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المناهج التعميمية واسسها في اطار
الفكر التربوي العربي االسالمي
ندوى محمد محمد شريف
كمية االداب  /خانقين
مستخمص البحث :
يمثؿ المنيج الركف االساس لمعممية التربكية ككسيمة ميمة لتحقيؽ اىداؼ
المجتمع كفؽ فمسفتو التي يتبناىا  ،كمجتمعنا اليكـ يشيد تغيرات في جميع المياديف
لذا مف الضركرم اف يكاكب المنيج ىذه التغيرات  ،كاف يصبح التركيز عمى كضع
مناىج تعميمية ضركرة ممحة لتحقيؽ اىداؼ االسالـ الف ىناؾ غزكا ثقافيا تربكيا
يكاجو فكر االمة العربية االسالمية .
كقد ىدؼ البحث الحالي تعرؼ اسس المناىج التعميمية في الفكر التربكم
العربي االسالمي مستندا الى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كآراء بعض
المفكريف العرب المسمميف كىـ كؿ مف  ( :القابسي  ،الماكردم  ،ابف حزـ كابف باجو
) كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ القضايا التي كردت في
النصكص المختمفة .
كتكصمت الباحثة الى اف مناىج التعميـ يجب اف تسيـ في تحقيؽ اىداؼ
التربية كاف المفكريف الذيف تناكليـ البحث قد اتفقكا عمى التكامؿ كالترابط بيف العمكـ
في المنيج الدراسي كاف تخضع مكاد المنيج لمالحظة الحكاس كالتجربة  ،كاف يتـ
تقديـ الخبرات كالعمكـ المناسبة لكؿ مرحمة عمرية ..

كفي نياية البحث اكصت

الباحثة بضركرة تركيز المختصيف في مجاؿ التربية عمى اصكؿ الثقافة العربية
االسالمية في اختيار المحتكل الدراسي مع مكاكبة االحكاؿ المعاصرة .
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اىمية البحث كالحاجة اليو :

اف ادبيات التربية كالتعميـ التختمؼ في حقيقة ككف ( المنيج كالمعمـ كالمتعمـ ) ىي

االركاف االساسية في العممية التربكية

– التعميمية كالعالقة بيف ىذه االركاف

حتمية

كديناميكية كاف المنيج التعميمي ىك لساف التربية المسؤكؿ عف تحقيؽ اىدافيا
كمحتكياتيا كىك يحتاج في كضعو كتصميمو الى اف يستند الى اسس ضركرية تجعؿ
منو منيجا مالئما كمحققا لالىداؼ التربكية التي كضع مف اجميا كمف ىذه االسس
فمسفة كاىداؼ كحاجات النظاـ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي القائـ كتفيـ طبيعة
المتعمميف كحاجاتيـ كطبيعة المادة الدراسية التي تؤلؼ محتكل المنيج كمدل تقدمو
كالفكر التربكم كاالتجاىات التي يحمميا كاضعك المناىج

( .التميمي ،

2002ص)319 ،316
كيؤكد كثير مف المربيف اف المنيج يمثؿ الركف االساس كاالطار العاـ لمعممية
التربكية  ،فيك االداة التي تستمد منو التربية قكتيا كتستند اليو في تحقيؽ اىدافيا
ككسيمة ميمة لتحقيؽ اىداؼ المجتمع كفؽ فمسفتو التي يتبناىا

( .ابك شعيرة ،

2009ص)266
كتعد المناىج التربكية محكر عممية التخطيط التربكم ألف الخطط التربكية تعتمد
عمى االثر الناتج مف التعمـ  ،فالمنيج ىك عممية تمريف العقكؿ عمى التفكير
االيجابي كالتأمؿ كمجابية مشكالت الكاقع  ( .سالـ 2007،ص )117
ككما ىك معركؼ فاف التربية تنشأ في مجتمع كىي تعد قكة مؤثرة في حركة التغير
االجتماعي نحك األفضؿ اذا احسف تكجيييا  ،كاذا كانت الفجكة كبيرة بيف حاضرىا
كالكاقع الذم عايشو اسالفنا فاف ذلؾ يدفعنا الى تأكيد اىمية التأصيؿ بارجاع
القضايا التربكية المعاصرة الى جذكرىا في تراثنا العربي االسالمي  ،لذا مف
الضركرم اف ننطمؽ مف الكاقع العربي كمتغيراتو المختمفة  ،كرصد مشكالتو المتنكعة
لتجاكز التخمؼ.
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كيشيد عالمنا اليكـ العديد مف التغيرات كالتحكالت في جميع المياديف  ،لذا مف
الضركرم اف يكاكب ىذه التغيرات تطكرات في الميداف التربكم  ،مف حيث اف التربية
ىي األداة التي تبني االنساف القادر عمى التعامؿ مع معطيات كخصكصيات األلفية
الثالثة  ،كنتيجة لذلؾ احتمت مسألة التطكير التربكم

كاصالح الكاقع التعميمي مركز

الصدارة في فكر التربكييف كضمف أكلكياتيـ ( .مجيد 2008 ،ص)249

كالذم ينظر الى مخرجات التعميـ في الكطف العربي يالحظ اف اغمب الخريجيف
غير قادريف عمى تحميؿ كفيـ ما يجرم في العالـ  ،كمف ثـ عدـ القدرة عمى الرد
كالتصدم كتعرض االجياؿ الصاعدة لعممية الغزك كغسؿ الدماغ الذم تمارسو امريكا
الشاعة النمكذج الغربي كتصدير القيـ الغربية النفعية كالمناىج التربكية الثقافية التي
يبثيا التمفازكشبكات االنترنيت ،ىذا التدخؿ السافر في تشكيؿ عقكؿ شبابنا كنفسياتيـ
عبر غزك ثقافي تكنكلكجي يفرض عمينا التفكير في كيفية المكاجية كبناء تربية
عربية مستقمة ( .سالـ 2007 ،ص)144
كقد كقع الفكر التربكم العربي االسالمي في ازمة حقيقية تتمثؿ في انو فكر
يستمد اصكلو الفمسفية مف الفكر الغربي  ،كاذا كاف النقؿ ضركريا في بعض مراحؿ
التطكر الحديث لمتربية العربية االسالمية اال انو كاف يجب اف يتجاكزه المفكركف
كيتحكؿ الى ميالد جديد لمتربية .
كالرجكع لمفكر العربي االسالمي االصيؿ في بناء الفمسفة العربية ليس مجرد
رجكع الى تراث كماضي يجب الحفاظ عميو لتأكيد اصالة الفكر التربكم العربي
المعاصر بؿ رجكع الى مصدر حيكم متجدد كمتطكر عمى مر العصكر  ،فضال عف
ما في ىذا الرجكع مف تأصيؿ لمفكر التربكم العربي الحديث كربط لحاضر الفكر
التربكم العربي بماضيو( .الشيباني 1987 ،ص)136
كلؤلسؼ فانو التزاؿ طبيعة مناىج التعميـ في الدكؿ العربية تدكر في فمؾ
الطابع التقميدم الذم يقكـ عمى اساس النظرة الجزئية الى المعرفة التي ظيرت عمى
شكؿ كمحتكل المنيج عامة فيي التزاؿ في صكرة مجمكعة مف المكاد الدراسية
المنفصمة التي التنتمي الى اطار محدد كالرابط بينيا اغمب االحياف  ،فال تبني
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االنساف في اطار الفكر االسالمي  ،كالمعركؼ اف بناء االنساف بناءا اسالميا عمى
الفكر االسالمي الشمكلي كالمتكامؿ يتطمب أال يككف ىذا البناء مف اختصاص مادة
بعينيا  ،كانما النظرة الشمكلية لمحياة بكامؿ انظمتيا يتطمب اف تسيـ جميع المكاد
الدراسية في خبرات شاممة متكاممة في بناء ىذا االنساف  ( .فرج 2006 ،ص)17

بيذا اصبح التركيز عمى كضع مناىج تربكية صالحة ضركرة ممحة لتحقيؽ االىداؼ

االسالمية لبناء االنساف المسمـ حتى يحقؽ سعادة الداريف ( الدنيا كاآلخرة ) كيصبح نافعا
لنفسو كمجتمعو فقد سعى االسالـ الى تحقيؽ ىدؼ اكثر شمكلية ،

كىك اعداد االنساف

الصالح لكؿ زماف كمكاف كيؤيد ىذا ماجاء في قكلو تعالى  (( :كما ارسمناؾ اال
رحمة لمعالميف )) )1( .
كتأتي اىمية الدراسة الحالية في اف الفكر في حركة مستمرة  ،كمف اىـ
خكاصو انو يتعامؿ مع الكاقع كمف ثـ ينتج كيستمر  ،كيجتيد الالحؽ ليضيؼ لمسابؽ
 ،كاف دراسة الفكر التربكم االسالمي كاستخالص مناىجو كمقكماتو لتطبيقو عمى
كاقعنا يتـ بدراسة المنابع االصمية لالصكؿ الفكرية (الكتاب كالسنة) كالتراث االسالمي
 ،لذا جاءت ىذه الدراسة اللقاء الضكء عمى كجية النظر االسالمية في المناىج
التعميمية  ،كما تتجمى اىمية البحث زيادة عمى ما تقدـ بالنقاط االتية :
- 1اىمية بناء مناىج التربية كالتعميـ في ضكء الفمسفة التربكية االسالمية كاالسس
التربكية العممية .
 2ت-ربية كاعداد الفرد يحتاج الى منيج يككف منسجما مع خصكصية المجتمع
كمتماشيا مع ظركؼ العمـ المتغيرة.
- 3اىمية المناىج التعميمية تنبع مف ككف القرف الحالي ىك قرف التنافس الحضارم
بيف االمـ كالبد مف التركيز عمى ىذه المناىج حتى يتبكأ شعبنا مكانة متميزة بيف
شعكب العالـ.
- 4ىناؾ غزك ثقافي تربكم يكاجو فكر االمة العربية االسالمية كاف امتنا بحاجة الى
فكر تربكم عربي اسالمي ينسجـ مع ثقافتيا كتراثيا ككاقعيا.
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- 5افتقار الفكر التربكم المعاصر لدراسات كابحاث معمقة نابعة مف الفكر التربكم
االسالمي  ،خصكصا كاف التكجو العاـ في عالمنا االسالمي يركز عمى مبادلء
كاسس كتطبيقات التربية الغربية.
اهداف البحث :
ييدؼ البحث الحالي تعرؼ اسس المناىج التعميمية في الفكرالتربكم العربي
االسالمي مف خالؿ االجابة عف االسئمة اآلتية -:
- 1كيؼ تكجو المناىج التعميمية في ظؿ المفاىيـ التربكية االسالمية ؟
- 2مامكقؼ بعض مف الفالسفة كالمفكريف العرب المسمميف مف المناىج التعميمية ؟
- 3ما المؤشرات التي ينبغي تكافرىا في المناىج التعميمية بما يمكنيا مف مكاجية
التحديات كالحفاظ عمى اليكية العربية ؟
حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى دراسة اسس المناىج التعميمية في ضكء الفكرالتربكم
العربي االسالمي مستندا عمى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كاراء المفكريف
المسمميف كىـ كؿ مف  ( :القابسي  ،الماكردم  ،ابف حزـ  ،ابف باجة ).
تحديد المصطمحات :
ا

كال  :المنياج  /المنياج لغة الطريؽ الكاضح  ،كقد كردت كممة المنياج في

القرآف الكريـ في قكلو تعالى  (( :لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجا )) ( . )2 (.ابف
منظكر  1997،ص)383
المنيج اصطالحا خطة عمؿ اك كثيقة مكتكبة تتضمف استرتيجيات لتحقيؽ
الغايات كاالغراض التربكية المرغكبة  ( .سالمة 2008،ص)51
كقد عرفو (رالؼ تايمكر) بانو جميع الخبرات التعميمية التي يكتسبيا التالميذ كالتي يتـ
تخطيطيا كتنفيذىا مف جانب المدرسة لتحقيؽ اىدافيا التربكية  ( .ىكانة
1988،ص)12
كعرفيا (تانز) بانيا خبرات المتعمـ المخططة كالمكجية ككذلؾ نكاتج التعميـ
المقصكدة التي تتحقؽ مف خالؿ بناء منظـ مف المعرفة كالخبرة تحت اشراؼ
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المدرسة مف اجؿ تحقيؽ نمك شامؿ كمستمر كمتكامؿ لممتعمـ (.عزكز
2004،ص)78
كعرفيا (عايؼ حبيب ) بانيا نظاـ متكامؿ مف الحقائؽ كالمعايير كالقيـ االليية
الثابتة كالخبرات كالميارات االنسانية المتغيرة التي تقدميا المؤسسة التربكية الى
المتعمميف بغرض ايصاليـ الى مرتبة الكماؿ التي ىيأىـ اهلل ليا ليككنكا قادريف عمى
القياـ بعمارة االرض( .حبيب1992،ص)2
كعرفيا كال مف ( جكدة سعادة كعبد اهلل محمد ) بانيا مخطط تربكم يتضمف
عناصر مككنة مف اىداؼ كمحتكل كخبرات تعميمية كتدريس كتقكيـ مشتقة مف اسس
فمسفية كاجتماعية كنفسية كمعرفية مرتبطة بالمتعمـ كمجتمعو كمطبقة في مكاقؼ
تعميمية داخؿ المدرسة كخارجيا تحت اشراؼ منيا بقصد االسياـ في تحقيؽ ذلؾ
لدل المتعمـ  (.سعادة 1991 ،ص)13
ثانيا  :الفكر التربكم
كىي مساقات في ميداف فمسفة التربية كلكنو عادة ما يضيؼ انماط قديمة مف
المفردات المبنية عمى اسس تاريخية التي تنقؿ الينا افكار الفالسفة كالمربيف الكبار
كمؤلفاتيـ  ( .العمايرة 2000 ،ص)29
ثالثا :الفكر العربي االسالمي
يتناكؿ عقيدة االنساف في الكجكد كمابعد الكجكد كطبيعة االنساف كعالقتو
بالكجكد كمابعد الكجكد  ،كما يتناكؿ مجمكعة القيـ التي تشكؿ العالقات االجتماعية
المختمفة مف عالقات اقتصادية كسياسية كاسرية كاجتماعية بكجو عاـ  ( .سمطاف ،
1977ص)47
منيجية البحث :
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ القضايا التي كردت في
النصكص القرآنية كاالحاديث الشريفة كاقكاؿ الصحابة كاجتيادات عمماء التربية
المسمميف.
اسس بناء المناهج التعميمية في االسالم
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تقكـ المناىج التعميمية عمى اسس تحدد جكانبو المختمفة كتتـ عممية تخطيط
المنيج كبناءه في ضكئيا  ،كيقصد باالسس تمؾ الركائز التي ينبغي مراعاتيا عند
الرجكع في تخطيط اك بناء اك تصميـ المنيج كقد اعتمد الفكر االسالمي في بنائو
لممناىج التعميمية عمى عدة اسس كىي :
- 1األساس الفمسفي :
كىي المحؾ األكؿ الذم يفترض اف يتـ اختيار اىداؼ المنيج في ضكئيا كىي
عبارة عف مجمكعة مف األراء كاألفكار التربكية التي كضعيا الفالسفة مف اجؿ اعداد
النشىء  ،فقد كشفت دراسات عمماء التربية ك االجتماع عف تكجو جديد لمفمسفة
التربكية التي يقكـ عمييا المنيج حيث تقكـ ىذه الفمسفة عمى اف لمتربية كظيفة
اجتماعية غايتيا االبقاء عمى الثقافة كاصالح عيكبيا كمساعدة كؿ فرد عمى اف ينمك
في اطار قدراتو كاستعداداتو  ،كاف ىذا النمك ليس نمكا في المعارؼ فقط لكنو نمك
في شخصية الفرد بجكانبيا كافة  (.عمي  2007 ،ص)216
لذا فالمطمكب عمى مخطط المناىج التعميمية اف يككف عمى معرفة تامة بما تشتمؿ
عميو كؿ نكع مف ىذه الفمسفة كطبيعة الفمسفة السائدة في مجتمعو ليختار الخبرات
كالمعارؼ كيضمنيا في المنيج.
كفي التربية االسالمية فاالنساف ىك المحكر كىك االداة التي يتـ بيا تحقيؽ
الدعكة االسالمية اذ قاؿ تعالى  (( :كاذ قاؿ ربؾ لمممئكة اني جاعؿ في االرض
خميفة ))  )3(.فجاءت منزلة االنساف منزلة االستخالؼ كاف حرص التربية االسالمية
عمى تييئتو ليذا الدكر ىك جكىر الفمسفة التربكية االسالمية التي تتركز عمى اف -:
- 1االنساف يعيش في بيئة اجتماعية كمسؤكؿ عنيا بما كىبو اهلل مف عقؿ يكجيو
نحك الخير.
- 2الككف مسخر لو ليكشؼ اسرار الحياة بعقمو كتفكيره.
- 3السالـ كالعدؿ كالمحبة قيـ انسانية منسجمة مع رسالة االيماف بالخالؽ.
- 4المجتمع البشرم ىك االطار الذم تعمؿ فيو الرسالة االسالمية كالبد اف تتجو التربية
االسالمية بالمجتمع نحك القيـ االنسانية العميا ( .جرادات 2008 ،ص)91-90
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لذا فاف فمسفة منيج التربية االسالمية تعنى بالشخصية االنسانية المتكازنة مصداقا

لقكلو تعالى  (( :كابتغ فيما اتاؾ اهلل الدار اآلخرة كالتنس نصيبؾ مف الدنيا )))4( .

عمى ىذا تتحدد رسالة التربية في المجتمع المسمـ بانيا العمؿ عمى اساس مساعدة
االنساف عمى ادراؾ غاية كجكده كىي تحقيؽ العبكدية الى اهلل سبحانو كتعالى
كااليماف بكحدانيتو ككؿ ىذا يقتضي اثراء المنيج بالمعارؼ كالخبرات .
 -2االساس االجتماعي
كىي مجمكعة المقكمات ذات العالقة في المجتمع الذم يعيش فيو المتعمـ الف
التربية عممية اجتماعية تسعى الى اكساب الفرد قيـ كمفاىيـ كعادات كخصائص
المجتمع  ،ال سيما اف ظركؼ كؿ مجتمع كخصكصياتو كعاداتو كتقاليده كمشكالتو
تختمؼ عف المجتمعات االخرل( .ربيع 2008،ص)17
كاف ىدؼ االساس االجتماعي في االسالـ ىك التطبيع االجتماعي كالتنشئة
االجتماعية لممتعمميف كاكسابيـ العادات كطرؽ التفكير كالتعامؿ مع افراد المجتمع
كتنمية ركح التعاكف كاحتراـ الكاجب كالمساىمة في تطكير المجتمع االسالمي كتقدمو
كىذا االساس مبني عمى اعتماد اف االنساف مخمكؽ اجتماعي حيث قاؿ تعالى (( :
يا اييا الناس انا خمقناكـ مف ذكر كانثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكااف اكرمكـ
عند اهلل اتقاكـ اف اهلل عميـ خبير )))5(.
ليذا كمو تصبح العالقة بيف الفرد كمجتمعو عالقة مبنية عمى اسس تحمي الفرد
كمجتمعو ،كالتربية االسالمية تعد اطا ار اجتماعيا يعبر عف ركح الفمسفة االسالمية
تجاه اعداد االنساف كارتباطو بالككف كتعاممو معيا  ،فالتربية االسالمية تربية سمككية
تعنى بالعمؿ كالممارسة كالتطبيؽ لمقيـ االجتماعية الناجمة عف العبادات

االسالـ  ،كمما تتميز بو التربية االسالمية نيجيا في التدرج اليادؼ حتى في مجاؿ القيـ

كتعاليـ

االجتماعية كانماط السمكؾ كاف اسمكب التنشئة االجتماعية عمى ىذه االلتزامات كالعادات  ،ىك

الذم ينبغي اف يأخذ طابعا متدرجا يبدأ مف الطفكلة (.جرادات 2008 ،ص)93-92

 -3االساس النفسي
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كيقصد بو مجمكعة المقكمات ذات العالقة بالمتعمـ مف حيث حاجاتو كقدراتو
كاىتماماتو كميكلو فالتخطيط ألم منيج يتطمب دراسة حاجات المتعمميف كخبراتيـ
السابقة ( .ربيع 2008 ،ص)17
ككما معمكـ فأف محكر التربية االسالمية ىك االنساف بكؿ ما يتضمنو مف استعدادات
كقدرات  ،كاف كظيفة المنيج ىي احداث ىذا التغيير في سمككو  ،كيمكف تحديد
االسس النفسية لممنيج التربكم االسالمي مف خالؿ عدة مفاىيـ اىميا معرفة طبيعة
النفس االنسانية  ،كالدكافع التي تدفع االنساف لمعمؿ كاف يراعي الفركؽ الفردية في
النمك االنساني  ،كاف يككف مرنا بحيث يمكف المدرس مف تكفير الخبرات التي تالئـ
طمبتو  ،فضال عف مراعاة مراحؿ النمك المختمفة .
فالنفس االنسانية كانت كما زالت ميدانا مرتبطا باعداد االنساف اعدادا تربكيا كقد بدأ
القرآف في نيجو التربكم بتربية الضمير الحي بقكلو تعالى  ((:كال اقسـ بالنفس
المكامة )) ()6
فالنفس المكامة تدفع الفرد لمقياـ بكاجباتو كمراقبة سمككو كتعني التربية
االسالمية بتكسيع آفاؽ النفس لمنظر الى اسرار الككف كمظاىر الطبيعة كاعماؽ
النفس االنسانية لتصؿ باالنساف الى مرتبة القدرة عمى ادراؾ الككف فيزداد ايمانا
بخالقو ( .جرادات 2008 ،ص)96-95
 -4االساس المعرفي
تمثؿ المعرفة احد االسس الرئيسية التي يبنى عمييا المنيج المدرسي كيقصد
بالمعرفة االفكار كالمفاىيـ كالتفسيرات كاالىتماـ التي يككنيا االنساف اك تكصؿ الييا
نتيجة الستعمالو حكاسو كعقمو  ،لذلؾ يجب عمى مخطط المنيج اف يختار بعناية مف
المعارؼ كالخبرات ما يحقؽ اىداؼ العممية التربكية( .ربيع 2008 ،ص)18
كتشير اآليات القرآنية الى االنساف الذم فضمو اهلل سبحانو كتعالى عمى كثير
مف خمقو ليككف مستخمفا في ارضو  ،قاد ار عمى السيطرة عمى بيئتو كفيميا اذا تعمـ
كتفكر كادرؾ مصادر العمـ كالمعرفة كاستخدـ عقمو فالعقؿ غذاؤه العمـ كالمعرفة ليذا
دعا القرآف الكريـ الى التعمؽ في العمـ فجعؿ الككف كتابا لممعرفة كحث عمى البحث
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كالدراسة في امكر الككف كالحياة كاالنساف اذ قاؿ تعالى  (( :فمينظر االنساف مـ خمؽ
)) (( . )7جرادات 2008 ،ص)96
كقد اطمؽ القرآف الكريـ عمى المعرفة اسـ القراءة ام قراءة االنساف حقائؽ
الكجكد كاف غايتيا االساسية معرفة اهلل كشكره كاهلل ىك مصدر العمـ كالمعرفة النو
بديع الحقائؽ التي يشير الييا القرآف بقكلو تعالى  (( :قؿ انما العمـ عند اهلل كانما انا
نذير مبيف ))  )8 (.لذا فاف الكحي ىك المصدر االكؿ لممعرفة كالككف مصد ار ثانيا
فضال عف الحكاس كالحدس كالتقاليد .
خصائص المنهج التعميمي في ظل الفكر االسالمي
اف المنيج التعميمي في الفكر التربكم االسالمي البد اف يتميز ببعض
الخصائص كابرزىا :
 -1اف يككف المنيج شامال متكامال لتربية االنساف النو كسيمة لتحقيؽ غاية كىي
تنمية شخصية االنساف  ،كىكذا فاف جكانب الخبرة االنسانية كتكامؿ جكانب
الشخصية يتفؽ مع النظرة االسالمية لطبيعة االنساف التي تتصؼ بالشمكؿ كالتكامؿ
كالتكازف فاالنساف مككف مف ركح كعقؿ كجسـ  ،فالمنيج الذم تمقاه البشر مف اهلل
سبحانو كتعالى شامؿ لكؿ شيء كعمى كؿ مجاالت الحياة كبالتالي يمكف اف يككف
المنيج الدراسي قائما عمى ىذا االساس.
لذا فاف مف كاجب المنيج اف ينمي اشياء عديدة في المتعمـ في المكقؼ التعميمي
الكاحد كىذا المبدأ يأخذ بو اصحاب نظرية الجشتالت كيراعكنو في المنيج.
 -2اف يتسـ المنيج بالثبات الذم يشتؽ مف ثكابت القرآف الكريـ كالسنة النبكية
الشريفة كسير الصحابة كعمماء المسمميف كاالجماع كالقياس بأف يعتمد الحقائؽ
كالمعايير كالقيـ االليية الثابتة كالخبرات االنسانية  ،لذا مف الضركرم اف يعرؼ
االنساف المسمـ جممة مف االمكر التي تعد مف الثكابت كىي -:
 المعاييرالمتعمقة بحياة االنساف كالشكرل كالعدالة االجتماعية كالتعاكف. -االنساف مخمكؽ حادث لـ ينشأ مف ذات نفسو بؿ انشأه اهلل بعد اف لـ يكف.
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 عبكدية االنساف هلل سبحانو كتعالى كارتباطو بو فمو الخمؽ كالحكـ كاالمر اذ قاؿتعالى  (( :أال لو الخمؽ كاالمر تبارؾ اهلل رب العالميف )))9( .
 االسالـ ىك ديف اهلل القكيـ كاف االيماف باهلل شرطا لقبكؿ االعماؿ. الدنيا دار ابتالء كعمؿ كاآلخرة دار الحساب. االنساف مستخمؼ عمى ىذه االرض كاف الككف مسخر كمخمكؽ بحكمة لغاية ككؿشيء فيو
محسكب بحساب دقيؽ  ،اذ قاؿ تعالى  (( :كىكالذم جعمكـ خالئؼ االرض ككضع
بعضكـ فكؽ بعض درجات ليبمككـ فيما اتاكـ اف ربؾ سريع العقاب كانو غفكر رحيـ
)))10(.
 االيماف باف الكحي مصدر المعرفة كاف العقؿ كسيمة ليذه المعرفة. الككف غيب كشيكد كمكاف عالـ الغيب يعممو الخالؽ كحده كاف االنساف يتعامؿمع عالـ الغيب كما امر اهلل كيتعامؿ مع عالـ الشيادة بالدراسة كالبحث.

 -اهلل تعالى اكجد العالـ بارادتو المباشرة المطمقة كحفظ تناسقو كترابطو في تكازف محكـ اذ

قاؿ تعالى  (( :ما ترل في خمؽ الرحمف مف تفاكت فارجع البصر ىؿ ترل مف فطكر ثـ

ارجع البصر كرتيف ينقمب اليؾ البصر خاسئا كىك حسير )))11 (.
 -االنساف ارقى كاكرـ مخمكؽ في ىذه الدنيا كفي ذلؾ يقكؿ تعالى :

(( كلقد كرمنا

بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى كثير مما
خمقنا تفضيال )))12(.
3ػ اف يككف متكازنا مرنا قابال لمتعديؿ باالضافة اك الحذؼ فيما يتعمؽ بالفركع كفؽ
ما تقتضيو مصمحة المجتمع كبيذا يكاكب المجتمع التطكر الذم يحدث حكلو  ،لذا
يجب مراعاة المستجدات التي تحدث في المجتمع كاالنفتاح عمى عمكـ االخريف اذ
يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى  (( :يسألو مف في السمكات كاالرض كؿ يكـ ىك في شأف
)) ()13
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فالتربية االسالمية تجديدية كليست تقميدية جامدة  ،فيي تعترؼ بالتغير
كالتطكر حيث حذر الديف االسالمي مف أف يككف المسمـ منقادا عديـ التفكير  ،بؿ
عميو اف يكجو عقمو كتفكيره لمبحث في أسرار الككف .
 يجب اف تبنى المناىج التعميمية كفؽ الحقائؽ العممية اليقينية كحذؼ ما اليتالءـمع المسيرة العممية  ،ككحدة االنساف كمنيج االسالـ الذم اليقبؿ الحكـ عمى الشيء
اال بالدليؿ الف االسالـ ديف العمـ  ،كنظاـ الحياة قائـ عمى البراىيف طبقا لقكلو تعالى
:
(( كقؿ الحمد هلل سيريكـ آياتو فتعرفكنيا )) (  )14لذا يجب تصفية ما يقدـ مف
عمكـ في المناىج الدراسية مف االفكار القائمة عمى الظف كاالجتيادات كاالفكار
المناقضة كالمعارضة لمحقائؽ العممية كتقديـ العمكـ مدعمة بأدلتيا الشرعية كتحرير
عقؿ االنساف مف المعتقدات الضالة كالخرافات كالبدع كتنمية ميارات التفكير العممي
في حؿ المشكالت.
 -5األخذ بكحدة المعرفة كترابط مكادىا كالتكامؿ مف حيث المعرفة الحسية كالعقمية
كالركحية كربطيا بالحياة ككضع منيج قائـ عمى تدريس عمكـ الديف االسالمي كالعمكـ
االخرل دكف اف يككف بينيما ام تناقض ام التأكيد عمى ترتيب المحتكل كفؽ
كحدات متصمة فيما بينيا كربط محتكل كؿ مكضكع مع محتكيات المكضكعات
االخرل (.قرني 2007 ،ص)65
 -6اف يعتمد عمى الخبرة التي ىي اساس بناء االنساف كالمجتمع  ،فالخبرة تقتضي
نشاطا ككعيا بابعاد المكقؼ التعميمي كتفاعال معو كاف يثير دافعية المتعمميف  ،لذا
مف الضركرم اف يشتمؿ المنيج عمى خبرات ترتبط بحياة المتعمميف كمشكالتيـ
الحقيقية ام ضركرة ربط المحتكل ببيئة المتعمـ لمساعدتو عمى اكتشاؼ بيئتو مف
خالؿ ضرب االمثمة لكي يصؿ الى الحقائؽ بنفسو مصداقا لقكؿ اهلل سبحانو ك
تعالى  (( :أفمـ ينظركا الى السماء فكقيـ كيؼ بنيناىا كزيناىا كماليا مف فركج
)))15(.
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 -7اف يراعي محتكل التعمـ قدرات كاستعدادات المتعمميف كاف يككف منسجما مع
الفركؽ الفردية ليـ الف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ البشرمتفاكتيف في قدراتيـ
كاستعداداتيـ مصداقا لقكلو تعالى  (( :اليكمؼ اهلل نفسا اال كسعيا )) (

 )16مع

مراعاة ادخاؿ عنصر التشكيؽ لممادة التعميمية
لدفع الممؿ عف المتعمـ مصداقا لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  " :عممكا كيسركا
كالتعسركا ثالثا" (.البخارم1989 ،ص)447
 -8الرجكع الى التراث العربي في اختيار المحتكل مع كجكب مكاكبة الحداثة ام انو
يجب الرجكع الى القيـ في االسالـ لنستمد منيا ما نضمف انو يبني االنساف الكامؿ
المتكامؿ مف جميع جكانبو  ،كيجب اف تكضع كؿ المناىج مف منظكر اسالمي
متجدد حسب التطكر كالتقدـ المعرفي كالتكنكلكجي الذم حدث في عالـ اليكـ مع
التمسؾ باالصالة في النشأة كالكجكد مع االستم اررية كيجب اف يظؿ االصؿ ثابتا
ميما تغيرت االنماط كاالشكاؿ.
 -9اختيار المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات التي تدخؿ في بناء المحتكل الدراسي في
ضكء االىداؼ التربكية المحددة بدقة  ،ام اف يككف المحتكل التعميمي مرتبطا
باالىداؼ التي ينشدىا الفرد كاالمة كاف يككف القائـ عمى اعداد المنيج التعميمي عمى
قدر مف المسؤكلية كاالمانة كاف يككف متخصصا في ىذا المجاؿ مصداقا لقكلو تعالى
 (( :كالتقؼ ماليس لؾ بو عمـ اف السمع كالبصر كالفؤاد كؿ اكلئؾ كاف عنو مسؤكال
)) ()17
كىنا يثار تساؤؿ كىك-:
ما المحتكل الذم تفرضو المفاىيـ االسالمية عمى مناىج التعميـ ؟
اف محتكل المناىج التعميمية البد اف يستمد مف الثقافة االسالمية ككما ىك
معركؼ فاف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ىما المصدراف االساسياف لمتربية في
االسالـ  ،فضال عف اقكاؿ الصحابة كالتابعيف كاجتيادات الخمفاء الراشديف كاالئمة
كعمماء التربية  ،كقد نستفيد مف االجتيادات البشرية التي جاءت عمى ايدم غير
المسمميف في حاؿ عدـ تعرضيا مع االطار الفكرم لالسالـ  ،بحيث يمكف اقتباس
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التشريعات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتربكية منيما  ،لكؿ ما ىك مناسب
لعصرنا  ،كنجتيد في اف نناقشيا في ظؿ االطار الفكرم االسالمي فما استطعنا اف
نكيفو ليذا االطار بحيث اليتناقض مع مسممات كقيـ ىذا االطار قبمناه  ،كما تناقض
مع اطارنا الفكرم رفضناه  ( .سمطاف 1977 ،ص)104
كؿ ذلؾ ضمف منظكمة متكاممة اتصفت بالتكازف كالشمكؿ كالترابط في عالقة
االنساف بالككف كالحياة  ،كفي كؿ ذلؾ اليمكف اغفاؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي
الذم اضحى اليكـ مصد ار اساسا لمتعمـ ككسيمة مف كسائمو كفرض نفسو عمى
المناىج الدراسية كاصبح االعتماد عميو لمحصكؿ عمى البيانات  ،كالمجتمع في تطكره
اصبح يمقي عمى المؤسسات التربكية ادكا ار جديدة لـ تكف مف كاجبيا في الماضي
عندما كانت الحياة بسيطة كازدياد المعرفة االنسانية كتشعبيا فظيرت الحاجة الى
االنتقاء كفؽ اسس منيا اىمية المعمكمات كحاجة المجتمع كحاجات االفراد  ،ففي
منيج المغة االنجميزية مثال يستيدؼ اتقاف المغة كاساليبيا كبناء االنساف قيميا كفكريا
كنفسيا كىنا يتحدد دكر الثقافة االسالمية في ذلؾ عف طريؽ ىذه المغة فالقصة اك
المكضكع اك الخبرة التي تدرس فييا يمكف اف تككف قصة اسالمية اك مكضكع
اسالمي بالمغة االنجميزية  ،فيتحقؽ لممتعمـ اتقاف لمغة الى جانب بناءه قيميا في
اطار القيـ كالمفاىيـ االسالمية  ،كالمكاد االجتماعية يمكف اف تصاغ في اطار الفكر
االسالمي بحيث يبرز مف خالليا جميع المضاميف االنسانية التي نشرىا االسالـ ،
فجميع المبادلء كالقيـ االنسانية كاالجتماعية كالعدالة االجتماعية كالمساكاة يمكف اف
تككف المغزل الحقيقي كالمضاميف االساسية لجميع الدراسات  ،كما اف العمكـ
الطبيعية ىي االخرل يمكف اف تصاغ في ظؿ ىذا االطار القيمي االسالمي فالفمؾ
مثال يمكف دراستو في ضكء آيات القرآف الكريـ ....
كىذا التكجو االسالمي لممناىج الدراسية ىك مايفرضو ركح االسالـ كدعكتو ،
فاالسالـ يؤكد عمى العمكـ الطبيعية كالعقمية كالدينية  ،كاف اعادة بناء التربية يتطمب
اف تتشكؿ جميع عناصرىا مف اىداؼ كاعداد لممعمـ كصياغة لممناىج كبناء لمكتب
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كلمطريقة كالكسيمة كبناء لمتفاعؿ التربكم بيف المتعمميف كالخبرات التربكية عمى اساس
الفكر التربكم االسالمي .
مكقؼ بعض الفالسفة العرب مف المناىج التعميمية
 -1القابسي (ت403ىػ 1101 /ـ) ()18
يرل القابسي اف الغاية الدينية ىي التي تحدد العمكـ التي يدرسيا المتعمميف
كاكليا حفظ القرآف الكريـ كقراءتو ككتابتو كنطقو كتجكيده ألف القرآف كالـ اهلل  ،كقد
حث اهلل العباد تالكتو ككنو مرجع المسمميف في معرفة العبادات كالمعامالت كألف
الصالة ركف مف اركاف الديف التتـ اال بقراءة شيء مف القرآف فييا .
كقد قسـ القابسي التعميـ الى مرحمتيف كحدد محتكل التعميـ فييما كما يأتي :
المرحمة االكلى كتتضمف -:
 -1العمكـ االجبارية  /يرل القابسي اف القرآف ىك اكؿ ماينبغي اف يدرسو الصبياف
كاف يعمميـ سنف الصالة حتى يعمميـ دينيـ كاف يعمميـ المغة العربية كالنحك العراب
الكممات اعرابا صحيحا حتى يميزكا المعاني  ( .القابسي 1951 ،ص) 304
 -2العمكـ االختيارية  /كىي الحساب كىك ضركرم في المعامالت كقسمة المكاريث
كالشعر كفائدتو في تقكيـ المساف كتفصيحو كاالستشياد بو كيفضؿ االقتصار عمى
الشعر االخالقي الخالي مف اليزؿ كالمجكف  ،اما مادة التاريخ كالسير فتتضمف اياـ
العرب كعمـ الرجاؿ كاليدؼ منو االقتداء بالرجاؿ كاالبطاؿ الصالحيف.
المرحمة الثانية
كاشار فييا الى اف محتكل التعميـ يتضمف مراجعة القرآف ألداء فركضو كتعمـ الفقو

كنحك المغة العربية كالتاريخ كاياـ العرب كعمـ الرجاؿ كسير ذكم المركءة كالشعر(.

االىكاني 1955 ،ص) 308-303

نستخمص مف ىذا كمو بانو لـ يكف ىناؾ منيج اك كحدة محددة كاف لممتعمـ حرية اختيار

المكاد التي يرغب بتعمميا  ،كاف اختيار منيج مناسب يتكقؼ عمى ىدؼ التعميـ كحاجات
المجتمع كطبيعة المتعمـ.

بيذا فاف القابسي كاف سابقا لعصره كمتفيما بدرجة اكثر كعيا بحقيقة كجكب التعميـ كالزامو

 ،فيك يرل اف معرفة العبادات كاجبة بنص القرآف كمعرفة القرآف كاجبة ايضا لضركرتيا .
389

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011
- 2الماكردم (ت450ىػ ) ()19

يذىب الماكردم الى اف الناس مختمفكف في قدراتيـ كاف اهلل خمقيـ ليمارسكا
االعماؿ المختمفة  ،لذا يؤكد الماكردم عمى ضركرة تكجيو المتعمـ حسب قدراتو بقكلو
 " :لكؿ تربو غرس كلكؿ بناء اسس " كأكصى بأف يككف التعميـ عمى مستكيات تتيح
الفرص لكؿ متعمـ اف يؤدم بعض األداء بنجاح  ،فال يدخؿ اليأس الى قمبو بقكلو :
" كمف لطيؼ حكمتو  ،اف جعؿ لكؿ عبادة حاليف  :حاؿ كماؿ  ،كحاؿ جكاز  ،رفقا
منو بخمقو  ،لما سبؽ في عممو  ،اف فيو العجؿ المبادر  ،كالبطف المتثاقؿ . " .....
( الماكردم 1955،ص)80-73
كأكد عمى اف عممية التعميـ تحتاج الى التنظيـ في عرض المعمكمات اماـ
المتعمميف بما يتيح لمطالب فرصة الدخكؿ مف بيف ثناياىا الدراؾ العالقات كالركابط
بيف تمؾ المعمكمات بقكلو  " :كاعمـ اف لمعمكـ أكائؿ  ،تؤدم الى أكاخرىا ،
كمداخؿ تفضي الى حقائقيا  ،فمنتدبر طالب العمـ بأكائميا  ،لينتيي الى أكاخرىا ،
كبمداخميا  ،ليفضي الى حقائقيا  ،كاليطمب اآلخر قبؿ األكؿ  ،كال الحقيقة قبؿ
المدخؿ  ،فال يدرؾ اآلخر كاليعرؼ الحقيقة  ،الف البناء عمى غير اسس اليبنى ،
كالثمر مف غير غرس اليجنى "( .الماكردم 1955،ص)39
كلما كانت المعمكمات مترابطة فمف الالزـ اف يتعمـ المعمكمات االساسية
المشتركة كاف تتنكع المعمكمات " ألف بعض العمـ مرتبط ببعض  ،كلكؿ باب منو
تعمؽ بما قبمو  ،فال تقكـ األكاخر اال بأكائميا  "....كىك بذلؾ يؤمف بدكرالمعمكمات
المترابطة كالمتعددة في تكامؿ شخصية الفرد كبانيا البد أف تسير جنبا الى جنب مع
الدقة كاالتقاف  ،كلما كانت حياة المتعمـ مكتظة بالخبرات فالبد اف نتكقع عجزه عف
األخذ بيا جميعا لذا قاؿ  " :العمـ اكثر مف اف يحصى فخذكا مف كؿ شيء أحسنو "
كما يقكؿ الماكردم  ":كاعمـ اف كؿ العمكـ شريفة  ،كلكؿ منيا فضيمة  ،كاالحاطة
بجميعيا محاؿ "( .الماكردم 1955،ص)263 ، 42 ، 40
كقد سبؽ رأيو ىذا بنظرية ( ىربرت ) التي تقكؿ باالدراؾ السابؽ.
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كيذىب الماكردم في اخذ المعمكمات مف مصادرىا الصحيحة كتكضيح الغامض
كعدـ المجكء الى الخرافات كضركرة االنسجاـ بيف المعمكمات المستمدة مف الشرع
كالمعتمدة عمى العقؿ " كاعمـ انو ليس شيء أضر بالرأم  ،كال أفسد لمتدبير ،مف
اعتقاد الطيرة  ،كمف ظف اف خكار بقرة  ،اك نعيب غراب  ،يرد قضاء اك يدفع مقدك ار
 ،فيك جيؿ " (.الماكردم 1955 ،ص)287
 -3ابف حزـ (384ىػ  994/ـ  -ت 456ىػ 1063/ـ)()20
لقد ىيأ ( ابف حزـ ) منيجا في التربية كالتعميـ يبدأ مع االنساف في الخامسة مف
عمره ثـ يتدرج حتى الكفاة ك يذكر باف العمكـ المقصكدة بالطمب اثنا عشر عمما "
عمـ القرآف  ،عمـ الحديث  ،عمـ المذاىب  ،عمـ الفتيا (  ، )21عمـ المنطؽ  ،عمـ
النحك  ،عمـ المغة  ،عمـ الشعر  ،عمـ الخبر ،عمـ الطب  ،عمـ العدد كاليندسة ،
عمـ النجكـ ( . "....ابف حزـ 1959،ص)201
كيشير الى اف االمـ تتميز في ثالث عمكـ ام انيا تتغير بتغير االمـ كىي (عمـ
الشريعة كعمـ المغة كعمـ االخبار) فيي تتصؿ بشخصية االمة كقيميا كطريقة تنشئة
مكاطنييا  ،اما العمكـ االربعة الباقية التي تتفؽ فييا االمـ كميا فيي (عمـ النجكـ
كعمـ العدد كالطب كعمـ الفمسفة ) .
( ابف حزـ  1970 ،ص)78
كالبف حزـ مجمكعة متطمبات ينبغي مراعاتيا في المنيج التعميمي كىي -:
- 1مطمب ديني اذ ينبغي اف نيتـ بالعمكـ التي تبتغي مرضاة اهلل كالفكز بالجنة
كالخالص في دار الخمكد بقكلو  " :فالكاجب عمى العاقؿ أال يقطع دىره اال بطمب
معرفة ما ينجيو في معاذه  ،كيخمصو مف اليمكة كمف النيراف المحيطة بيا ( . " ....
ابف حزـ  1970 ،ص)139
كعف رأيو في افضؿ العمكـ قاؿ  " :فأفضؿ العمكـ ما أدل الى الخالص في
دار الخمكد ككصؿ الى الفكز في دار البقاء " (.ابف حزـ 1970 ،ص)62
لذلؾ صنؼ العمكـ كاآلتي -:
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أ -عمكـ شريعة االسالـ كىي عمـ القرآف كعمـ الحديث كعمـ الفقو كعمـ الكالـ كالنحك
كالمغة.
ب -عمكـ سائر االمـ كمحمكدة اقترنت بالشريعة ىي عمـ الييأة كالرياضيات كالفمسفة
كالطب كالشعر كالخطابة.
ج -عمكـ خارج دائرة العقؿ كالشرع كمذمكمة ىي السحر كالطمسمات كالكيمياء
كالككاكب كالقضاء بالنجكـ كاالخبار (.ابف حزـ  1970،ص)78
 -2مطمب خمقي يرسـ ابف حزـ منيجا في التعميـ كيخضع كؿ العمكـ لمقاييس
تربكية  ،اذ يجب اف تساعد المكاد الدراسية المتعمـ عمى تككيف القكاعد الخمقية التي
تؤدم الى تيذيبو كتمسكو بالفضائؿ فينبغي اف يتجنب مف الشعرما يدعك الى الفتنة
كأشعار الغزؿ كأشعار التصعمؾ كأشعار التغرب كأشعار اليجاء كأف يككف منيج
التعميـ قاص ار في الشعر عمى شعرالحكمة ( .ابف حزـ  1970 ،ص)66
 -3مطمب يتصؿ بنفع المادة التعميمية اذ يكجب االىتماـ بالعمكـ النافعة لممسمميف
فيجب البدء بالعمكـ التي تعد كسائؿ لغيرىا كالعمكـ المسانية بقكلو  " :الكاجب اف
يتيمـ المرء بالعمكـ الممكف تعمميا التي قد ينتفع بيا في الكقت  ،كاف يؤثر منيا
بالتقديـ مااليتكصؿ الى سائره اال بو ثـ األىـ فاألىـ كاألنفع فاألنفع " ( .ابف حزـ ،
1970ص)60
 -4مطمب يتصؿ بنضج المتعمـ كمناسبة المادة التعميمية لو اذ نجد اف سف بدء
التعميـ عنده ىي الخامسة الف الطفؿ فيو يككف قد كصؿ درجة مف النضج تساعده
عمى التخاطب فيقكؿ  " :اف يسمـ الطفؿ بعد مكلده بخمس سنيف الى مؤدب يعممو :
الخط كالكتابة  ،القراءة  ،حفظ القرآف الكريـ  ،النحك  ،عمـ المغة  ،الشعر  ،عمـ
العدد  ،عمـ النجكـ  ،المنطؽ كالطبيعيات  ،التاريخ  ،مابعد الطبيعة " ( .ابف حزـ ،
1970ص)79-63
 -5مطمب يتصؿ بطبيعة المادة كمحتكاىا اذ يرل اف تككف المكاد خاضعة لبراىيف
العقؿ كمالحظة الحكاس كقابمة لمتجريب فرفض عمـ احكاـ النجكـ النو ليس برىانيا
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كلبطالف امكاف التجربة التي تحتاج آمادا طكيمة اليفي بيا عمر االنساف فيقكؿ " :
كأما القضاء بالككاكب فباطؿ لتعريو مف البرىاف "( .ابف حزـ 1970 ،ص)45
 -6مطمب يتصؿ بربط العمـ بالعمؿ حيث قاؿ  " :فرض عمى الناس تعمـ الخير
كالعمؿ بو  ،فمف جمع األمريف جميعا  ،فقد استكفى الفضميف معا  ،كمف عممو كلـ
يعمؿ بو فقد أحسف في التعمـ كأساء في ترؾ العمؿ بو  ،فخمط عمال صالحا كآخر
سيئا  ،كىك خير مف آخر لـ يعممو كلـ يعمؿ بو "  ( .ابف حزـ  1980 ،ص)68
كيشترط لمتجربة التكرار الكثير المكثكؽ بدكامو بقكلو  " :التجارب التككف اال بتكرير
الحاؿ م ار ار كثيرة جدا عمى صيغة كاحدة التستحيؿ ابدا "  ( .ابف حزـ ،

1970

ص)68
 -4ابف باجة (ت 533ىػ1138 /ـ) ()22
كضع ابف باجة برنامجا لمحصكؿ عمى المعرفة كالعمـ كالفمسفة كطبيعة ىذا
البرنامج خضع لمراحؿ تطكر فكر ابف باجة كتقكـ المرحمة االكلى منو عمى دراسة
العمكـ الدينية كاالدبية ،
كأشار الى اف أجؿ المدركات العمـ باهلل عز كجؿ ( .ابف باجة

1983

ص )176كتقكـ المرحمة الثانية عمى دراسة العمكـ الرياضية كالمكسيقى كالمنطؽ ،
كاالخيرة تقكـ عمى دراسة الفمسفة ( آؿ قابك 1995 ،ص )164كأكد ضركرة تدريس
عمـ النفس " الف العمـ بالنفس يكسب الناظر قكة عمى اخذ مقدمات اليكمؿ العمـ
الطبيعي دكنيا " كالف " العمـ بالنفس يتقدـ سائر العمكـ الطبيعية كالتعاليمية

بانكاع

الشرؼ كميا كايضا فاف كؿ عمـ مضطر الى عمـ النفس فميس يمكننا الكقكؼ عمى

مبادلءالعمكـ مالـ نقؼ عمى النفس " ( .ابف باجة 1958 ،ص ) 288كما اكد عمى عمـ

المنطؽ بقكلو  " :نسبتيا الى العمكـ الرياضية نسبة النحك الى قصائد الشعر كاجزائيا

كالخطب كاجزائيا "  ( .ابف باجة  1983،ص)90

كقد جاء تأكيده ايضا عمى العمكـ النظرية بقكلو  " :فؤلف المتكحد عمى
الخصكص انما ىك مف نحا نحك العمكـ النظرية  ،فكاف ىذا النحك مف انحاء العمكـ
النظرية جميؿ القدر " ( .ابف باجة 1968 ،ص )91كقد كضع مخططا معرفيا يقدـ

393

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

تكصيفا لمككنات البرنامج التعميمي ككشؼ عف المكاد التعميمية كالميف التي يحصؿ
عمييا المتعمـ كىي -:
 مكاد كصنائع تقكم فعؿ االختيار كاالرادة كالحياكة كالسكافة. مكاد كصنائع خاصة بالجكانب الجسمية كمالزمة لمتطبيؽ كالعمؿ كالمالحةكالفالحة .
 مكاد تشكؿ ثقافة تعميمية معرفية ( طبية كايديكلكجية ) تستخدـ في تعميـ المتعمـالكيفية التي تحافظ عمى بقاء الجنس البشرم كااليالد ( .ابف باجة ،

1968

ص)60
كاشار الى ضركرة الترابط بيف المكاد الدراسية النو ينفع في سيكلة الحفظ  ،الف
االشياء اذا ترتبت في الذىف  ،سيؿ حفظيا كتذكرىا ( .ابف باجة  1987 ،ص)59
كانتبو ابف باجة الى مسألة عمرالمتعمـ كنكع التربية التي تتالئـ معو  ،كىك
يشيرالى عمر االنساف كالفعؿ الذم يناسبو بقكلو :
" كاالنساف لو احكاؿ تشتمؿ عمييا يكجد لو بحسبيا افعاؿ قكل ما كاحكاؿ اخر
تكجدىا افعاؿ قكل اخر كتتجدد ىذه االحكاؿ باجراـ العمر "  ( .ابف باجة ،
1968ص)72
كدعا ايضا الى ضركرة ربط العمـ بالعمؿ مستشيدا بقكؿ الفارابي  " :يفضؿ
العامؿ الجاىؿ عمى التارؾ العامؿ "  ( .ابف باجة  1968 ،ص)134
خاتمة :

المنيج قاعدة اساسية يرتكز عمييا نظاـ التعميـ كتتطكر بيا ميارات المتعمميف

كننطمؽ مف خاللو الى األخذ بكحدة المعرفة كترابط مكادىا كربطيا بالحياة لتككف
العمكـ ذات نفع لممجتمع  ،كيككف المنيج مكاكبا لمتقدـ العممي السريع كالمستجدات
كتحريره مف النظرة الضيقة.
كقد تناكلت الباحثة دراسة ألسس المناىج التعميمية في اطار الفكر التربكم
االسالمي مف خالؿ دراسة آراء بعض المفكريف العرب كتكصمت الباحثة الى اف
مناىج التربية ك التعميـ يجب اف تصاغ محتكياتيا بحيث تحقؽ اىداؼ التربية
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كتتداخؿ كتترابط كتتكامؿ في تحقيقيا  ،فالديف االسالمي ديف لمدنيا كلآلخرة  ،كىك
لذلؾ يدعكالى تعميـ المتعمـ العمكـ الدينية كالمغكية كالطبيعية كالفمكية كاالجتماعية
كالسياسية كاالقتصادية كالطبية كالتشريحية كالعمكـ الرياضية الجسمية كالعقمية
كممارسة الجكانب التطبيقية ليذه العمكـ في اطار المفاىيـ االسالمية عف الككف
كالحياة كاالنساف كما حددىا القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة  ،كاف يتـ تنظيـ
كترتيب محتكل المنيج بطريقة تكفر احسف الظركؼ لتحقيؽ اكبر قدر مف اىداؼ
المنيج كاف يتـ التكامؿ في المعرفة بتككيف عالقات بيف المكاد الدراسية مجتمعة
كالمادة الدراسية الكاحدة .
كبعد اف تناكلت الباحثة آراء عدد مف المفكريف في المناىج التعميمية كىـ كؿ
مف ( القابسي  ،الماكردم  ،ابف حزـ  ،ابف باجة ) استنتجت اف المفكريف قد اختمفكا
في تأكيدىـ المكاد الدراسية في المنيج فالقابسي أكد اف القرآف الكريـ ىك أصؿ العمـ
كيجب اف يبدأ المتعمـ اكال بدراستو كدراسة كؿ مايعيف عمى فيمو كما أكد ابف حزـ
عمى اف خير مايدرسو المسمـ ىك عمـ الشريعة االسالمية في حيف أشار ابف باجة
الى دراسة عمـ النفس اكال الف معرفة النفس تفيد في معرفة اآلخريف .في حيف اف
الماكردم قد أشار الى اف كؿ العمكـ شريفة كلكؿ منيا فضيمة  ..كاتفقكا جميعا عمى
الترابط كالتكامؿ بيف العمكـ في المنيج الدراسي كما كاف ىناؾ معايير الختيار
المفردات في المنيج التعميمي كىي -:
 -1اف تراعي مستكل المتعمميف كاستعداداتيـ مف الناحية العقمية  ،كمخاطبتيـ عمى
قدر عقكليـ حتى الينفركا مف التعمـ كعدـ الخكض بيـ في فف اك عمـ قبؿ اف
يستكفكا الذم قبمو.
 -2اف تككف ذات فائدة مستمرة كنفع لمختمؼ مشكالت المتعمـ.
 -3اف تتصؼ بالشمكؿ لممادة العممية.
 -4اف تمتاز بالمركنة كالقابمية عمى التغيير.
 -5اف تضيؼ معنى جديد لمخبرة عند المتعمـ.
 -6اف تناسب المتعمـ كمقبكلة لتمقى استجابة منو.
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 -7اف تككف خاضعة لبراىيف العقؿ كالمالحظة كالحكاس كقابمة لمتجريب.
 -8اشتماؿ المناىج عمى العمكـ االجبارية االساسية كالعمكـ االختيارية المقصكدة
لذاتيا كالعمكـ الشرعية كالفمسفة كالحديث كالفقو كالعمكـ اآللية التي تعد كسيمة لغيرىا
كالمغة كالعمكـ الطبية كالرياضيات.

كفي ضكء نتائج البحث تقدـ الباحثة التكصيات االتية -:
 -1انشاء لجاف مختصة في مختمؼ االختصاصات العممية كاالنسانية مف ذكم
الخبرة لكضع المناىج كاعادة صياغتيا كفؽ الحقائؽ العممية .
 -2تركيز المختصيف في مجاؿ التربية عمى اصكؿ الثقافة العربية االسالمية كالتراث
العربي في اختيار المحتكل الدراسي مع كجكب مكاكبة االحكاؿ المعاصرة ( العربية
كالعالمية ) كمستحدثات العمـ عند كضع المناىج اكتطكيرىا.
 -3اف تنظـ عناصر المحتكل الدراسي بحيث تراعي العالقة بيف محتكيات المناىج
الدراسية المختمفة كاف تؤكد عمى الجكانب التطبيقية.
 -4كضع معاييرتكضح فييا فمسفة كؿ مادة دراسية كأىداؼ تدريسيا .
 - 5اف يضع النظاـ التربكم في حسبانو عند اعداد المناىج اعداد الفرد العربي
القادرعمى ادراؾ مخاطرالعكلمة عمى اليكية الثقافية كالتي يمكف القضاء عمييا مف
خالؿ اعادة المكركث القديـ .
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ABSTRACT
The curriculum represents the essential element of the
educational process, and important mean for achieving
society aims according to the philosophy that they adopt,
today we witness changes in all fields, so it is necessary
that the curriculum should correspond to these changes ,
and designing educational curriculum became an
importunate necessity for achieving Islamic aims because
there is educational cultural invasion facing Arabic Islamic
nation thought .
The research defines the aim of the study in
investigating basics of educational curriculum in the Arabic
Islamic educational thought according to Al-koran Al-Karim
and Al-Sauna Al- Nabawiya Al-Sheriff a and the opinions
of some of the Arabic Islamic thinkers such as
: (AlMawardi, Al-qabissi , Ibn Hazm , and Ibn Bajah ) .
Concerning the methodology of the research, she adopted
annalistic historical descriptive approach in analyzing data.
The researcher concluded that the educational curriculum
should share in achieving educational aims, and the
thinkers agreed with Association and integrative among
sciences in the curriculum and the subjects should be
subject to senses observation and trial and they asserted
that suitable experiences and knowledge for each age
stage should be introduced.
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Finally, the researcher presents some recommendations
such as going back to the origins of the Arabic Islamic in
selecting the contents of academic subjects that
correspond with recent circumstances.
Assistant Professor Dr . Nadwa Muhammed Muhammed
Sharif

: ىكامش البحث
107  اآلية،  األنبياء: )1(
48  اآلية،  المائدة: )2(
30  اآلية،  البقرة: )3(
77  اآلية،  القصص: )4(
13  اآلية،  الحجرات: )5(
102  اآلية،  القيامة: )6(
5  اآلية،  الطارؽ: )7(
26  اآلية،  الممؾ: )8(
54  اآلية،  األعراؼ: )9(
165  اآلية،  األنعاـ:)10 (
4 -3  اآلية،  الممؾ:)11 (
70  اآلية،  االسراء:)12 (
29  اآلية،  الرحمف:)13 (
93  اآلية،  النمؿ: )14 (
6  اآلية،  ؽ: )15 (
186  اآلية،  البقرة: )16 (
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(  : )17االسراء  ،اآلية 36
( )18

 :ىك ابك الحسف عمي بف محمد خمؼ المعافرم كلد بالقيركاف سنة (

324ىػ  935 /ـ ) كبيا مات سنة (

 403ىػ 1101 /ـ ) كاف عالما فقييا لو

مؤلفات تصؿ الى (  ) 15في الفقو كالحديث كالمكاعظ باستثناء مؤلؼ كاحد أفرده
لشؤكف التعميـ في االسالـ بعنكاف ( الرسالة المفصمة في احكاؿ المعمميف ) ( .
العمايرة  2000 ،ص)230
(  : )19ىك ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم مف اعالـ
الفكر االسالمي امتدت حياتو بيف سنتي (

450-364ىػ) كقد عاش في ازىى

عصكر الدكلة العباسية في الرقي العممي  ،نشأ في البصرة كتعمـ فييا كتكلى القضاء
في بمداف كثيرة ككاف عادال كمنصفا كمتمسكا بالحؽ كلقب بمقب ( أقضى القضاة )
كذلؾ لتبحره في الفقو  ،كتب كالؼ كثي ار في الديف كالسياسة كاالدارة كاالجتماع
كاالدب كمف ابرز كتبو ( ادب الدنيا كالديف  ،الحاكم الكبير  ،ادب القاضي  ،اعالـ
النبكة  ،نصيحة الممكؾ  ،االحكاـ السمطانية  ( .)...اآللكسي  1988 ،ص)16
(  :)20ىك عمي بف محمد بف سعيد بف حزـ القريشي  ،يكنى بابك محمد سكف ىك
كآباؤه قرطبة  ،عاصر سقكط االمكييف في االندلس سنة

400ىػ كاستيالء البربر

عمييا كبداية عصر الطكائؼ  ،مف مؤلفاتو  :المحمى  ،جميرة االنساب  ،الناسخ
كالمنسكخ  ،حجة الكداع  ،مراتب العمكـ  ،االحكاـ الصكؿ االحكاـ  ،طكؽ الحمامة
 ،مداكاة النفكس  ( ....صاعد  1985 ،ص ( )181ابف حزـ  1980 ،ص)251
( ابف خمكاف  1948 ،ص)13
(  :)21عمـ الفتيا كيشير اليو ابف حزـ ايضا بعمـ الفقو كينقسـ الى احكاـ القراف
كاحكاـ الحديث كما اجمع المسممكف عميو كما اختمفكا فيو كمعرفة كجكه الداللة
كماصح منيا كما اليصح  ( .ابف حزـ  1970 ،ص)78
(  : )22ىك محمد بف يحيى بف الصائغ  ،كيعرؼ بابف باجة  ،كنيتو (ابك بكر) ،
ذكر انو كلد حكالي نياية القرف الخامس اليجرم بسرقسطة نبغ في الرياضيات كالفمؾ
كالطبيعة كالفمسفة كالشعر كاالدب كعاش في عيد االمير(عمي بف يكسؼ بف
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تاشفيف)  ،مف اكثر ماخمفو لنا شركح لمذىب (ارسطك طاليس) منيا شرح كتاب
السمع الطبيعي الرسطك طاليس  ،كتاب النفس  ،تدبير المتكحد  ،رسالة الكداع ،
كتاب اتصاؿ االنساف بالعقؿ  ( .المقرم ،

1995ج 9ص  ( ) 254ابف ابي

اصيبعة  1965 ،ص)516

المصادر-:
 القرآف الكريـ -1ابف ابي اصيبعة  ،مكفؽ الديف ابي العباس احمد بف القاسـ بف خميفة
(ت668ىػ).)1965 .عيكف االنباء في طبقات االطباء  ،شرح كتحقيؽ نزار رضا ،
بيركت  :مكتبة الحياة .
 -2ابف باجة  ،ابكبكر بف الصائغ ( ت  533ىػ) . )1958 ( .كتاب النفس البف
باجة االندلسي  ،تقديـ محمد صغير حسف المعصكمي  ،مجمة المجمع العممي
العربي ( ـ ( )33ج ) 4-1دمشؽ.
3ػ رسائؿ ابف باجة االليية  ،تحقيؽ كتقديـ ماجد فخرم  ،بيركت  :دار النيار لمنشر
.
4ػ رسائؿ فمسفية ألبي بكر بف باجة نصكص فمسفية غير منشكرة  ،تحقيؽ كتقديـ
جماؿ الديف العمكم  ،بيركت  :دار النشر المغربية .
 -5تعاليؽ ابف باجة عمى كتاب الفصكؿ

الخمسة لمفارابي  ،تقديـ ماجد فخرم ،

االبحاث (س )35بيركت  :الجامعة االمريكية .
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 -6ابف حزـ  ،ابي محمد عمي بف احمد ( ت

456ىػ)  .)1959( .التقريب لحد

المنطؽ كالمدخؿ الي ق بااللفاظ العامية كاالمثمة الفقيية  ،تحقيؽ احساف عباس ،
بيركت  :دار مكتبة الحياة.
(ـ )1تحقيؽ احساف عباس  ،مصر  :مكتبة

 -7رسائؿ البف حزـ االندلسي
الخانجي .
 -8رسائؿ ابف حزـ االندلسي

(ج )1تحقيؽ احساف عباس  ،بيركت  :المؤسسة

العربية لمدراسات كالنشر .
 -9ابف خمكاف  ،ابي العباس شمس الديف احمد بف محمد (ت 681ىػ) )1948 ( .
 .كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف (ج ، )4تحقيؽ محمد محي الديف  ،القاىرة :
النيضة المصرية .
 -10ابف منظكر . )1970( .لساف العرب ( ،ج ، )2بيركت  :دار صادر.
 -11ابك شعيرة  ،خالد محمد  . )2009(.المدخؿ الى عمـ التربية  ،عماف  :مكتبة
المجمع العربي .
 . )1988األسس النفسية آلراء الماكردم

 -12اآللكسي  ،جماؿ حسيف ( .
التربكية  ،مطبعة بغداد.
-13

كركمي  . )1995 ( .فمسفة ابف باجة

آؿ قابك  ،كيكرؾ مرزينا

،

اطركحة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة بغداد  ،كمية األداب .
 -14األىكاني

 ،احمد فؤاد .)1955( .التربية في االسالـ اك التعميـ في

رأم

القابسي  ،القاىرة  :دار الكتب العربية.
 -15البخارم  ،ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ  .)1989 (.األدب المفرد  .تحقيؽ
محمد فؤاد عبد الباقي ط ، 3بيركت  :دار البشائر االسالمية.
 -16التميمي  ،عكاد جاسـ محمد

.)2002(.المناىج مبادئيا تقكيميا تطكيرىا

مجمة كمية المعمميف  ،الجامعة المستنصرية ( ع.)35
 -17جرادات  ،عزت كآخركف  .)2008 (.اسس التربية  ،عماف  :دار صفاء.
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 -18حبيب  ،عايؼ  . )1992 ( .المناىج الجامعية كسبؿ تطكيرىا ضمف كتاب
دكرات التدريب التربكم  ،بغداد  :دار الحكمة.
 -19ربيع  ،ىادم مشعاف كاسماعيؿ محمد بشير

 .)2008(.دراسات تربكية في

القرف الحادم كالعشريف  ،عماف  :مكتبة المجمع العربي .
 -20سالـ  ،رائدة خميؿ

 .)2007( .تطكير المناىج التربكية

 ،عماف  :مكتبة

المجمع العربي.
 -21سعادة  ،جكدة احمد كعبد اهلل محمد ابراىيـ

 . )1991 ( .المنيج المدرسي

الفعاؿ  ،عماف  :دار عماف.
 -22سالمة  ،عادؿ ابك العز  .)2008(.تخطيط المناىج المعاصرة  ،عماف  :دار
الثقافة.
 -23سمطاف  ،محمكد السيد .)1977( .مفاىيـ تربكية في االسالـ

 ،الككيت :

مؤسسة الكحدة.
 -24الشيباني  ،عمر محمكد التكمي  .)1987 ( .قضايا االنساف الفكر التربكم
العربي االسالمي االصكؿ كالمبادلء  ،تكنس  :المنظمة العربية لمتربية كالثقافة
كالعمكـ.
 -25صاعد االندلسي  . )1985 ( .طبقات االمـ  ،تحقيؽ حياة بك عمكاف ،
بيركت  :دار الطميعة لمطباعة كالنشر .
 -26عزكز  ،محمكد ابراىيـ .)2004(.المنيج الدراسي مفيكمو كتطكره كاالجراءات
الكاجب اتخاذىا قبؿ كاثناء عمميات تغيير المنيج  ،مجمة دراسات (ع.)16
 -27عمي  ،سعيد اسماعيؿ . )2007( .اصكؿ التربية العامة  ،دار المسيرة.
 -28العمايرة  ،محمد حسف

 .)2000( .اصكؿ التربية التاريخية كاالجتماعية
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دار الثقافة.
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 -34المقرم  ،احمد بف محمد (ت 1041ىػ)  ، )1995 (.نفح الطيب مف غصف
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الرياض  :دار المريخ .

403

