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 مةمقدّ
 

تظهر  ،تعدد ثقايف واجتماعي ذات  قوالب فكرية متنوعة،  اإلنسانيةتشكل اجملتمعات  
م  ذاا الككر يف العادات والتقاليد تظهر مالو . على واقع احلياة بشكل كلي بالتأكيدانعكاساته 

إنساين بصكات وخصائص يصف أي جمتمع  أنولالك يستطيع املتابع  ،وطبيعة املعامالت والعالقات
ذي  إمناذاه الطبيعة احلياتية جملتمع ما  نإوميكن القول  .أحدال يشرتك فيها معه  سائدة واعتقادات

 تطورت حىت شكلت ألفراد اجملتمع ىل ممارساتإانعكاس فكري فلسكي ملعتقدات ترمجها اجملتمع 
 .اليت يصعب تغيريذا أو إعادة تكوينهاالعديد من القناعات 

تعاقبة من احلاارات املراحل امل مر بالعديد من اجملتمع البشري بالنظر إىل التاريخ جند أنو 
ينها نوع من التأثري والتأثر ، وحصل بوالثقافية برزت تأثرياهتا السلوكية واملادية على واقع احلياةالككرية 

فكي اجملتمعات ة سبب يف انتكاستها، منا العصور األوىل لإلنسانية، وكان لالحنراف عن الكطرة السوي  
 - الوقت احلاضر اليونانية حىت   احلاارةمنا زمن  -الصراع الواض   أن جند ة،ة واألمريكي  األوربي  ك ة،الغربي  

ي، األمر الاي يؤدي إىل ا يقع على حسا  الوح  حلواس من ناحية أخرى إمن  بني الوحي من ناحية والعقل وا
ها مظلمة ا يكرز بيئات منعشة للعقل واحلواس ولكن  استبعاده واالعتماد على العقل واحلواس وحدمها، مم  
ر م  ذاه اجملتمعات إىل قوانني الكون واألنكس ويستث   نحمرومة من بصائر الوحي؛ ولالك يهتدي إنسا

ولكن اهلل أنار ه ال يعرف غاياهتا واحلكمة منها، سني وسائل احلياة ولكن  طبيقات ذاه القوانني يف ت  ت
الاي بعث  اهلل عليه وسلم صلىالطريق بإرسال الرسل مبشرين ومنارين، واختتمت برسالة املصطكى 

ونعمة العلم الصحي ، ، فتميزت ذاه األمة املسلمة مبا وذبها اهلل من نعمة اإلسالم للعاملني مجيعا  
 .سلطاهنا مبا حكظت وطبقت من شريعة اهلل ي  فارتقت ذاه األمة وعال شأهنا وقو 

بني اجملتمع اإلسالمي  واالحتكاكوبعد تكوين اجملتمع املسلم الصاحل جاءت مرحلة االتصال 
ى تأثر فيها مرحلة أخر  مث أعقبتها، أيام عزته وقوته واجملتمعات األخرى فتأثر العامل بدين اإلسالم

  ،والغربية املسلمون حباارة الغر ، فكثر التقليد واالقتباس وحماولة التوفيق بني القيم اإلسالمية
 .والدمجمة املواءكالدميقراطية واالشرتاكية والكلسكة وغري ذلك من حماوالت 

علمية البداية ال أنحىت  ،كافة  بني املسلمني وغريذم يف اجملاالت   اإلنساين التواصللقد كان 
 .والكلكواهلندسة  كالطب ،املسلمني علوم لكثري من اجملاالت كانت قد استقت جاورذا من
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 لدى املتأخرووصل احلال  األخرىسبقت احلاارات تقدمت و احلاارة الغربية بال شك  أن إال
 .الدول النامية أووالعريب بدول العامل الثالث  اإلسالميدرجة تصنيف دول العامل  إىلاملسلمني 

 لتأثريإىل ابالنسبة  تعقيدا   األكثركانت املشكلة   ،جمتمع أليحساسية  األكثراجملال  ،ويف جمال الرتبية 
 األفكارتكوين  جوانبسيما يف  وال ،بشكل مباشر األفرادملا هلا من االنعكاسات على  ؛والتأثر

 إىل حمتاجا   أصب الغربية عن احلاارة  تأخرهبعد  اإلسالمين واقع العامل ذلك أل .والسلوكاتوالعقائد 
اجملال  ومنها ،كافةوالتخصصات  نقل الثورات العلمية واالتصاالت والتقنيات الغربية يف اجملاالت 

 .الرتبوي
العتقادذم  ،يف جمال الرتبية كبري  يف جماالت الصناعة واهلندسة تقدم  لقد صاحب التقدم الغريب 

حياول اللحاق هباه  اإلسالميكان العامل   ولاا ،وتقدمهماجلازم مبهمة الرتبية يف احلكاظ على مقدراهتم 
 .املختلكة التجار ملهمة الدراسة والتعلم ومعايشة  هأبنائالكثري من  إرسال إىلمما استدعاه  ،احلاارة

مبا  ،بغري قصد أوبقصد  اإلسالميالعامل  إىلالكلسكات والنظريات الغربية تنتقل  بدأتومن ذنا 
سيما بعد  وال ،اإلسالميالعامل  إىللنقل الكثري من العلوم والدراسات الغربية  ا  تبع ،فيها من خري وشر

علمية كربى يف جمال العلوم والسباق املعريف والصناعي  احلر  العاملية الثانية حيث شهد العامل طكرة  
كثكة أو عن إما عن طريق البعثات العلمية امل ،ومنها الرتبية والتعليم ،والتسلي  وغريذا من اجملاالت

 .طريق الرتمجة ونقل العلوم إىل البالد اإلسالمية مبا فيها من خري وشر
 حينها بدأ اإلحساس املشو  باخلوف لدى الكثري من املختصني واملربني مبا قد حيدثه ذلك من

حماوالت من مما دعاذم إىل القيام بالعديد  ،الارر بأبناء األمة وفصلها عن ذويتها وفطرهتا السليمة
 األولوكان القصد  ،للعلوم الرتبوية اإلسالميما يعرف بالتوجيه وركزت يف بداية األمر على  ،إلنقاذا

يف ضوء  ،االستكادة مما يتم نقله وترمجته من العلوم الغربية بعد معاجلته وتنقيحهذو من ذاه الدعوة 
 .األصولوتنقيحها مما خيالف ذاه  اإلسالميةواملبادئ  األصول

 أصولهكعلم له   اإلسالميتظهر الرتبية يف العامل  بدأت احملاوالت يف الكرتة اليت وقد بدأت ذاه
الوضعية  بالنظريات الرتبوية الغربية متأثرا اإلسالميالعامل  إىلانتقل ذاا العلم  أن إال ،وفروعه ورجاله

  تزال وال ،كافةذا على عناصر الرتبية  ؤ مبادبل وانعكست  ،مبختلف اجتاذاهتا الككرية والكلسكية
هلاا العلم يبىن من  إسالميةواملختصني يبحثون عن خصوصية  ءالعلما بعض أبد أن إىلكالك 

فطرح مصطل   ،التككري يف ماذية العمل الاي سيؤدي إىل ذلك استدعىمما  ،خالهلا ويكسر ويوجه
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احملاوالت  فبدأت ،أو التصور اإلسالمي اإلسالمية الرتبيةنظرية التوجيه اإلسالمي للرتبية وعلومها مث 

فمنهم من كتب عن النظم واملؤسسات الرتبوية  ،إسالميةيف الرتبية لبناء نظرية  اإلسالمينيمن الكتا  
ومنها حبث النظرية  ،ومطالعات للرتبية يف القران مثل حممد قطب يف الكثري من املؤمترات اإلسالمية
تطور مكهوم النظرية الرتبوية "يف كتابه  ، وماجد عرسان الكيالينيف مكة املكرمة( م1891)اإلسالمية 
 "يف البيت واملدرسة وأساليبها اإلسالميةالرتبية "والنحالوي يف كتا  ، م1891 "اإلسالمية

الكرق شاسع بني النظرية الرتبوية الربانية  أنمعتمدين يف ذلك على قناعتهم املطلقة  .(م1898)
بناء النظرية  أنالاي يرى  (ه1111)قداد ياجلن م و ،(ه1111التوم ) .والنظرية الرتبوية الوضعية

يكون الدارس  أن: مها أساسيانن يتوافر له شرطان بد وأ سليم ال أساسعلى  اإلسالميةالرتبوية 
حىت  على الدراسات الرتبوية احلديثة يكون واقكا   أن: ، والثايناإلسالميةعلى العلوم  للنظرية واقكا  

 .املبادئ اإلسالميةة بني التخصص و مءيتمكن من املوا
من  بدال   اإلسالميفقال بالتصور  ،األسبا البعض قد عارض ذلك التوجه لعدد من  أن إال
كما  "نظرية"من خصائص مصطل   خوفا  " إسالميمن منظور  الرتبية" :ومنهم من قال، النظرية

وعالقتها اخلالف يف مامون ذاه النظرية ومكهومها  وقوع إىل أدى مما ،ذاا البحثسنكصله يف 
وغريذا من  ..ومدى اتصاهلا هبا ،حياة وعالقتها بالنظريات الغربيةشامل للكدين   باإلسالم

ة بشكل عام وعلى املنهج ها وانعكاسها على اجملاالت الرتبويئبنا بأسسالعلمية املتعلقة  اإلشكاالت
 ا البحثسوف يسري يف ذا املؤلفن إعلى ذاه اإلشكاالت والتساؤالت ف وللوقوف. بشكل خاص

 :ق اخلطوات التاليةف  و  
 :وفيه ،األولالفصل 

 .مكهوم النظرية لغة واصطالحا  / أوال  
تعريف النظرية و  الكرق بني النظرية الرتبوية والنظرية العلميةو  تعريف النظرية بشكل عام/ثانيا  
 .الرتبوية

 :وفيه ،الفصل الثاني
 .وظائف نظرية املنهجو  نظرية املنهج ومكهومها /أوال  
 .والتعريف هبا تصنيف نظرية املنهج /ثانيا  
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 :وفيه ،الفصل الثالث

 .ومكهومها بني القبول والرد اإلسالميةالنظرية الرتبوية  /أوال  
 .احلاجة للنظرية اإلسالمية /ثانيا  
 .ومصادرذامكهومها ومساهتا  :اإلسالميةالنظرية الرتبوية /اثالث  
 :نظرية املنهج اإلسالمية/ رابعا  
 ،(حقيقة اإللوذية، وحقيقة الكون، وحقيقة اإلنسان، وحقيقة احلياة)رية املنهج أسس نظ -

 .وخصائص املنهج اإلسالمي
 .اإلسالميةتعريف نظرية املنهج  -

 :على عناصر املنهج اإلسالميةانعكاس نظرية املنهج  /خامسا  
 .اإلسالمياملنهج  أذداف -
 .اإلسالميحمتوى املنهج  -
 .اإلسالميووسائل املنهج  وأساليبطرق  -
 .اإلسالميتقومي املنهج  -
 .اإلسالمياملعلم يف املنهج  -
 .اإلسالمياملتعلم يف املنهج  -
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 الفصل األول

 
 :مفهوم النظرية/ أولا 

 
 .متهيد -
 .لغةتعريف مصطل  نظرية يف ال  -

 
 :بشكل عام اصطالحاا تعريف النظرية  /ثانياا 

 
 .الكرق بني النظرية الرتبوية والنظرية العلمية  -
 .ريف النظرية الرتبويةتع -
 .الوظائف األساسية ألي نظرية -
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 :األولالفصل 

 إىلنشري  أنبد  ال ،اإلسالميقبل البدء باحلديث عن النظرية الرتبوية اإلسالمية ونظرية املنهج 
وذاا ما سيتناوله  ،الرتبويةالنظرية الكرق بني النظرية العلمية و مث  ،وأقسامهامكهوم النظرية بشكل عام 

 .باحث يف ذاا الكصلال
 

 :اا واصطالح مفهوم النظرية لغةا  /أولا 
 

 :تمهيد
كما يعتمد العلم يف أي   ،يعتمد تقدم الرتبية يف أي جمتمع من اجملتمعات على البناء النظري هلا 

يؤكد كثري من علماء الرتبية على أمهية  ويف اجملال الرتبوي .جمال من اجملاالت على تطور نظرياته
وبناء  ، تديد ميادين املعرفة يف جمال الرتبية وتصنيف املعلومات من حقائق متنوعةالنظريات يف

فهي  ،إذ بغري ذاه العوامل تتداخل ميادين البحث ؛وتديد أوجه النقص يف املعرفة الرتبوية ،املكاذيم
 .املوجهة ألية ممارسة عملية يف أي جمال معريف

قي منه هلا جمال تست ، فكل نظريةة النظرياتذو الاي حيدد نوعي املعريفاألساس  أنكما 
بسط أن النظرية تؤدي يف أ( 13م، 7009) حيث أورد قالدة ،من خاللهويتناوهلا العلماء املعلومات 

إىل  وتقوم برتتيب احلقائق كوظيكة جوذرية أعلى وصوال   ،وظائكها تصنيف املعرفة يف جمال الدراسة
صعوبة تعدد ذاه  هلاا يواجه دارسو النظرية يف حقل الرتبيةو  .االستنتاج والتنبؤ :أعلى مستوياهتا

والتعميمات  النظريات، كما يواجهون صعوبة االتكاق على اصطالحات صادقة تسم  بعرض الوقائع
، وبني  أن مصطل  النظرية يكتقر إىل التحديدكما   .بوصكها اشتقاقات منطقية ملبادئ تربوية حمددة

إن املرء الاي يبحث عن تعريف واض  وحمدد هلاا املصطل  ال يصل  :بقوله الربيطانيني حدذلك أ
 ،ومن يبحث عن معىن نظرية يف املعاجم العربية جيد عدة معان .(ه1103)عبد اهلل  .إىل ضالته
 :قتصر على بعاهايسوف  واملؤلف
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 :النظرية لغةمفهوم 

اه وحقيقته بالكهم حاول فهمه وتقصِّي معن: ، ومعناه(نظر)النظرية مشتقة من الكعل  
 [101: يونس]{ ُقل  ان ظُُروا م اذ ا يف  الس م او ات  و األ ر ض  }: والتجريب واالختبار، ويف القرآن الكرمي

وحال اجملتمعات  تركيب اإلنسان واحليوان والنبات وتتكرر الدعوة إىل النظر يف .(5،ج1111ابن منظور )
 .من القران واحلاارات يف عشرات السور

 ."نس تته حق وباطل، حممود وماموموالنظر ج: "(193، ص 1ج  ابن تيمية)ل ويقو 
إن النظر ال يقتصر على البصر واإلبصار بالعني، وإمنا ذو يشرتك فيه العقل واحلواس : "ويايف
 ."مجيع ا

 
  :العامةتعريف النظرية 

 :ومن ذاه التعريكات ،تعددت التعريكات اليت تناولت مكهوم النظرية بشكل عام
عبارة عن جمموعة من " ف النظرية بأهناحيث عر  ( م1835) Kerlinger تعريف كريلنجر

للظاذرات بتحديد  نظاميا   البناءات واملكاذيم والتعريكات واالفرتاضات املتداخلة اليت تعطي منظورا  
 ."العالقات بني املتغريات بغرض التكسري والتنبؤ بالظاذرات

 مور"ة من خالل عرض ما يعرف بوظائف النظرية ومنهم وياذب البعض إىل تعريف النظري
Moore"   نيالاي يرى أن النظرية أداة للتكسري والتنبؤ العقلي". 

يات ذي فرضية أو جمموعة من الكرض: "فيشري إىل النظرية بقوله (15ص  ،1897)أما فهمي 
 ."املتناسقة واملرتابطة منطقيا

جمموعة من القاايا اليت  بأهناعرف بشكل عام النظرية ت أن( 17ص ،1897 - رضوان)وينقل 
 ،املتناقض غريومتميزة بالتدرج املنظم  حبيث تكون مرتابطة منطقيا   ،يف النسق تتخا ترتيبا خاصا  

 ."القاايا املستنبطة فتمثل النتائج أما ،املقدمات إىلوتشري القاايا العامة يف النظرية 
النظرية تعرب عن الكرضيات واملكاذيم  أنيتا  ومن التعريكات السابقة للنظرية بشكل عام 

حقيقة النظرية العلمية اليت تعترب ذات نتائج علمية دقيقة الرتباطها  وذاه ،بالظاذرة وتعميميها لتنبؤاو 
النظري يف ذاه  األساسمما يؤكد  ..كعلوم الطب واهلندسة والكيمياء  ،بالعلوم الطبيعة والتجريبية

؛ مبستقبلها والتنبؤلتقدم ذاه العلوم وتطورذا  األول األساسذاه النظرية ذي  أنيؤكد العلماء و  .العلوم
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نقل العمل  إىل ،وبكل قوة ،جاذدين ليسعواواالجتماعية  اإلنسانيةالعلوم  أربا الاي دعا  األمر

 .ذاه العلوم لتواكب العلوم الطبيعيةإىل بالنظريات 
مكهوم  ذلك أعطى ،التكسري العلمي أساليب وملا حققته النظرية العلمية من النجاح املبهر يف

فقد  ،ومنها اجملال الرتبوي ،كافةيف املبالغة باالذتمام بالنظرية يف اجملاالت   األثركان له   النظرية بريقا  
 األمر ؛اجملال الرتبوي كما ذي إىلالبعض بالغ يف معايري النظرية العلمية فنقلها  أنترتب على ذلك 

ونكيها  إنكارذا إىلمما استدعاه  ،عدم وضوح جوانب النظرية الرتبوي إىلة به يف النهاي أدىالاي 
باعتبار  ،(ه1107) املرزوقي .بااته مستقال   ن الرتبية ليست علما  أعلى االجتاه الاي يرى ب معتمدا  

قر  ما أ عملية وذاه ،تطبيقها يتم من خالل التدريس نإحيث  ،النظرية يف الرتبية أمهيةالتقليل من 
 .الاي حيتاج إىل التنظري العلم إىلمنها  احلرفة إىلون تك

تطبيق النظرية العلمية يف اجملال الرتبوي كنموذج  إمكانية ىالاي ير  اآلخرالطرف باملقابل جند و 
الكهم لنظرية وذو بالك  ،علم أليه ومكسر النظرية موجِّ  أنباعتبار  ،جمال أومتطابق يف أي علم 

ة، الثابت اإلسالميةالرتبية  أذدافقد يقع يف الشك والريب من العلوم الطبيعية  للنظرية يف الرتبية طبقا  
عندما تصل  كبريا    تقق الرتبية تقدما   أنننتظر  أنجيب " :حيث يقول( م1897فهمي )ومن ذؤالء 

درجة عالية من التقدم متاثل درجة التقدم  إىلاالجتماع  أوالعلوم اليت تعتمد عليها مثل علم النكس 
 .71ص "العلوم الطبيعية إليهاليت وصلت ا

عملي موجه  أساسعلى  الرتبويةمن الرتبويني والكالسكة الاين تبنوا النظرية  األكثريةلكن ذناك 
 القدامىوذم يتبعون بالك كبار الكالسكة  ،ذريست و ،مور :ومرشد للعملية الرتبوية واملعلمني ومنهم

وذاا ذو االجتاه الاي جيعل تبين  .(ه1111التوم )" وجون ديوي ،ومل ،وروسو أفالطون، أمثال
من التكريق بني  وعليه اعتمد الباحث يف حبثه انطالقا   ،يف اجملال الرتبوي مقبوال   أمرا   الرتبويةالنظرية 

النظرية العلمية والرتبوية من جهة والتكريق بني النظرية الرتبوية التكسريية والنظرية الرتبوية العملية 
 .من ناحية أخرىالتوجيهية 

العلوم  إىلتتا  العالقة بني ذاه النظريات وكيف وصلت  أنومن خالل الشكل التايل ميكن 
 :والرتبوية بشكل خاص اإلنسانية
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نه قد استخدم أجيد املتتبع  ،العلوم االجتماعية ومنها الرتبية إىلوبعد انتقال ذاا املصطل   
لدرجة أنه يوجد خلط بني طبيعة النظريات نكسها والوظائف  ،بكثرة يف النصوص والكتابات الرتبوية

املتوقع أهنا تؤديها، ومهما كان األمر فإن الوظيكة األساسية ألي نظرية تربوية ذي توجيه العمل 
 .(19ص م،7000 وإبراذيم الكلزه،". )واملمارسة الكعلية

يف النظرية الرتبوية العملية  بناء نظرية تربوية ذو عنداملنهج السليم  نإذنا نستطيع القول  ومن
 مل حىت لوستوجه العملية الرتبوية والقائمني عليها من خالل مبادئ الرتبية  هناإ إذ ،وليست التكسريية

 .جبديد كالنظرية التكسريية التجريبية تأت  
 

 :بعدد كبير من التعريفات منها ةبويوقد عرفت النظرية التر 
أن النظرية الرتبوية منط خمتلف  الاي يرى(  - 1899Terry Moore)تريى مور  تعريف

حيث تنتمي إىل نوع خمتلف من النظريات يعرف بالنظريات  ،عن النظريات العلمية يف العلوم الطبيعية
وتقدم من التوصيات ما يكيد يف التطبيق  ،التطبيقية ألهنا تساعد يف معرفة املتوقع القيام به يف الواقع

 .(ت.د،محيدة وآخرون)من النظرية العلمية  ية أكثر تعقيدا  ويؤكد على أن النظرية الرتبو 

 

              
         

              
          

              
         

كيمياء، ع م نبات، 
 جيولوجيا...

الف  فة، األد ، 
 الفن...

ع م 
 اإلن ا 

ع م 
        النف 

ع م 
 الجتما 

 التا ي 

 

               نظريات اإلدا ة نظريات اإل  اد نظريات التد ي  نظريات الت ويم
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ويف العصر احلديث اتسع مكهوم النظرية الرتبوية لتعين " :قوله( ه1119)ويايف الكيالين 

التخطيط املسبق الشامل ملا يراد أن يكون عليه إنسان العصر من معلومات، وما يتقنه من مهارات، 
اذات، وملا يراد أن تكون عليه شبكة العالقات املنظمة لعمل وما يتصف به من ق ي م وعادات واجت

املؤسسات وسلوك اجلماعات املختلكة، مع مراعاة السنن النكسية وقوانني التعلُّم، ومراعاة الكاعلية اليت 
ر جات)تنتج أكرب كمية من  ُخ 

 ".مقابل أقل كمية من املدخالت( امل
جمموعة من املكاذيم "نظرية الرتبوية عبارة عن ن الأب( ه1178) ياجلن تعريفومن التعريكات 

مع  ،أو االجتماعية أو مجيعها أو الدينيةالرتبوية اليت تقوم على جمموعة من املرتكزات الكلسكية 
وجمموعة من األذداف اليت ميكن يف ضوئها تكسري كل العمليات الرتبوية  ،املعطيات الثقافية والعلمية

 ."مي اومنهجي ا ونظا املنظمة نظري ا
من األبنية  النظرية التربوية تتضمن مجموعة أ ويتضح من خالل التعريفات ال اب ة 

وتوض  تصوراته النظرية  ،يف منظومة تعاجل مشكالت اإلنسان الككرية املتكاملة والشاملة واملنسقة
بوي املعاصر يف ن رجال الككر الرت إننا من القول مما ميكِّ ، والتطبيقية يف كافة ميادين احلياة اإلنسانية

 :ذي أمناط ذامة من البحوث والدراسات بنائهم للنظرية الرتبوية يهتمون بثالثة
 .دراسة العوامل األساسية لكل القاايا الرتبوية املعاصرة، بأسلو  علمي -
 .بأسلو  التحليل التارخيي ،دراسة اجلاور التارخيية للمشكالت الرتبوية -
 .مبنهج التحليل الكلسكي ،ة لدراسة القااياتكسري وتليل الكروض الكلسكي -

 نظرية واليت اتكق عليها معظم الكالسكة ألي األساسيةن تنتج الوظائف  أ ومن ذلك يمكن 
 :وذي ذات الوظائف اليت تسعى النظرية الرتبوية لتقدميها على النحو التايل 

فهو  ،نظريةويتطلب التحديد الدقيق للمصطلحات لل ،ميثل أدىن املستويات: الوصف  -
يتطلب التعريف الدقيق احملدد للمصطلحات ويتامن مجيع احلقائق املتعلقة بالظاذرة 

 .وتطبيقها وتصنيكها
الدقيق للحقائق  وفيه ينشد املنظر الكهم الدقيق للظاذرة عن طريق تقدمي التكسري: التكسري -

 .اك ما بينها من عالقات وارتباطاتوإدر 



 

13                                                                                       www.alukah.net 
 

  الغامدي سالم بن ماجد - اإلسالمية النظرية ضوء في التربوي المنهج لنظرية قراءة

 
من مث يصل إىل خطوة ذامة  ،ما تصل إليه اخلربة اإلنسانية يعد وظيكة تتصل بتعميم: التنبؤ -

لطبيعتها وارتباطها باملمارسة حبيث تكون االستنتاجات  وذي تقومي النظرية واختبارذا وفقا  
 .(ت.د ،محيدة وآخرون. )ومن حيث مقدرهتا على التنبؤ بأحداث املستقبل ممكنة جتريبا  

عليتها يف النظرية الرتبوية خبالف النظرية العلمية دى فامبلكن ذاه الوظائف ال ميكن اجلزم 
واليت ( العلمية) من الكرق الواض  بني النظرية يف العلوم الرتبوية والنظرية يف العلوم الطبيعة نطالقا  ا

 :أمههاحددذا الكثري من املختصني ومن 
صاحبة للنظريات أن النظرية الرتبوية ختتلف عن النظرية العلمية فهي ال هتدف إىل العمومية امل

يف العلوم الطبيعية، بل على العكس من ذلك ال هتتم النظرية الرتبوية بتطوير الكروض والقوانني العامة 
اليت متدنا بالتكسريات والوصف والتنبؤات العلمية املوثوق هبا، فالنظرية الرتبوية هباا املعىن ال تعترب 

ملكهوم موحد ميكن استخدامه لتوجيه  ولكنها إطار منطقيا   جمموعة افرتاضات صادقة مرتبطة ارتباطا  
 .املمارسة الرتبوية

بينما  ،ختتلف النظرية الرتبوية عن النظرية العلمية فإن النظرية العلمية نظرية وصكيةكالك و 
 ،النظرية الرتبوية توجيهيه تشخيصية، كما أن النظرية العلمية تتكون من قوانني تصف وتكسر الطبيعة

الكلزه وإبراذيم . ة الرتبوية تتكون من مبادئ توجه إىل طرق للتحكم يف العملية الرتبويةبينما النظري
 .(19، ص 7000)

 ،ن النظرية الرتبوية نوع خمتلف عن النظرية يف جمال العلوم الطبيعيةإميكن أن نقول مما سبق و 
فالنظرية  ،هة نظر معينةحيث إن النظرية الرتبوية تقدم من التوصيات ما يكيد يف عملية الرتبية من وج

الرتبوية تصف جمموعة من األنشطة اليت تدث يف عملية الرتبية مثل التدريس واإلقناع وإثارة الدوافع 
ومن مث فهي تصمم لبلوغ أذداف معينة وتعطي من التوصيات ما يساعد على  ،والتعلم واالختبار

بية تظهر يف كافة مل كموجه لتنكيا الرت وظائف النظرية يف الرتبية الع أذممن إن وعليه ف .املمارسة
 .عناصر الرتبية
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 الفصل الثاني

 
 :نظرية المنهج /أولا 

 .األجنبيةبات يف الكتا املكهوم -
 .املكهوم يف الكتابات العربية -
 .وظائف نظرية املنهج -

 :والتعريف بها تصنيف نظرية المنهج /ثانياا 
 .النظرية املوسوعية -
 .النظرية البولوتكنيكية -
 .رية اجلوذريةالنظ -
 .النظرية الربمجاتية -
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 :الفصل الثاني

 :نظرية المنهج ومفهومها /أولا 
 :متهيد
يف جمال و ، انبثق منها مكهوم نظرية املنهج، النظرية مبكهومها العام والرتبويبعد التعرف على  

لنظرية واملنظرون يف اجملال الرتبوي حول مدى انطباق مكهوم ا صونصختدراسة املنهج خيتلف امل
ذلك االختالف ذو حداثة اجملال كعلم وقد يكون مؤدى ، لى نظرية املنهجوطبيعتها أو وظائكها ع

أو قد يرجع للطبيعة املعقدة للظاذرة موضع الدراسة، باإلضافة إىل اختالف معىن النظرية يف  ،منظم
ظهرت مع مؤمتر جامعة العلوم الطبيعية عنها يف العلوم االجتماعية، جبانب أن نظرية املنهج كنظرية 

ولقد  ،املنهج يعد احلقل التطبيقي ملبادئ ونظريات الرتبية وعلم النكس نإم حيث 1819شيكاغو 
ن املربني واملعلمني إومن ذنا ميكن القول  ،استعار املنهج من العلوم التطبيقية أساليبها وممارستها

جدت لديهم وير املنهج وتقوميه ما وُ يستطيعون أن يعاجلوا مجيع املشكالت اليت تنجم عن ختطيط وتط
 .نظرية عامة تككل هلم التوجيه واإلرشاد يف ذاه اجملاالت

من أمهية النظرية اخلاصة باملنهج فمازال ذناك عدم اتكاق حول تعريف عام لنظرية  الرغموعلى 
دد من وقد حاول ع املنهج، إذ يرى كل منهم طبيعة املنهج حبسب فلسكتة الرتبوية ورؤيته اخلاصة،

 .متخصصي املناذج تقدمي تعريكات لنظرية املنهج
 

 :مفهوم نظرية المنهج تناولتالتي  الغربية ومن التعريفات
جمموعة مركبة من "الاي يرى أن نظرية املنهج عبارة عن ( م1893)  Zaisزايس تعريف 

 نظاميا   ث تقدم تصورا  حبي اليت ترتبط منطقيا   التعريكات واملكاذيم والكروض والتصورات العقلية األخرى
 ."لظاذرة املنهج، ووظيكتها ذي الوصف والتنبؤ والتكسري وتساذم يف توجيه أنشطة املنهج

جمموعة من املعايري والقواعد اليت " نظرية املنهج بأهنا( م1891)  Kunzliكونزيل فكما عر  
 .(ت.آخرون، دمحيدة و ) "يف التككري حول قرارات املنهج والتعليم  مقبوال   تقدم أساسا  
ن التعريكات ملصطل  نظرية عدد م يف املوسوعة العاملية للرتبية فقد نقل( م1895) ذامر أما
 :من أمهها، و املنهج
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جمموعة من  "هنا أالاي حيدد نظرية املنهج ب (م1831) Beaushamp تعريف بوشامب

توظيف العالقات بني ، عن طريق العبارات واألحداث املرتابطة اليت جتعل للمنهج املدرسي معىن  
  ".هوتطوير  هونقد هواستخدام ويرهتطعناصره وتكيد يف توجيه 
للتطبيق وذي  ن نظرية املنهج ذي املبادئ العامة اليت نتوصل هباأب( م1891) ويرى روبني باور
 ."ملا يتوقع أن نقوم به يف املواقف التعليمية عبارات مقبولة منطقيا  
جمموعة من املكاذيم املرتابطة "نظرية املنهج بأهنا ( Glatthorn 1899) ويعرف جالهتورن

 ."على درجة كبرية من الوضوح لظاذرة املنهج منظما   و تقدم تصورا   منطقيا  
ذات يف تناول طبيعة نظرية يتا  أن ذناك ثالثة اجتالنظرية املنهج ومما سبق من تعريكات 

 :املنهج
 والتنبؤللنظرية الرتبوية وهتتم بالوصف والتكسري  ا  يؤكد على أن نظرية املنهج تعترب امتداد: األول
 .لظاذرة املنهج
 .يايف أن الوظيكة ذي التوجيه للتطبيق واملمارسة العملية يف الواقع: الثاني
باعتبار أن نظرية املنهج منط  ،وحيصر وظيكة نظرية املنهج يف التوجيه للمنهج فقط: الثالث

 .(م1899تريي موري )ومنهم على سبيل املثال  .طبيعيةمغاير للنظريات العلمية يف العلوم ال
فإذا كانت نظرية املنهج هتتم  ،إن نظرية املنهج مرتبطة بظاذرة املنهج وما يتصل هبا من متغريات

واألعمال اليت متارس  ن ظاذرة املنهج تنظم كل األنشطةإبظاذرة املنهج وليس بشيء آخر ف أساسا  
 .وميه وتنكياه ونقدهه وتقئالتخطيط للمنهج وبناعند 

املدرسية واألدوات والوسائل  كالكتب ،منه اكما تتامن كالك املوضوعات اليت تعترب جزء  
التعليمية واجلداول وأدلة املعلمني وما يرتبط بالك من املعلمني والتالميا وتكاعالهتم مع عناصر املنهج 

 .واحمليط االجتماعي واجملتمع
العملية الرتبوية ببناية من عدة ميكن تشبيه ": املنهج بقوله نظرية أمهية (moore) ويرى مور 

توجد املمارسات الرتبوية اليت يشرتك فيها كل املعلمني والطال  واجلهاز  األرضيفكي الدور  ،دوارأ
 ."النظرية الرتبوية اليت ترشد وتوجه تلك املمارسات األولبينما تقع يف الدور  ،اإلداري
وذاه  ،ؤبننظرية املنهج تتطلب الوصف والتكسري والتوجيه والت نإوعلى ذلك ميكن القول  

 . الوظائف تقوم على أسس تربوية سيكولوجية
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 الكلسكية جمموعة املبادئ "ذي أن نظرية املنهج (م1897 (محدان ويف اجلانب العريب يرى زياد 
 ومعلومات أذداف من املختلكة ومكوناته املنهج صناعة توجه اليت واملعرفية والنكسية والثقافية والتارخيية

 ."متنوعة وأنشطة تربوية
 تسكر اليت القرارات جمموعة"بأهنا  املنهج نظرية( 731م، ص1888 ( واجلمل ويعرف اللقاين 
 يف وتكاعالته وعالقاته وطبيعته ودراسة املتعلم ،يلتزم هبا اليت وفلسكته وثقافته اجملتمع دراسة عنها

 بني العالقة وتدد وحمتواه املنهاج أذداف على تنعكس واليت ،إليه ينتمي الاي االجتماعي السياق
 مستوى يف سواء العملية التعليمية مقومات من ذلك وغري التدريس سرتاتيجياتإو  واملتعلم احملتوى
 ."التكتيكية القرارات مستوى يف أم اإلسرتاتيجية القرارات
اضات الرتبوية املرتبطة فيما بينها جمموعة من االفرت "هنا أ )11، 7011، الكسباين)يرى و  

  ".واليت توجه عملية اختاذ القرار بشأن تصميم املنهج ،بعالقات منطقية
يف التعريكات  نكسها أهنا توجهت التوجهات السابقة يتا  من استعراض التعريكات العربيةو  

املنهج بعناصره  األجنبية، فنجد يف تعريف محدان أنه ركز على أن وظيكة نظرية املنهج ذي توجيه
للنظرية الرتبوية  نظرية املنهج امتدادا   ، يعتربان7009 وقالدة ،م1888، بينما اللقاين كافة  ومكوناته

ارتباط نظرية املنهج بظاذرة املنهج  املهتمة بالوصف والتكسري والتنبؤ بظاذرة املنهج، ومن مث يظهر جليا  
 .ا منهواملوضوعات اليت تعد جزء  

 
 :نظرية المنهج تصنيف :ثانياا 
واليت بدأت  ،ظهرت عدد من النظريات اليت أثرت على طبيعة املنهج يف خمتلف البلدان 

 :ا  مسمىوقد أطلق عليها عدد من الكت  . إرذاصات بعاها يف الظهور منا القرن السابع عشر
جياد نظرية ، ورمبا ساقه لتلك التسمية حماولته إ(781، 1179مدكور، ) نظريات املناذج الغربية، كـ

النظريات األساسية لبناء  :فقد أطلق عليها( 11، 7000املكاوي، )إسالمية للمنهج الرتبوي، أما 
أنواع "استعراضهما لتلك النظريات بـ ( 105، م7009سعادة وإبراذيم، )املنهج، يف حني عنون 

 ". النظريات العامة للمنهج املدرسي
ل نواحي وعناصر لنظريات املنهج اختالفها يف تناو  ومما يدعو اىل دراسة التصنيكات املختلكة 

مر الاي ؛ األتطبيقاهتا امليدانية وبالتايل متايزت عن بعاها البعض يف ،ىل اخرىاملنهج من نظرية إ
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سس اختياره وتطرق التدريس ودور وسائل نوعية املناذج من حيث احملتوى وأ يرتتب عليه اختالف

 .(51م، ص1885اين اللق)التقومي وموقف املتعلم منها 
غربية، أساسية،  - اليت صاحبت تصنيف نظريات املنهج أن تعدد التسميات املؤلفويرى 

يوض  األمهية اليت تشكلها ذاه النظريات وإسهاماهتا يف توجيه مناذج الكثري من الدول  - عامة
 يةأساست بأهنا ووصكها، ئحيث إن تسمية غربية تدل على منش ختطيطا  وتصميما  وتنكياا  وتقوميا ،

توجه املناذج يف فروع املعرفة  ألهناعامة بال وصكت، و كافة   عناصرهبهنا متثل أساسا  لتوجيه املنهج أأي 
 وعلى الرغم من احنسار تأثري بعاها يف وقتنا احلاضر؛ إال أن تأثري تلك النظريات ما. بشكل عام

 :منها زال موجودا  يف مناذج الكثري من الدول بصورة أو بأخرى و ي
 

 :Encyclopaedism Theoryالموسوعية أو نظرية دوائر المعرفة  النظرية -3
 :ماهية النظرية الم وعية

تعترب النظرية املوسوعية أو نظرية دوائر املعرفة إحدى أقدم نظريات املنهج العامة ومن أكثرذا تأثريا ،  
ت كانت فيه أوروبا غارقة يف غياذب حيث جاءت متوازية مع حركة التنوير يف القارة األوروبية يف وق

 Enclopaedicوتعود جاور النظرية املوسوعية للمنهج  .اجلهل والتخلف والتبعية
Curriculum Theory  إىل فكرة احلكمة أو املعرفة الشاملة اليت نادى هبا الكيلسوف جون

يف الكلسكة واليت ازدذرت بكال مقرتحات أصحا  دوائر املعرفة ( 1390-1587)آموس كومينوس 
الرتبوية الكرنسية، وتكشف احلكمة عند كومينوس عن حقيقة وجود أصول املعرفة عند كل إنسان 
واليت تسمى باألفكار العامة والرغبات والغرائز، وأعااء العمل اليت قد تسمى بالطاقات، وبناء على 

قد املوسوعيون أن ويعت ذاه األسس املوجودة لدى اجلميع جيب أن تبىن تربية اإلنسان و تعليمه
اإلنسان قادر على إصالح شؤون حياته إذا ما استخدم عقله استخداما  صحيحا ، وعلى ذاا 
األساس فإهنم يرون أن نشر املعرفة، وتطوير العقل البشري أمران ضروريان لتقدم البشرية مجعاء 

( 1981-1911)، وذاا ما أكد عليه الكيلسوف نيكوالس دي كوندرسيه (50، 7008عطية، )
أحد أبرز من شاركوا يف صياغة ذاه النظرية، والاي أكد بأن اإلنسان ميكنه أن يكون آمنا  إذا ما 
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ترر من أغالل اخلرافات واجلهل، كما قرر أنه سيأيت الوقت الاي تشرق فيه الشمس فوق األحرار 

ية للمجتمع ، ونادى كوندرسيه بأن املعرفة ضرور "الاين ال يعرفون هلم سيدا  آخر غري العقل"
الدميقراطي ألن اجلهل يعرض احلريات واملساواة بني الناس للخطر كما يؤدي إىل التحكم واالستبداد، 
لاا فعلى املؤسسات الرتبوية أن تتجه فقط إىل احلقيقة فالرتبية تتامن التعليم والتعليم يتامن املعرفة 

 (. 109، 7011وإبراذيم،  سعادة)و( 71، 7000إبراذيم والكلزة، . )واملعرفة ذي احلقيقة

بأن النظرية املوسوعية تركز تركيزا  كبريا  على املعرفة وأهنا اهلدف  املؤلفوبناء  على ما سبق يرى  
 .وتعتمد تزويد الكرد بأكرب قدر ممكن من املعلومات واملعارف ليحرر عقله الرئيس،

 
 
 

 تعددةالنظرية البوليتكنيكية أو التطبي ية او نظرية الفنو  الم -2
 Polytechnic Curriculum Theory 

 :(التطبي ية)ماهية النظرية البوليتكنيكية 
تعود جاور النظرية البوليتكنيكية أو التطبيقية يف املنهج إىل الككر املاركسي الاي ينسب إىل  

( 1985-1970)فريدريك إنغلس و ( 1991-1919)اركس كل من الكيلسوفني األملانيني كارل م
سم ااملعروف ب( 1871-1990)أوليانوف  روسيا على يد الزعيم السياسي فالدميري والاي تبنته

 . لينني، وذو من أبرز املباديء اليت نشأت عليها دولة االتاد السوفييت السابق
وأذداف الرتبية يف ضوء ذاه األفكار تتمثل يف تزويد التالميا باملعرفة يف الكروع األساسية 

العملية اليت تعتمد عليها، وهتدف إىل إكساهبم عادة التعامل مع آالت  ئلإلنتاج، وكالك املباد
العمل، وتنمية القدرات املنتجة واكتسا  حب العمل اليدوي وتقديره، وإمدادذم خبلكية تقنية أو فنية 
. واسعة، وإعطاء الشبا  فرصة اختيار العمل املناسب واإلبداع يف نوعيات العمل اليت يتطلبها اإلنتاج

 (.11-10، 7000اذيم والكلزة، إبر )
وقد أثرت طبيعة النظرية البوليتكنيكية يف املنهج على طبيعة املدارس واملناذج الدراسية يف 

فكي . "االتاد السوفييت السابق وبعض الدول اليت تبنت ذاه النظرية وأقامت نظمها التعليمية وفقا  هلا
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، وترتبط النظرية بالتطبيق، ذاا باإلضافة إىل عدم الصني على سبيل املثال يعتمد التعلم على اإلنتاج

. بل يتعداه إىل املصانع واملزارع ووحدات اجليش يف املناطق اجملاورة ،اقتصار التعليم على املدرسة فقط
إىل جانب ذلك مت تأسيس مصانع ومزارع صغرية يف املدارس األساسية والثانوية ويُدعى العمال 

 .فيها على أساس جزء من الوقتوالكالحون واجلنود للتدريس 
أجيال تقدِّس العمل املنتج الاي جيلب  إن من مهمات املنهج وفقا  للنظرية البوليتكنيكية إعدادُ 

 .اخلري والنكع والتقدم للمجتمع
 

 :النظرية الجوهرية -1
من اجليل السابق  افيه من معتقدات ونقله النظرية من احملافظة على الرتاث وما ذاهتنطلق  

، الطلبة منه الستكادةالرتاث الككري والعناية به  خصوصا   ،من السلف إىل اخللفو  جيل احلاضرلل
بدور املعلم  وذي هتتم ،ذاه النظرية هتتم بالعقل أكثر من املصلحة اخلاصة بالطال  أنكما 

حلل  املعرفة يف املاضي همن إجناز  واالستكادةوذاا يعترب من مسلمات ذاا العصر  ،وشخصيته وإعداده
وكما ذو يف املنهج القدمي  ،على املعرفة اذتمامهافهاه املعرفة ركزت جل  .مشاكل الوقت احلاضر

 .للطالب األخرىالتقليدي الاي يهتم باملعرفة مع إمهال مجيع اجلوانب 
 
 :النظرية البرجماتية -3
حل  قكري عن طرياليت هتتم بالاكاء والتك ،املشهورة األمريكيةتعترب ذاه النظرية من النظريات  

ذاه النظرية تركز على الربط بني الككر والعمل  نإحيث  "جون ديوي"هبا  نادىواليت  ،املشكالت
فهي تركز على  ،وتكاعل الكرد مع البيئة احمللية يساعد على حل املشكالت اليت تقابله ،والكرد والبيئة

ق مع منهج النشاط املعروف يف املنهج فهاه النظرية تتواف ،من االذتمام باملادة الدراسية أكثرالطكل 
ملحقة جبامعة  م1983أول مدرسة للنشاط عام  "ديوي"هباه النظرية أسس  واذتماما   ،احلديث
ذاه النظرية ركزت وقد . ةإشرافه يف ظل الكلسكة الربمجاتي واملعلمني وتت اآلباءبالتعاون مع  شيكاغو

وطريقة حل املشكالت يف التدريس وبأكثر من  اسيةمن الرتكيز على املادة الدر  على املتعلم بدال  
على التلقني واحلكظ  عن الطريقة التقليدية اليت تركز يرى املعلم وبعيدا   طريقة تدريس وحبسب ما
 .الرتبوي اجملالفهي ركزت على حرية كل من املعلم والطالب يف  ،واملعرفة مع إمهال الطالب
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 ،ت بشكل مباشر يف عناصر املنهج عرب عصور خمتلكةوباستعراض النظريات الرتبوية اليت أثر  

املنهج وما يتصل هبا  يتا  أن نظرية املنهج مرتبطة بظاذرة ،وظهرت انعكاساهتا على تنكياه وتطبيقه
ن ظاذرة املنهج إج وليس بشيء آخر فبظاذرة املنه ، فإذا كانت نظرية املنهج هتتم أساسا  من متغريات

كما ،  ونقده وتنكياه ه وتقوميهئاليت متارس عند التخطيط للمنهج وبناتنظم كل األنشطة، واألعمال 
الكتب املدرسية واألدوات والوسائل التعليمية ك ،منه االيت تعترب جزء   تتامن كالك املوضوعات

واجلداول وأدلة املعلمني وما يرتبط بالك من املعلمني والتالميا وتكاعالهتم مع عناصر املنهج واحمليط 
الوصف والتكسري والتوجيه  ن نظرية املنهج تتطلبإوعلى ذلك ميكن القول  ،واجملتمع االجتماعي

 . وذاه الوظائف تقوم على أسس تربوية سيكولوجية نبؤ،والت
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 الفصل الثالث
 

 .نظرية المنهج اإلسالمية /أولا 
 .متهيد -

 .بين ال بول والرد اإلسالميةالنظرية التربوية مصط ح / ثانياا 
 :ل منهجاجة إلى النظرية اإلسالمية الح /ثانياا 
 :اإلسالميةالنظرية التربوية /ثالثاا 

 .مكهومها -
 .مساهتا -
 .ومصادرذا -

 :نظرية المنهج اإلسالمية/  ابعاا 
 :أسس نظرية املنهج   -
 .لوذيةحقيقة األ -
 .وحقيقة الكون  -
 .وحقيقة اإلنسان  -
 .وحقيقة احلياة  -
 .وخصائص املنهج اإلسالمي  -
 .اإلسالميةتعريف نظرية املنهج  -
 :انعكاس نظرية المنهج اإلسالمية ع ى عناصر المنهج/ خام اا 

 .أذداف املنهج اإلسالمي -
 .حمتوى املنهج اإلسالمي -
 .وأساليب ووسائل املنهج اإلسالمي طرق -
 .تقومي املنهج اإلسالمي -
 .املعلم يف املنهج اإلسالمي -
 .املتعلم يف املنهج اإلسالمي -
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 :الفصل الثالث
 ..إلسالميةنظرية المنهج ا

 :متهيد
، وبعد مبكهومها العام ومكهومها الرتبويتناول البحث يف الكصلني السابقني النظرية  أنبعد 

كل مناذج الرتبية الغربية تعتمد على  أنيتا  والنظريات اليت أثرت فيه، احلديث عن نظرية املنهج 
 تستمد مبادئها ومكاذيمهانظريات ترشدذا وتوجه سلوكها، وكل نظرية تعتمد على فلسكة أو أكثر 

 . منها
ويستمد منها مكاذيمه  ،إىل نظرية إسالمية توجه منهجنا الرتبوي ذل حنن حباجة: والسؤال ذنا

 ظهر انعكاساهتا على كافة عناصره؟وت ،ومبادئه
ر يف ذاا الكصل على عدد من اخلطوات والعناص املؤلفلإلجابة عن التساؤل السابق حدد 

 :النحو التايل
 .ىل النظرية اإلسالمية يف الرتبيةاحلاجة إ :أوال  
 .مصطل  نظرية إسالمية بني القبول والرد: ثانيا  
 .نظرة تارخيية حول النظرية الرتبوية عند علماء املسلمني :ثالثا  
 .مكهومها ووظائكها اإلسالمينظرية املنهج : رابعا  

 .على عناصره اإلسالميةانعكاسات نظرية املنهج : خامسا  
 

 :بين ال بول والرد "نظرية إسالمية"مصط ح  /أولا 
على  من عدمه بناء   إسالميةمل يتم االتكاق من قبل املتخصصني حول القبول ببناء نظرية 

ما من الوقوع في خوفا   ،وعالقتها بثوابت الدين ومبادئه اإلسالميةاجتاذات خمتلكة يف تناول النظرية 
 .ومن مث يتهم اإلسالم بالك ؛القصور والنقصوقعت فيه النظريات الغربية من األخطاء و 

حول قبول مصطل  النظرية الرتبوية  اإلسالميني واملتخصصنيالرتبويني  أراءومن ذنا تعددت 
نه ليس من الاروري أن نواجه الكلسكات الغربية املختلكة أ :األولفيرى الفريق  .هأو ردِّ  اإلسالمية

الاروري أن نواجه نظرياهتم اليت ال جيمع شتاهتا جامع وليس من  ،"فلسكة إسالمية" واملتناقاة بـ
 ،وسنة رسوله  ذلك ألن لنا شريعة ربانية كاملة شاملة تتمثل يف كتا  اهلل ،"نظريات إسالمية ب"
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فما جيوز عليهم " النظرية" و "الكلسكة"هتم بالدين، فلم يبق  هلم غري الأما الغر  فقد قطعوا كل ص  

وأن " فلسكة"مثلما هلم " فلسكة"يصر على أن تكون لنا  ،نرى البعضأن  طأ، ومن اخلوال جيوز علينا
 ".ةنظري"مثلما هلم  "نظرية"تكون لنا 
ومل يعرف أية  ،، ومل يعرف إال القرآن وسنة رسول اهلل اقرآني   جيال   اجليل األول هلاه األمة بل كان

 ،مدكور) ، اد األمة اليت سادت الدنياوبالرغم من ذلك ق ،"نظرية"أية  على ذلك تبومل يرت " فلسكة"
 .(73ص ،م1179

 النظرية الرتبوية يعترب دعوة إىل األخا الكامل ملا إىلالدعوة  أن الرأيذاا  أصحا ويعتقد بل 
، دون التبصر بالكوارق الثقافية والكجوات الشاسعة بني اجملتمع وعلميا   ثقافيا  تعلموه يف بيئات خمتلكة 

 .وغريه اإلسالمي
يوازيه من فلسكات  بعض الباحثني عند مقارنة العامل الديين وما قول كالك  حججهمومن 
عض أذدافها بأذداف فلسكة الككر املثايل من أقر  الكلسكات الرتبوية اليت ميكن مقارنة ب نأتربوية، ب

 :إسالمية تربوية وجود نظريةومن املربرات اليت أوردذا املعرتضون على ي، الدين اإلسالم
مثل  ،مرتبطة بالكلسكات الوضعيةذي و  ،استخدمت يف العلوم احلديثة( نظرية)كلمة أن   /1

على خالف اإلسالم دين  ،وذي قابلة للتغيري والتعديل من حني آلخر ،والشيوعية املاركسية والرأمسالية
 ال ،إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها احلق القائم على ثوابت راسخة ذات منهج رباين، وذو باق  

 .تتغري أصوله وأحكامه
 يف استخدامها ميكن وال معينة ظواذر تدرس معينة فرضيات أو مسلمات النظرية أساس أن /7
 .اإلسالمية العلوم
، فحينما تمل الصوا  واخلطأحيما  ا  دائم "نظرية" لكن مصطل  ،لكل علم نظرياتهن أ /1

ديلها وذاا ما جيب عدم قبوله يف استدعى ذلك تع ؛تعجز النظرية العلمية عن تكسري ظاذرة معينة
 .( ه1178باجابر  ) .لو فرض وجودذا اإلسالميةالنظرية 

ملناذج الرتبية، وال " فلسكة"ذلك فريى إننا لسنا حباجة إىل ( 10م، ص1179 ،مدكور)ويؤكد 
قرآنا   -تصور يعتمد على األصول اإلسالمية ، هلاه املناذج "تصور إسالمي"بل إىل " نظرية"إىل 
وذلك  ،مث على معطيات العلوم واألحباث العلمية اليت ال تتعارض مع األصول اإلسالمية - ة  ن  وسُ 

 : لألسبا  اآلتية



 

25                                                                                       www.alukah.net 
 

  الغامدي سالم بن ماجد - اإلسالمية النظرية ضوء في التربوي المنهج لنظرية قراءة

 
وذي قابلة ، متثل وجهة نظر شخصية أو مجاعية، وذي تمل شارة أصحاهبا" النظرية " أن  -1

 . للقبول والرفض كلية
نظرية على مبادئ وموجهات من فال بد أن تعتمد ذاه ال" نظرية إسالمية"لو حبانا وجود  -7

 .القرآن والسنة، وذاه أمور ثابتة، وملزمة لنا إلزاما  مطلقا ، وليست جمرد فرضيات
بد  ال" النظرية اإلسالمية للرتبية" واملسمى بـ كرتض أن يكونيالنظري الاي  ن ذاا البناء أ -1

ة الباقية يف الرتاث وأن يسرتشد ويستأنس باألفكار واملعايري والقيم واملمارسات ذات القيم
ن هلم آثار باقية على امتداد وغريذم مم ،وابن تيمية كأفكار ابن خلدون والغزايلإلسالمي  ا

 .التاريخ اإلسالمي
يدل على ( نظرية)مكهوم  وأن ،فريى أمهية بناء نظرية إسالمية للرتبية: اآلخرالفريق أما  

 ، وعليه ميكن توجيه الدراسة وتطويرذا،استخالص مكاذيم وتصورات وقيم عامة تتوافق مع الثوابت
ووضعها يف إطار فكري يكسر جمموعة من املبادئ والتصورات والقيم وياعها يف نسق علمي مرتابط، 

وتصنيف الثوابت  تميز عنها مبنهجها الرباين، فالنظرية تقوم بتحديدوتساير النظريات األخرى، ت
 .وتت مسمى نظرية ،موضوعه ، تت عنوان واحد حسببعاها ببعض وجتميعها وربط

 ؛من زمن قدمي البعض يرى أهنا انطلقت كان  ، وإنبناء نظرية إسالمية وقد بدأت حماوالت 
منهم ابن  ،روا هلا وعملوا على نشرذانظ  ء على مر العصور متثلوا املبادئ اإلسالمية و فهناك علماء أجال  

من علماء  -احلسن العامري  أبوالعالمة   بدأحني ...قيم اجلوزيةوابن  خلدون وابن تيمية وابن مجاعة
ودافع عن االذتمام  لآلخرة،علوم للدنيا وعلوم  :صنكني إىل مف العلو يصنيف ت - اهلجريالقرن الرابع 
ن خلق أاليقني ب إىلحيث تؤدي دراسة العلوم والرياضيات  ،باهلل اإلميان إىلموصلة  ألهنابعلوم الدنيا 

 .دقة صنع اخلالق جل جالله إىل راجع  ذو بل  ،على الصدفة والكوضى الكون وتدبريه ليس قائما  
ويتجلى ذلك يف العمل  ،ذو تعليم الناس احلق الشرعمقصود  أن رأى (ه570ت)وابن رشد 

ن الشريعة توجب التكلسف من أوذاا من وجهة نظره  ،مبدأ تطبيق العلم ونظرياتهوذنا  ،واملمارسة
 .الشريعة والكلسكة ما حييط باإلنسان وكان منهجه التوفيق بنيالتككر يف كل إىل خالل الدعوة 

 .(ه1103 عبداهلل)
 وكان ،حني تناول املوضوعات الرتبوية ،يف رسالة أد  املعلمني (753ابن سحنون ت)عند و 

مسكويه ت )ابن  ودعا ،الكتب الرتبوية عند املسلمني أذممن  كتابه ويعد ،حيمل اجتاه فقه الرتبية
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 إىلالاي دعا فيه  "األخالقهتايب " يف كتابه ، وذلكبين الككر النظري يف الرتبيةت إىل (ه171

  .األساسيةحد وظائف النظرية الرتبوية أوذاا  ،الرتكيب إىلاملنهج التحليلي الاي يؤدي 
يرى حيث  ،"املقدمة"له آراء تربوية ذكرذا يف كتابه  ،أنه عامل اجتماعبالاي ُعرف ابن خلدون و 

 :أن للرتبية أذدافا  ذيابن خلدون 
 .إعطاء الكرصة للككر لكي ينشط -1
 .متحار حياة طيبة يف جمتمع راق   اإعطاء اإلنسان الكرصة لكي حيي -7
ويعترب أن األساس يف  ،إعطاء اإلنسان الكرصة لكسب الرزق وتنمية اخلصال احلميدة فيه -1
 .ء تعد مبادئ للنظرية الرتبويةوذاه اآلرا (.158-159 ص، 1107، خار)م القرآن الكرمي التعل

 يف اخللقية الككرة نشأة :بإجياز النظرية تتناول حيث ،تيمية ابن لقية عنداخلُ  لنظريةا وتظهر معامل
 وتتابعت، زوجه ومعه ،آدم وذو األرض، يف ظهر إنسان مع أول نشأت واليت اإلنساين، الككر
لألخالق  تيمية ابن معاجلة تتناول كما  ،ةالسن  و  الكرمي القرآن عنها اخللقية وتراكمت وأخرب القاايا
 ،مكتسب وجانب ،فطري جانب منها األخالق أن :يرى فهو وكسبيتها، األخالق وذبية إىل ونظرته
 .(ه1105الكيالين ) .كسبية كلها األخالق أن يرون الاين الكالسكة خيالف وبالك

 ،ف يف أوله بأمهية التنظري يف ذاا العصرحممد قطب منهجا  تربويا  قرآنيا  عـر  الدكتور  كما خط  
هبا  وتأثر األوىل األزمانمنا  اإلسالميةوالتصورات الرتبوية على الرتبية  األفكاروقد انعكست ذاه 

 .الكتاتيبالتعليم والتعلم من وقت املساجد و 
وال  صحي  أن ذاه األحباث واآلراء عند الرتبويني املسلمني املتقدمني مل تناقش معىن النظرية

صد هبا أن املبادئ اليت جاء هبا اإلسالم لتوجيه الرتبية قُ  على واضحة ولكنها تدل داللة   ،طبيعتها
 .(99ص  ،1103عبداهلل )النظرية الرتبوية 

النظرية  إىلالقول باحلاجة  إىليف الككر الرتبوي عند علماء املسلمني نستطيع امليل  ظروبالن
 أمههاومن  ،بط املمارسات الرتبوية املختلكة وعناصرذا املتعددةاليت توجه وتا اإلسالمية ةالرتبوي

كوهنا مستمدة من املصادر   ؛، متميزة عن غريذا من النظرياتكميدان للممارسات الرتبوية  "لمنهجا"
تقبل الرفض، كما أهنا واليت فهي ليست جمموعة من الكرضيات الثابتة بالتجريب  ،اإلسالمية الثابتة

يستكاد من  ويف ضوء ذاه املصادر األساسية الثابتة  .(م1891التوم )ع البشر ليست مبادئ من وض
 .لنظريةا خاصة تسهم يف تكوينأراء من الء العلماء ؤ ذكل ما نتج عن 
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 نعود بالرتبية أنمن نتمكن يف بدايات القرن احلادي والعشرين  وبوجود النظرية الرتبوية اإلسالمية

ألن العمل للحاضر واملستقبل ال يتم إال بالرجوع إىل  ،وأن نستكيد منه، ميإىل فكرنا وتراثنا العريب اإلسال
وعن الكحص الدقيق ألرضه اليت يقوم عليها البناء ، ألن حاضرنا ال يستغين عن ماضينا" وذلك ،املاضي

ال سيما مع تيقن املختصني بالنقص والقصور املالزم  ،(119ص ، 1890، عبدالرمحن" )ديداجل
جيمعها قاسم  كادييف بعض اخلصائص والصكات، واليت  وتباينها ذابوية الغربية على تعددالرت  للنظريات
العقل البشري يف حركته ومعاناته وقلقه  كوهنا صادرة عن مصدر وحيد يف املعرفة املتمثلة يف: مشرتك ذو

 بالكهمواجلدير ، املأساوي يف البحث عن احلقيقة، وكوهنا صادرة عن تصور واحد للكون واإلنسان واحلياة
عنها  أنه ما من نظرية يف الرتبية إال وذي انعكاس ملاذب فلسكي ما، وذاه قاعدة عامة ال ميكن أن يند  

 .أي ماذب تربوي
ال تعدو االختالفات اليت تظهر بني نظرية وأخرى أن تكون تعبريا  عن االختالف والتنوع كما 

اجملتمعات الغربية، بكل ما تمله تلك التطورات من  يف املالبسات والتطورات التارخيية اليت مرت هبا
النظريات الرتبوية الغربية ضيقة ، باإلضافة إىل أن ية وعلمية وغريذاأبعاد سياسية واجتماعية واقتصاد

 ،والثانية تصر العلم يف املاديات كالواقعية ،فواحدة تركز على العقل كاملثالية ،أحادية النظرة ،األفق
 .للحكم على العلم أساسا  لنكعية الربمجاتية وثالثة تتبىن ا

جديرة  أراء فهي إسالميةعليها الكريق املعارض معارضته لبناء نظرية  بىن اليتاحلجج  ماأ
 (نظر)عريب املصدر مشتق من الكعل  هغ عدم جواز استخدام مصطل  لكظبالتقدير، ولكنها ال تسوِّ 

 "نظرية"ت استعماالته ومعانيه، وذاا يعطي كلمة وتعدد يف القرآن الكرمي، اورد نيا  لال( ينظر)و
خالف القيم  !ة قابلة للتغري والتطور والتعديلن النظريبأ حيتجمن فمنهم  .وصبغة إسالمية تأصيال  

إن الاي يتغري يف : الرأي فيقوليرد على ذاا  (ه1178 ياجلن) لكن، الراسخة والثابتةاإلسالمية 
للتوجيه والتنظري عند  ،رات اليت حناول استخالصها من الدراساتالنظرية الرتبوية املكاذيم والتصو 

مناقشة النظريات األخرى الوافدة، والتغيري حصل يف مكاذيم الكقهاء ويف قواعدذم األصولية، وذاا 
ألن األمور التشريعية واستنباط أحكام جديدة على مشكالت طارئة ذي  ؛التغيري ال يعين تغري الشريعة

وملا ذذب إىل  ،ا  استنبط يف العراق أحكام اإلمام الشافعيأن  على ذلك ومثال ،وراليت تتغري وتتط
الرتبوية  لاا فإن استخالص مكاذيم وتصورات عامة حول أبعاد النظرية .مصر استنبط غريذا

 .(78) للدراسات الرتبوية ا  اإلسالمية، يكون توجيه
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العمل الرتبوي وممارساته  ظرية توجيهالنت وظيكة إذا كان ؟فما املانع من استخدام كلمة نظرية

مبا يسهم يف  ،وذي القران والسنة ،املصادر الثابتة اليت تستمد منها بعد تديد هالقائمني علي وإرشاد
العلم وتشابكه وتكرق وذلك أفال من تناثر ، بني أجزائه ا  مرتابط ا  متناسق ا  موحد ا  معلجعل الرتبية 

اول علوم املاضي وتصنيكها وكيكية استخدامها، بل تسعى إىل فهم والنظرية ال تقتصر على تن. مواضعه
 .اليوماحلاضر، وتربز اهلوية اإلسالمية بطريقة عصرية تتماشى مع العوملة املكروضة على العامل 

وبالك تكون النظرية الرتبوية اإلسالمية تناقش القيم وتبحث عن األخالقيات السائدة يف 
إىل استنباط كالك تسعى النظرية اإلسالمية   و ،ن القرآن الكرمي والسنةأصيلها متالواقع، وتسعى إىل 

املبادئ واملكاذيم الرتبوية من األسس الثابتة وتأصيلها وصياغتها بطريقة علمية تتناسب مع متطلبات 
فاملريب املسلم ال ميانع األخا بنتائج التجار  الرتبوية كالدراسات اليت  :وعلى سبيل املثال .العصر
إال انه يف الوقت ذاته جيعل املبدأ األول ملنع االحنراف ذو االلتزام باألخالق  ، أسبا  االحنرافتبني

 .الكاضلة املستمدة من الكتا  والسنة
 

 :لمنهجا نظريةدواعي بناء / ثانياا 
واملتمثلة يف التكسري  ،النظرية الرتبوية للمنهج من خالل وظائف النظرية العامة أمهيةتتا  

 ن ذلك ينطلقإللمنهج ف إسالميةنظرية  إىلوحينما نتحدث عن احلاجة  ،والتنبؤ والتوجيه والتحليل
ن النظريات الغربية سوف تكون إف وإال ،لعناصر املنهج بشكل خاصللرتبية و ذاه الوظائف  أمهيةمن 

ن ينكض املربون يف البالد أل األوانفقد آن  ،على املنهج من خالل وظائكها األولذي املسيطر 
تستقي  ألهنا نظريات وضعية (53، ص1103عبداهلل )غبار التبعية ويتطهروا من عارذا  اإلسالمية
نية حيث املنهج بالكلسكة املثالية األفالطو  تأثرفتارة جند  ،من فلسكات تربوية خمتلكة وأسسهافلسكاهتا 

وذو  ،عامل املعقولتألف من األجسام أو املاديات، والوي ،العامل احملسوس: يعتقد أفالطون بعاملني
( الصدارة املطلقة للروح على املادة)فتلك النظرية تنطلق أساسا  من  ،يتكون من املوجودات اجملردة

وذي تكاي إىل تصرف تأملي يهمل املشكالت الزمنية، وطبيعة اإلنسان األرضية، وتعىن أساسا  
العامل جزء من  أن: فيها أرسطو اليت زعم بالكلسكة الواقعية يتأثروتارة ما ، بكمال الروح وجناهتا

األشياء املادية اليت  مجيع ن، وأواخلرباتالطبيعة وميكن التعرف على أسراره عن طريق األحاسيس 
وميكن لإلنسان معرفة احلقيقة عن طريق  تدث يف ذاا العامل تعتمد على القوانني الطبيعية فقط
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 يتأثروتارة ما  ،(م1881احلياري ) .كل شيءبأن اإلنسان ال يستطيع معرفة   علما   ،األسلو  العلمي

 .النكعية للكلسكة الواقعية بالكلسكة الربمجاتية النكعية اليت تعترب اتصاال  
الككر  باستقاء االكتكاء إال اإلسالميةمن النظرية ليس هلا يل االرتبية اإلسالمية بوضعها احلو 

مرتبطة بكتابات الكقهاء واألدباء  :إحدامها ،على صورتني)الرتبوي اإلسالمي عرب آراء سابقينا 
احلاارة  مع أنمرتبطة بأفكار املربني املسلمني وآرائهم  :والصورة األخرى ،والكالسكة املسلمني

هلم آراء تربوية ثاقبة داخل إطار  إال أن ،اإلسالمية عامرة باملككرين الاين مل يتخصصوا يف التدريس
لى اتصال حلقات النظرية الرتبوية اإلسالمية حني بناءذا األمر الاي يؤكد ع ؛الكهم العميق لإلسالم

 .بالككر اإلسالمي اتصال اجلزء بالكل
مدى تأثريذا يف ساحة املسلمني، ويف  أن يتعرف علىواملتتبع لتاريخ ذاه النظريات، ميكن 

ارض ، وإذا كان ذناك من عانتقلتبينهم، وعلى أيديهم  شاعتبيئاهتم الككرية واالجتماعية، لكوهنا 
 نإيقف دون تأثريذا بل ال ال حيول و بال نظرية إسالمية ذاه النظريات أو محل عليها، فإن ذاا 

لكثري من اخلربات الرتبوية السائدة يف الوطن  واملستقرئ" :ذلك بقوهلا أكدت( ه1119) املرزوقي
القليل  تأخافهي  ،واالقتباس األصالةيلمس مدة ما وقعت فيه تربيتنا من تردد بني  أنالعريب يستطيع 

بالك تقع يف  أهناتعي  أنونظريات الرتبية الغربية دون  أساليبالكثري من  وتأخا اإلسالميةمن الرتبية 
وعليه فلن تكون الرتبية  ،اإلنسانيف تربية  اإلسالمومنهج  اإلسالميةتناقض مع جوذر العقيدة 

ترمست خطى  إذا إالقوى بناء وعبادة  إىلوطاقاهتا  األمةالسائدة يف الوطن العريب قادرة على بناء 
ف ال و ر بِّك  ال يـُؤ م ُنون  ح ىت  }قال تعاىل  .(718 ص) "والتزمت بنظرياهتا اإلسالميةمنهج الرتبية 

ل يم ا ه م  ح ر ج ا مم  ا ق ا ي ت  و ُيس لُِّموا ت س  نـ ُهم  مُث  ال جي  ُدوا يف  أ نُكس  النساء سورة ) .{حُي كُِّموك  ف يم ا ش ج ر  بـ يـ 
يف الرتبية من خالل نظرية  اإلسالميةالاي يدعونا للحكاظ على خصوصيتنا وذويتنا  األمر .(35

 .خاصة إسالمية
لتوحيد األطر املرجعية  لاا فاحلاجة إىل النظرية الرتبوية اإلسالمية تعد من احلاجات امللحة

لن تتمكن الرتبية من تقيق أذدافها  الميةاإلسومع انعدام النظرية ة وتأكيد املامون اإلسالمي للرتبي
 ا  يتخا العلم أسلوب تربية إسالمية،كما لن تستطع تكوين اجملتمع املعلم املتعلم الاي يف تربية النشء

 ؛وستعمل جمانبة للثقافة اإلسالميةولن تتمكن من دمج الرتبية اإلسالمية يف احلياة املعاصرة،  حلياته،
؛ إذ ميارسون تربية وثقافة لنظريات النشءمما أوجد ذوة ثقافية يف اجملتمع وكانت آثاره سلبية على 
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يف : "(ه1109)يقول عبد العال . لنظريات وضعت لواقع تربوي آخر تكسر وقائع وتقدم حلوال  

كسري الظواذر واقعنا الاي نعيشه جند النظريات اليت تكم املمارسات الرتبوية، واليت يتم يف ضوئها ت
 ،لواقع تربوي خمتلف ا  وكانت تنظري  ،صدرت عن فلسكات غربية غربية الرتبوية ذي يف مجلتها نظريات

وأن خناع ممارساتنا الرتبوية ألطرذا  ،أن نصوغ يف إطار معطيات نظامنا الرتبوي لاا مل يكن مقبوال  
من الرتبية العربية اإلسالمية، ؛ ألن املصادر واملنابع لكل (71ص")ومكاذيمها الوصكية ،التصورية
يتبع النماذج اليت تقدمها  ،الغربية، جتعل من العسري صوغ نظام تربوي للرتبية اإلسالمية والرتبية

  .النظريات الغربية، فمن غري املعقول أن يتبع منهج اخلالق منهج املخلوق
درجته، إال إذا  وإذا حدث فإن منهج البشر يقود إىل ممارسات خاطئة وذو قاصر مهما وصلت

عبد ) ويايفألن الكمال هلل وحده  ؛كان حيدده املنهج الرباين يف إطار الشريعة اإلسالمية
من املخاطرة ومن غري املعقول أن حناول فهم تربية تستمد وجودذا من التوحيد " (:ه1109العال
نظريات استندت يف بواسطة  ،وحندد ميادين دراستها ،ونبين مكاذيمها ،صنف ظواذرذانوأن  ،والنبوة

ع اآلهلة تتصار حيث  ،وأنساقها الككرية وقااياذا إىل أصول تراثية إغريقية ورومانية تديد مكاذيمها
 .(71ص") ويقتل بعاهم بعاا  

من كتب الكلسكة يف البالد العربية  ا  بل إن كثري  ،على استخدام نظريات الغر   يقتصر األمرملو 
تتناوهلا من ( نيةالطبيعة اإلنسا) فمثال  ، خالل آراء علماء الغر تعاجل قاايا ومكاذيم تتناوهلا من 

وجان جاك وروسو وغريذم، وذاا يوحي للقارئ أن اإلسالم مل يتناول  وجهة نظر أرسطو وتوماس
ورسم  ،وفرض الدين الاي يتناسب معها ،رغم أن املنهج الرباين تناول الطبيعة اإلنسانية ،ذاا املكهوم

  .هلا طريق احلياة
تصب   ألنه بدون النظرية ؛لاا فإن احلاجة ماسة للغاية إىل النظرية الرتبوية املصوغة بعناية

إما سلسلة من التعميمات التجريبية واليت ( املمارسات العملية)مناقشات العمل، ومسائل التطبيق 
ات املقدمة أو سلسلة من اخلطب االستشارية واملواعظ واملقرتح ،يعوزذا الابط واملنهجية والرتتيب

  .( ه1107 عبدالقادر)  باعث ا على التعقيد وتكون عامال   .بدون دليل علمي جترييب
 احلاضر، ومن لالك فاحلاجة إىل النظرية الرتبوية اإلسالمية تعد من الاروريات امللحة يف العصر

 :رات احلاجة إىل بناء ذاه النظريةمرب 
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ي ارورة ربط املاضل( هلوية الثقافية لألمة اإلسالميةتأكيد ا)تأصيل العلوم النظرية والتطبيقية  -1

 .باحلاضر واستشراف املستقبل
معاجلة األخطاء لبناء املستقبل حماولة تسليط الاوء على املاضي لالستكادة منه يف احلاضر و  -7

 .ناء املسلمني وتربيتهم اإلسالميةخاصة بعد اهلجمة الغربية الشرسة على أب
من األسس والركائز  :ا حيقق عبادة اهلل وعمارة األرضاإلسالمية مب إعادة بناء الشخصية -1

األمسى ذو بناء اإلنسان  النظرية فهدف ،اليت تستند عليها النظرية الرتبوية اإلسالمية بناء الشخصية
 .الصاحل
 .مواجهة هتديد الغر  والغزو الثقايف -1

اد لنظريات الوضعية اليت جتعل االعتقلبقية ا اإلسالميةيف االعتبار خمالكة النظرية  األخامع 
تستمد من مصادر و  ،لعملية الرتبية ا  ومرشد ا  موجه تعد، بل من مكونات النظرية اوالدين جزء  

 . مبادئهأصوله و يف ضوء  يةصادر البشر املوتستكيد من  ،منهج متكامل للحياة ألنه الثابتة اإلسالم
 

 :اإلسالميةالنظرية التربوية  /ثالثاا 
أساس من القرآن والسنة الشريكة  موقكهم على إسالميةقائلون بارورة بناء نظرية تربوية ال بىن 

والعقل  واملعرفةواملوقف اإلسالمي يظهر فيه اذتمام املنهج بالكرد واجملتمع  .واملوروث اإلسالمي
تقي ويهدف املنهج ذنا إىل تربية املسلم النقي ال، وذنا يغلب على املنهج صكة الشمول ،والسلوك

من جمموعة من ها ئيف ضو  التعليمي ويتكون احملتوى .الاي يقوم مبسؤولية اخلالفة يف األرض، ويعمرذا
املعارف اإلهلية، وما يتصل بالقرآن والسنة، وعلوم الشريعة، واملعارف املكتسبة، وتشمل اللغات 

 .والعلوم العقلية والتطبيقية
 

 :مفهومها
 أننؤكد  أنعام وتصنيكها يف الصكحات السابقة جيب  بعد احلديث عن مكهوم النظرية بشكل 

ليست جمموعة من الكرضيات اليت تثبت حقيقتها من خالل التجريب كما  اإلسالميةالنظرية الرتبوية 
وليست جمموعة من القواعد واملبادئ واملكاذيم الرتبوية اليت وضعها  ،النظرية التكسريية أصحا يقول 

 :الرتبوية الغربية الوضعية ولكنهايات النظر  أصحا البشر كما يقول 
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ومتثل  ،واملكاذيم الرتبوية املستمدة من القران والسنة والقواعدمرتابطة من املبادئ  جمموعة"
 (.110ص  ،ه1111التوم )" املتني الاي يقوم عليه البنيان الرتبوي الصاحل  األساس
 واألفكارواملكاذيم  جمموعة من التصورات" بأهنا( 188ص  ،ه1111) ويعرفها ياجلن 

املسلم  اإلنسان بإعدادمن التجريد والعمومية املرتبطة  األقصىوالقيم ذات احلد  واألحكام واألذداف
وتربيرذا وتقوميها  اإلسالميةويف ضوءذا ميكن تكسري العمليات الرتبوية  ،اإلسالمية األصولحسب 
 ".منهجها ووسائل تقيقها وتنكياذاو  أسسهامن  اعتبارا  
تت مصطل   -نه يعرفها لوجود نظرية تربوية إسالمية إال أ (م1179 ،مدكور) غم معارضة ور 

نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة واملعارف واخلربات " :بأهنا – التصور اإلسالمي للرتبية
يهدف إىل تربية  ،ةنابع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحليا ،واملهارات اإلنسانية املتغرية

عمارذا إاجبات اخلالفة يف األرض عن طريق اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متكنه من القيام بو 
 .11ص "هج اهلل وترقية احلياة على ظهرذا وفق من

أن من أذم ركائز ذاه التعريكات أن تكون األصول  ومن خالل التعريكات السابقة يتا  جليا  
وظائكها  للكون واحلياة واإلنسان ذي األساس الاي تنكا النظرية الرتبوية اإلسالمية اإلسالمية، ورؤيته

 .من خالهلا
 

 : اإلسالمية التربوية سمات النظرية
 :متهيد

والتعامل معه وتكسري  اإلنساننتج عن النظريات الرتبوية الوضعية اختالف واض  حول تربية 
الكون واخلالق والطبيعة والقيم واملعرفة من خالل  إىلذاه النظريات ينظرون  أصحا  ألن ،سلوكه
 تارة توصفف ،يف الرتبية ونظرياهتامما جعلهم يتجهون اجتاذات متعددة  ،متعددة وتصورات مااذب

 ...طبيعيةبال وأخرى ،وتارة توصف بالنكعية ،بالتقدمية النظرية الرتوية
يعة مبنظور وسطي وشامل تظهر والطب واإلنسانالكون  إىل تفقد نظر  اإلسالميةالنظرية  أما

 :مميزاته يف النقاط التالية
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جتاوز ذلك التخبط الرذيب، الاي ظل يالحق النظريات الغربية؛ ألنه ينطلق من أسس  -1

وأصول حمكمة وفهم شامل حول الكون واإلنسان واجملتمع بين على وحي ممن خلق اإلنسان ويعلم 
 .(11: امللك) {و ُذو  الل ط يُف اخل ب ريُ  أ ال يـ ع ل ُم م ن  خ ل ق  }: حقيقته وجوذره

مع اإلنسان على بصرية، مبكوناته كلها، دون إغكال إحداذا لصاحل األخرى؛ ألن  تعاملال -7
مطبقيه يعلمون أن ذلك اإلغكال ذو مدخل اخللل يف الكيان البشري وانعدام التوازن فيه، وبالتايل 

ض ذاا األخري للدمار ين يتولون تنشئة اإلنسان، وتعرُّ إفالت الزمام متاما  من قباة املربني الا
 .واالنتكاس

وهباه  ،واإلنسان واجملتمع واحلياةلكون لفالرتبية اإلسالمية اليت تنبثق من اإلسالم ونظرته الشاملة  
جمال الطبيعة الكسي  الاي ال ق ب ل  لإلنسان مبعرفته  إىل اكتشاف حقائق وأسراراإلنسان يصل النظرة 
الكيان البشري بتعقيده اهلائل كالك يصل به إىل فهم و  الغيب،جمال وذو  حي اإلهليعن طريق الو إال 

 .اإلنسان وعالقاته باآلخرين يف دوائرذا املختلكـة وكيكية معاملته لااته تهتنظيم حيـاو وتكاعل عناصره 
إذ إن املعرفة ؛ ا جمال لتعميق اإلميان باخلالق عز وجلتنظر إىل العلوم الكونية على أهن -1

: الاي يقود إليها، قال تعاىل احملرا ُ  - على العكس من ذلك - ليست معزولة عن احلكمة، بل ذي
إن  يف  خ ل ق  الس م و ات  و األ ر ض  }: وقال تعاىل (.79: فاطر) {م اءُ إمن  ا خي  ش ى الل ه  م ن  ع ب اد ه  الُعل  }

ت الف  الل ي ل  و النـ ه ار  آل ال ا ين  ي ا ُكُرون  الل ه  ق ي اما  و قـُُعودا  و ع ل ى ُجُنوهب  م   *ي ات  أُلو يل  األ ل ب ا   و اخ 
ا ب اط ال  ُسب ح   آل ){ ان ك  ف ق ن ا ع ا ا   الن ار  و يـ تـ ك ك ُرون  يف  خ ل ق  الس م و ات  و األ ر ض  ر بـ ن ا م ا خ ل ق ت  ذ ا 

 (.181، 180 :عمران
 :من تسعة مبادئ اإلسالميةالنظرية الرتبوية تنطلق  -1
  والقدر خريه وشره األخرباهلل سبحانه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  اإلميانترسيخ. 
 يف النوع ال يف الدرجة ا  كائن مكرم خيتلف عن بقية الكائنات اختالف  اإلنسان. 
  على كل مسلم فرياةالتعليم. 
 ري ال ينككان عن بعاهماالعملية التعليمية هلا جانب فكري ونظ. 
  وعمل إنتاجاحلياة الدنيا حياة. 
  معانيها مطلب تربوي أمسىالقوة يف. 
 يوم القيامة إىل باق   ،اجلهاد يف سبيل اهلل فرياة حمكمة. 
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  ثابتة إهليةالوجود كله خاضع لسنن. 
  وروحا   وجسما   عقال   اإلنسانيةاالذتمام بكل جوانب الشخصية. 
  ه1111عبداهلل ) .عنها يف عصر لإلنسانملعاصرة ضرورة ال غىن وا األصالةاجلمع بني ،

 (.503ص
 

 :مصاد  النظرية التربوية اإلسالمية
تكون املصادر ثابتة، واألذداف أو املقاصد والغايات  أنينبغي للرتبية  اإلسالميةالنظرية  يف 
اليب اليت تتغري وتتطور كلما ذو الطرائق والوسائل واألس فيهاوالشيء الوحيد املتحرك واملتغري  ،ثابتة
 .فهم اإلنسان لألصول، وكلما اجتهد يف الوصول إىل املقاصد والغايات ىترق

وذاه ليست فرضيات  ،النظرية الرتبوية بناء يتموالسنة، ومنهما  ذي القرآن: الثابتةفاملصادر 
عامل معها من خالل ويتم الت. أو التطوير تثبت عن طريق التجربة، وبالتايل فهي ليست قابلة للرفض

 باألدلةالعلم هبما والعلم بالقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة والعلم  هاالستنباط العلمي الاي يقتاي
كل ذلك جيمعه صحة الكهم   ،وقياس وعرف واستحسان وإمجاعالشرعية التابعة هلما من اجتهاد 

صص الرتبوي والشرعي يشرتط التخ( ه1111ياجلن )وذاا السبب الاي جعل  .والرسوخ يف العلم
 .لبناء النظرية الرتبوية اإلسالمية وتديد معاملها

 :مثلوتسمى مصادر ثانوية  امللزمة ببعض املصادر غري اإلسالميةوقد يستنري املنظرون للرتبية 
 .لرتبوية آلراء العلماء املسلمنيوالدراسات ا الدراسات التارخيية -1
يف جمال الرتبية كابن خلدون، والغزايل، وابن تيمية، دراسة الشخصيات اإلسالمية الالمعة  -7

 .وابن القيم، وابن مجاعة وغريذم
 .يقة تعلمهمعطيات البحوث العلمية الصحيحة اليت تلقي الاوء على طبيعة اإلنسان، وطر  -1
 . كل خربات البشر اليت ال تتعارض مع العقيدة اإلسالمية -1

 
 :اإلسالمية  ابعا نظرية المنهج

 :اإلسالميرية المنهج أس  نظ
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و ( م7001 أمحد، الشريكي،)و ( م1179 مدكور،)و  (م1889 نشوان،)من  كل ذكر

 :(م7009 طعيمة،)
 :ية املنهج يف التصور اإلسالمي ذيسس اليت تقوم عليها نظر األأن 
 .لوذيةاألحقيقة  .1
 .حقيقة الكون .7
 .حقيقة اإلنسان .1
 .احلياة حقيقة .1

 :بإجياز فيما يلي وميكن إلقاء الاوء على ذاه األسس
شكال الوجود، فكل شيء صدر و تُعد ذاه احلقيقة مصدر مجيع صور وأ: لوذيةاألحقيقة ( 1)
ُقل  إ ن  }: قال تعاىل .يعود إليها، وذي القوة احلقيقية الكاعلة األزلية الباقية على وجه احلقيقةمنها و 

ل م ني  * ع ال م ني  ص اليت  و ُنُسك ي و حم  ي اي  و مم  ايت  ل ل ه  ر  ِّ ال   * ال ش ر يك  ل ُه و ب ا ل ك  أُم ر ُت و أ ن ا أ و ُل ال ُمس 
ُب ُكلُّ نـ ك س  إ ال  ع ل يـ ه ا و ال ت ز ُر و از ر   س  ء  و ال ت ك  ر ى مُث  ُقل  أ غ يـ ر  الل ه  أ ب غ ي ر ب ا  و ُذو  ر  ُّ ُكلِّ ش ي  ة  و ز ر  ُأخ 

عُ   .{ُكم  فـ يـُن بُِّئُكم  مب  ا ُكن ُتم  ف يه  خت  ت ل ُكون  إ ىل  ر بُِّكم  م ر ج 
من  ا  واليت تعتربه موجود ،حيار من نظرة امللحدين للكون اإلسالمياملنهج : حقيقة الكون( 7)
وكل شيء يف ذاا الكون يسري  ،معجزة خلقية أوجدذا اهلل تعاىل بإرادته الكون   يعتربو  ،املصادفةبا  

إ ن  ر ب ُكُم } وذو عامل ،عامل الشهادة :وينقسم الكون إىل قسمني .تدبري إهليوفق تقدير ومشيئة و 
ال ا ي خ ل ق  الس م او ات  } :قال تعاىل(. الغيبيات)وذو عامل  ،، وعامل الغيب(ياتاحلسِّ ) -{ الل هُ 

ي الل ي ل   تـ و ى ع ل ى ال ع ر ش  يـُغ ش  ت ة  أ ي ام  مُث  اس  النـ ه ار  ي ط لُُبُه ح ث يثا  و الش م س  و ال ق م ر  و النُُّجوم  و األ ر ض  يف  س 
للكون وفق  اإلسالميوبنظرة املنهج  .{ك  الل ُه ر  ُّ ال ع ال م ني  تـ ب ار   أ ال ل ُه اخل  ل ُق و األ  م رُ ُمس خ ر ات  ب أ م ر ه  

وعلى كل  فاقاآلوالتككر يف كل  التأمل أبوا ن والسنة يكون قد فت  للمتعلمني آمن القر  األدلة
 :على األجيالبرتبية  اإلسالميولالك فسيتميز املنهج  األصعدة
 .اإلهليةسرار اخللق واحلكمة أالبحث عن  -
 .ما سخره اهلل له من كنوز ومعادن الستثمارذا وفق شرع اهلل إىلالعمل اجلاد للوصول  -
 (.ه1111ياجلن بتصرف ) إليهاالرتباط املطلق باهلل وحده واخلوف منه واخلاوع  -
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مزاعم املالحدة اليت تقول  فرد   ،اإلنسانعن حقيقة  اإلسالميدافع املنهج  :حقيقة اإلنسان( 1)

هو جزء من ذاا الكون، خملوق من ف ،بنظر القران والسنة إليهحيواين متطور ونظر  أصل اإلنسانن أب
قل اهلل تعاىل وكرمه على سائر املخلوقات بالعه لوقد فا   ،يف كيان كلي موحد( روحية ومادية)ثنائية 

ر  و ر ز قـ ن اُذم  م ن  الط يِّب ات  }: وامللكة الككرية، قال تعاىل ن ا ب ين  آد م  و مح  ل ن اُذم  يف  ال بـ رِّ و ال ب ح  و ل ق د  ك ر م 
يال   ن ا ت كا  تستهدف بناء  األساسالرتبية يف  أنا ومب .(07:اإلسراء) {و ف ا ل ن اُذم  ع ل ى ك ث ري  مم  ن  خ ل ق 

 إىلفغاصت يف فهم طبيعته للوصول من االذتمام  األكرباجلزء  اإلسالميةالنظرية  أعطتهفقد  اإلنسان
 اإلنسانيةبيعة اإلسالمي مع الطولالك يتعامل املنهج  ،مكاتي  شخصياته املتعددة وتقدمي ما يناسبه

 :ألمرين
 .دعائم منها املعرفة بالطبيعة البشريةالرتبية تقوم على  أن: أوهلما
 .(ه1111ياجلن ) .من خالقها والعامل هبا آتية ألهناذاه املعرفة معرفة يقينية  أن: ثانيهما

وباطنه كروح  هبظاذر  إليهينظر  أنوطبيعته وجب على املنهج  اإلنسانومن خالل تصور حقيقة  
املستخلف النافع يف  إلعداده يسعى كما أنعي ميوله وحاجاته واختالف قدراته،  وهباا يرا ،ومادة
 اآلياتوالتدبر يف  التأمللعقله يف  املستخدم ،ألنعمهالشاكر  ،هلل لوذيةواألاملعرتف بالربوبية  ،األرض
عايل واجلانب الشخصي واالنك األخالقيمن اجلانب : فشمل برتبيته اجلوانب املتعددة .األفاقويف 

 .واالجتماعي واجلسدي والروحي
 

وأسبا   وذي حقيقة أنشأذا اهلل تعاىل هلدف وحكمة بالغة، و متاي وفق قدر   :حقيقة احلياة (1)
واالبتالء والعمل، وحياة  وذي دار التكليف ،حياة دنيا :مقدرة سلكا  مبشيئته تعاىل، وذي نوعان

ُلو ُكم  ال ا ي خ ل ق  ال م و  }قال تعاىل . وذي دار القرار، يكون فيها الثوا  والعقا  ،اآلخرة ت  و احل  ي اة  ل ي بـ 
س ُن ع م ال  و ُذو  ال ع ز يُز ال غ ُكورُ  صرذا ومصائبها فهاه احلياة بصكاهتا املؤملة وق  . )7امللك ( .{أ يُُّكم  أ ح 

ن اهلل، وأ أوامرالعمل الصاحل والتعامل مع شهواهتا ولااهتا وفق األجيال على يريب  أنتتاج من املنهج 
ن يصرب على ، وأهبا اغرتاروال  ،وال ركون إليها ،وال تقتري إسراففال  ،يف التعامل معها ميارس الوسطية

 .مصائبها
 -الكلسكي الاي يعرب عنه ب - عتقادياالالتصور املعريف والتصور  األسس األربعة متثل فهاه

لى أساسه الاي يتعامل اإلنسان ع ،فهي متثل التكسري الشامل للوجود ،لإلنسان واجملتمع واحلياة
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يعكس ذاه التصورات  املنهج اإلسالمي، فإن ا أن املنهج نظام تربوي اجتماعيومب ،ويرتىب يف داخله

 .كافةيف عناصره وممارساته  
 ،وعلى ذاا فإن املمارسة املنهجية اليت متثل يف أذداف املنهج وحمتواه، وطرائق وأساليب تدريسه

ف حقائق التصور الكلسكي االعتقادي األربع وطرائق تقوميه وتطويره، ختتلف ذي أياا باختال
 .واليت ختتلف من جمتمع إىل آخر ،السابقة، اليت متثل املنهج

احلقائق األربع والعالقات واالرتباطات بينها متثل أساس التصور االعتقادي اإلسالمي  ن ذاهإ
 ،اإلسالمي لرتبيةوأساس التصور االجتماعي املنبثق عنه، كما أهنا متثل األسس الكلسكية ملنهج ا

 دون فهم ذاا التصور واإلميان بهبأن يعيش حياة إسالمية صحيحة  ميكناإلنسان ال وبالتايل ف
لالك فإن ذاا التصور بشعبه األربع ذو القاعدة واألساس الاي ينبغي أن يبىن عليه  ؛والعمل مبقتااه

 :كما يف الشكل التايل ،ةاإلسالمي النظريةمنهج الرتبية والتعليم يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(80-99ص  م،1179 مدكور،) ،(11-17ص ص  ،ذـ1179 ،طعيمة) 
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 :اإلسالميةفي النظرية التربوية خصائص منهج التربية 
 

 : نهج التربية اإلسالمي منهج نظاميم: أولا 
يتأثر ببقية  كل جزء فيهف ،متكامال   أي أنه مبكهومه وخصائصه وأسس بنائه وعناصره يكون كال  

والسلوك  ،السلوك العقدي :يف احلياة سلوكاته، كما أنه نظام حياة حيدد لإلنسان زاء ويؤثر فيهااألج
 .إلنسان السوي الاي يسري على دين الكطرة السويةلة نظام حياك ،الشخصيوالسلوك  ،األخالقي
 :نهج التربية اإلسالمي منهج  بانيم: ثانياا 

 : ويقصد بالربانية
وعمل  ،مات النظام اإلسالمي أنه نظام رباين صادر من اهلل لإلنسانأول مقو ف: ربانية املصدر

 .وتطبيق مقتاياته يف احلياة البشرية ،اإلنسان فيه ذو تلقيه وإدراكه والتكيف به
ألن اإلسالم جيعل غاية اإلنسان األخرية وذدفه البعيد، ذو حسن الصلة  :ربانية الوجهة والغاية

ى مرضاته فهاه غاية اإلنسان ووجهة اإلنسان ومنتهى أمله وسعيه باهلل تبارك وتعاىل، واحلصول عل
 [.137:ام األنع] {ُقل  إ ن  ص اليت  و ُنُسك ي و حم  ي اي  و مم  ايت  ل ل ه  ر  ِّ ال ع ال م ني  }وكدحه يف احلياة 

، وأنه ا ، املصدر والغايةوبناء على ما سبق، فإنه يرتتب على كون املنهج اإلسالمي منهجا  رباني
من خارجه، فهو من صنعة  تطويرا   كامل متكامل، ال يقبل تنمية  وال تكميال ، كما أنه ال يقبل"منهج 

 .(19ص ،م7007 ،احلمد". ) اهلل، فال يتناسق معه ما ذو من صنع غريه
 : نهج التربية اإلسالمي منهج عالميم: ثالثاا 

 ةيوإنسانعقيدة ربانية املصدر والغاية، ألن اإلسالم عقيدة وشريعة حلكم احلياة، وملا كانت ال
دعوة  ،ية اإلسالم أنه دعوة جلميع البشرومعىن عامل ،فهي عاملية ؛وخامتة الشرائع السماوية ،الطابع

 .أو إقليمية أو وقتية دة حبدود جغرافيةليست عنصرية، وال قومية، وال حمد
 : منهج التربية اإلسالمي منهج ثابت:  ابعاا 

يف مقومات النظام اإلسالمي األساسية، وقيمه الااتية، وذاه املقومات والقيم  ذناك نظام ثابت
وأشكاهلا العملية، فالتغري يف ظواذر احلياة وأشكال األوضاع  غري بتغري ظواذر احلياة الواقعيةال تت

داخل حلركة نظام، وذاه اخلاصية، وذي خاصية االعملية يظل حمكوما  باملقومات والقيم الثابتة هلاا ال



 

39                                                                                       www.alukah.net 
 

  الغامدي سالم بن ماجد - اإلسالمية النظرية ضوء في التربوي المنهج لنظرية قراءة

 
احملور )من اجلوانب الثابتة اليت متثل و ، بع الصنعة اإلهلية يف الكون كلهذي طا ،إطار ثابت وحمور ثابت

 . الاي يدور عليه املنهج اإلسالمي، كل ما يتعلق باحلقيقة اإلهلية وأركان اإلميان الستة( الثابت
واالقتصادية والرتبوية، وكل  أما اجلوانب املتغرية، فهي األوضاع والظروف السياسية واالجتماعية

 .ما شابه ذلك
 : منهج التربية اإلسالمي منهج  امل: خام اا 

وذاه الرتبية اإلسالمية وبالتايل املنهج اإلسالمي،  الشمول ذو اخلاصية اخلامسة من خصائص
نابعة من أنه منهج رباين من صنع اهلل وليس من صنع البشر، فالشمول ذو طابع الصنعة اخلاصية 

 .هليةاإل
 : وللشمول ثالث صور

 . رد الوجود كله بكل ما فيه إىل إرادة الاات اإلهلية: األوىل
 .ة، وحقيقة الكون واحلياةلوذيحقيقة األ: المي يتناول احلقائق الكلية كلهاإن النظام اإلس: الثانية
اهتا إن املنهج اإلسالمي خياطب الكينونة اإلنسانية بكل جوانبها وأشواقها وحاج: الثالثة
 .اهلل خالق كل شيء ومدبر كل شيءويرد كل ذلك إىل جهة واحدة ومصدر واحد ذو  ،واجتاذاهتا

بل  ،ءولاا مل يهمل العلوم الطبيعية كاهلندسة والطب والكيزياء والكيميا .(11ص م،1179مدكور، )
ُم  م ا اس  }، فكي قوله تعاىل لتقدمها األمةبالعكس جعلها من لوازم  ت ط ع ُتم  م ن  قـُو ة  و م ن  ر ب اط  و أ ع دُّوا هل 

ذاه القوة يف كل اجملاالت حىت  على أن دليل   [30: األنكال]{ اخل  ي ل  تـُر ذ ُبون  ب ه  ع ُدو  الل ه  و ع ُدو ُكم  
 .(109ه، 1111ياجلن )النووية اليوم  القوة واألسلحة جمال

  :منهج التربية اإلسالمي منهج متواز : سادساا 
 وذاا، مول، فالنظام اإلسالمي نظام شاملالش ، ذي خاصية مرتابطة مع خاصيةالتوازن يةوخاص 

 : اذر متعددة نسوق أبرزذا فيما يلي، ويتا  ذلك من مظمشول متوازن
توازن بني ما يدركه اإلنسان فيسلم به، وبني ما يتلقاه اإلنسان فيدركه ويبحث عن علله ( 1)

لوجود، لالك أودع اهلل يف فطرته  يستطيع إدراك كل شيء يف اسان الإن اإلن. وبراذينه وغاياته
 .االرتياح للمجهول واملعلوم، والتوازن بني ذاا وذاك يف كيانه

، فاملشيئة اإلهلية مطلقة تكعل كل زن بني طالقة املشيئة اإلهلية، وثبات السنن الكونيةالتوا( 7)
 . قانونشيء وأي شيء مىت أرادت، وذي ليست ملتزمة بقاعدة أو 
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التوازن بني املشيئة اإلهلية املطلقة، واملشيئة اإلنسانية املقيدة، فمشيئة اإلنسان داخله يف نظام  (1)

يبـ ن ا إ ال  م ا ك ت ب  }املشيئة اإلهلية، القرآن الكرمي ينص على وجود ذاا التوازن بقول تعاىل  ُقل  ل ن  ُيص 
ن ا و ع ل ى الل    .[51:التوبة ] { فـ ل ي تـ و ك ل  ال ُمؤ م ُنون   ه  الل ُه ل ن ا ُذو  م و ال 

التوازن بني عبودية اإلنسان املطلقة هلل، ومقام اإلنسان الكرمي يف الكون، بل إن عبودية ( 1)
اإلنسان املطلقة هلل تسمو به فوق كل الظروف وجتعله سيد نكسه يف الكون، ال خيشى أحدا  إال اهلل، 

 . بيد اهلل، فمقامة كرمي من منطلق عبوديته املطلقة هللألن رزقه بيد اهلل، وحياته 
فما  ،التوازن بني مصادر املعرفة؛ بني التلقي من الوحي والنص، والتلقي من الكون واحلياة( 5)

و ِف  األ ر ض  }جاء من قبل الوحي ال يتعارض مع مطالب اإلنسان فيما يتلقاه من معطيات احلياة 
ُرون  آي ات  لِّل ُموق ن ني  و ِف   ُكم  أ ف ال تـُب ص   .]71 - 70: الااريات[ { أ نُكس 

 : منهج التربية اإلسالمي منهج إيجابي: سابعاا 
  .اخلاصية السابعة من خصائص منهج الرتبية اإلسالمية أنه منهج إجيايب، ولإلجيابية فيه صورتني

  .إجيابية فاعلة يف عالقة اهلل سبحانه بالكون واحلياة واإلنسان - أ
  .ة فاعلة من ناحية اإلنسان ذاته يف حدود جماله اإلنساينإجيابي -  

 : منهج التربية اإلسالمي منهج واقعي : ثامناا 
اخلاصية الثامنة من خصائص منهج الرتبية اإلسالمية ذي الواقعية، أي التحقق يف عامل الواقع، 

واألثر الواقعي  ملؤكدوعية، ذات الوجود احلقيقي افاملنهج اإلسالمي ذنا يتعامل مع احلقائق املوض
اإلجيايب، المع تصورات عقلية جمردة، وال مع مثاليات ال مقابل هلا يف عامل الواقع، أو ال وجود هلا يف 

 .(101م، ص 7001 ،سعادة وإبراذيم. ) الواقع، وال مع خياالت أو أوذام
 

 :تعريف المنهج وفق النظرية التربوية اإلسالمية
جمموع اخلربات واملعارف واملهارات اليت تقدمها " بأنه( 99ص  م،1179 مدكور،) هيعرف

 ،ووجدانيا   وعقليا   مؤسسة تربوية إسالمية إىل املتعلمني بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسميا  
 ."وتعديل سلوكهم يف االجتاه الاي ميكنهم من عمارة األرض وترقيتها وفق منهج اهلل وشريعته
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 : مية ع ى المنهج المد سيية اإلسالانعكاسات النظر 
ذو انعكاس للنظرية  إمناواجتاذاته  وأنشطتهوبراجمه ومناذجه  أذدافهالنظام التعليمي من حيث 

لنظرية الرتبية  انعكاسا   اإلسالميالتعليمي يف اجملتمع  النظاميكون  أنلاا جيب  ،الرتبوية السائدة
مكوناته من  جبميعاملنهج الرتبوي  أمههاومن  ،كافةعناصر الرتبية  لاإلسالمية باعتبارذا املوجه واملرشد 

وظواذره املرتبطة بعملياته من متعلم ومعلم  ،أذداف وحمتوى وتقنيات تعليمية وأنشطة وأساليب تقومي
 :وكتا  مدرسي
 :باستحاار العموميات التاليةد انعكاسات النظرية اإلسالمية على املنهج املدرسي يتدوميكن 

 باإلضافة إىل املناذج املدرسية( اإلنسان الصاحل)ادر املتاحة إلعداد استخدام مجيع املص.  
 ه ك  ل لدِّين  ح ن يك ا ف ط ر ة  الل ه  ال يت  }واالذتمام باإلنسان ككل  ،مراعاة الكطرة البشرية ف أ ق م  و ج 

يُن ال ق يِّ  ثـ ر  الن اس  ال يـ ع ل ُمون  ُم و ل ك ن  أ  ف ط ر  الن اس  ع ل يـ ه ا ال تـ ب د يل  خل  ل ق  الل ه  ذ ل ك  الدِّ  ]10 :الروم[{ ك 
ت س ب ت  ر بـ ن ا }ومراعاة الكروق بني املتعلمني  ع ه ا هل  ا م ا ك س ب ت  و ع ل يـ ه ا م ا اك  ال  ُيك لُِّف الل ُه نـ ك س ا إ ال  ُوس 

ط أ ن ا ر بـ ن ا و ال   ين ا أ و  أ خ  ن ا إ ن ن س  ا  ن ا إ ص ر ا ك م ا مح  ل ت ُه ع ل ى ال ا ين  م ن قـ ب ل ن ا ر بـ ن ا و ال  ال  تـُؤ اخ  ت  م ل  ع ل يـ 
{ ع ل ى ال ق و م  ال ك اف ر ين   ُت مِّل ن ا م ا ال  ط اق ة  ل ن ا ب ه  و اع ُف ع ن ا و اغ ك ر  ل ن ا و ار مح  ن ا أ نت  م و الن ا ف انُصر ن ا

 [.793: البقرة]
  بالتقومي املستمر للعملية الرتبوية يف ضوء أذداف الرتبية اإلسالمية املنشودة بنوعني االذتمام

أساسيني من التقومي أحدمها بنائي واآلخر هنائي واإلسالم يعرتف بالنوع األول يف حياة املسلم 
  .وبالنوع الثاين بعد موته

  و ل ق د  }البشرية للمتعلم تنظيم املنهج املدرسي على أساس تكامل نظرة اإلسالم إىل الطبيعة
نس ان  و نـ ع ل ُم م ا ن ا اإل   ُسهُ  خ ل ق  و ُس ب ه  نـ ك   [.13: ق] {ال و ر يد   و حن  ُن أ قـ ر ُ  إ ل ي ه  م ن  ح ب ل   تـُو س 

 ويف نكس  ،ويف ذاا التنظيم للمنهج فرص ملساعدة املتعلم على حل مشاكل حياته اليومية
  .صورة طيبة عندما يقاي ذاه احلياة الدنياالوقت إعداده ملالقاة ربه على 

 ( اإلنسان الصاحل)دم أذداف إعداد استخدام األنشطة التعليمية املصاحبة للمنهج مبا خي
 .(39-39م، 1889 ،نشوان . )للحياة اجلادة
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 :ميات ال اب ة في العناصر التاليةويمكن تفصيل العمو 

 : أهداف المنهج اإلسالمي
 لتأثريذامكوناته  أذمبل تعد  ،ج الرتبويية اليت يعتمد عليها املنهة احلقيقالدعام األذدافتعترب 
فالنظرية  ،النظري لبنائها قا  ف  ملناذجها و   أذدافا  ن النظريات الرتبوية تدد ولاا فإ عناصره،يف بقية 

در باعتباره مص اإلنسايناملعرفية وتدعو لتحرر العقل  األذدافاملوسوعية على سبيل املثال تدد 
 اإلنسانحاجات  إلشباعاملادية النكعية  األذدافتدد  البولوتكنيكيةالنظرية املعرفة الوحيد، و 

املنهج  أما .الغيب إنكارباملادة والتجريب والنكعية مع  وتتبعها الربمجاتية يف اإلميان ،يةالعاو 
 اإلنسان الروحيةوانب فرتاعي ج ،اإلسالميةبالعقيدة  وثيقا   ارتباطا   أذدافه فنجد ارتباط اإلسالمي

ويف ، عن النظريات الرتبوية البشرية اوذاا ما مييز مناذجه ،عقلية والنكسية واالجتماعيةلاجلسمية واو 
 من األذدافتكون عليه  أنفيما ينبغي  األخرىالنظريات  الوقت نكسه ال متانع من املشاركة مع

إال أن خصوصية  .كمصطل   والواقعيةالتحقق وسالمة الصياغة  وإمكانيةالدقة والوضوح ك،  معايري
ليست كواقعية املنهج  اإلسالميواقعية املنهج ف ،كافةاملنهج اإلسالمي تنسحب على أجزاءه الدقيقة  

تعرتف  اإلسالميةلنظرية اف ،م هباذو موجود كحقيقة مسل   تقبل كل ما اليتيف ضوء النظريات الغربية 
ملسلم تدور إن تربية الكرد اولاا ف( 81ص ه،1103عبداهلل )بالاعف البشري وتعمل على عالجه 

 :حول ذدفني رئيسني مها
 وذو الاي يستحق العبادة حد خالق الكون واإلنسان واحلياةاإلميان بأن اهلل الواحد األ ،

 .دون ما سواه
  وتسخريذا لصاحله على ( مجادات وكائنات حية)متكني الكرد من التكيف مع خملوقات اهلل

 .ة يف األرضطريق مبدأ اخلالف
وميكن أن ناكر بعض  ،البد أن يسعى أي نشاط تربوي إىل تقيق ذاين اهلدفني الرئيسنيف

 :أذدافها التكصيلية فيما يلي
على نكعها  أن يكتسب املتعلم معرفة بنكسه حىت يتمكن من احملافظة عليها ويصب  قادرا   (1

 .ونكع اجملتمع الاي يعيش فيه
لكائنات ااحلياة النباتية واحلياة احليوانية و ) ة بكافة أشكاهلاأن يكتسب املتعلم معرفة باحليا (7

 .(احلية الدقيقة
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واالستكادة اجلمادات والنباتات واحليوانات أن يكتسب املتعلم اجتاذات اجيابية حنو استخدام  (1

 .ضمن شرع اهلل هامن
 .أن يكتسب املتعلم اجتاذات اجيابية حنو غريه من بين البشر (1
تكاعل الكرد املسلم  إطارويأيت ذاا اهلدف يف  ،ملعرفة بالعلوم الطبيعيةأن يكتسب املتعلم ا (5

 .مع الكون ومبا فيه من أحداث وظواذر طبيعية أوجدذا اهلل سبحانه وتعاىل
اإلسالمي وبأحوال املسلمني وتوزيعهم اجلغرايف، فمن  بالعاملأن يكتسب املتعلم معرفة  (3

الناس يف مشارق  إىل ووصل ، احمليطاتوعرب   املعلوم أن اإلسالم وصل إىل أقوام عديدة،
 .األرض ومغارهبا

 .ومن مث باللغات األجنبية األخرى ،أن يكتسب املتعلم معرفة باللغة العربية بالدرجة األوىل (9
سورة ]{ إ ن ا أ نـ ز ل ن اُه قـُر آ ن ا ع ر ب ي ا} :فقد كرم اهلل سبحانه وتعاىل اللغة العربية بنزول القران عربيا  

 [.7: سفيو 
فلقد حث  .ليةسة العملية وتوظيف املهارات العمر أن يكتسب املتعلم القدرة على املما (9

يـ ر ى الل ُه ع م ل ُكم  و ر ُسولُُه و ال ُمؤ م ُنون  }: قال تعاىل ،اإلسالم على العمل  {و ُقل  اع م ُلوا ف س 
دأ على تعليم أمور ويؤكد ذاا املب .ذنا فقد اقرتنت املعرفة بالعمل ومن .[105:التوبة]

 :عديدة منها
 استخدام التجريب العملي يف احلصول على املعرفة. 
 موضع  كافة  أنواعها  بفكي التطبيق حياول اإلنسان وضع املعرفة  ،اقرتان النظري بالتطبيق
 .مبا يعود عليه وعلى جمتمعه باخلري والكائدة ،التنكيا
 دوات يف كافة أنواع املعرفة كالكيمياء تطوير املهارات العملية يف استخدام األجهزة واأل

 .وغريذا. .والكيزياء والطب والصيدلة
 .أن يكتسب املتعلم القدرة على مواجهة املشكالت اليت تواجهه بالطرق العلمية (8
أن يكتسب املتعلم السلوك اإلسالمي يف حياته اليومية مبا يتماشى وخصائص املسلم  (10

والاي يقدم  ،واحملب للخري والتقي، والصادق، ،نيفاملسلم الصاحل ذو املسلم األم .الصاحل
أي الاي يتقي اهلل يف   ،العون واملساعدة ألبناء املسلمني، والاي يعبد اهلل وخيشاه يف كل عمل

 .يءكل ش
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 :محتوى المنهج اإلسالمي
ولالك فهو حباجة الكتمال  ،يسري وفق النظام العلمي للمناذج الرتبوية اإلسالمياملنهج  

احملتوى يام مجيع املعارف واخلربات اليت تعرض على  أنومن املعلوم  ،ألذدافهحملققة عناصره ا
انطالقا  من أن حمتوى املنهج املدرسي يعكس أذدافه فال بد من التأكيد و  .املتعلمني وفق تنظيم معني

 :قبل تديد حمتوى املنهج اإلسالمي التالية على املبادئ
ذي يف األساس من خلق اهلل سبحانه وتعاىل فهو  - اإلسالمحىت قبل  –إن املعرفة اإلنسانية  (1

 .وذي موجودة حىت قبل خلق آدم عليه السالم ،فيه اخلالق املبدع هلاا الكون بكل ما
سعى اإلنسان عرب العصور املختلكة إىل إدراك ما يدور حوله من ظواذر وأحداث كونية  (7

األساس  ا نشأت الكلسكة فهي يفوهلا ،بشرية عن طريق التككري وتوظيف العقلو وطبيعية 
ولكنه يف سعيه هلاا الكهم وقع يف  ،علم يهدف إىل فهم اإلنسان هلاا الكون ولطبيعة اخللق

 .األخطاء فصار يغري آراءه ونظرياته من حني آلخر
 .بأنه لن يهتدي إال هبدي اهلل حكمة يف أن يعطي اإلنسان املخلوق درسا   التخبط الككري (1
السليمة طريقها واحد وذو التصور اإلسالمي هلاا اخللق من كون وإنسان املعرفة الصحيحة و  (1

 .وحياة
ال ينظر إىل  املعرفة املوحدة واملتكاملة جيب أن يكون موحدا   إدراككما أن العقل الاي عليه  (5

 .وال ينتقي حقيقة دون غريذا ،جانب دون اآلخر
مع بعاها  ةشاعر منصهر اإلنسان ذو خملوق موحد متكامل فاجلسم والروح والعقل وامل (3

 .البعض
فال بد  ،اإلنسان املتكامل و املوحد يف طبيعيته ال ميكن أن يدرك املعرفة على شكل جزيئات (9

 .أن تكون املعرفة منظمة توجد بينها عالقات
ن ذدف كل فرع من فروع املعرفة ذو احملافظة على إميان الكرد باهلل سبحانه وتعاىل واحملافظة إ (9

لكي يرجع إليها يف سلوكه وينظم يف  ،مي والثقافة واحلاارة اإلسالميةعلى الككر اإلسال
 .حياته وعالقاته مع غريه من بين البشر
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يتامن مواد ومقررات قد تكون علمية ونظرية تنمي  اإلسالمين حمتوى املنهج إومن ذنا ف

 ن اخلصائص اليتسوف يكون له عدد م اإلسالميةلكن ذاا احملتوى بتميزه بالنظرية  ،حمددة مهارات  
 ،أخرى لكنها تلتزم باملبادئ السابقة؛ فمنها الصدققد تشرتك مع خصائص أي منهج وفق نظريات 

وغريه  اإلسالميوباملقارنة بني ذاه اخلصائص للمحتوى يف املنهج  .والثبات ،ول املتعلمنيمة ميءومال
اله على احلقائق عين اشتمحيث ي ،الصدق ذو ذات الصدق يف أي حمتوى أنمن املناذج جند 

 أنال جيوز فيه  إذال يقتصر على العلوم الطبيعية  اإلسالميصدق احملتوى يف املنهج  أن إالالعلمية، 
بالغيب  واإلميان ،، بل يزيد بكرضية التدبر والتككر يف كافة العلوم واجملاالتعلى احملسوسيقتصر العلم 

 .لعقل البشري تصورهلميكن  ما ملاإلسالمي يعزى إليه املنهج  أركانمن  أساسركن 
خيالف غريه يف االذتمام  الف اإلسالميمته مليول املتعلمني يف حمتوى املنهج ءمعيار مالأما 

مع  املعارضةوال جييز  ،ككل متكامل اجلوانب  اإلنسانبل يزيد بالتعامل مع  ،باحلاجات والدوافع
وفاته  إىلمن حني طكولته  اإلنسانل مع فيتعام ،الرباين أن له خصوصية املبدأ إال ،حاجات املتعلمني

العنان للطكل يف  إطالقاليت ترى ( اتيةالربمج)وال يقبل النظرية ( روسو)ة فال يقبل فلسك ،مبا يناسبه
 أبناءكمروا مُ : )يقول عليه السالم ن رسول احلق، ألوفق ذواه ةسن الثانية عشر  إىلفعل ما يريد 
من الصغر وحياة املسلم هلا  اإلعداد للحياة يبدأن ، وأل(شرواضربوذم عليها لع   بالصالة لسبع  

 .أوهلا أساسعلى  آخرذاخصوصيتها اليت حيتاج بناء 
اخلالدة ثباهتا ملواجهة التحديات يف خمتلف  اإلسالميةالرتبية  أثبتتمعيار الثبات فقد  وأما

 .ومكانالقران والسنة الصاحلة لكل زمان  مبادئن ثباهتا مستمد من العصور وذلك أل
 

 : اإلسالميةيتامنها حمتوى املنهج يف ضوء النظرية الرتبوية  أنومن اجملاالت اليت ينبغي 
 املعرفة اخلاصة بالدين اإلسالمي احلنيف. 
 معرفة النكس البشرية وجسم اإلنسان من كافة اجلوانب. 
 ها اهلل يف فهاان العلمان خيتصان باجلمادات اليت خلق ،املعرفة اخلاصة بالكيمياء والكيزياء

 .ذاا الكون الكسي 
 املعرفة اخلاصة بالنباتات واحليوانات. 
 املعرفة اخلاصة بالكون والظواذر الكونية. 
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 املعرفة اخلاصة بالبيئة سواء البيئة الطبيعية أو البشرية. 
 املعرفة اخلاصة بالعامل اإلسالمي. 
 املعرفة اخلاصة بعلوم اللغة العربية. 
 جنبيةاملعرفة اخلاصة باللغات األ. 
 املعرفة اخلاصة مبكونات اجملتمع ووحداته. 
 احرتام دور العلماء يف احلاارة اإلنسانية عرب العصور املختلكة. 
 

 :هج اإلسالميطرائق وأساليب المن
 :معنيني إىليف ذاا العنصر ميكن اإلشارة 

 اليت يتعامل هباالكيكية : الثاينو  ،الكيكية اليت يعرض هبا احملتوى على املتعلمني: املعىن األول
 .املعلمون واملتعلمون مع احملتوى

اهلرمي أو  كالتنظيموبناء على التنظيم الاي يتم اعتماده كمدخل أساسي لعرض احملتوى  
ن تتناسب مع ما حدد للمنهج الرتبوي من مصكوفة بد وأ ن ذاه الطرق واألساليب ال، فإالتتابعي

 مع طبيعة الركائزتتماشى  أنبد  اليف املنهج اإلسالمي الطرق واألساليب املستخدمة و  ،املدى والتتابع
واملنطلقات اليت يصدر عنها من جانب، ومع طبيعة األذداف اليت يرمى إىل تقيقها من جانب آخر، 
مع األخا يف احلسبان أن تلك الطرق واألساليب تسهم يف إعداد اإلنسان الصاحل للدنيا واآلخرة 

تستهدف إعداد املواطن الصاحل جملتمعه فقط مبقاييس  أخرىلنظريات  التابعةعلى غري املناذج  ،معا  
 ولالك ،وإنتاجوتارة تقدم اجلانب االجتماعي كنكعية  ،تارة هتتم باجلانب النكسي كحاجات دنيوية
مع حاجاته ككرد وما يلزمه جتاه  يقدم للمتعلم بشكل متوازن اإلسالمييف املنهج  األسلو جند 
  .اجملتمع

اليت يستعني هبا املنهج اإلسالمي يف تبليغ رسالته وبلوغ أذدافه تصل   التدريسيةطرق كما أن ال
 .للمعلم يف املدرسة، كما تصل  للداعية اإلسالمي يف أي موقف من املواقف اليت يتعرض هلا

 يف احلرية املطلقة للمتعلم الكتسا  القيم بعيدا   غال  مل ت اإلسالميفالطرق التدريسية يف املنهج 
فطرقه تنطلق من االذتمام  ،الزم اجلمود يف الطرق التقليدية، ومل تن الابط يف املوقف التعليميع

والتمثيل باوابطه العملية كالقدوة  التطبيقيةكما يهتم بالطرق   ،باملتعلم وجعله حمور العملية التعليمية
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وهباا فقد ضمنت ، فيحرم الوسائل اليت تؤثر على األخالق أو تلحق الارر باملتعلمني ،الشرعية

واملتعلم كمحور للعملية  كقدوةاملوازنة بني واجبات املعلم   اإلسالميالطرق التدريسية يف املنهج 
فتارة تغكل جانب املتعلم كالنظريات  ،األخرىوذاا تكتقده املناذج يف ضوء النظريات  ،التعليمية
سعادة ) .الربمجاتية والكنون املتعددة يةكالنظر علم  وتارة تغكل جانب امل ،من الكلسكة املثالية املستمدة
 .(177، ص 7001 ،وإبراذيم

 : يلي مافيالطرق واألساليب يف املنهج اإلسالمي  إمجالوميكن 
 و ة  ح س ن ة  ل م ن  ك ان  }: أسلو  القدوة الصاحلة، قال تعاىل ل ق د  ك ان  ل ُكم  يف  ر ُسول  الل ه  ُأس 

ر  و ذ ك ر  الل ه  ك ث ريا  يـ ر ُجو الل ه  و ال يـ و م  اآل    (.71: األحزا ) {خ 

 وذاا راجع إىل تأثري القصة  ،يعد ذاا األسلو  من أذم األساليب وأنكعهاو  ،أسلو  القصة
كما ذكر قصص املكابني بالرساالت وما   ،وقد ذكر القرآن الكرمي قصص األنبياء ،على السامع

  .أصاهبم من عاا  نتيجة تكايبهم الرسل
   ُهم  ف م ا أ ن ت  مب  ُلوم   فـ تـ و ل  } :التوجيه واملوعظة احلسنة، قال تعاىلأسلو و ذ كِّر  ف إ ن  * ع نـ 

ر ى تـ نـ ك ُع ال ُمؤ م ن ني   م ة  }: وقال أياا  (. 55: سورة الااريات) {الاِّك  اد ُع إ ىل  س ب يل  ر بِّك  ب احل  ك 
 (. 175 :سورة النحل) {و ال م و ع ظ ة  احل  س ن ة  

 ياة وقد استعمل القرآن الكرمي ذاا األسلو ، إذ ياكر ح ،أسلو  الرتغيب والرتذيب
حيث يقول عز  ،ويف املقابل ياكر حياة الكافرين فيها وما يناهلم من عاا  ،املؤمنني يف اآلخرة

ُهم  }: وجل نـ  د  و م  ت ص  ُهم  ُمق  نـ  ه  و م  ُهم  ظامل   ل نـ ك س  نـ  ساب ق   مُث  أ و ر ثـ ن ا ال ك تا   ال ا ين  اص ط ك ي نا م ن  ع باد نا ف م 
ات  ب إ ذ ن  ال ب رُي ب اخل  ري  ُل ال ك  ا حُي ل و ن  ف يها م ن  أ ساو ر  م ن  ذ ذ ب   *ل ه  ذل ك  ُذو  ال ك ا  ُخُلوهن  ن  ي د  ن اُت ع د  ج 

ُد ل ل ه  ال ا ي أ ذ ذ ب  ع ن ا احل  ز ن  إ ن  ر ب نا ل غ ُكور  ش ُكور   *و ُلؤ ُلؤ ا و ل باُسُهم  ف يها ح ر ير   ي ال ا   *و قاُلوا احل  م 
ل ه  ال مي  سُّنا ف يها ن ص ب  و ال مي  سُّنا ف يها لُُغو    ُم  ناُر ج ه ن م   *أ ح ل نا دار  ال ُمقام ة  م ن  ف ا   و ال ا ين  ك ك ُروا هل 

ُهم  م ن  ع ااهب   اآليات  سورة فاطر،){ ا ك ال ك  جن  ز ي ُكل  ك ُكور  ال يـُق اى ع ل ي ه م  فـ ي ُموُتوا و ال خُي ك ُف ع نـ 
11- 13.) 

 قد استخدم القرآن الكرمي أسلو  احلوار يف مواضع عديدة، منها حوار ، و أسلو  احلوار
ُر و ال }: ه السالم مع أبيه، قال تعاىل إبراذيم علي م ُع و ال يـُب ص  إذ  ق ال  أل ب يه  ي ا أ ب ت  مل   تـ ع ُبُد م ا ال ي س 

ر اط ا س و ي ا  ي ا أ ب ت  إينِّ * يـُغ ين  ع نك  ش ي ئ ا  د ك  ص  ي ا أ ب ت  * ق د  ج اء ين  م ن  ال ع ل م  م ا مل   ي أ ت ك  ف ات ب ع ين  أ ذ 
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ي ا  ي ا أ ب ت  إينِّ أ خ اُف أ ن مي  س ك  ع ا ا   مِّن  الر مح  ن  * ال تـ ع ُبد  الش ي ط ان  إن  الش ي ط ان  ك ان  ل لر مح  ن  ع ص 

ُجر ين  م ل ي ا * ي ط ان  و ل ي اُكون  ل لش  فـ ت   يُم ل ئ ن مل   ت نت ه  أل ر مُج ن ك  و اذ  ق ال   ق ال  أ ر اغ ب  أ نت  ع ن  آهل  يت  ي ا إبـ ر اذ 
  (.19-17: سورة مرمي، اآليات ){ ..س الم  عليك سأستغكر ل ك  ر يبِّ 

   ب السابقة، وذو ما عرب دي األسالييستعمل ذاا األسلو  عندما ال جتُ و  ،أسلو  العقا
 .(13ص  ،ذـ1178 ،البكر و املهوس) .الشرع بإقامة احلدود والتعزير عنه

 التشبيهات ومنه كل  ،نآمن ألوان التصوير الكين يف القر  وذو لون :أسلو  ضر  األمثال
ك ي ف  أ مل   تـ ر   } :ومن ذاا النوع قال تعاىل ،وذيئات عاين واحلاالت صورا  هبا إلحالة امل يءاليت ج

ُلها ثاب ت  و فـ ر ُعها يف  الس ماء   ني   *ض ر    الل ُه م ث ال  ك ل م ة  ط يِّب ة  ك ش ج ر ة  ط يِّب ة  أ ص  تـُؤ يت  ُأُكل ها ُكل  ح 
ثال  ل لن اس  ل ع ل ُهم  يـ ت ا ك ُرون   ا و ي ا ر ُ  الل ُه األ  م  تُث ت  م ن    و م ث ُل ك ل م ة  خ ب يث ة   *ب إ ذ ن  ر هبِّ ك ش ج ر ة  خ ب يث ة  اج 

ا م ن  ق رار   لُّ  *فـ و ق  األ  ر ض  ما هل  ر ة  و ُيا  خ  ن يا و يف  اآل  يـُث بُِّت الل ُه ال ا ين  آم ُنوا ب ال ق و ل  الث اب ت  يف  احل  ياة  الدُّ
ع ُل الل ُه ما ي شاءُ الل ُه الظ ال م ني    .(75و 71: سورة إبراذيم) { و يـ ك 

 طريقة حل املشكالت. 
 طريقة تقيق الاات. 
 التعليم املربمج. 
 التدريس بالكريق. 
 التعليم املصغر. 
 .(711م،ص 1889نشوان،)
 

 :الت ويم في المنهج اإلسالمي
يستهدف التقومي الوقوف على مدى ما تقق من أذداف وما مل يتحقق منها، ومعرفة جوانب 

ك بعوامل القوة أو أسباهبا وحماولة التغلب أو القااء على القوة ونواحي الاعف، من أجل التمس
وذاا ما يعرف بالتشخيص  ،أسبا  الاعف واالستكادة من األخطاء وعدم تكرارذا يف املرات التالية

ف على مدى ما ومن ذاا املنطلق يستهدف التقومي يف املنهج اإلسالمي الوقو . والعالج والوقاية
، غية تعديل املسار أو السلوك وعدم الوقوع يف األخطاء مرة ثانيةب إليها ىيتحقق من أذداف يرم

وكالك فإن اإلنسان يف ظل ذاا املنهج مطالب بأن حياسب نكسه أوال  بأول قبل أن حياسب من 
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أن يقلع عن املعاصي ويرجع ويتو  ب اإلنسان ألعمالهيف مراجعة  اإلسالمية املبادئمن  وانطالقا  . اهلل

ويعقد العزم على أال يعود إىل شيء يغاب اهلل مستقبال  ويصح  أو يعدل من ويندم على ما فعل 
س كيِّ ال اإلنسانع نن يصالتقوميية يسعى أل أساليبهيف  اإلسالميفاملنهج سلوكه إذا كان معوجا ، 

  .يعرف اخلري ويقبل عليه ويدرك الشر ويبتعد عنه أو جيتنبه الاي كطنال
االلتزام خبصائص التقومي اليت تعتمدذا املناذج يف ضوء النظريات من اإلسالمي وال ميانع املنهج  
أن التقومي يف املنهج اإلسالمي  إال ،(والشراكة ،والثبات ،والشمول ،الصدق) ومنها األخرىالرتبوية 

 ،يستند على معايري متعددة مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريكة عند احلكم على األفراد
يتعلق منها بعالقة اإلنسان خبالقه وتقيق املعىن الصحي  للعبودية هلل سبحانه وتعاىل وحده، سواء ما 

واهتا أو غري أو ما خيتص منها بعالقة اإلنسان بسائر املخلوقات مجادذا ونباهتا وحيواناهتا وطيورذا وثر 
يستهدف بناء  ألنه ةالشمولييف معيار  يزيد اإلسالميالتقومي يف املنهج  إن، بل ذلك من املخلوقات

م عمل العامل على أساس مقارنته بعمل يقو  فال  ،العدل والتعاون مبدأ اإلنسان بكل جوانبه مصطحبا  
ألن ذاا يعين الرضا باملستوى الاي وصل  ،اجلماعة أو املستوى الاي وصلت إليه أعمال اجملموعة

رورة يؤدي إىل اخنكاض مستوى حياة وذاا بالا ،املتقن األداءإليه التالميا دون الوصول إىل مستوى 
وا  والعقا  كالك يتامن التقومي يف املنهج اإلسالمي الث .(م1179مدكور،) اجلماعة وختلكها

ويتسم التقومي يف املنهج اإلسالمي  .(111م، ص 7001 سعادة وإبراذيم،) لإلنسان يف ضوء عمله
كما يتسم التقومي يف ،  احلكم على الناسبالعدالة، حيث يطالبنا القرآن الكرمي بتطبيق العدالة عند 

وذكاا يكون ، عاائه احلسية من مسع وبصر وفؤاداملنهج اإلسالمي بالشمولية لكل جوارح اإلنسان وأ
وحمكزا  لإلقدام على فعل  ،التقومي يف املنهج اإلسالمي شامال  وصادقا  ومتنوعا  ورادعا  للسلوك السيئ

عرتف املنهج اإلسالمي بوجود تقومي مستمر للكرد ملا قدمت يكما   .اخلري واإلحجام عن فعل الشر
 ،ليس بشيء مستحدث وال ذو غريب على البيئة املسلمة يداه يف الدنيا، فالتقومي املستمر يف املنهج

وقد ورد عن عمر بن اخلطا  رضي اهلل عنه أنه ، حيث جاءت اآليات واألحاديث املؤكدة لالك
 غدا  أن   عليكم يف احلسا    ه أذونُ نوا، فإن  وز  تُ  أن نوذا قبل  بوا، وز  تاس   أن سكم قبل  بوا أنكُ حاس  " :قال
  ."م خافيةعرضون ال ختكى منكُ تُ  األكرب، يومئا   سكم اليوم، وتزينوا للعرضبوا أنكُ تاس  

على التقومي املستمر بتأكيده على أمهية أن  يحرص المنهج اإلسالميومن املنطلق السابق 
والرتكيز . أنكسهم باستمرار على ما قدموه يف حياهتم أو ما سوف يقدموه مستقبال  حياسب التالميا 
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م بالنكع على اإلكثار من فعل اخلريات واحلرص على الصاحل العام بشكل يعود عليهم وعلى غريذ

ر ى}: والكائدة، قال تعاىل   - 18: النجم) { م ا س ع  و أ ن  ل ي س  ل إل  ن س ان  إ ال   * أ ال  ت ز ُر و از ر ة  و ز ر  ُأخ 
11.) 

ب كالك اذتم املنهج اإلسالمي بالتقومي اخلتامي الشامل على اعتبار أن اإلنسان سوف حياس   
ثـ ق ال  ف م ن  يـ ع م ل  }: حيث قال تعاىل ،وإن شرا  فشر ،إن خريا  فخري ،يوم القيامة مبا فعل يف دنياه م 

يـ ر ا يـ ر ه  (.117م، ص7001 ،ادة وإبراذيمسع). (9: الزلزلة) {ذ ر ة  خ 
 

 :المع م في المنهج اإلسالمي
من  انطالقا   ،اجلهة اليت يعمل فيها أماماهلل مث  أمام مسؤول   اإلسالمياملعلم يف ظل املنهج 

عن  ،أربعل عن سأدم يوم القيامة حىت يُ ما ابن آقد   التزولُ : )ديث املصطكى عليه الصالة والسالمح
فعل  وعن علمه ما ،أنكقهاكتسبه وفيما  أينوعن ماله من  ،أفناهعمره فيما  وعن ،أبالهشبابه فيما 

 (.بلجام من نار القيامةجلم يوم ئل عن علم فكتمه أُ من سُ : )يف تايره من كتم العلم وقوله(. به
وال يدعي اإلملام بكل جوانب املادية  ،يتميز املعلم بالتخصص يف جماله والنشاط والكعاليةو 

 ،يف أفعاله خلوق ،صدوق يف قوله ،{و فـ و ق  ُكلِّ ذ ي ع ل م  ع ل يم  } :هولكنه يعرف أن   لمتعلم،واملعنوية ل
أ ت أ ُمُرون  الن اس  ب ال رب ِّ و تـ ن س و ن  أ نـ ُكس ُكم  و أ نـ ُتم  }قال تعاىل  .يقوم بدور املرشد واملوجه والقدوة جمددا  

ُلون  ال ك ت ا     .(51ص م،7001 عبدالسالم،) .(11سورة البقرة ) {أ ف ال  تـ ع ق ُلون   تـ تـ 
 

 :المتع م في المنهج اإلسالمي
بصكته الطالب املنتظم يف مرحلة من مراحل العلم ذو ذلك العنصر  اإلسالمياملتعلم يف املنهج 

ويوجب عليه  ،والشخصية إعداده يف كافة اجلوانب العلمية واإلنسانيةجل تسعى الرتبية من أ الاي
ع  و ال ب ص ر  } :ىلاقال تع .وواجباته جتاه ربه وعلمه أدوارهبالقيام  و ال تـ ق ُف م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م  إ ن  الس م 

ُئوال   ل ئ ك  ك ان  ع ن ُه م س  من اعتبار طلبه للعلم عبادة مىت ما   انطالقا  و  .[13:اإلسراء]{ و ال ُكؤ اد  ُكلُّ أُو 
 م،7001 عبدالسالم،)ويايف  .يخ مبدأ العلم والعمل به يف حياتهوترس أوال ،كانت نيته خالصة هلل 

ا تأكيد حريته وقدراته على اإلبداع والتجديد وعمارة الكون مبا ينكع الناس مع تكرميه حي  مع  (51ص
 .فال جيوز إذانته أو القصاص منه إال باحلق
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 المراجع
 

 .193، ص 1  السلوك، ج اكت  .الكتاوى الكربى .أمحد ،تيمية ابن -
 ،15 ج العر ، لسان .(ه 1111 ) مكرم بن حممد الدين مجال الكال أبو ،منظور ابن -

 .بريوت ،صادر دار
 .الرشد: الرياض، املنهج أسسه ومكوناته (.ه1178) وليد، املهوسو  ،البكر رشيد -
مكتبة . أبعاد النظرية الرتبوية اإلسالمية يف السنة النبوية .(ه1178) فاطمة سامل ،باجابر -

 .شد بالرياضالر 
وآخرون، الدار العربية، القاذرة،  ترمجة ممدوح حممد .نظرية املنهج .(1899)جورج  ،بوشامب -

 .مصر
: عمان .اإلسالمية مكانة فلسكة الرتبية يف النظرية الرتبوية .(ه1111)  .بشري حاج ،التوم -

 .حبوث مؤمتر حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة
جامعة امللك : الرياض. ترمجة سالم سيد وآخرون .قيادة املنهج .(1115)  .آلن ،جالهتورن -

 .سعود
 .دار أشبيليا: الرياض، الرتبية اإلسالمية(. م7007) أمحد، احلمد -
 ،دار الرياض للنشر والتوزيع ،أصوله وأنواعه ومكوناته: املنهج .(م1897)حممد زياد  ،محدان -

 .اململكة العربية السعودية
تنظيمات املناذج : (د ت) حسن ،والقرش .أمحد عبد الرمحن ،والنجدي .إمام خمتار ،محيدة -

 .دار زذراء الشرق: القاذرة .7ج .وتطويرذا
 .األردن ،دار األمل ،الرتبية يف ضوء املدارس الككرية .(م1881)حسن أمحد  ،احلياري -
 .مصر ،القاذرة ،دار الككر العريب ،النظرية اإلسالمية .(1897)زينب  ،رضوان -
 . دار الرشيد للنشر والتوزيع. تطور الككر الرتبوي (.ذـ1107)خري ف، خار -
: عمان، تنظيمات املناذج وختطيطها وتطويرذا (.م7001) وعبد اهلل إبراذيم، سعادة جودت -

 .7ط، دار الشروق للنشر والتوزيع
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 .دار الككر: عمان، املنهج املدرسي املعاصر (.م7009) عبد اهلل إبراذيم، سعادة جودت -
 . مكتبة الرشد: الرياض، املناذج التعليمية (.م7001) السيد أمحد حممد، يكي شوقيالشر  -
، املنهج املدرسي املعاصر أسس بناؤه تنظيماته وتطويره (.م7009) رشدي أمحد، طعيمة -

 .دار السرية: عمان
 .دار املعارف: القاذرة. تراثنا بني ماضي وحاضر (.1890. )عائشة، الرمحن عبد -
املنهج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية الرتبوية  .(ه1103) .الرمحن صاحلاهلل، عبد عبد -

 .مركز امللك فيصل للبحوث: الرياض. اإلسالمية
 املؤمتر ،7 ج. إسالمية رؤى للرتبية العامة النظرية .(ه1111 ) صاحل الرمحن عبد ،اهلل عبد -

 .األردن ،الرتبوي
 املؤمتر ،اجلوزي اإلمام فكر يف نسانيةاإل الطبيعة ،(ذـ 1109) إبراذيم حسن العال، عبد -

 .لقاذرةا: العاملية املسلمني الشبان مجعيات ،7 ج ،اإلسالمية للرتبية اخلامس العاملي
، 7أصول الرتبية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع، ط (. م1891)النحالوي  نعبد الرمح -

 .دار الككر، دمشق
، مكتبة الرشد: الرياض، ت املناذج املعاصرةأساسيا .مندور عبد السالم، السالم عبد -

 . م7001
 .النظرية الرتبوية وأصوهلا الكلسكية والنكسية .(ه 1897)  ،حممد سيف الدين ،فهمي -

 مكتبة األجنلو املصرية : القاذرة
مكتبــــة بســــتان  ،1ط ،نظريــــة املــــنهج والنمــــوذج الرتبــــوي: (م 7003) فــــؤاد ســــليمان  ،قــــالدة -

 .مصر ،اإلسكندرية ،املعرفة
دار : تقوميه، القاذرة، تنظيمه، ختطيطه، تصميمه:املنهج املدرسي(. 7011)الكسباين، حممد  -

 .الككر العريب
 .اإلسكندريةمنشاة املعارف . املناذج املعاصرة(. م7000) الكلزه رجب، وابراذيم فوزي -
 وطرق جاملناذ يف املعرفة الرتبوية املصطلحات معجم ،(م1888 ) اجلمل علي ،أمحد اللقاين -

 .القاذرة الكتب عامل 7ط ،التدريس
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اململكة  ،الرياض ،دار النشر 7ط  .أساسيات املناذج: (م7000) ،حممد اشرف ،املكاوي -

 العربية السعودية
 :"نظرية الرتبوية معناذا ومكوناهتاال"مقالة بعنوان : (م7008)ماجد عرسان  ،الكيالين -

 www.alukah.net/Social/1058/8854/ 
 .مجعية عمال املطابع –الرتبوي عند ابن تيمية  الككر (.ه1105)عرسان  ماجد ،الكيالين -
 .بريوت ،مؤسسة الريان .الرتبية والتجديد(.ه1119)عرسان  ماجد ،الكيالين -
 القاذرة .دار الكتب. املناذج بني النظرية والتطبيق(. 1885)أمحد  ،للقاينا -
 .، دار الشروق للطباعة، بريوت7منهج الرتبية اإلسالمية، ط : بدون تاريخ .حممد قطب -
 .م القرىأ .اإلسالمية النظرية الرتبوية .(ذـ1107 ) آمال محزة ،املرزوقي -
 دار الككر العريب: القاذرة  .نظريات املنهج الرتبوية .(ه1179) .علي أمحد ،مدكور -
حبوث : عمان .مكهوم املنهاج الرتبوي يف التصور اإلسالمي .(ه1111) .علي أمحد ،مدكور -

 .مؤمتر حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة
 .دار الكرقان: عمان، املنهج الرتبوي من منظور إسالمي .(م1889) حسني، نشوان يعقو  -
 .دار عامل الكتب: الرياض .النظريات الرتبوية يف ضوء اإلسالم .(ه1178) .مقداد ،ياجلن -
حبوث مؤمتر حنو بناء : عمان .معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية .(ه1111) مقداد،ياجلن -

 .نظرية تربوية إسالمية معاصرة
 ،1ع اجمللة العربية للرتبية، الرتبية، يف العربية النظرية حول ،(ه1107) القادر عبد ،يوسف -

 .7ص
 

 

 

http://www.alukah.net/Social/1058/8854/

