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قراءة يف كتاب "علم الرتبية الإ�صالمية " 

اأ .د . مقداد ياجلنال����������م����������ؤل����������ف :

اأ�صتاذ الرتبية الإ�صالمية بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالميةال��������������ع��������������م��������������ل :

دار عام الكتب بالريا�س , 1432هـ - 2011مال�����������ن�����������اش�����������ر :

د . هاين �صالح املقداديأع�������دَّ ال������ق������راءة :

ل كتاب الدكتور مقداد ياجلن ) علم الرتبية الإ�سالمية ( ، حماولة جادة      ي�سكِّ
جتمع بني الأ�سالة و املعا�سرة ، عرب توظيف املوؤلف ملا يتمتع به من مو�سوعية علمية ،  و 
خربات وا�سعة يف جمال الرتبية حاول توظيفها للخروج من اإ�سكالية املنجية التقليدية 
املتواترة يف اإطار الرتبية الإ�سالمية، و التي كانت يف معظمها تدور يف دائرة الكتابات 
يف  التجديد  مبحاولة  تت�سم  جديدة  روؤى  و  �سورة  والباحث  للقارئ  ليقدم  التقليدية؛ 

املفاهيم وامل�سطلحات الأ�سا�سية التي ت�سكل البنية الأ�سا�سية للرتبية الإ�سالمية .
يف هذا الكتاب يحلق الباحث يف اآفاق بعيدة بحثًا عن روؤية اإبداعية ، ل تخلو من 
بني  و   ، جتلياته  و  معطياته  بكل  الواقع  توظيف  خالل  من  الفل�سفية  روؤيته  بني  اجلمع 

العودة لالعتماد على امل�سادر ال�سافية للرتبية الإ�سالمية .
الإ�سالمية  الرتبية  طبيعة  كتابه  من  الأول  الف�سل  يف  الكاتب  يعر�ض  حيث   
 ، الفنون  و  العلوم  وطبيعة   ، الإ�سالمية  الرتبية  اأ�س�ض  علم  درا�سة  اأهمية  م�ستعر�سا   ،
وعالقة الرتبية بها ، و الأ�س�ض العلمية للرتبية الإ�سالمية ، ثم ي�سري الكاتب اإىل موقع و 

موقف علم الرتبية الإ�سالمية من العلوم الأخرى .
و  الإ�سالمية  الرتبية  علم  حقيقة  با�ستعرا�ض  الثاين  الف�سل  يف  الكاتب  ي�ستمر  و 
جديدٍة  روؤيٍة  تقدمي  حماولته  خالل  من  خ�سائ�سها،  و  اأهميتها  و  اأهدافها  و  طبيعتها 
يف ت�سنيف خ�سائ�ض الرتبية الإ�سالمية، وفق معايري يبدو اأن الكاتب اعتمد فيها على 

جمموعٍة من الدرا�سات بالإ�سافة اإىل خرباته ال�سخ�سية .
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حتديد  على  موؤكدًا  الإ�سالمية  الرتبية  علم  ملعايري  الثالث  الف�سل  يف  الكاتب  ي�سري  و 
معايري علم الرتبية الإ�سالمية و اأهميتها ، ثم يقدم �سرحًا لتلك املعايري و اأ�ساليب تطبيقها . 
النظرية  بناء  مالمح  عن  الرابع  الف�سل  يف  الكاتب  يتحدث  التاأ�سي�ض  هذا  وبعد 
بالأبعاد  ابتداء  الأبعاد  . مقدمًا حتلياًللهذه  الأ�سا�سية  اأبعادها  و   ، الإ�سالمية  الرتبوية 

الأ�سولية ، فالغائية ، والعلمية، واملعرفية ، ثم الزمانية ، واملكانية ..... اإلخ .
زًا على ما  ويف الف�سل اخلام�ض يناق�ض الكاتب ُم�سلم�ات علم الرتبية الإ�سالمية ُمركِّ
اأكدت عليه العديد من الدرا�سات من وجود م�سلم�اٍت اعتقادية ، و تعبدية ، و ت�س�ريعية ، 

و قي�مية ، واأُخرى توجيهية ...... اإلخ .
اأن  ال�ساد�ض  الف�سل  يف  يحاول  اخلام�ض  و  الرابع  الف�سلني  يف  بداأه  وا�ستكم�اًلملا 
يقدم جمموعًة من مبادئ علم الرتبية الإ�سالمية من خالل تقدميه �سرحًا لتلك املبادئ 

مع بيان م�ستلزماتها الرتبوية . 
وتوظيفًا لكل ما تقدم فقد حاول الكاتب يف الف�سل ال�سابع ا�ستنباط بع�ض املفاهيم 
و القيم الرتبوية من القواعد ال�ستنباطية ، ومل يغب عنه التحدث عن مناهج البحث يف 

علم  الرتبية الإ�سالمية .
الكتاب  ، وا�سعًا يف نهاية  التو�سيات  و  النتائج  باأبرز  املوؤلف كتابه  واأخريًا ، يختم 
امل�سطلحات الأ�سا�سية الواردة يف منت البحث ، وقائمة املراجع ، بالإ�سافة اإىل �سريته 

الذاتية .
ات�سمت  التي  و   ، الكتاب  الواردة يف  الأ�سا�سية  النقاط  اأبرز  العموم  هذه على وجه 
كما وردت ال�سارة يف البداية اإىل اأنها حماولٌة جادٌةللخروج من ماأزق التقليد و املحاكاة 
اأن  ب�سريًا ميكن  املحاولة جهدًا  وتبقى هذه   ، الإ�سالمية  الرتبوية  الدرا�سات  يف جمال 
ت�سجل عليه بع�ض امللحوظات التي ل تقلل من مكانة الأ�ستاذ الدكتور / مقداد ياجلن 
له  ، مقدمني   ) الإ�سالمية  الرتبية   ( واملعرفة يف جمال  العلم  قامات  من  كقامٍةبارزٍة 
و  الآراء  و  لالأفكار  املو�سوعية  الدرا�سة  اأن  على  نف�سه  الوقت  يف  وموؤكدين   ، العتذار 
الروئ ل تخرج عن كونها جمموعًة من الجتهادات الب�سرية التي ميكن مناق�سة �ساحبها 

، وهلل درُّ حجة الإ�سالم اأبو حامٍد الغزايل ما اأبلغه حني يقول : 
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اأ . د/ مقداد ياجلن

تتكل  اأن  بالرجال من غري  تعرُّف احلق  اإىل  اأنك متى كنت ذاهبًا  اأخي  يا  " اعلم 
 " مطلقًا  هالكًا  هلك  فقد  التقليد  على  ل  عوَّ فمن   ، �سعيك  �سلَّ  فقد  ب�سريتك  على 

)املنقذ من ال�سالل ،1993م ، 98 ( .
ومن هنا ، فنحن ب�سدد مناق�سة ا�ستاذنا الكبري مقداد ياجلن يف كتابه علم الرتبية 

الإ�سالمية م�سجلني بع�ض امللحوظات التي ي�سجلها الطالب ملناق�سة ا�ستاذه ، ومنها : 
لقد اختار كاتبنا الكبري عنوانًا ف�سفا�سًا لكتابه ؛كي ينفذ من خالله للعديد من 
الكاتب على �سبيل  ؛ حيث حتدث  اأبرز مظاهرها  التكرار  التي كانت �سمة  املو�سوعات 
املثال ل احل�سر عن الأبعاد الأ�سا�سية يف بناء النظرية الرتبوية الإ�سالمية يف الف�سل 
الرتبية  علم  م�سلم�ات  عن  للحديث  اخلام�ض  الف�سل  يف  عاد  ثم   ، كتابه  من  الرابع 
الإ�سالمية . و بالتدقيق يف حديثه عن الأبعاد و امل�سلم�ات جند اأنها حتمل نف�ض الفكرة 
، و لكنها وردت ب�سيغٍ خمتلفة . وهي ذات الفكرة التي جتدها عند حديثه عن اأهمية 

التاأ�سيل و امل�سلمات و املعايري .
باعتقادي  الكاتب  خلط  الإ�سالمية  الرتبية  علم  معايري  عن  حديثه  معر�ض  ويف 
؛  الإ�سالمية  الرتبية  و بني م�سادر  الإ�سالمية  للرتبية  الأ�سا�سية  الأ�سول  املتوا�سع بني 

فالقراآن الكرمي و ال�سنة النبوية تعد م�سادر ت�ستمد منها الرتبية الإ�سالمية اأ�سولها . 
كما اأن املوؤلف قد اأ�سهب يف تق�سيم معايري الرتبية الإ�سالمية التي مُيكن ب�سيٍء من 
اأن جنداأنها ل تخرج عن كونها اعادة �سياغة يف كثري منها خل�سائ�ض  التدقيق فيها 
م فيها روؤيًة ات�سمت بالإ�سهاب يف تق�سيم خ�سائ�ض الرتبية ؛  الرتبية الإ�سالميةالتي قدَّ
الأمر الذي ترتب عليه تداخل وا�سح بني هذه اخل�سائ�ض ، وكمثال على ذلك فقد اأ�سار 
ث  اإىل اأن من اخل�سائ�ض الأ�سولية للرتبية الإ�سالمية اخل�سائ�ض الأخالقية التي حتدَّ
منف�سٍل  ب�سكٍل  عنها  للحديث  عاد  ثم   ،  ) الأ�سولية  اخل�سائ�ض   ( عنوان  حتت  عنها 

مفردًا لها عنوانًا م�ستقال . 
الرتبية   ( م�سطلح  اأن  من   )  18  ( �سفحة  يف  املوؤلف  قّرره  ما  امللحوظات  ومن 
الإ�سالمية ( كعلٍم من امل�سطلحات احلديثة ارتبط يف ظهوره بظهوربال�ستعمار ، وهنا 
ل ُبد من التاأكيد على اأن احلديث عن الرتبية الإ�سالمية كعلٍم وككتابٍة منهجيٍةكان قد 
بداأ قدميًا يف كتابات العديد من الكتاب و املفكرين امل�سلمني كالقاب�سي و ابن �سحنون 
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و ابن جماعة و الغزايل وغريهم ، ومن املوؤكد اأن هوؤلء اأقدم وجودًا يف تاريخ الرتبية 
الإ�سالمية من ال�ستعمار . واأن ما كتبه هوؤلء املفكرين كان قد ا�ستمل يف جمموعه على 

روؤيٍة حديثٍة جدًا يف بناء النظرية الرتبوية الإ�سالمية .
واأعتقد اأن الكاتب وقع يف ذات الإ�سكالية عندما عمد اإىل تق�سيم العلوم الإ�سالمية 
اإىل علوم متعلقة بالعقيدة ، و اأخرى بالفقه ، و ثالثة بعلم الأخالق و علم القت�ساد و 
التاريخ و ال�سري و الثقافة الإ�سالمية ، و اأخريا علم الرتبية الإ�سالمية . واعترب الكاتب 
و  حمددة  الإ�سالمية  الثقافة  و  الإ�سالمية  الرتبية  با�ستثناء  ال�سابقة  العلوم  جميع  اأن 

وا�سحة ول حتتاج اإىل اإي�ساح . 
وهنا جتدر الإ�سارة اإىل اأن كل العلوم ال�سابقة تقع يف اإطار الثقافة الإ�سالمية، ف�سال 
عن عالقتها الوثيقة بالرتبية والتي عربَّ عنها بع�ض الكتاب بالعالقة الدائرية . و اأجزم 
هنا اأن كل العلوم - اإذا ما مت ا�ستثناء اأ�سول العقيدة - بحاجٍة اإىل البحث و التجديد كما 

هو احلال يف علوم الرتبية الإ�سالمية .
اأن  الإ�سالمية )�ض106(  املعرفة  نظرية  ميزات  اأهم  الكاتب يف حديثه عن  يوؤكد 
الختالفات  بعيدًا عن  اأقول  هنا  واأنا  ولي�ست فطرية.  مكت�سبة  املعارف  و  العلوم  جميع 
الفل�سفية واجلدلية ، واأثري الت�ساوؤل التايل : هل معرفة الإن�سان بخالقه معرفة فطرية 

اأم معرفة مكت�سبة ؟.
اعترب املوؤلف اأن تربية الإن�سان يف النظرية الرتبوية الإ�سالمية تبداأ بع�ض جوانبها 
منذ الولدة . واعتقد هنا اأن تربية الإن�سان يف الرتبية الإ�سالمية تبداأ من حلظة التفكري 
يف بناء الأ�سرة، وهي نظرٌة متثل الزوجة اأبرز مكوناتها، فقد اأ�سارت النظرية الرتبوية 
ال�سليمة  الرتبية  بناء  مداخل  من  مدخل  كاأول  الزوجة  اختيار  اأهمية  اإىل  الإ�سالمية 

لالإن�سان .
ويف اخلتام اأقول : اإن كل امللحوظات التي مت ت�سجيلها على الكتاب ل تقلل من اأهميته 
العلمية ، لكونها ل تخرج عن اإطار املناق�سات وال�ستف�سارات التي قد يكون لدى الكاتب 

العديد من الردود عليها .و اآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني .
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