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  تطوير مناهج العلوم يف التعليم األزهري لتلبية متطلبات 
  تدريس ودراسة مناهج العلوم الشرعية

  :املقدمة
مما ال شك فيه أن أي نظام تعليمي متميز يسعى إلى تطـوير نفـسه بـصفة                 
مستمرة وفق مقتضيات العصر الذي يتواجد فيه هذا النظام، حتى ال يعد نظاما تعليميـا               

ته األساسية وهم الطالب الذين يـشكلون المجتمـع ويمثلـون أدوات    متخلفًا في مخرجا  
تقدمه وتنميته، ومالم يكن لديهم من المهارات والخبرات الحديثة المواكبة للتوجهـات            

  .المعاصرة، سيكونون حائلًا وعائقًا أمام تقدم هذا المجتمع
علمية وحتى يكسب أي نظام تعليمي أفراده الخبرة بالمستجدات والمستحدثات ال         

والتكنولوجية، وكافة القضايا المعاصرة، فإنه من المهم أن يستجيب لتطوير مدخالتـه            
بالشكل المالئم لطبيعة الطالب وخصائصهم، وفلسفة النظام التعليمي وأهدافه، ومتطلبات       

  .الحياة المستقبلية في المجتمع الذي يعيشون فيه
 آخر له فلسفته الخاصـة     إن نظام التعليم األزهري شأنه شأن أي نظام تعليمي        

وأهدافه ورؤية ورسالة تمثل جميعها جوهر التعليم األزهري، الذي يجمع بـين كافـة              
العلوم بتوازن وشمول بينهم وهي العلوم اللغوية والشرعية، والعلوم الثقافية والطبيعية         
والنوعية واإلنسانية، أي بين علوم الدين التي هي بمثابة فروض العين وعلوم الـدنيا              
التي هي بمثابة فروض الكفاية، ذلك حتى تكتمل منظومة التعليم به ليخرج الطالب مـن   
هذا النظام مكتسبا شتى أنواع الثقافات اإلسالمية والعلميـة، والتكنولوجيـة واللغويـة        

  .وغيرها في إطار من التكامل الوظيفي بينها الذي يحقق وحدة المعرفة اإلنسانية
زهري فإنه يخضع لتطوير مستمر في أهدافه وفلسفته ومنذ بدء نظام التعليم األ   

ورؤيته ورسالته وبرامجه التعليمية، ومما يدل على ذلك االهتمام بتدريس كافة العلـوم       
الثقافية جنبا إلى جنب مع العلوم الدينية، وهذا لم يكن موجودا مع بدء التعليم األزهري،  

 توازن السلم التعليمي فيه مع الـسلم       وإعادة النظر في السلم التعليمي للدراسة به حتى       
اثنى عشر عاما للتعليم قبل الجامعي لكل منهما، كـذلك          ) التعليم الموازي (التعليمي العام 

  .التطوير المستمر للمناهج اللغوية والشرعية التي تمثل عماد التعليم األزهري
طـوير  إضافة لذلك فإن برنامج التعليم األزهري بمراحله الثالث يستجيب ألي ت    

يخضع للمناهج الثقافية بكافة مجاالتها ذلك من القائمين على أمر تطوير هذه المنـاهج              
من غير العاملين في التعليم األزهري؛ حيث أنها مناهج مشتركة بين التعليم األزهـري              

  .والتعليم العام في مصر
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وتعد مناهج العلوم في التعليم األزهري أحد مكونات برنامج إعـداد الطالـب              
التي من شأنها اكتـساب     )  ثانوي - إعدادي -ابتدائي(زهري في التعليم قبل الجامعي      األ

الطالب الثقافة العلمية وإعدادهم للحياة المهنية والعلمية ومتطلبـات دراسـة العلـوم             
األخرى كالعلوم الشرعية، وهذه المناهج إن لم تستجيب للتغيرات العالمية المعاصرة في          

تضيف جديدا يتواءم مع هذه االتجاهات       نها تصبح متخلفة وال   مجال العلوم الطبيعية، فإ   
المعاصرة، ويسهم في التكوين العلمي الجيد للطالب، وعليه فإن أمـر التطـوير لهـذه         
المناهج يصبح ملحا وضروريا لتحقيق الجودة المنشودة في التعليم األزهـري برؤيتـه       

  .وفلسفته المتفردة
يم األزهري يصبح أكثر ضرورة، ليس فقـط        إن تطوير مناهج العلوم في التعل     

ألمر استجابة هذه المناهج لالتجاهات المعاصرة، وإنما أيـضا لتأكيـد بعـد االحتيـاج               
 الوظيفي لكل من مناهج العلوم الشرعية ومناهج العلوم الطبيعية معا، ألنه قد يتطلب فهم

لمقابل قد يتطلب اإللمـام     حكما شرعيا عليها، وفي ا     العلمية العلمية أو القضية   المفاهيم
بتوضيح الجانب الشرعي للقضية فهما علميا سليما حولها، وهذا لن يتأتى إال باستجابة           
مناهج العلوم بالتعليم األزهري لكافة المفاهيم والقضايا العلمية والبيولوجيـة الالزمـة            

  .لدراسة العلوم الشرعية في األزهر الشريف
لواضح بين العلـوم الكونيـة وبـين تفـسيرها     ألنه على الرغم من االرتباط ا 

اإلسالمي الديني أو النظرة اإلسالمية نحو هذه العلوم، إال أن واقع تعليم العلوم يشير إلى 
ازدواجية لدى المـتعلم     أنها تدرس بمنأى عن هذا االرتباط، األمر الذي ربما يؤدي إلى          

. م له من خالل تدريس العلومبين ما يعلمه من خلفية دينية عن هذه العلوم وبين ما يقد          
  )١٦٣، ١٩٩٨إبراهيم المحيسن، (

؛ ماهر  ٢٥٨،  ١٩٩٩سعيد الفي،   (ذلك أيضا في ظل دعوة العديد من الباحثين         
إلى ضرورة تـضمين منـاهج      ) ٤٨،  ٢٠٠٠؛ مصطفى عبد اهللا،     ٣٩،  ١٩٩٣صبري،  

ـ            ا الـديني   العلوم الشرعية والتربية اإلسالمية للمفاهيم والقضايا العلميـة فـي إطاره
واألخالقي، حتى يتمكن الطالب من الفهم العلمي الـسليم لهـا، وتكـوين التـصورات               

  .الصحيحة حولها عند دراستها ذاتيا أو صفيا
إن هذه الدعوة لن تأتي إال في ظل وجود بعض القصور في منـاهج العلـوم                

يدعو للتطـوير   الطبيعية في تناول ومعالجة هذه المفاهيم والقضايا العلمية، األمر الذي           
في مناهج العلوم بالتعليم األزهري المنوط بتدريس العلوم الشرعية الدينية حتى تـأتي             
 مواكبة الحتياجات هذه العلوم الشرعية من المفاهيم العلمية الوظيفيـة بمـا ال يحـدث              

  .ازدواجية عند معالجتها وتناولها بين العلوم الشرعية والطبيعية
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كسوف في مقرر الفقه اإلسالمي والحديث الشريف       فمثلًا حينما يدرس مفهوم ال    
لصف دراسي ما وليكن الصف األول اإلعدادي، دون أن يدرس في مقرر العلوم لـنفس          
الصف الدراسي في التعليم األزهري حتى تكتمل بدراسته التكامل الوظيفي بـين العلـم              

ج العلـوم  الشرعي والعلم الطبيعي، وتلبية مناهج العلوم الـشرعية الحتياجـات منـاه        
الشرعية من المفاهيم العلمية، فيدرس الطالب في الفقه كيفية صالة الكسوف وحكمهـا             
وفي الحديث الشريف الكسوف آية من آيات اهللا في الكون، وفي العلوم على أنه ظاهرة              
علمية، فيبقى المتعلم في حيرة علمية بين نظرة الدين ممثلة بما علمه من معلمي الفقه               

ين رأي العلم الذي علمه إياه معلم العلوم، ويزداد حيرة أي المتعلم حينما والحديث له، وب
ال يجد إجابة دقيقة لمثل هذه االزدواجية لدى أي من المعلمين، خاصة إذا كان أي منهم                

  .يحمل تصورات خاطئة حول الكسوف الطبيعي
 ويزداد األمر خطورة حينما تتعارض المعلومات العلمية المقدمة للمـتعلم مـع      

عقيدته اإلسالمية فيقع في حيرة أخرى من أمره، فعندما يدرس المـتعلم فـي العلـوم                
لُّ  "فإننا بذلك نعارض قوله تعـالى     " تستحدث من العدم   أن المادة ال تفنى وال    "الطبيعية   ُك

مُ        ُھ ٱلُۡحكۡ ھِ  َشيٍۡء َھاِلٌك ِإلَّا َوجَۡھُھۥۚ َل وَن   َوِإَلیۡ الـذي  ، األمـر  )٨٨آية : القصص" (٨٨ُترَۡجُع
إبـراهيم المحيـسن،   . (يتطلب معه تصحيح هذا التعارض لدى المعلمـين والمتعلمـين       

١٦٤، ١٩٩٨(  
وهذا أدعى لتطوير مناهج العلوم في التعليم األزهري لتلبية هـذه المتطلبـات             
ومواكبة هذه التطورات التربوية، وتدعيما لمبدأ تأكيد العالقة الوظيفية بين العلم والدين، 

  : أمر تطوير مناهج العلوم في التعليم األزهري يعد ضروريا لما يليوعلى ذلك فإن
مواكبة المستحدثات العلمية ومسايرة التقدم العلمي فـي مجـال العلـوم             -١

 .الطبيعية، وهذا أمر يشترك فيه التعليم األزهري والعام
تلبية احتياجات العلوم الشرعية من المفاهيم والقضايا العلمية الضرورية          -٢

 .، وهذا أمر ينفرد به لحد ما التعليم األزهريلدراستها
 .تأكيد وتدعيم العالقة الوظيفية بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية -٣
تحقيق التعاون التدريسي الوظيفي بين معلمي العلوم الطبيعية ومعلمـي            -٤

 .العلوم الشرعية
معالجة التصورات الخاطئة لدى معلمي العلوم الشرعية أو تصور الثقافة           -٥

العلمية لديهم عن المفاهيم العلمية في مناهج العلوم الشرعية واكتسابهم          
 .صحيح هذه الثقافة العلمية ومفاهيمها الطبيعية

 ومما يبرر الحاجة إلى تطوير مناهج العلوم في التعلـيم اإلعـدادي األزهـري      
لعلوم والعام معا، أن واقع مناهج العلوم في ضوء مستحدثات التربية العلمية وتدريس ا            

للقرن الحادي والعشرين، يشير إلى ضعف تضمينها الموضوعات والقـضايا الخاصـة            
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بالمستحدثات في محتوى مناهج العلوم وضعف قدرتها على تحقيق األهداف المعاصـرة       
مجـدي  . (للتربية العلمية ومناهج العلوم في الحياة المعاصرة وإعداد الطالب للمستقبل         

  )٥٥١، ٢٠٠٠إسماعيل، 
حد متطلبات النهـوض بالتربيـة العلميـة فـي عـصر المعلوماتيـة        كما أن أ  

والمستحدثات التكنولوجية والبيولوجية، هو العمل على تطوير مناهج العلوم بمفهومها          
الشامل بما يساير متطلبات المستقبل في العلم واالهتمـام بدراسـة قـضايا المجتمـع               

  )٥١٥، ٢٠٠٠محمد نصر، . (ومشكالته
مناهج العلوم في التعليم األزهري لتعليم جيد لمناهج العلوم ويبقى متطلب تطوير 

الشرعية أحد أهم المبررات لهذا التطوير استنادا لمبدأ العالقة الوظيفيـة بـين العلـم               
والدين، فيكون الدين الموجه الصحيح للعلم الطبيعي، ويكون العلم الطبيعي مساهما لفهم 

القـرآن  (في مصدريه الرئيسين للتـشريع      صحيح الدين وتقديم تفسير صحيح لما يرد        
  :يدل على ذلك من المفاهيم والقضايا العلمية، وما) والسنة

يمكن فهمها  يقرب من سبعمائة وخمسون إلى ألف آية قرآنية ال         وجود ما  -١
 .فهما صحيحا إال بمعرفة العلوم الطبيعية بصحة علمية

يحة فـي القـرآن     وجود العديد من المفاهيم والقضايا العلمية بصورة صر        -٢
 .الكريم والسنة النبوية

وجود العديد من السور القرآنية تحمل في مسمياتها المفاهيم العلمية كمثال     -٣
  .سور الرعد، الشمس، القمر، النجم، الزلزلة، العلق، وغيرها

  :فلسفة التعليم األزهري وتطويره
موذجا فريدا   يعد التعليم األزهري في مصر أحد أهم نظم التعليم بها، كما يعد ن            

في التعليم مقارنة بنماذج التعليم في الدول العربية واإلسالمية، ذلك على مستوى التعليم 
) االبتدائيـة، اإلعداديـة، الثانويـة     (قبل الجامعي ممثالً في المعاهد األزهرية بمراحلها        

والتعليم الجامعي ممثالً في جامعة األزهر بتنوع تخصصاتها الدراسية بهـا مـا بـين               
  .لنظرية والعمليةا

والتعليم األزهري له أهدافه وفلسفته التي تميزه عـن نظـام التعلـيم العـام               
بمستوييه الجامعي وقبل الجامعي، هذه الفلسفة تنطلق من االهتمام العام بنشر الثقافـة             
اإلسالمية، وتدريس علوم الشريعة اإلسالمية والعلوم اللغوية، وحفظ التراث اإلسـالمي          

إلسالم ووسطية الدين اإلسالمي لكافة الشعوب علـى اخـتالف الوانهـا            ونقل رسالة ا  
  .ولهجاتها، الناطقين بالعربية أو بغيرها

وقد ظلت فلسفة التعليم األزهري مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية واللغوية           
فيما يسمي األصالة التعليمية في التركيز على تعليم علوم الدين دون غيرها من العلوم              
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ى فيما يسمى المعاصرة التعليمية في التوجه نحو علوم الدنيا كالطب والهندسـة             األخر
والعلوم الطبيعية واإلنسانية، واحتل التعليم األزهري الريادة في مجال تعليم علوم الدين            
حتى أصبح األزهر الشريف قبلة العلم الديني للعالم، إلى أن دعت الحاجة إلى ضـرورة              

ر الشريف بتعليمه الجامعي وقبل الجامعي مسايرة حركة التقدم التطوير حتى يتمكن األزه
والتجديد في العالم انطالقًا من عالمية الرسالة التي يسعى األزهر الشريف لتبليغها لكافة   

  .شعوب العالم
حتى أن عملية التطوير في األزهر الشريف دائما ما كان حولها جدل وخـالف         

 الشريف وعلمائه فريقين، األول يتمسك بالقـديم        كبيرين انقسم حولهما رجاالت األزهر    
ويدافع عنه في إطار التعليم اللغوي والشرعي، والثاني يدعو إلى استمرارية التطـوير             

الـسعيد  (والتجديد لمسايرة روح العصر وحركة التغيير والتغير التي تتم خارج األزهر            
  ).٢٠٠٣عثمان،

ستمرار الدعوة نحو تطـوير  ومع تطور الحركة العلمية والفكرية في مصر، وا   
التعليم األزهري بما ال يؤثر على فلسفته األصيلة وال يضر أو يخـل بثوابـت العقيـدة               
الدينية، وحتى ال يتخلف هذا النوع من التعليم عن ركب التقدم العـالمي فـي مختلـف             
 العلوم، أدى ذلك إلى تطوير فلسفة التعليم األزهري بحيث تتضمن إلى جانب تعليم العلوم

الشرعية واللغوية، أيضا تعليم العلوم الثقافية كالرياضيات والطب والهندسـة والعلـوم       
 من التكامل بين العلوم المختلفة سواء على مستوى علوم الـدين أو             إطاروغيرها، في   

علوم الدنيا، حتى أن معايير الجودة واالعتماد للمؤسـسات التعليميـة األزهريـة  تـم      
زهر ورسالته وتفرده التعليمي  لتناسب شمولية هذا التعليم    تطويرها في ضوء فلسفة األ    

  . العلومأنواعاألزهري لكافة 
ولم يتوقف التطوير في التعليم األزهري عند هذا الحد بل امتد التطـوير لكـي    
يحدث تعليما شامالً ال يفرق بين فئات الطالب بسبب عجز أو إعاقة، تمثل ذلك في تعليم                

ا في الفصول الدراسية مع الطالب العاديين دون فاصل بينهم، ذلك الطالب المعاقين بصري
قبل األخذ بهذا النظام عالميا والدعوة اليه مع بداية الثمانينيات والتنفيـذ مـع بدايـة                
 ومنتصف التسعينيات على الرغم من اختالف فلسفته في األزهر عن فلـسفته المتبعـة             

  )٣٦٥، ١٩٩٧سامي عبد اهللا،. (عالميا
د ذلك كله دليالً على أن التعليم األزهري ليس تعليما جامدا أو متخلفًـا               مما يع 

بل هو تعليم يساير ركب التقدم العلمي في المجتمع  بل ويتعداه أحيانًا ألنه تعليم يجمـع   
بين األصالة والمعاصرة في فلسفته بتوازن ال يخل بأحـدهما بحيـث يهـدم الثوابـت                

زل عن التطورات الحادثة فـي المجتمعـات بأشـكالها    واألصول التي قام عليها، أو ينع   
المختلفة وتلك هي البعثات التعليمية خير شاهد على مواكبة التعليم األزهري لما يحدث             

ة     ۞(في العالم ومسايرته واالستفادة منه، قال تعـالى    ُروْا َكٓافَّ وَن ِلَینِف اَن ٱلُۡمؤِۡمُن ا َك ۚ َوَم
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 ِإَلیِۡھمۡ َوِلُینِذُروْا َقوَۡمُھمۡ ِإَذا َرَجُعٓوْا  لَِّیَتَفقَُّھوْا ِفي ٱلدِّیِنَطٓاِئَفة مِّنُۡھمۡ َفَلوَۡلا َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفرَۡقة
  ).١٢٢آية : التوبة)(١٢٢َیحَۡذُروَن  َلَعلَُّھمۡ

كذلك يتميز التعليم األزهري بفلسفته القائمة علـى التـوازن بـين األصـالة              
مر فيه، هو تعليم العلوم األزهرية خاصة الشرعية والمعاصرة وعلى التطور الدائم المست

واللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، من الشعوب المختلفة تمشيا مع الرسالة العالمية          
الشريف ومؤسساته التعليمية القائمة على مبدأ عالمية الدين اإلسالمي واستيعابه  لألزهر

  .لكل مستجدات العصر الحديث
  :نقاط التميز بين فلسفة التعليم األزهري وتطويره في الجوانب التاليةوعليه يمكن تحديد 

الجمع في التعليم بين العلوم الشرعية واللغوية وبين العلوم الثقافية والعلميـة    .١
 .أي بين ما يسمى علوم الدين وعلوم الدنيا

 الجمع في التعليم بين الطالب العاديين والطالب المعاقين بصريا أي األخذ بنظام .٢
 .التعليم الشامل

 .تقديم تعليم أزهري للطالب الناطقين بغير اللغة العربية .٣
 .تقديم تعليم في مجال الدارسات اإلسالمية باللغات غير العربية .٤
 مبعوثين في مجال التعليم األزهري لكافة دول العالم واستقبال المتعلمين   إرسال .٥

 .من كافة الدول لتلقي التعليم األزهري
التعليم األزهري الجامعي وقبل الجامعي يعد عمليـة مـستمرة   إن تطوير نظام    

التحديث والتجديد طالما ظل التطوير قائما في الحياة العلمية والفكرية محليـا وإقليميـا     
وعالميا فيما يسمى االتجاهات الحديثة والمعاصرة ، ومما يدل على ذلك تزايد االهتمـام     

 فروع إنشاءاته على مستوى مصر، والتوجه نحو بالتعليم األزهري وانتشار معاهده وكلي
كاإلمارات العربية المتحدة، وكذا احتالل جامعة األزهر الشريف        ) حديثًا(في بعض الدول    

المركز األول عالميا من حيث األقدم واألكبر في عدد كلياتها وأعضائها، وهذا التوسـع              
جهود مؤسسة األزهر الشريف    الكمي يعد مؤشرا مهما في تطور العليم األزهري، يتبعه          

نحو التميز النوعي المستمر في كافة علومه المختلفة والريادة العالمية ليس فقط فـي              
  .العلوم الشرعية واللغوية وإنما تمتد لتشمل العلوم الثقافية بكل مجاالتها

 ):الدافع والحاجة(تطوير مناهج العلوم في األزهر الشريف 
عليم األزهري جزءا رئيسا من محتوى برنـامج    مناهج العلوم بالت   أصبحتفلقد  

التعليم في المراحل التعليمية فيه، ذلك بعد تطوير فلسفته لتواكب متغيـرات المجتمـع              
 هذه المناهج هي نفسها مناهج العلـوم فـي          أصبحتالمعاصر بتوجهاته المختلفة، كما     

م المصري األزهـري  برنامج التعليم العام لتكون مناهج مشتركة بين النظامين في التعلي     
  .والعام
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بصورة تامة من تلبية متطلبات وتعلم ودراسة مناهج العلـوم   بما قد ال يمكنها 
الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد،    (الشرعية في األزهر الشريف وهي متنوعة ومتعددة        

  .، حتى وإن تم تطويرها وفق متطلبات مسايرة التقدم العلمي الحادث في المجتمع....)
الرغم أن معظم توجهات الباحثين في مجال التربية العلمية، قـد دعمـت     على  

تطوير مناهج العلوم لتواكب التقـدم العلمـي والتكنولـوجي، والتحـديات المعاصـرة              
والمستقبلية، وتضمينها في هذه المناهج الدراسية واكتساب الطالب مهاراتها والمهارات 

؛ مجدي  ١٩٩٦؛ شعبان حامد،    ١٩٩٨،خليل يوسف (المتطلبة للقرن الحادي والعشرين     
  :،دون األخذ في االعتبار بين أمرين مهمين، أن تأتي هذه المواكبة)٢٠٠٠إسماعيل،
بما ال يخالف الثوابت الدينية واألصول اإلسالمية وبمـا يـدعم العالقـة               -أ 

 .الوظيفية بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية
ة، بما تتضمنه من مفهومـات  لتلبي احتياجات تعليم وتعلم العلوم الشرعي     -ب 

 .وقضايا علمية ذات أصول شرعية
إن الحاجة تبدو ملحة بدرجة كبيرة إلى تطوير مناهج العلوم في التعليم األزهري، ذلـك          

  :لعدة أمور منها
أن هناك العديد من القضايا العلمية الجدلية المستجدة التي تتطلب دراستها  .١

ب فـي التعلـيم األزهـري مـن     من الناحيتين العلمية والشرعية، والطال  
الضروري تجاه ذلك أن تأتي مناهج العلوم متضمنة تلك المستجدات التي           

 .لها ناحية بالعلوم الشرعية التي يدرسونها
أن أمر تضمين مناهج العلوم الشرعية لمثل هذه المستحدثات بات محـل             .٢

تأكيد العديد من الدراسات والبحوث التربوية المعنيـة بهـذا الموضـوع       
 ).٣٩، ١٩٩٣ماهر صبري،. ٢٥٨، ١٩٩٩عيد الفي،س(

أن التعليم األزهري بمنهجه اإلسالمي وفلسفته اإلسالمية يكسب العديد من   .٣
القضايا العلمية والتقنية المعالجة اإلسالمية انطالقًا من أن المنهج العلمي          
اإلسالمي هو األقدر على تهيئة اإلنسان للتعامل مع كل منتجات ثـورات            

 .قنية في المستقبل القريب أو البعيدالعلم والت
وأن مبادئ اإلسالم السامية هي أفضل المعايير التي تحدد لإلنـسان مـا             
يجوز فعله بالمعلومات التي جمعها والقوانين التي اكتـشفها والتقنيـات           

  ).٦-٥، ٢٠٠٠أحمد باشا،(الجديدة التي يطورها
يم األزهري في بنـاء     فيكون المنهج اإلسالمي الوسطي الذي يستند عليه التعل       

مناهجه هو األساس لتوجيه العلوم الطبيعية في توظيف مخرجاتها والترجيح مـا بـين          
التطبيقات السلمية لهذه العلوم والتطبيقات الالسلمية لها ومدى تضمينها فـي منـاهج             

 مَّا َوَأِعدُّوْا َلُھم(العلوم الدراسية وأولوية ذلك من المنظور اإلسالمي في إطار قوله تعالى 
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لِ ٱسَۡتَطعُۡتم مِّن ُقوَّة   ال "وقوله صلى اهللا عليه وسـلم   ،)٦٠آية :األنفال)( َوِمن رَِّباِط ٱلَۡخیۡ
  ).رواه مسلم" (ضرار ضرر وال

ولقد أسفر التقدم العلمي عن نشأة الثورة البيولوجية التي أحدثت ظهور قضايا      
التي ترتب عليها    البيوأخالقيةعلمية واجتماعية وأخالقية دينية، كان لها من التطبيقات         

كان مهما وضروريا وضع ضوابط أخالقيـة وشـرعية         مشكالت أخالقية وشرعية، مما   
  .وقانونية بل وعلمية تحكم البحث في هذه المجاالت العلمية

 التـي أثارتهـا   (Bioethics Issues)إن مثل هـذه القـضايا البيوأخالقيـة    
ضت ضرورة اتخاذ موقف واضح من رجـال        المستحدثات البيولوجية المعاصرة، قد فر    

الدين تجاهها قبوالً أو رفضا مع تحديد المعايير والضوابط األخالقية الالزمـة للـسماح          
  ).٧، ١٩٩٨أحمد شبارة، (بممارستها مهنيا وبحثيا

والبيوأخالقيات هي الجوانب المعرفية والوجدانية المتعلقة بالتطبيقات العلميـة     
 وهي ذات طابع أخالقي ومثيـرة للجـدل العلمـي واألخالقـي             للمستحدثات البيولوجية 

  (Johnston, Jane,1995,20-21).والقانوني واالجتماعي بشكل عام

ويتضمن األمر تجاه هذه القضايا ضرورة تضمين المناهج الدراسـية للعلـوم            
البيوأخالقية ذات الطابع الجدلي، حتى يمكن توعية الطالب بها، والتأكيد على المفـاهيم        
والمبادئ العلمية السليمة والقيم األخالقية الواجب االلتزام بها في المجتمـع اإلسـالمي    

  .المعاصرة بالشكل المالءم لطبيعة المرحلة التي تقدم فيها هذه القضايا
ذلك ألن القضايا البيوأخالقية تثير بدورها قضايا أخالقية واجتماعيـة تـشكل            

الطالب ثقافة هذه القـضايا بـدء مـن     سمات عصر جديد مما يقتضي ضرورة اكتساب        
مرحلة التعليم اإلعدادي حتى يتكون لديهم رؤية واضحة وثقافة دينية صحيحة حولها في 

  .إطار مبدأ تأكيد وتدعيم العالقة بين العلم والدين
وتبرز أهمية تضمين مناهج العلوم في التعليم األزهري لهذه القضايا الجدليـة           

 األزهري في فلسفته يأتي متفردا بحيث يجمع في برامجه          بصفة خاصة، ذلك ألن التعليم    
بين الجانب الشرعي المتعلق بتكوين رأى ديني قويم حول كافة القـضايا المـستحدثة،              
والعلمي المتعلقة بتكوين فهم علمي سليم حولها، وعليه يمكن القول بأن مناهج العلوم             

ها بتناول معالجـة مثـل هـذه        في التعليم األزهري من الضروري أن يزداد االهتمام في        
اهيم العلمية القضايا ذات الطبيعة الجدلية التي تتطلب الوعي الديني والتثقيف العلمي للمف

  . تناسب تعليم وتعلم العلوم الشرعية في األزهر الشريفىذات الصلة بها، وحت
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ومن هنا تأتي أهمية تقديم رؤية تطوير مناهج العلوم في األزهر الشريف وفق     
 من المنظور اإلسالمي وفي ظل ريادة األزهر الشريف في تعلـيم كافـة        إسالميةر  معايي

 .العلوم اإلسالمية بوسطية المنهج اإلسالمي
  

  :تطوير مناهج العلوم في األزهر الشريف من المنظور اإلسالمي
لتطوير مناهج العلوم في األزهر الشريف في ضوء المنظور اإلسالمي أمرا مهما لعـدة              

  :اأمور منه
طبيعة التعليم األزهري وفلسفته ذات الطابع اإلسالمي في دراسـته باعتبـاره             )١

المؤسسة التعليمية المنوط بها تدريس العلوم اإلسالمية وتعميق الوازع الديني     
اإلسالمي في نفوس الطالب، األمر الذي يدعم تقديم كافـة العلـوم األخـرى              

 .ة إسالميةبالتعليم األزهري، ومنها مناهج العلوم ذلك بصيغ
طبيعة المستحدثات العلمية والقضايا البيو أخالقية في مجال العلوم الطبيعيـة            )٢

التي تتطلب إلى جانب الفهم العلمي السليم لها أيضا الحكم الشرعي والتـدعيم        
القيمي فيما يرتبط بها، وهذا يفرض على مناهج العلـوم بـاألزهر تـضمينها      

 والعلمية من جهة، والتكامل بين الرؤية       لتحقيق الترابط بين المقررات الدينية    
 .العلمية والرؤية اإلسالمية لتلك القضايا المستحدثة من جهة أخرى

احتياجات العلوم الشرعية في دراستها وتدريسها للمفاهيم العلمية الـضرورية    )٣
لفهمها ذلك لن يتأتى إال من خالل تضمين مناهج العلوم لهذه المفاهيم في إطار 

 .في بين العلوم الدينية والطبيعية وشمولية ووحدة المعرفةالتكامل الوظي
حينما يدرس مفهوم الكسوف في الفقه اإلسـالمي مـن      ... وعلى سبيل المثال  

ويدرس في الحديث الشريف من منظور اآليـات        ) صالة الكسوف (منظور العبادات   
 مـا  المعجزة ويدرس في العلوم من منظور الظاهرة الكونية، فيمكن تقديمه في ظل   

يسمى المنهج المترابط عبر المقررات الدراسية المتنوعة في ذات الصف الدراسي           
  . الواحد

إن تقديم مناهج العلوم للطالب بصيغة إسالمية من المنظور اإلسـالمي الـذي         
يجمع بين مدلوالت هذه العلوم من المنظور اإلسالمي وبين الخصائص والمفـاهيم            

مهما داخل مناهج التعليم في األزهر الـشريف فـي          المادية لها، يعد أمرا متطلبا و     
  .العلوم الشرعية من العلوم الطبيعية ضوء فلسفته ومتطلبات

وتعني أسلمة مناهج العلوم الطبيعية، وضع هذه المناهج من حيـث أهـدافها             
ومحتواها وأساليب تدريسها وتعلمها وعملية تقويمها فـي إطـار مـن التـصور            

ب اهللا تعالى وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم من خـالل            اإلسالمي المستند إلى كتا   
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إعادة النظرة الشاملة لجميع مناهج العلوم الدراسية بحيث تتضمن عملية األسـلمة       
  :على

تصحيح ما تتضمنه مناهج العلوم من مفاهيم وتصورات غير إسالمية   )١
 .دخيلة عليها وتوضيح الخطأ في تلك المفاهيم الصحيحة

ورات الصحيحة التي تتضمنها مناهج العلـوم       وضع المفاهيم والتص   )٢
 .التي ال تتعارض مع مبادئ اإلسالم في قالب إسالمي

تأكيد الصلة الوثيقة بين العلوم الطبيعية والـدين اإلسـالمي وعـدم          )٣
 .التناقض فيما بينهما

التأصيل اإلسالمي للعلوم الطبيعية يعد ضرورة معرفيـة وحـضارية           )٤
مي الرائد لعلمائه المسلمين فـي شـتى        إظهارا وتعميقًا للدور اإلسال   

مجاالت العلوم الطبيعية في ترقية الحياة البشرية وتطـوير العلـوم           
ومناهجها، إبرازا لدورهم في تقدم هذه العلـوم وتقـصي أصـولها            

 ) ٢٦، ١٩٨٦؛ حمدي عطيفة، ٥٠، ٢٠٠٠أحمد باشا، . (اإلسالمية
رص على إبراز االرتباط وكذلك يقصد بتدريس العلوم من المنظور اإلسالمي الح

بين العلوم بمفاهيمها ومدلوالتها الحديثة وبين نظرة وتفسير اإلسالم لتلك العلـوم مـع    
التأكيد في كل مناسبة على تضمين اآليات القرآنيـة واألحاديـث النبويـة واإلشـارات       
اإليمانية المرتبطة بالدروس التي تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى في الكون وفي             

  )١٦٥، ١٩٩٨إبراهيم المحيسن، . (هذه العلوم
  )٢٠٠١نبيل علي، :(ويمكن القول بصفة عامة بوجود توجهين رئيسين لألسلمة وهما

 :ال يفرق بين علوم الدين والدنيا، ويأخذ أحد شكلين: التوجه األول -
 . جميع العلوم بداية من الصفرأسلمهتبني فكرة   . أ

تقوم على مبـدأ العمـل       المعرفة من خالل نظرة انتقائية       أسلمه  . ب
المزدوج، لترشيح المعرفة المستوردة مما يتناقض مع العقيـدة         
اإلسالمية وقيمنا من جهة، وتعزيزها بما تتطلبه هـذه العقيـدة           

 .وتلك القيم من جهة أخرى
 :يفصل بين علوم الدين والدنيا ويأخذ أحد شكلين: التوجه الثاني -

 .لوجياتبني مبدأ استيراد التكنولوجيا دون األيد  . أ
تبني مبدأ حصر األسلمة في نطاق العلوم اإلنسانية دون العلـوم         . ب

 .الطبيعية
ويعد توجه األسلمة الشاملة أكثر التوجهات المأخوذ بها أو التي يمكن أن يتم             
األخذ بها، وهو يقوم على أساس صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان وعلى أن العـصور      
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ث الثورة العلمية وينطلق من اعتبار النص القرآني        اإلسالمية الثابتة وحدها كفيلة بإحدا    
  .والنص النبوي الصحيح مصدرين علميين يتسمان بالدقة والشمول

ويمكن إبراز عدد من المعايير اإلسالمية لمناهج العلوم التي يمكن في ضوءها            
أن يتم التطوير الجوهري لهذه المناهج من المنظور اإلسـالمي ذلـك بعـد مراجعتهـا      

 أي المناهج الحالية من التصورات غير الصحيحة بهـا إن وجـدت وهـذه               وتصويبها
  :المعايير هي
 .تأكيد وتدعيم العالقة الجوهرية بين العلم والدين .١
 .إبراز دور العلماء المسلمين في تطور العلوم الطبيعية .٢
 .التأصيل التاريخي لألصول اإلسالمية للعلوم الطبيعية .٣
 .إلسالميتشجيع تعليم العلوم من المنظور ا .٤
 . تضمين اآليات القرآنية واألحاديث النبوية في مناهج العلوم وتعليمها .٥
التعاون بين معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية في مجـال تفـسير     .٦

 .الرؤية اإلسالمية للعلوم
تدعيم القوانين والنظريات العلمية التي تدين نشأتها وتطورهـا لعلمـاء            .٧

 .الحضارة اإلسالمية
 .اللغة العربية لغة أساسية للعلوم الطبيعية في األزهر الشريفاعتماد  .٨
 .تأكيد وتدعيم طرق التعليم والتعلم القرآنية والنبوية في تعليم العلوم .٩

 .تأكيد اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية في تعليم العلوم .١٠
ـ          .١١ ل اإلفادة من التراث العلمي للحضارة اإلسالمية وإعادة صياغتها لتمث

 .محورا لتطوير مناهج العلوم
 .توجيه العلوم إسالميا في عصر العولمة والتقنيات الحديثة .١٢
تلبية احتياجات العلوم الشرعية من القضايا والمفاهيم العلمية المتطلبة          .١٣

 .لتعليمها وتعلمها في األزهر الشريف
ة وهذا يجعل من المتطلب تطوير معايير تعليم العلوم ومناهجها في ظل الجـود       

تمشيا مع طبيعة " العلم من المنظور اإلسالمي"التعليمية ليضاف إليها معيارا تحت مسمى 
  :التعليم األزهري الدينية وصبغته اإلسالمية، وهذا المعيار هو

  : العلم من المنظور اإلسالمي ويضم ثمانية معايير هي
 .العالقة بين العلم والدين .١
 .النبويةاإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة  .٢
 .التأصيل اإلسالمي للعلوم الطبيعية .٣
 .المنهج العلمي عند العلماء المسلمين وتقدير دورهم .٤
 .العلوم الطبيعية لفهم العلوم الشرعية وقضاياها .٥
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 .تطبيقات العلم من منظور إسالمي .٦
 .العلوم للجميع من منظور إسالمي .٧
 .العلوم لتقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى .٨

  -: لم ويفهم من خالل التأكيد عليها ما يليبحيث يدرك المتع
 .الدين اإلسالمي يؤكد أهمية العلم والحث عليه لخدمة المجتمع اإلسالمي .١
 .للقرآن الكريم والسنة النبوية إعجازا علميا تؤكده العلوم الحديثة .٢
 .عمليات العلم التي اتبعها العلماء المسلمين في منهجية البحث .٣
ي دراسة العلوم الشرعية وفهم القضايا العلمية       للعلوم الطبيعية أهمية ف    .٤

 .والمفاهيم العلمية المرتبطة بها
تطبيقات العلم التي يشجعها الدين هي التي تفيد المجتمع وتحقق نهضته          .٥

 .وتعد ضرورية له
 .العديد من العلوم الطبيعية لها أصل إسالمي قبل تطوير الغرب لها .٦
 .ز بينهم وبعدالة تعليميةالعلوم الطبيعية لجميع الطالب دون تميي .٧
المفاهيم والقضايا العلمية والظواهر الكونية لتقـدير الخـالق سـبحانه          .٨

 .وتعالى
والبد من اإلشارة إلى أن أسلمة مناهج العلوم وما تتضمنه من مفاهيم علمية،             
ال تعني أن هناك مفاهيم علمية إسالمية وأخرى غير إسالمية، فمناهج العلوم ومفاهيمها 

فهي مناهج ومفاهيم ) العلم ال يرتبط بوطن أو ديانة(ال ترتبط بخلفية دينية معينة   العلمية  
طبيعية وكونية في الحياة التي نعيش فيها، يكتسبها كل الطالب ويتعلمونها دون النظـر   
إلى عقيدتهم أو ديانتهم وإنما مقصد األسلمة العلمية هو تعميق االرتباط بـين العلـوم               

ية واالستفادة من مصادر الشريعة اإلسالمية لتدعيم تعلم منـاهج          الطبيعية والعلوم الدين  
  .العلوم والمفاهيم العلمية وفق فلسفة المعاهد األزهرية

إن أسلمة المفاهيم العلمية ومناهج العلوم لتوافق فلسفة التعليم األزهري وتلبي 
  :احتياجات العلوم الشرعية تتعلق بـ

 .لى المفاهيم والقضايا العلميةذكر اإلستشهادات القرآنية والنبوية ع .١
تأكيد ورود بعض المفاهيم والقضايا العلمية عبر القرآن الكريم والسنة           .٢

 .النبوية الشريفة
تدعيم تناول القرآن الكريم والسنة النبوية عن بعض الظواهر الطبيعية           .٣

 .الكونية
 .تأكيد اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية .٤
 .والسنة النبوية مدخلًا لتعليم العلوم الطبيعيةجعل القرآن الكريم  .٥
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تصحيح المفاهيم العلمية الخاطئة من خـالل القـرآن الكـريم والـسنة       .٦
 .النبوية

توضيح الصلة بين دراسة العلوم الطبيعية والدين وتدعيمها في مجـال            .٧
 .تعليم العلوم

حول واقع تدريس العلوم مـن     ) ١٩٩٨إبراهيم المحيسن،   (ويدعم ذلك دراسة    
التي اسـتخدمت مـدخل اإلعجـاز       ) ١٩٩٤السيد المراغي،   (منظور إسالمي، ودراسة    

التـي  ) ٢٠١١عبد العليم شـرف،     (للقرآن الكريم في تدريس العلوم، ودراسة        العلمي
درست أسلمة المفاهيم العلمية عبر مناهج العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية وهذا يتطلب            

  :نةأن تأتي محتوى مناهج العلوم متضم
 .توضيح موقف اإلسالم من العلوم الطبيعية والتفكير العلمي .١
 في تقدم العلوم وتطورها والمنهج      وإسهاماتهمبعض العلماء المسلمين     .٢

 .العلمي لديهم
 .المفاهيم والقضايا العلمية المتطلبة لتعلم وتعليم مناهج العلوم الشرعية .٣
 .النظريات العلمية ذات النشأة اإلسالمية .٤
 .لقوانين التي تتعارض مع الدين لمناقشتها وتفنيد حجتهاالنظريات وا .٥
 .الظواهر الطبيعية الكونية التي تظهر قدرة اهللا سبحانه وتعالى .٦
 .تعديل صياغة بعض المبادئ العلمية بما يتفق مع مبادئ اإلسالم .٧
 .اآليات القرآنية واألحاديث النبوية المدعمة لتعلم المفاهيم العلمية .٨
 .ز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبويةاإلشارة إلى اإلعجا .٩

ويدعم ذلك أن معلمي العلوم رغم ضعف ممارستهم تدريس العلوم من المنظور 
اإلسالمي إال أنهم يبدون اتجاهات قوية نحو تدريس العلوم مـن المنظـور اإلسـالمي،       

ه ومراجعة وتصويب التصورات التي تتعارض فيها المعلومات المقدمة للمتعلم مع عقيدت  
  )١٩، ١٩٩٨إبراهيم المحيسن، . (اإلسالمية لكافة المراحل التعليمية

وأن مدخل اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية من أهم المداخل لتعليم 
مناهج العلوم من المنظور اإلسالمي وتحقيق أسلمة لهذه المناهج والمفـاهيم العلميـة             

ل يدعم العالقة بين العلم والدين، ويقوم علـى         المرتبطة بها، استناداً إلى أن هذا المدخ      
  .استخدام اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة مصدراً للمحتوى العلمي

وقد تنوعت مجموعة الدراسات والبحوث السابقة التي حاولت معالجـة هـذه            
  :القضية المتمثلة في التوجيه اإلسالمي للعلوم الطبيعية ومنها

التي تناولت مكانة العلوم الطبيعيـة فـي   ) ١٩٩٨(الرباح دراسة عبد اللطيف   
التي تناولت التأصيل اإلسـالمي   ) ٢٠٠٥(التربية اإلسالمية، ودراسة علي شرف الدين       

التي اهتمت بتخطيط مناهج    ) ١٩٩٣(لمنهجية العلوم الطبيعية، ودراسة كوثر الشريف       
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التـي  ) ١٩٨٨(اسـة زيتـون     العلوم في التعليم العام في إطار التربية اإلسالمية، ودر        
استهدفت التصورات المقترحة لمناهج العلوم المدرسية من المنظور اإلسالمي، ودراسة          

  .والتي تناولت التوجيه اإلسالمي لتعليم العلوم الطبيعية) ١٩٩٦(خليل الخليلي 
قياس أثـر التـدريس باآليـات    ) ١٩٩٢(وقد استهدفت دراسة محمد الغامدي  

 مستوى التحصيل الدراسي عند تدريس وحدة في مـادة العلـوم            القرآنية الكونية على  
لطالب الصف الثاني المتوسط بالسعودية وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الوحدة علـى            

  .التحصيل الدراسي باآليات القرآنية الكونية
قياس فاعليـة تـدريس وحـدة       ) ١٩٩٩(كما استهدفت دراسة زينب الرقيبة      

مي على مستوى التحصيل الدراسي والسلوك اإليماني لـدى         الوراثة من المنظور اإلسال   
طالبات الصف الثالث المتوسط بالسعودية، وبينت نتائجها فاعلية الوحدة المختارة على           

  .مستوى التحصيل الدراسي وتنمية السلوك اإليماني من المنظور اإلسالمي في تدريسها
 تـدريس وحـدة    بحث فاعلية ) ٢٠٠٢(كما استهدفت دراسة عبير أبو الحسن       

كيمياء المادة من المنظور اإلسالمي على مستوى تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 
بالسعودية واتجاههن نحو المادة، وقد بينت نتائجها فاعليـة الوحـدة علـى مـستوى           

  .التحصيل واالتجاهات نحوها
تحليل كتب العلوم بمراحل التعليم     ) ١٩٨٩(وقد استهدفت دراسة حسن زيتون      

عام بالسعودية في ضوء اآليات القرآنية بها، وقد بينت نتائج الدراسة، محدودية عدد             ال
اآليات القرآنية الواردة بكتب العلوم، مع عدم ورود أي آيات قرآنية بمحتوى كتب العلوم 
بالصفوف األول والثاني االبتدائي والثالث المتوسط، وأن ثلث اآليات الكونيـة الـواردة    

ة بمحتوى موضوعات الكتب، مع خلو جميع الكتب مـن مـصطلح       ترتبط بصورة ضعيف  
  . العلمي أو ما يشير ويدل عليهاإلعجاز

تقييم محتـوى مقـررات العلـوم       ) ١٩٩٤(كما استهدفت دراسة سعيد مزهر    
بالمرحلة المتوسطة بالسعودية في ضوء المنظور اإلسالمي للعلم مـن وجهـة نظـر              

دراسة أن المنظـور اإلسـالمي للعلـم فـي     الموجهين والمعلمين، وقد أظهرت نتائج ال 
مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة يوجد بدرجة ضعيفة، وأن المحتوى العلمي يتطلـب       

  .إعادة تنظيمه ليظهر االرتباط بين العلم والدين
تحليل محتـوى كتـب العلـوم       ) ٢٠٠٩(وقد استهدفت دراسة سناء التويتي      

 المنظور اإلسالمي، وقد تبين من نتائج       للصفوف من السابع للتاسع في اليمن في ضوء       
الدراسة افتقار المحتوى العلمي لكتب العلوم من المعايير اإلسالمية التـي تعبـر عـن               

  .المنظور اإلسالمي للعلوم الطبيعية
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بحث مدى تحقيـق مـادة      ) ٢٠١٠(وأيضاً استهدفت دراسة أحالم المحمادي      
 اإلسالمية في مقررات مادة الكيميـاء       الكيمياء لطالب المرحلة الثانوية ألهداف التربية     

جاء ضعيفاً في جوانب االعتقاد، والجانب الروحي، واألخالق، والجانب العملي التطبيقي، 
  %).٩٠,٧٥(بينما كان مرتفعاً في الجانب العلمي الفكري بنسبة 

فحص مدى تناول محتـوى كتـب       ) ٢٠١٢(كما استهدفت دراسة خالد الدغيم      
رحلة المتوسطة بالسعودية لمجاالت المنظور اإلسـالمي للعلـوم    العلوم المطورة في الم   

  :الطبيعية التي حددتها الدراسة في
 .مجالي اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة  -أ 
ــالي   -ب  ــازمج ــسلمين    اإلعج ــرب والم ــاء الع ــود العلم ــي، جه  العلم

 .القدماء والمعاصرين
كتـب العلـوم    وقد بينت نتائج الدراسة تدني وضعف تناول المحتوى العلمي ل         

  .لمجاالت المنظور اإلسالمي وأنها بحاجة لتطويرها
 وتدعم مجمل الدراسات والبحوث السابقة أهمية التوجيه اإلسـالمي للعلـوم،      
وهذا يناسب فلسفة التعليم األزهري ورسالة األزهر الشريف في تعليم أصـول الـدين              

 ذات الصلة، وبجانبها    اإلسالمي ومبادئه ونشر وسطيته، وتدريس كافة العلوم الشرعية       
العلوم األخرى ومنها العلوم الطبيعية، التي من المهم أن تقدم من المنظور اإلسـالمي               

 العلمـي   واإلعجـاز استنادا إلى القرآن والسنة، والتأصيل اإلسالمي للعلوم الطبيعيـة،          
 .للقرآن والسنة، وجهود العلماء المسلمين، وتلبية احتياجات العلوم الشرعية منها

قع محتوى مقررات العلوم للمرحلة اإلعدادية وفق بعض المعايير ذات الصلة بأسلمة وا
 :مناهج العلوم

وقد تم ذلك بتحليل محتوى مقررات العلوم للصفوف الثالثـة فـي المرحلـة              
اإلعدادية بهدف تعرف مدى تضمينها لبعض المعايير ذات االرتبـاط بأسـلمة منـاهج              

  :العلوم، وكان ذلك في ضوء ما يلي
  :أن مناهج العلوم في المرحلة اإلعدادية األزهرية يتوفر فيها

  .اإلشارة إلى اآليات القرآنية المرتبطة بالمفاهيم العلمية .١
 .اإلشارة إلى األحاديث النبوية المرتبطة بالمفاهيم العلمية .٢
 .اإلشارة إلى قدرة اهللا تعالى وإعجازه في الكون .٣
ــيم     .٤ ــة لتعل ــة الالزم ــاهيم العلمي ــضمين المف ــوم  ت ــم العل وتعل

 .الشرعية
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احتوائهــا أنــشطة ومــشروعات تبــرز التأصــيل اإلســالمي       .٥
 .للعلوم

 .تحديد دور العلماء المسلمين وجهودهم في هذه العلوم .٦
ــرتبط   .٧ ــا ي ــسنة فيم ــرآن وال ــي للق ــاز العلم ــب اإلعج ــراز جوان إب

 .بالمحتوى العلمي بها
 :وقد تبين من نتيجة هذا التحليل وفق المعايير السابقة ما يلي

ــن     -أ  ــر أي م ــم يظه ــدادي، ل ــصف األول اإلع ــرر ال ــستوى مق ــى م عل
ــدرة    ــى ق ــارة إل ــاص باإلش ــار الخ ــسابقة إال ورود المعي ــايير ال المع

 فـي الكـون ذلـك علـى مـستوى أهـداف المقـرر               وإعجـازه اهللا تعالى   
فـي الوحـدات الدراسـية، وكـذلك المعيـار الخـاص بتـضمين المفـاهيم         

الريـاح،  "  فـي ذكـر مفهـومي    العلمية الالزمـة للعلـوم الـشرعية ذلـك       
ــشمس  ــديم  " ال ــط دون تق ــي فق ــوم العلم ــم المفه ــستوى اس ــى م عل

  .شرح علمي لهما
ــر أي      -ب  ــم يظه ــدادي، ل ــاني اإلع ــصف الث ــرر ال ــستوى مق ــى م عل

ــدرة   ــار الخــاص باإلشــارة إلــى ق المعــايير الــسابقة عــدا ورود المعي
 فـي الكـون علـى مـستوى أهـداف      وإعجـازه الخالق سـبحانه وتعـالى      

ــر ــود  المق ــدير جه ــار تق ــم يظهــر معي ــه الدراســية، ول ــي وحدات ر ف
ــار     ــذلك معي ــط، وك ــد فق ــع واح ــي موض ــسلمين إال ف ــاء الم العلم
ــذه   ــرز التأصــيل اإلســالمي له ــشروعات تب ــى م ــرر عل ــواء المق احت
العلوم، وكـذلك المعيـار الخـاص بتـضمين المفـاهيم العلميـة الالزمـة               

 .اً وتوضيحاًشرح" الماء"للعلوم الشرعية، ذلك في ذكر مفهوم 
ــم يظهــر ســوى    - ج  ــث اإلعــدادي، ل ــصف الثال ــرر ال علــى مــستوى مق

 فــي وإعجــازهمعيــار اإلشــارة إلــى قــدرة الخــالق ســبحانه وتعــالى 
الكــون ذلــك علــى مــستوى أهــداف المقــرر فــي وحداتــه الدراســية، 
ــضمين       ــاء، وت ــود العلم ــدير جه ــاري تق ــن معي ــل م ــذلك ك وك

 فقــط داخــل مــشروعات التأصــيل اإلســالمي كــل مــن موضــع واحــد
ــوم   ــة الالزمــة للعل ــاهيم العلمي ــضمين المف ــار ت ــذلك معي ــرر، وك المق

ــوم  ــذكر مفه ــك ب ــشرعية، ذل ــشمس"ال ــشرح " ال ــديم ال اســماً دون تق
 .العلمي له

وهذا يدعم بل ويؤكد ضعف محتوى مقررات العلوم في المرحلة اإلعدادية في            
المي بمـا يبـرز وظيفيـة    التعليم األزهري في التناول والمعالجة لها من المنظور اإلس       

العالقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية وأهمية إحداث التكامـل الـوظيفي بـين              
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محتويهما وفي تدريسهما وتقويمها، بل أن األمر تعدى ذلك بـاحتواء محتـوى مقـرر      
العلوم في الصف األول اإلعدادي األزهري معلومات علمية قد تعارض العقيدة، حينمـا             

أن الطاقة ال تفنى وال تـستحدث       "  ينص على    الذي" قانون بقاء الطاقة  "توى  تناول المح 
مُ       "وهذا يخالف قوله تعالى    " من العدم    ُھ ٱلُۡحكۡ ُھۥۚ َل ا َوجَۡھ ٌك ِإلَّ يٍۡء َھاِل لُّ َش ھِ  ُك وَن   َوِإَلیۡ ُترَۡجُع

فمن الضروري أن يعدل النص العلمي للقانون إسالمياً كأن         ) ٨٨اآلية  : القصص" ( ٨٨
" الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم في حـدود التجربـة أو قـدرات البـشر          " قول  ت

وبالتطوير اإلسالمي لمناهج العلوم يعالج هذا التعارض وال يكون هناك تعارض موجود            
إبـراهيم  ( ، )١٠٨، ١٩٨٦حمدي عطيفة، ( بين المعلومات العلمية والعقيدة اإلسالمية    

 ). ١٦٤، ١٩٩٨المحيسن، 
في ضوء المفاهيم  األزهرية اإلعدادية المرحلة في توى مقررات العلوم الشرعيةواقع مح

  :والقضايا العلمية فيها
 الشريف قد احدث تطوير في هـذه المقـررات مـن            األزهرإلى   اإلشارة تجدر

والكيفية بما يناسب طبيعةالمرحلة وخصائص طالبها وما يحتاجه هؤالء          الكمية الناحية
–الحديث–التفسير (خاصة المقررات وقد تم جمع هذه المقررات        الطالب من دراسة هذه   

إلى جانب مقـرر الفقـه     ) أصول الدين (في مقرر واحد يسمى     ) النبوية السيرة-التوحيد
  .اإلسالمي، القرآن الكريم

اإلعداديـة   وقد تم تحليل مقررات أصول الدين على مستوى الصفوف الثالثـة  
 بثقافتها من جانب معلمـي      اإللمامالتي تتطلب    يةالستقراء مدى تضمينها المفاهيم العلم    

في تحقيـق   ومتعلمي العلوم الشرعية ويمكن أن تسهم مقررات العلوم في ذات المرحلة       
  .ذلك

  وقد تبين من نتيجة التحليل أن مقررات أصـول الـدين بالـصفوف الثالثـة      
فـاهيم   اشتملت على العديـد مـن الم     نبويةاإلعدادية تتضمن نصوصا سواء قرانيه أو       

الوثيقة بين العلم والدين وتتطلب فهما لها ووعيا بها من أجل      التي تؤكد العالقة   العلمية
والنبوية معا وكذا تدعيم حاجة كل من العلوم         الفهم الدقيق ولكل من النصوص القرآنية     

لتأكيد التكامل الوظيفي فيما بينهما إلفادة معلمي ومتعلمـي          الطبيعية والعلوم الشرعية  
  .والطبيعية م الشرعيةالعلو

الكتـساب   وإذا كان معلمي ومتعلمي العلوم الشرعية يحتاجون العلوم الطبيعية       
والنبوية عند دراستها وتدريسها، فان معلمـي        الفهم العلمي السليم للنصوص القرآنية    

ومتعلمي العلوم الطبيعية يحتاجون للعلوم الشرعية الكتساب الفهـم الـشرعي الـسليم          
 اإلسالميي للقرآن والسنة وكذلك تعليم وتعلم العلوم الطبيعية من المنظور لإلعجاز العلم

  .الوظيفية بين العلم الطبيعي والعلم الشرعي الذي يدعم العالقة
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 النص القرآني  يورد  اإلعداد األولللصف  " أصول الدين "في مقرر ....وعلى سبيل المثال    
  :التالي قال تعالى

َتجِۡري ِفي ٱلَۡبحِۡر ِبَما َینَفُع      ٱلَِّتي َوٱلُۡفلِۡك َوٱلنََّھاِر ٱلَّیِۡل َوٱخِۡتَلِٰف َوٱلَۡأرِۡض ٱلسََّمَٰوِٰت ِإنَّ ِفي َخلۡقِ  "
َأرۡضَ  ِمَن ٱلسََّمٓاِء ِمن مَّٓاء  َوَمٓا َأنَزَل ٱللَّھُ   ٱلنَّاَس دَ  َفَأحَۡیا ِبِھ ٱلۡ لِّ       َبعۡ ن ُك ا ِم ثَّ ِفیَھ ا َوَب َموِۡتَھ

رَِّیٰحِ ٱ َوَتصِۡریِف َدٓابَّة سََّحابِ  ل َسخَّرِ  َوٱل یۡنَ  ٱلُۡم سََّمٓاءِ  ٱ َب َأرۡضِ  ل ت  َوٱلۡ وۡم  َلٓأَیٰ وَن   لَِّق َیعِۡقُل
  )١٦٤آية : البقرة" (١٦٤

 وبتحليل هذا النص القرآني يتضح تضمينه عدد من المفاهيم والقضايا العلمية          
الطـالب، وتعلمـه   وتعلمه من جانب  التي تتطلب فهما علميا سليما لفهم النص القرآني 

  :بصحه علميه من جانب معلمي العلوم الشرعية، وهي
 .الماء، السحاب، البحر، الليل، النهار، الرياح: المفاهيم العلمية  -أ 
نزول الماء، تكون السحاب، حركه الرياح، اخـتالف الليـل          : القضايا العلمية   -ب 

  .والنهار
 عبـر   تـضمنة موهذا يتطلب في ظل المنهج المترابط عبر المقررات أن تأتي           

على مستوى  "الرياح"مفهوم   مقرر العلوم للصف األول اإلعدادي وهذا لم يحدث إال بذكر         
االسم العلمي للمفهوم فقط، مما يدل على ضعف تلبيه مقررات العلوم في الـصف األول        

 لمتطلبات مقرر أصول الدين في نفس الصف الدراسي مما يعد ضعفًا به يتطلب اإلعدادي
  .تياجاتهتطويرا يلبى اح

في مقرر أصول الدين للصف الثاني اإلعـدادي ورد الـنص القرآنـي قـال               
سَّاَعةُ  قَۡتَرَبِتٱ:(تعالي َشقَّ  ٱل ُر    َوٱن  وبتحليل النص القرآني يتـضح ) ١اآلية  :القمر)(١ٱلَۡقَم

كمفهوم علمي فضائي يتطلب فهما علميا سليما حـول ماهيتـه           " القمر"تضمينه مفهوم   
األخرى كالشمس وحركتها وهذا لم يحدث عبر مقرر العلوم          السماوية وعالقته باألجرام 

أصول الدين فـي     اإلعدادي مما يدل على ضعفه في تلبية متطلبات مقرر         للصف الثاني 
  .نفس الصف الدراسي مما يعد ضعفًا به ويتطلب تطويرا

للصف الثالث اإلعدادي ورد النص النبوي،في قولـه       " أصول الدين "وفى مقرر   
عن أبى سعيد الخدري رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا صـلي اهللا      : اهللا عليه وسلم  صلي  

يمر النَّاس علَى ِجسِر جهنَّم، وعلَيِه حسك وكَلَاِليب وخَطَاِطيفُ تَخْطَفُ النَّاس "عليه وسلم 
قُولُونلَاِئكَةٌ، يِه متَينْبِبجالًا، وِشمِمينًا وي :ِق، اللَّهرِمثَْل الْب رمي نالنَّاِس م فَِمن ،لِّمس لِّمس م

وِمنْهم من يمر ِمثَْل الريِح، وِمنْهم من يمر ِمثَْل الْفَرِس الْمجِري، وِمنْهم من يسعى سعيا، 
 فُ زحزي نم مِمنْها، ووبو حبحي نم مِمنْهفًاوـا، فَلَـا    . حلُهَأه ـمه ُل النَّاِر الَِّذينا َأهفََأم

فَيحتَِرقُـون، فَيكُونُـون    : قَاَل. يموتُون ولَا يحيون، وَأما ُأنَاس فَيْؤخَذُون ِبذُنُوٍب وخَطَايا       
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راٍت، فَيقْذَفُون علَى نَهٍر ِمن َأنْهاِر      ِضبا فَحما، ثُم يْؤذَن ِفي الشَّفَاعِة، فَيْؤخَذُون ِضباراتٍ      
  ).رواه البخاري ومسلم("الْجنَِّة فَينْبتُون كَما تَنْبتُ الْحبةُ ِفي حِميِل السيِل

المتـضمنة بـه     وبتحليل النص النبوي يتضح ورود بعض المفاهيم العلميـة        
لمي العلوم الشرعية لفهم الـنص      وتتطلب فهما علميا سليما لها من جانب معلمي ومتع        

 كما تتطلب تضمينها من خالل مقرر العلوم للصف الثالث اإلعدادي النبوي بصحة علمية،
حتى يكتسب المتعلمين ثقافة بها ويكون المنهج الدراسي عبر المقررات المختلفة ملبيا            

  :الحتياجات كل منها
  .البرق، الرياح: ومن هذه المفاهيم العلمية  -أ 
  .كيفية حدوث البرق، حركه الرياح: العلميةوالقضايا   -ب 

وهذه المفاهيم والقضايا العلمية لم تأت متضمنة على مستوى مقـرر العلـوم             
المتطلبة  للصف الثالث اإلعدادي مما يشير إلى ضعف تناولها للمفاهيم والقضايا العلمية          
  .لهلتعليم وتعلم مقرر أصول الدين في نفس الصف الدراسي وهذا يتطلب تطويرا 

اإلعداديـة بالـصفوف      لطالب المرحلة  اإلسالميكما تم تحليل مقررات الفقه      
األول، الثاني، والثالث اإلعدادي، لبيان ما ورد بها من مفاهيم وقضايا علميـة تتطلـب       

فـي التعلـيم     اإلعداديـة  المرحلـة  دعما لها من خالل تضمينها في مناهج العلوم في        
  :، وذلك عل النحو التالياألزهري
بالنسبة لمقرر الفقه اإلسالمي في الصف األول اإلعـدادي،تبين مـن نتيجـة            و

تحليله،ورود العديد من المفاهيم العلمية المتطلبة ثقافة العلوم الطبيعية لمعلمي          
  .ومتعلمي العلوم الشرعية

  :ومن هذه المفاهيم العلمية
) الذهب والفضة(ادن  المع– الهالل – المطر – البرد – الثلج – الماء –الجهاز الهيكلي (
 – النهـار  – الليـل   – األنعـام    – االحتالم   – الحبوب   – الثمار   – الزروع   – السبائك   –

  السائل المنوي  – دم االستحاضة    – دم النفاس    – دم الحيض    –) تركيبة( الدم   –الشمس  
  ) الكسور– الجبيرة – الدورة الشهرية –) تركيبة(

   الوعي الوقائي :ومن القضايا العلمية
ا تبين ورود بعض األحاديث النبوية الشريفة التي تتضمن بعض المفاهيم العلميـة،              كم

) إغسله بالماء والثلج والبـرد  اللهم(كقولة صلى اهللا عليه وسلم في الدعاء على الميت  
  )رواه ابن حبان(

  :وبتحليل الدعاء يتبين أن به المفاهيم العلمية اآلتية
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  " البرد–) ءالصورة الصلبة للما( الثلج –الماء "
أي مـن    وبمراجعة مقرر العلوم للصف األول اإلعدادي تبين عدم تضمينه          

المفاهيم السابقة ومما يدل على ضعفه في تلبية احتياجات مقرر الفقه ومعلمي ومتعلمي      
لنفس الصف الدراسي، وهذا يشير إلى الحاجة لتطويره من هذا المنظور  العلوم الشرعية

مفهـوم الـشمس عنـد       لعلوم الطبيعية والعلوم الشرعية، إال    الذي يدعم التكامل بين ا    
  . اسم المفهوم فقطىمستو

وبالنسبة لمقرر الفقه اإلسالمي في الصف الثاني اإلعدادي، تبين من نتيجة    
تحليله، ورد العديد من المفاهيم العلمية المتطلبة لثقافة العلوم الطبيعية لمعلمي ومتعلمي 

  :لمفاهيم العلميةالعلوم الشرعية، ومن هذه ا
والمسكرات  المواد المخدرة-اللبن- الطيور–) تركيبه( الدم– الماء   - األسماك   –الوزن  (
–المطـر  – الذروع   –عالمات البلوغ   -الشهرية دم الحيض   الحيض والدورة –الحبوب  –

-) الحديد الذهب الفضة النحـاس (المعادن -وحدات القياس–النوع  – الكواكب   -الزلزال
  ) الدواء–) خنزيرال(الحيوانات 

التي تتضمن بعض المفـاهيم      الشريفة النبوية كما تبين ورود بعض األحاديث    
بالفضة مثلًا بمثل ويدا بيـد   الذهب بالذهب والفضة"كقوله صلي اهللا عليه وسلم     العلمية

  ).رواه مسلم"(والفضل ربا
 ئيـة وبتحليل الحديث الشريف يتبين فيه ذكر بعض المعادن أو العناصر الكيميا     

الذين يمثالن أحد عناصر علم الكيمياء، وبمراجعه مقـرر العلـوم           ) الذهب،الفضة(وهي
إال مفهـوم    السابقة للصف الثاني اإلعدادي يتبين عدم تضمينه أي من المفاهيم العلمية         

 فقط، مما يدل على ضعفه في تلبية احتياجات مقـرر الفقـه،ومعلمي ومتعلمـي       " الماء"
  . الدراسي، وهذا يدعم الحاجة لتطويرهالعلوم الشرعية بنفس الصف

    في الصف الثالث اإلعدادي تبين من       اإلسالميوبالنسبة لمقرر الفقه 
المتطلبة ثقافة العلوم    نتيجة تحليله ورود العديد من المفاهيم العلمية      

  .الطبيعية لمعلمي ومتعلمي العلوم الشرعية
  :ومن هذه المفاهيم العلمية

–المـواد المخـدرة والمـسكرات       -الزروع– األسماك   -النوع– اإلنسانأعضاء جسم   (
-الجـراد –اإلنعام–المعادن النفيسة -الزجاج–اللحوم–الحبوب–الماء–الحيوانات-الطيور

  ").النحاس–األلمونيوم-الفضة–الذهب "المعادن –الجروح –اآلالت الحادة 
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 كقولـه  التي تتضمن بعض المفاهيم العلميـة      تبين ورود بعض النصوص القرآنية     كما
ٱلَۡعیۡنِ  َوٱلَۡعیَۡن ِبٱلنَّفِۡس ِفیَھٓا َأنَّ ٱلنَّفۡسَ   ۡ َعَلیِۡھم َوَكَتبَۡنا: "تعالى َأنفَ  ِب َأنفِ  َوٱلۡ ُأُذنَ  ِبٱلۡ ُأُذنِ  َوٱلۡ  ِبٱلۡ

  )٤٥آية :المائدة( ۚ"ِقَصاص َوٱلُۡجُروَح ِ ِبٱلسِّّن َ َوٱلسِّّن
العـين،   (اناإلنـس وبتحليل النص القرآني يتبين فيه ذكر بعض أعضاء جسم          

حاسة البـصر والـشم والـسمع        المعبرة عن بعض حواس اإلنسان وهي     )األنف، األذن 
  :ومنها الشريفة النبوية وكذلك ورود بعض األحاديث.وكذلك مفهوم الجروح

 والْجراد، السمك،: ودماِن ميتَتَاِن لَنَا ُأِحلَتْ"قوله صلي اهللا عليه وسلم  -
،الْكَِبدو الطِّحرواه بن ماجه"(اُلو(  

تبين ورود بعض المفاهيم العلمية التي تشير إلى األحياء     وبتحليله كنص نبوي  
  "الكبد، الطحال: " وهياإلنسان، وبعض أعضاء جسم "السمك، الجراد:"وهي

أمسك بذهب وحرير وقـال إن هـذين   "وقوله أنه صلي اهللا عليه وسلم      -
  )أبو داودرواه "(حرام على ذكور أمتي وحالل على إناثهم

بعلـم   وبتحليله كنص نبوي يتبين ورود بعض المفاهيم العلمية التـي تـرتبط     
 بذكر مفهوم األحياء، بذكر معدن أو عنصر الذهب أحد العناصر الكيميائية وعلم     ءالكيميا
وبمراجعه مقرر العلوم للصف الثالث اإلعدادي يتبين عدم تضمينه ). ذكر أو أنثي(النوع 

 لنفس الصف الدراسي مما يدل اإلسالميفي مقرر الفقه  السابقة ميةأي من المفاهيم العل
على ضعفه في تلبيه متطلبات منهج الفقه، ومعلمي ومتعلمي العلوم الـشرعية، وهـذا          

  :يدعم الحاجة للتطوير كما يدعم نتيجة تحليل ما يلي
  .في العلوم تلبي احتياجات العلوم الشرعية لمناهج الحاجة تدعيم وتأكيد .١
  .الوظيفية بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية العالقةتؤكد  .٢
  .ضرورية لفهم العلوم الشرعية  العلوم الطبيعيةثقافة .٣
 التكامل الوظيفي في المحتوى والتدريس والتقويم بين العلـوم          إحداث إمكانية .٤

 .الشرعية معا، بينهم وبين العلوم الطبيعية
إطـار تكامليـة    في المختلفة اسيةالحاجة للمنهج المترابط عبر المقررات الدر     .٥

 .وإسالمية المعرفة
وحيث أن القرآن الكريم يعد من مقررات العلوم الشرعية في المرحلة اإلعدادية 
األزهرية، إضافة لكونه مصدرا رئيسا تستند إليه هذه المقررات الشرعية في محتواها،            
دراسة واستداللًا، فإن طالب المرحلة اإلعدادية األزهرية يدرسون مقرر القرآن الكـريم            

، فكان مهما   )األول، الثاني، الثالث  (الصفوف الدراسية الثالثة    على مدار   ) قراءة، حفظًا (
تحليل هذا المقرر لتبين المفاهيم العلمية الواردة به، التي تواجه الطالب عند دراسـتهم         
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له، ويتطلب األمر بدرجة كبيرة تضمينها في محتوى مناهج العلـوم الطبيعيـة لـنفس             
جعل النصوص القرآنية من هذا المقرر      المرحلة ونفس الصفوف الدراسية، مع إمكانية       

مادة لمحتوى مقرر التفسير من ناحية، ومادة ألسلمة مناهج العلوم الطبيعية من ناحية             
  . أخرى

وبتحليل هذا المقرر في ضوء اآليات القرآنية والمفاهيم العلمية التي تتواجـد            
التي يمكن تضمينها بها صراحة أو ضمنًا، تبين احتواءه على العديد من المفاهيم العلمية 

في مناهج العلوم للمرحلة اإلعدادية، وتعد دليلًا واضحا على تدعيم العالقة الوثيقة بين             
  .العلم والدين، ومدخلًا إلظهار اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم

 فبالنسبة لمقرر القرآن الكريم للصف األول اإلعدادي وبيانه كالتالي:  
 بة، يونس، هود، بواقع أربع سور قرآنيةاألنفال، التو: السور القرآنية.  
   ٧٥(آية، بحيث كانت عدد آيات سور األنفـال      ) ٤٣٦(بلغ  : عدد آيات السور (

آية، وسـورة هـود     ) ١٠٩(آية، وسورة يونس    ) ١٢٩(آية، وسورة التوبة    
  .آية) ١٢٣(

       آية بنسبة مئويـة    ) ٧٢(بلغ  : عدد آيات السور التي تضمنت المفاهيم العلمية
آيات بنسبة مئوية   ) ١٠(، حيث كانت عدد آيات سور األنفال        %)١٦،٥(بلغت  

، وسـورة يـونس     %)١٧،٨(آية بنسبة   ) ٢٣(، وسورة التوبة    %)١٣،٣٣(
  %).١٦،٣(آية بنسبة ) ٢٠(، وسورة هود %)١٧،٤(آية بنسبة ) ١٩(

    تنوعت المفاهيم العلمية المتـضمنة فـي مقـرر        : المفاهيم العلمية في المقرر
  : الصف األول اإلعدادي ما بينالقرآن الكريم في

، كالوجه، القلب، اليد، الصدر، السمع، البصر، العين،        اإلنسانمفاهيم جسم    .١
 .القدم، الرقبة، الظهر

مفاهيم علوم األرض والفضاء كالشمس، القمر، األنهار، البحـار، الليـل،            .٢
 .النهار، الماء، المطر، الرياح

ب، الزفير، الشهيق، األنعـام،     مفاهيم علوم الحياة كالنبات، الضوء، اإلنجا      .٣
 .الناقة، الخيل، النوع، المرض

 .، األمواج، الذرة، الحريق)الذهب، الفضة(مفاهيم أخرى، كالمعادن  .٤
بالنسبة لمقرر القرآن الكريم للصف الثاني اإلعدادي وبيانه كالتالي:  

 األنعام، األعراف: السور القرآنية.  
   ١٦٥(ت عدد آيات سور األنعام      آية، حيث كان  ) ٣٧١(بلغ  : عدد آيات السور (

  .آية) ٢٠٦(آية، وسورة األعراف 
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       آية قرآنية بنـسبة    ) ٨١(بلغ  : عدد آيات السور التي تضمنت المفاهيم العلمية
آية بنـسبة  ) ٤٠(، حيث كانت عدد آيات سورة األنعام %)٢١،٨(مئوية بلغت   

  %).١٩،٩٠(آية بنسبة مئوية ) ٤١(، وسورة األعراف %)٢٤،٢٤(مئوية 
    تنوعت المفاهيم العلمية المتـضمنة فـي مقـرر        : المفاهيم العلمية في المقرر

  :القرآن الكريم في الصف الثاني اإلعدادي ما بين
مفاهيم جسم اإلنسان، كالوجه، القلب، اليد، الصدر، القدم، العـين، األذن،            .١

 .العظام، السمع، البصر، الرأس
ياح، الليـل، النهـار،     مفاهيم علوم األرض والفضاء كالشمس، القمر، الر       .٢

 .السحاب، الكواكب، األنهار، البحار، الماء، النجوم، المطر، الصاعقة
مفاهيم علوم الحياة والنبات، كالنبات، الضوء، الشجر، الـورق، الخلـق،            .٣

العجـل،  (، الثمـار، الحيوانـات   )الجراد، القمل(الطيور، النوع، الحشرات   
الرمـان،  (، الحبوب، الفواكـه  )لغنمالبقر، اإلبل، الماعز، ا(، األنعام  )الكلب
 .، الضفادع، الثعبان)العنب

 .مفاهيم أخرى، الدهون، الوزن، الطوفان، الدم .٤
بالنسبة لمقرر القرآن الكريم للصف الثالث اإلعدادي، وبيانه كالتالي:  

 المائدة) آية٢٣فقط (النساء : السور القرآنية ،.  
   آيات سورة النساء    آية، حيث كانت عدد   ) ١٤٣(بلغ  : عدد آيات السور 

  .آية) ١٢٠(آية، وسورة المائدة ) ٢٣(
       آية قرآنيـة  ) ٣٨(بلغ  : عدد آيات السور التي تضمنت المفاهيم العلمية

، حيث كانت عدد آيات سورة النـساء        %)٢٦،٦٠(بنسبة مئوية بلغت    
آية بنسبة  ) ٣٣(، وسورة المائدة    %)٢١،٧(خمس آيات بنسبة مئوية     

  %).٢٧،٥(مئوية بلغت 
 فقط كانت معظمها مرتبطة بمفاهيم جـسم       : فاهيم العلمية في المقرر   الم

 كالوجه، القلب، العين، األنف، األذن، الفم، الـصدر، الـرأس،           اإلنسان
الرقبة، وبعض مفاهيم مرتبطة بعلوم الحياة، كالخلق، النوع، األسماك،         

، وبعـض  )القـرد، الغـراب  (األنعام، الدم، الطيور، الضوء، الحيوانات      
  .م علوم األرض، كاألنهار، البحارمفاهي

وبصفة عامة بلغت عدد آيات مقرر القرآن الكـريم فـي الـصفوف الثالثـة               
آية، وعدد اآليات التي تضمنت المفاهيم العلميـة        ) ٩٥٠(بالمرحلة اإلعدادية األزهرية    

  %).٢٠(آية بنسبة مئوية بلغت ) ١٩١(
حليل مقرر القرآن الكريم للصفوف وصفًا عدديا لنتائج ت) ١(ويوضح الجدول التالي رقم 

  .اإلعدادية الثالثة
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 النسبة المئوية عدد آيات المفاهيم العلمية الصف الدراسي

 %١٦،٥  آية٧٢ األول اإلعدادي
 %٢١،٨  آية٨١ الثاني اإلعدادي
 %٢٦،٦  آية٣٨ الثالث اإلعدادي

 %٢٠  آية١٩١ إجمالي

  : ويتضح من نتائج التحليل لهذا المقرر ما يلي
أن نسبة كبيرة من محتواه تتطلب ثقافة المفاهيم العلمية وتدعم العالقة بـين              .١

 .العلم والدين
أن كل المفاهيم العلمية الواردة تعد مفاهيم محسوسة تدرك بالحواس، لتناسب            .٢

 .طالب هذه المرحلة، وتنمي لديهم قدرة اهللا في كونه
رها مما يجعلها مصدرا أنها مفاهيم متنوعة ما بين علوم الحياة، والفضاء وغي      .٣

 .مناسبا لتطوير مناهج العلوم اإلعدادية في ضوئها
أنها تعد مادة متفردة تدعم مبدأ أسلمة مناهج العلوم الطبيعية وتلبية احتياجات         .٤

 .مناهج العلوم الشرعية
أنها تمثل مصدرا متميزا لمقرر مناهج التفسير بالصفوف اإلعداديـة الثالثـة             .٥

 . لمقررات العلوم الشرعية األخرىواالستدالل القرآني
ويتبين من نتائج هذا التحليل أنها أظهرت العديد من المفاهيم العلمية المتنوعة   
التي لم يقابلها المعالجة العلمية والتناول من خالل محتوى مناهج العلوم فـي التعلـيم               

وبـصورة  اإلعدادي األزهري إال لبعض المفاهيم العلمية التي وردت عبر هذه المناهج            
سطحية قد تكون عند مستوى ذكر اسم المفهوم العلمي فقط، وهي المفـاهيم العلميـة               

  .الشمس، الرياح، الماء: المرتبطة مثل
وهذا يجعل أمر تطوير مناهج العلوم الطبيعية في ضوء احتياجات مناهج العلوم 

  .كل منهماالشرعية مهما ومتطلبا من أجل فعالية دراستها وتدريسها بما يحقق أهداف 
  مثال

، يكون النص القرآني في التفـسير       "دورة الماء "حين يكون المفهوم العلمي في العلوم       
  .، وحفظًا في القرآن الكريم)١١آية : الطارق" (١١َذاِت ٱلرَّجِۡع  َوٱلسََّمٓاء"قوله تعالى 

 فـي  شـركاء  المـسلمون "ويكون النص النبوي في الحديث قوله صلى اهللا عليه وسلم     
  ).رواه ابن ماجه" (والنار والكأل الماء في :ثالثة
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ويكون الموضوع الفقهي الوضوء بالماء، وحكم اإلسراف في الماء، وبعـض األحكـام           
  .المتعلقة بأنواع الماء والوضوء بها

ووفق أسلمة المناهج الدراسية للعلوم الطبيعية فإنه يتطلب تخطيطها أيضا وفق 
مية المعرفة وتكاملها في بناء اإلنسان والمجتمع       رؤية اإلسالم للكون، ومن منطلق إسال     

المسلم، وأن يكون المدخل الصحيح في تخطيطها وبنائها يجمع بين علوم الدين وعلوم             
الكون، استفادة فيما يمدنا به القرآن الكريم والسنة النبوية بالمفـاهيم األساسـية فـي       

  .العلوم الطبيعية وفق الرؤية اإلسالمية الصحيحة
طلب التكامل الوظيفي بين العلوم الطبيعيـة والعلـوم الـشرعية فـي            وهذا يت 

محتواهما الذين يبرزان اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة، ويلبي احتياجات العلوم الشرعية 
من الثقافة العلمية المتطلبة لدراستها وتدريسها، كذلك يتطلب التعـاون الكامـل بـين              

 العلوم الطبيعية عند بناء وتخطيط مناهج المتخصصين في مجال العلوم الشرعية ومجال    
العلوم الشرعية والطبيعية على أساس تكاملي يظهر وحـدة المعرفـة مـن المنظـور               

  .اإلسالمي
كما أن دراسة العلوم الطبيعية من المنظور اإلسالمي ترسخ لدى الطالب حقيقة   

 بنظامـه   الربط بين الكون وخالقه وتقدير عظمته سبحانه وتعالى في خلق هذا الكـون            
البديع، وهذا يتطلب عند تصميم وبناء مناهج العلوم أن تكون متوافقـة مـع الرؤيـة                
اإلسالمية للكون في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذه الرؤية هي التي تمثـل              
التصور الصحيح لطبيعة المعرفة، وأن كال العلوم الطبيعية والشرعية مـن المهـم أن              

فاعلة لكل الطالب في إطار وحدة مصدر المعرفة وحاجة الطالب          يتكامال من أجل تربية     
لكل العلوم، وأن كل هذه العلوم من آيات اهللا سبحانه وتعالى ومن المهم ربطها معا بما                

 )  ٢٠١٤احمد وزه، (ال يحدث تعارض بينهم تأكيدا للعالقة بين العلم والدين 
 قد فرضت نفـسها علـى       إن المستحدثات العلمية التي يشهدها العصر الحالي      

مناهج العلوم في التعليم األزهري انطالقًا من فلسفته وطبيعته وعمق الدراسة الشرعية            
به إلى جانب الدراسة العلمية ليكون إعداد الطالب في األزهر الشريف متكاملًا في ضوء          

يا التكامل بين العلم والدين، وفق ما يستحدث من قضايا علمية تتطلب فهما علميا ووع             
  .دينيا حولها

أخالقية يتطلب إلى جانب دراستها من الناحية الشرعية أيضا فمثل القضايا البيو
والتعليم األزهري يعد أقرب أنظمة . التثقيف العلمي حولها حتى تكون النظرة إليها شاملة

            ا وعلميا، التعليم التي تسهم في تكوين تلك المعرفة المتكاملة حول القضايا الجدلية ديني
لذلك فمن الضروري تحليل مناهج العلوم الشرعية باألزهر . حتى يأتي الحكم حولها دقيقًا
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الشريف لتعرف المفاهيم والقضايا العلمية الالزمة لتدريسها ودراستها والعمـل علـى            
  تضمينها بمناهج العلوم

إضافة لتضمينها بكل ما هو مستحدث علميا ويتطلب رؤية إسالمية وشـرعية         
 منظور التكامل في إعداد الطالب باألزهر الشريف بـين الجانـب الـشرعي              حولها من 

والجانب العلمي على أن تقدم هذه القضايا في إطار تبسيط العلـوم لتناسـب المراحـل             
  .الدراسية المختلفة

إن التعليم األزهري يناسب بدرجة كبيرة تضمين مناهج العلوم كـل المـستحدثات             
  :العلمية التي

شرعي حولها تحري األسانيد والمعارف العلمية التي تبرز دور         يتطلب الحكم ال   .١
القضية العلمية في خدمة الفرد والمجتمع أو ضررها على الفـرد والمجتمـع،    
وبما يسمح باالجتهاد الشرعي حولها، وبما ال يخالف النصوص الثابتـة فـي          
القرآن والسنة كقضايا تشخيص الموت، واالستنساخ وغيرها وهـذا يناسـب           

 .ه اإلسالميالفق
عجازات إلهية بما يعمـق الجانـب       إد في دراسة الكون وكشف ما به من         تفي .٢

 يناسـب   ااإليماني لدى الطالب كقضية غزو الفضاء واألقمار الصناعية وهـذ         
 . مقرر مثل العقيدة اإلسالمية

توضيح جوانب ومضامين اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم بالصور التي توضح           .٣
ي خلقه، وصالحية الكتاب الكريم لكل زمان ومكان، وهذا         قدرة اهللا وإعجازه ف   

 . يناسب مقرر كتفسير القرآن الكريم
تظهر اإلعجاز العلمي للسنة النبوية خاصة فيما يتعلق بموضـوعات كالطـب             .٤

.                                                                    النبوي وهذا يناسب مقرر كالحديث الشريف
وهذا يؤكد على أن التعليم األزهري قادر على أن يـستوعب كافـة المفـاهيم              
والقضايا العلمية التي تستحدث وتنتجها نظريات العلوم الطبيعية ويقدم بها مـن خـالل    

ة من القرآن الكريم العلوم الشرعية وما يناسبها من أحكام شرعية ودالالت دينية مستمد      
والسنة وسير الصحابة الراشدين، وكذلك العلوم الطبيعية تساهم فـي إبـراز اإلعجـاز         
العلمي للقرآن والسنة وتلبية احتياجات مناهج العلوم الشرعية من المفاهيم والقـضايا            
العلمية المتطلبة لتدريسها ودراستها، متكاملية العالقة بينهما مـستمدة مـن وظيفيـة             

  ة بين العلم والدين العالق
 ويعد مدخل وحدة الموضوع لتطوير مناهج العلوم بـالتعليم األزهـري مـن             
المداخل المهمة لتحقيق التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، خاصـة عنـدما      
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يكون الموضوع شاملًا وواسعا ويخدم المقررات الدراسية المختلفة ويهم المتعلمين من           
  ).٥، ٢٠٠٠لموجي ،أماني ا(الطالب 

فإن تحليل واقع مقررات العلوم الشرعية في التعليم اإلعدادي .... وبصفة عامة
أصول الدين ويضم مجاالت التفسير، الحـديث،        مقرري األزهري بصفوفه الثالثة وهي   

التوحيد، السيرة والفقه اإلسالمي والقرآن الكريم، واقع هذا التحليل يشير إلـى وجـود          
  :هيم العلمية بتلك المقررات مما يتطلب ذلك أمرين مهمين هماالعديد من المفا

اكتساب معلمي العلوم الشرعية للثقافة العلمية بهذه المفاهيم العلمية المتطلبة   -أ 
 : األزهري، ذلك من خاللاإلعداديلتدريس المقررات الشرعية بالتعليم 

  الشرعيةبرامج تدريبية حول الثقافة العلمية من أجل إتقان تدريس العلوم. 
  التثقيف الذاتي في إطار التنمية المهنية المستمرة من جانب هؤالء

 .المعلمين لتجويد تدريسهم لمقررات العلوم الشرعية
  التعاون التدريسي بين معلمي العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية داخل أو

 .خارج الصف الدراسي بالتنسيق بينهما
أهمها، أن معلمي  ذلك لعدة أسباب..... يةوهذا الجانب على درجة كبيرة من األهم

  :العلوم الشرعية قد
يتجاهلون المفاهيم العلمية رغم أهميتها لتدعيم العالقة بين العلوم  -١

 .الشرعية والعلوم الطبيعية
يعالجون هذه المفاهيم بطريقة خطأ لنقص ثقافتهم فيها فيكتسب طالبهم  -٢

ما بعد تعديله أو يظهر أي لها يصعب لمعلمي العلوم الطبيعية في فهماً خطأ
 .منهما أمام الطالب بصورة غير مرضية

 عند اإلفادةيعالجون هذه المفاهيم العلمية بصورة سطحية تكون قليلة  -٣
 .تدريس العلوم الشرعية

وبمالحظة أحد معلمي العلوم الشرعية تدريسياً حول شـرح أحـد األحاديـث             
ليمية في التعليم األزهري وكان مجمـل    النبوية بمقرر الفقه اإلسالمي بأحد المراحل التع      

الحديث يتناول قضية تحديد نوع الجنين، فكان توضيحه العلمي أن ماء الرجل الغلـيظ              
األبيض إذا سبق ماء المرأة الرقيق األصفر في اإلنزال عند الجماع الشرعي كان الجنين     

 ويـشوه اإلعجـاز      يعد فهماً علمياً خاطئاً    اذكراً، وإذا كان العكس كان الجنين أنثى وهذ       
وقد تم تعديل ذلك مباشرة للطالب بصورة علمية وتربوية . العلمي للسنة النبوية الشريفة

ذكره معلم العلوم الشرعية،وهي أن الحيوانات المنوية لـدي الرجـل            سليمة صوبت ما  
تحمل صفات األنوثة والذكورة، والحيوانات المنوية الذي يحمل أي منهما حين يـسبق             

 لتلقيح البويضة لدي المرأة يكون نوع الجنين بإذن اهللا، وأن مـاء المـرأة    عند الجماع 
  .ليس له دخل في تحديد نوع الجنين مما يظهر اإلعجاز العلمي للسنة النبوية الشريفة
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وبسؤال معلم العلوم الشرعية حول ماذا يفعل حينما يقابل مفهـوم أو قـضية              
  :أجاب علمية في تدريسه ألحد مقررات العلوم الشرعية

 . أتجاهل المفهوم أو القضية العلمية -١
 .أعالجها دون النظر لمدى صحتها العلمية -٢
 .نادراً ما استعين بمعلم العلوم لتوضيحه لي -٣

 أهمية الثقافة العلمية لمعلمي العلوم الشرعية من أجل تدريس       ىوهذا يعني مد  
  .فاعل ذي جودة لها

 الفهم الخطأ   أنماط من   وجود كثير ) ٢٠١٤(وقد بينت دراسة عبد العليم شرف     
لدي معلمي العلوم الشرعية حول بعض المفاهيم العلمية المتطلبة لدراسـة وتـدريس             

الحيض، أطفال األنابيب،االحتالم، اإلخصاب، نـوع الجنـين،        : العلوم الشرعية كمفاهيم  
ألنماط  غشاء البكارة، وغيرها وأوضحت أن الثقافة العلمية المقدمة لهم أحدثت تصويبا          

  .م الخطأ حول هذه المفاهيم العلميةالفه
اكتساب متعلمي العلوم الشرعية الثقافية العلمية لهذه المفاهيم العلمية المتطلبة   -ب 

 :لدراسة المقررات الشرعية بالتعليم اإلعدادي األزهري،ذلك من خالل
            معلمي العلوم الشرعية فيما بينهم من الثقافة العلمية الصحيحة حول هذه

ة، فيمارسونها عند تدريس العلوم الـشرعية فـي إطـار           المفاهيم العلمي 
 .التكامل في التدريس الصفي ما بين المفاهيم الشرعية والمفاهيم العلمية

             معلمي العلوم الطبيعية وفق تخصصهم من خالل تقديم شرحاً علمياً لهذه
التي من المفترض  المفاهيم العلمية عبر مناهج العلوم في التعليم اإلعدادي

ي متضمنة المفاهيم العلمية المتطلبـة لدراسـة مقـررات العلـوم         أن تأت 
الشرعية بتتابع علمي يفيد الطالب وقد بينت نتائج تحليل مقررات العلوم           
للصفوف الثالثة في التعليم اإلعدادي أنها لم تلبـي احتياجـات معلمـي             
ومتعلمي العلوم الشرعية من المفـاهيم العلميـة المتطلبـة لدراسـتها             

صفياً مما يشير إلي ضعفها وعدم وجود تكامل وظيفي بينهمـا    وتدريسها  
يؤثر علي مستوي تدعيم العالقة بين المعلم والدين أو بين العلوم الشرعية 

 .والعلوم الطبيعية
 راتهم الذاتية أو تكليفهم من خالل معلمي العلـوم الـشرعية والعلـوم             دق

المختلفـة أو   الطبيعية بإجراء بحوث حولها عبر المصادر المعلوماتيـة         
 .مناقشتهم من متخصص العلوم الطبيعية

إحداث تطوير لمناهج العلوم في التعليم اإلعدادي األزهري بما يناسب احتياجات   - ج 
معلمي ومتعلمي العلوم الشرعية ، ويبرز العالقة بين العلم والدين، في ضوء             
 أسلمة هذه المناهج، واستخدام استراتيجيات تدعمها كاسـتراتيجية اإلعجـاز         
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العلمي للقرآن والسنة، وتشجيع كل معلمي العلوم الطبيعية علي تدريس العلوم    
من المنظور اإلسالمي، ومعلمي العلوم الشرعية بتدريس العلـوم الـشرعية           
بتكامل وظيفي مع المفاهيم العلمية يدعم العالقة الوظيفية بين العلوم الطبيعية           

  .والعلوم الشرعية
   عية بتدريس نص علمي أن يدعم هذا الـنص  فحين يقوم معلم العلوم الطبي

قرآنياً ونبوياً بتعاون مع معلمي العلوم الشرعية لالستفادة مـن خبرتـه            
التدريسية في ذلك لتعرف النصوص القرآنية والنبوية ذات الصلة بالنص          

 .العلمي، وكذا تعرف المفاهيم العلمية المتطلبة لتدريس العلوم الشرعية
     لشرعية بتدريس نص شرعي عليـه أن يقـدم         وحين يقوم معلم العلوم ا

معالجة علمية صحيحة لما به من المفاهيم العلمية في ضوء ثقافته العلمية 
معه في ذلك أو من خالل متعلمي العلـوم          أو تعاون معلم العلوم الطبيعية    

الشرعية أنفسهم الذين من المفترض اكتسابهم ثقافة المفاهيم العلمية من          
لطبيعية فـي ذات المرحلـة التعليميـة والـصف          خالل مقررات العلوم ا   

الدراسي، ويتطلب من معلم العلوم الشرعية اكتـسابه ماهيـة المفهـوم            
والرغبة في استشارة معلم العلوم الطبيعية فـي ظـل التـدريس        العلمي،  

 معلم العلوم الشرعية خدماته لمعلم العلوم       التعاوني بينهما، الذي يقدم فيه    
 :الطبيعية في تحديد

 .يات القرآنية المرتبطة بالمفاهيم العلمية اآل .١
 .األحاديث النبوية المرتبطة بالمفاهيم العلمية .٢
 . توضيح موجز للمعني العام لكل النصوص القرآنية والنبوية .٣

 كما يقدم معلم العلوم الطبيعية خدماته لمعلم العلوم الشرعية في: 
 .العلميةكيفية تحليل النصوص القرآنية والنبوية في ضوء المفاهيم  .١
توضيح داللة المفاهيم العلمية بما يناسـب ثقافـة معلمـي العلـوم              .٢

 .الشرعية
كيفية تقديم الشرح العلمي للمفاهيم العلمية أثناء تقديم تدريس العلوم          .٣

 .الشرعية
تقديم شرح علمي للمفاهيم العلمية أثناء التدريس الصفي لمقـررات           .٤

 .كيفية ذلكبالتنسيق بين المعلمين لتحديد العلوم الشرعية 
إن أمر تطوير مناهج العلوم في التعليم اإلعدادي األزهري من الممكن أن يكون 
التوجه نحو إعداد مناهج في العلوم خاصة بالتعليم األزهري تنطلق من رؤية وفلـسفة              
األزهر الشريف ورساله ووسطية منهجه، وكذلك أسـلمة هـذه المنـاهج الدراسـية،              

ية وكافة المناهج الدراسية األخرى في برنامج التعلـيم         واحتياجات مناهج العلوم الشرع   
 :األزهري، فتأتي مناهج العلوم في األزهر الشريف محققة ومدعمة
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 .للعالقة الوظيفية بين العلم والدين، والعلوم الطبيعية والشرعية  -أ 
 ألسلمة المناهج الدراسية في التعليم األزهري  -ب 
طبيعيـة والعلـوم    التكامل في المحتوي والتدريس بين العلوم ال        - ج 

 .الشرعية
وهذا يتطلب من القائمين علي أمر إعداد مناهج العلوم الشرعية بتحديد القضايا  .١

والمفاهيم العلمية المتطلبة لدراسة وتدريس العلوم الشرعية، وتكـوين ذلـك           
بمساعدة معلمي العلوم أو المتخصصين في إعداد مناهج العلـوم الطبيعيـة،            

ية والنبوية المتطلب تضمينها في مناهج العلوم       وكذلك تحديد النصوص القرآن   
ثـم يلـي هـذه      . الطبيعية لتكوين أحد مؤشرات أسلمة هذه المناهج الدراسية       

المرحلة تضمين المفاهيم العلمية المتطلبة للعلوم الشرعية وكذلك النـصوص          
القرآنية والنبوية في مناهج العلوم الطبيعية،على أن يكون تدريسها متوافقاً مع 

يس مناهج العلوم الشرعية وفق المنهج المترابط عبر المقررات، فتوضـع    تدر
في مناهج العلوم للصف األول اإلعدادي المفاهيم العلمية المتطلبـة لمنـاهج            

 .العلوم الشرعية لنفس الصف الدراسي وهكذا لجميع الصفوف الدراسية
ـ           .٢ ي إطـار   إعداد مناهج متكاملة تجمع مناهج العلوم والمناهج الشرعية معاً ف

 تنظيمي تقوم فلسفته على التكامل بين العلم والدين ويكون تدريسها تكاملياً أو           
تعاونياً بين معلمي العلوم الطبيعية ومعلمي العلوم الشرعية،وكذلك تقويمهمـا          

بمعني تدريس محتوي مناهج العلوم الطبيعية مع محتوى منـاهج   . تكاملياً معاً 
الفقه، الحديث، التفـسير،  (م اإلعدادي وهي   العلوم الشرعية المتعددة في التعلي    

والشرعية أو  من خالل تعاون معلمي العلوم الطبيعية    ) التوحيد، السيرة النبوية  
أحدهما وأن يكون لدي كل منهما ثقافة تخصص اآلخر حتـى يـأتي التعلـيم               

  .والتعلم فاعالً في ظل التكامل بينهما
لوم الطبيعية خارج الـصف الدراسـي       ويكون تعاون معلم العلوم الشرعية مع معلم الع       

  :موجها نحو
  .تحديد النصوص القرآنية والنبوية المالئمةللنص العلمي  -أ 
  .كيفية توظيف هذه النصوص في تدريس العلوم الطبيعية  -ب 

ويكون تعاون معلم العلوم الشرعية مع معلم العلوم الطبيعية داخـل الـصف الدراسـي       
  :موجها نحو
فاهيم العلمية لتوضيح العالقة بين العلم والدين تقديم الدالالت الشرعية للم  -أ 

  .تفسيرا دينيا مالئما



 م ٢٠١٦لسنة يوليو )  الجزء الرابع١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٠٥ -

بيان األحكام الشرعية الواردة في النـصوص القرآنيـة والنبويـة مـن        -ب 
  .المنظور الشرعي إن وجدت

فحين يستدل في تعليم المفاهيم العلمية المرتبطة بكسوف الـشمس وخـسوف     
مس والقمر آياتان من آيات اهللا ال تنكـسفان         إن الش "القمر بقوله صلى اهللا عليه وسلم       

  ).رواه البخاري" (لموت أحد
فيقدم معلم العلوم الجانب العلمي الخاص بمفاهيم الكسوف والخسوف وكيفيـة        

  :علماء العلوم الطبيعية، ثم يقدم معلم العلوم الشرعية حدوثها علميا من وجهة نظر
 ا للنص النبوي من وجهة شرعية لتعما دينييق الجانب اإليمانيشرح.  
        توضيح األحكام الفقهية المتعلقة بظاهرتي الكسوف والخسوف كصالة الكسوف

 .والخسوف
ذلك في إطار التنسيق واإلعداد المسبق من كال المعلمين لكيفية تقديم ذلك في             
الفصل الدراسي للعلوم بما يحقق أهداف التدريس والتكامل التدريسي والمنهجي بين كل       

  .الطبيعية والعلوم الشرعية معامن العلوم 
كما يكون تعاون معلم العلوم الطبيعية مع معلم العلوم الشرعية خارج الصف الدراسـي           

  :موجها نحو
تحديد المفاهيم العلمية في المحتوى الشرعي الـذى سـيقدمه معلـم العلـوم              -أ 

 الشرعية وكيفية استخراجها من المحتوى 
لعلمية وكيفية تقديمها للطالب في محتوى      تقديم الشرح العلمى لهذه المفاهيم ا       -ب 

 .العلوم الشرعية
ويكون تعاون معلم العلوم الشرعية مع معلم العلوم الطبيعية خـارج الفـصل             

  :الدراسي موجها نحو
تقديم الشرح للمفاهيم العلمية المتطلبة للمحتـوى الـشرعى أثنـاء تـدريس               - أ

 ب لها المحتوى الشرعى فى الفصل الدراسي وكيفية تحديد الطال
تحديد العالقة بين المفاهيم العلمية والمحتوى الشرعى المضمنه فيه وحاجة كل   - ب

 منها لالخر
 :فحين يقوم معلم العلوم الشرعية بتدريس النص القرآنى فـي قولـه تعـالى             

اَد   َقدَّ  َوٱلَۡقَمرَ ٣٨ٱلَۡعِلیِم   ٱلَۡعِزیِز َتقِۡدیُر َ َذِٰلك  لََّھاۚ ِلُمسَۡتَقّر َتجِۡري َوٱلشَّمُۡس" رَۡنُٰھ َمَناِزَل َحتَّىٰ َع
  ).٣٩، ٣٨آية : يس" (٣٩ٱلَۡقِدیِم ِ َكٱلُۡعرُۡجون
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التحليل والتفسير الديني من المنظـور الـشرعي للطـالب          : يقدم معلم العلوم الشرعية   
لتوضيح قدرة اهللا في خلق الشمس والقمر وتقدير عظمته في الكون وتسخيرها لخدمه             

  .دته سبحانهاالنسان لعمارة الكون وعبا
  :ويقدم معلم العلوم الطبيعية

توضيحا علميا لماهية الشمس والقمر والعالقة بينهما وحركـة كـل منهمـا             
ومنازل القمر في ظل ارتباط ذلك بمضمون النص القرآنى بما يدعم العالقة الوظيفية بين 

 الطبيعيـة   العلوم والدين بالتنسيق واإلعداد بين المعلمين لتحقيق أهداف تدريس العلوم         
  .والعلوم الشرعية معا

فيكون مدخل التكامل   ) الطبيعية والشرعية  (العلوم وعند التدريس المستقل لكال   
التدريسي مدعما منهما داخل بيئة الصف الدراسي بصورة تدعم لدى الطالب العالقة بين 

علـوم  العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية أي بين العلم والدين وهذا يتطلب من معلـم ال             
  :الطبيعية في تدريسه الصفي أن

 .يحدد اآليات القرآنية المرتبطة بدرسه -
 .يحدد األحاديث النبوية ذات الصلة بدرسه -
يستخدم النصوص القرآنية والنبوية في تقديم المفـاهيم العلميـة فـي             -

 .محتوى الدرس بصورة مناسبة
 . الكونيدعم العالقة بين العلم والدين في درسه بتقدير عظمة الخالق في -
 .يقوم المفاهيم العلمية بالنصوص القرآنية والنبوية -
 .يشجع طالبه على االستالل القرآنى والنبوى للمفاهيم العلمية -
 .يربط المفاهيم العلمية والعلوم الشرعية قدر إمكانه -
يبرز المفاهيم العلمية في النصوص القرآنية والنبوية فى ضوء االعجاز           -

 .العلمي لها
 .اء المسلمين في العلوم الطبيعية في تدريسهيبرز دور العلم -

  :كما يتطلب من معلم العلوم الشرعية في تدريسه الصفي أن
يحدد المفاهيم العلمية الواردة في النصوص القرآنية والنبوية في ضوء            -

 . ثقافته العلمية
 .يقدم شرحا علميا مناسبا للمحتوى الشرعي الذى يدرسه -
 في النصوص القرآنيـة والنبويـة فـي    يوضح أهمية المضامين العلمية   -

 .اظهار اإلعجاز العلمي لها
 .يدعم العالقة بين العلم والدين وتقدير عظمة الخالق سبحانه -
 .يقوم المفاهيم العلمية لدى التالميذ من خالل التدريس الشرعي -
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يوجه الطالب نحو تحليل النصوص القرآنية والنبوية من خالل المفـاهيم    -
 .العلمية بها

التأصيل االسالمى للعلوم الطبيعية عند تناوله المفاهيم العلمية فـي         يبرز   -
 .المحتوى الشرعي

 .يربط بين المفاهيم الشرعية و المفاهيم العلمية في التدريس -
 .يوضح  فرضية تعلم العلوم الطبيعية دينيا وأهمية التفكير العلمي -

  :وهذا كله يتوقف بدرجة كبيرة على عدة أمور مهمة منها
 كل من معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية علـى التـدريس            تدريب .١

 .التعاوني واكتساب مهاراته
اكتساب كل من معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية لثقافة تخـصص            .٢

 .اآلخر المتطلبة إلحداث التكامل التدريسي
ادراك كل من معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية لقيمة وأهمية تدعيم  .٣

 .لعالقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعيةا
تطوير مناهج العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية بمشاركة كل من معلمـي            .٤

) المناهج، المعلمـين  (العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية وفق احتياجاتهما     
 .معا

تدريب كل منمعلمي العلوم الطبيعية والعلوم الـشرعية علـى المـداخل             .٥
اسبة لتحقيق التكامل في المحتوى والتدريس والتقويم لكل        التدريسية المن 

 .من العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية
ويشمل التكامل من أجل تطوير مناهج العلوم الطبيعية في عالقتهـا بـالعلوم             
الشرعية، التقويم الذي يقوم على صياغة البنود االختبارية في صورة متكاملة لقيـاس             

ب في كال المحتويين العلمي والشرعي في بند اختباري واحد          مدى االستيعاب لدى الطال   
ليزيد من تعاونية كل من معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية ويدعم العالقة بـين              
العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية معا، لتدعيم العالقة بين العلم والدين، وهـذا يتطلـب             

ذه البنود االختبارية تعاونيا معا في ضوء       تدريب كال المعلمين على كيفية صياغة مثل ه       
  .أهداف التدريس والمفاهيم العلمية

  :على سبيل المثال
َصُر        "قال اهللا تعـالى      .١ ِرَق ٱلَۡب ِإَذا َب ُر       ٧َف َسَف ٱلَۡقَم ُسَوٱلَۡقَمُر      ٨ َوَخ َع ٱلشَّمۡ "  ٩ َوُجِم

 مـا   عزيزي الطالب أقرأ اآليات القرآنية ثم أجـب       ) ٩،  ٨،  ٧اآليات  : القيامة(
  :يلي

 .قدم شرحا علميا لما تدل عليه اآليات الكريمة  -أ 
 .استخرجالمفاهيم العلمية الواردة فيها  -ب 
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 .وضح كيفية صالة الخسوف وحكمها  - ج 
 .كيف يحدث البرق علميا؟  -د 
 .عالم يدل جمع الشمس مع القمر في اآليات الكريمة  -ه 

راد ،  أما الميتان السمك والج   : أحل لكم ميتان ودمان   "قال صلى اهللا عليه وسلم     .٢
  ).رواه ابن ماجه" (والكبد والطحال

  :أقرأ الحديث الشريف ثم أجب ما يلي
 .من هو راوي الحديث الشريف؟ .١
 .الكبد والطحال؟:اذكر وظيفة كل من في جسم االنسان  .٢
 .لماذا احل أكل الجراد شرعا؟ .٣
 .ما القيمة الغذائية لتناول األسماك؟ .٤
 .وضح وجه االستفادة من الحديث الشريف .٥

ض الظواهر الطبيعية التي تحدث في السماء ويمكنك مالحظتها؟ ثم قدم           حدد بع  .٣
  تفسيرا علميا لها؟

  استشهد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية على حدوث هذه الظواهر الطبيعية
 .ثم قدم األحكام الشرعية المرتبطة بها؟

 ا حكمها وكيفيتها وضح أي من الصلوات التالية مرتبطة بهذه الظواهر موضح
 :وهي صالة

 .البرق .١
 . الخسوف .٢
 .الرعد .٣
 .الكسوف .٤

  .ولماذا شرعت مثل هذه الصلوات؟
  :اكتب آية قرآنية واحدة تدل على المفاهيم العلمية التالية .٤

   القمر– السحاب – الرياح –  المطر -النجم 
  :ضع خطًا تحت المفهوم العلمى الوارد في اآلية القرآنية وقدم شرحا لها .٥

 " كوكباإني رأيت أحد عشر"  
 "وعالمات وبالنجم هم يهتدون" 

  "ضع عالمة أمام المفهوم الذي سميت باسمه سورة قرآنية .٦
  (           )المطر (        )    األرض (        )      القمر  
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  (           )النهار (         )    الشمس   (       )   الكوكب 
  .ثم تحدث عن قدرة اهللا في الكون وفي خلقها

فلسفة التعليم األزهري، وطبيعة العالقة الوظيفيـة بـين العلـم والـدين،             إن  
واالحتياجات الفعلية لمناهج العلوم الشرعية من ثقافة العلوم الطبيعية، ونوعية أهداف           

تقدير عظمة الخالق سـبحانه وتعـالى    "تعليم العلوم الطبيعية للطالب التي تتضمن فيها        
ئيساً من أهداف العلوم الشرعية فـي األزهـر وهـدفاً    الذي يعد هدفاً ر" وقدرته الكونية 

مشتركاً بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية، والتوجه نحو معالجة االنعزال الواضـح            
للعلوم الطبيعية عن باقي العلوم الشرعية رغم وحدة الهدف بينهما، مـع قلـة تقـديم                

كل ذلك أدعى إلى تحقيق التكامل      المفاهيم المتكاملة والبينية التي تحقق التكامل بينهما،        
الفقـه، الحـديث، التفـسير،    (الوظيفي بين مناهج العلوم الشرعية في التعليم األزهري  

ومناهج العلوم الطبيعية، ذلك على مستوى المرحلة اإلعدادية،     ) التوحيد، السيرة النبوية  
  : ويكون على أحد المستويات التالية، المستوى

 . التقويمي–ج .            لتدريسي ا-ب.            المنهجي  -أ 
  .ذلك وفق إمكانية تنفيذ أي من هذه المستويات التكاملية

ويتشابه ذلك لحد كبير مع أحد المداخل الحديثة واالتجاهات العالمية في تصميم     
ويتضمن مناهج (STEM)وهو مدخل ) أمريكا، انجلترا(المناهج في الدول المتقدمة مثل 

الذي يعتمد التعلم فيها على األنشطة العملية ) ا، الهندسة، الرياضياتالعلوم، التكنولوجي (
والتطبيقية، والتفكير العلمي، والتعلم باالكتشاف، والتعاون بين المتعلمـين، والمعمـل،        
وتعتمد في تصميميها على الخبرة المفاهيمية، وحل المشكالت، والتقويم الواقعي، سعياً           

.  كافة مناهج التعلـيم وفـق التخصـصات المتعـددة          نحو تدعيم التكامل الوظيفي بين    
(Ashleigh Gonsales, 2015)  

ويعد التعليم األزهري كذلك مجاالً يحقق تكامالً نوعياً بين المناهج الدراسـية               
المختلفة التي تمثل علوم الدين وعلوم الدنيا، كعلوم الشريعة والعلوم الطبيعية، وفـق             

ما، وتحقق أهـداف تدريـسهما لطـالب المرحلـة          مداخل تحقق العالقة الوظيفية بينه    
وهـذا يتطلـب    . اإلعدادية، وبما يحافظ على فلسفة كل من المناهج المتكاملة على حدة          

تغيير رؤية كل القائمين على أمر هذه المناهج تصميماً وتنفيذاً نحـو طبيعـة التكامـل          
لواقـع الحقيقـي   بينهما، واستراتيجيات التدريس المناسبة لهما، وأهداف تدريسهما، وا  

لتطبيقاتهما الحياتية، وكذا تدريبهم على تحقيق وتنفيذ هذه المداخل بفاعلية تدعم طبيعة    
العالقة الوظيفية بينهما، وكيفية تنفيذ هذه المداخل صـفياً وتعميمهـا خـارج الـصف        
الدراسي من جانب الطالب، وفق الخبرة القائمة على المفهوم وعلـى حـل المـشكلة،               

  . الطالب ومعلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية واألنشطة التطبيقيةوالتعاون بين
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 وهو (JITS)ومن المداخل التكاملية المقترحة ما يمكن ان نسميه مدخل جيتس  
من المداخل التي يفترض أن تحقق تكامالً في المحتوى، والتدريس، والتقويم بين مناهج 

ــه  ــسير Jurisprudenceالفق ــديث Interpretation، والتف ، Tradation، والح
  :، ويمكن أن يتم ذلك عل عدة أوجهScienceوالعلوم 

تحليل مناهج العلوم الشرعية األربعة وتبين ما بها من القـضايا والمفـاهيم              )١
العلمية المتطلبة لتدريسها ودراستها، وتضمين هذه المفاهيم داخـل محتـوى           

ابلة لمنـاهج العلـوم     مناهج العلوم الطبيعية في نفس الصفوف الدراسية المق       
الشرعية، وهذا يعد تطويراً لمناهج العلوم الطبيعية وفق احتياجـات منـاهج            

  .العلوم الشرعية في إطار المنهج الترابطي عبر المقررات الدراسية
تصميم منهج متكامل في المحتوى والتدريس والتقويم حول المفاهيم العلميـة            )٢

 العلوم الطبيعية ومناهج العلـوم      التي يمكن أن تمثل محوراً يجمع بين مناهج       
الشرعية األربعة؛ بحيث يتعلمها الطالب تعاونياً تحت إشراف وتوجيه معلمـي          

، أو يقوم بتدريسها كـل   )التدريس التعاوني (العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية     
من معلمي العلوم الطبيعية ومعلمي العلوم الشرعية كل في تخصصه في نفس            

أو في صفوف دراسية مختلفة بالتنسيق      ) ريس التعاوني التد(الصف الدراسي   
 .فيما بينهما لتحقيق أهداف التدريس المتطلبة

فحين يكون المفهوم العلمي المراد تعليمه للطالب فـي         .... وعلى سبيل المثال  
يأتي النص القرآني في مناهج التفسير      ) H2Oالماء  (الصف األول اإلعدادي هو مفهوم      

سََّمٓاءِ   "كما في قولـه تعـالى  ليعالج نفس المفهوم     َن ٱل ا ِم َدر   َوَأنَزلَۡن ٓاَءۢ ِبَق ي   َم َكنَُّٰھ ِف َفَأسۡ
، ويأتي النص النبوي فـي  )١٨آية : المؤمنون("١٨ِبِھۦَلَقِٰدُروَن  َذَھاِبۢ ٰٱلَۡأرِۡضۖ َوِإنَّا َعَلى  

 فـي : ثالثـة    في شركاء المسلمون(مناهج الحديث كما في قوله صلى اهللا عليه وسلم          
، ويكون معالجة المفهوم فـي الفقـه اإلسـالمي          )رواه أبو داود  ) ( والنار والكأل لماءا
  ).أقسام الماء في اإلسالم(

تصميم منهج متكامل في المحتوى والتدريس والتقويم حول أحد القـضايا أو             )٣
المشكالت العلمية التي يمكن أن تمثل محوراً يجمع بين مناهج العلوم الطبيعية            

الشرعية األربعة يتعلمها الطالب تعاونياً بمشاركة تعاونية بين        ومناهج العلوم   
  .معلمي العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية معاً

وعلى سبيل المثال قضية أو مشكلة تلوث الماء واإلسراف فيه، تـضمن فـي             
محتوى مناهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي، يأتي النص القرآني في التفسير كقولـه             

بُّ    ْاَۚوَلا ُتسِۡرُفٓو  َوُكُلوْا َوٱشَۡرُبوْاِنٓي َءاَدَم ُخُذوْا ِزیَنَتُكمۡ ِعنَد ُكلِّ َمسِۡجد  َیَٰب۞"تعالى ا ُیِح ِإنَُّھۥ َل
َسَبتۡ    َظَھَر ٱلَۡفَساُد ِفي ٱلَۡبرِّ"وقوله تعالى). ٣١آية  : األعراف("٣١ٱلُۡمسِۡرِفیَن   ا َك ِر ِبَم  َوٱلَۡبحۡ

ويأتي النص النبوي في الحديث كقوله صلى اهللا عليه ). ٤١ آية: الروم("٤١ٱلنَّاِس  َأیِۡدي
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، وروى عنه صلى اهللا عليـه       )رواه ابن ماجه  ) (اقتصد وإن كنت على نهر جار     (وسلم  
وتـضمن منـاهج الفقـه      ). رواه مـسلم  ) ( عن التبول في الماء الراكد     نهى(وسلم أنه   

  .  اإلسالمي الحكم الشرعي لإلسراف في استخدام الماء وتلوثه
  :ويكون شكل التدريس أحد وجهين

يكون البدء بالنص الشرعي سواء كان تفسيراً أو حـديثاً أو           : أولهما )١
  ).العلوم(فقه، ثم يأتي النص العلمي المدعم بهم 

يكون البدء بالنص العلمي ثم تأتي النصوص الشرعية سواء    : ثانيهما )٢
 .   كانت حديثاً أو تفسيراً أو فقه

مفهوم العلمي أو المشكلة العلميـة محـور التعلـيم          كل ذلك في إطار وحدة ال     
  .والتعلم، ويمكن لمعلم واحد أن يقوم بالتدريس

 
ويمكن بصفة عامة لمعلمي العلوم الطبيعية ومعلمي العلوم الشرعية، والقائمين 
على أمر إعداد مناهجها أن يخططوا معا نحو بناء وتصميم مناهج ومـداخل للتـرابط               

ت فرعية مختلفة بما يحقق وحدة المعرفة وأهداف تدريس كل هذه والتكامل بين تخصصا
التخصصات لدى الطالب بالمرحلة اإلعدادية األزهرية، بحيث تكون العلوم الطبيعية هي           

  :القاسم المشترك في التكامل مع مناهج العلوم الشرعية ومن هذه المداخل المقترحة
 ومنـاهج   Scienceناهج العلوم    الذي يقوم على التكامل بين م      )JTS( مدخل جتس ) أ

  .لطالب المرحلة اإلعداديةJurisprudence ومناهج الفقهTradationالحديث 
   وعلى سبيل المثال إذا كان موضوع الفقه اإلسالمي للصف الثاني اإلعدادي هو صالة      
الكسوف، كيفيتها، حكمها، يكون النص النبوي للحديث الشريف قوله صلى اهللا عليـه              

، )رواه البخـاري " (لشمس والقمر الينكسفان لموت أحد وهما من آيـات اهللا  إن ا "وسلم  
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ويمكن أن يقوم بالتدريس    . ويكون النص العلمي متضمنًا ماهية الكسوف وكيفية حدوثه       
معلم واحد أو المعلمان حسب التخطيط والتنسيق بينهما والثقافة المتطلبـة للتـدريس             

  .ني لهاالمستقل لكال المناهج أو التدريس التعاو
 ومنـاهج  Science الذي يقوم على التكامل بين مناهج العلوم        )JIS(مدخل جيس   ) ب

ــة Jurisprudence ومنــاهج الفقــه Interpretationالتفــسير   لطــالب المرحل
ويمكن أن يقوم بالتدريس معلم واحد أو المعلمان وفق إعدادهما وثقافتهمـا            . اإلعدادية

  .دخل التكامليوتدريبهما على التدريس وفق هذا الم
َن   "   وعلى سبيل المثال إذا كان النص القرآني في التفسير قوله تعالى   َق ِم َوُھَو ٱلَِّذي َخَل

ھۡر  اَنَسب َفَجَعَلُھۥ اَبَشر ٱلَۡمٓاِء ِدیر    َوِص َك َق اَن َربُّ ) ٥٤الفرقـان، آيـة   " (٥٤ا اۗ َوَك
جنة، ويكون موضوع   ويكون النص العلمي حول مراحل خلق اإلنسان وكيفية تكوين األ         

الفقه اإلسالمي ماء الخلق، خصائصه وفق الرجل والمرأة والحكم الفقهي المتعلق بهما،         
  .وأيضا في العلوم وصف الماء الذكري للرجل وعالقته بنوع الجنين وتركيبه العلمي

 ومنـاهج   Scienceالذي يقوم على التكامل بين مناهج العلوم        )SIT(مدخل سيت ) جـ
.  لطـالب المرحلـة اإلعداديـة    Traditionومناهج الحديث   Interpretationالتفسير

ويمكن أن يقوم بالتدريس معلم واحد أو المعلمان وفـق إعـدادهما وتـدريبهما علـى           
  .التدريس وفق هذا المدخل التكاملي

كقـضية علميـة أو     " تلوث البيئة "وعلى سبيل المثال إذا كان موضوع العلوم        
َولَّىٰ  "ني في التفسير  مفهوم علمي، يكون النص القرآ     َأرۡضِ      َوِإَذا َت ي ٱلۡ َعىٰ ِف ا     َس ِسَد ِفیَھ ِلُیفۡ

َساَد        َوٱلنَّسَۡلۚ ٱلَۡحرَۡث َوُیھِۡلَك بُّ ٱلَۡف ويكـون الـنص   ) ٢٠٥البقرة، آية، " (٢٠٥َوٱللَُّھ َلا ُیِح
  ).رواه البخاري" (ضرر وال ضرار ال" النبوي في الحديث قوله صلى اهللا عليه وسلم 

هم عند ربط النصوص القرآنية والنبوية وبيان تفـسيراتها العلميـة           ومن الم 
  :مراعاة بعض الجوانب

يجعل أمـر إقحـام اآليـات     تغير المعرفة العلمية وتعديلها بصفة مستمرة مما   .١
القرآنية واألحاديث النبوية في أي معرفة علمية دون التأكد مـن صـحتها             

فوضا ويمكن االقتصار علـى     العلمية بدرجة عالية أمرا غير مرغوبا أو مر       
في حال صحة ثبوت الحقـائق      ) النصوص القرآنية والنبوية  (االستشهاد بها   

 )١٠٦، ١٩٨٦حمدي عطيفة، .(العلمية
أن القرآن الكريم بنصوصه الربانية ليس كتابا علميا يشترط فيه أن يتضمن كل  .٢

كل أسرار  المفاهيم والقضايا واالكتشافات العلمية، ولكنه كتاب تشريع يحوي         
 ).٧٥، ٢٠١٢خالد الدغيم، (الكون 
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ارتباط النصوص القرآنية مباشرة بموضوع الدرس الواردة به واتباع المنهج           .٣
العلمي في التفسير العلمي للنصوص القرآنية والنبوية عند العلماء المسلمين 

؛عبد اهللا المصلح   ١٣٢،  ١٩٨٨حسن زيتون،   . (حتى يكون سليما وصحيحا   
مع األخذ في االعتبار أن التفسير العلمي ) ٣٠، ٢٠٠٨اوي، وعبدالجواد الص

هو الكشف عن معنى اآلية والحديث في ضوء الـصحة العلميـة للمفـاهيم            
والنظريات العلمية الكونية، أما اإلعجاز العلمي فهو إخبار القرآن والـسنة           
بحقيقة أثبتها العلم مؤخرا وثبت عدم إثباتها في عصر الرسـول صـلى اهللا       

    . وسلمعليه
    :ولذلك ينبغي في التعليم األزهري لمناهج العلوم الطبيعية أن

 تتمشى مع فلسفة األزهر وتلبي احتياجات مناهج العلوم         إسالميةتوجه بنظرة    .١
 .الشرعية فيه استفادة من القرآن والسنة

 .تدعم العالقة الوطيدة بين العلوم والدين اإلسالمي .٢
ها في ضوء المنظور اإلسالمي لتقـدير  متفردة في تصميمها بحيث تقدم مناهج     .٣

  . قدرة اهللا وعظمته في خلقه
  إن النظرة اإلسالمية للعلوم الطبيعية تنطلق من العالقة الوثيقة بـين الـدين       

حيث تشكل العلوم الطبيعية في اإلسالم أحد فروع العلم التي      . اإلسالمي والعلوم الطبيعية  
ي الكون، وتزود المتعلمين بالمعـارف التـي        تحقق تعميق اإليمان باهللا تعالى وقدرته ف      

  )١٣، ٢٠٠٠السويدي، (يدركون بها الكون 
كمثـال  (   فمناهج العلوم الطبيعية في ظل نظام التعليم التربـوي اإلسـالمي            

تعمل بدرجة كبيرة على تدعيم تلك العالقـة الوظيفيـة بـين العلـوم           ) التعليم األزهري 
والربط بـين   . دير عظمة الخالق سبحانه وتعالى    وتعميق تق . الطبيعية والدين اإلسالمي  

مفاهيم العلوم الطبيعية وتفسيرها اإلسالمي، وهذا يدعم بناء وتصميم منـاهج للعلـوم             
تناسب طبيعة وفلسفة التعليم األزهري، وهذا يجعل من المهم تضمين معايير العلوم مـا    

  .حل التعليم المختلفةيدعم التوجه اإلسالمي لها، وكذلك أهداف تعليمها للطالب في مرا
 أو من المنظـور     إسالميا    ولذلك فإن توجيه محتوى مناهج العلوم توجيها        

محمــد  (اإلسالمي وخدمة مناهج العلوم الشرعية إنما يكون ذلك من خالل عدة أمور             
  ):٧٧-٧٦، ٢٠١٢؛ خالد الدغيم، ١١، ٢٠٠٥يوسف، 

لنصوص القرآنية والنبوية ربط الحقائق والمفاهيم في مناهج العلوم الطبيعية با .١
وتفسيرها العلمي وإبراز اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة لتضمينها الكثير مـن      

 .النصوص العلمية ذات العالقة
إعادة صياغة بعض القضايا والمفاهيم العلمية التي ال تتفق في صياغتها مـع            .٢

 التصور اإلسالمي وتتعارض مع العقيدة اإلسالمية دون إحـداث أي تغيـرات           
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جوهرية في مضمونها العلمي، ومعالجة القضايا العلمية الجدلية بها ونظـرة           
 .اإلسالم حولها

إبراز دور وإسهامات العلماء المسلمين القدامى والمحدثين ضـمن محتـوى            .٣
مناهج العلوم الطبيعية موزعة عبر وحدات هذه المناهج أو تخصيص وحـدة            

  .خاصة بداخل هذه المناهج عن هؤالء العلماء
إلى مناهج في العلوم الطبيعية تناسب خصوصية        ومجمل القول إننا بحاجة      

التعليم األزهري وريادته في مجال التعليم الديني بما تتضمنه برامجه التعليميـة مـن               
مناهج في العلوم الشرعية دعائمها القرآن الكريم والسنة النبويـة وسـيرة الخلفـاء              

  .ددين فيهالراشدين واجتهاد العلماء المحدثين المج
  :وهذه الحاجة مهمة بدرجة كبيرة لتتماشى مع

 .التوجيه اإلسالمي في العلوم الطبيعية وتصميمها .١
 .تلبية احتياجات دراسة وتدريس العلوم الشرعية .٢
 .فلسفة التعليم األزهري ورسالته .٣
 .مبدأ تأكيد العالقة الوثيقة بين العلوم الدينية والطبيعية .٤
 .لكريم والسنة النبوية المطهرةفهم اإلعجاز العلمي للقرآن ا .٥
 .مبدأ التكامل الوظيفي بين مناهج العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية .٦
 .تحقيق أهداف التربية اإلسالمية المشتركة معها .٧

  
  
  
  
  المراجع

  :أولًا المراجع العربية
 .القرآن الكريم .١
واقـع  تدريس العلوم من منظور إسالمي ال     ). ١٩٩٨(إبراهيم بن عبد اهللا المحيسن       .٢

والمشكالت وبعض الحلول المقترحة، مجلة العلوم التربويـة، المدينـة          
 .٢٠١-١٦١، ص ص١١المنورة، جامعة الملك عبد العزيز 

مدى تحقيق مادة الكيمياء المقررة على المرحلـة        ). ٢٠١٠(أحالم أحمد المحمادي     .٣
الثانوية ألهداف التربية اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة          

 .ربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالت
 ).دار المعارف: القاهرة(فلسفة العلوم بنظرة إسالمية ). ١٩٨٤(أحمد فؤاد باشا  .٤
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كتـاب  . اإلسالم والعولمة، مفـاهيم وقـضايا، القـاهرة       ). ٢٠٠٠(أحمد فؤاد باشا   .٥
 الجمهورية 

قي فـي   فاعلية برنامج قائم على مدخل التحليل األخال      ). ١٩٩٨(أحمد مختار شبارة     .٦
تنمية فهم معلمي البيولوجيا في أثناء الخدمة لبعض القضايا البيو أخالقية 
واتجاهاتهم نحوها، بحث منشور في كتاب المؤتمر العلمي الثاني للجمعية  
المصرية للتربية العلمية، بعنوان إعداد معلـم العلـوم للقـرن الحـادي       

-١ص  أغـسطس ص    ٥-٢والعشرين، المجلد األول، اإلسماعيلية، من      
٥٤ 

وحدة الموضوع كمحور للتكامل فـي منـاهج        ). ٢٠٠٠(أماني سعد الدين الموجي      .٧
العلوم بالمرحلة اإلعدادية، بحث منشور في كتاب المؤتمر العلمي الرابع،       
للجمعية المصرية للتربية العلمية، بعنوان، التربية العلمية للجميع، المجلد 

 ٢٨-١أغسطس، ص ص٣-يوليو ٣١األول اإلسماعيلية من 
فـي  ) ٩-٧(تحليل مستوى كتب العلوم للصفوف من       ). ٢٠٠٩(ثناء أحمد التويتي     .٨

ضوء المنظور اإلسالمي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة،          
 .جامعة صنعاء، اليمن

اآليات القرآنية في كتب العلوم بمراحل التعليم العام        ). ١٩٨٩(حسن حسين زيتون     .٩
راسات تربوية، القاهرة، المجلـد الرابـع،       بالمملكة العربية السعودية، د   

 .٢١١-١٧٤، ص ص ١٦الجزء 
. أسلمة مناهج العلوم المدرسية، تصور مقترح). ١٩٨٦(حمدي أبو الفتوح عطية      .١٠

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة(
التوجيه اإلسالمي لتعليم العلوم الطبيعية، مجلـة       ). ١٩٩٧(خليل يوسف الخليلي     .١١

-٥، ص ص    )الـشارقة : اإلمارات(،  ٥٠، ع   ١٣ س   شؤون اجتماعية، 
٢٧. 

مناهج العلوم والتقنية للقرن القادم، مجلة التربية، ). ١٩٩٨(خليل يوسف الخليلي  .١٢
ــوم، ع    ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة القطري                       ، ١٧، س٢٢٥اللجن

 .٢٦١-٢٤١ص ص 
الوراثة من منظور إسالمي    فاعلية تدريس وحدة    ). ١٩٩٩(زينب عبد اهللا الرقيبة      .١٣

على التحصيل الدراسي والسلوك اإليماني لدى تلميذات الـصف الثالـث           
المتوسط بمنطقة القصيم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة           

 . للبنات ببريدة، الرئاسة العامة لتعليم البنات، القصيم
لـشاملة، ورشـة    التعليم للجميع في المدارس ا    ). ١٩٩٧(سامي محمود عبد اهللا      .١٤

، ٦١المعاقين وغير المعاقين، مجلة التربية، القاهرة، جامعة األزهر، ع          
 .٣٨٤-٣٦٢ص ص 
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تقويم محتوى مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانويـة    ). ١٩٩٩(سعيد الفي    .١٥
في ضوء تحديات العولمة، بحث منشور في كتاب المؤتمر الثانوي الثاني       

هج وطرق التـدريس، بعنـوان العولمـة        عشر، للجمعية المصرية للمنا   
 . ومناهج التعليم

محتوى مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء ). ١٩٩٤(سعيد محمد مزهر  .١٦
المنظور اإلسالمي للعلم من وجهة نظر الموجهين والمعلمـين بمدينـة           
الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة الملـك           

 .سعود، الرياض
التشريعات والقـوانين المنظمـة لتعلـيم    ). ٢٠٠٣(يد محمود السعيد عثمان     السع .١٧

المعاقين بصريا باألزهر، دراسة تحليلية تربوية، مجلة مركـز معوقـات       
 .٣١٠-٢٩٩، ص ص١١الطفولة القاهرة، جامعة األزهر العدد 

  
فعالية مدخل اإلعجاز العلمي للقرآن في تدريس       ). ١٩٩٤(السيد شحاته المراغي     .١٨

لومات الكونية بمقرر العلوم بالصف الثاني المتوسط وأثـره علـى           المع
تحصيل التالميذ واتجاهاتهم نحو العلوم، مجلة كلية التربيـة بأسـيوط،           

 .١١٣١-١٠٨٣، ص ص ١٠المجلد الثاني، ع 
العلوم في الربع األخيـر للقـرن العـشرين واستـشراف       ). ١٩٩٦(شعبان حامد    .١٩

لتعليم العام ومتطلبات التنمية في القرن      المستقبل، ندوة التربية العلمية، ا    
الجمعية المصرية للتربية العلميـة، كليـة       : القاهرة(الحادي والعشرين،   

 )التربية جامعة عين شمس
  
  
 

أثر تضمين بعض المفاهيم الالزمـة      ). ٢٠١٤(عبد العليم محمد عبد العليم شرف        .٢٠
ات في جامعة   للتربية الجنسية عن تدريس الثقافة العلمية للطالبات المعلم       

األزهر في تصويب أنماط الفهم الخطأ حولها واتجاههن حول دراسـتها           
وتدريسها، مجلة رسالة الخليج العربـي، الريـاض، المملكـة العربيـة        

 .السعودية
مكانة العـوم الطبيعيـة فـي التربيـة      ). ١٩٩٨(عبد اللطيف عبد العزيز الرباح       .٢١

تربية، جامعة أم القرى،    اإلسالمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية ال      
 .مكة المكرمة

فاعلية تدريس وحدة كيمياء المـادة مـن     ). ٢٠٠٢(عبير عبد السالم أبو الحسن       .٢٢
منظور إسالمي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط واتجـاههن          
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نحو الوحدة، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة للبنـات       
 .التربية والتعليمبالرياض، وكالة كلية البنات، وزارة 

التأصيل اإلسالمي ومنهجية العلوم الطبيعية،     ). ٢٠٠٥(علي الطاهر شرف الدين      .٢٣
بحث مقدم لندوة تقويم مناهج وتطبيقات التأصيل اإلسالمي مركز التنوير          

 .١٢١-١١٠المعرفي، السودان، سلسلة ندوات التنوير، ص ص 
ليم العام في إطار التربية     مناهج العلوم بالتع  ). ١٩٩٣(كوثر عبد الرحيم الشريف      .٢٤

اإلسالمية، بحث مقدم لمؤتمر التربية الدينية وبناء اإلنـسان المـصري،    
-٣١٩ ديـسمبر، ص ص  ٢٢-٢١كلية التربية، جامعة المنصورة، من    

٣٦٢. 
القضايا الجدلية األخالقية المثيرة للجدل ودوره      ). ١٩٩٣(ماهر إسماعيل صبري     .٢٥

ي معالجتها، بحث منشور في كتاب      في مناهج التربية اإلسالمية بمصر ف     
المؤتمر العاشر بكلية التربية، جامعة المنصورة، بعنوان التربية الدينية         

 .في بناء اإلنسان المصري
تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية      ). ٢٠٠٠(مجدي رجب إسماعيل     .٢٦

في ضوء مستحدثات التربية العلمية وتدريس العلـوم للقـرن الحـادي            
رون، بحث منشور في كتاب المؤتمر العلمـي الرابـع، الجمعيـة            والعش

المصرية للتربية العلمية، بعنوان، التربية العلمية للجميع، المجلد الثاني،        
 .٥٦٤-٥٥٢ أغسطس، ص ص ٣- يوليو٣١اإلسماعيلية، من 

أثر التدريس باآليـات القرآنيـة الكونيـة علـى          ). ١٩٩٢(محمد أحمد الغامدي     .٢٧
لتدريس وحدة بمادة العلوم للصف الثاني المتوسـط،        التحصيل الدراسي   

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعـة أم القـرى، مكـة             
 .المكرمة

  
 

رؤية مستقبلية للتربية العلمية في عصر المعلوماتية       ). ٢٠٠٠(محمد على نصر     .٢٨
والمستحدثات التكنولوجية، بحث منشور في كتاب المؤتمر العلمي الرابع، 

معية المصرية للتربية العلمية، بعنوان، التربية العلمية للجميع، المجلد للج
 .٥٢٤-٤٩٩ أغسطس، ص ص ٢- يوليو٣١الثاني، اإلسماعيلية، من 

تصورات تالميذ المرحلة اإلعدادية للقـضايا      ). ٢٠٠٠(مصطفى عبد اهللا إبراهيم      .٢٩
 مجلة  الجدلية حول العقيدة ودور مناهج التربية اإلسالمية في مواجهتها،        

 .١٢٠-١، ص ص ٩٤التربية، القاهرة، جامعة األزهر، ع 
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الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية مستقبلية للخطـاب        ). ٢٠٠١(نبيل علي    .٣٠
المجلـس الـوطني    : الكويت(،  ٢٦٥الثقافي المعاصر، عالم المعرفة، ع      

 ).للثقافة والفنون واألداب
الكويت، مكتبة الفالح   (،  ٢، ط اإلسالم والعلم التجريبي  ). ٢٠٠٥(يوسف السويدي    .٣١

 ).للنشر
اإلعجاز العلمي في أسرار القرآن الكريم والسنة       ). ٢٠٠٥(محمـد حسني يوسف     .٣٢

 ).دمشق، دار الكتاب العربي(النبوية، 
مدى تناول محتـوى كتـب العلـوم        ). ٢٠١٢(خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم        .٣٣

ة لمجاالت المنظور   المطورة للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودي     
اإلسالمي للعلوم الطبيعية، مجلة التربية العلمية، العدد الرابـع، المجلـد           

 .١٠٠-٦٥الخامس عشر، ص ص
التصورات المقترحة لمناهج العلوم المدرسية مـن     ). ١٩٨٨(حسن حسين زيتون     .٣٤

المنظور اإلسالمي، بحوث مؤتمر البحث التربوي الواقـع والمـستقبل،          
 .١٧٧-١٤٠ول، ص صالقاهرة، المجلد األ

اإلعجاز العلمـي فـي   ). ٢٠٠٨(عبد اللهعبد العزيز المصلح، عبد الجواد الصاوي    .٣٥
مكة (القرآن والسنة، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،          

 ).دار جياد للنشر: المكرمة
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