ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ  :ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :
 _١ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  :ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ
ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ .
 _٢ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  :ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻴﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ .
 _٣ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  :ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ .
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻛﻲ ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰﺀ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ .
ﻭﻣﺎ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ ))ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ(( .

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ..
ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻷﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﳉﻬﻠﻬﻢ ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﳚﻌﻠﻪ ﺍﻧﻄﻮﺍﺋﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻗﺪﹰﺍ ﻭﻋﻨﻴﻔﹰﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺿﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺆﺩﻳﺎ ﺇﱃ ﻃﻔﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ -:
 _١ﺍﳌﺪﺍﻋﺒﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺯﺣﺔ.
_٢ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ .
_ ٣ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﳌﺴﺔ ﲝﻨﺎﻥ ﻭﻋﻄﻒ ﻭﺿﻤﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
 _ ٤ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺼﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ .
 _ ٥ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻔﻘﺪﻩ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ .
 _٦ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳉﺴﺪﻱ .

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ :ﺣﱴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺮﰊ ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ؟
ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  :ﻧﻌﻢ ﺣﱴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺮﰊ ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﴰﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﰲ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ ﻻ ﳔﻮﺽ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻧﺮﺑﻴﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 _١ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﱪ.
 _ ٢ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻐﲑ ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻷﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺟﲑﺍﻧﻪ ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ.
 _ ٣ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﻪ ﻣﻊ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﰲ ﺣﺼﺎﻟﺔ ﳐﺼﺼﺔ
ﻟﺬﻟﻚ.
 _ ٤ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻻﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺁﺩﺍﺏ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﻌﺪﻡ ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳊﻠﻒ ﰲ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ .

ﺃﺳﺲ ﺍﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺧﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺃﻇﺎﻓﺮﻫﻢ ﻭﺃﻭﺻﻮﺍ
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﺮﺑﲔ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ
ﺗﻜﻮﻳﻨﹰﺎ ﻭﺍﺿﺤﹰﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ .
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺃﳒﺤﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ :
_ ١ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﳏﺒﺒﺔ ﻭﺳﺎﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻭﻧﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺳﻴﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﳉﻨﺔ" ،ﻭﻻ
ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ ﺍﷲ ﻭﻋﺬﺍﺑﻪ ﻭﻧﺎﺭﻩ .
_ ٢ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ،ﻓﻴﺸﻌﺮﻭﻥ ﲟﺪﻯ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ.
 _ ٣ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺐ "ﶈﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻪ" ﻓﻴﺤﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﳛﺐ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷﻧﻪ ﳛﺒﻪ ﻭﺳﺨﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ.
 _ ٤ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺑﺢ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
_ ٥ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﺗﻌﻮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻏﺮﺱ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻪ
ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺟﻮ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﰊ ﻛﻞ ﺧﲑ .

 _ ٦ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﺎﳓﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﲢﺒﺐ ﻟﻠﺨﲑ ﻭﺗﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ.
 _ ٧ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ
ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 _ ٨ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻨﺎ ﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺳﻨﺔ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻧﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻴﻌﺘﺎﺩ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
_٩ﻏﺮﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺗﻮﻗﲑﻩ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﹰﺎ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﺃﻥ
ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺃﺗﻘﺎﻛﻢ( .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳛﻤﻞ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺣﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻓﺮﺍﺩﹰﺍ ﺻﺎﳊﲔ ،ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻓﺮﺍﺩﹰﺍ ﻣﻨﺤﺮﻓﲔ.
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﻪ.

ﺑﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺣﱴ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻳﺔ .ﻛﺼﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﺞ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ...ﺍﱁ.
ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﳎﺘﻤﻊ
ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻖ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﳛﺴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺑﲔ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﹰﺍ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻧﺎﺟﺤﹰﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻷﺳﺮﺓ .ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻛﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﰉ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﻳﺾ...ﺍﱁ..ﺣﺮﻱ
ﺑﺎﻵﺑﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺑﻮﺍ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﳋﻮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻋﻘﺪﺓ ﺍﳋﺠﻞ ﺍ ﹶﳌﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ،ﻛﺤﺜﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ،ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻬﻢ ﻭﺍﺻﻄﺤﺎﻢ ﳊﻀﻮﺭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...ﺍﱁ .ﻟﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻧﺸﺄﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﲑ
ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ.

ملخص مادة اظغ التربُت
أظغ التربُت
اإلاؾنى الاصطالحي للتربُت هى الخيشئت والخىمُت هما هي جىمُت
ظلىن الفشد.
وكذ اخخلفذ مؾاوي التربُت ؽلى مش الؾصىس ومً مجخمؿ الى اخش
خعب فلعفت املجخمؾاث واهذاف التربُت لذيها.
وكذ عهشث اًظا ؽذة حؾشٍفاث للتربُت  ,وٍشحؿ هزا الاخخالف
أوال -اخخالف هغشة الفالظفت واإلافىشًٍ
لعببين سئِعُين
الى الاوعان وطبُؾخه .
زاهُا –اخخالف فلعفت وزلافت املجخمؾاث .
أراء الفالسفة في التربية:
 أفالطىن (772- 722ق.م )ًشي التربُت هي إن جظفي ؽلىالجعم والىفغ ول حماٌ وهماٌ.
 حىن دًىي( ( )7223-7272التربُت هي الحُاة  ,وهى ؽملُتجىُف بين الفشد وبُئخه ).

 أسظطى(722-737ق.م) (ًشي التربُت هي العُاظُت,النالعُاظت هي فً إداسة املجخمؿ).
 القضالي ( 7777-7504م)( التربُت هي صىاؽت وهي اششفالصىاؽاث
 ظاطؿ ألحصشي( ( )7431-7337التربُت هى جيشئت الفشدكىي البذن ,خعً الخلم  ,صحُذ الخفىير  ,مدبا لىطىه ,
مؾتزا بلىمُخه  ,مذسوا واحباجه ).

ضرورة التربية للفرد واملجتمع .
ملارا ًحتاج الفرد الى التربية :
 -7أن الؾلم ال ًيخلل مً حُل إلى حُل بالىسازت فالؾلىم التي
ًىدعبها آلاباء ال جأحي بالىسازت الباًلىحُت بل جىدعب هدُجت
للؾِش بين الجماؽت وبىاظطت التربُت والخؾلُم.
 -2الن الطفل مخلىق طؾُف هثير الاجياٌ فِعخمش طؾفه
واجياله إلاذة طىٍلت ألهه ًىلذ بل ان ًخم هضجه وجىخمل ملذوسا جه
ؽلى مجابهت الحُاة فظال ؽً اهه بطى الىمى كُاظها باليائىاث
ألاخشي.

 -7الن البِئت هثيرة الخؾلُذ والخبذًل وجدخاج الى إطافت
وجطىٍش.

ملارا ًحتاج املجتمع إلى التربية :
 -7الاخخفاظ بالترار الثلافي وحؾضٍضه ( جلؿ ؽلى ؽاجم التربُت
معؤولُت خفػ الترار الثلافي وحؾضٍضه مً خاللها إلى هلل هزا
الترار إلى ألاحُاٌ اللادمت )
 -2جدعين اإلاعخىي الاكخصادي ًلؾب الاكخصاد دوس مهم في
جطىس املجخمؿ وحؾمل التربُت ؽلى جىمُت الىعى باهمُت صٍادة
الاهخاج  ,وحؾمل التربُت والخؾلُم ؽلى جيىًٍ الطاكت البششٍت
اإلاؤهلت لضٍادة هزا ؤلاهخاج .
جىمُت الشوح الىطىُت ( اخذ اهذاف التربُت الحذًثت هى جىمُت
الشوح الىطىُت وجيىًٍ اإلاىاطً الصالح املخلص للىطً  ,لزلً
حؾخبر ملشساث التربُت الىطىُت اخذ اظاظُاث اإلاىاهج في الىكذ
الحاطش.

جيىًٍ الطاكت البششٍت الالصمت للمجخمؿ ( ًخمثل دوس التربُت
والخؾلُم في اؽذاد اليىادس البششٍت اإلاؤهلت في مخخلف
الخخصصاث اللادسة ؽلى اللُام بىاحباتها ووعائفها لخذمت
الىطً
أغراض التربية :
جخخلف افشاض التربُت باخخالف املجخمؾاث ودسحت جلذمها او
جاخشها  ,وباخخالف الؾصىس اًظا  ,ففي الصين مثال وان القشض
مً التربُت هى اؽذاد اللادة  ,اما في مصش اللذًمت فيان القشض
دًيُا دهُىٍا  ,الذهُىي ٌؾنى بخخشٍج اإلاخؾلمين في الفىىن و الؾلىم
املخخلفت  ,اما الذًنى فُؾنى بخيىًٍ حُل مدب لاللهت.
وجخخلف افشاض التربُت باخخالف الفالظفت والؾلماء ,
فبؾظهم ًشي القشض مً التربية هى جشبُت الؾلل للىصىٌ به الى
دسحت الىماٌ  ,بِىما جشي الفئت الاخشي هى جشبُت الخلم اللىٍم ,
فُما جشي الفئت الثالثت بان القشض منها هى الىصىٌ الى الىماٌ
اإلاطلم  ,وبهزا هشي ان الافشاض حمُؾها جذوس خىٌ الاوعان
واؽذاده ليى ٌؾِش في مجخمؿ مؾين وٍخفاؽل مؾه .
ارن فالتربُت هى جلً الؾملُت اإلاىحهت هدى حقُير العلىن
الاوعاوى ؽلى اإلاعخىٍين الفشدي والاحخماعي.
الغرض الفردي.

ٌؾخلذ اهصاس هزا القشض ان الفشد هى اظاط الؾملُت التربىٍت
 ,لزلً ًجب الاهخمام به حعمُا وؽللُا وهفعُا واهفؾالُا
واؽذاده للحُاة .
هزلً ًشون ان التربُت ؽملُت كصذًت ًخم ؽً طشٍلها جىحُه
الافشاد  ,وبزلً اهمل اهصاس هزا القشض ( املجخمؿ) الن املجخمؿ
هىؽباسة ؽً مجمىؽت مً الافشاد واهه وحذ أصال لشؽاًت
مصالحهم.
الغرض الاحتماعي .
ًشي اهصاس هزا القشض ان اؽذاد الفشد ماهى الا وظُلت مً
وظائل اصالح املجخمؿ  ,فالفشد باليعبت لهم الش ئ واملجخمؿ هى
ول ش ئ  ,وبمؾنى اخش ًجب ؽلى الفشد ان ًزوب في املجخمؿ .
اما الىاكؿ فِشير الى جيامل القشطين وجشابطهما الن الاوعان
بطبؾه احخماعى والٌعخطُؿ الؾِش بمؾضٌ ؽً املجخمؿ  ,هما ان
جلذم املجخمؿ واصدهاسه ٌؾخمذ بالذسحت الاولى ؽلى جلذم أفشاده ,
إرن فالبذ مً جشبُت ؤلاوعان جشبُت فشدًت احخماؽُت.
وبهزا ًمىً اللىٌ ان القشض الاظاس ي للتربُت هى جشبُت
الفشد بدُث ًصبذ ؽظىا فى حماؽت ٌؾِش فيها وٍخفاؽل مؿ
ؽاداتها وجلالُذها  ,وال ًيىن شارا ؽً رلً املجخمؿ.

ألاسس التاريخية للتربية :
ٌؾنى مفهىم جاسٍخ التربُت هى مؾالجت التربُت مً مىغىس جاسٍخى ,
اي جاسٍخ خشواث املجخمؾاث البششٍت واوشطتها في مجاٌ التربُت
والخؾلُم فى الؾصىس املخخلفت  ,وهى ؽلى خصىصِخه ٌؾذ حضء
مً الخاسٍخ الؾام  ,وان جاسٍخ التربُت هى حضء مهم واظاس ي مً
مىطىؼ التربُت .
اهمية ثاريخ التربية
الن التربُت الحذًثت جىطلم مً التربُت اللذًمت ومً جطىس الفىش
التربىي والاججاهاث والىغشٍاث واللُم التربىٍت اللذًمت  ,فهى
بزلً لم جىلذ مً فشاـ .
الاهمُت الحظاسٍت  :ان جاسٍخ التربُت ٌعاؽذ الؾملُت التربىٍت في
مؾشفت ما وسزخه الامت ؽً اإلااض ى  ,وما اؽذجه للحاطش وما
جخطط للمعخلبل  ,مً خالٌ مؾشفت خظاساث الشؾىب والامم
الاخشي .
الاهمُت الىفؾُت  :التى جخمثل فى الذسوط اإلاعخخلصت مً دساظت
جاسٍخ التربُت  ,وبمؾنى اخش طشوسة الاظخفادة مً دسوط اإلااض ى
في بىاء اإلاعخلبل

إن جاسٍخ التربُت يهخم اظاظا باإلاماسظاث التربىٍت  ,هُف واهذ
ؽبر الؾصىس هُف وشأث اإلاذسظت همؤظعت جشبىٍت  ,وهُف
جطىسث  ,وإلاارا جخخلف اظالُبها وادواسها مً مجخمؿ الى اخش ,
هُف واهذ التربُت اوؾياظا الماٌ الشؾىب  ,وهُف واهذ التربُت
اوؾياظا لالوطاؼ الاكخصادًت والاحخماؽُت والثلافُت والعُاظُت
في املجخمؾاث املخخلفت .
ان دساظت جاسٍخ التربُت ظخىكف الباخث واإلاشبي ؽىذ مجهىداث
ومداوالث افشاد وحماؽاث ظابلين في البدث ؽً اإلاشىالث
التربىٍت وما جىصلىا الُه هجاخا وفشال  ,واظباب الىجاح
واظباب الفشل ومؾشفت هزه الاظباب معبلا جلي اإلاشبي الجذًذ
الىثير مً طُاؼ الىكذ والجهذ واإلااٌ .
ان دساظت جطىس الىغشٍاث التربىٍت ًلذم لىا صىسة واضحت ؽً
وشىء الؾلل الاوعاوى وهظىج الفىش البششي  ,وَؾشض ؽلُىا
الىغشٍاث املخخلفت التى خاوٌ الفالظفت واإلافىشًٍ الىصىٌ اليها
بؾذ حهذ هبير  ,وما لهزه الىغشٍاث والافياس مً جازير ؽلى خُاة
الىاط وطشٍلت جفىيرهم واظلىب خُاتهم وافشاد وهجماؽاث ,
وان دساظت جاسٍخ التربُت ًىضح لىا ؽً الخقُيراث والخطىساث الى
للذ بالتربُت ؽلى مش الؾصىس .
ومً هىا ًخبن لىا اهه الفنى لالوعان ؽً دساظت ماطُه ,
فاإلااض ي لِغ شِئا مُخا  ,بل هى امخذاد لحاطش ًخجذد

للمعخلبل ً ,ؤزش في مجخمؾاجىا  ,وارا وان للخاسٍخ بصىسة ؽامت
اهمُت فان لخاسٍخ التربُت اهمُت خاصت الهه ًىكفىا ؽلى ججاسب
الاوعاهُت وخبراتها وخالصت افياس الفالظفت واإلاشبين ؽبر
الؾصىس واخخالفاث اإلاماسظاث التربىٍت ؽلى اخخالف وأظعها
وفلعفاتها واججاهاتها.
طرق واثجاهات البحث في ثاريخ التربية :
ًمىً ان هميز بين اججاهين في البدث بخاسٍخ التربُت فُما ًخؾلم
بشيل البدث ما
املنهج الافقي  :وهى مىهج شائؿ في دساظت جاسٍخ التربُت  ,وٍلىم
ؽلى اظاط الخلعُم الضمنى للخاسٍخ بدُث ًلعم جاسٍخ التربُت الى
ؽصىس  ,وٍدلل منها املجخمؿ وجفاؽله مؿ التربُت والخؾلُم  ,وهزا
اإلاىهج ًلعم الؾصىس ؽادة الى زالزت اكعام  :الؾصىس اللذًمت
والؾصىس الىظطى والؾصىس الحذًثت .
املنهج الطولي  :وهزا اإلاىهج ًلىم ؽلى اظاط دساظت جاسٍخ التربُت
في صىسة مشىالث او مىطىؽاث مثل جطىس الؾالكت بين
الاكخصاد والخؾلُم او بين دولت والخؾلُم او الذًً والتربُت .
اما مً خُث اإلاظمىن فهىان اهثر مً طشٍلت او مىهج في دساظت
جاسٍخ التربُت اهمها -:

طشٍلت العشد  :وهى جخمثل في ظشد الاخذار صماهُا ومياهُا دون
الخؾشض لخفعيره وجدلُلها .
الطشٍلت الخدلُلُت  :وهى جداوٌ جدلُل الؾالكاث الضماهُت
واإلاياهُت لالخذار والغىاهش التربىٍت بدُث جصبذ لهزه
الؾالكاث مؾنى وجفعير  ,وهىا ًيىن للباخث دوس مهم في اإلاؾنى
والخفعير الزي ًطغى ؽلى هزه الؾالكاث .
التربية البذائية في املجتمعات :
املجخمؾاث البذائُت  :هي املجخمؾاث التى ؽاشذ في فترة ماكبل
اختراؼ الىخابت ( 7555ق.م ) اي كبل الؾصىس الخاسٍخُت .
ًخصف املجخمؿ البذائي باهه -:
مجخمؿ فير مخدظش ً ,خصف بالؾضلت وؽذم الخقير  ,وكىة
الخظامً الاحخماعى بين الافشاد  ,ار ٌشتروىن مؾغمهم باإلاؾشفت
والاهخماماث والافياس والاوشطت ؽلى معخىي املجخمؿ باهمله .
ًخصف املجخمؿ البذائي ببعاطت الحُاة وكلت مطالبه وجلعُم
ادواس الؾمل
بالىغش لبعاطت الحُاة لم جىً هىان خاحت إلاؤظعت جشبىٍت
(واإلاذسظت)
واهذ التربُت مهمت الىالذًً والاظشة او مً هم اهبر ظىا.

