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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث  .أ

أمر تزداد أمهيتها وتزداد  هيء نفس اإلنسان وأخالقه. و أمر مهم لبنا الرتبية

ن الرتبية مهّمة إ(John Dewey) ن ديويو قال جو و ىف كل زمان ومكان.  ااحلاجة إليه

 ها. مشكلت ذلكة الرتبية تزداد كال آخر هلا. كما تزداد ضروري ةمستمر 

ة التحديات اجملتمعات اإلسالمّية من ضخام اصر احلديث تواجههىف هذا الع

إّن    1.يفيد بفائدته لضرورية الناسمنوذج العلم الذى ال وتزاحم املشكالت، سببها 

الرتبية أمر جديد ىف العامل اإلسالمّي ألّن العلماء املسلمني املاضية يركزون أفكارهم ىف 

لك مهم فلذ 2.، وقليل االهتمام يف أمر الرتبيةاوغريه ،والتصّوف ،والفقه ،علم التفسري

 على مفكري الرتبية أن يصيغ مفهوم الرتبّية اجلديدة. 

ية اإلسالمية بناء مفهوم الرتب ان الكيالىن علىقد سعى الدكتور ماجد عرس

. وحاول "ية اإلسالميةو كتاب "تطور مفهوم النظرية الرتب  الكتاب والسنة ىفمستندا إىل 
                                                           

1 Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: 1991), hal. 78. 
2 Romelah, “Pemikiran Al-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam perspektif 

Pendidikan Islam Jurnal Progresiva, vol. VII No. 2 (Juli: 2112) hal. 117. 
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أن يستخرج صورة اإلنسان املثايل كما يبدو من نصوص الكتاب و السّنة هو ىف كتابه 

 3والذى يعترب حتقيقه هدف الرتبية اإلسالمية.

ية مفهوم الرتب كشف الدكتور حمّمد فاضل اجلماىل ىف مزّين عارفني عن رجاءه لبناء

د أن يشمل والعلم ىف اإلسالم الب 4دة على اإلميان وقائمة على الفلسفة.اإلسالمية املستن

ذلك الرجاء كله يطابق مبفهوم  5على اإلميان والرب والعدل جلميع املخلوقات ىف العامل.

الرتبية عند الدكتور ماجد عرسان الكيالىن كما أن فلسفة الرتبية اإلسالمية تشكلت 

مة بني اخلالق امل عقائدي وهو حتديد الصلة القائ: األول: عة، وهيبفعل عوامل أربع

نسان املخلوق. والثاين: عامل إجتماعي: وهو بلورة العالقات وأمناط السلوك اإلو  املريب

وهي دائرة مشلت مجيع أفراد النوع اإلنساين.  ،يف الداءرة البشرية اليت ينتمي إليها املتعلم

والثالث: عامل مكاين وهو أسلوب العيش على الرقعة املكانية اليت استخلف اهلل املتعلم 

وهو مراعة البعد الزماين لعمر عامل زماين ت األرض كله. والرابع: وهي رقعة مشل ،فيها

  6يبدأ يف الدنيا وميتد إىل الآلخرة عرب مستقبل ال يتناهى. أن املتعلم وهو بعد

                                                           
 .11 (، ص.1895، )مدينة: تطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالميةالدكتور ماجد عرسان الكيالين،  3 

4  Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: 2112), hal. 18. 
1  Feisal, Op.Cit., hal. 91. Et seq. 

 .31-33، ص. املرجع السابقالكيالين،  6 
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الرتبية عند الكيالين هو أمر واجب جلميع الناس. كما هو أن يكون خليفة يف 

 7[.4-6يف نفسه اإلميان ]التني:[ ويكون 12ويطلب العلم ]البقرة: [21األرض ]البقرة:

أمر واجب ملخلوقات اهلل كما وجب  الرتبية فإنن لإلنسان. صلة اإلميا هيفوأما الرتبية 

ماجد عرسان الكيالين مفهوم الدكتور  ألمر بالشيء أمر بوسائله. وقد بيناإلميان له. فا

واألساليب  ،ادينواملي ،واألهداف ،واألصول ،ية اإلسالمية مما يشمل على التعريفالرتب

 الكتاب والسنة.املستندة  إيل 

ية اإلسالمية عند مفهوم الرتب باحثة أمهية كشفلك اعتقدت البناء على ذ

الكتاب والسنة. وهو قد كتب كثريا من  ىلإ الذي يستند الدكتور ماجد عرسان الكيالين

ر مفهوم الّنظريّة به "تطوّ الكتب املتعلقة بالرتبية الإلسالمية ولكن الباحثة ستبحث عن كتا

 ."ّية اإلسالمّيةالرتب

 

 

 

 
                                                           

 .28-25، ص. نفس املرجع  7 
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 أسئلة البحث .ب

ثها كما يلى. ما هو مفهوم سؤال حبالباحثة  فقد حددتخلفية البحث  نظرا إىل

ة ية اإلسالمية عند الدكتور ماجد عرسان الكيالىن ىف كتابه "تطّور مفهوم النظريالرتب

 ،واألهداف ،واألصول ،على التعريف باملفهوم هنا ما يشملالرتبويّة اإلسالمّية"؟ ويقصد 

 واألساليب. ،وامليادين

 أهداف البحث .ج

ية اإلسالمية عند الدكتور ماجد الرتبالكشف عن مفهوم  إىلهدف البحث و 

عرسان الكيالىن ىف كتابه "تطّور مفهوم النظرية الرتبويّة اإلسالمّية." مما يشمل على 

 ساليب.واأل ،وامليادين ،واألهداف ،واألصول ،التعريف

 

 

 أهمية البحث .د

 :رية تظهر يف األمور اآلتيةالباحثة الفوائد الكث من هذا البحث  ترجو
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 أمهية نظرية : .1

 الرتبّية اإلسالمّيةمفهوم مدخال علميا عن  ستضيف هذا البحث أن نتيجة (أ

 القرآن والسّنة. املستند إيل

الباحثني الذين سيبحثون عن  و للمربني امرجع ستضيف هذا البحث أن نتيجة (ب

 نفس البحث. 

 أمهية عملية : .2

 ستفيد ملن يلي: هذا البحث أن نتيجة

للمريب لرييب تالميذه  مرجعة ستكون هذا البحث أن نتيجة:   املريب .أ

 يف مدرسته.

املشكلة عن عاجلة مل آلة ستكون هذا البحث أن نتيجة:  املفكر الرتبوية .ب

ّصة وىف العامل إندونيسّيا خاىف بالدنا الرتبّية اإلسالمّية 

 اإلسالمّية عاّمة.

حىت يكون  لباحثنيل مرجعة ستكون هذا البحث أن نتيجة : الباحث الالحق .ج

 وأكثر فضال من هذا البحث. أدق حبثا
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 تعريف المصطلحات .ه

 مفهوم .1

 الصورة( 599: 2337الكبري ) قاموس إندونيسيا" يف مفهوميقصد بكلمة "

أما عند و . أخرى أشياء لفهمالعقل  ستخدما والذي عملية،من موضوع و  الذهنية

 وبني الفكر والواقع. ،هو الوسيلة بني الذات واملوضوعفج. سودارمنتا 

تعريف الرتبية، وأصوهلا، وأهدافها، وهذا مفهوم الرتبية اإلسالمية يشمل على 

وم الرتبية هو مفهوميادينها، وأساليبها. ومفهوم الرتبية اإلسالمية اليت ستبينها الباحثة 

 عند مفكر الرتبية اإلسالمية، الدكتور ماجد عرسان الكيالين.

 التربية اإلسالمية .2

تعريف الرتبية عند مزين عارفني هو شيء يساعد به اإلنسان جسما وروحا 

هو نظام التعليم الذي يريد به تطبيق فوأما الرتبية عند مهيمن  9إىل حّد التمام.

 8لتعليمية.القيمة اإلسالمية يف أنشطتها ا

                                                           
7  Arifin, Op.Cit., hal. 12. 
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ي قصدت هبا الباحثة تناسب بتعريف الرتبية الرتبية اإلسالمية الذتعريف و 

هو التعريف  عند الدكتور ماجد عرسان الكياليناملذكورة. ولكن الرتبية اإلسالمية 

 يل الكتاب والسنة.املستند إ

 هيكل البحث .و

  :أبواب ربعة البحث إىل أ ما ينقسمكون هذا البحث مرتبا ترتيبا منظلي

، وأهداف وأسئلة البحثتكون هذا الباب من خلفية البحث، : املقدمة ي    األول الباب

 .ثهيكل البح، و تعريف املصطالحات، و البحث

ية اإلسالمّية، الذي يشمل مفهوم الرتبية اإلسالمّية عند مفكرى الرتب:  الباب الثانى

 .اعلى تعريف الرتبية، وأصوهلا، وأهدافها، وميادينها، وأساليبه

در ومص ،البحث وي تكون هذا الباب من مدخلوهو منهج البحث. :  الباب الثالث

 وأساليب حتليل البيانات. ،أساليب مجع البياناتو  ،البحث

ترمجة احلياة للكيالين   يانوهو يشمل على ب عرض البيانات وحتليلها. : الباب الرابع

من ة عند الكيالين فهوم الرتبية اإلسالميم من وظائفه وتأليف كتبه. وبيان
                                                                                                                                                                      

9  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 2112), hal. 7 
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 البياناتتعريف الرتبية، وأصوهلا، وأهدافها، وميادينها، وأساليبها وحتليل 

 .عن هذا املفهوم

 اإلستنتاجات و اإلقرتاحات. اخلامتة اليت حتتوي على :الباب الخامس


