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 المقدمة

يتناول هذا البحث الفكر التربوي في العراق خالل القرن العشرين 

القارى يستخلص العبر  باعتباره موضوعا  شغل حيزا النه جعل

والدروس لتشير الطريق امامه كحل مشكالت الحاضر في ضوء 

مفهوم الماضي وان االنسان هو الركن االساسي الي عملية 

تربوية بل هو لبها ومركزها اذا اليمكن للعملية التربوية ان تحقق 

من دونه واليمكن  ان تحقق أي تنمية او تطور في الحياة اال عن 

ان وبواسطة وان الفكر التربوي هو سجل لالفكار  في طريق االنس

 ومكان ماولدته العقول . زمان

يل وتقوية صوقد جاء اختياري لهذا الموضوع النه يرمي الى تأ

فكرنا الثقافي والتربوي ويكشف بشكل واضح عن شخصيات 

التربوي لكي نعزز معرفة تراثنا  مفكرينا وما اظافوه الى نظامنا

 الحضارة االنسانية  القومي ودورة في

 وقسمت دراسة البحث الى ثالثة مباحث والخاتمة :

وكان المبحث االول يرمي الى تعرف الفكر التربوي في العراق 

 خالل القرن العشرين من خالل :

الفكر التربوي  -4الفكر التربوي  -3الفكر  -2التربية  -1

 االسالمي

الفكر التربوي في اما المبحث الثاني قد تناول العوامل المؤثرة في 

 العراق خالل القرن العشرين من خالل تقيمها 

عوامل سياسية واقتصادية  -2العوامل الجغرافية , تاريخية  -1

 عوامل فكرية وعلمية  -3واجتماعية 



اما المبحث الثالث قد تناولت المفكر التربوي واللغوي والشاعر 

 والناقد محمد بهجة االثري 

 فكره التربوي. -2تة نشأتة وتربيتة ودراسة واسر -1

ولقد اعتمد البحث على العديد من المصادر وياتي في مقدمتها 

عبد الحميد , ازمة المثقفين تجاه االسالم الن هنه المظاهر كلها  

والنظام الذي اختارة الغرب كأساس في الحياه  طبيعية نتيجةكانت 

فكان سيصل الى ما وصل اليه وفي ظهور هذا الفساد الفكري في 

د المسلمين ,جواد, هاشم , مقدمة في كيان العراق االجتماعي بال

ولقد كانت القبائل تمثل وحدة االساس االجتماعي وكانت تفصلها 

تمثل  كل قبيلةواسعة عن المدن اذا كانا منفصلين وكانت  ةهو

اجتماعية سياسية شبه مستقلة منغلقة على ذاتها اقتصاديا لها 

تنظم العالقات فيما بين افرادها ,  شرائحها واعرافها الخاصة التي

االثري كتاب المجمع العلمي العراقي في تكريمة , لقد كانت حياته 

 25حافلة بالكثير من االعمال ولهو العديد من المؤلفات تصل الى 

مؤلف منها اعالم العراق والجمل في تاريخ العربي ولقد منح 
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 الخاتمة

تميز الفكر التربوي في العراق خالل القرن العشرين بالتقدم في جميع 

المجاالت ومن اهمها التربية التي هي ذات اهمية كبرى ال تقل اهميتها 

الشعوب وجوانب عن اهمية التاريخ ذاته وان التاريخ يهتم بدراسة 

حياتهم في سائر تشكيالتهم وان التربية هي تلك التي تصنع الشخصيات 

وتؤثر ذلك التأثير على تلك العصور وتعد المحرك الحيوي الذي يعرف 

بواسطته الكثير من تجليات االنسان وثقافتة وال شك ان الفكر التربوي 

المهمة ذات الحديث حاول وال يزال يحاول االستفادة من تلك العوامل 

التأثير المهم على الفكر التربوي والتقدم الهائل الذي حدث في تلك 

المجاالت وتميز هذا القرن ايضا بالتطور والتقدم في جميع المجاالت 

 االقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها .

 ومن اهم االستنتاجات :

لقد صب اهتمام التربية باالهتمام الفرد بصورة كاملة من جميع   -1

جوانب حياته فهي تعتبر تربية شاملة مشتقة تسعى لتكوين 

االنسان نحو االفضل  واالمثل وكان للتربية  دوراً رئيساً في حياة 

 الشعوب وقد برزت اهميتها في تطور الشعوب 

يعتبر الفكر موضوعا هاما في الدراسات المتعلقة بالعقل البشري  -2

شأن ماهو حقيقي ويشير الى قدره العقل على تصحيح االنتاجات ب

وواقعي وكان الفكر يقترح في كثير من االحيان كمفهوم  يمكنه 

 التوقف بين مفاهيم الفلسفية 

ان الهدف االساسي للفكر التربوي هو ذلك المشروع الحضاري  -3

فهو يستند بالضروره الى عملية التواصل بين الماضي والحاضر  

 ن جهة اخرى والمستقبل من جهة والتفاعل مع معطيات المجتمع م

 

 



ان الفكر التربوي االسالمي هو فرع من فروع التربية االسالمية  -4

وعلم من علومها المتعددة ويهتم بدراسة اجتهادات المفكرين 

العلماء المسلمين هي خطوة هامة من خطوات تأهيل فكرنا 

 التربوي والنفسي حتى تستطيع ان تصل ما فيها.

ومن اهمها عوامل جغرافية عوامل مهمة اثرت على الفكر التربوي  -5

وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية  وعلمية وفكرية  اثرت 

تأثيرا خاصا على صبغة البشر من حيث التعليم والتربية وتحديد 

 سار االفكار المتقدمة  وما ترطيها من عالقة .

محمد بهجة االثري كان من افذاذ علماء العراق الذين ساهمو   -6

حتى ذاع صيتهم واخذ اجازات العلم  واالداب بعلومهم وادابهم 

والخط من استاذة محمود شكري االلوسي وله نماذج من خطه في 

المجمع العلمي العراقي . لقد استنتجت من خالل بحثي على ان 

التربية من الركائز االولى لبناء االنسان والفكر الذي يكون هو 

للمفكرين والكتاب طابع االنسان والفكر التربوي هو دراسة االراء 

اما المفكر التربوي االسالمي قد تناول المعرفة والعلم فان دراستة 

تجعل القارئ يستخلص العبر والدروس لتنير طريقة امامة اما 

العوامل التي اثرت على الفكر التربوي كانت عوامل جغرافية مبنية 

على عادات وتقاليد وعوامل تاريخية منية في تأثر االنسان في 

اضي وكثير من العوامل منها سياسية واقتصادية واجتماعية الم

التي كانت االثر الرئيس في تطور الفكر ولقد ركزت هذه العوامل 

على تطور االنسان وايضا منها عوامل فكرية وعلمية التي اثرت 

بشكل مباشر على الفكر ولقد ركزت كتابة بحثي هذا على ابرز 

مد بهية االثري الذي حظي مفكري العراق في القرن العشرين مح

بمنجزات علمية ومعرفية وافية كثيرة نسبية للدراسات في 

 المؤسسات النظامية .

 

 


