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مهخص انبحث:
ىدفت الدراسة إىل بياف دور ادلنهج الوسطي "الًتبوي" يف التكوين النفسي للطالب اجلامعي
التطرؼ يف البيئة اجلامعية .وقد توصلت الدراسة إىل نتائج
وتفاعبلتو اجملتمعية ،ويف احل ّد من مظاىر ّ
منها :ديثل ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ الطريقة الواضحة ادلنظمة ادلعتدلة اليت جاء هبا يف تربية
الشخصية ادلسلمة واجملتمع ادلسلم على حقائق الدين ومفاىيمو وتوجيهاتو تربية شاملة ومتكاملة ،ومتزنة،
دبا حيقق السعادة يف الدنيا واآلخرة .ويعتمد بناء ادلنهاج الوسطي الًتبوي للطالب اجلامعي على األسس
اإلسبلمية يف النظرة إىل الوجود واجملتمع والنفس اإلنسانية وادلعرفة ،ويشكل ادلنهاج التعليمي اجلامعي
الذي يتلقاه الطالب إحدى زلددات ادلناىج الًتبوية الوسطي الذي يصوغ شخصية الطالب اجلامعي
التطرؼ يف البيئة
ادلسلم صياغة اجتماعية .ويعمل تفعيل ادلنهج الًتبوي الوسطي على احل ّد من مظاىر ّ
اجلامعية ،ومن ٍبّ احمللية.
Abstract:
This study aimed at revealing the effect of educational
median methodology in psychological forming for the university
student and his community reactions and the stop the marginal
aspects in the university environment. The study reached into
the following important findings: The educational median
methodology in Islam represent the balanced organized methods
* أستاذ مشارؾ بقسم الدراسات اإلسبلمية ،كلية الشريعة جامعة الَتموؾ ،ادلملكة األردنية اذلامشية.
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which Islam came in it to educate Muslim character and society
on religion fact, concepts, and direction with comprehensive and
integrated and balanced education in order to achieve happiness
in life and after death. The structure of educational median
curriculum for the university students depends on Islamic basis
in looking at existence, society, human self, and cognition, and
the educational university curriculum which perceived by the
student forms one determent of educational median curriculum
which formulates the university student personality in social
formulation. So, the activating of this educational median
methodology stopped the marginal aspects in university and
local environment.
محتوى الدراسة :ادللخص ،احملتوى ،ادلقدمة.
المبحث األول :مفهوم المنهج الوسطي "التربوي" وأبرز محدداته بالنسبة للطالب الجامعي.
أوالً :تعريف ادلنهج الوسطي "الًتبوي".

وزلدداتو بالنسبة للطالب اجلامعي.
ثانيًا :أىم مبلمح ادلنهج الوسطي "الًتبوي" ّ

المبحث الثاني :دور التربية الوسطية في التكوين النفسي للطالب الجامعي.

أوالً :ادلنظور النفسي اإلسبلمي للشخصية وضرورة مراعاتو للطالب يف ادلرحلة اجلامعية.
ثانيًا :دور "الًتبية الوسطية" يف ربقيق التكوين النفسي ادلعتدؿ للطالب اجلامعي.
ٔ .ذباوز إشكالية "الفراغ الروحي" يف مناىج التعليم احلديثة.
ٕ .الًتبية النفسية ادلتوازنة لشخصية الطالب اجلامعي.
ٖ .ربقيق "الصحة النفسية" لطالب اجلامعة ضمانة االعتداؿ.

المبحث الثالث :دور المنهج الوسطي التربوي في التفاعل المجتمعي المعتدل للطالب الجامعي.
أوالً :البعد االجتماعي يف ادلنهج الًتبوي الوسطي وانعكاساتو على احملتوى التعليمي اجلامعي.
ثانيًا :تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى الطالب اجلامعي.

المبحث الرابع :دور المنهج الوسطي التربوي في إيجاد البيئة الجامعية المعتدلة.
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"زلضن تربوي سليم".
أوالً :ربوؿ البيئة اجلامعية إىل حْ

ثانيًا :قدرة ادلناىج التعليمية على مواجهة التيارات ادلنحرفة وادلتطورة.
ثالثًا :االستغبلؿ اذلادؼ لطاقات الطالب اجلامعي.

اخلاسبة.

املقـذمة:

احلمد هلل رب العادلُت ،والصبلة والسبلـ على سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أصبعُت ،أما بعد:
فإف الغاية العظمى لرسالة اإلسبلـ ىي أف يعبد اهلل تعاىل وحده يف ىذه األرض ،عبوديةً مبناىا
احلق واالعتداؿ ،ومل يكن ذلك ليتحقق إال بقياـ رسالة اإلسبلـ على العلم الذي يقود للحق ،وعلى
على ّ
الوسطية اليت تنبت االعتداؿ ،وليكوف ذلك ىو الكفيل إلجياد تلك الشخصية ادلسلمة العابدة ،ادلتزنة يف
معرفتها وسلوكها؛ فمعرفتها قائمة على احلق ،وسلوكها متصف باالعتداؿ.
وتشكل شخصية الطالب اجلامعي أحد أىم سلرجات النظاـ التعليمي السائد يف اجلامعات،
حيث تعمل على تشكيلها وبنائها منظومة من العمليات الًتبوية والتعليمية ادلختلفة ،واليت من أبرزىا
ادلنهاج ادلعريف الًتبوي والذي لو إسهامو القوي وتأثَته ادلشهود يف بػُْنية الطالب وشخصيتو من كل
جوانبها ،واليت من بينها :تكوينو النفسي ،وسلوكو اجملتمعي .ولذا كلما كاف ادلنهاج يتصف بالوسطية،
كلما كاف التكوين النفسي للطالب اجلامعي أكثر اتزانًا ،وكاف سلوكو اجملتمعي أكثر اعتداالً ،وال شك
احملددات اإلجيابية متوافرة بأقصى درجاهتا يف ادلنهاج الًتبوي اإلسبلمي ادلنطلق من الكتاب
أ ّف مثل ىذه ّ
والسنة.
من ىذه ادلقدمات ،انطلقت فكرة ىذه الدراسة ،واليت تقوـ على أ ّف ادلنهجية الوسطية  -واليت
ربمل مضمونًا تربويًا معتدالً على ادلستويُت :ادلعريف والتطبيقي  -تعمل على بناء شخصية الطالب
اجلامعي ،وتؤثر بشكل فاعل يف تكوينو النفسي ادلتزف وتفاعبلتو اجملتمعية ادلعتدلة ،واليت يكوف صداىا
يدا من االنتشار دلظاىر
يدا من التضييق على مسالك الغلو والتطرؼ يف البيئة اجلامعية ،ومز ً
الطبيعي مز ً
الوسطية واالعتداؿ يف حرـ اجلامعة ويف رلتمعها وسلتلف انتماءاهتا.
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مشكهة انذراسة وأسئهتهب:
دلا كاف من مسات الشخصية اليت يسعى اإلسبلـ إلجيادىا" :الشخصية ادلؤمنة العلمية" ،ودلا كاف
كوف ىذه الشخصية ،ىو قطاع اجلامعات،
واقعنا اليوـ يشَت إىل أ ّف من أىم القطاعات اجملتمعية اليت تُ ّ
كاف البد من االحتفاء بو ،وكاف البد من تفعيل دور "زلتوى رسالة اإلسبلـ" و"منهجيتو الوسطية"
و"منهاجو الًتبوي ادلعتدؿ" يف ىذا القطاع اجلامعي ادلهم يف سبيل صياغة شخصية ادلنتمُت إليها  -ويف

مقدمتهم الطلبة – صياغة وسطية يف صبيع أبعادىا ادلعرفية والنفسية والسلوكية .ويمكن صياغة أسئلة
الدراسة في اآلتي:
وزلدداتو بالنسبة للطالب اجلامعي؟
السؤاؿ األوؿ :ما مفهوـ ادلنهج الوسطي "الًتبوي"؟ وما أبرز مبلزلو ّ
السؤاؿ الثاين :ما دور ادلنهج الوسطي الًتبوي يف التكوين النفسي للطالب اجلامعي؟
السؤاؿ الثالث :ما دور ادلنهج الًتبوي الوسطي يف التفاعل اجملتمعي ادلعتدؿ للطالب اجلامعي؟
السؤاؿ الرابع :ما دور ادلنهج الًتبوي الوسطي يف الوسطي يف إجياد البيئة اجلامعية ادلعتدلة.

أهذاف انذراسة وأهميتهب:
تشكل شخصية الطالب اجلامعي أحد أىم سلرجات النظاـ التعليمي السائد يف اجلامعات ،حيث
تعمل على تشكيلها وبنائها منظومة من العمليات الًتبوية والتعليمية ادلختلفة ،واليت من أبرزىا ادلنهاج
ادلعريف الًتبوي والذي لو إسهامو القوي وتأثَته ادلشهود يف بػُْنية الطالب وشخصيتو من كل جوانبها ،واليت
من بينها :تكوينو النفسي ،وسلوكو اجملتمعي .ولذا كلما كاف ادلنهاج يتصف بالوسطية ،كلما كاف
التكوين النفسي للطالب اجلامعي أكثر اتزانًا ،وكاف سلوكو اجملتمعي أشد اعتداالً ،وبيئتو اجلامعية أقوى
احملددات اإلجيابية متوافرة بأقصى درجاهتا يف ادلنهاج الًتبوي اإلسبلمي
أمنا .وال شك أ ّف مثل ىذه ّ
ادلنطلق من الكتاب والسنة.
من ىذه ادلقدمات ،انطلقت فكرة ىذه الدراسة ،واليت تقوـ على أ ّف ادلنهجية الوسطية  -واليت
ربمل مضمونًا تربويًا معتدالً على ادلستويُت :ادلعريف والتطبيقي  -تعمل على بناء شخصية الطالب
اجلامعي ،وتؤثر بشكل فاعل يف تكوينو النفسي ادلتزف ،وتفاعبلتو اجملتمعية ادلعتدلة ،واليت بذلك يكوف
يدا من االنتشار
يدا من التضييق على مسالك الغلو والتطرؼ يف البيئة اجلامعية ،ومز ً
صداىا الطبيعي مز ً
173

مجلة البحوث والدراسات الشرعية – العدد الثاني شوال  3311هـ

دلظاىر الوسطية واالعتداؿ يف حرـ اجلامعة ويف رلتمعها وسلتلف انتماءاهتا .ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة
لتحقيق األىداؼ اآلتية:
 ربديد مفهوـ ادلنهج الوسطي وأبرز مبلزلو. بياف زلددات ادلنهج الوسطي للطالب اجلامعي. توضيح دور ادلنهج الوسطي يف التكوين النفسي للطالب اجلامعي. توضيح أمهية ادلنهج الوسطي يف التفاعبلت اجملتمعية للطالب اجلامعي ،واليت تقود لشخصيةمعتدلة نفسيًا.
 مناقشة أمهية ادلنهج الوسطي للطالب اجلامعي يف إجياد البيئة اجلامعية ادلعتدلة ،واليت تساعد علىتكوين شخصية الطالب ادلعتدلة نفسيًا.
منهجية انذراسة وحذودهب:
يستخدـ الباحث يف دراستو ىذه ادلنهج الوصفي التحليلي ،حيث يصف الوجهة اإلسبلمية
للمنهج الوسطي الًتبوي وحيلل تأثَتاتو على البيئة اجلامعية ،من جهة التكوين النفسي للطالب اجلامعي
ومن جهة ما حيدثو من تفاعل اجتماعي ومن تقليص دلظاىر الشخصية ادلتطرفة ،وإجياد البيئة اجلامعية
األكثر أمنًا وإجيابية ومساعدة على ربقيق االعتداؿ النفسي للطالب اجلامعي.

مصطهحبت انذراسة:
يقصد الباحث بادلنهج الوسطي الًتبوي :الطريقة ادلعتدلة اليت جاء هبا اإلسبلـ يف بناء شخصية
ورلتمعا بناءً متزنًا حيقق سعادتو يف الدنيا واآلخرة .وىو يعٍت بالنسبة للطالب اجلامعي
فردا
األمة ادلسلمةً :
ً
ربديدا كل اخلربات التعليمية وادلؤثرات الًتبوية اليت تعمل على إحداث التغيَت ادلعتدؿ واإلجيايب يف
ً
شخصيتو دبا يتفق مع شرع اهلل تعاىل وغاياتو.

خطة انذراسة:
تكونت الدراسة من مقدمة وأربعة مباحث وخاسبة .ومباحث الدراسة ىي:

زلدداتو بالنسبة للطالب اجلامعي ،وادلبحث الثاين:
ادلبحث األوؿ :مفهوـ ادلنهج الوسطي "الًتبوي" وأبرز ّ
دور الًتبية الوسطية يف التكوين النفسي للطالب اجلامعي ،وادلبحث الثالث :دور ادلنهج الوسطي الًتبوي
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يف التفاعل اجملتمعي ادلعتدؿ للطالب اجلامعي ،وادلبحث الرابع :دور ادلنهج الوسطي الًتبوي يف إجياد البيئة
اجلامعية ادلعتدلة.
وأسأؿ ادلوىل تبارؾ وتعاىل أ ْف يتقبل ىذا العمل وأف يرتضيو سبحانو وتعاىل ،وأ ْف جيعل ىذا اجلهد
خالصا لوجهو الكرمي جل يف عبله .واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات.
ً
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املبحث األول

ّ

مفهىو املنهج "انىسطي انرتبىي" وأبرز مالحمه وحمذداته

ببننسبة نهطبنب اجلبمعي
لكي يتضح أثر ادلنهج الوسطي يف تربية الطالب اجلامعي وخباصة يف تكوينو النفسي وتفاعلو
اجملتمعي ،البد من البدء بتعريف ادلنهج الوسطي بصورة عامة وادلنهج الوسطي الًتبوي بصورة خاصة،
واإلشارة إىل أىم مبلمح ىذا ادلنهج ،وأبرز زلدداتو بالنسبة للطالب اجلامعي.

أوالً :تعريف المنهج الوسطي "التربوي"

تعريف المنهج ،والوسط ،والتربية في اللغة:

ادلنهج يف اللغة :جاء يف لساف العرب ربت مادة "هنج" ،طريق هنج :أي ّبُت واضح ،وىو النّهج،
وادلنهاج كادلنهج ىو الطريق الواضح(ٔ) ،ومن معانيو احملدثة :اخلطة ادلرسومة ومنو منهاج الدراسة ،ومنهاج
البُت الواضح(ٕ) .وعليو فإ ّف خبلصة ادلعٌت اللغوي الذي تدور عليو
التعليم ،واجلمع مناىج ،والنهج ىو ّ
البُت.
لفظة "ادلنهج" :ىو الطريق الواضح ّ
والوسط يف اللغة :جاء يف معجم مقاييس اللغة" :وسط :الواو والسُت والطاء بناء صحيح يدؿ
ووسطو"(ٖ) ،وجاء يف لساف العرب وسط شيء :ما بُت
أوسطو ح
على العدؿ والنّصف ،وأعدؿ الشيء :ح
طرفيو ووسط الشيء وأوسطو :أعدلو ،ويقاؿ كذلك :شيء وسط :أي بُت اجليّد والرديء والوسط كذلك
اخليار فالرجل من أوسط قومو ،أي من خيارىم(ٗ) .وجاء يف ادلعجم الوسيط :الوسط :ادلعتدؿ من كل
شيء والعدؿ واخلَت(٘) .وخبلصة ادلعٌت اللغوي للوسط :أنو ما بُت طريف الشيء ،وادلعتدؿ واخليار من كل
شيء.
رب :الراء والباء يدؿ على أصوؿ منها :إصبلح
والًتبية يف اللغة :جاء يف معجم مقاييس اللغةّ :
()ٙ
رب الشيء إذا أصلحو ،ويقاؿ:
الرب كما يف لساف العرب :ادلصلحّ ،
الشيء والقياـ بو  ،ومن معاين ّ
رب ولده والصيب يربّو ربًّا دبعٌت :ربّاه ،ورباه تربية :أحسن القياـ عليو( .)ٚوجاء يف ادلعجم الوسيط ربا
ّ
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ػشأة .وخبلصة ادلعٌت
الشيء ربوا :منا وزاد وعبل وارتفع ،ورىب يف بٍت فبلف :نشأ فيهم ،وربّا فبلنًا :حغػ حذاه ون ّ
اللغوي للًتبية ىو :النمو ،واإلصبلح ،وإحساف إقامة الشيء.
وشلا تقدـ دراستو فإ ّف ادلراد بادلنهج الوسطي الًتبوي لغة :الطريق الواضح ادلعتدؿ يف اإلصبلح
والتنشئة.
اصطالحا:
تعريف المنهج الوسطي "التربوي"
ً

بعد معرفة الداللة اللغوية للمنهج الوسطي الًتبوي ،وأهنا تشَت إىل الطريق الواضح ادلعتدؿ يف
اإلصبلح والتنشئة ،البد من توضيح ادلراد بادلنهج الوسطي "الًتبوي" من ادلنظور اإلسبلمي ،وحىت يتضح
ادلعٌت البد من معرفة معٌت ادلنهج والوسطية والًتبية يف ادلنظور اإلسبلمي.
جاء يف مفردات ألفاظ القرآف ،النهج :الطريق الواضح ،ومنهج الطريق ومنهاجو ،وقد قاؿ تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا) [ادلائدة .)ٛ(]ٗٛ:وقد قاؿ الطربي يف معٌت ادلنهاج يف ىذه اآلية:
(ل ُك ٍّل حج حع ْلنحا مْن ُك ْم ش ْر حعةً حومْنػ حه ً
"ادلنهاج ،أصلو الطريق البُت الواضح ،يقاؿ منو :ىو طريق هنج ومنهجٍ ،ب يستعمل يف كل شيء كاف بيّػنًا
اضحا سهبلً"( .)ٜوقاؿ يف معٌت اآلية بناء على معٌت ادلنهاج ادلذكور" :فمعٌت الكبلـ :لكل قوـ منكم
و ً
اضحا يعمل بو"(ٓٔ) .وقاؿ اآللوسي" :وادلنهاج :الطريق الواضح يف
جعلنا طري ًقا إىل احلق ّ
يؤمو ،وسبيبلً و ً
الدين ،وادلنهاج :الطريق ادلستقيم"(ٔٔ) .ونقل ابن كثَت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أ ّف ادلراد بقولو:
"ومنهاجا" أي :سنّة ،ورجح ابن كثَت أ ّف ىذا ىو ادلراد يف اآلية(ٕٔ).
ً
ويعرؼ ادلنهج يف االصطبلح العاـ بأنو "الطريقة ادلنظمة يف التعامل مع احلقائق وادلفاىيم أو
التصورات أو ادلعاين"(ٖٔ) ،ويعرؼ كذلك بأنو "الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصوؿ إىل احلقيقة أو
ادلؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوـ"(ٗٔ).
الطريق ّ
وعليو يرى الباحث أف ادلنهج يف ادلنظور اإلسبلمي ىو :الطريق الواضح الذي جاء بو الوحي
لتحقيق مراد اهلل عز وجل.
ِ
ك حج حع ْلنحا ُك ْم أ َُّمةً حو حسطًا)
وأما معٌت الوسطية ،فإنو يتضح من خبلؿ فهم اآلية الكردية ( حوحك حذل ح
[البقرة ،]ٖٔٗ،قاؿ الطربي يف معناىا" :كما ىديناكم أيها ادلؤمنوف دبحمد عليو الصبلة والسبلـ ودبا
جاءكم بو من عند اهلل ،فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراىيم وملتو ،وفضلناكم بذلك على من سواكم من
أىل ادللل ،كذلك خصصناكم ففضلناكم على غَتكم من أىل األدياف ،بأف جعلناكم وسطًا"(٘ٔ)ٍ ،ب
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لتوسطهم يف الدين فبل ىم أىل غلو فيو ،غلو
قاؿ" :وأرى أ ّف اهلل تعاىل ذكره إّمنا وصفهم ّ
بأهنم "وسط" ّ
النصارى الذين غلوا بالًتىب ،وال ىم أىل تقصَت فيو تقصَت اليهود الذين بدلوا الكتاب ،ولكنهم أىل
توسط واعتداؿ فيو"(.)ٔٙ
ٍب ذكر الطربي ما جاء يف تفسَت الوسط وما نقل عن األئمة السابقُت ،بأ ّف معناه يدؿ على
العدؿ واخليار ،فخيار الناس عدوذلم( ،)ٔٚوأ ّف معٌت الوسط عنده كذلك يشَت إىل "اجلزء الذي ىو بُت
الطرفُت"( .)ٔٛوقاؿ ابن كثَت يف تفسَته لآلية الكردية" :والوسط ىاىنا :اخليار واألجود ،كما يقاؿ :قريش
ودارا ،أي :خَتىا"( .)ٜٔونقل يف معناه كذلك عن السلف :العدؿ(ٕٓ) .وقاؿ
أوسط العرب نسبًا ً
السعدي يف تفسَت الوسط يف اآلية" :أي عدالً خيا ًرا ،وما عدا الوسط فأطراؼ داخلو ربت اخلطر،
فجعل اهلل ىذه األمة وسطًا يف كل أمور الدين"(ٕٔ).
وقد توصل عدد من الباحثُت إىل أف استعماؿ كلمة "وسط" يف اللغة والقرآف والسنة ،يدؿ على:
اخليار والعدؿ واألكثر فضبلً ،وعلى ما كاف بُت شيئُت فاضلُت ،أو بُت شريّن وىو خَت ،أو لِ حما بُت
اجليّد والرديء ،واخلَت والشر ،وأ ّف من اخلطأ حصر ادلعٌت عند أصل داللتها اللغوية ،أي :التوسط بُت
طرفُت مهما كاف موضوع ىذا الوسط(ٕٕ).

وعليو يرى الباحث أف الوسطية في المنظور اإلسالمي تدؿ على احلقائق وادلفاىيم العادلة
اخلَتة اليت جاء هبا الوحي.
و ّ
وأما معٌت الًتبية فهي االصطبلح العاـ" ،العمليات اليت يتفاعل معها اإلنساف ادلتعلم من أجل
النهوض بقواه الفطرية ،والعقلية واالنفعالية واالجتماعية واحلركية ،وإكسابو اخلربة دلواجهة احلياة ،والتكيّف
معها"(ٖٕ).
وأما الًتبية يف اإلسبلـ فتعرؼ بأهنا "نظاـ تربوي شامل مستقل ،يهتم بإعداد اإلنساف الصاحل
اعتمادا على ادلبادئ والتعاليم وادلنهجية اإلسبلمية ادلستمدة
إعدادا متكامبلً دينيًا ودنيويًا
ً
واجملتمع الصاحل ً
من مصادر الدين اإلسبلمي احلنيف"(ٕٗ) .وتعرؼ كذلك ،بأهنا "تربية اإلنساف ادلسلم من صبيع اجلوانب:
الناحية العقلية ،واجلسمية ،واخللقية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية حسب قدراتو وإمكاناتو لنصل
بو إىل الكماؿ اإلنساين مطب ًقا لتعاليم الدين اإلسبلمي ،متكي ًفا مع بيئتو االجتماعية"(ٕ٘).
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وأما منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي فيعرفو مدكور بأنّو" :نظاـ احلقائق وادلعايَت والقيم اإلذلية
الثابتة ،وادلعارؼ واخلربات وادلهارات اإلنسانية ادلتغَتة اليت تقدمها مؤسسة تربوية إسبلمية إىل ادلتعلمُت
فيها ،بقصد إيصاذلم إىل درجات الكماؿ اليت ىيأىم اهلل ذلا ،وبذلك يستطيعوف القياـ حبق اخلبلفة يف
األرض عن طريق اإلسهاـ بإجيابية وفاعلية يف عمارهتا ،وترقية احلياة على ظهرىا وفق منهج اهلل"(.)ٕٙ
ربديدا ،ادلنهج الدراسي يف ادلفهوـ اإلسبلمي بأنو "منظومة
ويعرؼ فؤاد موسى ،وباصطبلح أكثر
ً
اخلربات الًتبوية اليت هتيؤىا ادلؤسسة الًتبوية لتبلميذىا دلساعدهتم على النمو الشامل ادلتكامل ادلتوازف
(إديانيًا ،وخلقيًا ،وجسميًا ،وعقليًا ،ونفسيًا ،وجنسيًا ،واجتماعيًا) دبا حيقق خبلفتهم هلل يف األرض ،وفق
ىدى اهلل"( .)ٕٚوبعد دراسة للمفهوـ اإلسبلمي للمنهج الًتبوي يعرفو شحات بأنو "رلموع اخلربات
وادلعارؼ وادلهارات اليت تقدمها مؤسسة تربوية إسبلمية إىل ادلتعلمُت فيها ،بقصد تنميتهم تنمية شاملة
متكاملة جسميًا وعقليًا ووجدانيًا ،وتعديل سلوكهم يف االذباه الذي ديكنهم من عمارة األرض وترقيتها
وفق منهج اهلل وشريعتو"(.)ٕٛ

وشلا تقدـ بيانو ،فإف الباحث يعرؼ "المنهج الوسطي في اإلسالم" بأنو :الطريقة الواضحة

ادلنظمة ادلعتدلة اليت جاء هبا اإلسبلـ يف بيانو حلقائق الدين ومفاىيمو الشاملة لشؤوف الدنيا واآلخرة.

ويعرؼ الباحث وبناء على ما سبق "المنهج الوسطي التربوي في اإلسالم" بأنو :الطريقة الواضحة
ادلنظمة ادلعتدلة اليت جاء هبا اإلسبلـ يف تربية الشخصية ادلسلمة واجملتمع ادلسلم على حقائق الدين
ومفاىيمو وتوجيهاتو تربية شاملة ومتكاملة ومتزنة دبا حيقق السعادة يف الدنيا واآلخرة.
ثانيًا :أهم مالمح المنهج الوسطي "التربوي" ومحدداته بالنسبة للطالب الجامعي:

لكي يتضح مفهوـ ادلنهج الوسطي "الًتبوي" يف اإلسبلـ بصورة أكثر علمية ،ولكي تتم الفائدة
التطبيقية لو يف بياف دوره يف الًتبية الوسطية للطالب اجلامعي ،دبجاليها النفسي واالجتماعي يف مباحث
الدراسة القادمة ،البد من إبراز أىم مبلمح ىذا ادلنهج الوسطي الًتبوي وزلدداتو بالنسبة للطالب
اجلامعي واليت ديكن احلديث عنها ضمن صبلة النقاط اآلتية:
ٔ .ديثل ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ حلقة منتمية إىل حلقة أوسع ،ىي ادلنهج الوسطي
اإلسبلمي الشامل جلوانب :العقيدة والعبادات وادلعامبلت والسلوؾ والًتبية والتعليم وادلعرفة
وغَتىا من شرائع اإلسبلـ ،وعليو فإنّو ينظر إىل ادلنهج الوسطي الًتبوي ضمن ىذا السياؽ ،وىو
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أمر من شأنو أف يعكس خصائص اإلسبلـ الوسطية على خصائص زلاوره الوسطية ،ومنها احملور
الًتبوي ،ومن شأنو كذلك أف يتكامل مع بقية احملاور ويتأثر هبا ويشًتؾ معها يف عملياهتا
الًتبوية.
لؤلمة ،يعرب
ٕ .ديثل ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ  -وبناء على النقطة السابقة  -خصوصيّة ّ
عن عقيدهتا وىويتها وغاياهتا ،ويستمد من مصادرىا الشرعية ادلعتربة ،ذلك أ ّف "لكل أمة ذاتيّتها
ِ
ِ
حح حس ُن
اخلاصة ،وشخصيتها ادلتميزة ،وللمسلمُت شخصيتهم اخلاصة اليت ىي (صْبػغحةح اللَّو حوحم ْن أ ْ
ّ
ِ ِ ِ
اخلاصة اليت
م حن اللَّو صْبػغحةً حوحْضل ُن لحوُ حعابِ ُدو حف) [البقرة ،]ٖٔٛ:لذلك فإننا نرسم ألنفسنا مناىجنا ّ
تنبع من عقيدتنا ،وقيمنا وتراثنا وتبلئم بيئتنا وعاداتنا ،وتليب أىدافنا وحاجاتنا"(.)ٕٜ
ولذلك يشكل ادلنهاج الًتبوي أحد أكرب احملددات والعوامل ادلؤثرة يف شخصية الطالب اجلامعي
ومعربا عن خصوصية األمة وعقيدهتا كانت كذلك شخصية الطالب؛
وىويتو فكلما كاف وسطيًا وإسبلميًا ً
يفصل على قامة الشعوب ،وأىدافها ،إنو لباس جيب أف ينسجهم مع
ذلك أ ّف الًتبية ومناىجها "لباس ّ
أجوائها"(ٖٓ) ،وروح ادلنهاج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ تسري يف ىيكلو كلو(ٖٔ) ،فتؤثر يف سلرجاتو -
الطالب اجلامعي  -كما تؤثر يف مدخبلتو وعملياتو التعليمية فتمنحو الشخصية اإلسبلمية ادلستقلة
وادلعتدلة.
ٖ .يتسع مفهوـ ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ ليتجاوز حدود ادلقررات الدراسية اليت يتلقاىا
كل اخلربات
الطالب  -اجلامعي  -على مقاعد الدراسة ،فيشمل بالنسبة للطالب اجلامعي ّ
التعليمية وادلؤثرات الًتبوية اليت تعمل على إحداث التغيَت اإلجيايب يف شخصيتو دبا يتفق مع
منهج اهلل تعاىل ،وىذا االتساع يف ادلفهوـ يتفق مع النظرة احلديثة دلفهوـ ادلنهاج الًتبوي واليت تراه
رسة
بأنو "صبيع النشاطات اليت يقوـ الطلبة هبا ،أو اخلربات اليت ديروف هبا ربت إشراؼ ادل ْد ح
وبتوجيو منها ،إضافة إىل األىداؼ واحملتوى ووسائل التقومي ادلختلفة"(ٕٖ).
ولكن "على الرغم من اتساع ادلفهوـ احلديث للمنهج ومشولو إال إنو يركز كل اىتمامو على ربط
اإلنساف باحلياة الدنيا واالستمتاع هبا دوف النظر إىل خالق الكوف ،على حُت أ ّف مهمة ادلنهج يف الًتبية
اإلسبلمية األوىل واألخَتة ىي أف تصل اإلنساف باهلل ،ليصلح حالو على األرض وتنتظم حياتو فيها"(ٖٖ).
وذلك وف ًقا دلنهج الكتاب والسنة والذي البد أف يتفق ادلنهاج اإلسبلمي مع ىدؼ الًتبية اإلسبلمية
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األساسي الذي ينبثق بدوره من غاية الرسالة اإلسبلمية وىو إجياد اإلنساف التقي ،وعند ىذا اذلدؼ
تلتقي كل األىداؼ األخرى"(ٖٗ) ،وعلى ىذا األساس تصاغ صبيع عناصر ادلنهج الوسطي الًتبوي ،من
حيث احملتوى واألىداؼ واألنشطة والتقومي ،فيأٌب احملتوى متس ًقا مع األىداؼ واألنشطة ،حيث "يشتمل
على العلوـ الشرعية والعلوـ ادلادية ،العلوـ النقلية والعلوـ العقلية ،العلوـ النظرية والعلوـ التطبيقية
وادلهنية"(ٖ٘).
والبد من صياغة زلتوى صبيع ادلناىج الدراسية دبا يتناسب مع الفكر الًتبوي اإلسبلمي( ،)ٖٙوأف
تؤدي إىل ربقيق األىداؼ الكربى للمنهج الًتبوي الوسطي ادلنطلق من التصور اإلسبلمي ادلعتدؿ
وسليما يضمن التأثَت اإلجيايب وادلتزف يف شخصية الطالب
اضحا
والشمويل ،وىو ما يكفل ً
زلددا و ً
ً

اجلامعي.
ٗ .يعتمد بناء ادلنهاج الوسطي الًتبوي للطالب اجلامعي على األسس اإلسبلمية يف النظرة إىل
الوجود وإىل اجملتمع وإىل النفس اإلنسانية وإىل ادلعرفة( .)ٖٚحيث تراعي صبيع ىذه األسس يف
تشكيل ادلنهج الوسطي الًتبوي بكافة عناصره ،ادلراد تقدديو للطالب اجلامعي وصياغة شخصيتو
(سلرجا تعليميًا) عمل على إعداده عمليات
بناء عليو ،ليكفل بعد ذلك شخصية وسطية متزنة ً
تربوية وتعليمية ناجحة تتصف بالتكامل واالتزاف يف احملتوى واألنشطة واألىداؼ والتقومي ومن
ىنا فإ ّف من أىم خصائص ادلنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ ادلصدرية اإلسبلمية الصادقة،
واذباىات التكامل والتوازف واليسر واالعتداؿ الثابتة( .)ٖٛوىي تسري يف صبيع زلاور ىذا ادلنهاج
وتطبيقاتو ادليدانية.
٘ .يشكل ادلنهاج التعليمي اجلامعي الذي يتلقاه الطالب إحدى زلددات ادلناىج الًتبوي الوسطي
الذي يصوغ شخصية الطالب اجلامعي ادلسلم صياغة اجتماعية ،إ ْذ تتكامل وتتعاضد ىذه
احملددات مع ادلنهاج التعليمي ادلدرسي ومع اخلربات الًتبوية البيئية وخباصة األسرية يف حلقات
متتابعة ومتشابكة وسلتلفة التأثَت يف واقع شخصية الطالب اجلامعي ومدى اتصافها بالوسطية
واالعتداؿ .لذلك عند "تنظيم زلتوى ادلنهج ،فمن الضروري مراعاة ثبلثة معايَت رئيسية ىي:
االستمرارية ،والتتابع ،والتكامل يف اخلربات التعليمية"( ،)ٖٜوذلك دبا يتسق مع األىداؼ ادلتزنة
للمنهج الًتبوي الوسطي.
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املبحث انثبني

دور انرتبية انىسطية يف انتكىين اننفسي

نهطبنب اجلبمعي
يشكل ادلنهج الًتبوي عامبلً أساسيًا يف التكوين النفسي للطالب اجلامعي ،ويشكل التكوين
النفسي ذلذا الطالب أحد أىم ادلوجهات األساسية لسلوكو وانفعاالتو واليت تًتاوح بُت اإلفراط والتفريط
حبسب قوة ىذا ادلنهاج واعتداؿ تلك النفس.

أوالً :المنظور النفسي اإلسالمي للشخصية وضرورة مراعاته للطالب في المرحلة الجامعية.

تعد الدراسة النفسية للشخصية اإلنسانية من احملاور البارزة يف ميداف الدراسات النفسية والطبية،
تطورىا وتطويرىا وتوجيو سلوكها وح ّل
دلا يًتكو الفهم النفسي والعلمي ذلذه الشخصية من األثر البالغ يف ّ
مشاكلها ،ومن ىنا ظهرت عدة مفاىيم ونظريات للشخصية اإلنسانية يف الفكر الغريب النفسي ،سعت
إىل دراسة الشخصية اإلنسانية وتقدمي نظريات سلتلفة االذباىات(ٓٗ) ،يف فهم بُنية الشخصية وديناميتها
والعوامل ادلؤثرة فيها وكيفية تطورىا وغَت ذلك ،مستخدمة سلتلف الطرؽ وادلقاييس البحثية ،وقد جاءت
آراؤىا يف بعضها سلتلّة حيث "نظرت تلك الفلسفات ادلختلفة إىل اإلنساف ّإما على أنو حيواف يسعى
بنهم إلشباع دوافعو األولية ،أو على أنّو آلة ميكانيكية معقدة ال ربركو دوافع موجهة ضلو غاية بل مثَتات
(ٔٗ)
ادلادي وغاب ادلنظور اإلدياين والغييب يف
فيزيقية تصدر عنها استجابات عضلية سلتلفة"  .وساد ادلنظور ّ
الفهم النفسي ادلتكامل للشخصية اإلنسانية من ىذه النظريات والفلسفات ادلختصة بدراسة
الشخصية(ٕٗ).
ودلا كاف للفكر الغريب يف حاضرنا اليوـ سطْوتو ،وخباصة مع موجات العودلة الزاحفة بقوة على
ّ
صَت على حع ْلمنة وعودلة رلالنا الًتبوي والتعليمي بشكل خاص ،كاف
ي
الغرب
كاف
دلا
و
مي،
اإلسبل
عادلنا
ُ ّ
البد من العودة إىل اعتماد مقاييس الكتاب والسنة يف النظرة الصادقة وادلتكاملة للشخصية اإلنسانية من
حيث بْنيتها وديناميّتها والعوامل ادلؤثرة يف منوىا وسلوكها ،وبات من الضروري تضمُت ىذه النظرة يف
حقل ادلنهاج اجلامعي ومعارفو اليت تعمل بشكل فاعل و ّأويل على صياغة شخصية طالبنا اجلامعي وبنائو
النفسي.
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إ ّف مفهوـ الشخصية يف ادلنظور النفسي اإلسبلمي "خيتلف اختبلفًا جذريًا عن كل ادلفاىيم
نظرا
السابقة ،أو البلحقة ،فادلنظور اإلسبلمي للشخصية يتسم بتفرده عما سواء من النظريات ،وذلك ً
إطارا شامبلً لكل أنظمة احلياة ،وأ ّف رلرد التشابو
لتفرد اإلسبلـ يف أصولو الفكرية اليت تتخذ من الدين ً
بُت بعض اجلزئيات اليت وردت يف ىذه النظريات وبُت ما يرد يف ادلفهوـ اإلسبلمي للشخصية ال يعٍت
تاما أو تطاب ًقا .إ ّف تفرد الرؤية اإلسبلمية وسبيزىا يكمن يف أهنا ترتكز إىل تشريع مساوي ينظم احلياة
تشاهبًا ً
جبميع جوانبها وينبثق عن دين جاء للناس كافة ،وىي رؤيا تستند إىل ىذا التشريع وتتجسد بدالالتو يف
عملية تدرجيية متفردة فيما تطرحو يف فكرهتا ويف طرائقها"(ٖٗ).
وادلنظور النفسي اإلسبلمي للشخصية اإلنسانية ،ومنها شخصية الطالب اجلامعي ،يتلخص يف
احلبكة ،شديد التعقيد
النظر إليها على أهنا "وحدة متكاملة قائمة على تداخل وامتزاج وتشابك دقيق ْ
بُت ادلادة والروح ،وليس يف اإلسبلـ انفصاؿ بُت روح وجسد أو انشقاؽ بُت عقل ومادة ،وليس اإلنساف
جسما فقط كما رأى أصحاب االذباه ادلادي ،وليست احلياة الشعورية حركات بدنية وتغَتات فسيولوجية
ً
يف ادلخ ،وإمنا اإلنساف جسم وروح ،والروح ليست من طبيعة مادية كما أهنا ليست رلرد أداء اجلسم
لوظائفو ،وال توجد الروح وادلادة يف اإلنساف منفصلتُت أو مستقلتُت إحدامها عن األخرى ،وإمنا مها
معا يف وحدة متكاملة متناسقة ،وتتكوف من ىذا ادلزيج ادلتكامل وادلتناسق ذات اإلنساف
شلتزجتاف ً
(ٗٗ)
مكوين اجلسد
بُت
التعقيد
شديد
تفاعل
عن
ناذبة
متكاملة
وحدة
"فالشخصية
وعليو
،
وشخصيتو"
ّ
والروح ،وىي كياف مستقل دييز صاحبو عن غَته من البشر من حيث الفكر (ادلعتقد) واالنفعاالت
(العواطف وادلشاعر وادليوؿ واالذباىات) والسلوؾ ،وتشمل اجملموع الكلّي ادلتكامل للجوانب اجلسمية
والعقلية واالنفعالية والروحية لئلنساف يف تفاعلو ادلعقد مع البيئة الطبيعية واالجتماعية منذ والدتو وحىت
شلاتو"(٘ٗ).
والشخصية اإلنسانية يف ادلنظور النفسي اإلسبلمي ذلا دوافعها اليت تدفعها لسلوؾ معُت ،وىذه
الدوافع منها الفسيولوجية ،ومنها الروحية ،والنفسية ،واالجتماعية ،ومنها البلشعورية وىناؾ صراع بُت
()ٗٙ
تتطور وسبر دبراحل
الشخصية
ىذه
أف
كما
.
الدوافع البد معو من أف تستجيب النفس للغالب منها
ّ
منو ،ىذا التطور لو عواملو ادلؤثرة فيو ،وىي عوامل الوراثة (عوامل النضج) ،وعوامل البيئة (عوامل التعلم
واخلربة) ،كما أ ّف لكل مرحلة من مراحل منو الشخصية وتطورىا مطالبها الًتبوية(.)ٗٚ
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إ ّف ىذا الفهم للمنظور النفسي اإلسبلمي للشخصية اإلنسانية ومنها شخصية الطالب اجلامعي
يعد ضرورة منهجية وتربوية الزمة لكل من يتصدى لرسم ادلنهاج الًتبوي الوسطي اجلامعي وتنفيذه إذا ما
أراد احلصوؿ على شخصية متوازنة نفسيًا ،ووسطية سلوكيًا ،ومعتدلة فكريًا ،وإف ىذا الفهم لطبيعة
وحسما يف عصرنا احلايل الذي يشهد التغَت
غدا "أكثر أمهية
شخصية الطالب اجلامعي والتعاطي معوً ،
ً
السريع يف ادلعرفة والذي يزخر دبعطيات جديدة ،أفرزهتا متغَتات عديدة يشعر فيها الفرد بعدـ الطمأنينة
وعدـ االستقرار األمر الذي يقتضي تسليح أبنائنا وطلبتنا وأنفسنا بادلعرفة وتوكيد العقيدة اإلسبلمية
وإمنائها يف ذواتنا واستعادة الثقة هبوية األمة وفكرىا األصيل .وما من شك بأف سرب أعماؽ الشخصية
دبفهومها الشمويل ال يكوف زلققا للغرض إف مل ينبثق عن التصور اإلسبلمي لئلنساف ،ودلكانتو ولدوره يف
احلياة ،وللغاية من وجوده"( .)ٗٛألنو حيمل ادلنظور النفسي الوسطي والواقعي للشخصية اإلنسانية
ولكيفية التعاطي السليم معها ،وىو ما حيتاجو طالبنا اجلامعي اليوـ ،ومن ىنا فإ ّف "ادلتتبع آليات القرآف
الكرمي يف خطاهبا لئلنساف يرى أهنا تتناوؿ الذات اإلنسانية باعتبارىا زلصلة دلختلف القوى والقدرات
اليت زود اهلل هبا طبيعة اإلنساف؛ سواء تلك القوى ادلادية اليت تربطو باألرض اليت يعيش عليها ،وتلك
وبرب ىذا الكوف وتلك القوى العقلية اليت سبكنو من
القوى الروحية اليت تربطو بالكوف الذي يعيش فيو ّ
أف خيتار من البدائل( .)ٜٗوىذا ما يتطلب من اخلطاب الًتبوي الوسطي ادلقدـ للطالب اجلامعي أف يراعيو
وأف يلتزـ حبيثياتو ،ليستقبل اجلهاز النفسي والعقلي لدى الطالب ىذا اخلطاب حبالة من التوازف النفسي
فأي خطاب تربوي يتلقاه الطالب اجلامعي دوف مراعاة ادلنهجية اإلسبلمية يف نظرهتا
واذلدوء الفكريّ .
النفسية لطبيعة شخصيتو ،ستؤدي إىل حاالت من االضطراب وعدـ التوازف بُت قواه النفسية والروحية
واجلسدية ،شلا يؤدي إىل سلرجات سلوكية وفكرية بعيدة عن الوسطية.
ثانيًا :دور "التربية الوسطية" في تحقيق التكوين النفسي المعتدل (الصحة النفسية) للطالب
الجامعي.

بعيدا
رجهم التعليمي (الطالب اجلامعي) ً
إذا ما أراد ادلنهاج اجلامعي والقائمُت عليو أف يكوف سلُْ ح
عن نزعات الغلو ومشارب التطرؼ ومساربو ،فإ ّف أحد األعمدة ادلنهجية اليت البد من مراعاهتا
وااللتفات إليها والعمل اجلاد على األخذ هبا :ربقيق التكوين النفسي ادلعتدؿ أو ما ديكن أف يسمى
بالصحة النفسية للطالب اجلامعي ،واليت تش ّكل ضمانة أساسية وشرطًا وقائيًا يف ضباية الطالب من مزالق
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التطرؼ واالبتعاد عن الوسطية ،وذلك من خبلؿ اعتماد ادلنهاج اجلامعي للنهج اإلسبلمي يف الًتبية
الوسطية "النفسية" للمتعلمُت ،واليت يتطلب تفعيلها يف الواقع اجلامعي مراعاة عدة أمور ،من أمهها:

 -3تجاوز إشكالية "الفراغ الروحي" في مناهج التعليم الحديث.

ليست مناىج التعليم احلديثة إال صدى لواقع الفلسفات العامة احلاكمة حلياة اجملتمعات ادلعاصرة
اليوـ ،وىذه الفلسفات واالذباىات العادلية جعلت "أكثر قضايا اإلنساف يف ىذا العصر مرتبطة بادلادة،
وأصبح ادل حو ّجهوف للمجتمع وادلربّوف لؤلجياؿ ،وادلخططّوف لؤلمم ينظروف لؤلمور من زاوية النفع ادلادي،
ُ
كثَتا
حىت غدت ىذه الرؤية تعرب عن فلسفة من الفلسفات الًتبوية ادلعاصرة ،ولعل ىذه الظاىرة تفسر لنا ً
من الصور اليت آلت إليها اجملتمعات ادلعاصرة ،اليت أضحى من مساهتا :االضطرابات النفسية ،والقلق،
وانعداـ األمن والطمأنينة ،وارتفاع الشعور بالتوتر العصيب والنفسي"(ٓ٘) .وحيدث ىذا رغم وصوؿ
الضرورات األساسية للمعاىد التعليمية إىل مستوى رفيع ،يقابلو شيوع ادللل ،وعدـ الرغبة يف التعليم بُت
احلل يكمن يف ربسُت فهم األسس
الطبلب ،وادليل إىل العنف ،وىو ما جعل ً
عددا من الًتبويُت يروف أ ّف ّ
النفسية للعملية التعليمية وقاموا بعد ذلك بكم كبَت من البحوث ،إال إ ّف نتائج تطبيقها على الطبلب
زادت من عدـ االستقرار لديهم ،وسبب ذلك فشلها يف تطبيق ادلنهج العلمي ادلخصص لدراسة العامل
(ٔ٘)
ادلكونات النفسية والروحية واجلسدية والعقلية شديدة التعقيد ،مع
ادلادي على عامل اإلنساف  .ذي ّ
تغييب كامل دلنهج اهلل تعاىل يف فهم اإلنساف والتعامل معو.
وبناء على ذلك ،كاف من األسس اليت سادت وبنيت عليها أكثر مناىج التعليم اجلامعي
وادلدرسي" :تربية الطبلب" على اعتبار أف ادلادة قيمة عليا ،وزلرؾ رئيسي حلياة الناس ،وذلذا ترتبط أكثر
اخلاصة باإلنساف بادلادة ،والتعليم بالناحية النفعية ادلتوازية مع ادلادة ،وسعادة اإلنساف حبياتو
اآلماؿ
ّ
الدنيوية(ٕ٘).
وأصبحت ادلقررات الدراسية "هتتم بادلعلومات وحدىا وتغفل العواطف واالنفعاالت وادليوؿ
والدوافع وغَتىا من طاقات اإلنساف ادلوجهة لسلوكو ،لذلك كاف الضعف يف بناء األفراد وصقل
شخصياهتم"(ٖ٘) .ويف عدـ وجود العاطفة القوية الدافعة ،واإلدياف ادللتهب ،حيث أمهلت كثَت من مناىج
التعليم اجلامعي جانب العاطفة احلب واإلدياف ،وأمهدت الروح ادلعنوية لدى الشباب ادلسلم(ٗ٘) .ويف رأي
زلمد إقباؿ فإف "التعليم احلديث قد حجٌت على ىذا اجليل جناية عظيمة؛ إذ اعتنت بًتبية عقلو ،وتثقيف
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لسانو ،ومل تعنت شيئًا بتغذية قلبو ،وإشعاؿ عاطفتو ،وتقومي أخبلقو ،وهتذيب نفسو ،فنشأ جيل غَت
كرب بعض نواحي إنسانيتو وحياتو على حساب بعض،
متوازف القوى ،غَت متناسب النشأة ،قد ّ
تضخم و ّ
وأصبحت ادلسافة بُت ظاىره وباطنو ،وعقلو وقلبو ،وعلمو ،وعقيدتو ،مسافة شاسعة"(٘٘).
بالوىن،
إ ّف ىذه اإلشكاالت يف ادلنهج الًتبوي جوىرية ،تصيب شخصية الطالب اجلامعي ح
وذبعلو عرضة لبلستسبلـ واالنقياد وراء كل تيار ديكن أف جيد فيو ما يشبع بو هنمو العاطفي ويسد فراغو
الروحي ،وعليو فيكوف من السهل أف ينجذب إىل دعاة التطرؼ ،وإىل األطراؼ البعيدة عن نقطة الوسط
واالعتداؿ ،لذا وجب أف يعمل ادلنهج الًتبوي اجلامعي على ذباوز ىذه اإلشكاالت باعتماده الًتبية
تريب شخصية الطالب اجلامعي تربية نفسية وسطية.
اإلسبلمية اليت ّ

 -2التربية النفسية المتوازنة لشخصية الطالب الجامعي.
إ ّف الطالب اجلامعي يف مرحلتو الدراسية اجلامعية خيضع لعمليات تربوية تطبق عليو من القائمُت
يتنب ادلنهج الًتبوي اجلامعي
تباعا للمنهج الًتبوي ادلعتمد من قبل اجلامعة ،وما مل َّ
على التعليم اجلامعي ً
ط الًتبية الوسطية اإلسبلمية ،فلن يفلح يف تقدمي سلرجات تعليمية معتدلة ،وذلك دلا ربظى بو ىذه
خّ
الًتبية الوسطية وهنجها ادلعتدؿ من خصائص ومقومات وعمليات( ،)٘ٙسبكنها من إحداث التوازف
النفسي والسلوكي يف شخصية الطالب اجلامعي وإبعاده عن مسالك التهور والتطرؼ ،ذلك أهنا  -وكما
ادلكونة للطالب
سبق يف مقدمة ىذا احملور  -سبتلك رؤية قرآنية ونبوية صحيحة حوؿ الطبيعة اإلنسانية ّ
اجلامعي ،وىو أمر يؤىلها لبناء شخصية ىذا الطالب بناءً نفسيًا معتدالً ،ومعاجلتو "معاجلة شاملة ال
تًتؾ منو شيئًا ،وال تغفل عن شيء :جسمو وعقلو وروحو ،حياتو ادلادية وادلعنوية ،وكل نشاطو على
األرض"( .)٘ٚوتتعامل معو كوحدة واحدة متفاعلة األجزاء  -ال منفصلة وال ناقصة كما ىو الشطط يف
معا ،فبل تقوى إحداىا حبيث تضر باألخرى ،وال
ادلناىج الًتبوية األرضية" ،تتكامل قواىا النفسية وتتسق ً
تبطل إحداىا فعل األخرى ،وال تعمل أي منها دبعزؿ عن األخرى ،فمع أهنا قوى متباينة يف ماىيتها إال
معا"(.)٘ٛ
أ ّف كبلً منها ّ
يؤدي وظيفتو يف نطاؽ التكامل الروحي واجلسدي ً
وتتجسد الًتبية الوسطية لشخصية الطالب اجلامعي وفق ادلنهج اإلسبلمي ،ليس فقط يف رلرد
مكوناهتا النفسية واجلسدية والروحية والعقلية وغَتىا ،بل بتقدمي التغذية ادلناسبة ،فهي "ال تعطي
تغذية ّ
كل جانب من اإلنساف غذاءه فحسب ،بل تعطيو إياه كذلك بالقدر ادلضبوط الذي ال جييعو وال
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منتجا
يػُْتخمو ،ومن ٍب ينطلق اإلنساف وقد أخذ حظّو من الغذاء الصاحل ،دبقاديره الصاحلة ،نشيطًا ً
متحرًكا على الدواـ ،وما من نظاـ آخر يعاجل النفس البشرية هبذه الدقة وذلك الشموؿ"( .)ٜ٘وىذا يؤكد
معا ،مع األخذ يف
ضرورة أف يعمل ادلنهاج اجلامعي على "تربية اجلانبُت اجلسمي والروحي للتلميذ ً
االعتبار أ ّف غذاء الروح يكوف من نفس مصدرىا وىو روح اهلل (القرآف) ،لذلك فغذاؤىا ىو كبلـ اهلل
وب) [الرعد ،]ٕٛ:ولذلك فإ ّف ما يعانيو شباب اجلامعة اآلف من كثرة
وذكره (أال بذكر الله تطمئ ُّن ال ُقلُ ُ
األمراض النفسية إف ىو إال نتيجة عدـ تغذية أرواحهم بغذائها ادلناسب"(ٓ .)ٙلذا بات من الضروري أف
يتضمن احملتوى التعليمي ادلقدـ للطالب اجلامعي على رلموعات تعليمية تساعد يف ربقيق التغذية ادلتوازنة
واالعتداؿ النفسي لدى طالبها ادلتعلم.

 -1تحقيق "الصحة النفسية" لطالب الجامعة ضمانة االعتدال.

ىناؾ عبلقة قوية بُت اجلانب النفسي للطالب اجلامعي وسلوكو ،فكلما اتصف الوضع النفسي
وبعدا عن
لدى الطالب اجلامعي باإلجيابية أو دبا يعرؼ بالصحة النفسية ،كلما كاف سلوكو أكثر اعتداالً ً

التطرؼ ،وبادلقابل كلما نكست صحتو النفسية كلما صار أكثر عرضة للسلوؾ ادلتطرؼ ،وأقوى قابلية
على تلبية مطالب ادلتطرفُت.
ويف الدراسات النفسية والًتبوية احلديثة تناوؿ العديد من خرباء علم النفس والصحة النفسية
ادلكونات النفسية ادلتعلقة بالتطرؼ بالوصف والتحليل ،وتوصلوا إىل صبلة من اخلصائص النفسية
ينمي لديو رلموعة معينة من
والسيكولوجية والًتكيبية الفعلية اليت تدعم خضوع الفرد لآلخر الذي ّ
األفكار ،جيعلو يتورط فكريًا يف أطر أيدلوجيةٍ ،ب يتحوؿ ذلك إىل تورط سلوكي يف صورة شلارسات عنيفة
ومتطرفة(ٔ .)ٙومن صبلة تلك اخلصائص اإلحساس باذلامشية ،وميل الشخص إىل احللوؿ القاطعة،
والتصلّب  -التمسك بأسلوب عمل أو رأي رغم ما يؤكد عدـ صحتو  -والعزلة والبلمباالة والتحدي
وادلواجهة ادلباشرة(ٕ.)ٙ
ودبا أنو يطرأ كثَت من التغَتات والتطورات بالنسبة للخصائص وادلميزات العامة للنمو اجلسمي
واالنفعايل يف مرحلة الشباب  -ومنها ادلرحلة اجلامعية  -وتتأثر بكثَت من العوامل الوراثية والبيئية(ٖ،)ٙ
فإنو البد من إعطاء ىذه ادلرحلة العناية الًتبوية والنفسية القوية اليت تتمكن من تلبية احلاجات
الفسيولوجية واحلاجات النفسية واحلاجات االجتماعية لدى الشاب اجلامعي(ٗ ،)ٙوضبط انفعاالتو
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وتوجيو دوافعو ،وصوالً بو إىل حالة من التمتع البلئق لديو بصحة نفسية سبكنو من ضبط سلوكو وتوجيو
انفعاالتو يف جو من االعتداؿ والوسطية.
السواء أو بلغة
واحلقيقة أ ّف "كل ما يف إسبلمنا احلنيف يبعث على التمتع بالفطرة ّ
السوية ،أو ّ
علم النفس احلديث ،وحسن التكيف والتوافق والتمتع بالصحة النفسية اجليدة"(٘ .)ٙواذلدى القرآين،
واإلدياف بو وتطبيقو يف حياة الطالب اجلامعي يساعده على "التمتع بالصحة النفسية اجليدة ،وبالصحة
أيضا ،ويدعوه إىل الشعور باألمن واألماف واالطمئناف واذلدوء والسكينة والراحة وادلودة والشفقة،
اجلسمية ً
والشعور بالرضا والتوكل على اهلل والثقة واألمل والرجاء والتفاؤؿ ،وكلها من دواعي التمتع بالصحة
النفسية والعقلية والبعد عن تيارات العنف واجلردية والتطرؼ والتعصب واالضلراؼ عن جادة

الصواب"(.)ٙٙ
ولذلك حيرص ادلنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ على "إجياد الصلة بُت القلب البشري وبُت
اهلل ،الصلة الدائمة اليت تدفع القلب إىل الرجوع هلل يف كل حلظة ،واستشارة دستورية يف كل أمر"(.)ٙٚ
ويعمل كذلك على إجياد حالة من التوازف يف اخلطوط النفسية ادلتقابلة وادلتوازية يف نفسية الطالب
اجلامعي ،وكل نفس إنسانية؛ من اخلوؼ والرجاء ،واحلب والكره ،والواقع واخلياؿ ،والفردية واجلماعية،
واحلس والغيب ،وغَتىا حبيث تؤدي مهمتها بصورة من الوسطية واالعتداؿ( .)ٙٛكما ويعمل ادلنهج
الًتبوي الوسطي على إشباع الدوافع لدى الطالب اجلامعي بكل أنواعها (الدوافع الفسيولوجية والدينية
والنفسية واالجتماعية والبلشعورية)( ،)ٜٙوتلبية حاجاتو(ٓ )ٚالنفسية واالجتماعية(ٔ ،)ٚبكل مراتبها،
ومنها :احلاجة إىل التديّن واألمن واالحًتاـ وتقدير ال ّذات ،بطريقة منهجية وتربوية معتدلة ،ذلك أ ّف
"إشباعها أمر طبيعي تقتضيو الفطرة ،واإلسبلـ دين الوسطية واالعتداؿ ،ففي الوقت الذي يدعو فيو إىل
كبتها ،فإنّو ال يسمح بإشباعها دوف قيد أو ضابط دينع الشطط
إشباع الدوافع (وتلبية احلاجات) وعدـ ْ
أي دافع منها ،فدوافعنا كالرياح اليت تدفع السفن ،لذلك علينا أف ال نًتؾ شراع السفينة حلاذلا ،وإال
يف ّ
جرينا معها كاألسرى واألرقّاء ،ومن ىنا كاف البد من تنظيم عمل الدوافع وإشباعها وردىا إىل االعتداؿ
الذي ىو بُت اإلفراط والتفريط"(ٕ.)ٚ
إ ّف تطبيق ادلنهج الًتبوي الوسطي دبحاوره النفسية ادلعتدلة يف ادلناىج اجلامعي ،ىو الكفيل
باحلصوؿ على شخصية وسطية للطالب اجلامعي تتمتع بالصحة النفسية ،ذلك أ ّف الشخصية الوسطية
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وخَتا ،وىي اليت تتوسط يف
ىي "الشخصية ّ
السوية ادلستقيمة ،وىي الشخصية األكثر عدالً واعتداالً ً
مسات الشخصية ،فتنفرد بالفضائل ،أما الشخصية ادلتطرفة فهي اليت تنحرؼ يف مساهتا عن حدود
الوسط ،ىذا مع األخذ باالعتبار أ ّف معيار احلكم على الشخصية الوسطية وادلتطرفة ىو ادلعيار
العقائدي ،إذلي ادلصدر"(ٖ ،)ٚوىذه الشخصية الوسطية اليت خضعت دلنهج اإلسبلـ الًتبوي الوسطي
تتسم جبملة من مؤشرات صحتها النفسية تتمثل يف "الرضا بالعبودية مقابل السخط ،والشعور باألمن
مقابل القلق ،والسعادة مقابل الشقاء ،وتتحقق الصحة النفسية بتحقيق التوازف والشمولية والتكامل
بالصحة النفسية بأوضح صورىا ،ذلك أهنا
والوسطية ،وتتمتع شخصية رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) ّ
حققت صبلح القلب الذي يصلح بصبلحو سائر اجلسد ،وحققت االستقامة والتوازف والوسطية فكاف

النموذج والقدوة للمسلمُت وللعامل أصبع"(ٗ.)ٚ
وىذا ما يؤكد على مناىجنا اجلامعية ضرورة أف يتضمن احملتوى التعليمي ادلقدـ للطالب اجلامعي
وسائر األنشطة ادلنهجية والبلمنهجية ادللحقة بو اخلطوط الًتبوية النفسية األصيلة اليت يتضمنها برنامج
ومكونات ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ ،والعمل على توظيفها بالطرؽ واألساليب والربامج
التعليمي والًتبوية يف سلتلف ميادين الدراسة اجلامعية ،حبيث تعمل كمؤثر أساسي يف تكوين أحد أىم
اجلوانب النفسية يف شخصية الطالب اجلامعي ،دبا جيعلو يتمتع بالصحة النفسية اليت تقوده إىل مواقف
السواء ،وبعيدة كل البعد عن وصفات التطرؼ وصفات الغلو ومسات
ذاتية وعامة تتصف باالعتداؿ و ّ
ادلغالبُت.
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املبحث انثبنث

دور املنهج انىسطي انرتبىي يف انتفبعم

اجملتمعي املعتذل نهطبنب اجلبمعي
عموما  -البيئة؛
من العوامل ادلؤثرة يف شخصية الطالب اجلامعي  -ويف الشخصية اإلنسانية ً
()ٚٙ
(٘)ٚ
كل ما يؤثر يف
وعامل البيئة؛ وف ًقا لدراسات علم نفس النمو ونظريات النمو اإلنساين  ،يشمل ّ

اجلوانب ادلختلفة لنمو الشخصية من غَت عامل الوراثة أو النضج ،وعليو فإ ّف ادلنهج الًتبوي الذي يتلقاه
وتطور شخصيتو من
الطالب اجلامعي يف مرحلة دراستو اجلامعية يعد من أقوى العوامل ادلؤثرة يف سلوكو ّ
سلتلف جوانبها .وكلما كاف ىذا ادلنهج الذي خيضع لو الطالب اجلامعي أكثر وسطية كلما كانت معامل
شخصيتو أكثر اعتداالً ،وأقوى اتصافًا بالصحة النفسية.
وشلا الشك فيو أف ادلنهج الوحيد الذي يستحق أف يوصف باالعتداؿ والوسطية مضمونًا وغاية،
ىو ادلنهج الًتبوي الوسطي ادلستمد من مصادر اإلسبلـ األصيلة (الكتاب والسنة) ،إذ بتطبيقو السليم
يكفل لنا شخصية معتدلة لطالبنا اجلامعي سبتاز شلا سبتاز بو بالتفاعل اجملتمعي اإلجيايب ،حيث العبلقات
اإلنسانية ادلعتدلة مع اآلخر وف ًقا دلنهج اإلسبلـ الوسطي وتوجيهاتو .وديكن إظهار ىذا الدور اإلجيايب
للمنهج الًتبوي الوسطي من خبلؿ األمور اآلتية:
أوالً :البعد االجتماعي في المنهج التربوي الوسطي وانعكاساته على المحتوى التعليمي الجامعي.

ديكن ذبلية البعد االجتماعي يف ادلنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ من خبلؿ نظرتُت عميقتُت
أصليتُت :األوىل تتصل بادلنظور اإلسبلمي للطبيعة اإلنسانية ،والثانية تتصل بطبيعة النظاـ اإلسبلمي
الرباين ،وباجلمع بُت ىاتُت النظرتُت  -ومها متداخلتاف إىل حد كبَت  -يتضح البعد االجتماعي األصيل
يف ادلنهج الًتبوي الوسطي الذي يصوغ حياة ادلسلم عامة ،وادلتعلم خاصة.
فالنظاـ اإلسبلمي نظاـ مشويل ،وواقعي ومعتدؿ( ،)ٚٚووسطي يف كل جوانبو( ،)ٚٛومن ذلك
وسطيتو يف تشريعو ونظامو االجتماعي ،حيث فيو "تلتقي الفردية واجلماعية يف صورة متزنة رائعة ،تتوازف
فيها حرية الفرد ومصلحة اجلماعة ،وتتكافأ فيها احلقوؽ والواجبات ،وتتوزع فيها ادلغاًل والتبعات
بالقسطاس ادلستقيم"( .)ٜٚفالنظاـ اإلسبلمي الوسطي ،قرر حرمة دـ الفرد ادلسلم ،وحرمة عرضو وحرمة
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مالو ،وحرمة بيتو ،وقرر لو حرية النقد والرأي والفكر ،وقرر مع ذلك كلو مسؤوليتو الفردية ،وأكدىا
تأكيدا بالغاً ،ومع ىذه احلقوؽ واحلريات اليت منحها للفرد بوسطية واعتداؿ ،فرض عليو للمجتمع
ً
واجبات تكافئها ،وقيد ىذه احلقوؽ واحلريات الفردية ،بأف تكوف يف حدود مصلحة اجلماعة ،ودبا ال
يضرىا ،ودبا يتفق مع أخبلؽ اجملتمع ادلسلم وعقائده ،ومنع الفرد من االعتزاؿ ادلطلق ،وشرع ما يعرؼ
بالفروض الكفائية(ٓ ،)ٛوىي من أرقى مبلمح البعد االجتماعي يف ادلنهج اإلسبلمي الوسطي ،والذي شلا
يضا ادلنظور اإلسبلمي للنفس اإلنسانية ،والذي ديكن وصفو ربت عنواف "األساس االجتماعي
يؤكده أ ً
للطبيعة اإلنسانية"(ٔ .)ٛفهناؾ" :ناحيتاف تتصبلف باألساس االجتماعي لطبيعة اإلنساف ذلما أمهية خاصة
يف تربيتو ،الناحية األوىل :تتصل باألساس ادلوجود يف اإلنساف والفرد والذي جيعل عبلقاتو االجتماعية
تأخذ شكبلً معينًا ،والناحية الثانية :تتصل بالتشكيل االجتماعي ادلوجود يف الفرد"(ٕ.)ٛ
وادلنظور اإلسبلمي لطبيعة اإلنساف يؤك ّد على "أنو كائن اجتماعي بطبعو منذ أ ْف خلق اهلل تعاىل
آدـ وحواء ،وخلق من النفس اإلنسانية زوجها"(ٖ .)ٛوعلى أف كيانو اإلنساين جيمع خطوطًا مزدوجة
ومنها "ىذاف اخلطاف ادلرتبطاف ادلتناقضاف :إحساس اإلنساف بفرديتو ،وإحساسو بادليل إىل االجتماع
باآلخرين واحلياة معهم كواحد منهم .ولقد اضطربت كثَت من النظم وكثَت من الفلسفات بُت ىذه النزعة
وتلك ،بعضها يوسع دائرة الفردية حىت تصل إىل األنانية ادلرذولة ،وتفكيك روابط اجملتمع ،وتشتيت
طاقاتو ،وبعضها يوسع الدائرة اجلماعية حىت تقضي على كياف الفرد وتلغي وجوده"(ٗ .)ٛوادلنهج الًتبوي
معا ،وجيعلهما متساندتُت بدالً من أف تكونا
الوسطي اإلسبلمي "يعاجل كلتا النزعتُت؛ فيغذيهما ً
معا ألف الفطرة ال تستقيم بإحدامها دوف األخرى"(٘.)ٛ
متنازعتُت .إنو حيتاج إليهما ً
ومن ىنا حيرص ادلنهج الًتبوي الوسطي على بناء شخصية الطالب اجلامعي بناء معتدالً حبيث
يكوف ىذا الطالب إنسانًا متوازنًا يف فرديتو ومتوازنًا يف ميلو إىل اجلماعة وتعاونو معها ،وىو يصل إىل
فأما الفردية فينشئو بربط القلب البشري باهلل ىذه الصلة باهلل ىي اليت سبنح اإلنساف
ذلك بوسائل شىت؛ ّ
وجوده ادلستقل وسبيزه داخل حسو وتؤدي لبث الروح اجلماعية يف قلبو ،فيلُت قلبو ألخيو اإلنساف وحيبو
احلب ىو الرباط احلي احلقيقي الذي يربط اجلماعة يف ادلنهج اإلسبلمي ،وىو يغذيها
دبحبتو اهلل ،وىذا ّ
إضافة لذلك بالتوجيهات الدائمة إىل التعاوف والتشاور والوفاؽ(.)ٛٙ
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تتبٍت جامعتو ادلنهج اإلسبلمي الوسطي يف الًتبية ،تصاغ
ومن ىنا فالطالب اجلامعي الذي ّ
نفسيتو وشخصيتو صياغة متوازنة تعمل باعتداؿ ويف آف واحد على خط الفردية واالستقبللية وعلى خط
اجلماعة وادلسؤولية الكلية ،وبذلك فقط ،يظهر البعد االجتماعي يف ادلنهج الًتبوي الوسطي ،إذ ال يعرؼ
الضد إال دبا يقابلو ،فعندما يكوف ىناؾ اتزاف يف الفردية يكوف ىناؾ اتزاف يف احلركة اجملتمعية وف ًقا
للمنظور اإلسبلمي ادلتكامل ،والذي جسده حديث النيب (صلى اهلل عليو وسلم)( :مثل ادلؤمنُت يف
توادىم وتراضبهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ،إذ اشتكى عضو منو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر
واحلمى)( .)ٛٚىذه ىي الروح اجلماعي اليت تسري يف ادلنهاج اإلسبلمي الًتبوي.
إ ّف ىذا البعد االجتماعي للمنهج الًتبوي الوسطي وحاالت االتزاف بُت الفردية واجلماعية ،البد

ذلا أف تسود يف ادلنهاج التعليمي ،وأ ْف تظهر تطبيقاهتا يف احملتوى التعليمي ،إذ من ادلتفق عليو عند
الًتبويُت أ ّف ادلنهاج الًتبوي البد أف يبٌت على رلموعة من األسس ،من بينها :األسس االجتماعية ،واليت
تفهم على أهنا "القوى االجتماعية ادلؤثرة يف وضع ادلنهاج وتنفيذه وتتمثل يف الًتاث الثقايف للمجتمع،
والقيم وادلبادئ اليت تسوده ،واالحتياجات وادلشكبلت اليت يهدؼ إىل حلها ،واألىداؼ اليت حيرص
على ربقيقها"( .)ٛٛويف اجملتمع اإلسبلمي فإ ّف أسس ىذا اجملتمع وىذه التفاعبلت بُت األفراد واجلماعات
تنبثق من الشرع اإلذلي ،والبد فيو من أف تلتقي أىداؼ الفرد مع أىداؼ اجلماعة(.)ٜٛ
وعليو فمن واجب ادلنهاج الًتبوي بكل عناصره ،ومنها احملتوى التعليمي ،أ ْف ينسجم مع ادلنظور
اإلسبلمي للفرد واجلماعة ،وأ ْف يعمل على تفعيل الروح اجلماعية لدى الطالب اجلامعي ويف إطار من
أيضا ،وإجياد التوازف العادؿ بُت نوازعو اإلنسانية ادلتنوعة ،فيعمل احملتوى التعليمي
احلفاظ على شخصيتو ً
على إشعار الطالب بأنو فرد يف صباعة ،مسئوؿ عن نفسو ،ومسئوؿ كذلك عن رلتمعو اجلامعي واحلياٌب
تربطهم صبي ًعا رابطة الدين واحملبة والتعاوف ،والشك أف ىذا االتزاف واالعتداؿ يف احملتوى التعليمي الذي
يتلقاه الطالب اجلامعي يف بناء "التفاعل اجملتمعي" الوسطي لديو ،ىو ما يقود إىل حصولنا على سلرج
تعليمي "وسطي" بعيد عن نزعات التطرؼ والْتِواءات الغلو.
ثانيًا :تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى الطالب الجامعي:

لعل من بُت أبرز ادلهاـ اليت يقوـ هبا ادلنهج الًتبوي الوسطي بناء ادلهارات وتنميتها لدى ادلتعلم،
وىي مهمة أساسية البد أف يضطلع هبا ادلنهاج اجلامعي بشكل خاص ،ألنو يشرؼ على سلرج تعليمي
122

دور المنهج الوسطي اإلسالمي في تكوين االعتدال النفسي لطالب الجامعة ،د .عدنان مصطفى خطاطبة

بالغ األمهية من حيث مرحلتو العمرية والوظيفية .ومن بُت ادلهارات البلزمة للطالب اجلامعي ىذا ليكوف
وتطويرا سواء يف دائرتو
فهما وبناءً وتنمية
سلرجا تعليميًا ً
ً
ناجحا ،مهارة التواصل أو االتصاؿ االجتماعيً :
ً
اجلامعية أـ خارجها ،حيث يكوف ىذا الطالب مرسبلً ومستقببلً يف آف واحد ال جينح إىل أحدمها دوف
األخرى ،فيكوف على أحد أطراؼ اإلفراط أو التفريط.
وتأٌب تنمية مهارة التواصل ،بتبٍت اجلامعة للمنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ ،والذي يفرض
على ادلنهاج اجلامعي وفلسفتو الًتبوية تبنيو للقيم االجتماعية اليت ربكم عبلقة الطالب ادلسلم مع غَته
من ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت(ٓ ،)ٜمثل قيمة التعاوف ،واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،والنصيحة،
واإلحساف ،واإلصبلح ،واإليثار ،والتسامح ،والعدؿ ،والرضبة ،وحفظ اللساف ،والوفاء بالعهد ،وغَتىا من
القيم االجتماعية اليت تبٍت جسور التواصل االجتماعي بُت الطالب اجلامعي وغَته من فئات اجملتمع
عامة ،ورلتمعو اجلامعي خاصة ،من موظفُت ومتعلمُت وأساتذة.
ولعل طبيعة العبلقة بُت الطالب اجلامعي وأستاذه ادلدرس من بُت العوامل ذات التأثَت القوي يف
تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى الطالب وتوجهاتو دلا ذلا من انعكاسات نفسية عليو ،قد تكوف
إجيابية إذا ما كانت ىذه العبلقة يف االذباه الصحيح ،وقد تكوف سلبية إذا ما كانت يف غَت مسارىا
أثرا يف نفسية الطالب ويف تشكيل مهارات التواصل االجتماعي لديو.
البلئق ،ويف كلتا احلالتُت ستًتؾ ً
وحىت يقوـ األستاذ اجلامعي بوضع عبلقتو بطالبو يف مسار إجيايب البد من تبنيو لقيم ومبادئ ادلنهج
الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ ،ووعيو بدوره األساسي ذباه طالبو ،والذي يتجاوز مهمة حشو ذىنو
بادلعلومات وإلقاء ادلادة العلمية عليو يف قاعة احملاضرات ضمن وقت زمٍت زلدد ،إىل قيامو بدوره
ومقصوده األكرب وىو "تنمية شخصية الطالب بكل جوانبها :العقلية والعاطفية والثقافية
واالجتماعية"(ٔ ،)ٜوتشكيل مشاعره ورؤيتو للحياة ،وأف جيسد األستاذ اجلامعي يف عبلقتو مع طبلبو
القيم وادلبادئ اليت يؤمن هبا"(ٕ .)ٜوىي يف ادلنهاج الًتبوي الوسطي ،قيم ربث على التواصل وتدعو إىل
االحًتاـ وتزرع احلب وتنمي روح األخوة وصدؽ اللهجة وتبادؿ العواطف واحلوار يف إطار العدؿ والرضبة
والثقة ،وإذا بطالب جيد نفسو أماـ نوع من التفاعل اجملتمعي اإلجيايب يف حياتو اجلامعية كلها ويف حياتو
االجتماعية والوظيفية اخلاصة بو ،شلا يبعده عن األجواء ادللبدة اليت قد هتيؤه ليدخل يف مسارب التطرؼ
والغلو.
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واجلامعة احلريصة على سلرجات تعليمية معتدلة النفسية وفاعلة اجتماعيًا ،يلزمها بعد تبنيها دلسار
ادلنهج الًتبوي الوسطي ،أف تعمل على تنمية ادلهارات األساسية عند طالبها اجلامعي اليت تساعده على
التواصل االجتماعي داخل اجلامعة وخارجها ،بصورة تبدو منها مبلمح الوسطية واالعتداؿ لدى ىذا
الطالب .والتنمية والتطوير دلهارات االتصاؿ ىذه ،البد أف يتم عرب عناصر ادلنهاج الًتبوي اجلامعي
ابتداء ،وعرب العملية التعليمية ،وعرب أنشطة اجلامعة البلمنهجية ،دوف ذلك ال يتم األمر كما جيب ،وإمنا
ستبقى مهارات االتصاؿ عبارة عن معلومات نظرية زلددة ًبّ تلّقي بعضها يف قاعات الدرس.
لذا جيب أف ربرص العملية الًتبوية يف اجلامعة على تفعيل عناصر ادلنهاج بطرؽ إجرائية صحيحة
لتطوير مهارات التواصل لدى الطالب اجلامعي ،فتعمل "أنشطة ادلنهج على إشباع حاجات التبلميذ
حىت تتولد لديهم الدوافع للنشاط واالستمرار فيو ،وتدريب التبلميذ على كيفية إشباع وهتذيب حاجاهتم
 وليس كبتها  -بالطرؽ ادلشروعة"(ٖ ،)ٜفتكوف "األنشطة واخلربات التعليمية والتعلّمية ذات اذباهاجتماعي"(ٗ .)ٜومن أىم مهارات التواصل االجتماعي اليت من ادلفيد تطويرىا عند الطالب اجلامعي من
خبلؿ "العملية الًتبوية" :مهارة العمل بالنظاـ اجلامعي ،ومهارة النظافة وااللتزاـ بادلظهر اإلسبلمي،
ومهارة استثمار الوقت(٘ ،)ٜومهارة العمل التطوعي ،ومهارة ادلشاركة يف احملاضرات ،ومهارة إلقاء ربية
اإلسبلـ ،ومهارة استعماؿ الكلمة الطيبة ،ومهارة احلوار ،ومهارة تبادؿ اذلدايا ،ومهارة التزاور ،ومهارة
البحث وادلطالعة والقراءة اجلماعية ،وغَتىا من ادلهارات االجتماعية اليت تعمل على صقل وتنمية اجلانب
االجتماعي يف شخصية الطالب اجلامعي ،بنوع من التكامل مع باقي جوانب شخصيتو ،دبا يكفل لو
فخا
التوحد واالنغبلؽ اليت تشكل ً
درجة إجيابية من التواصل االجتماعي اليت ربوؿ بينو وبُت حالة ّ
ومصيدة ذلواة التطرؼ.
والبد من التأكيد ىنا ،أ ّف ما سبق احلديث عنو من التكوين النفسي للطالب اجلامعي ىو على
صلة مباشرة بالتواصل االجتماعي لديو ،حيث تشَت ادلعادلة إىل أف "من ديتلك صحة نفسية ،ديتلك
بالضرورة قدرة على التفاىم اجليد مع واقعو اخلارجي ،وأما من تلتبس عليو نفسو ،وتضيق عليو وسائل
التصاحل مع ذاتو وفق اخلصائص الوجدانية والعقلية اليت وىبها اهلل لو ،فإنّو معرض للتعثر يف حياتو .وشلا ال
ريب فيو أف العافية النفسية تولد طاقة عقلية خبلقة ،وطاقة بدنية جبارة عند اإلنساف ،فتزيد من فاعليتو
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الذاتية واالجتماعية ،وهتيئ لو سبيل التفاعل النشط مع احلياة ،فالعافية النفسية أساس مكُت لتكوين
عبلقات ناجحة مع اآلخر"(.)ٜٙ
وبذلك يتلقي احملوراف اللذاف سبت دراستهما يف ىذا ادلبحث (زلور التكوين النفسي ،وزلور
التفاعل اجملتمعي) عند الطالب اجلامعي ،ويتشاركاف يف مهمة التأثَت ادلعتدؿ واإلجيايب يف شخصية
الطالب اجلامعي على أساس من الرؤية الوسطية ادلتزنة يف ادلنهج الًتبوي اجلامعي ادلستمد من أصوؿ
اإلسبلـ ومصادره ومقاصده ،وىذا كلو من االنسجاـ التاـ من ادلنظور النفسي اإلسبلمي للشخصية
ومكوناهتا وزلدداهتا وتفاعبلهتا.
ولذا كلما حرصت اجلامعات على التفعيل العملي ذلذه ادلنهجية الًتبوية الوسطية ،كلما نضجت
شخصية الطالب اجلامعي ،واستوت عنده الوسطية النفسية واجملتمعية ،وهت ّذبت عنده نوازعو النفسية،
وقاد ذلك إىل سلرج تعليمي إجيايب معطاء يف رلتمعو بعيد عن مكامن الغلو واذباىات التطرؽ اليت
تستنزؼ قوى طبلبنا وهتدر طاقاهتم العلمية واألخبلقية ،وتضر بأبناء رلتمعهم.
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املبحث انرابع

دور املنهج انىسطي انرتبىي يف إجيبد

انبيئة اجلبمعية املعتذنة
تتحدد أمهية الدور الًتبوي للجامعة من كوهنا "قيمة وأداة أساسية تسهم يف تكوين شخصية
منتجا يف رلتمعو"( .)ٜٚوشلا الشك
الطالب ،وبلورة مبلزلو اخلاصة من الناحية الفكرية والعامة ،باعتباره ً
ادلكونة للمجتمع،
فيو أ ّف فلسفة اجلامعة مستمدة من القوى والعوامل الدينية والثقافية وغَتىا ادلؤثرة و ّ
وكلما تأثرت ىذا العوامل والقوى بضغوط داخلية وخارجية ،كلما انعكس سلبًا على دور اجلامعة
الًتبوي ،وأصبحت الفرص أكثر هتيئة لظهور أشكاؿ االضلراؼ والتطور( ،)ٜٛويشَت أحد الباحثُت إىل
مدى ظهورىا يف بعض اجلامعات العربية بقولو" :لقد وجدنا التطرؼ كفكر ،والعنف كسلوؾ قد تسرب
مر السنوات السابقة إىل داخل الكليات اجلامعية ،وأصبح يهدد الكليات العلمية كما يهدد
تدرجييًا على ّ
الكليات النظرية ويرتع يف اجلامعات الناشئة بل تعداه إىل التطرؼ"( ،)ٜٜبأشكالو الثقافية وادلسلكية
"ونظرا لكوف اجلامعة ىي ادلرحلة النهائية للًتبية النظامية الرتيبة ،ذلا تأثَتىا العميق
وادلادية األخرى.
ً
الواسع يف إنشاء اجليل اجلديد ،ويف صياغة اجليل اجلديد ،فإذا صلحت اجلامعة ،فقد صلح البلد،
وصلحت األمة ،وصلح اجليل ،وإذا فسدت فقد فسد البلد ،وفسدت األمة وفسد اجليل"(ٓٓٔ).
وشلا الشك فيو أنو ال صبلح جلامعاتنا إال بتبنيها للمنهج الًتبوي اإلسبلمي "الوسطي" بكل
حيثياتو ،وتطبيقو تطبي ًقا كامبلً وواقعيًا يف احلياة اجلامعية ّبرمتها ،أل ّف ذلك ىو الضمانة الوحيدة لتخريج

جيل من أبناء األمة قادر على العطاء اإلجيايب والتفاعل ادلتزف مع صبيع شرائح رلتمعو .ومىت سبت عملية
تفعيل وتشغيل ادلنهج الًتبوي الوسطي ىذا ،فإنّو سيعمل بكل تأكيد  -من بُت شبراتو اإلجيابية الكثَتة -
التطرؼ يف البيئة اجلامعية ،ويتبعها من ٍبّ احمللية كنتيجة طبيعية ،وذلك كوف ىذا
على احل ّد من مظاىر ّ
ادلنهج الًتبوي الوسطي الفاعل يف اجلامعة ،سيحقق اآلٌب:
أوالً :تحول البيئة الجامعية إلى "محضن تربوي سليم"

دائما بعقيدة األمة وبًتاثها وبثقافتها وبفلسفتها يف احلياة ،ومن ىنا فإننا
إ ّف ادلنهج الًتبوي يرتبط ً
ادلادي ،وبُت الفلسفات الًتبوية
"ندرؾ فداحة اخلطأ الذي يقع بو ادلسلموف حينما يقرنوف بُت التقدـ ّ
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اضحا أكثر ،فداحة اخلحطْب حينما نتلمذ على مناىج أوروبا وفلسفاهتا ،وحُت ننقل
ادلختلفة ،وأصبح و ً
ىذه الفلسفات وادلناىج إىل رلتمعاتنا ،وإنّو دلن العجيب ح ًقا أ ْف يبذؿ العامل اإلسبلمي وادلختصوف
جهودا كبَتة لنقل ىذه ادلناىج إىل لغاتو ورلتمعاتو مع بعدىا عن بيئتنا وعقيدتنا ومكوناتنا
واجلامعات
ً
الثقافية واالجتماعية ،ويرى ذلك سهبلًٍ ،ب ال يقبل أ ْف يبذؿ مثل ىذا اجلهد لرسم ادلناىج الًتبوية اليت
تنبع من عقيدتنا وتبلئم حياتنا وربقق أىدافنا"(ٔٓٔ) .إ ّف مثل ىذا اخلطأ الفادح حينما يرتكب يف حق
اجلامعة العربية أو اإلسبلمية ،إنو يعٍت بالدرجة األوىل تكوين حْزلضن تربوي غريب على ىوية طالبنا
وقودا صاحلًا إلشعاؿ االضلراؼ
اجلامعي ،وتسليمو لًتبية تعبث يف شخصيتو ونفسيتو ،وذبعل منو ً
والتطرؼ دبختلف صورة يف بيئتو اجلامعية واحمللية وىذا ما تعاين منو بعض بيئات اجلامعات بسبب تبنيها
معا و"ادلتتبع ألمور الًتبية جيد أهنا بصفة عامة قد أصبحت علمانية ،ال دينية
للخط الغريب تربية
وتعليما ً
ً
خالية من أي ارتباط بعقيدة أو خلق أو قيم"(ٕٓٔ).
نظرا دلكوناهتم النفسية
تأثرا هبذه احملاضن العلمانية ً
وصلد الشباب اجلامعي ىم األكثر واألقوى ً
زبص وجدانو
زبص عقلو وقلبو وروحوّ ،
زبص اإلنسافّ ،
والعقلية يف مرحلة الشباب .ودبا أ ّف "الًتبية ّ
بشرا يعبد ربو ،ويقوـ بأمانة اخلبلفة يف األرض ،ولذلك لن تكوف إال من تراب ىذه
وسلوكو ّ
وزبصو ً
األرض ،ومن سقاء السماء ،وما عداىا فذاؾ الضياع ،ذاؾ الضياع"(ٖٓٔ) .ومن ىنا فإ ّف "الصيحة ىي
من أجل تعليم أخبلقي؛ ألف التعليم ال ديكن أف يكوف كامبلً دوف أخبلؽ"(ٗٓٔ) .بل ىناؾ اآلف "اعتقاد
عاـ على ادلستوى العادلي بأ ّف األجياؿ اجلديدة تعاين من نقص كبَت يف القيم وادلثل والتسامي ،ولذا فإ ّف
دوالً عديدة يف الغرب تفكر يف إعادة الًتبية الدينية واخللقية إىل ادلدارس (وكذلك اجلامعات) بعد أف
كانت تظن أف ادلبادئ العلمانية اليت تدعو إليها تغٍت عن الًتبية الدينية"(٘ٓٔ).
واحلقيقة أنو مل يعد ،ولن يكوف من سبيل أماـ جامعاتنا العربية واإلسبلمية إال التبٍت الفعلي
والتشغيل الواقعي للمنهج الًتبوي الوسطي ادلستمد من أصوؿ اإلسبلـ ومقاصده ،ألنو ىو الكفيل
بتشكيل زلضن تربوي يتصف بالوسطية واالتزاف يف بناء شخصية الطالب اجلامعي ،ويسمح لو باحلركة
ادلعتدلة يف بيئتو اجلامعية واحمللية ،ألف مشاعره وانفعاالتو وأفكاره وملكياتو تًتىب يف ظل زلضن تربوي
زلكوـ إىل عقيدة اإلسبلـ وشريعتو الوسطية ادلعتدلة ،وىو ما سيحمي طبلب جامعاتنا من ْزلرقة البيئات
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غَت األخبلقية اليت ردبا يتساقطوف فيها ،فيضلوف وينحرفوف ويصبحوف لقمة سائغة لدعاة الفكر ادلتطرؼ
وادلنحرؼ بنوازعو ادلختلفة.
مؤسسا على ادلنهج الًتبوي اإلسبلمي
سليما
واجلامعة اليت ذبهل من بيئتها زلضنًا تربويًا ً
ً
"الوسطي" تتمتع بأجواء ىادئة بعيدة عن كل مظاىر التشنج والعنف ،حيث يسود العبلقات اإلنسانية
بُت صبيع أبناء اجلامعة الدؼءُ وادلودة والتقدير ،وىذا من أعظم ما حيتاجو الطالب اجلامعي ومن أقوى ما
يؤثر يف خلقو ونفسيتو ،حيث تتمتع بسبب ذلك عبلقاتو بأساتذتو وبزمبلئو وبإدارة اجلامعة بالصحة
وباإلجيابية ،وىو أمر من شأنو ضمة إىل اجملموع اجلامعي ،واحليلولة دونو واالنعزاؿ والتفرد ،فيبتعد بذلك
عن كل مزيفات التطرؼ اليت ديكن أف يلوح لو بريقها بوسيلة أو بأخرى ،فهو قد وجد األسرة اجلامعية
اجلاذبة ال الطاردة.

ثانيًا :قدرة المناهج التعليمية على مواجهة التيارات المنحرفة والمتطرفة.

إ ّف ادلنهاج التعليمي اجلامعي ادلنبثق من ادلنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ ليست مهمتو فقط،
عموما
يف أ ْف يقدـ ما لديو من معلومات وأفكار ،وإمنا إضافة لذلك مواجهة ما يعًتضو وما حييط باألمة ً
خصوصا من تيارات منحرفة ودعوات متطرفة ،تسعى للدخوؿ إىل احلرـ اجلامعي وإىل
وبالوسط اجلامعي
ً
قلب شخصية الطالب اجلامعي ،بإذف أو بدوف إذف ،سعيًا إىل ىدـ كل القيم اإلسبلمية ادلعتدلة اليت
تعمل على صياغة عقلية الطالب اجلامعي وعقيدتو وسلوكو ،وكما يشهد الواقع "لقد استطاع الغرب من
خبلؿ ادلوجات ادلتعاقبة لبلستعمار العسكري والثقايف ،ومن خبلؿ أقساـ الفلسفة وأقساـ أصوؿ الًتبية
أو فلسفة الًتبية تفريع النظاـ التعليمي يف بعض اجلامعات من روحو وضمَته ادلنبثقُت عن التصور
اإلسبلمي لؤللوىية والكوف واإلنساف"(.)ٔٓٙ
ولقد تنوعت التيارات ادلنحرفة والدعوات ادلتطرفة اليت كاف ذلا تأثَت ما على قطاعاتنا اجلامعية من
مثل :التنصَت ،والعلمانية ،والشيوعية ،والوجودية ،واخلوارج وادلعتزلة ،اجلدد ،والصوفية ادلغالية ،والفرؽ
كما وكي ًفا ،وكاف من أحدث
الظاىرية والباطنية الغالية ،وذلك بنسب من التأثَت متفاوتة زمانًا ومكانًا ،و ّ
األعاصَت الفكرية اللغوية اليت واجهتها ساحة التعليم اجلامعي ثورة ادلعلومات اذلائلة ،والعودلة( )ٔٓٚادلتطرفة
وشل قدراهتا يف اجملتمع واجلامعات عن الفعل
اليت تريد ابتبلع األنظمة الًتبوية
ّ
اخلاصة بأمتنا وتذويبها ّ
والعطاء ،ولذلك فإنو من ادلستحيل مواجهة التطرؼ دبختلف أشكالو من أف يصيب الطالب اجلامعي،
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قادرا على التعاطي مع مثل ىذه التحديات والتيارات ،لذا فإ ّف
ما مل يكن ادلنهاج التعليمي اجلامعي ً
"ادلنهاج ادلطلوب يف ببلدنا العربية واإلسبلمية ىو الذي يبٍت الفرد شخصية متكاملة متوازنة ومعتدة
بإطارىا القيمي واألخبلقي والروحي"( .)ٔٓٛوالقادر على تقدمي النموذج العريب اإلسبلمي بديبلً للنماذج
األخرى ،واستيعاب صبيع ادلتغَتات ذات الصلة دبؤسسات التعليم اجلامعي( .)ٜٔٓواليت من شأهنا أف تضع
الطالب اجلامعي يف مناخ تفكَتي متضارب إف مل جيد التوجيو ادلناسب للتعامل معها حبيث يبقى يف
إطار النظر ادلعتدؿ.
وحىت ينجح ادلنهاج التعليمي اجلامعي كذلك ،يف مواجهة التيارات الفكرية ادلنحرفة والدعوات
الضالة وادلتطرفة من الداخل واخلارج ،البد أف تراعي فلسفة ادلنهاج وأىدافو وزلتواه ذلك كلو ،وأف يقدـ
للطالب اجلامعي احملتوى التعليمي الشامل وادلتكامل ،ادلبٍت على وسطية اإلسبلـ واعتدالو ،وعلى الوعي
واإلرشاد بالواقع ادلعاصر ومذاىبو ادلتطرفة؛ فيكوف شامبلً لشىت أنواع ادلعارؼ النافعة ،ومتكامبلً يف علومو
وشارحا للطرؽ
الدينية والدنيوية ،ويف عمل مؤسستو الًتبوية وعمل مؤسسات اجملتمع ادلدين الًتبوية،
ً
العلمية الصحيحة يف التعاطي مع التيارات الغازية ،ليضمن بذاؾ اعتداالً يف شخصية الطالب اجلامعي
بعيدا عن االنسياؽ العاطفي ،وببلء اجلهل والتطرؼ والغلو.
مبنيًا على الفهم والوعيً ،
ثالثًا :االستغالل الهادف لطاقات الطالب الجامعي.
فمن ادلقرر أف ادلنهاج الًتبوي ليس ىو ادلقررات الدراسية اجلامعية فقط ،بل ىو أوسع منها
ويشمل إضافة إليها عناصر أخرى من أمهها ،عنصر األنشطة ،وباعتبار ما تقدـ التأكيد على ضرورتو من
أف اجلامعة اخلاضعة للمنهج الًتبوي الوسطي تشكل حْزلضنًا تربويًا ألبنائها الطلبة ،فإ ّف األنشطة ادلقامة يف
وتدعيما للمنهاج وللكتاب من أجل إتاحة فرص سلتلفة
اجلامعة تصبح "رلاالً أصيبلً يف برارلها وخططها
ً
للطلبة كي ديارسوا خربات علمية عملية متنوعة ىادفة ،تؤدي إىل تنمية صبيع جوانب الشخصية بشكل
متوازف"(ٓٔٔ) .والشك أ ّف األنشطة اليت ديكن أف تتيحها اجلامعة لطالبها ليمارسها وينخرط فيها متنوعة
وكثَتة ،وأيّا كاف تنوعها فإ ّف ىذه األنشطة البد أف تكوف ىادفة ،حبيث تتماشى أىدافها مع أىداؼ
ادلنهج الوسطي الًتبوي ،وأ ْف تعمل على استغبلؿ طاقات الطالب دوف ىدر ذلا ،وتنمية انفعاالتو ومعارفو
(ٔٔٔ)
جو من احلرية ادلسؤولية ،والروح اجلماعية(ٕٔٔ) ،وحب
يف
تقاـ
ف
أ
و
،
وسلوكو بشكل متوازف
ْ
ّ
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(ٗٔٔ)
(ٖٔٔ)
يؤسس ذلك كلو على قاعدة العبودية هلل تعاىل(٘ٔٔ) ،فهذا ما
النظاـ  ،والقدوة احلسنة  ،على أ ْف ّ
عليو مدار ادلنهج الًتبوي الوسطي يف اإلسبلـ وما دييزه عن غَته من مناىج الًتبية األرضية.
وهبذا التبٍت دلعطيات ادلنهج الًتبوي الوسطي ادلستمدة من شريعة اهلل تبارؾ وتعاىل ،والتطبيق
ادلعتدؿ دلضامينو يف ادلرحلة اجلامعية من حياة طبلبنا ،نكوف قد أسلمناىم إىل أيد أمينة ،ترعاىم
بعيدا عن
وتنصحهم وربوطهم ،وتعطيهم ،وتبنيهم وترتقي هبم ،يف إطار من الوسطية واالعتداؿ ً
لتخرج لنا طالبًا جامعيًا يتمتع باإلدياف الصادؽ وبالصحة النفسية وبالسلوؾ
مستنقعات الغلو والتطرؼّ ،
ادلتزف وبالعطاء ادلمتد.

اخلبمتة (اننتبئج وانتىصيبت):
يعرض الباحث فيما يأٌب ألىم النتائج والتوصيات اليت خرجت هبا الدراسة:
أوالً :أهم النتائج:
-

-

-

ديثل ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ ،الطريقة الواضحة ادلنظمة ادلعتدلة اليت جاء هبا اإلسبلـ
يف تربية الشخصية واجملتمع ادلسلم على حقائق الدين ومفاىيمو وتوجيهاتو تربية شاملة ومتكاملة
ومتزنة حيقق السعادة يف الدنيا واآلخرة.
ديثل ادلنهج الوسطي الًتبوي يف اإلسبلـ ،حلقة منتمية إىل حلقة أوسع ىي ادلنهج الوسطي
األمة ،يعرب عن عقيدهتا وىويتها وغاياهتا.
اإلسبلمي الشامل وخصوصية من خصوصيات ّ
يعتمد بناء ادلنهاج الوسطي الًتبوي للطالب اجلامعي على األسس اإلسبلمية يف النظرة إىل
الوجود وإىل اجملتمع وإىل النفس اإلنسانية وإىل ادلعرفة ،وبشكل ادلنهاج التعليمي اجلامعي الذي
يتلقاه الطالب إحدى زلددات ادلناىج الًتبوي الوسطي الذي يصوغ شخصية الطالب اجلامعي
ادلسلم صياغة اجتماعية.
الفهم للمنظور النفسي اإلسبلمي للشخصية اإلنسانية ومنها شخصية الطالب اجلامعي يعد
ضرورة منهجية وتربوية الزمة لكل من يتصدى لرسم ادلنهاج الًتبوي الوسطي اجلامعي.
ربقيق التكوين النفسي ادلعتدؿ "الصحة النفسية" للطالب اجلامعي يشكل ضمانة أساسية وشرطًا
وقائيًا يف ضباية الطالب من مزالق التطرؼ واالبتعاد عن الوسطية.
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-

-

يتطلب تفعيل ادلنهاج اجلامعي للنهج اإلسبلمي يف الًتبية الوسطية "النفسية" للمتعلمُت ،يف
الواقع اجلامعي مراعاة عدد من األمور ،من أمهها :ذباوز إشكالية "الفراغ الروحي" يف مناىج
التعليم احلديث والًتبية النفسية ادلتوازنة لشخصية الطالب اجلامعي وربقيق "الصحة النفسية"
للطالب اجلامعي ضمانة االعتداؿ.
حيرص ادلنهج الًتبوي الوسطي على بناء شخصية الطالب اجلامعي بناء معتدالً حبيث يكوف
إنسانًا متوازنًا يف فرديتو ومتوازنًا يف ميلو إىل اجلماعة وتعاونو معها.
يقوـ ادلنهج الًتبوي الوسطي ببناء مهارات التواصل االجتماعي وتنميتها لدى ادلتعلم.
صبلح جامعاتنا يكوف بتبنيها للمنهج الًتبوي اإلسبلمي "الوسطي" بكل حيثياتو ،وتطبيقو

برمتها.
تطبي ًقا كامبلً وواقعيًا يف احلياة اجلامعية ّ
التطرؼ يف البيئة اجلامعية ،ومن ٍبّ
 يعمل تفعيل ادلنهج الًتبوي الوسطي على احل ّد من مظاىر ّاحمللية وذاؾ :لقدرة ادلنهج الًتبوية الوسطي الفاعل يف اجلامعة ،على ربويل البيئة اجلامعية إىل
حْزلضن تربوي سليم ،ولقدرة ادلناىج التعليمي على مواجهة التيارات ادلنحرفة وادلتطرفة ،ولقدرتو
على االستغبلؿ اذلادؼ لطاقات الطالب اجلامعي.
 ينجح ادلنهاج التعليمي اجلامعي يف مواجهة التيارات الفكرية وادلنحرفة والدعوات الضالة وادلتطرفةمن الداخل واخلارج ،بتقدديو للطالب اجلامعي احملتوى التعليمي الشامل وادلتكامل ،ادلبٍت على
وسطية اإلسبلـ واعتدالو ،وعلى الوعي بالواقع ادلعاصر ومذاىبو ادلتطرفة.

ثانيًا :التوصيات:

يوصي الباحث القائمُت على أمر اجلامعات يف عادلنا العريب واإلسبلمي ،بتشكيل جلاف علمية
عليا مشًتكة من كافة اجلامعات للعمل على بلورة صورة متكاملة للمنهج الوسطي الًتبوي ،حبيث يتم
العمل على تفعيل زلاوره وربقيق مقاصده يف الواقع التعليمي اجلامعي ،دبا يسهم يف توفَت بيئة سليمة
لطبلبنا تكوف آمنة فكريًا ووسطية سلوكيًا ،ربفظهم من نوازع االضلراؼ وتداعيات التطرؼ ،وتوجد منهم
شخصيات معتدلة قادرة على العطاء والتفاعل اجملتمعي ادلتزف.
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ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ-ـ ،جٓٔ ،صٗ.ٖٛ

(ٓٔ) ادلرجع السابق نفسو.
(ٔٔ) اآللوسي ،زلمود بن عبد اهلل ،روح ادلعاين (د.ط) ج٘ ،صٓٔ.
(ٕٔ) ابن كثَت ،إمساعيل ،تفسَت القرآف العظيم ،دار اخلَت ،بَتوت ،طٔٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ-ـ ،جٖ،
.ٕٔٚ
(ٖٔ) العيسوي ،عبد الرضبن زلمد ،وعبد الرضبن العيسوي ،مناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسبلمي
والفكر احلديث ،دار الراتب اجلامعئٜٜٚ ،ـ ،صٗٔ.
(ٗٔ) ادلرجع السابق ،صٔ.ٛ
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(٘ٔ) الطربي ،جامع البياف ،جٖ ،صٔٗٔ.
( )ٔٙادلصدر السابق جٖ ،صٕٗٔ.
( )ٔٚادلصدر السابق نفسو.
( )ٔٛادلصدر السابق نفسو.
( )ٜٔابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم ،جٔ ،صٗ٘ٗ.
(ٕٓ) ادلرجع السابق نفسو.
(ٕٔ) السعدي ،عبد الرضبن بن ناصر ،تيسَت الكرمي الرضبن ،دار السبلـ ،الرياض ،طٕٕٕٓٓ ،ـ،
صٓ.ٚ
(ٕٕ) ينظر :الصبليب ،علي زلمد ،الوسطية يف القرآف الكرمي ،دار النفائس ،عماف ،طٜٔٔٗٔ ،ىػ-
ٜٜٜٔـ ،صٔٗ ،والتوجيري ،عبد العزيز ،وسيطة اإلسبلـ ومساحتو ودعوتو للحوار (د.ط) صٖٔ،
والعقل ،ناصر ،مفهوـ الوسطية واالعتداؿ ،ندوة أثر القرآف يف ربقيق الوسطية ،وزارة الشؤوف
اإلسبلمية ،السعوديةٕٔٗ٘ ،ىػ ،صٗ ،والعمر ،ناصر ،الوسيطة يف ضوء القرآف( ،د.ط) صٔٗ-
ٕٗ ،وضمَتية ،عثماف صبعة ،وسيطة اإلسبلـ واألمة ادلسلمة ،رللة البياف ،لندف ،العدد ،ٔٙٚ
ٕٔٓٓـ ،ص.ٛ
(ٖٕ) اخلوالدة ،زلمد زلمود ،مقدمة يف الًتبية ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٓٓٔ-ـ ،صٖ.ٚ
(ٕٗ)
عراد ،صاحل بن علي ،مقدمة يف الًتبية اإلسبلمية ،الدار الصولتية ،الرياض ،طٕٖٔٓٓ ،ـ،
أبو
ّ
ص.ٔٚ

(ٕ٘) أبو رزؽ ،حليمة علي ،ادلدخل إىل الًتبية ،الدار السعودية ،الرياض ،طٜٔٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ-ـ،
صٖٔ.
( )ٕٙمدكور ،علي أضبد ،منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي ،دار النهضة العربية ،بَتوتٔٗٔٔ ،ىػ-
ٜٜٓٔـ ،ص.ٗٓ-ٖٜ
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( )ٕٚموسى ،فؤاد زلمد ،علم مناىج الًتبية ومن ادلنظور اإلسبلمي ،دار اإلسراء ،طنطا ،طٕٔٓٓٗ ،ـ،
صٖٖ.
( )ٕٛاخلطيب ،زلمد شحات ،وآخروف ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،دار اخلرجيي ،الرياض ،طٕ،
ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ-ـ ،ص.ٕٔٙ
()ٕٜ

يريغش ،زلمد حسن ،ضلو منهج تربوي أصيل ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ،
ص٘ٗ.

(ٖٓ) الندوي ،أبو احلسن ،أحباث حوؿ التعليم والًتبية اإلسبلمية ،دار ابن كثَت ،دمشق ،طٔ،
ٖٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ ،ص٘.ٚٙ-ٚ
(ٖٔ) مدكور ،علي أضبد ،زلتوى منهج العلوـ الشرعية يف اجلامعات :الواقع والطموح ،مؤسبر علوـ الشريعة
يف اجلامعات ،جٔ ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،عمافٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘-ـ ،ص.ٖٚ
(ٕٖ) مرعي ،توفيق أضبد ،وزلمد احليلة ،ادلناىج الًتبوية احلديثة ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٖٕٖٔٗ ،ىػ-
ٕٕٓٓـ ،ص ،ٖٛوينظر :جاف ،زلمد صاحل ،ادلناىج بُت األصالة والتغريب ،دار الطرفُت ،مكة
ادلكرمة ،طٜٔٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ-ـ ،صٖ٘.ٖ٘-
(ٖٖ) اخلطيب ،زلمد شحات ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،صٕ٘ٔ.ٕٔٙ-
(ٖٗ) فرحاف ،إسحاؽ أضبد ،وآخروف ،ادلنهاج الًتبوي بُت األصالة وادلعاصرة ،دار الفرقاف ،عماف ،طٕ،
ٕٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ ،صٓ.ٛٚ-ٚ
(ٖ٘) ادلرجع السابق ،ص.ٜٛ
( )ٖٙينظر :ادلرجع السابق.
( )ٖٚينظر يف ذلك :اخلطيب ،زلمد شحات ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،صٖٓٔ ،ٖٔٔ-وفرحاف،
إسحاؽ ،ادلنهاج الًتبوي ،صٓ ،ٜٔ-ٜوأبو سليماف ،عبد احلميد ،معارؼ الوحي :ادلنهجية
واألداء ،مؤسبر علوـ الشريعة يف اجلامعات ،جٕ ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،عماف،
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ٔٗٔٙىػٜٜٔ٘-ـ ،صٖٖ ،ومرسي ،زلمد منَت ،الًتبية اإلسبلمية :أصوذلا وتطورىا ،عامل
الكتب ،القاىرةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ-ـ ،ص.ٖٔٛ-ٜٜ
( )ٖٛينظر حوؿ شرح ىذه االذباىات :القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لئلسبلـ ،مؤسسة الرسالة،
بَتوت ،طٖٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛ٘-ـ ،ص٘ٓٔ ،ٕٖٔ-والصبليب ،علي ،الوسطية يف القرآف،
صٖ ،ٕٕٗ-ٛومرسي ،زلمد ،الًتبية اإلسبلمية أصوذلا وتطورىا ،صٔ.ٜٛ-ٙ
( )ٖٜاخلطيب ،زلمد شحات ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،صٖٔٔ.
(ٓٗ) للوقوؼ على آراء نظريات الشخصية الغربية يف الشخصية واذباىاهتا ادلختلفة ،ينظر يف ذلك جابر،
جابر عبد احلميد ،نظريات الشخصية ،دار النهضة العربية ،القاىرةٔٗٓٙ ،ىػ( ،ٜٔٛٙ-الكتاب
كامبلً).
(ٔٗ) السرخسي ،إبراىيم زلمد ،السلوؾ وبناء الشخصية بُت النظريات الغربية وبُت ادلنظور اإلسبلمي،
طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ ،ص.ٚ
(ٕٗ) ادلرجع السابق ،ص.ٔٓ-ٚ
(ٖٗ) السرخسي ،إبراىيم :السلوؾ وبناء الشخصية ،ص ،ٔٗٙوينظر :رمزي ،عبد القادر ىاشم ،النظرية
اإلسبلمية يف فلسفة الدراسات االجتماعية والًتبوية ،دار الثقافة ،الدوحةٜٔٛٗ ،ـ ،صٕٓ.ٕ٘-
(ٗٗ) السرخسي ،إبراىيم ،السلوؾ وبناء الشخصية ،ص.ٔٗٚ
(٘ٗ) التل ،شادية ،أضبد ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،دار الكتاب الثقايف ،اربد ،طٔ،
ٕٓٓٙـ ،ص.ٜٔ
( )ٗٙينظر :التل ،شادية أضبد ،علم النفس الًتبوي يف اإلسبلـ ،دار النفائس ،عماف ،طٕٔٔٗ٘ ،ىػ-
ٕ٘ٓٓـ ،ص.ٜٔٗ
( )ٗٚينظر :ادلرجع السابق ،صٕ ،ٔٗ٘-ٜوسليم ،مرمي ،علم نفس النمو ،دار النهضة ،بَتوت،
طٕٕٓٓٔ ،ـ ،صٖٔ.ٖٗ-
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( )ٗٛالتل ،شادية ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،ص.ٙ
( )ٜٗالسرخي ،إبراىيم ،السلوؾ وبناء الشخصية ،ص.ٜٔٗ
(ٓ٘) بريغش ،زلمد حسن ،ضلو منهج تربو أصيل ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ،
صٔٗ.
(ٔ٘)

النجار ،زغلوؿ راغب ،أزمة التعليم ادلعاصر ،مكتبة الفبلح ،الكويت ،طٔٔٗٓٓ ،ىػ،ٜٔٛٓ-
ص.٘ٛ-٘ٚ

(ٕ٘) بريغش ،زلمد ،ضلو منهج تربوي أصيل ،ص.ٜٗ-ٗٛ
(ٖ٘)

زلجوب ،عباس ،ضلو منهج إسبلمي يف الًتبية والتعليم ،دار ابن كثَت ،بَتوت ،طٔٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٚ-ـ،
صٔٗٔ.

(ٗ٘) الندوي ،أحباث حوؿ التعليم والًتبية اإلسبلمية ،صٖٗ.ٚٓ-
(٘٘) ادلرجع السابق ،صٓٗ.
( )٘ٙلتوسع حوؿ طبيعة منهج الًتبية اإلسبلمية ،ينظر كتايب :مدكور ،علي ،منهج الًتبية يف التصور
اإلسبلمي ،وقطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،دار الشروؽ ،القاىرة ،طٕ٘ٔٔٗٔ ،ىػ-
ٕٔٓٓـ.
( )٘ٚقطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،ص.ٔٛ
( )٘ٛالتل ،شادية ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،صٔ ،ٕٛ-ٛوينظر :قطب ،منهج الًتبية اإلسبلمية،
صٕٔ.

( )ٜ٘قطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،ص.ٜٔ
(ٓ )ٙموسى ،فؤاد ،علم مناىج الًتبية من ادلنظور اإلسبلمي ،صٖ٘ٔ.
(ٔ )ٙالربعي ،وفاء زلمد ،دور اجلامعة يف مواجهة التطرؼ الفكري ،دار الوفاء ،القاىرة ،طٔ،ٕٕٓٓ ،
ص.ٜٗ
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(ٕ )ٙادلرجع السابق ،ص.ٖ٘-ٜٗ
(ٖ )ٙادلرجع السابق ،صٖٔٔ.
(ٗ )ٙادلرجع السابق ،صٖٖٔ.
(٘ )ٙالعيسوي ،عبد الرضبن زلمد ،اإلسبلـ والصحة النفسية ،دار الراتب اجلامعي ،د.ط ،صٖٔ.
( )ٙٙادلرجع السابق ،صٖٖ.
( )ٙٚقطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،صٖ٘.
( )ٙٛادلرجع السابق ،ص.ٔٗٓ-ٕٔٙ
( )ٜٙالتل ،شادية ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،ص.ٔٚٙ
(ٓ )ٚينظر :مدكور ،علي ،منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي ،صٔ.ٔٚٚ-ٔٙ
(ٔ )ٚينظر :مرعي ،توفيق ،وزلمد احليلة ،ادلناىج الًتبوية احلديثة ،ص.٘ٔٚ
(ٕ )ٚالتل ،شادية ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،صٕٗٓ.
(ٖ )ٚادلرجع السابق ،ص.ٕ٘ٛ
(ٗ )ٚادلرجع السابق نفسو.
(٘ )ٚالردياوي ،زلمد عودة ،علم نفس النمو ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ ،ص-ٜٔ
.ٕٛ
( )ٚٙينظر :قناوي ،ىدى زلمد ،وحسن عبد ادلعطي ،علم نفس النمو :األسس والنظريات دار قباء،
القاىرةٕٓٓٔ ،ـ ،ص.ٔ٘ٔ-ٙٚ
( )ٚٚينظر :القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لئلسبلـ ،ص ،ٕٔ٘-٘ٚوحبوث ندوة أثر القرآف
الكرمي يف ربقيق الوسطية ودفع الغلو.
( )ٚٛينظر :الصبليب ،علي ،الوسطية يف القرآف الكرمي ،ص.ٕٚٓ-ٕٜ
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( )ٜٚالقرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لئلسبلـ ،ص٘ٔ ،وينظر :مدكور ،منهج الًتبية يف التصور
اإلسبلمي ،صٗ.ٕٓٓ-ٜٔ
(ٓ )ٛادلرجع السابق ،صٔ٘ٔ.ٔ٘ٗ-
(ٔ )ٛأبو العينُت ،علي خليل ،وآخروف ،األصوؿ الفلسفية للًتبية ،دار الفكر ،عماف ،طٕٖٔٓٓ ،ـ،
صٓ.ٜٔ
(ٕ )ٛادلرجع السابق نفسو.
(ٖ )ٛفرحاف ،إسحاؽ ،ادلنهاج الًتبوي بُت األصالة وادلعاصرة ،صٖ.ٜ
(ٗ )ٛقطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،صٕ.ٔٙ
(٘ )ٛادلرجع السابق ،صٗ.ٔٙ
( )ٛٙادلرجع السابق ،ص٘.ٔٙٚ-ٔٙ
( )ٛٚالبخاري ،الصحيح ،دار ابن كثَت ،بَتوت ،طٖٔٗٔٚ ،ىػ ،ٜٔٛٚ-باب رضبة الناس ،رقم
.ٕٕٖٛ
( )ٛٛمرعي ،توفيق ،وزلمد احليلة ،ادلناىج الًتبوية احلديثة ،ص٘.ٜٔ
( )ٜٛادلرجع السابق ،ص.ٜٔٙ
(ٓ )ٜينظر حوؿ القيم االجتماعية يف اإلسبلـ :خياط ،زلمد صبيل ،ادلبادئ والقيم يف الًتبية اإلسبلمية،
جامعة أـ القرىٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٙ-ـ ،صٗ٘ٔ ،ٜٔ٘-وأبو العينُت ،علي خليل ،القيم اإلسبلمية
والًتبية ،مكتبة إبراىيم احلليب ،ادلدينة ادلنورة ،طٔٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ-ـ ،صٕٕٔ.ٕٜٙ-
(ٔ )ٜبكار ،عبد الكرمي ،بناء األجياؿ ،ادلنتدى اإلسبلمي ،طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.
(ٕ )ٜادلرجع السابق ،ص٘ٗٔ.
(ٖ )ٜموسى ،فؤاد ،علم مناىج الًتبية من ادلنظور اإلسبلمي ،ص.ٖٔٙ
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(ٗ )ٜفرحاف ،إسحاؽ ،ادلنهاج الًتبوي بُت األصالة وادلعاصرة ،صٗ.ٜ
(٘ )ٜينظر :ادلالكي ،عبد الرضبن بن عبد ربو اهلل ،مهارات الًتبية اإلسبلمية (كتاب األمة) ،وزارة
األوقاؼ ،قطر ،العدد ٕٔٗٙ ،ٔٓٙىػ ،صٗ ،ٜٔٓ-ٔٛواجملمع العلمي لبحوث احلضارة
اإلسبلمية ،الفكر الًتبوي العريب اإلسبلمي ،تونس ،ٜٔٛٚ ،ص.ٗٛٛ-ٗ٘ٛ
( )ٜٙعيسى ،راشد علي ،مهارات االتصاؿ (كتاب األمة) ،وزارة األوقاؼ ،قطر ،العدد ٕ٘ٗٔ،
ٖٓٔىػ ،ص.ٗٚ-ٗٙ
( )ٜٚالربعي ،وفاء زلمد ،دور اجلامعة يف مواجهة التطرؼ الفكري ،ص.ٖٖٛ
( )ٜٛادلرجع السابق ،ص.ٖٖٜ
( )ٜٜادلرجع السابق ،ص.ٗٗٓ-ٖٖٜ
(ٓٓٔ) الندوي ،أبو احلسن ،أحباث حوؿ التعليم والًتبية اإلسبلمية ،ص.ٜٔٓ
(ٔٓٔ) بريغش ،زلمد ،ضلو منهج تربوي ،أصيل ،صٗٗ.
(ٕٓٔ) النجار ،زغلوؿ ،أزمة التعليم ادلعاصر ،ص .ٕٜوينظر حوؿ تأثر مناىجنا الًتبوية بالفكر الدخيل:
اخلطيب ،زلمد شحات ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،صٓٗٔ ،ٔٗٔ-والربعي ،وفاء ،دور اجلامعة يف
مواجهة التطرؼ الفكري ،صٖ٘ٓ ،وفتاح ،عرفاف ،عبد احلميد ،ادلناىج الدراسية الدينية يف العامل
اإلسبلمي ،ندوة مناىج التعليم الديٍت يف العامل اإلسبلمي ،ماليزيا ،ٕٓٓ٘ ،ص،ٜٔٛ-ٔٛٙ
وشوؽ ،زلمود أضبد ،وزلمد سعيد ،معلم القرف احلادي والعشرين ،دار الفكر العريب ،القاىرة،
ٕٔٓٓـ ،صٔٓٔ.ٕٔٓ-
(ٖٓٔ) بريغش ،زلمد ،ضلو منهج تربوي أصيل ،ص.ٕٜ
(ٗٓٔ) النجار ،زغلوؿ ،أزمة التعليم ادلعاصر ،صٕ.ٙ
(٘ٓٔ) بكار ،عبد الكرمي ،بناء األجياؿ ،صٖ٘.
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( )ٔٓٙمدكور ،علي ،زلتوى منهج العلوـ الشرعية يف اجلامعات ،مؤسبر علوـ الشريعة يف اجلامعات ،جٔ،
ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،عمافٜٜٔ٘ ،ـ ،صٓ ،ٖٚٔ-ٖٚوينظر :الربعي ،وفاء ،دور
اجلامعة يف مواجهة التطرؼ الفكري ،ص.ٖٚ
( )ٔٓٚللتوسع حوؿ ىذا ادلوضوع ،ينظر :حبوث مؤسبر ادلنهاج الًتبوي وقضايا العصر ،كلية الًتبية ،جامعة
الَتموؾ ،عامل الكتاب احلديث ،اربد ،طٕٜٔٔٗ ،ىػٕٓٓٛ-ـ.
( )ٔٓٛشناف ،أضبد ،دور النظاـ ادلعريف يف تأسيس منهاج للعلوـ الًتبوية ،مؤسبر ادلنهاج الًتبوي وقضايا
العصر ،ص.ٜ٘
( )ٜٔٓمهشري ،خدجية إماـ ،ادلناىج الًتبوية والعودلة ،مؤسبر ادلناىج الًتبوي وقضايا العصر ،صٖٖ.
(ٓٔٔ) التميمي ،سعاد مأموف ،ادلنهج الًتبوي اإلسبلمي يف تشكيل اذلوية اإلسبلمية ،رسالة ماجستَت،
كلية الشريعة ،جامعة الَتموؾ ،اربدٕٔٗٚ ،ىػٕٓٓٙ-ـ ،ص.ٜٔٛ
(ٔٔٔ) ينظر :قطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،ص ،ٕٛ-ٕٙوالربعي ،وفاء ،دور اجلامعة يف مواجهة
التطرؼ ،ص ،ٚٙوزلجوب ،عباس ،ضلو منهج إسبلمي يف الًتبية والتعليم ،ص ،٘ٔ-ٖٚوفرحاف،
إسحاؽ ،ادلنهاج الًتبوي بُت األصالة وادلعاصرة ،صٕ.ٜ
(ٕٔٔ) ينظر :الربعي ،وفاء ،دور اجلامعة يف مواجهة التطرؼ ،صٖٖٓ ،وأبو سليماف ،عبد احلميد،
معارؼ الوحي ،صٖٔ.
(ٖٔٔ) بكار ،عبد الكرمي ،بناء األجياؿ ،صٖٔ.
(ٗٔٔ) ينظر :الندوي ،أبو احلسن ،أحباث التعليم والًتبية اإلسبلمية ،صٗ.ٚ
(٘ٔٔ) قطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،صٖٗ.
قبئمة املراجع:
 اآللوسي ،زلمود بن عبد اهلل ،روح ادلعاين (د.ط). ابن كثَت ،إمساعيل ،تفسَت القرآف العظيم ،دار اخلَت ،بَتوت ،طٔٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ-ـ.222
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 ابن فارس ،أضبد بن زكريا ،معجم ادلقاييس اللغوية ،دار الفكر ،بَتوت ،طٕٔٗٔٛ ،ىػ-ٜٜٔٛـ.
 ابن منظور ،زلمد بن مكرـ ،لساف العرب ،دار الكتب العلمية ،بَتوت( ،د.ط). أبو رزؽ ،حليمة علي ،ادلدخل إىل الًتبية ،الدار السعودية ،الرياض ،طٜٔٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ-ـ. أبو سليماف ،عبد احلميد ،معارؼ الوحي :ادلنهجية واألداء ،مؤسبر علوـ الشريعة يف اجلامعات،جٕ ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،عمافٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘-ـ.
 أبو عراد ،صاحل بن علي ،مقدمة يف الًتبية اإلسبلمية ،الدار الصولتية ،الرياض ،طٕٔٔٗٗ ،ىػ. أبو العينُت ،علي خليل ،وآخروف ،األصوؿ الفلسفية للًتبية ،دار الفكر ،عماف ،طٔ،ٖٕٗٔىػٕٖٓٓ-ـ.
 أبو العينُت ،علي خليل ،القيم اإلسبلمية والًتبية ،مكتبة إبراىيم احلليب ،ادلدينة ادلنورة ،طٔ،ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ.
 البخاري ،الصحيح ،دار ابن كثَت ،بَتوت ،طٖٔٗٔٚ ،ىػٜٔٛٚ-ـ. الربعي ،وفاء زلمد ،دور اجلامعة يف مواجهة التطرؼ الفكري ،دار الوفاء ،القاىرة ،طٔ،ٕٕٓٓـ.
 بريغش ،زلمد حسن ،ضلو منهج تربوي أصيل ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،طٕٔٔٗٗ ،ىػ-ٖٕٓٓـ.
 بكار ،عبد الكرمي ،بناء األجياؿ ،ادلنتدى اإلسبلمي ،طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ. التل ،شادية أضبد ،علم النفس الًتبوي يف اإلسبلـ ،دار النفائس ،عماف ،طٕٔٔٗ٘ ،ىػ-ٕ٘ٓٓـ.
 التل ،شادية أضبد ،الشخصية من منظور نفسي إسبلمي ،دار الكتاب الثقايف ،اربد ،طٔ،ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ.
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 التميمي ،سعاد مأموف ،ادلنهج الًتبوي اإلسبلمي يف تشكيل اذلوية اإلسبلمية ،رسالة ماجستَت،كلية الشريعة ،جامعة الَتموؾ ،اربدٕٔٗٚ ،ىػٕٓٓٙ-ـ.
 توفيق ،زلمد عز الدين ،التأصيل اإلسبلمي للدراسة النفسية ،دار السبلـ ،القاىرة ،طٔ،ٔٗٔٛىػٜٜٔٛ-ـ.
 التوجيري ،عبد العزيز ،وسيطة اإلسبلـ ومساحتو ودعوتو للحوار (د.ط). جابر ،جابر عبد احلميد ،نظريات الشخصية ،دار النهضة العربية ،القاىرةٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ-ـ. جاف ،زلمد صاحل ،ادلناىج بُت األصالة والتغريب ،دار الطرفُت ،مكة ادلكرمة ،طٜٔٔٗٔ ،ىػ-ٜٜٔٛـ.
 اخلطيب ،زلمد شحات ،وآخروف ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،دار اخلرجيي ،الرياض ،طٕ،ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ-ـ.
 اخلوالدة ،زلمد زلمود ،مقدمة يف الًتبية ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ. خياط ،زلمد صبيل ،ادلبادئ والقيم يف الًتبية اإلسبلمية ،جامعة أـ القرىٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٙ-ـ. الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآف ،دار القلم ،دمشق ،طٖٕٖٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ. رمزي ،عبد القادر ىاشم ،النظرية اإلسبلمية يف فلسفة الدراسات االجتماعية والًتبوية ،دارالثقافة ،الدوحةٜٔٛٗ ،ـ.
 الردياوي ،زلمد عودة ،علم نفس النمو ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ. السرخي ،إبراىيم زلمد ،السلوؾ وبناء الشخصية بُت النظريات الغربية وبُت ادلنظور اإلسبلمي،طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.
 السعدي ،عبد الرضبن بن ناصر ،تيسَت الكرمي الرضبن ،دار السبلـ ،الرياض ،طٕٕٕٔٗ ،ىػ-ٕٕٓٓـ.
 سليم ،مرمي ،علم نفس النمو ،دار النهضة ،بَتوت ،طٕ،ٕٕٓٓ ،ـٔ.222
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 شناف ،أضبد ،دور النظاـ ادلعريف يف تأسيس منهاج للعلوـ الًتبوية ،مؤسبر ادلنهاج الًتبوي وقضاياالعصر ،كلية الًتبية ،جامعة الَتموؾ ،عامل الكتب احلديث ،اربد ،طٕٜٔٔٗ ،ىػٕٓٓٛ-ـ.
 شوؽ ،زلمود أضبد ،وزلمد سعيد ،معلم القرف احلادي والعشرين ،دار الفكر العريب ،القاىرة،ٕٔٓٓـ.
 الصبليب ،علي زلمد ،الوسطية يف القرآف الكرمي ،دار النفائس ،عماف ،طٜٔٔٗٔ ،ىػ-ٜٜٜٔـ.
 ضمَتية ،عثماف صبعة ،وسيطة اإلسبلـ واألمة ادلسلمة ،رللة البياف ،لندف ،العدد ،ٕٔٙٚٔٓٓـ.
 الطربي ،زلمد بن جرير ،جامع البياف ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،طٕٔٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ-ـ. العقل ،ناصر ،مفهوـ الوسطية واالعتداؿ ،ندوة أثر القرآف يف ربقيق الوسطية ،وزارة الشؤوفاإلسبلمية ،السعوديةٕٔٗ٘ ،ىػ.
 علي ،سعيد إمساعيل ،فقو الًتبية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،طٕٔٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ. العمر ،ناصر بن سليماف ،الوسيطة يف ضوء القرآف( ،د.ط). عيسى ،راشد علي ،مهارات االتصاؿ (كتاب األمة) ،أوقاؼ ،قطر ،العدد ٖٕٓٔٔٗ٘ ،ىػ. العيسوي ،عبد الرضبن زلمد ،اإلسبلـ والصحة النفسية ،دار الراتب اجلامعي ،د.ط. العيسوي ،عبد الرضبن زلمد ،وعبد الرضبن العيسوي ،مناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسبلميوالفكر احلديث ،دار الراتب اجلامعئٜٜٚ ،ـ.
 فتاح ،عرفاف ،عبد احلميد ،ادلناىج الدراسية الدينية يف العامل اإلسبلمي ،ندوة مناىج التعليمالديٍت يف العامل اإلسبلمي ،ماليزيإٓٓ٘ ،ـ.
 فرحاف ،إسحاؽ أضبد ،وآخروف ،ادلنهاج الًتبوي بُت األصالة وادلعاصرة ،دار الفرقاف ،عماف،طٕٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ-ـ.
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 القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لئلسبلـ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،طٖٔٗٓ٘ ،ىػ. قطب ،زلمد ،منهج الًتبية اإلسبلمية ،دار الشروؽ ،القاىرة ،طٕ٘ٔٔٗٔ ،ىػٕٓٓٔ-ـ. قناوي ،ىدى زلمد ،وحسن عبد ادلعطي ،علم نفس النمو :األسس والنظريات ،دار قباء ،القاىرة،ٕٔٓٓـ.

 ادلالكي ،عبد الرضبن بن عبد ربو اهلل ،مهارات الًتبية اإلسبلمية (كتاب األمة) ،وزارة األوقاؼ،قطر ،العدد ٕٔٗٙ ،ٔٓٙىػ.
 رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوسيط ،دار الدعوة ،استانبوؿٜٜٔٛ ،ـ. اجملمع ادللكي لبحوث احلضارة اإلسبلمية ،الفكر الًتبوي العريب اإلسبلمي ،تونسٜٔٛٚ ،ـ. زلجوب ،عباس ،ضلو منهج إسبلمي يف الًتبية والتعليم ،دار ابن كثَت ،بَتوت ،طٔٔٗٓٛ ،ىػ-ٜٔٛٚـ.
 مدكور ،علي أضبد ،منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي ،دار النهضة العربية ،بَتوتٔٗٔٔ ،ىػ-ٜٜٓٔـ.

 مدكور ،علي أضبد ،زلتوى منهج العلوـ الشرعية يف اجلامعات :الواقع والطموح ،مؤسبر علوـالشريعة يف اجلامعات ،جٔ ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،عمافٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘-ـ.
 مرسي ،زلمد منَت ،الًتبية اإلسبلمية :أصوذلا وتطورىا ،عامل الكتب ،القاىرةٕٔٗٔ ،ىػ. مرعي ،توفيق أضبد ،وزلمد احليلة ،ادلناىج الًتبوية احلديثة ،دار ادلسَتة ،عماف ،طٖٕٖٔٗ ،ىػ-ٕٕٓٓـ.

 موسى ،فؤاد زلمد ،علم مناىج الًتبية من ادلنظور اإلسبلمي ،دار اإلسراء ،طنطا ،طٔ،ٕٗٓٓـ.
 الندوي ،أبو احلسن ،أحباث حوؿ التعليم والًتبية اإلسبلمية ،دار ابن كثَت ،دمشق ،طٕٖٔٔٗ ،ىػ-ٕٕٓٓـ.
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 النجار ،زغلوؿ راغب ،أزمة التعليم ادلعاصر ،مكتبة الفبلح ،الكويت ،طٔٔٗٓٓ ،ىػ. مهشري ،خدجية إماـ ،ادلناىج الًتبوية والعودلة ،مؤسبر ادلناىج الًتبوي وقضايا العصر ،كلية الًتبية،جامعة الَتموؾ ،عامل الكتب احلديث ،اربد ،طٕٜٔٔٗ ،ىػٕٓٓٛ-ـ.
 -ياجلن ،مقداد ،جوانب الًتبية اإلسبلمية األساسية ،طٔٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ-ـ.
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