
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

وفلسفة  العلمية  الرتبية  يف  دكتوراه  عىل  حصل  أردين،  جامعي  وأستاذ  تربويٌّ 
يف  الرتبوي  النفس  علم  يف  وماجستري  األمريكية،  ميشجان  والية  جامعة  يف  العلوم 
الربيطانية،  ردينغ  جامعة  يف  العلوم  تدريس  يف  عايل  ودبلوم  األردنية،  اجلامعة 
املدريس  التعليم  يف  عمل  دمشق.  جامعة  يف  واجليولوجيا  الكيمياء  يف  وبكالوريوس 
حالياً  يعمل  1996م.  عام  منذ  الفكري  للعمل  غ  تفرَّ ثم  عاماً،  ثالثني  مدة  واجلامعي 

باحثاً يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. وهو عضو جممع اللغة العربية األردين.

صدر له يف السنوات األخرية جمموعة من الكتب، منها: منهجية التكامل املعريف، والبناء الفكري، وأربعة 
الرتبوية، ورؤية  املقاصدية وجتلياهتا  القيم  الرتبوي اإلسالمي، ومنظومة  الرتاث والفكر  جملدات يف موضوع 

fathihmalkawi@gmail.com :ـم. الربيد اإللكرتوين العالَ

هذا الكتاب
تـَها  قوَّ به  تستعيد  الذي  احلضاري  النهوض  إىل  اليوم  اإلسالمية  ة  األمَّ تسعى 
ي،  حْ الوَ بقيم  اإلنسانية  احلضارة  ترشيد  يف  م  وتُسهِ املعارص،  ـم  العالَ يف  ها  وحضورَ
ذلك  إىل  الساعية  اجلهود  يف  التفكري  يستدعي  وهذا  التاريخ.  وجتربة  ة،  النبوَّ ي  دْ وهَ
النهوض، فأيْنَ تقع احلاجة إىل كتاب يف الرتبية الفكرية من هذا التفكري؟ وبـِمَ ختتلف 
الرتبية  يف  اخللل  يكون  أن  يمكن  وهل  الرتبية؟  أنواع  من  غريها  عن  الفكرية  الرتبية 

الفكرية سبباً يف وجود اخللل يف سائر األنواع األخر؟

من   األخر باجلوانب  وصلته  ورضورته،  املوضوع  أمهية  إلبراز  الفكرية  الرتبية  يف  البحث  اخرتنا  وقد 
شخصية اإلنسان، الذي نتطلع إىل إسهامه يف النهوض احلضاري املنشود. وال يعني هذا االختيار عدم احلاجة 
إىل االهتامم بأنواع الرتبية األخر، أو أنَّ الرتبية الفكرية مستقلةٌ ومنفصلة عن أنواع الرتبية األخر. ولكنَّ 
اختيار املوضوع هو وسيلة لتيسري دراسته بيشء من التخصص، وتناول عنارصه بقدر من العمق والتفصيل.

من  واملفكرين  العلامء  من  عدد  خربات  يـجمع  مجاعياً  تأليفاً  الكتاب  هذا  تأليف  يكون  أن  نا  حرصْ وقد 
البلدان العربية، املغاربية واملرشقية، أمالً يف أن تُسهم اخلربات املتنوعة يف الكشف عن أوجه النظر، والسعة 

والعمق يف أهداف الرتبية الفكرية وموضوعاهتا وأساليبها.
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حالياً  يعمل  1996م.  عام  منذ  الفكري  للعمل  غ  تفرَّ ثم  عاماً،  ثالثني  مدة  واجلامعي 

باحثاً يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. وهو عضو جممع اللغة العربية األردين.

صدر له يف السنوات األخرية جمموعة من الكتب، منها: منهجية التكامل املعريف، والبناء الفكري، وأربعة 
الرتبوية، ورؤية  املقاصدية وجتلياهتا  القيم  الرتبوي اإلسالمي، ومنظومة  الرتاث والفكر  جملدات يف موضوع 

fathihmalkawi@gmail.com :ـم. الربيد اإللكرتوين العالَ

هذا الكتاب
تـَها  قوَّ به  تستعيد  الذي  احلضاري  النهوض  إىل  اليوم  اإلسالمية  ة  األمَّ تسعى 
ي،  حْ الوَ بقيم  اإلنسانية  احلضارة  ترشيد  يف  م  وتُسهِ املعارص،  ـم  العالَ يف  ها  وحضورَ
ذلك  إىل  الساعية  اجلهود  يف  التفكري  يستدعي  وهذا  التاريخ.  وجتربة  ة،  النبوَّ ي  دْ وهَ
النهوض، فأيْنَ تقع احلاجة إىل كتاب يف الرتبية الفكرية من هذا التفكري؟ وبـِمَ ختتلف 
الرتبية  يف  اخللل  يكون  أن  يمكن  وهل  الرتبية؟  أنواع  من  غريها  عن  الفكرية  الرتبية 

الفكرية سبباً يف وجود اخللل يف سائر األنواع األخر؟

من   األخر باجلوانب  وصلته  ورضورته،  املوضوع  أمهية  إلبراز  الفكرية  الرتبية  يف  البحث  اخرتنا  وقد 
شخصية اإلنسان، الذي نتطلع إىل إسهامه يف النهوض احلضاري املنشود. وال يعني هذا االختيار عدم احلاجة 
إىل االهتامم بأنواع الرتبية األخر، أو أنَّ الرتبية الفكرية مستقلةٌ ومنفصلة عن أنواع الرتبية األخر. ولكنَّ 
اختيار املوضوع هو وسيلة لتيسري دراسته بيشء من التخصص، وتناول عنارصه بقدر من العمق والتفصيل.

من  واملفكرين  العلامء  من  عدد  خربات  يـجمع  مجاعياً  تأليفاً  الكتاب  هذا  تأليف  يكون  أن  نا  حرصْ وقد 
البلدان العربية، املغاربية واملرشقية، أمالً يف أن تُسهم اخلربات املتنوعة يف الكشف عن أوجه النظر، والسعة 

والعمق يف أهداف الرتبية الفكرية وموضوعاهتا وأساليبها.




