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مقدّمة
تشكل اجملتمعات اإلنسانية قوالب فكرية متنوعة ،ذات تعدد ثقايف واجتماعي ،تظهر
انعكاساته بالتأكيد على واقع احلياة بشكل كلي .وتظهر مالم ذاا الككر يف العادات والتقاليد
وطبيعة املعامالت والعالقات ،ولالك يستطيع املتابع أن يصف أي جمتمع إنساين بصكات وخصائص
واعتقادات سائدة ال يشرتك فيها معه أحد .وميكن القول إن ذاه الطبيعة احلياتية جملتمع ما إمنا ذي
انعكاس فكري فلسكي ملعتقدات ترمجها اجملتمع إىل ممارسات تطورت حىت شكلت ألفراد اجملتمع
العديد من القناعات اليت يصعب تغيريذا أو إعادة تكوينها.
وبالنظر إىل التاريخ جند أن اجملتمع البشري مر بالعديد من املراحل املتعاقبة من احلاارات
الككرية والثقافية برزت تأثرياهتا السلوكية واملادية على واقع احلياة ،وحصل بينها نوع من التأثري والتأثر
منا العصور األوىل لإلنسانية ،وكان لالحنراف عن الكطرة السوية سبب يف انتكاستها ،فكي اجملتمعات

الغربية ،كاألوربية واألمريكية ،جند أن الصراع الواض  -منا زمن احلاارة اليونانية حىت الوقت احلاضر -
بني الوحي من ناحية والعقل واحلواس من ناحية أخرى إمنا يقع على حسا الوحي ،األمر الاي يؤدي إىل
استبعاده واالعتماد على العقل واحلواس وحدمها ،مما يكرز بيئات منعشة للعقل واحلواس ولكنها مظلمة
حمرومة من بصائر الوحي؛ ولالك يهتدي إنسان ذاه اجملتمعات إىل قوانني الكون واألنكس ويستثمر

تطبيقات ذاه القوانني يف تسني وسائل احلياة ولكنه ال يعرف غاياهتا واحلكمة منها ،ولكن اهلل أنار
الطريق بإرسال الرسل مبشرين ومنارين ،واختتمت برسالة املصطكى صلى اهلل عليه وسلم الاي بعث
للعاملني مجيعا ،فتميزت ذاه األمة املسلمة مبا وذبها اهلل من نعمة اإلسالم ونعمة العلم الصحي ،
فارتقت ذاه األمة وعال شأهنا وقوي سلطاهنا مبا حكظت وطبقت من شريعة اهلل.
وبعد تكوين اجملتمع املسلم الصاحل جاءت مرحلة االتصال واالحتكاك بني اجملتمع اإلسالمي
واجملتمعات األخرى فتأثر العامل بدين اإلسالم أيام عزته وقوته ،مث أعقبتها مرحلة أخرى تأثر فيها
املسلمون حباارة الغر  ،فكثر التقليد واالقتباس وحماولة التوفيق بني القيم اإلسالمية والغربية،
كالدميقراطية واالشرتاكية والكلسكة وغري ذلك من حماوالت املواءمة والدمج.
لقد كان التواصل اإلنساين بني املسلمني وغريذم يف اجملاالت كافة ،حىت أن البداية العلمية
لكثري من اجملاالت كانت قد استقت جاورذا من علوم املسلمني ،كالطب واهلندسة والكلك.
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إال أن احلاارة الغربية بال شك تقدمت وسبقت احلاارات األخرى ووصل احلال املتأخر لدى
املسلمني إىل درجة تصنيف دول العامل اإلسالمي والعريب بدول العامل الثالث أو الدول النامية.
ويف جمال الرتبية ،اجملال األكثر حساسية ألي جمتمع ،كانت املشكلة األكثر تعقيدا بالنسبة إىل التأثري
والتأثر؛ ملا هلا من االنعكاسات على األفراد بشكل مباشر ،وال سيما يف جوانب تكوين األفكار
والعقائد والسلوكات .ذلك ألن واقع العامل اإلسالمي بعد تأخره عن احلاارة الغربية أصب حمتاجا إىل
نقل الثورات العلمية واالتصاالت والتقنيات الغربية يف اجملاالت والتخصصات كافة ،ومنها اجملال
الرتبوي.
لقد صاحب التقدم الغريب يف جماالت الصناعة واهلندسة تقدم كبري يف جمال الرتبية ،العتقادذم
اجلازم مبهمة الرتبية يف احلكاظ على مقدراهتم وتقدمهم ،ولاا كان العامل اإلسالمي حياول اللحاق هباه
احلاارة ،مما استدعاه إىل إرسال الكثري من أبنائه ملهمة الدراسة والتعلم ومعايشة التجار املختلكة.
ومن ذنا بدأت الكلسكات والنظريات الغربية تنتقل إىل العامل اإلسالمي بقصد أو بغري قصد ،مبا
فيها من خري وشر ،تبعا لنقل الكثري من العلوم والدراسات الغربية إىل العامل اإلسالمي ،وال سيما بعد
احلر العاملية الثانية حيث شهد العامل طكرة علمية كربى يف جمال العلوم والسباق املعريف والصناعي
والتسلي وغريذا من اجملاالت ،ومنها الرتبية والتعليم ،إما عن طريق البعثات العلمية املكثكة أو عن
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
الارر بأبناء األمة وفصلها عن ذويتها وفطرهتا السليمة ،مما دعاذم إىل القيام بالعديد من حماوالت
اإلنقاذ ،وركزت يف بداية األمر على ما يعرف بالتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ،وكان القصد األول
من ذاه الدعوة ذو االستكادة مما يتم نقله وترمجته من العلوم الغربية بعد معاجلته وتنقيحه ،يف ضوء
األصول واملبادئ اإلسالمية وتنقيحها مما خيالف ذاه األصول.
وقد بدأت ذاه احملاوالت يف الكرتة اليت بدأت تظهر الرتبية يف العامل اإلسالمي كعلم له أصوله
وفروعه ورجاله ،إال أن ذاا العلم انتقل إىل العامل اإلسالمي متأثرا بالنظريات الرتبوية الغربية الوضعية
مبختلف اجتاذاهتا الككرية والكلسكية ،بل وانعكست مبادؤذا على عناصر الرتبية كافة ،وال زالت
كالك إىل أن بدأ بعض العلماء واملختصني يبحثون عن خصوصية إسالمية هلاا العلم يبىن من
خالهلا ويكسر ويوجه ،مما استدعى التككري يف ماذية العمل الاي سيؤدي إىل ذلك ،فطرح مصطل
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التوجيه اإلسالمي للرتبية وعلومها مث نظرية الرتبية اإلسالمية أو التصور اإلسالمي ،فبدأت احملاوالت
من الكتا اإلسالميني يف الرتبية لبناء نظرية إسالمية ،فمنهم من كتب عن النظم واملؤسسات الرتبوية
اإلسالمية ومطالعات للرتبية يف القران مثل حممد قطب يف الكثري من املؤمترات ،ومنها حبث النظرية
اإلسالمية (1891م) يف مكة املكرمة ،وماجد عرسان الكيالين يف كتابه "تطور مكهوم النظرية الرتبوية
اإلسالمية" 1891م ،والنحالوي يف كتا "الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة"
(1898م) .معتمدين يف ذلك على قناعتهم املطلقة أن الكرق شاسع بني النظرية الرتبوية الربانية
والنظرية الرتبوية الوضعية( .التوم 1111ه) ،و مقداد ياجلن (1111ه) الاي يرى أن بناء النظرية
الرتبوية اإلسالمية على أساس سليم ال بد وأن يتوافر له شرطان أساسيان مها :أن يكون الدارس
للنظرية واقكا على العلوم اإلسالمية ،والثاين :أن يكون واقكا على الدراسات الرتبوية احلديثة حىت
يتمكن من املواءمة بني التخصص واملبادئ اإلسالمية.
إال أن البعض قد عارض ذلك التوجه لعدد من األسبا  ،فقال بالتصور اإلسالمي بدال من
النظرية ،ومنهم من قال" :الرتبية من منظور إسالمي" خوفا من خصائص مصطل "نظرية" كما
سنكصله يف ذاا البحث ،مما أدى إىل وقوع اخلالف يف مامون ذاه النظرية ومكهومها وعالقتها
باإلسالم كدين شامل للحياة وعالقتها بالنظريات الغربية ،ومدى اتصاهلا هبا ..وغريذا من
اإلشكاالت العلمية املتعلقة بأسس بنائها وانعكاسها على اجملاالت الرتبوية بشكل عام وعلى املنهج
بشكل خاص .وللوقوف على ذاه اإلشكاالت والتساؤالت فإن املؤلف سوف يسري يف ذاا البحث
وفق اخلطوات التالية:

الفصل األول ،وفيه:

أوال /مكهوم النظرية لغة واصطالحا.
ثانيا/تعريف النظرية بشكل عام والكرق بني النظرية الرتبوية والنظرية العلمية وتعريف النظرية
الرتبوية.

الفصل الثاني ،وفيه:

أوال /نظرية املنهج ومكهومها ووظائف نظرية املنهج.
ثانيا /تصنيف نظرية املنهج والتعريف هبا.
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الفصل الثالث ،وفيه:

أوال /النظرية الرتبوية اإلسالمية ومكهومها بني القبول والرد.
ثانيا /احلاجة للنظرية اإلسالمية.
ثالثا/النظرية الرتبوية اإلسالمية :مكهومها ومساهتا ومصادرذا.
رابعا /نظرية املنهج اإلسالمية:
 أسس نظرية املنهج (حقيقة اإللوذية ،وحقيقة الكون ،وحقيقة اإلنسان ،وحقيقة احلياة)،وخصائص املنهج اإلسالمي.
 تعريف نظرية املنهج اإلسالمية.خامسا /انعكاس نظرية املنهج اإلسالمية على عناصر املنهج:
 أذداف املنهج اإلسالمي. حمتوى املنهج اإلسالمي. طرق وأساليب ووسائل املنهج اإلسالمي. تقومي املنهج اإلسالمي. املعلم يف املنهج اإلسالمي. -املتعلم يف املنهج اإلسالمي.

6

www.alukah.net

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

الفصل األول
أولا /مفهوم النظرية:
 متهيد. تعريف مصطل نظرية يف اللغة.ثانيا /تعريف النظرية اصطالحا بشكل عام:
 الكرق بني النظرية الرتبوية والنظرية العلمية. تعريف النظرية الرتبوية. -الوظائف األساسية ألي نظرية.
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الفصل األول:
قبل البدء باحلديث عن النظرية الرتبوية اإلسالمية ونظرية املنهج اإلسالمي ،ال بد أن نشري إىل
مكهوم النظرية بشكل عام وأقسامها ،مث الكرق بني النظرية العلمية والنظرية الرتبوية ،وذاا ما سيتناوله
الباحث يف ذاا الكصل.

أولا /مفهوم النظرية لغةا واصطالح ا:
تمهيد:
يعتمد تقدم الرتبية يف أي جمتمع من اجملتمعات على البناء النظري هلا ،كما يعتمد العلم يف أي
جمال من اجملاالت على تطور نظرياته .ويف اجملال الرتبوي يؤكد كثري من علماء الرتبية على أمهية
النظريات يف تديد ميادين املعرفة يف جمال الرتبية وتصنيف املعلومات من حقائق متنوعة ،وبناء
املكاذيم ،وتديد أوجه النقص يف املعرفة الرتبوية؛ إذ بغري ذاه العوامل تتداخل ميادين البحث ،فهي
املوجهة ألية ممارسة عملية يف أي جمال معريف.
كما أن األساس املعريف ذو الاي حيدد نوعية النظريات ،فكل نظرية هلا جمال تستقي منه
املعلومات ويتناوهلا العلماء من خالله ،حيث أورد قالدة (7009م )13 ،أن النظرية تؤدي يف أبسط
وظائكها تصنيف املعرفة يف جمال الدراسة ،وتقوم برتتيب احلقائق كوظيكة جوذرية أعلى وصوال إىل
أعلى مستوياهتا :االستنتاج والتنبؤ .وهلاا يواجه دارسو النظرية يف حقل الرتبية صعوبة تعدد ذاه
النظريات ،كما يواجهون صعوبة االتكاق على اصطالحات صادقة تسم بعرض الوقائع والتعميمات
بوصكها اشتقاقات منطقية ملبادئ تربوية حمددة .كما أن مصطل النظرية يكتقر إىل التحديد ،وبني
ذلك أحد الربيطانيني بقوله :إن املرء الاي يبحث عن تعريف واض وحمدد هلاا املصطل ال يصل
إىل ضالته .عبد اهلل (1103ه) .ومن يبحث عن معىن نظرية يف املعاجم العربية جيد عدة معان،
واملؤلف سوف يقتصر على بعاها:
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مفهوم النظرية لغة:
وتقصي معناه وحقيقته بالكهم
النظرية مشتقة من الكعل (نظر) ،ومعناه :حاول فهمه
ِّ
والتجريب واالختبار ،ويف القرآن الكرمي{ :قُل انظُُروا ماذا يف السماوات واألرض} [يونس]101 :
(ابن منظور ،1111ج .)5وتتكرر الدعوة إىل النظر يف تركيب اإلنسان واحليوان والنبات وحال اجملتمعات
واحلاارات يف عشرات السور من القران.
ويقول (ابن تيمية ج  ،1ص " :)193والنظر جنس تته حق وباطل ،حممود وماموم".
ويايف" :إن النظر ال يقتصر على البصر واإلبصار بالعني ،وإمنا ذو يشرتك فيه العقل واحلواس
مجيعا".
تعريف النظرية العامة:
تعددت التعريكات اليت تناولت مكهوم النظرية بشكل عام ،ومن ذاه التعريكات:
تعريف كريلنجر 1835( Kerlingerم) حيث عرف النظرية بأهنا "عبارة عن جمموعة من
البناءات واملكاذيم والتعريكات واالفرتاضات املتداخلة اليت تعطي منظورا نظاميا للظاذرات بتحديد
العالقات بني املتغريات بغرض التكسري والتنبؤ بالظاذرات".
وياذب البعض إىل تعريف النظرية من خالل عرض ما يعرف بوظائف النظرية ومنهم "مور
 "Mooreالاي يرى أن النظرية أداة للتكسري والتنبؤ العقليني".
أما فهمي ( ،1897ص  )15فيشري إىل النظرية بقوله" :ذي فرضية أو جمموعة من الكرضيات
املتناسقة واملرتابطة منطقيا".
وينقل (رضوان  ،1897 -ص )17أن النظرية تعرف بشكل عام بأهنا جمموعة من القاايا اليت
تتخا ترتيبا خاصا يف النسق ،حبيث تكون مرتابطة منطقيا ومتميزة بالتدرج املنظم غري املتناقض،
وتشري القاايا العامة يف النظرية إىل املقدمات ،أما القاايا املستنبطة فتمثل النتائج".
ومن التعريكات السابقة للنظرية بشكل عام يتا أن النظرية تعرب عن الكرضيات واملكاذيم
والتنبؤ بالظاذرة وتعميميها ،وذاه حقيقة النظرية العلمية اليت تعترب ذات نتائج علمية دقيقة الرتباطها
بالعلوم الطبيعة والتجريبية ،كعلوم الطب واهلندسة والكيمياء ..مما يؤكد األساس النظري يف ذاه
العلوم .ويؤكد العلماء أن ذاه النظرية ذي األساس األول لتقدم ذاه العلوم وتطورذا والتنبؤ مبستقبلها؛
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األمر الاي دعا أربا العلوم اإلنسانية واالجتماعية ليسعوا جاذدين ،وبكل قوة ،إىل نقل العمل
بالنظريات إىل ذاه العلوم لتواكب العلوم الطبيعية.
وملا حققته النظرية العلمية من النجاح املبهر يف أساليب التكسري العلمي ،أعطى ذلك مكهوم
النظرية بريقا كان له األثر يف املبالغة باالذتمام بالنظرية يف اجملاالت كافة ،ومنها اجملال الرتبوي ،فقد
ترتب على ذلك أن البعض بالغ يف معايري النظرية العلمية فنقلها إىل اجملال الرتبوي كما ذي؛ األمر
الاي أدى به يف النهاية إىل عدم وضوح جوانب النظرية الرتبوي ،مما استدعاه إىل إنكارذا ونكيها
معتمدا على االجتاه الاي يرى بأن الرتبية ليست علما مستقال بااته .املرزوقي (1107ه) ،باعتبار
التقليل من أمهية النظرية يف الرتبية ،حيث إن تطبيقها يتم من خالل التدريس ،وذاه عملية أقر ما
تكون إىل احلرفة منها إىل العلم الاي حيتاج إىل التنظري.
وباملقابل جند الطرف اآلخر الاي يرى إمكانية تطبيق النظرية العلمية يف اجملال الرتبوي كنموذج
موجه ومكسر ألي علم ،وذو بالك الكهم لنظرية
متطابق يف أي علم أو جمال ،باعتبار أن النظرية ِّ
الرتبية طبقا للنظرية يف العلوم الطبيعية قد يقع يف الشك والريب من أذداف الرتبية اإلسالمية الثابتة،
ومن ذؤالء (فهمي 1897م) حيث يقول" :جيب أن ننتظر أن تقق الرتبية تقدما كبريا عندما تصل
العلوم اليت تعتمد عليها مثل علم النكس أو االجتماع إىل درجة عالية من التقدم متاثل درجة التقدم
اليت وصلت إليها العلوم الطبيعية" ص.71
لكن ذناك األكثرية من الرتبويني والكالسكة الاين تبنوا النظرية الرتبوية على أساس عملي موجه
ومرشد للعملية الرتبوية واملعلمني ومنهم :مور ،و ذريست ،وذم يتبعون بالك كبار الكالسكة القدامى
أمثال أفالطون ،وروسو ،ومل ،وجون ديوي" (التوم 1111ه) .وذاا ذو االجتاه الاي جيعل تبين
النظرية الرتبوية أمرا مقبوال يف اجملال الرتبوي ،وعليه اعتمد الباحث يف حبثه انطالقا من التكريق بني
النظرية العلمية والرتبوية من جهة والتكريق بني النظرية الرتبوية التكسريية والنظرية الرتبوية العملية
التوجيهية من ناحية أخرى.
ومن خالل الشكل التايل ميكن أن تتا العالقة بني ذاه النظريات وكيف وصلت إىل العلوم
اإلنسانية والرتبوية بشكل خاص:
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كيمياء ،ع م نبات،
جيولوجيا...

نظريات الت ويم

التا ي

نظريات التد ي

عم
الجتما

عم
النف

عم

الف فة ،األد ،

اإلن ا

الفن...

نظريات اإل اد

نظريات اإلدا ة

وبعد انتقال ذاا املصطل إىل العلوم االجتماعية ومنها الرتبية ،جيد املتتبع أنه قد استخدم
بكثرة يف النصوص والكتابات الرتبوية ،لدرجة أنه يوجد خلط بني طبيعة النظريات نكسها والوظائف
املتوقع أهنا تؤديها ،ومهما كان األمر فإن الوظيكة األساسية ألي نظرية تربوية ذي توجيه العمل
واملمارسة الكعلية"( .الكلزه ،وإبراذيم 7000م ،ص.)19
ومن ذنا نستطيع القول إن املنهج السليم عند بناء نظرية تربوية ذو يف النظرية الرتبوية العملية
وليست التكسريية ،إذ إهنا ستوجه العملية الرتبوية والقائمني عليها من خالل مبادئ الرتبية حىت لو مل
تأت جبديد كالنظرية التكسريية التجريبية.
وقد عرفت النظرية التربوية بعدد كبير من التعريفات منها:
تعريف تريى مور ( )Terry Moore - 1899الاي يرى أن النظرية الرتبوية منط خمتلف
عن النظريات العلمية يف العلوم الطبيعية ،حيث تنتمي إىل نوع خمتلف من النظريات يعرف بالنظريات
التطبيقية ألهنا تساعد يف معرفة املتوقع القيام به يف الواقع ،وتقدم من التوصيات ما يكيد يف التطبيق
ويؤكد على أن النظرية الرتبوية أكثر تعقيدا من النظرية العلمية (محيدة وآخرون،د.ت).
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ويايف الكيالين (1119ه) قوله" :ويف العصر احلديث اتسع مكهوم النظرية الرتبوية لتعين
التخطيط املسبق الشامل ملا يراد أن يكون عليه إنسان العصر من معلومات ،وما يتقنه من مهارات،
وما يتصف به من قيم وعادات واجتاذات ،وملا يراد أن تكون عليه شبكة العالقات املنظمة لعمل
املؤسسات وسلوك اجلماعات املختلكة ،مع مراعاة السنن النكسية وقوانني التعلُّم ،ومراعاة الكاعلية اليت
تنتج أكرب كمية من (املخرجات) مقابل أقل كمية من املدخالت".
ُ
ومن التعريكات تعريف ياجلن (1178ه) بأن النظرية الرتبوية عبارة عن "جمموعة من املكاذيم
الرتبوية اليت تقوم على جمموعة من املرتكزات الكلسكية أو الدينية أو االجتماعية أو مجيعها ،مع
املعطيات الثقافية والعلمية ،وجمموعة من األذداف اليت ميكن يف ضوئها تكسري كل العمليات الرتبوية
املنظمة نظريا ومنهجيا ونظاميا".
ويتضح من خالل التعريفات ال اب ة أ النظرية التربوية تتضمن مجموعة من األبنية

الككرية املتكاملة والشاملة واملنسقة يف منظومة تعاجل مشكالت اإلنسان ،وتوض تصوراته النظرية
والتطبيقية يف كافة ميادين احلياة اإلنسانية ،مما ِّ
ميكننا من القول إن رجال الككر الرتبوي املعاصر يف
بنائهم للنظرية الرتبوية يهتمون بثالثة أمناط ذامة من البحوث والدراسات ذي:
 دراسة العوامل األساسية لكل القاايا الرتبوية املعاصرة ،بأسلو علمي. دراسة اجلاور التارخيية للمشكالت الرتبوية ،بأسلو التحليل التارخيي. تكسري وتليل الكروض الكلسكية لدراسة القاايا ،مبنهج التحليل الكلسكي.ومن ذلك يمكن أ ن تنتج الوظائف األساسية ألي نظرية واليت اتكق عليها معظم الكالسكة

وذي ذات الوظائف اليت تسعى النظرية الرتبوية لتقدميها على النحو التايل :
 الوصف :ميثل أدىن املستويات ،ويتطلب التحديد الدقيق للمصطلحات للنظرية ،فهويتطلب التعريف الدقيق احملدد للمصطلحات ويتامن مجيع احلقائق املتعلقة بالظاذرة
وتطبيقها وتصنيكها.
 التكسري :وفيه ينشد املنظر الكهم الدقيق للظاذرة عن طريق تقدمي التكسري الدقيق للحقائقوإدراك ما بينها من عالقات وارتباطات.
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 التنبؤ :يعد وظيكة تتصل بتعميم ما تصل إليه اخلربة اإلنسانية ،من مث يصل إىل خطوة ذامةوذي تقومي النظرية واختبارذا وفقا لطبيعتها وارتباطها باملمارسة حبيث تكون االستنتاجات
ممكنة جتريبا ومن حيث مقدرهتا على التنبؤ بأحداث املستقبل( .محيدة وآخرون ،د.ت).
لكن ذاه الوظائف ال ميكن اجلزم مبدى فاعليتها يف النظرية الرتبوية خبالف النظرية العلمية
انطالقا من الكرق الواض بني النظرية يف العلوم الرتبوية والنظرية يف العلوم الطبيعة (العلمية) واليت
حددذا الكثري من املختصني ومن أمهها:
أن النظرية الرتبوية ختتلف عن النظرية العلمية فهي ال هتدف إىل العمومية املصاحبة للنظريات
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
جمموعة افرتاضات صادقة مرتبطة ارتباطا منطقيا ولكنها إطار ملكهوم موحد ميكن استخدامه لتوجيه
املمارسة الرتبوية.
وكالك ختتلف النظرية الرتبوية عن النظرية العلمية فإن النظرية العلمية نظرية وصكية ،بينما
النظرية الرتبوية توجيهيه تشخيصية ،كما أن النظرية العلمية تتكون من قوانني تصف وتكسر الطبيعة،
بينما النظرية الرتبوية تتكون من مبادئ توجه إىل طرق للتحكم يف العملية الرتبوية .الكلزه وإبراذيم
( ،7000ص .)19
ومما سبق ميكن أن نقول إن النظرية الرتبوية نوع خمتلف عن النظرية يف جمال العلوم الطبيعية،
حيث إن النظرية الرتبوية تقدم من التوصيات ما يكيد يف عملية الرتبية من وجهة نظر معينة ،فالنظرية
الرتبوية تصف جمموعة من األنشطة اليت تدث يف عملية الرتبية مثل التدريس واإلقناع وإثارة الدوافع
والتعلم واالختبار ،ومن مث فهي تصمم لبلوغ أذداف معينة وتعطي من التوصيات ما يساعد على
املمارسة .وعليه فإن من أذم وظائف النظرية يف الرتبية العمل كموجه لتنكيا الرتبية تظهر يف كافة
عناصر الرتبية.
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الفصل الثاني
أولا /نظرية المنهج:

 املكهوم يف الكتابات األجنبية. املكهوم يف الكتابات العربية. -وظائف نظرية املنهج.

ثاني ا /تصنيف نظرية المنهج والتعريف بها:
 النظرية املوسوعية. النظرية البولوتكنيكية. النظرية اجلوذرية. -النظرية الربمجاتية.
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الفصل الثاني:

أولا /نظرية المنهج ومفهومها:

متهيد:

بعد التعرف على النظرية مبكهومها العام والرتبوي ،انبثق منها مكهوم نظرية املنهج ،ويف جمال

دراسة املنهج خيتلف املتخصصون واملنظرون يف اجملال الرتبوي حول مدى انطباق مكهوم النظرية
وطبيعتها أو وظائكها على نظرية املنهج ،وقد يكون مؤدى ذلك االختالف ذو حداثة اجملال كعلم
منظم ،أو قد يرجع للطبيعة املعقدة للظاذرة موضع الدراسة ،باإلضافة إىل اختالف معىن النظرية يف
العلوم الطبيعية عنها يف العلوم االجتماعية ،جبانب أن نظرية املنهج كنظرية ظهرت مع مؤمتر جامعة
شيكاغو 1819م حيث إن املنهج يعد احلقل التطبيقي ملبادئ ونظريات الرتبية وعلم النكس ،ولقد
استعار املنهج من العلوم التطبيقية أساليبها وممارستها ،ومن ذنا ميكن القول إن املربني واملعلمني
يستطيعون أن يعاجلوا مجيع املشكالت اليت تنجم عن ختطيط وتطوير املنهج وتقوميه ما ُوجدت لديهم
نظرية عامة تككل هلم التوجيه واإلرشاد يف ذاه اجملاالت.
وعلى الرغم من أمهية النظرية اخلاصة باملنهج فمازال ذناك عدم اتكاق حول تعريف عام لنظرية
املنهج ،إذ يرى كل منهم طبيعة املنهج حبسب فلسكتة الرتبوية ورؤيته اخلاصة ،وقد حاول عدد من
متخصصي املناذج تقدمي تعريكات لنظرية املنهج.
ومن التعريفات الغربية التي تناولت مفهوم نظرية المنهج:
تعريف زايس 1893( Zaisم) الاي يرى أن نظرية املنهج عبارة عن "جمموعة مركبة من
التعريكات واملكاذيم والكروض والتصورات العقلية األخرى اليت ترتبط منطقيا حبيث تقدم تصورا نظاميا
لظاذرة املنهج ،ووظيكتها ذي الوصف والتنبؤ والتكسري وتساذم يف توجيه أنشطة املنهج".
كما عرف كونزيل 1891( Kunzliم) نظرية املنهج بأهنا "جمموعة من املعايري والقواعد اليت
تقدم أساسا مقبوال يف التككري حول قرارات املنهج والتعليم " (محيدة وآخرون ،د.ت).
أما ذامر (1895م) يف املوسوعة العاملية للرتبية فقد نقل عدد من التعريكات ملصطل نظرية
املنهج ،ومن أمهها:
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تعريف بوشامب 1831( Beaushampم) الاي حيدد نظرية املنهج بأهنا "جمموعة من
العبارات واألحداث املرتابطة اليت جتعل للمنهج املدرسي معىن ،عن طريق توظيف العالقات بني
عناصره وتكيد يف توجيه تطويره واستخدامه ونقده وتطويره".
ويرى روبني باور (1891م) بأن نظرية املنهج ذي املبادئ العامة اليت نتوصل هبا للتطبيق وذي
عبارات مقبولة منطقيا ملا يتوقع أن نقوم به يف املواقف التعليمية".
ويعرف جالهتورن ( )1899 Glatthornنظرية املنهج بأهنا "جمموعة من املكاذيم املرتابطة
منطقيا و تقدم تصورا منظما على درجة كبرية من الوضوح لظاذرة املنهج".
ومما سبق من تعريكات لنظرية املنهج يتا أن ذناك ثالثة اجتاذات يف تناول طبيعة نظرية
املنهج:
األول :يؤكد على أن نظرية املنهج تعترب امتدادا للنظرية الرتبوية وهتتم بالوصف والتكسري والتنبؤ

لظاذرة املنهج.

الثاني :يايف أن الوظيكة ذي التوجيه للتطبيق واملمارسة العملية يف الواقع.
الثالث :وحيصر وظيكة نظرية املنهج يف التوجيه للمنهج فقط ،باعتبار أن نظرية املنهج منط

مغاير للنظريات العلمية يف العلوم الطبيعية .ومنهم على سبيل املثال (تريي موري 1899م).
إن نظرية املنهج مرتبطة بظاذرة املنهج وما يتصل هبا من متغريات ،فإذا كانت نظرية املنهج هتتم
أساسا بظاذرة املنهج وليس بشيء آخر فإن ظاذرة املنهج تنظم كل األنشطة واألعمال اليت متارس
عند التخطيط للمنهج وبنائه وتقوميه وتنكياه ونقده.
كما تتامن كالك املوضوعات اليت تعترب جزءا منه ،كالكتب املدرسية واألدوات والوسائل
التعليمية واجلداول وأدلة املعلمني وما يرتبط بالك من املعلمني والتالميا وتكاعالهتم مع عناصر املنهج
واحمليط االجتماعي واجملتمع.
ويرى مور ( )mooreأمهية نظرية املنهج بقوله" :ميكن تشبيه العملية الرتبوية ببناية من عدة
أدوار ،فكي الدور األرضي توجد املمارسات الرتبوية اليت يشرتك فيها كل املعلمني والطال واجلهاز
اإلداري ،بينما تقع يف الدور األول النظرية الرتبوية اليت ترشد وتوجه تلك املمارسات".
وعلى ذلك ميكن القول إن نظرية املنهج تتطلب الوصف والتكسري والتوجيه والتنبؤ ،وذاه
الوظائف تقوم على أسس تربوية سيكولوجية.
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ويف اجلانب العريب يرى زياد محدان )1897م) أن نظرية املنهج ذي "جمموعة املبادئ الكلسكية
والتارخيية والثقافية والنكسية واملعرفية اليت توجه صناعة املنهج ومكوناته املختلكة من أذداف ومعلومات
وأنشطة تربوية متنوعة".
ويعرف اللقاين واجلمل ) 1888م ،ص )731نظرية املنهج بأهنا "جمموعة القرارات اليت تسكر
عنها دراسة اجملتمع وثقافته وفلسكته اليت يلتزم هبا ،ودراسة املتعلم وطبيعته وعالقاته وتكاعالته يف
السياق االجتماعي الاي ينتمي إليه ،واليت تنعكس على أذداف املنهاج وحمتواه وتدد العالقة بني
احملتوى واملتعلم وإسرتاتيجيات التدريس وغري ذلك من مقومات العملية التعليمية سواء يف مستوى
القرارات اإلسرتاتيجية أم يف مستوى القرارات التكتيكية".
ويرى (الكسباين (11 ،7011 ،أهنا "جمموعة من االفرتاضات الرتبوية املرتبطة فيما بينها
بعالقات منطقية ،واليت توجه عملية اختاذ القرار بشأن تصميم املنهج".
ومن استعراض التعريكات العربية يتا أهنا توجهت التوجهات السابقة نكسها يف التعريكات
األجنبية ،فنجد يف تعريف محدان أنه ركز على أن وظيكة نظرية املنهج ذي توجيه املنهج بعناصره
ومكوناته كافة ،بينما اللقاين 1888م ،وقالدة  ،7009يعتربان نظرية املنهج امتدادا للنظرية الرتبوية
املهتمة بالوصف والتكسري والتنبؤ بظاذرة املنهج ،ومن مث يظهر جليا ارتباط نظرية املنهج بظاذرة املنهج
واملوضوعات اليت تعد جزءا منه.

ثانيا :تصنيف نظرية المنهج:

ظهرت عدد من النظريات اليت أثرت على طبيعة املنهج يف خمتلف البلدان ،واليت بدأت
إرذاصات بعاها يف الظهور منا القرن السابع عشر .وقد أطلق عليها عدد من الكتا مسمى:
نظريات املناذج الغربية ،كـ (مدكور ،)781 ،1179 ،ورمبا ساقه لتلك التسمية حماولته إجياد نظرية
إسالمية للمنهج الرتبوي ،أما (املكاوي )11 ،7000 ،فقد أطلق عليها :النظريات األساسية لبناء
املنهج ،يف حني عنون (سعادة وإبراذيم7009 ،م )105 ،استعراضهما لتلك النظريات بـ "أنواع
النظريات العامة للمنهج املدرسي".
ومما يدعو اىل دراسة التصنيكات املختلكة لنظريات املنهج اختالفها يف تناول نواحي وعناصر
املنهج من نظرية إىل اخرى ،وبالتايل متايزت عن بعاها البعض يف تطبيقاهتا امليدانية؛ األمر الاي
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يرتتب عليه اختالف نوعية املناذج من حيث احملتوى وأسس اختياره وتطرق التدريس ودور وسائل
التقومي وموقف املتعلم منها (اللقاين 1885م ،ص.)51
ويرى املؤلف أن تعدد التسميات اليت صاحبت تصنيف نظريات املنهج  -غربية ،أساسية،
عامة  -يوض األمهية اليت تشكلها ذاه النظريات وإسهاماهتا يف توجيه مناذج الكثري من الدول
ختطيطا وتصميما وتنكياا وتقوميا ،حيث إن تسمية غربية تدل على منشئها ،ووصكت بأهنا أساسية
أي أهنا متثل أساسا لتوجيه املنهج بعناصره كافة ،ووصكت بالعامة ألهنا توجه املناذج يف فروع املعرفة
بشكل عام .وعلى الرغم من احنسار تأثري بعاها يف وقتنا احلاضر؛ إال أن تأثري تلك النظريات ما
يزال موجودا يف مناذج الكثري من الدول بصورة أو بأخرى ومنها :
 -3النظرية الموسوعية أو نظرية دوائر المعرفة :Encyclopaedism Theory

ماهية النظرية الم وعية:

تعترب النظرية املوسوعية أو نظرية دوائر املعرفة إحدى أقدم نظريات املنهج العامة ومن أكثرذا تأثريا،
حيث جاءت متوازية مع حركة التنوير يف القارة األوروبية يف وقت كانت فيه أوروبا غارقة يف غياذب
اجلهل والتخلف والتبعية .وتعود جاور النظرية املوسوعية للمنهج

Enclopaedic

 Curriculum Theoryإىل فكرة احلكمة أو املعرفة الشاملة اليت نادى هبا الكيلسوف جون
آموس كومينوس ( )1390-1587واليت ازدذرت بكال مقرتحات أصحا دوائر املعرفة يف الكلسكة
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
ذاه األسس املوجودة لدى اجلميع جيب أن تبىن تربية اإلنسان و تعليمه ويعتقد املوسوعيون أن
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
(عطية ،)50 ،7008 ،وذاا ما أكد عليه الكيلسوف نيكوالس دي كوندرسيه ()1981-1911
أحد أبرز من شاركوا يف صياغة ذاه النظرية ،والاي أكد بأن اإلنسان ميكنه أن يكون آمنا إذا ما
18
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ترر من أغالل اخلرافات واجلهل ،كما قرر أنه سيأيت الوقت الاي تشرق فيه الشمس فوق األحرار
"الاين ال يعرفون هلم سيدا آخر غري العقل" ،ونادى كوندرسيه بأن املعرفة ضرورية للمجتمع
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
واملعرفة ذي احلقيقة( .إبراذيم والكلزة )71 ،7000 ،و(سعادة وإبراذيم.)109 ،7011 ،
وبناء على ما سبق يرى املؤلف بأن النظرية املوسوعية تركز تركيزا كبريا على املعرفة وأهنا اهلدف
الرئيس ،وتعتمد تزويد الكرد بأكرب قدر ممكن من املعلومات واملعارف ليحرر عقله.

 -2النظرية البوليتكنيكية أو التطبي ية او نظرية الفنو المتعددة
Polytechnic Curriculum Theory

ماهية النظرية البوليتكنيكية (التطبي ية):

تعود جاور النظرية البوليتكنيكية أو التطبيقية يف املنهج إىل الككر املاركسي الاي ينسب إىل
كل من الكيلسوفني األملانيني كارل ماركس ( )1991-1919وفريدريك إنغلس ()1985-1970
والاي تبنته روسيا على يد الزعيم السياسي فالدميري أوليانوف ( )1871-1990املعروف باسم
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
لإلنتاج ،وكالك املبادئ العملية اليت تعتمد عليها ،وهتدف إىل إكساهبم عادة التعامل مع آالت
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.
(إبراذيم والكلزة.)11-10 ،7000 ،
وقد أثرت طبيعة النظرية البوليتكنيكية يف املنهج على طبيعة املدارس واملناذج الدراسية يف
االتاد السوفييت السابق وبعض الدول اليت تبنت ذاه النظرية وأقامت نظمها التعليمية وفقا هلا" .فكي
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الصني على سبيل املثال يعتمد التعلم على اإلنتاج ،وترتبط النظرية بالتطبيق ،ذاا باإلضافة إىل عدم
اقتصار التعليم على املدرسة فقط ،بل يتعداه إىل املصانع واملزارع ووحدات اجليش يف املناطق اجملاورة.
إىل جانب ذلك مت تأسيس مصانع ومزارع صغرية يف املدارس األساسية والثانوية ويُدعى العمال
والكالحون واجلنود للتدريس فيها على أساس جزء من الوقت.
إعداد أجيال تقدِّس العمل املنتج الاي جيلب
إن من مهمات املنهج وفقا للنظرية البوليتكنيكية ُ
اخلري والنكع والتقدم للمجتمع.
 -1النظرية الجوهرية:
تنطلق ذاه النظرية من احملافظة على الرتاث وما فيه من معتقدات ونقلها من اجليل السابق
للجيل احلاضر ومن السلف إىل اخللف ،خصوصا الرتاث الككري والعناية به الستكادة الطلبة منه،
كما أن ذاه النظرية هتتم بالعقل أكثر من املصلحة اخلاصة بالطال  ،وذي هتتم بدور املعلم
وشخصيته وإعداده ،وذاا يعترب من مسلمات ذاا العصر واالستكادة من إجنازه املعرفة يف املاضي حلل
مشاكل الوقت احلاضر .فهاه املعرفة ركزت جل اذتمامها على املعرفة ،وكما ذو يف املنهج القدمي
التقليدي الاي يهتم باملعرفة مع إمهال مجيع اجلوانب األخرى للطالب.
 -3النظرية البرجماتية:
تعترب ذاه النظرية من النظريات األمريكية املشهورة ،اليت هتتم بالاكاء والتككري عن طريق حل
املشكالت ،واليت نادى هبا "جون ديوي" حيث إن ذاه النظرية تركز على الربط بني الككر والعمل
والكرد والبيئة ،وتكاعل الكرد مع البيئة احمللية يساعد على حل املشكالت اليت تقابله ،فهي تركز على
الطكل أكثر من االذتمام باملادة الدراسية ،فهاه النظرية تتوافق مع منهج النشاط املعروف يف املنهج
احلديث ،واذتماما هباه النظرية أسس "ديوي" أول مدرسة للنشاط عام 1983م ملحقة جبامعة
شيكاغو بالتعاون مع اآلباء واملعلمني وتت إشرافه يف ظل الكلسكة الربمجاتية .وقد ركزت ذاه النظرية
على املتعلم بدال من الرتكيز على املادة الدراسية وطريقة حل املشكالت يف التدريس وبأكثر من
طريقة تدريس وحبسب ما يرى املعلم وبعيدا عن الطريقة التقليدية اليت تركز على التلقني واحلكظ
واملعرفة مع إمهال الطالب ،فهي ركزت على حرية كل من املعلم والطالب يف اجملال الرتبوي.
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وباستعراض النظريات الرتبوية اليت أثرت بشكل مباشر يف عناصر املنهج عرب عصور خمتلكة،
وظهرت انعكاساهتا على تنكياه وتطبيقه ،يتا أن نظرية املنهج مرتبطة بظاذرة املنهج وما يتصل هبا
من متغريات ،فإذا كانت نظرية املنهج هتتم أساسا بظاذرة املنهج وليس بشيء آخر فإن ظاذرة املنهج
تنظم كل األنشطة ،واألعمال اليت متارس عند التخطيط للمنهج وبنائه وتقوميه وتنكياه ونقده ،كما
تتامن كالك املوضوعات اليت تعترب جزءا منه ،كالكتب املدرسية واألدوات والوسائل التعليمية
واجلداول وأدلة املعلمني وما يرتبط بالك من املعلمني والتالميا وتكاعالهتم مع عناصر املنهج واحمليط
االجتماعي واجملتمع ،وعلى ذلك ميكن القول إن نظرية املنهج تتطلب الوصف والتكسري والتوجيه
والتنبؤ ،وذاه الوظائف تقوم على أسس تربوية سيكولوجية.
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الفصل الثالث
أولا /نظرية المنهج اإلسالمية.
-متهيد.

ثانيا /مصط ح النظرية التربوية اإلسالمية بين ال بول والرد.
ثانيا /الحاجة إلى النظرية اإلسالمية ل منهج:
ثالثا/النظرية التربوية اإلسالمية:
مكهومها.مساهتا.-ومصادرذا.

ابعا /نظرية المنهج اإلسالمية:
 أسس نظرية املنهج :-حقيقة األلوذية.

 وحقيقة الكون. وحقيقة اإلنسان. وحقيقة احلياة. وخصائص املنهج اإلسالمي.تعريف نظرية املنهج اإلسالمية.خام ا /انعكاس نظرية المنهج اإلسالمية ع ى عناصر المنهج:
أذداف املنهج اإلسالمي.حمتوى املنهج اإلسالمي.طرق وأساليب ووسائل املنهج اإلسالمي.تقومي املنهج اإلسالمي.املعلم يف املنهج اإلسالمي.املتعلم يف املنهج اإلسالمي.22
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الفصل الثالث:

نظرية المنهج اإلسالمية..

متهيد:
بعد أن تناول البحث يف الكصلني السابقني النظرية مبكهومها العام ومكهومها الرتبوي ،وبعد
احلديث عن نظرية املنهج والنظريات اليت أثرت فيه ،يتا أن كل مناذج الرتبية الغربية تعتمد على
نظريات ترشدذا وتوجه سلوكها ،وكل نظرية تعتمد على فلسكة أو أكثر تستمد مبادئها ومكاذيمها
منها.
والسؤال ذنا :ذل حنن حباجة إىل نظرية إسالمية توجه منهجنا الرتبوي ،ويستمد منها مكاذيمه
ومبادئه ،وتظهر انعكاساهتا على كافة عناصره؟
لإلجابة عن التساؤل السابق حدد املؤلف عدد من اخلطوات والعناصر يف ذاا الكصل على
النحو التايل:
أوال :احلاجة إىل النظرية اإلسالمية يف الرتبية.
ثانيا :مصطل نظرية إسالمية بني القبول والرد.
ثالثا :نظرة تارخيية حول النظرية الرتبوية عند علماء املسلمني.
رابعا :نظرية املنهج اإلسالمي مكهومها ووظائكها.
خامسا :انعكاسات نظرية املنهج اإلسالمية على عناصره.
أولا /مصط ح "نظرية إسالمية" بين ال بول والرد:

مل يتم االتكاق من قبل املتخصصني حول القبول ببناء نظرية إسالمية من عدمه بناء على
اجتاذات خمتلكة يف تناول النظرية اإلسالمية وعالقتها بثوابت الدين ومبادئه ،خوفا من الوقوع فيما
وقعت فيه النظريات الغربية من األخطاء والقصور والنقص؛ ومن مث يتهم اإلسالم بالك.
ومن ذنا تعددت أراء الرتبويني واملتخصصني اإلسالميني حول قبول مصطل النظرية الرتبوية
اإلسالمية أو ِّرده .فيرى الفريق األول :أنه ليس من الاروري أن نواجه الكلسكات الغربية املختلكة
واملتناقاة بـ "فلسكة إسالمية" ،وليس من الاروري أن نواجه نظرياهتم اليت ال جيمع شتاهتا جامع
"بنظريات إسالمية " ،ذلك ألن لنا شريعة ربانية كاملة شاملة تتمثل يف كتا اهلل وسنة رسوله ،
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أما الغر فقد قطعوا كل صالهتم بالدين ،فلم يبق هلم غري "الكلسكة" و "النظرية" فما جيوز عليهم
وال جيوز علينا ،ومن اخلطأ أن نرى البعض ،يصر على أن تكون لنا "فلسكة" مثلما هلم "فلسكة" وأن
تكون لنا "نظرية" مثلما هلم "نظرية".
بل كان اجليل األول هلاه األمة جيال قرآنيا ،ومل يعرف إال القرآن وسنة رسول اهلل  ،ومل يعرف أية
"فلسكة" ومل يرتتب على ذلك أية "نظرية" ،وبالرغم من ذلك قاد األمة اليت سادت الدنيا ( ،مدكور،
1179م ،ص.)73
بل ويعتقد أصحا ذاا الرأي أن الدعوة إىل النظرية الرتبوية يعترب دعوة إىل األخا الكامل ملا

تعلموه يف بيئات خمتلكة ثقافيا وعلميا ،دون التبصر بالكوارق الثقافية والكجوات الشاسعة بني اجملتمع
اإلسالمي وغريه.
ومن حججهم كالك قول بعض الباحثني عند مقارنة العامل الديين وما يوازيه من فلسكات
تربوية ،بأن فلسكة الككر املثايل من أقر الكلسكات الرتبوية اليت ميكن مقارنة بعض أذدافها بأذداف
الدين اإلسالمي ،ومن املربرات اليت أوردذا املعرتضون على وجود نظرية تربوية إسالمية:
 /1أن كلمة (نظرية) استخدمت يف العلوم احلديثة ،وذي مرتبطة بالكلسكات الوضعية ،مثل
املاركسية والرأمسالية والشيوعية ،وذي قابلة للتغيري والتعديل من حني آلخر ،على خالف اإلسالم دين
احلق القائم على ثوابت راسخة ذات منهج رباين ،وذو باق إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ال
تتغري أصوله وأحكامه.
 /7أن أساس النظرية مسلمات أو فرضيات معينة تدرس ظواذر معينة وال ميكن استخدامها يف
العلوم اإلسالمية.
 /1أن لكل علم نظرياته ،لكن مصطل "نظرية" دائما ما حيتمل الصوا واخلطأ ،فحينما
تعجز النظرية العلمية عن تكسري ظاذرة معينة؛ استدعى ذلك تعديلها وذاا ما جيب عدم قبوله يف
النظرية اإلسالمية لو فرض وجودذا ( .باجابر 1178ه ).
ويؤكد (مدكور1179 ،م ،ص )10ذلك فريى إننا لسنا حباجة إىل "فلسكة" ملناذج الرتبية ،وال
إىل "نظرية" بل إىل "تصور إسالمي" هلاه املناذج ،تصور يعتمد على األصول اإلسالمية  -قرآنا
وسنة  -مث على معطيات العلوم واألحباث العلمية اليت ال تتعارض مع األصول اإلسالمية ،وذلك
ُ
لألسبا اآلتية:
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 -1أن " النظرية " متثل وجهة نظر شخصية أو مجاعية ،وذي تمل شارة أصحاهبا ،وذي قابلة
للقبول والرفض كلية.
 -7لو حبانا وجود "نظرية إسالمية" فال بد أن تعتمد ذاه النظرية على مبادئ وموجهات من
القرآن والسنة ،وذاه أمور ثابتة ،وملزمة لنا إلزاما مطلقا ،وليست جمرد فرضيات.
 -1أن ذاا البناء النظري الاي يكرتض أن يكون واملسمى بـ "النظرية اإلسالمية للرتبية" ال بد
وأن يسرتشد ويستأنس باألفكار واملعايري والقيم واملمارسات ذات القيمة الباقية يف الرتاث
اإلسالمي كأفكار ابن خلدون والغزايل وابن تيمية ،وغريذم ممن هلم آثار باقية على امتداد
التاريخ اإلسالمي.

أما الفريق اآلخر :فريى أمهية بناء نظرية إسالمية للرتبية ،وأن مكهوم (نظرية) يدل على
استخالص مكاذيم وتصورات وقيم عامة تتوافق مع الثوابت ،وعليه ميكن توجيه الدراسة وتطويرذا،
ووضعها يف إطار فكري يكسر جمموعة من املبادئ والتصورات والقيم وياعها يف نسق علمي مرتابط،
تساير النظريات األخرى ،وتتميز عنها مبنهجها الرباين ،فالنظرية تقوم بتحديد وتصنيف الثوابت
وجتميعها وربط بعاها ببعض ،تت عنوان واحد حسب موضوعه ،وتت مسمى نظرية.
وقد بدأت حماوالت بناء نظرية إسالمية ،وإن كان البعض يرى أهنا انطلقت من زمن قدمي؛
فهناك علماء أجالء على مر العصور متثلوا املبادئ اإلسالمية ونظروا هلا وعملوا على نشرذا ،منهم ابن
خلدون وابن تيمية وابن مجاعة وابن قيم اجلوزية ...حني بدأ العالمة أبو احلسن العامري  -من علماء
القرن الرابع اهلجري  -يف تصنيف العلوم إىل صنكني :علوم للدنيا وعلوم لآلخرة ،ودافع عن االذتمام
بعلوم الدنيا ألهنا موصلة إىل اإلميان باهلل ،حيث تؤدي دراسة العلوم والرياضيات إىل اليقني بأن خلق
الكون وتدبريه ليس قائما على الصدفة والكوضى ،بل ذو راجع إىل دقة صنع اخلالق جل جالله.
وابن رشد (ت570ه) رأى أن مقصود الشرع ذو تعليم الناس احلق ،ويتجلى ذلك يف العمل
واملمارسة ،وذنا مبدأ تطبيق العلم ونظرياته ،وذاا من وجهة نظره أن الشريعة توجب التكلسف من
خالل الدعوة إىل التككر يف كل ما حييط باإلنسان وكان منهجه التوفيق بني الشريعة والكلسكة.
(عبداهلل 1103ه).
وعند (ابن سحنون ت )753يف رسالة أد املعلمني ،حني تناول املوضوعات الرتبوية ،وكان
حيمل اجتاه فقه الرتبية ،ويعد كتابه من أذم الكتب الرتبوية عند املسلمني ،ودعا ابن (مسكويه ت
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171ه) إىل تبين الككر النظري يف الرتبية ،وذلك يف كتابه "هتايب األخالق" الاي دعا فيه إىل
املنهج التحليلي الاي يؤدي إىل الرتكيب ،وذاا أحد وظائف النظرية الرتبوية األساسية.
وابن خلدون الاي عُرف بأنه عامل اجتماع ،له آراء تربوية ذكرذا يف كتابه "املقدمة" ،حيث يرى
ابن خلدون أن للرتبية أذدافا ذي:
 -1إعطاء الكرصة للككر لكي ينشط.
 -7إعطاء اإلنسان الكرصة لكي حييا حياة طيبة يف جمتمع راق متحار.
 -1إعطاء اإلنسان الكرصة لكسب الرزق وتنمية اخلصال احلميدة فيه ،ويعترب أن األساس يف
التعلم القرآن الكرمي (خار ،1107 ،ص  .)158-159وذاه اآلراء تعد مبادئ للنظرية الرتبوية.
وتظهر معامل النظرية اخلُلقية عند ابن تيمية ،حيث تتناول النظرية بإجياز :نشأة الككرة اخللقية يف
الككر اإلنساين ،واليت نشأت مع أول إنسان ظهر يف األرض ،وذو آدم ،ومعه زوجه ،وتتابعت
القاايا اخللقية وتراكمت وأخرب عنها القرآن الكرمي والسنة ،كما تتناول معاجلة ابن تيمية لألخالق
ونظرته إىل وذبية األخالق وكسبيتها ،فهو يرى :أن األخالق منها جانب فطري ،وجانب مكتسب،
وبالك خيالف الكالسكة الاين يرون أن األخالق كلها كسبية( .الكيالين 1105ه).
كما خط الدكتور حممد قطب منهجا تربويا قرآنيا عـرف يف أوله بأمهية التنظري يف ذاا العصر،
وقد انعكست ذاه األفكار والتصورات الرتبوية على الرتبية اإلسالمية منا األزمان األوىل وتأثر هبا
التعليم والتعلم من وقت املساجد والكتاتيب.
صحي أن ذاه األحباث واآلراء عند الرتبويني املسلمني املتقدمني مل تناقش معىن النظرية وال
طبيعتها ،ولكنها تدل داللة واضحة على أن املبادئ اليت جاء هبا اإلسالم لتوجيه الرتبية قُصد هبا
النظرية الرتبوية (عبداهلل  ،1103ص .)99
وبالنظر يف الككر الرتبوي عند علماء املسلمني نستطيع امليل إىل القول باحلاجة إىل النظرية
الرتبوية اإلسالمية اليت توجه وتابط املمارسات الرتبوية املختلكة وعناصرذا املتعددة ،ومن أمهها
"المنهج" كميدان للممارسات الرتبوية ،متميزة عن غريذا من النظريات؛ كوهنا مستمدة من املصادر

اإلسالمية الثابتة ،فهي ليست جمموعة من الكرضيات الثابتة بالتجريب واليت تقبل الرفض ،كما أهنا
ليست مبادئ من وضع البشر (التوم 1891م) .ويف ضوء ذاه املصادر األساسية الثابتة يستكاد من
كل ما نتج عن ذؤالء العلماء من أراء خاصة تسهم يف تكوين النظرية.
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وبوجود النظرية الرتبوية اإلسالمية يف بدايات القرن احلادي والعشرين نتمكن من أن نعود بالرتبية
إىل فكرنا وتراثنا العريب اإلسالمي ،وأن نستكيد منه ،ألن العمل للحاضر واملستقبل ال يتم إال بالرجوع إىل
املاضي ،وذلك "ألن حاضرنا ال يستغين عن ماضينا ،وعن الكحص الدقيق ألرضه اليت يقوم عليها البناء
اجلديد" (عبدالرمحن ،1890 ،ص  ،)119ال سيما مع تيقن املختصني بالنقص والقصور املالزم
للنظريات الرتبوية الغربية على تعددذا وتباينها يف بعض اخلصائص والصكات ،واليت يكاد جيمعها قاسم
مشرتك ذو :كوهنا صادرة عن مصدر وحيد يف املعرفة املتمثلة يف العقل البشري يف حركته ومعاناته وقلقه
املأساوي يف البحث عن احلقيقة ،وكوهنا صادرة عن تصور واحد للكون واإلنسان واحلياة ،واجلدير بالكهم
أنه ما من نظرية يف الرتبية إال وذي انعكاس ملاذب فلسكي ما ،وذاه قاعدة عامة ال ميكن أن يند عنها
أي ماذب تربوي.
كما ال تعدو االختالفات اليت تظهر بني نظرية وأخرى أن تكون تعبريا عن االختالف والتنوع
يف املالبسات والتطورات التارخيية اليت مرت هبا اجملتمعات الغربية ،بكل ما تمله تلك التطورات من
أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وغريذا ،باإلضافة إىل أن النظريات الرتبوية الغربية ضيقة
األفق ،أحادية النظرة ،فواحدة تركز على العقل كاملثالية ،والثانية تصر العلم يف املاديات كالواقعية،
وثالثة تتبىن النكعية الربمجاتية أساسا للحكم على العلم.
أما احلجج اليت بىن عليها الكريق املعارض معارضته لبناء نظرية إسالمية فهي أراء جديرة
تسوغ عدم جواز استخدام مصطل لكظه عريب املصدر مشتق من الكعل (نظر)
بالتقدير ،ولكنها ال ِّ
و(ينظر) اللاين وردا يف القرآن الكرمي ،وتعددت استعماالته ومعانيه ،وذاا يعطي كلمة "نظرية"
تأصيال وصبغة إسالمية .فمنهم من حيتج بأن النظرية قابلة للتغري والتطور والتعديل! خالف القيم
اإلسالمية الراسخة والثابتة ،لكن (ياجلن 1178ه) يرد على ذاا الرأي فيقول :إن الاي يتغري يف
النظرية الرتبوية املكاذيم والتصورات اليت حناول استخالصها من الدراسات ،للتوجيه والتنظري عند
مناقشة النظريات األخرى الوافدة ،والتغيري حصل يف مكاذيم الكقهاء ويف قواعدذم األصولية ،وذاا
التغيري ال يعين تغري الشريعة؛ ألن األمور التشريعية واستنباط أحكام جديدة على مشكالت طارئة ذي
اليت تتغري وتتطور ،ومثال على ذلك أن اإلمام الشافعي استنبط يف العراق أحكاما ،وملا ذذب إىل
مصر استنبط غريذا .لاا فإن استخالص مكاذيم وتصورات عامة حول أبعاد النظرية الرتبوية
اإلسالمية ،يكون توجيها للدراسات الرتبوية (.)78
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فما املانع من استخدام كلمة نظرية؟ إذا كانت وظيكة النظرية توجيه العمل الرتبوي وممارساته
وإرشاد القائمني عليه بعد تديد املصادر الثابتة اليت تستمد منها ،وذي القران والسنة ،مبا يسهم يف
جعل الرتبية علما موحدا متناسقا مرتابطا بني أجزائه ،وذلك أفال من تناثر العلم وتشابكه وتكرق
مواضعه .والنظرية ال تقتصر على تناول علوم املاضي وتصنيكها وكيكية استخدامها ،بل تسعى إىل فهم
احلاضر ،وتربز اهلوية اإلسالمية بطريقة عصرية تتماشى مع العوملة املكروضة على العامل اليوم.
وبالك تكون النظرية الرتبوية اإلسالمية تناقش القيم وتبحث عن األخالقيات السائدة يف
الواقع ،وتسعى إىل تأصيلها من القرآن الكرمي والسنة ،و تسعى النظرية اإلسالمية كالك إىل استنباط
املبادئ واملكاذيم الرتبوية من األسس الثابتة وتأصيلها وصياغتها بطريقة علمية تتناسب مع متطلبات
العصر .وعلى سبيل املثال :فاملريب املسلم ال ميانع األخا بنتائج التجار الرتبوية كالدراسات اليت
تبني أسبا االحنراف ،إال انه يف الوقت ذاته جيعل املبدأ األول ملنع االحنراف ذو االلتزام باألخالق
الكاضلة املستمدة من الكتا والسنة.
ثاني ا /دواعي بناء نظرية المنهج:

تتا أمهية النظرية الرتبوية للمنهج من خالل وظائف النظرية العامة ،واملتمثلة يف التكسري
والتحليل والتنبؤ والتوجيه ،وحينما نتحدث عن احلاجة إىل نظرية إسالمية للمنهج فإن ذلك ينطلق
من أمهية ذاه الوظائف للرتبية ولعناصر املنهج بشكل خاص ،وإال فإن النظريات الغربية سوف تكون
ذي املسيطر األول على املنهج من خالل وظائكها ،فقد آن األوان ألن ينكض املربون يف البالد
اإلسالمية غبار التبعية ويتطهروا من عارذا (عبداهلل  ،1103ص )53ألهنا نظريات وضعية تستقي
فلسكاهتا وأسسها من فلسكات تربوية خمتلكة ،فتارة جند تأثر املنهج بالكلسكة املثالية األفالطونية حيث
يعتقد أفالطون بعاملني :العامل احملسوس ،ويتألف من األجسام أو املاديات ،والعامل املعقول ،وذو
يتكون من املوجودات اجملردة ،فتلك النظرية تنطلق أساسا من (الصدارة املطلقة للروح على املادة)
وذي تكاي إىل تصرف تأملي يهمل املشكالت الزمنية ،وطبيعة اإلنسان األرضية ،وتعىن أساسا
بكمال الروح وجناهتا ،وتارة ما يتأثر بالكلسكة الواقعية اليت زعم أرسطو فيها :أن العامل جزء من
الطبيعة وميكن التعرف على أسراره عن طريق األحاسيس واخلربات ،وأن مجيع األشياء املادية اليت
تدث يف ذاا العامل تعتمد على القوانني الطبيعية فقط وميكن لإلنسان معرفة احلقيقة عن طريق
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األسلو العلمي ،علما بأن اإلنسان ال يستطيع معرفة كل شيء( .احلياري 1881م) ،وتارة ما يتأثر
بالكلسكة الربمجاتية النكعية اليت تعترب اتصاال للكلسكة الواقعية النكعية.
والرتبية اإلسالمية بوضعها احلايل ليس هلا من النظرية اإلسالمية إال االكتكاء باستقاء الككر
الرتبوي اإلسالمي عرب آراء سابقينا (على صورتني ،إحدامها :مرتبطة بكتابات الكقهاء واألدباء
والكالسكة املسلمني ،والصورة األخرى :مرتبطة بأفكار املربني املسلمني وآرائهم مع أن احلاارة
اإلسالمية عامرة باملككرين الاين مل يتخصصوا يف التدريس ،إال أن هلم آراء تربوية ثاقبة داخل إطار
الكهم العميق لإلسالم؛ األمر الاي يؤكد على اتصال حلقات النظرية الرتبوية اإلسالمية حني بناءذا
بالككر اإلسالمي اتصال اجلزء بالكل.
واملتتبع لتاريخ ذاه النظريات ،ميكن أن يتعرف على مدى تأثريذا يف ساحة املسلمني ،ويف
بيئاهتم الككرية واالجتماعية ،لكوهنا شاعت بينهم ،وعلى أيديهم انتقلت ،وإذا كان ذناك من عارض
ذاه النظريات أو محل عليها ،فإن ذاا بال نظرية إسالمية ال حيول وال يقف دون تأثريذا بل إن
املرزوقي (1119ه) أكدت ذلك بقوهلا" :واملستقرئ لكثري من اخلربات الرتبوية السائدة يف الوطن
العريب يستطيع أن يلمس مدة ما وقعت فيه تربيتنا من تردد بني األصالة واالقتباس ،فهي تأخا القليل
من الرتبية اإلسالمية وتأخا الكثري من أساليب ونظريات الرتبية الغربية دون أن تعي أهنا بالك تقع يف
تناقض مع جوذر العقيدة اإلسالمية ومنهج اإلسالم يف تربية اإلنسان ،وعليه فلن تكون الرتبية
السائدة يف الوطن العريب قادرة على بناء األمة وطاقاهتا إىل قوى بناء وعبادة إال إذا ترمست خطى
منهج الرتبية اإلسالمية والتزمت بنظرياهتا" (ص  .)718قال تعاىل {فال وربِّك ال يـُؤمنُون حىت
ُحي ِّك ُموك فيما شجر بـيـنـ ُهم ُمث ال جي ُدوا يف أن ُكسهم حرجا مما قايت ويُسلِّ ُموا تسليما}( .سورة النساء
 .)35األمر الاي يدعونا للحكاظ على خصوصيتنا وذويتنا اإلسالمية يف الرتبية من خالل نظرية
إسالمية خاصة.
لاا فاحلاجة إىل النظرية الرتبوية اإلسالمية تعد من احلاجات امللحة لتوحيد األطر املرجعية
وتأكيد املامون اإلسالمي للرتبية ومع انعدام النظرية اإلسالمية لن تتمكن الرتبية من تقيق أذدافها
يف تربية النشء تربية إسالمية،كما لن تستطع تكوين اجملتمع املعلم املتعلم الاي يتخا العلم أسلوبا
حلياته ،ولن تتمكن من دمج الرتبية اإلسالمية يف احلياة املعاصرة ،وستعمل جمانبة للثقافة اإلسالمية؛
مما أوجد ذوة ثقافية يف اجملتمع وكانت آثاره سلبية على النشء؛ إذ ميارسون تربية وثقافة لنظريات
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تكسر وقائع وتقدم حلوال لنظريات وضعت لواقع تربوي آخر .يقول عبد العال (1109ه)" :يف
واقعنا الاي نعيشه جند النظريات اليت تكم املمارسات الرتبوية ،واليت يتم يف ضوئها تكسري الظواذر
الرتبوية ذي يف مجلتها نظريات غربية صدرت عن فلسكات غربية ،وكانت تنظريا لواقع تربوي خمتلف،
لاا مل يكن مقبوال أن نصوغ يف إطار معطيات نظامنا الرتبوي ،وأن خناع ممارساتنا الرتبوية ألطرذا
التصورية ،ومكاذيمها الوصكية"(ص)71؛ ألن املصادر واملنابع لكل من الرتبية العربية اإلسالمية،
والرتبية الغربية ،جتعل من العسري صوغ نظام تربوي للرتبية اإلسالمية ،يتبع النماذج اليت تقدمها
النظريات الغربية ،فمن غري املعقول أن يتبع منهج اخلالق منهج املخلوق.
وإذا حدث فإن منهج البشر يقود إىل ممارسات خاطئة وذو قاصر مهما وصلت درجته ،إال إذا
كان حيدده املنهج الرباين يف إطار الشريعة اإلسالمية؛ ألن الكمال هلل وحده ويايف (عبد
العال1109ه)" :من املخاطرة ومن غري املعقول أن حناول فهم تربية تستمد وجودذا من التوحيد
والنبوة ،وأن نصنف ظواذرذا ،ونبين مكاذيمها ،وحندد ميادين دراستها ،بواسطة نظريات استندت يف
تديد مكاذيمها وأنساقها الككرية وقااياذا إىل أصول تراثية إغريقية ورومانية ،حيث تتصارع اآلهلة
ويقتل بعاهم بعاا"( ص.)71
ومل يقتصر األمر على استخدام نظريات الغر  ،بل إن كثريا من كتب الكلسكة يف البالد العربية
تعاجل قاايا ومكاذيم تتناوهلا من خالل آراء علماء الغر  ،فمثال (الطبيعة اإلنسانية) تتناوهلا من
وجهة نظر أرسطو وتوماس وجان جاك وروسو وغريذم ،وذاا يوحي للقارئ أن اإلسالم مل يتناول
ذاا املكهوم ،رغم أن املنهج الرباين تناول الطبيعة اإلنسانية ،وفرض الدين الاي يتناسب معها ،ورسم
هلا طريق احلياة.
لاا فإن احلاجة ماسة للغاية إىل النظرية الرتبوية املصوغة بعناية؛ ألنه بدون النظرية تصب
مناقشات العمل ،ومسائل التطبيق (املمارسات العملية) إما سلسلة من التعميمات التجريبية واليت
يعوزذا الابط واملنهجية والرتتيب ،أو سلسلة من اخلطب االستشارية واملواعظ واملقرتحات املقدمة
بدون دليل علمي جترييب .وتكون عامال باعثا على التعقيد ( عبدالقادر 1107ه ).
لالك فاحلاجة إىل النظرية الرتبوية اإلسالمية تعد من الاروريات امللحة يف العصر احلاضر ،ومن
مربرات احلاجة إىل بناء ذاه النظرية:
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 -1تأصيل العلوم النظرية والتطبيقية (تأكيد اهلوية الثقافية لألمة اإلسالمية) لارورة ربط املاضي
باحلاضر واستشراف املستقبل.
 -7حماولة تسليط الاوء على املاضي لالستكادة منه يف احلاضر ومعاجلة األخطاء لبناء املستقبل
خاصة بعد اهلجمة الغربية الشرسة على أبناء املسلمني وتربيتهم اإلسالمية.
 -1إعادة بناء الشخصية اإلسالمية مبا حيقق عبادة اهلل وعمارة األرض :من األسس والركائز
اليت تستند عليها النظرية الرتبوية اإلسالمية بناء الشخصية ،فهدف النظرية األمسى ذو بناء اإلنسان
الصاحل.
 -1مواجهة هتديد الغر والغزو الثقايف.
مع األخا يف االعتبار خمالكة النظرية اإلسالمية لبقية النظريات الوضعية اليت جتعل االعتقاد
والدين جزءا من مكونات النظرية ،بل تعد موجها ومرشدا لعملية الرتبية ،وتستمد من مصادر
اإلسالم الثابتة ألنه منهج متكامل للحياة ،وتستكيد من املصادر البشرية يف ضوء أصوله ومبادئه.
ثالث ا /النظرية التربوية اإلسالمية:

بىن القائلون بارورة بناء نظرية تربوية إسالمية موقكهم على أساس من القرآن والسنة الشريكة
واملوروث اإلسالمي .واملوقف اإلسالمي يظهر فيه اذتمام املنهج بالكرد واجملتمع واملعرفة والعقل
والسلوك ،وذنا يغلب على املنهج صكة الشمول ،ويهدف املنهج ذنا إىل تربية املسلم النقي التقي
الاي يقوم مبسؤولية اخلالفة يف األرض ،ويعمرذا .ويتكون احملتوى التعليمي يف ضوئها من جمموعة من
املعارف اإلهلية ،وما يتصل بالقرآن والسنة ،وعلوم الشريعة ،واملعارف املكتسبة ،وتشمل اللغات
والعلوم العقلية والتطبيقية.
مفهومها:
بعد احلديث عن مكهوم النظرية بشكل عام وتصنيكها يف الصكحات السابقة جيب أن نؤكد أن
النظرية الرتبوية اإلسالمية ليست جمموعة من الكرضيات اليت تثبت حقيقتها من خالل التجريب كما
يقول أصحا النظرية التكسريية ،وليست جمموعة من القواعد واملبادئ واملكاذيم الرتبوية اليت وضعها
البشر كما يقول أصحا النظريات الرتبوية الغربية الوضعية ولكنها:
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"جمموعة مرتابطة من املبادئ والقواعد واملكاذيم الرتبوية املستمدة من القران والسنة ،ومتثل
األساس املتني الاي يقوم عليه البنيان الرتبوي الصاحل " (التوم 1111ه ،ص .)110
ويعرفها ياجلن (1111ه ،ص  )188بأهنا "جمموعة من التصورات واملكاذيم واألفكار
واألذداف واألحكام والقيم ذات احلد األقصى من التجريد والعمومية املرتبطة بإعداد اإلنسان املسلم
حسب األصول اإلسالمية ،ويف ضوءذا ميكن تكسري العمليات الرتبوية اإلسالمية وتربيرذا وتقوميها
اعتبارا من أسسها ومنهجها ووسائل تقيقها وتنكياذا".
ورغم معارضة ( مدكور1179 ،م) لوجود نظرية تربوية إسالمية إال أنه يعرفها  -تت مصطل
التصور اإلسالمي للرتبية – بأهنا" :نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة واملعارف واخلربات
واملهارات اإلنسانية املتغرية ،نابع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة ،يهدف إىل تربية
اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض عن طريق إعمارذا
وترقية احلياة على ظهرذا وفق منهج اهلل " ص.11
ومن خالل التعريكات السابقة يتا جليا أن من أذم ركائز ذاه التعريكات أن تكون األصول
اإلسالمية ،ورؤيته للكون واحلياة واإلنسان ذي األساس الاي تنكا النظرية الرتبوية اإلسالمية وظائكها
من خالهلا.
سمات النظرية التربوية اإلسالمية:
متهيد:
نتج عن النظريات الرتبوية الوضعية اختالف واض حول تربية اإلنسان والتعامل معه وتكسري
سلوكه ،ألن أصحا ذاه النظريات ينظرون إىل الكون واخلالق والطبيعة والقيم واملعرفة من خالل
مااذب وتصورات متعددة ،مما جعلهم يتجهون اجتاذات متعددة يف الرتبية ونظرياهتا ،فتارة توصف
النظرية الرتوية بالتقدمية ،وتارة توصف بالنكعية ،وأخرى بالطبيعية...
أما النظرية اإلسالمية فقد نظرت إىل الكون واإلنسان والطبيعة مبنظور وسطي وشامل تظهر
مميزاته يف النقاط التالية:
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 -1جتاوز ذلك التخبط الرذيب ،الاي ظل يالحق النظريات الغربية؛ ألنه ينطلق من أسس
وأصول حمكمة وفهم شامل حول الكون واإلنسان واجملتمع بين على وحي ممن خلق اإلنسان ويعلم
يف اخلبريُ} (امللك.)11 :
حقيقته وجوذره{ :أال يـعل ُم من خلق وُذو اللط ُ
 -7التعامل مع اإلنسان على بصرية ،مبكوناته كلها ،دون إغكال إحداذا لصاحل األخرى؛ ألن
مطبقيه يعلمون أن ذلك اإلغكال ذو مدخل اخللل يف الكيان البشري وانعدام التوازن فيه ،وبالتايل
وتعرض ذاا األخري للدمار
إفالت الزمام متاما من قباة املربني الاين يتولون تنشئة اإلنسانُّ ،
واالنتكاس.
فالرتبية اإلسالمية اليت تنبثق من اإلسالم ونظرته الشاملة للكون واحلياة واإلنسان واجملتمع ،وهباه
النظرة يصل اإلنسان إىل اكتشاف حقائق وأسرار جمال الطبيعة الكسي الاي ال قبل لإلنسان مبعرفته
إال عن طريق الوحي اإلهلي وذو جمال الغيب ،وكالك يصل به إىل فهم الكيان البشري بتعقيده اهلائل
وتكاعل عناصره وتنظيم حيـاته اإلنسان وعالقاته باآلخرين يف دوائرذا املختلكـة وكيكية معاملته لااته.
 -1تنظر إىل العلوم الكونية على أهنا جمال لتعميق اإلميان باخلالق عز وجل؛ إذ إن املعرفة
ليست معزولة عن احلكمة ،بل ذي  -على العكس من ذلك  -احملرا ُ الاي يقود إليها ،قال تعاىل:
{إمنا خيشى الله من عباده العُلماءُ} (فاطر .)79 :وقال تعاىل{ :إن يف خلق السموات واألرض
واختالف الليل والنـهار آليات ألُويل األلبا * الاين يا ُك ُرون الله قياما وقُـعُودا وعلى ُجنُوهبم
ويـتـكك ُرون يف خلق السموات واألرض ربـنا ما خلقت ذاا باطال ُسبحانك فقنا عاا النار} (آل
عمران.)181 ،180 :
 -1تنطلق النظرية الرتبوية اإلسالمية من تسعة مبادئ:
 ترسيخ اإلميان باهلل سبحانه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر والقدر خريه وشره.
 اإلنسان كائن مكرم خيتلف عن بقية الكائنات اختالفا يف النوع ال يف الدرجة.
 التعليم فرياة على كل مسلم.
 العملية التعليمية هلا جانب فكري ونظري ال ينككان عن بعاهما.
 احلياة الدنيا حياة إنتاج وعمل.
 القوة يف أمسى معانيها مطلب تربوي.
 اجلهاد يف سبيل اهلل فرياة حمكمة ،باق إىل يوم القيامة.
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 الوجود كله خاضع لسنن إهلية ثابتة.
 االذتمام بكل جوانب الشخصية اإلنسانية عقال وجسما وروحا.
 اجلمع بني األصالة واملعاصرة ضرورة ال غىن لإلنسان عنها يف عصر( .عبداهلل 1111ه،
ص.)503
مصاد النظرية التربوية اإلسالمية:
يف النظرية اإلسالمية للرتبية ينبغي أن تكون املصادر ثابتة ،واألذداف أو املقاصد والغايات
ثابتة ،والشيء الوحيد املتحرك واملتغري فيها ذو الطرائق والوسائل واألساليب اليت تتغري وتتطور كلما
ترقى فهم اإلنسان لألصول ،وكلما اجتهد يف الوصول إىل املقاصد والغايات.
فاملصادر الثابتة :ذي القرآن والسنة ،ومنهما يتم بناء النظرية الرتبوية ،وذاه ليست فرضيات
تثبت عن طريق التجربة ،وبالتايل فهي ليست قابلة للرفض أو التطوير .ويتم التعامل معها من خالل
االستنباط العلمي الاي يقتايه العلم هبما والعلم بالقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة والعلم باألدلة
الشرعية التابعة هلما من اجتهاد وإمجاع وقياس وعرف واستحسان ،كل ذلك جيمعه صحة الكهم
والرسوخ يف العلم .وذاا السبب الاي جعل (ياجلن 1111ه) يشرتط التخصص الرتبوي والشرعي
لبناء النظرية الرتبوية اإلسالمية وتديد معاملها.
وقد يستنري املنظرون للرتبية اإلسالمية ببعض املصادر غري امللزمة وتسمى مصادر ثانوية مثل:
 -1الدراسات التارخيية والدراسات الرتبوية آلراء العلماء املسلمني.
 -7دراسة الشخصيات اإلسالمية الالمعة يف جمال الرتبية كابن خلدون ،والغزايل ،وابن تيمية،
وابن القيم ،وابن مجاعة وغريذم.
 -1معطيات البحوث العلمية الصحيحة اليت تلقي الاوء على طبيعة اإلنسان ،وطريقة تعلمه.
 -1كل خربات البشر اليت ال تتعارض مع العقيدة اإلسالمية.
ابعا نظرية المنهج اإلسالمية:
أس

نظرية المنهج اإلسالمي:
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ذكر كل من (نشوان1889 ،م) و (مدكور1179 ،م) و (الشريكي ،أمحد7001 ،م) و
(طعيمة7009 ،م):
أن األسس اليت تقوم عليها نظرية املنهج يف التصور اإلسالمي ذي:
 .1حقيقة األلوذية.
 .7حقيقة الكون.
 .1حقيقة اإلنسان.
 .1حقيقة احلياة.
وميكن إلقاء الاوء على ذاه األسس بإجياز فيما يلي:
( )1حقيقة األلوذية :و تُعد ذاه احلقيقة مصدر مجيع صور وأشكال الوجود ،فكل شيء صدر
منها ويعود إليها ،وذي القوة احلقيقية الكاعلة األزلية الباقية على وجه احلقيقة .قال تعاىل{ :قُل إن
ت وأنا أو ُل ال ُمسلمني *
صاليت ونُ ُسكي وحمياي وممايت لله ر ِّ العالمني * ال شريك لهُ وبالك أُمر ُ
ب ُك ُّل نـكس إال عليـها وال تزُر وازرة وزر أُخرى ُمث
قُل أغيـر الله أبغي ربا وُذو ر ُّ ُك ِّل شيء وال تكس ُ
إىل ربِّ ُكم مرجعُ ُكم فـيُـنبِّئُ ُكم مبا ُكنتُم فيه ختتل ُكون}.
( )7حقيقة الكون :املنهج اإلسالمي حيار من نظرة امللحدين للكون ،واليت تعتربه موجودا من
با املصادفة ،ويعترب الكون معجزة خلقية أوجدذا اهلل تعاىل بإرادته ،وكل شيء يف ذاا الكون يسري
وفق تقدير ومشيئة وتدبري إهلي .وينقسم الكون إىل قسمني :عامل الشهادة ،وذو عامل {إن رب ُك ُم
احلسيات) ،وعامل الغيب ،وذو عامل (الغيبيات) .قال تعاىل{ :الاي خلق السماوات
اللهُ} ِّ ( -
ُّجوم
واألرض يف ستة أيام ُمث استـوى على العرش يـُغشي الليل النـهار يطلُبُهُ حثيثا والشمس والقمر والن ُ
ُمسخرات بأمره أال لهُ اخلل ُق واألم ُر تـبارك اللهُ ر ُّ العالمني} .وبنظرة املنهج اإلسالمي للكون وفق
األدلة من القرآن والسنة يكون قد فت للمتعلمني أبوا التأمل والتككر يف كل اآلفاق وعلى كل
األصعدة ولالك فسيتميز املنهج اإلسالمي برتبية األجيال على:
 البحث عن أسرار اخللق واحلكمة اإلهلية. العمل اجلاد للوصول إىل ما سخره اهلل له من كنوز ومعادن الستثمارذا وفق شرع اهلل. -االرتباط املطلق باهلل وحده واخلوف منه واخلاوع إليه (ياجلن بتصرف 1111ه).
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( )1حقيقة اإلنسان :دافع املنهج اإلسالمي عن حقيقة اإلنسان ،فرد مزاعم املالحدة اليت تقول
بأن اإلنسان أصل حيواين متطور ونظر إليه بنظر القران والسنة ،فهو جزء من ذاا الكون ،خملوق من
ثنائية (روحية ومادية) يف كيان كلي موحد ،وقد فاله اهلل تعاىل وكرمه على سائر املخلوقات بالعقل
اذم من الطيِّبات
اذم يف البـِّر والبحر ورزقـن ُ
وامللكة الككرية ،قال تعاىل{ :ولقد كرمنا بين آدم ومحلن ُ
اذم على كثري ممن خلقنا تكايال} (اإلسراء .)07:ومبا أن الرتبية يف األساس تستهدف بناء
وفالن ُ
اإلنسان فقد أعطته النظرية اإلسالمية اجلزء األكرب من االذتمام فغاصت يف فهم طبيعته للوصول إىل
مكاتي شخصياته املتعددة وتقدمي ما يناسبه ،ولالك يتعامل املنهج اإلسالمي مع الطبيعة اإلنسانية
ألمرين:
أوهلما :أن الرتبية تقوم على دعائم منها املعرفة بالطبيعة البشرية.
ثانيهما :أن ذاه املعرفة معرفة يقينية ألهنا آتية من خالقها والعامل هبا( .ياجلن 1111ه).
ومن خالل تصور حقيقة اإلنسان وطبيعته وجب على املنهج أن ينظر إليه بظاذره وباطنه كروح
ومادة ،وهباا يراعي ميوله وحاجاته واختالف قدراته ،كما أنه يسعى إلعداد املستخلف النافع يف
األرض ،املعرتف بالربوبية واأللوذية هلل ،الشاكر ألنعمه ،املستخدم لعقله يف التأمل والتدبر يف اآليات
ويف األفاق .فشمل برتبيته اجلوانب املتعددة :من اجلانب األخالقي واجلانب الشخصي واالنكعايل
واالجتماعي واجلسدي والروحي.
( )1حقيقة احلياة :وذي حقيقة أنشأذا اهلل تعاىل هلدف وحكمة بالغة ،و متاي وفق قدر وأسبا
مقدرة سلكا مبشيئته تعاىل ،وذي نوعان :حياة دنيا ،وذي دار التكليف واالبتالء والعمل ،وحياة
اآلخرة ،وذي دار القرار ،يكون فيها الثوا والعقا  .قال تعاىل {الاي خلق الموت واحلياة ليبـلُوُكم
ور}) .امللك  .(7فهاه احلياة بصكاهتا املؤملة وقصرذا ومصائبها
أيُّ ُكم أحس ُن عمال وُذو العز ُيز الغ ُك ُ
تتاج من املنهج أن يريب األجيال على العمل الصاحل والتعامل مع شهواهتا ولااهتا وفق أوامر اهلل ،وأن
ميارس الوسطية يف التعامل معها ،فال إسراف وال تقتري ،وال ركون إليها ،وال اغرتار هبا ،وأن يصرب على
مصائبها.
فهاه األسس األربعة متثل التصور املعريف والتصور االعتقادي  -الاي يعرب عنه بالكلسكي -
لإلنسان واجملتمع واحلياة ،فهي متثل التكسري الشامل للوجود ،الاي يتعامل اإلنسان على أساسه
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ويرتىب يف داخله ،ومبا أن املنهج نظام تربوي اجتماعي ،فإن املنهج اإلسالمي يعكس ذاه التصورات
يف عناصره وممارساته كافة.
وعلى ذاا فإن املمارسة املنهجية اليت متثل يف أذداف املنهج وحمتواه ،وطرائق وأساليب تدريسه،
وطرائق تقوميه وتطويره ،ختتلف ذي أياا باختالف حقائق التصور الكلسكي االعتقادي األربع
السابقة ،اليت متثل املنهج ،واليت ختتلف من جمتمع إىل آخر.
إن ذاه احلقائق األربع والعالقات واالرتباطات بينها متثل أساس التصور االعتقادي اإلسالمي
وأساس التصور االجتماعي املنبثق عنه ،كما أهنا متثل األسس الكلسكية ملنهج الرتبية اإلسالمي،
وبالتايل فاإلنسان ال ميكن أن يعيش حياة إسالمية صحيحة بدون فهم ذاا التصور واإلميان به
والعمل مبقتااه؛ لالك فإن ذاا التصور بشعبه األربع ذو القاعدة واألساس الاي ينبغي أن يبىن عليه
منهج الرتبية والتعليم يف النظرية اإلسالمية ،كما يف الشكل التايل:

( طعيمة1179 ،ذـ ،ص ص ( ،)11-17مدكور1179 ،م ،ص .)80-99
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خصائص منهج التربية في النظرية التربوية اإلسالمية:
أولا :منهج التربية اإلسالمي منهج نظامي:

أي أنه مبكهومه وخصائصه وأسس بنائه وعناصره يكون كال متكامال ،فكل جزء فيه يتأثر ببقية
األجزاء ويؤثر فيها ،كما أنه نظام حياة حيدد لإلنسان سلوكاته يف احلياة :السلوك العقدي ،والسلوك
األخالقي ،والسلوك الشخصي ،كنظام حياة لإلنسان السوي الاي يسري على دين الكطرة السوية.
ثانيا :منهج التربية اإلسالمي منهج باني:

ويقصد بالربانية:
ربانية املصدر :فأول مقومات النظام اإلسالمي أنه نظام رباين صادر من اهلل لإلنسان ،وعمل
اإلنسان فيه ذو تلقيه وإدراكه والتكيف به ،وتطبيق مقتاياته يف احلياة البشرية.
ربانية الوجهة والغاية :ألن اإلسالم جيعل غاية اإلنسان األخرية وذدفه البعيد ،ذو حسن الصلة
باهلل تبارك وتعاىل ،واحلصول على مرضاته فهاه غاية اإلنسان ووجهة اإلنسان ومنتهى أمله وسعيه
وكدحه يف احلياة {قُل إن صاليت ونُ ُسكي وحمياي وممايت لله ر ِّ العالمني} [األنعام .]137:
وبناء على ما سبق ،فإنه يرتتب على كون املنهج اإلسالمي منهجا ربانيا ،املصدر والغاية ،وأنه
منهج "كامل متكامل ،ال يقبل تنمية وال تكميال ،كما أنه ال يقبل تطويرا من خارجه ،فهو من صنعة
اهلل ،فال يتناسق معه ما ذو من صنع غريه" ( .احلمد7007 ،م ،ص.)19
ثالثا :منهج التربية اإلسالمي منهج عالمي:

ألن اإلسالم عقيدة وشريعة حلكم احلياة ،وملا كانت العقيدة ربانية املصدر والغاية ،وإنسانية

الطابع ،وخامتة الشرائع السماوية؛ فهي عاملية ،ومعىن عاملية اإلسالم أنه دعوة جلميع البشر ،دعوة
ليست عنصرية ،وال قومية ،وال حمددة حبدود جغرافية أو إقليمية أو وقتية.
ابعا :منهج التربية اإلسالمي منهج ثابت:

ذناك نظام ثابت يف مقومات النظام اإلسالمي األساسية ،وقيمه الااتية ،وذاه املقومات والقيم
ال تتغري بتغري ظواذر احلياة الواقعية وأشكاهلا العملية ،فالتغري يف ظواذر احلياة وأشكال األوضاع
العملية يظل حمكوما باملقومات والقيم الثابتة هلاا النظام ،وذاه اخلاصية ،وذي خاصية احلركة داخل
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إطار ثابت وحمور ثابت ،ذي طابع الصنعة اإلهلية يف الكون كله ،ومن اجلوانب الثابتة اليت متثل (احملور
الثابت) الاي يدور عليه املنهج اإلسالمي ،كل ما يتعلق باحلقيقة اإلهلية وأركان اإلميان الستة.
أما اجلوانب املتغرية ،فهي األوضاع والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية ،وكل
ما شابه ذلك.
خام ا :منهج التربية اإلسالمي منهج امل:

الشمول ذو اخلاصية اخلامسة من خصائص الرتبية اإلسالمية وبالتايل املنهج اإلسالمي ،وذاه
اخلاصية نابعة من أنه منهج رباين من صنع اهلل وليس من صنع البشر ،فالشمول ذو طابع الصنعة
اإلهلية.
وللشمول ثالث صور:
األوىل :رد الوجود كله بكل ما فيه إىل إرادة الاات اإلهلية.
الثانية :إن النظام اإلسالمي يتناول احلقائق الكلية كلها :حقيقة األلوذية ،وحقيقة الكون واحلياة.
الثالثة :إن املنهج اإلسالمي خياطب الكينونة اإلنسانية بكل جوانبها وأشواقها وحاجاهتا
واجتاذاهتا ،ويرد كل ذلك إىل جهة واحدة ومصدر واحد ذو اهلل خالق كل شيء ومدبر كل شيء.
(مدكور1179 ،م ،ص .)11ولاا مل يهمل العلوم الطبيعية كاهلندسة والطب والكيزياء والكيمياء ،بل
بالعكس جعلها من لوازم األمة لتقدمها ،فكي قوله تعاىل {وأع ُّدوا هلُم ما استطعتُم من قُـوة ومن رباط
اخليل تُـرذبُون به ع ُدو الله وع ُدوُكم} [األنكال ]30 :دليل على أن ذاه القوة يف كل اجملاالت حىت
جمال القوة واألسلحة النووية اليوم (ياجلن 1111ه.)109 ،
سادسا :منهج التربية اإلسالمي منهج متواز :

وخاصية التوازن ،ذي خاصية مرتابطة مع خاصية الشمول ،فالنظام اإلسالمي نظام شامل ،وذاا
مشول متوازن ،ويتا ذلك من مظاذر متعددة نسوق أبرزذا فيما يلي:
( )1توازن بني ما يدركه اإلنسان فيسلم به ،وبني ما يتلقاه اإلنسان فيدركه ويبحث عن علله
وبراذينه وغاياته .إن اإلنسان ال يستطيع إدراك كل شيء يف الوجود ،لالك أودع اهلل يف فطرته
االرتياح للمجهول واملعلوم ،والتوازن بني ذاا وذاك يف كيانه.
( )7التوازن بني طالقة املشيئة اإلهلية ،وثبات السنن الكونية ،فاملشيئة اإلهلية مطلقة تكعل كل
شيء وأي شيء مىت أرادت ،وذي ليست ملتزمة بقاعدة أو قانون.
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( )1التوازن بني املشيئة اإلهلية املطلقة ،واملشيئة اإلنسانية املقيدة ،فمشيئة اإلنسان داخله يف نظام
املشيئة اإلهلية ،القرآن الكرمي ينص على وجود ذاا التوازن بقول تعاىل {قُل لن يُصيبـنا إال ما كتب
اللهُ لنا ُذو موالنا وعلى الله فـليتـوكل ال ُمؤمنُون} [ التوبة .]51:
( )1التوازن بني عبودية اإلنسان املطلقة هلل ،ومقام اإلنسان الكرمي يف الكون ،بل إن عبودية
اإلنسان املطلقة هلل تسمو به فوق كل الظروف وجتعله سيد نكسه يف الكون ،ال خيشى أحدا إال اهلل،
ألن رزقه بيد اهلل ،وحياته بيد اهلل ،فمقامة كرمي من منطلق عبوديته املطلقة هلل.
( )5التوازن بني مصادر املعرفة؛ بني التلقي من الوحي والنص ،والتلقي من الكون واحلياة ،فما
جاء من قبل الوحي ال يتعارض مع مطالب اإلنسان فيما يتلقاه من معطيات احلياة {وِف األرض
آيات لِّل ُموقنني وِف أن ُكس ُكم أفال تـُبص ُرون} ]الااريات.[71 - 70 :
سابعا :منهج التربية اإلسالمي منهج إيجابي:

اخلاصية السابعة من خصائص منهج الرتبية اإلسالمية أنه منهج إجيايب ،ولإلجيابية فيه صورتني.
أ -إجيابية فاعلة يف عالقة اهلل سبحانه بالكون واحلياة واإلنسان.
 إجيابية فاعلة من ناحية اإلنسان ذاته يف حدود جماله اإلنساين.ثامنا :منهج التربية اإلسالمي منهج واقعي :

اخلاصية الثامنة من خصائص منهج الرتبية اإلسالمية ذي الواقعية ،أي التحقق يف عامل الواقع،
فاملنهج اإلسالمي ذنا يتعامل مع احلقائق املوضوعية ،ذات الوجود احلقيقي املؤكد واألثر الواقعي
اإلجيايب ،المع تصورات عقلية جمردة ،وال مع مثاليات ال مقابل هلا يف عامل الواقع ،أو ال وجود هلا يف
الواقع ،وال مع خياالت أو أوذام ( .سعادة وإبراذيم7001 ،م ،ص .)101
تعريف المنهج وفق النظرية التربوية اإلسالمية:
يعرفه (مدكور1179 ،م ،ص  )99بأنه "جمموع اخلربات واملعارف واملهارات اليت تقدمها
مؤسسة تربوية إسالمية إىل املتعلمني بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسميا وعقليا ووجدانيا،
وتعديل سلوكهم يف االجتاه الاي ميكنهم من عمارة األرض وترقيتها وفق منهج اهلل وشريعته".
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انعكاسات النظرية اإلسالمية ع ى المنهج المد سي:
النظام التعليمي من حيث أذدافه وبراجمه ومناذجه وأنشطته واجتاذاته إمنا ذو انعكاس للنظرية
الرتبوية السائدة ،لاا جيب أن يكون النظام التعليمي يف اجملتمع اإلسالمي انعكاسا لنظرية الرتبية
اإلسالمية باعتبارذا املوجه واملرشد لعناصر الرتبية كافة ،ومن أمهها املنهج الرتبوي جبميع مكوناته من
أذداف وحمتوى وتقنيات تعليمية وأنشطة وأساليب تقومي ،وظواذره املرتبطة بعملياته من متعلم ومعلم
وكتا مدرسي:
وميكن تديد انعكاسات النظرية اإلسالمية على املنهج املدرسي باستحاار العموميات التالية:
 استخدام مجيع املصادر املتاحة إلعداد (اإلنسان الصاحل) باإلضافة إىل املناذج املدرسية.
 مراعاة الكطرة البشرية ،واالذتمام باإلنسان ككل {فأقم وجهك للدِّين حنيكا فطرة الله اليت
ِّين القيِّ ُم ولكن أكثـر الناس ال يـعل ُمون} ]الروم[10 :
فطر الناس عليـها ال تـبديل خللق الله ذلك الد ُ
ف اللهُ نـكسا إال ُوسعها هلا ما كسبت وعليـها ما اكتسبت ربـنا
ومراعاة الكروق بني املتعلمني {ال يُكلِّ ُ
ال تُـؤاخانا إن نسينا أو أخطأنا ربـنا وال تمل عليـنا إصرا كما محلتهُ على الاين من قـبلنا ربـنا وال
انصرنا على القوم الكافرين}
ُت ِّملنا ما ال طاقة لنا به واع ُ
ف عنا واغكر لنا وارمحنا أنت موالنا ف ُ

[البقرة.]793 :
 االذتمام بالتقومي املستمر للعملية الرتبوية يف ضوء أذداف الرتبية اإلسالمية املنشودة بنوعني
أساسيني من التقومي أحدمها بنائي واآلخر هنائي واإلسالم يعرتف بالنوع األول يف حياة املسلم
وبالنوع الثاين بعد موته.
 تنظيم املنهج املدرسي على أساس تكامل نظرة اإلسالم إىل الطبيعة البشرية للمتعلم {ولقد
س به نـك ُسهُ وحن ُن أقـر ُ إليه من حبل الوريد} [ق.]13 :
خلقنا اإلنسان ونـعل ُم ما تُـوسو ُ
 ويف ذاا التنظيم للمنهج فرص ملساعدة املتعلم على حل مشاكل حياته اليومية ،ويف نكس
الوقت إعداده ملالقاة ربه على صورة طيبة عندما يقاي ذاه احلياة الدنيا.
 استخدام األنشطة التعليمية املصاحبة للمنهج مبا خيدم أذداف إعداد (اإلنسان الصاحل)
للحياة اجلادة( .نشوان 1889 ،م.)39-39 ،
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ويمكن تفصيل العموميات ال اب ة في العناصر التالية:
أهداف المنهج اإلسالمي:
تعترب األذداف الدعامة احلقيقية اليت يعتمد عليها املنهج الرتبوي ،بل تعد أذم مكوناته لتأثريذا
يف بقية عناصره ،ولاا فإن النظريات الرتبوية تدد أذدافا ملناذجها وفقا لبنائها النظري ،فالنظرية
املوسوعية على سبيل املثال تدد األذداف املعرفية وتدعو لتحرر العقل اإلنساين باعتباره مصدر
املعرفة الوحيد ،والنظرية البولوتكنيكية تدد األذداف املادية النكعية إلشباع حاجات اإلنسان
العاوية ،وتتبعها الربمجاتية يف اإلميان باملادة والتجريب والنكعية مع إنكار الغيب .أما املنهج
اإلسالمي فنجد ارتباط أذدافه ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية ،فرتاعي جوانب اإلنسان الروحية
واجلسمية والعقلية والنكسية واالجتماعية ،وذاا ما مييز مناذجها عن النظريات الرتبوية البشرية ،ويف
الوقت نكسه ال متانع من املشاركة مع النظريات األخرى فيما ينبغي أن تكون عليه األذداف من
معايري ،كالدقة والوضوح وإمكانية التحقق وسالمة الصياغة والواقعية كمصطل  .إال أن خصوصية
املنهج اإلسالمي تنسحب على أجزاءه الدقيقة كافة ،فواقعية املنهج اإلسالمي ليست كواقعية املنهج
يف ضوء النظريات الغربية اليت تقبل كل ما ذو موجود كحقيقة مسلم هبا ،فالنظرية اإلسالمية تعرتف
بالاعف البشري وتعمل على عالجه (عبداهلل 1103ه ،ص )81ولاا فإن تربية الكرد املسلم تدور
حول ذدفني رئيسني مها:
 اإلميان بأن اهلل الواحد األحد خالق الكون واإلنسان واحلياة ،وذو الاي يستحق العبادة
دون ما سواه.
 متكني الكرد من التكيف مع خملوقات اهلل (مجادات وكائنات حية) وتسخريذا لصاحله على
طريق مبدأ اخلالفة يف األرض.
فالبد أن يسعى أي نشاط تربوي إىل تقيق ذاين اهلدفني الرئيسني ،وميكن أن ناكر بعض
أذدافها التكصيلية فيما يلي:
 )1أن يكتسب املتعلم معرفة بنكسه حىت يتمكن من احملافظة عليها ويصب قادرا على نكعها
ونكع اجملتمع الاي يعيش فيه.
 )7أن يكتسب املتعلم معرفة باحلياة بكافة أشكاهلا (احلياة النباتية واحلياة احليوانية والكائنات
احلية الدقيقة).
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)1
)1
)5
)3

أن يكتسب املتعلم اجتاذات اجيابية حنو استخدام اجلمادات والنباتات واحليوانات واالستكادة
منها ضمن شرع اهلل.
أن يكتسب املتعلم اجتاذات اجيابية حنو غريه من بين البشر.
أن يكتسب املتعلم املعرفة بالعلوم الطبيعية ،ويأيت ذاا اهلدف يف إطار تكاعل الكرد املسلم
مع الكون ومبا فيه من أحداث وظواذر طبيعية أوجدذا اهلل سبحانه وتعاىل.
أن يكتسب املتعلم معرفة بالعامل اإلسالمي وبأحوال املسلمني وتوزيعهم اجلغرايف ،فمن
املعلوم أن اإلسالم وصل إىل أقوام عديدة ،وعرب احمليطات ،ووصل إىل الناس يف مشارق

األرض ومغارهبا.
 )9أن يكتسب املتعلم معرفة باللغة العربية بالدرجة األوىل ،ومن مث باللغات األجنبية األخرى.
فقد كرم اهلل سبحانه وتعاىل اللغة العربية بنزول القران عربيا{ :إنا أنـزلناهُ قُـرآنا عربيا} [سورة
يوسف.]7 :
 )9أن يكتسب املتعلم القدرة على املمارسة العملية وتوظيف املهارات العملية .فلقد حث
اإلسالم على العمل ،قال تعاىل{ :وقُل اعملُوا فسيـرى اللهُ عمل ُكم ور ُسولُهُ وال ُمؤمنُون}
[التوبة .]105:ومن ذنا فقد اقرتنت املعرفة بالعمل .ويؤكد ذاا املبدأ على تعليم أمور
عديدة منها:
 استخدام التجريب العملي يف احلصول على املعرفة.
 اقرتان النظري بالتطبيق ،فكي التطبيق حياول اإلنسان وضع املعرفة بأنواعها كافة موضع
التنكيا ،مبا يعود عليه وعلى جمتمعه باخلري والكائدة.
 تطوير املهارات العملية يف استخدام األجهزة واألدوات يف كافة أنواع املعرفة كالكيمياء
والكيزياء والطب والصيدلة ..وغريذا.
 )8أن يكتسب املتعلم القدرة على مواجهة املشكالت اليت تواجهه بالطرق العلمية.
 )10أن يكتسب املتعلم السلوك اإلسالمي يف حياته اليومية مبا يتماشى وخصائص املسلم
الصاحل .فاملسلم الصاحل ذو املسلم األمني ،والصادق ،والتقي ،واحملب للخري ،والاي يقدم
العون واملساعدة ألبناء املسلمني ،والاي يعبد اهلل وخيشاه يف كل عمل ،أي الاي يتقي اهلل يف
كل شيء.
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محتوى المنهج اإلسالمي:
املنهج اإلسالمي يسري وفق النظام العلمي للمناذج الرتبوية ،ولالك فهو حباجة الكتمال
عناصره احملققة ألذدافه ،ومن املعلوم أن احملتوى يام مجيع املعارف واخلربات اليت تعرض على
املتعلمني وفق تنظيم معني .وانطالقا من أن حمتوى املنهج املدرسي يعكس أذدافه فال بد من التأكيد
على املبادئ التالية قبل تديد حمتوى املنهج اإلسالمي:
 )1إن املعرفة اإلنسانية – حىت قبل اإلسالم  -ذي يف األساس من خلق اهلل سبحانه وتعاىل فهو
اخلالق املبدع هلاا الكون بكل ما فيه ،وذي موجودة حىت قبل خلق آدم عليه السالم.
 )7سعى اإلنسان عرب العصور املختلكة إىل إدراك ما يدور حوله من ظواذر وأحداث كونية
وطبيعية وبشرية عن طريق التككري وتوظيف العقل ،وهلاا نشأت الكلسكة فهي يف األساس
علم يهدف إىل فهم اإلنسان هلاا الكون ولطبيعة اخللق ،ولكنه يف سعيه هلاا الكهم وقع يف
األخطاء فصار يغري آراءه ونظرياته من حني آلخر.
 )1التخبط الككري حكمة يف أن يعطي اإلنسان املخلوق درسا بأنه لن يهتدي إال هبدي اهلل.
 )1املعرفة الصحيحة والسليمة طريقها واحد وذو التصور اإلسالمي هلاا اخللق من كون وإنسان
وحياة.
 )5كما أن العقل الاي عليه إدراك املعرفة املوحدة واملتكاملة جيب أن يكون موحدا ال ينظر إىل
جانب دون اآلخر ،وال ينتقي حقيقة دون غريذا.
 )3اإلنسان ذو خملوق موحد متكامل فاجلسم والروح والعقل واملشاعر منصهرة مع بعاها
البعض.
 )9اإلنسان املتكامل و املوحد يف طبيعيته ال ميكن أن يدرك املعرفة على شكل جزيئات ،فال بد
أن تكون املعرفة منظمة توجد بينها عالقات.
 )9إن ذدف كل فرع من فروع املعرفة ذو احملافظة على إميان الكرد باهلل سبحانه وتعاىل واحملافظة
على الككر اإلسالمي والثقافة واحلاارة اإلسالمية ،لكي يرجع إليها يف سلوكه وينظم يف
حياته وعالقاته مع غريه من بين البشر.
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ومن ذنا فإن حمتوى املنهج اإلسالمي يتامن مواد ومقررات قد تكون علمية ونظرية تنمي
مهارات حمددة ،لكن ذاا احملتوى بتميزه بالنظرية اإلسالمية سوف يكون له عدد من اخلصائص اليت
قد تشرتك مع خصائص أي منهج وفق نظريات أخرى لكنها تلتزم باملبادئ السابقة؛ فمنها الصدق،
ومالءمة ميول املتعلمني ،والثبات .وباملقارنة بني ذاه اخلصائص للمحتوى يف املنهج اإلسالمي وغريه
من املناذج جند أن الصدق ذو ذات الصدق يف أي حمتوى ،حيث يعين اشتماله على احلقائق
العلمية ،إال أن صدق احملتوى يف املنهج اإلسالمي ال يقتصر على العلوم الطبيعية إذ ال جيوز فيه أن
يقتصر العلم على احملسوس ،بل يزيد بكرضية التدبر والتككر يف كافة العلوم واجملاالت ،واإلميان بالغيب
ركن أساس من أركان املنهج اإلسالمي يعزى إليه ما مل ميكن للعقل البشري تصوره.
أما معيار مالءمته مليول املتعلمني يف حمتوى املنهج اإلسالمي فال خيالف غريه يف االذتمام
باحلاجات والدوافع ،بل يزيد بالتعامل مع اإلنسان ككل متكامل اجلوانب ،وال جييز املعارضة مع
حاجات املتعلمني ،إال أن له خصوصية املبدأ الرباين ،فيتعامل مع اإلنسان من حني طكولته إىل وفاته
مبا يناسبه ،فال يقبل فلسكة (روسو) وال يقبل النظرية (الربمجاتية) اليت ترى إطالق العنان للطكل يف
فعل ما يريد إىل سن الثانية عشرة وفق ذواه ،ألن رسول احلق عليه السالم يقولُ ( :مروا أبناءكم
بالصالة لسبع واضربوذم عليها لعشر) ،وألن اإلعداد للحياة يبدأ من الصغر وحياة املسلم هلا
خصوصيتها اليت حيتاج بناء آخرذا على أساس أوهلا.
وأما معيار الثبات فقد أثبتت الرتبية اإلسالمية اخلالدة ثباهتا ملواجهة التحديات يف خمتلف
العصور وذلك ألن ثباهتا مستمد من مبادئ القران والسنة الصاحلة لكل زمان ومكان.
ومن اجملاالت اليت ينبغي أن يتامنها حمتوى املنهج يف ضوء النظرية الرتبوية اإلسالمية :
 املعرفة اخلاصة بالدين اإلسالمي احلنيف.
 معرفة النكس البشرية وجسم اإلنسان من كافة اجلوانب.
 املعرفة اخلاصة بالكيمياء والكيزياء ،فهاان العلمان خيتصان باجلمادات اليت خلقها اهلل يف
ذاا الكون الكسي .
 املعرفة اخلاصة بالنباتات واحليوانات.
 املعرفة اخلاصة بالكون والظواذر الكونية.
45

www.alukah.net

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

 املعرفة اخلاصة بالبيئة سواء البيئة الطبيعية أو البشرية.
 املعرفة اخلاصة بالعامل اإلسالمي.
 املعرفة اخلاصة بعلوم اللغة العربية.
 املعرفة اخلاصة باللغات األجنبية.
 املعرفة اخلاصة مبكونات اجملتمع ووحداته.
 احرتام دور العلماء يف احلاارة اإلنسانية عرب العصور املختلكة.
طرائق وأساليب المنهج اإلسالمي:
يف ذاا العنصر ميكن اإلشارة إىل معنيني:
املعىن األول :الكيكية اليت يعرض هبا احملتوى على املتعلمني ،والثاين :الكيكية اليت يتعامل هبا
املعلمون واملتعلمون مع احملتوى.
وبناء على التنظيم الاي يتم اعتماده كمدخل أساسي لعرض احملتوى كالتنظيم اهلرمي أو
التتابعي ،فإن ذاه الطرق واألساليب ال بد وأن تتناسب مع ما حدد للمنهج الرتبوي من مصكوفة
املدى والتتابع ،والطرق واألساليب املستخدمة يف املنهج اإلسالمي ال بد أن تتماشى مع طبيعة الركائز
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
معا ،على غري املناذج التابعة لنظريات أخرى تستهدف إعداد املواطن الصاحل جملتمعه فقط مبقاييس
دنيوية تارة هتتم باجلانب النكسي كحاجات ،وتارة تقدم اجلانب االجتماعي كنكعية وإنتاج ،ولالك
جند األسلو يف املنهج اإلسالمي يقدم للمتعلم بشكل متوازن مع حاجاته ككرد وما يلزمه جتاه
اجملتمع.
كما أن الطرق التدريسية اليت يستعني هبا املنهج اإلسالمي يف تبليغ رسالته وبلوغ أذدافه تصل
للمعلم يف املدرسة ،كما تصل للداعية اإلسالمي يف أي موقف من املواقف اليت يتعرض هلا.
فالطرق التدريسية يف املنهج اإلسالمي مل تغال يف احلرية املطلقة للمتعلم الكتسا القيم بعيدا
عن الابط يف املوقف التعليمي ،ومل تالزم اجلمود يف الطرق التقليدية ،فطرقه تنطلق من االذتمام
باملتعلم وجعله حمور العملية التعليمية ،كما يهتم بالطرق التطبيقية العملية كالقدوة والتمثيل باوابطه
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الشرعية ،فيحرم الوسائل اليت تؤثر على األخالق أو تلحق الارر باملتعلمني ،وهباا فقد ضمنت
الطرق التدريسية يف املنهج اإلسالمي املوازنة بني واجبات املعلم كقدوة واملتعلم كمحور للعملية
التعليمية ،وذاا تكتقده املناذج يف ضوء النظريات األخرى ،فتارة تغكل جانب املتعلم كالنظريات
املستمدة من الكلسكة املثالية ،وتارة تغكل جانب املعلم كالنظرية الربمجاتية والكنون املتعددة( .سعادة
وإبراذيم ،7001 ،ص .)177
وميكن إمجال الطرق واألساليب يف املنهج اإلسالمي فيما يلي:
 أسلو القدوة الصاحلة ،قال تعاىل{ :لقد كان ل ُكم يف ر ُسول الله أُسوة حسنة لمن كان
يـر ُجو الله واليـوم اآلخر وذكر الله كثريا} (األحزا .)71 :
 أسلو القصة ،ويعد ذاا األسلو من أذم األساليب وأنكعها ،وذاا راجع إىل تأثري القصة

على السامع ،وقد ذكر القرآن الكرمي قصص األنبياء ،كما ذكر قصص املكابني بالرساالت وما
أصاهبم من عاا نتيجة تكايبهم الرسل.
 أسلو التوجيه واملوعظة احلسنة ،قال تعاىل{ :فـتـول عنـ ُهم فما أنت مبلُوم * وذ ِّكر فإن
ِّ
الاكرى تـنـك ُع ال ُمؤمنني} (سورة الااريات .)55 :وقال أياا { :ادعُ إىل سبيل ربِّك باحلكمة
والموعظة احلسنة} (سورة النحل.)175 :
 أسلو الرتغيب والرتذيب ،وقد استعمل القرآن الكرمي ذاا األسلو  ،إذ ياكر حياة
املؤمنني يف اآلخرة ،ويف املقابل ياكر حياة الكافرين فيها وما يناهلم من عاا  ،حيث يقول عز
وجلُ { :مث أورثـنا الكتا الاين اصطكينا من عبادنا فمنـ ُهم ظامل لنـكسه ومنـ ُهم ُمقتصد ومنـ ُهم سابق
ات عدن يد ُخلُوهنا ُحيلون فيها من أساور من ذذب
باخلريات بإذن الله ذلك ُذو الكا ُل الكبريُ * جن ُ
باس ُهم فيها حرير * وقالُوا احلم ُد لله الاي أذذب عنا احلزن إن ربنا لغ ُكور ش ُكور * الاي
ولُؤلُؤا ول ُ
نار جهنم
أحلنا دار ال ُمقامة من فاله ال مي ُّسنا فيها نصب وال مي ُّسنا فيها لُغُو * والاين كك ُروا هلُم ُ
ف عنـ ُهم من عااهبا كالك جنزي ُكل ك ُكور} (سورة فاطر ،اآليات
ال يـُقاى عليهم فـي ُموتُوا وال ُخيك ُ
.)13 -11
 أسلو احلوار ،وقد استخدم القرآن الكرمي أسلو احلوار يف مواضع عديدة ،منها حوار
إبراذيم عليه السالم مع أبيه ،قال تعاىل { :إذ قال ألبيه يا أبت مل تـعبُ ُد ما ال يسم ُع وال يـُبص ُر وال
إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أذدك صراطا سويا * يا أبت
يـُغين عنك شيئا * يا أبت ِّ
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اف أن ميسك عاا ِّمن الرمحن
ال تـعبُد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا * يا أبت ِّ
إين أخ ُ
يم لئن مل تنته ألر ُمجنك واذ ُجرين مليا قال
فـت ُكون للشيطان وليا * قال أراغب أنت عن آهليت يا إبـراذ ُ
سالم عليك سأستغكر لك رِّيب( }..سورة مرمي ،اآليات .)19-17 :
 أسلو العقا  ،ويستعمل ذاا األسلو عندما ال ُجتدي األساليب السابقة ،وذو ما عرب
عنه الشرع بإقامة احلدود والتعزير( .البكر و املهوس1178 ،ذـ ،ص .)13
 أسلو ضر األمثال :وذو لون من ألوان التصوير الكين يف القرآن ،ومنه كل التشبيهات
اليت جيء هبا إلحالة املعاين واحلاالت صورا وذيئات ،ومن ذاا النوع قال تعاىل{ :أمل تـر كيف
ضر اللهُ مثال كلمة طيِّبة كشجرة طيِّبة أصلُها ثابت وفـرعُها يف السماء * تُـؤيت أُ ُكلها ُكل حني
بإذن رِّهبا ويار ُ اللهُ األمثال للناس لعل ُهم يـتاك ُرون * ومث ُل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُثت من
ت اللهُ الاين آمنُوا بالقول الثابت يف احلياة الدُّنيا ويف اآلخرة ويُا ُّل
فـوق األرض ما هلا من قرار * يـُثبِّ ُ
اللهُ الظالمني ويـكع ُل اللهُ ما يشاءُ} (سورة إبراذيم 71 :و.)75
 طريقة حل املشكالت.
 طريقة تقيق الاات.
 التعليم املربمج.
 التدريس بالكريق.
 التعليم املصغر.
(نشوان1889،م،ص .)711
الت ويم في المنهج اإلسالمي:

يستهدف التقومي الوقوف على مدى ما تقق من أذداف وما مل يتحقق منها ،ومعرفة جوانب
القوة ونواحي الاعف ،من أجل التمسك بعوامل القوة أو أسباهبا وحماولة التغلب أو القااء على
أسبا الاعف واالستكادة من األخطاء وعدم تكرارذا يف املرات التالية ،وذاا ما يعرف بالتشخيص
والعالج والوقاية .ومن ذاا املنطلق يستهدف التقومي يف املنهج اإلسالمي الوقوف على مدى ما
يتحقق من أذداف يرمى إليها بغية تعديل املسار أو السلوك وعدم الوقوع يف األخطاء مرة ثانية،
وكالك فإن اإلنسان يف ظل ذاا املنهج مطالب بأن حياسب نكسه أوال بأول قبل أن حياسب من
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اهلل .وانطالقا من املبادئ اإلسالمية يف مراجعة اإلنسان ألعماله بأن يقلع عن املعاصي ويرجع ويتو
ويندم على ما فعل ويعقد العزم على أال يعود إىل شيء يغاب اهلل مستقبال ويصح أو يعدل من
سلوكه إذا كان معوجا ،فاملنهج اإلسالمي يف أساليبه التقوميية يسعى ألن يصنع اإلنسان الكيِّس
الكطن الاي يعرف اخلري ويقبل عليه ويدرك الشر ويبتعد عنه أو جيتنبه.
وال ميانع املنهج اإلسالمي من االلتزام خبصائص التقومي اليت تعتمدذا املناذج يف ضوء النظريات
الرتبوية األخرى ومنها (الصدق ،والشمول ،والثبات ،والشراكة) ،إال أن التقومي يف املنهج اإلسالمي
يستند على معايري متعددة مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريكة عند احلكم على األفراد،
سواء ما يتعلق منها بعالقة اإلنسان خبالقه وتقيق املعىن الصحي للعبودية هلل سبحانه وتعاىل وحده،
أو ما خيتص منها بعالقة اإلنسان بسائر املخلوقات مجادذا ونباهتا وحيواناهتا وطيورذا وثرواهتا أو غري
ذلك من املخلوقات ،بل إن التقومي يف املنهج اإلسالمي يزيد يف معيار الشمولية ألنه يستهدف بناء
اإلنسان بكل جوانبه مصطحبا مبدأ العدل والتعاون ،فال يقوم عمل العامل على أساس مقارنته بعمل
اجلماعة أو املستوى الاي وصلت إليه أعمال اجملموعة ،ألن ذاا يعين الرضا باملستوى الاي وصل
إليه التالميا دون الوصول إىل مستوى األداء املتقن ،وذاا بالارورة يؤدي إىل اخنكاض مستوى حياة
اجلماعة وختلكها (مدكور1179،م) .كالك يتامن التقومي يف املنهج اإلسالمي الثوا والعقا
لإلنسان يف ضوء عمله (سعادة وإبراذيم7001 ،م ،ص  .)111ويتسم التقومي يف املنهج اإلسالمي
بالعدالة ،حيث يطالبنا القرآن الكرمي بتطبيق العدالة عند احلكم على الناس ،كما يتسم التقومي يف
املنهج اإلسالمي بالشمولية لكل جوارح اإلنسان وأعاائه احلسية من مسع وبصر وفؤاد ،وذكاا يكون
التقومي يف املنهج اإلسالمي شامال وصادقا ومتنوعا ورادعا للسلوك السيئ ،وحمكزا لإلقدام على فعل
اخلري واإلحجام عن فعل الشر .كما يعرتف املنهج اإلسالمي بوجود تقومي مستمر للكرد ملا قدمت
يداه يف الدنيا ،فالتقومي املستمر يف املنهج ليس بشيء مستحدث وال ذو غريب على البيئة املسلمة،
حيث جاءت اآليات واألحاديث املؤكدة لالك ،وقد ورد عن عمر بن اخلطا رضي اهلل عنه أنه
قال" :حاسبوا أن ُكسكم قبل أن تاسبوا ،وزنوذا قبل أن تُوزنوا ،فإنه أذو ُن عليكم يف احلسا غدا أن
تاسبوا أن ُكسكم اليوم ،وتزينوا للعرض األكرب ،يومئا تُعرضون ال ختكى من ُكم خافية".
ومن املنطلق السابق يحرص المنهج اإلسالمي على التقومي املستمر بتأكيده على أمهية أن

حياسب التالميا أنكسهم باستمرار على ما قدموه يف حياهتم أو ما سوف يقدموه مستقبال .والرتكيز
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على اإلكثار من فعل اخلريات واحلرص على الصاحل العام بشكل يعود عليهم وعلى غريذم بالنكع
والكائدة ،قال تعاىل { :أال تزُر وازرة وزر أُخرى * وأن ليس لإلنسان إال ما سع} (النجم- 18 :
.)11
كالك اذتم املنهج اإلسالمي بالتقومي اخلتامي الشامل على اعتبار أن اإلنسان سوف حياسب
يوم القيامة مبا فعل يف دنياه ،إن خريا فخري ،وإن شرا فشر ،حيث قال تعاىل{ :فمن يـعمل مثـقال
ذرة خيـرا يـره} (الزلزلة( .)9 :سعادة وإبراذيم7001 ،م ،ص.)117
المع م في المنهج اإلسالمي:
املعلم يف ظل املنهج اإلسالمي مسؤول أمام اهلل مث أمام اجلهة اليت يعمل فيها ،انطالقا من
التزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يُسأل عن أربع ،عن
حديث املصطكى عليه الصالة والسالمُ ( :
شبابه فيما أباله ،وعن عمره فيما أفناه ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنكقه ،وعن علمه ما فعل
به) .وقوله يف تايره من كتم العلم( :من ُسئل عن علم فكتمه أُجلم يوم القيامة بلجام من نار).
ويتميز املعلم بالتخصص يف جماله والنشاط والكعالية ،وال يدعي اإلملام بكل جوانب املادية
واملعنوية للمتعلم ،ولكنه يعرف أنه{ :وفـوق ُك ِّل ذي علم عليم} ،صدوق يف قوله ،خلوق يف أفعاله،
جمددا يقوم بدور املرشد واملوجه والقدوة .قال تعاىل {أتأ ُم ُرون الناس بال ِّرب وتـنسون أنـ ُكس ُكم وأنـتُم
تـتـلُون الكتا أفال تـعقلُون} (سورة البقرة ( .)11عبدالسالم7001 ،م ،ص.)51
المتع م في المنهج اإلسالمي:
املتعلم يف املنهج اإلسالمي بصكته الطالب املنتظم يف مرحلة من مراحل العلم ذو ذلك العنصر
الاي تسعى الرتبية من أجل إعداده يف كافة اجلوانب العلمية واإلنسانية والشخصية ،ويوجب عليه
ف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر
القيام بأدواره وواجباته جتاه ربه وعلمه .قال تعاىل{ :وال تـق ُ
وال ُكؤاد ُك ُّل أُولئك كان عنهُ مسئُوال} [اإلسراء .]13:وانطالقا من اعتبار طلبه للعلم عبادة مىت ما
كانت نيته خالصة هلل أوال ،وترسيخ مبدأ العلم والعمل به يف حياته .ويايف (عبدالسالم7001 ،م،
ص )51مع تأكيد حريته وقدراته على اإلبداع والتجديد وعمارة الكون مبا ينكع الناس مع تكرميه حيا
فال جيوز إذانته أو القصاص منه إال باحلق.
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 املكاوي ،حممد اشرف7000( ،م) :أساسيات املناذج .ط  7دار النشر ،الرياض ،اململكةالعربية السعودية
 الكيالين ،ماجد عرسان (7008م) :مقالة بعنوان "النظرية الرتبوية معناذا ومكوناهتا":www.alukah.net/Social/1058/8854/

-

الكيالين ،ماجد عرسان (1105ه) .الككر الرتبوي عند ابن تيمية – مجعية عمال املطابع.
الكيالين ،ماجد عرسان (1119ه).الرتبية والتجديد .مؤسسة الريان ،بريوت.
اللقاين ،أمحد ( .)1885املناذج بني النظرية والتطبيق .دار الكتب .القاذرة
حممد قطب .بدون تاريخ :منهج الرتبية اإلسالمية ،ط  ،7دار الشروق للطباعة ،بريوت.
املرزوقي ،آمال محزة ( 1107ذـ) .النظرية الرتبوية اإلسالمية .أم القرى.
مدكور ،علي أمحد1179( .ه) .نظريات املنهج الرتبوية .القاذرة  :دار الككر العريب
مدكور ،علي أمحد1111( .ه) .مكهوم املنهاج الرتبوي يف التصور اإلسالمي .عمان :حبوث
مؤمتر حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة.
نشوان يعقو  ،حسني (1889م) .املنهج الرتبوي من منظور إسالمي ،عمان :دار الكرقان.
ياجلن ،مقداد1178( .ه) .النظريات الرتبوية يف ضوء اإلسالم .الرياض :دار عامل الكتب.
ياجلن،مقداد (1111ه) .معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية .عمان :حبوث مؤمتر حنو بناء
نظرية تربوية إسالمية معاصرة.
يوسف ،عبد القادر (1107ه) ،حول النظرية العربية يف الرتبية ،اجمللة العربية للرتبية ،ع،1
ص.7
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