جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق (2102)2

"معالم تجديدية في مشهجية بشاء أصهل التربية اإلسالمية".
إعداد
األستاذ الدكتهر عدنان مرطفى خطاطبة
كمية الذريعة /جامعة اليرمهك /األردن
السمخص
فكخة ىحه الجراسة ،تتخكد في تقجيع مقتخحات عمسيةمشيجية مغ شأنيا تػجية عسمية البحث التخبػي في مجاؿ بساء
ذكل
أصػؿ التخبية اإلسالمية ،بشاء معخفيا وتصبيقيا ،يعبخ عغ ىػيتيا ،وفاعميتيا في حقل التخبية اإلسالمية .وتُ ّ
التخبية اإلسالمية أحج حقػؿ السشيج اإلسالمي الستكامل التي تعشى بتصبيق نطع اإلسالـ التخبػية والتعميسية في
واقع السجتسعات اإلسالمية ،وىي تذيج في عرخنا الحاضخ محاوالت إحياء وتججيج ممسػسة وصادقة مغ خالؿ
مدارات عجيجة ،وضسغ مجاالت واىتسامات متشػعة ،ولعل مغ أبخز وأىع تمظ السدارات :مدار التشطيخ أو الكتابة
العمسية في التخبية اإلسالمية؛ والحي يحاوؿ أصحابو مغ خاللو تقجيع "الجليل العسمي" لمسؤسدات التخبػية
ولعل الستتبع ليحا ليحا الحقل -حقل
ولمباحثيغ التخبػييغ في سبيل تخشيج ترػراتيع وتػجيو اإلجخائية والتصبيقية ّ .
التخبية اإلسالمية -يجج بأنو ما زاؿ ِب ْك اًخ ومحجود السداحة في فكخنا اإلسالمي مقارنة بسا تع إنجازه في الحقػؿ
السعخفية األخخى لمسشيج اإلسالمي؛ كسا ىػ الحاؿ في الحقل الفقيي وحقل أصػؿ الجيغ ،فالكتابات الستخررة
اء مغ ناحية ،وتدجيجاً وتخشيجاً مغ
فييسا تجاوز عسخىا األلف عاـ .ولحلظ وجبت العشاية بيحا السجاؿ كتابة وإثخ ً

ناحية أخخى .وبسا أف التشطيخ في مجاؿ أصػؿ التخبية اإلسالمية يعج الػجو األضيخ لمتخبية اإلسالمية؛ فإنو ال بج
أف يأتي عمى أكسل وجو وأحدشو وأكثخه إتقانا؛ نط اًخ لسا يحطى بو مغ أىسية ومكانة ،ودور مؤثخ.
Abstract
The idea of this study is to provide systematic scientific proposals that will guide the
process of educational research in the field of the fundamentals of Islamic education,
based on knowledge and practice, expressing its identity and effectiveness in the field
of Islamic education.Islamic education is one of the fields of the integrated Islamic
curriculum, which is concerned with the application of Islamic educational systems in
the reality of Islamic societies, and it is witnessing in our time attempts to revive and
renew concrete and sincere through many paths, and in various areas and interests,
and perhaps the most prominent and most important of these tracks: Scientific writing
in Islamic education, through which the owners try to provide a "practical guide" for
educational institutions and educational researchers in order to rationalize their
 perceptions and guide the procedural and applied.Perhaps the follower of this fieldthe field of Islamic education - finds that it is still Bakra and confined space in our
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Islamic thought compared to what has been achieved in other fields of knowledge of
the Islamic curriculum; as in the field of jurisprudence and the field of the origins of
religion, specialized writings exceeded the age of one thousand years. It is therefore
necessary to take care of this field in writing and enriching on the one hand, and
payment and rationalization on the other hand. As the theory of the origins of Islamic
education is the face of Islamic education, it must come to the fullest and the best and
most sophisticated because of its importance and prestige, and the role of influential
السقدمة:
الحسج هلل ،والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا ،وعمى آلو وأصحابو وبعج:
فكخة ىحه الجراسة ،تتخكد في تقجيع مقتخحات عمسيةمشيجية مغ شأنيا تػجية عسمية البحث التخبػي في مجاؿ بساء
أصػؿ التخبية اإلسالمية ،بشاء معخفيا وتصبيقيا ،يعبخ عغ ىػيتيا ،وفاعميتيا في حقل التخبية اإلسالمية.
ذكل التخبية اإلسالمية أحج حقػؿ السشيج اإلسالمي الستكامل التي تعشى بتصبيق نطع اإلسالـ التخبػية
وتُ ّ
والتعميسية في واقع السجتسعات اإلسالمية ،وىي تذيج في عرخنا الحاضخ محاوالت إحياء وتججيج ممسػسة
وصادقة مغ خالؿ مدارات عجيجة ،وضسغ مجاالت واىتسامات متشػعة ،ولعل مغ أبخز وأىع تمظ السدارات:
مدار التشطيخ أو الكتابة العمسية في التخبية اإلسالمية؛ والحي يحاوؿ أصحابو مغ خاللو تقجيع "الجليل العسمي"
لمسؤسدات التخبػية ولمباحثيغ التخبػييغ في سبيل تخشيج ترػراتيع وتػجيو اإلجخائية والتصبيقية.
ولع ّػل الستتبػع ليػحا ليػحا الحقػل -حقػل التخبيػة اإلسػػالمية -يجػج بأنػو مػا زاؿ ِب ْكػ اًخ ومحػجود السدػاحة فػػي
فكخنػا اإلسػػالمي مقارنػػة بسػػا تػػع إنجػػازه فػػي الحقػػػؿ السعخفيػة األخػػخى لمسػػشيج اإلسػػالمي؛ كسػػا ىػػػ الحػػاؿ فػػي الحقػػل
الفقيػػي وحقػػل أصػػػؿ الػػجيغ ،فالكتابػػات الستخررػػة فييسػػا تجػػاوز عسخىػػا األلػػف عػػاـ .ولػػحلظ وجبػػت العشايػػة بيػػحا
اء مػػغ ناحيػػة ،وتدػػجيجاً وتخشػػيجاً مػػغ ناحيػػة أخػػخى .وبسػػا أف التشطيػػخ فػػي مجػػاؿ أصػػػؿ التخبيػػة
السجػػاؿ كتابػػة وإث ػخ ً
اإلسالمية يعج الػجو األضيخ لمتخبية اإلسالمية؛ فإنو ال بج أف يأتي عمى أكسل وجو وأحدشو وأكثخه إتقانا؛ نط اًخ لسػا

يحطى بو مغ أىسية ومكانة ،ودور مؤثخ.
وبعػػج ق ػخاءة الباحػػث الستػاصػػمة فػػي ىػػحا السجػػاؿ السيػػع وتخررػػو فيػػو ،فقػػج تػصػػل إلػػى مجسػعػػة مػػغ
السقتخحػػات السشيجيػػة التججيجيػػة التػػي مػػغ شػػأنيا اف تدػػاىع فػػي بشػػاء أصػػػؿ التخبيػػة اإلسػػالمية عمػػى أسػػذ بحثيػػة
سميسة .وقج جاء ىحا البحث ليقجـ األفكار حػؿ ذلظ.
أسئمة البحث :تكػف البحث مغ األسئمة اآلتية:
 .1ما الحاجة الحزارية إلى بشاء أصػؿ التخبية اإلسالمية؟
 .2ما السفيػـ الذسػلي ألصػؿ التخبية اإلسالمية وعشاصخه وأىسيتيا؟
 .3ما معالع مشيجية في تججيج البحث في أصػؿ التخبية اإلسالمية؟
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أهداف البحث :ييجؼ البحث إلى اآلتي:

 بياف الحاجة الحزارية إلى بشاء أصػؿ التخبية اإلسالمية تحجيج السفيػـ الذسػلي ألصػؿ التخبية اإلسالمية وعشاصخه وأىسيتيا -تقجيع معالع مشيجية في تججيج البحث في أصػؿ التخبية اإلسالمية

خطة البحث:
السقدمة

السبحث األول :الحاجة الحزارية إلى بشاء أصهل التربية اإلسالمية.

السبحث الثاني :السفههم الذسهلي ألصهل التربية اإلسالمية وعشاصره وأهسيتها.
السبحث الثالث :معالم مشهجية في تجديد البحث في أصهل التربية اإلسالمية

أوال :الهعي بالرؤية الكمية نحه تجديد بشاء "أصهل التربية اإلسالمية".

ثانيا :تحديد إشكاالت التشظير في أصهل التربية اإلسالمية.

ثالثا :تقديم مقترحات لتعديل البحث في مجال أصهل التربية اإلسالمية.
رابعا :تحديد قائسة أصهل التربية اإلسالمية السعتسدة

خامدا :بيان مراحل السشهجية التجديدية في بشاء أصهل التربية اإلسالمية.
سادسا :الرؤية الَش َد ِقّية العالقة بين أصهل التربية اإلسالمية.
السراجع
السبحث األول :الحاجة الحزارية التربهية.

تختبط الحاجة الحزارية لبشاء عمع أصػؿ التخبية بتغييخ السػاقع الحزارية لمعاَل َسيغ اإلسالمي والغخبي
ما بيغ الرعػد واليبػط .فبعج أف كاف مػقع حزارة السدمسيغ في مػقع السخكدية والقيادية والتأثيخ؛ تخاجع في

القخوف األخيخة إلى مػقع األشخاؼ والتبعية والتأثّخ الدمبي ،في مقابل صعػد الحزارة الغخبية السادية إلى مػقع
الخيادة العالسية والفاعمية السؤثخة في مختمف مياديغ الحياة الفكخية والسادية.
ّ
وىحا التغييخ في الجور الحزاري كانت لو تبعاتو الثقيمة عمى العالع اإلسالمي ،حيث َو َج َج العاَلع نفدو
أماـ حزارة مادية متقجمة ومبيخة اعتسجت أدوات البحث العمسي التجخيبي أساسا لشيزتيا وحققت مغ خاللو

ِ
رَػٍر وفشػف أسخت أبشائيا وأذىمت غيخىع.
تصػ اًر معخفيا وتكشػلػجيا غيَّخ معالع الحياة السادية الغخبية وارتقى بيا ب ُ
ولع يكغ أماـ العالع العخبي واإلسالمي الحي كاف يعاني مغ التسدؽ واالختالفات وسقػط معالع الخالفة اإلسالمية،
واستبعاد شخيعة هللا مغ واقعو الدياسي ،مغ سبيل لسػاجية مػجات ِ
السج العمسي والتكشػلػجي الغخبي بسا يقابميا
ّ
مغ إبجاع وإنتاج وتقجـ ،فػقعت السجتسعات العخبية واإلسالمية بيغ قػتيغ ضاغصتيغ :قػة الحزارة الغخبية التي
عسمت عمى فخض نفػذىا عمييا بقػة الدالح والثقافة ،وقػة الدمصات الحاكسة الجاعسة ليا ،التي خزعت لذخوط
الخجل األبيس األوروبي في سبيل بقائيا في سجة الحكع ،فقبمت بالشيج العمساني الغخبي (الذسػلي) بجيال عغ

الشيج الخباني اإلسالمي ليكػف الحاكع و ِّ
السػجو والسخجعية لسختمف نطع الحياة في تمظ السجتسعات العخبية
العْم َسَشة والتغخيب :نطاـ التخبية والتعميع .يقػؿ
واإلسالمية ،وكاف مغ بيغ تمظ الشطع الحياتية التي خزعت لعسمية َ
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سعيج إسساعيل عمي" :إف الستتبع ألمػر التخبية في بالدنا اإلسالمية يججىا -برفة غالبو -قج أضحت َعمسانية،

خالية مغ االرتباط الرحيح بالعقيجة") .(1وىي كحلظ لع تعج مشبثقة مغ األصػؿ اإلسالمية لحزارة السدمسيغ.

وبسا إف شخرية اإلنداف السدمع تسثل الرػرة الحقيقية لحزارة اإلسالـ ونيزة السدمسيغ ،فإف

حرػؿ الخمل في السشيج التخبػي السعتسج في بشاء ىحه الذخرية يعشي تذػيو وجو الحزارة اإلسالمية .ولسا

كانت التخبية تُعشى أساسا ببشاء اإلنداف؛ وىػ ميجانيا األوؿ واألخيخ؛ ولسا كانت لكل تخبية أصػؿ تبشى عمييا؛
فإف َعْم َسشة ىحه التخبية بفرميا عغ جحورىا اإليسانية وقػاعجىا الذخعية التي تذكل أصػليا وأسديا؛ يعشي عمسشة
أصػليا التخبػية .بحيث تربح العسمية التخبػية التي تذكل شخرية السدمع والسدمسة تقػـ عمى أصػؿ تخبػية

َعمسانية تعسل عمى تػجيو ىحه العسمية التخبػية والتعميسية ،بسا يؤدي في الشياية إلى مخخجات تعميسية ال تعبخ
بالزخورة عغ الذخرية اإلسالمية السسثمة لحقيقة ىػية الحزارة اإلسالمية؛ ذلظ ألف أصػؿ التخبية التي تقػـ
عمييا العسمية التخبػية والتعميسية ىي مبادئ وترػرات وقيع تعسل عمى بشاء الذخرية اإلندانية فكخيا ونفديا

وسمػكيا ،وليدت مجخد أدوات تكشػلػجية وآليات صشاعية يسكغ لكل أحج استخجاميا دوف أف يكػف ليا تأثيخ في
شخرية السدتخجـ.
السعتبخة ،فإنيا حيشئح ستعسل عمى
وعميو ،فستى ما كانت ىحه األصػؿ مشبثقة مغ مخجعيتيا اإلسالمية ُ

صياغة شخرية إنداف الحزارة اإلسالمية .ومتى ما كانت ذات صبغة عمسانية مادية غخبية تصبق في مجتسع

خخج أجياال مذػىة ثقافيا وحزاريا ،تعير حالة مغ االنفراـ والتجاذب ما بيغ مصالب حزارة
مدمع؛ فإنيا ستُ ّ
مادية ،ومتصمبات وقيع حزارة إسالمية .مغ ىشا ،كانت عسمية بشاء أصػؿ التخبية اإلسالمية ىي مداىسة أصيمة
في تحقيق حزارة تخبػية ،لكػف ىحه األصػؿ ستذكل القػاعج والسػجيات الشاضسة لعسمية بشاء شخرية الستعمع
في مختمف مؤسدات التخبية والتعميع السجتسعية .وىحا ما تع التعبيخ عشو بالحاجة الحزارية لبشاء أصػؿ التخبية

اإلسالمية الحي عسل الغخب والستغخبػف مغ العخب مدخخيغ قػاىع العدكخية والفكخية والسالية عمى فكفكة مشطػمة

لتحل محّميا متغيخات الحزارة الغخبية وندعات
ىحه األصػؿ ،واستبعاد مخجعياتيا األصيمة ،ومػارد ىػيتيا الثابتةّ ،
القػميات العخبية وكل ما مغ شأنو تزييق الخشاؽ عمى أصالة التخبية اإلسالمية.
السبحث الثاني :السفههم الذسهلي ألصهل التربية اإلسالمية وعشاصره وأهسيتها
أوال :مفههم أصهل التربية اإلسالمية وعشاصره.

عخؼ عبج الخحسغ الحازمي "أصػؿ التخبية اإلسالمية" بأنيا "قػاعج ومبادئ عامة لسجسػعة مغ التخررات
ُي ّ
التخبػية السدتسجة أصالً مغ القخآف الكخيع والدشة الشبػية السصيخة ،مدايخة لمتصػر ،وممبية حاجات الفخد والسجتسع،
()2
ويعخفيا دمحم الخياط بأنيا" :القػاعج العامة التي تبشى عمييا نطخية
تداىع في بشاء نطخية تخبػية إسالمية" ّ .
()3
ويعخفيا لصفي بخكات بأنيا "العمػـ والجراسات التي تعتسج
التخبية اإلسالمية السدتسجة أصالً مغ الكتاب والدشة" ّ .

وتدتعيغ بيا في تحجيج أىجافيا وغاياتيا وتعييغ مشاىجيا ووسائميا وسائخ نذاشاتيا"(.)4
عمييا التخبية اإلسالمية ْ
التخبية وأىجافيا ومشاىجيا ووسائميا ،وتدسح
تػجو ْ
عخفيا عبج الػىاب شػيمة بأّنيا "خصػط عخيزة ّ
وأخي اًخ ُي ّ
( )1علي ،سعيد إمساعيل ،نظرات يف الرتبية اإلسالمية ،ص.491

( )2الحازمي ،عبج الخحسغ ،التػجيو اإلسالمي ألصػؿ التخبية ،ص .123
( )3الخياط ،دمحم ،السبادئ والقيع في التخبية اإلسالمية ،ص .27

( )4أحسج ،لصفي بخكات ،في الفكخ التخبػي اإلسالمي ،ص .59
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()1
عمييا الشطخية
باالجتياد ومدايخة التصػر ،وتمبي حاجات السجتسع"  .ويخى بأف ىحه األصػؿ ،ىي التي تُْبشى ْ
اإلسالمية(.)2

ويسكغ لمباحث أف يعخؼ أصػؿ التخبية اإلسالمية بأنيا :السفاىيع والسختكدات الذخعية التي تُبشى عمييا التخبية
اإلسالمية بكل مكػناتيا الشطخية والتصبيقية ،وتدتخشج بيا ،وتشزبط بقيسيا.
يتكػف ىحا التعخيف مغ ثالثة مخكبات:

السخكب األوؿ :بشية األصل .بسعشى مشطػمة السفاىيع األساسية والسختكدات والقػاعج التي تذكل حقيقة ىحا األصل
مغ أصػؿ التخبية اإلسالمية .وىحه الحقيقة يتع بشاؤىا وتكػيشيا وصياغتيا مغ خالؿ الجراسة والشطخ العسيق والفيع
الدميع لترػر اإلسالـ لسػضػع ذلظ األصل .فسثال األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية .تكػف بشيتو مشطػمة

السفاىيع والسختكدات التي تذكل حقيقة الترػر اإلسالمي لمعبادة .حيث يتع صياغتيا عمى شكل مفاىيع ومختكدات
وقػاعج.

السخكب الثاني :التخبية اإلسالمية .وىي تتكػف مغ جانب نطخي ترػري ،وجانب عسمي تصبيقي.

السخكب الثالث :العالقة الشاضسة .العالقة بيغ السخكب األوؿ (بشية األصل) والسخكب الثاني(التخبية اإلسالمية).

وىحه العالقة مغ الزخوري تحجيجىا ،وىي ىشا عالقة بشائية؛ بسعشى يػجج شخؼ (الطاىخ الخارجي مغ البشاء)
يبشى عمى شخؼ آخخ(القػاعج واألسذ) .وىشا يذ ّكل األصل الصخؼ القاعجة واألسذ ،وتذكل التخبية اإلسالمية

سائخ البشاء الطاىخي الخارجي .وعميو ،فالتخبية اإلسالمية تبشى عمى تمظ األصػؿ وتدتسج مشيا مقػماتيا وتذيج
مغ خالليا معاقج بشيانيا ،ومعالسيا ،وتتػجو عسمياتيا التخبػية مغ خالليا.

ويعج ىحا التعخيف الحي قجمو الباحث ألصػؿ التخبية اإلسالمية ىػ قصب الجراسة ورحاىا الحي تجور عميو جسيع

األصػؿ التي سيتع بحثيا .إذ أف الباحث سيمتدـ بيحا السفيػـ الكمي ألصػؿ التخبية اإلسالمية ويصبقو عمى كل
أصل مغ أصػؿ التخبية اإلسالمية ،وىي مشيجية عمسية سميسة وصحيحة ومصمػبة ،إذ ال يجػز -كسا يفعمو
بعس الباحثيغ -أف يتع ذكخ تعخيف ألصػؿ التخبية اإلسالمية ثع ال يبشى عميو مفيػـ كل أصل مغ األصػؿ
التي يتع تشاوليا الحقا .وىحا مغ مدار الج ارسات السشيجية العمسية وخرائريا.

ثانيا :أهسية أصهل التربية اإلسالمية:

 -تعج أصػؿ التخبية اإلسالمية األرضية السعخفية الرمبة التي يقػـ عمييا بشياف التخبية اإلسالمية.

 تذكل أصػؿ التخبية اإلسالمية مشطػمة مغ الترػرات والحقائق الذخعية في محاور أساسية مغ ىحاأف الخمفية السعخفية لمتخبية اإلسالمية واإلشار الشطخي يخجع إلى
الجيغ العطيع .وىحا يجؿ عمى ّ
السرجرية اإلسالمية ال إلى الفمدفات اإلندانية.

 تعج دراسة أصػؿ التخبية اإلسالمية مغ أولػيات الجراسات التخبػية التي يجب عمى الصالب الستخرزفي التخبية دراستيا وفيسيا.
 تعج أصػؿ الت خبية اإلسالمية مغ السجاالت الخئيدة البشائية لتخرز التخبية اإلسالمية ،ويجب عمىكميات التخبية والتخبية اإلسالمية أف تتبشى بالزخورة مداقات في مجاؿ أصػؿ التخبية اإلسالمية.

 تذكل أصػؿ التخبية ىػية التخبية ،فإف كانت ذات اتجاه عمساني كانت تخبيتيا عمسانية ،وإف كانت ذاتقيع واتجاىات إسالمية كانت تخبية إسالمية.
()1
التجريذ ،ص .12
وفغ ْ
شػيمة ،عبج الػىاب عبج الدالـ ،التخبية اإلسالمية ْ
()2
التجريذ ،ص .12
وفغ ْ
شػيمة ،عبج الػىاب عبج الدالـ ،التخبية اإلسالمية ْ
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 -تعصي أصػؿ التخبية اإلسالمية لمتخبية اإلسالمية خاصية الثبات ،لكػف األصػؿ حاممة لمقيع الثابتة،

وم ِ
دودة لمتخبية بالثػابت الذخعية السختمفة.
ُ ّ
 بياف أىسية وضع إشار عاـ لفيع وضائف التخبية وقزاياىا ،ومعالجة مذكالتيا في ضػء تحجيج مكانةالتخبية بيغ العمػـ السختمفة ومياديغ الشذاط اإلنداني مغ ناحية ،ومتصمبات السجتسع السعاصخ مغ

ناحية أخخى(.)1

 تدويج الجارس في التخبية بتػجييات ليا فائجة عسمية ،وإمجادهُ بسجسػعة مغ األفكار التي يسكغ تصبيقيافي مػاقف تخبػية متعجدة سػاء داخل الفرل أـ خارجو(.)2
 تجعل أصػؿ التخبية الشذاط السجرس معشاه وغايتو الػاضحة؛ بحيث يدتصيع تقييسو عمى أصػؿ عمسيةعغ شخيق التجخبة والتصبيق(.)3

 تعج أصػؿ التخبية أوؿ ما يشبغي عمى دارسي التخبية أف يبجأوا بو في ثقافتيع التخبػية ،مغ أجل أف يقفػاعمى السشابع الحقيقية لتخبيتيع(.)4

تدييخ شؤونيا بكفاية وفاعمية في اتجاه غاياتيا السخغػبة ،دوف معخفتشا
 تختبط عسمية تصػيخ التخبية أو ْ()5
تقري مداىسة كل
بتمظ األصػؿ أو األسذ .ولحلظ يربح مغ الزخوري في دراسة أصػؿ التخبية ّ

أصل "في صياغة التخبية وتذكيميا ،ومجى تأثيخ كل أصل (أساس) وفعمو في تػجيو عسميات التخبية

يترجى ألمخ التخبية وتصػيخىا أف يكػف لجيو
وأنذصتيا ،وتعييغ ناتجيا أو مخخجاتيا"( .)6وعمى كل مغ
ّ

خمفية واسعة عغ األصػؿ (األسذ) التي تكػف التخبية ،وتؤثخ في كل ناحية وزاوية مشيا(.)7
السبحث الثالث :معالم مشهجية في تجديد البحث في أصهل التربية اإلسالمية
أوال :الهعي بالرؤية الكمية نحه تجديد بشاء "أصهل التربية اإلسالمية".

يعتقج الباحث أف "عمع أصػؿ التخبية اإلسالمية" يسكغ أف يتع بشاؤه عبخ أربع خصػات ،ىي:
الخطهة األولى :الكذف عغ واقع التشطيخ (الكتابات) ألصػؿ التخبية اإلسالمية في أدبيات التخبية

اإلسالمية وتذخيرو ،ونقجه ،واإلفادة مغ إيجابياتو وتجاوز سمبياتو.

الخطهة الثانية :تأشيخ أصػؿ التخبية اإلسالمية عمسيا .وذلظ بتأصيل مفيػميا العمسي ،واتجاىات

فيسيا السشاسبة لسخكديتيا التخبػية ،وتحجيج مشطػمة األصػؿ ،ومشيجية بشائيا ،وغيخ ذلظ مغ األسذ البشائية التي
يتع بيا ضيػر معالع شخرية "عمع أصػؿ التخبية اإلسالمية".

الخطهة الثالثة :االنتقاؿ إلى دراسات معسقة ألصػؿ التخبية اإلسالمية التي تع تحجيجىا مشفخدة -كل

أصل عمى حجه -عمى السدتػى التشطيخي وعمى السدتػى التصبيقي.

الخطهة الرابعة :الجراسات التصبيقية الكمية لسشطػمة أصػؿ التخبية اإلسالمية مجتسعة .بحيث يحجد أثخىا

ودورىا وتبحث تصبيقاتيا في مياديغ التخبية ومشاىجيا ومكػناتيا .فسثال يبحث تصبيقات أصػؿ التخبية اإلسالمية
( )1علي ،سعيد إمساعيل ،فقه الرتبية ،ص .27
()2
الرتبية ،ص .08 ،29
احلازمي ،عبد الرمحن ،التوجيه اإلسالمي ألصول ْ
()3
الرتبية ،ص .08 ،29
احلازمي ،عبد الرمحن ،التوجيه اإلسالمي ألصول ْ
()4
الرتبية ،ص .04
احلازمي ،عبد الرمحن ،التوجيه اإلسالمي ألصول ْ
()5
الرتبية ،ص .04
احلازمي ،عبد الرمحن ،التوجيه اإلسالمي ألصول ْ
( )6دمحم ،أمحد احلاج ،أصول الرتبية ،ص .48
( )7دمحم ،أمحد احلاج ،أصول الرتبية ،ص .48
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كميا مجتسعة في بشاء السشياج التخبػي أو في بشاء أنساط التخبية أو في العمسية التعميسية أو في أىجاؼ التخبية

اإلسالمية .كسا تجخى دراسات ميجانية لمكذف عغ مجى اعتساد السحتػى التعميسي لمسشاىج التخبػية عمى أصػؿ
التخبية اإلسالمية أو نطاـ التخبية والتعميع ،وىكحا.

وكل ىحه الجراسات والخصػات السصمػبة يخاىا الباحث فخضت عمى كل مختز في مجاؿ التخبية

اإلسالمية وأصػليا ،شبعاً وبكل تأكيج في إشار خصػات تتكامل فييا الجيػد وتتدانج ،ويدتفيج بعزشا فييا مغ
بعس ،دوف قرج اليجـ أو التشقيز أو إلغاء جيج مغ سبق أو ب َحؿ أو أعصى ،وإنسا ىي روح التعاضج والتفاىع

السجخد.
والتقجيخ والدعي نحػ األماـ ،وفي مدتػيات مغ التججيج ال السحاكاة ،وال الشقل
ّ

ثانيا :تحديد إشكاالت التشظير في أصهل التربية اإلسالمية.

 .1إف التشطيخ في ميجاف التخبية اإلسالمية ،ىػ حجيث عيج بعرخنا إذا ما قػرف بالعمػـ الذخعية األخخى،

تساس حزاري وغدو فكخي غخبي شجيج البأس في ميجاف التخبية
ميجاف
وىػ
ٌ
ٌ
حداس ،لكػنو عمى جبية ّ
والتعميع ،وىحا يعشي ا لحاجة الػاعية إلى استخجاـ مفاىيع ومرصمحات أصيمة وواضحة في دالالتيا لكي
تذكل شخرية ىحا ِ
العْمع بعيجاً عغ السؤثخات الغخبية الدمبية ،تمظ التي أحجثت تذػىات تخبػية ممسػسة
في عالسشا العخبي اإلسالمي بدبب التخجسة والشقل الحخفي لكثيخ مغ مفاىيع التخبية الغخبية دوف وضعيا
عمى محظ الشقج والسعاييخ اإلسالمية الرادقة؛ ولحلظ تسذ الحاجة إلى تقجيع مفاىيع التخبية اإلسالمية

أساسي
فسفيػـ
عامة .وعميو،
ٌّ
برػرة إيجابية تعكذ الػضػح والجقة التي تستاز بيا مفاىيع اإلسالـ ّ
ٌ
أف يحطى بقخاءة سميسة وداللة واضحة ّبيشة تؤدي إلى وضػح و ْارِتداـ
كأصػؿ التخبية اإلسالمية ،ال بج ْ
يقجـ في الداحة التخبػية اإلسالمية عذخات الكتب تحسل
أما أف ّ
جّمي لسعالع شخرية التخبية اإلسالميةّ ،
ثع إذا بشا أماـ اتجاىات متبايشة في التعبيخ عغ داللة
عشػاناً واحجاً -يحطى بسخكدية وأىسية قرػىّ -
ىحا العشػاف ،وىحا السفيػـ السخكدي ،فال شظ عشجىا أنو يسكغ الجدـ بأف ذلظ ليذ في مرمحة التشطيخ
العمسي الدميع لمتخبية اإلسالمية وأصػليا.

 .2إف السخاد مغ التشطيخ التخبػي اإلسالمي ،تفعيل العسمية التخبػية اإلسالمية في أرض الػاقع ،وتذغيميا
في مؤسداتشا التخبػية اإلسالمية الستشػعة ،وعميو فستى حجث اضصخاب في تقجيع الجالالت الػاضحة

فإف ىحا وبال شظ سيشعكذ عمى "عسمية التفعيل" في
والستفق عمييا لمسفاىيع الشطخية األصيمة والكبخىّ ،
أرض الػاقع ،وسيتخؾ السخبي السدمع ،في حالة مغ التذػير والتحبحب في إعصاء تصبيق تخبػي سميع،
ّ
نط اًخ لغياب الرػرة الػاضحة أمامو عغ مفاىيع التخبية اإلسالمية األساسية ،وتذتت السقامات بو.

إف االختالؼ في التشطيخ واالضصخاب في تحقيق داللة السفاىيع قج يػاكب عمساً مغ العمػـ في بجاياتو
ّ .3
شبيعي تفخضو شبيعة التصػر في السعارؼ ،ولكغ في حالتشا ىحه نحغ
أمخ
إلى أف
ٌّ
تدتقخ األمػر ،وىحا ٌ
ّ
صاً تراعجياً واضحاً في "مقاربة داللية" لسفيػـ
أماـ قائسة تستج ألكثخ مغ ثالثيغ سشة ،ال نمسذ فييا خ ّ
"أصػؿ التخبية اإلسالمية"؛ ال كعشػاف كتاب وال كعشػاف وحجة في كتاب ،بل فييا عجـ اندجاـ وعجـ

التػحج في استخجامو.
اتفاؽ في وجية داللة ىحا السفيػـ ،وال يػجج فييا ما يذيخ إلى نػع مغ
التصػر أو ّ
ّ
ثالثا :تقديم مقترحات لتعديل البحث في مجال أصهل التربية اإلسالمية.

السقترح األول :حهل اختيار العشهان الرئيس .وذلظ بأف يتع عشج التأليف اعتساد عشػاف أصػؿ التخبية اإلسالمية

مػحج ومعبخ عغ ىحا السجاؿ العمسي السعخوؼ في حقل التخبية اإلسالمية .فيػ قج أصبح عَم َساً عمى ىحا
كعشػاف ّ
السجاؿ وال يسكغ تجاوزه ،إضافة إلى أف ىحا العشػاف" أصػؿ التخبية" ىػ األكثخ تجاوال واستعساال عشج الجارسيغ في
أف يدتعسل العشػاف في داللة واحجة ومحجدة ،وىي السختكدات
مجاؿ التخبية عسػما والتخبية اإلسالمية خرػصا ،و ْ
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والقػاعج التي تبشى عمييا التخبية اإلسالمية لجقة ىحا السعشى لغة وتعبي اًخ في مجاؿ عمع أصػؿ التخبية ،وأف يعسل
السعشػف بأصػؿ التخبية اإلسالمية دراسة
عمى تحقيق التصابق ما بيغ العشػاف والسحتػى ،بحيث يتزسغ الكتاب
ْ
أف يرار إلى تػحيج لفظ األصػؿ في الكتاب كمو ،فيحرل
ليحه األصػؿ بذكل وافي ومعبخ ،وفي الػقت نفدو ْ
التػافق ما بيغ عشػاف الكتاب وعشاويغ الفرػؿ والسباحث .وذلظ كمو ضسانة أكيجة لمسزي قجما في تصػيخ ىحا

الحقل الجراسي السيع في تخبيتشا اإلسالمية ،وإلى تحقيق حالة مغ االندجاـ ووضػح الخؤيا لجى شمبتشا ،لجفعيع
إلى إنزاج ىحا السجاؿ والخقي بو ،بجال أف يتعثخ الصالب بيغ عشاويغ واستعساالت متعخجة ومتغايخة.
السقترح الثاني :حهل مفههم العشهان الرئيس .وذلظ بأف يتع تػضيح السخاد بسفيػـ أصػؿ التخبية اإلسالمية

حيشسا يتع استخجامو كعشػاف كتاب أو كعشػاف ِو ْحجة في الكتاب .وتػضيح شبيعة العالقة بيشو وبيغ مفيػـ أسذ
السعشػف
التخبية اإلسالمية فيسا إذا كانت متخادفة أـ مختمفة ،وذلظ ليبشى عميو بعج ذلظ السحتػى العمسي لمكتاب
ْ

بأصػؿ التخبية اإلسالمية ِ
ولمػ ْحجة الخاصة بيا كحلظ.
مهحد .وذلظ بأف تكػف ىشاؾ مقاربة عمسية لسفيػـ أصػؿ التخبية اإلسالمية
السقترح الثالث :االتفاق عمى مفههم ّ
تجور حػؿ داللتو عمى السختكدات والقػاعج واألسذ التي تبشى عمييا التخبية اإلسالمية .حيث ىحا ىػ االستخجاـ

األقخب تخبػياً بعيجاً عغ داللتو عمى السرادر مثالً أو مكػنات التخبية اإلسالمية (خرائريا ،وسائميا،

م ؤسداتيا)؛ ألف ىحه مرصمحات ومفاىيع مدتقمة ،ومدتخجمة في دالالتيا السحجدة ،مع األخح بػحجة الجاللة
واالستخجاـ لسرصمحي أصػؿ التخبية اإلسالمية وأسذ التخبية اإلسالمية ،حيث ال تحسل المغة العخبية مفارقة
قػية في الجاللة بيغ كمستي أصل وأساس ،وىحا مغ شأنو تقػية عسمية البحث والبشاء الجاخمي ألصػؿ التخبية

اإلسالمية.

السقترح ال اربع :مقاربة عمسية ألنهاع األصهل .وذلظ بأف يتع تحجيج السكػنات األىع أو األنػاع الخئيدية ألصػؿ
التخبية اإلسالمية .ومحاولة االتفاؽ عمييا قجر السسكغ .فسغ السعخوؼ أف ىشاؾ مجسػعة مغ أصػؿ التخبية

عجىا أو ذكخىا وشخحيا ،لكشيا متفاوتة فيسا بيشيع بجرجة
اإلسالمية أو أسذ التخبية اإلسالمية درج التخبػيػف عمى ّ

أقل مغ ذلظ .وال شظ أف تحجيج مشطػمة أو أنػاع أصػؿ
كبيخة بيغ مغ يحرخىا في ثالثة ،ومغ يحرخىا في ّ
"أسذ" التخبية اإلسالمية مختبط بالفيع الذسػلي لإلسالـ ولمتخبية اإلسالمية وألصػليا ،حيث البج أف تشعكذ ىحه
الذسػلية عمى تمظ األصػؿ.

ويقتخح الباحث ىحه القائسة مغ أصػؿ التخبية اإلسالمية أو أسديا والتي البج أف تبجأ باألصل العقجي
نط اًخ ألىسيتو وتذسل اآلتي:

 -1األصل العقجي لمتخبية اإلسالمية.

 -2األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية.

 -3األصل التذخيعي لمتخبية اإلسالمية.

 -4األصل الشفدي لمتخبية اإلسالمية.

 -5األصل االجتساعي لمتخبية اإلسالمية.

الذْر َحين :الذرعي والتربهي لكل أصل من هذه األصهل.
السقترح الخامس :تقديم ّ
وذلظ بأف يتع ىحا الذخح الذخعي والتخبػي بذكل و ٍ
اؼ ،مع تػضيح عالقة كل أصل مشيا بغيخه مغ

األصػؿ ذات الرمة .والبج أف يكػف الذخح الذخعي مبشياً عمى إعصاء الترػر اإلسالمي الدميع ليحا األصل
والسشصمق مغ الكتاب والدشة واجتيادات العمساء السدمسيغ ومرادرىا السعتسجة ،وأف يتمػه بعج ذلظ الذخح التخبػي
اإلسالمي الحي يعبخ عغ دور ى حا األصل في التخبية اإلسالمية وعغ أىع تصبيقاتو التخبػية في العسمية التخبػية

والتعميسية اإلسالمية ،بحيث يدتفاد في ذلظ مغ السخاجع اإلسالمية التخبػية وغيخىا ،ومغ الخبخات التخبػية

اإلسالمية واإلندانية الشافعة والسشزبصة بمػازـ الجيغ اإلسالمي ،ليرار بعج ذلظ إلى تسكيغ السؤسدات التخبػية
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السختمفة مغ اإلفادة مغ ىحا اإلنتاج العمسي الستخرز في حقل أصػؿ التخبية اإلسالمية .وسيتع تذخيز
السخاحل التي يتع مغ خالليا دراسة األصػؿ كسا يخاىا الباحث الحقا.
السقترح الدادس :الهحدة السهضهعية .وذلظ بأف يتع تحقيق الػحجة السػضػعية في التأليف الستخرز بأصػؿ
التخبية اإلسالمية .سػاء عمى مدتػى كتاب معشػف بأصػؿ التخبية اإلسالمية عسػماً ،أـ بأصل مغ أصػليا ،أـ
عمى مدتػى بحث عمسي متخرز في دراسة أصل معيغ مغ أصػؿ التخبية اإلسالمية أو أسديا ،فالبج في كل

مغ ذلظ مغ الػحجة السػضػعية ،بحيث يكػف السحتػى ذا صمة مباشخة بجراسة األصػؿ أو األصل السعشي
بالبحث دوف تذتيت السحتػى ليذسل عمى كل ما يتعمق بالتخبية اإلسالمية كسا وجج الباحث ذلظ في عجيج مغ
الكتب السعشػنة بأصػؿ التخبية اإلسالمية ،حيث يجؿ محتػاىا عمى مجخل عاـ أو محاضخات متشػعة في التخبية
اإلسالمية والتعخيف بيا ،وبالتالي ال يحطى جانب أصػؿ التخبية اإلسالمية إال بداوية محجودة في السحتػى ،لحا

البج مغ تجاوز كل ذلظ وتخكيد السحتػى عمى كل ما يتعمق بالعشػاف سػاء أكاف في أصػؿ التخبية اإلسالمية
عامة أـ في أصل واحج مغ أصػليا أو أسديا.
وأخي اًخ ،إف العسل بسثل ىحه السقتخحات السبشية عمى دراسة نقجية لعجيج مغ الباحثات في أصػؿ التخبية

اإلسالمية وتصبيقيا في دراسة أصػؿ التخبية اإلسالمية يديع في تكػيغ شخرية واضحة السعالع ألحج وأبخز

العشاويغ السيسة في التخبية اإلسالمية وىػ عشػاف "أصػؿ التخبية اإلسالمية" ،ويداعج في تصػيخ محتػى ىحا

العشػاف ،وتحقيق ندق بحثي يقػـ عمى البشاء السعخفي والتخاكسي لحقل أصػؿ التخبية اإلسالمية وتصبيقاتيا
ضع واالختداؿ والسحاكاة التي رافقت مديخة حقل أصػؿ التخبية
التخبػية ،متجاو اًز حاالت التكخار والخكػد والتَ َس ْػ ُ
اإلسالمية لعقػد خمت.
رابعا :تحديد قائسة أصهل التربية اإلسالمية السعتسدة

أي مغ األصػؿ يذ ّكل أصال مغ أصػؿ التخبية اإلسالمية .فإف الباحث
بعج ىحه السشاقذة العتبار ٍّ
يخخج بالسشطػمة اآلتية التي يعتسجىا ضسغ أصػؿ التخبية اإلسالمية ،وىحا بعج أف تصػرت رؤيتو واستقخت عمى

ما آلت إليو اآلف ،فقج كانت في الدشػات األولى مغ البحث أكثخ عجدا ،وىحا اعتخاؼ مغ الباحث بسا حجث عشجه
مغ التصػر في الخؤية التججيجية لعمع أصػؿ التخبية اإلسالمية وعجدىا والسعتسج مشيا ،بدبب االستسخار في
التعسق في دراسة حقل األصػؿ .وىحه األصػؿ السعتسجة عمى التختيب:
االجتياد و ّ
 .1األصل العقجي لمتخبية اإلسالمية
التعبجي لمتخبية اإلسالمية
 .2األصل ّ
 .3األصل التذخيعي لمتخبية اإلسالمية
 .4األصل الشفدي لمتخبية اإلسالمية
 .5األصل االجتساعي لمتخبية اإلسالمية

فيحا الترػر مبشي عمى أساس فيع مجلػؿ األصػؿ ،حيث يتبشى الباحث مفيػـ أصػؿ التخبية

اإلسالمية عمى أنيا قػاعج ومختكدات تبشى عمييا التخبية اإلسالمية في جانبييا الشطخي والسيجاني .وعمى أساسيا

ناقر األصػؿ األخخى وبخره استبعادىا.

والحي اقتشع بو الباحث بعج سشػات مغ الشطخ والسشاقذات في ميجاف أصػؿ التخبية اإلسالمية ،أف
العقيجة والعبادة والتذخيع(الذخيعة) والشفذ والسجتسع ىي التي تذكل ترػراتيا وفقييا وفيسيا وحقيقتيا مشطػمة
ٍ
فعاؿ في بشاء معارؼ التخبية اإلسالمية وعسمياتيا .وأف األنػاع الستبقية األخخى عمى
مغ القػاعج التي تديع بذكل ّ
قجر مغ األىسية ،وليا كحلظ الجور القػي في التخبية ولكغ ليذ تحت مطمة عشػاف أصػؿ التخبية اإلسالمية ،بل
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تحت مطالت أخخى مغ عشاويغ التخبية اإلسالمية .فتمظ إما ال ترمح أصالً كأصل مغ أصػؿ التخبية
اإلسالمية ،أو أنيا تعج مجاالً مغ مجاالت التخبية اإلسالمية أو أنػاعيا أو مػضػعاتيا ،أو أنيا تجخل تحت

الشطخية التخبػية اإلسالمية أو الشطاـ التخبػي أنيا تعج مغ تاريخ التخبية اإلسالمية أو مغ الفكخ التخبػي

اإلسالمي.

التشبو واإلشارة إليو غاية في األىسية ،وضػرة قرػى لمعسل عمى بشاء مذخوع عمع
وىحا أمخ ،يعج ّ
أصػؿ التخبية اإلسالمية .فقج يشطخ بعس االبحثيغ إلى مجخد األىسية ،ويجعل مغ ذلظ مبخ ار العتبارىا مغ

األصػؿ .وىحا ال يكفي ،بل يجب الشطخ إلى أي مطّمة وحقل مغ التخبية اإلسالمية ىػ أقخب ،فيشاؾ :حقل

أصػؿ التخبية اإلسالمية ،وحقل الشطخية التخبػية اإلسالمية ،وحقل السشياج التخبػي اإلسالمي ،وحقل الشطاـ
التعميسي اإلسالمي ،وحقل الفكخ التخبػي اإلسالمي ،وغيخىا .وىكحا حتى نرل إلى مخحمة نبشي فييا عمع التخبية

اإلسالمية ومجاالتو وحقػلو دوف تجاخل وضبابية في الخؤية والصخح والتصبيق.

وىحه األصػؿ الخسدة يتع دراستيا وفق السشيجية العمسية التي تع تقخيخىا ،والسكػنة مغ ثالث مخاحل،

ىي :مخحمة تحجيج السفيػـ ،ومخحمة بساء حقيقة األصل(السختكدات) ،ومخحمة بياف التصبيقات التخبػية لألصل.
خامدا :بيان مراحل السشهجية التجديدية في بشاء أصهل التربية اإلسالمية.

ويخى الباحث أف ىحه السشيجية العمسية ال بج أف تشصمق مغ الترػر العمسي الدميع ألصػؿ التخبية

اإلسالمية .وإذا ما اتفقشا عمى فيع األصػؿ كسا ىػ يطيخ مغ عشػانيا عمى أنيا قػاعج أو مختكدات تبشى عمييا
ٍ
بحاجة إلى تقجيع مشيجية
التخبية -ال أنيا مرادر أو جػانب أو مػضػعات أو مجاخل -فإف معشى ىحا أنشا
تشاسب شبيعة فيسشا ليحه األصػؿ.
السراحل الثالثة في دراسة األصهل:

بعج اجتياد داـ لدشػات وإدامة لمشطخ في السشيجية السشاسبة في دراسة األصػؿ وتصبيقيا ،ثع إخزاعيا

لعسمية تصػيخ وتشقيح وتيحيب ،فإف الباحث قج تػصل إلى أف السشيجية العمسية السشاسبة لجراسة أصػؿ التخبية

بشاء عمى فيسشا العاـ لحقيقتيا مغ كػنيا تذكل مختكدات وقػاعج تبشى عمييا التخبية -تتكػف مغ ثالث
اإلسالميةً -
مخاحل ،ىي:
السرحمة األولى :تحديد مفههم األصل .يسكغ تحجيج مالمح وخصػات ىحه السخحمة باآلتي:

 ىحه السخحمة ىي السخحمة األولى ،ويتع فييا تحجيج مفيػـ األصل الحي يخاد بحثو .وتحجيج مفيػـ ىحااألصل يعتسج عمى مفيػمشا ألصػؿ التخبية اإلسالمية .ويجب أف يصابقو ويشبشي عميو في خالصة
تعخيفو .إ ْذ ال يقبل أف نفيع أصػؿ التخبية اإلسالمية عمى أنيا مرادر ثع نعخؼ األصل السعشي

بالجراسة عمى أنو قػاعج أو جػانب أو دالالت .وما تع أق اخره في ىحه الجراسة ىػ أف أصػؿ التخبية

اإلسالمية مختكدات وقػاعج تبشى عمييا التخبية .وعميو يجب أف تكػف خالصة تعخيف األصل السعشي
تجور حػؿ ىحا.
 ىحه السخحمة والسخترة ببشاء مفيػـ لألصل السعشي ،تديخ مشيجياً وبحثياً ضسغ أربع خصػات :تبجأبتعخيف أجداء السخّكب (األصل السعشي وىي ثالثة مفخدات :كمسة األصل ،والكمسة الجالة عمى نػع
األصل -مثال العقيجة ،العبادة ،الشفذ -وكمسة التخبية اإلسالمية) ،ثع تعخيف السخّكب كامالً.

مثال يذرح السرحمة .لػ أردنا تعخيف األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية .فيشا لجيشا أربع خصػات ،ىي:
 -1تعخيف مرصمح األصل.

 -2تعخيف مرصمح العبادة .ويعج ىػ السرصمح السحػري لألصل.
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 -3تعخيف مرصمح التخبية اإلسالمية.
 -4تعخيف السرصمح السخّكب مشيا :األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية.
السرحمة الثانية :بشاء حقيقة األصل(السرتكزات) .يسكغ تحجيج مالمح وخصػات ىحه السخحمة باآلتي:
-

ىحه السخحمة متخررة ببشاء حقيقة األصل أو ما يسكغ أف يدسى جدع األصل أو قػاعجه ،أو مكػناتو

عبخة عشو .وىي مشطػمة مغ السختكدات .بحيث يتع صياغتيا عمى شكل مختكدات(قػاعج)
الس ّ
السفاىيسية ُ
ثع يتع شخحيا .وتكػف ىحه السختكدات بسجسػعيا شارحة لحقيقة ىحا األصل ومعبخة عشو .وتأخح عشػاف:
مختكدات األصل -السعشي بالجراسة.
 ىحه السختكدات يتع تحجيجىا مغ خالؿ دراسة الترػر اإلسالمي لألصل السعشي بالبحث ،فسغ خالؿالترػر لسفاىيسيو ومرادره وخرائرو ومحتػاه وأدلتو ،يتع استخالص مختكدات بحيث يكػف كل
مختكد مشيا يعبخ عغ جانب أساسي وحقيقة ثابتة في ىحا األصل .وبالتالي يتػفخ لجيشا مجسػعة مغ

السختكدات تكػف بسجسػعيا شارحة لحقيقة ىحا األصل ومعبخة عشو.

 ومثل ىحا التحجيج لمسختكدات وشخح معشاىا يعج متصمباً ضخورياً لج ارسة األصل .ووجػده ىػ العسجة فيفقو حقيقة السختكد مغ جية ،وفي تحجيج دوره التخبػي مغ جية أخخى.
 ىحه السخحمة الستعمقة ببشاء مختكدات األصل (حقيقتو) تشدجع اندجاماً تاماً مع فيسشا ألصػؿ التخبيةاإلسالمية عمى أنيا مختكدات وقػاعج تبشى عمييا التخبية .فكيف يسكغ بياف كيف تبشى التخبية عمى
األصل دوف أف تكػف حقيقتو واضحة عمى شكل مختكدات تذكل فعالً قػاعج يتع عمييا بشاء التخبية.

 يتع استخالص السختكدات بالجراسة الذاممة لمترػر اإلسالمي لشػع األصل السعشي(أي العقيجة ،العبادة،الشفذ ،وىكحا) .وىحا يكػف بسخاجعة السطاف العمسية السخترة بتمظ العشاويغ مغ مشصمق إسالمي.

 عسمية استخالص السختكدات .ىي عسمية استشباشية اجتيادية تقػـ عمى إعادة تشطيع فيسشا لمعبادة عمىشكل مختكدات .وىي عسمية تعتسج عمى قجرات الباحث في فيع مػضػع األصل ،ومياراتو في الػصػؿ
إلى مطاف السػضػع ،ومخاجعو وتعسقو في فيع األفكار وتقجيخ لسػقعيا وأىسيتيا وخبختو في إعادة
صياغتيا عمى نسط مختكدات أو قػاعج(تقعيجىا).

 تشاسب الصخيقة مع اليجؼ .ىحه الصخيقة في الفيع الذخعي لسػضػع األصل عغ شخيق بشاء مشطػمةمغ السختكدات ىي أدؽ وأندب مغ أف يتع شخح مػضػع األصل بصخيقة تأليف الكتب وإدخاؿ تفاصيل
كثيخة وعشاويغ فخعية ،تحػؿ السػضػع لجراسة شخعية مدتفيزة متجاخمة حػؿ السػضػع؛ ألف اليجؼ

مغ ىحه السخحمة ىػ تذخيز حقيقة األصل وتعجيمو وتقجيسو برػرة تكػف ىي الشدب لرالحيتيا
ال
لمتصبيقات التخبػية ولمفيع التخبػي ،ولتكػف ُم َعِّبخة فعالً عغ مرصمح أصػؿ التخبية اإلسالمية .فسث ً
حيشسا نقػؿ األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية .فشحغ نخيج مغ وراء ذلظ أف نعخؼ كيف تذ ّكل العبادة
أصالً تبشى عميو التخبية اإلسالمية .وبالتالي حيشسا يتع تقجيع ىحه العبادة (حقيقة األصل) عمى شكل

مختكدات ،نكػف قج اقتخبشا برػرة عمسية أكثخ مغ التعاشي مع ىحا األصل عمى أنو مختكدات وقػاعج
ويديل ذلظ بذكل كبيخ مغ القجرة عمى الػصػؿ إلى التصبيقات التخبػية.
تبشى عميو التخبية،
ّ
مثال يذرح السرحمة :لػ أردنا بشاء جدع أو حقيقة األصل التعبجي لمتخبية اإلسالمية .فإف ىحا يتع عبخ تحجيج
مشطػمة مغ السختكدات السعبخة عغ الترػر اإلسالمي لمعبادة .وىحه السختكدات يتع استخالصيا بالشطخ في
السطاف والسخاجع العمسية والذخعية التي تشاولت مػضػع العبادة .حدب الخصػات اآلتية:
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 -1تكػف البجاية بجراسة الشرػص ذات الرمة بالعبادة مغ القخآف والدشة وتفديخىا بسقتزى الحاجة ليا .ثع
االنتقاؿ إلى السخاجع األخخى التي تحجثت عغ العبادة في اإلسالـ .حتى تكػف دراستشا مشيجية تأصيمية.

 -2كل مختكد يتع استخالصو يراغ عمى شكل قاعجة تعبخ فعالً عغ جانب أساسي في العبادة.

تع صياغتو واالستجالؿ عميو بمغة عمسية مخكدة بعيجة عغ اإليجاز السخل
 -3ثع يتع شخح السختكد الحي ّ
واإلششاب السسل؛ ألف السقرػد بياف السختكد بسا يتشاسب مع دراسة مقرػدىا التخبػي باألساس .فسثالً

مغ السختكدات التي يسكغ صياغتيا لتعبخ عغ جدع األصل التعبجي أو حقيقتو ،أف يقاؿ :مختكد:

ط لقبػؿ العسل .ثع يتع شخحو.
حق هلل تعالى ،ثع يتع شخحو .مختكد :االتباع شخ ٌ
العبادة ٌ
 -4يسكغ بعج ذلظ أخح السبجأ التخبػي الحي يتزسشو ىحا السختكد ويػضح( .ىحه خصػة اختيارية)
السرحمة الثالثة :بيان التطبيقات التربهية لألصل .تعشى ىحه السخحمة بإبخاز الػضيفة التخبػية لألصل السعشي

بالجراسة في أي مجاؿ تخبػي مسكغ(أي تصبيقاتو التخبػية) .ويسكغ تػضيح ىحه السخحمة بالعبارات الذارحة اآلتية:

أقدام التطبيقات التربهية :تقدع التصبيقات التخبػية السسكغ إجخاؤىا لألصل التخبػي وأخحىا مشو وتػضيفيا في بشاء
التخبية اإلسالمية ،إلى قدسيغ:

أ -القدم األول :التطبيقات التربهية االستشباطية .وىحا القدع مغ التصبيقات التخبػية عبارة عغ اجتيادات
نطخية وفكخية يخاىا ويدتشبصيا الباحث ،وىي تسثل دو اًر تخبػياً أو وضيف ًة تخبػي ًة أو جانباً تخبػياً ليحا
األصل السعشي .وىحه االجتيادات الشطخية التخبػية تسثل صػ ار عجة ،فقج تكػف:

 -1عبارة عغ استشباط ما تزسشو كل مختكد مغ مختكدات األصل مغ مبادئ تخبػية.

 -2عبارة عغ تحجيج دور األصل ومختكداتو كاممة في العسمية التخبػية وتأثخىا فييا وتػجيييا ليا.
 -3عبارة عغ بياف دور األصل ومختكداتو كاممة في بشاء معارؼ التخبية اإلسالمية،

يتأسذ السشياج التخبػي عمى ىحا األصل.
 -4أو كيف يسكغ أف ّ
 -5أو غيخ ذلظ مغ التػجيات التخبػية التي يسكغ أف يتبشاىا الباحث التخبػي كتصبيق لألصل التخبػي.

فالسيع في السحرمة أف تذكل ىحه االجتيادات التخبػية الشطخية إثباتا أف ىحا األصل قج شكل بسفاىيسو

ومختكداتو وحقيقتو قػاعج بشيت عمييا التخبية اإلسالمية نطخياً وفكخيا ،وتأثخت بو واستفادت مشو ،وضيخ أثخه في

مياديشيا العسمية.

مثال شارح لفكرة القدم األول :التصبيقات التخبػية لألصل التعبجي ،يسكغ أف تكػف عمى شكل مبادئ تخبػية

تؤخح مغ كل مختكد مغ السختكدات .ويسكغ أف تكػف ببياف أىسية مختكدات األصل التعبجي في تػجيو العسمية
التخبػية بعشاصخىا مغ السعمع والستعمع واألنذصة .أو تأثيخ األصل التعبجي في ترسيع السشياج التخبػي ،أو في
الذخرية واألسخة والسجتسع ،أو في تحجيج أىجاؼ التخبية اإلسالمية ،وىكحا.
تخبية ّ
ب -القدم الثاني :التطبيقات التربهية السيدانية .ويكػف ىحا بإضيار التصبيقات التخبػية لألصل السعشي
بالجراسة مغ خالؿ أحج اتجاىيغ:

األول :تحميل محتهى .ويكػف ببحث أثخ األصل في مكػنات الشطاـ التخبػي مغ مرادره وفمدفتو وسياساتو
ومشاىجو التخبػية وكتبو السجرسية ،وأىجافو (أي فيسا ىػ مػجػد) .فيقػـ السحّمل بجراسة تصبيقية ليتػصل مغ
خالليا إلى مجى اعتساد ىحه السكػنات مثال عمى أصػؿ التخبية اإلسالمية أو عمى أصل مغ أصػليا .فيشا يخصج

الكسي .كسا
ويحمل الػضع القائع ومجى اعتساده عمى األصػؿ .وىشا يدتخجـ الباحث أسمػب تحميل السحتػى ّ
يسكغ أف يدتخجـ ىحا األسمػب كحلظ في دراسة مجى اعتساد األدب التخبػي عمى أصػؿ التخبية اإلسالمية.
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الثاني :تقديم أنسهذج تطبيقي تعميسي .بحيث يثبت مغ خالليا كيف يسكغ ألصػؿ التخبية اإلسالمية أو ألصل

مشيا أف يحقق تأثي اًخ في بشاء السشياج التعميسي ،أو الكتاب السجرسي ،أو الشطاـ التخبػي .فيشا يجرس ما يسكغ أف
تع االعتساد عمى ىحه األصػؿ واإلفادة مشيا في ترسيع وبشاء تمظ
يكػف ،وما يسكغ أف تؤوؿ إليو األمػر في حاؿ ّ
السكػنات لمشطاـ التخبػي .ويقجـ أنسػذجا ودليال في ذلظ.

الثالث :تقديم دليل قيسي تربهي نفدي .وىشا يسكغ إجخاء دراسات تخبػية تقجـ أنسػذجا لمقيع التدكػية في
األصػؿ التي يسكغ أف تدتخجميا في بشاء الذخرية اإلندانية(عمع الشفذ اإلنداني).

وعمى العسػـ ،فالتصبيقات التخبػية ىي تػضيح وبياف وإثبات لمعالقة البشائية في مفيػـ األصػؿ ،التي

يتع التعبيخ عشيا بالقػؿ :األصػؿ ىي قػاعج تبشى عمييا التخبية .فإثبات كيف ىحا يسكغ أف يحرل أو
يتحقق وتقجيع نساذج عمى ذلظ ىػ فعال السخاد بيحه العبارة السسثمة لسرصمح التصبيقات التخبػية.
ولحلظ مغ السيع التأكيج عمى أف التصبيقات التخبػية ليذ السقرػد بيا السيجانية فقط .فيي ليدت
محرػرة بالجانب التحميمي الحي تدتخجـ فيو أدوات اإلحراء ،فيػ يذسميا ويذسل الجانب االستشباشي

والتشطيخي كحلظ.
سادسا :الرؤية الَش َد ِقّية العالقة بين أصهل التربية اإلسالمية.
يسكغ وصف العالقة بيغ أصػؿ التخبية اإلسالمية عمى العسػـ بالعالقة الشدقية التفاعمية .بسعشى أف

األصػؿ تعسل معا كسشطػمة ،يختبط بعزيا ببعس ،ويتأثخ كل مشيسا باآلخخ ،ويؤثخ فيو عمى درجات متفاوتة.

وىي تعسل معاً بذكل متكامل ومتدانج لتحجث التغييخ التخبػي اإليجابي السخغػب فيو عمى مدتػى الحات وعمى
مدتػى الجساعة والسجتسع واألمة.
ويسكغ القػؿ بأف األصل العقجي عمى العسػـ يذكل القاعجة والسشصمق لكل األصػؿ ،فال قيسة ألي أصل مغ

أصػؿ التخبية اإلسالمية ما لع يكغ مؤسدا عمى العقيجة ،وما لع يكغ اإليساف ىػ مشصمقو ومعياره ،فالعقيجة أساس

صحة األفكار واألعساؿ وقبػليسا.
وىشاؾ عالقات تفريمية متذابكة بيغ األصػؿ كميا ،تساما كعالقة أنطسة اإلسالـ بعزيا ببعس .وال
بج مغ وجػد عالقات ومداحات مذتخكة بيغ األصػؿ كسا بيغ أنطسة اإلسالـ ،ألنيا كميا ترجر مغ مذكاة

الػحي ،وتدعى لتحقيق غايتو الكبخى الستسثمة بتحقيق العبػدية واالستخالؼ .وىحا يؤكج مغ جية أخخى العالقة
الستيشة بيغ األصل التذخيعي وباقي األصػؿ كػنو يذكل السرجرية الجامعة لحقائق تمظ األصػؿ؛ ألف ىحا
األصل يقخر قزية التذخيع ويحج مرجريتيا وضػابط االجتياد العمسي السترل بيا.
ومسا يؤكج العالقة الشدقية والتفاعمية والتكاممية بيغ األصػؿ كميا .أف ىحه األصػؿ كسا تخخج كميا مغ
مذكاة الػحي وتشزبط بقيسو ،فإف ميجانيا التذغيمي ىػ الحات اإلندانية والجساعة السؤمشة باألساس ،فيي عامل

مذتخؾ وأرضية مدتيجفة بيغ كل األصػؿ .وبالتالي ال بج مغ أف تذتغل ىحه األصػؿ بصخؽ ذات مجاخل

مذتخكة ومتفاعمة لكػف السدتيجؼ بيشيا مذتخؾ .ويبقى قجر التجاخل واالشتخاؾ والتفاعل محل نطخ ودراسة مغ
قبل الباحثيغ ،بحدب نػع األصل والسػضػع السخاد تعميسو أو تدكيتو في الشفذ أو الجساعة.
الخاتسة:

الشتائج :مغ نتائج الجراسة الكمية:

 -1ىشاؾ حاجة حزارية ومجتسعة لمتأصيل اإلسالمي ألصػؿ التخبية اإلسالمية.
 -2أف تحجيج مفيػـ أصػؿ التخبية اإلسالمية يقػـ عمى قخاءة شخعية وتخبػية ومقاصجية ونفدية لمتخبية
اإلسالمية.
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 -3ىشاؾ عجد مغ اإلشكاليات السشيجية في الكتابات الستعمقة بأصػؿ التخبية اإلسالمية.
 -4ىشاؾ عجد مغ السقتخحات العمسية التي مغ شأنيا تجاوز اإلشكاالت في التشطيخ ألصػؿ التخبية
اإلسالمية.

 -5االلتداـ بالخصػات العمسية والسخاحل البحثية مغ شأنو أف يػصل إلى تشطيخ سميع ألصػؿ التخبية
اإلسالمية.
التهصيات :تػصي الجراسة شمبة الجراسات العميا في التخبية بأف يقػمػا بجراسات عمسية متخررة في أنػاع
أصػؿ التخبية اإلسالمية وتصبيقاتيا.
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