
 -:مرحلة التدهور واالنحاللـ ثالثا:
لقد حظت التربية العربية اإلسالمية خطوات إيجابية متطورة واسعة وأحرزت تقدم مذهال شتى صنوف العلم 

س المختلفة ، ولكن بمجيء السالجقة وانتشرت العلوم والمعارف في ارجاء البالد االسالمية وشيدت المدرا
همالهم للناحية العلمية وبالعلوم الطبيعية والفلسفية  األتراك إلى الحكم واهتماهم الكبير بالناحية الحربية وا 
ومحاربتهم لهاوأخذت المسيرة العربية بالتغير لإلهمال من خالل محاربة المتعمدين ، وأن ظهور قبائل 

قرن الثالث عشر الميالدي ، وقيامها بالهجوم الوحشي على البالد اإلسالمية المغول في أواسط اسيا في ال
م أدى إلى تحطيم معالم الثقافة العربية اإلسالمية 1258وقضاءها على الخالفة العباسية في بغداد عام 

بين  بجانبها الديني والدنيوي في بغداد والدول االسالمية المجاورة لها وادى إلى أضعاف الوحدة الفكرية
العرب والمسلمين في مختلف أرجاء البالد العربية اإلسالمية وبذلك سادت فترة مظلمة اختفت فيها مظاهر 
الحضارة العربية كليا  وعاش السكان حالة من القلق والتوتر وعم الجهل والتخلف بينهم ، وانتكست راية 

 .العلم والمعرفة بعد كانت خفاقة الجميع إلى طريق الخير والصواب 
 
 
 
 

 -: أعالم الفكر التربوي العربي اإلسالمي
  :ابن الخلدون

هـ وتلقي علومه فيها حيث كانت أنذاك 732هو أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون ولد بمدينة تونس عام 
مركزا يستقطب العلماء واألدباء أليها من بقاع العالم ، وانتقل في دول عديدة عندما كان شابا ، وتقلد أعلى 

لحكم والسلطان  وأستقر المقام أخيرا في القاهرة حيث جلس للتدريس في الجامع األزهر ، ويعد أبن مراتب ا
خلدون من الكتاب العرب األوائل والقالئل الذين كتبوا عن التربية والتعليم وكان مذهبه في التربية مسمترا 

 .من فلسفته الواقعية
 -: أرائه في التربية

ت الصعبة للمبتدئين في التعلم ، وأن يكون تعليم العلوم متدرجا من السهل الموضوعاـ يجب أن ال تقدم 1
ألمثلة الحسية أو الوسائل اإلى المجرد وأن يستعان ب إلى الصعب ومن البسيط إلى المعقد ومن المحسوس

 .بأساليب التدريس امهتمواألالمعينة 
ى المتعلمين واهمية اكتمال النضج لقبول العلم أهمية النمو العقلي لدـ يراعى بالعملية التربوية والتعليمية 2

علم إلى مابين المتعليمين من فروق فردية ومراعاة ذلك أثناء عملية التدريس وأن ينتبه المواالستعداد للتعلم 
. 
 .ـ أن ال تطول الفترات مابين الدروس الن طول الفترة بين درس وأخر النه ينسى المتعلم ما تعلمه 3



ون القرأن الكريم أصل التعليم ويصنف العلوم إلى علوم مقصورة لذاتها مثل علوم الشرعية ـ أعتبر ابن خلد4
   .والطبيعة

ـ يرى أن المعلم ينبغي أن يكون ملما بمجموعة من الصفات والميزات والمهارات التي تمكنه من أتقان 5
  .ائلفيكون المعلم قدوة حسنة لتالميذه باعتبار القدوة العملية انجح الوسعمله 

 .الثواب والعقاب لتكون دوافع للتعلم يلجأ أليها المربي بحكمة وعناية بالغتين  استعمالـ 6
 :الغزالي 

هـ 505هـ وتوفي 450هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولدة في مدينة طوس من أعمال فراسان عام 
لده فقيها عالما وقيل أن ابوه كان يغزل كان أبوه رجال فقيرا تقيا يجالس الفقهاء والعلماء رغبة في أن ينشأ و 

ومن هنا جاءت تسميته الغزالي وكان الغزالي منذ حداثه عمره شغوفا بالعلم والمعرفة فقد ،الصوف ويبيعهة 
دراكه العميق لدقائق األمور ،  درس الفقه ، وهو مايزال صبيا وقرا الفلسفة والحكمة وأشتهر بذكاءه المفرط وا 

نانية والمذاهب الدينية قدم إلى بغداد وعهد غليه نظام الملك بالتدريس في المدرسة كما درس الفلسفة اليو 
 .النظامية التي أسسها في بغداد ، بعد أن اعجب بعلهمه وغزارة حكمته وكالمة وبيانه وقوة حجته 

 
باألخالق زا بين العلم واألخالق ويرى أن القيمة للعلم إذا لم يكن صاحبه متميـ يربط 1-:أرائه في التربية 

 .على مبدأ الثواب والعقاب عند التعليم وأكد الحسنة والصفات الحميدة،
عدم تعويد الطفل  و ـ على المتعلم أن اليتكبر على معلمه بل يجب عليه أن يحترمه ويذعن له ولنصيحته2

 على الكسل والتراخي والتساهل في التعامل معه ، وان يتعد عن قرناء السوء .
 .مية اللعب للصغار ونصح أن يلعب الصبي لعبا جميال بعد انصرافه من الكتابة ـ أكد على أه3
 مبدأ التدرج فيواستعمال  ـ يرى الغزالي أنه ينبغي مراعاة استعدادات المتعلمين وقدراتهم العقلية والجسمية4

 هموم األهم فألمأن يتدرج في دراسة العل التعليم.
م والمعرفة مايحقق أغراض العلم والمعرفة فيبدأ بتعليم القرأن ـ يرى الى أن يتعلم المتعلم من العل5

  حياةمى هوة التقرب هلل واالستعداد للأن هدف التربية األس .واألحاديث والسيرة
ولد أبو الحسن علي بن محمد القابسي في القيروان وتلقى علومه فيها وارتحل إلى الحجاز أقام  :القابسـي

خذ من أحد علماء اإلسكندرية ، ودرس على يد الكثير من شيوخ المغرب في مصر فترة من الزمن حيث ا
 .وقد اعترف له أهل عصره بالعلم والنزاهة والتقوى والقناعة ، وتوفي في القيروان  .العربي 

 -:أرائه في التربية 
ا صالحا في أن الغرض من التربية هو إعداد الطفل وتنشئته على التعاليم الدينيه االسالمي ليكون أنسان .1

 .حياته وأخرته 
ينقسم المنهج في نظر القابسي ألي قسمين هما المنهج اإلجباري ومن مقرراته القرأن الكريم وبعض .2

النحو والقراءة والكتابة ، والمنهج االختياري ويشتمل على الحساب والتعمق في النحو والعربية والشعر وأيام 



 .العرب 
بل كان يرى ضرورة تعليم سنا معينا للبدء بتعليم الطفل  ولم يحددتثناء أن التعليم حق للجميع دون اس .4

 .جميع أبناء المسلمين في مكان واحد وان يتلقوا العلم عن معلم واحد 
كان يهتم ببرنامج اليوم المدرسي الطويل حيث يمضي األطفال في الكتاب فترة صباحية ثم يعودون فترة  .5

 .لمراجعة والتقويم مسائية واعتبر نهاية األسبوع ل
يرى القابسي إن العقاب ينبغي أن يبدأ بالنصح ثم عزل الطفل الذي يستمر في السلوك السلبي عن بقية  .6

 .رفاقه ثم تهديده بنوع من العقاب البدني 
ولد ابن سحنون  في مدينة القيروان ، تفقه عن والده ، وشارك في مجالسه ،  :ابن سحـنون 

ابيه في تثبيت المذهب والذود عنه في المغرب عامة ومدينة القيروان  وسار في اإلقليم سيرة
 خاصة ، فاشتهر بالمناظرة والدفاع


