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 فريح العنزي. د.إعداد أ
١٩٤ 

  عالء الدين أمير محمد مهدى القزوينى   ثـــــاسم الباح
  التربية والتعليمفي هم ؤفلسفتهم وآراالمعتزلة  ثــــعنوان البح

  عين شمس ةـــــــجامع
  التربية ةــــــــكلي
  أصول التربية م ــــــــقس

  )م١٩٨١(الماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

هذا العصر بدراسة حضارتها طموحاً إلى تحقيق في تهتم المجتمعات 
  .ما هو مفروض من االتصال بين ماضيها وحاضرها

 تقوم عليه النهضة الحديثة بدأ المهتمون الذيومن هذا المنطلق 
مختلف المجاالت الثقافية للقيام بعملية في  بجهود علمية اإلسالميةبالثقافة 

تأصيل لثقافتنا المعاصرة حتى تتضح االستمرارية ويظهر التواصل بين 
مجاالت  شتى وبين حاضر في ماض كانت لنا فيه إنجازات ضخمة رائعة 

نواجه فيه بعديد من التحديات تحتاج مواجهتها إلى التسلح بثقافة العصر مع 
 ومستقبل يموج بالطموحات واآلمال تسعى ،االستفادة بالجهود الثقافية السابقة

إطار هذا الجهد يقف هذا البحث ليكمل هذه السلسلة الهامة في و .أن تصله
ين األصالة والمعاصرة ذاتنا الثقافية بفي  نسعى من خاللها أن نجمع التي

  .باإلضافة إلى أن موضوع التربية عند المعتزلة لم يتناوله الباحثون التربيون
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  منهج الدراسة
في  يرجع إليه الذي باعتباره المنهج التاريخيحث المنهج اتبع البأ

معرفة ظروف العصر واالتجاهات االجتماعية والفلسفية والعقائدية والخلقية 
 ومن .و غير مباشرة على الفكر والمعرفةأاشرة  أثرت بصورة مبيالت

آراء المفكرين والفالسفة فتأتى تعليماتهم في البديهى أن هذه االتجاهات تؤثر 
في وآراؤهم متأثرة بها وهى بدورها تؤثر على تفكيرهم وآرائهم سواء كان 

  .التربية والتعليم أو المعارف األخرى فتأتى قالباً لما تأثروا به
عصر واحد او في راء واألفكار التربوية لبعض المفكرين ودراسة اآل

عصور متقاربة تحتاج إلى تصنيف وتحليل والخروج بتعميمات نتيجة 
  .الفلسفياستقراء واستنباط مما يحتم االستعانة بالمنهج 

  استنتاجات الدراسة
 استمد مقوماته من ،لقد خلف لنا المعتزلة تراثاً فلسفياً وتربوياً عظيماً

 ومن الدراسة السابقة . وحكم العقل،ن الكريم والسنة النبوية الصحيحةالقرآ
 واضحة والتربويفي الفكر الفلسفي  األصالة أن هي ،نالحظ مالحظة هامة

 لم ، تعرضوا لها كانت من بنات أفكارهمالتيلدى المعتزلة فكثير من القضايا 
سياسية واالجتماعية  وإنما الحياة العقلية وال،يتطرق إليها المسلمون من قبلهم

 الحياة مواجهة مكنتهم من التي أمدتهم بهذه القوة العقلية التي هيوالدينية 
  . غزت بالد المسلمينالتيوجه التيارات األخرى في  ووقوفهم ،الفكرية
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 هذا النسق جعلهم يؤصلون ،المتكاملفي قهم الفلسسكان للمعتزلة ن
 كالنزعة ، عند المسلمين لم تكن معروفة وال مطروقةالتيبعض القضايا 

 ثم فتحوا أمام الباحثين أبواب ،تأويل اآليات القرآنيةفي  – مثال –العقلية 
وضعهم ألهم في  كما مهدوا الطريق أمام المربين المسلمين ،البحث والتفكير

 وال زالت  صالحة حتى ، تعالج الكائن البشرى روحياً وجسدياًالتيالقضايا 
  .يومنا هذا

  : كلهونخلص من ذلك
 وهذا النسق انعكس على ، المميزالفكريأن للمعتزلة فلسفتهم ونسقهم  -١

 واكبت العصر التي فخرجوا لنا بأهم اآلراء التربوية ،التربويفكرهم 
 كما يمكن لنا أن نستخرج من هذه اآلراء أصوالً تربوية ، ظهروا فيهالذي

ناهج متعددة تصل إلى عديد من المبادئ األساسية بعضها يتعلق بالم
 كما ، البعض اآلخر يتعلق بطرق التدريسأن كما ،للصغار والكبار

 تتعلق بطبيعة اإلنسان التييستخرج منها أيضاً بعض الحقائق النفسية 
 يحتاج الذي المعاصر التربويإخصاب الفكر في حتى تسهم هذه الدراسة 

ا  كما أن دراستنا لهذ، خصوصاً التربية اإلسالمية،إلى الشمول والتكامل
في  ال سيما –لتراث فتحت أمامنا كثيراً من مغلقات مدرسة االعتزال ا

 بداية لدراسة فلسفة فهي ، النسيانطيفي  كانت التي –مجال التربية 
 التربوي نضطلع بمهمة تحقيق التراث لكي ،التربية عند هؤالء المفكرين

لنا هذا  تركها التينشره ودراسته لالستفادة من الخبرات السابقة ي سالمإلا
 .التراث
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 لدى المعتزلة قد وضع التربويهذا وقد توصل الباحث إلى أن الفكر  -٢
 فقد تأثر كثير من فالسفة ،يسالم اإلالتربويالفكر في آثاره الواضحة 
 الزرنوجى اإلسالم وبرهان والغزالي أمثال ابن سينا ،التربية بالمعتزلة

 يدل فإنمالى شئ  وهذا إن دل ع،اإلسالميةوغيرهم من أعالم التربية 
هذا في  فهم أول من خاض ، عند المعتزلةالتربويعلى مدى أصالة الفكر 

 اإلسالم مفكري ثم انتقل بعد ذلك إلى ،المجال وألف فيه ودون قضاياه
 .نقله إلى الناس جميعاًفي ليقوموا بدورهم 

 يجد آثار اإلسالميةفلسفة التربية في إن من يرجع إلى من كتب 
 وهذه ، وما ذلك إال لما بعثوه من الروح الفكرية،ة فيهاالمعتزلة واضح

  . وال زال أثرهم هذا باقياً حتى يومنا هذا.الروح جديرة بالتقدير واإلعزاز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


