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( مفهوم التربية من وجهة نظر الفالسفة )
د وجدان كاظم عبد الحميد التميمي  -جامعة القادسية  -كلية اإلدارة
واالقتصاد – قسم االقتصاد
المقدمة
ب الادديلموا صال دال صالعدداأ ضلدخ قه ددش فلبدي صاأددبا قبومدي ققد البيعددأ
الحمد
محم صضلخ الي الطوقوا الطيهبوا .
حوا ننظب إ لخ المجممع ما حصلني نظدبل هيح د ،ن نجد قا مدا النديي مدا وممودم قديلالأ
صالمابهدد ،ن صرفددبوا وقملددصا قيلجمددش ن نمددي قا هندديل مددا وم ددا قيل ددا صالنجددي ن صرفددبوا
قيلفعي صالفأش ن نمي قا هنيلل مدا ومعديمخ قمنديبأ اقفداو ن صرفدبوا قمعديصومي ن صمدنمأ مدا
ومموم قيلنظبل االوجيقو ،للحو يل ن صرفبوا قيلنظبل العلقو ،لمي ن هوي مبى ما ذا الذي وجادش النديي
هنذا ؟ ن ال أل قا هنديل قعدقيقي م مماد ل صمم افلد ،ن أودب قا العدق اقعيعد هد ندش ذلدل هدص
مبقو ،اإلنعيا .
لأ محيصش ام ،ما اقمأ إا منمض إلخ البق صالنميش صا إا م دع المبقود ،هد المنيند،
اقصلخ ما قوا ا لصعيوش الم ممفذهي لبهع أينمي صق أغش هذا الم طلح الا و ما المبقوا ضلخ
مب الميبوخن صممجلخ هذه اقهمو ،ضن بجيش المبقو ،ضلخ افماا معمصويممأ الممنود ،الدذوا مم دش
هلعف ،المبقو ،اهمميمي م في ي م لمأ ن هم ق اممأ صصعولممأ ه مامود نظدبممأ إلدخ مود انمأ ن صهد
مبأد هأ إلدخ طددبو المفنودب الفلعدف المبقددصي صمص دح لمدأ االعمفعدديبا صالمعدي ال البووعددو،
الممالبدد ،قيلمبقوددد ،ن نمددي قنمدددي مبقددخ قيعدددماميالممأ للغدد ،صالمفددديهوأ المفملفدد ،المددد وعدددمف مصنمي
صومفيهمصا ما فالمي صقفوبا هإنمي منصا ل ومأ النظدبل النيقد ل المعمق دبل ن صهدذه نلمدي جصاند
هيم ،بصبو ،للمبقوا صمم ش ام يالم مقيأبا م قأ صابهأ الممنو.،
صونظب إلخ ميبوخ هلعف ،المبقود ،ضدي ل ضلدخ اندي مايلجد ،للمبقود ،مدا منظصبهدي المديبوف ن صهدذا
وان إا ميبوخ هلعف ،المبقو ،مص صع معمبش قذامي ن صونظب إلوي ما نيحو ،قفبى ضلخ اني جمء
ما ميبوخ الايلأ أأني ه ذلل أأا الميبوخ العويع صاالقم ي ي ن قش إا ن وبا مي وايلج ه هذه
الحيل ،ضلخ اني جمء ما الميبوخ ال بيه صالفنبي للأاص .
صهنيل أقي امفيو طقبي المجيهي مجممدع ندش مدنمأ ضلدخ إا المبقود ،ممد ا مقيأدبل إلدخ
مصجوي علصل الفب إمي ذامودي مدا ملبديء نفعدي قص مدا فداش المجممدع المحدوط قدي صاا نيند هنديل
قاض الاامي المومل لم الء المبقوا م ش مودش قا دمأ نحدص االهممديأ قيلجيند المدي ي قص مودش
القاض اقفب نحص الجين البصح قص ناهمي هيا مفعوب ذلل نمي ذنبندي وف دع المجيهدي ندش
مجممع ما هدذه المجمماي .صلادش قحعدا قعديلو مايلجد ،م دمصا مديبوخ المبقود ،هدص اقعدلص
الذي وممج قوا الطبو صاقعديلو جموادي م قحودس معدمف أ ندش طبوبد ،هد المصقدا الدذي ومطلقمدي
ددصبل هنبودد ،ممباقطدد،
صقحوددس ممنيمددش هذ اقعدديلو هومددي قونمددي لماددبض للظددصاهب المبقصودد ،هد
ممنا ما همممي صمأملمي صاعمفاص ال بصي المعمفي ل منمي.
صالق لنش ما وامش ه الحبدش المبقدصي إا وندصا ل ودي قد ب مدا المابهد ،قمطدصب مفمدصأ
المبقو ،ضقب الا صب الميبوفو ،الطصول ،الا همأ مانخ المبقو ،صمميقا ،مباحش المطصب الم مب
قمي منذ قق أ الا صب حمخ الصق الحي ب ممدي وعديض ضلدخ مندصوا قطديب نظدبي لد ى المدبقووا
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وعمن إلخ اقعي الميبوفو ،للنظبوي المبقصو ،المفملف ،ن صلب مطبق ه القحدس إلدخ المباحدش
الميبوفو ،للمبقو ،ضلخ مب الا صب .

المبحث األول
أهمية دراسة فلسفة التربية
المطلب األول  :تعريف التربية
و ن الن وب ما القيح وا إا لوي هنيل ه الحبوبد ،مابودا ممفد ضلودي لماندخ المبقود ،ن
صذلل الفماهي الفلعفي صاق ويا صالمذاه ن نذلل وفملا مانخ المبقو ،صمفمصممي ما مجممع
آلفبن صما بيه ،قفبى ن قش ما هب آلفب صضلخ البأأ ما االفماهي ه المانخ صالمابودا
لمفمصأ المبقو ،ق ومي صح و ي إال قنمي منطصي ضلخ ققاي مأمبن ،ق صبل نلود ،قص جموود )1(،ن هديا
امجيه المبقو ،اوجيق قح ذامي ن ق نني نبق للمص ش إلخ الحعا صالجود ن صلدوي إلدخ مدي هدص عدو
صفيط ن إذا ال صجص المبقو ،ق صا مايووب(. )2
المبقو : ،ه مقلوغ الأ ء إلخ نميلي ن قص ه نمي وبصش المح صا منمو ،الصظيوا النفعو،
قيلممبوا حمخ مقلغ نميلمي أووي م هأدووي م ن مبدصش بقود الصلد ن إذا قصود ملنيمدي ن صنمود ق بامدي ن
صهذق علصني ن حمخ و قح يلحي م للحويل ه قوو ،ماوني .
مبددصش مبقددخ البجددش إذا قحنممددي المجدديب ن صنأددأ نفعددي قنفعددي ن صمددا أددبصط المبقودد،
ال حوح ،إا منم أف و ،الطفش مدا النيحود ،الجعدمو ،صالابلود ،صالفلبود ،ن حمدخ و دقح قدي با
ضلخ اقلف ،ن صوامش ضلخ إعاي نفعي ن صإعاي النيي ن صما المبقو ،ظيهبل اجمميضو ،مف ع لمي
مف ع لي الظصاهب اقفبى ه نمصهي صمطصبهي .
صالمبقود ،صالصبا د ،ممبيقلمديا ن صالفددبو قونممدي إا ميهود ،اقصلددخ المغودب ن صميهود ،ال ينودد،
ال قص ن هإذا نيا المصجص الح ومغوب قمغودب الظدبصا المد وادوه هومدي مديبل ن همدب ذلدل إلدخ
المبقو ،ن صإذا نيا وموش قفطبمي إلخ االم يا ق في نصضي ن همب ذلل إلخ الصبا . ،
صللمبقو ،طبوبيا :اقصش إا وبقخ الطفش قصعيط ،المبق ن صال ين إا وبقخ نفعي قنفعي
ن هإذا قفذ المبقو ،قيلطبو اقصش نين ضمام مصجمي م ومأ ه قوو ،ن صهبدي لفلعدف ،؟ن صإذا قفدذ
قيلطبو ال ين ن نين ضمام ذاموي ومبل هوي الطفش ضلخ عجومي لومالأ ما نأيطي الب ي .
صمعددمخ المبقودد ،الم د مبددصأ ضلددخ هددذا النأدديط الحددب ن صضلددخ مباضدديل الفددبصو الفب ودد ،ن
صالبيقلوددي الأف ددو ،ن قيلمبقودد ،المب مودد ،ن صهد حبندد ،ق دداحو ،مقنودد ،ضلددخ المددذاه النفعددو،
(. )3
صاالجمميضو،
صإذا بجاني إلخ المانخ اللغصي لنلم ،مبقو ،نجد هي مأدمبي مدا نلمد ،بقدخ صماند الانيود،
قيلأ ء قص إ احي ن هإذا قلني  :بقخ هاا صل ه همانخ ذلل اني نأأل منأو ،حعدني ن صهد ضدي ا
المجممع الذي واوه هوي(. )4
قيش اقا اق وب  :الب وطل ه اللغ ،ن ضلخ الميلل صالعدو صالمد قب صالمبقد  ...الدخ ن
صال وطل أوب الم يا إال ضلخ هللا صإذا قطل ضلخ أوبه ق وا ن صه ح وس أبوا ( النديي
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ا د : ،ضدديلأ بقدين ) هددص منعددص إلدخ الددب قموددي ل اقلدا صالنددصا للمقيلغدد ،ن صقودش مددا الددب
قمانخ المبقو ،ن نينصا وبقصا الممالموا ق غيب الالصأ ققش نقيبهي .
صقيش الباأ اق فمين قو ي م  ( :الب ه اق ش المبقود ،ن صهدص إنأديء الأد ء حديالم
هحيالم إلخ ح المميأ )
صاعمامش الباأ اق فمين نلم ( ،إنأيء) صالم أيلقي م معمف أ إوجدي الأد ء المعدقصو
قيلا أ(. )5
صنذلل مبجع نلم ،مبقو ،ه اللغ ،الابقو ،إلخ الفاش ( وبقدص) هوبديش بقدخ الصلد قي أدذاه
صجالي ونمص ن صبقي الأ ء قي ما صنمي(. )6
ريمد ر ل م هردإ ً رذا قرنمر ضلنردي
ضه ً
صب هذا المانخ ه الببرا النبوأ هد قصلدي ماديلخ  ( :رصم ر ردبى ضاق ر ضب ر
ضلر ضو رمي ضال رميء ا ضهم ر تدم ض رص ربقرد ض رصقرنقرمرد ض ًمدا ند ًوش مر ضصجِ قر ًمدوجِ)()7ن قي نمد صما نمديء قمد افلمي مدا
ر
الميء صنقي ن صمبصش  ( :بقخ ه قو هاا قي نأأ هوي ن صبقيه قمانخ قنأأه صنمخ قصاه الجع و،
صالابلو ،صالفلبو ) ،ن نمي صب ه الببرا النبوأ قصلي ماديلخ  ( :قردي رش قرلرد ضأ ن رب ًقودلر هًونردي رص ًلود ا م رصلرقً ضد ر
دا ضمد ًدبلر ًع دنًوار )()8ن صقصلددي مادديلخ  ( :رص ض
هًونرددي ًمد ض
اف ًفد ض
دض لرم رمددي رجنرددي ر ال دذا ًوش ًمددار ت
البحض رم د ً ،رصقددش تب و ً
()9
ر ًغوبام) .
اب رح ضمم رمي رن رمي ربقتورينً
ض
نمي صب ه قيمصي ال حي إا المبقو ،ه منمو ،الصظيوا الجعدمو ،صالابلود ،صالفلبود،
ن مقلغ نميلمي ضا طبو الم بو (.)10
صق امجي ذها هبصقش ق ص بل في د ،نحدص مبقود ،ال دغيب الدذوا ممدباص قضمديبهأ قدوا
ال يل  ،صالعي ع ،ما الامب صق قعي هبصقش ( ح وب ،اقطفيش ) صبقى إا الح وبد ،وجد ال مأدقي
المدد ابي قصجددي مددا الصجددصه ن هيلنمدد صالدد بصي االضموي ودد ،ن وجدد إال مدد فلمي قعيعددي ن الا
االأمغيش قيلبباءل ال وجدصم قا وقد ق ققدش العديقا ،مدا الامدب ن صاا قهدأ الغباودم المد مظمدب ضند
اقطفدديش ال ددغيب ه د أبوددمل الحبندد ،صاللا د ن صأبوددمل االعددمطاع ن هوج د ضلونددي إا نجاددش
ح وبدد ،اقطفدديش قوودد ،دديلح ،لمنظددوأ هددذه الغباوددم ن صاالعددمفي ل منمددي ن صاهددأ صعدديوط النمددص ضن د
اقطفيش ه اقلاي هيا الاي اقطفيش ه القباضأ المد ممصلد منمدي حوديل البجديش ن هونقغد إا
نممأ قألايقمأ منصا يلح ،لمنمو ،حصاعمأ صممدبوا قودي ومأ ن صإظمديب قدصاهأ ن صماصود هأ الامدش
صاالقمنيب(.)11

المطلب الثاني  :أهداف التربية
المبقو ،ضملو ،بصبو ،لنش ما الفب صالمجممع ن ه بصبممي لإلنعديا مندصا المحيهظد،
ضلخ جنعي ن صمصجوي أباومه صمنظوأ ضصاطفي ن صمنمو ،موصلي ن قمي ومنيع ص بيه ،المجممع الذي
واوه هوي هيلمبقو ،ضملو ،بصبو ،مصاجم ،الحويل صممطلقيممي صمنظوأ العلصل الايم ،ق المجممع
ما اجش الاوه قوا الجميض ،ن هيلمبقو ،ه الم فش الح يبي الحبوب لمب أ صام هيب الأاص ن
صما قهأ قه اهمي ه (:)12
 -1مم ا المبقو ،إلخ معيض ل الفب ضلخ انمعي الفقبل الصظوفو ،الم محب قق دخ مدي
ومنا ما نمصه الأيمش فلبوي م صنفعدوي م صجعدموي م صضبلودي م صاجمميضودي م ن ممدي وجادش مندي قنعديني م ديلحي م
صعاو ا م ه ال نوي صاآلفبل.
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 -2مم ا المبقو ،معيض ل اقهبا ضلخ انمعي الموصش ن صالمودصش قهمود ،هد حوديل الفدب
قني معيض ه ضلخ مصجوي الطيق ،صقذش الجمدص صانجديم اقضمديش ن نمدي لمدي صب ممدأ هد انمعدي
الاي ا صقنيء الأف و.)13(،
 -3قا هدد ا المبقودد ،هددص منددصوا المددصاطا الددذي وممعددل قيلم ددش الالوددي قنمددي ق ددقح
جمءا مما حويمي ها وع بو صال وبمش فصهي ما الابدي ن صإنمدي قد اهع مدا نفعدي ن قا حد الفودب
نح الامش ق قح ممأ ا ه نفعي(.)14
 -4مم ا المبقو ،إلخ المومن ،صه الأدبط اقعيعد للمبقود ،ن هنلمدي نيند قصعدع نطيقدي م
نين قن ب نجيحي م لاملو ،المبقو ،ن هيق وعمطوع اا وبقخ اقنين لنا ق ال وعمطوع اا ونجحن الا
صجص اقني لوي نلي مح هومنمي صعوطبمي الا هذا االقا هص اقني ن قو ي اقا المجممع ن ومفيضش
ماي صومأ ب قدي صود ب هودي ن صومقدي ش مادي الاصاطدا صالمأديضب صقد وبدوأ مادي ضاقدي قديلحبصش
اقفاقو ،صاالجمميضو ،صاالقم ي و ،صأوب ذلل ما مجديال حويمدي همدص لدوي اقندي صحد ه قدش اقدا
المجممع قو ي ن صلمذا ق واجم ن وب ما اآلقيء ضا مبقو ،ققنيومأ ه المجممع الفيع (.)15
 -5مم د ا المبقودد ،ددويأ ،أف ددو ،اإلنعدديا ن هددإذا نيندد مبقومددي قيومدد ،ضلددخ قعدديي
ال ا عمنصا قيلمأنو عققي ه إ فيء قغممي ضلخ أف ومي صنذلل الاني(.)16
 -6مم ا المبقو  ،ضلدخ إمد ا ني قيلصعدول ،المد مق دبني قدأنصاع ال دباع المد وندصا قدوا
النظبو ،المبقصو ،صالمطقو المبقصي ن صمحيصل ،محص هدذا ال دباع ضدا طبود منيقأد ،الفقدبا
المبقصو ،المفملف ،ن مم ح المفيهوأ ضلخ قعيي النب القنيء ن لمعيض ني ضلخ إا نفمأ قطبوب ،قه ش
صقن ب ضمبي م مانخ الاملو ،المبقصو ،صالبويأ قمي(.)17

 -7ممد ا المبقودد ،إلددخ إضد ا المددمالأ صمموومددي للحودديل الماي ددبل حوددس قا اإلنعدديا الوددصأ
واوه ه قوو ،ما عميممي صف يو مي اقعيعو ،المغوب المعممب صض أ ال قي ضلخ صمودبل صاحد ل
صذلل قع االنفجيب المابه صالمب أ الالم (.)18
 -8مم ش المبقو ،ام ديالم مقيأدبا م قيلعدلصل اإلنعدين ن همد المد محد ه ن صمصجمدي هد
مجيال الحويل نيه ،ن صمبا صباء جموع اقنأط ،اإلنعينو ،صالمنظومي االجمميضو ،صاالقم دي و،
صالعويعو ،ن قي قنمي مبعأ لإلنعيا ضاقمي قيلاديلأ الدذي وادوه هودي ن صنظبمدي إلدخ نفعدي ن صالدخ
أوبه ما اقهبا ن صالخ منينمي ه المجممع ن صالمبقو ،بصبل هب و ،صاجمميضو ،ن ها وعدمطوع
الفب إا وعمغن ضنمي صال المجممع ن صلمذا اجمع هاعدف ،المبقود ،ضلدخ إا المبقود ،ومصقدا ضلومدي
بق المجمماي صه الم معيهأ ه ضملو ،اعممباب الحويل(.)19
 -9مم د ا المبقودد ،إلددخ الامددش الددذي وفددصش لندديوا إنعددين إا ونم د اعددما ا امي الجع د و،
صالفنبو ،نمي ونم مأيضبه االجمميضو ،صاقفاقو ،ه عقوش انجيم ممممي نينعيا .
صونقغ قا نفمأ ما المبقو ،المنصوا الأيمش لإلنعيا ن صالذي ال وامقب المندصوا المفدمص
صالمالوأ ذامي عصى قجماء مني ن هيلمبقو ،ه اقعيلو الم معمح اإلنعيا قيلص صش إلخ ال بيه ،ن
صال بيه ،ه مي وموم اإلنعيا ضا الحوصاا(.)20
المطلب الثالث  :العالقة بين الفلسفة والتربية
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وصجد قددوا الفلعددف ،صالمبقودد ،ام دديش ص ود ن حمددخ ومنددا النظددب إلوممددي ضلددخ قنممددي جعددأ
مابهد صاحد ن وم ددش احد همي اآلفددب ن قددش وم ددمني ن إنممددي ددوغميا لنظبودد ،اإلنعدديا صقعددلص
ضوأي ه الحويل ن هيلفلعف ،مم ش القا النظبي لإلنعديا هد الحوديل ن صالمبقود ،مم دش مدنمج الامدش
لمطقو المفيهوأ النظبو ،هد أد صا اإلنعديا افدش النظديأ االجممديض ن صقمدذا هديا المبقود ،هد
ضملو ،إنعينو ،اجمميضو ،ممم ،ن ال وعمغن ضنمدي اإلنعديا ن الا المبقود ،محمدش معد صلو ،الجيند
ال ونيم للفنب الفلعف ن هد هد نفدي الصقد مم دش الصعدول ،اإلجباوود ،لمحبود مدي وحملدي الفندب
الفلعف ما منظصم ،مابهو ،ضا الحويل ن صقمذا م قح المبقو ،ضملود ،ذا م دمصا هلعدف مبدصأ
قمي ضا ق صأيو ،لمحبو صظيوا الفب صالمجممع صالمباس الح يبي لإلنعينو. ،
صهني مأم صظوف ،الفلعف ،لن مببب مدي هد الغيودي النقدبى مدا الحوديل ن صمدا دأ مبدصأ
قيفمقيب الصعيوش صالطباو الم منفش محبو هذه الغيوي ن إذ ال ونقغ قا منديقض هدذه اقهد اا
المبقصو ،ه المجممع مع أيوي الحويل اإلنعينو ،صقه اهمي .
صالفلعددف ،المد مصجددي الامددش المبقددصي هد المجمماددي اإلنعددينو ،لوعد صاحد ل ن قددش هد
مما ل االمجيهي صاقهنيب صالمفيهوأ .
صقدديفماا الفلعددفي الايمدد ،للمجممددع مفملددا الفلعددفي المبقصودد ،صالنظبوددي المد محد
صءهي صعيوش الاملو ،المبقصو.)21(،
المقي ئ الم مقنخ ه
صالااق ،قوا الفلعف ،صالمبقو ،وجو
إلخ قا الفلعف ،بقيا :

ضلومي الفولعصا المبق ( جصا وصى )ن لب ذهد

الضرب األول  :ب منامش ضا الحويل ن هوفب مانيه صو قح هلعدف ،لفظود ،ن صممحدصش
إلخ ق يوي موميهوموبو ،لا ن ش منمي إلخ نموج. ،
الضررب الثرراني  :دب مم ددش قيلحودديل ام ديالم ص وبدي م ن صذلددل قيضمقديب قا الفلعددف ،هد
المبقو ،ن صاا المبقو ،ه هلعف.)22(،
صالفلعف ،مأجع ضلخ الم قب ه ضمش المبء صمأجاي ضلخ الحنأ ضلخ نفعي ن صاحمباأ مدي
وبصش اآلفبصا ن صضلخ ض أ الف صع لغودب عدلط ،الابدش ن صهدذا اإلعدميأ ضلدخ ال داو الفدب ي
و دقح قعيعدي لفمددأ الم دصبا الايلمود ،صاقعددي الفلعدفو ،لحبدصو اإلنعدديا صحبود ،الفندبن م ند
هلعف ،المبقو ،ضلخ ال وغ الايمد ،افدش النظديأ االجممديض ن صمجادش مدا اقهدبا ق صا ل دوين،
المجممع صمي وحملي مدا مقدي ئ ضيمدي ن محبد م دلح ،الجميضد ،صعداي ممي صمحديهظ ضلدخ النوديا
صء هلعفمي االجمميضو ،ن محيهظ ضلخ ق يل ،المصو،
االجمميض ن صمي وحملي ما هصو ،بيهو ،ه
()23
ال بيهو ،ن صممطلع إلخ المج و ه الحويل االجمميضو. ،

المبحث الثاني
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مفهوم التربية في التيارات الفلسفية
المطلب األول  :الفلسفة المثالية
اهمأ الفاعف ،الم يلوصا قيلمبقو ،اهمميمي م قيلغدي م صاهدب صا لمدي ه دصالم هد نمدقمأ ن صالمبقود،
ه الصعول ،اقعيعو ،لمحبو قه اهمي صمنفوذ منمجوممي ن صاقمدبا المدذه الم ديل قفولعدصهوا همدي
عببط صقهاطصا(:)24
( سررقراط 399-470 ( : )و.أ ) ن وامقددب مددا هاعددف ،الوصندديا صحنمدديومأ ن امددا قا
الف دول ،ال مندصا إال قديلالأ صلدذلل هحنممدي اقعيعدو ،ممم دش هد قصلدي  ( :الف دول ،هد المابهد،
صالبذول ،ه الجمش ) صهدص قدذلل ود ما قيلابدش صحب دي ضلدخ المابهد ،هد عدقوش الص دصش إلدخ
الف ول ،ن صق قم دخ عدبباط حويمدي هد المالدوأ صملبدوا المابهد ،ن صقهدأ قهنديبه المبقصود ،إوميندي
( ق ومصقباطو ،المالوأ ) ها هبو ه المباندم صالمني د ن نمدي قندي نديا وامقدب قا الابدش ضيمدش
مأمبل ضن جموع النيي صهص ق ال المابه ،ن صلذلل همص قعيي عدلصل اإلنعديا()25ن صمدا قهنديبه
المبقصو ،قو ي م قني نيا وبوأ منمجي المبقصي ن ما فاش مبصل ( : ،اضبا نفعل قنفعدل ) إ ديه،
إلخ قني ونظب إلخ الفادش اقفاقد نأ ندي صعدول ،لغيود ،قضظدأ ومد ا قلومدي اإلنعديا ن صعدبباط هدص
الفولعصا الذي حيصش المايمش مع جموع أباوح المجممع قمفملا قلصانمي ص دبصقمي ن مدا أدوص
صأقي صم بفوا صقن يا ممالموا صأاباء صق قيء صفطقيء(.)26
صنيا وبى قا اقه اا الحبوبود ،للمبقود ،مم دش هد منمود ،قد بل الفدب ضلدخ المفنودب حمدخ
و ش إلخ المابه ،ن صهذه المابه ،ه ذاممي ه قعيي العلصل ال حوح ن نمي ممم دش هد مابهد،
الحنم ،الم محب للفب النجي ه حويمي(.)27
( أفالطون 427 ( : )و.أ 347 -و.أ ) ن المبقو ،ضن ه ه ضملو ،إض ا الابش العلوأ ن
صقمذا منصا أيوممي ه نجي المجممدع صعداي مي()28ن صإضطديء الجعدأ صالدبص ندش مدي ومندا مدا
الجمدديش( )29ن صوددبى قهاطددصا هد نميقددي ( الجممصبودد ) ،إا الحودديل ال دديلح ،ال مددأم قال هد ظددش
مجممع منظأ منظومي قوبي ن ونصا نش هب هوي حع صظوفمي الفي .)30(،
صوددبى قا العددلصل اإلنعددين ومم ددش ه د ا دد ،م ددي ب بووعددو ،ه د البأقدد ،صالايطفدد،
صالمابه ،ن صقهايش الفب محبنمي البأق ،صم هومي الايطفد ،صمبأد هي المابهد ،ن صقند ضلدخ قهمود،
المابهدد ،هد مصجوددي العددلصل صقدديش إا الأددا قغوددب ه د ى المابهدد ،نجممددصب قغوددب نظدديأ صقطوددع
قا باع .
صوبى قهاطصا قا المبقو ،مفل النميش اإلنعين صاالجمميض ن صود ما قمعديصي النعديء
مع البجيش ه المبقو ،صالمالوأ صهبص الامش(.)31
صقد انانع د قهندديب الفلعددف ،الم يلودد ،ضلددخ المبقودد ،ن هأ فل د اهمبا ددي ممال د قيلملموددذ
صقيلم مصا المبقصي ن صنأأ ضا ذلل مميبعي ق ب ضلخ الاملو ،المبقصو ،قجصانقمي المفملف ،ن
ما حوس هلعفممي صقه اهمي صطباوبمي صما م با الفلعف ،الم يلو ،ه المبقو ،مي ول :
 -1صجم اقه اا المبقصو ،المحيهظ ،ضلخ المباس قيل بج ،اقصلخ ن صإنميء أف وي
الماموذ ق صبه ضيم. ،
 -2قجدديم مفمددصأ الابددي القدد ن ن صقدد مبمدد ضلددخ هددذا المفمددصأ مأددنا نفعددينو،
صجعمينو ،ن صأوب ذلل مدا العدلقوي المد ميمالد المبقود ،مادين مدا ر ديبه مدا ا دب الدمالأ ضند
الماموذ .
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 -3جال د االممحينددي صضملوددي المبوددوأ ه د الم د ابي ن مبنددمه ضلددخ حفددظ المالصمددي
صاعمظميبهي ن صلوي ضلخ إنميء أف وي الماموذ صق باممأ .
 -4ضملد المندديهج المبقصودد ،ضددا االهممدديأ قيحمويجددي الممالمددوا ن صاحمويجددي القوودد ،ن
ن هأ اف مفمصأ قا منصا الفقبا المالومو ،ذا مانخ للممالأ ن صظوف،
صبنم ضلخ المي
لحويمي الوصمو ،ه الصاقع االجمميض .
ق صابهأ ه اعدمبقيش المالصمدي صالامدش
 -5ضمم بص العلقو ،ه الماموذ ن صح
ضلددخ فمنمددي هدد الددذانبل ن ممددي قددبم امجيهددي المبنوددم ضلددخ الحفددظ هدد المدد بوي صضملوددي
المبصوأ(.)32

المطلب الثاني  :الفلسفة الواقعية
ماددص هددذه الفلعددف ،إلددخ قبعددطص (322 -384و.أ ) مامب د هددذه الفلعددف ،قا الصاقددع هددص
م د ب جموددع الحبدديو صهددذه الحبدديو يقمدد ،ال ممغوددب ن صمددب الفلعددف ،الصاقاودد ،قمباحددش ض و د ل
قذلل الفلعفي صمنمي :
ضنع ا لمقي ئ صاقهنيب الم حملممي نش همبل ميبوفو ،ن هما
قصال  :الفلعف ،الناعونو ( ،الصاقاو ،اإلنعينو. ) ،
ينو ديم :الفلعددف ،النب ودد ( ،المبلو ودد ) ،صه د مددذه مابه د وعددمنم ضلددخ الالددصأ الطقواودد،
هيلحي و بل اقأويء .
يل ي م  :الفلعف ،الصاقاو ،الج و ل :اهمم قيلااق ،قوا الذا الايبه ،صمص صضمي .
باقا دي م  :الفلعددف ،الصاقاودد ،الماي ددبل  :ص ددف هددذه الفلعددف ،قأنمددي نب ودد ،صقن ددب قدد ،ه د
المحلوش صمطصب الفلعف ،الصاقاو ،قأنش نقوب ه قصبقدي فداش البدبنووا العدي ي صالعديقع صهد
قن ب أمبل ه الفنب االننلومي صما قأمب هاعفممي(.)33
(جون لوك ) 1704 – 1632( : )ن اهمأ لصل قمبقو ،الفب صه مأمش مبقود ،الجعدأ
صالابش صالفل ن صهص وأوب إلخ قا الابش العدلوأ هد الجعدأ العدلوأ ن إال اندي بندم اهمميمدي ضلدخ
المبقو ،الفلبود ،صمالدوأ الف دول ،صالحنمد ،صالعدلصل العدلوأ صالادي ا ن صاهدمأ قديلمالوأ المابهد ن
صندي ى قديا وندصا قعددلص المالدوأ قد صا فددصا صإنمدي قيلحد صالاطددا ن صهدص ال وحقدذ الابددي ن
صوف ش ضلوي ال نيء صالم ()34ن صالغبض ما المبقو ،هص منصوا الأف و ،البصو ،النيها.)35(،
( جان جاك روسو1778 -1712 ( : )أ ) ن وبى بصعص إا المبقو ،مأقي المباض ،الا
المباضدد ،منمد النقددي ن صالمبقودد ،ممددذ اإلنعدديا  :وصلد اإلنعدديا طفددا ن صونددصا الطفددش دداوفي م
صمحبصمي ما نش أ ء ن هيني وحميج لذلل إلخ البصل صالابش صالماصن ،ن ( صنش مي وندصا اإلنعديا
محبصمي مني ضن صال مي ن صمفمبب إلوي ه نقبه ن وأموي ما المبقو. ) ،
صالمبقودد ،ا دد ،ضصام د ش ه د ( الطقوادد ،ن اقأددويء ن اإلنعدديا ) ن إا نمددص قض دديءني نمددصا
افلوي هص مبقو ،الطقوا ،صالصعيوش الم والمصنني إويهي لاعمفي ل ما هذا النمص ه مبقو ،اإلنعيا
ن صمي ننمعقي ما افمقيبامني الذامو ،ضا اقأويء المحوط ،قني هص مبقو ،اقأويء(.)36
صهص قصش ما ني ى قأا الطفدش وفملدا ضدا النقودب هد الندأ صالنودا مادي م نمدي ندي ى قدأا
للطفش نصع ما الن ج الفيص قي صنيا مدا ا دب هدذه الفندبل المد اهدع ضنمدي الفولعدصا المبقد
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جيا جديل بصعدص ن ظمدب هد قصافدب البدبا المي د ضلدأ باعد ،الطفصلد ،ن صق دقح ونظدب إلدخ
الطفش ضلخ اني نيوا لي أف ومي صفصا ي صممومامي ال ضلخ اني مجب ( بجش م غب) صمنذ إا
نأا بصعص ضا هذه الحبوب ،ق ق المبقصا و بنصا ما ال بصبي مبقو ،الطفش ن صمايملمي لذامدي
ضلخ اني طفش لي طقوامي صلي حبصو الطفصل)37(،ن صق ص ح المفندب الفبنعد بصعدص هد نميقدي (
( قا الطفددش وددأم إلددخ الد نوي قعدوب صوددذه منمددي قعددوبا م ) ن صوب د قا الطفددش
إمودش ) ن
()38
قمجب قا وأم لل نوي مبو و اه قيلبميط صقا مصمي وبو قيلنفا .
صالم ا ما المبقو ،نمي وبى بصعص هص محبود نظديأ اجممديض معدص ه المقدي ئ الممم لد،
ه الحبو ،صالمعيصال صو بنمي قض يء المجممع نيه ،ن صه ذلل وبصش نش أ ء جو إذا جيء ضا
طبو الفيل ن صنش أ ء وفع إذا مي معمي و القأبن صاا طقوا ،اإلنعيا فوبل ه ذاممي صلندا
المجممع هص الذي وفع هي قني هيع قطقوامي ن صوبصش بصعص ه المبقو : ،إا الب فل نش أ ء
فلصا ما نش ضو ن صلنا اإلنعيا صح ه هص الذي لطفي(.)39
صومنا إظميب انانيعي الفلعف ،الصاقاو ،ضلخ المبقو ،ما فاش الماقوب ه اقهنيب المد
قطبحممي الفلعف ،الصاقاو ،صما قهممي :
 -1قا الم ا اقصش ما الاملو ،المبقصو ،ه المجمماي ن هص إح اس المنوا مدع النوديا
االجمميض ن صمحمش المع صلو ،هوي ن صلوي الامش ضلخ مأنولي قص مغووبه .
 -2المنمج الصاقا هص الذي وم ما ضلخ ضني ب ما هنصا المابه ،الحبل صضني ب ما
المابه ،المطقوبو. ،
 -3قا المالأ ونقغ قا ونصا قي با ضلخ اممال المي ل صالعوطبل ضلومي ن صاا ونصا ل وي
مابه ،ه قعيلو المالوأ ن صاممال المميبا إلنجي ضملو ،المالوأ .
 -4و ن صا ضلخ العوطبل صالنظيأ ه جموع المجيال المالوأ ن نمي وأمبطصا قا معدوب
الم بع ،صه قصانوا صإجباءا أيو ،ه ال ق ،صالحمأ .
 -5وامبد صا قا قعدديلو الم د بوي مبددصأ ضلددخ اهمددباض ن صاا جموددع المالددوأ وامم د ضلددخ
الفقددبل المقيأددبل صه د الم د وج د قا مب د أ إلددخ الماموددذ ن هددا ق د مددا االضممددي ضلددخ الاددبض
المنطب صالعونصلصج قطبوب ،مأمبن ،نأعلص مق و للمالوأ ن صوعوب ما الجدمء إلدخ الندش ن
صه مبنم ضلخ الالصأ صالبوي وي صالجغباهو ،الطقواو ،صالفنصا صال باعي االجمميضو. ،
المطلب الثالث  :الفلسفة البرجماتية
مدبمقط الفلعدف ،القبجميمود ،ابمقيطدي ص وبدي م قديلمباس المجبوقد الدذي و ند ضلدخ الفقددبا
الحعو ،ن ها نعمطوع نابا أووي إال ما فاش فقبمني الحعو،ن صمم ش الفلعف ،القبجميمو ،امجيهدي
مب موي م ه الفنب الفلعف صالمبقصي صمقي ئ هذه الفلعف ،ق وم ،صح و  ،ن همد ق ومد ،قا جدذصبهي
ماص إلخ الفولعصا()40ن ( هوبقلوطي 475 – 540 ( )و  .أ ) ققش الموا صح و  ،قنمي ماوه
ه مجمماي اقصبصقو ،ضيم ،صالمجممع اقموبن في  ،صما قهأ م ععومي(:)41
( هربرت سبنسر1903 –1820 ( : )أ) ن المبقو ،ه نش مي نبصأ قي ما اجدش قنفعدني
ن صنددش مددي وبددصأ قددي اآلفددبصا مددا اجلنددي ن قغودد ،المبددب مددا نمدديش ن صالم ددش اقضلددخ هد المبقودد،
هص( )42ن إضد ا المدبء الا وحودي حوديل نيملد ،ن صالصعدول ،الصحود ل المد ممندا الفدب مدا إا ومعدل
طبو الحويل اقه ش ه المبقو ،صذلل قمنمو ،نيه ،جصان الأف و ،للفب (.)43
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(جون ديوى) 1952 -1859 ( :أ ) ن المبقود ،هد النأديط الفندبي المدنظأ الدذي ومفدذ
الفلعف ،صعول ،لمنظوأ الاملو ،المبقصو ،صمنعوبمي صالامش ضلخ انعجيممين صمص وح البوأ صاقهد اا
الم معاخ إلخ محبوبمي()44ن صه اقعلص الذي وجاش اإلنعيا قي با ضلخ حنأ نفعي صقصاه حنمي م
ممصا ددام( )45ن صهدد الددمالأ ق ندديء الامددش ن صوامقددب النأدديطي الو صودد ،وجدد إا منددصا الحيمددش
للنأيطي الابلو ،ن صق ب ضلخ بصبل االعمني إلخ اهمميمي اقطفيش إال اندي ققديأ مموودما م قدوا
االهمميمددي الفيطودد ،المد م دديب حددوا نبد أ مادديبا جذاقدد ،صقددوا الحيجددي الفالودد ،ن وبددصأ الامددش
المبقصي ضلخ جاش نش بي اعمجيق ،لمعي ش وطبحي الطفش(.)46
صوبى وصى قا المبقو ،لوي لمدي هد ا فديبج ذاممدي ن إنمدي أيود ،هد ذاممدي ن صمقادي م لمدذا
المق ق قا المبقو ،ضيمام ونظأ فقبا الطفش ن صالفنب اقفاق ونقغ قا ومنصا ما فاش مطدصب
هذه الفقبا (.)47
صهد مجمصضدد ،ضملوددي المد وعددمطوع قمددي المجممددع ن قص ممددبل اجمميضودد ،ن ددغب قأ
نقب ن إا منبش علطينمي قص قه اهمي المنمعق ،ن قغو ،ميموا صجص هدي الفديص صنمصهدي المعدممب ن
حوددس ص ددف المبقودد ،ه د الحودديل ن صوددبى قا المبقودد ،ه د ضقدديبل ضددا حي ددش جمددع الاملوددي
صالنأيطي صالعقش الم ونمبش قمي مجممع مي ما حيل ،إلخ قفبى ضا طبود قه اهدي ص بيهمدي إلدخ
قجويلددي الج ود ل()48ن صهد ضملودد ،معددممبل إلضددي ل قندديء الفقددبل قمد ا مصعددوع صمامود م ددمصنمي
االجمميض قونمي وحظخ الفب قيلمحنأ ه الطباو المم من.)49(،
صق ق ب قهنيب الفلعدف ،القبجميمود ،صمدي محملدي مدا مفديهوأ صمقدي ئ ضلدخ المجممادي ن
هومي امجيهي ج و ل ه ن وب ما مص صضي الحويل عصاء نيند اجمميضود ،قص اقم دي و،
صح
قص قفاقو ،قص بيهو  .... ،الخ ن صق ظمب ا دب هدذه الفلعدف ،هد النظديأ المبقدصي مدا حودس هلعدفمي
صقه اهي صم مصني ن صمي وحمش هذا النظديأ المبقدصي مدا منديهج باعدو ،صفقدبا مالومود ،صمدا
قهممي :
 -1الغيو ،ما ضملو ،مالوأ المنميج إنميء الملموذ ن قمي وحب الب بل ضلخ المفنودب المنمجد
صالمصاما ه االنفايش صاالعمجيق ،صانمعي الفقبا ن الم ممنني ما الامش صاإلنميج .
 -2قا وددمأ مبوددوأ المندديهج صمالددأ الماموددذ قطبوبدد ،ومبباطودد ،ن مندديصش عددلصل الممالمددوا
صق بممأ ضلخ المفنوب ن صحش المأنا الم مصاجممأ صممننمأ ما المنوا مع الصاقع االجمميض
.
 -3إضطيء الجمي المفم  ،قيلاملو ،المبقصو ،صب ه ضملو ،المفطدوط المنمديج صمح ود
فقبامي صمأنامي ما صاقع المجممع ن صمي ونطصي ضلوي العويو االجمميض صال بيه ما م يموا
صفقبا صامجيهي معيض ضلخ همأ المنميج.
 -4وحددد صب المالدددأ هددد مددد بوي محمدددصى هدددذا المنمددديج ن صاا وبدددصأ قاملوددد ،المصجودددي
صاإلبأي صمعيض ل الماموذ ه المغل ضلخ مدي ودصاجممأ مدا داصقي ن عدصاء نيند هد جمدع
المالصمي قص مفعوبهي قص نب هي صمحلولمي .
 -5منظأ الفقدبا ق دصبل ممفد مدع اهمميمدي المامودذ صاحمويجديممأ ن صومدبل للمامودذ
صب نقوب ه مالأ هذه الفقبا ن قيلمفيضش مامي ضا طبود الماحظد ،صالنبد صالمحلودش صإجدباء
المجيب لمعيض ل الماموذ ضلخ الفمأ .
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صوم ددح لنددي مددا فدداش باعددمني الفلعددف ،القبجميمودد ،م ددع اقعددقبو ،ل باعدد ،المأددنا
البيوم ،صهمممي صانمعي المميبا الامم ،لمي ن صمامش ق صبل مايصنو ،ضلخ حش هذه المأنا
ن صالمبنوددددم ضلددددخ قندددديء الأف ددددو ،صمحمددددش المعدددد صلو ،ن صامفدددديذ البددددبابا الماومدددد ،لحددددش
المأنا (.)50

المبحث الثالث
مفهوم التربية في الفلسفة العربية
المطلب األول  :التربية العربية اإلسالمية
ومموم اإلعاأ قمصقفي الفبو قوا عيوب ال ويني عصاء عميصو ،قص ص او ،صمفمصأ المبقو،
اإلعامو ،اأمش ما قي مفمصأ رفب ه ال بيهي أوب اإلعامو ،نمي وم ح ما ضب ني.
هيلمالوأ صالمابه ،منين ،ه اإلعاأ ال م يهومي قي منيند ،قفدبى هد قي ودا رفدب()51ن
صاإلنعددينو ،ممجلددخ قددأقبم ماينومددي ه د المبقودد ،اإلعددامو ،ن صالمددصاما صاالضم د اش صالمصعددط عددم،
بووعو ،لإلعاأ ال نج لمي م وا رفب ه ال ويني الب وم ،قص المذاه الح و . ،
لب انانع المقي ئ صالبوأ الم جيء قمي اإلعداأ ضلدخ المبقود ،الابقود ،ن هبد ضدي الد وا
الج و منذ لحظ ،ظمصبه إلخ الالأ صالمالأ ن هأصش رو ،نملد ضلدخ النقد محمد ( دلخ هللا ضلودي
صالي صعلأ ) م دمن قمدبا م قديلبباءل ()52ن هد قصلدي ماديلخ  ( :ا ضق ردبقض قًيع ًضدأ رب ًقودلر التدذًي رفلرد ر )()53ن
ضلت ردأ
صم من رو ،قفبى ح و ي م ضا البلأ ق ال النميق ،صالمالأ صالالأ نمي هد قصلدي ماديلخ  ( :التدذًي ر
قً ض
ديلبرلر ًأ )( )54ن صهددذا واند قا ضلددخ المعددلموا االهممدديأ قمدذا اقمددب صالامددش ضلددخ نأددبه هد قبجدديء
()55
اقبض ن لمي لي ما قهمو ،ه حويممأ ه ال نوي صاآلفبل .
لب مفينخ المعلمصا ه نأب الالدأ قف دش اإلعداأ هدذا مدا جمد ،صمدا جمد ،قفدبى هبد
حيب اإلعاأ مظيهب المبقو ،الجيهلو ،صمي نيا مألصهي ل ومأ مدا ضدي ا صمبيلود نديلغمص صصا ي
القنددي صأددجع هد الصقد نفعددي قاددض ال ددفي صالعددجيوي الحمود ل نيلأددجيض ،صالنددبأ صالصهدديء ن
صهنددذا اعددمطيع اإلعدداأ إا وحددصش الاددب الجدديهلوا قص ماظممددأ مددا حودديل الق د اصل إلددخ الحودديل
الح يبو ،صجاش منمأ ام ،ذا ح يبل ضظوم ،نيا لمي اق ب ه الايلأ الابق صالغبق (.)56
صق واج ابي ميبوخ المبقو ،ما إأفيش مباجدع مديبوخ الم لفد ،هد الغدب لمص دصع
المبقو ،اإلعامو ،ضلخ البأأ ما قا المبقو ،اإلعامو ،ق ضيأ قمهخ همباممي ه صق فوأ هوي
الظدداأ الا ددصب الصعددطخ ضلددخ الغددب ن صإذا نيند هددذه الفمددبل مددا الظدداأ قد موددم البددبصا
الفمع ،اقصلخ ما الا صب الصعدطخ هد الغدب هديا أدمي الح ديبل نيند مأدبو ضيلود ،هد
الأبو ن قش إا النم  ،اقصبقو ،الم ق ق ه الن ا ال ين ما الببصا الصعطخ ق امم ه
أذاومي ال بيه صالفنبي ضلخ نميج ال بيه ،الابقو ،اإلعامو ،إقيا ض بهي الذهق (.)57
صضلددخ هددذا اقعدديي هيلمبقودد ،اإلعددامو ،ه د المبقودد ،الم د ممحب د قمددي قبا ه الفدديل
حوح ن صإبا ل
صحو مي محبب قبا ل الفيل ضقب نظيأ مبقصي ماوا ن همص نظيأ مبقصي إعام
هللا مصجص ل ه نمي هللا الببرا النبوأ صه عن ،النق محم ( لخ هللا ضلوي صالي صعلأ ) صمدا
مقاي.
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صإذا نين المبقو ،اإلعامو ،ه مبقو ،مأنش صم ي إلخ صجص مني المحبد إلبا ل هللا
ضم صجش ن قي الم ي لبعدص الابود ل صااللمدماأ قيلعدلصل اإلعدام ن هأنندي ال ومننندي إا نحد ه
لمذه المبقو ،اإلعامو ،أنام قص قأنيال ماون)58(،ن صقن الببرا النبوأ ه روي ن وبل ضلخ المالدوأ
ه
صقهمومي ص
ه ًمد ضا ًضقردي ً ًه ضالالر رمديء إً تا ت ر
بصبمي ن صقوا ه ش الالأ نبصلي مايلخ  ( :إًنت رمي ور ضفأردخ ت ر
()59
ت
ت
ر
ر
ت
ض ًم ٌ
صب) ن صقصلي مايلخ  ( :ق ضش ه ض
ردش ورعضدم ر ًصي الدذًوار ور ضالمدصار رصالدذًوار رال ور ضالمدصار إًنت رمدي ورمرد رذنب
وم أرف ٌ
ر
()61
()60
ض
ر
ر
ر
و
ض
ض
ر
ض
ق ضصلصا اقلقري ً ) ن صقصلي مايلخ  ( :هريعضألصا ق ضه رش ال ًذن ًب إًا ننم ضأ الر م ر ضالمدصار ) ن صقصلدي ماديلخ :
ودب )()62ن إلدخ أودب
ه التذًوار ر رمنصا ًمنن ضأ رصالتذًوار قصمدصا ضال ًا ضل ردأ ر رب رجدي ِ رص ت
( ور ضبهرعً ت
ه قً رمدي م ر ضا رملدصار رفقً ٌ
ذلل ما اآلوي الم ممج الالأ صقهش الالأ .
صضند مي ممماد ال صلد ،الابقودد ،قندصع مدا االعدمبباب العويعد قاد إا قيبقد الفمصحددي
اإلعامو ،نميوممي ه ضم اقمصووا امجي المعلمصا إلخ بيهي صالح يبا المصجص ل ل ى القا
الم همحصهي ن صق ق نم  ،ضلمو ،أيمل ،نين الالصأ ال ونو ،نيلببرا صالمفعوب قعيعي لمي(.)63
لبد ددب اإلعداأ مد ا هبود ا م وعددمح اإلضجددي ضلدخ اهمميمددي قبومد ،الالددأ صالالمدديء ن
صالببرا النبوأ صالعن ،الأبوف ،قش صميبوخ اإلعاأ نفعي حيهش قيقم ل ،الم ال مح دب()64ن صمدا
قهأ المامح الايم ،للمبقو ،اإلعامو: ،
 -1قن د المبقودد ،ضلددخ مق د ق مندديه الفددبص المالومودد ،ن هلددأ منددا المايه د صالم ععددي
المبقصو ،صقفي ضلخ جميض ،صا قفبى ن قش نين هبص المالوأ منفصل ،للغن صالفبوب.
 -2مممع المالأ قحبو ،ه افمويب مصا المد بوي صطباوبدي صمدنح الملمودذ حبود ،االفموديب
للم بي الذي عومصلخ مالومي صلأ منا هنيل منيهج ماوني مفبص  ،ضلخ المالأ قص الطيل (.)65
 -3قنمي قظمب الحيج ،لمالوأ اللغي اقجنقو. ،
 -4منح المبقل حبمي قيلمالوأ قعصل قأفومي البجش .
 -5قنمي اعمم ه إبعيء قصاض ال وا الج و .
 -6قنمي اضمم

ضلخ النمي صالمعج صالمنمق ،نمبانم للمالوأ(.)66

 -7االهمميأ قموصش اقطفيش صالممالموا صاعما ا اممأ صقيقلوممأ .
 -8عيهأ الا و ما المعلموا ققنيء المايه صالم ابي صممصو هي قيلنم صالمفطصطي .
 -9اعمف اأ المعلمصا نظيأ الحصاهم صال صاقط ه المالوأ .
 -10قس هنبل الالأ للالأ صلوي ما اجش النع قص اإل باء المي ي(.)67
وفيما يلي أهم أهداف التربية العربية اإلسالمية :
 -1ما قهأ قه اا المبقو ،الابقو ،اإلعامو ،هدص قلدصا النمديش اإلنعدين قيلمد بوج ن قا
اإلعاأ نفعي وم ش قلدصا النمديش الد ون همدص فديمأ اق وديا صقنملمدي صقن دجمي ن وبدصش هللا مقديبل
اإلعضدار رأ ًوندي م )()68ن صمدا
صمايلخ  ( :ضال رو ضص رأ ق ر ضن رم ضل لرن ضأ ًونرن ضأ رصقرمض رم ضم
ر
ضلروضن ضأ ًن ضا رم ًم رص رب ً دو لرندأ ً
مميأ النميش اإلنعين منيبأ اقفاو ن صق جيء اإلعاأ لو ش قمدذا النمديش اإلنعدين إلدخ قممدي
صق صب ضا النق محم ( لخ هللا ضلوي صالي صعلأ ) قصلي  ( :إنمي قا قممأ منيبأ اقفاو
) ن صهنذا وامقب قلصا النميش اإلنعين هد هي بووعدوي للمبقود ،اإلعدامو ،صمدع قا النمديش صحد ه
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هيا اإلنعيا الق صاا وم ا قيلنميش قيضمقيبه فلوف ،هللا ضلخ قب ي ن صضلخ اإلنعديا قا وعداخ
إلخ هذا النميش صلي ه هذا العا لذل محفمه اومي إلخ ممو ما النميش (.)69
 -2محبو عاي ل اإلنعيا ه ال نوي صاآلفدبل ن صممد ا إلدخ مبقود ،المعدلأ للد ابوا مادي :
ال نوي صاآلفبل اقم اء قبصش النقد محمد  ( :دلخ هللا ضلودي صالدي صعدلأ )  ( :اضمدش لد نويل نأندل
مادوه ققد ا صاضمددش آلفبمدل نأندل ممددص أد ا ) ن صلددذلل ونقغد قا منمدخ المبقودد ،اإلعدامو ،هد
أف ددو ،النأ د المعددلأ منددذ الق اودد ،ال ددفي الاممدد ،للحودديل اقفددبى مددا ضقددي ل هللا صفأددومي
صالمحل قيلفل النبوأ نصمنمخ قو ي ال في الامم ،للحويل ال نوصو ،مدا امجيهدي اوجيقود ،نحدص
الحويل (.)70
 -3مبصو ،البصاقط قوا المعلموا ص ضأ م يمنمأ صف م ،ق يويهأ ن صومأ ذلل ضا طبو
مي مبصأ قي المبقود ،اإلعدامو ،مدا مصحود لرهنديب صاالمجيهدي صالبدوأ قدوا المعدلموا هد مأديبو
اقبض صمغيبقمي ن صقمذا منصا المبقو ،ضيما هايال ه مميعنمأ صصح ممأ صجمع أملمأ صمنمودش
جمص هأ صجالمأ جمواي ضلخ قل بجش صاح .
 -4مبقودد ،هطددبل المعددلأ ضلددخ اإلومدديا ال ددحوح صفأددو ،هللا صضقي مددي ن صالمالددوأ صالب د صل
قعيي الف ول ،صاقفاو صلذلل نين عوبل البعصش لمي قوم ،مبقصو ،فلبود ،ن صقد قمبندي هللا قديا
نمقع النق محم ( لخ هللا ضلوي صالي صعلأ ) صاا نأفذ مي رميني قي صننمخ ضمي نميني ضني(.)71
 -5قنمي قضط لإلنعيا قوممي ن هامل ضلخ مبقومي مبقو ،هب و ،ذامو ،ن صه همي مدا ذلدل
إا مبقخ المعلأ ضلخ الف ول ،لونصا م ب فوب لجميضمي ن صمحملي معوصلو ،قضميلي (.)72
صعيهم ه مفعوب المفيهوأ ال ونو ،الم صب ه البدبرا الندبوأ صالمدباس اإلعدام ن
صالد هيع ضددا عددامممي ن صالمصهود قددوا الد وا صالفلعددف ،صمص ددوح مددي قونممددي مددا قهد اا مأددمبن،
مصجي نحص ف م ،اإلنعيا صالمجممع صما قهأ م ععومي(:)73
( ابن سينا 428 -370( : )هـ ) المبقو ،قأنمي اإلض ا للحويل اآلفبل صالحويل الد نوي()74ن
دني نر ً دوقرلر ًمدار الد ا ضنوري
معمن ا م قدذلل إلدخ قصلدي ماديلخ  ( :رصا ضقمردغً هًو رمدي رمرديلر ت
ه الد ر
تاب ضاآل ًف ردبل ر رص رال م ر ر
ه إًلر ضولر )( )75ن حوس قن اقا عوني ضلخ المبقو ،ال ونود ،صال نوصود ،ن إلدخ جيند
عار ت
رصقرحض ًعا رن رمي قرحض ر
()76
مالأ الببرا صمايلأ ال وا صمنيبأ اقفاو .
( الغزالي505 - 450 ( : )هـ )  :ص دع اإلمديأ الغمالد نظيمدي مبقصودي أديما صمحد
المادديلأ قص ددح هوددي ه هددي هد المبقودد ،منطلبددي مددا نظبمددي للحودديل الممم لد ،هد هلعددفمي ال ددصهو ،ن
هيلمالوأ ضن ه نيض ،مدا اأدبا ال دنيضي المد ممد ا إلدخ النمديش اإلنعدين ن صالغدبض مندي
المبب إلخ هللا صالعاي ل ال نوي صاآلفبل()77ن صهص قمذا المانخ قضطيهي فموا :
اقصلخ اللغصو : ،صه العمص صاالبمبيء .
صال ينودد ،ال ونودد : ،صه د النيقادد ،مددا هلعددفمي الابقودد ،اإلعددامو ،ن صه د المبددب إلددخ هللا
عقحيني صمايلخ ن صو وا إلخ ذلل قأنمي نيض ،المالوأ اأبا ال نيضي ن صوعمأم ضلخ ذلدل
قماظوأ البعصش محم ( لخ هللا ضلوي صالي صعلأ ) للمالموا قبصلي  ( :إنمدي قا د مالمدي م ) صهدص
وبى اإلنعيا اأبا المفلصقي ضلخ اقبض ن صق نبمي هللا ضلخ ن وب ما فلبي صهذا المأبوا
صالمنبوأ و هع اإلنعيا اومي إلخ قلصا الممو ما النميش(.)78
( ابن طفيرل 581- 495 ( : )هدـ) ن إأديبل إلدخ المبقود ،الطقواود ،ن هد نمدي حد قدا
وبظيا نبصلي  ( :نحا ن ا هني نوا مبقخ ن صنوا انمبش ه قحصالي ن حمخ قلغ المقلغ الاظوأ )
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ن صقصلي  ( :همبقخ الطفش صنمي صاأمذى قلقا ملل الظقو )،ن صقصلي  :هيضلمي ح قا وبظديا اندي ال
و بي لنفعي اقم اء ن صال ققي م ن صال قمي م ن قن ب ما الظقو ،الم بقمي(.)79
دوي م ن محديصالم
صح قا وبظيا ه ق  ،هلعفو ،ضبض هومي قهنيبه الفلعفو ،ضب ي م ق
المصهو هومي قوا ال وا صالفلعف ،ن صق ضبه هدذه الب د ،هد الغدب مندذ البدبا العديقع ضأدب ن
صمبجم إلدخ ضد ل لغدي ن صهدذه الب د ،ممحد س ضدا طفدش دغوب وجد نفعدي صحود ا م هد الغيقد،
مب اي أمال ،هونقب ما صا قا وبى قح ا م ما قن القأب ن هواوه حويمي وبضخ مدع الحوصاندي
ه القبابي ن صومغذى ما نقيمي اقبض صوأب ما مويه الاوصا صاقمطيب ن(هـح قا وبظديا
) ق  ،هلعفو ،ص دامي اقدا طفودش لوبدصش  :إا اإلنعديا وعدمطوع قمدي صهقدي هللا مدا قدصل ضبلود ،قا
ومص ش إلخ مابه ،الفيل حمخ لص نيا صحو ا م ه أيق ،ن لوي ماي ما قن القأب قح صلأ وعمع
قد وا قص ضبود ل ن ق صش مدبل هد المديبوخ القأدبي قعدطصبل الصلد الدذي وادوه لصحد ه مدع الحودصاا
صمبصأ قمبقومي قو ،قص ذوق ،الخ ن ممحدصش إلدخ ق د ،ق قود ،صهلعدفو ،منديش أدمبل ن صقظدا إا اقدا
طفوش حيصش إا وفمأ إ بال النصا صالابش صالايلأ صحيصش إا و ش إلخ مي ه الحبوب.)80(،
( ابن خلدون808 - 732 ( : )هـ ) ن وامقب اقا فل صا ما النمي الاب الذوا نمقصا
ضددا المبقودد ،صالمالددوأ ن صندديا مذهقددي هد المبقودد ،معددمم ا مددا هلعددفمي ن هبد اضمقددب الالددأ صالمالددوأ
ظيهبل ما الظدصاهب االجمميضود ،المد اممديم قمدي المجممدع ن صاا المالدوأ قحد ى ال دنيوع المد
منأي هد المجممدع ن هديلالصأ قنمدي من دب حودس ون دب الامدباا صماظدأ الح ديبل()81ن هيلمبقود ،قمدب
طقوا ه القأب ن صاا الانيو ،قيلمبقو ،لوش ضلخ البق صالمب أ صالامباا(.)82
صم من مب م ،اقا فل صا قهنيبا م مح ي ه المبقو ،صالمالوأ ن هفومدي حد وس ضدا قهمود،
المالوأ صقحس ه الالصأ صقنصاضمي صق نيهمي صمنيملمي ن صإأيبل إلخ طباو المالوأ صقعيلوقمي(.)83
المطلب الثاني  :مؤسسات التربية العربية اإلسالمية
 -1المنازل :
لأ وا المعلمصا المنيمش منيني م يلحي م للمالوأ الهمبيبهي إلخ العنصا صالباح ،ن أودب قا
الحيج ،ض إلدخ قوديأ حلبدي مالومود ،قيلمنديمش الفي د ،ن صقد جدبى المالدوأ قديلمنمش هد ضمد
اإلعاأ صققش نأأل المعيج ن وصأ امفذ البعصش النبوأ محم ( دلخ هللا ضلودي صالدي صعدلأ ) اب
اقبقددأ قددا قق د اقبقددأ م ععدد ،مبقصودد)84(،ن امفددذهي منينددي لنأددب ال د ضصل اإلعددامو ،ن صمص ددوح
م يمونمي اإلنعينو ،للبجيش اقصاوش مدا ال دحيق ،الدذوا امندصا قيلد ضصل ن صلدوالممأ مقدي ئ الد وا
الج ود ن صندديا البعددصش محمد ( ددلخ هللا ضلوددي صالددي صعددلأ ) وعددمبقش هد قومددي مددا جنحددصا إلددخ
اإلعاأ()85ن حمخ نمل اآلو ،النبوم ،قصلي مايلخ  ( :وري قروا رمي التذًوار ر رمنصا رال م ر ضفلصا قوص ر النتقً و ً إً تال
دا إً رذا ًضوددم ضأ هرددي ضفلصا هر دإ ً رذا ر
قرا و د ض رذار لرن د ضأ إًلرددخ ر
ديظ ًبوار إًنردديه رصلر ًند ض
ديأ ر
ط ًا ضمددم ضأ هرينم ر ًأددبصا رص رال
أ ضود ردب نرد ً
طارد ِ
()86
م ضعم رأضنًعًوار ًل رح ًو ِ
ه رال ور ضعمرحض وً ًمار ضال رح و ً ) .
س إً تا رذ ًلن ضأ رنيار و ض ذًي النتقً ت هرور ضعمرحض وً ًمنن ضأ رص ت
صلاق قاض منيمش الالمديء صب المد ابي حودس نديا وب د هي الطلقد ،لملبد الالدأ هومدي
ضلددخ قو د ي ق ددحيقمي ن صمددا قهددأ هددذه المندديمش ( قو د الأددوخ الددبووي اقددا عددوني ن صقو د اإلمدديأ
الغمال ن صمنمش قق علوميا العجعمين (.)87

 -2القصور :
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امفذ الفلفيء صالاظميء ق صبهأ قمينا لمالوأ ققنيومأ قأأباا مالموا في وا وذهقصا
إلخ الب صب اقصال قبد ب مدا ال بيهد ،المد مد هلمأ لمحمدش اقضقديء المد عونم دصا قمدي ن صنديا
اق هص الذي و ع المنمج المببب لمالوأ اقني ن صق قطل ضلدخ المالدأ الفديص الدذي مصندش إلودي
)()88ن صوف ص لي جني ه الب ب وادوه هودي
ممم ،مالوأ ققنيء الفلفيء صاقأنويء اعأ ( م
لونصا إأباهي ضلخ اقموب احنأ صاأمش ن صق فطي الفيطموصا ه هذا المجيش فطدصا صاعدا ،ن
حوس قيم صا قإنأيء م ابي في  ،ه ق صبهأ ولمح قمي قصال اقأنويء ذا الأأا صالنفصذ(.)89
 -3المسجد :
وبمقط ميبوخ المبقو ،اإلعامو ،قيلمعج ابمقيطدي ص وبدي م ن صقد قيمد حلبدي ال باعد ،هد
المعج منذ نأأ ن صاهأ عق ه جاش المعج مبنما بيهوي م هص إا ال باعي قويأ اإلعداأ نيند
ونو ،مأب مايلوأ ال وا الج و ن أ مصعع المعلمصا ه همأ ممم ،المعج هيمفدذصه منيندي للاقدي
صمام للمالوأ ص اب للب يء()90ن صنيا قصش معج انأأ ه اإلعاأ معج ققيء ن صنين مابد هودي
حلبي الالأ ن صام ا ض المعيج صما قأمب المعيج صالجصامدع المد قيمد هومدي حلبدي الالدأ
جيمع المن صب ن جيمع مأ ن جيمع ضمب()91ن صلاق المعديج صبا مبقصودي ن صنيند مبندما
للحويل العويعو ،صاالجمميضو ،صال بيهو ،صال ونو ،ن صنين مبصأ قصظيوا مما ل قهممي :
ق -قنمي نين

صبا للاقي ل صال ال .

 قنمددي نيند مبانددم مبقصودد ،ص بيهودد ،وابد قمددي حلبددي الالمدديء ل باعدد ،البددبرا النددبوأصالفبي صاللغ ،ن صنذلل معمف أ نمايه لمالوأ النيأو ،ق صش ال وا صاللغ ،صاق .
ج -قنمي نين منيني للمبي

وجممع هومي الب يل لحش النماع(.)92

 -4المدارس :
د ،للمبقود،
قا ام حيأ الجصامع قحلبي ال بي ن اقبم الحيج ،إلدخ إنأديء قمدينا ممف
صالمالددوأ ن صقفي دد ،الالددصأ ال ونودد ،ن صق ددقح الم د ابي م ععدد ،مبقصودد ،مان د قم د بوي الفبددي
للمددذاه اإلعددامو ،ن حوددس ندديا لنددش مددذه م ابعددي صمنيهجددي ن صمددا قأددمب هددذه الم د ابي
ه (:)93
أ -بيت الحكمة :
قعددي المددأمصا قو د الحنمدد ،ه د قغ د ا ن صوامقددب قصش نلودد ،إعددامو ،لل باعددي الالوددي ن
صهنيل ما وبصش إا هيبصا البأو هص الذي قعي ن صقيأ المأمصا قمصعواي ن صق نيا وجممع هوي
الالميء صاق قيء صطا الالأ ن صمبجم م لفي ض و ل ما اللغي اقجنقو ،إلخ اللغي الابقو.،
ب -المدرسة النظامية :
لب انأأ الصموب العلجصق نظيأ الملل م ابي ما قهممدي الم بعدي النظيمود ،هد قغد ا ن
صمحمش هذه الم بع ،منمل ،بهوا ،ه نفصي المعلموا ن صومنا اضمقيبهي قصش م عع ،ضلمود ،هد
اإلعاأ .
ج -المدرسة المستنصرية :
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قن هذه الم بع ،الفلوف ،الاقيع المعمن ب قي ه قغ ا ن صق مص قعيض ،ما نصع
الممصل ،ن صجمم قيلحميمي صالمطيقخ ن صهومي معمأفخ ص اب النم ن صنيا الغدبض مدا هدذه
الم بع ،هص م بوي الفبي .
د -المدرسة النورية الكبرى :
لب انأأ هذه الم بع ،هص نصب ال وا محمص ه مأ ن صق م هذه الم بع ،مباه
منمي االوصا الذي وبا ا (قيض ،المحي با ) قيلماقوب الح وس صالمعج صمعينا الطلق.)94(،
 -5األماكن األخرى :
مددا الممنددا قا مددبقط قددوا قعددصاو الاددب ه د الجيهلودد ،صقددوا نددينوا قوددع النم د ه د
اإلعدداأ هلبد نيند هددذه الد نينوا هد العدديق إلأددباض مجيبودد ،ن ددأ ق ددقح معددبحي لل بيهدد،
صالحددصاب الالم د صظمددب هددذه ال د نينوا منددذ ضم د ال صلدد ،الاقيعددو ،ن صانمأددب ه د الاصا ددأ
المفملف.)95(،
صلأ ونا قيواص النم لأ ونصنصا مجب مجيب ن صإنمي نينصا هد األد اقحوديا ق قديء ذصى
بيه ،ضيلو ،ن هيلحصانو الصباقوا قبومممي الالمو ،مبمب ما قعصاو الاب ن حوس نين معدبحي م
إلنأي اإلأايب صضب المنيظبا صإلبيء الفط صمو اني لل بيه ،صالحصاب الالم .
صالدخ جيند ذلددل ن هدديا صب الحنمدد ،صالمنمقدي الايمدد ،صالفي دد ،نيند مبانددم إأددايع
هنبي ص بيه صق ق لمي مأ وباممي الصا ح ،ه بق ال بيه ،الابقو.)96(،
 -6الكتاتيب :
النميمو صج ققش ظمصب اإلعداأ ن صاا نيند قلولد ،االنمأديب ن صقاد ظمدصب اإلعداأ
ق قح النمي المنيا اقعيع للمالوأ ن ض إلخ ظمصبه حيجي المصعع ه نأب ال وا صانمبديش
الاب ما حيش الق اصل إلخ حيش الح يبل()97ن صوان النمي ه اللغ ،المنيا الذي ومأ هوي مالدوأ
البباءل صالنميق ،ن صنيا المد ا مدا مأعوعدي هدص مالدوأ البدباءل صالنميقد ،ن ن حودس نديا ودمالأ هودي
اقطفيش قباءل الببرا النبوأ صالنميق ،ن إ يه ،إلدخ مالدأ ق دص اقنقوديء صالمبعدلوا صاقحي ودس
النقصو ،الأبوف ،ن صالبصاضد اقعيعدو ،هد البوي دوي صاإلأدايب صنيند طبوبد ،المد بوي قيومد،
ضلخ الحفظ صالملبوا صقصل الذانبل ن صق حظو هذه الم عع ،المبقصو ،قمنين ،مبمصق ،ه الحوديل
اإلعامو ،ن صه قم يق ،الم بع ،االقم اوو ،ه الصق الحي ب(.)98
المطلب الثالث  :مقارنة بين الفلسفات
مفيصم نظبل الفاعدف ،صالمفندبوا صالمدبقوا للطقواد ،اإلنعدينو ،ن هدقاض الفاعدف ،نظدب
إلومددي نظددبل نيوودد ،ن صقا ددمأ نظددب إلومددي ضلددخ قنمددي أد ء صاحد ممنيمددش ال انف دديش قددوا الددبص
صالجع ن صقيفماا هممني الطقوا ،اإلنعينو ،وفملا هممني قه اا المبقود ،ن همنديل مدا قديش قديا
قهد اا المبقود ،وجد مندصا صاحد ل هد ندش الا دصب ن صذلدل طقواد ،اإلنعدينو ،صاحد ل هد جمودع
الا صب .
صهنيل ما وبصش إا الم ا ما المبقو ،وفملا قيفماا اإلنعيا حع ق باممأ صمودصلمأ
ن صهأ قمذا و منصا إا الطقوا ،اإلنعينو ،مفملا قيفماا الا صب ن صهنيل ما وامب قا الطقوا،
اإلنعددينو ،ال محددبل صا حدديهم صال مامددش صا اهددع ن صذلددل وجد قا نصجددي ال ددغط مددا جيند
النقيب ضلخ اقطفيش حمخ ومالمصا صوبصمصا علصنمأ ما ققش النقيب .
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صق مي قا اإلنعيا هص محدصب الاملود ،المبقصود ،ن صالمد ا مدا المبقود ،هدص إضد ا ه اإلضد ا
اقه ددش هدد هددذه الحودديل ن صمفملددا قهدد اا المبقودد ،مددا هلعددف ،إلددخ هلعددف ،قفددبى صمددا قهددأ
قه اهمي ه . )99(:
الفلسفة المثالية  :م ن ضلخ قهمو ،الابش ن صالح صش ضلخ المابه ،ما فاش الابش
صالمابه ،ومأ الح صش ضلومي ضا طبو المبقو ،صه ما افم يص النقيب لنبلمي لل غيب .
الفلسفة الواقعية  :مامب إا المفنودب صظوفد ،مابد ل ن هيلمحلودش صاعدمف اأ الحدصاي طدبو
إلخ المص ش للمابه ، ،صنلمي نمد الماديبا صاعدمف أ الابدش ن صقيلمجديب ودمأ انمأديا قعدباب
النصا .
الفلسررفة البرجماتيررة  :الحبوبودد ،نعددقو ،صقيقلدد ،للمغوددب ن صممددمأ القبجميمودد ،قيلمابهدد ،المد
معدديض اإلنعدديا ضلددخ المغلد ضلددخ دداصقي الحودديل ن هيلمابهدد ،هد صعددول ،منمعد هد القحددس
صالمجبق ،ن صه ضملو ،إجباوو ،قأعلص ضلم .
الفلسفة العربية اإلسالمية  :م ن ضلدخ طلد الالدأ ن صو دش اإلنعديا إلدخ المابهد ،مدا
فاش الماحظ ،صالمجبق ،صالمفنوب صالمأمش صالقحس قمي هص صاقدع هد هدذا الندصا ن صمدبى الابدش
صالحصاي صعولميا للنأا ضا طقوا ،المابه ،ن صنذلل الصح صعول ،ما صعيوش المابه.)100(،
الفلسررفة المثاليررة  :م ن د ضلددخ الجين د الفنددبي صالابل د ه د اإلنعدديا ن صاإلنعدديا بص
صجع قص ضبش صمي ل صمنف لوا ممقيونوا إلخ ح المنيقض ن صاناني ذلل ه نظبو ،ه اقفاو
صالمبقو ،صالمالوأ ن صظمب ذلل ه منظومي الم يل هد جممصبومدي ن ضند مي قعدأ الاديلأ إلدخ ضديلأ
الم ش صضيلأ الصاقع ن صضيلأ الم ش قبقخ مدا ضديلأ الصاقدع ن صمنمديج هدذه الفلعدف ،يقد أودب قيقدش
للمطصب صومأ نبلي ما جوش إلخ جوش .
الفلسفة الواقعية  :منظب إلخ اإلنعيا ضلدخ اندي مدموج مدا المدي ل صالدبص ن صاا الدبص
صالجع وأناا طقوا ،صاح ل ن صالايلأ الموميهوموب وم دش الصاقدع ن صالحبوبود ،م د بهي الصاقدع ن
صم ما هذه الفلعف ،قيلحبيو الفيل ل ال يقم ،الم ال مبقش الق وش قص المغوب مممي افملف الظبصا .
الفلسررفة البرجماتيررة  :منظددب هددذه الفلعددف ،اإلنعدديا ضلددخ انددي مددبا ن هابلددي صجعددمي
صمأيضبه لوعد قجدماء منف دل ،قدش هد ف ديوص لان دب ممنيمدش ن صالمد ا مدا المبقود ،هدص
منمو ،الذنيء قني ق ال الحويل صالمب أ هومي ن صالابش ق ال معيض ني ه همأ الايلأ الفيبج .
الفلسفة العربية اإلسالمية  :منظب إلخ اإلنعيا نظبل ممنيمل ،ن قش هص مموج ما البص
صجع صضبش ن صهص صح ه ممنيمل ،قيوم ،ضلدخ اممدماج قدوا المدي ل صالدبص ن صلدأ وبم دب المالدوأ
ضلخ منمو ،الابش صم بوقي ن صإهميش الجعدأ قيضمقديبه ماصقدي لامدش الابدشن قدش اهممد قيلجعدأ هد
قطيب مبقو ،اإلنعيا البمقيط الجعأ قيلابش صالنفي(.)101
الفلسفة المثالية  :مامقب البوأ معمبل ،صمنف دل ،ضدا العدلصل اإلنعدين ن صهد يقمد ،ال
يلح ،لجموع اقجويش ن صمصجي العلصل الذي وج
ممغوب ن صالبوأ م صني ه النم المب ع ،صه
إا وميبي ن هومالأ اإلنعيا ال حوح صالفطأ .
الفلسفة الواقعية  :م ب البوأ هص الابش ن صومأ انمأيا البوأ قأعلص ضلمد ن صمعدمم
صء المطلاي صاآلميش .
هلعف ،البوأ ما صاقع الحويل صالمميبع ،ه
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الفلسفة البرجماتية  :البوأ نعقو ،صلوع مطلب ،ن صقويعمي ما فاش المنفاد ،الأف دو،
صاالجمميضو ،ن ال صجص البوأ قفاقو ،مطلب ،ن هم قيقل ،للما وش صالمغووب .
الفلسفة العربية اإلسالمية  :البوأ مطلب ،يقم ،ن هم منظأ ضاق ،الفب قفيلب ،صمجممادي
ن صالبوأ م بهي الصح صالببرا النبوأ صالعن ،الأبوف ،ن هديلبوأ ضلصود ،عدميصو ،مدنظأ الااقدي
قوا القأب صال مف ع للمأصوش(.)102
الخاتمة
قاددد باعددد ،هلعدددف ،المبقوددد ،ن ضقدددب دددفحي هدددذا القحدددس ن نعدددمطوع قا نص دددح قهدددأ
االعمنميجي الم مص لني إلومي ما باعمني لفلعف ،المبقو:،
 -1وم ددح لنددي قا هلعددف ،المبقودد ،صا ددح ،مم ددما نظددبل قجميلودد ،إلددخ النددصا صالحودديل
صاإلنعيا قمي وماوأ مع مقي ئ المجممع ن هيلمبقو ،الم نبد ممي لل دغيب صالنقديب قمدي وعدمح لمدأ ن
صوموح لمأ صواطومأ ما الب بل صالامأ مي واطدخ لمدذه الحوديل ماندخ صلمد الء اإلهدبا مبد بل ضلدخ
معيوبل الحويل ن صاإلمعيل قأضنممي صاالنطاو قمي إلخ حوس وأيء هللا ضم صجش .
 -2هلعف ،المبقو ،مم ش قم ،النجي ه الحوديل ن قنمدي ماند اإلومديا صالبقد نمدي ضبهد
ما النيحو ،اللغصو ،ن صه المبب ما هللا ن صنمي ضبهمي الغمال صه الامباا صالمب أ ن صضبهمي
اقا فل صا صه الحويل صلوي اإلض ا للحويل ن صالفاعف ،صالمفنبصا الاب هأ فودب مدا ضبهدصا
المبقو ،قمانيهي الأيمش ن قا هنديل الن ودب مدا ماديبوا للمبقود ،افملفد قديفماا نظدبل المدبقوا
صهلعفممأ ه الحويل صمامب اممأ الم و ونصا قمي صممفبع نلمي ما ضملو ،النمص.
 -3هلعف ،المبقو ،ما ما قن ب الاني ب ال بيهو ،مفيضام مع الفلعف ،ن صالمبقو ،ه النأيط
الذي ومف ذ الفلعف ،صعول ،لمنظوأ الاملود ،المبقصود ،صمنعدوبمي صمص دوح البدوأ صاقهد اا المد منأد
محبوبمي .
 -4ممد ا المبقودد ،الم يلودد ،إلددخ منمودد ،بص الجميضدد ،صالأدداصب قيلحودديل ن وددبى قهاطددصا
ق بصبل م بو نش مصاطا لف م ،ال صل. ،
 -5مم ا المبقو ،الصاقاو ،إلخ إض ا المصاطا ال يلح لحويل هي ل ،صالم ومنا الح صش
ضلومي قف م ،ال صل ،الم مامش ضلخ المممع قيلحويل ن صوبى إا المبقو ،صاح ل لنش مجممع .
 -6مم ا المبقو ،القبجميمو ،إلخ حبو ،الممالأ ه افمويب قهنيبه صمامب امي ن صم ما قيا
الفلعف ،صالمبقو ،حبوبميا ممنيملميا ن صالفلعف ،ه المصجي الذن صالمبقو ،ه المطقو الامل .
 -7مم ا المبقو ،ه اإلعاأ إلخ منمو ،الجين الفنبي صاالجمميض صاقفاق صالنفع
صالجعم ه اإلنعيا ن صالمبقود ،اإلعدامو ،هد المفديهوأ صالمقدي ئ صالبدوأ صالمامبد ا صاقهنديب
المبقصودد ،المعددمم ل مددا الم ددي ب اإلعددامو ،ن صالمد لمدي ضاقدد ،مصجومودد ،صمطقوبودد ،هد مجدديال
المبقو ،صالحويل .
صال وا قيضمقديبه ود ما قبودي ل ما دصم ،معد ل مدا هللا ماديلخ همدص وصندش قمدب مبقود ،اإلنعدينو ،ن
صمنمو ،الموصش المانصو ،هومي إلخ هذه البوي ل صهبصضمي ن همنأي قعق ذلل مجمصض ،مدا الاصاطدا
صالمأيضب النقول ،ن صو قح اإلنعيا وح البوأ الفلبو ،ن صالم ش الم وبقوي ال وا ضلخ احمباممي ن
صوعمقعش ه عقولمي صوموح ضا طبوبمي مي وبا إميمي ما م يلحي صمنيهادي ن صلدوي ماندخ ذلدل
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قا ح الذا ومحخ ما الطقوا ،اإلنعينو ،ن قش إا الامش ه عدقوش ملدل البدوأ منفودذ نيمدش إلبا ل
ح الذا هيا البوأ قعق المبقو ،ال ونو ،م قح محقصق ،لإلنعيا .
صومننني ق ف ،ضيم ،قا نبصش قأا اإلعاأ وجمع قدوا الفندب الم ديل صالدصاقا صاإلنعدين
ه امماا وجاش ما الفنب اإلعام طيقاي في ي مممومام.
الهوامش
 -1الدد صبي ن .ضلدد حعددوا  :ق ددصش المبقودد ،هدد مفمصممددي الحدد وس ن اقب ا ن ط1ن( 2009أ) ن
ص17.
 -2هوديض ن مندخ  :الطفدش صالمبقودد ،الم بعدو ،هد الف ديء اقعددبي صال بديه ن النيأدب المبندم ال بدديه
الابق ال اب القو يء – المغب ن ط 1ن ( 2004أ ) ن ص 135.
 -3ددددلوقي ن جموددددش  :الماجددددأ الفلعددددف ن ج 1ن النيأددددب ذصي الببقددددخ ن مددددط  :عددددلومي نددددما ه ن ط1ن
( 1385هـ) ن ص .267 - 266
 -4ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 17
 -5مهي ن ضقد المجود  :المبقود ،صالمالدوأ هد نمدج القاأد ،ن مبجمد : ،الأدوخ حعدا النمدب ن النيأدب
م عع ،قأ الببى للمحبو صالنأب ن قوبص – لقنيا ن ط 1ن ( 1426هـ 2005 -أ ) ن ص . 101
 -6اقع ي ن عاو جيعأ ن مبصاا ضق المجو إقباهوأ  :اإلبأي المبقصي مفمصمي ف يو دي ميهومدي ن
النيأب  :ال اب الالمو ،للنأب صالمصموع ضميا – صعط القل ن ط 1ن ( 2003أ ) ن ص .105
 -7عصبل الحج ن اآلو. ) 5 ( ،
 -8عصبل الأاباء ن اآلو. ) 18 ( ،
 -9عصبل اإلعباء ن اآلو. ) 24 ( ،
 -10اقع د ي ن عدداو جيعددأ ن مددبصاا ضق د المجودد إقددباهوأ ن اإلبأددي المبقددصي مفمصمددي ف يو ددي
ميهومي ن ص . 105
 -11الح بي ن ققص فل صا  :قحي وس ه المبقو ،ن مبنم باعي الصح ل الابقو ،ن قوبص
( 1984أ ) ن ص . 55 – 54

– لقنيا ن

 -12الطوط ن  .محم ن صرفبصا  :م فش إلخ المبقو ،ن مط  :ضميا  -اب الموعبل للنأب صالمصموع
صالطقيض ،ن ط 2ن (1429هـ 2009 -أ ) ن ص 23. -22
 -13دددبب ن  .محمددد جمددديش  :امجيهدددي هددد المبقوددد ،صالمالدددوأ ن اب الماددديبا قم دددب -البددديهبل ن
( 1985أ ) ن ص . 26
منم

 -14البأو ن  .محمد اقحمد  :اقهد اا المبقصود ،صاقعدي الايمد ،للمنديهج قد صش الفلدوج الابقود ،ن
المبقو ،الابق ال صش الفلوج ن (  1404هـ  ) 1984 -ن ص .23 –22
 -15ال ب ن محم قيقب  :قهش القو منصع ا صاب صصح ل ه ا ن  .ن ص. 121 – 120

 -16الم بع ن العو محم مب  :ماديلأ المبقود ،اإلعدامو ،ن النيأدب اب محقد الحعدوا – طمدباا ن
ط 2ن (  1424هـ 2003 -أ ) ن ص . 5
 -17انمبن
.org/wiki/www.ar.wikipedia
 -18اقع ي ن عاو جيعأ ن مبصاا ضق المجو إقباهوأ  :اإلبأي المبقصي مفمصمدي ف يو دي ميهومدي
ن ص 121.
76

مجلة كلية التربية

العدد1

المجلد2

كانون الثاني2012/

 -19ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص  30ن ص . 20
 -20الحجاصي ن لطف  :هلعدف ،المبقود ،اإلأدنيلوي الباهند ،ن النيأدب  :اب المندصوب للطقيضد ،صالنأدب
صالمصموع ن ( 2009أ ) ن ص. 32
 -21الفصال ل ن محم محمدص  :قعدي قنديء المنديهج المبقصود ،صم دموأ النمدي المالومد ن اب الموعدبل
للنأب صالمصموع صالطقيض ،ن ط 2ن ( 1425هـ 2004 -أ ) ن ص . 64 -63
 ( جصا وصى )  :هولعصا صضيلأ نفي قمبون ن صضديلأ مدا انقدب ضلمديء المبقود ،صقعدميذ الفلعدف ،هد
الجيماد ،ن صنديا لدي مددأ وب نقودب هد الفلعدف ،صضلددأ االجممديع ن صقن دب م لفيمدي هد المبقود ،صاقفداو ن صوددبى قا
الم ا اقعمخ ما المبقو ،هص أبي ال في ال ومبباطو ،صالحبو ،صح الامش ضن اقهبا .
ونظب :صصلا  .ق  :هلعدف ،المحد وا صالماي دبوا ن نبلدي إلدخ الابقود : ،ققدص الادا ضفوفد ن مدط  :لجند،
المألوا صالمبجم ،صالنأب ن م ب ن ط  2ن (1944أ ) ن ص . 98
 -22انمبن
.org/wiki/www.ar.wikipedia
 -23ضوعيا ن يلح ،ضق هللا ن صرفبصا  :امجيهي ح و  ،ه المبقو ،ن اب الموعدبل للنأدب صالمصمودع
صالطقيض ،ن ط1ن ( 1425هـ 2007 -أ ) ن ص . 27
 -24الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن صمابل المالوأ الايل صالقحس الالم نلود،
المبقو ،اقا بأ ن ( 1993أ ) ن ص . 42
( عبباط )  :م ل أف ومي اح قهأ الاصامش الم بها ما أأا ا نوي ن صضا طبو نظيمي الفلعف
قحي اق ونوصا قيلمفصو ضلخ ندش الأداص ن ذلدل إا هلعدفمي مأدنش مبحلد ،هيمد ،هد مديبوخ الابدش القأدبين قنمدي
ق م لإلنعيا مقي ئ اقفاو ممي منحي الأاصب قيلمفصون صه ام ضا ذلل هأا عبباط هص الذي انمش الفلعف ،ما
العميء.
ونظب  :الماون ،ن قحعيا  :قضداأ النمدي اإلأبود صالبصمديا ن اب الأد صا ال بيهود ،الايمد ،ن قغد ا ن
ط1ن (2001أ ) ن ص 242.
 -25انمبن
.net/islam/childcare.htm http://www.ishim
 -26رش ويعددوا ن جافددب  :هاعددف ،وصنددينوصا مددا طدديلوي إلددخ عددبباط ن منمقدد ،الفنددب الابقدد للنأددب
صالمصموع ن قغ ا – من صب ن ط 3ن ( 1985أ ) ن ص 131. - 130
 -27مبعددخ ن  .محم د منوددب  :مدديبوخ المبقودد ،ه د الأددبو صالغددب ن (1994أ) ن ضدديلأ النم د 38
أيبع ضق الفيل بص – البيهبل ن ص .113
 ( قهاطددصا )  :صلدد هدد ق ونددي ن صاعددأ هولعددصهني اق ددل هددص ( ابوعددمصنولوي ) صقطل د ضلوددي لب د
قهاطصا قعق نمفوي الابو موا ا لم م ش ضلدخ ذنيودي ن بي قهاطدصا ضلدصأ ض دبه صر اقدي صقدبع هد الأداب
صالفا نهص ملمودذ عدبباط صهدص اقدب مامذمدي إلودي ن صمدأ ب قهاطدصا ن ودبا ضلدخ مدص قعدميذه ن صانأدأ قهاطدصا
قني ومو ،الم مابا قيعمي ( قني ومو ،قهاطصا ) صه نمصذج م غب ( الجيما ،الح و . ) ،
ونظب  :أيل ن  .م دطفخ  :قهاطدصا ن منأدصبا اب منمقد ،المداش للطقيضد ،صالنأدب ن قودبص –
لقنيا ن  .ن ص . 5
 -28ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 18
 -29ضمب ن  .جيقب  :الم فش ه المبقو ،ن مطقا ،الماديبا – قغد ا ن ط 1ن ( 1372هدـ 1953 -أ
) ن ص10.
 -30الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص 41.
 -31مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص . 120
 -32الفصال ل ن محم محمص  :قعي قنيء المنيهج المبقصو ،صم موأ النمي المالوم ن ص . 70 -69
 -33الطوط ن  .محم ن صرفبصا  :م فش إلخ المبقو ،ن ص . 83 -82
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( جصا لصل )  :صل ه م وني بنجمصا ن صنيا صال ه محيموي م ن صقا قا قنمش باعمي االقم اوو ،ن فش
م بع ،صعمنمنعمب ملبخ هومي مالومي ال ينصي ن صقا هي انمبش إلخ جيما ،قنعفصب إلنميش باعمي الجيماود ،هد بي
هومي الفلعف ،الوصنينو ،ن صح ش ضلخ القنيلصبوصي ن صاعمطيع قا وح ش ضلخ الميجعموب صضوا ه الجيما. ،
ونظب :نبأ ن  .وصعا  :ميبوخ الفلعف ،الح و  ،ن ط  1ن قوبص ن  .ن ص . 141
صالممو ما المالصمي ن الطيو ن عميأ أو حمو  :نظبو ،المابه ،ضن جصا لصل صق صلمي الفنبود،
ن بعيل ،ميجعموب مب م ،إلخ جيما ،قغ ا – نلو ،اآل ا – قعأ الفلعف ،ن ( 1404هدـ 1984 -أ ) ن ص 3 - 1
.
 -34مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص. 395
 -35ضمب ن  .جيقب  :الم فش ه المبقو ،ن ص . 11
 ( جيا جديل بصعدص )  :صلد قجنودا مدا قعدبل هبنعدو ،ن صضمد صالد ه إلدخ احد الحفديبوا ند والمدي
نيضمي ن صنيا هذا البجش قيعوي م ن هغي ب بصعص الم ون ،هبقي مني ن صهيأ ضلخ صجمي وحمدبا أدمخ الحدبا هد
عصعوبا صاوطيلوي ن صالمبخ قعو ل وعب لي أووي م ما االعمبباب ن لي الن وب ما الم لفي قهممي ( الاب االجممديض
) ( إموش) ن صإموش اعأ للطفش الذي وبعأ بصعص قبنيمج مبقو. ،
ونظب  :نبأ ن  .وصعا  :ميبوخ الفلعف ،الح و  ،ن ط  5ن النيأب اب المايبا ن  .ن ص 200.
 -36الح بي ن ققص فل صا  :قحي وس ه المبقو ،ن ص. 209
 -37بب ن  .محم جميش  :امجيهي ه المبقو ،صالمالوأ ن ص . 22- 21
 -38المطمددبي ن مبم ددخ  :المالددوأ صالمبقودد ،ه د اإلعدداأ ن مبجمدد : ،العددو احم د البقددينج ن مبنددم
المصموع قأ – عصو الب ي – منمق ،اإلميأ ال ي و ن ( ضلوي العاأ ) ن ط 1ن مط  :أبوا ن ( 1385هـ ه ) ن
ص 71.
 -39الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن صمابل المالوأ صالقحس الالم ن جيما ،قغد ا
نلو ،المبقو ،ن (1985أ ) ن ص . 85 -40الفصال ل ن محم محمص  :قعي قنيء المنيهج المبقصو ،صم موأ النمي المالوم ن ص. 78 -72
 ( هوباقلوطي )  :ونح ب ما ضيولي ابعمبباطو ،صأغش صظوف ،النيها ن صاا مبنمه ال ون صالعويع
عدمش لدي الن وددب مدا اقمددصب منمدي االطدداع ضلدخ قعدباب المجممددع ن صهدص مددا اقدبم الفاعددف ،الطقواودوا ن صلبد
قدديلحنوأ القندديء قنددي ون ددب مددا القندديء ن صهددص هولعددصا ممأدديوأ صواددص ذلددل إلددخ أدداصبه قاق ودد ،الحودديل ن صلب د
قيلغمصض صبقمي واص إلخ مفصهي ما عصء همأ الايم ،لمبي ه .
ونظب  :الماون ،ن إحعيا  :قضاأ النمي اإلأبو صالبصميا ن ص .114 -113
 -41الفصال ل ن محم محمص  :قعي قنيء المنيهج المبقصو ،صم موأ النمي المالوم ن ص . 78
 ( هبقب عقنعب)  :هص قأمب هولعصا اننلومي ه الببا الميعع ضأب ن صق نديا نعدصالم ن صضند مي
قلدغ ال يل د ،ضأددب مدا ضمدبه قبعددلي ققدصه إلدخ ( هونمددصا ) لود بي هنديل محد مباققد ،ضمدي ن صنيند هدذه الفمددبل
الصحو د ل الم د ملبددخ هومددي مالوم دي م منظمددي ه د حويمددي ن صوبددصش ضددا نفعددي قنددش نقبودديء انددي لددأ ومل د بع دي م ه د اللغدد،
االننلومو ،ن ال ه قويأ الطفصل ،صال ه همبل الأقي ن نمي اني لأ ومالأ قصاض اللغ. ،
ونظب  :وصبان ن صش  :ق  ،الفلعف ،ن مبجم . : ،همح هللا محم مأاأع ن منمق ،المايبا قوبص ن
ط  4ن (1979أ ) ن ص . 460 – 458
 -42ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
اب للالأ للماووا ققوبص ن ط 7ن قوبص – لقنيا ن ( 1997أ ) ن ص . 481
 -43ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 19
 -44انمبن
. hayatannas.com/vb/showthread.php? http://www
 -45ضمب ن  .جيقب  :الم فش ه المبقو ،ن ص . 11
 -46صبموددي ن جدديا هبنعددصا  :ماجدأ الالددصأ اإلنعددينو ،ن مبجمدد . : ،جددصبج نمددصبل ن مجد الم ععدد،
االجمميضو ،لل باعي صالنأب صالمصموع ن قوبص ن ط 1ن ( 1430هـ 2009 -أ ) ن ص . 216
 -47ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :نحص هلعدف ،مبقصود ،ضبقود ،الفلعدف ،المبقصود ،صمعدمبقش الدصطا الابقد ن
قوبص ن ط 2ن ( 2000أ ) ن ص . 53
 -48ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 19
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 -49اقع ي ن عاو جيعأ ن مبصاا ضق المجو إقباهوأ ن اإلبأي المبقصي مفمصمي ف يو دي ميهومدي
ن ص 106.
 -50الفصالدددد ل ن محمدددد محمددددص  :قعددددي قندددديء المندددديهج المبقصودددد ،صم ددددموأ النمددددي المالومدددد ن
ص  78ن ص . 81 – 80
 -51مبعددخ ن  .محم د منوددب  :هلعددف ،المبقودد ،امجيهيممددي صم ابعددمي ن (1995أ) ن ضدديلأ النم د 38
أيبع ضق الفيل بص – البيهبل ن ص221.
 -52نيظأ ن محم إقباهوأ ن صرفبصا  :باعي ه المبقود ،اإلعدامو ،صق دصلمي النظبود ،صالفلعدفو ،ن
مج 9ن مبنم القحصس المبقصو ،جيما ،قطب ن (1985أ) ن ص. 38
 -53عصبل الال  :اآلو. )1( ،
 -54عصبل الال  :اآلو. )4( ،
 -55الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص . 58
 -56ضقد مم د ي ن ضقدديي ن صرفددبصا  :قعددي المبقودد ،ن صمابل المالددوأ صالقحددس الالمد ن نلودد ،المبقودد،
اقصلخ اقا بأ ن قغ ا ن (2003أ) ن ص. 43
 -57مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص . 215
 -58نيظأ ن محم إقباهوأ ن صرفبصا  :باعي ه المبقود ،اإلعدامو ،صق دصلمي النظبود ،صالفلعدفو ،ن
مج 9ن ص . 12
 -59عصبل هيطب  :اآلو. ) 28 ( ،
 -60عصبل الممب  :اآلو. ) 9 ( ،
 -61عصبل النحش  :اآلو. ) 43 ( ،
 -62عصبل مجي ل : ،اآلو. )11( ،
 -63ضق مم ي ن ضقيي ن صرفبصا  :قعي المبقو ،ن ص. 43
 -64مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص. 218
 -65الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص . 74
 -66مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص . 253
 -67الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص .75-74
 -68عصبل الميو ل  :اآلو. ) 3 ( ،
 -69ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 115
 -70مبعخ ن  .محم منوب  :هلعف ،المبقو ،امجيهيممي صم ابعمي ن ص 249.
 -71مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص . 252
 -72ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 133
 -73الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص . 84
 ( اقا عوني )  :هص ققص ضل الحعوا قدا ضقد هللا قدا ضلد قدا عدوني اأدممب قنندخ صقلبدي ض ود ل صمدا
ققبمهي الأوخ البووي ن صاقا عوني صل ه قبو ،قبوق ،ما قفيبى ه أميل إوباا ن صهص ضبقد ال بيهد ،اأدممب
نفولعصا عويع صطقو .
ونظدددب  :نجددديب ن بمدددمي  :الفلعدددف ،الابقوددد ،ضقدددب المددديبوخ ن اب اآلهددديو الج وددد ل – قودددبص ن ط  1ن
( 1977أ ) ن ص 125.
 -74ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 18
 -75عصبل الب ص ن اآلو. ) 77 ( ،
 -76ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 18
 ( الغ مال )  :صل قطصي ه م ون ،فباعيا ن صهص اإلميأ الجلوش محم قا محم قدا احمد الطصعد
الغمال حج ،اإلعاأ ن الفولعصا الممنلأ المم صا الفبوي ن ما نقيب قضاأ الفنب ه الميبوخ اإلعدام صقأد هأ
مأ وبا حمخ وصمني هذا ه موي وا ضلصأ ال وا صال نوي ن صهص ملموذ إميأ الحبموا الجصون ن (505هـ) .
ونظب  :الغمال ن ققدص حيمد  :مميهد الفاعدف ،ن قد أ لدي ص دقط ن دي احمد أدمي الد وا ن اب النمد
الالمو ،ن قوبص – لقنيا ن ط 1ن ( 1421هـ ) ن ص . 5 – 3
 -77الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص . 85
 -78مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص. 250
 ( اقا طفوش )  :هص ققص قنب محمد قدا ضقد الميلدل قدا محمد قدا طفودش البوعد اقن لعد ن هولعدصا
قن لعد ن وبجدع نعدقي إلدخ ققولد ،قند قدوي الابقود ،ن صلد قدب م وند،
صمفنبامًم صطقوقي م صهلنوي م صهومويو صقي
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أبنيط ،قيقن لي ن وم ش اقا طفوش اق البصح للنمض ،الطقواو ،ه المبقو ،ضقب نميقي ح قا وبظديا ن صالدذي
حيصش هومي المصهو الفلعف قوا المابه ،الابلو ،صالمابه ،ال ونو. ،
ونظب  :ق صي ن  .ضق البحما  :المصعصض ،الفلعفو ،ن منأصبا ذصي الببقدخ ن مدط  :عدلومي ندما ه ن
ط1ن (1427هـ ) ن ص . 68 - 67
 -79لوقي ن جموش  :الماجأ الفلعف ن ج 1ن ص . 267
 -80انمبن
?http://www.hayatannas .com/vb/showthread.php
 ( اقددا فل د صا)  :هددص صل د ال د وا ققددص مو د ضق د الددبحما صل د ه د مددصني ن ص بي المنط د صالفلعددف،
صالبوي وي صالالصأ الطقواو ،ن امميم اقا فل صا قعا ،إطاضي ضلخ الالصأ ن صوامقب اقا فل صا قا نأأل الالدصأ
صمب ممي ظيهبل ما ظصاهب الامباا في  ،قا طل الالأ هطبل ه اإلنعيا ن صاا الالصأ منأأ ما حيجد ،هطبودي
وعاخ اإلنعيا إلخ محبوبمي ن صقعأ قا فل صا الالصأ إلخ الالصأ النبلوي صالابلو. ،
ونظدددددب  :الجقدددددصبي  :نظلددددد ،احمددددد نيودددددش  :الفلعدددددف ،اإلعدددددامو ،ن مدددددط ن جيماددددد ،قغددددد ا ن ط 1ن
(1411هـ 1999 -أ ) ن ص . 377 - 368
 -81الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص . 77 -76
 -82ال صبي ن  .ضل حعوا  :ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن ص . 18
 -83ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص . 246
 - 84ضق ال اوأ ن  .ضق هللا :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص . 148
 -85الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص . 124
 -86عصبل اقحما  :اآلو. ) 53 ( ،
 -87ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا صب الب وم ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص .149
 -88الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص .68 -67
 -89ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص 148. -147
 -90الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص . 124
 -91ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص .152
 -92مبعخ ن  .محم منوب  :ميبوخ المبقو ،ه الأبو صالغب ن ص . 280
 -93الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص . 127
 -94الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص .68 -67
 -95ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص .148
 -96الجافبي ن ميهب إعميضوش ن صرفبصا  :هلعف ،المبقو ،ن ص129.-128
 -97ضق ال اوأ ن  .ضق هللا  :المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا دصب الب ومد ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن
ص. 146
 -98الحل ن  .احم حب ن صرفبصا  :مقي ئ المبقو ،ن ص .65-64
 -99الامدديوبل ن  .محمد حعددا  :ق ددصش المبقودد ،الميبوفودد ،صاالجمميضودد ،صالنفعددو ،صالفلعددفو ،ن مددط :
ضميا  -اب الموعبل للنأب صالمصموع صالطقيض ،ن ط 5ن ( 2008أ – 1428هـ ) ن ص . 258
 -100الطوط ن  .محم ن صرفبصا  :م فش إلخ المبقو ،ن ص. 101 -100
 -101الامددديوبل ن  .محمددد حعدددا  :ق دددصش المبقوددد ،الميبوفوددد ،صاالجمميضوددد ،صالنفعدددو ،صالفلعدددفو ،ن
ص . 262 -258
 -102الطوط ن  .محم ن صرفبصا  :م فش إلخ المبقو ،ن ص . 101 -100
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المراجع والمصادر
أوال – الكتب المقدسة :
 القرآن الكريمثانيا ً  -الكتب والمؤلفات العربية :
 الجعفري  ،ماهر إسماعيل  ،وآخرون : هلعف ،المبقو ،ن صمابل المالوأ الايل صالقحس الالم نلو ،المبقو ،اقا بأ ن ( 1993أ ) . آل ياسين  ،جعفر : هاعف ،وصنينوصا ما طيلوي إلخ عبباط ن منمق ،الفنب الابقد للنأدب صالمصمودع ن قغد ا – من دصب نط 3ن ( 1985أ ) .
 األسدي  ،سعيد جاسم  ،مروان عبد المجيد إبراهيم : اإلبأي المبقصي مفمصمي ف يو ي ميهومي ن النيأب  :الد اب الالمود ،للنأدب صالمصمودع ضمديا – صعدطالقل ن ط 1ن ( 2003أ ) .
 الجبوري  :نظلة احمد نائل : الفلعف ،اإلعامو ،ن مط ن جيما ،قغ ا ن ط 1ن (1411هـ 1999 -أ ) . الحجالوي  ،لطفي : هلعف ،المبقو ،اإلأنيلوي الباهن ،ن النيأب  :اب المنصوب للطقيض ،صالنأب صالمصموع ن ( 2009أ ) . الحصري  ،ابو خلدون : قحي وس ه المبقو ،ن مبنم باعي الصح ل الابقو ،ن قوبص – لقنيا ن ( 1984أ ) . الحلي  ،د  .احمد حقي  ،وآخرون : مقي يء المبقو ،ن صمابل المالوأ صالقحس الالم ن جيما ،قغ ا  -نلو ،المبقو1985 ( ،أ ) . الخوالدة  ،محمد محمود : قعي قنيء المنيهج المبقصو ،صم موأ النمي المالوم ن اب الموعبل للنأدب صالمصمودع صالطقيضد ،ن ط2( 1425هـ 2004 -أ ) .
ن
 الدوري  ،د  .علي حسين : ق صش المبقو ،ه مفمصممي الح وس ن إ باء النأب صالمصموع اقب ا ن ط 1ن ( 2009أ ) . الرشيد  ،د  .محمد األحمد : اقه اا المبقصو ،صاقعي الايم ،للمنيهج ق صش الفلوج الابقو ،ن منم المبقو ،الابق الد صش الفلدوجن ( 1404هـ 1984 -أ ) .
 الصدر  ،محمد باقر : قهش القو منصع ا صاب صصح ل ه ا ن . . الطيطي  ،د  .محمد  ،وآخرون : مددددد فش إلدددددخ المبقوددددد ،ن مدددددط  :ضمددددديا  -اب الموعدددددبل للنأدددددب صالمصمودددددع صالطقيضددددد ،ن ط 2ن(1429هـ 2009 -أ ) .
 العمايرة  ،د  .محمد حسن : ق دددصش المبقوددد ،الميبوفوددد ،صاالجمميضوددد ،صالنفعدددو ،صالفلعدددفو ،ن مدددط  :ضمددديا  -اب الموعدددبل للنأدددبصالمصموع صالطقيض ،ن ط 5ن ( 1428هـ 2008 -أ ) .
 الغزالي  ،أبو حامد : مميه الفاعف ،ن ق أ لي ص قط ن ي احم أمي ال وا ن اب النم الالمود ،ن قودبص – لقنديا ن ط1( 1421هـ) .
ن
 المدرسي  ،السيد محمد تقي : مايلأ المبقو ،اإلعامو ،ن النيأب اب محق الحعوا – طمباا ن ط 2ن ( 1424هـ 2003 -أ ) . المطهري  ،مرتضى : المالددوأ صالمبقودد ،هد اإلعدداأ ن مبجمدد ،العددو احمد البقددينج ن مبنددم المصموددع قددأ – عددصو البد ي –منمق ،اإلميأ ال ي و ن ط 1ن مط  :أبوا ن ( 1385هـ ه ) .
 المالئكة  ،أحسان : قضاأ النمي اإلأبو صالبصميا ن اب الأ صا ال بيهو ،الايم ،ن قغ ا ن ط1ن ( 2001أ ) . ديورانت  ،ول : ق  ،الفلعف ،ن مبجم . : ،همح هللا محم مأاأع ن منمق ،المايبا قوبص ن ط  4ن (1979أ ) .81
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 زهادت  ،عبد المجيد : الم بقو ،صالمالوأ هد نمدج القاأد ،ن مبجمد : ،الأدوخ حعدا النمدب ن النيأدب م ععد ،قأ البدبى للمحبودصالنأب ن قوبص – لقنيا ن ط1ن ( 1426هـ 2005 -أ ) .
 صقر  ،د  .محمد جمال : امجيهي ه المبقو ،صالمالوأ ن اب المايبا قم ب -البيهبل ن ( 1985أ ) . عبد مهدي  ،عباس  ،وآخرون : قعي المبقو ،ن صمابل المالوأ صالقحس الالم ن نلو ،المبقو ،اقصلخ اقا بأ ن ( 2003أ ) . عبد الدائم  ،د  .عبد هللا : المبقو ،ضقب الميبوخ ما الا صب الب وم ،حمدخ قصاودش البدبا الاأدبوا ن اب للالدأ للماودوا قودبص نط 7ن قوبص – لقنيا ن ( 1997أ ) .
 نحص هلعف ،مبقصو ،ضبقو ،الفلعف ،المبقصو ،صمعمبقش الصطا الابق ن قوبص ن ط 2ن ( 2000أ ) . عمر  ،د  .جابر : الم فش ه المبقو ،ن مطقا ،المايبا – قغ ا ن ط 1ن ( 1372هـ 1953 -أ ) . عيسان  ،صالحة عبد هللا  ،وآخرون : امجيهي ح و  ،ه المبقو ،ن اب الموعبل للنأب صالمصموع صالطقيض ،ن ط 1ن ( 1425هدـ 2007 -أ ).
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Conclusions
After studying the history of the philosophy of Education within the pages of
this research it becomes possible to explain the most important conclusions out of it
:
1-It is clear that the philosophy of education includes ageneral look to the universe ,
life , and Man due to what suit the principles of society .Education presented to the
young and old allows and gives them power and resolute to give meaning to life.
2-Philosophy of life represent the peak of success in life . It means faith and elevation
according to linguistics . It also refers to the intimacy towards Allah ( God ) , and to
development and progression according to Al-Ghazali . Ibin – Khaldoon defines philosophy as life and not preparing for life , and the Arab philosophers and thinkers
give education its general meaning . So , definitions differ according to the thinkers
philosophy of life and their believes which all spring from the growing process .
3- Philosophy of education is one of the cultural elements that interact with philosophy . Education is the activity that uses philosophy to arrange the educational process and to explain its principals and goals .
4-The ideal education to enrich group spirit and feeling of life . thinks of the necessity
of training everybody to serve the country .
5 – Realistic education aims at preparing a good person for a proper life that could be
got out of serving the country . It believes that education is one for all the society .
6 – The Burjumat education aims at the freedom of the learner in choosing his beliefes and ideas . It believes that education and philosophy are two perfect facts . philosophy is the witty tendency and education is the practical application .
7 - The Islamic education want to enrich the physical , spiritual , moral , social , and
mental side of Man . And the Islamic education is derived from Islamic sources which
have practical and thematic relation in the fieldes of education and life .
Religion believes that leadership should be guided by Allah who lets such
honest leaderships develop the spiritual tendencies out of which spring a number of
noble feelings and man loves the good deeds and values . He will follow the image
he was brought up to be in love with all his life.
Generally speaking , we can say that Islam combines the human , realistic and
ideal thinking in balance that makes the Islamic thinking as aspecial unique style .
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