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 للكتابميوحي تقديه 

ٚايػ٬ّ ع٢ً غـٝسْا ضبُـس ٚعًـ٢ آيـ٘ ٚأقـشاب٘ أ عـني،        ٚايك٠٬اسبُس هلل، 
 ٚبعس:

ٛاد٘ "عًِ ايرتبٝـ١  ت ظ  سس٣ اٱؾهايٝات ايتٓعري١ٜ ٚايتشسٜات املفا١ُٖٝٝ اييت ت
ًچات) ايه ٣ ه١ٝ ايتساخ١ًٝ" يًُفاِٖٝبايف "ايٛنع١ٝ ايتؿاٱغ١َٝ٬"  ( ايـيت تػـتدسّ   املځعځ

 نعٓاٜٚٔ تأيٝف١ٝ ٚزضاغ١ٝ تػتعٌ ذبتٗا عؿطات املٛنٛعات ايرتب١ٜٛ ايفطع١ٝ.
إٔ ٖـصٙ   -نتًو اييت قاّ بٗـا ايباسـح   -ايسضاغات ايتش١ًًٝٝٚ ايكطا٤ات تجبٚتٴ

ٓعري يًرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   ٛز٠، ٚأْٗا تؿه٬ َعٝكا قاغٝا أَاّ ضبا٫ٚت ايتاٱؾهاي١ٝ َٛد
ٞ َٓ٘ ، احملًٞ غا٥ًٗا بٛنٛح  ا ايٛغط ايرتبٟٛ ٚايفهطٟٚ ٜكاٍ ض ، ٚايسٚيٞ ٚايعـامل

ًچات) سٝح  ٕ تًو املفاِٖٝ ايه ٣ ٛٳْٳـ٘   املځعځ ( ٜتٓاظعٗا عًُٝات تٓعري ٚاغـتدساّ ٚعٓٵ
 يرتبٟٛ اٱغ٬َٞ.أسسثت اضتبانا ٚخًڀا يف ايٛغط ا

  ٟ غـًه٘ َٓـص    ٚغعٝا َٔ ايباسح يف دٗسٙ ايتذسٜسٟ ٚايبٓا٥ٞ ٚايتأقـًٝٞ ايـص
فكـس ضأ٣ إٔ ٜكـسّ يف    ؾهاي١ٝ ٚهريٖا،يف دباٚظ َجٌ ٖصٙ اٱ ٔ،قطاب١ ايعكسٜٔ َٔ ايعَ

ًچـات ١ يًُفاِٖٝ ٖٝصٙ ايسضاغ١ ض١ٜ٩ تٓعُٝ )ايهـ ٣( ا٭نجـط سهـٛضا، ٚا٭قـ٣ٛ      املځعځ
ت٫٬، ملػاسات ايعٓاٜٚٔ ايتأيٝف١ٝ يف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚشيـو    اؾتغا٫، ٚا٭ظٗط اس

 نُٔ ع١ًُٝ تكّٛ ع٢ً ضنٓني: 
تكسِٜ َ٪ؾطات ٚز٥٫ٌ ٚاقع١ٝ ع٢ً اسباد١  ا  عـاز٠ ايٓعـط يف ٖـص املفـاِٖٝ      ا٭ٍٚ:

ًچات) ايه ٣  (.املځعځ
 َـٔ سكـٛم  تكسِٜ ٚد٘ ايٓعـط ايعًُٝـ١ املٓاغـب١ ايـيت تكـطض َـا يهـٌ َفٗـّٛ          ايجاْٞ:

يف ظـٌ َعڀٝاتـ٘ ايس٫يٝـ١، مبـا ٜػـُض يـ٘        ٘تَٛنٛع١ٝ، تهُٔ ي٘ خكٛقـٝٸ 
ًچاتاِٖٝ طن١ زٚاما تكازّ َع هريٙ َٔ املفباسب ، َع نـُإ ٚدـٛز أض    املځعځ

 َؿرتن١ بُٝٓا، ٜتفكٕٛ فٝٗا ٫ٚ ٜتكازَٕٛ.
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َٔ ٖٓا، فكـس سـسز ايباسـح ٖـصٙ املفـاِٖٝ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ايهـ ٣ ايـيت          
َٳ  ( َفاِٖٝ، نإ أٚهلـا َفٗـّٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ْفػـ٘،     6ا١ُٖٝٝ"، ب )ات َفًچعځتؿهٌ "

 ش ٫ بس َٔ ايبس٤ ب٘، يًٛقٍٛ  ا ساي١ َٔ ايتفـاِٖٝ   ايصٟ ٜؿهٌ سان١ٓ املفاِٖٝ نًٗا،
 ٖٞ: ايس٫يٞ ي٘ يهٞ ٜتِ ايعبٛض  ا باقٞ املفاِٖٝ بأَإ ٚاْػذاّ. ٖٚصٙ املفاِٖٝ

 ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ َفّٗٛ ايفهط َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 َفّٗٛ ايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ َفّٗٛ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 َفّٗٛ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬

ٚخاقـ١   -عڀٞ نٌ َفّٗٛ َٔ ٖصٙ املفاِٖٕٝ ٜٴٖٓا: أ اسبځكڃًٞٚاملككٛز بايتٓعِٝ 
ع٤ َٔ َػاس١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬،   ز٫ي١ ٚانش١ حبٝح ٜتدكل جب -اشبُػ١ ا٭خري٠

ميهٓ٘ ايتشطى فٝٗا ٚ ع٬ٕ ْفػ٘ َٔ خ٬هلا، ٚ ؾٗاض بڀاقت٘ ٚ ظٗاض يْٛ٘ املُٝع ي٘ عـٔ  
باقٞ املػاسات، َع ٚدٛز قسض َؿرتى ي٘ َع هريٙ َٔ املفاِٖٝ، ٚيهٔ زٚاما إٔ ًٜغـٞ  
خكٛقٝت٘ أٚ ٜػُض بٛدٛز ساي١ َٔ ا٫خت٬ط باملػـاسات ٚايتدككـات ٚايڀـطم    

 .اشباق١ بغريٙ َٔ تًو املفاِٖٝ ملػايوٚا
فإشا َا تكٛضْا ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ قڀع١ َتػع١ ٚنبري٠ َٔ ا٭ض ، فـإٕ ايتٓعـِٝ   

ٕٵ ِ"؛ أٟ:املٓعچ املفاُٖٝٞ ظ املػاسٞطٵ"ايفځ ٜعين اسبځكڃًٞ ٜأخص نٌ َفّٗٛ قڀع١ َـٔ ٖـصٙ    أ
( نيني)ايرتبـٜٛ طف بٗا، حبٝـح ٜػـٌٗ عًـ٢ ايعاضع   ٜٚٴعٵ ،ٜٚبٝت فٝٗا ،ا٭ض ، ٜتًُهٗا

ٚٚسـس٠ ا٭ض  ايـيت    ،ٛاض َع هريٖا َٔ ايكڀعازب، َع سػٔ ايكٝاّ بعضاعتٗا ٚتُٓٝتٗا
 ميتًهٕٛ قڀعا َٓٗا.

 
 امل٪يف
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 ٜتِ َٓاقؿ١ َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ نُٔ املػاضات ايتعطٜف١ٝ اٯت١ٝ:

 أوال: تعريف "التربية" لغًة

 مبع٢ٓ ايرتب١ٝ يف ايًغ١، ٚتؿٌُ: ٖٓاى عس٠ أيفاظ يغ١ٜٛ شات ع٬ق١

ا٭ٍٚ:  قـ٬ح ايؿـ٤ٞ ٚايكٝـاّ     ضبٸ: ايطا٤ ٚايبا٤ ٜسٸٍ ع٢ً أقٍٛ ث٬ثـ١، ٖـٞ:   
عًٝ٘، ٜكاٍ: ضب ف٬ٕ نٳٝٵعٳت٘:  شا قاّ ع٢ً  ق٬سٗا، ٚايطبٸ: املكـًض يًؿـ٤ٞ،   

يعّٚ ايؿـ٤ٞ ٚاٱقاَـ١ عًٝـ٘،     ايجاْٞ: ٚاهلل دٌ ثٓا٩ٙ ٭ْ٘ َكًض ٭سٛاٍ خًك٘.
نـِ   ايجايح: ، ٜٚٵكاٍ أضبٻت ايٓاق١  شا ٫ظَت ايفشٵٌ.يٮقٌ ا٭ٍٚ ٖٚٛ َٓاغب
ٚضبٸ ايٛيس ضبٻا: ٚيٝ٘ ٚتعٗـسٙ مبـا ٜغصٜـ٘     .(1)، ٖٚٛ َٓاغب ملا قبً٘ايؿ٤ٞ يًؿ٤ٞ

 .(2)ُٜٚٓٝ٘ ٜٚ٪زب٘. ٚضبٸ ايؿ٤ٞ: أقًش٘ َٚتٸٓ٘
ٞټ: اسبځبٵط، ٚضب ايعًِ، ٚقٌٝ: ايطباْٞ ايصٟ ٜعبـس ايـطب    ٞټ: ٚايطٸبٸاْ . ٚايطٸبٸـٞ:  ايطٸب

َٓػٛب  ا ايطب . ٚايطباْٞ: املٛقٛف بعًِ ايطب، ٚايعامل املڂعًچـِ ايـصٟ ٜغـصٚ    
ايٓاؽ بكغاض ايعًِ قبٌ نباضٖا. فايطباْٞ َٔ ايطب مبعٓـ٢ ايرتبٝـ١، فٗـِ ٜطبـٕٛ     

 .(3)املتعًُني بكغاض ايعًّٛ قبٌ نباضٖا

                                                            

 . 398م، ايًغ١َٜٛعذِ املكاٜٝؼ ، ابٔ فاضؽ (1)
 .321م، 1دـ، املعذِ ايٛغٝط، صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ (2)
 .373، م1دـ، يػإ ايعطب، ابٔ َٓعٛض (3)

 الفصل األول

 مفووو "الرتبية اإلسالمية"
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ٛٸاڄ ٚضبا٤ٶ: ظاز ٚاما.   ٝٵت٘ضبا: ضبا ايؿ٤ٞ ٜٳطٵبٴٛ ضٴبٴ  ْٳُٝت٘. ٚيف ايتٓعٌٜ ايععٜـع:  :ٚأضٵبٳ

ٛٸاڄ: قٴبٸ عًٝ٘ املا٤ فاْتفذ. ص276: ايبكط٠ط چ  ڎ  ڈڈ چ . ٚضبا ايػٜٛلٴ عبٛ ضٴبٴ

: أٟ: ععُـت  ص5: اسبـر ط چ  وئ  وئچ  ا٭ض :ٚقٛي٘ عـع ٚدـٌ يف قـف١    
. ٚضبٛتٴ يف بين ف٬ٕ أضٵبٴٛ: ْؿأت فِٝٗ ، ٚضبٸٝٵتٴ ف٬ْاڄ أضٳبٸٝـ٘  (1)ٚظازت ٚاضتفعت

ٚٵت٘تٳطٵب١ٝڄ ٚضٳ ٝٵت٘ أٟ: هصٳ ٝٵت٘ مبع٢ٓ ٚاسس. ٚضبٝت٘ تٳطٵبٹ١ٝ ٚتٳطٳبٸ . ٚضبٳٞ يف بـين  (2)ببٵتٴ٘ ٚضٳبٸ
ٙٴ ازبػـس١ٜ ٚايعكًٝـ١     ف٬ٕ ضٳبٵٛاڄ، ٚضٴبٴٛاڄ : ْؿأ فِٝٗ. ٚضبٸاٙ: هصاٙ ْٚؿٻأٙ، ٚامچ٢ قـٛا

 .(3)ٚاشبًك١ٝ. ٚتٳطٳبٻ٢: تٓؿٸأځ ٚتغصٻ٣ ٚتجكف
فبني إٔ "ايطبٻ يف ا٭قـٌ: ايرتبٝـ١، ٖٚـٛ    ٚقاٍ "ايطاهب" يف َفطزات٘ ن٬َاڄ َُٗا، 

ٚٳضبٻب٘"  .(4) ْؿا٤ ايؿ٤ٞ سا٫ڄ فځشا٫ڄ  ا سسٸ ايتُاّ، ٜكاٍ: ضبٻ٘ 
 فتهُٔ أقٌ املع٢ٓ ايًغٟٛ يًرتب١ٝ عٓس ايطاهب ا٭قفٗاْٞ ث٬ث١ دٛاْب: 

 ازباْب ا٭ٍٚ: ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦.
 ازباْب ايجاْٞ: ايتسضز َٔ ساٍ  ا اسباٍ اييت تًٝٗا.ٚ
 ازباْب ايجايح: ا٫غتُطاض١ٜ يبًٛغ ايغا١ٜ املطد٠ٛ َٔ شيو.ٚ

 اصر المعنى اللغوي لكلمة التربيةثانيا: عن

تفٝس املعاْٞ ايًغ١ٜٛ املتكسٸَـ١ يهًُـ١ ايرتبٝـ١، إٔ َعٓاٖـا ايًغـٟٛ ػبتُـع عًـ٢        
 ايعٓاقط ا٭ق١ًٝ اٯت١ٝ: 

 .عٓكط ايتٓؿ١٦ .1
 .عٓكط ايعٜاز٠ ٚايُٓٛ .2

                                                            

 .285، م8دـ، يػإ ايعطب، ابٔ َٓعٛض (1)
 .1286ظ آبازٟ، ايكاَٛؽ احملٝط، مٚايفريٚ، 287، 285م، 8دـ، يػإ ايعطب، ابٔ َٓعٛض (2)
 .326، م1دـ، يٛغٝطاملعذِ ا، صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ (3)
 .336م، َفطزات أيفاظ ايكطإٓ، ايطاهب ا٭قفٗاْٞ (4)
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 .عٓكط اٱق٬ح .3
 .ِعٓكط "ايتعًٝ .4
ٗٸس ٚاملتابع١ .5  .عٓكط ايكٝٸ١َٝٛ: أٟ ايتع
 ، ٚا٫غتُطاض.عٓكط ايتسضز يغا١ٜ .6

ــ١، اشٵ تهػــب َعٓاٖــا    ٖٚــصٙ املعــاْٞ ايًغٜٛــ١ يهًُــ١ ايرتبٝــ١ هاٜــ١ يف ا٭ُٖٝ
ا٫قڀ٬سٞ ز٫٫ت أق١ًٝ ٚٚاغـع١ ٚعُٝكـ١، تطدـع  ا قاَٛغـٓا ايًغـٟٛ ايعطبـٞ       

 اٱغ٬َٞ.

 ثالثا: تعريفات التربية اصطالحا

 ١ يف اقڀ٬ح ايرتبٜٛني تعطٜفات عسٸ٠، َٓٗا: يًرتبٝ
أنجط ايتعطٜفات ؾٝٛعاڄ يف ايهتابات ايرتب١ٜٛ عَُٛاڄ، شيو ايتعطٜـف ايـصٟ ٜكـسٸّ     

  ٘ ٞ  (1)ايرتب١ٝ ع٢ً أْٗا: ع١ًُٝ ايتهځٝٸف بني ايفطز ٚايب١٦ٝ احملٝڀـ١ بـ  –. فايرتبٝـ١ تطَـ
ٚايتڀبٝع بني ايفـطز   ا  سساخ ايتهٝٸف ٚا٫ْػذاّ  –ٚفكاڄ هلصا املٓعٛض املفاُٖٝٞ

. ٖٚـصا  (2)ٚبني ايب١٦ٝ اييت ٜعاٜؿٗا؛ ايڀبٝع١ٝ َٓٗا ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚبؿـت٢ َعاٖطٖـا  
املفّٗٛ يًرتب١ٝ، ٜكّٛ ع٢ً عٓكط أغاغـٞ ٖٚـٛ "ايتهٝـفٸ" بـني طـطفني: اٱْػـإ       
املتعًِ، ٚاحملٝط اشباضدٞ َٔ سٛي٘. فُت٢ سسخ ٖصا "ايتهٝـف"، سـسثت ايعًُٝـ١    

 .ايرتب١ٜٛ ٚآتت أڂنڂًٗا

                                                            

ٕ ، زاض عُـاض ، َكس١َ يف ايرتٵب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (1) ُٸـا  بـطاِٖٝ  ، َٚڀـاٚ  ، 9م، 2002ّ، 12ط، ع
ٞ  ، ٚأبٛ ضظم، 44م، 1982ّ، 1ط، ايكاٖط٠، زاض ايؿطٚم، أقٍٛ ايرتب١ٝ، عكُت ، سًُٝـ١ عًـ

 .15، 12م، 1998ّ، 1ط، دسٸ٠، ض ايػعٛز١ٜايسا، املسخٌ  ا ايرتب١ٝ
ٕ ، زاض عُـاض ، َكس١َ يف ايرتٵب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (2) ُٸـا  بـطاِٖٝ  ، َٚڀـاٚ  ، 9م، 2002ّ، 12ط، ع

ٞ  ، ٚأبٛ ضظم، 44م، 1982ّ، 1ط، ايكاٖط٠، زاض ايؿطٚم، أقٍٛ ايرتب١ٝ، عكُت ، سًُٝـ١ عًـ
 .15، 12م، 1998ّ، 1ط، دسٸ٠، ايساض ايػعٛز١ٜ، املسخٌ  ا ايرتب١ٝ
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ايرتب١ٝ بأْٗا: "ع١ًُٝ  عساز يًشٝا٠ يف ازبُاع١ اييت ٜٓتُـٞ   غعٝس  مساعٌٜٝٚعطف  
 يٝٗا ايڀفٌ عٔ ططٜل املؿاضن١ يف سٝا٠ ٖصٙ ازبُاع١ غٛا٤ نـإ شيـو يف َهـإ    
َعس هلصٙ املؿاضن١ ناملسضغ١ أٚ يف اسبٝا٠ ْفػـٗا نُـا ؼبـسخ نـٌ ٜـّٛ يف املٓـعٍ       

ع٢ٓ ايرتب١ٝ، ٜٚطنع ع٢ً َطس١ً ايڀفٛي١، . ٖٚصا تعطٜف أٚغع ؾطساڄ مل(1)ٚايؿاض "
ٜٚعت  نٌ ايعًُٝات ايرتب١ٜٛ املػـا١ُٖ يف عًُٝـ١ اٱعـساز يًشٝـا٠، غـٛا٤ َٓٗـا       

 املٓع١ُ أّ هري املٓع١ُ.

 .(2)ٖٚٓاى َٔ ٜعٸطف ايرتب١ٝ بأْٗا َػاعس٠ ايفطز ع٢ً ذبكٝل شات٘ 

اسب١ٜٛٝ املدتًف١  ٜٚعطفٗا باسح تطبٟٛ آخط بكٛي٘: "ايرتب١ٝ: ت١ُٝٓ ٚظٜاز٠ ايٛظا٥ف 
ًٹكـت يـ٘، عـٔ ططٜـل         عٓس اٱْٵػإ، ست٢ تبًغ نُاهلا ٚضقٝٗـا، ٚااَٗـا ايـصٟ خٴ

 .(3)ايتسضٜب ٚايتجكٝف ٚايتعًِٝ، ٚايتٗصٜب ٚا٫غتُطاض ٚاملُاضغ١"

ٚذبت عٓٛإ "املفّٗٛ اسبهاضٟ ايؿاٌَ يًرتب١ٝ"، ٜعطفٗا أسـس ايبـاسجني ايرتبـٜٛني     
٠ ٚهـري املككـٛز٠ ٱسـساخ امـٛ ٚتغـري، ٚتهٝـف       بأْٗا: "ايع١ًُٝ ايٛاع١ٝ املككٛز

َػتُط يًفطز، َٔ  ٝع دٛاْب٘: ازبػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛدسا١ْٝ، َٔ ظٚاٜا َهْٛات 
اجملتُع ٚأْؿڀت٘ املدتًف١: ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايعًُٝـ١،  

 .(4)ع٢ً أغاؽ َٔ خ ات املانٞ ٚخكا٥ل اسبانط ٚاستُا٫ت املػتكبٌ"
صٙ اماشز َٔ ايتعطٜفات املتعسز٠ ٚاملدتًف١ يًرتب١ٝ، ٚنُا ٬ٜسغ فذُٝعٗا ٜٴطنع ٖ
: ع١ًُٝ ااضؽ ع٢ً ططف أٚ أططاف َع١ٓٝ بغ١ٝ  سـساخ أامـاط َعٝٓـ١    إٔ ايرتب١ٝع٢ً 

 فٝٗا تتٛافل َع شات ايڀطف أٚ َع ايٛغط احملٝط ب٘ أٚ نًُٝٗا.
                                                            

، 1ط، ايكاٖط٠، زاض ايفهط ايعطبٞ، فك٘ ايرتب١ٝ: َسخٌ  ا ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، غعٝس  مساعٌٝ، عًٞ (1)
 .25م، 2001ّ

 .12م، أقٍٛ ايرتب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (2)
ٛٵيت١ٝ، َكسٸ١َ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، قاحل بٔ عًٞ، أبٛ عطٸاز (3) ، 2003ّ، 1ط، ايطٜـا  ، ايساض ايكٻ

 .11م
 .14م، 2003ّ، 2، طعُإ، زاض املٓاٖر، يف فًػف١ ايرتب١ٝ: ْعطٜاڄ ٚتڀبٝكٝٽا، أمحس اسباز، ضبُس (4)
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 رابعا: التعريف المختار للتربية في اصطالحها العام

َٔ ايسضاغ١ أٜٸـاڄ َـٔ ٖـصٙ ايتعطٜفـات      ازبع٤ٚايباسح ٫ ميهٓ٘ إٔ ؽبتاض يف ٖصا 
ا٫قڀ٬س١ٝ ايعا١َ، ٫ٚ هريٖا، ٭ْٗـا تعطٜفـات شات خًفٝـات فًػـف١ٝ َعٝٓـ١ تعبٸـط       
ٍّ َٓٗا غٝهٕٛ تعبرياڄ عٔ املفّٗٛ  عٓٗا، ٫ بس َٔ ايٛعٞ بٗا أ٫ٚڄ َٚٛاظْتٗا. فاختٝاض أ

، ٚايصٟ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ تعبرياڄ عـٔ املفٗـّٛ اٱغـ٬َٞ هلـا.     ايصٟ ٜطاٙ ايباسح يًرتب١ٝ
 بٌ يف َبشح ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٖٚصا يٝؼ ضبًچ٘ ٖٓا

ٚيهٔ بؿهٌ عاّ ميهٔ ٚنع اشبط ايعـاّ اٯتـٞ ، يف ايس٫يـ١ عًـ٢ ايرتبٝـ١ يف      
 اقڀ٬سٗا ايعاّ )اجملطز(، ٖٚٛ:

١ٗ َا ٱسساخ تغـٝريات َـا   ايرتب١ٝ يف ا٫قڀ٬ح ايعاّ: تًو املٓٗذ١ٝ اييت تطتهٝٗا د
 يف ططف آخط )اٱْػإ(؛ بغ١ٝ ايٛقٍٛ ٭ٖساف َع١ٓٝ.

 خامسا: تعريفات اصطالحية للتربية اإلسالمية

املفطٚ  إٔ ٜأخص َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يـس٣ ايبـاسجني يف صباهلـا ٚقهـاٜاٖا     
اغـت٘ يٝهـٕٛ   املدتًف١ اٖتُاَاڄ ظاٖطاڄ ، حبٝح ؼبسز ايباسح املفّٗٛ املعتُـس يسٜـ٘ يف زض  

ْكڀ١ اضتهاظ ٜعتُس عًٝٗا، َٚع١ً ٜػتعًٗا يف دٓبـات َٛنـٛ  زضاغـت٘؛ ٭ٕ َفٗـّٛ     
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٜعين املٓٗذ١ٝ ٚاٱطاض ٚاحملسزات ٚهريٖا مما ٜٓڀٟٛ عًٝ٘ َٔ عٓاقـط  
 غ١َٝ٬ أغاغ١ٝ ٫ بـس َـٔ اغتكـشابٗا ٚسهـٛضٖا يف املعازبـات ايبشجٝـ١ املدتًفـ١        

إٔ َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َفّٗٛ قُٝٞ ٫ ػبـٛظ يًباسـح يف   ملٛنٛ  ايسضاغ١، شيو 
قهاٜا ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ إٔ ٜهٕٛ تعطٜف٘ هلا صبطز َٛقف  دطا٥ٞ ٚتهًُٝٞ يف َكسَات 
ايسضاغ١ ثِ َا ًٜبح إٔ ٜٓٵبتٸ عٓ٘ يف ايط٣٩ ٚايتش٬ًٝت ٚا٫غتٓتادات ايـيت ؼبتٜٛٗـا   

١ اٱغـ١َٝ٬ ٖٓـا َـٔ اٖتُـاّ أٚ     فُـا ٜأخـصٙ تعطٜـف ايرتبٝـ     ،قًب ايسضاغ١. َٔ ٖٓا
 َػاس١ ي٘ تعًًٝ٘ َٚا ٜػٛه٘.

عسٜس َٔ تعٵطٜفـات ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚادتُـع يسٜـ٘      ٚقس ٚقف ايباسح ع٢ً 
 قطاب١ اشبُػني َٓٗا أٚ ٜعٜس، ْايت سعٗا َٔ ايٓعط ٚا٫ٖتُاّ، ٚفُٝا ٜأتٞ أُٖٗا:
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١ُٝ فهـط اٱْػـإ، ٚتٓعـِٝ    ٜٴعطٸف عبس ايطمحٔ ايٓش٬ٟٚ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا: "تٓٵ -
غًٛن٘ ٚعٛاطف٘ ع٢ً أغاؽ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، ٚبككس ذبكٝل أٖـساف اٱغـ٬ّ يف   

 .(1)سٝا٠ ايفطز ٚازبُاع١"
ٜٚعطٸفٗا غعٝس  مساعٌٝ عًٞ بأْٸٗا: "تًو املفاِٖٝ ٚايكـِٝ ٚا٭غـايٝب ٚا٫دباٖـات     -

ٚايـيت تتكـٌ    املته١ُٓ يف آٜات ايكطإٓ ٚغ١ٓ ايطغٍٛ ايععِٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
 .(2)برتب١ٝ اٱْػإ يف دٛاْب ؾدكٝت٘ املدتًف١"

ٜٚعطٸفٗا َكساز ٜازبٔ بأْٗا "تٓؿ١٦ ٚتهٜٛٔ  ْػإ َػـًِ َتهاَـٌ َـٔ  ٝـع ْٛاسٝـ٘       -
ــ١    ــ١ ٚاٱضازٜ ــ١ ٚا٭خ٬قٝ ــ١ ٚايطٚسٝ ــ١ ايكــش١ٝ ٚا٫عتكازٜ ــ١: َــٔ ايٓاسٝ املدتًف

اييت أت٢ بٗـا اٱغـ٬ّ ٚيف   يف ن٤ٛ املباز٨ ٚايكِٝ  ٚاٱبساع١ٝ يف  ٝع َطاسٌ امٛٙ،
. ٚيف َٛنع ي٘ آخط، ٜكـٍٛ: َـٔ زضاغـيت    (3)ن٤ٛ أغايٝب ٚططم ايرتب١ٝ اييت بٝٓٗا"

اشباقــ١ يفًػــف١ اٱغــ٬ّ ْٚعطٜتــ٘ يف ايرتبٝــ١ ٚقــًت  ا إٔ ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ 
ٖٞ: "تٓؿ١٦ ايڀفٌ ٚتهٜٛٓ٘  ْػاْا َتها٬َ َـٔ  ٝـع ْٛاسٝـ٘ املدتًفـ١،َٔ ايٓاسٝـ١      

١ًٝ ٚايطٚس١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ يف ن٤ٛ املباز٨ اييت دا٤ بٗـا اٱغـ٬ّ ٚيف   ايكش١ٝ ٚايعك
 . ٖٚٛ تعطٜف ٜؿاطط غابك٘ يف أهًب٘.(4)ن٤ٛ ٚأغايٝب ٚططم ايرتب١ٝ اييت بٝٓٗا"

ٜٚعطٸفٗا عبس ايطمحٔ ايٓكٝب بأْٗا: "ازبٗس ايٓعطٟ ٚايعًُٞ املبصٍٚ ٚاملدڀط يـ٘ ٱػبـاز    -
ل أٖساف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٔ عُـاض٠ ٚعبٛزٜـ١    ْػإ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايكازض ع٢ً ذبكٝ

ٚاغتد٬ف، غٛا٤ بصٍ ٖصا ازبٗس يف املانٞ أٚ اسبانـط أٚ املػـتكبٌ، ٚزضاغـ١ ٖـصا     
 .(5)ٚايػ١ٓ" ازبٗس ٚتكٛمي٘ يف ن٤ٛ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املػتُس٠ َٔ ايكطإٓ

                                                            

 .26، م1979، 1ايٓش٬ٟٚ، عبس ايطمحٔ، أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغايٝبٗا، زاض ايفهط، زَؿل، ط (1)
، 1ط، عًَٛــــات َطنع ايت١ُٝٓ ايبؿـط١ٜ ٚامل ، حبٛخ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، غعٝس  مساعٌٝ، عًٞ (2)

 .6م، 1993ّ-ٖـ1413، ايكاٖط٠، زاض ايفهط ايعطبٞ، ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأقٍٛ، 36، م1987
 .26م، 1986ّ، 1ط، دٛاْب ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ا٭قًٝٸ١، َكساز، ٜازبٔ (3)
 .54م، 1977ّ، 1ط، َكط، َهتب١ اشباظبٞ، ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (4)
زاض ، املٓٗذ١ٝ اٱغـ١َٝ٬ يف ايبشـح ايرتبـٟٛ امٛشدـاڄ: ايٓعطٜـ١ ٚايتڀبٝـل      ، عبس ايطمحٔ، ٝبايٓك (5)

 .27م، 2004ّ، 1ط، ايكاٖط٠، ايفهط ايعطبٞ
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ٗسف  ا ٜٚعطٸفٗا عبس ايطمحٔ قاحل بأْٗا: "ع١ًُٝ َككٛز٠ تػٵته٤ٞ بٓٛض ايؿطٜع١، ت -
تٓؿ١٦ دٛاْب ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ  ٝعٗا يتشكل ايعبٛز١ٜ هلل غبشاْ٘ ٚتعاا، ٜكـّٛ  
 فٝٗــا أفــطاز شٚٚا نفــا٠٤ عايٝــ١ بتٛدٝــ٘ تعًــِ أفــطاز آخــطٜٔ ٚفــل طــطم ٥٬َُــ١،

 .(1)َػتدسَني ضبت٣ٛ تعًُٝٝا ضبسزا ٚططم تكِٜٛ ١ُ٥٬َ"
ٗا: أْٗـا "ازبٗـٛز ايـيت تبـصٍ     ٜٚصنط يڀفٞ بطنات تعطٜفات عسٸ٠ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٓٵ -

. ٜٚعًـل عًـ٢ ٖـصا    (2)قكساڄ ٱسساخ تغٝريات َطهٛب فٝٗا يف ايتًُٝـص ٚايڀايـب"  
ايتعطٜف قا٬٥ڄ: "ٚايرتب١ٝ بٗصا املع٢ٓ ا٭خل ٖـٞ َـا تهـع يـ٘ املٓـاٖر املسضغـ١ٝ،       

 .(3)ٚت٪يف ي٘ ايهتب، ٚتعس ي٘ املساضؽ ٚاملسٸضغني"

١ بأْٗا: "تًو ايع١ًُٝ اييت تـطتبط عٓاقـطٖا يف   ٜٚعطٸف ضبُس ؾشات ايرتب١ٝ اٱغ٬َٝ -
 طاض فهطٟ ٚاسس ٜػٵتٓس  ا املباز٨ ٚايكِٝ اييت أت٢ بٗا اٱغ٬ّ ٚاييت تطغِ عـسزاڄ  
َٔ اٱدطا٤ات ٚايڀطا٥ل ايع١ًُٝ، ٜ٪زٟ تٓفٝصٖا  ا إٔ ٜػٵًو ايفطز غـًٛناڄ ٜتفـل   

 .(4)َع عكٝس٠ اٱغٵ٬ّ"

َٓع١ُ تٗسف  ا  سساخ تغريات َطهٛب بٗـا يف   ٚتعطفٗا ؾازٜـ١ ايتٌ بأْٗا: "ع١ًُٝ -
غًٛى ايفطز َٔ أدـٌ  سـساخ تڀـٛض َتهاَـٌ يف ؾدكـٝٸت٘ َـٔ  ٝـع دٛاْبٗـا:         
ازبػ١ُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْفعاي١ٝ ٚايطٚسٝـ١ يتُهٝٓـ٘ َـٔ ايكٝـاّ حبـل اشب٬فـ١ يف       

                                                            

صبُـع ايبشـٛخ   ، ايسضاغـات اٱغـ١َٝ٬  ، َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، عبس ايطمحٔ قاحل، عبس اهلل (1)
ٚزضاغـات  ، 48م، 1990ّ، 2ايعـسز ، 15اجملًس، بانػتإ، ازباَع١ اٱغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ، اٱغ١َٝ٬

 .101م، 1988ّ، 1ط، عُإ، زاض ايبؿري، يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ )ازبع٤ ا٭ٍٚ(
 .53م، 1982ّ، 1ط، ايطٜا ، زاض املطٜذ، يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، يڀفٞ بطنات، أمحس (2)
 .54م، 1982ّ، 1ط، ايطٜا ، طٜذزاض امل، يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، يڀفٞ بطنات، أمحس (3)
ٕ ، ضبُس ؾـشات ، شبڀٝبا (4) ٞ ، أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   ، ٚآخـطٚ ، 2ط، ايطٜـا  ، زاض اشبطػبـ

 .42، م2000ّ
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ا٭ض  ٚاٱغٗاّ ايفاعٌ يف عُاضتٗا ٚفل َٓٗر اهلل غبشاْ٘ ٚتعاا، ٚذبكٝل ايغا١ٜ 
 .(1)َٔ ٚدٛزٙ ٖٚٞ عبٛز١ٜ اهلل"

ٜٚعطفٗا عبـس ايكـازض ضَـعٟ بأْٗـا: "املٓعَٛـ١ املتهاًَـ١ َـٔ املفـاِٖٝ ٚاملُاضغـات           -
ٚايٓؿاطات اٱغ١َٝ٬، اييت ٜتبٓٸاٖا املػًُٕٛ ٜٚكَٕٛٛ بٗا ٚفل اٱغ٬ّ ، يف تطبٝـ١  

ٝـا٠  ا٭فطاز ٚازبُاعات يٝعتٓكٛا اٱميإ اٱغـ٬َٞ ٚيُٝاضغـٛٙ ٚيٝتبٓـٛا ططٜكـ١ اسب    
 .(2)اٱغ١َٝ٬ ٚيٝعسٚا أْفػِٗ سبٌُ ضغاي١ اٱغ٬ّ"

 .(3)ٜٚعطٸفٗا ضبُس ٚدٝ٘ ايكاٟٚ بأْٗا: "زضاغ١ قهاٜا ايرتب١ٝ َٔ َٓعٛض  غ٬َٞ" -
تعطٜف ظٜٓب خبـ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا "ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ اٱْػإ َٔ  ٝع ايٓٛاسٞ  -

ٚازبػس١ٜ، ٚازبُايٝـ١، ٚاشبًكٝـ١،   ايفهط١ٜ، ٚا٫عتكاز١ٜ، ٚايٛدسا١ْٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، 
ٚتعٜٚسٙ باملعاضف، ٚا٫دباٖات ٚفل ايكِٝ ٚاملجـٌ ٚاملبـاز٨ املػـتٓبڀ١ َـٔ ايكـطإٓ      

ٞ    (4)ايهطِٜ، ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١" ، ٚنـ٬  (5). ٚقطٜب َٓـ٘ تعطٜـف أمحـس ايهـًُٝ
 ايتعطٜفٝني ٜتفل  ا سس نبري َع تعطٜف ٜاڃزبٔ.

                                                            

 .68، م2005ّ، 1ط، عُإ، زاض ايٓفا٥ؼ، عًِ ايٓفؼ ايرتبٟٛ يف اٱغ٬ّ، ؾازٜ٘ أمحس، ايتٌ (1)
، ١َٝ عٓس ايرتبٜٛني املػًُني يف ايٛقـت اسبانـط  َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ٬، عبس ايكازض ٖاؾِ، ضَعٟ (2)

اجملًـ١  ، ٚأبعاز ايتذسٜس يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: زضاغ١ ذب١ًًٝٝ، 233م، 1998ّ، عُإ، زاض ايهٝا٤
، 2ايعـسز ، 5اجملًـس  ، عُإ، داَع١ ايعًّٛ ايتڀبٝك١ٝ، ايعًّٛ اٱْػاْٞ –ا٭ضز١ْٝ يًعًّٛ ايتڀبٝك١ٝ 

 . 6م، 2002ّ
ٞ  ، ٚدٝ٘ضبُس ، ايكاٟٚ (3) ، 1يفـ٬ح، ايهٜٛـت، ط  َهتبـ١ ا ، زضاغات يف ايفهط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َ

 .44ّ، م1999
خبـ، ظٜٓب ضبُس، زضاغ١ ْاقس٠ ملفّٗٛ ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط  غ١َٝ٬، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ  (4)

 .102ّ، م2000ايرتب١ٝ، قػِ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٚاملكاض١ْ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ املهط١َ، 
، قػـِ ايرتبٝـ١ اٱغٵـ١َٝ٬   ، ضغاي١ زنتٛضا٠، تطب١ٝ ايؿباب يف اٱغ٬ّ، أمحس عبس ايفتاح، نًُٝٞ (5)

 .52م، 1992ّ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ازباَع١ اٱغٵ١َٝ٬، ن١ًٝ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ
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تڀبٝـل املبـاز٨ ٚايكـِٝ ٚاملهـُْٛات     "اٱغ١َٝ٬ بأْٗا  تعطٜف عبس اهلل ايعبٝس يًرتب١ٝ -
ٚايڀطم ٚا٭غايٝب ايرتب١ٜٛ اييت ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓبٜٛـ١ املڀٗـط٠،   

 .(1)َٔ أدٌ ايٛقٍٛ بايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ ٚاجملتُع ٚا٭١َ  ا ايعع٠ ٚاسبل ٚاهلس٣"
يتٓؿـ١٦ اجملتُـع عًـ٢ اٱغـ٬ّ      تعطٜف فتش١ٝ اسبًٛاْٞ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا "َٓٗر -

ــا٠ ايػٝاغــ١ٝ ٚا٫قتكــاز١ٜ    بتكــٛضات٘، ٚقُٝــ٘، ْٚعطٜاتــ٘ يف طبتًــف َٓاؾــط اسبٝ
 . (2)ٚا٫دتُاع١ٝ"

 سادسا: التعليقات على التعريفات االصطالحية للتربية اإلسالمية

ًچ١ َٔ ايباسجني ٚاملتدككـني يف سكـٌ ايرتبٝـ١     تؿهٌ ٖصٙ ايتعطٜفات هل٤٫ٛ ايج
َٛضزاڄ ععٜعاڄ ْٚافعاڄ يف تكسِٜ تكٛض َتهاٌَ عـٔ طبٝعـ١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬     اٱغ١َٝ٬ 

 ٚز٫٫تٗا َٚفَٗٛٗا.
بٛنـع   – ٫ٚ ؾو إٔ ايكـطا٠٤ املعُكـ١ يجًـ١ َـٔ تعطٜفـات ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬       

ٖٞ ا٭دس٣ ٚا٭دسض ٚا٭نجط ْفعاڄ َٔ ا٫نتفـا٤ بٛاسـس َٓٗـا،  ش ٜػـاعس يف      –خام
١ُٝٝ أٚ تأنٝسٖا بؿهٌ ٜسٸعِ اختٝاض ايبـاسجني يـٛدٗتِٗ   تهٜٛٔ ٚتهٌُٝ ايكٛض٠ املفاٖ

 يف ضغِ ايتعطٜف املٓاغب يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. 
ٜٚتڀًع ايباسح إٔ ٜفٝس َٔ نٌ ٖصا يف َباسح ايسضاغ١ بؿهٌ عاّ ٚيف َبشجٗا 
ٖصا عٔ َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بؿـهٌ خـام، ٚيـصيو، ٚبعـس قـطا٠٤ َتأْٝـ١ هلـصٙ        

ميهٔ اغتد٬م صبُٛع١ َـٔ ايعٓاقـط ايـيت اْڀـٛت عًٝٗـا       اجملُٛع١ َٔ ايتعطٜفات،

                                                            

ػٵـِ  ق، ضغـاي١ زنتـٛضاٙ  ، َٓٗاز ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف بٓـا٤ ايؿدكـ١ٝ  ، عبس اهلل بٔ قاحل، ايعبٝس (1)
، 1988ّ، املسٜٓـ١ املٓـٛض٠  ، ازباَع١ اٱغ١َٝ٬، ؾعب١ ايسع٠ٛ ٚايرتب١ٝ اٱغٵ١َٝ٬، ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 .57م
ّ       ، فتشٝـ١ عُـط  ، اسبًٛاْٞ (2) ضغـاي١  ، زضاغـ١ ْاقـس٠ ٭غـايٝب ايرتٵبٝـ١ املعاقـط٠ يف نـ٤ٛ اٱغـ٬

 .44، م1982، َه١ املهط١َ، داَع١ أّ ايكط٣، قػٵِ ايرتٵب١ٝ، َادػتري
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تكٛضات ٖ٪٤٫ ايباسجني ملفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٖٚٛ أَط ٜػاعس ايباسح ٚهـريٙ يف  
 ذبسٜس ض٩ٜت٘ املفا١ُٖٝٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚتتُجٌ ٖصٙ ايعٓاقط باٯتٞ: 

١، ضنچــعت بعــت ايتعطٜفــات عًــ٢ َكــڀًشات َعٝٓــ١ َجــٌ: ايتُٓٝــ١، ٚايتٓؿــ٦  .1
ايتغٝريات املطهٛب فٝٗا، ٖٚٞ َكڀًشات تٓتُٞ  ا عا١ً٥ "ايعٸٜاز٠ ٚايٓٸُـٛ" ٖٚـٞ   

 أسس أقٍٛ املعاْٞ ايًغ١ٜٛ يًرتب١ٝ.
ادبٗت بعت املفاِٖٝ ٚد١ٗ ْعط١ٜ، فطنعت يف تعطٜفاتٗا يًرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢    .2

. ازباْب ايٓعطٟ: فأتت مبكڀًشاتٗا يف شيو، َجٌ: ايكِٝ، ٚاملفاِٖٝ، ٚا٫دباٖات
يف سني ادبٗت أخط٣ ٚد١ٗ ع١ًُٝ، فأتت مبكـڀًشاتٗا يف شيـو َجـٌ: عًُٝـ١،     

 ٚمماضغات، ْٚؿاطات، ٚدٗس. ٚأخط٣  عت بني ا٫دباٖني ٚيهٓٗا ضبسٚز٠.

ايتكت ايتعطٜفات عًـ٢ ايتٛدـ٘ بايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١ قـٛب ايؿدكـ١ٝ اٱْػـا١ْٝ         .3
 مبدتًف دٛاْبٗا )ايؿُٛي١ٝ(.

 ا٫عتٓـا٤ بـايڀطف املككـٛز بايرتبٝـ١(، سٝـح      غٝاز٠ املٓش٢ اشبڀابٞ ايفطزٟ )يف .4
اسبهٛض يهًُات َجٌ: ايؿدك١ٝ، ٚاٱْػإ، ٚايڀفـٌ، ٚايتًُٝـص، ٚايفـطز. َـع     
        ٟ  –ٚدٛز املٓشـ٢ ازبُـاعٞ عٓـس بعـت أقـشاب ايتعطٜفـات، ٚاملٓشـ٢ ايفـطز

ازبُاعٞ عٓس آخطٜٔ )َجٌ: ضَعٟ، ٚعبـ٬ٟٚ، ٚايعبٝـس( ٚيهٓـ٘ ٫ ميجـٌ ادباٖـاڄ      
 بايٓٵػب١ يًُذُٛ .

اتٸفــام ايهًُــ١ يف تعطٜــف ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ عًــ٢ َكاقٹــسٜٸ١ ايعًُٝــ١ ايرتبٜٛــ١  .5
اٱغ١َٝ٬، ٚيصيو تهُٓت ايتعطٜفات، َفاِٖٝ ٚاف١ٝ يف شيو، َجٌ: ايعبٛز١ٜ هلل، 

 ٚاشب٬ف١، ٚايعٹُاض٠، ايػًٛى املػتكِٝ.

طاض اؾتُاٍ عسز َٔ ايتعطٜفات ع٢ً ن١ًُ "ايرتب١ٝ" شاتٗا، ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا َٔ ايته .6
 )تعطٜف ايؿ٤ٞ بٓفػ٘(. يعٓاقط املعطف

٫ٚ بس َٔ تػذٌٝ ْتٝذـ١ َُٗـ١ َٓبجكـ٘ عـٔ قـطا٠٤ ايباسـح هلـصٙ ايتعطٜفـات         
ٚيغريٖا نجري ممـا ادتُـع يسٜـ٘، ٖٚـٞ إٔ ا٫دبـاٙ ا٭هًـب يًبـاسجني يف فٗـِ ايرتبٝـ١          
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سٸ نإ ملكًش١ املفّٗٛ ايؿُٛيٞ أٚ ايعاّ أٚ ايهًٞ  ا سـ  اٱغ١َٝ٬ ٚتكسِٜ تعطٜف هلا
اٱغـ١َٝ٬ يتكـسميٗا يف قايـب     َا َتذاٚظاڄ ساي١ ا٫ختٓام اييت َٛضغـت عًـ٢ ايرتبٝـ١   

َكڀٓع تٴط٣ َٔ خ٬ي٘ ع٢ً أْٗا صبُٛع١ ضبسز٠ َٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ )ايسٜٓٝـ١( ايـيت   
 ذبتٌ َػاس١ نٝك١ يف اهلطّ ايتعًُٝٞ املسضغٞ ايهبري.

١َٝ عًـ٢ املكـطضات   ٚيكس عسٸ نجري َـٔ ايبـاسجني قكـط َفٗـّٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ٬      
ٗٵُاڄ هري قشٝض ٚتؿٜٛٗا سبكٝكتٗا اٱغ١َٝ٬ ايه ٣  . (1)ايسضاغ١ٝ، فځ

ٚيصيو فإٕ َجٌ ٖصا ايتٛد٘ هل٪٤٫ ايبـاسجني ٚهريٖـِ نـجري يف اٱقـطاض عًـ٢      
ٚنُـا ٫سعٓـا يف    –مشٛي١ٝ َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٭نجط َٔ نْٛ٘ َكطضات َسضغ١ٝ

 َبؿطاڄ ٜكٛز اشبڀ٢ با٫دباٙ ايكشٝض.  ٜعس اظباظاڄ –ايتعطٜفات ايػابك١
َٚٔ ٖٓا، ف٬ ػبٛظ يًباسجني إٔ ٜتذاٚظٚا َجٌ ٖصٙ ايكه١ٝ يف ذبسٜـسِٖ ملفٗـّٛ   
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬، ٖٚــٛ َــا غــٝعٌُ ايباســح يف ٖــصٙ ايسضاغــ١ عًــ٢ ا٫يتــعاّ بــ٘، 

 ١ٝ.ٚبا٫ػبابٝات ايعسٜس٠ يف ايعٓاقط ايػابك١ اييت أخصت َٔ تعطٜفات ايرتب١ٝاٱغ٬َ

 سابعا: معايير وضع التعريف العلمي للتربية اإلسالمية

يف ايٓعـط يف تعطٜـف ايرتبٝـ١     –حَٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايباسـ    –ست٢ ٜهتٌُ املٛقف
اٱغ١َٝ٬، فإْ٘ ٫ بس َٔ ٬َسع١ املساخٌ أٚ املعاٜري اٯت١ٝ سُٝٓا ْطٜس إٔ ْهع تعطٜفا 

 يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬:

                                                            

أظَـ١ ايتعًـِٝ املعاقـط ٚسًٛهلـا     ، ظهًـٍٛ ضاهـب  ، ٜٓعط يف شيـو عًـ٢ غـبٌٝ املجـاٍ: ايٓذٸـاض      (1)
، َٚٛغـــ٢، 128، م1995ّ، 2ط، ايطٜــا ، اٱغ٬َـــٞ ايــساض ايعاملٝــ١ يًهتابــ١، اٱغــ١َٝ٬

زاض ، ا٫دباٖــات اسبسٜجـــ١ يف ططا٥ك١تــسٵضٜؼ ايرتٵبٝـــ١ ايسٜٓٝـــ١ اٱغ٬َٝـــ١، َكــڀف٢ مساعٝــٌ
ٟ ، عبس ايطمحٔ، ٚايٓكٝب، 25م، 2002ّ، 1ط، ايعٝٵٔ، ايهتاب ازباَعٞ ،  ـاٍ ضبُـس  ، ٚاهلٓٝـس

 بـطاِٖٝ  ، ايكعٝـس ، 27م، 2004ّ، 1ط، ايطٜا ، َهتب١ ايطؾـس، قطا٤ات يف ايرتٵبٝـ١ اٱغ٬َٝـ١
، بريٚت، َ٪غػ١ املػًِ املعاقط، املػًِ املعاقط، ا٫دباٖات املعاقط٠ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، محس

 .83، م1982ّ، 29ايعسز
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 ايس٫٫ت ايًغ١ٜٛ يًفغ "ايرتب١ٝ". .1

 ٫٫ت ا٭يفاظ ايكطٜب١ َٔ يفغ ايرتب١ٝ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ.ز .2

ٗٸاّ احملٛض١ٜ يطغايت٘ َٔ خ٬ٍ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػـ١ٓ   .3  زٵضاى طبٝع١ اٱغ٬ّ، ٚامل
 ٚخباق١ تًو اييت تع  عٔ هاٜات ن١ًٝ، َٚفاِٖٝ مشٛي١ٝ، ٚقٛاعس ثابت١.

ٛٵْ٘ ضبانا٠ أٚ ْػد١ڄ َعسي١ عٔ تعطٜفات ايرتب١ٝ ايٛنعٝ .4  ١.دبٓٸب نځ
ايٛعٞ ايتاّ إٔ ٖصا ايتعطٜف َطتبط باٱغ٬ّ، ٜٚع  عٔ تطبٝت٘، ٚيصيو ػبب إٔ  .5

 تهٕٛ ايٓػٵب١ َتشكك١ ٚقازق١ )َعبٸط٠(.

ِٸ       .6 تأثٸط  ٝع َكاطع ايسضاغ١ شات ايع٬ق١ بايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، بـاملفّٗٛ ايـصٟ ٜـت
 تكطٜطٙ ٚاعتُازٙ يف تًو ايسضاغ١.

 الميةثامنا: التعريف المختار للتربية اإلس

 ٚبعس نٌ ٖصٙ املكسَات، فإٕ ايباسح قس تٛقٌ  ا قٝاه١ ايتعطٜف اٯتٞ:
ٖٞ َٓع١َٛ املفاِٖٝ ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝكات ايع١ًُٝ، املب١ٝٓ ع٢ً أقٍٛ  ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬:

اٱغ٬ّ، يف تعًِٝ ٚتعن١ٝ ٚ ق٬ح ا٭َـ١ املػـ١ًُ أفـطازاڄ ٚ اعـات، بؿـهٌ َػـتُط       
ٚع١، بككس ذبكٝل ايعبٛز١ٜ هلل تعاا يف ايـسْٝا، ٚايفـٛظ   َٚتهاٌَ، ٚبهٌ ايٛغا٥ٌ املؿط

 بطنٛاْ٘ تعاا يف اٯخط٠.

 صر التعريف المختار للتربية اإلسالمية: تحليل عناتاسعا

 ٜٚتكف ٖصا ايتعطٜف يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ باٯتٞ:
أخص مبا أَهٔ َٔ ايعٓاقط اٱػباب١ٝ جملُٛع١ ايتعطٜفات ايػابك١ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬،  

اٚظ َا فٝٗا َٔ غًبٝات أٚ قكٛض. فكس  ع ٖصا ايتعطٜف بني ازباْب ايٓعـطٟ  ٚدب
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، ٚبني َكاقس ايـسْٝا ٚاٯخـط٠، ٚبـني    (1)ٚازباْب ايتڀبٝكٞ، ٚبني ايفطز ٚازبُاع١
ا٫غتُطاض١ٜ ٚايؿُٛي١ٝ، ٚبني ايجٛابت ٚاملتغريات. ٚأؾاض  ا آيٝات تفعٌٝ ايرتب١ٝ 

نس ع٢ً نـطٚض٠ قٝـاّ َهْٛـات ايرتبٝـ١ عًـ٢      اٱڈغ١َٝ٬ ٚقابًٝتٗا يًتذسز، نُا أ
 )املطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬(. أقٍٛ اٱغ٬ّ ايؿا١ًَ

طنچب ايرتب١ٝ"، ٚايصٟ ٖٛ: ايتعًِٝ ٚايتعن١ٝ ٚاٱقـ٬ح .    است٣ٛ ايتعطٜف دٹُا  َ"

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ٚ ٝعٗا َكڀًشات قطآ١ْٝ تطب١ٜٛ، نُا يف قٛي٘ تعـاا: 

، ٚقٛيــ٘ ص2: زبُعــ١اط چ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .ص88: ٖٛزط چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئچ  تعاا:

ٚايـصٟ   ،اؾتٌُ ايتعطٜف ع٢ً ذبسٜس اهلسف ا٭نـ  يًرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ يف ايـسْٝا     

ڄ   ڄ  ڄ  چ  ا٭ض ، يكٛيـ٘ تعـاا:  ٜتُجٌ يف ذبكٝـل ايعبٛزٜـ١ هلل تعـاا يف    

ا ايككـ٣ٛ،  نُا اؾتٌُ ع٢ً ذبسٜـس هاٜتٗـ   ،ص56 :ايصاضٜاتط چ   ڃ  ڃ  ڃ

ٱ  ٻ  چ  يف اٯخط٠ يكٛي٘ تعاا:ٚاييت تتُجٌ يف ايفٛظ بطنٛإ اهلل تعاا 

مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     چ  تعاا:، ٚقٛي٘ ص21: ايتٛب١ط چ  ٻ  ٻ  ٻ

، يتؿهٌ بُٗا ايع١َ٬ ايفاضق١ ا٭ّ َع نٌ ايرتبٝات ا٭ڂخط٣ ص119: املا٥س٠ط چ  مج
 ع٢ً اٱط٬م.

ٍٸ ٖصا ايتعطٜف يًرتبٝـ   ٕٻ طبٝعـ١ ايبٓـا٤ ايرتبـٟٛ اٱغٵـ٬َٞ       ز ١ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ أ
أفطازاڄ ٚ اعات(، طبٝع١ ثٓا١ٝ٥: بٓا٤ ْعطٟ ٚبٓا٤ عًُٞ، بٓا٤  يًڀطف املعين )ا٭١َ:

نُا ٜعتكسٙ  –ايتكٛض ٚبٓا٤ املُاضغ١، بٓا٤ ايط١ٜ٩ ٚبٓا٤ ايتڀبٝل. ٖٚصا فِٗ أغاغٞ

                                                            

ٚبٗصٙ ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ اييت ذبُع بني ايفطز١ٜ ٚازبُاع١ٝ ٜعٗط ااٜع َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عٔ  (1)
ٚعـٔ ايرتبٝـ١ ايغطبٝـ١    ، ايرتب١ٝ ايؿٝٛع١ٝ اييت ٜغًٛ َفَٗٛٗا بادباٙ ازبُاعـ١ عًـ٢ سػـاب ايفـطز    

 ايطأمساي١ٝ اييت تتهدِ يس٣ َفَٗٛٗا "ا٭ْا" ع٢ً سػاب ازبُاع١.
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َـٔ هـري املكبـٍٛ ا٫قتكـاض يف     ملفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱڈغـ١َٝ٬ ٚطبٝعتٗـا،  ش    –ايباسح
تكٜٛط أزا٥ٗا ع٢ً ازباْب اٱدطا٥ٞ ٫ أنجط. ٖٚٞ ْكڀـ١ تػـتشل َـٔ ايبـاسجني     

 ايتٛقف عٓسٖا حبكٗا.

أنچس ٖصا ايتعطٜف نصيو، ايكف١ ايؿُٛي١ٝ ملٗاّ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، فـ٬ ٜكتكـط      
ٞٸ فكط، ٫ٚ ع٢ً ازباْب ايتٗصٜيبٸ  فكط، بٌ زٚضٖا ع٢ً ازباْب )املطنعٟ( ايتعًُٝ

ع٢ً ازباْبني َعاڄ، َهافاڄ  يُٝٗا داْب ثايح ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عُٓٗـا ٖٚـٛ ازباْـب    
ٞٸ. ٚعًٝ٘ ٜٴعًِ قكٛض تًو ايتعطٜفات اييت تٓعط يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عًـ٢   اٱقٵ٬س

 أْٗا تعًِٝ أٚ تٗصٜب ٚأخ٬م ٫ هري.

    ِ " َـٔ أنجـط   ٖٚصٙ املفاِٖٝ ايج٬ث١ هلا ؾأْٗا يف ايكـطإٓ ٚايػـ١ٓ، فُفٗـّٛ "ايتعًـٝ
. َٚفٗـّٛ "ايتعنٝـ١" نـصيو َفٗـّٛ ٚاغـع      (1)املفاِٖٝ تهطاضاڄ ٚمش٫ٛڄ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ

ٕڈ نـايتڀٗري ٚايتٗـصٜب ٚايتُٓٝـ١ ٚهريٖـا      . ٚنـصيو ا٭َـط بايٓػـب١    (2)ٜتعًل بعسٸ٠ َعـا
ملفّٗٛ "اٱق٬ح"، سٝح ٜطاز ب٘ "ايعٓا١ٜ بايؿ٤ٞ ٚايكٝاّ عًٝ٘ ٱق٬ح اعٛداد٘ ٚتكِٜٛ 

 ، ٚتعسٌٜ ايػًٛى.(3)اعبطاف٘"
َٚٔ ٖٓا، ْفِٗ تًو ايكٛض٠ املتها١ًَ يًعٌُ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ايـيت قـاّ بٗـا    

ٚٸٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اْڀ٬قاڄ َٔ قٛيـ٘ تعـاا:   ٺ  ٺ  ٺ  چ  املطبٸٞ ا٭

، ص2: ازبُعـــــ١ط چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 چ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئۆئ  چ  َٚٔ ٚقٛيـ٘: 

 .ص88: ٖٛزط
 

                                                            

، ايطٜـا  ، زاض عامل ايهتب، عبٛ تأقٌٝ  غ٬َٞ ملفَٗٛٞ ايرتٵب١ٝ ٚأٖسافٗا، بسض١ٜ قاحل، املُٝإ (1)
 .389، 344م، 2002ّ، 1ط

 .23، 22، مَكس١َ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، قاحل، أبٛ عطٸاز (2)
 .21م، َكس١َ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، قاحل، أبٛ عطٸاز (3)
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 االستخدام الواقعي لمفهوم أصول التربية اإلسالميةمؤشر أوال: 

قاّ امل٪يف بتشًٌٝ َسيٍٛ عٓٛإ أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ يف عٝٸٓـ١ َـٔ نتـب      
ات يف أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، بًغت عؿطٜٔ نتابا، ٚتٛقٌ  ا إٔ ٖٓاى غبع١ ادباٖـ 

فِٗ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يس٣ املـ٪يفني يف ٖـصا اجملـاٍ، زٍ عًٝٗـا احملتـ٣ٛ ايـصٟ       
 تهُٓ٘ ايهتاب املعٕٓٛ بأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

ٚاهلسف َٔ ٖصا ايتشًٌٝ ٚايطقـس، ٖـٛ ايٛقـٛف عًـ٢ ز٫يـ١ ٖـصا املكـڀًض        
بٟٛ املٗـِ، ستـ٢   )أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬( يف اغتدساَات امل٪يفني يف ٖصا اجملاٍ ايرت

ٜتػ٢ٓ يٓا ايتؿدٝل ايعًُٞ يٛاقع ايتٓعري يف صباٍ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ 
ايبشح املٝساْٞ، ٚايٛقٛف ع٢ً ٚاقع ٖصا ايتٓعري ٚايهتاب١ يف أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬  

 بس٫ي١ تًو ايهتب ٚضبتٛاٖا نُا ٖٛ َجبت فٝٗا.
ًٌٝ فٗطؽ ايهتب ايعؿطٜٔ، ناْـت  ٖٚصٙ ا٫دباٖات ايػبع١ اييت مت ضقسٖا بتش

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا َكازض ايرتب١ٝ  ا٫دباٙ ا٭ٍٚ: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ

 اٱغ١َٝ٬.
فكس أؾاض ضبت٣ٛ عسز َٔ ايهتب اييت عٴٓٵْٛٳت بأقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬  ا إٔ   

رتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬. َٚـٔ أَجًـ١ ٖـصٙ      امل٪يف قكس بٗصا ايعٓٛإ اسبسٜح عٔ َكـازض اي 

القسم  مؤشرات الحاجة إلى التنظيم الَحْقلي لمفهوم "أصول التربية ٌاسالمية"
 األول

 ثانيالفصل ال

 الرتبية اإلسالمية"أصول مفووو "
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امل٪يفات: نتاب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يػعٝس  مساعٌٝ ع٢ً، سٝح اؾتٌُ ضبتـ٣ٛ  
ايكـطإٓ ايهـطِٜ، ايػـ١ٓ ايٓبٜٛـ١، أقـٛاٍ ايكـشاب١،       ايهتاب ع٢ً املٛنٛعات اٯت١ٝ: )

(. ٖٚـٞ تـسٍ ز٫يـ١ ٚانـش١     املكاحل ا٫دتُاع١ٝ، ايجكاف١، ايفهط ايفًػفٞ اٱغ٬َٞ
 إٔ امل٪يف ٜٳفڃِٗ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا تعين َكازض ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ع٢ً

ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا قٛاعس ٚأغؼ  ا٫دباٙ ايجاْٞ: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ
 يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عًـ٢ أْٗـا قٛاعـس ٚأغـؼ تكـّٛ       ٖٚصا ا٫دباٙ يف فځ
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬. ٚقــس دــا٤ يف عــسز ايهتــب ايــيت عٴْٓٛــت بأقــٍٛ ايرتبٝــ١  عًٝٗــا

اٱغ١َٝ٬، نُا ٜسٍ ضبت٣ٛ ٚسس٠ ا٭قٍٛ فٝٗا. َٚٔ بـني َـٔ ميجًـٕٛ ٖـصٙ ا٫دبـاٙ،      
ايٓش٬ٟٚ يف نتاب٘ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغايٝبٗا. سٝح اؾتًُت ٚسس٠ ا٭قٍٛ 

٭غؼ ايتعبسٜـ١، ا٭غـؼ ايتؿـطٜع١ٝ(.    ا٭غؼ ايفهط١ٜ، اعٓسٙ ع٢ً ا٭غؼ اٯت١ٝ: )
ٖٚٞ تسٍ ٖٓا نُا ٖٛ ٚانـض َـٔ عٓاٜٚٓٗـا ٚنـصيو بـا٫ط٬  عًـ٢ َهـُْٛٗا إٔ        
امل٪يف ٜفِٗ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا قٛاعـس ٚأغـؼ َٚبـاز٨ تكـّٛ عًٝٗـا      
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬. ٖٚــصا ٖــٛ ا٫دبــاٙ ايكــشٝض يف ايفٗــِ املٓڀكــٞ ٭قــٍٛ ايرتبٝــ١ 

 ٖٚٛ َا ٜتبٓاٙ امل٪يف َع ْٛ  َٔ ايتعسٌٜ ٚايتكعٝس ا٭نجط ٚنٛسا.اٱغ١َٝ٬، 
ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ أْٗـا َهْٛـات      ا٫دباٙ ايجايح: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ
 َٚٛنٛعات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ )أقطب يًُسخٌ  ا ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬(.

بٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   ٖٚصا ا٫دباٙ ظٗط َٔ خ٬ٍ عس٠ َ٪يفـات َعْٓٛـ١ بأقـٍٛ ايرت   
سٝح تسٍ عٓاٜٚٔ فٗطؽ احملت٣ٛ َٚهُْٛٗا ع٢ً إٔ َ٪يفٝٗا قس أضزٚا مبكًض أقٍٛ 
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ ايــصٟ اغــتدسَٛٙ عٓٛاْــا يهتــبِٗ، ٖــٛ َــسخٌ تعطٜفــٞ بايرتبٝــ١ 

 اٱغ١َٝ٬ َٚٛنٛعاتٗا َٚهْٛاتٗا.
ٝـح  ٚممٔ ميجٌ ٖصا ا٫دباٙ نتاب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يػـعٝس  مساعٝـٌ، س  
ايرتب١ٝ اؾتٌُ ضبت٣ٛ نتاب٘ املعٕٓٛ بأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً املٛنٛعات اٯت١ٝ: )
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اٱغ١َٝ٬، خكا٥ل ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬، أٖـساف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، َكـازض ايرتبٝـ١       
اٱغ١َٝ٬، ٚغا٥ط ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، أغـايٝب ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، صبـا٫ت ايرتبٝـ١        

(. ٖٚــٞ تؿـري بٛنــٛح  ا َـسخٌ  ا ايرتبٝــ١   بٝــ١ اٱغـ١َٝ٬ اٱغـ١َٝ٬، أعـ٬ّ ايرت  
ٚنصيو نتاب ضبانـطات ٚزضاغـات يف أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ حملُـس        اٱغ١َٝ٬.

ععب، ٚاؾتٌُ ع٢ً املٛنٛعات اٯتٝـ١: )أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ضنـا٥ع ايرتبٝـ١       
يف ايفهـط اٱغـ٬َٞ   اٱغ١َٝ٬، أٖساف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، دٛاْب ايڀبٝع١ اٱْػـا١ْٝ  

ٚتطبٝتٗا، ايرتب١ٝ اشبًك١ٝ يف ايفهط اٱغ٬َٞ، أغؼ ايرتبٝـ١ ازبٓػـ١ٝ يف اٱغـ٬ّ، َـٔ     
ايكِٝ ايرتب١ٜٛ يف ايكطإٓ، ططم ايرتبٝـ١ يف ايفهـط اٱغـ٬َٞ، أزب املعًـِ ٚاملـتعًِ يف      
ايفهط اٱغ٬َٞ، زضاغ١ تڀبٝك١ٝ ٭حبـاخ ٚزضاغـات ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬(. فهُـا ٖـٛ       

َٔ خ٬ٍ عٓـاٜٚٔ ايٛسـسات فـإٕ ا٫دبـاٙ امل٬سـغ يف فٗـِ أقـٍٛ ايرتبٝـ١          ٬َسغ
 "َهْٛات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٚٛنٛعاتٗا".اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا ايهتاب أْٗا تعين 

ٗڇـِ أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ أْٗـا قهـاٜا          ا٫دباٙ ايطابع: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايـصٟ فځ
 َٚؿه٬ت تطب١ٜٛ.
هتـب املعْٓٛـ١ بأقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٜعٗـط       فبايٓعط يف ضبت٣ٛ عسز َـٔ اي 

ٗٵِ يس٣ أقشابٗا يعٓٛإ أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚنُـا اغـتدسَٛٙ      بٛنٛح إٔ ايفځ
ٚاقعٝا يف نتبِٗ ٜسٍ ع٢ً أِْٗ أضازٚا ب٘ قهاٜا طبتًف١ َٚؿه٬ت َتٓٛع١ ربل ايرتب١ٝ 

ُس ايكـاٟٚ. فكـس   نتاب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ حملاٱغ١َٝ٬. ٚممٔ ميجٌ ٖصا ا٫دباٙ 
َـسخٌ يسضاغـ١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬،     اؾتٌُ ضبت٣ٛ ايهتاب ع٢ً املٛنٛعات اٯت١ٝ: )

اسبط١ٜ ٚزميكطاط١ٝ ايتعًِٝ، ايعسايـ١ ٚتهـاف٪ ايفـطم يف ايتعًـِٝ، املعًـِ يف اٱغـ٬ّ،       
ايرتب١ٝ ا٭خ٬قٝـ١، ايكـِٝ يف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، اٱغـ٬ّ ٚأزب اسبـٛاض َـع اٯخـط،         

قطا٤ات   ايتعًِٝ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، ايعكٛب١ يف اٱغ٬ّ، ايرتب١ٝ عٓس ايغعايٞ،ا٫خت٬ط يف
 (. ٖٚٞ تؿري بٛنٛح يكهاٜا َٚؿه٬ت تطب١ٜٛ.َتٓٛع١ يًشٛاض
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ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا دٛاْب َٔ  ا٫دباٙ اشباَؼ: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ
 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ(.

ٔ نتب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ اغـتدسٳَت ٖـصا ايعٓـٛإ يٝـسٍ      فٗٓاى عسز َ
عٓسٖا ع٢ً ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ. ٚممٔ ميجٌ ٖصا ا٫دباٙ، نتاب أغؼ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   

عبـٛ فًػـف١   يًؿٝباْٞ، سٝح اؾتٌُ ضبت٣ٛ ايهتاب عٓسٙ عًـ٢ املٛنـٛعات اٯتٝـ١: )   
كـ١ٝ املعًـِ املػـًِ،    تطب١ٜٛ تػتُس أقٛهلا َـٔ َبـاز٨ اٱغـ٬ّ، فهـٌ املعًـِ، ؾد     

ايكفات اٱميا١ْٝ يًُعًِ املػًِ، ايكفات اشبًك١ٝ يًُعًـِ املػـًِ، ايكـفات ايعكًٝـ١     
ٚايٓفػ١ٝ ٚايبس١ْٝ املطهٛب١ يًُعًـِ يف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚادبـات املعًـِ ٚآزابـ٘ يف       
ــ١    ــِ يف ايرتبٝ ــ١ اٱغــ١َٝ٬،  عــساز املعً ــِ يف ايرتبٝ ــ١ اٱغــ١َٝ٬، سكــٛم املعً ايرتبٝ

غ١َٝ٬، أغؼ اٱزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َٔ أغؼ ايٓعـاّ املسضغـٞ يف   اٱ
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، فًػف١ ايعكٛب١ املسضغ١ٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ايسٚض ايرتبٟٛ يٮغط٠ 

   ّ (. فٗـصا احملتـ٣ٛ ٜؿـري بٛنـٛح  ا إٔ امل٪يـف      يف اٱغ٬ّ، تطبٝـ١ املـطأ٠ يف اٱغـ٬
قــٍٛ( ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ يٝــسٍ عًــ٢ دٛاْــب ايتعًــِٝ  اغــتدسّ عٓــٛإ أغــؼ )أ

 اٱغ٬َٞ.
ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا خكـا٥ل   ا٫دباٙ ايػازؽ: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ

 ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.
فكس أؾاضت بعت نتب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ َـٔ خـ٬ٍ ضبتٛاٖـا  ا أْٗـا      

ٝؿري  ا خكا٥ل ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٚممچٔ اغتدسَت عٓٛإ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ي
ميجٌ ٖصا ا٫دباٙ نتاب أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يػعٝس ايكانٞ، سٝح اؾتٌُ ٚسـست  

أغـؼ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬: تطبٝـ١     أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عٓس املٛنـٛعات اٯتٝـ١: )  
يهُري اٱْػإ، تها١ًَٝ ؾا١ًَ، َجاي١ٝ ٚاقع١ٝ، غًٛن١ٝ ع١ًُٝ، فطز١ٜ ٚادتُاع١ٝ، تطب١ٝ 

(. تطب١ٝ َٛد١ٗ عبٛ اشبري، تطب١ٝ َػتُط٠، تطب١ٝ َتسضد١، تطبٝـ١ ضبافعـ١،  ْػـا١ْٝ عاملٝـ١    
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ٚفٗطؽ املٛنٛعات ٜؿري بهٌ ٚنٛح  ا ا٫دباٙ ايصٟ ٜفِٗ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 
 ع٢ً أْٗا خكا٥كٗا.

ٗڇِ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً  أْٗا أْٛا  ايرتب١ٝ ا٫دباٙ ايػابع: ٖٚٛ ا٫دباٙ ايصٟ فځ
 اٱغ١َٝ٬.

ٜؿري ٚاقع اغـتدساّ عٓـٛإ أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ يف بعـت َ٪يفاتٗـا إٔ        
ٗٵِ ٖصا ايعٓٛإ ٖٛ أْٛا  ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ أٚ أاماطٗـا أٚ صبا٫تٗـا.      ا٫دباٙ يسٜٗا يف فځ

ًعْتاْٞ. أغؼ)أقٍٛ( ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ي ٚممچٔ ميجٌ ٖصا ا٫دباٙ نتاب
سٝح اؾتٌُ عٓسٙ احملتـ٣ٛ عًـ٢ قا٥ُـ١ املٛنـٛعات اٯتٝـ١: )أغـؼ عاَـ١، ايرتبٝـ١         
ازبػ١ُٝ، ايرتب١ٝ ايطٚس١ٝ، ايرتب١ٝ ايعك١ًٝ، ايرتبٝـ١ ايٛدساْٝـ١، ايرتبٝـ١ اشبًكٝـ١، ايرتبٝـ١      
ا٫دتُاع١ٝ، ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ املتها١ًَ(. ٖٚصٙ املٛنـٛعات تؿـري بهـٌ ٚنـٛح  ا     

إ أقٍٛ )أغؼ( ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ يٝؿـري  ا أْـٛا  ٚأامـاط     اغتدساّ َكڀًض ٚعٓٛ
 ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

ٕٸ باسح يع١ٓٝ ايعؿطٜٔ نتابا املع١ْٛٓ بأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، يٚأظٗط ذبًٌٝ ا أ
     ٍ ٕٸ ز٫يـ١ عٓـٛإ "أقـٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬" يف    غبع١ ادباٖات َٓٗا، ناْـت تؿـري  ا أ

ٞ "أغـؼ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ َٚطتهعاتٗـا ٚقٛاعـسٖا"،      امل٪يفات )ايهتب( املصنٛض٠، ٖـ 
ٚأؾاضت أضبع١ َٓٗا  ا ايس٫ي١ ع٢ً "َكازض ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬"، ٚأؾـاضت ث٬ثـ١ َٓٗـا     
هْٛات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬"، ٚأؾاض اثٓإ َٓٗا  ا ايس٫ي١ ع٢ً "قهاٜا ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬   ا َ"

١ ع٢ً "ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚدٛاْبٗا يف ايرتب١ٝ َٚؿه٬تٗا"، ٚأؾاضت اثٓإ نصيو  ا ايس٫ي
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬"،  اٱغــ١َٝ٬"، ٚا٫ثٓــإ ايباقٝــإ أؾــاض ٚاســس٠ َُٓٗــا  ا "خكــا٥ل

 ( اٯتٞ:1) ٚا٭خط٣  ا "أْٛا  ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬"، نُا ٜبني شيو ازبسٍٚ
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 (1دسٍٚ)
 اٱغ١َٝ٬ يف ع١ٓٝ ايهتب ايعؿطٜٔرتب١ٝ ا٫دباٖات ايػبع١ يف فِٗ ٚاغتدساّ َكڀًض ٚعٓٛإ أقٍٛ اي

ٗٵِ ٚاغتدساّ عٓٛإ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايطقِ  عسز ايهتب اييت اجً٘ ا٫دباٙ يف فځ

 4 َكازض ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  .1

 7 أغؼ ٚقٛاعس َٚباز٨ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  .2

3.  
َهْٛات ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ َٚٛنـٛعاتٗا)َسخٌ  ا ايرتبٝـ١    

 3 اٱغ١َٝ٬(

 2 قهاٜا َٚؿه٬ت تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬  .4

 2 دٛاْب ايتعًِٝ اٱغ٬َٞ.  .5

 1 خكا٥ل ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  .6

 1 أْٛا  ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬)أاماطٗا(  .7
 

ٜط٣ امل٪يف َٔ خـ٬ٍ ٖـصا ايتشًٝـٌ ٫دباٖـات ايتـأيٝف يف أقـٍٛ ايرتبٝـ١        ٚ
يرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬، َــٔ سٝــح ز٫يــ١ عٓــٛإ ايهتــاب ٚضبتــٛاٙ عًــ٢ املــطاز بأقــٍٛ ا

اٱغ١َٝ٬، إٔ ٖٓاى اخت٬فاڄ ٚانشاڄ بني امل٪يفني سٍٛ املع٢ٓ املطاز ٚايس٫ي١ املككـٛز٠  
ٕٵ  ٕٸ ٖصا ا٫خت٬ف ٚ  هلصا املفّٗٛ ٚ"ايعٓٛإ" ايرتبٟٛ، ٖٚٛ "أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬"، ٚأ
ٕٸ    نإ قس ٜٓعط  يٝ٘ ع٢ً أْ٘ َٔ باب املط١ْٚ يف اغتدساّ املفـاِٖٝ ٚاملكـڀًشات،  ٫  

أنجــط َــٔ شيــو، فٗــٛ َ٪ؾــط قــٟٛ عًــ٢ سايــ١  -َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط امل٪يــف -ا٭َــط
ا٫نڀطاب، ٚعسّ ايسق١، ٚايتدكٸك١ٝ، يف اغتدساّ أنجط َفاِٖٝ َٚكڀًشات ايرتب١ٝ 
اٱغ١َٝ٬ أ١ُٖٝ، ٖٚٛ َكڀًض )أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬(، سٝح سكٌ تبأٜ ؾـسٜس  

ٖٚـٞ: أغـؼ َٚطتهـعات ايرتبٝـ١     يف ز٫يت٘ يتكٌ  ا غبع١ ادباٖـات طبتًفـ١ املـطاز،    
ــ١،     ــا ايتعًُٝٝ ــا، ٚقهــاٜاٖا َٚؿــه٬تٗا، ٚعًُٝتٗ اٱغــ١َٝ٬، َٚكــازضٖا، َٚهْٛاتٗ
ٚخكا٥كٗا، ٚأْٛاعٗا، ٖٚصٙ ا٫دباٖات تع  عٔ ٚد٘ ْعط عؿطٜٔ نتاباڄ محًت ايعٓٛإ 

 اٯخط. ْفػ٘ مل٪يفني طبتًفني، اؾرتنٛا يف بعت ٖصٙ ا٫دباٖات ٚاْفطزٚا يف بعهٗا
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ٔ أَاّ تٓٛ  يف اغتدساّ املكـڀًشات ا٭غاغـ١ٝ ٚاملفـاِٖٝ ايهـ ٣ أّ     فٌٗ عب
 أَاّ ساي١ َٔ ا٫نڀطاب املفاُٖٝٞ يف املع٢ٓ، ٚايغُٛ  ايس٫يٞ يف ايعٓٛإ؟

 ٕ امل٪يف ٜط٣ ايٛنع ايجاْٞ، أٟ أْٓا أَـاّ سايـ١ َـٔ ا٫نـڀطاب املفـاُٖٝٞ      
دساّ َكـڀًض  ٖٚـٛ اغـت   -ٚايغُٛ  ايعٓٛاْٞ فُٝا ٜتكـٌ مبٛنـٛ  ٖـصٙ ايسضاغـ١    

 ٜٚعًٌ شيو با٭َٛض اٯت١ٝ: -أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 ٕ ايتٓعري يف َٝسإ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٖٛ سسٜح عٗس بعكطْا  شا َا قٛضٕ بايعًّٛ  .1

ٕٷ سػاؽٷ، يهْٛ٘ ع٢ً دبٗـ١ اـاؽٸ سهـاضٟ ٚهـعٚ      ايؿطع١ٝ ا٭خط٣، ٖٚٛ َٝسا
ا ٜعين اسباد١ ايٛاعٝـ١  ا  فهطٟ هطبٞ ؾسٜس ايبأؽ يف َٝسإ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٖٚص

اغتدساّ َفاِٖٝ َٚكڀًشات أق١ًٝ ٚٚانش١ يف ز٫٫تٗا يهٞ تؿـهٌ ؾدكـ١ٝ   
ًڃِ بعٝساڄ عٔ امل٪ثطات ايغطب١ٝ ايػًب١ٝ، تًو اييت أسـسثت تؿـٖٛات تطبٜٛـ١     ٖصا ايعٹ
ًَُٛغ١ يف عاملٓا ايعطبٞ اٱغ٬َٞ بػبب ايرت ١ ٚايٓكٌ اسبطيف يهجري َٔ َفـاِٖٝ  

١ٝ زٕٚ ٚنعٗا ع٢ً ضبو ايٓكس ٚاملعاٜري اٱغـ١َٝ٬ ايكـازق١؛ ٚيـصيو    ايرتب١ٝ ايغطب
اؼ اسباد١  ا تكسِٜ َفاِٖٝ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بكـٛض٠  ػبابٝـ١ تعهـؼ ايٛنـٛح     
ٞپ نأقٍٛ ايرتب١ٝ  ّٷ أغاغ َٸ١. ٚعًٝ٘، فُفٗٛ ٚايسق١ اييت اتاظ بٗا َفاِٖٝ اٱغ٬ّ عا

ٕٵ ؼبع٢ بكطا٠٤ غ١ًُٝ ٚز ٫يـ١ ٚانـش١ بٝٸٓـ١ تـ٪زٟ  ا ٚنـٛح      اٱغ١َٝ٬، ٫ بس أ
َٸـا إٔ ٜكـسٸّ يف ايػـاس١ ايرتبٜٛـ١       ٚاضٵتٹػاّ دًچٞ ملعامل ؾدك١ٝ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬، أ

ِٸ  -ؼبع٢ مبطنع١ٜ ٚأ١ُٖٝ قك٣ٛ -اٱغ١َٝ٬ عؿطات ايهتب ذبٌُ عٓٛاْاڄ ٚاسساڄ ث
ّٛ  شا بٓا أَاّ ادباٖـات َتبآٜـ١ يف ايتعـبري عـٔ ز٫يـ١ ٖـصا ايعٓـٛإ، ٖٚـصا املفٗـ         

املطنعٟ، ف٬ ؾو عٓسٖا أْ٘ ميهٔ ازبعّ بإٔ شيو يٝؼ يف َكًش١ ايتٓعري ايعًُـٞ  
 ايػًِٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأقٛهلا.

 ٕ املطاز َٔ ايتٓعري ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، تفعٌٝ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف أض   .2
٢ سـسخ  ايٛاقع، ٚتؿغًٝٗا يف َ٪غػاتٓا ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬ املتٓٛعـ١، ٚعًٝـ٘ فُتـ    

انڀطاب يف تكسِٜ ايس٫٫ت ايٛانش١ ٚاملتفل عًٝٗا يًُفـاِٖٝ ايٓعطٜـ١ ا٭قـ١ًٝ    



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 36 - 

ٕٸ ٖصا ٚب٬ ؾـو غـٝٓعهؼ عًـ٢ "عًُٝـ١ ايتفعٝـٌ" يف أض  ايٛاقـع،        ٚايه ٣، فإ
ٞٸ املػًِ، يف ساي١ َٔ ايتؿٜٛـ ٚايتصبـصب يف  عڀـا٤ تڀبٝـل تطبـٟٛ      ٚغٝرتى املطب

عــٔ َفــاِٖٝ ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬  غــًِٝ، ْعــطاڄ يغٝــاب ايكــٛض٠ ايٛانــش١ أَاَــ٘
 ا٭غاغ١ٝ، ٚتؿتت املكاَات ب٘.

ٕٸ ا٫خت٬ف يف ايتٓعري ٚا٫نڀطاب يف ذبكٝل ز٫ي١ املفاِٖٝ قس ٜٛانب عًُاڄ َـٔ   .3  
ٞپ تفطنـ٘ طبٝعـ١ ايتڀـٛض يف        ايعًّٛ يف بساٜات٘  ا إٔ تػتكطٸ ا٭َٛض، ٖٚـصا أَـطٷ طبٝعـ

اتس ٭نجط َٔ ث٬ثني غ١ٓ، ٫ ًُْؼ فٝٗا  املعاضف، ٚيهٔ يف سايتٓا ٖصٙ عبٔ أَاّ قا١ُ٥
كاضب١ ز٫ي١ٝ" ملفّٗٛ "أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬"؛ ٫   نعٓـٛإ   خڀچاڄ تكاعسٜاڄ ٚانشاڄ يف َ"

نتاب ٫ٚ نعٓٛإ ٚسس٠ يف نتاب، بٌ فٝٗا عسّ اْػذاّ ٚعسّ اتفام يف ٚد١ٗ ز٫يـ١  
ٛٸض أٚ ا  اغتدساَ٘. يتٛسٸس يفٖصا املفّٗٛ، ٫ٚ ٜٛدس فٝٗا َا ٜؿري  ا ْٛ  َٔ ايتڀ

(، ٫ 2007-1976ضهِ طٍٛ ايفرت٠ ايع١َٝٓ يف ايتأيٝف يف أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ) .4
ٜطاز ب٘  2005ٜطاز ب٘ املكازض ٚيف عاّ  1976ٜٛدس ٚنٛح يف ايعٓٛإ. فٗٛ يف عاّ 

ٜطاز ب٘ َٛنـٛعات ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚنـصيو يف عـاّ       1977 املكازض. ٚيف عاّ
 نٛعات ايرت١ٜ اٱغ١َٝ٬.ٜطاز ب٘ َٛ 2007

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو، فإٕ امل٪يف ٜسعٛ  ا ذبسٜس تٛد٘ ٚاسـس، ٚعُـٌ َكاضبـ١ ز٫يٝـ١      .5
ملفّٗٛ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، غٛا٤ اغتدسّ نعٓٛإ يهتاب، أّ ٚسس٠ يف نتاب، 
ٚاييت ٜط٣ امل٪يف بأْٗا ٫ بس إٔ تؿـري  ا َطتهـعات ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚأغػـٗا      

ٕٸ ٕٵ ؼبكـل ايبٓـا٤ املعـطيف ايرتانُـٞ ملٝـسإ ايرتبٝـ١           ٚقٛاعسٖا، ٭ ٖـصا َـٔ ؾـأْ٘ أ
 اٱغ١َٝ٬، ٜٚػِٗ يف ذبكٝل ايتفعٌٝ ايػًِٝ ملفاِٖٝ تطبٝتٓا اٱغ١َٝ٬.

ْٛ  ايع٬ق١ بني عٓٛإ ايهتاب ٚضبتٛاٙ َٔ سٝـح عطنـ٘ ملـاز٠ أقـٍٛ       شا َا حبجٓا .6
ايهـ٬ّ يف ايهتـاب عـٔ    ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، مبع٢ٓ ٌٖ ايع٬ق١ ن١ًٝ حبٝح اغـتغطم  

أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ٝع قفشات ايهتاب؟ أّ ايع٬ق١ دع١ٝ٥ حبٝـح اغـتغطم   
فإْـ٘   ايه٬ّ يف ايهتاب عٔ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ دع٤اڄ َٔ قفشات ايهتـاب؟ 
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إٔ غبع١ نتب َٓٗا ناْت ايع٬ق١ دع١ٝ٥ بني عٓٛإ ايهتاب َٚهُْٛ٘ َٔ يٓا ٜتبٝٸٔ 
غ١َٝ٬، سٝـح اغـتغطم ايهـ٬ّ ْػـب١ڄ ضبـسز٠ َـٔ صبُـٛ         سٝح أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱ

ايكفشات، ٚإٔ ث٬ث١ عؿط نتاباڄ ناْت ايع٬ق١ َٓعسَـ١)٫ تٛدـس أقـ٬(؛ مبعٓـ٢     
ٖٓاى عٓٛإ نتاب يف أقـٍٛ أٚ أغـؼ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٫ٚ ٜٛدـس يف ضبتٜٛاتـ٘       
 َػاس١ طبكك١ يعط  أٟ َٔ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ )َطتهعاتٗـا ٚقٛاعـسٖا(.   
ٕٸ ايع٬ق١ ايه١ًٝ بني عٓاٜٚٔ ايهتب َٚهـُْٛٗا يف أقـٍٛ    ٚتبني ازبساٍٚ نصيو أ
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ناْت َٓعس١َ أٜهاڄ، مبع٢ٓ ٫ ٜٛدس ٖٓـاى نتـاب ٚاسـس َعٓـٕٛ     
بأقٍٛ أٚ أغؼ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ اغتغطقت ضبتٜٛات٘ ايه٬ّ عًـ٢ أقـٍٛ ايرتبٝـ١    

، فإْٓا أَـاّ سايـ١   ٚيصيوؿهٌ ناٌَ. )أغػٗا َٚطتهعاتٗا ٚقٛاعسٖا( ب اٱغ١َٝ٬
َٔ عسّ ا٫ْػذاّ ٚايٛنٛح يف ايتعاطٞ َع ز٫ي١ ٖـصا املفٗـّٛ ا٭قـٌٝ "أقـٍٛ     
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬" سُٝٓا ٜـتِ اغـتدساَ٘ نعٓـٛإ عًُـٞ َتدكـل يف صبـاٍ ايرتبٝـ١        
اٱغ١َٝ٬، ٚ ٫ فبُا ٜٴفػط عسّ ٚدٛز نتاب ٚاسس َعٕٓٛ بأقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   

أقٍٛ ايرتبٝـ١   ٗا َٔ بني عؿطٜٔ نتابا، ٫ ٜهٕٛ َتدككاڄ بؿهٌ ناٌَ يبٝإأٚ أغػ
اٱغ١َٝ٬؟ ٚ اما دبس َػاس١ دع١ٝ٥ فكط يف غبع١ َٓٗا، يف سـني إٔ عٓـٛإ "أقـٍٛ    
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ " ٜهتب ع٢ً ه٬ف ث٬خ عؿط نتاباڄ زٕٚ إٔ ٜهـٕٛ يف َهـُٕٛ   

 ٛاعس ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.أٟ َٓٗا سسٜجا عٔ ٖصٙ ا٭قٍٛ مبع٢ٓ َطتهعات ٚق

 صول التربية اإلسالمية.ألمفهوم  الَحْقليالحاجة األكاديمية للتنظيم مؤشر ثانيا: 

 ٕ ٖٓاى ساد١ فع١ًٝ  ا ضفس َػاض ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عَُٛا ٚصباٍ أقـٛهلا َٓـ٘   
خكٛقا مبعٜس َٔ امل٪يفات ٚايعٓاٜٚٔ اييت تعاجل َٛنٛعات٘ ٚقهاٜاٖا َـٔ املطدعٝـ١   

 ١ ٚا٭ڂطط اٱغ١َٝ٬.ايؿطعٝ
ٚمما ٜ٪نس ٚدٛز ٖصٙ اسباد١ ٚنْٛٗا ساد١ َاغٸ١ ٫ بس إٔ ٜبصٍ ٭دًٗا ايٛقـت  
ٚازبٗس، إٔ عسز امل٪يفات املع١ْٛٓ بأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َعسٚز ع٢ً أقـابع ايٝـس،   
ٚأْ٘ َٔ ايػٗٛي١ مبهإ  سكا٥٘ بازب١ًُ. فًكس بصيت أْا ٚطًب١ ايسضاغات ايعًٝا ٭نجط 
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ؼ غٓٛات َتتابع١ ضبا٫ٚت َتتابع١ عسٜس٠ زبُع أن  عـسز ممهـٔ َـٔ عٓـاٜٚٔ     َٔ مخ
َ٪يفات يف صباٍ أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚيف أسػـٔ ا٭سـٛاٍ مل ٜتذـاٚظ ايعـسز        
ايعؿطٜٔ َ٪يفا َٓص عكس ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿـطٜٔ  ا ايعكـس ايجـاْٞ َـٔ ايكـطٕ      

 ٕ.ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ. أٟ قطاب١ ْكف قطٕ َٔ ايعَا
 ٚيعٌ َا ٜفػط ٖصا ايٛنع ايػًيب يًتأيٝف يف صباٍ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ أَطإ:

ٖٚٛ َ٪ؾط تاضؽبٞ فهطٟ، سٝح ٜؿري تاضٜذ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚتـطاخ ايعًُـا٤    ا٭ٍٚ:
املػًُني  ا إٔ ايتأيٝف نإ ٜرتنع بؿهٌ قـٟٛ عًـ٢ صبـاٍ ايعًـّٛ ايفكٗٝـ١،      

ٜح ٚايعكٝـس٠(، ٚأْـ٘ مت  ظبـاظ آ٫ف    )ايتفػري ٚاسبس ٚصباٍ عًّٛ أقٍٛ ايسٜٔ
ايعٓاٜٚٔ يف ٖصٙ ايعًّٛ، يف سـني إٔ صبـاٍ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ مل ؼبـغ يف تطاثٓـا       

بتًو ايعٓا١ٜ اييت سعٝت بٗا ايعًّٛ  -ايتٓعري ٚايتأيٝف -اٱغ١َٝ٬ َٔ ْاس١ٝ 
ٟٸ َعاْـا٠   ايؿطع١ٝ ا٭خط٣. ٫ٚ ٜهاز املتتبع يرتاثٓا ايعًُٞ اٱغ٬َٞ إٔ ػبس أ

سكط امل٪يفات اشباق١ بايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، ضهِ أْ٘ ػبس نجريا َـٔ   يف
اٯضا٤ َبجٛث١ يف ثٓاٜا نتب ايرتاخ اٱغ٬َٞ، ٚملاشا نـإ شيـو؟ تًـو قهـ١ٝ     

 ترتى يًٓكاف ٚايتشًٌٝ.

ٖٚٛ َ٪ؾط َ٪غٸػٹٞ َعاقط، سٝح ٜؿعط ايٛاقع املعاقط يًُ٪غػات ايرتبٜٛـ١   ايجاْٞ:
فكـٌ ربكـل ايرتبٝـ١ عـٔ ربكـل ايعًـّٛ ايؿـطع١ٝ         ٚايؿطع١ٝ، أْ٘ قـس مت 

ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ٚأْؿـ٦ت يـ٘ نًٝـات خاقـ١ تعًچـِ ايرتبٝـ١ ٚأقـٛهلا        
عـٔ املٓڀًكـات    -يف أهًبٗـا  -ْٚعطٜٸات ايتعًچِ ٚايتعًِٝ ٚعًِ ايـٓفؼ بعٝـس٠  

ايؿطع١ٝ، َٚتب١ٝٓ يٮفهاض ايغطب١ٝ. نُا ٜؿري نـصيو ٚاقـع َ٪غػـات ايتعًـِٝ     
 ا إٔ نًٝــات ايؿــطٜع١ ايــيت مت  ْؿــا٩ٖا قــس ضنــعت يف   ايؿــطعٞ)ازباَعٞ(

َٓاٖذٗا ٚربككاتٗا ٚتعًُٝٗا ع٢ً صبايني َٔ صبا٫ت عًّٛ ايؿـطٜع١، ُٖٚـا   
ٌٻ إٔ دبس نًٝـ١ َـٔ نًٝـات     صباٍ ايعًّٛ ايفك١ٝٗ ٚصباٍ عًّٛ أقٍٛ ايسٜٔ، ٚقځ
ايؿطٜع١ تتب٢ٓ تسضٜؼ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، َـع أْٗـا َـٔ قـًب َٛنـٛعات        
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ايفكـ٘   ٚايػ١ٓ. ٚاْعهؼ شيو عًـ٢ َعٜـس َـٔ امل٪يفـات ٚايطغـا٥ٌ يف     ايكطإٓ 
ٚأقٍٛ ايسٜٔ، ٚثبات ْػيب يف َ٪يفات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايتعًِٝ اٱغـ٬َٞ  
ٚعًِ ايٓفؼ اٱغ٬َٞ املتدكك١ َع قًچتٗا أقـ٬. ٚيعـٌ اعتُـاز عـسز َـٔ      

ت نًٝات ايؿطٜع١ ٚنًٝات ايرتبٝـ١ ٚامل٪غػـات ا٭نازميٝـ١ يف بعـت ازباَعـا     
نُـا يف َكـط ٚايػـعٛز١ٜ     -ٚامل٪غػات ايعطب١ٝ يتدكل ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬  

قــس بــسأ يف ذبػــني َعازيــ١ ايتــأيٝف يف ايعًــّٛ ايؿــطع١ٝ  -ٚا٭ضزٕ ٚاملغــطب
ٚايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، َٚعازب١ ٖصٙ اسباد١ ا٭نازمي١ٝ ملعٜس َـٔ َطادـع أقـٍٛ    

 ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

 

 

َفّٗٛ أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚضباٚيـ١    ٜع٢ٓ ٖصا ايكػِ َٔ ايسضاغ١ ببشح 
ايتٛقٌ  ا َفّٗٛ عًُٞ ميجٌ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ يف ايط٩ٜـ١ ايؿـطع١ٝ ايرتبٜٛـ١.     
ٚتكتهٞ املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يف تعطٜف املطنچب )أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬(، إٔ ٜـتِ ايبـس٤   

تِ حبـح ٚذبطٜـط   بتعطٜف أدعا٥٘ ٚفُٗٗا، اٗٝساڄ يًتعطٜف ايهٌ املطنب. َـٔ ٖٓـا غـٝ   
َعاْٞ نٌ َٔ: ا٭قـٌ ٚا٭غـاؽ، ٚأقـٍٛ ايرتبٝـ١، ثـِ ايتعطٜـف بأقـٍٛ ايرتبٝـ١         

 اٱغ١َٝ٬. 

 ال: أهمية تحديد داللة كلمة أصولأو

يصيو َفّٗٛ اقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، تعس ٖٞ ايه١ًُ املفتاح؛ ن١ًُ "ا٭قٌ" يف 
ٚيف اغـتعُاٍ ايكـطإٓ    ٫ بس َـٔ ذبطٜـط املـطاز بٗـا، بـايٛقٛف عًـ٢ َعٓاٖـا يف ايًغـ١        

ٚاسبسٜح، ٚيف ا٫قڀ٬ح، ٚع٢ً َع٢ٓ ا٭يفاظ ايكطٜب١ َٓٗا، ٚاييت اجٌ ن١ًُ "ا٭غاؽ" 
 أقطبٗا، ٚأؾسٖا ايتكاقاڄ بٗصٙ ايسضاغ١، ٚغٝٴهتف٢ ب٘. 

ٚضهِ غع١ اْتؿاض نًُـ١ "أقـٍٛ" يف ايرتبٝـ١ ايعاَـ١ ٚايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬،  ٫  ٕ       
دسا، ٚخاق١ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚايصٟ ٜعٗط إٔ  ايتشطٜط ايعًُٞ هلصٙ ايه١ًُ قًٌٝ

القسم  التعريف بمفهوم "أصول التربية اإلسالمية"
 ثانيال
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ايه١ًُ تط ت َٔ ايرتب١ٝ ايغطب١ٝ ثـِ ؾـا  اغـتدساَٗا يف عَُٛٝـ١ َـٔ َٛنـٛعات       
 ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚاْتكٌ ٖصا  ا ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. 

َٔ ٖٓا، سطم امل٪يـف عًـ٢ ايٛقـٛف عًـ٢ ز٫يـ١ ٖـصا ايهًُـ١ يف غـٝاقاتٗا         
دساَٗا أقبض َهافا  ا اٱغ٬ّ، ٚشيو بإنافت٘ يًرتبٝـ١  ايًغ١ٜٛ ٚايؿطع١ٝ يهٕٛ اغت

اٱغ١َٝ٬، ذبت عٓٛإ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٚذبطٜط َع٢ٓ ن١ًُ أقٍٛ ٜٓبين عًٝـ٘  
ا٭فل ايصٟ ْٓعط َٔ خ٬ي٘ يته١ٜٓٛ ا٭قٍٛ اييت ميهٔ بٓا٩ٖا. فٗٞ تفتض ايفها٤ أَاّ 

 تكٛض َٓڀكٞ غًِٝ يس٫ي١ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

 ثانيا: تعريف "األصل" في الّلغة:

قاٍ ابٔ فاضؽ: "أقٌ: اهلُع٠ ٚايكاز ٚاي٬ّ، ث٬ث١ أقٍٛ َتباعسٷ بعهٗا َـٔ بعـت،   
ٞٸ"  َٚـا   (1)أسسٖا: أغاؽ ايؿ٤ٞ، ٚايجاْٞ: اسبٝٸ١، ٚايجايح: َا نإ َٔ ايٓٗاض بعس ايعؿـ

قٍٛ، ٜٴكاٍ: ٜٳعين ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ املع٢ٓ ا٭ٍٚ فكط. ٚقاٍ ايطاظٟ: "ا٭قٌ ٚاسسٴ ا٭
٘ٴ: قًع٘ َٔ أقً٘" ٌٷ، ٚاغٵتأقً َٴ٪ٳقٸ  . (2)أقٌ 

ُٵعٴ٘: أقٍٛ ٫ ٜهػٻط ع٢ً هري شيـو.   ٌٿ ؾ٤ٞ. ٚدٳ ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض: "ا٭قٌ: أغفٌ نڂ
ٜٚكاٍ: اغٵتأقًتٵ ٖصٙ ايؿذط٠ڂ: أٟ: ثٳبٳتٳ أقًٗا، ٚاغٵتأقٌ اهللڂ بين ف٬ٕ:  شا مل ٜـس   

ٌٷ أقٹٌٝ: ثابت ايطأٟ" . ٚقاٍ ايفريٚظ آبازٟ: "ا٭قٌ: أغفٌ ايؿ٤ٞ، (3)هلِ أق٬ڄ، ٚضد
. ٚيف املعذِ ايٛغـٝط، "أقـٌ ايؿـ٤ٞ:    (4)ٚأقٌ: قاض شا أقٌ، أٚ ثبت ٚضغذ أقً٘"

أغاغ٘ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘، َٚٓؿ٪ٙ ايصٟ ٜٓبت َٓ٘. ٚأقٍٛ ايعًّٛ: قٛاعسٖا اييت تٴبٓـ٢  
 .(5)عًٝٗا ا٭سهاّ"

                                                            

  .  77 م  ،      ايًغ١              َعذِ املكاٜٝؼ  ،    أمحس  ،         ابٔ فاضؽ   (1 )

  .  30 م  ،            طبتاض ايكشاح  ،    ضبُس  ،       ايطاظٟ   (2 )

  .   134 م  ،  6  دـ  ،           يػإ ايعطب  ،    ضبُس  ،          ابٔ َٓعٛض   (3 )

  .   961 م  ،             ايكاَٛؽ احملٝط  ،    ضبُس  ،             ايفريٚظ آبازٟ   (4 )

  .  20 م  ،             املعذِ ايٛغٝط  ،                  صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ   (5 )
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 "، فإْ٘ ميهٔ اشبطٚز مبا ٜأتٞ: َٔ خ٬ٍ َا تكسٸّ َٔ بٝإ يغٟٛ ملع٢ٓ يفغ "ا٭قٌ
ٍٸ ن١ًُ ا٭قٌ يغ١ڄ ع٢ً أغاؽ ايؿ٤ٞ، ٚأغٵفځً٘.   تس
 ذبٌُ ن١ًُ ا٭قٌ يف ايًغ١ َعاْٞ ايجبات ٚايطغٛر ٚايتذصٸض. 

 دبُع ن١ًُ أقٌ ع٢ً أقٍٛ فكط. 

ُٵٌ هريٖا.   تؿري ز٫ي١ ن١ًُ ا٭قٌ  ا نْٛٗا أضن١ٝ قًب١ ميهٓٗا سٳ

 ١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ.تػتعٌُ ن١ًُ أقٌ يف ا٭َٛض املاز 

 ثالثا: كلمة "األصل" في القرآن والسنة:

 ٚضزت ن١ًُ أقٌ، َفطز٠ ٚ عاڄ، يف ث٬خ آٜات نطميات:

. قـاٍ  ص64: ايكـافات ط چ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  تعاا:قٛي٘  اٯ١ٜ ا٭ٚا:
  .(1)ايعطبؿطٟ: "َٓبتٗا )ؾذط٠ ايعقّٛ( يف قعط دِٗٓ، ٚأهكاْٗا تطتفع  ا زضناتٗا"

ــ١ ــ١: ٚاٯٜ ــ٘  ايجاْٝ ــاا:قٛي ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئىئ  ىئ  چ  تع

، قاٍ ايطاهب يف َع٢ٓ ا٭قٌ َػـتس٫ڄ  ص24 : بطاِٖٝط چ     ی  ی  ی  ی  جئ
 . (2): "ٚأقٌ ايؿ٤ٞ: قاعست٘"چ     ی  ی  ی  ی  جئچ  بكٛي٘ تعاا:

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاا:قٛي٘  ٚاٯ١ٜ ايجايج١:

، قاٍ ابٔ عاؾٛض: "ٚا٭قٍٛ: ايكٛاعس، ٚاملطاز ٖٓا غٛم ص5: اسبؿطط چ    ڤ  ڤ
 .(3)ايٓدٌ"

ٚيف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖٓاى عـس٠ أسازٜـح ٚضزت فٝٗـا نًُـ١ )أقـٌ( ٚبطٚاٜـات       
َتعسز٠، يصا ٜٴكتكط ع٢ً ٚاسس٠ َٓٗا، دا٤ فٝٗا عٔ غٌٗ بٔ غعس ايػٸاعسٟ ضنٞ اهلل 

ًډ٢ اهللڂ ٘ٹ قٳ ًډ ٍٳ اي ٚٳنځبٻـطٳ    عٓ٘: )ضٳأځٜٵتٴ ضٳغٴٛ ٗٳا)أعٛاز املٓـ  ازبسٜـس(  ٝٵ ًځ ًډ٢ عٳ ِٳ قٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ  عٳ
                                                            

  .  44 م  ،  4  دـ  ،       ايهؿاف  ،        ايعطبؿطٟ   (1 )
  .  79   ، م  إٓ                 َفطزات أيفاظ ايكط  ،                ايطاهب ا٭قفٗاْٞ   (2 )
  .    77   ، م  11  دـ  ،                 ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  ،          ابٔ عاؾٛض   (3 )
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ُٻ ًځ ِٻ عٳازٳ، فځ ٓٵبٳطڇ ثٴ ٌڇ املٹ ٗٵكځطٳ٣، فځػٳذٳسٳ فٹٞ أځقٵ ٍٳ ايكځ ِٻ ْٳعٳ ٗٳا، ثٴ ٝٵ ًځ ٛٳ عٳ ٖٴ ٚٳ ِٻ ضٳنځعٳ  ٗٳا، ثٴ ٝٵ ًځ ٛٳ عٳ ٖٴ ا ٚٳ
ًځـ٢ ايٓٻـاؽڇ،   ٌٳ عٳ ٗٳـا ايٓٻـاؽٴ    فځطٳغٳ أځقڃبٳ ٍٳ: )أځٜټ ُٴـٛا      فځكځـا ًډ ٚٳيٹتٳعٳ ُټٛا  ٖٳـصٳا يٹتٳـأڃتٳ ُٳـا قٳـٓٳعٵتٴ  ،  ڇْٻ

. قاٍ ابـٔ سذـط: ")يف أقـٌ املٓـ (: أٟ عًـ٢ ا٭ض   ا دٓـب ايسضدـ١        (1)قٳ٬ځتٹٞ(
ًځـ٢    (2)ايػف٢ً" ُٴشٳافځعځـ١ڂ عٳ ٘ٹ ايڃ ٝٵـ ًځ ٌٴ عٳ َٹ ٚٳايڃشٳا ًڃفٺ.  ٞٴ  ڇيځ٢ خٳ ُٳؿٵ ٗٵكځطٳ٣: ايڃ ٍٳ ايكځ . َٚع٢ٓ "ْٳعٳ

ٍڇ ايڃكٹبٵ  (3)ًځ١ٹ"اغٵتٹكڃبٳا
ٚنُا ٬ٜسغ مما تكـسّ، فـإٕ نًُـ١ أقـٌ ؾـطع١ٝ ٚضزت بٗـا ايٓكـٛم، ٚإٔ        
َعٓاٖا )أقٌ( نُا ٚضزت يف غٝاقاتٗا، ٜسٚض عًـ٢: قاعـس٠ ايؿـ٤ٞ ٚأغـفً٘ ايجابـت،      
ُٸٌ يفطع٘. ٖٚٛ شات املع٢ٓ يه١ًُ )أغاؽ( نُا غٝأتٞ، َٚا غٝهٕٛ إٔ فػـطت   املتش

  سساُٖا با٭خط٣، ٚاتفكتا يف ايس٫ي١.
ٌ" يـ٘ أُٖٝتـ٘ ٚتڀبٝكـ٘ يف فُٗٓـا         ٖٚصا املع٢ٓ ايًغٟٛ ٚايؿـطعٞ يهًُـ١ "ا٭قـ

 ٭قٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٜٚعس َٓڀًكا أغاغٝا يف تكٛضْا سبكٝكت٘.

 رابعا: تعريف "األساس" في اللغة:

ٍٸ عًـ٢ ا٭قـٌ، ٚايؿـ٤ٞ ايٛطٝـس ايجابـت       . ٚا٭ؽ (4)أؽٸ: اهلُع٠ ٚايػني، تـس
. ٚأځؽٸ ايبٓا٤: ٚنـع  (7)، ٚأقٌ نٌ ؾ٤ٞ(6)ٌ ايبٓا٤، ٚأق(5)ٚا٭غاؽ: نٌ َبتس ڇ ؾ٤ٞ

. ٚا٭غـاؽ:  (9)، ٚأغػت زاضاڄ:  شا بٓٝـت سـسٚزٖا، ٚضفعـت َـٔ قٛاعـسٖا     (8)أغاغ٘
قاعس٠ ايبٓـا٤ ايـيت ٜٴكـاّ عًٝٗـا. َٚٓـ٘: أغـاؽ ايفهـط٠، ٚأغـاؽ ايبشـح. ٚايتعًـِٝ           

                                                            

   (.   875       ح ضقِ )  ،                   باب اشبڀب١ ع٢ً املٓ   ،           نتاب ازبُع١  ،       ايكشٝض  ،        ايبداضٟ   (1 )
  .  62 م  ،  3   دـ   ،           فتض ايباضٟ  ،        ابٔ سذط   (2 )
   (.   875       ح ضقِ )  ،                   باب اشبڀب١ ع٢ً املٓ   ،           نتاب ازبُع١  ،       ايكشٝض  ،        ايبداضٟ   (3 )
  .  42   ، م       ؼ ايًغ١           َعذِ املكاٜٝ  ،         ابٔ فاضؽ   (4 )
  .   122 م  ،  4  دـ  ،           يػإ ايعطب  ،          ابٔ َٓعٛض   (5 )
  .  42   ، م                  َعذِ املكاٜٝؼ ايًغ١  ،          ٚابٔ فاضؽ  ،    122 م  ،  4  دـ  ،           يػإ ايعطب  ،          ابٔ َٓعٛض   (6 )
  .   530   ، م            ايكاَٛؽ احملٝط  ،             ايفريٚظ آبازٟ   (7 )
  .  17 م  ،  1  دـ  ،             املعذِ ايٛغٝط  ،                  صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ   (8 )
  .   122   ، م 4  دـ  ،           يػإ ايعطب  ،          ابٔ َٓعٛض   (9 )
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ع ا٭غـاؽ:  . ٚ ـ (1)ا٭غاغٞ: ٖٚٛ اشب ٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ اييت ٫ ه٢ٓ عٓٗا يًٓاؾ٧
 .(2)أغؼ

 ٜٚٴًشغ َٔ املعاْٞ ايًچغ١ٜٛ املتكس١َ يه١ًُ ا٭غاؽ، َا ٜأتٞ:
 زٚضإ َع٢ٓ "ا٭غاؽ" ع٢ً ايؿ٤ٞ ايجابت. 
ٚٸٍ ا٭غاؽ ٚايكاعس٠ ٚاملػتٓس يًڀطف ايجاْٞ.   ٚدٛز ططفني صبتُعني؛ ٜؿهٌ ا٭

 أخص ا٭غاؽ َع٢ٓ "ايهطٚضٟ ٚاي٬ظّ" ايصٟ ٫ ه٢ٓ عٓ٘ يف َطنچب بٓا٥ٞ. 

   ا٭غاؽ يف ا٫غتعُاٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ املازٟ ٚع٢ً ايؿ٤ٞ املعٟٓٛ .ٚقٛ 

ا٫تفام بني َع٢ٓ ا٭غاؽ ٚا٭قٌ ٚايكاعس٠، سٝح فػط ا٭ٍٚ بايجاْٞ ٚايجايح،  
 ٚفػٸط ايجاْٞ با٭ٍٚ ٚايجايح.

 خامسا: كلمة "األساس" في القرآن والسنة:

س َؿـتكاتٗا  مل تطز نًُـ١ "أغـاؽ" بـصاتٗا يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ، ٚيهـٔ ٚضزت أسـ       
ايًكٝك١ بٗا، ٖٚٞ ن١ًُ "أغؼ" فكس شنطت ث٬خ َطات يف غٛض٠ ٚاسس٠ ٖٚـٞ ايتٛبـ١   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  قٛيـ٘ تعـاا:  ٚيف آٜتني َٓٗا، اٯ١ٜ ا٭ٚا: 

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ  تعــاا:، ٚايجاْٝــ١: قٛيــ٘ ص108: ايتٛبــ١ط چچ  چ  چ

 چ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ 

 .ص109: ايتٛب١ط
ٛٳ٣(، ابتس٨  ًځ٢ ايتٻكڃ ٚيف َع٢ٓ اٯ١ٜ ا٭ٚا، ٜكٍٛ ايڀ ٟ: "ٜعين بكٛي٘: )أغؼ عٳ

. ٬ٜٚسغ اغتدساّ ايڀـ ٟ ا٭غـاؽ مبعٓـ٢    (3)أغاغ٘ ٚأقً٘ ع٢ً تك٣ٛ اهلل ٚطاعت٘"
  ٟ ــاٚ ــ٘ ٜػ ــ٘، ٚأْ ٚٸي ــسا٤ ايؿــ٤ٞ ٚأ ٍ   ابت ــٛ ــني ا٭غــاؽ ٚا٭قــٌ. ٜٚك ــ٢ ب  يف املعٓ

                                                            

  .  17 م  ،  1  دـ  ،             املعذِ ايٛغٝط  ،                  صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ   (1 )
  .   122 م  ،  4  دـ  ،           يػإ ايعطب  ،          ابٔ َٓعٛض   (2 )
  .   473   ، م 6  دـ  ،                           داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ  ،      ايڀ ٟ   (3 )
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أٟ: بٴٓٝــت دٴــسٴضٙ  ص108طايتٛبــ١:  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  ايكــططيب: "قٛيــ٘ تعــاا:
. (1)ٚضفعت قٛاعسٙ. ٚا٭ڂؽ: أقٌ ايبٓا٤؛ ٚنصيو ا٭غاؽ. ٚقس أغػت ايبٓا٤ تأغٝػاڄ"

 فُع٢ٓ ا٭غاؽ: ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ.
٘ٴ(، فُُا قاي٘ ايعطب ٝٳاْٳ ٓٵ ٔٵ أغؼ بٴ ُٳ ؿـطٟ  ٚاٯ١ٜ ايهطمي١ ايجا١ْٝ، قٛي٘ تعاا: )أځفځ

فٝٗا: "ٚاملع٢ٓ: أفُٔ أغؼ بٓٝإ زٜٓ٘ ع٢ً قاعس٠ ق١ٜٛ ضبه١ُ، ٖٚٞ اسبل ايصٟ ٖـٛ  

٘  ص109طايتٛبـ١:   چ  ک  ک  کچ  تك٣ٛ اهلل ٚضنٛاْ٘ ٞ  قاعـس٠  عًـ٢  أغػـ  أنـعف  ٖـ

ًچٗا بكا٤، ٖٚٛ اي ٌ   كٛاعس ٚأضخاٖا ٚأق گ  ڳ  چ  ايباطٌ ٚايٓفام ايـصٟ َجًـ٘؛ َجـ

ًچ١ يف ص109طايتٛب١:  چ ڳ  . فا٭غـاؽ يف نـ٬ّ ايعطبؿـطٟ    (2)"٫غتُػاىٚا ايجبات ق
املعٟٓٛ يٮغاؽ. ٜٚكٍٛ ابٔ عاؾٛض يف ن٬َ٘ ٜؿري  ا ايكاعس٠، ٜٚسٍ ع٢ً ازباْب 

َكاضْاڄ بني ططفٝٗا بايٓعط  ا ز٫ي١ ن١ًُ "أغؼ" يف ايػـٝام:   –ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١
ايتكـ٣ٛ يف  "ٚملچا نإ َٔ ؾإٔ ا٭غاؽ إٔ تڀًب ي٘ ق٬ب١ ا٭ض  يسٚاَ٘، دعًـت  

ٜٵٔ ، فؿبٸٗت ايتكـ٣ٛ مبـا ٜطتهـع عًٝـ٘ ا٭غـاؽ،      (3)ايككس ايصٟ بين ي٘ أسس املػذسٳ
ٕٸ ٖصا  ٚضَع  ا املؿبٸ٘ ب٘ احملصٚف بؿ٤ٞ َٔ ٥٬َُات٘ ٖٚٛ سطف ا٫غتع٤٬. ٚفڂِٗ أ

املؿبٸ٘ ب٘ ؾ٤ٞ ضاغــذ ثابت بڀطٜل املكاب١ً يف تؿبٝ٘ ايهس مبا أغؼ ع٢ً ؾفا دطف 
اهب ا٭قفٗاْٞ يف َفطزات أيفاظ ايكطإٓ: "أغؼ بٓٝاْ٘: دعـٌ يـ٘   . ٜٚكٍٛ ايط(4)ٖاض"

. ًٜٚشغ ايرتنٝع يف َعٓـ٢  (5)ٜٚكاٍ: أؽ، ٚأغاؽ" أغا، ٖٚٛ قاعست٘ اييت ٜبت٢ٓ عًٝٗا،
ُٸٌ.  ا٭غاؽ ع٢ً ايجبات ٚايك٬ب١ ٚايتش

                                                            

  .   164   ، م 4  دـ  ،                      ازباَـع ٭سهـاّ ايكـطإٓ  ،       ايكططيب   (1 )
  .   301   ، م 2  دـ  ،       ايهؿاف  ،        ايعطبؿطٟ   (2 )
                                     َٚػذس قبا٤ ايصٟ بٓاٙ ايطغٍٛ قـ٢ً اهلل    ،       ڄ         نطاضاڄ باملػًُني                               َػذس ايهطاض ايصٟ بٓاٙ املٓافكٕٛ    (3 )

              ٚغًِ ٚقشابت٘.      عًٝ٘
  .  34 م  ،  5  دـ  ،                 ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  ،          ابٔ عاؾٛض   (4 )
  .  75   ، م                   َفطزات أيفاظ ايكطإٓ  ،                ايطاهب ا٭قفٗاْٞ   (5 )
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مما تكسّ ٜتهض إٔ نًُـ١ )أغـاؽ( يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ، نـُٔ ايػـٝاقات ايـيت        
ؼ( ٚبٝإ املفػطٜٔ هلا، ذبڃٌُ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً أْ٘ ٜككس بٗا: ٚضزت فٝٗا ن١ًُ )أغ

ُٸٌ َا ٜكـّٛ عًٝٗـا    ا٭قٌ، ٚايكاعس٠ اييت تتكف بايجبات ٚايتُاغو، ٚايك٬ب١ يف ذب
َٔ بٓٝإ. نُا محًت ز٫يـ١ أخـط٣ ٚانـش١ عًـ٢  ضاز٠ ازباْـب املعٓـٟٛ ٚايفهـطٟ        

يـو َٛافـل يًـس٫٫ت    يٮغاؽ، نُا ٖٛ ٚانض يف ن٬ّ ايعطبؿطٟ املتكـسٸّ. ٚنـٌ ش  
 ايًغ١ٜٛ املتكس١َ يه١ًُ )ا٭غاؽ(.

ٚأَا يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ فكس ٚضزت يفع١ )أغاؽ( قطؼب١، يف ضٚاٜتٝٵٔ يف ايكشٝض 
 عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا: 

ٛٵ٫ځ  عٔ عا٥ؿ١ قايت: قاٍ يـٞ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: )      ايطٚا١ٜ ا٭ٚا: يځـ
َٹوٹ بٹايهڂفڃطڇ يځ ٛٵ ّٴسٳسٳاثٳ١ڂ قځ ٘ٹ ايػٻ٬ځ ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ٖٹٝ ًځ٢ أځغٳاؽڇ  ڇبٵطٳا ٘ٴ عٳ ٝٵتٴ ِٻ يځبٳٓٳ  .(1)(ٓٳكځهٵتٴ ايبٳٝٵتٳ، ثٴ

ٛٵ٫ځ قاٍ هلا: ٜا عا٥ؿ١ ) عٔ عا٥ؿ١ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ: ٜٳا عٳا٥ٹؿٳ١ڂ، يځ
َٳطٵتٴ بٹايڃبٳٝٵتٹ، ًٹٝٻ١ٺ يځأځ ٖٹ ٗٵسٺ بٹذٳا َٳوٹ سٳسٹٜحٴ عٳ ٛٵ ٕٻ قځ ٘ٴ  أځ ٚٳأځيڃعٳقڃتٴ ٘ٴ،  ٓٵ َٹ َٳا أڂخٵطڇزٳ  ٘ٹ  ًڃتٴ فٹٝ ّٳ، فځأځزٵخٳ ٗٴسٹ فځ

ِٳ ٖٹٝ ٘ٹ أځغٳاؽٳ  ڇبٵطٳا ًځغٵتٴ بٹ ٚٳبٳابٶا هځطٵبٹٝٽا، فځبٳ ٔڇ، بٳابٶا ؾٳطٵقٹٝٽا،  ٘ٴ بٳابٳٝٵ ًڃتٴ يځ ٚٳدٳعٳ  .(2)(بٹا٭ځضٵ ڇ، 
ٚقس متٸ ايهؿف عٔ أغاؽ  بطاِٖٝ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ يف عٗـس ابـٔ ايـعبري،    
ٚؾاٖسٖا اسبانطٕٚ، ٚدا٤ يف ٚقفٗا أْٗا: قٛاعس يًبٝت، سذـاض٠ نأغـ١ُٓ ايبدـت،    

 .(3)ٚبٓٝإ َتكٌ َطبٛط َٚؿبو بعه٘ ببعت
ٚفػطت ن١ًُ )أغاؽ  بطاِٖٝ( مبعٓـ٢ قٛاعـس  بـطاِٖٝ يف ضٚاٜـ١ أخـط٣، عـٔ       

ٕٻ قځعا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا، إٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، قاٍ هلا: ) ٟٵ أځ ِٵ تٳطٳ َٳوٹ أځيځ ٛٵ
ِٳ ٖٹٝ ٛٳاعٹسٹ  ڇبٵطٳا ٔٵ قځ ٛٵا ايهځعٵبٳ١ځ اقڃتٳكٳطٴٚا عٳ ُٻا بٳٓٳ  .(4)(يځ

                                                            

   (.    1508 )       ح ضقِ  ،                     باب فهٌ َه١ ٚبٓٝاْٗا  ،         نتاب اسبر  ،             ازباَع ايكشٝض  ،        ايبداضٟ   (1 )
    ( .    1509 )       ح ضقِ  ،                     باب فهٌ َه١ ٚبٓٝاْٗا  ،         نتاب اسبر  ،     كشٝض  اي  ،        ايبداضٟ   (2 )
  .   239  ،    231   ، م 4  دـ  ،                             فتض ايباضٟ بؿطح قشٝض ايبداضٟ  ،        ابٔ سذط   (3 )
   (.    1506       ح ضقِ )  ،                     باب فهٌ َه١ ٚبٓٝاْٗا  ،       ايكشٝض  ،        ايبداضٟ   (4 )
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  چ  نُا إٔ اٯ١ٜ ايهطميـ١: 

 فٝٗا تفػري ٚانض يًُطاز بهًُـ١ )أغـاؽ( يف   ص127 :ايبكط٠ط چڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
 ٟ : "ٚايكٛاعـس:  ـع قاعـس٠،    (1)ا٭سازٜح ايػابك١، ٚأْٗا قٛاعس ايبٝت. ٜكٍٛ ايعطبؿـط

ٖٚٞ ا٭غاؽ ٚا٭قٌ ملا فٛق٘، ٖٚٞ قف١ هايب١، َٚعٓاٖا: ايجابت١. َٚٓـ٘ قعـسى اهلل،   
: "ٚايكٛاعـس:  ـع قاعـس٠،    (2)أٟ أغأٍ اهلل إٔ ٜكعسى، أٟ: ٜٴجٵبتو". ٜٚكٍٛ ابٔ عاؾـٛض 

ا . ٚنُا ًْشغ فا٫غـتعُاٍ ٖٓـ  ٛايٞ يٮض  ايصٟ ب٘ ثبات ايبٓا٤"أغاؽ ايبٓا٤ امل ٖٚٞ
 يه١ًُ أغاؽ يف داْبٗا املازٟ .

ٚبصيو دبتُع َعاْٞ ا٭غاؽ يف اٯٜات ٚا٭سازٜح يف ايس٫يـ١ عًـ٢ ا٭قـٌ    
 ٚايجبات ٚايكاعس٠ ملا ٜب٢ٓ عًٝ٘، غٛا٤ أنإ ٖصا ايبٓٝإ َازٸٜا أّ َعٜٓٛاڄ. 

 ٚايٓتٝذ١ اييت ميهٔ اشبطٚز بٗا مما تكسّ، أَطإ: 
اْڀـٛت يف ا٫غـتدساّ عًـ٢ ازباْـب     إٔ ن١ًُ ا٭قـٌ )ٚنـصيو ا٭غـاؽ(    ا٭ٍٚ: 

 املعٟٓٛ، ٖٚٛ ازباْب املًتفت  يٝ٘ بايسضد١ ا٭ٚا يف ٖصٙ ايسضاغ١.
أْٗا ت٪نس ؾطع١ٝ ايًفع١ املػتدس١َ يف عٓٛإ ايسضاغ١ )يفع١ ا٭قٍٛ(، ٚأْٗـا  ايجاْٞ: 

شات أقٍٛ  غ١َٝ٬ ٚاغتدساّ ؾطعٞ، يفعاڄ ٚز٫ي١، ٚمل تهٔ يف أقًٗا ٚيٝس٠ 
ازخ يف املٝسإ ايرتبـٟٛ، ٜٓڀـٟٛ عًـ٢ يـٕٛ َـٔ ايتبعٝـ١ أٚ       تط ١ ملكڀًض س

ايغُٛ  يف َعٓاٙ ٚاغتعُا٫ت٘. ٚ ٕ نإ ٖصا ٚقـع اغـتدساَا َرت ـا ممـٔ مل     
 ٜ٪قًٛا ز٫ي١ املكڀًض.

  

                                                            

  .   185   ، م 1  دـ  ،       ايهؿاف  ،        ايعطبؿطٟ   (1 )
  .     718   ، م 1  دـ  ،                 ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  ،          ابٔ عاؾٛض   (2 )
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 تعريف "األصل" اصطالحًا:سادسا: 

 ٜعطف )ا٭قٌ( يف ا٫قڀ٬ح بعسٸ٠ تعطٜفات، َٓٗا: 

ٌ ٖـصٙ املػـأي١ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ، أٟ     ا٭قٌ: ٖٛ املكـسض ٚايـسيٌٝ، ٜكـاٍ: أقـ     
 .(1)َكسضٖا ٚزيًٝٗا

 ا٭قٌ: ٖٛ املباز٨ ايعًٝا اييت تكّٛ عًٝٗا سٝا٠ ايٓاؽ يف زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ؛ نُبـسأ  
 .(2)اسبط١ٜ ٚهريٙ

جـٌ "أقـٍٛ ايـسٜٔ"، "أقـٍٛ     ا٭قٍٛ: "ايكٛاْني ٚايكٛاعس اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا ايعًِ، َ 
 .(3)ايعًّٛ"

 ا٭نجط اتفاقا َع ٖصٙ ايسضاغ١ َٚع َا تكسّ َٔ ٜٚط٣ امل٪يف ايتعطٜف ا٭خري 
عط  ملع٢ٓ ن١ًُ )ا٭قٌ( يف ايًغ١ ٚيف ايكـطإٓ ٚايػـ١ٓ. ٚغـٝأتٞ اختٝـاض ايتعطٜـف      

 املعتُس يٮقٌ.

 سابعا: تعريف "األساس" اصطالحًا:

ٜط٣ بعت امل٪يفني إٔ ن١ًُ ا٭غاؽ قـس اْتكـٌ َفَٗٛٗـا ٚتڀـٛض َـٔ َعٓاٖـا       
بشت تڀًل ع٢ً املعاْٞ املعٜٓٛـ١، فٝٴكـاٍ أغـاؽ ايفهـط٠،     ا٭قًٞ ٚاملازٟ،  ا إٔ أق

. ٚيهٔ ٜط٣ امل٪يف إٔ فُٝا تكسّ َٔ زضاغ١ يهًُـ١ )ا٭غـاؽ( يف   (4)ٚأغاؽ ايبشح

 چڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ چ  ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚذبسٜساڄ يف قٛي٘ تعاا:

١ أغـاؽ،  ،  ؾاض٠ ٚانش١  ا أقاي١ ا٫غتدساّ املعٟٓٛ ٚايفهـطٟ يهًُـ  ص109: ايتٛب١ط
ٚإٔ َجٌ ٖصا ايتعبري املعٟٓٛ يٝؼ َٔ ابتساعات ايفهط اٱْػاْٞ املعاقط، غـٛا٤ أنـإ   

 تطبٜٛاڄ أّ هري شيو. 
                                                            

  .  39-  38   ، م                          ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،    ظَٞ   اسبا   (1 )
  .    39   ، م                          ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (2 )
  .  30 م  ،                            أقٍٛ ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚاٱغ١َٝ٬  ،            عبس اهلل ضبُٛز  ،        ٚايػبشٞ  ،        قاحل غامل  ،       باقاضف   (3 )
  .  23 م  ،     ١َٝ٬                          املباز٨ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ  ،        ضبُس  ٌٝ  ،     خٝاط   (4 )
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 َٚٔ ايتعطٜفات ا٫قڀ٬س١ٝ يٮغاؽ، َا ٜأتٞ:
 .(1)طا٥ف١ َٔ ايعٛاٖط أٚ ايكهاٜا –ع٬ُڄ أٚ ْعطاڄ –ايتعطٜف ا٭ٍٚ: َبٵسأ تعتُس عًٝ٘

 .(2)٤ ٚقفات٘ ٚخكا٥ك٘ايتعطٜف ايجاْٞ: َٝعات ايؿٞ
ايتعطٜف ايجايح: ا٭قٌ ايعاّ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٜٚطتهع عًٝ٘ نايٓبات ٚايبٓا٤ يف 

 .(3)املازٜات ٚا٭فهاض ٚا٭سهاّ يف ا٭َٛض املع١ٜٛٓ 
َٸا ايتعطٜفـإ ا٭ٍٚ   ٚايتعطٜف ايجاْٞ ٫ ٜعين ٖصٙ ايسضاغ١، ٚيصيو تػتبعسٙ، ٚأ

ا٭غاؽ عَُٛاڄ َٔ سٝح ٚدٛز ططف أقـٌ ٜعتُـس   ٚايجايح، فُٗا ٜتفكإ يف َفّٗٛ 
عًٝ٘ ططف آخط فط . ٚايتعطٜف ا٭ٍٚ  ـع ازبـاْبٝٵٔ ايٓعـطٟ ٚايعًُـٞ، يف سـني إٔ      

 ايتعطٜف ايجايح  ع ازباْبني املازٟ ٚاملعٟٓٛ.

 . وأطرافه ثامنا: التعريف المعتمد لألصل

ا٫قـڀ٬ح  بعس زضاغ١ َع٢ٓ ن١ًُ ا٭قـٌ يف ايًغـ١ ٚيف ايكـطإٓ ٚايػـٓٸ١، ٚيف     
 ايعاّ، ٚنصيو ا٭غاؽ، ؽبًل امل٪يف فُٝا ؽبل سكٌ ايسضاغ١  ا ايتعطٜف اٯتٞ:

ٖٛ َٓع١َٛ ايكٛاعس ٚايجٛابت اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٜٚػتٓس  يٝٵٗا ايبٓا٤  ا٭قٌ )ٚا٭غاؽ(:
 املعطيف ايٓعطٟ ٚتڀبٝكات٘ ايع١ًُٝ.

 ٚقس  ع ٖصا ايتعطٜف أططاف٘ ايهطٚض١ٜ، ٖٚٞ: 
ُجٸٌ بايكٛاعس ٚايجٛابت أٚ َا قس مياثًٗا َٔ أيفاظ أخط٣، ٚٚقفت ٜٚت ايڀطف ا٭ٍٚ:

بأْٗا َٓع١َٛ َتك١ً َؿسٚز٠ يبعهٗا، نُا غـبل ٚظٗـطت ٖـصٙ اشباقـ١ٝ يف ٚقـف      
 أغاؽ  بطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ يف حبح َع٢ٓ ن١ًُ )أغاؽ( يف ايػ١ٓ.

                                                            

  .  23 م  ،                               املباز٨ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ،        ضبُس  ٌٝ  ،     خٝاط   (1 )
  .  41 م  ،                           ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (2 )
  .  23 م  ،                               املباز٨ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ،    ضبُس  ،     خٝاط   (3 )
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ٓٵٝإ ايصٟ غٝتِ بٓا٩ٙ ع٢ً ٖصٙ ايكٛاعس ٚايجٛابت، ٚقس ايڀطف ايجاْٞ: اختل ٖصا  ايبٴ
نُا  ع بني ايبٓـا٤   -ف٬ ساد١ يًُازٸٟ يف ٖصٙ ايسضاغ١ –ايبٓٝإ بازباْب املعٟٓٛ فكط

ايٓعطٟ ٚايفهطٟ ايتكٛضٟ ٚبني َا ميهـٔ إٔ ٜٓؿـأ عٓـ٘ أٚ ٜٓفـطز بـ٘ َـٔ تڀبٝكـات        
 ع١ًُٝ.

ايڀطف ايجايح: ايع٬ق١ بني ايڀطفني، ٖٚٞ ع٬ق١ اعتُـاز فـط  عًـ٢ أقـٌ، ٚاغـتٓاز      
 اعس.بٓٝإ  ا ايكٛ

 قة بين مصطلحي "األصل" و"األساس"تاسعا: العال

ٖٓاى ادباٖإ يًُ٪يفني ايرتبٜٛني فُٝا ؽبـل ايع٬قـ١ بـني َكـڀًشٞ "ا٭قـٌ"      
 ٚ"ا٭غاؽ"، ُٖا:
ٌ" َٚعٓـ٢ "ا٭غـاؽ"، ٜٚـط٣ إٔ ا٭قـٌ ٜٓـتعِ         ا٫دباٙ ا٭ٍٚ: ٜفطم بني َعٓـ٢ "ا٭قـ

٘. ٖٚٓـاى ؾـهٌ آخـط يف    . أٚ صبُٛع١ َٔ ا٭غؼ، ٚبايتايٞ فٗـٛ أعـِ َٓـ   (1)ا٭غاؽ
ايتفطٜل بُٝٓٗا، ٜط٣ أقشاب٘ إٔ ا٭قـٌ ٖـٛ املكـسض، بُٝٓـا ا٭غـاؽ ٖـٛ ايكٛاعـس        

 .(2)ٚاملباز٨
٫ ٜفطم بني َع٢ٓ نـٌ َـٔ "ا٭قـٌ" ٚ"ا٭غـاؽ" فٝػـتدسّ َكـڀًشٞ        ا٫دباٙ ايجاْٞ:

. فهٌ َُٓٗا ٜؿـري  ا ايكٛاعـس   (3)ا٭قٍٛ ٚا٭غؼ بؿهٌ َرتازف زٕٚ تفطٜل بُٝٓٗا
 ين عًٝٗا ايبٓٝإ.اييت ب

ٜٚعتُس امل٪يف يف زضاغت٘ ٖصٙ، ا٫دباٙ ايجاْٞ ايصٟ ٫ ٜفـطم بـني َعٓـ٢ نًُـ١     
)ا٭قٌ( َٚع٢ٓ ن١ًُ )ا٭غاؽ(، فٝػتدسَُٗا يف املع٢ٓ ْفػ٘ ٜٚتعاٌَ َع َهـاَني  
عٓاٜٚٓٗا باملػت٣ٛ ْفػ٘ سٝجُا ٚدس زضاغ١ڄ َا تٳتبٓٸ٢ ٖصا ا٫دبـاٙ. ٖٚـصا ٖـٛ ا٭قـطب     

                                                            

  .  46  ،   43-  42 م  ،                           ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (1 )
  .  46  ،   39  ،   38   ، م                          ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (2 )
       أقـٍٛ    ،         بطاِٖٝ  ،      ْٚاقط  ،   47  ،   40 م  ،                           ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (3 )

  . 5 م  ،       ايرتب١ٝ
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ٟٛ ٚايكطآْٞ، ٚايؿا٥ع  ا سس بعٝس يف ايسضاغات ايرتب١ٜٛ عَُٛاڄ، أَـا  ي٬غتعُاٍ ايًچغ
ايتفطق١ بُٝٓٗا، ٚا٫نتفا٤ مبهـاَني ايسضاغـات املڂعٳٓٵْٛـ١ فكـط با٭قـٌ أٚ با٭قـٍٛ،       
فػت٪زٟ  ا دباٚظ ايهجري َٔ َٛاطٔ ايٓعط ٚايبشح شات ايك١ً بٗـصٙ ايسضاغـ١ زٚامـا    

ضات َتُاٜع٠ ٚسسٸ١ٜ، نتًـو ايـيت تػـتدسّ    َ ض،  ٫ إٔ تهٕٛ تًو ايتفطق١ شات َػا
 عٓٛإ "ا٭قٌ" أٚ "ا٭قٍٛ" يتسٍ ع٢ً املكسض أٚ املكازض.

ٚايٛاقع أْ٘ ٫ دس٣ٚ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ َٔ ايتفطٜل بني َكڀًشٞ أقـٍٛ ايرتبٝـ١   
اٱغ١َٝ٬ ٚاغؼ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٚايتفطق١ قس تسخٌ امل٪يف ٚايكاض٨ يف سايـ١ َـٔ   

ع احملت٣ٛ. ف٬ فطم بني قٛيٓا أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغـؼ  ايغُٛ  عٓس ايتعاٌَ َ
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. نُا أْ٘ ٜٓبغـٞ ايتفطٜـل بـني َكـڀًشٞ أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬        
َٚكازض ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚبـصيو ٫ ْكـع يف  ؾـها٫ت اغـتدساّ املكـڀًشات يف      

 سكٌ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

 عاشرا: تعريف أصول التربية 

، ٚخاقـ١  ايطأٟ ايصٟ ٜػاٟٚ بني َكڀًشٞ ا٭قـٌ ٚا٭غـاؽ   ٢ٓ ايباسحٜتب
ٓعط  ا ايعٓٛاْني: أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغؼ ايرتب١ٝ ٜ، ٚيصيو يف ايػٝام ايرتبٟٛ

ٍّ َُٓٗا عًـ٢ أْـ٘ يٰخـط    طاملـا نـإ    –اٱغ١َٝ٬ ْعط٠ ااثٌ، ٚتتعاٌَ َع َهُٕٛ ن
َ    –ا٫دباٙ ايـس٫يٞ َٛسـساڄ   ٓـ٘ ٭ٟ زضاغـ١ تٴعٓـ٢ بأقـٍٛ ايرتبٝـ١      ٖٚـصا أَـطٷ ٫ بـس 

، ٚ ٫ يـعّ تـطى قػـط ٚافـط َـٔ املعًَٛـات       (1)اٱغ١َٝ٬ أٚ بأغؼ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 ٚا٭فهاض حبذ١ عسّ ا٫ْسضاز ذبت ايعٓٛإ، اػهاڄ حبطفٝت٘. 

                                                            

      بٝـ١                                           ٸ                                              طبعا َع تأنٝس امل٪يف عًـ٢ أْـ٘ ٫ بـس َـٔ ايتٛسٸـس عًـ٢ اغـاربساّ َكـڀًض أقـٍٛ ايرت            (1 )
                                                                               اٱغ١َٝ٬ َٔ قبٌ امل٪يفني ايرتبٜٛني فُٝا ٜتػكبٌ َٔ زضاغات يف صباٍ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. 

                                          ست٢ ٫ ْكٛز اْفػـٓا ٚايكـاض٥ني يًبكـا٤ يف      ،                                         ٚإٔ ٜرتى اغتدساّ َكڀًض أغؼ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
       أقـٍٛ                   فاغتدساّ َكـڀًض    ،                                                        زا٥ط٠ ايتدًدٌ املفاُٖٝٞ ٚازبسي١ٝ ايس٫ي١ٝ ي٬غتدساّ املكڀًشٞ

  .                     ٜٚتكسّ بٓا خڀ٠ٛ يٮَاّ  ،       ٜغٓٝٓا  ،                   ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ فكط
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ٚمبا إٔ ايرتب١ٝ ٫ تٓؿأ َٔ فطاغ، ف٬ بس "إٔ تػتٓس  ا أقٍٛ ٚأغؼ َػتُس٠ َٔ 
 .(1)يهٞ تكّٛ بٛظٝفتٗا خري قٝاّ ٚذبكل أٖسافٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘" عًّٛ َتعسز٠، ٚشيو

ٚزضاغ١ ٖصٙ ا٭قٍٛ أٚ ا٭غؼ تعين "زضاغ١ َا ٜفرت  إٔ ٜ٪ثط يف املُاضغـات  
ايرتب١ٜٛ َٔ ٚدٛٙ عس٠ زٜٓٝاڄ ٚفًػفٝاڄ، ٚتاضؽبٝاڄ، ْٚفػٝاڄ. ٚشيو يف غبٌٝ تٛدٝ٘ ايع١ًُٝ 

ايرتبـٟٛ ٜٓبغـٞ إٔ ًٜتـعّ بٗـصٙ ا٭قـٍٛ      ايرتب١ٜٛ يف صباٍ ايتڀبٝل، ٚعًٝ٘ فإٕ ايعٌُ 
 . فُاشا ٜككس ايرتبٜٕٛٛ مبفّٗٛ أقٍٛ ايرتب١ٝ أٚ أغؼ ايرتب١ٝ؟ (2)ٚا٭غؼ"

ٜعطٸف ضبُس َطغٞ أقٍٛ )أغؼ( ايرتب١ٝ بأْٗا "نـٌ َـا تػـتٓس  يٝـ٘ ايرتبٝـ١ َـٔ        
ــٟٛ ٚتٛدــ٘    ــ١ ذبهــِ ايعُــٌ ايرتب ــ١ ٚتڀبٝكٝ ــاِٖٝ ٚأغــايٝب ْعطٜ ــاز٨ َٚف َب

 .(3)املُاضغات ايرتب١ٜٛ"
ٜٚعطٸفٗا ضبُس اسباز بأْٗا "صبُٛع١ ايٓعِ اييت تػِٗ يف قٓع ايرتب١ٝ ٚتؿـهًٝٗا أٚ   

 .(4)صبُٛع١ ايعًّٛ اييت تػٵِٗ يف بٓا٤ ضبت٣ٛ ايرتٵب١ٝ ٚتفػريٖا ٚدبسٜسٖا"

ٜٚعطفٗا ضبُس اشبٝاط بأْٗا "املطتهعات ٚايسعاَات اييت تكّٛ عًٝٗا ايرتب١ٝ ٚتؿـتل   
 .(5)قٍٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٚا٭قٍٛ ايجكاف١ٝ"َٓٗا، نا٭قٍٛ ايٓفػ١ٝ ٚا٭

ٜٚعطٸفٗا عبس ايطمحٔ اسباظَٞ بأْٗا: "صبُٛ  ا٭قٍٛ ٚاملباز٨ ايعا١َ املػـتكا٠ َـٔ    
ايعًّٛ املدتًف١ املـ٪ثط٠ بؿـهٌ فعٸـاٍ يف ايرتبٝـ١، ٚايـيت بـسٚضٖا تـٓعِ ايعًُٝـ١         

 .(6)ايرتب١ٜٛ، ٚذبكل ا٭ٖساف املطد٠ٛ َٓٗا يف ؾت٢ صبا٫ت اسبٝا٠"

                                                            

  .  30   ، م                           أقٍٛ ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚاٱغ١َٝ٬  ،       عبس اهلل  ،        ٚايػبشٞ  ،    قاحل  ،       باقاضف   (1 )
  .  30   ، م                           أقٍٛ ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚاٱغ١َٝ٬  ،       عبس اهلل  ،        ٚايػبشٞ  ،    قاحل  ،       باقاضف   (2 )
  .  33 م  ،            أقٍٛ ايرتب١ٝ  ،        ضبُس َٓري  ،     َطغٞ   (3 )
  .  18   ، م           أقٍٛ ايرتب١ٝ  ،         أمحس اسباز  ،    ضبُس   (4 )
  .  23   ، م                              املباز٨ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ،        ضبُس  ٌٝ  ،     خٝاط   (5 )
  .  78   ، م                          ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (6 )
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سغ ع٢ً ٖصٙ ايتعطٜفات، أْٗا تتفل عًـ٢ إٔ أقـٍٛ ايرتبٝـ١ َـا ٖـٞ  ٫      ٚامل٬
زعاَات َٚطدعٝات نطٚض١ٜ يًرتب١ٝ ٚعًُٝاتٗا ايتڀبٝك١ٝ املدتًف١؛ فٗٞ قـٛاّ ايرتبٝـ١.   
نُا إٔ ٖصٙ ا٭قٍٛ شاتٗا تػتك٢ ٚتتذُع َٔ َٓابع َعطف١ٝ ٚسٝاتٝ٘ طبتًف١، ٚتتكـف  

 نصيو بايتٓٛ .

 تربية اإلسالمية:أصول ال اتحادي عشر: تعريف

 يًُ٪يفني يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تعطٜفات عسٸ٠ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َٓٗا:
ٜٴعطٸف عبس ايطمحٔ اسباظَٞ "أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬" بأْٗا "قٛاعـس َٚبـاز٨ عاَـ١     

جملُٛع١ َٔ ايتدككات ايرتبٜٛـ١ املػـتُس٠ أقـ٬ڄ َـٔ ايكـطإٓ ايهـطِٜ ٚايػـ١ٓ        
ط٠ يًتڀٛض، ًَٚب١ٝ سادات ايفطز ٚاجملتُـع، تػـاِٖ يف بٓـا٤    ايٓب١ٜٛ املڀٗط٠، َػاٜ
 .(1)ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬"

ٜٚعطٸفٗا ضبُـس اشبٝـاط بأْٗـا: "ايكٛاعـس ايعاَـ١ ايـيت تبٓـ٢ عًٝٗـا ْعطٜـ١ ايرتبٝـ١            
 .(2)اٱغ١َٝ٬ املػتُس٠ أق٬ڄ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ"

عًٝٗــا ايرتبٝــ١ ٜٚعطٸفٗــا يڀفــٞ بطنــات بأْٗــا "ايعًــّٛ ٚايسضاغــات ايــيت تعتُــس  
اٱغ١َٝ٬ ٚتػٵتعني بٗا يف ذبسٜس أٖـسافٗا ٚهاٜاتٗـا ٚتعـٝني َٓاٖذٗـا ٚٚغـا٥ًٗا      

 .(3)ٚغا٥ط ْؿاطاتٗا"

ٚأخرياڄ ٜٴعطٸفٗا عبس ايٖٛاب ط١ًٜٛ بأْٸٗا "خڀٛط عطٜه١ تٛدٸـ٘ ايتٵطبٝـ١ ٚأٖـسافٗا     
َٚٓاٖذٗــا ٚٚغــا٥ًٗا، ٚتػــُض با٫دتٗــاز َٚػــاٜط٠ ايتڀــٛض، ٚتًــيب سادــات  

 .(5). ٜٚط٣ بإٔ ٖصٙ ا٭قٍٛ، ٖٞ اييت تٴبٵ٢ٓ عًٝٵٗا ايٓعط١ٜ اٱغ١َٝ٬(4)اجملتُع"

                                                            

  .   123   ، م                          ايتٛدٝ٘ اٱغ٬َٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ  ،          عبس ايطمحٔ  ،       اسباظَٞ   (1 )
  .  27   ، م              ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬                 املباز٨ ٚايكِٝ يف  ،    ضبُس  ،      اشبٝاط   (2 )
  .  59   ، م                     يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ  ،           يڀفٞ بطنات  ،    أمحس   (3 )
ٔٵ ايتسٵضٜؼ  ،                     عبس ايٖٛاب عبس ايػ٬ّ  ،      ط١ًٜٛ   (4 )   .  12   ، م                  ٵ     ٵ   ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚف
ٔٵ ايتسٵضٜؼ  ،                     عبس ايٖٛاب عبس ايػ٬ّ  ،      ط١ًٜٛ   (5 )   .  12   ، م                  ٵ     ٵ   ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚف
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 تحليلهثاني عشر: التعريف المعتمد ألصول التربية اإلسالمية و

َٸٌ بهـٌ َـا تكـسّ، ٚفكٗـ٘ يٮقـٍٛ ٚزٚضٖـا، ٚض٩ٜتـ٘         ميهٔ يًُ٪يف بعس ايتأ
 يهٓٗٗا، إٔ ٜعطف أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا: 

ات ايؿطع١ٝ اييت تٴب٢ٓ عًٝٗا ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ بهـٌ َهْٛاتٗـا    املفاِٖٝ ٚاملطتهع
 ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ، ٚتػرتؾس بٗا، ٚتٓهبط بكُٝٗا.

 ؾطح سكٝك١ ايتعطٜف:
 ٜتهٕٛ ٖصا ايتعطٜف َٔ ث٬ث١ َطنبات:

مبع٢ٓ َٓع١َٛ املفاِٖٝ ا٭غاغـ١ٝ ٚاملطتهـعات ٚايكٛاعـس     ب١ٝٓ ا٭قٌ. املطنب ا٭ٍٚ:
ا ا٭قٌ َٔ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٖٚصٙ اسبكٝك١ ٜـتِ بٓا٩ٖـا   اييت تؿهٌ سكٝك١ ٖص

ٚتهٜٛٓٗا ٚقٝاهتٗا َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ٚايٓعط ايعُٝل ٚايفِٗ ايػًِٝ يتكٛض اٱغ٬ّ 
ملٛنٛ  شيو ا٭قٌ. فُج٬ ا٭قٌ ايتعبسٟ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. تهـٕٛ بٓٝتـ٘ َٓعَٛـ١    

غ٬َٞ يًعباز٠. سٝح ٜتِ قـٝاهتٗا  املفاِٖٝ ٚاملطتهعات اييت تؿهٌ سكٝك١ ايتكٛض اٱ
 ع٢ً ؾهٌ َفاِٖٝ َٚطتهعات ٚقٛاعس.

. ٖٚٞ تتهٕٛ َٔ داْـب ْعـطٟ تكـٛضٟ، ٚداْـب     املطنب ايجاْٞ: ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 عًُٞ تڀبٝكٞ.

ايع٬ق١ بني املطنـب ا٭ٍٚ )بٓٝـ١ ا٭قـٌ( ٚاملطنـب      املطنب ايجايح: ايع٬ق١ ايٓاظ١ُ.
ايع٬ق١ َٔ ايهـطٚضٟ ذبسٜـسٖا، ٖٚـٞ ٖٓـا ع٬قـ١       )ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬(. ٖٚصٙ ايجاْٞ

بٓا١ٝ٥؛ مبع٢ٓ ٜٛدس ططف )ايعاٖط اشباضدٞ َٔ ايبٓا٤( ٜب٢ٓ ع٢ً طـطف آخط)ايكٛاعـس   
ٚا٭غؼ(. ٖٚٓا ٜؿهچٌ ا٭قٌ ايڀطف ايكاعس٠ ٚا٭غؼ، ٚتؿهٌ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬   

و ا٭قـٍٛ  غا٥ط ايبٓا٤ ايعاٖطٟ اشباضدٞ. ٚعًٝ٘، فايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ تبٓـ٢ عًـ٢ تًـ    
ٚتػتُس َٓٗا َكَٛاتٗا ٚتؿٝس َٔ خ٬هلا َعاقس بٓٝاْٗـا، َٚعاملٗـا، ٚتتٛدـ٘ عًُٝاتٗـا     

  ايرتب١ٜٛ َٔ خ٬هلا.
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ٜٚعس ٖصا ايتعطٜف ايصٟ قسَ٘ امل٪يـف ٭قـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٖـٛ قڀـب       
ايسضاغ١ ٚضساٖا ايصٟ تسٚض عًٝ٘  ٝع ا٭قٍٛ اييت غٝتِ حبجٗا.  ش إٔ امل٪يف غًٝتعّ 

املفّٗٛ ايهًٞ ٭قٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٜٚڀبك٘ ع٢ً نٌ أقٌ َٔ أقٍٛ ايرتبٝـ١   بٗصا
نُـا ٜفعًـ٘    -اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ غ١ًُٝ ٚقشٝش١ َٚڀًٛبـ١،  ش ٫ ػبـٛظ  

إٔ ٜتِ شنط تعطٜف ٭قٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ثِ ٫ ٜب٢ٓ عًٝـ٘ َفٗـّٛ    -بعت امل٪يفني
٫سكـا. ٖٚـصا َـٔ َػـاض ايسضاغـات املٓٗذٝـ١       نٌ أقٌ َٔ ا٭قٍٛ اييت ٜتِ تٓاٚهلا 

 ايع١ًُٝ ٚخكا٥كٗا.
 

 



 

 الفصل الثالث
 مفووو "اليظرية الرتبوية اإلسالمية"

 

 

 القسم األول

مؤشرات الحاجة إلى التنظيم الَحْقلي لمفهوم النظرية 

 .التربوية اإلسالمية

 

 لثانيالقسم ا

 .التعريف بمفهوم "النظرية التربوية اإلسالمية"

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 56 - 

  



 الفصل الثالث: مفهوم "النظرية التربية اإلسالمية"

- 57 - 

 

 

 
 
 

ُٹ١ٝ"، ٚاييت ع٬َاتٗا ث٬خ: ٓٵتٳ  ٜعس َكڀًض "ايٓٸعط١ٜ"، َٔ ف١٦ "املكڀًشات املڂ
 تأثټط َعٓاٖا تأثطاچ قٜٛاڄ بٹُعتكس ايؿدل ايباسح أٚ فًػفت٘ أٚ فهطٙ اشبام ب٘. .1

ٛٸيــس حبػــب َٝــا .2 زٜٔ املعطفــ١ ايــيت ؽبٛنــٗا ايبــاسجٕٛ، ٚصبــا٫ت ايعًــِ ايــيت تت
 ؼبطٸضْٚٗا.

ايتعسز يف املع٢ٓ ٚاشب٬ف سٛي٘، ٚايصٟ قـس ٜكـٌ يسضدـ١ ؾـسٜس٠ َـٔ ايتبـأٜ        .3
ٚا٫خت٬ف. ٖٚصا َا تٴفػطٙ أٚ تٴ٪نسٙ ايٓكڀتإ ايػابكتإ، ٖٚٛ نصيو َـا ٜفػـط   

ِٸ بايباسح سُٝٓا ٜطٜس إٔ ؽبتاض أٜٸا َٔ تًو املعاْٞ ناقڀ٬ح عـاّ   اسبري٠ اييت تً
 يف زضاغت٘؛ ٭ْ٘ ٚبايتسقٝل ب٘ ٚمبكسضٙ، ٫ بس إٔ دبسٙ َٓتُٝاڄ ملسضغ١ َا.

ٚيصيو ػبب ع٢ً ايرتبـٟٛ إٔ ٜهـٕٛ ٚاعٝـا يف تعاًَـ٘ َـع َكـڀًض ايٓعطٜـ١        
َٚعاْٝ٘ املتعسز٠، "فاختٝاض املطبٸٞ ٭سس ٖصٙ املعاْٞ باعتباضٙ أقطب يًرتب١ٝ، ٚ قا١َ بٓٝاْـ٘  

ٟٸ  .(1)عًٝ٘ أَط ٜهؿف عٔ َعتكسات٘ ٚقُٝ٘ ٚادباٖ٘" ايرتبٛ
ٜٚتِ ٖٓا، َٓاقؿ١ تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف غـٝام اسبادـ١ يًتٓعـِٝ    

ًچات) ملفاِٖٝ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايه ٣ اسبځكڃًٞ  (، نُٔ ا٭قػاّ اٯت١ٝ:املځعځ
  

                                                            

يف: َ٪اط عبٛ بٓـا٤ ْعطٜـ١   ، ١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬َها١ْ فًػف، بؿري اسباز، ايتّٛ (1)
، املعٗس ايعًُٞ يًفهط اٱغ٬َٞ، ذبطٜط: فتشٞ ًَهاٟٚ، )ازبع ايجاْٞ(، تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠

ْعطٜـ١ ايتڀـٛض بـني ايعًـِ     ، محٛز٠ ضبُس، ٜٚٓعط: غٓس، 319م، 2دـ، 1991ّ-ٖـ1411، عُإ
 .139م، 1996ّ-ٖـ1417، 13ايعسز ، زبٞ، ات اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝصب١ً ن١ًٝ ايسضاغ، ٚايسٜٔ

 لثثاالفصل ال

 "اليظرية الرتبوية اإلسالمية"مفووو 



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 58 - 

 

 
 

 ة اإلسالمية.أوال: المؤشر الواقعي المتعلق بالجهود في النظرية التربوي

فُٝــا ٜــأتٞ  بــطاظ أٖــِ ايٓتــا٥ر املتعًكــ١ بــازبٗٛز املبصٚيــ١ يف ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ 
 (.2( ٚ)1)ني ٚي، ٚفكا ملا غٝعٗط يف ازبس(1)اٱغ١َٝ٬

 (1دسٍٚ)
ًَدل ايٓتا٥ر املتعًك١ مب٪يفات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬)ايه١ًٝ( َٔ سٝح ايرتتٝب ايتاضؽبٞ 

 ازبٗسٚتكٓٝف 
 ايتكٓٝف ايتاضٜذ تكاعسٜا عٓٛإاي ايطقِ

1 

زضاغ١ ذب١ًًٝٝ سٍٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َع 
 ْعط٠ خاق١ يف َفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ ايغطبٞ.

 آَاٍ محع٠ املطظٚقٞ. 
 ضغاي١ ع١ًُٝ ّ(1981ٖـ)1402

2 
 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ.
 ضبُٛز ايػٝس ضبُس غًڀإ. 

 حبح عًُٞ ّ.1983

3 

بٜٛــ١ يف  طـاض ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ يف  ا٭ٖـساف ايرت 
 اٱغ٬ّ.

 ضبُٛز ايػٝس غًڀإ. 
 حبح عًُٞ ّ.1983

4 
 شات١ٝ ايڀفٌ ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ.

 ضبُٛز قُ . 
 حبح عًُٞ ّ.1983

  

                                                            

قاّ ايباسح يف زضاغ١ ع١ًُٝ َفك١ً بتشًٌٝ ٖصٙ ازبٗٛز يف غٝام َا تهُٓت٘ َـٔ قهـاٜا حبجٝـ١.     (1)
ٖٚٓا فكط ٜعط  خ٬ق١ ازبٗٛز اييت بٴصيت يف ايتأيٝف يف َٝـسإ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬     

 .ٚاَتساز فرتتٗا ايتاضؽب١ٝ

القسم  ميةمؤشرات الحاجة إلى التنظيم الَحْقلي لمفهوم النظرية التربوية اإلسال
 األول
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 ايتكٓٝف ايتاضٜذ تكاعسٜا ايعٓٛإ ايطقِ

5 

تڀٛض َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬: زضاغـ١   
 قٍٛ ايتاضؽب١ٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.َٓٗذ١ٝ يف ا٭

 َادس عطغإ ايه٬ْٝٞ. 
 ضغاي١ ع١ًُٝ ّ.1985

6 

املٓٗاز ايسضاغٞ: أغػ٘ ٚقًت٘ بايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١  
 .اٱغ١َٝ٬

 عبس ايطمحٔ قاحل عبس اهلل. 
 نتاب ّ.1985

7 

ْعط١ٜ ايرتب١ٝ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتڀبٝكاتٗا يف عٗس 
 ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 أمحس سػٔ.  أ١َٓٝ
 نتاب ّ.1985

8 

ــايتهفري     ــٝؼ ب ــ١: ي ــ١َٝ٬ يًرتبٝ ــ١  غ ــٛ ْعطٜ عب
 ٚايتذٌٗٝ تطب٢ ا٭دٝاٍ

 عًٞ دطٜؿ١. 
 نتاب 1986ّ

9 
 أغؼ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.

 عٛاطف ضبُس سػٔ.
 حبح عًُٞ ّ.1988

10 

حبــٛخ َــ٪اط عبــٛ بٓــا٤ ْعطٜــ١ تطبٜٛــ١  غــ١َٝ٬ 
 َعاقط٠.
 باسجٕٛ. 

 َُٞ٪اط عً ّ.1990

11 
 تكٛض َكرتح يهٝف١ٝ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬.

 آَاٍ محع٠ املطظٚقٞ. 
 حبح عًُٞ ّ.1999

12 
 ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّ: ايٓعط١ٜ ٚاملٓٗر

 عسْإ عًٞ ايٓشٟٛ. 
 نتاب ّ.2000

13 

ذبسٜس بعت املتڀًبات ٚاملعامل يبٓا٤ ْعط١ٜ تطبٜٛـ١  
  غ١َٝ٬.

 عبساهلل بٔ غعس ايٝش٢ٝ. 
 عًُٞحبح  ّ.2000
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 ايتكٓٝف ايتاضٜذ تكاعسٜا ايعٓٛإ ايطقِ

14 
 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ. زضاغ١ ذب١ًًٝٝ

 ضبُس  ٌٝ خٝاط. 
 نتاب ّ.2003

15 
 ايتعًِ ٚايتعًِٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.

 )امل٪يف ؾٝعٞ(.  ٜٛغف َسٕ
 نتاب )ؾٝعٞ( ّ.2006

16 
ِٝ  ًٝـ١ عًـِ   ايٓعط١ٜ اٱغ١َٝ٬ يف ايرتب١ٝ ٚايتعً

 نتاب )ؾٝعٞ( 2011 اهلس٣. )امل٪يف ؾٝعٞ(

17 

َفٗــّٛ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ اٱغــ١َٝ٬ يف ايعًُٝــ١ 
ايتع١ًُٝٝ يس٣ َعًُات املطس١ً ا٭غاغـ١ٝ ايـسْٝا   
يف َساضؽ اٱْاخ يٛناي١ ايغٛخ ايسٚي١ٝ ايتابعـ١  

 )زضاغ١ َٝسا١ْٝ( ملٓڀك١ دٓٛب عُإ
 قفا٤ أمحس ايغعايٞ. 

 ٞحبح عًُ ّ.2011

18 
 أبعاز ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.

 فاط١ُ بٓت غامل بادابط. 
2012.ّ 

)أقً٘  نتاب
 ضغاي١ ع١ًُٝ(

19 

   ٛ ٜـ١  ايفهط املكاقسٟ ٚأثـطٙ يف بٓـا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتب
 .اٱغ١َٝ٬

 عا٥ؿ١ بٓت عاَط ايػفٝاْٞ.
 ضغاي١ ع١ًُٝ (2012ّٖـ)1434

20 

١َٝ املػتدًك١ َٔ أقٍٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ٬
 غٛض٠ ا٭ْعاّ.

 ٚا٥ٌ ضبُس بين عٝػ٢. 
 ضغاي١ ع١ًُٝ 2013ّ

21 

َفّٗٛ ع٬ق١ اٱْػإ باسبٝا٠ ٚطبٝعتٗا يف ايٓعط١ٜ 
 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ايٛنع١ٝ.

 ز٫ٍ ضبُٛز ؾڀٓاٟٚ. 
 ضغاي١ ع١ًُٝ 2014ّ

22 

ْكس ا٭غؼ ايفًػف١ٝ يًٓعطٜات ايرتب١ٜٛ ايغطبٝـ١:  
 عبٛ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬. 

 عبس اسبًِٝ َٗٛضباؾ١. 
 حبح عًُٞ ّ.2017
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 ( َا ٜأتٞ:1َٔ ايٓتا٥ر اييت ميهٔ أخصٖا َٔ ازبسٍٚ ضقِ )
ايعسز: صبُٛ  امل٪يفات)ايه١ًٝ( املكسَـ١ يف َٛنـٛ  ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬       -1

 (.22ٖٛ: )سػب َعٝاض ايعٓٛإ)عٓٛإ امل٪يف يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬( 

ايرتتٝب ايتاضؽبٞ: بايٓعط يف تاضٜذ امل٪يفات ايه١ًٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬،   -2
فإْ٘ ٜتبني َٔ ايرتتٝب ايتاضؽبٞ ايتكاعسٟ نُا ٖٛ يف ازبسٍٚ إٔ فـرت٠ ايتـأيٝف يف   

ّ(. ٚإٔ بساٜـ١ ايتـأيٝف يف   2017-1980ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ تكـع َـا بـني )   
ٔ َٝسإ ايٓعط١ٜ اي  رتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ قس بسأ َٔ َڀًع ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿـطٜ

(. ٚإٔ فرت٠ ايجُاْٝٓات َٚڀًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ ناْت ْػب١ ايتأيٝف 1980)َٓص عاّ 
مل  يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ َتكاضب١ َٔ سٝح ايعسز ٚعاي١ٝ َكاض١ْ بفرت٠ ايتػعٝٓٝات ايـيت 

 ١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.( َٔ امل٪يفات يف ايٓعط١ٜ ايرتب2تؿٗس غ٣ٛ )

ايعٓاٜٚٔ املػتدس١َ. ٚأَا بايٓػب١ يًعٓاٜٚٔ املػتدس١َ يف امل٪يفات املصنٛض٠ فُٝهٔ  -3
 ذبسٜسٖا باٯتٞ:

 َ٪يفات، 10( َطات عٓٛاْا ٍ 10ٚضز ) -ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬"عٓٛإ " 

 َ٪يفات، 4( َطات عٓٛاْا ٍ 4ٚضز ) -ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬"عٓٛإ " 

 َ٪يفات. 4( َطات عٓٛاْا ٍ 4ٚضز ) -ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ" ٕ "ايٓعط١ٜعٓٛا 

 َٴ٪ٳيف 1ٚضز َط٠ ٚاسس٠ عٓٛاْا ٍ  –عٓٛإ "ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّ: ايٓعط١ٜ ٚاملٓٗر"  
 َٴ٪ٳيف 1ٚضز َط٠ ٚاسس٠ عٓٛاْا ٍ  –ْعط١ٜ  غ١َٝ٬ يًرتب١ٝ" عٓٛإ " 

 َٴ٪ٳيف 1ا ٍ ٚضز َط٠ ٚاسس٠ عٓٛاْ –عٓٛإ "ْعط١ٜ ايرتب١ٝ يف ايكطإٓ ايهطِٜ" 

 َٴ٪ٳيف 1ٚضز َط٠ ٚاسس٠ عٓٛاْا ٍ  -ايٓعط١ٜ اٱغ١َٝ٬ يف ايرتب١ٝ"عٓٛإ " 

ايتكٓٝف يًذٗٛز: ميهٔ تكٓٝف طبتًـف ازبٗـٛز ايـيت بـصيت يف خسَـ١ ايٓعطٜـ١        -4
 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ ْاس١ٝ ايتٓعري هلا ٚايهتاب١ فٝٗا  ا َا ٜأتٞ: 

املتدككـ١ يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١     ايكٓف ا٭ٍٚ: امل٪اطات ٚايٓـسٚات ايعًُٝـ١   
 (.1اٱغ١َٝ٬. ٚعسزٖا )

 (.7ايكٓف ايجاْٞ: ايهتب املتدكك١ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. ٚعسزٖا ) 
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ايكٓف ايجايح: ايطغا٥ٌ ايعًُٝـ١ املتدككـ١ يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬.       
 (6ٚعسزٖا )

يرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬.   ايكٓف ايطابع: ايبشٛخ ايعًُٝـ١ املتدككـ١ يف ايٓعطٜـ١ ا    
 (.8ٚعسزٖا )

( عُـ٬ يف خسَـ١ ايٓعطٜـ١.    20ايكٓف اشباَؼ: دٗٛز أٖـٌ ايػـ١ٓ ٚبًغـت )    
(. ٖٚٞ دٗٛز َطفٛن١ عكا٥سٜا ٚتطبٜٛـا، ٚشنطٖـا ٖٓـا    2دٗٛز ايؿٝع١ ٚبًغت)

يًتشصٜط َٓٗا، يهٕٛ بعهِٗ قس ٜطدع  يٝٗا ٜٚعٓٗـا يف املـٓٗر ايرتبـٟٛ ٭ٖـٌ     
 ايػ١ٓ ٖٚٞ يٝػت نصيو.

 : اييت ميهٔ تكسميٗا يف ظٌ ايٓتا٥ض ايػابك١، َا ٜأتٞ املكرتساتظ َٚٔ أبط
 ظٜاز٠ ازبٗٛز يف خس١َ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. .1

 ا٫تفام ع٢ً عٓٛإ َٛسس ٖٚٛ: ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. .2

 (2دسٍٚ)
يرتتٝب ايتاضؽبٞ ح اًَدل ايٓتا٥ر املتعًك١ بامل٪يفات )ازبع١ٝ٥( يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ سٝ

 ٚتكٓٝف ازبٗس
 ايتكٓٝف ايتاضٜذ ايعٓٛإ ايطقِ

1.  
 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ أقٛهلا ايفًػف١ٝ ٚايٓفػ١ٝ. 

 ضبُس غٝف ايسٜٔ فُٗٞ.
 نتاب ّ.1979/1980

2.  
 ٠ٚ خ ا٤ أغؼ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.حبٛخ ْس
 باسجٕٛ. 

 َ٪اط ّ(.1980ٖـ)1400
 )ْس٠ٚ(

3.  
 أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

 اشبڀٝب ٚآخطٕٚ. ضبُس ؾشات
 نتاب ّ.2000

4.  
 ا٭غاؽ ايعكسٟ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 عسْإ َكڀف٢ خڀاطب١.
ضغاي١  ّ.2006

 ع١ًُٝ
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 ( َا ٜأتٞ:2َٔ ايٓتا٥ر اييت ميهٔ أخصٖا َٔ ازبسٍٚ ضقِ )
 (.4عسز امل٪يفات ازبع١ٝ٥ يف خس١َ َٛنٛ  ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ بًغ ) 

 (.2006-1979) اَتست فرت٠ ايتأيٝف َا بني 

 تكٓف ازبٗٛز  ا: َ٪اط)ْس٠ٚ(، ٚنتابني، ٚضغاي١ ع١ًُٝ. 

 ثانيا: المؤشر األكاديمي والتربوي

ل َٚـا خًـ  بايٓعط يف ازبٗٛز اييت بصيت يف َٝسإ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬،  
 يٝ٘ َٔ ْتا٥ر، فإْ٘ ٜعٗط يٓا دًٝا إٔ ٖٓاى ساد١ أنازمي١ٝ َاغ١ يبصٍ َعٜس َٔ ازبٗـٛز  

 املتدكك١ ببشح ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايعٌُ ع٢ً بٓا٥ٗا. ايع١ًُٝ
( غ١ٓ َٓص بـس٨ ايتـأيٝف   40فشُٝٓا ْٓعط  ا ايفرت٠ ايع١َٝٓ اييت اَتست سٛايٞ )

ٚعٌُ ازبٗٛز يف َٝـسإ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚظبـس ٖـصٙ ازبٗـٛز ا٭نازميٝـ١         
ٜسٍ ز٫ي١ قڀع١ٝ ع٢ً قًچ١ تًو  ( دٗسا ٚع٬ُ عًُٝا؛ فإٕ ٖصا20ٚايع١ًُٝ سٛايٞ أٍ)

ازبٗٛز ٚنعفٗا، ٚ شا َا ْعط  يٝٗا ع٢ً أْٗا دٗٛز ع١ًُٝ أنازمي١ٝ يف خسَـ١ َٛنـٛ    
تطبٟٛ ها١ٜ يف ا٭١ُٖٝ، فإْٗا تعس هري ناف١ٝ َڀًكا، فاسبسٜح ٖٓـا عـٔ ْعطٜـ١ تطبٜٛـ١     
  غ١َٝ٬، َٚٛنٛ  َجٌ ٖصا ؼبتاز يعؿطات ا٭عُـاٍ ايعًُٝـ١ يف ايػـ١ٓ ايٛاسـس٠، ٫    
عٌُ ٚاسس أٚ أقٌ يف نٌ غ١ٓ، بٌ ٖٓاى غٓٛات نا١ًَ مل ٜٓذع عٌُ أنازميٞ ٚاسس يف 
ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. فُج٬ يف ايتػعٝٓٝات َـٔ ايكـطٕ ايعؿـطٜٔ، أظبـع عُـ٬ٕ      
أنازميٝإ فكط يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬؛ أسسُٖا يف بسا١ٜ ايتػعٝٓٝات ٚاٯخـط يف  

غٓٛات مل ؽبطز فٝٗا عٌُ عًُٞ ٚاسس يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١    8 ْٗاٜتٗا، ٚبكٝت سٛايٞ
 اٱغ١َٝ٬.

ٚمبا أْ٘ ٜٛدس ربكٸكات أنازمي١ٝ يف ازباَعات ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ تع٢ٓ بايرتبٝـ١  
عَُٛا ٚايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ خكٛقا؛ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ نًٝات ايرتب١ٝ أّ نًٝـات اٯزاب  

غ١َٝ٬ أّ أقػـاّ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، فٗـصا     أّ نًٝات ايؿطٜع١ أّ أقػاّ ايسضاغات اٱ
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ٜعين أْ٘ ٫ بس َٔ تٛفري املهتب١ ايع١ًُٝ اييت تغڀٞ َٛنٛ  ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، 
 ٚتػس ساد١ ا٭نازميٝني فٝٗا َٔ باسجني ٚط٬ب َتدككني بايرتب١ٝ.

ٚاملكــرتح، إٔ تهــع نًٝــات ايرتبٝــ١ ٚاملتدككــني َــٔ ايبــاسجني ٚا٭نــازميٝني 
ب ايسضاغات ايعًٝا خڀ١ َٓٗذ١ٝ يتكسِٜ َعٜس َٔ ايسضاغات يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚط٬

اٱغ١َٝ٬، ٚإٔ تعڀ٢ ا٭ٚي١ٜٛ ايبشج١ٝ يف غًِ أٚيٜٛات ايبشٛخ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬   
 ايتأق١ًٝٝ ٚتڀبٝكاتٗا.

ٚمما ٜ٪نس اسباد١ يبٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬ ٚبـصٍ َعٜـس َـٔ ازبٗـٛز يف      
ٛ ايٛاقع ايرتبٟٛ ايـصٟ ْعٝؿـ٘، فايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ َتڀًـب نـطٚضٟ يف       َٝساْٗا، ٖ

 صبتُعاتٓا اٱغ١َٝ٬، ٫ٚ بس يٓا َٔ بٓا٤ ْعطٜتٗا اييت تبني َعاملٗا ٚتٛد٘ ايعاًَني فٝٗا. 
فايعٌُ ايرتبٟٛ ٫ ٜٓتر ٫ٚ ٜ٪تٞ مثاضٙ َا مل ٜهٔ ٜػري ع٢ً ٖس٣ ٚبٝٸٓ٘ ٜٚفعٸٌ 

ا ٜهٕٛ بٛدٛز ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ تهـٕٛ مبجابـ١   ٜٚڀبل ع٢ً بكري٠ ٚٚعٞ، ٖٚصا  ام
ايسيٌٝ ٚاملطؾس يًكا٥ُني بايعٌُ ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ، ٚاملطدع١ٝ ايكٝاغ١ٝ عٓـسِٖ يـس٣   

 ٚقٛ  ا٫خت٬ف بِٝٓٗ يف اٯضا٤ ايرتب١ٜٛ ٚتڀبٝكاتٗا.
َٚٔ د١ٗ أخط٣، فإٕ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ حباد١ قك٣ٛ يًعٌُ عًـ٢ َـا ٜػـ٢ُ    

١ اٱغ١َٝ٬ ٚتٛغٝع٘ ٚتهجريٙ، فٗٓاى اٯ٫ف َٔ امل٪يفات ٚازبٗٛز اييت بٓا٤ عًِ ايرتبٝ
ربسّ ايرتب١ٝ ايٛنع١ٝ عَُٛا يف ب٬زْا ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚباملكابٌ عؿطات ٚضمبا ٦َات 
ا٭عُاٍ ايرتب١ٜٛ اييت ربسّ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ْٚعطٜتٗا، ٖٚصا ٜعين أْٓا َـا ظيٓـا حبادـ١    

ٜٛـ١ يف غـبٌٝ ا٫ضتكـا٤ بعًـّٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ْٚعطٜتٗـا        يًهـجري َـٔ ازبٗـٛز ايرتب   
 ٚتڀبٝكاتٗا. 

 ثالثا: مؤشر التصورات المقترحة لبناء النظرية التربوية اإلسالمية

املككٛز ٖٓـا بايتكـٛضات املكسَـ١ يف بٓـا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬: تًـو         
ضِٖ يًٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١   ايتكٛضات املكرتس١ اييت قكس ايباسجٕٛ تكسميٗا فُٝا ؽبل تكٛ

اٱغ١َٝ٬، ٚأؾاضٚا يتًو اشبڀ٠ٛ بٛنٛح. ٚيٝؼ املككٛز إٔ نٌ َـٔ حبـح ايٓعطٜـ١    
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ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ أٚ نتب بٗـا ٜعـس شيـو تكـٛضا َٚكرتسـا يبٓـا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١         
 اٱغ١َٝ٬. 

يصيو، ٫ بس َٔ إٔ ٜهٕٛ ايباسـح ٚايهاتـب قـس خكٸـل َػـاس١ َـٔ حبجـ٘        
٘ ٚد١ٗ ْعطٙ يف ايتكٛض ايصٟ ٜكرتس٘ يبٓا٤ ْعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬.   ٚنتابات٘ ٜبني فٝ

ٚقـس قـاّ ايباسـح بتتبـع َـا أَهٓـ٘ َـٔ ايسضاغـات ٚايهتابـات يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛــ١           
اٱغ١َٝ٬ ٚايٛقٛف ع٢ً تًو اييت قسَت تكٛضات َٚكرتسات يبٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١  

 اٱغ١َٝ٬، ٚناْت ايٓتٝذ١ نُا ٜأتٞ:
 (:1990يصٟ قسَ٘ بؿري ساز ايتّٛ)ايتكٛض ا -1

َٔ َكرتسات ايتكٛض ايصٟ قسَ٘ "ايتّٛ" سٍٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ اعتباضٙ 
ٖٞ أسس َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬،  -ٚأعتكس ٜككس فًػف١ ايرتب١ٝ -ايفًػف١

ٜكٍٛ يف شيو: "ٚيٓبسأ بٛنع ْعطٜـ١ تطبٜٛـ١  غـ١َٝ٬...، ًَٚدـل ٖـصٙ ايٓعطٜـ١ إٔ       
 .(1)ايفًػف١ ٖٞ َهٕٛ ٚاسس َٔ َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬"

نُا أْ٘ ؼبسز املكازض اييت َٓٗا تتهٕٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚتٴبٓـ٢، ٖٚـٞ    
تتًدل عٓسٙ با٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ ٚعًّٛ ا٫دتُا  ٚايٓفؼ ٚايتاضٜذ ايرتبٟٛ. ٜكـٍٛ  

فًػف١ ايرتب١ٝ، ٖٞ َكسض ايرتب١ٝ، ٖٚٞ  يف شيو: " ٕ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ يًرتب١ٝ، ٚيٝؼ
. ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط: "ٖـصٙ املـٛاز   (2)املٓڀًل ايصٟ تٓڀًل َٓ٘ نٌ ايسضاغات ايرتب١ٜٛ"

ايرتب١ٜٛ)عًِ ا٫دتُا  ايرتبٟٛ ٚعًِ ايٓفؼ ايرتبٟٛ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ ٚتـاضٜذ ايرتبٝـ١(   
 .(3)يرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬"ٚع٢ً ضأغٗا ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ يًرتب١ٝ، ٖٞ اييت تهٕٛ ايٓعط١ٜ ا

ٚعًٝ٘، تتًدل املكرتسات اييت قسَٗا "ايتّٛ" سٍٛ تكٛضٙ يبٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١  
 اٱغ١َٝ٬ بٓكڀتني:

                                                            

 344م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (1)
 344م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (2)
 345م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (3)
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 ايفًػف١ َهٕٛ َٔ َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ا٭ٚا:
ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفػ١ٝ ٚتاضٜذ ايرتبٝـ١ ٖـٞ َكـازض     ايجاْٞ:

 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. بٓا٤
 (:1990ايتكٛض ايصٟ قسَ٘ ٢َٓٗ هٓاِٜ) -2

ِ" يف تكـٛضٙ املكـرتح يبٓـا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ عٓكـط          ضنع "هٓاٜ
ا٭غؼ اييت ذبتادٗا ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يهٞ تتؿهچٌ، ٚسكطٖا بج٬ث١ أغـؼ:  

َٸ١  ا بٹٓا٤ ا٭غاؽ ايتاضؽبٞ ٚايفًػفٞ ٚايٓفػٞ. ٜكٍٛ يف شي و: "َٔ َٓڀًل اسباد١ اهلا
ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، ٜعتكس ايباسح إٔ ٖٓاى عس٠ أغؼ ميهـٔ إٔ تػـِٗ يف   
بٓا٤ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، َٔ ٖصٙ ا٭غؼ َا ًٜٞ: ا٭غاؽ ايتاضؽبٞ)ٚقكس ب٘ ايرتاخ 

ع ا٭ٖساف نُكسض يًٓعط١ٜ(. ا٭غاؽ ايفًػفٞ)ٚقكس ب٘ تطب١ٝ ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٚٚن
 .(1)ايرتب١ٜٛ(. ٚا٭غاؽ ايٓفػٞ)ايػٝهٛيٛدٞ( )ٚقكس ب٘ املتعًِ ٚسادت٘(

 (:1990ايتكٛض ايصٟ قسَ٘ َكساز ٜازبٔ) -3
ٜتهٕٛ ايتكٛض املكرتح ايصٟ قسَ٘ ٜازبٔ يبٓا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ َـٔ     

 خڀٛات ث٬خ، ٖٞ:
 .اشبڀ٠ٛ ا٭ٚا: بٓا٤ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 .ا١ْٝ: بٓا٤ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬اشبڀ٠ٛ ايج
 اشبڀ٠ٛ ايجايج١: بٓا٤ املٛدٗات ٚايهٛابط.

ٜكــٍٛ ٜــازبٔ ضبــسزا َٚبٝٓــا ٖــصٙ اشبڀــٛات: "خڀــٛات بٓــا٤ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١  
بٓا٤ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايها١ًَ. ٚأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ:  أ٫ٚ:اٱغ١َٝ٬: 

ؿطٜع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفػ١ٝ ٚايفهطٜـ١  ا٭قٍٛ ا٫عتكاز١ٜ ٚايتعبس١ٜ ٚايت
بٓا٤ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٖٚٞ صبُٛع١ َٔ ا٭فهـاض   ثاْٝا:ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايتاضؽب١ٝ. 

                                                            

 .375-372م، ؼ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠أغ، ٢َٓٗ ضبُس، هٓاِٜ (1)
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ٚاملباز٨ املٓبجك١ َٔ ايفًػف١ اٱغ١َٝ٬ اييت تطبط بني أقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚبـني     
ا١َ. ٚشيو يهُإ غـ١َ٬ َػـري٠   ْعطٜتٗا. ثايجا: بٓا٤ َٛدٗات ٚنٛابط َٚكَٛات ع

 (1)ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ سػب أقٛهلا ٚفًػف١ تطبٝتٗا ْٚعطٜاتٗا  ا ا٭فهٌ باغتُطاض"
 (: 1999ايتكٛض ايصٟ قسَت٘ آَاٍ املطظٚقٞ) -4

ٚانض َٔ عٓٛإ ايبشح ايصٟ قسَت٘ املطظٚقٞ أْ٘ َتدكل يف ايتكٛض املكرتح 
ا٤ بعٓٛإ: "تكٛض َكرتح يهٝف١ٝ بٓـا٤ ْعطٜـ١   يبٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، فبشجٗا د

 تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬".
بعس إٔ عطنت املطظٚقٞ يعسز َٔ املٛنٛعات يف حبجٗا ٚٚقًت ملطسًـ١ بٝـإ   
ايتكٛض قايت: "ضمبا ٜتكٛض ايبعت أْٓا قس غطْا يف نٌ خڀـٛات ايبشـح ايػـابك١ َـٔ     

ْطٜس إٔ ْٓبـ٘  ا إٔ نـٌ   أدٌ إٔ امٗس يًدڀ٠ٛ اسباي١ٝ ْكسّ فٝٗا اسبٌ، يهٓٓا يف ايٛاقع 
خڀ٠ٛ َٔ اشبڀٛات ايػابك١  ٕ ٖٞ  ٫ خڀـ٠ٛ عًـ٢ ططٜـل ايتكـٛض املكـرتح، ٚيبٓـ١       
أغاغ١ٝ َٔ يبٓات٘، فاسبسٜح عٔ نطٚض٠ ايتٛد٘ اٱغ٬َٞ خڀ٠ٛ أٚا، ٚذبسٜس َفّٗٛ 
ايٓعط١ٜ خڀ٠ٛ ثا١ْٝ، ٖٚهصا، )َـا غـبل مشـٌ اشبڀـٛات اٯتٝـ١: ايتٛدـ٘ اٱغـ٬َٞ        

ملٓؿٛز٠، َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، املٓٗذ١ٝ املػـتدس١َ يف بٓـا٤ ايٓعطٜـ١،    بايٓػب١ يًرتب١ٝ ا
ٚاملكازض يف بٓا٤ ايٓعط١ٜ(. َٚٔ ثِ فإٕ َا ْكسَ٘ يف اشبڀـ٠ٛ اسبايٝـ١  ٕ ٖـٛ  ٫ بعـت     

. ٚدا٤ت اشبڀ٠ٛ ا٭خري٠ ٖٚٞ "املاز٠ (2)ايٓكاط اييت ْػتهٌُ بٗا قٛض٠ ايتكٛض املكرتح"
، ٖٚـصٙ املـاز٠ ايعًُٝـ١ مشًـت     (3)ٗا ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬"ايع١ًُٝ اييت ميهٔ إٔ تب٢ٓ ب

عٓسٖا: "أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، َٚٓـاٖر ايبشـح يف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬، َٚٝـازٜٔ        
ايبشح يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚأغاغٝات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚأغؼ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬،  

                                                            

 .469 -459م، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (1)
 .261م، تكٛض َكرتح يهٝف١ٝ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬، آَاٍ محع٠، املطظٚقٞ (2)
 .263م ،تكٛض َكرتح يهٝف١ٝ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬، آَاٍ محع٠، املطظٚقٞ (3)
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١َٝ، ٚدٛاْب ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬،  َٚباز٨ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َٚ٪غػات ايرتب١ٝ اٱغ٬
 .(1)ٚأغايٝب ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َٚٓاٖر ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬"

 ٚعًٝ٘، فايتكٛض املكرتح يس٣ املطظٚقٞ ٜتًدل با٭فهاض اٯت١ٝ:
 أ٫ٚ: نطٚض٠ ايتٛد٘ اٱغ٬َٞ بايٓػب١ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ.

 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.ثاْٝا: ذبسٜس املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ املتبع١ يف بٓا٤ ايٓعط١ٜ 
 ثايجا: املكازض يف بٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬

 ضابعا: املاز٠ ايع١ًُٝ امله١ْٛ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.
 (:2000ايتكٛض ايصٟ قسَ٘ عبساهلل ايٝشٞ) -5

تهٕٛ املكرتح يس٣ ايٝشـٞ يف تكـٛضٙ يبٓـا٤ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ َـٔ         -1
قٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ نا١ًَ، ٚبٓا٤ فًػـف١ ايرتبٝـ١   خڀٛات ث٬خ، ٖٞ: بٓا٤ أ

اٱغ١َٝ٬، ٚبٓا٤ َٛدٗات ٚنٛابط َٚكَٛات. فكـاٍ ذبـت عٓـٛإ خڀـٛات     
بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: "ميهـٔ اغـتعطا  اشبڀـٛات املُٗـ١ يبٓـا٤ ْعطٜـ١       

 ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف اشبڀٛات ايتاي١ٝ:
 بٓا٤ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ نا١ًَ. -2

 ٓا٤ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.ب  -3

 .(2)بٓا٤ َٛدٗات ٚنٛابط َٚكَٛات عا١َ"  -4
ٛٸض ايصٟ قسٸَ٘ ٜازبٔ.  ًٜٚشغ أْ٘ تب٢ٓ شات ايتك

  

                                                            

 264م، تكٛض َكرتح يهٝف١ٝ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬، آَاٍ محع٠، املطظٚقٞ (1)
ايٝشٞ، عبساهلل بـٔ غـعس، ذبسٜـس بعـت املتڀًبـات ٚاملعـامل يبٓـا٤ ْعطٜـ١ تطبٜٛـ١  غـ١َٝ٬،            (2)

 .174-173م
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 ّ(.2000) ايتكٛض ايصٟ قسَ٘ ضبُس ؾشات -6
دا٤ تكٛض ايؿشات املكرتح يبٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ؾـهٌ ٚنـع   

يرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ايـيت ْٓؿـسٖا،     يًٓعطٜـ١ ا  -أقـطب يًدكـا٥ل   -َٛاقفات عاَـ١ 
املٛاقـفات  " ٚتًدكت ٖصٙ املٛاقفات با٫ْػذاّ ٚايع١ًُٝ ٚايٛاقع١ٝ. ٜكٍٛ يف شيو:

 ايع١ًُٝ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ تكتهٞ َا ًٜٞ: 
 إٔ تهٕٛ َفاِٖٝ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َتٓاه١ُ َع بعهٗا ايبعت. .أ 

 شات قبغ١ ْعط١ٜ تڀبٝك١ٝ يف ايٛقت ْفػ٘. إٔ تهٕٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ .ب 

 .(1)إٔ تتٓاهِ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َع ٚاقع اسبٝا٠ بهٌ َا فٝٗا" .ز 
 ايتعًٝل ع٢ً ٖصٙ ايتكٛضات املكرتس١:

ميهٔ ضقس املًشٛظات اٯت١ٝ سٍٛ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايتكٛضات املكرتس١ يبٓـا٤  
ملفاِٖٝ ايرتبٝـ١   اسبځكڃًٞط يًشاد١ يًتٓعِٝ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، مبا ٜ٪نسٖا نُ٪ؾ

 اٱغ١َٝ٬ ايه ٣:
 ّ( حبػـب َـا ٚقـف عًٝـ٘ ايباسـح.     2000-1990اَتست يف ايفرت٠ ايعَٓٝـ١ َـٔ )   

 ٚتطنعت يف ططيف ايفرت٠ ايع١َٝٓ فكط.

تعس ٖصٙ املكرتسات ها١ٜ يف ا٭١ُٖٝ نْٛٗا تٓبٗت يهطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايٓعط١ٜ  
 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.

دا٤ت أهًب ٖصٙ املكرتسـات نـُٔ زضاغـات عـٔ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬         
باغتجٓا٤ حبح ٚاسس ٯَاٍ املطظٚقٞ ربكـل يف حبـح ايتكـٛضات املكرتسـ١ يبٓـا٤      

 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.

تطنعت ايتكٛضات سٍٛ َكازض ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚأقٛهلا ٚأغػٗا َٚٛقع ايفًػف١  
 فٝٗا َٚٛاقفاتٗا ايعا١َ.

                                                            

 .232م، أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ضبُس ؾشات، اشبڀٝب (1)
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بكٝت ٖصٙ ايتكـٛضات صبـطز َكرتسـات عًـ٢ ؾـهٌ خڀـٛات، ذبتـاز  ا تٓفٝـص          
 ٚذبكٝل. 

ميهٔ ٚقف َا مت تكسمي٘ َٔ نٌ باسح َٔ ايباسجني ايػابكني َٔ َكرتسات سٍٛ  
اشبڀــٛات اي٬ظَــ١ يبٓــا٤ تكــٛض ســٍٛ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ اٱغــ١َٝ٬ بأْٗــا        

 ٗ ُـ١ ٚأغاغـ١ٝ ٚبٓٸـا٠٤،    َكرتسات "دع١ٝ٥" ٚيٝػت "مشٛي١ٝ". مبع٢ٓ ٖٞ َكرتسـات َ
ٚيهٓٗا تكٛض داْبا َٔ ايٓعط١ٜ ٚتغڀٞ ضبٛضا أٚ َػاس١ ضبسز٠ َٓٗا، ٚيهٓٗا يٝػت 
يف ايبٓا٤ ايهًٞ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، ست٢ يف ساٍ  ع املكرتسات نًٗا فٗٞ 
تبك٢ تطنع ع٢ً ض١ٜ٩ دٛاْب ضبسز٠ َٔ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚيٝؼ َؿـٗسٖا  

 نا٬َ.

أخص ٖصٙ املكرتسات بإػباب١ٝ يٲفاز٠ َٓٗا، ٚتڀبٝكٗا يف ساٍ مت ا٫قتٓا  بٗا َٔ ػبب  
 قبٌ َٔ ٜسضغٗا، ٚتڀٜٛطٖا.

ٖٓاى  ؾهاٍ ٫ بس َٔ بٝاْ٘ سٍٛ ٖصٙ املكرتسات، ٖٚـٛ إٔ ايٓعـط  ا ايفًػـف١ أٚ     
فًػف١ ايرتب١ٝ ع٢ً أْٗا َهٕٛ أٚ َكسض أٚ أغاؽ يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬    

َٴ ؿٵهٹٌ يف اسبكٝك١، ٜٚتػبب بعطق١ً َػري٠ بٓا٤ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬،  ٖٛ أَط 
ٚقس نإ ططح نٌ َٔ تعاٌَ َع ٖصا املكرتح فٝ٘ تساخٌ ٚهُٛ  ٚ ضبـاى ملؿـٗس   

 املكرتسات، يسضد١ ٜكبض ايتعاٌَ يسِٜٗ َع فًػف١ ايرتب١ٝ نأْٗا ْعط١ٜ ايرتب١ٝ.

ملاغ١ يًتفطقـ١ َـا بـني َكـازض     َٔ اٱؾها٫ت ا٭خط٣ سٍٛ ٖصا ايڀطح اسباد١ ا 
ٚأقٍٛ ٚأغؼ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، فٗٓاى َٔ ٜتعاٌَ َعُٗـا عًـ٢ أُْٗـا    

 ؾ٧ ٚاسس يف بعت املٛانع.
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 أوال: تعريف النظرية لغة وخالصة معناها

قاٍ ابٔ فاضؽ: "ْعط: ايٕٓٛ ٚايعا٤ ٚايطا٤ أقٌ قشٝض ٜطدع فطٚع٘  ا َع٢ٓ ٚاسس، 
َعآٜت٘، ثِ ٜػتعاض ٜٚٴتػع فٝ٘. فٝكاٍ: ْعطت  ا ايؿ٤ٞ، أْعط  يٝـ٘،  ٖٛ تأٌَ ايؿ٤ٞ ٚ

 . (1) شا عآٜت٘"
عط: ايٓٳعط: سؼ ايعني، ْٚعط ٜٓعط ْعطا. ٚتكٍٛ ْعطت  ا نصا ٚنـصا   ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض: ْ"
َٔ ْعط ايعني ْٚعط ايكًب. ٚايٓٳعط: ايفهط يف ايؿ٤ٞ، تٴكسضٙ ٚتكٝػ٘ َٓـو. ٚايٓعـط ٜكـع    

ملعـاْٞ، فُـا نـإ با٭بكـاض فٗـٛ يٮدػـاّ، َٚـا نـإ بايبكـا٥ط فٗـٛ           ع٢ً ا٭دػاّ ٚا
ايٓٻعځط: ايفهط يف ايؿ٤ٞ تكسضٙ(2)يًُعاْٞ"  . (3)ٚتكٝػ٘" . ٚقاٍ ايفريٚظآبازٟ: ٚ"

ٚيف املعذِ ايٛغٝط: "ْعط  ا ايؿ٤ٞ ْعطا : أبكطٙ ٚتأًَ٘ بعٝٓ٘. ْٚعط فٝ٘: تسبٸط ٚفهچط. 
َٳًـ٘       ٜكاٍ: ْعط يف ايهتاب ْٚعط يف ا٭َط.  ٚأْعـط ايؿـ٤ٞ: أخـطٙ ٚأًَٗـ٘. ٚتٓعچـطٙ: تأ

بعٝٓ٘. ٚايٓٸعط: ايبكط ٚايبكري٠. ٜٚكاٍ: يف ٖصا ْعـط: صبـاٍ يًـتفهري يعـسّ ٚنـٛس٘.      
ٚبايٓعط  يٝ٘: ٬َسعـ١ ٚاعتبـاضا. ٚايٓٻعـطٟ ٜكـاٍ: أَـط ْعـطٟ: ٚغـا٥ٌ حبجـ٘ ايفهـط          

ٌٸ إٔ تعتُس ع٢ً ايتذاضب ايع١ًُٝ. ٚايٓٸعط ١ٜ: قهـ١ٝ تجبـت   ٚايتدٝٸٌ. ٚعًّٛ ْعط١ٜ: ق
 .(4)ب ٖإ. ٚازبُع ْعطٜات"

                                                            

، 1998ّ، 2ط، بـريٚت ، زاض ايفهـط ، َعذـِ املكـاٜٝؼ يف ايًغـ١   ، بـٔ ظنطٜـا  أمحـس  ، ابٔ فـاضؽ  (1)
 .1034م

، 3دــ ، 2005ّ، 1ط، بـريٚت ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١  ، يػإ ايعطب، ضبُس بٔ َهطّ، ابٔ َٓعٛض (2)
 .784-781م

، 1998ّ، 6ط، بـريٚت ، َ٪غػـ١ ايطغـاي١  ، ايكـاٚؽ احملـٝط  ، ضبُس بـٔ ٜعكـٛب  ، ايفريٚظآبازٟ (3)
 .484م

 932-931م، ز ط، اغتاْبٍٛ، زاض ايسع٠ٛ، املعذِ ايٛغٝط، ُع ايًغ١ ايعطب١ٝصب (4)

القسم  التعريف بمفهوم "النظرية التربوية اإلسالمية"
 الثاني
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َٚٔ اغتعُاٍ ايٓعط يف يغ١ ايكطإٓ، قـاٍ ايطاهـب ا٭قـفٗاْٞ: "ايٓعـط: تكًٝـب      
ايبكط ٚايبكري٠ ٱزضاى ايؿ٤ٞ ٚض٩ٜت٘. ٚقس ٜطاز ب٘ ايتأٌَ ٚايفشـل، ٚقـس ٜـطاز بـ٘     

 چ  ژ  ژ  ڑ     ڑک       (1)ڈ  ڈچ  ايفشل. ٚقٛي٘ تعاا:املعطف١ اسباق١ً بعس 

َٸًٛا. ْٚعطت فٝ٘: ص101ْٜٛؼ، ط ہ  ہ  ھ  چ   شا ضأٜت٘ ٚتسبطت٘، قاٍ تعـاا: ، أٟ: تأ

. ٚاملٓاظط٠: املباسج١ ٚاملباضا٠ يف ايٓعـط، ٚاغتشهـاض   ص17: ايغاؾ١ٝط چ    ھ  ھ  ھ
 .(2)نٌ َا ٜطاٙ ببكريت٘، ٚايٓٸعط: ايبشح"

نٝع َٓٗا عًـ٢  َٔ خ٬ٍ َا تكسّ ٜعٗط اٯتٞ سٍٛ َع٢ٓ ايٓعط١ٜ يف ايًغ١، ٚايرت
 َا ؽبل ايبشح أنجط َٔ هريٙ:

َٸٌ ايؿ٤ٞ َٚعآٜت٘. .1  إٔ أقًٗا ايًغٟٛ ٖٛ ْعط، ٚتطدع َعاْٝ٘  ا تأ

إٔ َع٢ٓ ايٓعط ٜكع ع٢ً ايس٫ي١ اسبٹػٸ١ٝ ايـيت تهـٕٛ باٱبكـاض اسبكٝكـٞ بـايعني،       .2
 ٜٚكع ع٢ً ايس٫ي١ املع١ٜٛٓ اييت تهٕٛ باٱزضاى ٚايبكري٠ ايكًب١ٝ ٚايعك١ًٝ.

َٸـٌ ٚايتفهچـط ٚايكٝـاؽ        ػبتُع  .3 يف ايٓعط يف يغ١ ايعـطب ٚيغـ١ ايكـطإٓ َعـاْٞ: ايتأ
 ٚايتكسٜط ٚايتسبٸط ٚايفشل ٚايبشح.

ٜتهض َٔ خ٬ٍ ايٓعط باملعاْٞ املتكس١َ: إٔ ايس٫ي١ ايًغ١ٜٛ يه١ًُ ايٓعط١ٜ ذبٌُ 
 أبعازا َٓٗذ١ٝ ث٬ث١:

ٓٗر ايبشـح  ايٓعط ايعٝين اسبػٞ. ٖٚصا فٝ٘ بعس امل٬سعـ١ ٚاملؿـاٖس٠، ٜٚؿـري ملـ     .1
 اسبػٞ ايتذطٜيب.

َٸٌ ٚايتـسبط ٚايتفهـط. ٖٚـصا فٝـ٘ اغـتدساّ ايعكـٌ يف ايتشًٝـٌ ٚا٫غـتٓباط          .2 ايتأ
 ٚاغتدطاز اسبهِ ٚايع . ٚفٝ٘  ؾاض٠ يًُٓٗر ا٫غتٓباطٞ.

                                                            

 ٚضزت َاز٠ ْعط مبؿتكاتٗا يف ايكطإٓ قطاب١ املا١٥ ٚا٭ضبعني َط٠. (1)
 .814-812م، 2002ّ، 2ط، زَؿل، زاض ايكًِ، َفطزات أيفاظ ايكطإٓ، ايطاهب ا٭قفٗاْٞ (2)
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ايــتفشل ٚايكٝــاؽ ٚايتكــسٜط ٚايبشــح ٚامل٬سعــ١ ايتأ١ًَٝ)ايتــسبط(. ٚيف ٖــصا   .3
ػإ َٔ ذبكـٌٝ املعـاضف املككـٛز٠    اغتدساّ يٮزٚات ٚايٛغا٥ٌ اييت اهٔ اٱْ

 َٔ ٖصا ايٓعط. ٚيف ٖصا  ؾاض٠  ا َٓٗذ١ٝ ايبشح ايٛقفٞ ٚايتذطٜيب. 

 افي االصطالح العام وتحليله "النظرية" اتثانيا: تعريف

ايٓعط١ٜ: "صبُٛع١ َٔ املفـاِٖٝ ٚايتعطٜفـات ٚا٫فرتانـات املرتابڀـ١ تكـسّ ْعـط٠        .1
تغريات اييت ت٪ثط يف نـٌ َٓٗـا ٚايع٬قـات    ْعا١َٝ  ا ايعٛاٖط، ٜتِ فٝٗا ذبسٜس امل

 .(1)بني ٖصٙ املتغريات بٗسف ٚقف ٖصٙ ايعٛاٖط ٚؾطسٗا ٚايتٓب٪ بٗا"

 .(2)ايٓعط١ٜ: "صبُٛع١ َٔ ايفطٚ  اييت ثبتت قشتٗا" .2

ايٓعط١ٜ: "ٖٞ تطنٝب١ تؿري  ا ايع٬ق١ بني اسبكا٥ل، أٚ ٖٞ تطتٝب اسبكـا٥ل بڀطٜكـ١    .3
 .(3)َف١َٛٗ ٚشات َع٢ٓ"

"صبُٛع١ َرتابڀ١ َٔ املفاِٖٝ املرتابڀ١ ٚايتعطٜفات ٚايكهاٜا، اييت تهـٕٛ   ايٓعط١ٜ: .4
ض١ٜ٩ َٓع١ُ يًعٛاٖط، عٔ ططٜل ذبسٜسٖا يًع٬قات بني املتغريات، بٗسف تفػـري  

 .(4)ايعٛاٖط ٚايتٓب٤ٛ بٗا"

تعطٜف دٛضز.ف. ًْٝٛ يًتعط١ٜ: "فط  أٚ صبُٛع١ فطٚ ، ذبككـت عـٔ ططٜـل     .5
اي١ ْعط١ٜ ازباشبٝـ١". ٚتعـطف نـصيو بأْٗـا: "ايـتفهري      امل٬سع١ أٚ ايتذطب١، نُا س

 .(5)املٓٗذٞ أٚ صبُٛع١ َٔ ا٭فهاض املتُاغه١"

تعطٜف غبٓؼ يًٓعط١ٜ: "ْعاّ َٔ املفاِٖٝ اجملـطز٠ تػـتدسّ يتٓعـِٝ صبُٛعـ١ َـٔ       .6
 .(6)املباز٨ ٚايكٛاْني اييت مل ٜهٔ بٝٓٗا أٟ اضتباط َٔ قبٌ يف بٓا٤ اغتٓباطٞ َٛسس"

                                                            

 .246م، َكڀًشات ايرتب١ٝ: يفعا ٚاقڀ٬ساَعذِ ، ٚأمحس ايعنٞ، فاضٚم عبسٙ، ف١ًٝ (1)
 .495م، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، عبسايطمحٔ قاحل، عبساهلل (2)
 .17م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ، ضبُس  ٌٝ، خٝاط (3)
 .16م، أبعاز ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، فاط١ُ بٓت غامل، بادابط (4)
 .49م، َهتب١ ا٭ظبًٛ املكط١ٜ، تط ١: ْعُٞ يٛقا، َكس١َ  ا فًػف١ ايرتب١ٝ، ضز.ف. ًْٝٛدٛ (5)
 .328م ،أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ضبُس ؾشات، اشبڀٝب (6)
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عط١ٜ: "صبُٛع١ َٔ ايعباضات املرتابڀ١ بؿهٌ َٓعِ ٚايـيت تؿـتٌُ   تعطٜف ضزْط يًٓ .7
 .(1)ع٢ً بعت ايتعُُٝات اييت تؿب٘ ايكٛاْني ايكاب١ً ي٬ختباض ا٫َ ٜكٞ"

تعطٜف غهٝذط ٜٚٓ ز ايٓعط١ٜ: "صبُٛعـ١ َـٔ ا٫فرتانـات املتبازيـ١ ايـيت ذبـسز        .8
ع٬قـات ٖـٛ   ايع٬قات بني املتغريات، ٚايغط  َٔ ٖصٙ ا٫فرتانات اشباق١ باي

 .(2)تفػري ؾ٤ٞ َا عٔ ايعٛاٖط اييت تِٗ ايباسح ٚايتٓب٪ بٗا"

، ٖٚـٞ "ضباٚيـ١ يفٗـِ عًـ١ نـٕٛ      (3)ايٓعط١ٜ: "عسز َٔ املٛاقف املدتًف١ ٚاملرتابڀـ١"  .9
، (5). ٖٚٞ"ضباٚي١ تفػري َا ميهٔ إٔ ؼبـسخ يف املػـتكبٌ"  (4)ا٭َٛض ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘"

 .(6)ٖٚٞ "أزا٠ يًتفػري ٚايتٓب٪ ايعكًٝني"

 :املًشٛظات ايؿُٛي١ٝ ع٢ً ايتعطٜفات ا٫قڀ٬س١ٝ ايعا١َ يًٓعط١ٜ

 ًٜشغ َٔ صبُٛ  ايتعطٜفات املتكس١َ ٚذب٬ًٝتٗا اٯتٞ:
إٔ َهْٛٗا ايط٥ٝؼ ٖـٛ صبُٛعـ١ فـطٚ . ٖٚـٛ      ٖٓاى ادباٙ يف فِٗ ايٓعط١ٜ ع٢ً .1

ا٫دبــاٙ ايغايــب. ٚشيــو ٭ٕ تعطٜــف ايٓعطٜــ١ ؾــا  ابتــسا٤ يف أٚغــاط ايعًــّٛ 
  ايڀبٝع١ٝ.

ٗٵِ ايٓعط١ٜ ع٢ً إٔ َهْٛٗا ايط٥ٝؼ ٖٛ َفاِٖٝ َٚباز٨. .2  ٖٓاى ادباٙ يف فځ

ٗٵِ ايٓعط١ٜ ع٢ً إٔ َهْٛٗا ايط٥ٝؼ ٖٛ قٛاْني ٚسكا٥ل. .3  ٖٓاى ادباٙ يف فځ

ٖٓاى ادباٙ ٜكطض املٓٗر ايتذطٜيب يف ايٓعط١ٜ ٫ هري. ٖٚٛ نٌ َٔ ٜعـطف ايٓعطٜـ١    .4
ايغايب يف تعطٜفات ايٓعط١ٜ،  ع٢ً أْٗا فطٚ  أٚ قٛاْني ع١ًُٝ. ٖٚصا ا٫دباٙ ٖٛ

                                                            

 328م، أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ضبُس ؾشات، اشبڀٝب (1)
ٔ  ، سذاظٟ (2) ُ  ، اعتساٍ عبـس ايـطمح ٝـ١: زضاغـ١ ْاقـس٠ َـٔ َٓعـٛض ايرتبٝـ١       ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ ايعً

 45م، اٱغ١َٝ٬
 . 14م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (3)
 . 14م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (4)
 . 15م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (5)
 . 17م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (6)
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ملا تكسّ َٔ تبٓٝٗا ملهٕٛ ايفطنٝات. ٖٚٛ ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ٫ بس َٔ املٓٗر ايتذطٜيب 
 ٫ختباضٖا.

ٖٓاى ادباٙ ؼبسز ٚظا٥ف يًٓعط١ٜ بايتفػري ٚايتٓب٤ٛ. ٖٚٛ ايغايـب ٫ضتبـاط شيـو     .5
 بتبين ايٓعط١ٜ ي٬فرتانات ٚايتذطٜب.

ٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز. ٖٚٛ َـطتبط بتـبين ايٓعطٜـ١    ٖٓاى ادباٙ ؼبسز ٚظا٥ف يًٓعط١ٜ بايت .6
 يًُفاِٖٝ ٚاملباز٨.

ٖٓــاى ادبــاٙ ٜعتُــس املــٓٗر ايعكًــٞ ٚا٫غــتس٫يٞ. ٖٚــٛ َــطتبط بتــبين ايٓعطٜــ١  .7
 يًُفاِٖٝ ٚاملباز٨.

ٜعٗط َٔ خ٬ٍ تتبع ايتعطٜفات ٚملٔ تٴٓػـب، إٔ أهًـب ايتعطٜفـات ايـٛاضز٠ يف      .8
ب يًٓعط١ٜ عَُٛا. ٖٚصا ٚانـض  املطادع ايعطب١ٝ، ٖٞ َأخٛش٠ َٔ تعطٜفات ايغط

غٛا٤ بايتسقٝل يف ايتعطٜفات املٓػٛب١ ٭مسا٤ هطب١ٝ مت عطنـٗا، أٚ َـٔ املطادـع    
اييت نإ ٜٓػـب  يٝٗـا ايهڂتٸـاب ايعـطب تعطٜـف ايٓعطٜـ١. ٖٚـصا َـا قـس ٜفػـط           
اٱؾها٫ت اييت ميهٔ إٔ تٛاد٘ اغتدسآَا ملكڀًض ايٓعط١ٜ ٚفُٗٓا ي٘. ٜٚػـٌٗ  

 ٖا.عًٝٓا  َها١ْٝ دباٚظ

ٜعتكس ايباسح أْ٘  شا َا مت ايتـسقٝل يف أنجـط ايتعطٜفـات خاقـ١ ايـيت اعتُـست        .9
ايفطنــٝات ٚايتذطٜــب أغاغــا هلــا، فإْٗــا يف ايٛاقــع تٓــسضز ذبــت ايتعطٜفــات 
 ا٫قڀ٬س١ٝ يًٓعط١ٜ يف َٝسإ ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝ. ٚيهٓٗا ْكًت  ا اٱطاض ايعاّ.

تٓبـ٪ ٚا٫ختبـاضات ا٫َ ٜكٝـ١    تطنٝع أهًب ايتعطٜفات ع٢ً ٚظٝفـ١ ايتفػـري ٚاي   .10
 ٜ٪نس اْتُا٤ ٖصٙ ايتعطٜفات يًٛغط ايتذطٜيب أنجط َٓ٘ ايفهطٟ ٚايعكًٞ.

 ثالثا: التعريف المختار للنظرية في االصطالح العام وتحليل عناصره.

ؽبتاض ايباسح ٖٓا تعطٜف٘ يًٓعط١ٜ يف ا٫قڀ٬ح ايعـاّ بٓـا٤ عًـ٢ َـا غٝ٪غـؼ      
ٓعط١ٜ)ايرتب١ٜٛ ٚاٱغ١َٝ٬( نُا غٝأتٞ.  ش ٫ بـس إٔ  عًٝ٘ تعطٜفات٘ ا٭نجط خكٛق١ٝ يً

 تهٕٛ ايتعطٜفات يًٓعط١ٜ َتػك١ َٔ ايعاّ  ا اشبام ٫ َتٓاقه١.
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 ٚعًٝ٘، ٜعطف ايباسح ايٓعط١ٜ عَُٛا بأْٗا: 
"ْػل تهـٜٛين َـٔ تكـٛضات ٚسكـا٥ل َٚفـاِٖٝ ٚأفهـاض يف َٝـسإ ضبـسز، هلـا          

١ٝ، ت٪زٟ ٚظا٥فٗا املٓػذ١ُ َع طبٝعتٗا َكازضٖا َٚطدعٝاتٗا املعطف١ٝ َٚٓاٖذٗا ايبشج
 ٚصبا٫ت عًُٗا".

ٚٚفكا يًتعطٜف املتكسّ، فإٕ َفّٗٛ ايٓعط١ٜ يف ا٫قـڀ٬ح ايعـاّ ٜؿـتٌُ عًـ٢     
 )تهٜٛٓات( َرتابڀ١ َٓتع١ُ )ْػل(، ٖٞ: مخػ١ عٓاقط

 ايتكٛضات ٚاسبكا٥ل ٚاملفاِٖٝ، ٚا٭فهاض. )ادتٗازات ٚفطنٝات(. .1

اِٖٝ ٚا٭فهاض. )تتشسز َـٔ طبتًـف املكـسضٜات    املكسض١ٜ يتًو ايتكٛضات ٚاملف .2
 ٚاملطدعٝات املٓاغب١ هلا(.

 املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ. )تتب٢ٓ أٟ َٓٗر َٔ َٓاٖر ايبشح ايصٟ ٜٓاغبٗا(. .3

 ايٛظا٥ف. )ت٪زٟ ٚظٝف١ أٚ عسز َٔ ايٛظا٥ف املتٛافك١ َعٗا(. .4

5.      ُ ٝـ١  املٝسإ ٚاجملتُع ايصٟ تٓتُٞ ي٘ ٚتعٌُ فٝـ٘. )تتشـسز َـٔ بـني املٝـازٜٔ ايعً
 ٚاملعطف١ٝ، َٚٔ بني اجملتُعات ٚاسبهاضات اٱْػا١ْٝ(.

٫ بـس َـٔ    -ٖٚٛ َا أزاٙ  يٝ٘ ادتٗـازٙ  -ٖصٙ املهْٛات اشبُػ١ يف ضأٟ ايباسح
 تٛافطٖا يف أٟ ْعط١ٜ ست٢ ٜكسم عًٝٗا ٚقف ْعط١ٜ. 

ٚنُا ٖٛ ٬َسغ فإٕ ٖصا ايتعطٜف ٜفػض اجملاٍ يكبٍٛ أٟ تٛد٘ َٔ ايتٛدٗات 
تهع ْعط١ٜ أٚ تكٛهٗا أٚ تڀبكٗا. فٗٛ تعطٜف ٜفتض اجملاٍ يًٓعطٜـات  اييت ميهٔ هلا إٔ 

ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، اييت تػتدسّ طبتًف املٓاٖر ايع١ًُٝ يف ايبشح. ٖٚصا 
 َٔ َعاٜري ايتعطٜفات اييت ٜكسم عًٝٗا ٚقف ا٫قڀ٬ح ايعاّ.

 في اإلطار اإلسالمي  "النظرية"رابعا: تعريف 

ا ق٬ًٝ َٔ ايباسجني َـٔ سـاٍٚ إٔ ٜكـسّ تعطٜفـا يًٓعطٜـ١ يف      ٚدس ايباسح عسز
اٱطاض اٱغ٬َٞ ايعاّ، زٕٚ إٔ ؽبكك٘ حبكٌ َٔ سكٍٛ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ، َٚٔ شيـو  

 َا ٜأتٞ:
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"صبُٛعـ١ املبـاز٨ ٚايكٛاعـس ٚاملفـاِٖٝ      تعطٜف ايٓعطٜـ١ يف املٓعـٛض اٱغـ٬َٞ:   
ٛم ايكـطإٓ ايهـطِٜ ٚايػـ١ٓ    ٚا٭غؼ املرتابڀ١ ايجابت١ يف َكسضٖا ٚاملػتُس٠ َٔ ْكـ 

ٚتعـطف نـصيو    .(1)ايؿطٜف١، َٚا بين عًٝٗا َٔ ادتٗازات ايعًُا٤ ٚاملفهطٜٔ املػًُني"
"صبُٛع١ َٔ املفاِٖٝ ٚايكٛاعس املرتابڀ١ املػتُس٠ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ايكازض٠ ع٢ً  بأْٗا:

 .(2)تٛدٝ٘ املُاضغات ايع١ًُٝ"

 ًٜشغ ع٢ً ٖصٜٔ ايتعطٜفني اٯتٞ:
 ٕ املفاِٖٝ ٚايكٛاعس املرتابڀ١.اعتُاز َهٛ .1

 )ايكطإٓ ٚايػ١ٓ( ٚا٫دتٗازات. ذبسٜس املكسض .2

 )ايتٛدٝ٘(. ذبسٜس ايٛظٝف١ .3

ادتٗـازا عًُٝـا َٛفكـا َٚعـ ا عـٔ       -ٚخاق١ ا٭ٍٚ َٓٗا -تعس ٖصٙ ايتعطٜفات .4
 تكٛض غًِٝ ملفّٗٛ ايٓعط١ٜ يف املٓعٛض اٱغ٬َٞ.

 ار اإلسالميخامسا: التعريف المختار لمصطلح النظرية في اإلط

اتػاقا َع َا اختاضٙ ايباسح َٔ تعطٜف اقڀ٬سٞ عاّ يًٓعط١ٜ، فإْ٘ ٜبين عًٝ٘ 
تعطٜف٘ املدتاض ٖٓا. سٝح ٜعطف ايباسح َكڀًض "ايٓعطٜـ١" يف ايسضاغـات اٱغـ١َٝ٬،    

 بأْٗا: 
ْػل تهٜٛين َٔ ايتكٛضات ٚاسبكـا٥ل ٚاملفـاِٖٝ ٚا٭فهـاض اٱغـ١َٝ٬، تـ٪زٟ      

ٝعتٗا ٚتهٜٛٓاتٗا، يف  طاض املٓٗذٝـ١ ايعًُٝـ١ املتفكـ١ َـع قـِٝ      ٚظا٥فٗا املٓػذ١ُ َع طب
 اٱغ٬ّ.

  

                                                            

، ٬َٞ ٚتڀبٝكاتٗـا ايرتبٜٛـ١  ْعطٜـ١ ايكـِٝ ايتعًُٝٝـ١ يف ايفهـط اٱغـ     ، تػِٓٝ ْٛض ايسٜٔ، َٗٝسات (1)
 .61م

 495م، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، عبسايطمحٔ قاحل، عبساهلل (2)



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 78 - 

 اوتحليله "النظرية التربوية" اتسادسا: تعريف

فُٝا ٜأتٞ ْٓتكٌ َٔ ايسا٥ط٠ ايعا١َ ٖٚٞ تعطٜـف ايٓعطٜـ١ اقـڀ٬سا  ا ايـسا٥ط٠     
قبـٌ   اشباق١ ٖٚٞ تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ. ٖٚٛ تعطٜف ٫ بس َٔ اٱساط١ ب٘ ٚ زضان٘

ا٫ْتكاٍ يتعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يهٕٛ ٜؿهٌ ايـسا٥ط٠ ا٭عـِ بايٓػـب١ يـ٘،     
ٚضبٝڀ٘ ٚب٦ٝت٘ اييت تؿهٌ فٝٗا ٖصا املكـڀًض ابتـسا٤. ٚفُٝـا ٜـأتٞ عـط  يعـسز َـٔ        

 ايتعطٜفات ٚايتعًٝل عًٝٗا ثِ اختٝاض ايتعطٜف ا٭ْػب.
اخ ايتذطٜبٝـ١ يف عًـِ   "افرتانـات تكـّٛ عًٝٗـا ا٭حبـ    تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ:  .1

ايٓفؼ ايرتبٟٛ ٚعًِ ا٫دتُا  ايرتبٟٛ ٚت٪نس امل٬سع١ ٚايتذطب١ قشت٘ ٖـصٙ  
. ٚتعطف بأْٗا "صبُٛع١ َٔ ايفطنـٝات)ايرتب١ٜٛ( تجبتـت قـشتٗا    (1)ا٫فرتانات"

ٜٚتب٢ٓ ٖصا املفّٗٛ أقـشاب ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١     .(2)عٔ ططٜل ايتذطب١ ٚاملؿاٖس٠"
 ايتفػري١ٜ.

"صبُٛع١ َٔ قٛاعس َٚبـاز٨ َٚفـاِٖٝ تطبٜٛـ١ ٚنـعٗا      ١ ايرتب١ٜٛ:تعطٜف ايٓعطٜ .2
 ٜٚتب٢ٓ ٖصا املفّٗٛ أقشاب ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ.. (3)ايبؿط يٝٗتسٚا بٗا"

بأْٗا: "صبُٛ  املباز٨ املرتابڀ١ اييت تٛدـ٘ ايعًُٝـ١    ٜعطف َسنٛض ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ .3
 .(4)ايرتب١ٜٛ ٚذبهِ املُاضغات ايتع١ًُٝٝ"

" طاض َٔ املفاِٖٝ املتػك١ املٓعُـ١ املطتبڀـ١ فُٝـا بٝٓٗـا ٚايـيت      يف ايرتب١ٝ:  ايٓعط١ٜ .4
تتكٌ باملٝسإ ايعًُٞ ايتعًُٝٞ". ٖٚٞ أٜها: "صبُٛع١ َٔ ايفطٚ  اييت ذبككـت  

 .(5)ٚاييت تطتبط فُٝا بٝٓٗا اضتباطا َٓڀكٝا"

                                                            

 328م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (1)
 330م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (2)
 330م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (3)
ٞ   ، عًٞ أمحس، َسنٛض (4) ، ْٚعطٜـات املٓـاٖر ايعاَـ١   ، 272م، َٓٗر ايرتبٝـ١ يف ايتكـٛض اٱغـ٬َ

 .24م
 .33م، َكس١َ يف فًػف١ ايرتب١ٝ، ضبُس يبٝب، ايٓذٝشٞ (5)
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ٕ ٜهْٛٛا "ايُٓٛشز ايصٟ ٜطهب اجملتُع ايكا٥ِ ٭طفاي٘ ٚتٓؿ٦ت٘ أايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ:  .5
عًٝ٘، ٚامل٪غػات اييت تعس ٖصا ايٓؿـ٧، ٚاملٓـاٖر ايـيت تػـتعٌُ يف  عـسازِٖ،      

 .(1)ٚصبتُع املػتكبٌ ايصٟ غٝعٝؿٕٛ فٝ٘"

َكڀًض ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ػبب إٔ ٜػـتدسّ يٲؾـاض٠  ا تًـو    ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ: " .6
. ا٭دعا٤ املػتُس٠ َٔ عًُٞ ايٓفؼ ٚا٫دتُـا  ٚتتعًـل باملُاضغـات ايرتبٜٛـ١"    

 .(2)ٖٚٓا ٜٓكً٘ "َٛض" عٔ هريٙ َٔ ايباسجني ايغطبٝني

:"صبُٛعــ١ َــٔ املبــاز٨ املٓعُــ١ املرتابڀــ١  بأْٗــاٜعــطف َــٛض ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١  .7
 .(3)ٚاٱضؾازات املٛد١ٗ  ا املعٓٝني مبُاضغ١ ايرتب١ٝ"

بأْٗـا "نـٌ تفهـري ٜتٓـاٍٚ بايتشًٝـٌ َؿـه٬ت       ٜعطف بريتطاْس ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ  .8
"صبُٛعــات َــٔ ٚايٓعطٜــات ايرتبٜٛــ١: . (4)كــسّ اقرتاســات يًتغــٝري"ايرتبٝــ١، ٜٚ

املسضنات ٚايتكـٛضات املٓعُـ١ ايـيت ٜهْٛٗـا ا٭ؾـدام سـٍٛ ْعـاّ ايرتبٝـ١         
 .(5)٫غتدساَٗا يف تڀٜٛط ايٓعاّ"

: "صبُٛع١ ايفطنٹٝات ٚاملباز٨ ٚايتٛقٝات املرتابڀ١ ايـيت تتـٛيچ٢   ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ .9
 .(6)ثِ تٛدٝٗٗا ٚايتأثري عًٝٗا"تٛقٝف ايعًُٝات ايرتب١ٜٛ، 

 :تعًٝل ع٢ً ايتعطٜفات ا٫قڀ٬س١ٝ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ
َٸٌ يف ايتعطٜفات ا٫قڀ٬س١ٝ املصنٛض٠ يًٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١   ميهـٔ   -عَُٛـا -بايتأ

 تكسِٜ امل٬سعات ايتش١ًًٝٝ اٯت١ٝ:

                                                            

 .23م، رتب١ٜٛ: َهْٛاتٗا ٚتڀبٝكاتٗاايٓعط١ٜ اي، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (1)
 14م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (2)
 .23م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (3)
 .11م، بطتطاْس. ايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ املعاقط٠، ٚاٟ (4)
 .11م، بطتطاْس. ايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ املعاقط٠، ٚاٟ (5)
 .23م، ؼَكڀًشات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜ، ضبُس ايػٝس، عًٞ (6)
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ٖٓاى ادباٙ ٚانض يف فِٗ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ عًـ٢ أْٗـا فـطٚ  ٫ بـس إٔ تجبـت        
 ٗا يف املٝسإ ايرتبٟٛ عٔ ططٜل ايتذطٜب ايعًُٞ. قشت

ٖٓاى ادباٙ آخط ٜفِٗ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ع٢ً أْٗا َباز٨ َٚفاِٖٝ تعٌُ يف املٝـسإ   
 ايرتبٟٛ. 

ٖٓاى تعسز١ٜ يف املكازض ٚاملػتٓسات اييت تعتُس عًٝٗا َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١   
١ ايع١ًُٝ ٚاملكازض اٱْػـا١ْٝ  عَُٛا، يتتٓٛ  يسٟ ايباسجني َا بني املكازض ايبشجٝ

 ٚاجملتُع١ٝ ٚاملكازض ايتابع١ يًُباز٨ ٚاملفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ.

ٖٓاى َٔ ٜط٣ ايٛظٝف١ ايتفػري١ٜ)ايع١ًُٝ( يًٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١، ٖٚٓـاى َـٔ ٜـط٣       
ايٛظٝف١ ايتٛد١ٝٗٝ. ٖٚٓاى سكط يس٣ بعهِٗ بٛظٝف١ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اجملـاٍ  

 ايتعًُٝٞ فكط.

ات تطنع ع٢ً نطٚض٠ ٚدٛز ايرتابط بني َهْٛات ايٓعط١ٜ)غٛا٤ عسز َٔ ايتعطٜف 
 فطنٝات أٚ َباز٨( ٚبعهٗا ٫ ٜطنع ع٢ً شيو.

عسز َٔ ايتعطٜفات خكٸل ايتعطٜف باملٝسإ ايرتبٟٛ أٚ ايتعًُٝٞ، ٚعسز َٓٗـا   
 دا٤ أقطب يًع١َُٝٛ ٚمل ٜعٗط ايتدكٝل باملٝسإ ايرتبٟٛ فٝ٘ ٚانشا.

 لح النظرية التربويةالمختار لمصطسابعا: التعريف 

اتػاقا َع َا شٖب  يٝ٘ ايباسح َٔ تعطٜف يًٓعط١ٜ يف ا٫قـڀ٬ح ايعـاّ، فإْـ٘    
ٜٓڀًل َٓ٘ يعٌُ ربكٝل هلصا ايتعطٜف يف املٝسإ ايرتبٟٛ. ٚعًٝـ٘، فٝعـطف ايباسـح    

 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اقڀ٬سا بأْٗا: 
بـٟٛ، هلـا   "ْػل تهٜٛين َٔ تكٛضات ٚسكا٥ل َٚفـاِٖٝ ٚأفهـاض يف املٝـسإ ايرت   

َكازضٖا َٚطدعٝاتٗا املعطف١ٝ َٚٓاٖذٗا ايبشج١ٝ، ت٪زٟ ٚظا٥فٗا ايرتب١ٜٛ املٓػذ١ُ َع 
 طبٝعتٗا ٚصبا٫ت عًُٗا".
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بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتعطٜف ايًغٟٛ ٚايرتبٟٛ يًٓعط١ٜ، ٜٓتكٌ ايباسح  ا تعطٜـف  
ٱغ١َٝ٬. ٜٚط٣ ايباسح إٔ ٖٓاى عس٠ َعاٜري ٫ بس َـٔ ا٭خـص بٗـا    ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ا

 عٓس ٚنع تعطٜفٺ عًُٞ يٓعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚ ١ً ٖصٙ املعاٜري تتُجٌ باٯتٞ:

ًچغٟٛ ٚايٓٸكٞ -1  . َعٝاض أقٌ ايٛنع اي

فعٓس قٝاه١ تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٫ بس يًُفـطزات املطنچـب َٓٗـا    
إٔ ذبتٌُ املعاْٞ اييت دا٤ت يف ايًغـ١، ٚيف ز٫٫ت ايٓكـٛم ايكطآْٝـ١     ٖصا ايتعطٜف

ٚاسبسٜج١ٝ عٔ تًو املفطزات، ٚإٔ تػـطٟ فٝٗـا ضٚسٗـا، ٚإٔ تبكـ٢ يف ظًـٗا، ٚإٔ ٫      
تتٓاقت َعٗا تٓاقها قطؼبا. ٖٚٛ أَط ْػٵيب، ٚيهٓ٘ َعٝاض أغاغٞ ٭قـاي١ َجـٌ ٖـصٙ    

 املكڀًشات ذبسٜسا. 

  َعٝاض املطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬. -2

سُٝٓا ْهتب تعطٜفا يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٫ بس َٔ إٔ ْسضى أْٓا ْٴؿـدٸل  
َفَٗٛا ٜكع يف زا٥ط٠ ٖٞ أٚغع َٓ٘ ٖٚٞ زا٥ط٠ اٱغ٬ّ أٚ ايتكٛض اٱغ٬َٞ أٚ ايٓعاّ 
اٱغ٬َٞ نهٌ. ٚبايتايٞ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ ٖصا املفّٗٛ ؼبٌُ ايكبغ١ ايعا١َ حملٝڀ١ ايصٟ 

٘، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ ْؿاظا عٓ٘ َٚتباعسا عـٔ قـفت٘ ٫ٚ َتٓاقهـا    تٛيچس َٓ٘ ٚخطز َٔ ضمح
َع قُٝ٘ ايعًٝا. ٖٚصا ٜٓڀبل ع٢ً نٌ املفاِٖٝ ازبع١ٝ٥ اييت تٓبجل َٔ ضسـِ اٱغـ٬ّ أٚ   

 ْهٝفٗا  يٝ٘.

  َعٝاض ا٫ْتُا٤ اسبهاضٟ. -3

ٜهاز ٜتفل نجري َٔ ايباسجني ايرتبٜٛني َٔ املػًُني ٚايغـطبٝني عًـ٢ إٔ ايٓعطٜـ١    
جٌ  ا سس نبري خكٛق١ٝ َع١ٓٝ يهٌ صبتُع أٚ سكٌ َعطيف. ٚايباسح ػبـعّ  ايرتب١ٜٛ ا

ٌٸ ْعطٜـ١ تطبٜٛـ١ ٫ بـس هلـا إٔ       ُٹ١ٝ"، مبع٢ٓ إٔ نـ ٓٵت َٴ بإٔ ايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ ٖٞ "ْعطٜات 
تٓتُٞ جملتُع أٚ فًػف١ أٚ سهاض٠ َع١ٓٝ، ٚاجٌ قُٝٗا ٚتٛدٗاتٗا ٚتكٛضاتٗا ايٛدٛز١ٜ 

َا ٜهٕٛ سُٝٓا ٜتِ ْػبت٘ يٲغ٬ّ. ٚعًٝ٘، ف٬ بس عٓس  ٚاملعطف١ٝ ٚايبشج١ٝ. ٖٚٛ أخلٸ
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ٚنع تعطٜف يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصا ايتعطٜـف بايهـطٚض٠   
٫ بس إٔ ٜعبٸط تعبريا ٚانـشا عـٔ اهلٜٛٸـ١ اسبهـاض١ٜ يٮَـ١ املػـ١ًُ ٚيًُذتُـع املػـًِ         

  ٚ ْكـٌ عُـٔ ٫ ميجـٌ سهـاضتو     ٚيًسٚي١ املػ١ًُ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ صبطز عًُٝـ١ اغتٓػـار 
ٜتذٓب  ٚخكٛقٝتو. َٔ ٖٓا ػبب ع٢ً َٔ ٜهع تعطٜفا يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ

احملانا٠ ٚايتبع١ٝ فٝ٘ ٭ٟ ب١٦ٝ أخط٣ ْبت فٝٗـا ٖـصا املكـڀًض؛ ٭ْـ٘ غـُٝجٌ سهـاض٠       
 ٚتٛدٗات تًو ايب١٦ٝ اييت ٜٓتُٞ  يٝٗا. َع عسّ ْفٞ ع١ًُٝ اٱفاز٠ َٓ٘ بؿهٌ ْٗا٥ٞ. 

  ض املفّٗٛ يًٓعط١ٜ.َعٝا -4

فُا ٜهٕٛ عًٝ٘ تكٛضْا يتعطٜـف ايٓعطٜـ١ ٫ بـس إٔ ٜعٗـط بٛنـٛح يف تعطٜفٓـا       
يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. ٫ٚ ٜكبٌ حبـاٍ ٚدـٛز سايـ١ َـٔ ايتٓـاقت أٚ ايتذاٖـٌ،       
حبٝح ؽبتاض ايباسح تعطٜفا يًٓعط١ٜ شا تٛد٘ َعطيف َعني، نإٔ ٜتبٓـ٢ تٛدـ٘ أقـشاب    

ــ١ ــ١ ايعًُٝ ــ١   )ايف ايٓعطٜ ــ١ ايرتبٜٛ ــف ايٓعطٜ ــأتٞ يف تعطٜ ــِ ٜ ــ١( ث طنــٝات ٚايتذطٜبٝ
 ٚاٱغ١َٝ٬ فٝتب٢ٓ تعطٜفا ٫ ع٬ق١ ي٘ بصيو. أٚ ٜفعٌ ْكٝت ٖصا. 

َٔ ٖٓا، فإٕ ايباسح غٝڀبل ٖصا املعٝاض يف تعطٜف٘ يًٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬،   
ٕٵ ٜبٓٝ٘ ع٢ً َا اختاضٙ َٔ تعطٜف يًٓعطٜـ١. ٚقـس غـبل إٔ عـطف ايباسـح اي      ٓعطٜـ١  بأ

"ْػـل تهـٜٛين َـٔ تكـٛضات ٚسكـا٥ل َٚفـاِٖٝ ٚأفهـاض يف َٝـسإ ضبـسز، هلـا            بأْٗا:
َكازضٖا َٚطدعٝاتٗا املعطف١ٝ َٚٓاٖذٗا ايبشج١ٝ، ت٪زٟ ٚظا٥فٗا املٓػذ١ُ َع طبٝعتٗا 

ٚفكــا هلــصا ايتعطٜــف، فــإٕ َفٗــّٛ ايٓعطٜــ١ ٜؿــتٌُ عًــ٢ مخػــ١   ٚصبــا٫ت عًُــٗا".
ل(، ٖـٞ: ايتكـٛضات ٚاسبكـا٥ل ٚاملفـاِٖٝ.     عٓاقط)تهٜٛٓات( َرتابڀـ١ َٓتعُـ١ )ْػـ   

ٚا٭فهاض)ادتٗازات ٚفطنٝات(. ٚاملكسض١ٜ يتًـو ايتكـٛضات ٚاملفـاِٖٝ ٚا٭فهـاض.     
ٟٸ   )تتشسز َٔ طبتًف املكسضٜات ٚاملطدعٝات املٓاغب١ هلا(. ٚاملٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ )تتبٓـ٢ أ
َٓٗر َٔ َٓـاٖر ايبشـح ايـصٟ ٜٓاغـبٗا(. ايٛظـا٥ف. )تـ٪زٟ ٚظٝفـ١ أٚ عـسز َـٔ          
ايٛظا٥ف املتٛافك١ َعٗا(. ٚاملٝسإ ٚاجملتُع ايصٟ تٓتُٞ ي٘ ٚتعٌُ فٝ٘. )تتشسز َٔ بني 

 املٝازٜٔ ايع١ًُٝ ٚاملعطف١ٝ، َٚٔ بني اجملتُعات ٚاسبهاضات اٱْػا١ْٝ(. 
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  َعٝاض املفّٗٛ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. -5

نُــا نــإ َفَٗٛٓــا يًٓعطٜــ١ ٜــ٪ثط بؿــهٌ نــبري يف تعطٜفٓــا يًٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١  
١َٝ٬، فهصيو اسباٍ َع َفَٗٛٓا يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. فُا ٜهٕٛ عًٝ٘ ٖـصا املفٗـّٛ   اٱغ

َٔ مشٛي١ٝ أٚ دبع١ٝ٦ٜ، أٚ ذبٝع أٚ نعف ف٬ بس إٔ ٜعٗط يف تعطٜف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١   
  اٱغ١َٝ٬.

فُج٬ َٔ ٜط٣ إٔ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ ايتعًـِٝ اٱغـ٬َٞ فـ٬ بـس إٔ ؼبكـط      
١ اٱغ١َٝ٬ يف املٝسإ ايتعًُٝٞ فكط. ٚعًٝ٘، ف٬ بس إٔ تعٗط آثـاض  تعطٜف٘ يًٓعط١ٜ ايرتبٜٛ

ٖصا ايتعطٜف يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. َٔ ٖٓا، فإٕ ايباسح غٝڀبل ٖصا املعٝـاض يف  
َٓعَٛـ١   تعطٜف٘ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. ٚايباسح ٜعـطف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا:    

ِ      املفاِٖٝ ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝكات ا ٚتعنٝـ١   يعًُٝـ١، املبٓٝـ١ عًـ٢ أقـٍٛ اٱغـ٬ّ، يف تعًـٝ
ٚ ق٬ح ا٭١َ املػ١ًُ أفطازاڄ ٚ اعـات، بؿـهٌ َػـتُط َٚتهاَـٌ، ٚبهـٌ ايٛغـا٥ٌ       
 املؿطٚع١، بككس ذبكٝل ايعبٛز١ٜ هلل تعاا يف ايسْٝا، ٚايفٛظ بطنٛاْ٘ تعاا يف اٯخط٠.

  َعٝاض ايٛاقع١ٝ. -6

 بس إٔ ٜكاغ بكـٛض٠ تعهـؼ ايٛاقعٝـ١ يف    فتعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٫
تًو ايٓعط١ٜ. مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ هلا ٚدٛز سكٝكٞ ع٢ً املػت٣ٛ ايتكٛضٟ ٚاملطدعٝـات،  
ٚإٔ تهٕٛ هلا فاعًٝتٗا ٚٚظا٥فٗا اييت ت٪زٟ يف ايب١٦ٝ اييت تؿهًت فٝٗـا. ٖٚٓـا ايهـ٬ّ    

ٜـ١  عٔ ايٛاقع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايتعطٜف ٫ عٔ ايٛاقعٝـ١ نداقـ١ٝ َـٔ خكـا٥ل ايٓعط    
 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.

ًڃُٝٸ١. -7   َعٝاض ايعٹ

ٖٚصا املعٝاض ٜؿري  ا أْ٘ يف تعطٜف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٫ بـس َـٔ إٔ      
ٛٸٕ      ٜؿري بٛنٛح تاّ  ا ايتعاّ ايٓعط١ٜ باملٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ ٚايبشجٝـ١. فـ٬ ميهـٔ إٔ تتهځـ

ايٛاقعٝـ١ َـا مل تهـٔ     ْعط١ٜ ٫ٚ إٔ تٳهڂٕٛ أق٬، ٫ٚ ميهٓٗا نصيو إٔ تكـّٛ بٛظا٥فٗـا  
ٛٸَـات عًُٝـ١، َٓٗـا: طـطم ايبشـح ايعًُـٞ املعتـ ٠، ٚ ًـ١ َـٔ اسبكـا٥ل            اتًو َك
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ٚاملفاِٖٝ ايكازق١. ٖٚصا ٫ بس َٔ ظٗٛضٙ يف ع١ًُٝ قٝاهتٓا يتعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١  
اٱغ١َٝ٬. ست٢ ٫ ٜهٕٛ سـسٜجٓا عـٔ ْعطٜـ١ ُٖٚٝـ١ أٚ صبـطز َجايٝـات ٚأَٓٝـات أٚ        

 فات. خٝا٫ت أٚ خطا

  َعٝاض ايٓػٳكٹٝٸ١. -8

ٖٚــصا َعٝــاض َٗــِ دــسا ٜهــاز ؽبــل  ا ســس نــبري َفٗــّٛ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ 
َٔ بني غا٥ط املفاِٖٝ ايرتبٜٛـ١ ا٭خـط٣    -َٚفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ عَُٛا -اٱغ١َٝ٬

باغتجٓا٤ َفّٗٛ ايٓعاّ ايرتبٟٛ. فايٓػك١ٝ َعٝاض أغاغٞ ٫ بـس إٔ ٜتكـف بـ٘ َفَٗٛٓـا     
ب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬. ٜٚككـس بـ٘ إٔ ٜكـاغ ايتعطٜـف بڀطٜكـ١ تعٗـط ا٫ْتعـاّ         يًٓعط١ٜ ايرت

ٚايرتابط ٚايت٬سِ بني تهٜٛٓات أٚ عٓاقط أٚ أدعا٤ ٖصا املفّٗٛ يًٓعط١ٜ. فايٓعط١ٜ َـا  
ٌٸ قٹڀعٗـا َعـا، ٜٚتـأثط      ميٝعٖا أْٗا تعٌُ نذٗاظ ٚاسس، ٚتؿتغٌ نآي١ ٚاسس٠، تعٌُ نـ

 أزا٩ٖا بهٌ دع٤ َٔ َهْٛاتٗا. 
 عريفات النظرية التربوية اإلسالمية لدى الباحثين وتحليلهاتاسعا: ت

ٜكسّ ايباسح فُٝا ٜأتٞ عسزا َٔ تعطٜفـات ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ يـس٣      
ايباسجني يف ايرتب١ٝ، يٝكاض  ا ذبًًٝٗا ٚاٱفاز٠ َٓٗا يف ٚنع ايتعطٜف املدتـاض يًٓعطٜـ١   

 ٔ ٖصٙ ايتعطٜفات:ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، ٖٚصٙ خڀ٠ٛ َٓٗذ١ٝ َڀًٛب١. َٚ
"صبُٛعـ١ َرتابڀــ١ َـٔ املبــاز٨   ٜعـطف ايتـّٛ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغــ١َٝ٬ بأْٗـا:      .1

ٚايكٛاعس ٚاملفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ املػتُسٸ٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املڀٗط٠، ٚاييت ٖٞ 
 .(1)مبجاب١ ا٭قٌ املتني ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايبٓا٤ ايرتبٟٛ ايكاحل"

ٛٸضات    ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا:    ٜعطف َكساز ٜازبٔ ايٓعط١ٜ  .2 "صبُٛعـ١ َـٔ ايتكـ
ٚاملفاِٖٝ ٚا٭فهاض ٚا٭ٖساف ٚا٭سهاّ ٚايكِٝ شات اسبس ا٭قك٢ َـٔ ايتذطٜـس   

اٱْػـإ املػـًِ سػـب ا٭قـٍٛ اٱغـ١َٝ٬، ٚيف       ٚايع١َُٝٛ، املطتبڀـ١ بإعـساز 

                                                            

 .330م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري، ايتّٛ (1)
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اڄ َـٔ  ن٥ٛٗا ميهٔ تفػري ايعًُٝات ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚت ٜطٖـا ٚتكٛميٗـا اعتبـاض   
 .(1)أقٛهلا َٚٓٗذٗا ٚأغايٝب ٚٚغا٥ٌ ذبكٝكٗا ٚتٓفٝصٖا"

تعطٜف عبساهلل قاحل ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. فكس عطفٗا ذبت عٓٛإ: ايٓعط١ٜ  .3
ايعا١َ يًرتب١ٝ َٔ َٓعٛض  غ٬َٞ، بأْٗا: "صبُٛع١ َٔ املباز٨ املرتابڀ١ املػتُس٠ َٔ 

اٯٜـات املبجٛثـ١ يف ايـٓفؼ اٱْػـا١ْٝ     ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاملسع١ُ باسبكا٥ل املتعًكـ١ ب 
ٚايهٕٛ ٚايتاضٜذ، ٚايؿا١ًَ ملٝـازٜٔ ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١ نافـ١، ٚاهلازفـ١  ا تٛدٝـ٘       

 .(2)ايػًٛى اٱْػاْٞ يف ن٤ٛ قِٝ اٱغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ اشبايس٠"

"فًػـف١ ايرتٵبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ يف    ٜعطف ايه٬ْٝٞ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا:     .4
٭ٖساف اييت تتڀًع  ا ذبكٝكٗا يف نـ٤ٛ فهـط٠ اٱغٵـ٬ّ ايهًٝـ١ عـٔ      اٱغ٬ّ، ٚا

ايٛدٛز اٱْػاْٞ، ٚع٬قت٘ باشبـايل ٚايهـٕٛ ٚاسبٝـا٠، نُـا ٜؿـٌُ املٝـازٜٔ ايـيت        
أٚدبت ٖصٙ ايرتب١ٝ َعازبتٗا، ٚاملٓاٖر ٚاملباز٨ ٚا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ ايـيت تطاٖـا   

 .(3)ٖصٙ ايٓعط١ٜ يتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ٚتكٛميٗا"

 -شنطٙ يف غٝام تكسمي٘ يهتاب ايه٬ْٝٞ -طف املباضى ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ٜع .5
بأْٗا: "صبُٛع١ َٔ آضا٤ املفهـطٜٔ املػـًُني َـٔ فكٗـا٤ ٚهريٖـِ خـ٬ٍ ايعكـٛض        
اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ اجٌ ٚد١ٗ ْعط بؿط١ٜ َعطنـ١ يًتعـسٌٜ ٚايتًُـٝض، ٚ ٕ ناْـت     

ٓعٍ ٚأسازٜح ايطغـٍٛ  َػتُس٠ َٔ أقٍٛ ٚأغؼ َٛدٛز٠ يف ْكٛم ايٛسٞ امل
 .(4)املعكّٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ"

                                                            

 . 399م، 2دـ، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتٵب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (1)
 .505م، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، عبسايطمحٔ قاحل، عبساهلل (2)
ّٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. زضاغـ١ َٓٗذٝـ١ يف ا٭قـٍٛ    تڀٛض َفٗ، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (3)

 . 20م، ايتاضؽب١ٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
تڀٛض َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. زضاغـ١ َٓٗذٝـ١ يف ا٭قـٍٛ    ، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (4)

 .7م، املكس١َ، ايتاضؽب١ٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
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ّ  -ٜعطف اشبٝاط ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ .6  -ذبت عٓٛإ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ يف اٱغـ٬
. ٚيف َٛنـع آخـط ٜعطفٗـا    (1)بأْٗا "ططٜك١ فِٗ ا٭قٍٛ ايس١ٜٝٓ َٔ َٓعٛض تطبـٟٛ" 

د١ٗ ايٓعـط ايبؿـط١ٜ املعطنـ١ يًتعـسٌٜ، ٚيـٛ أْٗـا قا٥ُـ١        عًـ٢ َػـًُات    بأْٗا ٚ"
اعتكاز١ٜ َٚباز٨ ٚقِٝ َڀًك١ ٫ ٜهٕٛ يًبؿط ٚد١ٗ ْعط فٝٗـا، َٚـا ٜهـٕٛ قـاب٬ڄ     

 .(2)يًتغٝري ٖٛ َا ٜٴب٢ٓ عًٝٗا َٔ تكٛضات َٚػتدًكات ْعط١ٜ عا١َ"

تعطف فاط١ُ بادابط ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا: "نٌ املباز٨ ٚايكـِٝ ايرتبٜٛـ١    .7
شبايل ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠، نُا تؿٌُ املٝـازٜٔ ايـيت   عٔ ايٛدٛز اٱْػاْٞ، ٚع٬قت٘ با

أٚدبت ٖصٙ ايرتب١ٝ َعازبتٗا، ٚاملٓاٖر ٚاملباز٨ ٚا٭غايٝب اييت تطاٖا ٖصٙ ايٓعط١ٜ 
 .(3)يتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ٚتكٛميٗا"

ٜعطف غًڀإ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا: "ايرت ١ ايرتب١ٜٛ ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ  .8
ّ، فهطا ٚضٚسا، ٚتڀبٝكا يف صبا٫ت اسبٝا٠ املدتًف١ ايػٝاغـ١ٝ  يٲغ٬ّ، نٌ اٱغ٬

. ٚيف َٛنـع آخـط َـٔ ايبشـح     (4)ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٚاشبًكٝـ١" 
َا يف اٱغ٬ّ َـٔ أقـٍٛ َٚبـاز٨ تطبٜٛـ١ تٓـتعِ يف َٓعَٛـ١       ْفػ٘ عطفٗا بأْٗا: "

يهٌ دٛاْب ايرتب١ٝ فهط١ٜ ٚانش١ املعامل ضبسز٠ ايكػُات َتسضد١ َتها١ًَ ؾا١ًَ 
  .(5)يف داْبٝٗا ايفهطٟ ٚايعًُٞ"

"صبُٛعـ١ َـٔ املفـاِٖٝ    تعطف اعتساٍ سذاظٟ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا:     .9
ٚاسبكا٥ل ٚايتكٛضات ٚاملػًچُات املرتابڀ١ املػتُس٠ َٔ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ ايكـازض٠    

ٝـع املعـاضف   ع٢ً تٛدٝ٘ املُاضغات ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ ٚايعًُٝـ١، ٚتعتُـس عًـ٢     
ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ٚايغٝب١ٝ ٚاسبػ١ٝ، ٚتػٵتدسّ  ٝع املٓاٖر يتعط  ظـاٖط٠ َعٝٓـ١   

                                                            

 .21م، ٱغ٬ّايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف ا، ضبُس، خٝاط (1)
 .25م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ، ضبُس، خٝاط (2)
 .21م، أبعاز ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، فاط١ُ بٓت غامل، بادابط (3)
 .10م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ، ضبُٛز ايػٝس، غًڀإ (4)
 .12م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ، ضبُٛز ايػٝس، غًڀإ (5)
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بڀطٜك١ َٓع١ُ سٝح ذبسز ايع٬قات ايكا١ُ٥ بٗسف تفػري سسٚخ ايعاٖط٠ ايرتب١ٜٛ 
بڀطٜك١ ع١ًُٝ  غ١َٝ٬. ٖٚصا املفّٗٛ ٜػتٛعب فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚا٭ٖساف 

ن٤ٛ فهط٠ اٱغ٬ّ ايه١ًٝ عٔ ايٛدٛز اٱْػاْٞ ٚع٬قتـ٘  اييت تتڀًع يتشكٝكٗا يف 
 . (1)بايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٱْػإ"

ٜعطف ضبُس ؾشات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا: "ايٓػـل ايفهـطٟ ايرتبـٟٛ       .10
احملسز أٚ املُاضؽ، املطتبط با٭ْػام املعطف١ٝ ا٭خط٣، نُا ٚضز يف َكازض اٱغ٬ّ 

 ع  سهـاضتِٗ يًكٛاعـس ايرتبٜٛـ١ ايـيت ذبهـِ غـري       املعطف١ٝ، ٚتڀبٝكات املػًُني
ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ غريا مشٛيٝا يف ايبٝت ٚاملػذس ٚاملسضغ١ ٚهريٖا َٔ امل٪غػـات  

 .(2)ايجكاف١ٝ َٔ أدٌ ذبكٝل َطاز اهلل يف خًك٘ ٚطبًٛقات٘"
"َٓعَٛـ١ َتهاًَـ١ َـٔ    تعطف ز٫ٍ ؾڀٓاٟٚ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ بأْٗـا:      .11

فاِٖٝ ٚاسبكا٥ل ٚايكِٝ اٱهل١ٝ ٚايتكٛضات ٚاملػـًُات ٚا٭فهـاض ايـيت    املباز٨ ٚامل
تٓتعِ بكٛض٠ َتها١ًَ، يٝػرتؾس بٗا يف تٛدٝ٘ ٚتفػري ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ جباْبٝٗـا   
ايعًُٞ ٚايعًُٞ، يتشكٝل ها١ٜ  عساز ايفطز سبٝاتٞ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚايٛقـٍٛ بـ٘   

  .(3)٬ف١ ٚعُاض٠ ا٭ض " ا ذبكٝل املككس اٱهلٞ َٔ ايكٝاّ بٛادب اشب
"َٓاٖر ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ ايـيت    ٜعطف عبسايطانٞ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا .12

تتُٝع بأْٗا ْابع١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املڀٗط٠، ٚايجٛابت اييت عًٝٓا أ٫ 
يت ذبهـِ  غبطز عًٝٵٗا، غٛا٤ يف طبٝع١ اٱْػإ أٚ املعطف١ أٚ ايكِٝ، أٚ ايع٬قات ايـ 

ٔٵ فٝ٘ بعس شيو" َٳ  .(4)اجملتُع املػًِ، ٚتٓعِ ع٬قت٘ َع ايهٕٛ َٚا فٝ٘، ٚ

                                                            

ٔ  ، سذاظٟ (1) ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ ايعًُٝـ١: زضاغـ١ ْاقـس٠ َـٔ َٓعـٛض ايرتبٝـ١         ، اعتساٍ عبـس ايـطمح
 .141م، اٱغ١َٝ٬

 .332م، أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ضبُس ؾشات، اشبڀٝب (2)
١َٝ َفّٗٛ ع٬ق١ اٱْػإ باسبٝا٠ ٚطبٝعتٗـا يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ٬    ، ز٫ٍ ضبُٛز، ؾڀٓاٟٚ (3)

 .17م، ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ايٛنع١ٝ
 .124م، زضاغات يف فًػف١ ايرتب١ٝ املعاقط٠، عبس ايطانٞ  بطاِٖٝ، عبس ايطمحٔ (4)
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 :١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬امل٬سعات ع٢ً تعطٜفات ايٓعط
بتأٌَ َا تكسّ َٔ تعطٜفات يًٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ جملُٛعـ١ َـٔ املـ٪يفني      

ًشٛظات ايتش١ًًٝٝ اجملًُـ١  ٚايباسجني يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، فإْ٘ ميهٔ ضقس عسز َٔ امل
 عًٝٗا، ٖٚٞ:

تكف صبٌُ ايتعطٜفات َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا صبُٛع١ َٔ  -
 املباز٨ ٚا٭فهاض ٚاملٓاٖر.

 تؿري صبٌُ ايتعطٜفات ملكسض١ٜ ايٓعط١ٜ )ايكطإٓ ٚايػ١ٓ(. -

 ٝ٘(ذبسز صبٌُ ايتعطٜفات  ١ً َٔ ايٛظا٥ف ٚا٭ٖساف )تفػري ت ٜط تكِٜٛ تٛد -

عسٸت بعت ايتعطٜفات فًػف١ ايرتب١ٝ َـٔ َهْٛـات ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬       -
 )ٖٚصا َا ٫ ٜتفل عًٝ٘ ايباسح َعِٗ(.

دا٤ت بعت ايتعطٜفات صب١ًُ ٫ تكطٸب املفٗـّٛ، ٚبعهـٗا َفكـ١ً تكـعٸب َـٔ       -
 ايػٝڀط٠ ع٢ً املفّٗٛ.

٫ ع٢ً أْـ٘   بعت ايتعطٜفات ٖٞ أقطب يؿطح عاّ ملا ميهٔ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ايٓعط١ٜ -
 تعطٜف عًُٞ َكٓٔ.

ايتعطٜفات يف اجملٌُ ٖٞ ادتٗازات ْافع١ ٚتػـتشل ايتكـسٜط ٚا٫ٖتُـاّ، ٜٚؿـهط      -
أقشابٗا، ٚتسٍ ع٢ً ٚدٛز ض١ٜ٩ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ يسِٜٗ ٚسطم ع٢ً تكـسِٜ َـا   

 ؽبسّ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚػبًٞ َٔ سكٝكتٗا.

 المعتمد وتحليل عناصرهعاشرا: تعريف النظرية التربوية اإلسالمية 

 تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ املعتُس:
بعس َا تكسّ َٔ عط  زب١ًُ ايتعطٜفات يًٓعطٜـ١ ٚايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ ٚايٓعطٜـ١     
ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، ٚاْڀ٬قا َٔ اٱفاز٠ َٔ شيو َٚطاعات٘، ٚتأغٝػا عًـ٢ اختٝـاضات   

١ٜٛ ٚايٓعطٜـ١ يف ايسضاغـات اٱغـ١َٝ٬،    ايباسح ايػابك١ ملفّٗٛ ايٓعط١ٜ ٚايٓعط١ٜ ايرتب
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ٚذبسٜسٙ زب١ًُ َٔ املعاٜري اي٬ظ١َ يٛنـع تعطٜـف يًٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ فإْـ٘       
 ٜعطفٗا ناٯتٞ:

ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬: ٖٞ "ْػل تهـٜٛين َـٔ تكـٛضات َعطفٝـ١ ٚسكـا٥ل      
ٚتػـتدسّ   ع١ًُٝ َٚفـاِٖٝ ٚادتٗـازات تطبٜٛـ١، َػـتُس٠ َـٔ املطدعٝـ١ اٱغـ١َٝ٬،       

املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ، ٚت٪زٟ ٚظا٥فٗا ايرتب١ٜٛ ايؿـُٛي١ٝ املٓػـذ١ُ َـع    
 طبٝعتٗا ٚصبا٫ت عًُٗا َٚطدعٝتٗا".

 ذبًٌٝ عٓاقط تعطٜف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ املعتُس:
 ميهٔ ذبًٌٝ ايتعطٜف ايػابل يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬  ا ايعٓاقط اٯت١ٝ:

ٚانض َٔ خ٬ٍ َا دا٤ يف ايتعطٜف. بٛقف ايٓعط١ٜ ايرتبٟٛ اٱغ١َٝ٬  عاّ.ا٫ْت 
  َ ٓػـك١ َٚٓتعُـ١   بأْٗا ْػل تهٜٛين. ٖٚصا ٜؿري  ا أْٗا نًٗا عباض٠ عـٔ تهٜٛٓـات 

َٚرتابڀ١، ابتسا٤ َٔ تهٜٛٔ ايتكٛضات  ا ْٗا١ٜ تهٜٛٔ ايٛظا٥ف. فهًٗا تهٜٛٓات 
َتٓاغك١ َت٬مح١ ت٪زٸٟ مبذُٛعٗا ايسٚض املٓٛط بٗا. ٚتعُـٌ نهـٌ َتهاَـٌ. فٗـٞ     
َفّٗٛ"دٗاظٟ". أٟ ساٍ ٖصا املفّٗٛ نشاٍ ازبٗاظ ٚاٯي١ َٔ سٝح ادتُا  أدعا٥ـ٘  

 ٗا بعها.ٚتٓاغل عًُٗا ٚتأثطٖا ببعه

ٓٵ١ٝ املفا١ُٖٝٝ.  ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱؾاض٠  ا عٓاقط ايب١ٝٓ املفا١ُٖٝٝ املهْٛـ١ هلـا،    ايبٴ
 (:5ٖٚٞ عباض٠ عٔ )

 ا٭ٍٚ: ايتكٛضات املعطف١ٝ ٚاسبكا٥ل ايع١ًُٝ. -1

 ايجاْٞ: املفاِٖٝ ٚا٫دتٗازات ايرتب١ٜٛ ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ. -2

اٱغــ٬َٞ ايجابتــ١ َٓٗــا ايجايــح: املطدعٝــ١ اٱغــ١َٝ٬)ٖٚٞ َكــازض ايتؿــطٜع  -3
ٚا٫دتٗاز١ٜ. ٚتؿتٌُ: ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚا٫دتٗاز َٔ قٝـاؽ َٚكـاحل َطغـ١ً    

 َٚكاقس ايؿطٜع١ ٚهريٖا، مما ٖٛ َكطض يف عًِ أقٍٛ ايفك٘(.

 ايطابع: املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ)َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايٓعط١ٜ َٓٗا ٚايتڀبٝك١ٝ( -4
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ٓڀًـل َـٔ طبٝعـ١ ايٓعطٜـ١     اشباَؼ: ايٛظٝف١ ايرتب١ٜٛ. ٖٚٞ ٚظٝفـ١ مشٛيٝـ١ ت   -5
 ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َٚٝسإ عًُٗا َٚكاقس١ٜ ايؿطٜع١ ٚقٹٝٳُٗا َٚكسضٜتٗا.

أنس ايتعطٜف ع٢ً ٚاقع١ٝ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، َٔ خ٬ٍ اٱؾـاض٠   ايٛاقع١ٝ. 
  ا ٚظا٥فٗا ايرتب١ٜٛ املدتًف١ اييت ت٪زٜٗا يف ايٛاقع ايرتبٟٛ اجملتُعٞ.

أنچس ايتعطٜف ع٢ً إٔ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ دبُـع بـني      ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠: 
 ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠ )َٔ خ٬ٍ َطدعٝاتٗا املتٓٛع١(.

. أؾاض ايتعطٜف  ا نٕٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ دبُع ازبُع بني ايجابت ٚاملتغري 
  ِ ايـيت   بني ايجٛابت ٚاملتغريات. ففٝٗا  ١ً نبري٠ َٔ ايتكٛضات ٚاسبكـا٥ل ٚاملفـاٖٝ

تتكف بايجبات يهْٛٗا َػتُس٠ َٔ ايـٛسٞ، ٚتتهـُٔ نـصيو صبـا٫ ٚاغـعا َـٔ       
ا٭فهاض ا٫دتٗاز١ٜ اييت تتكٌ بايٛاقع ٚتكبٌ ايكٛاب ٚاشبڀـأ ٚاملطادعـ١ ٚايٓكـس.    
فًٝػت ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ نًٗا َفاِٖٝ ثابت١ ٚداَس٠ ٫ فاع١ًٝ هلا بايٛاقع، 

ي٬ختبـاض ٚا٭خـص ٚايـطز. بـٌ دبُـع ٖـصا       ٚيٝػت نصيو نًٗا افرتانات ربهـع  
 ٚشاى.

بني ايتعطٜف إٔ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ تأخص مبٓـاٖر ايبشـح    املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ. 
َٸـٌ          ايؿُٛي١ٝ، فٗٞ تػـتدسّ َٓـاٖر ايبشـح ايٓعطٜـ١ ايكا٥ُـ١ عًـ٢ ايتـٓعري ٚايتأ

ٖر ٚا٫غتٓباط ٚا٫غـتكطا٤ ٚايـتفهري ٚايتـاضٜذ ٚاملكاضْـ١، ٚنـصيو تػـتدسّ َٓـا       
 ايبشح ايتڀبٝك١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٛقف ٚايتشًٌٝ ٚايسضاغات املٝسا١ْٝ ٚايتذطٜب١ٝ.
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 أوال: واقع استخدام "عنوان" الفكر التربوي اإلسالمي.

ٜٗسف ايباسح َٔ ايٛقٛف ايعاّ ع٢ً ٚاقع اغـتدساّ "عٓـٛإ" ايفهـط ايرتبـٟٛ     
تكـسِٜ قـٛض٠ عـٔ َـطاز املـ٪يفني َـٔ ٖـصا        اٱغ٬َٞ يف أزبٝات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ي

ايعٓٛإ "ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ" سُٝٓا ٜػتدسَْٛ٘ "عٓٛاْاڄ" مل٪يفاتِٗ، ٚشيـو بتشسٜـس   
ضباٚض املٛنٛعات اييت متٸ تٓاٚهلا يف تًو ايهتب، ٚضباٚي١ ضقس ادباٖاتٗا، ٚبٝإ َـس٣  

امل٪يفـات.   ٚدٛز تعطٜف ٚانض يعٓٛإ َٚفّٗٛ ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ يف تًـو    
ٖٚصا قس ٜػِٗ بسٚضٙ يف تأنٝس أ١ُٖٝ ايسضاغ١ أٚ ايبشح يف َٛنـٛ  ايفهـط ايرتبـٟٛ    

 اٱغ٬َٞ ٚتڀٜٛطٙ.
ٜٚ٪نس ايباسح أْ٘ يٝؼ َككٛزاڄ ٖٓا ذبًٌٝ ضبت٣ٛ يتًو امل٪يفات ايـيت عْٓٛـت   
بايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، بٌ اٱؾاض٠  ا أَطٜٔ ُٖا: ٚدٛز تعطٜـف ٚانـض يًفهـط    

غ٬َٞ، ٚضباٚض املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ فٝٗـا. ٚقـس   ايرتبٟٛ اٱ
اقتكط ايباسح ع٢ً ايهتب املتٛفط٠ يف َهتب١ داَعتـ٘ َٚهتبتـ٘ اشباقـ١، ٚقـس بًغـت      

ِٸ تطتٝبٗا تاضؽبٝاڄ بؿهٌ تكاعسٟ، نُا ٜأتٞ:13)  ( نتاباڄ، ٚغٝت
 (.1982"يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ" يڀفٞ بطنات ) -1

٘: َط٥ٝات يف ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ، َفـاِٖٝ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬       َٛنٛعات . أ
 ٚأقٛهلا، ايفهط ايرتبٟٛ عٓس سادٞ خًٝف١ ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚايغعايٞ ٚابٔ خًسٕٚ.

 تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ: مل ٜصنط امل٪يف تعطٜفاڄ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. . ب

كر  هوم الف لي لمف ظيم الَحْق المؤشر الواقعي على الحاجة للتن
 التربوي اإلسالمي

القسم 
 األول

 رابعالفصل ال

 "الفكر الرتبوي اإلسالمي"مفووو 
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 (.1987عطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ )"ايفهط ايرتبٟٛ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ" : املٓع١ُ اي -2

َٛنٛعات٘: َسخٌ تاضؽبٞ، ا٭غؼ ايٓعط١ٜ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغـ٬َٞ، ايفهـط    -أ
ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ايتٝاضات ايه ٣ َٚٛنٛعات أغاغ١ٝ يف 

 ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ.
 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب

 (.1991دباٖات ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": غعٝس  مساعٌٝ )"ا -3

َٛنٛعات٘: َعامل ض٥ٝػ١ٝ يًفهط ايرتبٟٛ يف اٱغ٬ّ، ا٫دباٙ ايفكٗٞ ٚايه٬َـٞ   -أ
 ٚايفًػفٞ ٚايكٛيف ٚايعًُٞ".

 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب

 (1991)"زضاغات يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": ايػٝس ايؿشات  -4

َٛنٛعات٘: ايتًٛخ ايجكايف، فهطْا ايرتبٟٛ بني ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠، أظَـ١ ايٓكـس    -أ
 يف ايفهط ايرتبٟٛ.

 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب

 (.1996"زضاغات يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": عبس ايطمحٔ قاحل ) -5

ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ْعطٜـ١ ا٫ضتكـا٤،    َٛنٛعات٘: َفّٗٛ ايعًِ، ايعًُٝات ايعك١ًٝ، -أ
 َفّٗٛ ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّ، ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ.

 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب

 (.1999"زضاغات يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": ضبُس ايكاٟٚ ) -6

َٛنٛعات٘: تعطٜف ايرتب١ٝ، تطب١ٝ ايڀفـٌ، املعًـِ، َبـاز٨ ٚأٖـساف ايرتبٝـ١ يف       - أ
ٱغ٬ّ، ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ايكـِٝ، اسبطٜـ١، ايعكٛبـ١، ا٫خـت٬ط، ايرتبٝـ١ عٓـس       ا

 عًُا٤ املػًُني.
 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. - ب
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 (.2000"ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": ضبُس ايعُاٜط٠ ) -7

َٛنٛعات٘: اٱغ٬ّ ٚايعًـِ، َكـازض ٚخكـا٥ل َٚـساضؽ ايفهـط ايرتبـٟٛ        -أ
ٚتڀٛضٙ، ٚايفهط ايفًػفٞ يًُساضؽ ايفهط١ٜ، ٚططم ٚأَه١ٓ ايتعًِٝ،  اٱغ٬َٞ

أع٬ّ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ يف ايكطٕ ايجايح ٚايطابـع ٚاشبـاَؼ ٚايػـازؽ    
 ٚايجأَ ٚايتاغع.

 تعطٜف٘: مل ٜتِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب

 (.2000"تڀٛض ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": فٝكٌ ضفاعٞ ٚآخطٕٚ ) -8

َٛنٛعات٘: َفاِٖٝ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، اٱغ٬ّ ٚايعًِ، ايرتب١ٝ ايعكًٝـ١، أغـؼ    -أ
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغـايٝبٗا َٚ٪غػـاتٗا، تعًـِٝ املـطأ٠، ايفهـط ايرتبـٟٛ عٓـس        

 ايغعايٞ ٚابٔ خًسٕٚ.
ِٸ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب  تعطٜف٘: مل ٜت

 (.2004طؾسإ )"ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": عبس اهلل اي -9

ــٟٛ    -أ ــٟٛ، َكــازض ايفهــط ايرتب َٛنــٛعات٘: ايتكــٛض اٱغــ٬َٞ يًفهــط ايرتب
اٱغ٬َٞ ٚخكا٥ك٘ ٚتڀٛضٙ َٚساضغ٘ َٚٛقف٘ َـٔ قهـاٜا تطبٜٛـ١ َعاقـط٠،     
أع٬ّ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ يف ايكطٕ ايطابع ٚاشبـاَؼ ٚايػـازؽ ٚايجـأَ    

 ٚايتاغع اهلذطٟ.
يًفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ ذبـت عٓـٛإ ٬ََـض       تعطٜف٘: شنط امل٪يف تعطٜفاڄ  -ب

 (.14ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ )م

 (.2005"ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": أمحس ايكازضٟ ) -10

ــ١    -أ ــ١ اشبًكٝ ــ٘، ايرتبٝ ــٟٛ اٱغــ٬َٞ ٚدٛاْب ــف ايفهــط ايرتب َٛنــٛعات٘: تعطٜ
 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايفهط١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ، ٚازبُاي١ٝ ٚازبػ١ُٝ.

ِ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ضهـِ ٚضٚزٙ يف املٛنـٛعات   تعطٜف٘: مل ٜت -ب
  ٫ أْ٘ متٸ تعطٜف: ايفهط اٱغ٬َٞ ٚايرتب١ٝ فكط.



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 96 - 

 (.2005"َكسٸ١َ يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": بسض احملًٝيب ) -11

َٛنٛعات٘: تاضٜذ تڀٛض ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، َفّٗٛ ايرتب١ٝ، ٚتعًِٝ املطأ٠،  -أ
 ١ًُٝٝ، َٔ أع٬ّ ايفهط اٱغ٬َٞ، قهاٜا تطب١ٜٛ َعاقط٠.ٚامل٪غػات ايتع

ِٸ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب  تعطٜف٘: مل ٜت

٬َض َٔ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ": ناٜس عبس اسبل ) -12 "َ2009.) 

َٛنٛعات٘: ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬، َكـازض ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ، َكَٛـات        -أ
ٕٛ ٚايرتب١ٝ، ايرتبٝـ١ يف ايكـطإٓ، ايـٓيب ايكا٥ـس، ايفهـط      ايفهط اٱغ٬َٞ، ايعك٬ْٝ

ايرتبٟٛ عٓس ايغعايـٞ ٚابـٔ نٓـٕٛ ايعضْـٛدٞ، َٓـاٖر ايبشـح عٓـس ايعًُـا٤         
 املػًُني.

ِٸ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب  تعطٜف٘: مل ٜت

 (.2010"ايفهط ايرتبٟٛ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ":  مساعٌٝ ازبعفطٟ ) -13

يفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ، فهـط ازبـاسغ ايرتبـٟٛ، فهـط        َٛنٛعات٘: َػري٠ ا -أ
 ايغعايٞ ايرتبٟٛ، فهط ابٔ ضؾس ايرتبٟٛ.

ِٸ تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -ب  تعطٜف٘: مل ٜت
 ثانيا: الملحوظات على واقع استخدام "عنوان" الفكر التربوي اإلسالمي.

      ٚ يف سـسٚز  ٚميهٔ يًباسح إٔ ٜػـذٸٌ امل٬سعـات اٯتٝـ١ عًـ٢ َـا متٸ عطنـ٘ 
 أٖساف ٖصا ايعط :

ٚضٚز عٓٛإ "ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ"، صبطٸزاڄ َٔ اٱنافات نُا ٖـٛ، ًَٚشكـاڄ بـ٘     
بعت ايهًُات َجٌ: "يف"، ٚ"ايعطبٞ"، ٚ "ادباٖات"، ٚ "زضاغات"، ٚ "َكسٸَـ١"، ٚ "٬ََـض".   
ٚمل ػبس ايباسح خكٛق١ٝ يف نٌ ٖصٙ املًشكات ٚااٜع عًُٞ ظاٖط باغتجٓا٤  ناف١ 
ن١ًُ "ادباٖات" يف عٓٛإ "ادباٖات ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ"، سٝح ربكل ايهتاب 
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فع٬ڄ يف حبح ادباٖات ايفهط ايرتبٟٛ يف ايرتاخ اٱغـ٬َٞ. ٚأَـا بـاقٞ ايعٓـاٜٚٔ     
 فُٛنٛعاتٗا نجرياڄ َا تتساخٌ أٚ تتؿاب٘ َٔ سٝح طبٝعتٗا ايعا١َ هري املتدكك١.

بٟٛ اٱغ٬َٞ، َٚا ايصٟ ػبب تٓاٚي٘ فٝ٘ عسّ ٚدٛز َٓش٢ ٚانض جملاٍ ايفهط ايرت 
بايتشسٜس. ٚيصيو ٖٓاى تٓٛ  نبري يف املٛنٛعات املڀطٚق١ يف ٖصٙ امل٪يفـات ضهـِ   
اتفام عٓٛاْٗا ايعاّ، بٌ ٖٚٓاى تٓٛ  ًَشٛظ يف َٛنٛعات ايهتاب ايٛاسس. ٜٚبسٚ 

١ ايعٓـٛإ  َطزٸ شيو  ا عسّ ذبسٜس امل٪يفني ملفّٗٛ ايعٓٛإ ٚطبٝعت٘،  ناف١  ا قابًٝ
يٝػتٛعب نجرياڄ َٔ َٛنٛعات ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ باعتباضٖـا فهـطاڄ تطبٜٛـاڄ، ٚأٜهـاڄ       
خهٛ  بعت امل٪يفات ٭هطا  َع١ٓٝ يس٣ َ٪يفٗا ضمبا تهٕٛ دبُٝع زضاغـات يـ٘   
يف نتاب ٚاسس، أٚ ايتأيٝف مبا ٜتفل َع خڀ١ نتاب داَعٞ ٜـسضؽ يف داَعـ١ َـا،    

ٖـصا. ٚيهـٔ بايٓػـب١ يًباسـح ٜبكـ٢ أُٖٗـا        ٚهريٖا َٔ ا٫عتباضات اييت قس تفػط
 هٝاب ايتأغٝؼ ايعًُٞ ٚاملٓٗذٞ ملٝسإ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ.

هٝاب تعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ َٔ أهًب امل٪يفـات املعْٓٛـ١ بـ٘، بـٌ َـٔ       
(، مل ٜصنط  ٫ نتاب ٚاسس تعطٜفاڄ ضبسزاڄ 13صبُٛ  امل٪يفات املتكس١َ ايصنط ٚايبايغ١ )

 يرتبٟٛ اٱغ٬َٞ.يًفهط ا

ٜط٣ ايباسح نـطٚض٠ إٔ ٜكـّٛ نـٌ َـٔ ٜٴعٓـٕٛ يهتـاب بعٓـٛإ "ايفهـط ايرتبـٟٛ           
اٱغ٬َٞ"، بتكسِٜ تعطٜف عًُٞ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ٚذبسٜس ٚانـض ملعاملـ٘   
ٚيڀبٝع١ اغتدساَ٘ يف شيو ايهتاب َٚٝساْ٘ املتدكل ب٘، ع٢ً إٔ ٜهـٕٛ َتكـ٬ڄ   

 اٱغ٬َٞ.اتكا٫ڄ ٚثٝكاڄ بايفهط ايرتبٟٛ 

ٜط٣ ايباسح إٔ َا تكسٸّ َٔ عط  ٬َٚسعات، ت٪نس أ١ُٖٝ ايسضاغـ١ ايـيت ٜكـّٛ     
بٗا، ٚاسباد١  ا َعٜس َٔ َعازبات اٱطاض املفـاُٖٝٞ يًفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ     

 ٚايتأقٌٝ ملعامل٘ ٚصبا٫ت٘ ٚتڀبٝكات٘.
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ايبـس٤   تكهٞ املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ يًٛقٍٛ  ا تعطٜف يًفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ،   
ِٸ ايفهط اٱغ٬َٞ باعتباضٙ ايسا٥ط٠ ا٭مشٌ، ثِ ايفهط ايرتبٟٛ  بتعطٜف ايفهط عَُٛاڄ، ث

 اٱغ٬َٞ باعتباضٙ ايسا٥ط٠ ا٭خل.
 أوال: تعريف الفكر لغة وخالصته

ٍٴ: تفهډط:  شا ضزٻزٳ  قاٍ ابٔ فاضؽ: "فهط: ايفا٤ ٚايهاف ٚايطٸا٤ تطزټزٴ ايكًب يف ايؿ٤ٞ. ٜكا
ٚٳفځهډـط فٝـ٘ بايتؿـسٜس،      (1)قًب٘ َعت اڄ" َٸٌ، ٚأفڃهځـط يف ايؿـ٤ٞ  . ٚقاٍ ايطاظٟ: "ايتٳفځهڊط: ايتأ

. ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض: "فهط: ايفځهڃـطٴ ٚايفٹهڃـطٴ:   (2)ٚتٳفځهډطٳ فٝ٘ مبع٢ٓ. ٚضدٌ فځهِّري: نجريٴ ايفٹهط"
ٍٴ اشباطط يف ايؿ٤ٞ، ٚا٫غِ ايفٹهڃطٴ ٚايفٹهـط٠ڂ، ٚاملكـسض ايفځهڃـط بـايفتض"     قـاٍ  . ٚ(3) عُا

 .(4)ايفريٚظ آبازٟ: "ايفٹهڃطٴ:  ڇعُاٍ ايٓعط يف ايؿ٤ٞ، ٚازبُع أفهاض"
ٚٳفهڃطاڄ: أعٌُ ايعكـٌ فٝـ٘، ٚضتٸـب بعـت َـا       ٚيف املعذِ ايٛغٝط: "فځهځطٳ يف ا٭َطڇ فٹهڃطاڄ 
ٜعًِ يٝكٌ ب٘  ا صبٍٗٛ. ٚفهډط يف ا٭َط: َبايغ١ يف فځهځط، ٖٚٛ أؾٝع يف ا٫غتعُاٍ َٔ 

ٚٳفهځٸط يف  َٴفهِّـط. ٚايـتفهري:      فځهځط.  ًِّٗـا، فٗـٛ  املؿه١ً: أعٌُ عكً٘ فٝٗا يٝتٛقـٌ  ا سٸ
ًډٗا"  .(5) عُاٍ ايعكٌ يف َؿه١ً يًتٛقٌ  ا سٳ

َٚٔ خ٬ٍ املعاْٞ ايػابك١ يه١ًُ "فهط" اييت أٚضزٖا عًُـا٤ ايًغـ١، ميهـٔ ذبسٜـس     
 َعامل ايس٫ي١ ايًغ١ٜٛ يه١ًُ "ايفهط" باٯتٞ:

                                                            

 .825م، َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١، ظنطٜا، ابٔ فاضؽ (1)
 .443، مطبتاض ايكشاح، ضبُس، ايطاظٟ (2)
 .642-641، م3دـ، يػإ ايعطب، ضبُس، ابٔ َٓعٛض (3)
 .458م، ايكاَٛؽ احملٝط، ضبُس، آبازٟ ايفريٚظ (4)
 .698م، املعذِ ايٛغٝط، صبُع ايًغ١ ايعطب١ٝ (5)

القسم  "التربوي اإلسالمي فكرالتعريف بمفهوم "ال
 الثاني
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َٸٌ ٚايٓعط اييت ٜكّٛ بٗا ايعكـٌ  املع٢ٓ احملٛضٟ يه١ًُ "ايفهط  " ٜسٚض سٍٛ ع١ًُٝ ايتأ
َٴعٝٸٔ.  أٚ ايكًب أٚ اشباطط يف ؾ٤ٞ َا أٚ َٛنٛ  

ٖٓاى ها١ٜ يع١ًُٝ ايتفهري ٖصٙ تٓكب سٍٛ ا٫عتباض، أٚ ايٛقٍٛ ملٛقف دسٜـس،   
ٌٸ َؿه١ً قا١ُ٥، ٚشيو با٫غتفاز٠ َٔ َعڀٝات َٛدٛز٠.  أٚ س

ط" بايتؿـسٜس ٖـٞ ا٭ؾـٝع يف ا٫غـتدساّ      ع ن١ًُ "فهط" ٖٛ أفهـاض. ٚقـٝغ١ "فهچـ    
ٛٸ٠ ايتفهري ٚنجطت٘.  َٔ "فهځط" بايتدفٝف، ٖٚٞ قٝغ١ َبايغ١ تفٝس ق

أغاؽ ايفهط ٖٛ  عُاٍ ايعكٌ ٚتؿغًٝ٘ ٫ تعڀًٝ٘، ٚإٔ صبطٸز ايتكًٝـس ٚاحملانـا٠ ٫    
 ٜعسٸ تفهرياڄ.

 ثانيا: تعريف الفكر في لغة القرآن: 

ٹ  ڤ  ڤ  چ  ْػإ زٕٚ اسبٝٛإ، قاٍ تعـاا: ايتفهچط يٲقاٍ ايطاهب ا٭قفٗاْٞ: "

 . ٚقــاٍص42 طايعَــط: چ چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  ،ص8 :ايــطّٚط چ  ڤڤ
بعت ا٭زبا٤: ايفٹهڃط َكًٛبٷ عٔ ايفځطٵىٹ، يهٔ ٜػتعٌُ ايفٹهڃـطٴ يف املعـاْٞ، ٖٚـٛ فځـطٵى     

 .(1)ا٭َٛض ٚحبجٗا طًباڄ يًٛقٍٛ  ا سكٝكتٗا"
( َطٸ٠، بكٝغ١: فځهډـط َـطٸ٠   18 ايكطإٓ ايهطِٜ )ٚقس ٚضزت َؿتكات ن١ًُ "فهط" يف

ٚاسس٠، ٚتتفهچطٚا َطٸ٠ ٚاسس٠، ٚتتفهچطٕٚ ث٬خ َطات، ٜٚتفهچـطٚا َـطتني، ٜٚتفهچـطٕٚ    
 . (2)أسس عؿط٠ َطٸ٠

ًٹ١ٝ تكف ع١ًُٝ ايتفهري، ٚمل تطز بكـٝغ١ ا٫غـِ أٚ    ٚامل٬سغ أْٗا نًٗا قٝغ فعٵ
ٕٸ اسبه١ُ َـٔ شيـو ٖـٛ    املكسض )ايفٹهڃط(، ااَاڄ نُا ٖٛ يف قٝغ ٚض ٚز َاز٠ "عكٌ". ٚنأ

 –نطٚض٠ ا٫عتٓا٤ بازباْب ايتڀبٝكٞ ٫ ايفًػفٞ اجملطٸز، أٟ ايرتنٝع ع٢ً ع١ًُٝ ايتفهري
 ايٓافع١ ٚامل٪زٸ١ٜ ٭هطانٗا ايٛاقع١ٝ بعٝساڄ عٔ دسي١ٝ ا٭يفاظ. –ٚنصيو ايتعكچٌ

                                                            

 .643م، َفطزات أيفاظ ايكطإٓ، ايطاهب ا٭قفٗاْٞ (1)
 .636-635م، املعذِ املفٗطؽ ٭يفاظ ايكطإٓ ايهطِٜ، ضبُس ف٪از، عبس ايباقٞ (2)
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ابٔ عاؾٛض يف َٚٔ َعاْٞ ن١ًُ "فهط" يف غٝام اٯٜات اييت ٚضزت فٝٗا، َا شنطٙ 

ــاا:  ــ٘ تعــ ، ص219ايبكــــط٠، ط چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  قٛيــ
بكٛي٘: "يعًهِ تتفهطٕٚ، ها١ٜ ٖصا ايبٝإ ٚسهُت٘. ٚاملع٢ٓ: يٝشكـٌ يهـِ فٹهڃـطٷ، أٟ:    

ايتفهچط: دٳ٫ٕٛ ايعٳكڃٌ يف ططٜل اغتفاز٠ٹ (1)عًِ يف ؾ٪ٕٚ ايسْٝا ٚاٯخط٠" . ٚقاٍ أٜها: ٚ"
 . (2)عًِ قشٝض"

 :ا٭عــطافط چ ې  ى ى ائچ  اؾــٛض يف قٛيــ٘ تعــاا:ٚقــاٍ ابــٔ ع
ٕٻ يف ايككل تفهچطاڄ َٚٛعع١ڄ"ص176 ٘ (3)، "أٟ: اقكل ٖصٙ ايكك١ ٚهريٖا، فإ  . ٖٚصا فٝـ

 يكٛي٘ تعاا: ؾاض٠ يغا١ٜ ايتفهري ٖٚٞ سكٍٛ ع١ًُٝ ا٫تعاظ ٚاهلسا١ٜ، ٚبٝٸٔ عٓس تفػريٙ 

ــٌط چ   ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ  ، إٔ ص44 :ايٓشــــ
ٗٵـِ فٛا٥ـسٙ، ٚ َـا إٔ ٜتفهچـطٚا يف        املطاز،  َا إٔ ٜتفهچطٚا بأْفػِٗ يف َعـاْٞ ايكـطإٓ ٚفځ

 . (4)بٝاْٹو ٜٚعٛٙ بأفٗاَِٗ

، "ٚقـس ٚقـف سايـ٘    ص18: املـسٸثط ط چ       ٱ    ٻ    ٻچ  ٚقاٍ ابٔ عاؾـٛض يف قٛيـ٘ تعـاا:   
َٸً٘ بأبًغ ٚقف، فابتس٨ بصن ط تفهريٙ يف ايطٸأٟ ايـصٟ  )ايٛيٝس بٔ املغري٠( يف تطزٸزٹٙ ٚتأ

ٛٸٖـ٘      غٝكسض عٓ٘ ٚتكسٜطٙ، َٚع٢ٓ فهچط: أعٌُ فهطٙ، ٚنطٻض ْعځط ضأٜـ٘ يٝبتهـط عـصضاڄ مي
. ٚيف ٖصا  ؾـاض٠  ا عًُٝـات ايـتفهري هـري     (5)ٜٚطٚد٘ ع٢ً ايسٸُٖا٤ يف ٚقف ايكطإٓ"

 املٗتس١ٜ، ٚايهٸاي١، ٚشات ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ ٚايهٸاض٠.
  

                                                            

 .354م، 2دـ، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ضبُس ايڀاٖط، ابٔ عاؾٛض (1)
 .244م، 7دـ، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ضبُس ايڀاٖط، ابٔ عاؾٛض (2)
 .179م، 9دـ، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ضبُس ايڀاٖط، ابٔ عاؾٛض (3)
 .164م، 14دـ، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ضبُس ايڀاٖط، ابٔ عاؾٛض (4)
 .307م، 29دـ، ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، ضبُس ايڀاٖط، ابٔ عاؾٛض (5)
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 صطالح العام:ثالثا: تعريف الفكر في اال

 ٖٓاى عسز َٔ ايتعطٜفات يًفهط يف ا٫قڀ٬ح ايعاّ، َٓٗا: 
 . (1)ايفهط: "تطتٝب أَٛض َع١ًَٛ يًتأز٣  ا صبٍٗٛ" .1
َٸ٬ڄ يف أٟ ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ اسبٝا٠ ايـسْٝا أٚ ايـسٜٔ،    .2 ٚايفهط: "عٌُ ايصٖٔ تسبطاڄ ٚتأ

 .(2)ٖٚٛ ْؿاط بؿطٟ أزات٘ ايعكٌ، ٚمثطت٘ ايطأٟ ٚايعًِ ٚاملعطف١"
عٴطف نصيو بأْ٘ "ْتا٥ر يعك١ْٝ٬ اٱْػإ، أٟ: أعُاي٘ يعكً٘ ٚتفهريٙ يف شات٘ ٚيف ٚ .3

 . (3)ايهٕٛ ٚاملدًٛقات"
ٖٚٓاى َٔ ٜٛنض ز٫ي١ ايفهط اقڀ٬ساڄ بٛقف٘: "ايفهط عَُٛاڄ ٖٛ شيو ايٓؿـاط   .4

ايصٖين ايصٟ تفتكت عٓ٘ عكًٝـات ايؿـعٛب املدتًفـ١ عًـ٢ َـطٸ ايتـاضٜذ، ٚنـإ        
از١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت ؾٗستٗا ٚعاؾـتٗا ٖـصٙ   ضبك١ً يًعطٚف ا٫قتك

ٚٻٍ: ٜتعًل بعًُٝـ١  ْتـاز ٖـصا     ايؿعٛب. ٚايفهط بٗصا املع٢ٓ ٜٴعبٿط عٔ داْبني: ا٭
ايفهط، أٟ: بهٝف١ٝ ٚأغًٛب ٚأزٚات قٝاه١ ٖصا ايفهط، ٚايجـاْٞ: ٖـٛ َهـُٕٛ    

ٔ خ٬هلا ؾعب َـا  ٖصا ايفهط ٚضبتٛاٙ، أٟ:  ١ً اٯضا٤ ٚا٭فهاض اييت ٜع  بٗا َٚ
ــ١،    ــ٘ ايسٜٓٝ ــ١، َٚعتكسات ــ٘ ا٭خ٬قٝ َٴجً ــ٘ َٚؿــاهً٘، ٚأٜهــاڄ عــٔ  عــٔ اٖتُاَات

 . (4)ٚطُٛسات٘ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ"
ِٸ ْكـٌ  ا   .5 ٜٚط٣ أسس ايباسجني "إٔ ايفهط يف ا٭قٌ عٌُ ايعكٌ يف صباٍ املعطف١، ث

َٸٌ يف صبُٛعـ١  ْتاز ٖصٙ اسبطن١، أٟ: مثط٠ ع١ًُٝ ايتفهري، فٗٛ ع١ًُٝ ايٓعط ٚاي تأ
 .(5)َٔ املعاضف بغط  ايٛقٍٛ  ا َعطف١ دسٜس٠، أٚ ٖٛ اٱْتاز ايعًُٞ ٚاملعطيف"

                                                            

 .217م، تعطٜفاتاي، عًٞ، ازبطداْٞ (1)
 .13م، ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، أمحس ضاؾس، ايكازضٟ (2)
 .18م، تڀٛض ايفهط ايرتبٟٛ ع  ايكطٕٚ، عُاز ضبُس، عڀ١ٝ (3)
 .15م، تڀٛض ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ٚآخطٕٚ، فٝكٌ ايطاٟٚ، ضفاعٞ (4)
  .  51 م  ،       ايفهطٟ                                          َٓٗر اٱَاّ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب يف ذبكٝل ا٭َٔ  ،      غطسإ  ،        ايسٚغطٟ   (5 )
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 المختار للفكر اصطالحا وتحليله رابعا: التعريف

ٚميهٔ يًباسح إٔ ٜعطف ايفهـط يف ا٫قـڀ٬ح ايعـاّ بٓـا٤ عًـ٢ أقـٌ َعٓـاٙ        
 ايًغٟٛ ٚايكطآْٞ َٚا تكسٸّ شنطٙ َٔ تعطٜفات عا١َ باٯتٞ:

 .يفهط: ع١ًُٝڂ  عُاٍ ايعكٌ اٱْػاْٞ يف َٛنٛ  َعني ْٚتاداتٗا املعطف١ٝ املب١ٝٓ عًٝٗاا
 فايفهط بٹٓا٤ ع٢ً شيو ٜڀًل ع٢ً أَطٜٔ: 

َٸٌ ٚآيٝات٘(.  ا٭ٍٚ:  ع١ًُٝ تؿغٌٝ ايعكٌ )ايٓعط ٚايتأ
ايٓتاز املعطيف ٚاٯضا٤ ازبسٜس٠ اييت متٸ ايتٛقٌ  يٝٗـا بٓـا٤ عًـ٢ عًُٝـ١ تؿـغٌٝ       ايجاْٞ:

 عكٌ تًو.اي
ُٸ٢      َٸٌ يف َٛنٛ  َا ٜٚٓعـط يف ْٛاسٝـ٘ ٚ ؾـها٫ت٘، ٜػـ مبع٢ٓ: إٔ اٱْػإ سُٝٓا ٜتأ
َٸًـ٘ ٖـصا َـٔ سًـٍٛ ٚآضا٤        شيو فهطاڄ، ٖٚٛ ا٭قٌ يف َعٓاٙ، ٚأٜهاڄ َا ٜٓـتر عـٔ تأ

ُٸ٢ ٖصا أٜهاڄ فهطاڄ.  ٚادتٗازات )أفهاض( ٜػ
 خامسا: تعريف الفكر اإلسالمي: طبيعة المفهوم وتعريفاته

 س ايباسح بني ٜسٟ تعطٜف "ايفهط اٱغ٬َٞ" ع٢ً أَٛض ث٬ث١:ٜ٪ن
اسباد١  ا تعطٜف ايفهط اٱغ٬َٞ يف ٖصٙ ايسضاغ١ أغاغ١ٝ يهْٛ٘ ميجٌ اٱطاض  ا٭ٍٚ:

 ايعاّ يتعطٜف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ.
ــاْٞ:  ــاض٠  ا إٔ     ايج ــٔ اٱؾ ــسٻ َ ــ٬َٞ، ٫بٴ ــط اٱغ ــف ايفه ــسخٍٛ  ا تعطٜ ــٌ اي قب

، ٚمل ٜهــٔ (1)اٱغــ٬َٞ" نُكــڀًض ٖــٛ ســسٜح ايٓؿــأ٠ ٚا٫غــتدساّعٓــٛإ "ايفهــط 
، ٚيهٓ٘ نُهُٕٛ َٚٛاز َعطفٝـ١ فٗـٛ بـ٬ ؾـو نـإ      (2)َػتدسَاڄ يف تطاثٓا اٱغ٬َٞ

َٛدٛزاڄ ٚسانطاڄ يف نتابات املػًُني طٛاٍ سهاضتٓا اٱغـ١َٝ٬، ٖٚـٛ بـصيو ؾـأْ٘     
يعـطٚف طبتًفـ١    ؾإٔ نـجرياڄ َـٔ املكـڀًشات ايـيت اغـتذسٸ سـسٚثٗا ٫ٚٚز٠ امسٗـا       

                                                            

 .41م، دبسٜس ايفهط اٱغ٬َٞ، ضبػٔ، ٜٓعط: عبس اسبُٝس (1)
 .5م، ايفهط اٱغ٬َٞ اسبسٜح، ضبُس، ٜٓعط: ايهتاْٞ (2)
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ٚعٛاٌَ َتعسز٠، تطدع يف دٖٛطٖـا  ا تڀـٛض املعـاضف ٚسهـاض٠ املػـًُني، ٚيهـٔ       
َهُْٛٗا ٚضبتٛاٖا نإ ي٘ ٚاقع ْعطٟ ٚتڀبٝكٞ يف سٝا٠ املػًُني ايعًُٝـ١، َـٔ َجـٌ:    
َكڀًض اسبهاض٠ اٱغـ١َٝ٬، ٚايجكافـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚا٫قتكـاز اٱغـ٬َٞ، ٚايرتبٝـ١       

ٛنٛعٞ، ٚهريٖا نجري مما ٖٛ سسٜح ا٫غِ قسِٜ املهـُٕٛ يف  اٱغ١َٝ٬، ٚايتفػري امل
 دٖٛطٙ.
ْعطاڄ يهٕٛ َكڀًض "ايفهط اٱغـ٬َٞ" َـٔ املكـڀًشات "ايفهفانـ١" ايس٫يـ١       ايجايح:

ٚا٫غتعُاٍ، ااَاڄ نُكڀًض "ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬"، نُا ٚدس شيو ايباسح خ٬ٍ زضاغت٘ 
عــسز َــٔ ايتعطٜفــات يًفهــط ٚتسضٜػــ٘ ملــاز٠ ايفهــط اٱغــ٬َٞ، فإْــ٘ غــٝتِ عــط  

مبا ٜكـطٸب قـٛضت٘ "املفَٗٛٝـ١" ٜٚعهـؼ ز٫٫تـ٘ عٓـس ايبـاسجني، ٚاٗٝـساڄ          (1)اٱغ٬َٞ
 يًدطٚز بتعطٜف تطتهع عًٝ٘ ٖصٙ ايسضاغ١. 
 فُٔ بني تعطٜفات ايفهط اٱغ٬َٞ:

ايفهط اٱغ٬َٞ: "ٜعين نٌ َا أْتر فهط املػًُني َٓص َبعح ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل   .1
ا ايّٝٛ يف املعاضف ايه١ْٝٛ ايعا١َ املتك١ً باهلل غبشاْ٘ ٚتعاا ٚايعامل عًٝ٘ ٚغًِ  

ٚاٱْػإ، ٚايصٟ ٜع  عٔ ادتٗـازات ايعكـٌ اٱْػـاْٞ يتفػـري تًـو املعـاضف       
 .(2)ايعا١َ يف  طاض املباز٨ اٱغ١َٝ٬ عكٝس٠ڄ ٚؾطٜع١ڄ ٚغًٛناڄ"

ٛٸض ايٓاؾ٧ عٔ اغتذاب١ اٱْػإ .2 يٲغـ٬ّ ايـصٟ    ايفهط اٱغ٬َٞ: "ٖٛ شيو ايتك
 .(3)أْعي٘ اهلل ع٢ً غٝسْا ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ"

                                                            

 ٫ ، ضهِ اْتؿاض ٖصا املكڀًض يف ثكاف١ املػًُني املعاقط٠ َٚٝازٜٔ املعطف١ ٚايسضاغات ازباَعٝـ١  (1)
بـٌ ٚدـس   ، ت اييت قسٸَت تعطٜفاڄ يًفهط اٱغ٬َٞ ٕ ايباسح ٚدس عسزاڄ ق٬ًٝڄ َٔ تًو ايسضاغا

 نتبا عسٜس٠ َع١ْٛٓ بايفهط اٱغ٬َٞ ٚيهٓٗا مل تكسٸّ تعطٜفاڄ ٚانشاڄ ي٘.
 .41م، دبسٜس ايفهط اٱغ٬َٞ، ضبػٔ، عبس اسبُٝس (2)
 .13م، ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، أمحس ضاؾس، ايكازضٟ (3)
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ايفهط اٱغ٬َٞ: "ٖٛ صبُٛ  َا أْتذـ٘ ايعكـٌ املػـًِ بعـس تفاعًـ٘ َـع اٱغـ٬ّ         .3
. ٖٚٛ نصيو َا ٜكسض عـٔ تفاعـٌ ايعكـٌ َـع ايـٓل َـٔ       (1)ٚايجكاف١ اٱغ١َٝ٬"

 .(2)ْعطٜات َٚك٫ٛت ٚادتٗازات
ــا أْت  .4 ذــ٘ املػــًُٕٛ يف ظــٌ اٱغــ٬ّ َــٔ املعــاضف   ايفهــط اٱغــ٬َٞ: "نــٌ َ

، ٖٚٛ نـصيو : "احملـا٫ٚت ايعكًٝـ١ ٚازبٗـٛز ايعًُٝـ١ ايـيت بـصهلا        (3)ٚايتكٛضات"
املػًُٕٛ َٓص اْتكاٍ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ا دٛاض ضبـ٘ يفٗـِ اٱغـ٬ّ    

 . (4)ٚعطن٘ َٚٛاد١ٗ املؿه٬ت ايٛاقع١ يف ن٤ٛ أقٛي٘ َٚباز٥٘"
ٖٛ  ١ً ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات اييت ٜتٓاٚهلـا ايعًُـا٤ املڂشٵـسٳثٕٛ    ايفهط اٱغ٬َٞ: " .5

بايٓعط ٚايتفهري، غٛا٤ ناْت َٔ قُِٝ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ أٚ َٔ صبـاٍ ايؿـطٜع١   
. (5)ٚأسهاَٗا، َٚا تفطٸ  عٓٗا يف ايعكط اسبسٜح َٔ َػا٥ٌ تتكـٌ حبٝـا٠ ايعكـط"   

هـاٜا، باعتبـاض إٔ   ٖٚٛ نصيو "املٓٗر املػـتعٌُ يف حبـح تًـو املٛنـٛعات ٚايك    
 .(6)ططٜك١ ايتفهري ٚآي١  عُاي٘ تتشطنإ طبكاڄ يط١ٜ٩ اٱغ٬ّ  ا ايهٕٛ ٚاسبٝا٠"

 ٬ٜسغ ع٢ً ٖصٙ ايتعطٜفات َا ٜأتٞ:
  .ًِأْٻٗا تهاز دبُع ع٢ً إٔ ايفهط اٱغ٬َٞ ٖٛ َٔ  ْتاز ايعكٌ املػ 
  ُ ني ٚإٔ صبايــ٘ ا٭غاغــٞ اٱغــ٬ّ: عكٝــس٠ ٚؾــطٜع١، ٚأْــ٘ َتكــٌ حبٝــا٠ املػــً

 ٚٚاقعِٗ.  
        ٜٛٚعٗط نصيو فٝٗا ادباٙ ٜط٣ ايفهـط اٱغـ٬َٞ ٖـٛ املعـاضف املٛنـٛعات ٖٚـ

 ا٭نجط، ٚآخط ٜٓعط  يٝ٘ ع٢ً أْ٘ َٓٗر ايتفهري. 

                                                            

ُٸاّ، غعٝس (1)  .34م، ١ اٱغ١َٝ٬ايٛدٝع يف ايجكاف، ٚآخطٕٚ، ٖ
ُٸاّ، غعٝس (2)  .34م، ايٛدٝع يف ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ٖ
 .80م، ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬، ضبُس، أبٛ ؼب٢ٝ (3)
 .112م، ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬، ضبُس، أبٛ ؼب٢ٝ (4)
 .51م، ايفهط اٱغ٬َٞ اسبسٜح، ضبُس، ايهتاْٞ (5)
 .51م، ايفهط اٱغ٬َٞ اسبسٜح، ضبُس، ايهتاْٞ (6)
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     ٚٸٍ ضهِ أْ٘ ٜعسٸ ا٭نجط اْتؿـاضاڄ يف ايهتابـات املعٓٝـ١ ٚمما ٜ٪خص ع٢ً ايتعطٜف ا٭
خـٌ يف زا٥ـط٠ ايفهـط    بايفهط اٱغ٬َٞ ٚايجكاف١ اٱغـ١َٝ٬، إٔ ٖـصا ايتعطٜـف أز   

اٱغ٬َٞ ايعَا١ْٝ ايعٗس ايٓبٟٛ، بكٛي٘: "َٓص َبعـح ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     
ٚغًِ  ا ايّٝٛ"، ٖٚصا ٫ ٜػتكِٝ، ٫ٚ ٜٛافل عًٝ٘، ٭ٕ ايعٗس ايٓبٟٛ، ٖـٛ عٗـس   

 ايٛسٞ اشبايل.
 سادسا: التعريف المختار للفكر اإلسالمي وتحليله ومعادلته

ًغ١ٜٛ ٚا٫قڀ٬سٞ يه١ًُ ايفهط، ٚبعس زضاغ١ ايتعطٜفات اْڀ٬قاڄ َٔ املسيٍٛ اي
املتكس١َ ايصنط ٚهريٖا، ٚقطا٠٤ املكڀًض ٚتكٛض ز٫٫ت٘ ايٛاقعٝـ١ ٚفُٗٗـا يف غـٝاقات٘    

 ايس١ٜٝٓ ٚاملعطف١ٝ ٚاسبهاض١ٜ، فإٕ ايباسح ؽبًل  ا ايتعطٜف اٯتٞ:
ٚادتٗازات٘ املدتًفـ١  ايٓتاز املعطيف يعٌُ ايعكٌ املػًِ ٚتفاع٬ت٘ ايفهط اٱغ٬َٞ ٖٛ: 

 يف َٝازٜٔ ايسٜٔ ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٱْػإ، يف ن٤ٛ املٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬.
: ع١ًُٝ  عُاٍ ايعكٌ املػًِ يف َٝازٜٔ ايسٜٔ ٚايهـٕٛ ٚاسبٝـا٠   ٖٛ ٚايتفهري اٱغ٬َٞ

 ٚاٱْػإ ْٚتادٗا املعطيف، يف ن٤ٛ املٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬.
   ٞ ٚايـتفهري اٱغـ٬َٞ،  امـا أضاز     ٚيٝؼ مث١ فطم بني تعطٜـف ايفهـط اٱغـ٬َ

ايباسح َٔ ٚضا٤ غٛم ايتعطٜفني َعاڄ بٝإ اتفام ز٫يتُٗا َع ربكٝل ايتعطٜف ايصٟ 
ٜبتس٨ بٛقف املٛنٛ  بأْ٘ "ع١ًُٝ  عُاٍ ايعكٌ بايتفهري أنجط َٓ٘ ايفهـط، ٚايتعطٜـف   

 ٚاسس٠. ايصٟ ٜبتس٨ بايٓاتر املعطيف )اٯضا٤( بايفهط أنجط َٓ٘ ايتفهري، ٚيهٔ احملك١ً
 تٛنٝض ايتعطٜف ٚبٝإ أبعازٙ:

ٜتهُٔ ايتعطٜف فش٣ٛ املع٢ٓ ايًغٟٛ يًفهط ٚايصٟ ٜسٚض سٍٛ  عُاٍ ايعكٌ يف  
 أَط َا بغ١ٝ ايٛقٍٛ  ا ٖسف َعني.

ػبُع ايتعطٜف بني ططيف ايفهط زٕٚ ا٫ْفطاز بأسسُٖا، ُٖٚا: ايعًُٝات ايعكًٝـ١   
سٛي٘ تعطٜفـات ايفهـط اٱغـ٬َٞ    )املٓٗر( ٚايٓاتر عٓٗا )اٯضا٤(. ٖٚصا َا تسٚض 

يهٓٗا تكتكط ع٢ً أسسُٖا زٕٚ اٯخط، ٚدا٤ ٖصا ايتعطٜف يٝذُع بُٝٓٗا يكٓاع١ 
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ٚانش١ إٔ ايفهط ع١ًُٝ َطنب١ تكّٛ ع٢ً ايتفهري َٚا ٜ٪زٟ  يٝ٘. أٟ ٖـٛ املـٓٗر   
 ٚاٯضا٤ أٚ آيٝات ايتفهري ٚططٜكت٘ ٚاملعاضف ايٓادب١ عٓ٘.

 ٚايـصٟ ٜؿـٌُ اٯضا٤ ٚايٓعطٜـات ٚايـط٣٩     ٜطنع ايتعطٜف عًـ٢ ايٓتـاز املعـطيف    
ٚاسبًٍٛ ٚا٫دباٖات ٚغا٥ط ا٫دتٗازات ٚايتكٛضات شات ايك١ً باجملاٍ املعـطيف  
بايتشسٜس، ٚشيو ست٢ ٫ ٜسخٌ فٝٗا ايٓتاز املازٟ ٚايكـٓاعٞ ٚايعُطاْـٞ ايـصٟ    
 ٌ  ٜتكٌ باملس١ْٝ. ٫ٚ ٜعين ٖصا إٔ ٫ ع٬ق١ بني ايفهط ٚبني ٖصٙ ازبٛاْب املاز١ٜ بـ
ٖٛ ٜتكٌ بٗا َٔ سٝح َا ٜكسَ٘ َٔ ض٣٩ ٚأفهاض يهـٔ ازباْـب املـازٟ شاتـ٘ ٫     
ْعسٙ فهطاڄ. فُج٬ڄ ايعُاض٠ )ايبٓا٤ ايكا٥ِ( يف اجملتُع املػًِ ٫ ْعسٖا فهـطاڄ، ٚيهـٔ   

 َا ٜتعًل بايكِٝ ٚايط٣٩ املٛد٘ يع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايتكُِٝ تعس فهطاڄ  غ٬َٝاڄ.

َٴٓتر. مبع٢ٓ ٫ عبكٌ عًـ٢ ايفهـط   ٜطنع ايتعطٜف نصيو ع٢ً إٔ ايفهط:   "َٛيٛز" ٚ
داٖعاڄ بٌ ٫بسٸ فٝ٘ َٔ بصيو دٗس عكًٞ، حبٝح ٜتفاعٌ فٝ٘ عكٌ املػًِ املٓهـبط  
باملٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬ َع املٛنٛ  املفهط فٝ٘ ٜٚٓؿط يف ذبًًٝ٘ ٚتفِٗ ٚاقعـ٘، بغٝـ١   

ُعـ١"  ايٛقٍٛ  ا َٛقف دسٜس فٝ٘. يصيو فايفهط اٱغ٬َٞ ٖٛ ْتٝذ١ "ث٬ثٝـ١ صبت 
 َعاڄ تتُجٌ يف: تفاع٬ت ايعكٌ ٚايؿط  ٚاملٛنٛ .

 ٜؿري ايتعطٜف  ا املٝازٜٔ ايؿُٛي١ٝ اييت ٜعٌُ فٝ٘ فهط املػًِ. 

ٜؿري ايتعطٜف  ا إٔ ايفهط اٱغ٬َٞ ع١ًُٝ ادتٗاز١ٜ، ٚبايتـايٞ ففٝـ٘ ايكـٛاب     
 ٚاشبڀأ.

١، فًٝتعّ ٜبني ايتعطٜف نطٚض٠ إٔ ؽبهع عٌُ ايعك١ًٝ املػ١ًُ يًُٓٗذ١ٝ اٱغ٬َٝ 
حبسٚزٙ ٚنٛابڀٗا ٜٚػري ذبت غكفٗا ٜٚطاعٞ َكاقسٖا، ست٢ ٜعس ايٓاتر املعطيف 

 بعس شيو ْادباڄ ضبػٛباڄ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚميجٌ زعٛت٘ ٚسهاضت٘.
 ٚعًٝ٘، فُعازي١ ايفهط اٱغ٬َٞ = آضا٤ دسٜس٠ + ع١ًُٝ ادتٗاز١ٜ + نٛابط  غ١َٝ٬.
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 سابعا: تعريف الفكر التربوي اإلسالمي.

تعطٜف نٌ َٔ ايفهط يف َفَٗٛ٘ ايعاّ، ٚايفهط اٱغ٬َٞ ايسا٥ط٠ ا٭مشـٌ   بعس
يهٌ أْٛا  ٚربككات ايفهط اٱغ٬َٞ، ٜٓتكـٌ ايباسـح  ا تعطٜـف "ايفهـط ايرتبـٟٛ      
اٱغ٬َٞ" َٛنٛ  ٖصٙ ايسضاغ١ ٚضبٛضٖا ا٭قٌٝ. ٜٚـٛزٸ ايباسـح ايتأنٝـس عًـ٢ قًچـ١      

هِ اْتؿاضٙ نُفّٗٛ َٚكڀًض يف سكٌ ايتعطٜفات املصنٛض٠ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ض
 ايفهط ٚايرتب١ٝ. 

ٚبعس َطادع١ ايباسح يعسز نبري َٔ نتـب ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ، ٚتًـو      
امل٪يفات ٚايسضاغات شات ايك١ً بٗصا ايعٓٛإ، أَهٓ٘ ايٛقٛف عًـ٢ عـسز ضبـسز َـٔ     

 تعطٜفات ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ٖٚٞ ناٯتٞ:
ُٛعـ١ اٯضا٤ ٚايٓعطٜـات ايـيت استٛتٗـا زضاغـات      ايفهط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ: "صب   .1

ايفكٗا٤ ٚايف٬غف١ ٚايعًُا٤ املػـًُني، ٜٚتكـٌ اتكـا٫ڄ َباؾـطاڄ أٚ هـري َباؾـط       
. ٖٚصا ايتعطٜـف ْفػـ٘ شنـطٙ نـٌ َـٔ      (1)بايكهاٜا ٚاملفاِٖٝ ٚاملؿه٬ت ايرتب١ٜٛ"

 يف زضاغ١ٺ ي٘. (3)يف نتاب٘، ٚايبٝو (2)اشبڀٝب
عباض٠ عٔ ايتُٝع ايفهطٟ ايصٟ ٚدس يف ايكطإٓ ايهطِٜ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ: " .2

ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜع١، ٚنُٔ ايهتابات ايرتب١ٜٛ اييت دا٤ت عٔ ططٜل َ٪يفات 
أٚ ضغا٥ٌ أٚ ٚقـاٜا أٚ  ؾـاضات يف َٛانـع ؾـت٢ َـٔ اٱبـساعات ٚامل٪يفـات        

هريٙ اٱغ١َٝ٬، أْؿأٖا صبُٛع١ َٔ املفهطٜٔ ممچٔ ربكٸكٛا يف ازباْب ايرتبٟٛ أٚ 
 .(4)َٔ دٛاْب اسبٝا٠ ايع١ًُٝ املدتًف١"

                                                            

 .193م، َعذِ َكڀًشات ايرتب١ٝ، ٚضبُس ايعنٞ، فاضٚم عبسٙ، ( ف1١ًٝ)
 .44م، تطب١ٝ ايڀفٌ يف اٱغ٬ّ،  بطاِٖٝ، ( اشبڀٝب2)
٬ََــض ايفهــط ايرتبــٟٛ اٱغــ٬َٞ يف نــ٤ٛ نتابــات ايؿــٝذ ٜٛغــف ، ضبُــس قــاحل، ( ايبٝــو3)

 .5م، ايكطناٟٚ
 .14م، ٞايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َ، عبس اهلل ظاٖٞ، ( ايطؾسا4ٕ)
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ايفهط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ: ٖـٛ " ًـ١ املفـاِٖٝ ٚايتكـٛضات ٚاملبـاز٨ ايرتبٜٛـ١          .3
. ٚدا٤ ايتعطٜـف  (1)املػتُس٠ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚا٫دتٗاز املٛافل يطٚح اٱغ٬ّ"

 .(2)ْفػ٘ يف زضاغ١ أبٞ زف عٔ َعامل ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ عٓس غٝس قڀب
ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ: ٖٛ "َا أثٹط عٔ عًُا٤ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ َـٔ ْعطٜـات      .4

ٚآضا٤ ٚأفهاض تٛاضثٗا ا٭دٝاٍ ٚأخـصٖٚا َـٔ َفهچـطٟ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ قـسمياڄ       
 .(3)ٚسسٜجاڄ"

ايفهط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ: "ٖـٛ َـا أثـط عـٔ عًُـا٤ ايرتبٝـ١ املػـًُني َـٔ آضا٤            .5
َٴشٵـسٳثني   ْٚعطٜات َٔ أَجاٍ ايغعايٞ ٚامل اٚضزٟ ٚايكابػٞ ٚهريِٖ َٔ قـسا٢َ ٚ

 .(4)ع٢ً ايػٛا٤"
ٛٸض ايؿاٌَ يعٓاقط املـٓٗر ايطبـاْٞ، ٚايفكـ٘     .6 ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ: "ٜعين ايتك

ايرتبٟٛ ا٭َجٌ ملػتًعَات٘، يتشكٝل نُاٍ ا٭زا٤ ٚفل أفهٌ ا٭غايٝب ٚايٛغـا٥ٌ  
 .(5)ايرتب١ٜٛ"

 تٞ:ًٜٚشغ ع٢ً ايتعطٜفات املتكسٸ١َ َا ٜأ
  اٍ بعهٗا ٚتفكٌٝ بعهٗا اٯخط، ٚتهطاض بعهٗا ٚاعتُازٖا َٔ قبـٌ آخـطٜٔ    

 بتعس٬ٜت طفٝف١ أٚ نُا ٖٞ.
فِٗ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ نُٔ صبايني اثٓني: صباٍ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٚا دا٤  

فُٝٗا َٔ تكٛضات تطب١ٜٛ، ٚصباٍ ادتٗازات ايعًُا٤ املػًُني َٚا استٛتـ٘  

                                                            

 .14م، ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، عبس اهلل ظاٖٞ، ( ايطؾسا1ٕ)
ٕ ، ضبُٛز خًٌٝ، ( أبٛ زف2) ، َعامل ايفهط ايرتبٟٛ عٓس غٝس قڀب َٔ خ٬ٍ تفػريٙ يف ظ٬ٍ ايكـطآ

 .4م
 .13م، َكس١َ يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، بسض ضبُس، ( احملًٝيب3)
 .15م، يفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞتڀٛض ا، ٚآخطٕٚ، فٝكٌ ايطاٟٚ، ( ضفاع4ٞ)
 .172م، تععٜع فك٘ ايٛاقع يف ن٤ٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، فاضٚم، ( ايػاَطا5ٞ٥)
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ت ايتعطٜفات  عت بني اجملايني ٚأخط٣ ضنـعت عًـ٢   آضا٤ تطب١ٜٛ. فبع َٔ
 َٓٗا. ٚاسسٺ

سكط اٯضا٤ ايرتب١ٜٛ ٚربكٝكٗا بعًُا٤ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تاض٠، ٚتٛغٝعٗا بعًُا٤  
 املػًُني تاض٠ أخط٣.

 اَتساز اٯضا٤ ايرتب١ٜٛ ظَاْٝاڄ يتؿٌُ ايكسِٜ ٚاسبسٜح َٔ فهط ايعًُا٤. 
 ي اإلسالمي وتحليلهثامنا: التعريف المختار للفكر التربو

بٓا٤ٶ ع٢ً فك٘ َسيٍٛ ن١ًُ ايفهط يغ١ڄ اقڀ٬ساڄ، َٚا تكـسّ َـٔ تعطٜـف يًفهـط     
اٱغ٬َٞ ايصٟ ٜعس ايطسِ ايٛاغع يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ٚاتػاقاڄ َع٘، ٚبٓا٤ٶ ع٢ً 
 فازات ايتعطٜفات املتكس١َ، ٚض١ٜ٩ ايباسح ٚتكٛضٙ ملٛنٛ  ايسضاغـ١، فـإٕ ايباسـح    

 ٯتٞ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ:ٜكسّ ايتعطٜف ا
ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ٖـٛ: ايٓتـاز ايرتبـٟٛ املعـطيف ٚآيٝاتـ٘ يًعكًٝـ١ املػـ١ًُ َـٔ         
َفهطٜٔ ٚعًُا٤ ٚتطبٜٛني، ٚاملتكٌ بكـٛض٠ َػـتك١ً أٚ هـري َػـتك١ً مبٝـازٜٔ ايـسٜٔ       

 ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٱْػإ، ٚشيو يف ن٤ٛ املٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬.
طٜف ٚتكطٜب٘ مبا ٜٛنض قٛضت٘ ايهًٝـ١ بؿـهٌ عًُـٞ َٚٓٗذـٞ،     ٫ٚبسٸ َٔ ذبًٌٝ ايتع

 ٚشيو ٚفكاڄ ي٬ًُسعات اٯت١ٝ:
ٖصا ايتعطٜف َتػل َع َا متٸ اختٝاضٙ َٔ تعطٜف يًفهط اٱغ٬َٞ َٚطاعٝاڄ يڀبٝع١  

 ايفهط.
ؼبسز ايتعطٜف ْٛ  ايٓتاز املعطيف يًعك١ًٝ املػ١ًُ بايٓتاز ايرتبـٟٛ فكـط )ازباْـب     

تشسٜـس قٝـس يف هاٜـ١ ا٭ُٖٝـ١ يتُٝٝـعٙ عـٔ هـريٙ َـٔ أْـٛا           ايرتبٟٛ(، ٖٚصا اي
 ٚصبا٫ت ايفهط.

ايٓتاز ايرتبٟٛ: ٜؿٌُ نٌ َا متٸ تكسمي٘ َـٔ قبـٌ ايعكًٝـ١ املػـ١ًُ َـٔ عًُٝـات        
ادتٗازٜــ١ يف صبــاٍ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ: َــٔ آضا٤ ٚتٛدٗــات ْٚعطٜــات ٚأْؿــڀ١  
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يعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١   ٚأغايٝب ٚض٣٩ ٚآزاب ٚتعن١ٝ ٚٚغا٥ٌ ٚهريٖا ممـا يـ٘ قـ١ً با   
ْٚعطٜاتٗا. ٚمتٸ تكٝٝس ٖصا ايٓتا٥ر ايرتبٟٛ باملعطيف ست٢ ؽبـطز َٓـ٘ ايٓتـاز املـازٟ     
ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ "َس١ْٝ" أٚ "سهاض٠ َاز١ٜ". فايبٓا٤ املسضغٞ املازٸٟ حبسٸ شات٘ يـٝؼ  
فهطاڄ تطبٜٛاڄ، يهٔ َا ٜتعًل ب٘ َٔ تاضٜذ ٚأ١ُٖٝ َٚٛاقفات شات ع٬ق١ بايع١ًُٝ 

١ُٝ، ٚزٚض ادتُاعٞ ٚتڀٛض يف ا٭زا٤ ٚايطغاي١ ٚهري شيو، نـٌ شيـو ٜعـسٸ    ايتعًٝ
 فهطاڄ تطبٜٛاڄ.

ػبُع ايتعطٜف بني ططيف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ُٖٚا: اٯضا٤ ٚا٭فهاض ايرتب١ٜٛ  
 َٔ د١ٗ، ٚايڀطٜك١ ٚاملٓٗذ١ٝ املػتدس١َ َٔ د١ٗ أخط٣.

بٜٛـ١ ايكـازض٠ عـٔ     ٝـع اٯضا٤ ايرت  -سػب ايتعطٜـف -ٜسخٌ يف ايفهط ايرتبٟٛ 
ايعًُا٤ ٚاملفهطٜٔ املػًُني، املدتكني َِٓٗ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ أٚ هري املدتكني 
ممٔ هلِ اٖتُاَات تطب١ٜٛ ضبسٚز٠، ٚغٛا٤ دا٤ت ٖـصٙ اٯضا٤ يف َ٪يفـات تطبٜٛـ١    
َػتك١ً أٚ يف طٝات َتساخ١ً َٚته١ُٓ َع عًّٛ َٚعـاضف أخـط٣. فـايتعطٜف مل    

ُٸُ٘ ع٢ً غا٥ط ف٦ات ؼبكط ايٓتاز ايرتبٟٛ بامل دتكني فكط بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، بٌ ع
 ايعًُا٤ ٚاملفهطٜٔ املػًُني َٔ طبتًف ايتدككات.

نـٌ   -سػب ايتعطٜف-تعس اٯضا٤ ايرتب١ٜٛ اييت ٜؿًُٗا ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ 
َا نإ تطبٜٛاڄ ٚي٘ ق١ً َباؾط٠ أٚ هري َباؾط٠ مبٝسإ زعـ٠ٛ اٱغـ٬ّ ٚسهـاضت٘    

 يًشٝا٠ ٚيٲْػإ.ْٚعطت٘ يًهٕٛ ٚ

ٜؿرتط ايتعطٜف يف اٯضا٤ ايرتب١ٜٛ اييت ٜٓعط  يٝٗا ع٢ً أْٗا اجـٌ ايفهـط ايرتبـٟٛ     
اٱغ٬َٞ إٔ تهٕٛ تًو اٯضا٤ ٚعًُٝات اغتٓباطٗا قس خهعت عٓـس أقـشابٗا   

 يًُٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚتعاطت َعٗا ٚتٛافكت َع أقٛهلا َٚكاقسٖا.

ؿٌُ َفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ نٌ تطى ايتعطٜف ايكٝس ايعَاْٞ َفتٛساڄ، يٝ 
 َا أْتر َٓ٘ قسمياڄ ٚسسٜجاڄ، َٚا غٝتِ  ْتاد٘ ٫سك١ َٔ املعاضف ايرتب١ٜٛ.



 

 الفصل اخلامس
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مل ػبس ايباسح يف سسٚز اط٬ع٘ َٔ عطف ايرتاخ ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ ذبسٜـسا،    
  ٞ  عَُٛـا.  ٫ٚ ست٢ يف ايهتب املع١ْٛٓ بصيو. ٚيهٔ ٖٓاى تعطٜفات يًـرتاخ اٱغـ٬َ

ٝاب ايتعطٜفات يًُفاِٖٝ ا٭غاغـ١ٝ َ٪ؾـط يغٝـاب َـا ٖـٛ بعـسٖا َـٔ َٓاقؿـات         هٚ
 ته١ٜٝٓٛ هلصٙ املفاِٖٝ.

 

 
 

 في االصطالح العام "التراث"أوال: تعريف 

تعطٜف ايرتاخ:  شا نإ "املرياخ َا ؽبًف٘ ايػٸًف يًدًځف َـٔ ا٭َـٛاٍ ٚايعكـاض،     .1
٭خــ٬م ٚا٭فهــاض ٚايٛغــا٥ٌ فــإٕ ايــرتاخ َــا ؽبًفــ٘ َــٔ ايعــازات ٚايكــِٝ ٚا

ٚا٭غايٝب ٚأاماط اسبٝا٠ يف  ٝع دٛاْبٗا، فايتـاضٜذ ٚايًغـ١ ٚاٯزاب ٚايعـازات    
ٚا٭عطاف ٚاٯثاض ٚامل٬بؼ ٚايعُاض٠ ٚايبٓـا٤، نـٌ ٖـصا َـٔ ايـرتاخ. فـايرتاخ       

 . (1)سطن١ اٱْػإ يف ايتاضٜذ"
ا٥ل أَـ١ َـٔ   ٜٚعطف ايرتاخ أٜهاڄ بأْ٘ "اٱْتاز اسبهاضٟ ايصٟ ٜٓشسض َٔ خكـ  .2

   ٌ َـا ذبتـٟٛ عًٝٗـا َـٔ دبـاضب       ا٭َِ املتفاع١ً َع ايب١٦ٝ اييت ْؿـأت فٝٗـا، بهـ
ٚأسساخ طبعتٗـا بڀبٝعـ١ خاقـ١، ٚأغـبغت عًٝٗـا ٬َضبٗـا ايجكافٝـ١ ٚممٝعاتٗـا         

                                                            

 .62م، ايٛدٝع يف ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬، ٚآخطٕٚ، ُٖاّ، غعٝس (1)

القسم  مؤشر الحاجة للتنظيم الَحْقلي لمفهوم التراث التربوي اإلسالمي
 األول

القسم  اث التربوي اإلسالمي وتحليلهتعريف الباحث للتر
 الثاني

 اس الفصل اخل

 "الرتاث الرتبوي اإلسالمي"مفووو 
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اسبهاض١ٜ اييت َٝعتٗا عٔ ا٭َِ ا٭خط٣ اييت هلا بسٚضٖا أامـاط سٝاتٗـا ٚأعطافٗـا    
 . (1)ٚتكايٝسٖا"

ٖٛ َا ؽبًفـ٘ ايػـابل ي٬سـل يف     –بٛد٘ عاّ -كٛي٘: "ايرتاخٜٚعطف٘ باسح آخط ب .3
 .(2)ايسٜٔ ٚيف ايفهط ٚيف ا٭خ٬م ٚيف ايؿطا٥ع ٚيف اٯزاب ٚيف ايفٔ ٚهري شيو"

 ثانيا: التعريف المختار للتراث

ٕٻ ايرتاخ عَُٛاڄ ٖٛ َا ترتن٘ ا٭دٝاٍ ايػابك١  َٔ خ٬ٍ َا تكسٸّ، ٜط٣ ايباسح أ
ٟٸ أ١َ َٔ ا٭َِ يًذ  ٌٝ اسبانط َٔ ضبتٜٛات َع١ٜٛٓ َٚعطف١ٝ َٚاز١ٜ.يف أ

 ثالثا: تعريف التراث اإلسالمي

 َٔ ايتعطٜفات ا٫قڀ٬س١ٝ يًرتاخ اٱغ٬َٞ ذبسٜسا، َا ٜأتٞ:
ٜعطف ايرتاخ اٱغـ٬َٞ بأْـ٘ "صبُـٛ  َـا خًچفـ٘ املػـًُٕٛ َـٔ  ڇ ـا  ٚقٝـاؽ           .1

٭دٝـاٍ َـٔ   ٚادتٗاز، َٚا قاي٘ ايًچغٜٛـٕٛ، َٚـا  عـ٘ امل٪ضخـٕٛ، َٚـا خًفتـ٘ ا      
 . (3)سهاض٠ ٚفٕٓٛ ٚعًّٛ"

ٜٚعطف أٜهاڄ بأْ٘ "ايٓتاز اٱْػإ ايفهطٟ ٚايٛدساْٞ، ايـصٟ خًفتـ٘ يٓـا أدٝـاٍ      .2
 . (4)ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ايػابك١"

ٜٚعطف ايرتاخ اٱغ٬َٞ نصيو بأْ٘ "َا ٚضثٓاٙ عٔ آبا٥ٓا َٔ عكٝـس٠ ٚثكافـ١ قـِٝ     .3
. ٜٚـط٣ قـاسب   (5)ملازٜـ١" ٚآزاب ٚقٓاعات ٚغا٥ط املٓذعات ا٭خط٣ املع١ٜٛٓ ٚا

ٖصا ايعطٜف إٔ ٖصا ايتعطٜف ٫ "ٜكتكط ايرتاخ ع٢ً املٓذعات ايجكاف١ٝ ٚاسبهاض١ٜ 
ٚاملاز١ٜ، بٌ  ْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً ايٛسٞ اٱهلـٞ: ايكـطإٓ ٚايػـ١ٓ ايـصٟ ٚضثٓـاٙ عـٔ       

                                                            

 .26م، دبسٜس ايفهط اٱغ٬َٞ، ضبػٔ، عبس اسبُٝس (1)

 .20م، ايغاض٠ ع٢ً ايرتاخ اٱغ٬َٞ،  اٍ، غًڀإ (2)

 .117م، ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬، أبٛ ؼب٢ٝ (3)

 . 20م، ايغاض٠ ع٢ً ايرتاخ اٱغ٬َٞ،  اٍ، غًڀإ (4)

 .27م، ايرتاخ ٚاملعاقط٠، أنطّ نٝا٤، ايعُطٟ (5)
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ٞ" يف        (1)أغ٬فٓا" . ٚاسبكٝك١ إٔ ٖصا ٜٓـاظ  فٝـ٘ ٫ٚ ٜتفـل َعـ٘ عًـ٢ زخـٍٛ "ايـٛس
 .(2)ايرتاخ اٱغ٬َٞ

 التعريف المختار للتراث اإلسالميرابعا: 

ٜعطٸف ايباسح ايرتاخ اٱغ٬َٞ بأْ٘ َا أْتذت٘ ا٭دٝاٍ املػ١ًُ ايػابك١ ٚتطنت٘ 
 يًذٌٝ املػًِ اسبانط َٔ ضبتٜٛات َع١ٜٛٓ َٚعطف١ٝ َٚاز١ٜ.

 خامسا: التعريف المختار للتراث التربوي اإلسالمي وتحليله

بٟٛ اٱغ٬َٞ، فإٕ ايباسح مل ػبس فُٝا ضادع٘ ٚأَا بايٓػب١ يتعطٜف ايرتاخ ايرت
ٔٵ قسٸّ تعطٜفاڄ ضبسزاڄ ي٘. ٜٚتبٓٸ٢ َٔ َ٪يفات َتدكٸ َٳ ٓٵ١ْٛ بايرتاخ ايرتبٟٛ  َٴعٳ ك١ ٚست٢ 

 ايباسح ايتعطٜف اٯتٞ:
ٜعطف ايباسح "ايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ" بأْ٘: َا أْتذت٘ عكٍٛ ا٭دٝاٍ املػ١ًُ 

ٝسإ ايتعن١ٝ ٚايتعًِٝ يًذٌٝ املػًِ اسبانط يف نـ٤ٛ  ايػابك١ َٔ عًُا٤ َٚفهطٜٔ يف َ
 املٓٗر اٱغ٬َٞ. 

  ٜؿري ٖصا ايتعطٜف يًعٓاقط ايتش١ًًٝ اٯت١ٝ:
 ٫ ٜسخٌ يف تعطٜف ايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ "ْكٛم ايٛسٞ".  .1
ٜسخٌ يف يف تعطٜف ايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ َا قسض عٔ عكٍٛ ايػابكني َـٔ   .2

ــ١   ــازات تطبٜٛ ــًُني     آضا٤ ٚادتٗ ــاضٜذ املػ ــا ت ــتٌُ عًٝٗ ــ١ اؾ ٓٵع١ تعًُٝٝ ــ ٚقٳ
 ٚسهاضتِٗ. 

َٔ ٖٓا ؽبتًف ايباسح َع َٔ شٖب  ا اعتباض ايٛسٞ)ايكطإٓ ٚايػ١ٓ( زاخًـ١ يف   .3
تعطٜف ايرتاخ اٱغ٬َٞ، َجٌ َـا شٖـب  يٝـ٘ أنـطّ ايعُـطٟ يف نتابـ٘ ايـرتاخ        

                                                            

 .27م، ايرتاخ ٚاملعاقط٠، أنطّ نٝا٤، ايعُطٟ (1)

ٞ  ، ٜٓعط َٓاقؿ١ املػٵأي١ يف: عبس اسبُٝس (2) ٕ ، 27-26م، دبسٜس ايفهـط اٱغـ٬َ ٞ ، ٚدـسعا ، فُٗـ
 .51م، ْعط١ٜ ايرتاخ
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ٚ  (1)ٚاملعاقط٠، ضهِ أْ٘ اغتجٓاٙ َٔ قاب١ًٝ ايٓكس ا بـ٘ إٔ ٫  . َٚع شيـو فهـإ ا٭
. فُٗا ٚسٞ  هلٞ، فٛم ٚقف َٚفٗـّٛ  (2)ٜعس ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ تطاخ املػًُني

ايرتاث١ٝ بهجري،  ناف١ ملا ؼبسث٘ ٖصا َٔ  ؾها٫ت َع اسبساثٝني ٚايعًُاْٝني، عبـٔ  
 يف ه٢ٓ عٓٗا.

ٜٓعط  ا ٖصا ايرتاخ ايرتبٟٛ باعتباضٙ َكسضاڄ يًرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ يف غـٝام شيـو     .4
انُٞ شب ات ا٭َـ١ املػـ١ًُ عـ  ايكـطٕٚ املانـ١ٝ ايـيت اجٿـٌ سايتٗـا         ايبٓا٤ ايرت

اسبهاض١ٜ، ٖٜٚٛتٗا، ٚعُكٗا ايٛدٛزٟ ٚاٱْػاْٞ ٚايتـاضؽبٞ، يف  طـاض تفاعًـٗا    
 ايعكًٞ َع ٚاقعٗا ا٫دتُاعٞ ٚغٝام ايٓكٛم ايؿطع١ٝ. 

 
 

                                                            

فٗٛ ٜكٍٛ: "ايرتاخ اٱغ٬َٞ ٖٛ َا ٚضثٓاٙ عٔ آبا٥ٓـا َـٔ عكٝـس٠ ٚثكافـ١ ٚقـِٝ ٚآزاب ٚفٓـٕٛ        (1)
َٚٔ ثِ فًٔ ٜكتكط ايرتاخ ع٢ً املٓذعات ، ٚقٓاعات ٚغا٥ط املٓذعات ا٭خط٣ املع١ٜٛٓ ٚاملاز١ٜ

ٛسٞ اٱهلٞ)ايكطإٓ ٚايػ١ٓ(". ثِ ٜكٍٛ: "ايٛسٞ بٌ  ْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً اي، ايجكاف١ٝ ٚاسبهاض١ٜ ٚاملاز١ٜ
 .28-27م، ايرتاخ ٚاملعاقط٠، أنطّ نٝا٤، اٱهلٞ ٫ ٜكبٌ ا٫ْتكا٤ ٚا٫ختٝاض َٓ٘. ايعُطٟ

ٚتطدٝشٗـا  ، ٜٓعط ضأٟ خٛي٘ دطازات يف ايرتدٝض بني َٔ ٜعس ايٛسٞ َٔ ايرتاخ َٚٔ ٫ ٜعـسٙ  (2)
امل٪يفـات املعاقـط٠   ، خٛي١ أمحس، . دطازاتعسّ  زخاٍ ايٛسٞ يف ايرتاخ ٚتكسِٜ َ ضات شيو

ٌ ، . ٚنصيو ٜٓعط: أبٛ ايعٝٓني67-64م، يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: زضاغ١ ْكس١ٜ أقـٍٛ  ، عًٞ خًٝـ
 .100-98م، ايفهط ايرتبٟٛ اسبسٜح بني ا٫دباٙ اٱغ٬َٞ ٚا٫دباٙ ايتغطٜيب



 

 الفصل السادس
 مفووو فلسفة الرتبية اإلسالمية
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 لثانيالقسم ا

 التعريف بمفهوم "فلسفة التربية اإلسالمية"
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١ٜ اٱغ١َٝ٬ ايهـ ٣، ٫ بـس   يًُفاِٖٝ ايرتبٛ اسبځكڃًٞست٢ ْسضى اسباد١ يًتٓعِٝ 
َٔ ايٛقٛف ع٢ً ا٫غتدساّ ايفعًٞ ملسيٍٛ َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بكـٛض٠  
ٚاقع١ٝ ٚع١ًُٝ ٚ دطا١ٝ٥، ٚشيو َٔ خ٬ٍ عط  املٛنٛعات ا٭غاغـ١ٝ ايـيت تٓاٚهلـا    
ٖصا املكڀًض يف امل٪يفات املدتك١ بعٓٛإ "فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬". ٚغٝأخص ايباسـح  

 ٗطٖا ٚأنجطٖا اغتدساَا، ٖٚٞ ضبسٚز٠ ايعسز، ٖٚصٙ ايهتب ٖٞ:أؾ
 :للشيباني -كتاب فلسفة التربية اإلسالمية -1

 ايفكٌ ا٭ٍٚ: فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: َاٖٝتٗا َٚكازضٖا ٚؾطٚطٗا.
 ايفكٌ ايجاْٞ: املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا ْعط٠ اٱغ٬ّ يًهٕٛ.

 ْعط٠ اٱغ٬ّ  ا اٱْػإ.ايفكٌ ايجايح: املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا 
 ايفكٌ ايطابع: املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا ْعط٠ اٱغ٬ّ  ا اجملتُع.

 ايفكٌ اشباَؼ: املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا ْعط١ٜ املعطف١ يف ايفهط اٱغ٬َٞ.
 ايفكٌ ايػازؽ: املباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا فًػف١ ا٭خ٬م يف اٱغ٬ّ.

 غ١َٝ٬. ايفكٌ ايػابع: أٖساف ايرتب١ٝ اٱ
 .ايفكٌ ايجأَ: فًػف١ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 .فًػف١ ططم ايتسضٜؼ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايفكٌ ايتاغع:

سفة  هوم فل المؤشر الواقعي على الحاجة للتنظيم الَحْقلي لمف

 التربية اإلسالمية

القسم 
 ولاأل

 سادسالفصل ال

 الرتبية اإلسالميةفلسفة مفووو 
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كتاب فلسفة التربية اإلسالمية: دراسة مقارنة بين أصول التربية اإلسالمية  -2

 :للكيالني -والفلسفات التربوية المعاصرة

 يف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايباب ا٭ٍٚ: أ١ُٖٝ ايبشح 
ايباب ايجاْٞ: ْعط١ٜ ايٛدٛز )ايع٬قات بني اٱْػـإ ٚاشبـايل ٚايهـٕٛ ٚاٱْػـإ     

 ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٯخط٠(.
 .ايباب ايجايح: ْعط١ٜ املعطف١ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

 .١ايباب ايطابع: ْعط١ٜ ايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ٬َٝ
 .يرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايباب اشباَؼ: طبٝع١ اٱْػإ يف ا

 :لألسمر -كتاب فلسفة التربية في اإلسالم -3

)املفــاِٖٝ ٚاملكــازض -ايفكــٌ ا٭ٍٚ: أبعــاز فًػــف١ ايرتبٝــ١ يف اٱغــ٬ّ ٚأُٖٝتٗــا
 ٚاملكَٛات(

 .ايفكٌ ايجاْٞ: ايٛدٛز يف اٱغ٬ّ )اهلل ٚايهٕٛ(
 .يفكٌ ايجايح: اٱْػإ يف اٱغ٬ّا

 .ايفكٌ ايطابع: اجملتُع يف اٱغ٬ّ
  .يفكٌ اشباَؼ: املعطف١ يف اٱغ٬ّا

 .ازؽ: ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف اٱغ٬ّايفكٌ ايػ
يف ن٤ٛ فًػـف١ ايرتبٝـ١ يف   ايفكٌ ايػابع: بٓا٤ غٝاغ١ ايرتب١ٝ ٚاغرتاتٝذ١ٝ تڀٜٛطٖا 

 .اٱغ٬ّ
٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ عٓاٜٚٔ احملت٣ٛ يهتـب فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ أْـ٘ تتذـ٘       

ف١ ٚايكِٝ ٚايڀبٝع١ اٱْػا١ْٝ )ٖٚصا قسض َؿرتى َع يبشح َٛنٛعات: ايٛدٛز ٚاملعط
َباسح ايفًػف١ ايعا١َ املعطٚف١ ٚاملؿٗٛض٠ يس٣ ايعاضفني بايفًػف١(. ٚهايبا َـا ْػـبت   
 ا اٱغ٬ّ عا١َ نُا يف نتابٞ ايؿٝباْٞ ٚا٭مسط. نُـا خكـل ايؿـٝباْٞ ٚا٭مسـط     
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كـ١)املٓاٖر  قػُا َـٔ فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ يبشـح َٛنـٛعات تطبٜٛـ١ َتدك       
 ٚايڀطم ٚايػٝاغ١ ايرتب١ٜٛ(. 

َٚٔ ٖٓا، ٜعٗط إٔ َفّٗٛ فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ املڀبـل يف نتـب ايفًػـف١       
ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٜع٢ٓ بٝإ َٛقـف اٱغـ٬ّ َـٔ قهـاٜا ايٛدـٛز ٚاملعطفـ١ ٚايكـِٝ        

 ٚايڀبٝع١ اٱْػا١ْٝ. ٚتأثريٖا ايرتبٟٛ. 
ٛإ ايؿاضح يًعٓـٛإ ايط٥ٝػـٞ يهتـاب    ٜٚعٗط يف نتاب ايه٬ْٝٞ َٔ خ٬ٍ ايعٓ

فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ إٔ َفّٗٛ فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٜػـاٟٚ َفٗـّٛ أقـٍٛ       
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. بسيٌٝ َا دا٤ يف ايعٓٛإ ٖٚـٛ: "فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬: زضاغـ١      

ٜ٪نس َـا تكـسّ   َكاض١ْ بني أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايفًػفات ايرتب١ٜٛ املعاقط٠". ٚمما 
إٔ ايهتاب ْفػ٘ َڀبٛ  َط٠ ذبت عٓٛإ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ َٚـط٠ أخـط٣ ذبـت     

 عٓٛإ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

 

 

ٜعس َفّٗٛ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ املفّٗٛ ا٭نجط قطبا َٚٓافػ١ ملفٗـّٛ ايٓعطٜـ١   
َٝـسإ ايرتبٝـ١    ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. نُـا أْـ٘ َـٔ املفـاِٖٝ شات اسبهـٛض ايٛانـض يف      

اٱغ١َٝ٬.  ش ٚدس عسز َٔ أزبٝات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َتدكك١ بٗصا ايعٓٛإ. ٚيٛ يف 
فرتات َع١ٓٝ َٚتباعس٠. ٜٚععٚ ايباسح شيو  ا زضد١ ايتـأثط بأزبٝـات ايرتبٝـ١ ايعاَـ١     
ٚايغطب١ٝ اييت دعًـت َـٔ َفٗـّٛ فًػـف١ ايرتبٝـ١ عٓٛاْٗـا ا٭بـطظ ٚا٭قـ٣ٛ ٚا٭نجـط          

ايباسح شيو أٜها  ا بًٛض٠ ايفهط ايرتبٟٛ ايغطبـٞ هلـصا املكـڀًض،     سهٛضا، ٜٚطدع
 ٚتبٓٝ٘ ي٘، ْٚؿط عسٜس َٔ ايسضاغات ذبت َػُاٙ)فًػف١ ايرتب١ٝ(.

ٜٚط٣ ايباسح أْ٘ َٔ املٓاغب ايبس٤ بعط  تعطٜفات فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛـا ثـِ   
عاّ َٓٗذـٞ  ، ملا يف شيـو َـٔ ايتـ   خكٛقا ا٫ْتكاٍ يتعطٜفات فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

حبجٞ با٫ْتكاٍ َٔ ا٭عِ  ا ا٭خل، ٚملا فٝ٘ أٜها َٔ َػاعس٠ يٓا يف ٚنٛح ايط٩ٜـ١  

القسم  "فلسفة التربية اإلسالمية"التعريف بمفهوم 
 الثاني
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سٍٛ ٖصا املفّٗٛ َٚس٣ تأثٸطٙ مبفّٗٛ ايفًػف١ ايرتب١ٜٛ ا٭عِ، ٚيهـٕٛ ٖـصا املكـڀًض    
 أٜها غابل يف ايٛدٛز ع٢ً َكًض فًػف١ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬.

 عليق عليها.عموما والت "فلسفة التربية"أوال: تعريفات 

َٔ تعطٜفات فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛا غٛا٤ يف ايفهط ايغطبٞ أّ ايفهط ايرتبـٟٛ،  
 َا ٜأتٞ:

فًػف١ ايرتب١ٝ: "صبُٛع١ َٔ َعتكسات َٚباز٨ تطب١ٜٛ تطؾس ٚتٛد٘ ايرتبٝـ١ يتشكٝـل    
 .(1)اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ"

ُٸ٢  فًػف١ ايرتب١ٝ: "ٖٞ تڀبٝل ايڀطٜكـ١ ٚايٓعـط٠ ايفًػـفٝتني يف َٝـسإ اشبـ ٠        املػـ
 .(2)بايرتب١ٝ"

ٜعطف ايه٬ْٝٞ فًػف١ ايرتب١ٝ بأْٗا "فك٘ تطبٟٛ ٜػتٗسف تٛنٝض املكاقس ٚايغاٜات  
ايٓٗا١ٝ٥ يًرتب١ٝ، ٚتٛنٝض ططم ايبشح ٚايرتب١ٝ املٛق١ً  ا ٖصٙ املكاقس، ٚتٛنٝض 
املعاٜري اييت ؼبهِ بٗا ع٢ً ٖصٙ ايكهاٜا نًٗا، ثِ  قا١َ ع٬قـات املـتعًِ بـايٛدٛز    

 .(3)طبكا يصيو نً٘" احملٝط

ٜعــطف ايؿــٝباْٞ فًػــف١ ايرتبٝــ١ بأْٗــا: "صبُٛعــ١ املبــاز٨ ٚاملعتكــسات ٚاملفــاِٖٝ   
ٚايفطٚ  ٚاملػًچُات اييت سسٸزت يف ؾهٌ َتهاٌَ َرتابط َتٓاغل، يتهٕٛ مبجابـ١  
املڂطؾس ٚاملٛد٘ يًذٗـٛز ايرتبٜٛـ١ ٚايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١ جبُٝـع دٛاْبٗـا، ٚيًػٝاغـ١        

 .(4)ز"ايتع١ًُٝٝ يف ايب٬

                                                            

 .318م، غ١َٝ٬َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱ، بؿري ساز، ايتّٛ (1)
 .462م، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (2)
 .74م، فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (3)
 .18م، فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، عُط ايتَٛٞ، ايؿٝباْٞ (4)
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ٜعطف ا٭مسط فًػف١ ايرتب١ٝ بأْٗا َا ؼبسز "ادباٙ اجملتُع عبٛ َجٌ أع٢ً، ٜػتٗسف٘ َٔ  
تطب١ٝ أبٓا٥٘ ٚتعًُِٝٗ، ٜٓبع َٔ فًػف١ اجملتُع يف اسبٝـا٠، بعكٝستـ٘ ْٚعطتـ٘ يًدـايل     

 .(1)ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٱْػإ ٚايعًِ ٚاملعطف١ ٚايكِٝ""

ص ايفًػف١ ٚغ١ًٝ يتٓعـِٝ ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١    فًػف١ ايرتب١ٝ: "ايٓؿاط املٓعِ ايصٟ ٜتد 
 .(2)ٚتٓػٝكٗا ٚاْػذاَٗا، ٚتٛنض ايكِٝ ٚا٭ٖساف اييت تطْٛ  ا ذبكٝكٗا"

فًػف١ ايرتب١ٝ: "تڀبٝل ايٓعط٠ ايفًػف١ٝ ٚايڀطٜك١ ايفًػف١ٝ يف َٝسإ اشب ٠ اٱْػـا١ْٝ   
       ٛ ّ عًٝٗـا  اييت ْػُٝٗا ايرتب١ٝ". ٖٚـٞ نـصيو: "تڀبٝـل املعتكـسات ٚاملبـاز٨ ايـيت تكـ

 .(3)ايفًػف١ ايعا١َ يف َعازب١ املؿه٬ت ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ"

ٜٚعطف ْاقط فًػف١ ايرتب١ٝ بأْٗا: "صبُٛع١ املباز٨ ٚاملعتكسات ٚاملفاِٖٝ ٚايفطٚ   
ٚاملػًُات اييت سسزت يف ؾهٌ َرتابـط َتٓاغـل يتهـٕٛ مبجابـ١ املطؾـس ٚاملٛدـ٘       

 .(4)يًذٗس ايرتبٟٛ ٚايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ جبُٝع دٛاْبٗا"

. ٖٚٞ أٜها: "أفهـاض ٚادباٖـات   (5)فًػف١ ايرتب١ٝ: "زضاغ١ فًػف١ٝ يًرتب١ٝ َٚؿه٬تٗا" 
 . (6)ٚتڀبٝكات تطب١ٜٛ َٓبجك١ َٔ ْعطٜات فًػف١ٝ يف  طاض ثكايف َعني"

ٕ  -ٜعطف ٚازْط فًػف١ ايرتب١ٝ   -ٜٚ٪ٜسٙ أضْٛضز ضٜس أغتاش فًػف١ ايرتب١ٝ جباَع١ يٓـس
١ عًـ٢ َؿـه٬ت ايرتبٝـ١ ايـيت تٓاغـبٗا املعازبـ١       بأْٗا: "تڀبٝكات ا٭فهـاض ايفًػـفٝ  

 .(7)ايفًػف١ٝ"

                                                            

 .26م، فًػف١ ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّ، أمحس ضدب، ا٭مسط (1)
 .108م، فًػفات ايرتب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (2)
 .108م، فًػفات ايرتب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (3)
 .108م، فًػفات ايرتب١ٝ،  بطاِٖٝ، ْاقط (4)
 .44م، ايفًػف١ ٚتڀبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ، ْعِٝ سبٝب، دعٓٝين(5)
 .45م، ايفًػف١ ٚتڀبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ، ْعِٝ سبٝب، دعٓٝين(6)
 .48م، ٗا ايرتب١ٜٛايفًػف١ ٚتڀبٝكات، ْعِٝ سبٝب، دعٓٝين(7)
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ٜعطف أبٛ ايعٝٓني فًػف١ ايرتب١ٝ بأْٗا: "ايٓؿاط ايفهطٟ املٓعِ ايصٟ ٜتدـص ايفًػـف١    
ٚغ١ًٝ يتٓعِٝ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚتٓػٝكٗا ٚتٛنٝض ايكـِٝ ٚا٭ٖـساف ايـيت تطْـٛ  ا     

 .(1)ذبكٝكٗا يف غبٌٝ نبط ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ"

ًْٝٛ يف بٝإ َع٢ٓ فًػف١ ايرتبٝـ١: "تٓعـط ايفًػـف١ يف ا٫فرتانـات ا٭غاغـ١ٝ       ٜكٍٛ 
يفطٚ  ايعًِ ا٭خط٣. فعٓسَا تٛد٘ ايفًػف١ اْتباٖٗا  ا ايعًِ، عبكٌ ع٢ً فًػف١ 
ايعًِ، ٚعٓسَا تفشل أٚ اتشٔ املفَٗٛات ا٭غاغ١ٝ يًكإْٛ عبكٌ ع٢ً فًػـف١  

عبكـٌ عًـ٢ فًػـف١ ايرتبٝـ١ أٚ ايفًػـف١      ايكإْٛ، ٚعٓسَا تتٓاٍٚ ايفًػف١ ايرتب١ٝ، 
 .(2)ايرتب١ٜٛ"

فًػف١ ايرتب١ٝ: "ايكٝاّ جبٗس عكًٞ ملٓاقؿ١ ٚذبًٌٝ ْٚكس  ١ً املفاِٖٝ ا٭غاغـ١ٝ ايـيت    
ٜطنع عًٝٗا ايعٌُ ايرتبٟٛ، ٚشيو ملٓاقؿ١ ٚذبًٌٝ ايٓؿاط املسضغٞ، اشب ٠، اسبط١ٜ، 

 .(3)املعطف١، ايكِٝ"

 .(4)كٞ يًفًػف١ ايعا١َ"فًػف١ ايرتب١ٝ: "ازباْب ايتڀبٝ 

فًػف١ ايرتب١ٝ: "ْؿاط تٛنٝشٞ ْكـسٟ يف ذبًٝـٌ املفـاِٖٝ ٚاملكـڀًشات ايرتبٜٛـ١       
املػتدس١َ، َجٌ:  ؾبا  اسبادـات ٚايجـٛاب ٚايتـسضٜؼ ٚاملعطفـ١، ٚشيـو بٗـسف       

 .(5)تٛنٝض َعاْٝٗا يفكًٗا عٔ ا٫خت٬ط باملفاِٖٝ ا٭خط٣"

يف ايتفهري ٚايبشـح يف َٓاقؿـ١ املػـا٥ٌ     فًػف١ ايرتب١ٝ: "اغتدساّ ايڀطٜك١ ايفًػف١ٝ 
ايرتب١ٜٛ". فٗٞ"دٗس عكًٞ ملٓاقؿ١ ٚذبًٌٝ ْٚكس  ١ً املفاِٖٝ ا٭غاغـ١ٝ ايـيت ٜطتهـع    

                                                            

 .61م، فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، عًٞ خًٌٝ، أبٛ ايعٝٓني (1)
 .8م، َكس١َ  ا فًػف١ ايرتب١ٝ، دٛضز.ف. ًْٝٛ(2)
 .32م، ا٭قٍٛ ايفًػف١ٝ يًرتب١ٝ: قطا٤ات ٚزضاغات، ٚآخطٕٚ، عًٞ خًٌٝ، أبٛ ايعٝٓني (3)
 .55م، ايرتب١ٝ ايتأقٌٝ اٱغ٬َٞ يفًػف١، قاحل غًُٝإ، ايعُطٚ(4)
 .71م، ايتأقٌٝ اٱغ٬َٞ يفًػف١ ايرتب١ٝ، قاحل غًُٝإ، ايعُطٚ(5)
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عًٝٗا ايعٌُ ايرتبٟٛ، ٚشيو َجٌ: ايڀبٝع١ اٱْػـا١ْٝ، ايٓؿـاط املسضغـٞ، اشبـ ٠،     
 .(1)اسبط١ٜ، املعطف١"

ايفًػف١ٝ يف ايتفهري ملٓاقؿ١ املػا٥ٌ فًػف١ ايرتب١ٝ عٓس زٜٟٛ: " ْٗا اغتدساّ ايڀطٜك١  
ايرتب١ٜٛ. فايفًػف١ ٖٞ ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ. ٜٚعطفٗا نصيو بأْٗا ايٓؿـاط املڂـٓٳعچِ   
ايصٟ ٜتدص َٔ ايفًػف١ ٚغ١ًٝ يتشسٜـس َٓڀًكـات ٚتٛنـٝض ا٭ٖـساف ايـيت ٜـٛز       

 .(2)ذبكٝكٗا"

ِ ٱبطاظ ايع٬قـ١ بـني   فًػف١ ايرتب١ٝ: "ْؿاط تكّٛ ب٘  اع١ املڂطبني ٚايف٬غف١ ٚهريٖ 
ايفًػف١ ٚايرتب١ٝ، ٚتٛنٝض ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚتٓػـٝكٗا ْٚكـسٖا ٚتعسًٜـٗا يف نـ٤ٛ     

 .(3)َؿه٬ت ايجكاف١"

فًػف١ ايرتب١ٝ: "ٖٞ تڀبٝل يًٓعط٠ ايفًػـف١ٝ ٚاملـٓٗر ايفًػـفٞ عًـ٢ ايرتبٝـ١. فٗـٞ        
 .(4)ازبٗس املككٛز يتڀبٝل ايفهط ايفًػفٞ يف َٝسإ ايرتب١ٝ"

ب١ٝ: "ٖٞ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اييت تٓبجل َٔ ايٓعطٜات ٚا٭فهاض ايفًػف١ٝ اييت فًػف١ ايرت 
 .(5)تعٗط يف سهاض٠ َع١ٓٝ"

ًٜشغ َٔ صبُٛ  ايتعطٜفات املتكس١َ ٚهريٖا مما اطًـع عًٝـ٘ ايباسـح ٖٚـٞ ٫     
 ربطز عٔ ٖصٙ ز٫ي١ ٖصٙ ايتعطٜفات، إٔ تعطٜف فًػف١ ايرتب١ٝ ٜرتنع سٍٛ ض٩ٜتني:

ٞ ا٭قٌ ٚا٭عِ ٚا٭نجط اْتؿاضا هطبٝا ٚعطبٝا، ٚتتُجٌ بفِٗ فًػف١ : ٖٚايط١ٜ٩ ا٭ٚا
 ايرتب١ٝ ع٢ً ططٜك١ خس١َ ايفًػف١ يًرتب١ٝ. ٚميهٔ ايتعبري عٓ٘ حبػب ايتعطٜفات باٯتٞ:

 .اغتدساّ ايفًػف١ يف فِٗ ايرتب١ٝ 

 .تڀبٝل ا٭غًٛب ايفًػفٞ يف ايرتب١ٝ 

                                                            

 .27م، فًػفات تطب١ٜٛ َعاقط٠، غعٝس  مساعٌٝ، عًٞ(1)
 .42م، فًػف١ ايرتب١ٝ عٓس دٕٛ زٜٟٛ، ايباض، عبس اسبفٝغ(2)
 .63م، يف فًػف١ ايرتب١ٝ: ْعطٜا ٚتڀبٝكٝا، أمحس اسباز، ضبُس(3)
 .53م، يف فًػف١ ايرتب١ٝ: ْعطٜا ٚتڀبٝكٝا، سبازأمحس ا، ضبُس(4)
 .194م، َعذِ َكڀًشات ايرتب١ٝ: يفعا ٚاقڀ٬سا، ٚأمحس ايعنٞ، فاضٚم عبسٙ، ف١ًٝ(5)
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 .تڀبٝكات ايفًػف١ يف ايرتب١ٝ 

 .ٔ ايفًػف١ايرتب١ٝ املٓبجك١ َ 

 تڀبٝل ايفهط ايفًػفٞ يف سٌ َؿه٬ت ايرتب١ٝ. 

 .ايفًػف١ ٚغ١ًٝ شبس١َ ايرتب١ٝ 

: ٖٚٞ ا٭قٌ اْتؿاضا عطبٝا ْٚازض٠ هطبٝا، ٚتتُجٌ بفِٗ فًػف١ ايرتب١ٝ ع٢ً ايط١ٜ٩ ايجا١ْٝ
 أْٗا: صبُٛع١ َباز٨ تٛد٘ ايرتب١ٝ.

ايط١ٜ٩ ايفًػـف١ٝ.  ٚيف ايعُّٛ فُكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ ٜع٢ٓ إٔ تتشطى ايرتب١ٝ يف 
 ٚإٔ تٓڀبع بڀابعٗا، ٚربهع ٭زٚاتٗا.

 وتحليلها. "فلسفة التربية اإلسالمية"ثانيا: تعريفات 

يًرتبٜٛني تعطٜفات عس٠ يفًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٜٛضز ايباسح فُٝا ٜـأتٞ  ًـ١ َٓٗـا،    
ْـ٘  يهٞ ٜتهض َع٢ٓ ٖصا املكڀًض، ٜٚػٌٗ َكاضْت٘ بغريٙ. ٚقس ٚدس ايباسح بايتتبع بأ

 ٖصٙ ايتعطٜفات َعسٚز٠ دسا، َٚٓٗا:
فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: "ت١ُٝٓ ايفطز َٔ طبتًف دٛاْبـ٘ ٚضعاٜتـ٘ ٚامـٛٙ، حبٝـح      

ٜهٕٛ ٖصا ايُٓٛ َتها٬َ، ٜػتڀٝع إٔ ٜٓفع ْفػ٘ ٜٚػتُتع حبٝات٘ ٜٚػاِٖ يف بٓـا٤  
 . (1)صبتُع٘"

بـٌ ايرتبٝـ١   ٖٚصا ايتعطٜف نُا ٖٛ ٚانض أقطب  ا تعطٜف ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬.  
 عَُٛا. فًٝؼ فٝ٘ قٝس باملطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٖٚٛ أقطب يتعطٜف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ.

فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: "ْؿاط فهطٟ َٓعِ ٜتدص ايفًػف١ ٚغ١ًٝ يتٓعِٝ ايع١ًُٝ  
ايرتب١ٜٛ، ٚتٓػٝكٗا ٚتٛنٝض ايكِٝ ٚا٭ٖساف اييت تطْٛ  ا ذبكٝكٗا يف غبٌٝ نبط 

 . (2)ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ"

                                                            

 .374م، أغؼ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، ٢َٓٗ ضبُس، هٓاِٜ (1)
 .466م، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (2)
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ٖٚصا ايتعطٜف ٜصنطٙ ٜازبٔ ْك٬ عٔ هريٙ ع٢ً أْ٘ َٔ تعطٜفات فًػـف١ ايرتبٝـ١   
 اٱغ١َٝ٬. ٚيهٔ ٚانض أْ٘ تعطٜف يفًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛا.

ٜعطف َكساز ٜازبٔ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: بأْٗا "صبُٛع١ َٔ ا٭فهـاض ٚاملبـاز٨    
ػف١ اٱغ١َٝ٬، ايـيت تـطبط   ايعا١َ، ٚأاماط َٔ ايع٬قات املتٓاغك١ املٓبجك١ َٔ ايفً

بني أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚبني ْعطٜتٗا اييت ميهٔ بٗا ذبًٌٝ ا٭فهـاض ايرتبٜٛـ١   
اٱغ١َٝ٬ ٚتسعُٝٗا ٚتكٛميٗا ٚتٛدٝٗٗا باغـتُطاض  ا ذبكٝـل أٖـسافٗا ٚهاٜاتٗـا     

 .(1)مبٓاٖذٗا ٚططقٗا ٚأغايٝبٗا ٚٚغا٥ًٗا اشباق١ بٗا"

غ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا صبُٛعـ١ َـٔ املبـاز٨. ٚؼبـسز     ٜفِٗ ايتعطٜف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱ
َكسضٖا اٱغ٬َٞ. ٜٚعڀٝٗا ٚظٝف١ ايتٛدٝ٘. ٚػبعٌ َٓٗا ايطابط بـني صبـايني نـبرئٜ    
َٔ صبا٫ت ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: صباٍ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ ٚصبـاٍ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١     

 يطأٟ.اٱغ١َٝ٬. ٖٚصا أَط ؼبتاز يٛقف١ ٚؼبتاز يتٛنٝض َٔ قاسب ٖصٙ ا
ٜعطف ايه٬ْٝٞ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬: بأْٗـا "قـٛض٠ اٱْػـإ ايـصٟ تتڀًـع        

ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ا  ػبازٙ ٚاجملتُع اييت تعٌُ ع٢ً  خطاد٘ يف ن٤ٛ ع٬ق١ نـٌ  
 . (2)َُٓٗا باشبايل ٚايهٕٛ ٚاسبٝا٠ ٚاٱْػإ"

بـٟٛ يًرتبٝـ١   ٜفِٗ ٖصا ايتعطٜف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْٗا ايُٓٛشز ايرت
 اٱغ١َٝ٬ ٚطبطداتٗا ايٓٗا١ٝ٥.

ٜعطف ايؿٝباْٞ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا "صبُٛعـ١ َـٔ املبـاز٨ ٚاملعتكـسات      
املػتُس٠ َٔ تعـايِٝ اٱغـ٬ّ أٚ املتفكـ١ َـع ضٚسـ٘، ٚايـيت هلـا أُٖٝـ١ تڀبٝكٝـ١          

 .(3)ٚتٛد١ٝٗٝ يف اجملاٍ ايرتبٟٛ"

                                                            

 .467م، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜٔازب (1)
تڀٛض َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. زضاغـ١ َٓٗذٝـ١ يف ا٭قـٍٛ    ، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (2)

 . 20م، ايتاضؽب١ٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 .18م، فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، عُط ايتَٛٞ، ايؿٝباْٞ (3)



 المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى

- 128 - 

١َٝ ع٢ً أْٗا صبُٛع١ َبـاز٨  غـ١َٝ٬.   ٜفِٗ ٖصا ايتعطٜف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ٬
 ٚؼبسز ٚظٝفتٗا بايتڀبٝل ٚايتٛدٝ٘.

ٜعطف ا٭مسط فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بأْٗا: "ايبٓا٤ ايفهـطٟ اٱغـ٬َٞ املتعًـل     
ــا    ــا ٚأغــايٝبٗا ٚفعايٝاتٗ ــا يف أٖــسافٗا ٚضبتٛاٖ ــ١، ٚاملٛدــ٘ ا٭غاغــٞ هل بايرتبٝ

 ٛ ٟ عـٔ ايٓػـٝر ايفهـطٟ اٱغـ٬َٞ     ٚادباٖاتٗا. ٜٚكسض ٖصا ايبٓا٤ ايفهط ايرتبـ
 .(1)نهٌ َتهاٌَ"

ٜفِٗ ٖصا ايتعطٜف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ عًـ٢ أْٗـا بٓـا٤ فهـطٟ  غـ٬َٞ. ٚؼبـسز       
 ٚظٝفتٗا بايتٛدٝ٘.

 ٚاشب٬ق١، إٔ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: 
 صبُٛع١ َٔ املباز٨. 
 َكسضٖا اٱغ٬ّ.  
 هلا ٚظٝف١ تطب١ٜٛ تٛد١ٝٗٝ. 

  ٜٚبك٢ ايػ٪اٍ املِٗ:
َا َس٣ اسباد١ ٫غتدساّ َكڀًض "فًػـف١ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬"، يف ظـٌ ٚدـٛز      

١، ٖٚٞ: أقـٍٛ  اسبځكڃًٝصبُٛع١ أغاغ١ٝ ٚق١ٜٛ ٚٚانش١ َٔ املفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ 
ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ٚايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايـرتاخ    

 ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ؟
 تٞ َٓاقؿت٘ باغتفان١ َٓٗذ١ٝ ٚز٫ي١ٝ.ٖصا َا غتأ

 

                                                            

 .59م، ف١ ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّفًػ، أمحس ضدب، ا٭مسط (1)
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املفــاِٖٝ ا٭ضبعــ١ ا٭غاغــ١ٝ، ٖٚــٞ: أقــٍٛ ايرتبٝــ١   اسبځكڃًــٜٞتٓــاٍٚ ايتٓعــِٝ 
اٱغ١َٝ٬ ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغـ١َٝ٬ ٚايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ ٚفًػـف١ ايرتبٝـ١       

ض  املتػع١ يهٌ َفاِٖٝ ٭ْ٘ ٖٛ ا٭ ؛٫ٚ ٜتٓاٍٚ َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ -اٱغ١َٝ٬
 بايڀطٜك١ اٯت١ٝ. ٜٚتِ شيو -ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٖٚٛ َػ٢ُ اسبكٌ ايهبري

 

 

مل ػبس ايباسح زضاغات تطب١ٜٛ عًُت ع٢ً ذبًٌٝ أٚدـ٘ ايع٬قـ١ بـني املفـاِٖٝ     
ٞ ايه ٣،  ٫ َا ْسض، ٖٚصا َ٪ؾـط قـٟٛ يًشادـ١ يًتٓعـِٝ      اٱغ١َٝ٬ايرتب١ٜٛ   اسبځكڃًـ

 ِ ْٛ  َٔ اسبسٚز بُٝٓٗا.يتًو املفاِٖٝ ٚضغ
ؼباٍٚ ايباسح ايٛقٛف ع٢ً َا تٛقٌ  يٝ٘ َٔ آضا٤ دا٤ت يف تٛدٝ٘ ٚفُٝا ٜأتٞ 

ايع٬ق١ بني َفَٗٛٞ: ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚأقٍٛ ايرتب١ٝ، عَُٛا ٚخكٛقا، ٖٚـٞ  ًـ١   
ايع٬ق١ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚفًػف١ تًو ايع٬ق١ )يرتبٜٛني املػًُني ٚايغطبٝني يف َٔ آضا٤ ا

َٚا زٕٚ شيو َٔ ايع٬قات بني املفاِٖٝ ا٭خط٣ مل  .(رتب١ٝ ٚأقٛهلا عَُٛا ٚ غ٬َٝااي
 ٜكف ايباسح ع٢ً ؾ٤ٞ َٓٗا ضهِ قطا٤ات املٛغع١ يف ٖصا اجملاٍ.

 .(1)فًػف١ ايرتب١ٝ ١َُٓٝٗ ع٢ً أقٍٛ ايرتب١ٝ ٚايرتب١ٝ نهٌ. ايؿا٥ع غابكا يف ايغطب  

  

                                                            

 .319-318م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (1)

القسم  (المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى )الَمَظّلات العالقة بيناآلراء في 
 الثاني

 سابعالفصل ال

 للنفاهيه الرتبوية اإلسالمية "يه احَلْقليِظِيالَت" ُمقاربة

 الكربى
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ٚفًػـف١ ايرتبٝـ١ َهـٕٛ أغاغـٞ َـٔ       ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ أٚغـع َـٔ فًػـف١ ايرتبٝـ١.     
 .(1)َهْٛاتٗا. ضأٟ َسضغ١ "تبٌ" ٚ"بٝرتؽ" ٚ"ٖريغت". ٖٚٛ َٛقف أسسخ َٔ غابك٘

ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ هلُا ايسضد١ ْفػـٗا ٫ٚ فـطم بُٝٓٗـا. ٖٚـصا ضأٟ       
. "فكس ؾا  يف نتابـات ايرتبـٜٛني اغـتعُاٍ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ َعازيـ١       (2)دٕٛ زٜٟٛ

ػف١ ايرتب١ٜٛ أٚ فًػف١ ايرتب١ٝ. ٚمبا نإ ايػبب عٓس َٔ اغتعًُٛا ايرتازف بـني  يًفً
ايفًػف١ ٚايٓعط١ٜ يف ايرتب١ٝ ٖٛ َا أثط عٔ دٕٛ زٜٟٛ َٔ إٔ فًػف١ ايرتبٝـ١ يٝػـت   

)ضمبا قكس دسٜـس٠( أتـٞ بٗـا يًتٓفٝـص يف ْعـاّ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ َـٔ          أفهاضا دٝس٠
 .(3)١ٜ يرتب١ٝ"خاضد٘، ٚ اما ٖٞ يف أغاغٗا اجٌ ْعط

يًفًػف١ ايرتب١ٜٛ َها١ْ ٖاَؿـ١ٝ يف خـاضز ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١. ٖٚـصا ضأٟ ف٬غـف١         
 .(4)ايتشًٌٝ املٓڀكٞ

فًػف١ ايرتب١ٝ َهٕٛ ٚاسس َٔ َهْٛات ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬. ٖٚـصا ضأٟ       
 .(5)بؿري ساز تّٛ

 .(6)فًػف١ ايرتب١ٝ أغاؽ َٔ أغؼ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬  
 .(7)أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ أغؼ تب٢ٓ عًٝٗا ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬  

                                                            

 .319-318م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (1)
. عبـس  319-318م، غـ١َٝ٬ َهاْـ١ فًػـف١ ايرتبٝـ١ يف ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱ     ، بؿري ساز، ايتّٛ (2)

 .17م، تڀٛض ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، قاحل، ايععٜع
 .30م، زضاغات يف فًػف١ ايرتب١ٝ املعاقط٠، عبس ايطانٞ  بطاِٖٝ، عبس ايطمحٔ (3)
 .319-318م، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، بؿري ساز، ايتّٛ (4)
 .344م، رتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬َها١ْ فًػف١ اي، بؿري ساز، ايتّٛ (5)
 .372م، أغؼ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، ٢َٓٗ ضبُس، هٓاِٜ (6)
َعامل بٓا٤ ، َكساز، . ٜازب372ٔم، أغؼ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، ٢َٓٗ ضبُس، هٓاِٜ (7)

 .405م، ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
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. ٚبٓـا٤ فًػـف١ ايرتبٝـ١    (1)َهُٕٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٜؿٌُ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬   
. ٜٚكــٍٛ (2)اٱغــ١َٝ٬ خڀــ٠ٛ َٚتڀًــب يبٓــا٤ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١ اٱغــ١َٝ٬      

 .(3)اٱغ٬ّ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬" ايه٬ْٝٞ: "ٜٚؿٌُ َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف
 .(4)أقٍٛ ايرتب١ٝ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ َٔ َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ  
فًػف١ ايرتب١ٝ تٛدـ٘ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١. ٚايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ تعتُـس عًـ٢ ايفًػـف١           

. ٚفًػف١ ايرتب١ٝ هلا زٚض ض٥ٝػٞ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ فٗٞ اسٖا بايكِٝ اييت (5)ايرتب١ٜٛ
 . (6)ٜطاز هطغٗا بايٓاؾ١٦

فًػف١ ايرتب١ٝ يٝػت َطازف١ يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ. ٚ اما ٖـٞ َـٔ َهْٛـات أٚ عٓاقـط       
 .(7)ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ. ٖٚصا ٖٛ ضأٟ نٛضٌْٝ

ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ أنجط اتػاعا َٔ فًػف١ ايرتب١ٝ. ٚتتهُٔ يف َهْٛاتٗا َكـڀًشات    
 .(8)ايفًػف١ ايرتب١ٜٛ

ٕ ٖٓاى ٚدٗات ْعـط َتعـسز٠ يف ذبسٜـس ايع٬قـ١ بـني      ًٜٚشغ مما تكسّ عطن٘ أ
 ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ، ميهٔ تكٓٝفٗا  ا اٯضا٤ اٯت١ٝ:

َكـڀًض فًػـف١ ايرتبٝـ١ أٚغـع ٚأقـ٣ٛ ُٖٝٓـ١ َـٔ َكـڀًض ايٓعطٜـ١           ايطأٟ ا٭ٍٚ:
 ايرتب١ٜٛ. ٖٚٛ ضأٟ قسِٜ ٚق١ً دسا أْكاضٙ ٚمت دباٚظٙ يف ايفهط ايغطبٞ. 

                                                            

 .399م، ٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬َعامل ب، َكساز، ٜازبٔ (1)
 .468-495م، َعامل بٓا٤ ْعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، َكساز، ٜازبٔ (2)
تڀٛض َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬. زضاغـ١ َٓٗذٝـ١ يف ا٭قـٍٛ    ، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (3)

 . 20م، ايتاضؽب١ٝ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬
 .28-27م، ايرتب١ٜٛ: َهْٛاتٗا ٚتڀبٝكاتٗاايٓعط١ٜ ، َادس عطغإ، ايه٬ْٝٞ (4)
 .25م، ْعطٜات املٓاٖر ايعا١َ، عًٞ أمحس، . َٚسنٛض22م، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، ت. َٛض (5)
 .39م، املٓٗاز ايسضاغٞ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، عبس ايطمحٔ قاحل، عبس اهلل (6)
 .25-24م ،زضاغات يف فًػف١ ايرتب١ٝ املعاقط٠، عبس ايطانٞ  بطاِٖٝ، عبس ايطمحٔ (7)
 .30م، زضاغات يف فًػف١ ايرتب١ٝ املعاقط٠، عبس ايطانٞ  بطاِٖٝ، عبس ايطمحٔ (8)
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٫ فـطم بـني َكـڀًشٞ فًػـف١ ايرتبٝـ١ ٚايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١. ٚأْكـاضٙ          ٞ:ايطأٟ ايجـاْ 
 ضبسٚزٜٔ.

ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ أٚغع ٚأمشٌ َٔ َكڀًض فًػف١ ايرتبٝـ١. ٚايٓعـط  ا    ايطأٟ ايجايح:
 فًػف١ ايرتب١ٝ نُهٕٛ َٔ َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ.

 أقٍٛ ايرتب١ٝ َهٕٛ َٔ َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ. ايطأٟ ايطابع:
ٛٸٕ َٔ  ايطأٟ اشباَؼ اشبام بايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬: َٴه فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 

َهْٛات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚأغاؽ َـٔ أغػـٗا. ٖٚـصا ٖـٛ ايـطأٟ ايٛسٝـس       
 املڀطٚح.

ٛٸٕ     ايطأٟ ايػازؽ اشبام بايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬: َٴهـ أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ 
١ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚأغاؽ َٔ أغػٗا. ٖٚصا ٖٛ ايـطأٟ ايٛسٝـس   َٔ َهْٛات ايٓعطٜ

 املڀطٚح.

 

 
 

 التربوية اإلسالمية الكبرىللمفاهيم  الَحْقليأوال: درجة الحاجة للتنظيم 

 ٕ  ٝع املفاِٖٝ املتكسٸ١َ َا ظايت ذبتاز  ا ذبطٜط عًُٞ ملعاْٝٗا، ٚايٛقـٍٛ  ا  
ٗا  ٝعاڄ ذبتاز  ا َعٜس َٔ ا٫عتٓا٤ بتعطٜفاتٗـا  ْٛ  َٔ ا٫تفام سٍٛ املطاز بٗا، نُا أْ

َٔ قبٌ ايباسجني ايرتبٜٛني املػًُني ٚظٜاز٠ عسزٖا مبا ٜجطٟ َعاْٝٗـا. نُـا أْٗـا أٜهـاڄ     
ذبتاز  ٝعٗا  ا ٚنٛح ْٚٛ    ا  ع٢ً ضبتٛاٖا ايصٟ ػبب اغتدساَ٘ عٓـس ايتـأيٝف   

ٍّٟ َٔ عٓاٜٚٓٗا.  أٚ ايبشح ايعًُٞ ذبت أ

نٝس َط٠ أخـط٣،  ا إٔ َجـٌ ٖـصا املٛنـٛ  مل ػبـس يـ٘ ايباسـح        ٫ٚ بس َٔ ايتأ
اٖتُاَا ٚزضاغ١ تطب١ٜٛ خاق١ ب٘ َٔ قبٌ ايباسجني يف سسٚز اط٬عـ٘.  ٫ يف  ؾـاضات   
َٛظع١ سٍٛ ايع٬ق١ بني فًػف١ ايرتب١ٝ ٚايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ عَُٛـا ٚخكٛقـا، ٖٚـٞ      

ية  فاهيم التربو بين الم لي  ظيم الَحْق حث للتن توجيها البا
 اإلسالمية الكبرى )الَمَظّلات(

القسم 
 الثاني
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بني ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚغا٥ط ذبتاز يتٓكٝب ٚحبح بني ا٭غڀط يف نجري َٔ ا٭سٝإ. ٚأَا 
 املكڀًشات ا٭خط٣، فًِ ػبس فٝٗا ؾ٦ٝا ٜصنط  ٫ ؾصضات.

 :المفاهيم التربوية اإلسالمية الكبرى: العالقة االلتحامية بين ثانيا

ًچـات بني ٖـصٙ املفـاِٖٝ    أؾس ايع٬قات ا٫يتشا١َٝ ظٗٛضا اٖـا ايتكـاقا   ٛقٚأ املځعځ
 بٝٓٗا، تهٕٛ بني ايجٓا٥ٝات اٯت١ٝ:

تهٕٛ بني َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ َٚفٗـّٛ فًػـف١ ايرتبٝـ١       ١ٝ ا٭ٚا:٥ٓاايج
 اٱغ١َٝ٬.

 .تهٕٛ بني ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ٚايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ ١ٝ ايجا٥:١ْٝآايج
المفةاهيم التربويةة اإلسةالمية ثالثا: درجة الوضوح عموما في العالقةة بةين 

 :الكبرى

تهٕٛ ٖٓاى ع٬قـ١ ٚانـش١ بـني نـٌ تًـو املفـاِٖٝ عًـ٢        يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ 
 َػت٣ٛ املع٢ٓ ٚز٫ي١ َفاُٖٝٗا. 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ أنجط ع٬ق١ َؿه١ً ذبتاز  ا حبح ٚتـأطري ٖـٞ ايع٬قـ١ بـني     
َكڀًشٞ فًػف١ ايرتب١ٝ ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ عَُٛا ٚخكٛقا. ٚأَا بكٝـ١ املكـڀًشات   

 فكس ٜهٕٛ ا٭َط فٝٗا أنجط ٚنٛسا.
لعالقة مفهوم الفكر التربوي اإلسالمي بمفهوم الفكةر  الَحْقليالتنظيم  رابعا:

 اإلسالمي

ع٬ق١ َفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ مبفّٗٛ ايفهط اٱغ٬َٞ ٖٞ ع٬ق١ دع٤ 
ٌٍّ ٜٓتُٞ  يٝ٘؛ شيـو إٔ ايفهـط اٱغـ٬َٞ تتػـع صبا٫تـ٘ يتؿـٌُ ايفهـط ايػٝاغـٞ          به

، ٚبايتايٞ فايفهط ايرتبٟٛ ٖـٛ صبـاٍ َـٔ    ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايرتبٟٛ ٚهريٖا
 صبا٫ت ايفهط اٱغ٬َٞ. 
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لعالقة مفهوم الفكر التربوي اإلسالمي بمفهوم التراث  الَحْقليخامسا: التنظيم 

 التربوي اإلسالمي

ايع٬ق١ بني َفّٗٛ ايرتاخ ايرتبٟٛ ٚايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، تتًدل بع٬قـ١  
ضبـسٚز َـٔ دٗـ١     ايرتبٜٛـ١ ٚايتعًُٝٝـ١، ٚيهٓٗـا    اؾرتاى َتػع١ َٔ ْاس١ٝ املٛنٛعات

املػاس١ ايع١َٝٓ؛ أٟ إٔ َفّٗٛ ايرتاخ ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ عبـاض٠ عـٔ َٓڀكـ١ َؿـرتن١     
بايهاٌَ َع ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، ٜٚعٜس عًٝٗا ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ باسبـسٸ     

 . ايعَاْٞ ايصٟ ٜتذاٚظ املانٞ  ا اسبانط
لعالقة مفهوم الفكر التربوي اإلسالمي مع غيره مةن  يالَحْقلسادسا: التنظيم 

  الكبرىالمفاهيم 

ٌٸ َٔ َفاِٖٝ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ  بايٓػب١ يع٬ق١ َفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ به
اٱغ١َٝ٬ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬، فـطهِ ٚدـٛز َٓڀكـ١     

ايرتب١ٜٛ يف نٌ َٓٗا،  ٫ إٔ ايفاضم ٜعٗط أنجط نبري٠ َؿرتن١ بُٝٓٗا تتُجٌ با٫دتٗازات 
َٔ َٝسإ ايتأيٝف يف عٓاٜٚٓٗا، سٝح تتٓـٛ  َٛنـٛعات ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ      
يتغڀٞ ازبع٥ٝات ٚايهًٝات ٚايتٓٛ  ايعاٖط فٝٗا ٚنجط٠ اٯضا٤ ٚا٫دتٗـازات ايرتبٜٛـ١،   

ٍٛ( ْـٛ  َـٔ   يف سني تعٗط يف َ٪يفات ايعٓاٜٚٔ ا٭خط٣ )ايٓعط١ٜ ٚايفًػـف١ ٚا٭قـ  
 ايٛسس٠ يف تطنٝعٖا ع٢ً َفاِٖٝ اٱغ٬ّ ٚأغػ٘ ايه١ًٝ ٚزٚضٖا ايرتبٟٛ.

ٜط٣ ايباسح نصيو إٔ "ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ" َفَٗٛاڄ ٚعٓٛاْاڄ يًتـأيٝف َـٔ   
أٚغع املفاِٖٝ ٚايعٓاٜٚٔ ايػـابك١،  ش يسٜـ٘ قابًٝـ١ يٝؿـتٌُ عًـ٢ نـجري َـٔ َفـطزات         

باعتباضٖا فهـطاڄ تطبٜٛـاڄ ٜػـتٛعب خـط اٱْتـاز      َٚٛنٛعات ٚقهاٜا ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ايفهطٟ َانٝاڄ ٚسانطاڄ.

لعالقة مفهوم أصول التربية اإلسالمية مع غيةره مةن  الَحْقليسابعا: التنظيم 

 الكبرىالمفاهيم 

ٜعتكس ايباسح إٔ عٓٛإ "أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬" ٜسعِ غا٥ط املفاِٖٝ ٚايعٓاٜٚٔ 
 دبعٌ َٔ تًو ا٭قٍٛ اْڀ٬ق٘ هلا.ا٭خط٣، ٚأْٗا ٫ بٴسٸ َٔ إٔ 
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)األصةول والنظريةة  للعالقة بين المفةاهيم الثالثةة الَحْقليثامنا: التنظيم 

 معا: الخصوص واالشتراك والفكر(

 َا ٜعٓٝٓا يف ٖصٙ املفاِٖٝ ايج٬ث١ أْٗا ٚانش١ ايب١ٝٓ املف١َٝٛٗ ٚايس٫ي١ٝ.  .1
ٞ نًـٞ ٚض٩ٜـ١ تطبٜٛـ١    فايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ َتدكك١ بتهٜٛٔ تكـٛض ْػـك   .2

 غ١َٝ٬ مشٛي١ٝ، تع  عٔ اهلٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬، ٚتهـٕٛ َػـتُس٠ بؿـهٌ أنـ  َـٔ        
املكازض اٱغ١َٝ٬ املعتُس٠. ٚتؿهٌ َطدع١ٝ ايعٌُ ايرتبـٟٛ ٚاملٛدـ٘ يـ٘ ٚاملكٓٓـ١     
ٌٸ شيـو؛      ُٹ٘، َٚٓٗا تكسض املٛاقف ايرتب١ٜٛ املٝسا١ْٝ ٚ يٝٗا تطدـع ٚذبـانِ. ٚنـ يٹٓعڂ

ٛٸْات ايٛدٛز ٚايعٌُ ايرتبٟٛ.  ٭ْٗا اتًو ض١ٜ٩  ٚانش١ مله
ٚأَا َفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، فٗٛ َٝـسإ تطبـٟٛ ٚاغـع دـسا، ٜػـتغطم       .3

املانٞ ٜٚؿٌُ اسبانط، ٚؽبـتلٸ باٱْتـاز ايرتبـٟٛ يعًُـا٤ املػـًُني َٚـصاٖبِٗ       
َٚساضغِٗ ٚادباٖاتِٗ. ٜٚسضؽ تاضٜذ ايرتب١ٝ ٚا٭فهاض ايرتبٜٛـ١ املدتًفـ١ ٚتهـٕٛ    

ط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ مبا ذبًُ٘ َٔ تكٛض تطبٟٛ  غ٬َٞ َػتُس َـٔ ايكـطإٓ   ايٓع
ٚايػ١ٓ بايسضد١ ا٭ٚا ٜؿهچٌ املٹعٵٝاض ايصٟ تفطظ ع٢ً أغاغـ٘ تًـو اٯضا٤ ايرتبٜٛـ١    

 ٚاٱْتاز ايرتبٟٛ يٮؾدام ٚيًُصاٖب.
ٟ ٚأَا أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، فځتٴعٵ٢ٓ بسضاغ١ عسز َٔ ا٭قٍٛ)ايعكسٟ ٚايتعبـس  .4

ٚايتؿطٜعٞ ٚايٓفػٞ ٚا٫دتُـاعٞ( ايـيت تؿـهٌ قٛاعـس ٚضنـا٥ع ايعُـٌ ايرتبـٟٛ        
 ٚايتعًُٝٞ. فتػتٓس عًٝٗا ايتڀبٝكات ايرتب١ٜٛ بؿهٌ نبري.

ٚنـصيو ايعًـّٛ    -ٖٚٓا، َٔ ايهطٚضٟ ايتأنٝس ع٢ً أْ٘ يف سكٌ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬  .5
ايف١ ايـصنط  ٫ بس َٔ ٚدٛز َػاس١ َؿرتن١ بـني املفـاِٖٝ ايهـ ٣ ايػـ     -اٱْػا١ْٝ

ٚهريٖا، ٖٚصٙ أعسٸٖا يف ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ع٬َـ١ قـش١ ٫ َـط ؛ ٭ٕ ايرتبٝـ١       
اٱغ١َٝ٬ ع١ًُٝ ن١ًٝ ٚض١ٜ٩ مشٛي١ٝ َٚا ٖصٙ املكڀًشات  ٫ ادتٗـازات يرتتٝـب   

 ٖصا اسبكٌ املعطيف ٚتكطٜب٘ ٚتػًٗٝ٘ ٚايعٌُ ع٢ً تڀٜٛطٙ. 
ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬   ٚضهِ ٚدٛز َػاس١ َؿـرتن١ َٚٛاقـف َتشـس٠ بـني ايٓعطٜـ١       .6

ٚايفهط ايرتبٟٛ اٱغـ٬َٞ ٚأقـٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬  ٫ أْـ٘ ٜبكـ٢ يهـٌ َٓٗـا         
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ؾدكٝت٘ ايه١ًٝ املُٝع٠ ي٘، ٚاملدتك١ مبٝسإ ي٘ سـسٚزٙ ايعاَـ١ َـٔ اسبكـٌ ايهـبري      
يًرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬. ٚتتذًـ٢ ٖـصٙ اشبكٛقـ١ٝ أنجـط يف َٝـسإ ايتـأيٝف ٚايبشـح         

 ايعًُٞ.
ّ َٔ ٖـصٙ املفـاِٖٝ ايج٬ثـ١ إٔ ميـسٸ اٯخـط مبهْٛـات تطبٜٛـ١        نُا ميهٔ يهٌ َفٗٛ .7

 تػاعسٙ يف عًُٝات ايبٓا٤ ٚايبشح ٚايتڀبٝل. 
ٜٚط٣ ايباسح نصيو إٔ "ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ" َفَٗٛاڄ ٚعٓٛاْـاڄ يًتـأيٝف ٜبكـ٢     .8

َٔ أٚغع املفاِٖٝ ٚايعٓاٜٚٔ )ايرتب١ٜٛ( ايػابك١،  ش يسٜ٘ قاب١ًٝ يٝؿتٌُ عًـ٢ نـجري   
زات َٚٛنٛعات ٚقهاٜا ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ باعتباضٖا فهطاڄ تطبٜٛاڄ ٜػـتٛعب  َٔ َفط

خط اٱْتاز ايفهطٟ َانٝاڄ ٚسانـطاڄ، ٜٚبشـح يف ادتٗـازات  ـٛ  َـٔ ا٭فـطاز       
 ٚاهل٦ٝات ٚامل٪غػات ٚاملصاٖب ٚاملساضؽ ايفهط١ٜ يف َٝسإ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.

سالمية في ظةل المفةاهيم لمفهوم فلسفة التربية اإل الَحْقليتاسعا: التنظيم 

 الثالثة األخرى

ازباْب ا٭ٍٚ: ٚاقع ايع٬ق١ بني َكڀًشٞ فًػف١ ايرتب١ٝ ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف غـٝام  
 ايتأيٝف.

فُٝا ٜأتٞ ٜطقس ايباسح ضبتـ٣ٛ نتـابني أغاغـٝني يف فًػـف١ ايرتبٝـ١ ٚايٓعطٜـ١       
قـع ايتـأيٝف   ايرتب١ٜٛ يٓشسز َٔ خ٬هلُا ايع٬ق١ بني ٖصٜٔ املكڀًشني َـٔ خـ٬ٍ ٚا  

 فُٝٗا.
ٚاؾـتٌُ عًـ٢: َـسخٌ  ا ايفًػـف١،      نتاب فًػفات ايرتب١ٝ ٱبـطاِٖٝ ْاقـط.   -1

َٝازٜٓٗا، ٚايفًػف١، ٚايرتبٝـ١. ايفًػـفات ايرتبٜٛـ١ ايكسميـ١ ايؿـطق١ٝ ٚايغطبٝـ١.       
ايفًػفات ايرتب١ٜٛ ايكسمي١ ايؿطق١ٝ ٚايغطب١ٝ. ايفًػفات ايرتب١ٜٛ ايكسمي١ ايؿـطق١ٝ  

ْٝٛا١ْٝ ٚاملجاي١ٝ ٚايٛاقعٝـ١(. ايفًػـفات ايرتبٜٛـ١ ايكسميـ١ يف     )اهلٓس١ٜ ٚاي ٚايغطب١ٝ
)ايفًػف١ اٱْػا١ْٝ ٚايعك١ْٝ٬ ٚايڀبٝع١ٝ(. ايفًػفات ايرتبٜٛـ١   ايعكٛض ايٛغڀ٢
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اسبسٜجــ١ )ايٛدٛزٜــ١ ٚاملاضنػــ١ٝ ٚاي ا اتٝــ١ ٚايتكسَٝــ١(. ايفًػــفات ايرتبٜٛــ١ 
 )ايٛنع١ٝ ٚاملٓڀك١ٝ ٚايتش١ًًٝٝ(. املعاقط٠

ٛٸض -2 ٚاؾـتٌُ عًـ٢: ايع٬قـ١ بـني      ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يكاحل عبس ايععٜع. نتاب تڀ
ايفًػف١ ٚايرتب١ٝ. عط  عاّ يًُصاٖب ايفًػف١ٝ. بسا١ٜ ظٗٛض ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١.  
املجٌ ايعًٝا ايْٝٛا١ْٝ ٚايطَٚا١ْٝ. ايـسٜٔ ٚايرتبٝـ١. املجـٌ ايعًٝـا يًرتبٝـ١ املػـٝش١ٝ       

ڀبٝعٝـ١ ٚاسبطنـ١ املجايٝـ١ ٚاسبطنـ١     ٚعٓس املػًُني. اسبطن١ اٱْػـا١ْٝ ٚاسبطنـ١ اي  
 اي ا اغ١ٝ ٚع٬قتٗا بايرتب١ٝ. زضاغ١ َؿانٌ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ ايفًػفات ايػابك١. 

ٚازبسٜط بامل٬سع١ أْ٘ عٕٓٛ ايفٗطؽ بكٛي٘: "ايفٗطؽ تڀٛض ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ أٚ   
 املصاٖب ايفًػف١ٝ ٚع٬قتٗا بايرتب١ٝ(.

   ّ َكـڀًشٞ ايفًػـف١ ايرتبٜٛـ١     ٜعٗط بٛنٛح ع٢ً قـعٝس ايتـأيٝف ٚاغـتدسا
ٚايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ عَُٛا أْ٘ ٫ خ٬ف بُٝٓٗـا، ٚإٔ ايفًػـفات ايرتبٜٛـ١ قـس تٛقـف      
بايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ أٚ باسبطنات ايرتب١ٜٛ أٚ باملصاٖب ايرتب١ٜٛ. ٚنصيو اسبـاٍ بايٓػـب١   

 يًٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ. 
َٳـٔ ٜٳهتـب أّ ٖـٛ ايغُـٛ  ٚا٫غرتغـا      ٍ يف ٌٖٚ ٖصا نإ عٔ ٚنٛح يسٟ 

ايتعاٌَ َع املكڀًشات؟ ٚامل٪نس ٖٛ أْٓا أَاّ ٚاقع ؼبتاز  ا  عاز٠ ْعط ي٬تفام ع٢ً 
 ز٫٫ت ٖصٙ املكڀًشات يف غٝام ايرتب١ٝ ايعا١َ.

 ٜكتهٞ اغتبعاز َكڀًض "فًػف١ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬". اسبځكڃًٞازباْب ايجاْٞ: ايتٓعِٝ 

ب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تـٓعريا  ( تػتدسّ يف سكٌ ايرتَع٬ت) ن ٣أَآَا أضبع١ َفاِٖٝ 
 ٚتأيٝفا. ٖٚٞ: 

 َفّٗٛ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬.  -1

 َٚفّٗٛ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. -2

 َٚفّٗٛ أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.  -3

 َٚفّٗٛ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.  -4
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ٚايباسح ٜٴكطٸ بايج٬ث١ ا٭ٚا َٓٗا، ٜٚعـرتف بٗـا، ٜٚٛافـل عًـ٢ اغـتدساَٗا يف      
١َٝ٬ نُٔ ايتكٛضات املفا١ُٖٝٝ اييت قسَٗا ٚضبسزاتٗا املٝسا١ْٝ عًـ٢  سكٌ ايرتب١ٝ اٱغ

ايعُّٛ، يٓشفغ خط اٱْتاز ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ بكٛض٠ َٓتع١ُ  ا سسٸ َـا ٚتػـاعسْا   
ع٢ً املڂهٹٞ قسَا يف ذبكٝل ايبٓا٤ ايرتانُٞ ايتڀٛضٟ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ تٓعريا ٚتڀبٝكـا،  

عطز، ٜٴبٵكٹٝٓا ْطاٚح يف َهآْا زٚامـا  بكـاض ٚانـض    ٫ إٔ ْبك٢ ْسٚض يف طبا  طبتًط َت
 ست٢ ملٛاقعٓا اييت عبٔ فٝٗا. 

ٚأَا بايٓػب١ ملفّٗٛ َٚكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، فإْـ٘ ٚذبكٝكـا ملـا تكـسّ     
ٚهريٙ َٔ ا٭غباب فإٕ ايباسح ٜط٣ إٔ ٜتِ ايتٛقچف عٔ اغـتدساّ َكـڀًض فًػـف١    

ػٛبا يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ذبسٜسا، ٚيٝؼ عاَـا)أٟ  ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ أٚ َكڀًض فًػف١ َٓ
فًػف١ ايرتب١ٝ فٗٞ تع  عٔ ايفهط اٱْػاْٞ ايعاّ(. ٜٚ ض ايباسح َٛقف٘ نُٔ غًػ١ً 

 املٓاقؿ١ ايفهط١ٜ اٯت١ٝ:
َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َع تًو املكڀًشات ٚاملفـاِٖٝ ايهـ ٣    ٚدٛز -1

ٙ ٜٚعٝـل َػـريت٘ ٜٚتؿـابو َعـ٘     ٜعكس خطچ اٱْتـاز ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ ٜٚهـسٸض    
ٜٚؿٛف عًٝ٘. َٚا ٬ٜسع٘ ايباسـح َـٔ خـ٬ٍ اط٬عـ٘ عًـ٢ ا٭زب ايرتبـٟٛ       
اٱغ٬َٞ ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ فإٕ ٖٓاى ْٛعـاڄ َـٔ ايتٛدـ٘ ضمبـا نـإ      
َككٛزا أٚ هري َككٛز عًـ٢  بڀـا٤ خـط اٱْتـاز ذبـت عٓـٛإ فًػـف١ ايرتبٝـ١         

 اٱغ١َٝ٬.

ًچاتب١ٝ" ٚهريٙ َٔ املكڀًشات َٚكڀًض "فًػف١ ايرت -2 يف ايرتب١ٝ ايعاَـ١.  شا َـا    املځعځ
دباٚظْا خ٬ف ايغطب سٛهلا. فإْ٘ بايٓػب١ يًتأيٝف ايعطبٞ فٝٗا َٔ قبٌ ايرتبـٜٛني  

َؿـه١ً نـبري٠ يـسٜٗا؛ ٭ٕ هايـب اٱْتـاز       ايعطب عَُٛا، ٫ ٜبسٚ يـٞ إٔ ٖٓـاى  
غطبـٞ. فػـبل ٚعطنـٓا    ٚا٫غتعُاٍ هلصا املكڀًض ٖٛ تط ١ ملـا ٖـٛ يف ايفهـط اي   

ــاب٘      ــساخٌ ٚايتؿ ــسْا ايت ــف ٚد ــ١ ٚنٝ ــ١ ايرتبٝ ــ١ ْٚعطٜ ــف١ ايرتبٝ ــات فًػ َ٪يف
 ٚا٫ختكام بايفهط ايغطبٞ عَُٛا.
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 ٚملاشا اغتبعازٙ ٖٛ ذبسٜسا ٚاٱبكا٤ ع٢ً هريٙ؟ 
بايٓػب١ ملكڀًشات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ، فإْ٘ ٫  -3

فهط١ٜ ٚسهاض١ٜ َٚعطف١ٝ يف عٓٛاُْٗا ٚاغتدساَُٗا نُا تٛدس يسُٜٗا  ؾها٫ت 
ٖٛ اسباٍ يف َكڀًض ٚعٓٛإ فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. فشُٝٓـا ظبُـع بـني نًُـ١     
ايٓعط١ٜ ٚايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ أٚ ايفهط ٚايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ فـ٬ َؿـه١ً تتٛيـس َـٔ       

َعطفٝـا،  شيو؛ ٭ٕ ن١ًُ ْعط١ٜ ٚن١ًُ فهط ٚانش١، ٚصبطز يفـغ ٫ ؼبُـٌ صبـا٫    
ٟٸ َُٓٗا ؼبٌُ ز٫٫ت ؾا٥ه١، ع٢ً ايٓكٝت ااَا َـٔ َكـڀًض فًػـف١.     ٚيٝؼ أ
فٗٛ أق٬ شات ز٫٫ت ٚسكٍٛ َعطفٝـ١ َعكـس٠، ٫ٚ ٜعٜـس َـا ٜٓتػـب  يٝـ٘  ٫       
تعكٝسا نُا ثبت شيو ع٢ً َساض ايتاضٜذ اٱْػاْٞ عَُٛا ٚاٱغـ٬َٞ خكٛقـا.   

 يعًّٛ.ٖٚصا ٜسضن٘ ايباسجٕٛ يف ايفهط ٚاسبهاض٠ ٚتاضٜذ ا
َٚكڀًض "فًػف١" اغتعٌُ يف ايػٝام ايفهطٟ ايغطبٞ قـسميا ٚسـسٜجا يٝـسٍ ز٫يـ١      -4

قطؼب١ ع٢ً املكسض١ٜ اٱْػا١ْٝ احمله١ يٮفهاض ٚاٯضا٤ ٚاٱطاض ايؿـُٛيٞ سبطنـ١   
ايفهط ايغطبـٞ. ٫ٚ ميهٓٓـا حبـاٍ إٔ ْٓـع  عٓـ٘ ٖـصٙ ايكـف١ ايٛنـع١ٝ اٱْػـا١ْٝ          

ا٤ٶ ملكـسض١ٜ ايػـُا٤، ممـجٹ٬ املكـسض١ٜ     ا٭ضن١ٝ ايـيت اربـصت بـس٬ٜ يًـٛسٞ ٚ يغـ     
ٚاٱطاض ايؿُٛيٞ يغٝاب ايٛسٞ. ٚبايتايٞ ع١ًُٝ  نـافت٘ سبكـٍٛ َعطفٝـ١ تتدـص     
ايٛسٞ َكسضا هلا ٖٞ ع١ًُٝ فٝٗا َغاَط٠ تكٛز  ا أسساخ تكازَات ٫ زاعٞ هلا، 
ٚيػٓا حباد١ شبًكٗا يف ٚاقعٓا ايفهطٟ. ٖٚصا َا سسخ ااَا يف فهط املػًُني َٓـص  

زٙ ا٭ٚا، فأقشِ ٖصا املكڀًض بس٫يت٘ ايجك١ًٝ ٚاملعكس٠ ٚاٱْػا١ْٝ احملهـ١  ا  عٗٛ
َكاْع اٱْتـاز ايفهـطٟ اٱغـ٬َٞ ٚقٓٛاتـ٘ ايكـاف١ٝ فأسـسخ َـا أسـسخ َـٔ          
قسَات  ْتاد١ٝ ٚتعهري يكفٛ ا٭فهاض ٚاغـتٓعاف يڀاقـات ايعـاًَني ٚايبـاسجني     

ت اٱْتــاز بــٌ ٚتؿــتٝت أْعــاضِٖ ٚ زخــاهلِ يف صبــاز٫ت َٚػــاد٬ت أنــعف 
ٚأزخًت فٝ٘ ايسخٔ. ٚنٌ َٔ ٜكطأ تاضٜذ ايفًػف١ ٚايفهـط ايفًػـفٞ يف سهـاض٠    
املػًُني َٚٛاقف ايعًُا٤ َٓ٘ ٜسضى شيو ٚأنجط َٓـ٘. ٚيـصيو فـ٬ زاعـٞ يٓعٝـس      
ايهط٠ َط٠ أخط٣ ٚظبطب َا قس دطب، ٚضٴفت، ٚثبت ٜكٝٓا خڀ٪ٙ، ٚممـا ٫ ؾـو   
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ايفًػف١ َٚكـڀًض ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬    فٝ٘ إٔ  ػباز ساي١ َٔ ايتعاٚز بني َكڀًض 
يٝؼ بايكطاض ايػسٜس ٫ٚ اسبهِٝ. فُعًّٛ إٔ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ َـا ظايـت حبادـ١     
َاغ١ يٲْهاز يٝػتٟٛ عٛزٖا فهٝف ْأتٝٗا ٖٚـٞ يف َطسًـ١ "ايڀفٛيـ١ ايتٓعريٜـ١"     
ْٚعاٚدٗا مبكڀًض "ٖطّ" قس ؾار ٖٛ، ٚؾابٳ)َٔ ايؿٝب( هريٙ بػبب٘.  ْٓا بـصيو  

ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚامٓعٗا َٔ ايُٓٛ ايڀبٝعـٞ املعتـسٍ، ْٚػـري بٗـا يف      ْهغط ع٢ً
فُُٗـا  أتٕٛ ازبسا٫ت ٚا٫يتٛا٤ات اييت غـتبكٝٗا يف سايـ١ َـٔ سكـاض ايـصٸات.      

ساٚيٓا يف اغتٝعاب ٖصا املكڀًض ٚ دطا٤ عًُٝات دب١ًُٝٝ يـ٘، غـٝبك٢ َكـڀًض    
ٛٸٕ ا٭غاغٞ فٝ٘ –ايفًػف١ َٳـ١    َطتٗٔ يٛنع  ْػاْٞ، ٫ٚ  -امله ميهـٔ قـبغ٘ بكٛا

ايٛسٞ. ٖهصا ٖٛ يف ايفهط اٱْػـاْٞ عاَـ١. ٚغـٝبك٢ ضٖـني املكـسض١ٜ ايبؿـط١ٜ       
 ٚايتكٓٝع ايبؿطٟ.

ٚايساضؽ يًفهط ايغطبٞ ٜسضى ٚدٛز دسٍ نـبري سـٍٛ َكـڀًض ايفًػـف١ صبـطزا       -5
َٚهافا يًعًّٛ ا٭خط٣. َٚٔ ٖصا ازبـسٍ، اغـتدساَ٘ يف ايرتبٝـ١ ٚذبـت عٓـٛإ      

ُهٔ ايفهط ايرتبٟٛ ايغطبٞ َٔ سػِ ز٫ي١ ٖصا املكڀًض يف فًػف١ ايرتب١ٝ. فًِ ٜت
ٛٳ، ضهِ َا بصٍ َٔ دٗٛز نبري٠، ٚعكس سبًكـات حبـح ْٚـسٚات زاَـت      ٖٴ زٚا٥طٙ 
يػٓٛات زٕٚ دس٣ٚ. فًُاشا عبٔ ْتًكف َِٓٗ املكڀًض ْٚأخصٙ عِٓٗ ْٚػاض  يف 

سِٖ ايرت ١ ٚايتأيٝف ذبت ٖصا ايعٓٛإ، ايصٟ ؼبٌُ  ؾها٫ت ٚدسا٫ت ق١ٜٛ عٓ
مل ذبػِ بعس. ٚيصيو ٫ بس َٔ ا٫عرتاف ٚإٔ ْهٕٛ قطؼبني بايكٍٛ بإٔ َكڀًض 
فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ قس دا٤ قس٣ ملكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ ايـصٟ اغـتدسّ يف   
نًٝات ايرتب١ٝ يف ايعامل ايعطبٞ، ٚايصٟ ٖٛ أٜها دا٤ قس٣ ملكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ 

 ايصٟ اغتدسّ يف ايغطب. 

كاف ٖٓا يٝؼ يف َٓـع ايتـساٍٚ ٚا٫غـتفاز٠ ٚا٭خـص عـٔ ايغـري.       ٫ٚ ؾو إٔ ايٓ -6
٘  -ٚيهٔ بايصات ٖصا املكڀًض ؼبُـٌ   -ٚنصيو هريٙ َٔ املكڀًشات املؿاب١ٗ يـ

 ؾها٫ت ْٚععات ْٚعهات مل ذبػِ، ٚيـٔ ٜـتُهٔ أسـس َـٔ سػـُٗا، ٜعطفٗـا       
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املدتكٕٛ بسضاغ١ ايفًػف١ عَُٛـا. ٚعبـٔ يف هٓـ٢ عـٔ شيـو نًـ٘، طاملـا يـسٜٓا         
 ات َٚفاِٖٝ تطب١ٜٛ أخط٣ تغٓٝٓا ٚتهفٝٓا، ٚيغتٓا ايعطب١ٝ ه١ٝٓ مبجٌ شيو. َكڀًش

ٚيصيو سُٝٓا ٜػتدسّ َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ فإْ٘ ؼبسخ اؾتبانا قٜٛا َع املفاِٖٝ  -7
ايرتب١ٜٛ ايه ٣ َجٌ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚايفهط ايرتبٟٛ، ٜٚكعب دسا ٚنع سسٚز 

ط١ٜ ٚربتًط مبشاٚض ايفهـط ٚتـسخٌ   يفًػف١ ايرتب١ٝ فتذسٖا تًتِٗ َٛنٛعات ايٓع
 ا عامل ا٭قٍٛ ٚايتڀبٝكات ايرتب١ٜٛ. ف٬ بس إٔ غبطز َـٔ ٖـصٙ اٱؾـهايٝات  ا    
فها٤ ٚانض ب٬ هّٝٛ ًَبٸس٠ يٝتػ٢ٓ يٓا املهـٞ قـسَا يف تڀـٜٛط اسبكـٌ ايـس٫يٞ      

 يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

١َٝ٬. ففـٞ  ٖٚٓاى  ؾهاي١ٝ أنازمي١ٝ يف ساٍ اغتدساّ َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ -8
ٚقف املػاقات سُٝٓا ػبتُع َع ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايفهـط ايرتبـٟٛ      

ْـ٘ غـٝشسخ  ؾـهايٝات نـبري٠، ٚقـعٛب١ يف ايفكـٌ بـني        أاٱغ٬َٞ. ٫ ؾـو  
اختكاقات ٖصٙ املكڀًشات ٚخاق١ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٚفًػف١ ايرتب١ٝ 

تًو املكڀًشات ٜٚتٝض يًرتبٜٛني اٱغ١َٝ٬. ٚيصيو اغتبعازٙ ٜجبت ايتدكٸك١ٝ ي
 تكُِٝ خطٜڀ١ املػاقات بٛنع سسٚزٖا ببكري٠ ٚقٓاع١.

ٚطاملا إٔ ا٫غتغٓا٤ عٓ٘ ٫ ٜ٪ثط َڀًكا ع٢ً اسبكٌ ايس٫يٞ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ْعطا  -9
َٳعځ٬ت" أخط٣ َٓهبڀ١ َٚػتٛعب١ ملٝازٜٔ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ فـ٬     يٛدٛز َفاِٖٝ "

اعس نـجريا يف تعب٦ـ١ ٖـصٙ املفـاِٖٝ ٚايػـُاح هلـا       َؿه١ً يف شيو. بٌ خطٚد٘ ٜػ
 بايُٓٛ ٚأخص سكٗا ايتٓعريٟ ٚزٚضٖا ايتڀبٝكٞ.

ٚتكٛض َع٢ٓ فًػـف١ ايرتبٝـ١ ٚذبسٜـسٙ َـطتبط با٫دبـاٙ املڂتٳبٓٸـ٢ ملفٗـّٛ ايفًػـف١؛          -10
فا٫دباٙ ايتكًٝسٟ يـ٘ َفَٗٛـ٘ يفًػـف١ ايرتبٝـ١، ٚا٫دبـاٙ ايتشًًٝـٞ يـ٘ َفَٗٛـ١.         

يٝؼ بٗصٙ ايػٗٛي١ َٔ ايڀطح. ٚأْ٘ َطنچب ؼبٌُ يف طٝات٘ ٚاملككٛز، إٔ املكڀًض 
ٚٸٜا يعٓكط "ايفًػف١" يف عٓكط ايرتب١ٝ. ٚعًٝ٘، فُا ػب ْا عًـ٢ ذبُـٌ نـٌ     َٴس تأثريا 
ٖصٙ اٱؾهايٝات يف تطبٝتٓا اٱغ١َٝ٬. ثـِ ٖـٌ ميهٓٓـا عبـٔ إٔ عبػـِ اغـتدساّ       
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ٚٳيٹٝـسٴ   َكڀًض ايفًػف١ يف ادباٙ َعني يف فهطْـا اٱغـ٬َٞ، غٹـٝٸُا ٚأ    ٕ املكـڀًض 
 ايفهط ايْٝٛاْٞ، َٚتٛايس ايفهط ايغطبٞ اسبسٜح.

َٚكڀًض "فًػف١ ايرتب١ٝ" َطنچب َٔ َهچْٛني، ُٖا صبا٫ٕ فهطٜإ أسـسُٖا أٚغـع    -11
ُٸٌ بايتفًػفات ٚازبسيٝات ٚايتكٛضات ايٓعط١ٜ، ٖٚٛ ايفًػف١.  ٚأغبل ٚأعكس ٚضب

٫ ٜٓڀبل ع٢ً ْعط١ٜ ايرتبٝـ١،   ٚاٯخط ايرتب١ٝ، ٚي٘ صباي٘ املفاُٖٝٞ ايتڀبٝكٞ. ٖٚصا
فه١ًُ ْعط١ٜ َفّٗٛ فكط، ْؿأ يف ايٛغط ايعًُٞ املٓهبط أق٬. فايفًػف١ َٝـسإ  
َعطيف َعكس أنٝف يًرتب١ٝ، َٔ ٖٓا اختًف ايٛنع ْٚتذـت  ؾـهايٝات. فهٝـف    

  شا أنٝف ي٘ َفطز٠ أخط٣ ٖٚٞ  غ١َٝ٬.

ا:  ؾـهاي١ٝ  َٚٔ  ؾهايٝات َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛـا ٚاٱغـ١َٝ٬ خكٛقـ    -12
ا٭قٌ ايفًػفٞ. فٗٓاى َٔ ٜط٣ ٚدٛز ا٭قٌ ايفًػفٞ يًرتب١ٝ ايعا١َ أٚ يًرتبٝـ١  
اٱغ١َٝ٬ ٜٚسضد٘ ذبت عٓٛإ أقٍٛ ايرتب١ٝ أٚ أقٍٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬. ٖٚـٛ    
يف شيــو ٜعــين عًُٝــا فًػــف١ ايرتبٝــ١،  ش ٜــسضؽ تــأثريات ايفًػــف١ يف ايرتبٝــ١،  

َٚٔ ٜتتبع َٛنٛعات ا٭قـٌ ايفًػـفٞ    َٚٛنٛعات ايرتب١ٝ َٔ ٚد١ٗ فًػف١ٝ.
يًرتب١ٝ ػبسٖا شاتٗا َٛنٛعات فًػف١ ايرتب١ٝ. ٖٚصا  ؾهاٍ آخط ْكـع فٝـ٘ سُٝٓـا    
ْتب٢ٓ أق٬ ٚدٛز أقٌ فًػفٞ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٖٚٛ أَط َطفـٛ  َـٔ أغاغـ٘    
يٛدٛز ا٭قٌ ايعكسٟ يسٜٓا. ٚسُٝٓا ْكّٛ بايتٓعري يـ٘، سٝـح ٜـتِ ايتعاَـٌ َـع      

َٚكسض َٚٛد٘ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٚت ظ سٝٓٗـا يـسٜٓا املؿـانٌ    ايفًػف١ نأغاؽ 
املعطف١ٝ ٚايعكس١ٜ اييت تكاسب ع١ًُٝ ايتٓعري يًفًػف١ عاز٠ ٚتكازَٗا َع ايتكٛض 

 اٱغ٬َٞ َٚع ا٭قٌ ايعكسٟ يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.

َٚٔ  ؾهايٝات َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛـا ٚاٱغـ١َٝ٬ خكٛقـا:  ؾـهاٍ       -13
ٝف يف فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛا ٚيف فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ خكٛقا، ايتأيٝف. فايتأي

تاض٠ ٜڀغ٢ ع٢ً َٛنٛعات ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ أٚ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚؼبتٟٛ 
أهًبٗا  ٕ مل ٜهٔ نًٗا، ٚتاض٠ ٜڀغ٢ ع٢ً َٛنٛعات ايفهط ايرتبـٟٛ ٚتڀـٛضٙ أٚ   

ملا بكٞ ٖصا املكًض ي٘ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ. ٖٚصٙ َؿه١ً غتبك٢ َٛدٛز٠ طا
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ٚدــٛزٙ يف غــاس١ ايرتبٝــ١ أٚ ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ ذبسٜــسا. بايٓػــب١ يًرتبٝــ١         
ايعا١َ)ايٛنع١ٝ( ايغطب١ٝ ف٬ َؿه١ً يسٜٓا َعٗا، فٗٞ تطب١ٝ يف أقـًٗا َـٔ ٚنـع    
فًػفٞ  ْػاْٞ. ٚيهٔ املؿه١ً يسٜٓا َع ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬. فـ٬ بـس إٔ تهـٕٛ يٓـا     

 يت تع  عٔ عٓٗا بٛنٛح.خكٛقٝتٗا َٚٝازٜٓٗا اي

ٚايباسح يف خهِ قطا٤ت٘ ٚبعـس إٔ ٚنـع تكـٛضٙ ٖـصا ٚضأٜـ٘ سـٍٛ اغـتبعاز          -14
َكڀًض فًػف١ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َٔ سكٌ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬،  ش ٚدـس ضأٜـا ٭سـس     
ايرتبٜٛني املػًُني، ٜتكاضب َٛقفٞ َع َٛقف٘  ا سس َا. ٚفُٝا ٜأتٞ أْكـٌ ن٬َـ٘   

ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ عبسايطمحٔ قـاحل عبـساهلل: "ٖٓـاى    نُا دا٤ ْكا. ٜكٍٛ املفهط 
َٔ ٜعتكس إٔ دٖٛط فًػف١ ايرتب١ٝ ٜهُٔ يف تڀبٝـل ايفًػـف١ يف املٝـسإ ايرتبـٟٛ.     
فتكبض ٚظٝف١ ايفًٝػٛف ايرتبٟٛ تڀبٝـل َبـاز٨ ايفًػـف١ املجايٝـ١ أٚ ايٛاقعٝـ١ أٚ      

ضؽ فًػـف١  اي ا ات١ٝ أٚ هريٖا ع٢ً ايرتب١ٝ. ٚيصا فإٕ َـٔ ٜٓعـط يف أمسـا٤ َـسا    
ايرتب١ٝ ػبس أْٗا املساضؽ ايفهط١ٜ اييت ٜتشسخ عٓٗا ايف٬غف١ شاتٗا. فٗٓـاى فًػـف١   

. ٜٚكٍٛ أٜها: "ٚاملطبٞ املػًِ (1)َجاي١ٝ عا١َ ٖٚٓاى فًػف١ َجاي١ٝ يف ايرتب١ٝ. ٖٚهصا"
املعاقط ؼبطم ع٢ً بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ تػتٓس  ا املباز٨ ايكطآ١ْٝ؛ ٚيهٓـ٘ ٫ ٜڀًـل   

فهطٟ ٖصا فًػف١ تطب١ٜٛ. ٚيعٌ ايفطم بني ٖصا ٚاملٛقف ايـصٟ ميجًـ٘   ع٢ً عًُ٘ اي
أْكاض ايتٝاض ايصٟ ٜ٪َٔ بإٔ ايفًػف١ ايرتب١ٜٛ تؿـتل َـٔ َكـازض  غـ١َٝ٬ فـطم      
ٜتعًل بإَها١ْٝ قبٍٛ ايفًػف١ أٚ فًػف١ ايرتب١ٝ ناقـڀ٬ح. ٚايٛاقـع أْـ٘ ٜكـعب     

يـ٘ دـصٚض، ٚيـ٘    ايفكٌ بني ا٫قڀ٬ح ٚاملعاْٞ اييت ٜسٍ عًٝٗا؛ فهٌ َكـڀًض  
ز٫٫ت َع١ٓٝ. ٚست٢ ٫ ؼبسخ خًط بني َا ٜتشسخ عٓـ٘ املطبـٞ املػـًِ ٚهـريٙ،     

)اٱغ٬َٞ( ٚاغـتبساي٘   فإْ٘ ٜػتشػٔ ايتدًٞ عٔ ٖصا املػ٢ُ يف املٝسإ ايرتبٟٛ
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. ٚيكس غطضت دـسا بعـس إٔ ٚدـست ٖـصا     (1)باقڀ٬ح آخط َجٌ ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ"
 ايطأٟ يرتبٟٛ َػًِ َعطٚف.

ف ايباســح َــٔ نــطٚض٠ اغــتبعاز اغــتدساّ َكــًض فًػــف١ ايرتبٝــ١ ٖٚــصا َٛقــ -15
اٱغ١َٝ٬ يف اسبكٌ ا٫قڀ٬سٞ ٚايس٫يٞ يًرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬، ٜجبتـ٘ ٖٓـا ٜٚكـسّ     

ا٭دٝاٍ ايبا١ْٝ يًرتبٝـ١   -٫ٚ ًٜعّ -ٜٓكضعًٝ٘ َا ٜ ضٙ. ٖٚٛ  شٵ ٜتب٢ٓ شيو، فإْ٘ 
ٖصا املٛقف يٝػٵسٚا َعطٚفا  اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا ايعكط، ٚايعكٛض ايكاز١َ بإٔ ٜتبٓٸٛا

يًرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بإٔ تتُهٔ َٔ تٓعِٝ سكٛهلا املعطف١ٝ َٚكـڀًشاتٗا َٚفاُٖٝٗـا   
ايه ٣، ٚيٝتُهٔ ايباسجٕٛ ٚاملدتكٕٛ بايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٔ  ظباظ َؿاضٜع ٚبٓا٤ 
َٝازٜٔ ايفهط ايرتبٟٛ اٱغـ٬َٞ ٚايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٚأقـٍٛ ايرتبٝـ١       

١ٝ ع٢ً ٖس٣ ٚبكري٠ ٚزٕٚ اغـتُطاض املڂعٝكـات املكـڀًش١ٝ ايـيت تفتعـٌ      اٱغ٬َ
دسيٝات ٚتؿتبو َع تًو املفاِٖٝ َٚٝازٜٓٗا ايرتب١ٜٛ، فتعٝـل َػـريتٗا ٚتؿـٛف    

ُٸاضٖا ض٩ٜتِٗ يًڀطٜل ٚيًٛاقع.   ع٢ً أتبا  ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚع

يرتبٝـ١  َع تأنٝس ايباسح إٔ زا٥ط٠ ا٫غتبعاز ٖٞ ربل اغتبعاز َكـڀًض فًػـف١ ا   -16
اٱغ١َٝ٬ َٔ سكٌ ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ نُهـٕٛ اقـڀ٬سٞ َٚعـطيف َٚٝـساْٞ ٫      
نكه١ٝ فهط١ٜ يًبشح ٚاملكاض١ْ ٚايٓكس. ٚإٔ ٖـصا املٛقـف ٫ ع٬قـ١ يـ٘ باغـتبعاز      
َكڀًض فًػف١ ايرتب١ٝ عَُٛـا َـٔ َٝـسإ ايرتبٝـ١ ايعاَـ١. فتًـو هلـا تٛدٗاتٗـا         

 ملػتُس٠ َٔ َكازض ٚنع١ٝ.ٚخًفٝاتٗا املعطف١ٝ َٚطدعٝاتٗا ٚتكٛضاتٗا ا
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 "ايتٓعِٝ اسبځكڃًٞ يًُفاِٖٝ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ايه ٣"ايسنتٛض عسْإ خڀاطب١ يف كاضبات َ
 ٚزٚضٙ طبٝعت٘ ًٞكڃصباي٘ اسبځ تعطٜف٘ املعتُس اغِ املفّٗٛ ايطقِ

1 
أقٍٛ ايرتب١ٝ 
 اٱغ١َٝ٬

ٜعطف ايباسح أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 
تهعات ايؿطع١ٝ ايـيت  بأْٗا املفاِٖٝ ٚاملط

ــٌ    ــ١ اٱغــ١َٝ٬ به ــا ايرتبٝ ــ٢ عًٝٗ تٴبٓ
َهْٛاتٗا ايٓعط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ، ٚتػرتؾـس  

 بٗا، ٚتٓهبط بكُٝٗا.

 ٜؿتٌُ ع٢ً ايتٓعري ع٢ً:
قـٌ ايتعبـسٟ   ا٭قٌ ايعكـسٟ ٚا٭ 

قٌ ايٓفػٞ ٚا٭قٌ ايتؿطٜعٞ ٚا٭
ــ١  قــــٌ ا٫دتُــــاعٞٚا٭ يًرتبٝــ

 .اٱغ١َٝ٬

مل٪ق١ً ؾـطعا،  ٜؿتغٌ يف ايكٛاعس ٚاملطتهعات ا
ــطٟ      ــٟٛ ايٓع ــا٤ ايرتب ــا ايبٓ ــّٛ عًٝٗ ــيت ٜك اي

 ٚاملفاُٖٝٞ ٚايتڀبٝكٞ عَُٛا.
ــٓعري ت ػــتُس َــٔ تٴ ١ْػــكٝ ١قــًٝٝأٚطبٝعــ١ ايت

 املكازض ايؿطع١ٝ ا٭ق١ًٝ ثِ ايتبع١ٝ.

2 
ايفهط ايرتبٟٛ 
 اٱغ٬َٞ

ــٟٛ    ــط ايرتبـ ــح ايفهـ ــطف ايباسـ ٜعـ
اٱغ٬َٞ بأْ٘ ايٓتـاز ايرتبـٟٛ املعـطيف    

ٝــ١ املػــ١ًُ َــٔ َفهــطٜٔ ٚآيٝاتــ٘ يًعكً
ــٜٛني، ٚاملتكــٌ بكــٛض٠   ٚعًُــا٤ ٚتطب
َػتك١ً أٚ هري َػـتك١ً مبٝـازٜٔ ايـسٜٔ    
ٚايهٕٛ ٚاسبٝـا٠ ٚاٱْػـإ، ٚشيـو يف    

 ن٤ٛ املٓٗذ١ٝ اٱغ١َٝ٬.
 

 ٜؿتٌُ  ع٢ً ايهتابات يف:
عٓـــاٜٚٔ َٚٛنـــٛعات ايتعنٝـــ١   
ٚايتعًِٝ املتٓٛع١ ٚاملتٓاثط٠ يف املطادع 

  َ ٓعــٛض اٱغــ١َٝ٬ املدتًفــ١ َــٔ 
 سهاضٟ  غ٬َٞ.

 ٜؿتغٌ يف اٯضا٤ ٚا٭فهاض ٚايڀطٚسات ايرتب١ٜٛ
)ايتعنٝــ١ ٚايتعًــِٝ( ايــيت ٚضزت عــٔ ايعًُــا٤ 

 هطٜٔ ٚايرتبٜٛني املػًُني.فٚامل
ٚقس تهٕٛ ٖـصٙ اٯضا٤ َٛافكـ١ يًكـطإٓ ٚايػـ١ٓ     

 ٚقس تهٕٛ طبايف١.
ٚايڀبٝع١ ايعا١َ يًفهط ايرتبٟٛ اٱغـ٬َٞ ٖـٞ   

 عكٍٛ املػًُني(.) ْتاز  طبٝع١ ادتٗاز١ٜ
ٜٚطتبط ايفهط ايرتبـٟٛ هايبـا باسبايـ١ ايرتبٜٛـ١     

 ايٛاقع١ٝ.
ميتــس ايفهــط ايرتبــٟٛ ظَاْٝــا يٝؿــٌُ: املانــٞ 

 )ايسضاغات املػتكب١ًٝ(. ٚاسبانط ٚاملػتكبٌ
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3 
ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ 

 اٱغ١َٝ٬

ــح  ــطف ايباسـ ــ١ ٜعـ ــ١ ايرتبٜٛـ ايٓعطٜـ
ــٔ     ــٜٛين َ ــل ته ــا ْػ ــ١َٝ٬ بأْٗ اٱغ
تكــٛضات َعطفٝـــ١ ٚسكــا٥ل عًُٝـــ١   
َٚفاِٖٝ ٚادتٗازات تطب١ٜٛ، َػتُس٠ َٔ 
املطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚتػـتدسّ املٓٗذٝـ١   
ــ١، ٚتــ٪زٟ     ــ١ ٚايتڀبٝكٝ ــ١ ايٓعطٜ ايبشجٝ
ٚظا٥فٗا ايرتب١ٜٛ ايؿُٛي١ٝ املٓػـذ١ُ َـع   

 طبٝعتٗا ٚصبا٫ت عًُٗا َٚطدعٝتٗا.

 ٌ ع٢ً ايتٓعري يف:تؿتُ
ايتكٛضات ايٓػك١ٝ ايه١ًٝ ايتأغٝػـ١  
ٚاملفاِٖٝ ايتڀبٝكٝـ١ يف صبـاٍ ايتعنٝـ١    
ٚايتعًِٝ، ٚاملػـتُس٠ بؿـهٌ أقـٌٝ    
ــ١ٓ    ــاب ٚايػـ ــ١ ايهتـ ــٔ َطدعٝـ َـ

 ٚادتٗازات ايعًُا٤ املٓبجك١ َُٓٗا.

ٜؿتغٌ يف ايتٓعري ايٓػكٞ املٓتعِ ايهًـٞ ايـصٟ   
 ٜؿهٌ ض١ٜ٩ ن١ًٝ َتُاغـه١ يتكـٛضات ايرتبٝـ١   

 اٱغ١َٝ٬.
تعٌُ ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ اٱغـ١َٝ٬ نُٓڀًكـات     

ايٝـ١ تطبٜٛـ١   ٭ٟ نتاب١ فهط١ٜ تطبٜٛـ١ أٚ ٭ٟ فعٸ 
تڀبٝك١ٝ، نُا تعُـٌ نُٛدـ٘ َٚطؾـس ٚنـابط     

 يًع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ بهٌ اَتساتٗا ٚتهٜٛٓاتٗا.

4 
فًػف١ ايرتب١ٝ 
 اٱغ١َٝ٬

ــس٫يٞ    ــٌ ايـ ــٔ اسبكـ ــتبعازٙ َـ مت اغـ
 .ٱغ١َٝ٬ٚا٫غتدساَٞ يف ايرتب١ٝ ا

عٓــ٘ َفٗــّٛ ايٓعطٜــ١ ايرتبٜٛــ١  ٜػــسٸ
 .اٱغ١َٝ٬

ٜعٌُ تكاطعات ٚؽبًل  ؾها٫ت َـع َكـڀًض   
 .ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚايفهط ايرتبٟٛ

5 

ايرتاخ ايرتبٟٛ 
 اٱغ٬َٞ
 
 

ــٟٛ   ــرتاخ ايرتبـ ــح ايـ ــطف ايباسـ ٜعـ
اٱغ٬َٞ بأْ٘ َا أْتذت٘ عكٍٛ ا٭دٝاٍ 
املػ١ًُ ايػابك١ َٔ عًُا٤ َٚفهطٜٔ يف 

ايتعن١ٝ ٚايتعًـِٝ يًذٝـٌ املػـًِ     َٝسإ
 اسبانط يف ن٤ٛ املٓٗر اٱغ٬َٞ.  

 

ٜؿتٌُ ع٢ً َا مت نتابتـ٘ ٚ ظبـاظٙ يف   
ني ٚسهــاضت٘ َــٔ  ُتــاضٜذ املػــً 

 ًَفات ايتعن١ٝ ٚايتعًِٝ.  
ــاٜٚٔ   ــٌ ايعٓــ ــا نــ ــسخٌ فٝٗــ ٜٚــ
ٚاملٛنٛعات ٚاٯضا٤ ٚايتڀبٝكات شات 

 ٚايتعًِٝ(. )ايتعن١ٝ ايك١ً بايرتب١ٝ

اٱغ٬َٞ، ٜكع ظَاْٝـا يف ايفـرت٠   ايرتاخ ايرتبٟٛ 
ــ٘ اسبانــط ٫ٚ   ــسخٌ فٝ ــ١ ايػــابك١ ٫ٚ ٜ ايتاضؽبٝ

 املػتكبٌ. 
 ٚصبتُـع  ،ٚطبٝع١ ايرتاخ ايرتبـٟٛ َتٓـاثط َٚتٓـٛ    

يف طبتًف املعإ ايرتاث١ٝ. ٖٚـٛ أٜهـا شٚ    ،َٚتفطم
 يًؿط . يٝؼ نٌ َا فٝ٘ َٛافلٚطبٝع١ ادتٗاز١ٜ، 
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6 
ايٓعاّ ايرتبٟٛ 

 اٱغ٬َٞ
 )َهاف(

ــٟٛ    ــاّ ايرتبـ ــح ايٓعـ ــطف ايباسـ ٜعـ
صبُٛعـ١ َـٔ ٚسـسات    : اٱغ٬َٞ بأْ٘

ــٌ     ــ١ تعُ ــ١ َرتابڀ ــ١ ٚ دطا٥ٝ َفاُٖٝٝ
بؿــهٌ  ــاعٞ َٚٓــتعِ، حبٝــح ذبــٍٛ 
املسخ٬ت ايرتب١ٜٛ ع  عًُٝات تطبٜٛـ١  
َطس١ًٝ َٚٓع١ُ تكّٛ بٗـا  ا طبطدـات   

كل ا٭ٖساف املطغ١َٛ َػبكا، تطب١ٜٛ، ذب
يف ظـــٌ أقـــٍٛ ايرتبٝـــ١ اٱغـــ١َٝ٬  

 ْٚعطٜتٗا َٚعڀٝاتٗا.

غـ٬َٞ يف  ٱٜؿتغٌ ايٓعاّ ايرتبٟٛ ا
عًُٝـــ١ ذبٜٛـــٌ احملتـــ٣ٛ ايرتبـــٟٛ 
اٱغ٬َٞ املكاغ ع٢ً ؾهٌ أفهـاض  
ْٚعطٜات ٚأقٍٛ ٚتطاخ  ا قٛاْني 
ضبسز٠ ربـطز يف ؾـهٌ َـٛاز تطبٜٛـ١     

ب شات قــ١ً جباْــب ايتعنٝــ١ ٚجباْــ
 ايتعًِٝ.

تهٕٛ املـٛاز ايرتبٜٛـ١ املكـاه١ بؿـهٌ قـٛاْني      
ٚتعًُٝات قاب١ً يًتڀبٝل ايرتبٟٛ يف امل٪غػـات  
ايرتب١ٜٛ اجملتُعٝـ١، َٚٛنـٛع١ بڀطٜكـ١ َٓعُـ١     

 َٚتسضد١ ٚعا١َ ٚخاق١، ٚقاب١ً يًتفطٜع.
ــ ــ١   لٜٓبج ــ١ ايرتبٜٛ ــٟٛ َــٔ ايٓعطٜ ايٓعــاّ ايرتب

ــ١َٝ٬،    ــ١ اٱغ ــٔ أقــٍٛ ايرتبٝ ــ١َٝ٬ َٚ اٱغ
 طى يف ْڀاقُٗا.ٜٚتش

ٜٚعــ  ايٓعــاّ ايرتبــٟٛ اٱغــ٬َٞ عــٔ ٖٜٛــ١ 
 اجملتُع املػًِ ١ٜٖٛٚ ا٭١َ املػ١ًُ.

7 
املٓٗاز ايرتبٟٛ 
 اٱغ٬َٞ.
 )َهاف(

ــٟٛ   ــاز ايرتبـ ــح املٓٗـ ــطف ايباسـ ٜعـ
)احملتـ٣ٛ   اٱغ٬َٞ بأْ٘  ٝع اشبـ ات 

ٚا٭ٖــساف ٚا٭غــايٝب ٚا٭ْؿــڀ١( يف 
ــايٞ ــتِ    :صب ــيت ٜ ــِٝ، اي ــ١ ٚايتعً ايتعنٝ

ُٸِ َـٔ    ٚ نعٗا يف قايب امـٛشدٞ َكـ
ــ١   ــات تطبٜٛـ ــات َٚ٪غػـ ــٌ ٦ٖٝـ  قبـ

 يهٞ تعٌُ ع٢ً بٓا٤   َتدكك١؛

ٜؿتغٌ املٓٗـاز ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ    
ع٢ً ٚنع ايفهـط ايرتبـٟٛ مبذايٝـ١    
ايتعنٟٛ ٚايتعًُٝٞ يف ؾهٌ عٓاقط 
أغاغــ١ٝ ٜتهــٕٛ َٓٗــا ٖــصا املٓٗــاز  
ايرتبٟٛ ٖٚـٞ: ا٭ٖـساف ٚاحملتـ٣ٛ    

  يفنع ٚا٭غايٝب ٚا٭ْؿڀ١، ٚتٛ
 

تكــع طبٝعــ١ املٓٗــاز ايرتبــٟٛ اٱغــ٬َٞ عًــ٢ 
ؾهٌ زيٝـٌ ٚنتـاب ٚأْؿـڀ١ َطْـ١ َٚكـ١ُُ      
ــل يف     ــ١ يًتڀبٝ ــ١ ٚقابً ــ١ ٚٚاقعٝ ــ١ عًُٝ بڀطٜك

 املطاسٌ ٚامل٪غػات ايرتب١ٜٛ املدتًف١.
ٜٚطتبط املٓٗاز ايرتبـٟٛ بـايٛاقع ٜٚعُـٌ عًـ٢     

 بٓا٤ ؾدك١ٝ املرتبٞ مبا بتٛافل َع َعڀٝات  

 



 

- 150 - 

 

 ٚزٚضٙ طبٝعت٘ ًٞكڃصباي٘ اسبځ تعطٜف٘ املعتُس ّٗٛاغِ املف ايطقِ

  

ؾدكــ١ٝ املرتبــٞ بكــٛض٠ َتهاًَــ١، يف 
ايٛاقــع املٝــساْٞ ٚبڀطٜكــ١ َتسضدــ١    
َٚطتب١، مبا ٜتٛافـل َـع أقـٍٛ ايرتبٝـ١     

 اٱغ١َٝ٬ ْٚعطٜتٗا َٚعڀٝاتٗا.

بطْــاَر تطبــٟٛ تڀبٝكــٞ َتــسضز    
 .ٚاملرتبني َٚٓاغب ٭عُاض ايڀ٬ب

غ١َٝ٬ َٚطتهـعات أقـٍٛ   ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱ
 ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬.  

ٜٚعــ  املٓٗــاز ايرتبــٟٛ عــٔ هاٜــات اجملتُــع 
 .املػًِ

8 
ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ 

 اٱغ١َٝ٬
 )َهاف(

ــ١    ــ١ ايرتبٜٛـ ــح ايعًُٝـ ــطف ايباسـ ٜـ
اٱغ١َٝ٬ بأْٗا نٌ َٛقـف َعٓـٟٛ أٚ   
تڀبٝكٞ ؼبكٌ َٔ خ٬ي٘ سسٚخ تعًچِ 
أٚ تعًِٝ أٚ تعن١ٝ يف ؾدك١ٝ املرتبـٞ،  

ا٤ ع٢ً َٓٗاز تطبٟٛ  غ٬َٞ َكُِ بٓ
 .  ٚانش١ يغاٜات تطب١ٜٛ

تؿتغٌ ايع١ًُٝ ايرتبٜٛـ١ عًـ٢ تٓفٝـص    
املٓٗاز ايرتبٟٛ يف امل٪غػ١ ايرتب١ٜٛ، 
نُــا ٖــٛ َكــطض يًف٦ــات ايتعًُٝٝــ١. 

١ُٝٝ َٔ املعًـِ  ًٚتتهٕٛ ايع١ًُٝ ايًع
تعًِ ٚاملكـــطضات ٚا٭غـــايٝب ملـــٚا

ايٛغا٥ٌ املػـتدس١َ ٚا٭ْؿـڀ١ ايـيت    
ا ايڀـ٬ب ٚايعُـٌ اٱزاضٟ   ٜكّٛ بٗ
٘ يػري ايع١ًُٝ ايرتبٜٛـ١ زاخـٌ   املٛدٿ

 ٖصٙ امل٪غػ١.

ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٖٞ ع١ًُٝ َٝسا١ْٝ ٜتِ تٓفٝـصٖا  
يف أض  ايٛاقع َٔ خ٬ٍ سطن١ تطب١ٜٛ ذبكـل  

 ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املٓؿٛز٠.
ــ٢     ــ١َٝ٬ عً ــ١ اٱغ ــ١ ايرتبٜٛ ــتغٌ ايعًُٝ تؿ

. ٖٚـصا  ًِٝداْبني: داْب ايتعن١ٝ ٚداْب ايتع
غـٛا٤ مت شيـو زاخـٌ     ،َا ميٝعٖـا عـٔ هريٖـا   

زٜٓٝـ١   ت١ُٝٝ أّ زاخٌ َ٪غػاًامل٪غػات ايتع
 ٚصبتُع١ٝ.
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 ّ.2003، 1اض ايفهط، عُإ، طز

َعامل ايفهط ايرتبٟٛ عٓس غٝس قڀب َـٔ خـ٬ٍ تفػـريٙ يف    أبٛ زف، ضبُٛز خًٌٝ،  
 .ظ٬ٍ ايكطإٓ

 ّ.1998، 1، ايساض ايػعٛز١ٜ، دسٸ٠ ، طاملسخٌ  ا ايرتب١ٝأبٛ ضظم، س١ًُٝ عًٞ،  

ٛٵيت١ٝ،  َكسٸ١َ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬أبٛ عطٸاز، قاحل بٔ عًٞ،    ايطٜـا ، ، ايساض ايكٻـ
 ّ.2003 ،1ط

 ، عُإ، ا٭ضزٕ.ايجكاف١ اٱغ١َٝ٬أبٛ ؼب٢ٝ، ضبُس،  

ٞ   أمحس، يڀفـٞ بطنـات،     ، 1، زاض املـطٜذ، ايطٜـا ، ط  يف ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َ
1982.ّ 

 ّ.1997، 1، زاض ايفطقإ، عُإ، طفًػف١ ايرتب١ٝ يف اٱغ٬ّا٭مسط، أمحس ضدب،  
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، َهتبـ١  ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓبٜٛـ١ أبعاز ايٓعط١ٜ بادابط، فاط١ُ بٓت غامل،  
 ّ.2012، 2 سٝا٤ ايرتاخ اٱغ٬َٞ، ط

، أقٍٛ ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚاٱغ١َٝ٬باقاضف، قاحل غامل، ٚايػبشٞ، عبس اهلل ضبُٛز،  
 ّ.1996-ٖـ1417، 2زاض ا٭ْسيؼ، سا٥ٌ، ط

كشٝض قشٝض ايبداضٟ)ازباَع املػٓس ايايبداضٟ، ضبُس بٔ  مساعٌٝ بٔ  بطاِٖٝ،  
املدتكط َٔ أَٛض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ املؿٗٛض بكـشٝض  

 ّ. 1987، 1، زاض ايؿعب، ايكاٖط٠، طايبداضٟ(

، زضاغ١ ْاقس٠ ملفّٗٛ ايرتب١ٝ ايعطبٝـ١ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط  غـ١َٝ٬     خبـ، ظٜٓب ضبُس،  
َعـ١ أّ  ضغاي١ َادػتري، نًٝـ١ ايرتبٝـ١، قػـِ ايسضاغـات اٱغـ١َٝ٬ ٚاملكاضْـ١، دا      

 ّ.2000 ايكط٣، َه١ املهط١َ،

٬ََض ايفهط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َٞ يف نـ٤ٛ نتابـات     (، 2009ايبٝو، ضبُس قاحل) 
 ، ضغاي١ َادػتري، ازباَع١ اٱغ١َٝ٬ هع٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ.ايؿٝذ ٜٛغف ايكطناٟٚ

ت. َٛض، ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ، تط ١: ضبُس ايكازم، ٚعبس اجملٝس ؾش١، َهتب١ ايٓٗهـ١   
 ّ.1986، ١1، طاملكطٜ

ّ   ايتٌ، ؾازٜ٘ أمحس،   ، 1، زاض ايٓفـا٥ؼ، عُـإ، ط  عًِ ايـٓفؼ ايرتبـٟٛ يف اٱغـ٬
2005ّ. 

َ٪اط عبٛ ايتّٛ، بؿري اسباز، َها١ْ فًػف١ ايرتب١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، يف:  
، ذبطٜط: فتشٞ ًَهـاٟٚ، املعٗـس   بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، )ازبع ايجاْٞ(

 .2ّ، دـ1991-ٖـ1411ُٞ يًفهط اٱغ٬َٞ، عُإ، ايعً

ُٸإ، طْعط١ٜ ايرتاخدسعإ، فُٗٞ،    ّ.1985، 1، زاض ايؿطٚم، ع
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. ضغاي١ ٩يفات املعاقط٠ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: زضاغ١ ْكس١ٜدطازات، خٛي١ أمحس، امل 
 ّ.1996َادػتري، ن١ًٝ ايؿطٜع١، داَع١ ايريَٛى، 

 ٖـ.1405ا٭ٚا، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت،  ، ايڀبع١ايتعطٜفاتازبطداْٞ، عًٞ،  

 ّ.2004، 1، زاض ٚا٥ٌ، عُإ، طايفًػف١ ٚتڀبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛدعٓٝين، ْعِٝ سبٝب،  

، تط ـ١: ْعُـٞ يٛقـا، َهتبـ١ ا٭ظبًـٛ      َكس١َ  ا فًػـف١ ايرتبٝـ١  دٛضز.ف. ًْٝٛ،  
 .49املكط١ٜ، م

، داَعـ١ أّ  يرتبٝـ١ ايتٛدٝـ٘ اٱغـ٬َٞ ٭قـٍٛ ا   اسباظَٞ، عبس ايطمحٔ بٔ غـعٝس،   
 ّ.2004، 1ايكط٣، َه١ املهط١َ، ط

ْعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ: زضاغ١ ْاقـس٠ َـٔ َٓعـٛض    سذاظٟ، اعتساٍ عبس ايطمحٔ، اٍ 
 .1997ّ، ضغاي١ َادػتري، داَع١ أّ ايكط٣، ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬

ّ   اسبًٛاْٞ، فتش١ٝ عُط،   ، زضاغ١ ْاقس٠ ٭غايٝب ايرتٵب١ٝ املعاقـط٠ يف نـ٤ٛ اٱغـ٬
 .1982ي١ َادػتري، قػٵِ ايرتٵب١ٝ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ املهط١َ، ضغا

 .44، متطب١ٝ ايڀفٌ يف اٱغ٬ّاشبڀٝب،  بطاِٖٝ،  

، زاض اشبطػبٞ، ايطٜا ، أقٍٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬اشبڀٝب، ضبُس ؾشات، ٚآخطٕٚ،  
 ّ.2000، 2ط

 ّ.1996كط٣، ، داَع١ أّ اياملباز٨ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬خٝاط، ضبُس  ٌٝ،  

، 2، َه١ املهط١َ، طايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ يف اٱغ٬ّ، زضاغ١ ذب١ًًٝٝخٝاط، ضبُس  ٌٝ،  
2003.ّ 

ٟ ايسٚغطٟ، غطسإ،   ، َٓٗر اٱَاّ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب يف ذبكٝل ا٭َٔ ايفهـط
 ّ.2011ضغاي١ َادػتري، داَع١ ايريَٛى، ا٭ضزٕ، 

 (.1995يبٓإ، طبع١ دسٜس٠، ) ، َهتب١طبتاض ايكشاحايطاظٟ، ضبُس بٔ أبٞ بهط،  
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 ّ.2002، 2، زاض ايكًِ، زَؿل، طَفطزات أيفاظ ايكطإٓايطاهب ا٭قفٗاْٞ،  

، زاض ٚا٥ــٌ، عُــإ، 1، طايفهــط ايرتبــٟٛ اٱغــ٬َٞايطؾــسإ، عبــس اهلل ظاٖــٞ،  
2004.ّ 

، َهتبـ١ ايفـ٬ح،   تڀٛض ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞضفاعٞ، فٝكٌ ايطاٟٚ، ٚآخطٕٚ،  
 ّ.2000، 1ايهٜٛت، ط

أبعاز ايتذسٜس يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬: زضاغ١ ذب١ًًٝٝ، اجمل١ً ضَعٟ، عبس ايكازض ٖاؾِ،  
، داَع١ ايعًّٛ ايتڀبٝك١ٝ، عُإ، اجملًس ايعًّٛ اٱْػاْٞ –ا٭ضز١ْٝ يًعًّٛ ايتڀبٝك١ٝ 

 . 6ّ، م2002، 2، ايعسز5
ُني يف َفٗـّٛ ايرتبٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ عٓـس ايرتبـٜٛني املػـً      ضَعٟ، عبس ايكازض ٖاؾِ،  

 ّ، 1998، زاض ايهٝا٤، عُإ، ايٛقت اسبانط
 ّ.1995، 1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، طايهؿافايعطبؿطٟ، ضبُٛز بٔ عُط،  

ٞ   (، 1997ايػاَطا٥ٞ، فاضٚم)  ، تععٜع فك٘ ايٛاقع يف ن٤ٛ ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َ
 .1، ايعسز13صب١ً أحباخ ايريَٛى، داَع١ ايريَٛى، ا٭ضزٕ، اجملًس

، ايڀبعـ١ ا٭ٚا، زاض ايفهـط،   ايٛدٝع يف ايجكافـ١ اٱغـ١َٝ٬  ُاّ، ٚآخطٕٚ، غعٝس، ٖ 
 ّ.2002عُإ، 

ٞ  غًڀإ،  اٍ،   ، ايڀبعـ١ ا٭ٚا، َطنـع ايسضاغـات    ايغاض٠ ع٢ً ايـرتاخ اٱغـ٬َ
 ّ.1992اٱغ١َٝ٬، بطٜڀاْٝا،

ْـس٠ٚ خـ ا٤ أغـؼ ايرتبٝـ١     غًڀإ، ضبُٛز ايػٝس، ايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١ يف اٱغـ٬ّ،     
 ٖـ.1400. َطنع ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفػ١ٝ، َه١ املهط١َ، ١َٝاٱغ٬

صب١ً ن١ًٝ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ غٓس ، محٛز٠ ضبُس، ْعط١ٜ ايتڀٛض بني ايعًِ ٚايسٜٔ،  
 ّ.1996-ٖـ1417، 13، زبٞ، ايعسز ٚايعطب١ٝ



 المراجع

- 155 - 

فّٗٛ ع٬ق١ اٱْػإ باسبٝا٠ ٚطبٝعتٗا يف ايٓعط١ٜ ايرتبٜٛـ١  ؾڀٓاٟٚ، ز٫ٍ ضبُٛز، ّ 
ــ١ ايٛنــع١ٝاٱغــ٬ ــ١ ايرتبٜٛ ــٛضاٙ، داَعــ١ ايريَــٛى،  ١َٝ ٚايٓعطٜ . أططٚســ١ زنت
 ّ.2014 ضبس،

 ، ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب )ز ط(.فًػف١ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايؿٝباْٞ، عُط ايتَٛٞ،  -

ٞ    ايكاٟٚ، ضبُس ٚدٝـ٘،    ، َهتبـ١ ايفـ٬ح،   زضاغـات يف ايفهـط ايرتبـٟٛ اٱغـ٬َ
 ّ.1999، 1ايهٜٛت، ط

زنتٛضا٠، قػِ ايرتب١ٝ  أططٚس١، تطب١ٝ ايؿباب يف اٱغ٬ّاح، نًُٝٞ، أمحس عبس ايفت 
 ّ.1992اٱغٵ١َٝ٬، ن١ًٝ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ، ازباَع١ اٱغٵ١َٝ٬، املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

ٕ   ايڀ ٟ، ضبُس بٔ دطٜط،   ، زاض ايهتـب ايعًُٝــــ١،   داَع ايبٝـإ يف تأٜٚـٌ ايكـطآ
 ّ. 1992، 1بريٚت، ط

ٔٵ ايتـسٵضٜؼ   ّ، ط١ًٜٛ، عبس ايٖٛاب عبس ايػ٬  ، زاض ا٭ضقـِ،  ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ ٚفـ
 .1986، 2عُإ، ط

ِ     (، 2001عبس ايبـاقٞ، ضبُـس فـ٪از)     ، زاض املعذـِ املفٗـطؽ ٭يفـاظ ايكـطإٓ ايهـطٜ
 اسبسٜح، ايكاٖط٠.

ٟ    عبس اسبفٝغ، ايباض،   ، داَعـ١ َٓتـٛضٟ قػـٓڀٝٓ٘،    فًػف١ ايرتبٝـ١ عٓـس دـٕٛ زٜـٛ
 ّ. 2010ازبعا٥ط، ضغاي١ َادػتري، ازبعا٥ط، 

، زاض ايفهـط  زضاغات يف فًػف١ ايرتب١ٝ املعاقط٠عبس ايطمحٔ، عبس ايطانٞ  بطاِٖٝ،  
 ّ 2002، 1ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ط

ٖاز ايسضاغٞ: أغػـ٘ ٚقـًت٘ بايٓعطٜـ١ ايرتبٜٛـ١     عبس اهلل، عبس ايطمحٔ قاحل، املٔ 
 ّ.1985، 1، َطنع املًو فٝكٌ يًبشٛخ، طاٱغ١َٝ٬
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، زضاغات يف ايفهط ايرتبٟٛ اٱغ٬َٞ )ازبع٤ ا٭ٍٚ(عبس اهلل، عبس ايطمحٔ قاحل،  
 ّ.1988، 1زاض ايبؿري، عُإ، ط

، صبُع َفّٗٛ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ايسضاغات اٱغ١َٝ٬عبس اهلل، عبس ايطمحٔ قاحل،  
، 2، ايعــسز15ايبشــٛخ اٱغــ١َٝ٬، ازباَعــ١ اٱغــ١َٝ٬ ايعاملٝــ١، بانػــتإ، اجملًــس

1990.ّ 

ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ: ض١ٜ٩  غ١َٝ٬، حبٛخ َ٪اط عبـٛ  ، عبساهلل، عبسايطمحٔ قاحل 
. ذبطٜط: فتشٞ ًَهاٟٚ، املعٗـس ايعـاملٞ يًفهـط    بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠

 ّ. ازبع٤ ايجاْٞ.1990اٱغ٬َٞ، عُإ، 

 أططٚسـ١ ، َٓٗاز ايرتب١ٝ اٱغـ١َٝ٬ يف بٓـا٤ ايؿدكـ١ٝ   ايعبٝس، عبس اهلل بٔ قاحل،  
ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬، ؾــعب١ ايــسع٠ٛ ٚايرتبٝــ١ اٱغٵــ١َٝ٬، ازباَعــ١ زنتــٛضاٙ، قػٵــِ 

 .57ّ، م 1988اٱغ١َٝ٬، املس١ٜٓ املٓٛض٠،

ٕ    عڀ١ٝ، عُاز،   ، ايڀبعـ١ ا٭ٚا، َهتبـ١ ايطؾـس،    تڀٛض ايفهـط ايرتبـٟٛ عـ  ايكـطٚ
 ّ.2004ايطٜا ،

، زاض ايفهــط ايعطبٞ،ايكــاٖط٠ أقــٍٛ ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬عًــٞ، غــعٝس  مساعٝــٌ،  
 ّ.1993-ٖـ1413،

ــٌ،   ــٞ، غــعٝس  مساعٝ ــ١ اٱغــ١َٝ٬عً ــ١ ايبؿــط١ٜ حبــٛخ يف ايرتبٝ ، َطنــع ايتُٓٝ
 .1987، 1ٚاملعًَٛـــات، ط

، زاض ايفهـط ايعطبـٞ،   فك٘ ايرتب١ٝ: َسخٌ  ا ايعًّٛ ايرتب١ٜٛعًٞ، غعٝس  مساعٌٝ،  
 ّ.2001، 1ايكاٖط٠، ط

، 198يهٜٛت، ايعسز ، عامل املعطف١، افًػفات تطب١ٜٛ َعاقط٠عًٞ، غعٝس  مساعٌٝ،  
1995.ّ 
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 ّ.2000، 2، طَكڀًشات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼعًٞ، ضبُس ايػٝس،  

، 1، داَع١ أّ ايكط٣، طايتأقٌٝ اٱغ٬َٞ يفًػف١ ايرتب١ٝايعُطٚ، قاحل غًُٝإ،  
1990.ّ 

، نتـاب ا٭َـ١، ٚظاض٠ ا٭ٚقـاف ايكڀطٜـ١،     ايرتاخ ٚاملعاقط٠ايعُطٟ، أنطّ نٝا٤،  
 ٖـ.1405، 10ايعسز

أغؼ بٓا٤ ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غ١َٝ٬ َعاقط٠، حبٛخ َ٪اط عبٛ بٓا٤ هٓاِٜ، ٢َٓٗ ضبُس،  
. ذبطٜـط: فتشـٞ ًَهـاٟٚ، املعٗـس ايعـاملٞ يًفهـط       ْعط١ٜ تطب١ٜٛ  غـ١َٝ٬ َعاقـط٠  

 ّ، ازبع٤ ايجاْٞ.1990اٱغ٬َٞ، عُإ، 
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