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ركزت الدراسة على ابراز عطاء احلضارة اإلسالمية اجتماعيا وثقافيا من منظور الفكر الرتبوي حبثا عن األصالة
الفكرية ،والتواصل احلضاري ،واالبتكار التعليمي حسب مقتضيات وسنن التطور .لقد عاش املسلمون يف
بيئات فيها تنوع ثقايف هائل فكانوا حيكمون بالد األندلس لعدة قرون ويصنعون التضاريس الثقافية يف أوراب
والعامل ،مث أصاهبم داء األمم؛ انر التفرق واخلصام لكن آاثرهم الزالت حتكي لنا سعة علمهم ،وسبق فكرهم يف
ميادين عديدة.
حيتاج تراث األمم العريقة إىل فرز دائم وحتليل متواصل ألن الكتب القدمية ال سيما اإلسالمية منها
ختتلط فيها املسائل التارخيية ابلفقهية ابلفلسفية ابالجتماعية ابلرتبوية .كتب سلفنا كتبهم أبسلوب موسوعي
يليب احتياجات عصرهم  .إن تبسيط الرتاث للغرض التعليمي والبحثي يستدعي فرز اجلانب الرتبوي عن غريه
وحتليله حسب األدبيات الرتبوية املناظرة هلا قدميا وحديثا من جهة ،وحسب سياقها التارخيي من جهة أخرى.
إن الغرض من هذه الدراسة التعريف ابإلسهامات احلضارية للمسلمني يف بالد األندلس عرب بيان
مالمح الرتبية والتعليم هناك ألهنا فرتة ابلغة األمهية استمرت مثانية قرون (92ه711-م) إىل (897ه
=1492م) .والبحث يف هذا اجملال مهمة معرفية ضرورية يف السياق احلضاري فاألمم ال تستغين عن معاينة
هويتها الثقافية وفتح فضاءات جديدة وتطعيم خطاهبا املعاصر  .يتكون البحث من جمموعة حماور أساسية
وهي مرتبطة ببيان مالمح التعليم يف بالد األندلس  ،والعناية ابللغة العربية ،وتربية املرأة ،والرتبية املوسيقية.

واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي ،وسيتم الرتكيز على كتاب نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب البن املقري التلمساين وهو كتاب زاخر ابملعلومات التارخيية ويعتمد عليه الدارسون.
يتسم كتاب ابن املقري ابلشمولية واألمانة العلمية حيث ينسب القول إىل قائله ويورد املصدر الذي استقى منه
ونقل منه حىت الشعر ينسبه لقائله مما يعطي الكتاب قيمة علمية كبرية.

أمهية الدراسة
تشري دراسات كثرية إىل أن هناك جوانب تعليمية متعددة ال تزال جمهولة ابلنسبة
.1
للدارسني ال سيما عن بالد األندلس (أبو شعرية2007 ،م ،ص  ،13ريبريا1994 ،م ،ص )8
وكثري من اتريخ األندلس مطموس ومل ححيسن عرضه ،ومل تحدرس تفاصيله .إن اتريخ األندلس يعد ثروة
حقيقية من العلم واخلربة والعربة ومن الواجب البحث يف هذا التاريخ إذ هو ال يزال حيتاج جلهد حبثي
كبري (السرجاين2011 ،م ،ج ،1ص  ،10-5الفزاري2004 ،م ،ص .)4
تركز الدراسات الرتبوية يف معظمها على املشرق العريب مما جعل الرتبية األندلسية ال
.2
حتظى إال أبقل القليل (عيسى1982 ،م.)460 ،52 ،
مسحت حركة حماكم التفتيش الكثري من تراثنا اإلسالمي إبسبانيا ومن احلكمة
.3
ترتيب قراءة تلك احلقبة على ضوء املستحداثت املنشورة يف هذا اجملال .لقد كانت حماكم التفتيش
مؤسسة ظالمية سببت احنسار العلوم والثقافة واالقتصاد (برييز 2012 ،م ،ص .)223
امتازت األندلس حبضارة ذات ميل شديد للفنون واآلداب والعلوم على اخلصوص،
.4
وأنشأ املسلمون يف كل انحية مدارس ومكتبات وخمتربات ،وترمجوا كتب اليوانن ،ودرسوا العلوم
الرايضية والفلكية والكيماوية والطبية بنجاح (لوبون2011 ،م .)274 ،قال ابن املقري كان للدين
ابألندلس من العز السامي العماد " ،كانت أنبل دول اإلسالم" (ج ،1ص  .)327 ،113حيتاج
هذا إىل ابراز يف ضوء معطيات الدراسات احلديثة ووفق أطر مناهج البحث.
دراسة املاضي أساس اثبت ميكن أن نستفيد منه لبناء احلاضر (عيسى ،
.5
1982م )56 ،وبناء الشخصية العربية اإلسالمية القادرة على االبداع الفكري " .إننا اليوم حباجة
ماسة إىل إحياء ما درس من معامل ثقافتنا ،وتبيان ما طمس من آاثرها .والكشف عن منابع احلق
ّ
فيها ،نستخرج منها ذكرايت العزة ،وصفحات اجملد ،وآايت الفخار" (دنيا1986 ،م ،ج،1

ص .) 8الرتاث روح األمم وذاكرهتا األمينة وهويتها الرصينة ،فإن احياء ومحاية األلفاظ من الضياع
والنسيان والتحريف واالنقراض ضرورة من ضرورات البقاء والتطور (الكندري2013 ،م ،ص .)65
بيان االسهامات اإلسالمية للمجتمع اإلنساين لتشجيع احلوار العلمي بني
.6
الثقافات ونشر فكر التسامح والتقارب والتعايش .
أسئلة الدراسة
.1

ما أبرز مالمح الرتبية عند أهل األندلس استنادا لكتاب نفح الطيب البن املقري؟

.2

إىل أي مدى كانت عناية األندلسيني ابللغة العربية؟

.3

إىل أي مدى انلت املرأة األندلسية حقها التعليمي؟

.4

كيف اهتم األندلسيون ابلرتبية املوسيقية؟

منهج الدراسة
منهج الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على خطوات حمددة يف عددها منظمة يف
موضوعاهتا توجه البحث وتعني على استنباط املضامني ذات الصلة أبسئلة البحث واملعنية ببيان مالمح الرتبية
األندلسية يف كتاب نفح الطيب البن املقري .ولكي تستبني مالمح احلياة الرتبوية والتعليمية واستكشاف
واشتقاق جوانب التميز سيتم مناقشة أفكار ابن املقري املتشعبة يف ضوء األدبيات الفكرية القدمية واملعاصرة.

وتعتمد هذه الدراسة على الكتب التارخيية املعنية بتاريخ األندلس وعلى رأسها كتاب نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب للمقري التلمساين فهذا الكتاب أكرب موسوعة عن األندلس (خلف2012 ،م ،ص
 .)77ورد يف مقدمة كتاب نفح الطيب بقلم احملقق أننا جيب أن نعرتف بفضل كتاب ابن املقري حيث سخر
مادة الكتاب العلمية لتصوير احلياة السياسية واالجتماعية واألدبية ابألندلس بصورة ال جندها يف كتاب آخر
(ج ،1ص  .)18وال يقتصر البحث على معطيات كتاب ابن املقري لكنه سيتوسع عرب االستفادة من
البياانت املبثوثة يف كتب قدمية أو معاصرة علما أبن الدراسة احلالية تقتصر على املوضوعات الواردة يف أسئلة
البحث فقط.
أبرز النتائج
 .1مجع ابن املقري بني دفيت كتابه "الغصن الرطيب" جمموعة كبرية من
اإلشارات الرتبوية .مادة كتاب نفح الطيب البن املقري مادة علمية تصور جوانب مضيئة
حضارية يف احلياة الرتبوية والتعليمية ابألندلس وبصورة غزيرة وعبارات جزلة رغم اإلسراف
أحياان يف استخدام السجع.
.2

الكثري من األمراء والوجهاء يف األندلس كانوا من حميب املعرفة وانصري

العلماء مما قلص درجة التشدد الديين ،وشجع طابع التنوع الثقايف.

 .3تفنن أهل اللغة العربية وأبدع معلموها يف تدريس الشعر وجتديد أسلوب
البحث والفهم والتحليل وحل املشكالت ،فكانوا أقرب اىل حتصيل هذه امللكة وتعليمها
واالبداع يف وضع املوشحات والزجل واملنظومات.
.4

لألندلسيني عناية برتبية الطفل ومنهجه الدراسي وتنوع العلوم يف ضوء

قدراته واحتياجاته والواقع االجتماعي.
سامهت املرأة يف احلياة الثقافية يف بالد األندلس وقد اشتهر عدد كبري
.5
منهن وأبدعن يف جمال الشعر وحب األدب والغناء وإنشاء اجملالس األدبية من مثل والدة
بنت اخلليفة املستكفي وغريها.
 .6من دالئل التوفيق يف كتاابت ابن املقري أنه خصص شطرا غري قليل من كتاابته لتتبع
ابداعات املرأة .املرأة حينئذ مل تدون املؤلفات والكتب فغابت عن ميدان مهم.
 .7ساهم زرايب بفكره الرتبوي يف تطور املوسيقى األندلسية واالرتقاء هبا حنو
العاملية ونقل هلا مرياث املشرق وطوره تطويرا ال نظري له .ويف عهد زرايب مت تطوير الرتبية
املوسيقية برمتها.
.8

يعتقد ابن املقري إمنا أفسد العلم كثرة التواليف وذلك أن التأليف نسخ

الرحلة اليت هي أصل يف حتصيل مجيع العلوم ووسيلة عملية لتنمية ونضج شخصية املتعلم.
 .9من األمهية مبكان التعريف ابإلسهامات احلضارية للمسلمني يف بالد
األندلس عرب بيان مالمح الرتبية والتعليم هناك ألن "احلرفيات املعرفية" تدل على أهنا فرتة
ابلغة األمهية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي وهي مهمة ثقافية ضرورية يف السياق احلضاري
املعاصر.
 .10من االنصاف أن ندرك أن احلضارة يف األندلس متميزة ومبدعة استفادت
من اجلميع إال أهنا مل تقلد الشرق املسلم أو الغرب النصراين يف كل أمر بل كانت حلنا مجيال
مستقال.
.11

بلغت احلضارة العربية اإلسالمية أوج جمدها يف بالد األندلس فقدمت

طائفة من العلماء سطعوا يف مساء املعرفة وأضافوا لسجل الثقافة الكثري من االبداعات.

التوصيات
 .1تلهمنا الرتبية األندلسية طرق االبداع يف شىت امليادين النظرية والعملية
وجيب أن نتعلم منها أن نريب الذات اإلسالمية املنفتحة على العلوم والفنون واآلداب ،وأن
جنعل كل مدينة من مدننا العربية واإلسالمية منارة من منارات العلم والعمران واإلميان
واألحلان.
 .2استثمار الرتبية األندلسية يف تدريس مقرر تطور الفكر الرتبوي اإلسالمي
عرب توسيع نطاقه ،واالبداع يف عرضه ،وتوظيفه يف جماالت احلياة.
 .3تبين املنهج العلمي يف التفكري واعمال العقل واعمار احلياة .إن التقدم
العلمي والعقل التجرييب والبحث والتحليل من مسات الرتبية األندلسية اليت حنتاج إليها يف
عصر تكشف فيه االختبار الدولية عجز طلبتنا يف العلوم والرايضيات بل وحىت القراءة.
 .4العناية ابملوسيقى وتنويع مساراته لتهذيب الفكر واعالء شأن احلضارة
وكشف اإلبداعات االسالمية بعيدا عن مجود التشدد الديين.
 .5تبصري املعلمني عرب دورات متخصصة إببداعات املسلمني يف شىت العلوم
وسبل تطويرها وغرسها يف جيل الشباب.

