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سبهيد:
ﻟﻘد ﺗأﺛر اﻟﻌﺎمل اﻟﻌريب كاﻹﺳﻼﻣي ﺑﺎﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﻐرﺑيﺔ يف اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ ﻗﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ ﺑﻔﻌﻞ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟذم اﺳﺘﻤر ﻟﺴﻨوات طويﻠﺔ مث ﺣدﺛﺖ ربوﻻت زلﻠيﺔ كاﻗﻠيﻤيﺔ كﻋﺎدليﺔ اﺳﺘدﻋﺖ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ ﻗﻀﺎيﺎ اﻟﻔﻜر كاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ كﻛﺎﻧﺖ اﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ يف ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺎ مت ﻣراﺟﻌﺘﻪ ﻓﻨﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻫذﻩ
ادلراﺟﻌﺔ كاﻟﺘﻘوًن اذبﺎﻫﺎت ﺟديدة يف اﻟﺒﺤﺚ اﻟًتﺑوم دبخﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤيﺔ.
كربﺎكؿ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ادلخﺘﺼرة رﺻد أﻫﻢ اذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﻣﻦ خﻼؿ ﻓﺼﻠُت
اﻻكؿ :ﻣﻔهوـ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم كيشﺘﻤﻞ ﻋﻠى:
ـ ـ مفهوم الترﺑية

ـ ـ مفهوم التأصيل
ـ ـ ثمرات التأصيل

ـ ـ مﺤﺎ>ير ﺣول التأصيل
ـ ـ مفهوم التأصيل الترﺑوي

والثﺎني  :اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي
كمﺎ تشتمل على دراسة طﺒيﻘية على اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي ﺑكلتي الترﺑية ﺑجﺎمعة الخرطوم
وجﺎمعة أمدرمﺎن اإلسالمية
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التأصيل الترﺑوي
يﺘﻨﺎكؿ ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎحلديﺚ ﻣﻔهوـ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم كاﻟﻌﻨﺎﺻر ادلﻜوﻧﺔ ﻟﻪ كﻫي اﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘأﺻيﻞ
كيﻌدد اآلراء ادلخﺘﻠﻔﺔ ﺣوﻟﻪ كاحملﺎذير اﻟيت كﺿﻌهﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء يف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ كشبراﺗﻪ.
مفهوم التأصيل الترﺑوي

يﻘدـ ﻫذا ادلﺒﺤﺚ ﺗﻌريﻔﺎت كاﻓيﺔ ﻟﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟرئيﺴيﺔ ادلﻜوﻧﺔ ﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم كﻫي ﻣﺼطﻠﺤي "
اﻟﺘأﺻيﻞ " ك " اﻟًتﺑيﺔ " ﻗﺒﻞ أف يﻔرد ﻣﺴﺎﺣﺔ كاﻓيﺔ دلﻔهوـ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم.

مفهوم الترﺑية

ﻟﻠًتﺑيﺔ يف اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺎين ﻋديدة ﻣﻨهﺎ:
ٔ
ﺍﻹﺻﻼﺡ  :ﺇﺫ ﺭﺑّى ﺍﻟشيﺀ ﺃﻱ  :ﺃﺻﻠﺤﻪ
اﻟﻨﻤﺎء ﻭﺍﻟﺰيﺎﺩﺓ  :ﺭَﺑَﺎ يَرﺑو ﺑﻤﻌﻨى ﺯﺍﺩ ﻭﻧﻤى ،ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟى (:ﻭَﺗَرﻯ ﺍﻷَﺭْﺽَ ﻫَﺎﻣِدﺓ ﻓَِﺈﺫَﺍ ﺃَﻧﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَيْهَﺎ
ٕ
ﺍﻟْﻤَﺎﺀَ ﺍﻫْﺘَﺰﺕْ ﻭَﺭَﺑَﺖ َﻭﺃَﻧْﺒَﺘَﺖ ﻣِﻦ ُﻛﻞ ﺯَ ْﻭﺝٍ ﺑَهِيﺞ)
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠيﻢ  .ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟى (ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﺒَشَر ﺃَﻥْ يُﺆﺗِيَﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺍْﻟﺤُﻜْﻢ ﻭَﺍﻟﻨُّﺒُوﺓَ ﺛُﻢ
َيﻘُوﻝَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻛُوُﻧوﺍ ﻋِﺒَﺎﺩﺍ ﻟِي ﻣِﻦ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻟَﻜِﻦ ُﻛوُﻧوﺍ ﺭَﺑَّﺎﻧِيِّيﻦ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ُﺗﻌَﻠِّﻤُوﻥَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻭَﺑِﻤَﺎ
ٖ
ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَدﺭُﺳُوﻥ)
ٗ
ﺻﻐِيرﺍ)
ﺍﻟرﻋﺎيﺔ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟى (ﻭَﺍ ْخﻔِﺾ ﻟَهُﻤَﺎ ﺟَﻨَﺎﺡَ ﺍﻟذﻝِّ ﻣِﻦ ﺍﻟرﺣْﻤَﺔِ َﻭﻗُﻞ ﺭَّﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْهُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّيَﺎﻧِي َ
كﻋَرﻓهﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟُﻠﻐَوييﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﻋﻠى أﻧهﺎ "ﺇﻧشاءُ ﺍﻟشيﺀِ ﺣﺎﻻن ﻓﺤﺎﻻن ﺇﻟى ﺣَد ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ( ﻭ
) ﺭﺏُّ ﺍﻟوﻟد ﺭﺑّﺎن  :ﻭﻟيُّﻪ ﻭَﺗﻌَهُّدﻩُ ﺑﻤﺎ يُﻐذيﻪ ﻭيُﻨﻤِّيﻪ ﻭيُﺆﺩِّﺑﻪ

٘

ٔزلﻤد ﺑﻦ ﻣﻜرـ ﺑﻦ ﻋﻠى صبﺎؿ اﻟديﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈور ،ﻟﺴﺎف اﻟﻌرب طﺒﻌﺔٖ دار ﺻﺎدر ﺑَتكت
ٗٔٗٔ جٔ صٔٓٗ
ٕﺍﻟﺤﺞ ٘ :
ٖﺁﻝ ﻋﻤرﺍﻥ ٜٚ :
ٗﺍﻹﺳرﺍﺀ ٕٗ :
٘ اﻟراﻏﺐ اﻻﺻﻔهﺎين  .ﻣﻔردات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآف  .ربﻘيﻖ  :ﺻﻔواف ﻋدﻧﺎف داك كدم  ،دﻣشﻖ  :دار اﻟﻘﻠﻢ ٕٜٜٔـ صٖٖٙ
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أﻣﺎ ﻣﻔهوـ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ (اﺻطﻼﺣﺎ) ﻓيﻘﺼد ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠيﺔ ﺍﻟﺘي يﻤﻜﻦ ﻣﻦ خﻼﻟهﺎ ﺍﻟوﺻوﻝ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﻤنﺎ
ﻭﺭﻭﺣنﺎ ﻷﻗﺼى ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ خﻼﻝ ﺍﻟﻛشﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘوﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓيﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠى
ﺗﻨﻤيﺘهﺎ ﻭﺗوﺟيههﺎ ﻭﺗرﻗيﺘهﺎ ﻷﻗﺼى ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨهﺎ .أك ﺍﻟطريﻘﺔ ﺍﻟﺘي يﺼﺒﺢ ﻓيهﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻋﻘﻼ ﺁخر ﻭﺍﻟﻘﻠب ﻗﻠﺒنﺎ ﺁخر كﺍﻟﻌﻤﻠيﺔ ﺍﻟهﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟى ﺇﻋداد ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧي ﻣﺻدر ﺍﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻭﻭﺳيﻠﺘهﺎ .ﻭﻗد ﺍﺭﺗﺒط ﻫذا ﺍﻟﺘﻌريﻒ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟيﺔ.
كﻫي ﻟدل اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﻤيﺔ ﻛﻞ ﻗوﻯ ﺍﻟﻔرﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫرﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻨﻤيﺔ ﻣﺘﻼئﻤﺔ  ،كﺍﻟﺘهذيﺐ ﻭﺍﻟﺘأﺩيﺐ
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻗد يوﺟد ﻓي ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﺐ ،ﻭﺗدﻋيﻢ ﻣﺎ ﻓيﻪ ﻣﻦ ﻣرﻏوﺑﺎﺕ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إىل ﺗﻌديﻞ
ﺍﻟﺴﻠوﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧي .كاﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘي يﺴﺘخدﻣهﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣدﺍﺙ ﺍﻟﺘطﺒيﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋي؛ ﺑﻤﻌﻨى
ﺗشﻜيﻞ ﺍﻟﻔرﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧي ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛوﻧﻪ ﻛﺎئﻨنﺎ ﺑيوﻟوﺟيّنﺎ ﺑﺤﺘنﺎ ﺇﻟى ﻣرﺣﻠﺔ يﻜﺘﺴﺐ ﻓيهﺎ
ﺍﻟشخﺼيﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ﺍﻟﺘي ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳهﺎﻡ ﻓي ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠى ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
ﻌرؼ ﻋﻠى أهنﺎ ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠيﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺑهﺎ يﺴﺘطيﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ يﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺃﻫدﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
كﺗُ ّ
ﻟيﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠى ﺑﻘﺎئﻪ ،ﻭﺗﻌﻨي ﻓي ﺍﻟوﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﺠدﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟهذﺍ ﺍﻟﺘرﺍﺙ ﻭﺃيﻀﺎ ﻟﻸﻓرﺍﺩ ﺍﻟذيﻦ
يﺤﻤﻠوﻧﻪ .ﻓهي ﻋﻤﻠيﺔ ﻧﻤو ﻭﻟيﺴﺖ ﻟهﺎ ﻏﺎيﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺰيد ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤو ،ﺇﻧهﺎ ﺍﻟﺤيﺎﺓ ﻧﻔﺴهﺎ ﺑﻨﻤوﻫﺎ
ﻭﺗﺠدﺩﻫﺎ.
كﻟيﺲ شبﺔ خﻼؼ ﻛﺒَت يف ﺗﻌريﻔهﺎ ﺑُت اﻟﻌﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت كاﻟﻐرﺑيُت إذ يﻌﺘﻘد  Herbartﺃﻥَّ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﻫو "ﻋﻠﻢ يهدﻑ ﺇﻟى ﺗﻜويﻦ ﺍﻟﻔرﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺑأﻥ ﺗوﻗﻆ ﻓيﻪ ﻣيوﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜيرﺓ ".
ﺃﻣّﺎ  Durkheimﻓيرﻯ ﻓيهﺎ " ﺗﻜويﻦ ﺍﻷﻓرﺍﺩ ﺗﻜويﻨﺎن ﺍﺟﺘﻤﺎﻋيﺎن ".
ﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﻔيﻠﺴوﻑ ﺍﻟﻨﻔﻌي  J. Millﻓيرﻯ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﻫي " ﺍﻟﺘي ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔرﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻟﻐيرﻩ".
ﺑيﻨﻤﺎ يرل  John Deweyﺃﻥَّ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ " ﺗﻌﻨي ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠيﺎﺕ ﺍﻟﺘي يﺴﺘطيﻊ ﺑهﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ
ﺯﻣرﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ  ،ﺃﻥ يﻨﻘﻼ ﺳﻠطﺎﺗهﻤﺎ ﻭﺃﻫدﺍﻓهﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻐيﺔ ﺗأﻣيﻦ ﻭﺟوﺩﻫﺎ ﺍﻟخﺎﺹ ﻭﻧﻤوﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤر  .ﻓهي ﺑﺎخﺘﺼﺎﺭ" ﺗﻨﻈيﻢ ﻣﺴﺘﻤر ﻟﻠخﺒرﺓ".
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كيرل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜُت أف ﻛﻠﻤﺔ ﺗرﺑيﺔ ﺑﻤﻔهوﻣهﺎ ﺍﻻﺻطﻼﺣي ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤديﺜﺔ ﺍﻟﺘي ﻇهرﺕ ﻓي
ﺍﻟﺴﻨوﺍﺕ ﺍﻷخيرﺓ ﻣرﺗﺒطﺔن ﺑﺤرﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠديد ﺍﻟﺘرﺑوﻱ ﻓي ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌرﺑيﺔ ﻓي ﺍﻟرﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧي ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﻥ
ﺍﻟﻌشريﻦ ؛ ﻭﻟذﻟﻚ ﻻ ﻧﺠد ﻟهﺎ ﺍﺳﺘخدﺍﻣﺎن ﻓي ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌرﺑيﺔ ﺍﻟﻘديﻤﺔ  ".ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻭﺍﻟﻤﺼطﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺴﺘخدﻡ ﻓي ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠى ﻣﻌﻨى ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ٙ؛ ﻓﻤﻨهﺎ
ﺍﻟﺘﻨشﺌﺔ كﺍﻹﺻﻼﺡ ك ﺍﻟﺘأﺩيﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ كﺍﻟﺘطهير كﺍﻟﺘﺰﻛيﺔ
كﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫداؼ اﻟًتﺑيﺔ ػ ﻟدل ﻣﻌﻈﻢ اﻟشﻌوب كاﻷﻣﻢ ػ يف:
ـ تكويﻦ ﺍلموﺍطﻦ ﺍلﺼﺎلﺢ:
ﺃﻱ ﺗﻜويﻦ ﺍﻟشخﺺ ﺍﻟذﻱ يﻤﺘﺜﻞ ﺍﻷﻭﺍﻣر ﻭﺍﻟﻨوﺍﻫي ﻭﺍﻟﻘوﺍﻧيﻦ ﻓي ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺾ إﺭﺍﺩﺗﻪ
ـ ﺍلﻨمو ﺍلكﺎمل للفرد:
ﻓﺎﻟﺘرﺑيﺔ ﺗﻌد ﺍﻟﻔرﺩ ﺍﻹﻋداد ﺍﻟذﻱ يﺆﻫﻠﻪ ﻟﻜي يﻜوﻥ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨوﺍﺣي ﺍﻟﺠﺴديﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠيﺔ
ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟيﺔ ﻭﺍﻟخﻠﻘيﺔ ﻭﺍﻟﺤرﻛيﺔ ..اﻟﺦ.
ـ ﺑﻨﺎء شخﺼية ﺍلفرﺩ:

ﺣيﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﻋﻠى ﺗﻜويﻦ ﺍﻟﺴﻠوﻙ ﻭﺗوﺟيﻪ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻔرﺩ ﻓي ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻤيﻊ ﺍﻟﻨوﺍﺣي.

ـ تﺤﻘيﻖ ﺍلكفﺎية ﺍإلنتﺎجية:

ﺣيﺚ يﺘﻢ ﺍﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻜﻔﺎيﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟيﺔ ﻋﻦ طريﻖ ﺍﻟخطط ﺍﻟﻤوﺿوﻋﺔ ﻟﺰيﺎﺩﺓ إﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﺜرﻭﺓ
ﺍﻟﺤيوﺍﻧيﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋيﺔ ﻭﺍﻟطﺒيﻌيﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧشﺎء ﺍﻟﻤدﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘخﺼﺼﺔ ﻹﻋدﺍﺩ أﺷخﺎﺹ ﻣﺆﻫﻠيﻦ ﻟذﻟﻚ.
ـ مﺴﺎعدة ﺍلفرﺩ على ﺍلتكيﻒ:

ﻭﺫﻟﻚ ﺑإﻛﺴﺎﺑﻪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺗﻔيدﻩ ﻓي ﺍﻟﺘﻜيﻒ ﻣﻊ ﺑيﺌﺘﻪ ﺍﻟطﺒيﻌيﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ
مفهوم التأصيل

اﻷﺻﻞ يف اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎس ﻟشيء يﻘوؿ اﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ :ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺃﺻﻞ يدﻝ ﻋﻠى ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟشيﺀ
 .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ  :ﺃَﺻَّﻠْﺘُﻪُ ﺗَأْﺻِﻼن  :ﺟﻌﻠت ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﺛﺎﺑﺘﺎ يﺒﻨى ﻋﻠيﻪ ﻏيرﻩ  ،ﻭﺃَﺻَّﻞ ﺍﻟشيﺀ  :ﺟﻌﻞ ﻟﻪ
ﺃﺻﻼ ﺛﺎﺑﺘﺎ يﺒﻨى ﻋﻠيﻪ  ،ﻭهبذا يﻜوﻥ ﻣﻌﻨى ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻘوﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟى ﺃﺻﻞ ﻭ ﺃﺳﺎﺱ يﻘوﻡ
ٙاﻧﻈر ﻣﺤﻤد ﻣﻨير ﻣرﺳي ،اﻟًتﺑيﺔ اﻻﺳﻼﻣيﺔ اﺻوذلﺎ كﺗطورﻫﺎ يف اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺑيﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،ﻋﺎمل اﻟﻜﺘﺐ ٕٔٗٔ ﻫػ  ،ﺹ ٗٛ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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ﻭيﺒﻨى ﻋﻠيﻪ  .ﻭﺍﻟﻘرﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤديﺚ ﻫﻤﺎ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﻠوﻡ ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ  ،ﻓﺎﻟﺘأﺻيﻞ ﻫو ﺑيﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻧﺒي ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠيﻪ ﻭﺳﻠـٚ
كيﻌرؼ اﻟﺘأﺻيﻞ ػ اﺻطﻼﺣﺎ ػ ﺑأﻧﻪ ﺻيﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠوـ يف ﺿوء اﻹﺳﻼـ كيﻌرؼ ﺑﺼورة أﻛﺜر ربديدا ﻋﻠى أﻧﻪ
" إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ ادلﻌﻠوﻣﺎت كﺗﻨﺴيﻘهﺎ كإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜَت يف ادلﻘدﻣﺎت كاﻟﻨﺘﺎئﺞ ادلﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨهﺎ كﺗﻘييﻢ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟيت اﻧﺘهى إﻟيهﺎ كإﻋﺎدة ربديد اﻷﻫداؼ ﻋﻠى أف يﻜوف ذﻟﻚ ﺑواﺳطﺔ ذبﻌﻞ ﻓركع ادلﻌرﻓﺔ
ٛ
ادلخﺘﻠﻔﺔ ﺗﺜرم اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي كزبدـ أﻫداؼ اﻹﺳﻼـ "
كﻋرﻓﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟدائﻤﺔ ﻟﻠﺘأﺻيﻞ يف ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤي جبﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﺑﻦ ﺳﻌود ﺑأﻧﻪ" :إﺑراز
اﻷﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣيﺔ اﻟيت ﺗﻘوـ ﻋﻠيهﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوـ ،ﻣﻦ خﻼؿ صبﻌهﺎ أك اﺳﺘﻨﺒﺎطهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟشريﻌﺔ
كﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻜﻠيﺔ كﺿواﺑطهﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،كدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوـ دراﺳﺔ ﺗﻘوـ ﻋﻠى اﻷﺳﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
كﺗﺴﺘﻔيد شلﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟيﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤوف كﻏَتﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎئﺞ كﻧﻈريﺎت كآراء ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
()ٜ
اﻷﺳﺲ".
كيﻌرؼ زلﻤد ﻋﺜﻤﺎف صلﺎيت اﻟﺘأﺻيﻞ :ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠى أﺳﺎس اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي كﻋﻠى أﺳﺎس
(ٓٔ)
ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼـ كﺣﻘﺎئﻖ اﻟشريﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ".
كيرل إﺑراﻫيﻢ رﺟﺐ أف اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ " :إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻠوـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ يف ﺿوء اﻟﺘﺼور
اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻺﻧﺴﺎف كاجملﺘﻤﻊ كاﻟوﺟود ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘخداـ ﻣﻨهﺞ يﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓيﻪ اﻟوﺣي اﻟﺼﺤيﺢ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ
(ٔٔ)
ادلشﺎﻫد ﻛﻤﺼدر ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ."..
 -ٚامسﺎﻋيﻞ اﻟﻔﺎركﻗي  ،ﺻيﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠوـ ﺻيﺎﻏﺔ إﺳﻼﻣيﺔ  ،رلﻠﺔ ادلﺴﻠﻢ ادلﻌﺎﺻر  ،اﻟﻌدد ٕٖ ػ ٕٜٔٛـ ﻣﺆﺳﺴﺔ ادلﺴﻠﻢ ادلﻌﺎﺻر ﻟﺒﻨﺎف
ص ٗٗ
ٛﻧﻔﺲ ادلرﺟﻊ
( )ٜﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﺑﻦ ﺳﻌود ،ﻧدكة اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻠﻌﻠوـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ادلﻨﻌﻘدة ﺑﺘﺎريﺦ ٖٖٓٔٗٔ/ٕٔ/ﻫػ ،اﻟريﺎض،
ادلﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟﺴﻌوديﺔ
(ٓٔ) زلﻤد ﻋﺜﻤﺎف صلﺎيت ،ﻣﻨهﺞ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،رلﻠﺔ ادلﺴﻠﻢ ادلﻌﺎﺻرٜٜٔٓ ، ،ـ ﻋدد  ٘ٚصٖٕ
(ٔٔ) إﺑراﻫيﻢ رﺟﺐ ،اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻠﻌﻠوـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ،ادلﻔهوـ – ادلﻨهﺞ – ادلدخﻞ – اﻟﺘطﺒيﻘﺎت ،دار ﻋﺎمل اﻟﻜﺘﺐ،
اﻟريﺎض ،ادلﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟﺴﻌوديﺔٔٗٔٙ ،ﻫػ ،صٔٗ
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كيشﺎر ﻟﻠﺘأﺻيﻞ يف ﺑﻌﺾ اﻷدﺑيﺎت ﺑﺎﻷﺳﻠﻤﺔ كﺗﻌرؼ ﻋﻠى أهنﺎ" :إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ ادلﻌرﻓﺔ ﻋﻠى أﺳﺎس ﻣﻦ
ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼـ هبﺎ ،أم إﻋﺎدة ربديد كﺗرﺗيﺐ ادلﻌﻠوﻣﺎت  ،كإﻋﺎدة اﻟﻨﻈر يف اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻫذﻩ ادلﻌﻠوﻣﺎت
كﺗراﺑطهﺎ كإﻋﺎدة ﺗﻘوًن اﻟﻨﺘﺎئﺞ ،كإﻋﺎدة ﺗﺼور اﻷﻫداؼ ،كأف يﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑطريﻘﺔ سبﻜﻦ ﻣﻦ إﻏﻨﺎء كﺣدة
ﻗﻀيﺔ اﻹﺳﻼـ".
كيرل اﻟربكﻓيﺴور ﺟﻌﻔر ﺷيﺦ إدريﺲ أف ﻣﻔهوـ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠوـ ﻫو ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻋﻠى أﺻوؿ اﻹﺳﻼـ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
(ٕٔ)
كاﻟﺘﻘيد ﺑﺎﻷخﻼؽ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اﻟﺒﺤﺚ".
كيﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘخداـ ﻣﺼطﻠﺢ اﻟﺘأﺻيﻞ ﻋﻠى ﻣﺼطﻠﺢ اﻷﺳﻠﻤﺔ يﻘوؿ اﻟدﻛﺘور ﺻربم أضبد خﻠيﻞ
يﺴﺘخدﻡ ﻣﺼطﻠﺤي ﺍﻷﺳﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠى ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨى ،ﻏير ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻔﻀﻞ ادلﺼطﻠﺢ اﻷخَت
ﻟﻌدﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨهﺎ  :ﺃﻥ ﻣﺼطﻠﺢ ﺗأﺻيﻞ ﺃﻛﺜر ﺷﻤوﻻن ،ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺼطﻠﺢ يدﻝ ﻋﻠى ﺍﻟرﺩ ﺇﻟى ﺍﻷﺻﻞ،
ﻭﺍﻷﺻﻞ يرﺩ ﺑﻤﻌﻨى يﻘﺎﺭﺏ ﻣﻌﻨى ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ (ﺍﻟﻘﺎﻋدﺓ ﺍﻟﻜﻠيﺔ ﺍﻟﺘي ﺗﻨدﺭﺝ ﺗﺤﺘهﺎ ﻗوﺍﻋد ﺟﺰئيﺔ ﻋيﻨيﺔ)،
ﻛﻤﺎ يرﺩ ﺑﻤﻌﻨى ﺍﻟديﻦ (ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟيﻘيﻨي ﺍﻟوﺭﻭﺩ ﺍﻟﻘطﻌي ﺍﻟدﻻﻟﺔ)  ،ﻓهو يﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤديد ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟديﻦ ،ﺑيﻨﻤﺎ ﺍﻷﺳﻠﻤﻪ يﻘﺘﺼر ﻋﻠى ﻣﻌﻨى ﺍﻟديﻦ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼطﻠﺢ ﺗأﺻيﻞ يدﻝ ﻋﻠى
ﺍﻧدﺭﺍﺝ ﻣشﻜﻠﺔ ﺗأﺻيﻞ ﺍﻟﻌﻠوﻡ ﺗﺤﺖ ﻣشﻜﻠﺔ ﺃﺷﻤﻞ ﻫي ﻣشﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻦ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻرﺓ.
ﻭﺃخيرﺍن ﻓﺈﻥ ﻣﺼطﻠﺢ ﺃﺳﻠﻤﻪ يوﺣي ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﺗﻔيد ﺃﻥ ﺍﻟﻤوﻗﻒ ﻣﻨهﺎ ﻻ يخرﺝ ﻋﻦ ﻣدﻯ ﺣدﻱ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔر  ،ﺑيﻨﻤﺎ ﻣﺼطﻠﺢ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ يوﺣي ﺑدﻻﻟﺔ ﻇﻨيﺔ يﻔيد ﺑأﻥ ﺍﻟﻤوﻗﻒ ﻣﻨهﺎ ﺍﺟﺘهﺎﺩﻱ
يﺘرﺍﻭﺡ ﺑيﻦ ﺍﻟﺼوﺍﺏ ﻭﺍﻟخطأٖٔ.
كيﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺎرب كاﺿﺢ ﺑُت سلﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌريﻔﺎت ﻓهي ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠى ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼـ كﻣﻨهﺠﻪ أﺳﺎﺳﺎ
ﻟﻠﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ.
كﻫﻨﺎؾ ﺛﻼﺛﺔ ﻣوﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﻀيﺔ ﺗأﺻيﻞ ﺍﻟﻌﻠوﻡ:

ـ ﺍلموﻗﻒ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍلﻘﺒوﻝ ﺍلمﻄلﻖ (ﺍلتﻘليد):

(ٕٔ) ﻋﺒداهلل ﻧﺎﺻر اﻟﺼﺒيﺢ ،اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،رلﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﺑﻦ ﺳﻌود ،اﻟﻌدد ٕٕ ،اﻟﺴﻨﺔ ٕٕ،
صٖٗٚ
ٖٔ ﺻربم أضبد خﻠيﻞ  ،ﺗأﺻيﻞ ﺃﻡ ﺃﺳﻠﻤﻪ ﻣﻘﺎؿ ﻣﻨشور دبوﻗﻊ كركؾ ﺑرس ٕٖ٘ٔٓٔ/ٔٔ/ـ

اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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يﻘوﻡ ﻋﻠى أﻥ ﺗﺤﻘيﻖ ﺍﻟﺘﻘدﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻘدﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ يﻜوﻥ
ﺑﺎﻟﻌوﺩﺓ ﺇﻟى ﺍﻟﻤﺎﺿي ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻرﺓ ﻭإﺳهﺎﻣﺎﺗهﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤية  ،ﻭﺑﻤﻨﻈوﺭ ﻋﻠﻢ ﺃﺻوﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻪ يﻔهﻢ ﻋﻤﻠيﻪ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﻋﻠى ﺃﻧهﺎ ﺍﻟوﻗوﻑ ﻋﻨد ﺃﺻوﻝ ﺍﻟديﻦ ﻭﻓرﻭﻋﻪ .ﻭﻓي ﻣﺠﺎﻝ ﺗأﺻيﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
يﻔهﻢ ﻋىل ﺃﻧهﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺍﻟوﺣي ﻣﻦ ﻧﺼوﺹ  ،ﻭﺍﺟﺘهﺎﺩﺍﺕ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤيﻦ.
كﻫذﺍ ﺍﻟﻤوﻗﻒ يﻘﺎﺭﺏ ﻓي ﺍﻟﺘﺎﺭيﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣي ﻣوﻗﻒ ﺍﻟرﻓﺾ ﺍﻟﻤطﻠﻖ ﻟﻠﺘرﺍﺙ ﺍﻟيوﻧﺎﻧي ﺍﻟذﻱ ﻛﺎﻥ يرﻯ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣطﻠﻖ ﺑيﻦ ﺍﻟديﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣي ﻭﺍﻟﺘرﺍﺙ ﺍﻟيوﻧﺎﻧي  ،ﻭأﻥ ﺍﻟﻤوﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤيﺢ ﻣﻦ ﻫذﺍ
ﺍﻟﺘرﺍﺙ ﻫو ﺍﻟرﻓﺾ ﺍﻟﻤطﻠﻖ.
ﺍلموﻗﻒ ﺍلثﺎني  :ﺍلرفﺾ ﺍلمﻄلﻖ (ﺍلتﻐريﺐ):

يﻘوﻡ ﻋﻠى ﺃﻥ ﺗﺤﻘيﻖ ﺍﻟﺘﻘدﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻘدﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻻ يﻤﻜﻦ
ﺃﻥ يﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﺠذﻭﺭ ،ﻭﺗﺒﻨي ﻗيﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐرﺑيﺔ.
ﺍلموﻗﻒ ﺍلثﺎلﺚ  :ﺍلموﻗﻒ ﺍلتﻘويمي(ﺍلﻨﻘدﻱ):

يﻘوﻡ ﻋﻠى ﺃﻥ ﺗﺤﻘيﻖ ﺍﻟﺘﻘدﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻘدﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤي يﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘيﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﻻ يﻨﺎﻗﺾ
ﺃﺻوﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﺘي ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟهيﻜﻞ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ،ﺳواء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺇﺑدﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤيﻦ ﺃﻭ ﺇﺳهﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻرﺓ ﺍﻷخرﻯٔٗ.
كﻣﻦ خﻼؿ ﻫذا اﻻﺳﺘﻌراض ﻟﻠﻤواﻗﻒ اﻟﺜﻼث يﺒدك اﻟرأم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫو اﻟرأم اﻷﻛﺜر ﺻﺤﺔ كﻣﻘﺒوﻟيﺔ.
التأصيل الترﺑوي:

كﺗأﺳيﺴﺎ ﻋﻠى ﻣﻔهوـ اﻟﺘأﺻيﻞ كﻣﻔهوـ اﻟًتﺑيﺔ ﻧﺴﺘطيﻊ ﺗﻌريﻒ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﻋﻠى أﻧﻪ:
ػ إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠوـ اﻟًتﺑويﺔ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ.
ػ زلﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘيﻢ كادلﻌﺎرؼ كاﻟﻨﻈريﺎت اﻟًتﺑويﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼـ كﻣﺒﺎدئﻪ دلﻌرﻓﺔ ﻣواطﻦ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻟﺘدﻋيﻤهﺎ كاﻻﻓًتاؽ
ﻟﺘﺠﺎكزﻫﺎ كاﻟﺘﺤذير ﻣﻨهﺎ.
ػ اﺳﺘخﻼص ادلﺒﺎدئ كاﻟﻨﻈريﺎت كاآلراء اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼوص اﻹﺳﻼﻣيﺔ ادلوﺛﻘﺔ يف اﻟﻘرآف كاﻟﺴﻨﺔ كأﻗواؿ
اﻟﻌﻠﻤﺎء كاﻟﻔﻘهﺎء كاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ادلﻌﺘربيﻦ كﺗﻌﺎﻟيﻢ اﻟديﻦ اﻹﺳﻼﻣي كﻋﺒﺎداﺗﻪ كﻣﻌﺎﻣﻼت كﺗﺎريﺦ كﺳَت اﻟﻨيب
ٗٔ ﺻربم أضبد خﻠيﻞ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺘﺼرؼ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ كاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ كاﻟﺘﺎﺑﻌُت كﺗﺎﺑﻌيهﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎف إىل يوـ اﻟديﻦ كﻏَت ذﻟﻚ شلﺎ ديﻜﻦ
اﻻطﻤﺌﻨﺎف إىل ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻺﺳﻼـ ﻗوﻻ أك ﻓﻌﻼ.
كيطﻠﻖ ﻋﻠى اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم يف ﺑﻌﺾ اﻷدﺑيﺎت (اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي) .كيﺴﻤى ﻟدل اﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺎﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻫي ػ حبﺴﺐ اﻟدﻛﺘور ﺻﺎٌف اﺑوﻋراد ٘ٔ ﺃﺣد ﻓرﻭﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﺍﻟذﻱ يُﻌﻨى ﺑﺘرﺑيﺔ
ﻭﺇﻋدﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓي ﻣخﺘﻠﻒ ﺟوﺍﻧﺐ ﺣيﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈوﺭ ﺍﻟديﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣي ﺍﻟﺤﻨيﻒ .
ﻭﻋﻠى ﺍﻟرﻏﻢ ﻣﻦ ﺷيوﻉ ﻣﺼطﻠﺢ " ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ " ﻓي ﻋﺼرﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿر ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ يﻜﻦ
ﻣُﺴﺘخدﻣﺎن ﻭﺷﺎئﻌﺎن ﻓي ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ  ،ﻭﻟﻢ يﻜﻦ ﻣﻌرﻭﻓﺎن ﻓي ﺗُرﺍﺛهﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤي ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ يرﺩ
ﻣﺼطﻠﺢ " ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ " ﺑهذﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓي ﺍﻟﻘرﺁﻥ ﺍﻟﻜريﻢ  ،ﻭﻻ ﻓي ﺃﺣﺎﺩيﺚ ﺭﺳوﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠى
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠيﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺭﺩ ﺑأﻟﻔﺎﻅ ﺃُخرﻯ ﺗدﻝ ﻓي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠى ﺫﻟﻚ  .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫذﺍ ﺍﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻟﻢ
يُﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓي اﻟًتاث ﺍﻹﺳﻼﻣي ﻻﺳيﻤﺎ ﺍﻟﻘديﻢ ﻣﻨﻪ ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟيﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓي ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘرﺑوﻱ ﺑأﻟﻔﺎﻅٍ ﺃﻭ ﻣﺼطﻠﺤﺎﺕٍ ﺃخرﻯ ﻗد ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨى ﺍﻟﻤﻘﺼوﺩ .كﻣﻨهﺎ ﻋﻠى ﺳﺒيﻞ ادلﺜﺎؿ:
ﺍلتﻨشﺌة:
ﻭيُﻘﺼد ﺑهﺎ ﺗرﺑيﺔ ﻭﺭﻋﺎيﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨذ ﺍﻟﺼﻐر
ﺍإلصالﺡ:
ﻭيﻌﻨي ﺍﻟﺘﻐيير ﺇﻟى ﺍﻷﻓﻀﻞ  ،ﻭﻫو ﺿد ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ  ،ﻭيُﻘﺼد ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎيﺔ ﺑﺎﻟشيﺀ ﻭﺍﻟﻘيﺎﻡ ﻋﻠيﻪ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻋوﺟﺎﺟﻪ
ﺍلتأﺩيﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ:

ﻭيُﻘﺼد ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠي ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣد ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟطﺒﺎﻉ ﻭﺍﻷخﻼﻕ ؛ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎئﺢ

ﺍلتﻄهير:

ﻭيُﻘﺼد ﺑﻪ ﺗﻨػﺰيﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻧﺎﺱ ﻭﺍﻟدﻧﺎيﺎ ؛ ﻭﻫي ﻛﻞ ﻗوﻝٍ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻗﺒيﺢ

ﺍلتﺰكية:

٘ٔﺻﺎﻟﺢ ﺃﺑوﻋرﺍﺩ، ،ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺍﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔهوﻡ صٖ حبﺚ ﻣﻨشور دبوﻗﻊ ﺻيد اﻟﻔوائد ٕٕٓٓٔٗ/ٔ/ـ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :

www.alhidaya.net

شﺒكة الهداية اإلسالمية
www.alhidaya.net
ﺑإشراف /د .مﺤمد عﺒد الكريم الشيخ

اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي

د .جمﺎل مﺤمد علي فﻘيري

ﺻﻔﺤﺔ |9

ﻭﺗأيت ﺑﻤﻌﻨى ﺍﻟﺘطهير  ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼوﺩ ﺑذﻟﻚ ﺗﻨﻤيﺔ ﻭﺗطهير ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒشريﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔٍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ
يﻠيﻖ ﺑهﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴيﺌﺔ  ،ﻭﺍﻟخﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒيﺤﺔ  ،ﻇﺎﻫرﺓن ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺑﺎطﻨﺔ.
مفﺎهيم خﺎطﺌة ﺣول التأصيل:

ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ ادلﻔﺎﻫيﻢ ﻏَت اﻟﺼﺤيﺤﺔ دبﻔهوـ اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﻧﺘيﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠيﺔ
كاﻟذﻫﻨيﺔ كاﻻﻔﺘﻘار ﺇﻟى ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻤﻌرﻓي ،ﺃﻭ ﺍﻟرﺅيﺔ ﺍﻟﻜﻠيﺔ ﺍﻟشﻤوﻟيﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻜﺜَت شلﻦ كجلوا
ﻫذا اجملﺎؿ يﻘوؿ اﻟدﻛﺘور زلﻤد ﺑﻦ ﻋﺒد اهلل اﻟدكيش "ﻭﻣﻤﺎ يﻨﺒﻐي ﻣرﺍﻋﺎﺗﻪ ﻓي ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﻣﺎ يﻠي:
ػ ﺇﻥ ﻗيﻤﺔ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘدﻻﻝ ﺃﻥ يﻀيﺌﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨهﺞ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻻ ﺃﻥ يﻌطيﺎ ﺗﺴويﻐﺎن ﻟﻤﺎ ﻧﻘرﺭﻩ ﻭﻧﺴﻌى
ﺇﻟيﻪ .إذ ﻟيﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﺃﻥ يﻘرﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎئﺞ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍن ﺛﻢ يﺒﺤﺚ ﻟهﺎ ﺑﻌد ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺎ يﺆيدﻫﺎ ﻣﻦ
ﺷوﺍﻫد ﺍﻟﻘرﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒويﺔ ،ﻭﻫو ﺃﻣر يﺘﻜرﺭ ﻛﺜيرﺍن ،ﻭيﻌﻨي ﺍﻟﺘﻘرير ﺛﻢ ﺍﻻﺳﺘدﻻﻝ.
ػ ﻻ يﺴوﻍ ﺗﻔﺴير ﻣوﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴيرﺓ ﺍﻟﻨﺒويﺔ ﻭﻧﺼوﺹ ﺍﻟﻘرﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ خﻼﻝ ﻗوﺍﻟﺐ ﻭﻧﻈريﺎﺕ
ﺟﺎﻫﺰﺓ؛ ﻓﺎﻟﻨﻈريﺎﺕ ﺗﺤوﻱ ﺑُﻌدﺍن ﻓﻠﺴﻔيﺎ ﻭﺭﺅيﺔ ﺷﻤوﻟيﺔ ﻟﻤوﻗﻒ ﻧﻔﺴي ﺃﻭ ﺗرﺑوﻱ ،ﻭﺍﺷﺘرﺍﻙ ﻣﻌﻨى
ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﻗدﺭ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻر ﺍﻟﻨﻈريﺔ ﻻ يﻌﻨي ﺑﺎﻟﻀرﻭﺭﺓ ﺍﻧطﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠيهﺎ.
ػ ﻟيﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﺍﻟشرﻋي ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠى ﺃﻗوﺍﻝ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻒ؛ ﻓهي ﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤيﺘهﺎ ﻭﺿرﻭﺭﺓ اﻻﻋﺘﻨﺎء
ﺑهﺎ ﻻ ﺗرﻗى ﻷﻥ ﺗﻜوﻥ ﻣﺼدﺭﺍن ﻟﻼﺳﺘدﻻﻝ ،ﺑﻞ ﻫي ﻣﻤﺎ يُﺴْﺘَدﻝ ﻋﻠيهﺎ ﻻ ﺑهﺎ ،ﻭﻻ ﺑد ﻣﻦ ﺍﻟوﻋي
ٔٙ
ﺑﻈرﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻭﺳيﺎﻗهﺎ ﻭطﺒيﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟذﻱ ﺻدﺭﺕ ﻓيﻪ.
ػ ﻟيﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﺍﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘدﻻﻝ ﻋﻠى ﻛﻞ ﻣﺎ يﻘﺎﻝ؛ ﻓﺜﻤﺖ ﺃﻣوﺭ ﻫي ﻣﻤﺎ يﻨدﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺃﺻﻞ
ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻭﺑﻨاء ﻋﻠيﻪ ﻓﻼ ﺗﺘطﻠﺐ ﺍﺳﺘدﻻﻻن ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑرﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ يﻨدﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺍﻟوﺳﺎئﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟيﺐ؛
ﻟﻜﻦ ﺣيﻦ يأﺗي ﺍﻻﺳﺘدﻻﻝ ﻏير ﻣﺘﻜﻠَّﻒ ﻓهو يﺰيدﻫﺎ ﻗوﺓ ،ﻭيﺆﻛد ﻓﺎﻋﻠيﺘهﺎ ﻭﺟدﻭﺍﻫﺎ.
كيﺆﻛد اﻟدكيش ﻋﻠى أمهيﺔ اﻟﺘأﺻيﻞ ﻟﻠﻌﻠوﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ،ﺷريطﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻤﻖ ﻭﻭﻋي،
ﻭﺑﻤﻨهﺠيﺔ ﺷرﻋيﺔ ﻓي ﺍﻻﺳﺘدﻻﻝ ،ﻻ ﺃﻥ يﻜوﻥ ﻣﺠرﺩ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤطﺎﻟﺐ ﺍآلخريﻦ ،ﺃﻭ ﻭﺳيﻠﺔ ﻹﻋطﺎء
ﻣشرﻭﻋيﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﺳﻠﻔﺎ ٔٚ
ٔٙزلﻤد ﺑﻦ ﻋﺒد اهلل اﻟدكيش  ،اﻟﺘأﺻيﻞ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻠًتﺑيﺔ  ،ﻣﻘﺎؿ ﻣﻨشور دبوﻗﻊ ادليﺜﺎؽ ٕٕٓٓٔٗ/ٔ/ـ
 ٔٚادلرﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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فوائد التأصيل الترﺑوي:
كﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم دبخﺘﻠﻒ ﻣدﻟوﻻﺗﻪ اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ اﻟﻔوائد كاﻟﺜﻤرات ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ:
ػ كﺳيﻠﺔ اﻟﺘﻐيَت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋي يﻘوؿ اﻟشيﺦ ﻋﺒﺎس ﻣدين ٔٛإﻧﻪ اﻟﻨهﺞ اﻟذم ﺳﺎر ﻋﻠيﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤيﻦ
ﻭﺍﻟدﻋﺎﺓ ﺍﻟرﺑﺎﻧييﻦ خﻼﻝ ﺗﺎﺭيﺦ ﻫذﻩ ﺍﻷﻣة يﺘخذﻭﻥ ﺍﻟﺘرﺑيﺔ ﻣﻨهﺠﺎن ﻭﻭﺳيﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘيﻖ ﺍﻟﺘﻐيير ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋي
 ،ﺍﻟذﻱ يريدﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨهﻢ  ،ﻟﺘﻜوﻥ ﺍﻷﻣّﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ يرﺿي ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨهﺎ  ،ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،ﻭﺗﺆﺩّﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،
ﻭﺗﻜوﻥ خير ﺃﻣّﺔ ﺃخرﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ػ يﺰيد اﻟﺘأﺻيﻞ ﺛﻘﺔ اﻷﻣﺔ ﺑديﻨهﺎ كﻣﺼﺎدر ﺗشريﻌهﺎ كﻗدرهتﺎ ﻋﻠى ﺗﻘدًن ﻣﻌﺎجلﺎت دلشﻜﻼت اﻟواﻗﻊ
ادلﻌﺎﺻر يﻘوؿ اﻟدﻛﺘور زلﻤد ﺑﻦ ﻋﺒد اﻟدكيش "ﻣﻦ يﺘﺤدﺙ ﺍﻟيوﻡ ﻓي ﺍﻟﻘﻀﺎيﺎ ﺍﻟﺘرﺑويﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴيﺔ ﻻ
يخﻠو ﻣﻦ ﺃﻥ يﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀوﺭ ﻭﺍﻟﻘرﺍء ﺑﻀرﻭﺭﺓ ﺗأﺻيﻞ ﻣﺎ يﻘدﻣﻪ ﺑﻨﺼوﺹ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘشهﺎﺩ ﻋﻠى ﻣﺎ يﻘوﻝ ﺑﻤوﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﺳيرﺓ ﺍﻟﻨﺒي  -ﺻﻠى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠيﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﻭﺣيﻦ يوﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤدﺙ ﻓيﻤﺎ يﻘدﻣﻪ ﺷوﺍﻫد ﻣﻦ ﺍﻟﺴيرﺓ ﺍﻟﻨﺒويﺔ ﻓﺈﻧﻪ يﻠﻘى ﺗرﺣيﺒﺎن ﻭﺇﺷﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌيﻦ .ﻻ ﺷﻚ ﻓي ﺃﻥ ﻫذﺍ ﺍﻷﻣر ﻇﺎﻫرﺓ ﺇيﺠﺎﺑيﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘرﺣيﺐ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻌهﺎ؛ ﻓهي ﺗﻌﻨي ﺍﻟوﻻء ﻟﻠديﻦ ﻟدﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌيﻦ ،ﻭﺗﻌﻨي ﺍﻹيﻤﺎﻥ ﺑشﻤوﻟيﺔ ﺍﻟديﻦ ﻟﺠوﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤيﺎﺓ،
ﻭﺑأﻥ ﺍﻟديﻦ يﻘدﻡ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﻟﻤشﻜﻼﺗهﻢ ،ﻭﺑﺜﻘﺘهﻢ ﺑﻤﺎ يرﺗﺒط ﺑﺎﻟديﻦ ﻭيﺴﺘﻨد ﺇﻟيﻪ .ﻭﻫو يﻔرﺽ ﻋﻠى
ٜٔ
ﺍﻟﻤهﺘﻤيﻦ ﺑﺎﻟشأﻥ ﺍﻟﺘرﺑوﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴي ﺍﻟﻌﻨﺎيﺔ ﺑﺘأﺻيﻞ ﻣﺎ يﻘدﻣوﻧﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍء ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ.
ػ يﺴﺎﻋد اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﻋﻠى ﺗﻜويﻦ اﻟﻨﻈريﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ كاﻟﻨﻔﺴيﺔ اخلﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤُت ؛ يﻘوؿ
اﻟدﻛﺘور زلﻤد ﻋﺜﻤﺎف صلﺎيت كﻻ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ يف ﺣﺎﺟﺔ إىل ﻣﺰيد ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑدراﺳﺔ اﻟًتاث اﻹﺳﻼﻣي،
ﻣﺒﺘدئُت ﺑﺎﻟﻘرآف اﻟﻜرًن كاحلديﺚ اﻟشريﻒ ،مث ﻣﺘﺒﻌُت ﻟﺘطور اﻟﺘﻔﻜَت يف اﻟدراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴيﺔ ﻟدل
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ كادلﻔﻜريﻦ ادلﺴﻠﻤُت ،هبدؼ اﺳﺘيﻌﺎب ادلﻔﺎﻫيﻢ اﻟﻨﻔﺴيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ اﺳﺘيﻌﺎﺑﺎن ﺻﺤيﺤﺎن ،يﻜوف
ﻫﺎديﺎن ﻟﻨﺎ يف دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴيﺔ كﻋوﻧﺎن ﻟﻨﺎ يف ﺗﻜويﻦ ﻧﻈريﺎﺗﻨﺎ اخلﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟشخﺼيﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ،حبيﺚ

 ٔٛاﻧﻈر ﻋﺒد ﺍﻟﻤﺠيد ﺍﻟﺒيﺎﻧوﻧي  ،ﺍﻟﺘأﺻيﻞ ﺍﻟﺘرﺑوﻱّ ﺿرﻭﺭﺓ ﺍﻟدﻋوﺓ ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻷﻣّﺔ  ،ﻣﻘﺎؿ ﻣﻨشور دبوﻗﻊ ادلﺴﻠﻢ ٕٕٓٓٔٗ/ٔ/ـ
 ٜٔﻣﺤﻤد ﺑﻦ ﻋﺒد ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟدﻭيش  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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صلﻤﻊ ﺑُت دﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤي اﻷﺻيﻞ ،كاحلﻘﺎئﻖ اﻟيت كردت يف اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎف ،كﻫي
(ٕٓ)
ﺣﻘﺎئﻖ يﻘيﻨيﺔ  ،ﻷهنﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اهلل ﺗﻌﺎىل خﺎﻟﻖ اﻹﻧﺴﺎف".

اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي
ﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم أﺣد ﻋشر اذبﺎﻫﺎ ﺗوزﻋﺖ ﻋﻠيهﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤوث كاﻟدراﺳﺎت كادلﺆﻟﻔﺎت ﻻ خيرج ﻋﻨهﺎ

حبﺚ أك دراﺳﺔٕٔ يف ﺣدكد اطﻼع اﻟﺒﺎﺣﺚ كاﻟﺒﺎﺣﺜُت اﻟﺴﺎﺑﻘُت ،كﻫي:
 ﺑﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ

 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ كﻣﻨﻈرم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻷخرل
 دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت
 ﺗﻘوًن كﺗطوير ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻢ كاﻟًتﺑيﺔ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 اﺳﺘﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ
 ﺗوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 إﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ
 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻹﺳﻼـ كادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل
 ﻧﻘد اﻟﺘﺼورات اﻟﻐرﺑيﺔ ﻣﻦ خﻼؿ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي
 دراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل اﻟﻔرؽ كاﻟطوائﻒ اﻟديﻨيﺔ

االتجﺎه التأصيلي اﻷول :ﺑﻨﺎء تﺼور إسالمي للﻘضﺎيﺎ الترﺑوية
(ٕٓ) زلﻤد ﻋﺜﻤﺎف صلﺎيت ،اﻟﻘرآف كﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ط ،ٛدار اﻟشركؽ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺼرٕٔٗ٘ ،ﻫػ ،صٕ٘
ٕٔ اﻧﻈر اﻟدﻛﺘور زلي اﻟديﻦ ﻋطيﺔ  ،اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي ػ ﻗﺎئﻤﺔ ﺑﺒﻠيوﻏراﻓيﺔ  ،اﺻدار ادلﻌهد اﻟﻌﺎدلي ﻟﻠﻔﻜر اﻹﺳﻼﻣي
ٜٜٗٔـ
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اﻟًتﺑيﺔ ﻛﻐَتﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠوـ ذلﺎ ﻣرﺟﻌيﺎت كأﺻوؿ كﻣرﺗﻜﺰات يﺴﺘﻨد إﻟيهﺎ كﺗﺘشﻜﻞ ﻫذﻩ ادلرﺟﻌيﺎت حبﺴﺐ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﻢ كﻣﻌﺘﻘداهتﺎ كديﺎﻧﺎهتﺎ اﻟﺴﻤﺎكيﺔ كاﻟوﺿﻌيﺔ كﺗراﺛهﺎ اﻟﻘوﻣي كﺛواﺑﺘهﺎ اجملﺘﻤﻌيﺔ.
كﻗد ﺗﺘﺒٌت أﻣﺔ ﻣﺎ ﻣرﺟﻌيﺎت أﻣﻢ أخرل كﺗأخذ ﺗﺼورﻫﺎ يف ﻛﺜَت ﻣﻦ اﻷﻣور ؛ كﻣﻦ ﺑيﻨهﺎ اﻟًتﺑيﺔ كحيدث
ﻫذا اﻟﺘﺒٍت ﻧﺘيﺠﺔ إﻋﺠﺎب أك اﺳﺘﻌﻼء أك ﺷﻌور ﺑﺎﻟدكﻧيﺔ كردبﺎ أﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻓﻀﻠيﺔ ﺑﻌد اخﺘﺒﺎر كسبﺤيﺺ
كذبريﺐ.
كﻟﻘد أخذ ادلﺴﻠﻤوف كﻟﻔًتات طويﻠﺔ اﻟﺘﺼورات اﻟﻐرﺑيﺔ ﻟﻠًتﺑيﺔ ﻓﺎﻧﺘشرت اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻟًتﺑويﺔ
اﻟﻐرﺑيﺔ كﻓيهﺎ ﻣﺎ خيﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘدات ادلﺴﻠﻤُت
كﻟﻘد ﺷﻌر ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ ادلﺴﻠﻤوف ﺑﻀركرة اﻟﻌودة ﻻﺳﺘﻘﺎء ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟًتﺑيﺔ كﻧﻈريﺎهتﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼـ دبﻨﺒﻌيﻪ
اﻟﺼﺎﻓيُت ؛ اﻟﻜﺘﺎب كاﻟﺴﻨﺔ كﺑدأكا يف ﺑﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻓﻈهرت ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋديدة
ﺗﻘدـ ﻫذﻩ اﻟﺘﺼورات ﻣﻨهﺎ ﻋﻠى ﺳﺒيﻞ ادلﺜﺎؿ (ﻣﻨهﺞ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ) ك (ﺗرﺑيﺔ اﻷكﻻد يف اﻹﺳﻼـ) ك
ٕٕ
(ﺗأﺻيﻞ ﺗرﺑيﺔ ادلﻌﻠﻢ) كﻏَتﻫﺎ.
ومﻦ الموضوعﺎت التي تم معﺎلجتهﺎ في هذا المجﺎل التأصيلي:

أسﺎليﺐ الترﺑية اإلسالمية ولﻘد خلﺼت الدراسة في هذا الموضوع إلى:
أن ﻟﻜﻞ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻣﻨهﺠهﺎ يف اﻟًتﺑيﺔ اﻟذم ﺗﺴﺘﻘيﻪ ﻣﻦ ﻓﻜرﻫﺎ كﻣﻌﺘﻘداهتﺎ اخلﺎﺻﺔ هبﺎ  ،ﻓﻨﺠد
احلﻀﺎرات اﻟﻘدديﺔ ﻣﺜﻞ اﻟيوﻧﺎﻧيﺔ كاﻟركﻣﺎﻧيﺔ ﻗد اﻧﺒﻨﺖ اﻟًتﺑيﺔ ﻓيهﺎ ﻋﻠى اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﺎﻟﺒﻨيﺔ اجلﺴﻤﺎﻧيﺔ ﻛﻤﺎ
ﻋﻨد اﻟركﻣﺎف ﻻﻫﺘﻤﺎﻣهﻢ ﺑﺎحلركب كاﻟﻔﺘوﺣﺎت كأﻏﻔﻠوا ﺟﺎﻧﺐ اﻟركح .كاﺷﺘهر اﻟﻌرب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼـ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻠيﺔ كاﻟﻌﻨﺼريﺔ كﻛﺎﻧﺖ ذلﻢ أﻧديﺘهﻢ كرلﺎﻟﺴهﻢ اﻟﻔﻜريﺔ كأﺷﻌﺎرﻫﻢ اﻟيت ﺗﻌﻜﺲ ﺟواﻧﺐ ﺣيﺎهتﻢ
ادلخﺘﻠﻔﺔ  ،اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺗرﺑيﺘهﻢ ﻋﻠى ﺑﻌﺾ ﺟواﻧﺐ إﻧﺴﺎﻧيﺔ زلددة ﻛﺎﻟﻜرـ كاﻟشﺠﺎﻋﺔ كاﻟﻨخوة كاﻻجيﺎرة إﻻ
أهنﻢ ﺗرﻛوا اﻟوﺣداﻧيﺔ كﻋﺒدكا اﻷﺻﻨﺎـ ﺣىت ﺟﺎءﻫﻢ اﻟﺘﻐيَت ﺑﺎﻹﺳﻼـ ﻓﻌرﻓوا اهلل كﻋﺒدكﻩ كﺳﺎدكا اﻟﻌﺎمل يف
ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎف كأﺿﺎﻓوا ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻣﺎ أﺿﺎﻓوا ﻣﻦ ﻫدايﺔ كﻋﻠﻢ كﻣﻌرﻓﺔ إﻻ أﻧﻪ كﺑﻌد أف ﺿﻌﻔﺖ دكﻟﺔ
ٕٕ يﻨﻈر اﻟﻐﺎيل احلﺎج زلﻤد  ،اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ كﻣﻜﺎﻧﺘهﺎ يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٜٜٔٛـ
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ادلﺴﻠﻤُت كاضلﺴرت ﺳيﺎدهتﻢ ﺳيطر ﻋﻠيهﻢ اﻟﻐﺰك اﻷﺟﻨيب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرم ﺑشىت ﺻورﻩ اﻟﻌﺴﻜرم ػ اﻟًتﺑوم
كاﻷخﻼﻗي كاﻻﺟﺘﻤﺎﻋي
ػ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ ادلﺴﻠﻤُت ﻟﻠﻜﺜَت ﻣﻦ اآلراء اﻟًتﺑويﺔ احلديﺜﺔ كﻗد أﻏﻔﻞ ادلﺆرخوف ادلﻌﺎﺻركف كﻋﻠﻤﺎء
اﻟًتﺑيﺔ احلديﺜﺔ ﺳﺒﻖ ﻫﺆﻻء ادلﺴﻠﻤُت ،كﻷف احلﻘﺎئﻖ اﻟﻌﻠﻤيﺔ ﻻ زبﻔي دائﻤﺎ كيﻜﻔي أف اﻟركح اﻟﻌﻠﻤيﺔ
كاﻷﻣﺎﻧﺔ كاﻟﺼدؽ ﺑدأ يﻌيد احلﻖ إىل ﻧﺼﺎﺑﻪ كيﻌًتؼ ﺑﺎﻟدكر اﻟريﺎدم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤُت يف ﻛﺜَت ﻣﻦ اجملﺎﻻت
ػ سبيﺰت اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺑأﺳﻠوهبﺎ يف ﺗﻜويﻦ اﻟشخﺼيﺔ ادلﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ركﺣﺎ كﻋﻘﻼ كﺟﺴدا؛ ﻓهى ﺗريب اﻟﻔرد
ٖٕ
اﻟﺘﻘي ﻣﻦ خﻼؿ ادلﻔﺎﻫيﻢ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻗد اﺗﻔﻘﺖ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻣﻊ ﻏَت اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اﻷيت:
ٔػ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ دكف دكاﻓﻊ كأمهيﺔ ككﺿﺢ اﻟﻐرض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ كﻣﺴأﻟﺔ اﻟﺜواب كاﻟﻌﻘﺎب
ﺗﻨﻈيﻢ ﻋﻤﻠيﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ٕػ ﻣﺒدأ اﻟﺘﻨشيط اﻟذايت ادلﺘﻤﺜﻞ يف ادلﻤﺎرﺳﺔ كاﻟﺘدريﺐ
ٖػ أمهيﺔ اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ٗػ اﻧﺘﻘﺎؿ أﺛر اﻟﺘﻌﻠﻢ
٘ػ أﺳهﻢ ادلﺴﻠﻤوف يف إيﻀﺎح ﻣﻔهوـ اﻟﻌﻘﻞ كﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟذﻛﺎء كﺑﺎﻟﻌﻤﻠيﺎت اﻟﻌﻘﻠيﺔ اﻟراﻗيﺔ ﻛﺎﻟﻔﻜر
كاﻟﺘﻔﻜَت اﻻﺑﺘﻜﺎرم كﻗد ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺴﻠﻤُت إﺳهﺎﻣﺎت ﻗويﺔ يف ﻫذا اجملﺎؿ .كيﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت ﻣﻊ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ احلديﺚ يف أف اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت خربة ﺷﻌوريﺔ ذلﺎ ﺟواﻧﺐ ﻣﻌرﻓيﺔ كﻓﺴيوﻟوﺟيﺔ ﺳﻠوﻛيﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ يف
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴيﺔ اﻟﻌﺎئدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠرﺑﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟيﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﻖ كاحلﺴد.
ﻻ يﺆيد ادلﺴﻠﻤوف ﻛﺒﺖ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
كذبﻤﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘوؿ ﺑأف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذلﺎ أﺳﺎﻟيﺒهﺎ اﻟﻌﻠﻤيﺔ اﻟدﻗيﻘﺔ كاﻟيت ﺗﻌﺘرب ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻜرات
ﻫذا اﻟﻌﺼر ﻓهﻢ أﻫﻞ ذبريﺐ  ،كﺣذر اﻟﻌﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤوف ﻣﻦ ﺣشو ادلﻌﻠوﻣﺎت يف اﻟذﻫﻦ ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎف
ﻋﻨد ادلﺴﻠﻤُت ﻟيﺲ ﺣيواﻧﺎ ﻣﺘطورا ﺑﻞ ﻫو إﻧﺴﺎف ﻋرؼ اﻟﻌﻠﻢ كاﻟﻌﻤﻞ كاﻟﺼدؽ كاﻟﻌدؿ كﻋدـ اﺗﺒﺎع
اذلول  ،ﻓﺎﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺗرﺑيﺔ مشوﻟيﺔ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠى اﻟﺼورة ادلﺜﺎﻟيﺔ ﻟﻠرﺳوؿ ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ كﻫو
ٖٕ ﺑﺜيﻨﺔ ﻋﺒد اﻟرضبﻦ ضبﺎد  ،أﺳﺎﻟيﺐ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ٜٜٔٚ
ص ٔٓٚ
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اﻹﻧﺴﺎف اﻟوﺣيد اﻟذم اﺳﺘطﺎع أف جيﺴد أﺣﻜﺎـ اﻟشريﻌﺔ كآداهبﺎ اﻟيت ﺗﻌﺘرب ﻫيﻜﻼ ﺟﺎﻫﺰا  ،إﻻ أف
ٕٗ
اﻟًتﺑيﺔ ﻏَت اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺗﻔﺘﻘد ﻫذا اذليﻜﻞ كذﻟﻚ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻔريد ﺳيدﻧﺎ زلﻤد ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ.
ترﺑية اﻷطفﺎل في الﻘرآن الكريم والﺴﻨة الﻨﺒوية المﻄهرة
مﻦ أهم نتﺎئج الدراسة في هذا الموضوع
أف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ أكﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣهﺎ ﺑًتﺑيﺔ اﻟطﻔﻞ كرﻋﺎيﺘﻪ ﻗﺒﻞ أف يوﻟد كﺑﻌد ﻣيﻼدﻩ كﺗﻌهدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎيﺔ
كاﻟرﻋﺎيﺔ اﻟشﺎﻣﻠﺔ  ،هبدؼ ﺑﻨﺎيﺔ ﺷخﺼيﺔ ادلﺴﻠﻢ ادلﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻘﻠيﺎ كركﺣيﺎ كﺟﺴﻤيﺎ كﻧﻔﺴيﺎ كأخﻼﻗيﺎ
كاﺟﺘﻤﺎﻋيﺎ  .أل اﻟشخﺼيﺔ اﻟيت ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓيهﺎ اجلواﻧﺐ ادلﺎديﺔ كادلﻌﻨويﺔ.
ػ ﺗﻌﻤﻞ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻠى اﻟﺼيﺎﻏﺔ اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ادلﺴﻠﻢ يف أﺑﻌﺎدﻫﺎ اجلﺴﻤيﺔ كاﻹديﺎﻧيﺔ
ٕ٘
كاﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ كاﻟﻌﻘﻠيﺔ كاﻟﻨﻔﺴيﺔ كﻓﻖ ﻣﺎ ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒد اﻟﺴﻼـ ﻋﺒد اهلل اجلرﻗﻨدم
الثواب والعﻘﺎب في الترﺑية اإلسالمية

ومﻦ أهم نتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ دراسة هذا الموضوع:
ػ أكﺟد اﻹﺳﻼـ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤيﺎة ﻛﺎف دبﺎ ﻓيﻪ ﻣﻦ اخلﺼﺎئﺺ ﻣﻨطﻠﻘﺎ حلﻀﺎرة اﻹﺳﻼـ اﻟيت أﻋطﺖ
ﻟﻺﻧﺴﺎف ﺑﻐَت ﺣدكد ىف أﻏﻠﺐ رلﺎﻻت ادلﻌرﻓﺔ كاحليﺎة ،كﻛﺎﻧﺖ اﻟًتﺑيﺔ كاﺣدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اجملﺎﻻت ،
ﻇهرت ﻓيهﺎ اآلراء  ،كﻇهر اﻻﻫﺘﻤﺎـ هبﺎ ﻣﺒﻜرا  ،شلﺎ ﻣﻜﻦ ادلﺴﻠﻤُت أف يﺒﻨوا دكﻟﺔ ﻣًتاﻣيﺔ اﻷطراؼ
خﻼؿ ﻋﻘود ﻗﻠيﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ؛ كذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟًتﺑيﺔ اﻟيت خﻀﻊ ذلﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿواف اهلل ﻋﻠيهﻢ ﻋﻠى يد
اﻟرﺳوؿ ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ  ،يﻨهﻠوف ﻣﺒﺎﺷرة ﻣﻦ اﻟﻘراف اﻟﻜرًن كاﻟﺴﻨﺔ ادلطهرة.
ػ اﻟﺘﻤﺎزج ﻗﺎئﻢ ﺑُت اﻟًتﺑيﺔ كاﻟدكﻟﺔ  ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺣدامهﺎ ﻗويﺔ أﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﻘوة إىل اﻷخرل  ،كﻋﺎد ﺗﺒﺎدؿ
اﻷدكار ،ﺣىت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟىت ﺗﻨخر اﻟًتﺑيﺔ  ،أك ﺗﻨخر ﺟﺴﻢ اﻷﻣﺔ ﻋﻤوﻣﺎ  ،اهنﺎر اﻟﺴيﺎج
كﺗردت احلﺎؿ اﻟًتﺑويﺔ  ،كذاؾ – ﺑﺎﻟﻀﺒط – ﻫو ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﺖ ﻟﻪ اﻟشﻌوب اﻹﺳﻼﻣيﺔ ىف ﻛﻞ ﻣﻜﺎف ،
ٕٗ ﺑﺜيﻨﺔ ﻋﺒد اﻟرضبﻦ ضبﺎد  ،أﺳﺎﻟيﺐ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ صٔٓٛ
ٕ٘ﻋﺒد اﻟﺴﻼـ ﻋﺒد اهلل اجلرﻗﻨدم  ،ﺗرﺑيﺔ اﻷطﻔﺎؿ يف اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن كاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒويﺔ ادلطهرة كﻣﻀﺎﻣيﻨهﺎ اﻟًتﺑويﺔ  ،دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة
دبﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٜٜٔٙـ صٕٗٙػٕٗٚ
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :
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ﺣيﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻈركؼ ادلﺘﻌددة – ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺴﻠطﺔ إىل ﺗرؼ كﻛﺴﻞ ﻣﻊ كﺟود اضلطﺎط كﻓراغ
كﺿﻌﻒ ﻋﺴﻜرم كاﺟﺘﻤﺎﻋي  ،ك أدل ذﻟﻚ ﺑدكرﻩ إىل اﺣﺘﻼؿ أﺟﻨيب أﺟهﺰ ﻋﻠى ﺑﺎﻗي ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻘوة
يف اﻷﻣﺔ  ،ﻓﺒﺚ اﻟﻌداكة ﺑُت أﺑﻨﺎئهﺎ ﺑﻘﺼد سبﺰيﻘهﺎ  ،كﺣﺎكؿ كأد ديﻨهﺎ  ،كﻟﻐﺘهﺎ  ،كﺳﻌى إىل ﺗﻐريﺒهﺎ ،
كهنﺐ خَتاهتﺎ  .ﺣىت إذا أﻓﺎﻗﺖ اﻟشﻌوب اﻹﺳﻼﻣيﺔ ىف ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘرف اﻟﻌشريﻦ ﺗﻘريﺒﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼﻻ
ﺟﺰئيﺎ  ،كﺟدت ﻧﻔﺴهﺎ يف ﻏﺒﺎر ادلﻌًتؾ كﻗد ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷﻗويﺎء اﻷﻧﺼﺒﺔ.
ػ يﻔرض اﻟواﻗﻊ ﻋﻠيﻨﺎ إجيﺎد ﺗرﺑيﺔ ﻗويﺔ زبرﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣأزﻗﻨﺎ احلﻀﺎرم  ،ﺗﺴﺘﻤد أﺻﺎﻟﺘهﺎ ﻣﻦ اﻟديﻦ  ،كﺗﻌﺎﻧﻖ
ركح اﻟﻌﺼر  ،ﻓﺘأخذ ﻣﻨﻪ – كأﻛﺜرﻩ ﻧﺎﻓﻊ – ﻟﺘﺼوغ ﺑذﻟﻚ ﺷخﺼيﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠى ﺑﻨﺎء ادلﺴﺘﻘﺒﻞ ادلﺆﻣﻞ
ٕٙ
جلﻤوع اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ .ﻓﺎﻟﻀركرات ﺗﺴﺘﻠﺰـ ﻗيﺎـ ﺗرﺑيﺔ إﺳﻼﻣيﺔ.
اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ كﻣﻜﺎﻧﺘهﺎ يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
كﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎئﺞ اﻟيت ﺗوﺻﻠﺖ اﻟيهﺎ اﻟدراﺳﺎت يف ﻫذا ادلوﺿوع:
ػ أف اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ ﻣﻦ أدكات ﺗرﺑيﺔ اﻹﻧﺴﺎف ادلﺴﻠﻢ اﻟذم ﺗﺴﻌى اﻟدكﻟﺔ ﻹﻋدادﻩ خﺎﺻﺔ كأهنﺎ سبﺎرس
ذبرﺑﺔ رائدة يف رلﺎؿ ﺗطﺒيﻖ اﻹﺳﻼـ ﺑﻜﻞ ﺟواﻧﺒﻪ يف ﺣيﺎة اﻟﻨﺎس.
 اﺳﺘﻔﺎدت اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻣﻦ دكر اﻟﻌﺒﺎدة يف اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ كصبﻌﺖ ﺑُت اﻟﻌﺒﺎدة كاﻟريﺎﺿﺔ كأﻧشأتﺟيﻞ ﻣﺴﻠﻢ جيﻤﻊ إىل ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘول اهلل ﻗوة اﻟﺒدف كﻣﻀﺎء اﻟﻌﺰديﺔ.
ػ -يﻀﻊ اﻹﺳﻼـ اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ ﺿﻤﻦ اذلو ادلﺒﺎح اﻟذم ﻣﻦ ﺷأﻧﻪ اﻟًتكيﺢ ﻋﻦ ادلﺴﻠﻢ كإﻋدادﻩ ﻟﻠﺠهﺎد
يف ﺳﺒيﻞ اهلل ﺑﻜﻞ اﻟوﺳﺎئﻞ ادلﺘﺎﺣﺔ.
 أداء ﻓريﻀﺔ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﺼورة اﻟﺴﻠيﻤﺔ اﻟىت ﻛﺎف يﺆدل هبﺎ رﺳوؿ اهلل ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ ﺻﻼﺗﻪﺗﺆدل اﻟﻐرض ادلطﻠوب ﻣﻨهﺠيﺎ كركﺣيﺎ كﺟﺴﻤيﺎ  ،كﺗﻘوم ﻋﻀﻼت كارﺑطﺔ كﻣﻔﺎﺻﻞ اجلﺴﻢ ادلخﺘﻠﻔﺔ ،
كﻛذﻟﻚ اداء ﻓريﻀﺔ احلﺞ ﻓيهﺎ ﺗدريﺐ ﻋﻠى ادلشﻘﺔ كﺗﻘويﺔ اجلﺴﻢ كﻓﻖ ﻣﺎ ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻐﺎيل احلﺎج
ٕٚ
زلﻤد
 ٕٙﻋﻤﺎرة ﺣﻨُت أﻣُت ﺑيﺖ اﻟﻌﺎﻓيﺔ  ،اﻟﺜواب كاﻟﻌﻘﺎب يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ،دراﺳﺔ ربﻠيﻠيﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ػ دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٜٜٔٛـ ص ٜٗٔ
ٕٚاﻧﻈر اﻟﻐﺎيل احلﺎج زلﻤد  ،اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺒدﻧيﺔ كﻣﻜﺎﻧﺘهﺎ يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٜٜٔٛـ
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كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت ﺣﻈيﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎـ اﻟﺒﺎﺣﺜُت يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي أيﻀﺎ
ٔػ اﻟﻘرآف أﺳﺎس ادلﻨﺎﻫﺞ اﻟًتﺑويﺔ
ٕػ اﻟدﻻﻻت اﻟًتﺑويﺔ دلﻔهوـ اﻟﻔطرة يف اﻹﺳﻼـ
ٖػ اﻟًتﺑيﺔ اجلهﺎديﺔ يف اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن طﺒيﻌﺘهﺎ كﺗطﺒﻘﺎهتﺎ
ٗػ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟيدكم يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
٘ػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﻘرآﻧيﺔ
ٙػ اﻟًتﺑيﺔ كاجلﻨﺲ يف اﻟﻜﺘﺎب كاﻟﺴﻨﺔ
ٚػ اﻟًتﺑيﺔ اﻷﺳريﺔ كأﺛرﻫﺎ يف ﺗﻜويﻦ اﻻذبﺎﻫﺎت اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻟدل اﻟشﺒﺎب
ٛػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺳوريت يوﺳﻒ كاﻟﻨﻤﻞ

االتجﺎه التأصيلي الثﺎني :المﻘﺎرنة ﺑيﻦ علمﺎء الترﺑية اإلسالمية وفالسفة ومﻨظري الفلﺴفﺎت
والﻨظريﺎت اﻷخرى
ﻟﻘد أخذت ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐرب ﺣيﺰا ﻣﻘدرا ﻣﻦ اذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻞ
اﻟًتﺑوم كذلذﻩ ادلﻘﺎرﻧﺔ دكاﻓﻊ ﻋديدة ﻣﻨهﺎ:
ػ ﺑيﺎف ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎؽ ﺑُت ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼـ كﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐرب كﻫذﻩ ادلواﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺷأهنﺎ زيﺎدة اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻘيﻤﺔ اﻟًتﺑويﺔ ادلﺘﻔﻖ ﻋﻠيهﺎ إذ ﺛﺒﺖ ﺻﺤﺘهﺎ ﻋﻘﻼ كﻧﻘﻼ
ػ ﺑيﺎف ﻧﻘﺎط ﺗﻔوؽ ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ ادلﺴﻠﻤُت كﻓﻼﺳﻔﺘهﻢ ﻋﻠى ﻋﻠﻤﺎء كﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐرب
ػ ﺑيﺎف ﻧﻘﺎط ﺗﻔوؽ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐرب كﻓﻼﺳﻔﺘهﻢ ﻋﻠى ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كيف ﻫذﻩ احلﺎﻟﺔ جيﺐ اﻷخذ
ٕٛ
دبﺎ ﺗﻔردكا ﺑﻪ كدبﺎ ديﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ.
ػ ﺑيﺎف ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﺼور كاخلﻠﻞ يف ﻓﻜر ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ كادلﻔﻜريﻦ اﻟًتﺑويُت اﻟﻐرﺑيُت كيف ﻫذا ﺗﻨﺒيﻪ
ﻟﻜﺜَت ﻣﻦ ادلﺴﻠﻤُت اﻟذيﻦ أخذكا ػ يف ﻓًتة ﻣﻦ ﻓًتات اﻟﻀﻌﻒ ػ اﻟﻔﻜر اﻟﻐريب ﻛﻤﺴﻠﻤﺎت ﻏَت ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺎش كادلراﺟﻌﺔ.
 ٕٛيﻨﻈر ﻓيﺼﻞ ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب  ،ﺗرﺑيﺔ اﻟﻨشء ﺑُت اﻟﻐﺰايل كﺟﺎف ﺟﺎؾ ركﺳو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اخلرطوـ ٖٜٜٔـ
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كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت مت ﻣﻨﺎﻗشﺘهﺎ ﺿﻤﻦ ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي:
ترﺑية الﻨشء ﺑيﻦ الﻐﺰالي وجﺎن جﺎك روسو
وممﺎ خرجت ﺑه الدراسة في هذا الموضوع:
ػ ﻟﻘد كﺿﻊ ﺟﺎف ﺟﺎؾ ركﺳو خﻼﺻﺔ ﻓﻜرﻩ اﻟًتﺑوم يف ﻣﺆﻟﻒ كاﺣد كﻫو (اﻣيﻞ أك اﻟًتﺑيﺔ) كأﺻدرﻩ يف
اﻟﻌﺎـ ٕٔٚٙـ كﻗد كﺟد ﻫذا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒوﻻ يف أكركﺑﺎ ﺑﺼورة ﻋﺎﻣﺔ ﺣيﺚ اﻟًتدم يف اﻟﻌﺎدات كاﻟﺘﻘﺎﻟيد
اﻟًتﺑويﺔ آﻧذاؾ أﻣﺎ اﻟﻐﺰايل ﻓﻘد ﻧﺜر أﻓﻜﺎرﻩ اﻟًتﺑويﺔ يف ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋديدة كإف أﻛﺜر ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ يف ﻫذا اﻟﺼدد
ﻣﺆﻟﻔﻪ (إﺣيﺎء ﻋﻠوـ اﻟديﻦ) اﻟذم يﺘﻜوف ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﺘيﺒﺎت يف اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻣﺜﻞ (أيهﺎ
اﻟوﻟد ػ ﻣيﺰاف اﻟﻌﻤﻞ ػ ﻓﺎربﺔ اﻟﻌﻠوـ ػ اﻻﻗﺘﺼﺎد يف اﻻﻋﺘﻘﺎد)
ػ سبيﺰ ﻓﻜر ركﺳو يف اﻟًتﺑيﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎف ادلﺴﺘﻘﺒﻞ كﻛيﻔيﺔ إﻋدادﻩ ﻣﻊ ﺣرﺑﻪ ﻹﻧﺴﺎف احلﺎﺿر
ػ يﻌﺘرب اﻟﻐﺰايل كاﺣدا ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﻼئﻞ اﻟذيﻦ كﺿﻌوا ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗرﺑويﺎ كاﺿﺢ اﻷﻫداؼ كزلدد اﻟوﺳﺎئﻞ
كسبﺘﻊ دبﻜﺎﻧﺔ ﻛربل يف اجملﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺣيﺚ يﻌﺘرب رائدا ﻟﻠًتﺑيﺔ اﻟﻌﻘﻠيﺔ كرلددا ﻟﻠﻘرف اخلﺎﻣﺲ
اذلﺠرم كاﻣﺘدت آﺛﺎرﻩ خﺎرج دائرة ادلﺴﻠﻤُت.
ػ ﻟﻘد ﺻﺎغ ركﺳو ﻓﻜرﻩ اﻟًتﺑوم ﻋﻠى منط ﻧﻈﺎـ زﻣٍت ﺣﺴﺐ أﻋﻤﺎر اﻣيﻞ ادلخﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﻨﺎكؿ يف اجلﺰء
اﻷكؿ كاﻟﺜﺎين اﻟطﻔوﻟﺔ؛ ﻣﺎ ذلﺎ كﻣﺎ جيﺐ أف يﺘوﻓر ﻓيهﺎ .كﺗﻨﺎكؿ يف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧشأة اﻟﻌﻘﻞ إىل أف
اﻧﺘهى ﺑﺎجلﺰء اخلﺎﻣﺲ ﺣيﺚ أﺻﺒﺢ ﻣهيأ ﻟﻠﺰكاج كاﻋد ﺻوﻓيﺎ ﻟﺘﻜوف زكﺟﺔ ﻟﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻐﺰايل ﻓﻘد سبيﺰ ﺑشﻤوؿ ﻧﻈرﺗﻪ اﻟًتﺑويﺔ اﻟيت اﺗﺴﻌﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻر اﻟيت ديﻜﻦ أف ﺗﻘوـ هبﺎ اﻟًتﺑيﺔ
ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﻔهوـ اﻟًتﺑيﺔ كطﺒيﻌﺘهﺎ كﺣدكدﻫﺎ كأﻫداﻓهﺎ كزلﺘويﺎهتﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎف ﻋﺒﻘريﺎ ﺑﺎرﻋﺎ يف ﺗﻘﺴيﻤﻪ
كﺗﺼﻨيﻔﻪ ﻟﻠﻌﻠوـ.
ػ ﻗدـ اﻟﻐﺰايل ﺛركة ﺗرﺑويﺔ ﺿخﻤﺔ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﺜَتا أﻓﻜﺎر ركﺳو اﻟًتﺑويﺔ ﺣيﺚ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أف
اﻟﻐﺰايل ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﻨطﻘيﺔ كﻣﻘﺒوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إىل أﻧﻪ ﺗﻠﻤﺲ اجلواﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠﻔﻜر اﻟًتﺑوم
كربدث ﻋﻨهﺎ ﻗدديﺎ رﻏﻢ أهنﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟيوـ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳيﺔ يف اﻟًتﺑيﺔ احلديﺜﺔ.
ػ رﻏﻢ اﻋًتاؼ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻔوؽ اﻟﻐﺰايل إﻻ اﻧﻪ ﻻ يﻘرر ﺑأف أﻓﻜﺎر ركﺳو اﻟﻌﺎﻣﺔ كاﻟًتﺑويﺔ ﻛﺎﻧﺖ خيﺎﻟيﺔ ﺑﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻌديد ﻣﻦ ادلﺴﺎمهﺎت ﺗﻔوﻗﺖ ﻋﻠى اﻹﻣﺎـ اﻟﻐﺰايل أﺣيﺎﻧﺎ ﻓﻨﺠد أﻧﻪ ﻛﺎف ﺛوريﺎ يرﻓﺾ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :

www.alhidaya.net

شﺒكة الهداية اإلسالمية
www.alhidaya.net
ﺑإشراف /د .مﺤمد عﺒد الكريم الشيخ

اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي

د .جمﺎل مﺤمد علي فﻘيري

ﺻﻔﺤﺔ |18

كربﻠﻞ اﻷخﻼؽ كيطﺎﻟﺐ ﺑﺎحلريﺔ كﺳﻼﻣﺔ اجملﺘﻤﻊ ،ﻓﻜﺎف ﻣﺘﻔوﻗﺎ يف ﺗﻠﻤﺲ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟداء ﻟﻜﻦ مل
حيﺎﻟﻔﻪ اﻟﺘوﻓيﻖ يف كﺻﻒ اﻟدكاء.
أيﻀﺎ ﺗﻔوؽ ﻋﻠى اﻟﻌﺰايل يف ﺗﻘﺴيﻤﻪ ﻟﻠًتﺑيﺔ إىل ٘ ﻣراﺣﻞ كﻓﻘﺎ دلراﺣﻞ اﻟﻨﻤو كيف اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟطﻔوﻟﺔ
ٕٜ
كﺗرﺑيﺔ ادلرأة كاﻟًتﺑيﺔ ادلهﻨيﺔ.
كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت ﻧوﻗشﺖ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ أيﻀﺎ اﻟًتﺑيﺔ اﻷخﻼﻗيﺔ ﻋﻨد اﻹﻣﺎـ اﻟﻐﺰايل كﺟوف دكم
االتجﺎه التأصيلي الثﺎلﺚ :دراسة الﻘضﺎيﺎ الترﺑوية لدى علمﺎء المﺴلميﻦ

أخذت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ يف ﻫذا اجلﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﺣي ﻣﺘﻌددة ديﻜﻦ إصبﺎذلﺎ يف اﻷيت:
ػ دراﺳﺔ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم كﻫذﻩ ﻣﻦ أﻛﺜر اﻟﻌﻨﺎكيﻦ ﺷيوﻋﺎ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ كردبﺎ ﺗﻜوف ﻣﻦ أﻛﺜر اﻟدراﺳﺎت
اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ ﻋﻤوﻣﺎ
ػ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺴﻠوﻛيﺔ
ػ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ آراء كأﻗواؿ اﻟﻌﻠﻤﺎء كادلﻔﻜريﻦ اﻟًتﺑويُت
ػ ﻗيﺎس ﺗأﺛَت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء كادلﺼﻠﺤُت اﻟًتﺑويُت
ػ اﺳﺘخﻼص ادلﻌﺎين اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺎر اخلﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ػ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻪ اﻟًتﺑيﺔ كﺗطﺒيﻘﺎﺗﻪ ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي
ٖٓ
كﻗد يﻜﺘﻔى ﺑدراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ يف ﻣﺆﻟﻒ كاﺣد ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎمل أك رلﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
كﻟدل ﻣﺴﺢ اﻟﺒﺤوث ذت اﻟطﺒيﻌﺔ اﻟﺘأﺻيﻞ ﺑﻌدد ﻣﻦ ﻛﻠيﺎت اﻟًتﺑيﺔ كﺟدﻧﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟيﺔ:
الفكر الترﺑوي لإلمﺎم مﺤمد عﺒده

ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ هذه الدراسة:

 ٕٜﻓيﺼﻞ ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب  ،ﺗرﺑيﺔ اﻟﻨشء ﺑُت اﻟﻐﺰايل كﺟﺎف ﺟﺎؾ ركﺳو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ
ٖٜٜٔـ ص  ٜٙػ ػ ٜٛ
ٖٓ يراﺟﻊ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ احلﺠﺎﺟي ،اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻋﻨد اﺑﻦ اﻟﻘيﻢ  ،دار ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﻨشر كاﻟﺘوزيﻊ ٜٔٛٛـ كاﻷﻫداؼ
اﻟًتﺑويﺔ اﻟﺴﻠوﻛيﺔ ﻋﻨد ﺷيﺦ اﻹﺳﻼـ اﺑﻦ ﺗيﻤيﺔ ﻟﻔوزيﺔ رﺿﺎ أﻣُت خيﺎط.
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ػ أﺛﺎرت اﻟﻨهﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋيﺔ يف أكركﺑﺎ يف ﻧﻔوس ﺑﻌﺾ ادلﺴﺘشرﻗُت كﻣﻦ كاﻻﻫﻢ ﻣﻦ ادلﺴﻠﻤُت ﻗﻀيﺔ ﻋدـ
ﻣواﻛﺒﺔ اﻟديﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ شلﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ ادلﺴﻠﻤُت ادلداﻓﻌُت ﻋﻦ ديﻨهﻢ إىل زلﺎرﺑﺔ ﻫذا اﻻهتﺎـ كزلﺎكﻟﺔ ﺗﻔﻨيدﻩ
ﺑﺎحلﺠﺔ كادلﻨطﻖ
ػ دﻋوة اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ اﻟﻔﻜريﺔ ﺗﻨطﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟيت ﺗﻘوؿ ":إف اﻟﻘرآف دبﺎ يﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻗيﻢ رﻓيﻌﺔ
كﻣﺜﻞ ﻋﻠيﺎ يﺆﻛد ﺻﻼﺣيﺔ اﻹﺳﻼـ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺼور" ﻟذﻟﻚ ﻛﺎف ﺟﺎﻧﺐ اﻟدﻓﺎع ﻋﻦ اﻟديﻦ اﻹﺳﻼﻣي ﻫو
احملور اﻷﺳﺎﺳي اﻟذم ﺗﺒﻨﺘﻪ دﻋوة اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ.
ػ أﺣﺲ زلﻤد ﻋﺒدﻩ ﺑﺎﻟﻔﺠوة احلﻀﺎريﺔ ﺑُت ﻣﺼر كاﻟﻐرب كإف ﺳﺒﻘﺘﻪ إرﻫﺎﺻﺎت ﻓﻜريﺔ ﻋﻠى يد صبﺎؿ
اﻟديﻦ اﻷﻓﻐﺎين كرﻓﺎﻋﺔ راﻓﻊ اﻟطهطﺎكم ﻓﻼ ﻏرك أف يﺘأﺛر اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐَتات اﻟﻔﻜريﺔ
كاﻟﺴيﺎﺳيﺔ كاﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ كاﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ يف ﻣﺼر آﻧذاؾ.
ﻟذا صلد ﻓﻜرﻩ اﻟًتﺑوم يﻠيب احلﺎﺟﺔ إىل اﻟﺘﻐيَت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋي
ػ اﺣﺲ زلﻤد ﻋﺒدﻩ حبﺎﺟﺔ اجملﺘﻤﻊ إىل إﺣداث اﻟﺘﻐيَت كطوع اﻟًتﺑيﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫذا.
اﺳﺘطﺎع اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ أف يﻘﻒ يف كﺟﻪ اﻻﻋﺘداء ادلﺘﻜرر ﻋﻠى اﻟشخﺼيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺳواء ﻣﻦ
ﺟهﺔ ادلﺴﺘشرﻗُت أك ادلﺴﺘﻐرﺑُت كادلﺘﻔرصلُت كﻛﺎف ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ يف ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺑﻘي ﻣﻦ ﻣﻌﺎمل اﻟشخﺼيﺔ
اﻹﺳﻼﻣيﺔ.
ػ ﻗﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ ﺑﺘطﺒيﻖ ﺑﻌﺾ أﻓﻜﺎرﻩ يف ادلدارس اخلﺎﺻﺔ اﻟيت أﻧشأﻫﺎ كﻋﻠى كﺟﻪ اﻟﺘﺤديد ﻣدارس
اجلﻤﻌيﺔ اخلَتيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ.
ػ ﻗدـ اﻹﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ إﺳهﺎﻣﺎت ﻓﻜريﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎئﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﺗرﺑيﺔ إﺳﻼﻣيﺔ ﺻﺤيﺤﺔ كﻣﺘﻘدﻣﺔ
ٖٔ
ذبﻤﻊ ﺑُت اﻟﻘدًن كاجلديد.
الترﺑية والتعليم عﻨد الﻐﺰالي

ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ هذه الدراسة:

ٖٔصبيﻠﺔ ﻧور اﻟدائﻢ اجلﻤيﻌﺎيب  ،اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻟﻺﻣﺎـ زلﻤد ﻋﺒدﻩ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ
ٜٜٔٙـ ص ٗ ٚػ ػ ٚٙ
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ػ يﻌﺘرب اﻹﻣﺎـ اﻟﻐﺰايل ﻫو اﻟوﺣيد ﻣﻦ ﺑُت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘداﻣى اﻟذيﻦ ﻋﺎجلوا ﻣﺴأﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠيﻢٕٖ كاﻟًتﺑيﻪ كرﻛﺰكا
ﺟهودﻫﻢ ﻋﻠى اﻟﺒﺤﺚ يف ﻫذا اجملﺎؿ كﻗد ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺰايل اﻟﻜﺜَت يف ﻫذ اجملﺎؿ كديﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷكؿ ﻣﻦ
ﺑُت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟذيﻦ ربدﺛوا ﻋﻦ ﺗرﺑيﺔ اﻟطﻔﻞ صبﻠﺔن كﺗﻔﺼيﻼن .
ػ كﺿﻊ اﻟﻐﺰايل اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷكىل ﻟﻌﻠﻢ يﻌﺘرب اﻟيوـ ﻣﻦ اﻟﻔركع ادلهﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠوـ اﻟًتﺑويﺔ
كﻗد اﺳﺘطﺎع اﻹﻣﺎـ اﻟﻐﺰايل ﺗﻐيَت اﻷﺳﻠوب ادلﺘﺒﻊ يف ﻋﺼرﻩ ﺑﺘوﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﻠﻌﻠوـ ﻗﻠيﻠﺔ اﻟﻨﻔﻊ
كاﻟيت ﻛﺎف اﻟداﻓﻊ ﻣﻦ كرائهﺎ اﻟﺘﻌﺼﺐ كاﻷﻧﺎﻧيﺔ.
ػ اﻋﺘرب اﻟﻐﺰايل ﻋﻠوﻣﺎن ﻛﺎدلﻨﺎﻇرة كاجلدؿ كاخلﻼؼ ػ ػ كﻫي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠوـ ادلوﺟودة آﻧذؾ ػ ػ اﻋﺘربﻫﺎ ﻏَت
ﻧﺎﻓﻌﺔ إذا اﺳﺘخدﻣﺖ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠى اخلﺼوـ كﻟﻠﺘﻈﺎﻫر .كﻗد خﺼﺺ اﻟﻐﺰايل ﺑﺎﺑﺎ خﺎﺻﺎن يف ﻛﺘﺎﺑﻪ إﺣيﺎء
ﻋﻠوـ اﻟديﻦ {اجلﺰء اﻷكؿ} ﻟﻠﻌﻠﻢ كاﻟﻌﻠﻤﺎء كآداب اﻟﺘﻌﻠيﻢ كاﻟﺘﻌﻠﻢ كﻛﺎف ﻫدﻓﻪ اﻷكؿ كاﻷخَت ﺗﻐيَت
اﻷكﺿﺎع اﻟﺴيﺌﺔ اﻟﺴﺎئدة آﻧذاؾ.
ػ أﺛﺒﺖ اﻹﻣﺎـ اﻟﻐﺰايل أف اﻟﻌﻠوـ ادلﻜﺘﺴﺒﺔ كﺣدﻫﺎ ﻻﺗﻜﻔي ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎف ادلﺜﺎيل كﻛﻤﺎ أف ﺗﻌﻠﻢ ﻫذﻩ
اﻟﻌﻠوـ يﺘطﻠﺐ كﺟود ﻣﻌﻠﻤُت كﻣرﺑُت سلﺘﺼُت ﻛذﻟﻚ اﻷخﻼؽ كاﻟﺴﻤو اﻟركﺣي يﺘطﻠﺐ كﺟود ﻣرب
كﻣرﺷد ﻋﺎرؼ ﺑﺎﻟطريﻖ  ،كيف ﻫذا اﻟطريﻖ ﺑدأ اﻟﻐﺰايل ﺟهﺎدﻩ ادلرير ﺑًتؾ ادلﻨﺎﺻﺐ اﻟدﻧيويﺔ كأﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤيﺎ
أف اﻟوﺻوؿ إىل أدىن ﻣرﺗﺒﺔ يف طريﻖ ﻣﻌرﻓﺔ احلﻖ يﺘطﻠﺐ اﻟﺘﻀﺤيﺔ ﺑأﻛرب ادلﻨﺎﺻﺐ اﻟدﻧيويﺔ.

33

مﻦ وصﺎيﺎ علمﺎء التﺎﺑعيﻦ الترﺑوية
ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ هذه الدراسة:
ﺗرﻣي كﺻﺎيﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌُت إىل ربﻘيﻖ أﻫداؼ رئيﺴﺔ  ،كﻣﻦ أﻫﻢ ﻫذﻩ اﻷﻫداؼ:
 ﻏرس اﻟﻌﻘيدة اﻟﺴﻠيﻤﺔ يف ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎف  ،كأف يﻜوف ﻣﺆﻣﻨﺎ إديﺎﻧﺎ يﻘيﻨﺎ كﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎهلل كﻣﻼئﻜﺘﻪ كﻛﺘﺒﻪكرﺳﻠﻪ كاﻟيوـ اآلخر كاﻟﻘدر خَتﻩ كﺷرﻩ.
ٕٖ ﻫﻨﺎؾ اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء كادلﻔﻜريﻦ اﻟذيﻦ ﻋﺎجلوا ﻗﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ ﻣﻨهﻢ ﻋﻠى ﺳﺒيﻞ ادلﺜﺎؿ اﺑﻦ صبﺎﻋﺔ كاﻟﻘﺎﺑﺴي كاﺑﻦ رﺷد
كاﺑﻦ خﻠدكف كاﺑﻦ ﺳيﻨﺎء كﻏَتﻫﻢ كﻫﻨﺎؾ اﻟﻌديد ﻣﻦ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤيﺔ اﻟيت ﺗﻨﺎكﻟﺖ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻟديهﻢ
ٖٖ ﻋﺰيﺰ ﺳﻠيﻤﺎف زادة  ،اﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ ﻋﻨد اﻟﻐﺰايل  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ٜٜٖٔ،ـ
صٖٓٔ ػ٘ٓٔ
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 ﻏرس اﻹديﺎف اﻟﺼﺤيﺢ ﺑﺎهلل ﻋﺰ كﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘوﻛﻞ ﻋﻠيﻪ كاﻟرﺿى ﺑﻘﻀﺎئﻪ كاﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌطﺎئﻪ كاﻟشﻜر ﻋﻠىﻧﻌﻤﺎئﻪ كﺣﺒﻪ كخشيﺘﻪ كاﻻﻣﺘﺜﺎؿ ﻷكاﻣرﻩ كاﺟﺘﻨﺎب ﻧواﻫيﻪ.
 اﻹديﺎف كاﻟيﻘُت ﺑوﺣداﻧيﺔ اهلل ﻋﺰ كﺟﻞ  ،كأﻧﻪ اﻟواﺣد اﻷﺣد اﻟﻌﻈيﻢ اﻟﻘدير اخلﺎﻟﻖ ﻟﻜﻞ ﺷيء ﻋﺎملﺑﺎﻷﺳرار كاﻷﻓﻌﺎؿ  ،كيوﻗﻦ اﻹﻧﺴﺎف أف اهلل ﺗﻌﺎىل ﻣﻌﻪ ﻗريﺐ ﻣﻨﻪ ﻓيﺴﻠﻢ أﻣرﻩ ﻛﻠﻪ هلل يﻠﺠأ إﻟيﻪ يف
احلوادث كاﻟﻨﺎئﺒﺎت كيف ﻛﻞ أﻣر كيﺴأﻟﻪ كﺣدﻩ اذلدايﺔ كيﺴأﻟﻪ كﺣدﻩ اﻟﻌطﺎء كيﺘوﺟﻪ إﻟيﻪ كﺣدﻩ ﺑﺎﻟدﻋﺎء
ٖٗ
كيرﻗﺒﻪ يف ﻧﻔﺴﻪ يف ﻛﻞ كﻗﺖ كﻋﻠى ﻛﻞ ﺣﺎؿ  ،دائﻢ اﻟذﻛر كاﻟﺘﺴﺒيﺢ كاحلﻤد ﻟﻪ ﺗﻌﺎىل.
 ﺑﻨﺎء اﻟشخﺼيﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ادلﺴﻠﻤﺔ اﻟيت ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻌﺎﻟيﻢ اﻟديﻦ احلﻨيﻒ  ،كيﺘوﺟﻪ إىل اهلل كﺣدﻩﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة كيﻘوـ ﺑﺘﺎديﺔ ﻓرائﻀهﺎ ﻋﻠى أﻛﻤﻞ كﺟﻪ  ،كﺑأداء ﺷﻌﺎئرﻫﺎ ككاﺟﺒﺎهتﺎ كﺷركطهﺎ ﻣﺴﺘشﻌرا ﻣراﻗﺒﺔ
اهلل ﺗﻌﺎىل ﻟﻪ ﻓيهﺎ.
 ﻏرس زلﺒﺔ اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن كاﺣًتاﻣﻪ يف اﻟﻨﻔﺲ كاﻻﺗﺼﺎؿ ﺑﻪ  ،كﺣﺴﻦ ﺗﻼكﺗﻪ كﺗﻔهﻤﻪ كاﻻﺣﺘﻜﺎـ إﻟيﻪيف ﻛﻞ أﻣرﻩ  ،كاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﺎﻟيﻤﻪ.
 ﺗﻨﻤيﺔ ﺣﺐ اﻟرﺳوؿ ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ كاﻻﻗﺘداء ﺑﻪ  ،كاﺗﺒﺎع ﺳﻨﺘﻪ .كﺗﻨﻤيﺔ ﺣﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔرﺿواف اهلل ﻋﻠيهﻢ ؛ كﻫﻢ أﺻﺤﺎب رﺳوؿ اهلل ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ  ،ﻫﺎﺟركا ﻣﻌﻪ كﻧﺎﺻركﻩ كربﻤﻠوا
ﻣﻌﻪ ﻛﻞ أذل كﺿر كﺻربكا يف ﺳﺒيﻞ اﻟدﻋوة كاﻟﻌﻘيدة اﻟيت اطﻤأﻧﺖ ﻧﻔوﺳهﻢ اﻟيهﺎ.
 كﻗﺎيﺔ اﻹﻧﺴﺎف ﻣﻦ صبيﻊ ﺻور كأﺷﻜﺎؿ اﻟﻀﻼؿ كاﻟﺰيﻎ كاﻟﻜﻔر كادلﻌﺼيﺔ كضبﺎيﺘﻪ ﻣﻦ كﺳﺎكساﻟشيطﺎف كﺗﻠﺒيﺴﻪ ﻋﻠيﻪ يف اﻟﻘوؿ كاﻟﻔﻌﻞ ﻓيﻘي ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺴيﺎؽ كراء اﻟشهوات كاﻟﻠذات كاﻷﻫواء.
 أف يﻘيﻢ اﻹﻧﺴﺎف ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟدﻧيﺎ ﻋﻠى أﺳﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎد يف ﺣﺒهﺎ  ،كاحلذر ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻨهﺎ  ،كيﻘىﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳدﻫﺎ كجيﺘهد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎٌف ﻟﻠﻨﺠﺎة يف احليﺎة اآلخرة.
 ﺑﻨﺎء رلﺘﻤﻊ ﻓﺎﺿﻞ يﻘوـ ﻋﻠى أﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟديﻦ احلﻨيﻒ  ،كاﻟﻘيﻢ كاﻷخﻼؽ؛ رلﺘﻤﻊ ﻗوميﺴود ﺻﻔوﻓﻪ اﻷﻣﺎف كاﻟوﻓﺎؽ كاﻟوئﺎـ كاﻻﺣًتاـ كاحلﺐ.

ٖٗ كائﻞ ﻋﺒد اﻟرضبﻦ زلﻤد اﻟﺘﻞ  ،كﺻﺎيﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌُت اﻟًتﺑويﺔ ػ دراﺳﺔ ربﻠيﻠيﺔ ﺗﻔﺼيﻠيﺔ  ،دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ص ٕٖٙػ
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 ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ اﻟﺴﻠيﻤﺔ ﺑُت أﻓراد اجملﺘﻤﻊ كربديد ﺣﻘوﻗهﻢ ككاﺟﺒﺎهتﻢ كﻣﺴﺌوﻟيﺎهتﻢ ذبﺎﻩﺑﻌﻀهﻢ ﺑﻌﻀﺎ.
 إﻛﺴﺎب اﻷﻓراد اآلداب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ اﻟيت ﺗﻘوم ﺗراﺑطهﻢ كﺗدًن ﺗﻌﺎطﻔهﻢ كﺗرﺳﺦ احملﺒﺔ كادلودة يفﻗﻠوهبﻢ كﺗﻌﻤﻖ اﻟشﻌور ﺑواﺟﺒﺎهتﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ كﺗﻜﺎﻓﻠهﻢ.
 ﺻيﺎﻧﺔ اجملﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋواﻣﻞ اﻟﻔﺴﺎد كﺻيﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌرض ﻟﻠشر كدرء ادلخﺎطر ادلﺎديﺔ كادلﻌﻨويﺔ اﻟيتهتدد ﻛيﺎﻧﻪ  ،كﺗﺴﺘهدؼ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟيﻈﻞ رلﺘﻤﻌﺎ ﻧﻈيﻔﺎ ﻋﻔيﻔﺎ ﻻ ﺗشيﻊ ﻓيﻪ اﻟﻔﺎﺣشﺔ  ،كﻻ ﺗركج ﻓيﻪ
اﻟﻔﺘﻨﺔ كﻻ يﻨﺘشر ﻓيﻪ اﻹﻏراء كاﻟﺘربج  ،ﻓﺘأﻣﻦ اﻟﺰكﺟﺔ ﻋﻠى زكﺟهﺎ كيأﻣﻦ اﻟﺰكج ﻋﻠى زكﺟﺘﻪ  ،كيأﻣﻦ
اﻷكﻟيﺎء ﻋﻠى ﺣرﻣﺎهتﻢ كأﻋراﺿهﻢ  ،كيأﻣﻦ اجلﻤيﻊ ﻋﻠى أﻋﺼﺎهبﻢ كﻗﻠوهبﻢ  ،كﺣﻔﻆ اﻟﻌيش اﻟﻜرًن ﻟﻜﻞ
ٖ٘
ﻋﺎﺟﺰ ﻏَت ﻗﺎدر ﻋﻠى اﻟﻌﻤﻞ...
التﺤﺼيل العلمي لمﻨﺎهج التعليم عﻨد المﺴلميﻦ

مﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت إليهﺎ هذه الدراسة:
ػ ﻫذﻩ ادلﻨﺎﻫﺞ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء ﺣيﺚ أف خﺎﻟﻖ اﻹﻧﺴﺎف ﻟﻐﺎيﺔ زلددة ﻫو كاﺿﻊ أﺻوؿ اﻟﺘﻌﻠيﻢ كاﻟًتﺑيﺔ
اﻹﺳﻼﻣيﺔ كاﻷﻫداؼ اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ يف اﻹﺳﻼـ ﻟﺘﻌريﻒ اﻹﻧﺴﺎف ػ أكﻻ ػ ﻏﺎيﺔ كﺟودﻩ كﻛيﻔيﺔ ربﻘيﻘهﺎ ػ كﺛﺎﻧيﺎ
ػ ﺗﺰكيدﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠوـ ﻣﺎ ديﻜﻨﻪ ﻣﻦ ربﻘيﻘهﺎ .كﺗﻜﻤﻦ أﺻوؿ ادلﻨهﺠيﺔ اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼـ يف ﻛﺘﺎهبﺎ
كﺳﻨﺔ ﻧﺒيهﺎ.
ػ ﻫذﻩ ادلﻨﺎﻫﺞ ﺑﻨيﺖ ﻋﻠى أﺳﺎس اﻹديﺎف ﺑﺎهلل كﻋﻠى أﺳﺎس إﻧﺴﺎﻧيﺔ اﻹﻧﺴﺎف كأﻧﻪ ذك رﺳﺎﻟﺔ كأف ﻟﻪ دكرا
يف ﻫذا اﻟﻜوف ػ ﻏَت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣطﺎﻟﺐ اجلﺴد ػ جيﺐ أف يﻘوـ ﺑﻪ.
إهنﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻜﻞ ﻣيﺎديﻦ ادلﻌرﻓﺔ كرلﺎﻻهتﺎ كﻋوادلهﺎ  ،ادلشهود ﻣﻨهﺎ كادلﻐيﺐ  ،ﻓﺎدلوﺟود يف
ﻋﻘيدة اﻹﺳﻼـ ﻏيﺐ كﻣشهود.
ػ إف ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠيﻢ " ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ " كﺿﻌﺖ ﻋﻠى أﺳﺎس أف ﻣﺼدر اﻟﻌﻠﻢ كادلﻌرﻓﺔ احلﻘيﻘيﺔ ﻫو اهلل
ﺗﻌﺎىل كأهنﺎ ﺗأيت كيﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎف إﻣﺎ ﻋﻦ طريﻖ اﻟوﺣي اﻟرﺑﺎين يف ادليﺎديﻦ اﻟيت ﻻ يﺴﺘطيﻊ اﻹﻧﺴﺎف أف

ٖ٘كائﻞ ﻋﺒد اﻟرضبﻦ زلﻤد اﻟﺘﻞ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖٖٖٙ
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يهﺘدم إىل احلﻖ ﻓيهﺎ دبﻔردﻩ كﺣواﺳﻪ .كإﻣﺎ ﻋﻦ طريﻖ كﺳﺎئﻞ ادلﻌرﻓﺔ احلﺴيﺔ "احلواس" ادلوﻫوﺑﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎف
ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺘﺠﺎرب احلﺴيﺔ كاﺳﺘخﻼص اﻟﻨﺘﺎئﺞ ﻣﻨهﺎ ﺑﺎدلﺘﺎﺑﻌﺔ كادلﻼﺣﻈﺔ اﻟدﻗيﻘﺔ دبﻌﺎكﻧﺔ اﻟﻌﻘﻞ.
ػ إهنﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑدأت كﺗﺒدأ ﻋﻤﻠهﺎ ػ ﺣُت ﺗﺴَت اﻷﻣور ﻋﻠى طﺒيﻌﺘهﺎ ػ ﺑًتﻏيﺐ ادلﺘﻠﻘي يف اﻟﻌﻠﻢ كﺗشﺠيﻌﻪ
يف اﻟﺘﺤﺼيﻞ كذبﻌﻠﻪ يﻨهﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ادلهد إىل اﻟﻠﺤد ﺑشوؽ كهنﻢ
ػ ﻣﻨﺎﻫﺞ كﺿﻌﺖ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﺒﻠيﻎ اﻟﻌﻠوـ إىل اﻟﻐَت ﺑﺎحلﺚ ﻋﻠى اﻟﺘﻌﻠيﻢ كﺗﻌﻈيﻢ ﺷأف كﻣﺜوﺑﺔ ﻣﻦ يﻘوـ
دبهﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠيﻢ كﺑﻌدـ ﻛﺘﻤﺎف اﻟﻌﻠﻢ كﺗشديد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠى ﻣﻦ ﻛﺘﻢ ﻣﺎ اﻫﺘدل اﻟيﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ كأﻧﻪ يﻠﺠﻢ
يوـ اﻟﻘيﺎﻣﺔ ﺑﻠﺠﺎـ ﻣﻦ ﻧﺎر.
ػ ﻣﻦ شليﺰات ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠيﻢ ﻋﻨد ادلﺴﻠﻤُت اﻻﻧﻔﺘﺎﺣيﺔ كاﻟﺘوأﻣﺔ ﺑُت اﻟﻌﻠوـ اﻟديﻨيﺔ كاﻟﻌﻠوـ اﻟطﺒيﻌيﺔ ﺣيﺚ
أكﺿﺤﺖ ﺗﺎريﺦ اﻟﺘﻌﻠيﻢ اﻟطويﻞ اﺣﺘﻀﺎف ﻫذﻩ ادلﻨﺎﻫﺞ ﻛﻞ اﻟﻌﻠوـ اﻟيت كﺻﻠﺖ ادلﺴﻠﻤُت ﻣﻦ ﺗراث اﻷﻣﻢ
ٖٙ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
الفكر الترﺑوى عﻨد شيخ الشهداء عمر المختﺎر

ومﻦ الﻨتﺎئج التي خﺼلت اليهﺎ هذه الدراسة:
 ادت اﻟﺰاكيﺔ دكرا ﺗرﺑويﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذات ﻣﻨهﺞ ﺷﺎﻣﻞ كديﻜﻦ أف ﺗﺆدم دكرا أﻛرب إذا أدخﻠﺖﻋﻠيهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌديﻼت كاﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت اﻟًتﺑويﺔ.
 أﺳﻠوب اﻟﺘﻜرار أﺳﻠوب ﺗرﺑوم يرﺳﺦ ادلﻌﻠوﻣﺎت كيوﺿﺢ ادلﺒهﻢ كيﻨﺎﺳﺐ اﻷطﻔﺎؿ كﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦكﻗﻠيﻠي اﻹدلﺎـ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،كﻟذﻟﻚ يرل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷخذ ﺑﻪ خﺎﺻﺔ يف ادلرﺣﻠﺔ اﻷكىل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠيﻢ.
 احلﻠﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓيﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟوﺳﺎئﻞ اﻟًتﺑويﺔ ﻷهنﺎ ﻻ ربﺘﺎج ﻟﺰﻣﺎف أك ﻣﻜﺎف ﻣﻌُت ﺑﻘدر ﻣﺎ ربﺘﺎج إىلذبﻤﻊ ﺑُت اﻟﻌﻠﻤﺎء خﺎﺻﺔ يف ذبﻤﻌﺎت اﻷﻓراح كادلﺎمت.
 اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﺎﻟًتﺑيﺔ اﻟﻌﺴﻜريﺔ كاﻟﺘدريﺐ اﻟﻌﺴﻜرم ﻓﻜر اﻟشهيد ﻋﻤر ادلخﺘﺎر اﻟًتﺑوم ﻓﻜر ﺷﺎﻣﻞ كﻗوﻣي جيﺐ أف يدرج دبﻘرر ادلدارس ،كيدرس يفﺣﺼﺺ اﻟًتﺑيﺔ اﻟوطﻨيﺔ.
 ٖٙﻋﺒد اﻟرضبﻦ طﺎﻫر أكيﺲ  ،اﻟﺘﺤﺼيﻞ اﻟﻌﻠﻤي دلﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠيﻢ ﻋﻨد ادلﺴﻠﻤُت  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ٜٜٜٔـ
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 اخلطﺐ كﺳيﻠﺔ ﺗرﺑويﺔ ﻣهﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎف كﻣﻜﺎف كﻣﻨﺎﺑر ادلﺴﺎﺟد أﻧﺴﺐ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠوﻋﻆكاﻹرﺷﺎد كﻣﻠﺘﻘى ﻛﺎﻓﺔ طﺒﻘﺎت اﻷﻣﺔ  ،كﺗﻌﺘﻤد ﻋﻠى ﺷخﺼيﺔ اخلطيﺐ كﻣﻘدراﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓيﺔ كاﻟًتﺑويﺔ
كأﺳﻠوﺑﻪ يف اﻹرﺷﺎد كاﻟﺘوﺟيﻪ.
 اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠى اﻟﻌﺎمل كاﻻطﻼع ﻋﻠى أﺳﺎﻟيﺐ اﻟًتﺑيﺔ احلديﺜﺔ كأخذ ﻣﺎ يواﻓﻖ ﺣﺎﺟﺎت اجملﺘﻤﻊ ادلﺴﻠﻢﺷريطﺔ أﻻ يﺘﺼﺎدـ ﻣﻊ اﻟﻌﻘيدة كأﺻوؿ اﻟديﻦ.
 ﺗﻘدير اﻟﻌﻠﻤﺎء كإﻋطﺎئهﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎـ اﻟﻼئﻖ دبﻜﺎﻧﺘهﻢ ﻋرﻓﺎﻧﺎ ﺑﺎجلﻤيﻞ كﺗﻘديرا جلهودﻫﻢ اﻟيت ﺑذﻟوﻫﺎ يفٖٚ
ﺳﺒيﻞ ﺻﻼح اﻟﺒشريﺔ.
كﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟيت ﻧوﻗشﺖ ﻣﻦ خﻼؿ ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي
ٔػ اﻟﺘﺤﺼيﻞ اﻟﻌﻠﻤى دلﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠيﻢ ﻋﻨد ادلﺴﻠﻤُت
ٕػ اﻻﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ يف ﻛﺘﺎب ﻣيﺰاف اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻐﺰاىل
ٖػ ﻣدل ربﻘيﻖ ﻣﻨهﺞ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ دلرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎس يف اﻟﺴوداف ﻟﻸﻫداؼ اﻟًتﺑويﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
يف ﺿوء ﻣﻀﺎﻣُت أﻫداؼ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻨد اﻹﻣﺎـ اﻟﺒيهﻘي
ٗػ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻋﻨد اﻟﻘﺎﺑﺴي
اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺴﻠوﻛيﺔ يف ﻓﻜر ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌُت

االتجﺎه التأصيلي الراﺑع :تﻘويم وتﻄوير مؤسﺴﺎت التعليم والترﺑية على ضوء اإلسالم

كذلذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي ﻣربرات ﻋديدة ﻣﻨهﺎ ؛ اﻟرﻏﺒﺔ يف ﺗطوير ادلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ
كاﻟيت ﻣﻨذ ﻧشأهتﺎ مل ﺗﺘطور ﺑﺎﻟﺼورة ادلطﻠوﺑﺔ كمل ﺗواﻛﺐ ػ يف ﻛﺜَت ﻣﻦ اﻟﺒﻠداف ػ اﻟﺘطورات احلديﺜﺔ
كﻣﻌﺎجلﺔ اﻻخﺘﻼﻻت كادلشﺎﻛﻞ اﻟيت ﺗﻌًتيهﺎ
ٖٛ
كﻣﻦ ﺻور اﻟدراﺳﺎت يف ﻫذا اﻹطﺎر

 ٖٚاﻧﻈ ر اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻋﻨد ﺷيﺦ اﻟشهداء ﻋﻤر ادلخﺘﺎر  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة جبﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٜٜٔٛـ
صٕٕٔػٖٕٕ
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تﺼور جديد لمؤسﺴﺎت التعليم الديﻨي في الﺴودان (الخالوى)
مﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ هذه الدراسة:
ػ إف اخلﻼكل ﺑﻨﻈﻤهﺎ اﻹداريﺔ كاﻟﻔﻨيﺔ ﺑﺎﻗيﺔ ﻋﻠى ﻣﺎ ﻫي ﻋﻠيﻪ ﻣﻨذ ﺗأﺳيﺲ أكؿ خﻠوة يف اﻟﺴوداف إىل
ﺗﺎريﺦ يوﻣﻨﺎ ﻫذا دكف شبﺔ ﺗﻐيَت يذﻛر.
ػ ﻋﻤﻠيﺔ ﺗﻜﺜيﻒ ﺟرﻋﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن دكف ادلواد اﻟﺜﻘﺎﻓيﺔ كاﻟشرﻋيﺔ اﻷخرل كدكف ﻣراﻋﺎة
ﻣﻘدرات كﻣيوؿ اﻟطﻠﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺴﺘول اﻟﺘﻔﻜَت كاﻟﻔهﻢ ﺿﻌيﻔﺎ ﻷﺑﻌد ﺗﺼور.
ػ ﻣﻌﻈﻢ اخلﻼكل ﺗﺘشﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﻨيﺔ ادلﺘﺒﻌﺔ كﻟﻜﻨهﺎ زبﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻹداريﺔ
كﻋﻤﻠيﺎت اﻟﺘﻤويﻞ كاﻟﺘﻐذيﺔ كاجلهﺎت اﻟيت ﺗﻘوـ ﺑذﻟﻚ.
ػ صبيﻊ اخلﻼكل ادلﺴﺘهدﻓﺔ يف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ رمسيﺎ كﺗﺎرخييﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳر كاﻟﺒيوﺗﺎت اﻟﻜﺒَتة كﺑﺎﻟﺘﺎيل
ﺗوﺟﻪ كﺗدار داخﻞ ﻧﻈﺎؽ اﻷﺳرة ادلﺎﻟﻜﺔ.
ػ ﻣﻌﻈﻢ ﻣشﺎئﺦ اخلﻼكل ﺗﻨﻘﺼهﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ادلﻌيﻨﺔ ﻋﻠى ﺗﺒﺼَت اﻟﺘﻼﻣيذ ﻋﻠى أﺳﻠوب احليﺎة كﻫﻢ
ﻣﻘﺘﺼركف ﻓﻘط ﻋﻠى ﺣﻔﻆ اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن ﻛﻤﺎ أهنﻢ ﻻ يرﻏﺒوف يف ﺗﻐيَت اﻟﻨﻈﺎـ اﻟﻘدًن رﻏﻢ أهنﻢ يﻌًتﻓوف
ﺑوﺟود ﻓراغ ﺛﻘﺎيف كاﺿﺢ يف ﻫذﻩ ادلﺆﺳﺴﺎت.
ػ رﻏﻢ أمهيﺔ ﻫذﻩ ادلﺆﺳﺴﺎت يف ﻧشر اﻟوﻋي اﻟﺜﻘﺎيف كاﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اجملﺘﻤﻊ إﻻ أف دكر
احلﻜوﻣﺎت ادلﺘﻌﺎﻗﺒﺔ كﻋطﺎءﻫﺎ كﺗشﺠيﻌهﺎ ذلذا اﻟﻨوع ﻣﻦ اﻟﻘطﺎع اﻟﺘﻌﻠيﻤي ﻏَت كاﺿﺢ كﻏَت ﻣﺎﺛﻞ كﻟيﺲ
ﺑﺎﻟﻘدر ادلطﻠوب.
ػ ﻣﻌﻈﻢ اخلﻼكل ذبﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟشديد يف اﻷﺑﻨيﺔ كاﻷﻏذيﺔ ادلﻌيﻨﺔ يف ﺗﻔﻌيﻞ دكر اﻟﺘﺤﺼيﻞ اﻟﻌﻠﻤي
كﻛذﻟﻚ ﻣيﺎﻩ اﻟشرب ككﻗود اﻹﻧﺎرة.
ػ صبيﻊ طﻼب اخلﻼكل يﻌﺎﻧوف ﻣﻦ ﻇركؼ ﺻﺤيﺔ ﻗﺎﺳيﺔ ﻟﻠﻐﺎيﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻻﻧﺘشﺎر اﻷﻣراض اخلطَتة اﻟﻨﺎذبﺔ
ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺷديد يف ﻗيﻤﺔ اﻟوﺟﺒﺔ اﻟﻐذائيﺔ.
 ٖٛايﺎد اﻟدﺟٍت  ،ذبرﺑﺔ اجلﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﺗﻘييﻢ اﻷداء اﻹدارم ﻛﻤدخﻞ ﻟﺘطﺒيﻖ اجلودة اﻟشﺎﻣﻠﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻣﻨشورة دبوﻗﻊ
ﺷذرات
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ػ رﻏﻢ أف اخلﻼكل ﻓﻘَتة ﻣﻦ ﺣيﺚ ﻋطﺎئهﺎ اﻟﺜﻘﺎيف ﻟﻠﺒيﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ احمليطﺔ إﻻ أهنﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘدر ﻛﺒَت
يف ﺗوﻓَت اﻷيدم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرخيﺼﺔ كهتذيﺐ اجملﺘﻤﻊ كﺗطهَتﻩ ﻣﻦ ادلﻤﺎرﺳﺎت اخلﺎطﺌﺔ.
ػ صبيﻊ طﻼب اخلﻼكل ﻻ يﻌرﻓوف ﻣﺼَتﻫﻢ ﺑﻌد اﻟﺘخرج ﻣﻦ اخلﻠوة خبﻼؼ اﻟذيﻦ يرﻏﺒوف يف ﻣواﺻﺔ
ﺗﻌﻠيﻤهﻢ اﻟديٍت ﺑﺎجلﺎﻣﻌﺎت.
ػ إف ﻫذﻩ ادلﺆﺳﺴﺎت " اخلﻼكل " ﻻ ديﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀركرة أف ﺗﻜوف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺒﻞ ادلدرﺳي ﺑﻞ ﻫي
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣدرﺳيﺔ ﻻ يﻘﻞ ﻋطﺎؤﻫﺎ ﻋﻦ ادلدرﺳﺔ إذا ﻣﺎ كﺟدت اﻟرﻋﺎيﺔ كاﻟﻌﻨﺎيﺔ اﻟﻼزﻣُت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
احلﻜوﻣﺎت ادلﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠى ﺳدة احلﻜﻢ.
ػ ﻣﻌﻈﻢ خﻠﻔﺎء اخلﻼكل ﻻ يرﻏﺒوف يف إحلﺎؽ أﻧﺒﺎئهﻢ ﺑﺎخلﻼكل ﺑﺼورة ﻣﺴﺘدديﺔ ﺑﻞ يﺴﺠﻠوهنﻢ يف
ٖٜ
ادلدارس احلديﺜﺔ رمسيﺎ كيﻠﺤﻘوهنﻢ ﺑﺎخلﻼكل يف اﻹﺟﺎزات.
الﻘيم في مﺤتوى كتﺎب الترﺑية اإلسالمية للﺼﻒ الثﺎني الثﺎنوي في الﺴودان (دراسة تﺤليلية
تﻘويمية)
ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت اليهﺎ هذه الدراسة:
ػ ﺣﻈيﺖ ﻣﺎدة اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺑرﻏﺒﺔ ﻛﺒَتة ﻟدل طﻠﺒﺔ كطﺎﻟﺒﺎت ادلرﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧويﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎدلواد اﻷخرل
كﻗد أﺑدل  %ٜٜﻣﻦ ﻋيﻨﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺒهﻢ ذلﺎ كرﻏﺒﺘهﻢ ﻓيهﺎ كيرﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎطهﻢ اﻟركﺣي كاﻟﻘيﻤي
ﻟﻠديﻦ اﻹﺳﻼﻣي ﻣﻨذ ﻧشأهتﻢ.
ػ ﻟﻘيﺖ اﻟﻘيﻢ ادلﻌرﻓيﺔ كاﻟﻌﻠﻤيﺔ كﻗيﻢ اﻟﻌﻘيدة كاﻟﺘوﺣيد أﻛﺜر اﻟﺘﻜرارات يف احملﺘول إذ صلد أف رلﻤوع
ﺗﻜرارات اﻟﻘيﻢ ادلﻌرﻓيﺔ كاﻟﻌﻠﻤيﺔ يف صبيﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻠﻎ (٘٘ )ٚكأف رلﻤوع ﺗﻜرارات ﻗيﻢ
اﻟﻌﻘيدة كاﻟﺘوﺣيد ﺑﻠﻎ (ٓٔ )ٚﺗﻜرارا ﻣﻦ رلﻤوع اﻟﺘﻜرارات اﻟﻜﻠيﺔ يف صبيﻊ كﺣدات اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺗﻜراراهتﺎ اﻟﻜﻠيﺔ (ٓ )ٕٙٛجلﻤيﻊ اﻟﻘيﻢ اﻟواردة ﻓيﻪ كﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ إﺟﺎﺑﺎت اﻟطﻼب كاﻟطﺎﻟﺒﺎت
كادلﻌﻠﻤُت كادلﻌﻠﻤﺎت اخلﺎﺻﺔ.
ٖٜرلدم زلﻤد ﻣﺎيﺲ اﻟﻀي  ،ﺗﺼور ﺟديد دلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻢ اﻟديٍت يف اﻟﺴوداف (اخلﻼكل) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ
ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ٜٜٜٔـ صٖٔٔ ػ ػ ٗٔٔ
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ػ يرﻛﺰ ادلﻨهﺞ ﻋﻠى ادلﻌﻠوﻣﺎت كادلﻌﺎرؼ دكف اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﺘﻨويﻊ طرؽ اﻟﻌرض كاﻟﺘﻘدًن كاﻟرﺑط ﺑﺎﻟﺘطﺒيﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻠيﺔ.
ػ ﻻ يواﻛﺐ ادلﻨهﺞ ﺑﺼورﺗﻪ احلﺎﻟيﺔ ﻣﺘطﻠﺒﺎت ﺣﺎﺟﺎت طﺎﻟﺐ ادلرﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧويﺔ ﻷﻧﻪ يرﻛﺰ ﻓﻘط ﻋﻠى
ادلﻌﻠوﻣﺎت دكف اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﺎﻟﻨواﺣي اﻟﺴﻠوﻛيﺔ كاﻟوﺟداﻧيﺔ كاﻟﻌﺎطﻔيﺔ كادلهﺎريﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺘوازﻧﺔ كﻣﺘﺴﺎكيﺔ
ﺣىت ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠيﺔ اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ اﻟﺘﻌﻠَﻤيﺔ ﺑﺼورة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ كﻣﺘوازيﺔ.
ػ ﺟﺎءت رلﻤوﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘيﻢ يف ﻧﺴﺐ ﻣﺌويﺔ ﻣﺘوﺳطﺔ ﺑُت اجملﻤوع اﻟﻜﻠي ﻟﺘﻜرارات اﻟﻘيﻢ ﻣﺜﻞ ﻗيﻢ :
اﻟﺼدؽ كاﻷﻣﺎﻧﺔ كاﻷخﻼؽ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ كاﻟﺘﻌﺎكف كاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ كاﻟﻌدؿ كاﻟرضبﺔ كاحملﺒﺔ كادلركﻧﺔ يف احلﻜﻢ كرﻋﺎيﺔ
ٓٗ
احلﺎﻛﻢ ﻟﻠرﻋيﺔ كاﻟﺘﻀﺤيﺔ كاﻟﻨشﺎط كﺑذؿ اجلهد كاﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎهلل كاﻟﺘﺴﺒيﺢ ﻟﻪ.
كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت سبﺖ ﻣﻨﺎﻗشﺘهﺎ ﺿﻤﻦ ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي:
ٔػ اﺛر طريﻘﺔ اﻟﻨشﺎط يف ﺗدريﺲ اﻟًتﺑيﺔ اﻻﺳﻼﻣيﺔ
ٕػ ربﻠيﻞ كﺗﻘوًن زلﺘول ﻛﺘﺎب اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ػ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين اﻟﺜﺎﻧوم ﺑﺎﻟﺴوداف
ٖػ ربﻠيﻞ كﺗﻘوًن زلﺘول ﻛﺘﺎب اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ػ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧوم ﺑﺎﻟﺴوداف
االتجﺎه التأصيلي الخﺎمس :استﺒﺎط الﻘيم الترﺑوية في شرائع اإلسالم
يﻌﺘرب اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ ﻣﻦ اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟًتﺑويﺔ اﻟيت ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﺎ كاﻓرا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎـ
اﻟﺒﺎﺣﺜُت يف رلﺎؿ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ أك اﻟﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم كﻗد اﺳﺘﻨﺒط اﻟﺒﺎﺣﺜوف ﻗيﻤﺎ ﺗرﺑويﺔ ﻣﻦ
ادلﻌﺘﻘدات كاﻟﻌﺒﺎدات ﻋﻠى ﺣد ﺳواء
كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت سبﺖ ﻣﻨﺎﻗشﺘهﺎ ﺿﻤﻦ ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي يف اﻟﺒﺤوث كاﻟدراﺳﺎت اﻟًتﺑويﺔ:
الﻘيم الديﻨية وعالﻗتهﺎ ﺑﺎلﻨضج الخلﻘي

كﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎئﺞ اﻟيت خﻠﺼﺖ اﻟيهﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ:

ٓٗ اﻟيﺎس ﻋﻠي ﻋﺜﻤﺎف ﺣﺴﻦ  ،اﻟﻘيﻢ يف زلﺘول ﻛﺘﺎب اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎين اﻟﺜﺎﻧوم  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ
ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ٜٜٔٚـ ص ٖٕٔ ػ ػ ٕٔٛ
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ػ ﻻ ﺗوﺟد ﻓركؽ ذات دﻻﻟﺔ ﺑُت ﻣﺘوﺳط درﺟﺎت اﻟﺒﻨُت كﻣﺘوﺳط درﺟﺎت اﻟﺒﻨﺎت يف ﻓهﻢ كإدراؾ ﻋﻠﻞ
اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ كيف اﻟﺘﺼرؼ ﺣيﺎذلﺎ ﺣُت يﺘﻌرﺿوف ﻟﺒﻌﺾ ادلشﻜﻼت.
ػ ﺑﺎﻟﺴﻨﺒﺔ ﻟﻠﻤرﺣﻠﺔ ادلﺘوﺳطﺔ ﻓﺈف اﻟﻐرض مل يﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠيﺔ ﻓﻘد كﺟدت ﻓركؽ ذات دﻻﻟﺔ يف ﻓهﻢ ﻋﻠﻞ
اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ كيف إدراﻛهﺎ كﺗﺼورﻫﺎ يف اﻟذﻫﻦ كيف اﻟﺘﺼرؼ ﺣيﺎذلﺎ ﺣُت يﺘﻌرض اﻟطﻼب ﻟﺒﻌﺾ
ادلشﻜﻼت.
أ .ﻓﻤﻦ ﺣيﺚ اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ (اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘشريﻌيﺔ) ﻓﻘد ﻛﺎف اﻟﻔرؽ ﻟﺼﺎٌف اﻟﺒﻨُت ﻛﻤﺎ يف اجلدكؿ رﻗﻢ (٘)
ب .كﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ (ﻣﻌٌت أك ﺗﺼور) مل ﺗوﺟد ﻓركؽ داﻟﺔ ﺑُت اجملﻤوﻋﺘُت ﻛﻤﺎ يف اجلدكؿ رﻗﻢ
()ٙ
كﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ (ﺳﻠوؾ كﺗﺼرؼ) ﻓﻘد ﻛﺎف اﻟﻔرؽ ﻟﺼﺎٌف اﻟﺒﻨﺎت ﻛﻤﺎ يف اجلدكؿ رﻗﻢ ()ٚ
ٔٗ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤرﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧويﺔ ﻓﻘد كﺟدت ﻓركؽ داﻟﺔ ﻟﺼﺎٌف اﻟﺒﻨﺎت.
ومﻦ الﺒﺤوث التي نوﻗشت مﻦ خالل هذا االتجﺎه التأصيلي ﺑﺒعﺾ الجﺎمعﺎت الﺴودانية
ٔػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻟشﻌَتة اﻟﺼﻼة اﻹﺳﻼﻣيﺔ
ٕػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷﻌَتة اﻟﺰﻛﺎة (دراﺳﺔ ربﻠيﻠيﺔ)
ٖػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ حملور اﻟديﻦ
ٗػ اﻷﺑﻌﺎد اﻟًتﺑويﺔ حلﺠﺎب ادلرأة ادلﺴﻠﻤﺔ
٘ػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻟشﻌَتة اﻟﺼيﺎـ
ٙػ اجلﺎﻧﺐ اﻹديﺎين يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كاﻧﻌﻜﺎﺳﺎهتﺎ ﻋﻠى ﺣيﺎة اﻷﻓراد
ٚػ اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷﻌَتة احلﺞ

االتجﺎه التأصيلي الﺴﺎدس :توجيه العلوم والمعﺎرف على ضوء اإلسالم

ٔٗ اﻧﻈر ﻣﺴﻠﻢ زلﻤد أضبد ﺳوار  ،اﻟﻘيﻢ اﻟديﻨيﺔ كﻋﻼﻗﺘهﺎ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ اخلﻠﻘي  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ٖ ٜٜٔص ٔٙٚػٔٙٛ
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كيﻘﺼد ﺑﺎﻟﺘوﺟيﻪ رلﻤوﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟيت ﺗﺘﻌﻠﻖ دبﻘﺎﺻد ربﺼيﻞ اﻟﻌﻠوـ كﺑطرؽ دراﺳﺘهﺎ ككﺟوﻩ
اﺳﺘخداﻣهﺎ يف ﺿوء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كيﻜوف ذﻟﻚ ﺑػﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈر يف اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤيﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ
ٕٗ
كاﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ﻣﻨهﺎ خبﺎﺻﺔ كﺗأﺻيﻠهﺎ كﻓﻖ ﺛواﺑﺖ اﻟﻔﻜر اﻹﺳﻼﻣي ،كﺻيﺎﻏﺘهﺎ يف إطﺎر اﻹﺳﻼـ"
كﺗشﺘﻤﻞ اﻟدرﺳﺎت يف ﻫذا احملور ﻋﻠى:
ربديد أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎف كاجملﺘﻤﻊ كاﻟوﺟود.
ﺣﺼر ﻧﺘﺎئﺞ اﻟﺒﺤوث اﻟﻌﻠﻤيﺔ احملﻘﻘﺔ يف ﻧطﺎؽ اﻟﻌﻠوـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ احلديﺜﺔ ،كﻣﺴﺢ ﻧﻈريﺎهتﺎ
كربﻠيﻠهﺎ كإخﻀﺎﻋهﺎ ﻟﻠﺘﻤﺤيﺺ كاﻟﻨﻘد يف ﺿوء ﻣﻘﺘﻀيﺎت ذﻟﻚ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي.
ﺑﻨﺎء ﻧﺴﻖ ﻋﻠﻤي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ يﻀﻢ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎئﺞ اﻟﻌﻠوـ احلديﺜﺔ كﻣﺎ ﺻﻤد ﻟﻠﺘﻤﺤيﺺ كﻟﻨﻘد
ﻧﻈريﺎهتﺎ ،كيرﺑط ﺑيﻨهﺎ كﺑُت ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟيﻪ ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت ﻣﻦ ﺣﻘﺎئﻖ كﺗﻌﻤيﻤﺎت ﺑرﺑﺎط ﺗﻔﺴَتم
ﻣﺴﺘﻤد ﻣﻦ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي.
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓركض ﻣﺴﺘﻤدة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﻠﻤي ادلﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟذم متّ اﻟﺘوﺻﻞ إﻟيﻪ ﻓيﻤﺎ ﺳﺒﻖ
كإخﻀﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻔركض ﻟﻼخﺘﺒﺎر يف أرض اﻟواﻗﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻻﺟﺘهﺎد اﻟﺒشرم.
ومﻦ الدراسﺎت التي عولجت ضمﻦ هذا االتجﺎه التأصيلي:
تﺼور إسالمي لمﺎدة تﺎريخ الترﺑية
كﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎئﺞ اﻟيت خﻠﺼﺖ إﻟيهﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ:
ػ أمهيﺔ ﺗﺎريﺦ اﻟًتﺑيﺔ يف إﻋداد ﻣﻌﻠﻤي ادلﺴﺘﻘﺒﻞ إﻋدادا ﻣﻌرﻓيﺎ كﻣهﻨيﺎ يف ﺿوء ادلﺒﺎدئ كاﻷﺻوؿ
ادلﺴﺘﻤدة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اهلل ﺗﻌﺎىل كﺳﻨﺔ اﻟﻨيب ادلﺼطﻔي ﻋﻠيﻪ اﻟﺼﻼة كاﻟﺴﻼـ  ،ﺣيﺚ ﺑﺼﻼﺣهﻢ ﺗﺼﻠﺢ
اﻷﺟيﺎؿ كﺗﺴﺘﻘيﻢ.
ػ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼور ﻣﻘًتح ﻟﻌﻠﻢ ﺗﺎريﺦ اﻟًتﺑيﺔ يف ﺿوء اﻟﻜﺘﺎب كاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻔرد ادلﺴﻠﻢ
ادلخﻠﺺ ﻟرﺑﻪ كاحلريﺺ ﻋﻠى أﻣﺘﻪ اﻟذم يﺴﺘطيﻊ أف يﺴﺎﻫﻢ يف ﺑﻨﺎء اجملﺘﻤﻊ.

ٕٗ ﻣﻘداد يﺎجلﻦ  ،أﺳﺎﺳيﺎت اﻟﺘأﺻيﻞ كاﻟﺘوﺟيﻪ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻠﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ كاﻟﻔﻨوف  ،دار ﻋﺎمل اﻟﻜﺘﺐ  ،طٔ اﻟريﺎض ٔٗٔٙﻫػ
ص ٓٓٔ
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ػ ﻇهر ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ربﻠيﻞ اﻟﻜﺘﺎب أف ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟيت ﻛﺘﺒﺖ يف ﺗﺎريﺦ اﻟًتﺑيﺔ هبﺎ اضلراؼ ﻋﻦ ادلﻌيﺎر
ٖٗ
اﻹﺳﻼﻣي اﻟذم ﻧﻘيﺲ ﺑﻪ أﺣداث اﻟﺘﺎريﺦ كزلﺘول اﻟًتﺑيﺔ.
ومﻦ الﺒﺤوث التي نوﻗشت ضمﻦ هذا االتجﺎه التأصيلي

اﻟﺘوﺟيﻪ اﻹﺳﻼﻣي ﻟﻠﻌﻠوـ اﻟطﺒيﻌيﺔ يف ادلرﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧويﺔ ﺑﺎﻟﺴوداف

االتجﺎه التأصيلي الﺴﺎﺑع  :إﺑراز دور الترﺑية اإلسالمية في معﺎلجة مشكالت المجتمع وتدعيم

إيجﺎﺑيﺎته
ﺳرل اﻋﺘﻘﺎد كﻟﻔًتة طويﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ أف اﻹﺳﻼـ ديﻦ ﻋﺒﺎدات ﻓﻘط كﻟيﺲ ﻟﻪ دكر يف احليﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
كﻫذا اﻻﻧطﺒﺎع ردبﺎ ﻛﺎف ﻧﺘيﺠﺔ دلﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺎﺻرة كأﻓﻜﺎر ﻏَت ﺻﺤيﺤﺔ ﺣوؿ اﻹﺳﻼـ ﻟدل ﻛﺜَت ﻣﻦ
ادلﺴﻠﻤُت يف ﺣﻘﺐ ﺗﺎرخييﺔ سلﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎ اﻹﺳﻼـ يف ﻋهد اﻟرﺳوؿ ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ ﻓﻘد ﻛﺎف
ﻣﺘﺤﻜﻤﺎ يف صبيﻊ ﻣﻨﺎﺣي احليﺎة كﻟﻘد ﺑﻠﻎ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أهنﻢ ﻛﺎﻧوا يرﺟﻌوف ﻟﻠرﺳوؿ ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ
كﺳﻠﻢ كيشﺎكرﻧﻪ يف ﺗﺴﻤيﺔ ﻣواﻟيدﻫﻢ  ،زكاج ﺑﻨﺎهتﻢ  ،طﻼؽ ﻧﺴﺎئهﻢ  ،كيف شلﺎرﺳﺔ صبيﻊ ﺷﺌوف ﺣيﺎهتﻢ.
كﺑﻌد اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺼور اﻟذﻫﺒيﺔ ﻟﻺﺳﻼـ ػ اﻟﻘركف اخلَتة ػ ﺑدأ اﻻﻧﻔﺼﺎؿ ﺑُت اجلﺎﻧﺐ اﻟﻌﺒﺎدم كاجلﺎﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋي كاﻷخﻼﻗي ﻓﻈهرت اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ اﻻخﺘﻼﻻت يف احليﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ﺣىت أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺘﻔريﻖ ﺑُت ادلﺴﻠﻢ كﻏَت ادلﺴﻠﻢ يف ﻛﺜَت ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣيﺔ.
كﻟدل اﻧﺘشﺎر ﺗيﺎر اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي ﻇهر اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﺘأﺻيﻞ اجلواﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ كإﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ
اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻗﻀﺎيﺎ اجملﺘﻤﻊ كاﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ دﻋﻤﺎ ﻟﻺجيﺎﺑيﺎت كﻣﻌﺎجلﺔ ﻟﻠﺴﻠﺒيﺎت.
كﻣﻦ ادلواﺿيﻊ اﻟيت سبﺖ دراﺳﺘهﺎ يف ﻫذا اﻹطﺎر..
ﻗﻀﺎيﺎ ﻓﺌﺎت اجملﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء كأطﻔﺎؿ كﻣراﻫﻘُت كﺷﺒﺎب ﻣﻊ اﻟًتﻛيﺰ ﻋﻠى اﻟطﻼب يف صبيﻊ ﻣراﺣﻞ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ اﻟﻌﺎيل
اﺑراز أمهيﺔ اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كدكرﻫﺎ يف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اجلرائﻢ كاﻻضلراﻓﺎت
ٖٗ اذلﺎـ ﺣﺴﻦ زلﻤد ﺣﺴُت اﻟﻌﻤرايب  ،ﺗﺼور إﺳﻼﻣي دلﺎدة ﺗﺎريﺦ اﻟًتﺑيﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘَت ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اخلرطوـ ٜٜٜٔـ ص ٕ ٚػ ػ ٖٚ
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اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑرﻋﺎيﺔ اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧواة اجملﺘﻤﻊ
ﺗﻔﻌيﻞ دكر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨشﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ادلخﺘﻠﻔﺔ
ٗٗ
إﺑراز اﻟﻘيﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ اﻹجيﺎﺑيﺔ كﺑيﺎف شبرات اﻻﻟﺘﺰاـ هبﺎ كطرائﻖ ﺗطﺒيﻘهﺎ كﺗﻨﺰيﻠهﺎ يف أرض اﻟواﻗﻊ
كﺟﺎء يف ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟيت اﻫﺘﻢ هبﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜوف اﻟًتﺑويوف اﻟﺴوداﻧيوف:
مﺴﺌولية اﻷم المﺴلمة في ترﺑية الﺒﻨت في مرﺣلة الﻄفولة

ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت إليهﺎ هذه الدراسة:
ػ اﻹﺳﻼـ أكؿ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﻦ ﺷأف ادلرأة كﻋﻈﻤهﺎ كأﻋطﺎﻫﺎ ﺣﻘوﻗهﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ يف احليﺎة كاﻹرث كاﻟﺘﻌﻠيﻢ
كاﻟشهﺎدة كاﻟﺘﻤﻠﻚ كاﻟﺘﺼرؼ يف أﻣواذلﺎ
ػ ادلرأة يف اﻹﺳﻼـ ﻣﻜﻠﻔﺔ يف اﻟﻨواﺣي اﻟديﻨيﺔ ﻣﺜﻞ اﻟرﺟﻞ سبﺎﻣﺎ
ػ اﻹﺳﻼـ أﺑﺎح ﻟﻠﻤرأة اخلركج ﻟﻠﻌﻤﻞ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ ﺑشرط ﻋدـ اﻻخﺘﻼط كاﻟﺘربج كاﻻﻟﺘﺰاـ ﺑﺎحلﺠﺎب
اﻹﺳﻼﻣي
ػ اﻹﺳﻼـ ﺣرـ خﻠوة ادلرأة ﻣﻊ اﻟرﺟﻞ ﺳواء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﻌﻠيﻢ أك ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ادلﺎﻟيﺔ أك اﻟﺘﺠﺎريﺔ أك ﻷم
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب إﻻ حبﻀور ذم زلرـ ﻣﻊ ادلرأة
ػ يوﺟﺐ اﻹﺳﻼـ ﻋﻠى اﻷـ ﺗﻌﻠيﻢ إﺑﻨﺘهﺎ كﺗأديﺒهﺎ كﺗرﺑيﺘهﺎ ﺗرﺑيﺔ إﺳﻼﻣيﺔ ﺻﺤيﺤﺔ كﺗﻌريﻔهﺎ ﺑأﺣﻜﺎـ
احلﻼؿ كاحلراـ  ،ذلذا ﻋﻠى اﻷـ أف ﺗﺘﻌﻠﻢ أﺣﻜﺎـ اﻟشريﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻟﻜي ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻠيﻤهﺎ إىل ﺑﻨﺎهتﺎ
ﺑﺼورة ﻣﺒﺴطﺔ ﺳهﻠﺔ كﺗطﺒيﻘهﺎ يف صبيﻊ ﻣﻨﺎﺣي احليﺎة.
ػ يﻠﺰـ اﻹﺳﻼـ اﻷـ حبﻘوؽ اﻟﺰكج ﻋﻠيهﺎ ﻟذا جيﺐ ﻋﻠيهﺎ ﻣﻌرﻓﺘهﺎ كﺗطﺒيﻘهﺎ ﺣىت ﺗﺴطيﻊ ﺗﻠﻘيﻨهﺎ إىل
إﺑﻨﺘهﺎ.
ػ يﻌﺘرب اﻟﺘﻠﻘُت كاحملﺎﻛﺎة كاﻟﺘﻘﻠيد ﻣﻦ أﺳﺎﺳيﺎت اﻟديﻦ كاﻟﺴﻠوؾ يف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ادلﺒﻜرة كﻣﻦ اﻟرﺳﺎئﻞ
ادلهﻤﺔ يف احملﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠى ﻓطرة اﻟطﻔﻞ ﻣﻦ اﻻضلراؼ كاﻟﺰﻟﻞ ﻟذﻟﻚ ﻋﻠى اﻷـ أف هتﺘﻢ دبﺎ ﺗﻠﻘﻨﻪ إىل إﺑﻨﺘهﺎ
٘ٗ
يف ﻫذﻩ ادلرﺣﻠﻪ؛ ﻷف اﻟطﻔﻠﺔ ربﺎﻛي أﻣهﺎ يف ﻛﻞ أﻓﻌﺎذلﺎ.
ٗٗاﻧﻈر زلﻤد ﺑﻦ ﻋﺒد اهلل اﻟدكيش  ،ﺗرﺑيﺔ اﻟشﺒﺎب ػ اﻻﻫداؼ كاﻟوﺳﺎئﻞ
٘ٗ ﺣﻠيﻤﺔ ﻋﻠي ﻣﺼطﻔى  ،ﻣﺴﺌوﻟيﺔ اﻷـ ادلﺴﻠﻤﺔ يف ﺗرﺑيﺔ اﻟﺒﻨﺖ  ،اطركﺣﺔ دﻛﺘوراة ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ
٘ ٜٜٔصٓٓٗ
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ترﺑية الدوافع اإلنﺴﺎنية عﻨد الشﺒﺎب ـ رؤية ﻗرآنية ـ
ومﻦ الﻨتﺎئج التي خلﺼت إليهﺎ هذه الدراسة:
ربﻘﻖ ﻫدؼ اﻟدراﺳﺔ كﻫو ﻗيﺎس اﻟدكاﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ﻋﻨد اﻟشﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻈور ﻗرآين ﻋﻦ طريﻖ أﻫداؼ
ﺗﻔﺼيﻠيﺔ إﺟرئيﺔ كﺑﺎﺳﺘخداـ أدايت حبﺚ أكذلﻤﺎ ﻣﻘيﺎس ﺻﻤﻤﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟدكاﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ﻋﻨد
اﻟشﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻈور ﻗرآين كاﻷداة اﻷخرل اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ كﺟهﺖ ﻷﺳﺎﺗذة اجلﺎﻣﻌﺎت كاخلرباء ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐرض
كﺑﺎﺳﺘخداـ اﻷداﺗُت ﺗوﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻌدد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎئﺞ أمههﺎ:
ػ إف ﻗوة اﻟدكﻓﻊ اخلﻤﺴﺔ (ﻛﺒَتة) ﻋﻨد اﻟشﺒﺎب يف اجلﺎﻣﻌﺎت كﻓﻖ ﺗﻘريرﻫﻢ ﻋﻦ أﻧﻔﺴهﻢ ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺎﺗذة
كاخلرباء يركهنﺎ (ﻣﺘوﺳطﺔ) كدبﻘﺎرﻧﺔ اﻟدكاﻓﻊ اخلﻤﺴﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘيﺎس دلﻌرﻓﺔ أﻗواﻫﺎ ﺟﺎء داﻓﻊ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺑديﻼ ﻟﻠﻌدكاف يف اﻟﺼدارة يﻠيﻪ داﻓﻊ اﻟﺘﻤﻠﻚ كﻓﻖ اﻟرؤيﺔ اﻟﻘرآﻧيﺔ مث اخلﻠود يف اجلﻨﺔ كاﻟﺘﻨﺎﻓﺲ يف ادلرﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ كأخَتا داﻓﻊ اﻟﺘديﻦ كيف ذﻟﻚ يﺘﻔﻖ رأم اﻷﺳﺎﺗذة كاﻟطﻼب ﺗﻘريﺒﺎ.
ػ كﻋﻦ أﺛر ﻧوع اﻟدراﺳﺔ يف ﻗوة اﻟدكاﻓﻊ اﻟيت مت ﻗيﺎﺳهﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘيﺠﺔ أف داﻓﻊ اﻟﺘديﻦ أﻗﻞ ﻗوة ﻋﻨد
طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎجلﺎﻣﻌﺎت اﻷخرل  ،كيف داﻓﻊ اخلﻠود يف اجلﻨﺔ ﺗﻘدﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘرآف
اﻟﻜرًن كاﻟﻨيﻠُت ﻋﻠى ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ كاﻟﺴوداف كيف داﻓﻊ اﻟﺘﻤﻠﻚ رؤيﺔ ﻗرآﻧيﺔ كدكاﻓﻊ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑديﻼ
ﻟﻠﻌدكاف ﻻ ﺗوﺟد ﻓركؽ ﺗذﻛر ﺑُت اجملﻤوﻋﺎت ﻣﺎ ﻋدا ﻓرؽ ذا دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎئيﺔ ﺑُت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن
كﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ﻟﺼﺎٌف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘرآف.
ػ كﻋﻦ أﺛر اجلﻨﺲ يف ﻗوة اﻟداﻓﻌيﺔ يف اﻟدكاﻓﻊ اخلﻤﺴﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أكﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎئﺞ أف اﻟطﺎﻟﺒﺎت
ﻋﻤوﻣﺎ أﻛﺜر داﻓﻌيﺔ ﻣﻦ اﻟطﻼب يف ﺗﻠﻚ اﻟدكاﻓﻊ اخلﻤﺴﺔ.
ػ ﻛﻤﺎ أكﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎئﺞ اﻟﺒﺤﺚ أف اﻷﺳﺎﺗذة كاخلرباء يﻔﻀﻠوف أﺳﺎﻟيﺐ ﺗﻨﻤيﺔ اﻟدكاﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ اﻟيت
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻠيﺔ كاﻟشﻤوؿ ﻋﻠى ﻏَتﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟيﺐ.
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ػ كﻗد سبﻜﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ يف اﻟﻨهﺎيﺔ كﻋﻠى ﺿوء اﻟﻨﺘﺎئﺞ كادلﻌﺎيَت ﻣﻦ كﺿﻊ خطﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗرﺑوم ﻟﺘﻨﻤيﺔ
ٗٙ
اﻟدكاﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ اخلﻤﺴﺔ ادلخﺘﺎرة ﻋﻨد اﻟشﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻈور ﻗرآين.
ومﻦ الﺒﺤوث التي نوﻗشت ضمﻦ هذا االتجﺎه التأصيلي في الجﺎمعﺎت الﺴودانية أيضﺎ:

ٔػ دكر اﻟﺘوﺟيﻪ كاﻹرﺷﺎد اﻹﺳﻼﻣي يف ﻣواﺟهﺔ ﻣشﻜﻼت اﻟشﺒﺎب اجلﺎﻣﻌي ػ اﻷردين ػ
ٕػ ﻣدل سبﺜﻞ طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠيﻢ اجلﺎﻣﻌي يف اجلﻤهوريﺔ اﻟيﻤﻨيﺔ ﻟﻠﻘيﻢ اﻹديﺎﻧيﺔ
ٖػ اﻟًتﺑيﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ يف اﻟﻘرآف اﻟﻜرًن كدكرﻫﺎ يف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اجلرديﺔ كاﻻضلراؼ ػ
ٗػ اﻷﺳﺲ اﻟًتﺑويﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟشخﺼيﺔ ادلﺴﻠﻤﺔ يف اﻟﺴوداف ػ
٘ػ دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻏرس اﻟﻘيﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ يف اﻷﺳرة ػ
االتجﺎه التأصيلي الثﺎمﻦ  :استﻨﺒﺎط الﻘيم الترﺑوية مﻦ الﺴيرة والتأريخ اإلسالمي
ِ
يﻜﺘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜوف يف رلﺎﻻت اﻟﺘأﺻيﻞ اﻻﺳﻼﻣي ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻣﻦ اﻟشرائﻊ ﺑشﻘيهﺎ
مل
اﻟﻌﻘدم كاﻟﺘﻌﺒدم ﺑﻞ ﻣﻀوا إىل اﺳﺘﻨﺒﺎطهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي كﻣﺎ سبﺖ دراﺳﺎﺗﻪ يف ﻫذا
اجلﺎﻧﺐ:
اﻟدﻻﻻت اﻟًتﺑويﺔ ادلﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻼءات كيف ﻗﺼﺺ ﺑﻌﺾ أكيل اﻟﻌﺰـ ﻣﻦ اﻟرﺳﻞ
ادلﻘوﻣﺎت كادلﻀﺎﻣُت اﻟًتﺑويﺔ يف ﺗﺎريﺦ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ،اذلﺠرة اﻟﻨﺒويﺔ  ،ﻏﺰكات اﻟرﺳوؿ
ػ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺒﺎدئ اﻟًتﺑيﺔ ﻣﻦ ﻓﻜر اﻟﻌﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت يف ﺑﻌﺾ اﻟﻘركف اﻹﺳﻼﻣيﺔ
ػ دكر ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺼور يف ﺗوﺳيﻊ دائرة اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي
ومﻦ الﺒﺤوث التي نوﻗشت ضمﻦ هذا االتجﺎه التأصيلي:
ٔػ اآلﺛﺎر اﻟًتﺑويﺔ ﻟﻐﺰكات اﻟرﺳوؿ
ٗٙزﻫراء أضبد زلﻤد  ،ﺗرﺑيﺔ اﻟدكاﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ ﻋﻨد اﻟشﺒﺎب  ،اطركﺣﺔ دﻛﺘوراة ﻏَت ﻣﻨشورة دبﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ
ٜٜٔٙـ ص ٕٕٜػ ػ ٖٕٓ
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ٕػ اﻟدﻻﻻت اﻟًتﺑويﺔ ادلﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﻼءات اﻷﻧﺒيﺎء ػ
ٖػ ادلﻘوﻣﺎت اﻟًتﺑويﺔ دلﺴَتة اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اﻟﻌﺼر احلديﺚ ػ
ٗػ اﻟدﻻﻻت اﻟًتﺑويﺔ يف ﻗﺼﺺ ﺑﻌﺾ أكيل اﻟﻌﺰـ ﻣﻦ اﻟرﺳﻞ
٘ػ ﻣﺒﺎدئ يف اﻟًتﺑيﺔ ﻣﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻣﻦ ﻓﻜر اﻟﻌﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت يف اﻟﻘرﻧُت اخلﺎﻣﺲ كاﻟﺴﺎدس اذلﺠريُت
ػ
ٙػ ادلﻀﺎﻣُت اﻟًتﺑويﺔ ﻟﻠهﺠرة اﻟﻨﺒويﺔ ػ
ٚػ دكر اﻟﻌﺼر اﻟﻌﺒﺎﺳي يف ﺗوﺳيﻊ دائرة اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي ػ
االتجﺎه التأصيلي التﺎسع  :المﻘﺎرنة ﺑيﻦ اإلسالم والمﻨﺎهج اﻷخرى
ﻟﻘد ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎدلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻹﺳﻼـ كادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل ﻓيﻤﺎ يﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ
كﻣﻦ ادلﺴﺎئﻞ اﻟيت ﺣﻈيﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎـ ﻛﺒَت (اﻷخﻼؽ) يف اﻹﺳﻼـ كيف ادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل كأكﺟﻪ اﻻخﺘﻼؼ
يف ﻛﻞ .كﻣﻨهﺎ ﻣﺼدر اﻷخﻼؽ  ،ﻓﻔي اﻹﺳﻼـ اﻟوﺣي كذلذا ﻓهي ﺛﺎﺑﺘﺔ كﻣﺜﻞ ﻋﻠيﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎف
ﺑﺼرؼ اﻟﻨﻈر ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻪ كزﻣﺎﻧﻪ كﻧوﻋﻪ  ،أﻣﺎ ﻣﺼدر اﻷخﻼؽ اﻟﻨﻈريﺔ ﻓهو اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒشرم أك ﻣﺎ يﺘﻔﻖ
ﻋﻠيﻪ اﻟﻨﺎس يف اجملﺘﻤﻊ (اﻟﻌرؼ) كﻟذﻟﻚ ﻓهي ﻣﺘﻐَتة ﻣﻦ رلﺘﻤﻊ آلخر كﻣﻦ ﻣﻔﻜر آلخر.
كﻣﺼدر اﻹﻟﺰاـ يف اﻷخﻼؽ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻫو ﺷﻌور اﻹﻧﺴﺎف دبراﻗﺒﺔ اهلل أﻣﺎ ﻣﺼدر اﻹﻟﺰاـ يف اﻷخﻼؽ
اﻟﻨﻈريﺔ ﻓهو اﻟﻀﻤَت اجملرد أك اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟواﺟﺐ أك اﻟﻘواﻧُت ادلﻠﺰﻣﺔ
كﻣﻦ ادلواﺿيﻊ اﻟيت ﺣﻈيﺖ ﺑﺎدلﻘﺎرﻧﺔ أيﻀﺎ ؛ ﺣﻘوؽ اﻹﻧﺴﺎف  ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨشﺌﺔ كاﻟًتﺑيﺔ كاﻟﺘﻌﻠيﻢ ،
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺜواب كاﻟﻌﻘﺎب كﻏَت ذﻟﻚ
االتجﺎه التأصيلي العﺎشر :نﻘد التﺼورات الﻐرﺑية مﻦ خالل التﺼور اإلسالمي
شلﺎ اﺳﺘدﻋى كﺟود ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي كﺟود ﻋﻠﻤﺎء ﺗرﺑيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ ﻏرﺑيُت ﻛﺒﺎر ذبﺎكز ﺗأﺛَتﻫﻢ اﻟﺒﻼد
اﻟﻐرﺑيﺔ إىل ﺑﻼد اﻹﺳﻼـ كﻗد اﻧﺘﻘﻠﺖ آراؤﻫﻢ كﻧﻈريﺎهتﻢ كﻓﻠﺴﻔﺎهتﻢ اﻟًتﺑويﺔ إىل ﺑﻼد ادلﺴﻠﻤُت خبَتﻫﺎ
كﺷرﻫﺎ  ،ﺻواهبﺎ كخطأﻫﺎ
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اﻷﻣر اﻟذم اﺳﺘدﻋى دراﺳﺘهﺎ ﻟﺒيﺎف ﻣﺎ ﻓيهﺎ ﻣﻦ كﺟوﻩ اخلطأ كاﻟﺼواب كﻣدل ﻣواﻓﻘﺘهﺎ أك سلﺎﻟﻔﺘهﺎ
ﻟﺘﻌﺎﻟيﻢ اﻟديﻦ اﻹﺳﻼﻣي؛ ﻓﺎﻟﻔﻜر اﻹﻧﺴﺎين ﻣهﻤﺎ ﺗطور ﻓهو زلدكد كخيﻀﻊ ﻟﻠﺘأﺛَت اﻟﺒيﺌي ﺑدرﺟﺔ ﻛﺒَتة
كشلﺎ حيﻤد ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ أف ﻧﻘدﻫﻢ ذلذﻩ اﻷﻓﻜﺎر مل يﻜﻦ ﻧﻘدا ﻣﺘﺤﺎﻣﻼ ﺑﻞ ﻛﺎف ﻧﻘدا
ﻣوﺿوﻋيﺎ أﺷﺎركا ﻣﻦ خﻼﻟﻪ دلواطﻦ اﻟﺼﺤﺔ كادلواﻓﻘﺔ كﻣواطﻦ اخلطأ كاﻻضلراؼ ﻋﻦ ادلﻨهﺞ اﻹﺳﻼﻣي
ٗٚ
اﻟﺼﺤيﺢ
ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ ﺻور اﻟﻨﻘد يف إطﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم اﻹﺳﻼﻣي كاﻟﻔﻜر اﻟﻐريب كﺟﺎء ﺑﻌﻀهﺎ يف
ﺳيﺎؽ ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء كﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼـ كﻋﻠﻤﺎء كﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐرب
كإف ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎؾ اﻟﻌديد ﻣﻦ اﻟﺒﺤوث كاﻟدراﺳﺎت اﻟيت ﺗﻨﺎكﻟﺖ ﺑﻌﺾ اآلراء كاﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ اﻟﻐرﺑيﺔ
كﻧﻘدهتﺎ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
االتجﺎه التأصيلي الﺤﺎدي عشر  :دراسة اﻷفكﺎر الترﺑوية لدى الفرق والﻄوائﻒ الديﻨية

رﻏﻢ أف ﺗﻔرؽ ادلﺴﻠﻤُت كاخﺘﻼﻓهﻢ إىل ﻓرؽ كطوائﻒ ﻣﺜﻞ ربدم ﻛﺒَت طواؿ ﺗﺎريﺦ اﻹﺳﻼـ كﻣﺎ يﺰاؿ
خﺎﺻﺔ ﻟدل دﻋوة ﻏَت ادلﺴﻠﻤُت إﻻ أف ﻣﻌﻈﻢ ﻫذﻩ اﻟطوائﻒ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ػ كيف إطﺎر ﺳﻌيهﻢ ﻟًتﺑيﺔ
ﻗواﻋدﻫﻢ كادلﻨﺘﺴﺒُت إﻟيهﻢ ػ اﺳﺘطﺎﻋﺖ أف ﺗﺒٍت ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗرﺑويﺔ كﺗﺆﺳﺲ أﻓﻜﺎرا خﺎﺻﺔ هبﺎ كﻗد ﺗﺴﺘﻤد
أﻛﺜرﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟيﻢ اﻟديﻦ اﻹﺳﻼﻣي شلﺰكﺟﺔ ﺑطﺒيﻌﺘهﺎ كأطرﻫﺎ اﻟﻔﻜريﺔ ادلﻤيﺰة ذلﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗي اﻟطوائﻒ
ﻓﺎدلﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠى ﺳﺒيﻞ ادلﺜﺎؿ يطﺒﻘوف ادلﻨهﺞ اﻟﻌﻘﻠي يف اﻷخﻼؽ كيﻘوﻟوف ﺑﺘﻼزـ اخلَت كاﻟشر يف طﺒيﻌﺔ
اﻷﻓﻌﺎؿ ﻓﺎﺳﺘﺒدﻟوا ﻟﻔﻆ اﻷﻓﻌﺎؿ ﺑﻠﻔﻆ احلﺴﻦ كاﻟﻘﺒيﺢ كذﻫﺒوا يف ﻣذﻫﺒهﻢ اﻷخﻼﻗي إىل اﻟﻔﺼﻞ ﺑُت
احملﺴﻦ كادلﺴيء كﺑُت ﺣﺴﻦ اﻟوﺟﻪ كﻗﺒيﺤﻪ ﻓيﺤﻤدكا احملﺴﻦ ﻋﻠى إﺣﺴﺎﻧﻪ كيذﻣوا ادلﺴيء ﻋﻠى إﺳﺎءﺗﻪ.
كﺗﻈهر دراﺳﺔ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ػ ﻋﻨد اﻟطوائﻒ ػ ﻣﻦ خﻼؿ دراﺳﺔ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻟدل اﻟﻌﻠﻤﺎء
كاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ كادلﻔﻜريﻦ اﻹﺳﻼﻣيُت ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺎمل أك ﻣﻔﻜر أك ﻓيﻠﺴوؼ إﻻ كﻛﺎف ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ﺑﺼورة أك أخرل
ﻟطﺎئﻔﺔ ﻣﻦ طوائﻒ ادلﺴﻠﻤُت .كإف ﻇهرت دراﺳﺎت ﺗﺘﻠﻤﺲ اﻟﻔﻜر اﻟًتﺑوم ﻟدل طوائﻒ ادلﺴﻠﻤُت
ﺑﺼورة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
كﻣﻦ ادلوﺿوﻋﺎت اﻟيت مت ﻣﻨﺎﻗشﺘهﺎ ﺿﻤﻦ ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي
ٗٚاﻧﻈر د.ﻓيﺼﻞ ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ػ ﺗرﺑيﺔ اﻟﻨشء ﺑُت اﻟﻐﺰايل كﺟﺎف ﺟﺎؾ ركﺳو ػ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
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اﻟﺼﺤﺔ اﻹديﺎﻧيﺔ كاﻟوﻗﺎيﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠوؾ اﻻضلرايف (اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺼوﻓيﺔ منوذﺟﺎ) كخﻠﺼوا يف دراﺳﺘهﻢ إىل أف
اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺼوﻓيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺗشﻜﻞ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗيﻤيﺔ كﺳﻠوﻛيﺔ ﺿد اﻻضلراؼ ﻣﻦ خﻼؿ ذبﻠيﺎهتﺎ اﻹديﺎﻧيﺔ
كاﻟركﺣيﺔ اﻟيت ﺗﺘﻤﻈهر يف شلﺎرﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ذبﻌﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎهبﺎ منﺎذج حيﺘذل هبﺎ يف اﻟﺴﻠوؾ اﻟﺴوم
ﻻهنﺎ ﺗﻌطي اﻧطﺒﺎﻋﺎ ﺟيدا ﻋﻦ ﻣﺎ جيﺐ أف يﻜوف ﻋﻠيﻪ اﻟﻔرد كﻫو يﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ صبيﻊ ﻋﻨﺎﺻر اﻟﺒيﺌﺔ
اجملﺘﻤﻌيﺔ اﻟيت يوﺟد هبﺎ اﻻﻣر اﻟذم ديﻨﺢ اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺼوﻓيﺔ أمهيﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎئيﺔ يف ربﻘيﻖ اﻟوﻗﺎيﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠوؾ
ٗٛ
اﻻضلرايف
كﻣﻨهﺎ أيﻀﺎ اﻟدراﺳﺎت ﺣوؿ ﺑديﻊ اﻟﺰﻣﺎف اﻟﻨورﺳي كﻣﻨهﺎ ﻋﻠى ﺳﺒيﻞ ادلﺜﺎؿ (اﺳﺲ اﻟًتﺑيﺔ يف رﺳﺎئﻞ
اﻟﻨور)
كشلﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠيﻪ ﻣﻦ ﻣوﺿوﻋﺎت:
ٔػ ﺗرﺑيﺔ اﻟﻨﻔوس ﻋﻨد ﺑديﻊ اﻟﺰﻣﺎف اﻟﻨورﺳي
ٕػ ادلﻘﺎﺻد اﻟﻌﻤﻠيﺔ ﻟﻠًتﺑيﺔ اﻟﺴﻠوﻛيﺔ ﻋﻨد ﺑديﻊ اﻟﺰﻣﺎف اﻟﻨورﺳي
ٖػ ﻣﻨهﺞ اﻟًتﺑيﺔ ﻋﻨد اﻟﻨورﺳي
ٜٗ
ٗػ احلﻜﻤﺔ كﻓﺼﻞ اخلطﺎب يف ﻣﻨهﺞ اﻟًتﺑيﺔ ﻋﻨد اﻟﻨورﺳي
أهم اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي

ﺑكليتي الترﺑية جﺎمعة الخرطوم وأمدرمﺎن اإلسالمية
ق>ق دراﺳﺔ ﺗطﺒيﻘيﺔ ﻋﻠى اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ يف رﺳﺎئﻞ ادلﺎﺟﺴﺘَت كأطركﺣﺎت اﻟدﻛﺘوراة ﺑﻜﻠييت
اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ كﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف اﻟﻔًتة ﻣﻦ ٓ ٜٜٔػ ٕٓٓٓـ
* ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺒﺤوث اﻟًتﺑويﺔ ﺑﻜﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ جبﺎﻣﻌيت اخلرطوـ كأﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ( )ٙ٘ٙحبﺜﺎ كﺑﻠﻐﺖ
اﻟﺒﺤوث اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ ( ٓ ) ٜحبﺜﺎ كذﻟﻚ يف اﻟﻔًتة ﻣﻦ ٓ ٜٜٔإىل ٕٓٓٓـ ﺗوزﻋﺖ ﻋﻠى اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎيل:
ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ  ٕٔ :حبﺜﺎ ﻣﻦ إصبﺎيل اﻟﺒﺤوث اﻟﺒﺎﻟﻎ ٕٕٔ حبﺜﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ  ٜٙ :حبﺜﺎ ﻣﻦ إصبﺎيل اﻟﺒﺤوث اﻟﺒﺎﻟﻎ ٖ٘ٗ حبﺜﺎ
 ٗٛﻣﻌﺘوؽ صبﺎؿ ك ﺳرير زلﻤد اﻟﺼﺤﺔ اﻹديﺎﻧيﺔ كاﻟوﻗﺎئيﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠوؾ اﻻضلرايف (اﻟًتﺑيﺔ اﻟﺼوﻓيﺔ منوذﺟﺎ) دراﺳﺔ ﻣﻨشورة ﺑﺎﻻﻧًتﻧﺖ
٘ ٕٓٔٗ/ٕٔ/اﻟﺴﺎﻋﺔ ٜـ
 ٜٗﻣوﻗﻊ اﻟﻨور ﻋﻠى اﻻﻧًتﻧﺖ ٘ ٕٓٔ٘/ٕٔ/اﻟﺴﺎﻋﺔ ٓٔـ
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اجلدكؿ (ٔ) يوﺿﺢ إصبﺎيل ﻋدد حبوث ادلﺎﺟﺴﺘَت كرﺳﺎئﻞ اﻟدﻛﺘوراﻩ كﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ جبﺎﻣﻌﺔ
أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ
اصبﺎيل اﻟﺒﺤوث اﻟًتﺑويﺔ ٖ٘ٗ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ
اﻟﺒﺤوث
اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ

ٜٙ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

%ٔ٘.ٛ

ﺟدكؿ (ٔ)
كارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻣربرات ﻋديدة ﻣﻨهﺎ:
إف ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺗوﻓر ﺗﻌﻠيﻤﺎ ﻣﺰدكﺟﺎ ﻟﻠدارﺳُت كﻫو أﺣد ادلﺆﺛرات يف دﻋﻢ ﺣرﻛﺔ اﻟﺘأﺻيﻞ
اﻟًتﺑوم ﺣيﺚ يدرس اﻟطﺎﻟﺐ اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ اﻟﻌﻠوـ اﻟشرﻋيﺔ ﻣهﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠيﺘﻪ كزبﺼﺼﻪ اﻟدراﺳي كرﻏﻢ
اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾ أف ﻫذﻩ اﻻزدكاﺟيﺔ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺘخﺼﺺ اﻟدراﺳي اﻷﺳﺎﺳي إﻻ أهنﺎ ذات أمهيﺔ ﻛﺒَتة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘخﺼﺼﺎت اﻟًتﺑويﺔ.
ػ حيرص ﻛﺜَت ﻣﻦ ادلﻨﺘﻤُت ﻟﻠﺘيﺎرات اﻹﺳﻼﻣيﺔ دخوؿ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻخﺘﻼط يف
ﺑﻌﺾ اجلﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴوداﻧيﺔ كﺗًتﻛﺰ رلﻤوﻋﺎت ﻛﺒَتة ﻣﻨهﻢ يف ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ.
كيﺘوﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰيﺎدة ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اجلﺎﻣﻌيُت شلﻦ زبﺼﺼوا يف اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
يف سلﺘﻠﻒ اﻟﻔركع.
اجلدكؿ (ٕ) يوﺿﺢ إصبﺎيل ﻋدد حبوث ادلﺎﺟﺴﺘَت كرﺳﺎئﻞ اﻟدﻛﺘوراﻩ كﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ جبﺎﻣﻌﺔ
اخلرطوـ
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اصبﺎيل اﻟﺒﺤوث اﻟًتﺑويﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ

ٕٕٔ

اﻟﺒﺤوث
اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ

ٕٔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

٘ٔٓ.

يﻈهر اجلدكؿ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﺒﺤوث اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ ﺑﻜﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ ﺣيﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٕٔ خﻼؿ ﻋشر
ﺳﻨوات  ،كﻟﻜﻦ يﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋدة أﻣور:
إف ﻋدد اﻟﺒﺤوث اﻟًتﺑويﺔ اﻹصبﺎيل يف اﻟﻜﻠيﺔ ﻗﻠيﻞ ﺣيﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٕٕٔ دراﺳﺔ يف ﻧﻔﺲ اﻟﻔًتة كﺑﺎﻟﺘﺎيل
ﺗﺒدك ﻧﺴﺒﺔ ٘ ٔٓ.ﻣﻘﺒوﻟﺔ إىل ﺣد ﻣﺎ.
يﻘﻞ ﻋدد اﻟطﻼب ادلﻨﺘﻤُت إىل اﻟﺘيﺎرات اﻹﺳﻼﻣيﺔ ادلخﺘﻠﻔﺔ يف ﻛﻠيﺔ اﻟًتﺑيﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ كيﻨﺘشركف
يف ﻛﻠيﺎت اﻟطﺐ كاذلﻨدﺳﺔ كﻏَتﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠيﺎت ؛ ﺟﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﻓًتة دراﺳﺎﺗﻪ اجلﺎﻣﻌﺔ

اجلدكؿ (ٖ) يوﺿﺢ اصبﺎيل حبوث ادلﺎﺟﺴﺘَت كرﺳﺎئﻞ اﻟدﻛﺘوراة كﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ ﺑﺎجلﺎﻣﻌﺘُت
اصبﺎيل اﻟﺒﺤوث ﺗﺎﻧرﺑويﺔ ٙ٘ٙ
ﺑﺎجلﺎﻣﻌﺘُت
اﻟﺒﺤوث
اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ

ٜٛ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

ٖٔ.ٚ
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* ﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﺑﻜﻠييت اﻟًتﺑيﺔ جبﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ كأﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ( )ٛاذبﺎﻫﺎت رئيﺴيﺔ ﻣﻦ رلﻤﻞ
اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٔٔ اذبﺎﻫﺎ  ،كاﻻذبﺎﻫﺎت ﻫي :
 ﺑﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ كﻣﻨﻈرم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻷخرل
 دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت
 ﺗﻘوًن ادلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ كاﻟًتﺑويﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
 اﺳﺘﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ
 ﺗوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 إﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ
 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي
كمل يﻌﺎًف طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠيﺎ يف ﻣرﺣﻠيت ادلﺎﺟﺴﺘَت كاﻟدﻛﺘوراة ٖ اذبﺎﻫﺎت ﺗأﺻيﻠيﺔ كﻫي:
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻹﺳﻼـ كادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل
 ﻧﻘد اﻟﺘﺼورات اﻟﻐرﺑيﺔ ﻣﻦ خﻼؿ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي
 دراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل اﻟﻔرؽ كاﻟطوائﻒ اﻟديﻨيﺔ
كيشَت ذﻟﻚ إىل ﻗﺼور يف إدارة اﻟﻜﻠيﺘُت ﻓيﻤﺎ يﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘوﺟيﻪ اﻟرﺳﺎئﻞ كاﻟﺒﺤوث ﻟﺘﻐطيﺔ كاﺳﺘﻜﻤﺎؿ صبيﻊ
ﺟواﻧﺐ اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ
أوال :ﺑﻨﺎء تﺼور إسالمي للﻘضﺎيﺎ الترﺑوية :
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٜ

ٖ

ٕٔ

اﻟﺴوداف – اخلرطوـ – أرﻛويﺖ – ﻫﺎﺗﻒ ٕٜٕٖٓٓٗٔٓٗٔٗٚٗ :إدييﻞinfo@alhidaya.net :

www.alhidaya.net

شﺒكة الهداية اإلسالمية
www.alhidaya.net
ﺑإشراف /د .مﺤمد عﺒد الكريم الشيخ

اتجﺎهﺎت التأصيل الترﺑوي

د .جمﺎل مﺤمد علي فﻘيري

ﺻﻔﺤﺔ |41

(يوضﺢ الجدول نﺴﺒة ﺑﺤوث المﺎجﺴتير ورسﺎئل الدكتوراه التي وظفت لﺒﻨﺎء تﺼور إسالمي
للﻘضﺎيﺎ الترﺑوية ﺑﺎلجﺎمعتيﻦ وتظهر الﻨﺴﺒة تفوق جﺎمعة أمدرمﺎن اإلسالمية في هذا االتجﺎه
التأصيلي)

ثﺎنيﺎ  /المﻘﺎرنة ﺑيﻦ علمﺎء الترﺑية اإلسالمية وفالسفة ومﻨظري الفلﺴفﺎت والﻨظريﺎت اﻷخرى
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٔ

ٔ

ٕ

(يوضﺢ الجدول نﺴﺒة ﺑﺤوث المﺎجﺴتير ورسﺎئل الدكتوراه التي وظفت للمﻘﺎرنة
ﺑيﻦ علمﺎء الترﺑية اإلسالمية وفالسفة ومﻨظري الفلﺴفﺎت والﻨظريﺎت اﻷخرى وتظهر الﻨﺴﺒة
تﺴﺎوي الجﺎمعتيﻦ في هذا االتجﺎه التأصيلي وضعﻒ االهتمﺎم ﺑه)
ثﺎلثﺎ :دراسة الﻘضﺎيﺎ الترﺑوية لدى علمﺎء المﺴلميﻦ
ج.أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ج.اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٖٔ

ٛ

ٕٔ

(يوضﺢ الجدول نﺴﺒة رسﺎئل المﺎجﺴتير وأطروﺣﺎت الدكتوراة التي وظفت لدراسة الﻘضﺎيﺎ
الترﺑوية لدى علمﺎء المﺴلميﻦ وتظهر الﻨﺴﺒة تفوق جﺎمعة أمدرمﺎن اإلسالمية على جﺎمعة
الخرطوم في هذا االتجﺎه التأصيلي)
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راﺑعﺎ  :تﻘويم المؤسﺴﺎت التعليمية والترﺑوية اإلسالمية
ج.أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ج.اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٕٙ

ٗ

ٖٓ

(يوﺿﺢ اجلدكؿ ﻧﺴﺒﺔ حبوث ادلﺎﺟﺴﺘَت كرﺳﺎئﻞ اﻟدﻛﺘوراﻩ اﻟيت كﻇﻔﺖ ﻟﺘﻘوًن ادلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ
كاﻟًتﺑويﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﺗﻈهر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘدـ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻠى ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ
اﻟﺘأﺻيﻠي)
خﺎمﺴﺎ :استﺒﺎط الﻘيم الترﺑوية في شرائع اإلسالم
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٛ

ٓ

ٛ

(يوﺿﺢ اجلدكؿ ﻧﺴﺒﺔ رﺳﺎئﻞ ادلﺎﺟﺴﺘَت كاطركﺣﺎت اﻟدﻛﺘوراة اﻟيت كﻇﻔﺖ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف
ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ كﺗﻈهر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘدـ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻠى ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ
اﻟﺘأﺻيﻠي)
سﺎدسﺎ :توجيه العلوم والمعﺎرف على ضوء اإلسالم
ج.أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ج.اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٔ

ٔ

ٕ

(يوﺿﺢ اجلدكؿ ﻧﺴﺒﺔ حبوث ادلﺎﺟﺴﺘَت كرﺳﺎئﻞ اﻟدﻛﺘوراﻩ اﻟيت كﻇﻔﺖ ﻟﺘوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى
ﺿوء اﻹﺳﻼـ كﺗﻈهر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﺎكم اجلﺎﻣﻌﺘُت ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي كﺗﻈهر ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎـ ﺑﻪ ايﻀﺎ)
سﺎﺑعﺎ :إﺑراز دور الترﺑية اإلسالمية في معﺎلجة مشكالت المجتمع وتدعيم ايجﺎﺑيﺎته
ج.أﻣدرﻣﺎف

ج.اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي
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اﻹﺳﻼﻣيﺔ
٘

ٕ

ٚ

(يوﺿﺢ اجلدكؿ ﻧﺴﺒﺔ رﺳﺎئﻞ ادلﺎﺟﺴﺘَت كاطركﺣﺎت اﻟدﻛﺘوراﻩ اﻟيت كﻇﻔﺖ ﻹﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ ،كﺗﻈهر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔوؽ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻠى
ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ يف ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي)
ثﺎمﻨﺎ :استﻨﺒﺎط الﻘيم الترﺑوية مﻦ الﺴيرة والتﺎريخ اإلسالمي
ج.أﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ

ج.اخلرطوـ

اﻟﻌدد اﻟﻜﻠي

ٙ

ٔ

ٚ

(يوﺿﺢ اجلدكؿ ﻧﺴﺒﺔ رﺳﺎئﻞ ادلﺎﺟﺴﺘَت كاطركﺣﺎت اﻟدﻛﺘوراﻩ اﻟيت كﻇﻔﺖ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي ،كﺗﻈهر اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔوؽ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎف اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻋﻠى ﺟﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ يف
ﻫذا اﻻذبﺎﻩ اﻟﺘأﺻيﻠي)
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الﻨتﺎئج العﺎمة للﺒﺤﺚ
ﺑعد ﺑﻨﺎء التﺼور الﻨظري للﺒﺤﺚ والدراسة التﻄﺒيﻘية على كلتيتي الترﺑية جﺎمعة الخرطوم
وجﺎمعة امدرمﺎن اإلسالمية خلﺼت الدراسة للﻨتﺎئج التﺎلية:
ٔ .ﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم ﻣدﻟوﻻت ﻋديدة جيﻤﻠهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ يف:
 إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠوـ اﻟًتﺑويﺔ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ

 زلﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘيﻢ كادلﻌﺎرؼ كاﻟﻨﻈريﺎت اﻟًتﺑويﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼـ كﻣﺒﺎدئﻪ دلﻌرﻓﺔ ﻣواطﻦ ػ اﻻﻟﺘﻘﺎء
ﻟﺘدﻋيﻤهﺎ كاﻻﻓًتاؽ ﻟﺘﺠﺎكزﻫﺎ كاﻟﺘﺤذير ﻣﻨهﺎ

 اﺳﺘخﻼص ادلﺒﺎدئ كاﻟﻨﻈريﺎت كاآلراء اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ...
اﻟﻨﺼوص اﻹﺳﻼﻣيﺔ ادلوﺛﻘﺔ يف اﻟﻘرآف كاﻟﺴﻨﺔ
ػ أﻗواؿ اﻟﻌﻠﻤﺎء كاﻟﻔﻘهﺎء كاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ادلﻌﺘربيﻦ
ػ ﺗﻌﺎﻟيﻢ اﻟديﻦ اﻹﺳﻼﻣي كﻋﺒﺎداﺗﻪ كﻣﻌﺎﻣﻼت
ػ ﺗﺎريﺦ كﺳَت اﻟﻨيب ﺻﻠى اهلل ﻋﻠيﻪ كﺳﻠﻢ كاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ كاﻟﺘﺎﺑﻌُت كﺗﺎﺑﻌيهﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎف إىل يوـ اﻟديﻦ
ػ كﻏَت ذﻟﻚ شلﺎ ديﻜﻦ اﻻطﻤﺌﻨﺎف إىل ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻺﺳﻼـ ﻗوﻻ أك ﻓﻌﻼ
ٕ .يشﺎر ﻟﻠﺘأﺻيﻞ يف ﺑﻌﺾ اﻷدﺑيﺎت ﺑﺎﻷﺳﻠﻤﺔ كﺗﻌٍت "إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ ادلﻌرﻓﺔ ﻋﻠى أﺳﺎس ﻣﻦ
ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼـ هبﺎ ،أم إﻋﺎدة ربديد كﺗرﺗيﺐ ادلﻌﻠوﻣﺎت  ،كإﻋﺎدة اﻟﻨﻈر يف اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻫذﻩ
ادلﻌﻠوﻣﺎت كﺗراﺑطهﺎ كإﻋﺎدة ﺗﻘوًن اﻟﻨﺘﺎئﺞ ،كإﻋﺎدة ﺗﺼور اﻷﻫداؼ ،كأف يﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑطريﻘﺔ سبﻜﻦ
ﻣﻦ إﻏﻨﺎء كﺣدة ﻗﻀيﺔ اﻹﺳﻼـ
ٖ .رﻏﻢ ﺗأﻛيد اﻟﻌﻠﻤﺎء كاﻟﺒﺎﺣﺜُت ﻋﻠى أمهيﺔ اﻟﺘأﺻيﻞ ﻟﻠﻌﻠوﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋيﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧيﺔ إﻻ أهنﻢ
يشًتطوف ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻤﻖ ﻭﻭﻋي ،ﻭﺑﻤﻨهﺠيﺔ ﺷرﻋيﺔ ﻓي ﺍﻻﺳﺘدﻻﻝ ،ﻻ ﺃﻥ يﻜوﻥ ﻣﺠرﺩ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤطﺎﻟﺐ ﺍآلخريﻦ ،ﺃﻭ ﻭﺳيﻠﺔ ﻹﻋطﺎﺀ ﻣشرﻭﻋيﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﺳﻠﻔﺎ
ٗ .ﻟﻠﺘأﺻيﻞ اﻟًتﺑوم دبخﺘﻠﻒ ﻣدﻟوﻻﺗﻪ اﻟﻜﺜَت ﻣﻦ اﻟﻔوائد كاﻟﺜﻤرات ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ كﺳيﻠﺔ اﻟﺘﻐيَت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋي كيﺰيد ﺛﻘﺔ اﻷﻣﺔ ﺑديﻨهﺎ كﻣﺼﺎدر ﺗشريﻌهﺎ كﻗدرهتﺎ ﻋﻠى ﺗﻘدًن ﻣﻌﺎجلﺎت دلشﻜﻼت
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اﻟواﻗﻊ ادلﻌﺎﺻر ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ يﺴﺎﻋد ﻋﻠى ﺗﻜويﻦ اﻟﻨﻈريﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧيﺔ كاﻟﻨﻔﺴيﺔ اخلﺎﺻﺔ
ﺑﺎدلﺴﻠﻤُت
٘ .ﻫﻨﺎؾ أﺣد ﻋشر اذبﺎﻫﺎ ﺗأﺻيﻠيﺎ ﻻ زبرج ﻋﻨهﺎ دراﺳﺔ أك حبﺚ أك كرﻗﺔ ﻋﻠﻤيﺔ كﻫي:
 ﺑﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ كﻣﻨﻈرم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻷخرل
 دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت
 ﺗﻘوًن كﺗطوير ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻢ كاﻟًتﺑيﺔ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 اﺳﺘﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ
 ﺗوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 إﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ
 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘأريﺦ اﻹﺳﻼﻣي
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻹﺳﻼـ كادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل
 ﻧﻘد اﻟﺘﺼورات اﻟﻐرﺑيﺔ ﻣﻦ خﻼؿ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي
 دراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل اﻟﻔرؽ كاﻟطوائﻒ اﻟديﻨيﺔ
 .ٙاﻟﺘﺰـ اﻟﺒﺎﺣﺜوف ﻣﻦ طﻼب ادلﺎﺟﺴﺘَت كاﻟدﻛﺘوراة ﺑﻜﻠييت اﻟًتﺑيﺔ جبﺎﻣﻌﺔ اخلرطوـ كأﻣدرﻣﺎف
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ( )ٛاذبﺎﻫﺎت كﻫي :
 ﺑﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ

 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ كﻣﻨﻈرم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻷخرل
 دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت
 ﺗﻘوًن ادلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ كاﻟًتﺑويﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ
 اﺳﺘﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ
 ﺗوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ
 إﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ
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 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي
 .ٚﺑيﻨﻤﺎ ﻏﺎﺑﺖ ٖ اذبﺎﻫﺎت كﻫي:
 ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت اﻹﺳﻼـ كادلﻨﺎﻫﺞ اﻷخرل
 ﻧﻘد اﻟﺘﺼورات اﻟﻐرﺑيﺔ ﻣﻦ خﻼؿ اﻟﺘﺼور اﻹﺳﻼﻣي
 دراﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟًتﺑويﺔ ﻟدل اﻟﻔرؽ كاﻟطوائﻒ اﻟديﻨيﺔ
ﺗﻘوًن ادلﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠيﻤيﺔ
 .ٛأﻛﺜر اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ ﻟدل اﻟﺒﺎﺣﺜُت يف اﻟﻜﻠيﺘُت ﻫو
كاﻟًتﺑويﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﺣيﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺒﺤوث ٖٓ حبﺜﺎ ﺟﺎء يف ادلرﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧيﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ
ﻟدل ﻋﻠﻤﺎء ادلﺴﻠﻤُت كﻗد ﺑﻠﻐﺖ حبوﺛﻪ ٕٔ حبﺜﺎ اﻣﺎ ادلرﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺼور إﺳﻼﻣي
ﻟﻠﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ كﻗد اﺳﺘﺤوذ ﻋﻠى ٕٔ حبﺜﺎ مث اﺳﺘﺒﺎط اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ يف ﺷرائﻊ اﻹﺳﻼـ كﻗد
ﻧﺎؿ  ٛحبوث
ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ إﺑراز دكر اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ يف ﻣﻌﺎجلﺔ ﻣشﻜﻼت اجملﺘﻤﻊ كﺗدﻋيﻢ اجيﺎﺑيﺎﺗﻪ كاﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻟﻘيﻢ اﻟًتﺑويﺔ ﻣﻦ اﻟﺴَتة كاﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣي كﻟﻜﻞ  ٚحبوث
كأﻗﻞ اﻻذبﺎﻫﺎت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟدل اﻟﺒﺎﺣﺜُت ﻓﻜﺎﻧﺖ ادلﻘﺎرﻧﺔ ﺑُت ﻋﻠﻤﺎء اﻟًتﺑيﺔ اﻹﺳﻼﻣيﺔ كﻓﻼﺳﻔﺔ
كﻣﻨﻈرم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت كاﻟﻨﻈريﺎت اﻷخرل كﺗوﺟيﻪ اﻟﻌﻠوـ كادلﻌﺎرؼ ﻋﻠى ﺿوء اﻹﺳﻼـ كذلﻤﺎ
حبﺜﺎف ﻟﻜﻞ.
كﺗربز ﻫذﻩ اﻟﻨﺘيﺠﺔ ﻗﺼور يف إدارة اﻟﻜﻠيﺘُت ﻓيﻤﺎ يﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘوﺟيﻪ اﻟرﺳﺎئﻞ كاﻟﺒﺤوث ﻟﺘﻐطيﺔ
كاﺳﺘﻜﻤﺎؿ صبيﻊ ﺟواﻧﺐ اﻻذبﺎﻫﺎت اﻟﺘأﺻيﻠيﺔ كذلذا مت اﻟًتﻛيﺰ ﻋﻠى ﺟواﻧﺐ ﺑﺼورة ﻛﺒَتة كاﻏﻔﺎؿ
ﺟواﻧﺐ أخرل
 .ٜﺗﻌﺘﻤد ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤوث كاﻟدراﺳﺎت ﻋﻠى اﻟﺘطﺒيﻖ يف اﻹطﺎر اﻟﻨﻈرم ﺑيﻨﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘر ﻟﻠﻤﺴﺢ ادليداين
كاﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟًتﺑويﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠى اﻟواﻗﻊ.
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