
وبعد التثبٌت  –اذ كانت الدولة هً المسٌطرة على التعلٌم بجمٌع مراحلة المختلفة  –الختبار قوة احتمالة 

من صالحٌتة للحٌاة ٌعاد الى امة لتقوم بارضاعة وتربٌتة حتى السابعة ولكن االم كانت تسٌر على نظام  

وحركاتة وانتقسو علٌة فً معاملتة وان نصحت بة الدولة فً تربٌة الطفل وتنشئتة وهو عدم التقٌد نموة 

التستجٌب لمطالبة وكذلك تمنعة من البكاء وتتركة فً الظالم حتى ٌتعود على الصبر وتحمل المشاق 

 وكذلك تحمل الجوع وااللم وعند بلوغة السابعة ٌرسل الى المعسكر العام لتلقً التدرٌب العسكري.

اعداد المواطن االسبرطً المزود بقدر كاف من الكمال  اما هدف التربٌة االسبرطٌة فكان ٌتمثل فً ))

 الجسمانً والشجاعة المتحلً بعادات الطاعة العمٌاء للقانون حتى ٌكون الجندي المثالً الذي الٌهزم((

 

 التربٌة فً القرون الوسطى : -6

قد اتبع هذا تمٌزت هذة الفترة بظهور الدٌن المسٌحً الذي احدث تغٌرا واضحا فً الحٌاة االجتماعٌة و

رهبانً صارم التغٌر تغٌر فً النظرة الى التربٌة واهدافها حٌث تمٌزت التربٌة المسٌحٌة فٌالبدء بنظام 

ٌشتمل على قدر من العلم  والعمل الٌدوي وكانت تتبع كل دٌر تقرٌبا مدرسة تقبل االطفال فً سن 

القراة والكتابة وبعض مبادى النحو والفلك العاشرة وتستمر الدراسة فٌها لثمان سنوات ٌتعلم التالمٌذ فٌها 

 والمنطق والبالغة والحساب والهندسة والموسٌقى.

وما لبثت التربٌة المسٌحٌة ان واجهت خظوتٌن تطوٌرتٌن االولى هً حركة احٌاء العلوم االولى  قام بها 

لتوحٌد الشعب شارلمان وملوك جاوا من بعدة واعبرت هذة الحركة ان التلعٌم هً الوسٌلة  الوحٌدة 

وتحسٌن احوالة ومن اجل ذلك عقدت صلة قوٌة بٌن المعرفة الدٌنٌة الروحٌة والتعلٌم الحر اما الخطوة 

التطورٌة الثانٌة فهً الحركة االكالمٌة المدرسٌة التً اعلت من شان المنطق االرسطً واعترفت 

على االخر اما اهم اهداف التربٌة بٌن الدٌن والعلم وان جرى خالف فً تقدٌم احدهما  بامكانٌة التوفٌق

 المسٌحٌة فً القرون الوسطى فٌمكن اجمالها فٌما ٌاتً :

 اعداد الفرد المسٌحً لمعرفة الرب. -1

 تدعٌم المثل االنسانٌة . -2

 تطهٌر الروح وتهذٌب االخالق . -3

 اصالح المجتمع من فساد الثقافة الٌونانٌة والرومانٌة. -4

 الفرد المسٌحً.تحقٌق النموذج االنسانً المثالً فً  -5

 

 ثالثا: التربٌة 

 التربٌة  قبل االسالم : - أ

امتازت التربٌة فً ذة المرحلة ببساطتها وكان هدفها االساس والمنشود هو ) اعداد جٌل قادر وموهل 

الحٌاة والحفاظ علٌها ( وٌحكم البٌئة الصحراوٌة لشبة الجزٌرة العربٌة  للحصول على ضرورٌات 

ة القائم على التقلٌد والمحاكاة والتدرب على القٌام باعمال الكبار بغٌة تمكٌن ساد ذلك النوع من التربٌ

الفرد من كسب العٌش والمحافظة على حٌاتة بالدفاع عن نفسة وعائلتة وقبٌلتة ضد اعدائة من بنً 

 جنسة وضد الوحوش الضارٌة .



ئل فً ذلك العصر اضافة احتلت االسرة البدوٌة دورا كبٌرا فً عملٌة التربٌة واعتبرت من اهم وسا

الى دور العشٌرة الواضح فً هذة المهمة والتً ٌمكن اعتبارها صور مكبرة لالسرة  وتقوم العشٌرة 

واالسرة بتدرٌب اطفالها منذ نعومة اضفارهم على بعض الفنون والصناعات الضرورٌة لهم كرمً  

عاهد اومحالت مخصصة للتعلٌم الرماح والسهام واعداد ادوات الحرب ولم ٌكن لدى عرب البادٌة  م

بها الناس على بل كانت المحالت العامة والمجالس واالسواق والبٌوت هً االماكن التً ٌحصل 

 بعض العلوم المعارف كالتنجٌم والفلك والطب.

اما التربٌة عند الحضر فقد امتازت بكونها منظمة تنظٌما  ٌتفق والمستوى العمري للطلبة حٌث 

لمرحلة االولى بعض المواد الدراسٌة المحددة كالهجاء والمطالعة والحساب ٌدرس االطفال فً ا

وقواعد الغة  وهً اشبة بمرحلة التعلٌم االبتدائً وفً المرحلة الثانٌة التً تشبة التعلٌم العالً حالٌا 

ٌة كان الطلبة ٌدرسون علوما تتناسب ومستوى قدراتهم العقلٌة وقابلٌتهم واستعدادتهم كالهندسة العمل

 وعلم الفلك والطب وفن العمارة .

اما الطرٌقة التدرٌس فقد اتخذت طابع التدرٌس الفردي حٌث كان المعلم ٌخصص جزا من وقتة لكل 

 تلمٌذ.

 التربٌة االسالمٌة : - ب

بعد ان كانت التربٌة قبل االسالم مقتصرة على النوع من التعلٌم المحدود نوعا ما جاء االسالم بتربٌة 

وحث المومنٌن على طلب العلم فقال  التعلٌم وحث المومنٌن على طلب التعلٌم  جدٌدة فحرص على

تعالى ) هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن الٌعلمون ( قال تعالى ) وقل ربً زدنً علما ( وقال رسوا 

اللة صلى اللة علٌة وسلم ) طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة ( وكان التربٌة االسالمٌة خلفٌة 

ٌة تهتم باخالق الفرد وتنمٌة قواة الجسدٌة وخلق المحارب وبث روح الفضٌلة وغرس الصفات جسد

 النبٌلة عندة كاالخالص والوفاء وكرم الضٌافة .

ة وهً ان االسالم لٌس مجرد شرٌعة ان جوهر التربٌة االسالمٌة نابع من الفلسفة الدٌنٌة االسالمٌ

هو فلسفة كاملة وطرٌقة حٌاة شاملة تدعو العقول للعمل والتفكٌر اما بالنسبة للمدارس فً  ودٌن وانما

العصر االسالمً فانها لم تكن موجودة بالمفهوم الحدٌث فقد كان التعلٌم ٌتم فً المساجد والكتاتٌب 

 وحوانٌت الوراقٌن .

انعكس على اهتمامها بتربٌة االنسان حٌث  ان اهتمام التربٌة االسالمٌة المتوازن بالدنٌا واالخرة

وتصفٌة الروح  اهتمت بجوانب الشخصٌة المختلفة اهتماما متوازنا  فجمعت بٌن تهذٌب النفس 

وتثقٌف العقل وتقوٌة الجسم ومن ثم اهتمت بتدرٌس جمٌع انواع العلوم وهدفها فً ذلك تعمٌق 

لقوانٌن الكون ونظامة المحكم الذي ٌدل على  االٌمان باللة تعالى فً نفوس المسلمٌن من خالل فهمهم

عظمة الخالق عزوجل وقدرتة وهكذا كان للتربٌة االسالمٌة مكانة واضحة وملحوظة فً هذا االطار 

الحضاري وكان لها اصولها التً جات من العصور الجاهلٌة القدٌمة وتبلورت باالسالم الذي رفعها 

 الى التقدم واالنتشار .

 

 



 االسالمٌة :اهداف التربٌة 

نتطرق هنا الى ذكر مجموعة من االهداف التً تعتبر من ابرز سمات التربٌة االسالمٌة وهً كاالتً 

: 

 اهداف دٌنٌة :تتمثل فً اعداد االنسان المومن باللة العابد لة العامل باوامرة ونواهٌة . -1

 اهداف روحٌة : تتمثل فً تدعٌم القٌم الروحٌة فً االنسان والمجتمع . -2

 ف اخالقٌة : تتمثل فً اعداد االنسان على خلق عظٌم وتدعٌم القٌم االخالقٌة.اهدا -3

 اهداف معرفٌة : تتمثل فً تنمٌة وترقٌة القوى العقلٌة مثل التفكٌر والتذكر. -4

اهداف اجتماعٌة : تتمثل فً بناء المجتمع المسلم على اسس التعون والتكافل االجتماعً وتدعٌم  -5

 القٌم االجتماعٌة .

 جهادٌة : تتمثل فً الدفاع عن العقٌدة االسالمٌة واعداد االنسان جسمٌا وعسكرٌا.اهداف  -6

 اهداف جسمٌة : تتمثل بالنظافة والطهارة الجسدٌة. -7

 

 اطوار التربٌة  االسالمٌة :

 لقد مرت التربٌة االسالمٌة باربعة اطوار هً كاالتً :

 م محمد صلى اللة علٌة والة وسلم .الطور االول : ٌتمثل فً نمو االسالم فً عهد الرسول االكر

 الطور الثانً : ٌتمثل فً عصر الفتوحات االسالمٌة.

الطور الثالث : ٌتمثل فً تكوٌن الحضارة العربٌة وامتزاج الثقافات مع امتداد الدولة االسالمٌة فً 

 العهد العباسً حتى ظهور السالجقة فً القرن الحادي العشر المٌالدي.

على ٌد المغول فً القرن الثالث عشر مع االتراك السالجقة وحتى سقوط بغداد  الطور الرابع : بدا

 المٌالدي.

 

 وسائط التربٌة االسالمٌة :

تعددت وسائط التربٌة واماكن التعلٌم  فً االسالم وٌمكن اعتبار االسرة من اهم هذة الوسائط كما 

ٌم حٌث انطلقت منة حلقات العلم لعب المسجد فً التارٌخ االسالمً دورا هاما فً التربٌة والتعل

سواء كانت لتعلٌم القراة والكتابة او المخصصة للعلم  الشرعً باالضافة الى الكتاتٌب وحوانٌت 

الوراقٌن حتى ظهور المدارس وعلى العموم ٌمكن اجمال اهم الموسسات والمعاهد التربوٌة فً 

 التربٌة االسالمٌة بما ٌاتً:

 او التعلم القراة الكتابة.المسجد : لشرح تعالٌم الدٌن  - أ

 الكتاتٌب : ظهرت قبل االسالم واستمرت معه لتعلم القراة الكتابة. - ب

 حوانٌت الوراقٌن : ظهرت عند العباسٌن لغرض تجاري ثم اصبحت ملتقى للعلماء والطالب . - ت

 منازل العلماء : مثل دار االرقم . - ث

 البادٌة : التً تعتبر مواطن اللغة . - ج

 ابناء الملوك والوزراء.القصور : لتعلٌم  - ح

الصالون االدبً : ظهرت فً العصر االموي واستمرت فً العباسً للنقاش والحوار فً  - خ

 مختلف العلوم والفنون واالداب.

 المكتبات : التً كان من اهدافها تلقً العلم . - د



 المدارس : مثل المدرسة البٌهقٌة والمدرسة النظامٌة. - ذ

ة االسالمٌة هً انها تربٌة ) شاملة ، متنوعة ، سلوكٌة ، نجد مما تقدم ان اهم الخصائص التربٌ

 مستمرة ، واقعٌة ، نفعٌة ، عالمٌة ، ضمٌرٌة ،......(

وهنا نجد من الجدٌر ) كل الجدارة ( ان نشٌر بالذكر الى ان التربٌة االسالمٌة الحقٌقٌة التً ارسى 

ة وسلم الذي ادبة ربة فاحسن وتطبٌقاتها الرسول االعظم محمد صلى اللة علٌة والجمٌع اسسها 

تادٌبة وقال فٌة ) وانك لعلى خلق عظٌم ( ومن بعد اهل بٌتة الطٌبٌن الطاهرٌن المعصومٌن  الذٌن 

قال اللة فٌهم ) انما ٌرٌد اللة لٌذهب عنكم  الرجس اهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا (  وكذلك صحبهم 

ثل اسمى  اهداف وغاٌات التربٌة االنسانٌة المنتجبٌن الذٌن  الذٌن نهلوا من علومهم واخالقهم تم

الربانٌة الجامعة لكل ماٌصب فً خدمة ومصلحة االنسان ورقٌة منذ خلق اللة الخلٌقة وحتى انتهائها 

 الٌة.

 


