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1058( طىالذي عاش يف العصور الوس" حممد الغزايل امدح أيب"التربية عند فلسفة  رساليت يف تناولت – 
مث اقترحت منوذجاً مطوراً الستخدام تلك اآلراء يف  املتصلة بعالقة العامل باملتعلم أفكاره قمت بتحليل). م1111

 عملية النساء كشريك متكافئ مع أزواجهن يف املطالبة بتفعيل دور ، ومن مث توسعت يف دراسيت لتشملحميط األسرة
  .التنشئة االجتماعية

التأويلياملنهج األول هو املنهج  . ييف هذه الدراسة منهجني من مناهج البحث األكادمي استخدمت 
Hermeneutics  القائم على تفسري النصوص التارخيية وفق مستندات عقلية لفهم املعاين بشكل أعمق وبصورة

  .  Ethnographic Content Analysisاملنهج الثاين هو حتليل احملتوى وفق ثقافة اتمع . منهجية
فمثال , ةعاصرم كنظريات تربوية هانستطيع تطبيق تعليمية رائدة مجلة مفاهيمالغزايل حتتوى على  آراء

عند قد عملت نظرية املعرفة ل. الغزايل وأرفع أشكال العبادة التربية عند البحث والسعي وراء املعرفة من  أولويات
 ،دور العقلونوه على أمهية  املعرفة، أمهية الغزايل بشكل منهجي فقد ناقش األفكار وتنظيملغزايل على صياغة ا

  . الصحيح كاألوهام والتقليد األعمى التعليمكما نبه على بعض معوقات  ،املعرفة ق اكتسابطروفصل يف 
املرأة شقيقة وحيث أن . املدرسة ويف جمال األسرة جمال يف بشكل واضح الدراسية حدد الغزايل املناهج

النظر يف مرياثنا الثقايف إعادة هذه الدراسة النقدية ب طالبتجتماعية، فقد التنشئة اال يف احلياة ويف عملية الرجل
إذ أن  الكثري من اآلراء السلبية يف هذا املوضوع اهلام عند الغزايل وغريه  ال املرأة وخاصة فيما يتصل بقضية تعليم 

  . يزال ميثل اشكالية تعيق مسرية التقدم يف عاملنا اإلسالمي
التربوية يف التنشئة االجتماعية املعاصرة  فلسفة الغزايلدة من ضرورة االستفا هذا البحث ومن أهم نتائج

وخاصة فيما يتصل يف آداب العامل واملتعلم وهي مجلة آداب ميكن أن حيتذي ا مجيع أفراد األسرة من الذكور 
  .واإلناث على حد سواء وهكذا يتم االستفادة من املاضي مع تطوير له كنموذج جيمع بني األصالة واملعاصرة

طلب العلم وتذليل كافة العقبات اإلدارية واالجتماعية اليت على  املرأة املسلمةجيع طالبت الدراسة بتش
تواجه مشوارها يف التحصيل العلمي كي تلعب دورها املنشود داخل األسرة ولكي تساهم يف تنمية اتمع كما أراد 

  .جلائرةهلا اإلسالم الذي جاء لتكرمي املرأة وحتريرها من العادات ا
عرب التاريخ اإلسالمي ظهرت العديد من املدارس الفكرية ويعترب اإلمام الغزايل أحد الروافد الغنية للفكر 

ومبا أن آراء الغزايل فكر إنساين يعتريه النقص والقصور فكان من األمهية مبكان االستفادة من مجيع , اإلسالمي
نقدية تطويرية إذ أن نظرية التربية اإلسالمية ال ميكن أن املدارس الفكرية األخرى والتواصل معها وفق نظرة 

  .نقتصرها على فكر عالم من العلماء قدمياً أو حديثاً وال ميكن أن خنتزهلا يف مدرسة فكرية واحدة



 


