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ية واجتماعية متنامية، لقد حملت الألفية الثالثة ت دات تكنولوجية ومستجحديات حضار
ومعرفية متطورة، وإيديولوجيات متنوعة، ومخاطر وآفات متزايدة، اخترقت القارات والحدود؛ 
ية  ياتها الحضار بفعل نفاذ قوة ثورة تكنولوجية المعلومات والاتصال، مهددة سيادة المجتمعات وهو

ي يادتها الحضار ية بشعارات: ة، وومرجعياتها القيمية، ومشككة في معتقداتها الدينية، ور غاز
ية" خصوصيتها  "التقدم" و"الديمقراطية" و"الإصلاح" و"الحداثة" و"العلم" و"المساواة" و"الحر
ية، وذاتيتها الثقافية، وهو ما أدى إلى تأزم الوعي، أولا: بفقدان جهاز المناعة ضد آفات  الحضار

ية لديننا الإسلا يادة الحضار  مي.الاستلاب، وثانيا: تلاشى الوعي بالر
وهذا ما عمق في نظرنا أزمة تعثر المشروع الحضاري الإسلامي المنشود أمام غياب الوعي 

ية والذاتية الثقافية. ث ؛بثلاثة مرتكزات ية الحضار انياً: أولاً: الوعي بمقومات خصوصية الهو
 الوعي بآفات التحديات ومخاطرها. ثالثاً: الوعي بالاحتياجات والتطلعات.

يطة التساؤلات القلقة في فكرنا النهضوي ونظامنوأمام هذه الح يرة  ية اتسعت خر ا الحضار
بوي، التي يمكن اختصارها في التالي:  التر

بين أيدينا قرآننا وثروتنا  من نحن؟ أين يقودنا قطار سيرنا في هذه الحياة؟ لماذا تخلفنا و
ين ية والمادية؟ كيف نحافظ على أصالتنا دون انغلاق؟ وكيف نصبح معاصر ي غير ف البشر

بان؟ لماذا إذًا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ وهل بإمكاننا استيراد التكنولوجية المتطورة والمعارف  ذو
 الجديدة دون المساس بقيمنا الإسلامية الأصيلة؟

بي الإسلامي مسؤولة بالدرجة الأولى عن  وإذا كانت المنظومة التعليمية في عالمنا العر
ا الديني يضطلع والاقتصادي والسياسي كافة، فإن تعليمنتخلفنا الثقافي والاجتماعي والعلمي 

 بمسؤولية كبرى في مواجهة هذه التحديات.
يتزايد دورهما التنموي والحضاري في عصر، أبرز  بية والتعليم، و من هنا تتعاظم أهمية التر
ما يسمه سمتان رئيستان، هما: طول قامة القوة المادية، وقصر قامة الإنسان القيمية، حيث 

فسحت قوة الأخلاق مكانها لأخلاق القوة، وقوة المحبة دورها لمحبة القوة، وهو ما يدعو أ
يكا عن الاتحاد السوفياتي سابقا في مجال غزو القمر  ية، فتأخر أمر بو إلى مراجعة أنظمتنا التر
دعاها إلى مراجعة تعليمها، فكان نزول أمسترونغ في سطح القمر ثمرة ذلك، وحينما عَبَرت 

يكية المحيط الأطلسي بطائرتها في الثانية عشرة من عمرها أجابت عن سؤال: من  الفتاة الأمر
 كان وراء نبوغك؟ قالت: المدرسة والعائلة.
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ير تعليمنا العام بعامة، والتعليم الدي ني من هنا أضحى الحديث عن التوجه الاستراتيجي لتطو
ية اجتماعية؛ إدر ية وأولو ً للاختلالات المعيبخاصة واجبا شرعيا وضرورة حضار قة اكا

 للتطور، وتحديداً لمقومات البناء، وإشرافا لآفاق الإقلاع الحضاري.
 ومن أبرز مظاهر هذه الاختلالات في نظامنا التعليمي الديني ما يلي:

الحدود المقامة جهلا أو تجاهلا بين العلوم الدينية والعلوم الأدبية والعلوم العلمية،  أولاً:
دي التي أفضت إلى فصل الدين الإسلامي عن مجالات الحياة المعيشة بصفته في الفهم التقلي

مجرد عقائد، وليس عقيدة وحضارة وثقافة ورسالة تعبدية وممارسات عملية في مختلف حياة 
عل مصدر هذه العلل "القطيعة العلمية" التي ألقت ستارا سميكا على توهجها، فلم الإنسان، ول

ية، والجاحظية والهيثمية  نتواصل واعين مع المعرفة الخلدونية والغزالية والرشدية والعمر
براز  ية والتعليمية والمراكز المعرفية، ولم نقم بإ بو والفارابية والخوارزمية عبر المدارس التر

ياء الإنجليزي إسحاق إشعاعها، و بي، فعندما قال عالم الفيز بداع الحضاري الغر سيادتها في الإ
": إذا تمكنت من أن أرى أبعد مما يرى غيري فلأنني كنت محمولا على Neurtonنيوتن 

لعمالقة ا، فإنه لم يضع قانونَ الجاذبية إلا بالرجوع إلى علم (1)أكتاف العمالقة الذين سبقوني"
هؤلاء العمالقة الذين حجب اسمَهم ظلام التعصب والجهل من ذاكرة النهضة السابقين، ومن 

يبقى كل من: ابن رشد وابن خلدون  يحان البيروني، والحسن بن الهيثم، و بية: أبو الر الغر
ياضيات والشك  يات العمران والر بي عمالقة ملهمين لنظر والخوارزمي والغزالي ومحي الدين بن العر

يعني هذا أن مناهج علومنا الدينية بحاجة إلى أن تعرف المتعلمينووحدة الوجود عند الغ بيين، و  ر
بداعاتهم، مؤكدةً  بالمحطات المضيئة التي أسهمت في البناء الحضاري الإنساني، وتعزز وعيهم بإ
ية للدين الإسلامي"، وتقدم المسلمين في مختلف المجالات، حين فهموا  يادة الحضار بذلك "الر

 هماً سليماً من خلال مصادره الصافية القرآن والسنة.الدين الإسلامي ف
يرجع تعثر منظومتنا التعليمية في الأساس إلى غياب الوعي المتحرر في رؤانا ومناهجنا  و
ية الآخر، سواء أكان الآخر حضارة أم أنظمة متحدية،  برامجنا التعليمية من جاذبية مركز و

يكيفعلى عكس تواضع نيوتن كان تكبر مادلين أولبرا يرة الخارجية الأمر ة السابقة التي يت وز

                                                 

بيرنيك الذي كان ( 1) ية ألقد تجاهل هؤلاء تأثير علماء الإسلام في اكتشافاتهم، مثل: العالم البولاندي كو ية "مركز ول من صاغ نظر
ية" إلى العالم المسلم نصر الدين الطوسي، المعروف  الشمس" صاحب أول ثورة فل كية، الذي لم يشر في كتابه: "المدارات السماو

بيرنيك.  نموذجه الفل كي "ثنائية الطوسي"، وقد اعترف الباحثون بتأثر كو
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يلة فإننا نرى أبعد مما يراه الآخرون"، مستندة في ذلك إلى المرجعية  قالت: "بفضل قامتنا الطو
يكا في امتلاك العالم. ية والسياسية التي ترى شرعية أمر ية الحضار  المركز

نا الثقافية منطلقاتيقودنا هذا إلى الاعتراف دون خجل بأن تراجعنا الحضاري، وتعثر 
ي ية وأنظمتنا التعليمية يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب "الرؤ بو ية في مؤسساتنا التر ة" والتنمو
بطنا بجذورنا، وتمنحنا الأجنحة للتحليق بعيداً عن معوقات تطورن ية التي تر يف، الرؤ ا، بالتعر

قافية وتعي لألوان الثومن ثم فهي ترى في ديننا وحضارتنا أبعد مما رآه الآخرون، وتميز ا
ية، فعندما قال الشاعر:(1)خسارة العالم بانحطاط المسلمين  ، وتعرف أمراض الذات الفكر

 ترى ما لا يراه الناظرون* * *  قلوب العارفِينَ لها عيون  
 كان يعني: أنه ليس كل من ينظر يرى، ولا كل من يبصر يعرف.

ية، لهذا أجاب أحد الحكماء عندما سئل عما هو أسوأ  ً: أن تكون مبصراً دون رؤ من العمى: قائلا
ية الإسلامية المعاصرة" التي ت بو ية التر ية في تعليمنا إلا بتشييد صرح "النظر بط ولن تصفو هذه الرؤ ر

بوي بية الل  ه والتزام الآداب مع الخالق والخلق، والفهم العلمي والتر بو يمانه بر  في عقيدة المسلم بين إ
ات إلى وم الدينية المعالجة لمشكلات العصر، والمعبرة عن احتياجات المجتمعوالاجتماعي المعاصر للعل

ية والنفسية في العب بو ادات جانب الوعي ب "القيم الإنسانية والعقلية والعلمية في القرآن، والأبعاد التر
ية والتكوين المتكامل للمتعلم في مختلف جوانبه ية وقيم القدوة والصلاح في السيرة النبو للإسهام  السماو

ية الشمولية لعقيدتنا الإسلامية ال تي تتكامل بمهارة في البناء التنموي والاقتصادي والثقافي لمجتمعه، والرؤ
يتصالح فيها العقل والنقل والعلم والدي ن في فيها العلوم الشرعية بالطبيعية والاجتماعية والإنسانية، و

باط هادف ينتج "عقل العالم" و"علم العاقل" ولا يخ وم الدينية كما تل التوازن في المناهج الدراسية للعلر
نجد عند أحد المنتصرين للعقل على العلم: حيث قال هارون الرشيد للأصمعي: "أنت أعلم منا ونحن 

:ً ية للعلم قائلا  أعقل منك"، بينما انتصر الحارث المحاسبي في أبياته الشعر
َ لَفَا  مَن ذَا الذِي مِنهمَا قَد َأحرَزَ الشرَفَا*  * * عِلم العَلِي ِم وَعَقل العَاقِِل اخت
 وَالعَقل قَاَل: َأنَا الرحمَن بِي ع رِفَا * * * فَالعِلم قَاَل َأنَا َأح رَزت غَايَتَـَه

ّ ه فِي فرقَانَـهِ اتَص فَا * * *فَأفَصَح العِل م ِإفَصاًحاـ وَقَاَل لَه   بَِأيناـ الل
 فَقبَل العَقل رَأَس العِل ِم وَانص رفَا * * *فَبانَ لِلعَق ِل َأن العِل مَ سيَـده 

                                                 

اتحاد الإسلامي منشورات/ ال ( انظر: كتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"، لأبي الحسن علي الحسني المودودي،1)
يم:   م.8791العالمي للمنظمات الطلابية، دار القرآن ال كر
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ية الإسلامية التي سيأتي الحديث مفصلا عنها  بو ية التر ية في النظر ومن خصوصية الرؤ
ية أهميةً كبرى، ولا ت بو بية الوالدية التي تغيب في المؤسسات التر زال فيما بعد، أنها تولي التر

ً ع َ التجديد لى المناهج التعليمية، التي تَسحمولة الماضي المعرفي المتوارث تمارس ضغطا د منافذ
والاجتهاد، وتغلق نوافذَ الهواء الصحي الذي يهب به العصر، ولقد عانى المهاتما غاندي من 
يد أن تهب على بيتي كل  هذه الوضعية التي سببها الإرث الماضوي والاستعماري، فقال: "أر

ياح العالم، ول كنني أرفض أن أسقط أمامها"، فأ م العام أو ي برنامج تعليمي سواء في التعلير
ينفتح على عصره، هو تعليم من شأنه أن يبني شخصية لا ت يته و رى التعليم الديني لا يحمي هو

يصنع حضارة عرجاء، ول كن السؤال الذي يجب أن يعي بعمق الجواب  إلا بعين واحدة، و
يته اً، دون التعنه تعليمنا الديني هو: كيف نبني شخصية المتعلم بناء معاصر خلي عن قيم هو

بية عندنا ووظيفتها وأهدافها، فما  وأصالته؟ وفي الجواب عن ذلك ينبغي مراجعة مفهوم التر
بية ووظيفت ها زالت المناهج تركز على جانب معين في تنشئة الفرد، ولا زالت تقصر مفهوم التر

ا الانفصام معارفنا وتعليمنعلى المعارف والمناهج أو المهارات، ومن هذه الآفات الحاضرة في 
بناء المواقف والتوجهات والتعليم المسؤول بية المسؤولة على ترسيخ القيم و عن  القائم بين التر

ليم شحن المتعلمين بالمعارف والمعلومات، التي تنتج منتوجاً لا قيميا، وموازاة مع ذلك يبقى التع
"، وحتى التجارب التعليم الإل كترونيالديني بحاجة أكثر من غيره إلى الاستفادة من تقنيات "

ية في تدر  بو يس التي تمت في بعض مؤسسات التعليم الإسلامي لاستخدام التكنولولجيا التر
بية الإسلامية، بقيت فيها مجرد معروضات للتفرج، ومن ثم أمكن أن تسمى  مادة التر

بية.  بية"، وليست تكنولوجية التر يالمحاولات "التكنولوجية في التر ا هذا التوجه إلى القول حملنو
ية والديمقراطية وحقوق الإنسان  ية المؤسسات والمناهج بأن المطلوب قبل هذا دمج الحر لدعاة حر

تعليمي، ما يعانيه المعيقة لتطور نظامنا ال وكرامته في المناهج، ولا نغفل هنا أيضا في رصد الآفات
يس بصفة خاصة من تعدد الو بوي، ومناهج التدر التي أفضت إلى  لاءات المنهجيةالتخطيط التر

يات التشومسكية، والوجودية ية قيمية في تعليمنا، ولا أدل على ذلك ما تركته النظر  فوضى فكر
لاء والماركسية والعبثية والوضعية المنطقية من آثار سلبية في عقول ناشئتنا وأجيالنا، ومن ثم الو

 .التطبيقي الآلي للقراءة المنهجية الواحدة في تعليمنا
يديولوجية وع ية ولا يخفى على نبيه ما تخفيه المناهج المختلفة من مفاهيم وقيم وخلفيات إ نصر

بين من  وعلمانية، وإلحادية، فعندما نجد في بعض الدراسات: دخل المسلمون الأندلس هار
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ية: "الحتمية البيئية"، وعندما يقول آخر دخل المرابطون  لفح الصراء، فإن هذا يخفي نظر
ية الماركسية القائلة: بأن الدافع الأندلس  بحثا عن رغد الحياة، فإن هذا يخفي النظر

ية.  الاقتصادي أقوى عامل في تطور التاريخ والبشر
بوي أو إصلاح اجتماعي أو نهوض حضاري  وإذا كان التوجه الاستراتيجي لأي تطور تر

حدياتها، تيرتكز على ثلاث ركائز رئيسة، هي: تشخيص آفات الواقع المعيش، وإدراك 
ذلك يقتضي منا استجلاء أبرز مناحي هذه الاختلالات  فإنواستشراف آفاق تطورها، 

يجدر بنا أن نتساءل: متى تعي دولنا  والتحديات الراسمة لقصور منظومة تعليمنا الديني، و
بوي والاستراتيجي أهمية البناء المنهجي والفكري لن يتنا ومنظماتنا ومؤسساتنا في تخطيطها التر ظر

ية الإسلامية التي تعالج الفجوات وتمدنا بقوتنا التصاعدية وتجيب عن هذه التساؤلا بو ت؟ التر
ية من أوجاع التخلف التي  بو ولماذا لم تخفف المؤتمرات والتوصيات والسياسات والخطط التر
نعانيها؟ ولماذا الميزانيات ال كبيرة وجيوش المدرسين الهائلة، وكثرة المؤسسات المشيدة لم 

يات الجودة والاعتمادات المتدينة؟ ومن ثم لماذا تست طع أن تحقق الأهداف، وترتقي بمستو
ية والارتقاء  تزداد أعداد العاطلين من المتخرجين عن العمل؟ كيف يمكن تنمية مواردنا البشر
ين؟ وكيف يمكن لتعليمنا الديني الانفتاح  بقدرات المتفوقين والاستفادة من عقول المهاجر

 لاجتماعي والاقتصادي والحضاري؟على محيطه ا
بوي والثقافي والحضاري إلى عوامل، منها: يمكن إرجاع مختلف مظاهر تخلفنا التر  و

 ً ية الإسلامية التي نبني على أساسها مشروعنا  -أولا ية التربو غياب الوعي بمقومات النظر
 الحضاري:

ً من الآراء  يفاتها هي: "مجموعة ية في أيسر تعر بطها بناء  والمفاهيم التيإذا كانت النظر ير
ية تحدد خصوصيتها وأهدافها، وتسمح باستنباط  ية وحضار منطقي، يستند إلى مرجعية فكر
يفها بأنها: "مجموعة من  ية الإسلامية يمكن تعر بو ية التر القواعد والأحكام"، فإن النظر

يعة الإس ين الرئيسين للشر امية، هما: لالتصورات والمبادئ المترابطة، المستمدة من المصدر
ية الإسلامية ترتكز في  بو ية التر القرآن والسنة وآثار السلف الصالح"، وهذا يعني أن النظر

يات المختلفة. يتها لل كون والحياة والإنسان على مرجعية تميزها عن باقي النظر  رؤ
ية الإسلامية؟ وما دواعي الاهتمام بها على ضوء  بو ية التر فما هي إذًا خصوصية النظر

ية الإسلامية بالخصوصيات التالية:المتغير بو ية التر  ات والتحديات؟ تتميز الرؤ



 ــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديات التعليم الديني التوجه الاستراتيجي لرفعـــــــــــ 
 

11 

 

ية مصداقاً؛ لقوله تعالى: -أ  بداعات البشر  تؤمن بالغاية التعبدية للمخلوقات الإلهية والإ
 ِوَمَا خَلَقت الجِن وَالِإنَس إلا ليَعبدون

، ومن ثم يكون الإنتاج الثقافي والحضاري على (1)
رسالة تعبدية، ومبادئ سامية للبناء الحضاري الإنساني، وليس مجرد اختلاف أشكاله 

 تقنيات ومناهج وأشكال وألوان لعمران ال كون وصلاح الإنسان.
يات  -ب  تؤمن بالرسالة القيمية والمعاني السامية لل كون والحياة والإنسان خلاف النظر

 التي تقول "بلا معنى" للحياة والإنسان.
يبنى من الداخل، ولا يبنى باستيراده من الخارج، عملا بقوله  ترى تقدم الإنسان -ج 

ّ هَ لا يغير ما بقوٍم حتى يغيروا ما بِأنفسِهِمتعالى:  إن الل
(2). 

ترى أن البناء الحضاري والإنساني السليم هو البناء المتكامل الذي تتحد مختلف  -د 
؛ لتحقيق مبدأ  "الانسجام"."التوازن" و عناصره في انسجام تام دون طغيان عنصر على آخر

ية والحيوانية والنبات -ه   ية عالمية شمولية تعنى بمختلف مخلوقات ال كون البشر ية، أنها نظر
ِينَ بدليل قوله تعالى:  َم ومَا َأرسلنَاكَ إلا رحمةً للعال

(3). 
ية الإسلامية في بناء ال من هذه بو ية التر سلوك المبادئ والمثل الخالدة التي ترتكز عليها النظر

أهمية ودواعي  أتيت وتبيان المعاني السامية في كتاب ال كون المنظور وأحكام الشرع المسطور
ية الإسلامية، خاصة في عصر تسعى فيه التحديات  بو ية التر الاهتمام بمقومات النظر

ية والتي ياتها، زاعمة بأنها تملك مفاتيح لاكتشافالحضار يدلوجية إلى فرض نظر  ارات الإ
 أسرار ال كون وقوانينه، ومن هذه الدواعي ما يلي:

ية للعالم  -أ ية الحضار ية الإسلامية لحماية الذاتية الثقافية والهو تبيان خصوصية الرؤ
ي الأسواق الثقافية ف الإسلامي في عصر تسعى فيه العولمة إلى فرض هيمنتها وترويج أفكارها

 ضمن قطار صناعاتها الثقافية ووسائل إعلامها.
ية لأرقى ألوان التقدم والمعالجة الإسلامية لأخطر المشكلات  -بــ يادة الحضار تأكيد الر

 والقضايا المعاصرة.

                                                 

يات،1)  .65الآية:  ( سورة الذار
 .88( سورة الرعد، الآية: 2)
 .809الآية:  ( سورة الأنبياء،3)



 ــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديات التعليم الديني التوجه الاستراتيجي لرفعـــــــــــ 
 

11 

 

يتها ومنهجها وأهدافها بالنسبة  -ج ية الإسلامية برؤ بو ية التر براز تفرد فلسفة النظر إ
يات ال ية لأجيالنا الصاعدة، بعواصف للنظر مادية والوضعية التي تهدد الانتماءات الحضار

يق الألوان.  بر  الاستلاب و
تجلية المبادئ والقواعد الرئيسة الموجهة للآراء والمفاهيم المستنطقة لمعميات ال كون  -د

ية.  والهادية في مختلف مجالات الحياة البشر
ية الإسلامية في نظرتها لل كون والإنانطلاقاً من هذه الخصوصيات نتساءل عن أ  سان.صالة الرؤ

يتها لل كون، إذا كان ال كون مخلوقا منظورا، خلقه خالق لغايات، وصممه مبدع في  -ه  رؤ
يمان بالمبادئ  بي النشء على الإ ية الإسلامية تر بو ية التر أبدع نظام وأدق تركيب فإن النظر

 التالية:
بي المالك لهذا ال كون:  .أ َمن يخلق كمَن لاَ إن الرب هو الخالق المدبر وهو المر أف
َيخلق

بينا بحكمها وتعلمنا بقواني(1) ية تعظنا بعجائبها وتر بو نها، ، ومن ثم فإن ال كون مدرسة تر
يداً في صنعه ومعجزاً بأسراره لا يمكن أن يكون وليدَ  يمان بأن كونا فر فتدعو أولاً إلى الإ
الصدفةِ العمياء، ومن هنا وجب التأمل والنظر...؛ لاستخلاص هذه الحقائق. يقول تعالى: 

بِل كيَف خلِقت وِإلى السماءِ َكيَف رفِعَت وَِإلَى الجِبَالِ َكيَف نِصبَت أفلاَ ي نظرونَ ِإلَى الِإ
وِإلى الَأرِض َكيف سطَِحت

(2). 
إن ال كون أمانة جعل الل  ه الإنسان خليفة فيها ومسؤولاً عنها من أجل صلاحه وعمرانه،  .ب

ً  وَِإذيقول تعالى:  َئِكَةِ ِإني جَاعِل  فِي الَأرِض خَلِيفَة قَالَ رَبَك لِلمَلا
. وامتحان لطاعة الإنسان (3)

يميت:  ِيَدِهِ الملِك وَهوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِير  الذِي خَلََق وعبودية الل  ه الذي يحيي و تَبَارَكَ الذِي ب
 َ َيَاةَ لِيَبلوَكم َأيكم َأحسَن عَمَلاً وَهوَ الع يز الغَفورالمَوَت وَالح زِ

(4). 
 نستخلص من ذلك ما يلي:

بوي بحقائقه، ذو معاٍن سامية ودلالات غنية بأبعاده. .أ  ال كون كتاب تر
 ال كون اختبار لشرف الاستخلاف الذي رفع به الل  ه الإنسان إلى أعلى الدرجات. .ب

                                                 

 .89( سورة النحل، الآية: (1
 .00 -89( سورة الغاشية، الآيات: 2)
 .00( سورة البقرة، الآية: 3)
 .0، 8( سورة الملك، الآيتان: 4)
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 ال كون دعوة إلى النظر العقلي فيما يحيطنا به من الغاز ومعميات. .ت
يتها للإنسان،  -8 لقد كرم الل  ه الإنسان، فرفعه إلى أعلى المنزلات بما أودع فيه من رؤ

ين فقال تعالى:  بديع التكو لَقَد خَلَقنَا الِإنسَانَ فِي َأحسَِن تَقويمٍ صفات العقل و
، وجعله (1)

 وَلَقد كَرمنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلنَاهم فِي البَر وَالبَحرِ أشرف المخلوقات حين استخلفه في الأرض، 
 ً وَرَزَقنَاهم مَن الطيبَاِت وَفَضلنَاهم عَلَى َكثِيرٍ ممن خَلَقنا تَفِضيلا

، فكان بذلك المنهج (2)
يصا على صيانة مكوناته الدينية والعقلية والإنسانية من الاستهتار  بوي الإسلامي حر التر
ية  بو ية التر بذلك نظرت الرؤ والعبث بكونه مستخلفا في ال كون لعمارته وصلاحه، و
الإسلامية إلى الإنسان من مختلف جوانبه، حيث تعد الإنسان كائنا متعدد الأبعاد على 

يات التي تحصر كينونته في البعد الواحد حدد معرفته المادي أو الروحي، كما ت خلاف النظر
انطلاقا من التصور القرآني الذي وضع يدنا على جوهره ووظيفته وغاياته، على خلاف 

يات التي تعده  ً النظر ية (4)ومخلوقاً عبثيا لا معنى لجهده (3)كائناً مجهولا ، من هنا كانت الرؤ
بي على حماية تكامل الإنسان في أبعاد شتى أبرزه ية الإسلامية تنظر على الإنسان وتر بو ا التر

يف للإنسان يمكن القول بأنه "كائن متدين"؛ لأن الدين حاجة  البعد الروحي، ففي أيسر تعر
ية وجود ية وضرور ل ية لتحقيق وجود الإنسان الإنساني المتميز عن باقي المخلوقات، قافطر

ّ هِ التِي فَطَرَ الناَس عَلَيهَاتعالى:  ِلديِن َحنِيفًا فِطرَِت الل فََأقِم وَجهََك ل
بهذا تعالى الإنسان . (5) و

عن أن يكون حلقة في سلسلة التطور الحيواني والطبيعي، كما يذهب بعض الفلاسفة، وإذا 
ية كان ا بوي الإسلامي في هذه النظر لإنسان مخلوَق فاطرِ الأرض والسماوات فإن المنهج التر

يمان العقلي ... بيته لكل شيء،  (6)يعمل على ترسيخ الإ بو بر َمد بالل  ه الواجد لهذا ال كون و الح
ِينَ  َم ّ هِ رَب العَال لل

(7( ، ه لاَ ِإلَهَ ِإلا َأنَا فَاعبدنِي وََأقِِم ّ الصلاَةَ لِذِكرِيَ ِإننِي َأنَا الل
بي  ،(8) وتر

                                                 

 .4( سورة التين، الآية: 1)
 .90( سورة الإسراء، الآية: 2)
يل3)  "الإنسان ذلك المجهول". :( أليكسس كار
 ( ألبير كامو: "في فلسفة اللا معقول".4)
 .00( سورة الروم، الآية: 5)
ية التطور".6) ين في "نظر  ( دارو
 .0لآية: ، ا( سورة الفاتحة7)
 .84سورة طه، الآية: ( 8)
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بالقضاء والقدر، وعلى تجليه ما في السي باليوم الآخر و برسله و يمان بملائكته و رة النشء على الإ
ية مشعة، فالصوم  بو ية مضيئة، وما في العبادات من قيم تر بو ية من وصايا ومحطات تر النبو

بية على النظام  ية والصحة والصلاة تر بية للإرادة والحر بية على والصبر والمساواة وتر الزكاة تر
يثار... إلخ.  التكافل الاجتماعي والتعاطف والإ

ية تسعى إلى تهذيب سلوك الإنسان والسمو به    بو وإذا كان الدين الإسلامي مدرسة تر
بوي بالأبعاد الثلاثة في علاقة الإنسان  إلى أعلى المرتبات؛ فإنها تعمل على بناء الوعي التر

بنفسه ثالثا؛ لتحدد هذه الأبعاد العلاقة العبودية بالل  ه والأخو بخالقه أولا و  ية بغيره ثانيا و
بالآخر والصلاح بالذات، وفي أبعاده الأخرى البعد الاجتماعي، حيث يعد الإسلام ثورة 
اجتماعية إنسانية كبرى، فقد حارب العادات الجاهلية المذمومة... كوأد البنات، وتعظيم 

يم الإنسان ذكرا كان أم أنثى، وتعظيم القوة العلمية القوة المادية، ودعا  إلى الولاء للأمة وتكر
رسوله  االحضاري، يقول تعالى مخاطب والأخلاقية، وتعد الأخلاق ركيزة رئيسة في البناء

وَِإنَك لَعَلَى خلٍق عَظِيمٍ الأمين: 
، "ِإنمَا بعِثت لِأتَممَ مَكَارِمَ الَأخلاَق، وقال رسول الل  ه: "(1)

يم  بية الإسلامية على ترسيخها في بناء سلوك قو ومن هذه القيم الأخلاقية التي تعمل التر
 للمجتمع قيم التعاون والصدق والتعارف والتعاطف والوحدة والسلام.

 ً  غياب الوعي بتحديات التعليم الديني: -ثانيا
اته ديواجه التعليم الديني الإسلامي مشكلات تهدد خصوصية مجتمعاته وسلامة معتق

يا وثقافيا دقيقا، في الإجابة ع بو ن وأمن ثقافته وحضارته، تتطلب وعيا متطوراً وتخطيطا تر
هذه التساؤلات القلقة عند التعامل مع ظواهرها، كيف يمكن التعامل معها والاستفادة 

يجابياتها دون المساس بثوابتنا؟ منها ما يلي:  من إ
 التنمية: .1

 في مقدمة هذه التحديات قضية "التنمية" بجوانبها الإنسانية والاجتماعية التي احتلت قمة
يات في استراتيجية الدول والمنظمات، باعتبارها حقا إنسانيا لتحقيق كرامة الإنسان  الأولو

ية والعالم الإسلامي، المؤتمرات  التوصيات ووسلامة العمران، ورغم البشائر التي حملتها للبشر
يودي جانيرو: وا يعات والقرارات والبيانات الدولية حول التنمية مثل مؤتمر قمة الأرض )ر لتشر

ومؤتمر "القمة العالمية للتنمية  ،م(8774ومؤتمر "السكان والتنمية" )القاهرة:  ،م(8770
                                                 

 .4( سورة القلم، الآية: 1)
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بنهاجن:  م(، فإن العالم أدرك أنه لا يمكن الحديث عن التنمية في 8776الاجتماعية" )كو
ب ية، ولا يمكن بناء حصون للرخاء الاقتصادي والنماء الاجتماعي، والسلام العالمي غياب التر

ية للتنمية حاضرة في الاهتمامات الدولية فعقد مؤتمر "ا بو بية فأصبحت الأبعاد التر بية إلا بالتر لتر
بية من أجل التفاهم الدولي" )جنيف: 8770للجميع" )جوميتان:  م( ومؤتمر اليونسكو "دور التر

بية السكانية والتنمية" )إسطانبول: 8774  م(.8770م( ومؤتمر " التر
 العولمة: .2

يحمل في أحشائه خطر التنميط  للعولمة وجهان: وجه استعماري يفرض قيمه، و
ية إلى (1)الثقافي ، منتقلة بذلك في ظل سلطة القوة العظمى الجديدة من طبيعتها العسكر

ية السالطبيعة الاقتصادية والثقافية المهيمنة  وق" تزايدت بنفوذها على العالم، فباسم "حر
مبيعات المخدرات وتجارة الجسد، وأصبح الإنسان آلة وسلعة، وليس آية من آيات الخالق 
ين المسلمين إلى عد العولمة استعمارا جديدا ووحشا  تعالى، وهذا هو ما دعا بعض المفكر

 قدم، وأكدوا ضرورة ركوبمفترسا وشرا مهددا. على حين رأى فيها آخرون بشائر الت
يع إذا ما رغبنا في التخلص من أوجاع تخلفنا. بات قطارها السر  عر

ومن هنا ندرك أن العولمة نقمة إذا وقفنا منها منفعلين، مقلدين فاقدين مناعتنا، وضعفاء 
أمامها ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، ونعمة إذا واجهناها واعين، وفاعلين آخذين من 

يفتح أبواب التقدم لمشروعنا منجزا يقوي جهاز مناعتنا، و بداعنا، و تها ما ينهض بإ
بان الذات  .الحضاري، دون السقوط في مدارات التقليد الأعمى وذو

 :لتكنولوجيةا .3

لقد حملت ثورة المعلومات والاتصال بما رافقها من مستجدات علمية وتكنولوجية تحديا 
هنا أصبح  ناهج والأساليب التقليدية تهيمن عليه، ومنكبيرا للتعليم الديني الذي مازالت الم

تطبيق تقنيات التعليم واستخدام الوسائل والأجهزة والأساليب ضرورة لتحسين فعالية 
يس ورفع كفايته ية؟ إذا كانت جمعية الاتصالات (2)التدر بو ، ول كن ما التكنولوجية التر

يكية تعرفها بأنها "عبارة عن عملية متشابكة، متداخلة، تضمن  ية والتكنولوجية الأمر بو التر
                                                 

يتنا والعولمة" 1) ( انظر: "عولمة العولمة"، للمهدي المنجرة، و"العالم ليس سلعة في نقد العولمة" لعبد الهادي بو طالب، و"هو
يجري. يز التو  لعباس الجراري، و"العولمة والحياة الثقافية في العالم الإسلامي": لعبد العز

 .80: "تقنيات التعليم"، لفخر الدين القلا ومحمد وحيد صباح، ص: ( انظر2)
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حضور العنصر البشري والأفكار وأساليب العمل والأدوات التنظيمية التي تتبعها لحل 
يمالمشكلات"، فإنها إلى جانب ذلك تشمل الت ، ول كن كيف يمكن (1)خطيط والتطبيق والتقو

 مواجهة تحديات هذه التكنولوجية في العملية التعليمية التعلمية؟ والجواب عنه كما يأتي:
 ً ية، ول كنها ت: أولا ية بأنها ليست مجرد وسائل سمعية بصر بو عني النظر إلى التكنولوجية التر

يقة التفكير العلمي التي تحفظ تعليمنا من آفات  والاضطراب، وتحفز  اللفظية والإلقائيةطر
ية أنه كلما  بو اهتمامات المتعلمين، وتشرك مداركهم الحسية، فقد أكدَت التجارِب التر

يس، وجاذبيتها، وقلت  اشتركت حواس المتعلم في عملية تعليم المتعلمين زادت فاعلية التدر
بية لغير ال ها، التي رفعت نسبة ناطقين بكلفته، ومن تلك التجارب ما أكدته مناهج تعليم العر

، في حين وزعت الباقي على مهارة الكلام والقراءة والكتابة، انسجاما %40مهارة الاستماع إلى 
يم للسمع الذي يقدم على المدركات الحسية الأخرى في  مع الأهمية التي أولاها القرآن ال كر

وََجعَل ل َكم السمَع وَالَأبَصارَ قل هو الذِي َأنشََأكم كثير من الآيات القرآنية، منها قوله: 
َلِيلاً ما تَشكرونَ  َ ق وَالَأفئِدَة

(2( ، َوَلاَ تَقف مَا لَيَس لََك بِهِ عِلم  ِإن السمَع وَالبَصَرَ وَالفؤَاد
 ً كل أولَئَِك كَانَ عَنه مَسؤولا

يته القائلة بأن اللغة )3) ، ومن هذه الأهمية صاغ ابن جني نظر
يلية نظام صوتي، وتشومسكي يته التوليدية التحو  .(4)في نظر

 ً ية"، ف: ثانيا بو بية" و"التكنولوجيا التر في الأولى أهمية الوعي بالفرق بين "التكنولوجيا في التر
ين، ع ،تبقى آلاتها وأجهزتها ووسائلها مجرد معرض لها لى حين تثير الفرجة أكثر من التكو

بي الثانية على طرائق التفكير العلمي والمنهجي، وتمكن أكبر عدد من المستفيدين في ظ روف تر
 زمنية أسرع، ومن إنتاج المعرفة بطرٍق أفضَل.

يتطلب المنظور الإسلامي في استخدام هذه التكنولوجيا لرفع تحدياتها وضع الأسئلة التالي  ة:و
 توظف هذه التقنيات؟ ومتى؟كيف  .8
 ما الوسيلة المناسبة لموقف تعليمي معين؟ .0

                                                 

، وانظر: كتاب "تطبيقات الكمبيوتر في 806( "التكنولوجية في عملية التعلم والتعليم"، لبشير عبد الرحيم الكلوب، ص: 1)
بية"، لأحمد حامد منصور.  التر

 .00( سورة الملك، الآية: 2)
 .05( سورة الإسراء، الآية: 3)
(4 ً بية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه"، لرشدي أحمد طعيمة، وانظر أيضا ية"،  :( انظر: كتاب "تعليم العر كتابه "المهارات اللغو

بي، ط:   م.0004، 8دار الفكر العر
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 من المدرس المؤهل لاستخدامها؟ .0
 .هل خضعت هذه التكنولوجيا للتخطيط قبل استخدامها؟ .4
ية بإمكانه تقديم تعليم ديني  .6 بو إن الاستخدام الواعي والأمثل لهذه التكنولوجية التر

بكلفة أقل، ولفائدة عدد   أكبر وفئات أبعد.متطور أفضل، و
 :البيداغوجية .4

مما لا يدعو إلى الشك أن الألفية الثالثة قد عرفت متغيرات متسارعة، ومستجدات علمية 
ية متطورة، حملت تحديات كبرى،  بو يات اجتماعية ونفسية وتر وتكنولوجية متعاظمة، ونظر

ياحها مختلف مجالات مكونات العالم الإسلامي، وفي مقدمتها المجال  تعليمي، الهددت ر
وإذا كان التعليم العام قد اهتز لصيحات هذه التحديات، فإن التعليم الديني كان أوفر حظا 
يات المادية والحملات العدائية التي اختارت  باتها؛ لعوامل منها: الأول: بفعل النظر من ضر

ا ضلالة، هالإسلام هدفا لهجومها، والثاني: لتحفظ التعليم الديني الإسلامي من البدع التي تعد
 أو من تضاد قيم منتوج معارفها والثالث: لأنه الحقل التعليمي الذي يعد التعلم رسالة تعبدية

ية. بو  قيمية، أكثر منه تقنيات ومناهج تر
ومن هنا دق "علم الديداكتيك" بعنف أبواب التعليم الذي ما زال يتحصن في حصون 

ليةَ: ماذا نقدم لطلبتنا؟ التعليمِ التساؤلاِت التاالتمثلات والمناهج التقليدية، واضعا على عتبة هذا 
 ولماذا؟ وكيف؟

بداع، مع أن أول  ومن الحقائق المرة في تعليمنا أنه ما زال متخلفا عن قطار التجديد والإ
بطت التعليم بالخلق والتجديد:  اِقرَأ بِاسِم رَبَك الذِي خَلََق، خَلََق آية نزلت في القرآن قد ر

َبَك الَأكرَم الذِي عَلمَ بِالقَلَمِ عَلمَ الِإنسَانَ مَا لَم يَعلَمالِإنسَانَ مِن  عَلٍَق، اِقرَأ وَر
، وأن الإسلام (1)

يضة: " يَضة  عَلَى كل مسلِمٍ جعل العلم فر ، على حين نسبة الأمية الأبجدية والوظيفية (2)"العِلم فَرِ
ية بمختلف أشكالها تظل مرتفعة في المجتمعات الإسلامي اذا إذًا تصبح ة، فلموالحضار

يا؟ لقد أكدت التجارب  يا وحضار يس واجبا دينيا ومطلبا تنمو البيداغوجية، أو طرائق التدر
بوي، وضعفا موجعا في  والدراسات الاستراتيجية أنه ما زال يعاني قصورا كبيرا في أدائه التر

يات يجابيات المناهج والنظر التي تنقله  لعلميةا استخدامه للتقنيات التكنولوجية واستفادته من إ
                                                 

 .6-8( سورة العلق، الآيات: 1)
 "المقدمة". :، سنن ابن ماجه، كتاب( حديث نبوي2)
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ية إلى جودة المعارف الجديدة، وإذا كانت البيداغوجية الجديدة  بو من جودة الأداءات التر
م تجعل المتعلم في مركز عملية التعليم فإن المدرس يبقى مفتاح ال كنز المكنون لدى طلبته رغ

يا سواء يظل تأثير المدرس قو يات الداعية إلى "مدرسة من دون معلم"، و كان بهذا أ النظر
بية في تحقيق أه يجابيا أم سلبيا، فهو "العصب الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التر دافها الأثر إ

بين مستغيثا: "اطعموا المعلمين قبل أن يأكلوا  (1)والوصول إلى غاياتها" لدرجة صاح بعض المر
بوي والمعرفي الذي يعانيه المعلمون، ورفع (2)الطلاب" يكا آخر، بفعل الجوع التر ون في أمر

يراً بعنوان "أمة في خطر "؛ لدق ناقوس الخطر حول تدني "نوعية التعليم والتعلم بها"  .(3)تقر
ية بمقومات بو يد منظومة التر  ووعيا بهذه التحديات أصبح التعليم الديني بحاجة إلى تجو

 ديداكتيكية جديدة، قوامها ما يلي:
ير الخطاب التعليمي من هيمنة الطرق الت .8 ية التقليدية المتمثلة فتحر بو ي أساليب المحاضرات ر

ية، والإسقاطات الفردية. ية، والخطب الجمعية والإلقائية، والأحكام الفردية العفو  النظر
جعل المتعلم مركزا للعملية التعليمية التعلمية، وانتهاج أسلوب الحوار استفادة من مبدأ  .0

، اعتمادا على مبدأ ستخلاص النتائج من المقدمات"الديمقراطية التشاركية" والاستنتاج والتحليل وا
 "العلية والعلمية" والتدرج من نقل المعرفة إلى إنتاجها استخداما للتقنيات واسترضاء لطلابها.

ية متميزة في تعليم العلوم الدينية، تراعى خصوصيتها ومرجعياتها وغاياتها، ذلك أن ا .0 لمدرس تبنى رؤ
ية المادة المعرفية"؛ لوضع بناء بيداغوجي في التعامل ممدعو إلى معرفة ما يمكن تسميته  عها، كالأسئلة "بهو

ية بين الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة في التمهيد لتدريس مادة الأحاديث ية،  التمييز النبو
ية التي تحمل عصفا دماغيا في تدريس الطلاق، كأن يتساءل في التمه د عما يوالأسئلة الإشكالية التحفيز

منا أبغضه الإسلام وأحله، وإذا كان المجال هنا لا يسمح بالتفصيل في بيداغوجية العلوم الدينية، فإن تعلي
ية ورفع مهارات وكفايات هيئة التدريس الديني بحاجة ماسة إلى تحديث مناهجه وطرقه ، وركوب التربو

 .(4)قديةمع ثوابتنا العقطار البيداغوجية الجديدة التي لا تتعارض مستجداتها وأساليبها 

                                                 

ين 1) بي"، لج برائيل بشارة، ص: ( انظر: كتاب "تكو  .6المعلم العر
بي لدول الخليج.2) بية العر  ( تأليف، نبلا أ. كونرز، منشورات مكتب التر
يغان عام 3) يكي رونالد ر ير الرئيس الأمر بوي، مؤكدا فيه 8710( "أمة في خطر": تقر م بخصوص اللجنة الوطنية للتميز التر

 والاجتماعية.فشل التعليم عن الاستجابة للحاجات الوطنية 
 ( استفادة من هذه البيداغوجية يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية:                                        4)
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 ً  غياب الوعي بتحدياـت القي م: -ثالثا
إن المشكلة الحقيقية في حضارة العصر هي "أزمة القيم"، كما يقول المفكر رجاء گارودي، هذه 

َا الِإنسَانَ فِي َأحسَِن تَقويمٍ الأزمة التي أشعرت الإنسان الذي شرفه الل  ه بالقوامة:  لَقَد خَلَقن
(1)، 

َاِت ورفعه إلى مراتب خلقه:  َاهم مَن الطيب َاهم فِي البَر وَالبَحرِ وَرَزَقن َلن َ وَحَم َا بَنِي ءَادَم وَلَقد كَرمن
 ً َلَى َكثِيرٍ ممن خَلَقنا تَفِضيلا َاهم ع وَفَضلن

، بالدونية والاغتراب وضياع جهازه القيمي الذي يشكل (2)
 منها ما يلي: ، وترجع هذه الأزمة إلى عوامل،(3)ماهية خلقه

الفراغ الروحي في حياة الإنسان الذي فقد معاني خلقه، وجهل سنن كونه، يقول  -1
وَمَا خَلَقنَا السمَاوَاِت وَالَأرَض وَمَا بَينَهمَا لاَعِبِينِ تعالى: 

(4). 
ية التي عدت الإنسان مجرد آلة لا آية، وجردته من   -2 الفلسفات المادية والعبثية والدهر

، ونزعت المعاني السامية عن الوجود (5)المقدسات التي من دونها لا قيمة للحياة والوجود
بقي الإنسان مجرد قيم فارغ، مقاد بقلقه  البشري، الذي فقد معاني خلقه وقيمة خلقه، و

نهاية الرديئة بسبب بعده عن تدينه الذي تصبح معه الحياة من دون دلالة واغترابه إلى ال
ً يؤول إلى العدم(6)ومعنى ، (7)، وإفراغه من قيمه الأخلاقية التي أصبح فيها رقما جامدا

صفر في معادلة الحياة، كما نجد في معادلة الخوارزمي الرائعة التي أجاب فيها  وإحالته إلى
، وإذا كان الإنسان 8ائلا: "إذا كان الإنسان ذا )أخلاق( فهو =عندما سئل عن الإنسان ق

، وإذا كان ذا )مال( أيضا فأضف صفراً آخر 80ذا )جمال( فأضف إلى الواحد صفراً =

                                                 

ير البيداغوجيا في الجزائر، منشورات  يسيسكو/ تحو ير التعليم الجامعي في العالم الإسلامي، منشورات الإ = استراتيجية تطو
م، لتفعيل أسس لبيداغوجيا ال كفايات في 8770، يناير: 0البحث البيداغوجي، عدد: اليونسكو/ ديداكتكيا، مجلة 

باط،  ية المواقف، د. لمسعدي ميلود، مطبعة الأمنية، الر بية الإسلامية ونظر  م.0080ديداكتيك التر
 .4( سورة التين، الآية: 1)
 .90( سورة الإسراء، الآية: 2)
 .80ص: محمد الكتاني، "، ( "منظومة القيم المرجعية في الإسلام3)
 .01( سورة الدخان، الآية: 4)
 .80ص:  ،( "مكانة المقدس في الثقافة المعاصرة"، عباس الجراري5)
 .10ص:  ،( انظر: "شروط النهضة"، لمالك بن نبي6)
 .80( انظر: "مكانة المقدس في الثقافة المعاصرة"، لعباس الجراري، ص: 7)
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ً آخر= 800=  ، فإذا ذهب العدد 8000، وإذا كان ذا )حسب ونسب( فأضف صفرا
بقيت الأصفار ال  تي لا قيمة لها".واحد، وهو )الأخلاق( ذهبت قيمة الإنسان، و

 قيم العولمة التي عملت على تنميط القيم، وقولبتها في إناء تصوراتها، وأهدافها، حيث -3
َ مستعمره، وثقافته تلك التي تمنحه  يته الإشباع، ولغته لغة أصبح وطن الإنسان العالم، وهو

 جناح التمرد على ثوابته.
فطري والتيارات الإنسانَ من بنائه اللقد َأفرغت هذه الحيوات : الابتعاد عن الفطرة -4

الأصيل، من معاني الخ ير، والرحمة والتعاون، والجمال والحق والسلام، والتضحية، بل إن 
با قيمية"، يقول طوني بلير رئيس  يكا كانت في جوهرها "حر ية التي شنتها أمر الحرب الحضار

يطانيا الأسبق: "لقد فضلنا معركة القيم على معركة ال  أمن".وزراء بر
من هنا كانت مؤسساتنا التعليمية مدعوة إلى دمج قيمها الأصيلة المعبرة عن خصوصية 

برامجها وأنشطتها؛ لرفع تحدياتها التالية: يمانها وانتمائها الحضاري والثقافي في مناهجها و  إ
ية -1  :قيم الهو

ية تحدياٌت خطيرة، تشمل التح يخية للهو ية والتار ديات تواجه الروافد الدينية والثقافية واللغو
وم المشككة في القيم المقدسة والثوابت الأصيلة للمجتمعات الإسلامية، جاعلة العلم دينا لها، ونج

، والاختلالات ةالسياسة والتجارة وال كرة أنبياءها، وملذات الحياة معبداً لها، والملوثات الثقافي
ية لسانها، غير عابئة بالمعاني المقدسة في خلق ال كون والإنسان، مصداقا لقوله:  رَبنَا مَا اللغو

 ً خَلَقَت هَذَا بَاطِلا
وَمَا خَلَقت الجِن وَالِإنَس ِإلا لِيَعبدونِ ، وقوله: (1)

، وموازاة مع ذلك (2)
بية التي تعد حصناً لقيم الأمة ومرج ا من مقومات عا لحضارتها وثقافتها، ومقومفإن اللغة العر

ية الإسلامية شخصيتها يعد انتهاك حقوقها اختراقا للهو وتهديداً لأمنها الثقافي ، (3)ووجودها، و
يب والتبعية والاستلاب، ولحماية  ية والإسلامي، تواجه تحديات التغر المحافظة على هذه الهو

يز الوعي بخصوصيتها ال عقدية ومقوماتها خصوصيتها المنفتحة على عصرها في برامجنا التعليمية ينبغي تعز
يخية؛ لتصبح جدولا من الولاءات الوجدانية والقيمية النابعة من  ية وروافدها التراثية والتار اللغو

                                                 

 .878( سورة آل عمران، الآية: 1)
يات، الآية: 2)  .65( سورة الذار
العولمة  -0العالم ليس سلعة، لعبد الهادي بو طالب.  -0عولمة العولمة، للمهدي المنجرة.  -8انظر عن مخاطر العولمة ال كتب التالية:  (3)

يجري.  يتنا والعولمة، لعباس الجراري. -4والحياة الثقافية في العالم الإسلامي، للتو  هو
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ية والثقافية التي لا ي ية في الجنسية والروابط الدينية واللغو جواز السفر مكن معها اختزال الهو
ية مرادفة لماهية الإنسان  والبطاقة الوطنية والولاء العظمى للأرض والبشر، ومن هنا تصبح الهو

 وكينونته ووجوده الإنساني في أسمى تجلياته، بل وأيضا في سيادته.
ية، فإذا كان ديكا فكر إذا رت يقول: "أنا أوتشكل لغة القرآن مقوما رئيسا من مقومات الهو

بية إذا أنا موجود"، فعندما رفض  أنا موجود" فإنه يجدر بنا أن نصوغ هذه الجدلية "أنا أتكلم العر
 المستعمرون الخروج من فرنسا قال لهم الج نرال دوگول: أينما تكون الفرنسية فتم فرنسا.

 :قيم المواطنة -2
ية الإسلامية تتنامى في قيم المواطنة، عالم اليوم التحديات المهددة ل موازاةً مع تحديات الهو

فإذا كانت الوطنية تعني الولاء للوطن الذي نشأ فيه الإنسان بأرضه وسكانه، فإن المواطنة 
يتسع مفهومها؛ ليشمل الانتماء القيمي إلى تراثه وحضارته ولغته والدفاع عن سيادته وحماية 

به ولغاته، بلده على اختلاف تنوع سكانه ومذاهبيئته، وهو شعور المرء بالانتماء الروحي إلى 
بية على قيم المواطنة على ترسيخ قيم المحبة، والتعاون والتسام  ح واستنادا إلى ذلك تعمل التر

 والتضحية، والتكافل الاجتماعي.
وتزداد قيم المواطنة تصدعاً، مع مفاهيم "الوطن ال كوني" وهجرة العقول، ومع الذين يحيون 

وطنهم، فهذا الملك الحسن الأول ملك المغرب كان يقول في عهد الحماية التي  بلا انتماء في
بي في دولتي فلا أكاد أجده"، وهذا قاسم  بي: "إنني أبحث عن مغر استلبت المواطن المغر
ية"، وكان جان جاك روسو  ية وأفئدة إنجليز يد وجوها مصر أمين كان يقول عن الخونة: "لا نر

 إلا إذا كنا مواطنين". يقول: "لن نصبح فعلا بشرا
بية على قيم المواطنة من خلال مواده الدينية المختلفة؛  من هنا كان تعليمنا مدعوا إلى التر
ية المحلية والقيم الإنسانية، كقيم السلام والتعاون وحقوق الإنسان وكرامته  لترسيخ قيم الهو

مسهما في الصالح ؤمنا بخالقه ووتعايشه؛ لتجعل الإنسان مواطنا صالحا نافعا لمجتمعه وعالمه، وم
 العالم وواعيا بواجباته وحقوقه، متشبثا بثوابته ومنفتحا على عصره.
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 :قيم التفوق والإبداع- 3
بخاصة ذات الاحتياجات الخاصة؛  لقد عني الإسلام بمختلف الفئات الاجتماعية، و

يمانا منه بأن الإنسان هو أثمن ثروة في هذا ال كون، وليس بناء الج ، ولم يقصر (1)درانإ
بداع، بل أولى منزلة كبرى لوسائلهما،  الإسلام عنايتَه على المصادر المشجعة على التفوق والإ

ً من أجنحة التطور، قال تعالى:  ّ ه َأخرَجَكم فاعد السمع والبصر والفؤاد والعقل جناحا وَالل
كرونَ وَالَأبَصارَ وَالَأفئِدَةَ لَعَل كم تَشمن بطوِن أمهَاتِكم لاَ تَعلَمونَ َشيئًا وََجعََل ل َكم السمَع 

(2) ،
يرد السمع والاستماع بمشتقاتهما في القرآن أكثر من )  ( مرةً.810و

ية من أثر في قيادة قطار التطو ً من المخططين الاستراتيجيين بما لهذه الفئة البشر ر ووعيا
يالاجتماعي والحضاري لمجتمعاتها، فإن المنظمات المعنية بالشؤون ا بو ة أولت أهمية كبرى لتر

، كما وعت الدول المتقدمة قيمة الاهتمام بالتفكير (3)للمتفوقين والمبدعين من المتعلمين
ية البياب"؛ لأرتور  بو يعد كتاب "الأرض التر بداعي وتنميته لدى المتفوقين. و الإ

بمثابة دقات طبول الغافلين عن   Education wastland (Arthur Bestor))4(باستور
بين وأساليب أ بين، التي أيقظت الوعي بأهمية إنشاء مراكز لتنمية الموهو همية العناية بالموهو

بداعهم، وضرورة مراجعة المنظومة يكا وتلتها دول  ،(5)التعليمية ال كشف عن إ فأنشأت أمر
يلاء هذه الفئة من المتفوقين  أخرى، مراكز للتميز والتفوق، وهو ما يدعو مؤسساتنا إلى إ

يقتضي ذلك ما يلي: بين عنايتها؛ حماية لهم من الجمود أو الانحراف، و  والموهو
بين والمتفوقين. -أ  بية الوالدية على الارتقاء بقدرات الموهو  توعية التر

بداع. -ب   تشجيع قدرات التفوق والذكاء على العمل والإ

                                                 

باخ، ص: 1) ية الإسلامية، لمصطفى الز ية الحضار  .88( المرجعية القيمية الإسلامية لتحصين الهو
 .91( سورة النحل، الآية: 2)
يسيسكو، انظر مثلا: 3) ياتها الاستراتيجية منظمة اليونسكو والإ ( من المنظمات التي جعلت المتفوقين والمبدعين في قمة أولو

يسيسكو وأقرها مؤتمرها العام"استراتيجية قدرات المتفوقين وا بين في العالم الإسلامي"، التي وضعتها الإ في طهران:  لموهو
 م.0004

يكي: )4) بوي ومؤرخ أمر   م.8760م(، أصدر كتابه عام: 8774-8701( مفكر تر
ية، فأنزلت أول إنسان على سطح القمر )نيل ( 5) بو يكا شرف السبق العلمي بمراجعة مناهجها التر مسترونغ( عام ألقد نالت أمر

 م.8767م و8769م، رغم محاولات الاتحاد السوفياتي سابقا لغزو الفضاء عامي: 8759
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بين والمتفوقين -ج  ير أساليب ال كشف عن الموهو  .(1)تطو
ير قدراتهم  -د  بين تسمى بأقسام "التميز"؛ لتطو إحداث أقسام خاصة للمتفوقين والموهو

 وال كشف عن مواهبهم.
ية غير المتلائمة  بو ية أن المناهج التر بو معلمين بالقدرات وجهل اللقد أكدت التجارب التر

العقلية والنفسية للمتعلمين مسؤولة إلى حد كبير عن الخمول أو الانحراف الذي يصيب فئة 
ز المتفوقين، وهو ما يدفع بعقولنا أيضا إلى بيع نبوغها وعقولها في السوق العالمية عندما تعج

 مختبراتنا ومجتمعاتنا عن فهمها وتشجيعها.
 :قيم التربية الدولية - 4

بية الدولية في المجتمعات المعاصرة بفعل الثورات  (2)لقد تعاظم الاهتمام بمفاهيم التر
ية والديمقراطية والعدال يات السياسية والثقافية التي عدت قيم الحر ة الاجتماعية وشيوع النظر

 الاجتماعية جوهر كينونة الإنسان، وعنوان كرامته وماهيته.
تي والإعلامية والثقافية الدولية رأت في هذه القيم الوإذا كانت المؤسسات السياسية 

بيا فإنها  ية والمساواة ابتكاراً غر ارتدت أثوابا جديدة كالديمقراطية والتحالف الحضاري والحر
يعة الإسلام بمصطلحاتها  م أصبحالقرآنية، كالشورى، والتدافع، ومن ث تجد أصولها في شر

يف بأبعادها الإنس لمناهج انية والدينية والسياسية والاجتماعية في ادمج هذه القيم والتعر
ية منه: بو  التعليمية وإبرازها في التجليات التالية ضرورةً تر

للإصلاح السياسي في الإسلام مفهوم مغاير عن مفاهيمه في  الإصلاح السياسي: -
ية، عالأنظمة الوضعية، ذلك أن السياسة التي ينتظم بها أمر العمران البشري هي السياسة الشر

ية، ومن  التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، كما يقول ابن قيم الجوز
 :هنا يقوم مفهوم الصلاح السياسي القائد للتغيير والتطور في الإسلام على المرتكزات التالية

بية، وليس المقود بالعنف أو المستورد من الخ التغيير - أ ارج، الداخلي الذي يتم بفعل التر
ّ هَ لاَ يغير مَا بِقَوٍم َحتى يغَيروا مَا بَِأنفسِهِم: عملا بقوله تعالى ِإن الل

، ومن هنا كان مفهوم (3)

                                                 

يقة ما يمكن تسميتها ب "الوسط الموهوب".1) يقة "علم الجرافولوجي" أو طر  ( يمكن الاستفادة هنا من طر
بية الدولية الإنسان مواطنا في مجتمع العالم، تصان قيمه، مهما اختلفت الأديان والثقافات والحضارات والأوطان. ( 2) تعد التر

يسيسكو:  بية الدولية"، منشورات الإ  م.0000انظر: "المفهوم الإسلامي للتر
 .88( سورة الرعد، الآية: 3)
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بية" بي على الفضائل، وليست السياسة التي يست (1)السياسة يرادف "التر بد في الإسلام التي تر
 .(3)، أو يكون "ثعلبا في مكره وأسدا في بطشه"(2)فيها الحاكم في حكمه

ية وال كر - ب بية الدولية في المناهج التعليمية لحقوق الإنسان، والحر امة استناد مفاهيم التر
ية الوالمساواة، والحوار والسلام والمواطنة، والعل سياسية م والصحة والسكان، والبيئة إلى النظر

يرها من النعوت  في الإسلام، التي سميت عند العلماء والمسلمين "بالسياسة الشرعية"، وتحر
 العلمانية والمادية.

ية، تأكيد حضانة الإسلام في المستندات المرجعية للمناهج التعليمية لأرقى هذه القيم الإنسان  – ج
ية التي ية، كالحر  وإبراز جذورها ودلالتها وقدرتها على معالجة الاختلالات الأخلاقية التي تعانيها البشر

م في صيحته 8741دعا إليها عمر بن الخطاب قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام: 
لام سباقا "، وموازاة مع ذلك فقد كان الإسمَتَى استَعبَدتم الناَس وَقَد وَلَدَتهم أمهَاته م َأحرَاراالمشهورة: "

يق الخ ير (4)إلى الدعوة للعدل والمساواة بكون العدل وليد المساواة ورديفها بكونهما معا طر ، و
ّ هَ يَأمر بِالعَدلِ وَالِإحسَانِ   ى:والصلاح والنماء في البلاد والعباد، يقول تعال ِإن الل

(5). 
وإذا كان العصر تميز بظهور المنظمات والدعوات المناهضة للظلم والاستبداد، والمدافعة عن 
حقوق الإنسان، فإن الإسلام كان أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة 

، وعدها جزءاً من حقوق الل  ه وحقوق النفس وحقوق العباد، وتعد الشورى في (6)وأوسع نطاقٍ 
وََشاوِرهم فِي الَأمرِ الإسلام: 

ية السياسية في الإسلام التي قرنها  (7) مقوما بارزا لخصوصية النظر
 ، إلا أنها تتميز من الديمقراطية في رعاية أمور الدنيا والدين معا،(8)بعض الباحثين بالديمقراطية

يمان بالحاكمية لل  ه تعالى وقيم الاستقامة والتقوى معيارا لاختيار الحاكم.  والإ

                                                 

 ه .057بي الجزار القيرواني، المتوفى عام: ( انظر مثلا: كتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم"، لأ1)
 .48، لل كواكبي، ص: "( انظر: كتاب "طبائع الاستبداد2)
 .841( السياسة المكيافيلية كما نجد في كتاب "الأمير" لميكيافللي، ص: 3)
 .48( الدولة في الإسلام، للجراري، ص: 4)
 .70( سورة النحل، الآية: 5)
 .7لي، ص: ( حقوق الإنسان، لمحمد الغزا6)
 .867( سورة آل عمران، الآية: 7)
 .805 ص: كتاب "الشورى والديمقراطية"، لعلي محمد لاغا، 8))



 ــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديات التعليم الديني التوجه الاستراتيجي لرفعـــــــــــ 
 

11 

 

ا ومما يجب توجيه النظر إليه هنا أن قصدنا ليس أن تصبح مناهج التعليم الديني معرضا سياحي
لهذه القيم والمفاهيم، بل الغاية منها إدماج هذه القيم في مواده، والاستخدام الأمثل لمفاهيمها 
ودلالاتها في نصوصه، وتضمين عناصرها لبناء سلوك ومواقف وتوجهات لدى المتعلمين بفعل 
بية على فضائلها، كقيم الشورى والعدل والسلام والحوار ونبذ  بية عليها، وإعداد أدلة للتر التر

 .(1)العنف والتطرف والقيم البيئية والصحية والسكانية من وجهة نظر إسلامية"
بذلك تتم تجلية   الأبعاد المهمة والغائبة في كثير من مناهجنا التعليمية، وهي:و

 ً يز البناء القيمي بهذه المفاهيم في شخصية المتعلم؛ تحقيقا لأصالته ومعاصرأولا  ته.: تعز
 ً ية للدين الإسلامي، وحضانته المبكرة لأرقى القيم الإنسانيثانيا يادة الحضار ة : تأكيد الر

بي.التي عدت في قاموس التطور من   مبتكرات العقل الآري الغر
 ً ية الإسلامية في هذه القيم بمنظورها المتميز ومصطلحاتها الديثالثا براز خصوصية الرؤ نية : إ

ية الأصيلة.  والحضار
 ً : إثبات خلود القيم الإسلامية المقدسة، وقدرتها على معالجة مشكلات العصر وقضايا رابعا

ية متفردة، كما نجد في  حضاري، الأمية، معالجتها لمشكل البيئة، الصحة، الصراع الالإنسان بعبقر
 الفقر، التطرف... إلخ.

 ً  غياب الوعي بتحديات المشكلات: -رابعا
 تحديات الإنسان ذو البعد الواحد:

ية التي سادت ثم بادت تلك التحديات التي رأت في  من أخطر ما يهدد الحضارات البشر
ً معمى" وحياته مجرد "آلة"  ً "مجهولاً"، وعدت وجوده "بلا معنى" ونهايته "شيئا الإنسان كائنا

بت الإنسان الباني لهذه الحضارات على ية التي ر بو يات الفلسفية والتر  ومنتوجه "سلعة"، كالنظر
عين، رأته كفيلا بتطورها وخلودها، كالمكون العضلي في الثقافة الرومانية والفرعونية مكون م

ادي والجاهلية، والمكون العقلي في الفلسفة اليونانية، والمكون الروحي في الثقافة ال كنسية، والاقتص
 ية.ثفي الفلسفة الاشتراكية، والسياسي في الفكر الميكياڤيللي، واللامعقول في الفلسفة العب

                                                 

ية"" :نظر على سبيل الاستفادةا(1)  بو يس ،دليل إدماج قيم العدل والمساواة في المناهج التر  م،0001يسكو: منشورات الإ
يسيسكو ،ودليل "إدماج المفاهيم البيئية في البرامج التعليمية ما قبل الجامعة" بية على  ،م0000 :منشورات الإ و"التر

 م.0000، 0حقوق الإنسان"، لعبد المجيد الانتصار، النجاح الجديدة، ط: 
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يتها وسعة ية الإنسان( بأبعادها المختلفة متفردة في حضارة الإسلام ببعد رؤ  ومن ثَم تبقى )هو
براز بعضها في التجليات التالية:  مجالات عملها، وتعدد أبعادها، وخلود مكوناتها التي يمكننا إ

ية في نظرتها إلىشمولية تكوينه -1 بو الإنسان  : تتميز الفلسفة الإسلامية ومناهجها التر
يديولوجيات التي تحصر ماهية وجوده في مكون معين، كالمكون الجسمي  يات والإ عن النظر
ية الإسلامية كائناً  أو العقلي أو الروحي، تعده كفيلا بصلاحه وتقدمه، على حين تعده الرؤ

اجتماعي والعقلي وال، تتكامل مكونات بنائه الروحي والجسمي والنفسي (1)متعدد الأبعاد
ي... الخ، وتتناغم عناصر بنيانه المرصوص، حيث يتجاوب فيه الجزء مع الكل والكل مع والماد

ية والنفسية والصحية أيضا عن بلوغ أهدافها في تحقيق بو  الجزء، ومن ثم تقصر المعالجات التر
ين الشمولي المتناغم عند الإنسان،  )قِوامة الإنسان وصلاحه( حين تغفل جانباً من جوانب التكو

ية الشمولية، ومن هن بيات الغافلة عن هذه الرؤ ا يكون فساد الحضارات ثمرة بالدرجة الأولى للتر
باوي  ومسؤولة عن صناعة الإنسان المتشهي الذي يحيا بجاذبية الشهوات المادية، أو الإنسان الطو

 المعلق بمشجب خياله إلى عوالم غير مرئية وغير نافعة.
بي تؤهل  ة تروم صلاح الإنسان وال كون والمجتمع أنواستناداً إلى ذلك ينبغي على أي تر

ية  ً يراعي كل حقوق هذه المكونات المستجيبة لوظيفته ورسالته الدنيو الإنسان تأهيلا
ية؛ مصداقاً لقوله تعالى:  ّ ه الدارَ الآِخرَةَ وَلاَ تَنَس نَِصيبََك مَِن والأخرو وَابتَِغ فِيمَا آتَاكَ الل

الدنيَا
 الرئيسة ما يلي: . ومن هذه المكونات(2)

يماني وروحي بالفطرة والضرورة.المكون الديني -1  : بكون أن الإنسان كائن متدين، إ
 بصفته كائناً متميزاً عن الحيوانات بالعقل والتدبير.المكون العقلي:  -2
 بصفته كائنا اجتماعياً، يحيا بالآخر ومع الآخر وللآخر. المكون الاجتماعي: -3
ً المكون المادي:  -4 ً يحيا بإشباع رغبات جسده وعيشه فيبصفته كائنا إطار  بيولوجيا

يعته.  أحكام عقيدته وشر
جتمعية في بصفته كائناً مدنياً، سياسياً تنتظم علاقته بأنظمة وقوانين م  المكون السياسي: -5

 إطار ما سمي ب "السياسة الشرعية.

                                                 

 .( على خلاف ما رآه مركوزاً صاحب كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد"1)
 .99الآية: ( سورة القصص، 2)
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الجانب  ابصفته كائناً يحيا متأثراً بحضارة مجتمعه وعصره، سواء منه المكون الحضاري: -6
 المادي أو الفكري أو الروحي.

ً يثمر عطاؤه بصحته النفسية التي تتأثر بمخ المكون النفسي: -7 تلف العوامل بصفته كائنا
ية والاجتماعية والمادية... إلخ. بو  الدينية والتر

بوي في المناهج التعليمية بتنوع المكونات  وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتنوع الخطاب التر
والمدركات في حياة الإنسان الصالح مع خالقه ومع نفسه ومع مجتمعه وعالمه البشري والبيئي، 
بية  بيات في منظومتنا التعليمية، كالتر ً في الاعتبار ما يغيب أو يخفت صوته من تر آخذا

بية ا المواطنة بية السياسية والتر بية الجمالية والفنية، والتر بية البيئية، والتر بية والتر لدولية والتر
 العلمية...الخ.

يمان المستند إلى "النظتكامل معتقداته -2 بية الرشيدة على ترسيخ الإ ر العقلي"؛ : تعمل التر
تأكيد دور الأديان ولأن هذا الدين يطالب المتدينين بالأخذ بالبراهين، كما يقول محمد عبده، 

يضة، والتفكير العقلي بصفت ه في النهوض بالعلوم والحضارات، ودعوته إلى العلم بكونه فر
يم أكث بين الدين والعلم الذي يرد بمشتقاته في القرآن ال كر يب بين المذاهب، و ر ضرورة، والتقر

بين951من:  لنقل والعقل في ا ؛ لتجلية حتمية العلاقة التكاملية بين الدين والعلم من جهة، و
تاريخ الحضارة الإسلامية من جهة أخرى، ومن هنا نجد القرآن يحث على استعمال المدركات 

بِلِ َكيَف خلِقَت وَإلى العقلية والحسية لمعرفة آيات ال كون، قال تعالى:  َأفَلا يَنظرونَ إلى الِإ
السمَاء َكيَف رفِعَت

(1). 
يات توازن زمانه -3 لاثة أزمنة تعليمنا صراعاً بين الحمولة المعرفية لث: تعرف أنماط ومستو

ية بسالبها وموجبها تمارس ضغطا كبيراً في وعي بع ض متداخلة، ففي حين كانت الثقافة الماضو
يين تبلغ نسبة  بو ين التر ، فإن الوعي المستشرف للمستقبل 06، ولا يتجاوز المعيش 90المفكر

بذل6يبقى في نسبة متدينة لا تتجاوز  ية والمناهج التعليمية أن ، و بو ك ينبغي على الخطط التر
تعلم المستفيدين منها كيف يصنعون من مراكب ماضيهم المشعة، وتحديات عصرهم المهددة 
يمنح للمسلم حياة  ية، و يادتها الحضار أجنحة لبناء مستقبل مضيء، يعيد للأمة الإسلامية ر

بان  .بماضيه في غير انغلاق، وحياة بحاضره في غير ذو

                                                 

 .89،81( سورة الغاشية، الآيتان: 1)
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ً بخصوصية وسطيته، وتوازنه بين وسطية بنائه -4 ً متميزا : إذا كان الإسلام نظاما
يط التي تضعه في موقع الاختيار الأمثل والأسلم دون الانجراف بتعصب  الإفراط والتفر
وغلو لقطب معين في الثنائيات المتصارعة في حياة الأفراد والمجتمعات والحضارات، فهو 

بطال المعتقدات المؤمنة بتعدد الآلهة، أو الملحدة التالنظام الذي دعا إلى وحدا ي نية الخالق لإ
لا تؤمن بأي إله، وهو المنهج الذي منح لكل من الدين والعقل مكانتهما دون الغلو في 

وَكَذَلَِك َجعَلنَاكم أمةً اكتسابهما، وجعل بذلك أمة الإسلام أمة الوسط في قوله تعالى: 
 ً وََسطا

، وهذا يعني أن (2)"خَير الأمورِ َأوَسطهَا: "-عليه الصلاة والسلام-، وفي قوله (1)
 الإسلام يقف بمنظوره المتميز موفق الخيار الصالح للفرد والجماعة، الذي لا ينأى به الغلو في

فقال  -ه وسلمصلى الل  ه علي-المدح أو الذم عن الحقيقة والصلاح، فقد جاء جماعة إلى رسول الل  ه 
ي الليل أبداً"، وقال آخر: "أنا أصوم الدهر فلا أفطر"، وقال آخر: "أنا أعتزل أحدهم: "أنا أصل

ّ هِ وََأتقَاكم لَه،النساء فلا أتزوج"، فرد عليهم النبي قائلا: " ّ هِ ِإني لََأخشَاكم لل وَل َِكننِي  َأمَا َأنَا وَالل
َلَيَس مِنيأَصلي وََأنَامَ وََأصوم وَأفطِر، وََأتَزَوج النسَاءَ، فَمَن رَغَِب عَن   .(3)"سنتِي ف

ية وتراث سلفه الصالح، عادلا في   يم وأحاديثه النبو ومن هنا كان الإسلام بقرآنه ال كر
ياكم : "-لل  ه عليه وسلمصلى ا-توجهاته، منافيا لقيم التشدد والمغالاة السالبة، فقال رسول الل  ه  ِإ

 .(4)"وَالغلو فِي الديِن، فَِإنه َأهلََك مَن كَانَ قَبل َكم
تتأكد من ذلك براءة الإسلام من الافتراءات التي تتهمه جهلا أو تجاهلا بالتطرف، 
يعته السمحة لقيم الاعتدال،  والغلو المفضية إلى "التعصب" و"الإرهاب" وحضانة شر

 والتسامح، والوسطية التي تعد أرقى المنازل والفضائل بين التطرف والإفراط البانية بعدالة
 تقامة مجتمعه وحضارته.الإنسان وتوازنه، واس

بني شخصية وعيا بذلك تضطلع المناهج التعليمية بمسؤولية كبرى في تجلية قيم الوسطية التي ت
يا، عارفا بالمقاصد والحدود في تعامله مع ثنائية الدنيا والآخرة، الدين والعقل ، المتعلم بناء سو

 الرجل والمرأة، الحرب والسلام، ومواجها للتحديات التي أفقدت الإنسان المسلم توازنه

                                                 

 .840( سورة البقرة، الآية: 1)
 ( أخرجه السمعاني، والبيهقي.2)
 ( مسند أحمد.3)
 ( سنن ابن ماجه، كتاب المناسك.4)
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وانتماءه في انجرافه المتطرف الأعمى لجانب دون آخر، مما يسهم في بناء قيم بانية، ورافعة 
 لتحديات العصر، يمكن تجليتها في التوجهات التالية:

إلغاء مخاطر الثنائية التي زرعت قلق الانتماء وحيرة الخيار في شخصيات المتعلمين،  -أ
 وحقول معارفنا.

ية على حقائقه.تصحيح ظواهر الصور النم -ب  طية المسيئة للإسلام والمفتر
 نفي التطرف والغلو التي تمثلها بعض الحركات عن الإسلام. -ج
 غائية وجوده: -5

يديولوجيات السياسية قد اختلفت في نظرتها للإنسان يات الفلسفية والإ  إذا كانت النظر
ينه ومصدر نشأته ومآله، فجردت وجوده من المعاني الس مية، وجهلت امن حيث طبيعة تكو

فإن الإسلام  (2)، وعيشه "لا معقولا"(1)أو تجاهلت أصله ونهايته، عدته بذلك كائنا "مجهولا"
وَمَا ، وغاية وجوده (3)"كل كم لِآدَمَ، وَآدَم مِن ترَاٍب يعده كائنا معلوما، من حيث نشأته، "

خَلَقت الجِن وَالِإنَس ِإلا لِيَعبدونِ 
ية مدعوة إلى رفع التحديات. يعني هذا أن المناهج (4) بو  التر

 التي تجرد مجيء الإنسان وحياته من أي معنى، من خلال التوجهات التالية:
بانية ومعاٍن ساميةٌ، ولم يخلق مع المخلوقات الأخرى،  -8 إن غاية خلقه لها آيات ر

وَمَا خَلَقنَا السمَاءَ وَالَأرَض الحيوانية، والنباتية، والسماوات والأرض عبثاً، يقول تعالى: 
وَمَا بَينَهمَا لاَعِبِينَ 

هوَ َأنشَاكم ، ومن ثم يكون جوهر وجوده هو عمارة وصلاح الحياة (5)
مَِن الَأرِض وَاستَعمَرَكم فِيهَا

(6). 
أن  إنه كائن مكلف بأمانة المواطنة بعناصرها المحلية ومحبة الإنسانية بتوجهاتها العالمية، بمعنى -0

ية مطالبة بتجلية ورسم صورة المسلم المنفتح على عالمه الإنساني مع الحفاظ على خ بو صوصية المناهج التر
محليته، في تعاونه وتعايشه مع الآخر، وانتهاج أساليب الحوار وآداب الاختلاف مع الثقافات 

                                                 

يل.1)  ( انظر: كتاب "الإنسان ذلك المجهول"، ال كسيل كار
 ( فلسفة العبث عند ألبير كامو وغيره.2)
بكم واحد، وإن أباكم واحدٌ، كل كم لآدم، وآدم من تراب". :( خطبة الوداع3)  "أيها الناس، إن ر
يات، الآية: 4)  .65( سورة الذار
 .85( سورة الأنبياء، الآية: 5)
 .58( سورة هود، الآية: 6)
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، -لل  ه عليه وسلماصلى -والحضارات والمذاهب والأديان، استناداً إلى الخطاب الإلهي الموجه للرسول 
ية كافة، وليس للمسلمين فقط  َيِنَ عادا إياه رسولا للبشر وَمَا َأرَسلنَاكَ ِإلا رَحمَةٍ لِلعَالم

(1). 
يا، إنه كائن عاقل، شرفه الل  ه بقيم العقل وال كرامة التي ترفعه إلى المراتب الإنسانية العل -0

بِِل َكيَف خلِقَت  َأفَلا  ،فدعاه إلى استعمال النظر العقلي في عجائب خلقه يَنظرونَ إلى الِإ
وَإلى السمَاء َكيَف رفِعَت وَِإلَى الجبَاِل َكيَف نِصبَت

(2). 
ِإن السمَع وَالبَصَرَ وعد السمع والبصر من المدركات الحسية المعينة للمعرفة العقلية: 

 ً وَالفؤَادَ كل أولَئَِك كَانَ عَنه مَسؤولا
(3). 

بي ولا يعني ذلك كون العقل وحد ير الغر ه مصدراً للمعرفة، أو منحه قداسة علماء التنو
في صراعهم مع الاستبداد ال كنسي، ول كن للعقل في الإسلام أهمية، ومن ثم حدوده التي 

 يقف عندها، فهو العقل المتكامل مع الدين، العقل المؤمن الصالح والنافع والعالم.
 تحديات العداء للإسلام: -

يخي  المتوارث للإسلام عقيدة وحضارة وثقافة في عقول مع أن العداء التار
ية، الذي صنعته في مخيلتهم الصور الن بو ية والتر بيين ومؤسساتهم الدينية والفكر مطية الغر

ً، فإن أحداث:  يكا، قد 0008سبتمبر،  88المشوهة جهلا أو تجاهلا م التي عرفتها أمر
يمي إلى إطار حضاري ق نقلت هذا العداء من إطاره العقدي الذي ألهبته الصليبية

ية، روجت لصناعة  نظرت له مؤسسات إعلامية واستراتيجية وعسكر
بيا" وشملت حملات الإساءة والافتراءات والتهم حول الإسلام  ،(4)"الإسلاموفو

رمزوه المضيئة وحضارته المشعة، منها محاضرة بابا الفاتيكان الأسبق بنيدكت السادس 
يكية في:  م، التي اتهم فيها الإسلام بعدائه 0006سبتمبر،  80عشر في الجامعة الأمر

                                                 

 .809( سورة الأنبياء، الآية: 1)
 .89،81،87( سورة الغاشية الآيات: 2)
 .05( سورة الإسراء، الآية: 3)
بالمسلمين، انظر: "الإسلام في مواجهة الإرهاب"، رابطة ( 4) يف من الإسلام وإلصاق الإرهاب به و ظاهرة التخو

بيا(، منشورات  الجامعات الإسلامية، دور الإعلام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام" )الإسلاموفو
يسيسكو:  يسيسكو:  م، وكتاب "لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام"، عباس الجراري،0001الإ منشورات الإ

 م.8777
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ياء" للصحفية (1))للعقل( وانتشاره "بالسيف" ، وما تضمنه كتاب "الغضب وال كبر
يانا فالاتشي، وكتاب "آيات شيطانية" لسلمان رشدي، والرسوم  يطالية: أور الإ

المنهج  مالدانماركية من إساءات وافتراءات، حتى المؤسسات التي كان يفترض أن تلتز
العلمي والحياد الفكري انجرفت مع خيالها وهواها مجانبة الحقائق فيما كتبته، كما نجد 

وفي أعمال "أسبوع  (2)في "الموسوعة الإسلامية" الصادرة عن مؤسسة ليدن بهولندا
يكية ، وكما نجد من أخطاء (3)الوعي بالفاشية الإسلامية" الذي نظمته الجامعات الأمر

ية في كتابات المستشرقين الألمانفيما كتب عن ال وغيرهم، وفي كتاب  (4)سيرة النبو
 في تجنيه على "النبوة". (5)ه"تاريخ القرآن" لنولدك

ية، وخلفيات  والمتأمل في مجمل هذه الافتراءات يجد أنها كانت مسوقة بدوافع استعمار
ً ملتهبة من العداء المعي ية، تخفي نارا يديولوجية وحضار بواعث إ ية و في الصور  شعنصر

 النمطية الجاهزة والمتهمة الإسلام وحضارته، جهلا أو تجاهلا بما يلي:
ية عن الإسلام. -1 يادة الحضار  نفي الر
 مجافاة الإسلام للعقل والعلم والسلم. -2
 .(6)حصانة الإسلام لآفات التطرف والإرهاب -3
 الخلط في المفاهيم بين الأصولية والتطرف والمقاومة والإرهاب -4

 الافتراءات في تعليمنا الديني:تصحيح  -
تؤكد الدراسات الاستراتيجية أن مؤتمرات تصحيح صورة الإسلام وندوات الحوار 

يم الإساءات لم تحقق أهدافها، وأن النار  (7)والاختلاف والسلام وقرارات الإدانات وتجر
تحديات لمازالت مشتعلة في العالم رغم لقاءات الحوار، ومن هنا تأتي أهمية مواجهة هذه ا

 في مناهجنا التعليمية ومؤسساتنا الإعلامية.

                                                 

 م.80/7/0006( في المحاضرة التي ألقاها بالجامعة الألمانية: (1
يسيسكو.( 2) يل في لايدن بهولندة، منشوارات الإ ية"، تصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية عند دار بر  انظر: كتاب "السيرة النبو
 م.80/0009/ 05 –00( نظم خلال الفترة: 3)
يسيسكو: ( 4) ية في الكتابات الألمانية" منشورات الإ  م.0088انظر: كتاب "السيرة النبو
  .855ما يقال عن الإسلام": عباس محمود العقاد، كتاب الهلال: "( انظر: كتاب 5)
 ( انظر: "لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام"، عباس الجراري.6)
 بيانات بقيت عرضة للقرصنة في مكاتب الدول والمنظمات.عقدت عدة مؤتمرات حكومية وأهلية وصدرت عنها ( 7)
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بما أن موضوعنا عن التعليم الديني فإننا سنركز على منابعه بالدرجة الأولى، ذلك أن تعليمن ا و
الديني مدعو لرفع مستوى جودته وتحدياته إلى مراجعة الرسائل القيمية المبثوثة في مواده 

 مه من حيث ما يلي:والأساليب والتقنيات المعينة في تعلي
ية للدين الإسلامي: لتصحيح الافتراءات القائلة بمنافاة الإسلام 8 يادة الحضار . تأكيد الر

للتقدم، وعرض إسهامات علماء الإسلام التي أضاءت دروب الإنسانية، بمناهجهم العلمية 
ياتهم  ،(2)والجغرافية (1)واكتشافاتهم الطبية ياضيةونظر  (5)والفلسفية (4)والاجتماعية (3)الر

 ، ومن ثم قال الشاعر معروف الرصافي:(8)وغيرهم ،(7)وال كيميائية (6)والفل كية
يق التَـق دميصــــ  ***  ه ـــلما بأنــــ يقولَـون في الإسلام ظ        ي ه عن طر  د ذو
 ه في عهَـدهاـ الم ت قَـدمـــأوائلــــ  ***  ت ق فكيف تقدمـــَـفإن كان ذا ح       
 فليس على الإسلام من جهل مسلَـم  ***  ه وإن كان ذنَب المسلم اليوم جهلــــ       

بية صناعة من  .0 تأكيد حضانة الإسلام لأرقى القيم الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الغر
براز صورها المشعة في دراسة علوم القرآن والسنة والعبادات  مبتكراتها الجديدة، وذلك بإ

ية  ية والعدالة والشورى الديمقراطية السماو كالمساواة والبيئة والصحة وحقوق الإنسان والحر
 والحوار والتسامح والمعرفة وال كرامة الإنسانية ...إلخ.

يف في التعليم الديني بمكانة العقل والعلم والمرأة في الإسلام، ونبذ التطرف لض .0 حد التعر
 اره للعلم والمرأة ودعوته للتطرف.الافتراءات المدعية بعداء الإسلام للعقل واحتق

يب بين المذاهب  .4 براز مكانة الحوار بين الحضارات والثقافات واتباع الديانات، والتقر إ
في الإسلام، وأدب الاختلاف المقضي للغنى والإتلاف، في النصوص الدينية الموجهة 

                                                 

ية ابن سينا والرازي.1)  ( نظر
يسي في الجغرافيا.2) ية الإدر  ( نظر
 ( الخوارزمي.3)
 ( ابن خلدون.4)
 ( ابن رشد.5)
 ( البيروني.6)
 ( جابر بن حيان.7)
يسيسكو: ( انظر: كتاب "بناة الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية"، منشورات 8)  م.0000الإ
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لإسلام الصافية اللمتعلمين، في الخطاب التعليمي والتأليف المدرسي، من خلال منابع 
 ومصطلحاته القرآنية كمصطلح "التدافع".

ية والمناهج التعليمية والمستجدات العلمية  .6 بو يات التر يجابي على النظر الانفتاح الإ
يط في والتقنيات التكنولوجية، تأكيداً لقدرة ثقافتنا الدينية على المثاقفة والتلاقح دون التفر 

ية الثقافية الإسلامية.  أصالة الهو
ية ع خطة استراتيجية لبناء مناهج تبث موادها ونصوصها رسائل لتصحيح الصور النمطوض .5

 المسيئة للإسلام ورسوله وحضارته، وضحد الافتراءات الموجهة للمسلمين.
ير التعليم الديني من الطرائق ال .9 ياً ومعرفيا وشخصياً؛ لتحر بو تقليدية تأهيل المعلم تأهيلا تر

 .اتيح التجديد في ثقافتنا هي ألسنة المعلمين وقدوتهموالمعارف النمطية، ذلك أن مف
يز التناغم والتكامل في التعليم الديني بين العلوم الدينية والعلوم الإن .1 سانية. العمل على تعز

يستفاد من  بين التعليم النظامي وغير النظامي بما يوحد الرؤى والجهود، و والعلوم العلمية و
 تبادل الخ برات والتجارب الرائدة.

إعداد مصفوفة من أجل البناء القيمي للمناهج الدراسية والشخصية الإسلامية من  .7
يفة. ية الشر يم والسنة النبو  خلال القرآن ال كر

بوي، يعبر عند  .80 ية كبرى وعيا بما يقدمه الوالدان من غذاء تر بية الوالدية أولو يلاء التر إ
سلامية الصافية ء مصفوفة للقيم الإبعضهم عن سوء فهمهم للدين الإسلامي، وهو ما يؤكد أهمية بنا

بية الأبناء، فكثيراً ما ينفر المتعلم من تعليمه الذي لا يتلاءم مع حمولته التي  يهتدي بها الآباء لتر
بيته الأولى.  تلقاها عن الإسلام وحضارته في تر

لك حسن اختيار النصوص الخادمة للرسائل القيمية التي يراد بثها في التعليم الديني، وذ .88
 تجنب الأحاديث الموضوعة التي لا يقبلها العقل والبرهان، والعقيدة والمواد الأدبية التي تكرسب

 قيم المغالاة والعنف، والشر والظلم كما نجد في شعر: زهير بن أبي سلمى، أو المتنبي القائل:
 والظلم من شيم النفوس فإن تجد *** ذا عفة فلعلةٍ لا يظلَـم

 في التعليم الديني إلى المجال العقدي والاجتماعي استناد المناهج الدراسية .80
ية  براز الرؤ بوي والنفسي والعقلي والحضاري؛ لإ والفني الجمالي، والثقافي والتر

ين المسلم لمواجهة تحديات العصر.  الشمولية المتكاملة في تكو
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ترسيخ الفهم السليم للعقيدة الإسلامية لمواجهة العقائد الفاسدة، وتجلية الأبعاد  .80
ية والصحية والإنسانية، كالمساواة، وقيمة الوقت، والتكافل الاجتماعي، والتعاطف  بو التر
البشري، فكثير من أتباع الديانات الأخرى وجدوا في الصلاة والصوم والزكاة ...إلخ، قيماً 

بوي للسياسة في الإسلام  .(1)إنسانية سامية لا يراها كثير من المسلمين، وتجلية البعد التر
ية الصراع الحضاري : من التحديات ال كبرى التي عرفها القرن الحادي والعشرون، النظر

التي نظر لها كل من هنتتغتون في كتابه "صراع  (2)القائلة "بحتمية الصراع الحضاري"
ية  ية وعنصر استعلائية والحضارات" وفوكاياما في كتابه "نهاية التاريخ" مسوقين بخلفيات استعمار

يات في (3)المؤسسات الزراعية للحروب القيمية في العالم خادمة لأهداف ، ولم تقف هذه النظر
ية التي شرعت للحرب  ية بل كانت وراء القرارات الاستراتيجية والعسكر محطات التنظيرات النظر
بة الإرهاب وأسلحة الدمار ودعمت حملات  ية المرتدية أثواب نشر الديمقراطية ومحار الحضار

بيا"،   وهو ما يوجب مواجهة هذه التحديات في تعليمنا بما يلي:"الإسلاموفو
تأكيد حضانة الإسلام لقيم الحوار والسلام والتعايش والتسامح التي تؤكدها الآيات  .أ

ية وتراث السلف الصالح، يقول تعالى:  ادع ِإلَى َسبِيِل رَبَك القرآنية والأحاديث النبو
لهم بِالتِي ِهيَ َأحسَن ِإن رَبَك هوَ َأعلَم بِمَن َضل عَن َسبِيلِه بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِ 

وَهوَ َأعلَم بِالمهتَدِينَ 
لاَ ِإكرَاهَ فِي الدينِ ، وفي قوله تعالى: (4)

يََأيهَا الذِيَن آمَنوا ادخلوا ، و(5)
 ً فِي السلمِ كَافة

(6(. 
براز مفهوم التدافع المفضي في المصطلح القرآني للتفاعل والتكامل والمثاقفة، الذي ي .ب عد إ

ِبَعٍض لَفَسَدَِت الحضارات نتاج عملية التأثر والتأثير في قوله تعالى:  ّ هِ الناَس بَعضَهم ب َ دِفَاع الل وَلَولا
ِينَ  َم ّ هَ ذو فَضٍل عَلَى العَال الَأرض وَل َِكن الل

(7(. 

                                                 

 ( انظر: كتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم" لابن الجزار القيرواني.1)
باخ.2) ية"، مصطفى الز ية الحضار  ( انظر: "المرجعية القيمية الإسلامية لتحصين الهو
 .69( انظر: "الذات والآخر"، عباس الجراري: 3)
 .806( سورة النحل، الآية: 4)
 .065 :( سورة البقرة، الآية5)
 ، وانظر: قيم الحوار في الإسلام والتسامح في الإسلام.001( سورة البقرة، الآية: 6)
 .068( سورة البقرة، الآية: 7)
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ي كانت مفاهيم التعليم الديني مسؤولة عن ترسيخ قيم السلام ونبذ قيم التطرف، ونفومن هنا 
 الافتراء القائل بأن الإسلام يدعو إلى دار الحرب، وتخليق المعاني والشروط الدقيقة للجهاد.

 ً  توجهات إجرائية لرفع مستوى جودة المناهج التعليمية: -خامسا
ية"، وليست اتها الفاعلة "التكنولوجية التالاستخدام الأمثل للتكنولوجية بتطبيق -1 بو ر

ية ووضع خط بو بية" التي تستعرض منفعلة لا فاعلة التقنيات التر ة "التكنولوجية في التر
ية في مراحل التعليم المختلفة.  استراتيجية لتطبيقات الوسائل السمعية البصر

ى مرتكزات لتأسيس الاختيارات المعرفية للمواد الدراسية والنصوص التعليمية ع  -2
بى في التعليم على القيم، وعلى النماء المتكامل للإنس ية الإسلامية التي تر بو ية التر ان في النظر

 مختلف جوانبه الحسية، والعقلية، والروحية لا تحصر وظيفتها في المعارف والوسائل.
تأكيد حضانة الإسلام لقيم النهوض الحضاري، التي أسهمت بها في البناء الحضاري  -3

بية.الإ براز تجلياتها في مختلف مجالات الحضارة الغر  نساني، والعمل على إ
ية المؤسسات التعليمية فإن الأهم إلى جانب  -4 إذا كان مهما مطلب استقلال وديمقراطية وحر

ية، والسلام، والحوار، والبيئة وأدب الاختلاف،  يز قيم الديمقراطية )الشورى( والحر ذلك هو تعز
ية.والعدالة، وحقوق  بو  الإنسان، والمساواة... إلخ في المؤسسات التعليمية ومناهجها التر

ية والمنهجية -5 ير المناهج التعليمية من الولاءات الضيقة السياسية والإقليمية واللغو  تحر
يديولوجي معين أو إقصاء لغة  كالمبالغة في تضخيم أسماء ذات انتماء سياسي أو إقليمي أو إ

 لسلطة" في مقابل "سلطة المعرفة".معينة، أو تبجيل "معرفة ا
حت الوقوف في المناهج التعليمية عند المحطات المضيئة في الحضارة الإسلامية التي فت -6

بية لترسيخ قيم الثقة في عقيدت نا أبواب الابتكار والتقدم في كثير من مناحي الحضارة الغر
يفا اب تعوحضارتنا، وإكساب الأجيال الجديدة جهاز مناعته ضد تحديات الاستل ر

بأعلام التراث الإسلامي المشع. ية و  بذاكرتها الحضار
بة الأمية لتشمل إلى جانب الأمية الأبجدية، الأمية الوظيف - ية الشمولية في محار ية تبني الرؤ

ية" ا ية، وكذلك في معالجة المشكلات البيئية، التي ينبغي أن تركز على "البيئة الحضار لتي والحضار
عن تلوث القيم والمفاهيم وأمراض الإنسان وفساد المجتمعات وصراع  تعد باختلالها مسؤولة

ين لدى المتعلم الروحية، العقلية، الحسية إلخ.  الحضارات، وفي مراعاة مختلف جوانب التكو
 ضرورة بناء مصفوفة قيمية في المناهج التعليمية تتضمن التوجهات التالية:  -
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ية  لصلاح والتعايش والحقوق: تبني الفرد على قيم اتربية قيمية أخلاقية - والمواطنة والهو
 والعلم والعمل والاجتهاد والتعاون.

ومحيطها  : تقوم على الحوار بين المعلم والمتعلم، والتواصل بين المؤسسةتربية تشاركية -
 الاجتماعي والاقتصادي.

معارف في : تعمل على ترسيخ التلاحم والتصالح والتوفيق بين القيم والتربية تكاملية -
بين التعليم النظري وال بية الوالدية والنظامية، و بين التر ية والتعليمية، و بو تطبيقي، الوظيفة التر

ياته )التعليم الأساسي، والثانوي والجامعي الخ(.   والتعليم الديني والأدبي والعلمي، ومستو
بية الدولية" وقيةتربية إنساني - م البناء : تعزز القيم الإنسانية المشتركة، كمفاهيم "التر

الأخلاقي والتنموي والحضاري للإنسان، وقيم الإنصاف، ال كرامة الإنسانية والمساواة 
الاجتماعية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، كالمرأة، والأطفال، والشباب، والمهمشين، 

 والمعوقين، والمسنين.. إلخ.
ين، : تعمل على تنمية المواهب واكتشاف المتفوقين والعباقرة والمتربية اكتشافية - تميز

 ومعرفة الأساليب العلمية والتقنية لتنمية قدراتهم وإبداعاتهم.
ياتية: - دينهم  ترسخ قيم الولاء العقدي والحضاري لدى المتعلمين المتمثل في تربية هو

كام يادة أوطانهم، وتوفق في تعليمهم بين أحالإسلامي ولغة قرآنهم وثقافة أسلافهم وس
براهين علمهم، ونهوج عملهم، استناداً إلى الوعي بأن الدين الإسلامي هو عقيدة  يعتهم و شر

 وحضارة وثقافة وليس مجرد عبادات ومعتقدات.
يتربية دلالية - ة : لا تقف عند الاستعراض والشروح للآيات القرآنية والأحاديث النبو

ية والاجتماعيةوآثار السلف ال بو براز الأبعاد والدلالات العلمية والتر  صالح، بل تعمد إلى إ
ية، وقيم التكام ية للعبادات السماو بو يم، والأبعاد التر ل وغيرها، كالسبق العلمي في القرآن ال كر

ية... إلخ. يم والأحاديث السماو  والتكافل في القرآن ال كر
تي : تعمل على تصحيح صورة الإسلام وضحد الافتراءات والتهم الةيتربية تصحيح -

تلصق عداء أو جهلا أو تجاهلا بالإسلام، وذلك بتجلية القيم والمفاهيم الأخلاقية المصححة 
ية، وإبراز مكانة المرأة في الإسلام، ومواجهة ظاهرة "الخوف في  لمراكب الأباطيل المفتر

بيا". –الإسلام   الإسلاموفو
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يز  - يات التعليم ومراحله وأنماطه المختلفة لترسيخ مبدأ اتعز لترابط التكامل بين مستو
 فيما بينها.

 تحديث المعايير والأساليب للقياس والتقييم للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة. -
يا ومهنيا وعلميا ارتقاء  - بو يب المدرسين لرفع مهارات أدائهم تر ين وتدر تأهيل وتكو

 لعلمية ورفعا لمستوى جودة المخرجات التعلمية التعليمية.بقدراتهم المعرفية وا
ين مكوني العلوم الدينية والإنسانية. - ية، ودليل توجيهي لتكو بو  إعداد خطة تر
يس مواد العلوم الدينية؛ لأنها  - ً في تدر ً واعيا توظيف التقنيات التكنولوجية توظيفا

 أكثر حاجة من غيرها في عصر تعاظمت تحدياتها.
براز خصوص - يس العلوم الدينية والأدبيةإ ، ية وأصالة المصطلحات القرآنية في مجال تدر

وار، كالشورى في مقارنتها بالديمقراطية، والجهاد في تمييزه عن الإرهاب، والتدافع في مقارنته بالح
 والتكامل في مقارنته بالمساواة والسياسة الشرعية في مقارنتها بالسياسة الوضعية الخ.

ت الإسلامية للمشكلات والتحديات المعاصرة من خلال النصوص المقررة، تجلية المعالجا -
ية، التنمية، الحوار، السلام، البيئة، الصحة، الوحدة، إلخ.  كرأي الإسلام في قضايا المواطنة، الهو

ية الضعيفة التي تتضمن مبالغات لا يقبل - ها الاحتراس في الاستشهاد بالأحاديث النبو
 الشرع والعقل.

 .الأسس العقدية والنفسية والاجتماعية والمعرفية والإدراكية في بناء شخصية المتعلمينمراعاة  -
يجابي -  .الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى في إطار الاستفادة الواعية والتعايش الإ
بية لغير الناطقين بها. - ين على مهارات تعليم اللغة العر  إحداث وحدة للتكو
 استراتيجية لبناء وعي مستقبلي في تعليمنا.إحداث وحدة للدراسات ال -
ير عقول المتعلمين من هيمنة القيم السلبية كالخرافات والتقليد الأعمى والتطرف -  تحر

 والعدوانية... إلخ.
معالجة مشكلات العصر وتحدياته ال كبرى في المناهج التعليمية بمنظور إسلامي منها:  -

 اب، النزاعات، البطالة، الفقر، المخدرات،هجرة العقول، البيئة، الصحة، السكان، الإره
 الأمية بمختلف أنواعها.

تحديد الإجابات الدقيقة عن الأسئلة التالية عند وضع المناهج الدراسية وال كتب  -
بية في مرجعيتنا الإسلامية؟ ماذا ينبغي أن نعلم ولماذا؟  المدرسية: ما خصوصية مفهوم التر
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ها؟ متى لاستعانة بها؟ كيف يتم الاستخدام الواعي لما هي الطرائق والوسائل التي ينبغي ا
 تقدم وسيلة أو معلومة؟... إلخ.

مراعاة الخصوصيات والاحتياجات والتحديات والتطلعات عند وضع الخطط  -
ية والمناهج التعليمية. بو  التر

ين المهني والتقني وتحديث طرائق ووسائل تعليمية في مناهج التع - ليم، إدماج برامج للتكو
 ا لتكامله مع أنماط التعليم الأخرى، وتأهيلا للمتعلمين لسوق العمل.تحقيق
يلاء البحث العلمي الأهمية ال كبرى في المناهج التعليمية سواء في مراحل التعليم قب - ل إ

 الجامعي أو التعليم الجامعي.
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 م.8790ال كتب الشرقية، تونس، 
بيب الهيلة، دار حسياسة الصبيان وتدبيرهم: ابن الجزار القيرواني، تحقيق: د. محمد ال -1

 م.8714، 8العرب الإسلامي، ط 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن على المودودي، منشورات الاتحاد  -12

يم،   م.8791الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، دار القرآن ال كر
ماء، لمنظومة القيم المرجعية في الإسلام: محمد الكتاني منشورات الرابطة المحمدية للع -11

 م.0088، 0ط: 
 م.8755"ماذا يقال عن الإسلام": عباس محمد العقاد، كتاب الهلال،  -11
يسيسكو،  -11 ية في الكتابات الألمانية"، منشورات منظمة الإ  م.0088"السيرة النبو
يل في لايدن بهولندة"،  -11 ية: تصحيح أخطاء الموسوعة الإسلامية عند دار بر السيرة النبو

يسيسكو،  م.8777 منشورات منظمة الإ
 م.0004"لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام": عباس الجراري، مطبعة الأمنية،  -11
دليل الجودة والاعتماد لجامعات العالم الإسلامي، منشورات اتحاد جامعات العالم  -11

يسيسكو،   م.0001الإسلامي، الإ
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ية، أعمال المؤتمر العلمي السابع، جامعة عين  -11 يات المعيار مس، شمناهج التعليم والمستو
 م.0006المجلد الثالث: 

 م.0000عولمة العولمة: المهدي المنجرة، منشورات الزمن، سبتمبر:  -11
 م.0008"العالم ليس سلعة: في نقد العولمة": عبد الهادي بو طالب، منشورات الزمن،  -11
يتنا والعولمة: عباس الجراري، مطبعة الأمنية،  -12  م.0000هو
يجري، منشورات  -11 يز التو العولمة والحياة الثقافية في العالم الإسلامي: عبد العز

يسيسكو:   م.0000الإ
 م.8771الذات والآخر: عباس الجراري، مطبعة الأمنية،  -11
 م.8776تقنيات التعليم: فخر الدين القلا، ومحمد وحيد صيام، منشورات جامعة دمشق،  -11
، 0لشروق، ط. بشير عبد الرحيم الكلوب، دار ا التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم: -11

 م.8770
بية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه: رشدي أحمد طعيمة، منشورات  -11 تعليم العر

يسيسكو،   م.8717الإ
يب: د.  -11 كتاب "أطعموا المعلمين قبل أن يأكلوا الطلاب"، تأليف: نيلا أ. كونرز، تعر

يدي، ود. علي الهاشمي ب بية العخليفة علي السو ير داون، منشورات مكتب التر بي لدول ن مو ر
 م.0001الخليج، 
بي والثورة العلمية التكنولوجية: جبرائيل بشارة، المؤسسة الجامعي -11 ين المعلم العر ة تكو

يع، ط:   م.8715، 8للدراسات والنشر والتوز
يسيسكو،  -11  م.0000مكانة المقدس في الثقافة المعاصرة: عباس الجراري، منشورات الإ
 م.8719روط النهضة: مالك بن نبي، ترجمة: عمر مسقاوي، وشاهين، ش -11
باخ، مطبعة الأمنية،  -12 يجري: مصطفى الز  م.0001قيم البناء الحضاري عند الدكتور التو
 م.8771الثقافة العربية والثقافات الأخرى: عبد العزيز التويجري، منشورات الإيسيسكو،  -11
ي -11 باخ، مالمرجعية القيمية الإسلامية لتحصين الهو ية: مصطفى الز طبعة ة الحضار

 م.0080المعارف الجديدة، 
 م.0001التربية على القيم الثقافية عند عباس الجراري: مصطفى الزباخ، مطبعة الأمنية،  -11
باخ، مطبعة الأمنية،  -11 يجري: مصطفى الز يز التو  م.0001قيم البناء الحضاري عند عبد العز



 ــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديات التعليم الديني التوجه الاستراتيجي لرفعـــــــــــ 
 

11 

 

 م.0000الزمن، عولمة العولمة: المهدي المنجرة، منشورات  -11
 م.0008العالم ليس سلعة: عبد الهادي بو طالب، منشورات الزمن،  -11
يسيسكو،  -11 يجري، منشورات الإ يز التو ية والعولمة: عبد العز  م.8779الهو
يتنا والعولمة: عباس الجراري، مطبعة الأمنية،  -11  م.0000هو
 م.8770، ، دارة الدعوةحقوق الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: محمد الغزالي -11
يسيسكو -12 بية الدولية: منشورات الإ  م.0000 ،المفهوم الإسلامي للتر
يسيسكو -11 ية: منشورات الإ بو  م.0001 ،دليل إدماج قيم العدل والسلام في المناهج التر
دليل إدماج المفاهيم البيئية في البرامج التعليمية ما قبل الجامعة: منشورات  -11

يسيسكو،   م.0000الإ
ية والمجتمع المعاصر: عبد المجيد بن مسعود، كتاب الأمة، القيم  -11 بو  م.8777الإسلامية التر
 م.0000، 8الإسلام في مواجهة الإرهاب: رابطة الجامعات الإسلامية، ط:  -11
ية: د. يوسف القرضاوي، المعهد العالمي للفكر  -11 كيف تتعامل مع السنة النبو

 م.8770، 0الإسلامي، ط 
بية الوالدية في الع -11 يسيسكو، التر  م.0000الم الإسلامي: منشورات الإ
يسيسكو،  -11  م.0000بناة الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية: منشورات الإ


