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ملخص: 
�الإ�سالمية،  �لرتبوية  �ملناهج  يف  �لتعليم  �زدو�جية  ظاهرة  بيان  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
ظاهرة  �أن  �إىل  �لدر��سة  خل�ست  وقد  �لتحليلي.  �لو�سفي  �ملنهج  �ُ�ستخدم  ذلك  ولتحقيق 
�زدو�جية �لتعليم تربز يف �ملنهاج �لرتبوي من خالل �سور و�أ�سكال متعددة؛ وذلك ب�سبب 
قدرتهم  وعدم  �ملنهاج  خمططي  و�سعف  �ملنهاج،  يف  �لربانية  خا�سية  تطبيقات  غياب 
على �لقيام بدورهم �ملن�سود، و�أن هذه �لظاهرة يكن �حلد منها من خالل خطو�ت ترتقي 

باملنهاج من جهة، وبالنظام �لتعليمي من جهة �أخرى. 
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The Phenomenon of duality in Education
in Curriculum Content of Islamic Education

Abstract: 
The aim of this study is to explain the phenomenon of duality in education 

in the content of Islamic education curriculum. To achieve this, researchers 
used the Descriptive Analytical Method, which showed that this phenomenon 
is represented by pictures and multiple forms in the curriculum as a result of 
the absence of applications of the connection between Allah and the content of 
the curriculum; moreover, planners of the curriculum are not professionals. 
This phenomenon can be reduced by taking steps to develop the content of the 
Islamic curriculum and educational system as a whole. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على خامت �الأنبياء و�ملر�سلني، �سيدنا حممد 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، و�لتابعني، ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين، وبعد: 
باالأهد�ف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  تزود  �لتي  �مل�سادر  �أوثق  من  �لتعليمي  �لنظام  يعد 

�لعامة �لتي ينبغي �أن حتققها يف ظل ما تتخذه �ملناهج �ملتبعة يف تلك �ملوؤ�س�سات. 
�الإ�سالم  يكون  �أن  ب�رشورة  توؤمن  �الإ�سالمية  �لبالد  يف  �لتعليم  �أنظمة  كانت  وملا 
�لرتبوية،  �ملناهج  وبناء  �لتعليمية،  �ملوؤ�س�سات  �أهد�ف  منه  ت�ستق  �لذي  �الأول  �مل�سدر  هو 
كانت �حلاجة ما�سة �إىل قيم �الإ�سالم �الأخالقية و�لقيم �الإن�سانية �لتي يقدمها �الإ�سالم يف 
�ملجاالت كلِّها، ويف مقدمتها جماالت �لعلوم و�ملعارف �ملختلفة، خا�سة �أن �الأمة �مل�سلمة 
تعي�ص �ليوم يف حالة من �الأزمات: �لفكرية و�القت�سادية و�الجتماعية، يف ظل تاأثر و��سح 

بقيم �لعوملة. 
وتنفيذه،  تخطيطه،  عند  �عتباره  يف  ياأخذ  و�أن  بد  ال  �ملعا�رش  �مل�سلم  تربية  فمنهج 
وتطويره، �أن �الإ�سالم هو �الإطار �ملرجعي لهذه �الأمة، و�أنه وحده هو �لكفيل باحليلولة دون 
تبعيتها. �الأمر �لذي حد� خمططي �ملناهج �ل�سعي �لد�ئم لبناء �ملناهج �لرتبوية �الإ�سالمية، 
�إال �أن هذ� �ل�سعي قد �أ�سفر عن �ختالفات يف بناء �ملناهج �لرتبوية وتبنيها �جتاهات متعددة، 
حيث ظهرت على حيز �لوجود مناهج تربوية وفق روؤية حتاكي �ملناهج �ملتقدمة يف �لغرب 
من جهة، ومن جهة �أخرى مناهج تقد�ص ما تو�سل �إليه علماء �الإ�سالم عرب �لتاريخ يف ظل 
�لقر�آن و�ل�سنة، �الأمر �لذي جعل هذين �الجتاهني ي�سفر�ن عن وجود �زدو�جية يف �ملناهج 
�أ�سكااًل و�سور�ً متعددة، حتاول هذه �لدر��سة ��ستجالء  �أخذت  �لرتبوية يف �لعامل �الإ�سالمي 

حقيقتها يف �ملناهج �لرتبوية �الإ�سالمية، وتو�سيح �الأ�سباب �لتي �أ�سهمت يف ظهورها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تنبثق م�سكلة �لدر��سة من خ�سو�سية �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي و�ملتمثلة يف �لدور 
مرجعيًا  �إطار�ً  ت�سكل  كما  وو�قعهم،  �ملتعلمني  بحياة  مبا�رشة  تت�سل  بحيث  يوؤديه،  �لذي 
لت�رشفاتهم و�سلوكياتهم وقيمهم و�جتاهاتهم. وهي ال تزود �ملتعلمني باملعلومات و�الآد�ب 
�لد�ر�ص  �أن  �إال  كافة،  �ل�سخ�سية  جلو�نب  و�ساملة  متكاملة  تنمية  يف  ت�سهم  و�إمنا  فح�سب، 
تتمثل يف  �إ�سكاالت معرفية  يعاين من  �لتعليمي  �ملنهاج  �أن  �لتعليمي يجد  �ملنهاج  لو�قع 
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�لتناق�ص بني �ملعارف �لتي يتناولها�ملنهاج �لدر��سي، ومن ثم تاأثري هذه �لتناق�سات على 
من يتالقها، �الأمر �لذي يتطلب �رشورة �لبحث عن حدود هذه �لظاهرة يف مناهج �لرتبية 
من خالل  �لت�سدي لها،  و�أ�سبابها، وحماولة  �لظاهرة،  �الإ�سالمية، وقوفًا عند مظاهر هذه 

الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما �ملق�سود بازدو�جية �لتعليم يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية؟ . 1
ما مظاهر ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية؟ . 2
ما �أ�سباب ظهور �الزدو�جية يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية؟ . 3
كيف ت�سهم �ل�سيا�سة �لرتبوية يف �لت�سدي لهذه �الإ�سكالية؟ . 4

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�صة اإىل حتقيق ما ياأتي: 
بيان مفهوم ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية.  ●
�لوقوف على مظاهر �زدو�جية �لتعليم يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية.  ●
��ستنتاج �أ�سباب ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف مناهج �لرتبية �الإ�سالمية.  ●
�لرتبية  ● مناهج  يف  �لتعليم  �زدو�جية  لظاهرة  �لت�سدي  يف  ت�سهم  خطو�ت  تقدمي 

�الإ�سالمية. 

أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرا�صة فيما ياأتي: 
�إطار�ً معرفيًا عامًا  ♦ �لدر��سة �حلالية يف تقدمي  �لنظرية، حيث ت�سهم  �الأهمية  �أواًل: 

و�أ�سبابها،  مظاهرها،  يبني  �الإ�سالمية،  �لرتبية  مناهج  يف  �لتعليم  �زدو�جية  لظاهرة 
وخماطرها، وخطو�ت ت�سهم يف تال�سيها. 

و��سحة  ♦ ��سرت�تيجية  تقدمي  يف  �لدر��سة  ت�سهم  حيث  �لعملية،  �الأهمية  ثانيًا: 
للموؤ�س�سات �لرتبوية، وفئات �ملربني ت�ساعدهم يف �إعادة �لنظر يف �ملنهاج �لرتبو بعنا�رشه 
وذلك من خالل  �الزدو�جية يف كل عن�رش من عنا�رشه،  و�لوقوف على مظاهر  �ملختلفة 

جهود �مل�رشفني �لرتبويني و�لقائمني على بناء �ملنهاج يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
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الدراسات السابقة: 
�لدر��سة  �لدر��سة �حلالية، وقفت  �لعلمية يف مو�سوع  �لدر��سات  ��ستقر�ء  بعد حماولة 

على بع�ص �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة بالدر��سة �حلالية، والتي متثلت فيما ياأتي: 
در��سة زغول )2002( )1( : 

هدفت �لدر��سة �إىل بيان طبيعة �زدو�جية �للغة وم�سكالتها يف �سياق �لعملية �لتعليمية، 
وذلك من خالل �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، وقد خل�ست �لدر��سة �إىل �أن �الزدو�جية �للغوية 
تربز يف ظل وجود منطني من �لعربية �أو �أكرث تتعاي�ص جنبًا �إىل جنب يف �ملجتمع �لعربي 
�لف�سحى،  هي:  للعربية  �أمناط  �أربعة  �مليد�ن  يف  تربز  حيث  �لعربية،  �الأقطار  خمتلف  يف 
فيما  �ملبالغات  من  جمموعة  ظهرت  وقد  �حلديثة،  و�لعربية  �ملثقفني،  وعربية  و�لعامية، 
�أورده كثري من �لد�ر�سني لهذه �لظاهرة، و�أن �آثار هذه �لظاهرة على �ملجتمع �لعربي هام�سية 

�إذ� ما قورنت باآثار �مل�سكالت �للغوية �الأخرى. 
در��سة اأبي بكر )2006( )2( : 

من  وذلك  �ملعرفة،  �إ�سالمية  بحركة  �ملعرفة  تكامل  عالقة  بيان  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
روؤية  متثل  �ملعرفة  �إ�سالمية  حركة  �أن  �إىل  خل�ست  وقد  �لتحليلي.  �لو�سفي  �ملنهج  خالل 
مهيمنة على �ملوؤ�س�سة �لرتبوية �لتعليمية، �الأمر �لذي يوفر ملخططي مناهج �لتعليم فل�سفة 
�إ�سالمية ل�سبط �لعملية �لتعليمية، و�أن �حلد �لفا�سل بني مفهومي: �أ�سالمية �ملعرفة، وتكامل 
�إ�سكاالت �ملناهج �لتعليمية من �زدو�جية، وعلمانية، وغريها، و�أن  �ملعرفة ي�سهم يف حل 
�أ�سالة �لتكامل �ملعريف يف �لفكر �الإ�سالمي �ملبكر يف كتابات �أبي حامد �لغز�يل، و�بن ر�سد، 

و�بن تيمية �أ�سهمت يف تخطي هذه �الإ�سكاالت. 
در��سة حممد )2008( )3( : 

�الأمة �مل�سلمة،  �لتعليم وخماطرها على هوية  �زدو�جية  �أثر  �إىل بيان  �لدر��سة  هدفت 
وذلك من خالل �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي. وقد خل�ست �إىل �أن �لنظام �لتعليمي ال يز�ل يعاين 
�أ�سهمت يف �لف�سل بني �لعلم و�لدين، و�إيجاد  من �زدو�جية �لتعليم، و�أن �زدو�جية �لتعليم 
و�أن  �لدينية،  للعلوم  و�لقا�رشة  �خلاطئة  و�لنظرة  �الإ�سالمية،  �لبالد  �لدين يف  طبقة رجال 
�لتعليم يكون من خالل �لعقيدة �لتي تعد قو�م �لرتبية يف �الإ�سالم،  �خلروج من �زدو�جية 

و�سابط للم�سار �لرتبوي يف �لو�قع �لرتبوي �ملعا�رش. 
موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 

يكن تلخي�س اأوجه التفاق واأوجه والختالف، بني الدرا�صة الالية والدرا�صات 
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ال�صابقة فيما ياأتي: 
�زدو�جية . 1 مظاهر  بيانبع�ص  يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع  �حلالية  �لدر��سة  ت�سرتك 

�لتعليم وبع�ص مظاهر �الزدو�جية يف �لنظام �لتعليمي، كما يف در��سة زغول ودر��سة حممد، 
ومن جهة �أخرى ت�سرتك مع در��سة �أبي بكر يف �عتبار تكامل �ملعرفة و�إ�سالمية �ملعرفة �أول 

خطو�ت �لتخطي لهذه �لظاهرة. 
تتفرد �لدر��سة �حلالية فيما تطرحه من �إبر�ز مظاهر ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف . 2

�لتي تقف ور�ءها،  �الأ�سباب  و��ستنتاج  �الإ�سالمية على وجه �خل�سو�ص،  �لرتبوية  �ملناهج 
ومن ثم بيان خماطرها وخطو�ت ت�سهم يف تخطي هذه �لظاهرة. 

منهج الدراسة: 
على  �لو�سفي  �ملنهج  يقوم  حيث  �لتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة  هذه  �سلكت 
يقوم  حني  يف   )4( منهجيًا  عر�سًا  وعر�سها  ما،  ق�سية  تخدم  �لتي  �لعلمية  �ملو�د  ��ستقر�ء 
ويخدم  ؛   )5( ترتيبًا  �أو  تفكيكًا  �ملختلفة  �لعلمية  �الإ�سكاالت  در��سة  على  �لتحليلي  �ملنهج 
�ملنهج �لو�سفي �لتحليلي �لدر��سة �حلالية من خالل �لك�سف عن ظاهرة �زدو�جية �لتعليم 

يف �ملناهج �لرتبوية �الإ�سالمية وذلك من خالل �خلطو�ت �الآتية: 
تو�سيح مفاهيم �لدر��سة تو�سيحًا دقيقًا.  ●
جمع �ملعلومات من مظانها �لرتبوية، وترتيبها ترتيبًا منطقيًا.  ●
��ستنتاج �الأ�سباب �لتي تقف ور�ء مظاهر �الزدو�جية يف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي.  ●
�لرتبوي  ● �ملنهاج  يف  �الزدو�جية  من  �خلروج  يف  ت�سهم  ��سرت�تيجيات  تقدمي 

�الإ�سالمي. 

املبحث األول - مفهوم ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي اإلسالمي 
ومظاهرها:

من  وذلك  �لتعليم ومظاهرها  �زدو�جية  مفهوم ظاهرة  بيان  على  �ملبحث  هذ�  يقف 
خالل املطلبني الآتيني: 

املطلب الأول - املنهاج الرتبوي الإ�صالمي:  ◄
Ú  :اأولً - مفهوم املنهاج الرتبوي الإ�صالمي

�حلقائق  من  متكامل  »نظام  باأنه:  يعرف  حيث  �لرتبوي،  �ملنهاج  تعريفات  تعددت 
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و�ملعايري و�لقيم �لثابتة، و�خلرب�ت و�ملعارف و�ملهار�ت �الإن�سانية �ملتغرية �لتي تقدمها 
موؤ�س�سة تربوية �إىل �ملتعلمني فيها بق�سد �إي�سالهم �إىل مرتبة �لكمال �لتي هياأهم �هلل لها، 

وحتقيق �الأهد�ف �ملن�سودة فيهم« )6( . 
تقدمها  �لتي  و�ملهار�ت،  و�ملعارف،  و�خلرب�ت،  و�حلقائق،  �لقيم،  جمموعة  هو:  �أو 
�لتقومي،  �لرتبوية، وطرق  �الأ�ساليب  �إىل �ملتعلمني، م�ستخدمة جملة من  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة 
�لتي ت�سمن حتقيق �الأهد�ف �لتعليمية فيهم، �ملتمثلة يف �الرتقاء يف جمتمعاتهم، ومتكينهم 
من جمابهة �لتحديات �لفكرية، و�ل�سيا�سية، و�الجتماعية، و�القت�سادية باقتد�ر، و�ال�ستفادة 

�ملثلى من �لفر�ص �ملتاحة لديهم قدر �ال�ستطاعة )7( . 
كما عرف باأنه: �لقالب �لرتبوي �لذي يوفر فر�ص منو �ملتعلم. من خالل �حل�سول على 

�ملعلومات �ملنظمة و�كت�ساب �ملهار�ت و�الجتاهات �لالزمة للنمو �ملتكامل )8( . 
�لب�رشية  و�خلربة  و�ل�سنة  �لكتاب  من  �مل�ستمدة  �خلالدة  �حلقائق  باأنه:  يعرف  كما 
�إىل  متعلم  كل  �إي�سال  بق�سد  عليها؛  وت�رشف  �لرتبوية،  �ملوؤ�س�سة  تنظمها  �لتي  �ملكت�سبة، 
تعليمية،  �أ�ساليب  وفق  تعاىل،  هلل  �ملطلقة  بالعبودية  �إقر�ره  خالل  من  �الإن�ساين،  كماله 

و�أ�ساليب تقومي مالءمة )9( . 
�إن �ملتاأمل يف هذه �لتعريفات وغريها يجد �أن مفهوم �ملنهاج �لرتبوي ال يخرج عن 
كونه: �لقالب �لرتبوي �لذي يوفر فر�ص �لنمو للمتعلم يف كل جماالت �ل�سخ�سية يف �سوء ما 
يقدم له من حقائق ومعارف باأ�ساليب وطرق تدري�سية متنوعة من خالل موؤ�س�سة تعليمية. 

فاملنهاج �لرتبوي يقدم مبا�رشة للمتعلم، وفق نظام و��سح �ملعامل، يف ظل موؤ�س�سة 
تعليمية تعنى بهذ� �لغر�ص. 

Ú  :ثانياً - اأق�صام املنهاج الرتبوي وعنا�رشه
�إن �ملتاأمل يف تعريف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي يجد �أنه ال يقت�رش على ق�سم ظاهر 
يقدم للمتعلم فيتاأثر به، �إمنا يتعد�ه �إىل ما يتاأثر به �ملتعلم بطريقة غري مبا�رشة، �الأمر �لذي 

عد� �لباحثني �إىل تق�سيم �ملنهاج �لرتبوي �إىل ق�سمني هما )10( : 
�ملنهاج �لظاهر �لذي ي�ستمل على �خلرب�ت �لظاهرة �ملح�سو�سة، ويتاألف من مو�د . 1

در��سية و�أ�ساليب وو�سائل ت�ستعمل لتو�سيلها �أو تقويها. 
و�لعالقات . 2 �الإد�رية  و�ملمار�سات  �لتعليمية  بالن�ساطات  يتج�سد  م�سترت  منهاج 

�جلارية �ملر�فقة للمنهاج �لظاهر. 
فهذ�ن �لق�سمان هما �الأ�سا�ص يف تكوين �سخ�سية �لطلبة �سو�ء كان يف جانبها �الإيجابي 
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�أم �ل�سلبي، فيتاأثر �لطلبة بكل ما يقدم �إليهم وبكل عنا�رش �لبيئة �لتعليمية �ملادية و�ملعنوية
و�ملنهاج �لرتبوي ال يقف يف تق�سيماته عند ق�سميه: �لظاهر و�مل�سترت، �إمنا هو قالب 
�الأهد�ف،  هي:  عنا�رش  باأربعة  �لباحثون  حددها  حمددة  عنا�رش  له  متكامل،  وكل  عام، 

و�ملحتوى، و�أ�ساليب وو�سائل و�أن�سطة �لتدري�ص، و�لتقومي )11( . 
من هنا جند �أن �أق�سام �ملنهاج �لرتبوي وعنا�رشه �الأربعة حمل �تفاق بني �لباحثني 
�لرتبويني، وو��سعي �ملنهاج، �إذ �إن �لعملية �لتعليمية ال حتقق �أهد�فها �ملن�سودة �إال �إذ� ر�عت 
�إجر�ء�ت  و�لتقومي، يف �سوء  و�لو�سائل،  و�الأ�ساليب  �الأهد�ف، و�ملحتوى،  عنا�رش �ملنهاج: 

ومفاهيم ظاهرة وم�سترتة. 
Ú  ثالثاً: خ�صائ�س املنهاج الرتبوي الإ�صالمي

يتميز �ملنهاج �لرتبوي ب�سمات عامة ت�سبغ عنا�رشه �ملختلفة تتمثل فيما ياأتي: 
�لربانية: . 1

عنا�رشه  يف  �لوحي  على  يعتمد  حيث  بالربانية،  �الإ�سالمي  �لرتبوي  �ملنهاج  يت�سم 
�أن  بد  �أن معارفه ال  �الإ�سالم �حلنيف، كما  �أهد�فه م�ستخل�سة من م�سادر  �أن  �إذ  �ملتعددة، 

تكون من�سجمة مع �لوحي �الإلهي غري متناق�سة معه. 
و�لقيم  و�ملعايري  �حلقائق  مبجموعة  »�ملتعلم«  �الإن�سان  يزود  �لرتبوي  فاملنهاج 
�الأر�ص وترقيتها وفق  بل وتعينه على عمارة  و�إ�سهامه،  �لتي توجه عمله  �لثابتة  �الإلهية 

منهج �هلل)12(. 
�الإيجابية و�لو�قعية: . 2

�إن�ساوؤه على �أ�سا�ص هذ� �لت�سميم1 الإعد�د  فاملنهاج �لرتبوي ت�سميم« لو�قع مطلوب 
�الإن�سان �لقادر على �لقيام بو�جبات �خلالفة يف �الأر�ص، فاالإن�سان هو �ملكلف بتنفيذ هذ� 

»�لت�سميم« عن طريق �لتفكر و�لتدبر و�لن�ساط باإيجابية وفاعلية )13( . 
�ل�سمول و�لتكامل: . 3

من  حمتو�ه  يف  �سامل  منهاج  �إنه  حيث  �ل�سمول،  بخا�سية  �لرتبوي  �ملنهاج  يت�سم 
�لناحية �ملعرفية، كما �أنه منا�سب لكل �لفئات ومقدر�تهم وطاقاتهم �ملن�سجمة مع مرحلة 
�لنمو للمتعلم. �إذ �إن �ملنهاج لي�ص غاية يف حد ذ�ته �إمنا و�سيلة لتحقيق غاية، وهي تنمية 
�سخ�سية �الإن�سان كله و�إي�ساله �إىل درجة كماله �لتي هياأه �هلل لها، وهذ� يقت�سي �أن يكون 
�ملنهج �ملعد لهذ� �لغر�ص �سامال متكامال يف حقائقه ويف خرب�ته وجميع �أوجه منا�سطه. 

مدكور، �ص )19( 
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�لثبات و�ملرونة: . 4
يقوم �ملنهاج �لرتبوي على جمموعة من �لثو�بت �لتي حتفظ كيانه وهويته �لعامة من 
مثل: �الأهد�ف �لرتبوية �لعليا، و�لقيم �لرتبوية، و�حلقائق �لعامة، �إال �أن وجود هذه �لثو�بت 
ال ينع ح�سول �لتغري يف �ملنهاج �لرتبوي، يكفل له مزيد�ً من �جلدة و�لتطور، ويظهر هذ� 
�لتغري يف طر�ئق تطبيق �ملنهاج �لرتبوي، وتطبيقات �لقيم �لرتبوية، و�الأ�ساليب و�لو�سائل 

�لتي ي�ستعملها �ملعلم الإي�سال �ملحتوى �لتدري�سي. 
�لتدرج: . 5

يتميز �ملنهاج �لرتبوي باالنتقال خطوة خطوة مع �ملتعلم، مر�عيا ًقدر�ته وطاقاته 
من جهة، و�ملرحلة �لعمرية �لتي يقدم �إليها من جهة �أخرى. حيث يظهر عن�رش �لتدرج يف 
�ملنهاج �لدر��سي على �سور متعددة، �إذ جتده يف ذ�ت �ملنهاج �خلا�ص مبرحلة بعينها، �إذ 
يتدرج يف �ملعارف �سيئًا ف�سيئًا حتى تكتمل �لفكرة �ملر�د ح�سولها يف ذهن �ملتعلم. كما 
جتد عن�رش �لتدرج و��سحًا عند �النتقال يف �ملنهاج �لرتبوي من مرحلة �إىل مرحلة –من 

�سف �إىل �سف - حيث تزد�د �ملعارف عمقًا كلما �سعدت يف �سلم �ملر�حل �لدر��سية. 
�لتنظيم: . 6

�ملختلفة كال  و�أ�س�سه  بعنا�رشه  ي�سكل  �لتنظيم، بحيث  ب�سمة  �لرتبوي  �ملنهاج  يتميز 
متكامال، وقالبًا عامًا كل جزء يتاأثر بباقي �الأجز�ء، ويوؤثر بها. 

الرتبوي  ◄ املنهاج  يف  التعليم  ازدواجية  ظاهرة  مفهوم   - الثاين  املطلب 
ومظاهرها: 

و�لتعليم  �لديني،  �لتعليم  �إىل ق�سمني:  �لتعليم  �نق�سام  باأنها:  �لتعليم  �زدو�جية  تعرف 
�ملدين، فاالأول يهتم بعلوم �لدين، و�لثاين يهتم بعلوم �لدنيا، ولكل منهما نظامه �خلا�ص 
)14( . وعليه فاإن �زدو�جية �لتعليم �خلا�سة باملنهاج �لرتبوي تعني:  و�أهد�فه وموؤ�س�ساته 
�لثنائية �ملتناق�سة يف �أي عن�رش من عنا�رش �ملنهاج، �أو �أي ق�سم من �أق�سام �ملنهاج. حيث 
�لظاهر و�مل�سترت تتحقق  �أو مل يتو�فق ق�سميه:  �لرتبوي  �إذ� مل تن�سجم عنا�رش �ملنهاج  �إنه 
عندئٍذ �الزدو�جية. وعليه فاإن �زدو�جية �لتعليم يف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي تاأخذ �أ�سكااًل 

خمتلفة نلخ�ص �أبرز مظاهرها فيما ياأتي: 
Ú  :اأولً - قيام املنهاج الدرا�صي على اأ�صا�س فل�صفات تربوية توفيقية

ت�ساغ  �سوئها  يف  تربوية  فل�سفة  من  ينطلق  �أن  �الإ�سالمي  �لرتبوي  للمنهاج  بد  ال 
عنا�رشه �ملختلفة، �إال �أنه �إذ� بني يف �سوء فل�سفات تربوية خمتلفة متناق�سة يح�سل نوع 
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من �لثنائية �ملتناق�سة، يقول �لفرحان: »لي�ست هناك »فل�سفة تْربوية و�حدة �ساملة ل�سائر 
من  وتقرتب  تبتعد  توفيقّية،  تربوية  فل�سفات  هناك  �لعك�ص  على  بل  �لعربي،  �لعامل  �أقطار 

�الإ�سالم وتر�ث �الأمة، ح�سب �لنظام �ل�سيا�سي للقطر، وبعده �أو قربه من �الإ�سالم )15( «. 
Ú  :ثانياً - الزدواجية يف اأهداف املوؤ�ص�صات الرتبوية

�لنظام  د�خل  تكاملها  وعدم  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  �أهد�ف   « يف  تناق�ص  هناك 
�لدينية،  �ملوؤ�س�سات  �أهد�ف  عن  تختلف  �ملد�ر�ص  فاأهد�ف  �لعربي،  �لوطن  يف  �الجتماعي 
و�أهد�ف �ملوؤ�س�سات �لدينية تختلف عن �أهد�ف �ملوؤ�س�سات �الإعالمية )16( ، �إذ ما ز�لت �لنظم 
من  �ملجال  هذ�  يف  تعاين  و�الإ�سالمية  �لعربية،  �الأقطار  يف  �لقائمة  �لرتبوية  و�ملوؤ�س�سات 

�أمرين �ثنني )17( : 
�الغرت�ب، أ.  هذ�  يف  وهي  ثقافيًا،  مغرتبة  ز�لت  ما  ونظمها  �لرتبية  موؤ�س�سات  �أن 

و�لتقليد حتتفظ د�ئما بفجوة تربوية و��سعة بينها، وبني �لنظم �لتي تقلدها. 
�أن �ملوؤ�س�سات و�الإد�ر�ت �لرتبوية �لقائمة يف �الأقطار �لعربية، و�الإ�سالمية تلقن هذه ب. 

�ملفاهيم و�ملعارف �لرتبوية �مل�ستوردة تلقينا ي�سبه تلقني �لن�سو�ص �ملقد�سة، ويتجاهل 
�لظروف �الجتماعية و�لعلمية و�ملرحلة �حل�سارية، �لتي �ساحبتها يف مو�طن ن�ساأتها. 

�إن هذه �الزدو�جية �ملتناق�سة يف �أهد�ف �ملنهاج �لرتبوي تعود �إىل تقدي�ص �مل�ستورد، 
وتقليد �ملوروث، �الأمر �لذي يتطلب من �لرتبويني �لعودة �حلقيقية �إىل �مل�سادر �الإ�سالمية. 

Ú  :ثالثاً - الزدواجية يف الف�صل بني العلوم الكونية والعلوم ال�رشعية
تربز �الزدو�جية �لتي متار�سها �أنظمتنا �لرتبوية يف هذ� �لع�رش يف �لنظرة �إىل �لعلوم 
�لطبيعية و�لكونية على �أنها �سيء يختلف عن �لعلوم �ل�رشعية من حيث �أهد�فها وغاياتها 

بالن�سبة للفرد و�ملجتمع )18( . 
ومن جهة �أخرى فالبع�ص يرى �أن �لعلوم �لتجريبية لي�ست علومًا عاملية خال�سة. �إمنا 
تظهر عامليتها يف ناحية، ت وهوية �نتماءها يف ناحية �أخرى. يقول مو�سى: « �نت�رش �لقول 
�الأديان. وهذه غلطة كبرية وجهل  لدين من  �لتجريبية علوم عاملية ال تنحاز  �لعلوم  باأن 

فاح�ص. �إذ �إن �لعلوم �لتجريبية لها ناحيتان: 
�الختبار  - بعد  �الإن�سان  عليها  تعرف  �لتي  �لطبيعة  وقو�نني  �حلقائق  هي  �الأوىل 

و�لتجربةو�مل�ساهدة وهذه �لناحية ال �سك يف كونها عاملية. 
و�لثانية تتمثل يف �لعقلية �لتي تدون هذه �حلقائق و�ملعلومات، وت�سع على �أ�س�سها  -

�لنظريات. كما تتمثل �لناحية �لثانية باللغة �لتي تختارها هذه �لعقلية كاأد�ة يف �لتعبري 
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عن هذه �لنظريات. فاللغة لي�ست �أمر� عامليًا )19( «. 
Ú  :رابعاً - الزدواجية يف حمتوى املقررات الدرا�صية

من  متعددة  �سور�ً  فيه  يجد  �الإ�سالمي  �لرتبوي  �ملنهاج  حمتوى  يف  �ملتاأمل  �إن 
�الزدو�جية نذكر منها ما ياأتي: 

�الزدو�جية يف تكري�ص �لو�قع وعدم �لتطلع �إىل م�ستقبل من�سود. أ. 
�إن �ملناهج �حلالية �ملوروثة يف معظم �الأقطار �ال�سالمية تعمل على تكري�ص �لو�قع 
�لو�قع  ذلك  لال�ستعمار،  �ال�سالمية  �القطار  تلك  فيها  خ�سعت  �لتي  �لفرتة  من  �ملوروث 
ممزقة  �لو�حدة  �المة  وجعل  �ال�سالمية،  �لوحدة  ومزق  و�لفرقة،  �النف�سال،  كر�ص  �لذي 

متفرقة )20( . 
�الزدو�جية من خالل �لتناق�ص فيما يعر�ص يف �ملقرر�ت �ملختلفة، فاملتاأمل يف ب. 

�أنه يعر�ص يف در�ص �لعقيدة  مناهج �ل�سف �الأول �لثانوي �الأردين يجد على �سبيل �ملثال 
مر�حل خلق �هلل لالإن�سان �بتد�ء من خلق �آدم عليه �ل�سالم. ومن ثم يعر�ص يف �الأحياء نظرية 

د�رون يف تطور خلق �الإن�سان. 
�الزدو�جية يف ��ستخد�م �ملفاهيم يف �ملحتوى �لدر��سي	. 

�إن قيام �ملنهاج �لرتبوي على �أ�س�ص غري و��سحة، يوؤدي �إىل �إثقال �ملحتوى �لدر��سي 
ببع�ص �مل�سطلحات �لتي ال تن�سجم مع �لفل�سفة �لعامة �لتي ينطلق منها �ملنهاج �لرتبوي، 

كا�ستخد�م م�سطلح �لطبيعة للداللة على قوة �خلالق وبديع خلقه )21( . 
Ú  خام�صاً: الزدواجية املتمثلة يف وجود نظامني من التعليم اأحدهما اأجنبي

والآخر قومي يف جمتمع واحد. حيث يثل كل منهما �إطار�ً فكريًا خمتلفا باختالف �للغة 
�لتي ي�ستخدمها، ويوؤدي �إىل خط خمتلف يف �لتن�سئة �لفكرية و�الجتماعية معًا. وهذ� �أحد 
�ملظاهر �لو��سحة لطبقية �لتعليم؛ الأنه يخدم �أقلية من �أبناء �ملجتمع متثل �لنخبة فيه. كما 
�أن �لتعليم �الأجنبي يعد �أجيااًل من �لعرب �ملتعلمني �لذين يعي�سون مغرتبني عن وطنهم، ال 

ي�سعرون باالنتماء �إليه، يفكرون بعقلية �الأجنبي، ويتبعون ثقافته22. 
وقد �نعك�ص عن هذ� �ملظهر نوع �آخر من �الزدو�جية �أال وهو: �زدو�جية �للغة يف �لتعليم، 
حيث �إن �لتعليم لكثري من �لعلوم �لطبيعية يف �الأقطار �لعربية جاٍر باللغة �الإجنليزية، و�أكرث 
و�لفيزياء  �لكيمياء  يدر�ص  �جلامعي  �لطالب  �إن  �جلامعات، حيث  �ملظهر يف  هذ�  يلحظ  ما 
و�الأحياء و�لريا�سيات وغريها باللغة �الإجنليزية، ثم عندما يتخرج ياأتي ليدر�ص �لطلبة يف 

�ملد�ر�ص باللغة �لعربية. 
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املبحث الثاني - أسباب ازدواجية التعليم وخماطرها وطرق عالجها: 
�إن �نحر�ف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي نحو �الزدو�جية مل ياأتي من فر�غ، �إمنا كان 
نتيجة ملجموعة من �الأ�سباب، يحاول هذ� �ملبحث بيان هذه �الأ�سباب، و�أبرز ما نتج عن هذه 
�الزدو�جية من خماطر على �ملنهاج وعنا�رش �لعملية �لرتبوية، �الأمر �لذي يتطلب �لوقوف 

على جمموعة من �خلطو�ت �لتي ت�سهم يف مو�جهة �الزدو�جية، وذلك يف �ملطالب �الآتية

املطلب األول - أسباب ظاهرة االزدواجية: 

تعددت �الأ�سباب �لتي �أ�سهمت يف ظهور �زدو�جية �لتعليم، ومن اأهمها ما ياأتي: 
Ú  اأولً: غياب تطبيقات خا�صية الربانية عن املنهاج الرتبوي

تعد خا�سية �لربانية من �أهم خ�سائ�ص �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي، و�لتي ت�سهم يف 
تفرده ومتيزه عن �أي منهج تربوي منطلق من فل�سفة غري �إ�سالمية؛ وذلك الأنه يعتمد على 

م�سدر �الإلهي. 
�مل�سدر  على  �ملنهاج  ويركز  �لرتبوي،  �ملنهاج  عن  �لربانية  خا�سية  تغيب  فعندما 
�لعقلي و�حل�سي تبد�أ �الزدو�جية بني �الإلهي و�لطبيعة ت�سكل عقلية �لتالميذ، ومن ثم يتبلور 
لديهم �الإيان ب�رشورة ف�سل حقيقة �حلياة عن �حلقيقة �الإلهية. وف�سل �لدين عن �حلياة)23(. 

Ú  :ثانياً - تاأثر املعارف الإ�صالمية بالفل�صفات غري الإ�صالمية
ظهور  يف  ي�سهم  �إ�سالمية  غري  فل�سفات  على  �الإ�سالمي  �لرتبوي  �ملنهاج  قيام  �إن 
�أق�سامه، فيظهر  �لثنائية يف  ي�سهم يف ظهور  �لرتبوي، كما  �ملنهاج  �لتناق�ص يف عنا�رش 
�لتناق�ص يف �لنظام �لرتبوي، كما يظهر يف عنا�رش حمتوى �ملنهاج ومعارفه وهكذ�، فعلى 
�سبيل �ملثال جتد در�سًا يف كتاب �لرتبية �الإ�سالمية يتحدث عن �لربا وحرمته و�آثاره على 
�لفرد و�ملجتمع، ويف منهاج �لريا�سيات على �سبيل �ملثال در�ص يتحدث عن �لربح �ملركب، 

وكيفية �حت�ساب �لفائدة. 
Ú  ثالثاً - عجز القائمني على املنهاج الرتبوي الإ�صالمي اأو عدم قيامهم بدورهم

املن�صود: 
�سياغة  على  �لقدرة  يف  �سعف  من  �لرتبوي  �ملنهاج  �إعد�د  على  �لقائمون  يعاين 
�ملنافاة  �سفة  غلبة  �سبب  مو�سحا  فتاح  عرفان  يقول  �إ�سالمية،  بروح  �لرتبوي  �ملنهاج 
للروح �الإ�سالمية عن �ملناهج �لدر��سية: »�إن هذه �ملنافاة و�ل�سذوذ �إمنا تولدت عن منظورين 
متقابلني وم�سوهني، �سدرت عنها تلك �ملناهج على ما بينهما من خ�سومه ومعاد�ته ظاهرة 
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هما: �إما ل�سدورها عن نزعة علمانية �سمولية جردت كال �لعاملني، �الإن�ساين و�لطبيعي من 
موجبات  تنظيماته،  يف  و�لتحكم  قاعدته  مدين.  علماين  مبجتمع  وب�رشت  �لقد��سة،  معاين 
�لو�سعي وعن  �لقانون  ثم  بالكمال  بذ�ته ومو�سوف  م�ستقل  �إنه  �الإن�ساين من حيث  �لعقل 
وجهة نظر كلية عنهما �نت�رشت لها، وكر�ستها و�قعا منتحال غريبا عن �الإ�سالم، رهط من 
�مل�ستغربني ممن �رت�سو�: عن جهالة مف�سوحة الأنف�سهم »�لعبودية �لثقافية » و�ال�سرتقاق 

�لفكري �لطوعي، ملنظومات فل�سفية تت�سادم وال تت�سادم مع �ال�سالم �حلنيف )24( «. 
و�لبدء  �لرتبوية،  �ملناهج  على  للقائمني  حقيقية  نه�سة  تتطلب  �الأ�سباب  هذه  �إن 
باإعد�دهم �إعد�د�ً مهنيًا وفنيًا وفكريًا من �أجل �سياغة مناهج تربوية من�سجمة مع �لعقيدة 

�الإ�سالمية ومو�فقة له. 

املطلب الثاني - خماطر االزدواجية: 

عنا�رشه  يف  �لرتبوي  �ملنهاج  جمرد  عند  �لتعليم  �زدو�جية  ظاهرة  �آثار  تقف  ال 
وخمرجاتها،  مبدخالتها،  �لتعليمية،  �لعملية  عنا�رش  جميع  �إىل  تتعد�ه  �إمنا  �ملختلفة، 

وعملياتها �ملختلفة، ومن اأبرز اآثار الزدواجية وماطرها ما ياأتي: 
Ú  :اأولً - اإخراج نطني من ال�صخ�صية بني املتعلمني

ت�سهم �زدو�جية �لتعليم يف تكوين جيل خم�رشم ال هو مت�سبع بروح دينه وال مقتنع 
�أ�سهمت  حيث  �حل�سارية.  �ل�رشقية  �أو  �لغربية  روح  من  متمكن  هو  وال  و�أخالقه،  بعقيدته 
ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف �إيجاد قطاع كبري من �ملثقفني �مل�سلمني يقتنع باأن �الإ�سالم ال 

ي�سلح لبناء نظام تربوي يالئم مقت�سيات �لع�رش. 
Ú  :ثانياً - ف�صل الدين عن العلوم الطبيعية

�إن ظاهرة �زدو�جية �لتعليم �أ�سهمت يف �لتعامل مع �لعلوم بروح �لتجرد عن �لدين 
�زدو�جية �لتعليم بني �لديني و�ملدين مما �أحدث �آثار خطرية من �أهمهايف �ملجتمعات 

�الإ�سالمية: 
�لنظرة �خلاطئة للعلوم �لدينية، وف�سل �لدين عن �لعلوم �حلديثة )25( . أ. 

Ú  لرتبية� باعتبار  �لغربي.  �لنظام  يف  �لدين  يعامل  كما  لالإ�سالم  �ملثقفني  معاملة 
�لدينية مو�سوع مدر�سي خا�ص بح�سة �لدين. �إن �لف�سل �لتع�سفي بني �لعلوم �ل�رشعية على 
�أ�سا�ص �أنها علوم للدين، وبني �لعلوم �الأخرى على �أ�سا�ص �أنها علوم للدنيا، قد �أحدث كثري� 
يحكم  نظام  فاالإ�سالم  �حلالية،  �الأجيال  منها  تعاين  �لتي  و�ملتاعب  و�لت�سوي�ص  �خللط  من 
�حلياة، و�لعلم يف هذ� �لنظام هو �لعلم بقو�نني �هلل يف �لكون وتطبيقاتها يف و�قع �الأر�ص، 
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ف�سو�ء كانت هذه �لقو�نني حلكم وتوجيه �سلوك �الإن�سان �أم كانت حلكم �لعالقات بني �سائر 
مكونات �لكون، فهي كلها �سادرة من �هلل، وهي كلها جزئيات يف نظام متما�سك ال يكن 

�أن يختل )26( . 
Ú  ثالثاً - عزل علماء الإ�صالم عن املواقع القيادية تبعا لذلك فكريا واجتماعيا

و�صيا�صيا. و��ستبد�لهم بقياد�ت علمانية يف تعليمها، ومن ثم يف مرجعيتها. 
Ú  لقوميات� من  عدد  طرح  خاللها  ومن  الثقافات،  تكافوؤ  فكرة  طرح   - رابعاً 

�الأقليمية  و�لنزعات  �لقوميات  تر�سيخ  يف  �الزدو�جية  ت�سهم  حيث  �ل�سيقة،  و�الإقليميات 
و�لليرب�لية و�حلد�ثة  �لتقدمية  �سعار  و�أتباعها حاملي  �لقومية وحركاتها  وذلك الأن دعوة 

كانت وما تز�ل دعوة �الأمم �لذ�هبة �إىل �النقر��ص ذلك ما يثبته تاريخ �الأمم �ملتح�رشة. 

املطلب الثالث - مواجهة ازدواجية التعليم: 

يقول  �الإ�سالمية،  �لرتبوية  �ملناهج  باإ�سالح  �ملطالبة  يف  �ليوم  �ل�رشخات  تتعاىل 
�سانو: »لقد علت منذ ما يربو على عقد من �لزمن �أ�سو�ت و�رشخات د�عية �الأمة �الإ�سالمية 
يف �أرجاء �ملعمورة �إىل �لقيام بتغيري جذري حمتوم عاجل و�سامل ملناهج �لتعليم �ملو�سوم 
وذلك  وم�سامينها،  حمتوياتها  من  تفريغها  بغي  ؛  �الإ�سالمية(  )�لعلوم  �لديني  بالتعليم 
بح�سبانها يف خلدهم �ملناهج �مل�سوؤولة عما جرى ويجري يف �لعامل �ملعا�رش من ت�سادم 
�ملطلق  و�لرف�ص  �ل�سعوب،  بني  �لد�ئم  �الكفهر�ر  حالة  عن  و�مل�سوؤولة  وخ�سام....  وتناحر 
�لعنيف �ملت�ساعد لكل  �لو�فدة، و�لكر�هية �ملتنامية لوجود �الآخر، و�لنبذ  لكافة �مل�ساريع 

ما هو و�فد غربي �أو �رشقي )27( «. 
�إال �أن هذه �ملو�جهة لظاهرة �زدو�جية �لتعليم وما ترتب عليها من خماطر على �لفرد 
�مل�سلم و�الأمة �مل�سلمة، يحتاج �إىل جهود م�سنية ومتكاملة للموؤ�س�سات �لرتبوية �ملختلفة؛ 
من �أجل تخطي هذه �لظاهرة، �إال �أن هذه �لدر��سة حتاول �أن تقدم بع�ص �خلطو�ت �لتي ت�سهم 

يف �ملو�جهة، وذلك فيما ياأتي: 
Ú  .اأول: بناء مناهج تربوية �إ�سالمية قادرة على �ال�ستجابة �لو�عية لتحديات �لع�رش

�إن �إعادة بناء مناهج �لرتبية �الإ�سالمية �ليوم حاجة ملحة؛ وذلك نظر�ً لتعقد مطالب �حلياة 
من جهة، ومن جهة �أخرى ما نتج عن �النفجار �ملعريف من �ملعارف �لهائلة �لتي ال يكن 
�أمر طبيعي و�رشوري،  �ملنهاج  تطوير  �إن  . حيث   )28( كلها  بها  �الأخذ  �إهمالها، وال يكن 
فهناك تغري�ت قد تطر�أ على �لبيئة و�ملجتمع، بل وعلى �لطالب �ملتلقي للمنهاج، فاالإد�رة 

هي �لتي تتتبع �حتياجات �ملجتمع، وتطور �ملنهاج ليتو�كب مع تلك �الحتياجات )29( . 
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Ú  ثانياً: قيام موؤ�س�سات تربوية وتعليمية و�أكاديية د�خل �لعامل �الإ�سالمي وخارجه
�لوحي  معارف  بني  �لف�سل  �إىل  �للجوء  وعدم  �ملعرفة،  بوحدة  �الإيان  من  �أ�سا�ص  على 

ومعارف �لكون )30( . 
بطريقة  �لعام  �لتعليم  مر�حل  جميع  يف  �لرتبية  مناهج  ت�سميم  �إعادة  يتطلب  وهذ� 
تتكامل فيها �لعلوم �ل�رشعية - �لتي ت�سكل حمور� ثابتا - مع �لعلوم �الإن�سانية و�لكونية، 
كما تتكامل كل هذه �لعلوم مع طبيعة �ملتعلمني يف كل مرحلة تعليمية من حيث مطالبهم 

وحاجاتهم ونوعية �مل�سكالت �لتي يو�جهونها يف حياتهم )31(. 
Ú  بني �ملن�سود  �لتكامل  عملية  يف  ت�سهم  �لتي  �الإجر�ئية  بالطريقة  �الأخذ   - ثالثاً 

فروع �ملعرفة، و�لتي تتمثل يف )32( : 
�أن تقوم طائفة من �ملتخ�س�سني يف علوم �لدنيا تدر�ص مبادئ �لدين يف عقائده أ. 

ومظاهر �لعبادة فيه، كما تدر�ص �للغة لت�ستطيع �أن تقر�أ بها وتكتب وتتكلم وترتجم. 
�أن تقوم طائفة من �ملتخ�س�سني يف علوم �لدين تاأخذ مبادئ من �لكون و�حلياة، ب. 

ويكون لديهم ن�سيب من �أ�سا�سيات �لريا�سيات و�لعلوم و�جلغر�فيا و�لتاريخ �لب�رشي �لعام 
و�للغة �الأجنبية. 

وال يكن �أن تتحقق هذه �الإجر�ء�ت �إال من خالل �إن�ساء مد�ر�ص للدر��سات �لعليا، تنطلق 
من �لت�سور �الإ�سالمي للكون و�الإن�سان و�حلياة يف توجيه كل �لبحوث و�لدر��سات لت�سخي�ص 
�إر�سال  يف  �ال�ستمر�ر  �أما  و�لعربية،  �الإ�سالمية  �الأقطار  خمتلف  يف  وعالجها  �مل�سكالت 
و�الآد�ب  و�لفنون  �لعلوم  لدر��سة  و�لغربية  �الأمريكية  �جلامعات  �إىل  و�لد�ر�سني  �لباحثني 
و�لعلوم �الإن�سانية عموما فهو ��ستمر�ر يف �سيا�سة �لتغريب �لقائمة �لتي نعاين من �آثارها 

يف جممل حياتنا عامة، ويف حياتنا �لثقافية و�لرتبوية �خلا�سة. 
Ú  ومن اأ�ص�س علمية ومعايري ثابتة،  الرتبوي يف �صوء  - بناء املنهاج  رابعاً 

�أهم �الأ�س�ص و�ملبادئ �لتي ال بد من مر�عاتها عند بناء �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي ما ياأتي: 
�جلمع بني �لنظرية و�لتطبيق: أ. 

�إن منهج �لرتبية �لر�سيد ال توجد فيه تلك �لفجوة �ملعهودة بني �لعلم و�لعمل، �أو بني 
�ملثال و�لو�قع، �أو بني �لنظرية و�لتطبيق، فال بد �أن تكون �ملناهج نظرية وعملية معا. 

تكامل �ملعارف و�ن�سجامها: ب. 
يتطلب حتقيق �لتكامل �ملعريف للمناهج �لرتبوية �الإ�سالمية �لتعامل مع �أهد�ف �لعلوم 
�لتعليمية  �حلالة  جتاوز  يقت�سي  وهذ�  �لعلوم،  تاريخ  على  �القت�سار  وعدم  وم�سامينها، 



353

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

�الإ�سالم وعباد�ته، ومعامالته ب�سورة تاريخية،  �لتي تقدم عقائد  �ل�سائدة لعلوم �ل�رشيعة 
�لزمن، فاإذ� توفر �القتناع ب�رشورة هذ�  �لدين �سمن ما م�سى من  �أمور  يغلب عليها فهم 
وعي  بتوجيه  ترتبط  علوما  لي�سبح  �الإ�سالم؛  عن  تقديه  يتم  مبا  �النتقال  لزم  �لتجاوز 
�الإن�سان �مل�سلم بهمته يف �حلياة، و�سعيه يف حركته يف �لو�قع؛ لرتتبط هذه �لعلوم بالو�قع 
�ملتميز  �الإجناز  �الأمم يف جماالت  �إىل مقدمة  �لقفز  �مل�سلمة، ومتكينها من  باالأمة  �لر�هن 

و�لفاعلية �حل�سارية )33( . 
وحتقيق هذ� �لتكامل يتطلب جمموعة من �ل�رشوط من �أبرزها )34( : 

�لت�سبع بالروؤية �لوجودية �الإ�سالمية؛ لت�سبح هذه �لروؤية مرجعية يف فهم �الأفكار  -
ذ�ت  �الإ�سالمية  �ملعارف  من  �لتمكن  يعنيه  فيما  ذلك  ويعني  معها،  و�لتعامل  و��ستيعبها 

�لعالقة �ملبا�رشة ملو�سوع �لبحث
��ستيعاب �لعلوم و�ملعارف �ملعا�رشة ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لبحث و�لتمكن منها،  -

حتى ينطلق �لتفكري يف �ملو�سوع من حيث �نتهت �خلربة �لب�رشية. 
تطوير �لروؤية �لنقدية لتمييز عنا�رش �ملقوالت �ملذهبية و�ملرجعيات �لفكرية �سو�ء  -

يف �خلربة �الإ�سالمية، �أو يف �خلربة �الإن�سانية �ملعا�رشة. 
�الإ�سالم 	.  جلوهر  ومو�سوعي  متكامل  �سمويل  فهم  على  �لرتبوي  �ملنهاج  تاأ�سي�ص 

تو�جه  �لتي  �الإ�سكاليات  �أو  �لتحديات  من  بامل�ستجد�ت  و�لوعي  جهة،  من  �جلامع  �لو�حد 
�أمتنا، بل �الإن�سانية جمعاء. �ص188. 

�سياغة حمتويات �ملناهج �لتعليمية �سياغة �إ�سالمية ال ترى ف�سامًا بني �لديني 	. 
و�لدنيوي، وال بني �لعقلي و�لنقلي، وال بني �لروح و�ملادة، وال بني عامل �لغيب و�ل�سهادة، 
بل تقوم على روؤية نا�سجة نا�سعة ترى يف هذه �لثنائيات جماال وروعة، وتكامال وت�ساند� 
وتر�بطا، وهذ� �لتكامل هو �لذي يرتقي بعملية �لنهو�ص �حل�ساري يف جميع جماالت �حلياة، 
باحل�سارة  �الرتقاء  ت�سهم يف  �لتي  �الأ�سا�سية  �ملقدمات  �لتعليمية من  �ملناهج  مما يجعل 

�الإ�سالمية، و�سناعة ح�سارة متفوقة )35( . 
�حلرة، 	.  و�الإر�دة  و�ل�سورى،  �حلرية،  بجو  حمكومة  و�الأن�سطة  �الأ�ساليب  تكون  �أن 

وتكافوؤ �لفر�ص، وذلك بفتح باب �لتفاعل و�لتحاور وطرح �الآر�ء بني جميع �أطر�ف �لعملية 
�لتعليمية. 
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اخلامتة: 

أوالً - نتائج الدراسة: 

تتمثل نتائج الدرا�صة فيما ياأتي: 

يق�سد بازدو�جية �لتعليم يف �ملنهاج �لرتبوي: �لثنائية �ملتناق�سة يف �أي عن�رش . 1
من عنا�رش �ملنهاج، �أو �أي ق�سم من �أق�سام �ملنهاج. 

و�سور�ً . 2 �أ�سكااًل  �الإ�سالمي  �لرتبوي  �ملنهاج  يف  �لتعليم  �زدو�جية  ظاهرة  تاأخذ 
خمتلفة، من �أبرزها: �لتناق�ص يف �لفل�سفات �لتوفيقية �لتي يحتكم �إليها �ملنهاج �لرتبوي 
�الإ�سالمية؛ نتيجة تقدي�ص �مل�ستورد  �لرتبوية  �أهد�ف �ملوؤ�س�سات  �الإ�سالمي، و�لتناق�ص يف 
وتقليد �ملوروث، و�لف�سل بني �لعلوم �لكونية و�ل�رشعية، وظهور �أنظمة تعليمية متناق�سة 
يف �الأقطار �الإ�سالمية، كما وتاأخذ �الزدو�جية يف حمتوى �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي �سور�ً 

تظهر يف مفاهيمه ودرو�سه. 

�لرتبوي . 3 �ملنهاج  يف  �لتعليم  �زدو�جية  ظهور  يف  �أ�سهمت  �لتي  �الأ�سباب  تتعدد 
و��ستناد  �لرتبوي،  �ملنهاج  �لربانية عن  تطبيقات خا�سية  �أبرزها: غياب  ومن  �الإ�سالمي، 
�ملنهاج  �سياغة  يف  �لرتبوي  �ملنهاج  خمططي  و�سعف  �إ�سالمية،  غري  لفل�سفات  �ملنهاج 

�لرتبوي �سياغة �إ�سالمية حقيقية. 

�إن ظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي ذ�ت خماطر على �لفرد . 4
و�الأمة �مل�سلمة، من �أهمها: �إيجاد جيل تابع للغرب، غري مت�سبع باأخالق دينه من جهة، وال 
بقيم �لغرب وفل�سفاته من جهة �أخرى، وف�سل �لدين عن �لعلوم �لغربية كما هو يف �لروؤية 

�لغربية، و�إبعاد رجال �لدين عن �ملو�قع �لقيادية يف �لبالد �الإ�سالمية، . 

يكن �لت�سدي لظاهرة �زدو�جية �لتعليم يف �ملنهاج �لرتبوي �الإ�سالمي من خالل: . 5
ومر�عية  �لع�رش،  لتحديات  �لو�عية  �ال�ستجابة  على  قادرة  �إ�سالمية  تربوية  مناهج  بناء 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  وقيام  ووحدتها،  �ملعارف  تكامل  مثل  �لعلمية  و�الأ�س�ص  للمعايري 

�ملختلفة بطرق �إجر�ئية ت�سهم يف �حلد من هذه �لظاهرة. 
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ثانياً - توصيات الدراسة: 

يف �صوء النتائج ال�صابقة فاإن الدرا�صة تو�صي مبا ياأتي: 

�لتعليم من خالل . 1 �زدو�جية  �لتعليمية لظاهرة  �لك�سف عن مدى ت�سمني �ملناهج 
در��سات ميد�نية وحتليل حمتوى �ملناهج. 

عما . 2 �لنظر  باإعادة  تتعلق  فكرية  مبر�جعات  �الإ�سالمية  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  قيام 
ي�سدر عنها من نتائج على م�ستوى �الأجيال �ملختلفة؛ حتى تكون قادرة على و�سع �ليد على 

مو�طن �ل�سعف �لتي ت�سببت �ملناهج �لتعليمية يف تر�سيخها عند هذه �الأجيال. 

قيام �لباحثني بدر��سات تاأ�سيلية للمناهج �لرتبوية �الإ�سالمية �ملعا�رشة. . 3

عقد موؤمتر�ت علمية تربوية تتعلق باملناهج �لرتبوية �الإ�سالمية يف �سوء �لروؤية . 4
�لرتبوية �ملعا�ص
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