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 المستخمص:
 استخدـو، ؼ عمى مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميفالتعر  إلي الدراسة ىدفت

 ليا التي المراجع البحث بموضوع المتعمقة السابقة والدراسات الكتب - بحثو لطبيعة نظًرا - الباحث
 البحث منيج واتبع الباحث المسمميف، عند التربوي اإلداري الفكر لمصادر اإلسالمي بالتأصيؿ عالقة

 أف يحتـ المعاصر الواقع أف إلينظرا لمناسبتو لطبيعة الدراسة، وتوصمت النتائج الوثائقي  المكتبي
 إذا ؛ التربوي اإلداري الفكر لمصادر التأصيؿ عممية يستمـز وىذا ، النافع منو ونأخذ العالـ عمى ننفتح
 لفكرا لمصادر اإلسالمي التأصيؿ في المبذولة والجيود كينونتنا، وسر شخصيتنا عمى الحفاظ أردنا

 كما السنوات مف كبير عدد منذ االىتماـ بعض وجود رغـ ، جدا ضعيفة زالت ال التربوي اإلداري
 ، المختمفة بجوانبو اإلسالمي الديف مف تشتؽ التربوي الفكر أىداؼ جميع أف البحث نتائج توصمت
 جودة النياية في يحقؽ بما ، األخرى األىداؼ لمصادر المنظـ ىي اإلسالمية الشريعة تكوف أف ويجب
 المسمميف عند التربوي اإلداري الفكر بمصادر االىتماـ بضرورة الباحث ويوصي ، األىداؼ ىذه وتميز
 . المعاصر الواقع في كبرى أىمية مف العمـ ليذا لما ؛ بالذات

 التربوي اإلداري الفكر المفتاحية: الكممات
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ABSTRACT: 

THE RESEARCH AIMED AT IDENTIFYING THE SOURCES OF EDUCATIONAL 

ADMINISTRATIVE THOUGHT AMONG MUSLIMS. THE RESEARCHER USED - DUE 

TO THE NATURE OF HIS RESEARCH - PREVIOUS BOOKS AND STUDIES RELATED 

TO THE TOPIC OF THE RESEARCH, AND REFERENCES RELATED TO THE ISLAMIC 

ROOTING OF THE SOURCES OF EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE THOUGHT 

AMONG MUSLIMS. THE RESEARCHER BELIEVES THAT THE CLOSEST RESEARCH 

METHOD FOR THIS STUDY IS THE RESEARCH METHOD DOCUMENTARY 

LIBRARIAN DUE TO ITS RELEVANCE TO THE NATURE OF THE STUDY, THE 

RESULTS CONCLUDED THAT THE CONTEMPORARY REALITY NECESSITATES 

THAT WE OPEN UP TO THE WORLD AND GET THE BENEFIT FROM IT, AND THIS 

REQUIRES THE PROCESS OF ROOTING THE SOURCES OF EDUCATIONAL 

ADMINISTRATIVE THOUGHT. IF WE WANT TO PRESERVE OUR PERSONALITY 

AND THE SECRET OF OUR BEING, AND THE EFFORTS EXERTED IN THE ISLAMIC 

ROOTING OF THE EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE THOUGHT SOURCES ARE 

STILL VERY WEAK, DESPITE THE PRESENCE OF SOME INTEREST FOR A LARGE 

NUMBER OF YEARS, THE RESULTS OF THE RESEARCH HAVE ALSO FOUND THAT 

ALL THE GOALS OF EDUCATIONAL THOUGHT ARE DERIVED FROM THE ISLAMIC 

RELIGION IN ITS VARIOUS ASPECTS, AND THEY MUST BE ISLAMIC LAW IS THE 

ORGANIZER OF THE SOURCES OF OTHER GOALS, WHICH ULTIMATELY ACHIEVES 

THE QUALITY AND DISTINCTION OF THESE GOALS, AND THE RESEARCHER 

RECOMMENDS THE NEED TO PAY ATTENTION TO THE SOURCES OF 

EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE THOUGHT FOR MUSLIMS IN PARTICULAR. 

BECAUSE OF THIS SCIENCE OF GREAT IMPORTANCE IN CONTEMPORARY 

REALITY. 

Key words: educational administrative thought 
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 مقدمة:
إف مصادر الفكر التربوي اإلسالمي،ىي نفسيا نابعة مف مصادر الشريعة اإلسالمية، وبناًء 
عمى ذلؾ فإف الفكر اإلسالمي والتربية اإلسالمية تعني إعداد الفرد والجماعة إعدادًا يؤدي إلى 

 اعتناؽ اإلسالـ وتطبيؽ مبادئو،تطبيقًا شامال عمى المستوييف الفردي والجماعي.
لعمـو التي تفيد االنساف وتنفعو في حياتو الدنيا وفي آخرتو تنقسـ عمى قسميف كما يقوؿ إف ا

ابف خمدوف في مقدمتو:)اعمـ اف العمـو التي يخوض فييا البشر ويتداولونيا في االمصار، 
            تحصياًل وتعميمًا ىي عمى صنفيف :صنؼ طبيعي لإلنساف ييتدي إليو بفكره،وصنؼ نقمي 

              عمف وضعُو،واألوؿ ىي العمـو الحكمية الفمسفية،وىي التي يمكف أف يقؼ عمييا  يأخذه
اإلنساف بطبيعة فكره،وييتدي بمداركو البشرية إلى موضوعاتيا ومسائميا،وأنحاء براىينيا ووجوه 
                            تعميميا،حتى يقفُو نُظرُه وبحثُو عمى الصواب مف الخطأ فييا،مف حيث ىو إنساف ذو فكر(.

(،وىذه العمـو ىي العمـو الدنيوية والتي يكسب منيا اإلنساف فائدة ٖ٘ٗـ،صٕٙٓٓ)ابف خمدوف،
لبني جنسو كالطب واليندسة والكيمياء وعمـ الفمؾ والجغرافيا وعمـ األجنة واألحياء 

مـو وما يشابييا مف الممكف والرياضيات،والطرؽ الفنية لإلدارة والطرؽ الفنية لمعمؿ،إف مثؿ تمؾ الع
لممسمـ أف يأخذىا مف معمـ مسمـٍ أو غير مسمـ مع وجود ضوابط إف لـ يوجد مف يعمـ تمؾ العمـو 
 مف المسمميف،ولـ يخش عمى مف يتعمـ تمؾ العمـو عند غير المسمميف أف يفتتف في دينو وعقيدتو.

رد والعمـو والتي تؤدي بدورىا إف منيج التربية اإلسالمية يحتـ ضرورة دراسة مثؿ ىذه الموا
إلى تسخير الطاقة المادية لخدمة اإلنساف في عمارة األرض، كما أنو يوجب عمى المجتمع أف 
،فقد كاف المسمموف األوائؿ يؤمنوف  يوفر مف أبنائو مف يستطيعوف القياـ بكؿ ما يتصؿ بيذه العمـو

ى بيا وتدرس في جميع أنحاء بأىمية الكوف وطاقاتو، وكانت عموميـ في ىذا المضمار يقتد
العالـ، وال أدؿ عمى ذلؾ مف أف الطب اإلسالمي كاف يدرس في جامعات أوروبا حتى القرف 
ف كثيرًا مف ألفاظ العمـو والكيمياء والفمؾ ما تزاؿ عربية حتى  الثامف عشر، وا 

 (.ٜٕٛ-ٜٕٚـ،صٜٚٛٔاآلف.)مدكور،
، وال مانع مف أخذ تمؾ العمـو في إنو ىذا القسـ مف العمـو يستقى مف مصادره العممية

الوقت الحاضر مف دوؿ أو مؤسسات أو عمماء ليسو بمسمميف، السيما الدوؿ والمؤسسات 
المتطورة تقنيًا وعمميًا،فاإلفادة منيـ تقطع أو تختصر شوطا كبيرًا في مسيرة التقدـ والتطور نحو 

لمعموماتية أو األقتصادية أو العسكرية التقنية عمى كافة المستويات العممية سواء الطبية منيا أـ ا
أو غير ذلؾ، فاإلفادة متف خبرات اآلخريف مطموبة،ما دامت ال تتعارض مع مبادئ ديننا الحنيؼ، 
قرار العبودية هلل ، والمحافظة  وال تتعارض مع اليدؼ األساس في التربية القائـ عمى اإليماف ، وا 

 عمى كرامة اإلنساف واخالقو وقيمو.
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سـ الثاني مف العمـو ، فيقوؿ عنيا ابف خمدوف )رحمو اهلل(: )ىي العمـو النقمية واما الق
الوضعية، وىي كميا مستندة إلى الخبر عف الواضع الشرعي،وال مجاؿ فييا لمعقؿ، إال فب إلحاؽ 
الفروع مف مسائميا باألصوؿ(. ، ثـ يبيف ماىية تمؾ العمـو فيقوؿ : )وأصؿ ىذه العمـو النقمية كميا 

الشرعيات، مف الكتاب والسنة التي ىي مشروعة لنا مف اهلل ورسولو ، ما يتعمؽ بذلؾ مف  ىي
(، لقدأشار ابف خمدوف إلى تمؾ العمـو وعدىا األصؿ ٖ٘ٗـ،صٕٙٓٓالعمـو (. )ابف خمدوف،

لغيرىا مف العمـو ، ليؤكد أف مصادر الفكر التربوي االسالمي تستقى مف الكتاب والسنة وما يتعمؽ 
 ف العمـو األخرى كالسيرة النبوية والتفسير والحديث والفقو.بيما م

إف الجيد الذي يقـو بو اإلنساف لتحقيؽ سعادتو، يكوف قاصرًا إذا اعتمد اإلنساف فيو عمى 
خبراتو المكتسبو و غاياتو المرجوة فقط،فيقع في كثيٍر مف األخطاء والتناقضات،بؿ يعجز في كثير 

والسبؿ التي تكفؿ لو الحياة المنشودة،ألنو محدود القدرة عمى  مف األحياف عف معرفة األىداؼ
 (ٗٛٔـ،صٕٗٓٓالمعرفة، ميما تعاظمت آفاؽ معارفو.)بريغش،

وليذا كاف البد مف مصادر ربانية إليية يأخذ األنساف منيا أفكاره التربوية وقيمو 
و مف ناس وأشياء،وىذا االخالقية،لكي تعده أعدادًا يمكنُو مف حسف التعمؿ مع نفسو ومع مايحيط ب

اإلعداد يكفؿ لمناس أف يعيشوا في أمف وسعادة وتعاوف عمى البر والتقوى بحيث يمارسوف الحياة 
اإلنسانية الكريمة التي أرادىا اهلل تعالى لإلنساف الذي كرمو وفضمو عمى كثير ممف 

، ومنيا ما  (. لذلؾ مصادر الفكر اإلداري اإلسالمي كثيرة ومتنوعةٖٕـ،صٜٜ٘ٔخمؽ.)محمود،
ىو أصمي ومنيػا ما ىو ثانوي ، وىذا التنوع في المصادر دليؿ عمى عظمة الشريعة اإلسالمية ، 
وتركيا المجاؿ لمعقوؿ لتستنبط وتفكر وتحمؿ وتستنتج ، وفي نفس الوقت فيذا التنوع في المصادر 

مي ؛ فمف يستطيع يوفر معينا ثرا لمشاربيف والناىميف ، ممف يريدوف الخوض في التأصيؿ اإلسال
الرجوع لممصادر األصمية واالستنباط المباشر منيا فيذا ىو األفضؿ ، ومف ال يستطيع فيمكنو 
الرجوع إلى المصادر الثانوية ، التي يستطيع التعامؿ معيا ، أو التي يرتاح إلييا أكثر ، وذلؾ 

وتخصيصو ليذا الجانب.  باعتبػار خمفياتو ، والبيئة التي نشأ فييا ، والوقت الذي يستطيع بذلو
وفي ىذه الورقة البحثية نؤكد أننا حيف نتحدث عف الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف  فإننا نقـو 
بتأصيؿ ىذا الفكر اإلداري بالعودة إلى جذوره الحقيقية، مؤكديف عمى أف اإلدارة في ضوء الفكر 

( مرتبطة ٕٕٚىػ، صٜٕٗٔري، اإلسالمي شيدت في ضوء حقائؽ عقدية، فيي كما يؤكد )المطي
ارتباطًا وثيقًا بالعقيدة االسالمية ال تنفؾ عنيا، ألف العقيدة االسالمية عبارة عف مثؿ عميا يؤمف 
بيا االنساف المسمـ. ومف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الورقة لتبياف مصادر الفكر اإلداري التربوي 

 عند المسمميف.
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 مشكمة الدراسة:
ريف إلى اإلدارة عمى أنيا عمـ حديث، أو باألصح عمى أنيا عمـ ينظر الكثير مف المفك 

غربي بحت، نتيجة لعدـ معرفة البعض لمثؿ ىذا التأصيؿ لإلدارة أو إلىماؿ بعض المفكريف 
الغربييف لمممارسات اإلدارية عند المسمميف في العصور الوسطى، فالمتأمؿ والمتتبع لتاريخ اإلدارة 

أنماطيا وأيضًا نظرياتيا كانت تمارس في التاريخ اإلداري عند يجد أف خصائصيا ووظائفيا و 
المسمميف.بالتالي فإف فيناؾ عدـ وضوح لمصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف ، فمف 
خالؿ اإلطالع والبحث في العديد مف الدراسات تبيف أف ىناؾ خمط وعدـ وضوح بيف مصادر 

بوي اإلسالمي فجاءت ىذه الدراسة لتوضيح مصادر الفكر التربية اإلسالمية ومصادر الفكر التر 
التربوي عند المسمميف مف خالؿ عرض ىذه المصادر وعميو ُيمكف إبراز مشكمة الدراسة بصورة 

 أكثر وضوح مف خالؿ طرح السؤاؿ الرئيس التالي، ومف ثـ اإلجابة عميو.
 ما مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسممين؟ -

 ى األسئمة الفرعية التالية:واإلجابة عم
 ما الفكر اإلداري التربوي في النصوص مف الكتاب والسنة عند المسمميف؟ -ٔ
 ما الفكر اإلداري التربوي في اجتيادات وآراء المربيف المسمميف؟ -ٕ
 ما الفكر اإلداري التربوي في حركة الحياة في المجتمع اإلسالمي؟ -ٖ
 لتراث الحضاري اإلنساني عند المسمميف؟ما الفكر اإلداري التربوي في ا -ٗ
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق التالي: -أهداف الدراسة:  
 التعرؼ عمى مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف. -ٔ
 التعرؼ عمى الفكر اإلداري التربوي في النصوص مف الكتاب والسنة. -ٕ
 المربيف المسمميف. معرفة الفكر اإلداري التربوي في اجتيادات وآراء -ٖ
 توضيح الفكر اإلداري التربوي في حركة الحياة في المجتمع اإلسالمي. -ٗ
 فيـ الفكر اإلداري التربوي في التراث الحضاري اإلنساني عند المسمميف. -٘

 أهمية الدراسة: تبرز أهمية البحث من خالل النقاط التالية:
 وي بالرجوع بو إلى المسمميف.السعي نحو تأصيؿ مصادر الفكر اإلداري الترب -ٔ
إسياـ موضوع ىذا البحث النطالؽ دراسات تربوية تأصيمية لمصادر الفكر اإلداري التربوي  -ٕ

 عند المسمميف.
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 تبرز أىمية ىذا البحث لتوحيد مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف.-ٖ
ف مصادر الفكر التربوي مستمدة دراسة مثؿ ىذا الموضوع تزيد مف ثقة الشاب المسمـ لمعرفة أ -ٗ

 مف الكتاب والسنة النبوية والحضارة اإلسالمية.
 حدود الدراسة:

 مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف . الحدود الموضوعية :
 مصطمحات الدراسة:

ف تدبيرا وتأمال في أي مف ھو إعماؿ الذھـ(( "  ٜٙٚٔادي ) ھعند عبد اؿ -الفكر: 
 (.ٚالرأي والعمـ والمعرفة". )ص ھو نشاط بشري أداتو العقؿ وثمرتھلديف، ؼشؤوف الدنيا وا

"يشمؿ مجموعة اآلراء والمبادئ  ھـ( أف ٜٙٚٔادي) ھيذكر عبد اؿ -الفكر اإلداري : 
والنظريات التي سادت حقوؿ اإلدارة دراسة وممارسة عبر العصور،واألزمنة ويعتبر فكرا إسالميا 

 ات القراف الكريـ والسنةھلمبادئ والنظريات و يكوف موافقا لتوجیذه اآلراء واھما يصدر مف 
ذا التعريؼ إجرائيا عندما يتحدث عف مصادر  ھ(.  ويتبنى الباحث  ٜالنبوية".  )ص 

 الفكر اإلداري التربوي اإلسالمي.
فالفكر التربوي ىو "ما أبدعتو عقوؿ الفالسفة والمربيف عبر التاريخ فيما  -الفكر التربوي: 

خص مجاؿ التعميـ اإلنساني، وتنمية الشخصية وشحذ قدرتيا ويتضمف النظريات والمفاىيـ والقيـ ي
 ( .ٕٗ، ص ٕٕٓٓواآلراء التي وجيت عممية تربية اإلنساف" )زيادة، 

والفكر التربوي يعرؼ بأنو"جممة المبادئ الفكرية والمنطمقات األساسية التي تحكـ العمؿ 
 (.ٕٔـ ،صٕٚٓٓتو المتعددة في البيئات االجتماعية المختمفة")طو،التربوي وتحدد طبيعتو ومسارا

ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: مجموع األسس النظرية والمفاىيـ والمعاني التي تكمف خمؼ 
 مظاىر السموؾ االنساني.

أىـ ىذه العوامؿ لبياف تأثيرىا عمى  -القوى والعوامؿ المؤثرة في حركة الفكر التربوي: 
 الفكر التربوي وعمى مسيرة النظـ التعميمية عبر التاريخ: تطور حركة

الديف مف أىـ العناصر التي تشكؿ ثقافة المجتمعات وتحدد قيـ ومفاىيـ  -العامؿ الديني:  -ٔ
 األفراد فييا وأنماط تفكيرىـ وعاداتيـ وتقاليدىـ ووجية نظرىـ ازاء الحياه والكوف والوجود.
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تأثر أراء المفكريف والمربيف وبالتالي النظـ التربوية  وتوضح دراسة الفكر التربوي مدى
بالعامؿ الديني..حدث ىذا في أوروبا المسيحية وفي الشرؽ االسالمي، بؿ حتى الديانات والمذاىب 
الوضعية كالبوذية والكونفوشسيو وغيرىا كاف ليا تأثيرىا في توجيو حركة الفكر التربوي في البالد 

 التي ظيرت فييا.
ثير الديف اإلسالمي جميًا في تشكيؿ أفكار عمماء التربية في البالد االسالمية، إذ ويبدو تأ

ذ اقمنا  أف العقيدة اإلسالمية تعد )اإلطار المرجعي( الذي يعتمده أي مفكر في التربية اإلسالمية، وا 
لتربية، ىذا، فإف أىـ مايترتب عميو، ىو اإلقرار بذلؾ الترابط الوثيؽ بيف العقيدة الدينيو وبيف ا

والعقيدة الدينية مردىا إلى مصدري التشريع:الكتاب،السنو ،وعمى ىدي مف ىذيف المصدريف جاءت 
 إجتيادات المربيف وآراء المفكريف في قضايا ومشكالت التربية والتعميـ.

األرض ىي اإلطار الطبيعي لحياة البشر ونشاط الجماعات،  -العامؿ الجغرافي:  -ٕ
ر كبير عمى طبائع األفراد وخصائص الجماعات، فالشعوب التي تقطف وطبيعة األرض ليا تأثي

المناطؽ الجبمية الوعرة تتميز بصفات وخصائص تجعميا تختمؼ عف الشعوب التي تسكف 
المناطؽ الواطئو السيمة. كذلؾ تختمؼ طبائع وخصائص البدو الذيف يعيشوف في الصحراء عف 

نب الماء. كما يختمؼ سكاف الحضر حيث يعيشوف الفالحيف الذيف يعمموف بالزراعة ويسكنوف ج
في ظروؼ حضارية متميزة بكثافة السكاف وخصائص صناعية في األنتاج واألستيالؾ عف سكاف 
الريؼ الذيف يعيشوف متفرقيف تسودىـ عالقات أجتماعية بسيطة ومباشرة ويعمموف في الزراعة أو 

 لكبير عمى صفات وخصائص الشعوب.وىناؾ مف يقوؿ أف المناخ لو أثره ا’ الحرؼ البسيطة
وكما تؤثر الجغرافيا أو البيئة الطبيعية عمى طبائع الشعوب، فيي تؤثر أيضًا عمى أسموب 
وطريقة التفكير التربوي ،وعمى صور وأنماط نظـ التعميـ،وعمى شكؿ وتصميـ المباني المدرسية، 

عمقيـ بقيمة التعميـ والمثابرة عمى بؿ إف حالة الجو والمناخ ليا تأثيرىا عمى دافعية التالميذ وت
 تحصيمو.

والذي يراجع الفكر التربوي عند فالسفة اليوناف القدامى، وكذلؾ مفكري الشرؽ اإلسالمي، 
 وغيرىـ يجد صمو واضحة بيف مضموف ىذا الفكر وبيف الطبيعة الجغرافية التي أحاطت بو.

نما ىو عمؿ سياسي في المكاف ليس التعميـ عماًل تربويًا فحسب أ -العامؿ السياسي:  -ٖ
األوؿ. ولذلؾ فميس غريبًا أف تكوف سياسة التعميـ في مجتمع معيف انعكاس لنظامو السياسي وما 
يتضمنو ىذا النظاـ مف قيـ وتوجيات ومعتقدات. وميما كاف أيماننا بالغايات النيائية لمعممية 

ي المجتمع ومصيره فإننا يجب أف التربوية التي تنبع مف تصور معيف لإلنساف وقيمتو ومكانو ف
نؤمف أيضًا بأف التربية قوة أجتماعية خطيرة يستخدميا المجتمع أو الدولة لتحقيؽ غايات أو 

 أىداؼ سياسية خاصة يتبناىا المجتمع وتدافع عنيا الدولة.
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وقد ال تختمؼ الغايات النيائية لمتربية بيف مجتمع وآخر أو بيف دولة و أخرى،إنما ينبع 
 ؼ، وقد يشتد، عند محاولة تفسير أو ترجمة ىذه األىداؼ إلى إجراءات و مناىج.الخال

ولعؿ التاريخ البعيد والوسيط والقريب يذخر بأمثمة توضح كيؼ أف التوجيات السياسية 
ونوعية السمطة الحاكمة كانت عاماًل رئيسًا في تشكيؿ الفكر التربوي، وفي توجيو النظـ التعميمية، 

ير قد وضح بصفة خاصة عند صياغة األىداؼ التربوية والتعميمية، وموقؼ ولعؿ ىذا التأث
 األىداؼ مف قضايا أساسية مثؿ:

 مفيـو المواطنو، بما يعني نوعية القيـ والحقوؽ والواجبات التي يراد لمتعميـ أف يكسبيا لألفراد. -
اـ كافة الطبقات مفيـو تكافؤ الفرص التعميمية وما ينطوي عميو مف أتاحة فرص التعميـ أم -

 األجتماعية مف دوف تمييز مف لوف أو عرؽ أو جنس.
مفيـو الحراؾ األجتماعي وما يتضمنو مف توجو سياسي لتحريؾ فئات أو شرائح أجتماعية  -

 معينة في السمـ األجتماعي.
مفيـو ديمقراطية التعميـ وماينطوي عميو مف حريات يتدرب عمييا األفراد وتشجع عمييا السمطة  -

 الحاكمة.
تعد المغة أحد العناصر األساسية في ثقافة أي مجتمع، ويؤكد أبو خمدوف  -عامؿ المغة:  -ٗ

ساطع الحصري دور المغة في تكويف اليوية فيقوؿ: ))إف المغة ىي أىـ الروابط المعنوية التي 
واسطة  تربط الفرد البشري بغيره مف الناس، فالمغة قادرة عمى أحداث ىذه الرابطة ألنيا أوالً 

التفاىـ بيف األفراد ثـ ىي فضاًل عف ذلؾ واسطة لنقؿ األفكار والمكتسبات مف اآلباء إلى 
 األبناء ومف األجداد إلى األحفاد ومف األسالؼ إلى األخالؼ((.

وعمى ذلؾ فإف وحدة المغة توجد نوعا مف الوحدة الفكرية والعاطفية لدى األفراد في 
 ة المجتمع في بموغ ىذه الوحده الفكرية.المجتمع، ويصبح التعميـ ىو آدا

وثمة تأثير عامؿ المغة في تشكيؿ مضموف الفكر التربوي وتوجياتو، ويتضح ىذا التأثير 
 فيما يمي:

أف المفاىيـ واألىداؼ التربوية التي نادى بيا المفكروف والفالسفة قد صيغت بمغة تمقي قبواًل  -
 ورواجًا مف أبناء المجتمع.
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كار التربوية، واستمراريتيا كانت تتوقؼ دومًا عمى عامؿ المغة، وىذا ما أوضحو أبف أف قوة األف -
خمدوف العالـ العربي باعتبار المغة التي تسود في ثقافة المجتمع ىي لغة الغالب، و أف المغة 

 التي تتوارى ىي لغة المغموب.
المغة في تكويف معتقدات أف كثير مف توجيات الفكر التربوي عبر التاريخ اعتمدت عمى تأثير  -

األفراد، حدث ىذا دائمًا، وقد وضح بصفة خاصة مف توجيات الفكر التربوي اإلسالمي الذي 
أعتمد عمى ترسيخ المغة العربية كمغة لتعميـ والثقافة، وألنيا المغة التي عظميا القرآف الكريـ كما 

ـْ َيتَُّقوَف(.ورد في قولو تعالى: )ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوٍج   َلَعمَُّي
يتعمؽ العامؿ األقتصادي بنوعية األنشطة التي يمارسيا السكاف في  -العامؿ األقتصادي:  -٘

مجاالت العمؿ واإلنتاج، والموارد المادية  والبشرية التي يمتمكيا المجتمع لتحقيؽ أىداؼ النظاـ 
التعميمي، ووىي العالقة التي  األقتصادي. وثمة عالقة وثيقة بيف النظاـ االقتصادي والنظاـ

حركت تفكير فالسفة التربية في إقرار مفاىيـ و أنظمة تربوية تخدـ النظاـ األقتصادي في 
 المجتمع.

ىذا الموقؼ الذي يتأثر بو المفكر وينعكس في أراءه  -الموقؼ مف عالقة الفرد بالمجتمع:  -ٙ
مجدوف الدولة ويروف أىمية أف يوجو التربوية، فمفكروا أسبرطة في اليوناف القديمة كانوا ي

األفراد جؿ طاقاتيـ لخدمة دولتيـ وخاصة مف حيث بناء قوتيا الحربية،وفي المقابؿ فإف الفكر 
األثيني في اليوناف كذلؾ كاف يؤمف بالديمقراطية التي تعطي الفرد احترامًا لشخصيتو واعتدادًا 

اعي، وفي كتاب الجميورية يقوؿ بنفسو، وليس مجرد كونو تابعًا لسطوة النظاـ األجتم
أفالطوف: )إف المجتمع العادؿ ىو المجتمع الذي يفعؿ أفراده بمواىبيـ ومقدراتيـ ما فيو إسعاد 

 المجتمع كمو(.
وىكذا نجد أف الفكر التربوي يتموف بشكؿ تمؾ العالقة التي تقـو بيف الفرد ومجتمعو،فيناؾ 

ـ عمى الطبقة األجتماعية العميا أو الصفوة المختارة. مف نادى مف مفكري التربية بقصر نظاـ التعمي
وحدث ىذا حينما أحتكر النبالء والبورجوازيوف األثرياء في أوروبا نظاـ التعميـ وقصروه عمى 
أنفسيـ. وكاف )روسو( قد ربط حديثًا بيف توافر نمط الديمقراطية والحرية في المجتمع وبيف أتاحة 

 (.ٕٙ-ٜٔـ،صٕٓٔٓكافئة.)شريؼ،فرص التعميـ لألفراد بطريقة مت
ولعؿ ىذا العرض لمقوى المؤثرة والمشكمة لمفكر التربوي تمفتنا إلى حقيقة أف الفكر التربوي 
نما مف تربة وبيئة أجتماعية ثقافية تذخر بالعديد مف المؤثرات التي تشحذ عقؿ  ال ينشأ مف فراغ، وا 

اإلنساف، ونوعية المعارؼ والقيـ  المفكر لكي يدلي بوجية نظره فيما يخص الغاية مف تربية
والمعتقدات التي ينبغي تضمينيا المنيج الدراسي، وصورة أو نموذج ))المثؿ األعمى((الذي يقتفى 

 أثره المربوف.
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 مصادر الفكراإلداري التربوي اإلسالمي:
إجابة السؤاؿ األوؿ: ما الفكر اإلداري التربوي في النصوص مف الكتاب والسنة عند 

 المسمميف؟
ىو كالـ اهلل المعجز المنزؿ عمى نبيو محمد ص بمساف عربي  -القرآن الكريم:  -أواًل :

مبيف،والمنقوؿ إلينا بالتواتر جياًل بعد جيؿ والمتعبد بتالوتو، والمكتوب في المصحؼ مبدوءًا بسورة 
ضافتو إل ى )اهلل( الفاتحة ومختومًا بسورة الناس، فػ )الكالـ( جنس في التعريؼ يشمؿ كؿ كالـ، وا 

يخرج كالـ غيره مف األنس والجف والمالئكة، و )المنزؿ( يخرج كالـ اهلل الذي أستأثر بو سبحانو، 
( يخرج ما أنزؿ عمى األنبياء مف قبمو كالتوراة واإلنجيؿ، وتقييد المنزؿ بكونو عمى )سيدنا محمد 

منو أف مف أسمى أىدافو،  والقرآف الكريـ قد بدأ نزولو عمى سيدنا محمد بآيات تربوية، في إشارة
التربية بأسموب حضاري عف طريؽ تعميمو القراءة واإلطالع والمالحظة العممية لخمؽ اإلنساف، 

ْنَساَف ِمْف َعَمٍؽ )ٔيقوؿ تبارؾ وتعالى: )اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمَؽ ) ( اْقَرْأ َوَربَُّؾ اأْلَْكَرـُ ٕ( َخَمَؽ اإْلِ
(،)سورة العمؽ،آيوِٗباْلَقَمـِ ) ( الَِّذي َعمَّـَ ٖ) ـْ ـْ َيْعَم ْنَساَف َما َل (. ففي اآلية تنبيو عمى ٘-ٔ( َعمَّـَ اإْلِ

ابتداء خمؽ اإلنساف مف عمقة، وأف اهلل كـر وشرؼ اإلنساف بالعمـ، وىو القدر الذي امتاز بو أبو 
تارة يكوف في المساف وتارة البرية آدـ عميو السالـ عمى المالئكة، والعمـ تارة يكوف في األذىاف، و 

يكوف بالبناف، فالقرآف العظيـ ىو حبؿ اهلل المتيف، والنور المبيف والشفاء النافع، عصمو لمف تمسؾ 
بو، ونجاة لمف تبعو، ولمقرآف الكريـ أساليب تربوية مختمفة تتنوع مع تنوع الحالة المراد توجيييا 

ورد في قصة سيدنا موسى، وسيدنا يوسؼ،  نحو الطريؽ السميـ، فتارة يربي بطريؽ القصة كما
وسيدنا نوح، وغيرىـ عمييـ وعمى نبينا أفضؿ الصالة وأتـ السالـ، وتارة يرمي بالموعظة، كما في 

ْذ َقاَؿ ُلْقَماُف اِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْؾ ِبالمَِّو ِإفَّ الشِّْرؾَ  ْمـٌ  َلظُ قولة تعالى في سورة لقماف: )َواِ 
ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي َٖٔعِظيـٌ ) ْيَنا اإْلِ ( َوَوصَّ

ْف َجاَىَداَؾ َعَمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْمـٌ َفاَل َٗٔوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّ اْلَمِصيُر )  ُتِطْعُيَما ( َواِ 
ـْ بِ  ـْ َفُأَنبُِّئُك ّـَ ِإَليَّ َمْرِجُعُك ـْ َتْعَمُموَف َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَؿ َمْف َأَناَب ِإَليَّ ُث َما ُكْنُت

ْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض ( َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْف َتُؾ ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة ِمْف َخْرَدٍؿ َفَتُكْف ِفي َصْخَرٍة أَ ٘ٔ)
اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِف اْلُمْنَكِر َٙٔيْأِت ِبَيا المَُّو ِإفَّ المََّو َلِطيٌؼ َخِبيٌر ) ( َيا ُبَنيَّ َأِقـِ الصَّ

عِّْر َخدََّؾ ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي ( َواَل ُتصَ َٚٔواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَؾ ِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُموِر )
( َواْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ َواْغُضْض ِمْف َصْوِتَؾ ِإفَّ ٛٔاأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر )

رؾ وتعالى (. فينا يعممنا اهلل تبأٜ-َٖٔأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر( ،)سورة لقماف،آية 
األخالؽ الرفيعة ويربينا عمييا عف طريؽ الموعظة الحسنة، ويوصينا بعدـ الشرؾ والوفاء لموالديف 
ف كانت في صغرىا مثؿ حبة الخردؿ يـو  ف كانا مشركيف، ويعممنا أف الحسنة والسيئة، وا  حتى وا 

تطاواًل وتكبرًا واعدؿ  القيامة سيحاسب فاعميا، ويحثنا عمى عدـ الكبر، فاهلل اليحب مف يعدد مناقبو
 والتثب وثوب الشطار.’ في مشيؾ وال تدب دبيب المتماديف
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إف في القرآف الكريـ أسموبًا رائعًا، ومزايا فريدة في تربية المرء عمى اإليماف بوحدانية اهلل 
و وباليـو اآلخر، فالقرآف يفرض االقتناع العقمي مقترنًا بإشارة العواطؼ واالنفعاالت اإلنسانية،في

يربي العقؿ والعاطفة معًا، متمشيًا مع فطرة اإلنساف في عدـ التكمؼ، حيث يبدأ القرآف مف 
المحسوس المشيود المسّمـ بوجوده كالمطر والرياح والنبات والرعد والبرؽ، ثـ ينتقؿ إلى استمزاـ 

وأسموب وجود اهلل، وعظمتو، وقدرتو، وسائر صفات الكماؿ، مع اتخاذ أسموب االستفياـ أحيانًا، 
التذكير، والتقريع والتنبيو والتعجب أحيانًا أخرى، إف مثؿ تمؾ األساليب المتنوعة لتغّذي قمب 
اإلنساف وتشبعو قيمًا عالية وفضائؿ وأخالؽ إسالمية عظيمة، السيما إذا ما اقترنت بالثواب 

 الجزيؿ الذي ينتظر ذلؾ المتربي يـو القيامة.
منيج صاغ فيو حياة المجتمع اإلسالمي بأحكاـ تشريعية ويتضح إف القرآف الكريـ قد جاء ب 

تناولت شؤوف الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فكاف ليا األثر األكبر في صياغة مفاىيـ 
عالء قيميـ، وتقويـ أخالقيـ، وضبط سموكيـ، وىو الذي وّحد  اإلنساف مف خالؿ شؤوف الحياة، وا 

ية وآدابيا مف عوامؿ االندثار والضياع، ورفع المستوى العقمي ليجات العرب، وحفظ المغة العرب
لممسمميف، ووّجييـ إلى اكتشاؼ المجيوؿ عف طريؽ مشاىدة الواقع والتأمؿ فيو، فالقرآف لـ يترؾ 
أمرًا يفيد المسمميف وينمي قدراتيـ العقمية والعممية ويطّور مياراتيـ الفردية إال وحث عمى تعممو، ثـ 

 السنة كمصدر مف مصادر الفكر التربوي اإلسالمي.بعد ذلؾ جاءت 
وىي كؿ ما صدر عف النبي ص مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير أو  -السنة النبوية:  -ثانيًا :

صفة خمقيٍة أو ُخمقية، وتأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية مف مصادر الفكر التربوي اإلسالمي، 
ـْ َعْنوُ  ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الرَّ  وتعد دلياًل واجب األتباع، قاؿ اهلل سبحانو وتعالى: )َوَما آَتاُك

 (.َٚفاْنَتُيوا ( )سورة الحشر،مف آية 
قراره ونييو، وما  ، فالسنة النبوية ىي كؿ أقواؿ الرسوؿ األكـر  و أعمالو وتركو ووصفو وا 

 أحب، وماكره، وغزواتو وأحوالو وحياتو.
 لقد جاءت السنة في األصل لتحقيق هدفين في غاية األهمية وهما:

               معنى أشار القرآف الكريـ في قولو تعالى: أ( إيضاح ماجاء في القرآف و إلى ىذا ال
(،)سورة النحؿ،مف آية ـْ َؿ ِإَلْيِي (. أي ما ُنزؿ مف ربيـ، ٗٗ)َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّْكَر ِلتَُبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزِّ

 وذلؾ لعممؾ بمعنى ما أنزؿ عميؾ وحرصؾ عميو، واتباعؾ لو، ولعممنا بأنؾ أفضؿ الخالئؽ
 وسيد ولد آدـ، فتُفصؿ ليـ ما أجمؿ، وتبيف ليـ ما أشكؿ.

ـُ اْلِكَتاَب  ب( وجاءت السنة النبوية لبياف تشريعات وآداب أخرى وردت، قاؿ اهلل سبحانو: )َوُيَعمُِّمُي
 (.َٕواْلِحْكَمَة(،)سورة الجمعة،مف اآلية 
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          مف قبؿ إرساؿ  أي ويعّمميـ مايتمى مف اآليات والسنة النبوية المطيرة، حيث كانوا
           : ))أال وأنِّي أوتيت الكتاب في ضالؿ واضح عف الصراط المستقيـ، وقد قاؿ رسوؿ اهلل  محمد 

 ومثمو معو((.

 كما أن لمسنة النبوية منها فائدتان مهمتان تتعمقان بموضوع البحث وهما:

القرآف الكريـ وبياف التفاصيؿ التي لـ إيضاح المنيج  التربوي اإلسالمي المتكامؿ الوارد في  -ٔ
 ترد في القرآف الكريـ.

وسيرتو مع أصحابو وكيفية معاممتو األوالد،  استنباط أسموب تربوي متكامؿ مف حياة الرسوؿ  -ٕ
 وغرسو اإليماف في النفوس.

دروسًا نبوية في التربية، والتأثير عمى الناس  إف المربي ليجد في سيرة الرسوؿ محمد 
الذيف ربَّاىـ عمى يده، فأخرج منيـ جياًل قرآنيًا فريدًا، وكوف منيـ  ؿ عاـ، وعمى أصحابو بشك

أمة ىي خير أمة أخرجت لمناس، فأقاـ بيـ دولة نشرت العدؿ في مشارؽ األرض ومغاربيا، 
وبذلؾ يتذوؽ الناس روح اإلسالـ ومقاصده السامية، فيتعمموف اآلداب الرفيعة واألخالؽ الحميدة، 

العقيدة السميمة، والعبادة الصحيحة،وسمو الروح، وطيارة القمب، وحب الجياد في سبيؿ اهلل، و 
ويتعمموف حسف التعامؿ بعضيـ مع البعض اآلخر مف خالؿ مبدأ األخوة في اهلل والمحبة فيو 

منذ أوؿ يـو دعا فيو إلى اإلسالـ وكذلؾ منذ أوؿ يـو وطأت  والتي أرسى دعائميا رسوؿ اهلل 
 اه الشريفتاف المدينة المنورة.قدم

إف دراسة اليدي النبوي في تربية األمة إقامة الدولة يساعد العمماء والقادة والفقياء والحكاـ، 
في تربية األفراد،  عمى معرفة الطريؽ إلى عزِّ اإلسالـ والمسمميف، ويتعرفوف عمى فقو النبي 

قامة ال حياء المجتمع، وا  ثروة ىائمة مف  دولة، فيرى المسمـ حركة النبي وبناء الجماعة المسممة، وا 
لقاء الدروس حيث كاف يقصد  مف تمؾ الوسائؿ تربية الصحابة  الوسائؿ التربوية في التعميـ وا 

عمى الوجو الصحيح، وأف يستقر حديثو في نفوسيـ وقموبيـ، فكاف يكرر الحديث ويعيده، وكاف 
أف  يسيؿ عمى السامع إف أراد أف يعد كمماتو يتأنى في الكالـ ويفصؿ بيف الكممات،حيث كاف 

فعف أبي ىريرة رضي   -أال -يعدىا، وكاف يطرح األسئمة عمى أصحابو، فكاف غالبًا ما يستخدـ
اهلل عنو أف رسوؿ اهلل ص قاؿ: )) أال أدّلكـ عمى مايمحو اهلل بو الخطايا، ويرفع بو الدرجات، 

ء عمى المكاره، وكثرة الُخطا إلى المساجد، وانتظار قالوا: بمى يارسوؿ اهلل، قاؿ: إسباغ الوضو 
 الصالة بعد الصالة، فذلؾ الرباط (( .
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، أف يربي الناس عمى التمسؾ بالقيـ  لقد كاف مف أبرز وظائؼ الرسوؿ األكـر محمد 
: ))اإليماف بضٌع وسبعوف شعبة  الفاضمة التي جاء بيا اإلسالـ، وّعدىا مف اإليماف، قاؿ 

 إلو إال اهلل، أدناىا إماطة األذى عف الطريؽ، والحياء شعبة مف اإليماف ((، وكاف أفضميا ال 
: ))اجتنبوا السبع يرّبي الناس عمى اجتناب الكبائر واالبتعاد عف كؿ ما يوصؿ إلييا، فقاؿ 

ـ اهلل ؟ قاؿ: الشرؾ باهلل، والسحر، وقتؿ النفس التي حرَّ  إال الموبقات، قالوا: يا رسوؿ اهلل وما ىفَّ
بالحؽ، وأكؿ الربا،وأكؿ ماؿ اليتيـ، والتولِّي يـو الزحؼ، وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت ((، 

مربيًا عظيمًا، ذا أسموب تربوي رائع يراعي حاجات  وىكذا نجد في شخصية الرسوؿ محمد 
نيـ، كما الطفولة وطبيعتيا، ويأمر بمخاطبة الناس عمى قدر عقوليـ، فيراعي الفروؽ الفردية بي

يراعي مواىبيـ و استعدادىـ وطبائعيـ، فيراعي في المرأة أنوثتيا، وفي الرجؿ رجولتو وفي الكيؿ 
كيولتو، وفي الطفؿ طفولتو ويمتمس دوافعيـ الغريزية، فيجود بالماؿ لمف يحب الماؿ، حتى يتألؼ 

كؿ تمؾ الحاالت  قمبو، ويقرب إليو مف يحب المكانة والسيادة ألنو ذو مكانة في قومو، وىو في
يدعوىـ إلى توحيد اهلل و إقراره بالعبودية التامة، والتأسي بو إلتماـ مكاـر األخالؽ التي بعث بيا، 

لى ذلؾ يشير رسوؿ اهلل  فيقوؿ: ))إنَّما بعثت ألتّمـ مكاـر األخالؽ ((، وىكذا كاف رسوؿ اهلل   وا 
ة والروحية لتعمؿ معًا لتحقيؽ أىداؼ ييذب نفوس المسمميف ويوجو طاقاتيـ العقمية والجسماني 

 التربية سواء أكاف ذلؾ عمى المستوى الفردي أـ الجماعي.
فالذي يعمـ أف تمكـ صفات نبيو الشؾ أنو سيتأثر ويتأّسى بيا، ثـ إف دارس السيرة النبوية 

تعامؿ مع األحداث في مكو يـو كاف المسمموف مستضعفيف، وكيؼ كاف  سيرى كيؼ أف الرسوؿ 
ي ويدعو، وكيؼ بنى مجتمعو المدني في المدينة، وأرسى الدعائـ األولى لبناء المجتمع المسمـ يرب

المتخمؽ بأخالؽ القرآف، إف نظرة عامة عمى تمؾ الحقبة ترينا كيؼ أف كنزًا مف التربية النبوية 
 .نحتاجو في عصرنا لنؤسس لمجتمع معاصر، يتربى عمى أخالؽ القرآف وسنة وسيرة المصطفى 

 مما سبق يتبين لمباحث أن القرآن والسنة مثَّال اآلتي:
 مثال المرجعية الرئيسة لممربيف المسمميف.-ٔ
 أثمرا العقيدة اإلسالمية السميمة حصنًا واقيًا مف الزيغ واالنحراؼ.-ٕ 
ـ لمتربية اإلسالمية الصحيحة، والفكر التربوي اإلسالمي الذي يسيـ بدوره في ھشكال وسيمة الؼ-ٖ

 األمة الفكرية وبناء حضارتيا. نيضة 
إمتازا بالواقعية والتفاعؿ مع البيئة اإلسالمية ولقد صورت السيرة النبوية طبيعة الحياة عمى - ٗ

 ضوء القرآف والسنة عمى مدار عدة عصور.
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إجابة السؤاؿ الثاني: ما الفكر اإلداري التربوي في آراء واجتيادات العمماء والمربيف 
 المسمميف؟

 آراء العمماء والمربين المسممين: -ثالثاً 
تعد آراء العمماء والمربيف المسمميف مصدرًا ميمًا مف مصادر الفكر التربوي اإلسالمي، 
وذلؾ لما تركوه مف تراث عظيـ أغنى المكتبة اإلسالمية عمميًا وتربويًا، إال أف معظـ تمؾ اآلراء 

ارض معيما، بؿ تفسر وتوضح وتشرح ما مستقاة مف الكتاب أو السنة النبوية الشريفة فيي التتع
 جاء فييما.

لقد كاف لتمؾ اآلراء األثر الكبير في صياغة الفكر التربوي اإلسالمي، فقد تكمـ ابف خمدوف 
والغزالي وابف تيميو وغيرىـ)رحميـ اهلل(، عف موضوع الفكر والتربية وتناولوه مف جميع جوانبو، 

( عف أصناؼ العمـو وأنواعو ويؤكد أف العمـو إنما تكثر ففي مقدمتو يتكمـ ابف خمدوف )رحمو اهلل
حيث يكثر العمراف وتعظـ الحضارة، ويضرب لذلؾ مثااًل بغداد وقرطبة والبصرة والكوفة، إذ لما 
كثر عمرانيا، واستولت فييا الحضارة، كيؼ زخرت فييا بحار العمـ، وتفننوا في اصطالحات 

 ئؿ والفنوف.التعميـ وأصناؼ العمـو واستنباط المسا
، وأوؿ ما يبدأ بعمـو القرآف مف التفسير والقراءات، وعمـو  ثـ يعمد بعد ذلؾ فيقسـ العمـو
الحديث، وعمـ الفقو والفرائض، وعمـ الكالـ وعمـ التصوؼ وعمـ تعبير الرؤيا، وعمـ الطبيعيات، 

المساف العربي،  وعمـ الطب، والفالحة، وعمـ الكيمياء، وعمـ أسرار الحروؼ، ومف يتكمـ عف عمـو
كعمـ النحو، وعمـ المغة، وعمـ البياف، وعمـ األدب، وكذلؾ البف خمدوف )رحمو اهلل( أراء قيمة 
وتوجييات سديدة لممعمـ والمتعمـ، ولواضعي المناىج العممية، فيو يرى أف كثرة التأليؼ في العمـو 

ـو مخمة بالتعميـ، إف الناظر عائقة عف التحصيؿ والفيـ، وأف كثرة االختصارات الموضوعة في العم
في ىذا الرأي يرى لموىمة األولى أف ثمة تعارضًا بيف األمريف إال أف الحقيقة ىي أنو )رحمو اهلل( 
يحاوؿ أف يممح أو يشير إلى الوسطية في صناعة المناىج، فال يعتمد اإلسياب الممؿ وال 

 فيف ما استطاع إلى ذلؾ سبياًل.االختصار المخؿ، ويحاوؿ أف يكوف واضع المنيج بيف ىذيف الطر 
أما اإلماـ الغزالي )رحمو اهلل( فقد ألؼ كثيرًا مف الكتب مازالت إلى يومنا ىذا معينًا لعمماء 
التربية في مؤلفاتيـ، فقد كتب في األخالؽ، والمنطؽ وعمـ الكالـ، والفقو، والتصوؼ، والفمسفة، 

ولد، والتبر المسبوؾ في نصيحة المموؾ، فمف أشير كتبو )إحياء عمـو الديف، ورسالة أييا ال
 وتيافت الفالسفة، وجواىر القرآف ومنياج المتعمـ، وميزاف العمؿ(.
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أذ أفرد اإلماـ الغزالي )رحمو اهلل( في إحياء عمـو الديف كتابًا سماه )كتاب العمـ( وفيو سبعة 
عمـو وماىو فرض كفاية، أبواب، تكمـ فيو عف فضؿ العمـ والتعميـ والتعمـ، وماىو فرض عيٍف مف ال

وبياف عمـ الدنيا وعمـ اآلخرة، وما تعده العامة مف عمـو الدنيا وليس منو، ثـ أجاد التكمـ في آداب 
المعمـ والمتعمـ  وكذلؾ عف العقؿ، وأقسامو وما جاء فيو مف األخبار، لقد كاف ألراء الغزالي األثر 

كثيرًا مايستعينوف بآرائو لتكوف جزءًا مف النظرية الكبير في كتابات التربوييف المسمميف والمفكريف ف
 التربوية اإلسالمية.

فيو يقوؿ في كتابو منياج ’ لقد أكثر اإلماـ الغزالي في مؤلفاتو في مسألة تعظيـ العمـ وأىمو
المتعمـ)إعمـ بأف المتعمـ ال يناؿ العمـ، وال ينتفع بو، إال بتعظيـ العمـ وأىمو، وبتعظيـ أستاذه(، 

اب المتعمـ مع معممو يقوؿ )رحمو اهلل(:)واليمشي مع أستاذه، واليجمس مكانو، واليبتدئ ومف آد
 الكالـ عنده إال بإذنو(.

إف اإلماـ الغزالي )رحمو اهلل( اليستقؿ بالعقؿ في فكره التربوي عمى الرغـ مف أنو اليقمؿ 
كاشفًا لمغطاء عف جميع مف قيمتو إذ يقوؿ: )إف العقؿ ليس مستقاًل باإلحاطة بجميع المطالب، وال
)ومعّممنا قد عمـ الدعاة  المعضالت(، ثـ يتكمـ )رحمو اهلل( عف المعمـ األوؿ لممسمميف رسوؿ اهلل 

ـْ ِنْعَمِتي  ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك وبتَّيـ في البالد وأكمؿ التعميـ(، إذ قاؿ تعالى: )اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك
 (.ٖلمائدة،آيةَوَرِضيُت(، )سورة ا

           فيو إف كاف يرى ضرورة في إعماؿ الفكر وعدـ تجميده، إال أف ذلؾ يجب أف يكوف 
ضمف ضوابط الكتاب والسنة النبوية الشريفة، والشؾ في أف الكتاب والسنة ىما المصدراف 

أف أكثر األساسياف لمشريعة اإلسالمية، بصورة عامة والفكر التربوي اإلسالمي بصورة خاصة، إذ 
آراء العمماء والمفكريف والمربيف المسمميف ىي مأخوذة مف الكتاب والسنة، فاألصؿ في المصادر 

، وماعداىما مف آراء و أثار اإلسالمية ماجاء في محكـ الكتاب العزيز، وما أتى بو رسوؿ اهلل 
، ثـ إف آراء لمصحابة والتابعيف والفقياء وعمماء الفكر ىو مأخوذ عف ىذيف األصميف العظيميف

العمماء المسمميف في الفكر التقتصر عمى ابف خمدوف والغزالي، حيث كتب غيرىـ كثيرًا في ىذا 
 المجاؿ وأبدعوا كابف القيـ في كتابو مفتاح دار السعادة والروح وزاد المعاد وعدة الصابريف 

لعمـ بمعنى النظرية وغيرىا، وابف الجوزي وأبو حنيفة في رسالتو العالـ والمتعمـ، حيث يستعمؿ ا
والعمؿ بمعنى التطبيؽ، وىكذا كانت آراء العمماء والمفكريف المسمميف المتقدميف منيـ والمتأخريف 
معينًا خصبًا لمفكر التربوي اإلسالمي مف خالؿ آرائيـ التي وضعوىا بناًء عمى ما فيموه مف 

يـ والسنة الشريفة. نصوص الكتاب والسنة، فكانت تمؾ اآلراء ال تتعارض مع القرآف الكر 
 (.ٚٙ-ٙ٘ـ،صٖٕٔٓ)الشالؿ،
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إف الذي يمعف النظر في تمؾ اآلراء يرى أف أولئؾ العمماء قد صاغوا نظرية تربوية إسالمية 
مرنة تتكيؼ مع األحواؿ والظروؼ،وتستوعب المتغيرات، وتنتج لكؿ مشكمة إسالمية تربوية 

والفّعاؿ في رسـ النظرية الفكرية اإلسالمية معاصرة حاًل، لقد كاف لمثؿ تمؾ اآلراء األثر الواضح 
عمى وفؽ ماجاء في الكتاب والسنة النبوية، حيث أسيمت تمؾ اآلراء تربية أجياؿ مف المسمميف 
حمموا لواء اإلسالـ عمى أكتافيـ ونشروا ثقافتو، مما جعؿ الحضارة اإلسالمية تسود العالـ في فترة 

 ى يومنا ىذا. مف أزىى الفترات، وبقيت تؤتي ثمارىا إل
إجابة السؤال الثالث: ما الفكر اإلداري التربوي في حركة الحياة في المجتمع 

 اإلسالمي؟
 رابعًا: حركة الحياة في المجتمع االسالمي:

قد تـ تشكيمو في )المدرسة األليية( في غار حراء قبؿ أف يكمؼ فإف  إذا كاف رسوؿ اهلل 
 مدية والتي بدأت بنزوؿ الوحي وتكميفو بالرسالة وتنوعتقد تـ تشكيمو في المدرسة المح صحابتو 

ىذه المدرسة بحسب الحالة التي عمييا اإلسالـ والمسمموف فقد بدأت بدار األرقـ بف األرقـ أوؿ 
مؤسسة تربوية فقد كاف المعمـ األعظـ يجمع القمة القميمة التي آمنت بو سرًا في ىذه الدار 

آف التي يتنزؿ بيا الروح األميف عمى قمبو ويشكميا أيدلوجيًا بما يستخمص نفوسيا ويعمميا آيات القر 
 يتفؽ وتعاليـ اإلسالـ الحنيؼ.

ونرى الكثير مف مواقؼ الصحابة التي يمكف أف يستفاد منيا مثؿ تولي أبي بكر الخالفة 
 بعد موت رسوؿ اهلل حينما خاطب المسمميف قائاًل" أييا الناس إني وليت عميكـ ولست بخياركـ "
وىو ىنا ال يذكي نفسو عمى أحد وكذلؾ تطور ورقي في الدولة األسالمية وتثبيت أركانيا في عيد 
عمر بف عبدالعزيز وأسموبو في إدارة شئوف الدولة وعدؿ عمر الذي كاف يستظؿ شجرة وىو أمير 
المؤمنيف النو عادؿ والذي كاف يطفي المصباح حيف يتحدث في أي أمر شخصي النو مف بيت 

 لمسمميف إنيا األمانة والعدالة والحكمة التي تربوا عمييا في المدرسة المحمدية .ماؿ ا
وفي يـو قاؿ عمر بف عبدالعزيز الصحابو مف أراد أف يصحبني فميصحبني في خمس 
             خصاؿ وىي: أف يدلني عمى الخير ما لـ أفعمو ، أف يكوف لي عمى الخير عونا،أال يغتاب

            ني حاجة مف ال يستطيع إبالغيا لي وأف يؤدي األمانة التي حمميا منيأحد عندي ،أف يبمغ
 إلى الناس.

ما الفكر اإلداري التربوي في التراث الحضاري اإلنساني عند  إجابة السؤال الرابع:
 المسمميف؟
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 خامسًا: التراث الحضاري األنساني :
مجتمعات وميما كاف موقفيا مف فالمجتمع اإلسالمي ليس مجتمعًا معزوال عما عداه مف 

األسالـ ومجتمعو فالمجتمع اإلسالمي جزء مف المجتمع الدولي الذي ينتمي إليو جغرافيًا وىو 
مكمؼ بأف ييدي القطعاف البشرية الضالة إلى الطريؽ الصحيح واإلسالـ كثقافة يجمع بيف أمور 

حمتيف مف مراحؿ الحياة المتصمة مر  –مف نظر االسالـ  -الدنيا وأمور الديف الف الدنيا واآلخرة
التي ال تنقطع أوليما مرحمة السعي والعمؿ وثانييما مرحمة النتائج فإنو البد أف يجتمع بيف األمريف 
يبدواف متناقصيف ولكنيما في الحقيقة متكامميف ىو الثبات الذي يمنحو االستقرار فال يتزحزح عف 

جو بيا سير الزمف وسنة التطور فيو يجد بعض مبادئو وال يتحوؿ عف أصولو والمرونة التي يوا
األمور كالصخر ويميف في بعض األمور كالوجيف فاإلدارات اإلسالمية لـ تكف تعيش بمعزؿ عف 

بما  -في الغالب–العالـ كمو فقد كانت سريعة الخطى واالستجابة لكف متغيرات العصر متأثرة 
ـ في الحضارات القديمة كالعراؽ والشاـ وجدتو عند اآلخريف ،أخذت بو بمنطؽ حاجاتيا،مف النظ

ومصر وفارس أو بعبارة أصح كانت تتفاعؿ مع تمؾ النظـ وطبعت تمؾ النظـ بطبعيا فتأخذ تمؾ 
 (.ٔٔٔ-ٓٔٔـ،ص ٖٕٔٓالنظـ منيا أكثر مما تأخذ ىي منيـ. )العجمي،

 الدراسات السابقة:
ر الفكر التربوي،سواء أكاف ـ( إلى التعرؼ عمى جميع أبعاد تطو ٜٕٓٓىدفت دراسة الشاىيف) -ٔ

ذلؾ عمى مستوى المفاىيـ أـ األىداؼ أـ المجاالت. كما ىدفت إلى تحديد دور أنساؽ القيـ 
وآثارىا في النظـ التعميمية متعددة المستويات، وأثر العولمة عمى نسؽ القيـ السائدة في 

مدخؿ إلى الفكر  المجتمع.ناقش الباحث مضاميف الدراسة في ستة فصوؿ. تناوؿ الفصؿ األوؿ
التربوي، وتوصؿ الباحث في ىذا الفصؿ إلى نتيجة مفادىا أف بناء السياسة التعميمية يجب أف 
تترابط فيو ، وتتكامؿ معو جممة مف االختصاصات واالىتمامات والتطمعات مما يعني أف 

ي وضع السياسات التعميمية ليس محصورا بالتربوييف فقط. وناقش الباحث في الفصؿ الثان
إسيامات الحضارات اإلنسانية والمفكريف في الفكر التربوي لتعزيز القيـ. وتناوؿ الفصؿ الثالث 
نظريات الفكر التربوي المعاصر. وشرح الباحث في الفصؿ الرابع نظرية القيـ في الفكر 
التربوي المعاصر. وفي الفصؿ الخامس قد تطرؽ الباحث فيو إلى أنساؽ القيـ التربوية وتأثيرىا 

 عمى النظـ التعميمية.
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ـ( تطور الفكر التربوي في العصور القديمة والوسطى. ركز ٕٙٓٓناقشت دراسة شيحة) -ٕ
الباحث في الفصؿ األوؿ عمى التاريخ ومذاىب المؤرخيف في كتابتو مبررات دراسة تاريخ 

لى التربية. وناقش الباحث في الفصؿ الثاني التربية البدائية. وفي الفصؿ الثالث تطرؽ إ
التربيات الشرقية القديمة كالتربية الصينية واليندية القديمة والفرعونية والعبرية القديمة. ركز 
الباحث في الفصؿ الرابع عمى التربية األغريقية . وجاء في الفصؿ الخامس عف التربية 
الرومانية وفي الفصؿ السادس تحدث الباحث عف التربية النصرانية في العصور القديمة 

سطى. وذكر الباحث سمات التربية العربية قبؿ اإلسالـ والتربية اإلسالمية في الفصؿ والو 
 السابع وختـ الباحث فصوؿ الكتاب بالتربية األوروبية الحديثة وجاء ذلؾ في الفصؿ الثامف.

 ىػ(، بعنواف: "منيجية التأصيؿ اإلسالمي لإلدارة التربوية".ٜٕٗٔدراسة الحمواني ) -ٖ

إلى توضيح مفيـو التأصيؿ اإلسالمي لإلدارة التربوية والحاجة إليو. وتحديد أسس  ىدفت الدراسة  
ومبادئ التأصيؿ أو التوجيو اإلسالمي لإلدارة التربوية، وتوضيح ضوابط ومعايير التأصيؿ 
اإلسالمي لإلدارة التربوية، وكذلؾ اقتراح خطوات لمتأصيؿ أو التوجيو اإلسالمي لإلدارة 

ىدفت الدراسة إلى بياف مجاالت واتجاىات التأصيؿ التي يمكف التطرؽ إلييا  التربوية، وأخيراً 
 وتوضيح كيفية وضوابط البحث في كؿ منيا. استخدـ الباحث منيج البحث المكتبي الوثائقي .

 وأهم النتائج التي توصمت لها الدراسة، ما يمي :
 إلدارة التربوية بما يوافؽ الشريعة .المقصود بتأصيؿ اإلدارة التربوية ىو إعادة صياغة مفاىيـ ا •

 التأصيؿ يسيـ في تطوير اإلدارة التربوية وفي إصالح أحواؿ العالـ اإلسالمي .  •

 االتجاىاف األساسياف لمتأصيؿ ىما االتجاه البنائي واالتجاه العالجي . •

 بعد ) التأصيؿ . -أثناء-يمكف تقسيـ خطوات التأصيؿ إلى ثالث مراحؿ)ما قبؿ •

 م التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ما يمي :وأه
تنظيـ عممية التأصيؿ والتخطيط الجيد ليا ومتابعتيا ، وجعؿ العمؿ جماعيا مف خالؿ فرؽ  •

 العمؿ ،
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وااللتزاـ بضوابط التأصيؿ ، مع تحفيز وتنمية الباحثيف بالوسائؿ المختمفة ، وذلؾ انطالقا مف  •
 المسمميف .جامعة أـ القرى التي تقع في قبمة 

إعطاء زخـ لمتأصيؿ مف خالؿ العناية بالجانب اإلعالمي وتوعية الرأي العاـ مف خالؿ رابطة   •
 التأصيؿ وموقع اإلنترنت والتطبيؽ العممي والوسائؿ األخرى.

يرى الباحث أف أقرب مناىج البحث ليذه الدراسة ىو منيج البحث المكتبي   -منهج الدراسة: 
 بتو لطبيعة الدراسة.الوثائقي نظرا لمناس

الكتب والدراسات السابقة  -نظًرا لطبيعة بحثو  -استخدـ الباحث  -األداة المستخدمة: 
المتعمقة بموضوع البحث، والمراجع التي ليا عالقة بالتأصيؿ اإلسالمي لمصادر الفكر اإلداري 

 التربوي عند المسمميف.

 الخاتمة:

ز ىذه الدراسة  ، وأرجو أف يكوف فيو النفع والخير أحمد اهلل العمي القدير ، الذي وفؽ إلنجا
ف كنت أنا أكثر المستفيديف منيا ، وأتمنى أف يكوف البحث قد حقؽ  لألمة اإلسالمية جمعاء ، وا 
أىدافو ،فمف مما سبؽ يتبيف أف ىذا الموضوع لو مف األىمية لنا كمسمميف وتربوييف. وينبغى أف 

االىتماـ وينبغى أخذ الدروس والعبر التى تفيد الفرد والمجتمع تتوجو إليو الجيود ويحظى بالعناية و 
في معرفة أف أصوؿ الفكر التربوي مستمدة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة. وبيذا أكوف 
قد انتييت مف كتابة ىذا الموضوع وأساؿ اهلل أف أكوف قد وفقت فيو . واليسعني إال أف اتقدـ 

لممربي الفاضؿ األستاذ الدكتور حمداف الغامدي عمى ما بذلو مف جيود بشكري ومحبتي وتقديري 
لمتوجيو واإلشراؼ والدعـ سائاًل اهلل العمي العظيـ أف يجعمو في موازيف حسناتو. واهلل أعمى وأعمـ ، 
وىو أعظـ وأحكـ ، ونسبة العمـ إليو أسمـ ، وصمى اهلل عمى النبي المصطفى األكـر ، صمى اهلل 

 .عميو وسمـ 
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 النتائج:
الواقع المعاصر يحتـ أف ننفتح عمى العالـ ونأخذ منو النافع ، وىذا يستمـز عممية التأصيؿ  -

 لمصادر الفكر اإلداري التربوي ؛ إذا أردنا الحفاظ عمى شخصيتنا وسر كينونتنا .

ا الجيود المبذولة في التأصيؿ اإلسالمي لمصادر الفكر اإلداري التربوي ال زالت ضعيفة جد -
 ، رغـ وجود بعض االىتماـ منذ عدد كبير مف السنوات .

يجب أف تشتؽ جميع أىداؼ الفكر التربوي مف الديف اإلسالمي بجوانبو المختمفة ، ويجب أف  -
تكوف الشريعة اإلسالمية ىي المنظـ لمصادر األىداؼ األخرى ، بما يحقؽ في النياية جودة 

 وتميز ىذه األىداؼ .

لشريعة اإلسالمية ىي الكتاب والسنة بشكؿ أساسي ، ثـ آراء المربيف مصادر العقيدة وا -
المسمميف والتاريخ اإلسالمي، ثـ بقية المصادر ؛ حسب الضوابط المنظمة لألخذ مف ىذه 

 المصادر .

 المعرفة اإلنسانية الصحيحة مرتبطة بمصادر الشريعة اإلسالمية ، بشكؿ وثيؽ . -
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 التوصيات:
صادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف بالذات ؛ لما ليذا العمـ مف ضرورة االىتماـ بم -

 أىمية كبرى في الواقع المعاصر .
ضرورة الرجوع إلى مصادر الشريعة اإلسالمية المختمفة ، واألخذ منيا ؛ وفؽ الضوابط  -

 المنظمة لذلؾ .
التربوي عند المسمميف العناية بالجانب اإلعالمي ؛ إلبراز عممية التأصيؿ لمصادر الفكر  -

 لمرأي العاـ ولممتخصصيف ، ووضع خطة لذلؾ .
إنشاء موقع إلكتروني عمى شبكة المعمومات العنكبوتية العالمية " اإلنترنت " ، خاص  -

بالتأصيؿ اإلسالمي لمصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف بشكٍؿ خاص وباإلدارة في 
 اإلسالـ بشكؿ عاـ.

مف ورش العمؿ لتوضيح مصادر الفكر اإلداري التربوي عند المسمميف في عقد المزيد  -
 المعارض و المؤتمرات الدولية مثؿ معرض الكتاب الدولي وغيره مف المؤتمرات.
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 المراجع:
 أواًل:المصادر:

 القرآن الكريم. -
 السنة النبوية. -

 ثانيًا: المراجع:
اري اإلسالمي والمقارف،دار، الفكر العربي ـ .)الفكر اإلد ٜٙٚٔادي ، حمدي أميف )ھعبد اؿ -

 ،. ٕمصر، ط 

 ـ( الفكر التربوي مدارسو واتجاىات تطوره. الرياض: مكتبة الرشد .ٕٕٓٓزيادة، مصطفى. ) -

ـ( الفكر التربوي المعاصر وجذوره الفمسفيو، عماف،األردف،دار ٕٚٓٓحسف جميؿ طو) -
 المسيرة.

تطور الفكر التربوي في العصور القديمة والوسطى ـ(. ٕٙٓٓشيحة،عبدالمجيد عبدالتواب ) -
 ،األردف.دار الثقافة.ٔ.ط

، الكويت . الدار ٔـ(. أنساؽ القيـ في تطورالفكر التربوي  ،طٜٕٓٓالشاىيف، غانـ عبداهلل ) -
 األكاديمية.

، الرياض: ٖىػ(، اإلدارة اإلسالمية المنيج والممارسة، طٜٕٗٔالمطيري، حزاـ ماطر، ) -
 رشد.مكتبة ال

ىػ(، منيجية التأصيؿ اإلسالمي لإلدارة التربوية، ٜٕٗٔالحمواني، إحساف محمد شرؼ، ) -
رسالة دكتوراة منشورة، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية التربية، جامعة 

 أـ القرى.

ـ(.الفكر التربوي مدارسو واتجاىات تطوره ،الرياض ،مكتبة ٖٕٓٓزيادة،مصطفى وآخروف.) -
 الرشد.

ـ(. الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر وسبؿ تفعيمو، عماف ،دار ومكتبة ٖٕٔٓالشالؿ، قتيبة.) -
 الحامد لمنشر والتوزيع.
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 ،الرياض، دار الزىراء.ٔـ( تطور الفكر التربوي،طٕٓٔٓشريؼ، السيد.) -

،عماف، دار ٖـ(، اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيؽ،طٖٕٔٓالعجمي، محمد.) -
 يرة لمنشر والتوزيع.المس

،الكويت ،مكتبة ٔـ(.منيج التربية اإلسالمية أصولو وتطبيقاتو،طٜٚٛٔمدكور، عمي أحمد.) -
 الفالح.

 ،بيروت، دار الكتب العممية.ٜـ(.المقدمة،طٕٙٓٓبف خمدوف، عبدالرحمف.) -

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.ٔـ(. التربية ومستقبؿ األمة،طٕٗٓٓبريغش ،محمد حسف.) -

 ،القاىرة،دار التوزيع والنشر اإلسالمية. ٔـ(. التربية الروحية،طٜٜ٘ٔود،عمي عبدالحميـ.)محم -

 


