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 لخصامل
وأمهيتها يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية، دور مناهج العلوم اإلسالمية يهدف هذا البحث إىل الّتعرف على 

احلضارة اإلسالمية، وسيفيد حتديات ويكتسب هذا البحث أمهية خاصة؛ لتناوله موضوًعا حيويًّا وفّعاًًل، حيث إنّه يتناول 
املنهج  انباحثاستخدم الولتحقيق هدف البحث  اإلسالمية. املؤسسات الّّتبويةهذا البحث املعنيني بالّّتبية والّتعليم يف 

على البحوث والّدراسات العلمية اليت متحورت حول أمهية مناهج العلوم اإلسالمية بصفة  ني  الوصفي الّتحليلي، معتمد  
خاصة ودورها يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية من خالل تأهيل املتعّلمني، ليصبحوا قادرين على أداء مهمتهم 

إّن العوملة الثّقافية تعّد من أهّم  إىل نتائج أبرزها ما يلي: انتوصل الباحث راسة حتليليةوبعد د .احلضارية املوكلة إليهم
 يف قضايا تعليم العلوم اإلسالميةالّتدخالت الغربية اخلارجية  هاأبرز ومن الّتحديات اليت تواجهها احلضارة اإلسالمية 

أبرز أدوار  واملفاهيم اخلاطئة واملغلوطة عن اإلسالم واملسلمني.ة الثّقافية اإلسالمية، كّتويج املعلومات ويّ استهداف اله و 
أن تعاجل مناهج العلوم اإلسالمية مشكالت املتعّلمني العقائدية،  :هيمناهج العلوم اإلسالمية يف مواجهة هذه التحديات 

أن و  د عليها بأساليب حكيمةهتم، والرّ وبيان أبرز الّشبهات اليت يثريها أعداء املسلمني حول اإلسالم واملسلمني وحضار 
وسائل اإلعالم املختلفة، واإلنّتنت، ودورها يف الّّتبية تعمل مناهج العلوم اإلسالمية على بيان إجيابيات العوملة الثّقافية، ك
من أبرز توصيات  تكانبناًء على نتائج البحث  و  والّتعليم، مع الّّتكيز على أبرز سلبياهتا على املسلمني وحضارهتم.

ة مناسبة مع متغريات مناهج إسالمّية عصريّ  كل دائم؛ لتصبحمناهج العلوم اإلسالمية بشتطوير ضرورة  ما يلي: نيالباحث
تركيز مناهج العلوم اإلسالمية على معاجلة مشكالت املتعّلمني العقائدية، وبيان أبرز الّشبهات اليت يثريها أعداء و  العصر

إجراء  :مقّتحات الباحثنيكان من أبرز و  ضارهتم، والّرد عليها بأساليب حكيمة.املسلمني حول اإلسالم واملسلمني وح
 ."مدى إمكانية استفادة مناهج العلوم اإلسالمية من إجيابيات العوملة الثقافيةحبث يف "

 املناهج، اإلسالمّية، املواجهة، الّتحديات، احلضارة. لكلمات املفتاحية:ا
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 مقدمة ال .1
أداة  لتعدّ  احيث إنّ  ؛ا واهتمامها بالّّتبية والّتعليماجملتمعات اإلنسانّية يكمن يف مدى قدرهتإّن سّر تقّدم 

لتضمن ألفراده تربية جاّدة هادفة  ؛عكس رسالتهوهي اليت ت، أهدافهلتحقيق األساسية  اجملتمع الرئيسة ووسيلته
الّّتبية دور ؛ ولكي يكون احلضارية املوكلة إليهمليصبحوا قادرين على أداء مهمتهم  ؛وتأهيلهم هملتكوينمستقيمة، 

بوية واملؤسسات الّتّ  .هفإنّه ًل بد أن يتحقق الّتعاون والّتنسيق بني مجيع املؤّسسات الّّتبوية في ،يف اجملتمع فّعاًًل 
رهتا وصانعة هي حاملة رسالة األمة وحامية حضاو ؛ تربية أبنائهام يف لتسه ؛اجملتمعاتها ئهي اليت تنشوالّتعليمية 

لني مؤهّ خرجوا منها ت؛ ليأفراد اجملتمعتكوين  العبء األكرب يف عملياتعليها يقع إذ ، أجيالا واألمينة عليهم
 هوض احلضاري.ودفع عجلة النّ  ،نميةقادرين على اإلسهام يف حركة التّ 

مبا فيها حتديات احلضارة وإّن للمناهج الّتعليمية مبفهومها احلديث دورًا بارًزا يف مواجهة حتديات العصر 
من أهّم وسائل الّّتبية، إذ تشّكل الّّتمجة العملية ألهداف الّّتبية يف أّي  ل تهعدّ  ،اإلسالمية؛ حيث إّنا بصفة عامة

  م(.2013 بوية اًلجتماعّية الّسائدة فيه )كيتاجمتمع؛ ألّنا تشتق أهدافها وحمتواها من األفكار الّتّ 
حساس باملسؤولية، وإجياد اإلغرس روح علو الّمة، و ومناهج العلوم اإلسالمية بصفة خاصة مسؤولة عن 

بداعية، وإطالق طاقات اإلنسان اإلورى، وإشاعة ثقافة احلوار وأدب اًلختالف، بية على الشّ فسي، والّتّ الوازع النّ 
ة دورها الفّعال يف مواجهة حتديات احلضارة إلسالميّ ولكي حتّقق مناهج العلوم ا؛ نمويةوتربية القيم احلضارية التّ 

ذلك يستلزم تبين سياسة تربوية رشيدة للّّتبية والّتعليم، ممّا تقتضي حتسني مدخالت املناهج من  اإلسالمية، فإنّ 
 حيث األهداف، واحملتوى، واألنشطة املدرسية، وطرائق الّتدريس واسّتاتيجياهتا، وتقنيات الّتعليم، والّتقومي.

ّتطبيق يف العصر األول وما تاله من واجلدير بالذّكر أّن املشروع احلضاري اإلسالمي الذي وجد طريقه لل
للّشك أو اإلنكار؛ هذا  وهتا وازدهارها مبا ًل يدع جماًًل عصور اإلسالم الزّاهرة، حيث بلغت حضارة اإلسالم أوج ق

ا قام على املشروع العظيم مل يقم بذاته، ومل تستورد األمة له خرباء وعّمال وشركات لتقيم بنيانه وجدرانه، وإنّ 
ذا املشروع إىل ما ء هذه األمة، من الرعيل األول مث الذين يلونم، مث الذين يلونم، حىت انتهى األمر هبأكتاف أبنا

 م(.2005 أبو البصل) اإلسالمية لألمة ، بل قل الغياب احلضاريالّتاجع احلضاريحنن عليه من 
أمة حضارهتا، وتتمسك هبا،  راع احلضاري العاملي تربز كلّ م( إىل أنّه يف زمحة الصّ 2010وقد أشار اخلياط )

، اخصيصة متميزة لثقافته وإن كان لكل   ،وتعمل على نشرها وتثبيتها، وتتقدم بثقافتها املنبثقة عن حضارهتا
، ةمحة احلضاريزّ ظّل هذه اليف املالحظ أّن املسلمني اليوم، و  ،تصطرع من أجلها، وتتزاحم باملناكب يف سبيل نشرها

يعملون على تثبيتها وبيانا إًل يف املناسبات، ويف فضاًل أن تهم إًل على استحياء، ًل ينشرون حضارهتم وثقاف
 .قةيف حدود ضيّ و  ،مؤمترات قليلة تعقد هنا وهناك

من ًل  ألنّ  ؛ذاهتا مشكلة خطرية يف حدّ  لف فهذه تعدّ األجيال اجلديدة إذا مل تدرك قيمة ما تركه لا السّ  إنّ و 
إدراك ومن هنا تأيت أمهية  ،ملكهذا التّ  ن يهدر ويبدد كلّ هل عليه أيدرك قيمة وأمهية ما ميلك يكون من السّ 
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ف جامدين أمامها، بل و قة الغربية احلديثة وثقافتها، وفهمها بعمق وتفهم، وعدم الو خطورة اًلندفاع وراء احلضار 
ينفعنا من العلم واملخّتعات، ونتعلم لغات الغرب، ونفهم عامل معها من خالل حضارتنا، فنأخذ منها ما تّ ال

 .م(2010،)اخلياط قافتنا وتعاليم ديننا فيما نأخذعقلياهتم وتصوراهتم عن احلياة، مث حنكم حضارتنا وث
وتأثريها على مجيع الثقافية  العوملةعظيمة ك اإلسالمية من حتدياتا عانت وتعا ي منها احلضارة على الّرغم ممّ 

واًلنفتاح على العامل بنظمه وعاداته وتقاليده وأفكاره ومذاهبه وأخالقه وقيمه  ،ثورة اًلتصاًلت، و احلياة مناحي
إىل فرض النموذج إذ تسعى  ؛إلسالمياالتحديات السياسية واًلقتصادية اليت تعصف بالعامل  باإلضافة إىل ،وفّنه

وطمس املسلمة، يف املناهج لتغيري عقول الناشئة  الغريب يف التفكري وطرائق احلياة، مستخدمة التدخل السافر
 .م(2007 منصور) ليسهل بث القيم الغربية البديلة ؛هويتها العقدية
ناهج اليت تواجه حتديات املإّن حيث  صعبة وعسرية؛مناهج العلوم اإلسالمّية بالّذات دور عل جيوهذا ممّا 

احلضارة اإلسالمية جيب أن تكون مناهج إسالمّية عصريّة مناسبة مع متغريات العصر، ومواكبة لكّل تطوراته، 
مناهج  تعّزز الويّة اإلسالمّية، وتغرس القّيم، وتدّعم الوًلء، وتعمل على تطوير قدرات أفراد اجملتمع، وتنمية 

ري، واإلنتاج، إىل الطّريقة الّسليمة يف تلّقي املعلومات، وحسن توظيفها يف الّتفك مهاراهتم املختلفة، وإرشادهم
 تتعدى يف أهدافها القضاء على األمية بشىت أنواعها إىل إناء األمية احلضارية، والثّقافية، والّتقنية.واإلبداع، و 

اخلياط م(، و 2007منصور )و م(، 2005م(، أبو البصل )1993آل سعود ) دت دراسة كل  منوقد أك
عليمية مبا فيها املناهج التّ  دور على أمهيةم( 2015الدهد )م(، و 2012اجلادعي )و ، م(2010م(، وسانو )2010)

 .وحتدياتهمتغريات العصر، يف مواكبة  مناهج العلوم اإلسالمّية
مناهج العلوم  أن تؤّديينبغي  تواجه احلضارة اإلسالميةحتديات عظيمة ك لويّتضح ممّا سبق أّن هنا

، حيث إّن لا الّنصيب األوفر يف حتقيق األهداف يف مواجهة تلك الّتحديات دورها اإلجيايباإلسالمّية بالّذات 
الّّتبوية؛ ألّن مصدرها القرآن الكرمي، والّسنة الّنبوية الّرشيدة، وعليه تعّد أساًسا شاماًل لبقية املناهج وموجًها لا؛ 

 نسان كّلها اًلجتماعية، واًلقتصادية، والّّتبوية، والّسياسية، وغريها.ألّنا تتناول حياة اإل
 
 مشكلة البحث .2

 لتعّد موجهةاألخرى؛ حيث إّنا  كانة عالية بني املناهج الّتعليميةتل محتنظرًا إىل أّن مناهج العلوم اإلسالمية 
سهم يف حتقيق مجيع تتناول حياة اإلنسان كّلها، وًل تقتصر على العبادات، واملعامالت، وإّنا تهج امن الا؛ وألنّ 

قافية الثّ  عانت وتعا ي منها احلضارة اإلسالمية من حتديات عظيمة كالعوملة، وبناًء على ما األهداف الّّتبوية
عامل بنظمه وعاداته وتقاليده وأفكاره وتأثريها على مجيع مناحي احلياة، وثورة اًلتصاًلت، واًلنفتاح على ال

الفوضى الفكرية من حيث بعض الشباب املسلمني  ، ممّا كانت لا آثار سيئة يفومذاهبه وأخالقه وقيمه وفّنه
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مرد على ك واًلرتياب يف الدين، والتهاون يف الفرائض والواجبات، والتّ الائلة، والتناقض يف األفكار واآلراء والشّ 
 عية القاتلة يف الظواهر والقشور.بوالتّ  ،قليدوالتّ  ،واألخالق ،اآلداب

أن يعيدوا الّنظر يف اإلسالمية و عليم يف البالد العربية بية والتّ مسؤويل الّتّ ( م2002ولقد ناشد ابن محيد )
ينكرون أصبحوا  خمرجاهتا يف ظّل حتديات احلضارة اإلسالمية نّ إحيث وخمرجاهتا؛  مسريات الّّتبية والّتعليم

مل تزرع فيهم ريهم، ، ميوت األمل يف صدورهم، مبهورون بإنتاج غأكثر من أنفسهم أنفسهم، ويؤمنون بغريهم
 وحبضارهتم الرشيدة. قة بأنفسهم، بل مل تعرّفهم بأنفسهمالّتبية الثّ 

الدولة، فهو م( على أّن الّتعليم مركز تقّدم األمم، وتطويره وسيلة لتقدم مؤسسات 2015) الدهدوأّكد 
وليست حضارة بشر،  ،حضارة حجراحلضارة د تكون عليم اجليّ نمية احلضارية، مشريًا إىل أنّه بدون التّ قاطرة التّ 

ضرورة تطوير املناهج الّتعليمية مبا فيها مناهج العلوم اإلسالمية حىت تواجه الصعوبات اليت تواجه األمة ؤّكًدا على م
 .كافة اجملاًلتمها يف  وتعرقل تقدّ  اإلسالمية

منصور و م(، 2005م(، أبو البصل )1993آل سعود ) د دراسة كل  منيأكويضاف إىل ما سبق ت
املناهج الّتعليمية مبا فيها  على أمهية دورم( 2012اجلادعي )م(، و 2010م(، وسانو )2010اخلياط )م(، و 2007)

ضرورة القيام هبذا البحث؛  انلذا يرى الباحث؛ مناهج العلوم اإلسالمّية يف مواكبة متغريات العصر، وحتدياته
همة احلضارية يف توضيح دور مناهج العلوم اإلسالمية يف تأهيل املتعّلمني، ليصبحوا قادرين على أداء امللإلسهام 

وعلى ذلك ميكن حتديد مشكلة البحث يف اإلجابة عن  .مواجهة حتديات احلضارة اإلسالميةاملوكلة إليهم، و 
 ؟"دور مناهج العلوم اإلسالمية يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالميةما "الّسؤال الّتايل: 

 
 أهداف البحث .3

وأمهيتها يف مواجهة حتديات احلضارة  دور مناهج العلوم اإلسالميةيهدف هذا البحث إىل الّتعرف على 
 .تأهيل املتعّلمني، ليصبحوا قادرين على أداء املهمة احلضارية املوكلة إليهم اإلسالمية من خالل

 
 أهمية البحث .4

 تربز أمهّية هذا البحث يف األمور الّتالية: 
i.  وموقعها يف املنظومة الّتعليمّية.يف العملّية الّّتبويةدور مناهج العلوم اإلسالمية أمهية ، 

ii.  ملواجهة ما تعا ي منها األمة اإلسالمية وحضارهتا من حتديات يعّد هذا البحث استجابة موضوعّية
 عظيمة.
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iii.  واجهة حتديات احلضارة اإلسالمية من لوم اإلسالمية ملتوضيح دور مناهج العيسهم هذا البحث يف
تلك مواجهة و  ،احلضارية املوكلة إليهم مهمتهمخالل تأهيل املتعّلمني، ليصبحوا قادرين على أداء 

 .حدياتتّ ال
iv. بصفة املعنيني الّّتبويني بصفة عامة واملختصني باملناهج وطرائق الّتدريس مساعدة يف هم هذا البحث يس

 .واجهتهاتقنني مناهج العلوم اإلسالمية مل، و حتديات احلضارة اإلسالميةعرفة أهّم خاصة مل
v.  بعد  بحث، حتدّ الّتحديات، والّتصدي لا بالمتكني عدد من الباحثني الّّتبوّيني من الوقوف على تلك

 آخر.
 
 حدود البحث .5

توضيح دور مناهج العلوم اإلسالمية يف تأهيل املتعّلمني، ليصبحوا قادرين  علىموضوعيًّا يقتصر هذا البحث 
 .املتمثلة يف العوملة الثّقافية احلضارية املوكلة إليهم ويف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية مهمتهمعلى أداء 

 
 منهجية البحث .6

املنهج الوصفي الّتحليلي، معتمًدا على البحوث والّدراسات العلمية  اناستخدم الباحثلتحقيق هدف البحث 
بصفة خاصة ودورها يف مواجهة ومناهج العلوم اإلسالمية اليت متحورت حول أمهية املناهج الّتعليمية بصفة عامة، 

 .تأهيل املتعّلمني حتديات احلضارة اإلسالمية من خالل
 
 مصطلحات البحث .7

املؤسسات الّّتبوية هتيئها اليت مجيع اخلربات اإلسالمية املربية  انيقصد هبا الباحث مناهج العلوم اإلسالمية
بقصد مساعدهتم على الّنمو الّشامل يف مجيع اجلوانب العقلية، الثّقافية، والّدينية،  داخلها أو خارجهاللمتعّلمني 

 .بوية املنشودةحتقيق األهداف الّتّ ي إىل تعديل سلوكهم، و يؤدّ  نًواواًلجتماعية، واجلسمية، والفنية، وغريها، 
i. واألساليب اليّت ينبغي أن تراعي عند ختطيط  ،بأّنا هي اإلجراءات إجرائيًّا انيعرّفها الباحث :املواجهة

واجهة حتديات ملوتأهيلهم أبناء اجملتمع تكوين مناهج العلوم اإلسالمية وتنفيذها؛ لتصبح قادرة على 
 احلضارة اإلسالمية.

ii. الثّقافيةاملتعّلقة بالعوملة تغريات املستجدات و املبأّنا  إجرائيًّا انيعرّفها الباحث: حتديات احلضارة اإلسالمية، 
وتأثريها على مجيع مناحي احلياة، وثورة اًلتصاًلت، واًلنفتاح على العامل بنظمه وعاداته وتقاليده وأفكاره 
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ياسية واًلقتصادية اليت تعصف بالعامل حديات السّ ومذاهبه وأخالقه وقيمه وفّنه، باإلضافة إىل التّ 
 .اإلسالمي

 أدبيات البحث  .8
 تكوين أبناء المجتمع وتأهيلهممفهوم المناهج وأهميتها في أّوال:  8.1

 :هجامفهوم المن 8.1.1
ولكل  جعلنا منكم شرعة ﴿ مجع منهج، واملنهج من الّنهج، وهو الطّريق الواضح البنّي. قال تعاىل:: املناهج

" اخلطة املرسومة. ويعين: وسيلة واضحة حمّددة، توصل ويعين "املنهج ة واضحة.أي: طريق (48:املائدة) ﴾ومنهاًجا
 (. 957، 2م، ج1985 إىل غاية معّينة. )املعجم الوسيط

i. طصطال  بمفهوم  الواسع )الحديث(المنهج في اال 
مجيع اخلربات الّّتبويّة اّليت تقّدمها املدرسة للمتعّلمني داخل املدرسة أو املنهج بأّنا  م(2001شحاتة )عّرف 

 لتحقيق الّنمو الّشامل املتكامل يف بناء البشر وفق أهداف تربويّة حمّددة، وخطط علمّية مرسومة. خارجها؛
ii. المفهوم اإلسالمي للمنهج المدرسي 

احلقائق اخلالدة املستمدة من الكتاب " هنّ أ( املفهوم اإلسالمي للمنهج ب23م، ص 1986عّرف صاحل )ي
مها املدرسة وتشرف عليها األمور الغيبية ومجيع املعارف واألنشطة اليت تنظّ نة واخلاصة باإلله والرسل وجبميع والسّ 

 ."م إىل كماله اإلنسا ي بإقراره بالعبودية هلل سبحانه وتعاىلمتعلّ  بقصد إيصال كلّ 
مني منها ما بوية للمتعلّ مها املؤسسة الّتّ نظام من اخلربات اليت تقدّ "ه فه بأنّ عرّ ( ف38، صم1996أما شوق )و 

لتساعدهم على اكتساهبا حتت إشرافها، وذلك  ؛ق باملكتسب بواسطة البشرق باملنزَّل من عند اهلل وأخرى تتعلّ يتعلّ 
 ."وفق منهج اهلل لوك قوًًل وعماًل ، ومتكينهم من السّ ومتوازنًا هم نًوا شاماًل ومتكاماًل هبدف حتقيق نوّ 

 ،خيضع اخلربةأنّه م( 1986صاحل )شار إليه كما أاملفهوم اإلسالمي للمنهج  هذا واجلدير باملالحظة يف 
وهو تنمية ما -اخلربة وسيلة موصلة إىل هدف هامه يعترب ين اإلسالمي، كما أنّ واألنشطة للحقائق اخلالدة يف الدّ 

ه بل إنّ  ،هذا املفهوم مل يغفل اجلانب اإلميا ي اخلربة هي الوسيلة والدف، كما أنّ  ًل أنّ -م من طاقاتلدى املتعلّ 
كامل بني مجيع جوانب اخلربة ما ق التّ ه حيقّ ًلختيار اخلربات وتنظيمها وتقدميها وتقوميها، كما أنّ  ين أساًساالدّ  جيعل
 .واملستحدث من العلوم والتقنية( ،والقدمي ،واملشهود ،واملغيب ،واملكتسب ،)املنقولــــق منها بيتعلّ 

واليت هي: )األهداف، املدرسي مبفهومه احلديث ويظهر من هذا املفهوم اشتماله على مجيع عناصر املنهج 
 .عليم، واألنشطة الّتبوية، والتقومي(واحملتوى، وطرائق التدريس، وتقنيات التّ 

 المنهج المدرسّي بمفهوم  الواسععناطصر  8.1.2
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 شــتمل علــى كــّل مــا لــهاملقــّررات الّدراســّية فحســب، بــل ي علــىًل يقتصــر مبفهومــه الواســع إّن املــنهج املدرســي 
تـرتبط فيمـا بينهــا ، و سـة عناصـر رئيسـة يكّمـل بعضـها بعًضـاعالقـة بالعمليّـة الّتعليميّـة التعّلميّـة، فهـو يشـتمل علـى م

ق الّتدريس، والوسائل الّتعليميـة، والّتقـومي. وتنـاول هـذه ائ، وهذه العناصر هي: األهداف، واحملتوى، وطر ارتباطًا وثيًقا
يف ضـوء املفهـوم الواسـع للمـنهج املدرسـّي، حبيـث يصـعب ةـاح أيّـة حلقـة  العناصر منفصلة عن بعضها قـد ًل جيـدي

 منها دون اًلرتباط بغريها من احللقات الّسابقة أو الاّلحقة. 

 أبناء المجتمع وتأهيلهم في تكوينالعلوم اإلسالمية أهمية مناهج  8.1.3
ولة عن عليم الرئيسة املسؤ بية والتّ ة الّتّ أركان مسري أحد وهي ملناهج الّتعليمية ل تهعّد من أهّم وسائل الّّتبية، اإّن 

قة هو مة متفوّ خلف يف بناء حضارة إسالمية متقدّ التّ  قة، حيث إنّ وبناء حضارة إسالمية متفوّ  ،نوض األجيال
املؤسسات مناهج ف خلف هو ختلّ ب هذا التّ اسبأبرز ألة أو قلتها، و وانعدام القيادات املؤهّ  ،ف جيلهابسبب ختلّ 
 عن طريق ذلك إًّل  ؛ تنهض األمة، وًل يتمّ قدر نوض اجلامعات بأجيال اليوممصانع الرجال، فب اليت تعدّ الّتعليمية 

وقد صدق ذلك املريب عندما سئل عن مستقبل أمة املتنوعة، ّتعليمية مه اجلامعات ألبنائها عرب مناهجها الما تقدّ 
 م(.1993 ا". )آل سعودها ألقول مبستقبلهما فقال: "اعطو ي مناهج تعليم

سؤولة عن غرس روح أمهية خاصة يف تكوين أفراد اجملتمع؛ وهي املناهج العلوم اإلسالمية اجلدير بالذّكر أّن ملو 
الّمة، واإلحساس باملسؤولية، وإجياد الوازع الّنفسي، والّّتبية على الّشورى، وإشاعة ثقافة احلوار وأدب  علوّ 

 تربية القيم احلضارية الّتنموية.اًلختالف، وإطالق طاقات اإلنسان اإلبداعية، و 

 تحدياتهاأبرز الحضارة اإلسالمية و ثانًيا:  8.2
 مفهوم الحضارة: 8.2.1

، واحلضر خالف البدو، وهبذا املعىن استعملها لغة، اإلقامة يف احلضر)بفتح احلاء وبكسرها( احلضارة 
 ، مفتخرًا ببداوة قومه، مستخفًّا بساكين القرى واملدن:القهطامي الّشاعر يف قوله

ب ت هه  ف م ن  ت كهِن احلضارةه   اان  ر  تـ   بادية   رجالِ  فأيَّ     أع ج 

كّل ما ينشئه ( "6)د.ت، صحسني  تعريف: منهاالعامة  من الّتعريفات عرّفت يف اًلصطالح بالعديدو 
يف  -ًقا، مادًة وروًحا، دنيا وديًنا، فهياإلنسان يف كّل ما يتصل مبختلف جوانب نشاطه ونواحيه، عقاًل وخله 

عالئقه  به وتقلب األزمان، وما صهّورت ،ما أةزه على اختالف العصورقصة اإلنسان يف كّل  -إطالقها وعمومها
اجلماعة على تراثه هذه األمة أو  -أو أمة من األمم لّناساعة من ختصيصها جبمايف  -كون وما وراءه، وهيبال

 ".ميّيزها عن غريها من اجلماعات واألمم وجه اخلصوص، الذي
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اجلهود فاعل بني اإلنسان والكون واحلياة، أي: مثرة مثرة التّ ": أّن احلضارة( 19، صم2008البوطي )يرى و 
أو هي اجلانب اآلخر غري املادي يف ، املبذولة من قبل الفكر اإلنسا ي لالستفادة من األجهزة الكونية املتناثرة حولنا

 ."حياة األمة، وهي العلم والتصورات واألفكار والسلوك واآلداب، وكل املعا ي اليت تدخل يف اجلانب املادي
رة جسم وروح، كاإلنسان متاًما، وجسمها يتمثل يف منجزاهتا م( فريى أّن لكّل حضا1995وأّما القرضاوي )

املادية: من العمارات، واملصانع، واآلًلت، وكّل ما ينبئ عن رفاهية العيش، ومتاع احلياة الدنيا وزينتها، وأما روحها 
ماعات، وعالقاهتم فيتمثل يف جمموعة العقائد واملفاهيم والقيم واآلداب والتقاليد اليت تتجسد يف سلوك األفراد واجل

 بعضهم ببعض، ونظراهتم إىل الّدين واحلياة، والكون واإلنسان، والفرد واجملتمع.
تذكر اهلل، احلضارة احلقة هي اليت تطلب من اإلنسان يف مظاهر احلياة كافة أن ي أنّ ( د.ت) حسنيويرى 

 .هذه األرض يستطيع أداء دور خليفة اهلل، وهو الدور الذي وجد فيه علىويتذكر فطرته؛ ل
أما و  .تشمل املنجزات العلمية واملادية مفهوم احلضارة تشمل العقائد كماأّن ابقة ن الّتعريفات السّ يالحظ مو 

، وهي هبذا "جمموع األفكار واملفاهيم اإلسالمّية عن اإلنسان واحلياة والكونهي "عبارة عن فاحلضارة اإلسالمية 
وًل تشمل هبذا التحديد ما  وتعامله مع الكائنات احمليطة به، ونط معيشتهد سلوك اإلنسان وطريقته يف احلياة، حتدّ 

نتج عنها من أشكال مادية، فهي مثرة احلضارة إذا كانت غري متعارضة معها فتصوير األشياء اجلامدة وجتسيدها 
يل وأصنام فال جييزه منسجم مع نظرة اإلسالم يف إباحة رمسها وتصويرها، أما جتسيد األشياء احلية كاإلنسان يف متاث

 م(.2010)اخلياط،  حضارته قائمة على حترمي التصوير هبذا املعىن. اإلسالم، ألنّ 

 أبرز تحديات الحضارة اإلسالمية 8.2.2
 ها ما يلي:أبرز من  لعلّ تواجهها احلضارة اإلسالمية للعوملة الثّقافية هنالك حتديات عديدة إّن 

i.  اإلسالميةتعليم العلوم قضايا في الخارجية الغربية الّتدخالت  
الغربية  دت الجماتتزايم 2001للعام  سبتمربمن احلادي عشر  منذم( إىل أنّه 2004لقد أشار شحاتة )

ا بيئات تولد نوازع ا مصدر لإلرهاب، وأنّ بأنّ  ةعليميتّ ال ومناهجها ا،متهمة دينهبالد العربية واإلسالمية العلى 
 اإلسالمية.العلوم  لتقارير واإلشارات لتغيري مناهجوأصدرت االعنف واًلعتداء على الغري 

العلوم اإلسالمية يف البالد لتغيري مناهج تسعى إىل وضع خطط واجلدير بالذّكر أّن واشنطن كانت وًل تزال 
اسيني ييف مصر والعامل العريب واليت صاغتها جمموعة من السّ ؛ إذ وضعت خطة مبدئية جتريبية لا لتطبيقها اإلسالمية
لن نستطيع أن نغري من "ا جاء فيها افر يف املناهج، وممّ دخل السّ إىل هذا التّ مشريًا ووافق عليها بوش،  ،األمريكيني

قافة الدينية، وأن تكون دخل إلفراغه من مضمونه وتغيري الّتبية الدينية إىل مسمى الثّ حمتوى القرآن، ولكن علينا التّ 
س )القرآن( دون تفكري، وأننا سوف بعية للكتاب املقدّ قل والتّ واملنطق، ًل على النّ  ينية مبنية على العقلغة الدّ اللّ 

وأورويب أو حىت ما خيص  ،ما هو أمريكي الكراهية جتاه الغرب وكلّ  ما يثار من موضوعات هدفها بثّ  حنذف كلّ 
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ة لتوليد التعليم البيئة الرئيس ليت تعترب، وكذلك ما جاء يف املذكرة التفصيلية ملبادرة )كولن باول( وا"دول اجلوار
إصالح التعليم  ، وتعترب أنّ واإلسالمية من اإلرهابيني ينتمون إىل الدول العربية% 82 اإلرهاب وتشري إىل أنّ 

 م(.2007)منصور،  باملفهوم األمريكي هو الدعامة األوىل لوأد اإلرهاب
وهذه تعّد من أخطر حتديات احلضارة اإلسالمية؛ حيث إّن الغرب وعلى رأسها الوًليات املتحدة األمريكية 

 ،الوية مسلويبأبناء املسلمني تكوين يف البالد اإلسالمية إىل هتدف من عمليات تغيري مناهج العلوم اإلسالمية 
دون أيديهم يستجدون خبزًا وشعريًا، ويتكسرون يف ويؤمنون بغريهم، مبهورون بإنتاج غريهم، مي فينكرون أنفسهم،

 ؛ فيدّعمون مصاحل الغرب.مشية، ًل تزرع فيهم الّتبية الثقة بأنفسهم

ii. استهداف الهوية الثّقافية اإلسالمية 
باستمرار يف املتجددة و  ، واًلستغرابواًلستشراق ،التبشرية املتمثلة يف خالل التحديات القدمية واملتجددمن 

 .عن اإلسالم واملسلمني املغلوطةاملعلومات واملفاهيم اخلاطئة و ّتويج ، كيتولد عنها من حتديات ، وماصورها
هيمنة  ، بل تزايد يف ظلّ هتا بصفة خاصةعقيديف و  ،ةديننا اإلسالمي بصفة عامّ شكيك يف التّ سعًيا إىل وذلك 

حديات القدمية فهو من التّ وحضارهتم مسلمني ا للا كبريً العوملة وأدوات اًلتصال املتاحة، وما زال يشكل حتديً 
ت واًلستعمار، ولقد تغريّ  ،نصريهو املصنع الفكري للتّ  م(1992)حسنة أشار إليها اجلديدة، واًلستشراق كما 

 راسة تتابع وترصد كلّ ، ففي القارة األمريكية وحدها عشرة آًلف مركز للبحث والدّ ا مذهاًل رت وسائله تطورً وتطوّ 
نفيذ إلعادة تشكيل العقل وحتديد وسائل التّ  ،ما جيري وتناقش مع صناع القرار لبناء اخلطط ووضع اًلسّتاتيجيات

فقد أثروا يف اإلعالم والّتبية، لدراسة قدم حنو اجلامعات وإةاب تالمذة مسلمني ملمارسة دوره، والتّ  ،املسلم
 الصورة األحدث للمستشرقني.أصبح بعضهم  حىّت بية فس والّتّ علماء اًلجتماع والنّ الكثريين من 

iii. وسائل اإلعالم على المسلمين وحضارتهم خطورة  
، واإلرشاد، وتتضح خطورته، عليموالتّ  ،ثقيفوجيه، وظيفته التّ عبري والتّ لتّ سائل او أهّم تعّد من اإلعالم إّن 

وذو رسالة  ،  الرموز، فهو إعالم مرب يل منوالنّ  ،إىل أداة لدم القيم ل حتوّ ؛ حيث إنّه ًلسيما يف عصر الفضائيات
ا أن يدعمها ويتكامل فإمّ  ؛احلضاراتقيم وعلى الّتبوية ذاهتا،  العملياتقيمية، وإذا كان غري ذلك فهو خطر على 

ا عن الّتبية واألخالق بإشاعة معها أو يضادها ويعيقها، وحتاول العوملة مسخرة اإلعالم لدفع اإلنسان وتنحيته بعيدً 
راسات احلديثة خطورة القنوات باب وقد "أثبتت الدّ وقتل أوقات الشّ  ،مرد لدى األجيالوالتّ  ،واجلرمية ،أدب اجلنس

والعالقات  ،قافيةعليمي واحلياة الثّ ظام التّ ومسلسالت جنسية فاضحة على النّ  ،الفضائية مبا تبثه من أفالم
 (.126، صم1998 سالمي" )أمنيونط احلياة اًلقتصادية يف العامل اإل ،اًلجتماعية
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 ا أن "اإلعالم حيمل غسياًل نً ( من خطورة اإلعالم مبيّـ 139م، ص1999وقد حّذر مربوك؛ وآخرون )
يوم يفتتحون حمطات جديدة للسيطرة اإلعالمية الكاملة فهم  وكلّ  ،ويسعون من خالله حملو تراثنا ،لألدمغة

ا ويسعون لطمس ديننا وهويتنا، واليهود يركزون تركيزً  ،وينشرون الفجورحليالت، يوجهون املعلومات ويشوهون التّ 
وإسرائيل  ،االذي متثله العوملة حتكمه أمريك ووسائل التثقيف، فهذا اإلعالم العاملي ،ينماوالسّ  ،ا على اإلعالمخاصً 
 له فبدًًل لسهولة تقبّ ا وسائل الّتبية خطرً  ا لشعوبنا". فاإلعالم من أشدّ ا دمارً ا لنا وإنّ وهو ًل جيلب خريً  ،هايةيف النّ 

ا من  فارغً من أن يساهم مع املدرسة ويأخذ دوره احلقيقي يف بناء األجيال وغرس القيم األصيلة، تراه ينشئ جياًل 
 م(.2007 منصور) قة بتارخيه وأصالتهخصية مزعزع الثّ العقيدة حمطم الشّ 

iv.  حية وخطرها على البناء الرو يقافثّ العولمة المادية 
احلضارة ي ا جيعل حتدّ ًل جمال فيها للروحانيات والعواطف، ممّ  ،ثقافة العوملة ثقافة مادية حبتة نّ من املعلوم أ

ببث  لألبناء وأفراد اجملتمع املسلمليم حي السّ يف هذا اجملال هو احلفاظ على دميومة اجملال الروحي الصّ اإلسالمية 
 يف اجملتمع.القيم النبيلة، وهي ممّا حّث عليها اإلسالم  وكلّ  ،واإليثار ،وادوالتّ  ،عاطفوالتّ  ،كافلمفاهيم التّ 

v.  نترنتعبر اإلواكتساحها الخصوطصية الثقافية تهديد 
بعية لثقافة إحالل التّ و  ،قايفقافية اليت تسعى إىل اًلكتساح الثّ وسائل العوملة الثّ  شبكة اإلنّتنت من أهمّ  تعدّ 

أدمغة ًل  ل حروب  ميثّ ومعلومات ، فما تنقله من أفكار اإلسالمية ابعة من عقيدة األمةاألصالة النّ  الغرب حملّ 
ة منذ من أهم اًلكتشافات البشرييعّد اخّتاع اًلنّتنت  له من حتد  معلومايت؛ حيث إنّ أسلحة، باإلضافة إىل ما متثّ 

للوصول إىل مكتبة وبضغطة زر واحدة من املتعّلمني وغريهم، أفراد اجملتمع املسلم يتمكن اكتشاف اآللة الطابعة؛ ف
 م(.2007 ا. )منصوروجامعاهتاإلحلادية املدارس باملواقع اإلباحية فضاًل عن مواقع واًلتصال  ،الكوةرس

 دور مناهج العلوم اإلسالمية في مواجهة تحديات الحضارة اإلسالميةثالثًا:  8.3
سبل جيب أن تكون عليه، ، و ومهّمة وخطريةكبرية الثّقافية   عن العوملةالّنامجة إّن حتديات احلضارة اإلسالمية 

ر مناهج ادو أوفيما يلي أبرز  .حديالتّ خطورهتا وأمهيتها؛ حيث اًلستجابة تكون على قدر على قدر مواجهتها 
)األهداف، واحملتوى، وطرائق جمال يف  ةاحلضارة اإلسالمي يف مواجهة حتدياتمبفهومها احلديث العلوم اإلسالمية 

 :وأساليبها، وطرائق الّتقومي وأساليبها(التدريس 

 في مجال أهداف العلوم اإلسالمية 8.3.1
i.  ّلها يف م؛ ليتمثّ أن تنّص أهداف مناهج العلوم اإلسالمية على ترسيخ حقيقة العبودية لّله وحده لدى املتعل

 سرّه وعالنيته، وعسره، ويسره، ومجيع أحواله وأوقاته وأماكنه.
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ii.  ومعاصرهتا.الوية اإلسالمية، واحملافظة على أصالتها القيم و على أهداف مناهج العلوم اإلسالمية أن تؤّكد 
iii.  تقوية روح اإلبداع، واًلبتكار، والّنقد البناء، واحلوار، أن تنّص أهداف مناهج العلوم اإلسالمية على

 الّدينية.والوسطية يف كافة عمليات الّّتبية 
iv.  بهات اليت يثريها اإلسالمية إىل معاجلة مشكالت املتعّلمني العقائدية، والّتصدي للشّ أن هتدف مناهج العلوم

 والّرد عليها بأساليب حكيمة.أعداء املسلمني حول اإلسالم واملسلمني، 
v.  سلبياهتاأبرز مع حتديد إجيابيات العوملة الثّقافية، أهداف مناهج العلوم اإلسالمية على أن تؤّكد. 

vi. من خطورة وسائل اإلعالم على املسلمني وحضارهتم.املتعّلم حتصني العلوم اإلسالمية إىل مناهج  أن تسعى 
vii.  الّتدخالت الغربية يف قضايا تعليم العلوم اإلسالميةتوعية األجيال خبطر العلوم اإلسالمية إىل أن هتدف. 

viii.  ّفراد اجملتمع املسلمألاجملال الروحي الّصحي الّسليم احلفاظ بأهداف مناهج العلوم اإلسالمية على  أن تنص. 

 في مجال محتوى العلوم اإلسالمية 8.3.2
i.  ّعليمية يف إطار الّتصور اإلسالمي، مع العمل على إبراز الرؤية أن يصاغ حمتوى العلوم اإلسالمية وأنشطتها الت

 .ة )عقيدة وشريعة ومنهاج حياة(اإلسالمي
ii.  اإلسالمية على ترسيخ مفهوم العبودية هلل وحده معرفيًّا، ووجدانيًّا، ومهاريًّا لدى أن يساعد حمتوى العلوم

املتعّلمني، مع الّّتكز على أّن العبودية هلل وحده عبودية تشريف وتكرمي، وانتماء إىل خالق الكون ومدبره، 
تتوقف عند العبادات فقط، بل  وأّنا عبودية إجيابية تعصم اإلنسان وحترره من عبودية الغري، وأّنا عبودية ًل
 .تشمل كّل أعمال اإلنسان، وهبا يصبح العبد حرًا ًل خيشى وًل خياف إًل اهلل

iii.  ،أن ينّص حمتوى العلوم اإلسالمية على أّن عمارة األرض ًل تتوقف عند التعامل مع األرض باملعىن الفيزيائي
 .ياة يف اجملتمع مبا يواكب متطلبات العصرولكنها تعين التعامل مع عناصر الكون كّلها؛ بغية تطوير احل

iv. باد  الّتبية اإلسالمية وأسسها، وإيالء الّتبية أن يعمل حمتوى العلوم اإلسالمية على تزويد املتعّلمني مب
 عداد اإلنسان املسلم الّصاحل.األخالقية العناية الفائقة، والعادات اإلجيابية؛ إل

v.  بهات اليت يثريها أعداء الشّ أبرز  املتعّلمني العقائدية، وبيانأن يعاجل حمتوى العلوم اإلسالمية مشكالت
 والّرد عليها بأساليب حكيمة.، وحضارهتم حول اإلسالم واملسلمنياملسلمني 

vi. الّّتبية والّتعليم، عمليات يف منها اًلستفادة و ، العوملة الثّقافيةحمتوى العلوم اإلسالمية إجيابيات  أن يتناول
 سلبياهتا على املسلمني وحضارهتم.والعمل على إبعاد 

vii.  لدى تقوية روح اإلبداع، واًلبتكار، والّنقد البناء، واحلوار، والوسطية إىل  حمتوى العلوم اإلسالمية يسعىأن
 يف كافة عمليات الّّتبية والّتعليم.املتعّلمني 

viii.  تعزيز الوحدة اإلسالمية، وثقافة التعايش اإلجيايب مع شعوب العامل.يرّكز حمتوى العلوم اإلسالمية على أن 
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ix.  الّتدخالت الغربية يف قضايا تعليم العلوم خبطر توعية األجيال أن يعمل حمتوى العلوم اإلسالمية على
عقد ذلك بمن خالل العوملة، و اًلستسالم للهيمنة اًلمربيالية على العامل اإلسالمي وخطر  ،اإلسالمية

ملناقشة التقارير واخلطط اليت تستهدف األمة من الداخل واخلارج باستهداف حضارهتا والّندوات رات املؤمت
 اإلسالمية.

x.  وية اإلسالمية، واحملافظة على أصالتها واجلمع بني األصالة اله و  القيم علىحمتوى العلوم اإلسالمية أن يؤّكد
 واملعاصرة اليت ًل تدفع إىل اًلنسالخ عن الثوابت.واملعاصرة، األصالة اليت ختلو من اًلنكفاء واجلمود، 

xi.  القنوات الفضائية  احتصني اإلنسان املسلم بالعقلية الناقدة لكّل ما تبثهأن يعمل حمتوى العلوم اإلسالمية على
 فاضحة على احلياة الثّقافية، ونط احلياة اًلقتصادية يف العامل اإلسالمي.ومسلسالت  من أفالم،

xii.  فراد اجملتمع املسلم ببث مفاهيم ألاجملال الروحي الّصحي الّسليم على دميومة العلوم اإلسالمية  حمتوىأن يؤّكد
 الّتكافل، والّتعاطف، والّتواد، واإليثار، وكّل القيم النبيلة، وهي ممّا حّث عليها اإلسالم يف اجملتمع.

 ووسائلها في مجال طرائق تدريس العلوم اإلسالمية 8.3.3
استشراف املنهجية مناهج العلوم اإلسالمية، و دريس واسّتاتيجياهتا يف حتقيق أهداف التّ  أن تسهم طرائق

قنيات تّ ال، مع اًلستفادة من مستجدات الوسائل التعليمية، و واسّتاتيجياهتاطرائق وأساليب التعليم الاإلسالمية يف 
 .اإلسالمي يف إطار مطلوبوتنفيذ برامج حتقق الغرض  واًلستخدام اآلمن لشبكة اًلنّتنت،املعاصرة، 

 العلوم اإلسالميةتدريس في مجال أنشطة  8.3.4
i.  املفاهيم واملعلومات املغلوطة عن املسلمني وحضارهتم،  على تصحيح  الصفية وغري الصفّيةاألنشطة  تسهمأن

يم اخلاطئة ّتويج املعلومات واملفاهضارة اإلسالمية، كأبرز حتديات احلمسرحيات طالبية حول م ظتنكأن 
بهات اليت يثريها أعداء اإلسالم عن اإلسالم واملسلمني والشّ القضايا واملغلوطة عن اإلسالم، وبعض 

  .ية، واإلشارة إىل عصورها الزاهرةة اإلسالماحلضار الّتاريخ، و مميزات بإبراز وحضارهتم، لقصد تصحيحها 
ii. ا عن النقي بعيدً اإلسالمي التاريخ لتقدمي حول الّتاريخ واحلضارة اإلسالمية؛ افية كربى نظيم مسابقات ثقت

 يم األمة وعزهتا وعطائها احلضاري.تشويه املستغربني واملستشرقني، وبعث التاريخ اإلسالمي املشرق وبث ق

 في مجال تقويم المتعّلمين في العلوم اإلسالمية 8.3.5
بوية مع اًلستفادة من عليمية والّتّ يف العملية التّ الفعلي للمتعّلمني األداء  اًللتزام بالقيم اإلسالمية عند تقومي

 وتبادل املعلومات بني األقطار اإلسالمية. ،نسيق املطلوبقومي احلديثة، وحتقيق التّ طرائق التّ 
 
 نتائج البحث وتوطصيات  ومقترحات  .9
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 أواًل: نتائج البحث 9.1
 "العلوم اإلسالمية يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية؟"ما دور مناهج  لإلجابة عن سؤال البحث

اليت متحورت حول أمهية املناهج الّتعليمية بصفة على العديد من البحوث والّدراسات العلمية  اناطّلع الباحث
ودورها يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية من خالل تأهيل  ،عامة، ومناهج العلوم اإلسالمية بصفة خاصة

 عّلمني، ليصبحوا قادرين على أداء مهمتهم احلضارية املوكلة إليهم ويف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية.املت
 الّنتائج الّتالية: إىل انوبعد دراسة حتليلية توصل الباحث

 :الّتحديات التي تواجهها الحضارة اإلسالمية ومن أبرزها ما يليمن أهّم إّن العولمة الثّقافية تعّد  9.1.1
i. .الّتدخالت الغربية اخلارجية يف قضايا تعليم العلوم اإلسالمية 

ii. .استهداف الوية الثّقافية اإلسالمية، كّتويج املعلومات واملفاهيم اخلاطئة واملغلوطة عن اإلسالم واملسلمني 
iii. خطورة وسائل اإلعالم على املسلمني وحضارهتم.  
iv. .مادية العوملة الثّقافية وخطرها على البناء الروحي 
v. نّتنت.عرب اإل هتديد اخلصوصية الثقافية واكتساحها 

  :ما يليحديات تّ هذه الر مناهج العلوم اإلسالمية في مواجهة ادو أأبرز إّن من  9.1.2
i. العلوم اإلسالمية مشكالت املتعّلمني العقائدية، وبيان أبرز الّشبهات اليت يثريها أعداء مناهج عاجل أن ت

 واملسلمني وحضارهتم، والّرد عليها بأساليب حكيمة.املسلمني حول اإلسالم 
ii.  وسائل اإلعالم املختلفة، واإلنّتنت، على بيان إجيابيات العوملة الثّقافية، كمناهج العلوم اإلسالمية أن تعمل

 ودورها يف الّّتبية والّتعليم، مع الّّتكيز على أبرز سلبياهتا على املسلمني وحضارهتم.
iii.  الّتدخالت الغربية يف قضايا تعليم العلوم توعية األجيال خبطر اإلسالمية على أن تعمل مناهج العلوم

اًلستسالم للهيمنة اًلمربيالية على العامل اإلسالمي من خالل العوملة، وعقد املؤمترات اإلسالمية، وخطر 
 ة.ملناقشة التقارير واخلطط اليت تستهدف األمة من الداخل واخلارج باستهداف حضارهتا اإلسالمي

iv.  على الوية اإلسالمية، واحملافظة على أصالتها واجلمع بني األصالة مناهج العلوم اإلسالمية أن تؤّكد
 واملعاصرة، األصالة اليت ختلو من اًلنكفاء واجلمود، واملعاصرة اليت ًل تدفع إىل اًلنسالخ عن الثوابت.

v.  بالعقلية الناقدة لكّل ما تبثها القنوات حتصني اإلنسان املسلم على مناهج العلوم اإلسالمية عمل تأن
 الفضائية من أفالم، ومسلسالت فاضحة على احلياة الثّقافية، ونط احلياة اًلقتصادية يف العامل اإلسالمي.

vi.  رائق وأساليب الّتعليم واسّتاتيجياهتا، مع اًلستفادة من مستجدات املنهجية اإلسالمية يف الطّ أن تستشرف
 الّتقنيات املعاصرة.الوسائل التعليمية، و 
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vii.  حول أبرز حتديات احلضارة اإلسالمية، كّتويج املعلومات ومسابقات ثقافية كربى تنظم مسرحيات طالبية
 . يةقصد تصحيحها بإبراز مميزات الّتاريخ، واحلضارة اإلسالم؛ بواملفاهيم اخلاطئة واملغلوطة عن اإلسالم

 : توطصيات البحثثانيًّا 9.2
 مبا يلي: انالبحث يوصي الباحثتائج بناًء على ن

i.  مناهج إسالمّية عصريّة مناسبة مع متغريات  صبحوتطويرها بشكل دائم؛ لتمناهج العلوم اإلسالمية ضرورة بناء
 .العصر، ومواكبة لكّل تطوراته

ii.  تفعيل دور مناهج العلوم اإلسالمية يف مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية من خالل الّّتكيز عليها، وإيالئها
 األخرى.املناهج الّتعليمية من بني عناية خاصة 

iii.  تركيز مناهج العلوم اإلسالمية على معاجلة مشكالت املتعّلمني العقائدية، وبيان أبرز الّشبهات اليت يثريها
 سلمني حول اإلسالم واملسلمني وحضارهتم، والّرد عليها بأساليب حكيمة.أعداء امل

iv.  الّتدخالت الغربية يف قضايا تعليم العلوم اإلسالميةتوعية األجيال خبطر بمناهج العلوم اإلسالمية اهتمام. 
v. األصالة واملعاصرة.ها واجلمع بني على الوية اإلسالمية، واحملافظة على أصالتمناهج العلوم اإلسالمية د أكيت 

vi. ها القنوات الفضائيةاقدة لكّل ما تبثّ اإلنسان املسلم بالعقلية النّ مناهج العلوم اإلسالمية  حتصني ضرورة. 

 دراسات وبحوث أخرى مقترحةثالثًا:  9.3
  إجراء البحوث الّتالية: اناستكماًًل لذا البحث يقّتح الباحث

i.  مواجهة حتديات احلضارة اإلسالمية.دور املؤسسات الّتبوية اإلسالمية يف 
ii. .مدى إمكانية استفادة مناهج العلوم اإلسالمية من إجيابيات العوملة الثقافية 

iii. .تقومي مناهج العلوم اإلسالمية يف ضوء حتديات العوملة الثّقافية 
iv. .إجراء حبث مماثل يف مناهج العلوم األخرى 
 
 

 المراجع
. دراسة املستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية يف العامل العريبم(. 1993آل سعود، نايف بن ثنيان بن حممد. )

 تطبيقية على دول اخلليج العريب، الرياض: دار أمية للنشر.
 .2198. اخلطبة رقم املنهج اإلسالمي يف الّتبية والتعليم بني الواقع واملأمولم(. 2002ابن محيد، صاحل. )

 .8 . العددجملة ثقافتنا للدراسات والبحوثم(. دراسات حضارية. 2005أبو البصل، عبد الناصر. )
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 القاهرة: دار املعارف.، العوملة (:1998أمني، جالل )
 . سوريا: دار الفكر.منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآنم(. 2008البوطي، حمّمد سعيد. )

. مّت اسّتجاعه يف موقع الشخصية القياديةاملناهج اجلامعية ودورها يف تكوين وتنمية م(. 2012اجلادعي، حيىي. )
األلوكة اإلصدارات واملسابقات. 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38157 / م، عند 27/08/2015بتاريخ
 الساعة التاسعة لياًل.

 ، الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي. مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركةم(. 1992حسنة، عمر. )
 دار الفرقان. .اإلسالم واحلضارة الغربيةحسني، حممد. )د.ت(. 

-164 ،6السودان، ع - جملة أمة اًلسالم العلمية (. احلضارة والثقافة اإلسالمية.2010اخلياط، عبد العزيز. )

173. 
جملة ثقافتنا م(. مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي حتمية املراجعة وضرورة التطوير. 2010سانو، قطب. )

 .58-39ص  25ع  .للدراسات والبحوث
 . القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.املناهج الدراسية بني الّنظرية والّتطبيقم(. 2001شحاتة، حسن. )
 ، القاهرة: الدار املصرية للكتاب. املستقبل يف الوطن العريبمداخل إىل تعليم م(. 2004شحاتة، حسن. )

 الرياض، دار عامل الكتب.. أساسيات املنهج الدراسي ومهماتهم(. 1996شوق، حممود. )
. الرياض: مركز الفيصل املنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية الّتبوية اإلسالميةم(. 1986صاحل، عبد الرمحن. )

 اإلسالمية.للبحوث والّدراسات 
م(. تصور تربوي مقّتح ملواجهة أخطار استخدام شبكة اًلنّتنت لدى فئة الشباب، 2004الصويف، محدان. )

-23املنعقد باجلامعة اإلسالمية يف الفّتة  مؤمتر الّتبية يف فلسطني ومتغريات العصرحبث مقدم إىل 
 م.24/11/2004

 القاهرة: مكتبة وهبة.. اإلسالم حضارة الغدم(. 1995القرضاوي، يوسف. )
رسالة ماجستري غري  .مشكالت مناهج املرحلة الثانوية باملدارس العربية يف مايلم(. 2013كيتا، جاكارجيا. )

 منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الّتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.
 القومية العربية. ، القاهرة: الداراإلسالم والعوملةم(. 1999مربوك، حممد؛ وآخرون. )

 (. اجلزء الثا ي. إستانبول: املكتبة اإلسالمية.2)ط املعجم الوسيطم(. 1985جممع اللغة العربية بالقاهرة. )
حبث مقدم إىل مؤمتر  .حتديات العوملة الّتبوية املتعلقة باملدرسة وسبل مواجهتها م(.2007منصور، مصطفى. )

 م.3/4/2007-2املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف الفّتة: " اإلسالم والتحديات املعاصرة"
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مت اسّتجاعه يف موقع  .تطوير مناهج الّتعليم: التعليم مركز تقّدم األممم(. 2015الدهد، إبراهيم. )
http://egypt.shafaqna.com/AR/EG/2000430 م، عند الساعة الثانية 12/08/2015، بتاريخ

  .ظهرا

http://egypt.shafaqna.com/AR/EG/2000430،%20%20بتاريخ%2012/08/

