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لخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مراحل تطور التربية اإلسالممية وببالرا التحالديات التالف و الت
فالالف طريالالا دراسالالتتاق ولتحايالالا هالاللا التالالدف سالالمكت الباحفالالة المالاليتو الوه ال ف التحميمالالف والمالاليتو
التاريخف.
و الالد خمهالالت الدراسالالة إلالالى بن دراسالالة تالالاريس التربيالالة اإلسالالممية حاقالالة الالرورية فالالف الحاالالل
المعرفالف التربالوت تسالتي فالالف تتبالا اليمالاف المعرفالالفع والكشالف عالن العياهالالر التربويالة الحيالة فالالف
التالالراا التربالالوت اإلسالالممف وال كالالر التربالالوت المعاهالالر .وبن بهالالي المراحالالل التالالف تخممالالت تطالالور
التربية اإلسممية عبر التاريس هف :اليشأة والتأسيسع والبيالاف والتطبيالاع وادادهالارع والتلبالل
بين الاوة وال عفع والتقديد وإعادة البياف.
هالاللا وتوهالالف الدراسالالة البالالاحفين ب الالرورة الايالالاي بدراسالالات بكفالالر عماالالا وتمحيهالالا لمتالالراا
التربوت اإلسممف لمكشف عن عياهر اليظرية التربوية اإلسممية.
(الكلمات المفتاحية :التربية اإلسالمية ،مراحل التطور التربوي)
ABSTRACT
The study aimed to reveal the stages of the development of Islamic education and the major challenges in the her study; To
achieve this goal the researcher followed the descriptive analytical method and historical approach. The study concluded that
the study of the history of Islamic education is an essential need in the field of education. contribute to cognitive track
development, and the disclosure of the educational elements living in the Islamic educational heritage and contemporary
educational thought. And that the most important stages that permeated the development of Islamic education through history
are: Origin and foundation, construction, application, and prosperity, and the oscillation between the strengths and weaknesses,
and renewal and reconstruction. This study recommends that researchers need to do more in-depth studies and scrutiny Islamic
educational heritage to reveal elements of Islamic educational theory.

مقدمة
الحمد هلل ر العالمينع والهمة والسمي عمى خاتي األيبياف والمرسمينع سيديا محمدع
وعمى آلهع وهحبه بقمعينع والتابعينع ومن تبعتي بإحسان إلى يوي الدينع وبعد:
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فإن التربية اإلسممية يظاي متكامل فف إعداد ال رد المسميع وإخراج األمة المسممةع فتف
تستي فف بياف اإليسان المتكامل فف شخهيتهع المي بط فف دوافعهع المتان فف اي عادتهع وهلا
اإلعداد محكوي بما قاف به اإلسمي من يي ومبادئ وتعاليي إلتية توقه سموك ال رد عمم باوله
ير} (الممك.)14 :
يف ْال َخبِ ُ
تعالى{ :بَد َي ْعمَ ُي َم ْن َخمَاَ َو ُه َو المَّ ِط ُ
ومن قتة بخرى فإن التربية اإلسممية تعيى كل العياية بالمقتماع فتف عمي مرتبط بعممية
اقتماعية تستي فف إخراج مقتما مؤمن باهللع مح وظ من اديحراف والميل عن قادة الطريا
بت عيل اعدة األمر بالمعروف واليتف عن الميكرع ال هللا تعالىُ " :كيت ُ ْي َخي َْر ب ُ َّم ٍة ُْخ ِر َق ْ
اس
ت ِلميَّ ِ
اّللِ" (ال عمران)110 :
ع ِن ْال ُمي َك ِر َوتُؤْ ِميُونَ ِب ه
تَأ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُر ِ
وف َوت َ ْي َت ْونَ َ
و الالد بالالدبت يشالالأة التربيالالة اإلسالالممية فالالف عتالالد اليبالالف –هالالمى هللا عميالاله وسالالمي-ع مالالا بالالدف رسالالالة
اإلسالالميع وهالالف مسالالتمرة باسالالتمرار اإلسالالميق لالالللك تطالالورت مالالا تطالالور العهالالور التالالف مالالر بتالالا
المسممونع وتأفرت بمراحل وة المسممين واادهارهيع وعوامل ع تي وايكسارهي.
من هيا تأتف الدراسة الحالية لتاف عمى حاياة التطور التاريخف لمسيرة التربيالة اإلسالممية عبالر
العهالالور والاالالرونع إد بن الدراسالالة التاريخيالالة ليسالالت مالالن السالالتولة بمكالالانع خاهالالة بيتالالا تواقالاله
مقموعة من التحديات تحاول تخطيتاق بتدف إخالراج تهالورا تاريخيالا لعمالي التربيالة اإلسالمميةع
واللت تتممه الدراسات التربوية المعاهرة فف الغال .
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن غموض التطورات التف اعترت مو وعات التربيالة اإلسالممية عبالر التالاريسع وعالدي الاالدرة
عمى الكشف عن مالواطن تاالدمتا ا ت الى دراسالة تاريخيالة تاالف عمالى حاياالة المراحالل التاريخيالة
التف مر به المقتما اإلسممفع ومن في الكشف عن ايعكاسات وة هله المراحالل و الع تا عمالى
التربية اإلسممية .من هيا تحاول الدراسة الحالية اإلقابة عن األسئمة اآلتية:
 ما مبررات دراسة التربية اإلسممية؟ مالالا بهالالي التحالالديات التالالف تاالالف فالالف طريالالا دراسالالة مراحالالل تطالالور التربيالالة اإلسالالممية عبالالرالتاريس اإلسممف؟
 ما بهي مراحل تطور التربية اإلسممية من عتد اليبف –همى هللا عميه وسمي-إلىالحا ر المعاهر؟
أهداف الدراسة:
تتدف الدراسة الحالية إلى تحايا ما يأتف:
 بيان مبررات دراسة تطور التربية اإلسممية. تو يح ببرا التحديات التف تاف فف طريا دراسة تطور التربية اإلسممية. الكشف عن ببرا المحطات والمراحل التف مر بتا تطور تاريس التربية اإلسممية.أهمية الدراسة:
تيبا بهميالة الدراسالة مالن بهميالة يتائقتالا فالف الحاالل المعرفالف إل تسالتي فالف إعطالاف هالورة حيالة
لمدى تعامل التربية اإلسممية ما معطيات كالل مقتمالاع ومالدى إسالتامتا فالف حالل مشالكمته .فالف
حين تيبا بهميتتا فف الحال العممف مما تادمه لم ئات التربوية من استراتيقيات تسالتي فالف حسالن
التعامل ما المعطيات المعاهرة.
منهج الدراسة:
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اتبعت الباحفة فف هله الدراسة الميتو الوه ف التحميمفع والميتو التاريخف :وللالك مالن خالمل
قما المعمومات التربوية التاريخيةع وتحميمتا فف وف عوامل وة المقتما و الع هع واسالتيتاج
ببالالرا الا الالايا التربويالالةع ومالالن فالالي اسالالتيتاج بهالالي سالالمات التربيالالة اإلسالالممية فالالف كالالل مرحمالالة مالالن
المراحل.
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المحور األول :ضرورة دراسة تطور التربية اإلسالمية والحاجة إلي
أوالً :مبررات دراسة تاريخ التربية اإلسالمية
إن دراسة التربية اإلسممية تتطم الو وف عمى تاريختاق وللك يظرا لممبررات اآلتية:
 .1تتبا يما العطاف التربوت اإلسممف عبر التاريس اإلسممفع وربط الخبرات الما ية بالالوا ا
المعاهر
إن المتتبالالا لت الالاريس التربي الالة اإلس الالممية يق الالد بن ه الالله التربي الالة ف الالف مطم الالا الح الالارة اإلس الالممية
استوعبت حاقات ومشكمت المقتمعات التف وهمتا المالد اإلسالممفع كمالا مكيالت ال الرد المسالمي
من استيعا الفاافات التف يواقتتا فف البمد الم توحةع فت اعل معتاع فالي اسالتأيف مساليرة ال كالر
اإليسايف فكان للك اإليتاج الفااففع وكان التراا العممف اللت يما وتطور.1
 .2الكشالالف عالالن العياهالالر التربويالالة الحيالالة فالالف التالالراا اإلسالالممفع وتايالاليي مالالدى تعامالالل المالالربين
المسممين ما ظروف الحياة التف عاشوهاع وادست ادة ميتاع والبياف عميتا.
 . 3تعايا ه ات المو وعية والياد البياف لدى الباحا والالدارس لما الايا التربويالة اإلسالمميةع
ياالول شالاليحة" :إن دراسالة تالالاريس التربيالة تيمالالف الااليي اإليقابيالالة مفالل :تابالالل اآلخالر و الالرافة بفكالالاره
بعيالالدا عالالن الياالالد لمقالالرد الياالالدع كمالالا تعمالالي التوا الالا ويكالالران الالاللاتمن خالالمل اكتشالالاف بن بفكالالارهي
ليست قديدة كل القدةق ألن هياك من سباتي إليتا بو إلى ما يتعما بتا."2
 . 4إبراا اتقاهات ال كالر التربالوت اإلسالممف وفتمتالا فالف إطارهالا التالاريخف المتالدرجع فمالي يكالن
عمى سبيل المفال التيار ال اتف بو الهوفف وليد المحظة إيما كان يتيقة ظروف مر بتالا التالاريس
اإلسممف ويت هله ادتقاهات فف ظروفع وبخ تت هوتتا فف ظروف بخرى.
ثانياً :مشكالت تقف في طريق الدراسات التاريخية للتربية اإلسالمية
عمى الالرغي مالن بن المبالررات السالاباة تقعالل مالن دراسالة تالاريس التربيالة اإلسالممية حاقالة د بالد
ميتالالاع إد بن هالالله الدراسالالة محاطالالة بمقموعالالة مالالن المشالالكمت التالالف تقعالالل الكشالالف عالالن الا الالايا
التربوية عبر التاريس اإلسممف بمرا ليس بالستلع ومن ببرا هله المشكمت ما يأتف:
 .1تيالالافر الا الالايا التربويالالة فالالف التالالراا التربالالوتع إل يتطمالال البحالالا فالالف تالالاريس التربيالالة
اإلسممية الو وف عمى المهالادر التاريخيالة المختم الةع وللالك مالن خالمل دراسالة متكاممالة
لمتالالاريس اإلسالالممفع خاهالالة بن الا الالايا التربويالالة فالالف الاالالرون التقريالالة األولالالى كايالالت
متداخل با ايا الحياة ادقتماعية واد تهادية والسياسية.
ود ياتهر األمر فف المهادر عيد كت التاريسع إيما يتعداه إلى الو الوف عمالى المعالالي األفريالة
التف حممت فروة تربوية عبر التاريس اإلسممف بي اع فمو يظريالا فالف تقربالة بحمالد شالمبف الاللت
يعد مالن بوائالل مالن كتال فالف تالاريس التربيالة اإلسالممية فالف الاالرن العشالرينع لوقالدياه باللل قتالدا
كبيالالرا 3فالالف سالالبيل إخالالراج دراسالالته" :تالالاريس التربيالالة اإلسالالمميةع و الالد اسالالتيد فيتالالا عمالالى مهالالادر:

 1انظر :الكيالني ،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ،ص.16
 2انظر :شيحة ،تطور الفكر التربوي في العصور القديمة والوسطى ،ص.21
 3أخذ تأليف كتاب تاريخ التربية من شلبي جهدا ً كبيراً ،إذ ارتحل في سبيلجمع مادته إلى المكتبة الوطنية في باريس ،ومكتبة ليدن بهولندا ومكتبة
األستريال بإسبانيا ،ثم عرج إلى الشرق األوسط فزار مكتبات في مصر وسورية والعراق وفلسطين وتركيا ،وأماكن التعليم القديمة فيها.
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دراسة األمكية والموحات التاريخيةع والرسائل التعميمية الترافيةع والمؤل الات فالف الفاافالة العامالةع
وكت التاريس.4
 .2غمالالوض التطالالورات التالالف اعتالالرت مو الالوعات التربيالالة اإلسالالممية عبالالر التالالاريسع وعالالدي
الاالالدرة عمالالى الكشالالف عالالن مالالواطن تاالالدمتا بو ركودهالالاع األمالالر الالاللت قعالالل تشالالخي هالالله
التطورات تشخيهالا عمميالا بمالرا هالعبا إل يهالع فياله تحديالد العوامالل والمظالاهرق بغيالة
تحديد الميطماالات المامالة التالف تح الظ لممقتمعالات اإلسالممية المعاهالرة بهالالتتا وتعبالر
بتا المستابل من عالي معاهر متطور.5
 .3الخمط بين آراف التربويين الخاهةع وآراف العهور التف عاشالوا فيتالاع إل يهالع تحديالد
األهيل والدخيل فيما يرد عمى بلسية الم كرين من آراف.6
وهله اإلشكالية و ا فيتا كفير من الباحفين اللين درسوا ال كالر التربالوت عيالد المالربين
المسممينع حيا لي ي رق كفير ميتي بين ال كالر التربالوت لممربالفع وال كالر التربالوت الاللت سالاد
فف عهرهع إل يال الدارسون آراف العهر باعتبارها آراف خاهة بالمربف.7

 4انظر ،شلبي ،تاريخ التربية اإلسالمية ،ص.29
 5انظر ،الكيالني ،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ،ص.17
 6انظر :مرسي ،التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية ،ص.17-16
 7هناك عدد من الرسائل الجامعية التي وقعت في هذه اإلشكالية مثل :الفكر التربوي عند السيوطي ،والفكر التربوي عند هارون الرشيد ،وهذه الرسائل
نوقشت في قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة اليرموك.
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المحور الثاني :طرق دراسة تطور التربية اإلسالمية عبر التاريخ

اختم ت طرق الباحفين فف دراسة تطور التربية اإلسممية عبر التالاريس :8فماليتي مالن تتبالا
مسألة تربوية فردية بو قائيالةع وماليتي مالن تتبالا التربيالة اإلسالممية فالف عياهالرها المختم الة
وفالالا الالرونع بو عهالالورع بو مراحالالل .وفيم الا يالالأتف تحالالاول الباحفالالة بيالالان طالالرق الدراسالالات
التاريخية لمتربية اإلسممية:
 .1الدراسالالة التاريخيالالة لمسالالألة تربويالالة واحالالدة عبالالر التالالاريس اإلسالالممف :كدراسالالة المؤسسالالات
التربوية عبر العهورع ومن بمفمة للك دراسة عمف لتطور عدد من مؤسسالات التعماليي فالف
كتابه" :معاهد التعميي اإلسممف.
 .2دراسة مو وعات التربية اإلسممية عبر الارون مفل دراسة الكيميف فف كتاباله" :تطالور
م تالالوي اليظريالالة التربويالالة اإلسالالممية"ع إل تيالالاول عياهالالر اليظريالالة التربويالالة المختم الالة مالالن
الارن األول التقرت إلى الارن الرابا عشر التقرت.
 .3دراسالالة التربيالالة اإلسالالممية بالالاليظر إلالالى العهالالور اإلسالالمميةع وم الا اعتراهالالا مالالن تحالالودت
ايعكست عمى التربية اإلسمميةع ممفمة بعهر الرسالةع وعتد الخم اف الراشالدينع وعهالر
الدولة األمويةع وعهر الدولة العباسيةع وعهر الدولة العفمايية .وللالك مالن خالمل تيالاول
عهر واحد بو بكفر .ومن بمفمة للك دراسة ببو اريا" :دور العهر العباسف فف توساليا
دائرة ال كر التربوت اإلسممف".
 .4دراسة ال كر التربوت عيد المربين المسممينع وللك من خالمل إبالراا آرائتالي التربويالة فالف
إعداد األقيال المسممةع ومن للك كتا " :مالن بعالمي التربيالة العربيالة اإلسالممية" الهالادر
عن المكت العربف لدول الخميوع واللت تياول عددا من المربين عبر التاريس اإلسممف.
 .5دراسة التطور التاريخف لمتربية اإلسممية لمديية بو دولة بعييتالاع ومالن بمفمالة للالك دراسالة
ممكالالة" :التربيالالة والفاافالالة العربيالالة اإلسالالممية فالالف الشالالاي والقايالالرة خالالمل الاالالرون الالالفما
األولى.
 .6دراسة التربيالة اإلسالممية مالن خالمل تاساليي التطالور إلالى مراحاللع ومالن بمفمالة للالك دراسالة
مرسالالف" :التربيالالة اإلسالالممية بهالالولتا وتطورهالالا فالالف الالالبمد العربيالالة"ع حيالالا سالالي مراحالالل
التطور إلى بربا مراحل :البيافع وادادهارع والتدهور واديحطاطع والتقديد .وكفيالر مالن
الباحفين التربويين اللين سموا تطور التربية إلى مراحل ساروا عمى هلا التاسيي.
والباحفة فف هله الدراسالة تحالاول بن تعالرض تطالور التربيالة اإلسالممية وفالا مراحالل مالن خالمل
بيان العوامل التف سالاهمت فالف ظتالور كالل مرحمالة وبيالان سالمات التربيالة اإلسالممية فيتالاع حيالا
تقتتالالد الباحفالالة ف الالف تهالالييف هالالله المراح الالل إلالالى :مرحمالالة اليش الالأة والتأسالاليسع ومرحمالالة البي الالاف
والتطبياع ومرحمة الي و وادادهارع ومرحمة التلبل بالين التاالدي والقمالودع ومرحمالة التقديالد
وإعادة البيافع وبيان هله المراحل فف المحور التالف.

 8انظر :الرشدان ،الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.106
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المحور الثالث :مراحل تطور التربية اإلسالمية عبر التاريخ
ياف هلا المحور عمى بيان كل مرحمالة مالن خالمل بيالان المالدة الامييالة التالف تخممالت كالل مرحمالةع
وببرا العوامل التف سامتتاع وبهي سمات التربية اإلسممية فيتا وللك عمى اليحو اآلتف:
أوالً :مرحلة النشأة والتأسيس
قسدت هله المرحمة عهر الرسالة اإلسمميةع ويعد الوحف وحده فف هله المرحمة مهدرا
لمتربيالالةع واليبالالف –هالالمى هللا عميالاله وسالالمي -هالالو المربالالف ألقيالالال الرسالالالةع فكايالالت الرسالالالة
اإلسممية ياطة التحول فف حياة الياسع ويامتي مالن قاهميالة الشالرك والتخالبط وال المل إلالى
يور التدى وادستارار.
إل كان الدين ود ياال و د تمافمتا وة لات بفر خي فف تحريك األحداا التاريخيالةع ود
تسالمح هالالله الحاياالالة ألحالالد بن يالالاعي بن العايالدة الديييالالة تسالالتطيا القماعالالة بن تمغيالاله ويسالالتطيا
ال الالرد بن يسالالتغيف عيالاله فالالف عم تالاله بتمالالك القماعالالةع بو فيمالالا بييالاله وبالالين ي سالاله حيالالا د بحالالد
يستطيا بن يستكيه ما يدور فيتا.9
وإلا كالالان اإليسالالان دائمالالا فالالف حاقالالة ماسالالة إلالالى التربيالالة كالالف تحالالول مفالالل الالالدين ال كريالالة إلالالى وا الالا
سالالموكفع كايالالت الحاقالالة ماسالالة وال الالرورة ممحالالة فالالف الاالالرن السالالابا المالاليمدت لتربيالالة إسالالممية
خالهةع بستي فف التأسيس لتا عاممن متمان هما:
 .1ت سس األطر ال كرية و هور اليظريات السائدة آيلاك عن تربية اإليسالان الهالالحع ياالول
عمف" :فإن األطر ال كرية التف كايت بماي اإليسان بيل ظتور اإلسمي –إلا كان بع التا
د ظتالر فالف فتالرة مالن ال تالرات تمبيالة لحاقالة – بحيالا اسالتطاأ بن يمعال الالدور الالرئيس
بال عل فف إعادة تشكيل اإليسان من قديدع إد بييا فف ال ترة التالف يشالير إليتالا بيتالا كايالت
الالد فاالالدت م الالمويتا الالالرئيس لمالالا بهالالابتا مالالن تحري الالات وبمالالا حالالدا مالالن تقالالاوا لوا الالا
المقتمعاتق لما تدعو إليه هله األطر."10
 .2بن الوحف قاف بميتو تربوت ربايف متكامل يبدب بإعداد ال الرد المسالميع مالن خالمل تكالوين
شخه الاليته المتكامم الالةع وييتت الالف ب الالإخراج األم الالة المس الالممة المتمس الالكة بتويتت الالا اإلس الالمميةع
والميتمية إليتاق مما يتيح لتا درا من الاوة اللاتيةع والاالدرة عمالى ادي تالال عمالى غيرهالاع
ومن في تحايا غاية الوقود اإليسايف :تحايا العبودية هلل تعالى.
ولما كايالت الرسالالة اإلسالممية هالف الرسالالة الخاتمالة التالف يقال بن تسالتمر حتالى يالرا هللا األرض
ومن عميتاع فإن األمر يتطم و ا األسس الفابتة الراسالخة الوفياالة إلعالداد بقيالال تحمالل الرسالالة
كمالالا هالالف عمالالى مالالدى تتالالابا العهالالور بأمايالالة ووعالالف وفاعميالالة وإخالالم ق ممالالا ا ت الالى العمالالل فالالف
اتقاهين:11
 .1إعداد قيل المعاهرين لمرسالةع إل حولتتي التربية اليبوية يمالج لعما اإليمانع
ارتاوا بسرعة ملهمة من الااعدة إلى الامةع فأهبحو ادة األميع وورفة الح اراتع
وموااين العدلومعايير الخيرع وحراس الحا.
 9انظر :علي ،نشأة التربية اإلسالمية ،ص.169
 10علي ،نشأة التربية اإلسالمية ،ص.176
 11انظر :األسمر ،النبي المربي ،ص.72-71
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 .2إعداد األقيال المحاة لقيل الهحابةع إل لي يكن إعداد قيل واحد كافيا لتأمين
استمرار حمل الرسالةع لللك حر الرسول الكريي عمى و ا الاواعد األساسية لمتربية
المستمرة عبر العهور.
فاد بدب إرساف واعد التربية اإلسممية األساسية فف قلورها ال كرية ما البعفة العربية
لمرسول العربف الكرييع واستمرت فف حياتتا إلى هلا الارن الخامس عشر التقرتع
وستباى بح ظ هللا ما باف اإليسان12ع و د ظتر للك فف بقيال الهحابة التف رباها اليبف
–همى هللا عميه وسمي-ع في ساروا من بعده عمى تمك الاواعد التربوية التف برساها
اإلسميق لتباى هله الاواعد عياهر حية إلعداد األقيال المسممة الاادرة عمى حمل بماية
التكميف إلى ياي الساعة.
ثانياً :مرحلة البناء والتطبيق
تبدب مرحمة البياف والتطبيالا مالن بدايالة عتالد الخم الاف الراشالدينع وتسالتمر حتالى يتايالة الدولالة األمويالةع
حيا ساهي الخم اف الراشدون اللين رباهي اليبف –همى هللا عميه وسمي -فف ترسيس الاواعد التربويالة
التف قاف بتا اإلسمي.
ومالالا تطالالور الحيالالاة فالالف مقادتتالالا المختم الالة فالالف عهالالر الدولالالة األمويالالة ظتالالرت تطبياالالات كفيالالرة لتمالالك
الاواعد التف من خملتا ظترت مظاهر التربية اإلسممية الخالهة.
و د ساهمت مقموعة من العوامل فف ترساليس واعالد التربيالة اإلسالممية وتطبياتالا فالف هالله المرحمالة
كان من ببراها:
رآيالف بو
 .1اياطاأ الوحف وبداية امن ادقتتاد فف كل مالا هالو طالارئ ولالي يالرد فياله يال
يبوت.13
فاالالد اسالالتمر المسالالممون بعالالد وفالالاة اليبالالف –هالالمى هللا عميالاله وسالالمي-فالالف عتالالد الخم الالاف الراشالالدين
وعهر الدولة األمويالة فالف يشالر اإلسالمي وإعالداد األقيالال المسالممة الاالادرة عمالى حمالل بمايالة
الرسالة اإلسممية متخطين كل التحديات التف واقتتتي.
 .2توسا حدود الدولة اإلسممية واحتكاك المسممين بالفاافات األخرى.
فحركة ال تح اإلسممف التف امت فف عتد الخمفة الراشدة وبيف بمية ليست مقرد توسالا
فالالف األرضع إيمالالا هالالف حركالالة هدايالالة لميالالاس فالالف التالالاريس وبكبالالر حركالالة إخالالراج لميالالاس مالالن
الظممات إلى اليور.14
فاد بستمت حركالة ال توحالات اإلسالممية فالف هالله المرحمالة فالف يشالر ح الارة المسالممين فالف
مقاليتا :المادت والمعيوت فف األرضع كما بدى احتكالاك المسالممين بالفاافالات األخالرى إلالى
ادست ادة ميتاع في إحداا يامة يوعية فف تطور العموي وتادمتا.
 .3حالالالدوا التغيالالالرات السياس الالية وادقتماعيالالالة فالالالف عهالالالر الدول الالة األمويالالالة –عم الالى وقالالاله
الخهو -ع إل كان لتا ايعكاس عمالى التربيالة اإلسالمميةع ومالن بمفمالة هالله التغيالرات :ايتاالال
الحكي من الشورى إلى الورافةع وايتاال العاهمة من المديية إلى دمشاع ويشالو اليااعالات
بين المسممينع وظتور بوادر العهبيات بأيواعتا المختم ة.
 12انظر :الهاشمي ،الرسول العربي المربي ،ص.25
 13انظر :المحيلبي ،مقدمة في الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.18
 14انظر :الصالبي ،الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار ،ص.16
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ساهمت هله العوامل وغيرها فف بياف التربية اإلسالممية وبالروا المالربين الحايايالينع األمالر
اللت قعل لمتربية اإلسممية فف هله المرحمة سمات خاهة يمكن تمخيهتا فيما يأتف:15
 .1تربية عربية إسممية خالهة.
 .2تربية استتدفت إرساف واعد الدين القديد.
 .3اعتمدت بساسا عمى العموي اليامية والمسايية.
 .4اهتمت بالكممة المكتوبة كوسيمة هامة لمتهال.
 .5بفسحت المقال لتعمي المغات األقيبية.
اعتمدت عمى ال ُكتها والمسقد والمكتبة كمراكا ومعاهد لمتعميي.
ثالثاً :مرحلة النضج واالزدهار
وهمت التربية اإلسممية مرحمة متادمة فف عهر الدولة العباسيةع األمر اللت قعل كفير
من الباحفين يطماون عمى هالله المرحمالة" :مرحمالة العهالر الاللهبف" ولعالل هيالاك مقموعالة مالن
العوامل التف بستمت فف تادمتا كان من بهمتا:
 .1تشالالقيا الخم الالاف البحالالا العممالالف واألدبالالفع وإكالالراي العممالالاف وطمبالالة العمالاليق يتيقالالة
ادستارار السياسفع وكفرة موارد بيت المال.16
 .2اادهار حركة الترقمةع وبخلها الطالابا المؤسسالف.فاد اتهالل الخم الاف العباساليون
بعمماف المدارس وكايوا يستدعويتي إلى بغدادع ويي اون عميتي األموال لترقمالة الكتال
إلى المغة العربيةع و د و ا يظاي د يا لتله الحركة العمميةع فما حل عهر المأمون
حتى كان د ظتر فف بغداد ما سمف ببيت الحكمة اللت قما بيوتالا كفيالرة تتالرقي فيتالا
الكت .17
 .3إتاحة در من الحرية ال كرية لمعممافق مما دفعتي إلى التالأليف والبحالاع واديتاالال
من بمد إلى آخر لتماف العمي وادست ادة ميه.18
لاد ساهمت هله العوامل وغيرهالا فالف ي الو التربيالة اإلسالمميةع إل شالتدت هالله المرحمالة ايتشالارا
لمغة العربيالة فالف قميالا بيحالاف آسالياع وظتالور بئمالة ال االه والحالديا كالأبف حيي الة ومالالك والشالافعف
وابن حيبلع والبخارت والطبرت الم سر.19
وعميه فإن التربية اإلسممية فف هله المرحمة بدبت تظتر مالن خالمل المؤل الات المسالتامةع وبالروا
المربين والمالؤدبينع كمالا بالرات مممالح األيظمالة التعميميالة لمتعماليي اإلسالممف فيتالاع حيالا اتسالمت
التربية اإلسممية بمممح وا حةع وسمات باراة كان من ببراها:
 .1إيشالالاف المالالدارس كمؤسسالالات مسالالتامة ومتخههالالة فالالف التعمالالييع وتالالدريس فيتالالا إلالالى قاي ال
العمالالوي الياميالالة العمالالوي العاميالالة مفالالل :عمالالوي ال مسالال ةع والريا الالياتع والتيدسالالةع والقبالالرع
والطبيعةع والط ع والتاريس والقغرافية.20
 15مرسي ،التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية ،ص171
 16انظر :أبو زريق ،دور العصر العباسي في توسيع دائرة الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.32
 17انظر :العش ،تاريخ عصر الخالفة العباسية ،ص.224
 18انظر :أبو زريق ،دور العصر العباسي في توسيع دائرة الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.33
 19انظر :الرشدان ،الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.116
 20انظر :مرسي ،التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية ،ص.172
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 .2ظتور اآلراف التربوية المتمياةع حيا يعد ابن سحيون والاابسف من بوائل مالن كتال عالن
التربية اإلسممية بهورة متخههةع عموة عمى بن كتاباتتي كايت إسممية خالهةع فالي
تمتتا كتابات تربوية بخرى متأفرة بال كر اإلغرياف وغيره بمفال كتابات ابن مسكويه.21
 .3ظتالالور اتقاهالالات ال كالالر التربالالوت اإلسالالممفع فاالالد يشالالط ادتقالالاه ال اتالالف مالالن خالالمل حركالالة
الملاه المختم ةع كما يشطت التيارات :الهوفيةع وال مس يةع والكمميةع والشيعية.
و الد كالالان لمحالالوارات والميالالاظرات بالالين ادتقاهالالات التربويالالة المختم الالة بفالالر كبيالالر فالالف تيميالالة ال كالالر
التربوتع إد بن هلا األفر اإليقابف سرعان مالا تحالول ليعهالف ب كالر األمالة المسالممة فبمال لروة
التخاهي والتيااأ والتحالف ما بعداف األمة المسممة فف عهر الدولة العفمايية.
 .4تكامالالل عياهالالر اليظريالالة التربويالالة لالالدى مربالالف هالالله المرحمالالةع إل بن الالالدارس لمؤل الالات
التالالراا التربالالوت فالالف هالالله المرحمالالة كمؤل الالات ابالالن سالالحيونع والاابسالالفع والاريالالوقف والغاالالالف
يسالالتدل عمالالى عياهالالر اليظريالالة التربويالالة اإلسالالممية بشالالكل وا الالح دون عيالالاف فالالف البحالالاع مالالا
احت اظ هله الكتابات بالهبغة ال اتية.
رابعاً :مرحلة التذبذب بين النهوض والجمود:
تمتالالد هالالله المرحمالالة مالالن بدايالالة حكالالي الدولالالة العفماييالالة وتسالالتمر حتالالى اسالالتامل الالالبمد العربيالالة
واإلسممية .و د شتدت هالله المرحمالة تاالدما واادهالارا فالف مراحالل مالن حكالي العفمالاييينع تبعتتالا
مراحل تراقاع في تخمل مراحل التراقا دعوات إهمحية وظتور المهالمحين المسالممين سالواف
كان فف ظل الحكي العفمايفع بو فف ظل سيطرة ادستعمار.
و د كان لكالل مالن التاالدي والتراقالا ايعكاساله عمالى التربيالة فالف هالله المرحمالة األمالر الاللت يتطمال
تاسيي هله المرحمة إلى طورين متمين هما:
األول :طور النهضة التربوية:22
و د استمر هلا الطور من بداية الحكي العفمايف إلى يتايالة حكالي السالمطان العفمالايف سالميمان الاالايويفع
و د ساهمت مقموعة من العوامل فف اليت ة التربوية فف بداية حكي الدولة العفمايية مفل:
 .1اهتماي السمطين العفماييين بالعمي والعمماف.
فاد بيشأ السمطان بورخان المعاهد العمميالةع وبشالرف عميتالا خيالرة العممالاف والمعممالون وكالايوا
يحظون بادر كبير من ادحتراي فف الدولةع وبيى السمطان مالراد األول الممالدارسع وظتالرت
العياية الكبيرة بالعموي الدييية والعامية.23
 .2الايادات المستييرة التف مارست بدوارا تربويالة فالف تربيالة األمالراف وعامالة اليالاسع فاشالتتر
فف هلا الطور ادة بمفال :محمد بن حماة المشتور بآق شمس الدينع وبحمد الكورايف.

 21انظر :مرسي ،المرجع السابق ،ص.16
 22يحتاج هذا الطور إلى مزيد من الدراسات العلمية المتخصصة؛ وذلك لشح المادة التربوية فيه ،وقصور النظر إلى عصر الدولة العثمانية ،حيث يسحب
كثير من المؤرخين والتربويين مراحل التراجع التي عاشتها في طور ضعفها على العصر بأكمله من غير التفريق بين زمن قوتها وزمن ضعفها.
 23انظر :الصالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص.204-203
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لاالالد سالالاهمت هالالله العوامالالل وغيرهالالا فالالف يت الالة الحركالالة العمميالالةع واتسالالاأ ر عتتالالاع وتاالالدمتا فالالف
المقادت الدييية والعاميةع كما شتدت تادما ويتو ا ح اريا عمى مستوى العمارة وغيرها.
الثاني :طور جمود التربية اإلسالمية وتدهورها
ات الالا المؤرخالالون عمالالى بن عظمالالة الدولالالة العفماييالالة الالد ايتتالالت بوفالالاة السالالمطان العفمالالايف سالالميمان
الاايويف عاي (974هـ) وكايت مادمات عف الدولة د ات حت فف عتد السالمطان سالميمان24ع
كما استمر هلا ال عف بي ا بعد يتاية الدولة العفمايية وتاساليي الالدولع واسالتعمارها .والالدارس
لمتربيالالة اإلسالالممية فالالف هالاللا الطالالور يقالالد بيتالالا عاشالالت مرحمالالة التالالدهور واديحطالالاطع وللالالك ب عالالل
العوامل اآلتية:
 .1يدرة الايادات المستييرةع وتعايا التعه والتاميد الملهبف.25
 .2مكائد بعداف الدولة اإلسممية لممسممينع والحر عمى إ عافتي.
و د ظتر للك من خمل التدخمت الخارقية والتمرد الالداخمفع وايتشالار المحافالل الماسالويية فالف
مهر والشاي وتركيا.26
.3ظتور الهوفية الميحرفةع وال رق ال الة المحسوبة عمى اإلسمي.
إن من بعظي اديحرافالات التالف و عالت فالف تالاريس األمالة اإلسالممية ظتالور الهالوفية الميحرفالة
كاوة ميظمة فف المقتما اإلسالممف تحمالل عاائالدا وبفكالارا وعبالادات بعيالدة عالن كتالا هللا وسالية
رسوله -همى هللا عميه وسمي -و الد الوى عالود الهالوفية الميحرفالة واشالتدت شالوكتتا فالف بواخالر
العهر العفمايف.27
كمالالا اسالالت حل بمالالر ال الالرق خهوهالالا مالالا مقالالفف ادسالالتعمار الهالالميبف الالاللت طالالوق األمالالة
اإلسمميةع فكايوا عمى عادتتي دائمالا مالا بعالداف المسالممين عويالا لتالي وقيالدا مخمهالين لايالادتتي
ومن بشتر هله ال رقع الشيعة ادفيى عشريةع والدروا واليهيريةع واإلسماعيميةع والاادياييالة
والبتائي الالالالالالالالالة وغيره الالالالالالالالالا م الالالالالالالالالن ال الالالالالالالالالرق ال الالالالالالالالالالة المحس الالالالالالالالالوبة عم الالالالالالالالالى اإلس الالالالالالالالالمي.28
إن هله العوامل وغيرها سالاهمت فالف قمالود التربيالة اإلسالممية فالف هاللا الطالورع والاللت يمكالن
تمخي ببرا سماته بما يأتف:29
 .1العودة لم تهار عمى العموي اليامية.
 .2دخول المؤفرات التربوية الغربية.
 .3قمود ال كر التربوت اإلسممف خاهة فف ظالل التهالارأ والتيالاحر بالين التيالارات
المختم ة.
 .4غمبة الفاافة التركية.
 24انظر :الصالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص.209
 25الكيالني ،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ،ص.112-111
 26انظر :الصالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص.214
 27انظر :الصالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص.218
 28انظر :الصالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص.219
 29مرسي ،التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية ،ص.172

86

2016

)Journal of Education and Social Sciences, Vol. 5, (October
ISSN 2289-1552

إد بن هالاللا الالالوهن وال الالعف لالالي يكالالن فالالف حالالالة مسالالتمرةع فاالالد تخمالالل طالالور التالالدهور قتالالودا
إهمحية لمهمحين بفلال بمفالال :ابالن تيميالةع الاللت طالرل ميتاقالا فكريالا قاهالد فياله الد القمالود
والهوفيةع و امت دعوته عمى بن العال وحده د يك فع ود بد من التكامل بين الالوحف والعااللع
وبيتمالالا د يتعار الالانع وغيرهالالا .وامتالالدت هالالله الالالدعوة إلالالى آخالالرين بمفالالال ابالالن الاالاليي القوايالالةع
والشاطبف ومحمالد بالن عبالد الوهالا ع كمالا ظتالرت حركالات بمفالال :الحركالة السيوسالية فالف ليبيالاع
وحركات :قمال الدين األفغايفع وابن باديس وغيرهي.
و الالد كالالان لتالالله القتالالود والحركالالات –التالالف تخممالالت طالالور التالالدهور-آفالالار تربويالالة بالالاراةع اكتسالالبت
بهمية من قتتين:30
 .1تهحيح مسار ال كر اإلسممف ومحاولة رده إلى الميبا الهحيح.
 .2الالة الكيان ادقتماعف بقميا ببعاده وخاهة فف ظل ظتور ال كر األوروبف الحديا.
خامساً :مرحلة التجديد وإعادة البناء
تقسد هله المرحمة وا ا التربية اإلسممية فف العالي المعاهالرع إل بن الشالعو واليخال المفا الة
اليوي تتطما إلى التاديع وإعادة اليتوض الح الارت لممالة المسالممةع و الد سالاهمت مقموعالة مالن
العوامل فف بمورة م توي إيسايف معاهر لمتربية اإلسممية كان من بهمتا:
 .1المعطيات التكيولوقية والح ارية التف بسالتمت فالف إمكاييالة ادي تالال عمالى خبالرات اآلخالرع
وادست ادة ميتا.
 .2ظتور دعوات تحالا التربالويين عمالى تبيالف مو الف عممالف مالن التالراا التربالوت اإلسالممفع
وللالالك مالالن خالالمل تمحيهالاله وايتاالالاف مالالا يسالالاعدهي لعبالالور المسالالتابل وحالالل مشالالكمته ومواقتالالة
تحدياته.31
 .3إخ اق القتود التربويةع والمدارس التربوية الحديفةع وال مس ات التربوية الغربيةع فف إياال
الط ولةع واإليسايية من ظمي الارون األوروبية الوسطىع وظممتا فالف بوروبالاع بالل يامتتالا مالن
الظميع والظمي إلى الدمار وال ياأع وإلى الميوعة واد محمل.32
و د ساعدت هله العوامل فف ظتور سمات عامة لمتربية اإلسمميةع كان من ببراها:33
 .1ا تباس اليظي التعميمية الغربية.
 .2العياية بالعموي العامية والحديفة.
 .3تغمغل الفاافة الغربية.
 .4محاولة تطوير مؤسسات التعميي التاميدية.
إن التادي الغربف فف العموي التربوية قعل األيظمة التربوية العربية تيظر إلى الغر باعتباره
المياالالل فا تبسالالت بيظمتالاله ومعارفالالهع وتطالالوير التعمالاليي بيالالاف عمالالى يمالقالاله الياقحالالةع إد بن هالاللا
ت الفمار الميشودةع بل عادت بالفيائية المتيا الة عمالى التعماليي فالف
اد تباس وتمك المحاكاة لي تؤ ِ
البمد العربية واإلسمميةع األمر اللت تطم قتودا إ افية إلعادة بياف التربية اإلسممية.
فاد برا ميل بدايات اليهف الفايف من الاالرن العشالرين مقموعالة مالن البالاحفين التربالويين الاللين
دمو ا خطوات متادمة فف بياف التربية اإلسالممية وتأهاليمتاع والسالعف إلالى تطبياتالا فالف األيظمالة
 30انظر :العمايرة ،الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.123
 31انظر :الكيالني ،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ،ص.256
 32انظر :النحالوي ،أصول التربية اإلسالمية ،ص.21
 33انظر :مرسي ،التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية ،ص .172والرشدان ،الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.129
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التعميمية المختم ةع بمفال :ماقد الكيميفع وسعيد عمفع وعبد الرحمن اليحموتع وماداد يالقنع
وغيرهي.
ولي ياف األمر عيد حد القتالود ال رديالةع إيمالا تعالداها إلالى القتالود المؤسسالية التالف تبيتتالا معاهالد
ال كر اإلسممفع واأل سالاي القامعيالة المتخههالة التالف حممالت لالواف التأهاليل لمتربيالة اإلسالممية
كأحد بيشطتتا البحفية واألكاديمية.
ومن التقالار العمميالة التالف طعالت شالوطا د بالأس باله فالف هاللا المقالال :تقربالة سالي الدراسالات
اإلسممية فف كمية الشالريعة فالف قامعالة اليرمالوك الاللت الي فمفالة بالرامو لتاللا الغالرض :مسالار
التربيالالة اإلسالالممية لتخهالال الدراسالالات اإلسالالممية لطمبالالة البكالالالوريوسع وبريالالامقف :التربيالالة
اإلسممية لطمبة الماقستير والدكتوراه.
وياوي عمى هلا الاسي عدد من المتخههين فف التربية اإلسممية مالن لوت الرتال األكاديميالة
المختم الالةع والالاللين تميالالاوا بدراسالالاتتي وببحالالافتي التأهالاليميةع والتقريبيالالة فالالف التربيالالة اإلسالالمميةع
إ افة إلى اإلشراف عمى رسائل الماقستير وبطروحات الدكتوراه التربوية.
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الخاتمة

أوالً :نتائج الدراسة:
تتمثل نتائج الدراسة فيما يأتي:
 .1تعد دراسة تطور التربية اإلسممية رورة د بد ميتا فف العالي المعاهرق وللك من بقل
تتبا العطاف المعرفف التربوتع وربطه بالوا اع مما يتيح درا من الكشف عن العياهر
التربوية الحية فف التراا اإلسممف والتف تستي فف بياف اليظرية
التربوية اإلسمميةع كما تستي دراسة تطور التربية اإلسممية فف ربط اتقاهات
ال كر التربوت بمعطيات الامان والمكان التف ظترت فيه.
 .2اختم ت طرق الباحفين فف دراسة تطور التربية اإلسممية عبر التاريس :34فميتي من تتبا
مسألة تربوية فردية بو قائيةع وميتي من تتبا التربية اإلسممية فف عياهرها المختم ة وفا
رونع بو عهورع بو مراحل .وفيما يأتف تحاول الباحفة بيان طرق الدراسات التاريخية
لمتربية اإلسممية:
مر تطور التربية اإلسممية عبر التاريس اإلسممف بمراحل كان من ببراها:
ب .مرحمة اليشأة والتأسيس التف قسدت عهر الرسالة اإلسمميةع حيا رسخت األسس
التربوية فيتاع خاهة فف ظل ت سس األطر ال كرية و هور اليظريات السائدة آن لاكع فقاف
اإلسمي بإطار إلتفع ويظرية تربوية متكاممة إلعداد ال رد وبياف المقتما.
 .مرحمة البياف والتطبيا والتف بدبت بعتد الخمي ة ببف بكر الهديا –ر ف
هللا عيه-ع واستمرت حتى يتاية عهر الدولة األموية .و د طبا المربون فف هله
المرحمة األسس التربوية التف برساها الدين الحييف عمى بكمل وقهع فكايت
إسممية خالهة معتمدة عمى الوحف بشكل مباشر.
ج .مرحمة الي و وادادهارع والتف تخممت عهر الدولة العباسيةع و د شتدت
هله المرحمة تادما فف كافة حاول المعرفةع وظتور اآلراف التربوية المتمياةع
وظتور ادتقاهات المختم ة لم كر التربوتق وللك يتيقة لمستارار السياسف
وإغداق األموال فف مقادتتا الهحيحة فف تمك المرحمة.
د .مرحمة التلبل بين اليتوض والقمودع والتف تخممت عهر الدولة العفمايية
إلى الربا األول من الارن العشرينع شتدت خملتا التربية بطوار تاديع وبطوار
تراقا ب عل الظروف السياسية واد تهادية وادقتماعية لممسممين فف تمك
المرحمة.
هـ .مرحمة التقديد وإعادة البياف وتمفل هله المرحمة وا ا التربية اإلسممية
اليويع حيا ظترت مقموعة من ادتقاهات اإلهمحية لميظمة التربوية
المعاهرة فف البمدان اإلسمميةع ميتا ما ربة فف تاميد اليظاي التربوت الغربف
وسيمةع وميتا من حاول بسممة العموي التربوية من خمل التأهيل اإلسممف لتمك
العموي.
ثانياً :التوصيات:
فف وف اليتائو الساباة فإن الباحفة توهف بما يأتف:
 34انظر :الرشدان ،الفكر التربوي اإلسالمي ،ص.106
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 .1الاياي بدراسات تاريخية عمياة تكشف بطوار اليتوض والتراقا التف مرت بتا التربية
اإلسممية فف عهر الدولة العفمايية.
 .2الاياي بدراسات تحميمية لمتراا التربوت اإلسممف تكشف عن عياهر اليظرية التربوية
الحية.
 .3عاد مؤتمرات تعيى با ايا التأهيل اإلسممف لمعموي التربوية.
ثالثاً :معوقات الدراسة:
من ببرا التحديات التف واقتت الباحفة فف إقراف هله الدراسة ما يأتف:
 .1عدي وقود مو وعات التربية اإلسممية فف مهادر التراا التربوت اإلسممف بمسمياتتاع
األمر اللت يقعل الكشف عيتا بمر يحتاج إلى مايد من التحميل والربط ليهو هلا التراا.
 .2هعوبة تشخي التطور التاريخف لمتربية اإلسمميةق درتباطتا بالعوامل اد تهادية
وادقتماعية والسياسية التف عاشتا العالي اإلسممف فف مختمف األامان.
 .3هعوبة تحديد األهيل والدخيل لآلراف التربويةق يتيقة الخمط اللت و ا به التربويون عيد
دراسة ال كر التربوت اإلسممفع حيا ييسبون آراف العهور إلى الم كرين التربويين.
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