدأل االطتني تلنب ختنف
بالينندأل رذ ن ا احمنننلمني مننن ع نند احلط ن ا مننوس تعلم نوا مننن ا سننرو البنني يني فننن الفااعننة بالصوالنني
الط ننن ام ننع مي نناه اإلمبراطوري ااة اإلس ااالمية ان ل اال المترجم ااون م ننا ع ننن ك ن مب ننادر احمعرف ننة احمتا ننة ة
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عبننر .الصواننا إأ العربيننة اة ذ ننوا م نرلني مننن الننزمن (951-751ه) تينننر حلطنناه العننرت بواسننفة
رعايننا .مننن منننيكيني اي ننود ا يننزاداا لوننت رت ن مننا لننت اسذري ن مننن عل ن كمننا فننادا احلم ن ا
الاعي نندن إأ الش ننرة ة لص ن ن تن نرا اا نند االب ننني إأ دار اد ف ننة ي ننآ ما ن ن علي ننا الا ننا موا بالرتمج ننة
االدر أل فتزااجب اصافاا متااي ة ا ارا مركانا اصافينا جدينداأل فلن يطنن لصن إتاأل بن ت مكنا بنني تلنا
()44

احم ابع احمتعددن ف ن ب يو ا خمتلاة اارتاف بع ا با ر ا إياب إلي ا اوة جديدن
فالعل العريب لشن ة

اا اصافية مواتيةأل ا .كما ار إلي ا "سارتوا" مسا ة الندين اجلديند

ابنا تص ااعتدالصأل امرالة اللوة العربيةأل امتط ا من ا تطوا لوة معرفة ام ف فصد استمرا تلنا اللونة
حمدن مراا ويلة لوة عاحمية اك،لا احل كاا اسيلة جلمع احمنلمني علل اصافة مو ندنأل ا ن ا ادعنرتاق
()45

بادمتياو المصاة للشعوت احمولوبة ااسفادن م ا اادستعالة هبا

فالفتوحات العربية فرإنب علنل اجملتمنع راجنا علنل الع مناا الصالينة الاداينة احملندادن ا فناةأل
فصلصب ا تياجاا لشنا بدار.ا ع ماا إلننالية ااسنعة الشننا مبنان جتارينة متفنورنأل االند اتننا
الرمعننة احلاجننة إأ ن اا ا م ن ا ننرو ا تانند الناضااة العلميااة العربيااة إد بعنند التصننال اد فننة إأ
بودادأل يآ التصب العصلية العربية بالاارسية ا د تلصيح العصلية العصائدية بالعصلية ال لرية
اافصننا انن ،العوامن احمنن،كورن جمتمعننةأل اة تن .نن،ا التشن يع علننل العمن منن مان النندين اجلدينند
سننرعاا مننا ولننب ا مننة العربيننة مننن مننة تت ام ن احمعرفننة بالنننمع االراايننة ااحمشنناف ةأل إأ مننة تطتنني اتصننر
()46

اتداا ا دات اا اار االعلوهأل اترتج علوه الشعوت ا رو ات يف إلي ا اتشارر ة إذ ائ ا

اإتا كنناا التعلنني ة اجلزيننرن العربيننة مان اسسن ه اد سننيما ة الاينننة احل ننارية تعليمننا اليننا يننت ة
"الطتات" يآ يتعل ا انال الصنرالن االطتنات املين منن احلنناتأل اكناا احمعلن
فإا اسس ه

علل التعلي ا ،ا الرتبية ما وما بنبعاد جديدن
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فل ن تعنند الرتبيننة جمننرد إعننداد لل ا نننة ة مر لننة عمريننة معي ننةأل اإمنننا نناكب عمليننة منننتمرن ة
مرا

خمتلاة "الرتبية من احم د إأ اللكند" س ا لني العلن عملينة مننتمرن د تصنف ع ند ند معنني ا
()47

سن معي ة "د يزال الرج عاحما ما لي العل فإتا تن الص عل فصد ج "

لصنند ا.تمننب التربيااة اإلسااالمية إأ جالنني الش نريعة بعلننوه الفنني االالننناة االرياإننياا االالننا
يآ كالب تع بالرتبية الدي ية اادلصية االعصلية ااجلندية دامننا ت نكية بننس جالني علنل ننات ذن
مننن اجلوالنني ا ننروأل اكطننن ا يعنند عنناه (989-459ه) نندا فا ن ة تنناري احميسننناا الرتبويننة
التعليمينة ينآ مت ة .ن،ا العناه ب نال احمدرسنة ال لامينة ة بونداد اكناا افتتا نا بداينة ع ند تعليمن جديند
إت التصلننب منناكن التعلنني مننن الطتننات ااحمننناجد ادار الننورامني إأ احمنندار العربيننة اسس ن مية ال ن تن ن
علل م ا .م لمة
ا.ط،ا كالب الرتبية العربية اسسن مية ة إ ار.نا العناه تعمن لت مينة الصنوو اجلنندية للانردأل ابنآ
راك ا ن ن ة الااإ ننلة ة لان ننص اذ ننر الب ننااا احلمي نندن ك نناس
اذ  .ننا م ننن الع نناداا العربي ننة ا

ننيلة إأ جال نني تعل نني

ص االوف ننال اال نندن اك ننره ال ننيافة

ننول ال نندين االصن نرالن االطتاب ننة ام ننن العل ننوه
()48

االرياإياا االفي االصالوا االالناة االالا اة احمعا.ند العلينا

امنن احميكند ا احماطنرين العنرت ة

الصننراا الوسننفل كنناا ا ن دارا م مننا ا ساسننيا ة تفننور الرتبيننة ام ا .ننا ال ن كالننب ننائعة ف نن،ا "اباان
علاادون" :1456-1322 :النن،س التصنند رائ ن التعلنني ال ن كالننب ننائعة ة رجننال الننا د العربيننة ة
الصراا الوسفل اال تتاع ساليي د تت اسني منع ادبنائم ال مائينة للمتعلمننيأل ا نل بإتانا عندد منن
الصواعد ة التعلي أل إإافة د.تماه ابن لداا باجملتمع فصد ا تلب اللوا.ر الرتبوية مطالا م منا ة فطنر
ا ا ة ة كتابص "احمصدمة" يآ كد منن

لنص علنل ينة الرتبينة االتعلني منائ " :إا العلن االتعلني منن

إننراراا العمنراا الاشننرس ااجود.ننا فيننص مننر ايعن " ا ا تعلنني العلن
ب ننا ت ق ومن ن
استطوا ساسا ا

اب د.ن ن

()49

ن اعة ختتلننف ننرة احمعلمننني في ننا

اييك نند عل ننل من نننلة التعل نني ة الب ننور كو ننا نند رس ننو ا ة ال نن.،نأل

بعد.األ كمنا ييكند علنل منننلة تربوينة م منة اعبنرية ا.ن ادبتعناد عنن اساتددام
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أساالوِّ الةااد االع ننف ة تعلنني ا اننال ا ننا م ننرن بنناحمتعلمني ا ص ن لتننائ عطنننية علننل الت مينن،
اعلل اجملتمع
ايرو ابن علدون ا الفرائ الرتبوية االتعليمية الن تتنن بالشندن االصننون جتنا احمتعلمنني م نرن
هبن أل ايعل ن تلننا بننناي التفننرق ة التعلنني اجعلننص اسننيلة للصفننع مننن ماي ن احمعلمننني النن،ين ياتصننراا إأ
ننرة ا سنناليي مرلننة تصننوه علننل الننتا ااسدرار البننكيح حمتفلانناا تربيننة ا اننال اتعلننيم أل إا تلننا
بالتنكينند يلك ن إننررا بعمليننة التعلنني أل ا مننن كالننب تربيتننصأل كمننا يصننال بننالص ر االعنننف مننن احمتعلمننني
ااد ا ذ  .د ينتفيع اسجابة لتلص العل أل اياتصد ال شام اربي علينص الطنن أل ا منر الن،س ينيدس
إأ سننلور عننن ري ن الطنن،ت ااداننآ االتلننا.ر بو ن مننا ة إننم

وفننا كننا يلك ن بننص مننن ا تو علننل

ينندس .ننيدل احمعلمنننيأل اكنن،لا يننتعل احمطننر اادديعننة فتبنناح لديننص عننادن ا لصنناأل ابنن،لا تاننند احمعنناين
اسلنننالية مننن يننآ ع متننص بنناجملتمع امنندو اسننت ابتص دكتنننات عنناداا جينندن مم ن احلميننة اإمطاليننة
الدفا عن لانص ام زلتص ليبناح عنادد علنل ذن فتصبنر تنص عنن اكتننات الا نائ اادلن اجلمين الن
()51

تتكدد ذاياما امدو إلناليت ا فيعود ة سا النافلني

اة النننياة لانننص يركننز ابننن لننداا ا.تماماتننص الرتبويننة علننل مننننلة تربويننة اتعليميننة ننرو اننا
يت ا ة الاطر الرتبنوس احمعا نر :ا.ن ا تبنار الفرائن اا سناليي الرتبوينة ة العلنوه ا بنوات احمعرفنة منن
ل تداين ال ام احمصتبرن ة ك عل اتوإيك األ عس ب ر ديد الصوالني اا دلة بنلانا امانا.ي
مننددن ا عنناا كم ن نأل ا ف ن الفرائ ن لتلصننني العل نوه ااحمعننارق لل ا نننة النن،ين يت ننااواا احمرا ن التعليميننة
ا اأأل .ن الن تصننده ان بشننط تنندرل

ننينا فشننيناأل منع الرتكيننز علننل م ننية تربويننة م مننة ننرو ا.ن :

مراعان استعداد الفلاة لصاول ما يرد علي

س "مراعان موا.ي احمتعلمني"أل امدو مندرم علنل تلصن .ن،

احمعننارق االعلننوهأل اينربف ابننن لننداا بننني الصنندرن علننل ادسننتيعات االفرائن العلميننة النن لة الن تصننده هبننا
.نن ،احمعننارقأل فاصنندر مننا تط ننوا .نن ،الفننرة س ن لة اذ ن معصنندن تن نناعد علننل ادسننتيعات اتا ننتح م نناه
الت مي ،ا بوات مشرعة
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ايلص ابن علدون اللوه علل كم من احمعلمني ة عبنر و ل ن للفرائن الرتبوينة ة التعلني أل إت
يصنندموا للفلاننة كمن ا مننن احمنننائ االصنوالني احمعصنندن ااحمصالننة ايفننالاو ة ل ننا احيننناوا تلننا مرالننا ان
مت ننا.لني اسننتعداد .للتصان االا ن أل لنن،لا ي او ن علننل احمعلمننني ا د يزيننداا علننل
ايمصل نوا عل نني

هب ن امتعلمنني

نواد العل ن إد ن نني ام ننام اعل ننل لن نناة ما ننوا سن نوال ك ننالوا مات نندئني ه ة احمرا ن

احم ت يننةأل ا ا د لمعنوا ان بننني منننائ امنوالني خمتلاننة ااا يصتبننراا ان علننل علن مننن العلننوه ننىت يتص ننو
ربلم إأ الصول:
"إا مننن احمنن،ا.ي اجلميلننة االفرائن الواجاننة ة التعلنني أل د ربلفنوا علننل احمننتعل علمننني معنناأل فإلننص
ي ن ،م ا يلار بوا د م ماأل حما فيص من تصنن الانال االبنرافص عنن كن اا ند م منا إأ تا ن ا نر
()51

فينتولصاا معا اينتعبياا

كمننا لننو اباان علاادون إأ مننننلة تربويننة ننرو م مننةأل مننا والننب منننتمرن ة احم ننا .الرتبويننة للنرا
يت ننا ا.ن " :المحاااور والمناااظر ل والمفاوضاة فااي التعلااي فينن،كر ا الفرائن الرتبويننة البننكيكة د
تصنوه علننل سننا التنكينند علنل كمننرن اننل ماا ننآ العلن ااسننتل ار.ا ا "احملطننة العلميننة" د بن إد
باحملنناارن ااحم نناترن ااحماااإننة"أل ة موإننوعاا العلن أل
منن ا

ننا سننتولد ملطننة التبننرق املطننة اسننت اام الاننرا

نول"أل ايصننده ابنن لننداا برال نول ينننر الفرائن الرتبوينة للكبننول علنل "ملطننة العلن " اتلننا

مننن ن ل إ ن ة اللننناا ااحل نوار ااحم امشننة ة احمنننائ العلميننة ا" فت ن اللن نناا باحملنناارن ااحم نناترن ة
()52

احمنائ العلمية يصرت ن ا احيب مرام ا

اد ا ل ا دد ة لانة العلن الن،ين يت يانوا منن اد نرتار ة ال صا ناا العلمينة الن جتنرو ة
احم نناتراا العلميننة ايا ننلوا النننطوا اي بننرفوا إأ احلاننل اادسننتل ار مجننودا ة فطننار .اإننيصا ة
اإنعوا ساسنا حملطنام العلمينة ة اس ن

فص أل اي فا تلا علل النا ال،ين حيناوا

االصنرالن

ااحلاننل فإلننا سننت د ا لنندي مبننورا ة علم ن أل ايل ننر تلننا ااإننكا ا ننال نوارام ا م نناترام ا
ميام بالتعلي أل ايعزو ابن لداا ،.ا الصبور إأ ردالن ريصة التعلي االصفا س د علل النرذ منن ا
ال

()53

بلا من ال سوا .لشدن ع ايت بص
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اإتا كنناا ابننن لننداا منند التصنند رائن التعلنني الشننائعة ة عبننر ادعننا إأ رائن علميننة عبنرية
يراعل ميول احمتعل امدراتص العصلية ا ا ل احملاارن ااحم اترن ة التعلي
فإن أبو حامد الغزالي (1111-1508م):
كاا من احم تمني ة نوا الرتبية ة عدد من ميلااتص "فا ة العلوه"أل اكتات ي ا الولندأل اإ ينال
علوه الدين" امد اإع الوزايل للاما تربوينا نام كمنا ندد .دفنص الرتبنوس افصنا لالنناتص اللرتنص للكينانأل
اإع احم

العلم ال،س رب م اساا ادفص اذرإنص منن الرتبينة فبن ف العلنوه امننم ا ا عفا.نا ميمت نا

ابننني فوائنند.ا للمننتعل أل رتا ننا اللم ننا ننني يت ننا افائنندماأل كمننا بننني احماننادا ال ن لنني ا ين ن
افص ا احمعل ا ال تندية اتياتص
اا.ننت كنن،لا باينناا الفريصننة النننليمة للرتبيننة الدي يننةأل الت نن،يي ا ن ة التف ن ال اننو ماتويننا
من ارال تلا تطوين فراد كتاواا بالا يلة االتصوو
احمنا كناا العصن الاشنرس .ننو ا لنة الن تننتصده ة بني العلن فصند عفنا الونزايل ميمنة كن وأل
ا بننص بالدراسننةأل كمننا ننم اسلننناا ام نوا الافريننة بالدراسننة فطتنني عننن ذرائننز اسلننناا اعننن الاننراة
الاردينة اذن تلننا مننن احموإننوعاا الوايصنة البننلة بالرتبيننةأل امنند ا.ننت الونزايل ا.تمامننا بالوننا بننالعل االتعلنني
ف و يعتصد ا التعلي الصحيح .و الناي إأ التصنرت منن ا اسنعادن الندليا اا نرنأل اهبن،ا رفنع الونزايل
مطالة احمعل أل ااإع اصتص ة احمعل البان ال،س اعت

()54

مر د

اة كتابص :إحياء للوم الدينأل ياني الوزايل ف نيلة العلن االتعلني ايبنف مطالنة العلن االعلمنالأل
اة عدن مواإع من كتابة احم،كور يش إأ ا تعلي العل من اجص عانادن ا تعناأ امنن اجنص
تعاأ ا.و من ج

فنة ا

فة ا تعاأ فإا ا مد فتح علل ملي العا العلن الن،س .نو نم نااتص ف نو
()55

كاداوا ا لاا زائ ص

اة كتننات "فا ننة العل ننوه" يص ننول الو نزايل :إا كم ننال ا دم ن ة مربننص م ننن ا تعنناأأل اإمن ننا يرم نني
()56

بب عة العل فما داه علمص كمر ا كم ف و إأ ا مرت ا ئطتص اص
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ايت ننح م ننن دراس ننة م ننا كتا ننص الون نزايل ع ننن الرتبي ننة االتعل نني أل ال ننص ك نناا ي نندق إأ صين ن ذ ننايتني
ساسنيتني :ننا الطمنال اسلننناين النن،س ذايتنص التصننرت منن ا سنناكالص اتعنناأأل الطمنال اسلننناين ذايتننص
سننعادن النندليا اسننعادن ا ننرنأل ابننالرذ مننن تنندين الونزايل اتبننوفص اللنن،ين انرا علننل للرتننص للكيننان امننا في ننا
من مي اجع

ي دق إأ التصرت من ا أل اسعادن ا نرن ا ين ا ا العلن ي اون ا يفلني ل،اتنصأل حمنا
()57

لص من مزايا اماسن فطاا يرو ا العل ف يلة ة تاتص علل اس ة
ل،لا اعت

بي العل .دفا تربويا حما لص منن مني فن ن الننعادن ة الندليا اا نرن .نو العلن أل

ف ننو إتا ف ن ا عمننال فننالوزايل كنناا ماط نرا م فص ن التاط ن لننص فلننناة ااإننكة امننددن لنن،لا فإلننص
ع نندما كت نني ع ننن الرتبي ننة ب نند يش ننرك ا ذ نراع اا  .ننداق ال ن يصب نند.ا م ننن التعل نني منرت نندا بالن نناتص
البوفية الوامعية ة امب اا د
كمنا لنص ع ندما فطنر ة اإنع من

دراسن للمننتعل اإنعص افن

فتنص الن رمس نا للرتبينة يننآ

يتمشل مع ا .داق الرتبوية ال اإع األ اعلل تلا ن ف العلنوه امننم ا ااإنع ا ة درجناا ت اولينة
ني احمعاي ال كو ا لتصا هبا ميمت ا من يآ لاع ا للمنتعل ا منا تننااص لنص منن إنرارأل كمنا لنص
رك ما ي او ا تصوه علينص النراابف الن تنربف بنني احمعلن ااحمنتعل منن عفنف امانة ااإنح بنمملنة عديندن
كيف لي ا يعام احمعل تلمي ،ايعام احمتعل سنتات أل اهبن،ا اإنع ا سنا الن ي اون ا تنن علينص
ريصة التعلي
اا ،ا ساات يصف الوزايل ة ف اا د مع عمالصة احمربني ال،ين اإعوا للما تربوية مرسنومة
افصننا لاطننرن معي ننةأل امنن.،ي فلنننا منندد مم ن " ف ننوا اجنناا جننار راسننوأل اجننوا ديننوسأل اذ ن " .أل
ال نن،ين اعتص ننداا ب نننا الرتبي ننة الب ننكيكةأل احمرس ننومة افن ن س ننا س ننليمة امدراس ننة .ن ن الوس ننيلة ا ساس ننية
س

ك الارد ال،س ييدس بدار إأ إ

ك اجملتمع

اذن عنن الاينناا منا كتاننص ف نوا ة كتننات اجلم ورينةأل امنا كتاننص رسنفو ة كتننات النياسنة مننن
اإ

ك اجملتمع إمنا ينع عن ري إ

ك ال لاه الرتبوس
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اجال لانا احمعنس ة كتنات "إمين " ل ن جاا جنار راسنوأل اكتنات "ليولناردا ج تنراد لاننتالوتزس"
اة كتي جوا ديوس العديدن
امنند اسننتصده الو نزايل لاننا العانناراا ال ن اسننتعمل ا "راسننو"أل ة ا ننف مننا كطننن ا تصننوه بننص
الرتبية من إكمال حما ي صبص ل الارد ة التطوين
فصنند مننال الو نزايل ا بع ن

احمصلومنناا تطننوا كاملننة التطننوينأل ع نند لشنننما اد كطننن توي .ننا ا

اسإافة إلي ا ممن ا رع االطواكنيأل بي منا تطنوا خملومناا نرو لامبنة التطنوين كصلن اسلننااأل ا ا
الرتبية النليمة  .الوسيلة سكمال ،.ا الن صمأل بي منا يصنول راسنو" :إل نا لولند إنعاال احنتناج إأ الصنونأل
د يلننة ل ننا احنتنناج إأ العننوا ااحمننناعدن" ذايننال احنتنناج إأ الصنندرن عل ننل الا ن ااسدرارأل ا ا ك ن م ننا
حنتاج إليص اك ما ي صب ا ع دما لولد إمنا حنب عليص عن رين الرتبينة ا.طن،ا تل نر منون عصيندن كن منن
()58

الوزايل اراسو فيما كطن ا تاعلص الرتبية لنلناا من إكمال حما ي صبص اما تزاد بص الفايعة
ابنالرذ مننن يننة ا فطننار الرتبوينة الن

ر ننا الونزايل االن ت نا .ة ميمت ننا الرتبويننة مننا ر ننص

 .ن رجننال الاطننر االعل ن ة .نن،ا الطننوا ممننال " ف ننوا ا رسننفو اجنناا جننار راسننو" اذ ن  .أل إد ا
م

ننص الرتبننوسأل احمنرتاف بالننناة ياتننص ااجننود

يشننر إأ حقااوق المارأ ة التعلنني ابنن،لا نن،ق مننن

الوجننود لبننف اجملتمننعأل ا.نن،ا مننا ننط لصفننة إننعف ساسننية ة م

ننص الرتبننوسأل إإننافة س الننص الع ايننة

بتعلي العلوه الا ية ااجلمالية بالرذ من إرارما ادجتماعية متا يا مع فلناتص البوفية
مننع .نن،ا فننإا الغزالااي يعتن مننن الا سنناة النن،ين اإننعوا للامننا تربويننا ننام أل ااإننح ا .ننداقأل
مدد الوسائ أل ا.ت بالعل أل ااعت احمتعل مريني منن ا تعناأأل كمنا لنص امنن ن ل م

نص الرتبنوس تكنر

الورائز االانراة الاردينة ا ينة اللعني االمنوات االعصناتأل الن،لا كالنب فطنار الرتبوينة مريانة جندا منن برال
ا فطار احمربني احمعا رين
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أما الفارابي 849م405-م:
فيعتن علمننا مننن عن ه النرتا العننريب اسسن م ادالنندين اإمنناه مننن ئمننة الاطننر الرتبننوس االمصافننة
االنندينأل ارائنندا مننن رااد الالننناة العربيننة ااسسن مية امنند مننده احمعلن احلطنني للرتبيننة العربيننة اسسن مية برال
جدينندن ا ننده المصافننة العربيننة اسسن مية دمننة عليمننة متملننب ة الطشننف عننن اجلوالنني الرتبويننة ة جمننال
الرتبيننة" الدي يننة -اللوويننة -ا

ميننة -ادجتماعيننة -العلميننة -العصليننة -اجلماليننة" اكنناا للاننارايب م اعننني

ساسيني ينتمد م ما فلناتص الرتبوية ا ا:
األول -القرآن والسنةل والثاني الفلسفة اليونانية المتمثلة بأفالطون وأرس و:
اإتا اعت لننا الصننربا االن ن ة م اعننني ساسننيني لالننناة الاننارايب الرتبويننة ف نن،ا ن ل ايع ن

ا بننا

لبننرأل اإا كنناا يعتن ميسننا الالننناة ع ا.ننا اليولنناين ة المصافننة اسسن مية فلن ربننرج عننن كولننص منننلماأل
لشن ة بيننة إسن ميةأل اا لنع علنل العلنوه ااحمانادا اسسن ميةأل كننس ممصنف مننل فصند كناا م تمنا بنالعل
اباسلناا ال،س .و مور العملينة الرتبوينةأل اد لولنو إتا مل نا إا جن التعنالي الن جنال هبنا الانارايب .ندفب
مي ننة اسلن ننالية

إأ إذ ننال الاط ننر اسلننناين الرتب ننوس االعل ن اف ن تع ننالي الصننربا االن ن ة تاا البنناوة ا

الشاملة ()59فكياتص الاطرية كالب باة ككيان الط دس "فيلنوق العرت" اكالنب فلنناتص الرتبوينة تندار
ننول ت ميننة الاننرد مننن يننآ .ننو إلننناا د مننن يننآ .ننو ع بننر ة مجاعننة ا.نندق التعلنني ة ر يننص .ننو:
ت مية الصدرن علل التاط امتطني اسلناا من الو ول إأ  ،.احمانا.ي ا ساسنية ا احمانادا ادلصينة الن
لي ا يتبف هبا اسلناا االاارايب كناا يننت اف -كنا ارد ة الصنربا الطنرىل اة ا ادينآ الشنرياة-1
اايطن ن الع نناه للمن ن

الالن ننا الرتب ننوس اسسن ن م ايا ننني بائب ننص احمتمي ننزن امدرت ننص الاائص ننة عل ننل ب ننال

اسلناا ب ال ن األ اتاومص علل سائر م ا .الرتبية الاشرية .دفص بالدرجنة ا اأ "ب نال اسلنناا" البنان
ة كافة اجملاداأل لص ي لر إأ اسلناا ة مجيع جوالاص جنندا ارا نا اعصن بدمنة مت ا.ينة لنص يتعامن
مننع اسلننناا علننل سننا الافننرن الاش نرية احممتزجننة احمرتابفننة لتكصي ن الت نواوا بننني مجيننع امنناا اسلن نناا
()61

ا نن استو ااأل ا لص ي لر إأ اسلناا علل لص مون فاعلة ة اامع احليان بو تنلف
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لصنند متينز عمن الاننارايب الالنننا االرتبننوس بادجت نناد االت دينند ة مجيننع م ننا
االرتبوس فطاا ي ة احم

االتفاي معا ااعت الاا موا .نو احمن

الاطننر الالنننا

ااحمن ل للاطنر الالننا الرتبنوس

ة اسس ن هأل امنند كنناا الاطننر الرتبننوس ع نند الاننارايب كم ن درجننة مننن احليويننة االم نرال االااعليننةأل اة سننياة
العملية التعليمية ال راد.ا الانارايب كينزن ا.نت بناحمعل ا عفنا دارا مركزينا امورينا ة .ن ،العملينة -ا درر
متنناه اسدرار ا ننص الرئين ن .ننو إب ن ج احمننتعل إأ كمالننص اسلننناينأل كننا لع ن مننن احملننت علننل الاننارايب ا
ذ

ا يصف اماة م ما مبرا ماه تدريي احمعل اتوجي ص لتطنوين اسلنناا فطنرا ااصافنة ارا نا ا لصناأل

ا .نن،ا م ننا ي ننيدس ة كم ن م ننن ا ي نناا إأ إ نندا ا ننورن اصافي ننة تربوي ننة تط ننوا دان ل ص ن اد ن اا ا ننص
الطيالاا ادجتماعينة احمصتلانةأل امنا كينز الانارايب عنن ذن منن الا سناة ااحماطنرين الرتبنويني ة عبنر لنص
لشنن من.،اا فلننايا كنام أل فصند تانوة علنل الط ندس احملصني ت "فيلننوق العنرت" الن،س اعتمند منن.،ي
احمدرسة احمشائية اليولالية

يآ تاكنر ة ف نوا احلطمنةأل اكناا موسنوعيا ة معرفتنص ااانب احمعناين الالنناية

بنلاا عربية دميصةأل معتمدا ة فلناتص علنل الرياإنياا اكنزج منن

انا احمدرسنتني "ا ف ولينة احلديمنة

االايماذورايننةأل كنناا يننرو بنننا تعلن الرياإننياا إننرارس لتكبنني الالننناة النن،لا ان احمن
احمنننائ الالننناية االعمليننةأل االفايننةأل ا ننرص علننل إبنراو فطننرن الت اسنني ة كن

الرياإن ة

ن ل إا مننا جننال بننص بننو

لبننر الاننارايب ة جمننال الاطننر الرتبننوس ن دلي ن علننل متيننز العلننوه الرتبويننة اسس ن مية عننن ذ .ننا ا.نن،ا مننا
اعتمد عليص ة تطوين برائص الالناية االرتبوية يآ مجع بني الو

االالنناة امعفيناا العلنوه ة عبنر

ة لننني فطننرس اا نندأل ا كنند ا ترااننص اكتاباتننص د كطننن إد ا تطننوا مننن اننار "اصافننة اسسن ه" ا ننارن
اسس ن ه ا ا اصافنناا عبننر جمتمعننة ا .ن بعينندن عننن اصافننة اسس ن ه د كطننن بنننس ننال مننن ا نوال ا
ت ت ل ا فطر الاارايب ا فلناتص ا اجتا.اتص الرتبوية
فالرتبين ننة كمن ننا راد.ن ننا بن ننو لبن ننر ة ميلااتن ننص امب ن ن ااتص  .ن ن
ادجتماعي ننة اا

ن ننمو ا احلصيص ن ن أل تع ن ن الت شن نننة

مي ننة االاطري ننة االع ننوية لنلن ننااأل اباحمصتب ننر احماي نند ف ننإا برال الا ننارايب الرتبوي ننةأل اإا

تنارا تنارا ااإكا بالاطر الالنا اليولاين فإ ا خترج عن اد.تماه بفايعة اسلناا الوا ي ا احمصتلانة
"اجلن ن االعص ن االصلنني االنن،اة االينند االلننناا" ا ا تركيننز علننل الا ننيلة ي نندرج ة جمننال تصنندىل الوننرع
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ادلص علل مجيع ا ذراع ا رو ابداا ا ي م س م ا اد ا بننا الاكنآ عنن اجلوالني الرتبوينة
ة فطننر الاننارايب اال ن حيا ن هبننا تراا ننا الرتبننوس العننريب اسس ن م تنندفع ا إأ إدرار يننة اسلننناا اإعننداد
للكيننان يننآ يعف ن اجلن ن
لتطتم مجيع ال وا

صننص مننن الع ايننةأل االعص ن لب ننياص مننن الرتبيننةأل اادل ن

لننص مننن الت نن،ييأل

ال تن ة إعداد احمرل حمواج ة التكدياا اعلي ا ا لراجنع احماإن الننتايد م نص

الوإح لآل نرين ل نا منة انا مناع تربنوس اليننب عالنة علنل ند ة الشنرة ا الونرت اإتا للرلنا بدمنة
إأ  .ن ا رال الرتبويننة ال ن

ر ننا معل ن الا سنناة العننرت ااحمنننلمني ة الصننراا الوسننفل اعلننل ر س ن

"ابنن لندااأل الونزايلأل الانارايب" دنند ا الصنربا الطننرىل كناا ن التعلنني ا سنا الرتبيننة اسسن مية ة كن
ا مفنار العربينة اسسن مية اإتا كالنب الندليا .نندق الرتبينة ع نند اليولناا االرامنااأل كالننب ا نرن االتك ن
انا ذاينة الرتبينة احمننيكيةأل فصند نرص اسسن ه علنل اجلمنع بنني ادا نني منال تعناأ ة كتابنص العزينز( :ااتاننع
فيما تار ا الدار ا رن اد ت ا لبياا من الدليا)
رتا كنلا متوا ذدا"

امال لل ا عليص اسل  :اعم لدليار كنلا تعيش بدا ااعم

اعلنل .ن،ا فصند كالنب ذاينة الرتبينة اسسن مية ا مينأل الفان لندليا يعنيش في نا كع نو لنافع ر فننة
()61

باحمصدار ال،س د ياند دي ص اد يبرفص عن ب رتص

اإتا كنناا التعلنني ة اجلزيننرن العربيننة ما ن اسس ن ه اد سننيما ة الاينننة احل نناريةأل تعليمننا اليننا تننت
ع نند "الطتننات" يننآ يننتعل ا اننال الص نرالن االطتابننة املي ن مننن احلننناتأل اكنناا احمعل ن
كا .األ فإا اسس ه

ننيصا كا ن ا ا

علل التعلي ا ،ا الرتبية ما وما بنبعاد جديدن

فل ن تعنند الرتبيننة جم نرد إعننداد لل ا نننة ة مر لننة عمريننة معي ننةأل اإمنننا نناكب عمليننة منننتمرن ة
مرا

خمتلاة "الرتبية" من احم د إأ اللكد" س ا لي العل عملية منتمرن د تصنف ع ند ند معنني ا
()62

سن معي ة "د يزال الرج عاحما ما لي العل أل فإا تن لص عل فصد ج "
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ارذ تلا لرو ا .داق الرتبية مد ا تلاب من عبنر إأ عبنر امنن منرت إأ ب نر ااحلصيصنة
ا الولاة كالب لل دق الدي علل اادق الدليوسأل الطنن تلنا حين داا اد.تمناه بنالعلوه ااحمعنارق
()63

ال رارية لا ال احل ارن اسلنالية ااود.ار.ا ااستمرار.ا

ام نند تعرإ ننب رائ ن التعل نني ة الرتبي ننة الن ننائدن ة الص ننراا الوس ننفل اال ن تعتم نند عل ننل التلص ننني
ااحلانل ببننورن كان ن لل صند مننن مان احماطنرين االرتبنويني العننرت ادعنوا إأ إ ن ك .نن ،الفننرة اتفوير.ننا-
فصد التصد ابن لداا رائ التعلي الشائعة ة بع

رجنال النا د العربينة االن تتانع سناليي د تت اسني

م ننع ادب ننائم ال مائي ننة للمتعلم ننني ا ا ننل بإتا ننا ع نندد م ننن الصواع نند ة التعل نني تن ن له الص نندراا العصلي ننة
للمتعلمني
امند دو تفنور الاطنر الرتبنوس ع ند العنرت احمنننلموا ا ا نة ع ند الا سناة العنرت ممنال" :ابننن
ل نندااأل الو نزايلأل الا ننارايبأل اب ننن ر نندأل إ نواا الب ننااأل اذ ن  " .إأ تف ننور ادجتا .نناا الرتبوي ننة ة الاط ننر
العريب اسس م الرتبوس امن
-1

ا:

ايرجاه الفقاي البيان :

النن،س يننرو بنننا الصننربا الطننرىل االن ن ة الش نرياة ننا احم اننع ا ال للاطننر الرتبننوس ااحمبنندر ا ساس ن ة
التشنريع الرتبننوس اكمن .ن،ا ادجتننا  :مدرسننة ممنند الانامر االنند جعاننر البنادةأل مدرسننة الشننافع امالنناأل
االوزايل اذ .
 2ايرجاه الفلسفي البرهان :
ا ال مننن بننرو ابلننور ما ننوه الرتبيننة هبنن،ا ادجتننا "ادجتننا الالنننا " .ننو الاننارايب اابننن منننطويص اإ نواا
البنناا اابننن سنني ا اابننن ر نند يننآ كنناا ان تنننا ا .امننا ة تفننور ما ننوه الرتبيننة اة ن ع احل ننارن العربيننة
اب ن ننآ ن ننورما ة الع ن ننا الع ن ننريب االاشن ن نرية مجع ن ننال اة التنكي ن نند عل ن ننل ي ن ننة الالن ن نناة ة تف ن ننور الرتبي ن ننة
()64

اتصدم ا
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.9ايرجاه الصوفي العرفاني :
إا ا سننا ال لننرس للتبننوق ككركننة فلننناية يانند مننن فطننرن الو ننول إأ احمعرفننة بفريصننة "الطشننف"أل ا
"احمشا.دن" ا "اس راق" ا احلد " ال اناين لطن الوسنيلة العملينة إأ تلنا .ن "سنلوك تصنوه ن
علل ما يننم با نف ك البنوفية"جما.دن الن اا" س تراي ن ا علنل ا تمنال ند ا ده اكناح ن واما
عننن احملنن،اا ااحمننراا احلنننية "الدليويننة" اعلننل .نن،ا ا

ن "النننلوك " مامننب الن ل االتصالينند البننوفية

كل ناأل صتلننف ننطااا الفرائصيننة ااحم.،ايننة امننن .نن،ا ا

ن تاتننص يانند ال ننني احلصيصن النن،س يبن مننا

بني الز.د ع نا التناررب االتبنوق امند نطلب ادجت ناداا الز.دينة ا اأ لنوان حمن
اعتمنند البننوفية اسسن مية بعنند تلنناأل ا.ننو احمن

"التناين " الن،س

النن،س نندرا ع ننص تلننا احمصولننة البننوفية احمعرافننة الن

ننارا ا س ننا دجت نناداا  .ن التب ننوق صتل ننف نوائا ا نرائص ااجتا .ننام ة اجملتم ننع الع ننريب
اسسن م أل م نن ،الصننرا المالننآ اا ننرس "التاسننع احمنني دس" ننىت ا ا لعن هبننا مصولننة " اللننا.ر االاننا ن"أل
فعلننل ساس ن ا منناموا الاطننرن الصائلننة بنننا للصننربا م ننمولا "تا.ريننا"  .ننو م فومننص النن،س تيديننص النندددا
اللوويننة االاياليننة احماا ننرن كمننا يا م ننا "عامننة ال ننا "أل ام ننمولا "با يننا" .ننو ع نند .احم ننموا احلصيص ن
النن،س د يتطشننف إد "للراسننصني ة العل ن " س ة "العرفنناا" ا .ن البننوفية العننارفوا امنند مس نوا احم ننموا
ا ال ت "الشريعة" امسنوا احم نموا المناين ت "احلصيصنة" اا نلوا بعند تلنا إأ الصنول بننصوم الشنريعة إتا
كشاب احلصيصةأل س عده التزاه البوة بن طاه "الشريعة" ة ني تتطشف لنص "احلصيصنة" االعرفناا لونة:
 .العل أل امد استصدمب  ،.الطلمنة لندو احمتبنوفة احمننلمني احمتنن ريني لتندل ع ند .علنل لنو مسن
م ننن احمعرف ننة يلص ننل ة الصل نني عل ننل ننورن "كش ننف" ا "إا نناه"أل اب ننال لر إأ الب ننورن احمعرفي ننة الن ن مام ننا
احمتبنوفة لننرو بننن

ميننزاا بننني احمعرفننة الن تطتننني بنناحلا ا بالعصن ا هبمننا معنناأل ابننني احمعرفننة الن يننت

احلبننول علي ننا "بالطشننف االعينناا" ا.نن،ا مننا دنند ع نند معل ن البننوفية احمتننن ريني اعلننل ر س ن " تس
ال وا احمبرس"
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ذ النون المصر 290ه804-م
ب ننو الا نني
()65

بر"

تا ال ننوا احمب ننرسأل اامس ننص اوب نناا ب ننن إبن نرا.ي أل ا ب ننو ك نناا لوبي ننا م ننن "ب ن ن د ال وب ننة
()66

ايعت "ليطلنوا احميسا احلصيص للتبنوق

ف نو منن اائن احمعن ين عنن الاطنر البنوة

الالنا ة الصرا المالآ اا رسأل امن ااإع ادفنوم ا اأ حما نوه "احمعرفنة" ع ند البنوفية ادند نورن
انن،ا احما ننوه ة لننم لننص ي ننع فيننص احلننداد الاارمننة بننني "احمعرفننة اسكاليننة الب ننوفية" ا "احمعرفننة" الب ننوفية-
فيصول :احمعرفة علل ا

اجو

ا ال :معرف ننة التو ي نند ادا ننة بعام ننة احم ننيم ني احمصلب ننني االم نناين :معرف ننة احل ننة االاي ننااأل اتل ننا ا ننة
باحلطمننال االالوننال االعلمننال احمصلبنننيأل االمالننآ :معرفننة ننااا الو داليننة اتلننا ا ننة بن .ن اديننة ا
احمصلبني الل،ين يشا.داا ا بصلوهب

ىت يل ر ان منا يل نر

()67

ند منن العناحمني

ف ن ،البنورن

ع نند اائن .ن الاطننر البننوة الالنننا ة اسسن هأل ت ننع .نن،ا ال ننو مننن احمعرفننة ة اس ننار العنناه العنناحم
للمعرفننة احمماليننةأل كمننا ت ننعص ة اس ننار العننا ال .ننوع اسسن م أل الطننن ختبننص يننزن ي اننرد هبننا عننن سننائر
لوا احمعرفة احممالية العاحمينة اال .وتينة اسسن ميةأل ف نو لنو منن احمعرفنة داتنص الصلني ا ند أل ا.نو إتا يلون
كن منن احلنا االعصن كننداتني للمعرفنة النرو ة .ن ،البنورن ا "العنارفني" س الن،ين يشننا.داا ا ة
ملننوهب يرتاعننوا إأ م زلننة "ا اليننال"أل افطننرن الوديننة ة احماننا.ي البننوفية تصننرتا باطننرن "الطرامنناا" ا .نو
ت ور احلواد ااحلنادا ادارمنة علنل يندس "ا الينال" س الن ختنرة الصنوالني الفايعينة اتتصفا.نا با ن
ما يتمتعوا بص من "كراماا" ع د ا
أحمااد باان ل اااء 964ه444-م  :النن،س يصننول :احمعرفننة معرفتنناا :معرفننة ن أل امعرفننة صيصيننةأل فمعرفننة
احل معرفة ا داليتنص منع منا بنرو للصلن منع ا سنام االبنااا امعرفنة احلصيصنة علنل ا د سناي إلي ناأل
()68

سم ا البمدية ا صي الربوبية
()69

اد حييفننوا بننص علمننا

ينتش د محند بنن عفنال علنل امت نا معرفنة احلصيصنة با ينة الطركنة

اإتا دمص ننا ال لننر ة م نوال تس ال ننوا احمبننرس النواردن ة لبو ننص البننوفية لننرو

ا تطناد ختلنو منن تكنر الوسنيلة ا الننلور البنوة احمو ن إأ معرفنة " نااا الو دالينة" إد ل نا دند
ة بعن

موالننص مننا يش ن إأ تلنناأل اهبننا كطننن ا تطتمن ع نند البننورن احمعرفيننة "ال لريننة االعمليننة" فصنند
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()71

راس الصش س لص مود" د تنطن احلطمة معدن ملنب عاما"
()71

البننوة ربننص يطننوا إلطننار ل انننص

الني لص الصول :لص صندار منا يعنرق

فنناجلمع بننني .نن،ين الصنولني يو ننل ا إأ اسننت تاج ا النننلور العملن

احمننيدس إأ احمعرفننة" .ننو التصايننف مننن اجنناا اجلننند اكاننب رذانناا ال ن اا ا.نن،ا مننا ينننميص البننوفية
ت"اجملا.دن"
اكا سا لنت ت ا  .ما كيز الاطر الرتبوس العريب اسس م ة الصراا الوسفل .و اعتمناد
ني ساسينيأل ا الاطر اليولناين الصندىل منن ج نةأل االصنربا االنن ة منن ج نة االينةأل ا ا الرتبينة العربينة

م

اسسن مية تعننن بالندليا كالرتبيننة اسذريصينةأل ا بالنندين كالرتبينة ا اربيننة ة العبنور الوسننفلأل بن

االننب

ال نربف بننني النندين االنندليا ة .ننداف األ امنند ا.تمننب بالصنندراا العصليننة ع نند احمننتعل أل يننآ الننب ا.تمامننا
ا نا ان ،الصندراا اعملنب علنل تفور.ناأل امنا كيز.ننا .نو اسنتص اا عنن الننلفة اا.تمام نا اند تطننافي
الاننرص التعليميننة لل ميننع كمننا ا.تمننب بننآدات احمعلمننني ااحمتعلمنننيأل ابن

ميننة العننا االاا ننآ ا.تمامننا

كا ا
ثالثا :الفكر التربو العربي -اإلسالمي -الحديث والمعاعر:
لص نند اعتم نند الاط ننر الرتب ننوس الع ننريب اسسن ن م احل ننديآ ااحمعا ننر ة لش نني اتف ننور عل ننل الاط ننر
ا ارايب الرتبننوس احلننديآأل اعلننل الاطننر الرتبننوس العننريب اسس ن م احمننورا أل اعلننل الوامننع المصنناة العننريب
الرا.ن بطافة اجتا.اتصأل يآ الفل من رالو ام ا .موايرنأل ااإع .ندافا تربوينة كمنر مربنا منن اسلنناا
ا ومننصأل ا ننكيح ا فطننار علمننال ادجتمننا اف سنناة الت ننوير الارلنننيني اللشننعاراا ال ن رفعت ننا المننورن
الارلنية ة احلرية االعدالة ااحمنااان ارا كا ا ة ياذة فطر الت نوير العنريب ة العبنر احلنديآأل لطنن اامنع
العرت احمنسوس ة تلا الارتنأل يآ اد ت ل العمماين للو ن العريب االتشنار اجل ن االتصلنفأل كنا محن
رجال الاطنر ااحمبنلكني ادجتمناعيني علنل ت ناال احمشنط ا احلصيصينة احمعفلنة لل نوع العنريب فوجنداا ة
الص ال علل اجل

االتصلف اادسنتاداد إأ احمعرفنة االتصنده ااحلرينة االدكصرا ينة ا صنوة اسلنناا اسنيادن

الصالواأل امد جتندا  ،.ا .داق من

ل ا فطار الرتبوينة الن عن ع نا احماطنراا الرتبوينوا العنرت

احمنلمني اة مصدمت :
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رفالة رافع ال ا او :)1849-1851( :
النن،س كتنني عننددا مننن الطتنني الرتبويننة احم م نة

ننا( :ختلننيم ا بريننز ة اننار بنناريزأل ام ننا.

ا لاات احمبرية ة م ا .ا دات العبريةأل اكتات "احمر د ا مني ة تربينة الا ناا االا نني" االن،س حيتنوس
برائننص ة الرتبيننة ايعنند الف فننااس ال مننن كتنني عننن الرتبيننة مننن احماطنرين العننرت ة العبننور احلديمننةأل امنند
تنننارا براال الرتبويننة بنندرين ساسننني :الرتبيننة اسسن مية مننن ج ننة االمصافننة الارلنننية مننن ج ننة االيننة امننن
 .ن برائننص ة .نن،ا اجملننال :دعوتننص إأ تعمنني التعلنني الشننر بننني ب ننال ا مننة تكننورا اإلاانناأل امراعننان ميننول
احمتعلمننني اتننوجي

إأ الدراسننة احم اسنناةأل امنند نند الف فننااس عننن ن ة احمعلمننني ااحمتعلمننني الننادو

بنننا تطننوا الع مننة بننني الفننرفني مائمننة علننل احلنني ااد نرتاه ا لننز للمعل ن اسننتصداه ال ننرت لننص مننن
الوالدين فصف يننتصدمو ع ند ال نرارنأل إإنافة علنل تلنا كلنص للف فنااس برال إلابينة ة احمنر نأل فصند
ر و في ا مج ما

ع ا الصديرأل ا .مري ة الرج ة ادلصة ا .احمعي نة للرجن ة تندب منر ااحملافلنة

علل االص االصائمة بنمر عيالص ااحمنلية لص ة ياه ياتص
ا .متتاو عن الرج باللني االلفف االر اانأل ا ا ل بتعليم نا ا التعلني يزين ع نا الننصافة
()72

االفيش اكط ا من العم علل مدر ايعت ا

لبد الرحمن الكواكبي (1452-1809م):
لصنند بمننام عانند الننرمحن الط نواكف اللننناه عننن صيصننة ادسننتاداد النياس ن اا اننار الطارايننة ال امجننة
عص ةما

احليان كافةأل م فلصنا منن نمي احمشنط ا احلينة ة الشنرةأل مشن ا ة كتابنص الشن

انائع

ادسنتاداد امبننار ادسنتعااد" إأ لننص إتا مننا رادا الرعينة ال ننوع ة الننة التصلنف ااجل ن اادحنفننام
ااإننع منندم ا علننل الفرين البننكيح االنن ة ري ن التصننده اادود.ننار امانناران ا م ن احمتصدمننة ة العننا أل
فإلننص يتعننني علي ننا الننتصلم مننن ادسننتاداد النياس ن بن ننطالص كافننةأل اإ نناعة العل ن ااحلريننة االدكصرا يننةأل
االص ننال علننل اجل ن االتصلننفأل االننناي لالننوج تلننا ت ننوير العصننول الشننر احمعرفننة بننني الشننعوت احملطومننة
بادستادادأل فالعل .و الواسفة ال خترج اسلناا من العتمة إأ ال ورأل ات صلص من العاودية إأ احلرية
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وإن بااروز ريااارات فكريااة لقالنيااة وحدانيااة لربيااة معاعاار أل اتنننمب بادسننت ارن االت دينند جننال
ارن للكرار ادجتماع النياس اادمتبنادس االمصناة ة مفنار عربينة عندن محلنب راينة ال نوع الاطنرس
االمصن نناة ة الن ننو ن العن ننريب فصن نند ن ن دا مبن ننر اددن تين نناراا فطرين ننة اسياسن ننية اختن نن،ا من ننن ادسن ننت ارن
االت دينند سنناي اننا ة دعومننا ال وإننية احمعا ننرن مت ننااون ة تلننا دع نواا اس ن ك النندي ة العبننر
احل ننديآ -ي ننآ ننط كت ننات "اإلس ااالم وأع ااول الحكا ا " ع نناه  1925للش نني علن ن عا نند الن نراوةأل
م عفاا م ما ة تاري تبور الاطر اسس م احمعا رأل تلا لص ال منن منده تانن ا ااإنكا للتمينز بنني
اجلننالاني الرا ن االننزم لننيا ة مبننر فكننني اإمنننا ة الشننرة العننريب ي ننا اكنناا ي نندق ساس نا إأ
فبن اجلالني الرا ن عنن اجلالني النزم ة اسسن ه اهبنن،ا الشنط  -أسا

الةايع للاي لباد الارازقأل

بدايننة مر لننة جدينندن مننن التاطن ة يننان مبننرأل فت ننااو فطننر وعمننال ركننة اس ن ك النندي اسس ن م
واماننص ادجتماعيننة االنياسننيةأل رتا ننة ة دينند لع مننة احلنناك بنناحملطوهأل الايننص س ننط مننن ننطال
احلط احملط احمفل أل فطالب ب ر يكة ة اس

ك الدي اسس م .

نيكة علن عاند النراوة ة

"اسسن ن ه ا ننول احلطن ن "أل إ ننا تران م ننا ا ن ن إلي ننص اس ن ن ك ال نندي م ننن عص لي ننة ة ع مت ننص ن نننلة
()73

النلفة

ط حسين (:)1449-1884
اا ند منن .ن  -إا يطنن .ن  -احماطنرين العنرت ة الصنرا العشنرين اترجنع يتننص إأ ا داار
اجل،ري ننة احمتع ننددن الن ن م نناه هب ننا ة جم ننادا متع ننددن سن ن مب ة ادلتص ننال باسلن نناا الع ننريب م ننن من ننتوو
ال ننرارن إأ منننتوو احلريننةأل امننن اللل ن إأ العنندلأل امننن التصلننف إأ التصنندهأل امننن اصافننة است ن ه إأ
اصاف ننة ادس ننت ارنأل ف ننو جن ننر دع ننان العص لي ننة ة الاط ننرأل اادس ننتص ل ة ال ننر سأل اادبتط ننار ة اسب نندا أل
االتك ننرر ة الاك ننآ ا ديبأل االتم ننرد عل ننل التصالي نند اجلام نندن ا .ننو ال م ننن كت نني ع ننن "من ننتصا المصاف ننة"
باحلماسننة ال ن كتنني هبننا عننن "احمعنن،بني ة ا رع"أل ابالش ن اعة ال ن

ننرر هبننا مننن اوابننب ال ص ن الااليننةأل

فاسننتادل ادجت نناد بالتصلينندأل اادبتنندا باستاننا أل ا منناه النندليا ا يصعنند.ا ننني نندر كتابننص (ة الشننعر
اجلننا.ل ) النن،س كنناا مابننة ادسننت ل اجلنن،رس للعص ن العننريب احملنند ااحلننديآ ة با امنند نند عننن
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التعلي أل االلواا ا ج ايةأل اااجااا احمعل أل اااجااا الدالنة جتنا احمعلن أل اا و.نرأل االلونة العربينةأل االعلنوه
الدي ية أل يآ رص علل تعمي التعلي اتوسيع دائرن احمتعلمنني اإ ن ة مصولتنص احمشن ورن ينآ منال:
((التعلي لي ا يطوا بال ناة للمبنرس كاحمنال ااانوال))

()74

امند ند ة كتابنص "مننتصا المصافنة ة

مبر" عن التعلي فنكد ا اجة الشعي إأ التعلني البنان ليننب بنمن منن اجتنص إأ الندفا النو
احمتنننيأل فالشننعي لننيا معرإننا للصفننر النن،س ينتيننص مننن ادننارج ننني يو ن عليننص ا ج ننف الفننامع فكنننيأل
الط ص معنرع للصفنر الن،س ينتينص منن الندا

نني ياتنا اجل ن

منص امرافصنصأل العلنص عاندا للج نف

احمتاوة عليص ة العل اليا يو عنن مبنر اد يطان انا اسنتص اا البنكيحأل ا يطنوا انا جنيش منوس
عزيننز حيم ن

وومننا اينن،اد عننن ننداد.ا إتا كنناا ارال .نن،ا اجلننيش امننن داا .نن،ا احلننداد ننعي جا .ن

ذافن أل د ينننتفيع ا ينننتو رإننصأل اد ا ينننتممر مبننادر اراتننصأل اد ا ينننتص بتنندب مرافصننصأل اد ا
يارع ا رتامص علل ا ج ف شاركتص ة ت مية احل نارن اسلنناليةأل نا ي نت ة العلن االالنناة اة ا دت
االان اا اار
دبنند إتا مننن لشننر التعلنني العنناه مننن ج ننة إأ مبننل ننداد ال شننرأل اد بنند مننن محايننة احمنندار
ااحمعا.ند مننن .ن،ا ادود نناه الشن يع النن،س يانند التعلنني إفننناداأل اد بند مننن ا تندبر الدالننة منا حيتنناج إليننص
تلننا مننن احمننالأل كمننا تنندبر مننا حيتنناج إليننص النندفا الننو

مننن احمننال اتنندب .نن،ا احمننال لننيا منننتكي أل بن

لننيا عنن ا ة يات ننا الوامعننة الن حنيا.ننا ا األ فنمنناه الدالننة بنوات مننن اسسنراق لنني ا تولن ا ا تننرد
ذلت نا علننل التعلنني االندفا الننو أل ا منناه الدالنة بنوات مننن ادمتبنار لنني ا تاننتح ا ا تنرد ذلت ننا علننل
التعلي االدفا الو

()75

ابالتننايل ننص نننني ييكنند علننل ا لشننر العل ن إننرارن مننن إننراراا ا مننن الصننوم أل ا ا الدالننة
ا نند.ا لنني ا توك ن

نننوا التعلنني كل ننا ة مبننر إأ منند بعينند الننيا يع ن .نن،ا لننص يطننر ا يانن،ل

ا ف نراد ااجلماعنناا مننا ينننتفيعوا مننن اجل نند سلشننال مننا كطننن إلشنناال مننن التعلنني افراعننص ب ن مع ننا ا
يننان مبننر ادا ننةأل اتفور.ننا احلننديآ يصت ننياا بنننا تي نن ،مننور التعلنني كل ننا باجل نند ااحلننزهأل ا ا يطننوا
ت ليم ننا دميصننا ااس نراق علي ننا موينناأل االدالننة ا نند.ا  .ن ال ن تنننتفيع ا ت نع ال ن ام ااحم ننا .انن،ا
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التعلنني أل ا ا تصننوه علننل ت اينن. ،نن ،الن ام ااحم ننا .أل ا ا ت

ننل تلننا م

لننة متبننلة دميصننةأل ننىت د

ي كننرق التعلنني عننن الفري ن ال ن رمسننب لننصأل ا ننىت د ي ت ن إأ ذننرع مانناين للوننرع النن،س لشننأل مننن
()67

جلص

اة .نن،ا النننياة ييكنند علننل مننننولية الدالننة عننن إدارن التعلنني ات ليمننص اتلننا مننن ن ل لصنند
لووارن احمعنارقأل فنكند ا ذنرت ن ل ة اوارن الرتبينة االتعلني

نا بعيندن كن الاعند عنن ا تعنرق ل انن ا

صبننية كتنناون ا.ن مننن جن تلننا بعينندن ك ن الاعنند عننن ا يعننرق ال ننا اننا .نن ،الشصبننية احممتنناونأل
فن

نند الننوواراا مرالننة فيمننا لنني د يطننوا فيننص مرلننة فن تطنناد تعننرق لننووارن احمعننارق ر يننا منننتصرا ة

مننلة من احمننائ الا ينة ادفن ن ا ااي نةأل اإمننا .ن تعنرق منا يعنرق النوويرأل ات طنر منا ي طنر النوويرأل اانا
ة كن ن ي ننوه ر س إتا تون ن ال ننوويرأل ا إتا امت ننب الل ننراق النياس ننية ا يون ن ال ننووير ر ي ننص ة من نننلة م ننن
احمنائ أل امد تعودلا ا للوه اورال احمعارق ة ،.ا التصلي احم طر ال،س ت فرت فيص اوارن الرتبية االتعلني
ف ن كن لع ننرق ا ال ننوورال يتع نناماواأل ف ن يط نناد نند .ا ين ننتصر ة م ب نناص ننىت يلو ن م ننا م ننر س ننلاصأل
اينتنلف للاما جديدا ك

()66

لشنلص اربلاص اوير ب رأل فيلو ،.ا ال لاه اينتنلف للاما جديدا

ابالتننايل لصنند لعنني ننص نننني دارا رياديننا ة يننان مت ننا المصافيننة اة ريننا العصن العننريب ادفعننص
ا .ار الطم من احماطرين العرت ال،ين ييكداا ،.ا الدار

إأ التاط العلم احم

فالدكتور محمد الرميحي -ا مني العاه للم لا الو

للمصافة االا نوا اا دات الطنوي  -ييكند ا نص

نننني ال مننن ت اننص إأ احمشننط ا ال ن سننتواجص مبننر االنندال العربيننة ة جمننادا التعلنني االمصافننةأل ا ا
اواراا التعلنني ة النندال العربيننة ار ننا ة دال العننا المالننآ مننا والننب ت ننامش احمشننط ا الن
نن ننني ة كتابن ننص ا ن ننة فيمن ننا يتعل ن ن باحمواولن ننة بن ننني الط ن ن االطين ننف اإن ننرارن

ر ننا ننص

ن ننو العملين ننة التعليمين ننة

سس نرتاتي ية مدراسننة الننيا إأ م نراراا فرديننة ا إنناق الرميك ن بنننا ننص نننني لننادس بتعلنني اللونناا
ا ج ايةأل رذاة م ص ة التوا
ال،س كم ع بر ا

احل نارس ااسلنناين منع الونرتأل اة لانا الومنب اد.تمناه بنالرتا العنريب

الة ة المصافة العربية
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ااعت الرميحي اا نني منن كتني نص ننني نا ((مننتصا المصافنة ة مبنر)) اكتنات (( الشنعر
اجلا.ل )) ع مة فارمة ة تاري المصافة العربية بالرذ من اجلدل ال،س داص ك م ما امب دار
ما المفكر السور ناعار الادين األساد فصند اعتن ا نص ننني رمنزا للمصافنة العربينة اجلنادن
ااحم اإنلة منن جن اللونة العربيننة الابنكل ا نند احمندافعني عنن النرتا رذن دعوتننص إأ ادسنت ارن االت دينند
اادتبال بالمصافاا الوربية
ادافع لا ر الدين ا سندس عنن نص ننني إند الن،ين اممنو بنالفعن ة الندين االت طنر للنرتا
ام ننال :إا((  .نن ،ادمام ناا با ل ننة اذن ن

ننكيكة فل ن يط ننن  .ننار ف ن ن م ننن ن ننني ة ال نندفا ع ننن

اسسن ه االعرابننة)) امننال :إا علن مننا مدمننص تلننا احماطننر الانن. ،ننو لننص دننح ة اسننتازاو ال اننو ا ريننا
العصنول ادفع ننا إأ التاطن العلمن احم

ن ا رير.نا مننن ادرافناا اا ا.نناه الن سنادا ة الصننرا التاسننع

عشر
ام ننن جالا ننص دع ننا ا م ننني الع نناه للم ل ننا ا عل ننل للمصاف ننة ة مب ننر ال نندكتور ج ااابر لص اافور إأ
ادسننتاادن مننن ال نرتا المصنناة اال نزاد الت ننويرس لفننص نننني -مش ن ا إأ ا العننرت ة نند احلاجننة اليننا
ل ستاادن من احمشرا المصاة ل،لا احماطر الا،
امنال :إا نص ننني دعننا إأ رينة احمعرفنة اادلاتنناك علنل المصافناا ا ننرو الف منا منن ننرص
علننل التااعن مننع المصافنناا ا ننروأل معتمنندا علننل اعيننص ال صنندس فيمننا ين نن ،عننن .نن ،المصافنناا اتننرر مننا
()67

يتعارع مع مي اصافت ا ادي ا
ابو

ال لر عن كافة ادلتصاداا الن اج نب إأ نص ننني ا النرداد علنل تلنا ادلتصنادااأل

ف ن ينننع ا إد ا لعننرتق بنننا ننص نننني لعنني دارا ساسننيا اموريننا ة تفننوير المصافننة العربيننة اة رس ن
اسس نرتاتي ية المصافيننة مت ننا العربيننة اة تعمنني الرتبيننة االتعلنني بننني كافننة ب ننال الننو ن بصولننص (( :إا العل ن
ااحمعرفننة ننا كاحمننال ااا نوال بال ننناة لنلننناا احمبننرس)) الع ن مننن عل ن إداواتننص احمعرفيننة .ننو ريننا العص ن
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العريب اختليبص من الشوائي اا ا.اه ادفعنص منن النة اجلمنود االماناا إأ النة التاطن العلمن احم

ن

كا سا .ة ب ال الشصبية العربية ا اسلناا العريب ال،س يعت سا ك ب ياا
أما املربي الكبري مجيل صليبا:
فلص ميلااا كمن ن ة الرتبينة امنن

نا كتنات" مننتصا الرتبينة ة النو ن العنريب" ينآ نار ة

الابن ا ال مننن .نن،ا الطتننات إأ لننص لننو عننرق كن معلن .ننداق الرتبيننةأل ا نن ،بالوسننائ احميديننة إلي نناأل
لودا مدارس ا سعيدن ات مي.،ا من  .ن ادل كما ار بنا الرتبينة احلديمنة ة اجملتمنع العنريب لني ا
ص جمموعة من ا .داق امن

ا:

اهلدف الفردي:
إا الرتبي ن نة لن نني ا من نندق إأ تط ننوين الشصبن ننية اسلنن ننالية احل ننرن احمتطاملن ننة تطن ننام إبن ننداعياأل
فالتعلي لي ا ي دق إأ ت شنة فراد كال مويال ا جناهأل ممصا العصولأل ن ا

ة

اهلدف االجتماعي:
ااحمصبود بص ا الرتبية لي ا تلف اجاا اجملتمعأل ا ا تعد الفن تأل إعندادا اجتماعينا حياني
إلن ني التع ننااا االتطامن ن االع نندل اال ل نناه االتص نندهأل ايع ننرف

ص ننوم اااجا ننام أل اي نندعو .إأ ا ن نرتاه

صوة ا رين ا ريام
اهلدف االقتصادي:
فالرتبيننة لنني ا تن ن ة ت شنننة م نوا ني م ت ننني يعرفننوا بينننت أل اينننت افوا م ننا مصومنناا
يام أل اينتولو ا للو ول إأ مسل مصا د.
اهلدف القومي:
تربية اإعداد جي عريب مي لو ص معتزا برتااصأل ميم ا بصوميتصأل خملبا لو دن متص
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اهلدف اإلنساني العام:
تربيننة جي ن علننل منني إلنننالية ساسننية ا.امننة كصنني احل ن ااد ن ااجلمننال االاعنند عننن التعب نني
االتعن ننفأل امب ننادمة مجين نع ا من ن االش ننعوت احملا ننة للنن ن ه ااسسن ن اه ة تص ننده احل ننارن سعن ن ل كلم ننة
اسلناا
.نن ،ا .ننداق احم نن،كورن تتفلنني م ننا إعننداد م نوا ني نناحلني مويننال ممصا نننيأل عنناملني م ت ننني
تصن نندمينيأل امن ننيم ني بالعدالن ننة ادجتماعين ننة خملبن ننني للصن نني الرا ين ننةأل متبن نناني باجلن نند االن نند ت اادبتطن ننار
ااسبدا أل حياوا مت اموميت اا دم أل كما حياوا اسلنالية مجعال

()67

ويف السياق نفسه يرى املفكر الرتبووي اوا ر عاقول :ا للرتبينة احلديمنة ربعنة مانادا
ساسية ا .داق تصوه هبا ا: .
تعلي الفا ا يعل لانص ب انصأل اتعليمص كيف حي مشط تص

-1

مشط تص ب انص

-2

تعلي الفا بلية

-3

تعلي الفا الارد ا رر صبيتص ات مية ميولص امدراتص اإبداعص

-4

فاجلامعن نناا كمن ننا من ننال ن نند احماط ن نرين :د ختن ننرج علمن ننال اد متعلمن ننني الط ن ننا ختن ننرج لاسن ننا
ينتفيعوا ا يطولوا علمال إتا اابراا علل اد

االتعلي االتمصيف

()78

اخلالصة:
د ننا بنننا العلن .ننو لتنناج اصنناة حل ننارن معي ننة د كطننن ا يتفننور إد إننمن جمتمننع ا ن إأ
مر لن ننة متصدمن ننة من ننن التفن ننور ادمتبن ننادس اادجتمن نناع االنياس ن ن االاطن ننرسأل لن نن،لا ف ن نإا العل ن ن العن ننريب
اسسن م ة الصننراا الوسننفل .ننو لتنناج ماا ننر حلاجنناا امتبننادية ااجتماعيننة تنننتمد جنن،ار.ا مننن ايعننة
التفوراا ال

ن دما احل نارن العربينة اسسن مية البناعدن ة عبنر ال

االعا ننر احمي ديننني

نة اسسن مية ة الصنرلني التاسنع

يننآ فرإننب الاتو نناا العربيننة علننل اجملتمننع راجننا علننل الع منناا الصاليننة الادايننة
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احملنندادن ا فنناةأل فصلصننب ا تياجنناا لشنننا بنندار.ا ع منناا إلنننالية ااسننعةأل الشنننا مبننان جتاريننة
متفننورنأل االنند اتنننا الرمعننة احلاجننة إأ ن اا ا م ن ا ننروأل ا تانند ال

ننة العلميننة إد بعنند التصننال

اد ف ننة إأ بو نندادأل ي ننآ التص ننب العصلي ننة العربي ننة بالاارس ننية ا نند تلص ننيح العصلي ننة العصائدي ننة بالعصلي ننة
()71

ال لرية

الصنند اسننتفا العننرت مننن ن ل ا تطنناك بالشننعوت ا ننرو ا ي صلنوا عننن ذن  .الطمن مننن
إننافوا

العلننوه ااحمعننارق فلن يطول نوا جمننرد اإن ة اصافيننة انن ،العلننوهأل بن منناموا بدراسننت ا الصنند.ا امننن
إلي ا الش ل الطم أل ا بدعوا ينا جديدا

من  .ا كطن الصول إا العلن العنريب .نو إ ندو احللصناا المصافينة الن لعيشن ا الينوه امند كالنب
المصاف ننة العربي ننة جن نراأل ا ب ننا رو اجلن ننر الو ي نند الرئين ن ب ننني الش ننرة االو ننرت فنا ننلب الرياإ ننياا
اا ديننة االننورة ااحلريننر اادننزق البنني إأ ارابننا اربفننب بننني الاوتيننة ة مبننل الشننرة ابننني الي وديننة
()72

ااحمنكية ة الورت

اع دما كاا الل ه ربني علنل ارابنا كالنب احمننيكية ت نع العرامين ة سناي الاطنر كناا العنرت
دة الصياسناا

مد تص وا ا رماه اا دسية ااستصدموا ا دا ة تدريا رمل لوا الرياإيااأل اة ميا

الالطيننة كننا ااننب علننل مننر النند.رأل ا تنننتفع العبننور احلديمننة ا تاعننآ الشننا ة ننكتص ة الفلنني اة
اجلرا ة ة البيدلة اة الالا االايزيولوجينة واد العنرت ويناداا منا والنب تعتن ساسنية كمنا فننر العنرت
الطنننار ال ننول ادرس نوا مننالوا المص ن ااإننعوا مننالوا اجلاتبيننة ا رإننية ا ننر وا كم ن ا مننن ننااا الفايعننة
استعبننب علننل مننن سنناص أل عي نوا ارتاننا اجلننو ااص ن اا نوال اا اواا ال وعيننة للجننناهأل لا نوا جننداال
فلطيننة اا رتعنوا الننناعة تاا الرمنناص تنناجراا اجننابوا ا فنناة ة ر ن ا جورافيننة امفعنوا ا رع م

ننني

ما.رينأل ا ذ وا ف وا احليان بطامل األ فطالوا ماه ا ارابيني نافاا اسعة عرفوا ارابا با رو االننطر
االصفننن كمننا علمو.ننا تربينة دادن الصننز اعلمنوا ارابننا اسننتعمال الارجننار االانناراد ااحمنندفع ا
()73

فتكوا عيوا ارابا لي اموا  .أل ا.ينناا ارابنا لعبنر م ن لينتننلموا إأ تن ه داه عبنورا
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بنن ن ولة م ننا ترذ نني ا تن ننميص (راك بيط ننوا) الن ن تفم ننع إأ توس ننيع طن ن اسلن نناا عل ننل

اراب ننا ع ن
()74

الفايعة

اإتا كاا جدادلا ة الصراا الوسنفل مند ذ نوا الاطنر الاشنرس ااحمعرفنة الاشنرية بشنىت لنوا احمعرفنة
ا.يننناا ارابننا رين التفننور االتصنندهأل ااستنننلموا بعنند تلننا إأ اانناا عمين داه عبننورأل اسننتااموا بعنند.ا
ليطتشنناوا ااننون العميصننة ال ن تابننل عننن احل ننارن الوربيننة احلديمننة اعننن احمعرفننة العلميننة احمتفننورن نا في ننا
الرتبيننةأل ف ننإا الاط ننر الرتب ننوس الع ننرت اسس ن م احمعا ننر حيص ن .دف ننص ب ننالرذ م ننن التص ننده ال ن ننف ال نن،س
صصصأل اتلا بناي احمشاك ادمتبادية االنياسية اادجتماعية ااسدارية ال تعاين م ا امت ا العربية
فرتبيت ننا العربيننة احلديمننة د ت نزال ننىت ا ا مننرتددن بننني ا
م ا.

ننالة ادمتاننا ف ن تن نن ،عننن الو نربيني

ا رم ا سناليا منن داا ا تن له بي نا ابنني م ناو الشنعي العنريب ا اجاتنصأل ا.ن تننتمد

من ماإي ا اتاررب ا كمن ا منن الصني الاطرينة اادلصينة االرا ينة منن ذن ا توفن بي نا ابنني نوال العبنرأل
فن ن كن م نناه ع ننا جدي نند سن نريع التوين ن ة ب ننا ادمتب ننادس اادجتم نناع اة تص ي نناا اسلت نناج في ننصأل اة
مفالنني العمالننة اة .ياك ن الصفاعنناا ادمتبننادية ااحم يننةأل اة ننلة اسلننناا با لننة اة عننا ادتبننال
ااحمعلوماتية اة جمادا احمعرفة االاكآأل ب ة جمادا المصافة االا وا احمصتلاة
امم ن .نن،ا العننا احمتو ن ين نتلزه إعننداد لمننران الاش نرية إعنندادا م ئمننا يتميننز بالصنندرن علننل الننتعل
االتنندريي حمواج ننة موامننف احليننان احمت وعننةأل اد ننا بنننا .نن،ا الوامننع العنناحم امننا كليننص مننن اجتا.نناا تربويننة
ي عطا علل الوامع الرتبوس العريب اعلل خمتلف الالداا ال امية اد ساي إأ موالاة سنلفالص بالصندر الن وه
إد عن ري اعي ا لص ااعي نا لوامع نا اتوليند اامنع جديند منن ن ل تلنا اد سناي لالنوج .ندف ا .ن،ا إد
بننلور الن

احمننيدس للت ميننة سننلوكا علميننا اتلننا بإعمنال الاطننر ااسبنندا مننن جن توجيننص معرفت ننا للوامننع

الرتبننوس العنناحم اللوامننع الرتبننوس العننريبأل اادجتننا إأ ج ننة دينند الت ميننة ة جمننال .ننو ذلننل مننا متلطننص مت ننا
العربيننة مننن اننرااا د ا.ننو رنميااة الثاارو البة ارية عننن ري ن ا ننف ا لل ن ة الرتبيننة ااسعننداد االتنندريي
()78

اجلديدنأل باسإافة إأ الصياه و د مواو ة ىت جمادا الت مية الشاملة
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االاش الطا ة تربيت ا احلالية يعنود إأ إ نال ماند ايل .ناه .نو عنده احم ئمنة بنني احم نا .الن
اإننع ا.ا ااجملتمننع احمت نندد النن،س لعننيش فيننص فننإا فصننداا .نن ،احم ئمننة يولنند مشننطلة اجتماعيننة خمايننة مت ع ننا
مننن التصننده اتاعنندلا عننن ادسننتصرارأل اإا بعنند تربيت ننا العربيننة عننن الطمننال د يرجننع إأ عننده احم ئمننة بننني
م ا .ا ا اجات ا فكني ب يرجع إأ تصب احمعلمني ة تفاي  ،.احم ا.

()77

ابننر س المربااي الكبياار جمي ا عااليبا :فننإا منننتصال ا احل ننارس د يتكص ن إد ننا تت ننم ص تربيت ننا
احمت ننددن مننن م نني إلنننالية ننيلة -هبنن ،ا

ننالة ا نند.ا لنننتنلف رسننالت ا ا اأأل اهبننا ا نند.ا لب ننوا
()76

جمتمع ا من الدمار الاعمص جمتمعا عربيا مت ددا ل ا .بص ا م التكدو بص الصدر

اإتا كنناا الا نندل ة التاط ن ة اإننع اإلس ااتراريجية العربي ااة للتربي ااة م نند ت نزامن م ننع رك ننة عاحمي ننة
سعننادن التاطن ة الرتبينة ة العننا اتفوير.ننا حمواج ننة متون اا احمنننتصا من ن ل م لمننة(( اليولنننطو))
التابعة حم لمة ا م احمتكدن للرتبية االعلوه االمصافة
اال

()77

ر ب عارا( تعل لتطوا :الرتبية ة عا اليوه االود)

فننإا اسس نرتاتي ية العربيننة ة الرتبيننة منند اإننعب ة معلم ننا ة إ ننار ال لننرن احماإننوية فافتصنندا
إمطالنناا التومننع ا ننرك الانندائ حمواج ننة متون اا كالننب لنن،ر.ا تلننوك ة ا فن م نن ،تلننا احلنننيأل ا تطننن
ذائاة عن جتمعاا إمليمية رو بد ا تعد العدن حمواج ة متو اا الصرا احلادس االعشنرينأل علنل حننو منا
()77

فعلب ميسنة المصافة ا ارابية ة مشراع األ تعلي اسلناا للصرا احلادس االعشرين))

اإتا كنناا احم نيمتر الرابننع لننوورال الرتبي نة العننرت احم عصنند ة ن عال بنناليمن عنناه  1762مابننة لصفننة
ادلف ة حنو الادل ة اإع اإلستراريجية العربية لت وير التربياة .منن ن ل منا ارد ة تصرينر .ن،ا احمنيمتر
مننن ا ال لنناه التعليم ن ة الننو ن العننريب يعنناين مننن او نراا الصننائم ة عنندد مننن اجملننادا كادفتصننار إأ
فلننناة تربويننة عربيننة إأ سياسنناا تربويننة م امصننة ع ننا اع ننز احم ننا .الدراسننية عننن مواكاننة العبننر اعننن
ادسن ننت ابة حلاجن نناا اجملتمن ننع العن ننريب احمنن ننتصالية امبن ننور ة اسدارن الرتبوين ننة اة إعن ننداد ال ن ن ام اإعن ننداد
احمعلمنني اتندريا إإنافة للصبنور ة جمنادا ادمتكالناا االتصنوىل فعلنل إنول .ن ،احمشنط ا مت اإننع
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ننا اإننع فلننناة تربويننة

إس نرتاتي ية تعليميننة تربويننة عربيننة ت فل ن مننن سننا اماننادا معي ننة امننددن مننن

ت فل من الوامع ادجتماع العريب االنع لتفنوير التصفنيف الرتبوسألاتر نيد اسلاناة علنل الرتبينة امتوين
الرتبيننةأل ابنن،ل اجل ننود حمل ننو ا ميننة اتعم نني التعل نني اسلزام ن أل االع ايننة بننالتعلي الم ننالوس اتش ننعياص اتاريع ننصأل
ااد.تمنناه بننالتعلي العننايل اتف ننوير أل ااس ننتصدامص ة تف ننوير العل ن االمصافننةأل إإ ننافة ل نربف العل ن

اج نناا

اجملتمعأل امن التطام بني التعلي االمصافة الصومية
إد ا العوائ النياسية اادمتبادية اادجتماعية االمصافية ة ا ا العريب اتراجع الاطر الصنوم
العريبأل ات ام ال زعناا الصفرينة اادلتمنالاا الصالينة ااحم.،اينة االفائاينةأل ابنراو احلركناا ا

نولية الدي ينة

مد ار سلاا علل تفور الاطر الرتبوس العريب اسس م اعرم منو اسسرتاتي ية الرتبوية العربية اسس مية
ة إننول مننا سننا تكننر مننن اإننا مرإنية دا ليننة ا ارجيننة تبننيي اجلنن العننريب اتعين تفننور
الاطرس االرتبوس فإا ما مالص الدكتور سام لبار يعت

صيصة دبد من ادعرتاق هبنا اتاي نا منود اعمن
()78

ا ( : .لص د إبدا اصاة داا تربية مومية ر يدنأل اد تصده علم داا تربية لامدن

فن ل التعلني العربينة االن تشن د ا ا تفنويرا اا.تمامنا بندرجاا متاااتنة علي نا عانال اصنال لنيا
مل ا ا تطوا نا اة احمانادرن ة فنرو الصني االتصائ نا اتوإنيك ا اتانن .األ ا ا يطنوا انا مومنف لصندس
مننن احمعرفننة االصنني ال ن ت صل ننا للت مينن،أل امننن احمم ن للسننف ا تنندع ال ن ل التعليميننة ننا تعم ن علننل
إكنات الت مي ،التاط ال صندس داا ا يطنوا انا .ن مومنف لصندس حمنا يانرع علي نا منن مني ا يلصن
علي ا من توجي اا
إا م نندرن لل ن التعل نني الع ننريب عل ننل ب ننال لن ن م نني يعط ننا الشصب ننية الصومي ننة العربي ننةأل اال،اتي ننة
المصافيننة العربيننة بتاررب ننا احمشننرتر ابمااننا ا مو امننا ر.ننن بصنندرما علننل جتدينند.ا كل ننا اب ننال منندرما علننل
()71

احماادرن اميادن التوي الصيم ة اجملتمع

امننا مالننص النندكتور سننام لبننار يتفنناب إأ نند كا ن مننع مننول احمننريب الطا ن مجي ن
()72

((منتصال ا احل ارس د يتكص إد ا تت م ص تربت ا من مي إلنالية يلة))
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ااعتصنند بنننا التوجننص حن ننو احماإ ن النننلا االتو ن بننص يعنند جمننديا ة .نن،ا العبننر النن،س يتمي ننز
بالنننرعة االدي اميطيننة االننت مح المصنناة العننريب مننع المصافنناا الوربيننة م ننا االشننرمية نناح مننن ال ننراراا
احلتمية ا،.ا ما ار إلينص الندكتور وكن ديني ممنود ة كمنر منن موإنع ة كتابنص( جتديند الاطنر العنريب)
فعبرلا ال،س لعيشص .و عبر التكولأل عبر ادلتصال من اصافنة الطلمنة إأ اصافنة العلن احمنيدس إأ عمن
ة دليننا الب ن اعة ا ليننة احلديمة ففريصننة التكننول مننن ختلننف إأ عب نرية يتمم ن بالتصال ننا مننن معرفننة موام ننا
الط ه إأ معرفة موام ا ا لة ال تب ع"(")73
فعبنرلا احلنايل يتميننز بنلنص عبننر العلن ااحمعرفننةأل االرجنو فصننف إأ احماإن االتون بنجمناد ا جننداد
لن لدسأل ب لي علي ا ا لتعام التااع مع اصافاا ا اراا ،.ا العبر كما فع جندادلا مندكا
ا ا حننناال منندر احمنننتفا متم ن اصافنناا اعلننوه .نن،ا العبننرأل امننن

ننياذة .نن ،العلننوه

يننة جدينندن

ت ن له تراف ننا ا يات ننا اميم ننا العربيننةأل اتننند الا نواا احل ننارية ال ن تننزداد اتننناعا بي ننا ابننني احل نناراا
العلميننة الرا .ننة ف ن كن العننرت للرت ننا إأ احليننان دي اميطيننة للننرن مننن يننيمن ا احمعرفننة اسلنننالية ة تزاينند
اتفور دائ
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املراجع
()1
()2

ك م بو  :فلناة العل أل ب ااأل دار الت ويرأل 1773ألم2أل ص77
سننام ممنند لبننارأل مجالننة عانند احم ن ع محنند :منند

إأ تفننور الاطننر الرتبننوسأل م شننوراا

تاا الن س أل الطويبأل 2887أل ص7
()3

ف ن ننا ر عامن ن ن  :الرتبي ن ننة -م ن نندك ا ا ن ننديم األ بن ن ن ااأل دار العلن ن ن للم ي ن نننيأل م4أل 1778أل
احمصدمة

()4

مجي

نلياا :مننتصا الرتبينة ة النو ن العنريب م2أل بن ااأل م شنوراا عويندااأل 1776أل

ص17
()8

لناا العرت دبن م لور :ب ااأل دار ادرأل ص386

()7

محد فياد ا .واين :الرتبية ة اسس هأل الصا.رنأل دار احمعارقأل 1777أل ص41

()6

ممد م مرس  :ول الرتبيةأل الصا.رنأل عا الطتيأل 1773أل ص11

()7

فا م ن ننة اجليوسألاعين ن ننل الش ن ننما  :الرتبي ن ننة العام ن ننةأل دمشن ن ن أل م ش ن ننوراا جامع ن ننة دمشن ن ن أل
2883-2882أل ص28

()7

فا ر عام  :الرتبية -مدك ا ا ديم األ مرجع سا تكر أل ص7

( )18سننام ممنند لبننارأل مجنناا عانند احمن ع محنندأل منند
تكر أل ص7
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( )11ممننود عانند الننرواة اي :ا

ننول الالننناية للرتبيننةأل م4أل الطويننبأل دار الاكننو الرتبويننةأل

م 4أل  1778ص6
( )12سننام ممنند لبننارأل مجنناا عانند احمن ع محنندأل منند

إأ تفننور الاطننر الرتبننوسأل مرجننع سننا

تكر أل ص6
( )13احمرجع لانصأل ص137
( )14علننل سننعد ا اننة :عل ن ادجتمننا الرتبننوسأل م شننوراا جامعننة دمش ن أل دمش ن أل -2887
2886أل ص37
( )18ممود عاد الرواة اي  :ا

ول الالناية للرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص7

( )17فا مة اجليوسأل اعينل الشما أل الرتبية العامةأل مرجع سا تكر أل ص22
( )16احمرجع لانصأل ص222
( )17محنند سننلي سننعيداا :مصدمننص لتنناري الاطننر العلم ن ة اسس ن هأل سلنننة عننا احمعرفننة العنندد
131أل الطويبأل 1777أل ص116
(19) PLATO: theaetetus, Eng. Trans, incereat books university
of Chicago, 1988, P. 515-516.
( )28ممود عاد الرواة اي ا

ول الالناية للرتبية مرجع سا تكر أل ص37

( )21مبفال ال شار :تاري الالناة اليولالية من م لنور نرم أل اجلنزل المناينأل الصنا.رنأل دار مانالأل
2888أل ص116
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( )22ممد محد

ةأل اتزيد محند اجل ندس :تناري الرتبينةأل م شنوراا جامعنة دمشن أل -1776

 -1777ص84
( )23ف نياد تكريننا :الدراسننة ال ن مننده هبننا حملنناارن اجلم وريننة ع نند ف ننواأل الصننا.رنأل ااينننة احمب نرية
العامة للطتاتأل 1778أل ص127
( )24جاا جنار نوفاليص :تناري الاطنر النياسن أل ترمجنة ممند ذنرت ا ني أل بن ااأل احميسننة
العربية للدراسة االرتمجة اال شرأل 1778أل ص42
( )28فياد تكريا :الدراسة ال مده هبا حملاارن اجلم ورية -مرجع سا تكر أل ص127
( )27ف ننوا :اجلم وري ننةأل ترمج ننة ادراس ننة فن نياد وكري ننا ااين ننة احمبن نرية العام ننة للطت نناتأل 1778أل
ص447
( )26احمرجع لانصأل ص447
( )27لاا احمرجعأل ص488
( )27احمرجع لانصأل ص488
( )38لاا احمرجعأل ص483
( )31احمرجع لانصأل ص484
( )32لاا احمرجعأل ص484
( )33ممود عاد الرواة اي  :ا

ول الالناية للرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص47

( )34احمرجع لانصأل ص77
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( )38ممد محد

ةأل لزيص محد اجل دس :تاري الرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص62

( )37احمرجع لانصأل ص64
(37) Woody, live Education in early Societies, New York,
Macmillan, 1946, p.454.
( )37ا.ين ن نني مسعن ن نناا :المصافن ن ننة االرتبين ن ننة ة العبن ن ننور الصدكن ن ننةأل الصن ن ننا.رنأل دار احمعن ن ننارقأل 1771أل
ص247
( )37فتكين ننة نن ننن سن ننليماا :التعرين ننف ع ن نند اليولن نناا االرامن ننااأل الصن ننا.رنأل مطتان ننة

ن ننة مبن ننرأل

1787أل ص72
( )48مح ن نند س ن ننلي س ن ننعيداا :مصدم ن ننص لت ن نناري الاط ن ننر العلم ن ن ة اسس ن ن هأل مرج ن ننع س ن ننا تك ن ننر أل
ص128
( )41ممد محد

ةأل لزيص امحد اجل دس :تاري الرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص187

( )42فا ر عام  :الرتبية -مدك ا ا ديم األمرجع سا تكر أل ص82
( )43محنند الربع ن  :ماالننة منننو تان ن اجتمنناع ل شنننن العل ن العننريب اسس ن م أل احم نيمتر الالنننا
العريب الماين ا رااأل 1776أل ص17
()44

ك م بو  :فلناة العل أل مرجع ساب أل ص111

( )48جن ن ننورج سن ن ننارتوا :امصن ن ننال العل ن ن ن العن ن ننريب اسس ن ن ن م ة الشن ن ننرة ا د أل جمتمعن ن ننص ااصافتن ن ننصأل
رير:ك ن ننويلر يول ن نناأل ترمج ن ننة عا ن نند ال ن ننرمحن ي ن ننوتأل الص ن ننا.رنأل دار ال ش ن ننر احمتك ن نندنأل 1768أل
ص148
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( )47ممد محد

ةأل لزيص محد اجل دس :تاري الرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص114

( )46فا مة اجليو  :اعينل الشما  :الرتبية العامةأل مرجع سا تكر أل ص41
( )47لاا احمرجعأل ص42
( )47ابن لداا عاد الرمحنأل احمصدمةأل ب ااأل مفاعة الطشاقأل ب تاري لشرأل ص438
( )88ابن لداا عاد الرمحن :احمصدمةأل ص848
( )81لاا احمرجعأل ص837
( )82احمرجع لانصأل ص831
( )83لاا احمرجعأل ص432
( )84ممود عاد الرواة اي  :ا

ول الالناية للرتبيةأل مرجع سا تكر ص134

( )88الوزايل بو امد :إ يال علوه الدينأل ج1أل الصا.رنأل مفاعة مبرأل 1387ه -ص13
( )87ممود عاد الرواة اي  :ا

ول الالناية للرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص138

( )86فتكيننة نننن سننليماا:م،ا.ي ة الرتبيننةأل ننآ ة احمنن.،ي الرتبننوس ع نند الو نزايلأل الصننا.رنأل
دار اا األ 1787أل ص16
( )87ممود عاد الرواة اي  :ا

ول الالناية للرتبيةأل مرجع سا تكر ص 181

( )87ممود عاد اللفيف :الرتا العريب اسس م ة جمنال الاطنر الرتبنوسأل ج -2الاطنر الرتبنوس
ع نند الا ننارايب م ش ننوراا ااين ننة العام ننة الن ننورية للطت نناتأل اوارن المصاف ننةأل دمش ن ن أل 2886أل
ص83
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( )78لاا احمرجعأل ص88
( )71فا ر عام  :الرتبية -مدك ا ا ديم األ مرجع سا تكر أل ص84
( )72فا مة اجليو أل اعينل مشا  :الرتبية العامةأل مرجع سا تكر أل ص41
( )73ممد محد احل ةأل الزيص اجل دس :تاري الرتبيةأل مرجع سا تكر أل 118
( )74لاا احمرجعأل ص122
( )78الصش ن ن ن س :عا ن ن ند الطن ن ننرىل بن ن ننن .ن ن ننوواا"  . 478ن ن ننرس1862 -ه" الرسن ن ننالة الصش ن ن ن ية ة
التبوقأل الصا.رنأل 1786أل بات تكر مشاي الفريصة
( )77ري ول نند ليطن ننوا " ة التب ننوق اسس ن ن م " ترمج ننة ب ننو الع ن ن عايا ن ن أل الص ننا.رنأل 1746
ص6
( )76كام ن مبننفال الشننيف "البننلة بننني التبننوق االتشننيع ص 73مرتمجننا عننن كتننات" تنن،كرن
ا اليال" لاريد الدين العفار باللوة الاارسية ج 1ص187
( )77بنو لبنر الننراج الفوسن أل كتنات اللمنعأل صين عاند احللني ممنود ا نص عاند الانام سننرار
الصا.رنأل 1778أل ص87
()77

ورن صأل ا ية  ,28ص118

( )68الصش س" الرسالة الصش ية"أل عاد الطرىل بن .وواا مرجع سا تكر ص18
( )61ممد علل بو رياا " تاري الاطر الالنا ة اسس ه ب اا  1768ص277
( )62ممد محد

ةأل لزيص محد اجل دس :تاري الرتبيةأل مرجع سا تكر أل ص 247
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( )63احموسوعة الالناية العربيةأل اجمللد ا الأل اد ف

اا ااحماا.ي ص728

( )64مصال م شور ة جريدن احليان -تاري 2888/3/18هأل ة اكة فطنار -بإ نراق ذناوس
التوبة
()68

ص ننيأل منتصا المصافة ة مبرأل الصا.رنأل دار احمعارقأل 1773أل م6أل ص118

( )67لاا احمرجعأل ص184
( )66احمرجع لانصأل ص118
( )67اجمللنا ا علنل للمصافنة االا نوا اا دات -مبنرأل الصنا.رنأل لندان للمت نا اوارن المصافنة احمبننرية
بع واا ":ص نني اتن ي المصافة العربية" -1777/18/28 -ص12
( )67مجي

لايا :منتصا الرتبية ة الو ن العريبأل مرجع سا تكر ص28

( )78فا ر عام  :الرتبية مدك ا ا ديم األ مرجع سا تكر ص283
( )71ج ننورج س ننارتوا :مص ننال العل ن الع ننريب اسس ن م ة الش ننرة ا د  -جمتمع ننص ااصافت ننصألا رير:
كويلر يولاأل ترمجة عاد الرمحن يوتأل الصا.رنأل دار ال شر احمتكدنأل 1777أل ص181
()72

ك م بون :فلناة العل أل ب ااأل دار الت ويرأل 1773أل ص111

( )73فا ر عام  :الرتبية مدك ا ا ديم األ مرجع سا تكر أل ص47
( )74جن ننوا .رمن نناا رالن نندل :العص ن ن احلن ننديآأل ترمجن ننة جن ننورج عمن ننةأل ب ن ن ااأل دار المصافن ننةأل ج1أل
1788أل ص314
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( )78عانند ا عانند النندائ  :الرتبيننة ات ميننة اسلننناا ة الننو ن العننريب ب ن اا دار العل ن للم ي ننيأل
م2أل 1771أل ص6
( )77مجي

لايا :منتصا الرتبية ة الو ن العريبأل مرجع سا تكر أل ص486

( )76احمرجع لانصأل ص418
( )77إدجننار فننور اب ننراا :تعلن لتطننواأل م2أل ترمجننة ان بننن عينننلأل اجلزائننرأل الشننركة الو يننة
لل شر االتوويعأل 1767أل ص112
( )77سام ممد لبار :م ايا تربوية ة عبر العوحمة اما بعد احلدااةأل 2887أل ص184
( )78احمرجع لانصأل ص147
( )71لاا احمرجعأل ص212
( )72مجي

لياا :منتصا الرتبية ق الو ن العريبألمرجع سا تكر أل ص418

( )73وك ديي ممود :جتديد الاطر العريبأل م7أل الصا.رنأل دار الشراةأل 1776أل ص234
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