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 خطوات التأصيل التربوي االسالمي

يوسف ابو خليل. د                                                                             

 

وكان هنان عدة همٌة التأصٌل التربوي االسالمً، أكثر الحدٌث مؤخرا عن 

ز البحث النظري لتصل الى التطبٌك، وما تتجاومحاوالت لوضع آلٌات ٌمكن أن 

طلك بنا لة لوضع منهجٌة عملٌة ٌمكن أن تنمحاو السطور هوعلٌه فً هذه  ءسنضً

صول البحث العلمً فً أهج بما ٌتالئم مع الى انتاج المنا والًال من المبانً وص

الى ٌمكن تمسٌم المنهج التربوي المائم على تأصٌل  التربٌة ـاصٌل االسالمً، وتال

 :اربعة السام

 .فلسفة التربٌة -1

 .االصول التربوٌة -2

 .التخطٌط التربوي -3

 .اعداد المناهج ووضع الكفاٌات -4

 :القسم االول

الوجود، هللا، : المتمحورة حول نظرتنا الفلسفٌة إلى  التربٌة بفلسفةق هو المسم المتعلّل  

، 1فً التربٌةمأخوذة كمضاٌا مسلّلمة هً مبان و. اإلنسان، الدٌن، المعرفة،  والمٌم

وبما  التربوٌة  المناهج انتاجعلى شكل المعٌار النظري اإلسالمً الحاكم بنحو ت

بٌنّلة بذاتها،  وإما  2"أصول متعارفة"، وهً إما للتربٌةاألهداف العامة ٌنسجم مع 

نظرٌة، مهمةُ إثباتها أو نفٌها ال تمع على عاتك علم التربٌة، بل  3"أصول موضوعة"

                                                            
 ادستبعميكن اة ابلرتبية، ولذا يتم تسليط الضوء إال على القضااي الفلسفية اليت هلا عالقة مباشرة أو وسيط ننشري إىل أنو ل 1

 .القضااي الفلسفية اليت ال ترتبط ابلرتبية بشكل واضح

مبجرد تصور املوضوع واحملمول وتصور  ىي القضااي البّينة يف حّد ذاهتا، أي البديهية اليت يتم االعتقاد هبا: األصول املتعارفة 2
ال حيتاج االعتقاد فيها إبثبات احملمول للموضوع، أو نفيو وسلبو عنو، إىل توسط إجراء عملية عقلية استداللية، : النسبة بينهما، ومبعىن آخر

 .لذا ال تقع مهمة البحث عنها إثبااتً أو نفياً يف أي علم من العلوم

ضااي اليت تكون يف حد ذاهتا نظرية وكسبية، أي ال يكفي لالعتقاد هبا جمرد تصور املوضوع واحملمول ىي الق: األصول املوضوعة 3
مت والنسبة بينهما، وإمنا إثبات حمموهلا ملوضوعها أو سلبو ونفيو عنو حيتاج إىل عملية الربىنة و توسط إجراء نشاط عقلي استداليل، فال ي

، ولكن عندما تبحث ىذه القضااي يف نفس العلم املتكفل إلثباهتا أو نفيها تسمى مسائل ذلك االعتقاد هبا إال بواسطة عنصر الربىان
تص العلم، وىي بعينها عندما يتم أخذىا كقضية مسّلمة يف علم آخر، وال يربىن عليها يف ذلك العلم اآلخر وإمنا يربىن عليها يف العلم املخ
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المأخوذة منه، الباحث عنها، المبرَهن فٌه علٌها، كعلم الوجود على العلم 

، وعلم (اإلبستمولوجٌا)، ونظرٌة المعرفة (ثٌولوجٌا)، وعلم اإللهٌات (األنطولوجٌا)

 ...، وفلسفة األخالق،  وعلم النفس الفلسفً،  وفلسفة الدٌن (اإلكسٌولوجٌا)المٌم 

 .التربويوهو ما ٌشكل الخطوة االولى فً مسار التأصٌل 

 

               

 

 (1)رسم توضٌحً للمسم االول 

 

 :القسم الثاني

 

 االنسانٌة  منظومة األبعاد والذي ٌبٌنهذا المسم ٌتعلك بعلم االصول التربوٌة، 

ٌجب تحدٌد بتعٌٌن األبعاد، بل  ٌجب االكتفاء شرة التً ٌجب التربٌة علٌها،  والالع

التً ٌجب االنطالق منها فً تعٌٌن الكفاٌات العامة لواعد الصول أو األ وتعٌٌن

 التربوٌةتسٌٌلها ضمن المناهج والبرامج المختلفة للمؤسسات وواألهداف التربوٌة 

كافة، ألن مجموع األصول المطروحة هو الذي ٌجب االستفادة منه والبناء علٌه، 

 .ةبهدف تطبٌمه على أرض الوالع والعمل بعد تحوٌله إلى كفاٌات وأهداف تربوي

ٌجب العمل على وضع أصول لها بما ٌتناسب أو أساسٌة  وٌمكن لحاظ عشرة أبعاد 

ٌة االسالمٌة، مع االشارة إلى أن االبعاد المختلفة ٌنسجم مع المبانً الفلسفٌة للترب

لٌها البعد االٌمانً والذي ٌشكل البعد االساس فً ع ٌكون حاكماللتربٌة ٌجب أن 

                                                                                                                                                                          

، فاألصول املوضوعة ىي القضااي املربىنة واملستدل عليها يف العلم املختص ابلبحث "عةاألصول املوضو: "ابلبحث عنها، يطلق عليها اسم 
. عنها، ولكن يتم أخذىا يف أي علم آخر كقضااي مسّلمة

فلسفة التربية اإلسالمية

المباني

القيمية

المباني

المعرفية

المباني

الوجودية
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وكما ٌشار فً الرسم التوضٌحً ٌجب أن ٌتغلغل البعد  .دٌننة االبعاد االنسانٌة كافة

 .الجمالً االسالمً فً جمٌع االبعاد االنسانٌة العشرة

التربية

اإليمانية
التربية

الج ادية

التربية

الجسمية

التربية

السياسية

التربية

البي ية

التربية

الجمالية الفنية

التربية

العلمية التقنية

التربية

اإلدارية

التربية

اإلجتما ية

التربية

اإل تصادية

 صول التربية

العمائدٌة

الفمهٌة

األخاللٌة

 

 (2) للمسم الثانً رسم توضٌحً                                                    
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 :القسم الثالث

الذي ٌحدد الرسالة والرؤٌة ، والتخطٌط التربوي بٌتعلك كل ما ٌجب أن ٌبحث فً هذا المسم 

ة فً مختلف بعالمناهج المتتدخل ضمن والمٌم الحاكمة واالهداف العامة التً ٌجب ان 

المبادئ وفً التخطٌط التربوي عادة ما ٌتم االشارة الى . تؤدي الى تحمٌمهوالتربوٌة المؤسسات 

 .وٌتم تعٌٌن السٌاسات العامة وكذلن االجراءات. ة والرسالة والرؤٌة العام واالهداف

 

التخطيط التربوي

المباد  العامة

الرسالة التربوية

الر ية التربوية

القيم والمباد 

التربوية العامة

ا  داف التربوية

العامة 

السياسات العامة

االجرا ات العامة

 

 (3)رسم توضٌحً للمسم الثالث                                                     

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 القسم الرابع

الثالث أو  لسام تستخرج من اال عداد المناهج التعلٌمٌة، والتً إوهو المسم المتعلك ب

أن تنسجم معها، ال سٌما من خالل تحوٌل االصول التربوٌة فً مختلف االبعاد 

التربٌة ٌن فً ة المتربّل ل هويّل نتشو . تعلًالمٌة -علٌمٌةاالنسانٌة الى كفاٌات واهداف ت

ًال من مالحظة خطوط العاللات األربعةبشكٍل متوازن عاللة اإلنسان بربه، : ، انطاللا

، وذلن مع محورٌة العاللة مع هللا  آلخر، وبالطبٌعة وسائر المخلولاتبنفسه، وباو

 .بناء للمنهج االسالمً التوحٌدي

 

 

 : 4اتالكفاي

بي ة الالعال ة مع 
محيطالو  
بمحورية )

(العال ة مع هللا  

 العال ة مع االخر
بمحورية العال ة )

(مع هللا  
 العال ة مع هللا

العال ة مع 
 النفس

 بمحورية)
(العال ة مع هللا  

العال ات          
  االربع            
 اال داف
 التعليمية

 

    
 

  لم ومعرفة

    
 

 اتجاه وميل

    
 

 سلوك و مل

(4) للقسم الرابع  رسم توضيحي  

 

                                                            
 .يتم استخراجها من االصول او ان تكون منسجمة معها - 4


