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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل بيان ظاهرة ازدواجية التعليم يف املناهج الرتبوية الإ�سالمية،
ولتحقيق ذلك اُ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن ظاهرة
ازدواجية التعليم تربز يف املنهاج الرتبوي من خالل �صور و�أ�شكال متعددة؛ وذلك ب�سبب
غياب تطبيقات خا�صية الربانية يف املنهاج ،و�ضعف خمططي املنهاج وعدم قدرتهم
على القيام بدورهم املن�شود ،و�أن هذه الظاهرة ميكن احلد منها من خالل خطوات ترتقي
باملنهاج من جهة ،وبالنظام التعليمي من جهة �أخرى.
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 تشرين األول-

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

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:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني� ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،والتابعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،وبعد:
يعد النظام التعليمي من �أوثق امل�صادر التي تزود امل�ؤ�س�سات التعليمية بالأهداف
العامة التي ينبغي �أن حتققها يف ظل ما تتخذه املناهج املتبعة يف تلك امل�ؤ�س�سات.
وملا كانت �أنظمة التعليم يف البالد الإ�سالمية ت�ؤمن ب�رضورة �أن يكون الإ�سالم
هو امل�صدر الأول الذي ت�شتق منه �أهداف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وبناء املناهج الرتبوية،
كانت احلاجة ما�سة �إىل قيم الإ�سالم الأخالقية والقيم الإن�سانية التي يقدمها الإ�سالم يف
املجاالت كلِّها ،ويف مقدمتها جماالت العلوم واملعارف املختلفة ،خا�صة �أن الأمة امل�سلمة
تعي�ش اليوم يف حالة من الأزمات :الفكرية واالقت�صادية واالجتماعية ،يف ظل ت�أثر وا�ضح
بقيم العوملة.
فمنهج تربية امل�سلم املعا�رص ال بد و�أن ي�أخذ يف اعتباره عند تخطيطه ،وتنفيذه،
وتطويره� ،أن الإ�سالم هو الإطار املرجعي لهذه الأمة ،و�أنه وحده هو الكفيل باحليلولة دون
تبعيتها .الأمر الذي حدا خمططي املناهج ال�سعي الدائم لبناء املناهج الرتبوية الإ�سالمية،
�إال �أن هذا ال�سعي قد �أ�سفر عن اختالفات يف بناء املناهج الرتبوية وتبنيها اجتاهات متعددة،
حيث ظهرت على حيز الوجود مناهج تربوية وفق ر�ؤية حتاكي املناهج املتقدمة يف الغرب
من جهة ،ومن جهة �أخرى مناهج تقد�س ما تو�صل �إليه علماء الإ�سالم عرب التاريخ يف ظل
القر�آن وال�سنة ،الأمر الذي جعل هذين االجتاهني ي�سفران عن وجود ازدواجية يف املناهج
الرتبوية يف العامل الإ�سالمي �أخذت �أ�شكا ًال و�صوراً متعددة ،حتاول هذه الدرا�سة ا�ستجالء
حقيقتها يف املناهج الرتبوية الإ�سالمية ،وتو�ضيح الأ�سباب التي �أ�سهمت يف ظهورها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تنبثق م�شكلة الدرا�سة من خ�صو�صية املنهاج الرتبوي الإ�سالمي واملتمثلة يف الدور
الذي ي�ؤديه ،بحيث تت�صل مبا�رشة بحياة املتعلمني وواقعهم ،كما ت�شكل �إطاراً مرجعي ًا
لت�رصفاتهم و�سلوكياتهم وقيمهم واجتاهاتهم .وهي ال تزود املتعلمني باملعلومات والآداب
فح�سب ،و�إمنا ت�سهم يف تنمية متكاملة و�شاملة جلوانب ال�شخ�صية كافة� ،إال �أن الدار�س
لواقع املنهاج التعليمي يجد �أن املنهاج التعليمي يعاين من �إ�شكاالت معرفية تتمثل يف
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التناق�ض بني املعارف التي يتناولهااملنهاج الدرا�سي ،ومن ثم ت�أثري هذه التناق�ضات على
من يتالقها ،الأمر الذي يتطلب �رضورة البحث عن حدود هذه الظاهرة يف مناهج الرتبية
الإ�سالمية ،وقوف ًا عند مظاهر هذه الظاهرة ،و�أ�سبابها ،وحماولة الت�صدي لها ،من خالل

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما املق�صود بازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية؟
2 .2ما مظاهر ظاهرة ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية؟
3 .3ما �أ�سباب ظهور االزدواجية يف مناهج الرتبية الإ�سالمية؟
4 .4كيف ت�سهم ال�سيا�سة الرتبوية يف الت�صدي لهذه الإ�شكالية؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
●

●بيان مفهوم ظاهرة ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية.

●

●الوقوف على مظاهر ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية.

●

●ا�ستنتاج �أ�سباب ظاهرة ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية.

● ●تقدمي خطوات ت�سهم يف الت�صدي لظاهرة ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية
الإ�سالمية.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
♦ ♦�أوالً :الأهمية النظرية ،حيث ت�سهم الدرا�سة احلالية يف تقدمي �إطاراً معرفي ًا عام ًا
لظاهرة ازدواجية التعليم يف مناهج الرتبية الإ�سالمية ،يبني مظاهرها ،و�أ�سبابها،
وخماطرها ،وخطوات ت�سهم يف تال�شيها.
♦ ♦ثانياً :الأهمية العملية ،حيث ت�سهم الدرا�سة يف تقدمي ا�سرتاتيجية وا�ضحة
للم�ؤ�س�سات الرتبوية ،وفئات املربني ت�ساعدهم يف �إعادة النظر يف املنهاج الرتبو بعنا�رصه
املختلفة والوقوف على مظاهر االزدواجية يف كل عن�رص من عنا�رصه ،وذلك من خالل
جهود امل�رشفني الرتبويني والقائمني على بناء املنهاج يف وزارة الرتبية والتعليم.
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الدراسات السابقة:
بعد حماولة ا�ستقراء الدرا�سات العلمية يف مو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وقفت الدرا�سة
على بع�ض الدرا�سات ذات ال�صلة بالدرا�سة احلالية ،والتي متثلت فيما ي�أتي:
درا�سة زغول (: )1( )2002
هدفت الدرا�سة �إىل بيان طبيعة ازدواجية اللغة وم�شكالتها يف �سياق العملية التعليمية،
وذلك من خالل املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن االزدواجية اللغوية
تربز يف ظل وجود منطني من العربية �أو �أكرث تتعاي�ش جنب ًا �إىل جنب يف املجتمع العربي
يف خمتلف الأقطار العربية ،حيث تربز يف امليدان �أربعة �أمناط للعربية هي :الف�صحى،
والعامية ،وعربية املثقفني ،والعربية احلديثة ،وقد ظهرت جمموعة من املبالغات فيما
�أورده كثري من الدار�سني لهذه الظاهرة ،و�أن �آثار هذه الظاهرة على املجتمع العربي هام�شية
�إذا ما قورنت ب�آثار امل�شكالت اللغوية الأخرى.
درا�سة �أبي بكر (: )2( )2006
هدفت الدرا�سة �إىل بيان عالقة تكامل املعرفة بحركة �إ�سالمية املعرفة ،وذلك من
خالل املنهج الو�صفي التحليلي .وقد خل�صت �إىل �أن حركة �إ�سالمية املعرفة متثل ر�ؤية
مهيمنة على امل�ؤ�س�سة الرتبوية التعليمية ،الأمر الذي يوفر ملخططي مناهج التعليم فل�سفة
�إ�سالمية ل�ضبط العملية التعليمية ،و�أن احلد الفا�صل بني مفهومي� :أ�سالمية املعرفة ،وتكامل
املعرفة ي�سهم يف حل �إ�شكاالت املناهج التعليمية من ازدواجية ،وعلمانية ،وغريها ،و�أن
�أ�صالة التكامل املعريف يف الفكر الإ�سالمي املبكر يف كتابات �أبي حامد الغزايل ،وابن ر�شد،
وابن تيمية �أ�سهمت يف تخطي هذه الإ�شكاالت.
درا�سة حممد (: )3( )2008
هدفت الدرا�سة �إىل بيان �أثر ازدواجية التعليم وخماطرها على هوية الأمة امل�سلمة،
وذلك من خالل املنهج الو�صفي التحليلي .وقد خل�صت �إىل �أن النظام التعليمي ال يزال يعاين
من ازدواجية التعليم ،و�أن ازدواجية التعليم �أ�سهمت يف الف�صل بني العلم والدين ،و�إيجاد
طبقة رجال الدين يف البالد الإ�سالمية ،والنظرة اخلاطئة والقا�رصة للعلوم الدينية ،و�أن
اخلروج من ازدواجية التعليم يكون من خالل العقيدة التي تعد قوام الرتبية يف الإ�سالم،
و�ضابط للم�سار الرتبوي يف الواقع الرتبوي املعا�رص.

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
ميكن تلخي�ص �أوجه االتفاق و�أوجه واالختالف ،بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات
342

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

 -تشرين األول

2016

ال�سابقة فيما ي�أتي:
1 .1ت�شرتك الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف بيانبع�ض مظاهر ازدواجية
التعليم وبع�ض مظاهر االزدواجية يف النظام التعليمي ،كما يف درا�سة زغول ودرا�سة حممد،
ومن جهة �أخرى ت�شرتك مع درا�سة �أبي بكر يف اعتبار تكامل املعرفة و�إ�سالمية املعرفة �أول
خطوات التخطي لهذه الظاهرة.
2 .2تتفرد الدرا�سة احلالية فيما تطرحه من �إبراز مظاهر ظاهرة ازدواجية التعليم يف
املناهج الرتبوية الإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص ،وا�ستنتاج الأ�سباب التي تقف وراءها،
ومن ثم بيان خماطرها وخطوات ت�سهم يف تخطي هذه الظاهرة.

منهج الدراسة:
�سلكت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث يقوم املنهج الو�صفي على
ا�ستقراء املواد العلمية التي تخدم ق�ضية ما ،وعر�ضها عر�ض ًا منهجي ًا ( )4يف حني يقوم
املنهج التحليلي على درا�سة الإ�شكاالت العلمية املختلفة تفكيك ًا �أو ترتيب ًا ( )5؛ ويخدم
املنهج الو�صفي التحليلي الدرا�سة احلالية من خالل الك�شف عن ظاهرة ازدواجية التعليم
يف املناهج الرتبوية الإ�سالمية وذلك من خالل اخلطوات الآتية:
● ●تو�ضيح مفاهيم الدرا�سة تو�ضيح ًا دقيقاً.
● ●جمع املعلومات من مظانها الرتبوية ،وترتيبها ترتيب ًا منطقياً.
● ●ا�ستنتاج الأ�سباب التي تقف وراء مظاهر االزدواجية يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي.
● ●تقدمي ا�سرتاتيجيات ت�سهم يف اخلروج من االزدواجية يف املنهاج الرتبوي
الإ�سالمي.

املبحث األول  -مفهوم ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي اإلسالمي
ومظاهرها:
يقف هذا املبحث على بيان مفهوم ظاهرة ازدواجية التعليم ومظاهرها وذلك من
خالل املطلبني الآتيني:
◄◄املطلب الأول  -املنهاج الرتبوي الإ�سالمي:
�Ú Úأوالً  -مفهوم املنهاج الرتبوي الإ�سالمي:
تعددت تعريفات املنهاج الرتبوي ،حيث يعرف ب�أنه« :نظام متكامل من احلقائق
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واملعايري والقيم الثابتة ،واخلربات واملعارف واملهارات الإن�سانية املتغرية التي تقدمها
م�ؤ�س�سة تربوية �إىل املتعلمني فيها بق�صد �إي�صالهم �إىل مرتبة الكمال التي هي�أهم اهلل لها،
وحتقيق الأهداف املن�شودة فيهم» (. )6
�أو هو :جمموعة القيم ،واحلقائق ،واخلربات ،واملعارف ،واملهارات ،التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة الرتبوية �إىل املتعلمني ،م�ستخدمة جملة من الأ�ساليب الرتبوية ،وطرق التقومي،
التي ت�ضمن حتقيق الأهداف التعليمية فيهم ،املتمثلة يف االرتقاء يف جمتمعاتهم ،ومتكينهم
من جمابهة التحديات الفكرية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية باقتدار ،واال�ستفادة
املثلى من الفر�ص املتاحة لديهم قدر اال�ستطاعة (. )7
كما عرف ب�أنه :القالب الرتبوي الذي يوفر فر�ص منو املتعلم .من خالل احل�صول على
املعلومات املنظمة واكت�ساب املهارات واالجتاهات الالزمة للنمو املتكامل (. )8
كما يعرف ب�أنه :احلقائق اخلالدة امل�ستمدة من الكتاب وال�سنة واخلربة الب�رشية
املكت�سبة ،التي تنظمها امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،وت�رشف عليها؛ بق�صد �إي�صال كل متعلم �إىل
كماله الإن�ساين ،من خالل �إقراره بالعبودية املطلقة هلل تعاىل ،وفق �أ�ساليب تعليمية،
و�أ�ساليب تقومي مالءمة (. )9
�إن املت�أمل يف هذه التعريفات وغريها يجد �أن مفهوم املنهاج الرتبوي ال يخرج عن
كونه :القالب الرتبوي الذي يوفر فر�ص النمو للمتعلم يف كل جماالت ال�شخ�صية يف �ضوء ما
يقدم له من حقائق ومعارف ب�أ�ساليب وطرق تدري�سية متنوعة من خالل م�ؤ�س�سة تعليمية.
فاملنهاج الرتبوي يقدم مبا�رشة للمتعلم ،وفق نظام وا�ضح املعامل ،يف ظل م�ؤ�س�سة
تعليمية تعنى بهذا الغر�ض.
Ú

Úثانياً � -أق�سام املنهاج الرتبوي وعنا�رصه:

�إن املت�أمل يف تعريف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي يجد �أنه ال يقت�رص على ق�سم ظاهر
يقدم للمتعلم فيت�أثر به� ،إمنا يتعداه �إىل ما يت�أثر به املتعلم بطريقة غري مبا�رشة ،الأمر الذي
عدا الباحثني �إىل تق�سيم املنهاج الرتبوي �إىل ق�سمني هما (: )10
1 .1املنهاج الظاهر الذي ي�شتمل على اخلربات الظاهرة املح�سو�سة ،ويت�ألف من مواد
درا�سية و�أ�ساليب وو�سائل ت�ستعمل لتو�صيلها �أو تقوميها.
2 .2منهاج م�سترت يتج�سد بالن�شاطات التعليمية واملمار�سات الإدارية والعالقات
اجلارية املرافقة للمنهاج الظاهر.
فهذان الق�سمان هما الأ�سا�س يف تكوين �شخ�صية الطلبة �سواء كان يف جانبها الإيجابي
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�أم ال�سلبي ،فيت�أثر الطلبة بكل ما يقدم �إليهم وبكل عنا�رص البيئة التعليمية املادية واملعنوية
واملنهاج الرتبوي ال يقف يف تق�سيماته عند ق�سميه :الظاهر وامل�سترت� ،إمنا هو قالب
عام ،وكل متكامل ،له عنا�رص حمددة حددها الباحثون ب�أربعة عنا�رص هي :الأهداف،
واملحتوى ،و�أ�ساليب وو�سائل و�أن�شطة التدري�س ،والتقومي (. )11
من هنا جند �أن �أق�سام املنهاج الرتبوي وعنا�رصه الأربعة حمل اتفاق بني الباحثني
الرتبويني ،ووا�ضعي املنهاج� ،إذ �إن العملية التعليمية ال حتقق �أهدافها املن�شودة �إال �إذا راعت
عنا�رص املنهاج :الأهداف ،واملحتوى ،والأ�ساليب والو�سائل ،والتقومي ،يف �ضوء �إجراءات
ومفاهيم ظاهرة وم�سترتة.
Ú

Úثالثاً :خ�صائ�ص املنهاج الرتبوي الإ�سالمي

يتميز املنهاج الرتبوي ب�سمات عامة ت�صبغ عنا�رصه املختلفة تتمثل فيما ي�أتي:
1 .1الربانية:
يت�سم املنهاج الرتبوي الإ�سالمي بالربانية ،حيث يعتمد على الوحي يف عنا�رصه
املتعددة� ،إذ �أن �أهدافه م�ستخل�صة من م�صادر الإ�سالم احلنيف ،كما �أن معارفه ال بد �أن
تكون من�سجمة مع الوحي الإلهي غري متناق�ضة معه.
فاملنهاج الرتبوي يزود الإن�سان «املتعلم» مبجموعة احلقائق واملعايري والقيم
الإلهية الثابتة التي توجه عمله و�إ�سهامه ،بل وتعينه على عمارة الأر�ض وترقيتها وفق
منهج اهلل(.)12
2 .2الإيجابية والواقعية:
فاملنهاج الرتبوي ت�صميم» لواقع مطلوب �إن�شا�ؤه على �أ�سا�س هذا الت�صميم 1لإعداد
الإن�سان القادر على القيام بواجبات اخلالفة يف الأر�ض ،فالإن�سان هو املكلف بتنفيذ هذا
«الت�صميم» عن طريق التفكر والتدبر والن�شاط ب�إيجابية وفاعلية (. )13
3 .3ال�شمول والتكامل:
يت�سم املنهاج الرتبوي بخا�صية ال�شمول ،حيث �إنه منهاج �شامل يف حمتواه من
الناحية املعرفية ،كما �أنه منا�سب لكل الفئات ومقدراتهم وطاقاتهم املن�سجمة مع مرحلة
النمو للمتعلم� .إذ �إن املنهاج لي�س غاية يف حد ذاته �إمنا و�سيلة لتحقيق غاية ،وهي تنمية
�شخ�صية الإن�سان كله و�إي�صاله �إىل درجة كماله التي هي�أه اهلل لها ،وهذا يقت�ضي �أن يكون
املنهج املعد لهذا الغر�ض �شامال متكامال يف حقائقه ويف خرباته وجميع �أوجه منا�شطه.
مدكور� ،ص ()19
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4 .4الثبات واملرونة:
يقوم املنهاج الرتبوي على جمموعة من الثوابت التي حتفظ كيانه وهويته العامة من
مثل :الأهداف الرتبوية العليا ،والقيم الرتبوية ،واحلقائق العامة� ،إال �أن وجود هذه الثوابت
ال مينع ح�صول التغري يف املنهاج الرتبوي ،يكفل له مزيداً من اجلدة والتطور ،ويظهر هذا
التغري يف طرائق تطبيق املنهاج الرتبوي ،وتطبيقات القيم الرتبوية ،والأ�ساليب والو�سائل
التي ي�ستعملها املعلم لإي�صال املحتوى التدري�سي.
5 .5التدرج:
يتميز املنهاج الرتبوي باالنتقال خطوة خطوة مع املتعلم ،مراعيا ً قدراته وطاقاته
من جهة ،واملرحلة العمرية التي يقدم �إليها من جهة �أخرى .حيث يظهر عن�رص التدرج يف
املنهاج الدرا�سي على �صور متعددة� ،إذ جتده يف ذات املنهاج اخلا�ص مبرحلة بعينها� ،إذ
يتدرج يف املعارف �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى تكتمل الفكرة املراد ح�صولها يف ذهن املتعلم .كما
جتد عن�رص التدرج وا�ضح ًا عند االنتقال يف املنهاج الرتبوي من مرحلة �إىل مرحلة –من
�صف �إىل �صف  -حيث تزداد املعارف عمق ًا كلما �صعدت يف �سلم املراحل الدرا�سية.
6 .6التنظيم:
يتميز املنهاج الرتبوي ب�سمة التنظيم ،بحيث ي�شكل بعنا�رصه و�أ�س�سه املختلفة كال
متكامال ،وقالب ًا عام ًا كل جزء يت�أثر بباقي الأجزاء ،وي�ؤثر بها.

◄◄املطلب الثاين  -مفهوم ظاهرة ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي
ومظاهرها:
تعرف ازدواجية التعليم ب�أنها :انق�سام التعليم �إىل ق�سمني :التعليم الديني ،والتعليم
املدين ،فالأول يهتم بعلوم الدين ،والثاين يهتم بعلوم الدنيا ،ولكل منهما نظامه اخلا�ص
و�أهدافه وم�ؤ�س�ساته ( . )14وعليه ف�إن ازدواجية التعليم اخلا�صة باملنهاج الرتبوي تعني:
الثنائية املتناق�ضة يف �أي عن�رص من عنا�رص املنهاج� ،أو �أي ق�سم من �أق�سام املنهاج .حيث
�إنه �إذا مل تن�سجم عنا�رص املنهاج الرتبوي �أو مل يتوافق ق�سميه :الظاهر وامل�سترت تتحقق
عندئ ٍذ االزدواجية .وعليه ف�إن ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي ت�أخذ �أ�شكا ًال
خمتلفة نلخ�ص �أبرز مظاهرها فيما ي�أتي:
Ú

�Úأوالً  -قيام املنهاج الدرا�سي على �أ�سا�س فل�سفات تربوية توفيقية:

ال بد للمنهاج الرتبوي الإ�سالمي �أن ينطلق من فل�سفة تربوية يف �ضوئها ت�صاغ
عنا�رصه املختلفة� ،إال �أنه �إذا بني يف �ضوء فل�سفات تربوية خمتلفة متناق�ضة يح�صل نوع
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تربوية واحدة �شاملة ل�سائر
من الثنائية املتناق�ضة ،يقول الفرحان« :لي�ست هناك «فل�سفة ْ
توفيقية ،تبتعد وتقرتب من
�أقطار العامل العربي ،بل على العك�س هناك فل�سفات تربوية
ّ
الإ�سالم وتراث الأمة ،ح�سب النظام ال�سيا�سي للقطر ،وبعده �أو قربه من الإ�سالم (.» )15
Ú

Úثانياً  -االزدواجية يف �أهداف امل�ؤ�س�سات الرتبوية:

هناك تناق�ض يف « �أهداف امل�ؤ�س�سات الرتبوية وعدم تكاملها داخل النظام
االجتماعي يف الوطن العربي ،ف�أهداف املدار�س تختلف عن �أهداف امل�ؤ�س�سات الدينية،
و�أهداف امل�ؤ�س�سات الدينية تختلف عن �أهداف امل�ؤ�س�سات الإعالمية (� ، )16إذ ما زالت النظم
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية القائمة يف الأقطار العربية ،والإ�سالمية تعاين يف هذا املجال من
�أمرين اثنني (: )17
 .أ�أن م�ؤ�س�سات الرتبية ونظمها ما زالت مغرتبة ثقافياً ،وهي يف هذا االغرتاب،
والتقليد حتتفظ دائما بفجوة تربوية وا�سعة بينها ،وبني النظم التي تقلدها.
.ب�أن امل�ؤ�س�سات والإدارات الرتبوية القائمة يف الأقطار العربية ،والإ�سالمية تلقن هذه
املفاهيم واملعارف الرتبوية امل�ستوردة تلقينا ي�شبه تلقني الن�صو�ص املقد�سة ،ويتجاهل
الظروف االجتماعية والعلمية واملرحلة احل�ضارية ،التي �صاحبتها يف مواطن ن�ش�أتها.
�إن هذه االزدواجية املتناق�ضة يف �أهداف املنهاج الرتبوي تعود �إىل تقدي�س امل�ستورد،
وتقليد املوروث ،الأمر الذي يتطلب من الرتبويني العودة احلقيقية �إىل امل�صادر الإ�سالمية.
Ú

Úثالثاً  -االزدواجية يف الف�صل بني العلوم الكونية والعلوم ال�رشعية:

تربز االزدواجية التي متار�سها �أنظمتنا الرتبوية يف هذا الع�رص يف النظرة �إىل العلوم
الطبيعية والكونية على �أنها �شيء يختلف عن العلوم ال�رشعية من حيث �أهدافها وغاياتها
بالن�سبة للفرد واملجتمع (. )18
ومن جهة �أخرى فالبع�ض يرى �أن العلوم التجريبية لي�ست علوم ًا عاملية خال�صة� .إمنا
تظهر عامليتها يف ناحية ،ت وهوية انتماءها يف ناحية �أخرى .يقول مو�سى » :انت�رش القول
ب�أن العلوم التجريبية علوم عاملية ال تنحاز لدين من الأديان .وهذه غلطة كبرية وجهل
فاح�ش� .إذ �إن العلوم التجريبية لها ناحيتان:
 الأوىل هي احلقائق وقوانني الطبيعة التي تعرف عليها الإن�سان بعد االختبار
والتجربةوامل�شاهدة وهذه الناحية ال �شك يف كونها عاملية.
 والثانية تتمثل يف العقلية التي تدون هذه احلقائق واملعلومات ،وت�ضع على �أ�س�سها
النظريات .كما تتمثل الناحية الثانية باللغة التي تختارها هذه العقلية ك�أداة يف التعبري
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عن هذه النظريات .فاللغة لي�ست �أمرا عاملي ًا (.» )19
Ú

Úرابعاً  -االزدواجية يف حمتوى املقررات الدرا�سية:

�إن املت�أمل يف حمتوى املنهاج الرتبوي الإ�سالمي يجد فيه �صوراً متعددة من
االزدواجية نذكر منها ما ي�أتي:
 .أاالزدواجية يف تكري�س الواقع وعدم التطلع �إىل م�ستقبل من�شود.
�إن املناهج احلالية املوروثة يف معظم الأقطار اال�سالمية تعمل على تكري�س الواقع
املوروث من الفرتة التي خ�ضعت فيها تلك االقطار اال�سالمية لال�ستعمار ،ذلك الواقع
الذي كر�س االنف�صال ،والفرقة ،ومزق الوحدة اال�سالمية ،وجعل االمة الواحدة ممزقة
متفرقة (. )20
.باالزدواجية من خالل التناق�ض فيما يعر�ض يف املقررات املختلفة ،فاملت�أمل يف
مناهج ال�صف الأول الثانوي الأردين يجد على �سبيل املثال �أنه يعر�ض يف در�س العقيدة
مراحل خلق اهلل للإن�سان ابتداء من خلق �آدم عليه ال�سالم .ومن ثم يعر�ض يف الأحياء نظرية
دارون يف تطور خلق الإن�سان.
.تاالزدواجية يف ا�ستخدام املفاهيم يف املحتوى الدرا�سي
�إن قيام املنهاج الرتبوي على �أ�س�س غري وا�ضحة ،ي�ؤدي �إىل �إثقال املحتوى الدرا�سي
ببع�ض امل�صطلحات التي ال تن�سجم مع الفل�سفة العامة التي ينطلق منها املنهاج الرتبوي،
كا�ستخدام م�صطلح الطبيعة للداللة على قوة اخلالق وبديع خلقه (. )21

Ú Úخام�ساً :االزدواجية املتمثلة يف وجود نظامني من التعليم �أحدهما �أجنبي
والآخر قومي يف جمتمع واحد .حيث ميثل كل منهما �إطاراً فكري ًا خمتلفا باختالف اللغة

التي ي�ستخدمها ،وي�ؤدي �إىل خط خمتلف يف التن�شئة الفكرية واالجتماعية معاً .وهذا �أحد
املظاهر الوا�ضحة لطبقية التعليم؛ لأنه يخدم �أقلية من �أبناء املجتمع متثل النخبة فيه .كما
�أن التعليم الأجنبي يعد �أجيا ًال من العرب املتعلمني الذين يعي�شون مغرتبني عن وطنهم ،ال
ي�شعرون باالنتماء �إليه ،يفكرون بعقلية الأجنبي ،ويتبعون ثقافته.22
وقد انعك�س عن هذا املظهر نوع �آخر من االزدواجية �أال وهو :ازدواجية اللغة يف التعليم،
جار باللغة الإجنليزية ،و�أكرث
حيث �إن التعليم لكثري من العلوم الطبيعية يف الأقطار العربية ٍ
ما يلحظ هذا املظهر يف اجلامعات ،حيث �إن الطالب اجلامعي يدر�س الكيمياء والفيزياء
والأحياء والريا�ضيات وغريها باللغة الإجنليزية ،ثم عندما يتخرج ي�أتي ليدر�س الطلبة يف
املدار�س باللغة العربية.
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املبحث الثاني  -أسباب ازدواجية التعليم وخماطرها وطرق عالجها:
�إن انحراف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي نحو االزدواجية مل ي�أتي من فراغ� ،إمنا كان
نتيجة ملجموعة من الأ�سباب ،يحاول هذا املبحث بيان هذه الأ�سباب ،و�أبرز ما نتج عن هذه
االزدواجية من خماطر على املنهاج وعنا�رص العملية الرتبوية ،الأمر الذي يتطلب الوقوف
على جمموعة من اخلطوات التي ت�سهم يف مواجهة االزدواجية ،وذلك يف املطالب الآتية
املطلب األول  -أسباب ظاهرة االزدواجية:

تعددت الأ�سباب التي �أ�سهمت يف ظهور ازدواجية التعليم ،ومن �أهمها ما ي�أتي:
�Ú Úأوالً :غياب تطبيقات خا�صية الربانية عن املنهاج الرتبوي
تعد خا�صية الربانية من �أهم خ�صائ�ص املنهاج الرتبوي الإ�سالمي ،والتي ت�سهم يف
تفرده ومتيزه عن �أي منهج تربوي منطلق من فل�سفة غري �إ�سالمية؛ وذلك لأنه يعتمد على
م�صدر الإلهي.
فعندما تغيب خا�صية الربانية عن املنهاج الرتبوي ،ويركز املنهاج على امل�صدر
العقلي واحل�سي تبد�أ االزدواجية بني الإلهي والطبيعة ت�شكل عقلية التالميذ ،ومن ثم يتبلور
لديهم الإميان ب�رضورة ف�صل حقيقة احلياة عن احلقيقة الإلهية .وف�صل الدين عن احلياة(.)23
Ú

Úثانياً  -ت�أثر املعارف الإ�سالمية بالفل�سفات غري الإ�سالمية:

�إن قيام املنهاج الرتبوي الإ�سالمي على فل�سفات غري �إ�سالمية ي�سهم يف ظهور
التناق�ض يف عنا�رص املنهاج الرتبوي ،كما ي�سهم يف ظهور الثنائية يف �أق�سامه ،فيظهر
التناق�ض يف النظام الرتبوي ،كما يظهر يف عنا�رص حمتوى املنهاج ومعارفه وهكذا ،فعلى
�سبيل املثال جتد در�س ًا يف كتاب الرتبية الإ�سالمية يتحدث عن الربا وحرمته و�آثاره على
الفرد واملجتمع ،ويف منهاج الريا�ضيات على �سبيل املثال در�س يتحدث عن الربح املركب،
وكيفية احت�ساب الفائدة.

Ú Úثالثاً  -عجز القائمني على املنهاج الرتبوي الإ�سالمي �أو عدم قيامهم بدورهم
املن�شود:
يعاين القائمون على �إعداد املنهاج الرتبوي من �ضعف يف القدرة على �صياغة
املنهاج الرتبوي بروح �إ�سالمية ،يقول عرفان فتاح مو�ضحا �سبب غلبة �صفة املنافاة
للروح الإ�سالمية عن املناهج الدرا�سية�« :إن هذه املنافاة وال�شذوذ �إمنا تولدت عن منظورين
متقابلني وم�شوهني� ،صدرت عنها تلك املناهج على ما بينهما من خ�صومه ومعاداته ظاهرة
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هما� :إما ل�صدورها عن نزعة علمانية �شمولية جردت كال العاملني ،الإن�ساين والطبيعي من
معاين القدا�سة ،وب�رشت مبجتمع علماين مدين .قاعدته والتحكم يف تنظيماته ،موجبات
العقل الإن�ساين من حيث �إنه م�ستقل بذاته ومو�صوف بالكمال ثم القانون الو�ضعي وعن
وجهة نظر كلية عنهما انت�رصت لها ،وكر�ستها واقعا منتحال غريبا عن الإ�سالم ،رهط من
امل�ستغربني ممن ارت�ضوا :عن جهالة مف�ضوحة لأنف�سهم «العبودية الثقافية « واال�سرتقاق
الفكري الطوعي ،ملنظومات فل�سفية تت�صادم وال تت�صادم مع اال�سالم احلنيف (.» )24
�إن هذه الأ�سباب تتطلب نه�ضة حقيقية للقائمني على املناهج الرتبوية ،والبدء
ب�إعدادهم �إعداداً مهني ًا وفني ًا وفكري ًا من �أجل �صياغة مناهج تربوية من�سجمة مع العقيدة
الإ�سالمية وموافقة له.
املطلب الثاني  -خماطر االزدواجية:
ال تقف �آثار ظاهرة ازدواجية التعليم عند جمرد املنهاج الرتبوي يف عنا�رصه
املختلفة� ،إمنا تتعداه �إىل جميع عنا�رص العملية التعليمية ،مبدخالتها ،وخمرجاتها،
وعملياتها املختلفة ،ومن �أبرز �آثار االزدواجية وخماطرها ما ي�أتي:
Ú

�Úأوالً � -إخراج منطني من ال�شخ�صية بني املتعلمني:

ت�سهم ازدواجية التعليم يف تكوين جيل خم�رضم ال هو مت�شبع بروح دينه وال مقتنع
بعقيدته و�أخالقه ،وال هو متمكن من روح الغربية �أو ال�رشقية احل�ضارية .حيث �أ�سهمت
ظاهرة ازدواجية التعليم يف �إيجاد قطاع كبري من املثقفني امل�سلمني يقتنع ب�أن الإ�سالم ال
ي�صلح لبناء نظام تربوي يالئم مقت�ضيات الع�رص.
Ú

Úثانياً  -ف�صل الدين عن العلوم الطبيعية:

�إن ظاهرة ازدواجية التعليم �أ�سهمت يف التعامل مع العلوم بروح التجرد عن الدين
ازدواجية التعليم بني الديني واملدين مما �أحدث �آثار خطرية من �أهمهايف املجتمعات
الإ�سالمية:
 .أالنظرة اخلاطئة للعلوم الدينية ،وف�صل الدين عن العلوم احلديثة (. )25
Ú Úمعاملة املثقفني للإ�سالم كما يعامل الدين يف النظام الغربي .باعتبار الرتبية
الدينية مو�ضوع مدر�سي خا�ص بح�صة الدين� .إن الف�صل التع�سفي بني العلوم ال�رشعية على
�أ�سا�س �أنها علوم للدين ،وبني العلوم الأخرى على �أ�سا�س �أنها علوم للدنيا ،قد �أحدث كثريا
من اخللط والت�شوي�ش واملتاعب التي تعاين منها الأجيال احلالية ،فالإ�سالم نظام يحكم
احلياة ،والعلم يف هذا النظام هو العلم بقوانني اهلل يف الكون وتطبيقاتها يف واقع الأر�ض،
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ف�سواء كانت هذه القوانني حلكم وتوجيه �سلوك الإن�سان �أم كانت حلكم العالقات بني �سائر
مكونات الكون ،فهي كلها �صادرة من اهلل ،وهي كلها جزئيات يف نظام متما�سك ال ميكن
�أن يختل (. )26

Ú Úثالثاً  -عزل علماء الإ�سالم عن املواقع القيادية تبعا لذلك فكريا واجتماعيا
و�سيا�سيا .وا�ستبدالهم بقيادات علمانية يف تعليمها ،ومن ثم يف مرجعيتها.
Ú Úرابعاً  -طرح فكرة تكاف�ؤ الثقافات ،ومن خاللها طرح عدد من القوميات

والإقليميات ال�ضيقة ،حيث ت�سهم االزدواجية يف تر�سيخ القوميات والنزعات الأقليمية
وذلك لأن دعوة القومية وحركاتها و�أتباعها حاملي �شعار التقدمية والليربالية واحلداثة
كانت وما تزال دعوة الأمم الذاهبة �إىل االنقرا�ض ذلك ما يثبته تاريخ الأمم املتح�رضة.
املطلب الثالث  -مواجهة ازدواجية التعليم:
تتعاىل ال�رصخات اليوم يف املطالبة ب�إ�صالح املناهج الرتبوية الإ�سالمية ،يقول
�سانو« :لقد علت منذ ما يربو على عقد من الزمن �أ�صوات و�رصخات داعية الأمة الإ�سالمية
يف �أرجاء املعمورة �إىل القيام بتغيري جذري حمتوم عاجل و�شامل ملناهج التعليم املو�سوم
بالتعليم الديني (العلوم الإ�سالمية) ؛ بغي تفريغها من حمتوياتها وم�ضامينها ،وذلك
بح�سبانها يف خلدهم املناهج امل�س�ؤولة عما جرى ويجري يف العامل املعا�رص من ت�صادم
وتناحر وخ�صام ....وامل�س�ؤولة عن حالة االكفهرار الدائم بني ال�شعوب ،والرف�ض املطلق
لكافة امل�شاريع الوافدة ،والكراهية املتنامية لوجود الآخر ،والنبذ العنيف املت�صاعد لكل
ما هو وافد غربي �أو �رشقي (.» )27
�إال �أن هذه املواجهة لظاهرة ازدواجية التعليم وما ترتب عليها من خماطر على الفرد
امل�سلم والأمة امل�سلمة ،يحتاج �إىل جهود م�ضنية ومتكاملة للم�ؤ�س�سات الرتبوية املختلفة؛
من �أجل تخطي هذه الظاهرة� ،إال �أن هذه الدرا�سة حتاول �أن تقدم بع�ض اخلطوات التي ت�سهم
يف املواجهة ،وذلك فيما ي�أتي:
�Ú Úأوال :بناء مناهج تربوية �إ�سالمية قادرة على اال�ستجابة الواعية لتحديات الع�رص.
�إن �إعادة بناء مناهج الرتبية الإ�سالمية اليوم حاجة ملحة؛ وذلك نظراً لتعقد مطالب احلياة
من جهة ،ومن جهة �أخرى ما نتج عن االنفجار املعريف من املعارف الهائلة التي ال ميكن
�إهمالها ،وال ميكن الأخذ بها كلها ( . )28حيث �إن تطوير املنهاج �أمر طبيعي و�رضوري،
فهناك تغريات قد تطر�أ على البيئة واملجتمع ،بل وعلى الطالب املتلقي للمنهاج ،فالإدارة
هي التي تتتبع احتياجات املجتمع ،وتطور املنهاج ليتواكب مع تلك االحتياجات (. )29
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Ú Úثانياً :قيام م�ؤ�س�سات تربوية وتعليمية و�أكادميية داخل العامل الإ�سالمي وخارجه
على �أ�سا�س من الإميان بوحدة املعرفة ،وعدم اللجوء �إىل الف�صل بني معارف الوحي
ومعارف الكون (. )30
وهذا يتطلب �إعادة ت�صميم مناهج الرتبية يف جميع مراحل التعليم العام بطريقة
تتكامل فيها العلوم ال�رشعية  -التي ت�شكل حمورا ثابتا  -مع العلوم الإن�سانية والكونية،
كما تتكامل كل هذه العلوم مع طبيعة املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية من حيث مطالبهم
وحاجاتهم ونوعية امل�شكالت التي يواجهونها يف حياتهم (.)31
Ú Úثالثاً  -الأخذ بالطريقة الإجرائية التي ت�سهم يف عملية التكامل املن�شود بني
فروع املعرفة ،والتي تتمثل يف (: )32
 .أ�أن تقوم طائفة من املتخ�ص�صني يف علوم الدنيا تدر�س مبادئ الدين يف عقائده
ومظاهر العبادة فيه ،كما تدر�س اللغة لت�ستطيع �أن تقر�أ بها وتكتب وتتكلم وترتجم.
.ب�أن تقوم طائفة من املتخ�ص�صني يف علوم الدين ت�أخذ مبادئ من الكون واحلياة،
ويكون لديهم ن�صيب من �أ�سا�سيات الريا�ضيات والعلوم واجلغرافيا والتاريخ الب�رشي العام
واللغة الأجنبية.
وال ميكن �أن تتحقق هذه الإجراءات �إال من خالل �إن�شاء مدار�س للدرا�سات العليا ،تنطلق
من الت�صور الإ�سالمي للكون والإن�سان واحلياة يف توجيه كل البحوث والدرا�سات لت�شخي�ص
امل�شكالت وعالجها يف خمتلف الأقطار الإ�سالمية والعربية� ،أما اال�ستمرار يف �إر�سال
الباحثني والدار�سني �إىل اجلامعات الأمريكية والغربية لدرا�سة العلوم والفنون والآداب
والعلوم الإن�سانية عموما فهو ا�ستمرار يف �سيا�سة التغريب القائمة التي نعاين من �آثارها
يف جممل حياتنا عامة ،ويف حياتنا الثقافية والرتبوية اخلا�صة.
Ú Úرابعاً  -بناء املنهاج الرتبوي يف �ضوء �أ�س�س علمية ومعايري ثابتة ،ومن
�أهم الأ�س�س واملبادئ التي ال بد من مراعاتها عند بناء املنهاج الرتبوي الإ�سالمي ما ي�أتي:
 .أاجلمع بني النظرية والتطبيق:
�إن منهج الرتبية الر�شيد ال توجد فيه تلك الفجوة املعهودة بني العلم والعمل� ،أو بني
املثال والواقع� ،أو بني النظرية والتطبيق ،فال بد �أن تكون املناهج نظرية وعملية معا.
.بتكامل املعارف وان�سجامها:
يتطلب حتقيق التكامل املعريف للمناهج الرتبوية الإ�سالمية التعامل مع �أهداف العلوم
وم�ضامينها ،وعدم االقت�صار على تاريخ العلوم ،وهذا يقت�ضي جتاوز احلالة التعليمية
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ال�سائدة لعلوم ال�رشيعة التي تقدم عقائد الإ�سالم وعباداته ،ومعامالته ب�صورة تاريخية،
يغلب عليها فهم �أمور الدين �ضمن ما م�ضى من الزمن ،ف�إذا توفر االقتناع ب�رضورة هذا
التجاوز لزم االنتقال مبا يتم تقدميه عن الإ�سالم؛ لي�صبح علوما ترتبط بتوجيه وعي
الإن�سان امل�سلم بهمته يف احلياة ،و�سعيه يف حركته يف الواقع؛ لرتتبط هذه العلوم بالواقع
الراهن بالأمة امل�سلمة ،ومتكينها من القفز �إىل مقدمة الأمم يف جماالت الإجناز املتميز
والفاعلية احل�ضارية (. )33
وحتقيق هذا التكامل يتطلب جمموعة من ال�رشوط من �أبرزها (: )34
 الت�شبع بالر�ؤية الوجودية الإ�سالمية؛ لت�صبح هذه الر�ؤية مرجعية يف فهم الأفكار
وا�ستيعبها والتعامل معها ،ويعني ذلك فيما يعنيه التمكن من املعارف الإ�سالمية ذات
العالقة املبا�رشة ملو�ضوع البحث
 ا�ستيعاب العلوم واملعارف املعا�رصة ذات العالقة مبو�ضوع البحث والتمكن منها،
حتى ينطلق التفكري يف املو�ضوع من حيث انتهت اخلربة الب�رشية.
 تطوير الر�ؤية النقدية لتمييز عنا�رص املقوالت املذهبية واملرجعيات الفكرية �سواء
يف اخلربة الإ�سالمية� ،أو يف اخلربة الإن�سانية املعا�رصة.
.تت�أ�سي�س املنهاج الرتبوي على فهم �شمويل متكامل ومو�ضوعي جلوهر الإ�سالم
الواحد اجلامع من جهة ،والوعي بامل�ستجدات من التحديات �أو الإ�شكاليات التي تواجه
�أمتنا ،بل الإن�سانية جمعاء� .ص.188
.ث�صياغة حمتويات املناهج التعليمية �صياغة �إ�سالمية ال ترى ف�صام ًا بني الديني
والدنيوي ،وال بني العقلي والنقلي ،وال بني الروح واملادة ،وال بني عامل الغيب وال�شهادة،
بل تقوم على ر�ؤية نا�ضجة نا�صعة ترى يف هذه الثنائيات جماال وروعة ،وتكامال وت�ساندا
وترابطا ،وهذا التكامل هو الذي يرتقي بعملية النهو�ض احل�ضاري يف جميع جماالت احلياة،
مما يجعل املناهج التعليمية من املقدمات الأ�سا�سية التي ت�سهم يف االرتقاء باحل�ضارة
الإ�سالمية ،و�صناعة ح�ضارة متفوقة (. )35
.ج�أن تكون الأ�ساليب والأن�شطة حمكومة بجو احلرية ،وال�شورى ،والإرادة احلرة،
وتكاف�ؤ الفر�ص ،وذلك بفتح باب التفاعل والتحاور وطرح الآراء بني جميع �أطراف العملية
التعليمية.
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اخلامتة:
أوالً  -نتائج الدراسة:

تتمثل نتائج الدرا�سة فيما ي�أتي:
1 .1يق�صد بازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي :الثنائية املتناق�ضة يف �أي عن�رص
من عنا�رص املنهاج� ،أو �أي ق�سم من �أق�سام املنهاج.
2 .2ت�أخذ ظاهرة ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي �أ�شكا ًال و�صوراً
خمتلفة ،من �أبرزها :التناق�ض يف الفل�سفات التوفيقية التي يحتكم �إليها املنهاج الرتبوي
الإ�سالمي ،والتناق�ض يف �أهداف امل�ؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية؛ نتيجة تقدي�س امل�ستورد
وتقليد املوروث ،والف�صل بني العلوم الكونية وال�رشعية ،وظهور �أنظمة تعليمية متناق�ضة
يف الأقطار الإ�سالمية ،كما وت�أخذ االزدواجية يف حمتوى املنهاج الرتبوي الإ�سالمي �صوراً
تظهر يف مفاهيمه ودرو�سه.
3 .3تتعدد الأ�سباب التي �أ�سهمت يف ظهور ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي
الإ�سالمي ،ومن �أبرزها :غياب تطبيقات خا�صية الربانية عن املنهاج الرتبوي ،وا�ستناد
املنهاج لفل�سفات غري �إ�سالمية ،و�ضعف خمططي املنهاج الرتبوي يف �صياغة املنهاج
الرتبوي �صياغة �إ�سالمية حقيقية.
�4 .4إن ظاهرة ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي ذات خماطر على الفرد
والأمة امل�سلمة ،من �أهمها� :إيجاد جيل تابع للغرب ،غري مت�شبع ب�أخالق دينه من جهة ،وال
بقيم الغرب وفل�سفاته من جهة �أخرى ،وف�صل الدين عن العلوم الغربية كما هو يف الر�ؤية
الغربية ،و�إبعاد رجال الدين عن املواقع القيادية يف البالد الإ�سالمية. ،
5 .5ميكن الت�صدي لظاهرة ازدواجية التعليم يف املنهاج الرتبوي الإ�سالمي من خالل:
بناء مناهج تربوية �إ�سالمية قادرة على اال�ستجابة الواعية لتحديات الع�رص ،ومراعية
للمعايري والأ�س�س العلمية مثل تكامل املعارف ووحدتها ،وقيام امل�ؤ�س�سات الرتبوية
املختلفة بطرق �إجرائية ت�سهم يف احلد من هذه الظاهرة.
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ثانياً  -توصيات الدراسة:

يف �ضوء النتائج ال�سابقة ف�إن الدرا�سة تو�صي مبا ي�أتي:
1 .1الك�شف عن مدى ت�ضمني املناهج التعليمية لظاهرة ازدواجية التعليم من خالل
درا�سات ميدانية وحتليل حمتوى املناهج.
2 .2قيام امل�ؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية مبراجعات فكرية تتعلق ب�إعادة النظر عما
ي�صدر عنها من نتائج على م�ستوى الأجيال املختلفة؛ حتى تكون قادرة على و�ضع اليد على
مواطن ال�ضعف التي ت�سببت املناهج التعليمية يف تر�سيخها عند هذه الأجيال.
3 .3قيام الباحثني بدرا�سات ت�أ�صيلية للمناهج الرتبوية الإ�سالمية املعا�رصة.
4 .4عقد م�ؤمترات علمية تربوية تتعلق باملناهج الرتبوية الإ�سالمية يف �ضوء الر�ؤية
الرتبوية املعا�ص
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اهلوامش:
.1

1الزغول ،حممد راجي ،ازدواجية اللغة طبيعتها وم�شكالتها يف �سياق التعليم،2002 ،
�ص.310 - 259

.2

�2أبو بكر ،حممد �إبراهيم ،مفهوم تكامل املعرفة وعالقته ب�إ�سالمية املعرفة ،عدد - 42
� ،2006 ،43ص.52 - 11

.3

3حممد ،عبد رب الر�سول ،ازدواجية التعليم وخماطرها على هوية املجتمع الإ�سالمي:
ر�ؤية تربوية �إ�سالمية معا�رصة ،جملة الرتبية ،جامعة الأزهر ،2008 ،عدد  ،153ج،2
�ص.20 - 1

.4

4انظر :الأن�صاري ،فريد� ،أبجديات البحث يف العلوم ال�رشعية ،املن�صورة ،دار الكلمة ،ط،1
2002م� ،ص.66

.5

5انظر :الأن�صاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.97

.6

6مدكور ،علي حممد ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها ،دار الفكر العربي،2001 ،
�ص.15 - 14

.7

�7سانو :م�صطفى قطب ،مناهج التعليم الديني يف �ضوء التغريات املعا�رصة :نظرة �أ�صولية
يف الإ�صالح املن�شود ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي –
التحديات والآفاق  ، -اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا1426 ،هـ 2005 -م ،ج،2
�ص.434

.8

8فرحان ،و�آخرون ،املنهاج الرتبوي بني الأ�صالة واملعا�رصة ،عمان ،دار الفرقان،
1984م� ،ص.12

.9

9عبد اهلل ،عبد الرحمن �صالح ،املنهاج الدرا�سي :ر�ؤية �إ�سالمية ،ط ،2عمان  -الأردن ،دار
الب�شري2000 ،م.

1010الكيالين ،ماجد ،النظرية الرتبوية الإ�سالمية معناها ومكوناتها� ،إربد ،مكتبة الرافدين،
2009م ،ط� ،1ص.28
1111هندي ،طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية �أ�صول نظرية ومناذج تطبيقات عملية ،عمان،
دار الفكر2009 ،م� ،ص.47
1212انظر :مدكور ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها� ،ص.15
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1313انظر :مدكور ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها� ،ص.17
1414حممد ،ازدواجية التعليم وخماطرها على هوية املجتمع الإ�سالمي :ر�ؤية تربوية
�إ�سالمية معا�رصة� ،ص.3
1515فرحان� ،أزمة الرتبية يف الوطن العربي� ،ص.31
1616خطاطبة ،الأ�سا�س العقدي للرتبية الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة الريموك،2006 ،
�ص.406
1717الكيالين� ،أهداف الرتبية الإ�سالمية� ،ص.30 - 29
1818الفرحان ،و�آخرون ،املنهاج الرتبوي بني الأ�صالة واملعا�رصة� ،ص.125
1919مو�سى ،الرفق و�آثاره الرتبوية على الفرد واملجتمع ،جامعة الريموك ،ر�سالة ماج�ستري،
1423هـ 2002م� ،ص.193 - 192
2020فرحان ،و�آخرون ،نحو �صياغة �إ�سالمية ملناهج الرتبية ،ط ،2جمعية :جمعية الدرا�سات
والبحوث الإ�سالمية� ،1980 ،ص.3
2121انظر :الفرحان و�آخرون ،املنهاج الرتبوي بني الأ�صالة واملعا�رصة� ،ص.125
2222ال�سفطي ،مديحة ،التعليم الأجنبي يف البالد العربية –االزدواجية يف الن�سق التعليمي
وق�ضية االنتماء القومي  ، -البحوث االجتماعية واجلنائية� ،ص.14
2323انظر :مدكور ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها� ،ص.47 - 46
2424فتاح ،عرفان ،املناهج الدرا�سية الدينية يف العامل اال�سالمي :التحديات املعا�رصة
والتوقعات امل�ستقبلية ،ندوة عاملية عن :مناهج التعليم الديني يف العامل اال�سالمي
لتحديات والآفاق ،ماليزيا ،اجلامعة اال�سالمية العاملية1426 ،هـ 2005 -م ،ج،2
�ص.186
2525انظر :قطي�شات ،نازك ،طرق تدري�س مناهج التعليم الديني حتدياتها و�آفاقها يف �ضوء
الواقع املعا�رص ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا� ،2005 ،ص.329
2626مدكور ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها� ،ص.67
�2727سانو ،قطب م�صطفى ،مناهج العلوم الإ�سالمية ،واملتغريات العاملية ،قطر ،كتاب الأمة،
عدد .2014 ،160
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2828انظر :ال�شعيلي� ،سليمان ،وال�ساملي ،حم�سن ،التجديد يف منهاج الرتبية الإ�سالمية:
�سماته دواعيه جماالته ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي:
التحديات والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا�2005 ،ص.255
2929انظر :رحال ،عالء الدين ،حمتويات التعليم الديني –حتدياتها و�آفاقها يف �ضوء الواقع
املعا�رص  -ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا� ،2005 ،ص.267
3030انظر :الدغ�شي ،نظرية املعرفة يف القر�آن الكرمي� ،ص.124
3131انظر :مدكور ،مناهج الرتبية �أ�س�سها وتطبيقاتها� ،ص.66
3232انظر :الدغ�شي ،نظرية املعرفة يف القر�آن الكرمي� ،ص.126127
3333انظر :ملكاوي ،منهجية التكامل املعريف مقدمات يف املنهجية الإ�سالمية� ،ص.292
3434انظر :ملكاوي ،منهجية التكامل املعريف مقدمات يف املنهجية الإ�سالمية� ،ص- 292
.293
3535انظر� :سانو :مناهج التعليم الديني يف �ضوء التغريات املعا�رصة :نظرة �أ�صولية يف
الإ�صالح املن�شود� ،ص.453
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املصادر واملراجع:
.1

1الأن�صاري ،فريد� ،أبجديات البحث يف العلوم ال�رشعية ،املن�صورة ،دار الكلمة ،ط،1
2002م

.2

�2أبو بكر ،حممد �إبراهيم ،مفهوم تكامل املعرفة وعالقته ب�إ�سالمية املعرفة ،عدد - 42
� ،2006 ،43ص.52 - 11

.3

3خطاطبة ،الأ�سا�س العقدي للرتبية الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة الريموك2006 ،

.4

4الدغ�شي� ،أحمد ،نظرية املعرفة يف القر�آن الكرمي وت�ضميناتها الرتبوية ،دار الفكر ،دم�شق
� -سورية ،ط.2001 ،1

.5

5رحال ،عالء الدين ،حمتويات التعليم الديني –حتدياتها و�آفاقها يف �ضوء الواقع
املعا�رص  -ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا�2005 ،ص� ،255ص.267

.6

�6سانو ،قطب م�صطفى ،مناهج العلوم الإ�سالمية واملتغريات العاملية ،قطر ،كتاب الأمة،
عدد1435 ،160هـ 2014 -م.

.7

�7سانو :م�صطفى قطب ،مناهج التعليم الديني يف �ضوء التغريات املعا�رصة :نظرة �أ�صولية
يف الإ�صالح املن�شود ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي –
التحديات والآفاق  ، -اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا1426 ،هـ 2005 -م

.8

8ال�سفطي ،مديحة ،التعليم الأجنبي يف البالد العربية –االزدواجية يف الن�سق التعليمي
وق�ضية االنتماء القومي  ، -البحوث االجتماعية واجلنائية

.9

9ال�شعيلي� ،سليمان ،وال�ساملي ،حم�سن ،التجديد يف منهاج الرتبية الإ�سالمية� :سماته
دواعيه جماالته ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا�2005 ،ص.255

 1010الزغول ،حممد راجي ،ازدواجية اللغة طبيعتها وم�شكالتها يف �سياق التعليم،2002 ،
�ص.310 - 259
1111عبد اهلل ،عبد الرحمن �صالح ،املنهاج الدرا�سي :ر�ؤية �إ�سالمية ،ط ،2عمان  -الأردن ،دار
الب�شري2000 ،م.
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1212فتاح ،عرفان ،املناهج الدرا�سية الدينية يف العامل اال�سالمي :التحديات املعا�رصة
والتوقعات امل�ستقبلية ،ندوة عاملية عن :مناهج التعليم الديني يف العامل اال�سالمي
لتحديات والآفاق ،ماليزيا ،اجلامعة اال�سالمية العاملية1426 ،هـ 2005 -م
1313فرحان ،ا�سحاق �أحمد ،املنهاج الرتبوي بني الأ�صالة واملعا�رصة ،عمان ،دار الفرقان،
1984م
1414فرحان ،ا�سحاق �أحمد� ،أزمة الرتبية يف الوطن العربي من منظور �إ�سالمي ،دار الفرقان،
عمان  -الأردن ،ط.1986 ،1
1515فرحان ،و�آخرون ،نحو �صياغة �إ�سالمية ملناهج الرتبية ،ط ،2جمعية :جمعية الدرا�سات
والبحوث الإ�سالمية.1980 ،
1616قطي�شات ،نازك ،طرق تدري�س مناهج التعليم الديني حتدياتها و�آفاقها يف �ضوء الواقع
املعا�رص ،ندوة عاملية عن مناهج التعليم الديني يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والآفاق ،املعهد العاملي لوحدة الأمة الإ�سالمية ،ماليزيا� ،2005 ،ص.329
1717الكيالين ،ماجد عر�سان ،النظرية الرتبوية :معناها ومكوناتها ،مكتبة الرافدين� ،إربدـ
الأردن.2010 ،
1818الكيالين ،ماجد عر�سان� ،أهداف الرتبية الإ�سالمية ،دبي  -الإمارات ،دار القلم ،ط،1
2005م.
1919حممد ،عبد رب الر�سول ،ازدواجية التعليم وخماطرها على هوية املجتمع الإ�سالمي:
ر�ؤية تربوية �إ�سالمية معا�رصة ،جملة الرتبية ،جامعة الأزهر ،2008 ،عدد  ،153ج،2
�ص.20 - 1
2020مدكور ،علي حممد ،مناهج الرتبية� :أ�س�سها وتطبيقاتها دار الفكر العربي1421 ،هـ -
2001م.
2121ملكاوي ،فتحي ح�سن ،منهجية التكامل املعريف مقدمات يف املنهجية الإ�سالمية،
املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،فرجينيا  -الواليات املتحدة الأمريكية ،ط.2011 ،1
2222مو�سى ،الرفق و�آثاره الرتبوية على الفرد واملجتمع ،جامعة الريموك ،ر�سالة ماج�ستري،
1423هـ 2002م
2323هندي ،طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية �أ�صول نظرية ومناذج تطبيقات عملية ،دار
الفكر ،عمان  -الأردن2009 ،م.
360

