
 لرتبية العربية االسالميةا

تختلف صفات التربٌة العربٌة واهدافها اختالفا كبٌرا خالل المراحل العدٌدة 
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كان الهدف  عصر ما قبل االسالم ببساطتها فقدامتازت التربٌة العربٌة فً 

، ولم تكن  منها هو اعداد جٌل قادر ومؤهل للحصول على ضرورٌات الحٌاة

هناك محالت خاصة معدة لتربٌة االفراد فقد كانت االسواق ) مثل سوق عكاظ 

وذو المجاز( والبٌوت ومجالس الشٌوخ هً المحالت التً ٌحصل فٌها الناس 



كالتنجٌم والفلك والطب  آنذاكعلى بعض المعارف والعلوم التً كانت سائدة 

 ة الٌومٌة .وكانت هذه العلوم تترجم عملٌاُ من خالل الحٌا

فً هذه المرحلة  عرب البدوكانت االسرة اهم وسائل التربٌة عند        

وتشاركهم فً ذلك العشٌرة التً تجمع افرادها اواصر النسب وروابط القرابة 

، وتقوم العشٌرة واالسرة معا بتدرٌب اطفالها  لألسرةوالتً تعد صورة مبكرة 

تهم كرمً الرماح ، اعداد على بعض الفنون والصناعات الضرورٌة لحٌا

كما ادوات الحرب ، غزل الصوف وحٌاكة المالبس ، تربٌة الماشٌة .... 

ٌتدرب االطفال على المبارزة ، ركوب الخٌل ، سماع القصص والغزوات 

 والحروب بٌن القبائل .

اما طرق التربٌة فقد كانت تعتمد على التقلٌد والمحكاة وبما ٌسمعونه من 

ٌها االباء واالمهات واالقارب ورؤساء العشائر وبذلك ٌشب النصائح التً ٌلق

الطفل متشبعا بما لدى ابناء قبٌلته من عادات وقٌم ومعارف بصورة مباشرة 

 فٌتمسك بها .

ما الحضر فقد كانت التربٌة عندهم ارقى وكانت تقسم الى قسمٌن ابتدائٌة بٌن

الهجاء والمطالعة وعالٌة . وكان االطفال فً القسم االبتدائً ٌدرسون 

والحساب وقواعد اللغة ،، اما طالب القسم العالً فكانوا ٌدرسون الهندسة 

 العملٌة وعلم الفلك والطب وفن العمارة والنقش واالدب والتارٌخ .



اما بالنسبة لطرٌقة التدرٌس فقد اتخذت طابع التدرٌس الفردي فالمعلم  

تنوعت المدارس ومعاهد ٌخصص جزءا من وقته لكل تلمٌذ من تالمٌذه كما 

التعلٌم وكانت تسمى الدور التً كان ٌرتادها طالبو العلم ورواده بـ " دور 

 العلم "  .
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واتخذت مسارا جدٌدا ٌتفق ومبادئ الدٌن تطورت التربٌة بعد ظهور االسالم 

اٌة نزلت على النبً  الجدٌد ، فقد دعا االسالم الى العلم والتعلم فكانت اول

َك الَِّذي َخلَقَ تعالى محمد )ص( فً قوله  من  َخلََقاْْلِنَسانَ .   اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

ْعلَمْ . ْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم علق .ا ٌَ  وبمقتضىالَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم َعلََّم اْْلِنَساَن َما لَْم 

بالعلم والعمل على نشر تعالٌم الدٌن االهتمام ذلك اوجب على المسلمٌن 

 االسالمً لما له اهمٌة فً حٌاتهم فً الدنٌا واالخرة .

ْسَتِوي كما اكد القران الكرٌم على التعلم وفضل العلم بقوله تعالى ٌَ قُلْ َهلْ 

ْعلَُمونَ  ٌَ ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن الَ  ٌَ ، كما اكد النبً محمد )ص( على اهمٌة  الَِّذٌَن 

وضرورة تعلمه فً احادٌث كثٌرة منها ) طلب العلم فرٌضة على العلم اٌضا 

كل مسلم ومسلمة ( واعتبره فرٌضة ٌنبغً على المسلمٌن والمسلمات تأدٌتها 



، كما حث  على تعلٌم الكبار عندما قال " اطلب العلم من المهد الى اللحد " 

 خٌر فٌمن كان من امتً لٌس بعالم وال متعلم " . وقوله )ص( " ال

واعطى الرسول الكرٌم للعلم منزلة اعلى من العبادة بحدٌثه الشرٌف "         

مجلس فقه خٌر من عبادة ستٌن سنة " واكد على التواضع واالحترام واعطى 

 للعلماء منزلة بعد االنبٌاء بقوله )ص( " العلماء ورثة االنبٌاء " 

وحٌن انتشر االسالم ظهرت الحاجة الى تنظم الحٌاة من جمٌع الجوانب       

القراءة والكتابة من خالل الحاجة الى سجالت تسجٌل  أهمٌةفبرزت  المختلفة

 فٌها اسماء المجاهدٌن واوجه تنظٌم الصرف وتوزٌع الغنائم ..... الخ .

المفتوحة  ولما وجد المسلمون انفسهم انهم مسؤولون عن حكم البالد 

واحادٌث  القرآنٌةبموجب الشرٌعة االسالمٌة دفعتهم الحاجة الى تعلم االحكام 

لغرض تبٌان الناسخ  اآلٌاتالقرآنٌةمن تارٌخ نزول  ءشًالرسول والى معرفة 

 . اآلٌاتالقرآنٌةوالمنسوخ من 

 ومرت التربٌة العربٌة االسالمٌة بثالث مراحل تارٌخٌة وهً :

 ة االسالمٌة اوالً : مرحلة الدعو

وكانت التربٌة بسٌطة ، اذ انصب االهتمام حٌث بدأت بظهور االسالم      

بالدرجة االولى على تعلم القراءة والكتابة ، وكان القران الكرٌم الكتاب اْلول 



، ولم ٌكن ٌقتصر على الناحٌة التربوٌة بل امتزج الفكر بالفكر والمعتمد 

 واستمر حتى عهد الخلفاء الراشدٌن .السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي 

وعندما تمتعت الدولة العربٌة بنوع من االستقرار السٌاسً بعد ان قاربت 

الفتوحات االسالمٌة نهاٌتها فً عهد االموٌٌن اتجه المسلمون الى الثقافات 

والحضارات الموجودة لدى البالد المفتوحة وبدأت نهضة علمٌة شاملة كانت 

قران والتفسٌر اساسا لها ، واستمرت هذه المرحلة حتى العلوم الدٌنٌة كال

 تأسٌس الدولة العباسٌة فً العراق .

 ثانٌاً : مرحلة التقدم واالزدهار 

فً هذه المرحلة انصرف المسلمون بعد اتمام فتوحاتهم الى نشر العلم      

ن والمعرفة فقد تفاعلت الثقافة العربٌة بثقافات اجنبٌة نظرا الحتكاك المسلمٌ

ببالد الهند والروم والٌونان وغٌرها ، فاقتبسوا من هذه الحضارات الكثٌر 

افادهم ، فقاموا بترجمة الكتب الٌونانٌة والهندٌة الى اللغة العربٌة ونقلوا  مما

معارفهم الى تلك الحضارات بترجمتها الى اللغات المختلفة وقاموا بشرح 

ا بحٌث ٌمكن ـــوتبسٌط اسلوبهالنظرٌات العلمٌة والفلسفٌة والتعلٌق علٌها 

 ا .ــــفهمه

ومن العوامل التً ساعدت على انتشار العلوم فً هذه المرحلة اتساع صناعة 

الورق ، حٌث اهتم المسلمون فً العصر العباسً الذي اطلق علٌه العصر 



بالتربٌة والتعلٌم فانشأ الخلفاء العباسٌون العدٌد من المدارس مثل الذهبً 

اء المسلمون ـالمستنصرٌة والمدرسة النظامٌة ، ولم ٌكتِف العلمالمدرسة 

وم العقلٌة كالطب والفلسفة ــم واحد بل اهتموا بدراسة العلـبدراسة عل

وامتاز الفكر التربوي بالشمول والعمق والرٌاضٌات والكٌمٌاء وااللهٌات ،

 واالصالة .

 

 

 : مرحلة التدهور واالنحالل  ثالثاً 

 11فً التعثر بمجًء السالجقة الى الحكم فً القرن اخذت المسٌرة التربوٌة 

للمٌالد حٌث انصرفوا الى الناحٌة الحربٌة وكرسوا معظم جهودهم لها 

، كما ان هجوم المغول على البالد واهملوا العلوم الطبٌعٌة والفلسفٌة 

بغداد وما جاورها االسالمٌة ادى الى تحطٌم معالم الثقافة الدٌنٌة والمدنٌة فً 

، وادى اٌضا الى اضعاف الوحدة الفكرٌة بٌن العرب والمسلمٌن فً مختلف 

ارجاء البالد العربٌة االسالمٌة ، وبذلك سادت فترة مظلمة اختفت فٌها معالم 

الحضارة االسالمٌة كلٌا وعاش السكان فً حالة من القلق والتوتر ، وعمَ  

 الِعلم والمعرفة .الجهل والتخلف بٌنهم وانتكست راٌة 


