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ملخصات العدد
عبــد  طــه  عنــد  الغربيــة  الحداثــة  نقــد 

الرحمــن مــن النقــد الفلســفي إلــى النقــد 

اللســاني

مصطفى العادل

الملخص:
الخلفيــة  رصــد  إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى 

اإلســامية التــي انطلــق منهــا طــه عبــد الرحمــن 

إلــى  التنبيــه  وكــذا  الغربيــة،  الحداثــة  نقــد  فــي 

ضــرورة مراعــاة الخلفيــات الحضاريــة والمعرفيــة 

اللغــة والمفاهيــم  تتبــع قضايــا  َثــمَّ  للغــة، وِمــن 

والمصطلحــات فــي مختلــف مؤلفــات طــه عبــد 

العمــل  صلــب  مــن  قضايــا  باعتبارهــا  الرحمــن، 

ــد الحضــارة اإلســامية والتنافــس مــع  علــى تجدي

مســتقبل  معالــم  رســم  فــي  الغربيــة  الحداثــة 

مــن  الدراســة  هــذه  انطلقــت  وقــد  هــذا  األمــة. 

النظــر إلــى أعمــال طــه مــن زاويــة فكــره اللغــوي 

واللســاني، محاولــة مــن خــال ذلــك إثــارة القضايــا 

ذات البعــد اللغــوي الحضــاري فــي فكــره. انطلقــت 

مــن جملــة مــن األســئلة، منهــا: مــا موقــع الخلفيــة 

ــة  ــة والمعرفيــة فــي مشــروع نقــد الحداث الحضاري

اللغــة  ومــا عاقــة  الرحمــن؟  عبــد  لطــه  الغربيــة 

بالمشــروع الفكــري الحضــاري لطــه؟ ثــم مــا أبــرز 

عبــد  طــه  فكــر  فــي  اللغــوي  المشــروع  مامــح 

الرحمــن؟ وكيــف نظــر طــه عبــد الرحمــن إلــى اللغــة 

والمصطلحــات فــي عاقتهــا بالتجديــد الحضــاري 

والتأســيس للحداثة اإلســامية؟ وألجل ذلك فقد 

اقتضــى النظــر المنهجــي تقســيم هــذه الدراســة 

إلــى مقدمــة وثاثــة مباحــث، حيث خصــص المبحث 

األول منهــا للخلفيــة الحضاريــة واإلســامية فــي 

نقــد طــه عبــد الرحمــن للحداثــة الغربيــة، والمبحــث 

الثانــي للمشــروع اللغــوي وموقعــه ضمــن البديــل 

ومنــه  طــه،  يقدمــه  الــذي  اإلســامي  الحضــاري 

نظريــة  ضمــن  اللســانية  النمــاذج  بعــض  نقــد 

التــأدب فــي اللســانيات التداوليــة، وإعطــاء بديــل 

لهــا مســتمد مــن التــراث العربــي اإلســامي، أمــا 

للمصطلحــات  خصــص  فقــد  الثالــث  المبحــث 

والمفاهيــم ومــا يازمهــا مــن خلفيــات فلســفية 

ومعرفيــة وحضاريــة مــن وجهــة نظــر طــه، وكــذا 

تأكيــده علــى أهميــة المصطلحــات والمفاهيــم فــي 

الحضــاري. التجديــد 

الكلمات المفتاحية:
النقــد   - - اللغــة  - الحداثــة  طــه عبــد الرحمــن 

 - التداوليــة   - التــراث   - الغربــي  النقــد   - اللســاني 

اإلســامية المرجعيــة   - التجديــد 

Abstract

This study aims to identify the Islamic 

background from which Taha Abd Al- 

Rahman comes to criticize the Western 

modernism. The study also emphasizes the 

importance of taking into consideration the 

cultural and knowledge context of language, 

and so to trace out the linguistic, conceptual 

and terminological problems discussed in 

different writings of Taha Abd Al- Rahman, 

as these problems have a profound effect on 

the renewal of Islamic civilization to compete 
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with the Western modernism in order to 

outline the future of our nation.

Thus, the study starts with considering Taha’s 

writings from his linguistic point of view, aiming 

to pose linguistic and cultural issues in his view, 

through a group of questions such as: What about 

the cultural and knowledge background of Taha’s 

Critique of the Western modernism? What are the 

main features of Taha’s linguistic project? What 

is the connection between language and the 

cultural project of Taha Abd Al-Rahman? So, the 

methodological approach requires dividing this 

study into an introduction and three sections; the 

first for the Islamic background from which Taha 

Abd Al- Rahman comes to criticize the Western 

modernism, the second for the linguistic project 

and its position within the model he provides as an 

Islamic cultural substitution, including a critique of 

some linguistic models in the theory of politeness 

in pragmatics, giving a substitute based on the 

Islamic and Arab heritage, and the third for terms 

and concepts and all philosophical, knowledge 

and cultural backgrounds related to these, from 

Taha’s point of view, as well as his emphasis on the 

importance of terms and concepts for the renewal 

of civilization. 

Keywords
Taha Abd Al – Rahman – modernism – 

language - linguistic criticism - Western criticism 

-heritage – pragmatics – renewal - Islamic 

authority. 

وعاقتهــا  اإلســامية  الهويــة  أزمــة 
واإلرهــاب بالتطــرف 

بهية السهلي

الملخص:
يعــرض هــذا المقــال مجموعــة مــن القضايــا 

المتعلقــة بأزمــة الهويــة اإلســامية، وذلــك مــن 

عــن ســؤال  أجوبــة  إلــى  الوصــول  خــال محاولــة 

هــــل  مســــلم،  كل  ذهــــن  إلــى  يتبــــادر  محــوري 

ــامي،  ــا اإلسـ ــي مجتمعنــ ــة فــ ــة هويــ ــش أزمــ نعيــ

ــات ومنظمــات تدافــع عنهــا؟ إن  ــي جماعـ ــي تأتـ لكـ

كان الجـواب باإليجـاب، فمـا الهويـة التـي يعيشـها 

بالنفـــي،  الجـــواب  إذا كان  أمـــا  اليـــوم؟  مجتمعنـــا 

والتيـــارات؟  الجماعـــات  هـــذه  ظهـــرت  فلمـــاذا 

فهـــذان اإلشــكاالن تمكـــن اإلجابـــة عنهمـــا مـــن 

خــال طــرح الســـؤالين التالييــن: مــا هويــة األمــة 

واإلرهــاب؟  بالتطــرف  ومــا عاقتهــا  اإلســامية؟ 

وقــد اقتضــى النظــر المنهجــي فــي هــذا اإلشــكال 

توزيــع الجــواب فيــه علــى مباحــث: مبحــث يتنــاول 

مخصــص  ومبحــث  اإلســامية  الهويــة  مفهــوم 

وأســبابها. واإلرهــاب  التطــرف  لمفهــوم 

 ويمكــُن إجمــال أهــم نتائــج هــذا البحــث فــي 

نقــط: ثــاث 

الهويــــة  بوحــــدة  الجــــزم  يمكــــن  ال  أوالهــا:   

ــها  ــي تعيشــ ــداث التــ ــرف األحــ ــي ظــ اإلســامية فــ

الفــــرق. األمــــة اإلســامية بعــــد ظهــــور 

ــة  ــاب كان نتيجــ ــرف واإلرهــ  وثانيهــا: أن التطــ

التصــــدع الداخلــــي لألمــــة اإلســــامية، إلــــى جانــــب 

عوامــــل أخــــرى. 
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ملخصات العدد
وآخــر هــذه النقــط أن أزمــة الهويــة اإلســـامية 

الجماعيــة  المــدركات  اضطــراب  إلــى  أدت 

. للمســلمين

الكلمات المفتاحية:
أزمــة - الهويــة – التطــرف - اإلرهــاب - التربيــة 

- المجتمــع اإلســامي- المبــادئ والقيــم واألخــاق 

- األمــة اإلســامية.

Abstract 
This paper concerns with a variety of 

problems related to the Muslim identity, 
seeking to provide answers of a central 
question that comes to every Muslim’s mind: 
Do we really experience an identity crisis, 
so that different organizations protect our 
identity? If yes, which identity our modern-
day societies live in light of? If no, why were 
these organizations created? These two 
questions can be answered through posing 
two others: What is Muslim identity? What 
is the association between Muslim identity, 
and extremism and terrorism?

Methodologically, answering this 
question requires dividing this paper into 
two sections; one for the concept of Muslim 
identity, and one for the concepts and causes 

of extremism and terrorism. The findings of 

this study can be summarized in three points; 

the first is that one can’t confidently talk 

about a unified Muslim identity; the second is 

that extremism and terrorism have resulted, 

among other causes, from the fragmentation 

of Muslim nation into groups; the third is that 

Muslim identity crisis has led to a disorder of 

popular perceptions of Muslims.

Keywords
Crisis – identity - extremism- terrorism – 

education - Muslim community- principles, 

values and ethics- Muslim nation.

التاريــخ  عبــر  الكتابــي  النقــد  إشــكالية 
التأسيســي المســلمين  ودور 

د. نهى كمال سليم

ملخص:
يســعى هــذا البحــث إلــى تقديـــم تتبــع دقيــق 
المســـلمين  لــدور  وإبـــراز  الكتابـــي  النقـــد  لتاريـــخ 
فـــي تأسيســــه. ومعلــوم أن جهــــود المســــلمين 
النقديــــة قــــد انتقلـــت إلـــى علمـــاء اليهـــود الذيـــن 
وكان  اإلســامية،  الحضــــارة  ظـــل  فـــي  عاشـــوا 
مــــن أشــــهرهم حيــــوي البلخــــي الــــذي تأثــــر بالنزعــة 
الربانيـــون  اليهـــود  وحتـــى  العقليــــة،  االعتزاليــــة 
-ضمـــن  النقديـــة  اإلســـامية  الحجـــج  نقلـــوا 
ــيحية-  ــام والمســ ــد اإلسـ ــة ضـ ــم الجدليـ مؤلفاتهـ
ــبانيا  ــن إســ ــم مــ ــد فرارهــ ــا بعــ ــى أوروبــ ــم إلــ معهــ
واضطهـــاد  اإلســــامي  الحكــــم  عقــــب ســــقوط 
المســـيحيين اإلســـبان لهـــم، وكان مـــن أهـــم تلـــك 
الشـــخصيات أبراهـــام بـــن داود وأبراهـــام بـــن عـــزرا 
ــا بعــــض  ــا أيًضـ ــا نقلهـ وسـليمان بـن عدريـــت، كمـ
ــروس  ــل: بتــ ــيحية مثــ ــن للمســ ــود المتحوليــ اليهــ
ــل:  ــيحيين مثـ ــان المســ ألفونــــس، وبعــــض الرهبــ
ريمونـــدس مارتينـــي، وذلـــك فـــي إطـــار مؤلفــات 
الجــــدل الدينــــي، التــــي ترجمــــت إلــــى الاتينيــــة مــــع 
نهايــــة العصــــر الوســــيط وبدايــــة عصــــر النهضــة.
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انقســام  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد 
هــذا البحــث إلــى خمــــسة مباحــــث وخاتمــــة: أمــا 
بالكتــاب  للتعريــف  فمخصــص  األول  المبحــث 
المقــدس العبــري ونســخه، وفــي المبحــث الثانــي 
المقــدس،  الكتــاب  داخــل  مــن  الكتابــي  النقــد 
للكتــاب  اإلســامي  النقــد  الثالــث  المبحــث  وفــي 
المقــدس منــذ بدايتــه وحتــى مســتهل العصــور 
الوســطى، وفــي المبحــث الرابــع النقــد اليهــودي 
للكتــاب المقــدس فــي العصــور الوســطى، وفــي 
عصــر  خــال  الكتابــي  النقــد  الخامــس  المبحــث 
النهضــة وبدايــات العصــر الحديــث، أمــا الخاتمــة 

فتحتــــوي علــى أهــــم النتائــــج. 

الكلمات المفتاحية: 
الكتــاب المقــدس - نقــد التــوراة - علــم األديــان 

- المتكلمــون - علــم الــكام - العقائــد المســيحية - 

شــريعة موســى

Abstract
This study aims to accurately trace out 

the history of Biblical criticism, and to show 
the fundamental role of Muslims regarding 
this area. Muslims effectively contributed 
to the field of criticism, and it’s well known 
that their knowledge was transmitted to 
the Jew scholars who lived under Muslim 
rule, most prominent among them was 
Hiwi Al-Balkhi who was affected by the 
Mutazili rational school. Additionally, those 
belonging to the rabbinic Judaism quoted 
the critical arguments of Muslims in their 
theological writings against Islam and 
Christianity, transmitting this knowledge to 

Europe before escaping from persecution 
by Spanish Christians after fall of the Muslim 
rule there. Among these rabbinic scholars, 
there were Abraham ibn Ezra, Abraham ibn 
Daud, and Suleiman ibn Aderete. This Islamic 
knowledge was also transmitted by those 
Jews who converted to Christianity such as 
Petrus Alphonsi, and some other theologians 
such as Raymond Martini, and this was 
through their theological writings that were 
translated into Latin by the end of the Middle 
Ages and beginning of the Renaissance.

The methodological approach requires 
dividing this study into five sections and a 
conclusion; the first section is to inform about 
the Hebrew Bible and its editions, the second 
focuses on Biblical criticism based on the 
Bible, the third deals with the Islamic criticism 
of the Bible from the early Islamic era to the 
medieval era, the fourth discusses the Jewish 
criticism of the Bible during the medieval era, 
and the fifth section is devoted to the Biblical 
criticism during the Renaissance and the 
early modern times. Finally, the conclusion 
includes the main findings of this study.

Keywords  

The Bible - Biblical criticism - Religious 

studies - Kalam (theology) -  Mutakallimun 

(Kalam theologians) - Christian doctrines -  

Law of Moses- Christian theology.
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الفكــر السياســي اإلســامي فــي العصــر 

الوســيط إلرفــن روزنتــال

د. أحمد محمود إبراهيم

الملخص:
قــراءة  تقديــم  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى 
»الفكــر  كتــاب  لترجمــة  نقــدي  واســتعراض 
الوســيط  العصــر  فــي  اإلســامي  السياســي 
إلرفــن روزنتــال«. ولمــا كان الكتــاب ال يعــــدو أن 
يكــــون سوى مدخــــل لدراســــة »الفكــــر السياســــي 
اإلســامي«؛ لهـــذا شـــفع كاتبــه عنوانــه الرئيــس 
ــًرا  ــة« مفســ ــة تمهيديــ ــو »رؤيــ ــي هــ ــوان فرعــ بعنــ
ذلــك بــأن المرحلــة التــي اضطلــع خالهــا بتأليفــه 
حالــت دون تقديــم عمــل أكثــــر طموًحــا؛ إذ كانــــت 
معظــــم النصــــوص ذات الصلــــة ال تــــزال حبيســــة 
دور المخطوطــــات أو منشــــورة فــــي طبعـــات غيـر 
محققـــة، فضـــًا عـــن أنهـــا لـــم تكـــن قـــد درســت 

دراســة وافيـــة مـــن الوجهـــة السياســـية.

لوضــع  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد  هــذا 
الكتــاب المترَجــِم فــي إطــاره التاريخــي والمعرفــي 
مجموعــة  عبــر  اإلســامية  الحكــم  تجربــة  َعــْرَض 
ا  مــن المراحــل التــي مــرت منهــا، عرًضــا موجــًزا مركًز
علــى أهــم المراحــــل الكبــــرى مــــن حيــــث مامحهــــا 
العامــة وقســماتها األساســية، دون خــوض فــي 
الدقائـق والتفاصيـل التـي ال يتسـع المقـام لبيانهـا 
ومناقشــــتها. هــذا وقــد تألــف الكتــاب المعــروض 
أساســـيين،  وقســـمين  مختصــرة  مقدمــة  مــن 
حــــاول روزنتــــال فيهمــــا أن يســــتوعب االتجاهــات 
مــن  اإلســـامي،  السياســـي  للتـــراث  الرئيســـة 
خــال دراســــة جملــــة مــــن المصنفــات المرجعيــة 
الممثلــة.  الشــــواهد  بمنزلــــة  لتكــــون  المنتقــــاة 
وهــــذه االتجاهــات هــــي: »الفقــــه السياســــي« أو 

مـــا ُيعـــَرف فـــي المصطلـــح اإلســامي بــاألحـــكام 
ــة  ــرعية والنصيحــ ــة الشــ ــلطانية أو السياســ الســ
السياســية أو مــا ُيعــَرف فــي الثقافــة المســيحية 
بمرايــا األمــراء والفلســفة السياســية. باإلضافــة 
إلــــى النظريــــة الخلدونيــــة التــــي أفــــرد لهــــا روزنتــــال 
ا يكافئ مــــا كانــــت تحظــــى بــــه فــي  فصــــًا مســــتقلًّ
تــــراث الفكــــر السياســــي مــــن تفــــرٍد وخصوصيــــة.

الكلمات المفتاحية: 
 - السياســي  الفكــر   - الشــرعية  السياســة 

- الواليــة - األمــة -  - الخافــة  اإلســام - اإلمامــة 

الوســيط اإلســام   - الحكــم 

Abstract
This essay aims to provide a critical 

overview of Rosenthal’s “Political Thought 
in Medieval Islam”. This book is just an 
introduction to the study of ‘Islamic political 
thought’, so the author added a subtitle, 
namely “An Introductory Outline”, to the 
main one, as while this book was in progress, 
the provenance of most original texts related 
to its theme was limited only to manuscripts 
houses, and even the published texts were 
neither edited nor adequately studied in 
terms of politics.  

In order to put this translated book 
within its historical and knowledge context, 
the methodological thinking requires to 
review the political experience of the Islamic 
government throughout some historical 
phases; a brief review focusing on the major 
phases with regard to general characteristics 
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and the basic sections, and without getting 
into minutiae these lines aren’t enough to 
explain and discuss. This book consists of a 
brief introduction and two basic sections, 
through which Rosenthal tries to deal 
with the major tendencies embodied in 
the Islamic political history, studying a 
group of reference sources selected to be 
representative evidence. These tendencies 
can be summarized in two elements: Political 
jurisprudence, also known in the Islamic 
terminology as Sultani decrees, legal politics, 
or political advice, and known in the Christian 
tradition as mirrors of princes or political 
philosophy. The second tendency can be 
represented in Ibn Khaldun’s theory to which 
Rosenthal devoted a separate chapter, which 
reflects its importance and impact on the 
history of political thought.  

Keywords
Legal politics - political thought – Islam 

– Imamate - Caliphate - authority – nation – 

government - medieval Islam

 
ِ
ــة: بَداهــُة الـــَمفهوم المســؤولّية التربويَّ

ِ
وُمفارقــاُت الـــُممارسة

د. لطفي حجاوي

الملخص
شــّد  إلــى  التحليليــة  الدراســة  هــذه  تهــدف 

مفهــوم  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  إلــى  االنتبــاه 

وآليــات  ممارســتها،  وطــرق  المربــي،  مســؤولية 

مراقبتهــا، خاصــة أن المســؤولية تضعنــا مباشــرة 

فــي قلــب مفارقــة، فهــي مــن ناحيــة أهــّم مفهــوم 

فــي ثقافــة المربــي، ولكنهــا مــن ناحيــة ثانيــة مــن 

يمكــن  ال  التــي  واألخاقيــة  المعياريــة  المفاهيــم 

المفاهيــم  بهــا  ُتضبــط  التــي  بالّدقــة  ضبطهــا 

موضــوع  جعــل  األمــر  هــذا  األخــرى.  التربويــة 

معاصــرة  فكريــة  جــداالت  مركــَز  المســؤولية 

عميقــة وخصبــة، يجــدر بالباحــث التربــوي تكويــن 

عنهــا. الّدقيقــة  األفــكار  بعــض 

منهــج  اســتخدام  الدراســة  هــذه  حاولــت 

التــي  الفكريــة  المــدارس  ألهــم  الخطــاب  تحليــل 

بذلــك  فتمكنــت  المســؤولية،  موضــوع  عالجــت 

فــي البدايــة مــن إظهــار مــا فــي هــذا المفهــوم مــن 

طابــع إشــكالي، ثــم تمكنــت الدراســة بعــد ذلــك 

التغيــر فــي األحــوال االجتماعيــة  أثــر  مــن كشــف 

التقنيــة  والتطــورات  الحضــاري  والتســارع 

المعاصــرة، علــى التحــّول فــي معنــى المســؤولية 

وظيفــة  بتطــور  ذلــك  كل  وعاقــة  وتطــوره، 

المدرســة وأدوارهــا، ثــم أخيــًرا تمّكنــت فــي الخاتمــة 

الموضــوع. مــن  نهائــي  موقــف شــبه  بنــاء  مــن 

Abstract
L’objectif de cette étudeanalytique 

et d’attirer l’attention sur la nécessité de 
remettre en question le concept de la 
responsabilité éducative, la manière dont on 
le pratique et les mécanismes de le contrôler. 
En effet, la responsabilité éducative 
nous met directement dans le cœur d’un 
paradoxe ; puisqu’ elle est, d’une part l’un 
des concepts clés indispensables dans le 
profil de l’éducateur, et d’autre part elle est 
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une notion qualitative non quantifiable et 
par conséquent non mesurable. Cet aspect 
paradoxal de la responsabilité éducative a 
produit plusieurs polémiques et querelles 
entre les doctrines morales. Actuellement 
l’ambigüité de ce sujet incite nos éducateurs 
à repenser ce concept. 

Cette étude a essayé de bénéficier de 
la méthode de l’analyse du discours des 
grands textes moreaux qui ont traité la 
responsabilité. Le premier résultat de cette 
étude est de dévoiler l’aspect paradoxal 
de ce sujet, ensuite elle a pu mettre en 
évidence les effets des mutations sociales, 
technologiques et culturelles récentes sur 
les significations de la responsabilité, ainsi 
que sur le rôle de l’école. En fin, et en guise 
de conclusion l’étude a pu aboutir à un point 
de vue adéquat concernant le sujet de la 
responsabilité éducative qui nous permet 
de dépasser toutes sortes d’incertitudes 
morales. 

أزمــة التربيــة والتعليــم فــي المجتمعــات 
الحديثــة عنــد علــي عــزت بيجوفيتــش

عماد عبد الرزاق

الملخص: 
والتحليــل  بالــدرس  البحــث  هــذا  يتنــاول 

عــزت  علــي  عنــد  التعليمــي  التربــوي  المشــروع 

بيجوفيتــش، وذلــك مــن خــال طــرح مجموعــة مــن 

مــــا  قبيــل:  مــن  المفتاحيــة،  اإلشــكالية  األســئلة 

مفهـــوم التربيـــة عنـــد بيجوفيتـش؟ مـا أثـر التعليـم 

فــــي نهضــــة األمــة؟ مــا ســمات التربيــة والتعليــم 

التربيــــة  التربيــــة وخاصــــة  تحقــــق  كيــــف  عنــــده؟ 

اإلســــامية نهضــــة األمــــة؟ كيــــف نحقــــق التــــوازن 

بيــن التربيــة والتعليــم فــي مجتمعاتنــا المســلمة 

ومــــا هــــو قــــادم مــــن الغــــرب؟ مــــا أهــــم مرتكــــزات 

النهضــــة اإلســــامية؟ 

هــذه  فــي  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد 
انطاًقــا  عنهــا  الجــواب  المشــكلة  األســئلة 
عــزت  علــي  ومؤلفــات  حيــاة  اســتعراض  مــن 
ذات  المســائل  مــن  تخللهمــا  ومــا  بيجوفيتــش 
مــا  أهــم  ولعــل  هــذا  والتعليــم،  بالتربيــة  الصلــة 
بأهميــــة  تتعلــق  نتائــج  مــن  البحــث  هــذا  أفــرزه 
إعــــادة النظــــر فــــي التعليــــم التقنـــي والكاســـيكي 
بــدور األســـرة والمســـجد  وكــذا تأكيـــد االهتمـــام 
والمدرســـة، ومــن ذلــك تأكيـــد بيجوفيتـــش علـــى 
ــر إلــى  ــي النظــ ــة فــ ــامية متكاملــ ــرة اإلسـ أن النظـ
ال  بيجوفيتــش  فــإن  ذلــك  اإلنســــان، وألجــل كل 
يفتــأ يؤكــد علــى أن مــــن أهــــم مرتكــــزات النهضــــة 
عنــــده  والقــــرآن  الكريــــم،  القــــرآن  اإلســــامية 
ليــــس مجـــرد القـــراءة والحفـــظ فقـــط، بـــل التدبـــر 
والتأمـل، وكذلك فالتربيــة ُتَعدُّ لــب وجوهــر الديــن 
اإلســامي، بــل هــي المعــول عليهــا فــي تحقــــيق 
القيــــم والمثــــل العليــــا، وِمــن َثــمَّ فــإذا أرادت األمــة 
أن تنهــض مــن عثرتهــا عليهــا االهتمـــام بالتعليـــم، 
ووضـــع خطـــط واســـتراتيجيات ومناهـــج تعليميـــة 

متطـــورة تتفـــق مـــع مقتضيـــات العصــــر.

الكلمات المفتاحية:
ــروح  ــم - ال ــة - التعلي علــي عــزت بيجوفيتــش - التربي

اإلبداعيــة - النظــرة اإلســامية - المســجد - األســرة - 

الحضــارة - األخــاق - الفــن - النهضــة اإلســامية
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Abstract
This study aims to analyze the education 

and upbringing program adopted by Alija 

Izetbegović, posing some key questions such 

as: What does the concept of upbringing 

mean for Alija Izetbegović? What about the 

impact of education on national renaissance? 

What are characteristics of education, for 

him? How can upbringing, especially the 

Islamic, achieve national renaissance? How 

do we ensure balance in upbringing and 

education in our Muslim societies, under the 

influence of Western culture? What are the 

basic principles of Islamic renaissance? 

Methodologically, thinking about answers 

for these questions requires starting from a 

review of Alija’s life and writings including all 

cases related to upbringing and education. 

Of the findings of this study, those concerned 

with technical and classical education are 

the most important, in addition to those 

emphasizing the major role played by family, 

mosque and school in this respect. For Alija, 

the Islamic view regards humankind in an 

integrated manner. He repeatedly affirms 

that Holy Quran is one of the most important 

cornerstones of Islamic renaissance, and 

upbringing as well is considered the core 

of Islam. Upbringing for Alija is the only 

reliable channel through which to implant 

the Islamic morality in Muslims’ mind. So, 

our Islamic renaissance can’t be achieved 

save by focusing on education and adopting 

advanced educational strategies and 

programs able to keep pace with an ever-

changing world.   

Keywords
Alija Izetbegović – upbringing – education 

– creativity - Islamic view - mosque – family – 

civilization – ethics - art - Islamic renaissance. 

حــدود الفلســفة التربويــة التونســية مــن 
 1958 ســنة  التعليــم«  »توحيــد  قانــون 

إلــى »مدرســة الغــد« ســنة 2005

د. عبد الباسط الغابري

الملخص:
إلــى معالجــة إشــكالية  المقــال  يســعى هــذا 

خــال  مــن  وذلــك  التربويــة،  بالفلســفة  تتعلــق 

فرضيــة محوريــة ُتقــّر باســتحالة وجــود منظومــة 

تربويــة دون رؤيــة فكريــة أو فلســفية معّينــة حّتــى 

فــي حالــة عــدم وجــود نســق معرفــي واضــح تحتكــم 

إليــه تلــك الرؤيــة أو الفلســفة. وتبــرز أهّميــة هــذه 

اإلشــكالية فــي ارتباطهــا بالســياق العــام المتعّلق 

يقتضــي  الــذي  الديمقراطــي  الثــوري  بالمســار 

تكريــس قيــم االختــاف والتعّدديــة والديمقراطية؛ 

التربويــة  الفلســفة  عــن  الحديــث  أن  معلــوم  إذ 

مقتــرن بالسياســات العامــة والثقافــة السياســية 

والمناهــج المّتبعــة واألهــداف العامــة والمبــادئ 

المعلنــة والمضمــرة فــي تونــس بعــد مضــي مــا 
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قانــون  أّول  إصــدار  مــن  قــرن  نصــف  علــى  يربــو 

)نوفمبــر  )قانــون  لــه  وموّحــد  للتعليــم  منّظــم 

للبحــث والنظــر  )))1(، وهــي فتــرة كافيــة تصلــح 

ليــس فقــط لعمــق امتدادهــا الزمنــي، وإّنمــا كذلــك 

وتنّوعهــا.  التونســية  التربويــة  الخيــارات  لتعــّدد 

وقــد اقتضــى النظــر المنهجــي أن تكــون معالجــة 

اإلشــكالية فــي ثاثــة محــاور أساســية: محــور أّول 

تــّم فيــه تنزيــل اإلشــكالية فــي ســياقها المعرفــي 

والنظــري، ورّكزنــا علــى مــا يصلــح ألن يكــون مهــاًدا 

ــا لإلشــكالية المطروحــة، ومحــور ثــاٍن تحليلــي  نظريًّ

ــة  ــا فيــه اســتقراء تجّليــات الفلســفة التربوي حاولن

التونســية مــن خــال البحــث عــن أهــّم المرجعيــات 

ومحــور  المؤّسســة،  العناصــر  أو  والمرتكــزات 

ثالــث تأليفــي نقــدي حاولنــا فيــه اســتثمار مختلــف 

المراحــل الســابقة  إليهــا فــي  المتوّصــل  النتائــج 

وطــرح أســئلة جديــدة.

الكلمات المفتاحية:
 - االختــاف   - تونــس   - التربيــة   - الفلســفة 

التعدديــة - السياســة العامــة - منظومــة تربويــة

Abstract
This paper aims to deal with a problem 

associated the philosophy of education, 
proposing a central hypothesis that it’s 
impossible to create an educational system 
without an intellectual or philosophical 
vision, even if there is no a well-defined 
cognitive system for such a vision to refer 
to. The importance of the education-related 
problem, mentioned above, comes from 
its connection with the general context of 

the democratic revolutionary movement 
that requires inculcating concepts such 
as individual differences, pluralism and 
democracy. It’s well known that talking 
about a philosophy of education, in Tunisia, 
is basically associated with public policy, 
political culture, the established curricula 
and the general goals, in addition to both 
enunciated and implied principles. Now, 
more than 50 years have passed since issuing 
the first education reform law to regulate and 
unify the education system, on November ,4 
1958, which is a sufficient period of time to 
be considered not only for its extension, but 
also due to the multiplicity of educational 
choices in Tunisia.    

Methodologically, dealing with this 
problem requires dividing the paper into 
three sections; the first for placing the 
problem in its knowledge context and 
providing a theoretical framework for it, the 
second for analyzing and examining the 
different aspects of the Tunisian philosophy 
of education through a research for the main 
fundamentals and basic elements, and the 
third provides a critical view in order to make 
use of the findings of the study, and to raise 
new questions.

Keywords 

Philosophy- education- Tunisia- difference- 

pluralism- public policy - educational system.     



3٢7  ملخصات العدد 

المرحلــة  فــي  اإلعاميــة  التربيــة 
واألهــداف المفهــوم  الجامعيــة: 

خولة مرتضوي

ملخص
القــرن  مطلــع  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بــدأت 

 Levi Thomson اقتــرح العشــرين، وذلــك عندمــا 

الُعليــا  الثقافتيــن  تمييــز  كيفيــة  الشــباب  تعليــم 

والشــعبية خــال خمســينيات القــرن الماضــي فــي 

بريطانيــا، وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ظهــر 

ــة لُيصاِحــب التأثيــر الكبيــر  مفهــوُم التربيــة اإلعاميَّ

الراديــو  مثــل:  حينئــٍذ  اإلعــام  لوســائل  المتنامــي 

ــر مفهــوم التربيــة اإلعاميــة فــي  والتلفــاز. وقــد ُأطِّ

ــة فــي ســتينيات  شــكِل نظريــاٍت ومناقشــاٍت علميَّ

المناقشــات  هــذه  وهدفــت  الماضــي،  القــرن 

والثقافــة  الوعــي  تنميــة  إلــى  ة  الجــادَّ العلميــة 

هــذه  انتقــال  المرحلــة  تلــك  تَلــت  ــة.  اإلعاميَّ

ــة إلــى طــورٍ عالمــي، فأصبحــت  المناقشــات المحليَّ

فــي  التدريــس  مناهــج  ضمــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة 

العديــد مــن جامعــات العالــم، وقــد ناقشــت تلــك 

المقــررات التســاؤل العريــض: )مــا الــذي يتعلمــه 

اإلعــام؟(.  مــن وســائل  المختلفــة  الجماهيــر 

الكلمات المفتاحيَّة 
ــة  ــة اإلعاميَّ اإلعــام - التربيــة – التوعيــة - األميَّ

ــة  - المضاميــن اإلعاميَّ

Abstract
Media education began in the early 20th 

century when Levi Thomson suggested 

educating young people on how to 

distinguish the upper and popular cultures 

of Britain in the 1950s. In the United States, 

the concept of media education was 

accompanied by the growing influence 

of the media, such as radio and television. 

The frameworks of the concept of media 

education in the form of scientific theories 

and discussions in the sixties of the last 

century and aimed these serious scientific 

discussions to develop awareness and media 

culture. This was followed by the transition 

of these local discussions to a global stage. 

Media education has become part of the 

curricula of many universities around the 

world. These courses discussed the broad 

question: What do the different audiences 

learn from the media?

Keywords

 Media- Education – Awareness - Media 

Literacy - Media content




