
 

 :  مقدمة الدراسة -
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد.

يتفق العلماء على أن الرتاث من أهم مكونات الفكر الرتبوي يف أي جمتمع فهو من العوامل ف
الرئيسة اليت تدفع اىل تأصيل اجملتمع وحتافظ على مكوناته الفكرية والثقافية وهبذا تكون الرتبية أداة 

  .(1)"يف جمتمعهم بنجاح فهي العملية اليت يتم فيها تنمية األفراد تنمية متكاملة وإعدادهم للحياة"حمافظة 

ولدراسة أفكار الرتبية اإلسالمية سواء اليت انطلقت من عدد من املفكرين يف قرن ما أو إحدى 
رفة العوامل اليت أثرت يف ومع، وحبث هذه األفكار، الشخصيات الرتبوية، فاألوىل الرجوع إىل ذلك العصر

وردها أو ، وقبوهلا إن كانت توافقه، اإلسالموعرضها على ميزان ، ، وفحص هذه األفكار جيدا  بزوغها
 مع منهج الرتبية اإلسالمية املعتدل. تتعارضكانت   مىتدحضها 

على أساس واضح ومتني من توجيه وختطيط ، يف أي عصر من العصورتقوم حياة األمم إّن 
كر الرتبوي الذي يقود والف "قياداهتا الفكرية والرتبوية اليت تشّكل ثقافة األمة برسم اخلطوط العريضة هلا 

هذه األمم الذين قدموا  ما هو إال سلسلة ما أبدعه مفكرو، اجملتمع إىل معاجلة حتدياته ويبين حضارته
وتطوير أساليبها ، واحملافظة على أصوهلا، فأسهموا يف بناء املعرفة، للبشرية أفكارهم ونظرياهتم وجتارهبم

 .  (2)"وطرقها

فإن ، وال لقرٍن حمدٍد أن يستوعبه، ضخما  ال ميكن ألي فرقة أن حتتويه وألن الرتبية تعترب وعاء  
من خالل أحد الكتب الرتبوية املوسوعية قد جيدي يف اإلحاطة ، استثمار دراسة هذا الفكر الرتبوي

يف كتاب   تصنيفوفحص بُنيته وتفاعله مع اإلنسان واجملتمع، يساعد ذلك أن ، مبكونات هذا الفكر
، والثقافية، متأثرا  بالعوامل السياسية، األفكار الدارجة يف ذلك العصر الذي ظهر فيه يفسر، الرتبية

وعدم ، وهذا يساعد الباحث يف جناح دراسته، عصرهو  فهو يف النهاية ابن بيئته، اعيةواالجتم، والعلمية
صادقة للمعلومة ويضيف نتيجة ، يدرسهامما يعطي نسيجا  طبيعيا  للفكرة اليت ، تشتتها ومللمة أفكارها

 اليت يبحث فيها .

 وألن، كن أن يتم مبعزل من املاضيفالعمل للمستقبل ال مي، إن كل عصر يتميز بفكره وفلسفته
، فإن على املربني أن يظهروا سرية هؤالء العلماء، املسلمني تركوا وراءهم تراثا  تربويا  جيب االعتزاز به
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، وما وصل من أخبارهم عن طريق اآلخرين، واملعاين مما دّونوه احلكم ويستنبطوا، واقعا  ملموسا   وجيعلوها
، فالفكر الرتبوي مرتبط بأسلوب احلياة يف اجملتمعات املسلمة، وطريقة التصّور عن اهلل سبحانه وتعاىل

 والوجود. ،والكونواإلنسان، 

 وفق احلياة نظام تقيم اليت، متكاملة شاملة رؤية على تقوم اليت اإلسالمية للرتبية كان لقد
 الذي الفكر هبذا االهتمام إىل يدعو وكل ذلك " املسلم الفرد وتشكيل صياغة يف أمهية بالغة، اهلل تشريع
 املربني بفكر يسرتشد وأن، وغايتها اإلسالمية العقيدة أهداف مع متالئما   أيضا   يكون أن جيب

 ن كثر إىل صياغة الفكر الرتبوي مفكرو ولقد سعى ، ومتطلباته العصر طبيعة مع لتطوره كإطارٍ ،  املسلمني
 .(3)"مستندين يف ذلك إىل الكتاب والسنة باعتبارها قاعدة أساسية للرتبية يف اجملتمع، اإلسالمي

ضرورة دراسة الفرق والطوائف اإلسالمية دراسة  على عديدةدراسات علمية أكدت نتائج د لق
يف اجلوانب الرتبوية اليت يدرسها الباحث "  وباألخصعلمية دقيقة، وعرض أفكارها على ميزان الشرع، 

ومن ضمن ذلك: الصوفية، السيما أن الكتابة عن الفكر الرتبوي ملفكٍر ما يف كتاب حمدد وليس عدة  
إال ضمن سياقات حبثية ضيقة، األمر الذي سيسهم يف حتديد طبيعة هذه ، كتب مل يتطرق إليه أحد

 .(4)بدقة وموضوعية" الرتبية عند عّباد وعلماء الصوفية

حّدد الباحث فيها ، عّدت حول الضوابط املنهجية لدراسة الفكر الرتبويويف الدراسة اليت أُ 
فالناحية األوىل تتعلق باجلانب النظري حبيث يتم تأسيس فلسفة تربوية " امناحيتني ميكن االستفادة منه

اليت  ةيف ضوء املتغريات العاملي، املعاصرعادة تأسيس الوعي والفهم الرتبوي وإللفكر اإلسالمي احلديث 
وذلك أن التحليل الرتبوي لالجتاه الفكري ، واجلانب الثاين من الناحية التطبيقية، متوج باألمم واألفراد

ويعاجل إشكاالهتا دون احلاجة إىل استرياد احللول اجلاهزة من ، يسهم يف إصالح شأن الرتبية املعاصرة
 .(5)"اآلخرين

وهو من القرون ، الباحث القرن الرابع اهلجري لبحث الفكر الرتبوي فيه عند الصوفيةوقد اختار 
وألن هذا العصر متوج فيه التيارات ، وكانت ال تزال غضة حينها، األولية اليت ظهرت فيها الصوفية مبكرا  

فية ومبادئها فقد أفرز العديد من التصانيف حول الصو ، ويظهر فيه التوثيق والتأليف على أشده، الفكرية
الذي يُعترب ، كتاب )اللمع يف التصوف( أليب نصر الطوسي،  وكان من ضمن هذه الكتب، وأفكارها
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بل وأغالطها ، وآداهبا، وقيمها، وأصوهلا، بسط فيه القول حول أفكارها حيثاملوسوعة األولية للصوفية 
 . 

على ما كان يتمتع به من ، كان أحد الزهاد العّباد،  وأبو نصر الطوسي الذي عاش يف هذا القرن
اليت رغم شّحها إال أهنا ذكرت طرفا  من ، كما تنقل ذلك العديد من املصادر القدمية،  العلم واملعرفة

ويذكرون من تعّبده وتبتله أمورا  عظيمة حىت لقب بطاووس الفقراء " وكان يعترب موثَق ، أخباره وسريته
، والتزامه القرآن الكرمي، ا يتميز به من فهم علوم الشريعةعلى م، وناقَل كالم مشايخ الصوفية املعتربين

 .(6)قال السخاوي عنه : كان على طريقة أهل السّنة"، واهتدائه بسنة املصطفى عليه الصالة والسالم
عن طريق الوقوف على املوروث وذلك ، لتأصيل الفكر الرتبوي ل الدراسة احلالية حماولة  ومتثّ 

عند وفهم فلسفته الرتبوية اليت انطلق منها، وهذا حبث يتطلب تأصيل اآلراء الرتبوية ، الرتبوي اإلسالمي 
أبرز منظري التصوف  من ، وأبرزهم أبو نصر السراج الطوسي، الذي يُعدعلماء التزكية والتصوف

فقد شرع يف تأسيس قواعد مهمة يف األخالق والسلوك واآلداب ، اإلسالمي يف القرن الرابع اهلجري
 .يةاملفاهيم الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبو وتأصيل ، الرتبوية

تكمن  " الذي األمهية االجتماعية للتصوف اإلسالمي املعتدللقد أشار بعض الباحثني إىل 
يف تزكية النفوس وتطييب القلوب، ودعوته لألخالق اإلسالمية، وحمافظته على اآلداب  احلقيقية قيمته

 .(7)"حتافظ على الفرد واجلماعة اليت ،اإلسالمية
إعداد النشأ املسلم، وتربيته على هدي النبوة،  مناف الرتبية اإلسالمية أهد تدعو إليهما وهذا 

رمي يف كثري من رسوله الكو  يهم اهلل يف القرآن الكرميالذين أثىن عل، واقتدائه بسلف األمة الصاحل
وهتذيب ، واملوازنة بني حاجات اجلسد والروح، اخلالدةوالتمسك بقيم اإلسالم ، األحاديث الشريفة

   النفوس برتبيتها على أعمال القلوب ومواءمتها مع األعمال الظاهرة.
، التصوف من خالل كتبهم الرتبوية أهل فكرأمهية دراسة  يظهر للباحثويف ضوء ما سبق فإنه 

ك هذه الطريقة الصوفية، ومدى متسّ اختالف الباحثني حول  يف ضوء الرتبية اإلسالمية، إذ أنّ وذلك 
ىل نتائج إللوصول  سببا  جيعل من البحث يف ذلك  واهتدائها بالرتبية اإلسالمية،، الصحيحةبالعقيدة 

ويتطلع الباحث خالل ذلك إىل رسم البُنية العامة اليت تنظم هذه األفكار والعالقات ، عملية حمايدة
كما تسهم يف تطوير ،  جديدة تعرب عن أسئلة البحث وأهدافهليخرج بتوصيات ونتائج ، املشرتكة بينها

 جمال البحث يف الفكر الرتبوي ورجاالته .
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