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 شكر و عرفان

 قال تعالى: "و لئن شكرتم ألزيدنكم"

و الصالة و السالم على هادي  الحمد هلل تعالى على نعمة و حسن عونه

 األمة و كاشف الغمة صلى هللا عليه و سلم.

أتفضل بالشكر إلى األستاذ الفاضل " العالم " على حسن قبوله اإلشراف 

 التوجيه.ئح و على هذا العمل و تقديمه لنا النصا

كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان، و عظيم التقدير إلى األستاذ " مراجي 

 رابح "

أتوجه بالشكر و التقدير ألساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضيلهم بقبول 

 مناقشة هذه المذكرة.

إلى كل أساتذتنا األفاضل في كل األطوار التعليمية، إلى غاية طور التعليم 

 العالي لما قدموه لنا من علم و توجيهات ساهمت في بناء ذاتنا العلمية.

و إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد فلهم 

 جميعا كل الشكر و اإلمتنان.

 والشكر لكل أهل العلم.

 

 

 

 

 

 



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء
الحمد هلل الذي بإسمه نبتدئ األعمال و بفضله تتم الصالحات أهدي ثمرة  

جهدي هذا إلى أن وفقت فيه فمن عند اهلل فـالي من قـال فيهما  
 صدق اهلل العظيم« كما ربياني صغيرا  ارحمهماوقـل ربي  »الرحمان

إلى روح روحي إلى التي لو كان السجود لغير اهلل لسجدت لها روح  
العطاء و القـلب الكبير ،نبض قـلبي عطف حناني،سر نجاحي إلى من  
ساعدتني كي أشعل كل شمعة نجاح والتي طالما سهرت على راحتي  
 ورافقتني مشواري بالدعاء واإليمان ....أمي الحبيبة أطال اهلل عمرك .

إلى أحلى ما تنطق به شفتاي،إلى من أبقى    إلى من أضاء دربي
أيام حياته من أجل زرع البسمة في حياتي ،إلى رمز العطاء والتفـاني  
،الصبر والكرامة،إلى من كان ينتظر هذا اليوم ليرى ثمرة جهدي  

وتعبي،غالي سندي في هذه الدنيا إلى أعظم رجل في الحياة .....أبي  
 الغالي أدامك اهلل لي .

حسام و دالل وبدري ومروى      ألعزاء وأشقـاء الحياة:إلى إخوتي ا
 حفظهم اهلل وأدامهم لي .

 إلى كافة الصديقـات والزميالت والزمالء

وقبل أن يرحل الشوق بعيدا أو يعزف لحن الفراق ويصبح الحاظر هو  
الماضي ،مجد وذكرى وتدق أبواب النسيان أهديها لى كل من لم يأت  

نسيان مني فـإن لم تسعهم هذه الورقة فـإن    ذكره في هذه الورقة فهذا ليس
 قـلبي يسع الجميع .



 الشكر و التقدير

بإسم عبارات التقدير والعرفـان وأرقى كلمات الحب والحنان  
أستهل شكري وثنائي وحمدي هلل سبحانه وتعالى الذي سدد  
خطانا وأعانني في إنجاز العمل المتواضع وما كنت ألتمه لوال  

 توفيقه . 

فـأحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا كبيرا وأثني عليه ثناء جليا  
وحده أوال وأخيرا إلى كل من لم يبخل عليا بعلم وتعلم ،وال يسعني  

إلى    والتقدير الكبير  للمقـام إال أن أتقدم بالشكر الجزيفي هذا ا
على كل المجهودات    عبد الحميد  العالمالمشرف :األساتذ
لقيمة راجية من  ه ااهتتقدير وعلى توجيل الشكر والك  المبذولة له

 إليه .  افي كل ما يصبو   العلي القدير أن يوفقه

كمال حاج  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس القسم السيد  
ال ننسى  نائبة المدير آىنة بن جميل،  وجميع أساتذة    لكما،علي

الذين لوالهم لما توصلت إلى هذه الدرجة فـال يمكن  قسم  الفـلسة
هم ولذلك فهم يستحقون كل الشكر والثناء لقوله صلى اهلل  نسيان

 .  "عليه وسلم "فمن علمني حرفـا صرت له عبدا



كذلك ال  ......إلى كل من قدم يد المساعدة ولو بكلمة طيبة  و 
أتمنى لهم    6102/6102أنسى زمالء وزميالت الدراسة دفعة  

 وشكرا .. .....النجاح والتوفيق

 



 

 

 اإلهداء

ساغ الدنيا إال ال يطيب الكالم إال بذكر هللا و ال يصفو المقام إال بالصالة على خير األنام و ال تست

 بالوالدين الكرام.

عندما ينحدر الحرف من الشفاه و تحبس الكلمات يجد اإلنسان نفسه أمام موقف رهيب ماذا يقول؟ 

 .و إن قال هل تكفي الكلمات؟

من كلله هللا بالهيبة و الوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أهدي عملي هذا إلى 

 أحمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز أطال هللا في عمرك.

إلى التي راني قلبها قبل عينيها، و حضنتني أحشاءها قبل يديها، إلى مالكي في الحياة، إلى معنى 

ر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي و الحنان و التفاني، إلى بسمة الحياة و سالحب و 

 حنانها بلسم جراحي إلى قرة عيني والدتي العزيزة أطال هللا في عمرها.

 ى رفيق دربي إلى توأم روحي إلى زوجي الغالي محمد أمين.إل

 إلى أبواي اللذان لم ينجباني إلى حبيبا قلبي أبي مبروك و أمي حورية.

 أخواتي الحبيبات: فتيحة، ليندة، كريمة، ليلى، حنان.إلى أصحاب النفوس الرقيقة 

 إلى إخوتي األحباء: ناصر، حميد، كريم، لطفي، علي، فتحي، نجيب.

 إيمان، أميرة.إلى أزواج و زوجات إخوتي: عز الدين، سليم، رضوان، نجاة، مريم، 

 إلى أعز خليالتي: كريمة.

ستطع ذكره في هذا المقام فإنه يبقى في إلى كل من أحبه قلبي و لم تسعه صفحتي، إلى من لم أ

 ذاكرة األيام، إلى من أراد عرقلتي في إنجاز هذا العمل ألنه ما زادني إال قوة و إصرار.

 بسمة

 



 الخطة 
 

 الخطة

 .الغزالي و مفهوم التربية :الفصل االول 

  .الغزالي حياته و مؤلفاته  :المبحث االول

 مفهوم فلسفة التربية . :المبحث الثاني

 .مفهوم التربية  :المطلب االول

 .الفلسفة و التربية  :المطلب الثاني

 .التربية عبر العصور :المطلب الثالث

 .مفهوم التربية عند الغزالي :المبحث الثالث

 .سيمات التربية عند الغزالي :المبحث الرابع

  .لفلسفته المنشودة كأساس لإلسالمالغزالي  اختياراسباب المبحث الخامس: 

  .اسس و امتدادات فلسفة التربية عند الغزالي  :الفصل الثاني

  .مبادى التربية عند االمام الغزالي :المبحث االول

 .التربية الروحية و العقلية  :المبحث الثاني 

 .التربية الجسمية و النفسية :الثالث المبحث

 .التربية االخالقية و االجتماعية  :المبحث الرابع

  .التربوية للطفل عند الغزاليشئة اساليب التن :المبحث الخامس 

  .فلسفة التربية عند الغزالي من خالل رؤيته للطبيعة االنسانية :الفصل الثالث



 الخطة 
 

 . النفس البشريةمفهوم الطبيعة االنسانية و مكونات  :المبحث االول

  .شخصية االنسان و دور الوراثة و البيئة في التربية: المبحث الثاني 

   .الطبيعة االنسانية بين الخير و الشر :المبحث الثالث

  .و جوب التعلم اهمية العلم و  :المبحث الرابع

 .همية العلم أ :المطلب االول

 .المعلم و المتعلم  بادأ :المطلب الثاني

 م الغزالي.الطرق المختلفة للتربية عند االما :المطلب الثالث

 .االهداف المستنبطة من نظرة الغزالي الى الطبيعة االنسانية  :المبحث الخامس

 .فلسفة التربية على ضوء الدراسات الحديثة و المعاصرة :الفصل الرابع

  .جان جاك روسو :المبحث االول

 .التربية بمفهوم روسو :المطلب االول 

 الموازنة بين روسو والغزالي. المطلب الثاني:

 . لراس ندار المبحث الثاني: برت

 .المطلب األول: مراحل التربية عند راسل 

 اني: الموازنة بين راسل والغزالي.المطلب الث

 .المبحث الثالث: جون ديوي

 عنده.المطلب األول: نظرته للطبيعة االنسانية وأهداف التربية 



 الخطة 
 

 .المطلب الثاني: أوجه التشابه واالختالف بين جون ديوي و الغزالي 

 المبحث الرابع: حال فلسفة التربية العالم االسالمي.



 



 مقدمة
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 والغزالي عامة الفالسفة تفكير من معتبرا حيزا شغل موضوع التربية فلسفة تعتبر
 تربوية فلسفة أمة لكل يكون أن الضروري من أصبح زمن في أكثر، أهميتها وزادت خاصة
 على قادرة وتجعلها التقدم إلى بها تأخذ ومستقبال، وحاضرا ماضيا خصوصياتها تراعي
 .العصر تحديات مجابهة

 األصول هذه تكون ألن تسعى فإنها ومبادئها ابهاأد تصوغ حينما التربية أن نجد لذلك
 إطاره في اإلنسان تربية على فنعمل بها، يؤمن التي والقيم وفكره المجتمع عقيدة مع متالئمة

 والمبادئ للمجتمع، العامة الفلسفة تحددها التي والغايات األهداف بواسطة اإلجتماعي
 رجال تساعد نظرية مفاهيم على التربوية الفلسفة وتعتمد األمة، بها تؤمن التي األساسية
 من وتمكنه ومنظمة، واعية بصورة ومشكالتها التربية قضايا في التفكير على والتعليم التربية
 لتوجيهيهم بينها والربط المحددة، والمواقف التربوية، واألغراض األهداف بين التفاعل تصور
 تميز التي فهي وتوجيه إرشادية عملية إال ماهي التربية لهذه الصحيح، القرار إتخاذ نحو

 واحد هدف تحقيق إلى تسعى قصدية، اإلنسان لدى التربية أن بإعتبار الحيوان عن اإلنسان
 .الكمال تحقيق إلى باإلنسان الوصول وهو

 ودراسته، القديم التراث من اإلستفادة إلى تميل التربية فلسفة في الحديثة اإلتجاهات إن
 دراسة أن يعني وهذا الماضي، إلى الرجوع يتطلب سليما فهما الحاضر فهم أن بإعتبار
 نجد لذا مناسب، تربوي هدف لبلوغ وسيلة هي بل ذاتها في غاية هي ليست القديمة المناهج

 كتابات خالل من المختلفة، العصور عبر التربوي الفكر تطور بدراسة تعنى الفلسفة أن
 إبن أرسطو، أفالطون، مثل عيانتهم جل وأولوها بالتربية إهتموا الذين الفلسفة
 واسعة نظرة تكوين من التربوية الفلسفة سر اد تمكين أجل من وذلك وغيرهم،.....خلدون

 التربوية الفلسفة تعتبر لهذا التاريخية، أصولها في المعاصرة األفكار وتسع التربوية للمشكالت
 قضايا يناقش الذي المتكامل الفكري النسقالتربويون  والمفكرون الفالسفة يبلورها التي
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 في طهاسي ضاع التي التربية فلسفة هي كذلك الصحيح، قالبها في ويضعها التربوي المجتمع
 الغزالي اإلمام بزعامة التربوية نزعتها شكلت والتي ،الحادية عشر القرن إبان اإلسالمي العالم

 التربوي والميدان الفلسفي الفكر مزمار في كبيرا إنعطافا اإلسالم، بحجة والملقب الفيلسوف
 أن قبل رسالة عنده التربية أن بإعتبار الفلسفية، المدارس مختلف على أثر لذلك كان مهما
ن يحترفها، أن اإلنسان يستطيع التي الصناعات أشرف وهي وظيفة، أو مهنة تكون  غرض وا 
 قيود كل من النفس تحرير خالل من اهلل، إلى والتقرب الفضيلة هو األساسي عنده التربية
 تكوين إلى يسعى بذلك وهو اهلل، إلى تعبد ال قوية، حرة، النفس تكون حتى وشهواته الجسد
 الرؤية هي الغزالي عند التربية فلسفة فإن لهذا الكمال، درجة إلى يصل حتى المسلم اإلنسان

 .األخروية السعادة وهي األبدية السعادة تحقيق إلى تهدف التي

 العظيمة  الشخصية هذه قدمته مما إنطالقا التربية فلسفة في بالبحث إهتمامنا كان هنا ومن

 على حرصنا ولقد عنده، التربية فلسفة طبيعة حول متكاملة نظرة تكوين إلى الوصول بغرض
" الغزالي اإلمام عند التربية فلسفة" بعنوان سميناه والذي البحث هذا في اإلهتمام هذا تجسيد

 فيها والبحث بالتربية المتعلقة الغزالي أفكار جمع في منا رغبة هو الموضوع بهذا فإهتمامنا
 على إجماعا الغزالي درست التي األكاديمية البحوث من الكثير رأينا ولقد مؤلفاته، خالل من
 كفاية هو بما تبرز لم األعمال هذه أن مع الشخصية، هذه يميز ما أهم التربوي اإلسهام أن

 التربية فلسفة بطبيعة المتعلق الجانب هذا نخص أن على حفزنا ما وهو التربوية، لفلسفته
 الغزالي فلسفة في كثيرة جوانب لفهم واسعة أرضية تكوين إلى ونسعى والدراسة، بالبحث عنده
 ما وهذا وحاضرها، ماضيها في اإلنسانية العالمية التربية جسد في مباشر بشكل أثرت التي
 عند التربية فلسفة مفهوم ماهو: التالية اإلستفهامية الصيغة في الموضوع إستشكال إلى دفعنا

 : أهمها فرعية أسئلة اإلشكال هذا تضمن وقد الغزالي؟

  الغزالي؟ عند التربية فلسفة إمتدادات و أسس ماهي-
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 البحث وهذا اإلنسانية؟، الطبيعة إلى نظرته خالل من الغزالي إستنبطها التي أهدافها ماهي-
 وكذا عليها المعتمد والمراجع المصادر جملة حوتها التي متطلباته لوال ليكتمل كان ما

 علوم إحياء وكتاب الولد، أيها رسالة أذكر المصادر ومن األكادمية، والبحوث الدوريات
 المراجع ومن وغيرها،....  السالكين دةوعم الطالبين روضة كتاب وكذا العمل، ميزان الدين،
 أحمد بركات لطفي"  للمؤلف اإلسالمي التربوي الفكر كتاب نجد هذا بحثنا في ساعدتنا التي
 عرفات أحمد"  للمؤلف الغزالي عند والسياسة التربية كتاب في"  اهلل دخل أيوب"  و" 

 ،"مفظي عارف" للكاتب الغزالي فلسفة في للنشئ اإلسالمي التوجيه وكتاب" القاضي
 رسالة منها األكادمية واألبحاث الدراسات بعض إهمال دون المراجع من العديد إلى باإلضافة
 وكذا ،"التربية في والسالم الصالة عليه الرسول منهج"بعنوان علي موسى لمنال ماجستر
بن الغزالي حامد أبي غند التربوي الفكر أصول" بعنوان حسن منعم لعبد الدكتوراه رسالة  وا 
بن خلدون  المجالت بعض وكذا ،"الحديث التربوي الفكر مع مقارنة تحليلية دراسة"  رشد، وا 
 الذي التحليلي المنهج إستعملنا الموضوعي المنهجي الفحص باب ومن اإللكترونية، والمواقع

 مرتكزة وتحليلها التربوية اآلراء جمع خالل من ولذلك المعرفي، المحتوى تحليل على يقوم
 أفكار بين متاحا المقارنة مجال حينما المقارن والمنهج والمراجع، المصادر مختلف على

 . والتشابه اإلختالف مدى إلبراز والمعاصرة الحديثة األفكار من غيره مع قدمها التي الغزالي

 األتية:  الخطة نضع جعلتنا البحث مقتضياة فإن ذكره سبق لما وفقا

 فيها عرفنا للعمل، إستهالل عن عبارة كانت المقدمة وخاتمة، فصول وأربعة مقدمة
 إشكاليته وطرحنا الموضوع، لهذا إختيارنا دوافع ناوعرض الفكرية خلفيته وذكرنا بالموضوع

 المطروحة األفكار جملة تضمنت فقد البحث فصول بخصوص أما المتبع، المنهج وكذا
 الغزالي عنوان األول الفصل يحمل مباحث، خمسة على فصل كل إشتمل حيث للفحص
 إلى تطرقنا وقد بالفلسفة، وعالقتهاوتاريخه  التربية مفهوم ضبط فيه وعالجنا التربية ومفهوم
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 كأساس لإلسالم إختياره وأسباب سماتها، وأهم التربية لفلسفة ومفهومه ومؤلفاته الغزالي حياة
متدادات أسس عنوان حمل والذي الثاني الفصل أما المنشودة، التربوية لفلسفة  التربية فلسفة وا 
 فلسفته لبناء الغزالي إليها إستند التي والمنطلقات المبادئ أهم فيه عالجنا الغزالي، عند

 في أما الطفل، لتنشأة قدمها التي واألساليب عالجها، التي الميادين أهم إلى وتطرقنا التربوية،
 لطبيعة الغزالي نظرة خالل من المستنبطة التربوية األهداف إلى فيه تعرضنا الثالث الفصل

 الغزالي، عند البشرية النفس ومكونات اإلنسانية الطبيعة مفهوم أوال عالجنا اإلنسانية
 أهمية إلى وتطرقنا والشر، الخير بين اإلنسان وطبيعة والبيئة الوراثة بين اإلنسان وشخصية

 األخير وفي التربوية، فلسفته أهداف من هدفا الغزالي إعتبره والذي التعلم ووجوب العلم
 .الغزالي عند التربية لفلسفة العامة األهداف عرضنا

 الحديثة الدراسات ضوء على التربية فلسفة عنوان حمل الذي الرابع الفصل بالخصوص
 التربوية وأرائه روسو جاك جون ومنهم الفالسفة لبعض اآلراء أهم فيه  عالجنا والمعاصرة،

 ال والذي ديوي جون عند التربية فلسفة إلى وتطرقنا برتراندراسل، عند التربية فلسفة وأيضا
 عالجها، التي الميادين أهم إلى وتطرقنا التربوية، فلسفته لبناءالتربية  الحديث يمكن

 التربوية األهداف إلى فيه تعرضنا الثالث الفصل في أما الطفل، لتنشأة قدمها التي واألساليب
 اإلنسانية الطبيعة مفهوم أوال عالجنا اإلنسانية لطبيعة الغزالي نظرة خالل من المستنبطة
 اإلنسان وطبيعة والبيئة الوراثة بين اإلنسان وشخصية الغزالي، عند البشرية النفس ومكونات

 من هدفا الغزالي إعتبره والذي التعلم ووجوب العلم أهمية إلى وتطرقنا والشر، الخير بين
 .الغزالي عند التربية لفلسفة العامة األهداف عرضنا األخير وفي التربوية، فلسفته أهداف

 الحديثة الدراسات ضوء على التربية فلسفة عنوان حمل الذي الرابع الفصل بالخصوص
 التربوية وأرائه روسو جاك جون ومنهم الفالسفة لبعض اآلراء أهم فيه  عالجنا والمعاصرة،



 مقدمة

 

 
 ج

 ال والذي ديوي جون عند التربية فلسفة إلى وتطرقنا برتراندراسل، عند التربية فلسفة وأيضا
 .آلرائه االنعطاف دونالتربية  الحديث يمكن

 ولقد الغزالي فلسفة ضوء على اإلسالمي واقعنا في التربية فلسفة بتقديم قمنا األخير وفي
 محاولين فصل كل من استخلصناها التي االستنتاجات أهم ضمنتها بخاتمة عملنا أنهينا
بحث  كل تعتري أن غريبا وليس الغزالي عند التربية فلسفة طبيعة يوضح ما إطار في جمعها

 الكم بتراكم تتعلق البحث هذا في المعوقات أشد ولعل والعوائق، الصعوبات من مجموعة
 يخدم الذي النحو على وتوزيعها وتقسيمها عرضها وطريقة األفكار يخص فيما المعرفي،
 .الموضوع طبيعة إلى راجع وهذا الخطة

 وخاصة الفلسفية الدراسات إثراء في مساهمة هذا لعلمنا يكون أن في كبير أمل فلنا هذا ومع
 عامة للمربين يوضح وأن واإلعتناء، اإلهتمام من قدرا تخر لم والتي التربية، مجال في

 وطرقها محتوياتها وكذا النشأة تربية في ودورها القديمة التربوية الرؤيا ألهم الفلسفية الخلفية
 .وأهدافها
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نما ىك كليد  إف الفكر التربكم العربي في العصر الحديث ال يبدأ مف نقطة الصفر كا 
مراحؿ أخرل سابقة، كىك كليد مراحؿ أخرل الحقة، كليس مف السيؿ عمى البحث أف يتحدث 
عف التراث الفكرم العربي اإلسالمي بصكرة عامة ألنو شمؿ كما كبيرا مف التصكرات 

التربكم تسميط الضكء عمى أحد أعمدة الفكر ة ليذا سنحاكؿ كالنظريات المتنكعة كالمختمف
العربي القديـ أال كىك اإلماـ أبك حامد محمد الغزالي، فما المقصكد بالتربية أكال كماىي 

 عالقتيا بالفمسفة كما ىك مفيـك الغزالي لمتربية؟
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 حياتو   الغزاليالمبحث األول: 

سكؼ اتحدث عف بعض مكاقؼ مف حياة الغزالي ألكضح كيؼ كاف الغزالي منذ 
كقتا طكيال منيا في الكتابة  كأمضىنشأتو شغكفا بالعمـ كالتعميـ، ككيؼ كرس حياتو ليما 

 .عنيما

دف خراساف  ببالد فارس عاـ حدل ممد محمد الغزالي "في مدينة طكس إكلد أبك حا
لمصكؼ كيتاجر فيو ، ككاف لمغزالي أخ "فعيد بيما  كاف ابكه غزاال  1ـ "8451 -ق054

أبكىما عند كفاتو إلى صديؽ لو كأكصاه أف يكمال تعميميما، حتى ينفذ ما تركو ليما مف 
حتى نفذ الماؿ الذم تركو أبكىما ، ففعؿ الصديؽ ما أكصاه بو كالد الغزالي كعمميما  2ماؿ" 

مياال ذ طفكلتو شغكفا بالعمـ كالمعرفةغزالي من، فقد كاف ال 3"ثـ أكصاىما بمتابعة طمب العمـ"
تحمؿ ،ما قابمو مف عقباتث مف عناء ك بطبيعتو إلى البحث عف الحقيقة، ميما لقى في البح

في سبيمو مشاؽ ذلؾ كمف قكلو في كصؼ نفسو" كقد كاف التعطش إلى إدراؾ حقائؽ األمكر 
 4. "كضعيا في جبمي دأبي كديدني... مف ريعاف عمرم غريزة كفطرة مف هللا تعالى

أحمد بف محمد الراذكاني في طكس، ثـ تتممذ "يد كقد درس الغزالي في صباه عمى 
نو في أ، كعاد الى طكس مرة اخرل، كيركل 5عمى يد أبي نصر اإلسماعيمي في جرجاف" 
فياجمكه كمف معو كسمبكا ما لدييـ مف ماؿ  ،أثناء عكدتو قابؿ "نفرا مف قطاع الطرؽ

بيا كبما تحكيو مف حكمة كمعرفة  آخذيف مف الغزالي الكتب التي كاف يعتز،  6كحاجيات" 

                                                           
 .20، ص1977 ، وكالة المطبوعات، الكويت،2عبد الرحمن بدوي:مؤلفات الغزالي، ط-1
 .32مرجع نفسو، ص-2
 .12، ص1998الفيمسوف الغزالي، دار قباء، مصر،  :عبد األمير األعسم-3
 .17مرجع نفسو، ص-4

5
-www .sidiamer.com,19 :31,15/4/2017 . 

 مرجع نفسو.-6
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، كىذا لحرصو عمى تحصيؿ ما في الكتب 1فتكسؿ الييـ الغزالي "كترجاىـ اف يعيدكا لو كتبو"
مف عمـك ،فأشفؽ المصكص عميو كأعادكا إليو الكتب ،كيركل انو حرص بعد تمؾ الحادثة 

،حتى يككف دائما بمأمف  2لماـ بما فييا مف عممكاستظياره" عمى "دراسة ما لديو مف كتب كاإل
 .مف ضياعو

كانتقؿ الغزالي بعد ذلؾ الى" نيسابكر حيث تتممذ عمى رجؿ مف أعظـ رجاؿ الديف في 
قدرة عمى الجدؿ ما لفت لو كأظير مف الذكاء كال 3عصره، كىك الجكيني إماـ الحرميف" 

في مناظرة مع  مغرؽ، كحدث اف اشترؾ الغزاليككاف الجكيني يصفو بأنو بحر ،راألنظا
 . ، ككانت الغمبة لمغزالي بفضؿ حكمتو ،كغزارة عممو ، كقكة حجتوالعديد مف العمماء

كقد ألؼ الغزالي عددا كبيرا مف المؤلفات في أثناء دراستو في بغداد مثؿ: "البسط" ، 
"لباف النظر" ،ك"تحصيف ك"الكسيط" ، ك"الكجيز"، ك"خالصة المختصر"، ك"مأخذ الخالؼ" ،ك

كراء ما المآخذ"، ك"المبادئ كالغايات" ، إال أف التأليؼ لـ يشغمو "عف التفكير كالبحث كعف 
التي لـ يفكر أحد في التأكد مف صحتيا ،   4، كعف الشؾ في صدؽ التقاليد المكركثة"الحقيقة

،كما درس 5ة اليكنانية" ، ككذلؾ درس في أثناء ىذه الفترة العمـك ، كالفمسفة "القديمة كالفمسف
اف تساعده عمى الكصكؿ إلى  المذاىب الدينية المختمفة، كتعمؽ في ىذه الدراسات آمال

 .الحقة التي ينشدىا فةالمعر 

ثـ ادل فريضة الحج كتكجو بعد  بغداد،كبعد ىذه الفترة عـز عمى ترؾ التدريس في 
ذلؾ الى الشاـ، حيث عاش في الجامع األمكم عيشة الناسؾ المتعبد،" كصار يتجكؿ في 

                                                           
 .20صسابق، مرجعالغزالي، عبد الرحمن بدوي:مؤلفات -1
 .23ص، نفسوعمرج-2
 .11، ص1989، القاىرةالمعارف، دار التربية، محمد حسان:دراسات في فمسفة -3
 .16صنفسو، مرجع -4
 .19صسابق،  مرجعالغزالي،  عبد األمير األعسم:الفيمسوف-5
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، كىكذا اعد 1"الصحارم مدربا نفسو عمى الحرماف متعمقا في الركحانيات كالتأمؿ الديني
أكائؿ  أصبح مف ىالغزالي نفسو اعدادا دينيا صحيحا كطير نفسو مف شكائب الدنيا ، حت

 .الفالسفة الصكفييف كمف أكبر المدافعيف عف الديف اإلسالمي كمف أبرز أئمتو

ألفو ككاف أكؿ كتاب  أخرل.فييا مرة  ثـ عاد الغزالي إلى بغداد كرجع إلى التدريس
كصفا  فقد تضمف ىذا الكتباد ىك كتاب المنقذ مف الظالؿ الغزالي بعد عكدتو إلى بغد
ككيؼ ينمك اإليماف في النفس ككيؼ تتكشؼ لإلنساف الحقائؽ  ،لحياتو كما فييا مف قيـ 

االليية ككيؼ يصؿ الى معرفة اليقيف، كبعد عكدة الغزالي إلى  "بغداد رحؿ الى نيسابكر ، 
ق 545اـ التي كلد فييا ع 2"كاشتغؿ بالتدريس فييا فترة قصيرة كمات بعدىا في مدينة طكس

 .الغزالي دائرة انتيت حيث بدأت  ةـ ، كىكذا نرل حيا8888

 : لمحات من أفكاره

كاف الغزالي يريد معرفة حقيقة الفطرة البشرية كحقيقة العقائد الدينية كالمذاىب الفمسفية التي -
يقتبسيا االنساف بتقميد ابكيو كمعمميو ، ثـ تمييز الحؽ منيا مف الباطؿ عمى اختالفيما 

 .اليقيني مـف يتكصؿ الى معرفة العكراء ذلؾ اكتعددىما، ككاف يأمؿ مف 

رجاؿ الديف اإلسالمي حتى سمي بحجة اإلسالـ ، ذلؾ انو رد  ةبر الغزالي مف أئمكيعت-
، كما رد عمى جميع المخالفيف "تيافت الفالسفة "ي كتابفمذاىب الفمسفية العمى جميع 

بعيد النظر، كقد  لممذىب اإلسالمي ،كذلؾ يعتبر الغزالي ناقدا لممعرفة كمفكرا ثاقب الفكر
غايتو القرب مف هللا كسعادة الدنيا كاآلخرة  ذملكماؿ اإلنساني الكاف ييدؼ في الحياة الى ا

                                                           
االسالمية،  الجامعةالماجستير، رسالةالتربية، منال موسى عمي دبابش:منيج الرسول عميو الصالة والسالم في  -1

 .19، ص2008فمسطين، 
ت، -،دسعود  الممكجامعةالعربية، في معيد المغة  محاضرةالتربوي، محمد بن ابراىيم الفوزان:ابن خمدون وفكره -2

 .32ص
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آمال اف يؤدم ذلؾ الى ،لذلؾ رغب في تعميـ الناس العمـك التي تكصميـ الى ىدفو ىذا
 . مربيا، كمصمحا اجتماعيا ايضا يذاد كنشر الفضيمة بيف الناس فكاف لاصالح االفرا

"أييا الكلد" ككتاب أىميا كتاب كتب الغزالي في شؤكف التربية كالتيذيب عددا مف مؤلفاتو
" ، ك"منياج العابديف" كأيضا "فاتح،ثـ كتاب " إحياء عمكـ الديف"  ،"ميزاف العمؿ" ة العمـك

 1."كعمدة السالكيف"االقتصاد في االعتقاد"، ككتاب "ركضة الطالبيف 

نذكر البعض منيا :  المياديف،كفي العديد مف  تحصى،ف مؤلفات الغزالي ال تعد كال إ
طؽ ، كمقاصد الفالسفة ، كايضا كتاب القسطاس المستقيـ ، ككتاب معيار العمـ في فف المن

، ككتاب تيافت بيف االسالـ كالزندقة ،كحجة الحؽكيمياء السعادة ،كفيصؿ التفرقة  ابكت
لؾ مف الكتب كقد ترجمت مؤلفات الغزالي الى العديد مف لغات العالـ لى غير ذإ الفالسفة،
 .يضاأ ة كالفرنسية كاالنجميزيةمنيا التركي

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                           

 .32محمد بن ابراىيم الفوزان:ابن خمدون وفكره التربوي، مرجع سابق، ص-1



الغزالي ومفيوم التربية                  األول:                         الفصل   
 

 12 

 المبحث الثاني: مفيوم فمسفة التربية

 المدلول المغوي التربويالمطمب األول: 

 تتضمنتشير أغمب المعاجـ العربية كاالجنبية الى معاني متقاربة ، ففي المغة العربية 
التربية ثالث مدلكالت : فأما األكؿ كمفاده اف التربية مف الفعؿ "ربا، يربك" بمعنى زاد كنما ، 

.كقاؿ  1كأربيتو نميتو"باء زاد كنما ،"يربكا ربكا كر رد في معجـ لساف العرب ربا الشيءكك 
ربيتو ، أربك : نشأت فييـ ، كربيت فالف أربيو تربية "كت2األصمعي : "ربكت في بني فالف" 

بػنا لِّػُتْربػُكْا ِفي َأْمَكاِؿ النَّاِس َفاَل » كقد كرد في قكلو تعالى ،3كربيتو بمعنى كاحد" َكَمآ َءاَتْيتـُ مِّف رِّ
ـُ اْلُمْضِعُفكف ف َزَكاٍة ُتِريُدكَف َكْجَو اَّللَِّ َفُأْكَلِئَؾ ُى  4 «َيْربػُكا ِعنَد اَّللَِّ َكَمآ َءاَتْيتـُ مِّ

المدلكؿ الثاني انيا جاءت مف" الفعؿ "يربي" عمى كزف يخفي كمعناه في حيف يشير 
 5 ."  النشأة ك الترعرع

أما المدلكؿ الثالث فيدؿ عمى لفظ التربية جاء مف" الفعؿ "يرب" بكزف يمد كتعني 
كليذا فمدلكليا المغكم في المغة العربية يظير أنيا تتمحكر حكؿ  ،6أصمحو كتكلى أمره كرعاه"

 .رعاية كاإلصالحالنشأة كال

 ال  (Education) أما في المغة األجنبية خاصة الفرنسية كاإلنجميزية فإف التربية

 

                                                           
 .1547ت، ص-د، دار المعارف، القاىرة، 3ابن منظور:لسان العرب، ج-1
 .1574مرجع نفسو، ص-2
 .147، ص1983م، -، المكتب االسالمي، د2عبد الرحمن الباني:مدخل الى فمسفة التربية في ضوء االسالم، ج-3
 .39سورة الروم:األية-4
 .1549سابق، ص العرب، مرجعابن منظور:لسان -5
 .96، ص1983العامة لشؤون المطابع األميرية، القاىرة،  الفمسفي، الييئة:المعجم ركو دابن م-6
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اذ تعني القيادة اك التعميـ كما تعني ،تخرج أيضا عف المعنى الذم رسمو ليا "جكف ديكف 
مع المدلكؿ االنجميزم اذ تعني في المغة اإلنجميزية النمك  التشابو الكبير، كىنايظير 1التمقيف"
 .2ة"كالقياد

 : المدلول اإلصالحي لمتربية .

ففي ،يقدـ لنا "الالند" في مكسكعتو الفمسفية مفيـك التربية بمعنيييا العاـ كالخاص 
"عدة كظائؼ تطكيرا تدريجيا عف مى انيا تقـك عمى تطكير كظيفة أكالمعنى األكؿ يشير ع

 .، فيي بيذا عممية متجددة3ريؽ التجربة كالتدريب كتظير مف عمؿ الفرد ذاتو" ط

أما المعنى الخاص فيتمثؿ في عمميات إجرائية يتـ فييا تدريب األفراد "عف طريؽ 
، كما تعني "تيذيب الحكاس لدل 4" كتشجيعيـ عمى حمؿ عادات مجتمعيـ إبراز ميكالتيـ

كبيذا ،5الجديدة لتنتظـ مع باقي الظكاىر النفسية لكؿ فرد"الفرد في تقبؿ اإلدراكات الحسية 
أم مف المجتمع إلى الفرد كتتجو نحك تيذيب ،المعنى تنطمؽ التربية مف العاـ إلى الخاص 

أكمؿ كجو تعتمد  لنفسية، كحتى تؤدم كظيفتيا عمىالفرد كتنمية كظائفو الحسية كالعقمية كا
ركيض ممكاتو كتيذيب سمككاتو ليصبح صالحا في "فتربية الكلد مثال تتطمب تعمى التمريف
، فيي بيذا المعنى ظاىرة اجتماعية تخضع لما تخضع لو الظكاىر األخرل في 6المجتمع "

تطكرىا كىي ليست حكرا عمى المؤسسات التعميمية كالمدارس، بؿ تشمؿ "جيكد المربي مف 
عية كتخص االطفاؿ أعماؿ كميف تمارس في الشارع كفي السجكف كفي المؤسسات االجتما

                                                           
 .83، صسابق مرجعابن مدكور : المعجم الفمسفي ،-1
 .100، ص1998مصطفى غالب:في سبيل موسوعة فمسفية، مكتبة اليالل، بيروت، -2
، ص ص، 2001، منشورات عويدات، بيروت، 2أندري الالند:موسوعة الالند الفمسفية، تر خميل أحمد خميل، ط-3

22-23. 
 .35مرجع نفسو، ص-4
 .97، ص2004، دار الوفاء، مصر، 1فاروق عبده فمية:معجم مصطمحات التربية، ط-5
 .99مرجع نفسو:ص-6
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،كبما فييا ذكم االحتياجات الخاصة كالمعكقيف كالمتخمفيف 1كالمراىقيف ككؿ طبقات المجتمع"
كاف نتيجة تفحصو لكؿ المفاىيـ التي عرفيا المعنى الذم قدمو"ديكم"*لمتربية ف أ ذىنيا، غير

كرتيف لنا ص ىذا المصطمح ككذا اىـ النظريات التي تعمقت بو عبر التاريخ، كتاريخيا يعرض
، فالصكرة االكلى تظير فييا "عمى انيا نمك ينبع مف الداخؿ اك شكميف مف معاني التربية

،كليذا يمكننا الكقكؼ عمى ىذيف الشكميف 2كالثانية عمى انيا عممية تككيف تجرم مف الخارج"
 خ.ؿ تتبع تطكر مفيكميا عبر التاريمف خال

 الفمسفة والتربيةالمطمب الثاني: 

كت مف مدرسة فمسفية ىناؾ عالقة بيف الفمسفة كالتربية ،لكف مدل ىذه العالقة يتفا
تكجد كجية نظر رئيسية تعبر عف قكة الصمة بيف ،خرل، كعمى الرغـ مف ىذا أكتربكية الى 

"اف التربية تابعة لمفمسفة تتمقى منيا االفكار كالنظريات .حيث تعتبر ىذه النظرةكالتربية الفمسفة
فقد كاف 3بتطبيقيا كتنفيذىا ، كما ترل اف الصمة بيف الفمسفة كالتربية قديمة كقكية "كتقـك 

 كاحد، يمثؿ احدىما فمسفة الحياة سقراط*يقكؿ :"اف الفمسفة كالتربية مظيراف مختمفاف لشيء 
،بمعنى اف الفمسفة تمثؿ التصكر نحك الحياة كالككف  4كيمثؿ اآلخر طريقة تنفيذ ىذه الفمسفة"

اما التربية فتعمؿ ،كالتفسير المتكامؿ لنظـ المجتمع ساف كالنظرة العامة لممعرفة كالككف كاالن
، كبالتالي فالفمسفة "تحدد غاية الحياة كالتربية تقترح نفيذ جكانب عديدة مف تمؾ الفمسفةعمى ت

ة ىي النظرية العامة لمتربية ،كيرل جكف ديكم اف الفمسف5الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ ىذه الغاية"
                                                           

 .266، ص1982، دار الكتاب المبناني، لبنان، 1:المعجم الفمسفي، جاجميل صميب-1
ذو نزعة برغماتية  1904مدرسة تطبيقية سنة *جون ديوي:فميسوف أمريكي تخصص في الفمسفة والتربية أنشأ أول 

 1من أىم مؤلفاتو البحث عن اليقين، الديمقراطية والتربية.
 .167، 1967بناني، بيروت، مالكتاب ال التربية، دارانطوان خوري:أعالم -1
 .275:المعجم الفمسفي، مرجع سابق، صاجميل صميب-2
 .29-26، ص ص 1986الكتب، القاىرة، أحمد سعيد مرسي:تطور الفكر التربوي، عالم -3
 .63مرجع نفسو، ص-4
 .46، ص2005، مكتبة الفالح، الكويت، 3لطيفة حسن الكندي:تعميق أصول التربية، ط-5
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ىـ أ باف تككف "التربية كممارستيا مف ف الكاقع التربكم ىك مجاؿ تطبيقيا، كينادم ديكم ا  ، ك 
كالسيما تربية االطفاؿ ىي الطريؽ  ،القضايا التي يجب اف يركز عمييا الفيمسكؼ الف التربية

،كيعتبر ديكم اف التربية 1لمكصكؿ الى االىداؼ الفمسفية التي ليا تأثير في حياة االنساف"
ىي الفمسفة الحقيقية.كحسب ىذه النظرية فاف الفمسفة قد ساىمت في االجابة عف األسئمة 

كما عالقتو بالككف كىؿ الطبيعة االنسانية خيرة 2التربكية الميمة مثؿ:"ما طبيعة االنساف ؟
لذم يعيش فيو اـ انيا ثنائية الطبع كما طبيعة العالـ ا متكاممة،اصال ؟ كىؿ ىي كحدة 

 .االنساف ؟" ... الخ

 الفمسفة، كخالصةكبالتالي نشأت العالقة بيف الفمسفة كالتربية مف اف التربية كليدة 
فالتربية ىي الترجمة العممية الكاقعية لمفمسفة ،  الفمسفة،التجارب كاآلراء التي تكصمت الييا 

الكاقع االنساني كالممارسة كىي التي تنقؿ الفمسفة مف مجاؿ النظرية كالفكرة الى مجاؿ 
الحياتية ، كالتربية تستمد رحابتيا كسعتيا مف اعتمادىا عمى عمـك كثيرة تأخذ منيا ك ترتبط 
بيا كتعتمد عمييا ، مثؿ عمـ األحياء ، كعمـ االجتماع ، كعمـ النفس كاألخالؽ ،كغيرىا مف 

 العمـك .

 تطور مفيوم التربية عبر العصور:المطمب الثالث :

 تربية في العصر اليوناني:ال-أ/

                                                           
 .49مرجع نفسو، ص-1
تحميمية مقارنة مع الفكر  غزالي وابن رشد وابن خمدون دراسةعبد المنعم حسن:أصول الفكر التربوي عند أبي حامد ال-2

 .20، ص2007بوي الحديث، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات التربوية العميا، عمان، التر 
ق.م( فيمسوف يوناني من أىم القضايا التي عرف بيا مسألة المعرفة وقضايا أخالقية، لم يترك 470/399*سقراط:)

 .1مؤلفات
 .52لطيفة حسن الكندي :تعميق أصول التربية، مرجع سابق، ص-1
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كف ككانت محكرا لكتابو ارتبط كثيرا بافالط اإلغريؽف الحديث عف التربية عند إ
،كتتميز التربية عنده بغايتيا المثالية الكبرل ك"تبدأ بتييئة الفرد ألف يصبح عضكا  الجميكرية

تتـ اال بالتعاكف ،كالتي ال 1صالحا في المجتمع لتحقيؽ الغاية الكبرل كىي السعادة القصكل" 
شباع حاجتو، كالتربية ما داـ االنساف اجتماعي بطبعو مما يستكجب منو التعاكف مع غيره إل

ركز" س كغ الجماؿ كالكماؿ، كليذا االساالركح معا لبم ك عداد الجسـإ تقـك عمى 
، كتقكية الطفؿ عف طريؽ التربية المكسيقيةافالطكف"*عمى تنمية "الذكؽ الجمالي لدل 

ف العممية متكاممة أكبيذا يرل افالطكف ،2ب البدني بالتركيز عمى التربية البدنية "الجان
كحتى تككف التربية سميمة مثمما يرل افالطكف البد .ككظيفية بيف الرياضة كالمكسيقى

الثالثة "فالنفس العاقمة  كستحافظ عمى مبادئ كؿ نفس مف النف لمشخصية اإلنسانية اف
،  3جؿ اخضاع القكل الشيكانية "أغمبة كتستعيف بالقكل العصبية مف ف تككف ليا الأينبغي 

 . كقير رغباتيا

كما آمف أيضا بأف ىذه التربية ىي الكفيمة بالكصكؿ الى مجتمع عادؿ يمتـز فيو كؿ 
الى الغاء الزكاج  *ىك المجتمع الذم يدعك فيو افالطكف فييا، كذؾفرد بطبقتو التي يعيش 

 .كىدـ االسرة

كأما ارسطك* اليختمؼ كثيرا ،كنية ىي مف ركح فمسفتو المثالية لتربية االفالطكعميو فا
عمى استاذه اذ يرل اف الغرض مف التربية ىك حمؿ الفرد عمى تحؿ كؿ ما ىك مفيد 

 4. "كتساب العمـ كالمعرفةدة لذلؾ" دعا الى اعداد العقؿ الكضركرم في الحياة لتحقيؽ السعا

                                                           
 .28ت، ص-، المكتب الجامعي الحديث، مصر، د1، ط:اصول التربيةب أحمد محمد الطي-1
 .30مرجع نفسو، ص-2
 .53، ص1984، دار العمم لممالين، بيروت، 5عبد هللا عبد الدايم:التربية عبر التاريخ، ط-3

 1الجميورية. العصر القديم ذو نزعة مثالية من أىم مؤلقاتو يق.م( أعظم فيمسوف يوناني ف347-427*أفالطون)
 .95، ص2006، دار الطميعة، لبنان، 3جورج طرابيشبي:معجم الفالسفة، ط-1
 .56عبد هللا عبد الدايم:التربية عبر التاريخ، مرجع سابق ص-4
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 :التربية في العصر الوسيط-ب/

يحييف الطابع اإليماني لدل المس فربية في العصكر الكسطى ال تخرج عف التإ
اصالح المجتمع مف  ، ففي الفكر المسيحي برزت المدارس الدينية التي تيدؼ الىكالمسمميف

القائمة عمى رفص ؿ تنكير الناس بالتعاليـ الدينية، "مف خالالفساد الكثني
التربية االخالقية لمكصكؿ الى الحياة المثالية الراقية ، كيشيد ،كالتركيز عمى 1"*االرستقراطية

ع المؤرخيف انو خالؿ القركف الثالثة االكلى مف تاريخ المسيحية كانت الحياة بريئة ال يجم
يفسدىا الطمع كال يشكبيا الدنس ، كقد كانت ىذه "المثالية الراقية لمحياة الخمقية مفركضة 

، عمى  3"*،كقد عكفت في البداية "المدارس الرىبانية 2ة "عمى كؿ عضك مف أعصاء الكنيس
الفكر المدرسي في القركف  ، حيث كاف آلباء الكنيسة الدكر األكبر في بركزتحقيؽ ذلؾ

صبحت تدرس في أثيرىا الى القرف السابع عشر حيث ، كنمت تدريجيا كامتد تأالكسطى
ف لممدارس التي اسسيا رجاؿ الديف " الجامعات الكبرل في انجمترا كايطاليا كفرنسا ،كما كا

، شيرة كبيرة كبمت ذركتيا مع بداية القر الثاني عشر  4كعرفت باسـ المدارس االسقفية "
 تيةما المدارس البالطية كالالىك أ، 5لمميالد "كانتشرت في انجمترا كالمانيا ككذا فرنسا"

تحتكم عمى الفنكف العقمية عمى حد سكاء ، كأشيرىا مدرسة "شارلمانكالتي تدرس  ةكالعمماني
،كتيتـ بتحصيؿ المعارؼ القديمة بما فييا 6"ة كالفمؾ كالمكسيقىسالخطابة كالجدؿ كاليند

                                                                                                                                                                                     

 1اسة واالأخالقي*أرسطو:فيمسوف يوناني تمميذ أفالطون من أىم القضايا التي اىتم بيا المنطق، الميتافيزيقا، الس
 .100:معجم الفالسفة، مرجع سابق، صبيشياجورج طر -1
، 1997م، -عمي زيعور:الفمسفة في اوربا الوسطية وعصري النيضة واالصالح ، المكتب العالمي لمطباعة، د-1

 .47ص
 .49ص سابق،مرجع عمي زيعور :الفمسفة في اوربا الوسطية و عصري النيضة و االصالح ،-2
 .36، ص1988، دار المعارف، القاىرة، رسي:التربية والطبيعة االنسانيةمحروس سيد م-3
 .39مرجع نفسو، ص-4

 ىا الشرف والجاه والسمطة والعمم.*االرستقراطية:الطبقة العميا في المجتمع يمتمك أفراد
 .66:التربية عبر التاريخ، مرجع سابق، ص عبد هللا عبد الدايم-5
 .60ور:الفمسفة في أوربا الوسطية، مرجع سابق، عيعميز -6
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الفمسفة ،كاستمرت طريقة تدريس الفنكف العقمية مرتبطة بتمؾ المدارس حتى ما بعد القركف 
 . الكسطى بؿ كبقيت الى قركف متأخرة

معالجة ككاف اليدؼ التربكم مف تدريس الالىكت في جؿ المدارس المسيحية ىك 
، لكف حدث التغيير عمى المكضكعات التربكية في المدرسة الجانب الخمقي في االنساف

المسيحية التي بدأت بالتعميـ الديني الذم يخص تعميـ الشعائر المرتبطة بالديف المسيحي  ثـ 
 ،في منتصؼ القركف الكسطى  1ة كاالعتماد عمى التدريب الفكرم"انتقمت الى "العمـك الفكري

ليدؼ الركحي الى اليدؼ مف ا ؿاالنتقاكآخرىا مما يدؿ عمى التغير في اليدؼ التربكم ىك 
بالنسبة لمطابع االيماني لدل المسمميف نجد التربية في الفكر االسالمي   اام.العقالني 

ائزه كغايتو ، ككاف التصكر التربكم الذم يقدمو مستميمة مف قكاعد الديف االسالمي كرك
 : ، كاما ركائز ىذا التصكر فيي نسانيةمطبيعة االاالسالـ عف التربية يتماشى كتصكره ل

 2عمى التكامؿ "بيف الجسـ كالركح كبيف الدنيا كاآلخرة" *يرتكز الفكر التربكم االسالمي-
َكَما َأْحَسَف اَّللَُّ  الدُّْنَيا َكَأْحِسفْ َكاْبَتِغِفيَما آَتاَؾ اَّللَُّ الدَّاَر اآْلِخَرَة َكاَل َتْنَس َنِصيَبَؾ ِمَف ":ىلقكلو تعال

،كما ترتكز التربية "في االسالـ  3"«ِإَلْيَؾ َكاَل َتْبِغاْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ اَّللََّ اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَف 
، الف حياة المسمـ كميا خبرات مستمرة تيدؼ الى اصالح المسمـ كسعادتو كىي 4"عمى الخبرة

 . تقـك عمى التفاعؿ كالنشاط االنساني في المجتمع

ركحية ك ة االسالـ بالتكامؿ كالمركنة ، كتتنكع بيف اجتماعي يتتميز االىداؼ التربكية ف-
 0. "مالطبيعة البشر كجسمية كدينية كخمقية كغيرىا فيي تعتني " بجميع جكانب 

                                                                                                                                                                                     

اد الرىبان حيث ية تحت ارشحانية:اىتمت بتعميم األطفال في أوربا في العصور الوسطى في الحياة المسيبالرى*المدارس 
 ية أكثر منيا واقعية.حيعمميم تعاليم رو 

 .73، ص1999سعيد اسماعيل عمي: التربية في حضارة الشرق القديم، عالم الكتب، القاىرة، -1
 .74مرجع نفسو، ص-2
 .77االية  سورة القصص،-3
 .93، ص2008م، -المعيد العالمي لمفكر االسالمي، د،سعيد اسماعيل عمي:فمسفة التربية تأصيل وتحديث -4
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كاما مف حيث المنيج في التربية االسالمية فاف اسسو متعددة بيف نفسية كفمسفية 
بينيما االنساف، كالتفاعمبحيث تأكد الفمسفة االسالمية عمى التكامؿ بيف الجكانب الطبيعية في 

مكر يجب ىذه اال اليادفكالبناء،ر يؿ التفكير كالعمؿ لحدكث التغييكبيف الظركؼ يقتضي "تفع
الى مراعاة الجانب النفسي كالمتمثؿ في  تربكم، باإلضافةمراعاتيا في بناء كؿ منيج 

 . "1االىتماـ "بالميكالت كالقدرات التي يتمتع بيا االطفاؿ

 :التربية في العصر الحديث-ج

اف الحديث عف التربية في ىذا العصر يقكدنا الى الحديث عف اىـ النظريات التربكية 
فيو ، ككاف ليا االثر الكبير عمى كؿ الفمسفات الالحقة، كيحتؿ "جاف جاؾ  التي ظيرت

ركسك" مركز الريادة في االىتماـ بالتربية ،كالتي اتخذىا منيجا كطرقة لتحقيؽ فمسفتو 
 .الطبيعية ، كىذا ما سنتطرؽ لدراستو في الفصؿ االخير

مع الطابع ،فجاءت متماشية  *" John Locke" "اما التربية عند "جكف لكؾ
التجريبي االنجميزم، فيي تقـك "عمى تدريب القكل المكجكدة عند الفرد كتساعده عمى ادائو 

باإلضافة الى القكل الجسمية  2قكل في الحفظ كاإلدراؾ كالتذكر"ألعمالو ، كتتمثؿ ال
رار كتتركز عمى التماريف كالتك، 3اسـ التركيض" أخذتكالطريقة التي تتـ بيا العممية" المتنكعة،

لمعمميات المراد تعميميا ،كما ظيرت نظريات مثالية اخرل في ىذا العصر كنذكر منيا نظرية 
يمتـز بيا المربيف  يجب اف "كانط"* التي تتركز عمى مجمكعة مف" القكاعد كاالكامر التي

                                                           
 .89، صسابقمرجع سعيد اسماعيل عمي :فمسفة التربية تاصيل و تحديث ،-1

ء المسممين والتيس تتصل اء والعممايواالفكار التي احتوتيا دراسة الفق اآلراء*الفكر التربوي االسالمي:ىو عبارة عن 
 اتصاال مباشرا بالمشكالت التربوية .

، منشورات عويدات 2اندري كريستون:تيارات الفكر الفمسفي من القرون الوسطى الى القرن الحديث، تر نياد رضا، ط-2
 .23، ص2003، بيروت، 

 .39مرجع نفسو، ص-3
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، كمنيا تبرز القكاعد المتعمقة بالميارة ، مف خالؿ القدرة عمى فعؿ ما نحتاج  1كالمتعمميف"
اليو ،كقكاعد التصرؼ الحكيـ الذم يكفؿ السعادة ،كيبدك اف" كانط" قد جعؿ مف التربية  فنا 

رة منظمة يجب اف عمميا دكف ابعاد الجانب النظرم "فيي فف كعمـ معا" ، كىي ايضا خب
 .مميعتتأسس عمى نظاـ 

اف ىدؼ التربية ىك" تحقيؽ  الكماؿ المطمؽ ،فركزت عمى  لككذا نظرية "ىيغؿ"*كالتي تر 
قيؽ ىدؼ التربية يمكف ، كأكدت عمى االلتزاـ بالنظاـ المدرسي الف "تح 2النمك الكامؿ لمفرد"

 لك ساد االحتراـ بيف التالميذ كالمربيف كالقياـ باألعماؿ المنكطة بيـ ،3المدرسة" يواف تؤدم ال
عمميف احرارا ليعرفكا ام الطرؽ أفضؿ لألخذ بيا" تكخارج النظاـ المدرسي يجب "اف يككف الم

، كما نجد نظرية" فركبؿ" كالتي تتركز عمى التربية باعتبارىا اكتشاؼ لقكل االطفاؿ كالتي 
الستعدادات الطبيعية لمطفؿ " اشاد بيا "ديكم"  كاكد عمى ما قاـ بو "فركبؿ" في اىتمامو" با

الناس عمى دراستيا فكانت ىذه االلتفاتة التربكية . في نظر ديكم مف اىـ النظريات  كحث4
 . في تاريخ التربية كالتي اسيمت في انتشار فكرة النمك كاالعتراؼ بيا

 
                                                           

 .349، ص1962م، -، الدار العربية لمكتاب، د3التربوية، طعمر محمد التومي الشباني:تطور النظريات واالفكار -1
*جون لوك:فيمسوف تجريبي ومفكر سياسي انجميزي، متأثر بديكارت كانت اىتماماتو فمسفية وطبية وسياسية من أىم 

 1مؤلفاتو: مقالة في العقل البشري، روح التسامح
 .300، ص2001، مصر، ابراىيم مصطفى:الفمسفة الحديثة، دار الوفاء لدنيا الطباعة-1

( فيمسوف ألماني من أىم القضايا التي عالجيا المعرفة وقدرات العقل،  والفن واالخالق، 1804-1724*امنويمكانط:) 
 1من أىم مؤلفاتو: نقد العقل الخالص، نقد ممكات الحكم.

 .222ابراىيم مصطفى:الفمسفة الحديثة، مرجع سابق، ص-1
 .201، ص1980مكتبة االنجمو مصرية، القاىرة،  عبد الفتاح الديدي:فمسفةىيغل،-2
 .67، ص2014، 10ليل سيل:واقع العممية التعميمية بين مطرقة القديم وسندان المعاصرة، محمة المخبر، عدد -3
 .63، ص2004، المؤسسة الجامعية لمنشر، لبنان، 1محمد جديدي:فمسفة الخبرة جون ديوي نموذجا، ط-4

ألماني من اىم القضايا التي عالجيا المعرفة، التاريخ وقوانينو، من اىم (:فيمسوف 1831-1770*ىيغل:)
 .1مؤلفاتو:فينومينولوجيا الروح

 .1993، دار الطميعة، بيروت، 1العكره، ط والييغمية، اودينيس رونيو سرو:ىيغل-1
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 : مفيوم فمسفة التربية عند الغزاليالمبحث الثالث :

كممة التربية حكؿ تنشئة الطفؿ ماديا بتغذيتو ك رعايتو جسميا ، ك"عقميا بتزكيده تدكر 
بما يناسبو مف ضركب المعرفة اإلنسانية ك الثقافة البشرية، ك تغذيتو ركحيا بتزكيده بما 

، فتغذية اإلنساف ك الكصكؿ بو إلى حد الكماؿ ىك  1ييذب نفسو ك يزكييا ك يسمك بيا ." 
اإلنساف جسما ك عقال ك ركحا  فييشمؿ ىذا المفيـك كؿ ما يغذم  كمعنى التربية ، 

حساسا ك كجدانا ك عاطفةك   .ا 

أىمية في إثراء تربية النفكس ك تيذيبيا ، لذلؾ فإف التربية ترتبط  مف ك ما لمعمـ
"ارتباط كثيؽ بتعميـ اإلنساف ك تكجييو ك تنمية مكاىبو كقدراتو لمكصكؿ بو إلى الكماؿ 

لمؤدم إلى سعادتو في الدنيا ك خاصة في اآلخرة  ،كما أف التربية تيتـ أكال ا 2اإلنساني" 
تدفعيا إلى طريؽ الحؽ  أم أنيا تؤدم إلى كبح جماح الشيكات عند اإلنساف ك،باألخالؽ 
ركيزة األخالؽ ىي أف يؤمف الناس باهلل كبديف ييدييـ إلى سكاء السبيؿ ، فيو مف كالخير ،ك 

عقاب ما يزجر الضاؿ عف شركره، ك عمى فعؿ الخير ك مف الالثكاب الحسف ما يشجع 
الثكاب ك العقاب بحتمية الخمكد النفسي حتى يككف الخيرمطمئنا إلى حسف الثكاب مف  دعضي

 .أعمالو ،ك يخاؼ المذنب مف شر أفعالو

فيي تيدؼ إلى تعميـ الناس ك تثقيؼ عقكليـ ك تصفية أركاحيـ ك تقكية أجسادىـ 
ى أصميف ىما القرآف سؤكليات الدعكة التي كمفكا بحمميا ،ك اعتمدت التربية عمليككنكا أىال لم

، ك بيما يتمكف المسمميف مف مسايرة التطكر اإلنساني مع اختالؼ األزمنة ك  ك السنة
العصكر ،كما ركزت ىذه التربية عمى "تكجيو المسمميف أف يحكلكا ما تعممكه إلى ممارسات 

الحياة ، كبيذا فإف التربية تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف حاجات  ك تطبيقات في 3في الكاقع" 
                                                           

 .26عبد االمير االعسم:الفيمسوف الغزالي، مرجع سابق، ص-1
 .30مرجع نفسو، ص-2
 .42، ص1924م، -سميمان:التربية الحديثة، سمسمة االلف، دمحمد احمد -3
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التربية اإلسالمية اىتمت بالجانب الركحي لما في ركحية ك المادية ك االجتماعية ،فاإلنساف ال
اإلنساف مف نفخة ركح هللا سبحانو ك تعالى ألنيا ىي التي تقكم الصمة بيف هللا ك عبده ، 

في "اإلنساف حيث ىك مخمكؽ مف طيف ك لمطيف حاجاتو" كما اىتمت بالجانب المادم 
 . رغباتو ، التي تمكنو مف القياـ بكاجب الخالفةك 1

ك أفضؿ تفسير لنظاـ التربية ىي أنيا السعي المتكاصؿ يقـك بو اآلباء ك المربكف 
اة ك إلنشاء أبنائيـ عمى اإليماف بالعقيدة التي يؤمنكف بيا ك النظرة التي ينظركف بيا إلى الحي

 .الككف كتربيتيـ تربية تمكنيـ مف أف يككنكا كرثة صالحيف

كتييء ،التي يراد منيا أف تصكغ كياف االنساف  كجيةالتربية أيضا كؿ المؤثرات المكتعني 
ة اـ فكرية اـ اخالقية اـ ركحية جسدية كانت اـ اجتماعي،سمككو في كؿ نكاحي الحياة 

  2كاالساليب التي تتدخؿ في نطاؽ الفعميات التيذيبية"فالتربية تشمؿ "كؿ المنظمات كالعكامؿ 
ك الحياة الكاممة في االسالـ ىي التي ترتبط فييا الحياة الدنيا باآلخرة كتكتمؿ فييا جكانب 

 .الحياة بنشاطاتيا المختمفة

إف التربية عممية تكيؼ بيف المتعمـ كبيئتو ، فاإلنساف في سبيؿ كظيفتو في الحياة 
كتعديمو كتككيف العادات *ال يككف " ذلؾ اال بتكجيو السمكؾعمى بقائو أكال ، ك يعمؿ لممحافظة 

 3"الطيبة كاالستفادة منيا كتنمية القدرات كصقميا

 يصبح كعميو فاف التربية عند الغزالي ىي عممية رعاية كبناء الشخصية الطفؿ بحيث
عي طبيعة االنساف قائـ عمى اسس ثابتة ترا ،فردا صالحا في مجتمع صالح متكازف متطكر 

 . القائمة عمى ضركرة التكازف بيف متطمبات الجسد كالركح الى جانب الدنيا كاآلخرة

                                                           
 .46، صنفسومرجع  -1

2
 -https://uqu.edu.sa/hmdharbi,19 :31,15/5/2017. 

 مرجع نفسو.-3
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كيحدد الغزالي مفيكـ التربية بإيجاز ككضكح عندما يقكؿ: " كمعنى التربية يشبو فعؿ 
 1الفالح الذم يقمع الشكؾ، كيخرج النباتات االجنبية مف بيف الزرع ليحسف نباتو كيكمؿ ريعو"

كمف اجؿ ذلؾ يرل انو ال بد لمتمميذ مف معمـ يأخذ بيده كيرشده الى الحؽ كالخير، فيقكؿ: 
"فاعمـ انو ينبغي لمسالؾ شيخ مرشد ليخرج االخالؽ السيئة منو بتربيتو، كيجعؿ مكانيا خمقا 

 .2حسنا" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35ص، مرجع سابق، ديثةمحمد احمد سميمان:التربية الح-1
 .35ع سابق، صجعبد الرحمان بدوي:مؤلفات الغزالي، مر -2

 الظاىرة التي تبرز عمى اعضاء االنسان الخارجية. *السموك:ىو الممارسة
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 :سمات التربية عند الغزاليالمبحث الرابع: 

 :(أ/ السموكية )عممية

تقكـ عمى  *القرآف الكريـ كالرسكؿ عميو الصالة كالسالـ لممسمميف "تربية ادائية لقد اراد
ث يكتسب الفرد المسمـ خبرات خمقية جديدة ي،بح 1الخبرة سكاء في العبادات أـ المعامالت"

كعادات تنسجـ مع تعاليـ االسالـ كنظريتو الى الككف كاالنساف ،فالتربية االسالمية ليست 
، ففي ىذا  2يست كجدانية كليست ادارية فحسب كلكنيا ىذه الثالث مجتمعة"تربية" فكرية كل

ية تتحكؿ بيا الكممة الى عمؿ بناء اك الى خمؽ فاضؿ ممعمى التربية االسالمية تربية ع تأكيد
اك الى تعديؿ في السمكؾ عمى النحك الذم يحقؽ كجكد ذلؾ االنساف كما تصكره االسالـ ، 

الى  في بالقكؿ كانما تتعداه الى العمؿ كالممارسة كنحف اذا نظرناتكفالتربية االسالمية ال ت
كالصالة  3نجد انيا تتطمب سمككا عمميا "،بني عمييا االسالـ  تى"المبادئ الرئيسية الخمس ال

كما  سمـ اف تتطابؽ اقكالو مع افعالو نساف المكالزكاة كالصـك كالحج ،كمف تماـ كماؿ اال
اىتمت التربية االسالمية بتككيف العادات السمككية الحسنة عند الفرد منذ طفكلتو لما في ىذه 
العادات مف اثر طيب في اكتساب الفضائؿ كالبعد عف الرذائؿ ،فالغزالي يؤكد عمى قناعتو 

تعمـ بضركرة ربط القكؿ بالفعؿ كالعمـ بالعمؿ ،كالعمـ البد اف يحدث تغييرا في سمكؾ الفرد الم
 4."خاصة عندما نعمـ "اف االيماف في االسالـ ىك ما كقر في القمب كصدقو العمؿ

 :ب/ شاممة تكاممية

اتى الغزالي بمبدأ تربكم ىاـ جدا حيث يرل في العمـك المختمفة عمى انيا مترابطة 
كمتصمة ببعضيا لذلؾ ننصح المتعمـ باف "ال ييمؿ دراسة ام عمـ مف العمـك المحمكدة سكاء 

                                                           
 .106ت، ص-صول الفكر التربوي في االسالم، دار ابن كثير، بيروت، دا: عباس محجوب-1
 .100مرجع نفسو، ص-2
 .73، ص1988، دار الشروق، بيروت، 12محمد قطب:منيج التربية االسالمية، ط-3
 .76مرجع نفسو، ص-4
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،بقدر يمكنو مف معرفة اغراضيا كما تبحث فيو ، كيقكؿ الغزالي  1كانت دينية اـ دنيكية "
:"اف المعرفة المتعددة افضؿ مف المعرفة المحدكدة "،كما اف االختصاص الضيؽ يتسبب في 
التعصب لعمكـ دكف اخرل ، ليذا فاف اتجاه الغزالي في التعميـ ييدؼ الى جعؿ الدراسة عامة 

نكعة في مراحؿ التعميـ عمى اختالفيا ، كذلؾ لنشر الثقافة كالعمؿ عمى اتساعيا، كشاممة كمت
يضمف تككيف المكاطف المستنير"  ك الذم يمنع التعصب كضيؽ االفؽىك الف االتساع " 

المختمفة مكحدة االتجاه ،فيك  قكاهك 3ة متكاممة" ،كما يرل الغزالي في االنساف عمى "انو كحد2
اتو عف الركح كالعقؿ ، كليس عقال منفصال ال عالقة لو بالجسـ ليس جسما مستقال لذ

كالركح، بؿ ىك كياف كاحد متكامؿ االجزاء ، لذلؾ فاف الغزالي قد اعتمد عمى التربية 
ي بالجسـ تنتربية تعاالسالمية التي ال تقتصر عمى جانب كاحد مف االنساف ، بؿ ىي 

اقرار   4"أىمية الجسـ في التربية االسالمية"كالنفس كالعقؿ معا ،كمف االدلة التي تؤكدعمى 
سمماف الفارسي "اف لبدنؾ عميؾ حقا كألىمؾ عميؾ حؽ  والرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ لما قال

،كالى جانب ككنيما تربية لمجسـ ،فيي ايضا تربية لمعقؿ فقد  5فأعطي لكؿ ذم حؽ حقو" 
ما بكجو االسالـ االنساف الى استخداـ العقؿ لممعرفة اما ل تدبر التدبير آيات هللا في الككف  كا 

حقائؽ الككف كحقائؽ الحياة. "فالغزالي كاف يريد مف الناس اف تستغؿ قكاىا الحيكية في 
عمارة االرض كقكاىا الركحانية في التعرؼ الى الميكقكاىا العقمية في التعرؼ عمى اسرار 

 6 ".الككف

                                                           
 .55ص، 1974عمي سعيد اسماعيل اصول التربية االسالمية، دار الثقافة، القاىرة، -1
 .65، صنفسومرجع  -2
 .95، ص2008م، -د االسالمي،وتحديث، المعيد العالمي لمفكر  تأصيلعمي سعيد اسماعيل:فمسفة التربية -3
 .97مرجع نفسو، ص-4
 .86رواه البخاري:في كتاب االدب، حديث رقم -5
 .56، ص1982، دار المريخ، السعودية، 1بركات احمد:الفكر التربوي االسالمي، طلطفي -6
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التي حث كؿ ،ي القدكة كاالسكة الحسنة كلطالما اف شخصية الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ ى
مسمـ لمقرب منيا ،بات مف السيؿ عمينا اف نقرر بأف الغزالي استطاع اف يضفي عمى اىدافو 

كىي الصفة التي ميزة شخصية الرسكؿ الكريـ عف غيره مف ،التربكية صفة الشمكؿ كالتكامؿ 
االرتباط الكامؿ بالديف  عمى قاعدة،اعتماد الغزالي في منيجو التربكمبني البشر كيكفي 

  كتعاليمو كقيمو ،ىذا ما يجعؿ فمسفتو التربكية تتسـ بصفة الشمكؿ كالتكازف

 :ج/ فردية واجتماعية

كاف الرسكؿ كاضح الكضكح عندما حدد الغاية االساسية مف بعثتو مف خالؿ قكلو 
ؽ تأكيد عمى ، تأكيد الرسكؿ الكريـ عمى مكاـر االخال 1«انما بعثت ألتمـ مكاـر االخالؽ»

التربية  في االسالـ ما كانت اال لضماف حؽ كؿ مف الفرد كالجماعة عمى حد السكاء اذ ليس 
ال :» مف حؽ ام منيما اف يحقؽ سعادتو عمى حساب اآلخر لقكلو صمى هللا عميو كسمـ 

مكننا . لذلؾ ي2"«تباغضكا كال تحاسدكا كال تدابركا ككنكا عباد هللا اخكانا كال يظمـ احد احدا 
القكؿ اف التربية االسالمية التي دعا الييا الغزالي تقكـ عمى تربية "فردية ذاتية فيي تربية 

، كتحممو مسؤكلية أعمالو كتصرفاتو، "ككؿ  3عمى الفضيمة ليككف مصدر خير لمجماعة "
لكقت نفسو الفرد تربية اجتماعية اكيربى االسالـ فيمسمـ راع ككؿ راع مسؤكؿ عف رعيتو" ، 

،كيشير الغزالي 4« المسمـ اخك المسمـ ال يظممو كال يخذلو...» لقكلو صمى هللا عميو كسمـ 
الى اف الرسكؿ الكريـ كاف كاضحا في تحديد طبيعة العالقة التي يجب اف تسكد بيف االفراد 

                                                           
 .8في الموطأ:كتاب حسن، حديث رقم  كرواه مال-1
 .45رواه البخاري:كتاب النكاح، حديث رقم-2
 .73، ص1990كور:منيج التربية لمتصور االسالمي، دار النيضة العربية، بيروت، دعمي احمد م-3
 .03، حديثالمظمم:كتاب رواه البخاري -4
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كتعاطفيـ كمثؿ الجسد  مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ» كالجماعة في حديثو الشريؼ 
 1 .«الكاحد اذا اشتكى عضك منو تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى

كعمى ىذا االساس استطاع الغزالي اف يجمع بيف الفرد كالجماعة في رسالتو تربكية 
 .انطالقا مف ايمانو العميؽ باإلسالـ كدستكر تعامؿ كمنيج لمحياة الخاصة كالعامة

 :د/ متدرجة

ؾ يكصى في نظر الغزالي درجات كمنازؿ ام اف لكؿ كاحد منيا رتبة لذلاف لمعمـك 
بؿ عميو  كاحدة،ال يخكض في فنكف العمـ دفعة  التدرج، بحيثذاالمتعمـ بضركرة مراعاة ى

يخكض في فف حتى يستكفي الفف الذم قبمو ، كذلؾ ألنو  ، كالالتدريب فيبدأ باألىـ ثـ الميـ
ض ،كالمكقؼ في نظره ىك يؤمف باف العمـك مترتبة ترتيبا ضركريا كبعضيا طريؽ الى البع

 .لؾ الترتيب كالتدرجذمف يراعي 

العمؿ مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ  كالغزالي بذلؾ انما يعبر عف كجية نظر االسالـ في
لكقت حتى يتمكف المتعمميف كحيث اف العممية التربكية تحتاج ة،كاآلخر الدنيا المرجكة في

المرغكبة لذلؾ كاف التدرج في التعميـ كالتعمـ في نظر  المطمكبة كالعاداتاكتساب االتجاىات 
 . الغزالي ضركرة ممحة مف أجؿ أف تؤتى التربية ثمارىا

 

 

 

 

                                                           
 .27رواه البخاري:كتاب االدب، حديث رقم-1
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كأساس لفمسفتو التربوية أسباب اختيار الغزالي لإلسالم المبحث الخامس: 
 :المنشودة

اف فمسفة التربية في ام مجتمع تبنى عمى اساس فكرة اك عقيدة ذلؾ المجتمع كىدؼ 
التربية في كؿ أمة ىك صياغة االفراد بشكؿ يتالءـ مع اساس الحضارة السائدة في المجتمع 

قيدة االمة في الحياة الذم ينشأ فيو االنساف ،ككما كانت التربية "نظاما اجتماعيا يقكـ عمى ع
،منذ الصغر 1، كيسعى الى ابراز تمؾ العقيدة في الكجكد كغرسيا في نفكس كعقكؿ ابناءىا " 

الف االسالـ ىك  نيؼي يجب اف تنبثؽ مف االسالـ الحفاف فمسفة التربية في العالـ  االسالم
ؽ حياة ياالسالـ "طر ديننا كعقيدتنا كشريعتنا ، كىذا اىـ سبب بالنسبة لمغزالي ، كما يرل في 

،بشكؿ متكازف كينظـ شؤكف الحياة  2تعني الفرد كالمجتمع ، كييتـ بالنكاحي المادية كالمعنكية"
كميا ، كما اف التربية االسالمية تمتاز بخصائص فريدة تعطييا المفيـك الشامؿ الحضارم ، 

ربية متدرجة ، كىي ت 3فيي تربية "محافظة كمجددة الف االسالـ صالح لكؿ زماف كمكاف"
مـ بميمو لمعرفة ما انيا تعترؼ بفطرة االنساف ، كتسنحك الفضيمة ، بحيث  لإلنسافمكجية 

يجيؿ كتتيح الفرصة لكؿ مسمـ باف يتربى كيتعمـ دكف قيد اك تمييز ، كتنظر لإلنساف نظرة 
 يذه الخصائص فقد مكنت الحضارةبشمكلية تقكـ عمى التكامؿ بيف الجسـ كالعقؿ كالنفس ، ك 

، كقد اكد  4االسالمية مف "اف تقؼ عبر عصكر طكيمة اماـ مختمؼ التحديات كالمحف"
الغزالي اف العممية التربكية في معظـ بمداننا ستتجو في اساسيا ككسائميا كأىدافيا الى 
اتجاىات مادية خالصة ، كلذلؾ فال مخرج مف ىذه االزمة التربكية اال بعكدة تربيتنا الى 

االصيؿ ، فيي التربية التي تطمؽ حاجات االنساف ألقصى مداىا كتحرره منيجيا االسالمي 

                                                           
 .37، ص2012، 12انو محمد عمي:دور التربية في التغيير االجتماعي، مجمة كمي العموم االسالمية، عدد-1
 .40مرجع نفسو، ص-2
 .59، ص2012، 2صالح عمي:التعميماالزالمي في القرآن والسنة، مجمة جامعة دمشق، عدد-3
 .62مرجع نفسو، ص-4
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،كتككف المؤمف المعتز بأمتو ككطنو كالمتمسؾ  1فيو"ع لجمكد " كتحيي قكل الخمؽ كاالبدا مف ا
بدينو كقيمو ،ك المستيدم بكتاب هللا كسنة نبيو صمى هللا عميو كسمـ كبالتالي فيي تقـك 

 .بإعداد الفرد لمدنيا كاآلخرة

اف ىذا االصرار عمى التكجو االسالمي لمتربية ال يعتبر نكع مف التطرؼ في االتجاه 
، حسب تكجييات  2الدينية ، بؿ ىك نكع مف الصدؽ كاألمانة العممية"الديني "اك اثارة لمتفرقة 

الكحي كمقتضى العقؿ ،كبالتالي فاف المسممكف اكلى مف غيرىـ في اف يؤكدكا ىكيتيـ 
االسالمية . ليذا إذ كنا نريد فمسفة لتربية ناجحة تتناسب مع بيئتنا كتراثنا ،فاف عمينا اف نتخذ 

طبيعة االنسانية مصدر في اىدافيا كمناىجيا كطريقتيا، كفي مف ىذه النظرة االسالمية لم
ضكء ىذا يمكف لمتربية اف تمارس كظيفتيا فتحدث التفاعؿ بيف الفرد كبيئتو كتضمف تجدد 

 .ىاكاستمرار الحياة كنمكىا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .200، ص1996بة العصرية، بيروت، ت، المك1ايوب دخل هللا:التربية االسالمية عند االمام الغزالي، ط-1
 .201، صنفسومرجع  -2
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باختصار فإف التربية ضركرة مف أجؿ استمرار الحياة كا عمار األرض كالتغمب عمى 
 .اإلنساف مف تعميقات كتحكالت كىذا مايستكجب مالزمة اإلنساف لمتربيةما قد يكاجو 
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 البشرية تاريخ عبر العالم ليذا جاءوا الذين واألخبلق التربية فبلسفة أحد الغزالي يعد
 الغزالي تصور أسس فماىي وبيذا الطريق، ليم وميدوا اإلنسان لبني السبيل فأناروا الطويل
  ميادينيا؟ وماىي التربوية لفمسفتو
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 :المبادئ التربوية عند اإلمام الغزالي المبحث األول:

متكامل لمكون و عند اإلمام الغزالي حصيمة تصور إسبلمي شامل  *إن الفكر التربوي
أنشطتيا المختمفة ال يمكن أن تتم بمعزل عن ىذه و المجتمع, ألن عممية التربية و اإلنسان و 

الفمسفة التربوية كفمسفة تطبيقية البد أن تحدد موقفيا من ىذه المباحث الرئيسية, و النواحي, 
بناء عميو فإن القران الكريم و وأن تتضمن المبادئ التي تصور موقفيا من ىذه المباحث, 

السنة النبوية الشريفة يشكبلن األساس الذي انطمق منو الغزالي في التعبير عن فكره و 
 .التربوي

 : هللا -أ

يرى اإلمام الغزالي أن اإليمان باهلل أساس كل شيء مع كونو أزليا أبديا ليس لوجوده 
يؤكد و ، 1"ألن الوحدانية أساس في معرفة هللا"، الباطنو الظاىر و األخر,و األول  وآخر في

انب صفة ىذا إلى ج، الذي أحكم صنع العالم وأيضا الغزالي عمى صفة القدرة عند هللا, في
موجود يستند و بالتالي فإن كل ما ىو ، اإلحاطة بكل المخموقاتو  الموجوداتالعمم بجميع 

 .بالضرورة إلرادة هللا

 : الكون -ب

 و" فكل ذرة من الذرات سواء كانت جوىر أ ،عموم أن الكون من فعل هللا وصنعوم
 ،جبللوو قدرتو و 2غرائب تظير بيا حكمة هللا " و موصوف فييا عجائب  وصفة أو عرض أ

  بالتالي فبل يمكن اإلحاطة بجميع مخموقات هللا حيث أنيا تنقسم إلى قسمين : و 

                                                           
 .63ص، 1953، المغرب، المغربيةالطباعة  دار، الكبرىالجامعات االسالمية  تاريخ: الرحيمغنيمة محمد عبد -1
 .69ص، نفسومرجع -2

 النظرية التربوية كما يتصورىا البعض.و بو جممة اآلراء والمبادئ التي قدميا عمماء التربية أ يقصد: التربوي*الفكر 
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  .ييا, وكم من الموجودات ال نعمميا: ما ال يعرف أصميا فبل يمكننا التفكير ف األول

قدور اإلنسان حيث يكون بم ،ال يعرف تفصيمياو جممتيا و : ما ال يعرف أصميا  الثانية
ما و  ،عالم الشيادة وىو البصر ب" ما يمكن إدراكو ىذه الفئة إلىتنقسم و  ،التفكير في تفصيميا

الطريق إلى معرفة و  ،1"الشياطينو الجن و عالم الغيب كالمبلئكة و ىو ال يمكن إدراكو بالبصر 
الوحي اإلليي الممقى إلى األنبياء. كما يرى الغزالي أن معرفة الكون  وىذا العالم ى

بعد معرفة النفس البد من التوجو إلى األرض لتكون و ،مخموقات هللا يبدأ بمعرفة النفسو 
مكوت باالرتفاع إلى مومن ثم يوصي اإلمام الغزالي ،الخطوة الثانية باتجاه معرفة الخالق 

جاىل بيا كيف و غافل عن نفسو  و" فيا من ى :الغزالي في قولو وىذا ما يشير إليو  ،السموات
األرض أمر و التأمل في ممكوت السموات و لذلك فإن التدبر  ،2تطمع في معرفة غيرك"

 .فمسفةو معرفة و ضروري حسب الغزالي لكل عمم 

 : المجتمع-ج

ي اإليمان باهلل إيمانا ال ييتز إن الركيزة األساسية لممجتمع اإلسبلمي حسب الغزالي ى
العمل ضرورة من ضروريات المجتمع اإلسبلمي كما و  ،موك المسمم تعبير عن ىذا اإليمانسو 

لتحمل  والفرد في المجتمع اإلسبلمي مدعو  ،ان العمل دليل عمى صدق نية الفردأن إتق
متاحة لجميع أبنائو ،كما أن مجاالت الحياة في المجتمع اإلسبلمي  ،تبعاتياو المسؤولية 

سخر ما في الكون لمنفعة و الواجبات و أن هللا تعالى قد ساوى بين الناس في الحقوق و خاصة 
يقوم و  ،التي بني عمييا المجتمع اإلسبلميومبدأ تكافئ الفرص من أىم المبادئ  ،الجميع

أن الرسول الكريم يؤكد عمى ذلك و ،التعاون خاصة و اإليثار و المحبة و أيضا عمى الوحدة 
نبذ و ففي ىذا الخطاب دعوة لموحدة ، 3فيقول " المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا"

                                                           
 .83ص، ت-د، بيروت، الكتب العممية دار، الدينعموم  احياءالغزالي:حامدو أب-1
 .95ص، نفسومصدر -2
 .83ص، سابق ، مرجعالتربويةالنظريات واالفكار  : تطورالتوميعمر محمد -3
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 ،فيعة لكونيا نواة المجتمع المسمما في المجتمع اإلسبلمي مكانة ر لؤلسرة أيضو لتفرقة الصف, 
وقد حدد القرآن الكريم األسس التي تقوم  ،ج يشكل نقطة البدء لتكوين األسرةومعموم أن الزوا

بما أن األسرة "كيان و  ،فير السبلمة ليذا المجتمع الصغيرعمييا العبلقات األسرية من أجل تو 
 1شرع اإلسبلم نظام الميراث حفاظا عمى المصمحة االجتماعية" ،أفرادهيستمر حتى بعد وفاة 

الصالح لتربية الطفل القيم منطمق دعوة الغزالي لتوفير المناخ و لقد شكمت ىذه المبادئ و ،
الغزالي باإلسبلم  لذلك أمنو  ،نجاحوو بلح المجتمع ألن صبلح الطفل من ص ،تربية صالحة

 رىمال لمدوعبادة هللا  ،لدنيا باعتبارىا وسيمة ال غايةا الحياة" نظر إلىو قالبا و  قمبا
نما دعوتو األخبلقية تيدف إلقامو 2"الدينارو  ع الغزالي دومن ثم ابت ،ة مجتمع إسبلمي فاضلا 

 .طاعات روحيةو لو أخبلقا كاممة عمى أسس 

 :الحياةاآلخرة-د

لذلك يرى الغزالي أن اإليمان  ،ر الركن الثاني من أركان العقائدإن اإليمان باليوم اآلخ
 ،عدوة ألولياء هللاو باليوم اآلخر يكاد حتى يقرن باإليمان, لذلك يرى في الدنيا أنيا عدوة هلل 

يي نتكما يرى في أن " الموت ال ت ،يةعدوة أيضا ألعداء هللا ألنيا تحرم من السعادة األخرو و 
ألن الموت  ، 3تنعدم فييا الروح"بل ىي عبارة عن حالة أخرى ال  ،عند وفاة حياة اإلنسان

فبداية حياة اآلخرة تكون  ،شقاوة الميت وعن سعادة أ وىي عبارة عن تغيير حال فقط ال تخم
يتحدث الغزالي عن مراحل ىذه الحياة مستندا إلى ما جاء و  ،ج الروح من الجسدلحظة خرو 
سؤالو ثم ضغطة و السنة حيث يبدأ ببيان كبلم القبر لمميت ثم بيان عذاب القبر و في الكتاب 

ثم يصف لنا ،في النارو القبر, ثم يظير حال الميت بعد النفخ في الصور إن كان في الجنة أ

                                                           
 .80صعمر التومي :تطور االفكار و النظريات التربوية، مرجع سابق  -1
 .65ص، سابق ، مرجعالتربيةفي فمسفة  : دراساتحسانمحمد -2
 .83ص، سابق ، مرجعاالسالميةالتربية  : اصولاسماعيلعمي سعيد -3



متدادات فمسفة التربية عند الغزالي        الفصل الثاني:               أسس وا 
 

 36 

وىذا ما يدل عمى العدالة  ،أصناف نعيمياو صفة الجنة و  ،عقاربياو حياتيا و أىواليا و جينم 
 .السماء حيث ينال كل واحد جزاء عممو كامبل فيو اإلليية في األرض 

التي حدد عمى ضوئيا منيجو و ، بلمح النظرة العقدية عند الغزاليبذلك تكتمل مو 
أىدافو التربوية حيث سعى لبناء الشخصية اإلسبلمية المتميزة اقتداء بالرسول الكريم الذي و 

يأمرىم بالمعروف و ، اآلخرةو تمكن من إخراج الناس جميعا من مضيق الدنيا  إلى سعة الدنيا 
    .ينياىم عن المنكرو 
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 التربية الروحية والعقمية:المبحث الثاني :

تثبيت الوازع الديني من و يرى الغزالي في التربية الروحية أنيا تقوم عمى أساس تنمية 
ىذا ألنو يؤمن ، نص عمييا الدين  االسبلمي  التيالشعائر الدينية و خبلل ممارسة الفضائل 

كما يرى في العقل طاقة ينبغي أن  ، لئلنسانبمنيج االسبلم في التكوين الروحي الناجح 
، التدبر فييا و أمرنا هللا بالتأمل ، حقيقة و ن في ذلك حكمة أل،فيما خمق هللا  النظرتحول الى 

ى القيام قات هللا جزء من العقيدة االسبلمية التي تحث االنسان عمو ألن التفكير في مخمو 
العمل حتى و بالتالي فان ىذه التربية تسعىالى الربط بين العمم و ، التياون  بميامو بعيدا عن

 .االخرةو يبتعد االنسان عن ما ييمكو في الدنيا 

 :التربية الروحية- أ

الن الروح في نظره ىي مركز الكيان البشري  ، أشار الغزالي ألىمية التربية الروحية 
نما المييمن االكبر عمى حياة االنسان ، ونقطة ارتكازه  ويكفي انيا صمة االنسان باهلل  ، " وا 

ويرى ان اشرف صفات  ، وليذا كرس الغزالي منيج االسبلم في تربية الروح ، 1والوجود " 
 ، الن فيو كمال االنسان وفي كمالو سعادتو وصبلحو ، العمم باهلل وصفاتو وافعالو و العمم ى

 "فنزعة التدين،ليذا كان لزاما عمى التربية االىتمام بيذا الجانب  وتوجييو لممسار الصحيح 
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللِه الهِتي َفَطَر :»لقولو تعالى  ،  2نزعة فطرية في االنسان " َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنه َأْكَثَر النهاِس ال َيْعَمُمونَ النهاَس َعَمْيَيا ال َتْبِديَل ِلَخْمِق اَّللِه َذِلَك ال  2. «دِّ

 :مبدأينوالتربية الروحية عند الغزالي تقوم عمى 

االيمان باهلل واليوم االخر ألنو من اىم القوى المؤثرة  في حياة الفرد و المبدأ األول : ى
وىذا االيمان وحده ينبعث عنو اكمل الصفات االنسانية واالجتماعية من ايثار ، والمجتمع 

                                                           
 .79، صسابق، مصدر الدينعموم  : احياءالغزاليحامدو اب-1
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ولقد  ، واقرار لممثل العميا في ارض هللا ، وتعاون عمى البر والتقوى ، وتضحية وحب ورحمة 
شكل االيمان " باهلل واليوم االخر وبقضاء هللا وقدره السبب الحقيقي النتصار اسبلفنا 

لسموك ىذه االمة المؤمنة باهلل ورسولو ونتيجة لذلك االيمان ونتيجة ، 1م"المسممين عمى اعدائي
وليذه االسباب وغيرىا  ، وصنعوا التاريخ ،وبيذه العقيدة الصادقة انتصروا وتعمموا واخترعوا 

يصر االمام الغزالي في رسالتو التربوية عمى العقيدة ووجوب تعميميا إلى الصبي في أول 
 .نشوئو ليحفظيا حفظا

أما المبدأ الثاني لمتربية الروحية يقوم عمى االلتزام بآداب االسبلم وأداء فرائضو 
شرع االسبلم نظما  وقد، الحياةوالتمسك بأحكامو الن االسبلم نظام شامل لكافة مجاالت 

في حال توفرت التربية المستمدة من كتاب هللا ،وفرائض تعاون عمى تثبيت العقيدة وتركيزىا 
 .وسنة رسولو

 :ب: التربيةالعقمية

َأَوَمْن »ل تعالى و يق، لمعقل شرف ومكانة في االسبلم لذلك سماه هللا تعالى بالنور 
الغزالي عمى انو "  وولقد عرف ، 2«َكاَن َميتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا َلُو ُنوًرا َيْمشي بو في الَناس

استعد بو لقبول العموم النظرية وتدبير  الذيو الوصف الذي يفارق االنسان بو سائر البيائم وى
ويستميم الغزالي منيجو في التربية العقمية من القرآن الكريم عبر ، 3الصناعات الخفية الفكرية"

لقولو ،الدعوة الدائمة الى إعمال العقل لمنظر في ممكوت هللا في السموات واالرض واالنسان 
َماَواِت َواأْلَ »تعالى   ، 4«ْلَباِب ْرِض َواْخِتبَلِف المهْيِل َوالنهَياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَ ِإنه ِفي َخْمِق السه

التربوية الفعالة توجيو العقل البشري الى ما يجب ان يتجو اليو من  داةواليدف من ىذه اآل

                                                           
 .310ص، 2000، الرياض، الخريجي ، دار2ط، االسالميةالتربية  : اصولالخطيبمحمد شحات -1
 .122 : اآليةاالنعامسورة -2
 .120، صسابق، مصدر الدينعموم  احياء :الغزاليحامدو اب-3
 .190االية ، سورة آل عمران-4
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 ، وسيمة لرسوخ اليقين في قموب عباده المستبصرين و وى ، ايمان باهلل خالق الكون بالحق 
" ألنو القيم بالقسط في جميع االحوال وىم ، يدوا عمى عظمة هللا وجبللو فينزىوه ليتحققوا ويش

بحيث يؤدي ذلك الى غاية عممية في حياة  ، 1الشيداء عمى ذلك بالنظر واالستدالل "
االنسان تبدأ بالتسبيح الذي يشكل مدخبل الى االيمان الكامل الذي يشمل الحياة كميا 

يبدأ  ، يي في تربية العقل البشري ر وبالتالي فان المنيج االلالفكاواالعمال والمشاعر وا
بالتفكير وينتيي بالعمل بمقتضى الدستور الحق )القرآن( والجياد في سبيل اقرار ىذا الدستور 
وتسيير دفة الحياة عمى نيجو وشريعتو حتى يصل الى الغاية القصوى وىي معرفة هللا التي 

ولذلك فان االمام الغزالي يرى في لقرآن الكريم ، بو عباده ىي سبب السعادة والفوز بما وعد 
والتربية العقمية في نظره تقوم عمى ربط العمم بالعمل ، المرجع الرئيسي الدال عمى الحقيقة 

 .كما جاء في القرآن الكريم 
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 والجسمية: التربية النفسيةالمبحث الثالث: 

يسيم اسياما فعاال في و ىو أداة االتصال بالعالم الخارجي و يعتبر الغزالي أن الجسم ى 
 تنميتو. و وجب االىتمام بيذا الجانب  ليذا، المتكاممةبناء الشخصية 

قد استند الغزالي في ذلك عمى ما جاء بو االسبلم من تعاليم تضمن حقوق الجسم و 
النفس  وىو جانب الثاني من االنسان أال بالاىتم الغزالي أيضا  وقد، صحيحةترعاه رعاية و 
 بذلك عن الفضائل. ويبتعد، لياال يصبح االنسان أسيرا حتى الى التحكم في شيواتيا  ادعو 
 التربية النفسية:-أ

لذلك التقى مع  ، حاول الغزالي االستفادة من آراء من سبقوه بما يتفق وعقيدتو
يرى  وفي، في وحدة النفس  وواتفق مع ارسط ، افبلطون في موضوع خمود النفس بالجسم 

"إذا سكنت تحت االمر وزاليا االضطراب بسبب معارضة الشيوات سميت النفس ان النفس
ذا لم يتم سكونيا صارت مدافعة لمنفس الشيوانية سميت النفس الموامة  فإذا ،المطمئنة ... وا 

رة نفس االماالالشيوات ودواعي الشيطان سميت  عنت لمقتضىذتركت االعتراض وا
ألنيا طاقة يحتاج ،لضبط النفس وتيذيبيا بعيدا عن كبتيا وقمعيا  وفاإلسبلم يدع،1"بالسوء

تعود بالشيوة الى  نياأل ى اىمية الرياضة بالنسبة لئلنسانويشير الغزالي ال، الييا االنسان 
ومن الضوابط " التي تسيم في تربية النفس وتعويدىا عمى القيام باألعمال في ،حد االعتدال 

يا في ولذلك ال يتساىل الغزالي في اي من،مواقيتيا ومواعيدىا العبادات كالصوم والصبلة 
يعتبر الحفزمن المرتكزات اليامة لمتربية النفسية عند و ، 2حال بمغ الصبي سن التميز"

                                                           
 .69ص، ت-د، مصر، دار المعارف، 1ج، اتجاىات جديدة في التربية الصناعية: صالح عبد الجواد-1
 .93ص، مصدر سابق، احياء عموم الدين: حامد الغزاليأبو -2



متدادات فمسفة التربية عند الغزالي        الفصل الثاني:               أسس وا 
 

 41 

د الصبي خمق جميل وفعل محمود ينبغي ان يجازى عميو بما ففي حال ظير عن ، الغزالي
مريح بشكل و أما بخصوص التوجيو فيجب "ان يتم في ج ، يفرح ويمدح بو بين أظير الناس 

وفي حال رجعت كفة االعتدال نتيجة عممية الضبط  ، 1متدرج بعيد عن القسوة في المعاممة"
كما  ، انية كالعمم والحكمة واليقين ...الخاستقر في القمب من الصفات الرب ، وتيذيب النفس 

مشجاعة والكرم والثبات والوقار ليترتب عن ضبط قوة الغضب وردىا الى حد الواجب صفة 
ويترتب عمى ضبط شيوة الطعام والجنس صفات شريفة كالعفة والتقوى ،والشيامة وغيرىا 
ويكشف الغزالي عن النتائج الخطيرة المترتبة عمى انقياد العقل ألىواء ،والحياء والقناعة 

ويعتبر الغزالي ان طاعة الشيطان تكون " بطاعة ،الشيطان وأثر ذلك عمى نفس االنسان 
حيث يحصل من جراء ذلك صفة المكر والخداع والحيمة والدىاء والجرأة ، 2الشيوة والغضب"

الغزالي الى ان من استولت عميو النفس صار اسيرا في وينبو ،والخبث إلى غير ذلك  شوالغ
حيث شاءت  همقصورا مغموال في زمام يداىا تجر حب شيواتيا محصورا في سجن ىواىا 

 . فتمنع قمبو من الفوائد

فمن خبلل ما سبق يمكننا القول ان الغزالي قد تمكن من دراسة الظاىرة النفسية 
بذلك غمبت عميو "الدراسة التجريبية اكثر من الدراسة و ،وتحميميا واستقراء اعماليا وجوارحيا 

ولقد وضح ذلك في طرقو التي استخدميا في الكشف عن مقومات الظاىرة 3النظرية العقمية " 
 :التاليو النفسية والتي يمكن اجماليا عمى النح

 "طريقة التأمل-أ

 .طريقة المبلحظة-ب

                                                           
 .96ص: سابقمصدر لغزالي :احياء عموم الدين ،ا-1
 .30ص، 1994، حمب، دار القمم العربي، 1ط، تح نياد حياوي، غرور الناس: حامد الغزاليأبو -2
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 1"طريقة التحميل النفسي.-ج

 ::التربية الجسميةب

ولقد كان الرسول الكريم  ، يعتمد الغزالي في عممية رعاية الجسد عمى تعاليم االسبلم 
والحديث الشريف ، 2«ان لجسمك عميك حق»القدوة في ذلك حيث يقول صمى هللا عميو وسمم 

بحيث تعتبر الرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، يؤكد عمى ضرورة مراعاة حقوق الجسم
الجسم  وفالغزالي يسعى الى ان ينم،من ابرز مجاالتو الحيوية ،ومزاولة العمل وتوفير الغذاء 

ومن خبلل ذلك ،نموا يسيم اسياما فعاال في بناء الشخصية االسبلمية المتميزة المتكاممة 
ويوفرىا ألداء رسالتو في ىذه الحياة ويعمل يستطيع االنسان المسمم أن " يرتقي بطاقاتو كميا 
 3. "دائما عمى حفضيا من االنطبلق في ممذات الحياة

 :أ:مجال الرعاية الصحية

وجعميا وازدىارىا،تعتبر النظافة من احدى العناصر الميمة في تكوين الحياة الصحية 
تعالى وسام حبو لمن فقد منح هللا الفتاكة،في مأمن من التموث باألمراض السارية واألوبئة 

ويرى الغزالي ان  ،4« اَّللهَ ُيِحبُّ التهوهاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطيِِّرينَ  ِإنه »عالى يتصف بيا لقولو ت
 : لمطيارة اربع مراتب

 .المرتبة االولى: تطيير الظاىر من االخباث والفضبلت

 .المرتبة الثانية: تطيير الجوارح من الجرائم واآلثام

 .الثالثة: تطيير القمب من االخبلق المذمومة والرذائل الممقوتةالمرتبة 
                                                           

1 -www.sidimer.com,19 : 31,17/04/2017. 
 .55حديث رقم، في كتاب الصوم: رواه البخاري-2
 .59ص، القاىرة، 1977، 3عدد ، صحيفة التربية، منيج التربية االسالميةقاضي:عمي -3
 .222االيةالبقرة:سورة -4
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 . عمييمالمرتبة الرابعة: تطيير السر عما سوى هللا تعالى وىي طيارة االنبياء صموات هللا

ويظير الغزالي مدى اىتمام االسبلم بالنظافة من خبلل التشريعات الخاصة بالغسل والوضوء 
الطيارة وقاية لمجسم من كثير من  ففي، األظافرق وتقميم واالستنجاء ونظافة الثياب والحم

 .االمراض التي قد يسببيا االىمال في النظافة

 :ب: ممارسة الرياضة

 الجسمية،ومناعتنى االسبلم بالتربية الرياضية لما ليا من فوائد عمى صعيد التربية 
أنواع الرياضة التي شرعيا االسبلم السباق والرماية والصيد...إلخ وفي كل ذلك تنشيط 

وتقوم ىذه التربية عمى القوة النفس،لمعضبلت وتقوية لمجسم وتنمية لئلرادة واالعتماد عمى 
واالعداد لمواجية مصاعب الحياة حتى " ينشأ الشباب عمى الرجولة والخشونة ال عمى 

 .1"*الميوعة والدعة

 :الغذاء ج: توفير

ان التغذية في االسبلم تقوم عمى نظام يعتمد االعتدال في الطعام بعيدا عن االسراف 
 ُيِحبُّ ال  إنهوُ  َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا:»لقولو تعالى 

الغزالي بعدم االفراط في االكل منعا إللحاق االذى  يوصي.انطبلقا من ىذا « اْلُمْسِرِفين
الن "اعظم الميمكات البن ،بالجسم ومن مضاعفات خطيرة قد تؤدي بصاحبيا الى اليبلك 

ويحث الغزالي عمى تأديب الصبي لمتخمص من آفة الشره وان ال يسرع ،ادم شيوة البطن " 
في االكل وان يجيد المضغ فإلى جانب آفة الشره يسعى الغزالي الى تجنيب الطفل مخاطر 

مما يمحق ،عدم مضغ الطعام لما يترتب عنو من امراض قد تصيب الجياز اليضمي 
 . لرسالة التي خمقوا ألجمياالضرر بصحة اطفال المسممين ويعيقيم عن القيام با
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 :د:مزاولة العمل

َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى اَّللهُ َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلٰى َعاِلِم :»يقول تعالى 
َياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ  لجسم بمستوى الئق من ومعموم انو مالم يتمتع ا ، 1«اْلَغْيِب َوالشه

و فالعمل الصحة لن يكون بمقدور االنسان المسمم ان يقوم بواجباتو اتجاه ربو وبيتو ومجتمع
وتختمف وجية نظر االسبلم في العمل عن وجية نظر غيره من  ضرورة الستمرار الحياة 

 االسبلمي اما في الدين ، االديان حيث ان العمل في " الديانة المسيحية تكفير عن الخطيئة 
هللا في االرض وبالعمل  خميفة تعمير لمدنيا فاإلنسانو انما ى " فالعمل ال يقصد بو العقاب

وانسجام مع نظرة االسبلم لمعمل يحث الغزالي الفرد المسمم ان ،تعمر االرض ويسعد االنسان 
حق الجسد ومن جية ثانية فانو من  اتجاه دينو ودنياه وىذا من جية  يقوم بواجباتو والتزاماتو

فمن خبلل ىذه التربية تتاح ، عمى صاحبو "االعتدال في العمل فبل اجياد وال بطالة " 
ليوجو ويكرس  ، وعمى طبيعة مجتمعو  ، الفرصة لئلنسان ان يتعرف عمى قدراتو الخاصة 

ُوْسَعَيا َلَيا َما اَل ُيَكمُِّف اَّللهُ َنْفًسا ِإاله »جيوده لؤلعمال التي تناسب قدراتو استجابة لقولو تعالى:
 الجسمية،حتىاالحوال البد من توفير الصحة  قوفي مطم« . ْيَيا َما اْكَتَسَبْت  َكَسَبْت َوَعمَ 

ألف كتاب ال  سنة،وجمعتأنك قرأت العمم مائة و " فمالغزالي:يقوم االنسان بواجباتو يقول 
 .تكون مستعدا لرحمة هللا تعالى إال بالعمل" 

 

 

 

 
                                                           

 ،105ال اية، سورة التوبة-1
 العيش في دعة أي في رغد العيش وراحة وسكينة اما الميوعة يعني بيا الرجل المخنث. الدعة وتعني: *الميوعة والدعة
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 خالقية واالجتماعية: أالتربية االالمبحث الرابع:  

بر أن االسبلم دعوة تقوم أعطى الغزالي لمتربة األخبلقية قدرا كبيرا من االىتمام اعت
قدم لنا الغزالي  ليذا، التربويةىي جوىر العممية  وأن األخبلق، باألساسم األخبلق ر عمى مكا

تغيير أخبلقو  وكيف يمكنوأن يعرف عيوب نفسو  وكيف لئلنسانمنيجا سميما لتربية الخمق 
عمى  وما يساعدىا نسانيةاالاىتم أيضا بتربية المجتمعات  كما، هللالمحصول عمى رضى 

 الى مجتمع نقي متوازن.  والوصول بياالتطور 

 :التربية األخالقية-أ

يجب ان نمفت النظر الى ان الميل الى مقتضيات الشيوة ال يبعد كثيرا عن الميل الى 
 البشرية،ولوالجزء من الفطرة البشرية كما ان الميل لمخير من الفطرة و والشراب فيالطعام 

 .صبلح الفطرة لمخير لما احتجنا الى تربية الخمق

 : أ/تعريف الخمق عند الغزالي

يفا دقيقا حيث يقول :"الخمق عبارة عن ىيئة في النفس يعرف الغزالي الخمق تعر 
تصدر عنيا االفعال بسيولة...من غير حاجة إلى فكر ورؤية ... فإن كانت ، راسخة 
فالخمق  1التي ىي المصدر خمقا سيئا"  بحيث تصدر عنيا االفعال القبيحة سمية الييئةالييئة

والخمق الحسن في  ، ىيئة النفس وصورتيا الباطنة  وفي نظر الغزالي ليس الفعل انما ى
نظر الغزالي يقوم عمى اعتدال ثبلث قوى ىي قوة العصبية والقوة العقمية والقوة الشيوانية 

 2 "عمى قاعدة "أن المحمود ما يوافق معيار العقل والشرع

                                                           
 .63ص، ت-د، مصر، التوفيقية المكتبة، امينابراىيم  تح، الغزاليرسائل االمام  مجموعة: الغزاليحامد محمد و اب-1
 .92ص، 1927، مصر، المطبعة العربية، 2ط، تر المنصف، معيار العممالغزالي:حامدو اب-2
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 ب/ فكيف يربى الخمق؟

بحيث ال ، بالفطرة يرى الغزالي انو ىناك من الناس من ولدوا عمى حسن الخمق 
يحتاجون الى تعميم وال إلى تأديب "كعيسى ابن مريم ويحي ابن زكريا عمييما السبلم وكذا 

 *ان الطريق الى تربية الخمق فيما يرى الغزالي ييتم كثيرا برياضة النفس، 1سائر األنبياء" 
 منو ى ويرى ان كسب الخمق بسبب التخمق ، عمى ما يرغب المرء فيو من مكارم األخبلق

أثرىا  يفيض فيقول في ذلك " كل صفة تظير في القمبح  عجيب العبلقة بين القمب والجوار 
ويعرف ذلك بمثال : " من اراد ان يصير ، 2عمى الجوارح فإنو قد يرتفع منو اثر الى القمب"

تنعطف منو التكرار لمفقيو حتى و فبل طريق لو اال ان يتعاطى أفعال الفقياء وى ، فقيو النفس 
 3. "يصير فقيوفعمى قمبو صفة الفقو 

ألنيا بدون تكرار  ،4ومن ىنا يرى الغزالي "ان الكبيرة الواحدة ال توجب الشقاء المؤبد" 
وال معنى لمشقاء المؤبد اال ان تصير إحدى الرذائل صفة نفسية  ،تصبح صفة النفس 

 .إلحدى الناس

من خبلل  السيء،وذلكوليذا فإن تربية الخمق حسب الغزالي معمق عمى إزالة الخمق 
 .لمنفسالجميمة حتى تصبح صفة  الصيفات تكرار التخمق،اي

 :ج/ كيف يعرف المرء عيوب نفسو

 : وضع الغزالي اربعة طرق لمعرفة عيوب النفس

                                                           
 .99ص، 2000، المغرب، المركز الثقافي العربي، 1ط، االخالق سؤال: الرحمنطو عبد -1
 .100ص، مرجع نفسو-2
 .66ص، مصدرسابق، الغزاليرسائل االمام  مجموعة: الغزالي-3
 .69ص، المصدر نفسو-4

 استصالح الخمق وارشاده الى طريق الحق والخير المنجي في الدنيا واالخرة.: *رياض النفس
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 اآلفات،ويحكمو: ان يجمس المرء بين يدي " شيخ بصير بعيوب النفس مطمع عمى خفايا أوال
 1. "ويتبع اشارتو في مجاىدتيا ، في نفسو

ذكره من  فما، وأفعالوينصب صديقا صدوقا بصيرا رقيبا عمى نفسو ليبلحظ أحوالو  : انثانيا
 .2"وعيوبو الباطنة والظاىرة نبيو الييا ،أخبلقو وأفعالو 

مشاحن و فمعل انتفاع االنسان بعد ،3: أن يستفيد "معرفة عيوب نفسو من ألسنة أعدائو" ثالثا
 . بذكر عيوبو أكثر من انتفاع من صديق يخفي عنو عيوبو

 4. "فكل ما رآه مذموما عند الخمق اتيم نفسو بو ،: ان "يخالط الناس رابعا

فسو ويطيرىا عن كل ما يذمو من كل واحد ن اليوى،فميتفقدفان الطباع متقاربة في اتباع 
 .غيره

وبالتالي فان الغزالي يرى في معرفة عيوب النفس ضرورة أن يجالس االنسان شيخ 
يختار صديقا رقيبا  نصائحو،أوأنلديو حكمة بصير بعيوب النفس ويحكمو في نفسو ثم يتبع 

ئ النفس من وكذلك من الممكن معرفة مساو  ،يبلحظ أفعالو وعيوبو الداخمية ويحذره منيا 
باإلضافة الى التركيز والتأمل في اخبلق الناس  ، السنة االعداء التي عادة ما تكون صادقة 

ان الطباع متشابية باتباع اليوى لذا عمى كل واحد ان  اذما رآه مذموما فييم اتيم نفسو فكل 
 .يزكي نفسو

 

                                                           
، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح محمود مصطفى حالوي، منيج العابدين الى جنة رب العالمين: حامد محمد الغزالو اب-1

 .63ص، 1989
 .96ص، مصدر نفسو-2
 .73ص، 1977، مصر، دار المعارف، 10ط، التربية وطرق التدريس : عبد العزيز صالح-3
 .83ص، مرجع نفسو-4
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 : د/امكان تغيير الخمق

ذلك تعميقا عمى قولو عميو السبلم:  يرى الغزالي ان تغيير الخمق ممكن ويقول في
امتنع ذلك لبطمت الوصايا والمواعظ و ول ، لم يكن ممكنا لما امر بو و " ل، «حسنوا أخبلقكم»

والترغيب والترىيب... بل كيف تيذيب االنسان...وتغيير خمق البيائم ممكن اذ ينتقل الصيد 
وىناك من يرى ان الخمق كالخمق ال يمكن تغييره واال كان  ، 1من التوحش الى التأنس ..."
ويرى الغزالي ان السن المناسب "لمتغيير وتشكيل الخمق ىي ، طمعا في تغيير خمق هللا 

ويقسم الغزالي  ، اذ تصبح لمتربية آثار محسوسة تبقى ميما طال الزمن 2مرحمة الطفولة" 
 الى ويقسم الناس في تغيير الخمق، 3يئة القبول"وبط ، الجببلت )الطبائع( الى " سريع القبول 

 :اربعة مراتب

أقل و والجميل من القبيح. وى 4االولى:االنسان " الغافل الذي ال يعرف الحق من الباطل "
 . االقسام لمعبلج فبل يحتاج الى مرشد يحممو عمى االتباع

وء عممو بل زين لو س "، الثانية : ان يكون قد عرف القبيح ولكنو لم يتعود العمل الصالح 
 5 "ةتلشيواويتعاطاه انقياد 

 صالحا.و يرى الغزالي ان ىذا نادرا ما يكون و  ،6حق وجميل""القبيح  ان يعتقدالثالثة: 
ويرى فضمو  تربيتو عمى العمل بو,و ’ 7عمى االعتقاد الفاسد"يكون"مع وقوع نشوئو  ان:الرابعة

يرى الغزالي و ، ويراه مما يرفع قدره وىذا أصعب المراتب ، ويتباىى بفساده ،في كثرة الشر 
                                                           

 .142ص، 1964، دار المعارف، 1ط، تح سميمان دنياالعمل، الغزالي:ميزانحامد محمد  واب-1
 .155ص، مصدر نفسو-2
 .83-72ص ص ، مصدر سابق، احياء عموم الدين: الغزالي -3
 .73ص، م-د، دارالتفاىم، ط-د، وبشر الصابرينالناصري:محمد -4
 .83ص، مرجع نفسو-5
 . 92ص، سابق مصدر، العمل ميزان: الغزالي-6
 .89ص، المصدر نفسو-7
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، والثالث جاىل وضال وفاسق  ، ان االول من ىؤالء يقال لو " جاىل والثاني جاىل وضال 
وال يفوتنا ان نقرر ان  ، ألنو جمع الموبقات كميا   1والرابع جاىل وضال وفاسق وشرير "

"... ان المقصود :اسبللو وقد صرح بذلك في قولوالغزالي ال يريد من تغيير الخمق اال قيره و 
من المجاىدة قمع ىذه الصفات بالكمية ومحوىا....فان الشيوة خمقت لفائدة. وىي ضرورية 

انقطعت شيوة الوقاع النقطع النسل و ول ،انقطعت شيوة الطعام ليمك االنسان و في الجبمة فم
وسط بين و دىا الى االعتدال الذي ىبل المطموب ر  ، ... وليس المطموب اماطة ذلك بالكمية 

.وليذا يرى الغزالي في االخبلق انيا الوسيمة الوحيدة لموصول الى هللا  2االفراط والتفريط"
كل ىذا  ل خمق الفرد والمجتمع وتوجيييما ىذا ما يدل عمى اىمية الدين في تشكي ، تعالى 

والتي ذىبت فييا اآلراء  ، يوضح لنا نظرة الغزالي المتفائمة الى قضية تغيير أخبلق اإلنسان 
 .يمينا وشماال بين مؤيد ومعارض

  :التربية االجتماعية-ب

إن اىتمام المجتمعات اإلنسانية بالتربية يرجع لمخدمات التي توفرىا التربية ليذه 
تقاليده و فمكل مجتمع قيمو  ، البقاءو التطور و االستمرار المجتمعات من خبلل مساعدتيا عمى 

تشكل التربية ىي الوسيمة الرئيسية لنقل ىذا و ، عاداتو التي يصر عمى نقميا من جيل آلخرو 
ف لقد عر و السمات المميزة ليذا المجتمع و تشكيل النشء وفقا لمثقافة و التراث من خبلل إعداد 

التربية"بأنيا التأثير الذي تمارسو األجيال األكبر سنا عمى * E-Durkheimيمإميل  دور كا
ىذا مايؤكد ان التربية عممية و ، 3تمك األجيال التي ليست مؤىمة بعد لمحياة االجتماعية" 

                                                           
، الكويت، كتب الثقافية يصدرىا المجمس االعمى الوطني لمثقافة سمسمة، خميفة:ارتقاءالقيمعبد المطيف محمد -1

 .59ص، 1992
 .82ص، مرجع نفسو-2

 1فيمسوف وعالم اجتماع فرنسي من ابرز اثاره تقسيم العمل االجتماعي: *دوركايم
 .19ص، ت-د، القاىرة، مصريةال ومكتبة االنجم، تر حسين انيس، عمم اجتماع وفمسفة: اميل دوركايم-1
 . 38ص ، 1978 ، 28عدد ، القطريةمجمة التربية ، المعنى االجتماعي لمتربية: محمد الحسيني-3
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تتفاعل مع مشكبلت ىذه البيئة ثم تحاول و اجتماعية أي أنيا تنشأ في بيئة اجتماعية معينة 
 التفاعل فميس بمقدور التربية أن تقوم بوظيفتيا دون ىذاليذا و ، إيجاد حمول ليذه المشكبلت 

ال و ،من مجتمع إلى مجتمع الظروف االجتماعية كما أن التربية تختمف و اإلنسانية بين الذات
ذلك و يقتصر عمل التربية عمى ذلك ألنيا تمعب دورا بارزا في قيادة التطور االجتماعي 

غنائيم بما يساعدىم عمى و ققنيا في مجتمعيم المثل التي يحو األىداف و "بتوحيد األفراد نح ا 
"تحممو عمى  أنماطا من السموك شئانو تكسب النكما ، 1تحسين األوضاع االجتماعية" 

القيام  وبالتالي فيي توجو أفراد المجتمع نحو 2يف مع األشياء التي دخمت مجتمعو"التك
فضبل عن ىذا كونيا قوة ، التطورات التي تمحق المجتمع و باألعمال التي تتطمبيا التغيرات 

 3ىي ثروتيا البشرية"و اقتصادية كبرى باعتبارىا "استثمارا ألغمى ما لدى األمم من موارد أال 
 : . وقد استند الغزالي في التربية االجتماعية عمى القيم اإلسبلمية اآلتية

 ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب» سمم و قيمة اإلخاء لقولو صمى هللا عميو -
 .4  « لنفسو

تراحميم كمثل و مثل المؤمنين في توادىم » سممو التواد لقولو صمى هللا عميو و قيمة التعاطف -
 .5 «الجسد الواحد

كمكم مسؤول عن و كمكم راع » سمم و قيمة المسؤولية االجتماعية لقولو صمى هللا عميو -
تجيبو إذا دعاك و ان تسمم عميو إذا لقيتو » وىذا ما أورده الغزالي في حقوق المسمم:6"رعيتو

 تنصح لو إذا استنصحكو مات ...  تشيد جنازتو إذاو تعوده إذا مرض و تشمتو إذا عطس و 
                                                           

 .59صحمد الحسيني :المعنى االجتماعي لمتربية ،مصدر سابق م -1
 .53ص، مصدرسابق، العملميزان : الغزالي-2
 .82ص، المصدر نفسو-3
 .7كتاب االيمان حديث رقم البخاري:رواه -4
 .27حديث رقم ، كتاب االدبالبخاري:رواه -5
 . 11رقم  حديث، الجمعة كتاب: البخاريرواه -6
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المعاممة الحسنة ال و قد أكد الغزالي عمى الرفق و 1"...«تحفظو بظير الغيب إذا غاب عنك و 
ْدَفْع ا»مستشيدا بقولو تعالى  ، فحسب بل تتعدى إلى غير المسممينتقتصر عمى المسممين 

 2.ن"ِبالهِتي ِىَي َأْحسَ 

مل عمى تنقية المحيط من كل ما يضر نفوس األفراد عواجب التربية أن ت وعميو فمن
تقوم األخبلق فإن لم يكن المجتمع سميما أضر كثيرا و تخمق المؤثرات التي تغذي العقول و 

 .النفوسو عميو فإن التربية تصمح ما فسد من العقول و باألفراد 

ان التربية عند الغزالي تعكس توجياتو وقناعتو بأىمية تفتيح شخصية الفرد وتنمية 
الن من استعمل جميع »االسبلمي، جوانبيا المختمفة في االتجاه المرغوب فيو لممجتمع 

د تشبو بالمبلئكة... ومن صرف اعضائو وقواه عمى وجو االستعانة بيا عمى العمم والعمل فق
 االنعام فقد انحط الى حضيض االفق البيائم" تأكلكما  يأكلىمتو الى اتباع المذات البدنية 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 
                                                           

 .73ص، مصدرسابق، الديناحياء عموم : الغزالي-1
 .96 االية، المؤمنينسورة -2
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 :أساليب التنشئة التربوية لمطفل عند الغزاليالمبحث الخامس :

يؤكد عمى و يعترف بالقيمة اإلنسانية لؤلنثى و 1األنثى"و ق الغزالي "بين الذكر لم يفر  
 َخَمْقَنا َشْيءٍ  ُكل َوِمن»يستند في ذلك لقولو تعالى و ، حقوقيا التي تقتضييا الطبيعة اإلنسانية 

فإنو فرد ال يشرح معنى اآلية بأن الموجودات كميا متقابمة إال هللا و ، 2«َتَذكهُرونَ  َلَعمهُكم َزْوَجْينِ 
بل عمى ، 3ليس بنوعيا" و حسب الغزالي "تختمف عن الرجل بوظيفتيا األنثى و ، مقابل لو

لك جعل الغزالي لممرأة مكانة ذل، غيرىا و الرضاعة و عباء الحمل العكس فاألنثى تتعرض أل
 .أىتم بتربية الصبيانو رغم ىذا فقد أىمل الغزالي تربية البنات و ، ياب خاصة

رضاعو إال و مل في حضانة الطفل تعيس الحضانة، فبلتبدأ من  التربيةأن كان يرى و  ا 
الميزات التي و قدر نوعية الخبرات  وعمى، والديويعتبر الطفل أمانة عند و المرأة الصالحة 
مغزى ذلك فإن و بالعكس،العكس او  سميم النفس طاىر القمب ينشأ، أسرتويمتصيا من 

 .عمى الشرو الغزالي يبرز أىمية البيئة األسرية في تنشئة الطفل إما عمى الخير أ

بعض األساليب التي تقوم عمى أسس و التربوية لمطفل  لمتنشئةعمميا يقدم الغزالي منيجا و 
 :التاليو إسبلمية عمى النح

 .ممارسة الخمق الجميلتشجيع الطفل عمى -1

 .تنمية الطفل عمى مطابقة فكره مع عممو"-2

رضاء هللا في السر و  في العمل واإلخبلص، القولتشجيع الطفل عمى الصدق في -3 ا 
 4 "العبلنيةو 

                                                           
 .79ص، 2013 ، م-د ، اصدارات شبكة العموم النفسية العربية ، الغزالي وجون ديوي : يحى صالح العسكري-1
 . 49االية ، سورة البقرة-2
 .81ص ، مرجع سابق  ، الغزالي وجون ديوي : يحى صالح العسكري-3
 .59ص، 2000، مصر، دارقباء، الغزاليوالسياسة عند ابي حامد  القاضي:التربيةاحمد عرفات -4
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عدم التفاخر عمى أقرانو بشيء مما يممكو والديو من مال و تعويد الطفل عمى التواضع "-4
 .كان فقيراو عمى العطاء ال األخذ حتى ل وتعويده، جاه و أ

 1.  "أصل في طفمك ممارسة العمل النافع لمجماعة-5

فبل ،االعتدال في الكبلمو التثاؤب في المجالس و عود طفمك اآلداب العامة كعدم البصق -6
أن ينياه و ، الكبلم  ويمنع من لغو وأن يحسن االستماع  ،2عمى قدر السؤال"و يتكمم إال جوابا 

َْيَماِنُكم ُعْرَضةً  اَّللهَ  اَلَتْجَعُموا وَ »: كاذبا تأكيدا لقولو تعالىو عن القسم صادقا أ  3.«ألِّ

  .الحركة حتى ال يغمب عميو الكسلو المشي و عود طفمك ممارسة الرياضة "-7

عود طفمك المعب اليادئ اليادف الجميل الذي يتناسب مع ميولو ليكون أداة لمترويح عن -8
 4 "الستعادة نشاطوو نفسو من تعب الدراسة 

يبدأ أكمو بذكر إسم هللا و أصل في طفمك آداب مراعاة الطعام فبل يؤخذ طعامو إال بيمينو -9
 .أن يأكل مما يميوو ،الثناء عميو و ينييو بحمده و 

 .ال يمنع منو ليبلو الطفل عدم النوم نيارا فإنو يورث الكسل  تعويد-11

أنو يرى أن يكون العقاب  إال، الطفلالعقاب لتأديب و يقدم لنا الغزالي أسموب الثواب و 
إذا خجل الطفل منيا األمور،"لكل أمر بل من األفضل التغاضي عن بعض 

                                                           
 .62 ص، نفسومرجع -1
 .92ص، مرجعسابق، لمنشءاالسالمي  مفضي:التوجيوعارف -2
 .224 اآليةالبقرة:سورة -3

4-islamiqa.info/2,19 : 30,13/04/2017.  
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يجب ان يقمل من و الخطأالعقاب عمنا حتى اليشجع الطفل عمى تعود  واليكون1بإخفائيا"
 . "2التأنيبو ييون عميو سماع الموم و حتى ال يتعود الطفل الميانة "،العقاب

تساعد الطفل أن يتبنى االتجاىات  المفظية،التييؤكد الغزالي عمى استخدام األساليب و 
أي أن يصل ،3القيم التي تمكنو تدريجيا من ان يسمك السموك المرغوب فيو من تمقاء نفسو" و "

 .إلى المستوى الذي يستطيع فيو أن يضبط نفسو دون الحاجة إلى توجيو خارجي

، األطفاليرى الغزالي أيضا في القصص دورا ىاما في غرس الفضائل في قموب و 
الميم إن كانت ىذه القصص موجية إلى ىذه الغاية ،الحسنةدفعيم إلى التخمق باألخبلق  وفي

ال ستغرس بذور الفساد في نفوس و  أحاديث و لذلك عمى الطفل أن يتعمم القرآن و "األطفال،ا 
يتخمق و يقتدي بيم و ، 4أحواليم لينغرس في نفسو حب الصالحين"و حكاياتيم و األخيار 
الفسق  و كرت فييا العشق القصص التي ذو كما عميو أن "يبتعد عن األشعار  ، بأخبلقيم 

 .اليياجانات العاطفيةو ألن ذلك يثير في الطفل االنفعاالت الشيوية 5 "المجونو 

يسيم في إقناع فيو ، عديدةكما يقترح الغزالي أسموب الحوار* ألن لمحوار قيم تربوية 
زالة الغموض عمييا"و ض األمور "من خبلل توضيح بع ،الطفل  يسيم في اكتساب و ، 6ا 
كما ينمي قدرة الطفل ، تشجيع روح النقد و داب الحديث آو لقيم االستماع لآلخرين االطفل 

 .تو العقميةكاميطور مو ، عمى التعبير

                                                           
 .مرجع سابق-1
 .    72ص، 1989، مصر، مكتبة النيضة، 4ط، االسالميةتاريخ التربية شمبي:احمد -2
 .82ص، نفسومرجع  -3
 .83 ص، ت-د، القاىرة، الحديثةالكتب  دار، محمودعبد الحميم  تح، الظاللمن  المنقذ: الغزاليحامدو اب-4
 .87 ص، نفسوالمصدر -5
 .62ص، مصدرسابق، الدينعموم  احياء: الغزالي-6
 من المحاورة وتعني حاوره وراجعو في الكالم. لغة: الحوار*
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تتطابق مع ما تنادي بو التربية ، الغزاليال شك أن أساليب التربية التي دعا إلييا و 
ثقافة المجتمع الذي ينشأ فيو األفراد و التي تعتبر أن المصدر األساسي لمتنشئة ىو العصرية 

    .يعيشون فيوو 
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 غير مثالية تكن لم إليجادىا الغزالي سعى التي المتميزة اإلسبلمية الشخصية إن
 فترة الشخصية ىذه مثل والدة شيد االسبلمي التاريخ أن حيث البعض، إليو ذىب كما واقعية
 خاصية أن يخفى ال أن ويجب الصحابة، وأجيال وسمم عميو هللا صمى محمد مدرسة جيل
 من سواىا عما التربية في اإلسبلمية النظرية تميز إلى األصل في تعود الشخصية ىذه تميز

 المجتمعات من مجتمع في الدولة دين اإلسبلم يكون ألن نظره في معنى فبل نظريات،
 ونظامو التعميمي نظامو ذلك فيو بما المجتمع ىذا نظم جميع كانت إذا اال االسبلمية
 .اإلسبلم مع منسجمة االقتصادي، ونظامو التشريعي
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 وخفاياىا االنسانية الشخصية أسرار عمى التطمع يستوجب االنسانية الطبيعة فيـ إف
 الطبيعة بيذه يصؿ  قيـ تربوي تصور وضع مف نتمكف حتى وخصائصيا، تركيبيا وتفيـ
 األىداؼ وماىي االنسانية لمطبيعة الغزالي نظرة فماىي ىذا ضوء وعمى الكماؿ، درجة إلى

  ذلؾ؟ مف المستنبطة التربوية
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   :مكونات النفس البشريةو مفيوم الطبيعة اإلنسانية المبحث األول: 

قبؿ أف تتناوؿ الطبيعة اإلنسانية* عند الغزالي يجب أوال التعرؼ عمى مفيـو الطبيعة 
يتعارض ضمنيا مع التفسير القائـ عمى تأكيد البعد و اإلسالـ ، فياإلنسانية مف وجية نظر 
العقؿ كما يقوؿ و الذي يتوقؼ عمى الجسـ كما ذىب إليو الماديوف أ،الواحد لمطبيعة اإلنسانية 

 .بو العقمييف ،أـ كاف الروح كما اتجو إليو الروحيوف

مبدئي طبيعة كتوضيح لمطبيعة اإلنسانية مف وجية نظر اإلسالـ فإف تكوينيا الو 
مزدوجة مكونة مف حقيقتيف مختمفتيف أوليما روحية سماوية وأخرى مادية أرضية، وىذا ما 

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْف ُروِحي َفَقُعوا َلُو »نجده في قولو تعالى عف حقيقة مبدأ خمقو: َفِإَذا َسوَّ
 1 «َساِجِديفَ 

روح، و بحيث تتكوف مف جسد  مزدوجة الطبيعة، ىذا يعني حقيقة الطبيعة اإلنسانية
 .نا الحياةلعند امتزاج ىذيف العنصريف تتحقؽ و 

ىذا ما انتيت و بعضيا روحي معنوي و ليذا نجد فييا دوافع فطرية بعضيا مادي، و 
"إف اإلنساف ال يتجزأ شديد :*إليو الدراسات الحديثة، إذ يقوؿ الكسيس كارؿ

رسـ تخطيطي... إنو في آف واحد الجثة التي يفحصيا و اإلنساف الحقيقي إنما ىو ...التعقيد
 2."...الشعور الذي يراقبو عمماء النفسو عمماء التشريع 

 

 
                                                           

 .29سورة الحجر: االية -1
 .85، ص1981محمد لبيب النجيحي: في الفكر التربوي، دار النيضة العربي، بيروت،-2

 .1 1912*اكسيس كارل: كان طبيبا جارحا فرنسيا حصل عمى جائزة نوبل في الطب عام 
1-http://data.bnfi.fr/19 :31,15/4/2017 
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فإف النظرية الثنائية لمطبيعة اإلنسانية ليا آثار عديدة ىذا ألف  التربوية ومف الناحية
يستطيع  تدريبو حتىو عممية التعمـ عممية تنمية مف الداخؿ، أي ىي عممية تنمية "العقؿ 

وتنمية العقؿ تتيح لو "أف يزيؿ 1ديمة التي كاف يعرفيا مف قبؿ "الوصوؿ إلى األفكار الق
ىكذا يفصؿ الفرد عف بيئتو ، بأف يخرج مف داخمو و ، 2صؿ بالعالـ اآلخر"تالحجب ،حتى ي

ليذا فإف دراسة الطبيعة اإلنسانية ليا أىمية ضرورية لتكويف أساس و ليتجو إلى عالـ بعيد، 
في لمتربية، لذا يقوؿ فينكس "أف المفيـو المتميز لمتربية يتوقؼ عمى معنى الطبيعة فمس

 3 " .الخاصة بالفرد اإلنساني

التي عبر عنيا القرآف و في تحميؿ الطبيعة اإلنسانية مف خالؿ المنيج اإلسالمي، و 
ينطمؽ ا ،اإلنسساف ،النفس ،الروح ،البشر لة ىي : اإلنالمختمفة الدو لكريـ بألفاظ عديدة ا

 :الغزالي في تفسيرىا مف خالؿ

 : أوال: أبعاد الطبيعة اإلنسانية عند الغزالي

 :ىناؾ شرطاف أساسياف ال بد مف حضورىما لضماف وجود اإلنساف

 .لكؿ شيء حي موجود في ىذا الكوف  4الشرط األساسي" و ىو أوليما:"فيض إليي -

ىكذا تنشأ الطبيعة التي خمقيا و 5ثانييما : "النطفة وىي تركيب معيف متقبؿ ليذا الفيض"  -
بالتالي فيناؾ عالقة وطيدة حسب الغزالي و بواسطتيا استمر النوع اإلنساني بالتكاثر، و هللا 

شبو ىذه العالقة بنور الشمس وانعكاسو عمى و ،(الجسد )المادة و  (الفيض اإلليي)بيف الروح 
 .المصقولة كالمرآة السطوح

                                                           
 .87، ص حمد لبيب النجيحي: في الفكر التربوي،مرجع سابقم -1
 .18، ص1997: الفمسفة الخمقية، دار النيضة العربية، القاىرة،  توفيق الطويل-2
 .22ص مرجع نفسو،-3
 .62:منياج العابدين الى جنة رب العالمين، مصدر سابق، ص الغزالي-4
 .67المصدر نفسو: ص-5
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إلى عالميف ىما : عالـ ثـ تناوؿ الغزالي مسألة خمؽ اإلنساف مف خالؿ تقسيمو لمعالـ 
 حيزالتو مكاف الو 1الخياؿ"و جودات الخارجة مف الحس عبارة عف المو  وىو "عالـ األمر والخمؽ 

، وعالـ الخمؽ  2أرواح المالئكة"و "التقدير كأرواح البشر وال يدخؿ تحت المساحة  ما وىو 
حدثت مف استعداد النطفة لمقبوؿ  بيذا فإف الروح البشريةو ، 3عوارضيا "و عالـ األجساـ و في
تشترؾ في عالميف عالـ  أنيا الجسد أيو الشخصية اإلنسانية ىي نتيجة المزج بيف الروح و 

 .(حداثاالو ى التقدير ال بمعنى اإليجاد الخمؽ بمعنو عالـ الخمؽ) و األمر 

 :مكونات النفس البشريةثانيا: 

 : النفس ،الروح، القمب، العقؿ، ىي أربعةو يرى الغزالي أنو ىناؾ ألفاظ مترادفة لمنفس 
متى و ،4 "قوة الشيوة ،وقوة الغضبو ثالث ىي قوة التفكر ، قوى  النفس األساسية لديوو 

تعالى و صمحت قوة الفكر كما ينبغي حصمت الحكمة التي تحدث هللا عنيا حيث قاؿ سبحانو 
ثمرتيا أف يتيسر لو الفرؽ و 5«َكِثيًرا َخْيًرا ُأوِتيَ  َفَقد اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمف َيَشاءُ  َمف اْلِحْكَمةَ  ُيْؤِتي:»

القبيح في األفعاؿ أما القوة الثانية و بيف الجميؿ و الباطؿ في االعتقادات، و الفرؽ بيف الحؽ 
 الغضبية الثالثة الحميةو حش، عف الفواتتزجر النفس  وبصالحيا تحصؿ العفة و في الشيوة 

صالحيا يحصؿ الحمـو قيرىا بو   .ا 

 : تقسـ إلىو الفالسفة المسمميف و النفس تختمؼ باختالؼ أحواليا عند الغزالي و 

 :النفس المطمئنة -أ

                                                           
 .92الخمقية، مرجع سابق، ص الفمسفة الطويل:توفيق -1
 .99ص نفسو،مرجع -2
 .95، ص1993المستقيم، تح محمود بيجو، المطبعة العالمية، مصر،  القسطاس الغزالي:حامد محمد  وبأ-3
 .100نفسو، ص مصدر -4
 .269 اآليةسورة البقرة، -5
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الشيوات واتجيت إلى صواب تواترت معارضة و إذا سكنت النفس زاؿ االضطراب 
عمييا نفحات فيض الجود اإلليي "فتطمئف  وتتواتراإلليية،  فتنزؿ عمييا السكيناتالصواب 

مطمئنة  فيقاؿ، إلى ذكر هللا عز وجؿ وتسكف إلى المعارؼ اإلليية إلى أعمى األفؽ الممكية
 .1» مَّْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّؾِ  ِإَلى   اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفُس  َأيَُّتَيا َيا»: ما يتبع ذلؾ بقولو تعالىو وى

 :الموامة النفس-ب

المعقوالت  ىنا ال تكوف النفس في حالة مستقيمة فتارة تنزع إلى جانب "العقؿ فتتمقى
تارة تستولي عمييا القوى فتيبط إلى حضيض منازؿ البيائـ فيذه و ،2تثبت عمى الطاعات"و 

 لقولو موالهاحبيا عند تقصيره في عبادة ألنيا تموـ ص،سميت بالموامة و النفس نفس لوامة 
ـُ ِبالنَّْفِس  َواَل »تعالى   .وىذه النفس ىي حالة أكثر الخمؽ 3"«المَّوَّاَمةِ ُأْقِس

تخمت عف و 4دواعي الشيطاف"و طاعت الشيوات ىي النفس التي "أو النفس االمارة : -ج/
َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإفَّ النَّْفَس »:الفضائؿ اإلنسانية ،فنزلت إلى حضيض البيائـ لذلؾ قاؿ تعالى

وءأَلَمَّاَرٌة ِبا  5.«لسُّ

 :القمب-/2

يستعمؿ الغزالي لفظ القمب في الداللة عمى معنييف أوليما : القمب بمعنى "المحـ 
ع ىذا يكوف لجمو مف جانب اليسار ، المودع في جوؼ اإلنساف  6الصنوبري الشكؿ"

                                                           
 .28 -27سورة الفجر، االية-1
: الجذور الفمسفية لمفكر التربوي عند الكندي والقابسي دراسة تحميمة، رسالة دكتوراه، جامعة  عماد عمي الرفاعي-2

 .32،ص2017الدراسات العمية،عمان، 
 .2سورة القيامة: االية -3
 .42الفمسفية لمفكر التربوي، مرجع سابق، صعماد عمي الرفاعي: الجذول -4
 .53:االية  سورة يوسف-5
 .83ت، ص-حامد محمد الغزالي: كمياء السعادة دار الكتب العممية، بيروت، دو اب-6
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القمب بيذا و الذي يفنى بالموت جميع الحواس بسببو ، و ليس بخاص لإلنساف ،وىو نات االحيو 
 . الحياةو المعنى ينبعث منو اإلحساس 

العمـ و بالمعرفة  ةالمتحميو ألمانة هللا  حاممةالروح اإلنسانية الو ىلمقمب المعنى الثاني و ػ 
َتْطَمِئفُّ  اّللَّ  ِبِذْكرِ  َأاَل »:1الناطؽ بالتوحيد لقولو تعالىو بالفطرة،  الغزالي يستعمؿ ىذا و «اْلُقُموبُ  ِِ

 .موضع مف كتبوالمفظ في أكثر مف 

 :الروح -/3

 : الفكرة ، فيطمؽ الروح بمعنييف ىما ذهيحاوؿ الغزالي توضيح ى

عد إلى الدماغ يتصاو " البخار المطيؼ الذي يصعد مف منبع القمب المعنى األوؿ: ىي-
يشرح الغزالي ذلؾ و مركب الحياة ، وينتشر في سائر أجزاء البدف، وىو 2"بواسطة العروؽ

فيضاف أنوار الحياة  وجريانو في البدف ىو بصورة أكثر وضوحا فيقوؿ " الروح جسـ لطيؼ 
الشـ منيا عمى أعضائيا يضاىي فيضاف النور ...الذي يدور في و السمع و البصر و الحس 

 وىذه الروح تقابؿ الروح الحيوانية أي ،3ى جزء مف البيت "لزوايا البيت ، فإنو ال ينتيي إ
 . تشارؾ البيائـ فييا

وىي أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقوؿ عف ،المعنى الثاني: الروح بمعنى النفس الناطقة-
يعطي الغزالي الروح معنى كؿ صفات النفس الناطقة ، ويصفيا بأنيا ليست و إدراؾ حقيقتو ، 

وال تفنى ،  ثابت دائـ ال يقبؿ الفساد فيقوؿ " الروح ال تموت جسـ وال عرض ، بؿ ىي جوىر
، فالجانب الروحي الذي يميز 4شقاوة "و جحـ  وأ سعادة و نعيـ  بؿ تبقى بعد الموت إما في
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اإلنساف عف الحيواف فيتمثؿ في معرفة هللا تعالى "ومعرفة رسمو بالقدرة عمى التربص 
ال تنضج إال بعد وقت مف والدتيا و  وفالروح ال تنم 1قدرة اإلختيار"و رة اإلرادة بقدو بالعواقب 

ينضج فتكوف لو القدرة عمى ضبط دوافعو  ثـولتو أشبو ما يكوف بالحيواف ، اإلنساف في طفو 
الفطرية البيولوجية ، فمثال عندما يندفع اإلنساف لتناوؿ الطعاـ بفعؿ الدافع الفطري )الجوع( " 

نو ما يتفؽ مع أىدافو الواعية فيختار ممثمو العميا و ال يتناولو بحسب أىدافو التي تحددىا قيمو 
 .ويترؾ ما ال يتفؽ مع ىذه األىداؼ2"

  : العقؿ-ػ 4

يقسـ الغزالي العقؿ إلى معنييف ، أحدىما يراد بو العمـ بحقائؽ األمور ، فيكوف عبارة 
يراد بو المدرؾ لمعمـو ، فيكوف و الثاني أنو قد يطمؽ و عف صفات العمـ الذي حممو القمب ، 

يراد بو صفة و يطمؽ الغزالي معنى ثالث لمعقؿ إذ يقوؿ " اإلطالؽ الثالث أف يطمؽ و ، القمبو ى
وقد قسـ ايضا  " 3،بالنسبة إلى النفس كالبصر مستعدة إلدراؾ المحسوساتو النفس ، وى

  : الغزالي مراتب العقؿ إلى أقساـ سماىا مراتب األرواح البشرية النورانية وىي

 4 " يتمقى ما تتوصؿ إليو الحواسالذي و أػ " الروح الحساس: ى

عمى الروح  يحفظو، ليعرضوو الذي يكتب ما أوردتو الحواس  و"الروح الخيالي: وى -ب 
ال و اإلنساف  جوىر ووى " الذي يدرؾ معاني عف الحس الخياليو الروح العقمي: ىو العقمي، 

 .يوجد لمبيائـ وال الصبياف
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 العقمية المحضة فيوقع بينيا تأليفات وازدواجاتالذي يأخذ العمـو و وى الفكري:" الروح  -ج
 . "1يستنتج منيا معارؼو 

، وفيو تتجمى لوائح  بعض األولياء و تص بو األنبياء دػ  الروح القدسي النبوي : الذي يخ
األرض، وبيذه المراتب يفسر الغزالي مراحؿ  وجممة مف معارؼ ممكوت السماوات و الغيب 

َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُؿ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح » اإلدراؾ مف خالؿ اآلية الكريمة  اّللَُّ ُنوُر السَّ
ٍة َزْيُتوَنٍة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْف َشَجَرٍة ُمَباَركَ 

ـْ َتْمَسْسُو َناٌر ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي اّللَُّ ِلُنوِرِه َمْف َيَشاُء َوَيْضِرُب و َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َولَ  َل
 2»اّللَُّ اأْلَْمثَاَؿ ِلمنَّاِس َواّللَُّ ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميـٌ 

 . يعرضو عمى العقؿو ده الحواس ور ؿ ، يحفظ ما تالزجاجة رمز لمخيا-ػ

 .الخياؿو المصباح يعني العقؿ الذي يدرؾ المعاني التي تجاوز حدود الحواس و -

 .الشجرة ىي المبادئ الفكرية العامة فيي تؤلؼ بيف العمـو المختمفة-

ما الزيت في-ػ  .واألولياءاإللياـ الذي يختص بو األنبياء و : إذ ىالروح القدسي ووا 

األصؿ أيضا  وانسجاـ أبعاد الطبيعة اإلنسانية ، وىو توافؽ و وبيذا يؤكد الغزالي عمى ترابط 
الروح ، كما يطالب اإلنساف بأف يوفؽ بيف ىذه و يفصؿ بيف المادة  ال في اإلسالـ الذي

شخصيتو ، كما يطالبو بأف يعطي لكؿ منيما حقو في المحافظة و األبعاد في طبيعتو 
 المعتدؿ ، ييدؼ الغزالي مف وراء ىذا إلى تحقيؽ المثؿ العميا لإلنساف.اإلشباع و الرعاية و 
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 :التربيةو البيئة و دور الوراثة و إلنسان اشخصية  الثاني:المبحث 

أثرىا في العممية التربوية ، فالغزالي و انطمؽ الغزالي مف توجييات اإلسالـ في الوراثة 
أي أف اآلخر ناقص "،و يرى أف هللا تعالى قد خمؽ األشياء وفؽ نمطيف متباينيف ، واحد كامؿ 

 1"الموجودات منيا ما وجد وجودا ناقصا ، وجعؿ فيو قوة لقبوؿ الكماؿ بعد أف يوجد شرطو 
جياؿ التي تمييا خصائصيا إلى االو فميس غريبا أف تنقؿ الموجودات الحية كثيرا مف صفاتيا 

كيؼ ال و " :السابقة ، وقيؿ األئمة مف قريش فاألجياؿ الالحقة تكتسب صفات األجياؿ
اؿ عميو السالـ " تخيروا ، لذلؾ ق 2تسري مف األصوؿ إلى الفروع "و األخالؽ تتبع األمزجة و 

بت السيء ، فالنواة ، وقاؿ " إياكـ وخضراء الدمف " وىي المرأة الصالحة في المن3"لنطفكـ 
تنبت و تحتوي عمى جميع الصفات المميزة لمشجرة التي وجدت منيا ، فعندما تزرع ىذه النواة 

تظير تمؾ الصفات بالشكؿ التدريجي ، فالطفؿ يرث المميزات التي يختص بيا و تشرع بالنمو 
 . العنصر الذي ينتمي إليو أبواه

 . جنيفوعبر ىذه العممية اآلتية تتحوؿ النطفة إلى 

 4ح("بويضة (       عمقة ) تنتظر الرو نطفة + ماء الرحـ ) ال "

ذ يرث اإلنساف يقوؿ الغزالي " حتى ىذه المحظة يكوف الجنيف مجرد مادة دوف روح إو 
الروح بذلؾ يسبؽ العالـ مورغاف في توريث الصفات ، ثـ يتحدث عف  وى5مف نوع اإلنساني "

إلنساف مف هللا عف طريؽ فيض إليي ، وىي المرحمة الثانية اىا افيقوؿ :" أما الروح فيتمق
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الطباع لذلؾ و فإف اإلنساف يرث مف أبويو صفاتيما األساسية كالغرائز 1التي تسمى النفخ "
جمود و الكسؿ الخموؿ و قيؿ إذا أردت ولدا صحيحا قويا فتخير أباءا أصحاء أقوياء ، فالذكاء 

يوصي الغزالي أيضا بأف ال يستعمؿ في و موروث العواطؼ ليا عالقة بالمجموع العصبي ال
رضاعو " إو حضانة الطفؿ   ةال يقتصر دورىا عمى العمميو في2ال امرأة متدينة تأكؿ الحالؿ " ا 

نما يؤكد عمى دور الوراثة في عممية بناء شخصية الطفؿ ، ألف و كمؤثر بيئي ، التربوية* ا 
و نشوء الصبي انعجنت طينتو مف المبف الحاصؿ مف الحراـ ال بركة فيو ، فإذا وقع عمي

الخبث فيميؿ طبعو إلى ما يناسب الخبائث ، لطالما أف األثر الوراثي لممرضعة يبمغ ىذا 
الدور الذي يمتد الى ىذا و المستوى ف فما بالؾ بدور األـ في عممية البناء الطبيعي لمطفؿ ، 

أسباب سالمتو مف ما يكوف بأحد أعضائيا يستمد تسعة اشير يكوف الطفؿ خالليا اشبو 
  . سقمو مف سقمياو سالمتيا 

األصؿ وبو ينبغي أف  ويؤكد الغزالي عمى أف تكوف المرأة الصالحة ذات ديف فيذا ىو 
، فالقاعدة العامة 3سمـ : " فاظفر بذات الديف "و  ، لذلؾ قاؿ صمى هللا عميو االعتناءيقع 

العفيفات أوالد طيبيف فيؤالء يمكف أف األميات و ي أف ينجب اآلباء المؤمنوف ضتقت لموراثة 
 .يحرزوا السعادة في أرحاـ أمياتيـ ، فال توجد في سموكيـ عوامؿ االنحراؼ المورثة

إال أنو يؤمف  *فعمى الرغـ مف قناعة الغزالي بأىمية عامؿ الوراثة في العممية التربوية
ييتـ بالطفؿ مف كافة  وؾ فيإيمانا راسخا في المؤثرات البيئية في عممية بناء اإلنساف ، ولذل

الجوانب التي تساعد عمى تكويف شخصيتو فالطفولة عند الغزالي تقـو عمى قاعدة أف " كؿ 
نما أبواه ييودانو و الفطرة*مولود يولد معتدال صحيح  أي باالعتياد 4" انومجسي وا ينصرانو وأا 
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نماو كتسب الرذائؿ ، فالنفس تخمؽ ناقصة قابمة لمكماؿ ، تالتعميـ و  تيذيب و التربية ب ؿتكم ا 
لكف تحت تأثير العادات التي قد يكتسبيا مف المجتمع ينحرؼ و بالعمـ ،  التغذيةو األخالؽ 

تأثير العادة في نظر ف، 1في النفس عجائب أغرب مف ذلؾ " عف فطرتو " ألف العادة تقتضي
يحدث وضعا جديدا يجعؿ النفس تستمذ بالعادة  ألنوصفات الوراثية ، الغزالي قد يغمب عمى ال

لى القبائحو تميؿ إلييا و الباطمة   .ا 

الديف كاف مف جممة أىدافو أف يوفر لألطفاؿ و الغزالي عندما تحدث عف آداب الدنيا  ف
 2"المخالطة وا" التعمـ عمى تيذيب األخالؽ سواء عف طريؽ المسمميف بيئة اجتماعية حافزة

في ىذا داللة عمى و تشكؿ األسرة المؤسسة االجتماعية األولى التي يتعرؼ عمييا الطفؿ ، و 
إذ أنيا تعتبر حاسمة لتشكيؿ شخصية الطفؿ ألنو يولد  ،ىمية دور الوالد في ىذه المرحمة أ 

الطواعية الكبيرة الستيعاب مختمؼ و لديو االستعداد و صفحة بيضاء خالية مف أي نقش 
الغزالي ال و التي تقدـ إليو ، إلى جانب القدرة عمى التشكؿ حسب ما يريد أبواه  األلواف التربوية

أىمية دورىما ، ولكنو يصنع مقترحات عممية تساعد و يقؼ عند حد التفكير بواجبات الوالديف 
صيانتو بأف و الوالد عمى القياـ بواجباتو اتجاه الطفؿ ، ذلؾ باالعتماد عمى تعاليـ اإلسالـ ، 

يحفظو مف قرباء السوء ، وميما كاف األب يصونو عف نار و مو محاسف األخالؽ يعمو يؤدبو 
الخير دائما ، وذلؾ حتى يناؿ سعادة و الدنيا فأف يصونو عف نار اآلخرة أولى بتوجييو نح

 .اآلخرةو الدنيا 
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 :الطبيعة االنسانية بين الخير والشرالمبحث الثالث: 

عديدة حوؿ حقيقة الطبيعة االنسانية مف لقد انقسمت أراء الفالسفة الى اتجاىات 
ىا، فيناؾ مف ذىب الى اف الناس جميعا أخيارا خير والشر ودور التربية في تغيير حيث ال

بيعة خيرة، واف ط وذ" يةبالطبع، ويصيروف أشرارا بمجالسة أىؿ الشر أي اف الطبيعة االنسان
، ونجد مف بينيـ رأي سقراط والرواقيوف وجوف لوؾ روسو، الذي ذىب 1"الشر طارئ عميو

جوىر  ألنوالى وجوب االىتماـ بطبيعة الطفؿ، واحتراميا وتجنب تدخؿ المجتمع في تربيتو، 
، لذلؾ سيئةقادر عمى أف يغرس فيو خصائص خير ونقي وطاىر بطبيعتو، ولكف المجتمع 

صبح دمارا حيف يكوف حسنا طالما كاف في يد الطبيعة وكؿ شيء ي شيءأف كؿ " :يقوؿ
، وقد ذىب أيضا أصحاب ىذا الرأي الى أف الطبيعة االنسانية تتكوف  2"تمسو يد االنساف

ف وظيفة الروح التوصؿ الى المعرفة عف عقؿ وروح قائمة بذاتياو  مف جسـ قائـ بذاتو ، وا 
 و"تعتمد عمى الجسد في المقاـ األوؿمرتبة دنيا  وفيطريؽ التأمؿ العقمي، أما الجانب العممي 

،بالتالي فإف 3"غمب االنساف عمى شيواتو الجسديةوظيفة التربية ىي تقوية الجانب الروحي ليت
تنمية الروح الخيرة الفطرية في االنساف وظيفة التربية حتى يستطيع االنساف أف يظير 

 .الجانب الخير في طبيعتو

ف عمى الشر، وقد ظنوا وفرويد ومف وافقيـ الى اف الناس مطبوعو وقد ذىب أفالطوف 
، بحيث يقسـ 4"البشرية آدـ عميو السالـ ويولد وارثا لمخطيئة التي اقترفيا أب"أف االنساف

أفالطوف الطبيعة االنسانية الى ثالث تضـ نفسا عاقمة وأخرى عصبية، وأخرى شيوانية، اما 
المذة والجنس ىي المحرؾ االساسي لدوافع االنساف ولكؿ أفعالو  فرويد فقد اعتبر اف الشيوة و
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االنساف وطبعو وخمقو،  سجية وتسيره غرائزه والشر ى نساففاإلبما في ذلؾ حبو لوالديو، 
بروحو عمى جسده والعمؿ عمى  ووحتى يكوف االنساف خيرا حسب ىذا الرأي البد أف يسم

عمى العقاب والقمع لكبح نوازع الشر "ؾ االعتماد لزىد في الدنيا، وكذلقمع شيواتو بالتقشؼ وا
، كما يعتقد أصحاب ىذا الرأي مف الناس مف  1"ح جمد االطفاؿ أمر عاديا لمتربيةحتى أصب

غاية في الشر ال يصمح معو التأديب والتربية، ومنيـ مف ليس في غاية الشر،فيمكف أف  وى
ر والعمماء، وأىؿ الخير مف اومجالسة األخيبالتأديب والتوجيو "مف الشر الى الخيرينتقؿ 
 2".رالصغ

بالتالي فإف أصحاب ىذا الرأي يقولوف بأف االنساف يرتاح نفسيا حيف يفعؿ الشر، 
ويشقى حيف يفعؿ الخير، ألف راحتو النفسية البد أف تكوف منسجمة مع طبيعتو وألف الطبع 

يوافؽ وينسجـ مع ما خمؽ  يغمب التطبع والتصنع، وعميو فإف ما يصدر عنو مف الواضح
 .وطبع عميو

 لوؾ ،وجوف وىناؾ مف ذىب الى حيادية الطبيعة االنسانية ومف أبرزىـ أرسطو
وكانط، حيث ذىبوا الى اف الطفؿ منذ والدتو الى سف معيف ليس لو حياة أدبية فال تنسب 

في  طبيعةب بيرى أف قضية التوجو الى الخير بس وفطرتو الى الخير، وال الى الشر، فأرسط
، 3"التي تساعده عمى اكتساب الفضيمة وجود االستعدادات، والقوى"انما الطبيعي فيو االنساف

وذلؾ بالتعاوف مع الطبيعة عف طريؽ تكويف العادات الصالحة بالتالي تنتعش قيـ الحياة 
ص النبيمة في عقوؿ الصغار منذ بواكير طفولتيـ،كما أنو يرى أف تقـو التربية بإستكماؿ نقائ
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ىذا ألف االنساف لو "الجسمي، والنفسي لمفرد، وى النمالطبيعة، والتربية في رأيو تيدؼ ال
 1"تركيبا جسديا معينا، وىذا التركيب خاص بتركيبو النفسي

أما عف الغزالي فقد ذىب الى أف الطبيعة االنسانية محايدة ليست خيرية وال شريرة، 
شريرة عمى حساب التربية،وظروؼ و خيرية أوفي نفس الوقت فيي عمى استعداد ألف تكوف 

تـ الغزالي شر بالفطرة عمى االطالؽ، وليذا ييو البيئة، وال يوجد في االنساف خير بالفطرة أ
مف أوائؿ األمور التي ينبغي أف تراعى، فإف الصبي بجوىره خمؽ : "بتربية األطفاؿ فيقوؿ

نما أ ،وعمى ىذا األساس فإف الوسط 2"بيفبواه يميالف بو الى أحد الجانقابال لمخير والشر وا 
 وصافو بالخير أتكبير في تكويف االنساف مف حيث ا االجتماعي حسب الغزالي لو دور

بعاده عف الشر،  والشر، وىنا يبدأ دور التربية في تنشئة الطفؿ وتيذيبو وتوجيييو نح الخير وا 
>بأف  :نفس الطفؿ إذ يقوؿويشير الغزالي الى العالقة بيف التربية والبيئة في زرع الخير في 

النواة ليست بتفاح وال نخؿ، اال انيا خمقت خمقة يمكف أف تصير نخمة إذا إنضافت التربية 
، وىذا يعني أف الطبيعة االنسانية في رأي الغزالي طبيعة محايدة وبالتربية نستطيع  3"إلييا<

الجميمة ومصاحبة  إعتياد األفعاؿ"وذلؾ مف خالؿ  أف نصنع مف ىذه الطبيعة طبيعة خيرة
فالطفؿ يأتي الى الحياة ونفسو صفحة بيضاء خالية مف كؿ  4"قرناء الخير واخواف الصالح

ف المربي أبا ومعمما ى يفة ما يشاء مف خير وشر، الذي ينقش عمى ىذه الصح وصورة، وا 
د ، ليذا فإف الطفؿ يول5"بدوره قابؿ لكؿ ما ينقش عميو، ومائؿ الى كؿ ما يماؿ بو"والصبي 

نما أبواه م واأللفة قد  داي، أي باإلعت6"يمجسانو وأ ينصرانوو ييودانو أ"عتدال صحيح الفطرة، وا 
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ن ما يكمؿ ويقوى بالنشوء تكتسب الرذائؿ وكما أف البدف في االبتداء ال يخمؽ كامال، وا 
 كذلؾ النفس تخمؽ ناقصة قابمة لمكماؿ، فتكمؿ بالتربية، وتيذيب األخالؽ والتغذية"والغذاء، 

، ويرى الغزالي أف الصبي إذا أىمؿ في بدء نشوئو خرج غالبا رديء األخالؽ، وبيذا  1"بالعمـ
ضى فإف الميؿ الى الخير حسب الغزالي مف الفطرة البشرية، كما أف النفس توجو بمقت

توجد موجب الخير، ويظير ميميا الى الشر حيف توجد  ثالظروؼ فيي تميؿ الى الخير حي
 صالح الفطرة لمخير لما احتجنا لمتربية.موجب الشر، ولوال 
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 .وجوب التعميمو أىمية العمم المبحث الرابع: 

 المطمب االول :اىمية العمم:

 ِباْسـ اْقَرأْ ذلؾ في قولة تعالى "و جؿ بدأ كتابو الكريـ بالدعوة إلى التعميـ و إف هللا عز 
َربِّؾَ  ىذا يعكس بوضوح جوىر رسالة اإلسالـ الحضارية التي تقوـ عمى العمـ و 1"َخَمؽَ  الَِّذي ِِ

رتبة العمماء مو مكانتو و فتحدث عف فضؿ العمـ ، لقد فطف الغزالي إلى أىمية ذلؾو القراءة, و 
ىذه  وأشرؼ"و عف المراد بالتعميـ إذ يقوؿ : ىذا واضح مف خالؿ حديثو ،منزلتيـ عند هللاو 

تيذيب نفوس الناس عف األخالؽ المذمومة و إفادة العمـ ، الصناعات األربع بعد النبوة
يرى الغزالي أف العمـو تختمؼ و ، 2المراد بالتعميـ" وىو الميمكة إلى األخالؽ المسعدة, و 
التعمـ فظاىرة و أما فضيمة التعميـ و تتفاوت فضائميا ال محالة بتفاوتيا في ذاتيا وأثرىا فيقوؿ "و 

يتخذىا مستقرا منزال, لمف و جؿ لمف اتخذىا ألة و ىي األلة الموصمة إلى هللا عز و ... 
لكف يتعدى  ،دورىما الديني عمى كونيما عبادة التعميـ عند الغزالي ال يقتصرو التربية  3وطنا"و 

فاهلل تعالى قد وىب  ،اف عمى تحقيؽ اإلستخالؼ في األرضذلؾ إلى كونيما يساعداف اإلنس
ثـ ىـ مأذونوف ليـ في  ،, فصار العمماء "كالخزائف لألنفسىي العمـو اتو العمماء أخص صف

ذلؾ أنيـ واسطة و ،أجؿ رتبة لمعمماءو ىذا أفضؿ و ، 3"ىذه الخزائف عمى كؿ محتاج مفنفاؽ اال
ؿ الغزالي ديستو سياقتيـ إلى جنة المأوى  و إليو  بيف خمقو في تقريبيـو جؿ و بيف المولى عز 

أنو و الموصؿ إلى السعادة األبدية  وبأدلة عقمية مفادىا أف العمـ ى عمى أىمية التعميـ أيضا
أعظـ األشياء رتبة في و أفضؿ األشياء باعتباره وسيمة تقرب اإلنساف مف هللا تعالى فيقوؿ : " 

دة في العمؿ ... فأصؿ السعاو حقي األدمي السعادة األبدية ... لف يتوصؿ إلييما إال بالعمـ  
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 قد تعرؼ فضيمة الشيء أيضاو كيؼ ال  ،إذف أفضؿ األعماؿ وفي ،1العمـ" والدنيا واآلخرة ى
لزوـ و  ،نفوذ الحكـ عمى المموؾو الوقار و أما في الدنيا فالعز  ،ىذا في اآلخرة،بشرؼ ثمرتو

 .اإلحتراـ

التعمـ, كما تكوف عيبا عندما تحوؿ و يرى الغزالي أف العزلة قد تكوف آفة دوف التعميـ و 
ومف  2ال يحصؿ إال بالمخالطة"و دب, فالتعميـ "أعظـ العبادات في الدنيا التأو دوف التأديب 

نالتو او  بنيؿ الثواو ، اإليناسو  واإلستناس، اإلنتفاعو النفع  وداعي إلييا "ىالو فوائد المخالطة 
 وليذا فالعمـ ىو  ،اإلعتبار بياو واإلستفادة مف التجارب ،3اعتياد التواضع" و في القياـ بالحقوؽ 

مف فوائد التربية عف طريؽ المخالطة  بالناس و ،الجياؿو ال خير في عزلة العواـ و صؿ الديف أ
ىذا ما و  ،قير الشيواتو كسر النفس و أيضا كما يرى الغزالي المجاىدة في تحمؿ أذى الناس 

ر عمى أذاىـ خير ممف اليخالط الناس بيصو ث الشريؼ "الذي يخالط الناس جاء في الحدي
 4. "ىـاليصبر عمى أذا و 

فرض عيف لقولو صمى هللا عميو  وومف ناحية أخرى يرى الغزالي أف مف العمـ ما ى
يرى و عمـ مكاشفة, و فيقسـ العمـ إلى عمـ معاممة  5سمـ : "طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ"و 

العمـ الذي تضمنو حديث  وعمـ المعاممة ى وفرض عيف ى وأنو المقصود بالعمـ الذي ى
أف محمد و سمـ : "بني اإلسالـ عمى خمس : شيادة أف ال إلو إال هللا و الرسوؿ صمى هللا عميو 

حج البيت لمف إستطاع إليو و صـو رمضاف, و  ،إتاء الزكاة و ،إقاـ الصالة و، رسوؿ هللا

                                                           
 المرجع نفسو.-1
 .82، ص1964، دار المعارف، مصر، 2: تطور النظرية التربوية،ط صالح عبد العزيز-2
 .88مرحع نفسو، ص-3
، 1980مصرية، القيارة،  والنفسية، مكتبة االنجمرية التربوية واصوليا الفمسفية و الدين فيمي: النظمحمد سيف -4

 .103ص
 .122مرجع نفسو، ص-5



 الفصل الثالث:     فمسفة التربية عند الغزالي من خالل رؤيتو لمطبيعة االنسانية 
 

 75 

العمـ  فيجب الخمس مباني اإلسالـ الواجب مف ىذه الفروض تضمف ىذا الحديث  1سبيال"
 عاقؿ البالغ بيا ثالثة : اعتقادكيفية الوجوب, وأف المعاممة التي كمؼ العبد الو بكيفية العمؿ 

العمؿ و مسممة ىو فرض عيف عمى كؿ مسمـ و ىالذي  فالمقصود مف العمـ ، 2ترؾ"و  ،فعؿو 
 .بأساسيات اإلسالـ

الطب  عمـو فالعمـو الشرعية ىي"،غير شرعية و قسـ الغزالي العمـو إلى شرعية و 
ف و "،مباح  ومذمـو وما ى ومحمود وما ى وىذه األخيرة تنقسـ إلى ما ىو 3الحساب"و المغة و  ا 

فرض كفاية  وذلؾ ينقسـ إلى ما ىو 4الحساب"و ما يرتبط بو أمور الدنيا كالطب و المحمود ى
لى ما ىو  كؿ "عمـ ال يستغنى عنو في أمور  وأما فرض كفاية في ،ليس بفرضو فضيمة  وا 

كالحساب ألنو الـز في المعامالت و  ،نو ضروري في حاجة بقاء األبدافالالدنيا كالطب 
الحساب سائر العمـو التي ىي و ينضـ إلى الطب و ، 5غيرىا"و قسمة الوصايا والمواريث و 

العمـو فضيمة ال مف  أما، الصناعة إلى غير ذلؾو الخياطة و السياسة و فرض كفاية كالفالحة 
وذلؾ ما ،  6غيرىا"و حقائؽ الطب و قائؽ الحساب ديضة في رأي الغزالي كالتعمؽ في "فر 

عمـ  وأما العمـ المذمـو في ،لكنو يفيد في القدر المحتاج إليوو يستطيع الناس أف يستغني عنو 
ما و أما العمـ المباح كالعمـ باإلشعار البعيد كالتواريخ و  ، 7الطمسمات"و الشعوذة و "السحر 

 : يجري مجراه. إف تقسيـ الغزالي ليذه العمـو يقـو عمى عدة معايير نذكر منيا

 .المغةو  ومدى منفعة العمـو لإلنساف مف حيث خدمتيا لعمـو الديف كعمـو النح -أ
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 .مدى منفعة ىذه العمـو لإلنساف في حياتو الدينية -ب

 .الحسابو مدى منفعة ىذه العمـو لإلنساف في حياتو الدنيوية كعمـ الطب  -ج

ستمتاعو بالحياة العمؿ عمى او مدى منفعة ىذه العمـو وما تقوـ بو مف تثقيؼ لإلنساف  -د
 ... التاريخو تأثيرىا في حياتو اإلجتماعية مثؿ عمـو الشعر و 

 : لعباد ألسباب ثالثةالعمـو عند الغزالي ال يذـ لعينو إنما يذـ في حؽ او 

 (.لغيره )كعمـ السحر وأف يكوف مؤديا إلى ضررا ما لصاحبو أ" -1

 .1"أف يكوف مضرا بصاحبو في غالب األمر كعمـ النجـو -2

المتكمميف و "مذموـ كبحث الفالسفة وىو الخوض في عمـ ال يستفيد الخائض فيو فائدة " -3
 .2"األلوىيةفي األسرار 

يرى أف ال قيمة لمعمـ إذا لـ يكف صاحبو و ، األخالؽو لقد ربط الغزالي بيف العمـ و 
حسف األخالؽ و يؤكد عمى أف طيارة النفس و  ،الصفات الحميدةو متميزا باألخالؽ الحسنة 

 . أساس لمنبوغ في العمـ

 : المتعممو آداب المعمم المطمب الثاني :

 : المعمم -أ

يرى أنو يجب أف نقصد بيذه الحرفة وجو هللا و لقد وضع الغزالي  منيج لتربية الطفؿ, 
عمـو الدنيا  وأ ،أعني معمـ عموـ اآلخرة ،المفيد لمحياة األخروية الدائمة وفيقوؿ "إنما المعمـ ى
 ا ىالؾو ىالؾ  وفأما التعميـ عمى قصد الدنيا في ،ال عمى قصد الدنيا ،عمى قصد اآلخرة

                                                           
 موقع إلكتروني، مرجع نفسو. -1
 .83محمد شحات الخطيب: اصول التتربية االسالمية، مرجع سابق، ص--2



 الفصل الثالث:     فمسفة التربية عند الغزالي من خالل رؤيتو لمطبيعة االنسانية 
 

 77 

 ،عمـو الدنيا عمى قصد اآلخرة وأ ،يطالب المعمـ بتعميـ عمـو اآلخرةمعنى ىذا أف الغزالي 
الصالح  ضع ثقتو في المعمـو ليذا فقد و  ،أف التعميـ صناعة تتحمؿ اإلجادة يؤكد أيضا عمىو 

مقبوؿ قد وضع لو و ليحسف المعمـ أداء مينتو عمى وجو نافع و  ،الذي عده خير مرشد وميذب
 : تيةاآلداب اآل

 .يتعاونواو يعامميـ معاممة أبنائو حتى يتحابوا و أف يشفؽ عمى المتعمميف "-1

 1.أدبو في تعاممو مع التالميذ مف ذوي الحاجات الخاصة -2

ال يقصد بو و سمـ "فال يطمب أجرا عمى افادة العمـ و أف يقتدي برسوؿ هللا صمى هللا عميو  -3
 .ال شكوراو  جزاءا

 .لى طريؽ الخيرااإلرشاد و التوجيو و 2عمى المعمـ أف ال يبخؿ عمى المتعمـ بالنصح"  -4

"فميس لمعمـ المغة أف يقبح في نفس  ،س المتعمـ العمـو التي وراء عمموأف ال يقبح في نف -5
كذا التدريج في و بؿ ينبغي أف يوسع عميو طريؽ التعميـ في غيره  ، 3المتعمـ عمـ الفقو مثال"

  .متعمـ مف رتبة إلى رتبةترقية ال

 .ال يمقي إليو ما ال يبمغو عقموو  ،أف يقتصر بالمتعمـ عؿ قدر فيمو -6

لكنيـ أحوج و  ،ذا األدب ليس خاص بالمعمميف فقط ىو  ،أف يعمؿ بعممو فال قولو فعمو -7
 4.أوالىـ بوو الناس إليو 

                                                           
 .83، ص1989حامد محمد الغزالي: خمق المسمم، دار القمم لمطباعة والنشر، بيروت، و اب-1
 .85نفسو، صمصدر -2
 .122حامد محمد الغزالي، اييا الولد، مصدر سابق، صو اب-3
 .125مصدر نفسو، ص-4
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يعتني بظاىره حتى ال أف يجمؿ نفسو كي يعظـ في نفوس طمبتو فال يستصغروه, أي أف  -8
 .ينفر الناس عنو

ف رآىا سيئة أعرض عنو, فيما يرى و أف ينظر في نية المتعمـ فإف رآىا حسنة عممو,  -9 ا 
ذا لممتعمـ بعد ذلؾ الخيار إف و الغزالي أف يقوؿ المعمـ : "إنما أريد نشر العمـ,  شاء أحسف وا 

لغرائز السيئة التي يراىا في ا ويجب عمى المعمـ أف ينصح ببذؿ الجيد في غز و 1شاء أساء<
ستعداداتيـ تمميذه وأكد أيضا عمى مراعاة الفروؽ الفردية بإعتبار األطفاؿ ليسوا سواء في إ

فئات حسب األمراض الخمقية ألنيا كاألمراض الجسمية ال تعالج "حيث وصؼ التمميذ إلى 
 .2"بعالج واحد

 ب/أداب المتعمم

 : مايمييرى الغزالي أنو مف واجبات المتعمـ 

 .أي أف يمتـز بالخمؽ القويـ  3"أف يقدـ طيارة النفس مف رذائؿ األخالؽ ومذمـو األوصاؼ"*

ف يتبع فإف ذلؾ يحير ذىنو ويفتر رأيو أي أ،أف يحترز عف اإلصغاء إلى إختالؼ الناس *
 .4"ثـ يصغي بعد ذلؾ إلى بقية المذاىب "المتعمـ طريؽ أسباقو أوال

طمع عمى غايتو ثـ إف ساعده العمر أف ال يدع فنا مف الفنو * ف المحمودة إال  ونظر فييا وا 
ال إشتغؿ باألىـ وتطمب    .رؼ مف البقيةطالتبحر فيو وا 

                                                           
 .85عمي سعيد اسماعيل: فمسفة التربية تأصيل وتحديث، مرجع سابق، ص-1
 .87مرجع نفسو، ص-2
 .42"أنور محمد عمي: دور التربية في التغيير االجتماعي، مرجع سابق، ص-3
 .45مرجع نفسو، ص-4
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ال يخوض في عمـ مف العموـ دفعة واحدة بؿ عميو أف يراعي الترتيب وأف ال يخوض ف "أ*
ألف العمـو مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضيا  ،1"فف معيف حتى يستوفي الذي قبموو في عمـ أ

  .طريؽ إلى بعض فمف الواضح أف الفقو مثال طريؽ إلى األصوؿ

فعمـ الديف مثال كما يراه الغزالي "العمـ إنما يرجع إلى شرؼ الثمرة أف يعرؼ أف شرؼ *
ألف ثمرة األوؿ السعادة األخروية وثمرة الثاني السعادة الدنوية  2"أشرؼ مف عمـ الطب
 . واألخرة خير مف األولى

ة سامية في تراث اإلسالـ التعميمي مئح الغزالي لمتالميذ واألساتذة قمف الجمي أف نصا
الكالسيكي كما أنو تصوره لنا بأنو معمما شديد الوعي بمسؤلياتو حريصا عمى بموغيـ أقصى 

 .طاقتيـ

  :الطرق المختمفة لمتربية عند اإلمام الغزاليالمطمب الثالث:

  :القدوة-1

إف لمقدوة الحسنة بالغ األىمية في عممية تربية الفرد وتنشئتو ولقد كاف ليذه الطريقة 
 وبيدىـ نح االخذو  أثر عميؽ في تعميـ المسمميف وتثقيفيـ وتغيير إتجاىاتيـ وتعديؿ سموكيـ

بناء الشخصية اإلسالمية والمجتمع اإلسالمي مف خالؿ شخصية الرسوؿ صمى هللا عميو 
وسمـ القدوة الحسنة التي تمثمت القرآف الكريـ وحولت مبادئو ومعانييو إلى تصرفات وسموكات 

َْلُكمَْْْكانَْْلَّقَدْْ»ولقد جاءت الدعوة لإلقتداء بالرسوؿ الكريـ واضحة في قولو تعالى،ومعامالت 

ّلَِمنَْحَسَنةْأُْسَوةْ ْاّللَِّْْرَُسولِِْْفي َيْرُجواَْكانٌْ  ف المعمـ ليكوف قدوة البد أف،  3»ّللََّْاٌَْْ يتمثؿ  "وا 

                                                           
 .395، ص1961ابراىيم القطان: ميرجان الغزالي، المجمس االعمى لرعاية الفنون واالداب االجتماعية، دمشق، -1
 .400ابراىيم القطان: ميرجان الغزالي، مرجع سابق، ص-2
 .21سورة االحزاب: االية-3
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وحتى يتخذه ، 1"لممنيج الذي يعممو ويربي بو حتى ال يكوف ىناؾ تناقض بيف قولو وعممو
ال فإف التربية تتقمب المتعمموف قدوة ليـ في كؿ حركاتو وسكناتو فضال عف أخالقو ومنيجو وا  

ويوصي المعمـ المسمـ اقتفاء أثر ، 2"ف وضغط وتسميع دوف أي أثر عممي لياتمقي"إلى 
الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ عندما جعؿ الوظيفة الثانية ليذا المعمـ أف يقتدي بالرسوؿ 

مثؿ القبور مف عمماء السوء الذيف إعتبرىـ "العالـ المسمـ قدوة حتى ال يكوف الكريـ كما يكوف 
كما مف واجب المعمميف أف يكونوا صورة حية لما يدعوف  ، 3"ظاىرىا عامر وباطنيا عظاـ

فالطفؿ  ،يا وراء الكماؿعوجو الظمـ وسإليو عمما وخمقا وتدينا ودفاعا عف الحؽ ووقوفا في 
فراد المجتمع اإلسالمي بحاجة إلى قدوة في أسرتو وخارجيا تماما كما يحتاج كؿ فرد مف أ

وىذا ما يؤكد عمى فاعمية القدوة وأثارىا في ،سمو بسمات اإلسالـ وعاداتو وتقاليده تلى قدوة إ
إذا زؿ العالـ زؿ "ضي هللا عنو التربية عمى صعيد كؿ مف الفرد والمجتمع ولذلؾ قاؿ عمر ر 

 4".بزلتو عالـ مف الخمؽ

 :ضرب األمثال واإلستشياد-2

تربية اإلسالمية ألف األمثاؿ التعميمية اليامة في اليعتبر ضرب األمثاؿ مف الطرائؽ 
َنْضرُِبَهاْاْْلَْمثَ الَْوتِْلكَْ»لقولو تعالى  ـمف وجوه التعبير في القرآف الكري وجو َْيْعقِ ُلَهاَْوَماْلِلن َّاسٌُِْْ

ذكير توىي ال،يستفاد منو في أمور كثيرة وضرب المثاؿ في القرآف الكريـ  5»اْلَعالُِمونَِْْإّلَّْ
 6"في صورة المحسوس هوتقريب المراد لمعقؿ وتصوير  "اروالوعظ والحث والزجر واإلعتب

 ةومف خالؿ ىذا أدرؾ الغزالي فعالي،"لى الحسا سو يكوف نسبتو لمفعؿ كنسبة المحس حيثب

                                                           
 .93حامد محمد الغزالي: خمق المسمم، مصدر سابق، صو اب-1
 .96مصدر نفسو، ص -2
 .392القطان: ميرجان الغزالي، مرجع سابق، صابراىيم -3
 .95الغزالي: احياء عموم الدين، مصدر سابق، ص-4
 .43سورة الغنكبوت، االية -5
 .30، ص1925حامد محمد الغزالي، معراج السالكين، تح محمد بغيت، مطبعة السعادة، القاىرة، و اب6
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التي تسعى "ويةخالليا يمكف تحقيؽ األىداؼ الترباألمثاؿ كطريقة مف طرؽ التربية التي مف 
ومما يحرؾ في ،تأثير في النفوس واألعماؿ  بو مف بما يمتاز ،1"ومشوؽ بأسموب رقيؽإلييا 

ليذا فعمى المربوف أف يستعنوا ،الخير بعيدا عف الشر  واإلنساف مشاعره وعواطفو وميولو نح
التنفير وىذا حتى  وبيا ويتخذونيا مف وسائؿ اإليضاح ومف وسائؿ التربية في الترغيب أ

 ى ذىنو.إلؿ وتقريب المعاني غير المحسوسة يكوف لممعنى وقع في قمب الطف

  :القصص-3

تسيـ في تحقيؽ الجمالية التي و إف القصص في القرآف صورة مف الصور الفنية 
يعتيا بناء الشخصية اإلسالمية مف خالؿ توصيؿ المعمومات مفي طو ،األىداؼ التربوية 

فيي تضع المثؿ أماميـ ،والحقائؽ بطريقة شيقة لذيذة وتربية األطفاؿ خمقية صحيحة 
وفيو متعة ،وتستثير ميميـ إلى تقميدىا وعمى كؿ حاؿ فإف القصة نوع مف األدب لو جمالو 

مسموع وسحر القصة  وة أدب مقروء أقصوال،غار والكبار إذا أجيد إنشاؤه ويشغؼ بو الص
ير ساحر قديـ قدـ البشرية واإلسالـ يدرؾ ىذا الميؿ الفطري إلى القصة ويدرؾ ماليا مف تأث

فعمى سبيؿ المثاؿ ،عمى القموب فيجب أف نستغميا لتكوف وسيمة مف وسائؿ التربية والتقويـ 
ا أغمب كسر شيوة الفرح التي يعتبرىو تربية النفس  "ف الغزالي يتطرؽ لمحديث في مجاؿأ

فيعرض قصة سيدنا يوسؼ ،  2"يمجأ لقصص القرآف الكريـ، عمى اإلنساف وأعصاىاالشيوات 
اإلغراء وضمف الحدود المشروعة التي أباحيا اإلسالـ  وبأسموب بعيد عف الفتنة أ مع زليخا

بذلؾ يكوف قد حدد لنا طريقة القصص وىي اإللتزاـ بما جاء  ووى،نقصاف و أي دوف زيادة أ
  3"ما قد يؤدي إلى المبس وسوء الفيـو أ"مانيج نيجو بعيدا عف الكذب و فيو القرآف الكريـ أ

 .فتيف يرى الغزالي مف القصص ما ينفع سماعواال وفي حاؿ إجتناب ىاتيف

                                                           
 .37مصدر نفسو، ص-1
 .30مى هللا عميو وسمم في التربية، مرجع سابق، صمنال موسى عمي دبابيش: منيج الرسول ص-2
 .37مرجع نفسو، ص-3
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 : العادة-5

الـ ولقد جاء اإلس،تمعب العادة دور ىاما وخطيرا في حياة الشعوب واألمـ واألفراد 
عادات الجاىمية التي كانت تقوـ عمى العصبية وما يتفرع "في طميعة ميامو مقاومة ،وكاف 

إلى جانب العادات األخرى التي عرفيا 1"وغيبة إلى غير ذلؾوحسد وكذب عنيا حقد 
ولقد واجو اإلسالـ ،كعبادة األصناـ والرؽ والربا والزنا والقمار ووأد البنات ،المجتمع الجاىمي 

ىذه العادات وكانت الوسيمة إلى ذلؾ تقـو عمى نشر الفضيمة التي دعا إلييا الديف الحنيؼ 
الفطرة و التي لـ تكف موجودة في الطبع أ،ت واألخالؽ الحسنة بيف الغزالي أف إكتساب العادا
ومخالطة المتخمقيف بيذه األخالؽ كما يعبر الغزالي عف  االعتيادالبد وأف يكوف عف طريؽ 

ويمثؿ عمى ذلؾ إف كاف أحد يريد أف "،*ىذه األخالؽ بالمجاىدة والرياضة اكتسابإمكانية 
فال يزاؿ 2"بذؿ الماؿ وبتعاطي فعؿ الجود وى يتكمؼفطريقو أف ،يحصؿ لنفسو خمؽ الجودة 
ر ذلؾ طبعا لو ويتيسر عميو ييو تكمفا مجاىدا نفسو فيو حتى يصيطالب نفسو ويواظب عم

حصؿ بيذه الطريقة تغزالي أف جميع األخالؽ المحمودة وتبعا لذلؾ يرى ال،فيصير بو جوادا 
فالعادة في نظر الغزالي ليا أثار كبيرة وعجيبة عمى النفس ألف ، ادواالعتيأي طريؽ التخمؼ 

أفعاؿ الخير لوردت إلييا فاألولى أف تستمذ الحؽ و ،النفس تستمذ الباطؿ والمقابح وتميؿ إلييا 
س ففي ىذه الحالة قي أف الصبي قابؿ لكؿ نلاز قرر الغولذلؾ ي،عمييا مدة مف الزمف وواظبت 

 .حتى  ينشأ عميو ويسعد في الدنيا واآلخرةعمينا بتعويده عمى الخير 

  :الممارس والعمل-6

تتطمب ممارسة وأسموب  إف االسالـ دعوة الى العمؿ فالعبادات التي شرعيا هللا
 ؼ ممتمسا مف المداومةغالساف بشاأشبو بالتماريف لرياضية التي يقبؿ عمييا " ،فييعمميا

                                                           
 .72محمد الناصري واخرون، وبشر الصابرين، مرجع سابق، ص-1
 .127الغزالي: ميزان العمل، مرجع سابق، ص–2
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فممارسة العبادات عممية تتحؿ بيا الكممة الى عمؿ  ،1"وسالمة الحياة "ية البدففعا عمييا
الذي يحقؽ وجود ذلؾ االنساف  والى تعديؿ  في السموؾ عمى النح وأ،فاضؿ خمؽ  وبناء أ

ومحقؽ لسعاد الدنيا واآلخرة مف خالؿ إلتزامو بتعاليـ االسالـ، ،ي أرضو فهللا  خميفة بإعتباره
 .األعماؿ التي يقـو بيا االنساف فةذلؾ يتسع مفيوـ العبادة ليشمؿ كاول

و أىمية لضمف ىذا االطار الذي أدرؾ مف خال وطبيعي أف تكوف نظرة الغزالي
قوؿ "، فاإليماف كما يعرفو الغزالي ىوالممارسة لعممية كطريقة مف طرؼ التربية االسالمية

عاود الغزالي فمف أجؿ أف يكتمؿ ىذا اإليماف ي ،2"بالمساف وتصديؽ بالجناف وعمؿ باألركاف
أييا الولد "لى سموؾ  حي، فيخاطب تمميذه قائالا فالتأكيد عمى العمؿ حتى يترجـ ىذا اليقي

 .3"مالـ تعمؿ لـ تجد األجر

فالتربية عف طريؽ  ممارسة األعماؿ وأداء الفرائض تعود المرء عمى النظاـ وعمى 
سبيؿ الجموع  كميا، ضبط النفس وعمى الحياة االجتماعية التعاونية وعمى التضحية في 

حتى  ال " 4بحيث يجتيد صاحبو،ممارسة الصدؽ  ويفترض الغزالي بالتربية التي تقوـ عمى ال
وفي حاؿ كاف يعاني مف قبؿ ،4"بو ومى أمر في باطنو ال يتصؼ ىتدؿ اعمالو الظاىرة  ع

ىذه المشكمة يوصيو بأف ال يرؾ األعماؿ ولكف بأف يستجر الباطف إلى تصديؽ الظاىر 
،فمف ينظر إليو  الخشوع في صالتو ؼ عمى ىيئةقاورب و :"مثؿ الغزالي عمى ذلؾ فيقوؿوي

في الباطف قائـ في السوؽ بيف يدي شيوة فيذه أعماؿ اعرابا  ويراه قائما بيف يدي هللا...وى
وىنا تبرز أىمية الممارسة الصادقة  ،5"مطالب بالصدؽ في االعماؿ وكاذب وىيو ف وى

                                                           

 * رياضة النفس: ويقصد بو اسستصالح الخمق وارشاده الى طريق الحق والخير المنجي في الدنيا واالخرة.
 
 .62الغزالي: اييا الولد، مصدر سابق، ص–3
 
 .72مصدر نفسو، ص–4
 .78الغزالي: مجموعة رسائل االمام الغزالي، مصدر سابق، ص–5



 الفصل الثالث:     فمسفة التربية عند الغزالي من خالل رؤيتو لمطبيعة االنسانية 
 

 84 

االتجاىات المرجوة في عممية و ت التربية القادرة عمى إكتساب الفرد الخبراكطريقة مف طرؽ 
 .بناء شخصية االنساف المسمـ

 :الوعظ والنصح-7

تمعب ىذه الطريقة التعميمية دورىا في مجاؿ التربية اإلسالمية خاصة وأف القرآف 
َذا»كالـ هللا موعظة ال تجارييا موعظة بدليؿ قولو تعالىو الكريـ الذي ى لِّمنَّاسِ  َبَياف ىَ   َوُىًدى ٌِ

ولكي تأتي الموعظة مؤثرة ال بد أف تتوافر ليا األجواء التي  ،1«لِّْمُمتَِّقيفَ  َوَمْوِعَظة
ويشجع عمى األسوة ،2"سط الذي يسمح بتقميد ىذه القدوةإلى القدوة والو "تساعدىا،فيي تحتاج 

تشؽ ث "تكوف ذات أثر بالغ في النفس،بحي بيا، وحيف توجد القدوة الصحيحة فإف الموعظة
، وىذا دافع مف أعظـ الدوافع  3و"ثير كوامنطريقيا مباشرة عف طريؽ الوجداف وتيزه ىزا وت

كسابو الصفات المرغوبة فييا ألف  في تربية النفوس، مما يسيـ في تغيير سموؾ الفرد وا 
ظ يصبح في ىذه وع،فالنصح وال اإلنساف مفطور عمى تقبؿ النصيحة خاصة مف محبيو

غ في نفس المخاطب، وال سيما فيكوف صادر عف محبة ومف القمب، يمالحالة ذا تأثير ب
شيخ محتـر قد يغير مجرى و معمـ،أو صديؽ، أو أخ كبير أو والدة أو والنصح والوعظ مف والد أ

ف لـ يكف النصح صادر مف القمب فتأثيره يكوف ضعيفا أ" حياة اإلنساف،  .4"معدوما تقريباو وا 

ومف نماذج الوعظ القرآني ما قالو لقماف إلبنو ومف المالحظ أف معظـ المواعظ 
القرآنية تدور حوؿ تربية اإلنساف عقيديا وسموكيا، لما تأتي بو ىذه الطريقة العظيمة مف 

وا عداد المسمـ العابد الصالح، حتى يكوف سموكو صائبا في معتقده  النشءأىمية في تكويف 
 .ودينو وعقمو وعممو

                                                           
 .138سورة آل عمران، االية –1
 .91، ص1973، مكتبة النيضة العصرية، القاىرة، 1ابراىيم عضمت: التخطيط لمتعميم العالي، ط-2
 .97مرجع نفسو، ص–3
 .233اييا الولد، مصدر سابق، صالغزالي، –4
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إعتمى المنبر أصبح واعظا حتى  ويؤكد الغزالي عمى أنو ليس كؿ مف إدعى العمـ أو 
 ةأرى نفسي أىال لو ألف الوعظ زكا فمست"رى نفسو أىال لموعظ وفي ذلؾ يقوؿأف الغزالي ال ي

 3."نصابيا اإلتعاظ ومف ال نصاب لو كيؼ يخرج الزكاة...ومتى يستقيـ الظؿ والعود أعوج

 :الثواب والعقاب-8

لقد جاءت العقوبة في اإلسالـ لتخدـ ىدفا تربويا سعى اإلسالـ لتحقيقو، مف خالؿ 
أحداث التغيرات المرغوبة في سموكيـ وشتى نواحي و إصالح أحواؿ الناس وتيذيب أخالقيـ 

،وقد أقر اإلسالـ الثواب والعقاب كمييما، ألف النفس البشرية ليست عمى وتيرة واحدة  حياتيـ
فيغرييا باإلستقامة ومجاورة الحؽ والخضوع لتوجيو "، ما تستجيب لوفي عباده مف حيث 

 1" .الرشاد

قتداء بالسنة النبوية، أخذ المر وتماشيا مع حكـ اإلسالـ و  وف المسمموف بمبدأ با 
،وقرروا عمى ضوء  اإلستخداـ الواعي واليادؼ لطريقة الثواب والعقاب في المواقؼ التربوية

،ىذه المبادئ ىي عمى  فسوتمدة مف اإلسالـ نذلؾ عدة مبادئ في العقاب مس
،ثـ الضرب  ،ثـ التأنيب عمى إنفراد،ثـ تقريع عمى رؤوس اإلشياد النصح واإلرشاد"الترتيب:

العقوبة في نظر الغزالي وسيمة لتحقيؽ و ، 2"ا لـ تصمح ىذه اإلجراءات السابقةأخر األمر إذ
اد التدرج ومراعاة إعتم"رورةجانب ضإنعدمت السبؿ ىذا إلى  غاية في حاؿ نفذت الوسائؿ و

يمكننا  ووالغزالي في ىذا إنما يعبر عف مدى فيمو لنفسية األطفاؿ عمى نح،3"مشاعر المتعمـ
حيث أنو يبدأ بالثواب والحفز في تعاطيو مع "،فاؽ عمماء النفس في ىذه األياـ  القوؿ بأنو

                                                           
 .237الغزالي: اييا الولد، مرجع سابق، ص–3
 .88، ص1988، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 7عبد العزيز القومي: اسس الصحة النفسية، ط–1
 .93مرجع نفسو، ص–2
 .63، ص2000ساري حممي، عمم النفس االجتماعي، منشورات جامعة القدس، عمان، –3
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ف كاف واضح يؤثر المحبة والعطؼ في  ووالغزالي كما ى،1"تالميذه تعاممو مع المتعمـ حتى وا 
عاة مشاعر يحبذ العقوبة المعنوية أوال وبشكؿ يحرص فيو عمى مرا  و،في البد مف عقوبة

 2."عف التغافؿ عف المخالؼ في حالة عدـ تكرار المخالفة"،ويحرص الغزالي األطفاؿ

ف فكرة تخويؼ األطفاؿ بسمطة األب أثارت إعتراض الغزالي ألنو العالقة بيف ،يرى بأف  وا 
الرىبة و 3" تقـو عمى الحب والحـز بعيدا عف مشاعر الخوؼ يجب أف"مية التربية طرفي عم

وىذا يتنافى مع ،  أف يكوف محبوبا مف الجميع وينبغي،العميا عمى إعتبار أف األب لو المنزلة 
 .لتخويؼ األوالد شبح إتخاذه

بالنظاـ وتقمؿ مف أعماؿ  منع الحوادث المخمة وإف ىدؼ العقوبة في نظر الغزالي ى
رتكاب المعاصي و ،منع سوء السموؾ الشغب واإلجراـ، وبالتالي فإنيا ت ألنيا تشعر المذنب "ا 

 4".بخطئو مما يجعمو يتقبؿ تنفيذ العقوبة بحقو مف منطمؽ العدالة والرحمة

وبيذا تكوف التربية اإلسالمية التي دعا إلييا الغزالي قد أسيمت إسياما فعاال في  
 التزمتو  إرساء المبادئ التي يجب أف تقـو عمييا العقوبة بروحية منفتحة بعيدة عف التعصب

 .لمبدأ عمى حساب األخر حيث أنيا تختار مف الكؿ ما يناسب الكؿ

 

 

 

                                                           
 .68، صمرجع نفسو-1
 .87الغزالي: احياء عموم الدين، ص–2
 .87، صنفسومصدر  –3
 .155ايوب دخل هللا: التربية االسالمية عند االمام الغزالي، مرجع سابق، ص–4
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 :األىداف التربوية المستنبطة من نظرة الغزالي الى الطبيعة اإلنسانية-5

لماذا  وشغؿ التربويوف طويال وىبحس تربوي يحاوؿ الغزالي اإلجابة عف سؤاؿ 
فيجيبنا عف عمة  يختمؼ الناس وتتفاوت عقمياتيـ متعرضوف ألسموب واحد في التربية؟

وتيذيب السموؾ إنما يكمف في ،نية التفاوت في قدرة التربية عمى التأثير في الطبيعة اإلنسا
ف او 1"والغضبية والفكريةقوة الشيوية إختالؼ الجبالت وما تحممو الفطرة التي تتحرؾ بيا ال"

والسبب إف ماتمثمو ىذه القوى مف نوازع ،صاىا عمى اإلنساف القوة الشيوية أصعبيا تغييرا وأع
 كثير مف عمماء النفس أمثاؿ فرويدوحاجات بيولوجية أولية ال غنى عنيا وىذا ما أكد عميو ال

نما  تؤثر "، تستطيع أف تغير مف ىذه الميوؿ لذا فالتربية ال ا إتبعت األسموب فييا إذوا 
 2.ب"اإلنساني المناس

ييدؼ الغزالي مف كؿ ما تقدـ إلى تكويف إنساف مؤمف لو طبيعة إنسانية مرنة 
ألثر التربية و تستطيع التربية أف تشكميا، ويتضح ذلؾ مف خالؿ تأكيده لمحياد األخالقي 

 :ثالث أقساـ والتعميـ في سيطرة الروح وعمى الجسد، وقد قسـ الغزالي النفوس إلى

 :النفس الناطقة اإلنسانية *

،وصفاتيا 3"ة المعقولة بقوة طيارتيا األصميةتعدة لقبوؿ الصور سالكمية مالنفس "وىي 
يمتنع عف إدراؾ الحقائؽ بأمراض مختمفة ويبقى بعضيا و ولكف يمرض البعض في ىذه الدنيا 
  .فسادال و عمى الصحة األصمية بال مرض 

 :النفوس الصحيحة*
                                                           

 .102يحى صالح العسكري: الغزالي وجون ديوي، مرجع سابق، ص–1
 .107يحى صالح العسكري: الغزالي وجون ديوي، مرجع سابق، ص–2
 .43غرور الناس، مصدر سابق، صالغزالي: -3
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،فإف تمؾ النفوس 1ة"النفوس النبوية القابمة لموحي القادرة عمى إظيار المعجز  "وىي
 .ودعاة الخمؽ إلى صحة الفطرة،باقية عمى الصحة األصمية، فصار األنبياء أطباء النفوس 

 : النفوس المريضة*

يموف شيئا لفساد ويشتغموف طوؿ عمرىـ وال يف 2"النفوس التي تقبؿ عمى الدنيا"ىي
إذا فسد ال يقبؿ العالج، وىناؾ البعض يتذكروف وينسوف ويرتاضوف  ،والمزاج أمزجتيـ

شراقا ضعيفا  بإقباليا،وإلزالة أعراض ىذا المرض يكوف  ويذلوف أنفسيـ فيجيدوف نورا قميال وا 
بمصالحو بسبب  واىتمت الييكؿ فالنفس لشدة شغفيا أقبمت عمى ىذاعمى زبدة الجسد، 

 ،وطمعا في وجداف ما عمر الى التعمـ طمبا لتذكار ما قد نسيتضعفيا، فاحتاجت في أثناء ال
خراج ما في ضميرىا إلى الفعؿ طالبا ،قد فقدت  وليس التعمـ إال رجوع النفس إلى جوىرىا وا 

  .التكميؿ ذاتيا ونيؿ سعادتيا

 :أما األىداؼ التربوية فيي

 :اليدف الشمولي-1

لقد خص اإلسالـ اإلنساف بتصوره متكامؿ وشامؿ يتضمف التأكد عمى التوازف بيف 
حؽ الروح ليوفي الجسد والروح والعقؿ، فال يبخس حؽ الجسد عمى حساب بحؽ الروح، وال 

التربية عند الغزالي متوازنة ومتكاممة بيف جميع األىداؼ التربوية المادية حؽ الجسد ولذلؾ ف
اإلعتداؿ حيث  باإلنساف معالجة تقـو عمى القاعدة الذىبية"مور الخاصة والروحية وتعالج األ

 3ط".ال إفراط وال تفري

 
                                                           

 .75مرجع نفسو، ص–1
 .33عبد المنجم حسن: اصول الفكر التربوي عند الغزالي، مرجع سابق، ص-2
 .240، ص1960جون ديوي: البحث عن اليقين، تر احمد فؤاد، دار احياء الكتب العربية، القاىرة، –3
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 :ىدف اإلنسانية-2

ف إف التربية في جوىرىا عممية إنسانية إذ أف العمـ ال يناؿ إال بالتواضع وحس
المنافسة والحقد، والتربية يؤكدىا الغزالي تربية إسالمية   عمىاإلصغاء والمحبة والتعاوف ال

تقـو عمى مفيوـ اإلنسانية التي تعد المسمموف في مشارؽ األرض ومغاربيا أعضاء في 
،وبيذا فالتربية اإلسالمية  األسرة الواحدة )األسرة اإلسالمية( يؤلؼ التوحيد بيف قموبيـ

وتؤكد عمى ،انب الروحي في الطبيعة اإلنسانية بالج ووىي تسم،خمؽ روح إنسانية فييا "تعنى
اإلستفادة و ،وبذلؾ توسع دائرة األفؽ الفكري لإلحتكاؾ بتجارب األخريف 1"الجانب اإلجتماعي

 . مف ثقافة المجتمعات األخرى

 :التقرب إلى هللا-3

التقريب مف هللا والوصوؿ إلى الكماؿ  وإف الغاية األسمى لمتربية عند الغزالي ى
قف أف : "تيرد فيقوؿاإلنساني ولذلؾ رفض الغزالي مبدأ تعمـ العمـ لذاتو كما يسميو العمـ المج

ويرى أف التربية الخمقية تعمؿ عمى ترقي النفس اإلنسانية ، 2"العمـ المجرد ال يأخذ باليد
مجاؿ الحس إلى  "ويتـ ذلؾ بإرتقائيا مف،لتتصؿ بخالقيا سبحانو وتعالى مصدر الكماؿ 

ؽ أقصى رتب الكماؿ اإلنسانية تتـ عف طري ووى،مجاؿ التفكير ثـ الى مجاؿ الكشؼ 
ويتحقؽ ،التي تستيدؼ اإلرتقاء مف مستوى الخضوع لمشيوات إلى مقاـ العبودية هلل 3ة"التزكي

 :إذ يقوؿ الباري عز وجؿ،ذلؾ عندما تصؿ النفس إلى مرتبة النفس الراضية المطمئنة 
َراِضَيةً  َربِّؾ ِإَلى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفُس  يَُّتَياَياأَ » ،وليذا فإف الغزالي في نظريتو 4«َمْرِضيَّةً  ِِ

                                                           
 .245جون ديوي: البحث عن اليقين، مصدر سابق، ص–1
 .111الغزالي: االقتصاد في االعتقاد، مصدر سابق، ص–2
 .117مصدر نفسو، ص–3
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الترقي ولذا فإف التربية تيذيب لألخالؽ، و ة التي خمقيا هللا قابمة لمكماؿ إلى النفس اإلنساني
 .والعمـ والعمؿ عف طريؽ صالحيا وكماليا 
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 المجتمع تنمية في المساىمة عمى وقدرتيا الغزالي أفكار حيوية لنا يتضح فما وبيذا
 مرتبطا كاف إذا خصوصا بمكانتو محتفظا يظؿ األصيؿ فالفكر عصره بعد رغـ المعاصر،

 .الخياؿ نطاؽ عف تخرج لـ فمسفية أفكار مجرد وليس وقضياه اإلنساف بواقع
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 الغربيين التربية فالسفة بعض وأفكار أراء عن التعرف في تكمن الفصل ىذا أىمية إن
 خدمة في منيا االستفادة أجل من أىدافيم، وجممة اتجاىاتيم ومختمف الحديث العصر في

 يتفقون وفيما التربوية نظرياتيم وماىي الفمسفة ىذه أعالم فمنيم وكذا التربوي مجالنا
 ؟ اإلسالمي واقعنا في التربية فمسفة حال ىو وما الغزالي؟ مع ويختمفون
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 : جون جاك روسوالمبحث االول :

 :التربية بمفيوم روسوالمطمب االول :

أنو بى وير  مصادر التربية في ثالث عناصر ىي الطبيعة واإلنسان واألشياء *حصر روسو
 يقول في ىذا الصدد،رد التربية الصادرة من ىذه المصادر ساءت تربية الف تتالءمإذ لم 

من اإلنسان أو من األشياء فنمو وضائفيا وجوارحنا ذلك ىو  ،أتينا إما من الطبيعة التربية ت"
تربية الطبيعة وما نتعممو من اإلفادة من ذلك النمو ذالكم ىو تربية الناس وما نكتسبو من 

 . 1" ىو تربية األشياء لكمفذاء التي نتأثر بيا خبراتنا عن األشيا

وقد كان لروسو موقفا في التربية التقميدية وخصوصا عمى الطفل فمقد ثار روسو عمى ىذه 
ورفض ،  2"راشد مصغر ال قيمة لو وال حقوق "الضبط عمى نظرتيا إلى الطفل بأنوالتربية وب

بل يرى ،راشدين عميو أسموب ال أو يفرض،أن يفرض عميو ثياب وعادات وسموك الراشدين 
وتفرض عمييم ،  3"أن يكون األطفال أطفاال قبل أن يكونوا راشدين"أن الطبيعة تتطمب 

تاحة الفرصة ورأى ضرورة العناية ب،أفكارىم ومقاييسيم في السموك  نشاط الطفل وا 
التي يصدرىا ر والنواىي امبحياة الطفولة والتقميل من األو ليتحرك بحرية ويمعب ويتمتع "أمامو

ألن التضييق عمى الطفل قد يؤدي الى ضرر بالغ وأن التربية األولى التي قد ،4"الكبار لو
تقدم لمطفل يجب أن تكون قواميا المحافطة عمى القمب من الرذيمة وعمى العقل من الزلل 

 . وليس عمى تمقين مبادئ الفضيمة والحق

                                                           
 .95، ص2013جون جاك روسو: اصل التفاوت بين الناس، تر عادل زعيتر، مؤسسة ىنداوي، مصر، -1
 .98مرجع نفسو، ص-2
 .340صت، -دجون جاك روسو: اعترافات جون جاك روسو، تر حممي مراد، دار البشير لمنشر، بيروت، -3
 . 343مرجع نفسو، ص-4

 (،ىو كاتب و اديب وفيمسوف وعالم نبات جنيفي،كان العمالو االثر الكبيرفي التعميم 1778-1712*جان جاك روسو:)
 1واالدب والسياسة.

 .20روسو:اصل التفاوت بين الناس،مرجع سابق،ص-1
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سمح لمطفل بأن يعيش حياتو وفق ميمو أما فيما يتعمق بيدف التربية عند روسو وىو أن ت
ومرحمة  1"سنة21سنوات إلى 4لمتعمم والمناقشة من "الطبيعي حيث يرى أن الطفل قابال 

الى عون وأن األم ميمة  في  ةوىي بكل ما فييا موكم،ية الطفولة ىي أخطر مراحل الترب
الطفل عمى يد  ويحرص عمى عدم تربية،حياة الطفل فإذا لم تكن ىناك أم فميس ىناك طفل 

ويرى أنو األفضل ،  2> ينبغي عمى األميات القيام برعاية أوالدىن بأنفسين<:الغرباء فيقول
أن تكون األم الحقيقة ىي األم المرضعة ويكون المؤدب والموجو ىو األب الحقيقي ليحصل 

 وىذا ما يجعل عممية اإلنتقال من يد المرضعة إلى يد،"التفاىم بين المرضعة والمؤدب 
ال تكمف الطفل عناء اإلنتقال من مرحمة إلى أخرى دون تفاىم بين  ،3"المؤدب سيمة

الصدق واإلبتعاد عن حشو "طفل في ىذه المرحمة ويوصي روسو بتعميم ال،المرضعة والمربي 
  .التي جعمت القدماء أقوياء وأشداء 4"الذىن بالخرافات كما يشدد عمى التربية البدنية

اإليجابي حسب روسو يبدأ من سن الثانية عشر الى الخامسة عشر ألن الطفل أما التعميم 
ففكرة  ،"في ىذه المرحمة يكون قويا مميئا بالحيوية والنشاط خالي الفكر من اليموم والمشكالت

ىي من أىم مبادئ روسو التربوية خاصة في ىذا السن بحيث  5"التعمم من الظواىر الطبيعية
اإلحتكاك باألشياء بدل التربية  تعتمد الخبرة والممارسة العممية و يؤكد عمى التربية التي

إطار  التي ال تقع في،القائمة عمى التمقين فيو يتجنب تعمم الكتب والحقائق المجردة 
وعن طريق وضع ،  6"الجغرافيا مثال يكون في الغابات والحقول"المشاىدة واإلختبار فتعمم 

اسة الجداول وتغير الطقس وبالتالي فإن ىذه مالحظات عن وضع األرض والشمس ودر 
                                                           

1
ت، -دلوقا، الشركة العربية لمطباعة، القاىرة،جون جاك روسو: اميل او تربية الطفل من الميد الى الرشد، تر نظمي -

 .99ص
 .107مرجع نفسو، ص-2
 .206،ص1956جون جاك روسو: العقد االجتماعي، تر عادل زعيتر، دار المعارف، القاىرة، -3
 .209مرجع نفسو، ص-4
، 2014ت، -دعمى اسعد وطفة: جون جاك روسو فيمسوف الحرية واألب الروحي لمتربية الحديثة، انتاج المعرفة،-5

 .75ص
 .;9مرجع نفسه، ص-6
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سن الرشد "أراد أن يتعمم الطفل الذي قارب  الطريقة تساعد عمى تدريب حواس الطفل كما
وقد قدم روسو أمثولة تربوية ،كمينة النجار مثال   1"مينة مفيدة في الحياة تؤمن لو رزقو

 . رائدة وىي مشاركة األستاذ الطمبة في العمل

فالتربية الطبيعية حسب روسو ينبغي أن تعد الطفل كي يكون الئقا لمحياة في جميع وعميو 
الظروف البشرية وىذه أىم األفكار التي قدميا روسو في المرحمة الثانية من عمر اإلنسان 

مرحمة التفكير والتعقل  ونالحظ أنو ركز عمى دور الطبيعة في التربية بأشكاليا، وىنا تبدأ
ألنو يجني من ذلك إال إحدى السيئتين ىما   2"الطفل بسواه من األطفال مقارنة"فمنع من 

لتربية الخمقية والدينية من سن "ثم يؤكد روسو عمى ،و معيار نفسو الحسد والغرور فميكن ى
حيث يعتبر أن أول شعور يحس بو الطفل ىو أن ،  3"الخامسة عشر الى العشرون سنة

ويرى أن المبدأ األساسي في األخالق ىو ،يحب نفسو أما الشعور الثاني فيو محبة األخرين 
بل ىي مكتوبة في أعماق كل إنسان ،قواعد السموك ال تأتي نتيجة لدروس فمسفية عالية أن 
لمبدأ األساسي لمعدالة ىو االصوت الداخمي* "شكل طبيعي وبأحرف ال تمحى حيث أنب

بسماع صوتو أو عدم سماعو فقد  4"والفضيمة والفضل يعود إليو لتأمين سعادتنا أو شقائنا
فالطفل ، تعرف إليو والحرية كي تختار طريقووىبنا هللا الضمير كي نحب الخير والعقل كي ن

ويجب أن  في ىذه المرحمة يتعمم مبادئ الدين األولى وال نفرض عميو أي مذىب أو دياتو
 .نترك لو الخيار

أن نشرع في إصالح الدنيا دون أن نسعى أوال إلى  "ستطيعوعميو يرى روسو بأنو ال ن
ي األطفال بإعتبارىم نواة ا شئأن أي محاولة إصالح تبدأ من الن والواقع،5"إصالح التربية 

                                                           
 .100، ص2012، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1جون جاك روسو: دين الفطرة، تر عبد هللا العروي، ط-1
 .106: دين الفطرة، مرجع سابق، ص جون جاك روسو-2

3-j.j.rousseau :email ou de l’éducation,editiongallimared ,France ;1999 ;p 86. 
 .88مرجع نفسو،ص -4
 . 102جون جاك روسو: اميل او تربية الطفل من الميد الى الرشد ، مرجع سابق، ص5
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المجتمع ألن غرس المبادئ واألخالق في نفوس الناشئ ىي الركيزة التي تكون المجتمع 
ويؤكد عمى ضرورة تربية الطفل من قبل والديو معا فاإلنسان صالح بالفطرة والتربية ،الصالح 

 .تقيو من المجتمع الذي قد يفسد ىذه الطبيعة

 :ك روسواجان ج اوجو التشابو و االختالف بين الغزالي والمطمب الثاني :

 ف:االختال-ا

طريق تحرير النفس من قيود يرى الغزالي ان اليدف االسمى لمتربية ىو تحقيق السعادة عن 
واالختالف ىنا  ،ند الغزالي ىو اسمى ىدف لمتربية ويعني ذلك ان اليدف الديني ع،الجسد 
حيث ان روسو يرى في ىدف التربية ىو تكوين االنسان الكامل المتصل بمسائل ،واضح 

فالحياة عند روسو ال تختزل فى ، و يعمل عمى تجاوز مشكالتيا ،الحياة و معضالتيا 
الترف و التمتع بل الحياة ىي العمل ,وان يقف االنسان عند قمة انسانيتو فيعرف كيف 

 يستخدم حواسو و ينتفع بيا. 

تعميم و التيذيب عند الغزالي الوصول الى الكمال االنساني الذي غايتو التقرب الى ىدف ال
في حين ان روسو يرى روسو في ان العيش ىي ،لى سعادة الدنيا و االخرة هللا و من ثمة ا

حيث كتب ضد الفكر و التفكير و اعتقد ان الرجل الذي يفكر ،المينة التي يريد ان يتعمميا 
فيو يعتبر ان التفكير االنساني ادى الى الحضارة و المدينة و ادى ،مزاج ىو حيوان فاسد ال

 الى الترف و ىذه كميا اصل الشقاء.          

ان الغاية من التربية عند الغزالي ىو تحرير النفس من العبودية و اكتسابيا القوة لموصول – 
 الى رضى هللا.                                       

 و:تشابب/ال –

                                                                                                                                                                                     

 *الصوت الداخمي: المقصود بو الضمير.
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ص من االنا مل تحقيق المصمحة الجماعية و التخكالىما يسعى الى تربية الطفل من اج
اال انيما اتفقى في فكرة تقييد االفراد ،الفردية و رغم االختالف فى النزعة الدينية بينيما 

             .بالجانب الدين

 دعى الى حرية االنسان و تخميصو من العبودية.  كالىما–

كالىما اتفقى في ان التربية الطبيعية خارجة عن سيطرة االنسان ,اذن ىي خاضعة لشروط –
   .بيولوجية و فزيولوجية بينما فعل االنسان في التربية يمنح لو ىامش من الحرية
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 برتراند رسل      المبحث الثاني : 

 :فمسمفة التربية عند راسلالمطمب االول:

حيث  1"فنا قديما وعممية إجتماعية تتأثر بالزمان والمكان"أن التربية كانت  *يرى راسل
وبقت غايتيا تكوين شخصية الفرد وخمق مجتمع ،من عصر إلى عصر  ىدافياإختمفت أ 

ستناد إلى أن التربية ىي صانعة سموك اإلنسان وقوتو ونظامو اإلجتماعي  حقيقي وقوي وا 
فإننا نستطيع الحكم بأن اإلنسان بشخصيتو الحالية ىو انعكاس لألنماط التربوية السائدة في 

وليذا فقد إكتسبت تعريفيا عمى أساس أنيا عممية ،عممية التنشئة اإلجتماعية داخل مجتمعنا 
وتختمف بإختالف نمط الحياة  "شامل تتأثر بحدود الزمان والمكانتنشئة وتفاعل إجتماعي و 

 2."دة وسط الجماعة أو في المجتمعالسائ

عداد المواطن وتكوين العقل ومن خالل معطياتيا األخالقية ا ىدفان ىما  سللمتربية عند را
وىي عمى جزئين وحسب مراحل ،جعميا مستمرة حيث الحاجة ليا عمى مدار تنشئة اإلنسان 

 .عمر اإلنسان

 :أوال التربية الخمقية

كونيا تعمل عمى تيذيب سموك الفرد منذ السنة " المرحمةمن خصائص التربية في ىذه 
وألن وجبات التربية في ىذه المرحمة ىي تعميم ، 3"األولى إلى سن  ما قبل الرابعة عشرة 

ويأتي ىنا ،الطفل قواعد السموك اإلجتماعي والتربوي وعمم يناسب ميولو ومركزه  اإلجتماعي 
دور األسرة والوالدين وما يريدان ألطفاليما من نمو وقوة وصحة ونجاح في المدرسة بنفس 

                                                           
 .67صت،-د، دار مكتبة الحياة، بيروت، 2برتراند راسل: التربية والنظام االجتماعي، تر سمير عبده، ط-1
 .021مرجع نفسه، ص-2

 .145، ص1961، دار الطميعة، بيروت، 1السمطة والفرد، تر شاىر الحمود، ط : راسل برتراند-3
 1*برتراند رسل:فيمسوف و عالم منطق ورياضي،و مؤرخ و ناقد اجتماعي بريطاني.

 .19رسل :السمطة و الفرد،مرجع سابق،ص-1
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كما من الضروري لمطفل في ىذا السن أن يألف ما ،الطريقة التي يريدان بيا الخير ألنفسيم 
 لما ليا من مآثر طيبة أفضل من أثار ناسلطيبة عند ال"ابو معوال عمى يحيط 

وقد عول راسل عمى القيم التربوية واإلجتماعية ،  1"نة من قوم جيالء أشرارالجماعةالمكو 
من خالل تعمم الطفل سموكيات ،السميمة التي تنمي في داخل الطفل خاصية روح التعاون 

مثمى وىي الشجاعة المعب الصدق المحبة العطف التعمم وىذه القيم يراىا راسل ليست كاممة 
نما تكتمل من   فالشجاعة ليس التجرد من،خالل إقتران الطفل مع أقرانو داخل الطفل وا 

كما أن الشعور بالغموض يسبب الخوف ويبعد  "،الخوف بل المقدرة عمى ضبط الخوف
الشجاعة وىذا راجع إلى الجيل الذي يمكن أن ننفضو عن نفس الطفل بتعميمو الصبر عمى 

ن الغموض ىو نفسو من ع إن فزع األشياء ىي من ترعب الطفل والكشف، 2"الجيد الفكري
لطفل بمجرد زوال الخوف وىذا الغموض يصبح حافز إلى الدرس بمجرد أن ا يمأل إبتياج

ى إلى تحقيقو ومن ناحية أخرى يرى راسل أن أبرز أىم عامل تسع،تزول أثاره في النفس 
ة فإذا تم معامم،  3"تكوين عادة الصدق في المعاممة حتى مع الجماد "التربية الخمقية ىو

الجماد كأنو حي فيذا ىو الخداع األكبر ألن لو ترك الطفل وشأنو في إدراك حالة الجماد 
عندما يتعرض إلى حادث ،اد ماألىون أن أكذب عميو بمعاقبة الجعمى أنو جماد لكان من 

 .إصطدام بالكرسي

أن العقاب عند األطفال  "الثواب عند األطفال ىوو ن ما يراه راسل في واقع العقاب وا  
إلى القسوة والوحشية  ويؤدي،ألنو غير مجدي وضار ، 4"الصغار ال يكون عقابا بدنيا 

وينبغي أن ،  5"الموم ىو عقوبة الطفل الذي ينحرف عن السموك الحسن"يكون وينبغي أن 

                                                           
 .;04صمرجع سابك ،، رسل :السلطة و الفرد -1

 .100ت، ص-المؤسسة العربية لمنشر، دراسل االنسان،  : برتراند رمسيس عوض-2
 .95مرجع نفسو، ص-3
 .200، القاىرة، ص1966راسل المفكر السياسي، الدار القومية لمنشر،  : برتراند رمسيس عوض-4
 .203مرجع نفسو، ص-5
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نما يكون الثناء حقو ولكن ليس  مظير يمنح الثناء من أجل "من أجل شيء عاديا ومألوفا وا 
 1."جديد لمشجاعة

حداث تجانس بين الطفل أو التمميذ ن وراء ىذه التربية ىو المعرفة الإن اليدف األساسي م
م ذلك عمى أثر ويقو ،وبيئتو ومن وراء ذلك التجانس تتفق طبائع التمميذ مع طبائع المجتمع 

ع النظر ذ حتى ينسجم مع المجتمع ويصبح عضوا فعاال في المجتمع ميتيذيب طبائع التمم
ستقالليتيا عن الجماعة  .في تحديد فردية الطفل وا 

  : ثانيا : التربية الفكرية

ليذا  ، 2"بموغ االنسان من الرابعة عشر وتيدف الى تحصيل المعرفة "تبدأ ىذه التربية قبل
ميتيا تعميما أكثر من كونيا تربية ألن وضعيا يميل الى المعرفة الفكرية أكثر من سبح تصت

والتربية الفكرية ىي تمك  قوكما يجب أن تكون منفصمة تماما عن تربية الخم،التربية الفكرية 
التي تتعمق بيا التربية من اجل فيم ،الرؤية الشاممة الى مجموعة االىداف والمبادئ الفكرية 

والعالقة الجدلية بينيما كما تدرس طبيعة المعرفة وطبيعة ،فرد و طبيعة المجتمع طبيعة ال
ما االسس "حميمية االجابة عميو دائما ىو : القيم ان السؤال االساسي الذي تعتمد الفمسفة الت

االجابة تكون من خالل   3"؟الفكرية التي يجب أن تستند الييا التربية في المدرسة التحميمية
التربية الفكرية عمى االيمان العميق باالنسان و "قراءة رسل اذ تبين لنا مسعاه في ل فيمنا

وامتالكيا لو من خالل التعميم  4"وذلك بالنظر الى المعرفة،بقدرتو عمى تغيير العالم وتعميره 
وىذه المرحمة ىي عممية بحث ،في التربية  رةىذه المرحمة النيا المرحمة االخيوالتدريب في 

مستمر عمى ما تحممو المعرفة والحقيقة من صدق في المعنى والتعبير وليست عممية تمقين 

                                                           
 .011صت،-د، مطابع الرسالة، ، الكوٌت، 0راسل: حكمة الغرب، تر فؤاد زكرٌا، ج برتراند-1
 .295، ص1970سيرتو الذاتية، تر شوقي السكري، دار المعارف، مصر، :  راسل برتراند-2
 .9;2مرجع نفسه، ص -3

 .89ت، ص -دراسل، دار المعارف، مصر،  : فمسفة برتراند محمد ميران-4
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واالشياء ،  1"ال يوجد جيل مطمق او عمم مطمق بيا "فة والحقيقة عمى انيا مطمقة النولممعر 
تيذيب االخالق التي وجب تعمميا قبل السن الرابعة عشر كانت خالية من ذلك مقتصرة عمى 

نقرر ما ينبغي لكل بالغ عممو فييا يكون "وفي ىذه المرحمة وبعدما ،ومعرفة القراءة والكتابة 
 2 ."عمينا ان نقرر ترتيب تعميم المواد كي يمتمك التمميذ نوعا من الدقة في االدراك بالحواس

في العصر الحالي  ان الوعي والنظرة الناقدة التحميمية اصبحت ىي مفتاح الطريق الى التعميم
ومن اجل فيم العالم وتغييرىا تفسيره ىو ما شكل لمفمسفة التحميمية جوىر الفرد في التعميم 

تحرير ثقافي لطاقات المرء  "بل ىو عممية، فميس التعميم في نظر التحميمية اجادة حرفة
الن رسل يشبو الفمسفة بالعمم من حيث ، 3 "الكامنة بتوضيح االفكار من خالل الفمسفة والعمم

وعمى ىذا ،الصرفة بيا عن طريق المناىج العقمية انيا تحاول حل المشكالت التي تمتقي 
يرى الباحث ان المعرفة ىي الباعث االساسي الذي شكل المنطمق الفكري والتربوي ليذه 

ني التواصمي لتحميل يوضح لو الحوار العقال "النو يعطي لمتمميذ اوال ما،د رسل المرحمة عن
ثانيا سوف يعرف ،  4"كل قضية عمى وفق ارجاعيا الى عناصرىا بالمعنى والتوضيح فيو

باسرارىا وىذا 5"التي تقوم عمييا العممية التربوية،الوصول الى مفتاح كل قضية  "يةالتمميذ كيف
تحقيق كل "االسئمة االتية عميو : كيف يمكن ىو المنطق التحميمي عند راسل وىنا عند طرح 

؟ وكيف نحقق الوصول الى المعرفة وفيم العالم ؟ وكيف يمكن  6"ىذه االفكار عند االنسان
 ان تكون التربية التحميمية وسيمة لمتحرر االجتماعي والثقافي والسياسي؟

                                                           
 .90، صمحمد ميران :فمسفة برتراند رسل،مرجع سابق-1
، مركز الدراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، 0طفً المجتمع، تر صباح الصدٌك الدملوجً،  راسل: اثر العلم برتراند-2

 .011، ص:211

 .200مرجع نفسو، ص-3
ن  لمدراسات ، لبنا ، المؤسسة الجامعية1سف النجار، ط: اسس العادة البناء االجتماعي، تر ابراىيم يو  راسل برتراند-4

 .120، ص1987
 .121مرجع نفسو، ص-5
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ضية عمى وفق من خالل الدافع التحميمي لمق،ىذه االمور مكنت راسل من االجابة عمييا 
القضية النفسية وجدت نفسيا اكثر مما ان تكون قضية تحميمية  "مسعى نفسي اذ يرى ان

النيا استعدادات ،1"لواقع الموضوع التربوي من حيث ارتباطيا بالمعنى والتوضيح والتعريف
من خالل القوة الدافعة التي ىي الرغبة الذاتية ،نفسية حفزت الذىن عمى االجابة عنيا 

اتساع "كما ان ،ودة عند االطفال وىي نفس تمك الرغبة التي حفزتو عمى المشي والكالم الموج
وذلك عندما اشار رسل عمى وجود صفات ،  2"افق العقل عمى اكتشافيا بات مدلوال نفسيا

وال سيما من حيث ،تدعو الى التشوق وحب االستطالع والسعادة في القيام بأي عمل شاق 
 3"لمتعمم عمى وفق طابعيا النفسي تووتقبميا بسرعة عند التمميذ وحاج الرغبة في فيم المواد"

اذ تنمو ىذه االشياء من ،عندما اقترن االستطالع المثمر باسموب فني ما لتحصيل المعرفة 
مناسبة، دعا راسل تمقاء نفسيا متى وجد اصل من حب االطالع ووجدت التربية العقمية ال

و ىو  ،4"لمصبي الحرية التامة بداعي تاثره بالقصص والمغامرات االمريكية "الى ان ال يطمق
  .ىو بذلك قد قمص دور الحرية عند التمميذ في التعميم التطبيقي

مؤسسات "يم والتعمم فقط بل ىي رسم سياسة وبالتالي فان التربية عند راسل ال تعني التعم
ومن ثم تجديد بنائو ،ن ونشئتو لبناء االنسا 5"المجتمع وتحميميا مسؤوليات تطبيقيا

ومن ىنا نستنتج ان التربية الفكرية عند راسل ىي عممية تنشئة ،االجتماعي واالنساني 
اجتماعية ادت الى تياون بعض الشيء في عدم فسح المجال امام الناشئ لممارسة حريتو 

 .التطبيقية ايمانا منو بعدم دفاعو عن الحرية المطمقة

 زنةبينراسموالغزالي:المواالمطمب الثاني :
                                                           

 .98ص رسل :االدين و العمم،مرجع سابق،-1
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 االختالف:/ا

 حيث المنيج في االختالف
الحساسية,  طغىعمىفكررساللمثاليةحيثوضعاربعمميزاتالساسالخمقالمثاليوىيالحيويةوالشجاعة  

والذكاءبحيثيمكناشاعتيابواسطةالعنايةالحقةبالنشئمنالنواحىالبدنيةوالعاطفيةوالذىنيةحيثانالحيوية
,  صفةفزيولوجيةتكونحيثالصحةالتامةوتتناقصمعالتقدمفيالسن

فيحينانالغزالياثرتالنزعةالصوفيةعمىأرائيالتربويةتاثيرابالغاوقداعتمدعمىالواقعيةفيفمسفتيمنخاللححر 
منالرذائموالتحميبالفضائممنياللسعادةفىالدنياواألخرةصيالشديدعمىالتطير  . 

", انمابعثتمعمما"يعتقدالغزاليانالتعميمصناعةمناشرفالصناعاتمستشيدابقواللرسولصمىالميعمييوسمم-
 فيحينعندرسالنالقوةالدافعةفيالتربةليستييالعصى

لذلكفانتعويضالعصىبالقوةالدافعةخطوةعظيمةلمتر ,وانماىيالرغبةالذاتيةلمطفمكالرغبةفيالمشيوالكالم,
 .بية

  –
وعندئذتك,اليدفاالسمىممتربيةفيفمسفةالغزاليالتربويةىيتحقيقالسعادةعنطريقتحريرالنفسمنكمقيودالجسد

 .ونالنفسحرةقوةالتعبداالالميتتجنبنواىييوىوالضمانالوحيدلتحقيقخالفةالميفياالرض

ويجبعمىالمعممانيحبتالميذىاكثرمنالوطنوالكنيسةوااللنيكونمثفيحينيرىرسالنالتالميذغاياتوليسواوسائم
باالضافةالىيذاتبرزغريزةالوالديةالمبنيةعمىالحبمدىاالنسانالراغبفيانيكونمعمماجيدالالوالد,الاعمىمممعمم

 .والبناتالصغاردونتمييزبينيمفيذلك

افيالعممبالشرعااللييوااللتيكونالضميراالخالقيعندالغزالييوالقوةالتيتنموفياالنساننموىاالصحيحبتاثرى
اماعندرسمفالضميرينبعمنالخبرةوالتجربةفالفرديكتسبقيمتياالخالقيةعنطريقتفاعميم,زامبالعقاللسميم

 .مثميافيذلكبقيةمعارفو,عالبيئةالمحيطةبو

 .يختمفانفيمادةالدراسةفالغزاليكانتالتجربةالدينيةتمثاللمكانةالرئيسيةفيمنيجو-
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 . بينمارسمكانيركزعمىنشاطاتالطفاللذاتيةوخبراتو-

 : التشابو/ب

توافقالغزاليورسمعمىمراعاتالفروقالفرديةبينالتالميذوضرورةمراعاتميوليمودوافعيمالطبيعةووجوباستغ
 الليذىالدوافع

 .عمىيذااالساسدعىكممنيماالىتنوعالمادةالدراسيةحسبقدراتيموحاجاتيمومستواىمالثقافي,

 .اتفقكالىمافيانالتربيةىيالسبيمممتعديموتقويمواصالحالسموك-

-
سنرىالغزاليقداستفادمنالفالسفةالذينسبقوى,تنوعمصادرىمالتيتجاوزةحدودنطاقالضيقفيمجاليمالعممي

 فالفكتبيالفمسفية,فقدقراالكثيرمنمؤلفاتيمبعقميةمتفتحةحتىاستطاعانيمتمكالرؤيةالفمسفيةالنقدية
" تالفالسفةتياف" و"مقاصدالفالسفة"

 فالغزاليفيمسوفاستطاعبمايمتمكمنقدرةانينقدالفالسفةاالخرينفيمجااللتربية
 .وىذامافعميرساليضاعبرمراحمحياتيالفمسفيةوبالخصوصفيفكرىالتربوي,
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 المبحث الثاني:جون ديوي.

 :أسس فمسفة التربية عند جون ديويالمطمب االول :

  :مطبيعة االنسانيةل تونظر :ا/

لالنسان عمى أنو مخموق طبيعي متكامل جسما وعقال وروحا، وىو كائن  ديويينظر 
بيولوجي مثل الحيوان يتحرك وينظر ويسمع ويممك المخ الذي ينسق بو حواسو وحركاتو، 
لكنو يختمف عنو في إنو يحتفظ بخبرتو الماضية، والتي تموت لدى الحيوان، وأما الوسيمة 

فالذكاء 1"يحددىا ديوي في العقل، ويسمييا الذكاء"محيطو مكن االنسان من التفاعل فيالتي ت
ىو الذي يضمن التكيف الفعال لمكائن البشري في بيئتو وبو تتعدل الظروف وتتغير، 
واالنسان الذكي ىو القادر عمى مجابية تغيرات الظروف الطبيعية والتفاعل معيا من أجل 

منفصمة عن التجربة أو أنو قدرة  ضمان بقائو وتوازنو، فالعقل في تصور ديوي ليس ممكة
 . 2"متعالية، ألن االنسان في نظره جزء من الطبيعة ويممك مؤىالت تجعمو يتحكم فييا

 :/ الطبيعة االنساننية بين الوراثة والبيئةب

ال يستطيع أن  االنسان كائن بيولوجي يتميز بخصائص وراثية تتفاعل مع المحيط، فاالنسان
حيث يعتبر "لتي تميزه عن غيره من المخموقات يكتسب التعمم من دون التركيبات الفطرية ا

ن أثر البيئة واضحا فيي تنمي  3"ديوي أن الخصائص العضوية ىي المنظمة لسموكاتو ،وا 
ودورىم الميم في ، 4"ليذا يؤمن ديوي بالوسط االجتماعي"والت العاطفية والقدرات العقمية،المي

تربية الفرد، فالعالقة بين الطبيعة البشيرية والوسائل االجتماعية ىي عالقة تفاعل وتكامل، اذ 

                                                           
، مؤسسة الخانجي، القاىرة، 1: الطبيعة البشرية والسموك االنساني، تر محمد لبيب النجيحي، ط جون ديوي-1

 .132،ص1963
 .136مرجع نفسو، ص-2
 .9:، ص94;0مصر،  جون دٌوي: الخبرة والتربٌة، تر دمحم سٌونً، دار المعارفن-3

 .89مرجع نفسو، ص-4
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إال أنيا األساس  ةبداية حياة الرضيع مثال عنفواني تبدأالطبيعة االنسانية فارغة وسمبية، الن
غير الطبيعة البشرية والمؤسسات االجتماعية ال روح فييا من "في تكوين المجتمع االنساني،

 1."ووجود االنسان  واستعداداتو الوراثية والتي بدورىا تتغير بفعل تمك الوسائل االجتماعية

ليذا ، 2"ال يفرق بين الرجل والمرأة، إال من حيث الميول واالىتمامات فقط" *كما ان ديوي
فإن تأثير البيئة ال يكون نفسو عمى المرأة مثل ما يكون عميو الرجل بحكم التمايز في طرق 

ن دور التربية بإختصار يكمن في أنيا وسيمة من وسائل تثقيف االنسان ،التفاعل بينيما  وا 
ويتوقف تطور كل فرد سواء "االجتماعية مع مقوماتو الفطرية، من خالل تكييف الظروف 

 3."أم أنثى تبعا لقدرتو عمى التفاعل داخل الخبرة المشتركةكان ذكر 

  :الطبيعة اإلنسانية بين الخير والشر-ج

ليست بخيرة وال بشريرة بل تكتسب الخير أو تتصف  "إن الطبيعة اإلنسانية حسب ديوي
  4"بالشر من خالل تفاعميا مع ما يحيط بيا من ظروف بحسب المعايشة وطريقة التفكير

ن صورة الشر ترتبطوكيفية تدبر األمو  أما   5"بالكبت والقمع وعدم التعاون "ر في الواقع وا 
ن بموغ الطبيعة  ، 6"تنتج عن الحرية والمشاركة الجماعية وتحقيق المنافع "صورة الخير وا 

ستعداداتيم النفسية وال يكون ذلك  الخيرة يقتضي تنمية ميوالت األفراد وتقوية مواىبيم العقمية وا 
إال بالتربية التي تراعي كل جوانب الطبيعة االنسانية إبتداءا من الطفل ألنو محور ومدار 

                                                           
، 1966جون ديوي: المبادئ االخالقية في التربية، تر عبد الفتاح السيد ىالل، الدار المصرية لمتأليف، القاىرة، -1

 .122ص
ينية نقطة انطالق حركتو الفمسفية، عرض مبادئو التربوية في لدارو ، كانت ا1859*جون ديوي: فيمسوف امريكي ولد 

 1االيمان التربوي والمدرسة والمجتمع، واول مؤلفاتو كانت في عمم النفس قانون 
 .222، ص2006، دار الطميعة، لبنان، 3جورج طرابيشي: معجم الفالسفة، ط -1
 .93: المبادئ االخالقية في التربية، مرجع سابق، ص جون ديوي-2
 .70، ص1999، االسكندرية، ، دار الوفاء1ابراىيم مصطفى ابراىيم: نقد المذاىب المعاصرة، ج-3
 .91مرجع نفسو، ص-4
 .76، ص1981، دار الثقافة لمطباعة، القاىرة، 4توفيق الطويل: فمسفة االخالق ونشأتيا وتطورىا، ط-5
 .102مرجع نفسو، ص-6
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تتغير فيجب أوال أن توفر  قابمة أن  1"ألنو يممك ميوالت مرنة ومتداخمة"ية العممية التربو 
المدرسة من أجل جوا من الحرية مثال في إختيار األلعاب واألنشطة المتوفرة في "لمطفل 

التعميمية في المدرسة قادرة ويجب أن تكون الوسائل ، 2"تطوير قدراتو المعرفية ومياراتو الحرة
وذلك إعتمادا عمى إستخدام ،3"جذب عناية الطالب وتقوية الدافع التعميمي عنده "عمى 

وات باشر بأدوسائل اإلتصال الم "لحسية إستخداما صحيحا ألنيا تمثلالطبيعة العضوية ا
حتى ينمو حراكو ألنو يفكر في ما  4"رفظ الطفل ذاتو ككائن حي متطو حالمعرفة التي فييا ي

والخطير في يحيط بو وفي ىذا الصدد يدعو ديوي المربين أن ال يقعوا في الخطأ الشائع 
التي   5*"خبراتيم عمى الصغار ألن النمو الحقيقي يقتضي الخبرة "عن طريق إمالء التعميم

ليذا فإن التربية التي يدعو إلييا ديوي ،تسمح لمطفل بتوظيف قدراتو ويحقق النمو الطبيعي 
كما أنو يولي أىمية كبيرة ،يمكنيا أن تنظم الغرائز والدوافع والرغبات التي يتمتع بيا المتعمم 

لتي تعني لمتربية الديمقراطية القائمة عمى الحرية تمك المفظة التي إتخذت معان متعددة وا
تحرر الذكاء لتمكين العقل من أداء وظيفتو المتمثمة في العمل ووضع األحداث طالما أن 

 .الحياة تفاعل بين الفرد ومواىبو الفطرية والمجتمع وأحوالو المتغيرة

 :األىداف التربوية المستنبطة من نظرة ديوي الى الطبيعة اإلنسانية

أكد ديوي عمى التفاعل الحي بين اإلنسان وبيئتو فكمما إرتقى االنسان في سمم التطور وأدت 
عممية تجديد الوسط الذي يتفاعل معو تجديد أفعاال ليذا أجرى ديوي مقارنة بين اإلنسان 

                                                           
 .89: المبادئ االخالقية في التربية، مرجع سابق، ص جون ديوي-1
 .122مرجع نفسو، ص-2
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، أي ما يجمع بين التجريب والمعرفة (experimental)، بل تجريبيا (empirial)*الخبرة: الخبرة ليست شيئا اختياريا 
التي تحقق تفاعال بين الفرد وبيئتو وتحدث التغيرات المرغبة فييا في  ديويالعقمية، والخبرة النافعة ىي التي يقصدىا 
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لنفرض أن كمييما يعيش  "يان نوع ىذا التغيير ومداه فيقوللب،اليمجي واإلنسان المتحضر 
بإستغالل بعض الكيوف ...اليمجي يتكيف باألحوال عمى حين ال يؤثر ىو فييافي صحراء ف

ستخدام بعض الجذور والبرك أحيانا يستطيع أن يعيش ليس فييا أي  وخطرة قمق ىزيمو وا 
 ...يقيم السدود ...ما اإلنسان المتحضر فنراه يمضي إلى الجبال البعيدةا مجال لإلطمئنان

 1."ل صحراء قاحمةويرسل مياىيا الى ماكان من قب

وىكذا نجد الطبيعة اإلنسانية متغيرة والبيئة متغيرة وىناك تفاعل بينيما بيذا إستطاع ديوي 
ليا القدرة    2تغيير مفيوم> الطبيعة اإلنسانية من طبيعة ثابتة جامدة الى طبيعة متغيرة<

والوصول بالمجتمع إلى تشكيل وتطور في عممية  عمى التغير والتفاعل مع البيئة اإلجتماعية
مستمرة أما عن تربية الطفل فنظر ديوي لمطفل عمى أنو كل متكامل تعنى بو التربية من 

 .النواحي الجسمية والعقمية فيو يتعمم بجسمو كما يتعمم بعقمو ألن العقل أداة اإلنسان

والروحي معا إذ يقسم  يعة الجسميأما فمسفة الغزالي فقد قال بالتكامل بين جانبي ىذه الطب
الم إلى عالمين عالم األمر وعالم أرواح البشر وأرواح المالئكة وعالم الخمق ىو عالغزالي ال

 .عالم األجسام وعوارضيا

عتقادىما باإلستعداد الوراثي  يتفق ديوي والغزالي حول العالقة الوثيقة بين الوراثة والبيئة وا 
وبالوسط اإلجتماعي وتأثيرىما في تربية اإلنسان فالتربية ليا  الكامن في الطبيعة اإلنسانية

يجاد بيئة مناسبة إن اليدف األسمى في فمسفة التربية عند الغزالي ىو  دور عظيم إكتساب وا 
تحقيق السعادة عن طريق تحرير النفس من كل قيود الجسد عندىا تكون النفس حرة قوية ال 

تنحو نحو العبادة وىي مصدر السعادة يعني ىذا أن تخضع  الى هللا تتجنب ما ينيي عنو و 
اليدف الديني عند الغزالي ىو األسمى وىنا اإلختالف بين الغزالي وديوي الذي لم يعتقد 
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ل فإنو كان يؤمن بالديمقراطية وحرية التفكير وحرية العم 1"الدين مخذر لمخيال"بالدين وعد 
تاحة الفرصة لموسط اإلجتماعي ألن مصدر األخالق 2"معيار القيم التربويةجماعة ىي وال"،وا 

عند ديوي الجماعية أما الغزالي ىو هللا أي أن الفرد حسب ديوي يكتسب قيمة األخالقية عن 
 . طريق خبرتو وتفاعمو مع البيئة المحيطة بو

ألنو ال يوجد عقل خارج عن "اشر من حل المشكالت التي تعترضو لإلسيام بشكل فعال ومب
والعقل اإلجتماعي يتكون عن طريق خبراتنا المختمفة ،  3"ر في حياة اإلنسانالخبرة التي تم

نما يكتسبو  وعالقتنا اإلجتماعية مع األشخاص واألشياء أي أن اإلنسان ال يولد بيذا العقل وا 
إكتسابا عن طريق فاعميتو وتعاممو والعقل بذلك يؤدي وظيفة وىي توجيو العمميات في 

يجاد  . أحسن الحمول لموصول إلى األىداف المرجوة المواقف المختمفة وا 

بل  "واد التي تدرب العقل وتنميو فحسبإن المنيج الدراسي في فمسفة ديوي ال يعتمد عمى الم
قدر دور يقابمو التعمم عن طريق العمل والمعب وتنتيج أيضا طرق جديدة كطريقة المشروع وت

 4."يةو األنشطة المينية و اليد

ال بيئة تحوي نشاط التمميذ إنطالقا من ميوالت األطف"لمدرسة الى تحويل اإن رغبة ديوي في 
ىو شعار المدرسة الجديدة وىي المدرسة التقديمية والتي تعد 5"وطبائعيم ومقوماتيم الشخصية

وعميو فإن إصالح ،ثورة عمى المدرسة التقميدية التي تعتمد عمى تمقين الدروس نظريا 
حياة اإلجتماعية لتصبح مركزا لتجديد المجتمع بما يسيم في المدرسة يقوم عمى ربطيا بال

  .التقدم ألبنائو
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 ا

  :موازنة أوجو التشابو واإلختالف بين الغزالي وجون ديويلمطمب الثاني :ا

عد قيمة عميا ألن هللا سبحانو عز وجل يمن كون اإلنسان في نظر الغزالي  يتضح الخالف
إستند عمييا "داروين والتي قد خمقو في أحسن صورة ثم جعمو خميفة في األرض أما نظرية 

نما ىو خمق في سمة  ديوي ترى اإلنسان ماىو إال حيوان كغيره من الكائنات الحية وا 
ومع نظرة الغزالي وديوي الى الطبيعة اإلنسانية ىي نظرة بيئة متكاممة لكنيما ،  1"التطور

فالغزالي ىدفو من وراء التقسيم ،إختمفا في طريقة إثبات ىذه العالقة التكاممية والغاية منيا 
أما ،الثنائي لمطبيعة اإلنسانية إلى التكامل بيدف الوصول الى تحقيق المثل األعمى لإلنسان 

إعتقد بتكامل الطبيعة اإلنسانية إذ ال فرق بين جسده وروحو فال يمكن لمجسد أن ديوي فقد 
 . يعيش بمعزل عن الروح

إختمف الغزالي وديوي عمى ماىية العقل وتكوينو فالغزالي يعتقد بأن العقل أداة حية قابمة 
ديوي  أما العقل عند "عنده وظيفة التفاعل بين اإلنسان لمنمو والتطور وبذلك يؤدي العقل
التي تواجو  2"وىو وسيمة التوجو الذكي لحل المشكالت،فيصفو بعممية بيولوجية طبيعية 

وكذلك يتفق ديوي مع الغزالي عمى أن العقل ،اإلنسان في بيئتو وىذا التفاعل سماه بالخبرة 
  .يفتح أبوابو لمخبرة والعقل يتغير ببطئ عن طريق التعميم

الطبيعة وىي تقول بالتكامل بين الجانبين المادي تعد فمسفة ديوي اإلنسان جزء من 
فرد وميولو الجسدي فيي تعتمد والالمادي الجسم والعقل لكنيا تولي عناية كبيرة لرغبات ال

 3".النظرة المادية وتعد المحك لموقوف عمى الحقيقة "عمى
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 :واقع فمسفة التربية في العالم االسالميالمبحث الرابع :

التربية في العالم االسالمي يبين بوضوح انيا تعاني من مشكالت صعبة ان واقع فمسفة 
  :تساىم في تفاقم أزمتنا التربوية و اىم ىذه المشكالت ىي

 : فمسفة تربوية مركزية موحدة ىافتقار العالم االسالمي ال

يعاني العمم االسالمي من غياب الفمسفة التربوية الواحدة التي توجو النظام التربوي و 
فكما اوضحت استراتيجية ،استبداليا بالكثير من الفمسفات التربوية المختمفة و المتناقضة 

التربية العربية بأنو يوجد لدينا فمسفات تربوية توفيقية متعددة يمكن اعتبارىا االقرب "تطور 
ىذا ما ادى الى التشتيت و التناقض في فمسفة  ،وBATCH UP1>االتجاه الترقيع الى

ومنيا ما مال نحو الشرق ومنيا ما "،التربية في العالم االسالمي فمنيا ما مال نحو الغرب 
وىذا ما أدى ،ومنيا ما حاول االخذ بالنظرة االسالمية بقدر محدود 2وقف موقفا انتقائيا حائرا 

نجر عنيا عامل الضعف في االى عدم تحقيق ىدف االمة في ايجاد االنسان الصالح كما  
مواجية الثقافات االخرى في عالمنا المعاصر وىو سبب من اسباب تفكك وحدتنا الثقافية و 

  .زاد من وحدة االنقسام و الفرقة في صفوف االمة االسالمية

 : لم االسالمي مقتبسة عن الغرباكثر فمسفات التربية في العا- 2

فكار ان كثير من فمسفات التربية في العالم االسالمي ليست اال تجميعا غير منسق ال
يا في معظم االحيان دون تكييف و ال تنقية وال مراعاة ينوقضايا تربوية غربية تم تب

لمغرب فمسفاتو و كان كل ما يناسب الغرب يناسبنا عمما بأن ،لخصوصية مجتمعنا االسالمي 
وقد كان لو تجربة سيئة مع التربية الدينية الكنيسية في القرون " ،و تصوراتو و بيئاتو الخاصة
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وسمطة رجال الدين في كل المجاالت غمب  1"الوسطى فحاول التحرر من سيطرة الكنيسة
و ىذا ما دعى الغرب الى تطبيقو في ،عمى المجال التربوي بشكل عام البعد عن الدين 

وطن العربي واالسالمي عن طريق االيحاء بأن السبب الوحيد امام تخمفنا و مصائبنا ىو ال
حيث اعتبروا الدين أحد أسباب التخمف العممي في مجتمعنا الذي ال يزال ،التمسك باالسالم 

ضعف ى عموركزت ، 2"غارقا في االساطير ومكبال بالرؤيا الالىوتية التي حاربت العقل"
االنسان بالنسبة الى الطبيعة وما وراءىا و التركيز عمى عدم قدرة العقل في فيم ظواىر 

فمقد أدت مثل ىذه الدعوات التي يتبناىا بعض أصحاب النفوذ والسمطة ،االشياء و بواطنيا 
إلى صياغة فمسفات تربوية في العالم االسالمي غريبة الشكل والمحتوى وبعيد عن االسالم 

قد اعترفوا بعقالنية االسالم ومن بينيم ،لمقابل ىناك الكثير من المفكرين الغربيين لكن في ا
القرآن كتاب مقدس تحتل فيو العقالنية مكانا جد ":الذي يقول  *نجد المفكر مكسيم رودنسون

و يجعمو مناط التكميف و يرفع من ،كما أنو يؤمن بأن االسالم يعترف بقيمة العقل 3"كبيرا 
 يرىقو فيما ال يقدر عميو و ال يحممو أكثر من طاقتو فيجعل مجال عممو التدبر شأنو ولكن ال

وعميو ، 4"حيحوالتفكير في عالم الحس والشيادة دون قيد ويعمل عمى ارشاده بنور الوحي الص
تربوية الغربية و تطبيقيا في العالم االسالمي يقوى التبعية المفمسفات ل فإن استمرار اقتابسنا

  .ويقمل من فرص تحقيق االىداف التربوية االسالمية،لمغرب ويعطل برامج االصالح التربوي 

 : أغمب فمسفات التربية في العالم االسالمي ضيقة وغير شاممة 3-

ولية فأىدافيا التربوية محدودة ان أكثر فمسفات التربية في العالم االسالمي تفتقر الى الشم
فيي تركز عمى جوانب وتيمل جوانب أخرى حيث انيا ال تعطي مثال ،وضيقة وناقصة 
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وال ترسي المفاىيم واالساليب ،العناية الكافية لمجوانب االنسانية واالخالقية واالجتماعية 
اية بالجوانب التطبيقية والطرق العممية وال تشجع بدرجة كبيرة عمى تنمية التفكير الناقد و العن"

وال تركز كثيرا ،وال تعمل كثيرا عمى زرع البحث واالكتشاف واالبداع عند أبنائنا  1أو التقنية
وال تعمل عمى تنمية ، 2وال تجعل المتعمم محور العممية التربوية،"عمى أىمية التعميم الذاتي 

 . العقمي فقطالشخصية المسممة من جميع الجوانب بدال من االكتفاء بالنمو 

ان االىتمام الرئيسي لمعظم فمسفات التربية في العالم االسالمي ينصب عمى تنمية المعرفة 
 .النظرية فقط عمى حساب جوانب النمو االخرى
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 كتابات خالل من المختمفة العصور عبر التربوي الفكر تطور دراسة فإن باختصار
 واسعة نظرة تكوين من الفمسفة دارس تمكين إلى يسعى بالتربية، اىتموا الذين الفالسفة
 .التاريخية أصوليا في والمعاصرة الحديثة األفكار مختمف وتتبع التربوية النظريات لمختمف
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                                                                       الخاتمة :

توقفنا مع ابي حامد الغزالي من خالل اهم قضية من قضايا الفكر االنساني اال وهي 
حياة االنسان في كل زمان ومكان ،باعتبار  التربية ،فهي من القضايا التي تحتل مكانة في

،كما هي التطبيق العملي لهذه االخالق في السلوك األخالقالتربية هي فن وتهذيب  ان
يعكس اهتمام الفكر االسالمي بمسالة القيم نضرا الهميتها في  ،وهذا ما الفردي واالجتماعي
الحاكم للمحكومين  ،سواء في سياسة االنسان لنفسه واسرته او في سياسةالممارسة السياسية 

 الساس المتين لحضارة عالم التربيةاالسالمية هي ا التربية ،ولهذا ال نستطيع ان ننكر ان
وعني العناية التامة  ةاليوم، فقد  قدس االسالم العلم والعلماء وسما بالعلم الي درجة العباد

 ،ونادي بالحرية وغيرها ية والخلقيةبجميع انواع التربية وخاصة التربية الروحيه والعقلية والنفس
ة وتكافئ الفرص بين االغنياء والفقراء في التعليم وفرض طلب العلم علي كل مسلم اوالمساو 

اوضح ان  المعالم و نادى به الغزالي ،فقد وضع نضام تربوي شامال مجدد وهذا ما ومسلمة،
ف الي الكمال ،النها تهد من اشرف الصناعات التعليم عنده صناعةالتربيه منطلقا للحياة ف

،واليخفي ان اشرف المخلوقات هو  لعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهمااالنساني ف
االنسان وان مهمة المعلم متعلقة بتكميله وتطهيره وسياقته الي التقرب من اهلل عزوجل 

والتقرب من اهلل وسعادة  عند الغزالي الفضيلة ض من التربية،وطبيعي بعد هذا ان يكون الغر 
طريق العلم ،فمن خالل هذه  ا واالخره ،ويري الغزالي ان االنسان يبلغ هذا الكمال عنالدني

ا من اهمية بالغة في مجال لما له عن اراء االمام العزالي التربويةحاولنا البحث  الدراسة
ه التربوي الي الواقعية حيث كان وقد ركز العزالي في تفكير  عامة وتربية ابناء خاصة، التربية

ره اساس المجتمع ولذالك فان لفرد في نظلي ضرورة تربية الفرد تربية صالحة الن اكد عيؤ 
صالح الفرد يحقق صالح المحتمع ، فالمجتمع الصحيح في نظره ينشئ افراده و يربيهم 

، وان كان الغزالي لم يكتب اال القليل عن تربية االناث، اال انه كان يرى في تربية صحيحة 
العلم واجب على الرجال و النساء و ما قاله الغزالي بالنسبة للتعليم في الصغر له اهمية 
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اساسية لنفسية الطفل و قلبه الذي يكون قابل للتطبيق عليه ، يضاف الى ذلك ان الغزالي 
تباط التربية بالسياق بطبيعة الطفل وبيئته وهو بذلك كشف عن ار  كان يرى ان التربية تتاثر

ي و الثقافي للمجتمع و هي القضية التى تشغل الفكر التربوي في الوقت الراهن ، االجتماع
ولم ينسى عنايته بالعلوم الدينية و الدنيوية و تصنيفها حسب درجة منفعتها لالنسان ،وكان 

 حيث انه  ،دائب السعي في تربية االفراد تربية صحيحة الن صالح الفرد بصالح المجتمع 
ربية عند الغزالي هو وبهذا فان الهدف االساسي للتاالنسان من نقص ب ما التربية مكملة
يصل الى  أنالذي يستطيع ان يتغلب على بدنه و معوقاته ، وبالتالي يستطيع  تكوين الفرد

و  ب حياته نجد فيها االساس و المبدأنالبدن، فاذا تاملنا بعض من جواسيطرة الروح على 
فمن  جماعة دون اخرى، و مكان فهي ليست قاصرة على ل زمانسلوب التربوي النافع  لكاال

من  وضعنا بعض المقترحات لالستفادة من منهج الغزالي في التربية اجل تحقيق هذا النظام
 ملية التعليمية االربعة  من حيث :مراعاة مكونات العخالل 

 :المعلم

ربية و التعليم من خالل القدوة د المعلم من اساليب الغزالي في التيمكن ان يستفي
الحسنة ، فيجب ان يكون المعلم مثاال في ا لعبادة و الطاعة و في تحصيل العلوم و 
المعارف المهمة ، كما يجب ان يكون المعلم مواكب لالحداث و التطورات و قادر على 

فة و توظيفها في مجال عمله و ربط الطالب بها بمعنى ان يتمتع المعلم بدرجة من الثقا
و ايصال المعارف المناسبة لعمره ،ثير في الطالب من التأالمعرفة و القيم النبيلة حتى يتمكن 

 و مرحلة نموه .

 المتعلم:

مساعدة كل طالب على ان يتعلم مهنة و يتقنها ، اضافة الى مواكبة دراسته العلمية ،هذا 
الكريم لمهنة التجارة و  الن فضل العلم و العمل كثير، و خير شاهد على ذلك امتهان النبي
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كان يعين اصحابه في االعمال المختلفة كالبناء و الجهاد و غيرها اضافة الداء دوره في 
 تبليغ الرسالة و اداء الدعوة .

 :المنهاج

ايجاد مناهج دراسية مناسبة ترتبط اهدافها و موضوعاتها بالعقيدة االسالمية ، و باالخالق 
  .صر اليجاد مواطن صالح ينفع امته و وطنهالنبيلة و مواكبة مستجدات الع

 :االدارة المدرسية

على االدارة المدرسية استثمار المبادئ التربوية من القران الكريم و سيرة النبي صلى اهلل عليه 
و سلم ، و ذلك من خالل توفير جو مناسب من العالقات االنسانية بين المعلم و المتعلم ، 

تعليمية تراعي سائل لهادفة، و توفير مواد دراسية و و تتميز قوانينها بالمرونة ا أن يجبو 
 الطالب. الفروق الفردية بين
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 :المصادر قائمة-1

، دار 1أبي حامد محمد الغزالي: الحكمة في مخلوقات اهلل، تحقيق محمد رشيد قباني، ط -
  .1891إحياء العلوم، بيروت، 

، دار القلم العربي، حلب، 1أبي حامد محمد الغزالي، غرور الناس، تحقيق نهاد حياوي، ط -
1881.  

، المطبعة العربية، مصر، 2أبي حامد محمد الغزالي، معيار العلم، ترجمة المنصف، ط -
1821.  

 .ت-بيروت، د أبو حامد محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية،-

ت، -أبي حامد محمد الغزالي: القسطاس المستقيم، تحقيق محمد بيجو، المطبعة العالمية، د-
1881. 

من الضالل، تحقيق عبد الحليم محمود، دار الكتب  المنقذمد الغزالي: أبي حامد مح-
  .الحديثة، القاهرة

، دار البشائر، لبنان، 1أبي حامد محمد الغزالي: أيها الولد، تحقيق علي محمد الدين، ط-
2212. 

 .، دار المعارف1أبي حامد محمد الغزالي: تهافت الفالسفة، تحقيق سليمان دنيا، ط-

  .ت-محمد الغزالي: كيمياء السعادة، دار الكتب العلمية، بيروت، د أبي حامد-



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
122 

أبي حامد محمد الغزالي: مجموعة رسائل اإلمام الغزالي، تحقيق إبراهيم أمين، المكتبة -
 .ت-التوفيقية، مصر، د

أبي حامد محمد الغزالي: منهاج العابدين إلى جنة الصالحين، تحقيق محمود مصطفى -
 .م 1898الة، بيروت، حلمي، مؤسسة الرس

 .1891، دار المعارف، 1أبي حامد محمد الغزالي: ميزان العمل، تحقيق سليمان دنيا، ط-

، دار قتيبة، 1محمد أبي حامد الغزالي: اإلقتصاد في اإلعتقاد، تعليق أنصاف رمضان، ط-
 .2221سوريا، 

 المراجع

 ، العربي الفكر دار ، 1ط ، المعاصرة التربية فلسفة في دراسات: الراضي عبد ابراهيم .1
 .2222 ، القاهرة

 .2221، مصر ، الطباعة لدنيا الوفاء دار ، الحديثة الفلسفة:  مصطفى ابراهيم .2

 ، االسكندرية ، الوفاء دار ،1ج المعاصرة المذاهب نقد:  ابراهيم مصطفى ابراهيم .3
1888. 

 .1891بيروت، الشروق دار ،1ط ، التربوي الفكر مجاالت في:  بركات لطفي احمد .4

-د ، مصر ، الحديث الجامعي المكتب ، 1ط ، التربية اصول:  الطيب محمد احمد .5
 .ت

 تر ، الحديث القرن الى الوسطى القرون من الفلسفي الفكر تيارات: كريستون اندري .6
 .ت-د ، بيروت ، عويدات ،مونشورات2،ط رضا نهاد



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
123 

 المؤسسة النجار، يوسف ابراهيم تر ، االجتماعي البناء العادة اسس:  راسل برتراند .7
 .1891 ، لبنان ، للدراسات الجامعية

 بيروت ، الطليعة دار ، 1ط ، الحمود شاهر تر ، الفرد و السلطة:  راسل برتراند .8
،1891. 

 .1891، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الخلقية الفلسفة:  الطويل توفيق .9

 .1891 ، مصر ، المعارف دار ، بسيوني محمد تر ، التربية و الخبرة:  ديوي جون .10

 1ط ، النجيحي لبيب محمد تر ، االنساني السلوك و  البشرية الطبيعة:  ديوي جون .11
 .1891 ، القاهرة ، الخانجي مؤسسة ،

 . م-د ، للنشر العربية المؤسسة ، االنسان راسل برتراند:  عوض رمسيس .12

 .1899، القاهرة ،  القومية الدار ، السياسي المفكر راسل برتراند:  عوض رمسيس .13

 القاهرة ، الكتب عالم ، القديم الشرق حضارة في التربية:  علي اسماعيل سعيد .14
،1888. 

 .1899 ، مصر ، القباء ،دار الغزالي الفيلسوف:  االعسم االمير عبد .15

 ال ، ،ج االسالم ضوء في التربية فلسفة الى مدخل:  الباني الرحمان عبد .16

 ..1892، القاهرة ، المصرية االنجلو مكتبة ، هيغل فلسفة:  الديدي الفتاح عبد .17

 .1889، م-د ، الشرق دار 2ط ، التعليم و التربية الى المدخل:  الراشدان اهلل عبد .18

 ، مصر ، النهضة مكتبة ، 1ط ، الحضارة و التربية: الرحيم عبد المجيد عبد .19
.1899. 



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
124 

 ، المصرية االنجلو مكتبة ،  حمادة خيري تر ، الغزالي عند االنسان:  عيسى علي .20
 .ت-د ، القاهرة

 .2229 ، الكويت ، الفالح مكتبة ، 1،ط التربية اصول تعليق:  الكندي حسن لطيفة .21

 .1891، بيروت ، العربية النهضة دار ، التربوي الفكر في:  النجيمي اللبيب محمد .22

 .1898 ، القاهرة ، المعارف دار ، التربية فلسفة في دراسات:  حسان محمد .23

 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، العريان علي محمد تر ، البراغمتية:  جيمس ويليام .24
1899. 

 .1811، القاهرة االنصار، دار ، االسالم مبادئ: المودودي االعلى ابو- .25

 .1899، القاهرة ، الكتب عالم ، التربوي الفكر تطور:  مرسي سعيد احمد- .26

 .1898مصر، ، النهضة ،مكتبة1ط ، االسالمية التربية تاريخ:  شلبي احمد- .27

 قباء ،دار الغزالي حامد ابي عند السياسة و التربية: القاضي عرفات احمد- .28
 .2222،مصر،

 العصرية،بيروت ،المكتبة1ط الغزالي، االمام عند االسالمية التربية: اهلل دخل ايوب- .29
،1889. 

 .1891، م-د ، الهالل دار ، عوض رمسيس تر ،  العلم و الدين:  راسل برتراند- .30

 دراسات مركز ، 1،ط الصديق صباح تر ، المجتمع في العلم اثر:  راسل برتراند- .31
 .2229 ،  بيروت ، العربية الوحدة



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
125 

 ، الكويت ، الرسالة مطابع ، 1ج ، زكرياء فؤاد تر ، الغرب حكمة:  راسل برتراند- .32
 .ت-د

 ، مصر ، المعارف دار ، السكري شوقي تر ، الذاتية سيرتي:  راسل برتراند- .33
1812. 

 . ت-د ، لبنان ، الحياة مكتبة دار ، عبده سمير تر ، التربية في:  راسل برتراند- .34

 مكتبة دار ، 2ط ، عبده سمير تر ، االجتماعي النظام و التربية:  رسل برتراند- .35
 .ت-د ، بيروت ، الحياة

 ، هنداوي مؤسسة ، زعيتر عادل تر ، الناس بين التفاوت اصل:  روسو جاك جان- .36
 .2211 ، مصر

 ، البشير دار ، مراد حلمي تر ، روسو حاك جان اعترافات:  روسو جاك جان- .37
 .ت-د ، بيروت

  القاهرة ، المعارف دار ، زعيتر عادل تر ، االجتماعي العقد:  روسو جاك جان- .38
،1899. 

 ، لوقا نظمي تر ، الرشد الى المهد من الطفل تربية و اميل:  روسو جاك جان- .39
 .ت-د ، القاهرة ، العربية الشركة

 ، العربي الثقافي ،المركز 1ط ن العروي اهلل عبد ،تر  الفطرة دين:  روسو حاك جان .40
 .2212 ، المغرب

 .1891، حلب الشرق مكتبة ، 1ط ، النفس علم و التربية اسس:  عبود جوزيف- .41



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
126 

 الدار ، هالل السيد الفتاح عبد تر ، التربية في  االخالقية المبادى:  ديوي جون- .42
 .1899 ، القاهرة ، المصرية

 الطليعة ،دار  1،ط العكره اودنسون تر الهيجلية، و هيجل: سرو رينيه- .43
 .1881،بيروت،

 المعارف دار ،1ج الصناعية، التربية في جديدة اتجاهات: الجواد عبد صالح- .44
 .ت-مصر،د

 .2222، المغرب العربي، الثقافي ،المركز1االخالق،ط سؤال: الرحمان عبد طه- .45

 االندلس، دار 2،ط الغزالي فلسفة في للنشء االسالمي التوجيه: مفضي عارف- .46
 .1891، بيروت

 .ت-د بيروت، م،-د ، االسالم في التربوي الفكر اصول: محجوب عباس- .47

 ، الكويت ، المطبوعات وكالة ، 2ط ، الغزالي مؤلفات:  بدوي الرحمان عبد- .48
1811. 

 .1811 ،مصر، المعارف ،دار12التدريس،ط طرق و التربية:  صالح العزيز عبد- .49

 .1882، ،الكويت للثقافة الوطني ،الجلس القيم ،ارتقاء خليفة محمد اللطيف عبد .50

 ، بيروت ، للماليين العلم دار ، 9ط ، التاريخ عبر التربية:  الدايم عبد اهلل عبد- .51
1891. 

 العربية النهضة ،دار االسالمي التصور في التربية منهج: مدكور احمد علي- .52
 .1882، ،بيروت



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
127 

 للتربية الروحي االب و الحرية فيلسوف روسو جاك جان:  وطفة اسعد علي- .53
 .2221 ، ت-د ن المعرفة انتاج ، الحديثة

 المكتب ، االصالح و النهضة عصري و الوسطية اوروبا في الفلسفة: زيعور علي- .54
 .م-د ، للطباعة العالمي

 .1811، ،القاهرة الثقافة دار ، االسالمية التربية اصول: اسماعيل سعيد علي .55

 للفكر العالمي ،المعهد تحديث و تاصيل التربية فلسفة: اسماعيل سعيد علي .56
 .2229 م،-،د االسالمي

 الدار ، 1 ،ط التربوية االفكار و النظزيات تطور:  الشيباني التومي محمد عمر- .57
 .1892 ، م-د ، للكتاب العربية

 الطباعة دار ، الكبرى االسالمية الجامعات تارخ:  الرحيم عبد محمد غنيمة- .58
 .1891المغرب، ، المغربية

 .1898، السعودية ، المريخ ،دار1ط االسالمي، التربوي الفكر: احمد بركات لطفي- .59

 ، القاهرة ، المعارف دار ، االنسانية الطبيعة و التربية:  مرسي سيدي محروس- .60
1899. 

 .م-،د التفاهم دار ، الصابرين بشر و: الناصري محمد- .61

 اللغة معهد في محاضرة ، التربوي فكره و خلدون ابن:  الفوزان ابراهيم بن محمد- .62
 .ت-سعود،د الملك جامعة ، العربية

 بيروت، ، للمطبوعات االعلمي مؤسسة البيئة، و الوراثة بين الطفل:  تقي محمد- .63
1882. 



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
128 

 ، للنشر الجامعية ،المؤسسة 1 ،ط نموذجا ديوي جون الخبرة فلسفة: جديدي محمد- .64
 .ت-لبنان،د

 .ت-د ، الكويت ، االمل مكتبة ، عصري مجتمع الى الطريق:  جالل محمد- .65

 ،دار 2،ط الغزالي االمام عند االسالمية التربية اصول: الخطيب شحات محمد- .66
 .2222،الرياض، الخريجي

 ،القاهرة االسالمية للشؤون االعلى ،المجلس االسالمية التربية: الدين علم محمد- .67
،1892. 

 .1899، بيروت الشروق، دار12 ط ، التربية منهج:قطب محمد- .68

 .1891 ، م-د ، االسالمي مكتب .69

 النفسية العلوم شبكة ،اصدارات ديوي جون و الغزالي ، العسكري صالح يحيى- .70
 .م-،د العربية

 : المعاجم والموسوعات-3

 .الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرةإبراهيم مدكور: المعجم -

 .ت-، دار المعارف، القاهرة، د1إبن منظور: لسان العرب، ج-

، منشورات 2أندري ال الند: موسوعة ال الند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، ط-
  .2221عويدات، بيروت، 

 .1892ناني، لبنان، ، دار الكتاب اللب1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج-

 .2229، دار الطبعة، لبنان، 1جورج طرابشي، معجم الفالسفة، ط-



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
129 

  .2221، دار الوفاء، مصر، 1فاروق عبده فلية وآخرون: معجم مصطلحات التربية، ط-

 .1889مصطفى غالب: في سبيل موسوعة فلسفية، د،ط، دار مكتبة الهالل، بيروت، -

  :الرسائل-4

بن خلدون، - بن رشد وا  عبد المنعم حسن: أصول الفكر التربوي عند أبي حامد الغزالي وا 
دراسة تحليلية مقارنة مع الفكر التربوي الحديث، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات التربوية 

 .2221العليا، عمان،

حليلية، ت ةدراسعماد علي الرفاعي: الجذور الفلسفية للفكر التربوي عند الكندي والقابسي -
 .2221رسالة دكتوراه، جامعة الدراسات التربوية العليا، عمان،

، ماجستيرمنال موسى علي دبابش: منهج الرسول عليه الصالة والسالم في التربية، رسالة -
 .2229جامعة فلسطين، 

  :المجالت-5

  .، القاهرة1811، 1علي القاضي: منهج التربية اإلسالمية، صحيفة التربية، عدد  -

 .81أنور فاروق شاكر: الفكر التربوي لدى بعض الفالسفة، مجلة ديالي، عدد -

أنور محمد علي: دور التربية في التفسير االجتماعي، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، عدد -
12 ،2212. 

بين مطرقة القديم وسندان المعاصرة، مجلة المخبر، عدد  ليلى سهل: واقع العملية التعليمية-
12 ،2211. 

  .29محمد الحسني: المعنى االجتماعي للتربية، مجلة التربية القطرية، عدد -



 قائمة المراجع والمصادر
 

 
130 

 المراجع باللغة األجنبية:

1j.j. rousseau : emaile ou de l’eduaction , 
edition,grallimlard,France.1999. 

 :المواقع اإللكترونية -6

-http://data.bnfi.fr/19:31:15/04/2017. 

-https://uqu,edu,sa/hmdharbi,19,31,15/05/2017. 

-islamique.info/2,19:30,13/04/2017. 

-kenana online.com/ham,19,31,15/04/2017. 

-www.sidiamer.com.19:10,15/04/2017. 

-www.startimes.com,19,31,14/04/2017. 

 


