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 شكر وتقدير 
الشكر أوالً وأخرياً هلل سبحانه وتعاىل على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، وأن وفق الباحث ويسر له 

 طلب العلم، وأعانه على إمتام هذا العمل.

اليت لينا شاالتيلدكتورةا شرفيت الاالة ملوأتقدم بأمسى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير واالمتنان 
تفضلت باإلشراف على حبثي، فكانت خري معني على إجنازه، ووقفت جبانيب بكل مرحل  من مراحل 

يف رحل  حبثي ، فكانت املعلم واملرشد واملوجه يوماً بالنصح واإلرشاد مل تبخل علي  هذا البحث، و 
. وأشكرها شكراً خاصاً على تشجةعها الدائم هذه، مما أضفى علةه الكثري من الفائدة والقةم  العلمة 

ودعمها ومساندهتا يل يف مواجه  الصعوبات اليت واجهتين يف إعداد هذا البحث يف هذه الظروف 
 الصعب .

منذ  أرشدينالذي محمد حالق للدكتوروأقدم جزيل الشكر واالمتنان وخالص التقدير واالحرتام
 خاصاً لتفضله بتحكةم هذا البحث . وأشكره شكراً ، إىل اختةار هذا املوضوعالبداي  

لةةد العون واملساعدة، وقد للدكتور فاضل حناوأخص بالشكر اجلزيل وفائق االمتنان م يل الذي مد 
 البحث.التسهةالت إلجناز هذا العمل، وأشكره شكراً خاصاً لتفضله بتحكةم هذا 

وأتوجه برسال  شكر وتقدير للعاملني يف مكتب  األسد واملعهد الفرنسي للشرق األدىن على صربهم 
 وتعبهم يف إمدادي باملراجع القةم  اليت أغنت البحث باملعلومات الثمةن .

وأغتنم الفرص  ألعرب عن حيب وتقديري وامتناين ألهلي وأقربائي وأصدقائي الذين كانوا دائماً معي، 
 يساعدوين ويشدون من أزري ابتااء جناحي وتفوقي.

 الباحث



 اإلهداء
 إلى أروع اآلباء

 في هذه الحياةإنسان وأغلى أعظم إلى 

 إلى من أمضيت معه أجمل أيام حياتي

 كان لي خير المعين والسند ، وصاحب الفضل األول في كل نجاح حققتهإلى من 

 القلب الكبير، والنفس العظيمة، والروح الطاهرةإلى 

 ووجداني ما حييتغاب عن حياتي ليسكن في أعماق ذاتي إلى من 

 أبي

 

 إلى ينبوع الحب والحنان

 جز الكلمات عن وصفهاإلى من تع

 إلى أجمل األمهات

 ميأ

 

 اإلنسان العظيمإلى 

 إلى أستاذي الذي علمني معنى الحياة

 بو حسنأعمي 

 

 إلى من كانوا ومازالوا سندي وساعدي في هذه الحياة

 ، وزودوني بالعزيمة والصبروشدوا من أزري ، إلى من وقفوا إلى جانبي وساعدوني 

 لألخوة الصادقةإلى من كانوا مثااًل 
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 إلى من أدخلت السعادة إلى قلبي
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 خطيبتي الغالية )صبا عجوب(

 

 المظلمة إلى من سيبقى النجم الذي نهتدي به في الليالي

 إلى أغلى الغوالي

 إلى من رحل عنا ليسكن قلوبنا

 خي وصديقي )يوسف حمادي (أ

 

 إلى أخوتي وأصدقائي الذين وقفوا إلى جانبي وساعدوني على التفوق

 (...وسيم خليل  -)جندب حمادي 
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 مشكلة البحث وأهميته        الفصل األول

 

 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 التعريفبموضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالبح و   ت  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ألول

 الدراساتالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا     : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل ا  

 املعلمومصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا رالتعل  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل الث

 مراكزمصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا رالتعل  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لرا  

 

 األول الفصل

 مشكل  البحث و   ت 

 
 مقدمة -
 مشكلةالبحث -
 أهميةالبحث -
 فرضياتالبحث -
 منهجالبحث -
 حدودالبحث -
 أدواتالبحث -
 التعريفبمصطلحاتالبحثالنظريةواإلجرائية -
 القوانيناإلحصائيةالمستخدمةفيالبحث -

 
 .المقدمة: أولا 
 .البحث مشكلة: ثانياا 
 .البحث أهمية: ثالثاا 
 .البحث أهداف: رابعاا 

 .البحث أسئلة: خامساا 
 .البحث حدود: سادساا 
 .البحث منهج: سابعاا 
 .البحث مصطلحات: ثامناا 

 .السابقة الدراسات: تاسعاا 
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 مشكلة البحث وأهميته        الفصل األول

 الفصل األول

 مشكلة البحث وأهميته

 أواًل: المقدمة:

الواقل،، ويدل   إن الفكر بشكل عام، والفكر التربوي بشكل خاص، ال يأتي من فراغ، بلل يببقلم ملن 
إلى تحسين هذا الواق،، وق  يكون ر  فعل لل.  والعققلب بلين الفكلر والواقل، هلي عققلب تلأقر وتلأقير،  فلايم، 

( ولللللذلب فقبلللل   ل راسللللب الفكللللر التربللللوي فللللي امللللان ومكللللان معيبللللين، مللللن  راسللللب ا و للللا  66، ص6891
   فكرالسياسيب واالقتصا يب واالجتماعيب والفكريب التي أبتجت هذا ال

فق  شد ت بق  الشام في عصر البد ب العربيب، تق مًا في جمي، المجاالت، وتجلى هذا التق م في 
ظدور الجمعيات ا  بيب والسياسيب، والصح  والمجقت، والمطاب،، والترجمب، وافتتاح الم ارس الح يقب، 

ر الع ي  من المفكرين، الذين كان وابتشار التعليم، وتع   أبواع.، وقيام حركب اإلصقحات العقمابيب، وظدو 
لدم  ور كبير في التخلص من االحتقل العقمابي، واالحتقل الفربسي فيما بع ، كما كان لدم  ور في 

في فكر المربين  اً كبير  اً تق م المجتم، العربي، وفي تحرره من الجدل والتخل   وق  ترب هؤالء المفكرين أقر 
المعاصرين الذين سط، بجمدم في القرن العشرين، وكان لدم  ور كبير في صياغب البظام التربوي في 

 الجمدوريب العربيب السوريب 

وفي هذه ال راسب عن الفكر التربوي في بق  الشام في عصر البد ب العربيب وأقره في الفكر 
ب ا و ا  السياسيب واالقتصا يب واالجتماعيب والفكريب التي التربوي المعاصر في سوريب، الب   من  راس

سا ت بق  الشام آبذاب، و راسب واق، التربيب والتعليم فيدا، وكذلب  راسب الفكر التربوي عب  مفكري عصر 
 البد ب العربيب، وأقر هذا الفكر في الفكر التربوي المعاصر في سوريب  

 ثانيًا: مشكلة البحث: 

ب العربيب حاليًا، ومبدا التربيب في الجمدوريب العربيب السوريب، من الكقير من المشكقت تعابي التربي
التي تا ا  يومًا بع  يوم، على الرغم من الجدو  التي يبذلدا التربويون، لحل هذه المشكقت، فق  أخذوا 

لذلب فإبدا لم تأِت باقتباس البظم التربويب الغربيب،  ون مراعاة لحاجات مجتمعبا العربي وخصائص.، و 
بحل لمشكقتبا التربويب، بل على العكس فق  اا تدا، على الرغم من وجو  فكر تربوّي عربّي ؛ يتميا بغباه 
وخصب. وتبوع. ومروبت.، وال يقل أهميب عن الفكر التربوي الغربي  فلماذا ال بستفي  من هذا الفكر في 
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لعو ة إلى جذورها، ومعرفب أسبابدا، من خقل  راسب وفدم إيجا  حل لمشكقتبا التربويب الحاليب ؟ وذلب با
الفكر التربوي العربي في القرون الما يب  فإذا علمبا أّن البظام التربوي في الجمدوريب العربيب السوريب، 
يعو  بجذوره إلى القرن التاس، عشر ومطل، القرن العشرين الميق يين، وجب عليبا  راسب الفكر التربوي 

لفترة،  راسب متأبيب، علّبا بج  في. ما يفي  في إيجا  حل لمشكقتبا التربويب الحاليب، وفي تطور في هذه ا
بظامبا التربوي الحالي   ن  " الفكر التربوي العربي شأب. شأن الفكر على وج. العموم، كائن حي، مّتصل 

ّبما هو ولي  مراحل أخرى سابقب مّما  يجعل من المحّتم على البحث في الوجو  ال يب أ من بقطب الصفر وا 
أيب فترة من فترات. أن يق  وقفب مدما قصرت أمام الموروث السابم، سعيًا وراء تتب، خيوط. العامب "  

 (3، ص4002 العب  اهلل، 

فق  ظدر في عصر البد لب العربيلب، الع يل  ملن المفكلرين اللذين قل موا فكلرًا تربويلًا متقل مًا، وأسلدموا 
لعربلللي فلللي بلللق  الشلللام، وفلللي اللللتخلص ملللن االحلللتقل العقملللابي، واالحلللتقل الفربسلللي، فلللي تقللل م المجتمللل، ا

ومواجدب سياستدما الراميب إللى طملس الدويلب العربيلب، واإلبقلاء عللى تخلل  العلرب  وكلان لدلؤالء المفكلرين 
 ا قر الكبير في فكر المفكرين التربويين المعاصرين في سوريب  

ولكن هذا الفكر التربوي ُأهملل، عللى اللرغم ملن أهميتل.، وبقلي  فلين فلي الكتلب التاريخيلب  وملن هبلا 
ما هو الفكر التربوي الذي كان سائدًا في بالد الشام فيي صرير فإن مشكلب البحث تتح   بالسؤال التالي: 

 ؟ التربوي العربي المعارر النهضة العربية ؟ وما أثره في الفكر

 ة البحث:ثالثًا: أهمي

 تأتي أهميب البحث من االعتبارات اآلتيب:

كون الفكر التربوي الذي ظدر في بلق  الشلام فلي عصلر البد لب العربيلب، ُيعل  أسلاس التربيلب الحاليلب،   6
وال يقل أهميب، في بظر الباحث، عن الفكر التربوي الغربي، الذي ظدر في أوروبا في عصر البد لب 

 ا وروبيب  

قلللام بللل. مفكلللرو عصلللر البد للب فلللي بلللق  الشلللام  بطلللرس البسلللتابي، وعبللل  اللللرحمن  اللل ور الكبيلللر اللللذي  4
الكواكبي، وطاهر الجاائري( في بشر الوعي بين صفو  الشعب العربلي با فكلار والمبلا ل التلي بلا وا 

 بدا والتي أ ت إلى ح وث بد ب عربيب في جمي، المجاالت ومبدا التربيب والتعليم 
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عصللر البد للب العربيللب، و وره فللي مواجدللب  يمي الللذي ظدللر علللى يلل  مفكللر بللوي القللو أهميللب الفكللر التر   3
سياسب التتريلب التلي اتبعتدلا السللطبب العقمابيلب، والتلي تدل   إللى طملس الدويلب العربيلب، وصلدرها فلي 

 البوتقب التركيب  كما كان ل.  ور في التص ي لقحتقل الفربسي وسياست. االستعماريب فيما بع   

عصر البد ب العربيب، كبطرس البسلتابي وطلاهر الجاائلري، كلابوا قل  مارسلوا عمليلب إّن بعض مفكري   2
سللداماتدم فللي مجللال التربيللب أهميللب  التعللليم فتللرة طويلللب مللن حيللاتدم، وهللذا مللا يجعللل لفكللرهم التربللوي، وا 
خاصللب، فدللم لللم يقتصللروا علللى مجللر  طللرح أفكللارهم التربويللب فحسللب، بللل مارسللوها فللي مجللال التعللليم، 

ب بع  تربلوي تطبيقلي يتمقلل فلي التعملم فلي معالجلب الق لايا التربويلب ملن جدلب، وجعلدلا معبلرة وفي ذل
 عن الواق، التربوي لعصرهم من جدب أخرى  

أهميللب المرحلللب التاريخيللب التللي يتباولدللا الباحللث، كوبدللا المرحلللب التللي بلل أ فيدللا العللرب فللي بللق  الشللام   5
م، 6561هلل  844ت ق  ب أت مبذ االحتقل العقمابي عامبالخروج من مرحلب التخل  والجمو  التي كاب

كمللا ظدللرت فللي هللذه المرحلللب الملل ارس الح يقللب التللي كابللت تُلل ّرس العلللوم العصللريب، وتطبللم المبللا ل 
 التربويب الح يقب التي ُتع ُّ أساس التربيب في الوقت الحا ر  

احللل التللاري  فللي جميلل، الق للايا أهميللب بللق  الشللام، وموقعدللا فللي قلللب الللوطن العربللي، و ورهللا عبللر مر   1
 العربيب والعالميب  

جللل ة المو لللو ، حيلللث يتبلللاول الباحلللث مو لللوعًا ج يللل ًا للللم يسلللبم أن ُ ِرس ملللن قبلللل،  عللللى حللل  عللللم   7
 الباحث(، وتعابي المكتبب العربيب من بقص في هكذا  راسات  

 رابعًا: أهداف البحث:

 ه   البحث إلى: 

قتصلا يب واالجتماعيلب والفكريلب التلي سلا ت بلق  الشلام فلي عصلر لى ا و لا  السياسليب واالإالتعر    6
 البد ب العربيب  

 لى واق، التربيب والتعليم في بق  الشام في عصر البد ب العربيب  إالتعر    4
 لى أبرا مفكري عصر البد ب العربيب في بق  الشام، وأهم أفكارهم التربويب إالتعر    3

   لعربي المعاصرلشام في عصر البد ب العربيب في الفكر التربوي ابيان أقر الفكر التربوي في بق  ا  2
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 خامسًا: أسئلة البحث:

 أجاب البحث عن ا سئلب اآلتيب: 

كي  كابلت ا و لا  السياسليب واالقتصلا يب واالجتماعيلب والفكريلب فلي بلق  الشلام فلي عصلر البد لب   6
 العربيب؟ 

 في عصر البد ب العربيب ؟كي  كان و ، التربيب والتعليم في بق  الشام   4
 من هم أبرا مفكري عصر البد ب العربيب في بق  الشام ؟ وما هي أهم أفكارهم التربويب ؟  3

 ؟التربوي العربي المعاصر ما أقر الفكر التربوي في بق  الشام في عصر البد ب العربيب في الفكر  2

 سادسًا: حدود البحث:

اقتصلر البحلث عللى القلربين التاسل، عشلر والعشلرين الميق يلين، حيلث علا  مفكلرو : الحدود الزمانية .1
عصلللر البد لللب العربيلللب فلللي القلللرن التاسللل، عشلللر، وأقلللروا فلللي الملللربين اللللذين جلللاؤوا بعللل هم فلللي القلللرن 

 العشرين  

 اقتصر البحث على بق  الشام  : الحدود المكانية  4
سلليب واالقتصللا يب واالجتماعيللب والفكريللب التللي تبللاول البحللث الحللالي ا و للا  السيا :حييدود الموضييو   3

سا ت بق  الشلام فلي عصلر البد لب العربيلب، وواقل، التربيلب والتعلليم آبلذاب، والفكلر التربلوي عبل  أبلرا 
مفكري عصر البد ب العربيب  بطرس البستابي، وعب  الرحمن الكواكبي، وطاهر الجاائري(، وأقر هلذا 

ظدللروا فللي القللرن العشللرين فللي سللوريب  سللاط، الحصللري، وجميللل الفكللر فللي فكللر أبللرا المللربين الللذين 
 صليبا، وقسطبطين اريم(  

 سابعًا: منهج البحث:

فلللي تتبللل، مراحلللل تطلللور ا و لللا  السياسللليب واالقتصلللا يب  المييينهج التييياريخياعتمللل  الباحلللث عللللى 
ب، كمللا اسلللتعان واالجتماعيللب والفكريللب، وتطلللور التربيللب والتعلللليم فللي بلللق  الشللام فللي عصلللر البد للب العربيللل

الباحللث بللالمبدو الوصللفي التحليلللي فللي عللرض ا فكللار التربويللب عبلل  أبللرا مفكللري عصللر البد للب العربيللب 
 بطللرس البسللتابي، وعبلل  الللرحمن الكللواكبي، وطللاهر الجاائللري(، وبيللان أقرهللا فللي فكللر أبللرا المللربين الللذين 

 بطين اريم( جاؤوا بع هم في القرن العشرين  ساط، الحصري، وجميل صليبا، وقسط
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 ثامنًا: مرطلحات البحث: 

 (: The thoughtالفكر ) (1

ذلب البشاط اللذهبي الملبظم اللذي اببققلت عبل. عقليلات الشلعوب المختلفلب . "عرف. محم  الخااعلب بأب  
عللللى ملللر التللللاري  وكلللان محصلللللب وابعكلللاس للظلللرو  االقتصللللا يب واالجتماعيلللب والسياسلللليب التلللي شللللد تدا 

  (8، ص4064 الخااعلب وآخرون، وعاشتدا هذه الشعوب" 

أّما فلايم فقل  عّرفل. بأّبل. "كلّل تعمليم بظلري لتجلارب البشلر الجائيلب أو بمعبلى آخلر مجموعلب ا سلس 
والمفللاهيم والمعللابي التللي تكمللن خللل  مظللاهر السلللوب اإلبسللابي    وهللو الفكر( جللاء ال يتجللّاأ مللن الواقلل، 

س لدللذا الواقل،، فدللو ال يبشلأ مللن فلراغ ،    بللل تربطلل. االقتصلا ي واالجتمللاعي لحيلاة المجتملل،، وهلو ابعكللا
بدذا الواق، عققات تأقير وتأقر في بفس الوقت"  والفكر هلو تعبيلر علن آملال وتطلعلات ورغبلات المفكلرين 

ويتفللم العبلل  اهلل ملل، فللايم فللي هللذا التعريلل   العبلل  اهلل،   (68-69، ص6891لملا يجللب أن يكللون  فللايم، 
  (67، ص4002

 (:(The Educational Thoughtالتربويالفكر  (2

بعلليم عطيللب عللن حلل و  الفكللر التربللوي، بقوللل.: هللل بلل رس الفكللر التربللوي مللن خللقل كتابللات  تسللاءل
المفكرين التربويين ؟ أم يجب أن بل رس الفكلر التربلوي، ملن خلقل واقل، التعلليم وتطلور سياسلت. وأسلاليب. ؟ 

ح ي  غايات التعليم ابطققًا من بظرة شاملب إلى طبيعب وأ ا  "فدل يقتصر على فلسفب التربيب كمسعى لت
الكون والمجتم، والمعرفب، أم يشمل أي ًا المباهو وا ساليب المعتم ة لتحقيم هذه الغايات ؟ وهلل يقتصلر 
مللن جدلللب أخلللرى عللللى ق لللايا التعلللليم العلللام أم يشلللمل أي لللًا الموقللل  ملللن مبلللاحي التعلللليم الخاصلللب كإعللل ا  

، 6817 عطيللب،  علل  لغيللر ا سللوياء؟"الُمعلل  لمحللو ا ميللب والتربيللب ا ساسلليب والتعللليم المُ المعلمللين، والتعللليم 
  (388ص

وأصللللللولدا وأسسللللللدا وغايتدللللللا وعرفلللللل. حسللللللن الحّجللللللاجي بأبلللللل. "التصللللللور المتكامللللللل لفلسللللللفب التربيللللللب 
 (  32، ص6899" الحّجاجي، وأه افدا

يللب التلي تعتبللر بمقابلب اإلطللار المتكامللل أملا طلعللت فلايم فقلل  عرفل. بأّبلل. "أشلمل وأعللّم مللن فلسلفب الترب
للعمليب التربويب والتي تطبم بعض المقوالت الفلسفيب في مجال التربيب فدلي البظريلب العاملب للتربيلب   ، أّملا 
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الفكللر التربللوي فدللو أعللم مللن ذلللب، فدللو أن كللان يت للمن هللذا اإلطللار المتكامللل إاّل أبلل. ي للم أي للًا اآلراء 
 ( 68، ص6891ل مسائل التربيب" فايم، ووجدات البظر المختلفب حو 

للفكللر التربللوي مبدللا، "أبلل. إسللدام شللعب مللا أو أمللب بعيبدللا علل ة أّمللا محملل  الخااعلللب فقلل  أور  تعللاري  
بجملب من اآلراء والبظريات وا فكار في مختل  مجاالت التربيلب والتعلليم، وذللب فلي لحظلب تاريخيلب معيبلب 

  (66، ص4064االجتماعيب والسياسيب"  الخااعلب وآخرون، لدا سماتدا وتفاعقتدا االقتصا يب و 

وفللي تعريلل  آخللر يقللول الخااعلللب: " إّبلل. كللل مللا أب عتلل. عقللول الفقسللفب والمللربين عبللر التللاري  فيمللا 
يخللص مجللال التعللليم اإلبسللابي وتبميللب الشخصلليب اإلبسللابيب وشللحذ قلل راتدا، وهللذا يت للمن إبتللاج البظريللات 

، 4064ار التللي وجدللت عمليللب تربيللب اإلبسللان وحلل  ت مسللارها" الخااعلب وآخللرون، والمفللاهيم واآلراء وا فكلل
 ( 66ص

ويعللّر  الباحللث الفكللر التربللوي فللي بحقلل. هللذا بأبلل.  راسللب واقلل، التربيللب والتعللليم فللي عصللر البد للب 
العربيلللب، وا فكلللار التربويلللب عبللل  أبلللرا المفكلللرين اللللذين ظدلللروا فلللي عصلللر البد لللب العربيلللب وهلللم، بطلللرس 

 تابي، وعب  الرحمن الكواكبي، وطاهر الجاائري  البس

 الفكر التربوي العربي المعارر في سورية:  (3

عر  محم  باصر الفكلر التربلوي العربلي المعاصلر بأبل. البتلاج الفكلري المتميلا اللذي أفراتل. بعلض 
  (53، ص6891الكتابات التربويب التي  وبدا بعض المفكرين التربويين المعاصرين  باصر، 

ويعر  الباحث الفكر التربوي العربي المعاصر في سلوريب بأبل. الفكلر التربلوي اللذي ظدلر فلي القلرن 
العشلللرين فلللي سلللوريب، عللللى يللل  مجموعلللب ملللن المفكلللرين التربلللويين اللللذين عاشلللوا فلللي سلللوريب أمقلللال سلللاط، 

   سطبطين اريم، وجميل صليباالحصري، وق

 (: (The Arabian Renaissanceالنهضة العربية  (4

خروج المجتمل، العربلي فلي مختلل  أقطلاره ملن حاللب الجملو  واللذبول التلي عاشلدا إبلان العصلر  هي
العقمابي ا ول إلى حالب الحركب، والتفاعلل مل، ا حل اث العالميلب ح لاريًا وسياسليًا، والعلو ة بل. إللى حملل 

  (444، ص4000مشعل الح ارة اإلبسابيب ا صيلب، التي كابت ل. في الما ي الصباغ، 
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، ولكن  أغلبدم يتفلم عللى أن  البد لب ت.وبداي ويختل  المؤرخون على ب ايب عصر البد ب العربيب 
م، وابتدلللت بخ لللو  اللللبق  العربيلللب 6789هلللل  6463العربيلللب بللل أت مبلللذ الحمللللب الفربسللليب عللللى مصلللر علللام

  م6840هل  6338االبكلياي عاملقحتقل ا وروبي، حيث خ عت بق  الشام لقحتقل الفربسي و 

الحملللللللللللب الفربسلللللللللليب علللللللللللى مصللللللللللر يللللللللللرى الباحللللللللللث أن البد للللللللللب العربيللللللللللب بلللللللللل أت أسللللللللللميًا ملللللللللل، 
 م 6936هل 6429، ولكبدا ب أت فعليًا م، الحكم المصري لبق  الشام عامم(6789هل 6463والشام 

 بالد الشام:  (5

شب. جايرة بق  الشام  سوريب الطبيعيب(، هي البقعب الجغرافيب الممت ة من جبال طوروس شمااًل إلى 
سلليباء جبوبللًا، ومللن البحللر المتوسللط غربللًا إلللى بدللر الفللرات شللرقًا  ولموقعدللا هللذا أهميللب كبيللرة فدللي صلللب 
فريقيللا مللن جدللب أخللرى  وتبللل  مسللاحب بللق  الشللام بحللو  الوصللل بللين آسلليا وأوروب للا مللن جدللب وبللين آسلليا وا 

بللي  االبكليللاي والفربسللي(، قسللمدا ، وتشللكل وحلل ة جغرافيللب وتاريخيللب، ولكللّن االحللتقل ا ورو 4أللل  كللم380
 (348،ص4005 جا  الرب،إلى أرب،  ول هي سوريب ولببان وا ر ن وفلسطين  

م، واسلتمر هلذا االحلتقل أربعلب قلرون، 6561هلل  844خ عت بلق  الشلام لقحلتقل العقملابي علام 
م، ولكبدللا مللا لبقللت أن خ للعت لقحللتقل 6869  هللل6337الحكومللب العربيللب فللي  مشللم عللامأي حتللى قيللام 
 م  6840هل  6338ا وروبي عام

 تاسعًا: الدراسات السابقة: 

خر، وقللل  تلللم علللرض هلللذه آرتبط بال راسلللب الحاليلللب بشلللكل أو بلللهبلللاب مجموعلللب ملللن ال راسلللات التلللي تللل
 ال راسات وفم الترتيب الامبي من ا ق م إلى ا ح ث  

 لمؤتمر، لبنان:(، دراسة 1666دراسة صطية ) (1

 . «السنة األخيرة المئةمعالم الفكر التربوي في البالد العربية في  »صنوان الدراسة: 

للللى الفكلللر التربلللوي فلللي اللللبق  العربيلللب بلللين علللامي إهللل فت ال راسلللب إللللى التعلللر  أهيييداف الدراسييية: 
فللي هللاتين  اً متطللور م، واختللار الباحللث مصللر ولببللان كعيبللب باعتبللار أّن الفكللر التربللوي كللان 6911-6811

اللل ولتين أكقللر مللن غيرهمللا، وقسللم هللذه المرحلللب إلللى قسللمين، الفكللر التربللوي قبللل الحللرب العالميللب ا ولللى، 
والفكر التربوي بع ها  كما ه فت ال راسب إلى التعر  على التيارات الفكريب التي ظدلرت فلي اللبق  العربيلب 

 قبل الحرب العالميب ا ولى وبع ها  
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اعتم  الباحث في هذه ال راسب على المبدو الوصفي التحليللي فلي تصلبي  التيلارات ة: منهج الدراس
الفكريب، وذكر ممقلي كل تيار واستعراض أفكاره التربويب، كملا اسلتعان الباحلث بلالمبدو التلاريخي فلي تتبل، 

 مراحل تطور الفكر التربوي خقل مائب عام  

 بذكر مبدا:  توصلت ال راسب إلى ع ة بتائونتائج الدراسة: 
 ظدرت في مصر قبل الحرب العالميب ا ولى قققب تيارات فكريب، هي:  (6
: الذي كان يقتصلر عللى الجلام، ا اهلر والكتاتيلب الملحقلب بل.  وهل   هلذا التيلار إللى التيار التقليدي -

المحافظب على التعاليم ال يبيب الصحيحب وتطويرها، ولذلب فق  تلولى عمليلب التعلليم فلي الجلام، ا اهلر 
 والكتاتيب رجال ال ين المحافظين  

ب الطدطلاوي، وجملال الل ين ا فغلابي، ومحمل  : وأبرا ممقلي هلذا التيلار رفاعلالتيار اإلسالمي المتجدد -
عب ه، وقاسم أمين،    الذين  عوا إلى بشر الوعي العام بين أفرا  الشعب، والعمل على تحقيلم بد لب 

 علميب  

: با ى أتبا  هذا التيار ب لرورة االقتبلاس ملن الغلرب ا وروبلي، واالسلتفا ة ملن العللوم التيار العلماني -
وحل ة الوطبيللب، وببللذ الطائفيلب وكللل أشللكال التفرقلب العرقيللب أو اإلقليميللب    وكللان الغربيلب، وأكلل وا علللى ال

 من أبرا ممقلي هذا التيار قاسم أمين، ورشي  ر ا، ومحم  فري     

 برات ع ة تيارات فكريب وتربويب في لببان في القرن التاس، عشر وأوائل القرن العشرين، أهمدا:  (4
قلت الكتاتيلب القرآبيلب ومل ارس الرهبابيلات هلذا التيلار، فالكتاتيلب كابلت : لق  مالتيار الطائفي التهذيبي -

في أه افدا وأساليبدا شبيدب بمقيلدا في مصر وبق  الشام عامب، وكابت ت عو إلى الجامعب اإلسلقميب 
وتقبيلت الللوالء للسلللطبب العقمابيللب، أمللا ملل ارس الرهبابيللات فقلل  هلل فت إلللى تبشللئب ا طفللال علللى اإليمللان 

  ين المسيحي مبذ الصغر بال

:  عا أتبلا  هلذا التيلار إللى الوحل ة الوطبيلب، وببلذ التعصلب الل يبي، وملن روا  التيار الوطني العمومي -
 هذا التيار بطرس البستابي، وباصي  اليااجي، وابب. إبراهيم، وغيرهم  

هلذا المل ارس، ومقلل  : طاللب أتبلا  هلذا التيلار بإ خلال التربيلب العمليلب إللىالتيار السييكولوجي العمليي -
، الذين لم يؤقروا كقيرًا خارج بطام عملدم الت ريسي ، كبطرس فاشل،، التيار ع   من م رسي الم ارس

 وأمين ظاهر خير اهلل ، و او  عيسى  

ت اخلت االتجاهات التربويب في جمي، ا قطار العربيب، بعل  الحلرب العالميلب ا وللى، وبلرات اتجاهلات  (3
 تربويب ج ي ة كان أهمدا: 
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: وكلان ملن أبلرا ممقليل. طل. حسلين فلي مصلر، وسلعي  عقلل فلي لببلان، و علا تيار التيراث المتوسيطي -
 مبدا  هذا التيار إلى االبفتاح على الققافب ا وروبيب واالقتباس 

: وكان من أبرا ممقلي. ساط، الحصري، وجميل صلليبا، وفلاخر عاقلل، وعبل  تيار التقدمية اإلصمارية -
اهلل عبللل  الللل ايم، وغيلللرهم، و علللا هلللذا التيلللار إللللى تبظللليم التعلللليم وتعللل يل المبلللاهو فلللي  لللوء البظريلللات 

 التربويب الح يقب  
لجملالي، و علا هلذا التيلار إللى إحيلاء التلراث : وأبرا ممقلي. جميل صلليبا، وفا لل اتيار التراث العربي -

 العربي، وجعل. في صلب المباهو المقررة  

 (، دراسة لمعهد التربية، لبنان: 1666دراسة )رليبا  (2

مشييياهير الرجيييال فيييي التربيييية الحديثييية مييين القيييرن التاسييي  صشييير  لييي  القيييرن »صنيييوان الدراسييية: 
 «  العشرين

 ه فت ال راسب إلى التعر  على: أهداف الدراسة:  

 االتجاهات التربويب الح يقب في البق  العربيب في القربين التاس، عشر والعشرين    6

 العوامل السياسيب واالقتصا يب المؤقرة في هذه االتجاهات    4

 أبرا المربين العرب في العصر الح يث وأفكارهم التربويب   3

الوصفي التحليلي في تصلبي  االتجاهلات التربويلب التلي اعتم  الباحث على المبدو منهج الدراسة: 
كابللت سللائ ة فللي الللبق  العربيللب فللي القللربين التاسلل، عشللر والعشللرين، وفللي اسللتعراض ا فكللار التربويللب عبلل  

 بعض المربين العرب  

: توصللللت ال راسلللب إللللى وجلللو  قققلللب اتجاهلللات فكريلللب تربويلللب فلللي اللللبق  العربيلللب فلللي نتيييائج الدراسييية
 التاس، عشر والعشرين، وهذه االتجاهات هي:  القربين

: ويللرى أبصللار هللذا االتجللاه  للرورة المحافظللب علللى التللراث العربللي بجميلل، مبا ئلل. االتجيياه  ليي  القييديم  6
 وقيم.  

: ويللرى أبصللار هللذا االتجللاه  للرورة التخلللي عللن المبللا ل والقلليم الق يمللب، وأتبللا  االتجيياه  ليي  الحييديث  4
 الطريم الذي سلك. ا وربيون في بد تدم  

 : ويرى أبصار هذا االتجاه  رورة الجم، بين الق يم والح يث  االتجاه المعتدل  3



 
 

 

11 

 مشكلة البحث وأهميته        الفصل األول

ي العصللر كمللا توصلللت ال راسللب إلللى وجللو  فكللر تربللوي عربللي متقلل م عبلل  أشللدر المللربين العللرب فلل
سلماعيل القبلابي، وطل.  الح يث، وهم رفاعب الطدطاوي، ومحم  عب ه، وشبلي شميل، وسلاط، الحصلري، وا 

 حسين  

 : سورية، دراسة لكتاب، (1676دراسة لوقا) (3

 «  1618-1811الحركة األدبية في دمشق »صنوان الدراسة: 

هل فت ال راسلب إللى التعلر  عللى الحيلاة الفكريلب بشلكل علام والحركلب ا  بيلب بشلكل أهداف الدراسة: 
 م  6869-6900خاص في  مشم بين عامي 

اعتم ت ال راسب مبدجًا تاريخيًا يقوم على تتب، تطور الحياة الفكريب والحركلب ا  بيلب منهج الدراسة: 
 م  6869-6900في  مشم بين عامي 

 :راسب إلىتوصلت ال نتائج الدراسة: 

 م  6869-6900شد ت تق مًا ت ريجيا بين عامي في  مشم ن الحياة الفكريب إ  6

كابت الحركب ا  بيب التي شد تدا  مشم في القرن التاس، عشر ومطل، القلرن العشلرين حجلر   4
 م( من بد ب أ بيب مشرقب ، تتجلى في شعرها وبقرها   6871الااويب لما بشد ه اليوم  

 رسالة جامعية، سورية: ، (1677دراسة األمير) (4

دراسيية اراا الحرييري التربوييية وأصمالييف وأثييره فييي  –سيياط  الحرييري والتربييية »صنييوان الدراسيية: 
 «  التربية المعاررة

هلل فت ال راسلب إللى التعللر  عللى اآلراء التربويلب لسلاط، الحصللري، وبيلان أقلره فللي أهيداف الدراسية: 
 التربيب العربيب المعاصرة  

اعتم ت ال راسب عللى الملبدو الوصلفي التحليللي فلي علرض أفكلار سلاط، الحصلري منهج الدراسة: 
 التربويب وتحليلدا، وبيان  وره في تطوير التربيب العربيب المعاصرة  

 توصلت ال راسب إلى جملب من البتائو أهمدا:نتائج الدراسة: 
إن الفكر التربوي عب  ساط، الحصري فكر متق م، فقل  أكل  عللى ربلط الم رسلب بالحيلاة والمجتمل،، كملا   6

 أك  على التربيب القوميب العربيب من خقل تأكي ه على أهميب اللغب العربيب والتاري  العربي  
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التعليم في  إن لساط، الحصري  ور كبير في التربيب العربيب المعاصرة، حيث أسدم في إصقح أبظمب  4
 سوريب والعرام، وترب الع ي  من المؤلفات في مجال التربيب  

 : رسالة جامعية، سورية، (1681دراسة صثمان ) (5

-1878لتعليم الرسمي والتقليدي واألهلي صند المسلمين في بالد الشام مابين ا»صنوان الدراسة: 
 «  م1621

 ه فت ال راسب إلى التعر  على: أهداف الدراسة: 
 م 6840-6979التعليم في بق  الشام عب  المسلمين في الفترة ما بين  تطور  6

 أشدر رجال البد ب التعليميب في بق  الشام في تلب الفترة    4

اعتملل ت ال راسللب عللى المللبدو التلاريخي فللي تتبلل، مراحلل تطللور التربيلب والتعللليم فللي مينهج الدراسيية: 
 م  6840 -6979بق  الشام في الفترة ما بين 

 توصلت ال راسب إلى: ج الدراسة: نتائ
أن التعللليم فللي بللق  الشللام فللي أواخللر القللرن التاسلل، عشللر ومطللل، القللرن العشللرين بلل أ يشللد  تطللورًا   6

 ملحوظًا، وظدرت م ارس تمتلب مباهو وطرائم ت ريس ح يقب مقتبسب من بعض ال ول ا وروبيب  

م  ور فلي البد للب التعليملب فلي بللق  وجلو  عل   ملن المللربين اللذين مارسلوا مدبلب التعللليم، وكلان لدل  4
( 6840-6956، كطللاهر الجاائللري التاسلل، عشللر ومطللل، القللرن العشللرين الشللام فللي أواخللر القللرن
  م( 6838-6998( ومحمو  الكرمي 6825-6991ومصطفي الغقييبي  

 (، رسالة جامعية، سورية. 1686دراسة نرر اهلل ) (6

 . «فكره التربوي –أصمالف  –حياتف  –رليبا  المربي العربي المعارر جميل»صنوان الدراسة: 

 ه فت هذه ال راسب إلى: أهدف الدراسة: 
التعريلل  بحيللاة جميللل صللليبا، والعوامللل السياسلليب واالقتصللا يب واالجتماعيللب والفكريللب المللؤقرة فللي فكللره   6

 التربوي  

 واق، التربيب والتعليم في سوريب والوطن العربي في عصر جميل صليبا    4

 اإللمام بالمبطلقات الفكريب التي استد ى بدا في إبتاج. وعمل.    3

 بيان معالم التربيب التي قال بدا    2
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 التي حققدا في المجاالت الققافيب ا خرى والسيما في مي ان الفلسفب   باإلبجاااتالتعري    5

 بيان ال ور الذي أّ اه للققافب والتربيب العربيب المعاصرة    1

   الباحث على طريقب االستقصاء التاريخي في البحث العلمي وذلب: اعتممنهج الدراسة: 

بللالعو ة إلللى مللا كتللب جميللل صللليبا وأبللتو، متتبعللًا العوامللل والظللرو  السياسلليب واالجتماعيللب والفكريللب،   6
 التي عا  في إطارها هذا المربي، والتي تركت أقرها في هذه الكتابات  

 و تتلمذوا على ي ي.  بمقابلب بعض من عاشوا، أو عملوا مع.، أ .2

 باالتصال بالمؤسسات والمبظمات التي عمل فيدا لتعر  مبجاات. في هذه المجاالت   .3

 خلصت ال راسب إلى جملب من البتائو أهمدا: نتائج الدراسة: 

 يع  جميل صليبا أح  روا  الفكر التربوي القومي اإلبسابي المتج      6

علللى الللرغم مللن أن صللليبا لللم يصللل إلللى صللوغ بظريللب فلسللفيب تربويللب عربيللب ج يلل ة متكاملللب، إال أبلل.   4
 استطا  أن يلبي الحاجات التي برات في تلب المرحلب  

 تشكل ا صالب والمعاصرة المحور ا ساسي لفكر جميل صليبا    3

 لمعاصرة  أ ى جميل صليبا  ورًا باراًا وهامًا في الققافب والتربيب العربيب ا  2
 (، دراسة لمجلة، سورية: 1686دراسة الريماوي ) (7

 . «دراسة في فكره السياسي -صبد الرحمن الكواكبي »صنوان الدراسة: 

 ه فت هذه ال راسب إلى التعر  على حياة الكواكبي ومؤلفات.، وأفكاره السياسيب أهداف الدراسة: 

اعتملل ت ال راسللب علللى المللبدو الوصللفي التحليلللي فللي عللرض سلليرة حيللاة الكللواكبي ميينهج الدراسيية: 
 ومؤلفات. وأفكاره السياسيب، وبق ها وتحليلدا وتفسيرها  

 توصلت ال راسب إلى أن الكواكبي مفكٌر قومٌي عربٌي إلى جابب كوب. مفكرًا إسقميًا  نتائج البحث: 
 (، رسالة جامعية، سورية: 1687دراسة رارم ) (8

 « التربية القومية في نتاج زكي األرسوزي»صنوان الدراسة: 

 ه فت هذه ال راسب إلى: أهداف الدراسة: 
 إبراا خصائص التربيب القوميب التي كان يبش ها ا رسواي   -6
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 بيان ال ور الذي أ اه ا رسواي في مي ان العمل التربوي   -4

علللى ا فكللار التللي  لللي فللي التعللر اعتملل ت ال راسللب علللى المللبدو الوصللفي التحليميينهج الدراسيية: 
طرحدا ا رسواي، وتسليط ال وء على طبيعب الظرو  االجتماعيب والسياسيب والفكريلب التلي أبتجتدلا، كملا 

إبلللراا خصلللائص التربيلللب القوميلللب ملللن خلللقل مؤلفاتللل. اعتمللل ت ال راسلللب عللللى ملللبدو تحليلللل الم لللمون فلللي 
 ومقاالت.، وعمل. في الت ريس، وب ال. السياسي  

 توصلت ال راسب إلى جملب من البتائو أهمدا: ائج الدراسة: نت

 إن الشعور القومي ل ى العرب ي رب بجذوره التاريخيب إلى ما قبل اإلسقم    6

عا ة مج هم الغلابر، والمسلاهمب فلي اإلبل ا  الح لاري   4 الوح ة العربيب طريم العرب لتحقيم حريتدم، وا 
 اإلبسابي  

حساسللدم الللواعي باالبتمللاء لومللب العربيللب الواحلل ة يلغيللان كللل مشللاعر   3 الشللعور القللومي للل ى العللرب، وا 
 االبغقم والتعصب التي أفراتدا العققات المختلفب في المجتم، كالطائفيب والعشائريب واإلقليميب  

بمللا هللي، وبال رجللب ا   2 ولللى، وعللي أببائدللا ا مللب العربيللب عبلل  ا رسللواي ليسللت وجللو ًا ما يللًا وحسللب، وا 
 لوجو هم المشترب وللروابط التي توح  بيبدم  

 راسللب اللغللب العربيللب والتعمللم فللي فدللم طبيعتدللا وخصائصللدا يسللدمان فللي الكشلل  عللن عبقريللب ا مللب   5
 العربيب، واللغب العربيب هي الوعاء الذي يحفظ تراث ا مب العربيب وعطاءها الح اري عبر العصور  

أه افدا المبشو ة بشكل أف ل، إذا ما اعتم ت ا سلوب غير المباشر في توجيل.  تحقم التربيب القوميب  1
عللل ا ه، حيلللث يعمللل  المربلللي إللللى تحريلللر اإلبسلللان وتفجيلللر طاقاتللل. واسلللتقارة ق راتللل. ليلللتمكن ملللن  الفلللر  وا 
اكتشلللا  الحقيقلللب ببفسللل.، واعتملللا  الملللبدو العلملللي فلللي التفكيلللر، بعيللل ًا علللن التلقلللين والبصللل، والتوجيللل. 

   ال يم
 (، دراسة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، السعودية: 1686دراسة لطفي) (6

 «  م1612-1854هي/1321-1271صبد الرحمن الكواكبي »صنوان الدراسة: 

 ه فت ال راسب إلى التعر  على: أهداف الدراسة: 
 العصر الذي عا  في. الكواكبي    6

 سيرت. الذاتيب    4

بتاج. الفكري    3  أعمال. وا 
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 اهتمامات. التربويب الرئيسيب    2

اعتمل ت ال راسللب عللى الملبدو التلاريخي فلي عللرض التطلورات التلي شلد ها العصللر مينهج الدراسية: 
الللذي عللا  فيللل. الكللواكبي، وفلللي تتبلل، سلليرة حياتللل. وأعماللل.، كملللا اسللتعان بللالمبدو الوصلللفي التحليلللي فلللي 

 استعراض أفكاره ومباقشتدا  

 إلى جملب من البتائو أهمدا: توصلت ال راسب نتائج البحث: 
عللا  عبلل  الللرحمن الكللواكبي فللي سللوريب فللي البصلل  القللابي مللن القللرن التاسلل، عشللر فللي ظللل الحكللم   6

 العقمابي، في وقت ب أت في. ا مب العربيب تشد  ب ايب بد تدا  

 كان للكواكبي  ورًا كبيرًا في الصحافب العربيب    4

 لفكر السياسي والتربوي واالجتماعي  أسدم الكواكبي إسدامًا كبيرًا في مجاالت ا  3
 (، رسالة جامعية، سورية: 1666دراسة مظفر ) (11

 «.الفكر التربوي القومي صند قسطنطين زريق »صنوان الدراسة:  

هلل فت هللذه ال راسللب إلللى رسللم مقملل، الفكللر القللومي والتربيللب القوميللب مللن مؤلفللات أهييداف الدراسيية: 
 المفكر قسطبطين اريم  

اعتمل  الباحلث عللى الملبدو التحليللي، حيلث قلام بتحليلل مؤلفلات المفكلر قسلطبطين منهج الدراسية: 
 اريم  

 توصلت ال راسب إلى جملب من البتائو أهمدا: نتائج الدراسة: 
اعتبر اريم أن القوميب العربيب أمر قائم ال حاجب إلى إقبات.  بدا اإلطار الذي اختاره المجتم، العربي   6

 لتوجي. عمليب التغيير  

 أك  اريم أن التربيب القوميب ذات أهميب كبيرة في حياة ا مب العربيب    4

أكلل  اريللم أن الشللعوب مسللؤولب بشللكل كبيللر عللن مصلليرها والعبصللر البشللري ذو أهميللب رائلل ة فللي تقلل م   3
 المجتمعات وتح يرها  

 اتب، اريم في تفكيره وكتابات. مبدجًا عققبيًا مبطقيًا    2

يب وبالتوج. المستقبلي، من مبطلم قومي، وهذه مياة تمياه عن غيلره ملن اهتم اريم بال راسات المستقبل  5
 المربين والمفكرين القوميين في العصر الح يث  
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حرص اريم من خقل طرح. لفكرة القوميب العربيب على أن تكون مببيب على قواع  متيبب وأصيلب فلي   1
 يم وقسريب أي ًا  البفوس العربيب وفي الواق، العربي، بحيث ال تأتي فوقيب التطب

 (، دراسة لمجلة، سورية: 1668دراسة رالح ) (11

البعثيييييات التبشييييييرية األرثوذكسيييييية الروسيييييية فيييييي بيييييالد الشيييييام )سيييييوريا »صنيييييوان الدراسييييية: 
 «  1614 -1841وفلسطين(

ه فت ال راسب إلى تسليط ال وء على  ور البعقات التبشيريب ا رقوذكسيب الروسليب أهداف الدراسة: 
 م  6862-6920في البد ب العربيب في بق  الشام بين عامي 

اتبل، الباحلث الملبدو التلاريخي فلي تتبل، ا عملال التلي قاملت بدلا البعقلات التبشلليريب مينهج الدراسية: 
 م  6862-6920عامي  ا رقوذكسيب الروسيب في بق  الشام بين

توصلللت ال راسللب إلللى أن للبعقللات التبشلليريب ا رقوذكسلليب الروسلليب  ور فللي البد للب نتييائج الدراسيية: 
 م  6862-6920العربيب، حيث قامت بافتتاح الع ي  من الم ارس الح يقب، في بق  الشام بين عامي 

 

 
 (، دراسة لمؤتمر، األردن: 2112دراسة المنوفي ) (12

 . «فلسفة الكواكبي التربوية لمواجهة االستبداد »: صنوان الدراسة
ه فت ال راسب إلى التعر  على الفلسفب التربويب عبل  الكلواكبي و ورهلا فلي مواجدلب أهداف الدراسة: 

 االستب ا   
اعتملللل ت ال راسللللب علللللى المللللبدو الوصللللفي التحليلللللي فللللي عللللرض أفكللللار الكللللواكبي ميييينهج الدراسيييية: 

 ومباقشتدا  
توصلت ال راسب إلى أن فلسفب الكواكبي التربويلب قاملت عللى أسلس وا لحب ومحل  ة نتائج الدراسة: 

 تمقلت فيما يلي: 
 اإليمان بالتوحي  كبقطب ابطقم لتحرير أسرى االستب ا     6

 طبيعب اإلبسان، وم ى ق رت. على تقويض واق، مجتم، القدر والتخلص من االستب ا     4

 الوعي السياسي   3
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 القيم الخلقيب    2

 كما توصلت ال راسب إلى أن لدذه الفلسفب  ور كبير في مواجدب ظاهرة االستب ا   
 دراسة لمؤتمر، األردن: (، 2112دراسة قجة ) (13

 «  اإلرالح االجتماصي والتربوي صند الكواكبي »صنوان الدراسة: 

 بوي  ه فت ال راسب إلى التعري  ب ور الكواكبي في اإلصقح االجتماعي والتر أهداف الدراسة: 
اعتملل  الباحللث المللبدو الوصللفي التحليلللي المباسللب لطبيعللب البحللث ويصللل، لتحقيللم ميينهج الدراسيية: 

 أه اف.  
 توصلت ال راسب إلى: نتائج الدراسة: 

أن الق ايا االجتماعيب والتربويب، تحتل مكابب باراة في فكر الكواكبي حيلث تحل ث علن الملرأة والتعلليم   6
 وا خقم  

 أك  الكواكبي على  ور العلم في تحرير الشعوب والق اء على االستب ا     4

 : (، رسالة جامعية، سورية2115دراسة يوسف ) (14

هيي / 1263-1256األوضا  االجتماصية واالقترادية والثقافية في حلب ما بين »صنوان الدراسة: 
 « م1841-1876

هل فت هلذه ال راسلب إللى التعلر  عللى ا و لا  االجتماعيلب واالقتصلا يب والققافيلب أهداف الدراسية: 
 م  6971-6920هل 6483-6451في حلب مابين عامي 

اسللللتخ م الباحللللث المللللبدو التللللاريخي فللللي تتبلللل، مراحللللل تطللللور الحيللللاة االجتماعيللللب ميييينهج الدراسيييية: 
 م  6971-6920هل 6483-6451واالقتصا يب والققافيب في حلب مابين عامي

توصلت ال راسب إلى أن الحياة االجتماعيب واالقتصلا يب الققافيلب والتعليميلب فلي حللب نتائج الدراسة: 
 ق  شد ت تطورًا كبيرًا في الفترة المذكورة  

 تعقيب صل  الدراسات السابقة وموق  الدراسة الحالية منها:  -*

 من خقل عرض ال راسات السابقب المتعلقب بمو و  البحث بج  أبدا ت ور حول ع ة محاور: 

ويتباول ا و ا  السياسيب واالقتصا يب واالجتماعيب والفكريب السائ ة في بق  الشام المحور األول: 
 (  4005( و راسب  يوس  6871في عصر البد ب العربيب: و راسب  لوقا
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اول االتجاهللات الفكريللب التللي كابللت سللائ ة فللي بللق  الشللام فللي عصللر البد للب ويتبللالمحييور الثيياني: 
 (  6811( و راسب  عطيب 6818العربيب، وفي البص  ا ول من القرن العشرين:  راسب  صليبا 

ويتبلاول الفكلر التربلوي عبل  أحل  المفكلرين التربلويين المعاصلرين فلي سلوريب:  راسلب : ثالثالمحور ال
 (  6891( و راسب  بصر اهلل6897( و راسب  صارم 6877ب  ا مير ( و راس6881 مظفر 

ويتبللاول واقلل، التربيللب والتعللليم فللي بللق  الشللام فللي عصللر البد للب العربيللب:  راسللب : رابيي المحييور ال
 (  6889( و راسب  صال، 6890 عقمان 

( 6891وي ويتبلللاول فلسلللفب التربيلللب عبللل  عبللل  اللللرحمن الكلللواكبي:  راسلللب  الريملللا: خيييام المحيييور ال
 (  6898( و راسب  لطفي 4004( و راسب  المبوفي 4004و راسب  قجب 

 وتتفم هذه ال راسات م، ال راسب الحاليب في البقاط اآلتيب: 

 راسللب ا و لللا  السياسللليب واالقتصلللا يب واالجتماعيلللب والفكريلللب التلللي كابلللت سلللائ ة فلللي بلللق  الشلللام فلللي   6
 عصر البد ب العربيب  

  راسب الفكر التربوي عب  عب  الرحمن الكواكبي    4

  راسب واق، التربيب والتعليم في بق  الشام في عصر البد ب العربيب    3

 ولكبدا تختل  عن ال راسب الحاليب في البقاط التاليب: 
لللم تتبللاول ال راسللات السللابقب أقللر الفكللر التربللوي فللي عصللر البد للب العربيللب فللي الفكللر التربللوي العربللي   6

 المعاصر  

لللم تتبللاول ال راسللات السللابقب  راسللب الفكللر التربللوي عبلل  أبللرا مفكللري عصللر البد للب العربيللب  بطللرس   4
 البستابي، وطاهر الجاائري( 

يم فللي بللق  الشللام فللي عصللر البد للب العربيللب، بللل قلل مت لللم تقلل م عر للًا شللامًق لتطللور التربيللب والتعللل  3
 عر ًا جائيًا فقط  

 وق  استفا  الباحث في  راست. الحاليب من ال راسات السابقب في ما يلي: 
 معرفب أبعا  الفكر التربوي وأهميت.    6

 تح ي  أهميب ال راسب الحاليب وموقعدا    4

 اإلطار البظري لدذه ال راسب    3
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ب فقللل  جلللاءت لسللل  القغلللرات التلللي خلفتدلللا ال راسلللات السلللابقب، وهللل فت إللللى  راسلللب أملللا ال راسلللب الحاليللل
العوامللل السياسلليب واالقتصللا يب واالجتماعيللب والفكريللب المللؤقرة فللي الفكللر التربللوي فللي بللق  الشللام فللي عصللر 

لب، البد ب العربيلب، و راسلب تطلور التربيلب والتعلليم فلي بلق  الشلام فلي عصلر البد لب العربيلب،  راسلب شلام
بلراا الفكلر التربلوي اللذي كلان سلائ ًا فلي بلق  الشلام فلي عصلر البد لب العربيلب، ملن خلقل  راسلب الفكلر  وا 
التربلللوي عبللل  أشلللدر مفكلللري عصلللر البد لللب العربيلللب  بطلللرس البسلللتابي، وعبللل  اللللرحمن الكلللواكبي، وطلللاهر 

الللذين ظدللروا فللي القللرن الجاائللري(، كمللا هلل فت هللذه ال راسللب إلللى بيللان أقللرهم فللي فكللر المللربين المعاصللرين 
العشللرين  سللاط، الحصللري، وجميللل صللليبا، وقسللطبطين اريللم(  ولللذلب يمكللن القللول ِإّن هللذه ال راسللب ُتعلل ُّ 

 ا ولى من بوعدا، وتتميا بالج ة، وباختقفدا عن بقيب ال راسات السابقب  
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 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 التعريفبموضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالبح و   ت  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ألول

 الدراساتالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا     : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل ا  

 املعلمومصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا رالتعل  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل الث

 مراكزمصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا رالتعل  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لرا  

 

 ال ا   الفصل
 والفكري  واالجتماع   واالقتصا ي  الس اس   األوضاع

 العر    النهض  عصر يف الشام     يف

 
 مقدمة -
 مشكلةالبحث -
 أهميةالبحث -
 فرضياتالبحث -
 منهجالبحث -
 حدودالبحث -
 أدواتالبحث -
 التعريفبمصطلحاتالبحثالنظريةواإلجرائية -
 القوانيناإلحصائيةالمستخدمةفيالبحث -
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 الفصل الثاني

 في عصر النهضة العربية ة في بالد الشاملفكرياألوضاع السياسية والقتصادية والجتماعية وا

 :تمهيدـ 

م، اعــــد ه يمــــة المماليــــ   مــــام 1211هـــــ/ 222خضــــعت اــــ د الشــــام ل يــــت ا العثمــــان  منــــ  عــــام
هـــ/ 1338العثمــانييف فــ  معركــة مــرم دااــ، شــماا ي ــح، ودام هــ ا االيــت ا  راعــة قــروف،    يتــ  عــام

لـــر م، وقـــد عانـــت اـــ د الشـــام خـــ ا اللـــروف الث ثـــة األولـــ  كثيـــراا، مـــف الظ ـــم واالســـتاداد، ومـــف الف1214
والمرض والجها والتخ ف ف  جميع مجاالت اليياة، ومع اداية اللرف التاسـع عشـر المـي د ،  خـ ت اـ د 
الشام االنهوض والتلدم تدريجياا، متأثرة ايركة اإلص يات العثمانية الت   دت دوراا كايراا ف  نهضة العرح 

لعســكر  فلــط، ثــم امتــدت لتشــما فــ  اــ د الشــام، واقتصــرت هــ ف اإلصــ يات فــ  الادايــة ع ــ  الجانــح ا
مخت ف نواي  اليياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية. ومف العوامـا األخـرا التـ   سـهمت فـ  
النهضة ف  ا د الشام، اإلرساليات التاشيرية، والطااعة والصيافة والترجمة والجمعيات األداية والسياسية، 

المفكريف العرح ال يف  دوا دوراا اار اا ف  نشر الوع  اللوم  العرا  ااإلضافة إل  ظهور عدد مف األدااء و 
ودعـوا إلــ  الــتخ ك مـف كــا  شــكاا الهيمنــة األجنايـة، ومــف  شــهر هــلالء المفكـريف طــاهر الج ا ــر ، وعاــد 

 الريمف الكواكا ، واطرس الاستان ، وناصيف اليا ج ، وغيرهم. 

ومــف  جــا دراســة الفكــر التراــو  فــ  اــ د الشــام فــ  عصــر النهضــة العرايــة، كــاف الاــد مــف دراســة 
العواما المخت فة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، الت   ثـرت فـ  هـ ا الفكـر ووجهـت تيـارف إلـ  

 يد اعيد. 

 فترات  ساسية ه :  وتسهي ا ل دراسة قام الاايث، اتلسيم عصر النهضة العراية إل   راع 

 م( 7727-7171هـ/7011-7021أواًل: فترة اإلصالحات العسكرية في السلطنة العثمانية )
وه  فترة يكم كا مـف السـ طاف سـ يم الثالـث وميمـود الثـان ، وقـد اتخـ ت هـ ف اإلصـ يات صـا ة 

والفكريـة ع ـ  النيـو عسكرية، فأدت االتال  إل  ت يـرات فـ  األوضـاع السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة 
 اآلت : 
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 األوضاع السياسية:  (7

م، عـادت إلـ  مصـر، قاـا 1822هــ/1214اعد إخفا، اليم ة الفرنسية فـ  اقتيـام  سـوار عكـا عـام  
م، عا دة إل  فرنسا، وه  تجر   ياا الخياة. ورغم اآلثار الس اية 1411هـ/1211خروجها نها ياا منها عام 

ــــ  تركت ــــة، فلــــد الت فــــ  إيلــــاظ العــــرح وتناــــيههم ل خطــــار الميدقــــة   إيجــــاا كــــاف لهــــا دورهــــا هــــ ف اليم 
كما ناهت الس طنة العثمانية الت  كانت تيتا الا د العراية لضـرورة (، 221، ك 2111)صااغ، اا دهم

الليــام اجم ـــة مـــف اإلصـــ يات فـــ  جميــع مجـــاالت الييـــاة، مـــف  جـــا إعــادة االعتاـــار لهـــ ف الســـ طنة، فـــ  
كانـــت الادايـــة مـــع اإلصـــ ن العســـكر ، ألف الجـــيي كـــاف عصـــح الييـــاة فـــ  الســـ طنة الـــداخا والخـــارم، ف

-1214العثمانيـــة، وقـــد استشـــرا فيـــ  الفســـاد يتـــ  غـــدا مه هـــ ا، ولـــ ل  فلـــد قـــرر الســـ طاف ســـ يم الثالـــث)
اللـا م،  االنكشار م( إنشاء جيي جديد وف، النمط األوروا ، لييا ميا الجيي 1418-1842هـ/ 1222

وقيــــامهم التــــا الرجــــاا اللــــا ميف ع ــــ   االنكشــــاريةولكــــف مياولــــة اإلصــــ ن هــــ ف لــــم تــــنج ، اســــاح تمــــرد 
اإلص ن، وخ عهم ل س طاف س يم الثالث، ومف ثـم قت ـ ، وتوليـة السـ طاف مصـطف  الرااـع مكانـ ، الـ   قـام 

لم يستمر عهـدف  كثـر مـف  راعـة اإل اء جميع خطط اإلص ن، ولكن  سرعاف ما ُقتا كما ُقتا س ف  س يم، و 
-1414هــ/1222-1223(، وخ فـ  السـ طاف ميمـود الثـان  )24-28، ك1281عشر شهراا )كرد ع ـ ، 

م( الــ   كــاف متشــاعاا اــرون اإلصــ ن التــ  كانــت لــدا الســ طاف ســ يم الثالــث، ولــ ل  قــام امتااعــة 1432
، واستدع  مدرايف  ورواييف النكشار ام  مراا اإل اء الجيي 1421هـ/1242عم ية اإلص ن، فأصدر عام 

إلعداد الجيي الجديد، كما  نش ت المدارس العسكرية)الرشدية والثانوية واالختصاصية العالية( و دخا فيهـا 
تــدريس الع ــوم العصــرية، ع ــ  اخــت ف  نواعهــا، واتاــع فــ  ت ــ  المــدارس نظــام المجانيــة، وهــ ا مــا ســها 

ها، واستفاد مف  ل  سكاف الواليات العراية، ييـث درس عـدد كايـر مـنهم انتساح  اناء الواليات المخت فة إلي
ف  ت   المدارس، فتفتيت   هـانهم ع ـ  الع ـم الجديـد، وتخـرم مـف هـ ف المـدارس عـدد مـف الضـااط العـرح 

جمعيــة العهــد "الــ يف  دوا فيمــا اعــد دوراا هامــاا فــ  اليركــة اللوميــة العرايــة، إ  انضــم عــدد كايــر مــنهم إلــ  
، الت   خ ت ع   عاتلها، ف  مط ع اللرف العشريف، العما ع ـ  اسـتل ا الـا د العرايـة وتيررهـا 1"يةالسر 

 (. 312-311، ك2111مف الهيمنة العثمانية )صااغ، 
  

                                                           
1
 م في اآلستانة، ودعت إلى االستقالل الذاتي للبالد العربية، ومحاربة سياسة التتريك.1391تأسست عام  
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 األوضاع االقتصادية:  (2

، ترتاط اليياة االقتصادية االيياة السياسية، وتتأثر اها وتلثر فيها، كما تلثر ف  اليياة االجتماعية 
ألف اليياة االقتصادية، اما فيها مف  راعة وصناعة وتجارة وطر، مواص ت، ه  الدعامـة األساسـية فـ  

 وجود    مجتمع، واستمرار الا   وارتلا  .

 الزراعة: .أ 

اعتمـــد اقتصـــاد الســـ طنة العثمانيـــة اشـــكا  ساســـ  ع ـــ  ال راعـــة، التـــ  كانـــت قا مـــة ع ـــ  النظـــام  
اإلقطـــاع ، الـــ   قســـم المجتمـــع إلـــ  ف تـــيف، ف ـــة صـــ يرة مالكـــة ل راضـــ ، وهـــ  مـــف  صـــياح الوجاهـــة 

  غاوات، وف ة كايرة تعما ف  األرض، هـ  ف ـة الف يـيف، التـ  تعـيي تيـت ريمـة اإلقطـاعواألعياف واآل
 .(41، 42، ك 2111)مال  األرض(، ف  يالة مف الفلر والالس)السكيف، 

وعنــدما توجــ  األوروايــوف نيــو المشــر، العراــ  اعــد الثــورة الصــناعية الصــد اليصــوا ع ــ  المــواد 
ال راعيــة الخــام ال  مــة لهــم، توجــ  مالــ  األرض نيــو تيســيف  يــواا ال راعــة لتــأميف المياصــيا ال  مــة 

م رية، ل ل  طر  ع   ال راعة ت ير كايـر واتسـعت مسـاية األراضـ  ال راعيـة المخصصـة ألورواا اأسعار 
ل راعـــة مـــواد التصـــدير. ممـــا  دا إلـــ  االهتمـــام ا راعـــة اللطـــف وشـــجر التـــوت لترايـــة دودة اللـــ ، و دخ ـــت 

 (43، ك 2111 راعات جديدة يم ها معهم األوروايوف إل  ا د الشام مثا الاندورة والتاغ...)السكيف، 

ولكف  ل  لم يلد إل  تيسف  وضاع الفـ ن، فلـد الـ  ع ـ  يالـ  كمـا هـو، ألف المسـتفيد األوا مـف 
تفادة مــف هـ ف األراــان هـ ف التطــورات كـاف مالــ  األرض )اإلقطـاع (، والســ طنة العثمانيـة التــ   رادت االسـ

 .(43، ك 2111مف الضرا ح النلدية ع   الف ييف )السكيف،  افرض م يد  

ناعة: الصب.   

للد ا دهرت الصناعة ف  ا د الشـام قاـا االيـت ا العثمـان ، واـرع سـكانها اشـت   نـواع الصـناعات 
النسيجية وال جاجية وصناعة السفف... وكانت المصنوعات النسيجية واليريرية تصّدر إل   ورواا ال رايـة. 

 (124، ك 2111)السكيف، 

اشـكا كايـر،  - كمـا ال راعـة –تراجعـت الصـناعة ولكف اعـد خضـوع اـ د الشـام ل يـت ا العثمـان ،
سـ يم األوا انلـا الصـناع واليـرفييف المهـرة إلـ  عاصـمة السـ طنة العثمانيـة اآلسـتانة،  اساح قيـام السـ طاف

وعدم يماية الس طنة العثمانية ل صناعات المي يـة، فاعـد قيـام الثـورة الصـناعية فـ   ورواـا، غـ ت الاضـا ع 
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د الشــام، و ايمــت المنتجــات المي يــة عامــة، والنســيجية خاصــة. واــد ت طوا ــف األوروايــة األســوا، فــ  اــ 
يـــرف النســـيي تعـــان  مـــف كســـاد اضـــا عها، و خـــ ت اعـــض اليـــرف فـــ  المـــدف واللـــرا تتضـــاءا  هميتهـــا، 
وتختفـــ  تـــدريجياا، اســـاح عـــدم قـــدرتها ع ـــ  منافســـة الاضـــا ع المدعومـــة الـــوة االقتصـــاد األورواـــ  التلنـــ  

 (42، ك 2112هي ت الكايرة الت  منيتها لها الس طنة العثمانية. )يوسف، والمال ، واالتس

ورغــم  لــ  فــإف اــ د الشــام لــم تفلــد مكانتهــا الصــناعية، اــا وجــد فــ   ســوا، المــدف الكاــرا )ايــروت، 
دمشــ،، ي ــح، يمــك( كثيــراا مــف الصــناعات المي يــة التــ  اليــت واســتمرت و ثاتــت قــدرتها ع ــ  المنافســة، 

واع الر يسية الت   قاا ع يها األوروايـوف  نفسـهم اعـد ثـورتهم الصـناعية، مثـا صـناعة النسـيي. والسيما األن
 (.121، ك 2111)السكيف، 

وكانــت الصــناعة فــ  اــ د الشــام تتاــع نظــم الطوا ــف اليرفيــة )النلااــات(، وكــاف الصــناع ينضــووف 
نمــا  ــ ات ، وا  فــ  نطــا، جماعــة لهــا تلاليــدها تيــت لوا هــا، فكــا صــانع ال يعــيي اعل ــ  الفــرد  وطمويــ  ال

وكــــاف  ،(128، ك2111وعاداتهـــا ومااد هــــا ورمو هـــا ويط ــــ، ع يهـــا األصــــناف  و الطوا ـــف )الســــكيف، 
 صــياح اليــرف يعم ــوف فــ   ســوا، خاصــة مثـــا ســو، النياســيف، وســو، الخيــاطيف، وســو، اليـــداديف، 

 (.2، ك 1243وسو، الصاغة. )طرايف، 

 التجارة:  .ب 

نـــ   قـــدم العصـــور فـــ  ممارســـة األعمـــاا التجاريـــة، داخ يـــاا وخارجيـــا، ايكـــم اـــرع ســـكاف اـــ د الشـــام م
ـــيف قـــارات العـــالم، ولكـــف اعـــد خضـــوعها ل يـــت ا العثمـــان   ـــا د الشـــام ا الموقـــع االســـتراتيج  المتوســـط ل
تراجعـت التجــارة كنتيجـة منطليــة لتراجـع ال راعــة والصـناعة، وقيــام العثمـانييف امنــع تصـدير منتجــات الــا د 

خارم  راض  السـ طنة العثمانيـة. فتيولـت اـ د الشـام مـف سـو، ت ـ    ورواـا االاضـا ع التـ  تيتاجهـا إل  
 (.121، ك1221إل  سو، تت  ا مف اضا ع  وروّاا المصنعة. )ايهم ، 

و خــ ت  وروّاــا انهــح وســرقة المــواد األوليــة مــف اــ د الشــام، وســيطر األجانــح ع ــ  تجــارة اللوافــا،  
شـام مـف سـو، فع يـة تضـي االييويـة والنشـاط فـ  مراكـ  المـدف الكاـرا )دمشـ،، ي ـح، وتيوا دور اـ د ال

اللدس، ايروت( إل  سـو، تعاـر منهـا السـ ع المخت فـة، يمكـف  ف تتلاضـ  ع يهـا رسـوماا  و ال، ولـ ل  تـر  
كثيـــر مـــف التجـــار  عمـــالهم فـــ  التجـــارة وتيولـــوا إلـــ  وكـــ ء وخـــا نيف لاضـــا ع  ورواـــا والشر،.)الســـكيف، 

 (.122-124، ك2111
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كــا  لــ  اســاح نظــام االمتيــا ات التجاريــة التــ  منيتهــا الســ طنة العثمانيــة ل ــدوا األوروايــة، ييــث 
ة العثمانيــة  ف يــدفعوا ســ طنفــرض نظــام االمتيــا ات هــ ا ع ــ  التجــار األجانــح الــ يف يعم ــوف فــ   راضــ  ال

وطنيــوف عــف اضــا عهم فــ  االســتيراد عــف اضــا عهم رســوماا  قــا اكثيــر مــف الرســوم التــ  يــدفعها التجــار ال
 (11، ك 1243األمر ال    لي، االتجارة )كما الصناعة(،  ضراراا اال ة. )طرايف، ، والتصدير والمرور

وع ـــ  الـــرغم مـــف  لـــ  ك ـــ ، فلـــد يافظـــت اـــ د الشـــام ع ـــ  موقعهـــا التجـــار  الهـــام افضـــا النشـــاط 
الشـام )ي ـح، دمشـ،، ايـروت، اللـدس(، فـ   سـوا، التجار  ال   شهدت  المراك  التجارية الكارا فـ  اـ د 

متخصصــة مثــا )ســو، الصــاغة، النياســيف(، وفــ  مواســم ميــددة ) ســاوعية، شــهرية،  و ســنوية(. وكانــت 
العم يــات التجاريــة الكاــرا فــ  مجــاا االســتيراد والتصــدير تــتم فــ  خانــات واســعة مثــا خــاف  ســعد ااشــا فــ  

 (.122، ك 2111دمش، وخاف الجمر  ف  ي ح...)السكيف، 

 مــا التّجــار فلــد انتظمــوا، كمــا الصــّناع، فــ  طوا ــف )نلااــات(، ايســح نــوع الســ ع التــ  يايعونهــا  و 
يســتوردونها، وكــاف لكــا طا فــة )ف ــة( تجاريــة تنظيمهــا الخــاك، ولهــا شــيخها المنتخــح  و المعــيف، وكــاف 

الشــاف انــدر" وهــو مــف الشخصــيات لطوا ــف التجــارات المخت فــة شــيي مشــايي يط ــ، ع يــ  اســم "الشــهاندر  و 
، ك 1222األكثـر ثـراء ولــ  سـ طة كايــرة ع ـ  جميــع التّجـار، ويعمـا ع ــ  يـا الخ فــات ايـنهم )نعيســة، 

184). 

 األوضاع االجتماعية:  (2

للد كانت األوضاع االجتماعية ف  ا د الشـام فـ  عصـر النهضـة العرايـة نتيجـة منطليـة ل ظـروف  
فلــد كــاف المجتمــع فــ  اــ د الشــام فــ  النصــف األوا مــف  شــام.ادت اــ د الاالقتصــادية والسياســية التــ  ســ

اللــرف التاســع عشــر "مجتمعــاا متخ فــاا، مفككــاا،... يســيطر ع يــ  االســتاداد والجهــا"، وكــاف الســاح األساســ  
لكا ه ا، هو النظام اإلقطاع  اللا م ع    ساس است  ا اإلنساف ألخي  اإلنساف، والـ   كـاف يرتكـ  إلـ  

ي ت  قمع، هما: الجيي والشـرطة مـف جهـة، ورجـاا الـديف الـ يف كـانوا يسـتخدموف الـديف كوسـي ة لتـدعيم وس
(. كمـــا كـــاف لتمســـ  هـــ ا 2، ك 1222النظـــام االقتصـــاد  والسياســـ  اللـــا م، مـــف جهـــة  خـــرا )موســـ ، 

 .(11ك ، 1243)طرايف، هام ف  تخ ف  وجمودف وعدم تلدم المجتمع االعادات والتلاليد الاالية دور 
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األوضاع الفكرية: ( 1  

لم تلد سياسة االيت ا العثمان  إل  انيطاط وتدهور اليياة االقتصـادية واالجتماعيـة فيسـح، اـا  
 دت كــ ل  إلــ  ركــود الفكــر العراــ  وانيطــاط الثلافــة، وقــد اســتمر واقــع التخ ــف فــ  الييــاة الفكريــة يتــ  

 دخوا إاراهيم ااشا إل  ا د الشام.

ـــرة) 2الفكـــر  الوييـــدوالمظهـــر  ـــ د الشـــام فـــ  هـــ ف الفت ـــ   ظهـــر فـــ  ا -1842هــــ/1248-1214ال
، مثا مدرسة عيف ورقة 3األجناية اعض المدارس الدينية والل يا مف المدارس التاشيرية م( هو وجود1431

م، وكــاف لهــا الفضــا فــ  تخــريي نخاــة مــف  اــر   داــاء و ســات ة وع مــاء 1842هـــ/1412التــ  تأسســت عــام
 (111ت،ك-واطرس الاستان .)ارو،د  مثاا ناصيف اليا ج  لتاسع عشراللرف ا

مما سا، نجد  ف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ف  ه ف الفترة كانـت سـي ة،  
وتااعـــــة ل مري ـــــة الســـــاالة،    اللـــــروف الـــــث ث األولـــــ  مـــــف االيـــــت ا العثمـــــان  لـــــا د الشـــــام، ف ـــــم تكـــــف 

 اإلص يات قد  خ ت تفعا فع ها ف  ا د الشام اعد. 

 م(:7712-7727هـ/7022-7017لبالد الشام )ثانيًا: فترة الحكم المصري 

وه  الفترة الت  يكم فيها إاراهيم ااشا اف ميمد ع   ا د الشام، وكانـت تااعـة لمصـر التـ  كـاف  اـوف 
 ميمد ع   ياكماا ع يها، وشهدت ا د الشام تلدماا كايراا ف  عهدف. 
تماعية والفكرية ف  ا د الشام فـ   ما الت يرات الت  طر ت ع   األوضاع السياسية واالقتصادية واالج

 ه ف الفترة، فه  ع   النيو اآلت : 

 األوضاع السياسية:  .7

اـ د الشـام اـإاراهيم ااشـا، ألف نلمــتهم ع ـ  السـ طنة العثمانيـة كانـت قـد ا  ـت  روتهــا،  ريـح  هـال 
عادة األمة العراية إل  ما كانـت ع يـ  مـف تلـدم  وألن  كاف قد  ع ف  ن  سيعما ع   إيياء  مجاد العرح، وا 

العثمانيــة،  ويضــارة فــ  الماضــ ، و نــ  يريــد إعطــاء العــرح يلــوقهم، وييلــ، لهــم االســتل ا عــف الســ طنة
وعندما س ا،  ثناء يصارف لعكا، يوا اليدود الت  سـيلف عنـدها فـ  يركـة الفتويـات،  جـاح: "إلـ  مـدا 

                                                           
2
-1011م، ولكن في هذه الفترة)1011في دير قزحيا)الشوير(، كما ظهرت مطبعة في حلب عام  م1111ظهرت الطباعة في بالد الشام منذ عام  

.كما لم يكن يوجد بائع كتب واحد ال في دمشق (113-110،ص1371النصولي،)يكن يوجد في بالد الشام أي مطبعة م( لم 1791-1073هـ/1010

 (111،ص1310وال حلب.أما الصحف والمجالت فلم يكن لها أي وجود.)انطونيوس،
3
وأسست بعض المدارس، ولكن أغلبها أُغلق في هذه الفترة. يقول جورج  كانت قد نشطت البعثات التبشيرية في بالد الشام في القرن الثامن عشر، 

إن  -شام، مبلغا  "وقد بلغت العوائق التي اعترضت طريق البعثات التبشيرية األجنبية قبل الفتح المصري لبالد ال انطونيوس في كتابه يقظة العرب:
 (33،ص1310فقد حصرها في أضيق نطاق".)انطونيوس، -لم يعطل جهودها تعطيال  كامال  
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مــا يــتك م النــاس اال ســاف العراــ " ملكــداا اــ ل  ع ــ  الهويــة العرايــة لدولتــ  منــ  ال يظــة األولــ . )ميمــد، ، 
 (188، ك 2111

، المســ موف مــنهم والمســيييوف ع ــ  الســواء، ألنــ  وتلاــا  ه هــا يكمــ  فــ  اــادال األمــر قاــوالا يســناا   
، 1224عما ع   "تشييد نظام قـا م ع ـ  المسـاواة الدينيـة، والمدنيـة، ويمايـة األروان واألمـواا". )ظايـاف، 

 ( 13ك 

قام ااعض اإلجراءات الت   دت إل  نلمة سكاف ا د الشام ع ي ، ييث فرض ضرا ح جديـدة   ولكن
إجاارياا، وقرر ن ع الس ن مف السـكاف، ولـ ل  فلـد انـدلعت الثـورات فـ  جميـع  ع   الشعح، وجعا التجنيد

 (22، ك 1212 نياء ا د الشام، ضد يكم إاراهيم ااشا. )انطونيوس، 

واســـــــت  ت الســـــــ طنة العثمانيـــــــة هـــــــ ف الفرصـــــــة، فأع نـــــــت اليـــــــرح ع ـــــــ  ميمـــــــد ع ـــــــ  فـــــــ  عـــــــام 
لا د الشام، والتل  جيشا الطرفيف عند مدينة  م، وعارت الجيوي العثمانية اليدود الشمالية1432هـ/1222

ن ح )قرح عينتاح(، وانتهت المعركة اـانه ام الجـيي العثمـان  وانتصـار إاـراهيم ااشـا، وفـرا قا ـد األسـطوا 
العثمان  ل نضمام اأسطول  إل  ميمد ع  . وكاف الس طاف العثمان  ميمود الثان ، قد توف  قاا سماع  

 (214، ك 2111فلدت الس طنة العثمانية س طانها وجيشها و سطولها. )صااغ،  ناأ ه يمة جيش ، وهك ا

ســتانة واــدا ل ــدوا األوروايــة  ف ميمــد ع ــ  قــادر ع ــ  الوصــوا إلــ  عاصــمة الســ طنة العثمانيــة اآل
م، 1441هـــ/1221وايت لهــا. ولــ ل  فلــد ســارعت الــدوا األوروايــة إلــ  علــد مــلتمر دولــ  فــ  لنــدف عــام 

ا، لمناقشة ه ا األمر. وقرر ه ا الملتمر مساعدة السـ طاف العثمـان  ع ـ  إخـرام ميمـد ع ـ  ا عامة إنك تر 
م مضطراا ل نسـياح مـف اـ د الشـام، اعـد 1441هـ/ 1221مف ا د الشام، فوجد ميمد ع   نفس  ف  عام

( 281-214، ك 2111 ف خ لت  فرنسا، وتركت  وييداا ف  مواجهة إنك ترا والس طنة العثمانيـة. )صـااغ، 
 وهك ا انته  اليكم المصر  لا د الشام، الت  عادت إل  يظيرة الس طنة العثمانية.

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية:  .2

تطــورت ال راعــة اشــكا كايــر فــ  هــ ف الفتــرة، ييــث شــجع إاــراهيم ااشــا ع ــ   راعــة اللطــف و شــجار 
لتــــ ام فــــ  جاايــــة إلقطــــاع ونظــــام االو ل ــــ  نظــــام ا(، 4، ك1243التــــوت لترايــــة شــــران، اليرير)طــــرايف، 

الضــرا ح، وعمــا ع ــ  مكافيــة الجــراد. كمــا تيســف وضــع الفــ ن فــ  عهــدف، ييــث قــام اتســ يف الف يــيف 
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الـ   يلطنــوف اللــرا المهجـورة مــاالا إلصــ ن ايــوتهم وتموينهـا، و عفــاهم مــف الضـرا ح لمــدة ثــ ث ســنوات. 
 ( 12، 24-28، ك 1281)كرد ع  ، 

عة والتجـارة نتيجــة لتشـجيع إاــراهيم ااشـا لهمــا، ونتيجـة لتطــور ال راعـة، وتوطيــد كمـا تيسـنت الصــنا 
األمف. وراف، تيسف األوضاع االقتصادية تيسف ف  األوضاع االجتماعية، فلد  قـر إاـراهيم ااشـا المسـاواة 

ألجنايــة اــيف الطوا ــف، وســاد األمــف واالســتلرار كافــة  رجــاء اــ د الشــام، كمــا شــجع اإلرســاليات التاشــيرية ا
 (282 – 281، ك 2111الت  قامت افت  المدارس والمستشفيات. )صااغ، 

 : األوضاع الفكرية .3

يـــدثت نهضـــة فكريـــة تع يميـــة فـــ  اـــ د الشـــام فـــ  هـــ ف الفتـــرة، نتيجـــة نشـــاط اإلرســـاليات التاشـــيرية، 
وظهــور الطااعــة، فلــد  دخــا إاــراهيم ااشــا  وا مطاعــة عرايــة إلــ  دمشــ،، وهــ  مطاعــة وفتيهــا ل مــدارس، 

(. كمــــا ظهــــرت المطاعــــة 23، ك1281يجريــــة كّرســــها لطااعــــة المنشــــورات واألوامــــر العســــكرية )لوقــــا، 
وتعــد هــ ف المطاعــة ثمــرة مــف ثمــار اإلرســاليات التاشــيرية م، 1434هـــ / 1221األمريكيــة فــ  ايــروت عــام 

فـــ  ايــروت، وكانـــت مركــ اا النتشـــار الماـــادال الاروتســتانتية والتعـــاليم المســييية، فطاعـــت  شـــعاراا  األمريكيــة
ومخطوطــات دينيــة ج اتهــا مــف الكنــا س واألديــرة، كمــا طاعــت ترجمــة التــوراة واإلنجيــا، والكتــح المدرســية 

هــرت فــ  م، ظ1431هـــ/ 1228( وفــ  عــام 122، ك 1242ل مــدارس التاشــيرية األمريكيــة. )النصــول ، 
ي ـــح، مطاعـــة يجريـــة هـــ  مطاعـــة ا فنتـــ ، التـــ  طاـــع اهـــا عـــدد مـــف الكتـــح كـــاف مـــف  همهـــا ديـــواف ااـــف 

 (112، 114، ك1244الفارض. )جيا، 

وهكــ ا نجــد  ف األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والفكريــة، قــد تيســنت فــ  هــ ف الفتــرة،  
د الشـام فـ  العصـر اليـديث، ولـ ل  يمكـف اللـوا  ف وظهرت اوادر الوع  اللوم  العرا  ألوا مرة ف  ا 

فتــرة يكــم إاــراهيم ااشــا لــا د الشــام كانــت الادايــة اليليليــة ل نهضــة العرايــة فــ  جميــع المجــاالت السياســية 
 واالقتصادية واالجتماعية والفكرية. 
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 م(:7121 -7712هـ/ 7201-7022ثالثًا: فترة اإلصالح اإلداري في السلطنة العثمانية )

 وتلسم ه ف المري ة إل  فترتيف: 
 م( 7712 -7712هـ /7012-7022فترة التنظيمات العثمانية ) (7

-1214تااعت الس طنة العثمانية اإلص يات الت  كانت قد اد ت من  عهد الس طاف سـ يم الثالـث )
م(، وكانـــت اإلصـــ يات فـــ  هـــ ف الفتـــرة إداريـــة،  ط ـــ، ع يهـــا اســـم التنظيمـــات، 1418-1842هــــ /1222

م( 1411 -1432هـــ/1284-1222وتـول  عم يــة اإلصــ ن فـ  هــ ف الفتــرة كـا مــف الســ طاف عاـد المجيــد 
 م(. 1481-1411هـ/1224-1284الس طاف عاد الع ي  )و 

 ما  هم الت يرات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والفكريـة التـ  يصـ ت فـ  اـ د الشـام فـ  هـ ف 
 الفترة فه  ع   النيو اآلت : 

 األوضاع السياسية:  .أ 

) و م، "خـط شـريف كولخانـة" 1432هــ/ 1222 صـدر السـ طاف عاـد المجيـد، فـ  ادايـة يكمـ ، عـام 
الــ    ل ــ  نظــام االلتــ ام فــ  جاايــة الضــرا ح، و دخــا اــدالا منــ  نظامــاا جديــداا يلــوم ع ــ  منشــور ك خانــة( 

ضـع طريلـة ش ء مف العدا واإلنصاف، و ع ف المسـاواة اـيف جميـع رعايـا الدولـة، وقضـ  ع ـ  الرشـوة، وو 
صييية ل تجنيد، وف   علاح صدور ه ا الخط صدرت مجموعة مف اللوانيف التنظيمية المنف ة ل  )عامر، 

 .(123، ك 2112

واعد انتصار الس طنة العثمانية وي فا هـا )انك تـرا وفرنسـا( ع ـ  روسـيا فـ  يـرح اللـرم، وقاـا انعلـاد 
  الســ طان   و التنظيمــات الخيريـــة(، م، صـــدر خــط همــايوف ) 1421هـــ/ 1283مــلتمر اــاريس، فــ  عــام

الــ    كــد ع ــ  مــا جــاء فــ  الخــط الســاا،، مــف معام ــة جميــع رعايــا الدولــة معام ــة متســاوية مهمــا كانــت 
 ديــانهم ومــ اهاهم، كمــا جــاء هــ ا الخــط اإصــ يات جديــدة مثــا االلتــ ام امي انيــة ســنوية ل دولــة، وتأســيس 

صـ ن ال ل ـاء اليكـم ااإلعـدام، المصارف، وتنظيم قانوف العلواات وا  نشـاء الميـاكم المخت طـة، وا  سـجوف، وا 
ص ن مجالس الا ديات ومجالس الواليات عف طري، اتخا  ماـد  التمثيـا فـ  هـ ف المجـالس. )الميافظـة،  وا 

 (21، ك1282

م صـدر قـانوف الواليـات، الـ   قسـم السـ طنة العثمانيـة إلـ  سـاع وعشــريف 1414هــ/ 1241وفـ  عـام
الواليــات العرايــة، وع ــ  ر س كــا واليــة واا  لــ  صــ ييات واســعة، تســاعدف يكومــة مي يــة واليــة، امــا فيهــا 
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ترع  الشلوف المدنية والمالية والشرطة واللضاء، وقسم كا والية إل   لوية، واأللوية إل   قضية، واألقضية 
 (22-21، ك 1282إل  نواي  وقرا ومي ت وم ارع. )الميافظة، 

غيــرف مــف اللــوانيف األخــرا، مثــا قــانوف العلواــات وقــانوف التجــارة وقــانوف وقــد وضــع هــ ا اللــانوف، و 
األراض ، ع   شـاك ة اللـوانيف األوروايـة، وال سـيما الفرنسـية منهـا، و لـ  ألف فرنسـا كانـت مصـدر اإللهـام 

 (22، ك 1282ل مص ييف العثمانييف. )الميافظة، 

 إل  ما ي  : وقد كاف له ف اإلص يات انعكاس ع   ا د الشام فأدت 

ا دياد المرك ية ف  يكم ا د الشام، وتضالا س طة الوالة فيها، مما  دا إلـ  كثيـر مـف المسـاوال التـ   .1
، ك 2111ليلت اواليات ا د الشام، وكاف ه ا عام ا ف  المستلاا لمطالاتها اال مرك ية. )صااغ، 

314) 
الســـ طنة العثمانيـــة، مهمـــا كانـــت  ديـــانهم  دا عـــدم التطايـــ، الفع ـــ  لماـــد  المســـاواة اـــيف جميـــع رعايـــا  .2

ومــ اهاهم، إلــ  ا ديــاد التــدخا األجناــ  فــ  شــلوف الســ طنة العثمانيــة، ايجــة يمايــة األق يــات، األمــر 
الــــ    دا إلــــ  انــــدالع اليــــروح األه يــــة اــــيف ســــكاف اــــ د الشــــام، كمــــا يــــدث فــــ  جاــــا لانــــاف عــــام 

والموارنة، فوقفـت إنك تـرا إلـ  جانـح الـدرو ، م، عندما اندلعت يرح  ه ية ايف الدرو  1411هـ/1288
 (282 -284، ك 1242وفرنسا إل  جانح الموارنة)عمر، 

 األوضاع االقتصادية:  .ب 

م،  كم ـت اليكومـة العثمانيـة اإلصـ يات 1441هـ/1221اعد خروم المصرييف مف ا د الشام عام 
عة اللطف، وكافأت المجديف ف  ع    را وشجعت اعية،المصرية، فعم ت ع   تنظيم  يواا األراض  ال ر 

إنتاجــ ، و عفــت معداتــ  اليديثــة المســتوردة مــف الرســوم الجمركيــة، كمــا  عفــت غــراس ال يتــوف والتــوت مــف 
% مـف مياصـيا األرض( لمـدة ثـ ث سـنوات اعتاـاراا مـف 11ضرياة األعشـار)ه  الضـرياة التـ  تسـتوف  

 يح األهال  ا راعة اللطف واألر  والياوح. ادء اإلنتام، و مرت مدير  ال راعة اأف يعم وا ع   ترغ

م،  نشــأت الســ طنة العثمانيــة الميــاكم النظاميــة، ممــا  دا إلــ  اليــد مــف 1481هـــ/1244وفــ  عــام 
غــارات ال صــوك وقطــاعيف الطــر، ع ــ  المــ ارع، وتوطيــد األمــف، فأقاــا الف يــوف ع ــ  ال راعــة، وارتلــت 

ســاعد تيســف طــر، المواصــ ت ع ــ  تســويلها. )طــرايف،  يــوالهم اعــد ارتفــاع  ســعار الياــوح وال ــ ا، و 
 (4، ك 1243



 
 

 

27 

 العربية النهضة عصر في الشام بالد في األوضاع    الثانيالفصل 
      

ونتيجة ال دهار ال راعة، ا دهرت كا مف الصناعة والتجـارة، و دا التجـار فـ  هـ ف الفتـرة دوراا كايـراا 
ف  اليياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ف  ا د الشام، وتع مـوا ال  ـات األجنايـة، و تلنـوا فـف 

 ( 13، ك 1243عاما مع األجانح، وتأثروا كثيراا اأفكار ال رح وقيم . )طرايف، الت

 األوضاع االجتماعية:  .م 

للـــد طـــر  ع ـــ  المجتمـــع فـــ  اـــ د الشـــام فـــ  هـــ ف الفتـــرة ت يـــرات كثيـــرة، نتيجـــة ليركـــة اإلصـــ يات 
ارجوا يـة جديـدة العثمانية، ول تصاا اال رح األوروا ، ولعا  هم ه ف الت يرات، هـو ظهـور طالـة وسـط  

تتـألف مــف التجــار واألطاــاء والميـاميف والمع مــيف و راــاح الصــنا ع واليــرف، وقـد نمــت هــ ف الطالــة اــاطراد 
ع ـــ  يســـاح التنظـــيم االجتمـــاع  اإلقطـــاع  العســـكر  الـــ   كـــاف ســـا داا للـــروف ث ثـــة خ ـــت، والـــ   ميـــ  

ة االصّناع وال ّراع والتجار والع ماء.. واد ت الطالة األرستلراطية التركية الياكمة عف الرعية العراية الممث 
عناصر ه ف الطالة الوسط  الارجوا ية تش، طريلها إل  المراتح العسـكرية والوظـا ف اإلداريـة والمناصـح 
الع مية، اعد  ف كانت وقفاا ع   عا  ت معينة، وساعد ظهور ه ف الطالة ع   ت يير انيـة المجتمـع وقـواف 

 (11، ك 1243دفع  نيو التنظيم الارجوا  . )طرايف، الفاع ة ااطء وتدرم، و 

ومع تلدم الطالة الجديدة إل  مراك  الليادة والتوجي  ف  المجتمع، تلدمت مث ها ومااد ها االجتماعيـة 
 يضاا، فتطور تدريجياا شكا األسرة مف الطـرا  األاـو  اللـديم، الـ   كـاف يتميـ  اسـ طة األح المط لـة ع ـ  

رة الت  كانت تضم األح واألوالد واأليفاد، وك هم يعيشوف ف  كنف  تيت سلف وايد. إل   فراد  سرت  الكاي
الطرا  األوروا  اليديث ع   شكا  سرة ص يرة ال تجمع  كثر مـف جي ـيف )األح واألوالد فلـط(. )طـرايف، 

 (18، ك1243

 ت تتجـ  نيـو التفكـ  وهك ا مع ظهور الطالة الارجوا يـة الجديـدة، اهتـ ت انيـة األسـرة األاويـة، واـد 
وانيــ ا الــروااط اــيف  فرادهــا، وظهــرت فيهــا الن عــة الفرديــة. وترتــح ع ــ   لــ   ع عــة الصــ ت العا  يــة 
وانلســام والءاتهــا، ف ــم يعــد االاــف االضــرورة يتاــع خطــوات  ايــ  فــ  عم ــ  ويرفتــ  كمــا كــاف شــا عاا مــف قاــا. 

 (18، ك 1243)طرايف، 

إلــ   نــ  ومنــ  منتصــف اللــرف التاســع عشــر المــي د  اــد  الكثيــر مــف و خيــراا ال اــد مــف اإلشــارة هنــا، 
 سكاف ا د الشام، االهجرة إل  الية  صلاع العالم، واشكا خاك إل   مريكا الجنواية. 
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 األوضاع الفكرية:  .د 

تمي ت ه ف الفترة اانتشار المطااع وظهور الصـيف والجمعيـات وفـف التمثيـا ع ـ  المسـرن فـ  اـ د 
 الشام، و ل  ع   النيو اآلت : 

 المطابع:  .1

م تأسســت 1448هـــ/ 1214ا داد عــدد المطــااع الموجــودة فــ  اــ د الشــام فــ  هــ ف الفتــرة، ففــ  عــام
المطاعــــة اليســــوعية فــــ  ايــــروت، وكانــــت مطاعــــة يجريــــة، ولــــ ل  الــــ  نتاجهــــا ضــــ ي ا جــــداا، يتــــ  عــــام 

م م ييف تم إدخاا اعض التيسينات ع يهـا، ثـم تطـورت تـدريجياا خـ ا السـنوات التاليـة، فـت1424هـ/1281
تجهي هــا اأيــدث األدوات واألجهــ ة ال  مــة، و صــدرت هــ ف المطاعــة كتاــاا نفيســة متلنــة فــ  األدح والتــاريي 
وال  ة م ينة اأيسف الفهارس والم ي، والشرون ااإلضافة إل  إصدارها ل عديـد مـف الكتـح المدرسـية. وفـ  

طنية ف  ايروت، وَطاَع اها م  سس خ يا الخور  ) ديح وصيف  لانان ( المطاعة الو 1428هـ/ 1284عام
م 1418هــ/ 1244صييفت  األساوعية المعروفـة، اــ "يديلـة األخاـار". كمـا  سـس اطـرس الاسـتان  فـ  عـام

مطاعة المعارف ف  ايروت، التـ   تيفـت العـالم العراـ  امعجـم "ميـيط الميـيط" و"دا ـرة معـارف الاسـتان " 
 .(122و"مج ة الجناف" )ارو، د.ت، ك 

م، المطاعــة الي ايــة التــ  ُطاعــت اهــا الكتــح الدينيــة، 1428هـــ/ 1284فــ  عــاموفــ  ي ــح تأسســت 
 ( 48، ك 2118واعض الكتح األداية والمدرسية، ودواويف الشعر. )الدااغ، 

م، مطاعـة 1422هـ/ 1282 ما ف  دمش، فلد استلدم ينا الرومان  )رجا ديف مسيي  دمشل ( عام
م، وكتـــــــاح " الم اميـــــــر" عـــــــام 1421هــــــــ/1283 إلـــــــ  دمشـــــــ، وطاـــــــع اهـــــــا كـــــــّراس "عشـــــــية األيـــــــد" عـــــــام

م، ييـــث  نشـــأت 1414هــــ/1241م. واليـــت هـــ ف المطاعـــة وييـــدة فـــ  دمشـــ، يتـــ  عـــام 1412هــــ/1242
الســـ طنة العثمانيـــة  وا مطاعـــة لهـــا فـــ  دمشـــ، عرفـــت ااســـم "مطاعـــة واليـــة دمشـــ،". وقـــد عمـــا فـــ  هـــ ف 

هـا مـدة سـنة درح خ لهـا عـدداا مـف عمـاا المطاعة خ يا الخور  سالف الـ كر، اهـدف تنظـيم  مورهـا، فأدار 
الطااعــة المهــرة، ع ــ  فــف الطااعــة. وَطاــَع فــ  هــ ف المطاعــة صــييفة "ســورية"، التــ  صــدرت فــ  دمشــ، 

 ( 323، ك 2111اال  تيف العراية والتركية. ) يمد، 
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 علح ه ف المطاعة، إنشاء مطاعة يكومية  خرا ه  "المطاعة العسكرية" الت  اقتصرت ع   نشـر 
لتلـاويم وال ــوا   العســكرية، ولكنهـا لــم تعمــر طــوي ا ييـث توقفــت عــف العمــا وتيولـت مهامهــا إلــ  "مطاعــة ا

 ( 24، ك 1281والية دمش،" آنفة ال كر.)لوقا، 

 الصحف:  .0

إ ا كانت الطااعة العراية قد ظهرت فـ  اـ د الشـام فـ  مط ـع اللـرف الثـان  عشـر الهجـر  / الثـامف 
ة قد تأخر ظهورها إلـ  مـا اعـد منتصـف اللـرف الثالـث عشـر الهجـر  /التاسـع عشر المي د ، فإف الصياف

عشر المي د  ، ييث ظهرت  والا ف  ايروت ومف ثم ظهرت ف  دمش، وي ـح ع ـ  التـوال ، كمـا  صـدر 
 رواد النهضة العراية ف  ا د الشام صيفاا عراية ف  مصر واآلستانة و مريكا الجنواية.

 الصيف، هما: فف  ايروت ظهر نوعاف مف 

 : و همها:الصحف الدينية .  
ت، ورغم  ف ه ف الصييفة دينية م ف  ايرو 1421هـ/1214: صدرت ف  عام صحيفة "مجموع الفوائد" -

  نها اشتم ت ع    اياث ع مية وتاريخية وج رافية.  إالا 
هــ/ 1224عـامم، ثـم  اـدلوها " االنشـرة األسـاوعية" فـ  1481هــ/1248: صـدرت عـام "النشرة الشهرية" -

 (144، ك 1242م. )النصول ، 1488
 لصحف الوطنية:ا .ب 

 ظهرت ف  ايروت العديد مف الصيف الوطنية  همها:

م، وقد اشتم ت ع ـ   ايـاث فـ  1424هـ/ 1282:  سسها خ يا الخور ، عامصحيفة "حديقة األخبار" -
م. )النصول ، 1218هـ/ 1322عامالصناعة وال راعة والتجارة والتراية والتع يم، وتوقفت اوفاة ملسسها 

 (142 -144، ك 1242

م، اهدف تخفيف يـدة التعصـح 1411هـ/1288:  سسها اطرس الاستان ، عام صحيفة "نفير سورية" -
الـــــدين ، وترســـــيي ماـــــد  الويـــــدة الوطنيـــــة، اعـــــد اليـــــرح األه يـــــة التـــــ  شـــــهدها جاـــــا لانـــــاف فـــــ  عـــــام 

 ( 114، ك 1212م. )انطونيوس، 1411هـ/1288

م، وجمعـت اـيف الع ـم واألدح 1481هـ/1248:  صدرها اطرس الاستان   يضاا ف  عام جنان"مجلة "ال -
 (112، ك 1212والسياسة. )انطونيوس، 
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م، ع   يـد والـ  ي ـح "جـودت ااشـا" 1418هـ/1244وف  ي ح صدرت صييفة " الفرات " ف  عام 
اـــال  تيف العرايــــة  المـــلرل التركـــ  الشـــهير، وهـــ   وا صـــييفة رســـمية تصـــدر فـــ  ي ـــح، وكانـــت تصـــدر

 والتركية، وصدرت ييناا اال  ة األرمنية. 

سـاح شــدة اللاضـة العثمانيـة ع ــ  ا مـا دمشـ، فلــد تـأخرت عـف ي ــح وايـروت فـ  مجــاا الصـيافة، 
م،  وا 1412هــــ/1242دمشـــ،، كونهـــا مركـــ  اـــ د الشـــام. فكانـــت صـــييفة "ســـورية"، التـــ  صـــدرت عـــام 

مللفة مف  راع صفيات نصفها تركـ ، والنصـف اآلخـر عراـ ، صييفة رسمية تصدر ف  دمش،، وكانت 
هــــ/ 1338وكانــت متخصصـــة انشـــر  وامـــر اليكومـــة واإلع نـــات الرســمية، واســـتمرت االصـــدور يتـــ  عـــام

 (312، ك 2111م، ييث توقفت اانتهاء العهد العثمان  ف  ا د الشام. ) يمد، 1214

  الصيافة، رواد النهضة العراية ف  ا د الشـام ودفعت الرقااة الشديدة الت  فرضها العثمانيوف ع  
م  صــدر "ر ، اح يســوف" 1422هـــ/ 1282إلــ  ممارســة نشــاطهم الصــيف  خــارم اــ د الشــام، ففــ  عــام

الي ا ،  وا صييفة عراية ف  عاصمة الس طنة العثمانيـة "اآلسـتانة "، وهـ  صـييفة "مـرآة األيـواا" التـ  
نهـا نشــرت الكثيــر عــف  يــواا اـ د الشــام، ونــددت اسياســة الســ طنة اهتمـت ات طيــة  خاــار يــرح اللــرم، ولك

العثمانيـة وهاجمتهــا، فلـررت هــ ف إغ قهــا وم يلـة صــاياها الــ   هـرح إلــ  روســيا، فيكـم ع يــ  ااإلعــدام 
 ( 133غيااياا، ولم ي د عمر الصييفة ع   عام وايد. )ارو، د.ت، ك 

ضـــة األدايـــة العرايـــة، صـــييفة "الجوا ـــح" فـــ  كمـــا  صـــدر " يمـــد فـــارس الشـــديا،"،  يـــد  ركـــاف النه
م، وظهـــرت صـــييفة "عطـــارد" فـــ  مرســـي يا، و"اـــرجيس" فـــ  اـــاريس 1411هــــ/1288اآلســـتانة  يضـــاا عـــام 

 م.1424هـ/ 1282عام

و سس رواد النهضة العراية فـ  اـ د الشـام العديـد مـف الصـيف والمجـ ت فـ  مصـر كـاف  همهـا،  
م، ع ـ  يـد سـ يم اليمـو . 1483هــ/1221فـ  اإلسـكندرية، عـام صييفة" الكوكـح الشـرق "، التـ  صـدرت 

 (133)ارو، د.ت، ك 

 الجمعيات:  .2

ظهرت ف  ه ف الفتـرة عـدد مـف الجمعيـات الع ميـة واألدايـة، التـ   سـهمت فـ  إيلـاظ الـوع  اللـوم   
وير العراـــ ، ييـــث عم ـــت ع ـــ  إييـــاء التـــراث العراـــ  ورفـــع شـــأف ال  ـــة العرايـــة، و دت دوراا هامـــاا فـــ  تنـــ
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ييـــاء  مجـــاد العـــرح، وضـــرورة  األ هـــاف، ونشـــر اآلداح العرايـــة، ودعـــت إلـــ  تيليـــ، المطالـــح العرايـــة، وا 
 يصولهم ع   يريتهم واستل لهم. ومف  هم ه ف الجمعيات: 

م، امســاع  اإلرســالية التاشـــيرية 1448هـــ/1214: تأسســت فــ  ايـــروت عــام "جمعيــة ااداب والعلــوم" -
( وكــاف مــف  هــم 32، ك 1282فنــوف اــيف النـاطليف االعرايــة. )الميافظــة، األمريكيـة، لنشــر الع ــوم وال

 عضـا ها "ناصـيف اليـا ج " و"اطـرس الاسـتان "، ال ـ اف كّرســا كـا جهودهمـا لخدمـة هـ ف الجمعيـة فــ  
ميــداف الفكــر والمعرفــة والــوع  االجتمــاع  واللــوم ، و لــ  امــا عــرف عنهمــا مــف اهتمــام كايــر اال  ــة 

يياء تراثها عف طري، الشـعر والتـأليف والتـدريس اال  ـة العرايـة. واليـت هـ ف الجمعيـة العراية وآدااها وا  
مسـتمرة فــ  عم هــا انشــر الــوع ، عــف طريــ، إللـاء الايــوث والمياضــرات والخطــح إلــ   ف توقفــت فــ  

 (118، ك 1212م. )انطونيوس، 1422هـ/1212عام 
م، فـ  ايـروت، ع ـ  غـرار الجمعيـة 1428هــ/1284: الت  تأسست ف  عـام الجمعية العلمية السورية -

السـاالة، وضــمت عــدد مــف األداـاء والع مــاء والوجهــاء مــف جميـع الطوا ــف، وعنيــت االمســا ا الوطنيــة، 
فكاف هدفها تيلي، الم يد مف التلدم ل ا د ع ـ   سـس الويـدة الوطنيـة، فكـاف االعتـ ا  اـالتراث العراـ  

( وقد اعترفت الس طنة العثمانيـة 112، ك 1212 هو الرااط ال   يللف ايف  عضا ها. ) نطونيوس،
م، وت ايد عدد  عضا ها يت  ا غ ما ة وخمسيف عضواا،  كثرهم مف 1414هـ/ 1242اها رسمياا ف  عام

ايـــروت واعضـــهم مـــف دمشـــ، ويمـــك وغيرهـــا مـــف مـــدف اـــ د الشـــام، كمـــا ضـــمت نخاـــة مـــف األداـــاء 
م  عضا ها إاـراهيم اليـا ج  الـ    دا دوراا كايـراا والع ماء وكاار رجاا السياسة ااآلستانة، وكاف مف  ه

فـــ  اـــث رون اليماســـة فـــ  نفـــوس العـــرح ويّضـــهم ع ـــ  الثـــورة ضـــد االيـــت ا العثمـــان ، ييـــث نظـــم 
اللصا د الت  تيـض ع ـ  إييـاء  مجـاد العـرح، وناـد التعصـح الـدين ، والسـع  ل تيـرر مـف االيـت ا 

 (132 -134العثمان . )اّرو، د.ت، ك 
م، وكانت تهدف إل  اليـث ع ـ  الدراسـة 1483هـ/ 1221:  نش ت ف  ايروت عامرة اادابجمعية زه -

والايث وتنشيط الخطااة، فألف اعض  عضا ها الروايات الت  ُمّث ـت و نفـ، ريعهـا فـ  سـايا المشـاريع 
ف الخيرية،  ما ج ساتها فكانت تعلد  ساوعياا إلللاء المياضرات واللصا د وظ ت ف  نمو مسـتمر إلـ   

 (181، ك 1242 ياطت مساعيها يكومة الس طاف عاد اليميد الثان  االستادادية. )النصول ، 
م فــ  مدينــة دمشــ،، وكانــت ال ايــة مــف تأسيســها 1484هـــ/1221: تأسســت عــام جمعيــة ربــاط المحبــة -

تع يم المسييييف ماادال ديـنهم، وقـد تشـك ت مـف ثمانيـة وث ثـيف عضـواا   ايـنهم رجـاا قـانوف ومرسـ وف 
 (82، ك 1281جانح. )لوقا،  
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م، وكانت ال ايـة مـف تأسيسـها الايـث فـ  1482هـ/1222: تأسست ف  دمش، عام الجمعية التاريخية -
الع ــم والتـــاريي، ولـــم تكـــف تتعـــرض ل ـــديف  و ل سياســـية، وقـــد  اد عـــدد  عضـــا ها ع ـــ  الســـاعيف. )اـــّرو، 

 (141د.ت، ك 

الجمعيات السياسية، الت  طالات ااستل ا العـرح ه ف الجمعيات الع مية األداية كانت فاتية لنشوء 
م، فــ  ايــروت، 1482هـــ/1222"، التــ  تأسســت عــام جمعيــة بيــروت الســريةويــريتهم. وكــاف مــف  شــهرها "

ع ـــ  يـــد مجموعـــة مـــف طـــ ح الك يـــة الســـورية اإلنجي يـــة، وهـــ   وا جمعيـــة سياســـية فـــ  اـــ د الشـــام، وقـــد 
ضا ها، واعتمدت ف  نشر  هـدافها ع ـ  لصـ، المنشـورات لـي ا اتسمت االسرية خوفاا مف اطي األترا  اأع

 ع   الجدراف العامة. 

 وكانت تطالح اما ي  :

 من  ا د الشام االستل ا. .1
 االعتراف اال  ة العراية ل ة رسمية ف  الا د. .2
 إل اء الرقااة والليود األخرا المفروضة ع   يرية التعاير ونشر المعرفة.  .3
 (131، ك 1282ل شااح العرح ضمف يدود ا دهم. )الميافظة،  جعا الخدمة العسكرية .4

 داـ ، وكـاف منهـا  –كما ظهر ف  ايروت جمعيات نسـوية  نشـأتها السـيدات والفتيـات ل ـرض ع مـ  
 م. 1412هـ/1241جمعيات خيرية تع يمية و شهرها: "جمعية شمس الار" 

 : فن التمثيل على المسرح .4

ظهر ف  ا د الشام ف  ه ف الفتـرة فـف جديـد هـو فـف التمثيـا ع ـ  المسـرن، الـ    سـهم اشـكا كايـر 
 ف  إيلاظ الوع  اللوم  العرا ، عف طري، عكس قضايا المجتمع العرا  ع   خشاة المسرن. 

وقد عرف العرح ف  ا د الشـام فـف التمثيـا اعـد ايتكـاكهم اـال رح، ييـث ظهـر هـ ا الفـف ألوا مـرة 
( ال   ولد ف  صيدا ثم انتلـا إلـ  ايـروت عـام 1422 – 1418هـ/1282-1233يد ماروف النلاي ) ع  

م، وهـو شـاح  تلـف ال  ـات )العرايـة والتركيـة والفرنسـية واإليطاليـة(، وعمـا االتجـارة، واهـتم 1422هــ/1241
لجمي ـة(. )صـااغ ، االموسيلا والتمثيا، ومف  جا  ل  ريا إلـ  مصـر ومنهـا إلـ  إيطاليـا )مم كـة الفنـوف ا

(ييث شهد التمثيا فيها، فألف رواية "الاخيـا" ومّث هـا مـع اعـض  صـدقا   فـ  من لـ  عـام 321، ك1222
ثـم اتاعهـا اروايـات  خـرا، "كــأا  يسـف الم ّفـا" و"اليسـود" و"هـاروف الرشـيد"، وجمعــت  ،م1444هــ/1212
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اروايـــات األديـــح الفرنســـ  المشـــهور ك هـــا تيـــت عنـــواف )آر ة لانـــاف(، وهـــ  روايـــات انتلاديـــة ه ليـــة  شـــا  
 (124 – 128، ك 1242موليير، كما  نشأ مسرياا ف  ايروت. )النصول ، 

م، عندما استدع  والـ  دمشـ، 1414هـ/1242 ما  وا ظهور لفف التمثيا ف  دمش، كاف ف  عام  
ر فـ  (، الـ   اشـته1421– 1421هــ/1314-1242ف   ل  اليـيف )ميمـد راشـد ااشـا( إاـراهيم األيـدح )

ايروت اروايات  التمثي ية، وك ف  اتدريح جوقة مف الممث يف ع ـ  تلـديم روايـة )االسـكندر الملـدون ( ليلومـوا 
 (82، ك 1281اتمثي ها ف  يفا ختاف  نجاا الوال . )لوقا، 

ممــا ســا، نجــد  ف اــ د الشــام كانــت قــد شــهدت فــ  فتــرة التنظيمــات العثمانيــة، ت يــرات كثيــرة فــ   
ياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والفكريــة، نتيجــة ل مراســيم واللــوانيف التــ   صــدرتها الســ طنة المجــاالت الس

نلا ها مف االنهيار. ونتيجة ل يتكا  اال رح األورا   العثمانية، والت  كانت تهدف إل  النهوض االا د وا 
وفـف التمثيــا ع ــ  عـف طريــ، اإلرسـاليات التاشــيرية اشــكا خـاك، ظهــرت الطااعـة والصــيافة والجمعيــات 

 المسرن، وقد  دت كا منها دوراا كايراا ف  إيياء التراث العرا ، و يادة الوع  اللوم  العرا . 

 (:7121 - 7712هـ/7201-7012فترة المشروطية ) (0

هــ / 1223وه  الفترة الت  تول  فيها الس طاف عاد اليميد الثان  اليكم ف  السـ طنة العثمانيـة عـام 
طية تعنـــ   ف يكـــم الســـ طاف  صـــا  " مشـــروطاا"    مليـــداا االدســـتور، وقـــد شـــهدت هـــ ف م، والمشـــرو 1481

الفترة الكثير مف التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، وانتهت مع خ ـع السـ طاف المـ كور 
وســــنتيدث عــــف األوضــــاع السياســــية واالقتصــــادية   م1212هـــــ / 1328وتســــ م االتيــــاديوف اليكــــم عــــام 

 االجتماعية والفكرية ف  ا د الشام ف  ه ف الفترة: و 

 األوضاع السياسية:  .أ 

م، ااإلطاية ايكم الس طاف عاد الع ي ، وتولية اان  1481هـ/1224نج  ي ح تركيا الفتاة ف  عام 
الس طاف مراد الخامس مكان ، ولكف ه ا الس طاف كاف مصاااا االصرع، فع ا هـو اآلخـر اعـد ث ثـة  شـهر، 

 (14، ك 1224ادالا عن   خوف األص ر عاد اليميد الثان  ف  العام نفس . )ظاياف، ونصح 

واشترط ي ح تركيا الفتاة ع   الس طاف عاد اليميد الثان ، وضع دستور ل ا د، فك ف مديت ااشا 
م، ونفــ  مضــمون ، 1481هـــ/ 1224وعــدد مــف األتــرا  األيــرار اهــ ف المهمــة، وُ ع ــف هــ ا الدســتور فــ  عــام

ت انتخااــات عامــة فــ  الــا د، واجتمــع مج ــس النــواح )مج ــس الماعوثــاف(، وكــ ل  مج ــس األعيــاف، وجــر 
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وشاركت الواليات العراية، اما فيها واليات ا د الشام، ااالنتخااات، كما شار  النواح العرح ف  مناقشـات 
ـــس، ونفـــ  النـــواح  ـــم ي اـــث  ف يـــا هـــ ا المج  ـــد، ل ـــد اليمي ـــ، المج ـــس. إال  ف الســـ طاف عا ـــار يف، وع  الا

( ثم عاد وعفا عن ، وعين  312، 2111، ونف  مديت ااشا نفس . )صااغ، 1488هـ/ 1224الدستور عام
م، فنشـر األمـف، وسـاوا اـيف جميـع السـكاف، و ط ـ، يريـة 1484هــ/1222والياا ع   والية سورية فـ  عـام 

ـــاح واألداـــاء والشـــعراء، وقـــام اافتتـــان المـــدارس، وقـــّرح العـــرح منـــ ، ولكـــف هـــ ف  المطاوعـــات، وشـــجع الكّت
اإلص يات الت  قـام اهـا،  دت إلـ  نلمـة السـ طاف عاـد اليميـد وجواسيسـ ، فـاتهم االعمـا ع ـ  االسـتل ا 

، ك 1241م. )عثمــاف، 1443هـــ/ 1311عــام قتــا ع ــ  إثرهــا إلــ  واليــة   ميــر، ثــم  اواليــة ســورية، وُنلــا
14) 

 ما الدستور فلد الـ  مع لـاا يـوال  ث ثـيف سـنة، يكـم خ لهـا السـ طاف عاـد اليميـد يكمـاا اسـتادادياا، 
فوضع الصيافة تيت رقااة شديدة، و ل   جميع التدااير الت  تـلمف يريـة الفكـر مهمـا كـاف نوعهـا، ونشـر 

الشــااف األتــرا  إلــ   شــاكة جاسوســية ميكمــة فــ  جميــع  نيــاء الســ طنة، وهــ ا مــا دفــع الطالــة المثلفــة مــف
عـادة  العما ع   تأسيس جمعيات خارم الس طنة، ف  ااريس وجنيف وغيرها، ونشر  فكار تدعو ل تيـرر وا 
الدستور، عف طري، مناشير تو عها سـراا فـ  داخـا السـ طنة، وعـف طريـ، الصـيف فـ  الخـارم، ومـف هـ ف 

لشـــااف األتـــرا  األيـــرار. )صـــااغ، الجمعيـــات "جمعيـــة االتيـــاد والترقـــ "، التـــ  كانـــت تضـــم مجموعـــة مـــف ا
 (311 – 312، ك 2111

م، 1481هـــ/ 1224م،  ع ــف عاــد اليميــد مرغمــاا العــودة إلــ  دســتور عــام1214هـــ/ 1328وفــ  عــام 
فاستاشــر النــاس خيــراا، فــ  كــا مــف ايــروت ودمشــ، وي ــح واللــدس، وغيرهــا مــف منــاط، اــ د الشــام اعــودة 

 (luke, 1936,p.144)الدستور.

ف عاد اليميد كاف ينو  االنتلام مف االتيادييف األترا  ال يف  جاروف ع   إعادة العما ولكف الس طا
االدســتور، لــ ل  فلــد يــرض  عوانــ  مــف رجــاا الــديف، الســتنكار سياســة االتيــادييف ايجــة مخالفــة الشــريعة 

وني  )فــــ  اإلســــ مية، فثــــاروا ضــــد االتيــــادييف، ويــــاولوا إل ــــاء الدســــتور، إال  ف الثــــورة انــــدلعت فــــ  ســــال
م، 1212هـــ/ 1328ملــدونيا(، وقــرر االتيــاديوف ايــت ا العاصــمة اآلســتانة اــاللوة، وتــم لهــم  لــ  فــ  عــام 

و ع ف مج س النواح خ ع الس طاف عاد اليميد الثان ، ووضع  خي  ميمد رشاد مكان ، وكاف شيخاا هرمـاا، 
 (311، ك 2111ول ا انفرد االس طة، ف  الواقع ، االتياديوف. )صااغ، 
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ومف الجدير اال كر  ف اليركة الصهيونية، كانت قد ظهرت ف  ه ف الفترة، و خ ت من  مط ع اللرف 
العشــريف، ااالســتي ء ع ــ  األراضــ  العرايــة فــ  ف ســطيف، وياولــت مــع الســ طاف عاــد اليميــد ليســم  لهــا 

ف عاـد اليميـد هـ ا اإنشاء الدولة اليهودية ف  ف سطيف، ولكـف مياولتهـا اـاءت االفشـا، ييـث رفـض السـ طا
األمــر رفضــاا قاطعــاا، ومــا  ف ســيطر االتيــاديوف ع ــ  اليكــم )وقــد لعــح اليهــود فــ  ســالوني  دوراا هامــاا فــ  
انل اهم( يت  نشطت اليركة الصهيونية نشاطاا م يوظاا. وقـد شـعر اعـض المفكـريف العـرح اهـ ا الخطـر، 

 ر مـف خطـر اليركـة الصـهيونية منـ  عـام وي روا منـ ، ومـف  هـم هـلالء المفكـريف نجيـح عـا ور  الـ   يـ
 (18، ك 1222م. )موس ، 1211هـ/1324م، وص ن الديف اللاسم  ف  عام 1212هـ/1323

 مــا االنســاة إلــ  موقــف العــرح فــ  اــ د الشــام مــف سياســية الســ طاف عاــد اليميــد الثــان ، فلــد  دت 
العــرح مــف اليكــم العثمــان ، فأخــ وا  سياســة الســ طاف عاــد اليميــد الثــان  االســتادادية الظالمــة، إلــ  تــ مر

يعم وف ع   التخ ك من ، و ل  عف طري، سع  اعض المفكريف العرح إليلـاظ الشـعور اللـوم  العراـ ، 
امخت ـــف األســـاليح والوســـا ا المتايـــة، مـــف اللصـــا د الشـــعرية إلـــ  المنشـــورات الســـرية والجمعيـــات األدايـــة 

اــراهيم اليــا ج ، الــ   كتــح العديــد مــف اللصــا د الشــعرية والسياســية وغيرهــا، ومــف  شــهر هــلالء المفكــريف إ
 (118، ك 1283الت  تدعو العرح إل  الثورة ع   اليكم العثمان . )الملدس ، 

 األوضاع االقتصادية:  .ب 

 – 1481هــ/1321-1223 خ  الس طاف عاد اليميد الثان  اعد تولي  اليكم ف  الس طنة العثمانية )
صــا   كاــر مالــ  ل راضــ ، ييــث امتــدت  م كــ  مــف شــماا المنــاط، م( اشــراء األراضــ ، يتــ   1214

الداخ ية إل  جنواهـا، وقـد ضـمت هـ ف المسـايات الكايـرة كثيـر مـف اللـرا التـ  يسـكنها الف يـوف، وهـم قـوة 
دارت  العثمانية ع ـ  اسـتلرار هـلالء الف يـيف  العما األساسية ف  ه ف األراض  الواسعة، وعما الس طاف وا 

ة عما ثااتة يعم وف فيها وينتجوف ال  ا، ثم يأخ  الس طاف ج ء مف اإلنتام. وتمتع الف ن ال   فيها، كلو 
ـــوفر  ـــ  ت ـــرة فهـــو ال يـــدفع    ضـــرياة عـــف األرض، ااإلضـــافة إل يعمـــا االممت كـــات الســـ طانية اميـــ ات كثي

 ( 28، ك 2111األسوا، والطر، اللرياة، األمر ال   سها ع ي  تصريف اإلنتام ال راع . )السكيف، 

  ما الصناعة والتجارة فلد اليتا ع   يالهما دوف    ت يير ي كر. 

العثمانيـة ومف الجدير اال كر هو ظهور شاكة مواص ت مهمة فـ  هـ ف الفتـرة، فلـد تناهـت السـ طنة 
اا إل   همية المواص ت االنساة إلـ  يكـم يسـع  جـدياا وراء تيليـ، السـيطرة الفع يـة والسـيادة التامـة، منتهجـ

ـــ د الشـــام شـــاكة  ـــد  نشـــأت الســـ طنة فـــ  ا ـــ ل  فل ـــع  نيـــاء الســـ طنة، ول ـــ  جمي سياســـة تشـــديد اللاضـــة ع 
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مواصـ ت ميكمــة، راطـت مــف خ لهـا المــدف الهامـة اشــاكة مـف الطــر، الاريـة والخطــوط اليديديـة، اهــدف 
ــــ   ــــد األمــــف واالســــتلرار، ااإلضــــافة إل االســــت  ا تلويــــة اليكــــم المركــــ  ، واللضــــاء ع ــــ  الثــــورات وتوطي

( كما تم راط مدف الشام اخطوط الار، والاريد والهاتف. )طرايف، 281، ك 1212االقتصاد . )عوض، 
 ( 11، ك 1243

واتطـــور طـــر، المواصـــ ت ووســـا ا النلـــا، تيطمـــت ع لـــة المجتمعـــات الريفيـــة ال راعيـــة، والمدنيـــة 
ل راعيـة اكميـات كايـرة. وسـه ت اليرفية التجارية الت  دامـت عصـوراا، وسـاعدت ع ـ  تصـدير المياصـيا ا

وصوا الاضا ع والس ع المستوردة والمصدرة إل  منـاط،  اعـد، األمـر الـ   جعـا اـ د الشـام تـدخا عصـر 
، 1243المواصـ ت اليديثـة، لتصـا  مـف  كثـر منــاط، السـ طنة العثمانيـة تلـدماا ويضـارة و منـاا. )طــرايف، 

 (11-12ك 

 األوضاع االجتماعية:  .ج 

الت ييــر االجتمــاع  فــ  هــ ف الفتــرة تتضــ   كثــر، اــرغم معارضــة المتشــدديف مــف  للــد  خــ ت م مــ 
رجاا الديف واعض ط اة الع م الميافظيف، ال يف فع وا كا ما اوسعهم لملاومـة تيـار االقتاـاس مـف ال ـرح، 

، ك 1282الــ   قــادف اعــض المصــ ييف والمفكــريف  مثــاا مــديت ااشــا واطــرس الاســتان ... )الميافظــة، 
أخ ت اعض مفاهيم األخ ، والعادات تت ير، اساح األفكار االجتماعية ال رايـة التـ  قامـت ع ـ  ( ف111

 (18، ك 1243 ساس اليرية الفردية وايترام يرية اآلخريف ف  ممارسة يلوقهم ويرياتهم. )طرايف، 

م و خـــ  الت ييـــر يشـــما مخت ـــف جوانـــح الييـــاة االجتماعيـــة فـــ  اـــ د الشـــام، وافتتيـــت مـــدارس لتع ـــي
اإلنــاث، و قا ــت اعــض الفتيــات ع ــ  الــتعّ م، وع ــ  الــرغم مــف  لــ ، فلــد اليــت ييــاة  غ ــح النســاء ملتصــرة 
ع ــ  الوســط المن لــ ، يســيطر ع ــيهف الجهــا واألميــة، ألف معظــم األهــال  كــانوا يســتنكروف تع ــيم اإلنــاث، 

 (41، ك 1241ويرفضوف إرساا اناتهم إل  المدرسة. )عثماف، 

 (12، ك 1228مهاجريف مف ا د الشام ف  ه ف الفترة. )درويشة، وا دادت  عداد ال

 األوضاع الفكرية:  .د 

تميـــ ت هـــ ف الفتـــرة ااســـتمرار انتشـــار المطـــااع والصـــيف والمجـــ ت والمكتاـــات والجمعيـــات الع ميـــة 
 واألداية والمسارن، وسنتيدث عنها تااعاا: 
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 المطابع:  .1

 ظهرت ف  ا د الشام ف  ه ف الفترة عدد مف المطااع، كاف  همها: 
م، وطاــع اهــا صــييفة 1488هـــ/1224:  سســها فــ  ايــروت، خ يــا ســركيس فــ  عــام المطبعــة األدبيــة -

 (122، ك 1242"لساف الياا" الت   صدرها هو  يضاا ف  نفس العام. )النصول ، 
م، وُطاـــع اهـــا 1443 – 1442هــــ/ 1311-1311: تأسســـت فـــ  ي ـــح، يـــوال  عـــاممطبعـــة الحكومـــة -

 (132، ك 1242صييفة الفرات الرسمية االتركية والعراية. )النصول ، 

ــة:  - م ، وُطاــع اهــا صــييفة الشــهااء، 1482هـــ /1228ظهــرت فــ  ي ــح  يضــاا، عــام المطبعــة العزيزي
 واعض الكتح األداية. 

م. 1428هـــ/1312: ظهــرت فــ  ي ــح، وُطاــع فيهــا مج ــة "الشــ ور" التــ  صــدرت عــام مطبعــة الفوائــد -
 ( 112، ك1244)جيا، 

ومـــف المطـــااع األخـــرا التـــ  ظهـــرت فـــ  اـــ د الشـــام فـــ  هـــ ف الفتـــرة المطاعـــة العموميـــة، والمطاعـــة 
( و" مطاعــــة روضــــة الشــــام" و"المطاعــــة 122الشــــرقية، والمطاعــــة الك يــــة فــــ  ايــــروت، )اــــرو، د.ت، ك 

( كمـــا 22 – 24، 1481ليميديـــة" و"المطاعـــة الع ميـــة" و"مطاعـــة اإلصـــ ن"... الـــي فـــ  دمشـــ،. )لوقـــا، ا
 (124ظهرت ف  اللدس مطااع عدة، وكانت تطاع امخت ف ال  ات ومنها العراية. )ارو، د.ت، ك 

 الصحف والمجالت:  .0

 ه :  صحف ومجالتصدرت ف  ه ف الفترة عدة 

م، ف  ايروت ثم انتل ت إل  اللـاهرة، وهـ  مج ـة ع ميـة 1481هـ/ 1223: صدرت عاممجلة المقتطف -
 (122، ك 1242صناعية  راعية، تمتا   اياثها االدقة وسعة المادة. )النصول ، 

م، وهـ   وا صــييفة غيـر رسـمية تصــدر فـ  ي ــح، 1488هـــ/ 1224: صـدرت عـامصـحيفة الشــهبا  -
 داـاء ي ـح، إال  ف والـ  ي ـح  صـدر تول  عاد الريمف الكواكا  تيريرها، يساعدف فـ   لـ  عـدد مـف 

 (124، ك 1244 وامرف اإغ قها اعد  ف صدر منها عدداف فلط. )جيا، 
م، ف  دمش،، واليت تصدر دوف انتظـام يتـ  توقفـت 1484هـ/ 1223صدرت عام صحيفة "دمشق": -

ـــاا عـــام ـــ  العـــالم ) يمـــد، 1448هــــ/ 1312نها ي ـــومهم وفضـــ هم ع  م، واهتمـــت انشـــر مـــ ثر العـــرح وع 
 (.312، ك 2111
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م، ادالا مف "الشهااء" 1482هـ/1228:  صدرها عاد الريمف الكواكا ، ف  ي ح عام صحيفة االعتدال -
، ك 2118اآلنفــة الــ كر، وهــ  صــييفة  ســاوعية، كــاف تصــدر اــال  تيف العرايــة والتركيــة. )الــدااغ، 

ايات المـوظفيف، " ( وكانت ال اية مف إصدار ه ف الصييفة التنديد اتصرفات اليكومة، وفضـ  سـ 83
واسط ما تيتاج  الا د مف إص يات، ونشر كا ما يلتضي  ته يح األخ ،، وتوسيع دا رة المعارف 
مــف  ايــاث ع ميــة وسياســية وغيرهــا". لهــ ا لــم تســتمر طــوي ، ييــث  ســرع والــ  ي ــح إلــ  إغ قهــا. 

 (122، ك 1244)جيا، 
م، مـف قاـا جمعيـة الفنـوف، وتوقفـت 1442هــ/ 1313: صدرت ف  ايـروت، عـامصحيفة ثمرات الفنون -

 (121 -142، ك 1242م. )النصول ، 1214هـ/1321عف العما ف  عام 
م فــ  دمشــ،، وهــ  مج ــة نصــف شــهرية، كانــت 1441هـــ/ 1314صــدرت عــام مجلــة "مــرألة األخــالق": -

صـــــفية، وملســـــمة إلـــــ  قســـــميف األوا عاـــــارة عـــــف روايـــــات غراميـــــة وآداح، والثـــــان   24مللفـــــة مـــــف 
ــم تــدم طــوي ا، ييــث قامــت اليكومــة اإغ قهــا اعــد صــدور العــدد األوا موضــوعات م تنوعــة، ولكنهــا ل
 (321، ك 2111منها. ) يمد، 

م، فـ  دمشـ، وكانـت تخـدم الـوال  واطانتـ  لكـ  تسـتطيع 1421هــ/1314صـدرت عـام صحيفة الشام: -
 (322، ك 2111االستمرار ف  الصدور. ) يمد، 

ـــة - ـــة الش)ور)رســـائل أدبي م، فـــ  ي ـــح، وتضـــمنت الكثيـــر مـــف 1428هــــ/ 1312م (: صـــدرت عـــامجل
المـــواعظ اليكيمـــة، واعـــض األايـــاث الته يايـــة، إضـــافة إلـــ  المواضـــيع الصـــناعية وال راعيـــة والطايـــة 

 (48، ك 2118والف سفية. )الدااغ، 

م(، وهـو مـف  اـر  1211-1422هــ/1334-1281) (4)ومف الجدير اال كر  ف عاد اليميد ال هراو 
رواد النهضــة السياســية والفكريــة فــ  اــ د الشــام،  صــدر فــ  يمــك صــييفة "المناــر"، وتكفــا اطااعتهــا، 

. الثــان ، ويكمــ  االســتاداد  وتو يعهــا ســراا فــ  اليــة  نيــاء اــ د الشــام، وفيهــا هــاجم الســ طاف عاــد اليميــد
 (244، ك3،م2112،ال رك  )

م( ضي، 1212-1481هـ/1328-1223اإلشارة هنا إل   ف الس طاف عاد اليميد الثان  ) والاد مف
 (28-21، ك 1242ع   الصيف، وفرض رقااة شديدة ع يها، وتجسس ع   الميرريف. )إلياس، 

                                                           
 م. 1311وهو من شهداء السادس من أيار الذين أعدمهم مجال باشا عام (4)
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وضمف ه ف الظروف الصـعاة لـم يسـتطع المثلفـوف العـرح تأسـيس صـيف  و الكتااـة فـ  الصـيف، 
فريليــا. ممــا دفعهــم ل هجــرة إلــ  ا ــدا ف  خــرا، فتوجــ  اعضــهم إلــ  مصــر، وقصــد آخــروف  مريكــا واســترالية وا 

 (. و سسوا العديد مف الصيف والمج ت، كاف  همها: 121، ك 1242)النصول ، 

 م، ف  مصر. 1481هـ/1223: صدرت عام صحيفة "األهرام" -
م، فــ  مصــر، وهــ  صــييفة سياســية ع ميــة 1482هـــ/ 1228صــدرت عــام صــحيفة "مــرألة الشــرق": -

  داية. 

ومف الصيف والمج ت الت  صدرت ف  مصـر، صـييفة "الميروسـة"، ومج ـة "الملتطـف"، ومج ـة 
 (132"الفوض ". )ارو، د.ت، ك 

م، وهـ   وا 1421هــ/1312وف   مريكا صـدرت صـييفة "كوكـح  مريكـا" فـ  مدينـة نيويـور ، عـام 
رايـــة تصـــدر فـــ   مريكــا، ت تهـــا صـــييفة "الفييـــاء"، التـــ  صــدرت فـــ  مدينـــة "كماـــاس" االارا يـــا صــييفة ع

 (122، ك 1242م. )النصول ، 1424هـ/ 1312عام

 المكتبات:  .2

وجد ف  ا د الشام ف  ه ف الفترة العديد مف المكتاات الت  تعد مف  هم وسا ا يفظ الثلافة ونشرها، 
ف  جمع الكتح ونسخها وطااعتها، كما كـاف ل مستشـرقيف ولسرسـاليات  وكاف ل جمعيات الوطنية دور كاير

التاشيرية دور كاير ف   ل   يضاا، اإضافة إل  دورهم ف  ترجمة الكتح ووضـع الفهـارس لهـا. )النصـول ، 
 ( 181- 182، ك 1242

الفضـا  ومف  هم المكتاات التـ  وجـدت فـ  اـ د الشـام فـ  هـ ف الفتـرة، المكتاـة الظاهريـة التـ  يعـود
فـــ  ترميمهـــا وتنظيمهـــا "لجمعيـــة الملاصـــد الخيريـــة اإلســـ مية" ييـــث قامـــت اجمـــع كتاهـــا اإيعـــا  مـــف والـــ  

م، وا ل   صايت ه ف المكتاة  وا و هم مكتاة عامة فـ  دمشـ،، 1484هـ/ 1223دمش، مديت ااشا عام
عمريـــة، ومكتاـــة وضـــمت مجموعـــات مـــف المكتاـــات الخاصـــة كمكتاـــة الخيـــاطيف، والمراديـــة، واألوقـــاف، وال

( كتاااا ف  عهد الوال  رلوف ااشا عام 3412س يماف ااشا العظيم، وغيرها، ووصا عدد الكتح فيها إل  )
 (322، ك 2111م. ) يمد، 1421هـ/1314

و لي، االجامع األمو  مكتاة  دت دوراا مهماا ف  يفظ التـراث العراـ  وصـيانت . كمـا وجـد  يضـاا فـ  
رة  خــرا خاصــة ل وقـــاف المســييية فــ  الكنــا س واألديــرة مثــا مكتاـــات دمشــ، وضــواييها مكتاــات صــ ي
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مع ــوال وصــيدنايا وياــرود وديــر اآلاــاء اليســوعييف الكاثوليــ ، وتلــرر  ف تفــت  هــ ف المكتاــات جميعهــا  اوااهــا 
 (322، ك2111لعموم الناس.) يمد، 

 ســ ، والشــيي عاــد يضــاف إلــ   لــ  وجــود اعــض المكتاــات الخاصــة كمكتاــة الشــيي عاــد ال نــ  الناا
 (321، ك 2111الس م الشط ، والشيي عاد الميسف المراد ، ومكتاة عثماف الكرد . ) يمد، 

 مــا ي ــح فلــد كانــت فــ  اللــرف التاســع عشــر مــف  غنــ  مــدف اــ د الشــام االكتــح والمكتاــات، )جيــا، 
ة )المولويــة(، ( ومــف  شــهر المكتاــات العامــة فــ  ي ــح، األيمديــة والعثمانيــة والخســروي118، ك 1244

واإلخ صــية، والســكاكينية،  ومكتاــة الجــ ار، يضــاف إليهــا مكتاــات المــدارس والمســاجد التاليــة: اللرناصــية
واالسماعي ية، والكواكاية، والاها يـة، وخ انـة الشـيي  اـ  اكـر. وكانـت هـ ف المكتاـات تيتـو  ع ـ  كتـح مـف 

 (23 -21، ك 2118لدااغ، مخت ف االختصاصات، كما كانت تفت   اوااها لعموم الناس.)ا

ومــف المكتاـــات الخاصــة فـــ  ي ـــح، خ انــة مصـــطف  آغـــا كتخــدا، وخ انـــة ميمـــد  كــ  اـــ ، وخ انـــة 
مرع  ااشا الم ن، وخ انة اليام عاد اللادر الجاار ، ومكتاة السيد  سعد العينتاا ، وكانت السمة ال الاة 

نــا   يضــاا المكتاــات الطا فيــة مثــا المكتاــة لهــ ف المكتاــات اصــورة عامــة هــ  الســمة التل يديــة اللديمــة، وه
، 2118المارونية، ومكتاة السرياف الكاثولي ، ومكتاة الروم األرثو كس، ومكتاة الروم الكاثوليـ . )الـدااغ، 

 (21 – 23ك 

 مــا ايــروت فلــد انتشــرت فيهــا المكتاــات اكثــرة، ومــف  همهــا ت ــ  التــ   نشــأتها اإلرســاليات التاشــيرية، 
م، والت  ا غ عدد كتاها 1441هـ/1224ية، الت   نشأتها اإلرسالية التاشيرية الكاثوليكية عام كالمكتاة الشرق

ما يلارح  راعيف  لف مج د، وضمت العديد مف الكتح النادرة ف  مخت ف مجـاالت المعرفـة. والمكتاـة التـ  
كانت تضم مـا ي يـد عـف سـاعة  نشأتها اإلرسالية التاشيرية الاروتستانتية األمريكية ف  الجامعة األمريكية، و 

 (141عشر  لف مج د. كما وجد ف  اللدس عشرات المكتاات لمخت ف الطوا ف. )اّرو، د.ت، ك 

 الجمعيات العلمية واألدبية:  .4

 استمرت الجمعيات الع مية واألداية ف  الظهور ف  ه ف الفترة، ومف  هم ه ف الجمعيات:  

م، فـ  دمشـ،، وقامـت اجمـع الكتـح والمخطوطـات فـ  1484هــ/1223تأسسـت عـام الجمعية الخيرية:  -
المكتاة الظاهرية، كما قامـت اافتتـان عـدد مـف المـدارس، وكـاف مـف  هـم  عضـا ها، الشـيي طـاهر الج ا ـر  

 م(1221 – 1422هـ/1212-1332)
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 م(، وه  جمعية نسوية. 1441هـ/1224: تأسست ف  ايروت عام )جمعية المقاصد الخيرية -
 م(، وه  جمعية نسوية  يضاا. 1441هـ/1224: تأسست ف  ايروت عام )زهرة اإلحسانجمعية  -
نشـــاء المـــدارس ل انـــيف جمعيـــة يقظـــة الفتـــاة العربيـــة - : تأسســـت فـــ  ايـــروت، اهـــدف ترقيـــة الناشـــ ة، وا 

ــيم اــدفع  رســاا الطــ ح إلتمــام دراســتهم العاليــة فــ  الخــارم،  و مســاعدة الــراغايف فــ  التع  والانــات، وا 
 (141 – 132ات لهم عند ثاوت عج هم المال . )ارو، د.ت، ك اإلعان

 م. 1448هـ/ 1312: تأسست ف  دمش، عام جمعية الفنون الطبية -
: كانت تخت ف عّما سالها، وتتمي  الوتها. وقد تأسست ف  الاداية ف  اآلستانة جمعية النهضة العربية -

ع والمرك  و صا  المرك  العام لها ف  م و قيم لها فرع ف  دمش،، ثم تم دمي الفر 1211هـ/1324سنة 
م، ويعتاــر تأســيس هــ ف الجمعيــة ادايــة النعطــاف ياســم فــ  1218هـــ/1322دمشــ،، اعتاــاراا مــف عــام 

موقــف مفكــر  دمشــ، مــف الســ طة، ســواء مــف ييــث الموقــف السياســ   و مــف ييــث الموقــف األداــ  
لتيــد  لواقــع العــرح المتخ ــف، الايــت. وفــ  تســمية الجمعيــة نفســها "االنهضــة العرايــة" كــا مظــاهر ا

وكاف الهدف منها اليفاظ ع   التراث العرا  مـف الضـياع، والـدفاع عـف العنصـر العراـ  فـ  السـ طنة 
العثمانيــة، وجمــع الك مــة اــيف النــاطليف االضــاد، وقــد  دت هــ ف الجمعيــة دوراا كايــراا فــ  مجــاالت األدح 

 (83 – 82، ك 1281والسياسة معاا. )لوقا، 

، و وا  مـيف م(1212-1441هــ/1342-1313)ر يس ل جمعية هو ميح الـديف الخطيـحوكاف  وا 
م(، وكــــاف مــــف  اــــر  1211 – 1448هـــــ/1332-1312ســــر لهــــا هــــو الــــدكتور صــــ ن الــــديف اللاســــم  )

-1444هـــ/1348-1311)، ولطفـ  اليفــار(1223-1481هـــ/1383-1223) عضـا ها: ميمــد كـرد ع ــ 
-1311)المـــــــــــــراد  ة، ويكمـــــــــــــم(1211-1424هــــــــــــــ/1341-1311)، وجميـــــــــــــا مـــــــــــــردم اـــــــــــــ م(1214
 وغيرهم. (5)م(1224-1444هـ/1348

وكــاف لهــ ف الجمعيــة غايتــاف  ساســيتاف، األولــ   دايــة لخدمــة األدح العراــ  وال  ــة العرايــة، والثانيــة 
سياســية تهــدف إلــ  اــث الــرون االســتل لية فــ  نفــوس الناشــ ة مــف العــرح، وفــ  يــيف كانــت اجتماعــاتهم 

 (84 -83، ك 1281سياسية تتم ف  السر، كانت اجتماعاتهم األداية ع نية. )لوقا، ال

م، تناهـت السـ طنة 1212هــ/1328ولكف اعد انتلاا الس طة العثمانية إل   يد  االتيادييف فـ  سـنة 
العثمانيــة إلــ  الخطــر الــ   تشــك   هــ ف الجمعيــة ع ــ  كيانهــا، فلامــت اــالتخ ك مــف  عضــاء هــ ف الجمعيــة 

                                                           
 هؤالء مجيعهم مثقفني من سكان دمشق.(5)
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ااالنتساح إل  "جمعية العراية الفتاة"  و "جمعية  وام اعد  ف اتهم1211هـ/ 1332 يار  1وت شنلاا ف  االم
العهد" وع   الرغم مف  ل  فلد  سهمت إل  يد كاير ف  إييـاء الشـعور اللـوم  العراـ . فكـاف عم هـا هـ ا 

هــا فيمــا اعــد انجــان الثــورة مــف  هــم عوامــا قيــام جمعيــات مماث ــة فــ  اآلســتانة واللــاهرة واــاريس، وظهــر  ثر 
 (.82-84، ك 1281العراية ف  التخ ك مف االيت ا العثمان  )لوقا، 

م، ثـم ظهـرت فـ  العـام التـال  1218هــ/ 1322: تأسسـت سـراا فـ  ي ـح عـام جمعية النشأة الته)يبيـة -
األداــ ، اشـكا ع نــ ، لتيــرض الناشــ ة الي ايــة ع ــ  إنشـاء الجمعيــات لاــث رون الرقــ  الع مــ  والتلــدم 

 (112، ك 2118ولم تطا  يامها إ  ُ قف ت اعد عام. )الدااغ، 

 فن التمثيل على المسرح:  .2

-1244شـــهد فـــف التمثيـــا ع ـــ  المســـرن فـــ  ايـــروت تلـــدماا كايـــراا، ع ـــ  يـــد الشـــيي نجيـــح اليـــداد )
ايـة م( ال   عما ع   تعريح الروايات ال راية، وتأليف روايات جديدة منها، "رو 1422 –1418هـ/ 1318

ص ن الديف" و"ع ام وانتلام" و"شهداء ال رام" و"المهد  ويمـداف" و"الفرسـاف الث ثـة" ومـف مللفاتـ  الروا يـة 
( ومف ال يف اشتهروا اهـ ا الفـف فـ  ايـروت، 122، ك 1242"ثارات العرح" و"غصف الااف". )النصول ، 

 (82، ك1281، ثي ية إاراهيم األيدح.)لوقاواشكا خاك اروايات  التم

م، 1442هــ/1318 ما ف  دمش، فلد كانـت االنط قـة اليليليـة لفـف التمثيـا ع ـ  المسـرن، فـ  عـام 
وهــو العــام الــ    صــا  فيــ  مــديت ااشــا واليــا ع ــ  دمشــ،، الــ   وضــع فــ  ارنامجــ  اإلصــ ي  تأييــد 

لشـيي النشاط المسري ، وكاف  او خ يا اللاان ، قد وضع يجر األساس له ا النشـاط، اعرضـ  لمسـريية "ا
عجااــ  اهــ ا الفــف، وقــد كــاف لارنــامي الــوال  فــ   وضــان ومصــاان وقــوت األروان" وســط دهشــة الجمهــور وا 
رعايت  ل يركـة المسـريية  ثـرف العميـ، فـ  نفـس  اـ  خ يـا اللاـان ، فلـدم لجمهـور المسـرن "عايـدة" و" الشـاف 

 (84، ك 1281ميمود". )لوقا، 

نــت  ات م مــ  عرايــة مســت همة مــف التــاريي العراــ  وتتميــ  مســرييات  اــو خ يــا اللاــان  اأنهــا كا
و ساطير  لف لي ة ولي ة. وه  اه ا المعن  قومية، وفيها مف الشروط الفنية ما يثات كفاءة صاياها وقدرت  

( ولكـف ول سـف لـم يسـتمر هـ ا المسـرن طـوي ا فلـد 82، ك 1281ع   يا  األيداث وتيريكها. )لوقا، 
ت ااشـا عـف دمشـ،، واضـطر اللاـان  ل رييـا إلـ  مصـر. واـ ل  فلـدت دمشـ،  ل   اعـد إاعـاد الـوال  مـدي

 (41 – 41، ك 1281مسريها الوييد. )لوقا، 
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وهكــ ا نجــد  ف األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والفكريــة شــهدت تلــدماا كايــراا فــ  هــ ف 
إعــ ف   ا التلــدمومــف مظــاهر هــ الفتــرة، رغــم سياســة االســتاداد التــ  اتاعهــا الســ طاف عاــد اليميــد الثــان .

الدستور، وا دياد عدد الصيف والمج ت والجمعيات السياسية والع مية واألداية، وانتشار المكتاـات العامـة 
والخاصة، وظهور المسرن التمثي   ع   الساية العراية ف  ا د الشام، وك ل  ظهور العديد مف المفكـريف 

عــف الســ طنة العثمانيــة، كــا  لــ   ســهم فــ  تا ــور الــوع  اللــوم  ا لــ يف طــالاوا اــالتيرر واالســتل العــرح ا
 العرا  ف  ا د الشام ف  ه ف الفترة. 

 م(: 7102-7121هـ/7221-7201)حكومة العربيةدستوري والفترة العهد الرابعًا: 

شـــهدت هـــ ف الفتـــرة ت يـــرات ج ريـــة فـــ  األوضـــاع السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والفكريـــة فـــ  
الس طنة العثمانية اشكا عام وا د الشام اشكا خاك، فلد تول  االتيـاديوف اليكـم فـ  السـ طنة العثمانيـة 

الفتـرة اليـام الثـورة العرايـة واتاعوا سياسة التتري  ف  ا د الشام، وا ـغ الفكـر اللـوم  العراـ   روتـ  فـ  هـ ف 
الكارا وتيرر ا د الشام مف االيت ا العثمان ، وقيام  وا يكومة عراية ف  دمش، ف  العصر اليديث. 

 وسنعرض ألهم ه ف الت يرات ع   النيو اآلت : 

 األوضاع السياسية:  .أ 

نجــ  االتيــاديوف فــ  اإلطايــة االســ طاف عاــد اليميــد الثــان ، وتوليــة  خيــ  ميمــد رشــاد ع ــ  عــري 
الس طنة العثمانية، ولكف الس طة الفع ية اليت ايد االتيادييف، وظف العرح اـأف تيـوالت ج ريـة قـد يـدثت، 

ييف المناهضة ل عرح قد و ف تخ صهم مف الظ م واالستاداد، وتيررهم اات قريااا جداا، ولكف سياسية االتياد
خيات آمالهم، فلد استأثر االتياديوف االس طة، وتجاه وا يلـو، العـرح السياسـية، واتاعـوا سياسـية التتريـ ، 
فدعوا إل  صـهر العـرح فـ  الاوتلـة التركيـة، وفرضـوا ع ـ  العـرح تع ـم ال  ـة التركيـة فـ  المـدارس، األمـر 

اــرا ف الــ    دا إلــ  دفــع اليركــة الثوريــة العرايــة نيــ و األمــام، و ســهم فــ  إنضــام مفهــوم اللوميــة العرايــة، وا 
إل  يي  الوجود، اوساطة الجمعيات العراية السرية الت   خ ت تتكوف وتنشط ف  هـ ف الفتـرة، ممهـدة لليـام 

( وســــنعرض ألهــــم هــــ ف 211، ك 2113م(. )اســــماعيا، 1211هـــــ/1332الثــــورة العرايــــة الكاــــرا عــــام )
  : الجمعيات ع   النيو اآلت

م، فـ  اآلسـتانة، ع ـ   يـد  مجموعـة 1212هــ/ 1328تأسست هـ ف الجمعيـة عـامالجمعية القحطانية:  .7
مف المفكريف والضااط العرح، ودعت إل  االستل ا الـ ات  ل ـا د العرايـة، ومياراـة سياسـية التتريـ . 
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م، ُيّ ــت هــ ف 1213هـــ/1332وكانــت ســرية تنشــر  فكارهــا شــفوياا خوفــاا مــف اســتاداد األتــرا . وفــ  عــام 
 ( 12، ك 1281الجمعية وتوقف عم ها، اعد  ف انكشف  مرها. )قاسمية، 

م، فـ  اآلسـتانة، كمـا 1213هــ/ 1332وه  امتداد ل جمعية الليطانية، وقد تأسست عام جمعية العهد: .0
كاف لها فروع ف  ا د الشام والعرا،، واقتصـرت عضـويتها ع ـ  العسـكرييف مـف العـرح، وكانـت سـرية 

ـــا د العرايـــة،   يضـــاا  ـــ ات  ل  وتيمـــا  هـــداف الجمعيـــة الليطانيـــة  اتهـــا، فـــ  الـــدعوة إلـــ  االســـتل ا ال
 ( 12، ك 1281ومياراة سياسة التتري . )قاسمية، 

م ع ـ  يـد سـاعة مـف الطـ ح العـرح، 1211هـ/1322تأسست ف  ااريس، عام جمعية العربية الفتاة:  .2
م، اعـــد  ف  تـــم 1213هــــ/1332لـــ  ايـــروت فـــ  عـــام الـــ يف كـــانوا يدرســـوف هنـــا ، ثـــم انتلـــا مرك هـــا إ

م انتلــا مرك هـــا إلــ  دمشـــ،، إثـــر 1214هــــ/1333ملسســوها دراســـتهم وعــادوا إلـــ  ا دهــم، وفـــ  عــام 
نشوح اليـرح العالميـة األولـ ، ممـا  تـي  لهـا االتصـاا اجمعيـة العهـد السـرية  ات الصـا ة العسـكرية، 

م.)الميافظة، 1211هـ/ 1332لثورة العراية الكارا عاممف  جا التنسي، اينهما، كما  سهمت ف  قيام ا
 (142 -141، ك 1282

م، ويــ ح 1212هـــ/1328وااإلضــافة إلــ  هــ ف الجمعيــات، ظهــر المنتــدا األداــ  فــ  اآلســتانة عــام 
كمـا علـد  وا مـلتمر عراـ  فـ  التـاريي اليـديث والمعاصـر ، م1213هــ/1332ال مرك ية فـ  اللـاهرة عـام 

 وهو: 

: ال   يعد  وا عما عرا  جماع  قوم  طرن اللضية العراية ع ـ  النطـا، اللـوم  مؤتمر باريس
(، وقد  تـ  هـ ا المـلتمر تجسـيداا 44، ك 1224والدول ، ونظم العما اللوم  ع    سس جديدة )ص ياا، 

ة ل نشاطات التـ  قامـت اهـا الجمعيـات واأليـ اح العرايـة، وعلـد اـدعوة مـف جمعيـة "العرايـة الفتـاة" فـ  مدينـ
م، ار اســة عاــد اليميــد ال هــراو ، وشــار  فيــ  ممث ــوف عــف مخت ــف الجمعيــات 1213هـــ/ 1332اــاريس عــام

واألي اح العراية اللا مة ف  الوطف والمهجر. و لليت ف  هـ ا المـلتمر عـدة خطـح،  اـر ت الويـدة اللوميـة 
اارة ) يد شهداء السـادس مـف اللا مة ايف  اناء الوطف الوايد، رغم تعدد م اهاهم ومعتلداتهم. فايف  يمد ط

م( ف  خطاا ، كيف ينظر الملتمروف إل  مفهوم العرح، عندما قاا: "نيف نعن  االعرح، 1211 يار عام 
 (.141، ك 1242كا ناط، االضاد، ال فر، ف   ل  ايف المس م وغير المس م" )اليصر ، 

 ناوا، و همها: وقد خرم الملتمر املررات عدة، ُقدمت إل  اليكومة التركية ف  استا

 إقامة إدارة ال مرك ية ف  كا والية عراية. .1
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 إشرا  العرح ااإلدارة المرك ية ف  الس طنة العثمانية إشراكاا فع ياا. .2
 جعا ال  ة العراية ل ة رسمية ف  الواليات العراية. .3
جعــــا الخدمــــة العســــكرية ل شــــااح العــــرح ضــــمف ا دهــــم، إال فــــ  الظــــروف االســــتثنا ية. )اليصــــر ،  .4

 (132، ك 1242

وقد تظاهر األترا  )االتياديوف( الاوا ه ف الملررات، ولكنهم ف  اليليلة لم يكونوا جاديف ف   ل ، 
، 1281وكانوا ينووف االنتلام مف العرح عندما تسن  لهم الفرصة، وما  ع نوف ليس سوا خدعة. )قاسمية، 

 (21ك 

الــ    دا إلــ  خياــة  مــا العــرح اهــم،  فلــد اســتمر األتــرا  االتيــاديوف فــ  سياســية التتريــ ، األمــر
 فلرروا االنفصاا عف الس طنة العثمانية، و خ وا يعم وف ع   التخ ك مف االيت ا العثمان .

م، اندلعت اليرح العالمية األولـ ، فوقفـت تركيـا إلـ  جانـح دوا التيـالف 1214هـ/ 1333وف  عام
إيطاليـــا(، ل ـــتخ ك مـــف  طمـــاعهم فـــ   –وســـيا ر  -إنك تـــرا -النمســـا(، ضـــد دوا الوفـــا، )فرنســـا –) لمانيـــا 

المنــاط، التــ  تســيطر ع يهــا، وفــ  اــ د الشــام عــيف االتيــاديوف  يمــد جمــاا ااشــا قا ــداا ل جــيي الرااــع فــ  
اــ د الشــام اــدال مــف الضــااط العراــ   كــ  الي اــ ، فتظــاهر اــالتلرح مــف العــرح، و نــ  ع ــ  خــ ف مــع 

اــ  فــ  يم تـ  التــ  جه هــا ل توجــ  إلــ  مصــر لمياراــة اإلنك يــ  االتيـادييف، و لــ  ليضــمف وقــوفهم إلــ  جان
م. ولكف ه ف اليم ـة فشـ ت فشـ ا  ريعـاا، فصـح جمـاا ااشـا جـام غضـا  1212هـ/1334هنا ، و ل  عام 

ع ـــ   هـــال  اـــ د الشـــام، وعـــّدهم مســـلوليف عـــف فشـــا اليم ـــة، وكشـــف عـــف وجهـــ  اليليلـــ ، وقـــام المـــع 
واتاع سياسـية التتريـ ، واليـ، األيـرار العـرح، و عـدم اعضـهم فـ  عـام اليريات، و غ ، الصيف العراية، 

م  عــدم وايــد وعشــروف 1211هـــ/ 1332م فــ  ايــروت، وفــ  الســادس مــف  يــار مــف عــام 1212هـــ/1334
شـهيدا، سـاعة مـنهم فـ  دمشـ، و راعــة عشـر فـ  ايـروت. األمـر الـ   عجــا فـ  إعـ ف قيـام الثـورة العرايــة 

م، اليادة الشريف يسيف، الـ   وقـف إلـ  جانـح إنك تـرا واليـة دوا الوفـا، 1211هـ/1332الكارا ف  عام 
م(، و لــ  ألف إنك تــرا كانــت قــد وعدتــ  امــن  1214-1214هـــ/1338-1333فــ  اليــرح العالميــة األولــ  )

 الا د العراية االستل ا التام والتيرر مف اليكم العثمان ، إ ا  ع ف اليرح ع   األترا . 

قامة يكومة عراية ف  دمش، ونجيت الثورة ال عراية ف  تيرير ا د الشام مف االيت ا العثمان ، وا 
م، ا عامــة الم ــ  فيصــا اــف الشــريف يســيف، واســتمرت هــ ف اليكومــة ســنتيف فلــط، 1214هـــ/ 1338عــام
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ـــة. وفـــ  عـــام م خضـــعت اـــ د الشـــام 1221هــــ/ 1332عم ـــت خ لهـــا ع ـــ  تعريـــح جميـــع ملسســـات الدول
 (31-22، ك1281الفرنس  واإلنك ي  (. )قاسمية، ل يت ا األوروا  )

والاــد مــف اإلشــارة إلــ  تــ مر الــدوا االســتعمارية األوروايــة )فرنســا وانك تــرا( ع ــ  الــا د العرايــة، وقــد 
نك تـرا فـ  عـام هــ/ 1332تج   ه ا الت مر اشكا واض  ف  اتفاقية سايكس ايكـو، التـ  وقعـت اـيف فرنسـا وا 

د الشام والعرا، اينهما. كما ظهر ه ا الت مر ف  وعد ا فور، ال    صدرف م، ونصت ع   اقتسام ا 1211
م، والــ   نــك ع ــ  إقامــة وطــف قــوم  ل يهــود فــ  1218هـــ/ 1331و يــر خارجيــة اريطانيــة ا فــور فــ  عــام

ـــا د العرايـــة اليريـــة  ف ســـطيف. واـــ ل  تكـــوف إنك تـــرا قـــد نكســـت اجميـــع وعودهـــا ل شـــريف يســـيف، امـــن  ال
 ( 38-22، ك1281قاسمية، واالستل ا. )

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية:  .ب 

م، ايكم الس طاف عاد اليميد الثان ، فتنا ا عف األراض  التـ  كـاف 1212هـ/ 1328 طي  ف  عام
يم كهــــا إلــــ  ايــــت المــــاا، و صــــا  الف يــــوف فيهــــا مســــتأجريف لــــدا المالــــ  الجديــــد )وهــــو ايــــت المــــاا  و 

%( مــف غــ ا المياصــيا ال راعيــة وفــ  اعضــها اآلخــر 21اعــض األمــاكف )اليكومــة(، ويــدفع الفــ ن فــ  
%( وهــــ  عاــــارة عــــف العشــــر و جــــرة األرض معــــاا. وهكــــ ا  صــــا  الفــــ ن الــــ   يعمــــا ااألراضــــ  2، 22)

الســ طانية مالــ  لهــا يتوارثهــا مــع  والدف و يفــادف، واليكومــة ال تطــرد ف يــاا إال إ ا تمــرد  و  يــدث فتنــة  و 
 (22، ك 2111)السكيف،   ضر ااآلخريف.

ــــ ) ــــة األول ــــدلعت اليــــرح العالمي ــــدما ان م( تراجعــــت األوضــــاع 1214-1214هـــــ/1338-1333وعن
االقتصـادية واالجتماعيـة اشــكا عـام، فلــد تـأخرت ال راعـة والصــناعة والتجـارة وتعط ــت طـر، المواصــ ت، 

وهــ ا مــا  دا إلــ  ( 211، ك1281وعــان  الشــعح مــف الفلــر والجــوع والمــرض اســاح اليرح.)قاســمية ، 
هاجريف مف ا د الشـام، ييـث قـدرت  عـدادهم قاـا انـدالع اليـرح العالميـة األولـ  فـ  عـام ما دياد  عداد ال

( لــف نســمة، ولكــف  لــ  لــم يــلثر فــ  تعــداد الســكاف فــ  اــ د الشــام، 21-12م، ايــوال  )1214هـــ/ 1333
د الشــام فــ  هــ ف الفتــرة  عــداد كايــرة مــف ألف عــدد الوافــديف إليهــا فــا، عــدد المهــاجريف منهــا، ييــث دخــا اــ 

 (12، ك 1228اليهود والشركس، و عداد  قا مف شعوح شماا إفريليا والا لاف. )درويشة، 

ثـــم عــــادت وتيســــنت األوضــــاع االقتصــــادية واالجتماعيــــة فــــ  عهــــد اليكومــــة العرايــــة فــــ  دمشــــ،  
 (222-224، ك 1281م(. )قاسمية، 1221-1214هـ/1338-1332)
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 فكرية: األوضاع ال .ج 

فــــ  اــــ د الشــــام فــــ  هــــ ف الفتــــرة ا ديــــاداا كايــــراا، فمــــا  ف ُ ع ــــف الدســــتور عــــام  المطــــابعا داد عــــدد  
م، و ط لت يرية الصيافة يت  انتشرت المطااع انتشاراا كايراا ف  مـدف اـ د الشـام الكاـرا 1214هـ/1321

إلــ  شــراء مطاعــة. )ي ــح ودمشــ، وايــروت واللــدس(، فكــا صــييفة مــف صــيف  لــ  العهــد، كانــت تعمــد 
 (21-82، ك 2118)الدااغ، 

التـ  ظهـرت فـ  اـ د الشـام فـ  هـ ف الفتـرة، فلـد كانـت الصـيف  الصـحف والمجـالتكما ا داد عـدد 
م ق ي ة، ولكف ما  ف ُ ع ف الدستور، وادت ط  ع اليرية ف  الا د، يت  ظهرت 1214هـ/1321قاا عام 

ليكومـة  صـايت تمـن  الـرخك دوف تلاضـ  رسـوم. صيف عديدة، وال   شجعها ع   الصدور هـو  ف ا
إال  ف  كثرها ما كاف ليصدر  كثـر مـف ث ثـة إلـ   راعـة  شـهر، ثـم تتوقـف إمـا " لنضـوح المـادة مـف قـرا   

م، ظهرت 1214هـ/1321(. فاعد إع ف الدستور ف  عام 41، ك 2118 صيااها  و لسف س")الدااغ، 
 ف  ي ح ث ث صيف ه : 

   صييفة سياسية هدفها خدمة  اناء الوطف. : وهحلب الشهبا  -

 : وه  صييفة ع مية  داية سياسية تجارية إخاارية  راعية. صدى الشهبا  -

 : وه  صييفة سياسية هدفها اللوا الير والتنديد االمستاديف. التقدم -

 م صدرت ف  ي ح صييفتيف هما: 1212هـ/ 1328وف  عام

 دور يوال  السنة. وه  صييفة سياسية، استمرت ف  الصالخطيب:  -

 : وه  صييفة ييادية إخاارية تجارية ع مية  داية. الشعب -

م صــــدرت فــــ  ي ــــح خمــــس صــــيف  خــــرا وه )مســــخرة، الكشــــكوا، 1211هـــــ/ 1324وفــــ  عــــام
األهـــال ، لســـاف األهـــال ، اإلعـــ ف( وتنوعـــت اتجاهـــات هـــ ف الصـــيف مـــاايف السياســـة واالقتصـــاد والثلافـــة 

م صـدرت تسـع 1211هــ/1322(. وفـ  عـام 41 -44، ك 2118لـدااغ، ومعالجة اللضايا االجتماعيـة )ا
صــيف، وا ــغ عــدد الصــيف الصــادرة اي ــح يتــ  قيــام اليــرح العالميــة األولــ  خمســاا وعشــريف صــييفة 

، 1244ومج ة، وكاف  ل  تمهيداا لصدور ثماف  وعشريف صييفة اعد قيام اليرح العالمية األول . )جيـا، 
 (.132 – 131ك 
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 إل   هم المج ت الت  صدرت ف  ي ح ف  ه ف الفترة فه :  ما االنساة 

م، اســت عشــرة صــفية نصــفها االتركيــة ونصــفها االعرايــة، 1212هـــ/1328: التــ  صــدرت عــام فوائــد -
و خــ ت ع ــ  عاتلهــا نشــر الملــاالت المفيــدة لتهــ يح النفــوس وردعهــا عمــا يشــيف األخــ ،، واــث رون 

ـــة المعـــارف والصـــنا ع والتجـــارة وال راعـــة واستلصـــاء األخاـــار الموثوقـــة.  المدنيـــة وتنـــوير  فكارهـــا وترقي
 (48، ك 2118)الدااغ، 

م، وهـ  األولـ  مـف نوعهـا فـ  ي ـح، كونهـا مج ـة ع ميـة 1211هــ/1324: التـ  صـدرت عـام لورقا ا -
 دايــة صــناعية، تايــث فــ  المجتمــع و صــ  ، وفــ  المعــارف الاشــرية، والع ــوم الف ســفية، ويفــظ الصــية 

 ،، وفــف االقتصــاد، ومواضــيع المــر ة، وال  ــة العرايــة، وكانــت تتاــع إلــ  يــد مــا طريلــة وتهــ يح األخــ
 (44، ك 2118الايث الع م . )الدااغ، 

م، يتــ  1214هـــ/ 1321وفــ  دمشــ،، تضــاعف عــدد الصــيف والمجــ ت مــع صــدور دســتور عــام
ث صـدرت فـ  م. ومثا  ل  كاف ياا المج ت، ييـ1212هـ/ 1334وصا إل  ساع وث ثيف صييفة عام

م( ســـــت مجـــــ ت وهـــــ : "النعمـــــة" و"اليلـــــا ،" 1213-1212هــــــ/1332-1328دمشـــــ، مـــــا اـــــيف عـــــام )
و"العــــروس" و"الشــــعح "و "الناشــــ ة" و" نفــــس النفــــا س الروا يــــة". ولــــم تتطــــر،    منهــــا إلــــ  الموضــــوعات 

-14، 11، ك 1281السياسية، ممـا جع هـا فـ  منـأا عمـا  صـاح صـيف دمشـ، مـف التعسـف. )لوقـا، 
12) 

وتجدر اإلشارة إل   ف الس طنة العثمانية كانت قد  غ لت  غ ـح الصـيف والمجـ ت فـ  اـ د الشـام 
ـــ ) ـــاء اليـــرح العالميـــة األول (، واعـــد انتهـــاء اليـــرح، وانتهـــاء اليكـــم 1214 -1214هــــ/1338-1333 ثن

ـــا د الشـــام معهـــا، وقيـــام اليكومـــة العرايـــة ا عامـــة الم ـــ  فيصـــا )  – 1214هــــ/1332-1338العثمـــان  ل
م(، عــادت اعــض الصــيف والمجــ ت إلــ  اإلصــدار، كمــا صــدرت صــيف ومجــ ت جديــدة، ولعــا 1221

 (248، ك 1281 همها: صييفة "العاصمة" وه  صييفة رسمية ناطلة ااسم اليكومة. )قاسمية، 

 يضـاا فـ  هـ ف الفتـرة، وخاصـة فـ  ي ـح، التـ  لـم تعـرف فـ   الجمعيات العلمية واألدبيةوا داد عدد 
ات الساالة، جمعيات  داية وع مية، كما عرفت ايروت ودمش،، ف ـم تلـم فـ  ي ـح جمعيـات، ولـم ينشـأ الفتر 

فيها قاـا إعـ ف الدسـتور مـا يمكـف  ف يط ـ، ع يـ  اسـم جمعيـة ع ميـة  و  دايـة، ولعـا مـرد  لـ  إلـ  قراهـا 
وســوء ظنهــا اكــا  مــف مركــ  الســ طنة العثمانيــة، واالســتاداد والضــ ط الــ   مارســت  الســ طنة ع ــ  األفكــار

 (114، ك 2118اجتماع. )الدااغ، 
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 وه ف الجمعيات ه : 

م، مـف قاـا اللـس تومـا  يـوح، ليصـرف الشـاياة عـف 1212هــ/1328: الـ    نشـأ فـ  عـام نادي األدب -
 (.112، ك 2118ال هو وارتياد الملاه ، وليم  فراغ  يامهم االمطالعة والتع يم. )الدااغ، 

م، وكـــاف غرضـــها الظـــاهر تأييـــد  يكـــام 1212هــــ/1328: التـــ  تأسســـت عـــام جمعيـــة اإلخـــا  العربـــي -
الدستور والمطالاة ايلـو، العـرح فـ  السـ طنة العثمانيـة،  مـا غرضـها الاـاطن ، فهـو الضـرح ع ـ  يـد 
جمعيــة االتيــاد والترقــ  والوقــوف فــ  وجههــا، ورغــم كثــرة المنتســايف إليهــا، فلــد" اختــا  مرهــا واني ــت 

 (.118، ك2118، رااطتها " )الدااغ

م اجتمع جماعة مف  دااء ي ح إلنشاء ناد  يلد  ال رض ال   دعـت لـ  1211هـ/ 1324وف  عام 
جمعية النشأة الته ياية سالفة ال كر، ويضيف ع ي  فكرة الدعوة إل  اـث رون التعـاوف لنشـر الع ـوم والفنـوف 

 ح آن ا ، وع   الرغم مف اإلقااا ال   والرياضة الادنية. وقد تول  ر اسة ه ا الناد  فخر  ااشا، وال  ي
 (112، ك 2118القاف، فلد ُ قفا اعد مّدة. )الدااغ، 

، ك 2118وظهــر فــ  هــ ف الفتــرة  يضــاا "نــاد  الجهــاد األداــ " و"جمعيــة تثليــف الفليــر". )الــدااغ، 
111) 

 ف ، ففـ  هـ1214هــ/1321فلـد تيسـف  يضـاا اعـد إعـ ف دسـتور عـام التمثيل علـى المسـرح  ما فـف 
السنة تألفت فـ  دمشـ، فـ  مكتـح عناـر فرقـة تمثي يـة، قـدمت مسـريية "طـار، اـف  يـاد" وفـ  السـنة التاليـة 

م(، قــررت "جمعيــة النهضــة العرايــة" لخدمــة  غــراض تــدريس ال  ــة العرايــة، تمثيــا روايــة 1212هـــ/1328)
، 1281لدســتور". )لوقــا، يخصــك ريعهــا ل ــرف اللــراءة التااعــة لهــا، فلــدمت فرقتهــا الناشــ ة مســريية "فتــاة ا

 (42ك 

واالرغم ممـا ليـ، اليركـة المسـريية فـ  دمشـ،، مـف التأييـد  و الشـجح، فممـا ال شـ  فيـ ،  نـ  كـاف 
لهـــا شـــأنها وموقعهــــا فـــ  خدمــــة األغـــراض اللوميــــة والفكريـــة ع ــــ  يـــد ســــواء، و لـــ  اســــاح لجـــوء كتــــاح 

ي العراــــ  فــــ  إعــــداد موضــــوعاتهم  و المســــريية، وفــــ  ط يعــــتهم  اــــو خ يــــا اللاــــان ، إلــــ  اســــت هام التــــاري
 (43، ك 1281تأليفها)لوقا، 

 ما ي ح ف م يكف لهـا نشـاط يـ كر فـ  هـ ا المجـاا فـ  عصـر النهضـة العرايـة. وقـد اقتصـر انتشـار 
 ه ا الفف ف  ا د الشام ع   كا مف ايروت ودمش،.
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طريلــة اإليطاليــة ويــ كر  ف األوروايــيف قــد  سســوا فــ  ي ــح فــ  اللــرف الثــامف عشــر مســرياا ع ــ  ال
ل تمثيـــا واألواـــرا، ولع ـــ   قـــيم فـــ  وايـــد مـــف الخانـــات التـــ  كانـــت الجاليـــات األورايـــة تســـكنها، وقـــدمت فيـــ  
مسرييات اال  ة اإليطالية  و ال تينيـة  و الفرنسـية، ومـف غيـر المعـروف مـا إ ا كـاف  يـد مـف الي ايـيف قـد 

 (131، ك 1244شهد وايد مف مسرييات . )جيا، 

نجـــــد  ف هـــــ ف الفتـــــرة كانـــــت قـــــد شـــــهدت الم يـــــد مـــــف الت يـــــرات السياســـــية واالقتصـــــادية  وممـــــا ســـــا،
واالجتماعيــة والفكريــة، فلــد يلــ، العــرح فــ  اــ د الشــام مــا كــانوا يصــاوف إليــ  فــ  الــتخ ك مــف االيــت ا 
العثمــان ، وكــاف ل جمعيــات السياســية الســرية دور كايــر فــ   لــ ، كمــا ظهــر الفكــر اللــوم  العراــ  اشــكا 

ضــ  فــ  هــ ف الفتــرة مــف خــ ا الصــيف والمجــ ت والمســرن، و لــ  كــرد فعــا ع ــ  سياســة التتريــ  التــ  وا
وهـ ا مـا كـاف لـ   ثـر إيجـاا  فـ  تطـور الترايـة  اتاعها االيت ا العثمان  ف  فترة يكم األترا  االتيـادييف.

 والتع يم، وتوجي  الفكر التراو  وجهة قومية عراية.

 خالصة:  ـ

ياــدو ممــا ســا،  ف األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والفكريــة،  ثــرت وتــأثرت ااعضــها 
الـــاعض، ومهـــدت لظهـــور فكـــر تراـــو  قـــوم  عراـــ . فلـــد ظهـــرت ألوا مـــرة فـــ  اـــ د الشـــام فـــ  العصـــر 

عراــ  اليــديث، اــوادر الــوع  اللــوم  العراــ ، ع ــ  يــد إاــراهيم ااشــا الــ    كــد ع ــ   هميــة إييــاء التــراث ال
عـادة  مجــاد العـرح، وتيســنت األوضــاع السياسـية واالقتصــادية واالجتماعيـة والفكريــة فــ  اـ د الشــام فــ   وا 
عهــدف كمــا كــاف ليركــة اإلصــ يات العســكرية واإلداريــة التــ  قامــت اهــا الســ طنة العثمانيــة، دور فــ   يــادة 

ة التـــ  درس اهـــا العـــرح فـــ  تلـــدم المجتمـــع العراـــ  فـــ  اـــ د الشـــام، و لـــ  عـــف طريـــ، المـــدارس العســـكري
م ، وخــط شــريف 1432هـــ/1222الادايــة، ثــم عــف طريــ، اللــوانيف التــ  صــدرت تنفيــ اا لخــط شــريف ك خانــ  

م، مثـــا قـــانوف األراضــ  وقـــانوف التجـــارة، وقـــانوف الواليــات... التـــ  اقتاســـت مـــف 1421هــــ/ 1242همــايوف
م، دور كايـر 1481هــ/1224لدسـتور فـ  عـام النظم األورواية، السيما النظام الفرنس . كما كاف إلع ف ا

فــ  النهضــة العرايــة، فلــد انتخــح مج ــس ل نــواح )مج ــس الماعوثــاف(، وشــار  العــرح فــ  اــ د الشــام فــ  
االنتخااـــات، و صـــا  هنـــا  نـــواح عـــرح مـــف اـــ د الشـــام، وغيرهـــا مـــف الـــا د العرايـــة، فـــ  مج ـــس النـــواح 

م، مــف قاــا 1488هـــ/1222د عــام مــف إع نــ ، فــ  عــام العثمــان  فــ  اآلســتانة، ولكــف تع يــ، الدســتور اعــ
تااعــ  سياســة اســتادادية ظالمــة،  دت إلــ  ردة فعــا عرايــة، تمث ــت اظهــور  الســ طاف عاــد اليميــد الثــان ، وا 
الجمعيــات السياســية واألدايــة ، التــ   ســهمت فــ  إيلــاظ الشــعور اللــوم  العراــ ، فلــد عم ــت ع ــ  إييــاء 
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تاداد العثمــــان ، ومــــف  هــــم هــــ ف الجمعيــــات، جمعيــــة الع ــــوم والفنــــوف،  مجــــاد العــــرح، والــــتخ ك مــــف االســــ
 والجمعية الع مية السورية، وجمعية ايروت السرية. 

م تمــت اإلطايــة ايكــم الســ طاف عاــد اليميــد الثــان ، وتــول  اليكــم فــ  1212هـــ/1328وفــ  عــام 
تركيـة، فنفـ وا سياسـة التتريـ ، التـ  الس طنة العثمانية األترا  االتيـاديوف، الـ يف كـانوا متعصـايف ل لوميـة ال

كانــت تهــدف إلــ  صــهر جميــع اللوميــات ومنهــا اللوميــة العرايــة فــ  الاوتلــة التركيــة، وعم ــوا ع ــ  طمــس 
الهوية العراية، األمر ال   دفع العرح إل  السع  ل ـتخ ك مـف اليكـم العثمـان ، واالنفصـاا عـف السـ طنة 

  هـــ ف الفتـــرة، مثـــا الجمعيـــة الليطانيـــة، وجمعيـــة العهـــد، العثمانيـــة، مـــف خـــ ا الجمعيـــات التـــ  ظهـــرت فـــ
م، ا عامــة 1211هـــ/ 1332وجمعيــة العرايــة الفتــاة، التــ  كــاف لهــا دور فــ  قيــام الثــورة العرايــة الكاــرا عــام

خــرام العثمــانييف مــف الــا د العرايــة  الشــريف يســيف، ونجيــت هــ ف الثــورة فــ  اإلطايــة اــاليكم العثمــان ، وا 
م، وقيام  وا يكومـة عرايـة فـ  دمشـ، فـ  العصـر اليـديث، ا عامـة الم ـ  1214هـ/1338نها ياا ف  عام 

ـــ د الشـــام  فيصـــا اـــف الشـــريف يســـيف، ولكـــف هـــ ف اليكومـــة لـــم تســـتمر ســـوا عـــاميف، ييـــث خضـــعت ا
 م. 1221هـ/1332ل ستعمار األوروا  )الفرنس  واإلنك ي  ( ف  عام 

االقتصــاد  فــ  اــ د الشــام، فتيســنت ال راعــة،  وقــد انعكســت هــ ف التطــورات السياســية ع ــ  الواقــع
فـ  جاايـة الضـرا ح، كمـا تيسـنت  يـواا الفــ ن،  االلتــ اماعـدما تـم اللضـاء ع ـ  النظـام اإلقطـاع  ونظـام 

وا داد مردود األراض  ال راعية وا دادت مسايتها، وظهرت مياصيا جديدة. وراف، تلـدم ال راعـة تلـدم فـ  
 ، نتيجـة لنظـام االمتيـا ات األجنايـة ، الـ   سـاعد الاضـا ع األجنايـة ع ـ  الصناعة، االرغم ممـا عانـت منـ

 غ و األسوا، المي ية، مما  ضر االتجارة  يضاا. 

ونتيجــة اليتكــا  العــرح اــالمجتمع األورواــ ، يــدثت ت يــرات كايــرة فــ  الييــاة االجتماعيــة فــ  اــ د 
 . ة وخروجها ل عماالشام، ف  المأكا والم اس والعادات والتلاليد وتيرر المر 

السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة ع ـ  الييـاة الفكريـة،  وقد انعكس هـ ا التلـدم فـ  مجـاالت الييـاة
فلد شهدت ا د الشام ف  عصر النهضة العراية تلدماا وا دهاراا فكرياا كايراا لم تشـهدف خـ ا اللـروف الـث ث 

الجمعيــات األدايــة والسياســية والمســرن، كمــا ظهــر الســاالة، ييــث ظهــرت الطااعــة والصــيافة والمكتاــات و 
العديــد مــف األداــاء والمفكــريف، وكــاف لكــا مظهــر مــف مظــاهر النهضــة العرايــة هــ ف دور كايــر فــ  إييــاء 

يلاظ الشعور اللوم  العرا ، مما ساعد ع   نمو وتطور يركة النهضة العراية.  التراث العرا ، وا 
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واجتماعيــة ع ــ  ســكاف اــ د الشــام، إ  إنهــا عكســت مــدا  فلــد كــاف ل طااعــة العرايــة آثــار سياســية
عــ مهم ع ــ  التطــور والتلــدم واالنفتــان ع ــ  االكتشــافات الع ميــة اللادمــة مــف  ورواــا، ومــدا يرصــهم ع ــ  

 إص ن األوضاع االجتماعية والتع يمية السا دة. كما  صايت الكتح متوافرة لكا راغح ف  اقتنا ها. 

وعكســـت الصـــيافة التطـــور االجتمـــاع  واالقتصـــاد ، ومنيـــت المجتمـــع العراـــ  يـــ، التعايـــر عـــف 
الر  . و سهمت فـ  تهـ يح األخـ ،، و يـادة المعرفـة لـدا السـكاف، كمـا  سـهمت فـ  الكفـان ضـد الط يـاف 

 يياة. واالستاداد، وف  التخ ك مف االيت ا العثمان . ويم ت ع   التخ ف، ودعت إل  التلدم وتجديد ال

وكاف ل جمعيات  يضاا دور ف  إيلاظ الوع  اللوم  العرا ، وف  التيرر مـف الجهـا والتخ ـف الـ   
كانت تعان  من  األمـة العرايـة  ثنـاء االيـت ا العثمـان ، و سـهمت، كمـا المكتاـات، فـ  اليفـاظ ع ـ  ال  ـة 

 العراية والتراث العرا  مف الضياع.

التمثيــا فــ  النهضــة العرايــة، فــيمكف اللــوا كمــا قــاا عاــد اللــادر  مــا االنســاة إلــ  الــدور الــ   لعاــ  
م( ف   وا ملالة كتاها ف  صييفة الملطم االلاهرة: "إ ا ُعّدت 1221 – 1418هـ/1381-1244الم را  )

رشــادها إلــ  طــر، اآلداح والفضــا ا، كــاف  الصــيافة والخطااــة مــف عوامــا ترايــة األمــم ووســا ا تهــ ياها وا 
 (42، ك 1281مف  قوا ت   العواما و قراها تأثيراا وانجيها ع جاا". )لوقاا، التمثيا وال ريح 

وكاف لوجود العديد مف األداـاء والمفكـريف، دور كايـر فـ  قيـادة اليركـة الفكريـة والـوع  اللـوم . فلـد 
وضعوا معالم طري، الخ ك مـف االيـت ا العثمـان ، ومـف اعـدف االيـت ا األورواـ ، وعم ـوا ع ـ  إييـاء 
التراث العراـ ، وع ـ  نشـر الع ـم والـوع  الـوطن  واللـوم ، ومـف  هـم و شـهر هـلالء المفكـريف عاـد الـريمف 

يمد فارس الشـديا، الكواكا  وطاهر الج ا ر  واطرس الاستان  وناصيف اليا ج  واان  إاراهيم اليا ج  و 
 ونجيح عا ور .
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 الفصل الثالث

 تطور التربية والتعليم في بالد الشام في عصر النهضة العربية

 تمهيد: ـ 

شهد عصر النهضة العربية في  بي د الشي تغ راييراي ة ييرج في  جايي  اجي ةي النيي جغ رانهي  الرربيية 
رالرعليييتغ نيييد ل دلييل الرعليييت النييديد شلييف بيي د الشيي ت فيي     ينيي ي الدييرو الر  يي  عشيير الاييي د غ رانرشيير 

الةر ريييو رالاييدارد الدينييية انرشيي راو را ييع و انييف انرصييا الدييرو الاييفةرر  بعييد لو ةيي و الرعليييت ادرصييراو علييف 
 الددياة  

رللرعلييييت فييي  عصييير النهضييية العربيييية ا ييي رة الرييي  ة ريييلال ا  لييية فييي  النيييي ج الرعليايييية نريييف الر يييي 
الن ضيييرغ رليييفلأ فييياو ل ت درا ييية ررنييي رل الرعلييييت فييي  ل نييي ر بييي د الشييي تغ ر عيييد  ن  صيييةغ شفا ليييت ر ليييف بعييييو 

  اةعرب ر الرعليت ف  عصر النهضة العربية 

ر نرندد عيو الرعلييت في  بي د الشي ت في  عصير النهضية العربييةغ راي  نيرل علييو ايو رايييرغ رفليأ 
 عبر الفرراي اآلرية: 

 م(: 4584-4551هـ/4015-4021فترة اإلصالحات العسكرية )أواًل: 

ل نشيي ي فيي  اييفة الفرييرج اييدارد ع ييةرية ع ا نييية علييف النييرال انررربيي  النييديدغ رلةنهيي  ا رصييري 
اة ال ييلننة الع ا نييية اآل يير نةغ رل دلييل فيهيي  رييدريد العلييرت العصييريةغ علييف اليير ا لنراعهيي   علييف ع صيي

رار ب  ف  رلأ الادارد نظ ت الاج نيةغ ر هل افا انار انر  و لبن ء الرةي ي الالرلفة شليهي   را يرف د ايو 
فاييي نهت عليييف العليييرت فليييأ الاراننيييرو العيييروغ نييييد ررلايييف عيييدد ةبيييير اييينهت فييي  رليييأ الايييداردغ فرفرنيييي ل

 (220غ ص0222غ العصرية الندي ة  )صب غ

يي  فيي  الةر ريييو لر فيي   لايي  الرعليييت فيي  بيي د الشيي ت فيي  اييفة الفرييرجغ فدييد بديي  رعليايي و دينييي و ردليييدي و يييرتت شات
رةيي و يعراييد علييف ربرعيي ي انايي ل  لرانييية نفد رييوغ رلجييرر العيي اليو فيييوغ باعييلل عييو ل  غ الاييدارد الدينييية

ر ييا  اييو  بييل ال ييلننة الع ا نييية الريي  بديييي بعيييدج عييو رفييد اييفا الدنيي   بايي  يةفييل لييو اةنرظيي ت ششييراا 
رالرنرر رلت رددت لية لداة للني ج الرعليايةغ فبد  الرعليت علف ن لو ارللف و غ ة يراةو ا رجداي العصر  

 (292 -290غ ص0222)ير اغ 
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 ف  ب د الش ت ف  افة الفررج:  ر نرندد بايج ل عو لنرا  الرعليت الف  ة و    داو 

 التعليم في الكتاتيب:  (4

لرعلييييت يلرنيييا بهييي  اننفييي ل اليييفيو رريييرارل لعاييي رات اييي  بييييو الل ا ييية رالن ديييية لالةر رييييو اييي  درر 
غ ريرييرلف الرعليييت فيهيي  رجييل يديي ل لييو شيييم الةريي وغ لر ااييرلج يديي ل لهيي  اللجيي  لر اللرجيية )العيي اغ 1عشييرج
جييرج ارراضييعة يجلييد فيهيي  اننفيي ل علييف نصيييرج اييو الديي غ لر (  رالةرتيي و 390غ ص3992 عبيي رج عييو ن 

عليييف اد عيييد لشيييبيةغ درو ل  رررييييو لر نظييي تغ لر ليييية اراعييي ج للدراعيييد الصييينية فييي  الجليييرد  ) يييرنر غ 
 (09غ ص0222

رة و الرعليت ف  الةرت و اج ني وغ شفا ة و  د ل  و بعض ان ري ءغ لر بعض رج ل الدرلية ايو  ضي ج 
رغيييراتغ لايي  شفا ةيي و ا نشييب الةرتيي و ايير الشيييم نف ييوغ فانييو ةيي و يرد ضييف اييو ةييل نفييل لجييرج لايييدجغ  ررةج

 ( 399غ ص 3992ر عرا بي "اللاي ية" لةرنه  ردف  لو يرت اللايد او ةل ل بر   )الع اغ 

را رصيييير الرعليييييت فيييي  الةر ريييييو علييييف رعليييييت ابيييي دل الدييييراءج رالةر بييييةغ رابيييي دل الن يييي وغ رالييييديوغ 
لالرصيييراي اللاريييية رالفدهيييية  بنريدييية شلد  ييييةغ    اييية عليييف النفيييظ راة يييرظه ر  را يييرلدت العدييي و ايييي  را

اننفييي ل الادصيييريوغ رةييي و لرليييي ء اننفييي ل يبييي رةرو ايييفا العدييي و عليييف اليييرغت ايييو   يييرروغ رضيييررة عليييف 
 (23-09غ ص0222اننف ل  ) رنر غ 

رعليت الا  اة فيه  بصررج ع ايةغ درراو ا اي و رلدي افة الةر ريوغ علف الرغت او عدت ررافر شررن ال
ف  رددت الني ج اةجرا عية رالفةرية ف  ب د الش تغ شف ة ني ع ا و ل   ي و ف  انر اناييةغ ررر ييم اللاية 
العربية علف لل نة اننف لغ عيو نرييا رنفييظهت الديراو الةيريتغ رايننهت رلير رصييداو انيدرداو ايو الاعرفية 

ت ايييو فهيييت اييي  ياةيييو لو يددايييو لهيييت الشييييرو الةبييي رغ شفا اييي  رييي بعرا رعليييياهتغ ةاييي  يييي الهت الابد ييييةغ ياةتييينه
ل  يييرف دج انيييو فييي  اهييينهت الالرلفييية الرييي  ينلرنيييرو فيهييي  ا يييردب وغ ريعيييدتات  ةاييي ل  دييي فرهت فييي  ارانيييل 

 (232غ ص 3999لعلف )الصب غغ 

 التعليم في المدارس الدينية:  (0

رة  يج ي ر ياية غ رلت يةيو لهي  نظي ت ي رجي  شلييو نظ ت الصفراغ دج عوة ني الادارد الدينية بعي
ب  يييييييييييييا ء النييييييييييييي وغ رة درات انيييييييييييييددغ فديييييييييييييد ربيييييييييييييدل اليييييييييييييدررد انيييييييييييييف الفجيييييييييييييرغ ر يييييييييييييد رنرهييييييييييييي  بعيييييييييييييد 

                                                           
1

كان يتراوح على الغالب بين السنة الخامسة والحادية عشرة لم يكن هناك تحديد لسن القبول في الكتاتيب ، ولكن عمر األطفال في الكتاتيب 

 (10، ص0891)عثمان،.
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ةايي  ة نييي ةييل ادر يية رلرلييا عييو الاييدارد انلييردغ فيي  نجاهيي غ رعييدد  ( 23صغ3992)ع ا وغالعشيي ء
بصيفة ل صيةغ ب نر ي ا الالصصية لهي  ايو الهي ية الري  اعلايه  رن به غ ران اج رعلياهي غ رييرربن ايفا 

لنشييي ره غ ربا يييررد ادر ييييه  ايييو العليييت رالاعرفيييةغ ربنرا يييا ردري يييهت الرييي  يجيييفبرو بهييي  نييي و العليييت بيييل 
ناييي  اييو ان ييي ليت ا  يي اية انليييرد ليضيي و  )صيييب غ غ رالعلايي ء شليييهتغ ة ايييو ا  ليييت اليييف  رديي  فييييو فديين راال

 ( 233غ ص3999

  نظ ت الرعليت في  ايفة الايداردغ اارني و لر شيه دجغ رةيل اي  في  اناير " شجي لج" ياننهي  رلت يةو ف
 ( 424غ ص 0222الشيم لرلايفةغ فيصبح لا و للرعليتغ ر د رةرو افة ا ج لج شفرية لر ةر بية )ير اغ 

اغ را رصييري العلييرت الريي  رييدرد فيي  اييفة الاييدارد علييف العلييرت اللارييية رالدينيييةغ ةيي لننرغ رالصيير 
غ 3992رالبدي غ رالبي وغ رعليت الةي تغ رالفديوغ رالنيديدغ رالرف ييرغ ر لييل ايو الاننيا رالن ي و )نربيوغ 

 (02ص 

لا  الةرو الاعرادج ف  الردريد ف  الادارد الدينيةغ فه  عب رج عو ةرو  دياةغ ل لفي في  عصيرر 
اةننني نغ لر ةرييو ندي يية ن ييجي عليف انرالهيي غ رة رلرلييا عنهيي  شة بليي دج الرعليديي ي رالنراشيي   رة نييي 

لر اة يييرنراد ررصيييا برة ةييية ان يييلروغ رالييير ل الرراةييييو رالاايييرض فييي  الاعييي ن  راةلرصييي ر الاشيييرةغ 
الابرفل بنيد ليت رريرأ  يرةو رة اعنيف شةت جاعريوغ رايفا اي  جعلهي  صيعبة الفهيتغ ي ضييت  الن ليو لر  ريو في  
درا ره  درو لو ي رفيد او درا رو شي  وغ لدرجة لوَّ انديو رالة رو العرب  نو ن يو شبهه  بةريو الجبير 

لةرييو ر ييدرد بنريديية بدا ييية رعراييدغ ةايي  فيي  (  رة نييي اييفة ا32يغ ص  -رالهند يية لصعربره )ن يييوغ د
 ( 422غ ص0222الةر ريوغ علف النفظ راة رظه ر  )ير اغ 

يية الصيارد رالع دليية العاريية رالصي نبة رال  بريية رالع دل راو لشهر الايدارد الدينيية في  بي د الشي ت
 (074-072غ42صغ3992 )ع ا وغ  الةبرد ف  داشاغ رادارد جبل ع ال ف  لبن و

ا نجد لوت الرعليت ف  ب د الش ت ف  ايفة الفريرجغ بدي  ةاي  ةي و لي ل الديررو ال   ية انرليف ايو راةف
 اةنر ل الع ا ن  لوغ ف لنهضة الرعلياية لت رةو  د بدلي فيو بعد  
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 م(: 4512-4584هـ/4070-4015)الحكم المصري لبالد الشام  فترة :ثانياً 

لدد ل دلل الرعليت النديد شلف ب د الش ت ف  افة الفررجغ عو نريا الادارد الربشيرية الري  افررنرهي  
ا ر  لي ي الربشيرية برشجي  او شبراايت ب ش غ رالادارد الع ةرية الر    ت ب فرر نه  في  ة فية لنني ء بي د 

 الش ت  
  افة الفريرج ادر ية عيننيررج الري  ل عييد راو لشهر الادارد الربشيرية الر  ظهري ف  ب د الش ت ف

غ لإلني د (2)رلرجريو Eli Smithتغ رالادر ية الري  لنشي ا  شيلي   يايد3924ايي   3022افرر نه  ف  عي ت 
( رة و لهيفة الايدارد درر ةبيير في  322غ ص3930تغ )اننرنيردغ 3922اي 3023ف  بيرري ف  ع ت 

دد عييو اييفة الاييدارد بشيةل لر يي  فيي  فدييرج ل صيية فيي  النهضية الرعلياييية الندي يية فيي  بيي د الشي تغ ر يينرن
 فررج ا ص ن ي ا دارية  

لا  ب لن بة شلف الادارد الع ةرية الري  ظهيري في  بي د الشي ت في  ايفة الفريرجغ فديد بيدل شبيراايت ب شي  
ت بانش ء ايدارد ع يةرية ابردا يية ر  نرييةغ نييد افررنيي الايدارد اةبردا يية في  3924اي 3022انف ع ت 

  ر لننيي ء بيي د الشيي تغ رر   ييي  يي د اييدارد   نرييية داللييية ةبيييرج فيي   يي د اييدو  ييررية ايي  داشييا  يي
لب  ييهت ررعلييياهت  رنلييو رلنن ةييية  رررلييي النةرايية ا نفيي ا علييف شع شيية نيي و اييفة الاييدارد راال يية نهت راال

 ب  ض فة شلف اننهت الررارو  
لا  ن و   نرية نلو فدد لاد عددات علف ربلغ عدد ن و   نرية داشا ا  يد رو  را  ة ن لوغ 

 (324غ ص3930لربعا  ة ن لو )اننرنيردغ 
رلايي  ةيي و ر  يييد اييفة الاييدارد نغييراض ع ييةريةغ فدييد اررييدد النيي و ا بييد ع ييةرية ارنييدجغ 
ردر ييرا العلييرت الع ييةرية ب  ضيي فة شلييف العلييرت العصييرية انلييردغ راييفة الاييدارد رشييبو بنظ اهيي  رلاييدافه  

الادارد الر  لنش ا  برن بري ف  العهد ا ابرانرر  ف  فرن  غ راو  ت انردلي شلف اصير عليف  رانه جه 
 (7غ ص 3977ت )ن ج غ 3932اي  3023يد ضب ن فرن ييو بعد ع ت

را  لوت افا النظ ت الجديد ندا نر  ج ة يرج ف  لانو غير لنو لت يدت  رد  ي  نرايغ لال بعدا غ 
( ر رةييي و ل يييراو 324غ ص3930ت  )اننرنييييرد غ 3942ايييي 3023 ت عييي ت بجييي ء الجيييي  الاصييير  عيييو الشييي

عايد  ة ف  ب د الش ت فن وغ بل ف  ة فة شنن ء ال لننة الع ا نيةغ الر  بدلي ب  صي ن ي في  جايي  
 الاج ةيغ رانه  اج ل الرعليت  

                                                           
 اللذان قِدما إىل بريوت مع اإلرسالية التبشريية األمريكية.  (2)
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ة انرلييف شلييف راايي   ييبا نجييد لوت الفضييل فيي  شدليي ل الرعليييت النييديد شلييف بيي د الشيي ت يعييرد ب لدرجيي
شبراايت ب ش غ رليفلأ ياةيو الديرل شو النهضية الرعليايية في  بي د الشي ت بيدلي اي  النةيت الاصير  را يراري 

 بعد لرالو  

 م(: 4121-4512هـ / 4805-4070فترة اإلصالحات اإلدارية )ثالثًا: 

شيييعري ال يييلننة لديييد ريييرأ النةيييت الاصييير  ليييب د الشييي ت ل يييراو ةبييييراو فييي  الرعلييييت فييي  ايييفة الفريييرجغ فديييد 
الع ا نية لوت الادارد الدينية الردليدية لت رعد رف  ب لارض ف  رعلياه غ رشعري ب لن جة شلف نر  الر او 
الاداردغ ردرت ب لرعليت رفا النان انرررب  النديدغ رفلأ او لجل شند ف ال لننة الع ا نية ايو اةنهيي رغ 

غ رجيييي  انايييد علييي  اليييف  ةييي د يصيييل شليييف ع صييياة رل صييية بعيييد رةيييرار الهيييلا ت لاييي ت الجيييير  انررربيييية
 (90غ ص 3999ال لننة الع ا نية اآل ر نةغ رلفلأ فدد عالي علف شيج د نظ ا و رعلياي و جديداو  )جن غ 

ييي   رلرندييييا فليييأغ ةييي و لاييي ت رجييي ل الفةييير رالنةيييت فييي  ال يييلننة الع ا نيييية نريدييي و ة   ليييد لهاييي : شات
نشيي ء شصيي ل الاع اييد الرعلياييية الارجييردج با يي  ررةهيي  ج نبيي و راال ات دليي ل العلييرت العدلييية راليينظت الندي يية شليهيي غ راال

اع اييد رعلياييية جديييدج لرييدريد العلييرت العصييرية رفييا اليينظت انررربييية الندي ييةغ ر ييد الريي ررا النريييا ال يي ن  
لييرغبرهت فيي  اجرنيي و اد رايية الاع اييد الددياييةغ رةعرديي دات لو رر ييي  الدييديت لصييعو اييو رفصيييل النييديد  

 ( 97غ ص0230)لبيضغ 

رااييي  يلفيييي النظييير ةاييي  يديييرل  ييي ن  النصييير  لوت شنيييداد الاع ايييد الرعليايييية الجدييييدج ليييت ييييرت رفيييا 
الررريو الانند غ شناي  ريت رفيا الرررييو العالي  الني رج عيو رنيرراي النيي ج ال ي  يية اةجرا عيية  في لرفةير 

و النيي ج الادنيية شليف النيي ج الع يةريةغ شةت الانند  ة و ينرت شص ل الرعلييت ايو اندنيف شليف انعليفغ راي
لوت الرنرراي ال ي  ية راةجرا عية جعلي ال لننة الع ا نية ربدل باص ل الرعليت او انعلف شليف اندنيفغ 
راو الني ج الع يةرية شليف النيي ج الادنيية  فنريجية لرةيرار الهيلا ت الع يةرية للجيير  الع ا نيية لاي ت الجيير  

ي ال لننة الع ا نيية بانشي ء ايدارد ع يةريةغ لرلرييد الجيي  بضيب ن يردنيرو فنيرو النيروغ انررربيةغ   ا
ري يييرنيعرو الصيييارد لاييي ت الجيييير  انررربيييية الاجهيييلج ب ن يييلنة الندي ييية  ليييفلأ رضييياني ايييفة الايييدارد 

ر  غ الع ييةرية الة ييير اييو العلييرت العصييرية ة لري ضييي ي رالنبيعييي ي رالريي ريم رالجارافييية رغيرايي   )النصيي
 (2-4غ ص3949

راةفا ياةو الدرل لوت العلرت العصرية دللي ال لننة الع ا نية ف  ب دل انار عو نرييا الايدارد 
 (4غ ص3977الع ةريةغ رلوت ة يراو او ادر يه  ة نرا او لريج  افة الادارد  )ن ج غ 
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جيي ل الفةيير ر ييد ة نييي اييفة الاييدارد فيي  بيي دل انايير با  بيية اييدارد الرص صييية ع ليييةغ غييير لو ر 
رالنةتغ ةنظرا لوَّ رعليت افة العليرت ينري إ شليف ايدج لنيرلغ رايو انفضيل البيدء برعلياهي  في   يو ابةيرجغ 
ف نش را ادارد لدنف ارربةغ اي  الايدارد الع يةرية ا عدادييةغ لرلرييد الشيبيبة في   يو ابةيرج ب لاعلراي ي 

د  الفنرو الع ةرية ف  الادارد اةلرص صية الضرررية الر  ر  ت الني ج الع ةريةغ رالر  ر  عد علف رل
الع ليةغ  ت لنش را ادارد لدنف ارربة انه غ ا  الادارد الرشدية الع ةريةغ راهاره  شعداد الن و لرلدي  
اليييدررد فييي  ا عيييدادي ي الع يييةريةغ راةيييفا رةرنيييي  ييي د ارانيييل ايييو الايييدارد الع يييةرية راييي : الارنلييية 

 (2غ ص3949الارنلة اةلرص صية  )النصر غ الرشديةغ رالارنلة ا عداديةغ ر 

لا  ب لن بة للادارد الالةية لر الادنية فدد ر لر ظهررا  شلف ا  بعد شنش ء ا ي ره  الع ةرية بادجغ 
رة و الهدا او شنش ء افة الايدارد شعيداد الايرظفيو اليفيو رنري إ شلييهت ال يلننة في  الرليا الاجي ةي  

 ( 3غ ص3949)النصر غ 

نييظ لو ايي  نييدد فيي  شنشيي ء الاييدارد الع ييةرية نييدد ليضيي و فيي  شنشيي ء الاييدارد الالةييية راييو الا 
ف نعلف انه  ل نِشب  بل اندنفغ ف  نش ي الادارد الرشدية ف  البداية  ت ل نش ي الادارد اةبردا يية بعيدا   

 (99غ ص0230)لبيضغ 

عهييد ال ييلن و عبييد العليييلغ  رلرنظيييت لاييرر الرعليييت ررنديييد ايةلييوغ لصييدري ال ييلننة الع ا نييية فيي 
تغ الف  ايتيل بييو نيرعيو ايو الرعلييتغ ااي غ الرعلييت الر يا غ 3939اي 3093  نرو الاع را الع ا ن  ع ت 

 رالرعليت الل صغ ر نرندد عو ةل انها غ علف الننر اآلر : 

 التعليم الرسمي )الحكومي(:  (4

داررهي  را شيراا عليهي   ريد يت شليف عيدج ارانيلغ  رار الرعليت الف  ردرت النةراة بر  يد ادار يو راال
 رلةل ارنلة انه جه  الل ص  

 مراحل التعليم الرسمي )الحكومي(:  .أ 

 يد ت الرعليت الر ا  )النةرا ( شلف لاد ارانل ا : 
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 المرحلة االبتدائية:  .4

ليييف ايييو ارانيييل الرعلييييت الع اييي ن غ رالدبيييرل فييي  ايييفة الارنلييية رشيييةل الارنلييية اةبردا يييية الارنلييية انر 
اج ن   ر د نصي الا دج الر  عة او د ررر الاع را علف شللااية الرعليت اةبردا   للفةرر را ن دغ غيير 

 لو النةراة الع ا نية لت ردتغ نرف نه ية عهدا غ برنفيف ا  ج ء ف  افة الا دج 

 رندد نظ ت الاع را  و الدبرل ف  الادارد اةبردا ية علف الشةل اآلر : 

  برل الفةرر الفيو رررارل لعا رات ا  بيو ال  بعة رالن دية عشر    3
 (327-323ايغ ص3223 برل ا ن د اللرار  رررارل لعا رات ا  بيو ال  د ة رالع شرج  )نرفلغ   0

بصييررج ع ايية الاييراد الر لييية: الدييراءج رالةر بييةغ رالييديو ايي  انهيي إ الدرا يية فيي  اييفة الاييداردغ فرضيياو ل
)الدييراو الةييريت بصييفة ل صيية(غ رالن يي وغ ر راعييد اللايية الررةيييةغ رالليينغ رعلييت النيي ل الييرنن   ا  يي ا 

)الاعلراييي ي الرننيييية(غ رالرييي ريمغ رالجارافيييية  ريضييي ا شليييف انهييي إ البنييي يغ اللي نيييةغ رانشيييا ل اليدرييييةغ 
 (432غ ص 3999 غغ رن و الهندات  )الصب

غ فهن ليأ ايدارد رري لا ايو    ية صيفراغ  ررر لا الادارد اةبردا ية او    ية شليف لربعية صيفراه
رللرد رر لا او لربعة صفراغ رافة الر  رر لا ايو لربعية صيفرا رري لا ايو صيا ا يرعداد  )لرهي ية 

 ( 47غ ص3973الر ايف للارنلة اةبردا ية(غ راو    ة صفرا ابردا ية  )لر   غ 

تغ  يد نيص عليف رجيرو نشير الايدارد اةبردا يية في  3939ايي 3093را  لو   نرو الاع را العي ت 
ةييل  رييية رنيي غ فانييو لييت ي ييرح لل ييلننة الع ا نييية لو رنبييا فلييأ اب شييرجغ لعييدت رييرافر الاعلايييوغ راناةنييةغ 

 (433غ ص 3999رلصعرب ي ا لية )الصب غغ 

تغ عايل اي  بر يعوغ لر  ييد 3979اي  3092لف  رريةغ ع ت رلةو عندا  ع يو ادني ب ش  رالي و ع
الاييدارد اةبردا ييية رنشييرا   را ييرع و لهييفا الاييرض بييي "جاعييية ليرييية " اييو العلايي ءغ لإل ييرا  فيي  اناييرغ 
اعييي الربرعيي ي اييو الا ييلايو لهييفا الاييرضغ رلضيييا شليهيي  بعييض شيييراداي انر يي ا  رلريي ايو  رب لفعييلغ ج 

الافررنيييية عالييييي علييييف شصيييي ل بعييييض الجراايييي  رالاييييدارد الددياة )الصييييب غغ  ددار انبنييييية ال لاييييةغ للايييي
 (430-433غ ص 3999

رعيو ادني ب ش  الشيم ن ار الجلا ير  افرشي و لهيفة الايداردغ فعايل عليف جعيل اللاية العربيية لاية 
عيل  الرعلييت الرعليت فيه غ رللا له  عيدداو ايو الةريوغ شة لو الشييم ني ار ل  ييل بعيد  ينراي ايو انصيبوغ رج 
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ف  الايدارد اةبردا يية ب للاية الررةييةغ ايفا عليف اليرغت ايو لو  ي نرو الاعي را  يد نيص عليف جعيل الرعلييت 
ف  الادارد اةبردا ية ب للاة الانلية  رة يراو ا  ة ني الدررد ف  افة الادارد ردرد بلاة غير راضنةغ 

 (432-430غ ص 3999رجا  بيو اللاة الررةية راللاة العربية )الصب غغ 

ربعد لو   ت ال لن و عبد النايد بعلل ادني ب ش  عو رةية  رريةغ ظهري جاعي ي لاليية ليريية 
 (430غ ص 3999للردغ عالي علف الرر   ف  افرر ل الادارد اةبردا ية )الصب غغ 

رلةيييو اييي  لب يييي ال يييلننة الع ا نيييية لو لنلتيييي انيييل ايييفة الجاعيييي ي "اجليييد اعييي را الرةيييية " عييي ت 
تغ رغييدا لايير افرريي ل اييفة الاييدارد ارررةيي و لهايية الييرةج رالارصييرفيو ر ي  ييرهتغ فاايي  لو 3993 اييي 3099

-3990اي  3229-3222ت( رع ت)3990 -3993اي 3222-3099يرةد افا العال ةا  ندد بيو ع ت )
ا  لو ينشنغ ا لا  جرد لاو الرال  " ر را ب ش "3990 ت(غ 3990 -3993اي  3229-3229) (3)ت(غ راال
ناي  لرليف عن يريو ليضي و للايدارد الدينييةغ  الف  لت يةيو اارا ايو ادرصيراو عليف افرري ل الايدارد اةبردا ييةغ راال

نيد عال علف ا رع دج لر  فه  او اارصبيه غ رة و ينر  شنش ء ادارد ش  اية ينشد فيه  ةب ر علا ء 
ايي  3232-3230) (4)ا ب شي "الا لايوغ رلةو  لة انارال ر في ع  د و ف  نريا فلأ  راليرال  "ن يو رفيي

ت( الف    ت باص ن ي ة يرجغ ب  ض فة شلف افرر ل عشريو ادر ية ابردا يية لليفةررغ عليف 3992 -3994
الرغت او  صر فررج رةيرو  ا  العلت لو العال علف نشر الادارد اةبردا ية ليت يةيو ي يير ب يرعةغ بصيفة 

 ( 230غ 432-430ص غ 3999ع اة  )الصب غغ 

لا  ب لن بة شلف رعليت ا ن دغ فدد ر لر ة يراوغ ب بو نظرج الاجرا  ال لبية رج ة رعليت الايرلجغ اناير 
الف  دف  العديد او اندب ء رالافةريو لا  ل عبد اليرناو الةيراةب غ رني ار الجلا ير غ ربنيرد الب ير ن غ 

رار جهله غ رفرا د رعلياه غ ب لن بة لهي  للرصد  لهفة الاشةلةغ ف ةدرا علف ضرررج رعليت الارلجغ ابيتنيو لض
رللرجه  رنرةدا غ رراةو ا ةء الافةررو او رنديا ادفهتغ ب فرر ل ادارد ابردا ية لرعليت ا ني دغ ر يي ت 
بعيييض اناييي ل  بار ييي ل بنييي رهت شليهييي غ ر ييي عد عليييف فليييأغ افررييي ل ايييدارد لإلنييي دغ ايييو  بيييل ا ر ييي لي ي 

 (93غ ص3992غ )ع ا وليه غ اا  شج  اآللريو علف رعليت بن رهت  الربشيرية راال ب ل بعض الفري ي ع

                                                           
 م، وهو الوزير الشهري يف مصر وبالد الشام، كان حيب جمالسة العلماء. 0981-0980وايل سورية بني عامي (3)
، قام بالعديد من األعمال اهلامة يف دمشق، حيث مت يف عهده تشييد دار املعلمني يف 0981-0981وايل سورية بني عامي (4)

 ديدية. دمشق، ونشطت التجارة يف عهده بسبب اهتمامه باخلطوط احل
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تغ نيناي  افررنيي الجاعيي ي 3979ايي 3092رة و البدء ب فرر ل الادارد اةبردا ية لإلن د في  عي ت 
(  لايي  فيي  نلييو فدييد ريي لر 93غ ص3992الليرييية بعييض الاييدارد فيي  ةييل اييو داشييا ربيرري)ع ايي وغ 

تغ نييد ل  يي النةراية لرل ادر ية ابردا يية 3920ايي  3202 د نريف عي تشنش ء الادارد اةبردا ية لإلني
 (97غ ص 3999لإلن د فيه   )نج غ 

 المرحلة الرشدية: .0

ر ر  ارنلة الرعليت الرشد  ف  ررريبه  بيو ارنلة الرعليت اةبردا   رارنلة الرعلييت ا عيداد غ رةي و 
فيه  بيو  ي د رلربي   ينرايغ رييرت الرعلييت فيهي  ب للاية الرعليت ف  افة الارنلة اج ني وغ ررررارل ادج الدرا ة 

 الررةيةغ ريديرا  ل  رفج لرراأ  

لايي  الهييدا اييو الرعليييت فيي  اييفة الاييدارد فهيير رهي يية الر ايييف للارنليية ا عداديييةغ ررلريييدات ب د فيية 
 (434غ ص 3999راةنهت او الررظيا ف  درا ر الدرلة  )الصب غغ 

لا  انه إ الدرا ة ف  افة الادارد ضيت بصيررج ع اية الايراد الر ليية: ابي دل العليرت الدينييةغ ر راعيد 
اللاييية العربييييةغ راللارييييو الررةيييية رالف ر ييييةغ رالن ييي وغ رلصيييرل ا يييأ اليييدف ررغ رابييي دل الهند يييةغ راللييينغ 

 اج ا ني دغ اللي نية رريدبير رالر ريم العايرا  رالع اي ن غ رالجارافييةغ رالري ضية البدنيية  ريضي ا شليف اني
يرو ف  درا ة الار يد غ لا  دررد الدي نةغ فرعنف لةل التة بن يو دينهي غ رباشيراا ر  ي  ه   الانللغ ريلت
الييررنييوغ ب لن يييبة لاييير الا يييلايو  رفيي  الرا ييي  ةيي و انييي أ اليير ا فييي  انهيي إ ةيييل ادر يية عيييو انهييي إ 

 (434غ ص3999الصب غغ )الادارد انلرد  

اييي  3203الاييدارد الرشييدية للييفةررغ فيي  نه ييية عهييد ال ييلن و عبييد النايييد ال يي ن غ عيي ت ربلييغ عييدد 
 (434غ ص 3999تغ  ا وه ر   يو ادر ة  )الصب غغ 3929

ررييرارل عيييدد الاعلاييييو فييي  ايييفة الايييدارد بييييو اعليييت رانيييد رلا ييية اعلاييييوغ ب  ييير ن ء ادر ييية نليييو 
ا نيو رلربعة رعشريو اعلا و  ربلغ عدد ن و الادارد الرشدية الر  ررارل عدد الاعلايو فيه  بيو اعلايو 

ر ا نيييية  ةر ا نا  ييتغ لليييا 3997 -3993اييي  3222-3224الرشييدية فيي  بييي د الشيي ت فيي  العييي ت الدرا يي  
 (92-99غ ص 3992ر ررو ن لب و  )ع ا وغ 

لاييييي  ب لن يييييبة لرعلييييييت ا نييييي د فييييي  الايييييدارد الرشيييييدية فليييييت يةيييييو يرجيييييد فييييي  بييييي د الشييييي ت نريييييف عييييي ت 
تغ  رد ادر ية رشيدية رانيدج لإلني د في  داشياغ رفي  ايفا العي ت   ايي النةراية بر  ييد 3992اي 3233
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ت ل  يي ادر ية رشيدية 3994اي  3230(غ رف  ع ت97غ ص3999ادر ة رشدية للرد ف  نلو )جن غ 
-3092لإلنييييي د فييييي  بييييييرريغ ربدييييييي بييييي د الشييييي ت نريييييف لرالييييير عهيييييد ال يييييلن و عبيييييد الناييييييد ال ييييي ن  )

 ( 434غ ص3999)الصب غغ .ت(ادرصرج علف ر   ادارد رشدية ر اية لإلن د3929 -3973اي 3207

ررارل عدد الاعلا ي ف  ةيل ادر ية بييو اعلاية رانيدج رلربي  اعلاي يغ ب  ير ن ء ادر ية نليو الري  ر 
رةي و عيدد الن لبي ي في  ايفة الايدارد  .ة و يررارل عدد الاعلا ي فيه  بيو اعلاريو ا نريو ر ب  اعلا ي

لدرا يي  ت يرجيي رل العيدد في  ادر يية داشياغ فيي  لن يو الني ةيغ الا يية رلربعييو ن لبيةغ فيي  العي ت ا لييلغ فلي
( رافا عدد  ليل جداوغ انار الف  يدل عليف عيدت ش بي ل 342غ ص 3993غ ت  )نصر اهلل3920اي  3202

 ا ن د علف الرعليت نرف انل  الدرو العشريو  

 المرحلة اإلعدادية:  .8

رة نيي غ رر ر  بعد ارنلة الرعليت الرشيد  ادية الارنلة ال  ل ة او ارانل الرعليترشةل الارنلة ا عد
 الادارد ا عدادية علف نرعيو:

شعييدادي ي الرةييي ي: رايي  الريي  لنشيي ي فيي  اراةييل الرةييي يغ راييدج الدرا يية فيهيي   ييب   يينرايغ اليي  د   3
 انرلف انه  رشدية 

انلريييةغ راييدج الدرا يية فيهيي  لاييد  يينرايغ اليي  د شعييدادي ي انلرييية: رايي  الريي  لنشيي ي فيي  اراةييل   0
 (7غ ص3949انرلف انه  رشدية  )النصر  غ 

غ 3999رة ني الا ية او افرر ل افة الادارد شعداد الايرظفيو الاي اليو ليدرا ر الدرلية  )الصيب غ غ 
 (434ص

لدييراو الةييريت رضييت انهيي إ اييفة الاييدارد ليي ل ال يينراي اللاييد لر ال ييب  الاييراد الدرا ييية الر لييية: ا
رالعلرت الدينيةغ رانل اغ رالانناغ رنفظ الصنةغ رل صة الدرانيوغ رالةياي ءغ راللاية العربييةغ راللاي ي 

الف ر يية رالفرن يييةغ راللينغ ر راعيد الةر بيية الر يايةغ رعليت ال ييررج )اة رصي د(غ رالجارافيية الع اييةغ ر الررةيية 
غ رالا ةيني  ةغ رالعليرت الري ضييةغ رالفيليي ءع تغ رر ريم الدرلة الع ا نييرجارافية الرةي ي الع ا نيةغ رالر ريم ال

)الاية نيأ(غ رالاراليد ال   ة )الاع دو رنبد ي انرضغ النب ر يغ رالنيراني ي(غ رالر يتغ راللاية انررربييةغ 
نهي إ  ليي وغ ريلرلا ررلي  اراد الانه إ او ادر ة شعدادية شلف ل لرد  رة و نصيو اللاية العربيية في  الا

 (432غ ص 3999ب لاد رنة ا  اللاريو الررةية رالفرن ية  )الصب غغ 
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رافة الادارد ردبل جاي  الن و او شيرف لنني ء ال يلننة الع ا نييةغ بايض النظير عيو انراي ءارهت 
الدينيييةغ ريشييررن ل نر يي و شلييف اييفة الاييداردغ شبييرال شييه دج صيينية ر بييي  يي اة الن لييو اييو اناييراض 

 ( اا  يدل علف اارا ت افة الادارد ب لرربية الصنية 90غ ص3992  )ع ا وغ ال  رية

 ررد ت افة الادارد شلف   ايو:

يضت الن و الارب ء )لبن ء الان نا البعيدج(غ رةي و ي ليف اينهت ر يرا و اعينية لدي ء قسم داخلي ليلي:   3
ررلفييض الر يرت عيو عيدد  اص ريا ش  ارهت الداللييةغ ةاي  ةي و ييرت شعفي ء عيدد ايو الني و الفديراءغ

 الر انهت 
 (434غ ص3999رة و يرت  برل الن و ف  افا الد ت اج ن و  )الصب غغ  قسم خارجي نهاري:  0

ت شنييدد عشييرج 3929اييي 3203ربلييغ عييدد الاييدارد ا عدادييية الا   يية فيي  بيي د الشيي ت نرييف عيي ت 
 (434غ ص3999 غغ ادر ة شعداديةغ انرشري ف  ةل او داشاغ ربيرريغ رالدددغ رنلو  )الصب

 مرحلة التعليم االختصاصي:  .1
 ظهري ف  افة الفررجغ بعض الادارد اةلرص صيةغ ا : 

 دور المعلمين: .أ 

اييييي  3230  اييييي ال ييييلننة الع ا نييييية بانشيييي ء لرل دار للاعلايييييو فيييي  بيييي د الشيييي تغ فيييي  داشييييا عيييي ت 
غ 3999تغ بهيدا ر ايييل الاعلاييو للاييدارد اةبردا ييةغ رة نييي ايدج الدرا يية فيهي   يينريو  )الصييب غغ 3994
 ( 432ص

غ نييييراوغ اعييي دو رضيييت انهييي إ درر الاعلاييييو الايييراد الر ليييية: الايييراد الدينييييةغ رعليييت الارالييييد )نبييي ي 
رنبدييي ي انرض(غ راللاييي ي الررةيييية رالعربيييية رالفرن يييية رالف ر ييييةغ رالر يييتغ رالرييي ريم العييي تغ رالري ضيييي يغ 

 (433غ ص 3999رالجارافيةغ راللن  )الصب غغ 

راييو شيييررن الدبييرل فييي  درر الاعلاييييو اآلريي : لو يريييرارل عايير الارديييدت بييييو  ايي ن  عشيييرج رلايييد  
او الع ا ي رالعليل الج يايةغ رانايراض ال ي ريةغ رلو يةيرو ن يو ال يلرأغ رلو رعشريو  نةغ رلو يللر 

 (329غ ص 3992يجر ل اارن و الدبرل بنج ل  )ع ا وغ 
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 المدارس الصناعية: .ب 

الايييدارد الصييين عية فييي  بييي د الشييي تغ فييي  فريييرج رةيييية ايييدني ب شييي  عليييف داشييياغ نييييو  ييي ت ل نشييي ي  
تغ ربعد انرد لو او الرةييةغ ل االيي ايفة الادر يةغ 3979ي ا3092بر  يد ادر ة للصن    ف  داشا ع ت 

تغ نيييو رييرلف شداررهيي  اييدير اصيير  ارلييرإ اييو ادر يية الصيين    3933اييي  3209را ييرار فلييأ نرييف عيي ت
الاصريةغ فعال علف شع دج الني ج شليه غ رالداد شنر جه  ةا و رنرع و  ةا  ل نش ي ادارد صن عية للرد في  

 ضيي فة شلييف ادر يية صيين عية لإلنيي د فيي  فل يينيو لصيين عة ال ييج د  )الصييب غ غ نلييو رلررفيية ربيييرريغ ب 
 (433غ ص3999

رلر لي بع ة شلف لرربة لرعلت الصن    الندي ة الارنرعة  رجاعي بعيض النفدي ي ايو اناي ل  عليف  
شييةل ضييرا و ارنرعيية لإلنفيي ا علييف رلييأ الاييدارد  رةيي و الهييدا اييو شنشيي ء اييفة الاييداردغ رعليييت اننفيي ل 

لدراءج رالةر بةغ رنرفة اعينة يعيشرو انه غ ة لنيدادجغ رالنجي رجغ ررجلييد الةريوغ ر يبأ النيررا للنب عيةغ ا
ص ل اآلةي الاية نيةيةغ رصن عة الةبرييغ راننفيةغ رن ج الجرارو ران اشة  )الصيب غغ  راللي نةغ راال

 (433غ ص3999

 المدارس الزراعية: .ج 

تغ بع ييية شليييف فرن ييي  ليييرعلت انصيييرل الندي ييية 3992ايييي 3222لر يييلي ال يييلننة الع ا نيييية انيييف عييي ت  
ت لرل ادر ة لراعيية في  بي د الشي ت 3999اي 3227لللراعةغ ررربية درد الدل ب لفاي   ت افررني ف  ع ت 

ف " الا لاية "بنلوغ ر اتيي بي "نارفإ اللراعة" شة لنه   يرع و اي  ل االييغ رافررنيي "شيعبة لراعيية" في  
 (437غ ص 3999ة ف  نلو )الصب غغ الادر ة ا عدادي

رضت انه إ الادارد اللراعية الاراد الر لية: دررد لراعةغ رعالي ي لراعيةغ رصين ع ي لراعييةغ  
رعلييت  ييررج لراعيييةغ را ةينيية ر  اللراعييةغ رنب ريي ي لراعيييةغ راند يية عالييية لراعيييةغ راراليييد    يية )اعيي دو 

يييي ء لراعيييية رنبيدييييةغ رنيرانييي ي لراعييييةغ رنفيييظ صييينة رنبدييي ي لرضغ نبييي يغ نييييراو(غ رالفيليييي ءغ رةيا
 (323غ ص 3992النيران يغ رالجارافية  )ع ا وغ 

 مرحلة التعليم العالي: .7

تغ  يييراراو يدضييي  بانشييي ء الادر ييية النبيييية فييي  3923ايييي 3229لصيييدري ال يييلننة الع ا نيييية فييي  عييي ت 
 ييي  يينرايغ لربعيي و انهيي  فيي   تغ رة نييي اييدج الدرا يية فيهيي 3922اييي  3233داشيياغ رافررنييي ر يياي و عيي ت 
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الادر ييةغ رال يينريو انليييرريو بيييو الادر يية رالا رشييففغ نيييد ة نييي رلدييف الييدررد ال ييريرية علييف ل ييرج 
( رايفا 027غ ص3973الارضفغ ررنبا الدررد العالية ف  البير الجيرا يت الري ب  للا رشيففغ )   يايةغ 

 ف  الر ي الن ضر ا  يندد ف  ةلي ي النو ف  الجاهررية العربية ال ررية 

رة و الردريد فيه  يرت ب للاة الررةييةغ نو اعظيت الادر ييو ةي نرا ايو لريجي  الايدارد الررةيية في  
غ 3999ا يييننبرلغ لاييي  الاصييينلن ي العلايييية فة نيييي رنديييل ةاييي  اييي  ايييو اللاييي ي انررربيييية  )الصيييب غ غ 

 (439ص

 الممارسات التربوية في المدارس الرسمية:  .ب 

 المناهج وطرائق التدريس:  .4

الادرب يية اييو الانهيي إ الفرن يي غ لعلييرت العصييرية اعراييد الانهيي إ فيي  الاييدارد الر يياية علييف شدليي ل ا
درو اراع ج لن ج ي النلبة العرو رنبيعرهت ربي رهتغ لفلأ فديد جي ء غيير ارن  يب و اعهيت  لاي  ب لن يبة شليف 

غ فلييت رةييو رلرلييا عييو الةرييو الريي  ة نييي ارجييردج فيي  اللايية العربييية رالعلييرت الدينييية الريي  ضيياه  الانهيي إ
الاييدارد الدينييية الردليدييية  را رصيير الانهيي إ علييف الج نييو النظيير  درو اةارايي ت بيي لرنبيا العاليي غ رلااييل 
دررد اننشيينة ة لري ضيية رالر ييت رغيرايي   ةايي  افرديير ل ن ييج ت رالرييرابن بيييو انيي اج الدرا يية فيي  ارانلهيي  

 (37 -33غ ص 3929الالرلفة  )صليب غ 

اييو الجييدير ب لييفةر لو الر  بيية الشييديدج الريي  فرضييي علييف الانهيي إ فيي  عهييد ال ييلن و عبييد النايييد ر 
( راييفا ايي  303غ ص3972غ  ال يي ن غ جعلييي الانهيي إ فيي  عهييدة راةييداو ة نييي ج فيييو رة شبييدا   )ةييرد عليي 

 عصر النهضة العربية ي ةدرو علف النريةغ ف  شبدا  بدرو نرية    جعل افةر 

لا  نرا ا الريدريد الري  ة نيي اربعية في  الايدارد الر ياية في  بي د الشي تغ فهي  نرا يا ردليديية ة 
ر يي عد علييف ا بييدا غ فلييت يةييو انيي أ ل  رجييرد للنرا ييا الندي يية فيي  الرييدريدغ الريي  رعربيير الن لييو انييرر 

يةغ ف  ان  شة رة نرارغ رة نريدة نيل الاشية يغ رة الاشيررع يغ رة رنبييا عالي غ رة العالية الرعليا
لد  ييةغ نريدة عصا داي غغ رة شي ء ايو ايفا لر فاأغ رالنريدية الري  ة نيي لة ير شييرع و اي  النريدية ا 

دررة  يرد ا صيا ء الر  يبدف الاعليت فيهي  الف عيل الرنييد في  اليدردغ ريبديف الايرعلت فيهي   يلبي و ة يرعيدد 
لاعلاوغ راو  ت شع دج ا  رةلت بو اعلاو  ف لاعلت ار انرر العالية الرعلياييةغ رلييد الرلاييف ةاي  يجيو لو 

 (422غ ص0222يةرو  )ير ا غ 
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رالجييدير ب لييفةر لو الاربيي  العربيي  الاع صيير  يي ن  النصيير  بييرر للاعلييت شربيي   اييفة النريديية فيي  
دررد ف  لصرل الردريد" ب نو "ياةنن  لو ن ير علف نريدري  الردريير بعض الاراد عندا  فةر ف  ةر بو "

رالرةشييا في  دررد الن ي و رالهند يية ر راعيد اللاية رانلي ا رانشييي ء  رلةنيو ة ياةيو ال يير شة علييف 
 ( 49غ ص 3904نريدة الردرير ف  دررد الر ريم رالجارافية" )النصر غ 

اية عليف الليرا رالرابية بيدةو ايو الانبية رالرعي روغ رة ييراو اي  رة ني الع  ة بييو الاعليت رالرلاييف    
ةييي و يشيييربه  الريييررر رالعيييداءغ رةييي و الرلاييييف ينظييير شليييف الادر ييية عليييف لنهييي   يييجوغ رالاعليييت را داريييييو ايييت 

 ال ج و  

لنيررج ايفا انايرغ راعربيررا غ رجاييل صيليب  5ة ديو الرد  البايداد ر د لدرأ الاربرو الاع صررو 
و الرربية الددياة الد  اة عليف العدي وغ لشيد رني ج عليف اناية رالشيعو ايو العيدر اللي رج غ اليف  لو ل  لي

ي ييعف  را  هيي  ب لييفل ر ييلبه  النرييية راة ييرد لغ رنيي لبرا بايينح النلبيية شيي ء اييو النريييةغ نو الضييبن  ييد 
 (32ي  32ايغ ص 3227ي د  شلف  رل ررل ا بدا  لديهت  )الباداد غ 

 قية واالجتماعية: التربية األخال .0

ة نييي الرربييية انل  ييية راةجرا عيييةغ رييرت رفييا نرا ييا رل يي ليو ردليديييةغ فدييد ةيي و ي ظييو ب نييو يةفيي  
لرنديا الرربية انل  ية راةجرا عيية لو يرضي  في  الانهي إ ايراد ررصيل ب لاعلراي ي الادنيية رانل  يية  

رربيية لل  يية اجرا عيية لو ييدلرة شليف الليير رييفةررا لنو يةف  لرربيية الن ليو رف  رصرر الاعلايو انفاأ 
( لا  راريو النلبة علف 9اي غ ص3203لو ان  نوغ رلو ينهرة عو الشرغ ريبيتنرا لو ا  ر و  )الجلا ر  غ 

الرعي رو را ي يي ر فليت يةييو يرجييد ل  شي ء اييو ايفا الدبيييلغ بييل عليف العةييد ايو فلييأغ ةيي و ييرت ايينعهت اييو 
جبيي  رات علييف العاييل ةييل لرنييدة درو اة ييرع نة بيي آللريو  رة يييراو ايي  ةيي و الاعلييت ييي ار العاييل الاشييررأغ راال

( اييي  العليييت لو الرربيييية 393غ ص3992ن بيييو باربييي    يييلرأ اعييييو راييير بعييييد عنيييو ةيييل البعيييد )ع ا وغ 
ب يلرأ  ور الندي ة ررنلو ايو الاعليت لو يةيرو  يدرج ن ينة لن بيوغ فيافا ةي و ةيفلأ نجيد لو الني و يري  ر 

 ه   رةو رفع و  نت ر ياو ر د يعرندر اعلاه

 

 
                                                           

5
وعمل مدرساً لمادة التاريخ في المدارس السلطانية  بدمشق ، وكان عضواً في المجمع  ،م(0811-0981هـ/0131-0101)عاش بين عامي 

 . فيهاالعلمي العربي 



 
 

 

50 

العربية النهضة عصر في الشام بالد في التربية تطور            الثالثالفصل 
       

 البيئية: التربية الصحّية و  شروطال .8

 نيي الاييدارد الر يياية رفرديير شليف لب يين الشييررن الصيينيةغ رل صية فيي  الاييدارد اةبردا يييةغ نيييد ة
و رجييدي فهيي   ل االييي النظ فيية فيي  الالييبد رالا ةييلغ رالاييي ة ة نييي الر ييةغ رر يي  ل الردف يية غييير ارجييردج راال

 (397-393غ ص 3992رردليديةغ ةا  لاالي الرهرية را ن رج  )الع ا غ ب ينة 

رالاظهيير الرنيييد الييف  يييدل علييف اةارايي ت ب لرربييية الصيينيةغ ايير لو بعييض الاييدارد ة نييي رشييررن 
 لدبرل النلبةغ شبرال شه دج صنيتة ر بي   اة الن لو او اناراض ال  رية  

ي الادارد رد ت شا  ف  الا  جد لر اللراي  لر في  بييري  دياية لا  ب لن بة لألبنية الادر يةغ فدد ة ن
اصدعة الجدراو  رة يراو ا  ة ني الادارد رد  ف  انني ء الضيدة  رب لر ل  فاو اعظت الابي ن  الادر يية 
ة نييي غييير صيي لنة للرعليييت  رة نييي الاييدارد ل لييية اييو الا عييوغ صييايرج الب نييةغ رة يرجييد فيهيي  لرر يية 

ايييف اييو النيير رالانيير ل نيي ء الفييرصغ ر بييل الييدلرل شلييف النصييص الدر ييية فيي  الصييب ل )ةرد لر  ييية الر 
 (792غ ص3949عل  غ 

 المعلم:  .1

لديييد ةييي و رعيييييو الاعلاييييو رالاعلاييي ي فييي  الايييدارد الر يييايةغ ييييرت ايييو  بيييل رلارج الاعييي راغ رعنيييدا  
للن صييليو عليف شيه دج الاييدارد ر   يي ايديري ي الاعي را ع هييد شليهي  بي نارغ رة نييي انفضيلية بي لرعييو 

الع ايييةغ رللن صيييليو عليييف ا جييي لج بييي لرعليت  رةييي و يشيييررن فييي  الاعليييت لو يرارييي  بصيييف ي الجيييد رالر ييي ر  
 (330-333غ ص3933)النةيتغ 

لايي  ب لن ييبة شلييف الا ييررد العلاييي  للاعلايييو فدييد ةيي و علييف الا ليييو ارييدني وغ ربشييةل ليي ص ا يييررد 
( لفلأ فدد افررنيي 409غ ص 0222لا ررد العلا  للاعلا ي  )ير اغ اعلا  الدردغ رل رل انو بة ير ا

 ال لننة درر الاعلايو لر ايل الراغبيو ف  اةنر  و شلف اهنة الرعليت  

 الكتب المدرسية: .7

لديييد لليييي الةريييو الادر يييية ايييو الراييي ريو الرنبيدييييةغ رايييو الر يييرت رالصيييرر الررضيييينيةغ رع اييي ي 
الرر يت  را  شاي  ةريو اررجاية عيو الةريو الادر يية انررربييةغ رغ لبي و اي  ة نيي ررجارهي   يي ةغ رعب رارهي  

اييي  ةريييو  دياييية لر ادرب ييية عنهييي غ ارصيييفي ب نهييي  االيييةغ رل يييلربه  رةييييأغ ربعييييد ج عيييو ان يييد رةيةيييةغ راال



 
 

 

58 

العربية النهضة عصر في الشام بالد في التربية تطور            الثالثالفصل 
       

الرربريةغ ةا  لت يةو ارعي و فيه  ررريو الدررد ن و صعربره   رلفلأ فانه  ليت رةيو ررن  يو اي  ا يررد 
 (239غ ص0222النلبة  )ير اغ 

 االمتحانات: .0

يرضيييانه   ة نيييي الا يييية ايييو اةارن نييي يغ اييي  الر ةيييد ايييو نفيييظ الن ليييو للاعلراييي ي النظريييية الرييي 
 ارن ن ي:رة و ان أ نرع و او اةغ الانه إ

 اارن و الصفرا اةنرد لية: ريرت فيو ندل الن لو او صا شلف صا لعلف ضاو الارنلة   3

 ( 379ايغ ص  3223اارن و الشه دج: ريرت ف  نه ية ةل ارنلة درا ية  )نرفلغ   0

رة ني اارن ن ي الارنلة اةبردا ية ررت بصررج شيفرية في  الصيفيو انرل رال ي ن غ لاي  في  الصيفرا 
  و يجر  فيه  نرع و او اةارن ن يغ اارن ن ي رنريريةغ راارن ن ي شفرية  انلرد فة

 لا  اارن ن ي الارنلة ا عدادية فة ني رجر  ارريو ف  الع ت: 

 اارن و ل ص ف  انرصا الع ت   3

 اارن و ع ت ريرت ف  نه ية ال نة الدرا ية بصررج شفرية    0

ع ايية فيي  جاييي  الاييرادغ رلو يرجيي رل اعدلييو راييو شييررن النجيي ل لةت ينيي ل الن لييو ل ييل اييو نصييا ال
لة ير ايو النصياغ رلةت يرايييو لة ير ايو لا يية عشير يراي و فيي  ال ينة بيدرو عييفر شيرع غ رينيا للنيي و 

 الرا بيو لو يعيدرا اارن و الاراد الر  ر برا فيه  ف  لرل ال نة الدرا ية  

دلل فييي  رندييييد ن يييبة النجييي ل رارصيييفي اةارن نييي ي بعيييدت الارضيييرعيةغ رليييت رةيييو رلارج الاعييي را ررييي
رالر روغ رةي و اناير ارررةي و لايدير الادر ية رللادر ييو يرصيرفرو بيو ن يو لايرا هت  ليفلأ ة نيي ن يبة 

 (027غ 022غ ص3992الر رو اررفعة جداو ف  جاي  ارانل الدرا ة  )ع ا وغ 

ر ييي ررلييي   راييو الجييدير فةييرة لو اييو عيي دج رلييأ الاييدارد ش  ايية نفليية فيي  اليير العيي ت الدرا يي  فيي 
النر  جغ بنضرر انا ل  ررج ل النةراةغ ريرت فيهي  شلدي ء اللنيو الري  ر ني  عليف ال يلن ي ررنيد عليف 

 (327غ ص 3992العلت رعلف اة رت انل ا ا   اية  )دررلجغ 

راةييفا نجييد لو الة ييير اييو الدييرانيو راننظايية الارعلديية ب ةارن نيي يغ اا  ليية لايي  ايير ا ربيي  ن لييي و فيي  
 ارد ال ررية  الاد
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 الدوام اليومي:  .5

ة و الدرات يبدل او ال  عة ال  انة صب ن وغ رينرهي  في  ال ي عة الرابعية ا ي ءو  رةي و عليف الاعلاييو 
الرديد ب لدراتغ نيد لو الد نرو ينص علف انصراا الر ايف ف  ن ل ر لر الاعليت عيو اليدرد رلير للايد 

غ 3934لد ية في  اراعييد اليدرردغ رانريرات الر يي )ال يلن غ د   ا  رافا يدل علف ادد الردييد ب لنظي تغ را
 (  93ص 

 اإلدارة التربوية والتعليمية:  .5

ة ني ا دارج الرربريية شيديدج الارةلييةغ فهي  رري لا ايو اجليد الاعي را الةبيير في  الع صياة )رلارج 
الاع را(غ ريررل و ادير الاع راغ ريربعو اجلد اع را ف  ةيل رةيية )ايديري ي الاعي را(غ ريريرلد ةيل 

فرشييوغ ران  يوغ ري ي عدة في  شدارج الاعي را اعي رنيوغ رلربعية انددييوغ رااجلد ادير اع را الرةييةغ 
 (377اي  ص 3223رة روغ رلايو صندرا الاع را  )نرفلغ 

رة و اجلد اع را الرةية شديد الربعية لاجلد الاع را الةبيرغ فةل لار يدرت بو اجليد اعي را 
الرةية ةندل اعلتغ لر افرر ل ادر ة صايرج لر البي ف   ضيية ايو  ضي ي  الايداردغ ةي و ينري إ شليف لليف 

الاع را الةبير ف  الع صاة  ةاي  ريت رشيةيل شيعو الاعي را في  اراةيل انلرييةغ رفي  عيدد ارافدة اجلد 
 (379ايغ ص3223او ان ضية لرةرو ر بعة لاجلد اع را الرةية  )نرفلغ 

لايي  ا دارج الادر ييية فة نييي بيييد الاعلايييو انرا ييل الييفيو ةيي نرا ا يي رليو عييو ن ييو  ييير النظيي ت فيي  
لييييوغ را شييييراا علييييف اصيييي ريا الاشيييي غبيوغ ررنبيييييو الاعلييييت الادصيييير فيييي  عاالادر ييييةغ راع  بيييية النيييي و 

ايييغ 3223و الييفيو ةيي نرا يررلييرو ا شييراا علييف النلبيية فيي  الادر ييةغ ررفدييدات  )نرفييلغ يرالابصيير غ الادر يية
032-003 ) 

 التمويل )ميزانية المعارف(:  .1

تغ رري ر  رارداريو 3939اي  3093لنشب صندرا الاع را بارجو   نرو الاع را الص در ف  ع ت 
او ري  انر  اغ رالالصص ي انايريةغ را ع نة ال نرية الر  ر جاي  ايو اناي ل غ را ع ني ي الارفر يةغ 
رالر يييرت الرييي  ييييدفعه  نييي و الايييدارد ال يييلن نية رالع لييييةغ رةيييفلأ ايييو ضيييريبة الاعييي را الرييي  فرضيييره  

ايييغ 3223د الايلانيية الع ايية ردريبي و  )نرفييل غ تغ ررعيي دل ايلانيية الاعيي را  ليي3994ايي 3220ال يلننة عيي ت 
 (392ص
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ررصرا افة الرارداي ف  شنش ء الادارد الرشدية را عداديةغ رف  دف  ررارو الاعلايو رالارظفيو 
رالا رلدايوغ رغير فلأ او النفد يغ لا  نفد ي الرعليت اةبردا   فة ني رد  علف ع را انر  ا رربرع ي 

 ( 323ايغ ص3223غ انا ل   )نرفل

 التعليم الخاص:  (0

 ظهري ف  ب د الش ت ف  افة الفررجغ عدج لنرا  او الادارد الل صةغ ا : 

 المدارس األجنبية .أ 

  اي ا ر  لي ي الربشيرية ب فرر ل العديد او الادارد ف  الرلا لنني ء بي د الشي تغ نريجية للنريية 
الرا عة الر  رارعي به  افة ا ر  لي ي في  ا   ايةغ راة يردرارغ فديد  يهلي ال يلننة الع ا نيية عايل ايفة 

 غ ةاي  شيج  شبيراايت ب شي  ا ر  لي ي رفليأ نريجية الضيعا اليف  انييي بيوغ رضيان اليدرل انررربيية عليهي
فييي  فريييرج نةايييو ليييب د الشييي ت ا ر ييي لي ي الربشييييرية عليييف افررييي ل الايييدارد  ف فررنيييي فييي  البدايييية الايييدارد 
اةبردا ية  ت الادارد ال  نرية للفةرر را ن دغ ربعد فلأ رف  النصا ال  ن  او الدرو الر    عشر   اي 

 ( 299ي  299غ ص 3999ب فرر ل ةلي ي ع لية  )الصب غغ 

ررناييل ةييل ادر يية اييو اييفة الاييدارد ناييرفإ ب دايي  الرعليايي غ رلاييدافه  دينييية ر د فييية فيي  ظ ارايي  
 (9غ ص3977ر ي  ية را رص دية ف  ب ننه   )ن ج غ 

 للاييية العربييييةغ ل فييي و للايييدارد الر يييايةغ رفليييأ ايييو لجيييل برالصيييفة البييي رلج لهيييفة الايييدارد اارا اهييي  
رلي يهل الري  ير فييهت ايو جهية لليرد  رلرتجيي ايفة الايدارد لبيرل علاي ء  اجرفاو لبن ء الشعو او جهيةغ

اللاة العربية ف  فلأ العصرغ لا  ل ن صيا الي لج غ ربنيرد الب ير ن غ اليف  رضي  لرل  ي ارد ب للاية 
العربية ف  العصر النديد رار اعجيت "انيين الانيين"  ةاي  اارايي ايفة الايدارد بنشير اللاي ي انجنبيية 

ل ادر يية ن ييو الدرليية الريي  رنر ييو شليهيي غ ف لاييدارد الفرن ييية رهييرت ب للايية الفرن ييية راةنةليلييية الاربيييةغ ةيي
رغ د  (333ي  332يغ ص -رهرت بردريد اللاة اةنةليلية راةفا   )برت

غ رالريي ريمراعراييد فيي  انيي اج اييفة الاييدارد علييف العلييرت العصييرية )الفل ييفةغ رالعلييرتغ رالري ضييي يغ 
يييي ءغ رالةيايييي ءغ رعليييت النييييراوغ رالنبييي ي(غ يضييي ا شليهييي  فييي  ايييدارد ا نييي دغ الار ييييد  رالجارافييييةغ رالفيل 

 (342ي  344غ ص 3993رانشا ل اليدريةغ راللي نةغ رفو ردبير الانلل  )نصر اهللغ 
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رللاييدارد انجنبييية ا يي ر  ييلبية رللييرد شيج بيييةغ ف ل ييلبية رجلييي فيي  ان رليية رشييريو الريي ريم العربيي غ 
: شو لاييت ر يييلة (6)ل ي  يي  راال يي رج النعييراي الن  فييية را  لياييية  "ريدييرل الييدةررر ة اييل عييي دررشييري الفةيير ا

للرالاييل اة ييرعا ر  لجيي ي شليهيي  الييدرل الاربييية ايي  البع يي ي الربشيييريةغ فيياو الاييدارد رالا رشييفي ي الريي  
را ياغ ر يد عايدي لنش ره  افة البع  ي ة ني رعايل في  ةيل اةي و عليف ش ي رج الفيرو راةضينراب ي بييو الن

شلييف رلديييو الن شيي يو بعييض اظيي ار ال د فيية ال ييننية الانييددج الريي  ة راييي شلييف البي يية اةجرا عييية بصييلة 
 ( 9غ ص 3977رالر  ة ينرج عنه   رد بلبلة انفة ر ررض رو اآلراء" )ن ج غ 

 يج بي ره  فدد رجلي ف : شلا  

رعليت اللا ي انجنبية انار الف   هل اةنرة أ راةرص ل بيو الشرا رالاروغ ف صبني ع ا و  ري و   3
 ف  شن   العرو علف ال د فة الندي ة  

شدليي ل العلييرت الندي يية فيي  انيي اج الدرا ييةغ انايير الييف  جعييل الرعليييت فيي  الييب د العربييية لة يير ا  ايية   0
 (49-49غ ص 3973لن ج ي فلأ العصر  )لر  غ 

 راو لشهر افة الادارد:

الاييدارد الرييي  افررنرهيي  ا ر ييي لي ي الربشيييرية الفرن يييية الي يييرعيةغ ا ييل ادر ييية غلييير الي يييرعية الرييي    3
تغ  يت انرديل ارةلاي  شليف بييرريغ رشيةلي نيراج الج اعية الي يرعية )ج اعية 3947ايي  3092ل نش ي عي ت

رغ د  (339ي  334ي يغ ص  الدديد ير ا(غ راارد نش نه  شلف داشا رنلو  )برت
اييييدارد ا ر يييي لي ي الربشيييييرية اناريةييييية البررر يييير نريةغ ر ييييد نشييييني اييييفة ا ر يييي لي ي فيييي  ر  يييييد   0

ت بانشيييي ء ادر يييية )عبيييييو( الشييييهيرجغ الريييي  رنرلييييي شلييييف دار 3947اييييي  3034الاييييداردغ فد اييييي عيييي ت 
الةلية ال ررية البررر ر نرية  للاعلايو رررتجي افة ا ر  لي ي لعا له  ف  ايداو الرربية رالرعليت بانش ء

تغ رالري  ة نيي نيراج للج اعية اناريةيية الارجيردج ن ليي و  )اننرنييردغ 3933ايي  3092ف  بييرري عي ت
 (323غ ص 3930

ين ليية في  بي د   لف ج نو افة ا ر  لي ي الربشيرية نشني شر  لي ي ربشيرية شنةليليية ررر يية راال راال
   ي الفرن ية راناريةية الش ت لةنه  لت رصل شلف ا ررد البع

                                                           
 م( ، وعمل مدرساً يف جامعة دمشق واجلامعة األردنية .0893-0810عاش بني عامي )(6)
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لا  ب لن بة شلف ادارد ا ن دغ فة ني لرل ادر ة لإلن د ف  ب د الش ت ا  الادر ة الر  ل  يره  
تغ ربعد فلأ شهدي ب د الش ت رنيرراو ةبييراو في  افرري ل 3922اي  3023ع ت Eli Smithلرجة شيل   ايد

تغ ص 3930 يةيي د يةييرو شيي ا و" )اننرنيييردغ اييدارد ا نيي دغ بعييد لو ة نييي "رهاييل رعليييت الاييرلج شاايي ةو 
 ( 322ي  320

راييو لاييت اييفة الاييدارد الادر يية ا نةليلييية الداللييية لإلنيي دغ رالةلييية ا نجيليييةغ رادر يية الراابيي ي 
ر غ د  (337يغ ص-الع لاريةغ ررااب ي الانبتةغ رالادر ة ا نةليلية ف  ن  الايداو بداشا  )برت

جنبييية رفر ييي علييف الاييدارد الر ييايةغ رغييت انيي رةي ال ييلننة الع ا نييية راةييفا نجييد لوت الاييدارد ان
شص ل الان اج ربنية الرعليت بشةل ع تغ رال بو ف  فلأ ار عدت اارا ت الادارد الر اية ب للاة العربيية 
ج رب  رلدات نرا يا الريدريد الندي يةغ ل في و لاي  نيدد في  الايدارد انجنبييةغ ب  ضي فة شليف النريية الةبيير 
ف  الرعليت الر  ة نيي رراري  بهي غ اناير اليف  ليت يةيو ارجيرداو في  الايدارد الر يايةغ را اة نيي ي الا ديية 

 (9غ ص3977الةبيرج لهفة الاداردغ رالدعت الف  ة ني ررلد ة او الدرل انجنبية  )ن ج  غ 

ة الرعليايية في  بي د ةا  نجد لو افة الادارد لديغ علف الرغت او  لبي ره غ درراو ةبيراو في  النهضي 
 الش ت  

 المدارس الوطنية الطائفية:  .ب 

لدييد عييدتي ال ييلننة الع ا نييية ةييل ن  فيية دينييية رافابييية )اييو غييير الا ييلايو( جا عيية    ايية بييفاره غ 
فاننييي رلييأ الجا عيي ي اارييي لاي ل صيية بهيي  فيي  ةييل ايي  ياييي بصييلة شلييف الشيي رو الدينييية رالافابييية  ر ييد 

لييي جاييي   اعربييري ال ييلننة الع ا نييية شيي رو الرعليييت اييو جاليية اناييرر الارربنيية ب ندييي و رالاييفااوغ فلرت
دارره  ليض و  )النصر غ   (33ي  32غ ص 3949النرا ا الا ينية راليهردية نا ر  يد الادارد راال

رة نييي اييفة الاييدارد فيي  بيي دل انايير اييو نيير  الاييدارد الدينيييةغ شة لنهيي  رنييرري بعييد فلييأ ب ييرعة 
 (33غ ص 3949رعلياية عصرية بةل اعنف الةلاة  )النصر غ  ررنرلي شلف اع اد

رة و الانهي إ يلرليا ايو ادر ية شليف لليرد بي لر ا لديي و الجا عي ي رايفاابه غ فانهي إ ايدارد 
الييررت انر ييرفةد يلرلييا عييو انهيي إ اييدارد الييررت الة  رليييأ  رلةييو بصييررج ع ايية ةيي و انهيي إ الاييدارد 

لل صييية ب لةني ييية )ة ليرن نيييية رال يييري نية رانرانيييية(غ ربعيييض اللاييي ي الن  فيييية الرننيييية يرضييياو: اللاييي ي ا
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انجنبيييية الندي ييية ة لفرن يييية رالررةيييية( ب  ضييي فة شليييف لاييية الريييدريد راييي  اللاييية العربيييية بفررعهييي غ رةيييفلأ 
 ( 79غ ص 3999الجارافية رالن  وغ ريض ا شلف ادارد ا ن د رعليت انشا ل اليدرية  )جن غ 

درراو شيج بي وغ رجلف ف  رعليل الشعرر الدرا  العرب  رفلأ عو نرييا نفيظ  داردغة الار د لدي اف
رنشيير لداريي  اييفا الشييعررغ راايي  اللايية العربييية رالريي ريم العربيي غ ر ييعيه  شلييف شنييي ء الرييراد العربيي غ راليير 

 3977)ني ج غ  لبي و رجلف ف  رعليل الشعرر ب لن  فية الر  ا  لالي الب د العربية رع ن  انه  نريف اآلو 
 (9غ ص

رلرَّجييي اييفة الاييدارد العديييد اييو اندبيي ء رالعلايي ء رالافةييريو الييفيو اهييدرا للنهضيية العربييية رعالييرا 
رغ د ي يغ  علف رفريح انفا وغ فبيدلي اناية العربيية ر يريدظ ايو ر  داي  رر يرر ضيد الظليت راة يربداد  )بيرت

 (337 - 333ص 

ا ن اغ الادر ية الرننيية الري  ل  يه  بنيرد الب ير ن  في  راو لشهر افة الادارد رلااه  علف 
تغ ر يد ر فيف الب يير ن  في  اييفة الادر يةغ  يلبي ي الاييدارد الن  فييةغ ر ييعف 3932اييي  3092بييرري عي ت

شلف رنديا الرندج الرننية رافا ا  لةد عليو البي و الف  ندد فيو الب ر ن  لاداا الادر ة رلاايره غ راا  
 ي و ا  يل :ج ء ف  افا الب

و ادر ية ن  فييةغ بيل ة نيي لبرابهي  رليت رييلل افررنية لجايي  لبني ء اليرنو رغييرات ايو ةيل جييند ليت رةي -
 رن  فة رالة درو رعرض لافاابهت اللصرصية 

اارايييي برنشيييين اللاييية العربيييية الرييي  يرر يييا عليييف شرد نهييي  نجييي ل النلبييية فييي  العليييرت رالاعييي را الرننيييية  -
نييو اييو اناييرر الادييررج لو ل ييي د ردييدت ةييل  ييرت شنايي  ايير لاييرهت الرييي  راللايي ي رالاعيي را انجنبيييةغ ن

 يررضعرنه  ا  اللبو 
ن فظي ةل الان فظة علف الع   ي الرننية بنيد ة يةرو الارعلارو به  ةارب ء ف  رنينهت فرفيري  -

 (307-303غ ص3972لبن ء رننهت الفرا د الادصردج او رعلاهت"  )الب ر ن غ 

ت  3992اييي  3099 د ادر يية لاييرج ا ن يي و الريي  ر   ييي فيي  لبنيي و عيي ت لايي  لشييهر اييدارد ا نيي
رغ د ي يغ ص   (337)برت

الرننية الن  فية لديغ علف الرغت او  لبي ره غ درراو ةبييراو في  النفي ظ عليف ادارد راةفا نجد لو ال
 اللاة العربية رنشرا غ رل هاي ف  رنرير الني ج الرعلياية ف  ب د الش ت  
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 هلية: المدارس األ .ج 

يي  ارضييني لاييداا الاييدارد الر يياية رانجنبييية رالن  فيييةغ انييدف  لصيين و الايييرج رالاي ييرريو اييو  لات
اناييي ل غ لر  ييييد ايييدارد لاليييية )ل صييية(غ بهيييدا شنشييي ء جييييل عربييي  ينييي فظ عليييف لاريييو ردينيييو ررننيييو  

 ( 7غ ص3977)ن ج غ 

غ فجعليييي اللايييية العربيييية لايييية رلليييفي اييييفة الايييدارد رنيييي فد الايييدارد انجنبييييية رالر ييياية رالن  فييييية
الردريد في  ايفة الايداردغ ليفلأ ةي و ن بهي  يرفر يرو عليف ني و الايدارد انليرد ب للاية العربييةغ رلاي  
اللايية الررةييية فة نييي رييدرد ةبيي    الاييراد رليييد لهيي  ل  اارييي لغ شلييف ج نييو اللايية الفرن ييية لر ا نةليلييية  

 ( 023غ ص 3992بشه داره   )الع اغ  رلفلأ فاو ال لننة الع ا نية لت رةو رعررا

رار يياي اييفة الاييدارد بنيي ب  دينيي  راليير  ييرا غ راييفا ايي  لييت يةييو ارجييرداو فيي  الاييدارد الر ييايةغ 
"ف لن ب  الدين  يفرض علف الن لو الراةو او الدررد الدينية بشةل ب رل    ةيفلأ الني ب  الديرا  اليف  

ف ج نييو العلييرت العربيييةغ فةيي و الن لييو شييعلة نا  يية رجلييف فيي  رييدريد الريي ريم العربيي  را ضيي  العييرو شليي
ةايي  ةيي و لهييفة الاييدارد نيي ب    لييد ايير النيي ب  انل  يي غ الييف  ةيي و يرجلييف بيي لررةيل علييف  لدراييو ربلييدة" 

 ( 023غ ص 3992الاب دل انل  ية  )الع اغ 

 ييية الع ا نيييية لاييي  لشيييهر الايييدارد انالييييةغ فهييي  الةليييية الع ا نييييةغ ردار العليييرت فييي  بييييرري  رالادر 
الة اليةغ رالةلية العلاية الرننيةغ رالادر ة الرج رية ف  داشا  رادر ة اةرن د الرنن غ رالةلية الع ا نية 

( رانيي أ اييدارد للييرد ريي ر  393غ ص3992ا  يي ايةغ رادر يية نجيي ل الييداريو فيي  ناييص  )العيي اغ 
لادر ية اناينييةغ رادر ية النبتي ليوغ رلةنهي  ليت ب لدرجة ال  نية بيو الادارد اناليية ة لادر ية الرين نييةغ را

 (7غ ص3977رةو ب ااية الادارد انالية اآلنفة الفةر  )ن ج غ 

رةبيييد ايييو ا شييي رج شليييف لو الجاعيييي ي الليريييية ا  ييي اية ةييي و لهييي  درر ةبيييير فييي  افررييي ل الايييدارد 
 (49غ ص 3973اناليةغ رشجعه  علف فلأ رالف  ررية ادني ب ش   )لر  غ 

العليرت الدينيية ا يل عليت غ فدد رضاو ف  الادارد اةبردا ية منهاج المدارس األهليةلا  ب لن بة شلف 
الفدوغ رعليت الرجرييدغ رعليت الرف ييرغ رالديراو الةيريت  رعليرت اللاية العربيية ا يل الصيراغ رالننيرغ رالب غيةغ 

 ء العربيي غ رالدييراءج العربيييةغ رالليين  را نشيي ء العربيي غ رالان د ييةغ رالانفرظيي ي العربيييةغ راللن بييةغ را ايي
ررضيييياو ليضيييي و اللايييية الفرن يييييةغ رالن يييي و رالجبيييير رالهند ييييةغ رالاييييراد اةجرا عييييية )الريييي ريم رالجارافييييية(  
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رالاعلرا ي الادنية رانل  يةغ رالعليرت النبيعيية راللراعيةغ رالنشييدغ رالار ييد غ رالري ضيةغ رلدلليي بعيض 
 (003ي  002غ ص 3992الانه إ  )ع ا وغ  الادارد الردريو الع ةر  ف 

لا  انهي إ الايدارد ا عداديية فةي و يلرليا ايو ادر ية نليردغ رلةنيو رضياو بصيررج ع اية الايراد 
 اآلرية: 

 علرت اللاة العربية    3

 العلرت الدينية    0

 الر ريم    2

 الجارافية    4

 الري ضي ي    2

الصينةغ رةيي و يييرت الرييدريو العاليي  فيي  الةياييي ء الفليأ رالعلييرت النبيعيييةغ رالفيلييي ءغ رالةياييي ءغ رنفييظ   3
 رالنبيعي يغ ضاو ر عة او انرض لصصي لبعض الرج رو النب رية راللراعية 

 الانناغ رالفل فةغ راة رص د ال ي   غ رعلت انل ا   7

 ر ريم اندو العرب غ رلنو ف  ررل اةجرا   رالعاراوغ رفو اللن بة را لد ء   9

 الري ضة البدنية    9

 ا ي الررةية رالفرن ية راةنةليلية رلني ن و انلا نية الل  32

 (023غ 024-022غ ص3992الرربية الع ةرية  )ع ا وغ   33

اييفة اجاييل الاييراد الريي  ة نييي رييدرد فيي  الاييدارد ا عدادييية اناليييةغ ارلعيية علييف ة فيية صييفرا 
 الارنلة 

في  با يرراا  ة ييراو عيو ا يررد رلت رةو نرا ا الردريد الاربعة في  الايدارد اناليية اةبردا ييةغ لررر
الةر ريييوغ رفلييأ اييو نيييد شرب عهيي  النييرا الددياييةغ راعرا دايي  علييف النفييظ راة ييرظه رغ رشييدج العدربيي يغ 
اا لهييي  لألنشييينةغ رللدراعيييد الصييينيةغ رعيييدت انرظ اهييي   لاييي  فييي  الايييدارد اناليييية  راةرظ ظهييي  بييي لن وغ راال

در ييية نليييردغ رة نيييي بعيييض ايييفة الايييداردغ ةاييي  ا عدادييييةغ فديييد ة نيييي نرا يييا الريييدريد رلرليييا ايييو ا
الاييدارد الر ييايةغ رربيي  نرا ييا ردليدييية فيي  الرييدريدغ ة ةعرايي د علييف النفييظ راة ييرظه ر رشييدج العدربيية   

( بينا  ارب  بعضيه  اآللير 022ي  020غ ص 3992ا ل الادر ة الع ا نية الة الية ف  داشا  )الع اغ 
ار الني ل في  الايدارد الشيهيرجغ ا يل الةليية الع ا نييةغ ردار العليرت في  النرا ا الندي ة ف  الردريدغ ةا  
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بيرريغ الر  ة ني ررب  النريدة ا نةليلية ف  الرربيةغ ر د رصا اناد ةرد عل  افة النريدة بعد لي ررو 
دار  لرلأ الدار بدرلو: "ة لعلت ادر ة ش  اية ف   رري  رعليت صيا ر النلبية الابي دل العلايية ب لعايل ا يل

العلرتغ فنريدره  ف  رعلياهت ا  نريدة ال ة رنييو ف  ندا ا اننف لغ رررأ الرلاييف يلري ر ليو بدعية ايو 
نديدة الادر ة ينر ه غ ريلرعه غ ري ديه  بنف وغ رينظر فيا  ي  ت اارر  روغ رالررع روغ  ت يعلت اب دل 

 (023غ ص 3992وغ الجارافية رالنبيعي ي رالري ضي ي ب لعال درو النظر "  )ع ا 

رةيي و اعظييت الادر يييو فيي  الاييدارد انالييية اييو الشييبت و العييرو ااييو لهييت ش ييه ا ي فيي  الجاعييي ي 
العربيية ال يرتيةغ راليفيو رجيدرا في  الرعلييت ارنف ي و لبيد لفةي راتغ رايت ايو فر  الةفي ءاي الع لييةغ ررغيت فليأ 

غ 3992دارد الر يييياية  )العيييي ا غ ة نييييي ررارييييبهت  ليلييييةغ فهيييي  ل ييييل بة ييييير اييييو ررارييييو لا يييي لهت فيييي  الايييي
 (022ص

راةييفا   اييي الاييدارد انالييية بييدرر ةبييير فيي  النهضيية العربييية اييو ليي ل عالهيي  علييف شنييي ء اللايية 
العربية رالرراد العرب غ رعلف اليرغت ايو رفيرا الايدارد انجنبيية عليهي  ايو نييد ريدريد العليرت العصيرية 

رراو ف  الرصد  لهفة الادارد رنادافه غ رةفلأ ف  الرصيد  رالنرا ا الاربعة ف  رلأ الادارد فدد لدي د
 للادارد الر اية رلاره  الررةية 

راا   با نجد لو فررج ا ص ن ي ا داريةغ شهدي نشي ن و رعليايي و ةبييراوغ نييد ظهيري لنيرا  عيدج 
  .رددا و ةبيراو او الرعليتغ رة و ان أ رن فد فيا  بينه غ رافا ا  لدد شلف رددت الني ج الرعلياية 

 م(4102-4121هـ /4881 -4805) والحكومة العربية العهد الدستوريفترة  رابعًا:

ت راييي ا ن نيية ب ل ييلن و عبييد النايييد ال يي ن غ ر  اييي النةرايية الجديييدج  3929اييي 3207فيي  عيي ت 
 ب لعديد او ا ص ن ي ف  اج ل الرعليتغ لااه : 

رلصيبني اييدج الدرا ية في  الارنلية اةبردا يية  يي  يينرايغ  دايج الارنلية الرشيدية ب لارنلية اةبردا ييةغ -
غ 3949  اي علف   د نلد ي: لرلفغ ارر نةغ ع ليةغ ر  ياي ةيل نلدية شليف صفيو )النصير غ 

 (7ص
او الادارد ا عدادية   يات َّ بيي )الايدارد ال يلن نية( رجعليي ايدج الدرا ية فيهي  ا نري   شنداد نر  جديد -

رلييف انهيي  ابردا ييييةغ رال ييبعة انلييرد لنليييا عليهيي  " الارنليية الر ليييية"غ عشييرج  يينةغ اللاييد  ييينراي ان
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ررد ت شلف نلدريوغ النلدة انرلف لرب   نرايغ رالنلدة ال  نية   د  نرايغ رررفر  النلدة ال  نيية شليف 
 فرعيو: 

 فر  الفنرو  3
 ا ا ( 432غ ص 3999فر  اندبي ي )الصب غغ   0

شنيييداد الارنلييية ال  نريييية فييي  بيييي د الشييي تغ نييييد ل نيييد ي ايييفة الارنليييية فييي  ادر ييير  نليييو ربيييييرري  -
تغ رل  يي في  3932ايي 3220تغ رف  ادر ر  داشيا رالديدد عي ت 3932اي 3209ا عداديريو ع ت 

 ( 437غ ص 3999الع ت نف و ادر ريو  لن نيريو ل لرييو ف  داشا ربيرري  )الصب غغ 

 راةفا نجد لو ان رةي رنرير ال لت الرعليا  ف  ال لننة الع ا نية ة ني ا رارج  

ر د دلل علف ر ليا الةرو ف  افة الفررج ش ء ايو الرن ييوغ نييد اايرت الا لفيرو برررييو ةريبهتغ 
 ر  ارا برليينه  ب لصرر رالر رت الررضينيةغ ربرض  الل ص ي ران  لة ف  نه ية ةل دردغ لةنه  بديي
درو الا ية الارجرج او نيد ان لرو رالررريو رالررضيحغ ربديي ةا  ة ني عليو   بد وغ ايو نييد رداءج 

 (33-3اي غ ص 3209النب عةغ ررداءج الررا  )اللي نغ 

راييو الجييدير ب لييفةر لو ناليية الررريييأ الدادي لة يير اييو ف   بييل بعييد اةنديي و الد ييررر غ راشييردي 
الر  لصبني  ي  ة ر ياية لدي بيدررا  شليف اشيرداد نرةية اليدظية الدرايية  نلعة الرعصو الدرا  الررة غ

العربيةغ ةا  لو رنرر انرض   اةجرا عية راة رصي دية رالفةرييةغ رعجيل ال ي  ية الرعليايية الر ياية عيو 
علييف اج رارهيي  ررفهاهيي غ ب  ضيي فة شلييف الرييدريد ب للايية الررةيييةغ رانرديي ر اللايية العربيييةغ رعييدت  ييدرج الشييعو 

اة رف دج او الا    ي الرعلياية الارجردجغ نو اةنر  و شليه  ة و يننصر ردريب و ب رةد الارظفيو رلرةد 
النبدة الن ةاة  ةل افة انارر ة ني رنيل  في  نفيرد الة ييريو ايو افةير  العيرو ردعي ج النرةية الدرايية 

فة انرضي  غ رجعيل اللاية العربيية لاية الرعلييت العربية ف  ب د الش ت  رلفلأ فدد اشردي الان لبة برعيديل اي
ف  الادارد الد  اة ف  الب د العربيية  رلةيو ايفة الان ليو العربيية ليت رجيد افاني و صي غيةغ ليفلأ فديد   ايي 
في  بيي د الشيي ت اظيي اراي شيعبية عنيفييةغ ا ررنييي ب ضيينراب ي را ييعة النني اغ ب  ضيي فة شلييف انعديي د ايي رار 

ت بر   ييية عبيييد الناييييد اللايييرار غ ةيييل فليييأ جعيييل النةراييية الع ا نيييية 3932 ايييي 3220بييي ريد العربييي  عييي ت
 ررف رض ا  لعا ء النرةة الدراية العربية رررفا اعهت علف ا  يل : 

جعل اللاة العربية لاة الرعليت ف  جايي  الايدارد اةبردا يية في  الرةيي ي العربييةغ عليف لو ريدرد فيهي    3
 اللاة الررةية ليض و 
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 نريييية جدييييدج فييي  الرةيييي ي العربييييةغ يةيييرو الرعلييييت فيهييي  ب للاييية العربييييةغ عليييف لو ربديييف شنشييي ء ايييدارد    0
غ ص 3949الادارد ال  نرية الد  اة عند اةرف ا علف ن لره  ال  بدة رعلت ب للاة الررةية  )النصر غ 

9-32) 

ج الر ياية شليف ر د للفي رلارج الاع را الع ا نية لجنة ل صية لرنفييف ايفة الاديررايغ فررجايي الاني ا
اللايية العربيييةغ رللييفي ر لييا الةرييو الادر ييية ب للايية العربييية بهييدا ردري ييه  فيي  الرةييي ي العربيييةغ شة لو 
نشرو النرو الع لاية انرلف لر ا رنفيف ايفة ا جيراءايغ رظليي الايدارد الر ياية رراصيل الرعلييت ب للاية 

اييييييي  3227ةرايييييية العربييييييية فيييييي  داشييييييا عيييييي تالررةييييييية نرييييييف نه ييييييية النييييييرو الع لاييييييية انرلييييييفغ ر ييييييي ت الن
 ( 32غ ص3949ت )النصر غ 3939

رالدادي العن ية برعليت ا ن د في  ايفة الفريرجغ رفرنيي لاي اهت لبيراو الج اعيةغ ف  نشيب لي ل النيرو 
( عييدد ايييو الاييدارد اةبردا ييية نبنيي ء الشييهداء ربنييي رهت  3939-3934اييي 3227-3222الع لاييية انرلييف)

ب ش  الليلية" لإلن د ف  ع ريت  او  رد لبني وغ  يت ن دليي شليف بيرإ البراجنية في  بييرريغ  رانه  "ادر ة جا ل
رادر ية اا  ليية لهيي  في  داشييا لبنيي ي الشيهداءغ رادر يية ل لييرد في  عيييو نييررج في  لبنيي و لإلنيي د رالييفةررغ 

 (439غ ص 3999(  ا نا  ة نفل رنفلةغ يرعلارو الصن    الالرلفة )الصب غغ 922رة ني رضت ننر )

-3203راررفييييييي  عيييييييدد الايييييييدارد اةبردا يييييييية الر ييييييياية فييييييي  بييييييي د الشييييييي ت ل نييييييي ء العهيييييييد الد يييييييررر )
( 272ت( )3934 -3932ايييي 3222-3220ت(غ فبليييغ فييي  نه يييية العييي ت الدرا ييي  )3934-3929ايييي 3222

( لا ييا  ة ر ييي اييدارد للييفةررغ رضييت)ا  رلييأ الالنديية 223لا ييا  ة ر ييبعيو ادر يية ابردا يييةغ انهيي )
( ر عة رعشريو للف و ر ا نا  ة ر   ية رعشيريو رلاييفاو ايو لصيل 09902ا عدادية رال لن نية( ) ب لادارد

( ا ة را نيو ر ا نيو للف و رلا ا  ة رلا ة رلربعيو نف وغ ات ف   و الرنصيل اةبريدا   ل  390242)
ا  ية ر يبعيو (لا ية اةا ر 2372( لرب  ر ررو ادر ة لإلني د فدينغ رضيت)34% فدنغ رانه  )7بن بة 

( ا  ييية رر ييي  ر يييبعرو للفييي و ر   ا  ييية رلربييي  رلا يييرو نفليييةغ ايييو فييي   يييو 379224رلاييييفج ايييو لصيييل )
( راييفة ا نصيي ءاي رييدل علييف  ليية 432غ ص 3999% فدن )الصييب غغ 9الرنصيييل اةبرييدا  غ ل  بن ييبة 

 ن بة الارعلايو راررف   عدد اناييو ف  ب د الش ت ف  لرالر العهد الع ا ن   

فييي  ايييفة الفريييرجغ ف  نشيييب دار للاعلاييييو فييي  بييييرريغ رالييير فييي  المـــدارس االختصاصـــية الداد عيييدد ر 
نلييوغ ر  لييد فييي  الدييددغ ردار للاعلاييي ي فيي  بييييرريغ راليير فيي  نليييو رلصييبني ايييدج الدرا يية فييي  درر 

ت(غ  3934 -3932ايييي 3222-3220الاعلاييييو  ييي د  ييينرايغ رارر فييي  با يييرراا  العلاييي  رالرربييير  عييي ت )
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ت داللية  ررنرر انه جه غ 3932اي 3209شليه   نة رابعة  ةا  لصبني درر الاعلايو انف ع ت  ف ضيا
رلدلل شليو اراد جديدج ا ل: علت النفدغ رنرا ا الردريدغ رالار يد غ رنفظ الصنةغ راة رص د اللراع غ 

 نية رالرنرييل  )الصيب غغ رالرنبيد ي الا لةية  رب لن بة لانه إ درر الاعلا يغ فدد ل ضيا شليو ايراد اللي
 (433-432غ ص3999

ةاييي  لنعييي  فييي  العهيييد الد يييررر  "نايييرفإ اللراعييية " النلبييي غ رل نشييي ي ادر ييية لراعيييية فييي  "ال يييلاية" 
تغ رجعلي ارنلره  ابردا يةغ رلصص له  ر عة را يعة ايو انرض 3932اي 3209الر بعة للراء نا ة ع ت 

و الفنيرو اللراعيية نظريي و رعاليي وغ ررليريج لرتاعي و  ي دريو عليف للدي ت ب لرج رو اللراعية  بهدا رعليت الن 
( رايييفة 437غ ص3999شدارج انراضييي  اللراعيييية شدارج جييييدجغ را ييير ا را  اة ييير ا ر الةييي ف   )الصيييب غ غ 

الادر ة ة ريلال ارجيردج في  ال يلاية في  رييا ناي ة نريف الر يي الن ضيرغ ررعيد ايو لشيهر رلايت ايدارد 
   اللراعة ف   ررية

ت    ة درر)ادارد( لرربية درد الديلغ رلصين عة 3929اي  3203رل  ي ال لننة الع ا نية ف  ع ت
 النرير علف ان د الندي ةغ ف  ةل او بيرري رنلو رلنن ةيةغ رجعلي ادج الدرا ة فيه   نة راندج 

ت" ناييييرفإ اللراعيييية " فيييي  بيييييرريغ رةييييفلأ فيييي  نييييرلةرت عيييي ت 3932اييييي  3224ةايييي  ل يييييت فيييي  عيييي ت 
ت شةت لنيييو لر يييا العايييل فييييو بعيييد  ييينة ن يييب و ا ليييية  رافريييرح اةريييو لراعييي  لأللبييي و عييي ت 3933ايييي 3222
ت  3932اييي  3224ت فيي  بيييرريغ رل صييي اييفة الادينيية انليييرج بييي "ادر يية للرجيي رج "عيي ت 3933اييي 3222

 (437غ 432غ ص 3999)الصب غغ 

ــيم العــالي  ت شلييف  3932اييي 3220عهييد( النبييية عيي ت فدييد ن دلييي الادر يية )الاأمــا بالنســبة الــل التعل
ابن اييي  الجدييييد بجيييرار الا رشيييفف فييي  نييي  البرااةييية بداشييياغ رعنيييدا  نشيييبي النيييرو الع لايييية انرليييف عييي ت 

تغ ررةيييي ا ر ييي لية الربشييييرية الي يييرعية اعهيييدا  النبييي  فييي  بييييرريغ ف نردليييي الادر ييية  3934ايييي 3222
رجييردج فيييوغ رل صيية اندراي الالبريييةغ  ييت عيي دي شلييف النبييية شليييوغ را ييرف دي اييو اندراي رالاعييداي الا

داشا بعيد انرهي ء النيرو غ ر يد اررفي  ا يرراا  ةاي و رنرعي وغ نييد ع ييو لهي  ل ي رفج ايو فر  اةلرصي صغ 
-3233ااييييو الرصيييييرا فيييي  فرن ييييي  رللا نيييييي   ربلييييغ عيييييدد الارلييييرجيو ايييييو الادر ييييية النبييييية بييييييو عييييي ا )

( را  ييييية را نييييييو رلا ييييييو ايييييو 320ايييييو اننبييييي ءغ ر) ( ا  ييييية رعشيييييرج332ت( )3939 -3922ايييييي 3227
 (027غ ص3973الصي دلة  ر د انر و شليه  ن و او ب د الش ت رالعراا رررةية  )   ايةغ 
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تغ عاليي 3932ايي  3220را  انجراء الانفرج ب لنروغ رعلف ش ر انعد د ا رار ب ريد العرب  عي ت
بيرريغ رجعليي ايدج الدرا ية فيهي  لربي   ينرايغ رللنديي ال لننة الع ا نية علف افرر ل ادر ة للندرا ف  

بهيي  اةربيية ةبيييرج  رةيي و الرييدريد فيهيي  بيي للاريو العربييية رالررةيييةغ فاييراد اننةيي ت الرشييريعية الالرلفيية ا يييل 
لصيييرل الفديييوغ رلنةييي ت انر ييي اغ رالفيييرا ضغ رلنةييي ت اليييلراإ ة نيييي ريييدرد ب للاييية العربييييةغ لاييي  بديييية العليييرت 

 (029غ 027غ ص3973ة الررةية  )   ايةغ الندر ية ب للا

فييي  الديييددغ راييي   الكليـــة الصـــالحيةتغ "3934ايييي 3222رايييو الايييدارد الع ليييية الرييي  لنشييي ي عييي ت 
و او    ر ل ن ر ر  ة فيه  عشر  نرايغ  صدا  الا لاادر ة دالليةغ الندة برلارج انر  اغ رادج الدرا

ييييراوغ رالديييرتغ  العييي لت ا  ييي ا غ نريييف ايييو ال يييرداوغ رالنبشيييةغ رالفلبييييوغ رالصييييوغ رالهنيييدغ رلفا ن ييير وغ راال
 ( 402-439غ ص3999ربلا ريةغ رغيرا   )الصب غغ 

رلايية الرييدريد فيهيي  ايي  اللايية العربيييةغ ري يياح برييدريد الريي ريم الع ايي ن  راجليية اننةيي ت العدليييةغ 
رالر ريم ال ي    ب للاة الررةيةغ لر ب ية لاة لجنبية لليردغ ةاي  ي ياح للني و انج نيو لو  رندرا الدرل

يدر ييرا بلاييرهتغ رجعلييي درا يية اللايي ي الشيير ية رالاربييية فيي  الةلييية الري ريييةغ راربعييي فيي  ردري ييه  نريديية 
 (402غ ص 3999 هلة راب نة  )الصب غغ 

الرلفيية  رل لييلت النيي و بيي نل ا الرفيعييةغ رال ييلرأ  رجهييلي الةلييية ب لا عييوغ رل يييت فيهيي  نشيي ن ي
 النارفج  دالل الادر ة رل رجه غ ةا  ل للارا ب ررداء ل  اعيو ار ل  العلا ء 

 راو شررن  برل الن و ف  افة الةلية ا  يل :

 لو يررارل  و الن لو بيو ا نر  عشرج رلاد عشرج  نة    3
  للر الن لو او الع ا يغ راناراض ال  رية  0
 لو يةرو غير انةرت بجننة لر جن ية   2
 لو يةرو او فر  انل ا الن نة رال لرأ الجيد   4
لو يةرو ن  لاو علف شه دج الادارد اةبردا ية فاي الصفرا اللا ة لر ال يرةغ لر لو يةيرو رنصييلو   2

 العلا  يع دل فلأ الا ررد  
يتغ رالابيي دل الدينييييةغ راللايية العربييييةغ لو يجريي ل بنجيي ل اارنييي و الدبييرل فيي  الايييراد اآلرييية: الديييراو الةيير   3

 (402-439غ ص 3999رالن  وغ رالر ريمغ رالجارافيةغ راللن  )الصب غغ 
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ررجرد اارن ن ي الةلية ف  نه ية الع ت الدرا  غ ريشررن لنج ل الن لوغ اجري ل جاي  الارادغ رفي  
ني ل ر يربو فيي  ليية ايي دجغ ينيا لييو شعي دج اارن نهي  فيي  لرل العي ت الدرا يي  الري ل غ ري يياف فليأ ب  ةايي لغ 

 راو شررن الرلرإ لو يددت الن لو نلدة بند  

نةفييي ء الييفيو رييت شنضيي رات اييو الرلييا البلييداوغ اييو لجييل الرييدريد لايي  ل يي رفج الةلييية فةيي نرا اييو ا
 (403غ ص 3999رر ليا الةرو للاراد الر  يدر رنه   )الصب غغ 

ر ييد لرتجييي اييفة الةلييية عييدداو اييو رراد النرةيية العربييية را  يي ايةغ الييفيو ةيي و لهييت بيي   نريييل فيي  
غ ا ييييييل ري ييييييير  ء النيييييرو الع لاييييييية انرلييييييفعييييييد انرهييييييالنهضييييية ال د فيييييييةغ رالرننييييييية فيييييي  اليييييب د العربيييييييةغ ب

ت( 3992-3922ايييي 3432-3203ت( راال يين ا ار ييف الن ييين )3979-3923اييي 3299-3239ظبييي و)
  (9غ ص3949)النصر  غ 

ررضاو انه جه  الاراد اآلرية: العلرت الشرعيةغ رعلت الة ت رر ريلوغ رعلت الرصراغ رعلت الرربييةغ 
ننييياغ رانلييي اغ ررييي ريم الفل يييفةغ رعليييت اييي  رراء النبيعيييةغ رالعليييرت رعليييت اةجراييي   غ رعليييت الييينفدغ رالا

الندر ية )الندرا ان   ية ا داريةغ رنديرا اليدرلغ ر ي نرو الجيلاء(غ رلنةي ت انر ي اغ ر ي نرو انراضي غ 
ءغ رالرج رج البنرية رالبريةغ رعليت اة رصي د غ رعليت الا لييةغ راللاية العربيية )الصيراغ الننيرغ رلصيرل ا لدي 

رالاننيياغ رالب غييةغ راداو اللايية( راللايية الررةية)صييراغ ننييرغ  ييراءجغ ةر بييةغ رلدبييي ي(غ رالريي ريم )ال يييرج 
النبريييةغ الريي ريم العيي تغ رريي ريم العييرو را  يي تغ رريي ريم الع ايي نييو غ رالريي ريم ال ي  يي  الاع صييرغ رريي ريم 

لفلييييأغ رالعلييييرت افييييية ا  يييي ايةغ رالع ا نييييية(غ رااندييييي و ال ييييا رية(غ رالجارافييييية )الجارافييييية الع اييييةغ رالجار 
 لعال غ الهند ييةغ رالجبييرغ رالن يي و النظيير غ رالا ل يي يغ رالاية نيييأ(غ رالعلييرت النبيعييية الري ضييية )الن يي ب

)اللراعة الانليةغ الفيلي ءغ الةياي ءغ النيراوغ النب يغ الاعي دوغ نبدي ي انرضغ نفيظ الصينةغ الريدار (غ 
تغ راللا ي الشر ية)ة لف ر يية رالررريية(غ راللاي ي الاربيية )ة نلا نيية رالفرن يية را نةليليية رفو اللنغ رالر 

 (402غ ص 3999رالرر ية(غ رالرربية البدنية )الصب غغ 

راةيييفا نجيييد لو الرعلييييت فييي  العهيييد الد يييررر  فييي  بييي د الشييي تغ شيييهد رنيييرراو ةبييييراو فييي  جايييي  الارانيييل 
 ند  راء   الدرا يةغ للفةرر را ن د علف

ت ة نيييي 3939ايييي  3227عنيييدا  لعليييو انايييير فيصيييل ر  ييييد النةراييية العربيييية فييي  داشيييا عييي ت ر 
دراريو النةراة رع ن  او الف  د را  رل الررريأغ ةا  ة ني لاة الادارد رةربه  رنظاه  ب لررةيةغ رة و 

يية الان ينبةغ لاي  الاعلايرو لة ر الارظفيو رالاعلايو او انريراأغ رليفلأ فديد ان ينبرا اي  الجيير  الع ا ن
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العييرو اييو لبنيي ء الييب د رالييفيو  ييبا لهييت لو در ييرا فيي  اييدارد ررةيييةغ فلييت يةرنييرا ايي اليو عارايي و للرييدريد 
ب للاة العربية  لا  الاعلارو او لريج  الادارد الدينية الددياة فدد ة نرا يجهليرو العليرت الندي ية رنرا يا 

 (30غ ص3977الردريد )ن ج  غ 

د ةيي و علييف النةرايية الن شيي ة لو رجييد نيي و لهييفة الاشيية ي الب لايية الرعديييد  ر ييد  يي ت  يي ن  لييفلأ فديي
 النصر غ رلير الاع را انفاأغ ب  جراءاي اآلرية: 

 رعريو الادارد الر  ة ني ارجردج ف  العهد الع ا ن    3

ل لاييية شنيييداد دررد عربيييية فييي  درا ييير النةرايييةغ لريييدريو الايييرظفيو عليييف ا نشييي ء العربييي غ ررنريييي  0
 الدراريو او الررةية شلف العربية 

ر  يد الاجا  العلا  العرب  ف  داشياغ رري ليا لجنية الرص صيية ةلريي ر اةصين ن ي العلايية   2
 الر  ينر إ شليه  الاعلارو ف  ردريد الرلا الاراضي   

نداد الادارد   4  ررفريشه  رنظيت ايلانية الاداردغ ررصنيح الةرو الادر ية الاعدج للنب غ راال

غ 3973العن ييية ب  يي ليو الرربييية الندي ييةغ راةارايي ت برفيي  شيي و اللايية العربييية فيي  الاييدارد  )   ييايةغ   2
 (024ص 

لي دج ررارو الاعلايوغ رلصبني شدارج الاع را رراع  ف  رنديد ررارو الاعلايو الشيه دج رالاراايوغ   3
 رالددت ف  اا ر ة رظيفة الرعليت 

ا بلا ييو ن لبي و ةنيد ل صيفغ رفليأ للرلفييا ايو الدني ت الني و في  رنديد عدد الن و ف  الص  7
 الصفرا  

 عدد ا رار للاعلايو لان  شة ا   ل الرربية رالرعليت   9

شنييداد درراي ردريبيييية للاعلاييييو بايييية شن عهيييت عليييف لن يييو نيييرا الرربيييية رالرعلييييت  ر يييد شييي رأ اييير   9
لرربية النظرية رالعاليةغ رلصرل الريدريد بنف و ب لردريد ف  افة الدررايغ نيد   ت باعن ء دررد ا

 ب للاة العربية 

 تغ لرف  ا ررد رعليت ا ن د 3939اي  3229افرر ل دار الاعلا ي ف  داشا ف  ع ت  32

ت فيي  دار الاعلايييو الدديايية فيي  داشيياغ لرناييية 3902اييي  3229ش  ايية اعييرض لشييا ل الاييدارد عيي ت  33
 د النةراية اةارا ت باراد انشا ل رالر ت راللن ف  الادار 
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الرف  او ا ررد الرعليت ف  ادر ة اللراعة ف  ال لاية شلف درجة ا عداديةغ رجعل ادج الدرا ة فيهي    30
لربيي   يينرايغ ررنريييل ادر يية الارنيية اللراعييية شلييف ندييل ناييرفج  للدييي ت برنبيييا الرجيي رو اللراعييية 

 فيوغ ةا  رت ر  يد ادر ة لراعية ف  درع   

 دب ل اننف ل الفيو لت يبلارا ال  بعة  افرر ل درر للنض نة ة ر  32

 ر  يد اجلة الرربية رالرعليت  رش د الادر يو    34

 الشرر  ف  ر ليا رررجاة الةرو الادر ية رغير الادر ية    32

ت فيي  داشيا في  بني ء الا رشيفف اليرنن غ ةاي  رييت 3939ايي  3229شعي دج افرري ل الادر ية النبيية عي ت  33
غ د فيهاي  ب للايية العربيية  )   ييايةالعيي ت عليف لو يجير  الرييدري شعي دج افرري ل ادر يية النديرا فيي  نفيد

 (029-024غ ص3973

ربييي لرغت ايييو ا نجييي لاي الةبييييرج الرييي  نددرهييي  النةراييية العربيييية فييي  اجييي ل الرربيييية رالرعلييييت فييي  فريييرج 
 صييييرجغ ة نيييي اليييب د ة ريييلال رشيييعر ب نهييي  بن جييية شليييف الالييييد ايييو الا   ييي ي ال د فييييةغ فيييدعي الصييينا 

لية انا ل  شلف الا  ااة ا  النةراة ف  افرر ل الاداردغ نو النةراة اها  لنشي ي ايو ايدارد ة الان
رددر لو رف  بن جة اناةغ شف لو رارداره  ة راةنه  او ا نف ا علف الاع را ب لددر الانليروغ رغيت لنهي  

 (042صغ 3973لنش ي او الادارد رالاع اد بددر ا  ر اح بو ايلانيره   )   ايةغ 

راةييفا نجييد لو انعايي ل را جييراءاي الريي  راييي ليي ل فرييرج النةييت العربيي  الدصيييرجغ رجهييي الرعليييت 
ررجيهييي و  رايييي و عربيييي و لصيييي وغ رررةيييي ا ييي راو عايدييية فييي  النظييي ت الرعلياييي  فييي   يييرريةغ لدرجييية لو اةنييير ل 

 الفرن   لت ي رن  لو يايرة 

: "لت ي ياح )النظي ت الرعلياي  العربي ( للفرن يييو برنفييف رافا ا  لةد عليو الدةررر جايل صليب  بدرلو
لييف  ييلرأ نريييا اةعرييدال فيي  شدارج الرعليييت رررجيهييو"   جاييي  اييمربهتغ ف ضيينررا شلييف اجيي راج الييرل  العيي ت راال

 (32غ ص3929)صليب غ 

ربهفا يةرو جايل صليب   د لةد علف ا    ليو  ي ن  النصير  في  ايفا الصيدد عنيدا   ي ل: "رجهيي 
اة العربية( الرعليت ررجيه و  راي وغ رررةي ا  راو عايدة   راي ال ي  ة الرعلياية الر  ر اره   لن ي )النةر 

 (79غ ص3949اةنرداو ف  العهد الر ل غ اد راة شديدج ادج نريلة"  )النصر  غ 

ت(غ 3902ي  3939اي  3229-3227رلفلأ ياةو الدرل ب و النةراة العربية ف  داشا بيو ع ا )
ر  رضعي ل د الرربية فاي اةرج ة الدرا  ف  الجاهررية العربية ال رريةغ رالف    د نرال الدرو ا  ال
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العشريوغ او ل ل ر ةيدا  علف اللاة العربية رجعله  لاة الريدريد في  جايي  الايدارد رالاع ايدغ رجعلهي  
   الدرا  راةعرلال الرنن   لاة الدرلة رالدراريوغ علف اعرب ر لو اللاة ا  انداج انات ف  شفة ء الرع

 خالصة: ـ 

-3799اييي 3229-3032الرعليييت فيي  بيي د الشيي ت فيي  عصيير النهضيية العربييية ) اايي   ييبا نجييد لو
ت(غ رنييرر رييدريجي وغ اريي  راو ب لعرااييل ال ي  ييية راة رصيي دية راةجرا عييية رالفةرييية الريي  ة نييي  يي  دج 3902

ةغ  ييت انييفاأغ ففيي  البداييية ةيي و الرعليييت ادرصييراو علييف الرعليييت الردليييد  فيي  الةر ريييو رالاييدارد الدينييية الدديايي
ظهير الرعلييت الع يةر  في  بي د الشيي ت بعيد دليرل شبيراايت ب شي  شليهي غ رةيي و الهيدا ايو ايفا الرعلييت رلييريج 
ةييرادر ع ييةرية ادربيية را دفيية  رفيي  فرييرج ا صيي ن ي ا دارييية ل نشيي ي اييدارد ر يياية )نةراييية( ادنيييةغ 

غ ةاييي  نيييدد ب لن يييبة للايييدارد نييييد ريييت شنشييي ء ايييدارد رشيييدية لرةوغ  يييت ل نشييي ي ايييدارد ابردا يييية فياييي  بعيييد
الع يييةرية  ييي بد وغ نييييد ريييت شنشييي ء ايييدارد الرص صيييية لرةوغ  يييت ل نشييي ي ايييدارد شعدادييييةغ رلعدبهييي  شنشييي ء 
ادارد رشدية  ف  ص ل الرربر  لت ييرت رفيا الرررييو الانندي  اليف  يدضي  باصي ل الرعلييت ايو اندنيف 

ريةغ بيل ريت رفيا الرررييو العالي  اليف  فرضيرو ضيررراي شلف انعلفغ راو الني ج الادنية شلف الني ج الع ة
 الني ج ال ي  ية راةجرا عية رالفةرية  

لف ج نو الرعليت الردليد  رالرعليت الر ا  )الع ةر  رالادن (غ ظهير في  بي د الشي ت رعلييت لجنبي   راال
العرب  ف  بي د الشي ت رللر رنن  ن  ف غ رلةو جاي  لنرا  الرعليت ال  بدةغ لت رةو لرهرت برنش ة الشب و 

رنش ة صنينة  ف لرعليت الردليد غ رةل علف العلرت الدينية رلاال العلرت انليرد ا يل الري ضيي ي رالفل يفة 
رغيراييي غ رالرعلييييت الر يييا  اايييرت برعلييييت اللاييية الررةيييية رلاايييل اللاييية العربيييية  ب لاد بيييل فييياو الرعلييييت اليييرنن  

عايل عليف رعلييل ا رصير عليف ف ية انيددج ر  رالري ريم العربي غ رلةنيوالن  ف  ة و يهرت برعليت اللاة العربيية 
الشيييعرر ب لن  فييييةغ لاييي  الرعلييييت انجنبييي  فعليييف اليييرغت ايييو لنيييو ةييي و يارليييأ نرا يييا ريييدريد ندي ييية رانييي اج 
اردداةغ شة لنو ة و يهدا شليف رشيريو الري ريم العربي غ رالراهييد ل  يرعا رغ رردريية نفيرفة في  بي د الشي ت  

د جيي ء الرعليييت اناليي  لر فيي   ييلبي ي اننييرا  ال يي بدة اييو الرعليييتغ فةيي و لييو نيي ب   ييرا  عربيي غ رلييفلأ فديي
رالييير لل  ييي غ ر  ليييد دينييي غ ةاييي  ا ريييبد نرا يييا الريييدريد الندي ييية رالعليييرت الاردداييية ايييو بعيييض اليييدرل 

 انررربية الاردداة ا ل شنةلررا رفرن    

(غ ردييداي النييي ج الرعلياييية فيي  بيي د الشيي ت ت3939-3929اييي 3227-3207رفيي  العهييد الد ييررر  )
 رددا و ةبيراوغ رل صة الرعليت الع ل  راةلرص ص غ ررعليت ا ن د  
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ت نجيييح العيييرو ب  ن نييية بييي لنةت الع اييي ن غ راال  اييية نةراييية عربيييية فييي  3939ايييي 3227رفييي  عييي ت 
لادر ييية رغييير داشيياغ بلع ايية فيصييل بييو الشييريا ن يييوغ فعالييي علييف شصيي ل الرعليييتغ برعريييو الةرييو ا

نش ء رلارج للاع را   ص ل ان اجه غ راال  الادر يةغ رلي دج عدد الادارد رلنراعه غ راال

رلليييراو ياةييو الدييرل شو الة ييير اييو اننظايية رالدييرانيو الرربرييية الريي  ة نييي  يي  دج فيي  عصيير النهضيية 
ف  ةي و  ي  داو في  بي د العربية ا  نف ه  الارجردج ن لي و ف   رريةغ ااي  ي ةيد عليف لو النظي ت الرربير  الي

 الش ت ف  عصر النهضة العربية ار ل  د النظ ت الرربر  الن ل  ف   ررية  

ريعييد الرعليييت العيي ل  الييف  ظهيير فيي  بيي د الشيي ت فيي  عصيير النهضيية العربييية ايير ان يي د الييف  بنيي  
 دج انييفاأ ايي  عليييو الرعليييت العيي ل  النيي ل  فيي   ييرريةغ نو الة ييير اييو اننظايية رالدييرانيو الريي  ة نييي  يي 

نف ييه  الارجييردج ن لييي و فيي   ييررية  ففيي  الةلييية الصيي نية ةيي و اييو شييررن الرلييرإغ لو يدييدت الن لييو نلديية 
يفيي د النيي و  رة نييي اييدج الدرا يية فيي   بنييدغ رايي  با  بيية اشييرر  الرلييرإ ن لييي و  رةييفلأ نظيي ت ا ةايي لغ راال

و انلييرريو  رايفا نفيد النظي ت الني ل  الادر ة النبية  ي  ينرايغ رالرنبييا العالي  ةي و ييرت في  ال ينري
في  ةليي ي النيو فيي   يرريةغ ةاي  ة نييي ايدج الدرا ية في  اةرييو النديرا لربي   يينرايغ ربدييي ةيفلأ نرييف 

 يران  افا ف  ةلي ي الندرا ف   ررية    الم  

رةيي و اييو اظيي ار النهضيية العربييية ظهييرر العديييد اييو انعيي ت العييرو الييفيو دعييرا شلييف الييرللص اييو 
لف نشر فةرج العرربة رالدراية العربيةغ رافا ا   ن ر  علف فةرة ف  الفصل اةنر  ل رالهيانة انجنبيةغ راال
 الر ل   
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 الفصل الرابع

 الفكر التربوي عند أبرز مفكري عصر النهضة العربية

 )البستاني، الكواكبي، الجزائري(

 تمهيد:  ـ

ي ررري درر ف  ينيدررف   احفنررةييظهررفي ررريالررفي الهرررةي اعفيدررةي اعفدررفي ررذي ا انررفدذدي ارربدذينرر ذياهرر يف ف 
 اانفدررةي  ارر اري ا،رر  ردي ،ررفيفارر  ي ارراي ارر األجي ررذي لحرر  مي الليررردي  ا حررففي ررذي الهررمي  ا األرر دي
 ا ألررر  ياألررراي حدررر اي ا رررف شي اعفيرررردي ل رررفي اعألررر ي  اررر اري اررر الري  ا،ررر  ردي  ررررعدذييررربا ي عررر ا ي اانرررفي

 يارذيحألر مياأل  رن لي ا رري ا في يي ا،  ري اعفيرري اربييدر في رريدر فدةيار  مي ا،رفذي اع رفدذدين ر ييح ر ي
دي رذي لهررةيدعر لري لهر ي ا ل  رلي اعفيررري رريير في ا ر  دي افلرر  ييانرفي فير ييافيرري  ،ررف ديليد،رمي   درة

ياذي اانفي ا في يي ابييظهفي ري  ف ي ي ريالفي الهرةي ا ف يدة.ييلظفي اي حشد

يد للدر يار ر فييد ش  ف لدردلي رفييد يارفلي ايدر  لريد  ذي ؤلاي ا انرفدذي ح رفي ر فلي ا رفد  
ي ايفي اح دفي ار ف  يي...يد ا  في الر ئفييد  يلهي يف  د يد ل لد ي اد رلريد ايفي افح ذي ان  نير

ادلرةي  في ا  في اي حشي   ًةي ذي يفري ؤلاي ا انفدذياأل حرفشيارذي نرف  ي ا فير يدياألراي ا ير ف  ي
 ل    ررهي ا ا ألاررةدي  ررؤلايرررةي اعفيدررةيي ألانررفي ا فيرر يي ارربييظهررفي رررييرر في ا رر  ي ررريالررفي الهاية  ألرر 

 رررف ي  نررر فً ي في درررةيالرررفدةيدي اررربيي (5112-5151 رررري ي5235-5321ذي ررر دييارررفلي ايدررر  لر  ي ا انرررفي
دي ُدعفي ايد  لري   ً ياذي ل ل هي ا،  ري اعأل  لري ابييظهفي ريي في اي،ه يا ألدً ي ري ففد هي ا الدةي
 ارربييي (د5133-5181 ررري 5233-5311 ايررفي اررفح ذي انرر  نيري ي ا رر  ي ررريالررفي الهرررةي اعفيدررةي.

ي. ااألدرراةي ا في دررةي اع ا دررةي لررب  اررذيي ررذي لهررةيلظررفي اي حررشديد   دررةيافيدررةيلي ،ررم رررلي ألدرراةي في دررةي
 ا   دررر ييررردذي ا،رررفد يدي اررربييا رررمياألررراي ال رررلي ي (ي5133-ي5113 رررر 5221-5311 ئرررفيي  اررر  في الري
دي  ررف ي ا  درر ييرر ا ف شي اعفيررري  درر  ريذي لرر ف ي اررف مي ا  ،ف ررةي ررل لدرر ا ف ي رريفا ي اررا  احررفدشيدي رر
ي ةدي لدد  ي ري ل مياف ئ ي ا ففدل.  ن فً ي في دةي د ي

ي

ي
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 م(: 9119-9191هـ/9939-9991أواًل: الفكر التربوي عند بطرس البستاني)

 حياته:  .9

 دي رري  رف يحنر ي ادرألا ذي5151 ر ي5321 افييافلي ايد  لري ري فدةي افيدةدي ريليميايل ذديا  
 (دي ا ررري ررهفلي ان دررفي ررذي ا سدررف لي ادد درردةي5121-5131 ررر 5311-5332 اع  رر لري ح رر في ا رر لري 

 رررفيي رررري  ل  لرر فدةي  لل   ادرررةي  اانفدرررةدي ،ررفي ررر في ادرررألا ذي ا رربن فيحفنرررةي  لررر ح لي اعدررنفدةدي ي
  ل  اي ا ف فلي اعدنفدةي   ي ال اي ا ف يري احفدش.ي

-5813نررر ا اف ذيايرررفي تي ايدررر  لر ي ل رررلي ايدررر  لري ررررينلررر يا ئألرررةي لليرررليارررففً ي رررذي اعأل ررر اد
 ظهرفلياألدرهيا  ر لي اربن اي  الير  ي لربيلع  رةي ظر  فهدي  أل، راي حدرذيي(  اا فييد د ي ايدر  لرد5111

  دي ررر عأل يي  رررر  ةي اررراي األسرررةي اعفيدرررةي اعفدرررفي رررذي األسررر لي اارررف ين ادرررفد لدةي لررر  يي ا عألرررد ي ا  لررر في لرررب
دي  ب ي ر يلعألرهيدرفف ي   درةي األسرةي اعفيدرةي(11دج3جيد3333ي  ارفنألردي  ا  دلدةي   دا ادةي   لنألدردة

سف  درةدي اظ  ه ي  ن ل ه ي   در  ياذي األس لي ااف دين  ي عأل ي ااألداةي  ا  ر لي  احدر  ي  ا ر فداي  ال
ي(.553ديج5113 با ي ري ففدةيادذي ف ةي ا ري ليحي د  ييعفي ففدً ي ده .  لا لد لدي

 (دي ا رررري5183-5125 رررري 5311-5381 ا لرررفي ايدررر  لري  رررف يحنررر ي يرررف  د يي  ررر ياررري في ا ررر   
 رةديل الي ده يحفنةي  فد اد لي ا ي دفدةي ا لةي ريليرميايلر ذدي    رلييار حي ا رف فلي ا ي ردفدةي احفد

 ا ررري   رريلي ايدرر  لريلظ  هرر ي  له لهرر ي اف ئرر ي ففددرره دي  رر  ييول رر اي ا ففدررةي ا الدررةي رررييدررف ليارر  ي
ي .ي5112 ر 5313

 ي  لرهي اراييدرف لديادع رمي  فل رً يازلنألدرري اربدذي  ر  ي ارايير في ا ر  ي5183 رر ي5311  ريا  يي
يعرفي ذي عرف ياألراي  رف في  فدر ادةي ا ي ردفدةيي اف جي يف  د يي   ي له دي  ليحييدله ي يدلرهيا  رةي  درر د

 ديي دررر اف ي ا ي رررفي ا فدنرررري5181 رررر ي5312(.ي  ررر  ي ررررياررر  513ديج5118 ا فدندرررةي  ااررر فييدي
(.ي251ديج5111ديي لددلي ففدرةيايدرهدي  ر ااي ا رففدلي دهر يا رف  يار  دذي  احر جديVandyck  لفد 

 ا،للررألدةي ا فدندررةي رررييدررف لدي ففلي  لرر ايبارر ي ي رر ااي ظداررةي ا فل ررةي ررري5181 ررر ي5311  ررريارر  ي
األراييEli Smith األس ردذي اعيفدرةي  اد ل لدرةديادر  نذييعرفيبار ي رذي در اف ي ا ي رفي ا فدنرري دألرريدر دش

ي.(552ديج5113  لا لد لديي فل ةي ا  ف  
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  درررر ا يي ايدرررر  لري ررررلي ل  اررررةي ررررذيف   ررررهي ارررر الددذي يعرررر ي ا ي ررررفدذي ا ررررفدنددذي ررررري   اررررفي
يعدل لي ذي ا،فذي ا  دليا في ا د فيدي لددليل عدةي ،  دةياأل دةدي ري" ال عدرةي ادر فدة".ي لارمدي افي

 (8ديج5111

 . دي ري نفي ايد  لري ل دفً ينيدف ًي5113 ر ي5388   فلي حف شي احف ي ا ألدةي ريليميايل ذيا  

ح،ةدي ،فيي،دلي  ن فهي  ا  اهي ي  فنً ي  فً ينيدفً ي ري الد مي ا 5112 ر 5235    ري ايد  لريا  ي
  ل فً يُده ف ييه يايفي الد م.ي

 مؤلفاته:  .9

ي ف ي ايد  لري اعفدفي ذي ا ؤاا لي ري ا أل ي ا ل للدي   ه :ي

 الكتب المدرسية:  .أ 

ياهين  ي ففددةياف ي له :ي

":ي   ين   ي ري الح ي  الف ي  اعف  دي  ي رليفادً ياهيد   هيمصباح الطالب في بحث المطالب"ي-
ي(ي21-28ديج5111" ا  حي ا لي ح".ي ا فيدي

":ي   ياي ف يارذين ر  ي ررياألر ي احدر  ديُايلرليا مي رف ي ررييدرف ليكشف الحجاب في علم الحساب"ي-
ي دي  يُايللي ف فً ي ريد ئفي لح ايي في ا   .ي5181 ر ي5311ا  

":ي   ياي ف ياذيفف لي رياأل ي الح ين ذيدأل،ده ياألاي   دربهي رري ففدرةيألرب في نحو العرببلوغ ا"ي-
 (11ديج3331ايده.ي  ا،دلدي

 مؤلفاته اللغوية:  .ب 

     ي ايد  لريي األسةي اعفيدةي لا  ي عل دذي   :ي

":ي  رر ي  مي علرر ياسرر ييافيررري ررري اعلررفي احررفدشدي د ررلا ي ررب ي ا علرر ي ررذيلررر دذيمحــيط المحــيط" -
دي3331 .ي  ا،رررررردلدي5111 ررررررر ي5311 دي  ا رررررر لريارررررر  5111 ررررررر ي5312 ا مي  ررررررلياي ا ررررررهيارررررر  

(ي  ررررفي   رررريلي ايدرررر  لري ررررري ررررلاد ي ررررب ي ا علرررر ي ان دررررفياررررذي ادرررر ي،دذدي انلررررهي   رررر رياررررله ي583ج
 ي احررف ي ايلفدررةدي ل ررلي دررهي ان دررفي ررذي ااارر ظي اع  دررةياداد ررف  يي ال  لرر ي ي دررة:ي لررهيف  يررهيحدرر
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يرةدي يدره اةياي ف  رهي  رر حه .ي لارمدي ي ااا ظي االحادي ي  ردحهياألن دفي ذي ا لراألح لي ا عف 
 (51ديج5111

":ي   ي ا ل فيا عل ي حداي ا حدا.ي لففهييعفهي ي  ف دي اللهياا  ي ا ف فل.يقطر المحيط" -
 (553ديج5113  لا لد لدي

 "دائرة المعارف":  .ج 

  ري    ليار  ي  ر  ميال درلي اعألر  ي  االر ذدي  عرفي  در اةي فدرف ي رذيل اهر ي رري األسرةي اعفيدرة.ي
 دي  لففيي د اف ي يلهيدألد يد ةي لر اي له دي  ي5181 ر ي5313يف ي ايد  لريي لاد ي بهي ا  د اةيا  

 .(513ديج5118هيدألد  ذ.ي  اا فيدي   ردي لن أله ييعفهي  لفهيدألد ي للد ي  يذي اد

 الصحف والمجالت: .د 

 لففي ايدر  لري فيرليلرح ي نر ذي اهرف ي لهر ي  حرفدي  ر ي اادر يحرف ي ا علر ي ارفدلري  فدرداي
ي دي  بهي الح ي ر:ي5113 ر ي5388  يايل ذيا  لدةدييعفي احف ي ا ألدةي ا ري هف يف ي ا حف ي ا ا

":ي  ررريلررحداةي درري ادةيلررسدف دي لررفف  ي رررييدررف لييعررفي حررف شي احررف ي ا ألدررةيارر  ينفيــر ســورية" -
ي(ي552ديج5113 .ي  لا لد لدي5113

 دي لعرررمي رررع ف  ي"حررر ي5183 رررر ي5318":ي  رررري لألرررةياأل درررةي فيدرررةيدد دررردةدي لرررفف  ياررر  الجنـــا " -
 اعل  ذي رينمي ا اذي ذي  د  ذ"دي ن ذيدحفجياألاي ذيديفري ب ي ا ع فياألاي الاحةي ا ااي لي

 (ي551ديج5113افف.ي  لا لد لدي

ـــة" و"الجنينـــة" -  دي5183 ير ررر5318":ي   ررر يلرررحدا  ذيدد درررد  ذي ل فد ررر ذدي ا ارررايلرررففلياررر  الجّن
 (35ديج5111 .ي لامدي5185 ر 5311  ا  لدةيلففليا  ي

 مؤلفات أخرى:  .ه 

  األيد  لري ؤاا لي اف يي  ر  ةيا أل ي ا ريبنفل   ي  ر:ي

":ي  رر ين رر  ي حررفشي دررهياررذي ال رر ا لي ا ررري   ررلييهرر ي ال عدررةي ادرر فدة.يالجمعيــة الســوريةأعمــا  " -
 (ي8ديج5111 لامدي
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 لهررر :ي" رررفحيفدررر  ذي ا  ليرررر"ي " ا رررعفي الررر  ألر"ي " فيررر اييالكتـــب األدبيـــة ا ررر ي ايدررر  لري اعفدرررفي رررذي -
ذيل دميي دله"ي "فد اةي اعف "...ي ح، ي اعفدفي ذي بهي ان  ي  م:ي"فد  ذي يذيدهمي الفادر"ي "فد  

ي ا   يلي  ار  يل".ي
 ديف  رلي دررهياررذيحرر ي5181 ررر 5311":ي  رر ياارر  ي ا،رر هي ررييدررف ليارر  يخطــاب فــي تعلــيم النســا " -

ي ا ف  ي ري ا عألد دي يد لً ي دهي رف فيلهمي ا ف  ي    ئفي عألد ه .ي
ــة" - ــة وا فرنجي ــد العربي ــي  العوائ ــة ب ــة والمنابل ــة االجتماعي ــي الهيئ :ي  رر ياارر  ي ا،رر هي ررري"خطــاب ف

 دي  حفشي دهياذي ا ل  لدي  اع ف دي   فذييدذيار ف لي5111 ر 5311 ال عدةي اعأل دةي اد فدةيا  ي
ي اعف ي ا ف لي اسف .ي

 .ي يد ذي دهي   دةي اعأل  دي5111 ر 5381":ي   ياا  ي ا، هي رييدف ليا  يخطاب في آداب العرب" -
 ا ف يردي  دي  ي لافي اعف ي  ،رف ي اسرف ي رري اعلرفيي  رمي اعأل  ي  ا ع ف ي اعفيدةياألاي اسف 

  احفدش.

 فكره التربوي:  .9
 البستاني وتربية الطف :  .أ 

ي اااررميد اررفيي،ررفف ليا،ألدررةي  درر عف ف لي   يألدرر لي فيدررةدينرر ا  ددري  اررب نف ي   يألدررةي  نررفي ايدرر  لري ذط
ي بي رر   فلي  ا عألررد دي  ا دررمي ارراي اادررفي  ا ررفي ندف رر دي انررذي رربهي ا،ررفف لين  لررةيلي ظهررفي ارراي ا لرر في ل 

اارميالرفي ار لف يدنر ذيار لرً يارذي(.ي  ا813ديج5118 ايدئةي ا ل ديةدي  ا د  دف ياهبهي ا،فف لي اادةدي
 فف  ي ر يح ارهي  ا  ددررييردذي اادررفي  ا رفدي  ااارلي  الر   دي ر ي يررف ي ا،رفف ياألراي  فف  ي  ا  ددرري  نرر ذي
افدهيي اح  لديناا  ي  ااياذيافد ي ا عألرد ي  لن در  دي رذي ايدئرةي ا حدارةييرهدي اربا يدلر ي ذيلهدر ي

الررحدحدي لدررد  ي ررري ادررل  لي افيررلي ا ارراي ررذيحد  ررهديالهرر ياألااررمييدئررةيلرر احةي درر افهياألرراي ال رر ي 
دل  ليح د ةي ريحد  هي ا د ،يألدة.ي هرري ا رري ندريهي الرد هي اا لرةييرهدي ا رري  دررهيارذيندرفهيار  مي
حد  ره.ي ا ر ين لرلي ا ي الر ييررهي رري ربهي اا رف ي ررذي يي راجي ارفدي روذيف ف رر ي رري ل د رهي  ا رل دفي ررري

.ي   يدردفي ذياا ف هي  ي ذي ااارمين ايرً ي ر يد، ريليالهر يي درمينفدرريياار يدي لف يحد  هيف فياادف
ي(.ي15دي ال عدةي اد فدةديج5113 دف  يه ي د،ألف  ي د، فيييه يف ذيفف دةي له ي حد لً ي  ايد  لردي

ي ايدر  لري  اراي عألرد ي ا رف  ي      رً ينيدرفً دي نر ذيدري  ً ي اراي ا لر ف  ييررف ف ي عألد هر  ي ررري اربا ي روذ 
ي اي في اعفيدةي ري اعلفي احفدش.ي
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 البستاني ونظرية المعرفة:  .ب 

ي ا عف رةيالرفي  لدر ذ  هرري ل ،رمي رذي ا حدر لي اراي ا لرففيي ل ر يي رنمي رففدلردي نفي ايد  لري ذ 
 د نررذيي(535دي ال عدررةي ادرر فدةديج5113  ايدرر  لردي  ررذي الررراي ارراي انررمدي  ررب ي رر يدعررف يي لد ،ف ا.

ري ررفي درر  في رربهي اانررف ي ررذي اادألدرر  ي اد لرر لري فدررا دي ارربيي رر مييهررب ي ا ررفي لرربياررف ي ذيدنرر ذي ايدرر  ل
ي(ي31-31ديج5111 ف ذي يمي ا د ف.ي لامدي

  ااا  ي ا ااي ري ل مي  لد ذي ااي ا عف ةيالفهي ردي لا   فياألاي اح  لي ا ري ل،ميلر ف ي
لألل ي ااي ا عف ةدي انرذي اع،رمييح لرةي اراي در ئايلرئدةياذي اح،د،ةي ،ادي ابا ي  يفطي ذي اع،مي ابييد ي

ا فلةيالهيا د افهياألاي ن د  ي اعأل ي  ا عف ةي  مي ادافدي  ا ا اعةدي حفدةي اانفي ا ري عرفي" رذي نيرفي
 ا األ ي لي فف  ي اح، ئ ي  حلدمي اعأل  دياذي اانفي ا د عيفيليد نذي ذيدن ذي دهي در عف فين ر يدلر ي

ي(ي535دي ال عدةي اد فدةديج5113األعأل  ".ي  ايد  لردي

  نررفي ذي اع،ررمي اي ررفييليد دررليات رر في ا  ررر ف ي ررري  ررلي  حررفدي  ا عف ررةي  افبدألررةيليدن لرر ذي عررً ي
دي ال عدررةي ادرر دةديي5113 يرفً .ي ليد نررذي ذي ل  ررلي اارردألةي  افبدألررةي عررً ي رري اع،ررمي اي ررفي.ي  ايدر  لردي

يد،ف اي لبير ذييعدفديي، اه:ي ااردألةياأل دي  افبدألةيلهم.ي(ي  ب ي  ي نفهي اادألد  ي اد ل لري535ج

الررف  ييري اد لرر لردي انلررهي ااررل   رر يدرري يللررفي ذي ايدرر  لري ررفي ررل في ررري ف ئررهي رربهييرر اانفي ااألدررا
ي ا يفي ذي اع،مي اي فييليد دليات  في ا  ر ف ي ري  لي  حفدياذيا،مي  لد ذيد دليانمي راي.

 العربية:البستاني والنومية  .ج 

ي ذيا م:يي ها،فين ذي ايد  لري انفً يافيدً ديدا افييعف ي هي دؤ ذييه دي ظهفلياف ي

 فندرررهياألرراي حررف ي الررمياأل ررع  ي اعفيدررةدي  لندررفهي   دررةي ا ررف شي احررر فيي  ا ،رر  رياألعررف ديي، ارره:ي .5
"لحذيبف دةي   ي   رمدي في   هف  ي فد ً يي ا ع ف ي  الل ئلي  ا لر ف ي  اح  درةي  ا رل اةي  اا  حر لي

ل ررررف  ي ا دررررةي اعررررفمي  االرررر حةي  احن ررررة...ي    ررررف لي   حرررر  ه ي ارررراي درررري لد دي  ن ررررفييألررررف ذي  ف يرررر دي ي
ي(.ي515ديج5183  ا ع ف ي  الل اةي  ا ل ف ي  ارف اةي رينميل،لي ل ف".ي  ايد  لردي

ح ُّررهي اعررف ياألررايرررف ف ي ا  رر في اعألرر  ي  ا عرر ف دين درردألةيالهررر ه دي ندرريدمي حدررفياألرر األجي ررذي .3
 م:ي" درذينر ذي ا األ ي ا ح ييه دي  لف ي ، فلةييدذي  رري اعف ي ا لدفي يدذيح ررف  ي ا رؤا دي ،ر

 اعف ؟ي  دذي  ي يذ؟ي في رايلدمي ف يه ي اب يردي اد ياألده يلدأله ي ا ظأل ....ي دذي ا عف ا؟ي درذي
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؟ي درذي ا هلفدر ذ؟ي درذي ا ؤفار ذ؟ي درذي اا دراةي؟؟ي درذي ا ن  ر  ااي ا؟ي دذي اااير ا؟ي درذي ا رف فل
ي اي ا ف ، ذي؟... دذي لرفييسرف ف؟ي درذي دذي ااألند ذ؟ي دذين  ي بهي اال ذ؟ي دذي اعأل  اي ا ح،، ذي  اف

؟ي دررذي ا ررل  ذ؟ي دررذي ا د للررف؟ي دررذيلررفالي يهرر ايف  رر  اررفيحألرر ؟ي دررذيردلررةي  دررنلففدةي ف لرر ي ا
ي.(553-555دي ال عدةي اد فدةديج5113 ا  لير؟ي دذي ي ي ااف ا؟"ي  ايد  لردي

لا  ر فياألراي ارب لي رريل درلي ا اي هيي  لدلي الرل اةي اعفيدرةي رذي لرمي ، درةي ل  لر في اعفيرردي   .2
 لررر للي ل  لررر فدي ا لرررةي رررري لررر مي الرررل اةدي  لا  ررر فياألررراي الرررل ا لي ا الدرررةدي  ، اعرررةي
 ايررر ئلي الليدررة.ي  لندررفهياألرراياارر ف ي لا  رر فياألرراي الررل ا لي الليدررةيي، ارره:ي" ب ينرر ذي   ررفل ي

ل ف ل ي  ا يعل ي  ع  ألل دي   يدحر  يالر يد،ف  ذيال ي  يف ي  افي  لدي  احيفي  ا ف دي  لليلل ا ل ي  
ي(.ي513ديج5183 ذيللف يح اةيي فل ي ا عددة؟".ي  ايد  لردي

   ف هيي اف في انيدفي اربيي ف هي اعرف يايرفي ا ر فدادي ياررأله ياألراي اعر ا ي رري اعألر  ي  يف  دي يرف في .8
اف لهررر ي رررذيظررر  ي  األررر ي اعلررر في ا دررراادي ررر اعف  الرررفهدينررر ل  يحأل،رررةيي اعرررف ي رررري ل،ررر بي  ف يررر ي  ال

ي.(538دي ال عدةي اد فدةديج5113 ل ل مي ا ري فياي اعأل  ي ا،فد ةيي اعأل  ي احفد ةي  ايد  لردي
 لندفهي   دةي اع،رمي اعفيرري  فف رهياألراي حلردمي اعألر  دي رللهي رريبار ي رلذيا،رمي ا رع  ي ا    فلرةدي .1

ي  فياجي ايد  لري اع،مي اعفيرييعف يال ئجديبنفي له يا ل دذي    دذي   :ي
ي حدذي د عف فهيا حلدمي اعأل  دي لدرد   ي   رةي لر  يي لهر دي رر:ي اعألر  ي اايدعدرةي . ي ل ف ي اع،مي اعفير 

افد ررد ةي  األس درةديح راي ل رهيليد لرفي رري اعر ا ي ر  يددر ادع ذي ذيد ا  ر  ياألراي اعرف ي رري حلرردمي  
ي اعأل  ي األس دةي  يح اي ذيدلأل  ي ااي د     .ي

 ي لي اع،مي اعفيري  فف هياألراي ح رمي ا  ر  ي  ا لر ا ي ا  ف يرةياألراي حلردمي اعألر  .ي  ايدر  لردي . ي
ي(ي538دي ال عدةي اد فدةديج5113

في  يظهفلياف يةي ايد  لري ري      هيي األسرةي اعفيدرةدي ا رريارفط  ي افندرر ي اد دردةياألعف يرةدي  ن 
يمي ريالفهدي رف ف ي د دررياألعف يرة.ي  ر يدرف ي ذي عردرري يرف ي اعف يرةي ل ر يدر  يارذيافدر ي عردرري األسرةي

األرايحرفي عيدرفه.ي  األسرةي اعفيدة.ي ا ريدع يف  ي د لي ،ف ي اعرف دياذي در لي ،رف ينرمي ر  ي ل ر ي ر ياسر ه ي
فف نرهي  اعفيدةي د  في د  ه ي ذين له ي ذي  ف ياس لي اعر ا ي  ن ألهر ي   رف ه دي  رذي رف ي ،رفدفهياهربهي األسرةي  ال
اعظ  هرر ي رر م:ي"يارر لي اارر  ي ررذي ذي األرر ي لررري ايدلررةيانلررلي فارررياهرر ييللهرر ي ررري األسررةي ا ررريُ لراررلياألرراي

ي(.ي531دي ال عدةي اد فدةديج5113لردي أل ي يدل ي ف ي ري اافف لي افرر"ي  ايد  
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ن  ي نفي ايد  لري ذي األسةي اعفيدةي   درييحد د ه ي  ف ل ه ي  فف ه ياألاي د دع  ي اعألر  ي  ا ارفف لي
دي ال عدرررةي ادررر فدةدي5113 الفدرررف ديف ذي اح لرررةي اررراي دررر ع  مياسررر لي لليدرررةي لي د ررر يلرررففي  ايدررر  لردي

ي(.531ج

عفيدةي ذي ،ألي لي اد  ي لف  ي اف فدي ،فيح  ظلي األسةي اعفيدةياألاي  نفي ذي تي فيحاظي األسةي ا
 ن ل هررر ي ي،درررلي لررر لةي رررذي اادررر في  ا  رررع ي اررراياسررر لي ررر ايياررر  ياسررر لي  ف يررر ياألررراي ارررفن ي رررذي ذي
 لررح  ي رربهي األسررةي لررأل  ي ارراي حررايففلررةي ررذي الهررمي  ا األرر ياألررايحررفي عيدررفه.ين رر ي نررفي"ي ذي  درر يي

ذي    درره ي نل  رر ي ررري ا اارر ظي  ا عرر لريدلع لهرر ي ررري ا ف يررةي ا ارراي ررذي األسرر ليحدطررةين لررلي  ي د ررة"دي  ال
ن ررف ياررففي ا  نأل رردذييهرر دي  ل  رر ف  ي ا  دررلديدلعرر ذي درر ،يأله ي  رر ي  اظرر ي ررذيدرر ئفي األسرر لي ررري اعرر ا .ي

 ررذي(ي  ارف ياررذي ، ررهيي األسرةي اعفيدررةي اررف ي اار  ياألدهرر ي531دي ال عدررةي ادرر فدةديج5113  ايدر  لردي
ح  فشي اف فديي، اه:ي"األاي افن ي ذي فط ي دمي يل اي اعف دي لدد   ي ري بهي اد  دي ااي األس لي الليدةدي
يلرر   ياررذي درري  ي  اررف ي ا ارر  ه ي ارراياسرر ه ي ا ررفداةيليلا رراياألدهرر ي ررذيحرر  فشي اررف فدياذيبارر ي   ررر 

ف يدررة(.ي  رربهي ادرري  ي دررأليدةين لررلي  يُ  لررُ ير ررفً ي ررري األسررةي اعفيدررةي فنيررةي ررري األسرر لي   فللدررةي  ا ي
ي(ي531دي ال عدةي اد فدةديج5113 دل يدةيليفطي ذير  اه ي يبا يدر مي  ي دي  ياله "ي  ايد  لردي

 فاررر ي ايدررر  لري اعرررف ي ارررايارررف ي دررر اف  ي اااررر ظي الليدرررةي رررريحدررر  ه ي اع  رررةدي  دررر يف اه ييلااررر ظي
 لي عر فياررذي األسرةي اع  درةي اف فلرةديا  رً ي رذي ذي  حر مي األسررةيدي ياافيدرةدي  ا  در يي األسرةي اعفيدرةي االرح

 االرحاي اراياسرةي اعأل ر اي  لرح  ي ا ف نرري ا ف   رةي ،رراين ر يحرفشياألسرةي ا  دلدرةي رري  ف ير .ين ر يفارر ي
دي  ايدر  لر ااي لفدفي األسرةي اعفيدرةي حرب ي ااار ظي ا د رةدي  در اف  ي اار ظي فديرةي رذيف حي اعلرفي احر اري

 (553ال عدةي اد فدةديجدي 5113

 ،رفي    يدي يلد ل  ي ذييافلي ايدر  لرينر ذيف ئرفي اعف يرةي  ا،  درةي اعفيدرةي رري اعلرفي احرفدشدي
ي هفي اافد ياظه في نفي في يي   ريافيريد فيد فدةيح اي ا  لي اح رف.ي

 البستاني والعلم:  .د 

 ذي ،د لي ،ف ي يي  ةي ذي ا  دي ل ر ي ر ي ،رف في    نهر ياألعألر ي  ا عف رةدي ر ي لر في لي د رةيايي
  رررةيلي   ألررر ي اعألررر ي  ا عف رررةدي  ذي ا األررر ي اررربيي عررر لري لرررهي ا رررةي اعفيدرررةديدعررر فيي اففلرررةي ا ارررادي اررراي

 احفد رررةي  ايدررر  لردييحرررر ف هياألررراي لن  ررر   لي اعأل درررةيا اررربيييلررر ي ع ف ررر يارررذي اعألررر  دييعنرررلي اسرررف ي
ي.(558-555دي ال عدةي اد فدةديج5113
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  اعأل يالفي ايد  لريد، ي ف اينمي ،ف  ي حر ف دي يف لهيلي ن    ي لي ا ف يي ليلل اة.ين  ي لهي
 لاألرر ي د دررريا ح،درر ي نررف ي ا الدررةديارربا ي ،ررفيفارر ي اعررف ي ارراي ارر عأل ي    يرر مياألرراينررميلفدررفي ررريارر ا ي

  ي لررر ف  ي دافرررر  ي ح رررف  ه ي  ديررر ه ييررردذي ا ررر ي ا  ،ف رررةدياذي رررذيليد  ألررر ي اعألررر ي ا عف رررةديانرررريد ي ررر
ي(.ي552-555ديج5113  ا عف ةيلي ديةي لي ا ي فياهي  ايد  لردي

  نفي ايدر  لري ذي اعألر يدألدرألةي  لرألةي احأل،ر لدي  ر يدردميف ئر يليد   ر ي ررير رذي رذي ار ر ذي  ي
 دررةدي دررر لفيي رررنميف ئررر ياألرررايدرر ي، ه دي اررربا ي ،رررفيفاررر ي اعرررف ي ارررايالررفيحرررفي رررذي احرررف ف.ي  الظفدررر لي اعأل

 لدرر ل فياألرراي ا للررر لي اعأل دررةي ا ررريح،،هرر ي لررف ف  ي ررري ا  رررردي  اع ررمياألرراي ا دف رر ي ررري اح رررفي
  ا درر ،يمديي، ارره:ي" ذي لرر مي لررف فل ي ارراي األرراياي،ررةي ررذي اعألرر  يليدلعأللرر ياأل رر ادي ليد لرر يالرر يحرر ي

ي(.ي533دي ال عدةي اد فدةديج5113لنذيلحذي لادل ينبا "ي  ايد  لردي ل  ا فدي ب يا ي

  ا نل ا لدرررر يي ألرررر ي ا ررررةي اعفيدررررةي اعألرررر ي رررررف ف ي ذي     رررر يدرررري يللررررفي ذي ايدرررر  لري فف ي   دررررةي
ي  ا نل ا لد .يعأل دي  اد ي ذي  ً يلهرلي  ،ف ليالف  ي   ألنلي ادياله ي د لي ،ف ي ا   احفد ة

 البستاني والحرية:  .ه 

ارر لاي اعررف ي رررياهررفي لحرر  مي اع  رر لري ررذي لدرر يف في  اظألرر دي ا ررفي ارربييف ررلي ايدرر  لرياأل لندررفي
األاي احفدةدي هري رذي ا ر في ان رفي   درةي رريحدر  ي اارففي  ا ل  رلدي  أل ر يللرفي انرفً ي رذي ا انرفدذدي لي

األرراي   دررةي احفدررةي اانفدررةدي هررريالررفهي"ي ررذيي  نررفياألرراي   دررةي احفدررةدي  ررله يياررفلي ايدرر  لري ارربيي نررف
 نيفي ا األ ي لي فف  ي اح،ر ئ ي  حلردمي اعألر  ياذي اانرفي ا در عيفيليد نرذي ذيدنر ذي درهي در عف فين ر ي

 .(535دي ال عدةي اد فدةديج5113دل ياألعأل  "ي  ايد  لردي

يرفي فيرهدي اردلي رذيحر ين  ي نفياألاي   دةيحفدةي ا ع ،فدياذي افدذيالفهيا  ةي حل ف ييدذي اع
 حرررفي ذيددرررلمي يارررفيارررذيفدلرررهي  رررع ئفهدي  ي ذيد رررفامي رررري رررؤ لهدي  يدارررف ياألدرررهييررر ا،  ي ررر يدع ،رررفهي

.ي  ب يدفمياألاي ذي ايد  لري فف ياا ف ي اانرفي اار ئاردي(11-11ديجي5113يد  ايد  لرديلادفيد فدة
ي   لايي لي ع فياله.

 البستاني والوحدة الوطنية:  .و 

 ذي  لدرر ذي يررذييدئ ررهي  اظررف  ي ا حداررةييررهدي  اانررفيدلاألرر ي ررذي ا   ررلي دهررف ي ارراي حدرردذي ررب ي
 دي اربا ي ،رفي ليرف ي5113 رر ي5388 ا   ل.ي  ايد  لري هفي احف ي ا ألدةي ا ريل يلي ريليرميايلر ذيار  
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حررف يدعرر في اررايا   لهررةي رربهي ا  ررنألةدي  ايحررشي ررري درري يه ي ل  ئلهرر ي حأل اهرر .ي ،ررفييررد ذي ذيدرري ي رربهي ا
ارراي ،ررف ذي ا ررع في ارر الردي  رر يل  ئلهرر ي هررري اررف  في  ااررف  ي ارربييليددرر  لري حررفً دي  ا علرر ي اررفدلردي  ال
ي ر يد لرفي حرلي يرةي   ا دلي ا اذدي  ا،ر اياألاي ا حيةي  اااةييدذي يل اي ا اذي ا  حفديحدشي  م:ي"  ف 

ي احف  ي   يحه ي   لعه ي احف  ي ا  ألدةي اف ئف ييدذي   اريي في  حف ي ا رري لر  ي رري ااأل ي احف  ي   ف 
 اس اررر يارررذي دررري  ير درررف ي الرررمين دررر ليفلد رررةدي باررر يالهررر ...ي لررر  رينرررمي ا ل  ررر  ي نرررف ي  ااررر ي   رررف ي
 اح،  ..ي  لد لدةينح،  ي الدف ي  اا   ي ا الدةي  ا نفي  ا  فط ي  اااةي ا لسفدةيايعً يلح ي الر في  يرذي

(.ي  نرررفي ذي اارررف  ي  ارررف  في الررر   يارررذي ررربهي احرررف  ي31ديلادرررفيدررر فدةديج5113ديي اررر اذ"ي  ايدررر  لر
دألح يل دلي يل اي ا اذدياذينميادر ف يحلرأللي  ي حلرمي هررياألرايحدر  ي ار اذدي نرميلارلي ،رفلي

ي.(23-31يديجلادفيد فدةدي5113  ي ا،في اد ف ه يلح،ةيي ال دلي  ايد  لردي

 ارراي ل دررري اح،رر في  ا عرر ارياألرراي الررف حي  ا درر  حي  ا حيررةيي ارربا ي ،ررفيفارر ي ايدرر  لري يلرر اي الرره
  اااةييدذي يل اي ا اذي ا  حفدياذي ا اذي   ي ال دلدي  لألحةي ا اذي   ي ذي ا ل احي ااففدرةدي  نرفي
األاي ذي اااةي  ا حيةيرف فدةياحاظي ا اذي ي، ئهدين  ي له يرف فدةياع  فهي لل حهدي اد ف ي اااةي ذي

يد ئف.ي  رير اي ب يففي ايد  لرياألاي ا  افي ا، ئم:ي اظ ي اا

ـــــــــــا ـــــــــــافر وّده ـــــــــــوب إّا تن  إ  النل
 

 مثــــــ  الكجاجــــــة كســــــرها ال يجبــــــر 
 

يي، اه:ي

ـــــــــــا ـــــــــــافر وّده ـــــــــــوب إّا تن  إ  النل
 

ـــــر   ليســـــت كجاجـــــًا كســـــرها قـــــد يجب
 

 (28ديلادفيد فدةديج5113  ايد  لردي

 ،رفي رهفلي  ف يرر ي يرميالرفي الهررةي اعفدررفي فار ي ايدر  لري اراي لدر ا ف ي ررذي ا لفيرةي ا ف يدرةدي
 ذي احف  ي ا ألدةي ال  لةياذي ا عل ي افدلردي افللي له يي،ل اةي ا ف  دي ذي بهي احف  يلي لألر ي
د  ي اف  في  ااف  دي لييفيا ا فده ي ذي لمي افدذياذي ادد دةدي  ب ي  ي نفياألدهينحميا  نألةي احف ي

دي5113 افد ذي  اا  ئ ي ا  ل ف ي ري اع ا ي  ايد  لرديلادفيد فدةدي ا ألدةي ريد فدةي ا ري ر ي عظ ي
ي(11جي

  نفياألاي ذي االمييدذي افدذي  ادد دةديدحاظي د ةينمي ذي ل لدذي عً دي  ب ي االميليد،أل مي ذي
 ،  ي افدذدييميدف عه.ي   يالف  يدفا ياألالمييدله  دي ألنريلي  عف ي حف    يا ل احي ااف دي نأل ر ي
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ن ذي االمي   ذي ن ذي اا ئف ي نيف.ين  ي نفياألاي ذيفل مي افدذيدردن ل ذيدرعف اي ب ي ح،ر ي رب ي االرمي
ديلادرفي5113اذيبا يددفدحه ي ذي اير اير لدرةين درف دي دردلعأله ي ن رفي افنرً يات ر في افدلدرةي  ايدر  لردي

ي.(11-18د فدةديج

دياذي ألرر ي اررر لا لي الرئدررةي ررري ا ررررين رر يفارر ي ارراي ذيدنررر ذي لاي  لدرر ذيا الررهي اررردلياا ئا رره
 دي  ا رري   رفي ل دف ر ي اراي5113 رر 5388  ح مي دؤ ادةي احف ي ا ألدةي ا ريحف لي ريليرميايلر ذيار  ي

ي، اه:ي"  ي ن في ابدذييبا  يحد  ه ي نمي  اه ديحيً يي اله ف   .ي   لاي ايد  لري يل اي الهييلذيدحي  ي
حه ي ا الررردةياألررراي لررر احي اررر اذي اعألدررر دي هرررؤلايليددررر ح،  ذي ذييررر اله "ي   ررر ي اررربدذيداررررأل ذي لررر ا

دلدي  ي ااي ا اذدي   ي اف اياه.ي ا ا ي يل اي الهدييرلذيي ف ر ي رذي ل رمي ايألرف ذي ر  ًاي  ر ًاي الريً ي
  فنرً ي بنفً ي  افً دي أل  ب يدافي له ي؟ي ا  ب يدلعأل له ي  لافياذيد ئفي ايألف ذدياذيافدر ي ربهي احفنر لي

ي(.32-33ديجي5113 عليدةي  ايد  لرديلادفيد فدةدي ا

 نرفي  ذي ادلي ا ري ا  ف  ي ايد  لري رريفا  رهي اراي ا حرف ي ا الدرةي اه  رهيالر  في ارفدذدي ،رفي
 ذي ال ليدل ي ذيد ح ي  ي د آاا  ياذينمي افد ذي ل فييبا دي  ا ؤ ذي اح،د،ري  ي اربييدلظرفي اراياألاي

 د،ررفف  يل دعهرر ي يررف ذي  ددررردي دح ررف ي ع ل،دهرر دي األرراي ا  ررفدلدذي ذيدلظررف  ينررمي افدرر ذيلظررف ي  درر  حةدي
 ارراي ررذيدارر ااه ي ررري ا ررب  ديلييعرردذي لح ،رر في  ارريس دييررمييعرردذي لا يرر في  ا حي ررةدينلاررر ايا ئألررةي
  حررف دي ي  رر ي ارر اذي   هرر ي اف ي ا ا،هرر ي  حررفي رر ي ت.ي دلرر ي ذيدي،رراياألررفدذيدرر  هي  لدرر لدةي ايح ررةي

ا، ئ ةياألراي ا حيرةي  ا ،ر  ي  اارردألةدي ر ينرفهي لييسر ي لدر ذي ه ر ين لرليا،دف رهي  ب يرة.ين ر يدلر ي 
األايفل مي افدذي ذيدن ذي ف ه يل في ع اد ي تي ا، ئ ةياألراي حيرةينرمي لدر ذدي ه ر ينر ذيا لرهي  يللدرهي

ي(.21-28ديج5113  يفدله.ي  ايد  لرديلادفيد فدةدي

 ا رريافحهر ي ايدر  لري د ر يد عألر يي ا حرف ي ا الدرةدي ررين درةي ا  درةيديي    يدي يللفي ذي ا نر ف
  ا درر  حيدي ليرربي ا علرر ي اررفدلرياللرر ي ادرر  ييررل لي اح لررةيا  ررمي رربهي ا نرر فدي ا ررري ررفا ي ارراي ا حيررةي
   اا ئادةدي  ا لندفياألايح ي ا اذدي لعمي لألح هي   ينمي ا ل اح.

 البستاني والمجتمع:  .ك 

 ي حرررفشي درررهيارررذي اارررففي5111 رررر ي5311اا يرررً ي رررري ال عدرررةي اعأل درررةي ادررر فدةياررر   ا،ررراي ايدررر  لري
  ا ل  لي اذيا ف لي اعف ي   فله ي ليا ف لي اسف ي ا ف يردي  ري ب ي ااا  ييف ي ايد  لريي عفد ي
 ا ل  لياألاي لهياي ف ياذيدن ذيي في  ي فدلةي ل عه ي ل احي   فنةي نمي ففي ذي  ف في ب ي ا ل  رلي
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هي ح د ل لي عدلةديد نلرهي  ري اه ي رذيار مي ا األرهي رليي،درةي  رف في ا ل  رلدي     ر يدرع ف ي اارففياألرايا
ي.(8-3ديج5111 فف هياألاي  ي يي بهي لح د ل لي  ايد  لردي

ي  في د ي ايد  لري بهي لح د ل لي اايديعةي  د  ي ر:ي

   ري  يدألر هياألحا ظياألاي ل فهي ذي ااع  ي  اند  ي  ا ل  .ياحتياجات طبيعية:  .9
   ري ا ري ر فهيي ا عف ةدي   نلهي ذي ر اي  لي لي احد  ييلل حي  مي ان  .ياحتياجات عنلية:  .9
   ري ا ري ع مياألاي ، دةي اف  ياييدذي ااففي ي،دةي  ف في ا ل  ل.ياحتياجات معشرية:  .9
في ااففياألاي ا،د  ييع مي اادفي  د اف ي يافدذدي ي ا  اريد،  يي رري  ري ا ري د ااحتياجات أدبية:  .9

 لادهي أل ي اال مي اح دف .ي
 ررري ا ررري لعررمي ااررففيد،رر  يي  لي  ررهي لرر هيا ا،ررهي  لرر هي الرر ليانررريُدفرررري تيارررياحتياجــات دينيــة:  .1

  لم.ي
  ليانريد  ا  ي احار ظي  ري ا ري لعمي ااففيدرلي ، هييعففي عدذي ذي  ف في ا لاحتياجات سياسية:  .9

 األاي ب ي ا ل  لي ذي ااألمي  للهد فدي  ا ح  ظةياألاي ااففي"يف هي   اهي افره".ي
  رررري ان  ادررر لي ا رررري"يليدررررافي  لدررر ذي ادهررر يندرررفي لهررر يب لي لاعرررةياف   درررةياحتياجـــات اكماليـــة:  .9

دعة"  ايدررر  لرديلدررر هي فد ررررةيا،ألرررهي  احلررر مياألررراي ررره   هي اايدعدرررةي ا ررررينفدررره ي درررهييررر فيي ااي
 .(1-8ديج5111

 انررريددرر ادلي ااررففي  رري يي رربهي لح د لرر ليليررفياررهي ررذي ا عرر  ذي ررليي،دررةي  ررف في ا ل  ررلديالررهيلي
د لررفي لدرر ذياألرراي لررهي اف يددرر ادلي  رري يي رربهي لح د لرر ليا حررفه.ي  د  ررهفي ايدرر  لريي ا لرر ا ي

راةديا ل دذيحل اهياألراي ح د ل  رهي اررف فدة.ي ال ةي ا رين يف  ي ا س  فيف يلدلنف ر ي ريلردف هي ا لع
  نفياألاي يف ي ،دد ي اع مييدذي  ف في ا ل  لدي  ا عر  ذي د ر ييدرله ديالرهيليد نذ" لدر ذي  حرفي ذيدنر ذي
لررً ي نررر  ًل...ي ح ئنررً ي اد اررً دي ل...يلح  ررً ي يلرر ًاي ن دررً ي للرر فً دي لي أل درربً ي  عأل ررً دي ليفادررًةي رف  اررً ي ح  

ي(.8ديج5111  ألنً ي  داً ي  ي دددً ي"ي  ايد  لريدي

 علررف  يد،رر  ينررمي ررففي ررري ا ل  ررليي  لي  ررهديدحلررمينررمي ررففي ررري ررب ي ا ل  ررلياألررايح،  ررهيي ررنمي
ي أل، ئر.ي

ي  نفي ايد  لرياألاي يف ي ا ع  ذي ب يي، اه:ي
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 وكــــــ  امــــــرل ال خيــــــر فيــــــه لغيــــــره
 

ـــــــده ووجـــــــوده  ـــــــدي فن  فســـــــيا  عن
 

 (11لادفيد فدةديجدي5113  ايد  لردي

 نرررمي رررففيليددررر افي يارررفدذيلي د رررةيارررهيالرررفي ايدررر  لردي يررربا يدنررر ذي ايدررر  لري رررفي ررررلي ادرررلي
 الظفدررررةياأل فيدررررةي اا  دررررةي  لل   ادررررةي ا ررررريدررررعاي ارررراي ايد،هرررر ي ررررري ا ففدررررةي ا الدررررةي ا ررررري ل ررررل  ي

ي .ي5112 ر ي5313ا  

في ا ل  لدي ل ،رمياألحرفدشيارذي اعر ف دي  ل  اهر دي يعفي ذي رحي ايد  لري اع  ةي ا ري فياييدذي  ف 
 عررف ي اعرر ف ييللهرر ي" رر ي عرر فياألدررهي  لدرر ذي ررذي عررمي يرردحي  يا ررمي ألرردح"ي بارر ي ررلي ا نررف في  ا   ظيررة.ي
  اع ف ي في ن ذي ألنةيف دراةي رري ارلالي  عرف يير اُاأل دي  رفي نر ذينفدرر يف دراةي رري ايرفذييحدرشي لريحي

   في لا  رةيالرفي ر  ي ر ي  رمي ا لنرمي  ا ألريلي  ا ع  رف ي  ر ي ر يهيبار .يايلي ذياي يي ا فادي  في ن ذي
ي(ي58ديج5111  ايد  لري

  اع ف ي ا ري في ن ذي ،ي اةي حدلةي ري ل  لي  دي في ن ذي ف  رةي ددئةي رري ل  رلي ارفدين ر ي
ف  ي  ي ذي اعرر ف ي ا ررري ررفي نرر ذي ،ي اررةيالررفي رر  ي ل  عررةياهرر ي ررري  ررلي رر ديد نررذي ذي لرريحي نف  ررةيالرر

ي(51-58ديج5111 رف ياه ي ري  لي اف.ي  ايد  لردي

ي  دري ايد  لرييدذيل ادذي ذي اع ف ل:ي

ي:ي فر ه ي ايدئةي اايدعدةي  ي لل   ادة.يعادات اضطرارية .5
:يل  لرررةيارررذي ا ،ألدرررفدي  ررر يلد حدررر له ي  ال ررر ياأليرررً ياأل  ررريهييهررر دي  ال ررر ياأليرررً يا ا اا هررر يعـــادات اختياريـــة .3

ي.(58-51جدي5111  ايد  لريدي

  لف ي ايد  لري ، فلةييدذيا ف لي اعف ي ا ف لي اسف دي   لمي ااي ذياألعف يا ف  ه ي اا لرةي
 ال  لةياذييدئ ه ي ايدع ه ي اا لةدي ا ري ا أل ياذيا ف لي اسف ي ال  لةي درً ياذييدئر ه ي ايدعر ه ي

حررفن ه ي ادررفدعةي اا لررةييهرر .ي دعارراي ايدرر  لري  رر ًلياألررايبارر يي، ارره:ي أليرر لي   ررفل ي" ارررد يد   رر ي
 ال  لةي ذي ف ي ا ي ف  يا،د ةي ا  لي حفله ي" األده(دييدل  يد    ياي لي اعف ي ا  دلي"حفن ه ي ايادئةي
 ال  لررةي ررذياررف ي ا يرر ف  يا،د ررةي ا  ررلي  ألررةي ارر  عه ي ا رر حه (دي  ررذي عألررد،ه ي  اررردأله (ي  ررفي افر لررةي

ي.(33ديج5111 افيدةياألاي افر لةي اايدعدة"ي  ايد  لردي



 
 

 

931 

 الفكر التربوي عند أبرز مفكري عصر النهضة العربية          الرابعالفصل 

  ايدرر  لريدفدررفي ررذي رربهي ا ، فلررةي ذيدؤنررفييررلذي ل  يرر لي ررذي اسررف يدلرر ي ذيدنرر ذي ل ، ئدررً دي ارردلي
ا ررر  ئدً دي دلررر ي ليد،ألرررفي اعرررف ي اسرررف ي ،ألدرررفً ي ا رررادياذي ررر ي رررفيد ل دررر ي رررلي اسرررف ي رررفيليد ل دررر ي رررلي

 اسرف ي ر يد ل در ي رلي اعف دي ألنمي له ييدئ هي ايدع هي اا لةديابا يدلر ياألراي اعرف ي ذيد، يدر  ي رذي
يدئرر ه ي اعفيدررةدي  رر ي رر ي ادررفياهرر دي  ذيد فنرر  ي رر ليد ل درر ي عهرر دي  رر ي رر ياررفد ي اا ئررف .ي رر ا،ي ميي رر ي رر ي

ديلادرفيدر فدةدي5113 لليريا لففين لهي لليدً ديليد،ميح   ةيارذيف ررهيا لرففين لرهي لليدرً ي  ايدر  لردي
ي.(18ج

 ب ي  ي ف ف  دي األحر  ييفنر ي ا ر ي ا  ،ف رةدي    ير لياأل  هر يي-  نفي ايد  لرياألاي لهيلييفياألعف ي
 ذي  ، ذي األس لي الليدةي ا رريي  درا ه يددر ادلي اع،رمي اعفيرردي ذيد رفف ياألراي اف رةي حدرذي-  ع ف ه ي

لا،رررري رررري ايحرررشي ا  ددرررردي باررر ي رررذياررر مي ررر ي لاررر يياألدرررهي رررذي عررر ف ياأل درررةي  ي رررةي  رررذي درررأل  ي 
ي.(85-83جدي5183  ايد  لريدي

 البستاني وتعليم المرأة:  .ح 

 ااار  ي ي رريير في ا ر  دي بار ي رريا،فين ذي ايد  لري  مي ذيل ف دي ذياألاي ا ليفديي عألد ي ا ف ي
 دي  رر  ي ال عدرةي ادر فدةدي  ررفيف  رلي دهرر يارذيحرر ي ا رف  ي ررري5181 رر ي5311 ا،  ر ي رررييدرف ليارر   اربيي

ي يفرً ي  شيل، اي د ددةي ر:ي ا عألد دي

  رف فيلهمي ا ف  .ي -

    ئفي عألد ي ا ف  .ي -

  له جي عألد ي ا ف  .ي -

 اذي عألد ي ا ف  .يياا يها ري اف ياه ي ايد  لري ري دل حفشي ل ياذي بهي ال، اي ا  شي 

 أضرار جه  المرأة:  .9

 ريظأل ر لي الهرمدي يدلرً ي ذييا،فيح مي ايد  لرياألاي ا ، ادفي ا ف دةي ا ري اف ياألاي ا ف  ي اعدش
لر اهر ي لرارةي ايهرر ئ ي  دي ال عدررةي5113دي ايدر  لرحف  لهر ي رذي اعألرر ي  ا ،  رةدي ر ي ررر اياألراي الررد ه ي  ال

  ا يفي ذيلهمي ا رف  ي رذي اظر ي ااار في  نيرفي ا رف فدي بار ياذيلهألهر يدردلعنليي.(81 اد فدةديج
مي رررفي ادرررفهي ا رررف  ي ب ين لرررليل  ألرررة.ي  ايدررر  لردياألدهررر ي األرررايا ئأل هررر ي  ل  عهررر دي نرررمي ررر يدلرررألحهي افلررر

 (ي12دي ال عدةي اد فدةديج5113
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ياظد ي ري اع ا دي ب يا ي نذي اظ ي فيد نذي ل فهدي بي ذي ااامي   ا ف  يالفهدي ذيف ذياأل دي ف 
دن درر يايف  ررهي  ع ف ررهي ا ارراي ررذي  ررهديالهرر ي ررري  مي ررذيد،ررلي حررليح  دررهدي  ررري الرر ييررهي ررري رربهي

 ذي يي اجي ارفدي ن ايرً ي ر يد، ريليالهر يي درمينفدرريياار يدي لرف   ه ي   ع اهر دي"در  اي ن لرلي اا ف ي
ررةي"دي  اااررمي ررري ا فحألررةي ا ارراي ررذيحد  ررهيدنرر ذي  ررمي لد ررف ي  يففدئررةديلألدألررةي  يح،دررف دي درر ،د ةي  ي ع ل 

 ي ا رؤ ف لدي  ن ف ر يلاحةييدر ادي ل،شياألده ي  هي  ي   ادي  ذي ا عأل  ي ذي ا ؤ ف لي ا ااي ن ذي  ر ي
ي.(12دي15ج ال عدةي اد فدةديدي5113ف   ً ي  ايد  لردي

 فوائد تعليم المرأة:  .3

 نفي ايد  لري ذي عألد ي ا ف  يدع فييا  ئرفين درف ياألدهر ي األراير لهر ي   لف ر دي ي ا ر ارياألراي ا ل  رلي
يي نميا  دي  بهي اا  ئفي ر:ي

:ي ذي عألد ي ا ف  يد د لي     ي اع،ألدةدي د  ظير دف  دي دهب يدأل نه ي  لف   ه ديالفوائد للمرأة نفسها . ي
 دد اف  ياألاي لل ري ا  اه ي  ح،د ي   اه .ين  يدد اف  ياألاينيحي ال  حي اسفدريي   لي اال مي
  ا ألنررر لي ادررردئةدي د،دهررر ي رررذي ف نررر  ي اااررر اي  اح   ررر لدي يررر اعأل ي لررريحي ا رررف  يارررر ً ي عررر ًلي رررري

ا ل  لديد  فنهي اف يي  اع مدي ي ا  اري وذي اعأل يدلعأله ي  رعفيي اف حرةي الادردةدي دح،ر ياهر ي ادرع ف ي 
ي(ي13دي ال عدةي اد فدةديج5113 ري احد  .ي  ايد  لريدي

:ي ذي ا ررف  ي ررفدنةي افلررمي ررري احدرر  دي ارربا يدلرر ي ذي نرر ذي  ،اررةيانررري درر ادلي ا،درر  يالفوائــد للــكوج . ي
ن مي لهدي  افلميالفي ايدر  لري"يد اربي ا رف  يانرري نر ذي عدلرةيارهي رري ا  ارهديي  ل ي ا ف نةياألاي 

  ررفدن هي ررري ف ئررهدي   ف حررهي  حر لررهدي  ،ررفهي نلرر هدي  فيدررةيا لفهي"دي  دررؤ اةياررذييد ررهدي لررفد،ةياررهي
ردي ف  ،رهينظأل رهدياربا ي  رذيندررفي ا ع،ر مي ذي در ادلي ا،در  ييهربهي ا رر في ب يار ي نرذي  عأل رة.ي  ايدرر  ل

 (ي15دي ال عدةي اد فدةديج5113

رأله ي ااارمي رري ا فحألرةي ا اراي رذيحد  رهدي لدرد  ي رري ادرل  لي:يالفوائد لألوالد .جي  ذي ا عف رةي ا رريدحل 
 افيررلي ا اررادي ي،رراي عررهيارر  مي احدرر  دي  انهررمي ررفيدلدرراي رر ي عأل  ررهي ررري ا ففدررةديانلررهيليدلدرراي رر ي

 ا ييد عهدي  ي عأل هي ذي  هي رياا ا ه.ي  ا ي ري ا ففدةي ا ااي ا ريد عأل ي ده ي ااامدي وب ين لل
ب ين لررليل  ألررةيفرررلي ا لفي الهررمي  ا األرر .ي  ايدرر  لردي   عأل ررةديفرررلي ا لفي ا عف ررةي  يف  دي  ال

 (13ي-15دي ال عدةي اد فدةديجيي5113
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 منهاج تعليم المرأة:  .9

ا،فيللحي ايد  لريي عألد ي ا ف  ي ر يد    ر ي رليايدع هر ي اع،ألدرةي  الدرفدةي  اف حدرةدي ددر اف  ياألراي
ي  ه دي دلعأله يحند ةيف دعةي اب  دياألايحفي عيدفه.ي ا،د  يي  لي

ي  ا   في ا ريللحي ايد  لريي عألد ه ياأل ف  ي ر:ي

ي:ي با يانري د ادلي ا ف  ي ا،د  يي  لي  ه ي افدلدة.يالديانة .5
:ي با ياذي اااميد عأل ياسةي  هدي د ل فييه ي ن في ذي يي اجي ارفدي روب ين لرلي ا رف  يل  ألرةياللغة .3

يألس هرر دي رروذيباررر يدرردلعنليدررأليً ياألرررايااألهرر دي األرراي ا ل  رررليي ررنميارر  دي  ظهرررفياسرر لي  عرررفف ي  ي
ياهل لي  عف ف ي ل  ياألايحد  ي األسةي ا .ي

ي  ي ح  جي ادهي ذي ا عف ة.ي:يانري د ادلي ف ا ي ان  دي ا ري  ف  ييالنرا ة .2
ي:يانري د ادلي ذي عيفيا  يدل مي ريا اف  ي ذي  ن فديلي د ادلي اي حييه .يالكتابة .8
 :ي ابييي  دا هي  عف ي ا ف  ياألاياف ي فيدةي ا لفيلاددً ي لد دً .علم تربية األوالد .1

:ي  لررراي ايدررر  لرييرررلذي ررر عأل ي ا رررف  ي رررري ا ففدرررةي اا ررر مي ا لرادرررةدي رررذي ااررريادياالعتنـــا  بالبيـــت .1
ي  ااد اةدي  ل مي الظ  ةدي  ي فئي ا  فد ديانري د ادلي ا،د  يي ا ظداةي ا ري افلياه .ي

:ي ا يرررفي ايدررر  لرياألررر ي السف  درررةياأل رررً يد د رررلي رررف ف ي ا رررف  ي داألعهررر ياألررراي حررر  مي اف ديالجغرافيـــة .8
ي  ا ع  دي  ان ذي ااددح.ي  ايألف ذدي

:يانري عأل ي يل ئه ي ا ر فداي اح،د،رردي  رف يياهر ي للرً ي   عدرةي رذي ا رف شدييرفًلي رذي ا،لرجيالتاريخ .1
ي ااف  دةي ا   دةي ا ري عامي ا لا ي   فف  يافدهذ.ي

:ي اررربيي رررذي رررللهي ذيد،ررر   يا،ألهررر ي دعأل هررر ي الرررف ي د نلهررر ي رررذي ا،دررر  يي  لي  هررر ي احدررر يدةيالحســـاب .1
ي.(13-81جدي ال عدةي اد فدةدي5113 ايد  لردي 

 ي رررلي ايدرر  لرياهررب ي ا لهرر جديدنرر ذي ررفيدرري يالررفهييللدرر مدي ،ررفي ررر ذي رر  فً دي  ررمياألرر ي فيدررةي
ي ا لفديا ي نذي فيظهفلييعفيي ر حدي ريي،دةييألف ذي اع ا ديح اي ا  ،ف ي له .ي

ةي ري ل مي عألد ي ا ف  ديا يددي،هي اده ي حرفي    يدي يلد ل  ي ذي ايد  لري في ف ي  ن فً ي د ةي لفدئ
 ررري اعرر ا ي اعفيررردي  فف ييررلذي ا ل  ررليليد نررذي ذيددرر ،د ييررف ذي عألررد ي ا ررف  دي ليررفي ررذيبارر ي ب ي رر ي ف في
 اعف ي األحر  ييفنر ي ا ر ي ا  ،ف رةدين ر ي رف ي ايدر  لري  رفً ي  ررحً ي رري نرفي ا رفيدذي اربدذي  ر  ييعرفهي رري

يابدذي نف  ياألايرف ف ي عألد ي ا ف  . ا،فذي اع فدذدي  
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 البستاني والتربية:  .ط 

دعررفيياررفلي ايدرر  لري ررذي   ئررمي ا انررفدذي ارربدذييح رر  ي ررري ا فيدررةييف ررةي  رر  مي ررريالررفي الهرررةي
 اعفيدررةدي بينررر ذي رررفيايرررفي ا عألرررد ي اررر لاي  رر نألهييلادررره.ي ل دلرررةيل     رررهيي ا ألررر ي ا،رررر د ي لل   ادرررةي

  اانفدةديل الي  ن فهي ا في دةي لعن دً ياأل رلي اع  ي ريي في ا   دي فا  يالهرةي  ادد ددةي  ل  ل فدةي
 (813ديجي5118ا  ةي    ألةي ده .ي اادةدي

 ن ذي ايد  لري فدفي اح  دةي ري ايد ي  ن فهي ا في دةي اف ادةي اايل في ا حيةي  ا عف ةييردذي يلر اي
ا ي اده دي رذيار مي   فدر هيا هلرةي ا رففدلي رريارف ي اله.يحدشي   يي ايد يل دلي ا ن في ا رين ذيدف

 دي ا ريل الي لددفً يا ألدً ياانفهيي5112 ر ي5313 ف فلي يمي ذيد،  يي لددلي ا ففدةي ا الدةي ريا  
يادليي ،د لي ا،فذي ا  دليا في حد ييميي ،د لي ا،فذي يالفي   ا في ي.ي ب ي اانفي ابيي  درييللهي نف 

  اع ررفدذدي   رر يدررفمياألررايبارر يف ررةي ا ررف  ي ا في دررةياأل ففدررةي ا الدررةدي حف  ررةيي اع ررفدذي  ا،ررفذي ا  حررف
ف ف هررر دي لظ  هررر ي اعررر  .ي  له لهررر ي اف ئررر ي ا رررففدلي دهررر دي ف رررةي ا اارررداي  ا لظرررد ي رررري ا دررر في ن لهررر دي  ال

ي دل حفشياذينميل،اةي ذي ال، اي ا بن ف ي د  يدألر:ي

 األهداف التربوية:  .9

 ررذي ل رر اي ا ففدررةي ا الدررةديليرربي ا علرر ي اررفدلري  فدررداي يررف ي ا حررف ييا،ررفينرر ذي اهررف ي اد دررر
 رررر ي5388 ا الدرررةييررردذي يلررر اي اررر اذي ا  حرررفدي باررر ييعرررفي احرررف شي اف  درررةي ا رررري رررهف  يليرررميايلررر ذياررر  

 ديارربا ي ،ررفيلرر الي ا ررف  ي ا في دررةياأل ففدررةي ا الدررةيا ؤنررفي رر يدرري يبنررفهدي  رربهي ا ررف  ين رر ي5113
يري ر:يحفف  ي ايد  ل

ي ح،د ي ا حف ي ا الدةييدذي يل اي ا اذي ا  حفدي  لي ع فياذي اا ئادة.ي .5
ي ل داي عألد ي األسةي اعفيدةدي ا ريد    ياألاي  ، له يلل حي ا   دبي ري ا أل ي ا   في افف ددة.ي .3
ي عألد ي األس لي الليدةي    ي لياأل  ه .ي .2
ي عألد يل دلي ل للي ا عف ةديانريد  اايافدل ي بهي ا ففدةي ف نري ف   ةي ري ا ل  ل.ي .8
 ل دةي ا ع فيي حيطةي ا اذي ري أل  ي   ب ه دي نفلي ي فئي  ااةي  ل ح في ري أل يه ديادن لر  يب يي .1

ررةي ررري ارري فديدرر  اي ن لررلي رربهي ندررف عياألرراي اررله ي   لرر اياررهي احن   ررهديالررف  يد ررسأل ذي ا ف نررري ا ه  
  ا ف نري ل فدةي  يدد ددةي  يندفيبا .ي
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ي  ل  .1 داهدييحدشيليدن ذي ا  عأل  ذييه ينفي اي ري اله دي با يند ي ا ح  ظةياألاي ال ل ي ا الر 
 (138-131ديج5182 ا  لي يل اي ا اذي اا  ئفي ا فل  ي ذي عألد ه .ي  ايد  لردي

 التربية البيئية:  .9

 فف ي ايد  لري   درةي ا فيدرةي ايدئدرةدي اربا ي ،رفي ا ر في   رلي ففدر هييف رةدي حرفجياألراي ذي   ر ري
 يلد ه ي   ايه دي ل ف ي ل خي   عه ي ل  مي لظفه.ي  رفيلر اي رري ايدر ذي اربيي ف رهيي بهي ا ففدةيي  د ي

 دي  رفحي درهيح ارةي ا ففدررةي ا الدرةدي ر يدألرر:ي"ي ذي فنرري ا ففدرةي  يلد هرر ي5182 رر ي5313 ايدر  لريار  
 اي رر ي ررذي حدررذي ف نرررييدررف لي  يلد هرر .ي    عهرر ي ررري حدررذي ا    ررلي ررذيلهررةيلرر ف ي ا لرر خي حدررذي اهرر ي

 ا  ةي ا لظف.ي  ح  هر ي دردحةيد األألهر ي درحي  درعةي رذي اف ررري ا سرف لي ن ف ر يي ا رل في ا ظألألرةي
 (138ديج5182الميحفنةي   ب ه ي  اددحه ي"  ايد  لردي

 المنهاج:  .9

ا،فين ذي ايد  لريدؤ ذييلذي ا،د  يي لددلي ا ف فلي احفد ةي ا لر   ي ر ي رذي  ر ي ا در ئمي اعلرفدةي
 ل  لي  اددفييهي ف ً يلح ي ا   دي    نيةي ا ،ف ي احر فيي اعر ا ردي اربيينر ذيدل رفهيايلر اياألله  يي ا

ي اراي ا   رلييلدرةيلرألةدييرمينر ذي يلدرً ياألراي درلي  اله.ي ا يدنرذي د  لرهي رب ي لرففي اندرفيلظرفيديليد رلُّ
ي(12ديجي5111فيديف داةي ذي اايف ي اع ألدةي اا دألةي ريح،ألري ا عألد ي  لاد ي ان  ي ا ففددة.ي ا ي

 ا ا  ي ذي ا ف  ي ا في درةياأل ففدرةي ا الدرةدي رفي نرفلياألراي عألرد ي األسرةي اعفيدرةي  األسر لي الليدرةي
  اعأل  ي  ا ع ف ي اعلرفدةدي ،رفيلر اي ا لهر جيا ح،در ي ربهي ا رف  يحدرشيرر يي  رر  ةي اراياألر  ي األسرةي

 رري ايدر ذي ادر ا ي اربنفدي اربييل رفهي ايدر  لريي اعفيدةي اعفدفي ذي األس لي الليدةي  اعأل  ي اعلرفدةدي لر ا
 دي ررر يدألرررر:ي" ذياسررر لي ا ففدرررةي ا الدرررةي رررري5182 رررر ي5313  رررفحي درررهي  رررر يي ا ففدرررةي ا الدرررةياررر  

 اعفيدررةي  ا فندررةي  اافلدرردةي   لنألدردررةي  اد ل لدررةي  ا  دلدررةد...ي ررليلررل اةي اارراي ررريل دررلي رربهي األسرر ل.ي
ف  ي  ا عرر لري  ايدرر ذي  ايررفدلي  ا لارر ي  السف  دررةي  ا رر فداي  احدرر  ي األ  هرر ي ررري الررف ي  الحرر ي  اعرر

  اليفي  اهلفدةي  ا د حةي  اايدعد لي  اند د اي  الد ا لدةي  الي لي  اا،هي  ذي ا فل ةي لل اةي  ل ر اي
دي  ا لاد ي  ااا دي در  ي اده ياأل ي للي ا  دد، ي لل اةي ا ل دفي  احافياف ي ااألر ي".ي  ايدر  لر

ي(ي138ديج5182

ي
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 المعلمو  والتالميّ:  .9

ا،ررفيحررفجي ايدرر  لرياألرراي ذي ررر ي ففدرر هيادررف ي ا ففدرردذي ا  رره فياهرر يي انارر ا ي  ل  ررف فدي ررذيي
 ا ألر ي ا ررب   ي  اللر ل.ين رر يرر لي عأل رر لي رذيب يي انارر ا ي  ل  رف فيا    رر  يي ااار مي الررس فدي

ي ا  لي اح رف.  ب يد، يمي  يدعف يي احر لةي فد  ي ااا مي ري

 ن لرررليافد،رررةي ا رررففدلي ا  يعرررةي رررذي ررريأله ي ع  رررفياألرررايلعرررمي ااررر  يد ،درررف ذيي،ررر  لدذي ا ففدرررةديي
   ب نف يفف ده يي ل ظ  ياذيافد ي ،فد ي اللحياه دي  ح ف  ه دي  اعا ياألده دي اف ي ا  ددرييدله .ي

 اا  ئ ي  اللر لدي  فنرليي   يي الديةي ااي ا   دبدي ،فير لي ا ففدةي ا الدةي   دبي ذيل دل
ي(138ديج5182اه يحفدةي لا ، في    فدةي ا ع ئفي افدلدة.ي  ايد  لردي

 يبا يدن ذي ايد  لري فياي ي عألدً ي يف ي ا حف ي ا الدةدي ابيين ذي حفي   ي ا ف  ي ا في درةي ا رري
ي رعه ياهبهي ا ففدة.ي

 النظام:  .1

ففيانررمي ئررةيا فدررةي في  ا درر  د لي ا عف دررةدي ُحررررر لي ا ففدررةي ا الدررةي   درربي ررذي ا ألرر ي اا رر
 ررلياررففييذييهرر دي لرر اياررففي ا عأل رردذي  ل درري ًي يذيا لرر ييهرر ياأللرر  ي  األعرر ي  ااعرر  دي  عأل رر  رر نذيا لررةي

ي ااأليةدي أل يدنذي عفمياففي اا  يالفينمي عأل ي ري  لي ذي    لي ا ففدلي   ي اعففي ا ل د .ي

 حفلرلي ا ففدررةياألرراي ،ررفد ي ا لنررمي  ا  ررف ي  ا يدررلي ل لررً ياأل   درربدي  رر ييرر  ري األرر  ر ي ررذين رر ي
  ف ي ندف رر ي هرررياألرراي ا ررم.ي   رر يدألاررلي لل يرر هي ذي ا عأل رردذينرر ل  يدررلنأل ذي ررلي ا   درربي  ررذياعرر  ه ي

أل ي ذي  ع مي عأل هي ن في   يب  ه.ي ليداااياألاي حفي  ياهب ي ا في ذي د ةي في دةينيدف دياذي ا أل دبيد ع
درر عأل ي ررذي    اررهدين رر ي ذيبارر يدلعررمي ا عألرر ي فديررً ي ررذي   درربهدي  حي يررً ي ررذي رريأله دي ددرر افهي ررري ا عررف ي

ياألاي  ن  ه ي؛يادرلي احأل مياه .ي

 نررر ذي ا   دررربيدرررف ع ذيفدررر  ً ي  ادرررةياأل ففدرررةدي رررلي اارررد ي ررربهي افدررر  ي ب ينررر ذي ا ررررلي ا ررر فيي
 األ أل دبيدد .ي

يرف ي اعرر  ي افف دررري ررري ا ففدررةي ررلييف دررةي ررهفي  ررفدذي  مي ررذينررميارر  دي دل هررري ررليله دررةي ررهفي د
   اف يد  ري احفي  افيع اييعفي اظهف.ي ًي   ر.ي   ي اف   ي ،فين ذيلي حد
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 ر فلي بهي ا ففدةييايد ي ذي  هفي ااي اياد  ااي   ف  ياألايلحةي ااأليةدي  رب ي ر يدعرف ي
ي ا  لي اح رف.ييي الحةي ا ففددةي ر

ن رررر ير فلييحررررف ليادألدرررر ذيد ا،ررررف ذي ا   درررربي  ا ففدررررةيارررردً يلهرررر فً دي حررررلي  ررررف  ي ا ررررفدفي ل ئيررررهي
 (131-138ديج5182  ا عأل دذ.ي  ايد  لردي

   رر يدرري يلدرر ل  ي ذي ايدرر  لرينرر ذي انررفً ي في دررً يدرر ي،ً ياعلررفهي رررين دررفي ررذي ا،ررر د ي ا في دررةدي لي
ا ف يددذي ا ع لفدذياهدي  ا ف  ي ا في دةي ا رري ررعه ياأل ففدرةي ا الدرةيُ عرفيد،مي   دةياذي ا انفدذي 

  ف  ً يالفدةدي لي ،مي   دةياذي ا ف  ي ا في دةي ا  ل ف يح ادً ي ري اف مي ا  ،ف ة.ين  ين ذي له لهر ي
لظ  رً يفدةي ا الدرةي   ً ي   ن  ً دي ،فير ي اعفدفي ذي األس لي الليدةي  اعأل  ي اعلفدة.ي دعفيلظ  ي ا ف

دي ،ررفي لررفي دهرر ي اايدرر دي  احررف لي األدألدرر ذدي  رر ي ،درر ي ا   درربيحدرر ي درر  د  ه ي  ا رر ف  دي نرر ذيالررفد ًي
 لرر  ي    رر  يي الررس فدي  رر ي لررأله ياررذي انيرر ف.ي يهررب ي رروذي ايدرر  لرينرر ذي  مي ررذيايرر ي لفيررةيفدرر  ي

يا فيدةي ايدئدةدي  ا فيدةي اا  دةي  لل   ادة.ي ااا مي عألد ي ريي في ا   دي  ذي ا  ئمي ابدذي      يي 

نررمي رربهي ا رر في ل رر ي ررفمياألرراي ذييرر في ا رر  دي ررفي لليررلي ررري ا،ررفذي ا  دررليا ررفي ا ررد فيي انررفً ي
 يفاً دي ا ا ً يا  ً دي د ح يا، ي ا عأل ييلف ف دياففلةي ذي ايع ي في األ ياألدهيا، ي ا عألر ي ا  ارشييعرفي

ي.ي فدا ي  اا ف ير

ي:ييالفكر التربوي عند عبد الرحم  الكواكبيثانيًا: 

 م(: 9139-9191هـ/9993-9999حياته ) .9

 دي ررررياهرررفي ادرررألا ذيايرررفي ا لدرررفي5181 رررر ي5311 ارررفيايرررفي ارررفح ذي انررر  نيري رررريحألررر دياررر  ي
 ( ابيي  فيحفنةي  ل حي  ف فيي ري ادرألالةي اع   لدرةدي  ا ررينر ذي5115—5121 ري 5311-5381 

 رفدرر في ا فنردررةي ررريحنرر ييرر في ا رر  دي  رفدرر في ا ررفامي الليررري ررري ررؤ ذي ادررألالةي اع   لدررةدي ررذيل دل هرر ي
 .نرميبار ي5113 رر 5388يحلةيح  دةي ا ألد لدي   ي ف ي ااي لفليي احف ي ا ألدةي ريليميايل ذيار  ي

ي ف ي  فً ي ري نفي ان  نير.ي

 في ان  نيري ا دً ي ري لا ندةدي ن للي  هي ل لي ان  نيري رييدليل هي األ ي  ف دي ،فين ذي  افهي ح
اادارررةي رررذي درررف يافد،رررةي دررررً دي الرررف  ي لررريحيا رررفهيا رررليدرررل  لي   درررلي  اف رررهدي ،  رررليا ا رررهيلرررادةي
يحر ل هدي     ي ليا ا هي ري لا ندةي ف ي ذي ار ذيففلي  ل ا  ي ري ففدةيال لدةديحاظي ده ي ردئً ي
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(ي ر يار في رذي18ديجي3332 ا ررين لرليدر ئف ي لرب  دي اف درردي ذي ا،ف ذي انرفد دي  عألر ي األسرةي ا فندرةي
 لا ندررةي ارراي درر،ايف دررهي ررريحألرر دي فاررمي ا ففدررةي ان  نيدررةي ا رررينرر ذي  اررفهي ررفدفً ي دهرر ي  ففدررً ي درررً دي
 ُ عفي ذي  هفي ف فليحأل ي لب  دي  ده ي أل،اي اعأل  ي افدلدةي  اعفيدةي  اعأل  ي اعلرفدةدين ر ي  ،رذي األس ردذي

  ا فندةدي ا في ابيي نديهي هف ييردذير  ئره.ي ر ييرف ي انر  نيريدار الييلادرهي ر ينر ذيد، لدرهي  ارفهيي اا فددة
   ي د ا يي  ي احلر مياألدرهي رذي ان ر ي اعأل درةي  لل   ادرةي  ا لر لدي نر ذيارهييربا يحظرً ي   رفً ي رذي

ي(52لديجيي- ل ذي ادد دةي  اف ي  ا  فدا.ي األ ي تديف

 (ي ايرفي5181-5115 رري 5312-5381 ي ادألا لدذي اع   لددذيايرفي اعردرر  ا لفي ان  نيريحن
 (دي األربدذي  ر هف ييرر اظأل ي  لدر يف فدي اربا ي لرففي انر  نيري ررري5131-5181 رر 5238-5312 اح درفي 
 ي  ميلحداةيدد دردةي حألدرةي در    ي ا رهي اديفار ي رذيا اهر ي اراي احفدرةي  ح فيرةي5181 ر 5312ا  ي

 فدي ،  ررلي ادررألالةي اع   لدررةييود،  هرر دييعررفي ذيلررففي لهرر يا دررةيا ررفياررففً دي انلررهيارر في اظألرر ي  لدرر يف
ديجي5111  لففيلحداةي اف يي د ي لا ف ميي األس دذي اعفيدةي  ا فندةدي انله ي اسدلي دررً .ي ااارردي

ي(ي311

احفدرةي ن ذي ان  نيري ريلرف ييف ئر ي رلي ل يحألر دي بار ييدري يحفلرهي ا رفدفياألراي ارف  ييارذي 
  احف فدي ،فيا مياألاي  ادرةي الر ليي ر ياهر ي رذيح،ر  ي  ر ياألرده ي رذي  لير لدين ر ي   ر حي ن يرً يلعرمي

 اع   لدرةدي ا رري ا،رلي ا،ري يدرألالةي ه  هي اف  يياذي ا ظأل  دذي  ا راهفدذدي ا في ابيي   فيدااي ا
درردةدي  رررلي ا حن ررةي دي رر ي  ررلي ح ن  ررهي ح ن ررةيدد 5111 ررر يي5232األدررهدي   فا ررهي ادررلذيارر  ي

(يي ه رررةي58لديجيي-ييف ا رررهدي رررلاأل يدرررف حه.ي انرررذي ررر يايرررشي ذي  فيي ادرررلذي رررف ي  لدرررةي األررر ي تديف
 لدرردليل عدررةي ل  رررةياألدررألالةي اع   لدررةدي  ل لرر ميي اررف مي ا ف يدررةي  حفدررره ياألرراي حرر  مي ارري فدي

 ؤهي  لر يي ادرألاةييل،رمي ح ن  رهي اراي حن ياألدهيي  اف  دي انلهي ا ف ياألاي ب ي احن دي  د ا يي لرف 
يدررف لدي  لرر  ي يرردذياأل حن ررةي ذي انرر  نيرييررفياي ررذي رربهي ا ه ررةدي لاأل،ررليدررف حه.ي ا رر ي ففنررلي ادررألالةي
 اع   لدررةي اااررفي ارربييد  ألررهي انرر  نيرياألدهرر يافرررلياألدررهي ل لرر ياررف ي ح  اررةي دررن  هي  ررف ايررر دفهدي

دي  ذي ا ل ل ي ا ري ،ألف   ديفئدلييألفدةيحأل دي فئدلي  دأل ييعره ياا ف لي لدر دي ف  ييعره ي ياف
 اع   لدررةيح ن ررً يا،ررر ايف  ررد ي ا رر يليدررألالةي(ي  ادررفً ياد ل ررهي ا13ديجي5113نف ررةي لرر ف يحألرر دي  ادرر لدي

ا لدةيد فدةدي انلهي ففي اهلف ي ااي لفيح ايد دلاياهي ا ل ف  يي ا ي فئي ا رين ذيدؤ ذييه ي ري اف  يي
هيرررفي لدرر يف في اع  ر لردي  ظرر  فييللررهيد ل رر ياألدررافي اراي للرريهي الفدررفيح ن ررً يا،ررر ايارذي ررعيهي يرر ف
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 دي  ذي لفييف يفح  هي اا دألرةي رريدر  حمي  فد،در ي5111 ر يي5258ف  د دي انلهيد  في ااي لفيا  ي
ارر يياألرراي ا   ررلي ا  ررففيياألعررف ي درر  حمي دررد دي ررر في الرر   مي  اررد ذي  احلرر ردي  ررب ي رر ي  رر حياررهي ل

  ا دأل دذي لب  دي  يا في  لدةي ااي لفدي ي،ري ده ي ااي ذي   ري د   ً ياألايدفي ادألالةي اع   لدةيا  ي
 (311دج2دج3333 ارفنألرد .ي 5133 ر يي5233

 مؤلفاته: .9

يبنفلييع ي ا ف للي ذياألن  نيري ؤاا لين دف دي انذيا يدل في له يد  ين  يدذي   :ي

 ائع االستبداد ومصارع االستعباد: طب . ي

  رر يايرر ف ياررذيدرريعةي لرر مي ررف في ررريل  ف رر يحرر مي اهرر  ي" لدرر يف في"دي  لارربي اعلرر  دذي ا  ادررة:ي
 لدررر يف في  ارررفدذدي لدررر يف في  اعألررر دي لدررر يف في  ا لرررفدي لدررر يف في  ا ررر مدي لدررر يف في  ااررر  دي لدررر يف في

يف في  ا األجي له.ي  ا فيدةدي لد يف في  ا ف ردي لد ي

  رفيل ررفي انرر  نيري  نرر فهي ربهي ا مي ررف دي ررريلررحداةي ا ؤدررفي ا لرفدةياألرراي ررنميدألدررألةي ،رر للدي
 حرررلي اعلررر  دذي ا رررريُ  ررردفي ادهررر يدررر ي،ً دي ررر ي رررر  ي ادهررر ييعررر ي اردررر ف لي ح اهررر ي اررراين ررر  ي  افد ررر  يدي

ي(.55ديجي5111

 أم النرى: .ب 

 دييعلرر  ذي5133 ررر يي5251ا مي ررف ي ررري لررفيارر  ي ارر ي انرر  نيري ررب ي ان رر  ي ررريحألرر دي ل ررفهي
".يارف ي درهي رر5251 لع،في ري نةي ا نف ةيدلةي"رياي ا  ر لي  ،فف لي ؤ  في الهرةي  د  دةي ا

 انررر  نيري دررري  ي األرررر ي ررررع ي اعررررف ي  ا درررأل دذدي ح رررً ي ادررررألالةي اع   لدرررةي ا دررررؤ ادةدي رررذيارررر مي
ارففً ي رذي ا ار في اعفيدرةي   در  دةي ادرمي لهر ي ل  عر  ي رريي ل    لياففي ذي اعأل ر اي  اا،هر اديد  ألر ذ

ي نةي ا نف ةي ري  د ي اح .ي

  رذي ا ؤاارر لي ا ررريارر يدر  يل ررف  ين رر يدذي  رر دي"لررح ئ ي رفدش"ي " اعظ ررةيت"دي ارر ي رربنفي ا ف لررلي
ي(88ديجي5118 يي راياذي ر  ذي بدذي ان  يدذ.ي ني  فهدي

 فكره التربوي:  .9

ي ا في دةيالفي ان  نيري ري اعفدفي ذي ا  ر ا لي   ه :د لألاي اانفي
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 نظرته إلى الطبيعة ا نسانية: .أ 

ييحشي ان  نيري ري اايدعةي  لد لدةي  حفشياذيل ليدذي   دذي ذيل  ليه ي   :ي

 الخير والشر في الطبيعة ا نسانية: .9

دررف ي ذي  لدرر ذيادررفي ا ألاررلي ف اي ا انررفدذيحرر مي اادررفي  ا ررفي ررري اايدعررةي  لدرر لدةدي هلرر  ي ررذي
يايعهي ليداعمي ا في لي رافً دي  لر  ي رذيدرف ي ذي  لدر ذي رفدفييايعرهي ليداعرمي اادرفي لي ررافً دي
 انذي ان  نيريدف ي ذياف ي  لد ذي د عف فً ياألادفي  ا في عً دي  ايدئةي ا ريدعدشي ده ي  لد ذي رري ا رري

تي رري  لدر ذي در عف فً ياأللر حي  در عف فً ياألادر فدي رلي  هي فلحي حفي لد عف فدذديد، مي انر  نير:ي"األر ي 
ي(.535ديجي5115دلألح لهي  ي  هيدادف له".ي  ان  نيردي

   لدررر ذيحدررر ي ن دلرررهي دررر عفياذيدف ررراي اررراي  ررر ي ا  ئنرررةي  يدرررلحاي اررراي درررامي ادررر  ألدذديد،ررر مي
 ان ررر ميديألرررإي درررهي اررراي ررر ي ررر  ي ف يرررةي انررر  نير:ي"  لدررر ذيليحرررف ياس د درررهيف درررً ي  لحا ارررً ...ي هررر ي ذيد رررلي

ذي  اي أليليي افب ئميح ايدن ذي حاي ذي ا د ادذ".ي  ان  نيردي ي(.535ديجي5115 ا  ئنةدي  ال

 يل اياألايبا ي  ذي ارف فيي   دفييدئةيل احةيادرف ي در افياألراي ل درةي اارر ئمي نريحي افب ئرمدي
يح اي فلحي د عف ف لي اادف.

 ا نسانية:الوراثة والبيئة في الطبيعة  .9

ن  ي ا ألالي ف اي ا انفدذيح مي اادفي  ا في ري اايدعةي  لد لدةي ا ألارلي ف اياأل ر اي ارلاليحر مي
  فيا  ألري ا ف  ةي  ايدئةي ري اايدعةي  لد لدةدي يعره ي  مي ذيدأل  ي  لد ذيد ل فييع  مي ا ف  ةديحدشي

 ار  ي اع،ألرري ارايا  رمي ا ف  رةدييدل ر ي ر ميظهفليفف د ليافدف ي فللي ده ي اعأل ر اي ادرأل  ي ا فررري  ي ا
 فد ي افي ذي اعأل  اي ذيدأل  ي  لد ذيد ل فييع  مي ايدئةدي  في لفدلي ري رب ي ا لر ميفف در لي ا ألارةدي
 له ي  ي لف هي  اد ذيف ئفي ادأل ندةدي اربييلاراي ذيدنر ذياع  رمي ا ف  رةي يي  رفي رريدرأل  ي  لدر ذدي  نرفي

ي رييدئةيل  ذي لهيايد ي  ي ح  ري  ي ل ذي  ي  لفدي  درً ي  د مي ذينميااميد ي  احةيد نذي ذيلن  
ي(212ديجي3333  ياجييس ي الظفياذي    يه.ي  ا ل  ردي

  رر ي انرر  نيري ،ررفي  رر ي   اررً ي ع ررفًلي ررذي رربهي ا دررلاةديحرردذيف رر ي لهررةي الظررفي ا ررري ؤنررفياألرراي
 ذدييحلرررةي ذي  لدررر ذيليددررر ادلي ذيا  رررمي ا ف  رررةي حرررفهدي ا رررفي اررربيي رررذي رررللهي ذيد رررميحفنرررةي  لدررر

د لررف ي لي ررريحررف في رر ي ف ررهي ررذي ررفف لدين رر يف رر ي لهررةي الظررفي ا ررري ؤنررفياألررايا  ررمي ايدئررةي حررفهدي
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  يلرررايلظرررف ي ررر  ألةي ا د،رررةي رررفمياألرررايدرررعةي  ،رررهي نرررر ف ي ع ف ررره.ي ف رررةي  حظ  رررهديحدرررشيب ررر ي اررراي ذي
ألري ا ف  ةي  ايدئةي عً دي د رحي ،فدفي ان  نيري  لد ذي ريل دليل  ل ي الد هي  ظ  فيل  هيل  جياع  

لررراةي رررفيدنررر ذياهررر ييعررر ي ا ر دررر ي رررذيحدرررشيي الررر اةاع  رررمي ا ف  رررةي   رررفهي رررري اايدعرررةي  لدررر ذيي، اررره:ي"
(ين ر يد ررحي ،رفدفي انر  نيري15ديج5115 ا د م  ا  ف  ل(ي ا ريدف ه ي ايل اي رذي يير ا"دي  انر  نيردي

عةي  لد لدةدي ذيا مي لندرفهياألراي  رفي ا فيدرةي رريدرأل  ي  لدر ذي  لرف   هديا فيا  مي ايدئةي ري اايد
ذي فً ي  رف".ي  انر  نيردي ي، اه:ي" ذي ا فيدةي في يي د عف فهي   لد ذ(يلد ً ي لادً ي ا،ً دي ذيادفً ي ادفي  ال

يعررهدي(ي د،رر مي درررً :ي"  لدرر ذي ررريل ررل هين اسلررذي افارر ي هرر ي درر ،د ياررفذي  ررفذ(ييا535ديجي5115
 انله ي    اي ا فيدةي  دمييهي اايد دذي اادفي  ي   مي ا فدي وب ي  يديلي ي،رياألاي  د اهي  ا ل لره(ي

(.ي  ررررريباررر ي دررررألد يا ألرررريف ئررررلي رررذي انرررر  نيرييدرررألا ذي ايدئررررةي533ديجي5115 ررر يف  يحدرررً "  ان  نيردي
 احةي   ل ارةدينر ذي ل دف ر ي  ا فيدةي  ا ل  لي  اظف  ي رري  رندميدرأل  ي  لدر ذدي نأل ر ين لرلي ايدئرةيلر

حدررلً ي ررريدررأل  ي  لدرر ذي ل رر هدي نأل رر ين لررلي ايدئررةيندررفي  ئ ررةي  ررفلي ررل دفً يدررأليدً ياألررايدررأل  ي  لدرر ذي
ي(ي218ديجي3333 ل  ه.ي  ا ل  ردي

  نفي ان  نيري لرهي رذي الرع ي لرمي  رفي ا ف  رةيارذي ايدئرةي د ر يد عألر ييل ر ي  لدر ذديي، اره:ي" ذيي
فف نً ي ذينرميحدر  ذدي ر يدلاربي رري ادردفي ف عرهي افن ئر ي الادردةي  اع،ألدرةي  لد ذيد افي ي   ي الريحف نً ي  ال

(.ين  ي نفياألاي ن  ميف في ا ف  ةي  ايدئةيي، اه:ي"ي558ديجي5115  ،يرهي ا   للي اايدعدة"ي  ان  نيردي
ن  نيري ررفي  ررذيي، يألدررةي(.ي رر ا11ديج5115 اارر  ي   رر فييرربف  ي ا ف  ررةدي  في هرر ي ا فيدررةي"ي  انرر  نيريدي

  لد ذيندفي ا حف ف ياأل عأل يا ا  ين ذيلدر ي  لدر ذيدرألد ً .ي نرمي ر ي لر  ي ذي اظرف  ي ا رريدل رلي دهر ي
  لدرر ذي  يرر دذي ررذيحدررشي   ؤ رر يي  األيرر لي ال رر ي  ا ف ررردي هلرر  يظررف  ي درر افياألرراي ال رر ي ن ررفي ررذي

لررمي ادهرر ي  لدرر ذي ررذيارر مي فيد رره.ي  ا لرر  ريديندف رر دي  ررذي رر ي  يرر دذيل دلررةي ارر عأل دي يي اح اررةي ا ررريد
ي(211ديج3333

  نررب يللررفي ذي انرر  نيريف رر ي ذي نرر ذي ا ف  ررةي حررف  ي ررري اع  ررمي اح درر ي ررري ا ررل دفي ررريدررأل  ي
  لدر ذدين رر يف ر ي ذي نرر ذي ايدئررةي حرف  ي ررري اع  رمي اح درر ي درررً دي  نرفياألرراي   درةي ف فينررمي له رر ي

ياذينمي له  ي ن مياآلاف.ي

ي

ي
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 الكواكبي والحرية:  .ب 

 ا ألالي ف اي ا انرفدذي  اا دراةيحر ميحفدرةي  ف ف ي  لدر لدةدي يعرره ي ر مي ذي  لدر ذي درد فدي يي
 لهيليد  أل يحفدةي  ف ف دي يعره ي يافي ر مي ذي  لدر ذي اد رفدي يي لرهيد  ألر يحفدرةي  ف ف دييدل ر ي ر مي

ي  لد ذي اد في  دد في ريلالي ا  ل. فد ي  اشييوف ف ي تي ي ا د في  لد ذدي يي ذي

   ي ان  نيري ،فيف  ي اف يي ا، ئمييلذي  لد ذي دد في ليد  ألر يحفدرةي  ف ف دي األرميدري يف ررهيي
اهب ي اف ييي، اهياألاياد ذي حفي ا  ح  فدذي ريل عدةي  ي ا،ف :ي" للري ف ي ذي ل لي ب ي اا  في  ييع ي

(.ي يي لهي فيح رمي اع،درف ي23ديجي5111 اع،دف ي اليفدة"ي  ان  نيرديي ا،  افي لا ، فدةي  لا  دة:ي  م
ي اليفدةي دؤ ادةي ارع ي ابيين ذيدع ي اي في اعفيدةي   د  دةي لب  .ي

  نفي ذي  لد ذيحفي ري ا د فهدي  لا در فيالرفهي ر ي عرميد،ر  ييرهي  لدر ذي اع  رمي يعرً يا ر ي  األيرهي
(دي533ديجي5111دينررر  نير ذيدحارررظي  لدررر ذيحفد رررهي  ا دررر فه"يدي  ا احن رررةدي  احن رررةين ررر يدف  ررر ي" رررري

  علرايبارر ي ذيدا رر في  لدرر ذيافد،ررةيد لررف ي دهرر ين رر يد رر ادي ررلي ف ارر  ي رر ي ،ررردهي احن ررةي  ااررردألةدي
   ي  فييهي افد مي ج(ي   يلهايالهدي"ينعف ي  رف فيي الالي  ي اسدفدي  اف  ةياألاي ارعد ي  ادعري

  لدي  اند يي ي فمي اا  مدي  لا رف مي رري ا ر فدي   للر  ي رري ا عر   لدي  اعرفمي رري ف اي اعأل ي ال
(.ي  احفدرةي12ديجي5111 احن دي  ا   ايي اعهفدي اايندفيبا ي ذي ا،  افي ا فداةي اع  رةي"دي  انر  نيردي

ي(18ديج5115 ل ي ريحفدةي  لد ذي ري  ن فهدي  ا د فهي ري ا  اه.ي  ان  نيردي

دةيالفي ان  نيري ف يي  ذي بهي ااف ي:ي" د  يي اح،  ي  ح ديةي احن  يي ا ي في له ي ن ادي األحفي
 ارررف ي اف يرررةي رررري ا ا ايرررةي يررربمي اللررردحة.ي  لهررر :يحفدرررةي ا عألرررد دي حفدرررةي ااا يرررةي  ا اي اررر لدي حفدرررةي

 في س رر مدي ا ي ح رر لي اعأل دررةدي  لهرر ي اعف اررةييلدررف  يح ررايليدا رراي لدرر ذي ررذيظرر ا ي  ين لرر ي  ينررف
  له ي ا ذياألاي افدذي  اف  حدي  ا ذياألاي ا ف ي  اارف  دي  ا رذياألراي اعألر ي  در    فه".ي  احفدرةي

ي(ي28ديج5111الفي ان  نيري ريف حي افدذدي  د لي اا  .ي  ان  نيردي

   لدرر ذي احررفي رر ي  لدرر ذي ارربييدأللرر ي رره   هدي د،هررفي اارر  ي دررهدي د ألرر ي عرر ف ير  لررهدي دعررريي
 لا ي ا  فدادي ليدلنفيح ي يافدذي رري ا لر فدي ليد علر ياانرف ي ار ي  رذييهر دي دحر ف ي اظألر دي ُد،رف ي
دل يدةي  ف في احر دي  ربهي ا ر فينألهر ي  األر يظف  رً ي ل  عدرةي    درةدين ر ي  األر ي  ر   ي  ري ل اةي  ال

 ر اً ي  يرفاً ديدحرففهي رذي الهرميي  لد ذيا،ً ي  اً ي  يفاً دي  فيدةي ل ديةي در افهياألراي ن در  يا،ر ًي
  اعي فدةي دفا ي ف ف ي لا د فيافدهديحدشي  عففي فف لي اع،مي ري  لد ذي احفيا   مي اايل ل ي ارب نف دي
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 ا،ررفف ياألرراي ا ادررمدي  ا،ررفف ياألرراي الظررف ي ا رر  ادةدي  ا،ررفف ياألرراي لدرر ل  جدي  ا،ررفف ياألرراي ا ع ررد دي  ا،ررفف ي
ي(215دي281ديج3333  يف ادة.ي  ا ل  ردي

  نررفي انرر  نيري   دررةي احفدررةي  ن ل هرر يالررفي  لدرر ذيي، ارره:ي" ذي  احفدررة(ي ارررياألرراي  لدرر ذييعررفيي
"يحد  رررهدي ..ييا،رررف له ي ا،رررفي ي ررر مدي  يارررمي اا ررر مدي   ررر لي الاررر لدي   عارررمي ا رررف ئلدي  ا رررمي ا،ررر  لدذ

ي.(28ديجي5111  ان  نيردي

لفدئرًةي  ه رًةيارذي احفدرةدي اعرمي  ر ي ر يد درري نرفهي ا فير ييي    يدي يللفي ذي انر  نيري رف ي  نر ف ًي
  ي لندرفهياألراي احفدرةدي ا ررينر ذي رفي نرفياألدهر ي ا انرفي اافلدرريلر ذيلر  يف در ي اربييار شي رري ا،رفذي

لرر ذيفدرر يدي رر يارر في  نررفياألدهرر ي ا انررفي اعفيررري ادرر فيي ا رر  ذيا ررفدين رر ي نررفياألدهرر ي ا فيررري ا فدنررري
  ا ع لفيل دميلألدي .

 الكواكبي وعالقة الفرد بالمجتمع:  .ج 

 عففلي ف اي ا انفدذي  اا داةيح ميا  ةي اارففيير ا ل  لدي  رله ي رذي األراي رذي رلذي اارففياألرايي
حد  ي ا ل  لدي اف ُهي  ي اد لي ابييد،ر  ياألدرهيلرفحي ا ل  رلدي  نرفياألراي ذي د رةي اارففي رريحفد رهدي

لرلي احرف شي اراييدل  ي األاي ارف ذي رذي رلذي ا ل  رلياألرايحدر  ي اارففدي لارايي رف ي ف ف ي  لدر ذدي  في
 ل دفي اظف  ي  اع   مي ادد ددةي  ل  ل فدةي  لل   ادةي ا حداةيي  لد ذدي يي ذي  لدر ذيدلر  ي رري
 ل  عهين  يدل  ي ال ي ذي ري ا لللدي ر ااففيليددر ادلي ذيد ر يافد،رهييلادرهدي لي ذيدنر ذي در ،ً ي

ل رر ي رر حن ييررهي اظررف  ي ا حداررةييررهدي  لعألررهيدا نررفي ،رراي ررري  ارر في ارربيي درر حييررهي رربهي ررري اندررفهدي  ال
ي(215ديجي3333 اظف  ي  ا ل  ردي

   ي ان  نيري ،فيف  ي لد ه لةييحفدةي ااففدي انلهي نفي ري ا  ليلادهياألاي ذيحفدةي ااففياددرلي
 األ،ررةيف اررمي ا ل  ررلدييررمي ف ياررةييحفدررةي ل  عررهدين رر ي نررفي ذيحفدررةي ااررففي  ح،رر ي ررذيارر مي  ليرر لي

ا ل  عهديي، اه:ي"األراي  لدر ذي ذيدعردشي ع يرفً يلادره..يارر ً يح،د،درً ي رريلدر ي   ره...ي  ظ ئ يدؤفده ي
د ،ذي ذي اع مي  ي دهيحد  ي   هدياذي ذيليدلألحيا ظداةدي  يليد،  يي  يدلألحياه دييميدفدفي ذيدعدشي

ي(521جيدي5115نً ياألاي   هديلياذيالريايدعرديح،دفيدد ح ي ا  ليلي ا ا،ةي".ي  ان  نيردي

ل ر ي رري ا رر  ي اارففيي ل  عرهدياففلرةي" ذيدلردفينرمي رففي  حفدةي اارففياددرلي لرففي ا در في رففيدي  ال
 دل هررفينررمي ررففيانرررييد(521ديجي5115 ررذي ا ررةي ألنررً يالادررهي    ررً دي   أل نررً يا،  ررهي    ررً "ي  انرر  نيردي
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في افدذدي  فد ي  ردذيا،  رهيدل مي"حد  يفردةديحد  ي   ينمي له يدألا ذي د ،مي ري ؤ لهيليدحن هيند
د، درر ه ي د، درر  لهي ا رر، اي  اهلرر ادي  دن ذ( اررفييرر فيي الررهيليدياررمياألدررهييلررراياادرر ي ررذي نررفهي    ررهي
   اررره"دي دعألررر ي" ذي اي رررفدةي رررري اعألرررر ي  ايهد درررةي رررري اله ارررة"دي دع يررررفي" ذيادرررفي الررر لي لاعهررر ياأللرررر ل"ي

األرراي ذي ليررليحفدررةي ااررففي ررذيفني ررهي ررريح  دررةيي رر ان  نيرينرر ذيحفدلرر ًييد(528ديجي5111  انرر  نيردي
  ا لر  رديبييددرعاي اراي ،رف ي ل  عرهي  ا فه ال  اةدي  ذي لاربي ا فيدرةيف ف ر ي ررييلر اي  لدر ذي احرفي ار

ي.(213ديجي3333

ي    يدي يللفي ذي ان  نيري فف ي   دةي ا فيدةي لل   ادةي  نفياألده .

 الكواكبي واألخالق:  .د 

ي      ي اي ح دذي  ا انفدذدي  ل ع  ياألاي   درةي اار  يي ا ي ف ر ي در ليحظري  ر يي اا  ي
 ل في يي  ةي ذي ا  دي ن ذي ان  نيري ذي  ائ ي ا انفدذي ابدذي فا  ييفا   ي ري  ر يي اار  دي لنرفي
 فياألاي ذي اا  يالفي  لد ذين ا لف ي ل  ي   ي  ي حظاييهي ذيال دةي د، دةديي، اره:ي" اار  ي   ر

يبف  ي ا ف  ةدي  في ه ي ا فيدةدي د،د   ي اعأل دي  ا، ئ  ذياألده ي  يفل مي احن  ةدييلر ًاياألدرهي اعرمي ادد درةي
ن رر ي نررفياألرراي ررل دفيي.(11ديجي5115 ررري ارر  ي اي ررفي رر ي اعألررهي اعل دررةي ررري ل رر اي ا ررلف"ي  انرر  نيردي

ري احن  ررررةي رررر ً يدا،ررررف ذي ا ررررا،ةي ا هلررررةي ررررري اارررر  دي  اارررراي  رررر ًلياألررررايبارررر ديي، ارررره:ي" ا  ظارررر ذي رررر
دي5115  اع  اررر ي اع ادرررةي يعرررً يالرررلع ه ي ا رررري رررذي ، رررر   يارررف ي ا رررع فيي يعرررةي ا ررر اه "ي  انررر  نيردي

ي.(12-13ج

  اارر  ي احدررلةيالررفهي ررل رييرر الهرياررذي ا لنررفياررذيافدرر ي اللرردحةي  ا رر يداديد،رر مي انرر  نير:ي
(دي  الهرريارذي11ديجي5115  ا ر يدا"دي  انر  نيرديي"    ير ياياتا  ي الهريارذي ا لنرفيي اللردحة

 ا لنررفي ررري ررفال يدنرر ذين رر يد،رر مي انرر  نيري"يي ااعررمدي رروذيارر يدنررذي يرر ا، مدي رروذيارر يدنررذي ي ا،ألرر دي  رربهي
(.ي ن رر ي21-21ديج5111 اففلررةي ا  ا ررةي ررري  اررف  ياررذي اارر ئذي  اا درر ي  الارر في لرره"ي  انرر  نيردي

ذي ا لنفدي ل ريي ا فيي ا عف  دياذيافد ي ا اظي   ف  فدي انلهيدؤنفي ل ري اا  ي احدلةيي الهريا
األاي ذي ا اظي   ف  فيدل ي ذيد،  ييهي ،اي ذيد   لييلا  يحدلةي يروا جينيدرفي رريللرحهيح راي
دؤ في ريلا لي ال لدياذي ا ل   ييعدفينمي ايعفياذي ا ل دفي ري ال لديد، مي ان  نير:ي"  ر ي يعرفي رؤلاي

ذيليرلينر ذيفدر اي  يي  ا ل  ،دذ(ياذي ا ل دفدياذي اللحي ابييلي ار جي درهي ر ييربفيا،رد يليدليرلدي  ال
ي.(13ديجي5115نللأله"ي  ان  نيردي
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ذين لرليارذي  دل ي ذي ن ذي اللدحةي  لهةيا ذيدد عه ي د ،يأله ديلي ذي ن ذيادً ين ذدياله ي  ال
دلسري اده ي د ،يأله ديد، مي انر  نير:ي" ذي اللرحيي ا جدي هريلي ل رييل دلةي لي ب ين للي  لهةيا ذ

ذين لررلياررذي ارر جي هررريلي  لرر  ري ليدادررفي رردئً ي ب يارر يدلرر ف ي بلررً ي  األرر يدرر  اهدياذي اللرردحةي  ال
ذي ا،رري رري ف ي  حألرةي ر ل".ي  انر  نيردي دي5115حن ي ايبفي احرر:ي ذي ا،رري رري ف يلر احةيليرلدي  ال

ي(ي13جي

  ح، ي   ئفين دف دي للاه يحد يففلةي  ئف ه ي اا:ي دف ي ان  نيري ذي اا  ي

    ئفي  لد ذيلح يلاده.ي -

    ئفي  لد ذيلح يا ئأل ه.ي -

    ئفي  لد ذيلح ي   ه.ي -

   ئررفي  لدرر ذيلحرر ي  لدرر لدة.ي  رربهي ررري اارر  ي اعألدرر ي ا ررري درر ايالررفي الرر ليي الرر   ل.  ان  نيردي -
ي(11ديج5115

ين  ي د ي اا  ي ااي   ةي ل  يي ر:يي

" االرررر مي احدررررلةي اايدعدررررةدين الررررف ي  ا  لررررة...ي  افح ررررةدي  ا،يدحررررةي اايدعدررررةين افدرررر اي  لا ررررف اي .5
ي  ا،د  دي  ب ي ا،د ي ر  فلياألدهينمي ااي ئلي  ا ف ئل.

 ارلر ي  اا رلدي  رب يي اال مي ان  ادةي ا ريل الييه ي ا ف ئلي  اه  دةين حددذي  د  في  اعار ي  ،يردح .3
 ا،د يد لفي دهي ر يلي رفف ينرمي اع،ر ميحن  رهي  يحن رةي ع د رهدي د   ألرهي ا ل دري ذياألرفدذي ح ف  رً ي  ي

يا  ً .
ي اال مي لا د فدةدي  ري  يدن ديهي  لد ذيي ا ف  ةي  يي ا فيدةي  يي اااة".ي .2

ل دعهرررر ي حررررلي ررررل دفيي  رررربهي الرررر  يي ا   ررررةي  رررر ي ي   رررر ف ي دررررؤ فييعررررره ي رررررييعرررر دي  لرررريح
  ي ا   فدرررةدييحدرررشي  فدررراينرررميالرررألةي لهررر ي  ي رررر مدي باررر ي يعرررً يا ررر ي لررر ف هي رررذي دررر  ف في ا   فدرررةي

ي.(15ديجي5115  ان  نيرديي ل،ا اه 

  نب يللفي ذي اا  يالفي ان  نيري ن د يي ا فيدةدي ا ري ع مياألاي لر جي ااألر يارف ي  لدر ذي
 لفياألدهرر ي ررري لررف   هي   ع ارره.ي حدل رر ي ررللحي ا فيدررةي ررري نرر دذياألرر يي رر ي ،ف ررهياررهي ررذي ررد ي  يرر فئيددرر

  لدرر ذدي رروذيح لررةي ا ل  ررلي ارراي رر يدعررف يي اررر  ياي اا فلدررةياألدررأل  ي ،ررمي  ي نرر في لعررف دي   لدرر ذي
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ل  يداعمي ر يد ألدرهي دح مير  يايدأل نهي ريف األهدي   يد لف يي يا  ي ذيف د يد حظهي د ح،هدي  ال
هرفديفيدةي  لد ذي اد يي  األ ي ل في ا ل  لي اد يدي هل  ييدئ لي ليلي اا،في  الهرمي  ا،األدهياأل،ه.ي  

ي.(218ديجي3333  ا ل  ردي  اف ي ليلي انف  ةي  احفدة.

ي ان  نيري نفياألاي   دةي ا فيدةي اا  دةي ريحد  ي  لد ذي.    يدي يللفي ذي

ي:والنومية العربية الكواكبي .هي

   دررً يافيدررً يي   درر ردي   رر يدررفمياألررايبارر ي رر ي لررهيا ارر ي اعررف يف ذيندررف  يدعررفي انرر  نيري انررفً ي
دي فار ن ي اراي ل درري ي ذيف ذي ا درأل دذ(يي، اه:ي"د ي   :ي  الريين ي ال ا،دذيي ار في ذيندفي ا دأل دذ

  درررر ا لي  اح،رررر فدي  رررر يللرررر هي ييرررر اي  الررررف فد..ي هرررربهي  رررر ي  درررر فد  ن للي األرررر ياألرررراي   يف ا فدررررةي
ل دررر  دة(ي   فدنررر ي رررفي رررف   ي اعألررر يااف ئررر ي ررر اي  لررر ميف دررراةيا  حررر في اررر الريف ذي ارررفدذدي  ا  ررر  ي ا

 اللدررريف ذي ا ررب يردي  لف يرر اي ادد دررريف ذي  ف في...ي  د درر ام(..ي  رر يي الرر يلحررذيليلا نررفي ررري ذي
 ال ل :يفا ل يدر ي رؤلايل يلي حف ي أل ي ااف ئ ي  ي يهه .ي د، ميا، ؤل يا  دفيي ا حل اي ذي اال  ي ي

 ري ارف ادي ل در   يي ادرف ا.يفا لر يلرفيفييالحذيلفدفي للل ديل ا   يي االح ادي ل ف ح يي  ا ادي ل   د
ي حد  لرر ي اررفلد ي للعررمي افدرر ذي حنرر ي ررري ياررف ي ،ررا.يفا لرر يلل  ررلياألرراينأل رر ليدرر  ادي لي  ررر:ي أل حدرر

ي(.ي531ديج5115 ان  نيريدياأل، اي ار ا".ي ي  ا ةدي ألدحداي ا اذدي أللحد

 األن  نيري   دةيا لةي ريلا لي ا ي  ي اعف دي ه ي رفدل ذيارهيي ر يح رفياهر ي رذي  رمي  ار  د دي
 عيرررفيارررذياف ي رررهي الرررألف ي د،دلرررهيياألررر في ارررب لي اعفيدرررةديد،ررر مي انررر  نير:ي ذي" اعرررف ي  رررف ي ا ررر ي  ي ارررً ي

يدة.ال مي د  يي اح،  ي  ، ف ي ا ف   ي ري اهدئةي لل   ا

ي اعف ي اف ي ا  ي ري ل مي ا  ف ي ري ا ؤ ذي اع   دة.

ي اعف ي  ف ي ا  يال مي ا عد ةي ل  ف ندة.ي

 اعررف ي ررذي حررفجي ا رر ياألرراي ح ررف  ي اعهرر فياررر دي  ح ررف  ي اب ررةي لدرر لدةدي  ح ررف  ي الرر  في رره  ةدي
ي يبمي ا عف  ي ف ا .ي

-518ديج5111دي"ي  انرر  نير  ررف  ياأل دررأل دذ اعررف ي لدرر ي ا رر   ياذيدن لرر  ي فلعررً ي ررري اررفدذي
ي(.511
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ي حرةي   لأللياف يةي ان  نيري ذيا مي لندفهياألايف في اعف ي ا دأل دذي ري ا  يحفدةي اعألر دي  ال
 ل  اررهيانررمي رر عأل دي  لندررفهياألرراي ارر  ي اعررف ي ررفد ً ياألرراي اسررف ي ا فيررردياأل ررً ي لظ  ررً ي  رر  دي  انرر  نيردي

األرراي الهرر  يلدرر ع ف ي لررف  ي اررر ئليي، ارره:ي"ي دررذي اررفدذي؟ي دررذي(ي ح ررهياألعررف ي522دي11ديج5115
 ا فيدةي؟ي دذي  حد لي دذي اسدف ي؟...ي دذي ا ي لي؟ي دذي اف ياةي؟ي دذي ا لعةي؟ي دذي ا ه  ةي؟ي دذي الا  ي

 (.533ديج5115؟ي دذي ااردألةي؟ي دذي ا   د  ي؟ي مي د ع ذي  ي ل  يل يل  ذي؟"ي  ان  نيردي

ف ي ررهي ررري لندررفهياألرراي   دررةي األسررةي اعفيدررةين لهرر ياسررةي ا،ررف ذي انررفد دي  نلرراياسرر لين رر يظهررفليا
ي(.518ديجي5111 ا دأل دذيي ا ع ف .ي  ان  نيردي

  نب يللفي ذي ان  نيرييانفهي ا،  ري ب دي في رلي دلي اانفي ا في يي ا،  ري اعفيرري رري اعلرفي
،فذي ا  دليا في ل  ي ريله دةي ب ي ا،رفذي  األرلي احفدشدي ب ي اانفي ابييظهفي ري الل ي ا  لري ذي ا

 ا،فذي اع فدذياديألإيبف  هي ري الل ي ا مي ذي ا،فذي اع فدذياألاي دفيياففي ذي ا انفدذي ا ع لرفدذي
    ميد الي احلرفيدي  درالادذيرفدر يدي ل درميلرألدي دي ندرف  .ي  رب ي ر ي نرفلياألدرهي ارفن  ف يدرهدألةي

 اف د   يي
 ان  نيردي ابيي ف رهي فدرةياألل  رئةي اعفيدرةي  در  دةدي رفي  رفي ررين درفي رذييديي، اه :ي"ي ذي نف1

 ل ل  رر لي اانفدررةي ا ع لررف ي ا ررريظهررفلييعررفي    ررهدين رر ي  ررفلي ررري ا لظد رر لي ا،  دررةي ا ررريظهررفلي ررري
ي(ي1ديج5111   ئمي ا،فذي اع فدذدي  ري ،ف  ه ي ال عدةي اعفيدةي اا   ي ادفدة".ي  افد   يدي

 الدي : ي و الكواكب .و 

 اع   لد ذياألاي ا اذي اعفيردي  د يف  ييهيي د ي ارفدذدي  فف ي انر  نيري رب ي ا رفي لنرفييددافا،في
 ذ"ييردذي لدر يف فدذي ادد درري  ارفدلري ، فلرةيلي لار ي  راي لررفي حرف   ي رري  رةيلرفي يارفي ادرهي  ي  رراي

ذ...يررع ي حرف   ...يررع ي ا ر لري"ي  انر  نيردير مير مي (دي اربا ي ،رفيا ار ي28ديج5115ف د،هدي  ال
يالمي افدذياذي ادد دةدي اذيي،دةي ؤ ذي احد  دي يلعألهي  فً ي لف لدً ي حرً يليا  ةياهيي ؤ ذي احد  ي

بلي رري ا ف رري ليدي د  هفً ي رريبار يير ا  ي  ارف مي ا  ،ف رةديحدرشي ر م:ييرلذي ن رفي ا ر ي ر ي ار ال فدةي
يعرفياراهر ي رؤ ذي ارفدذيارذي رؤ ذي احدر  دي لعألهر ي ارفدذي  رفً ي لرف لدً ي حررً يليا  رةيارهيي رؤ ذي احدر  ي

ي(.18ديج5111  ان  نيريدي
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 الكواكبي والمنارنة بي  ا نسا  الشرقي وا نسا  الغربي:  .ك 

 ااف ييردذيايدعرةينرمي له ر ديي لف ي ان  نيري ، فلةييدذي  لد ذي اسفيري   لد ذي ا ف ردي  ظهفي
   لدررر ذي اسفيرررري"ي ررر فيي احدررر  دي ررر يي ارررلالدي رررفدفي ا ع  ألرررةديحرررفدجياألررراي لدررر ئ  فديحرررفدجياألررراي
 لل ،رر  دينللررهيارر يديرر يالررفهي ررراي ررذي ا يرر فئي اع ادررةي  اع  ارر ي ا ررفداةي ا ررريل،أل هرر ياررهي درردحدةي ا ررف ي

عرر ي اررعد ي رذي اي رفيددر ح ي ا ر لدي درف ينرمي  الف  لري  اا  لر(ي  ً :يل  ي اايرلديدرف ي ذي ا
 ررردألةي ررري ا،رر  دي نررمي ا،رر  ي ررري ا رر مدي هرر يدحرر ي اعألرر دي انررذيالررمي ا رر مدي دحرر ي ا لررفي انررذيالررمي
 ا  م.ي   ي اي يياألاي اعل ي  اادشديدرف ي اع،رمي رري  ار  دي  احدر  ي ررياألرلي احدر ادي  ا رف ي رري

ي(.11ديج5115اسأليةدي  األب ي ري ا  ئف ي  ااف ش"  ان  نيردي ا ف دي  اند دةي ري اند دي  اعري ري 

  رر ي  لدرر ذي ا ررف ري هرر ي فدرر دي دسألرر ياألدررهيرررع ي ا،ألرر ي دررألا ذي احرر دي   لررس اياأل لررف ذدي
  ا دمياألفح ةي ا ي ريندفي   عه دي  األا ي ا ي لي اال .ي دف ي اعري رري" اا ر  ي  ا رف ا دي  اسلراي رري

ةي ري  للي  ادندلةدي  األب ي ري انرف ي  ا حير "دي   لدر ذي ا رف ريدسرر ي انرذي ا،ل اةي  ااردألةدي  اف ح
ي(.ي11ديج5115األفدذي ،ادي دس في انذياألاي اعف ي ،ا.ي  ان  نيردي

  لهررراي انررر  نيري ررربهي ا ، فلرررةيي، اررره:ي"  اا لرررةي ذي ا رررف ري يرررذي ا  ررررري  اادررر مدي  اسفيرررري يرررذي
 (.ي18ديج5115 ا د ،يمي  الف".ي  ان  نيردي

   ررر يدررري يللرررفي ذي انررر  نيري رررفي نرررفي ذيانرررمي ل  رررليايدع رررهي اا لرررةدي ا رررري ا ألررر يارررذيي،درررةي
ياررفدي ارربا يدلرر ياألرراي اعررف ي ذيي ًيا ل  ررلي ررفيليدنرر ذي ل درريي ًي ا ل  عرر لدي  رر يد نررذي ذيدنرر ذي ل درري

لي ررر يد ل دررر ي رررلي ررر يدلارررب  ي يد ان رررفي ،رررف  ًيدن لررر  يحررربفدذي ب ي ررر ي ف ف  ي ل  يررر لي رررذي اسرررف ي ا فيرررري
يايدع ه ي اا لةييه .ي

 والمرأة:  الكواكبي .ح 

لظفً يا  دةيف في ا ف  ي رري ا ل  رلدي ،رفي نرفي انر  نيريررف ف ي عألد هر دي ل ،رفً ي رذيدرف ي ذي الهرمي
دحاظياا ه ديي، اه:ي"لع يفي  ين للي اع ا ةي  ففياألاي اال في ذي ال  ألةدي انذي ال  ألةي لدفياألدهي ذي

 دؤدررفي انرر  نيريف دررهي ررب ييل  ألررةي ررذي ا رر فداي اعفيررري  درر  ريي، ارره:ي ررري  فدالرر ين لررلي الدرر اي اع ا ررة".ي
د أل،دذي اعأل ي د  فنذي ده.ي ح طميلهمي ا ف  ي دؤ ادةيد اي فيدرةي ااار مديي، اره:ي" ذيررففيلهرمي الدر اي
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ي-523ديج5111ي دررر اي رررل دفهي رررري اررر  ي ايلررردذي  ايلررر لي  رررفي  ررررحينلرررريارررذي ايدررر ذ".ي  انررر  نيرد
ي(.525

 انرررذي انررر  نيريحررردذيا اررر يي عألرررد ي ا رررف  ي  لف ،ررر ايي دررر     ياررر يدنرررذيد،لرررفي ذي ارررفجي اررراي اع رررمي
ل ر ينر ذيد،لرفي ذي ح  ر ي   ار يف يا رؤ ذي ايدرلي  اعل درةيي ادرف    األاياذيفد ا ه ينر لةي فيةييدرلدي  ال

ي.(525ديج5111  ان  نيردي

في ا رف  دي  نرفي لهر ي رري ا رري ،ر فهي  دردفهين ر ي  ر اديي، اره:يلي ف  ي اانف ي اد ئف ييلذي افلميد، ي
"دسفهي  افلم(ي لهي    ه ي  ري  يعهدي دظذي لهي  ئفياهر دي  اح،د،رةي ا رريدف  ر ينرمي الر لي رذيح اه ر يف لرهي

(ديارربا ي ررلذي ا ررف  ي ررؤ في ررري525ديجي5111 لهرر ي ل رر ي   ررري ف اهييلرراةيدرر ئ يلي رر يل"دي  انرر  نيردي
ر له ي   لف  دي دن ذي  ف  ي ري ا  ي  لف  ي ن فديد، مي ان  نير:ي" افلميدللرفيا ارً ي  ينف رً ي ا  ي

ذين لرلينفديرةييس رر ُهي رري  ألرهي    رهدي لف  رهي اراي اا  ير ل هدي وذين لليدر  ألةيد دراميلي ح ارةدي  ال
 ن رفي رذي ار  ج"دياربا ي روذيي   ل ي   ه ي  ا األر ييرلا  ه .ي ل ر ي ذي ربهي ا ادرف ي در حن ي رري ا لف

ي(.523ديج5111 افل مي اعظ  يليدل  ذي لي ذيلد اي فدا ل.ي  ان  نيردي

    ئفي عألد ه يي يد لً ي رف فيلهأله ل ف ييرف ف ي عألد ي ا ف  يي  نب يللفي ذي ان  نيردين  ي ايد  لرد
 الاده ي ر له ي   لف  .

 الكواكبي والعلم:  .اي

 بهي ا  دةي اعفدفي رذي ا انرفدذدييحد  ي  لد ذدي  في نفي ذي ا عف  ي ذي اعأل يب ي   دةينيدف ي ر
  ررله يايررفي اررفح ذي انرر  نيري ارربيي ررفلي اعألرر يي، ارره:ي" اعألرر ي يدررةي ررذيلرر في تي  ررفياألرر ي تي الرر فين رر  ً ي
 يلررفً دي لفً ياألحررف ف ي  ا،رر  دي لعررمي اعألرر ي  ألررهي ررر حً ياألادررفي ررر حً ياأل ررفديد اررفي ررري الارر ليحررف ف ي  ررري

ظألرر يظرر  ي  ررذيايدعررةي الرر في يفدررفي اظرر  دي  ا  ل ررمي ررريح اررةينررميفئرردلي اررفؤ لي رره  ةدي اعألرر يلرر في  ا
دي5115  فؤ ليدف ينميدألاةي افئ دةي ،  ي  رع ييلديةيل،ل ذياأل ي ا فؤ لي رد ف ه"دي  ان  نيردي

(ي528ديج5115ن رر ي نررفياألرراي ذي اعألرر ي ررف يي، ارره:ي"ي ا ررف ي ررري اعألرر ي ،رراي"دي  انرر  نيرديي(88جي
(ين  يافطي اعأل ياف ي15ديج5115 في  لد ذي دلعمي دا ا هين ي يهدي  ان  نيردي  اعأل يالفهيدادميا

 لدرر يف في ا مدي  رر ي رر ففياألررايندررفي درر فهديي، ارره:ي"  اح لررمي لررهي رر ي ل  ررفيلرر في اعألرر ي ررري  ررةي رراي لي
دي5115  ندفلي ده ي د في ادفدي د اي لدفي ا د يفدذي ذيفؤد ايدد دةي  يفؤد ايفدذ"دي  ان  نيردي

(ي  د  ررهفي انرر  نيرييرر ا،ف ذي انررفد ي  اررفدذي  درر  ري ررري لندررفهياألرراي   دررةي اعألرر ي  احرر ياألدررهدي12ج
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ي، ارره:ي"ي ذي  درر  ي  ميفدررذيحرر ياألرراي اعألرر دي نارراي رر  فً ي ذي  مينأل ررةي لراررلي ررذي ا،ررف ذي ررري ا ررفي
لهياأل هيي ا،أل دياأل هييهي  يا يدعألر ي"يي ا،ف ا ي  فً ي نففً دي   مي ل ةي لأل ه ي تي    ذييه ياألاي  لد ذي ري 

(.ي فياي ان  نيري اعأل يي اعأل  ادي ف لي اعأل ر اي اراي ف يرةي اليدر ايي، اره:ي" اعألر ي13ديج5115  ان  نيردي
دعرررف يي اعأل ررر اي اعررر  ألدذدي  ا ررر مي اعأل ررر اي دررر  ه ي رررري ا رررةي ،ررر  ي اليدررر اي رررري اهف درررةي ارررايادرررفي ارررفلد ي

ي.(21ديج5111  ياف ".ي  ان  نيردي

ي  فيلل ي ان  نيري اعأل  يحد ي اا ئف ي  ا  دةي اايل ادذ:ي

األ  ياددليب لي   دةي   ئف :ي  بهي اعأل  ي رياأل  ي األسةي ا ري لاه ي ان  نيريي، اه:ي"يعره يد،   ي .5
 األد ذي  ن ف  ي رمي  ربد ذيدرردلييرهي ار ر ذ"دي  اعألر  ي افدلدرةي ا رري ر ميالهر ي" لهر يلي ف رلينير   ي لي
 ردمين    "دي  اعأل  ي الل ادةينبا ياددليب لي   دةي"اذي  أله يدن لر ذي در ا دذيلرس في الار لدي

ي(81دي88ديج5115لس في اه  ".ي  ان  نيردي
األرررر  يب لي   دررررةي   ئررررف :ي  رررربهي اعألرررر  ي ررررري ااألدرررراةي  ا رررر فدادي األرررر ي لل  رررر يدي  اح،رررر  دي  اعألرررر  ي .3

له ي" نيفي الا لي   دلي اع،ر مي  عرف ي  لدر ذي ر ي رري ادد ددة.ي  في ل ي ان  نيري بهي اعأل  ييل
(.ين رر ي نررفي81ديجي5115ح،  ررهي نرر ي رر ي سيرر ذي دهرر دي ندرر ي ااألرر دي ندرر ي الرر  م".ي  انرر  نيردي

األاي   دةي اعأل  ي افد ردةي  اايدعدةي  يهه يي ا  لي ا ري"يليحد  يابييحد  ي لييل ف  ي"دي  نرفي ذي
هرررر ي"ي ح د لررررً يدعرررر ي الرئدرررر لي  انألدرررر ل.ي ررررذي درررر لي لي اف ي ارررراي ا دررررأل دذي لرررريح  ي ح رررر لدذي اد

 د  ا في اد  ادي  ذيا مي  يف ي  ا،  فدفي اايا مي ا ف لي  اي  فجدي  ذي د اف  ي ادفي  اح  في ااي
 (.88ديج5111 د اف  ي ايف ي  ايا ف"  ان  نيريدي

نهرررر ياألعألررر ي  ا نل ا لدرررر ي،رررف ي ليي      نرررب يللرررفي ذي انرررر  نيريدين ررر ي ايدرررر  لردي فف ي ذي ا ررر يلي  
ي احفد ة.

 الكواكبي والتربية: .ي 

يحشي ان  نيري ري ا فيدةي  ا عألرد دي عرف ي ا فيدرةي حرففين د هر ي  رفحي   د هر ي  ف حألهر دين ر ييحرشي
 رررري  ف ف ي ا في درررةي  ا الرررجي رررري لررر مي اعألررر  ي  ع رررد ي ا عألرررد ي  ل لد رررهي  ا لررر   ي اف ئررر ي ا رررففدلي

ي  ا عأل .ي دلل  شيف يي ان  نيري رينمي ل مي ذي ا ل للي ا بن ف دي   ي ي ر:ي

ي

ي
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 مفهوم التربية وغايتها وأهميتها:  .9

 عررففلي ف اي ايرر ح دذيحرر مي اهرر  ي ا فيدررةدي  رررلينررمي ررله ي اه  ررً يارر جييررهياأل فيدررةدي نرر ذي ررذي
ذيارررذيافدررر ي ا عألرررد ي  ا  رررفدذدي  ح نررر  يييرررفي ارررفح ذي انررر  نيردي اررربيي نرررفيدررله يا  ذي ا فيدرررةي   يرررةي  نررر  

" ا فيدررررررةي ألنررررررةي حلررررررمييرررررر ا عألد ي  ا  ررررررفدذي  ا،ررررررف  ي ياررررررفدذدي  ل  ررررررف اييهرررررر دي  ل  يرررررر لي ررررررله دي رررررر م:ي
(.ي  رررريالرررفهي ن لرررةي رررذي لررر مي  رررف يدي   ررر ي لرررمي رررذي ررربهي533ديجي5115  ل  يررر ل"  ان  نيردي

 ال مي  ي ا فيردي    ي فيي ذي بهي ااف يي  ي ارفدذدي  ارفدذي رفيي اردلي لرمي"اذي ارفدذياألر يليدادرفي
(.ي  ا فيدررررررةيالررررررفيهي"األرررررر ي ا ررررررم".ي533ديجي5115ان  نيردي اع ررررررمي ب يارررررر يدنررررررذي ،ف لررررررً ييرررررر ا  فدذ"  

(ين  ي له ير اةي ا  ي  ،ف  ي  ي ا لرديةي اعظ رادي  رري درلاةي ل   ادرةي531ديجي5115  ان  نيردي
ي(552ديج5115اذي  لد ذيدن ذي لد لً يي فيد هدي ن  يدن ذي يي ايدن ذي ايل ا.ي  ان  نيردي

ا،ررمي  لدرر ذيادلرريحي رر ففً ياألرراي ا  ددررري    لرر يي  ا  ررفدذي حدررذي  هررف ي ا فيدررةيالررفهي ارراي اررف في
 ا،ف  ي  ا   مدي  ا   ظيةي    ، ذدي  ا  داي  لا ف مدي د لري ان  نيرييلذي ن ذي فيدرةي اع،رمي لرح يةي
ي فيدةي الد دياذي اع،مي ادرألد يليدنر ذي ليي الدر ي ادرألد دي  ذي نر ذي ر  دذي ا رفيد دذي لرح ي دذي دررً ي

ي(552ديجي5115ي فيدةي الالدي ا ري هف ي ااي عف ةي اا ا ي  ف  ي هي  اا  ي له.ي  ان  نيردي

 نرررفي انررر  نيرياألررراي   درررةي ا فيدرررةي ف ف ررر ي ررررييلررر اي الررردةي  لدررر ذدي  ا فيدرررةي ع رررمي رررذياررر ميو
ف ف لي ؤدد  ه ي يف  لهر ي  اد  هر دياألرايفار ي در عف ف لي اادرفيارف ي  لدر ذدي  لعألهر ي اسراياألراي در ع

 ا فيافدهدي دليحي  لد ذيادفً دي   ي ب يا ي    فيازلد ذي فيدةي رفا ي در عف ف لي اادرفيافدرهدييرمي ر  فلي
افدرررهي فيدرررةي رررفا ي دررر عف ف لي ا رررفدي لررريحي  لدررر ذي رررفدفً ديد،ررر مي انررر  نير:ي" ذي ا فيدرررةي فيررر يي دررر عف فهي

ذي فً ي  رف (ي د،ر مي دررً :ي535ديجي5115".ي  انر  نيردي   لد ذ(يلد ً ي لادً ي ا،ً ي ذيادفً ي ادفي  ال
"  لد ذي ريل ل هين اسلذي افا ي ه ي د ،د يافذييايعهدي انله ي    اي ا فيدةي  دمييهي اايد دذي اادفي

ي(.533ديجي5115  ي   مي ا فدي وب ي  يديلي ي،رياألاي  د اهي  يف  يحدً ".  ان  نيردي

 مراح  التربية: .9

 ف حمدي با ي  ،ً يا ف حمي ال  ي ا ريد فييه ي  لد ذدي لعميانرمي فحألرةيي د ي ان  نيري ا فيدةي اا
  ذي ف حمي ال  ي فيدةيا لةييه دي  بهي ا ف حمي ر:ي
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:ي   رفي رذي لف ي  لدر ذي ح راي ادرلةي ا  لدرةي رذيا رفهدي   ر ااي ا ي  ي اح ررلةيا ألدرةيتربية الجسم .5
  ا فيدةي ري بهي ا فحألة.

 ادلةي ا  لدةي ح اي اد يعةي رذيا رفي  لدر ذدي  ،رلي درؤ ادةي ا فيدرةي رري ربهي:ي   في ذيتربية النفس .3
  ا فحألةياألايا   ي ادف يين  أله .

:ي   في ذي ادلةي اد يعةي ذيا في  لد ذي ح اي ايأل  دي   ر ااي ا ففدرةي درؤ ادةي ا فيدرةيتربية العن  .2
  ري بهي ا فحألة.

 ار  جدي دح مي ان  نيري الف ةي دؤ ادةي ا فيدةي ري بهيي:ي   في ذي ايأل  ي ح اتربية الندوة باألقرا  .8
  ا فحألةدي هري   ي ذي ل عهييل ف ذيددئدذي    ي ذي ل عهييل ف ذيلدفدذ.

:ي   ررفي ررذي اررر  جي ح رراي ا رر لي  ي ااررف  دي د رر ااي ار لرر ذي دررؤ ادةي ا فيدررةي ررري رربهيتربيــة المنارنــة .1
 (.532ديجي5115 ا فحألة.ي  ان  نيردي

 انرر  نيري ذي ا فيدررةييعررفي فحألررةي ايألرر  يليُيررفطي ذي نرر ذي لررح يةيي فيدررةي اظررف  ي ا حداررةدي دررف ي
ي(.532ديجي5115  فيدةي ا، ل ذدي  فيدةي  لد ذيلاده.ي  ان  نيردي

   رر يدرري يللررفي ذي ،دررد ي انرر  نيريا ف حررمي ا فيدررةييهررب ي ا ررنمي ل رر يدررفمياألررايدررعةياأل ررهي  عف  ررهي
 حرمي ال رر يالرفي  لدرر ذدين ر يدررفمياألراي لررهيليد،رمي   دررةيارذياأل رر اي ا فيدررةيا  األير لينررمي فحألرةي ررذي في

ي األ  اي الالي ري اع ا ي لب  دياألاي ا مي د  يداجي ف حمي ا فيدةيالفي  لد ذ.

ي  يدألر:يدي ذي لهةيلظفي اي حشديدؤابياألاي ب ي ا ،دد ي   ي انذ

 اعألر ييرلذي ف حرمي ال ر يالرفي  لدر ذي  لرألةيي لهي ،دد يل  فيدالمييدذي ف حمي ال  ي لً ينألدرً دي رل -
    ف األةي  ي  لفي فحألةي لالألةينألدً ياذي ا فحألةي اد ي،ةي  ي ا ح،ة.

ي    يد ن  مي ليف في ا ففدة. -   نا ميف في ادف ي ري ا فيدةي اع،ألدةياألاامي  ابييُدعفيف ف 

ذي  فنرررً يا ألدرررةي لا دررر فيف دلرررةي ناررر ميف في ادرررف ي رررري دررر اف ي ا ف  ررر ي رررري ا دررر في ا رررف ذي ا ل دررريد -
  الف ة.

 لعمي فيدةي ا ، فلةي ، لف ياألاي ار لةدي لي اعأل ي له ي يف ي لبي ااا اةي ا ااي  د  فيح اي ا  ل. -

 ا دارة التربوية التعليمية:  .9

ليد نررذي ذي درردفي اع ألدررةي ا عألد دررةيي ررنميلررحدحيف ذي لرر في ف ف دي  رر اايا ألدررةيفدرر ي ادد درر لي
 رلي ا ف  ي اع  ةياأل فيدرةي  لظرد ي اع ألدرةي ا عألد درةدي   لار  ياألدهر دي  رفي فف ي انر  نيري رب ي ا في دةي ي
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 ا فدي لنفياألاي دؤ ادةي احن  ةياذيدذي ا،  لدذي ال ظ ةياألع ألدةي ا في دةي ا عألد دةدي  ل دذي د ألر   ه ي
  اايرر ادي رر ي ارر حييدرر لي اد رر  ي"ي بارر ييررلذي دررذي رر  لدذي النرر حدي رر ي ع لررريي لرر في ا،رر ي لي  ا أل،حرردذي

 األ،ا ادي  ي عفي ا ن   ي  ا ف فلياأل عألد ي ذي لي ف ئري اليفيي ااي األاي ا ف  ر دي ر ي درهمي لل   ار لي
   هررفي ا درر فحدي  ح ررري ا ل ررفد لدي  ل ررلي ا ن يرر لي  ي رر فدي  ،ررد ي اللرر ي ا رربنف لدي  رررلي ا،رر  لدذي

ل رر اي  حد درر لي ا  ادررةدي  ،رر يي ا ح  ظررةياألرراي يف  ي  اح،رر  دي  دررهفي األررايحاررظي اعرر ف لي ا،  دررةدي  ال
ديجي5115 ي رر مدي  ددررفي اا رر مدي  ررؤ  ذي اعرر لردذي عررً ياررذي اندرر ي ررذي ا رر ليل اررً "ي  انرر  نيردي

ي.(538ريي532

  ررب يدررفمياألرراي ذي انرر  نيرينرر ذيدح ررمي نررفً ي ف فدررً ي في دررً ي  ،ررف ً ديدرر ي،ً ييرربا يالررفهدينرر ذياألرر ي
   ف ف ي ا في دةياأل يحفدشيلديدً .ي

 التعليم:  التخصص في .9

 ذي ا الررجي ررري ا عألررد يدرر ةي ررذيدرر  ليالررفل ي اح رررفدي األ الررجي  ئررف ينيدررف ي هرر يددرر افي
فف دةي الرألةيينرميلرئد  رهدي  رب ي ر ي نرفياألدرهي انر  نيريي، اره:ي"ياألاي ا ع  ي ري  ر يي عدذي فف د هي
(دي ابا ي ،في  لايي الدجينمي ذي ا ف فلي513ديج5115لي  ، ذي ليي لا ل جي"ي  ان  نيردي

  ا ففددذيال يي  حفي  يل ادذي رذي اعألر  ي  االر ذدي رذي لرمي ارفد يلر يسدذي  اللردذ.ي اربا ي ،رفي در ي
يشي ف حمياألاي ا نمي ا  ار:ي ف حمي ا عألد ي ااي  

ي:يا عألد ي ا ي فئدذي  ي ا ن ادذيي ا ي فئ.يالمرحلة األولى .5
ي:يا عألد ي ا ل هدذي اا ايدذي   ، ذ.يالمرحلة الثانية .3
ي(513ديج5111:يا عألد ي ال يسدذي اف نيدذي ري لا ل ج.ي  ان  نيرديالمرحلة الثالثة .2

ي فيلي ف   :ي اااً ياألايبا ي د ي ان  نيري ا  عأل دذي ااي

 :ي د  ااي عألد ه ي ئ ةي ا د لفي  ال   لي السدف .العامة .5

 :يد  ااي عألد ه ي عأل  ي ا ف فلي اع   دةي  ال   لي انيدف .المهّّبو  .3

 :يد  ااي عألد ه ي ففد ي ا ف فلي ا  اللةيي اعأل  ي اع ادة.يالعلما  .2

 (513ديج5111:يد  ااي اد  ب ي ا  الل ذي عألد ه .ي  ان  نيرديالنابغو  .8
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  ان  نيريي ،دد هي ب ين ذيدي  ً ي ااي  حيي  ي ا الجي رري ا عألرد دي  رب يدرفمياألراي ذي انر  نيري
ن ذيد  ألر ي نرفً ي في درً ي  ،رف ً دي  نرفً ياأل درً يا د،رً ي ف د،رً يليد،رمي   درةيارذي نرفي  رهفي اعأل ر اي رري اعر ا ي

ي لب  .

لكاميته: تعميم التعليم  .1  وا 

  دررررةدي  لهرررر ي ايألررررف ذي اعفيدررررةدي ررررذي اعفدررررفي ررررذي ا  ررررن لي ا في دررررةدي  ررررذي رررربهي عرررر لري ايألررررف ذي ال
 ا  ن لي  نألةي ا درةدي ا رري ررف فيد  رً ييعرفيدر  دياألراي ارفن ي رذي الهر في ا رري يرباه ي ربهي ايألرف ذياألحرفي

،ررف ا ي لهرر دي  ررفي فف ي انرر  نيرياارر ف ي رربهي ا  ررنألةي لرربي ن ررفي ررذي ئررةيارر  دي ارربا ي ،ررفيفارر ي اررا" ع د ي ا
(.ي  نرررفياألرررايباررر يي، اررره:ي ذي رررذي  لررر ي احن  رررةي581ديج5111  ان  يرررةي  درررهدمي عألد هررر "  ان  نيردي

"  دردلي ا عرر ف ييلعرمي ا عألررد ي لي رف ئريا   دررً ي  ر  ً (يي ا  رر د ي  ي  لير فدي يلعررمي ان  ار  ا ف حررمي
ي(.ي513جدي5115 ا  ادةياأل فحألةي لي ف ئدة(ي لهيدهً ياأل  ل  م"ي  ان  نيردي

ن رر يفارر ي ارراي ار  دررةي ا عألررد ي  ل لد ررهديالررف  يا ارر ي احن  رر لييواررف في" ا ن  رر ي  ا ررف فلياأل عألررد ي
 (.532جدي5115 ذي ا فحألةي لي ف ئدةي اليفدةي ااي األاي ا ف   "  ان  نيردي

د ي رر ان  نيرييفا  ررهي رربهيدنرر ذي ررفيدرري ي ا ررفيدذي اعررف ي ا ع لررفدذي ارراي ا لرر ف  ييفد ،ف ادررةي ا عألرر
ي با ييلعمي ا عألد ي ار  دً ي  ل لدً .ي

 المنهاج: .9

فارر ي انرر  نيري ارراي ررففدلياألرر  ي ااألدرراةي  لل  رر يي  اح،رر  ي  ا رر فداي  ادد دررةي  ااا يررةي افيدررةدي
ن ل ه ي"  دلي اع، مي  نيفي الا لي  عف ي  لد ذي  ي ريح،  هي ن ي  ي سي ذ"دي ندادةي احل مياألراي

(ي فنرر ي لررهي ا يررفي ذي اعألرر  ي األس دررةي  افدلدررةيندررفيل  عررةدي ،ررفيا ارر ي81جدي5115ح،  ررهدي  انرر  نيردي
ي عألد هررر دي انلرررهي  لرررايي درررهدمي حلررردأله ديانرررريد ررر حياألا اررر ي ا  رررلي انررر  رديا حلررردمي اعألررر  ي  االررر ذي

ي(.513ديج5111 ال  عةي  ان  نيردي

 طرائق التدريس:  .9

ل مي ا عأل  ةي ااي ا  عأل ييده اةي ف ذي ذيا،في فف ي ان  نيري   دةياف ئ ي ا ففدلدي ف ف  ي ري د
د ررعفيي ا ألررمي  ي الارر في ررذي ا رر ف ي ا عألد دررةدي لنررفياألرراياررف يل،رر اي  عألرر ييافد،ررةي ا ررففدلي ا ررريدلرر ي ذي

يد يعه ي ا عأل دي  بهي ال، اي ر:ي
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  فند ي ا  عأل ي د  يد عأل ه. .5

 (513-581جيد5111 يدداي ا  ف ي ا عألد دةي  دهدمي أل،ده ي  عألد ه .ي  ان  نيردي .3
 (553ديج5115  ل يي اا ا ي د  يد عأل هدياذي   ل يي  رمي ذي ا فند ي  ا ف د .ي  ان  نيريدي .2

   بهي ال، اي ا ري نف  ي ان  نيري ري ل مياف ئ ي ا ففدلديل ف ييه يني في ا فيدذي ا ع لفدذي ري اع ا .ي

 المعلم:  .1

دعفي ا عأل ي ذي   يفن ئري اع ألدةي ا عألد دةي يف لهيليد نذي ذي ر  ي ربهي اع ألدرةدي  رفي فف ي انر  نيري
 ب ي ا فدي ابا ي ،في رلي ف اياف يدل ي ذي    في د ذيد  فلي هلةي ا عألد ي  ا عأل (دي  ربهي ا رف اي

  ر:ي
  ذيدع مياألايرد ف ي ع ف هيي د  ف ف. .5

  لل   ادةي ال  عةين اح،  ي  ادد دةي  ل  ل في  ااألداةي اع،ألدةي  ا  فدا. ذيدن ذي أل ً يي اعأل  ي .3

  ذيدح  ظياألاي يف  ي  اع ف لدي د لل ي ل حيةي اددئدذ. .2

  ذيد   لييلا  يحدلةدي  ذيدن ذيل ف ً ي   دلً ي   ي ً ي ري    اه. .8

  ذيدن ذيفحد ً ي  ذيدظهفي ا ا،ةياألاي ارعا ا. .1

 (.ي518-512ديج5115 الهي  ان  نيردي ذيدن ذي حيً يافدلهي ي .1

ن رر ي نرررفي انررر  نيري ذي ا عألررر يد نرررذي ذيد   رررلييهرربهي الرررا لي"يي رررففد يلادرررهدي  لرررحدحي اا ئهررر دي
  اليفياألاي   ايهي  بادميا،ي  ه دي لدد ذيب  هي ريديدميفد ا ه".ي  ذيداعميبا ي درللحي درهيدنر ذي رفي

هي ا ،رررةيداعرررمي ررر يلي ،ررر  ياألدرررهي الدررر شي  انلررر ر.ي ارررفيلادرررهياألررراي ن رررمي لرررهي حرررف ري ،رررةي   ررره..ي يهرررب
ي(ي518ديج5115  ان  نيردي

  نب يللفي ذي ان  نيرياألاي افن ي ذين لهي انفً يدد ددً دي ،فين ذي انفً ي في دً ي درً ديحدشي لر  مي
عر لري لهر يي ايحشي اعفدفي ذي ا،ر د ي ا في دةدي    فحيحألر ًلياألن درفي رذي ا  رن لي ا في درةي ا رري ر يلرر ميل

يح اي ا  لي اح رف.ي
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 ثالثًا: الفكر التربوي عند طاهر الجكائري:

 م(: 9193-9119هـ /9991 -9991) حياته .9

 دي ررري  ررف ي ا لظد رر لي اع   لدررةي ا ررري رر في5115 ررري ي5311 اررفيارر  في الر ئررفيي ررريف  رر يارر  ي
  ادررألا ذيايررفي اعردررري (دي5115-5121 ررر ي5381-5311حفنررةي  لرر حي دهرر ي ادررألا ذيايررفي ا لدررفي 

ي (.5181-5115 ر ي5381-5318 

  فافيي رينل ي دف يب ليل هي األ ي  ف دي لي هين ذي ا دً ياأللر ئرفددذي اربدذيدعد ر ذي رريف  ر ديي
  ب ي  يد افهياألاي افف دةي ري ا ف فلي احن  دةدييعفي ذين ذي فييف ي عألد هي ري ان   د دي  أل،راي اعألر  ي

فياررففي ررذياأل رر ايالررفهدي ففلي اعألرر  ي احفد ررةياألررايدررفياررففي ررذي ادرر  ب ي ررذي اعفيدررةي  افدلدررةياألررايدرر
افدلرررري انألدرررةي احفيدرررةدي  عألررر يارررف ياسررر لين ا فندرررةي  اا فدررردةي  اعيفدرررةي  ادرررفد لدةي  احي ررردةي نرررففياألرررردي

ي.(53-1ديج5118

ي احرررف ي ا ألدرررةي ا رررري لرررفاعلي رررريليرررميايلررر ذدي    رررفي ل دف ررر ي ارررايف  ررر دياررر  ي  رررهفي  ررر ياارررم
 (دي اربيي5131-5181 رر 5238-5318 دي ا لفيحن ي ادألا ذيايرفي اح درفي ا ر لري 5113 ر ي5388

ي   هفيي د يف فهي ظأل هي  ،ددفهياألحفد لي  ح في هياأل لألحدذي  ا انفدذ.ي

 رررر  ري  اررررفهي  رررر ي ررررري اد فدررررةيا ررررف ي ررررذيا ررررفهدي  ا  ررررفياألررررايلادررررهي ررررريل ررررلي ان رررر ي الرررر فف دي
 رررر يد ررررفل ي ررررذياألرررر  ي اسررررف دي  ح رررر ييعأل رررر اير  لررررهي ررررذياررررف ي   ررررف  ي  ا اا ارررر لي الاددررررةي  ا اعررررةي

ي(18ديج5185  د  ف دذ.ي  اااد دي

  ااي ا عألد يا مي ف  ي رري ا ففدرةي اظ  فدرةدي رري األرلي ري يهدي فف لي رري ا ففدرةي اعيفادرةي لدريةي
د ررهيا درر ا ف ي ررذي نرر ذي ان دررفي ررذياأل رر ايف  رر ي  في ئهرر ي األي هرر يد،لررف ذيي(دي اررايايررفي تيي  رر ي اعظرر 

األ  ه.ي  في د ا ييي د اف ي حفي ا  ظادذي ابدذيدف  ف ذييد هي احل مياألايفار ي  ارريدر فدةي ف  ر (ي
 ررفحليي  رر ي ل رر اي ال عدرر لي اادفدررةي ا ررري لرريحيارر  في الر ئررفيياررر ً ي ررري حررف   دي رر يادلررهي ررفحلي

     ررر حي ا رررف فلي  ا ن يررر ليي(دي ع رررمياألرررايل رررفي اعألررر 53ديج5118ي  رر ي ا  رررً ياأل عررر ف ي نرررففياألرررردي
  ايحشيارذي ان ر ي الر فف دين ر يا رمياألراي رلاد ي ان ر ي ا ففدردةدياأل رف فلي ا رري    حهر دي  ل رلي ايعرةي
األل عدررةي اادفدررة؛ياايررلي ان رر ي ا ففدرردةدي  رررلييررف   ي ا ررف فلدي لعررمي األسررةي اعفيدررةياسررةي ا عألررد ي دهرر دي
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رد ف  رررررهياأل رررررف فل؛يا ا،رررررفي ح  اهررررر ي   لدرررررهي ففدرررررده ي  رررررللي ا ررررر ارياألررررراي عألرررررد ي  لف ررررر دي  ن رررررفي رررررذي
 Commins, 1990,p.91).ي

ن رر يفف لي ررري ن رر ياليررفيا ررف يدررل دذدي نرر ذياررهيحأل،ررةيررر لي اعفدررفي ررذيفلرر مي الهرررةي اعفيدررةي
 فارر ي ررذيا اهرر ي(دي   ررذي يررفر  ي ح ررفينررففياألرررديايررفي اح دررفي ار ررف  يديايررفي اررفح ذي ا ررهيلففدي ندررف  

األ ا ايررةييح،رر  ي اعررف دي  ررب ي رر ي نررر ي ادررألالةي اع   لدررةدي ي ررليل  دددرره يا ف  ي ررهدي ررريالي لراررهي
 دي  لرر  ي األررلياألرراي5131 ررر ي5232 ن ررفي ررذي ررف دي  درر  اي ررذي رربهي ا ع  ألررةدي درر  في ارراي لررفيارر  

يدي لررر اي اررراييدرررف لي احرررر ف ي  لنألدردرررةي ُ الررر ييهررر ديحدرررشين لرررلي لرررفيا ررررعةيا حررر  مي  لنألدرررري
 دي5151 ررر ي5221 دي رر يفلررلي ارراي لررفدي  ادررفً يارر في اررايف  رر ي ررريارر  5158 ررر ي5222 ف  رر يارر  

 ُاْدذي فدفً ياأل ن يةي اظ  فدةي ا رين ذياهي اارمي انيفي ري ف د ه دي  ي ليحيار ً ي ري ا ل لي اعأل ري
دي5185 ي  ااادرررر دي5133 رررر ي5221 اعفيررررييف  ررر دي ي،رررري رررفدفً ياأل ن يرررةي اظ  فدررررةيح ررراي    رررهياررر  

(.ي  ررب ي رر ينرر ذياررهي ا ررفي انيررفي ررري  ررلدعهياألرراي ررلاد ي ان رر دي  ان  يررةي ررري الررح ي551—555ج
ي  ا ل ل.ي

يمؤلفاته:  .3

 عظرر ي ؤاارر ليارر  في الر ئررفيي رررين رر ي ففدرردةي ااهرر ي ررري  ررلين لررلي دررهي ان رر ي ا ففدرردةيلرر فف ي
ي   ي بهي ان  :ييلفً دي با يادله يي ا عألد ي لي ف ئردي  ذ

 «. في اف حةياابي ا د حة»ن   ي ري اهلفدةييعل  ذي -

 «. فامي ااي ذي احد  »ن   ي ري اليفييعل  ذي -

 «.ي ال   في ان  دةي ري اع، ئفي  د  دة»ن   ي ري افد لةييعل  ذي -

 «. لدةي ابند اي ري لجي اليد ا»ن   ي ري ا  فداييعل  ذي -

 «. اا  ئفي الد  ي ري عف ةيا  جي الد  »ين   ي رياأل ي احد اييعل  ذ -

ي.ي« ري احن ةي اايدعدة»ن   ي ري السف  دةييعل  ذي -
 ن   ي ري الح .ي -

ين   ي ري اعف  .ي -
ي(.ي23ديج5118ن   ي ري اي نةي نففياألردي -
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هرً ياأل عأل ردذييعلر  ذدي  ف ر في»ي  ر  ةي ااي بهي ان  ي ا ففددةي ،في ا  يار  في الر ئرفيين  يرً ي  ل 
دي ُدعفي ب ي ان   يي   يةيفادمياأل عأل ي رياف ئ ي ا ففدلدي  دأل  ي ا ع  رمي«ااي  ي اايافد،ةي عألد ي ا يي  

 لي ا   دب.ي  في ااهييعف  ير في ا ف فلدي  األلياألايلهمي ا عأل دذييلد اد ي ا ففدلدي  عر  أل ه ي ادردئةي
ياأل   دب.

ا ارهدي  دألرهي اف ي لر  مي دهر ي ان درفي رذي ا در ئمي ا اهي ؤاا لي ف د،رةدي ظهرفي دهر يدرعةياأل رهي  ال
ي ااي ا ،ألدفدي  ذي   ي بهي ا ؤاا ل:ي

 «.ي دهدمي ا ل ري ااي ذي ا ع ري  ااس ر»ن   ي -

 «. ا يد ذيايع ي ا ي حشي ا  عأل،ةيي ا،ف ذ» -

 «. ان  ري ري األسة» -

 «. ا ،فد ي ااي ل مي ا عفد » -

 «.  لدهي الظفي ااياأل ي ا ف» -

 «.فدةي ري ااا اي ا،فد ةي  احفد ةفد اةي لف  ميلف » -

 «. فحيفد  ذياا ي يذيلي  ه» -

 األل حظ.ي«ي ا لفي ايد ذي  ا يددذ» -

 ليذي  دية.ي«ي ا لفي ف ي ان   » -

ي«.  هفي ا   م» -

ي نمي بهي ان  ي يحشي رياأل  ي األسةي اعفيدةي  اعأل  ي افدلدةي  د  دة.

ين  ي ف يا  في الر ئفيي اعفدفي ذي ا اا ا لي  هف  :ي

  رر يايرر ف ياررذي فيررلي لألررف لي اا اررةدي  ررر ذيا لررةي رر يا اعررهي ررذي ادررا في«:ي ادرردفهي انيدررف» -
ي اف ياهي ذي ا ن ف.

ي«.ي  ا   ييلل ميددف ي اليرياألدهي ال  ي  اد  » -
 (.23ديج5118 نففياألردي«ي ، لفي ا في» -
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يفكره التربوي:  .2
 واألخالق: لجكائري ا .أ 

 نررررفي الر ئررررفيي   دررررةي اارررر  دي رررررف ف ي ذي نرررر ذي ، فلررررةييرررر اعأل ي رررر ي د ررررةياألعألرررر ييررررف ذي ارررر  دي
ي(.15ديجي5133  اا  ييف ذياأل يي  ةدياألايحفي عيدفي الر ئفي.ي  اي لردي

 فا ي ااي عمي اادفي  ع  ألةي الر لي ع  ألرةيحدرلةدي  يلدرً ي ر مي افدر ميلرألاي تياألدرهي درأل دي"ليي
لدي-. اذي لررلييررذي  ارر ديف  هي ايا في( ارر افييرر ديفدررؤ ذي حررفن يح ررايدحرر ياادررهي رر يدحرر يالادرره"

يي، اه:يي(81ج

 مـــــــ  رام  نظمـــــــه  بســـــــل   الســـــــعدا
 

 فليســــــــعد الغيــــــــر ليبنــــــــى مســــــــعدا 
 

   

ــــــــــــره  يحــــــــــــب  مثــــــــــــ   ــــــــــــه  لغي  مال
 

ــــــره    ــــــ  خي ــــــًا م  يعطــــــي أخــــــاه  جانب
 

ي(18ديجي5133  اي لردي

 ي ا،ل اةيالفهيب لي   دةيي اسةي ريحد  ي  لد ذدي هري لعألهياردرري ارلالدي  ح درهي رذي  بلمدي
ي   ي اا لي دلعألهيبادً .يد، مي الر ئفي:ي

ـــــع ـــــد ينن ـــــاس عب ـــــد  الن  هـــــ  َّ  عن
 

ـــــــــع  ـــــــــديهم يطم  أو عـــــــــَك ســـــــــيد ل
 

ي(18ديجي5133  اي لردي

     يدي يللفي ذي الر ئفيي نفدين  ي ايد  لري  ان  نيردياألاي   دةي ا فيدةي اا  دة.

 والمرأة:  الجكائري .ب 

دف ي الر ئفيي ذي اع مي اد درياأل ف  ي ر ي ااد ارةي  ا افدرري  رفيدفي  ر في ا لررمدي  رليبار ي  رذي
هر ي  ادهر ي  رفف ه ياألراي ا،در  ييع ألهر يي رنمي  ررم.يد،رر مي اررف فيي عألرد ي ا رف  دياذي اعألر يدردرفي رذي د  

ي الر ئفي:ي

ــــــك ــــــات الشــــــغ  والتطري  فضــــــ   البن
 

 ومـــــــ  حـــــــوت علمـــــــًا بـــــــه تفـــــــوك 
 

ي(18ديجي5133  اي لردي
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ن رر يا ارر ي ا ررف  يي لح  رر  دي  ا   رررليي احدرر اياذي احدرر اي رر ي رررذي اررجيالرر ئجي ا ررف  .يد،ررر مي
ي الر ئفي:

 فـــــــي ســـــــائر  األحـــــــوا   االحتشـــــــام
 

ــــــــــرام   مــــــــــ  جنســــــــــهَ  والحيــــــــــا ي
 

ي(18ديجي5133  اي لردي

 للياألاي عألد ي ا ف  دي انلهيا يدلمي ااي د   ي ايد  لري  ي ان  نيري    يدي يللفي ذي الر ئفيي
ي ريافحهياهب ي ا  ر يي.

 الجكائري والنومية العربية:  .ج 

 ر يظهرفي رذيار مي    ارهي   ع ارهدييُدعفي الر ئفيدين  ي ايد  لري  ان  نيردي انرفً ي   درً يافيدرً دي  رب 
 ،فيافطي ا رةي اعفيدرةي ف راي  األراي رذيل درلي ا ر ي اارف يي، اره:ي" ذي اعرف ي رري ال ألرةيلي در  ده ي  رةي

ي(.22ديجي5118 اي ة"ي نففياألردي

ن ررر يظهرررفي نرررفهي ا،ررر  ري اعفيررررري رررريف  ارررهيارررذي األسرررةي اعفيدررررةي  ا ررر فداي اهلرررفيديررررفي حرررر  للي
ررررع  ه  ي ررر ي ررررع  ه  ي  األسرررةي  اعفيدرررةي  ا ررر فداي اعفيرررردي  ررر يالرررفهي رررذي  ررر ي ،  ررر لي ا رررةي اعفيدرررةدي  ال

 رع  يات ةي اعفيدرة.ي اعرمي  ر ي ر يد درري ا ر فداي اعفيرردي ر ي ا ،ر د ي اعفيرري  در  ري اهلرفيدي اربا ي
  ررً دي ،ررفيف  ررلي الر ئررفييالررهين رر يف  ررلياررذي األسررةي اعفيدررةدي  ا يررفي ذي رررع  هي رر ي رررع  يازدرر  يا 

 األعررف يال لررً .يد،رر مي الر ئررفي:ي"انررمي  ررةي ررع فدي ب ي فن ررهيُا ررلي دهرر دي  دُ رررع يل ليهرر د...ي  ررفي
دعاي ل لي لبياهفييعدفدي ري ذيدرعا  ي  يد، يي  في  در  يا   رً دي  اعرف يال لرً د...ي ألر يدلرف  ي

 درفي رري ان ر ي ا ررين يرلي  ف ي اايبار ي رذي ررع  ي  رفي األسرةي اعفيدرةدي  ادرعري رري يرفدميااهر دي  ا ري
ي(.83ديجي5118يه ...دي  ير في ا في ا ع  ي ري يفدمي ا  فداي اهلفي".ي نففياألردي

 نرربا يظهررفلياف ي ررهي  نررفهي ا،رر  ري ررري ففددررهياألسررةي  ا رر فداي اعررفيددذدي  ررري لندررفهياألرراي   دررةي
مي ل  اررهيي ا  ررلي اح رررف.ي ا ررف شي اعفيررريدي رررف ف ي ل  يرر لي لررهييعررفي هبديررهي  ،فديررهي ررذي اب رر ذياددرره

(ي  في   ي  ييب  هييهب ي ا رفديحدرشي ار ي ان درفي رذي ان ر ي رري ا ر فداي اعفيرري81ديجي5133  اي لردي
ي  د  ردي  ري األسةي اعفيدةي  ف اه .
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 يرررربا يدنرررر ذي الر ئررررفيي ررررفي رررررلدي ررررليي،دررررةي انررررفييالررررفي الهرررررةي اعفيدررررةي ا لررررةي انرررر  نيري
يي ا،رر  ري اعفيررري ارربييدرر فيدرر فدةيارر  مي ا،ررفذي اع ررفدذدي لرر ف ييررهيدرر الي  ايدرر  لردي دررلي اانررفي ا فيرر ي

ي احلفيدي ل دميلألدي دي  دالادذيرفد دي ندف  .ي

 الجكائري والوحدة الوطنية:  .د 

نررررر ذياألحرررررف ي ا ألدرررررةي ا رررررري لرررررفاعلي حرررررف  ه ي رررررريليرررررميايلررررر ذي    رررررفي ل دف ررررر ي ارررررايف  ررررر ياررررر  ي
،ررفيفارر ي ارراييررشيف حي ا حررف ي  ا درر  حييرردذي ف رر اي ا ررةي دي  ررفينيدررفي ررري نررفي الر ئررفيدي 5113 ررر 5388

 ا  حف دي دعايل  فً ي ر اةي اا   لييدذي يل ايير في ا ر  ديادعر في اراي ا رةي   درنه ي  حرف ه دي ا ر  نذي
 رذيح رفيا    هرر دي  ررعه ياألرايافدرر ي ح،در ي لرر احي ا رةي رري ل  اهرر .ين ر ينر ذي  رر ًليدح رب ي ررري

ف ي ليرربي ا علرر ي اررفدلري  اعف ررردي ،ررفي  رر  يا  رر لي فدررةي ررلياأل رر ايالررفهياألرراي ا درر  حي  اعرردشي ا  رر 
 ارر   ي فدرر له ي  لل درره دين رر ينرر ذيدلررح ي ااررف ي ا ا ألاررةدي ه رر ينرر ذيارر ذياررفد، ه ي  ألرر ه دي نرر ذياررهي

ل ينرمي  ل ميي اف ذي  اده في  ادد اددذي  ان   اد ي  ايف  در  للدي نر ذيف ئ رً يد،ر م:ي" اح رفيتيا،رفيدر ا 
ي(.51ي-51ديجي5118 ااف ".ي نففياألردي

 ا ارر ييرر ا فندرياألرراي ا يرر فئي ا  رر فنةييرردذي اا  ئرر ي افدلدررةي  ررف ي ال،رر اي ا ررريدا ألارر ذياألدهرر دي
  الف ي  ً ي  ا ياألدهي األرايحدرلهدي  انرب ي  ار ياألراي يحرهدي نرمي اا  ئر ي رفا ي اراي  ير يي الرف ي

  ا ياألدهي دل يرً دي  فنرلي ر ي ر ي  ار ياألراي لرهيدرأليرديدنر ذي  ل ل  ي انب دي وب يا أللي ا ةيي  ي  ي
ي(ي81ديجي5133 رلي ا ةيلدف.  اي لردي

  ررب يدعلررري ذيارر  في الر ئررفيينرر ذيدح ررمي نررفً ي لدرر لدً ي  ،ررف ً دي  ئ ررً ياألرراي ح ررف  ي  لدرر ذياادررهي
 ي لهةيلظفهدي   د  ذييلذي  لد ذدي ه  ي ا ألا ي ري له لي الظفدي  ح ف  ي  لد ذياادهي  لد ذي  ح ف 

ي لا   يليدعلري اا  ديفادميف ري  ،ف دي  د ةي في دةينيدف .ي

 االقتباس م  األمم المتندمة:الجكائري و  .ه 

 نفي الر ئفيي ذي ل  ي لي ذي ا  ي ا  ،ف ةيفادمياألاي الي  ةدي ادلين  يدظذي ايع دييللرهيفادرمي
 افجي ذي ي  ه ي  األاه يا لي ل  ي لي ذي احر ف ي اعفيدةيرع ي ل،جي ني ادي ل ف ي  يا ي نذيا له ي ي

  درر  دةدي  ررذي ا ررف  دذي اد لرر لري  اف  رر لر.ي انلررهيدؤنررفياألرراي ذي ل  يرر ليدلرر ي ذيليدنرر ذيا رر  ئدً دي
 ندررفي ررفف لدييررميدلرر ي ذيدرر  ي  رر ي دررلياأل دررةيلررحدحةدييحدررشيدرر  ي   يرر لي رر يد ل درر ي ررلي ايدئررةي
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(.ياذي ل  ي لي"ين  يدن ذي رري احر يدرل ري رري28ديجي5118اف ه.ي نففياألردي اعفيدةي ،ادي  ف ي  ي
ي(13ديجي5133 اي امدي ن  يدن ذي ري ال  ليدحلمي ري ار ف".ي  اي لردي

 نرر ذي الر ئررفيي ررذي نيررفي ا عليرردذيي احررر ف ي  لنألدردررةي احفد ررةي ي فيد هرر ي ن دررفي ررذيال ئلرره ي
ي(15ديجي5133 ي لي له .ي  اي لردي ح ايدد د ه دي ابا ي ،فيفا ي ااي ل 

  ررفي فف ي ذي ل  يرر ليليد نررذي ذيدرر  يف ذي عألرر ي األسرر لي الليدررةي احدررةدي ارربا ي ،ررفيفارر ي ارراي عألرر ي
ي(11ديجي5133 بهي األس ل.ي  اي لردي

 يبا يدن ذي الر ئرفيدين ر ي ايدر  لردي رفيدري ي ا انرفدذي اعرف ي ا ع لرفدذدييفا  رهي اراي ذيدنر ذي
 ً يلح د لر لي ا ل  رلي اعفيرردي    رلي ا رةي اعفيدرةدي ارف ي   ير لي اعألر  ي  ا نر في  احألر مي ل  ي لي  ئ

ي ن في ذي اا ئف .ي ًين  ي ردياذي ريبا يرففي

 الجكائري وتأليف الكتب:  .و 

ُ عرفي ان  يررةي  ا ررلاد ي ررذي  رر يا   ررمي درر  ي الهرررةي اعفيدرةي ررري ا،ررفذي ا  دررليا ررفديارربا ي ،ررفي ررللي
دي5133لاد ي ان رر ي  ان  يررةي ررري الررح ي  ا لرر لديا  ،درر ي ال  ررئةي   اد ه   ايرر لردي الر ئررفيياألرراي رر

ليلي  ئررف ي ررذي ررب ي ا ررلاد ديحدررشي رر م:"لي15ج (دي انلررهي نررفيرررف ف ي ذيدررل ري ا ؤارر يي رررايلفدررفدي  ال
(.ي11ديجي5133"ي  اير لردي ًيلفدرفي ًي  ئف ي اد  ي ذي ا لاد ي لي ب ي  اي ا ؤا يي ا ف ييلفدرفي  يرفيي درأل ي

اذيبا ي  ي احمي ا  رميا  رنألةي ا ،ألدرفي  ا نرف فدي ا رريليلرر ميلعر لري لهر يح راي ا  رلي اح ررفدي ا رفي
 ابييدرؤفيي اراي رلافي احدر  ي اانفدرةييرفًلي رذي ،رف ه دياذيبار يدلعألهر ي رف  حي ن لهر يف ذي يي ،رف دييدل ر ي

ي ياف ذيدددف ذييااايدفدعة.ي

 الجكائري والتربية:  .ك 

 ف ي الر ئفيي اعفدفي ذي الل ئحياأل عأل ي د  يداجياف ئ ي ا ففدلي ا ريدل ي ذيد يعه دين  ي لرهي
يعرر ي اللرر ئحياأل   درربدي  فارراييررفا هي ررري  ررر يي ا لهرر جي ارربييدلرر ي ذيدففدررهي ا   درربي ررري ا ررف فلدي

ي دلل  شي بهي ا   ردلي   ي ي ر:ي

 المعلم وطرائق التدريس التي يجب أ  يتبعها: (9

 ي الر ئررفيي اعفدررفي ررذي ا نرر في ا في دررةي ا  عأل،ررةييرر ا عأل ي اف ئرر ي ا ررففدلي ا ررريدلرر ي ذيد يعهرر دي ررف
ي   ه :ي
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يدف ي الر ئفيي ذي ل  يافد،  ذيا عألد ي ا ي فئدي   : .5

: ذيدرر  ي عألررد ي ا أل درربي ا،ررف ا ي  ًلدي رر ييعررفيبارر يدرر  ي عألد ررهي ان  يررةي ذي  نررذ.يد،رر ميالطرينــة األولــى
(ي انرررذيدلررر يارررف ي2 ررررديج5235دي  الر ئرررفيدي«ُدعأل ررر ي ا،رررف ا ي ررروب ي ررر يي دهررر يُاألررر ي ان  يرررة» الر ئرررفي:ي

 ل  ل فياألاي عألرد ي ا أل دربي ا،رف ا دييرميُداررمي ذيدر  ي عألد رهي ان  يرةدياذي ان  يرةي فدراي ا عأل  رةي  ي،راي
 األد ذي»ة.يد، مي الر ئفي:ياا ف ي ا مدييدل  يلي د افي ا،ف ا ي حف  ياألاي لح ا ظيي ا عأل   لياا ف يا دأل

 ،لرر فياألرراي اح رررفي ا،فدرر يليد لرر  رهي اررايندررفهييدل رر ي ان  يررةي ررففلي رررينررمي نرر ذي لي لدررايي رررري
ي(.2 رديج5235 الر ئفيدي«.  ار  ذي  ا،أل ي ي،اي  فً ي  األد ذي ن في بف ًي

ــة  دن رر ي»مي الر ئررفي:ي:  ررري عألررد ي ا أل درربي ا،ررف ا ي  ان  يررةي عررً ي ررري  ررلي  حررف.يد،رر يالطرينــة الثاني
ي(.ي8 رديج5235  الر ئفيدي«.ي ا عأل ياهيحف  ي اهل اي دعأل ه يحف ً ييعفيحف ي ف ا ي ن  ية

 دارمي الر ئفيي اافد،ةي ا  لدةدياله ي درهمي  ن رفي  ئرف دي  ان  يرةي درهمي ا،رف ا ي  فدراي ا عأل  رة.ي
لرف  ي روذي ان  يرةي درهمي ا،رف ا ي  رف لي ربهي اافد،رةي  يي اافد،رةي ا  لدرة(ي درهمي ألنرً ي  اظر ي»حدشي  م:ي

ي(.1 رديج5235  الر ئفيدي«.ي ا  ذياذي اب ذ

  نفي الر ئفيياألاي ا  في ي دة:ي .3

رررررف ف ي ذيدن رررر ي ا عألرررر يياررررايلدررررفدي  ذيدنرررر ذيرررررياهياألنأل رررر ليلررررحدحديا لررررةي ررررري ا ررررف فلي -
 الهي  ااارل(يد يرلي لي ف ئدةدي"ياذي ا أل دبي ابييد عأل ياالي ري السفيدلع ي لحدحي ب ي ااالدي

ي(.1 رديج5235 ري السفي ي لي ال،شي ري احلف".  الر ئفيدي
رررف ف ي ااررر اي ا   دررربي رر يد ل دررر ي رررلي رررفف  ه ي  ال ن لدرر  ه دي ررر يدعارررري  ا عألرر (ي ا   دررربي ررر يداررر  ي -

 فف ه دياذيبار يدرؤفيي اراي حير اه ي  ألألهر ي  رف ف  ي ارب لردي ارف ي رفف ه ياألراي ا فندرردي ي ا ر اري
دليسررريا ررذيُدعألرر ي ذيدف اررري احن ررةي ررري ا عألررد ي رر يدأل،ررري ارراي ا   درربي رر يلي»ري درر     .ي بي رر م:ي ررفل

ب يارر يدأل ر   ا عأل (بارر ينألطرر  ي  ألُّرر  ي  لا دررلي  نرر ف   «.ي يألسررهيا،رر اه دي ليُدح  ألهرر ي رر يليداد،رر ذ...ي  ال
ي(.1-1 رديج5235  الر ئفيدي

 ا   دبي اففلي اد ي دياذيبا يدلعألهر يندرفي ر ففدذياألراياف ي لل ، مي اايففليلفدفي يمي ذيد ،ذي -
دليسررررياألررراي ا عألررر ي ذيليدرررل،أله ي» درر دع يهدي ا لرررةي ب ينررر ذي ف يارررً ييرره.ي  رررريباررر ي ررر مي الر ئررفي:ي

 رررردي5235 الر ئرررفيدي«.   ا   درررب(ي ارررايففلي يرررمي ذيدحن ررر  ي ررر ي يألرررهيلدرررد  ي ب ينررر ذي    ارررً ياألدررره
ي(.1ج
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 ادألررر   ا عأل (ياهررر ي  ا   درررب(ي»مي اررراي الرررر اي  لررر اي رررفحي ارررففلديحدرررشي ررر م:ي ل ،ررر مي ا عألررر ي رررذي انررر -
(.ي  ب ي  يدعف يي لد ل  جي ابيي ؤنفياألدهي1 رديج5235 الر ئفيدي«.  ل مي ا د ئمي يمي ف اه 

ي ا فيدةي احفد ة.ي
ةينيدف ي  لر ايرف ف ي د  ي ا عأل يي حردفي افف لي دي،ً دياذيبا يدلليهي ا   ييي ااا ادي دعادهي ، -

دليسرياهي  ا عأل (ي ذيد انفي يمي ارففلي د ر يدفدرفي ذيدأل،درهي ارده يارئ يدنر ذي» فحي اففل.يحدشي  م:ي
ي(1 رديج5235  الر ئفيدي«.ي دهياالي  دي وذي  ي ري راي ألدف لعهياد، ياألاي ال   

اذيبار يدردرفي رذي ،رةييرف ف ي ا ف  ي ا عأل ييلاا ئهي  ا ف للياله دي  ذيد، مي د  يليدعألر يلي األر د -
 ا   دبيي عأل ه دي  ذيحيه ياهدي  اعنليلحدحدي عف ي د  ي ا عأل ييبا يدلعأله يدلاف ذي له.ي بي  م:ي

 ذي عفيياالي  ليارهي رذي يرميارف ه ييرهي  ف رف  ي اراي ر ي ر ي الر   ي اردعأل ي ذيبار ي  ر يدردرف  ي»
ذيظرذيار  يبار دي ر ذيار ي حلنرهي ا لر ف دي ،رفيفدراي رري ارفي    ً ييهي  ا   فً ياألدهي  دً ي ادرهدي  ال

 الرررر لي الاررررف ي  ررررذيد  رررر ف ي ررررري اي اررررم...ي ادعررررف ه ي ذي ررررذياألرررر ي ا ررررفاي ذيد،رررر مي د رررر يليدعألرررر يلي
ي(.1 رديج5235 الر ئفيدي«.  األ 

اررردنذي ا عألررر ي  مي اررربيي ررر يدرررل ف  ييرررهي ررروذي»ررررف ف ي ذيدنررر ذي ا عألررر ي رررف  يحدرررلةيا   دررربهدي بي ررر م:ي -
ي(.1 رديج5235  الر ئفيدي«.يفي    ي ذي ا   م...ي يبا يدن ذياه ي د  يحدلة ا ع مي ري ا ل د

اررف ي ا اررةي ا عألرر ي ررري ررفحي اررففلدي اررف ي لا لرر في ا ررفدفي ررري ا  ررليلادررهدي للررحهييرر األل اي ارراي -
دف في ا  ألةديي، اه:ي  ذيدأل ر ي  ا عألر (ي ايدر ذي انر  ري   درر حي ا ر  ردي ليدادرمي ار دً ي»  در حي  ال

 ل ي ا ألمي ليدا لفي ا ل فً يد  لي ري ااألمي ادن في ذي دف في ا  ألةي ا ،فيةياألاه ي  افاةي ا يعف يد
ي(.1 رديج5235  الر ئفيدي«.ياأل   

رف ف ي ذيد للي ا عأل ي   دبهياألاي ا اندرفي  لدر ل  جيا ر ياربا ي رذي   درةينيدرف ي رري ل درةيا،ر اه ي -
 له ي حن   ي  ي ا،ري اده دي  ف  يي د اف جيلظدفيبار يادعر ف  يي وب ي ا يف  ي اف »  ، د ه ديي، اه:ي

ي  ي ريبا ي ذي الف   ي(.1 رديج5235  الر ئفيدي«.ياألاي د ع  مي اانفي د،  دي ليُدا ط
دليسررري ذيدعاررده ي ررف ي»رررف ف ي ذيدعاررري ا عألرر ي ا  ررلي انرر  رياأل   درربيازل يررةياررذي ادررئألةيي، ارره:ي -

ي(.ي8-1 رديج5235 الر ئفيدي« ده ن  دةياألل   ي ليدعلمياأل
رررر ي ا عألرررر ي   درررربهي د رررر يد عأل  لررررهديي، ارررره:ي -  ذيدررررفنيه ي د رررر يد عأل  لررررهييرررربنفي  ئف ررررهي»رررررف ف ي ذيُدفن 

ي(.8 رديج5235 الر ئفيدي«  لف  ه
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 ذيدي عفي ا عأل ياذي اعل ي  د ئمي ا ف د دياله يندفي لفدةي  يد نذي ذيدففلي ا أل دربي د ار  ي ب ي -
ادحربفي»فنيهيب  دةي ريبا دي ه  ي  يعل ي ذي د اد ي اع،ر  ي  ا ف در ي  اررسادي بي ر م:ييا يدنذيافده

(دي رر اعل يدف رر ي8 رررديج5235  الر ئررفيدي«ي ررذي ذيدح ألهرر ياألرراي افنيررةيي اف يررةدي ،أل رر ي لررفييلاعرر ًي
يرف ي.ي ا أل دبي دف عهي ااي انب ي  احدألةي  ا نفيادف لي اب يالهدي دلعألرهيندرفي ر ففياألراي ا اندرفي   

دليسري ذيدح أله ياألاي ا عأل ي  هبد ي اا  يي األا يف ذي ا ف ي  اعل دي ،رفيظهرفي»  مي الر ئفي:ي
ي لا يرر في ذي اعلرر يدررب  ي لا درر فدي د  ررلي اررلالي ررري ارر  ذدي دلرردفيلرر حيه يل  ررفي اررب ذيا  ررفي

ي(.1 رديج5235  الر ئفيدي«.ي اانفي  ئً ي ااي احدألةي  انب ي  ا نف
ا عألرر ياررذي د،رر يي ا لرر  لييرردذي ا   درربدياذيبارر يدررؤفيي ارراي د،رر يي اعررف   ي  ايسررر اييدررله دي ذيدي عررفي  -

حي اه ي ي ا  اري  رأله ي  ر  اه يارذي افف درةديحدرشي ر م:ي  ادح رفلي رذي ذي»ن  يدؤفيي ااي ف   ه ي  ال
لاده ي د،ا ذيدأل،رييدله ي ا ل  لي وذيبا يفي  ي   لييدله ي اعف   ي  ايسر اي في  يح أله ياألاي له في 

ي(.8 رديج5235 الر ئفيدي«.  يمييأل  ي اس دةي دل،اع ذياذي ا حلدم
رف ف ي ذيد،  ي ا عأل يييشيف حي ا ا ؤمي  ا مي ريلا لي   دبهدي   لدعه ياألراي اع رمي  ايعرفيارذي -

 اندمديي، اه:ي"يدل ي ذيدل ف  يييبمي ا دلي  ف ي اندمي ارف ي  ار في اراي اف حرةدي دعرف ه ي ذينرمي
ذينررمي ررذيدرر فياألرراي اررفف ي لررمدي د،رر يي ررده ي ا ررمي هرر ي اظرر يدرري ي ررريللرر حي رر ذيلررفي لررفي  ال

 (.8 رديج5235 اع م".  الر ئفيدي

رف ف ي د  ي ا عأل يي  لدلي   دبهياألرايفف درةيل درلي لر  يي اعألر  دي ارف ي   ر مي يياألر ي ه ر ينر ذدي -
 ذيليدر رف  ي رري رراي ررذي»في:ي ألنرمياألر ي ر در هدي نرمي اعألر  ي ف يارةيييعرره ي اريع .ي ر مي الر ئر

 اعألرر  ي رروذي اعألرر ي ررذيحدررشي رر يليُدررب  ييررميدررفنيه ي ررري اعألرر ي ل رر ًلدي دعررف ه ي لررهيدليسررريا ررذيدرر افهي
   ن ذي ذيليد ف ياأل ً ي ذي اعأل  ي ا ري ؤ في لي دلظفي درهيلظرفً يداألرلييرهياألراي ، لرفهي ن د رهي ر ي

  ع  لررررةي يعررررره ي ررررف ياييرررريع ...ي  الرررر لياررررف ي رررر ي ا يحررررفي درررره...ي  اعألرررر  يي ذيدرررر افهي ار رررر ذياألرررر 
ي.(8 رديج5235  الر ئفيدي«لهأل  

اررف ي ا  ددرررييرردذي ا   درربي ررري ا ع  ألررةدياذيبارر ي ررذي ررللهي ذيد اررفي انررفهييرردذييعررره ي ارريع ي ررذي -
لهةدي يدله ي يدذي عأل ه ي ذيلهةي اف دي رف ف ي ذيد،للي ا عأل ي   دبهييللهيدع ميا لألح ه ي  ذي

 ي اابييدف  ي ااي الل حي  ا ا  دياذيلل حه ي  يلل حياه.ي  مي الر ئفي:ي" ادعفمييدله ي لي ف هي 
دارمييعره ياألاييع ...ي اددلي ري ذيد،لعه ييللهيليدد ع مي  فً ي لطييل اياألاي  ي ر ي الرألحي

ي(.1 رديج5235اه دي اريبا يل حه ي ل حهي لل حه ي لل حه".  الر ئفيدي
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 فدررةي اع ألدررةدي اررف ي لن ارر ايي ال لرر ي الظررفيدي ا لررةي ررري ا ررف فلي لي ف ئدررةدياذيبارر ي   دررةي ا   -
في ا أل دربياألراي ذيليدر نأل ي رري رراي لييعرفي ذيدا يرفهدي  رذي رللهي ذيدلعرمي ا أل دربي  ذي للهي ذيدعر  

ي(.ي21ديديجي5118دد  ا ي اففليي نميلدفدي دفداهي ريب له.ي نففياألردي
ا مي ا أل دبي الدفييحر فير  ئهديا  يابا ي ذي  ئف ينيدف ي ري   ف ي   ير  ئهيي ذيد لري ا عأل ياألا -

 (.83ديجي5133ادحب يحب ه.ي  اي لردي

ي   دةي ا    ي ري ا ع  مي لي ا   دبدي  ف هياألاي اع،  يي، اه:ي -

 إ  ر مــــــــــــــــت  أ  تشــــــــــــــــوق األوالد
 

 وأ  تـــــــرى مــــــــ  نجلـــــــ  اجتهــــــــادا 
 

   

ـــــــــاق يـــــــــوم العيـــــــــد ـــــــــده باالتح  فع
 

 وقــــــــــدم الوعــــــــــد علــــــــــى الوعيــــــــــد 
 

ي(18ديجي5133  اي لردي

 ذيد للي ا عأل ي   دبهي دحار  ي دل اه دي دي عفياذي حي اه .ي  ل ،في الر ئفييي ف ينمي رذيدع رمي -
األاي حي اي ا   دبيح اي ا يا يدنذي ف ؤ  ي ،ي ًلدي ه يدف ي ذي ا   يف ياألاي اف ايح اي ا يا يدنذي

 ،يرر ًلي د رر ييعررفديحدرر ي يررف ي لف ،رر اي اايدعررردي لرر   ليي،رر اي الدرر دين رر ي ،يرر مي ررؤفيي ارراي ف اي
ديجي5133  لرراي ا عألرر يي  ررلدلي   درربهي حرر ه ياألرراي افف دررةياررئ يدع رر ف  ياألرراي اندررم.ي  ايرر لردي

11.) 

 ذي رررذي  لررر ي ا عألررر ي ذيدحرررشي   دررربهياألررراي اارررر ئمي ا رررمي اادرررفدي ررر ي د رررةياألعألررر ييرررف ذي اررر  دي -
ييلذيدأل،ذي   دبهي  مي ا  اف:يي   لاي ا عأل 

 مــــ  يفعــــ  الخيــــر ال يعــــدم جواكيــــه
 

 ال يــــّهب العــــرف بــــي  ا  والنــــاس 
 

ي نبا ي ايدلي ي ر:

ــ  خيــر لحســنه ــا صــاحبي أفعــ  ك  أي
 

 وا   لـــــم يكـــــ  فيـــــه ثنـــــا  وال أجـــــر 
 

ي(1 رديج5235  الر ئفيدي

يدنررررررررررررذ ذيداألرررررررررررر ي ا عألرررررررررررر ي ررررررررررررذي   درررررررررررربهي ذيد حألرررررررررررر  ييرررررررررررريع ي ااررررررررررررر ئميح رررررررررررراي ارررررررررررر يارررررررررررر ي -
ب ينرر ذي لرر  ي د حألرراييهرر ي رر يلادررهدياذيبارر يدررفمياألررايدررعةي ا  ررهي دررعةيلررففهدي رر مي الر ئررفي:ي"  ال
 ردألةيليدد ادلي ا عأل ي ذيد حألاييه ي ألداأل ي ذي   دربهي ا حألررييهر ي ُدعأل هر ي لهر ي رردألةي روذي رذي
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ذينر ذيل  لرً ي رريب  رهدي  رذيل،لر لهي ذيددرع اي رريل،لر ذين  مي ا رفاي ذيددرعاي رري ن ر ميندرفهي  ال
ي(.1 رديج5235ندفه"  الر ئفيدي

 ذيدرر عأل ي ا عألرر يي ررنمي درر  فدي  ذيليدن اررريي رر يافدررهي ررذياألرر دي  د  ررهفي الر ئررفيي ررريبارر يي،رر مي -
ي ا  اف:ي

ــدا ــم اصــطنع ي  إّا مــا مضــى يــوم ول
 

 ولم اقتبس علمًا فما هـو مـ  عمـري 
 

ي(1 رديج5235  الر ئفيدي

 أفكاره التي تتعلق بالتلميّ:  (9

اررر ي نرررذي  لدهررر لي الر ئرررفيي ، لرررف ياألررراي ا عأل ررردذدييرررمي ررر أللي ا   دررربي دررررً دي  رررذي  لده  رررهيي
ي لل ئحهياأل   دبي  يدألر:

  ف ا ي ا ؤاا لي ا ري ل د ي ،   ه ي  د اه . .5

  ا ،ألدمي ذي ا،ف ا ي ري د  ي اعام. .3

  ا ل،مي ري احف ئ ي  ا لره. .2

 (.318ديجي5113  ن  في ذي افد رة.ي ا   ذدي .8

ي(1 رديج5235 لل ي   ف اي  ا افدادياذيادفي ا  في  داه   الر ئفيدي .1
 المنهاج:  (9

ي نفي الر ئفيي ذي ا   دبيدل ي ذيد عأل   يل ادذي ذي اعأل  :

   مي اعأل  ي افدلدةي األ  ي األسةي اعفيدةي  ي فئي احد  .العلوم التنليدية: .أ 
   ادة.  مي اعأل  ي ااألدادةي  اايدعدةي  لل العلوم الحديثة: .ب 

ي.(53ديج5118 انلهي   ي   اً يدأليدً ي ذي ا  دد، ي  افد ي  ا   دمي نففياألردي

  نفيرف ف ي فا مي ير فئي الرل ئلي رريل درلي ا رف فلدي لدرد  ي ا رف فلي لي ف ئدرةديا ر ياربا ي رذي
اررذي  ئررف ينيدررف ي عرر فياألرراي ا   درربدي  درر اف  ياألرراي ا حلرردمدي  ررفي  لررمي الر ئررفيي ارراي رربهي ال دلررةي

ي(.21 ديجي5118افد ي ا لفيةديحدشيلف يبا ي رييع ي ا ف فل.ي نففياألردي



 
 

 

999 

 الفكر التربوي عند أبرز مفكري عصر النهضة العربية          الرابعالفصل 

ن  ي نفيرف ف ي ذيد عأل ي ا أل دبيللعةي ر دين ااد ارةي  ا الردمي لحر يبار دياذي رذي رلذيبار ي ذي
دعرري ، هييلادرهدي دلعألرهيدع ر فياألراي لا  ر فياألرايب  رهدي ارف ي ل نر مياألراي يارفدذدي  نرفي دررً ياألراي

ي(21ديج5118افد رةدياذي اع،مي ادألد ي ري الد ي ادألد . نففياألردي   دةي 

  نرررب يللرررفي ذي الر ئرررفيي رررف يدين ررر ي ايدررر  لري  انررر  نيردي نرررفً ي في درررً ي   دررررً دي ا لرررةي د ررر يد عألررر ي
ي اللرر ئحي  ا  لدهرر لي ا ررري ررف ه ياأل عألرر ي اف ئرر ي ا ررففدلي ا ررريدلرر ي ذيد يعهرر دي  ا يرر فئي ا في دررةي ا ررري

 رف.ي    يدلعمياانرفهي ا فير ييل ف ييه دي ري ا ي فئيلاده ي ا ريدل فيييه ياأل  اي ا فيدةي ري ا  لي اح
ده    هي ري ل مياف ئ ي ا ففدلي   دةيا لةدي لهي  فليا ألدةي ا عألد ي  ف يا دألةي ذيحد  ه.ي    ال

 خالصة: ر

 ل  مي اي حشي ري ب ي االمي اانفي ا في ييالفي يفري انفييالرفي الهررةي اعفيدرةدي  ر دييارفلي
في.ي  رفي لرفي اي حرشي ذي اانرفي ا فير يي اربييظهرفياألراي ايد  لردي ايفي افح ذي انر  نيردي ار  في الر ئر

دف  ين ذي نفً ي في دً ي  ،ف ً دي ليد،مي   درةيارذي اانرفي ا فير يي اربييظهرفي رري  ف ير ي رريالرفي الهررةي
ي ا ف يدة.ي

  ررفيلرر اي نررف  ي   رر يهً ي ررري نألرر ي احدرر ذدي   نرر  ً ي حد لررً ي اررف دي لنررف  ي   دررةي األسررةي  ا رر فداي
لل ر لي اعف ي ف ف  ي ري احر ف ي اع ا درةدي يد لر  ي ررأله ياألراي اعر ا دي  ررعدذييربا ي درلي اعفيدد ذدي  ال

 اانررفي ا فيررر يي ا،ررر  ري اعفيرررردي ارربييدررر فيدررر فدةياررر  مي ا،رررفذي اع ررفدذي  األرررلي ا،رررفذي احررر فيي  اع رررفدذي
ديانررريددرر ادلي اعرررف ي ا د فدرردذ.ين رر ي نررف  يرررف ف ي عألررد ي ا ررف  ي اعفيدرررةدي  عألرر ي األسرر لي الليدررةي احدررة

ارر يياألررايحررر ف لي ا ررع  ي ااررف دي  لدرر ا ف ي ررذي لرر فيه دي ررريل دررلي لرر للي احدرر  دي  ففنرر  ي ل
   دررةي اعألرر ي  اارر  دي رررف ف ي ذيد، ررفذي اعألرر ييرر اا  دين رر ي ففنرر  ي   دررةي ا حررف ي ا الدررةدي  ا،  دررةي

 اف ئرر ي ا ررففدلي ا ررريدلرر ي ذيد يعهرر دي  ا لهرر جيي اعفيدررةدي ايررف  ياررذي ف ئهرر ي ا في دررةي د رر يد عألرر ييرر ا عأل 
ي ا ،ففي ري ا ف فلدي ندف  ي ذي ا  في ا في دة.ي

  ريله دةي ب ي االميليفي ذي لف اي ، فلةي  يدذي اانفي ا فير ييالرفي يرفري انرفييالرفي الهررةي
ي اعفيدة يافلي ايد  لردي ايفي افح ذي ان  نيردي ا  في الر ئفي(.ي
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 الفكر التربوي عند أبرك مفكري عصر النهضة العربيةنارنة بي  م
 )بطرس البستاني، وعبد الرحم  الكواكبي، وطاهر الجكائري(

 طاهر الجكائري عبد الرحم  الكواكبي بطرس البستاني 

النومية 
 العربية

   دةي األسةي اعفيدرةدي هرريالرفهي نفيي-
ي  ف ياس لي اع ا ي  ن أله ي   ف ه 

 افدررر فيي ارربيي ررر  ي نررفياألررراي اررف فيي-
ييهي اعف يايفي ا  فدا.

يد ذي رمي اعف ياألرايي،درةي رع  يي-
ي اع ا .

 

يد ذي ن لةي اعف ي احر فدةي ف ف  يي-
ي ا  فدار.

فاررر ي اررراي ا حرررف ييررردذي يلررر اي ا رررةيي-
  اعفيدة.

يد ذي ن لةي اعف ي   درر  يارذيي،درةيي-
 ررع  ي اعرر ا .يي، ارره:ي" ذي اعررف ي ررري

ي اي ةي". ال ألةيلي د  ده ي  ةي
 نررررفي   دررررةي األسررررةي اعفيدررررةي  ا رررر فدايي-

  اهلفيدي رف ف ي ا ح  ظةياألده  .

الوحدة 
 الوطنية

ل ف ييرف ف يليبي ا عل ي ارفدلرديي-
 ا ارررر ييالررررمي اررررفدذياررررذي ادد دررررةي
 ف رلي ررع فيحرر ي ارر اذي ررذي  د رر ذ.ي

فا ي يل اي الهي اراي ل درري اح،ر فيي-
  ا عرررررررر ارياألرررررررراي الررررررررف حي  ا درررررررر  حي

  اااررررررةييرررررردذي يلرررررر اي ارررررر اذي  ا حيررررررةي
ي ا  حف.

ا اررر ييالرررمي ارررفدذيارررذي ادد درررةيي-
  اذي ؤ ذي احد  يننم.

فارر ي ارراييررشيف حي ا حررف ي  ا درر  حيي-
يدذي ف  اي ا ةي ا  حف دي دعايل  فً ي
 ر اةي اا   لييدذي اارف ي  در  دةدي
ادعررر في ارررراي ا ررررةي   دررررنه ي  حررررف ه دي
 نررررر ذيف ئ رررررً يد،ررررر م:ي"ي اح رررررفيتيا،رررررفي

ا ار يير ا فندريي-د ا ل ينمي ااف ي".ي
األرراي ا يرر فئي ا  رر فنةييرردذي اا  ئرر ي
 افدلدرررررةي  رررررف ي ال،ررررر اي ا رررررريدا ألاررررر ذي

ياألده .
 

 األخالق

 رررررررررررلي دررررررررررلي ا فيدررررررررررةي اا  دررررررررررةيي-
ي  لل   ادةيي، اه:ي

ي نمي  فؤيليادفي دهياسدفهي
ي دد ذيالفيي ،فهي  ل فهيي

نررر ذيدرررف ي ذي ااررر  ي احدرررلةي رررل ريي-
يرر ا فييررر ا عف  ي  الهرررريارررذي ا لنرررفدي
اذيافد ي اللدحةي  ا  يدا.ي ر اا  ي
الررفهي ن درر يي ا فيدرررةي ا ررري ع ررمياألررراي
 لررررر جي ااألرررر ياررررف ي  لدرررر ذدي حدل رررر ي
 رررللحي ا فيدرررةي رررري نررر دذياألررر ي  لدررر ذي
 ررررروذيح لرررررةي ا ل  رررررلي اررررراي ررررر يدعرررررف ي

 ،مي  ي نر فيي ار  ياي اا فلدةياألدأل  ي
  لعف .ي

 نررفي   دررةي اارر  ي رررف ف ي   ف لهرر يي-
يي اعأل .ي

  لايي ع  ألةي ال لي ع  ألةيحدرلة.يي-
يي، اه:ي

ي ذيف  يلظ هييدأل ي ادعف 
ي ألددعفي اسدفيادي،اي دعف ي

يدح ي  مي  اهياسدفهي
 دعاري ا هيل ليً ي ذيادفهيي

 المرأة

 نفيرف ف ي عألد ي ا ف  دي يدلً ي رف فيي-
لهألهررررررررر ي    ئررررررررررفي عألد هررررررررر يالادرررررررررره ي  ًلي
 ار له ي   لف  ي  لدً .ي ي ا  ارياأل ل  لي

يننم.ي

 نررفيرررف ف ي عألررد ي ا ررف  دياذيلهألهرر يي-
ر فياه ي ار له ي   لف  .ي  ل ،في اانف ي

 الهررررميي ادرررر ئف ياررررف ي ارررريع ي  ررررري ذ
 رررررررف  ي ذي ايدحاررررررظياارررررررةي ا ررررررف  دي  نرررررررفي

ي- ال  ألررررةي ن ررررفي لرررر فً ي ررررذي ا  عأل ررررة.ي
يا ا ي ا ف  يي لح    .ي

 

ا اررررر يي عألرررررد ي ا رررررف  ي هلرررررةي عدلرررررةديي-
ن ااد ارررررررةي  ا افدررررررررديي  رررررررر  ةي اررررررراي
ي- عألد ه ي اعألر  ي اارف ي ذي  نرذيبار ي

 ا ا ي ا ف  يي لح    .ي
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 طاهر الجكائري عبد الرحم  الكواكبي بطرس البستاني 

االقتباس 
م  األمم 
 المتندمة

 نرررررفيررررررف ف ي ل  يررررر لي رررررذي اسرررررف يي-
  عأل ي األس لي الليدةي احدرةدي انلرهي نرفي
األرررررررايررررررررف ف ي ذيليدنررررررر ذي ل  يررررررر لي

  ،ألدفً ي ا اياألسف .ي

 لررررف ي ، فلررررةييرررردذي  لدرررر ذي ا ررررف ريي-
   لدرر ذي اسفيررردي   لررمي ارراي ذيانررمي
 له ررررررر يايدع رررررررهي اا لرررررررةييرررررررهدي  ا رررررررري
 ا أل يارذيايدعرةي يارف.ي اربا يدلر ي
 ذيليل، رريلي ررذي اسررف ي لي رر يد ل درر ي

  ليايدع ل ي اعفيدة.ي

 نررررررفيرررررررف ف ي ل  يرررررر لي ررررررذي ا رررررر يي-
 ا  ،ف ررررررةدي ا لررررررةي لنأل ررررررف دين رررررر ي نررررررفي

ألرررر ي األسرررر لي الليدررررةي احدررررة.يرررررف ف ي ع
 انلهيا ا ييرلذيدنر ذي ل  ير لي لظ رً ي
  ل ، ئدً دي  يللابياذي ا رع  ي اارف ي
 لي ررر يد ل دررر ي رررلييدئ لررر ي اعفيدرررة.ياذي
 ل  يرررر لي ررررفيدنرررر ذيررررر فدي  ررررفيدنرررر ذي

  ادف.ي

التربية 
 والتعليم

يررد ذيف في ايدئررةي ررري ا فيدررةدي   لدرر ذيي-
 عررً دي  ايدئررةييافدررهي درر عف فياألادررفي األ ررف

 ا ريدعدشي ده ي  لد ذي ري ا ري فلحي
ي حفي لد عف فدذ.ي

 ل رررررلي ففدرررررةياألررررراي ارررررل اي ا فيرررررريي-
 احررررررفدشي األرررررر ياألدهرررررر ي درررررر ي ا ففدررررررةي
 ا الدرررررةدي  ررررررلياهررررر ي  رررررف  يلي ،رررررمي
   درررةيارررذي ا رررف  ي ا في درررةي احفد رررة.ي
ن ررر ي ررررلياهررر يلظررر  ي  لهررر جيحرررفد دذدي

دئدرةي  ا فيدرةي     ي ذيا اه يي ا فيدةي اي
ي الحدة.ي

 نررفي ذي ا فيدررةي ألنررةي حلررمييرر ا عألد يي-
  ا  ررررفدذي  ا،ررررف  ي  ل  يرررر لدي انلررررهيارررر ي

يدلنفيف في ا ف  ةي ري ا فيدة.ي
 نرررررفي   دررررررةي ا الرررررجي ررررررري لرررررر ميي-

ي اعأل  .ي
ا ارر يي ع ررد ي ا عألررد دي يلعألررهي ار  دررً يي-

ي  ل لدً .ي
ي
 

 رررف ي اعفدرررفي رررذي اللررر ئحياأل عألررر ي رررريي-
 لرر مياف ئرر ي ا ررففدل.ين رر ي ررف ييعرر ي
ي الل ئحياأل أل دبيح ميافد،ةي افف دة.ي

ا اررررر ييوفاررررر مي اعألررررر  ي احفد رررررةي رررررريي-
  ا له ج.
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 الفصل الخامس

 أثر الفكر التربوي في عصر النهضة في الفكر التربوي العربي المعاصر في سورية

 تمهيد: ـ 

أدت إلللظ ورلل رال  ثلاكللر ثلخرذلل ا ثللليا طللعد طلل را   لل ثف ثل للرن لكللف ركللر خللعرام  م ثرللف رلل  ر  إن 
ثلعشرانل  ثليا كعن ركرًث ق راًع ذعرخاعزل اع د ور را إلظ ثل رن ثلخعطع مشرل  الطارع ثلنصف ثل عني رنهل 
 قد ورر هيث ثلاكر ملظ اد ثلعداد رن ثلراكران ثليان معش ث ري هيا ثلاخر  ل كذ رس ثلذطخعنيل  نعصاف 

جيل  مذللد ثللللرلرن ثلكلل ثكذيل  شلللذلي شللرافل   لللعهر ثلجزثوللرااا  رللن  لللر خ لل ر هللليث ثلاكللر  خذلللل ر ثلاللعز 
لاصذح أك ر نضجًع   ض لًع رلي ثل لرن ثلعشلرانل  يللى مللظ الد ملدد رلن ثلراكلران ثلخرذل اان ثلرععصلران 

لراكلر ن كطع ع ثللصرال  جراف صلاذعل  قط ن ان زراقل  زكي ثألرط زال  غارهرا  قد خلث ر هل الا ث
ذشكف خل عوي ذعلراكران ثليان طذ  هر  معش ث ري مصر ثلنرض  ثلعرذا  ري ذالد ثلشلعر بذ لرس ثلذطلخعنيل 
 مذد ثلرلرن ثلك ثكذيل   عهر ثلجزثوراااا(ل ألن ثللخرا  ثلخعراخا  خ ضي ذخث ر ثألذنعا ذعآلذلعال رعلخلعرام 

ر ثلنرضلل  ثلعرذالل  بثلكلل ثكذي  ثلذطللخعني مذللعر  مللن طلطللل  رخكعرللل  ثللل للعتل  قللد مللعص أذللرز راكللرا مصلل
 ثلجزثولللرا( رعولللر رخلللرثت لالللعخرر رلللي ثلنصلللف ثل لللعني رلللن ثل لللرن ثلخعطلللع مشلللرل ذانرلللع أرضلللظ ثلراكلللر ن 

 ( رعوللر رخللرثت لاللعخرر رللي ثلنصللف ثأل ف رللن ثل للرن ثلعشللرانان ثلرععصللر ن بثللصللرا  صلللاذعثلخرذ الل  
ع ثلراكللران ثلخرذلل اان صللر لاخللر   جاللز  ذعلل رللن ثلجللدار ذعللليكر أن ذعللع راكللرا مصللر ثلنرضلل  قللد مع

رللع كخذلله ثلراكللر ن ثلرععصللر ن مللن راكللرا مصللر ث رللي خخذللع ثأل للر ملللظ  قللد ركللز ثلذعللل ثلرععصللرانا
ألنرر رع كعن ث لاكخذل ث ملن  ذراكرا مصر ثلنرض  ثلعرذا ا رهرعرذا ل مّلرع خك ن شعهدًث ملظ خث ثلنرض  ثل

ر رلللي ثلنرضللل  ثلعرذاللل ل  رضللللرر رلللي نشلللر ثلللل مي ثل للل ري  اللليكر ث د رهللل راكلللرا مصلللر ثلنرضللل  ثلعرذاللل 
  ثالجخرعميل  انشر ث أركعرهر  اكرر هع رع لر اك ن ث رعجذان ذثركعرهرا

 أواًل: الفكر التربوي العربي المعاصر في سورية: 

ثلاكللر ثلخرذلل ا ثلعرذللي ثلرععصللر هلل  ثلنخللعت ثلاكللرا ثلرخراللز ثللليا أررزخلله ذعللع ثلكخعذللعت ثلخرذ الل   
 (35ل ص6891ثلخي د نرع ذعع ثلراكران ثلخرذ اان ثلرععصرانا بنعصرل 

 ثلاكلللللر ثلخرذللللل ا ثلعرذلللللي ثلرععصلللللر رلللللي طللللل را   لالللللد ثل ثقلللللعل  ثلولللللر ف ثلطاعطلللللا   ثالقخصلللللعدا  
 لخي شردخرع ط را   ثلععلر ري ثل رن ثلعشرانا  ثالجخرعما   ثلاكرا ل ث
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ر للد ورللر ثلاكللر ثل لل ري رللي طلل را  رللي أ ثخللر ثل للرن ثلخعطللع مشللر  ر لللع ثل للرن ثلعشللرانل برخللث رًث 
ذعللركلللعت ثل  راللل  ثلخلللي ورلللرت رلللي أ ر ّذلللعل  كلللرد رعلللف مللللظ طاعطللل  ثلخخرالللى ثلخلللي ثخذعرلللع ثألخلللرثى خلللالف 

اعطا   ثألدذا ل كجرعا  ذار ت ثلطلرا ل  ثلجرعال  ثلعرذال  ثلاخلع ل لكررر لط را (ل رن خالف ثلجرعاعت ثلط
 ور ر ثلعداد رن ثلراكران ثلعرب كذ رس ثلذطخعنيل  مذد ثلرلرن ثلك ثكذيل   عهر ثلجزثورال بثللّد رال 

 (98-38ل ص6899

ن رلللي طللل را  بطلللع ع ان ثلعلللرب ثلرععصلللر الولللر ف  ثألللللدثثل  للللد أشلللرر ثلراكلللر  رلللي ولللف هللليا ث
رل 6861هللل  6553 جراللف صلللاذعل  قطلل ن ان زرالق(ا  شللرد ث قاللعر ثل لل ر  ثلعرذال  ثلكذللر  مللعرثللصلرال 

ر ذزمعرلل  6869هللل 6559 خللر ت ثلع رللعناان رللن ثلللذالد ثلعرذالل ل  قاللعر ثللك رلل  ثلعرذالل  رللي درشللق مللعر 
  هلل6558راصف ذن ثلشراف لطانل كرع شرد ث خض ع ط را  لاللخالف ثلارنطي ذعد رعرك  راطلل ن ملعر

رل  ثندالع ثل  رثت ضد ثاللخالف ري كعر  أنلعا ط را ل  شعرك ث رلي ثلكالعا ثلطاعطلي ثلليا ثطلخرر 6891
رل  قالللعر ثللك رلللعت ثلطللل را  ثل  ناللل ل 6881هلللل 6511لخلللظ جلللالا أخلللر جنلللدا ررنطلللي ملللن طللل را  ملللعر 

صلللالا نولللعر ثلخعلللللار  خن اخللل ه رلللن ر للللعر  مرلللل ث رعرلللع مللللظ رلعرذلللل  كلللف أشلللكعف ثالطللللخعرعر  ثلرجعاللل ل  ث 
 ثاللخالفل  ذنعاا ملظ أطعس ق ري مرذيا 

رل  قالعر ثلكالعن ثلصلرا ني مللظ أرضلرعل  هزارل  6889هلل  6519كرع شرد ث نكذ  رلط ان ري معر
رل  ثلللخالف 6819هللل  6599ثلجالل ص ثلعرذالل  ثلخللي ثنللدرعت لنصللرخرعل  رللن  للر لللد ث نكطلل  لزاللرثن مللعر

ا  هليث رلع خلرى أ لر كذالر رلي ركلرهرل  جعلرلر انلعد ن ذعل للد  ثلكاعن ثلصرا ني لجزا رن ثألرثضلي ثلعرذال 
 ثلعرذا  كطذاف  لاد لخلرار ثلذالد ثلعرذا   ثلخخلص رن ثلكاعن ثلصرا نيا 

رل ثلخلللي ثنخصلللرت رارلللع طللل را   رصلللرل 6895هلللل  6585 جلللعات للللرب خشلللران ثلخلراراللل  رلللي ملللعر
جللللزا رللللن ثألرثضللللي ثلعرذالللل  ثلرلخللللل   ذرطللللعمد  ذ الللل  ثلللللد ف ثلعرذالللل ل ملللللظ ثلكاللللعن ثلصللللرا نيل  خلراللللر

رل  خل ار أط  ر  ثلعد  ثليا ال ا ررل لخ كد ملظ رصدثقا  رع نعد ث ذلها  طلنعرع 6819هل  6599معر
 رارع الي ذإاجعز للاع   أمرعف أشرر ه الا ثلراكران: 
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 م(:5211-م 5111هـ/5811-5921ساطع الحصري ) (5

  حياته: -

رل رللن أذلل ان طلل راان للذاللانل  درس رللي ثلردرطلل  ثلرلكالل  6991هللل   6989 لللد رللي صللنععا مللعر 
رل  خن ف ري مرله مذر ذلدثن مد ل 6811هل  6569ذعآلطخعن  معصر  ثلطل ن  ثلع رعنا ل  خخرت رنرع معر

 هلللل 6559رل  لللر ملللعد لاعرلللف رلللي ثآلطلللخعن  لخلللظ ملللعر6819هلللل  6591رعرلللف رلللي ذلللالد ثلذل لللعن لخلللظ ملللعر
رل  ر ثنخ ف إلظ طل را  للان قعرلت ثللك رل  ثلعرذال  رلي درشلق ذزمعرل  راصلف ذلن ثلشلراف لطلانل 6869

 ( 69-61ل ص6899 ُمان  زارًث للرععرف ري خلى ثلاخر ا بثلالعرل 

ر خ جله إللظ رصلرل  رنرلع إللظ ثلعلرثقل لاشل ف 6891هلل  6558 ذعد ثاللخالف ثلارنطي لط را  ملعر
هللل  6511عللعرفل  للر رللدارًث للرعللعرفل  ثطللخرر  جلل دا رللي ثلعللرثق لخللظ مللعررارللع رنصللب رعللع ن  زاللر ثلر

رل 6888هلل  6518رل  ذعدهع خ جه إلظ لذنعنل  ذ ي راه أرذع طن ثتل لاع د إلظ ط را  رجلددًث ملعر6886
لاث مرف رطخشعرًث رناًع للرععرفل  خ لظ ررر  درثط  نوعر ثلخعلار ثلطل رال   ضلع رلع الرثا رلن ر خرللعت 

رل  خ لظ ثلخدراس ري رعرد ثلخرذا  ثلععليل  رلي 6889هل  6519إصاللهل  ر ثنخ ف إلظ رصر معركاال  ذ
ر ُملان رطخشلعرًث رنالًع رلي ثةدثر  ثل  عرال  ثلخعذعل  لجعرعل  ثللد ف ثلعرذال ل كرلع مرلف رلي 6889هلل  6519معر

خ علخه لاخاللرل للذلللث رل لاللث قللدر ثطلل6839هللل  6599رعرللد ثلدرثطللعت ثلعرذالل  ثلخللعذع لرللع أاضللًعل لخللظ مللعر 
هللل  6599رل  للر مللعد إلللظ ثلعللرثق  خلل ري رارللع مللعر6813هللل  6593 ثلخللثلافل  ذ للي رللي ثل للعهر  لخللظ مللعر

 (ا89-85ل ص6899ر بذرتل 6819

 مؤلفاته: -

ررثا  ألعدالث رلي ثل  نال   ثل  رال ل رلعضلرثت    أهررلع:ت ثل  رالثلعدالد رلن ثلر لالع ثللصلرا رىخ
ررثا  ألعداث ري ثل  را  ثلعرذا ل ثلعر ذ  ذلان دمعخرلع  رععرضلارعل ثلعر ذل  أ اًلل ري نش ا ثلاكر  ثل  را ل 

أذللعث رخخلعر  رللي  ذللي رهعل  جلي رهع-درلعع ملن ثلعر ذل ل رللع هلي ثل  رال ل لل ف ثل  رالل  ثلعرذال ل ثةقلارال 
  ررثا  ألعداث ري ثلل    ثألدبلااا ثل  را  ثلعرذا ل

ررثا  ألعدالث رلي ثلخرذال   ثلخعللارل ألعدالث رلي ثلخرذال   ا  أهررع:كرع خرى ثلعداد رن ثلر لاعت ثلخرذ  
خ عرار من لعل  ثلرععرف ري ط را   ثقخرثلعت ةصاللرعل خ عرار   ثالجخرععل در س ري أص ف ثلخدراسل
  ل  را   خعلار ثأللاذعاااا6883طن   من أل ثف ثلرععرف ري ط را  خالف
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ثلرنشل ر  رلي رجلالت ملد   رلي  ر لعالت ثلخعراخال   ثلكرع خرى ثللصرا ثلعداد رن ثلكخلب ثلردرطلا  
    (99-98لص6899بر شالظل رجعالت شخظا

 م(:5211-5219هـ/5821-5891جميل صليبا) (9

  حياته: -

رل 6819هللل  6591رل  لر ثنخ للف إللظ درشللق ملعر6819هللل  6591 للد رلي ذلللد  ثل رمل ن ثللذنعنالل  ملعر
ر دخللف ثلردرطلل  6869هللل  6559رللي ردرطلل  ثآلطللا ل  للر ثنخ للف إلللظ ثلركخللب ثلطللل عنيل  رللي مللعر درس 

را  كللعن 6896هللل  6581ثلخجرازالل  ثل لاللد  رللي درشللق رنلليثى بركخللب منذللر(ل  لصللف ملللظ شللرعدخرع مللعر
ا  للدرثطل  رلي صلاذع راعاًل ذ ذعه للعلرل رلذًع للدرثط   رخا قًع رارعل  ليلى ر د أ ردخله  زثر  ثلرعلعرف ثلطل ر 

ررنطللعل رللدرس رللي جعرعلل  ثلطلل رذ ن رللي ذللعراسل  لصللف رنرللع ملللظ دذللل ر ثلخرذالل  رللن رعرللد ملللر ثلللناس 
جللللعز  رلللللي ثآلدثب رلللللرع ثلالطللللا  ملللللعر6895هلللللل  6589مللللعر جللللعز  رلللللي ثلل للللل ق 6898هلللللل  6585رل  ث  رل  ث 
لطلللا  رلللن ر لصلللف ملللظ ثللللدكخ رثا رلللي ثآلدثب قطللر ثلا6899هلللل  6581رل  رلللي مللعر6891هلللل  6583مللعر

 (http://www.qenshrin.comركعن أ ف ط را انعف ر ف هيا ثلشرعد ا بل جعرع  ثلط رذ ن

مللللعد ذعللللدهع إلللللظ درشللللق لُاللللدرس رللللعد  ثلالطللللا  رللللي ركخللللب منذللللرل  للللر رللللي ردرطلللل  ثآلطللللا ل  رللللي  
ر ثنخ ف للعرف ري  زثر  ثلرععرف ردارًث للخعلار ثل لعن ا  لر رواطلًع للخعللار ثلانلي  لر رلدارًث 6853هل  6538معر

رل  هللي هاولل  6883 هللل 6513رل  للر رواطللًع للجنلل  ثلخرذالل   ثلخعلللار مللعر6888هللل  6518لللدثر ثلرعلرللان مللعر
رنال  رلي  زثر  ثلرعلعرف كعنللت خضلر شلعذ  ثلرنللعهل  شلعذ  ثلرذعللث ثلانال   شللعذ  ثلخرجرل   ثلخلثلافا  ذعللد 
جلللالا ثلارنطلللاان ملللن طللل را  ثشلللخرى رلللع طلللع ع ثللصلللرا رلللي إصلللالا ثلنولللعر ثلخرذللل ا رلللي طللل را ا  رلللي 

 (31ل ص9119ر أصذح أرانًع معرًع ل زثر  ثلرععرفا بلعرد ل 6888هل  6518معر

ثنخ ف ذعد يلى إلظ جعرع  درشق  مرف ردرطًع ري دثر ثلرعلران ثلععلا  ثلخي خل للت رارلع ذعلد إللظ  
ر(ل كرللع خلل لظ روعطلل  6818-6831هللل  6598 -6591كلالل  ثلخرذالل ل ثلخللي أصللذح مراللدًث لرللع ذللان مللعريب

 ( 31ل ص9119را بلعردل 6839  له6599جعرع  درشق ذعل كعل  معر

ر ثنخ ف إلظ ذار ت رلعضرًث ري ثلرركلز ثةقلارلي للا نطلك  لخلدراب كذلعر 6818 هل 6598 ري معر 
رل  ر أقعلدا ثلرلرع  ذ لي 6891هل  6581ر واي ثلخرذا  ري ثلععلر ثلعرذيل  ذ ي ري مرله هيث لخظ معر

 ( 36ل ص 9119ا بلعردل ر6891هل  6581ه ري معراععناه لخظ  رعخ
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 مؤلفاته: -

ثةنخللعت ثلالطللاي خللالف ثلرعولل  طللن  ثألخاللر  رللي  ت ثلالطللاا  أهررللع:خللرى صلللاذع ثلعداللد رللن ثلر لاللع
ق ثلرن ل ثلععلر ثلعرذليل ثلرعجلر ثلالطلايل ثلدرثطلعت ثلالطلاا ل ثل را ل  ثلررزال  رلي ثلالطلا  ثلعرذال ل

در س  ل رلللن ثلخالللعف إللللظ ثلل ا للل ل رلعضلللرثت رلللي خلللعرام ثلالطلللا  ثللدا للل ل  رثولللق ثلعللللر ثلععرللل 
ثلالطاي ري ثل  عر  ثلعرذا  ثلرععصر ل ذعةضعر  إلظ درثطعت هعر  من ثذن خلد ن  ثلاكر  ثلالطا ل

  ثذن طانع  أرال  ن  ثذن  ااف  ثل زثليا
ثلعرذليل رشلعهار ثلرجلعف  رطلخ ذف ثلخرذال  رلي ثلشلرق كرع خرى ثلعداد رن ثلر لالعت ثلخرذ ال  أهررلع:

رلن ثل لرن ثلخعطلع مشلر إللظ ثل لرن -ثللدا ل ري ثلخرذا  ثلعرذا ل رشعهار ثلرجعف ري ثلخرذا  ثلعرذال  
ل  لله كخلعب ذعنل ثن ممللر ثللناسمل كرلع  خ رالر ملعر ملن ثللد ر  ثلطلعذع  لرل خرر ثلا نطلك  ثلعشرانل

خرى ذعع ثلكخب ري ثألدب كعن أهررع كخعب مثالخجعهعت ثلاكرا  ري ذالد ثلشعر  أ رهع ري ثألدب 
ثلر لللعالت ثلرنشللل ر  جرللل  رلللن ثلل لللعت ثألجنذاللل ل   ثلكخلللب ثلرخر ثلللللداثما ذعةضلللعر  إللللظ ثلعدالللد رلللن 

   ا(699-88لص6891بنصر ثهلللثلرجالت

 م(: 9111-5212هـ/5491-5891) قسطنطين زريق (8

 حياته: -

رل  درس رلللي ردثرطلللرع ثألر  يكطلللا ل لخلللظ نرعاللل  ثلررللللل  6818هلللل  6599 للللد رلللي درشلللق ملللعر 
ثل عن ا ل  ر ثنخ ف إلظ ذار ت للدرثط  ري ثلجعرع  ثألرراكا  بثلكلا  ثةنجالا  ثلط را (ل  رنرع إلظ ثل الاعت 

للدكخ رثا رلي ثلالطلا  رلن ثلرخلد  ثألرراكا  لانعف درج  ثلرعجطخار ري ثآلدثب رن جعرع  شاكعغ ل  درج  ث
 (699ل ص6881را بقذعني ل 6851هل 6588جعرع  ذرنطخ ن معر 

معد ذعدهع إلظ ذار ت لاعرف ردرطًع للخلعرام رلي ثلجعرعل  ثألرراكال ل ثلخلي أصلذح رواطلًع لرلع ذعل كعلل  
رل كرللع دّرس رللي جعرعلل  درشللقل  أصللذح رواطللع لرللع أاضللًعل 6839-6838  لهلل6599 -6598ذللان مللعري 

رل  دّرس ذصلللللا  أطلللللخعي زثولللللر رلللللي جعرعللللل  ك ل رذالللللع ملللللعر 6839-6888هلللللل 6599-6518عري ذلللللان مللللل
را  نورًث لرطلارخه ثلجعرعال  ثلررالز ل ر لد 6899هل  6589 ن ا خع معر رل  جعرعخي ج رجخع6813هل 6593

رل  للر أصللذح رواطلللًع 6891-6813هللل 6581-6593ثخخاللر رواطللًع لالخلللعد ثلللد لي للجعرعللعت ذللان مللعري 
 (699ل ص6881ل را بقذعني6891هل  6581ريث ثالخلعد رني معررخراًع ل
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 لر ا خصر م ع ا ملظ ثأل ر ثلجعرعا  ذف خعدثا إلظ ثلطلى ثلدذل رعطيل لاث مرف لرد  قصار ل  
رل ري ثلطللى ثلدذل رعطلي ثلطل رال شلعف خلال لرلع روعطل  ثل رلد 6889-6883هل 6519-6513ذان معري 

 ((http: //www. Al- hakawat.netر ثلرخلد ا ثلط را إلظ ثلراو  ثلععر  لألر

 كعن زراق مض ًث ري رجرع ثلل   ثلعرذا  ري درشلقل  ثلرجرلع ثلعلرلي ثلعرثقلي رلي ذ لدثدل  مضل ًث 
-6831هلل 6598-6591ري ثلراو  ثلد لا  لخعرام ثةنطعنا  ثلعلري  ثل  عري ذرمعا  ثلا نطك ل ذان معري 

رل 6813 -6811هل 6593-6591عا ثلكخعب ري لذنعن ذان معري رل كرع كعن رواطًع لجرعا  أصدق6818
ر لخلللللظ ملللللعر 6815هلللللل 6595 رواطلللللًع لرجللللللس أرنلللللعا ر ططللللل  ثلدرثطلللللعت ثلالطللللل انا  رنلللللي نشلللللثخرع ملللللعر 

ل 6881را بقذللعني ل 6898هللل 6811رل  مضلل ًث رللي رجلللس أرنللعا جعرعلل  ق للر رنللي مللعر6898هللل 6813
 (699ص

  ا ر9111هلل  6891  زراق ثألطعطا ل لخظ  رعخه معر وف ثلخدراس ثلجعرعي  ثلخثلاف رطعل 

 مؤلفاته: -

ثلرخاخلل   نورثت ري ثللاع  ثل  را -خرى زراق ذعع ثلر لاعت ري ثلرجعف ثل  ري هي: ثل مي ثل  ري
هليث درثطعت للذعع ذ ثملث نرضلخنع ثلررجل  ل نللن  ثلخلعرامل نللن  ثلرطلخ ذفل -أا غد ري ثلشرق ثلعرذيل

لللداث إلللظ ثألجاللعف ثل علعلل ل رللي رعركلل  -رعنللظ ثلنكذلل  رجللددًثل رللع ثلعرللف ثلنكذلل لثلعصللر ثلرخاجللرل رعنللظ 
-698لص6881ثلكخلللعب ثأللرلللرل ر عللللب ثلرطلللخ ذف ثلعرذيابقذلللعنيل ل6835ثل ضلللا  ثلعرذاللل  ثللضلللعر ل

686)  

 ثانيًا: أثر الفكر التربوي في عصر النهضة العربية في الفكـر التربـوي العربـي المعاصـر فـي
 سورية: 

خلرى راكلر  مصلر ثلنرضلل  ثلعرذال  أ لرًث كذالرًث رللي ركلر ثلرلرذان ثلليان أخلل ث ذعلدهرل  ورلر هليث ثأل للر 
 جلاًع  ثضلًع ري مد  رجعالت أهررع: 

 في المجال القومي:  (5

رللي ركلللر ثلرللرذان ثللليان أخلل ث ذعللدهر بثللصلللرا لعللف أهللر أ للر خركلله راكلللر  مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  
كر ثل ل ري ثلعرذليل ثلليا ورلر رنلي رنخصلف ثل لرن ثلخعطلع مشلرل  ذلل   صلاذع  زراق( ل ه  خرطكرر ذعلا

ير خه ري أ ثخر ثل رن ثلخعطع مشر  ر للع ثل لرن ثلعشلران ثلراالدالانل مللظ أالدا رجر مل  رلن ثلراكلران 
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ثلعربل كذ رس ثلذطخعنيل  مذد ثللرلرن ثلكل ثكذيل   لعهر ثلجزثولرال  غالرهر رلن راكلرا مصلر ثلنرضل  
ثلشعرل  قد جعا هليث ثلاكلر كلرد رعلف مللظ طاعطل  ثلخخرالى ثلخلي ثخذعرلع ثالللخالف ثلع رلعنيل ثلعرذا  ري ذالد 

لللالف ثلل لل   ثلخللعرام ثلخللركاان ركعنررللعل  ثللليا مرللف ملللظ رلعرذلل  ثلل لل  ثلعرذالل   خشلل اه ثلخللعرام ثلعرذلليل  ث 
ثل ل ري ثلعرذلي   ليلى ر د خصد  راكر  مصر ثلنرض  ثلعرذا  لرليا ثلطاعطل ل رعرلل ث مللظ إا لعو ثلشلع ر

ذزاعد  ثالهخرعر ذعلل    ثلخعرام ثلعرذاان  ثلخرطى ذررعا  طعر ثلراكر ن ثلرععصر ن مللظ نرجرلرل  ثمخررل ث 
ذاضلرر  د رهر ري إا عو ثلشع ر ثل  ري ثلعرذيل ررع ه  ثلراكر ثلعرذلي ثلرععصلرل جرالف صللاذع اخللدث 

عر  أ رهللع رللي ثألدب ثللللداث م مللن د ر مذللد رللي ثالخجعهللعت ثلاكرالل  رللي ذللالد ثلشللرللي كخعذلله مرلعضللرثت 
ثلللرلرن ثلكلل ثكذي رللي إا للعو ثلشللع ر ثل لل ري ثلعرذلليل  ثالمخللزثز ذثرجللعد ثلعللرب رللي ثلرعضللي ذ  للله: م  رللي 
ثلن للر ثللللداث رالللعت رللن ثلاخلللر ذثرجللعد ثلعللرب  ثلللللع ملللظ نالللع ثلخرلل ف  ثلجللرا رلللي طللنن ثللضلللعر  

د ثللرلرن ثلكل ثكذي أا لو ثلشلع ر ثل ل ري ذدم خله رلي كخلعب أر  ثلخ دراا كن ر مذد ثلرلرن ثلكل ثكذيااا رعذل
ثل للر  إلللظ خالرلل  مرذالل  رركزهللع ثلجزاللر ا قللعف رللي هلليث ثلكخللعب: بإن ثلللدان ثةطللالري قللد نشللث رللي ثلعللرب 
 ذل للخررل ررللر أهللله  لرلخلله  لللعرو ا( ثلعللرب رللي نوللرا أقللدر ثألرللر إخذعمللًع ألصلل ف خطللع ا ثلل لل ق  خ للعرب 

  ثالجخرعمال   هلر ثملرق ثألرلر رلي أصل ف ثلشل ر ل  أهلدثهع ألصل ف ثلرعاشل  ثالشلخرثكا  ثلررثخب ري ثلراول
 ثلرصللرع ملللظ ثلخللرثر ثلعرلل د مللز ل  ثلخللرثر ثليرلل  إنطللعنا   ثلخللرثر ثلجلل ثر شللرعر ل  ذلليف ثلرعللر ف رللر ا  

 (85-89ل ص6839مابصلاذعل 

و ثلشلع ر ثل ل ري منلد ثلعلرب  اخعذع جراف صلاذع ثللداث من مذد ثلرلرن ثلك ثكذي  د را رلي إا لع
را لل ف: م  للكلل ثكذي رللي هلليث ثلكخللعب ب ذللعوع ثالطللخذدثد( صللالعت رد الل  ك  للله: باللع قلل ر طللعرلكر ثهللل ال 

 خولر ث ثألقدثرل  خعر ث غار  ثلرنخ ر ثلجذعر ألر اخل كر ألرثرًثا ال اخ ذلكر غار ثلن ر  ثلنطارا 

هللل  أنخر خطجد ن لخ ذالف أرجلف ثلرنعرلان ر ر طل  ذلدر  اع ق رااا كعن أجدثدكر ال انلن ن إال رك معً 
ثةخ ثن  أجدثدكر انعر ن ثآلن ري قذ رهر رطلخ ان أملزثا  أنلخر ألالعا رع جل  رقلعذكر أيالاا ثلذرلعور خل د لل  
خنخصلللب قعرخرلللع  أنلللخر رلللن ك لللر  ثلخضللل ع كلللعدت خصلللار أالللداكر قللل ثورا ثلنذلللعت ا للللب ثلعلللل   أنلللخر خ لذللل ن 

 (619ل ص6839ذعل ثالنخاعع( ما بصلا

 طعر صلاذع ملظ خ ظ ثلك ثكذي ري ثلخثكاد ملظ أهرا  ثلخعرامل  ثلدم   إلظ إلاعا ثلخرثث ثلعرذيل 
لر ثجر  طاعط  ثاللخالف ثلارنطي ثلرثرا  إلظ  رس رععلر ثللضعر  ثلعرذا ل  خش اه ثلخعرام ثلعرذيل ثليا 

رللن ر  رللعت ه اخنللع ثل  رالل ل  رللن  عً أطعطللا عً ّ رللرللن منعصللر  ج دنللع  ثطللخررثرنعل  ر  ثً اعخذللرا صلللاذع منصللر 
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اار  ذخعراخه اعجز من إدرثى لعضرا  رطخ ذلهل  رن انطظ خعرام أرخه اكن كرن ر د يثكرخهل هيا ثلليثكر  
 (93-98ل ص6815ثلخي خعّرره ذرزثاع أرخه ثلخعراخا   ر عرهع ثلعلرا   ثألدذا ا بصلاذعل 

ثلعرذال  رلي ثلرعضليل ألن يللى ا ضلح لنلع ثلك الر رلن ثالخجعهلعت كرع دمع صلاذع إلظ درثطل  ثل  عرل  
 (6ل ص6818ثلاكرا  ثلعرذا  ثلرععصر ا بصلاذعل 

ثللصللرا رللي كخعذلله بثلللذالد ثلعرذالل   ثلد للل  ثلع رعنالل (ل ملللظ د ر مذللد ثلللرلرن ثلكلل ثكذي رللي  أكللد 
  مرذالل  ذللثجلظ روعهرهللع رللي ثلللدم   إلللظ إقعرلل  خالرلل  مرذالل  ذ  للله: م  قللد ورللرت ثلللدم   إلللظ إقعرلل  خالرلل

 هلااا 6561كخعب أر ثل ر  ثليا صدر ذعلل   ثلعرذا  ري رصر طن  

 كخعب أر ثل ر بثلكالر لللصرا(: كعن رن خثلاف مذد ثلرلرن ثلك ثكذيل  لكن هيث ثلر للف أرثد أن 
رثت اخاللي ثطللرهل رخكنللظ ذعلطللاد ثلارثخللي  كخللب خلللت منلل ثن ثلكخللعب رللع الللي: بأا ضللذ  راع ضللعت  ر للر 

 (ا 6561ر خرر ثلنرض  ثةطالرا  ثلرنع د ري رك  ثلركرر  طن  

الللخكلر ثلر للللف رلللي كخعذللله هللليث ملللن ثلع ثرلللف ثلخلللي أدت إللللظ ثنل لللع  ثلعلللعلر ثةطلللالريل مللللظ شلللكف 
رنعقشعت خجرا ذان راكران رنخطذان إلظ رخخلف ثلذالد ثةطالرا ل  اخرت رن هيا ثلرنعقشعت ذعلدم   إلظ 

 (693ل ص 6811ري رك  ثلركرر  ما بثللصرال  إقعر  خالر  مرذا 

 خللث ر ثللصللرا ذاكللر ثلكلل ثكذي  غاللرا رللن راكللرا مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  رثكللد ل كرللع صلللاذعل ملللظ 
أهرالل  ثلخللعرام ثلعرذللي  ضللر ر  ثلرلعرولل  ملالله  ثلخرطللى ذللهل  ثمخذللرا ثلركلل ن ثل للعني رللن رك نللعت ثل  رالل  

دا هل  شلع ر ثألرل   يثكرخرلعل  كلف أرل  رلن ثألرلر إنرلع خشلعر ذليثخرع ثلعرذا  ذعد ثلل   ثلعرذا ل رعلخلعرام منل
 (99صل6893 :أل  خعراخرع ثلخعصا بثللصرا خك ن شخصاخرع ذ ثط 

 ثألرلل  ثلخلللي خنطللظ خعراخرلللع خكللل ن قللد ر لللدت شللع رهعل  ال اركلللن ثطلللخععد  هلليث ثلشلللع ر إال ذعطلللخععد  
لرعضلللي  ثطلللخلرعر  الف  ثالخللللعدل خذلللدأ ذخللليكر ثثلللليكراعت ثلخعراخاللل ل  أن لركلللعت ثلخللللرر  ثلنرللل ع  ثالطلللخ

(ا  للليلى رللإن ثلللد ف ثالطللخعرعرا ل منللدرع خلخللف ذلللد رللع خعرللف ملللظ 18ل ص6893 :ألثلخللعراما بثللصللرا
 (99ص  ل6893 أل :رن ق   ثلجيب  ثلخث ارا بثللصراخش اه خعراخهل رن أجف خجرادا 

رللي ثلاصللف ثلرثذللعل ملللظ أهرالل  ثلخللعرام  كلليلى أكللد ذ للرس ثلذطللخعنيل   للعهر ثلجزثوللرال كرللع أطلللانع 
  ضر ر  إلاعا ثلخرثث ثلعرذيا 
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 خلللث ر ثلراكلللر ثلعرذلللي ثلرععصلللر قطللل ن ان زرالللق ذرلللرل رثكلللد مللللظ ضلللر ر  إلالللعا ثلخلللرثث ثلعرذلللي  
ثل دارل ذ  له: م  جب ملظ ثألر  ثلعرذا  رلي هليث ثلولرف ثللدقاق رلن لاعخرلع أن خلخالت إللظ   عرخرلع ثل دارل  

لللظ كن زهللع ثلدرانلل  رخكشللف منرللع  خطللخ لارعل  أن خذعللث ر لرللع ثلرثقللد  رللي  ثلرعضللي لخعاللد إلارللع رخلاارللع  ث 
(ا  أكلللد أن ثل  عرللل  651ل ص6881ر ن رلللع  جاللرلللع  خنشلللي ل لرلللع كالللعن ثل لللد  لالللع  ثلرطلللخ ذف مبزرالللقل 

ثلعرذا  ثل دار ل   عر  غنا  ذعلعل ر  ثآلدثب  ثلانل نل ثلخلي نللن ذلثرس ثللعجل  إلارلع ثلال رل ذ  لله: م  ثلللق 
رلل   جللدنعهع خاللاع ملرللًع  أدذللًع  رلطللا   رنللًع ما  هلليا ثل  عرلل  إننللع إيث أل انللع نوللر  ملللظ ثل  عرلل  ثلعرذالل  ثل دا

ذ ر ثخرلللع ثلع لاللل   ثلر لاللل  م ال اطلللخ ني منرلللع رلللن كلللعن ر لنلللع رلللي ثلا لللر ثلناطلللي  ثلعللل ز ثلاكلللرا م بزرالللقل 
(ا كرللع ذللّان كااالل  إلاللعا ثلخللرثث ثلعرذللي ثل للدارل ذ  للله: م  ا لل ر هلليث ثةلاللعا رللي أن اعرللد 651ل ص6881
لرلرر ن  ملرع نع ثلردق  ن إلظ ثآل عر ثلع لا  ثلنااط  ثلخي ارخعز ذرع ثلخرثث ثلعرذي ثل دارل ران ل هع أدذع نع ث

إللللظ أذنلللعا ثلعرذاللل  ذل للل  هللليث ثلعصلللر  أطلللل ذه   را للل  خاكالللرال رشلللاران إللللظ رللل ث ن ثلللللق  ثلجرلللعف رارلللعل 
(ا  ثخخللخر زراللق لدا لله 681ل ص6881  رللي  اعخرللع مبزراللقل للل نعشللران ثلرطللعل  ثلعلرالل   ثألدذالل  ثلرخ ل 

مللن ضللر ر  إلاللعا ثلخللرثث ثلعرذللي ذ  للله: م ل للًعل إن رللن ثلخللرثث ثل  للعري ثلعرذللي لكنلل زًث خلا لل  ذللثن خذعللثل 
 (ا 633ل ص  6881 لرآ ر لرا  ذثن خلاعل  لكن أك ر ثلنعس ال اعلر ن مبزراقل 

بثللصللرا  صلللاذع  زراللق( ثلاكللر ر للد درس ثلراكللر ن ثلرععصللر ن أمــا بالنســبة الــة اللرــة العربيــة 
ثلخرذللل ا منلللد راكلللرا مصلللر ثلنرضللل  ثلعرذالللل  بثلذطلللخعني  ثلجزثولللرا  ثلكللل ثكذي(ل  مررللل ث رلللد  ثهخرللللعررر 
 خثكادهر ملظ ثلل   ثلعرذا ل لر ثجر  طاعط  ثلخخراى ثلخي ثخذعرع ثالللخالف ثلع رلعنيل رعطلخعرع ثللصلرا 

ع م طار  لاع  ذ رس ثلذطخعني  أمرعلله ذشلكف رخخصلرل رلي ري كخعذه م ررثا  ألعداث ري ثلخعرام  ثالجخرع
طاعق لدا ه من أطذعب ثلنرض  ري لذنعنل  خلدث من أهرا  ثلردرط  ثل  نا  ثلخلي أنشلثهع ثلذطلخعني رلي 

رل  د رهع ري خل اق ثل لد  ثل  نا   ثالهخرعر ذعلل   ثلعرذا   ثلخلعرام ثلعرذليا 6915هل  6991ذار ت معر
 (81-88ل 89ص  ل6893 بل :بثللصرا

كرللع خلللدث جراللف صلللاذع رللي كخعذلله م رلعضللرثت رللي ثالخجعهللعت ثلاكرالل  رللي ذللالد ثلشللعر  أ رهللع رللي 
ملللظ يلللى ثلردرطلل   ثألدب ثللللداث م مللن رللد  ثهخرللعر ثلرللدثرس ثلرطللالا  ذعلل لل  ثلعرذالل ل  أم للظ ر للعالً 

لالث قلعف: م نشلر ثلرعللر  رل6915هلل  6991ثل  نا  ثلخي أنشثهع ثلرعللر ذ لرس ثلذطلخعني رلي ذالر ت ملعر
 ذ رس ثلذطخعني رواس ثلردرط  ثل  نا  ري ذار ت ذاعنع جعا راه: 
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: لاس ثلر ص د رنرع باعني ثلردرط ( أن خك ن ردرط   عواا  ذف كعنت أذ ثذرع  لر خلزف راخ لل  أوالً 
 لجراع أذنعا ثل  ن  غارهر رن كف جنس   عوا   رل  د ن خعرع لريثهذرر ثلخص صا ا 

أنرع قد صررت ثلرر  ري خنشا  ل   ثل  ن ثلخي اخ قف ملظ إخ عنرلع نجلعا ثل لذل  رلي ثلعلل ر : ثانياً 
 ثلرعلعرف ثل  نالل   ثلل للعت  ثلرعللعرف ثألجنذالل ل ألنله رللن ثألرلل ر ثلر للرر  أن أطللعس خ لدر كللف قلل ر إنرللع هلل  

 ل خرر ثلخي ارخضع نرع رع ثللذنا 

 ثلعالقللعت ثل  نالل ل ذلاللث ال اكلل ن ثلرخعلرلل ن  : أنرللع قللد لعروللت كللف ثلرلعرولل  ملللظ ثلرشللربثالثــاً 
 (15ل ص6893ذرع ك رذعا ري   نرر رخا ت أذنعا   نرر ثلا ثود ثلر ص د  رن خعلررر مابصلاذعل 

 ملللق صلللاذع ملللظ هلليث ثلذاللعن ذ  للله: م نطللخنخل رللن هلليث ثلذاللعن أن ثلرعلللر ذ للرس ثلذطللخعني اراللد أن 
شا  ثلل   ثلعرذا ل ألن ثألطعس رلي خ لدر كلف قل ر إنرلع هل  خك ن ردرطخه ردرط    نا ل خصرف هرخرع لخن

ل لللللخررل  هللللل  ارالللللد أن خللللللعرو ردرطلللللخه مللللللظ ثلعالقلللللعت ثل  ناللللل ل  أن خلللللرذ  رنرجرلللللع ذعلخ لللللدر ثلخجلللللعرا 
 ثالجخرلعميل  هلل  الليكر رللي نرعالل  ذاعنلله أن ذاللر ت اجلب أن خطللخعاد رركزهللع ثل للدار رخصللذح رلل  ن ثلعللل ر 

ي ر  ن ثلا ها  قد خل  ت ثلا ر ررعف ذ لرس ثلذطلخعني رعرخلدت ثلعلل ر ذلان  ثآلدثبل كرع كعنت ري ثلرعض
 (18ل ص 6893أذنعا ثلعرب  رجعت إلظ ر ن رع ثل دارمابصلاذعل 

 ذلّان صللاذع رلي كخعذلله: م ثخجعهلعت ثلن لد ثللللداث رلي طل را  مل رلد  ثهخرللعر  لعهر ثلجزثولرا ذعلل لل  
ذ  له: م إن ثل  ر ثلط را لر اخف رن رجعف قدر ث إلظ ثلل   ثلعرذا ل  د را ري ثللاعو ملارع  ثلخرطى ذرع 

ثلعرذا  خدرعت جلال  ذثناطرر أ  ذ ثط   خالرايهر ثليان طلعر ث مللظ  لرا رراال رلن هل الا ثلعلرلعا ثلشلام 
 (8ل ص6818 عهر ثلجزثورااا مابصلاذعل 

ر د ر رلللي ثللركللل  ملللدد جرالللف صللللاذعل أطلللرعال ثلعلرلللعا  ثألدذلللعا ثلللليان كلللعن لرلللناطللله ثلكخلللعب  رلللي 
ثلاكرالل   ثألدذالل  رللي ثلنصللف ثل للعني رللن ثل للرن ثلخعطللع مشللرل  ر لللع ثل للرن ثلعشللرانل  كللعن ذاللنرر ذ للرس 

 (98ل ص  6818ثلذطخعني   عهر ثلجزثورا  مذد ثلرلرن ثلك ثكذيا بصلاذعل 

 قللد خللث ر ثلراكللر ن ثلرععصللر ن بثللصللرا  صلللاذع  زراللق(ل ذثركللعر راكللرا مصللر ثلنرضلل  رارللع 
علق ذعالهخرعر ذعلل   ثلعرذا ل لر ثجر  طاعطل  ثلارنطل  ثلخلي ثخذعرلع ثالللخالف ثلارنطليل ثلليا رلرع ثلل ل  اخ

ثلارنطلللا  ذلللعل    مللللظ ثلشلللعب ثلعرذلللي ثلطللل رال  لللليلى ر لللد ثهلللخر طلللع ع ثللصلللرا ذعلل للل  ثلعرذاللل   ثمخذرهلللع 
 (99ل ص 6893 :ألثلعر د ثلا را لل  را  ثلعرذا ل رري ر ا ثألر   لاعخرعابثللصرا
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نرللع إ للدت ل خرللع ر للد رعخللتل لاللث قللعف: م  أكللد أن ثألرلل  ثلخللي خلللعرو ملللظ ل خرللع ال خرلل تل أرللع إيث ر
بثألر ( خذ ظ لا  ل رع ذ ات رلعرو  ملظ ل خرعل إنرع خذ ظ رطخعد  لللرال   ثالطلخ الف رلع دثرلت رخرطلك  

خكل ن قلد زثللت رلن ملعلر ثل جل دل  ذخعذالر ذل خرعا  أرع إيث ر دت هيا ثلل  ل رخك ن قد ر لدت ثللالع ااا إنرلع 
 (19ص  ل6893 :ألثقصرم رعختم ذكف رعنظ ثلكلر  مابثللصرا

 ثلل   ثلعرذا  مندا أطعس خل اق ثل للد  ثلعرذال ل إي قلعف: م أن جرالع ثلنلع  ان ذعلضلعدلااا اكّ نل ن 
 (683ص  ل6893 :تلأر   ثلد  ما بثللصرا

ثلرعضلللي ذعلرطلللخ ذف مللللظ ثللللد ثرل ألنرلللع رالللرثث ثألجالللعف  ثلل للل  ثلعرذاللل  كرلللع قلللعف ثللصلللرا: خلللرذ  
 (19ص  ل6893 :ألثلرعضا ل  هدا  ثلل ثدث ثلخعراخا  ذشكف معرا بثللصرا

كرع أكد صلاذع ملظ أهرا  ثلل   ثلعرذا  ري لاع  ثلعرب ثل  را ل رلي ثلرعضلي  ثللعضلر رعلًعل ررلي 
عل  لعرول  لكالعنررل  منصلر ثطلخررثراخرر مذلر مندا أدث  لخ لاد أركعر ثلعربل  خ راذرر رن ذعضرر ثللذع

ثلخللعرامل لاللث قللعف: م رعلل لل  ثلعرذالل  هللي ثللعرولل  لللر ا ثلشللعب ثلعرذللي ملللظ رللر ثلزرللعن  هللي ثلرنورلل  
ن  ن خذعمدت رنعزلرر  ثلر لد  ذانرر  ث  للركعت ركرال  هي ثلععرل  ملظ خ راب ثلعرب ذعضرر رن ذعع  ث 

 (8ل ص 6893مابصلاذعل ثخخلات لرجعخرر  أه ث هر  رنعزمرر 

 ثلل ل  ثلعرذالل  منللدا رللن أطللرظ ل لعت ثلعللعلرل  أك رهللع لا الل   قللدر  مللظ ثلخعذاللرل  أغنعهللع رللن لاللث 
يث كعن هنلعى ل لعت خرلذ  ذلعلاكر رلن ثلطلرعا إللظ ثألرع أ  خزللف  راردثخرع  طع  ثشخ عقرعل إي ا  ف: م  ث 

ألرع إلظ ثلطرعا  خللق ذله رلي ثألملعلي ذثجنلل  ذه ملظ  جه ثل ذاع  رإن ثلل   ثلعرذا  خررع ثلاكر رن ث
 (8ل ص  6893ق ا ل ألنرع رن أغنظ ثلل عت  أ طعرع ثشخ عقًع  أدقرع خعذارًث مابصلاذعل 

 كللليلى أكلللد قطللل ن ان زرالللق مللللظ مورللل  ثلل للل  ثلعرذاللل ل  خرازهلللع ملللن غارهلللع رلللن ل لللعت ثلعلللعلرل 
ثب ل ذ  لله: م رلكلف ل ل  نذل ل خلعص  رالزثت خخالرد  لا اخرع  قدرخرع ملظ ثطخاععب كعر  أن ثع ثلعل ر  ثآلد

ذرلللع ملللن غارهلللع رلللن ثلل لللعتا  ثلل للل  ثلعرذاللل ل رلللن ذلللان ثلل لللعت جراعلللًعل قلللد أورلللرت لا اللل  ذعل للل  رلللي دقللل  
ثنخوعررعل  ري طع  ثنخشعرهعل  ري رر نخرع ثلخي جعلخرع أدث  صعلل  لن لف شلخظ ثلعلل ر  ثآلدثبا  هليث كلله 

طر هيا ثللا ا   ررر ثل    ثلخعص  ثلخي خر لرع ل خنعل كي نطخ ف هيا ثل     ررع اراب ذنع إلظ ثطخكشعف
 (59ل ص 6881ري خنوار لعضرنع  ذنعا رطخ ذلنع مابزراقل 
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ن بثللصرا  صلاذع  زراق(ل قد خث ر ث ذدم خرر إلظ إلاعا ثلخرثث ا هكيث نجد أن ثلراكران ثلرععصر 
لر ثجر  طاعط  ثلارنط  ثلخي ثخذعرع ثالللخالف ثلارنطليل ذراكلرا  ثلعرذي  ثالهخرعر ذعلخعرام  ثلل   ثلعرذاانل

مصللر ثلنرضللل  ثلعرذاللل  بثلذطلللخعني  ثلجزثولللرا  ثلكللل ثكذي( ثللليان نلللعد ث ذرللليث ثألرلللر قلللذلررل لر ثجرللل  طاعطللل  
ثلخخراللى ثلخللي ثخذعرللع ثاللللخالف ثلع رللعنيا كرللع نجللد أّن رللع كخذلله ثلراكللر ن ثلرععصللر ن بثللصللرا  صلللاذع 

ف أهرا  ثلل ل  ثلعرذال   ركعنخرلع  د رهلع رلي لالع  ثلعلرب رلي ثلرعضلي  ثللعضلر  ثلرطلخ ذفل رلع  زراق( ل  
 ه  إاّل إمعد  صاعغ  لرع كخذه ذ رس ثلذطخعني من ثلل   ثلعرذا ا 

 االقتباس وتعلم اللرات األجنبية:  في مجال (9

ثالقخذللعس رللن ذلللث راكللر  مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  مللن طللذف لخ لل ار ذالدهللر  خ للدررعل ر جللد ث رللي 
ثلللد ف ثأل رذالل  ثلرخ درلل  رللع ال للق لرللر جللزاًث ررللع اصللذ ن إلاللهل  لكللنرر أدركلل ث أن ثالقخذللعس قللد اكلل ن غاللر 
رااللد ألاعنللًعل  يلللى منللدرع اللخر ذشللكف مشلل ثوي  غاللر رنللخورل أا د ن ررثمللع  للعجللعت رجخرعنللعل   ذاعخلله 

ر ذلللي رخالورلللًع رلللع  ذاعخنلللع  لعجلللعت ثلخعصللل ل  لللليلى نلللعد ث ذضلللر ر  أن اكللل ن ثالقخذلللعس رلللن ثل لللرب ثأل  
رجخرعنعا  قد خث ر ثلراكر ن ثلرععصر ن ري ط را ل ذريا ثألركعر   جد ث رارلع للاًل لرشلكالخنع ثلرععصلر ل 
 هلي ثلرشلكالت ناطلرع ثلخللي كعنلت ر جل د  رللي مصلر ثلنرضل  ثلعرذالل  رلي ذلالد ثلشللعرل رلنلن ذلعجل  إلللظ 

ن خجعرذللله  خذرثخلللهل  لكلللي نطلللخ اع أن نلللللق ذركلللب ثللللد ف ثالقخذلللعس رلللن ثل لللرب ثلرخ لللدرل لكلللي نطلللخااد رللل
ثلرخ درلل ا  لكللن اجللب أن نعللرف رللعيث ن خللذسل  كاللف ن خللذسل  خعصلل  منللدرع اخعلللق ثألرللر ذعقخذللعس ثلللنور 
ثلخرذ ا   ثلخعلارال ل ررلع هل  ثلراكلر ثلعرذلي ثلرععصلر قطل ن ان زرالق ا لر ذضلر ر  ثالقخذلعس رلن ثل لربل 

س ثلعشلل ثوي للللنور ثلخرذ الل  ثأل ر ذالل ل  ا كللد ملللظ ضللر ر  أن اكلل ن ثالقخذللعس  لكنلله انخ للد  را لل  ثالقخذللع
رلذالللًع للعجلللعت رجخرعنلللع ثلعرذلللي  رالورلللًع ل ذاعخلللهل ذ  لللله: م إنلللي لطلللت رلللن ثلللليان انكلللر ن ثالقخذلللعس رلللن 
 ثل ربل رعل رب ال شى طلعذق لنلع ذررثللف رلي شل  ن ثلخعللار  طل ثهعل  ملانلع أن نطلخااد رلن ثخخذلعرا ثل ثطلع
رلي هلليا ثلشلل  ن كلرللعا إنرللع اجللب أن اكلل ن ثقخذعطللنع صللعدرًث ذعلدرجلل  ثأل لللظ مللن لعجعخنللع ثألصللال ل  رلذاللًع 
نخللعتا  هلليث ال اصللدق مللن ثلللنور  لرلعا كرللع اجللب أن نطللعظ إلللظ رخللر رللع خ صللف إلاله ثل للرب رللن ثخخذللعر  ث 

طلع فل  خعلداف  خلطلانل ثلخي أخلينعهع رلي ل ل ف ثلخرذال   ثلخعللارل إي هلي ثلال ر رلي ذالدهلع ر ضلع شلى  خ
 (619-619ل ص6839أرع نلن ر د قذلنعهع ملظ مالخرع  رعزلنع ذرع رخرطكانما بزراقل 

كرع ثنخ د زراق ثلنور ثلخرذ ا  ثلخي أنشوت ري ثلذالد ثلعرذا ل ألنرع ر خذط  رلن ثللنور ثأل ر ذال   للر 
نرلع ن للت هليا ثللنور ن لاًل ملن خرخكز كرع ا  ف ملظ م درثط  شعرل  رنور  للعجعت ثلرجخرع ثلعرذليااا ا  ث 
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ثلارنطا  أ  ثلذرا عنا  خعص  ل رع ذعع خعداالت ري ثلذرثرل  ثألطلعلاب  ثل طلعوف  -ذعع ثلنور ثل رذا  
 (619ل ص 6839لخخاق رع ر خضاعت ثلرلا  مابزراقل 

رلن جرل ل   نعد  صلاذع ذعالناخعا ملظ ثلخجرذ  ثةنطعنا  للخاعملف رعرلعل  ثقخذلعس رلع االولر أصلعلخنع 
 لعجعخنللع رللن جرلل  أخللر ا  أكللد أن لدث لل  نرضللخنع خ جللب ملانللع أن نن للف ثلعللل ر ثل رذالل  إلللظ ل خنللع لشللرلرع 

(  لليلى رلال ذلد رلن خعللر ثلل لعت ثألجنذال   هليث رلع أكلد 88تل ص - درثطخرعل  ثالطخاعد  رنرعا بصلاذعل د
نل رنللعد  ثلراكللر ثلعرذللي ثلرععصللر ملالله راكللر  مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل ل  خللث ر ذرللر ثلراكللر ن ثلرععصللر  

جراف صلاذع ذضر ر  خعلر ثلل عت ثألجنذا  ثللا ل لك نرع أدث  ثالناخعا مللظ ثلعلعلرل  ثالطلخاعد  رلن خجلعرب 
ثألرر ثألخر ل  ثلخعلرف مللظ ألل ثف أهلرلع  خلعراخرر  خلرث ررل كرلع أنرلع خخلرى ر عرهلع ثةاجعذال  مللظ صلعاد 

ذعدف ذان شع ب ثلعلعلر  أررلهل  خلعلب د رًث هعرلًع رلي خنرال  شخصلا  ثةنطلعن ثلعالقعت ثلد لا   ثلخاعهر ثلرخ
 (919ل ص 6819 خ طاع ردثركها بصلاذعل 

أرع ثلررذي ثلعرذي ثلرععصر طع ع ثللصرال رلر اكخِف ذعلدم   إلظ ثالقخذعس رن ثل ربل ذلف  ذلق 
ان أر للللعف راخخلللله  دالللل ال يلللللى ملللللظ أرع ثل ثقللللعل لاللللث ثقخللللذس ثلك اللللر رللللن أركللللعرا رللللن ثلرللللرذان ثل للللرذا

ل 6899 هرذللرتااا  لللع ف أن اكاارللع رللع ثل ثقللع ثلعرذلليل رللن أجللف خ ذا رللع رللي طلل راع  ثلعللرثقا بثألراللرل 
 (815ص 

كرللع أكللد ملللظ ضللر ر  خعلللر ثلل للعت ثألجنذالل  ل لالطللخاعد  رللن خجللعرب ثلذلللدثن ثلرخ درلل  ثلخللي طللذ خنع  
ذثش ث  كذار  ري راعدان ثلعلر  ثلرعرر  ثلرععصر  ل  ليلى رر  ار  أن لعج  أذنعا ثلذالد ثلعرذال  إللظ خعللر 

 للعتل  يلللى لا للر ثلركخذلل  ثلعرذالل  ثلل للعت ثللالل  أشللد رللن لعجلل  ثألرللر ثأل ر ذالل  ثلرثقالل  إلللظ خعلللر خلللى ثلل
 (999ل ص 6888ذعلر لاعت ثلعلرا   ثألدذا ا بثللصرال 

 في مجال نظام الفتوة )التربية العسكرية(: (8

ل د خلر إدخلعف نولعر ثلاخل   بثلخرذال  ثلعطلكرا ( إللظ ثلرلدثرس ثل عن ال ل رلي ثلجرر رال  ثلعرذال  ثلطل را  
خلد هليث ثلنولعر لخلظ دخلف ثلللرر ثلجلعرعيل  أصلذح نولعر ملظ اد ثلررذي ثلرععصر طلع ع ثللصلرال  لر ثر

ل 9118ل بجا شلي رلي رلي ثلجرر رال  ثلعرذال  ثلطل را ثلاخ   ص ر  ررالز  رلن صل ر ثلنولعر ثلخرذل ا  ثلخعلا
(  كللعن ثللصللرا ارللدف رللن  رثا يلللى إلللظ إنشللعا جاللف مرذللي قلل ا ذللدناًع  رلذللًع ل  نلله  أقرثنلله 685ص 

 ر ر ثوللد هلليث ثلنوللعر رللي كخعذلله مألعداللث رللي ثلخرذالل   ثالجخرللععما إي قللعف: إن رلذللًع للنوللعر  ثالنضللذع ل  يكلل
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مثللاللع  ثلعطللكرا  لاللع  لركلل   خعللبل ررللي خ لل ا رللي ثلشللعب ر ا ثللركلل   ثلنشللع ل  خعللّ دا ملللظ خشلل ن  
 ثلعاص  خلّرف ثلرشعقل  خنري راه شار ثلرج ل   ثلجلدا 

ضذع ل خخ للب ثل العد  رلن ثللذعع  ثالن العد رلن ن ثللاع  ثلعطكرا  لاع  نوعر  ثنإ رن جر  أخر ل 
ثلللذععل  خع للي للنوللعر ثلر قللع ثأل ف رللي كللف شللياا رعلشللعب ثللليا اللدخف ثل كنلل  اضلل ر إلللظ أن اعللاص 
ماشلل  رنخورلل ل رررللع كللعن ذعاللدًث مللن ثلنوللعر رللي لاعخلله ثالمخاعدالل ل  اخشللرب ذللر ا ثالنضللذع  رررللع كللعن 

ا ا رعلشعب ثل ني اض ر إللظ ثالوخرلعر ذلث ثرر ثللرواس ثلليا قلد رلر رًع رن ر ا ثالن اعد ري لاعخه ثلخعرج
اك ن ر ارًثا  ثلجندا ثلرطخنار اض ر إلظ ثلعرف ذإاععزثت ثلعرالف ثلليا قلد اكل ن جلعهاًلا  ال شلى رلي أن 
 كللللف يلللللى اعلللللر ثلشللللعب رعنللللظ ثالنضللللذع  ثالجخرللللعميل  اكطللللذه ثلطللللجعاع ثالجخرعمالللل  ثلخللللي ا خضللللارع هلللليث

 (59ص  ل6893 :دلثللصراثالنضذع  رعاًل ماب

كرلللع أن ثل كنلللعت ثلعطلللكرا  هلللي ذر عذللل  رلللدثرس ثجخرعماللل ل خعرلللف مللللظ خخللللاص ثلالللرد رلللن ثألنعناللل  
 خعلل دا ملللظ ثةا للعرل  خجعللله اشللعر ذ جلل د ثل اللر شللع رًث  ثضلللًعل  خعلل دا ملللظ ثلخضلللا  ثلل ا الل  ملللظ 

 :دلثألرللل   ثلللل  نا بثللصلللرا ذافثخلللخالف أن ثمرلللع رلللن خضللللا  ثلرثلللل  إللللظ خضللللا  ثللللدر  ثللللناس رلللي طللل
 (58ص  ل 6893

 والسؤال هنا من أين استمد الحصري نظام الفتوة هذا ؟

ل لد طلذق  يكرنللع أّن إذلرثهار ذعشللع قلعر ذعللد رخلله لللذالد ثلشلعرل ذإنشللعا رلدثرس مطللكرا ل ذرلدف إمللدثد 
طلعا  ثلخعللار رجعنلًعل ثلشذعب ثلعرذي للخدر  ثلعطكرا ل  كعن ا در ل الب هيا ثلردثرس ثلطكن  ثل ععر  ثلك

ل ص 6819كرع كعن ه الا ثل الب ارخد ن رالذس ر لد   اخدرذ ن ملظ ثلانل ن ثلعطلكرا ا بثن  نال سل 
(  ر قعر ثلع رعنا ن رارع ذعد ذإنشعا ردثرس مطكرا  ري ذالد ثلشعرل ملظ نر  ثلردثرس ثلخلي كلعن قلد 618

 أنشثهع إذرثهار ذعشعا 

ثلعرذي ثلرععصر طع ع ثللصلرال اركلن أن اكل ن قلد ثقخلذس نولعر  رن هنع اركن ثل  ف إّن ثلررذي 
ثلاخ   هيث رن نوعر ثلردثرس ثلعطكرا  ثلخي كعنت طعود  رلي ذلالد ثلشلعر رلي مصلر ثلنرضل  ثلعرذال ا  ررلع 
ا اللد يلللى هلل  أن طللع ع ثللصللرا كللعن قللد أ لللع ملللظ خ لل ر ثلخرذالل   ثلخعلللار رللي ذللالد ثلشللعر رللي مصللر 

ملللن هللليث ثألرلللر رلللي مل لاللل  ثل  عرللل  ثلعرذاللل  ثأل للللظمل رلللي كخعذلللهم ثللللذالد ثلعرذاللل   ثلنرضللل  ثلعرذاللل ل  كخلللب
  ثلطل ن  ثلع رعنا ما 
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 رن ثلجدار ذعليكر أن نوعر ثلاخ   ثليا ذ ي ر ج دًث رلي ردثرطلنع إللظ  قلت قرالبل كلعن لله ثلك الر  
 ثلخرثرله للنولعرل  لرعطلخه رن ثالاجعذاعت ثلخي ر دنعهع ري ثل قت ثللعضرل  لعف أذرزهع ثنضلذع  ثل عللب 

 للدرعع من   نهااا 

 في مجال تعليم المرأة:  (4

ل د أدرى راكر  مصر ثلنرض  ثلعرذا  أن ذالدهر ال اركلن أن خخ ل ر  خخ لدرل  خلللق ذركلب ثللد ف 
ثأل ر ذا  ثلرخ در ل إيث رع ذ ات ثلررأ  غعرقل  رلي ثلجرلفل  لليلى ر لد دمل ث إللظ ضلر ر  خعللار ثلرلرأ ل  ذّانل ث 
ب خعص  ذ رس ثلذطخعني( أضلرثر جرلف ثلرلرأ ل  ر ثولد خعلاررلعل  هليا ثلا ثولد ال خ خصلر مللظ ثلرلرأ  ناطلرع 

 عً خعص عً رنرعج -كرع أطلانع- ثلذطخعني ذف خخعدثهع إلظ ثلز ت  ثأل الد  ثل  ن ذشكف معرا كرع  ضع ذ رس
رن ن مه ري يللى ثلعصلرل  اطلجف لراكلر  ذخعلار ثلررأ ل طعذ ًع ذيلى مصرال  هيث ثةنجعز ُاعد إنجعزًث ررادثً 

مرذي كعن لله د ر كذالر رلي ثلنرضل  ثلعرذال  رلي ذلالد ثلشلعرل  لليلى ر لد خلرى أ لرًث كذالرًث رلي ركلر ثلراكلران 
ثلعللرب ثللليان جللع  ث ذعللدال ررللع هلل  جراللف صلللاذع انخ للد ثالمخ للعد ثللليا كللعن طللعودًث لللد  رعوللر ثلطللكعن رللي 

لرجفل  أن لعجخرع إللظ ثلخرلرن مللظ أمرلعف ثلذالت أشلدا رلن لعجخرلع إللظ ط را ل ذثن ثلررأ  أقف ركعن  رن ث
مل ر ثلرجعف  رن نررل كرع ثنخ د ذعع ثلراكران ثلعلرب ثلرععصلران ثلليان كلعن ث قلد دمل ث إللظ لصلر خعللار 

ر لت ثلررأ  ري ثل رثا   ثلكخعذ ل  ري ثل لاف رلن ثللطلعبل  ثلج رثرال ل  ق ثملد ثلل ل ل لولنرر أن ثلرلرأ  إيث خع
رللي ثلعللل رل  للليت لللي  ثلرجللعفل  ثنللدرعت نللل  ثللرالل ل قصللرت مللن ثل اللعر ذ ثجذعخرللع ثألصلللا ا بصلللاذعل 

 (689ل ص 6819

كرللع أكللد ملللظ ضللر ر  خعلللار ثلرللرأ ل  ذللّان ر ثوللد يلللىل ذ  للله: إن خعلللار ثلرللرأ  مطللا دا إلللظ خلطللان 
 (689ل ص 6819ثلخرذا  ري ثلذات  ثلردرط  مابصلاذعل 

ن زرالللق أن خعللللار ثلرلللرأ  اطلللعمد مللللظ خل الللق ثألهلللدثف ثل  راللل  للخرذاللل ل ألن ثلرلللرأ   أكلللد قطللل ن ا
ثلرخعلر  خعرف كاف خرذي أ الدهع ملظ رلذ  ثل  ن  ثةخالص لألر ل رعلررأ  مندال لاطت أر رلطب ذلف 

 (18ل 15ل ص 6881هي ردرط ل خر ف ثالنخرعا لألرع  ثلخصب  ثل  عر   ثلخعرام  ثللضعر ا بزراقل 

ن ثلرللرأ  خل للت لخكلل ن م ملل ن ثلرجللف    اضللاف زراللق ملللظ يلللى ذ  للله: إن ثلنطللعا أررللعت ثلرجللعفل  ث 
 (19-19ل ص 6881ري رلنخه  طندا ري ضعاه  ن را ري ولرخه مابزراقل 
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نرلع ثكخالظ للخعذالر ملن  جرل  نولرا ذن لف  أرع طع ع ثللصرا رلر اكخب ثلشليا ثلك الر ملن ثلرلرأ ل  ث 
 نشرهع ري رجلل  ثلخرذال   ثلخعللارل  مللق مللظ هليا ثآلرثا إّرلع طللذًع أ  إاجعذلًعل  ررثا ذعع ثلراكران ثلعربل

 لكننللع نجللد ثنعكعطللًع مرلاللًع لرعوللر هلليا ثآلرثا رللي رنجزثخلله ثلخللي ل  رللعا ر للد جعللف ثلخعلللار ثةلزثرللي اشللرف 
مدثد ثلك ثدر ثلخعلارال   ثلالزرل  لرلعل  طلرح ثليك ر  ثةنعث ملظ ثلط ثال  قعر ذزاعد  مدد ردثرس ثلذنعتل  ث 
ل 581ل ص6899للرللرأ  ذرخعذعلل  خلصللالرع ثلدرثطللي إلللظ نرعالل  ررثلللله ثلعلاللع ذللال قاللد أ  شللر ا بثألراللرل 

536) 

خعلاري خعص ذعةنعثل أ لق  أرع أهر مرف قعر ذه ثللصرا ري رجعف خعلار ثلررأ ل رر  إاجعد نوعر
خي ثنرللانم ررلللل  ثلدرثطلل  ثلرخ طلل  ل ثلخللي كعنللت طللر بثلخعلللار ثلنطلل ا(ل ثللليا اطللخ ذف ثل علذللعت ثلللل ثثملالله 

ُخع لظ لكلال ثلجنطلانل  كعنلت ثل عال  ثألطعطلا  رلن هليث ثلخعللار بثل لعن ا ثلنطل ا( مإملدثد ثلرلرأ ل رذل  ثلذاللت 
 ثألر رطللخ ذاًلل ذ را لل  ملرالل  ر ضلل ما  ردر طلل ا  ذخعذاللر رخللرل خللثران ثلرنللعل ثلصلللي  ثلخرذلل ا ثلطلللار 

ررثلف  ا لخه ثأل لظمل  لل ص ف إلظ هيا ثل عا ل ركلز ثللصلرا مللظ خلدراس ثلعلل ر للر ث ن ثلعرذي رني 
ذللذعع ثلخ ذا للعت ثلعرلالل ل  خعصلل   عً ثل ذاعالل  رللي هلليا ثلرللدثرسل ملللظ أن اكلل ن خللدراس هلليا ثلعللل ر ررر لل

 اف  رن رارع اخعلق ذعألر ر ثلذاخا ا ذعةضعر  إلظ خز اد ثلاخع  ذذعع ثألص ف ثلعلرا  ثلصلال  لخرذا  ثل
 (939ل ص 6888ثلخرراعل  ثلخدراب ملظ ثةطععف ثأل ليا بثللصرال 

 هيث ثلذرنعرل ايكرنع ذذرنعرل خعللار ثلرلرأ  ثلليا  ضلعه ذ لرس ثلذطلخعنيل  رذرلع اكل ن ثللصلرا قلد  
 ثطخاعد رنه ري  ضع ذرنعرجه هيثا 

مصللر ثلنرضل  ثلعرذال  بثلذطللخعني  ثلكل ثكذي  ثلجزثولرا(ل خركلل ث أ لرًث كذالرًث رللي  ا هكليث نجلد أن راكلر 
ركللر ثلرللرذان ثلرععصرانبثللصللرا  صلللاذع  زراللق(ل ثللليان كللعن لرللر د ر رللي صللنعم  ثل للرثر ثلخرذلل ا رللي 

مصلر ثلنرضل  ثلعرذال ل كلعن  اابل  ذعلخعلي اركن ثل  ف أن راكلر ثلجرر را  ثلعرذا  ثلط را  لخظ  قت قر 
 لرر أ ر ري خ  ر ثلخرذا  ثلرععصر  ري ط را ا 
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 خالصة: ـ 

ررع طذق نجد أن أ ر ثلاكر ثلخرذ ا ري مصر ثلنرض  ثلعرذال  رلي ثلاكلر ثلخرذل ا ثلعرذلي ثلرععصلر 
ري ط را ل قد ورر ري مد  رجعالتل كعن أهررع ثلخرذا  ثل  را ل ثلخي وررت ري ذالد ثلشعر رلي ثلنصلف 

راكلران كلعن أذلرزهر ثل عني رن ثل رن ثلخعطع مشر  ر لع ثل رن ثلعشران ثلراالداانل ملظ أادا مدد رن ثل
 أهميــة اللرــةذ للرس ثلذطللخعنيل  مذللد ثلللرلرن ثلكلل ثكذيل   للعهر ثلجزثوللرال ر للد أكللد هلل الا ثلراكللر ن ملللظ 

ـــربيين ـــاريل الع ل  د رهرلللع رلللي ر ثجرللل  طاعطللل  ثلخخرالللى ثلخلللي ثخذعرلللع ثالللللخالف ثلع رلللعنيا  قلللد ثطلللخاعد والت
ثلراكر ن ثلرععصلر ن بثللصلرا  زرالق  صللاذع( رلن خجرذل  راكلرا مصلر ثلنرضل  ثلعرذال   خلث ر ث ذرلرل 

الللخالف رثكد ث ملظ أهرا  ثلل   ثلعرذا   ثلخعرام ثلعرذي  د رهرع رلي ر ثجرل  طاعطل  ثلارنطل  ثلخلي ثخذعرلع ث
 ثلارنطي ري ط را ا 

 ثلرجللعف ثل للعني ثللليا ورللر رالله أ للر ثلاكللر ثلخرذلل ا رللي مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  رللي ثلاكللر ثلخرذلل ا 
ــةثلرععصللر رللي طلل را  هلل   ــات األجنبي ــم اللر ــاس مــن الرــرم وتعل ل  يلللى لكللي نطللخااد رللن خجللعرب االقتب

مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  مللن طللذف لخ للدر  خذللرثت ثلللد ف ثلخللي طللذ خنع رللي ثلخ لل ر  ثلخ للدرل ر للد ذلللث راكللر  
ذالدهر  ذل غرع رصعف ثلد ف ثلرخ در ل ر جد ث ضعلخرر رلي ثالقخذلعس رلن ثلذللدثن ثلرخ درل ل  لخل الق يللى 

ا مصلر ثلنرضل  الذد لرلر رلن خعللر ثلل لعت ثألجنذال ل  قلد خلث ر ثلراكلر ن ثلرععصلر ن ذطلعذ ارر رلن راكلر 
 ثألرر يثخها  ثلعرذا ل رثكد ث

ف ثل عللث ثلليا ورلر راله أ لر ثلاكلر ثلخرذل ا رلي مصلر ثلنرضل  ثلعرذال  رلي ثلاكلر ثلخرذل ا أرع ثلرجع
ثليا أ جدا ثلررذي ثلعرذلي ثلرععصلر طلع ع ثللصلرال رخلث رًث ذنولعر  نظام الفتوةثلرععصر ري ط را ل ه  

 ثلردثرس ثلعطكرا  ثلخي كعنت طعود  ري ذالد ثلشعر ري مصر ثلنرض  ثلعرذا ا 

ل لاللث أدرى راكلر  مصلر ثلنرضلل ل أن تعلـيم المـرأةع ثلليا ورللر راله هليث ثأل لر هلل   ثلرجلعف ثلرثذل
ثلعرب لن اخ در ث رع للر الخر خلرالر ثلرلرأ  رلن ثلجرلفل  رشلعركخرع ثلرجلف رلي جرالع رجلعالت ثللالع ل  خلث ر 

  ذرر ثلراكران ثلرععصران ري ثلجرر را  ثلعرذا  ثلط را ل رنعد ث ذريث ثألرر  مرل ث ملظ خل ا ها

هلليا هللي أهللر ثلرجللعالت ثلخللي ورللر رارللعل أ للر ثلاكللر ثلخرذلل ا رللي مصللر ثلنرضلل  ثلعرذالل  رللي ذللالد 
 ثلشعرل ري ثلاكر ثلخرذ ا ثلعرذي ثلرععصر ري ثلجرر را  ثلعرذا  ثلط را ا 
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 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 التعريفبموضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالبح و   ت  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ألول

 الدراساتالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا     : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل ا  

 املعلمومصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا رالتعل  : الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل الث
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 النتائج والمقترحات

 النتائج:أواًل: 

 لقد خرج الباحث في نهاية هذا البحث بجملة من االستنتاجات أهمها: 

أثرررت اضاعرراس السياسررية ااالةتوررادية ااالجتماكيررة االلفريررة فرري اللفررر التربررا  الررذ  سرراد فرري برر د  .1
الشام في كور النهعة العربية، فعلى سربي  المثرا  أدت سياسرة االحرت   العثمراني االسرتبدادية  لرى 

يررد كلررى الحريررة، اأدت سياسررة التتريرر ، امحاالررة اضترررا  رمرر  الهايررة العربيررة  لررى  هررار ففررر التأف
تربررا  ةررامي بامتيرررا ، اأدت الحرررا اضهليررة التررري انرردلعت فرري جبررر  لبنرران اامتررد تأثيرهرررا  لررى دمشررر  

ترفيررر  كلرررى الاحرررد، الارنيررة، فمرررا أدر الجهررر  اانحررردار اضخررر    لرررى الم،  لرررى 1681 هرررر 1711كررام
 الترفي  كلى العلم ااضخ   اربرهما مع بععهما ضن العلم بدان أخ   ال ةيمة له... الخ. 

لرررذل  يمفرررن القرررا   ن اللفرررر التربرررا  الرررذ   هرررر فررري بررر د الشرررام كلرررى يرررد ملفرررر  كورررر النهعرررة 
السياسررري ااالةتوررراد  ااالجتمررراكي االلفرررر  االتربرررا  التعليمررري الرررذ   العربيرررة، فررران رد فعررر  كلرررى الااةرررع

م(، الذل  فقرد جراف ففررا  1216-1118هر 1331-277كاشته ب د الشام، خ   كهد االحت   العثماني )
تربايررا  متقرردما ، اال يقرر  أهميررة كررن اللفررر التربررا  الررذ   هررر فرري أاراباررا كلررى يررد ملفررر  كوررر النهعررة 

 ان رد فع  كلى الااةع الذ  كاشته أاراباا في العوار الاسرى. اضاربية، اف

اجرررد فررري بررر د الشرررام فررري كورررر النهعرررة العربيرررة أنااكرررا  كديرررد، مرررن التعلررريم هررري: التعلررريم التقليرررد ،  .7
االرسرمي، ااضهلري، ااضجنبرري، االرارني الرراكلي. افرران لفر ا نرراسا مرن أنرااس التعلرريم المرذفار، مناهجرره 

 اوة. ارراك  تدريسه الخ
لم يتم اإلو ح التربا  في ب د الشام في كور النهعة العربية اف  الترتيا المنرقي الذ  يقعي  .3

بإو ح التعليم من اضدنى  لى اضكلى امن الحيا، المدنية  لى الحيا، العسرفرية، بر  ترم افر  الترتيرا 
اضكلرى  لرى اضدنرى امرن العملي الذ  فرعته عرارات الحيا، السياسية ااالجتماكية، أ  أنره ترم مرن 

 الحيا، العسفرية  لى الحيا، المدنية. 
 ن التعليم الرسمي في العهد العثماني يعد أساسا  للتعليم الرسمي القاكم في سارية في الاةت الحاعر،  .4

فالبومات التي خللها التعليم في العهد العثماني ال الت آثارها ماثلرة فري الحيرا، التعليميرة حترى الاةرت 
 . الحاعر
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رفرر  ملفرررا كوررر النهعررة العربيررة كلررى اللاررة االترراريخ العررربيين، ااكتبراهمررا أسررا  اجرراد العرررا،  .1
اهايتهم القامية، اعمان بقاكهم، لذل  يمفن القا   ن اللفر التربا  القامي العربي،  هر في كور 

 النهعة العربية. 
تقدمررة، الفررنهم أفررداا كلررى أفررد ملفرررا كوررر النهعررة العربيررة كلررى عرررار، االةتبررا  مررن الرردا  الم .8

عرار، أالا يفان االةتبا  مجرد تقليدا  أكمى للاررا، بر  يجرا أن يفران ورادرا  بالدرجرة اضالرى كرن 
 الحاجة لماافبة الترار االتجديد في ميدان العلام، املبيا  لها، مع الحلا  كلى الهاية القامية للعرا. 

للاررررات اضجنبيررررة الحيررررة،  ذا مررررا أراداا التقرررردم رالررررا ملفرررررا كوررررر النهعررررة العربيررررة، العرررررا بررررتعلم ا .1
 االترار، االلحا  برفا اضمم المتقدمة، ااةتبا  كلامها امعارفها. 

أفرررد ملفررررا كورررر النهعرررة العربيرررة كلرررى أهميرررة العلرررم، اعررررار، ربرررره بررراضخ  ، ضن العلرررم بررردان  .6
 أخ   ال ةيمة له. 

 تق  أهمية كن فلسلة التربية العالمية.  جاف كبد الرحمن الفاافبي بللسلة ترباية متقدمة ال .2

أفررد ررراهر الج اكررر  كلررى دار المعلررم فرري العمليررة التعليميررة، اةرردم لرره كررد، نورراك  فرري مجررا  رراكرر   .11
 التدري ، أهمها: 

  كراف الت ميذ ما يتناسا مع مدارفهم.  -
  تباس رريقة التدرج في  كراف الدرا .  -
 االنتقا  من الف   لى اضج اف.  -
 لدرا . تحعير ا -
 كدم اإلرالة في شرح الدر . -
 ترغيا الت ميذ فيما يتعلمان.  -
 االبتعاد كن اساك  الترهيا، اكن  يقاس التناف  بين الت ميذ.  -
 االبتعاد كن  جهاد الت ميذ بفثر، الدرا .  -
أفد ملفرا كور النهعة العربية كلى أهمية تعليم المرأ،، اذفراا فااكرد تعليمهرا بالنسربة لهرا ال اجهرا  .11

اضاالدها، ابياناا أعرار جهلهرا، فمرا اعرع البسرتاني برنامجرا  خاورا  بتعلريم المررأ،، لرم يسربقه  ليره أحرد 
 من ةب . 

ربرا  العربري المعاوررر فري سررارية،  هرر أثرر اللفررر التربرا  فرري كورر النهعرة العربيررة فري اللفررر الت .17
في كد، مجاالت، فان أهمها: التربية القامية، حيث رف  الملفران التربايان المعاوران فري سرارية 
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)سارع الحور ، اجمي  وليبا، اةسررنرين  رير (، كلرى اللارة االتراريخ العرربيين، ااكتبراهمرا أهرم 
النهعررة العربيررة سررابقا . فمررا  هررر اضثررر كناوررر القاميررة العربيررة، اهررذا مررا أفررد كليرره ملفرررا كوررر 

أيعا ، في مجاالت االةتبا  من الدا  المتقدمة اتعلم اللاات اضجنبية الحية، ان ام التربية العسفرية 
 )اللتا،(، اتعليم المرأ،، اغيرها. 

يعاد ن ام اللتا، الذ  أدخله سارع الحور ،  لى ن ام المدار  العسرفرية الرذ   هرر ضا  مرر، فري  .13
 م(. 1641-1631هر 1718-1741 د الشام في كهد الحفم المور  لها بين كامي )ب

 ثانيًا: المقترحات: 

 يرراد، االهتمررام بدراسررة اللفررر التربررا  العربرري فرري القررران الماعررية، مررن أجرر  فهررم المشررف ت التربايررة  .1
يجرراد الحرر  لهررا، فرراللفر التربررا  هررا سلسررة متوررلة الحلقررات، افرر  حلقررة  الحاليررة، امعرفررة جررذارها، ااا

 متولة بالحلقة السابقة لها. 

ر النهعرة العربيرة، ضنره أسرا  التربيرة الحاليرة،  ياد، االهتمام باللفر التربرا  فري بر د الشرام فري كور .7
فالن ررام التربررا  الحررالي فرري الجمهاريررة العربيررة السررارية، يعرراد بجررذارا  لررى أااخررر القرررن التاسررع كشررر 

 اأااك  القرن العشرين. 

 جررراف دراسررات تسررلر العرراف كلررى الجررذار التاريخيررة لفرر  مشررفلة مررن المشررف ت التربايررة الحاليررة، مررن  .3
يجررراد حررر  لهرررا. امعرفرررة موررردر فررر  مفررران مرررن مفانرررات الن رررام التربرررا  الحرررالي فررري أجررر  فهمهررر ا ااا

 الجمهارية العربية السارية. 

 جراف دراسات مقارنة بين الملفرين العرا الذين كاشاا في كور النهعرة العربية)البسرتاني االفراافبي  .4
ثبرررات أهميرررة اةيمرررة اللفرررر االج اكرررر (، االملفررررين اضاربيرررين الرررذين كاورررراهم )سبنسرررر اهربررررت(، إل

 التربا  العربي بالنسبة لللفر التربا  العالمي. 
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 ملخص البحث باللغة العربية

يتناول هذا البحث الفكر التربوي في  بي ا المياي في  الير النلعيب الوربييب و ايرك في  الفكير التربيوي 
للتوريي  بمميكلب  الفصل ااول الورب  الموالر ف  سوريب، وقا امتمل الى خمسب فلول. وقا خلص 
 البحث و هميته و هاافه و سئلته ومنلجه وملطلحاته والاراسات السابقب. 

فقييا خلييص للبحييث في  الوعيياة السياسيييب واالقتليياايب واالجتماايييب والفكريييب  الفصلل االنلل   و ميا 
عاة السائاة ف  ب ا الماي ف  الر النلعب الوربيب، وتولل الباحث ف  نلايب هذا الفلل إلى  ن الو 

تاريجيا  ف  الر النلعب الوربييب، بويا فتيرة التخلي   ملا تقاما  واالقتلاايب واالجتماايب با ت تالسياسيب 
التي  ميلاتلا خي ل القييرون اليا ث السيابقب، وجلير االتجيياك القيوم  الوربي  بميكل واعيين في   واخير القييرن 

ابيب، الت  ملات لقيياي الايورة الوربييب التاسع امر و وائل القرن الومرين من خ ل الجمويات السياسيب وال
ي الت  نجحت ف  تحرير ب ا الماي من االحت ل الوامان ، وقياي حكيي اربي  5151هي/5331الكبرى ااي 

 ي. 5151هي/ 5331ف  اممق ااي 

اليى انوكي  هيذا التقياي في  مجياالت الحيياة السياسييب واالقتلياايب واالجتمااييب كما تولل إلى  ن 
الحياة الفكريب، فقا ملات ب ا الماي ف  الر النلعب الوربيب تقاما  وازاهارا  فكريا  كبيرا  ليي تميلاك خي ل 
القرون الا ث السابقب، حيث جليرت الطباايب والليحافب والمكتبيات والجموييات الولمييب والابييب والمسير ، 

وبطيير  البسييتان  ونالييي  اليييازج  وابنييه  كمييا جليير الوايييا ميين الابييان والمفكييرين كشحمييا فييار  الميياياق
وابييا الحميييا الزهييراوي وابييا الييرحمن الكييواكب  وطيياهر الجزائييري وميييرهي. وكييان لكييل مجليير مييين إبييراهيي 

يقاج الموور القوم  الورب ، مما سااا  مجاهر النلعب الوربيب هذك اور كبير ف  إحيان التراث الورب ، وا 
 .  الى نمو وتطور حركب النلعب الوربيب

فقا خلص للبحث ف  تطيور التربييب والتولييي في  بي ا المياي في  الير النلعيب  الفص االن لث ما 
 الوربيب. 

حيييث وجييا فيي  بييي ا الميياي فيي  اليير النلعيييب الوربيييب ايياة  نييواة مييين الميياار ، وكانييت المنييياه  
إلييى رخيير، و قيياي  وطرائييق التيياري  والكتيير المارسيييب والنجيياي المارسيي  واياارة المارسيييب، تختليي  ميين نييوة

هيييذك المييياار ، هييي  المييياار  التقلياييييب التييي  اهتميييت بتييياري  الوليييوي الاينييييب و همليييت الوليييوي الخيييرى مايييل 
الرياعيييات والفلسييفب، والميياار  الرسييميب بنوايلييا الوسييكري والمييان ، التيي  اهتمييت بتيياري  الل ييب والتيياري  
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وطنيب الطائفيب الت  اهتمت بالل ب والتاري  الوربيين، التركيين، و هملت الل ب والتاري  الوربيين، والماار  ال
ولكنليييا  ات إليييى توزييييز الميييوور بالطائفييييب، والمييياار  الجنبييييب فقيييا امليييت اليييى تميييويه التييياري  الوربييي  
والتمليا ل ستومار، ولكنلا جانت بمنلاج وطرائق تاري  حاياب. وراا  الى الماار  اآلنفب اليذكر جليرت 

تيي  اهتمييت بالل ييب والتيياري  الوييربيين، كمييا اهتمييت بييالولوي الاينيييب، واقتبسييت بويي  هييذك الميياار  الهليييب ال
ي قاميت حكوميب اربييب في  امميق بزااميب 5151هي/ 5331الماار  طرائق تاري   وربيب حاياب. وف  ااي

لي حه. وتوليل الباحيث في  نلاييب هيذا الفليل  فيلل ابن المري  حسين، املت الى توريير التولييي وا 
ن التوليييي فيي  اليير النلعييب الوربيييب يوتبيير  سييا  التوليييي الحييال  فيي  سييوريب، كمييا تولييل إلييى  ن إلييى  

الواقع التربوي والتوليم ، رمي الكاير من التحسن الذي ملاك ف  الر النلعب الوربيب، إاّل  نيه بقي  اون 
 ال ايب المرجوة. 

فكيري الير النلعيب الوربيييب فقيا خلييص للبحيث في  الفكير التربيوي انييا  بيرز م الفصل االااعل  ميا 
)بطيير  البسييتان ، وابييا الييرحمن الكييواكب ، وطيياهر الجزائييريا، حيييث قيياي الباحييث باراسييب حييياة كييل ميينلي، 
ومؤلفاتييه، وفكييرك التربييوي. وقييا تولييل الباحييث فيي  نلايييب هييذا الفلييل إلييى  ن الفكيير التربييوي الييذي جييان بييه 

ن مفكيييري الييير النلعيييب الوربييييب قيييا سيييبقوا مفكيييرو الييير النلعيييب الوربييييب هيييو فكييير متقييياي ومتطيييور. وا  
فشكياوا    منلا حتى الوقت الحاعير.الرهي وقاموا حلوال  للكاير من الممك ت التربويب الت  ما نزال نوان

نييين فعييل الحعييارة الوربيييب الييى الحعييارات الوالميييب الييى عييرورة التمسييغ بالل ييب والتيياري  الوييربيين، مبيّ 
المير ة، وتوليي الل يات الجنبييب الحييب، لكي  يسيتطيع الويرر االسيتفااة مين الخرى، كما  كاوا عيرورة تولييي 

، و كاوا  هميب وعرورة اقتران الولي بالخ ق، وبحايوا في  المتقامب ف  جميع مجاالت الحياة تجارر الاول
لاييب هياافلا. كميا  جيرى الباحيث في  نمختل  القعايا التربويب كالمنلاج وطرائق التياري  وفلسيفب التربييب و 

هذا الفلل مقارنب ما بين الفكر التربوي انا  برز مفكري الر النلعيب الوربييب) بطير  البسيتان ، وابيا 
تولييل إليى  ن فكييرهي جيان متمييابلا  فيي   ملير الحيييان، ومتكييام   و اليرحمن الكييواكب ، وطياهر الجزائييريا، 

   حيانا   خرى.

فقا خلص للبحث ف   ار الفكر التربوي ف  الر النلعب الوربيب ف  الفكير  الفص االخ مس ما 
لفكر التربييوي الوربيي  المواليير فيي  بييالتوري  بييا الباحييث حيييث قيياي التربييوي الوربيي  المواليير فيي  سييوريب،

، واختيييار  بيييرز المفكيييرين اليييذين ااميييوا فييي  سيييوريب فييي  القيييرن الومرين)سييياطع سيييوريب فييي  القيييرن الوميييرين
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فيي   يييل لييليبا، وقسييطنطين زريييقا لتتبييع  ايير الفكييري التربييوي فيي  اليير النلعييب الوربيييبالحلييري، وجم
 ف  ااة مجاالت  هملا: قا جلر هذا الار  ، وتولل الباحث إلى  ني التربويفكره

 .ف  مجال التربيب القوميب -5
  .ف  مجال االقتبا  وتولي الل ات الجنبيب -2

 .وليي المر ةف  مجال ت -3

  .الوسكريب )الفتوةاف  مجال التربيب  -4

حيث  كا مفكرو الر النلعب الوربيب الى هذك النقاط كمرط  ساس  لتقاي الورر وتحرير ب اهي 
من كل  مكال السيطرة الجنبيب، وتشار بلي المفكرون الموالرون، فشكاوا الى النقاط ذاتلا. وف  الخاتمب 

 ار  الباحث االستنتاجات والمقترحات. 
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Summary     Abstract In English
   

Summary 

This research deals with educational thought in the Levant in the Arab 

Renaissance and its impact on contemporary Arab educational thought in Syria, 

has included five chapters. The first chapter was devoted to the problem of 

definition and importance of research and its objectives, questions and 

methodology, terminology and previous studies. 
The second chapter has been allocated for research in the political, 

economic, social and intellectual prevailing in the Levant in the era of Arab 

renaissance, and reached a researcher at the end of this chapter that the political, 

economic, social and intellectual began to improve gradually in the era of Arab 

renaissance, after a period of defaults experienced through the centuries three 

earlier, and appeared direction the Arab nationalist clearly in the late nineteenth 

century and early twentieth century through political associations, literary, 

which paved the way for the establishment of the Great Arab Revolt in 1335 AH 

/ 1916, which succeeded in liberating the Levant from the Ottoman occupation, 

and the establishment of the rule of Arabic in Damascus in 1337 AH / 1918 m. 

He also concluded that this development in the areas of social, economic 

and political life had an impact on the intellectual life. So Levant witnessed in 

the era of Arab Renaissance a huge development and intellectual success which 

Levant did n
,
t witness during the previous three centuries, where the printing, 

press, libraries and literary and scientific associations and theatre appeared. In 

addition to many thinkers such as ( Ahmed Fares AL shediak, Boutros 

Albustani, Naseef ALiazgi and his son Ibrahm, Abdelhameed ALzahrawi, 

Abdelrahman ALkawakebi and Taher ALgazairi) and others. And every as pect 

of the Arab Renassance aspects had animportant role in refreshing the Arabic 

culture and awakening the Arab nationalist sense which helped in growing and 

development of the Arab Renaissance.     

The third chapter is devoted to research in the development of education 

in the Levant in the Arab Renaissance.  

It was found in the Levant in the era of the Arab renaissance several types 

of schools, the curricula and teaching methods and textbooks and the school 

system and school management, vary from one type to another, and the oldest of 

these schools are traditional schools, which focused on teaching religious 

sciences and neglected other sciences, such as mathematics and philosophy, and 

public schools both types of military and civil, which focused on teaching the 
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language, history, Turkish, and neglected the language and history, Arabianand 

national schools sectarianism, which focused on language and history, 

Arabianbut it led to promote a sense of sectarianism, and foreign schools have 

worked to distort Arab history and the boot of colonization, but came to the 

Platform and teaching methods modern. In response to the aforementioned 

schools, private schools emerged, which focused on the two Arab language and 

history, also focused on the religious sciences, and quoted some of these schools 

modern European teaching methods. And in 1337 AH / 1918 AD the Arab 

government in Damascus led by Faisal Sharif Hussein 's son, worked on the 

Arabization of education and repaired. The researcher found at the end of this 

chapter that education in the Arab Renaissance is the basis of the current 

education in Syria, also concluded that the fact in Education, although a lot of 

improvement witnessed in the Arab Renaissance, but it remained below the 

desired end.  

The fourth chapter devoted to research in educational thought at the most 

prominent thinkers of the Renaissance English (Boutros AL bustani, and Abdul 

Rahman AL kawakebi, and  Tahir Algazairi), where the researcher has studied 

the lives of all of them, and his works, and the idea of education. The researcher 

reached at the end of this chapter that the educational thought which was 

brought by the Arab Renaissance thinkers he thought advanced and 

sophisticated. The Arab Renaissance thinkers had preceded their time and 

provided solutions to many of the educational problems which are still suffering, 

including up to the present time. They stressed the necessity of keeping on 

Arabic history and language by showing the effect of Arab civilization on the 

other international civilizations and they stressed the necessity of woman 

education and learning the living foreign languages to enable Arabs to benefit 

from experiences of advanced countries in all areas of life and they stressed the 

importance of linking science with manners and they searched in different 

educational issues such as course and teaching methods and the philosophy of 

education and its purposes. The researcher made in the end of this chapter, a 

comparison between an educational thought at the most prominent thinkers of 

the Arab Renaissance (Butros AL Bustani, Abd Alrahman AL Kawakebi and 

Taher ALgazairi) and he concluded that their thought was often similar and 

sometimes perfect.     

The fifth chapter devoted to discuss the impact of educational thought in 

the Arab Renaissance in contemporary Arab educational thought in Syria, where 

the researcher defined the modern educational thought in Syria in the twentieth 
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century and he choosed the most prominent thinkers who lived in Syria in the 

twentieth century (Satea AL Husari,Gameel Saleeba and Isstanteen Zrak) to 

follow the effect of the educational thought in the era of the Arab Renaissance in 

their educational thought. this effect has appeared in several areas, including: 
1. In the field of national education 

2. In citation and learning foreign languages 

3. In the field of women's education 

4. In the field of military education (bully). 

He stressed the Arab Renaissance thinkers on these points as a prerequisite 

for the progress of the Arabs and liberate their country from all forms of foreign 

domination, and was influenced by their contemporaries thinkers, stressed the 

same points. At the conclusion researcher conclusions and proposals.  

 


